الرافدين يعلن البدء بإجراءات رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
منح قروض البناء
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
اعلن مرف الرافدين ،امس االثنن ،البدء
بإجراءات منح قروض البناء يف قطعة ارض
للمواطنن واملوظفن  .وقال املكتب االعامي
للمرف يف بيان تلقته «الزوراء» :ان فروع
املرف املنترشة يف بغداد واملحافظات بدأت
اجراءات منح قروض  ٥0مليون دينار للبناء يف
قطعة ارض.واضاف :ان اعطاء القرض يكون
بدفعتن ،ويف حال رغبة املقرض فسيتم منحه
دفعة واحدة.

بالتعاون مع نقابة الصحفيني العراقيني

 12اليوم ..أمانة جملس الوزراء تقيم حلقة
صفحة
نقاشية بشأن املوازنة

بغداد /الزوراء:
تقيم االمانة العامة ملجلس الوزراء ،وبالتعاون مع نقابة الصحفين العراقين ،اليوم الثاثاء،
حلقة نقاشية بعنوان «دور املوازنة بتطبيق مضامن ورقة االصاح البيضاء» ،يف مقر النقابة
ببغداد.وذكر بيان لنقابة الصحفين تلقته «الزوراء» :ان االمانة العامة ملجلس الوزراء ،بالتعاون
مع نقابة الصحفين العراقين ،تقيم حلقة نقاشية بعنوان «دور املوازنة بتطبيق مضامن ورقة
االصاح البيضاء» يف مقر النقابة ببغداد .مبينا :ان الندوة تهدف اىل تسليط الضوء عىل االصاحات
االقتصادية املتضمنة بقانون موازنة عام  2021مع عرض تفصييل لبنود املوازنة وبيان االيجابيات
التي يمكن تحقيقها من خطوات االصاح ،وتقليل السلبيات عىل طبقات املجتمع.واشار اىل :ان
موعد الحلقة النقاشية سيكون اليوم الثاثاء الساعة  12ظهرا يف مقر النقابة ببغداد.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7414 :الثالثاء  26كانون الثاني 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7414 Tue 26 Jan 2021

أكد أن املشروع يتضمن خمالفات قانونية وأخطاء مطبعية قد تكون متعمدة

همام الشماع يكشف لـ
الزوراء /حسن فالح:
كشلف مستشلار رئيلس مجللس النواب للشلؤون
االقتصادية ،همام الشلماع ،عن نيلة مجلس النواب
اعادة مرشوع قانون موازنة عام  2021اىل الحكومة
إلجراء بعض التعديلات ،وفيما حدد ابرز املقرحات
التي وضعها الربملان بشلأن القانون ،اكد ان مرشوع
قانلون املوازنة تضملن مخالفلات قانونية واخطاء

عن نية الربملان إعادة املوازنة إىل احلكومة وحيدد أبرز املقرتحات

مطبعية قد تكون متعمدة.
وقال الشماع يف حديث لل”الزوراء” :ان مجلس النواب
اآلن يجلري دراسلة معمقة ملرشوع قانلون موازنة
 ،2021ويدون املاحظات واملقرحات بشلأنها .الفتا
اىل :ان املجللس وضلع مجموعة مقرحات سليقوم
بإرسلالها اىل الحكوملة لغلرض اجلراء تعديلات
جوهريلة علىل ملرشوع قانلون املوازنة.واضلاف:

ان الربمللان سليعيد املوازنلة اىل الحكوملة مرفقلة
بمجموعة من املقرحات .مؤكدا :ان املوازنة تضمنت
مخالفلات قانونية واخطاء مطبعيلة تكاد ان تكون
متعمدة.واوضح :ان ابرز التعديات واملخالفات التي
تضمنتها املوازنة واقراحات مجلس النواب بشلأنها
هي موضوع االسلتقطاعات ملن الرواتب ،حيث ان
هذه الفقرة تخالف قانون رضيبة الدخل ،الن املوازنة

قانلون مؤقت ينتهي مع انتهاء السلنة املالية ،بينما
قانلون رضيبة الدخل دائمي .مشلريا اىل :ان املوازنة
وكأنهلا تريد ان تلغلي قانون رضيبلة الدخل وتحل
محلله قانون ينتهي مع نهاية السلنة املالية.وتابع:
ان الحكوملة لم توضح انه بعد انتهاء السلنة املالية
هل ستتم العودة لقانون رضيبة الدخل ام ماذا؟.

تفاصيل ص2

احللبوسي وأمري الكويت يؤكدان ضرورة
تفعيل خمرجات املؤمتر الدولي للماحنني

بعد وصول املنتخب الكوييت اىل العراق

درجال :البصرة جاهزة للعرس اخلليجي وجلنة التفتيش ستزورها قريبا
النظلر بما يخلدم تعضيد
مللف البطولة”.واشلار
الوزيلر اىل انله “من اجل
فسلح املجال امام جميع
الجماهري ملتابعلة مباراة
منتخبنلا الوطنلي ملع
نظريه االزرق سلوف يتم
نقلها عىل جميع القنوات
الفضائيلة العراقيلة رغم
اننلا نتمنلى فتلح ابواب
امللعب للجمهور وهو ملح
املباريات فضا عن منحه
الدافلع املعنلوي لاعبينا
لتقديم افضل”.
تفاصيل اخرى ص6

بغداد /متابعة الزوراء:
أكد وزير الشلباب والرياضة
عدنان درجلال ،إن محافظة
البلرة مهيئة السلتضافة
خليجلي  25املقبللة ،فيملا
اشلار اىل ان لجنلة التفتيش
ستزور املحافظة قريبا.وقال
درجلال يف تريلح صحفي
أن “حضور اللجنة الخليجية
واقاملة مبلاراة العلراق
والكويلت يف ملعلب جلذع
النخللة كل هلذه االمورهي
لغرض االطاع عىل املنشآت
الرياضيلة والبنلى التحتيلة
واجلراء تبلادل وجهلات

:مساع لضمان حصة خلرجيي اإلعالم من احلذف واالستحداث
الثقافة النيابية ٍ

السيد السيستاني جييز استخدام
اللقاحات املرخصة دوليا واملنتجة
للوقاية من فريوس كورونا
النجف /نينا:
أجاز املرجع الديني األعىل السليد (عيل
السيستاني) استخدام اللقاحات املعلنة
واملرخصلة دوليا ً واملنتجلة للوقاية من
فلريوس كورونا .ونقلل مكتب املرجع
السيستاني نص االجابة عىل االستفتاء
املقلدم من جماعلة الخوجلة يف لندن:
اىل مكتب سلماحة السليد السيستاني
دام ظلله العايل :فيما نسلأل الله تعاىل
أن يملد املرجع الديني األعىل سلماحة
آية الله السليد السيستاني “دام ظله”
بدوام الصحلة وطول العمر ،نرجو من
سلماحة املرجع أن يرشلدنا يف املسائل
التالية:
 -1لقلد أعللن علن جاهزيلة لقاحات
كورونلا التلي أنتجتهلا رشكلة فايلزر
(أمريكيلة) ،واسلرازينكا (أوروبية)،
ومودرنلا ،كملا سليتم قريبلا طلرح
لقاحلات أخرى أنتجتها بلدان مختلفة.
ومع وجود بعلض اآلثار الجانبية لهذه
اللقاحات ،فلإن الجهات الطبية يف عدة
بللدان أيلدت اسلتخدام تللك اللقاحات
وأصدرت الراخيص الازمة الستخدامها
عىل النطاق العلام .لكن بعض املقلدين

الفنان قصي حامت يطلق أغنية “كايف” متأثراً بشهداء بغداد

ص4

االخرية

جلسة برملانية اليوم ونواب البصرة يهددون بعدم مترير املوازنة دون استحقاقات حمافظتهم

الزوراء /يوسف سلملان:
يعقد مجلس النواب جلسة جديدة بعد ظهر اليوم،
فيما تواصلل اللجنة املاليلة النيابية مناقشلاتها
اليومية ملسلودة ملرشوع قانون املوازنلة العامة
االتحاديلة لعلام  ، 2021حيلث تلدرس إضافلة
ملواد يف القانون تدعلم القطاع الخاص وتسلهم

بتنشليط االقتصلاد العراقي .ووجله النائب االول
لرئيلس مجللس النواب ،حسلن الكعبلي ،لجنتي
النفلط والطاقة والخدملات واإلعملار النيابيتن
بإسلتضافة وزيري « الكهرباء و النفط « للوقوف
عىل اسلباب تردي واقع الكهرباء يف الباد ،مطالبا
بحضلور الوزراء امام اللجنتن يف اجتماع « عاجل

« مشرك سليحدد قريبا ،الفتا اىل انه يف حال عدم
معالجلة االوضاع الخاصلة بالكهرباء خال وقت
قريب سلنميض باالجراءات الخاصة بإسلتجواب
الوزيريلن ،واملليض بإقالتهملا فلورا ً .باملقابلل
جلددت اللجنلة القانونيلة النيابيلة تأكيدهلا ان
رواتلب املوظفلن مؤمنلة وغلري مرتبطلة بفرة

اقلرار املوازنة .وقال عضو اللجنة ،النائب حسلن
العقابلي ،لل»اللزوراء» :ان»املوازنلة كتبت بأقام
انتخابيلة ،ومن الصعوبلة اقرارها يف االيام املقبلة
« .مبينا ان « العراق اليمتلك حسابات ختامية منذ
عام .« 2012

تفاصيل ص3

النزاهة :احلبس ملدير مصرف الـ  TBIالسابق إلضراره باملال العام بــ 40مليون دوالر
يعريهم قلق ملن إمكانية وجود رضر
لهلذه اللقاحلات بسلبب إن مراحلل
اختبارها ،وخافا للقاحات املعتادة ،تم
اجتيازها برسعة قبل أن تصل للمراحل
النهائية ،فأصدرت الحكومات تراخيص
اسلتخدامها من بلاب االضطلرار .كما
إن بعلض املجموعات العرقية وبسلبب
ملا لحق بهلا ملن أرضار علىل خلفية
تجارب سابقة ،ال تثق بهذه اللقاحات،
لكلن الرضر الكبري لم يشلاهد بعد لدى
الغالبيلة ملن النلاس .ويف ظلل هلذه
الظروف بماذا يويص سماحته؟

تفاصيل ص2

الدوللة عيل كريم علىل التقاعد بنا ًء عىل
طلبله ،وتكليف حسلن سلليمان مدير
عام الدائرة االدارية واملالية بمهام ادارة
دائلرة العقلارات باالضافلة اىل مهامه.
واضافت :كما شلمل االملر تكليف رعد
راجلي مدير عقلارات الديوانيلة بمهام
معاون مدير عام عقارات الدولة.

النفط تطلق البطاقة الوقودية رقم ()10
بغداد /الزوراء:
أعلنلت وزارة النفلط إطلاق البطاقة
الوقودية رقلم ( )10والخاصة بمادة
النفلط األبيض.وذكلر بيلان لللوزارة
تلقلت “ اللزوراء” نسلخة منله:
انها”أطلقلت البطاقلة الوقودية رقم
 ،10وبواقع  50لرا وبالسعر الرسمي

تفاصيل ص2

القرار تضمَّن إصدار أمر قبض ومنع سفر وحجز لألموال

وزير املالية يصدر أمرا بإجراء عدة
تغيريات يف الوزارة
بغداد /الزوراء:
أصلدر وزيلر املاليلة ،عيل علاوي ،أمرا
بإجراء عدة تغيريات يف الوزارة.وبحسب
وثيقلة صادرة علن وزارة املالية بتاريخ
 25كانلون الثانلي  2021حصللت
“الزوراء” عىل نسلخة منها ،فإنه صدر
أملر اداري بإحاللة مدير علام عقارات

بغداد /الزوراء:
أكلد رئيلس مجللس النلواب ،محملد
الحلبويس ،مع امري دولة الكويت ،الشيخ
نلواف االحمد الجابلر الصبلاح ،رضورة
تفعيلل مشلاريع اإلعملار ومخرجلات
املؤتملر اللدويل للمانحلن ،فيملا بحثلا
تمتن العاقات الثنائية وتعزيز العاقات
االقتصاديلة املشلركة.وذكر املكتلب
االعاملي لرئيس مجلس النلواب يف بيان
تلقته «الزوراء» :ان رئيس مجلس النواب،
محمد الحلبويس ،والوفد املرافق له ،التقى
أملري دولة الكويت الشليخ نلواف األحمد

الجابلر الصبلاح ،وبحث اللقلاء التعاون
بلن البلدين الشلقيقن وتمتن العاقات
الثنائيلة وتعزيلز العاقلات االقتصاديلة
املشلركة ،وتفعيلل اللجلان الحكوميلة
والنيابية املشلركة بن البلدين ،والتأكيد
علىل رضورة تفعيلل مشلاريع اإلعملار
ومخرجات املؤتملر الدويل للمانحن.وأكد
الحلبويس ،خلال اللقاء ،حلرص العراق
عىل تعزيز العاقات بن البلدين الشقيقن
الجارين يف املجلاالت كافة ،مثمنا ً مواقف
الكويت الداعمة للعراق.

املدعلوم ( )150دينلارا ،ابتلدا ًء ملن
تاريخ  25كانون الثاني الجاري 2021
 ،وايقاف العملل بالبطاقة رقم (.”)9
واضلاف أن”رشكلة توزيلع املنتجات
النفطيلة دعت املواطنلن اىل مراجعة
املنافلذ التوزيعيلة لتسللم حصتهلم
املقررة”.

بغداد /الزوراء:
أعلنلت هيئة النزاهلة االتحاديَّلة ،امس
ِّ
بحق املديلر العام
حكلم
االثنلن ،صدور
ٍ
العراقلي للتجلارة
السلابق للملرف
ِّ
TBI؛ إلرتكابه خطأ جسليما ً َّ
ترتب عليه
اللرضر بأموال الجهلة التلي كان يعمل
بمبللغ يصلل إىل ()40,000,000
فيهلا
ٍ
مليلون دوالر ،فيما اشلارت اىل ان القرار
تضمن املر قبض ومنع سلفره وحجز

اموالله املنقوللة وغلري املنقولة.وافادت
دائرة التحقيقلات يف الهيئة ،ويف معرض
حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي َّ
حققت
فيها وأحالتها إىل القضاء ،بحسلب بيان
للهيئلة تلقته «اللزوراء» ،بإقلدام املُدان
عىل ارتكاب خطأ جسيم وإحداث الرضر
بامللال العلامِّ؛ نتيجلة منلح تسلهياتٍ
ائتمان َّي ٍة بمبللغ ( )40,000,000مليون
دوالر إىل أحلد املصلارف لغلرض تغطية
ٍ

ٍّ
اعتملا ٍد مُ
سلتندي؛ بالرغلم ملن ضعف
الضمانلات املُق َّدملة من امللرف وقبل
إكمالله معامللة منح القرض.وأشلارت
الدائلرة إىل صلدور حكم بإللزام املرف
اللذي منلح لله القلرض بتأديلة مبلغ (
 )38,072,807مليلون دوالر ،يمثلل
أصل الدين مع الفائلدة االعتياديَّلة دون
الفائدة التأخرييَّلة.وأضافت :ان محكمة
جنح الكلرخ املُ َّ
ختصة بقضايلا النزاهة،

تركيا حتاكم  14عراقياً وسورياً بتهمة
االنتماء لـ”داعش”
انقرة /متابعة الزوراء:
أحالت السللطات الركية ،املس اإلثنن14 ،
شلخصا إىل املحكمة بتهملة االنتماء لتنظيم
“داعش” اإلرهابي يف والية صامصون شمايل
الباد.وذكلرت وكاللة األناضلول ،نقلا عن
مصلادر أمنيلة ،أن فلرق مكافحلة اإلرهاب
التابعة ملديرية أمن الواليلة ،نفذت ،الجمعة،

حملات دهلم متزامنة لعدد ملن األماكن ،يف
إطار تحقيقلات متعلقة بتنظيلم “داعش”.
وأضافت أن حمات الدهم أسفرت عن توقيف
 14شلخصا ( 4سلورين و 10عراقين) عىل
صللة بالتنظيم ،بعلد دهم  13منزال بشلكل
متزامن.وأشلار إىل نقلل املشلتبهن املحكمة
بعد خضوعهم للفحوصات الطبية الازمة.

بعد اطاعها عىل األدلة املُ َّ
تحصلة املُتمثلة
والتقريرالتحقيقلي
بالتقريرالتدقيقلي
ّ
ّ
ً
ِّ
إضافة إىل أقوال
الخاص بهيئة النزاهلة،
القانونلي للملرف والتحقيلق
املمثلل
ِّ
اإلداري الذي َّ
بن مُ قريَّة املُ َّتهم؛ نتيجة
قبلول ضمانلاتٍ ضعيفل ٍة؛ ممَّلا أ َّدى إىل
ضياع حقوق امللرف ،فضاً عن قرينة
هروبله ،وصللت إىل القناعلة الكافيلة
بإدانته وفقلا ً ألحكام امللادة ( )341من

قانلون العقوبات؛ فقلرَّرت الحكم عليه
غيابيلا ً بالحبلس الشلديد ملُل َّدة خملس
سنواتٍ .واوضحت :ان قرار الحكم تضمَّن
ّ
قبض وتح ٍّر
إصدار أمر
بحق املدان ومنع
ٍ
سلفره ،فضاً عن وضع إشلارة الحجز
عىل أمواله املنقولة وغري املنقولة استنادا ً
ألحكام املادة (/184أ) من قانون أصول
ِّ
الحق
املحاكملات الجزائيَّلة ،مع إعطلاء
للجهة املُ ِّ
ترضرة للمُ طالبة بالتعويض.

إصابة الرئيس املكسيكي بفريوس كورونا
مكسيكو /متابعة الزوراء:
أعللن الرئيلس املكسليكي ،أندريس
مانويل لوبيلز أوبرادور ،أن التحاليل
أكلدت إصابتله بفلريوس كورونلا،
وأنله يعانلي أعراضا خفيفلة ،وبدأ
بتلقي العاج.وقلال الرئيس الرئيس
املكسيكي ،البالغ من العمر  67عاما
عىل “توير”“ :كعادتي أنا متفائل”.
وأشار أوبرادور إىل أن وزير الداخلية
سليكون مسلؤوال يف فرة غيابه عن

عقلد املؤتملر الصحفلي الصباحي،
اللذي ينظلم كل يلوم.ويف حديلث يف
مؤتمر صحفلي بعد وقت قصري من

اإلعان الرئايس ،قال مسؤول صحي
إن الرئيس “يف حالة مستقرة” ،وإن
األعلراض خفيفة حتى اآلن ،مضيفا
أن “فريقلا من املتخصصلن يعتني
بصحلة الرئيس”.وتواجه املكسليك
موجلة وبائيلة ثانيلة ،وهلي تحتل
املرتبلة الرابعة يف قائمة الدول األكثر
ترضرا جلراء تفيش فريوس كورونا،
حيث سجلت حتى اآلن نحو  150ألف
وفاة ،وحوايل  1.8مليون إصابة.

أنصاره يهددون بقتل أعضاء يف الكونغرس

بعد مخسة أيام من انتهاء رئاسته ..احملكمة األمريكية العليا تنهي دعاوى فساد ضد ترامب

واشنطن /متابعة الزوراء:
بعلد خمسلة أيلام ملن انتهاء رئاسلة
دوناللد تراملب ،أنهلت املحكملة العليا
األمريكية ،امس االثنن ،دعاوى قضائية
تتهمه بانتهاك بنود مكافحة الفساد يف
الدسلتور األمريكي باحتفاظه بملكيته
إلمرباطورية أعماله ،ومنها فندق قرب
البيت األبيض ،أثناء توليه الرئاسة ،فيما
تلقلى أعضلاء يف الكونغلرس تهديدات
بالقتلل ملع اقلراب موعلد املسلاءلة
الثانيلة لرامب.وتجاهلل القضلاة
أحلكام محاكلم أقلل درجلة سلمحت
بقبلول هلذه القضايا ،أحدهلا رفعتها

مقاطعلة كولومبيلا وواليلة مارياند،
وأخرى رفعها مدعلون منهم مجموعة
مراقبة.ورفلض قضاة املحكملة العليا
كذللك نظر اسلتئناف تراملب عىل هذه
األحلكام ،وأملروا املحاكلم األقل درجة
برفض القضايا بسلبب إنهلاء الخاف
بلرك تراملب السللطة.وكان املدعلون
قلد اتهملوا تراملب بمخالفلات فجلة
لرشوط املكافآت يف الدستور التي تمنع
الرؤسلاء من تلقي الهدايلا واملدفوعات
ملن الحكوملات األجنبيلة وحكوملات
الواليات دون موافقلة الكونغرس.كما
طالب املدعلون املحكملة العليا برفض

اسلتئناف تراملب ألن الخلاف انقىض
بخروجله ملن الرئاسلة يلوم األربعاء
املايض.ويف سلياق اخر ،كشفت وسائل
إعام أمريكية ،املس االثنن ،عن تلقي
أعضلاء يف الكونغرس تهديلدات بالقتل
ملع اقلراب موعلد املسلاءلة الثانيلة
للرئيلس املنتهية واليتله دونالد ترامب.
ونقللت وكاللة أسوشليتد بلرس علن
مسلؤول أمريكلي وقوله :إن مسلؤويل
إنفلاذ القانلون الفيدراليلون يحققون
يف علدد ملن التهديدات التي تسلتهدف
أعضاء الكونغرس ،وتضمنت “تهديدات
بقتلل املرشعلن أو مهاجمتهم” خارج

مبنلى الكابيتلول األمريكي.وأضاف أن
“التهديدات واملخاوف من احتمال عودة
املتظاهريلن املسللحن القتحلام مبنى
الكابيتلول ملن جديلد ،دفعلت رشطة
الكابيتلول وغريهلا ملن أجهلزة إنفاذ
القانون الفدراليلة إىل اإلرصار عىل بقاء
اآلالف ملن قلوات الحلرس الوطنلي يف
واشلنطن ،مع تقلدم مجلس الشليوخ
يف خطلط مسلاءلة ترامب”.وأشلار
املسؤول األمريكي إىل أنه “عىل غرار تلك
التلي اعرضها املحققلون قبل تنصيب
بايلدن ،فلإن التهديلدات التلي يتتبعها
رجلال إنفاذ القانلون تتفاوت من حيث

دقتها ومصداقيتها”.وذكر أن “الرسائل
التى نلرشت أساسلا علىل اإلنرنت ويف
مجموعات الدردشلة تضمنت مؤامرات
ملهاجملة أعضلاء الكونغلرس خلال
التحرك من وإىل مجمع الكابيتول خال
املحاكمة”.وأشارت الوكالة اإلخبارية إىل
أن مسلؤويل إنفاذ القانون بدأوا بالفعل
التخطيلط الحتملال علودة املتظاهرين
املسللحن إىل واشلنطن ،عندملا تبلدأ
محاكملة تراملب يف مجللس الشليوخ
بتهمة التحريض علىل تمرد عنيف يوم
 8شلباط املقبلل ،وسلتكون هلذه أول
محاكمة لعزل رئيس أمريكي سابق.
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السيد السيستاني جييز استخدام
اللقاحات املرخصة دوليا واملنتجة
للوقاية من فريوس كورونا
النجف /نينا:
أجاز املرجع الديني األعىل السيد عيل
السيستاني استخدام اللقاحات املعلنة
واملرخصة دوليا ً واملنتجة للوقاية من
فريوس كورونا .
ونقل مكتب املرجع السيستاني ،نص
االجابة عىل االستفتاء املقدم من
جماعة الخوجة يف لندن .
اىل مكتب سماحة السيد السيستاني
دام ظله العايل :فيما نسأل الله تعاىل
أن يمد املرجع الديني األعىل سماحة
آية الله السيد السيستاني “دام ظله”
بدوام الصحة وطول العمر ،نرجو من
سماحة املرجع أن يرشدنا يف املسائل
التالية:
 1لقد أعلن عن جاهزية لقاحاتكورونا التي أنتجتها رشكة فايزر
(أمريكية) ،واسرتازينكا (أوروبية)،
ومودرنا ،كما سيتم قريبا طرح
لقاحات أخرى أنتجتها بلدان مختلفة.
ومع وجود بعض اآلثار الجانبية
لهذه اللقاحات ،فإن الجهات الطبية
يف عدة بلدان أيدت استخدام تلك
اللقاحات وأصدرت الرتاخيص الالزمة
الستخدامها عىل النطاق العام .لكن
بعض املقلدين يعرتيهم قلق من
إمكانية وجود رضر لهذه اللقاحات
بسبب إن مراحل اختبارها ،وخالفا
للقاحات املعتادة ،تم اجتيازها برسعة
قبل أن تصل للمراحل النهائية،
فأصدرت الحكومات تراخيص
استخدامها من باب االضطرار .كما
إن بعض املجموعات العرقية وبسبب
ما لحق بها من أرضار عىل خلفية
تجارب سابقة ،ال تثق بهذه اللقاحات،
لكن الرضر الكبري لم يشاهد بعد
لدى الغالبية من الناس .ويف ظل هذه
الظروف بماذا يويص سماحته؟
 2لقد بادرت الحكومات إىل إعطاءاألسبقية يف التلقيح للكوادر الطبية،
وكبار السن ،والقوات األمنية ،لكن
هناك من لجأ إىل دفع مبالغ مالية
إضافية الستالم اللقاح قبل تلك
الفئات .فهل إن االلتزام بمثل هذا
ً
رشعا؟
الرتتيب يف التلقيح واجب
 3هل يجيز سماحته -إذا ما نصحاألطباء باستخدام اللقاح -رصف
الحقوق الرشعية لرشاء لقاح كورونا
للقيام بحمالت التلقيح للمحتاجني
يف الداخل والخارج وذلك يف حال عدم

قدرة بعض الدول فيما يعرف بالعالم
الثالث ،عىل رشاء اللقاح وتوفريه
لكافة مواطنيها ،أو عدم قدرتها عىل
توفري اللقاح يف الوقت املحدد أو عدم
قدرة األشخاص ،مال ًيا ،عىل الحصول
عليه من السوق؟
 4إذا ما وجهت الرشكات املنتجةللقاح ،دعوة عامة ،لتسجيل متطوعني
للمشاركة يف اختبارات تحديد مدى
فاعلية وسالمة اللقاحات ،فهل
بإمكان املؤمنني التطوع لذلك مع
ضمان االلتزام بجوانب االحتياط يف
الحفاظ عىل صحة املتطوعني لكن مع
إمكانية اإلصابة ببعض املضاعفات
غري املتوقعة الخطرية منها أو حتى
تلك التي تسبب خطرا عىل الحياة؟
 5لتثبيت محتويات اللقاح حنيالتلقيح يستفيدون من مواد مختلفة
منها جالتني الخنزير ،فهل يُكتفى بعدم
ترصيحهم باالستفادة من هذه املواد
أو إعالمهم بعدم االستفادة منها حيث
يقال نّ
بأن جالتني الخنازير موجود يف
أكثر اللقاحات؟ وإن كانت االستحالة
ممكنة عند تصنيع اللقاح فهل يجب
الفحص؟ وإن كان مستهلكا ً فهل
يكون ردع احتمال الخطر عىل النفس
مجونّزا ً لهذا التطعيم االضطراري؟
الجواب :
 1يف مثل هذه الحاالت ،ينبغي االعتمادنّ
يشخصه األطباء املتخصصون
عىل ما
من ذوي التجربة يف هذا املجال .أما من
الناحية الرشعية فانما يجب استخدام
اللقاح الحائز عىل الرتخيص املطلوب
فيما إذا كان احتمال اإلصابة بفريوس
كورونا والتعرض لخطر يهدد حياة
الشخص أو لرضر كبري غري قابل
للتدارك يفوق بدرجة معتد بها عىل
احتمال وجود مضاعفات شديدة
الستخدام اللقاح.
 2ال يجوز خرق األولويات إذا كانً
مخالفا للقانون.
ذلك
3ال مانع من ذلك يف الحاالتالرضورية.
 4ال يجوز ذلك يف حال وجود خطريهدد الحياة أو احتمال حصول
مضاعفات شديدة ال يمكن تجاوزها،
إال إذا كان احتمال حصولها ضعيفا ً
ومما ال يُعتنى به فانه يجوز عند
ذلك.
 5-ال إشكال فيه رشعا عىل أي حال.
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احللبوسي وأمري الكويت يؤكدان ضرورة تفعيل خمرجات املؤمتر الدولي للماحنني
بغداد /الزوراء:
أكد رئيس مجلس النواب ،محمد الحلبويس،
مع امري دولة الكويت ،الشيخ نواف االحمد
الجابر الصباح ،رضورة تفعيل مشاريع
اإلعمار ومخرجات املؤتمر الدويل للمانحني،
فيما بحثا تمتني العالقات الثنائية وتعزيز
العالقات االقتصادية املشرتكة.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس النواب
يف بيان تلقته “الزوراء” :ان رئيس مجلس
النواب ،محمد الحلبويس ،والوفد املرافق له،
التقى أمري دولة الكويت الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح ،وبحث اللقاء التعاون بني
البلدين الشقيقني وتمتني العالقات الثنائية
وتعزيز العالقات االقتصادية املشرتكة،
وتفعيل اللجان الحكومية والنيابية املشرتكة
بني البلدين ،والتأكيد عىل رضورة تفعيل
مشاريع اإلعمار ومخرجات املؤتمر الدويل
للمانحني.
وأكد الحلبويس ،خالل اللقاء ،حرص العراق
عىل تعزيز العالقات بني البلدين الشقيقني
الجارين يف املجاالت كافة ،مثمنا ً مواقف

الكويت الداعمة للعراق.
من جهته ،ق َّدم األمري تعازيه بضحايا
التفجريين اللذين استهدفا ساحة الطريان
ببغداد ،معربا ً عن استنكار دولة الكويت
وإدانتها لهذين العملني اللذين استهدفا أرواح

األبرياء اآلمنني وزعزعة األمن واالستقرار،
مجددا ً دعم بالده ووقوفها مع العراق ملواجهة
التحديات التي يم ُّر بها ،وتحقيق التنمية
واالستقرار.
ُ
رئيس مجلس النواب ،محمد
اىل ذلك ،التقى

الحلبويس ،والوف ُد املرافق له ويل العهد الكويتي
الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح.
وذكر بيان ملكتب الحلبويس :ان اللقاء بحث
العالقات الثنائية بني البلدين ،وتعزيز سبل
التعاون يف املجاالت كافة ،وبما يخدم مصلحة
الشعبني الشقيقني ،وأهمية تفعيل التجارة
وتنشيط القطاع الخاص بني البلدين ،داعيا ً
سيادته إىل مزيد من التنسيق والتعاون لدعم
العراق يف مجال اإلعمار واالستثمار.
وتابع :كما ناقش اللقاء األوضاع التي تم ُّر بها
املنطقة ،والتأكيد عىل رضورة تنسيق املواقف
ملواجهة تلك التحديات.
من جهتهَّ ،
عرب ويل العهد عن موقف الكويت
بأن يكون العراق بلدا ً آمنا ً ينعم شعبه
باالستقرار واالزدهار ،كما ق َّدم تعازيه الحارة
للشعب العراقي بضحايا التفجريين األخريين
يف بغداد ،داعيا ً املجتمع الدويل للوقوف مع
العراق يف محاربة اإلرهاب والفكر املتطرف.
وكان رئيس مجلس النواب ،محمد الحلبويس،
قد وصل اىل دولة الكويت ،مساء اول امس
االحد ،يف زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

أكد أن املشروع يتضمن خمالفات قانونية وأخطاء مطبعية قد تكون متعمدة

همام الشماع يكشف لـ

الزوراء /حسني فالح:
كشف مستشار رئيس مجلس النواب
للشؤون االقتصادية ،همام الشماع،
عن نية مجلس النواب اعادة مرشوع
قانون موازنة عام  2021اىل الحكومة
إلجراء بعض التعديالت ،وفيما حدد
ابرز املقرتحات التي وضعها الربملان
بشأن القانون ،اكد ان مرشوع قانون
املوازنة تضمن مخالفات قانونية
واخطاء مطبعية قد تكون متعمدة.
وقال الشماع يف حديث لـ”الزوراء”:
ان مجلس النواب اآلن يجري دراسة
معمقة ملرشوع قانون موازنة
 ،2021ويدون املالحظات واملقرتحات
بشأنها .الفتا اىل :ان املجلس وضع

عن نية الربملان إعادة املوازنة إىل احلكومة وحيدد أبرز املقرتحات

مجموعة مقرتحات سيقوم بإرسالها
اىل الحكومة لغرض اجراء تعديالت
جوهرية عىل مرشوع قانون املوازنة.
واضاف :ان الربملان سيعيد املوازنة
اىل الحكومة مرفقة بمجموعة
من املقرتحات .مؤكدا :ان املوازنة
تضمنت مخالفات قانونية واخطاء
مطبعية تكاد ان تكون متعمدة.
واوضح :ان ابرز التعديالت واملخالفات
التي تضمنتها املوازنة واقرتاحات
مجلس النواب بشأنها هي موضوع
االستقطاعات من الرواتب ،حيث ان
هذه الفقرة تخالف قانون رضيبة
الدخل ،الن املوازنة قانون مؤقت
ينتهي مع انتهاء السنة املالية ،بينما

قانون رضيبة الدخل دائمي .مشريا
اىل :ان املوازنة وكأنها تريد ان تلغي
قانون رضيبة الدخل وتحل محله
قانون ينتهي مع نهاية السنة املالية.
وتابع :ان الحكومة لم توضح انه بعد
انتهاء السنة املالية هل ستتم العودة
لقانون رضيبة الدخل ام ماذا؟.
الفتا اىل :ان مقرتح مجلس النواب
بأنه البد من تطبيق احكام قانون
رضيبة الدخل التي تعفي املوظفني
واملتقاعدين من االستقطاعات،
وبالتايل يجب إلغاء هذه الفقرة
الخاصة باالستقطاعات الكبرية.
واشار اىل :ان هناك مخالفة قانونية
لقانون االدارة املالية ،حيث ينص

القانون عىل ان ال يتجاوز اي عجز
مايل نسبة  3%من الحجم االجمايل
لالموال ،يف حني جاءت املوازنة بنسبة
عجز كبرية جدا ،وهذه تعد مخالفة
سيعمل مجلس النواب عىل تعديلها.
ولفت اىل :ان املوازنة خالفت ما جاء
بتوصيات مجلس النواب والورقة
االقتصادية البيضاء للحكومة ،حيث
تنص الورقة عىل تعظيم االيرادات
وتقليل النفقات ،يف حني املوازنة
كانت انفجارية واكرب موازنة منذ
عام .2003
نّ
وبني :ان هناك اخطاء مطبعية
تضمنتها املوازنة وكأنها متعمدة،
مثال هناك بعض الفقرات تتضمن

مبلغ  15تريليون دينار ،وبالفقرة
نفسها يكتب املبلغ بـ  30تريليون،
وبعد التدقيق يتضح ان الـ 30
تريليونا هي جزء من حجم املوازنة
البالغ  164تريليون دينار ،فال بد
عىل الحكومة توضيح هذه الفقرات
الغامضة والتي تشري وكأنها اخطاء
مطبعية.
واكد :ان املوازنة فيها انفاق كبري
وغري اعتيادي ،ويجب مراعاة الوضع
املايل .الفتا اىل :ان الربملان سيعيد
املوازنة اىل الحكومة وستأخذ وقتا
طويال لغرض اقرارها.
ورجح الشماع اقرار املوازنة خالل
فرتة  3اسابيع او أكثر.

بعد تسجيل  813إصابة و 7وفيات

وفيات كورونا يف العراق تبلغ  13ألفا والشفاء تتجاوز  583ألفا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
االثنني ،املوقف الوبائي اليومي
لفريوس كورونا املستجد يف العراق،

فيما اكدت تسجيل  813إصابة
جديدة و 7حاالت وفيات وشفاء
 1585حالة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته

منوذج إعالن/دعوة تقديم العطاء
مجهورية العراق/وزارة النفط/شركة احلفر العراقية/شركة عامة
إىل/شركات االطعام املتخصصة
م/إعالن املناقصة املرقمة -1خدمات -2021-البصرة(للمرة االوىل)
نوع املوازنة(تشغيلية)  -نوع التبويب/إطعام مقاوالت وخدمات

َ .1
يرس(رشكة الحفر العراقية-رشكة عامة) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة
لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص بـ (تقديم خدمة االطعام والتنظيف ومستلزمات املعيشة
االخرى ضمن موقع جهاز الحفر 43-IDC/وضمن حدود محافظة البرصة لعدد (100
شخص) تواجد فعيل وملدة (180يوم).
 .2تتوفر لدى (رشكة الحفرالعراقية -رشكة عامة) التخصيصات املالية ضمن املوازنة
التشغيلية وتنوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات (تقديم خدمة االطعام والتنظيف
ومستلزمات املعيشة االخرى ضمن موقع جهاز الحفر 43-IDC/وضمن حدود محافظة
البرصة).
 .3بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغات (اللغة العربية) بعد تقديم
طلب تحريري اىل (رشكة الحفر العراقية -رشكة عامة يف محافظة البرصة -الزبري -الربجسية)
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة ( )100,000مائة الف دينار عراقي,بإمكان
مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف اعاله.
 .4اخر موعد لتسليم العطاءات اىل العنوان االتي (مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة-
الزبري-الربجسية -مقرر لجنة فتح العطاءات) يف املوعد املحدد هو(يوم االربعاء املصادف
 2021/2/10الساعة الثانية عرش ظهراً) وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي
(البرصة -الزبري -الربجسية -مقر رشكة الحفر العراقية -لجنة فتح العطاءات) يف الزمان
والتاريخ (الساعة الثانية عرش ظهرا ً من يوم االربعاء املصادف  )2021/2/10يجب ان
تتضمن العطاءات ضمان للعطاء (خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او سفتجة) وبمبلغ
( )13,392,000ثالثة عرش ماليني وثالثمائة واثنان وتسعون الف دينار عراقي.
 .5اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم (االثنني) املصادف . 2021/2/8
 .6يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعد الغلق الذي يكون فيه
دوام رسمي ويكون موعدا ً لفتح العطاء.
 .7الكلفة التخمينية االجمالية الكلية لتنفيذ االعمال ملدة ( )180يوم تبلغ ()446,400,000
اربعمائة وستة واربعون مليون واربعمائة الف دينار عراقي.
 .8يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم
استبعاد عطاءه.
عـ.املدير العام
رئيس مجلس االدارة
مدير الهيأة التجارية
عبد العزيز جبار كاظم

“الزوراء” :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس ،34907 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلية،5377694 :
مبينة انه تم تسجيل  813اصابة

جديدة و 7حاالت وفيات وشفاء
 1585حالة.واضافت :ان عدد حاالت
الشفاء الكيل،)94.9%( 583127 :
اما عدد االصابات الكيل،614576 :

بينما عدد الحاالت التي تحت العالج:
 ،18449يف حني ان عدد الحاالت
الراقدة يف العناية املركزة ،158 :وعدد
حاالت الوفيات الكيل.13000 :
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حراك جديد الستضافة واستجواب الوزراء املتلكئني

أول عملية بيع هلا يف أوروبا

 18مقاتلة رافال لليونان على جناح
السرعة مع بدء اجتماع اسطنبول

باريس/ميدل ايست اونالين:
يفرتض أن تنجز اليونان امس االثنن صفقة
مس�تعجلة لرشاء  18طائرة راف�ال مقاتلة
من فرنس�ا لتعزيز دفاعاته�ا ورشاكتها مع
باريس يف مواجه�ة التوتر املتزايد مع تركيا،
حي�ث ُتس�تأنف املحادث�ات ب�ن الجانب�ن
لتس�وية الخالف بش�أن التنقيب عن النفط
والغاز يف رشق املتوسط.
وينتظر وص�ول وزيرة الجيوش الفرنس�ية
فلورانس باريل إىل أثين�ا لتوقيع عقد “يوجه
رسالة واضحة يف اتجاهات عدة” عىل ما قال
نظريه�ا اليوناني نيك�وس بانايوتوبولوس.
ويف مقدمته�ا تركيا .ويش�مل العقد البالغة
قيمت�ه  2,5ملي�ار ي�ورو تقريب�ا رشاء 12
طائرة مستخدمة و 6طائرات جديدة.
وين�ص كذل�ك ع�ىل تزوي�د أثين�ا بصواريخ
عابرة من طراز س�كالب وصواريخ مضادة
للسفن من نوع اكزوسيت ومضادات جوية
طويلة املدى من طراز “ميتيور”.
وتفاوض�ت الحكومتان برسعة قياس�ية يف
ش�أن هذه الصفق�ة .واتخذ رئي�س الوزراء
اليونان�ي كريياك�وس ميتس�وتاكيس قرار
التفاوض يف أيلول/سبتمرب ردا عىل عمليات
التنقي�ب ع�ن الغاز الت�ي قامت به�ا تركيا
ولجوئها إىل عرض قوة يف مياه تتنازع عليها
مع اليونان وقربص.
ورأى قادة االتحاد األوروبي أن ترصف تركيا
“غ�ري قانوني وعدائي” ما مهد الطريق أمام
فرض عقوبات عىل أنقرة.
وستش�رتي اليون�ان س�ت طائ�رات راف�ال
جدي�دة م�ن رشك�ة “داس�و أفياس�يون”
ستتسلمها اعتبارا من العام .2022
إال أن أثينا أرادت الحصول فورا عىل طائرات
تضم�ن له�ا تفوقا جوي�ا يف بحر إيج�ه ،لذا
اش�رتت  12طائرة مس�تخدمة م�ن باريس
ستؤخذ من سالح الجو الفرنيس.
ويبدأ تس�ليم هذه الطائ�رات الصيف املقبل
ع�ىل أن تتلقى أثينا الطائرات الثماني عرشة
كلها بحلول صي�ف العام  2023عىل ما أفاد
مس�ؤول يف وزارة الدف�اع اليوناني�ة .ويب�دأ
أربعة طيارين يونانين التدريبات يف فرنس�ا
اوائل العام الحايل.
وستش�رتي وزارة الجي�وش الفرنس�ية 12
طائرة جدي�دة لتحل مكان ال� 12التي بيعت
إىل اليونان .بالنسبة إىل فرنسا ،يشكل العقد
م�ع اليونان أول عملية بي�ع لطائرات رافال
يف أوروبا يف وقت تس�عى باري�س إىل توجيه
صادراتها من األسلحة إىل هذه القارة.
وقال�ت ب�اريل إن “عق�د رافال يت�وج تعزيز
العالق�ات يف الس�نوات األخ�رية .اليون�ان
بل�د نتح�ادث كث�ريا مع�ه ح�ول الرهانات
االس�رتاتيجية” مش�رية إىل وج�ود “رشاكة
اسرتاتيجية بحكم األمر الواقع”.
يف األش�هر األخ�رية ،دعمت فرنس�ا رصاحة
مواقف أثينا وأرس�لت خالل الصيف طائرات
رافال وسفنا حربية مع نرش سفن عسكرية

وسفن تنقيب تركية يف مناطق تؤكد اليونان
أنها تابعة لسيادتها.
وردا ع�ىل التوتر الحاصل م�ع تركيا ،أعلنت
اليون�ان نيتها زي�ادة قدراتها العس�كرية يف
 2021رغم انكماش يزيد عن  % 10يف 2020
بسبب جائحة كوفيد 19 -يف حن كانت البالد
تتعاىف من أزمة مديونية مس�تمرة منذ عقد
تقريبا .وتعتزم أثينا تخصيص  5,5مليارات
ي�ورو للدفاع ه�ذا الع�ام ،ما يزي�د إنفاقها
ع�ىل املع�دات العس�كرية خمس�ة أضعاف.
وإضاف�ة إىل رشائها مقاتالت رافال ،تخطط
أثينا ل�رشاء فرقاطات ومروحيات وطائرات
مس�رية وتحديث أسطولها من طائرات إف-
 16وتجني�د  15ألف عس�كري إضايف .كذلك
أعلنت اليونان تمديد فرتة الخدمة العسكرية
إىل  12شهرا بدال من تسعة حاليا.
إال أن أثينا وأنقرة عاودتا االثنن محادثات يف
اسطنبول بشأن خالفاتهما.
ويستقبل املسؤول الثاني يف وزارة الخارجية
الرتكي�ة س�ادات أون�ال وف�دا يوناني�ا يف
اس�طنبول ملع�اودة االتص�االت التمهيدي�ة
املعلق�ة من�ذ  2016بع�د التصاع�د الكب�ري
للتوتر بن الجارتن .وتندرج هذه املحادثات
يف إطار حملة أوس�ع للرئي�س الرتكي رجب
طي�ب ادروغان الس�اعي إىل تهدئة العالقات
املتوت�رة م�ع االتح�اد األوروبي ال�ذي ضاق
ذرعا من س�لوك انقرة وبارش الشهر املايض
فرض عقوبات عليها .وخالل زيارة األسبوع
امل�ايض لربوكس�ل ،أع�رب وزي�ر الخارجية
الرتكي مولود تش�اوش أوغل�وا عن األمل يف
أن تس�مح محادثات اسطنبول بالتوصل إىل
“نتائج” .لكن يف مؤرش إىل أن هذه املحادثات
قد تس�تحيل حوار طرشان ،لم يتفق البلدان
عىل ج�دول أعمال االجتم�اع .ترغب اليونان
بالبحث فقط يف ترسيم حدود الجرف القاري
لجزرها يف بحر إيجه فيما تريد انقرة توسيع
نطاق املحادثات لتشمل املناطق االقتصادية
الخالصة واملجال الجوي للبلدين .وتصاعدت
األزم�ة ب�ن أثينا وأنق�رة مع ن�رش تركيا يف
آب/اغس�طس س�فينة يف املناط�ق املتنازع
عليها وال س�يما قرب جزيرة كاس�تلوريزو
اليوناني�ة الواقع�ة ق�رب الس�احل الرتكي.
واتهم�ت اليون�ان أنق�رة بانته�اك حدودها
البحري�ة إال أن تركي�ا تعت�رب أن وجود هذه
الجزي�رة الصغ�رية ال ي�ربر اس�تبعادها من
جزء كبري من رشق املتوس�ط الغني بحقول
الغ�از .إال أنه يف ب�ادرة تهدئة ع�ىل األرجح،
أعلنت انقرة يف نهاية ترشين الثاني/نوفمرب
عودة الس�فينة إىل تركيا .ويرى محللون أن
س�عي تركيا إىل تهدئة التوتر مع أوروبا جاء
بس�بب صعوباتها االقتصادية التي تفاقمت
مع جائحة كوفيد 19 -وبس�بب انتخاب جو
بايدن رئيسا للواليات املتحدة.
وتتوقع انقرة تش�ددا يف السياسة األمريكية
تجاهه�ا فيم�ا كان اردوغ�ان أق�ام عالق�ة
شخصية قوية مع دونالد ترامب.
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جلس��ة برملانية اليوم ونواب البصرة يه��ددون بعدم مترير املوازنة
دون استحقاقات حمافظتهم

الزوراء /يوسف سلم�ان:
يعقد مجلس النواب جلسة جديدة بعد ظهر
الي�وم ،فيما تواصل اللجن�ة املالية النيابية
مناقشاتها اليومية ملسودة مرشوع قانون
املوازن�ة العام�ة االتحادي�ة لع�ام ، 2021
حيث تدرس إضافة م�واد يف القانون تدعم
القطاع الخاص وتسهم بتنشيط االقتصاد
العراقي .
ووجه النائ�ب االول لرئيس مجلس النواب،
حس�ن الكعب�ي ،لجنت�ي النف�ط والطاقة
والخدمات واإلعمار النيابيتن بإس�تضافة
وزي�ري “ الكهرب�اء و النف�ط “ للوق�وف
عىل اس�باب تردي واقع الكهرباء يف البالد،
مطالب�ا بحضور الوزراء ام�ام اللجنتن يف
اجتماع “ عاجل “ مش�رتك س�يحدد قريبا،
الفت�ا اىل انه يف حال ع�دم معالجة االوضاع
الخاص�ة بالكهرب�اء خ�الل وق�ت قري�ب
س�نميض باالجراءات الخاصة بإستجواب
الوزيرين ،وامليض بإقالتهما فورا ً .
باملقابل ج�ددت اللجنة القانوني�ة النيابية
تأكيده��ا ان رواتب املوظفن مؤمنة وغري
مرتبطة بفرتة اقرار املوازنة .
وقال عضو اللجنة ،النائب حسن العقابي،
ل�”ال�زوراء” :ان”املوازن�ة كتب�ت بأق�الم
انتخابي�ة ،ومن الصعوب�ة اقرارها يف االيام
املقبل�ة “ .مبين�ا ان “ الع�راق اليمتل�ك
حسابات ختامية منذ عام  ،“ 2012مؤكدا

“ان الق�روض الحالي�ة تس�تنزف املوازن�ة
االتحادية ب�  20%من الكتلة النقدية “.
وانتق�د العقاب�ي غي�اب املعاي�ري يف توزيع
ت�راع املوازنة
اس�تحقاق املحافظات ،إذ لم
ِ
النسبة الس�كانية أو األرضار التي يتعرض
لها س�كان املحافظ�ات املنتج�ة للنفط أو
مقدار املحرومية.
اىل ذل�ك ،ح�ذر ن�واب محافظ�ة الب�رصة
الحكومة من الغبن واالس�تخفاف بحقوق
محافظته�م يف م�رشوع قان�ون املوازن�ة

العام�ة  ، 2021مؤكدي�ن رضورة من�ح
الب�رصة حقوقه�ا املرشوع�ة لدوره�ا
االس�رتاتيجي واملس�تقبيل يف حي�اة جميع
العراقين.
وقال النائ�ب جمال املحم�داوي ،يف مؤتمر
صحفي مش�رتك تابعت�ه “ ال�زوراء “ :ان
“املوازنة حددت اس�تحقاق البرصة بحوايل
( )١,١تريلي�ون دينار ،بينم�ا منحت اقليم
كردس�تان ( )١٣,١٩تريلي�ون دين�ار ،يف
الوق�ت الذي تش�رتط ان يس�لم االقليم ما

يساوي قيمة ( )250الف برميل من النفط،
اي ما يعادل ( )7%من االيرادات الكلية ،يف
ح�ن ترفد في�ه محافظة الب�رصة املوازنة
بما يقدر ب�( )90%من االيرادات الكلية .
واضاف “ لقد ثبتت تقاري�ر ديوان الرقابة
املالية اس�تحقاقات مالي�ة كبرية ملحافظة
البرصة مرتتب�ة عىل وزارة املالي�ة لالعوام
 2014و  2015و  2016يص�ل مجموعه�ا
اىل حوايل ( )20تريليون دينار لم تتس�لمها
املحافظة لغاية اآلن “.
واوضح ان “ نواب محافظة البرصة اجمعوا
عىل عدم تمرير هذه املوازنة بشكلها الحايل
ملا يتعرض له أبناؤها من ظلم واستخفاف
بحقوقه�م ،ألن أكثر م�ن ( )٣٠الف درجة
وظيفي�ة ت�م تعيينهم وفق الق�رار ()٣١٥
املع�دل ( )٣٣٧ضم�ن حزم�ة اإلصالح�ات
التي أقرها مجلس الوزراء ،وتم تش�غيلهم
ملدة س�نة كاملة ،دون توفري التخصيصات
املالية الالزمة لرصف مستحقاتهم”.
وس�يتضمن جدول اعمال جلس�ة الربملان،
ه�ذا الي�وم ،التصويت عىل مق�رتح تعديل
قانون�ي الت�درج الطبي البيط�ري وقانون
نقاب�ة املحاس�بن واملدقق�ن ،اضاف�ة اىل
اس�تكمال الق�راءة االوىل مل�رشوع قان�ون
الضمان االجتماعي ،وتوجيه سؤال شفهي
اىل رئيس مؤسسة السجناء السياسين من
قبل النائب مثنى أمن.

اإلدارة األمريكية اجلديدة تنهي “سنوات العسل”

عاصفة حقوقية مبكرة بني القاهرة وإدارة بايدن
القاهرة/متابعة الزوراء:
أرس�لت اإلدارة األمريكي�ة الجديدة
برئاس�ة جو بايدن إش�ارات سلبية
ّ
مبك�رة إىل الحكوم�ة املرصية تفيد
بطي أش�هر العسل التي نعمت فيها
القاهرة بالو ّد الشديد مع واشنطن،
وعليها أن تس�تعد لخريف س�يكون
فيه ملف الحريات وحقوق اإلنسان
والتط�ور الديمقراط�ي ،عىل س�لّم
األولويات يف العالقات املش�رتكة بن
البلدين.
ولم تضي�ع إدارة بايدن وقتا يف إزالة
بعض آث�ار الرئيس الس�ابق دونالد
ترام�ب ،فقد نقض�ت مجموعة من
قرارات�ه ،بينها قرار يخص القاهرة،
حيث أعلن�ت وزارة العدل ،الس�بت،
تعلي�ق تحص�ن رئي�س ال�وزراء
األس�بق ح�ازم البب�الوي ،يف قضية
تعذي�ب رفعه�ا ض�ده األمريك�ي،
واملرصي األصل ،الناش�ط الحقوقي
(اإلخواني) محمد سلطان.
واعت�رب مراقب�ون سياس�يون أن
اختيار الشخص والقضية والتوقيت
له�ا مضام�ن سياس�ية عميق�ة
بالنس�بة إىل القاه�رة الت�ي اعتادت
الترصف بحرية مع جماعة اإلخوان
والقضاي�ا الحقوقي�ة ويف ّ
أي وقت،
وتعتربها أجهزة األمن جنائية ،وهو
ما لم يكن يمث�ل ّ
منغصا خالل عهد
ترامب ،وال محل خالف مع إدارت�ه.
ويش�ري ه�ؤالء إىل أن املل�ف املرصي
وضع ع�ىل الطاول�ة األمريكية قبيل
يوم�ن فقط م�ن الذك�رى العارشة
لث�ورة الخامس والعرشين من يناير
التي أطاحت بنظام الرئيس املرصي
األس�بق حس�ني مبارك ،يف رس�الة
توح�ي بأن الفرتة املقبلة قد تش�هد
شدا وجذبا بن الجانبن.
وجاءت الرسالة عكس ما ذهبت إليه
بعض الدوائر السياسية من أن بايدن

محمّل بم�رياث داخيل لن ّ
يمكنه من
االلتفات جيدا لقضايا خارجية ذات
صبغة حقوقية تفصيليا.
وكانت صحيف�ة “نيويورك تايمز”،
املقرّب�ة م�ن الح�زب الديمقراطي،
نرشت تقريرا االس�بوع املايض حول
وفاة أربعة أش�خاص م�ن املصابن
بفاي�روس كورونا يف غرف�ة العناية
املركزة يف مستش�فى “الحسينية”،
ش�مال القاه�رة ،وانح�ازت في�ه
الصحيف�ة إىل رواي�ة ذهب�ت إىل
أن الوف�اة ج�اءت بس�بب نق�ص
األوكس�جن ،ع�ىل الرغم م�ن نفي
الحكومة لتلك الرواية وإرجاع الوفاة
إىل حالته�م الصحي�ة املتده�ورة.
وفهم�ت مصادر سياس�ية مرصية
اهتمام الصحيفة بواقعة يف منطقة
نائي�ة ،ربم�ا تتك�رر يومي�ا يف دول
متقدمة وبطريقة أوس�ع ،عىل أنها
بداي�ة غري مريحة ،تؤك�د أن العيون
األمريكي�ة ل�ن تفارق م�رص ولو يف
ح�وادث عادية ،خاص�ة أن املعالجة
ُ
صبغت بصورة عاطفية.
ودلّ�ل البع�ض ع�ىل أن املعالج�ة
االنتقائي�ة حمل�ت م�ن املعان�ي

السياس�ية الكث�ري ،بم�ا يش�ري إىل
أن الوالي�ات املتح�دة ع�ادت لتعتني
بالتفاصي�ل والتط�ورات ،والرتكي�ز
الش�ديد عىل وف�اة أربعة أش�خاص
نتيجة خطأ مهني من الس�هولة أن
يتحوّل إىل قضية كبرية إذا لزم األمر.
ويش�ري متابع�ون إىل أن القاه�رة ال
تريد الدخول يف صدام مع واش�نطن
وتعمل عىل الحد من جاذبية القضايا
املث�رية ،وبعث�ت برس�ائل إيجابي�ة
مؤخ�را ،يف امللف الحقوق�ي ،أبرزها
ص�دور الالئح�ة التنفيذي�ة لقانون
الجمعيات األهلية التي تعطلت لثالث
س�نوات ،وتوسيع نطاق اإلفراج عن
الناشطن السياسين.وقالت أستاذة
العلوم السياس�ية بجامعة القاهرة
نوره�ان الش�يخ ،إن إدارة باي�دن
لديها اهتمام بملف حقوق اإلنس�ان
يف العالم ،وال تقترص التوجهات عىل
مرص ،وحص�ار الكونغرس من قبل
أنصار ترامب يف الس�ادس من يناير
الجاري لن يردعها.
وطالبت الشيخ الس�لطات املرصية
بتوظيف امللف الحقوقي جيدا ،قائلة
“واش�نطن ال تعنيه�ا حال�ة حقوق

ّ
تحققه لها
اإلنس�ان إال بمقدار م�ا
من أهداف سياس�ية ،وعىل القاهرة
الدخ�ول يف صل�ب القضاي�ا ،وإدارة
ح�وار اس�رتاتيجي م�ع إدارة بايدن
لصياغة تفاهمات مش�رتكة ،تح ّدد
املقب�ول واملمن�وع ،فهن�اك مطالب
ومصال�ح م�ن امله�م التوص�ل إىل
قواسم حولها لتجنب الخالف”.
وتوقع�ت الش�يخ يف ترصي�ح
ل�”الع�رب” أن ي�زداد الرتكي�ز عىل
املل�ف الحقوق�ي يف الف�رتة املقبلة،
مس�تبعدة أن يعزز االتحاد األوروبي
اهتمام�ه بقضي�ة الش�اب اإليطايل
جولي�و ريغيني ال�ذي لقي مرصعه
يف القاه�رة قب�ل س�نوات ،يف ظل ما
يتلقاه م�ن دعم أمريكي غري مبارش
ملواصلة التحرك يف هذا املسار.
وعربت مصادر سياسية عن حرص
القاهرة عىل تضييق الهوة مع اإلدارة
الديمقراطي�ة ،ول�ن ت�رتدد يف البناء
ع�ىل مس�احات التفاهم معه�ا ،إذا
تجنبت التدخل يف الشؤون الداخلية،
ولم تكرّر سياس�ات الرئيس األسبق
باراك أوباما يف دعم جماعة اإلخوان،
واملبالغة يف ملف حقوق اإلنسان عىل
حساب ملفات حيوية مشرتكة.
ّ
لك�ن ق�رار تعلي�ق الحصان�ة ع�ن
البب�الوي جاء ليع�زز أن العالقة بن
البلدين مقبلة عىل خريف س�يايس،
حيث ب�ررت واش�نطن موقفها بأن
“القضية تحت�اج إىل وقت للمراجعة
والتمحي�ص” ،لذل�ك س�وف تت�م
إع�ادة النظر يف القضي�ة يف الحادي
والعرشين من فرباير املقبل.
وتعن�ي ه�ذه القضي�ة إمكاني�ة
إج�راء مراجع�ات يف قضاي�ا أخرى
أكث�ر أهمي�ة ،قد تصل إىل مس�توى
االتفاقيات العس�كرية واملساعدات
االقتصادي�ة ،وه�ي األداة الت�ي
استخدمها الرئيس األمريكي األسبق

ب�اراك أوباما ول�م يت�ورّع يف الربط
بينها وبن ملف الحريات عموما.
وأوقف�ت القاه�رة محمد س�لطان،
وهو ابن أحد قيادات جماعة اإلخوان
املس�لمن ،يف أغس�طس عام 2013
عىل ذمة القضية املعروفة ب�”غرفة
عملي�ات رابع�ة” الت�ي كان�ت تدير
اعتص�ام اإلخوان الش�هري يف ميدان
رابعة العدوية بالقاهرة.
ُ
وعوق�ب بالس�جن  25عام�ا ع�ىل
خلفي�ة اتهامات تتعلق باملش�اركة
يف اعتصام مس�لح ،ثم أطلق رساحه
بع�د ضغ�وط أمريكية لم تس�تطع
القاه�رة مقاومته�ا ع�ام ،2015
وتنازل عن جنسيته املرصية ،وغادر
إىل الواليات املتحدة.
ورف�ع س�لطان ،يف يوني�و امل�ايض،
دع�وى أم�ام محكم�ة أمريكي�ة
ض�د ح�ازم البب�الوي ،اتهم�ه فيها
ومس�ؤولن آخري�ن ب�”تعذيب�ه”
خ�الل ف�رتة توقيفه يف م�رص ،وهو
م�ا تنفيه م�رارا الحكوم�ة املرصية
الت�ي طلب�ت م�ن وزارة الخارجي�ة
األمريكية التدخ�ل يف القضية ،وحث
الرئي�س دونالد ترامب عىل ذلك ،كي
ال تتأثر العالقات االس�رتاتيجية بن
البلدين.ويعمل البب�الوي يف املجلس
التنفيذي لصن�دوق النقد الدويل منذ
نوفم�رب  ،2014ويتمت�ع بحصان�ة
دبلوماس�ية بحك�م ه�ذا املنص�ب
أيض�ا ،لك�ن بع�د تعلي�ق الحصانة
ستعود القضية إىل األضواء ،فإعادة
النظر تنطوي ع�ىل إحراج للقاهرة،
واملقصود رمزية املنصب الذي شغله
البب�الوي .وفهمت جماع�ة اإلخوان
رس�الة الببالوي عىل أن رهانها عىل
باي�دن لن يخيب ،األم�ر الذي دفعها
من�ذ اإلعالن عن فوزه إىل اس�تعجال
حصد املكاسب السياسية ،ومواصلة
الضغوط عىل القاهرة.

دعا صندوق النقد واملقرضني لتفهم هشاشة الوضع االجتماعي

احتاد الشغل التونسي :لدينا ما يكفي من األوراق إلنقاذ البلد من الغرق
تونس/متابعة الزوراء:
ل�وّح األم�ن الع�ام التح�اد الش�غل التونيس
ّ
ب�أن االتحاد
نورالدي�ن الطبوب�ي امس االثنن
لديه أوراق سيكش�فها يف الوقت املناس�ب ولن
يرتك البلد يغرق.
واعترب يف ح�وار مع وكالة رويرتز أن “الصمت
خيان�ة ملب�ادئ ودماء ش�هداء ث�ورة الكرامة،
ولنحم كامل املسار من االنهيار”.
وكان االتحاد ّ
ق�دم مبادرة إلجراء حوار وطني
يض�م الفرق�اء السياس�ين ،به�دف التوص�ل
إىل اتف�اق واس�ع ح�ول إصالح�ات سياس�ية
واقتصادي�ة عاجلة تحتاجها الب�الد ،للخروج
من األزمة التي تتخبط فيها.
وأعلن الرئيس قيس سعيد نهاية الشهر املايض
قبوله املبادرة التي سيش�ارك فيها ش�بان من
أرج�اء البالد ،لك�ن حتى اآلن ل�م يُعلن عن أي
موعد للحوار ،مما يعزز الشكوك حول انعقاده
وس�ط خالف�ات سياس�ية عميق�ة وتوتر بن
الالعبن الرئيسن يف البالد.
ّ
وح�ذر الطبوبي من أنه إذا لم يحصل ذلك ،فإن
اتحاد الش�غل ل�ن يبقى مكت�وف األيدي ولديه
تصورات إلنق�اذ البالد ،وأوراق سيكش�فها يف
الوقت املناسب ،لكنه رفض أن يربز كيف يمكن
لالتح�اد أن يتح�رك إذا اس�تمرت التجاذب�ات
السياسية ،ولم يحصل اتفاق ينهي أزمة البالد
اقتصاديا واجتماعيا.
وترى املنظمة الشغيلة أن الحوار املقرتح يمثل

فرص�ة حقيقية إلعادة األمل إىل التونس�ين يف
إنع�اش االقتص�اد العليل وتحقيق االس�تقرار
السيايس.
ويهدف املقرتح إىل االتفاق حول إصالح النظام
االنتخاب�ي الذي ال يس�مح ألي ط�رف بالفوز
بأغلبي�ة واضح�ة ،إضاف�ة إىل مراجعة تمويل
األح�زاب وط�رح نق�اش وطني ح�ول طبيعة
النظام السيايس.
ودعا األمن العام التحاد الش�غل السياس�ين

التونس�ين إىل وق�ف الرصاع�ات السياس�ية
الضيق�ة ،واقتناص الفرصة لالتفاق عىل رؤية
موحدة لإلصالح يف القضايا الشائكة.
ويُنظر إىل املنظمة الشغيلة عىل نطاق واسع يف
تونس عىل أنها أكرب ق�وة يف تونس ،ولها نفوذ
يف�وق كل األحزاب السياس�ية ،وهي مدعومة
بأكثر من مليون منخرط.
ولالتحاد العديد من وسائل الضغط التي يرجح
مراقب�ون أن يلجأ إليها إذا تده�ورت األوضاع

السياسية واالقتصادية ،من بينها الضغط عرب
التحركات يف الش�وارع واإلرضابات القطاعية.
واإلرضابات ش�ديدة التأثري عادة عىل االقتصاد
والحكومات يف تونس.
لك�ن الطبوب�ي رف�ض الحديث عن ذل�ك قائال
“لي�س دورن�ا اإلطاح�ة بالحكوم�ة… نح�ن
نحرتم الديمقراطي�ة ونحرتم إرادة الناخبن…
لك�ن لدين�ا كلمتنا ولدين�ا قوة التأث�ري املنظم
واملؤطر”.
وتعان�ي تون�س ،باإلضاف�ة إىل التوت�رات
السياس�ية ،أزمة اقتصادية غري مس�بوقة مع
عج�ز قيايس يف امليزانية بل�غ  11.5يف املئة من
الناتج املحيل اإلجم�ايل يف نهاية  ،2020إضافة
إىل صعوبات كب�رية تواجهها الرشكات العامة
التي تشكو عجزا ماليا ضخما.
وق�ال الطبوب�ي إن�ه منفتح ع�ىل اإلصالحات
االقتصادية رشط أن تحرتم الس�يادة الوطنية،
داعي�ا صن�دوق النق�د ال�دويل واملقرض�ن إىل
تفه�م خصوصية الوض�ع االجتماع�ي الهش
يف الب�الد ،بعد ث�ورة نقلتها إىل “ن�ادي البلدان
الديمقراطية”.
وأك�د أمن ع�ام االتح�اد أن تون�س تحتاج إىل
إصالحات ،لكن رشيط�ة أن تكون “إصالحات
تح�رتم الس�يادة الوطني�ة ودون رشوط…
فلكل بل�د خصوصيته وال يمكن مثال أن ُتطبق
السياس�ة التي جرت يف اليون�ان أو يف مرص يف
تونس”.

وكان صن�دوق النق�د حذر م�ن أن العجز املايل
لتون�س س�يتفاقم إىل أكث�ر م�ن  9يف املئة من
الناتج املحيل اإلجمايل ،إذا لم تسيطر الحكومة
عىل مخصص�ات الدعم والرواتب العامة ،وذلك
يف ظل االحتجاجات املستمرة يف تونس املطالبة
بالش�غل والتنمي�ة منذ ع�رشة أي�ام يف أرجاء
البالد.
وتسعى تونس التي تحتاج إىل قروض خارجية
بقيم�ة خمس�ة ملي�ارات دوالر يف  2021إىل
التوص�ل إىل اتف�اق م�ع صندوق النقد بش�أن
برنام�ج تموي�ل جدي�د ،يس�مح له�ا بتمويل
العج�ز امل�ايل ويتيح لها االقرتاض من الس�وق
املالية الدولية.
ويف  7يناي�ر الج�اري ،طال�ب األم�ن الع�ام
لالتحاد العام التونيس للش�غل رئيس الحكومة
التونس�ية هشام املش�ييش بمصارحة الشعب
بحقيق�ة األوض�اع يف الب�الد ب�دل الحدي�ث يف
“املكات�ب املغلقة” ،محذرا من أن البالد تش�هد
انهيارا متسارعا.
وش ّدد الطبوبي عىل أن االتحاد يريد أن يتفاوض
م�ع حكومة قوي�ة لالتفاق ح�ول اإلصالحات
االقتصادية ،الفتا إىل أنه مس�تعد لدراس�ة كل
املؤسسات العامة حالة بحالة.
وذك�ر أنه ال يمانع عىل س�بيل املث�ال تقليص
حجم القوة العاملة يف بعض الرشكات بش�كل
خاص إذا كان ذلك رضوريا ،لكنه شدد عىل أنه
يجب أوال عىل الدولة أن تعن مس�ؤولن أكفاء

وتوف�ر حوكمة رش�يدة وتنه�ي البريوقراطية
التي تعيق العمل يف مناخ تنافيس.
ّ
واس�تدل عىل ذلك بأن اتحاد الش�غل وافق عىل
ترسي�ح  1200موظ�ف من رشك�ة الخطوط
التونس�ية لتخفيف العبء ع�ىل الرشكة ،لكن
الدول�ة لم تلتزم حت�ى اآلن بتعهداته�ا املالية،
وهو ما عطل تنفيذ االتفاق.
وذك�ر الطبوب�ي أن م�ن اإلصالح�ات العاجلة
والرضوري�ة إق�رار العدال�ة الرضيبي�ة ب�ن
الجميع ،معتربا أنه من االجحاف أن  75يف املئة
م�ن الرضائب يدفعه�ا املوظف�ون بينما تدفع
البن�وك ورشكات التأمن وغريه�ا  20يف املئة،
فيما يس�هم القطاع الخاص فقط بخمس�ة يف
املئة منها.
وبينم�ا يلق�ي سياس�يون بالل�وم ع�ىل اتحاد
الشغل ويتهمونه بأنه معارض رشس إلصالح
االقتص�اد ويس�عى فق�ط لتعزي�ز نف�وذه يف
ال�رشكات العامة ،ي�رى األمن الع�ام لالتحاد
أن ه�ذه االدعاءات “س�خيفة وتدل عىل ضعف
سياس�ين ال يلتزمون بتعهداتهم وال يعرفون
اإلصالحات إال عرب الخصخصة”.
ويف ع�ام  ،2015ف�از االتح�اد الع�ام التونيس
للش�غل مع هيئ�ة املحام�ن ورابط�ة حقوق
اإلنس�ان واتحاد الصناع�ة والتج�ارة بجائزة
نوبل للسالم عن دورهم يف إنهاء الخالفات بن
الخصوم العلمانين واإلس�المين والتوصل إىل
دستور حداثي.
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وقال املتحدث الرس�مي للوزارة ،رعد املشهداني ،يف ترصيح صحفي« :لدينا مؤتمر
يف الش�هر القادم تسبقه ورشة عمل للتباحث حول آلية التحول االلكروني يف عمل
الوزارات واملؤسسات الحكومية».
وأض�اف ان «املؤتمر س�يكون برعاية وزير االتصاالت ،اركان الش�يباني ،ومعاون
مدي�ر العام لش�ؤون التنمي�ة رئيس ادارة الرشك�ة العامة لالتص�االت املعلوماتية
{اس�امة جه�اد} ،ومدير مديري�ة الخدمات واالتص�االت املعلوماتي�ة {يارس عامر
عبدالجبار}».
وب�ني ان «مؤتم�ر التحول االلكروني س�وف تحتضن�ه بناية رئاس�ة الجمهورية
للتباح�ث ح�ول آخر تطورات مش�اريع التح�ول االلكروني» .مؤك�دا ً ان «املؤتمر
ستحرضه الوزارات وشخصيات معروفة».
وأوضح املشهداني ان املرشوع «سيكون أشبه بالحوكمة االلكرونية وسوف نقول
وداع�ا للورق ،وس�يكون هناك منهاج عمل متكامل تش�ارك فيه ال�وزارة والدوائر
التابع�ة له�ا وادارات عدة» .الفت�ا ً اىل ان «املرشوع اليحتاج مدة زمني�ة ،وان البنى
التحتي�ة مكتملة من قبلنا ،لكن ننتظ�ر املوافقة عليه ،ويف حال تمت املوافقة عليه
سوف نقوم باالجراءات كافة».

alzawraanews@yahoo.com

أكدت أن الوزارة ال تتحمل مسؤولية دقة املوقف الوبائي

اإلتصاالت :مؤمتر مقبل حول التحول
للمعامالت االلكرتونية بدالً من الورقية
بغداد /الزوراء:
ً
ً
أعلنت وزارة االتصاالت انها س�تقيم مؤتمرا الكرونيا يف ش�هر ش�باط املقبل حول
التحول اىل املعامالت االلكرونية بدالً من الورقية.

الصحة النيابية :عدم توفري لقاح «كورونا» حتى اآلن أكرب إخفاق للحكومة
بغداد /الزوراء:
عدت لجنة الصح�ة النيابية ،ام�س االثنني،
ع�دم توفري لقاح لفريوس كورونا لغاية اآلن
“أكرب اخفاق” للحكومة العراقية يف مواجهة
الجائحة.
وقال عضو اللجنة ،جواد املوس�وي ،يف بيان
تلقت «الزوراء» نس�خة منه :إن “عدم توفري
لق�اح لف�ريوس كورونا لغاي�ة اآلن يعد أكرب
اخفاق للحكومة العراقية يف مواجهة جائحة
الكورونا”.
وأض�اف املوس�وي أن “اغل�ب دول املنطقة
بارشت بحمالت التلقيح ضد الفريوس ومنذ
أس�ابيع” ،مبين�ا أنه “م�ن غ�ري املتوقع ان
تس�تطيع الحكومة توفري كميات كافية من
اللقاح خالل وقت قريب”.
من جان�ب متصل ،اكد عض�و لجنة الصحة
النيابية ،حس�ن خالطي ،عدم تحمل الوزارة

التعليم تعلن نتائج توسعة القبول
املوازي

بنس�بة  %10ال�ذي اتخذته ال�وزارة أتاح
قبول  9461طالبا يف مختلف التخصصات
فيما بلغ عدد املقبولني منهم يف املجموعة
الطبية  1217طالبا».
وأض�اف أن «الح�دود الدني�ا لكلي�ات
املجموع�ة الطبي�ة ضم�ن قن�اة التعليم
املوازي بعد التوسعة استقرت عند معدل
( )97.7لكلي�ات الطب ومع�دل ()97.2
لكلي�ات طب األس�نان ومع�دل ()97.5
لكليات الصيدلة» ،داعيا الطلبة املقبولني
اىل «اس�تكمال إج�راءات التس�جيل
والرشوع باملبارشة».

اعتقال  18مطلوبا حبملة أمنية يف األنبار
بغداد /الزوراء:
أعلن قائد رشطة االنبار الفريق ،هادي رزيج كس�ار ،امس االثنني ،انطالق حملة أمنية
واسعة لدعم امن واستقرار املناطق املحررة يف املحافظة.
وقال كس�ار يف ترصيح صحف�ي :إن “قيادة رشطة االنبار اطلقت حملة امنية واس�عة
النطاق اس�تهدفت عموم مدن االنب�ار ،ضمن الخطة االمنية لتعق�ب املطلوبني للقوات
االمنية وفق املادة  /4ارهاب “.
واض�اف ان “القوات االمنية تمكنت من اعتقال  18مطلوبا بينهم عدد من خاليا داعش
ومطلوبون بارزون بتهم اجرامية مختلفة ويصنفون من العنارص الخطرة اجراميا”.
وأوض�ح أن “الحملة االمنية ش�اركت فيها تش�كيالت قيادة رشطة االنب�ار من مديرية
مكافح�ة االجرام وامرية افواج الطوارئ ومراكز الرشط�ة املحلية يف عموم مدن االنبار
وقوات س�وات وقواطع النجدة”.يشار اىل ان قيادة رشطة االنبار اتخذت اجراءات امنية
غري مسبوقة عى خلفية تفجريات بغداد االجرامية.

تستعد لتوزيع  25ألف قطعة أرض

«الزوراء» :إن “عدد املشاريع السكنية
االس�تثمارية يف املحافظ�ة بل�غ حتى
اآلن  35مرشوع�ا ،وه�ذه املش�اريع
تضم  77ألفا و 728وحدة سكنية”.
وأض�اف كيك�و ان “ع�دد الوح�دات
الس�كنية املنج�زة بل�غ  4446وحدة،
اما التي يف ط�ور االنجازفهي  25ألفا
و 871وحدة سكنية” ،مبينا أن “هناك
حاجة اىل  44ألفا و 353وحدة سكنية

قائممقام القائم :الشريط
احلدودي مع سوريا آمن
ومستقر
بغداد /الزوراء:
أك�د قائممقام قضاء القائ�م بمحافظة االنبار،
احم�د املح�الوي ،ام�س االثن�ني ،أن الرشي�ط
الح�دودي مع س�وريا امن ومس�تقر وال يمكن
اخراق�ه م�ن قب�ل عن�ارص عصاب�ات داع�ش
االجرامية.
وق�ال املحالوي يف ترصيح صحف�ي :ان ” منفذ
القائم الحدودي مع س�وريا ،غربي االنبار ،آمن
ومستقر ،بفضل نرش منظومة كامريات مراقبة
حرارية عالية الدقة عى رصد اي حركة معادية
من جهة منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي
االنبار ،ولم يسجل اي عملية خرق امني “.
واض�اف ان” نص�ب كام�ريات مراقب�ة حرارية
ح�دت وبش�كل كب�ري م�ن عملي�ات التس�لل
لعنارص عصابات داعش االجرامية من االرايض
الس�ورية باتجاه املناطق الغربي�ة” ،مبينا ان”
طريان الجيش يقوم بعملي�ات مراقبة الرشيط
الحدودي مع س�وريا بالتزامن مع انتشار امني
كثيف للقطعات العسكرية للحيلولة دون وقوع
اي خرق امني “.
واضوح املحالوي أن “احاطة الرشيط الحدودي
بمنظوم�ة كامريات حرارية عالي�ة الدقة ،ومن
مناش�ئ عاملي�ة رصينة ،س�اهم يف القضاء عى
حاالت التس�لل من جهة صح�راء قضاء القائم
ذات التضاريس املعقدة “.

الرتبية تنشر اجلدول اخلاص باالمتحانات اخلارجية التمهيدية

بغداد /الزوراء:
نرشت وزارة الربية الجدول الخاص باالمتحانات
التمهيدية للعام الدرايس .2021 – 2020
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت «الزوراء» نس�خة
من�ه :ان «اللجن�ة الدائم�ة لالمتحان�ات حددت
يوم الس�بت املوافق ال� 13من ش�هر آذار املقبل
انط�الق االمتحانات التمهيدية للمراحل املنتهية
{الس�ادس االبتدائي ،الثالث املتوسط  ،السادس
االع�دادي} وتس�تمر لغاي�ة ال�  25من الش�هر
نفسه».

مسؤولية دقة االعداد يف املوقف الوبائي.
وق�ال خالطي يف ترصيح صحفي « :ال توجد

مصلحة لوزارة الصح�ة والبيئة اعالن ارقام
غري صحيحة للمصاب�ني والوفيات بكورونا

دون العدد املسجل لديها».
واوض�ح ان» ال�وزارة تعل�ن مايص�ل اليه�ا
وبحس�ب املراجع�ني للمستش�فيات؛ لك�ن
هذا ال يعني عدم وجود حاالت غري مس�جلة
بكورون�ا كونه�ا ال تراج�ع الدوائ�ر الطبية،
وبالت�ايل ال تس�جل ،وهي غري مس�ؤولة عن
اعالنها».
وختم خالطي» هناك التفاتة إالهية للموقف
الوبائي بهذا الشكل منذ زيارة االربعني لالمام
الحسني {عليه السالم} اىل يومنا هذا».
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنني،
تس�جيل  7وفيات جديدة بف�ريوس كورونا
لريتف�ع ع�دد الوفي�ات يف البالد من�ذ تفيش
الجائحة يف آذار املايض اىل  13الف حالة.
وبحس�ب املوقف الوبائي للصح�ة خالل ال�
 24س�اعة املاضية فقد س�جلت  813إصابة
جديدة ،وبلغت عدد حاالت الشفاء .1585

النجف :حنتاج إىل أكثر من  52ألف وحدة سكنية حبلول العام املقبل
بغداد /الزوراء:
أعلنت محافظة النجف االرشف ،امس
االثن�ني ،عن حاجته�ا اىل أكثر من 52
الف وحدة سكنية بحلول العام املقبل
 ،2022فيما اشارت إىل حاجتها ُ
ألكثر
من  44الف وحدة سكنية خالل العام
الحايل.
وقال رئيس هيئة االستثمار يف النجف،
رضغ�ام كيكو ،يف بي�ان اطلعت عليه

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل ،ام�س
االثن�ني ،قب�ول  9461طالب�ا يف مختلف
التخصص�ات بضمنه�م  1217طالبا يف
املجموعة الطبية ضمن خطتها لتوسعة
القب�ول يف التعلي�م الحكوم�ي الخ�اص
الصباح�ي (املوازي) للس�نة الدراس�ية
.2021/2020
وقال املتحدث باس�م وزارة التعليم العايل
والبح�ث العلمي ،حيدر العبودي ،يف بيان
تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه :إن «قرار
زي�ادة خطة القب�ول يف التعلي�م املوازي
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وأشار اىل ان «االمتحان يبدأ عند الساعة الواحدة
ظهرا ً حس�ب التوقيت املحيل ملدينة بغداد ،اما يف
حال وجود عطلة رسمية خالل أيام االمتحانات
فينق�ل امتح�ان ذلك الي�وم اىل اليوم ال�ذي يليه
وبالجدول نفسه».
وكان�ت وزارة الربية ،أعلنت ع�ن ارتفاع اعداد
املتقدمني ألداء االمتحانات الخارجية لهذا العام
اىل  5أضعاف التقديم خالل الس�نوات الس�ابقة
ويف بعض املديريات تجاوز  10أضعاف.
وقال املتحدث باس�م الوزارة ،حي�در فاروق ،يف

ترصي�ح صحفي :ان <أس�باب ه�ذا الزخم عى
التقدي�م اىل ق�رار الوزارة اىل ح�ذف بعض املواد
الدراس�ية م�ن االمتحان�ات للصف�وف املنتهية
{السادس االبتدائي والثالث املتوسط والسادس
االعدادي}».
واش�ار اىل ان «اع�داد املتقدم�ني غ�ري مكتمل�ة
وقابلة للزيادة كون ان االس�بوع الحايل خصص
لتس�لم معام�الت املواطن�ني املتقدم�ني ع�ى
االمتحانات الخارجية ،والتي لم تكتمل االسبوع
املايض ،وليس سحب استمارة التقديم».

حت�ى نهاي�ة الع�ام  ،2021وان هذه
الحاج�ة س�رتفع اىل  52ألف�ا و486
وحدة سكنية بنهاية العام .”2022
واوض�ح ان “ع�دم تنفي�ذ بع�ض
املشاريع او تأخرها يعود اىل معوقات
تواجه املس�تثمرين منها وجود عقود
زراعي�ة او مناط�ق اثري�ة يف الفرص
االستثمارية املعروضة او عدم موافقة
البيئ�ة رغم املصادقة ع�ى التصميم،

ناهيك عن مشكلة العشوائيات وعدم
تفعيل النافذة الواحدة من قبل بعض
الدوائر ذات العالقة”.
بينم�ا قال املحافظ ،ل�ؤي اليارسي،
يف بي�ان اطلع�ت علي�ه «ال�زوراء»:
إن “املحافظة س�توزع خ�الل االيام
املقبل�ة ماب�ني  25 �20أل�ف قطعة
ارض ،لك�ن ه�ذا االم�ر بحاج�ة اىل
موافق�ة وزارة االس�كان لتحوي�ل

جنسها”.
وأض�اف الي�ارسي ان “املواطن�ني
بإمكانهم الحصول ع�ى قرض لبناء
االرض بعد الحصول عليها”.
وأش�ار محاف�ظ النج�ف اىل أن
“املحافظ�ة عمدت كحل آن�ي اىل فرز
اراض س�كنية لغ�رض توزيعه�ا بني
الرشائ�ح املس�تحقة ،لحل ج�زء من
ازمة السكن”.

:مساع لضمان حصة خلرجيي اإلعالم من احلذف واالستحداث
الثقافة النيابية ٍ

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت لجن�ة الثقاف�ة والس�ياحة واآلث�ار
النيابية ،امس االثنني ،عن رفع كتاب رسمي
إىل الحكوم�ة لتوف�ري حص�ة م�ن درج�ات
الحذف واالستحداث لخريجي كليات اإلعالم
 ،فيما أش�ارت إىل رضورة تس�ليح العاملني
بمجال اإلعالم بالثقافة القانونية.
وق�ال نائب رئيس اللجن�ة ،النائب حمد الله
الركاب�ي ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن” لجن�ة
الثقافة مس�تمرة بمناقش�ة املواضيع التي
تالمس عمل الصحفيني” ،مبينا ً أن “اللجنة

ناقشت خالل استضافتها نقيب الصحفيني،
مؤي�د الالمي ،موض�وع الثقاف�ة القانونية
لإلعالمي أو الصحفي”.
وأض�اف الركاب�ي أن” اللجنة ش�ددت عى
رضورة تس�ليح العامل�ني بمج�ال اإلع�الم
بالثقاف�ة القانوني�ة كي يكون�وا محصنني
م�ن أي مس�اءالت ق�د يتعرض�ون له�ا
أثن�اء تغطيته�م األح�داث أو تناوله�م أي
موضوع”.
وأشار إىل أن” اللجنة خاطبت بكتاب رسمي
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي إلضافة

م�ادة الثقافة القانوني�ة لإلعالم كي تعطي
بعدا ً قانونيا ً لعم�ل اإلعالمي ،وتجعله يملك
ثقافة قانونية يس�تطيع من خاللها الدفاع
عن نفسه إذا ما تعرَّض إىل مساءلة”.
وتاب�ع الركابي أن “اللجنة خاطبت رئاس�ة
مجل�س الن�واب ورئي�س مجلس ال�وزراء
بكتب رسمية تتضمن رضورة توفري حصة
م�ن درجات الحذف واالس�تحداث لخريجي
كلي�ات اإلع�الم بوصفه�م رشيح�ة مهمة
وواس�عة ،ولم تأخذ اس�تحقاقها الطبيعي
داخل مؤسسات الدولة”.

القبض على متهمني بالتسليب يف املنافذ تضبط هدراً باملال العام يف
ميناء أم قصر الشمالي
العاصمة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت مديري�ة مكافحة اإلج�رام يف بغ�داد ،امس االثنني ،ع�ن إلقاء
القب�ض عى اثنني من املتهمني بتس�ليب اح�د املواطنني مبلغ  60الف
دوالر يف بغداد.
وقالت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :إن “مفارز مكتب
مكافحة إجرام الدورة تمكنت من إلقاء القبض عى اثنني من املتهمني
لقيامهما بتس�ليب اح�د املواطنني ورسقة مبلغ مايل ق�دره ( 60الف
دوالر امريكي) جنوب العاصمة بغداد”.
وأضاف�ت ان “عملي�ة القب�ض تم�ت بكم�ني محك�م ووف�ق مذكرة
قضائية” ،مش�رية إىل “اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما
إىل الجهة املختصة”.

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئة املنافذ الحدودية ،امس اإلثنني ،ضبط هدر باملال العام يف منفذ
ميناء أم قرص الشمايل.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن «منفذ ميناء أم قرص
الش�مايل ،تمكن من ضبط ه�در باملال العام بمبل�غ ( 11مليونا و  500الف
دين�ار عراقي) عن قيمة ( )543شاش�ة تلفزيون لم ي�رصح بها تهربا من
دفع الرس�وم الجمركية والرضيبية ،واملنج�زة معاملتها الجمركية من قبل
لجنة الكشف الجمركي يف محطة بوابة البرصة خالفا للضوابط والتعليمات
النافذة».وأضاف�ت أنه «ت�م إحالة ما تم ضبطه إىل مرك�ز رشطة جمرك ام
ق�رص لغرض عرضها أمام أنظار قايض التحقيق املختص التخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة بحقها وبحق املقرصين».

شكلت مديرية تتابع أوضاع اجلرحى العسكريني

العمل تكشف عن وجود حنو  4ماليني معاق يف عموم البالد
بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية،
ام�س االثنني ،عن وج�ود نحو اربع�ة ماليني
مع�اق يف عم�وم الب�الد بحس�ب االحصائي�ة
االخ�رية ،بينم�ا اش�ارت اىل انه�م فئ�ة كبرية
وهش�ة تحتاج اىل رعاية ودعم مستمرين من
قبل الحكومة.
وق�ال الوزير ،عادل الركاب�ي ،يف حوار اطلعت
علي�ه «ال�زوراء» :ان وزارت�ه “تب�ذل جه�دوا
حثيث�ة لتوف�ري كل املس�تلزمات الخاص�ة
باملعاقني من الناحية الطبية واملالية من خالل
آلية تنفيذ جميع مواد القانون رقم  38لس�نة
 2013وآلية الش�مول بامتي�ازات القانون مع
تبس�يط االجراءات املقدمة من الهيئة لخدمة
األشخاص من ذوي االع�اقة».
وأض�اف الركاب�ي ان “رشيح�ة املعاق�ني يف
املجتمع تمث�ل فئة كبرية وهش�ة وتحتاج اىل
رعاي�ة ودعم مس�تمرين من قب�ل الحكومة،
إذ تعم�ل ال�وزارة عى تنفيذ سياس�ة االدماج
وفق الخطة املرس�ومة من قبل االمانة العامة
ملجل�س الوزراء ،كل بحس�ب وزارته ،لالرتقاء
بالواق�ع الخدمي لألش�خاص ذوي االعاقة يف
مجاالت الحياة كافة”.
وتاب�ع ان “هيئة ذوي االعاق�ة بارشت إصدار
املاس�ر كارد للش�مول الجدي�د مم�ن لديهم
ق�رارات طبي�ة لعام�ي  2019و 2020وف�ق
اآللية التي اعدت من قبل الهيئة ،ووجهت بأن
تكون املراجعة بحسب االسبقية ملنع التزاحم،

وااللت�زام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من
وباء كورونا”.
ولف�ت الركاب�ي اىل ان “هيئ�ة ذوي االعاق�ة
وضعت آلية مبسطة إلصدار استمارة املاسر
كارد للمس�تفيدين من رات�ب املعني املتفرغ،
من املتس�لمني للقرارات الطبي�ة للعام الحايل
.“ 2020
بينما أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية،
ع�ادل الركاب�ي ،ام�س االثن�ني ،عن تش�كيل
مديرية الجرحى العسكرية بالوزارة.
وقال الركابي يف ترصيح صحفي :إن “مديرية
ّ
تش�كلت
الجرح�ى العس�كرية يف ال�وزارة
بأم�ر ديوان�ي م�ن األمان�ة العام�ة ملجل�س
ال�وزراء تخت�ص بمتابع�ة ش�ؤون الجرحى

العسكريني”.
وأش�ار إىل أن “هن�اك لقاءات أخرى س�تعقد
عى غرار ما تم انعقاده بش�أن جرحى وزارة
الداخلي�ة بحض�ور رئي�س ال�وزراء ملناقش�ة
أوض�اع جرح�ى الق�وات األمني�ة يف جمي�ع
صنوفها”.
ّ
وب�ني الركاب�ي أن “وزارة العمل س�تخصص
ً
راتبا كمعني متفرغ ملن ليس�ت لديها وظيفة،
ولديها صلة وثيقة بالجريح يف وزارة الداخلية
ممن ت َّمت احالتهم عى التقاعد”.
وأك�د وزي�ر العمل “ارتب�اط  11مرك�زا ً طبيا ً
يف وزارة العم�ل لتوف�ري الك�رايس املتحرك�ة
والع�كازات وغريها من الخدم�ات التي تقدم
للجرحى من القوات األمنية”.
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وزير التخطيط يبحث مع السفري الياباني
املشاريع املنفذة من قبل وكالة “جايكا”

بغداد /الزوراء:
بح�ث وزي�ر التخطي�ط خال�د
بت�ال النجم مع الس�فري الياباني
سوزوكي كوتارو املشاريع املنفذة
من قبل وكال�ة التنمية اليابانية،
“جاي�كا” والعمل عى إنجازها يف
توقيتاتها الزمنية .
وذكر بي�ان ل�وزارة التخطيط ان
 ,الوزي�ر اس�تقبل ام�س االثن�ني
الس�فري اليابان�ي وج�رى خ�الل
املقابل�ة بح�ث التعاون املش�رتك
ب�ني البلدي�ن الصديق�ني يف
مختل�ف املج�االت ،ويف مقدمتها،
واالس�تثمارية
االقتصادي�ة
والتجارية”.
كم�ا بح�ث الجانب�ان ،واق�ع
املش�اريع املنفذة م�ن قبل وكالة

التنمي�ة الياباني�ة“ ،جاي�كا” يف
الع�راق ،والعمل ع�ى إنجازها يف
توقيتاتها الزمنية ،بما يس�هم يف
تحسني مستوى الخدمات”.
واس�تعرض وزي�ر التخطي�ط
خ�الل املقابلة  ,جه�ود الحكومة
العراقي�ة فيم�ا يتعل�ق ،بتوف�ري
الظروف املناس�بة لدع�م القطاع
الخاص ،واستقطاب االستثمارات
الخارجي�ة ،داعي�ا ال�رشكات
اليابانية اىل االستفادة من الفرص
االستثمارية املتاحة يف العراق”.
من جانبه اعرب السفري الياباني
ع�ن رغبة ب�الده يف تقدي�م الدعم
للع�راق ،الس�يما فيم�ا يرتب�ط
باالج�راءات االصالحي�ة الت�ي
تضمنتها الورقة البيضاء”.

وزير النفط يؤكد حرص العراق على
التعاون مع الشركات العاملية الرصينة
بغداد  /نينا:
بح�ث وزير النفط ،احس�ان عبد الجبار اس�ماعيل ،م�ع ممثل رشكة
هاليربتون فهد نصار ،تعزيز التعاون املشرتك يف مجال النفط والغاز.
واك�د الوزير ،حس�ب بيان لل�وزارة ،ح�رص العراق ع�ى التعاون مع
الرشكات العاملية الرصينة لتطوير حقوله النفطية والغازية.
م�ن جانبه ،اع�رب ممثل الرشك�ة عن امله يف توس�يع اف�اق التعاون
الثنائ�ي من خالل املش�اركة يف املش�اريع االس�تثمارية لتطوير قطاع
النفط والغاز .

اخنفاض تداوالت سوق العراق
لألوراق املالية
بغداد /الزوراء:
أعلن س�وق العراق لألوراق املالية،
امس االثنني ،خالل افتتاح جلساته
عن تداول أكثر من ملياري س�هم
بقيم�ة مالية بلغت أكثر من مليار
دينار.
وقال الس�وق يف تقرير له إن “عدد
الرشكات املتداولة أس�همها خالل
يوم ام�س بلغ  31رشكة من أصل
 104رشكة مدرجة يف السوق”.
واضاف ان “عدد األسهم املتداولة
ليوم امس بلغ ()2.569.695.839
س�هم بقيم�ة مالي�ة بلغ�ت
( )1.156.883.796دينار” ،مشريا
إىل أن “م�ؤرش األس�عار املتداول�ة
 ISX60أغلق ع�ى  488.35نقطة
مس�جالً انخفاضا بنسبة 0.27%
ع�ن إغالقه يف الجلس�ة الس�ابقة
البالغة  489.66نقطة”.
وأش�ار إىل ان “األس�هم املشرتاة
من املس�تثمرين غ�ري العراقيني

بلغ  3ماليني س�هم بقيمة مالية
بلغ�ت  6ماليني دين�ار من خالل
تنفي�ذ  5صفق�ات ع�ى أس�هم
 3رشكات ،فيم�ا بلغت األس�هم
املباع�ة م�ن غ�ري العراقي�ني يف
الس�وق  105ماليني سهم بقيمة
مالي�ة بلغت  59مليون دينار من
خالل تنفيذ  21صفقة عى أسهم
 6رشكات”.
يذك�ر ان س�وق الع�راق ل�ألوراق
املالية قد اس�تخدم انظمة التداول
االلكرتون�ي واإلي�داع املركزي منذ
عام  2009ويس�عى إلطالق نظام
التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين،
وينظم خمس�ة جلس�ات ت�داول
أس�بوعيا من األح�د اىل الخميس،
ومدرج فيه  104رشكة مساهمة
عراقي�ة تمثل قطاع�ات املصارف
واالتص�االت والصناع�ة والزراعة
والتأم�ني واالس�تثمار امل�ايل
والسياحة والفنادق.

شركة بريطانية متنح شركة غاز اجلنوب
شهادة اجلودة العاملية ()ISO
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت رشك�ة (  )Lioyd’s Registerالربيطاني�ة ،ام�س االثنني ،منح
رشك�ة غاز الجنوب ش�هادة الج�ودة العاملي�ة باملواصفات القياس�ية
الدولية.
واكد وزير النفط ،احسان عبد الجبار اسماعيل ،يف بيان تلقت “الزوراء”
نس�خة منه “ح�رص الوزارة عى االرتق�اء بمس�تويات االداء يف دوائر
ورشكات القط�اع النفطي وبما يحق�ق التقدم يف العمل واالنتاج يف كل
التشكيالت وتحقيق التنمية املستدامة”.
يذكر ان التشكيالت النفطية تعمل عى اتباع االجراءات والطرق الحديثة
واملحددة عامليا يف مجاالت اإلدارة ،للحصول عى شهادات الجودة العاملية
من الرشكات العاملية املانحة.
يش�ار اىل ان اغلب رشكات ودوائر الوزارة حصلت عى شهادات الجودة
خالل األعوام املاضية.
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى
العدد5276:
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ2021/1/25:
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
املدعى عليه(حاتم كريم عجيد)
م/تبليغ بقرار حكم غيابي
بتاريخ  2020/ 12 / 31وبعدد اضبارة (/5276ش )2020/اصدرت
ه�ذه املحكمة حكم�ا ً غيابيا ً اقت�ى (تبليغك) وبالنظ�ر ملجهولية
محل اقامتك يف الوقت الحارض حسب رشح املبلغ القضائي (عباس
رزي�ج) علي�ه تقرر تبليغ�ك يف صحيفتني يوميت�ني بالحكم املذكور
اع�اله وبامكان�ك االعرتاض خالل م�دة عرشة ايام م�ن اليوم التايل
لتاريخ نرش االعالن.
القايض
مرتى سليم خصاف
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الكهرباء ترحب خبطوة استرياد الغاز من قطر يف املرحلة املقبلة
بغداد /الزوراء:
رحب�ت وزارة الكهرب�اء بخط�وة وزارة
النف�ط اس�ترياد الغ�از من قط�ر خالل
املرحل�ة املقبل�ة ،وذل�ك لزي�ادة تجهيز
ساعات الكهرباء للمواطنني.
ويصل انقط�اع الكهرباء يف اليوم الواحد
إىل أكث�ر م�ن  12س�اعة ،م�ع وج�ود 3
أحي�اء يف بغداد مس�تثناة من ذلك ،وهي
الخرضاء والريموك وزيونة.
وعزا املتحدث باسم وزارة الكهرباء ،أحمد
العبادي ،قل�ة تجهيز الكهرب�اء إىل عدم
وجود غاز لتشغيل املحطات الكهربائية،
قائال إن “استرياد وزارة النفط للغاز من
أي دولة سيش�كل إضافة كبرية لتشغيل
املحطات الكهربائية”.
وأض�اف أن “العراق متفق مع إيران عى
اس�ترياد  50مليون ق�دم مكعب قيايس
{مقم�ق} {وح�دة قي�اس تعن�ي مليون
قدم مكعب قيايس} خالل فرتة الش�تاء،
ول�م تصل هذه الكمي�ات بعد” .موضحا
أن “اس�ترياد الغ�از من قط�ر أو غريها
مع صيان�ة محطات الكهرباء س�يؤدي
إىل تش�غيل املحطات املتوقف�ة ،وبالتايل

رفع إنت�اج العراق إىل  33أل�ف ميغاوات
والقض�اء ع�ى أزم�ة الكهرب�اء الت�ي
تواجهها البالد”.

ويبل�غ إنتاج العراق حاليا  11ألفا و500
ميغ�اوات ،وفقا ملوق�ع وزارة الكهرباء،
ألن العديد من محطات الكهرباء ال تعمل

لعدم وصول الغاز إليها.
وب�دأت مفاوض�ات ب�ني الع�راق وقطر
ل�رشاء الغ�از خ�الل حكوم�ة ،حي�در

العبادي ،بيد أنها توقفت ألسباب عديدة
منه�ا تفضيل الحكومة زيادة اس�تثمار
الغاز املصاحب لإلنتاج والحقول الغازية
يف دياىل واألنب�ار ،ولكن حتى اآلن ما زال
يح�رق الع�راق “ 1214مقمق�ا” يوميا،
ول�م تب�د ال�رشكات العاملي�ة اهتمام�ا
باالستثمار يف الحقول الغازية.
وكان وزير النفط ،إحس�ان عبد الجبار،
قال مؤخراً ،إن “العراق حتى لو استثمر
جميع الغاز املصاحب لإلنتاج ال يستطيع
تغطية حاجته من الغاز لتوليد الكهرباء
املطلوب�ة يف البالد” .الفت�ا اىل أن “وزارة
النفط حريصة عى رشاء الغاز من قطر
ألنها قريبة من العراق”.
وأكد أن العراق يرغب يف تنويع استرياده
من الغاز ،فإىل جانب قطر يمكن االسترياد
من كل من روسيا وكزاخستان.
ويطالب العراقيون بإنهاء أزمة الكهرباء
املتواصل�ة من�ذ عق�ود ،ع�ى الرغم من
إنفاق البالد بعد  2003أكثر من  81مليار
دوالر ،حس�ب اللجن�ة النيابية املش�كلة
للنظ�ر يف عقود الكهرب�اء ،باإلضافة إىل
إيقاف حرق الغاز املصاحب.

املوارد املائية :شح األمطار لن يؤثر على اخلطة الزراعية احلالية
بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة امل�وارد املائية ،امس االثنني ،أن ش�ح
األمط�ار ل�ن تؤثر ع�ى الخط�ة الزراعية للموس�م
الشتوي الحايل ،فيما طمأنت املواطنني بتوفري املياه
للمتطلبات الزراعية الرئيس�ية ومياه الرشب خالل
العام املقبل.
وقال املتحدث باس�م الوزارة ،ع�ي رايض ،يف حديث
صحفي :ان “شح األمطار يف املوسم الشتوي الحايل
ه�ي متوقعة يف كل موس�م ،وبالتايل قد تكون هناك
س�نني رطبة وق�د تكون هناك س�نني جاف�ة ،وأن
ال�وزارة لديها م�ؤرشات ومح�ددات بالوضع املائي
للغط�اء الثلج�ي ال�ذي هو مص�در املي�اه يف االنهر
الرئيسية” ،مبينا ان “انحباس األمطار وشحها فإنه
س�يتم تعويض النقص من خ�الل الخزين املائ،ي
وبالنتيجة س�تقل ه�ذه املعدالت بنس�ب معينة ،إال
أنها محسوبة ضمن الخطط املوضوعة”.
واض�اف رايض ان “ش�ح األمطار س�وف ل�ن يؤثر
عى الخطة الزراعية للموس�م الش�توي الحايل التي

تم تحديدها بخمس�ة ماليني دون�م لزراعة الحنطة
والش�عري وغريها من املزروعات الش�توية األخرى،
بع�د أن ت�م تخصي�ص مليون�ني و 100أل�ف دونم
للمحاصيل الصيفية للموسم املايض”.
وأش�ار رايض اىل ان “تخصي�ص ه�ذه املس�احات
الزراعي�ة والتي جاءت بالتع�اون مع وزارة الزراعة
تأتي ضم�ن خطة واضح�ة ضمن برنام�ج توزيع
املي�اه واطالقها ملا موجود لدين�ا من خزين مائي يف
الس�دود والخزانات ،اضافة اىل توقعات لهذه السنة
م�ن كمي�ات األمطار” ،الفت�ا اىل أن “ش�ح األمطار
مأخ�وذة ضم�ن حس�اباتنا ،وس�نؤمن املتطلب�ات
الرئيس�ية للزراع�ة ومي�اه ال�رشب خ�الل الس�نة
القادمة من دون تأثري يذكر”.
يذكر أن البالد تش�هد خالل موس�م الش�تاء الحايل
ش�حا يف تس�اقط االمط�ار بع�د ان ش�هدت خالل
املوس�مني املاضيني تس�اقط أمطار غزي�رة أدت إىل
امتالء الخزانات والس�دود باملياه والذي انعكس ذلك
عى زيادة املساحات املزروعة.

مبيعات مزاد العملة ترتفع
إىل  11مليون دوالر
بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة ،امس
االثنني ،لتص�ل إىل أكثر من  11مليون دوالر.وش�هد البنك املركزي
العراقي خالل مزاده لبيع ورشاء العمالت االجنبية امس ارتفاعا يف
مبيعاته لتصل اىل  11مليونا و  650ألف دوالر ،غطاها البنك بسعر
رصف اس�اس بل�غ  1460دينارا ل�كل دوالر ،مقارن�ة بيوم األحد،
حيث بلغت املبيعات فيها  3ماليني و 337ألف دوالر.
وذهب�ت املبيعات جميعه�ا لتعزيز االرصدة يف الخارج عى ش�كل
حواالت واعتمادات فيما لم يتم رشاء للدوالر بشكل نقدي ..وقامت
 6مصارف بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج.

الصناعة ختطط إلنشاء  9مدن كربى يف حمافظيت نينوى واألنبار
بغداد /الزوراء:
تخط�ط وزارة الصناع�ة واملع�ادن إلنش�اء 9
م�دن صناعية جدي�دة يف املحافظ�ات بعد اكمال
تحويل ملكي�ة االرايض يف الديوانية واملثنى وبابل
وواس�����ط والنج�ف وميس�����ان وص�الح
الدين ودياىل وكرب����الء ،بينما تعمل عى تنفيذ
 4مدن اخرى عن طريق االس����تثمار يف االنبار
والبرصة وذي قار ونينوى.وق����ال مدير هيئة
امل�دن الصناعي����ة التابعة للوزارة ،حامد عواد
محمد ،بحسب الصحيفة الرسمية :ان “اجراءات
تحويل ملكية املدينة الصناعي����ة يف نينوى اىل
الهيئة يف طور االنته�اء تمهيدا لعرضها كفرصة

اس�تثمارية” ،الفت�ا اىل “اقب�ال ع�دد كب�ري م�ن
املس�����تثمرين وش�����ركات رصينة محلية
وعاملي�ة ع�ى تش�����غيلها م�ع توف�ري فرص
للمس����تثمرين والصناعيني وللمواطن����ني”.
وتق�ع ه�ذه املدين�ة ع�ى بع�د  20 �15كيلومرت
ش�مال نينوى ،وجزء منه�ا تابع اىل موقع رشكة
(جاب�ر بن حيان) ،وتبلغ مس�احتها الكلية 425
دونما ،وتتميز بأنها جاذبة لالس����تثمار النها
صديقة للبيئة ،وموقعها مميز وقريب من تركيا
واقليم كردس�����تان ومصادر مياه نهر دجلة،
م�ع توفر ش�بكة الط�رق والطاق�ة الكهربائية،
وتصلح للصناع�����ات الغذائية والدوائية النها

تتماش�����ى م�ع طبيعة املنطقة ،مع تش�غيل
االي�دي العامل�ة م�ن اه�ايل املدينة.أم�ا املدين�ة
الصناعي����ة يف االنبار ،فقد اوضح مدير الهيئة
انها “تعد م�ن اكرب املدن وتبعد عن املحافظة 50
كيلومرتا وتقع ف�����ي منطقة  35كيلوا وتبلغ
مس�����احتها  3000دون�م وتتمي�ز بوقوعه�ا
ع�ى الخ�ط الس�����ريع الواص�ل بني بغ�داد �
االردن ،حي�ث تم االنتهاء م�ن املرحلة االوىل التي
تش����كل  30باملئ����ة م����ن املس����احة
الكلي�����ة ،وتض�م  230مقس�����ما صناعيا
بمس�����احة  1250م�رتا ل�كل مقس�����م،
وسيجري اعالنها ايضا كفرصة استثمارية.

جلنة اخلدمات :اللجوء للقطاع اخلاص يسهم بتوفري فرص عمل للشباب
بغداد /الزوراء:
اك�د رئي�س لجن�ة الخدم�ات واالعمار
النيابي�ة ،وليد الس�هالني ،أن اللجوء اىل
القطاع الخاص سيس�هم بتوفري فرص
عمل كثرية للشباب.
وق�ال الس�هالني يف حدي�ث صحفي :إن
“م�ا يتعل�ق يف التخصيص�ات الخاص�ة
بوزارة البلديات واالعمار فإن هناك مبلغ

ترليون و 250ملي�ار دينار مخصص اىل
وزارة االعمار”.
وأض�اف “حددن�ا يف اص�ل ه�ذه املبالغ
املخصص�ة انه يج�ب ان تك�ون بإنجاز
املش�اريع املتلكئة او غ�ري املنجزة والتي
هي مئات املشاريع”.
واش�ار اىل “ع�دم فتح مش�اريع جديدة
إال لل�رضورة القس�وة واعط�اء نس�بة

معينة إلنش�اء املشاريع االس�تثنائية يف
الظ�روف الطارئة”.واضاف الس�هالني
انه “من خالل قراءتن�ا للوضع الخدمي
يف عموم العراق اعتق�د ان قضية تقديم
الخدم�ات اىل املواط�ن تحت�اج اىل جه�د
نوع�ي نوع�ا م�ا الس�تقطاب القط�اع
الخاص ،وعدم االعتماد مطلقا عى دوائر
الدول�ة والقطاع�ات الوزاري�ة يف تقديم

الخدم�ات” .ولف�ت اىل أن “هذا املش�هد
مى عليه الكثري من الس�نني لم نلحظ
تقدما ملموسا عى ارض الواقع”.
ورأى انه “يجب ايجاد خدمات للبلديات
وخصوص�ا البلديات ذات التمويل الذاتي
وبلديات امانة العاصمة التي فيها اموال
كثرية تجب�ى من املواط�ن” ،الفتا اىل أن
“هن�اك اعذارا م�ن بعض امل�دراء بأنهم

ال يج�دوا ذلك التفاع�ل امللحوظ من قبل
املواطن يف موض�وع الجباية ،ولكن نرى
ان ه�ذا املوض�وع يحت�اج اىل مراجع�ة
دقيقة وايج�اد فكرة يف اتمت�ة الجباية،
وخصوص�ا يف امان�ة العاصم�ة بغ�داد
والبلدي�ات بش�كل ع�ام يف املحافظات،
وتحدد برؤية واضح�ة ،كل بلدية قادرة
عى تمويل ذاتها وامكانياتها”.

الكشف عن استمرار املباحثات لتقليصها

مساع لتخفيض العجز املالي يف موازنة  2021إىل  50تريليون دينار
ٍ

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت لجنة االقتص�اد واالس�تثمار النيابية ،امس
مساع لتخفيض العجز املايل يف مرشوع
االثنني ،عن
ٍ
قانون املوازن�ة العام�ة إىل دون  50تريليون دينار،
مش�رية اىل ان اللجن�ة املالي�ة لم تناق�ش موضوع
خفض قيمة الدينار أمام الدوالر.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،م�ازن الفي�ي ،يف ترصي�ح
صحفي :ان “اللجنة املالية النيابية تعمل عى تقليل
النفق�ات لغ�رض تخفيض العجز امل�ايل يف مرشوع
قان�ون املوازنة من  71تريليونا ً إىل دون  50تريليون

دينار”
وأضاف أن “اللجنة املالية النيابية يف مناقشتها مواد
قانون املوازنة وصلت إىل مراحل متقدمة وس�تكون
جاهزة للتصويت” ،مش�ريا إىل انها “س�تقدم خالل
األي�ام املقبل�ة مس�ودة قان�ون املوازنة إىل رئاس�ة
مجلس النواب”.
ولف�ت الفي�ي إىل أن “اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ل�م
تناقش ولم تتطرق إىل موضوع س�عر رصف الدوالر
وانخفاض قيمة الدينار يف اجتماعاتها دون معرفة
األسباب”.

العدد/687:ب2020/
التاريخ2021/1/19:

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
إعالن
اىل املدع�ى علي�ه (خليفة رهيف كري�م) بناءا ً عى الدع�وى البدائية
املرقم�ة اعاله واملقامة م�ن قبل املدعي (مدير ع�ام رشكة التأمني
الوطنية اضافة لوظيفت�ه) وملجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم
ً
إعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليتني ع�ى موعد املرافع�ة املوافق
 2021/2/7ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا
ستجري املرافعة بحقك غيابيا ً وفق االصول.
مع التقدير..
القايض
جواد حسني نايف

وتجري اللجنة املالية يف مجلس النواب العراقي ،منذ
أكثر من أسبوعني ،سلسلة من االجتماعات يف مبنى
الربملان بهدف جمع املالحظ�ات ،وإجراء التعديالت
الالزمة عى مرشوع قانون املوازنة.
بينما كش�ف نائب رئيس لجن�ة التخطيط ومتابعة
الربنامج الحكوم�ي ،محمد البلداوي ،امس االثنني،
عن اخر مستجدات مباحثات تعديل مسودة املوازنة،
مبينا ان املوازنة ش�هدت تقليص�ا فيها ووصلت اىل
 130ترليون دينار بدال من  164تريلون.
وقال البلداوي يف ترصيح صحف�ي :انه “تمت ازالة

جمهورية العراق
العدد4305:
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ2021/1/25:
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
املدعى عليه(حاتم كريم عجيد)
م/تبليغ بقرار حكم غيابي
بتاريخ  2020/ 12 / 28وبعدد اضبارة (/4305ش )2020/اصدرت
ه�ذه املحكمة حكم�ا ً غيابيا ً اقت�ى (تبليغك) وبالنظ�ر ملجهولية
محل اقامتك يف الوقت الحارض حسب رشح املبلغ القضائي (عباس
رزي�ج) علي�ه تقرر تبليغ�ك يف صحيفتني يوميت�ني بالحكم املذكور
اع�اله وبامكان�ك االعرتاض خالل م�دة عرشة ايام م�ن اليوم التايل
لتاريخ نرش االعالن.
القايض
مرتى سليم خصاف

جمي�ع النفقات غ�ري الرضوري�ة الحكومية ومنع
االرساف يف تخصيص�ات مالي�ة فلكي�ة م�ن اج�ل
تنظيف املواقع الحكومية”.
واضاف البلداوي ان ” اللجان املختصة اس�تضافت
اغلب ال�وزراء واملحافظني من اجل معرفة تفاصيل
االحتياج وقد تم وضع وازالة بعض املشاريع”.
واشار اىل ان “مجلس النواب حريص عى عدم ضياع
االموال العام�ة ،وهو عازم عى تقليص املوازنة من
 164ترلي�ون دين�ار اىل  130ترليون او  120ترليون
لتخفيض النفقات”.

العدد/682:ش2020/
جمهورية العراق
التاريخ2021/1/10:
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الرفاعي
املدعية /هناء محمد خضري
املدعى عليه /سالم جرب طارش
اىل املدعى عليه /سالم جرب طارش
أقامتِ املدعية (هن�اء محمد خضري) الدعوى املرقم�ة /682ش 2020/والتي
تطل�ب فيها الحكم بتصدي�ق الطالق الرجع�ي الواقع خ�ارج املحكمة بتاريخ
 2020/11/15ونظ�را ً ملجهولي�ة محل اقامتك اس�تنادا ً لكت�اب مركز رشطة
الكرادي بالعدد  6927يف  2020/12/30واالش�عار املصدق من مختار املنطقة
يف قض�اء الرفاع�ي ق�ررت املحكم�ة تبليغك ع�ن طريق اإلع�الن يف صحيفتني
يوميت�ني لغرض الحضور إمام ه�ذه املحكمة يف موعد املرافع�ة املصادف يوم
 2021/2/25ويف حال عدم حضورك سوف تجري املرافعة بحقك غيابا ً وعلنا ً.
القايض
سمري نارص محيسن
قايض محكمة االحوال الشخصية يف الرفاعي

الرياضي

أصفر وأمحر
احلارس أجمد رحيم خارج
أسوار األنيق

بغداد /متابعة الزوراء
ق�رر ح�ارس مرمى ن�ادي الطلبة ،امج�د رحيم ،مغ�ادرة صفوف الفري�ق يف االنتقاالت
الشتوية املقبلة.
وق�ال رحيم إن “عق�دي مع نادي الطلبة انتهى فعليا ً بعد تنازيل عن جميع مس�تحقاتي
املالية بذمة النادي”.
واوضح بالقول “حصلت عىل بطاقة االستغناء ،وخالل فرتة االنتقاالت الشتوية سأدرس
العروض الختار فريقي املقبل يف دوري الكرة املمتاز”.
يذكر ان نادي الطلبة يعاني أزمة مالية خانقة تسببت بخروج العديد من الالعبني.

العدد 7414 :الثالثاء  26كانون الثاني 2021
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منتخب الكويت يتدرب اليوم يف البصرة

درجال :ننتظر إخوتنا اخلليجيني يف خليجي  25وجلنة التفتيش ستزور احملافظة قريبا
الب�رصة /وف�د االتح�اد العراق�ي
للصحاف�ة الرياضي�ة -اللجن�ة
االعالمية لوزارة الشباب
أك�د وزي�ر الش�باب والرياض�ة،
عدن�ان درج�ال ،م�ن املدين�ة
الرياضي�ة يف الب�رصة ،أن حضور
االش�قاء م�ن دول�ة الكوي�ت
الش�قيقة إىل الب�رصة بوف�د كبري
بنجومه الالعبني الدوليني الشباب
وال�رواد واالعالمي�ني واالداري�ني
واالخ�وة يف رئي�س الهيئ�ة العامة
للرياض�ة حم�ود فليط�ح ورئيس
إتح�اد الك�رة وجمي�ع من حرض
اىل بل�ده الثان�ي الع�راق ،ينط�وي
ع�ىل دالالت مهم�ة جدا ورس�ائل
اطمئنان وحب وثقة يجسدها هذا
الحض�ور الكري�م واعتق�د جازما
انه�ا س�تصل اىل جمي�ع االخوة يف
الخليج الذين حرضوا اىل البرصة او
من سيحرض مس�تقبالً ويزيد من
س�عادة أهله يف العراق .الفتا ً إىل أن
حضور االخوة من اململكة العربية
السعودية ومملكة البحرين ودولة
قط�ر فيم�ا س�بق كان ل�ه أطيب
األثر يف نفوس�نا جميعاً ،سيكتمل
بحضور االشقاء من دولة الكويت
وس�تكون مباراتهم م�ع منتخبنا
الوطن�ي عرس�ا ً برصي�ا ً بإمتي�از
ً
فأهال
للمكان�ة التي يتمتع�ان بها
به�م ب�ني اهله�م .وفيم�ا يخص
زي�ارة وفد التفتيش الخليجي ،اكد
الوزير درجال ان حدوث خطأ فني
من االخوة يف الهيأة التطبيعية امر
وارد ج�دا بعدم ارس�ال تأش�ريات
الدخول بالكامل اىل الوفد الخليجي
االمر الذي ّ
اخر اج�راءات الفحص
الخاص بالفريوس والس�فر ايضا.
مؤكدا ان الزيارة ستتم من االشقاء
يف اللجن�ة التفتيش�ية بموعد اخر.

مضيف�ا ان�ه يعتقد ان م�ا حصل
س�يكون درس�ا مفي�دا وحازما يف
االج�راءات االدارية وه�و امر وارد
الح�دوث ع�ىل اعىل املس�تويات يف
العال�م ،خصوص�ا ونح�ن نلمس
يقينا ثقة االش�قاء بق�درة العراق
والب�رصة تحدي�دا يف اس�تضافة
خليج�ي  ، 25ونقول لهم ( مرحبا
بك�م ننتظركم جميع�ا يف خليجي
.) 25
ومن جهة اخرى ،زا َر رئيس الهيأة
التطبيعية ،إياد بنيان ،برفقة وزير
الشباب والرياضة ،عدنان درجال،
ملع�ب الب�رصة ال�دويل ال�ذي من

عباس عبيد :تدريب الصناعات
الكهربائية مهمة انتحارية
بغداد /متابعة الزوراء
وص�ف مدرب الصناع�ات الكهربائي�ة الجديد ،عباس عبي�د ،قيادة
الفري�ق وه�و يتذيل الرتتي�ب ،بأنها مهم�ة انتحاري�ة صعبة ،لكنه
يراهن عىل التغيري يف املريكاتو الشتوي.
وق�ال عبيد “ان الخط�وة األوىل تتمثل يف حس�م التعاقد مع محرتف
أرجنتيني وآخر أفريقي”.
وتابع “نس�عى ً
أيضا الس�تقطابات محلية جديدة ،نرمم من خاللها
صفوف الفريق وتدعيم خطوط اللعب”.
وأوض�ح :أن الفري�ق يحت�اج إىل الكثري ،ألن املهم�ة صعبة ،وتحتاج
إىل دعم حقيقي من اإلدارة ،لتغيري ش�كل وأس�لوب لعب الصناعات
الكهربائية.
وأش�ار إىل :أنه س�يتحمل النتائج بعد التعاق�دات الجديدة للفريق”.
وش�دد “لدين�ا  4مباريات باملرحلة األوىل ،نس�عى م�ن خاللها دفع
الالعبني معنو ًيا مع تغيري أس�لوب اللعب ،عىل أمل أن تكون النتائج
مقبولة النتشال الفريق من ذيل القائمة”.
يش�ار إىل أن إدارة الصناعات الكهربائي�ة اختارت عباس عبيد ً
خلفا
للمدرب املستقيل عماد عودة.

إعالمنا الرياضي
خالص التع�ازي وأحر املواس�اة قدمتها االرسة
االعالمي�ة اىل الزمي�ل قحط�ان املالك�ي بوفاة
ابن ش�قيقته  ..س�ائلني الله الع�يل القدير ان
يتغمده�ا برحمته الواس�عة ويس�كنها جنات
الخل�د ويصرب اهلها ومحبيها وان�ا لله وانا اليه
راجعون.
********************
ثمن الزميل ضياء حس�ني موقف اعض�اء االرسة الصحفية واالعالمية
ممن تواصلوا معه واستفرسوا عن حالته الصحية
عق�ب اجرائه تداخال جراحي�ا يف عينه اليرسى،
معربا ع�ن ش�كره وتقديره الكبريي�ن لجميع
الزم�الء ،وداعيا رب العامل�ني ان يحفظهم من
كل رش ومكروه.
******************
جه�ود كبرية تبذله�ا بعثة االتح�اد العراقي للصحافة
الرياضي�ة ،وايض�ا اللجن�ة االعالمية املش�كلة من قبل وزارة الش�باب
والرياضة ،فضال عن رئيس واعضاء املكتب االعالمي يف الهيئة التطبيعية
وجميع الصحفيني واالعالميني املتواجدين
يف محافظ�ة البرصة الفيح�اء ،من خالل
نقل الصورة الكاملة عن استعداد عروس
الخليج الستضافة االشقاء الكويتيني.

املؤم�ل أن يحتضن لق�اء منتخبنا
الوطني وشقيقه الكويتي ،يوم غد
األربعاء.
َ
واطل�ع بني�ان ودرجال ع�ىل آخر
التحض�ريات الجاري�ة يف ملع�ب
املباراة الس�تقبال الوف�د الخليجي
واملنتخ�ب الكويتي قب�ل وصولهم
إىل أرض الب�رصة ،يف إط�ار س�عي
الهيأة التطبيعية ووزارة الش�باب
والرياض�ة إىل إظهار امللعب بأبهى
ص�ورة ،والتأكي�د ع�ىل رضورة
تضاف�ر الجهود م�ن أجل الوصول
اىل الجاهزية التامة.
َ
ووص�ل ،مس�اء ام�س االثن�ني،

ع�رب منف�ذ س�فوان الح�دودي،
وف�د املنتخ�ب الكويتي الش�قيق
لك�رة الق�دم ،والذي يض�م العديد
م�ن الش�خصيات الرياضي�ة
وإالعالمية.
َ
وكان يف اس�تقبال وف�د منتخ�ب
الكويت رئيس الهي�أة التطبيعية،
إي�اد بني�ان ،ومحاف�ظ الب�رصة،
أس�عد العيدان�ي ،واألم�ني الع�ام
للهيأة التطبيعي�ة ،محمد فرحان،
وعدد من الش�خصيات الرياضية،
فض�ال ع�ن تواجد ع�دد غفري من
وسائل اإلعالم العراقية.
ُ
وس�يخوض منتخ�ب الكوي�ت

الش�قيق ،الي�وم الثالث�اء ،وحدته
التدريبية عىل ملعب البرصة الدويل،
تحض�ريا ً ملباراة منتخبن�ا الوطني
بعد غد األربعاء ،يف املواجهة الودية
الت�ي تدخ�ل ضم�ن تحضرياتهما
للتصفيات اآلسيوية املزدوجة.
واس�تدعى اإلس�باني ،آندري�س
كاراسكو ،مدرب منتخب الكويت،
 23الع ًبا ملواجهة أس�ود الرافدين،
يف القائم�ة الت�ي ضم�ت كل م�ن
“س�ليمان عب�د الغف�ور ،حس�ني
كنكون�ي ،س�عود القناع�ي ،فهد
الهاج�ري ،محم�د العازم�ي ،فهد
حمود ،ع�ىل عتيق ،حم�د القالف،

عزي�ز بن ناج�ي ،عبد الل�ه عمار،
خال�د ش�امان ،مه�دي دش�تي،
ن�ارص فال�ح ،عب�د العزي�ز وادي،
ف�واز العتيب�ي ،بدر املط�وع ،بندر
الس�المة ،مب�ارك الفنين�ي ،أحمد
الزنك�ي ،عيد الرش�يدي ،يوس�ف
الرشيدي ،ش�بيب الخالدي ،فصيل
عجب”.
ومن جانبه ،ق�ال محافظ البرصة
اس�عد العيداني :ان مداخل املدينة
الرياضية وشوارعها جاهزة ولدينا
 16بوابة تعمل بانس�يابية عالية.
وبع�ث العيداني رس�ائل اطمئنان
لجمهعور الك�رة بأن هنالك حملة

عم�ل متواصل�ة يف تهيئ�ة جميع
مقوم�ات تضييف الع�راق لبطولة
كأس الخليج العربي لكرة القدم.
وبني العيداني :انه كان العبا بكرة
السلة وعارص الالعبني باسل ناجي
وع�ادل ناج�ي ونعمة عبد س�الم
واخرين .وتابع :ان ايالءه االهتمام
بالقطاع الريايض يأتي ضمن مهام
عمله ملا تمثله الرياضة من اهمية
يف بناء العالقات وتوحيد الصفوف
واالرتقاء بثقافات الشعوب.
ويف مبادرة ايجابية ،تبنى العيداني
تقدي�م الدع�م واالهتم�ام لنج�م
رياض�ة املالكمة وبطلها الس�ابق
زبرج س�بتي الذي يعاني مصاعب
الحي�اة ،وذل�ك بع�د طل�ب رئيس
بعثة االتح�اد العراق�ي للصحافة
الرياضية ،غازي الش�ايع ،ان يويل
محافظ الب�رصة اهتمامه بنجوم
الرياضة ومنهم بطل رياضة الفن
النبيل زبرج سبتي.
ومن جانبه ،قال مستش�ار وزارة
الشباب والرياضة ،الدكتور حسن
الحسناوي :ان االجراءات مستمرة
يف تهيئ�ة جميع األمور الس�تقبال
اللجن�ة وكذل�ك للمب�اراة الودي�ة
ام�ام املنتخ�ب الكويتي الش�قيق
مس�اء يوم غ�د االربع�اء يف ملعب
جذع النخلة .واوض�ح :ان الوزارة
ش�كلت مجموعة من اللجان منها
اللجنة العليا برئاسة وزير الشباب
والرياض�ة عدنان درج�ال وكذلك
لجنة طبية برئاسة الدكتور حيدر
رحيم وهاب مدير عام دائرة الطب
الري�ايض ،وكذل�ك لجن�ة للملعب
برئاس�ة الس�يد طال�ب املوس�وي
مدي�ر ع�ام دائرة ش�ؤون االقاليم
واملحافظات ،ويف مس�ألة س�مات
الدخول للوفود الشقيقة فإن دائرة

العالق�ات والتع�اون ال�دويل تبنت
املهمة إىل جانب الدخول والتنظيم
والترشيف�ات بالتنس�يق مع مدير
ع�ام دائ�رة الرتبية البدني�ة احمد
املوسوي ،وكذلك الدائرة الهندسية
ح�ارضة لجمي�ع االمورالفني�ة
وتج�ري العملية وفق�ا ملا مخطط
له�ا ،وعىل صعي�د الجوانب الفنية
هنالك تعاون مش�رتك م�ع الهيأة
التطبيعية يف اتحاد كرة القدم.
ّ
وع�رب رئي�س االتح�اد اآلس�يوي
للصحافة الرياضية سطام السهيل
عن رسوره بالرسائل االيجابية التي
تؤك�د أن ع�دد املنش�آت الرياضية
ُشيدت يف العراق يف الفرتة األخرية،
عادا إياه�ا بالخط�وات الناجحة،
التي تجعل الجميع يتطلع الن يعود
بالد الرافدين ،ميدانا للمنافس�ات
الرياضية عىل مختلف األصعدة.
وق�ال الس�هيل يف ترصي�ح لبعثة
االتح�اد العراق�ي للصحاف�ة
الرياضي�ة :ان جدي�د الع�راق
يتمث�ل باألخب�ار الطيب�ة الت�ي
تصلن�ا بص�دد مش�اريع البن�ى
التحتي�ة التي ُ
ش�يدت يف مختلف
املحافظ�ات ،وخاصة يف البرصة،
وألننا نعي حب األشقاء العراقيني
للرياضة عموما وكرة القدم عىل
وج�ه التحديد ،فإنن�ا نتطلع الن
يعاود بلده�م احتضان البطوالت
العربي�ة والقارية وحتى العاملية.
مؤكدا“ :س�أننا يف دول�ة الكويت
يسعدنا ومن خالل املباراة الودية
الحبية ،التي س�تجمع املنتخبني
الش�قيقني العراقي والكويتي ،يف
ملعب الب�رصة ال�دويل ،ان نبعث
برسالة دعم اىل االتحاد الخليجي
مفاده�ا أننا ندعم إقامة نس�خة
خليجي  25يف البرصة”.

كوركيس  :ال عالقة لي باستدعاء الالعبني أو إبعادهم عن صفوف الوطين
بغداد /متابعة الزوراء
كش�ف املدي�ر الفن�ي للمنتخ�ب الوطني،
باسل كوركيس ،عن س�بب عدم استدعاء
الالعب�ني العراقي�ني املغرتبني ع�ن مباراة
املنتخب الوطني ونظريه الكويتي يف مدينة
البرصة الرياضية املقررة يوم غد األربعاء.
وق�ال كوركي�س :ان االم�ور طيب�ة يف
اس�تضافة بطولة خليج�ي  25يف البرصة.
مبينا ان “جاهزي�ة املنتخب يف هذه الفرتة
افضل من الس�ابق وارصارهم وطموحهم
اكرب يف تقديم اداء يليق باسمهم ،ونأمل ان
تكون املباراة إيجابية للطرفني”.
وأضاف “مدرب املنتخب كاتانيتش معجب
كث�ريا بالالعب محم�د داوود لك�ن عندما
كان مس�تواه يف بداي�ة ال�دوري يحتاج اىل
تقديم اكثر وبعد مرور الجوالت عاد لقوته
وامكانيات�ه ورسعت�ه وه�ذا ما اع�اده اىل
مكانه الصحي�ح للمنتخب الوطني ،ونأمل
ان يس�تمر يف هذا املستوى ليكون اساسيا ً
يف صفوف املنتخب”.
وب�ني ان “الالعب مازن في�اض لم يؤد اي

وح�دة تدريبي�ة وكان مصابا بعد الفحص
وه�ي اصابة خفيف�ة ويج�ب اراحته من
خمسة أيام اىل اسبوع وابتعد عن املنتخب،
واعتقد ان املدرب سيبقى عىل  22العبا ولم
يدع اي العب بدالً من فياض”.
وع�ن س�بب كث�رة اإلصاب�ات يف صف�وف
الالعب�ني ،ع�زا كوركي�س ذل�ك اىل “ابتعاد
الالعب�ني ع�ن املالع�ب واملباري�ات لف�رتة
طويل�ة بس�بب الجائح�ة وعن�د عودتهم
وضغ�ط مباريات الدوري املمت�از ومن لم
يكتم�ل لياقت�ه فإنه تع�رض لالصابة وان
كانت غالبيتها خفيفة”.
وأش�ار اىل ان “الالعب عيل عدنان ،اصابته
ليس�ت قوية وانما تمزق خفيف يف الكتف
وهو يعال�ج يف االمارات ويت�درب ،واعتقد
ان�ه ينتظ�ر العق�ود املعروضة ل�ه وقريبا
س�يوقع م�ع اي ناد يرغب في�ه وهو بعيد
عن املنتخب يف الفرتة الحالية”.
ولف�ت اىل ان “كاتانيت�ش ال يع�رتف
باعرتاضات الالعبني الذي�ن لم تتوجه لهم
الدعوة لالنضمام اىل املنتخب واستدعائهم

يكون حسب القناعة الفنية”.
وأك�د ان “الالعبني املغرتبني مثل جيس�تن
مريام وآخري�ن تم اس�تبعادهم برأي فني
بح�ت وبقناعة من كاتانيت�ش ،ويقول ان
لديه العب�ني يقدمون اف�كاره وتوجيهاته
باملراك�ز الهجومي�ة او الدفاعي�ة” .نافيا ً
“وج�ود أي ضغط ضدي او املدرب بش�أن
الالعب�ني املغرتب�ني وال نوجد الف�وارق وال
أتدخل بعمل غريي”.
وتاب�ع “اما اتهامي بخالف ذلك فهو اتهام
باطل وعالقاتي محرتمة مع الالعبني ،وانا
لي�س صاحب قرار باس�تدعاء او ابعاد اي
الع�ب مغرتب او غريه ،ومن املس�تحيل ان
اقرتح او اعطي رأيي بالعب”.
وأع�رب كوركي�س ع�ن “أس�فه لغي�اب
الجمه�ور عن املباراة الودية بس�بب ظرف
جائحة كورونا وهو قرار دويل ،وأي مباراة
م�ن دون جمه�ور ل�ن يك�ون فيه�ا طعم
حت�ى ان كانت عىل أعىل املس�تويات ،لكن
م�ا يف اليد حيلة ،ويج�ب ان تميض املباراة
الودية”.

إدارة القوة اجلوية :النادي سيتعاقد مع ثالثة العبني جدد
بغداد /متابعة الزوراء
أعلن�ت الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي القوة الجوية أنها س�تدعم صفوف
الفريق بصفقات شتوية ،قبل املش�اركة يف مباريات امللحق املؤهل
لدوري أبطال آسيا.
وذكرت اإلدارة يف بيان رسمي :أنها ستتعاقد مع  3العبني عىل أعىل

مس�توى ،يف املراكز التي يحتاجها الفريق ،بعد التشاور مع الكادر
التدريبي الذي يقوده املدرب أيوب أوديشو.
وأك�دت :أن الالع�ب عيل حصني ،وبن�ا ًء عىل رغبته ،س�يتم منحه
خطاب االس�تغناء ،كما سيتم خالل اليومني املقبلني إعارة املهاجم
عباس جاسم إىل الديوانية.

احتاد التايكواندو يرفض تغيري املناصب ويعدها غري قانونية

بغداد /متابعة الزوراء
اك�د مدي�ر املكت�ب االعالم�ي التح�اد
التايكوان�دو ،احم�د الغ�راوي :ان وزارة
الش�باب والرياض�ة واللجن�ة االوملبي�ة
رفض�ت العم�ل بم�ا تق�دم ب�ه بع�ض
االعض�اء م�ن االتح�اد بتغي�ري املناصب
وتحدي�د اجتماع�ات وبط�والت ودورات
معتربتها غري قانونية.

وق�ال الغ�راوي :ال يمك�ن تحديد مصري
اتح�اد م�ن قبل ثالث�ة اعضاء رس�ميني
فق�ط لك�ون ع�الء رشه�ان ت�م انه�اء
عضويته بحس�ب كتاب وزارة الش�باب
والرياض�ة ،وعليه ف�إن نصاب االجتماع
غري قانوني
واض�اف مدي�ر املكت�ب االعالم�ي :ان
املوض�وع االه�م ه�و االدع�اء ال�كاذب

م�ن قبل البع�ض الذي يح�اول التضليل
بالترصيح ان االتح�اد الدويل صادق عىل
نتائ�ج التغيري وهذا ك�ذب لكون االتحاد
االسيوي وبنا ًء عىل رسالة من قبل رئيس
االتح�اد الدكتور البهاديل اجاب برس�الة
تم تعميمه�ا اىل كل االتح�ادات الوطنية
للتايكواندو .
واش�ار اىل مضمون هذه الرس�الة وفقا

لسياسة االتحاد الدويل واملعاهدة العاملية
املتعلقة باالع�رتاف بالقي�ادات الجديدة
فإن االتحاد القاري ملزم برصد ومراقبة
االنتخابات الرئاسية لالتحادات الوطنية
يف الق�ارة لضمان ان تج�ري االنتخابات
وفقا للدستور الوطني
وتماش�يا مع تلك السياس�ة يود اإلتحاد
اآلس�يوي ان يبل�غ جمي�ع االتح�ادات

الوطني�ة بأنه�ا ملزم�ة بإب�الغ االتحاد
االس�يوي بانتخاباته�ا قبل ش�هر واحد
عىل االقل من تاريخ االنتخابات .
الجدي�ر بالذكر ان اتح�اد التايكوندو قد
انقس�م اعض�اؤه اىل نص�ف ض�د اتحاد
الكرة معتمدين عىل رس�ائل من االتحاد
الدويل حس�ب ترصيحات س�ابقة لعالء
رشهان عضو املنتخب يف اتحاد اللعبة .

الرياضي
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يونايتد يغلب غرميه ليفربول ويبلغ مثن نهائي كأس االحتاد
غلب مانشس�رت يونايتد غريمه التاريخي
وضيفه ليفربول  2 - 3ضمن الدور الرابع
من مسابقة كأس االتحاد اإلنكليزي لكرة
القدم.
وسجل النجم املرصي محمد صالح ثنائية
الريدز  18و ،58فيم�ا تناوب عى أهداف
الشياط�ني الحمر ماس�ون غرينوود ،26
ماركوس راش�فورد  48والربتغايل برونو
فرنانديش .78
وسيلعب فريق املدرب النرويجي سولشار
يف الدور املقبل ضد وست هام يونايتد.
وهذا الف�وز األول للمدرب النرويجي عى
ليفربول يف جميع املس�ابقات منذ أن توىل
مه�ام اإلرشاف ع�ى يونايت�د يف كان�ون
األول/ديسمرب .2018
وخ�اض الفريقان املواجهة بعد أس�بوع
من لقائهما يف الدوري األحد الفائت الذي
انتهى بالتعادل السلبي عى ملعب أنفيلد،
وتطلع ليفربول لتعويض الفرتة الس�يئة
التي يمر بها ع�ى عكس يونايتد متصدر
الربيمريليغ.
ويف أب�رز التغي�ريات ع�ى التشكيلت�ني
األساس�يتني ك�ان ً
الفتا بق�اء فرنانديش
ع�ى مقاع�د البدالء م�ن ناحي�ة يونايتد
حيث استعان س�ولشار بالهولندي دوني
فان دي بي�ك ،فيما فضل نظ�ريه األملاني
يورغ�ن كل�وب إراحة الس�نغايل س�اديو
مانيه ال�ذي دخل بعد قرابة الس�اعة من
صاف�رة البداية وال�زج بالشاب كورتيس

جونز.
وبدأ يونايتد املب�اراة بقوة حيث هدد عى
دفعتني ع�رب غرينوود ،أوالً عرب تس�ديدة
ع�ن الجه�ة اليمن�ى داخ�ل املنطقة من
زواية ضيقة تصدى لها الحارس الربازيي
اليسون بيكر برجله ( )10قبل ان تمر كرة
الدويل اإلنكليزي بجانب القائم (.)13
ونجح صالح يف تس�جيل هدفه األول عى
ملع�ب اول�د تراف�ورد يف مس�ريته عندما

وصلته كرة جميلة م�ن الربازيي روبرتو
فريمين�و عى مش�ارف املنطق�ة قبل أن
يتوغ�ل ويس�قطها “ل�وب” جميلة فوق
الح�ارس دين هندرس�ون ال�ذي يخوض
مباري�ات الكأس بدالً م�ن الحارس االول
االسباني دافيد دي خيا (.)18
ونج�ح الشياط�ني الحم�ر يف معادل�ة
النتيجة عندما رفع راشفورد كرة طويلة
رائعة من خط منتصف امللعب عن الجهة

اليرسى خلف املدافعني وصلت إىل غرينوود
عند مشارف املنطقة روضها بصدره قبل
أن يسدد عى يمني اليسون (.)26
واصل يونايتد ضغطه وانطلق عرب مرتدة
وصلت الكرة عى اثرها اىل راشفورد ومنه
اىل لوك ش�و الذي س�ددها سهلة بني يدي
اليسون (.)28
ونجح يونايت�د يف التقدم يف النتيجة باكرًا
يف الش�وط الثان�ي عندم�ا رد غرين�وود

الجمي�ل لراش�فورد بتمري�رة م�ن خلف
خط منتص�ف امللعب خلف املدافعني نحو
الجه�ة اليرسى قبل أن يتوغ�ل األخري إىل
داخ�ل املنطقة ويس�دد ك�رة زاحفة عى
يسار اليسون (.)48
إال أن ليفرب�ول ل�م يتأخ�ر يف معادل�ة
النتيج�ة عندم�ا افت�ك العبوه الك�رة اثر
تمري�رة خاطئ�ة م�ن االوروغويان�ي
ادينسون كافاني لتصل اىل فريمينو ومنه
اىل ص�الح م�ن مس�افة قريب�ة تابعها يف
املرمى (.)58
ومال�ت األفضلي�ة للضي�وف بعدها وكاد
الدويل امل�رصي أن يخط�ف الهاتريك لوال
تص�دي هندرس�ون لك�رة خط�رية م�ن
مسافة قريبة (.)67
ودفع س�ولشار بفرناندش ب�دالً من فان
دي بي�ك يف الدقيق�ة  66ونجح يف تحقيق
ه�دف الفوز من رضبة حرة عى مشارف
املنطق�ة عى يس�ار اليس�ون بع�د خطأ
تحص�ل علي�ه كافان�ي اث�ر عرقل�ة من
الربازيي فابينيو (.)78
وقال برونو “قبل الرضب�ة الحرة ،قال يل
ادينسون كافاني (حاول فالركلة الصعبة
ه�ي الت�ي إىل جان�ب الح�ارس) جربتها
ونجحت” .وكاد أن يس�جل كافاني الذي
وصل من باريس س�ان جرمان الفرني
مطلع املوسم هدف االطمئنان لوال القائم
الذي عن اليسون لرأسيته اثر عرضية من
فرنانديش (.)89

أتلتيكو مدريد يبتعد بالصدارة يف يوم مميز لسواريز
ابتعد أتلتيكو مدريد يف صدارة الدوري
اإلس�باني لك�رة الق�دم ،بع�د تخطيه
ضيف�ه فالنس�يا  ،1 - 3ضمن الجولة
 20من املس�ابقة ،يف مناس�بة خاصة
للنجم األوروغوياني لويس سواريز.
وكان الضيوف الس�باقني بالتس�جيل
ع�رب الرصب�ي أوروس راس�يتش ،11
لكن الربتغايل ج�واو فيليكس  23عدل
النتيجة برسعة ،قبل أن يضيف الدويل
األوروغويان�ي لويس س�واريز الثاني
 54يف عيد ميالده ال� ،34وأمّ ن النتيجة
األرجنتيني أنخل كوري�ا بتوقيعه عى
الثالث .72
وصار رصي�د فريق املدرب األرجنتيني
دييغ�و س�يميوني  47نقط�ة محلقا ً
بالص�دارة بفارق  7نقاط ومباراة أقل
عن وصيفه ريال مدريد  40نقطة.
أم�ا فالنس�يا فتوق�ف رصي�ده عن�د
النقطة  20يف املركز ال�.14
وب�ات يف جعبة س�واريز -ال�ذي توج

أفض�ل الع�ب يف املب�اراة 12 ،-هدف�ا ً
ليتس�اوى م�ع النجم املغربي يوس�ف
النصريي مهاجم إش�بيلية وكالهما يف
صدارة ترتيب هدايف الليغا.
ويقدم أتلتيكو مس�تويات خارقة هذا
املوسم يف الليغا حيث استقبلت شباكه
 8أهداف فقط يف  18مباراة بينها أربعة

فقط يف مبارياته السبع األخرية.
وشهدت التشكيلة األساسية ألتلتيكو
عودة فيليكس ب�دالً من كوريا والعب
الوس�ط كوكي الذي غاب ع�ن املباراة
السابقة بس�بب تراكم البطاقات بدالً
من س�اوول نيغي�س واملداف�ع ماريو
ايرموسو بدل الربازيي فيليبي.

وه�دد أتلتيك�و يف الدقيق�ة األوىل عرب
فيليك�س ال�ذي م�رت كرت�ه بجان�ب
القائ�م ،قب�ل أن يتص�دى الح�ارس
خاوم�ي دوميني�ك لرأس�ية املداف�ع
الوروغوياني خويس خيمينس (.)6
ورد الضي�وف بتس�ديدة ملانو فاييخو
يف اس�فل الزاوية تص�دى لها الحارس
الس�لوفيني يان اوبالك (.)9
وافتتح راسيتش التسجيل بأحد أجمل
أهداف الدوري هذا املوس�م بتس�ديدة
صاروخي�ة رائعة بيرساه من مس�افة
بعي�دة امل�دى يف اعى الزاوي�ة اليرسى
صعبة عى اوبالك (.)11
ونج�ح فري�ق العاصم�ة يف معادل�ة
النتيج�ة عندم�ا وصل�ت الك�رة م�ن
ركني�ة نفذها الفرن�ي توما ليمار اىل
فيليك�س نح�و القائم الثان�ي تابعها
عى الطائر بأس�فل قدم�ه مبارشة يف
الشب�اك(.)23
وتألق أوبالك يف إبعاد رأس�ية الفرني

سيميوني :أتلتيكو ال يزال حباجة للتحسن

أكد مدرب أتلتيكو مدريد ،دييجو سيميوني ،عقب الفوز  1 - 3عى
فالنسيا ،ليحافظ عى الصدارة وفارق السبع نقاط التي تفصلهم
عن ريال مدريد الوصيف ،أن فريقه ال يزال بحاجة للتحسن ،مشد ًدا
عى رضورة الرتكيز يف كل مباراة ،والتدرب بأفضل شكل ،ملواصلة
االستمرار يف األداء الجيد.
وقال سيميوني عقب املباراة“ :نفكر يف مواجهة قادش املقبلة ،ويف

مواصلة التحسن كل مرة بالتدريبات”.
وشدد“ :نركز فقط يف املباراة القادمة ،ويف مواصلة التحسن ،ال تزال
لدينا أمور نحتاج لتحسينها ،كما رأيتم ،أفضل طريقة ملواصلة ما
نحن عليه هو التفكري يف كل مباراة بمفردها”.
وأضاف مدرب أتلتيكو ،الذي بإمكانه االبتعاد ب� 10
نقاط عن أقرب منافسيه حال فاز باملباراة
املؤجلة لديه يف الليجا“ :ينبغي علينا أن
نحتفظ بالهدوء ،وفهم أن كرة القدم
هي خوض كل مباراة بمفردها ،هذا ما
سنفعله يف مواجهة قادش القادمة”.
وحول صفقة الفريق الجديدة،
موىس ديمبي ،الذي لم يشارك
بعد ،قال“ :لم يلعب ألنني لم أر
بعد التوقيت املناسب لذلك .إنه
يتدرب معنا بأفضل طريقة،
انضم قريبا للفريق ويعي أن
لويس سواريز يقدم مباريات
جيدة للغاية”.

جوارديوال :غارسيا يف طريقه ملغادرة السييت
قال بيب جوارديوال مدرب مانشسرت سيتي ،املنافس
يف الدوري اإلنجليزي املمتاز ،إنه يتوقع أن يرحل العب
الفريق بنهاية املوسم الحايل عى أقىص تقدير.
وينتهي عقد اإلسباني الدويل إيريك جارسيا بنهاية
املوسم الحايل وربطته تكهنات بالعودة إىل نادي
طفولته برشلونة.
ولم يشارك املدافع البالغ من العمر  20عاما سوى يف
ثماني مباريات بجميع املسابقات هذا املوسم بسبب
اإلصابات واملرض ،لكنه حصل عى فرصة نادرة للعب
أساسيا خالل الفوز  1 - 3عى تشيلتنهام تاون يف

كأس االتحاد اإلنجليزي.
وأبلغ جوارديوال الصحفيني“ :سنرى ما سيحدث
يف نهاية فرتة االنتقاالت ،ال أعتقد أنه سيوقع عقدا
جديدا ،أنا واثق أنه سريحل يف نهاية املوسم أما
بالنسبة لفرتة االنتقاالت الحالية فاألمر يتوقف
عى األندية األخرى”.
ويحتل سيتي املركز الثاني يف الدوري برصيد 38
نقطة بفارق نقطتني خلف مانشسرت يونايتد لكن
تتبقى له مباراة إضافية ،ويحل ضيفا عى وست
بروميتش ألبيون اليوم الثالثاء.

مفكرة الزوراء

مكتار دياكابي يف اعى الزاوية اليمنى
اثر عرضية من كارلوس سولري (.)40
وسجل سواريز الذي احتفل اليوم بعيد
ميالده ال� 34هدفه الثاني عرش يف 15
مباراة خاضها يف الدوري هذا املوس�م
بعدم�ا وصلته الكرة م�ن فيليكس إىل
داخل املنطقة وس�دد ك�رة زاحفة من
زاوية ضيقة يف اسفل الزواية اليرسى
(.)54
وتعت�رب هذه أفض�ل بداي�ة لالعب مع
فري�ق يف الليغ�ا ،بعد أن وص�ل مطلع
املوس�م من برش�لونة ،من�ذ الربتغايل
كريس�تيانو رونالدو مع ري�ال مدريد
يف موس�م  13( 2010 - 2009هدفاً)،
وفق موقع أوبتا لالحصاءات.
وس�جل كوريا ،بديل فيليكس ،الهدف
الثالث عندما وصلت كرة بينينة رائعة
ملارك�وس يورنتي عى ال�رواق األيمن
فتوغ�ل إىل داخ�ل املنطق�ة ومرره�ا
خالصة إىل األرجنتيني (.)72

7

اعالم الكرتوني

سولسكاير :فرنانديز تدرب 45
دقيقة على اهلدف

أشاد أويل جونار سولس�كاير ،مدرب مانشسرت يونايتد ،بانتصار
فريق�ه ع�ى ليفرب�ول ( ،)2 - 3يف الدور الرابع من ك�أس االتحاد
اإلنجلي�زي .وق�ال سولس�كاير ،خ�الل ترصيحات عق�ب املباراة
لشبك�ة بي ب�ي يس” :األمر مذهل ،فبع�د التأخر به�دف ،كان رد
الفع�ل رائ ًعا من الجميع” .وأردف“ :لعبنا بصورة جيدة ،وس�جلنا
أهدافا جيدة ..كان علين�ا الدفاع بصورة مميزة أمامهم ،وبالقرب
من النهاية كانت هناك بعض الفرص ،لكن نجحنا يف إبعادها”.
وعن هدف فريقه الثالث ،قال“ :هدف رائع ،ركلة حرة جيدة ،بقى
برون�و (فرنانديز)  45دقيقة بعد تدريبات األمس ،يس�دد الركالت
الح�رة ..بالتايل كنت عى ثقة من قدرته عى تس�جيل ركلة ،عندما
تتاح ل�ه الفرصة” .وتابع“ :لعب ماركوس (راش�فورد) يف األمام،
وعى اليمني واليس�ار ..شعرنا أننا إذا تبادلنا الكرة بصورة مبكرة،
يمكننا مهاجمتهم ،فهم يدافعون من األمام ،وبالتايل علينا التعامل
برسعة مع الكرة ..وقمنا بذلك بصورة مميزة”.
وبخصوص إصابة ماس�ون جرينوود ،قال“ :يعاني من مشكلة يف
الركبة ،وسيجري األشعة ،وسنرى”.

أوين :هذا األمر يسعد كلوب وصالح

تحدث مايك�ل أوين ،أس�طورة منتخب إنجلرتا ،ع�ن الفارق الذي
حس�م صدام مانشس�رت يونايت�د وليفرب�ول ،لصال�ح الشياطني
الحم�ر بنتيج�ة ( ،)2 - 3ضم�ن لق�اءات الدور الراب�ع من كأس
االتحاد اإلنجليزي.
وقال أوين بحس�ب ما نرشته صحيفة ديي س�تار“ :املباراة كانت
مفتوح�ة ،افرتض من منظور ليفرب�ول أن النتيجة محبطة ،لكن
تسجيل هدفني أمر يسعد املدرب يورجن كلوب ومحمد صالح”.
وأض�اف“ :أعتق�د أن الفارق يف املباراة ،تمث�ل يف فريق يتحى بثقة
عالية ويحظى بمسرية مميزة حال ًيا ،وآخر خفت بريقه مؤخرًا”.
ً
محبطا لتس�جيل هدفني
وتابع أوين“ :أعتقد بأن صالح س�يكون
وخسارة املباراة يف النهاية”.
وأتم“ :لكن اللقاء حس�مه البديل الس�وبر (برونو فرينانديز) ،هو
لي�س ً
بديال يف الحال�ة الطبيعية ،لكنه كان ق�ادرًا عى تغيري اللقاء
بركلة حرة مميزة”.

نيمار ال يعرتف باهلداف التارخيي لسان جريمان
فاج�أ نيم�ار جوني�ور ،نج�م باري�س س�ان
جريمان ،األح�د ،الجميع باختياراته ألفضل 11
العب�ا يف تاريخ نادي�ه ،الذي يحتف�ل بمرور 50
عاما عى تأسيس�ه.فقد اختار نيمار يف حراس�ة
املرمى ،زميله الس�ابق ،جيانلويج�ي بوفون ،رغم
أن اإليط�ايل املخ�رضم ل�م يلعب س�وى موس�م واحد،
بقميص بي إس جي.ومال النجم الربازيي ملواطنيه،

حيث وق�ع اختياره ع�ى رباعي الدف�اع “داني ألفيس ،ماكس�ويل،
دافيد لويز ،أليكس” ،ويف الوسط نيني ،مع اإلنجليزي ديفيد بيكهام،
واإليطايل تياجو موتا.
ويف الهج�وم ،اختار نيم�ار مواطنه رونالدينيو ،م�ع الليبريي جورج
وايا ،والس�ويدي زالتان إبراهيموفيتش .وتجاهل نيمار تماما زميله
السابق ،إدينس�ون كافاني ،الهداف التاريخي للنادي الباريي ،الذي
لعب بجواره ثالثة مواسم ،قبل رحيله إىل مانشسرت يونايتد.

ليل يواصل التألق وليون يغربل سانت إتيان
تس�اوى لي�ل
مج�ددا ً نقاطا ً
م�ع باري�س
سان جريمان
ا ملتص�د ر
بف�وزه ع�ى
مضيف�ه
ري�ن  1-0يف
املرحلة الحادية
و ا لعرش ي�ن
م�ن ال�دوري
الفرن�ي لكرة
القدم.
س�ان
ويمل�ك
جريمان الذي حقق فوزا ً
س�هالً ع�ى مونبليي�ه يف افتت�اح
املرحل�ة 45 ،نقط�ة متفوق�ا ً بفارق
األهداف عن ليل.
ودخ�ل ليل املب�اراة بع�د معاناته يف
مباريات�ه الثالث األخرية حيث خرس
أمام انجيه  ،1-2ثم تحقيقه فوزين
صعبني عى نيم وريمس املتواضعني
 0 - 1و 1 - 2تواليا ً.
وس�يطر ليل عى مجريات املباراة
وس�جل له الكندي جوناثان ديفيد
هدف املب�اراة الوحيد عند الدقيقة
 16مستغالً كرة مرتدة من حارس
رين رومان سالني.
ث�م احتس�ب الحكم ركل�ة جزاء
لصالح ليل ملخاشنة ديفيد داخل
املنطقة قب�ل أن يرتاجع الحكم
عن قراره لتسلل األخري.
ب�دوره ف�از ريمس عى بريس�ت
 0 - 1س�جله نثنائي�ل مبوك�و ،40
وتع�ادل ديجون مع سرتاس�بورغ 1-1

سجل لألول س�ينو كوليبايل  ،63وللثاني
لودوفيت�ش أجورك  .51وف�از ميتز عى
نانت  ،0 - 2س�جلها أرون ليا  ،35وفريد
بوالية .90
وحس�م ليون ديربي منطق�ة الرون ضد
جاره س�انت إتيان بخمس�ة اهداف من
دون رد.
ورف�ع ليون رصي�ده اىل  43نقطة معززا ً
مركزه الثالث متقدما بفارق  4نقاط عن
موناكو الرابع.
وك�ان مدرب لي�ون رودي غارس�يا وعد
بتصحي�ح األم�ور والع�ودة اىل نغم�ة
االنتص�ارات بعد س�قوطه املفاجئ أمام
متز عى أرض�ه يف املرحلة االخرية يف أول
خس�ارة يتع�رض لها يف اخ�ر  16مباراة
له.
س�يطر لي�ون ع�ى مجري�ات اللع�ب يف
مواجه�ة فري�ق افتق�د اىل العب�ني ع�دة
الصابتهم بفريوس كورونا املستجد.
ونج�ح لي�ون يف افتت�اح التس�جيل عرب
مهاجم�ه تينو كادويري م�ن زيمبابوي

عندما اس�تغل ركلة ركنية ليس�دد الكرة
بيرساه داخل الشباك )16(.
ث�م اض�اف الربازي�ي مارس�يلو الهدف
الثاني مس�تغال كرة من ركلة حرة داخل
املنطق�ة ليتابعها رأس�ية داخ�ل الشباك
(.)36
والهدف هو االول ملارسيلو هذا املوسم.
وواصل ليون افضليت�ه يف الشوط الثاني
ونجح مارس�يلو يف اضافة الهدف الثالث
بس�يناريو مشاب�ه للهدف الثان�ي الذي
سجله )59(.
وق�ام الهولندي ممفيس ديباي املرش�ح
انتقال�ه اىل برش�لونة املوس�م املقب�ل يف
نهاي�ة عق�ده يف حزيران/يوني�و املقبل،
بمجهود فردي رائع وتخطى أحد مدافعي
س�انت إتي�ان بحرك�ة فنية رائع�ة قبل
أن يم�رر باتج�اه كادوي�ري الذي أضاف
ه�دف فريق�ه الرابع والثان�ي الشخيص
ل�ه ( )68رافعا رصيده إىل تس�عة أهداف
ه�ذا املوس�م.واختتم ديباي الخماس�ية
مهرجان األهداف )82(.
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قيود على حرية واستقاللية وسائل اإلعالم

القوات الكردية ختتطف ناشطاً
إعالمياً يف القامشلي السورية
بغداد/متابعة الزوراء:
اعتقلت قوات تابعة لإلدارة الذاتية الكردية ،ناش�طا ً
إعالميا ً يف مدينة القامشيل ،بريف الحس�كة ،ش�مال
رشقي سورية ،واقتادته إىل جهة مجهولة.
واس�تنكر «مكتب الحريات العامة» يف «االتحاد العام
للكت�اب والصحفي�ني الك�رد يف س�ورية» اختط�اف
الناش�ط اإلعالمي فن�ر محمود تمي م�ن قبل جهات
تابعة لإلدارة الذاتية .وأوضح يف بيان أن تمي يمارس
نشاطه اإلعالم�ي بنزاهة ،ومهنية ،وج�رأة ،وبشكل
مس�تقل ،ع�ىل صفحت�ه يف «فيس�بوك» ،وينتق�د ما
يعايش�ه ويصل�ه من انتهاك�ات .وطال�ب البيان من
وصفه�م ب�� «املتنفذي�ن يف قي�ادة اإلدارة الذاتي�ة»
بإط�الق رساح اإلعالم�ي فنر تم�ي ،الذي اعتق�ل بالتزامن م�ع التوتر الذي تشه�ده مدينة
القامشيل بني قوات الحكومة وقوات تابعة لإلدارة الذاتية .وتمارس جميع األطراف السورية
انتهاكات بحق الصحفيني .وقالت منظمة «مراس�لون بال حدود» يف تقرير أخري إن س�ورية
واحدة من أكرب س�جون الصحفيني .ويف تقرير عام  ،2019تص ّدرت س�ورية تصنيف «لجنة
حماية الصحفيني» كأكثر البلدان فتكا ً بالصحفيني عاملياً.وتفرض اإلدارة الذاتية املس�يطرة
عىل مناطق واس�عة ،شمال وش�مال رشقي سورية ،رشوطا ً عىل ممارس�ة العمل اإلعالمي،
وكانت منعت ناش�طني من العمل وأصدرت قرارات إيقاف بحق آخرين .وأسندت قراراتها إىل
ما أس�متها ب� «القوانني الناظمة للعمل اإلعالمي يف مناطق شمال ورشق سورية» ،كالنظام
الداخيل ملكتب اإلعالم ،ومواثيق الرشف الصحفي ،وميثاق التفاهم لإلدارة الذاتية.

في الساعات األولى لذكرى ثورة كانون الثاني

القبض على رسام الكاريكاتري
املصري اشرف محدي
القاهرة/متابعة الزوراء:
«أنا بيتقبض عليا» ،كتبها الفنان املرصي
ورس�ام الكاريكاتري ،أرشف حمدي ،عرب
حس�ابه الخ�اص ع�ىل موق�ع التواصل
االجتماع�ي «فيس�بوك» يف الس�اعات
األوىل من امس االثنني  25يناير /كانون
الثاني ،ويف الذكرى العارشة للثورة.
وك�ان آخ�ر أعم�ال حم�دي ،مقط�ع
فيدي�و بعنوان «أن�ا اليل انتوا ش�ايفينه
واق�ف قدامك�م بك�ل ش�موخ ..لكنه يف
الحقيقة!» ،مدت�ه حواىل دقيقة ونصف،
عن الذك�رى العارشة لث�ورة  25يناير/
كانون الثاني ،ومُ هدى إىل «ش�هداء» محمد محمود ،وس�ط توقعات أن يكون هذا الفيديو
سبب غضب النظام املرصي منه والقبض عليه.
وذك�رت مصادر مطلعة انه ،ل�م يتبني مكان القبض عليه ،ولم يظهر يف أي قس�م رشطة
أو نيابة.
وتعترب مؤسس�ة «حرية الفكر والتعبري» ،وهي منظم�ة مجتمع مدني مرصيةّ ،
أن مرص
ش�هدت يف الس�نني األخرية فرتة لم تشهد مثلها من قبل ،من غلق للمجال العام ومصادرة
ألبس�ط حقوق اإلنس�ان ،وبالطبع لم يجد اإلبداع املناخ املناسب لينمو ويزدهر ،بل لينشأ
ّ
يفضل
م�ن األصل .فهو الع�دو اللدود ،بجان�ب التعليم والثقاف�ة بشكل عام ،لك�ل نظام
مواطني�ه صامت�ني بال دراي�ة وال رأي ،وأصبح اإلنرتنت هو املالذ األخري ،ولكن لم يس�تمر
كذلك لفرتة طويلة وس�ط محاوالت الحكومة للس�يطرة عليه ،كذلك تمت الس�يطرة عىل
الش�وارع واملس�احات العام�ة والخاص�ة ،فالنرش ع�ىل الصفحات الشخصي�ة يف مواقع
ً
نوع�ا من أنواع الرتويج ألخبار كاذبة والتحريض
التواص�ل االجتماعي يمكن اعتباره اآلن
ً
عىل إسقاط أجهزة الدولة ،وقد يستلزم النرش عىل موقعك الخاص ترصيحا للنرش.
وطبقا ً لتصنيف ملنظمة «مراس�لون بال حدود» ،بشأن حرية الصحافة يف  ،2020تراجعت
م�رص للمرتبة ال�� 166يف التصني�ف العاملي لحري�ة الصحافة ،برتاجع ثالث�ة مراكز عن
ترتيبها يف  .2019وحس�ب وص�ف املنظمةُ ،ت َع ّد مرص واحدا ً من أكرب س�جون الصحفيني
يف املنطقة.
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جملس النواب األردني يعيق عمل الصحفيني

عمان/متابعة الزوراء:
أع�رب مركز حماي�ة وحرية الصحفي�ني يف األردن عن قلقه
من إجراءات وتدابري يتخذها مجلس النواب تحد وتعيق عمل
وسائل اإلعالم بحرية واستقاللية.
واش�تكى صحفيون يف وس�ائل إعالم أردنية من منعهم من
حضور اجتماعات اللجان يف مجلس النواب األردني ،ووضع
قاط�ع خشبي يعيق املصورين اإلعالمي�ني يف التقاط الصور
الت�ي يجدونه�ا رضورية ،وتعترب أساس�ية يف نط�اق العمل
الصحفي.
وقال مركز حماية وحرية الصحفيني يف بيان صحفي“ ،كنا
نتوقع أن يس�تهل مجلس النواب أعماله بدعم حرية اإلعالم
وتمكني الصحفيني من ممارسة عملهم بحرية وشفافية”.
وأش�ار املركز إىل أنه تواصل مع املصورين للتأكد من حقيقة
اإلجراءات وبأن القاطع الخشب�ي يح ّد من عملهم ،فأجابوا
بأن�ه يقيّ�د عمله�م ويحجب ج�زءا كب�ريا م�ن املشهد عن

عدس�اتهم ،وال ّ
يمكنهم من التقاط الص�ور التي يريدونها،
ويفرض تحديات ومعوقات أمام حرية عملهم.
ووضع مجلس النواب الس�ابق حواجز زجاجية يف الرشفات

باس�تثناء جن�اح واح�د ّ
خص�ص للصحفي�ني واملصوري�ن
لتس�هيل عملهم ،لكن مجلس الن�واب الجديد وضع قواطع
خشبية تحول دون ممارسة العمل الصحفي بحرية.
ودع�ا املرك�ز مجلس الن�واب إىل اتب�اع املمارس�ات الفضىل
املس�تخدمة يف الربملانات الدولية التي تصون حرية اإلعالمي
وتس�هل عمله ،وتضع جميع املعلومات والحقائق بني يديه
“فاألص�ل أن�ه ال يوج�د لدى مجل�س النواب م�ا يخفيه عن
الناس وعن عدسات املصورين” ،حسب البيان.
وأك�د أن مجل�س الن�واب مطال�ب بتقبل خضوع�ه للرقابة
واملس�اءلة م�ن وس�ائل اإلع�الم باعتباره�ا ع�ني املجتمع
وصوت�ه ،وليس مقب�وال أن يذهب إىل مح�اوالت خلق آليات
للحد من دوره الرقابي.
وطال�ب املركز رئيس مجل�س النواب واملكت�ب الدائم بفتح
حوارات مع اإلعالميني واالستماع الحتياجاتهم ،فهم رشكاء
يف الرقابة والدفاع عن مصالح املجتمع.

السجن يغيب اعداداً من الصحفيني املصريني
القاهرة/متابعة الزوراء:
ال يزال  32صحفيا ً عىل األقل يقبعون
يف الس�جون املرصي�ة ،اس�تنادا ً إىل
قرارات قضائية بحبس�هم عىل ذمة
قضايا ملفقة.
وقوننت الترشيعات املعروفة إعالميا ً
ب�� «إع�دام الصحاف�ة» ،الحب�س
االحتياط�ي للصحفي�ني يف جرائ�م
النرش من خ�الل مصطلحات  ،مثل
«التحريض عىل العنف» ،أو «الطعن
يف أع�راض األف�راد» ،أو «التميي�ز
ب�ني املواطن�ني» ،أو «يف الجرائ�م
تم�س األمن القوم�ي» ،فضالً
ّ
التي
ع�ن اش�رتاطها حص�ول الصحفي
أو اإلعالم�ي ع�ىل تصاري�ح أمني�ة
لحض�ور أحد االجتماع�ات العامة،
أو إج�راء لق�اءات م�ع املواطنني يف
الشارع.
قائمة بأسماء الصحفيني املرصيني
املعتقلني:
( )1أحمد خليف�ة :صحفي بموقع
«م�رص  »360اإلخب�اري ،اعتقل يف
 6كان�ون الثان�ي الج�اري ،وأخفي
مل�دة  14يوماً ،قب�ل أن تصدر نيابة
أم�ن الدولة قرارا ً بحبس�ه عىل ذمة
القضية رقم  65لسنة .2021
( )2حم�دي مخت�ار عيل (ش�هرته
حم�دي الزعي�م) :مص�ور صحفي
أعي�د اعتقال�ه يف  5كان�ون الثان�ي
الجاري ،ومتهم بالقضية رقم 955
لسنة .2020
( )3عامر عبد املنعم :رئيس تحرير
املوقع اإللكرتوني لجريدة «الشعب»
املرصي�ة ،الناطق�ة بلس�ان ح�زب
االس�تقالل (العمل سابقاً) ،معتقل
من�ذ  18كان�ون األول  ،2020ع�ىل
خلفية اتهامه ب� «مشاركة جماعة
إرهابي�ة يف تحقي�ق أغراضه�ا»،
و»نرش أخبار وبيانات كاذبة».
( )4السيد شحتة :صحفي بجريدة
«الي�وم الس�ابع» ،ومحب�وس
احتياطي�ا ً من�ذ  2أيل�ول ،2020
عىل ذم�ة القضية رقم  864لس�نة

.2020
( )5محم�د هان�ي ع�يل محم�د
جريش�ة :صحفي بجري�دة «اليوم
الس�ابع» ،ومحبوس احتياطيا ً منذ
 2أيل�ول  ،2020عىل ذم�ة القضية
رقم  864لسنة .2020
( )6إسالم الكلحي :صحفي بموقع
«درب» اإلخب�اري ،التاب�ع لح�زب
«التحال�ف الشعب�ي االش�رتاكي»،
ومحب�وس من�ذ  9أيل�ول ،2020
عىل ذم�ة القضية رقم  855لس�نة
.2020
( )7أحم�د محمد أبو خليل الس�يد:
مدي�ر مكت�ب موق�ع «إض�اءات»
اإلخباري  ،ومحبوس منذ  3حزيران
 ،2020عىل ذم�ة القضية رقم 558
لسنة .2020
( )8مصطف�ى صق�ر :مال�ك
صحيفت�ي «البورص�ة» و»دي�يل
ني�وز إيجيبت» ،ومحب�وس منذ 12
نيس�ان  ،2020باتهام�ات تتعل�ق
ب�� «مشارك�ة جماع�ة إرهابية يف
تحقي�ق أغراضه�ا» ،و «نرش أخبار
وبيانات كاذبة».
( )9خال�د حلم�ي غني�م :صحفي
ح�ر ،ومق�دم برامج بقن�اة «مرص
الحياة» ،ومحبوس منذ  13نيس�ان
 ،2020عىل ذم�ة القضية رقم 558
لسنة .2020
( )10أحمد ع�الم :صحفي بجريدة
«الكرام�ة» الحزبية ،ومحبوس منذ

 25نيسان  ،2020عىل ذمة القضية
رقم  558لسنة .2020
( )11عاط�ف حس�ب الله الس�يد:
رئي�س تحري�ر جري�دة «الق�رار
الدويل» ،ومحبوس منذ  15مارس/
آذار  2020ع�ىل ذم�ة القضية رقم
 558لسنة .2020
( )12أحم�د محم�د ع�يل س�بيع:
صحف�ي بجري�دة «آف�اق عربي�ة»
س�ابقاً ،واعتق�ل يف  2آذار ،2020
عىل ذمة القضية رقم  1360لس�نة
.2019
( )13أحمد شاكر :صحفي بجريدة
«روز اليوسف» الحكومية ،واعتقل
يف  28ترشين الثاني  ،2019عىل ذمة
القضية رقم  488لسنة .2019
( )14محم�د ص�الح :صحف�ي حر
معتق�ل من�ذ  26ترشي�ن الثان�ي
 ،2019عىل ذم�ة القضية رقم 488
لسنة .2019
( )15حس�ام الصي�اد :مص�ور
صحف�ي اعتق�ل برفق�ة زوجت�ه
وآخرين يف  26ترشين الثاني ،2019
عىل ذم�ة القضية رقم  488لس�نة
.2019
( )16س�والفة مج�دي :صحفي�ة
حرة معتقلة منذ  26ترشين الثاني
 ،2019عىل ذم�ة القضية رقم 488
لسنة .2019
( )17محمد إبراهيم محمد رضوان:
مدون وصحفي حر معتقل منذ 21

أيل�ول  ، 2019يف القضية رقم 621
لسنة .2018
( )18مصطف�ى الخطيب :مراس�ل
وكالة «أسوشييتد برس» األمريكية
يف القاهرة ،ومحتجز منذ  13ترشين
األول  ،2019ع�ىل ذمة القضية رقم
 488لسنة .2019
( )19س�يد عبد ال�اله :صحفي حر
اعتق�ل يف  22أيلول  ،2019بس�بب
تصويره تظاه�رات تطالب برحيل
الس�ييس م�ن الحك�م يف مدين�ة
السويس ،ومتهم عىل ذمة القضية
رقم  1338لسنة .2019
( )20خال�د داوود :صحفي بجريدة
«األهرام» الحكومية ،واعتقل يف 25
أيلول  ،2019عىل ذمة القضية رقم
 488لسنة .2019
( )21حس�ن القبان�ي :صحف�ي
بجريدة «املال» ووكالة «األناضول»
الرتكي�ة ،ومعتق�ل من�ذ  18أيل�ول
 2019عىل ذمة القضية رقم 1480
لسنة .2019
( )22إرساء عب�د الفت�اح :صحفية
بموق�ع وجريدة «التحرير» اعتقلت
يف  13ترشين األول  ،2019عىل ذمة
القضية رقم  488لسنة .2019
( )23حس�ام مؤنس محمد س�عد:
بجري�دة «الكرام�ة» الحزبي�ة،
ومحبوس من�ذ  25حزيران ،2019
عىل ذم�ة القضية رقم  930لس�نة
.2019
( )24هش�ام ف�ؤاد محم�د عب�د
الحلي�م :صحف�ي يف وكال�ة األنباء
الروس�ية «س�بوتنيك» ،ومحب�وس
من�ذ  25حزي�ران  ،2019ع�ىل ذمة
القضية رقم  930لسنة .2019
( )25محم�د مصب�اح جربي�ل:
صحف�ي ح�ر اعتق�ل يف  2كان�ون
الثان�ي  ،2019ع�ىل ذم�ة القضية
 1365لسنة .2018
( )26إس�ماعيل اإلس�كندراني:
باحث وصحفي ح�ر ،ألقي القبض
علي�ه يف  29ترشين الثان�ي ،2015

وحكم عليه عس�كريا ً بالسجن ملدة
 10س�نوات ،عقب إحال�ة القضية
رق�م  569لس�نة  2015حرص أمن
الدولة العليا إىل القضاء العسكري.
( )27معت�ز ودنان :صحفي بموقع
«هاف بوست عربي» ،ألقي القبض
عليه يف  16شباط  ،2018ومحتجز
حاليا ً يف س�جن « 2العق�رب» ،عىل
ذم�ة القضي�ة رق�م  441لس�نة
.2018
( )28علي�اء ن�رص الدي�ن ع�واد:
صحفية حرة اعتقلت يف  23ترشين
األول  ،2017ومحبوس�ة ع�ىل ذمة
القضية رقم  4459لسنة .2015
( )29محس�ن رايض :مدي�ر تحرير
مجل�ة «التجاري�ني» ،اعتق�ل يف 6
أيل�ول  ،2013ويقبع داخل س�جن
طرة منذ صدور حكم قضائي ضده
بالس�جن ملدة  20عام�اً ،يف القضية
املعروف�ة إعالميا ً ب�»أح�داث عنف
بنها» ،وصادر ضده حكم بالسجن
املؤب�د يف القضي�ة املعروفة باس�م
«قطع طريق قليوب».
( )30مج�دي أحمد حس�ني :رئيس
تحري�ر جري�دة «الشع�ب الجديد»،
يقب�ع خل�ف القضب�ان من�ذ 1
تم�وز  ،2014وقض�ت محكم�ة
جن�ح مس�تأنف العجوزة بحبس�ه
 5س�نوات ،ع�ىل خلفي�ة اتهام�ه
ب�»الرتوي�ج ألفك�ار متطرف�ة
ت�� بالوح�دة الوطنية والس�الم
االجتماعي للبالد.
( )31محم�ود حس�ني جمع�ة:
إعالمي اعتق�ل وأحيل إىل نيابة أمن
الدولة التي قررت حبس�ه احتياطيا ً
عىل ذمة القضية رقم  1152لس�نة
.2016
( )32شادي حسني أبو زيد :مراسل
تلفزيون�ي اعتقل يف  6أي�ار ،2018
وأخيل س�بيله لفرتة قص�رية يف 17
ترشي�ن األول  ،2020ويقيض حاليا ً
عقوب�ة الحب�س مل�دة  6أش�هر ،يف
القضية  1880لسنة .2016

املقابالت اإلعالمية ...فرصة للتواصل والتشبيك وفتح باب العمل
بغداد /متابعة الزوراء:
يرغب الكثري من الصحفيني بالتواصل
م�ع جه�ة أو ش�خص لدي�ه وظيفة
األحالم بالنسبة لهمّ ،
لكنهم ال يدركون
ما هو املس�ار الصحي�ح للتواصل مع
ه�ذا الشخص .وله�ذا الس�بب تق ّدم
ش�بكة الصحفيني الدوليني مجموعة
من اإلرش�ادات التي تتي�ح للصحفي
اإلتصال بأش�خاص يمارسون العمل
نفس�ه الذي يرغ�ب الصحفي بعمله،
وتقديم الص�ورة األفض�ل عنه خالل
املقابلة.
والجدير ذك�ره ّ
أن املقابل�ة اإلعالميّة
هي طريقة سهلة وبسيطة الكتشاف
ّ
وتشكل
طبيع�ة العم�ل يف مكان م�ا،
فرصة مميّزة للتواصل والتشبيك ،ألنها
تربط الصحف�ي بأش�خاص يفعلون
م�ا يريد هو وما يس�عى ألن يقوم به.
ويس�اهم ه�ذا الن�وع م�ن املقابالت
باكتش�اف الصحفي املزي�د عن املهنة
التي يرغب بممارس�تها ،وبالحصول
عىل نصائ�ح لإلنطالق بالعمل .وخالل
ه�ذه املقابالتّ ،
يتع�ني عىل الصحفي
ّ
يمتص
أن يك�ون كاإلس�فنجة ،أي أن
أكرب قدر ممكن من املعرفة.
تق�ول كاتب�ة ه�ذا املق�ال إليزابي�ث
جرونين�ج ّ
إن هن�اك ق�وة يف املقابالت
وأنها ّ
اإلعالمي�ةّ ،
تمكنت من الحصول
عىل اقرتاحات مفيدة ملتابعة التدريبات
وكيفي�ة التس�جيل به�ا وأردف�ت:
«منحتن�ي ه�ذه املقاب�الت الثق�ة يف
املج�ال الصحفي الذي أطمح أن أطوّر
نفيس به».
وأضاف�ت« :عندم�ا ب�دأت بمتابع�ة
دراس�ة املاجس�تري هذا الع�ام ،كنت
جدي�دة تمامً �ا يف مج�ال الصحاف�ة،
وكن�ت أمتل�ك خ�ربة يف الكتاب�ة
اإلبداعي�ة ،وأرغ�ب بإع�داد القصص
املبهج�ة واملمتع�ة .وكن�ت أخىش أن
أع�رتف أنني أري�د أن أعم�ل يف مجال
الصحاف�ة املتعلّق�ة بأس�لوب ونمط

الحي�اة العرصي�ة» ،وتابع�ت« :ق�ام
األس�تاذ ال�ذي يوجهن�ي يف إع�داد
التقارير بتشجيع�ي إلجراء املقابالت
اإلعالمية ،والتي استطعت من خاللها
التح�دث مع النس�اء اللوات�ي يكتبن
أن�واع القص�ص الت�ي أري�د رسدها،
مم�ا كشف يل طريقة جديدة يف العمل
باملجال الصحفي الذي أحبّه».
ولفت�ت إىل ّ
أنه�ا أج�رت مقابل�ة م�ع
الصحفية هانا ستينكوبف فرانك التي
ً
مق�اال مؤخ�رًا نرشته صحيفة
أع ّدت
«نيوي�ورك تايم�ز» وك�ان متخصصاً
بأس�اليب الحي�اة العرصي�ة ،وأجرت
مقابلة أخرى مع جي�يس راي برايس
الت�ي تعم�ل يف موق�ع  ،!Eوعنده�ا
اكتشفت املسار الوظيفي الذي ترغب
باتباعه.
وبع�د تعرّفها عىل النس�اء الناجحات
واالس�تماع إىل أعماله�ن ورحالتهن،
أدرك�ت الكاتبة ّ
أنها ليس�ت مضطرة
لتغطية األخبار «الصعبة» والتقليدية
الت�ي ال تهمّه�ا .واأله�م ّ
أن�ه ب�ات
بإمكانه�ا العمل يف مج�ال الصحافة
وزادت ثقتها بنفسها أكثر مما كانت
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علي�ه قب�ل أن تجري ه�ذه املقابالت
اإلعالمية.
وفيما ييل بعض النقاط املهمّة إلعداد
مقابلة إعالمية:
ً
ً
واثق�ا وإيجاب ًيا :تقول كاتبة
أوالُ ،كن
ّ
املق�ال إنه�ا لم تك�ن منفتح�ة بقدر
يس�مح له�ا أن تتع�رّف إىل أش�خاص
ج�دد ،إذ كانت تخىش ه�ذه التجربة،
وت�رت ّدد بح�ال ُطل�ب إليه�ا أن تجري
مقابلة ،ولكن بعد مرور الوقت ،وجدت
ّ
أن معظ�م الناس يكون�ون مرسورين
ّ
ّ
بتقديم املساعدة .ولفتت إىل أنها كلما
كررت عملية التواصل مع األش�خاص
كلّم�ا أصبحت األمر أس�هل بالنس�بة
له�ا ،وش� ّددت ع�ىل رضورة أال يقول
الشخص «ال» ويستم ّر باملحاولة.
ثان ًي�ا ،أش�ارت الكاتب�ة إىل ّ
أن�ه يجدر
بالصحفي�ني أن يتبع�وا أهدافه�م وال
ي�رتددوا بالتواص�ل م�ع أي ش�خص
يعجبهم عمله�م ،وأال يفكروا ّ
بأنه لن
ي�ر ّد عليه�م .وتحدثت ع�ن تجربتها
عندم�ا بعث�ت برس�الة ع�رب تطبي�ق
إنس�تجرام إىل «اليوتيوب�ر» املفضل�ة
لديه�ا ُ
وتدعى هاالي رين�ز ،وفوجئت

ّ
بأن األخرية ر ّدت عليها يف اليوم نفسه.
والخالصة هي ّ
أنه مهما كان الشخص
مهمًا يف العم�ل الذي يطمح الصحفي
أن يك�ون ل�ه بصمة في�ه ،فقد يكون
مستع ًدا للتحدث معه.
ً
ثالث�ا ،كتابة الرس�الة بشك�ل دقيق:
بعد البح�ث وإيجاد ش�خص يمارس
نوع العمل الذي تريد القيام به ،يمكن
إرسال رسالة له عرب الربيد اإللكرتوني،
علمًا ّ
أن لينكد إن يع ّد مصدرًا مناس� ًبا
للبحث عن األش�خاص .وعند إرس�ال
الرس�الة ال ب� ّد أن يك�ون أس�لوب
ً
ً
ومخترصا ،إذ عليه
واضح�ا
الصحفي
أن يعرّف عن نفسه بإيجاز وأن يرشح
للمرس�ل إليه سبب الرس�الة والطلب
إلي�ه بإجراء محادثة مل� ّدة  15دقيقة.
الجدي�ر ذكره ّ
أن املحادثة قد تس�تم ّر
لوقت أطولّ ،
لكن املرسل إليه سيوافق
عندما يج�د ّ
أن املدة الزمنية للمحادثة
ً
وإضافة إىل الربيد اإللكرتوني،
قصرية.
توج�د خيارات أخ�رى للتواصل وهي:
املكاملات الهاتفية والرس�ائل املبارشة
ع�ىل تويرت وفايس�بوك وإنس�تجرام.
ومهما كانت الوس�يلة الت�ي يختارها

الصحف�ي ،يج�ب أن تكون الرس�الة
تعكس مهنيته وأخالقه.
ً
مث�ال ع�ىل رس�الة
وق ّدم�ت الكاتب�ة
مبارشة كانت قد أرس�لتها ،وفيما ييل
ّ
نصها:
صباح الخري كايت..اس�مي اليزابيث.
أنا صحفيّة مس�تقلّة وأتابع دراساتي
العلي�ا يف جامع�ة أوريغ�ون .وأتطلّع
لك�ي أصب�ح صحفيّ�ة متخصصة يف
«الاليف ستايل» ويلهمني العمل الذي
تنتجينه ل� .The Ringer
أو ّد أن أطل�ب من�ك أن تح� ّددي موع ًدا
مناس� ًبا خالل األس�بوع املقبل إلجراء
محادثة معك مدته�ا  15دقيقة .إنني
متحمس�ة ملعرف�ة املزيد ع�ن خربتك
املهنية وعن النصائ�ح التي تق ّدمينها
للصحفي�ني الذي�ن يحب�ون خ�وض
التجربة العمليّة يف املجال الذي تع ّدين
التقارير فيه.
أرجو إبالغ�ي عن الوق�ت الذي يمكن
إتاحته يل .وأنتظر ر ّدك.
شكرًا لك
إليزابيث جرونينج
ً
وإضاف�ة إىل ما تق ّدمّ ،
رك�زت الكاتبة
عىل خمسة نقاط أساسية يمكن ألي
صحفي اإلستفادة منها:
ً
أوال ،التحضري للمقابلة جي ًدا :يس�هل
عىل الشخص الذي تجري معه املقابلة
ّ
ح��ت
أن يكتش�ف إذا كن�ت ق�د
للمقابلة وبحثت عمّا يعمله وينتجه أم
ال ،له�ذا عليك أن تظهر مدى اهتمامك
بما سيقوله الشخص والتحضري جي ًدا
للمقابل�ة ،وق�راءة أح�دث أعمال هذا
الشخ�ص ،والتفاعل معه ع�ىل لينكد
إن واإلطالع عىل صفحاته عىل وسائل
التواصل االجتماعي الخاصة.
ثان ًي�ا ،تحض�ري األس�ئلة :م�ن خالل
معرف�ة املعلوم�ات الرئيس�ية ع�ن
الشخص وعمله ،س�تتمكن من إعداد
قائمة تتضمّن أسئلة مهمّة ،وتحصل
بالت�ايل ع�ىل إجاب�ات مثم�رة .وعن�د

طرح األسئلة ،عىل الصحفي أن ّ
يفكر
بأهدافه الكامن�ة وراء املحادثة وماذا
يري�د أن يعرف منه وعن�ه ،وأال ينىس
ّ
أن وقت�ه محدود ولذل�ك يجب تنظيم
ّ
األقل أهمية.
األسئلة من األهم إىل
نماذج عن األسئلة:
 م�ا الطريقة الت�ي اتبعتها للحصولعىل هذه الوظيفة؟
 كيف تميض يومك العادي؟ ما املس�ؤوليات واملهام املولجة إليكيف هذا املنصب؟
 ماذا فاجأك يف العمل الذي تنفذه؟ إذا تخيّل�ت نفس�ك بعم�ر أصغ�روترغب بأن تعمل يف مجال الصحافة،
ما النصيحة التي تسديها لنفسك؟
ً
ثالثا ،إلتزم بآداب املقابالت عرب تطبيق
«زووم» :تج�رى معظ�م املقاب�الت
اإلعالمي�ة ع�رب هذا التطبي�ق بدالً من
اللق�اءات يف املقاه�ي بس�بب تف�ي
جائحة «كوفي�د  ،»19وعىل الرغم من
ً
مرتاحا يف منزل�ك ،ال ب ّد
أن�ك س�تكون
أن تحاف�ظ ع�ىل اإلح�رتاف واملهنيّة،
م�ن خالل فتح رابط «زووم» يف املوعد
ّ
املح�دد ،الجلوس ع�ىل الكريس ،ارتداء
ّ
ويفض�ل أن تك�ون
مالب�س مناس�بة
ألوانه�ا داكنة .كذلك خ�الل املحادثة،
يج�ب النظ�ر إىل وج�ه املتح�دث ،عرب
الرتكيز عىل الكامريا العليا يف الشاشة.
وعندم�ا يرى الشخ�ص اآلخر التزامك
وحض�ورك ،س�يق ّدر ّ
أنه يعط�ي ً
وقتا
لهدف مهم.
راب ًع�ا ،اإلصغ�اء جي� ًداّ :
إن اله�دف
األس�ايس من إجراء ه�ذه املقابلة هو
التعلم ،فبعد طرح الصحفي س�ؤاله،
ً
هادئا ويس�تمع بجدية
يجب أن يبقى
إىل إجابة الشخص ،وخالل اإلس�تماع
قد يلفت نظ�ر الصحفي نقطة معيّنة
ليس�ت مدرجة بني أس�ئلة الصحفي،
ويجد ّ
أن�ه يريد معرفة املزيد عن هذه
املس�ألة .وهنا عىل الصحفي أال يرصّ
عىل ّ
أنه يريد طرح جميع األسئلة التي

أع ّدهاّ ،
ألنه خالل اس�تماعه للشخص
اآلخر س�يحصل عىل معلوم�ات قيّمة
ويج�ب إعط�اء الشخص اآلخ�ر ً
وقتا
للتفك�ري م�ن أج�ل تزوي�د الصحفي
بإجابات شاملة.
ً
خامس�ا ،التوجّ �ه بالشك�ر :يف نهاية
املقابل�ة ،عىل الصحفي أال ينىس كلمة
«ش�كرًا» للشخ�ص عىل تقدي�م وقته
ومعلومات�ه ،وال�ذي وافق ع�ىل إجراء
املقابل�ة ّ
ألن�ه لطي�ف ومح�ب ،وم�ن
هن�ا تكم�ن رضورة تقدي�م الشك�ر
والتعبري عن التقدي�ر .كذلك يمكن أن
يس�أل الصحف�ي الشخ�ص اآلخر إن
كان ينصح�ه بالتواصل مع ش�خص
آخ�ر يف ه�ذا املجال .وبع�د ميض فرتة
وجي�زة عىل إجراء املقابل�ة ،يمكن أن
يرس�ل الصحفي رس�الة ع�ىل الربيد
اإللكرتون�ي للشخ�ص كمتابع�ة
ولشكره مرة جدي�دة والتعبري عن ّ
أن
املعلوم�ات التي ق ّدمه�ا كانت مميزة
بالنسبة للصحفي .وسيظهر امتنانك
واهتمامك بالتفاصي�ل لهذا الشخص
ً
ثمينا
أن مس�اعدتك كانت اس�تخدامً ا
لوقته.
بن�ا ًء عىل ما تق ّدم ،ت�ربز أهميّة إجراء
مقابالت إعالمية وفعاليتها بمساعدة
الصحفي عىل اكتشاف ومعرفة حول
الحياة املهنية واملستقبل .وتمثل هذه
املحادث�ات فرصة رئيس�ة للصحفيني
لك�ي يتعلّم�وا ويعرف�وا املزي�د ،لذلك
عليهم التواصل مع أكرب عدد ممكن من
األش�خاص ،وأال يشعروا باإلحباط إذا
ر ّد أحد األش�خاص بالرفض عىل طلب
إج�راء مقابل�ة ،فاألهم ه�و محاولة
التواص�ل ،حي�ث س�يجد الصحفيون
ً
أش�خاصا يمكنهم أن يكتس�بوا منهم
املعرفة والخربات.
للم�رة األوىل عىل
لقد ُنرش ه�ذا املقال
ّ
صفح�ة إليزابي�ث جرونين�ج .وأعيد
نرشه عىل شبكة الصحفيني الدوليني
بعد الحصول عىل إذن.
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نبيل جميل
يعم�د جاب�ر خليفة جاب�ر اىل عكس
التاريخ عىل معظم قصص مجموعته
( زيد الن�ار ) ،ومنذ ان ق�رأت روايته
( مخي�م املواركة ) الحظت بأنه يتخذ
م�ن ظ�ال التاري�خ مكان�ا ً لراحته،
وك�أن دراس�ته للتاري�خ األندل�ي
اكاديمي�ا ً جذبت�ه اىل ه�ذا العالم .قد
يعتقد بعضهم ان األمر س�هاً ،حيث
وج�ود املادة الخام ،وم�ا عىل الكاتب
س�وى تطويعه�ا وف�ق منظ�وره
ال�رسدي ،يفكك ويمت�ص الحكايات،
ث�م يل�وّن بفرش�ات رس�مه لوح�ة
النص ،وما طاب له من جمال يفيض
به الخيال ،اس�تقاالً نسبيا ً بحركاته
يقارب ويباعد ،يم�زج ويصهر ،يبذر
هنا وهن�اك معلوم�ة ،طرفة ،مشهد
كومي�دي ،تراجي�دي ،ف�رتة حك�م
لس�لطة اس�تبدادية ..ال�خ ،ويخ�رج
لنا بقص�ة جديدة ،يوهمن�ا بحقيقة
بعض مفاصلها .اذ انه لم يعتمد كليّا ً
عىل وثيقة تاريخية ،وتكون مرتبطة
بف�رتة زمني�ة مح�ددة ،لتأخ�ذ مرآة
رسده شكلها بنقل مطابق ملا أمامها،
بل وجدت�ه ّ
يركز عىل هوية االنس�ان
ّ
معن ،يؤطره
وهمّه ،ضمن مفص�ل
باس�تحضار ش�خصية تاريخية كما
يف قصة (س�اعة آمنة) التي اشتغلها
بضم�ري املتكل�م ( األن�ا )( .ل�م يكن
وحيدا ً م�ن معه مكتبة) اش�عار عرب
الوات ساب من ( آمنة ) ابنة السارد،
وقب�ل ذلك تمهيد بمقطع عن أش�هر
ّ
(حنا الشيخ) تاريخ
سوق يف البرة
بنائ�ه وبضاعت�ه ،وج�ود (آمن�ة) يف
الزمن الحاض سيكون عملية الربط
ّ
ع�يل وهي تل�وّح بمعصمها
( أطلّ�ت
لرتيني ساعتها وتبتسم ) ( ،أعادتني
س�اعة آمن�ة اىل أج�واء لن�دن حي�ث
اش�رتيتها م�ن اكس�فورد س�رتيت،
متج�ر س�لفريدج تحدي�دا ً ) ،ه�ذه
النقلة من البرة اىل لندن هي عملية
استحضار شخصية أمريكية ( هاري
جوردون س�لفريدج ) املؤسس ملتجر
وس�ط لندن ،والذي تحمّ�ل مصاعب
ش�تى يف مجتم�ع انكلي�زي محافظ،
لكنه حقق حلمه ،يقابله رجل أعمال
وه�و أحد ابن�اء ارسة ( ّ
حنا الشيخ )
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(ساعة آمنة)

ليجازف ويؤسس سوق (حنا الشيخ
) الشه�ري يف الب�رة ،تصميم متجر
س�لفريدج متع�دد األقس�ام تح�ت
س�قف واحد ،يبيع منتجات مختلفة
وبتخفيضات موسمية ،وكذلك ( حنا
الشيخ ) متعدد األقسام وتحت سقف
واحد ،وبمقابل تخفيضات سلفريدج
عمل مؤس�س س�وق حن�ا الشيخ اىل
( أعف�ى الباعة والتجار م�ن االيجار
لثاث�ة اش�هر ) ،الس�ارد يتوغل عرب
حقب التاريخ ،يروي لنا والبنته ( آمنة
) ما علق بذهنه من حكايات شفاهية
وأخرى مقروءة ،وهذا هو االش�تغال
ال�ذي اعتم�ده الق�اص ،يتعامل مع
امل�ايض برؤي�ة الح�اض وبطريق�ة
تخييلية؛ قصص م�ن املايض تتاقح
م�ع قص�ص م�ن الح�اض ،يمازج
أح�داث ويس�تخلص منه�ا اح�داث
أخ�رى ( ،وال أدري لم خطر يف بايل أن
ه�ذا املغامر كان اح�د الذين حرضوا
عن�د خليج نيوي�ورك احتفاالً بنصب
تمث�ال الحري�ة س�نة  1886وال�ذي
أرس�له الفرنس�يون هدية اىل امريكا
بمناس�بة الذكرى املئوية الستقالها

وط�رد االنكلي�ز
س�نة  ) 1783ويقصد به سلفريدج (
يمكنني تخيّله) يحلّق الكاتب بنسيج
خيال�ه ،ويلمّ�ح اىل مرآته العاكس�ة،
وأنها ال تعكس تماما ً كل يشء ،ليبني
صورا ً للق�ارئ املتخيل ،ليس يف تغيري
املرج�ع التاريخ�ي من قبل�ه ككاتب،
انما يف اضافة نوع من االبداع لرس�م
ص�ورة الشخصي�ة ،ول�و بهام�ش
مبس�ط تخيييل يمنح الق�ارئ فضا ًء
أوس�ع عن شخصية ربما غائبة عنه،
مكانته�ا يف املجتم�ع والثقاف�ة التي
تحملها ،ليجعلها اكثر قربا ً من قارئه،
يوثق صلته�ا بالقصة ،يرسح بخياله
ويع�وم ليضي�ف وي�رشك حكايات (
وقتها  1886وتحت ظل تمثال الحرية
 /س�حب هاري ساعته الفضية التي
غنمها جده ألمّ ه يف حرب االس�تقال
من جندي انكليزي قتيل /قرأ الوقت/
ثم أغمض عينيه لثوان ،وقرر الهجرة
اىل لن�دن) ،باملقابل ينتقل بنا للبرة
مدينة القاص والس�ارد بطل القصة
لس�وق حنا الشيخ ،يداخ�ل ويقارب
ب�ن الثقاف�ات واألبع�اد االنس�انية

الشاعر شالل عنوز وطقوسية املكان
يف مراح�ل م�ن تاريخ الع�راق وكيف
ك�ان مزده�را ً بالزراع�ة والصناعة،
وبتأل�م يرسده�ا بطله البنت�ه آمنة (
كثرية األسئلة آمنه ،يعجبني فضولها
العلم�ي عادة ،وتحرجني تس�اؤالتها
أحيان�ا ً ) ،ث�م يع�رج ع�ىل احت�ال
بل�ده  2003وبمشهد ق�رب مرف
الرافدي�ن يف الب�رة القديم�ة يصف
جندين بريطانين ( وكانا برشاشات
انكليزي�ة قص�رية واصبعاهم�ا عىل
الزن�اد يحرس�انه م�ن العصاب�ات
واللصوص ش�عرت حينها بالغثيان،
كدت أتقيّأ ) ،وباملقابل يصف االحتال
االرسائييل لفلس�طن ،ويربط اطفال
الحج�ارة الفلس�طينية ب�أول قطعة
طاب�وق رجمت بها مدرع�ة انكليزية
يف الب�رة  ،2003ليس�رتجع بطل�ه
الش�اب (عمار) من بغ�داد حيث لجأ
اليه�ا هاربا ً من الس�لطة عام 1999
ويرشكه يف أول تظاهرة لرفض املحتل
( حدث ذلك خال تظاهرة جماهريية
ضخمة انطلقت ضدهم ،تقرر حينها
ان تكون س�لمية ،لذا جاء من يهمس
باذن�ي معاتب�اً ،ان رام�ي الحجر هو
عمار ) ناحظ داللة مفردة ( معاتباً)
وهي اش�ارة اىل التأكيد ب�أن (عمار)
هو ابن سارد القصة وأخ آلمنة.
نق�رأ من خال القصة ،ان الكاتب
يؤك�د عىل الهوي�ة ،البعد االنس�اني،
التحرر ،االستاب ،االستغال ،األحام،
تحقيق الذات ،البناء والهدم لألوطان،
العاطف�ة ،الح�زن ،الف�رح ،،،هموم
انس�انية مشرتك�ة وظفه�ا بقص�ة
افتت�ح به�ا مجموعته ( زي�د النار )
م�ن صفحة  7اىل صفح�ة  .22مثلت
خطاب�ا ً تأمليا ً حم�ل دالالت معرفية،
ش�دت القارئ وبق�وة ،ومنحته ثقة
بكاتب�ه ال�ذي كش�ف ل�ه ع�ن فكرة
الهوية ،هذه املوضوعة التي ستبقى
راس�خة يف األذهان اىل األب�د ،والجدل
املرتتب عليه�ا وحقيقة جدواها بيننا
كبرش نؤمن باالرتباط التاريخي.
هامش:
(ساعة آمنة) احدى قصص مجموعة
(زي�د الن�ار) للق�اص جاب�ر خليفة
جاب�ر .اص�دار دار ومكتب�ة األهلية.
البرة عام .2017

ظاهر آل حبيب
يمارس املكان بؤرة دالة وثيمة
مقدس�ة عند الشاع�ر العراقي
املبدع ش�ال عنوز فهو يحاكي
روحاني�ة الع�ر املنتمي لكل
عص�ور الرف�ض والحن�ن
واالغرتاب
مم�ا جعل�ه يس�تلهم امل�دن
والتاريخ واملصري ويحاكي تلك
االشياء من خال
توظي�ف القناع أس�لوبا يف فنه
الشعري ومن خال القناع اس�تطاع الشاعر أن يتلبس برموز املكان
وسطوته الروحية وفاجعة اغرتابه املتجدد بصور بوابة
الثوّية وهي من أس�ماء النجف القديمة إضافة لتلبس�ه روحيا مع
أمكنة أخرى لينس�ج عائق مكانية تتوحد بقراءة الشاعر ملصائرها
وتفاع�ل وجودها الروح�ي مع ذات الشاعر وتاريخي�ة املكان وتوالد
عطاء املكان روحيا ووجدانيا وطقوسيا عرب زمنية متجددة بالثورة
والرف�ض مث�ل رمزي�ة األمكنة كرب�اء وخيرب وجنن وفلس�طن
وحيفا
ومدي�ن والط�ف وغماس وعشت�ار وغريها وه�ذه الرم�وز املكانية
تتوحد بتجلياتها
الروحية وشخصياتها الفاعلة كاإلمام عيل واإلمام الحسن ومرحب
وش�مر والس�ياب والجواهري والحص�ريي وتموز وامله�دي املنتظر
وميثم التم�ار حيث نجح الشاعر يف إعادة قراءة الوقائع عرب وظيفة
ال�راوي الذي يرفض أن يكون مؤرخا ب�ل مشاركا يف تجليات الحدث
ع�رب القناع الذي يتقمصه الشاعر لنفس�ه أو بتوظيفه للشخصيات
الفاعل�ة يف تاري�خ الواقعة فتوظي�ف الرمز الروحي ج�اء متشظيا
بس�لطة املكان وقوته عىل تفجري اإلزاح�ة الداللية نتلمس للشاعر
قول�ه  ..من مجموعت�ه الشعرية الشاعر وس�فر الغريب يف توظيف
س�لطة املكان وإب�راز تقمص الغريب ذات الشاع�ر يف إعادة إنتاج
ش�اعرية املك�ان وجعا إنس�انيا وهو يحمل تجرب�ة اغرتابه يف قراءة
واعية
يف أزقة املدن املحنطة املؤصدة األبواب املذهولة حد االحرتاق
ّ
ابيض شعره
يامن رشب املوت الاموت حتى
روي�دك التزال كرباء جعجعة الس�يوف الرماح األضاحي ش�مرا
يحز برأس الحس�ن  ...ماء الف�رات زالال أجاجا  ...وعباس تحمل
رايته يد العنفوان
ويف قصيدة أخرى
يه�رول تم�وز يبحث ع�ن عشتار ممس�كا نصفية ش�طرية يعد
السري
ص�وب مدن الحرائق ال يشء س�وى تم�وز يفك األرس عن عشتار
هكذا ...
قال الراوي وهو يهرول صوب املدن الضباب
ميث�م التم�ار مصل�وب ع�ىل ج�ذع نخل�ة مقطوع اللس�ان يشري
بإصبعية
واحدة نحو الثوية واخرى اىل كرباء أكل الطري منه يبست جثته
وهو يشري اىل كرباء فمتى كرباء
ان�ا آص�ف بن برخيا جئت�م من عبقر بخرب ما وجدت هناك س�وى
األلق املمتد من كرباء
بح�ر النج�ف ماءه األج�اج يومئ بالطري�ق من الثوي�ة اىل كرباء
حيث تمك�ن الشاعر من إيجاد روابط عائقية ب�ن األمكنة لهيمنة
القواسم الروحية الفاعلة فيها واستبطانها دالالت الثورة املستعادة
وتفجريها بالرفض لكل أشكال الظلم والطغيان .

املقروئية !

يف رحاب الشهيد
رياض العلوان
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املشرتك�ة ( واىل بغ�داد هاج�ر عمار
يوم�ا ما س�نة  /1999ق�رر مغادرة
الب�رة ،قص�د س�وق حن�ا الشيخ
أوالً ،اش�رتى بعض املابس ،واختفى
ببغ�داد بعيدا ً ع�ن عيون الس�لطة)،
س�لفريدج حقق حلم التجارة والربح
لكنه م�ات فقريا ً معدما ً بعد ان خرس
كل يشء بالقمار ( لكن ما جمعه من
ث�روة طائلة رسعان ما ض�اع وتبدد،
صفه عىل ملذاته) ،باملقابل نقرأ عن
الشخصية العراقي�ة (عمار) بصفته
األخ الغائ�ب ل�� (آمنة) ابنة الس�ارد
والتي ادخلها الكاتب بتس�اؤل ( ترى
هل ضاعت نضاالت عمار؟ تساءلت،
وهم�س صاحب�ي :ق�د يغتصب�ون
وطنك منك ،ثم يعتربونك سارقاً ،وقد
يشنقونك بتهمة الخيانة /ألم يحدث
ه�ذا مع أرسة حن�ا الشي�خ ،والحاج
حس�ن جيت�ا وعراقي�ن كث�ر وأرس
أخرى) ،مزج (جابر) عدة شخصيات
ولف�رتات زمني�ة مختلف�ة ،فن�راه
يم�ر عىل احداث مدينت�ه البرة وما
ج�رى لها يف فرتة نظ�ام حزب البعث
من اعدامات وتهج�ري وقمع ،ويعوم
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سهيلة بورزق
لي�س م�ن الس�هل إبق�اء الن�ص يف فض�اء املعلومة
الفكري�ة واألدبي�ة ،لتحويل�ه إىل عملي�ة ترشيحي�ة
ملقاضاة الكاتب عن أفكاره .
إن الفض�اء الكتاب�ي عبارة ع�ن تراكم�ات وحدوية
متقاطع�ة ضمني�ا ومادي�ا ،تص�ب يف ذات الكات�ب
ال�ذي لي�س م�ن امل�رشوط أن نتفق مع س�ري خطه
االيديولوجي أو نختلف؛
ذلك ألن عملي�ة الكتابة تتحكم فيها معايري مختلفة
م�ن الرتاكم�ات الثقافي�ة والحضاري�ة واإلنس�انية
والشخصي�ة عىل حد س�واء ،لكن ه�ذا ال ينطبق عىل
كل كاتب بدليل وجود ميكانيزمات نظرية تعمل عىل
إظهار جماليات القول من غري قصد التنبيه للمعنى.
و للق�ارئ هنا أدوار متشابك�ة التقاطع فهو الناقد
بدرجات متفاوتة واملتلقي واملرآة وس�لطته ال تكمن
يف بعث النص إىل غري أصله وإنما تخبطه يف التأويات
الخاص�ة بشخ�ص الكاتب وك�أن املؤلف هن�ا حالة
ش�اذة علينا تس�ليط األحكام العشوائي�ة عليه ،لفك
رم�وزه التي حرّكت فينا غموض أو غرائز ناتجة عن
أمراض نفسية سابقة أو عن عدم االدراك .
أؤم�ن أن خلو الن�ص األدبي من أي ل�ذة ،ال يعدو أن

يك�ون اس�تعارات لغوي�ة عقيمة تس�كت يف الحكي
وتعرب بالق�ارئ إىل أجواء الرتاب�ة والنفور من تأطري
البنية الرسدية عىل حساب املتعة .
كي�ف أص�ل إىل حرية ختم س�لطتي يف النص ألش�د
الق�ارئ الواعي إىل ثوابت�ي الرسدية من دون رشط ؟
أعتق�د أن قوة الكاتب يف صدقه وتحرره من س�لطة
القارئ.
إن اللغة يف األساس هي املرشط الحاد الذي تبنى عليه
قواعد النص ألنها املرجع األول الستهاكها وانبعاثها
يف ميكانيزم املقروئية ،بل هي الحقيقة الوحيدة التي
ال تقبل النقاش.
اللغ�ة هي س�لطة النص وهي مفتاح نج�اح الكاتب
وه�ي الفعالي�ة التي تجل�ب القارئ إىل اس�رتاتيجية
تمكنها من توليد الدالالت التعبريية املميزة،
لذلك من الصعب أن نفهم ملاذا ينجح كاتب عن آخر يف
جلب القراء إىل مساحته وبتفاوت جد واضح .
وإذا سلمنا بفكرة أن لكل قارئ صوت ناقد فهذا دليل
عىل نجاح الن�ص يف بث مس�ألته الفكرية املقصودة
بغية الوصول إىل الهدف وكيفية اس�تغال مرجعيته
وم�ن ثمة تأكيدها أو تركها ،لذلك ليس مرشوطا عىل
الكات�ب إقحام ذات�ه يف االجابة عىل تأوي�ات القارئ

الت�ي كثريا ما تك�ون مصبوغة بانفعاالت ش�خصية
جد سلبية.
إن للكاتب عوالم ميتافيزيقية غري محددة ،تتضاعف
حدته�ا يف كتب التاريخ والرواي�ات الطويلة ،بل ومن
ّ
الكت�اب م�ن يحكم ويج�زم ويقطع أن ال�ذي يقوله
سيحدث ذات يوم.
لي�س هينا ع�ىل املؤل�ف أن يحكم من خ�ال أقواله
وكتاباته وهو يحتكم إىل التغيري والتواصل اإلنس�اني
واملحب�ة بدلي�ل أن الكث�ري م�ن الكتاب دخل�وا عالم
الجن�ون من أوس�ع أبوابه ولم يخرج�وا منه قط ،ثم
كي�ف لق�ارئ مح�دود الرؤي�ة والثقافة أن يتس�لح
بأخاقيات تخصه وحده ،إلسقاط النص يف أسئلة ال
عاقة لها بالجماليات.
أجد هنا أن عىل الكاتب أال يسمح بسلطته أن تخضع
للعق�ول امللحة ع�ىل األخ�اق التي تخ�دم رسائرهم
وتعنتهم وقبحهم وربما دينهم ،ال تعبري إذن من غري
أص�ل واألصل هو املبدأ الخطابي يف الكاتب وهو أيضا
الوس�يط بن العقل والذات كعملية فلسفية متداخلة
فيم�ا بينه�ا وبن مهم�ة الكلم�ة يف تس�يري التقنية
اللغوية ،وأؤكد أن الناقد الجيد هو القارئ الجيد الذي
يس�تطيع التخل�ص من س�ياق خطاب�ه الذاتي الذي

ليس بال�رضورة أن يك�ون موازيا لآلخري�ن والنص
كهيك�ل ل�ه روح متحرك�ة يف فض�اء اللغ�ة يبدأ من
فكرة ما عالقة يف ذاكرة املتخيل ثم يتطور إىل س�ياق
تحلييل تتحكم فيه واقعية البديل من كل جانب و هي
املفارقة الت�ي يؤمن بها الكاتب الح�ر الذي ال يخرج
عن طرح األسئلة البديلة ليس لتوحيد النص فقط بل
لخلق نظرية تقوم بتحديث ما وراء الكتابة  .وبما أن
اللغة ساح الفكرة لبلورة الواقع يجب معرفة الواقع
بلغت�ه ليتوافق الخيال والبديل مع ما هو متوفر ،غري
ذل�ك ال نس�تطيع أن نح�ر الكتابات األخ�رى إال يف
خانة الفلسفة والروحانيات.

قراءة انطباعية يف نص حريق للشاعرة التونسية فوزية العلوي
أمحد امساعيل
أجم�ل م�ا يف قصائ�د النث�ر ه�ي
الشمولية و احتواء الفكرة بشكل
متعدد الوجوه للوصول إىل الهدف
الع�ام و الخاص من املحتوى الذي
يعالجه النص
والشاع�رة هن�ا بنظرته�ا الثاقبة
كانت تشري إىل حريق كبري
حريق يصيب اللغة
و حريق يصيب األنثى
و حريق يلتهم الوطن
و ذل�ك ك�ان م�ن خ�ال األنثى و
املعان�ي الت�ي حملتها م�ن املطلع
حتى الخاتمة
فهي تارة األم و تارة الحبيبة التي
تبحث عن هويتها كأنثى
وتارة كوطن متع�ب من الرشقية
التي أرهقتها الذكورية
و ت�ارة ه�ي اللغ�ة و ه�ي تبحث
ع�ن الخنس�اء فيها يف ظ�ل واقع
الذكورية
ه�ذا الواق�ع ال�ذي يخرجه�ا عن
فطرتها املتمثلة بالعاطفة
و ما أجمل قول الشاعرة يف ذلك
و أنا أخىش عىل ضلعي املعوج من
االستقامة
فاألنث�ى ح�ن تزي�ح العاطف�ة و
تكتفي بالعقل
يمك�ن أن تصنع فارقا من النجاح

املبهر و لو كان عىل جسد الذكورية
كلها
وهنا يستحرضنا قول نابليون
املرأة التي تهز الرسير بيمينها تهز
العالم بيسارها
الشاعرة هن�ا تتكلم بصيغة الذات
الجمعية
وهن�ا أيضا تجعل الرسد كرس�الة
تفت�ح به�ا الغبش املتك�دس عىل
أعن الرجال
فاألنث�ى ه�ي الس�بيل يف نهض�ة
الوط�ن إن ك�ان يري�د نهض�ة او
مجدا لذاته و وطنه
و متى تسلحت بالعلم كان االبن و
الزوج و األخ من رفعة القوم
فكي�ف إن كان�ت ش�اعرة و اللغة

سيف تشق به طريقها
ملاذا ال نفك�ر كمجتمع بأن نجعل
من كل أنثى خنس�اء أو مي زيادة
أو....
ن�ص محك�م بتصوي�ره و لغت�ه
املحلق�ة املتناغمة مع املوس�يقى
التصويرية للمشاهد
الحظوا مدى عط�اء األنثى كأم يف
املطلع
نث�رت ع�ىل غ�روره حمام�ا و
طواويسا
و أنبت عىل قميصه
بض�ع ش�جرات م�ن الح�ور و
الصفصاف....
و لنقارها بما تحصده
لم يزل ينت�ف ريش النوارس حتى

ال تفكر يف التحويم
هن�ا تح�ول الشاع�رة اللوح�ة
الشعرية إىل كوميديا سوداء
لتس�خر من الواقع و من نفسها
عىل ما قدمته من عطاء
م�ع ملحة اس�تغراب م�ن الرجل
الذي صنعته
كيف ال يصنع منها ش�يئا يعانق
السحاب....
ال حظ�وا ملس�ة الدهشة يف رس�م
األنثى
مهم�ا اختلف�ت ه�ي م�ن ضلعه
بيضاء سمراء شقراء و ووو
و كأن الخوف املرتسم عىل وجهه
دائما يفضحه يف أن تسحب األنثى
البس�اط م�ن تح�ت قدم�ه يف كل
يشء
و هن�ا ال بد أن نشري إىل الفلس�فة
العميقة التي نس�جت عليها فكرة
الن�ص و كي�ف وضع�ت مفاتيح
الحرتاق األنثى بكل معانيها
ترف�ع القبع�ة لك�ل ه�ذا الجمال
شاعرتنا املبدعة
نص الشاعرة
حريق
ذاك الرجل الذي
نث�رت ع�ىل غ�روره حمام�ا
وطواويس
وانبت عىل قميصه

بض�ع ش�جرات م�ن الح�ور
والصفصاف
وصوّرت عىل ظلّه طريقا يؤدي إىل
الشعر
ث�م اس�تحلفت املدينة ك�ي تفتح
أبوابها إذا مرّ.
ك�ي أرى الدهش�ة يف عيني�ه
والفوانيس تكرب امامه
وصواني النحاس والشمع املعشق
واللوحات التي من عهد آدم
واالكف التي بها ّ
حناء االولياء
ومقامات الصالحن
واالك�واب الت�ي يزينه�ا ري�ش
الحمام
وقناني ماء الورد وزيت السمس�م
والخزامى
لم يزل ينتف ريش النوارس كي ال
تفكر يوما يف التحويم
عىل قناديل البحر امليتة
وك�ي ال تفك�ر يوم�ا ان تتشب�ه
بالحمام
او الطواويس
ومازال يقول كل هذا الشجر الذي
انبتته تلك املرأة الغريبة
البد له من ّ
حطاب
ّ
املعوج من
وانا اخىش ع�ىل ضلعي
االستقامة.
ال ادري مثا ملاذا لم يتصوّر نفسه
غابة

يزورها الحمام وترقص يف بركها
الطواويس
مل�اذا مثا لم يعلن حريقا يف الغابة
او عىل س�بيل اإليجابي�ة لم ّ
يبرش
بس�حاب يجع�ل الشج�ر يعل�و
ويتمدد فيمزق قميصه من ُقبل
ّ
فتعوج
ويتخل�ل قفصه الص�دري
اضلع�ه جميع�ا لتطل�ع ح�واءات
بيض وسمر وصفراوات من ذوات
العيون املغمضة .
ك�ان يق�ول يل وكنت امح�و ظلّه
ّ
والقصابن
تماما وأدع�و التجّ �ار
والنسا جن ودبّاغي الجلود
ّ
وحفارة النحاس أن يغلقوا جميعا
دكاكينهم كي يم ّر غريبا
ال ّ
ظل له وال تفاصيل
األص�ل يف الرجال الذي�ن يكرهون
الطيور والشجر
ويخافون من ظلهم الذي يؤدي إىل
الشعر
ال ب�د له�م م�ن مدين�ة بقصبات
عالية
وجن�ود يطلق�ون الرص�اص يف
الهواء
كي يقتلوا كل ذوات الجناح
ويشعلوا حرائق الغابات
حتى ال تبقى اقام وال ّ
تفكر امرأة
مطلقا
يف كتابة الشعر
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حنو مستقبل افضل...هلا

ما هرمون الصلع وما أهم
وظائفه للرجال؟

تعريف على الطرق اليت جتعل زوجك يشعر بالتميز واخلصوصية
يحت�اج الرجل للش�عور بأن�ه محبوب ول�ه مكانة
خاص�ة يف قلب زوجته ،لذا فإن جعل زوجك يش�عر
بالتمي�ز والخصوصية أمر يس�تحق بذل الجهد من
أجل تحسني عاقتكما.
إلي�ك أم�ور ق�د تفعلينه�ا عىل ق�در بس�اطتها قد
تس�اعدك يف التعبر ع�ن حبك واعت�زازك وتقديرك
لزوجك.
ويف م�ا ي�يل  5ط�رق تجعل زوج�ك يش�عر بالتميز
والخصوصية ،ما يعزز عاقتك به:
 .1تحدثي بلغة الحب التي يفضلها زوجك
للحب لغ�ات ّ
تعر عنه ،مثل مش�اركة املس�ؤولية،
التواصل الجسدي ،قضاء وقت خاص معاً ،الهدايا،
الكلمات الرومانسية.
ولكل ش�خص لغ�ة مفضل�ة للحب تص�ل إىل قلبه
ويش�عر عن طريقها بأنه محبوب من قبل رشيكه،
ل�ذا فاختيار لغة الحب الت�ي يفضلها زوجك أمر يف
غاية األهمية.
ابحثي عن طريقة التعبر ع�ن الحب التي يفضلها
زوجك ،وتواصيل معه عر هذه الطريقة حتى يشعر
بالحب والتقدير.
 .2اعتمدي عىل نفسك يف تحسني حالتك املزاجية
ال تلقي عبء تحس�ني حالتك النفس�ية عىل زوجك،

فه�ذا يش�عره بالضغ�ط ،كما أن�ه يجعل�ك حالتك
املزاجي�ة تتأرج�ح حس�ب مواعيد زوج�ك وحالته

املزاجية أو ظروفه وما يمر به يف يومه.
واألفضل هو تدريب نفسك عىل االعتماد عىل نفسك

يف تحس�ني حالت�ك املزاجي�ة ،ما يص�ب يف مصلحة
زواجك ألنه يحسن عاقتك بزوجك.
 .3شاركيه املهمات واملسؤوليات
مش�اركة زوجك مهماته ومسؤولياته تشعره بأنكِ
تقدري�ن مجه�وده ،وأيض�ا ً أن�كِ تحبين�ه وتهتمني
ألمره ،ما يجعله يشعر باالمتنان والرىض.
فكري دائما ً ما الذي يمكنكِ فعله أو تقديمه لزوجك
ليصبح يومه أفض�ل ،وال تبخيل بوقتك أو مجهودك
من أجل هذا الهدف.
 .4ادعمي أهداف زوجك
كم�ا تنتظري�ن الدعم م�ن رشيك حيات�ك لتحققي
نجاحك الش�خيص ،هو أيضا ً ينتظ�ر أن تقدمي له
الدعم ليحقق أهدافه وطموحاته.
ال تقليل أبدا ً من أه�داف زوجك وطموحاته ،وكوني
له أهم مشجع وداعم ،واحتفيل معه بإنجازاته.
 .5أرسيل لزوجك رسائل لطيفة
الكلمات اللطيفة ال تحتاج منكِ إىل وقت أو مجهود،
ولك�ن لها تأثر الس�حر ع�ىل عاقتك بزوج�ك ،لذا
اح�ريص ع�ىل أن يك�ون حديثك م�ع زوج�ك مليئا ً
بالكلم�ات اللطيفة ،واحريص عىل إرس�ال رس�ائل
نصي�ة أو مكتوب�ة تحتوي عىل كلمات رومانس�ية
ولطيفة تشعر زوجك أن مشاعرك نحوه مستمرة.

يواج�ه العديد م�ن الرجال مش�اكل
الصل�ع وس�قوط الش�عر يف مراحل
عمري�ة مبكرة ،دون تحديد الس�بب
الطبي وراء حدوث ذلك.
وتلع�ب الهرمون�ات دورا ً مهم�ا ً
يف تل�ك املش�كلة الصحي�ة ،خاص�ة
هرم�ون الديهدروتستوس�ترون
( ،)DHTوهرم�ون مش�تق م�ن
هرمون التستوسترون املسؤول عن
الخصائ�ص الذكوري�ة ويطلق عليه
األندروجني.
ويملك هرمون “الصلع” عند الرجال
العديد من الوظائف األخرى التي تعد
هامة للغاية واملسؤولة عن خصائص
محورية يف جسم الرجل ،ومنها:
 .1يع�د مهم�ا ً للغاي�ة يف مرحل�ة
اكتس�اب الصوت العميق للرجل بعد
سن البلوغ.
 .2يلع�ب دورا يف زي�ادة كتل�ة
العضات.
 .3املس�ؤول عن نمو الشعر يف جسم
الرجل بعد مرحلة البلوغ.
 .4يلع�ب دورا ً يف مش�اكل الصل�ع
الذكوري خاصة مع تقدم العمر.

املطبخ
مقادير الوصفة
 2كيلو دجاج
 3حبة كبرةبصل رشائح التتبيلة
 1/2ملعقة صغرة زعفران مفتت
 2ملعقة كبرة ماء الورد
 2ملعقة صغرة كركم
 2ملعقة صغرة ملح
 1/2ملعقة صغرة فلفل اسود
 2ملعقة صغرة بابريكا
 2ملعقة صغرة شطة مجروش
 2قرنفل اخرض
 1/2كوب عصر ليمون
 1/2كوب زيت زيتون
 6فص ثوم مهروس
 3ملعقة كبرة معجون طماطم

ما معنى االرقام املوجودة على علب “البالستيك”

إعادة استخدامه.
يستخدم الباس�تيك املرمز ب� 3 #
يف بع�ض منتجات تعبئ�ة وتغليف
األطعم�ة ،وه�و ضار ع�ىل صحة

اإلنسان ويمكن أن يكوم سامّ ا ً.
يس�تخدم الباس�تيك املرم�ز ب� #
 4ملجموع�ة متنوع�ة م�ن تغليف
املواد الغذائية ،ويعتر قاباً إلعادة

االس�تخدام وأكثر أمن�ا ً من العديد
من أن�واع الباس�تيك ،ولكن ليس
أكثر من  2 #أو .5 #
الباس�تيك رقم  5 #يستخدم أيضا ً
يف تغليف األغذية وهو قابل إلعادة
االس�تخدام ،ويعتر جنبا ً إىل جنب
مع رق�م  2 #من الخي�ارات األكثر
أمانا ً.
الباس�تيك رق�م  6 #مع�روف عىل
نط�اق واس�ع ب�� ،Styrofoam
ّ
ترش�ح م�ن خال�ه
ويمك�ن أن
الس�موم ويج�ب أن ال يس�تخدم
ً
خطورة
أب�داً .وأكثر اس�تخداماته
يف أك�واب النس�كافيه والقه�وة
الطريّة.
املرم�ز ب� ال��  ،BPAال يجب إعادة
استخدامه أبدا ً فهو ضار.

سلوكيات

 5طرق لتعليم طفلك كيفية إدارة مشاعر الغضب

الغضب عاطف�ة طبيعية وصحية،
لك�ن العدي�د م�ن األطف�ال تختلط
داخلهم مش�اعر الغضب والس�لوك
العدوان�ي ،فيمك�ن أن يتح�ول
اإلحب�اط والغضب برسع�ة إىل تح ٍّد
وع�دم اح�رام وعدواني�ة ونوب�ات
غضب عندما ال يعرف طفلك كيفية
التعام�ل م�ع ش�عوره بالغض�ب،
ويف ه�ذه الحال�ة يج�ب أن يك�ون
هن�اك رادع ،حتى ال ت�ؤدي عدوانية
الطفول�ة مث�ل الش�جار والبص�ق
واملضايق�ة إىل مش�اكل إضافي�ة
أك�ر تظهر ع�ىل امل�دى البعيد ،عىل
س�بيل املثال ،العديد من الدراس�ات
ربطت الغضب والعدوانية باملشاكل
األكاديمية ورفض األقران واملشاكل
النفسية يف مرحلة البلوغ.
إذا كان طفل�ك يج�د صعوب�ة يف
إدارة الغض�ب ،اس�تخدمي ه�ذه
االس�راتيجيات الخم�س لتعليم�ه
مهارات إدارة الغضب.
 - 1فرّقي بني املشاعر والسلوك
علّمي طفلك كيفية وصف مشاعره،
حت�ى يتمك�ن م�ن التعب�ر عنه�ا
بطريقة سليمة.
قويل له“ :ال بأس بأن تشعر بالغضب
ولك�ن ليس من املقب�ول أن ترضب
اآلخرين” ه�ذا يس�اعده يف التحكم
بأفعاله عندما يشعر بالغضب.
يف بع�ض األحي�ان ،ينب�ع الس�لوك
العدوان�ي من مجموعة متنوعة من

موسم الربد وبشرة اليدين

درجةحرارة ١٨٠م.
 .7ضعي الدجاج يف الفرن ملدة ساعة إىل أن ينضج تماما .بعد مرور
ثاث أرباع الساعة ارفعي ورق األملنيوم ودعي الدجاج ليتحمر.
 .8قدمي الدجاج املشوي مع الخرضوات املشوية أو األرز.

تحتاج اليدان يف موس�م الشتاء اىل
عناي�ة خاص�ة للمحافظ�ة عليها
ولتتمك�ن م�ن مقاوم�ة درج�ات
الحرارة املنخفض�ة وتحمّل العودة
اىل درجة الحرارة العادية يف املنزل.
فالش�تاء ،فص�ل ال�رد والصقيع
حني تحتاج برشة اإلنسان وخاصة
برشة يدي�ه اىل عناي�ة خاصة ،ألن
عدم االعتناء بها مثل نزع القفازات
اثناء هبوب ريح باردة شتاء يسبب
عادة تشققات يف جلد اليدين.
اليك�م خم�س طرائ�ق للمحافظة
عىل برشة اليدين ملساء وطرية.
- 1يجب ان تحمل املرأة يف حقيبتها
دائما كريما مرطبا لليدين .كما انه
يجب ع�دم اس�تخدام كريم دهني
خال النهار.

- 2لتس�تخدمي يف املساء كريمات
مختلفة واألفضل ان تكون مغذية،
لرطيب البرشة جي�دا ً وللمحافظة
عىل مرونتها ومقاومتها للمؤثرات
الخارجية السلبية.
كريم مرط�ب رضوري للمحافظة
عىل مرون�ة جلد اليدي�ن 3-يجب
تنظيف الجلد من الخايا امليتة مرة
كل أسبوع.
- 4ال ي�وىص بغس�ل اليدي�ن باملاء
الس�اخن جدا ،واس�تخدام صابون
مجفف للجلد.
-5يجب االهتم�ام بالبرشة خاصة
يف فصيل الخريف والشتاء ،ويفضل
اس�تخدام زيت الزيتون مرة واحدة
يف اليوم ،وبعد عدة أيام ستاحظني
مفعوله االيجابي.

طبيبك يف بيتك

كل يوم معلومة
ً
ع�ادة م�ا يوض�ع ع�ىل القط�ع
الباس�تيكيّة رم�وزا ً وأرق�ام تدلّ
ع�ىل جودتها ودرج�ة الخطورة يف
اس�تعمالها .وهي عىل شكل مثلّث
يحمل يف داخله رقما ً وتحته حروف
ّ
لكل منها داللة .ولكن هل تساءلتم
ً
يوما عن معنى هذه األرقام! إليكم
اإلجابة.
يس�تخدم الباس�تيك املرمّ ز برقم
 #1للحاوي�ات الت�ي ترم�ى بع�د
مرّة واحدة .أبدا ً ال تقومي بغس�له
وإع�ادة اس�تخدامهّ ،
ألن م�واده
ّ
املصنع منها يمكن أن
الكيميائي�ة
تترسّب إىل الغذاء واملاء.
الباس�تيك املرم�ز رق�م  ،#2يعتر
واح�دا ً م�ن الخيارات األكث�ر أمانا ً
للصناع�ات الباس�تيكية ،ويمكن

 .5وجود أي خلل يف مستوياته يؤدي
إىل حدوث مشاكل يف الروستاتا.
.6يع�زز الصح�ة الجنس�ية
والخصوبة.
وي�ؤدي وج�ود خل�ل يف مس�تويات
هرم�ون “الصلع” للرجال بمش�اكل
صحي�ة متع�ددة ،فعندم�ا تراج�ع
مس�تويات ه�ذا الهرم�ون ل�دى
الرج�ال يح�دث مش�اكل يف عملي�ة
تطوراألعض�اء التناس�لية عن النمو
الطبيع�ي ،ويعرضك أيض�ا لإلصابة
بأورام الروستاتا.
وتؤدي الزيادة يف مستويات الهرمون
ل�دى الرج�ال بمضاعف�ات طبي�ة،
تتمثل يف اإلصاب�ة بالصلع الذكوري،
وتعرض�ك لإلصابة بالعق�م وفقدان
كثافة العظام.
ويعد إج�راء فحوصات لاطمئنان
عىل مستويات هرمون الصلع لدى
الرجال من األم�ور املهمة للحافظ
عىل الصحة العام�ة ،حيث يمكنك
هذا الفحص يف تحديد سبب الصلع
عن�د الرجال وأس�باب ظهور حب
الشباب.

لطلة ابهى..

صينية الدجاج املشوي
طريقة التحضر
- 1باستعمال مقص املطبخ اقطعي كل دجاجة إىل نصفني.
- 2يف طبق فرن كبر الحجم ضعي رشائح البصل.
- 3التتبيل�ة :يف طبق واس�ع ضعي الزعفران وم�اء الورد .اضيفي
الكرك�م ،امللح ،الفلفل ،البابريكا ،الش�طة ،الفلفل األخرض ،عصر
الليمون ،زيت الزيتون ،الثوم ومعجون الطماطم.
باستعمال الشوكة قلبي املواد لتختلط وتتجانس تماما.
- 4ضعي انصاف الدجاج يف التتبيلة .قلبي الدجاج مع الدعك جيدا
كي يتغط�ى بالتتبيلة تماما .يمكنك تغليف طب�ق الدجاج بقطعة
من النايل�ون وتركه يف الراد لعدة س�اعات أو طوال الليل ليترشب
بطعم التتبيلة.
- 5رتب�ي أنص�اف الدجاج ع�ىل رشائح البصل بحي�ث تكون جهة
القط�ع عىل البصل .وزعي بقية التتبيلة عىل الدجاج .غلفي الطبق
بقطعة من ورق األملنيوم.
- 6ثبت�ي ال�رف الش�بكي يف وس�ط الف�رن .س�خني الف�رن إىل
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عالج االنتفاخ حتت العني طبيعيًا

العاج الطبيعي من أكثر العاجات
الت�ي يلج�أ إليه�ا الكث�ر م�ن
األش�خاص بس�بب الثقة املطلقة
يف النتائ�ج التي تقدمه�ا الطبيعة
للجس�م ،كما أن هن�اك الكثر من
الوصفات التي تعالج هذا االنتفاخ
املزعج دون التوجه لعيادة الطبيب
وهي:
وصفة الكافيني
يس�تخدم الش�اي كم�ادات حول
املنطق�ة املنتفخ�ة تح�ت الع�ني
لتقلي�ل م�ن االنتف�اخ واله�االت
الس�وداء تح�ت الع�ني ،وكل أنواع
الشاي جيدة.
طريقة التحضر
ض�ع معلقة م�ن الش�اي يف وعاء
به م�اء دافئ ث�م ضع في�ه قطن
وق�م بعمل كم�ادات ع�ىل املناطق
املنتفخ�ة تحت العني مل�دة تراوح
ب�ني خم�س دقائق حتى خمس�ة
عرش دقيقة.
وصفة الخيار
يس�تطيع الخي�ار التخل�ص م�ن
انتفاخ العني بسهولة ،فهو يساعد
عىل تقليل تهيج وزيادة ورم العني،

ألن الخي�ار يحت�وي ع�ىل خاصية
تقوم بتريد األورام ويقلل الهاالت
السوداء تحت العينني.
طريقة التحضر
ق�م بوضع رشائ�ح م�ن الخيار يف
الثاج�ة ملدة ت�راوح ب�ني خمس
دقائق حتى خمس عرشة دقيقة
قم بإخراج ه�ذه الرشائح واتركها
عىل انتفاخ تحت العني ملدة تراوح
بني نصف ساعة إىل ساعة
وصفة البطاطا
تحت�وي البطاط�ا ع�ىل مجموعة
كب�رة م�ن النش�ا الت�ي تس�اعد
ع�ىل التخل�ص م�ن االلتهاب�ات
واالنتفاخ�ات واألورام املرتبط�ة
بالعني.
طريقة التحضر
قم بتقطي�ع البطاط�ا لرشائح ثم
ضعيه�ا ع�ىل الع�ني املنتفخة ملدة
تراوح بني ربع س�اعة إىل س�اعة
ثم اغسل وجهك باملاء الفاتر جي ًدا
سرى بنفس�ك النتيجة بعد يومني
من املداومة عىل هذه الوصفة.
ع�اج انتف�اخ تح�ت الع�ني
باألعشاب

األعش�اب الطبيعية هي أحد أنواع
العاج�ات الت�ي تس�تخدم من�ذ
زم�ن طويل ،ويمك�ن أن يتم عاج
انتفاخ العني بواسطة بعض أنواع
األعش�اب الطبيعي�ة ،ويت�م وضع
تلك األعش�اب م�ع مكونات أخرى
حتى تكون وصف�ة ممتازة لعاج
االنتفاخ ،ومنها:
النعناع والشاي
وصف�ة النعن�اع والش�اي وصفة
من أفض�ل الوصف�ات التي يمكن
الحص�ول عليه�ا للتخل�ص م�ن
االنتفاخ تحت العني بشكل ممتاز،
بسبب احتواء النعناع عىل مهدئات

طبيعية.
ه�ذه املهدئ�ات تعمل ع�ىل تهدئة
االلتهاب املوج�ود يف العني ،كما أن
الش�اي يحتوي عىل الكافيني الذي
يعتر عاج ممتاز ج ًدا للعني.
طريقة التحضر:
يتم غيل ملعقة صغرة من الشاي
األحم�ر م�ع ملعق�ة صغ�رة من
النعن�اع املجف�ف وبعد ذل�ك يرك
الش�اي والنعناع حتى يردوا ،يتم
وض�ع قطن�ة يف الخلي�ط وتعرص
بشكل متوسط وتوضع عىل العني
كله�ا وهي مغلقة مل�دة  15دقيقة
فقط.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

حتذير للمفرطني بتناول اللحوم احلمراء
املش�اعر غر املريحة ،مث�ل الحزن
أو اإلحراج ،لذا س�اعدي طفلك عىل
اكتشاف سبب شعوره بالغضب.
 - 2قدمي لطفلك نموذجا ً إيجابيا ً يف
إدارة الغضب
أفضل طريق�ة لتعليم طفلك كيفية
التعام�ل مع ش�عوره بالغضب هي
أن توضحي له عمليا ً كيف تتحكمني
بترصفات�ك عندم�ا تش�عرين
بالغضب.
عندما يشاهدك طفلك وأنتِ تفقدين
أعصابك ،فسوف يفعل نفس اليشء
دون الش�عور ب�أن هن�اك خطأ ما،
ولكن عندما ي�رى أن ِك تتعاملني مع
غضب�ك بطريق�ة لطيف�ة وهادئة،
فس�وف يحاول تقليدك ،فأنتِ مثله
األعىل وقدوته.

 - 3ضعي قوانني للغضب
ضعي قوانني عائلية حيال الس�لوك
املقب�ول وما ه�و غر املقب�ول عند
ً
مث�ا يس�تطيع طفل�ك
الغض�ب،
التعب�ر ع�ن غضب�ه بق�ول “أن�ا
غاض�ب” ،ولك�ن غر مس�موح أن
يدمّ ر أغراض املن�زل ،أو يتعدى عىل
أشقائه ،أو التعبر باستخدام ألفاظ
غر الئقة.
ضعي عقوب�ات مقابل كرس قوانني
الغضب ،وال تتنازيل عن تطبيق هذه
العقوبات بعد أن يه�دأ طفلك حتى
لو اعتذر.
 - 4علّم�ي طفل�ك كيفي�ة إخ�راج
مشاعر الغضب بطريقة صحية
ق ّدمي لطفل�ك بدائل صحية إلخراج
ش�عوره بالغضب ،وناقشيه يف هذه

البدائل ع�ر عرض االختيارات عليه
مقاب�ل ع�دم اس�تخدام األس�اليب
الخاطئة.
مثاً ق�ويل له“ :ما ه�و اليشء الذي
يمك�ن أن يس�اعدك ع�ىل إخ�راج
غضب�ك بدالً من الرضب أو تكس�ر
أغراض البيت؟” ،ربما تجدين بدياً
صحي�ا ً يف كتب وأقام التلوين ،أو يف
االس�تماع للموس�يقى ،أو ممارسة
الرياضة.
 - 5الثواب والعقاب
اعريض النتائج ع�ىل طفلك بعد كل
مرة يُصاب فيها بالغضب ،وامنحيه
مكافآت عندما ينجح يف إدارة غضبه
بطريقة س�ليمة ،بينما عليه تحمّل
العقاب عندما يلجأ إىل الحل الس�هل
ّ
ويعر عن غضبه بطرق عدوانية.

كث�را من الن�اس تعتمد عىل تن�اول اللحوم ،كونها غني�ة بالروتني
وتمد الجسم بفيتامينات عدة.
وق�ال الباح�ث روي يون�غ ،وهو عمي�د يف كلي�ة العل�وم بالجامعة
الكندية“ :إنه يتوجب عليا أن ننتبه إىل الروتينات التي نتناولها حتى
وإن كان�ت مفيدة ،حي�ث إن الروتينات التي نحصل عليها من خال
اللحم تحدث هذا األثر الس�لبي وغر املرغوب فيه بسبب مادة تعرف
ب�”هيدروجني السولفيد”.
وأوض�ح يون�غ أن الروتينات التي تدخل جس�منا ع�ن طريق تناول
اللحم تج ُ
ر أنسجة الجسم عىل إفراز هيدروجني السولفيد ،وهو غاز
سام له رائحة شبيهة بالبيض الفاسد لو اشتمه اإلنسان.
ويحت�اج الجس�م بالفعل إىل هذا الغاز ،لكن بكمي�ات محدودة ،وهو
م�ا يعني أن اإلكثار م�ن اللحم هو املش�كلة ،وليس تناولها بش�كل
معتدل.
ويتعرض املفرطون يف تناول اللحم ،الضطرابات صحية كثرة عندما
يتقدمون يف العمر ،مثل الكولسرول وارتفاع ضغط الدم.
وأوض�ح األكاديمي أن جس�منا يق�وم بإفراز هذا الغ�از الذي يعرف
ب��” ”H2Sعىل ش�كل جزيئ�ات ت�ؤدي وظيفة مرس�ات كيميائية،
لك�ن تبني لعلم�اء الصحة أن إفراز هذه امل�ادة مرتبط أيضا بنظامنا
الغذائي.
وكش�فت دراس�ات طبية أن التقليل من بعض املواد الغذائية يساعد
ع�ىل بقاء اإلنس�ان يف حالة أفض�ل عندما يتقدم يف العم�ر ،حيث أن
التقليل من منسوب مادة “السولفور” وما تحتوي عليه من أحماض

أمينية ،بإمكانه أن يزيد أمد الحياة بشكل ملحوظ.
وتم إجراء تجربة وس�ط الحيوانات ،وجرى خفض حصتها اليومية
م�ن األحم�اض األميني�ة ،فتبني بعد ف�رة أنها حافظ�ت عىل صحة
أفض�ل يف األوعية الدموية ،وهو ما يعني أنها س�تحظى بعمر أطول
ومشكات صحية أقل عىل األرجح.
يف الوالي�ات املتح�دة ،مثا ،تش�ر البيان�ات الصحي�ة ،إىل أن الناس
يتناول�ون ما يزي�د الضعفني ونص�ف الضعف ،من احتياج الجس�م
اليومي من أحماض الس�ولفور املوجودة بكثرة يف اللحوم.
وبما أن هذه األحماض موجودة بكثرة أيضا يف السمك والدجاج ،فإن
الخراء يحبذون الحصول عىل الروتني من خال األغذية النباتية.
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صــــورة و حــــدث

كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :يفرض هذا الي�وم رشوطا ً جدي�دة ويكون عابقا ً
باألح�داث املتالحقة واملن�اخ املتوتر واألخب�ار املزعجة عن
فشل مرشوع ما أو عرقلته
عاطفي�اً :تنقلب املعطيات يف مصلحتك لتب�دأ مرحلة جديدة ،وإذا
كنت تبحث عن عالقة فقد تتوافر لك فرص جيدة هذا اليوم تستفيد
منها إىل أقىص حد
صحياً :قد يشتد الغضب وتشعر بعدم األمان او تطالب ّ
بحق ُ
وتقابل
برفض فتنفعل وتنهار

الثور

مهنياً :دع الزمالء يشاركونك فرحتك بإحدى املناسبات،
وقد تبايل بأمر أحد الزمالء وتحاول مس�اعدته للتخلص
من ورطة
عاطفي�اً :قد تضع عىل الطاولة مش�كلة م�ع الرشيك تتطلب
منك املواجهة ّ
بدقة ورويّة للخروج بحلول ترضيكما
صحي�اً :إذا أصبت بطفرة جلدية قد يكون الس�بب املن�اخ الحار أو
تناولك مأكوالت حامية

الجوزاء

طريق يسلكه الطالب يوميا للذهاب اىل مدارسهم يف الصني

مهني�اً :نجاحاتك املتتالية يف العمل تجعلك كثري األحالم
خ�الل ه�ذه املرحل�ة ،وتس�عى إىل تحقي�ق الكث�ري من
الطموحات التي تراودك.
عاطفياً :تح�اول االبتعاد عن خوض الج�دل كثريا ً مع الحبيب
لئال يبتعد عنك وتصبح وحيداً ،وربما يصبح من الصعب اس�تعادته
إال بعد مدة طويلة وأخذ ور ّد.
صحي�اً :ال تدع الهواجس تس�يطر علي�ك وتقلق راحت�ك وبالك ،بل
خفف عن نفسك وانطلق يف رحلة ترفيهية.

السرطان

ّ
مهني�اً :يحقق لك هذا اليوم دفع�ا ً حيويّا ً جديدا ً
ويبرش
ّ
واألش�د نف�وذا ً واألكثر
بم�رشوع ممتاز يجعلك األقوى
قدرة عىل اختيار املناسب.
عاطفياً :حب مفاجئ ولقاءات رومانسية متع ّددة ،لكن عليك
الحذر يف التطرّق إىل بعض املواضيع الحساسة مع الرشيك.
صحي�اً :كن حريصا ً ع�ىل رشب أكرب كمية كافية م�ن املياه يومياً،
وهذا أفضل لصحتك.

األسد

مهنياً :اس�تفد م�ن الوضع لرتويج منتوج�ات تع ّد من
الكمالي�ات ،ف�إذا كن�ت تعمل يف مج�ال الف�ن واألناقة
والذوق ،تستفيد من أجواء هذا اليوم إلطالق جديد
عاطفي�اً :كن رصيحا ً مع الرشيك ّ
ألن القدر دوالب ،فقد تنقلب
األمور ضدك وتجد نفسك عاجزا ً عن تحمّل ر ّدات الفعل
صحياً :تقرر ممارس�ة بعض الرياضات التأملية التي تساعدك عىل
الراحة النفسية

العذراء

ّ
يخف الضغط تدريجياً ،وتس�تعيد قوتك وثقتك
مهني�اً:
ً
ً
بالنفس وتنطلق قادرا ومدعوما من أجل تنفيذ مشاريع
كثرية تحلم بها.
عاطفياً :ينته�ي الفتور يف العالقة بالرشيك ،والس�بب تقربك
املتواص�ل من�ه ع�ىل الرعم م�ن كثرة انش�غاالتك العملي�ة وعدم
التفكري فيه إال يف ما ندر
صحياً :أنت بحاجة ّ
ماس�ة إىل الراحة للتخلص من الضغوط املهنية
والعاطفية

الميزان

مهني�اً :تتخل�ص من معاكس�ة ش�ديدة تزع�ج بعض
مش�اريعك وتربكك قليالً وتحط من معنوياتك وتبقيك يف
حال من القلق شبه الدائم
عاطفياً :قد تجرب عىل حسم مسألة عاطفية ملحّ ة أو تصحيح
بعض األخطاء القديمة ،وربما يعارضك كثريون يف هذه األثناء
صحي�اً :اس�تمتع بأوقات فراغ�ك قدر اإلم�كان واس�تغلها للقيام
بنشاطات ترفيهية مسلية

العقرب

مهني�اً :ال ترتاج�ع عن املطالب�ة بحقوق�ك ،فقد عملت
بجهد وأنت تستحق ما ستناله
عاطفياً :مرحلة ضبابي�ة يف العالقة مع الرشيك ،لكن املهم
الرتيث حت�ى جالء الغيوم وانقش�اع الضب�اب ملعرفة الطريق
الذي يجب سلوكه نحو الحل
صحياً :الس�ري يف الطبيعة مصدر مهم للتزود بالطاقة ،وال سيما يف
مجال الذاكرة

القوس

مهني�اًّ :
يخف�ف ه�ذا اليوم م�ن الضغوط الس�ابقة
لتنقشع الس�ماء قليالً ،وتتوضح أمامك الطريق التي
يجب أن تسلكها
عاطفياً :تتخذ ابتدا ًء من اليوم قرارات مهمة ،كأن تنسحب
من عالقة ناشئة أو ّ
تغري اتجاهك أو ترتبط بعالقة جديدة
صحياً :تش�عر بأن نظرك ضعيف عىل املسافات البعيدة ويسبب
لك صداعا ً

الجدي

مهني�اً :تق�وى الطموح�ات وتك�ون اتصاالت�ك جي�دة
ومثم�رة ،تغنيك أف�كار براقة ومهمة ومه�ارة مذهلة يف
التواصل مع الجميع وكسب التأييد.
عاطفي�اً :تعمل فورا ً ع�ىل إزالة العراقي�ل وتصحيح األخطاء،
وترب�ح ثق�ة الرشيك ب�كل جدارة واح�رتام ،فيزداد تعلق�ك به أكثر
فأكثر.
صحي�اً :قد تنقلب األوضاع وتجعلك مس�تاء أو حزين�اً ،ال تتوتر بل
حاول أن تميض يوما ً من الراحة.

الدلو

مهني�اً :هذا اليوم يفت�ح أمامك صفحة جدي�دة ويم ّهد
ملرشوع ويحمل بع�ض النجاحات غري املنتظرة واملميزة
جيدا ً
عاطفياً :قد ال تجد أفضل من الرشيك لرشح الظروف التي تمر
بها ،ومن املؤكد أنه سيساعدك عىل تخطي العقبات كلها
صحياً :اعتمد عىل الخرضاوات املزروعة بطريقة خالية من األسمدة
والكيماويات

الحوت

مهنياً :تميل إىل الجدال والنقاش بح ّدة ،وقد ترفض
الحوار كليا ً مسببا ً اإلحراج أو القطيعة يف العالقة.
عاطفي�اً :قد تج�د الكثري من املعرتض�ني عىل عالقتك
َّ
فتح�ل بالصرب لتتوضح الصورة أكثر فأكثر ثم
بالرشيك،
تقرر.
صحياً :قد تسمع بخرب يتعلق بوضع صحي أو مهني يجعلك
مهتما ً جداً .لكن ّ
تجنب النزاعات مع املقرّبني.

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1837ميش�يغان تصب�ح الوالي�ة األمريكي�ة
السادسة والعرشين.
 - 1841اململكة املتحدة تحتل هونغ كونغ.
 - 1861والي�ة لويزيان�ا تنفص�ل ع�ن الوالي�ات
املتحدة.
 - 1870انضمام فريجينيا للمرة الثانية إىل اتحاد
الواليات األمريكية.
 - 1885القوات املوالية للمهدي تحتل الخرطوم.
 - 1901الق�وات الفرنس�ية يف الجزائ�ر تص�ادر
أمالك املشاركني يف ثورة عني الرتكي.
 - 1937الس�لطات الفرنس�ية يف الجزائ�ر تح�ل
حزب نجم ش�مال إفريقيا ال�ذي يتزعمه مصايل
الحاج.
 - 1939الق�وات املوالي�ة لفرانسيس�كو فرانكو
تحتل برشلونة بمساعدة من إيطاليا.
 - 1942وص�ول طالئع الق�وات األمريكية األوىل
إىل أوروبا يف أيرلندا الش�مالية وذلك للمشاركة يف
الحرب العاملية الثانية.
 - 1952ان�دالع حري�ق كب�ري يف القاه�رة التهمت
خالل�ه الن�ار نح�و  700مح�ل وس�ينما وكازينو
وفندق ومكتب ونادي يف ش�وارع وميادين وس�ط
املدينة.
 - 1962املسبار “رينجر  ”3ينطلق لدراسة القمر،

لكن�ه أخطأ هدف�ه بما يقدر بح�وايل  22000ميل
( 35400كيلومرت).
 - 1965اللغ�ة الهندي�ة تصب�ح اللغ�ة الرس�مية
للهند.
 - 1980بداي�ه إقام�ة العالقات الدبلوماس�ية بني
إرسائيل ومرص.
 - 1981مرص تستعيد سيناء والعريش إىل سيادتها
بعد أن كانو تحت السيطرة اإلرسائيلية.
 - 1983إصدار برنامج لوتس .1-2-3
 - 1992الرئيس الرويس بوريس يلتسن يعلن بأن
روس�يا ستتوقف عن اس�تهداف املدن األمريكية
باألسلحة النووية.
 - 1994رجل يطل�ق عيارين ناريني فارغني عىل
األمري تشارلز أمري ويلز يف سيدني بأسرتاليا.
 - 1996الس�يدة األمريكية األوىل هيالري كلينتون
تديل بش�هادتها أم�ام هيئة املحلف�ني الكربى بما
عرف بفضيحة وايت ووتر.
- 2005كوندالي�زا راي�ز ت�ؤدي اليم�ني كوزي�ر
للخارجي�ة األمريكية ،لتصب�ح أول امرأة أمريكية
من أصل أفريقي تتوىل هذا املنصب.
 - 2020وفاة العب كرة الس�لة األمريكي الس�ابق
كوبي براينت إثر تحطم طائرته يف كاالباس�اس يف
والية كاليفورنيا.

قصة مثل

(اجلود من املوجود )
يروى ان رجالً اقرتض من أحد املرابني مبلغا ً
من املال وملا حل موعد تسديده قصد صديقا ً
له فط�رق عليه الباب فرحب به واس�تقبله
اس�تقباالً جي�دا ً وادخل�ه بيته واجلس�ه اىل
جانبه وقدم له مايقدم للضيف.
وبعد برهه من جلوسه بدأ يعرض لصديقه

حاجت�ه بقوله لقد اقرتض�ت مبلغا ً من احد
املراب�ني وقد اثقلني دف�ع الفوائد له واطلب
منك مس�اعداتي فس�اله صديق�ه مامقدار
املبلغ الذي تطلبه؟
فقال له الف دينار فقال له صديقه ليس لدي
االخمسمائة دينار فقط فقال :ان هذا املبلغ

اليس�د حاجتي كما ان عطاءك هذا الينطبق
عىل ماعهدت�ه عليه فاجابه صديقه (الجود
من املوج�ود) فاخذ املبلغ وودعه فغدا قوله
مثالً يرضب لالعتذار عن قلة البذل والعطاء
وورد ايضا ً عىل لس�ان الع�رب (غاية الجود
بذل املوجود).

اختبارات شخصية

الكلمات االفقية
 - 1مدين�ة ومرفأ يف جنوب باكس�تان
الغربية عىل بحر ُعمان
 – 2ممثلة أملانية راحلة
 – 3عكسها علم قراءة الوجوه – زهر
 – 4تفسريية – عكسها مىش ليالً
 – 5عاصم�ة أوروبي�ة – ممثل�ة
مرصية
 – 6مدينة إيطالية – ملكه
 – 7االس�م الثان�ي لصحف�ي لبنان�ي
راحل
 – 8كاتب قصة – للتنفس
 – 9شاعر لبناني راحل .

الكلمات العمودية
 – 1لعبة رياضية
 2موس�يقي إيط�ايل –
متشابهان
 – 3ح�رف تنبيه ويكثر بعدها
القسم – اشارات
 – 4عاصمة أوروبية – ركيزة
 – 5رشش�ف مبعث�رة – غ�ايل
الثمن
 – 6عملة اسيوية – فرح
 – 7نصف أمني – يشاهد
 – 8ممثل كوميدي عربي
 – 9أسد – متشابهة .

غزل عراقي
شس�ولف من�ك بي�ه ص�ار س�نني
ون�ار البي�ه من�ك اب�د م�ا تطف�ه
شمس�ح م�ن ذنوب�ك وانت ش�و كل يوم
تج�رح بالكل�ب وادكيل م�ا اش�فه
ط�ك صربي وخل�ص والدمع ش�ح العني
وه�م البلكل�ب ماض�ن بع�د يخف�ه
م�ن عن�دك نهون�ي صحبت�ي واخ�وان
كال�ويل صحبت�ك باله�وى س�عفه
وكال�ويل اترك�ة ماي�ة خاب�ط ط�ني
لتض�ن بمحبت�ك يرك�د ويصف�ه
كدام�ك بح�ر مكش�وف ب�س م�ن ف�وك
ل�و تن�ذر عم�ر ماتك�در اتعرف�ه

من الفيسبوك

acebook

شخصيتك من شكل شنطة يدك
 .1لديك نمط شخصية رومانيس
تحبي الرتكيز واالهتم�ام بإظهار أنوثتك .
غالبا ً ما تتبعي منهج أكثر دقة  .فأنت تعريف
املميزات الخاصة ب�ك وتعريف متى يمكنك
إظاهر واستخدام هذه املميزات واالهتمام
بإختيار التفاصيل واإلكسسورات املؤنثة .
قد تكون مصم�م أزياء تقليدي أكثر ولكن
ال تظه�ر أب�دا ممل�ة وباهتة بل مناس�بة
لش�خصيتك  .تس�تمتع باإلله�ام والخيال
لكي تصمم األزياء الخاص�ة بك  .دائما ً ما
تبدو شخصية ساحرة وأنيقة فأنت تعرف
كي�ف تخت�ار املالبس الت�ي تع�زز جمالك
الطبيعي بدون لفت نظر األخرين .
تتمي�ز بالحن�ان والرق�ة يف التعام�ل م�ع
أصدقائك وتق�دم االهتم�ام والرعاية لهم
تحاول الرتكي�ز يف أدق التفاصيل .التفضل
أن تعيش حي�اة صعبة ومجهدة بل تبحث
عن الراحة والحب والحنان.
.2لديك نمط شخصية الفت للنظر :
عندما تقوم بإختيار مالبس تحاول إختيار
نم�ط مالبس ج�رئ ال تمان�ع يف أن تكون
مرك�ز اهتمام األخرين بس�بب مالبس�ك.
من الش�خصيات الواثقة واملتألقة  .عندما
تقرر الخ�روج من املن�زل تق�وم بإختيار
أفض�ل املالب�س املناس�بة قبل الخ�روج .
بالرغم من أن أس�لوبك الف�ت للنظر ولكن
يف نهاية املطاف فهو أسلوب بسيط إىل حد
ما  .تح�ب إختيار األلوان واإلكسس�ورات
الجرئي�ة الت�ي ت�ربز جم�ال ش�خصيتك
مث�ل الل�ون األحمر  .بصف�ة عامة ،تعرف
جيدا ً كي�ف تظهر كام�ل أناقتك من خالل
استخدام ميزانية بسيطة .
.3لديك نمط شخصية معربة :
تح�ب إرت�داء قط�ع املالب�س الت�ي تقدم
معني ش�خيص بالنس�بة لك ،حتى لو كان
مظه�رك يبدو جرئ .تح�ب اإلنجذاب نحو
إتجاه�ات املوضة الجديدة والرئيس�ية وال
تخاف من تجربة أف�كار املوضة الحديثة .
تميل إىل تغري أسلوبك برسعة كبرية  .دائما ً
ما تحاول اس�تيحاء أس�لوب مالبسك من
أح�دث أنماط املوضة وال تحاول التمس�ك
بنف�س نم�ط املالبس فرتة طويل�ة  .تحب
كل ما تملكه ودائما ً ما تبحث عن األش�ياء
العظيم�ة ،تعتقد بأن�ه يمكن�ك إرتداء أي
يشء طاملا يستحق ذلك ويعرب عنك .
.4لديك نمط شخصية كالسيك :
تحب اإلحتفاظ باألزي�اء القديمة والخالدة
وتري بأنها كالسيكة ومناسبة لالستخدام
يف الوق�ت الح�ايل  .تحب املالب�س املخططة
والت�ي تعطي نظرة تفصيل�ة أكثر عنك  .ال

F

قصة جناح

مسنة تبدأ مشروعها
بعد السبعني
تري نفسك يف أي مالبس عرصية .تمتلك زي
خاص بكل مناس�بة وتعرف كيف تستخدم
هذا الزي يف تعزيز جمالك الطبيعي  .يعتقد
م�ن حولك بأنك ش�خصية جي�دة ولكنك ال
تبزر الكثري منه�ا وتفضل ان تكون محاط
بالغم�وض  .بغ�ض النظ�ر ع�ن ميزانيتك،
تميل إىل رشاء كل يشء جيد  .عادة ما تكون
املالبس واإلكسسورات التي تمتلكها قديمة
ولكن تربز جمالها بطرق بسيطة .
يتميز نمط حياة الش�خصية الكالس�يكة
بالهدوء وانه يسري عيل وترية واحدة بدون
الش�عور بالتغ�ري تفض�ل الثب�ات وتخيش
الدخ�ول يف التج�ارب الجدي�دة  .تص�در
ترصفات هادئة وقليل الكالم .
 .5الشخصية املبدعة :
تتميز بأن لديك ذوق فني يف جميع جوانب
حياتك وهذا يش�مل بالتأكي�د نمط األزياء
الخاص�ة بك  .تحب إختيار أفضل األش�ياء
س�واء م�ن حي�ث الج�ودة أو التصميم أو
الحرفة أو امللم�س أو اللون وتحاول دائما ً
تحقي�ق التناس�ق يف األش�ياء الت�ي تقوم
بإختياره�ا .تح�ب إمت�الك وإرت�داء أح�د
األشياء املفضلة لديك ال تفضل نمط واحد
يف املالبس بل أكثر من نمط  .تتميز بوجود
فلس�فة خاصة بك يف األزي�اء مهما كانت
املالبس بسيطة تس�تطيع بعينك تحويلها
إيل مالبس أنيقة .

تري األش�ياء بعينها الخاص�ة وتجعل لها
نظرة مختلف�ة عن األخرين  .تمتلك خيال
واس�ع يس�اعدها يف تغري كل يشء حولها
واملرونة يف طريقة التفكري للخروج بأفكار
بس�يطة ويف نفس الوقت مبتكرة  .بالطبع
الشخصية املبدعة تتميز بمستوى عال من
الذكاء .
 .6لديك نمط شخصية بسيطة :
عندما يتعلق األم�ر باألزياء تحاول إختيار
أبسط األشياء ويف نفس الوقت تبدو جيدة
وتحق�ق ل�ك الراحة عن�د إرتدائها  .تفضل
أن يك�ون نمط املالب�س الخاصة بك هادئ
وتع�رف جي�دا ً كيف تخت�ار املالب�س التي
تسعدك بدون محاولة إنفاق املزيد من املال
والوقت يف البحث عنها  .تعرف كيفية س�د
الفجوة بني الكالسيكية والعرصية وتحاول
تحديث مظه�رك حتى يب�دو أنيق وتخرج
بنظرة انيقة أكثر تس�تطيع إحداث ملس�ة
مختلفة م�ن خالل اختيار االكسس�ورات
واأللوان واإلستايل .
تحاول البحث عن أس�هل الحلول واإلبتعاد
ع�ن الحل�ول املعق�دة .تركز ع�ىل تحقيق
أهدافك وعدم اإلبتعاد عنها  .تصبح ممتن
لل�كل اللحظ�ات الس�عيدة يف حياتك مهما
كانت بسيطة  .تقدرها وتعيش كل لحظة
يف حيات�ك لالس�تمتاع بها حت�ى تحقق لك
الراحة .

كرست الس�يدة مينج فانج نين�ج كل األفكار واملعتق�دات حتى يعتقدها
الكثري حول من تخطى سن الستني والسبعني من عمره ،حيث قامت هذه
السيدة املسنة ببدء مرشوعها الخاص بعد أن تقاعدت عن العمل.
انتقلت الس�يدة مينج فانج نينج إىل العاصم�ة الصينية بكني للعيش مع
ابنتها وحفيدتها ،ولم تكن تجد ش�يئا لتفعله س�وى اللعب مع حفيدتها،
ولكن بعدما ذهبت حفيدتها للمدرس�ة ش�عرت مينج بمل�ل وفراغ كبري،
ولكن استطاعت مينج بمس�اعدة ابنتها عىل التخلص من هذا الفراغ عن
طريق العمل عرب اإلنرتنت.
بدأت مين�ج مرشوعها الخاص وال�ذي يعتمد عىل التس�ويق اإللكرتوني،
حي�ث قام�ت يف البداية بعم�ل مجموعة صغ�رية ومتنوعة م�ن األطعمة
الصحي�ة ،إىل أن وصل�ت اآلن لتقدي�م ما يقرب من  200ن�وع من الطعام
الصحي.
كان�ت هذه قصة م�ن قصص نجاح مش�اريع صغرية ،قامت بها س�يدة
كبرية يف السن ولكن عقلها يف مرحلة الشباب.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

نظام ذكاء اصطناعي يقدم وصفات
أطعمة صحية

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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قصي حاتم يطلق أغنية “كافي” متأثراً بشهداء بغداد

متأثرا ً باالفجار الذي وقع يف ساحة الطران
يف مدينية بغيداد يف العيراق ،وبالضحاييا
الشهداء ،أطلق الفنان الشاب ،قيص حاتم،
أغنيية “كايف” من ألحانيه وغنائه وكلمات
محمد الواصيف وتوزيع ومكس وماسيرت
لنور هاشيم ،وأنتج فيديو خاصيا لألغنية
برؤية إخراجية للمخرج حسين كشمولة،
وتحيت إرشاف ومتابعية الفنيان حاتيم
العراقي.
وبكلمات مؤثيرة وعميقة املعنى والوصف،
قال قيص حاتم يف مقدمة األغنية:
كل يوم صدمه  ..ننصدم
ما ادري واقع  ...لو حلم
عيشتنه صارت بس اسم
مو كايف
ملينه من هذا  ....الوضع
كايف ظلم  .....كايف دمع

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

منمنمات
العراقي ضيم اشكد شبع
وقيد تضمين الفيدييو اليذي ُطيرح ألغنية
“كايف” مجموعة من مشاهد وأحداث ما بعد

االنفجيار ،وقد طرحه عرب قناته الرسيمية
عى اليوتيوب ،وعيدد من منصات التواصل
االجتماعي يف العراق والوطن العربي.

طارق حرب

رانيا يوسف تقبل بالزواج الثاني
طيوّر فرييق مين الباحثين يف
الواليات املتحدة ،منظومة للذكاء
االصطناعيي ،يمكنهيا تقدييم
نصائح بشيأن وصفات األطعمة
الصحية حسب أذواق واحتياجات
كل مستخدم.
ويقيول أحيد الباحثين يف ابتكار
املنظومية التي تحمل اسيم “بي.
فود.ريكييو” :إن “هدفنيا هيو
الرتكييز عيى النصائيح الغذائية
التيي تناسيب كل فرد عيى حدة،
وتيدور فكيرة املنظومية حيول
اختيار الوجبة الصحيحة من بن
قاعدة بيانات للوصفات الغذائية،
ردا ً عى أسيئلة يقدمها املستخدم
بلغة سهلة وبسيطة”.
وتهيدف هيذه املنظومية التيي
ابتكرت يف معهد رينسالر للفنون
التطبيقية ومركيز أبحاث رشكة
(أي.بيي.إم) للتكنولوجييا يف
نيويورك إىل مسياعدة املسيتخدم
للوصيول إىل الوجبة الصحية التي
تلبي ذوقيه واحتياجاته الصحية،

مع تجنيب بعض املكونيات التي
ربما تكون ضارة بسيبب ظروف
مرضيية معينية ،مثيل تجنيب
السيكريات والنشويات ،أو تجنب
بعض أنيواع الفواكه أو املكرسات
ً
مثيال ،يف حالة إصابة املسيتخدم
بحساسيية غذائية معينية تجاه
هذه األصناف.
ويوضيح الباحيث إن “الفكيرة
الرئيسيية هيي تقدييم نصيحية
غذائيية مختلفة لكل مسيتخدم،
وهي مهمة شياقة ال سييما عند
التعاميل ميع ذوق كل مسيتخدم
واملكونيات املمنوعة عنه بشيكل
متفرد”.
وتتضمين قاعدة بيانات منظومة
“بي.فود.ريكييو” أكثير مين 67
مليون وصفية غذائية ،فضالً عن
رسيومات بيانية توضيح العالقة
بين هيذه الوصفيات ومكوناتها
الغذائيية ،وبيانات إضافية تتعلق
بخصائص هذه املكونات وقيمتها
الغذائية.

رئيس جوجل :سنفتح مكاتبنا
لتكون مراكز للتلقيح ضد كورونا
أعلن ،سياندر بيتشياي ،الرئييس التنفييذي الهنيدي األمريكي لرشكة
جوجيل ،أن عميالق التكنولوجييا سييفتح مكاتبه يف الوالييات املتحدة
لتكون بمثابة مواقع تلقيح جماعي لي  COVID-19وخصص أكثر من
 150مليون دوالر أمريكي لتعزيز تعليم اللقاحات.
وقيال مسيؤول يف الرشكية :إن جوجيل تبحيث يف البداية يف مسياحات
املكاتب داخيل الواليات املتحدة ،لكنها منفتحة للقييام باملثل يف البلدان
األخرى ً
أيضا.
وقال بيتشياى يف إحدى منشوراته عى املدونة الرسمية لجوجل “نعلن
الييوم أننا سينفتح مسياحات يف جوجل لتكيون بمثابية مواقع تلقيح
جماعيي ،ونلتزم بأكثير من  150ملييون دوالر أمريكيي لتعزيز تعليم
اللقاحات والتوزيع العادل ،وتسهيل العثور عى مكان وزمان الحصول
عى لقاح”.
وقيال“ :زادت عمليات البحث عن” اللقاحيات القريبة مني “بمقدار 5
أضعياف منذ بداية العام ،ونرييد التأكد من أننا نقدم إجابات مناسيبة
محل ًييا ويف الوقت املناسيب” .وقال بيتشياي :إنه للمسياعدة يف جهود
التطعييم الجماعية ،بد ًءا مين الواليات املتحدة ،سيتتيح جوجل مرافق
مختيارة  -مثل املباني ومواقف السييارات واملسياحات املفتوحة  -ألي
شخص مؤهل للحصول عى اللقاح بنا ًء عى إرشادات الوالية واملحلية.
واسيتكمل “سينبدأ بالرشاكة مع مزود الرعاية الصحية One Medical
وسيلطات الصحة العامة لفتح مواقع ،عنيد الحاجة ،يف لوس أنجلوس
ومنطقة خليج سيان فرانسيسيكو يف كاليفورنيا؛ كركالند ،واشنطن،
ومدينة نيويورك ،مع خطط للتوسيع عى املسيتوى الوطني” .وأضاف
بيتشياي :أن جوجل تعمل مع املسيؤولن املحليين لتحديد متى يمكن
فتح املواقع بنا ًء عى توافر اللقاح.

(واتسآب) تكشف عن قيمة
خسائرها خالل األسابيع األخيرة

كشيفت رشكة تطبيق املراسيلة
الفوري (واتسياب) ،عين قيمة
خسيائرها خيالل األسيابيع
األخيرة ،بعيد إعالنهيا إطيالق
تحدييث مثير للجيدل يشيارك
بياناتهيم ميع رشكتيه فييس
بوك”.
ورغم أن (واتسيآب) أجّ ل إطالق
هذا التحديث الذي كان من املقرر
أن يبيدأ العميل بيه يف  8فرباير،
فيإن التطبييق شيهد “هجيرة
جماعية” إىل خدمات بديلة يرى
املسيتخدمون أنهيا أكثير أمانيا
وخصوصيية ،مثيل (سييغنال)
و(تليجرام).
وخيالل األسيابيع الثالثية األوىل
من شهر يناير ،حمل  25مليون
شيخص عيى مسيتوى العاليم

تطبيق (تليجرام) عى هواتفهم،
فيميا اكتسيب “سييغنال” 7.5
ملييون مسيتخدم جدييد ،وفقا
ألرقيام نرشتهيا لجنة الشيؤون
الداخلية يف الربملان الربيطاني.
وترجيح بيانات أن هيذه األرقام
اتجهيت إىل هجير واتسياب ،يف
تراجيع غير مسيبوق بأعيداد
مستخدمي التطبيق.
ويف اململكية املتحدة عى سيبيل
املثال ،هبط (واتسآب) يف قائمة
أكثر التطبيقيات تنزيال يف بداية
يناير ،من املركز الثامن إىل الثالث
والعرشيين ،ويف املقابيل فيإن
تطبيق “سييغنال” الذي لم يكن
من بن أكثر ألف تطبيق تحميال
يف البيالد ،صعيد إىل املرتبة األوىل
خالل أيام يف الشهر نفسه.

انطلقيت أوىل حلقيات املوسيم الثانيي من
املسلسيل الشيهر “اللعبة” لهشيام ماجد
وشييكو ورانيا يوسيف التي انضمت أخرا ً
إىل فريق عمل املسلسيل عرب شاشة املنصة
اإللكرتونية شاهد ،ليكون أول عمل كوميدي
عى شاشة املنصة خريطتها يف عام .2021
تبيدأ حلقات املوسيم الثاني من املسلسيل
الشيهر “اللعبة” بظهور شخصية جديدة
ضمين األحداث وتجسيدها رانيا يوسيف،
وهيي الجيارة الجدييدة ملازو وويسيو ،أو
شييكو وهشام ،حيث سرتبطهما بعد فرتة
العديد من املواقف الكوميدية خالل العمل،
ويقيرر ميازو اليزواج بها ضمين األحداث
لتكون زوجته الثانية.هذا األمر عى عكس
سيوء الحظ الذي يواجهه شييكو يف حياته
بخصوص الزواج “عيى حد تعبره” ،لكنه
سييظهر يف العميل متزوجيا ً مين اثنتين،
األوىل مرنيا جمييل التيي ظهيرت معه يف
املوسم األول ،والثانية جارته الجديدة رانيا

تضمنيت املادتيان  ٢٨٥و ٢٨٦من قانون اصيول املحاكمات الجزائية
احكام املرسيوم الجمهوري الخاص بتنفيذ حكم االعدام بعد تصديق
محكمية التميييز االتحادية ،وليم تتطرق تلك املادتيان اىل تحديد مدة
زمنية ملصادقة رئاسة الجمهورية عى حكم االعدام واصدار املرسوم
الجمهوري الخاص بالتنفيذ ،فإننيا نقرتح تويل الربملان اعداد مقرتح
لتعدييل املادة  ٢٨٥من القانون السيالف بحيث تضياف فقرة جديدة
اىل تلك املادة لتكيون الفقرة (ج) بعد الفقرتن الواردتن يف تلك املادة،
والتي تضمنتا ما ييل :
ا -ييودع املحكوم عليه باالعدام يف السيجن حتى تتيم اجراءات تنفيذ
الحكم.
ب-ال ينفذ حكم االعدام إال بمرسوم جمهوري.
ويضياف مقرتح قانيون التعديل ليكيون الفقرة (ج) ،وعى الشيكل
اآلتي:
ج -تحدد مدة التزيد عى السيتة أشيهر للمصادقة ،واصدار املرسيوم
تقتض الرضورة خالف ذلك.
الجمهوري الخاص بتنفيذ االعدام ما لم
ِ
علما ً ان مدة السيتة اشيهر قابلة للتغير طبقا ً ملا يراه الربملان ،وعلما
ايضيا ان مقيرتح قانيون التعدييل يحتياج اىل االغلبية البسييطة من
الحارضيين ،فلو حرض  ١٧٠نائبا فإن ترشيعه يحتاج اىل تصويت ٨٦
نائبا فقط.

يوسف.
وستقدم رانيا يوسيف العديد من مشاهد
األكشين ضمين أحيداث العمل مين دون
االسيتعانة بدوبليرة ،فقيد أكيدت أنهيا
اسيتمتعت بهذه التجربة جيدا ً وتنتظر رد
فعل الجمهور بفارغ الصرب.
الجدير بالذكر أن املسلسيل تيدور أحداثه
َ
صديقي طفولة؛ وهما مازو وويسو
حول
تجمعهميا العديد من املواقيف الكوميدية
من خيالل تحدي كل منهميا اآلخر ،وكان
العمل قيد ُعيرض املوسيم األول منه عرب
شاشية شياهد قبل فرتة ،ثم ُعرض ثانيا ً
عيرب شاشية الييأم بيي يس يف رمضيان
املايض ،وحقق نسيبة مشياهدة عالية ما
جعيل إدارة القنياة تطليب تقديم موسيم
جدييد منيه لتعرضه حرصيا ً عرب شاشية
شياهد خارج املوسيم الرمضاني ،وتفكر
يف تقديميه يف خريطتهيا أيضا ً يف موسيم
رمضان .2021

تأجيل تصوير فيلم “القاهرة مكة”
لـ (منى زكي)

قررت النجمة منيى زكي تأجيل تصوير
فيلمها الجديد “القاهرة مكة” ،حتى
نهاية العيام الجاري إلنشيغالها
حاليا بتصوير املشياهد األخرة
من مسلسلها الرمضاني املقبل
“تقاطيع طيرق” ،للمخيرج
تامر محسن ،وبعدها ستدخل
تصويير فيلمهيا الجدييد مع
إياد نصار ونادين لبكي ،وعدد
مين النجيوم العيرب ،والفيليم
ييدور حيول عدد من األشيخاص
األصدقاء الذين يجتمعون ويدخلون
لعبة تكشف األرسار.
وتتنياول النجمة منى زكيي العديد من رصاعات
املرأة يف املجتميع املرصى خالل أحداث الفيلم ،والفيلم
مين تأليف محمد رجياء وإخراج هانيي خليفة ،ومن

إنتاج محمد حفظي.
ويف السياق نفسه ،يعرض ملنى زكي
حالييا ً فيلم “الصندوق األسيود”
والذي يحقيق أعى اإلييرادات،
حييث تخطيت إيراداتيه الي6
ماليين منيذ طرحيه حتيى
اآلن يف جمييع دور العيرض،
ويشيارك يف بطولتيه كل
مين الفنيان محميد فيراج،
ومصطفيى خاطير ،ورشييف
سيالمة ،وهال السيعيد وأسيماء
جالل ،قصة وإخيراج محمود كامل
وسييناريو وحوار أحميد الدهان وهيثم
الدهيان ،ومين إنتياج سيينرجي وأفيالم مرص
العامليية ،ونيو سيينرشي وتيدور أحداثيه يف إطار من
اإلثارة والتشويق.

تنبؤ صادم من “ذا سيمبسونز” يخص االنتخابات األمريكية !

مقرتح تعديل أحكام
املصادقة على اإلعدام

ملك أحمد زاهر تشارك والدها بطولة فيلم “الفارس”
تشارك الفنانة الشيابة ،ملك أحمد
زاهير ،والدهيا يف فيليم “الفارس”
الذى يعيد أوىل بطوالتيه املطلقة يف
عالم السيينما ،وتجسيد شيقيقته
ضمن األحداث ،ومن املقرر تصوير
أوىل مشياهده خالل الفيرتة املقبلة
بعيد اختيار االبطال املشيتاركن يف
العميل ،وحتيى اآلن إنضيم الفنان
حسين فهمي عى العمل وهو من
تأليف حسام موىس وإخراج رؤوف
عبدالعزيز وإنتاج أيمن يوسف .
فيلم “الفارس” ،يعد أوىل البطوالت
السيينمائية للنجيم أحميد زاهير،
ويقدمه املنتج أيمن يوسف خاصة
بعد النجاح الذي حققه االثنان معا
من خالل فيليم “زنزانة  ،”7والذي
عيرض يف نوفميرب امليايض وحقق
نجاحيا كبيرا ،فضال عين النجاح
الكبر الذي حققه النجم أحمد زاهر
مؤخرا خالل مسلسل “الربنس” ،يف
رمضان امليايض ،و”لؤليؤ” ،والذى
يعرض حاليا عى قناة .ON

وتشيارك أيضا الفنانية ملك أحمد
زاهير يف مسلسيل “لؤليؤ” اليذى
يعرض حاليا من إخراج محمد عبد
السيالم وإنتياج رشكة سيينرجى،
وهو بطولة ميى عمر ،أحمد زاهر،
نجيالء بيدر ،نرمن الفقيى ،محمد
الرشنوبيي ،ادوارد ،هييدى كيرم،
سلوى عثمان ،عماد زيادة ،حمدى

هيكل وعدد آخر من الفنانن.
يذكير أن آخير أعمال املنتيج أيمن
يوسف فيلم “زنزانة  ،”7من بطولة
أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبر
صيربي وإيهياب فهميي وأحميد
التهامي ومنة فضايل وغرهم ،من
تأليف حسام موىس ،وإخراج إبرام
نشأت.

البوستر األول لمسلسل “الناجية الوحيدة” لهدى حسين

كما جرت العيادة ،ومع كل حدث املتحيدة ،االربعاء امليايضّ ،
غصت  ،Futureتظهر شيخصية “ليزا”
عامليي أو أمركيي بيارز ،يخيرج مواقيع التواصيل االجتماعيي كرئيسية للواليات املتح ّدة ،ت ّدعي
ّ
ّ
جمهور سلسلة الكرتون الشهرة بالتعليقات التي تشير إىل أن “ذا أن إدارتهيا ورثت “أزمية ميزانية كشفت شبكة شاهد ورشكة  Eagle Filmsاملنتج جمال
بأن سيمبسونز” ّ
توقع يف املايض اللوك كبرة” ،ناهيك باختيارها معطفا ً
“ذا سيمبسيونز” بآراء ّ
تؤكد ّ
سينان عن البوسيرت األول للمسلسيل الخليجي املنتظر
ً
ً
ً
القائمن عليها سبق أن تنبّأوا بما اليذي سيتختاره نائبية الرئيس ،بنفسجيا طويال وعقدا من اللؤلؤ“ .الناجيية الوحيدة” لنجمة الخليج هدى حسين ،الذي
وهيو سيتايل شيبيه باليذي
كاماال هاريس ،لهذه املناسبة.
جرى.
انتهيى تصويره أخيرا ً يف الكويت ميع املخرجة
الحتفال
هاريس
اختارته
2000
عيام
حلقات
إحيدى
ففيي
احتفيال
وبعيد
السيياق،
هيذا
يف
هيا عبد السالم ،للمؤلفة منى النوفيل ،وهو
تنصيب جو بايدن رئيسا ً
التنصيب.
Bart
to
the
عنوان
حمليت
والتي
للواليات
عميل مؤلف مين  ٣٠حلقة سيينطلق
عرضه قريبا ً جدا ً عى شاهد.
درامي يحكي
اجتماعي
العمل
ّ
ّ
قصية امرأة تخيرج حيّة من
ميا زال جان ياميان بطل “الطائير املبكر” يثر ملسلسيله الجديد واألول هنياك ،بدأ بالحصول
حيادث حريق مروّع يطال
الجيدل فيور نرش صيوره ميع حبيبية إيطالية عى دروس مكثفة من أجل تعلم اسيتخدام
منزلهيا ويقيي عيى
جدييدة ُتدعى ديليتا لوتا البالغية من العمر  29السيف.ومن املقرر أن يبدأ تصوير مشاهد
عائلتهيا كاملية ،لتبدأ
عامياً ،بعدما نيرشت إحدى املجيالت اإليطالية املسلسيل يف البحر الكاريبيي ،وبعضها يف
أحيداث العميل التيي
صيورا َ خاصية تجمعهميا ،وإن كانيت بعيض ماليزيا واملكسييك أيضا ً يف شيهر سبتمرب
التقاريير الصحفيية قيد أكيدت يف ما بعيد أنها املقبيل.وكان جيان قد صوّر أخيرا ً إحدى
تقليب حيياة البطلة
ً
اسيتغلته من أجل أن تثر غرة حبيبها السابق ،الحميالت اإلعالنيية هنياك ملصلحة إحدى
عيى
رأسيا
لكن قيامها بنيرش صورة باقة ورد ضخمة من أشيهر ماركات “الباسيتا”.وكان قد تردد
عقيب ،فتدخل
داخيل غرفتهيا وعلقيت كاتبة “وجيدت الحب أخرا ً أن جان يامان قد حذف صوره التي
رصاعيات
أخيراً” ،أثار الجدل مجيددا ً بأنهيا تقصد جان تجمعه بصديقته ورشيكته يف مسلسل
وتعييش
ياميان اليذي بيدأ التحضير ملسلسيله اإليطايل “الطائر املبكر” ديميت أوزدمر عرب
أحداثيا ً
األول “القرصيان سياندوكان” فيور وصوليه صفحته الخاصة عى اإلنسيتغرام
هناك قبيل أييام قليلة.بمجرد أن اسيتقر جان بعد إعالن ديمييت عن عالقتها
مشوّقة
ياميان يف إيطاليا من أجل التحضيرات املبدئية العاطفية الجديدة.
تر بطها

بمن حولها وسط أحكامهم واتهاماتهم.
ييؤدي البطولة إىل جانيب هدى حسين ،مجموعة من
نجيوم الخلييج منهم :جميال الردهيان ،مليياء طارق،
محمد العلوي ،شيهاب حاجية ،سيلوى الجراش ،نوف
السلطان ،أوس الشطي وغرهم.

جان يامان يستعد لتجربة السيف في إيطاليا

تغريدات

عزت الشابندر

ايمن جادة

العودة التدرجيية خلاليا االرهاب النائمة
بقيــادة تنظيــم الدولــة وقدرتهــا على
التســلل َعربَ حم ّطات آمنــه والوصول اىل
عمق العاصمة بغداد يؤكد إتّساع الفجوة
يف وحــدة النســيج اجملتمعــي والوطــي
العراقي .
حقيقة بِرسم القيادات العراقية .
ملاذا ؟ وماهي ُس ُبل املعاجلة ؟
تومــاس توخيــل ســيكون املــدرب رقــم  ١٧يف
عهــد أبراموفيتــش مالك تشلســي املســتمر منذ
 ١٨عامــاً بعد إقالــة فرانك المبــارد اليت أثارت
استياءاً واسعاً يف أوســاط أنصار النادي والصحافة
الربيطانية  ،رقم قياســي ســليب مل تتمكن حتى
األنديــة العربيــة من حتقيقــه !  ..حيدث ذلك
عندما يتكلم املال ويغيب الفكر !

روبي تقدم أغنية عن الفراق
في ألبومها الجديد
تتعياون املطربية روبيي ألول ميرة مع
الشياعر حسيام سيعيد يف أغنية ضمن
ألبومهيا الجدييد ،وهيي تحميل طابع
دراميا وهي مين ألحان خاليد حلمي،
وتوزيع املوسيقي أحمد إبراهيم ،وقال
مؤلف األغنية حسيام سيعيد :روبي
تتحدث من خالل األغنية “الفراق”
بشيكل جديد وقد تكيون مفاجأة
للجمهيور ،معر ًبيا عين أمنياته
أن تنال إعجياب الجمهور عند
طرحها.
أغيان،
6
األلبيوم
ويتضمين
ٍ
تتعياون فيهيا روبيي ميع
الشياعر أيمن بهحت قمر
وتوزييع أحميد إبراهييم
وتوميا وألحيان محميد

يحييى ،والتي تعيود به روبيي للغناء مرة
أخرى بعد ابتعادها فرتة كبرة عن إصدار
أغيان جدييدة والتيي كانت بوابية تعارف
ٍ
الجمهور عليها.
وتشيارك روبي يف بطولة مسلسيل “شقة
 ”6إخراج محمود كاميل ،وهو من نوعية
أعميال اليي 15حلقية للعرض عيى إحدى
املنصيات الرقميية خيالل الفيرتة املقبلة،
وتيدور أحداثيه يف أجيواء مين التشيويق
والرعب.
كما تسيتعد الفنانة روبيي لتحضر فيلم
جدييد بعنوان “شيغل خواجيات” ،تأليف
شادي سيالمة ،وجاري عقد جلسات عمل
الختييار فرييق العمل الذى يشيارك روبي
يف البطولية ،ومن املقرر انطيالق تصويره
خالل الفرتة املقبلة بعد التعاقد النجوم.

