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بغداد/ متابعة الزوراء:
أك�دت املمثل�ة الخاص�ة لألم�ن الع�ام 
لألم�م املتحدة يف الع�راق، جينن هينيس 
بالس�خارت، ام�س الثالث�اء، أن املرج�ع 
األعىل السيد السيستاني شّدد عىل أهمية 
التصوي�ت يف االنتخابات بحرية ودون أي 
ضغوط.وقالت بالس�خارت، يف كلمة لها 
بجلسة مجلس األمن التابع لألمم املتحدة: 
إن “املرجع األعىل السيد عيل السيستاني 

أكد أهمية التصويت يف االنتخابات بحرية 
ودون أي ضغ�وط، وش�دد ع�ىل رضورة 
واملراقبة”.وأضافت  والش�فافية  النزاهة 
أن “األم�م املتح�دة ترح�ب بانخف�اض 
الهجمات ع�ىل البعثات الدبلوماس�ية يف 
العراق”. مبينة أن “انخفاض مس�تويات 
العنف يف العراق بشكل كبري أمر مشجع”.

وش�ددت عىل “أهمية استمرار املباحثات 
بن بغداد وأربيل”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت خلي�ة الصق�ور االس�تخبارية يف 
وزارة الداخلي�ة العراقية، ام�س الثالثاء، 
اعتق�ال 11 ألف ش�خص بته�م إرهابية 
وجنائي�ة خ�الل ال��10 أش�هر املاضية.

وق�ال مدير الخلية )أب�و عيل البرصي( يف 
ترصي�ح صحف�ي: إن “عن�ارص املديرية 
والخلية استطاعوا خالل الشهور العرشة 
املاضي�ة اعتق�ال نح�و 11 ال�ف مته�م 
مطلوب بارتكاب جرائم ارهابية وجنائية 
والقت�ل والتزوي�ر واالبت�زاز اإللكرتون�ي 
واملخدرات”.واض�اف املدير العام للخلية: 
إن »االرهابي�ن نف�ذوا بتاري�خ 12 / 11 

/2020 عملي�ة اس�تهدفت ب�رج املراقبة 
للجي�ش يف منطقة الزيدان، اس�فرت عن 
استش�هاد جندي من الفرقة العس�كرية 
املاس�كة ل�الرض يف قض�اء أب�و غريب«.

واضاف البرصي انه »بعد 6 س�اعات من 
الهجوم نفذت عملية امنية بالتنسيق مع 
قيادة العمليات املشرتكة وطريان الجيش 
وقوات من الفرقة 17 بإرشاف القائد العام 
الكاظمي،  املس�لحة مصطف�ى  للق�وات 
ووزي�ر الداخلية عثم�ان الغانمي، وتمت 
مط�اردة االرهابي�ن وقتله�م يف منطقة 
الزيدان نفس�ها، وعثر عىل جثثهم ملقاة 

يف املستنقعات اآلسنة«.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
دعا الرئي�س األمريكي، دونال�د ترامب، 
فريق�ه للتعاون يف املرحلة االنتقالية مع 
املرشح الديمقراطي للرئاسة األمريكية، 
جو بايدن، متعهدا ب�”مواصلة القتال”.

وكت�ب ترامب عىل “تويرت”: “س�نقاتل، 
وأعتقد أننا س�ننترص! وم�ع ذلك، ومن 
أج�ل مصلح�ة بل�دي، أويص ب�أن تقوم 
إمي�يل وفريقه�ا بم�ا يج�ب القي�ام به 

فيما يتعلق بالربوتوك�والت األولية، وقد 
طلبت من فريقي أن يفعل اليشء ذاته”.

وأض�اف: “أود أن أش�كر إمييل موريف يف 
وكال�ة الخدم�ات العام�ة ع�ىل تفانيها 
الثاب�ت ووالئه�ا لبلدن�ا.. لق�د تعرضت 
للمضايقة والتهديد وس�وء املعاملة، وال 
أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو 

ملوظفي الوكالة”.

موسكو/ متابعة الزوراء:
باللق�اح  الخ�اص  الحس�اب  أعل�ن 
ع�ىل   ،”V  – “س�بوتنيك  ال�رويس 
موق�ع “تويرت”، ع�ن النتائج املؤقتة 
للدراسات التي تجرى عىل اللقاح بعد 
م�رور 42 يوم�ا من إعط�اء الجرعة 
األوىل منه، فيما ذكر املوقع الرس�مي 
للقاح “س�بوتنيك-V” ض�د كورونا، 
أن س�عر جرعة اللقاح للمس�تهلكن 

األجانب سيكون أقل من 10 دوالرات.
وقد أسفرت النتائج املؤقتة للدراسات 
ع�ن فعالي�ة اللق�اح بنس�بة 95%، 
ب�رشط أن يتلقى الش�خص الجرعة 
الثانية من اللقاح. وأشارت النتائج إىل 
أن فعالية “س�بوتنيك – V” كانت قد 
وصل�ت يف اليوم 28 من تلقي الجرعة 
األوىل )اليوم السابع من تلقي الجرعة 
الثانية( إىل %91.4، لكنها بلغت 95% 

يف اليوم 42، بعد الجرعة األوىل )اليوم 
21 بعد الجرعة الثانية(، بعدما يكون 
املتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة 
مناعي�ة مس�تقرة.يف غض�ون ذل�ك، 
ذكر بي�ان نرش عىل املوقع الرس�مي 
 ”V-س�بوتنيك“ بلق�اح  الخ�اص 
ال�رويس ض�د ف�ريوس كورون�ا، أن 
س�عر جرع�ة اللق�اح للمس�تهلكن 
األجانب سيكون أقل من 10 دوالرات.

وعلم�ا أن التطعيم يتطلب اس�تخدام 
جرعتن من اللقاح، س�تكون تكلفته 
للمستهلك األجنبي بحدود 20 دوالرا، 
ما يعني أنه سيكون أرخص مرتن أو 
ثالث مرات من اللقاحات األخرى ذات 
مستوى الفعالية املماثل. وأكد البيان 
التطعي�م  س�يتلقون  املواطن�ن  أن 
باللق�اح مجان�ا. وأش�ار البي�ان إىل: 
أن االتفاق�ات املربمة ب�ن الصندوق 

الرويس لالس�تثمار ورشكات األدوية 
األجنبية الرائدة تتيح إنتاج ما يكفي 
لتطعيم أكثر من 500 مليون شخص 
يف ع�ام 2021. مضيفا: أن الصندوق 
ينظ�ر يف طلبيات إضافية تقدمت بها 
بعض الدول وال�رشكات لزيادة إنتاج 
اللق�اح. وس�يبدأ توري�د أول دفعات 
من لق�اح “س�بوتنيك” إىل الخارج يف 

كانون الثاني املقبل.

بغداد/ الزوراء:
ح�ذر نقي�ب الصحفي�ن العراقين، رئي�س اتحاد 
الصحفين الع�رب، مؤيد الالمي، امس الثالثاء، من 
تداعيات اقرار قانون جرائم املعلوماتية، وفيما اكد 
ان القانون فيه مخالفات دس�تورية واضحة، اشار 
اىل ان القان�ون يس�تهدف جمي�ع املواطنن، وليس 
الصحفيون فقط، وإنما حتى املس�ؤولون واعضاء 
مجلس النواب .وقال الالمي يف حديث متلفز تابعته 

»ال�زوراء«: ان�ه يج�ب ان تك�ون هن�اك مراجع�ة 
ومناقشة مستفيضة لجميع فقرات قانون الجرائم 
املعلوماتي�ة، الن القان�ون كتب قبل 10 س�نوات يف 
وقت لم توجد فيه التطبيقات االلكرتونية إال املواقع 
االخبارية.واض�اف: ان القان�ون تضم�ن نصوص�ا 
خطرية عىل س�بيل املثال الس�جن م�دى الحياة ملن 
ييسء لسمعة البالد ومن يتسبب بأذية النظام املايل، 
وهن�ا لم يعرف ما هي س�معة الب�الد واذية النظام 

امل�ايل، باالضاف�ة اىل الفق�رات االخ�رى الخط�رية.
وتابع: س�نعمل مع مجلس الن�واب عىل تغيري هذه 
النقاط فإن نجحنا فه�ذا يعني جيدا، وان لم ننجح 
ف�إن القانون اصال مخال�ف للم�ادة 38 اوال وثانيا 
من الدس�تور التي تنص عىل حرية ال�رأي والتعبري 
والطباعة والنرش، ولم يأخذها املرشع بنظر االعتبار 
يف القانون .واش�ار الالمي اىل: ان القانون يستهدف 
جمي�ع املواطنن ولي�س الصحفيون فق�ط، وإنما 

حتى املس�ؤولون واعضاء مجلس النواب. مبينا: ان 
القانون سيورط مجلس القضاء النه ستكون هناك 
آالف الدعاوى س�رتفع يوميا، ما يجع�ل القضاة يف 
ورطة، وتك�ون جميع مرافعاتهم بش�أن القانون.
ومىض بالق�ول: كان يفرتض ترشي�ع قانون يدين 
من ييسء ألعراض الن�اس وخصوصياتهم بفقرات 
واضح�ة، بدال من ترشيع هذا القانون الذي ال يوجد 

له مثيل يف جميع دول العالم.

بغداد/ الزوراء:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
الثالثاء، املوق�ف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املس�تجد يف الع�راق، وفيما اكدت 
تس�جيل  2292 اصابة جديدة و35 حالة 

وفاة وش�فاء 2130 حالة، ح�ددت دائرتا 
صح�ة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 
املناطق.وذك�رت  حس�ب  لالصاب�ات 
ال�وزارة يف وثيق�ة تلقتها »ال�زوراء«: ان 
ع�دد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس: 

26504، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 
3319514، مبينة انه تم تس�جيل  2292 
اصاب�ة جدي�دة و35 حالة وفاة وش�فاء 
ان ع�دد ح�االت  2130 حالة.واضاف�ت: 
الشفاء الكيل: 469784 )87.0%(، اما عدد 

ح�االت االصابات ال�كيل: 539749، بينما 
عدد الحاالت التي تح�ت العالج: 57934، 
يف حن ع�دد الح�االت الراق�دة يف العناية 
املركزة: 365، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 
12031.من جهته، اعلن مدير عام صحة 

بغ�داد الرصاف�ة، عب�د الغني الس�اعدي، 
بف�ريوس  جدي�دة  اصاب�ة   93 تس�جيل 
كورون�ا بينها 41 اصابة ش�خصت خالل 

الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

الالمي: القانون يستهدف مجيع املواطنني وليس الصحفيون فقط وحتى املسؤولون وأعضاء جملس النواب

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ 539 ألفا والشفاء تالمس الـ 470 ألفا

أكد أن قانون جرائم املعلوماتية فيه خمالفات دستورية واضحة

بغداد/ الزوراء:
س�جلت أس�عار النف�ط، ام�س الثالث�اء، أع�ىل 
مس�توياتها من�ذ آذار/ م�ارس ليس�جل برن�ت 
ف�وق 46 دوالراً ، حيث حفزت أنباء عن مرش�ح 
واع�د ثال�ث لق�اح ضد ف�ريوس كورون�ا اآلمال 
بتع�ايف أرسع يف الطل�ب ع�ىل النفط.وارتفع�ت 
العق�ود اآلجلة لخام برنت 43 س�نًتا، أو 0.90%، 
إىل 46.49 دوالًرا للربميل بحلول الس�اعة 05:30 
بتوقي�ت غرينت�ش، بينم�ا أض�اف خ�ام غ�رب 
تكس�اس الوسيط األمريكي 45 س�نًتا، أو 1.1% 
الخام�ن  وكال  للربمي�ل..  دوالًرا   43.51 إىل   ،
ارتف�ع إىل أعىل مس�توى لهم�ا منذ أوائ�ل آذار، 
واستقر كال الخامن القياس�ين للنفط مرتفعا 
بنح�و %2 ي�وم االثنن بع�د ارتفاع�ه بنحو 5% 
األس�بوع املايض.وق�ال، س�تيفن إيني�س، كبري 

املحللن االسرتاتيجين لألسواق العاملية يف رشكة 
الخدم�ات املالي�ة أك�يس: “إن التق�دم املحرز يف 
تطوي�ر وتوزيع لق�اح يزيل املخاط�رة يف طريق 
sA  العودة إىل أس�واق النفط الطبيعية”.وقالت
 COVIDs19 ي�وم اإلثنن، إن لقاح ، traZeneca
كان فع�االً بنس�بة %70 يف التج�ارب املحوري�ة، 
ويمكن أن يكون فعاالً بنسبة تصل إىل %90، مما 
يمن�ح الحرب العاملية ضد الوباء العاملي س�الًحا 
جدي�ًدا ثالًثا يمك�ن أن يكون أرخ�ص يف صنعه، 
وأسهل يف التوزيع وأرسع يف االستخدام. كما ركز 
التجار عىل أسبوع من االجتماعات الفنية ألوبك 
وحلفائه�ا للتمهيد لالجتماع الوزاري األس�بوع 
املقب�ل، والذي من املقرر أن يناق�ش تمديد قيود 
إنتاج النفط إىل العام املقبل بسبب ضعف الطلب 

.COVIDs19 وسط املوجة الثانية من

بغداد/ متابعة الزوراء:
أف�اد املدي�ر اإلقليمي ألوروب�ا يف منظمة الصحة 
العاملية، هانز كلوغي، امس الثالثاء، بأن شخصا 
واح�دا يموت كل 17 ثاني�ة يف املنطقة األوروبية 
بس�بب اإلصابة بفريوس “كوفيدs19”، مش�ريا 
إىل أن متوس�ط ع�دد املتوف�ن يف أوروب�ا يومي�ا 
يبل�غ 4.5 ألف ش�خص.وقال كلوغ�ي، يف إيجاز 
إعالم�ي ع�رب اإلنرتن�ت: “يف املنطق�ة األوروبية، 
يموت شخص واحد كل 17 ثانية بسبب اإلصابة 
ب��”كوفي�دs19”. وكلما قررنا )زدن�ا( االلتزام 
بتنفي�ذ التوصي�ات لوق�ف انتش�ار املعلوم�ات 
sاملضلل�ة، ومحارب�ة اإلنكار )لف�ريوس “كوفيد

19”(، فإنن�ا نس�اهم يف الوقاي�ة م�ن الوفي�ات 
الناجم�ة عن اإلصاب�ة ب��”كوفيدs19”.وأش�ار 

كلوغ�ي إىل: أن�ه حالًي�ا يف أوروبا يبلغ متوس�ط 
عدد املتوفن من “كوفيدs19” 4.5 ألف ش�خص 
يوميا... وبإمكاننا أن نتجنب فرض نظام الحجر 
الصحي العام إذا بذلنا جميعنا جهوًدا”.يذكر أنه 
وفق�ا للمدير اإلقليمي ألوروبا يف منظمة الصحة 
العاملية، فإن ارتداء األقنعة الواقية ليس دواًء لكل 
داء، لكنه مهم للغاية يف مكافحة تفيش العدوى، 
ويج�ب اس�تخدامه جنًبا إىل جنب م�ع إجراءات 
أخرى.ووفقا إلحصائيات منظمة الصحة العاملية 
فق�د تجاوز عدد املصابن بف�ريوس كورونا منذ 
انتش�اره 58 ملي�ون و226 أل�ف ش�خص، فيما 
بلغ ع�دد الوفيات أكثر من ملي�ون و381 حالة، 
باإلضافة إىل ذل�ك بلغ عدد املتعافن أكثر من 37 

مليون و280 ألف شخص.

الرتبية النيابية لـ          : املوافقة جاءت بناًء على طلب رمسي قدم من قبلنا إلعطاء فرصة جديدة للطلبة
جملس الوزراء يوافق على اعتماد امتحان الدور الثالث للسادس اإلعدادي

الزوراء/ حسن فالح:
واف�ق مجل�س ال�وزراء ع�ىل اعتماد 
للصف�وف  الثال�ث  ال�دور  امتح�ان 
املنتهي�ة )الس�ادس االع�دادي( للعام 
ال�درايس 2019 – 2020، وفيما اكدت 
لجن�ة الرتبي�ة والتعلي�م النيابي�ة ان 
املوافق�ة ج�اءت بناًء ع�ىل طلب قدم 
م�ن قبلن�ا اىل وزارة الرتبي�ة إلعط�اء 
فرص�ة اخ�رى للطلب�ة يف ظ�ل العام 
الدرايس االس�تثنائي، حددت اس�باب 
ارتفاع نس�بة النجاح يف الدورين االول 

والثاني.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الرتبي�ة تلقت�ه 
“الزوراء”: ان�ه بناًء عىل ما تم عرضه 
م�ن قب�ل وزي�ر الرتبي�ة، ع�يل حميد 
الدليم�ي، يف جلس�ة مجلس ال�وزراء، 
امس الثالثاء، حصلت موافقة مجلس 
ال�وزراء ع�ىل اعتم�اد امتح�ان الدور 
الثالث للصف�وف املنتهية للعام الحايل 
)2020s2019(.وأش�ار البيان اىل: ان 
موعد وآلية االمتحان س�يتم تحديدها 
يف وق�ت الحق .من جهت�ه، قال رئيس 
لجنة الرتبية والتعليم النيابية، النائب 
قيص اليارسي، يف حديث ل�”الزوراء”: 
ان موافق�ة مجلس الوزراء عىل اجراء 
امتح�ان دور ثال�ث لطلبة الس�ادس 
االعدادي يأتي بعد تقديم طلب رسمي 
من قبل لجنة الرتبية النيابية اىل وزارة 
الرتبية من اج�ل اعطاء فرصة جديدة 
للطلب�ة ألداء امتح�ان ال�دور الثالث.

واض�اف: ان العام الدرايس الحايل كان 
عام�ا اس�تثنائيا نظرا ملا ش�هده البلد 
من ظروف خاصة تمثلت بالتظاهرات 
ومن ثم جائحة كورونا التي تعثر فيها 
النظ�ام التعليم�ي من ناحي�ة انتظام 
وزارة  ان  وغريه.واوض�ح:  ال�دوام 
الرتبية اتخذت قرارات كانت بالتنسيق 

واملش�اورة مع لجن�ة الرتبية والتعليم 
النيابي�ة إلكمال العام ال�درايس وعدم 
ضياع الس�نة الدراس�ية ع�ىل الطلبة 
م�ن ناحية اط�الق التعليم االلكرتوني 
م�ع  الجائح�ة  ظ�ل  يف  واالختب�ارات 
االلتزام باالجراءات الصحية الوقائية.
واش�ار اىل: ان الطلب�ة عان�وا كث�ريا 

خ�الل العام ال�درايس الحايل ال س�يما 
املراح�ل املنتهي�ة، مم�ا يتطل�ب م�ن 
السلطات ان تراعي ظروفهم. مؤكدا: 
ان ال�وزارة ارت�أت تقلي�ص املناه�ج 
وبعض امل�واد والتكيف م�ع الظروف 
بغي�ة ع�دم ضياع الس�نة الدراس�ية.
وتاب�ع: ان نتائ�ج الس�ادس االعدادي 

للع�ام الح�ايل ش�هدت نس�بة نج�اح 
عالي�ة ومعدالت كبرية، وهذا يرجع اىل 
التسهيالت التي قدمتها وزارة الرتبية 
وبناًء ع�ىل املقرتحات املقدمة من قبل 
لجنة الرتبي�ة النيابية لتهيئة الظروف 
املالئم�ة للطلب�ة إلج�راء االمتحانات، 
فضال عن تأجيل االمتحانات ألكثر من 
م�رة، ما اعطى وقت�ا للطلبة من اجل 
الدراس�ة واج�راء االمتحانات.ولف�ت 
اىل: انه بعد اعالن نتائ�ج الدور الثاني 
تصاع�دت املطالبات من قب�ل الطلبة 
وذويه�م بإطالق امتحانات دور ثالث. 
مبين�ا: ان لجنة الرتبية النيابية قدمت 
طلبا رس�ميا اىل وزارة الرتبية من اجل 
اط�الق امتحان�ات دور ثال�ث إلعطاء 
فرص�ة جدي�دة للطلب�ة يف ظ�ل العام 
الدرايس الحايل االستثنائي.واطلق عدد 
من طلبة الس�ادس االعدادي الراسبن 
بامتحان�ات ال�دور الثان�ي يف مواق�ع 
التواصل االجتماعي هاشتاغ #الدور_
الثالث_مطلبن�ا للمطالبة بإطالق دور 
ثال�ث له�م واعطائهم فرص�ة جديدة 
الظ�روف  ظ�ل  يف  االمتحان�ات  ألداء 
االس�تثنائية الراهنة.وق�د طالب عدد 
م�ن التدريس�ين ايض�ا وزارة الرتبية 
بإعط�اء فرصة جدي�دة للطلبة الذين 
ل�م يفلح�وا يف الدوري�ن االول والثاني 
بسبب ما ش�هده العام الدرايس الحايل 
من تلك�ؤات ع�دة جعل�ت الطالب لم 

يدرس املواد بشكل جيد.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ متابعة الزوراء:
العبادي،  حيدر  بزعامة  »النرص«  ائتالف  اعلن 
امس الثالثاء، إن زعيمه يتمتع ب�«صحة جيدة«، 
بفريوس  بإصابته  أفادت  معلومات  عىل  رداً 
ترصيح  يف  باالئتالف  مصدر  كورونا.وقال 
تدهور  عن  تحدثت  التي  األنباء  إن  صحفي: 
الحالة الصحية للعبادي نتيجة إصابته بفريوس 
كورونا غري صحيحة.وأضاف: أن العبادي أجرى 
مالمس  أنه  تبن  أن  بعد  الالزمة  الفحوصات 
ملصاب بالفريوس، وجاءت النتيجة سلبية. وقال 

إن العبادي »يتمتع بحالة صحية جيدة«.

بعد مالمسته مصابا ..ائتالف »النصر« 
يعلن عدم إصابة العبادي بكورونا

بالسخارت: السيد السيستاني شّدد على أهمية 
التصويت يف االنتخابات حبرية ودون أي ضغوط

اعتقال 11 ألف شخص بتهم إرهابية 
وجنائية خالل 10 أشهر يف العراق

ترامب يوجه فريقه للتعاون يف 
املرحلة االنتقالية لبايدن

حالة وفاة كل 17 ثانية... إحصائية خميفة خام برنت يسجل أعلى مستوياته منذ آذار
لضحايا كورونا يف أوروبا

املالية النيابية: ال حاجة لقانون اقرتاض جديد لتمويل نفقات انتخابات جملس النواب

ص 6الدولي السابق حسني سعيد يكشف كواليس عرض ريال مدريد للعب معه 

ص 2

أكد أن العراق سيحصل على عقار يكفي لـ٨ ماليني نسمة 

وزير الثقافة: جملس الوزراء صّوت على عدم تعيني من 
يثبت ارتكابه الرشى واالختالس بدرجة مدير عام صعودا

الزوراء/ دريد سلمان:
أعل�ن املتح�دث باس�م مجلس ال�وزراء 
وزي�ر الثقاف�ة، حس�ن ناظ�م، أم�س 
الثالثاء، أن العراق س�يحصل عىل عقار 
يكفي ل�8 مالين نس�مة، وفيما أكد ان 
مجل�س الوزراء صّوت ع�ىل عدم تعين 
م�ن يثب�ت ارتكاب�ه ال�رىش واالختالس 
بدرج�ة مدي�ر ع�ام صع�ودا، اش�ار اىل 
دور  ع�ىل  واف�ق  ال�وزراء  مجل�س  ان 
ثال�ث للصف�وف املنتهية.وق�ال ناظ�م 
يف املؤتم�ر الصحف�ي االس�بوعي ال�ذي 
حرضته »ال�زوراء«: إن الحكومة تعول 
عىل املش�اريع االستثمارية، وتعمل عرب 
االستثمار وتيس�ريه لتعظيم اإليرادات. 
وبخص�وص الوض�ع الوبائ�ي يف البلد، 
ق�ال وزي�ر الثقاف�ة: إن وزي�ر الصحة 
قدم خالل جلسة مجلس الوزراء عرضاً 
مفص�اًل ملس�تجدات جائح�ة كورون�ا. 
مشريا اىل حصول توصية بدخول العراق 
يف التزام�ات مالي�ة م�ع رشكات أخرى 
منتجة للق�اح كورونا ملا يضمن تغطية 
الفئ�ات غري العرشي�ن باملئ�ة، والعراق 
س�يحصل عىل كميات عقار تكفي ل�8 
مالين نس�مة. وأكد الوزير تأمن عودة 
25 ألف نازح خالل ش�هر واحد. مشريا 
اىل وضع خطة إلغالق مخيمات النازحن 

يف كردس�تان مطلع العام املقبل. وتابع: 
أن مجل�س ال�وزراء ص�وت ع�ىل قي�ام 
وزارة النقل بتنفي�ذ الطريق الرابط بن 
ميناء الف�او الكبري وأم قرص. مبينا: أن 
مجل�س الوزراء صّوت ع�ىل عدم تعين 
م�ن يثب�ت ارتكاب�ه ال�رىش واالختالس 
بدرج�ة مدي�ر ع�ام صع�ودا، حت�ى لو 
كان مش�موالً بقان�ون العف�و الع�ام. 
وبن: أن جلس�ة مجلس الوزراء املقبلة 
س�تخصص ملناقش�ة مس�ودة قان�ون 
املوازن�ة فقط، مؤكدا أن مجلس الوزراء 
ص�وت ع�ىل التقري�ر الس�نوي الثال�ث 
ملجلس مكافحة غس�ل األموال وتمويل 
اإلرهاب.وفيم�ا يتعل�ق باالس�تعدادات 
الجارية لالنتخابات املبكرة، قال الوزير: 
إن عملية تسجيل البطاقات البايومرتية 
وصلت إىل نس�بة ستن يف املئة.وبالشأن 
الرتب�وي، قال الوزي�ر: إن طلبة املراحل 
املنتهي�ة س�يكون له�م دور ثال�ث بعد 
حص�ول موافقة مجل�س ال�وزراء. أما 
فيما يتعلق بق�رار االعفاءات الرضيبية 
الذي أث�ار ردود فعل رافضة، أكد الوزير 
الفق�رة  مراجع�ة  م�ن  الب�د  بالق�ول: 
الع�ارشة من قانون االق�رتاض املتعلقة 

بإلغاء اإلعفاءات الجمركية.

مركز “غاماليا” يعلن أن فعالية “سبوتنيك - V” جتاوزت الـ 95 % 
سعر جرعة اللقاح للمستهلكني أقل من 10 دوالرات

بغداد/ الزوراء:
أكدت مديرية املرور العامة، امس الثالثاء، استئناف ترويج معامالت تجديد السنوية 
وإجازة السوق خالل األيام املقبلة.وقال ضابط عالقات وإعالم مديرية املرور العامة، 
طارق  اللواء  العامة  املرور  مدير  توجيهات  »بحسب  إنه  الوائيل:  محمد  حيدر  الرائد 
السنويات  تجديد  معامالت  برتويج  مؤقت  بشكل  العمل  إيقاف  تم  فقد  اسماعيل، 
وإجازات السوق«، وخالل األيام القليلة املقبلة سيتم استئناف عمل معامالت التجديد«.

التي  املواعيد  وبحسب  االلكرتوني،  النظام  عىل  سيبقى  التقديم  أن«  الوائيل  وأوضح 
سيتم ارسالها إىل املقدمن عىل التجديد، وباآللية نفسها يف مجمعات التسجيل«.ووجه 
بغداد  يف  املرورية  املفارز  يف وقت سابق،  اسماعيل،  اللواء طارق  العامة،  املرور  مدير 
تجديد  عدم  السوق،  إجازة  تجديد  )عدم  مخالفتي  عىل  املحاسبة  بعدم  واملحافظات 

سنوية املركبة(«، مشرياً إىل »توقف ترويج معامالت التجديد يف مجمعات التسجيل«.

املرور: استئناف ترويج معامالت جتديد 
السنوية واإلجازة قريبا

نص جلسة جملس الوزراء ص2 



الكاظمي يقر بوجود مشاكل يف قانون االقرتاض ويؤكد ضرورة أن تكون األولوية 
لالستثمار بتنفيذ املشاريع

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ 539 ألفا والشفاء تالمس الـ 470 ألفا

املالية النيابية: ال حاجة لقانون اقرتاض جديد لتمويل نفقات انتخابات جملس النواب 

إثيوبيا: عدد كبري من قوات إقليم تيغراي بدأ يف االستسالم قبل انتهاء املهلة

بغداد الزوراء:
اتفق وزير التعليم العايل والبحث العلمي، 
العراق،  يف  الرتكي  والسفري  نبيل كاظم، 
أهمية  عىل  الثالثاء،  امس  يلدز،  فاتح 
وزيادة  بالجامعات  املتبادل  االعرتاف 

املنح الدراسية للطلبة العراقيني.
يف  التعليم  وزارة  يف  اإلعالم  دائرة  وقالت 
إن  منه:  نسخة  الزوراء«   « تلقت  بيان 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  »وزير 
استقبل  الصاحب،  عبد  كاظم  نبيل 
يلد،ز  فاتح  بغداد،  يف  الرتكي  السفري 
وناقشا مرشوع إنشاء الجامعة الرتكية 
للطلبة  الدراسية  واملنح  العراقية 

العراقيني«.
استعرضا  »الجانبني  أن  البيان  وأضاف 
االختصاصات العلمية التي يرغب الطلبة 
العراقيون بااللتحاق بها من خالل املنح 
الرتكي  الطرف  يقدمها  التي  والزماالت 
وزارة  ترسمها  التي  األولوية  وحسب 
التعليم العايل والبحث العلمي العراقية«.

رضورة  عىل  »أكدا  الطرفني  أن  وتابع 

التعليم  مجال  يف  التعاون  أوارص  تقوية 
العايل من خالل زيادة عدد املنح الرتكية 
من  ترسل  التي  الدراسية  والبعثات 
الحكومة العراقية اىل تركيا، واتفقا عىل 
يف  بالجامعات  املتبادل  االعرتاف  أهمية 
كال البلدين عىل وفق السياقات املعتمدة 

يف إجراءات معادلة الشهادة«.
عن  للبيان،  وفقاً  التعليم،  وزير  وأعرب 
يواجهها  التي  املعوقات  بتذليل  »أمله 
الرتكية  الجامعات  يف  العراقي  الطالب 

وتسهيل إجراءات اإلقامة«.
بالده  »دعم  إىل  يلدز  أشار  جانبه،  من 
واستعدادها لتقديم كل ما تستطيع من 
العايل  التعليم  تطوير  شأنه  من  تعاون 
العراق«،  يف  األكاديمية  واملؤسسات 
وسلم السفري الرتكي »رسالة من رئيس 
هيئة التعليم العايل الرتكي ووزير العلوم 
نبيل  الوزير،  إىل  الرتكي  والتكنولوجيا 
كاظم عبد الصاحب، لفتح آفاق التعاون 
العلمي املشرتك وتبادل األساتذة وتحقيق 

الورش العلمية وتبادل الخربات«.

بغداد/ الزوراء:
املايض،  للشهر  املتحققة  النفطية  وااليرادات  الصادرات  حجم  النفط  وزارة  اعلنت 

فيما اوضحت ان حجم االيرادات بلغت اكثر من 3 مليارات و300 مليون دوالر.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان مجموع الصادرات النفطية وااليرادات 
املتحققة لشهر ترشين االول املايض، بحسب االحصائية النهائية الصادرة من رشكة 
 )89( الخام  النفط  من  الصادرات  كمية  بلغت  )سومـو(،  العراقية  النفط  تسويق 
مليوناً و) 153( الفا و)932( برميال )تسعة وثمانني مليونا ومائة وثالثة وخمسني 
الفا وتسعمائة واثنني وثالثني برميال(، بإيرادات بلغت  )3( مليارات و)456 ( مليونا 
وستمائة  مليوناً   وخمسني  وستة  واربعمائة  مليارات  ثالث   ( دوالر  الف  و)680( 

وثمانني الف دوالر(.
واضافت: ان مجموع الكميات املصدرة من النفط الخام لشهر ترشين االول املايض 
و  الفا  و)23(  مليونا   )86( بلغت  العراق   وجنوب  وسط  يف  النفطية  الحقول  من 
)204( براميل ، بإيرادات بلغت )3( مليارات و)341 ( مليونا  و)307( االف دوالر 
مليونني   )2( جيهان  ميناء  عرب  كركوك  نفط  من  املصدرة  الكميات  كانت  فيما   ،
الفا و)980(  بلغت )109( ماليني و)17(  بإيرادات   ، الفا و)637( برميال  و)867( 
دوالرا، وبلغ معدل الكميات املصدرة إىل االردن  )263( الفا و)91( برميال بإيرادات 
الواحد  الربميل  سعر  معدل  وبلغ  دوالرا،  و)714(  الفا  و)354(  ماليني   )6  ( بلغت 

)38.772( دوالراً.
واشارت اىل: ان الكميات املصدرة تم تحميلها من قبل )29( رشكة عاملية مختلفة 
الجنسيات، من موانئ البرصة وخور العمية والعوامات االحادية عىل الخليج وميناء 

جيهان الرتكي.
يذكر ان الوزارة، ومن خالل ايمانها بإطالع الشعب عىل عمليات التصدير وااليرادات 

املتحققة منه، اتخذت هذا االجراء الشهري .

بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  أقر 
الكاظمي، امس الثالثاء، بوجود مشاكل 
اكد  االقرتاض، وفيما  واخطاء يف قانون 
عىل رضورة ان تكون االولوية لالستثمار 
يف تنفيذ املشاريع، وجه مجلس الوزراء 
بتنفيذ الطريق الرابط بني ميناءي الفاو 
وزارة  ،وتكليف  فورا  قرص  وأم  الكبري 
التعليم العايل لحسم قانون هيئة البحث 

العلمي مع مجلس الدولة.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف 
بيان تلقته »الزوراء«: ان مجلس الوزراء، 
رئيس  برئاسة  اعتيادية  جلسة  عقد 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس 
جرى خاللها مناقشة جملة من القضايا 
ومستجدات األحداث يف البالد، اىل جانب 
تداول املوضوعات املدرجة ضمن جدول 

األعمال.
وأكد الكاظمي، يف مستهل الجلسة، عىل 
لالستثمار،  األولوية  تكون  أن  رضورة 
يف  ألهميته  الكبرية،  املشاريع  يف  السيما 
العمل  فرص  وتوفري  والتنمية  اإلعمار 
الحيوية،  القطاعات  جميع  وتنشيط 
كل  تسهيل  عىل  الحكومة  وستعمل 

اإلجراءات للمستثمرين.
: أن الحكومة، ومنذ بداية تشكيلها،  وبنينّ
للدولة،  املالية  اإليرادات  بتعظيم  مضت 
أفضل  تقديم  يقابلها  أن  يجب  والتي 

الخدمات للمواطنني.
قانون  يف  مشاكل  وجود  اىل  واشار 
االقرتاض الذي أقرنّه مجلس النواب، حيث 
تخللته بعض األخطاء، وأن االجتماعات 

مستمرة مع املجلس ملعالجتها.
وقدنّم وزير الصحة، بحسب البيان، عرضا 
مفصال عن مستجدات جائحة كورونا يف 
العراق، السيما ما يتعلق بلقاح فريوس 
العراق  أن   الوزير  السيد  وبنينّ  كورونا، 
اليه  انضمت  الذي  ع مرفق كوفاكس  وقنّ
لقاح  أول  عىل  وسيحصل  دولة،   184
ما  أي  شخص،  ماليني   8 لتغطية  ينتج 
يمثلون  ممن  السكان،  من  يعادل  % 20 
التوصية  وتمت  العايل،  االختطار  فئات 
مع  مالية  التزامات  يف  العراق  بدخول 
رشكات أخرى منتجة للقاح، بما يضمن 

تغطية الفئات األخرى به.
وقدنّمت وزيرة الهجرة واملهجرين تقريراً 
املتبقية  النازحني  مخيمات  موقف  عن 
ترشين  شهري  خالل  طوعيا،  واملغلقة 

األول وترشين الثاني 2020.
تقرير  بحسب  انه  البيان،  واوضح 
وزارة الهجرة، فقد بلغ عدد املخيمات 
مخيما،  عرش  خمسة  أغلقت  التي 
وعادت 5180 عائلة ) 25 ألف نازح(، 
طوعي،  وبشكل  واحد  شهر  خالل 
جرت  التي  عودتهم  تأمني  بعد  وذلك 
الهجرة،  وزارة  من  كل  بني  بالتنسيق 

وجهاز  الوطني  األمن  ومستشارية 
العمليات  وقيادة  الوطني  األمن 
املشرتكة والحشد الشعبي والحكومات 
قبل  من  ومتابعة  وبتوجيه  املحلية، 

السيد رئيس الوزراء.
بلغ  املتبقية  املخيمات  عدد  ان  واضاف: 
ستة مخيمات فقط تأوي بحدود 7696 
وكركوك  نينوى  محافظات  يف  عائلة، 

العودة  أن  التقرير  وأكد  واألنبار،  ودياىل 
يوميا  تشهد  حيث  مستمرة  الطوعية 
من  يوميا  عائلة   100-75 بني  ما  عودة 
مخيمات  باستثناء  املتبقية،  املخيمات 

إقليم كردستان.
ستشهد  املقبلة  األسابيع  ان  اىل:  ولفت 
غلق ثالثة مخيمات، هي الكرامة وليالن 
والوند، كما سيتم اإلعالن عن خلو ثالث 

وصالح  ودياىل  كركوك  هي  محافظات 
الدين من مخيمات النازحني، بعد تأمني 
الحياة الكريمة لهم من قبل الحكومات 

املحلية.
وتابع: بحسب التقرير أيضا، فإن شهر 
املقبل سيشهد إغالق بقية  كانون األول 
واإلعالن عن خلو محافظتي  املخيمات، 
النزوح،  مخيمات  من  ونينوى  األنبار 

عودة  املقبل  العام  مطلع  سيشهد  فيما 
طوعية وغلق مخيمات النازحني يف إقليم 
كردستان بالتنسيق مع حكومة اإلقليم.

مجلس  ناقش  أن  وبعد  انه  ومىض: 
أعماله،  جدول  ضمن  مدرج  ما  الوزراء 

أصدر القرارات اآلتية:
الطريق  بتنفيذ  النقل  أوال/  قيام وزارة 
الرابط بني ميناء الفاو الكبري وميناء أم 
والجهات  بينها  بالتنسيق  فورا،  قرص 
املالكة لألرايض املطلوبة للمرشوع دون 
ملكية  انتظار  إكمال  نقل  اىل  الحاجة 
العامة  الدائرة  مع  وبالتنسيق  األرايض، 
للطرق والجسور، وفقا للمادة )20( من 
لسنة  )35/ثانيا  العامة  الطرق  قانون 

.(2002
وقيام وزارتي املالية واإلعمار واإلسكان 
ملكية  لنقل  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ 
اىل  املرشوع  عليها  سيقام  التي  األرايض 
يجري  أن  عىل  بدل،  دون  النقل  وزارة 
دائرة  من  الطريق  محرمات  تحديد 

الطرق والجسور.
العايل  التعليم  وزارة  تكليف  ثانيا/  
حسم  يف  باإلرساع  العلمي  والبحث 
مرشوع قانون هيئة البحث العلمي مع 

مجلس الدولة.
الثالث  الدور  إجراء  عىل  املوافقة  ثالثا/ 

للصفوف املنتهية.
لتسنم  مرشح  أي  تعيني  عدم   / رابعا 

عام  مدير   ( العليا  الوظائف  إحدى 
إحدى  ارتكابه  ثبوت  حالة  يف  صعودا(، 
الجرائم املنصوص عليها يف قرار مجلس 
) 18 لسنة 1993(  املنحل  الثورة  قيادة 
لسنة   24  ( املدنية  الخدمة  قانون  يف  أو 
وإن  حتى  بات،  قضائي  بحكم   )1960

شمل بالعفو العام أو الخاص.
وهيئة  بغداد  أمانة  شمول  خامسا/ 
الحشد الشعبي بقراري مجلس الوزراء 
اإليواء  ودور   ،2020 لسنة   )22 و   17(
قبل  من  توفريها  املمكن  وبالكميات 
هذه  ثقل  زيادة  بسبب  النفط،  وزارة 
وزارة  رشكات  موازنة  عىل  اآللية 

النفط.
الثالث  السنوي  التقرير  إقرار  سادسا/ 
وتمويل  األموال  ملجلس مكافحة غسيل 
كتاب  ربط  الوارد   ،2019 لعام  اإلرهاب 
البنك املركزي العراقي/ مجلس مكافحة 
ذي  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسيل 
 ،2020/7/22 يف  املؤرخ   15 العدد: 
استنادا اىل أحكام املادة )7/ رابع عرش( 
األموال  غسيل  مكافحة  قانون  من 
وتمويل اإلرهاب رقم )39( لسنة 2015، 
مع األخذ بعني االهتمام استمرار مكتب 
مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب 
الالزمة ملكافحة غسيل  اإلجراءات  بأخذ 
مع  بالتنسيق  اإلرهاب،  وتمويل  األموال 

الجهات الرقابية.

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  الثالثاء، 
العراق،  يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
اصابة   2292 تسجيل   اكدت  وفيما 
جديدة و35 حالة وفاة وشفاء 2130 
الرصافة  صحة  دائرتا  حددت  حالة، 
لالصابات  الجغرايف  التوزيع  والكرخ 

حسب املناطق.
تلقتها  وثيقة  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  عدد  ان  »الزوراء«: 
املختربية ليوم امس: 26504، ليصبح 
 ،3319514 الكلية:  الفحوصات  عدد 
اصابة   2292 تسجيل   تم  انه  مبينة 
جديدة و35 حالة وفاة وشفاء 2130 

حالة.
الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
عدد  اما   ،)%87.0(  469784 الكيل: 
 ،539749 الكيل:  االصابات  حاالت 
بينما عدد الحاالت التي تحت العالج: 
57934، يف حني عدد الحاالت الراقدة 
يف العناية املركزة: 365، وعدد حاالت 

الوفيات الكيل: 12031.
صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، 
بفريوس  جديدة  اصابة   93 تسجيل 
شخصت  اصابة   41 بينها  كورونا 
للقطاعات  الوبائي  الرصد  خالل 

الصحية.
تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 
الصحية  »املؤسسات  ان  »الزوراء«: 
امس,  سجلت  الرصافة  جانب  يف 
كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   93

موزعة كالتايل: 41 حالة خالل الرصد 
قطاع  الصحية:   للقطاعات  الوبائي 
قطاع    / حاالت   6 الجديدة  بغداد 
قطاع  حاالت/   5 االول  البلديات 
املدائن  قطاع    / حاالت   5 النهروان 
حالتني  الرصافة  قطاع  حالة/    13
قطاع  حاالت/    3 الصدر  قطاع    /
قطاع  حاالت/    3 الثاني  البلديات 

الشعب 4 حاالت.
 واشار اىل ان  52 حالة خالل مراجعتهم 
الصدر  مدينة   : الصحية  للمؤسسات 
 ,521  ,560  ,555 محلة  حاالت   25
 ،553  ،550  ,513  ,516  ,527  ,544

الكيارة، حي االمانة، الدسيم/  الكرخ 
الجهاد,  حي  املنصور,  يف  حاالت   9
حي االعالم, البياع/  االعظمية حالة 
واحدة محلة 312,/  الشعب 3 حاالت 
شارع  اور/   حي  التجار،  البنوك،  يف 
 /506 محلة  واحدة  حالة  فلسطني 
املدائن حالة واحدة الجعارة/  الكرادة 
  /901 محلة  حاالت  واحدة  حالة 
/  ,735 محلة  واحدة  حالة  االمني 
  /103 محلة  واحدة  حالة  السعدون 
  /326 محلة  واحدة  حالة  الصليخ 
الزعفرانية حالتني محلة 961, 962/  
  /717 محلة,  حالتني  الجديدة  بغداد 

الغدير    /729 محلة  حالتني  املشتل 
البلديات   /706 محلة  واحدة  حالة 

حالة واحدة الزراعي .
واضاف الساعدي انه »تم نقل جميع 
لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  املصابني 
الحرجة  الحاالت  نقلت  فيما  العالج 
بالعزل«،  الخاصة  املركزة  العناية  اىل 
الرتاكمي  »العدد  ان  اىل  مشريا 
تويف   70120 اىل  ارتفع  لإلصابات 
الشفاء  اكتسب  فيما   1394 منهم 

65541 واملتبقي قيد العالج 3185«.
ودعا الساعدي املواطنني اىل »االلتزام 
التباعد  وتطبيق  الوقاية  بإجراءات 

االصابة  من  لحمايتهم  االجتماع 
وتقليل تفيش الوباء«.

الكرخ  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 
املوقف الوبائي لها مع اعداد وعناوين 
مخترباتها  يف  املشخصة  الحاالت 
مع  املستجد  كورونا  فريوس  بمرض 
اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة 
العارشة من ليلة االثنني واملعلن عنها 

امس الثالثاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته »الزوراء« 
 441 االصابات  عدد  ان  منه:  نسخة 
أبو   /43 غريب   أبو  كاآلتي:  موزعة 
دشري 10/ اإلسكان 3/ االعالم  23/ 
 /1 الرتاث   /11 التاجي   /10 البياع  
الدولعي   /25 الدورة    /10 الحرية  
 /17 السيدية    /5 الرحمانية    /2
الشالجية  9/ الرشطة الخامسة 1/ 
الشعلة  8/ الصالحية  4/ الطارمية  
 /16 العطيفية   /14 العامرية   /27
القادسية  الغزالية  22/  العالوي 5/ 
 /6 اللطيفية    /18 الكاظمية    /5
 /3 املكاسب    /30 املحمودية  
املنصور 19/ املواصالت  5/ الوشاش  
اليوسفية  5/ حي   /8 الريموك    /3
حي   /9 الجهاد   حي   /11 الجامعة 
حي   /8 العامل   حي   /1 الخرضاء 
سويب    /3 الفرات  حي   /18 العدل  
مريم   كرادة   /1 حيفا   شارع   /3
جانب  سكنة   /5 الرشيد   ناحية   /2
 /1 دياىل  محافظة   /9 الرصافة   
محافظة واسط  1/ محافظة املوصل 
1، مبينة ان عدد الشفاء: 411، بينما 

الوفيات: صفر.

الزوراء/ يوسف سلمـان:
نيابيا بتشكيل  أمرا  النواب  اصدرت رئاسة مجلس 
الكتل  ممثيل  من  نواب   8 تضم  مؤقتة  لجنة 
الحكومة  مع  حوارات  بإجراء  تكلف  السياسية، 
الحلول  اقليم كردستان إليجاد  االتحادية وحكومة 
نصوص  بموجب  وتضمينها   ، العالقة  للملفات 
العامة  املوازنة  قانون  مرشوع  مسودة  يف  قانونية 

االتحادية 2021.
ارسال  اعادة  النواب  مجلس  رئاسة  قررت  كما 
العلمية  والدرجات  الشهادات  تعادل  اسس  قانون 
املصوت عليه يف جلسة مجلس  العربية واالجنبية، 
النواب بتأريخ 28 ترشين الثاني املايض، اىل رئاسة 
إلصدار  الالزمة  االجراءات  التخاذ  الجمهورية 

القانون .
من   73 املادة  احكام  اىل  الربملان  رئاسة  واشارت 
الدستور حيث يعد القانون مصادقا عليه بعد مرور 
الجمهورية،  رئاسة  قبل  من  تسلمه  عىل  يوما   15
امتالك  بعدم  االتحادية  املحكمة  قرار  وبموجب 
عدم  او  االعرتاض  صالحيات  الجمهورية  رئيس 
املوافقة عىل القوانني التي يرشعها مجلس النواب، 
النواحي  يف  للنظر  النواب  مجلس  اىل  اعادتها  او 

املعرتض عليها.
باملقابل ابلغت اللجنة املالية النيابية االمانة العامة 
العجز  تمويل  قانون  ان  رسميا  الوزراء  ملجلس 
االسباب  يف  تضمن  النواب  مجلس  أقره  الذي  املايل 
النفقات الرضورية االخرى«، وهو  املوجبـة نص« 

مجلس  انتخابات  نفقات  لتغطية  مطلق  نص 
اىل  يفيض  قانون  ترشيع  اىل  الحاجة  دون  النواب 

زيادة االقرتاض .
حراك  عن  النيابية  املالية  اللجنة  افصحت  ذلك،  اىل 
برملاني لتعديل الفقرة )10( يف قانون تمول العجز 

املايل، الذي صوت عليها مجلس النواب مؤخرا.
وقال عضو اللجنة، النائب ثامر ذيبان، لـ« الزوراء«: 
ان« الغرض من تصويت مجلس النواب عىل الفقرة 
)10( يف قانون تمويل العجز املايل والتي تنص عىل 
الكمركية  واالستثناءات  االعفاءات  جميع  )إلغاء 
ألجل  هو  الحكومية(  واملؤسسات  للدول  املمنوحة 
خفضها  وليس  والكمارك  املنافذ  ايرادات  زيادة 

والرضائب«.

واضاف ان » اللجنة املالية وصلتها بعض املناشدات 
واملخاطبات فيما يتعلق بموضوع االستثمار، واملواد 
الغذائية واالدوية وغريها التي تدخل العراق«. مبينا 
الرشائح،  ببعض  النظر  إلعادة  توجها  هناك  ان« 
التي من املمكن ان تستثنى من الكمارك والرضائب، 

كونها تقدم خدمة للمواطنني ».
املادة  امس،  جلسته  يف  الوزراء،  مجلس  وناقش 
العارشة من قانون االقرتاض التي انهت االعفاءات 
وقع  التي  الدول  بني  والبضائع  للسلع  املتبادلة 
قررت  املالية  وزارة  وكانت  معها،  اتفاقات  العراق 
مؤخرا إلغاء كل االعفاءات واالستثناءات الكمركية، 
الذي تم التصويت عليه ضمن قانون تمويل العجز 

املايل.

إثيوبيا/ متابعة الزوراء:

بدأ عدد كبري من قوات إقليم تيغراي 

يف االستسالم قبل انتهاء مهلة الـ72 

ساعة املمنوحة لهم من قبل الجيش 

إذاعة  به  أفادت  ملا  وفقا  اإلثيوبي، 

»فانا« الرسمية.

من  كبريًا  عدًدا  أن  »فانا«  وذكرت 

وامليليشيات  الخاصة  القوة  أفراد 

عرب  الحكومية  للقوات  استسلم 

اإلقليمية.وحثت  عفر  والية  حدود 

الحكومة أولئك الذين ال يستطيعون 

االستسالم بسبب املجلس العسكري 

أسلحتهم  نزع  عىل  تيغراي،  يف 

يف  رهائن  يكونوا  أن  عن  واالمتناع 

حتى  واالنتظار  املتمردة  املجموعة 

الوطني  الدفاع  جيش  يتواصل 

معهم.

الرئيسية،  العمليات  إلدارة  ووفًقا 

التي  الوطني،  الدفاع  قوات  فإن 

يف  القانون  إنفاذ  عملية  يف  تشارك 

عىل  السيطرة  نحو  تسري  تيغراي، 

الجبهات،  جميع  يف  ميكييل  مدينة 

بحسب وكالة األنباء الرسمية.

الرئيسية  اإلدارة  ممثل  وقال 

الوطني،  الدفاع  قوات  يف  للعمليات 

املجلس  إن  أيالو،  تسفاي  العميد 

الشعبية  الجبهة  يف  العسكري 

لتحرير تيغراي قد خان قوات الدفاع 

الوطني بقصد االستيالء عىل سلطة 

الحكومة بالعنف.

قدم  الذي  تسفاي،  العميد  وقال 

باستخدام  القانون  إنفاذ  عملية 

من  تندفع  الدفاع  قوة  إن  الخرائط، 

وحمرية  باكيل  إىل  دانشا  مدينة 

وعىل  الغربية،  الجبهة  يف  وشريي 

بادمي  من  الشمالية  الجبهة 

وتسورينا إىل زاالمبيسا. مضيًفا: أن 

قوة الدفاع تتجه اآلن إىل ميكييل بعد 

أكرب  ثاني  أديغرات،  عىل  االستيالء 

مدينة يف تيغراي.

العراق وتركيا يتفقان على زيادة املنح 
الدراسية للطلبة العراقيني

النفط: إيراداتنا النفطية للشهر املاضي 
بلغت أكثر من 3 مليارات دوالر

جملس الوزراء يوجه بتنفيذ الطريق الرابط بني ميناءي الفاو الكبري وأم قصر فورا

بعد تسجيل 2292 إصابة جديدة و35 حالة وفاة

تكليف جلنة نيابية مؤقتة للحوار بني احلكومة وإقليم كردستان
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تعهد بإجراء تحقيق “مستقل” في أزمة الوباء

انقرة تتهم برلين بانتهاك القانون الدولي 

واشنطن/ متابعة الزوراء: 
حصل الرئي�س األمريكي املنتخب 
جو بايدن، عىل الضوء األخرض من 
إدارة الخدمات العامة لبدء انتقاله 
إىل البيت األبيض، بعد فرتة وجيزة 
من إعالنه فائزاً يف والية ميشيغان، 

وهي إحدى الواليات الحاسمة.
إذ أبلغ�ت إدارة الخدم�ات العام�ة 
األمريكي�ة، وهي إدارة مس�تقلة، 
الديمقراط�ي باي�دن ب�أن انتقال 
السلطة يمكن أن يبدأ رسمياً وذلك 
قبل تولي�ه املنص�ب يف 20 يناير/

كانون الثاني.
فيما كتب الرئي�س املنتهية واليته 
ترام�ب يف تغريدة أن رئيس�ة إدارة 
م�ريف  إمي�ي  العام�ة  الخدم�ات 
وفريقها “من أجل مصلحة بلدنا، 
يج�ب أن يقوم�وا بما يل�زم عمله 
فيما يتعل�ق بالربوتوكوالت األولية 
وأبلغت فريقي ب�أن يقوم باليشء 

ذاته”.
الرئي�س  تق�رب  الخط�وة  ه�ذه 
ترام�ب أكثر من اإلق�رار بهزيمته 
أم�ام منافس�ه الديمقراط�ي وإن 
ل�م يع�رتف بذل�ك رصاح�ة، كم�ا 
س�يحصل بايدن أخراً عىل تمويل 
اتح�ادي ومكت�ب رس�مي إلدارته 
االنتقالي�ة ع�ىل م�دار الش�هرين 

املقبلني.
ل�ه  تغري�دة  يف  ترام�ب  ش�ّدد  إذ 
ع�ىل تمس�كه برأيه ح�ول نتيجة 
“قضيتن�ا  أّن  قائ�اًل  االنتخاب�ات 
مس�تمرّة بق�وّة، وس�وف نواصل 
أّنن�ا  وأعتق�د  الصال�ح،  القت�ال 

سننترص”.
كم�ا يمه�د الطري�ق أم�ام بايدن 
ونائبت�ه كام�اال هاري�س لتلق�ي 
إفادات دورية بشأن األمن القومي، 

والتي يتلقاها ترامب أيضاً.
بي�ان صادر عن فري�ق بايدن جاء 

اجتماع�ات س�تبدأ م�ع  أن  في�ه 
مسؤولني اتحاديني بشأن طريقة 
جائح�ة  م�ع  واش�نطن  تعام�ل 
ف�روس كورون�ا، إىل جانب بحث 

قضايا األمن القومي.
وبالنظر لهذه التطورات املتالحقة، 
يبدو أن جهود الرئيس الجمهوري 
لقل�ب  اليائس�ة  ترام�ب  دونال�د 
خس�ارته يف االنتخابات األمريكية 

بدأت تقرتب من نهايتها.
قرار وكالة الخدمات العامة: فيما 
ج�اءت تغري�دة ترامب بع�د إقرار 
مدي�رة وكال�ة الخدم�ات العام�ة 
خّطي�اً بفوز بايدن، إذ قالت موريف 
يف رسالة إىل فريق الرئيس املنتخب 
للتط�ّورات األخ�رة وم�ا  “نظ�راً 
تضّمنته م�ن مراجع�ات قضائية 
انتخابي�ة،  لنتائ�ج  ومصادق�ات 
فإنني أرس�ل إليكم هذه الرس�الة 
الي�وم لكي يتم توفر ه�ذه املوارد 
والخدمات لكم”، مضيفًة: “أرجو 
ه�ذا  اّتخ�ذت  أّنن�ي  تس�ّجلوا  أن 

القرار بشكل مستقل، عىل أساس 
القانون والوقائع املتاحة أمامي”.

موريف تابعت قائلة “لم أتعرض أبداً 
لضغوط، مبارشة أو غر مبارشة، 
م�ن أّي مس�ؤول ع�ن أّي فرع من 
فروع السلطة التنفيذية، أياً كان”، 
س�واء أكان يف البي�ت األبيض أو يف 
وكال�ة الخدمات العامة، مش�ّددة 
يف الوقت نفس�ه عىل أّنها تعرّضت 
“لتهديدات” اس�تهدفتها شخصياً 
واس�تهدفت أرسته�ا وموّظفيه�ا 
“وحتى حيواناتي األليفة” بس�بب 

تأّخر وكالتها يف إعالن فوز بايدن.
وبإق�رار وكال�ة الخدم�ات العامة 
االنتخاب�ات  يف  باي�دن  بف�وز 
سيتمّكن الرئيس املنتخب وفريقه 
من الحصول عىل الدع�م الفيدرايل 
الكامل لالس�تعداد لتسلّم مفاتيح 
البي�ت األبيض ظه�رة 20 كانون 

الثاني/يناير. 
كما يش�تمل هذا الدعم عىل أموال 
مكتبي�ة  ومس�احات  حكومي�ة 

والق�درة ع�ىل مقابل�ة مس�ؤولني 
فيدراليني.

وس�ارع فريق الرئيس املنتخب إىل 
الرتحي�ب بق�رار وكال�ة الخدمات 

العامة.
إذ قال يوهانس أبراهام املس�ؤول 
التنفيذي يف فريق بايدن، عن عملية 
انتقال الس�لطة، إّن “مديرة وكالة 
الخدم�ات العامة أّكدت أّن الرئيس 
املنتخ�ب جو بايدن ونائبة الرئيس 
هم�ا  هاري�س  كام�اال  املنتخب�ة 
الفائزان الواضحان يف االنتخابات، 
مّم�ا يوّفر ل�إدارة املقبل�ة املوارد 
والدع�م الالزمني لحص�ول انتقال 

سلس وسلمي للسلطة”.
أض�اف يف بي�ان أّنه “خ�الل األيام 
املس�ؤولون  س�يبدأ  املقبل�ة، 
م�ع  باالجتم�اع  االنتقالي�ون 
ملناقش�ة  فيدرالي�ني  مس�ؤولني 
للوباء، وإجراء تقييم  االس�تجابة 
القوم�ي،  أمنن�ا  ملصال�ح  كام�ل 
للجه�ود  واكتس�اب فه�م كام�ل 

الت�ي بذلته�ا إدارة ترامب لتفريغ 
وكاالتنا الحكومية”.

النتيج�ة: ومن�ذ  ترام�ب يرف�ض 
االنتخاب�ات الت�ي ج�رت يف الثالث 
ال  الثاني/نوفم�رب،  ترشي�ن  م�ن 
يتوق�ف الرئي�س األمريكي ترامب 
عن التشكيك يف نزاهة االنتخابات، 
حي�ث دع�ا األمريكي�ني يف تغريدة 
الس�بت إىل ترق�ب معلومات “عن 
تزوي�ر كبر قادم م�ن جورجيا”، 
مش�راً إىل أن األص�وات الت�ي ت�م 
اكتشافها أكثر بكثر من املطلوب 
لف�وزه، وأنها توفر فوزاً كاس�حاً 
الوالية  له.وكانت والي�ة جورجيا، 
الجمهوري�ة، قد صّدق�ت الجمعة 
عىل ف�وز بايدن بع�د انتهائها من 
األص�وات  ف�رز  إع�ادة  ماراث�ون 

يدوياً.
ق�ال ترام�ب يف تغريدة أخ�رى إن 
املحقق�ني الخاص�ني ب�ه “وجدوا 
مئ�ات آالف األصوات امل�زورة، بما 
يكف�ي لقلب النتائج يف 4 واليات”، 
مضيف�اً أنه يأم�ل أن “يكون لدى 
الترشيعي�ة  واملجال�س  املحاك�م 
الشجاعة للقيام بما يلزم لضمان 

نزاهة االنتخابات”.
ويف الوقت الذي أعلنت فيه وسائل 
اإلع�الم األمريكي�ة ف�وز املرش�ح 
الديمقراطي جو بايدن بالرئاس�ة 
بتحقيق�ه 306 أص�وات يف املجمع 
 270 االنتخاب�ي، ويكفي�ه فق�ط 
صوت�اً للف�وز بالس�باق الرئ�ايس 
م�ن أص�ل 538، ف�إن ترام�ب ال 
ي�زال يرف�ض اإلق�رار بالهزيم�ة، 
يف قطيع�ة تاريخي�ة م�ع التقاليد 
السياس�ية األمريكي�ة، وه�و م�ا 
من ش�أنه تعقيد الفرتة االنتقالية 
أمام بايدن، الذي ُيفرتض أن يتوىل 
مهماته يف 20 يناير/كانون الثاني 

.2021

 بروت/ متابعة الزوراء:
وص�ف الرئيس اللبناني، ميش�ال عون، ام�س الثالثاء، قرار 
رشكة التدقيق املحاسبي الجنائي التي تعاقدت معها بروت 
للتدقيق بحس�ابات املرصف املركزي، بأنه انتكاس�ة ملصالح 

الشعب، مؤكدا عىل أهمية تنفيذ ذلك اإلجراء.
وقال عون يف رس�الة للربملان إنه “يجب التعاون مع السلطة 
اإلجرائية لتمكني الدولة من إجراء التدقيق املحاسبي الجنائي 
يف حسابات مرصف لبنان، والتدقيق ينسحب إىل سائر مرافق 
الدولة العامة تحقيقاً لإصالح املنش�ود وبرامج املس�اعدات 

التي يحتاجها لبنان راهناً”.
وأضاف أن “التدقيق املحاسبي الجنائي رضوري كي ال ُيصبح 
لبنان يف عداد الدول املاِرقة أو الفاشلة يف نظر املجتمع الدويل، 
واستمرار التمّنع عن تسليم املستندات إىل رشكة التدقيق أّدى 

إىل عدم تمكنها من املبارشة بمهمتها .. ثّم أنهت العقد”.
ووصف انس�حاب الرشكة من املهمة بأنه “انتكاسة خطرة 
ملنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني”، مؤكدا أن “التدقيق 
املحاس�بي الجنائي بات من مس�تلزمات تفاوض الدولة مع 
صن�دوق النقد ال�دويل، وفق�دان الثق�ة بالدولة وس�لطاتها 
ومؤسس�اتها لن يقترص ع�ىل الداخل بل ُيصب�ح الزمة لدى 

املجتمع الدويل”.
وكان وزير امل�ال اللبناني يف حكومة ترصيف األعمال، غازي 
وزني، أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، الجمعة املايض، 
بأن�ه تلقى كتاب�اً من رشك�ة “الفاري�ز ومارس�ال” بإنهاء 
االتفاقية املوقعة مع وزارة املال للتدقيق املحاس�بي الجنائي 
لع�دم حصول الرشكة ع�ىل املعلومات واملس�تندات املطلوبة 
للمبارشة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل اىل هكذا 

معلوم�ات حتى ولو أعطي�ت لها فرتة ثالثة أش�هر إضافية 
لتس�ليم املس�تندات املطلوب�ة للتدقيق الجنائي يف حس�ابات 

مرصف لبنان.

أنقرة/ متابعة الزوراء: 
اس�تدعت تركي�ا، س�فراء االتح�اد األوروب�ي 
وإيطالي�ا وأملانيا؛ احتجاجاً ع�ىل قيام األخرة 
بتفتيش س�فينة له�ا كانت متجه�ة إىل ليبيا، 
معت�ربًة ذلك انتهاكاً للقانون ال�دويل، يف الوقت 
ال�ذي تقول في�ه برلني إن ما دفعه�ا إىل القيام 
بذلك ه�و اش�تباه قواتها بأن الس�فينة كانت 

محملة باألسلحة.
ف�إن  الرتكي�ة،  الخارجي�ة  وزارة  وبحس�ب 
الفرقاط�ة األملاني�ة “هامب�ورغ” قد اعرتضت 
الس�فينة الرتكية، عىل ُبع�د نحو 200 كيلومرت 
شمايل مدينة بنغازي الليبية، ليل األحد، وقامت 
بتفتيش مطول واس�تجواب لطاقم الس�فينة، 
التي تنقل معدات طالء ومساعدات إنسانية إىل 

مدينة مرصاتة الليبية. 
يش�ار إىل أن الفرقاط�ة األملانية تعم�ل بالبحر 
املتوس�ط يف إط�ار مهم�ة “إيرين�ي” التابع�ة 
لالتح�اد األوروبي والتي تهدف م�ن جهتها إىل 
منع وصول األس�لحة إىل الفصائل املتحاربة يف 

ليبيا.
من جانبها، قالت تركي�ا إن الفرقاطة األملانية 
انتهك�ت القانون ال�دويل عندما لم تنتظر اإلذن 

بالصعود عىل متن السفينة.
حي�ث أك�د املتح�دث باس�م وزارة الخارجي�ة 
الرتكية حامي أقصوي، أن “ربان السفينة أبدى 
تعاون�اً وق�دَّم املعلومات عن حمولة الس�فينة 
ووجهتها، ورغم ذلك صعدت قوات مسلحة من 
بعثة إيريني عىل متن السفينة ونفذت )عملية 

مراقبة( استمرت ساعات طويلة”.
وعلَّق املتحدث الرتكي عىل ذلك، بقوله: “نحتج 
ع�ىل هذا العم�ل الذي تم تنفي�ذه بالقوة ودون 

تفويض، ونحتفظ بالحق يف طلب تعويض”.
من جانبه، قال رئيس الربملان الرتكي، مصطفى 
بمحاس�بة  س�تطالب  ب�الده  “إن  ش�نطوب، 
َم�ن أقدم عىل تفتي�ش س�فينة تجارية تركية 
بش�كل غر قانوني يف البحر املتوسط”، واصفاً 
ما تعرض�ت له الس�فينة الرتكي�ة ب�”قرصنة 

ولصوصية وهمجية حديثة”.
وأض�اف أن “تركي�ا س�تطالب عرب املب�ادرات 
الالزمة، بمحاس�بة ه�ذا العمل غ�ر القانوني 

والوقاحة عىل وجه الرسعة”.
“تم اتب�اع كل اإلجراءات”: م�ن جانبها، قالت 
وزارة الدف�اع األملانية، إن جن�وداً من فرقاطة 
“هامبورغ “ صعدوا عىل متن السفينة الرتكية 
خ�الل اللي�ل، لكنه�م اضط�روا إىل التخي عن 
مهم�ة التفتي�ش واالنس�حاب؛ بع�د احتجاج 

تركيا لدى بعثة االتحاد األوروبي.

كم�ا قال متحدث باس�م وزارة الدفاع األملانية، 
إن الجن�ود ل�م يعثروا ع�ىل أي يشء حتى وقت 
ص�دور األوامر بمغ�ادرة الس�فينة، وإنهم قد 
طلبوا إذناً، لكنهم بعد مرور أربع ساعات دون 
تلقي رد، اعتقدوا أن هناك إذناً ضمنياً، وفق ما 

هو معمول به.
املتحدث باسم وزارة الخارجية األملانية أكد من 
جانب�ه، أنه “تم اتباع جميع اإلجراءات بش�كل 

صحيح”.
تفاصي�ل مص�ورة: ون�رشت تركي�ا لقط�ات 
مص�ورة ظهر فيه�ا رجال مس�لحون يرتدون 
ال�زي العس�كري، وه�م يص�درون األوامر إىل 
البحارة، الذين وضعوا أيديهم فوق رؤوس�هم، 

يف سفينة قالت إنها “روزالني-إيه”.
م�ن جانبه، أكد أقصوي أنه “تم تجميع جميع 
أف�راد طاقم الس�فينة يف مكان واح�د، ووقف 
ش�خص مس�لح بجانب القبطان، وتم تفتيش 

الحاويات بالسفينة”. 
وأردف قائالً: “رغ�م ترصيحات القبطان حول 
طبيعة الش�حنة، فإن هذا التدخل استمر حتى 
بع�د منتصف اللي�ل، ولم ينت�ِه إال باعرتاضات 
مس�تمرة من بلدنا، وانتظر العاملون عىل متن 

السفينة حتى الصباح، ثم واصلوا الرحلة”.
وأض�اف: “نأس�ف لتفتيش الس�فينة الرتكية 
التي لم تنتهك حظر السالح، ولتعرُّض طاقمها 

ملعاملة كأنهم مجرمون خالل التفتيش”.
كان�ت س�فينة الحاوي�ات ق�د غ�ادرت ميناء 
جملي�ك الرتك�ي بالقرب م�ن مدين�ة بورصة 
األسبوع املايض، وشوهدت آخر مرة قبالة أثينا 
متجه�ة إىل الجنوب الغربي ص�وب ليبيا، وفقاً 

لبيانات “ريفينيتيف أيكون”.
عملية “إيريني”: كان االتحاد األوروبي أعلن يف 
31 مارس/آذار امل�ايض، إطالق عملية إيريني، 
وس�بق أن ق�رر مجل�س األمن يف م�ارس/آذار 
2011، ف�رض حظ�ر ع�ىل توريد األس�لحة إىل 
ليبي�ا، وأه�اب بجميع ال�دول األعضاء تفتيش 
الس�فن املتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر 

توريده وإتالفه.
ويقع نطاق عملية “إيريني” يف البحر املتوسط، 
والذخ�رة  األس�لحة  حظ�ر  الق�رار  ويش�مل 
واملركبات واملعدات العس�كرية واملعدات ش�به 
الغي�ار، وج�رى تمدي�ده  العس�كرية وقط�ع 
أكث�ر م�ن مرة.فيما تق�ول تركيا، عىل لس�ان 
متحدثها ل�وزارة الخارجية، إن “عملية إيريني 
منح�ازة، ال تراقب دعم االنقالبي خليفة حفرت 
باألس�لحة، فيما ته�دف إىل معاقب�ة الحكومة 

الليبية الرشعية”.

ترامب يفاجئ العامل باملوافقة على نقل السلطة إىل بايدن 

الرئيس اللبناني: انسحاب شركة التدقيق احملاسيب “انتكاسة” ملصاحل شعبنا

رغم إصراره على رفض اإلقرار بالهزيمة 
تفجر أزمة دبلوماسية بني تركيا واالحتاد األوروبي 

على خلفية اقتحام سفينة بالبحر املتوسط  

     

داعش يتمدد بعيدا عن األعني يف موزامبيق  والكونغو ويشكل خطرا بالغا 
موزنبيق/ متابعة الزوراء:

تتمدد ما تمىس بوالية وسط أفريقيا الداعشية 
يف موزامبيق والكونغو الديمقراطية، إذ تمكن 
التنظي�م اإلرهاب�ي من الس�يطرة ع�ىل ميناء 
موس�يمبوا دا براي�ا رغ�م قلة ع�دد مقاتليه، 
فيما فش�لت جهود حكومة مابات�و، ملواجهة 

املتطرفني عرب مرتزفة “فاغنر” الروس.
موريرغين�ود،  إري�ك  الربوفيس�ور  ويرص�د 
األهلي�ة  الح�رب  تاري�خ  يف  املتخص�ص 
املوزامبيقي�ة، )بدأت ع�ام 1975 وانتهت عام 
1992(، تطورات العنف غر املس�بوق والقتال 
املس�تمر من�ذ ثالثة أعوام ش�مال املس�تعمرة 
الربتغالية الس�ابقة، والذي يس�رتعي اهتماما 
دولي�ا متزاي�دا، بع�د اتس�اع رقع�ة التمرد يف 
بامل�وارد  الغني�ة  ديلغ�ادو  كاب�و  محافظ�ة 
الطبيعي�ة، وزي�ادة وت�رة املجازر بع�د إعالن 
تنظيم مح�ي قبل عام، عن االرتب�اط بتنظيم 

داعش اإلرهابي.
وترج�ع أهمية املنطق�ة إىل وج�ود أكرب ثالثة 
مش�اريع أفريقي�ة للغ�از الطبيعي املس�ال يف 
كابو ديلغادو، وهي مرشوع إكسون موبيل / 
ENI/ CNPC روفوم�ا، بقيمة 30 مليار دوالر 
أمركي، ويليه مرشوع توتال بقيمة 20 مليار 
دوالر أمركي، ومرشوع كورال إنفي / إكسون 
موبي�ل، بقيم�ة 4.7 ملي�ارات دوالر أمركي، 
 ”inonafrica“ وف�ق م�ا وثقه تحلي�ل رشك�ة
)مؤسس�ة استش�ارات يقع مقره�ا يف جنوب 
أفريقيا(، املنش�ور يف يونيو/حزي�ران املايض 
بعنوان “واق�ع قطاع الطاقة يف موزامبيق بعد 

أول تمرد إرهابي يف الجنوب األفريقي”.
يقط�ن املس�لمون يف ش�مال موزامبيق، حيث 
تزيد نس�بة الفقر، ويصل عددهم إىل 4 ماليني 
نس�مة أي م�ا ي�وازي %18 من إجم�ايل عدد 
الس�كان، وبس�بب تردي األحوال االقتصادية 
والتهميش خالل األعوام املاضية، ظهر تنظيم 
يسمى أهل السنة والجماعة )ASWJ( ونشط 
باعتباره طائفة دينية محلية عام 2000، لكنه 
تأثر بالفكر املتط�رف منتصف عام 2010، ثم 
تح�ول إىل حركة تم�رد عنيفة يف ع�ام 2017، 
ليتم تدوي�ل املعركة والعن�ف يف نهاية املطاف 

بعد تواجد مرتزقة روس من مجموعة فاغنر، 
وإعالن التنظيم عن مبايع�ة داعش يف إبريل/

نيس�ان 2019 كما يق�ول غين�ود املحارض يف 
جامعة كوينز بلفاست الربيطانية.

وتعرف الجماعة محليا باسم “الشباب”، رغم 
أنه�ا ال عالقة بها بالتنظيم املتطرف الناش�ط 
يف الصوم�ال، إذ تتب�ع والي�ة وس�ط أفريقي�ا 
الداعش�ية، والتي تض�م املتطرفني املتمركزين 
يف رشق الكونغ�و. ويرتك�ز التنظي�م يف بل�دة 
موس�يمبوا دا برايا الواقعة يف كاب�و ديلغادو، 
وفق تحلي�ل مجموعة صوف�ان ) TSG رشكة 
استش�ارات أمني�ة( املنش�ور ع�ىل موقعه�ا 
الرس�مي يف 27 مايو/أي�ار امل�ايض، بعن�وان 
“تف�يش العن�ف وع�دم االس�تقرار يعصف�ان 

بشمال موزامبيق”.
ونزح ما ال يقل عن مئة ألف شخص حتى اآلن 
يف جميع أنح�اء املحافظة التي تس�جل زيادة 
هائل�ة يف الهجمات الدموية وكان العام الحايل 
األكث�ر اضطراباً منذ بدء األح�داث يف أكتوبر/

ترشي�ن األول 2017. ويف املجم�ل، تم تنفيذ ما 
ال يق�ل عن 28 هجوم�اً يف املنطق�ة منذ بداية 
العام. وانترشت الهجمات يف تس�ع مقاطعات 
من أصل 16 يف كاب�و ديلغادو وفق ما أحصته 
املفوضي�ة الس�امية لألم�م املتح�دة لش�ؤون 

الالجئني.
بدأ تش�كيل التنظيم، عىل يد أتباع عبود روغوا 
محمد )متط�رف كان مقيما يف كينيا، أدرجته 
األمم املتحدة يف قائمة العقوبات يف 25 يوليو/

تم�وز 2012 بس�بب دعم�ه حرك�ة الش�باب 
الصومالية(، وضم 50 ش�خصا من أبناء بلدة 
موسيمبوا دا برايا، وزاد عدد األعضاء ليصل إىل 
300 يف عام 2017 وفق إفادة جوزيف هانلون، 
الزميل الزائر يف قس�م التنمي�ة الدولية يف كلية 

لندن لالقتصاد والعلوم السياسية.
عقب ذلك نمت قدرة التنظيم وأرس�ت أساس�ا 
لتم�رد مدم�ر يف جنوب الصح�راء الكربى كما 
تضيف الدكتورة إليانور بيفور، باحثة مشاركة 
س�ابقا يف برنامج النزاعات واألمن والتنمية يف 
املعهد الدويل للدراسات االسرتاتيجية )مؤسسة 
 ،)1958 ع�ام  يف  تأسيس�ها  ت�م  بريطاني�ة 

والتي لفت�ت إىل ارتباط التنظيم بش�كل وثيق 
م�ع ح�ركات مش�ابهة تنش�ط يف دول القارة 
اإلفريقي�ة، مثل تنزاني�ا والكونغ�و، وتابعت: 
“ج�رى رص�د تنق�الت ملقاتلني ب�ني الكونغو 
الديمقراطية وأوغندا وموزامبيق، حيث توجد 
النقطة الس�اخنة لتنظيم الدولة اإلس�المية يف 

.”)ISCAP( والية وسط إفريقيا
ولزعم�اء التنظي�م، صالت مع زعم�اء دينيني 
ودوائر عس�كرية وخالي�ا متطرف�ة يف تنزانيا 
وكيني�ا، والصومال وإقليم البحرات العظمى، 
وكان لبع�ض أتباعهم روابط غر مبارشة مع 
قادة روحيني م�ن اململكة العربية الس�عودية 
والسودان بحسب تقرير “التطرف اإلسالمي” 
معه�د  ع�ن  الص�ادر  موزامبي�ق  ش�مال  يف 
 )IESE( الدراس�ات االجتماعي�ة واالقتصادية

يف عام 2019. 
العن�ارص املتطرف�ة يف موزامبي�ق تتب�ع والية 

وسط أفريقيا الداعشية
لك�ن مصادر أمنية موزامبيقي�ة تؤكد أن عدد 
املقاتل�ني األجان�ب مم�ن ينش�طون يف كاب�و 
ديلغ�ادو قليل، ولفت�ت إىل أن ه�ؤالء يمكنهم 
أيًضا االنتش�ار يف تنزانيا املجاورة، ألن منطقة 

نش�اطهم تقع ع�ىل ح�دود البلدين، بحس�ب 
الدكتور غينود.

وأصب�ح التنظيم اإلرهابي مجهزًا بش�كل جيد 
نهاية عام 2019، بعدما كان أفراده ينشطون 
يف تمرد بدائي ويتسلحون باملناجل، ما أدى إىل 
هزائ�م متعددة للجي�ش املوزامبيقي، وأبرزها 
السيطرة عىل ميناء موسيمبوا دا برايا يف إقليم 
كاب�و ديلغ�ادو يف م�ارس/آذار، لتنجح حملة 
حكومية يف طردهم غر أنهم عادوا وس�يطروا 
عليه يف أغس�طس/آب املايض عرب هجوم أكرب 
وفق تقرير رشكة أنتليز الربيطانية املتخصصة 
يف تحلي�ل املخاط�ر بعنوان “الجه�اد يف جنوب 

أفريقيا.. تمرد كابو ديلغادو”. 
يعترب ش�مال موزامبيق مكان�ا مثاليا لتنظيم 
إرهاب�ي مث�ل داع�ش، إذ تتوفر بيئ�ة خصبة 
من املظال�م والتهميش واالمت�داد الجغرايف إىل 
رشق أفريقي�ا وإمكاني�ة تح�رك املقاتلني بني 
دول املنطقة، وهذه البيئة تجعل اس�رتاتيجية 
داع�ش تتحقق بس�هولة من خ�الل وكالئهم 
من العنارص املحلية بحس�ب تأكيد جاس�مني 
أوبرمان املحللة املتخصصة يف الشأن األفريقي 
 ،ACLED لدي م�رشوع بيانات النزاع املس�لح

والت�ي تابعت يف إفادتها: “داع�ش ضع عينها 
ع�ىل موزامبي�ق”، ونظرا ألن املوق�ع الجغرايف 
للتنظيم يف ش�مال موزامبيق يمثل رأس جرس 
إىل منطق�ة أفريقيا الجنوبي�ة، تمكنت خالياه 
م�ن التواصل عىل امت�داد دول املنطقة وصوال 
إىل الق�رن األفريقي عرب مس�ار بح�ري وبري 
ممت�د؛ وه�و م�ا يوف�ر بيئ�ة مثالي�ة لتجنيد 
عنارص عىل خلفي�ات أيديولوجية واجتماعية 
وسياس�ية؛ بحس�ب إف�ادة الدكت�ور محم�د 
عب�د الكري�م الباح�ث املتخصص يف الش�ؤون 
األفريقي�ة، ومنس�ق أبح�اث وح�دة أفريقي�ا 
بمعهد الدراس�ات املس�تقبلية يف بروت والذي 
قال، ه�ذه منطقة غنية بامل�وارد الطبيعية ما 
يوف�ر فرص�ة لفك�رة التمويل الذات�ي، يف ظل 
هشاش�ة س�يطرة الحكومة املوزامبيقية عىل 

األقاليم الشمالية.
واستفاد املتطرفون تكتيكيا من تجربة التمرد 
وحروب العصاب�ات بموزامبيق ث�م من خربة 
تنظيم داعش اإلرهابي، يف السيطرة عىل املدن، 
بحس�ب هانلون، والذي تابع قائ�ال: إن حرب 
التنظيم تهدف اس�رتاتيجيا إىل الس�يطرة عىل 
أقاليم بعينها.لجأت الحكومة املوزامبيقية إىل 
مرتزقة فاغنر الروس ملواجهة عنف اإلرهابيني، 
وتزايد دور رشكة األمن الروسية الخاصة، بعد 
اتفاقات الدفاع واألمن املوزامبيقية الروس�ية 
التي ت�م تنش�يطها يف نوفمرب/ترشين الثاني 
2019، وبالفع�ل خ�اص املرتزق�ة معارك ضد 
املتمردي�ن يف كاب�و ديلغ�ادو، ولكنهم خرسوا 
ع�دًدا من األفراد قب�ل انس�حابهم وفق تأكيد 
جاس�مني أوبرمان والدكت�ورة إليانور بيفور، 
والت�ي قالت إن الرشكة العس�كرية الروس�ية 
الخاص�ة “فاغن�ر” أرس�لت ق�وة صغ�رة لم 
تتمكن من محاربة املتطرفني بشكل فعال وتم 

سحب العديد منهم. 
واتس�م أداء “فاغن�ر” يف املنطق�ة، بالضع�ف 
وع�دم االحرتافية مقارنة بق�وات أمن خاصة 
من رشكة منافسة من جنوب أفريقيا وعنارص 
م�ن زيمبابوي، بحس�ب الدكت�ور محمد عبد 
الكريم والذي قال: “لم تفهم عنارص “فاغنر”، 
طبيعة بني�ة الجماعات اإلرهابي�ة يف املنطقة 

وحجم انتش�ارها”، وأض�اف: “يف حال عززت 
روسيا استثماراتها يف قطاع الغاز بموزامبيق، 
يمكن دع�م تل�ك املجموعات ملواجه�ة التمرد 
بفعالي�ة”، وهو ما يتوقع�ه جوزيف هانلون، 
مؤكدا فش�ل التدخل ال�رويس يف إخماد التمرد 
شمايل موزامبيق، لكون املرتزقة الروس لم تزد 
أعدادهم عن 200 مقاتل وكانوا غر مجهزين 
بشكل جيد من أجل القتال يف األدغال الكثيفة، 
كما أن عالقتهم مع قوات الجيش املوزامبيقي 

ليست قوية. 
اتبعت موزامبيق اسرتاتيجية مرهقة ومرضة 
الق�وات  تفتق�ر  إذ  للتم�رد،  مواجهته�ا  يف 
واللغوي�ة  الثقافي�ة  الخ�ربة  إىل  الحكومي�ة 
باملجتمع�ات املحلي�ة، مما ينفر أع�دادا كبرة 

من األهايل.
وبدالً من الرتكيز عىل تدريب الجيش وتطويره 
حكوم�ة  اعتم�دت  املح�ي،  ال�رصاع  لفه�م 
الخاص�ة،  األم�ن  رشكات  ع�ىل  موزامبي�ق 
مث�ل “فاغن�ر”، وأخ�رى من جن�وب أفريقيا، 
وف�ق تحليل “تف�يش العنف وعدم االس�تقرار 
يعصف�ان بش�مال موزامبي�ق”. وبالنظ�ر إىل 
تجرب�ة تمرد مماثل )بوكوح�رام( يف نيجريا، 
ف�إن أي اس�رتاتيجية فعالة ملكافح�ة التمرد، 
س�تتطلب مجموعة من الجهود لضمان تلبية 
االحتياج�ات اإلنس�انية املتزاي�دة. عالوة عىل 
ذل�ك، يج�ب تنفيذ برام�ج مصمم�ة ملكافحة 
التط�رف العني�ف تس�تند إىل الس�ياق املح�ي 
لتجن�ب رد فعل عنيف من املدنيني وفق املصدر 
نفسه، وهو ما يؤيده الدكتور غينود، قائال إن 
الحل ليس سهال، عىل صعيد الجانب العسكري 
يحت�اج الجي�ش والرشط�ة املوزامبيقي�ان إىل 
الدعم ومزيد من التدريب وتعاون مع الجران 
مث�ل تجم�ع تنمي�ة دول الجن�وب األفريق�ي 
)س�ادك(، واالتحاد األفريقي، عىل أن تش�ارك 
تنزاني�ا بش�كل خ�اص ألن التمرد نش�ط عىل 
طول حدودها، ويضيف جوزيف هانلون إىل ما 
سبق، أهمية خلق فرص عمل وإعطاء الشبان 
املحليني حص�ة من ثروة إقلي�م كابو ديلغادو 
للقض�اء عىل املظال�م التي يس�تغلها التنظيم 

املتطرف ودمجهم يف عملية مقاومته.
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بغداد/ الزوراء:
امس  واملعادن،  الصناعة  وزارة  كشفت 
الثالثاء، عن خطتها الفتتاح معمل وخطوط 
إنتاج جديدة، مؤكدة تنفيذ حمالت إلغاثة املدن 

واملحافظات التي ترضرت جرّاء الفيضانات.
وقال املتحدث باسم الوزارة، مرتىض الصايف: 
إن »هنالك مخططاً الفتتاح معامل وخطوط 
ضمن  املقبلة،  الفرتة  خالل  جديدة  إنتاج 
األمد،  وبعيدة  واملتوسطة  القصرية  الخطة 

التي تبنتها الوزارة«.
األكياس  افتتحت معمل  »الوزارة  أن  وأوضح 
أن  مبيناً  الصناعة«،  وزير  من  البالستيكية، 
يف  املنسوجة  البالستيكية  األكياس  »معمل 
للرشكة  التابع  القطنية  الصناعات  معمل 
تم  والجلود،  النسيجية  للصناعات  العامة 
انشاؤه من تخصيصات الخطة االستثمارية 

للرشكة لعام 2012«.
مكائن  عىل  يحتوي  »املعمل  أن  إىل  ولفت 
ونمساوية،  جيكية  مناشئ  من  ومعدات 

العاملية، وبطاقة  التكنولوجيا  ويعمل بأحدث 
األكياس  وينتج  سنوياً،  كيس  مليون   24
واألحجام،  القياسات  بمختلف  البالستيكية 

التي تخدم وزارات التجارة والزراعة والدفاع، 
كالرز  الغذائية  املواد  تعبئة  يف  حيث تستخدم 
والطحني والسكر، ويف تعبئة األسمدة والبذور، 

القواعد  يف  للرمال  كأكياس  تستخدم  وكذلك 
والحواجز العسكرية«.

تنفيذ  يف  سباقة  »الوزارة  أن  الصايف  وأكد 
األمنية،  القوات  دعم   يف  واملبادرات  الحمالت 
ويف  والنازحني،  واملتعففة،  الفقرية  والعوائل 
جراء  ترضرت  التي  واملحافظات  املدن  إغاثة 
يف  الفعالة  املساهمة  وكذلك  الفيضانات، 
األمانة  من  بها  التوجيه  يتم  التي  الحمالت 

العامة ملجلس الوزراء«.
يف  كثرية  مبادرات  »وجود  إىل  وأشار 
بغداد  يف  ومناطق  شوارع  وتطوير  تأهيل 
رشكاتها  من  عدد  خالل  من  واملحافظات، 
أن  مبيناً  جيدة«،  مالية  موارد  تمتلك  التي 
وزارة  مع  دائماً  وتعاوناً  تنسيقاً  »هنالك 
املشرتك  للعمل  االجتماعية،  والشؤون  العمل 
أي  األخرية  طلبت  حال  ويف  مجاالت،  عدة  يف 
فوزارة  العرصي،  السوق  مجال  يف  تعاون 
وساعية  ومتعاونة  داعمة  ستكون  الصناعة 

يف هذا املجال«.

بغداد/ الزوراء:

وزارة  مجدداً،  النقل،  وزارة  خاطبت   

الخارجية بشأن مفاتحة السفارة الصينية 

الفاو  ميناء  مرشوع  انشاء  عن  بغداد  لدى 

الكبري.

الخارجية  اىل  النقل  من  رسالة  وبحسب 

فإنها  منه،  نسخة  عىل  »الزوراء«  حصلت 

تبلغها »بانتفاء الحاجة اىل مضمون كتابها 

السفارة  مفاتحة  اىل  يشري  الذي  السابق« 

الصينية بشأن انشاء امليناء.

العراقية  الخارجية  لوزارة  مذكرة  وكانت 

حصلت  الجاري  الثاني  ترشين   18 بتاريخ 

اىل  موجهة  منه  نسخة  عىل  »الزوراء« 

اىل  تدعوها  بغداد  يف  الصينية  السفارة 

عن  »لالستعالم  صينية  رشكة  مخاطبة 

موقف الرشكة الصينية الجنسية الراغبة يف 

تنفيذ مرشوع ميناء الفاو الكبري«.

»تغدو  بأنها  مذكرتها  يف  الوزارة  وأضافت 

بمفاتحة  السفارة  تفضلت  لو  ممتنة 

اعاله  للغرض  املعنية  الصينية  الجهات 

واعالمها«.

قال،  الشبيل،  نارص  النقل،  وزير  وكان 

السبت املايض، ان األسبوع املقبل »سيشهد 

حسم الرشكة املنفذة ملرشوع ميناء الفاو«. 

دايو  التفاوض مع رشكة  مؤكدا »استمرار 

الكورية بشأن امليناء«. 

وأشار اىل »وجود خالف مع الرشكة الكورية 

كاشفا  امليناء«.  تنفيذ  ومدة  مبالغ  بشأن 

للتباحث مع رشكة صينية  ثاٍن  عن » خط 

لتنفيذ ميناء الفاو«.

وميناء الفاو الكبري هو ميناء يف شبه جزيرة 

وتبلغ  البرصة..  محافظة  جنوب  الفاو 

يورو،  مليار   4.6 حوايل  املرشوع  تكلفة 

املقدرة 99 مليون طن  امليناء  وتقدر طاقة 

سنوياً ليكون واحداً من أكرب املوانئ املطلة 

العالم..  مستوى  عىل  والعارش  الخليج  عىل 

يوم 5  لهذا املرشوع  األساس  ووضع حجر 

أبريل/ نيسان 2010.

بغداد/ الزوراء:
استعدادها  بغداد  امانة  اعلنت   
الصايف  املاء  شبكات  لتجديد 
عزت  بينما  واملترضرة،  القديمة 
الهدر  اىل  املناطق  بعض  يف  الشح 

والتوسع السكاني.
وقال معاون مدير دائرة ماء بغداد، 
حديث  يف  هشام،  عمار  املهندس 
الدائرة  »مالكات  ان  صحفي: 
تواصل أعمال تجديد شبكات املاء 

الصايف القديمة واملترضرة النتهاء 
من  بأنابيب  االفرتايض  عمرها 
يتم  حيث  رصينة،  عاملية  مناشئ 
محالت  ست  ضمن  حاليا  العمل 
سكنية يف جانبي الكرخ والرصافة 
 ،815  ،809  ،801  ،821( وهي 
السيدية  مناطق  يف   )426  ،321
والحرية،  والقاهرة  العامل  وحي 
محالت   6 احالة  عن  فضال 
مختلفة  مناطق  يف  اخرى  سكنية 

بها  العمل  سيتم  العاصمة  من 
وهي  املقبلة،  القليلة  املدة  خالل 
محالت ) 627، 639، 641، 516، 
الجامعة  مناطق  يف   )537  ،523
ومدينة  وجميلة  الخرضاء  وحي 

الصدر«.
 وأشار اىل ان »انجاز شبكات املاء 
الجديدة يتم بنسبة 90 باملئة بدعم 

وتمويل البنك الدويل«.
وعزا هشام »اسباب عدم حصول 

من  الالزمة  الكميات  عىل  املواطن 
هدر  منها  عدة،  عوامل  اىل  املياه 
املواطنني  قبل  من  املنتج  املاء 
نفوس  عدد  يف  الكبرية  والزيادة 
وجود  وعدم  بغداد  مدينة  سكان 
املنتج«،  املاء  من  اضافية  كميات 
الدور  بعض  »انشطار  اىل  الفتا 
السكنية اىل بضع وحدات للتخلص 
اىل  ادى  ما  املزدوج،  السكن  من 
خفض كمية املياه الواصلة، فضال 

عن مشكالت التلوث«.
رشعت  بغداد  »امانة  ان  واضاف 
وتجديد  لتأهيل  خطط  بإعداد 
القديمة  التصفية  مشاريع 
الشبكات  وكذلك  وتوسيعها، 
اىل  تعرضت  النها  للمياه  الناقلة 
التكرسات والتلف والنضوح، وقلة 
وعي املواطن يف كيفية التعامل مع 
املنزيل،  االستهالك  يف  املاء  خدمة 

وكذلك التجاوزات عىل الشبكة«.

بغداد/ الزوراء:
كشف القيادي يف الحشد الشعبي، محمد التميمي، 
امس الثالثاء، عن اقتحام الحشد الشعبي ضفاف 

نهر دياىل يف قاطع شمال شق املحافظة.
وقال التميمي يف ترصيح صحفي: ان” قوة امنية 
مشرتكة من الحشد الشعبي والجيش نفذت عملية 
اقتحام مباغتة يف عمق ضفاف نهر دياىل من جهة 
املقدادية)40كم  الزور ضمن قاطع شمال قضاء 
تمشيط  عملية  ونفذت  بعقوبة(  رشق  شمال 

واسعة بناًء عىل معلومات استخبارية دقيقة«.

انه” تم ضبط مضافة داعشية  التميمي  واضاف 
بني  االنتقال  بانتظار  عنارصه  الختباء  تستخدم 
الرسية  ممراته  كشف  اىل  باالضافة  الضفاف، 
التي يستخدمها يف االنتقال بني الضفاف للهروب 
اىل  الفتا  الشعبي”،  والحشد  االمنية  القوات  من 
واسعة  مناطق  تمشيط  يف  اسهمت  “العملية  ان 

جدا«.
وتعد ضفاف نهر دياىل يف قاطع الزور من املناطق 
فرتة  بني  داعش  خاليا  بها  تنشط  التي  الخطرية 

واخرى. 

بغداد/ الزوراء:

أعلن األمن الوطني يف غرب نينوى، امس الثالثاء، 

عن ضبط 340 طناً من السكراب معّدة للتهريب إىل 

إقليم كردستان.

نسخة  »الزوراء«  تلقت  الوطني  لألمن  بيان  وذكر 

منه: أن” مفارزه رشعت يف غرب محافظة نينوى 

بتكثيف جهدها امليداني الذي أسفر بعد استحصال 

األوامر القضائية من ضبط )24( عجلة حمل كبرية 

التالف  الحديد  مادة  من  طناً   )340( متنها  عىل 

)السكراب( معّدة إلخراجها خالفاً للتعليمات، ومن 

باتجاه  تلعفر  قضاء  من  أصولية  موافقات  دون 

إقليم كردستان«.

وأضاف أنه”تم إلقاء القبض عىل سائقي العجالت، 

لتهريبها،  بالرشوع  واعرتفوا  أقوالهم،  وتدوين 

مبيناً  اإلقليم”.  يف  املستفيدين  أحد  إىل  وبيعها 

واملضبوطات  العجالت،  مع  إحالتهم  ”تمت  أنه 

وفق  معهم  التعامل  ليتم  املختصة  الجهات  إىل 

القانون”.

بغداد/ الزوراء:

لوزارة  التابعة  االستخبارات  وكالة  أعلنت 

خمسة  عىل  القبض  الثالثاء،  امس  الداخلية، 

يف  لهم  وكرين  وضبط  داعش،  من  عنارص 

محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 

الداخلية،  وزير  لتوجيهات  »تنفيذاً  أنه  منه: 

داعش  عصابات  عنارص  متابعة  خالل  ومن 

االستخبارات  وكالة  مفارز  تمكنت  االرهابية، 

املتمثلة بمديرية استخبارات الرشطة االتحادية 

 )5( عىل  القبض  إلقاء  من  الداخلية  وزارة  يف 

محافظة  من  متفرقة  بمناطق  إرهابيني 

كركوك«.

عىل  مطلوبون  »املعتقلني  أن  البيان  وأضاف 

وفق احكام املادة 4 ارهاب النتمائهم لعصابات 

مايسمى  ضمن  عملوا  والذي  االرهابية  داعش 

ضبط  عن  فضال  العراق،  والية  كركوك  قاطع 

وكرين لعصابات داعش يف ناحية الرشاد ضمن 

محافظة كركوك بعملية استخباراتية مشرتكة 

بداخلهما  االتحادية وجد  مع قوة من الرشطة 

عبوات ناسفة ومواد لوجستية وأدوية ومالبس 

متنوعة«.

واكدت االستخبارات »ايداع االرهابيني التوقيف، 

وردم الوكرين بدون حادث يذكر«.

بغداد/ الزوراء:

الثالثاء، إغالق 15 مخيماً  ايفان فائق جابرو، امس  أعلنت وزيرة الهجرة واملهجرين، 

وعودة قرابة 100 عائلة نازحة يومياً إىل مناطقها االصلية. 

وذكر املكتب االعالمي لوزيرة الهجرة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان »جابرو، 

استقبلت مستشار االمن القومي، قاسم االعرجي، ووكيل رئيس جهاز االمن الوطني 

فالح العيساوي، امس الثالثاء، بمبنى الوزارة يف بغداد«.

وقالت جابرو إن »قرابة 100 عائلة نازحة تعود يوميا ملناطق سكانها االصلية«، مؤكدة 

ان »الوزارة ماضية يف استكمال غلق ستة مخيمات حتى نهاية العام الحايل«.

وأضافت أن »هناك اقباال كبريا عىل العودة من قبل العوائل النازحة اىل العودة ملناطق 

مخيماً   15 اغلقت  »الوزارة  ان  إىل  الفتة  قبلهم«،  من  املرونة  وابداء  االصلية  سكناهم 

خالل شهر واحد فقط يف فرتة قياسية لم تحدث سابقا، وهذا يعود جراء التعاون الكبري 

والتواصل مع مستشارية االمن القومي والقوات االمنية التي تبذل بدورها رسعة اجراء 

التدقيق االمني لالرس النازحة التي تعود ملوطنها االصيل«.

وشددت بالقول: »الوقت قد حان إلنهاء ملف النزوح الذي استمر لستة اعوام وهي فرتة 

طويلة جدا وغري مقبولة إلبقاء تلك العوائل العيش يف داخل املخيمات النه بمثابة انتهاك 

امللف كونه  انهاء هذا  الوزارة عازمة عىل  انه كان اجراء اضطراريا، وان  للكرامة غري 

يدخل كجزء اساس يف تطبيق الربنامج الحكومي«.

وأشارت اىل ان »هناك تنسيقا عايل املستوى مع املنظمات الدولية وخاصة ) iom( من 

اجل ترميم منازل بعض العوائل النازحة ودفع بدالت ايجار لهم لحني تهيئة منازلهم«.

الهجرة  وزارة  بـ«دور  االعرجي،  قاسم  القومي،  االمن  مستشار  اشاد  جانبه،  من 

واملتابعة االنية من لدن وزيرة الهجرة، ايفان فائق جابرو، والذي اتسم بالحرص الشديد 

عىل التواصل مع الجهات االمنية الستكمال جميع االجراءات لالرس النازحة واعادتهم 

ملناطق سكناهم االصلية«.

بغداد/ الزوراء:

عن  عناد،  جمعة  الدفاع،  وزير  كشف 

عنرص   2000 عن  يقل  ال  ما  وجود 

“داعيش” يف شمال بابل وبغداد واملناطق 

“داعش”  تنظيم  أن  إىل  الفتا  املحررة، 

اإلجرامي يستخدم اسلحة متطورة.

“هناك  إن  صحفي:  حوار  يف  عناد  وقال 

عىل االقل 2000 عنرص من تنظيم داعش 

يف املناطق املحررة وشمال بغداد وبابل”، 

عنارص  ِمن  االكرب  “القسم  أن  مبينا 

ِمن  بالقرب  وسكناهم  محليني  داعش 

املناطق  يف  هجمات  تشهد  التي  القرى 

املحررة«.

يستخدم  داعش  “تنظيم  أن  وأضاف 

قناص  سالح  ومنها  متطورة،  اسلحة 

إىل  الفتا  2كم”،  بعد  عىل  الهدف  يصيب 

داعش  تنظيم  عمليات  ِمن   %90“ أن 

االمنية  القوات  قبل  ِمن  االهمال  سببها 

واملدنيني«.

وأشار وزير الدفاع إىل أن “سيطرة تنظيم 

وال  مستحيل،  امر  املناطق  عىل  داعش 

نفسه  الوقت  يف  مؤكدا  حصوله”،  يمكن 

أن “قوات الجيش ال تستطيع مسك جميع 

املناطق يف العراق وخاصة الصحراوية”. 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة التجارة، امس الثالثاء، انطالق 
فعاليات مهرجان البرصة الدويل السادس 
للتسوق عىل ارض معرض البرصة الدويل، 
وباكستانية  عراقية  رشكة   34 بمشاركة 
الصادر  البيان  بحسب  وايرانية  ومرصية 
والخدمات  للمعارض  العامة  الرشكة  من 

التجارية العراقية.
وقال مدير عام الرشكة، رسمد طه سعيد، 
بحسب البيان الذي تلقت »الزوراء« نسخة 
العديد  مشاركة  شهد  »املعرض  إن  منه: 
وفتح  منتجاتها  لعرض  الرشكات  من 
التعاون االقتصادي  اسواق جديدة لزيادة 
وتلك  العراق  بني  والصناعي  والتجاري 

السوق  تحريك  يف  واملساهمة  البلدان 
عمل  فرص  وخلق  البرصة  يف  االقتصادية 

جديدة«.
التي تم  املنتجات  ان »اهم  واضاف سعيد 
الغذائية،  املواد  هي  املهرجان  يف  عرضها 
ومواد  د،  والتحفيات   ، واملالبس  واالثاث، 

التجميل واالنتيكات من خان الخليل«.
مدينة  البرصة  »محافظة  ان  اىل  وأشار 
املعارض  وان  كبرية،  وسوق  اقتصادية 
تأثري  لها  املحافظة  هذه  يف  تفتتح  التي 
افضل  جلب  يف  وتسهم  كبري،  اقتصادي 
املعروضات والقطاعات لغرض االستثمار 
والبنى  اقتصادها  تطوير  يف  واملشاركة 

التحتية«.

بغداد/ الزوراء:
 أقرت عضو لجنة االعالم واالتصاالت النيابية، ريزان شيخ دلري، ان ما يسمى بـ »قانون 

جرائم املعلوماتية« هو استنساخ عن قوانني أخرى نافذة يف الوقت الحايل.
وقالت شيخ دلري يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان »قانون الجرائم املطروح يف 
الوقت الحايل هو استنساخ للعقوبات املوجودة يف قوانني }مكافحة االرهاب، ومكافحة 
الوقت  يف  النافذة  االخرى  القوانني  من  وغريها  املخدرات،  ومكافحة  بالبرش،  االتجار 
تلك  يقيد  ان  يمكن  خاص  قانون  اقرار  اىل  بحاجة  لسنا  فإننا  الحالة  وبهذه  الحايل، 

القوانني العامة«.
التواصل  ومواقع  االلكرتونية  املواقع  عىل  تسيطر  ان  يجب  الحكومة  »بأن  وأضافت 
االجتماعي عرب بوابات النفاذ، ومراقبة املحتوى الذي يدخل البلد كما معمول به يف دول 
الجوار والعالم، خصوصاً ان البعض من املواقع تبث محتويات مشبوهة يمكن ان تمرر 

اىل العراق دون السيطرة عليها«.
وأكدت دلري عىل »رضورة االهتمام باملشاكل التي يعاني منها الشعب يف الوقت الحايل 
ان  يمكن  قوانني  من ترشيع  بدالً  يعيشه،  الذي  االقتصادي  والظرف  الخدمات  كنقص 

تقيد حريته وتزيد من معاناته بالغرامات واالعتقاالت والسجن املؤبد«.
ومن املقرر أن يعرض مرشوع قانون »جرائم املعلوماتية« للتصويت يف جلسة الربملان 

يوم غد الخميس.

بغداد/ الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي، امس الثالثاء، عن رفع 10 صواريخ “انفالقية” كانت مرتوكة يف 

قرية ترجلة يف ناحية برطلة رشق نينوى.
مكافحة  “مفارز  أن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
املتفجرات يف اللواء 30 بالحشد الشعبي رفعت 10 صواريخ “انفالقية” كانت مرتوكة 
للواء من قبل مختار  بناًء عىل بالغ ورد  نينوى،  ناحية برطلة رشق  يف قرية ترجلة يف 

القرية«.
وأضاف البيان أنه “تمت إزالة الصواريخ بأمان من االرايض الزراعية ليتمكن الفالحون 

من استغالل أراضيهم بعد حلول موسم الزراعة”. 

بغداد/ الزوراء:
كشف وزير التعليم العايل والبحث العلمي، 
عن  الثالثاء،  امس  الصاحب،  عبد  نبيل 
الطعن  باتجاه  امليض  تدرس  وزارته  أن 
الشهادات”،  معادلة  “أسس  بقانون 
املحكمة  أمام  مؤخراً،  الربملان  أقرّه  الذي 
نصابها  اكتمال  حال  )يف  العليا  االتحادية 
يسبق  أن  أمله  عن  معرباً  القانوني(، 
وتكامل  “تعاون  الخطوة  بهذه  الرشوع 
القانون  ومناقشة  الثالث  السلطات  بني 
مجدداً بما يخدم ترصني السمعة الدولية 

للشهادة العراقية ومستقبل األجيال”.
صحفي:  حوار  يف  الصاحب،  عبد  وقال 
االعرتاف  باتجاه  الرشوع  “خط  إن 
من  يبدأ  األهلية  والكليات  بالجامعات 
القانون  عليها  نص  التي  االشرتاطات 
خولت  التي   ،2016 لسنة   )25( رقم 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  بموجبه 

وتأمني  التأسيس  مقدمات  لورة  العلمي 
والعلمية،  والبرشية  املادية  املتطلبات 
ورفع مقرتح بإجازة التأسيس اىل مجلس 
الوزراء صاحب الصالحية الحرصية بهذا 

الشأن«.
وشدد وزير التعليم العايل عىل أن “االعرتاف 
الرسمي من قبل الوزارة لن يشمل أية جهة 
التعليم األهيل،  تحسب نفسها عىل قطاع 
بينما هي خارج السياقات القانونية ولم 
الحاكمة،  التأسيس  الشرتاطات  تخضع 
أثر  األرض  عىل  وجودها  عىل  يرتتب  ولن 
فاتحت،  “الوزارة  أن  موضحاً  قانوني”، 
الداخلية  بالقريبة، وزارة  ليست  منذ مدة 
باتخاذ  كافة،  املحافظات  ومجالس 
إجراءاتها الالزمة بإغالق عدد من الكليات 
بها  معرتف  غري  لكونها  واملعاهد  األهلية 
ومخالفة  معتمدة  غري  شهادات  وتمنح 

للضوابط«.

الصناعة تكشف عن خطتها الفتتاح معامل وخطوط إنتاج جديدة

النقل ختاطب اخلارجية بشأن مفاحتة الصني عن ميناء الفاو

احلشد يقتحم “ضفاف نهر دياىل” ويضبط 
»مضافة االنتظار«

ضبط 340 طنا من السكراب املعد للتهريب إىل 
كردستان

اعتقال مخسة عناصر من داعش اإلرهابي يف 
كركوك

اهلجرة: إغالق 15 خميماً وعودة 100 
عائلة نازحة ملناطقها يوميًا

الكشف عن وجود 2000 “داعشي” 
مشالي بابل واملناطق احملررة 

أمانة بغداد جتدد شبكات املاء الصايف القدمية واملتضررة

التجارة تعلن إنطالق مهرجان البصرة 
الدولي السادس للتسوق 

االتصاالت النيابية: »قانون جرائم 
املعلوماتية« إستنساخ عن قوانني أخرى 

رفع 10 صواريخ “انفالقية” مرتوكة يف 
ناحية برطلة

التعليم: ندرس املضي بالطعن بقانون 
»معادلة الشهادات« 
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أكدت امتالكها خزيناً اسرتاتيجياً من املشتقات

حذرت من تأخر وصول موازنة 2021 يف توزيع الرواتب

العراق وبريطانيا تبحثان سبل 
التعاون بني البلدين يف اجلانب املالي

استثمار النجف تعلن تشغيل املدينة 
الوطنية للصناعات اإلنشائية

املركزي يبيع 181 مليون دوالر يف 
مزاد العملة

العراق يتصدر الدول املستوردة 
لألمساك اإليرانية

بغداد/ الزوراء:
قال�ت وزارة النف�ط إن الع�راق يس�عى 
إلب�رام أول صفق�ة عىل اإلط�اق للدفع 
املس�بق للنف�ط الخ�ام لدع�م ماليته يف 
ظل سعيه ملواجهة تراجع أسعار النفط 
والطلب بس�بب جائحة فريوس كورونا. 
وفيما اكدت امتاكها خزينا اسرتاتيجيا 
من املش�تقات يف املس�تودعات، لفتت اىل 
حرصها عىل انس�جام اسعار املحروقات 
مع الوضع االقتصادي للمواطن، وتنمية 

القطاع الخاص والصناعات النفطية.
وقال�ت وزارة النف�ط إن العراق يس�عى 
إلب�رام أول صفق�ة عىل اإلط�اق للدفع 
املس�بق للنف�ط الخ�ام لدع�م ماليته يف 
ظل سعيه ملواجهة تراجع أسعار النفط 

والطلب بسبب جائحة فريوس كورونا.
وتس�عى الب�اد إىل دفع مس�بق لخمس 
س�نوات بدءا م�ن يناير/ كان�ون الثاني 
2021 حتى ديسمرب/ كانون األول 2025 
يت�م رده بش�حنات م�ن خ�ام البرصة، 
بحس�ب رسالة أرس�لتها رشكة تسويق 

النفط الحكومية )سومو( إىل عمائها.
وقال مسؤول يف وزارة النفط ان “عملية 
الدفع املسبق لش�حنات النفط هي جزء 
من خط�ة عاجلة لتمويل ميزانية الدولة 

وتجاوز األزمة املالية”.
واض�اف: “لدين�ا التزام�ات تج�اه أوبك 
لخف�ض اإلنتاج، يجب دفع مس�تحقات 
رشكات النف�ط األجنبي�ة وأيض�ا لدعم 
اقتصادنا، وهذا هو السبب الذي يجعلنا 
بحاج�ة إىل طل�ب دفع�ات مالية تس�دد 

مس�بقا ل�راء بع�ض م�ن ش�حناتنا 
النفطية”.

وأعلن�ت منظمة أوبك وحلفاء من بينهم 
روس�يا، يف إطار ما يع�رف ب أوبك+، عن 
النف�ط  إنت�اج  تخفيض�ات قياس�ية يف 
يف النص�ف األول م�ن الع�ام م�ع انهيار 
الطلب عىل الخام عندما بات العالم شبه 
متوقف بسبب إجراءات العزل العام التي 

تهدف ملكافحة جائحة كوفيد19-.
وكان من املق�رر أن ترفع أوبك+ اإلنتاج 
بواق�ع مليون�ي برمي�ل يومي�ا يف يناير 

كان�ون الثان�ي، لك�ن املجموع�ة تبحث 
حاليا تأجي�ل الزي�ادة أو تعميق خفض 

اإلنتاج.
من جهة اخرى، اكدت وزارة النفط، امس 
الثاثاء، امتاكها خزينا اس�رتاتيجيا من 
املشتقات يف املستودعات، بينما لفتت اىل 
حرصها عىل انس�جام اسعار املحروقات 
مع الوضع االقتصادي للمواطن، وتنمية 

القطاع الخاص والصناعات النفطية.
وقال وكيل الوزارة، الدكتور حامد يونس 
ان “ال�وزارة، وعن�د تحدي�د  الزوبع�ي: 

اس�عار املش�تقات النفطية، تأخذ بنظر 
االعتبار مصلح�ة املواطن، وبرهنت ذلك 
م�ن خال تخفي�ض س�عر البنزين عايل 
االوكتني )املحس�ن(، إذ تم حس�ابه وفق 
اس�س وحس�ابات اقتصادي�ة تس�اوي 
الكلف، وعليه تم خفض السعر من 850 
دينارا للرت اىل 650 دينارا بما يلبي حاجة 

املستهلك”.
واض�اف ان “الوزارة تس�عى وفق نظرة 
اقتصادية اىل ان تكون اس�عار املنتجات 
محسوبة إلدامة االنتاج وتوفري املشتقات 

وديمومته�ا يف عم�وم البل�د، فضا عن 
والصناع�ات  الخ�اص  القط�اع  تنمي�ة 
املس�تهلكني”.  ونش�اطات  النفطي�ة 
الفت�ا اىل “اهمي�ة عمل دراس�ة ش�املة 
للمس�تهلكني واملنتجني لضمان حصول 
تنمية مس�تدامة للنش�اطات الصناعية 
االنت�اج  ونش�اطات  واالس�تهاكية 

النفطية”.
وش�دد الزوبعي عىل ان “اس�عار النفط 
االبي�ض وزي�ت الوق�ود والغ�از الجاف 
االخ�رى  واملنتج�ات  الع�ادي  والبنزي�ن 
مدعوم�ة م�ن ناحي�ة الكل�ف”، مؤكدا 
“وج�ود مس�تودعات خزنية تس�توعب 
توزيعه�ا  وامل�راد  املنتج�ة  الكمي�ات 
الكمي�ات  اىل  اضاف�ة  املش�تقات،  م�ن 
كاحتياط�ي  للتخزي�ن  اساس�ا  املع�دة 

اسرتاتيجي”.
واوضح ان “طاقة املستودعات الخزنية 
يف املصايف مس�اوية للطاقات االنتاجية، 
اىل جانب ان ال�ركات املعنية بالتوزيع 
كرك�ة  خزني�ة  مس�تودعات  لديه�ا 
خط�وط االنابيب املعني�ة بنقل املنتجات 
توزي�ع  ورشك�ة  واملن�اورة،  والخ�زن 
املنتجات النفطية التي لديها مستودعات 
عائدة لها تسهم ايضا باملناورة بعمليات 
التجهيز وتغطية الحاجات االستهاكية، 
ل�دى  املس�تودعات  وج�ود  يعن�ي  م�ا 
املنتج�ة والناقل�ة واملجهزة”،  الجه�ات 
مش�ريا اىل “وج�ود خزي�ن اس�رتاتيجي 
كب�ري م�ن مختل�ف املش�تقات يف عموم 

املستودعات”.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت دائ�رة التحقيق�ات يف هيئ�ة النزاهة، 

ام�س الثاثاء، تنفي�ذ عمليَّة ضب�ط إضبارٍة 

ملنح قرٍض مل�روٍع اس�تثماريٍّ يف محافظة 

كرباء، ُمبيِّنًة أن مبلغ القرض يصل إىل قرابة 

ثاثة عر مليار دينار ونصف املليار.

وذكرت الهيئة يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة 

من�ه: أن “م�اكات مكت�ب تحقي�ق كرباء، 

الذي انتق�ل إىل املرصف الزراعيِّ يف املحافظة، 

ة  ن�ت من ضبط أص�ل اإلضب�ارة الخاصَّ تمكَّ

بمنح قرٍض ألحد املستثمرين، عىل الرغم من 

�ة للمرصف قبول خطاب  رفض اإلدارة العامَّ

الضمان بقيمة )4,000,000,000( مليارات 

دين�ار، املُق�دَّم م�ن قبل املُس�تثمر م�ن أحد 

املصارف”.

إىل  يص�ل  الق�رض  “مبل�غ  أن  وأضاف�ت، 

)13,470,000,000( مليار دينار؛ بغية إنشاء 

م�روع )معمل إلنت�اج معج�ون الطماطة 

وم�زارع الطماطة يف بي�وٍت زجاجيٍَّة دفيئٍة( 

ع�ىل أرٍض تبل�غ مس�احتها )50,000م2(”، 

موضحة أنه “تمَّ منح املقرتض مبلغ القسط 

األول البالغ )4,490,000,000( مليار دينار، 

بناًء عىل محرض كش�فٍ ميدانيٍّ غري صحيٍح 

أقرَّ بموجبه نسبة إنجاز تصل إىل )20%(”.

نت ماكات املكتب، من  ويف عمليٍَّة ثانيٍة، “تمكَّ

في ماحظيَّة التسجيل  ضبط أربعٍة من ُموظَّ

لقيامه�م  الحس�ينيَّة؛  قض�اء  يف  العق�اري 

بتزوي�ر قيد أحد العقارات”، الفت�ًة إىل أنَّه تمَّ 

َذت، بالتنس�يق مع قوة  خال العمليَّة التي ُنفِّ

)SWAT(، ضب�ط ص�ورة قيد العق�ار وقرار 

تسوية للعقار”، وفقاً لبيان الهيأة.

دت الدائرة، أنه “تمَّ تنظيم محرضي ضبٍط  وأكَّ

أصوليَّ�ني باملضبوط�ات يف العمليَّت�ني اللتني 

رتي ضب�طٍ قضائيَّتني،  َذت�ا بناًء ع�ىل ُمذكَّ ُنفِّ

د قايض  وعرضهم�ا رفقة املُتَّهمني عىل الس�يِّ

محكم�ة تحقي�ق كرب�اء املُختص�ة بالنظر 

يف قضاي�ا النزاهة؛ الذي ق�رَّر توقيفهم وفق 

أحكام املادة )289(  من قانون العقوبات”.

بغداد/ الزوراء:

أك�د الخبري االقتصادي، اعي�اد طوفان، امس الثاث�اء، رضورة إيقاف مزاد العملة 

بسبب الفساد، فيما اشار اىل ان مصارف وهمية تشارك يف املزاد.

وق�ال طوف�ان يف حديث صحفي: ان “م�زاد العملة نافذة كبرية من نوافذ الفس�اد 

بسبب سيطرة شخصيات ومصارف بعينها عىل هذا املزاد”، مبيناً ان “الفوائد التي 

تع�ود م�ن املزاد تقدر بنح�و %10 ترج�ع اىل الدولة، وهذا االمر غ�ري متحقق رغم 

الظروف املالية الصعبة، ولكن الكثريين يرصون عىل هذا املزاد”.

واضاف ان “هذا املزاد ونوافذه فتح مصارف كثرية بحسب املختصني واللجنة املالية 

النيابي�ة الذي�ن اكدوا أن هناك ام�واال ومصارف هي اصاً غ�ري موجودة فقط عىل 

الورق لكنها تشرتي الدوالر بسعر الدولة وتبيعه بسعر السوق السوداء”.

وتس�اءل طوفان “هل يعقل ان العراق يش�رتي محصول }النبق{ ب�20 مليار خال 

ش�هر واح�د او الطماطم التي اس�توردناها ب�4 مليارات خال ش�هر واحد، وهذه 

ارقام مخيفة وكاذبة”.

وبني ان “م�زاد العملة يجب ان يقنن ويجب التأكد من الركات وغريها، والنقطة 

االه�م هي التأك�د من العائدات الربحية له�ذه املبالغ الن العراق يبي�ع العملة بأقل 

عن السوق السوداء وبخسارة يومية وشهرية وسنوية، واعادة النظر بمزاد العملة 

مطلوبة جدا او ايقافه عىل االقل”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الزراع�ة، ام�س الثاث�اء، 
زيادة إنتاج محص�ول الطماطم اىل 185 

طناً يف مزارع البرصة.
وقال�ت الوزارة يف بيان تلق�ت “الزوراء” 
املنتج�ة  “الكمي�ات  ان  من�ه:  نس�خة 
واملس�وقة ملحصول الطماطم بلغت 185 
طن�ا يف مزارع الزب�ري”، مبينة أن “انتاج 
ه�ذا املحص�ول يف تزاي�د مس�تمر، وأن 
عملي�ة انتاجه وتس�ويقه تتزايد بوترية 

متصاعدة “.
واضافت ان “هذا العام تميزت محافظة 
املزروع�ة  املس�احات  بزي�ادة  الب�رصة 
ملحصول الطماطم نتيج�ة للدعم املقدم 
للفاحني واملزارعني س�واء كان يف مجال 
األسمدة أو املكافحة لافات والحرات، 
ومن خال دائرة وقاية املزروعات، فضا 
عن تجهيز املزارع�ني باملبيدات املختصة 
الت�ي  واالم�راض  الح�رات  ملكافح�ة 

يتع�رض له�ا ه�ذا املحصول، مم�ا اثمر 
بزيادة الكميات املنتجة منه “.

وتابعت ان “قرار غل�ق املنافذ الحدودية 
ومنع االسترياد وحماية املنتج املحيل ادى 
إىل زي�ادة املس�احات املزروع�ة ملحصول 
الطماطم”، متوقعة ان “تشهد محافظة 
البرصة الوص�ول إىل االكتفاء الذاتي من 

هذا املحصول خال االيام القادمة”.
بع�ض  يس�تورد  الع�راق  ان  يذك�ر 
محاصيله من الخرض والفواكه من دول 
الجوار لس�د حاجته املحلية، فيما تقوم 
وزارة الزراعة ب�ني الحني واالخر بحظر 
اس�ترياد بعض املنتجات لوجود اكتفاء 

ذاتي بها.
م�ن جانب اخ�ر، أعلن�ت وزارة الزراعة، 
امس الثاثاء، عن ارتفاع إنتاج العسل يف 
محافظة البرصة ألكثر من 11 ألف طن.

وقال�ت الوزارة يف بيان تلق�ت “الزوراء” 
نسخة منه: إن “كمية إنتاج العسل الكيل 

يف محافظة البرصة وصل اىل )11،334( 
طنا خ�ال العام الح�ايل 2020 يف عموم 
إنت�اج  “كمي�ة  ان  مبين�ة  املحافظ�ة”، 
العس�ل للنحال�ني املجازي�ن اللذين يبلغ 
عدده�م )87( نح�االً 5،846 طن�ا، فيما 
بلغت كميات إنتاج العس�ل للنحالني غري 

املجازين 5،488 طنا”.
واضافت أن “زي�ادة اإلنتاج تحققت من 
خ�ال دع�م وزارة الزراعة دائ�رة وقاية 
املزروعات قس�م النحل وبالتنس�يق مع 
مديرية زراع�ة البرصة بإج�راء حمات 
مكافحة مجاني�ة لآلفة )الف�اروا( التي 
حمل�ة  إىل  باإلضاف�ة  النح�ل،  تصي�ب 
مكافحة م�رض )نوزيما س�ريانا( الذي 
يعترب م�ن أخطر األم�راض التي تصيب 
النح�ل، باإلضاف�ة إىل تزوي�د النحال�ني 
املجازي�ن مجان�ا بمبيد )نوزيم�ا كلري( 
الذي تم تصنيع�ه محليا بخربات عراقية 

يف دائرة وقاية املزروعات”.

بغداد/ الزوراء:
طالب عضو اللجن�ة املالية النيابية، احمد الصفار، 
ام�س الثاث�اء، الحكوم�ة بالتح�رك ملعرفة حجم 
االي�رادات العامة، مؤك�دا رضورة ان تكون موازنة 
2021 مختلفة وفقا للظروف التي يعيش�ها العراق 

والعالم.
وقال الصف�ار يف حديث صحفي: ان “موازنة العام 
املقبل ينبغي ان تكون مختلفة عن سابقاتها نتيجة 
للظ�روف التي يعيش�ها البل�د خصوص�ا، والعالم 
عموما من ازمات اقتصادية وجائحة كورونا وعدد 
كبري من التعيينات، وإنف�اق كبري جدا وغريها من 
االزمات”، مبينا ان “املوازنة ينبغي ان تكون موازنة 
برامج وتت�م اعادة هيكلته�ا واخراجها من قالبها 
القدي�م التقلي�دي بتك�رار نفس البن�ود والحقول، 
فق�ط تغيري االرق�ام بل العم�ل عىل اع�ادة هيكلة 

االقتصاد وتنشيط القطاعات غري النفطية”.
ولف�ت الصف�ار إىل أن “مجل�س الن�واب وافق عىل 
عملي�ة االقرتاض لثاثة أش�هر حتى نهاية الس�نة 
الحالي�ة فق�ط”، مبين�ا أن “تأخر وص�ول املوازنة 
فرتة أطول يه�دد املوظفني واملتقاعدي�ن والرعاية 
االجتماعي�ة بع�دم رصف رواتبه�م لش�هر كانون 

الثاني”.

واضاف الصفار “برأيي وموقف ش�خيص فإني لن 
اوافق عىل اي مس�اس برواتب املوظفني يف املوازنة 
املقبلة، وخصوصا الرواتب املنخفضة واملتوس�طة، 
أما انه بحال حصول اعادة هيكلة للس�لم الوظيفي 
فإنه موضوع ليس جديدا، فالجميع يعلم ان هنالك 
ع�دم عدال�ة يف س�لم الروات�ب وهناك ع�دم عدالة 
يف توزي�ع الروات�ب ب�ني موظفني يحمل�ون نفس 

الش�هادة والخدم�ة لكنه�م يف وزارات مختلفة عن 
بعضه�ا، ونعتقد ان هنالك حاج�ة لتحقيق العدالة 

يف توزيع الدخل”.
واش�ار النائ�ب اىل ان “الع�راق يعان�ي م�ن ازم�ة 
مالي�ة واقتصادي�ة وه�ي بحاج�ة اىل ع�اج ع�ىل 
املستوى الكيل، وان يتم تحقيق توازن بني النفقات 
واالي�رادات، ف�ا يج�وز الرتكي�ز عىل جان�ب واحد 

وتحميل املوظف مسؤولية وتبعات االزمة الناجمة 
عن سياس�ات مالية غري سليمة جعلت من اقتصاد 

البلد ريعي أحادي الجانب”.
ولف�ت اىل ان “الحكومة عليها التحرك ملعرفة حجم 
االيرادات العامة الن االرقام املوجودة امامنا تش�ري 
اىل ان الحكوم�ة غ�ري ق�ادرة ع�ىل الوص�ول اىل ما 
نس�بته %10 من االي�رادات غري النفطي�ة، بالتايل 
فإن عملية الخروج من االزمة والخطوات التي تبدأ 
بها الحكومة لتخفي�ف االزمة ينبغي ان تكون عىل 

املستوى الشامل وليس من خال الرواتب فقط”.
 وش�دد الصفار عىل ان “الحدي�ث عن حجم العجز 
باملوازن�ة املقبل�ة هو س�ابق ألوان�ه الن املوازنة ما 
زالت حتى اللحظة يف مرحلة االعداد لدى الحكومة، 
وحني وصولها الينا س�تتم دراس�تها واالطاع عىل 
االب�واب املتضمنة له�ا، وحينها م�ن املمكن وضع 
رؤي�ة كاملة ع�ن طبيعة ما ينبغ�ي ان تكون عليه 

املوازنة”.
واكد الصف�ار ان “العجز يف املوازنة منذ عام 2003 
وحتى موازنة عام 2019 هو عجز متعمد ومقصود 
ألغ�راض ترتيبي�ة من قب�ل املرع ملواجه�ة حالة 
اقتصادية معينة يف حاالت الركود والكساد، وغريها 

من األوضاع يف السوق املحلية والعاملية”.

النفط: نسعى إىل إبرام أول صفقة للدفع املسبق لدعم ماليتنا

النزاهة توقف منح قرض بـ13 مليار دينار وتضبط متهمني بالتزوير يف كربالء

اقتصادي يؤكد ضرورة إيقاف 
مزاد العملة بسبب الفساد

الزراعة: زيادة حمصول الطماطم وإنتاج العسل يف 
البصرة

اللجنة املالية تطالب بالتحرك ملعرفة حجم اإليرادات العامة

جمهورية العراق 
وزارة العدل                                                      العدد:24/ت/2019

دائرة التنفيذ                                                      التاريخ:2020/11/17
مديرية تنفيذ الشطرة 

إىل املدين / حسني هاشم حسني
م/ تبليغ

بالنظر النتقالك إىل جهة مجهولة، تقرر تبليغك عن طريق النر يف الجريدة 
الرس�مية، وتكليفك بالحضور أمام مديرية تنفيذ الشطرة خال مدة )15( 
ي�وم للمبارشة باإلج�راءات التنفيذية بحقك فيما يخ�ص االضبارة املرقمة 
24/ت/2019 التي تخص الدائنة )نهاد عيل حاجم(، وبخافه تتخذ بحقك 

اإلجراءات.
املنفذ العدل 
محمد باقر عبد الرضا محمد

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل                                             العدد :1355/ش/2020
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                التاريخ:2020/11/23

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل/ املدعى عليه صدام كاظم حسوني

م/تبليغ
أقام�ت املدعية )وهران عبد الخ�رض رايض( الدعوى الرعي�ة املرقمة اعاه والتي 
تطل�ب فيه�ا ................... وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ، ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بالحضور ام�ام هذه 
املحكمة/ صباح يوم املرافعة املوافق 2020/12/17 الساعة التاسعة صباحا، وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقاً 

للقانون.
القايض 
مرتىض سليم خصاف

بغداد/ الزوراء:
بح�ث وزير املالي�ة، عيل عب�د االمري 
ع�اوي، ام�س الثاثاء، مع الس�فري 
الربيطان�ي، س�تيفن هيك�ي، س�بل 

التعاون بني البلدين يف الجانب املايل.
وذك�ر املكتب اإلعام�ي لوزير املالية 
يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: 
أن “ع�اوي اس�تقبل س�فري اململكة 
املتحدة، ستيفن هيكي، وجرى خال 
اللق�اء بح�ث س�بل تعزي�ز التعاون 
والتنس�يق املشرتك بني البلدين، يف ما 

يتعلق بالجانب املايل واالقتصادي”.
وأشاد وزير املالية “بمستوى العاقة 
ومس�اندتها  املتح�دة  اململك�ة  م�ع 

لتطلعات الشعب العراقي”.
من جانبه، أبدى الس�فري الربيطاني 
“رغبة وتطلع حكومة باد يف توسيع 
آف�اق التعاون مع العراق، مؤكداً عىل 
“دع�م خط�ط وإج�راءات الحكومة 
العراقي�ة نح�و تحقي�ق اإلصاحات 
وزارة  عليه�ا  تعم�ل  الت�ي  املالي�ة 

املالية”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئة اس�تثمار النجف، امس 
صناعي�ة  مش�اريع  ع�ن  الثاث�اء، 
اس�رتاتيجية لدع�م املنت�ج الوطن�ي 
بينه�ا  العامل�ة،  االي�دي  وتش�غيل 
مدينة متكاملة للصناعات االنشائية 
الكهربائي�ة  للم�واد  ومصان�ع 

والسمنت.
وقال مدي�ر الهيئة، رضغ�ام كيكو، 
يف بي�ان اطلعت عليه “ال�زوراء”: ان 
“جه�ود الهيئة اثمرت عن مش�اريع 
كب�رية يف القط�اع الصناع�ي منه�ا 
املدينة الوطنية للصناعات االنشائية 
الت�ي دخل�ت مرحلتها التش�غيلية”، 
مبين�ا ان “الكلفة االس�تثمارية لهذا 
امل�روع بلغت 58 مليونا و800 الف 
دوالر بمساحة تصل إىل أكثر من 237 

دونماً”.
وأضاف كيك�و ان “املدينة الصناعية 
تض�م س�تة معام�ل إلنت�اج الص�ب 
الجاهز للجدران واالعمدة والجس�ور 
وإنت�اج حدي�د التس�ليح، اضافة اىل 

انتاج السقوف املجوفة”.

املش�اريع  “م�ن  ان  كيك�و  وذك�ر   
االخرى املتميزة مصنع ربان السفينة 
بإنت�اج  املتخص�ص  االس�تثماري 
املع�دات الكهربائي�ة بالتع�اون م�ع 
رشكة )س�يمنز( األملانية”، موضحا 
ان “املصن�ع ينتج س�تة آالف محطة 
و30  قاط�ع  ال�ف  و25  صندوقي�ة 
الف لوحة لتوزي�ع الجهد املنخفض، 
و100 الف صن�دوق مقياس، اضافة 
اىل 30 محطة متنقلة 11/30 كي يف، 
وهذه االحصائيات لإلنتاج السنوي يف 
املصنع، وسيوفر أكثر من 250 فرصة 
عمل وبلغت كلفته االستثمارية أكثر 

من 25 مليون دوالر”.
وتابع ان “هناك أيضا معمل س�منت 
)كار( االس�تثماري الذي بلغ إنتاجه 
الس�نوي مليوني طن من الس�منت، 
كم�ا وفر أكثر م�ن 800 فرصة عمل 
لاي�دي العامل�ة املحلية، م�ع وجود 
أصح�اب  م�ن  اجنبي�ا  عام�ا   150
الخربة”، مشريا اىل ان “املعمل يسعى 
إىل زيادة اإلنت�اج والتصدير إىل خارج 

العراق”.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن البنك املركزي العراقي، امس الثاث�اء، عن بيعه أكثر من 181 مليون 

دوالر، وبمشاركة 37 مرصفا.
وبلغ�ت مبيع�ات البنك، يوم ام�س، 181 مليونا واكثر م�ن 269 الف دوالر 

غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ 1190 دينار لكل دوالر.
وكان�ت مبيع�ات البن�ك لتعزي�ز االرص�دة يف الخ�ارج عىل ش�كل حواالت 
واعتم�ادات، والت�ي غطاها البنك بالكامل بس�عر رصف بل�غ 1190 دينار 
ل�كل دوالر واح�د، قد بلغ�ت اكثر م�ن 162 مليون دوالر. أم�ا اجمايل البيع 
النقدي فكان اكثر م�ن 19 مليون دوالر. فيما بلغت اجمايل املبيعات الكلية 

.181.269.383
فيما لم تتقدم أي من املصارف ال�بالغة 37 مرصفا املشاركة يف مزاد العملة 

بأي عروض لبيع الدوالر.

بغداد/ متابعة الزوراء:

أعل�ن مدير عام منظم�ة الثروة االس�ماكية يف خوزس�تان جنوب غربي 

ايران، فتح الله ابوعيل، امس الثاثاء، تصدير 11.5 الف طن من االسماك 

للعراق والكويت وقطر ودول آس�يا الوس�طى يف 8 ش�هور خال فرتة 20 

مارس/آذار حتى 20 نوفمرب/ترين الثاني 2020.

ونقلت وكالة “فارس” اإليرانية عن أبو عيل قوله: إن الصادرات يف الفرتة 

املذكورة اجتذبت 20 مليون دوالر من النقد االجنبي.

وأش�ار اىل: أن املحافظة تتبوأ املرتبة االوىل برتبية االسماك يف ايران، حيث 

تش�كل زراع�ة االس�ماك 60 باملئة من انت�اج املحافظ�ة و40 باملئة عرب 

الصيد.



بغداد/ متابعة الزوراء

عىل  مهما  فوزا  الوسط  نفط  حقق 

امس  رد،  دون  بهدف  الكرخ،  مضيفه 

ختام  يف  الكرخ  ملعب  عىل  الثالثاء، 

املمتاز  العراقي  للدوري  الرابعة  الجولة 

ملوسم )2021/2020(.

سجاد  الالعب  سجله  الوحيد  الهدف 

جاسم، يف الدقيقة )73( من املباراة.

ورفع نفط الوسط رصيده للنقطة 9، 

النقطة  عند  الكرخ  رصيد  تجمد  فيما 

.7

وشهدت املباراة أفضلية واضحة لنفط 

فرصة  جاسم  سجاد  وأضاع  الوسط، 

خطرة.

فيما مرت تسديدة محمد حسن بجوار 

بالتعادل  األول  الشوط  لينتهي  القائم، 

السلبي.

الوسط  نفط  تمكن  الثاني  الشوط  ويف 

عن   ،)73( الدقيقة  يف  الهدف  تسجيل 

طريق سجاد جاسم.

لكنه  الكفة،  تعديل  الكرخ  وحاول 

اصطدم بتنظيم خطوطه لتنتهي املباراة 

بفوز نفط الوسط بهدف دون رد.

ومن جهة اخرى اعلنت الهيئة التطبيعية 

يف االتحاد العراقي لكرة القدم، ان لجنة 

نادي  رئيس  استدعاء  قررت  االنضباط 

العنكويش عىل خلفية  الديوانية حسني 

ترصيحاته االخرية.

تغريم  اعلنت  قد  التطبيعية  وكانت 

العنكويش مبلغاً مالياً قدره 5 ماليني 

ترصيحاته  بسبب  عراقي  دينار 

الكرخ  امام  فريقه  مباراة  حكم  عىل 

الكرة  دوري  من  الثالثة  بالجولة 

املمتاز.

اول  متلفز  لقاء  يف  العنكويش  وخرج 

التي  »الغرامة  ان  وقال  االثنني  امس 

ثمن  تساوي  التطبيعية  فرضتها 

حذائي«.

يف  التطبيعية  اعلنت  الصدد،  هذا  ويف 

بيان لها أن »لجنة االنضباط يف االتحاد 

استدعاء  تقرُر  القدم  لكرة  العراقي 

الديوانية  لنادي  االدارية  الهيئة  رئيس 

خلفية  عىل  العنكويش(  )حسني 

ترصيحاتِه يف أحد الربامج التلفزيونية، 

األربعاء  اليوم  اللجنة  أمام  وحضوره 

الساعة الواحدة ظهراَ .

ويف سياق منفصل  وصف مدرب الزوراء  

باسم قاسم التعادل اإليجابي مع القوة 

الجوية يف لقاء الديربي بأنه مقنع.

وقال قاسم إن »التعادل نتيجة إيجابية 

وفق الظروف التي يمر بها الفريق«.

كثرية  غيابات  من  »عانينا  وتابع: 

يومني  قبل  العبني   5 عودة  عن  ناهيك 

مصابني  كانوا  منهم   4 اإلمارات،  من 

البدني  ووضعهم  كورونا  بفريوس 

صعب جدا«.

وبني أن الزوراء غري قادر عىل تعويض 

هذا العدد من الغيابات، إىل جانب ابتعاد 

الفريق  عن  رضا  ومحمد  حسن  جالل 

بعد حجرهم يف اإلمارات لتواجدهم مع 

املنتخب وإصابتهم بالفريوس.

قدم  »الفريق  ذلك  مع  أنه  إىل  وأشار 

الذي حصل عليه  مباراة جيدة والهدف 

فردي  خطأ  من  الجوية  القوة  فريق 

من  الوضع  عالجنا  ذلك  ومع  بحت، 

وعدلنا  مهاجمني   3 بـ  اللعب  خالل 

النتيجة يف وقت متأخر«.

وأردف: »الحكم ألغى لنا ركلة جزاء من 

وجهة نظري أرى أنها واضحة«.

القوة  من  قاتال  تعادال  الزوراء  وخطف 

جمعت  التي  الديربي  مباراة  يف  الجوية 

الفريقني يف ملعب كربالء الدويل لحساب 

الدوري  منافسات  من  الرابعة  الجولة 

املمتاز.

حسني  أيمن  الجوية  للقوة  سجل 

بالدقيقة 56 وسجل هدف الزوراء مهند 

عبد الرحيم يف الدقيقة 2+90.

بداية املباراة كانت باهتة من الفريقني 

وطغت  املقطوعة  الكرات  وكثرة 

الخشونة عىل املباراة حيث شهدت عددا 

وواحدة  الصفراء  البطاقات  من  كبريا 

حمراء، مع ذلك حاول الفريقان تحقيق 

أيمن  يسجل  أن  وكاد  السبق  هدف 

القائم،  بجوار  مرت  رأسية  من  حسني 

الزهرة  لم تكن تسديدة عالء عبد  فيما 

عىل  تهديدا  لتشكل  الكافية  بالقوة 

الشوط  لينتهي  الجوية  القوة  مرمى 

األول بالتعادل السلبي.

الجوية  القوة  بدأ  الثاني  الشوط  ويف 

بتسجيل  أفضليته  وأثبت  أفضل  بشكل 

أن  بعد   56 الدقيقة  يف  التقدم  هدف 

تلقى أيمن حسني تمريرة ذكية وضعته 

ليسدد  ياسني  عيل  الحارس  بمواجهة 

الكرة داخل الشباك.

ركلة  عرب  وحاول  يتوقف  لم  الزوراء 

أبعدها  إسماعيل  رضغام  نفذها  حرة 

أيمن  عليه  ورد  طالب،  فهد  الحارس 

حسني برأسية أبعدها الحارس.

حالة الطرد
وكثرة  املباراة  يف  املفرطة  الخشونة 

عىل  أثرت  املرشوعة  غري  االلتحامات 

العبه  تلقى  بعدما  الجوية  القوة  فريق 

الثانية  الصفراء  البطاقة  نبيل  كرار 

فريقه  ويلعب  املباراة  من  ليطرد 

من   83 الدقيقة  يف  العدد  منقوص 

املباراة.

وحاول الزوراء استثمار النقص العددي 

بنقل  وبدأ  الجوية  القوة  صفوف  يف 

الكرات الطويلة يف منطقة املنافس ومن 

الحارس  أخطأ  الطويلة  الكرات  إحدى 

ليخطف  للكرة  الخروج  يف  طالب  فهد 

مهند عبد الرحيم الكرة برأسه ويحولها 

يف  التعادل  هدف  محرزا  الشباك  داخل 

الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ورفع القوة الجوية رصيده 10 نقاط يف 

رصيده  الزوراء  ورفع  الرتتيب،  صدارة 

إىل النقطة 6.

بغداد/ متابعة الزوراء

كشف اسطورة الكرة العراقية حسني 

للعب يف  سعيد، كواليس تلقيه عرضاً 

نادي ريال مدريد االسباني.

يف  استضافته  خالل  سعيد  وقال 

قناة  عىل  عام«  رأي  »قضية  برنامج 

»الكاس« القطرية، إن »العراق شارك 

عام  للشباب  العالم  كأس  بطولة  يف 

واجهنا  املباريات  احدى  ويف   ،1977

النمسا وتغلبنا بنتيجة 1-5«.

ثالثة  سجلت  املباراة  تلك  »يف  واضاف 

ريال  مدرب  كان  حينها  اهداف، 

املباراة وطلبني  مدريد ميالنيج يتابع 

لالنتقال اىل ريال مدريد«، مشرياً إىل أن 

احرتاف  وجود  وعدم  العراق  »ظروف 

االنتقال  فرصة  من  حرمته  لالعبني 

للنادي امللكي«.

الريال،  »مدرب  أن  سعيد  وبني 

قميص  اهداني  ميالنيج  اليوغساليف 

الفريق امللكي بعد مباراة النمسا ومنذ 

ذلك الوقت احببت ريال مدريد«.

الهداف  هو  سعيد  حسني  ان  يذكر 

بتسجيله  الرافدين  السود  التاريخي 

79 هدفاً يف 137 مباراة

الطبية  الفحوصات  أثبتت   / الزوراء  بغداد /متابعة 
الخاصة بفريوس كورونا عن اكتساب العبي منتخبنا 
التام  الشفاء  إبراهيم ومحمد رضا(  )أحمد  الوطني 

من الفريوس. .
يعني  ما  »سلبية«،  الالعبني  مسحة  نتائج  وجاءْت 
شفاءهما التام من الفريوس، بعد خضوعهما للحجر 
الصحي يف دولة االمارات العربية املتحدة، وخضوعهما 

للعالج والربوتوكول الصحي املعتمد هناك.
وعاُد الالعبان مساء امس الثالثاء إىل العاصمة بغداد، 
واملباريات  التدريبات  لخوض  ألنديتهما  والعودة 

الرسمية يف الدوري املمتاز.
يشاُر إىل أن الالعبني )محمد رضا وأحمد إبراهيم( 
قبل  كورونا  بفريوس  لإلصابة  تعرضا  قد 
األردن  أمام  الوديتني  الوطني  منتخبنا  مباراتي 

وأوزبكستان .

بغداد/ متابعة الزوراء

بكرة  النسوي  الزوراء  فريق  فرض 

بابل  بطولة  عىل  سيطرته  القدم، 

تتويجه  بعد  للصاالت،  االوىل  النسوية 

باللقب.

وقال الناطق باسم النادي عبد الرحمن 

ورياضة  شباب  »مديرية  إن  رشيد 

االتحاد  مع  وبالتعاون  بابل  محافظة 

بطولة  اقامت  املحافظة،  يف  الفرعي 

نسوية لكرة القدم النسوية للصاالت«.

»البطولة شهدت مشاركة  أن  واوضح 

الزوراء  من  كل  وهي  اندية  اربعة 

والبلدي وسيدات منتخب بابل وسيدات 

استطاع  حيث  النارصية،  منتخب 

الزوراء التتويج باللقب«.

الزوراء ويف  »فريق سيدات  ان  واضاف 

منتخب  عىل  تغلب  النهائية،  املباراة 

النارصية بنتيجة 10-1 وسجل اهداف 

اهداف   7 جواد  ريمو  من  كل  اللقاء 

 1 رحيم  وهبة  هدف   1 عماد  وزهراء 

هدف طيبة سعد 1 هدف«.

جواد  ريم  النوارس  »العبة  ان  وبني 

البطولة  هداف  لقب  عىل  حصلت 

ايضا  العبتنا  تليها  اهداف   7 برصيد 

هبة رحيم برصيد 5 اهداف وتحصلت 

عىل جائزة افضل حارس مرمى العبتنا 

سارة محمود«.

يذكر أن املباراة االوىل كانت بني الزوراء 

لصالح   0-4 وانتهت  بلدي  ونادي 

الزوراء.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن االتحاد العراقي بكرة السلة، أن نظريه الدويل، حدد موعد مباراة 

املنتخب الوطني امام نظريه البحريني يف التصفيات اآلسيوية.
من  يكثف  الوطني  “املنتخب  إن  نجم  خالد  االتحاد  رس  امني  وقال 
اصحاب  ملواجهة  تحضرياً  املنامة  البحرينية  العاصمة  يف  تدريباته 

االرض يف التصفيات االسيوية”.
الجمعة  يوم  ستقام  املباراة  بان  ابلغنا  االسيوي  “االتحاد  ان  واوضح 
بتوقيت  مساءاً   07:00 الساعة  تمام  يف  الثاني  ترشين   27 املصادف 

بغداد”.
يذكر ان املواجهة تقام يف اطار منافسات النافذة الثانية من التصفيات 

االسيوية.

بغداد/ متابعة الزوراء
إىل  الثالثاء  امس  صباح  وصل 
مطار بغداد الدويل محرتف القوة 
مابيدي  ليما  الكونغويل  الجوية 
الفريق  بتدريبات  لاللتحاق 
من  الخامسة  للجولة  تحضريا 

الدوري.
عضو  ليما  استقبال  يف  وكان 

الهيئة اإلدارية عيل زغري.
املحرتف  الالعب  وسيلتحق 
بالوحدة التدريبية للفريق اليوم 

االربعاء حيث منح املدرب أيوب 
امس  راحة  الفريق  أوديشو 
الديربي  مباراة  بعد  الثالثاء 
انتهت  التي  الجوية  القوة  أمام 
لكل  بهدف  اإليجابي  بالتعادل 

منهما.
الكونغويل  الالعب  أن  إىل  يشار 
بغداد  مطار  وصل  وأن  سبق 
لم  السلطات  لكن  سابق  بوقت 
لخطأ  املرور  رخصة  تمنحه 

إداري يف جواز السفر.

التطبيعية تستجوب العنكوشي وباسم قاسم يقتنع بنقطة التعادل مع املتصدر
نفط الوسط يتفوق على الكرخ بالدوري

حسني سعيد يكشف كواليس عرض ريال مدريد منتخب كرة السلة يكثف حتضرياته 
استعدادا للقاء البحرين

احملرتف الكونغولي ليما يلتحق 
بتدريبات الصقور

فحوصات كورونا لالعبني أمحد إبراهيم وحممد رضا سلبية

الزوراء يهيمن على بطولة بابل النسوية لكرة الصاالت

6الرياضيالرياضي كورونا يصيب مدرب فريق الكرخ 
كريم سلمان

بغداد/متابعة الزوراء
 كشـف املدرب املسـاعد لنادي الكرخ احمد عبد الجبار سـبب عدم قيادة املدرب كريم سـلمان 

مباراة فريقه مع نفط الوسط التي جرت عرص امس الثالثاء.
وقال عبد الجبار ان عدم حضور املدرب كريم سلمان هو بسبب إصابته بفريوس كورونا، ونأمل 

الشفاء العاجل له من اجل ان يبارش بمهمته يف قيادة الفريق.
وتمكن فريق نفط الوسط، من تحقيق الفوز عىل مضيفه الكرخ بهدف وحيد دون مقابل ضمن 

منافسات الجولة الرابعة للدوري ا املمتاز.

أصفر وأمحر
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أعل�َن رئي�س الوزراء الربيطاني بوريس جونس�ون الس�ماح 
لعودة جزئية لجماهري كرة القدم ومختلف األحداث الرياضية 
بمعدل ال يتجاوز 4 آالف مشجع أو نصف الطاقة االستيعابية 

للمالعب والفعاليات التي ال تتسع الكثر من هذا العدد.
وس�يتم الب�دء بتنفي�ذ ذلك يف مناط�ق التصنيف األدن�ى تأثراً 
وإصاب�ة بعدوى وب�اء كورونا ب�دءاً من انتهاء ف�رة اإلغالق 

القائم حالياً بعموم إنكلرا يف الثاني من ديسمرب املقبل.
وس�تبقى املالعب مقفل�ة أمام الجمهور بالكام�ل يف املناطق 

املصنفة األكثر ترضراً يف البالد حتى إشعار آخر.
وح�ددت الحكوم�ة أيضاً الع�دد األقىص للجمه�ور يف املالعب 
املغلقة ضمن املنطقتني األوىل والثانية بألف مش�جع، ويشمل 
ذل�ك املس�ارح، القاع�ات املخصص�ة للحفالت املوس�يقية أو 

مؤتمرات األعمال.
وكش�ف جونس�ون بالتفاصي�ل خطت�ه للقيود املحلي�ة التي 
س�تفرض يف مواجهة انتش�ار فريوس كورونا املستجد لتحل 
محل اإلغالق يف إنكلرا اعتبارا من أوائل كانون األول/ديسمرب 

والتي تستند اىل تكثيف الفحوص.
وستخفف القيود يف بعض أيام عطلة امليالد، وهناك محادثات 

جارية بني الحكومة وس�لطات اس�كتلندا وويل�ز وايرلندا 
الش�مالية ملحاولة اعتماد مقاربة موح�دة، حيث تقرر كل 

مقاطعة بريطانية عادة اسراتيجيتها الصحية الخاصة.
يف انكل�را، تس�تعيد خطة القي�ود املحلية التي ص�ادق عليها 
مجل�س ال�وزراء األح�د امل�ايض، القيود نفس�ها الت�ي كانت 
مفروض�ة قبل االغالق ألربعة أس�ابيع الذي أعلن يف 5 ترشين 
الثاني/نوفم�رب لكن س�يتم وض�ع عدد أكرب م�ن املناطق يف 

مس�توى أكثر تش�دداً. وسيكش�ف مس�توى القيود يف كل 
منطقة الخميس املقبل.

وقال وزير الصحة مات هانكوك يف ترصيحات تلفزيونية: 
“حتى يتم تلقيح الفئات األساس�ية من السكان، يجب 
أن نواص�ل العمل إلبقاء األمور تحت الس�يطرة، لكنني 

آمل أن يرى الناس أن هناك مشكلة”.
وأعلن�ت رشكة األدوية الربيطانية أس�رازينيكا يف بيان 

أول أم�س االثنني أنها ط�ورت لقاحا مضادا لكوفيد19- 
بالتع�اون م�ع جامعة أكس�فورد، فّعال بما متوس�طه 

.70%
ورأى جونس�ون أن “هذه النتائج مش�جعة جدا وتمثل 
خط�وة كب�رية إىل األم�ام يف معركتنا ض�د كوفيد19-”، 
مضيفا: “هن�اك مزيد من الفحوص التي يتوجب القيام 

بها لكن هذه نتائج رائعة”.
وهذه الخطة سترافق مع برنامج فحوص مكثفة 

رسيع�ة للس�كان يف املناطق املصنف�ة “عالية 
الخط�ر”. وه�ذا ما حصل خ�الل التجربة 

التي اعت�ربت “ناجح�ة” يف ليفربول 
)ش�مال غ�رب( حيث ت�م فحص 

أكثر من 200 ألف شخص من 
الثاني/ ترشين  مطلع 

نوفمرب كما أعلنت 
يف  البيان.الحكوم�ة 

 ، ني�ا يطا بر األوروبية و الدولة 
من الوباء، أحصت األكث�ر ترضرا 
ال�ف وف�اة وأكثر من أكث�ر م�ن 55 

ملي�ون  إصابة.1,5 

أعلن الفرنيس زين الدين زيدان، املدير الفني 
لريال مدريد، قائمة الفريق لخوض مواجهة 
إنر ميالن اليوم األربعاء، يف إطار منافس�ات 
الجول�ة الرابعة م�ن دور املجموعات بدوري 
أبطال أوروبا.وشهدت القائمة عودة الربازييل 
كاس�يمريو، العب الوس�ط، بعد تعافيه من 
فريوس كورون�ا، بينما يغيب كري�م بنزيما 

الذي يعوضه الش�اب هوج�و دورو، مهاجم 
الكاستيا، كما يغيب املدافع ميليتاو الذي لم 
يتعاف من الفريوس، ورام�وس وفالفريدي 

لإلصابة.
وضمت القائمة 21 العبا، هم:

حراسة املرمى: كورتوا، لونني، وألتوبي.
الدفاع: كارفاخال، فاران، ناتشو، مارسيلو، 

ميندي، وفيكتور شوست.
الوسط: كروس، مودريتش، كاسيمريو، 

أوديجارد، وإيسكو.
أسينس�يو،  ه�ازارد،  الهج�وم: 

فاس�كيز، فينيسيوس جونيور، 
رودريج�و  دي�از،  ماريان�و 

جويس، وهوجو دورو.

يسعى حامل اللقب فريق بايرن ميونيخ 
األملاني إىل ضم�ان التأهل املبكر إىل الدور 
ثم�ن النهائي عندم�ا يس�تقبل ريد بول 
س�الزبورغ النمس�اوي يف إط�ار الجولة 

الرابعة من مباريات املجموعة األوىل.
وخاض بايرن ميونيخ الجولة السابقة يف 
املس�ابقة خارج ملعبه بشخصية البطل 
ال�ذي ال يقه�ر إذ تغلب عىل س�الزبورغ 
2-6، ما س�مح له بتعزيز الرقم القيايس 
من حي�ث ع�دد االنتص�ارات املتتالية يف 

املسابقة بعدما رفعه اىل 14.
وس�يضمن فري�ق امل�درب هان�زي فليك 
بطاقت�ه اىل ثم�ن النهائ�ي يف ح�ال جدد 
الف�وز ع�ىل ضيف�ه النمس�اوي، وذل�ك 
بغ�ض النظر عن نتيجة املب�اراة األخرى 
ب�ني أتلتيك�و مدري�د اإلس�باني وضيفه 

لوكوموتي�ف ال�رويس.
ترتي�ب  الباف�اري  العم�الق  ويتص�در 
املجموع�ة األوىل بتس�ع نق�اط، بف�ارق 
خمس عن أتلتيكو الثاني، مقابل نقطتني 

للوكوموتيف الثالث ونقطة لريد بول.
ويأمل فليك أن يحس�م فريقه لقاء اليوم 
األربعاء باكراً وأال يضطر لتكرار سيناريو 
مب�اراة الذهاب حيث كان التعادل س�يد 
املوقف 2-2 قبل أن يس�جل بايرن أربعة 
أه�داف يف الدقائ�ق االثنى ع�رش األخرية 

تقريبا.
رائع�ة  “املب�اراة كان�ت  أن  ورأى فلي�ك 
لكنه�ا  للحيادي�ني،  بالنس�بة  بالتأكي�د 
لم تك�ن كذلك بالنس�بة للم�درب” الذي 
ع�اش ليل�ة عصيبة حتى ج�اء الفرج يف 
الدقائ�ق األخرية بمس�اهمة م�ن هداف 

املسابقة املوسم املايض البولندي روبرت 
رصي�ده  افتت�ح  ال�ذي  ليفاندوفس�كي 

التهديفي يف نسخة هذا املوسم بثنائية.
ويجدد إنر ميالن اإليطايل املوعد مع ريال 
مدريد اإلس�باني حني يس�تضيفه اليوم 
األربعاء يف الجولة الرابعة من منافس�ات 
املجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا، 
وذل�ك يف مباراة قد تحدد مصري الفريقني 
يف البطولة، خاصة إنر ألن خس�ارتها قد 
تؤدي اىل انتهاء مش�وار الفريق عند هذا 

الدور للموسم الثالث تواليا.
وبعدما أنهى موسمه األول بقيادة كونتي 
يف املركز الثاني ضمن منافس�ات الدوري 
اإليطايل بفارق نقطة فقط عن يوفنتوس 
الفائز باللقب للمرة التاس�عة توالياً، بدا 
إنر مرش�حا هذا املوس�م ليك�ون الرقم 

الصعب إن كان محليا أو قاريا.

لكن “نرياتس�وري” يجد نفس�ه قابعاً يف 
املركز الخامس محليا بفارق 5 نقاط عن 
جاره ميالن املتص�در بعد ثماني مراحل، 
ومه�ددا بتوديع مس�ابقة دوري األبطال 
م�ن دور املجموع�ات للموس�م الثال�ث 
تواليا بعدما فش�ل يف تحقي�ق أي فوز يف 
مبارياته الث�الث األوىل، آخرها يف الجولة 
املاضية حني خ�ر يف معقل ريال مدريد 

3-2 بهدف متأخر للربازييل رودريغو.
ويحت�ل إنر حالي�اً املرك�ز الرابع األخري 
يف املجموع�ة الثاني�ة بنقطت�ني فق�ط، 
بف�ارق ث�الث ع�ن املتص�در بوروس�يا 
مونش�نغالدباخ األملان�ي واثنتني عن كل 
من ش�اختار دانيس�تك األوكراني وريال 
مدري�د ال�ذي حق�ق يف الجولة الس�ابقة 

فوزه األول.
الوت�ارو  األرجنتين�ي  املهاج�م  وتذم�ر 

مارتينيز من وضع فري�ق املدرب كونتي 
بعدم�ا عوض تخلفه أم�ام ريال بهدفني 
نظيف�ني وأدرك التع�ادل قب�ل أن يتلقى 
هدف الهزيمة يف الوقت القاتل من اللقاء، 
قائ�ال: “نح�ن نلعب بش�كل جي�د لكننا 

نرتكب األخطاء عىل الدوام”.
وش�اءت الصدف أن يخترب رجال كونتي 
األح�د امل�ايض مب�اراة مش�ابهة للق�اء 
الذهاب ض�د بطل املس�ابقة القارية 13 
م�رة، وذل�ك بع�د تخلفهم أم�ام تورينو 
بهدفني نظيف�ني يف املرحل�ة الثامنة من 
الدوري املحيل، لكن�ه نجح بفضل ثنائية 
وتمريرت�ني حاس�متني م�ن البلجيك�ي 
روميلو لوكاكو يف العودة وحس�م اللقاء 
 5 آخ�ر  يف  األول  ف�وزه  محقق�ا   ،4-2
مباريات عىل الصعيدين املحيل والقاري.

ورغ�م الع�ودة والفوز، أق�ر البلجيكي يف 
ترصيح ملنصة البث التدفقي “دازن” أنه 
“برصاحة، لم نص�ل اىل مرحلة أن نكون 
فريق�اً كب�رياً. ليس من الجي�د أن تعاني 
بالطريق�ة الت�ي عانين�ا به�ا يف الدقائق 

الستني األوىل. لقد لعبنا بشكل سيئ”.
ورأى: “لعبن�ا م�ن دون غضب، من دون 
رغب�ة بالف�وز. اس�تفقنا الحق�ا واألمر 

األهم كان أن نفوز بالنقاط الثالث”.
ويأمل إنر أن يتخلص اليوم األربعاء من 
عق�دة االنتصارات يف املس�ابقة القارية، 
إذ اكتف�ى باثنني فقط يف آخر 13 مباراة، 
لكن�ه يعول عىل س�جله الجيد عىل أرضه 
يف مواجهة النادي امللكي، إذ لم يس�بق أن 
خر يف ميالنو أم�ام األخري )فاز خمس 
م�رات وتع�ادل مرت�ني(، علم�ا بأنهم�ا 

مواجه�ة الثالث من الش�هر الحايل كانت 
األوىل بينهما يف املسابقة منذ 1998 حني 
ف�از عمالق مدري�د -2صف�ر ذهاباً عىل 
أرض�ه يف دور املجموع�ات، قب�ل أن يرد 
منافسه اإليطايل إيابا 1-3 بفضل هدفني 
يف الدقائ�ق األرب�ع األخ�رية م�ن روبرتو 

باجيو.
ويبقى نهائي ع�ام 1964 يف فيينا اللقاء 
األب�رز بينهما من أصل 16 مواجهة حتى 
اآلن )بم�ا يف ذل�ك لق�اء ذهاب النس�خة 
الحالي�ة(، حني ف�از إنر باللق�ب للمرة 
األوىل بع�د حس�مه اللق�اء 1-3 بفض�ل 

ثنائية لس�اندرو ماتس�وال.
وسيدخل ريال لقاء “جوسيبي مياتسا” 
وهو يف وضع ال يحس�د علي�ه من ناحية 
س�ريخيو  قائ�ده  يفتق�د  إذ  الغياب�ات، 
راموس بس�بب تعرض�ه لتمزق يف الفخذ 
خالل مباراة الدوري الس�بت املايض ضد 
فياري�ال )1-1( التي أصي�ب فيها أيضا 
الهداف الفرنيس كري�م بنزيمة، لينضما 

إىل األوروغوياني فيديريكو فالفريدي.
لكن املباراة شهدت عودة البلجيكي إيدن 
ه�ازار م�ن الحجر الصحي بع�د إصابته 
بف�ريوس كورون�ا املس�تجد، ع�ىل غرار 
زميل�ه الربازييل كاس�يمريو الذي ش�في 

أيضا.
ويأمل مونش�نغالدباخ اإلفادة من اللعب 
عىل أرضه لكي يضع قدما يف الدور الثاني 
من خالل الفوز عىل ش�اختار دانيتس�ك 
الذي من�ي يف الجول�ة الس�ابقة بهزيمة 
مذل�ة يف العاصمة األوكرانية بسداس�ية 

نظيفة عىل يد الفريق األملاني.

تناقش رئاسة االتحاد األملاني لكرة القدم مستقبل مدرب املنتخب 
يواكي�م ل�وف يف الرابع من كانون األول/ديس�مرب، بع�د الهزيمة 
التاريخية لل�”مانشافت” بسداسية نظيفة أمام إسبانيا األسبوع 

املايض.
وأعطى مس�ؤولو االتحاد لوف الذي يش�غل منصبه منذ أكثر من 
14 عاماً، بضعة أيام إلعداد مربراته، لكن معلقني عدة رأوا أن هذه 

املهلة ليس�ت إال مناورة تتي�ح للمدرب االس�تقالة لتجنب إقالة 
مهينة.

وب�دأت الصحافة من�ذ أيام عدة حملة تكهن�ات حيال الخليفة 
املحتم�ل للوف تحضرياً لنهائي�ات كأس أوروبا 2020، املؤجلة 
إىل العام املقبل جراء فريوس كورونا املس�تجد، حيث س�تلعب 
املاكينات يف مجموعة نارية مع فرنسا بطلة العالم، والربتغال 

بطلة أوروبا، واملجر.
واألس�ماء األكث�ر ت�داوال كان�ت يورغ�ن كل�وب )ليفرب�ول 

اإلنكليزي(، هانزي فليك )بايرن ميونيخ(، توماس توخل )باريس 
سان جريمان الفرنيس(، ورالف رانغنيك )املدرب السابق لاليبزيغ(، 

وستيفان كونتز )مدرب منتخب الناشئني(.
وأص�در االتحاد األملاني بيان�ًا قال فيه إنه يري�د منح لوف بضعة 
أيام “إلعطائه مسافة عاطفية من خسارة إشبيلية يف دوري األمم 
األوروبية، ك�ي يكون قادراً عىل إجراء مراجع�ة جوهرية للوضع 

الحايل للمنتخب”.
ول�ن يك�ون م�درب بط�ل العال�م 2014 حارضاً بش�خصه يف 
االجتم�اع يف الرابع من كانون األول/ديس�مرب، ومن املتوقع أن 
يقدم مدير املنتخب أوليفر بريهوف وامللخص للوف مربرات 

األخري.
ول�ن يرتكز االجتماع إىل مب�اراة 17 ترشين الثاني/
نوفم�رب فق�ط، ب�ل أيض�اً ع�ىل “التطور الش�امل 

للمنتخب عىل مدى العامني املاضيني”.

تعادل وولفرهامبتون مع ضيفه س�اوثهامبتون بهدف 
ملثل�ه يف خت�ام مباري�ات الجولة التاس�عة م�ن الدوري 
اإلنكلي�زي املمتاز لك�رة القدم.وح�رم وولفرهامبتون 
بالت�ايل ضيفه من الفوز الراب�ع توالياً وفرصة الصعود 
طريق�ه  يف  س�اوثهامبتون  الثال�ث.وكان  املرك�ز  إىل 
لتحقي�ق ف�وزه األول يف ملع�ب ولفرهامبتون منذ أن 
اكتس�حه -6صف�ر يف 31 آذار/م�ارس 2007 ح�ني 
كان�ا يف دوري الدرج�ة األوىل، وذلك بتقدمه حتى ربع 
الساعة األخري بهدف سجله العبه الجديد القديم تيو 
والك�وت يف الدقيقة 58، قبل أن يتلقى هدف التعادل 
م�ن قبل الربتغايل بيدرو نيتو )د75( الذي حرمه من 
فوز رابع توالياً.ورفع س�اوثهامبتون الذي تنتظره 
مواجهة صعبة األحد املقبل عىل أرضه ضد مانشسر 
يونايتد، رصيده اىل 17 نقطة وبقي خامس�ا عوضا 
عن الصع�ود اىل املركز الثالث بف�ارق نقطة خلف 
توتنه�ام املتص�در وليفرب�ول حام�ل اللقب الذي 
أسقط ليس�ر عن الصدارة باكتس�احه -3صفر 
األحد املايض.أما وولفرهامبتون الذي افتقد قائده 
كونور كودي للمرة األوىل منذ ثالثة أعوام وتحديدا 
منذ أيلول/س�بتمرب 2017، ألن�ه كان عىل اتصال 
بش�خص مصاب بفريوس كورونا املستجد، فرفع 
رصي�ده اىل 14 نقط�ة يف املركز التاس�ع بعد تجنبه 
هزيمة ثانية تواليا ورابعة هذا املوسم.وحقق برينيل 
ف�وزه األول يف املوس�م بتغلبه عىل ضيفه كريس�تال 

باالس -1صفر يف املرحلة التاسعة من الدوري اإلنكليزي املمتاز 
لكرة القدم.ويدين برينيل بالفوز إىل النيوزيلندي كريس وود الذي 
سجل هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة الثامنة من اللقاء، مانحاً 
فريق�ه نقطته الخامس�ة فقط ليصعد إىل املركز الس�ابع عرش 
أمام فولهام )4 نقاط( ووس�ت بروميتش ألبيون )3( وشيفيلد 
يونايتد )1(، علماً أن األخريين باتا الفريقني الوحيدين من دون 
ف�وز حتى اآلن.ويف املقاب�ل، تجمد رصيد كريس�تال باالس عند 
13 نقط�ة يف املرك�ز العارش بع�د تلقيه هزيمت�ه الثانية يف آخر 
ثالث مراحل والرابعة هذا املوس�م، واألوىل عىل ملعب برينيل منذ 
أيلول/س�بتمرب 2017.وتأثر باالس بغي�اب مهاجمه اإليفواري 
ويلفريد زاها إلصابته بفريوس كورونا املستجد، بحسب ما أفاد 
مدربه روي هودجس�ون يف وقت سابق أول أمس االثنني، قائال: 
“لقد جاءت نتيجته إيجابية لس�وء الحظ وبالتايل وضع نفس�ه 

يف الحجر الذاتي”.

7الرياضي
دوري أبطال أوروبا

اجمللس الدولي لكرة القدم: ملسة اليد 
قرار خاص حيدده احلكم

بيلباو يتفوق على بيتيس

اعالم الكرتوني

بايرن يبحث عن التأهل املبكر ومواجهة مصريية بني انرت والريال

مصري لوف يتحدد يف 4 ديسمرب

أص�در املجلس ال�دويل لك�رة القدم الذي يس�ن قوان�ني اللعبة 
توضيح�ا للوائح ملس�ة اليد الجديدة التي تس�ببت يف العديد من 

القرارات املثرية للجدل منذ استحداثها العام املايض.
وقال املجلس: “إن القرار النهائي يظل يف يد الحكم”.

وبعد تغيري اللوائح يف 2019، تحتس�ب ملس�ة اليد إذا جعل ذراع 
الالعب جس�ده “أكرب عىل نحو غري طبيع�ي” أو إذا رفعه فوق 

كتفه سواء كان متعمدا أو ال.
وكان�ت الفك�رة أن يصبح القان�ون أكثر وضوحا لك�ن العديد 
م�ن العاملني يف كرة القدم، ومن بينهم رئيس االتحاد األوروبي 

)يويفا( ألكسندر تشيفرين، يعتقدون أنه جاء بأثر عكيس.
وكانت الالئحة الس�ابقة تعتمد يف األس�اس عىل قرار الحكم يف 

تحديد ما إذا كانت ملسة اليد متعمدة أو ال.
وقالت اللجنة الفنية االستش�ارية يف املجلس الدويل لكرة القدم 
يف بيان إن هناك حاجة إلصدار توضيح ألن ترجمة وقائع ملسة 
اليد “لم تكن متس�قة دائما” رغم مراجعة الصياغة يف -2019

.2020
وقال املجلس الدويل لكرة القدم بعد اجتماع افرايض مع اللجنة 
الفنية االستشارية: “تم التأكيد مجددا أن القرار النهائي ما زال 

يف يد الحكم وال تعد كل ملسة من يد أو ذراع الالعب مخالفة”.
وأك�د: “ع�ىل صعي�د تعري�ف مصطل�ح “أك�رب ع�ىل نحو غري 
طبيع�ي”، يجب أن يحدد الحكام وض�ع اليد أو الذراع بناء عىل 

تحرك الالعب يف هذا الجزء من اللعب”.

س�حق أتلتيك بيلباو ضيفه ريال بيتيس 0-4 ضمن املرحلة 
العارشة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

وس�جل للفائز، الع�ب بيتيس فيكتور روي�ز خطأ يف مرمى 
فريق�ه 9، اندي�ر كاب�ا 33، إي�كار مونياي�ن 59، وليك�س 

بريينجور 68.
وارتف�ع رصي�د الفري�ق الباس�كي إىل 12 نقط�ة، يف املركز 

الثامن، متقدماً عىل بيتيس الثاني عرش بفارق األهداف.

وولفرهامبتون حيرم ساوثهامبتون من املركز الثالث كاسيمريو يعود لقائمة ريال مدريد

عودة حمدودة للجماهري يف إنكلرتا ابتداء من الشهر املقبل

مفكرة الزوراء
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بعد امتناع لبنان عن توقيع بيان “التحالف من أجل حرية اإلعالم” العالمي

رفضا لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل 

الكوت/نينا:
 اقامْت جامعة واس�ط امللتقى اإلعالمي االول بحض�ور مجموعة من اإلعالميني اضافة اىل 

اعالم قيادة الرشطة وكادر قسم االعالم والعالقات العامة بالجامعة .
وق�ال رئيس الجامعة الدكتور مازن الحس�ني ملراس�ل الوكالة الوطني�ة العراقية لألنباء/
نين�ا/ان: “امللتق�ى ال�ذي تمت م�ن خالله مناقش�ة عدة مح�اور تخص العم�ل االعالمي 
واالرتق�اء به من خالل املش�اركة الفعالة مابني الجامعة واملؤسس�ات االعالمية بما يخدم 
جميع فئات املجتمع”.وأضاف:” لقد انتهت الجامعة مؤخرا من تهيئة س�توديو وتجهيزه 
بربام�ج افرتاضية حديثة تتيح لإلعالميني العمل بس�هولة بما يخدم تطور اإلعالم ، وكذلك 

تنفيذ الربامج الجامعية املجتمعية يف مجال التوعية والتثقيف”.

لندن/ متابعة الزوراء:
  ال تحظى املرأة بتمثيل كاف يف األخبار، سواء كصحفيات مراسالت أو كمواضيع متخصصة 

بالنساء يف التقارير، يف وقت يواجهن تحديات كبرية خالل األزمة الصحية الطارئة عاملًيا.
وكش�ف بحث جديد أّن تغطية القضايا املرتبطة بكوفيد – 19 ناقصة يف ما يخص النس�اء 
وتمثيلهّن، بحسب لوبا كاسوفا الكاتبة والصحفية املتخصصة بقضايا الجندر التي قامت 
بدراسة عنوانها “وجهات النظر الناقصة للمرأة يف أخبار كوفيد – 19” مع فريقها البحثي 

يف مركز “أكاس” يف لندن، ونرشت شبكة الصحفيني الدوليني تقريرا عنها.
ورأت كاس�وفا أن أبرز اآلثار والنتائج السلبية التي ظهرت يف الدراسة هي أّن وجهات نظر 

املرأة مهمشة بشكل كبري يف األخبار املرتبطة بجائحة كوفيد – 19.
واعتربت كاس�وفا أّن “عدم فهم كيفية تغطية جائحة كوفيد – 19، وهي أكرب حدث عاملي 
مّر خالل حياتنا، هو بالفعل فرصة ضائعة”، موضحًة أّن “النساء يواجهن تحديات كبرية 
وفريدة مرتبط�ة بالجائحة”.ووفًقا للباحثني، ففي وقت تب�نّي أّن الرجال أكثر عرضة من 
النساء للوفاة جراء اإلصابة بكوفيد – 19، فإن النساء معرّضات أكثر لإلصابة بالفايروس 
يف بعض الدول، وقد يعود الس�بب يف كثرة تس�جيل إصابات بني النس�اء إىل أّنهن يعملن يف 
وظائف ومهن تزيد فيها نس�ب اإلصابة بكورونا. وأش�ار البحث إىل أن النساء يشكلن أكثر 
من 60 يف املئة من كل ما ييل حول العالم: العاملون يف مجال العناية الشخصية، والعاملون 
الصحي�ون، مس�اعدو إع�داد الطعام. كم�ا أّن أع�داًدا كبرية منه�ّن ربات من�ازل وبالتايل 
يتحملن مس�ؤولية رعاية املرىض.يف املقابل، ال تحظى النساء بتغطية منصفة تمثل الواقع 
وأوضاعها. ورأت كاس�وفا أن “االنحياز للوضع القائم يزيد يف أوقات األزمات، ما يحّد من 
ق�درة الصحفيني عىل العثور عىل مصادر جديدة، فيعتم�دون حينها عىل املصادر القديمة 
والتي تكون من الرجال غالبا”.وأش�ارت إىل أّنه “عىل املس�توى السيايس يزيد عمل الرجال 
وتويّل املسؤوليات، كذلك األمر عىل املستوى العلمي، وكل ذلك ينعكس عىل إنتاج األخبار”.

وأظهر البحث أّنه حتى عندما تّم تضمني آراء النس�اء وكالمهّن يف أعمال صحافية، فغالًبا 
ما ُكّن ُيسألن عن آراء شخصية ذاتية أكثر من التحدث إىل خبريات لعرض آرائهّن، فيما كان 
الرجال يش�اركون كخرباء ومعلقني أكثر من النساء بأربعة أضعاف يف الدول التي شملتها 

الدراسة: الهند وكينيا ونيجرييا وجنوب أفريقيا واململكة املتحدة.
والالفت هو أّن تمثيل املرأة ال يزال ناقًصا يف األعمال الصحفية، إذ وجد الباحثون أّنه خالل 
ف�رتة إعداد البحث، ش�اركت النس�اء يف التقارير عىل أنه�ن أبطال، أي كأفراد رئيس�ني يف 
القصص أو تم االستعانة بتعليقاتهن أو الحديث عن أفعالهن، يف ما ال يزيد عن 30 يف املئة 
من القصص اإلخبارية يف الدول الس�ت، وقد انخفض هذا الرقم إىل أقل من هذه النس�بة يف 

التقارير املرتبطة بالوباء.

القاهرة/ متابعة الزوراء: 
أص�در مجلس نقاب�ة الصحفيني 
يف مرص، بيانا بش�أن أزمة صورة 

محمد رمضان مع إرسائيليني.
وق�ال املجل�س يف بيان�ه: “تاب�ع 
مجلس نقابة الصحفيني عن كثب، 
الرافضة  ردود األفع�ال الش�عبية 
والغاضبة تجاه ما ق�ام به املمثل 
محم�د رمض�ان بلقائ�ه يف مدينة 
دبي قبل أيام بش�خصيات تنتمى 
الصهيون�ي، مخالف�ا  الكي�ان  إىل 
بذل�ك ق�رار اتح�اد امله�ن الفنية 
برفض كافة أش�كال التطبيع مع 

دولة االحتالل”.
وأدان املجل�س، “مخالف�ة املدعو 
محمد رمضان لق�رارات النقابات 
كاف�ة  بحظ�ر  املرصي�ة  املهني�ة 
أشكال التطبيع مع دولة االحتالل 
واستفزازه ملشاعر الشعب العربي، 
فإن�ه يحيي ق�رار مجل�س اتحاد 
النقاب�ات الفنية بإيقافه وإحالته 

إىل التحقيق”.
وأصدر مجلس نقابة الصحفيني، 
“ق�رارا ملزم�ا ألعض�اء الجمعية 
العمومية بمقاطع�ة أخبار املمثل 
محمد رمضان، وعدم نرش اس�مه 
أو صورت�ه يف أي منص�ة صحفية 
لح�ني انته�اء التحقي�ق مع�ه يف 
نقابته”، مؤكدا أن “مخالفة قرار 
مقاطع�ة ه�ذا املمثل، س�تخضع 

التأديبي�ة  للمس�اءلة  مرتكبه�ا 
وس�يحال فورا إىل لجن�ة التحقيق 

النقابية”.
وجدد مجلس نقاب�ة الصحفيني، 
ق�رارات  بجمي�ع  “تمس�كه 
الس�ابقة  العمومي�ة  الجمعي�ات 
بحظ�ر جمي�ع أش�كال التطبي�ع 
املهن�ي والنقابي والش�خيص مع 
الكيان الصهيوني حتى يتم تحرير 

املحتلة،  العربي�ة  جمي�ع األرايض 
الحقوق املرشوعة للشعب  وعودة 

الفلسطيني”.
واصدرت نقابة املمثلني املرصيني، 
قرارا رسميا بوقف الفنان املرصي، 
محمد رمضان، عن العمل، يف ظل 
أزمة اتهامه بالتطبيع مع إرسائيل 
بعد التقاط ص�ورة له مع مطرب 
إرسائي�يل. وذكرت يف بي�ان لها أن 
“االتح�اد الع�ام للنقاب�ات الفنية 
قرر يف جلسته املنعقدة بتاريخ 23 
الثان�ي الجاري،  نوفمرب/ ترشين 
محم�د  النقاب�ة  عض�و  بوق�ف 

رمضان لحني التحقيق معه”.
فيما ق�ال الفنان امل�رصي محمد 
رمضان، إنه يحرتم ق�رار النقابة 
رغم توضيح�ه ملوقفه يف موضوع 
صورته مع إرسائييل، وأنه ال يعلم 
جنس�يته ولو كان يعلمها لرفض 
التصوير معه، موجها الش�كر إىل 
جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا 

إلغاء مسلس�له الجديد يف رمضان 
املقبل.

وأثار محمد رمضان، يوم الس�بت 
املايض، ضجة كب�رية، بعدما نرش 
املغ�رد اإلمارات�ي حم�د املزروعي 
ص�ورة أظهرت�ه إىل جان�ب محمد 
املط�رب  يعان�ق  وه�و  رمض�ان 
اإلرسائي�يل عوم�ري آدام، كما نرش 
مطرب إرسائييل آخر إلعاد تسفاني، 
صورة جديدة عىل حس�ابه بموقع 
انس�تغرام لرمضان وهو يعانقه، 

معلقاً بكلمة “امللك”.
الخارجي�ة  وزارة  واحتف�ت 
وكذل�ك  بالص�ورة،  اإلرسائيلي�ة 
املتحدث باس�م الجيش اإلرسائييل 
كت�ب  ال�ذي  أدرع�ي  أفيخ�اي 
بحس�ابه ع�ىل تويرت: “م�ا أجمل 
الفن واملوس�يقى والسالم! الفنان 
امل�رصي القدي�ر محم�د رمضان 
مع الفن�ان اإلرسائييل عومري آدام 

يف دبي.

الرباط/ متابعة الزوراء:
أظه�رت نتائج االس�تماع اإلذاعي 
الصادرة ع�ن املركز املهني لقياس 
 ،)CIRAD( نسب االستماع اإلذاعي
للفرتة املمتدة بني يوليوز وش�تنرب 
املايض، أن املغاربة يس�تمعون إىل 
املحطات اإلذاعية وس�ط األسبوع 

كما يف نهاياته.
وأوضح بالغ توصلت به هسربيس 
أن “هي�ت راديو تؤكد ريادتها عىل 
مستوى املس�تمعني من الرشيحة 
العمري�ة ب�ني 11 و24 س�نة ب�� 
15.23% م�ن حص�ة االس�تماع، 
كما تحرص عىل جذب مس�تمعني 
آخري�ن من جيل األلفي�ة بمواعيد 
وس�توري  ت�وك  كتي�ك  جدي�دة 
اليوم...ت�م إطالقه�ا من�ذ ش�تنرب 
On Air “ امل�ايض، وذلك يف برنامج

مع الطيب” الذي يبث بني الساعة 

الخامسة عرصا والثامنة مساء”.
وأضاف املصدر ذاته أن هيت راديو 
تح�رز تقدما أيضا بني مس�تمعي 
الفئة العمرية من 25 إىل 34 سنة، 
ب�80 ألف مس�تمع يومي إضايف يف 

ثالثة أشهر.
وأوضح البالغ ذاته أن “إذاعة هيت 
راديو تعزز صدارتها عىل مس�توى 
فئ�ة CSP+، ب��15.10 من حصة 
 ،ABC1 ل��  بالنس�بة  االس�تماع 
كما اس�تقطبت مس�تمعني جددا 
AB من�ذ ف�رتة الحج�ر الصحي”، 
مضيف�ا أنه�ا “مازال�ت محافظة 
املناط�ق  يف  األول  مركزه�ا  ع�ىل 
نس�بة  م�ن  ب��25%  الحرضي�ة 
االستماع املرتاكم، كما تعمل دائما 
ع�ىل اس�تقطاب مس�تمعني أكثر 
يف كل م�ن الدار البيض�اء، الرباط، 

فاس ووجدة”.

رادي�و  هي�ت  إذاع�ة  وتحتف�ظ 
الح�دود،  خ�ارج  بمس�تمعيها 
يضيف الب�الغ، “خصوصا مغاربة 
الخ�ارج املقيم�ني يف أوروبا، حيث 
يص�ل متوس�ط املس�تمعني إىل 4 
ماليني مس�تمع ش�هريا يتابعون 
اإلذاعة عرب تطبيقات الهاتف وعرب 

الويب”.
وأشار البالغ إىل أن “برنامج مومو 
مورنينغ شو نجح يف الحفاظ عىل 
مس�تمعيه واس�تقطاب آخري�ن، 
خصوصا يف فئة الش�باب النشيط 
م�ن 24 إىل 34 س�نة”، مضيفا أن 
“مومو ينّشط برنامجه كل صباح 
م�ن الس�اعة الس�ابعة صباحا إىل 
ح�دود منتص�ف النه�ار، من أجل 
مرافق�ة املس�تمعني يف ج�و م�ن 
الرتفي�ه واإلخب�ار وفت�ح النقاش 

حول أهم مواضيع الساعة”.

وورد ضمن البالغ أن “غيثة العلمي، 
وهي طبيبة ومحللة نفسية، تقدم 
مواكبة نفسية يومية من الساعة 
التاس�عة إىل الحادية ع�رشة ليال، 
حيث تعمل عىل مناقشة مجموعة 

م�ن املواضيع املختلف�ة واملرتبطة 
كالعالق�ة  املس�تمعني،  بأس�ئلة 
األطف�ال،  وتربي�ة  الزوجي�ة، 
واإلدمان، وغريها، بهدف االستماع 

الفعال وتقديم املشورة املناسبة”

بريوت/ متابعة الزوراء:  
دان “تحال�ف الدف�اع ع�ن حري�ة التعب�ري 
يف لبن�ان”، امتن�اع لبن�ان عن توقي�ع بيان 
“التحال�ف من أج�ل حرية اإلع�الم” العاملي 
الصادر ع�ن املؤتم�ر العاملي الثان�ي لحرية 

اإلعالم يف كندا وبوتسوانا، األسبوع املايض.
واعت�رب التحال�ف املؤل�ف م�ن 14 منظم�ة 
لبناني�ة ودولية تعنى بتعزي�ز حرية التعبري 
وحق�وق اإلنس�ان، أن ه�ذا اإلج�راء مؤرش 
مقل�ق الزدي�اد نم�ط قم�ع الحري�ات الذي 
ش�هده لبنان يف الس�نوات األخرية والس�يما 
بعد انتفاضة 17 أكتوبر 2019، يف وقت يمر 
فيه لبنان بمرحلة دقيقة تستوجب املساءلة 
واملحاس�بة عرب تعزي�ز مس�احات النقاش 

العام تكون حرة ومحمية ومؤثرة.
ورف�ض التحالف اس�تمرار النه�ج القمعي 
وتنص�ل الس�لطة اللبناني�ة م�ن واجباته�ا 
للصحفي�ني  التعب�ري  يف  الح�ق  حماي�ة  يف 
الصحفي�ني  والناش�طني، وتأم�ني س�المة 

ومحاسبة املعتدين عليهم، فضال عن االلتزام 
بع�دم التميي�ز ض�د أي فئ�ة م�ن املجتم�ع 

وضمنها مجتمع امليم.
ويف األي�ام املاضية، تصاع�د النقاش والجدل 

بع�د رفض وزي�ر الخارجي�ة اللبناني رشبل 
وهب�ي التوقيع عىل البيان الختامي للمؤتمر 
العاملي الثاني لحرية اإلعالم الذي استضافته 
كن�دا وبوتس�وانا، رغ�م أن لبن�ان عضو يف 

التحال�ف “التحالف من أج�ل حرية اإلعالم” 
وهو الدولة الوحيدة التي ش�اركت يف املؤتمر 
وامتنع�ت ع�ن توقيع البي�ان الختامي الذي 
يطالب بتوفري املزيد من الحماية للصحفيني 

ليتمكنوا من القيام بعملهم بحرية وأمان.
وأشارت تقارير إىل أن وزير الخارجية اللبناني 
قد رفض التوقيع عىل البيان الختامي بسبب 
وجود فقرة تتحدث عن حماية حرية التعبري 

للمثليني جنسيا واألقليات الجندرية.
وتعرض رشبل النتقادات واسعة عىل تويرت، 
وواجهه صحفي لبناني بالواقعة، مما دفعه 
إىل أن يق�ول إنه يؤيد إعط�اء جميع الفئات 
حقوقها. لكن موقفه يف املؤتمر أتى احرتاما 
للقوانني الس�ارية املفعول يف لبنان، وذلك يف 
إش�ارة إىل امل�ادة 534 من قان�ون العقوبات 
التي تن�ص ع�ىل معاقبة ممارس�ة الجنس 
“خالف�ًا للطبيعة”، والتي تس�تخدم ملالحقة 
ومعاقب�ة املثليني. واضطر رشب�ل بعدها إىل 

غلق حسابه عىل تويرت.

منظمات حقوقية ختشى ازدياد قمع احلريات يف بريوت

“منع نشر امسه أو صوره”... “قرار عاجل” من نقابة الصحفيني بشأن حممد رمضان

حمطة “هيت راديو” َتبسط جتليات ريادتها اإلذاعية

جامعة واسط تقيم امللتقى
 اإلعالمي األول

التغطية الصحفية لقضايا الوباء غري منصفة للمرأة

5  معايري مشرتكة بني املؤسسات اإلخبارية الناجحة
 بغداد/ متابعة الزوراء:

خالل جلس�ة قبل عامني يف كلي�ة التواصل 
بجامع�ة ناف�ارا اإلس�بانية، أع�رب رئيس 
الجامعة ألفونس�و سانش�يز تابرينريو عن 
قلقه بشأن مستقبل اإلعالم الجيد، ورأى أن 
املؤسس�ات اإلعالمية التقليدية لم تستِجب 
بش�كل فعال للتحدي الذي تشّكله الوسائط 

الرقمية.
ه�ذا الحديث دفع كاتب ه�ذا املقال جيمس 
برين�ري وزميلته مرس�يدس ميدينا الفريون 
إىل العم�ل به�دف مواجه�ة ه�ذا التح�دي 
والس�عي إىل إيجاد حلول ومس�ارات واعدة 
للعمل الصحفي، وبالفع�ل توصال إىل إعداد 

ورقة بحثية حول هذه املسألة.
وق�ال برين�ري: “حّددن�ا 20 مث�ااًل للعم�ل 
الصحفي الجّيد والذي يحقق استدامة يف 20 
مؤسس�ة إخبارّية ضمن أرب�ع مناطق هي 
أوروبا الغربية وأوروب�ا الرشقية والواليات 
املتح�دة وأم�ريكا الالتيني�ة، وبعده�ا قمنا 
بفحص عن�ارص نماذج األعم�ال ملعرفة ما 
إذا كان�ت هناك مس�ارات واع�دة وتجارب 

مفيدة”.
ويمكن االطالع عىل ملخص للبحث مع رسم 
بياني تفصييل ل� 20 مؤسسة إخبارية عرب 
الضغ�ط هنا، وقد خلص البحث إىل أّن هناك 
خمسة عنارص مشرتكة بني هذه املؤسسات 

الناجحة.

 
أوالً: االستقاللية واملصداقية

اإلخباري�ة  املؤسس�ات  جمي�ع  أوضح�ت 
أنها تعمل بش�كل مس�تقل عن الس�لطات 
ه�ذه  أّن  معت�ربًة  والتجاري�ة،  السياس�ية 
االستقاللية مرتبطة باملصداقية والحصول 
عىل ثقة املتابعني، كما شّددت املؤسسات عىل 
املحت�وى املميز وااللت�زام بالخدمة العامة. 
وبهدف إثبات املصداقية والشفافية، حّددت 

هذه املؤسس�ات املالكني أو املس�تثمرين أو 
املس�اهمني أو املانحني أو الرعاة، وكشفت 
ع�ن معظ�م البيانات املالية بش�كل مفّصل 
وتظه�ر اإلي�رادات والنفق�ات. كم�ا قّدمت 
جميع املؤسس�ات اإلخباري�ة ملفات تعرّف 
عن املديرين التنفيذيني واملحررين والعاملني 

اآلخرين والتقنيني.
وتهت�ّم 14 من أصل 20 مؤسس�ة إخبارية 
بصحافة املساءلة والصحافة االستقصائية، 

وكش�فت معظم املؤسس�ات كيفية العمل 
التقاري�ر  إلع�داد  معلوم�ات  جم�ع  ع�ىل 
االستقصائية وكيفية اتخاذ القرارات حول 

تقديمها.
 ثانًيا: الرتكيز عىل املستخدمني

 ترّك�ز جمي�ع املؤسس�ات اإلخباري�ة ع�ىل 
احتياجات ومش�اكل املس�تخدمني بش�كل 
أس�ايس، وهذا االهتمام يدفع املس�تخدمني 
واملتابعني إىل الدفع مقابل االشرتاك الرقمي 

والحص�ول ع�ىل محتوى ممّي�ز، فيما يأتي 
املعلنون والجه�ات الراعية يف املرتبة الثانية 
لدى بعض املؤسس�ات، فيما ال تقبل نصف 

هذه املؤسسات اإلعالنات.
 ثالًثا، هذه املؤسسات رقمية

ُت�درك ه�ذه املؤسس�ات أهمي�ة التواص�ل 
الرقم�ي وتباينه ع�ن الوس�ائط التقليدية، 
وتضع جميعها روابط يف التقارير للمصادر 
األصلي�ة  والوثائ�ق  واملس�تندات  الرئيس�ة 
لتقديم الدليل وتوضيح الس�ياق، كما تقّدم 
هذه املؤسسات التقارير باستخدام وسائط 
متعددة، ما يجع�ل العمل اجتماعًيا ويمكن 
مشاركته عىل منصات التواصل اإلجتماعي، 
حيث يفضل املستخدمون استهالك األخبار 

واملعلومات.
صحفي�ون  ه�م  املؤسس�ون  رابًع�ا، 

مخرضمون
أّس�س صحفيون مخرضم�ون معظم هذه 
املؤسس�ات اإلخبارية، مستعينني بخربتهم 
وس�معتهم ومصداقيته�م، أي رأس مالهم 
االجتماعي، لجذب املستثمرين واملساهمني 
iPerspectiveiDa  واملوظفني. أّما موق�ع
ly  األملاني فقد أسس�ه خب�ريان ويركزان يف 

العمل عىل صحافة الحلول.
وتش�جيع  الجمه�ور  إرشاك  خامًس�ا: 

املشاركة
تشّجع املؤسسات جمهورها عىل املشاركة 

يف جمع املعلومات، أو ما يسّمى ب�”التعهيد 
التواص�ل  خ�الل  م�ن  وذل�ك  الجماع�ي”، 
والتفاع�ل مع�ه للحص�ول ع�ىل اقرتاحات 
بش�أن تقاري�ر جدي�دة ونصائ�ح إخبارية 
وإلج�راء تحقيق�ات جماعي�ة. ويعّد أفضل 
دليل عىل مشاركة املتابعني هو استعدادهم 
للدفع مقابل اإلشرتاك الرقمي أو العضوية.

وفيما ي�درك الصحفي�ون العاملون يف هذه 
املؤسس�ات اإلخبارية مدى أهمية أدوارهم 
ومس�اهماتهم يف النجاح املايل للمؤسسات، 
تّم توثيق أّن س�بعة من أصل 20 مؤسسة ال 
تتوّخ�ى الربح، أّما 13 منه�ا فلديها نموذج 

أعمال يهدف إىل تحقيق الربح.
إًذا، اخرتن�ا يف ه�ذا املق�ال خمس�ة معايري 
الس�تدامة املؤسس�ات اإلخباري�ة، ويمكن 
اإلط�الع أيًض�ا عىل مق�ال ح�ول 10 نماذج 

جديدة من الصحافة الجيدة.
ُن�رش ه�ذا املق�ال للم�رة األوىل ع�ىل مدونة 
جيم�س برين�ري وأعي�د ن�رشه عىل ش�بكة 

الصحفيني الدوليني بعد الحصول عىل إذن.
جيمس برينري هو زميل سابق يف مركز نايت 
للصحاف�ة التابع للمركز الدويل للصحفيني. 
أطل�ق ويدي�ر مرك�ز الصحاف�ة الرقمية يف 
جامع�ة غواداالخارا. يمكن زي�ارة موقعيه 
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م�ا يجري يف الوالي�ات املتحدة محزن، 
بل مب�ٍك يف دولة عرف�ت الديمقراطية 
منذ قرون، ومارس�تها بجدارة ووعي 
بالرغم م�ن كل الصعوب�ات. وجمعت 
ب�ن الحري�ات والق�وة يف االقتص�اد، 
والعس�كر، والعلوم، وغريها. وسنعود 
فقط إىل املايض القري�ب ونتذكر كيف 
»آل ج�ور« اع�رف بالخس�ارة أم�ام 
جورج ب�وش، يف وقت كان من املمكن 
للفرز أن يحمله إىل البيت األبيض. قال 
وقته�ا إنه خ�ر، أو عملياً ينس�حب 
ألن أمري�كا أهم بكثري مم�ن يربح، أو 
يخ�ر. وعندم�ا أعط�ت اإلحصاءات 
ف�وز ترامب من�ذ 4 س�نوات، اعرفت 
كلينت�ون يف اليوم نفس�ه بالخس�ارة 
األولي�ة، وأع�ادت رس�مياً اعرافها يف 
اليوم التايل أمام الشعب، واملؤسسات، 
والعال�م. من تابع وع�اش يف الواليات 
املتح�دة ال يمكن�ه إال أن يح�زن ع�ى 
م�ا آل�ت إلي�ه األم�ور لي�س بس�بب 
السياس�ات الداخلي�ة، والخارجية، بل 
خاصة بس�بب ما آلت إليه القطاعات 
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة كما يف كل 

العلوم، واآلداب.
النقدي�ة  األس�واق  يف  ق�وي  ال�دوالر 
العاملي�ة. الدوالر قوي من�ذ زمن بعيد، 
وال نقص�د هن�ا قيم�ة س�عر الرصف 
مرتفع�ة، أو منخفض�ة، ب�ل نقص�د 
أن النق�د األمريك�ي ج�اذب للمواطن، 
والرشك�ة، منذ عقود، أقله منذ الحرب 
العاملي�ة الثاني�ة، واتفاقي�ة »بروتون 
وودز«. ال�دوالر ج�اذب منذ ذلك الحن 
لألفراد، والرشكات يف الداخل األمريكي، 
وخارج�ه. واعتق�د العال�م أن اليورو 
ال�ذي أس�س يف س�نة 1999 س�يكون 
املناف�س األس�ايس الكبري، ب�ل البديل 
لل�دوالر، لكن ه�ذا لم يتحقق بس�بب 
األوضاع يف أوروبا، وغياب السياس�ات 
ضم�ن  الفاضل�ة  املش�ركة  املالي�ة 
الوحدة األوروبية. هنالك من يعتقد أن 
»اليوان« س�يكون البديل، لكن الصن 
ليست مؤهلة اليوم للمنافسة ألسباب 
قانونية، وترشيعية، ومالية للمنافسة 

الجدية ضد الدوالر.
م�ا ه�ي أس�باب ق�وة ال�دوالر ع�ر 
الزمن، والتاريخ؟ ال ش�ك يف أن مرونة 
االنتق�ال  أي  السياس�ية،  العملي�ة 
الهادئ يف الس�لطة، أو الس�لطات بن 
الخ�ارس والفائز، أو بن ال�ذي انتهت 
واليته والقادم إىل الس�لطة، هو سبب 
مه�م مطمنئ. وق�وة ال�دوالر من قوة 
املؤسسات األمريكية الفاعلة بسهولة، 
واملتمتعة، يف الوقت نفس�ه، بالحيوية 
الت�ي ال مثي�ل لها. وقوة ال�دوالر تنبع 
العاملي�ن يف  م�ن رغب�ة املس�تثمرين 
رشاء العق�ارات، واألصول، واألس�هم، 
الخزينة األمريكية وغريها،  وس�ندات 
والت�ي توح�ي جميعها بالثق�ة يف كل 
األوق�ات، والظ�روف. وم�ا زالت هذه 
األصول هي املفضل�ة عاملياً مقارنة يف 
جمي�ع ال�دول، بما فيه�ا دول أوروبا، 

والصن، واليابان.
ما يدع�و للعجب انه بع�د أزمة 2008 
أي »الركود الكبري« اعتقد العالم أجمع 
أن الدوالر س�ينهار، ول�م يحصل ذلك، 
ألن املؤسس�ات بقيت قوي�ة، وتوحي 
بالثقة. وبعد األزمة ارتفع سعر رصف 
ال�دوالر ألن الطل�ب علي�ه بق�ي قوياً، 
وتدفق�ت رؤوس األم�وال إىل الواليات 
املتحدة، ب�ل لم تخرج منه�ا كما كان 
متوقعاً. وهنالك دول مهمة، كاليابان، 
وملنع عملتها من الصعود يف األس�واق 
دوالرات،  اش�رت  التصدي�ر  لس�بب 
وباعت الن، ما س�بب ارتفاعاً يف سعر 
الدوالر عاملياً. وبعض الدول األخرى يف 
أوروبا، وخارجها، فعلت اليشء نفسه، 
أي اشرت الدوالر ملنع ارتفاع عمالتها، 
ورضب صادراته�ا. ويف األزم�ات تبن 
للعالم أجمع، أن املس�تثمرين يلجأون 

دور  ه�و  وه�ذا  اآلمن�ة،  األص�ول  إىل 
الدوالر، واألصول املحررة به.

تعاني الواليات املتح�دة عجزاً كبرياً يف 
ميزان الحساب الجاري، ما يعني أنها 
تحتاج لالقراض م�ن الخارج لتمويل 
استهالكها، واستثماراتها. ونظرياً، إذا 
لم تخفض الواليات املتحدة هذا العجز، 
ال بد للدوالر من أن ينهار يف األس�واق، 
وه�ذا ما لم يحص�ل لغياب املنافس�ة 
الجدي�ة ل�ه. واألزم�ة األوروبية كبرية 
وال حلول قريبة لها مع  »الريكست«، 
مش�كلة  الياب�ان  وتعان�ي  وقبل�ه. 
ديموغرافي�ة جدية ال تري�د حلها عر 
اس�ترياد العمالة. أما الصن فما زالت 
غري راغبة، بل غري جاهزة للمنافس�ة. 
والدوالر يبق�ى النقد اآلمن بالرغم من 

كل يشء.
ويف املؤرشات األخرى، أي نس�بة الدين 
العام من النات�ج املحيل اإلجمايل، نرى 
أنها تغريت من 52% يف س�نة 1960 إىل 
35% يف 1980 إىل 56% يف س�نة 2000، 
وإىل 128% الي�وم. ويبل�غ عجز امليزان 
التج�اري 855 ملي�ار دوالر. أم�ا نمو 
االقتص�اد األمريكي فهو س�لبي لهذه 
الس�نة أي انخفاض 8% تبعاً لصندوق 
النق�د ال�دويل. ونتائ�ج الكورون�ا عى 
الش�عب تدع�و للح�زن واألىس لع�دد 
اإلصاب�ات، واألم�وات الت�ي س�ببتها. 
كل م�ا س�بق يش�ري إىل تعثر ال�دوالر، 
وانهياره، لكن مج�دداً لم يحصل هذا 

حتى اآلن.
الثقة بالدوالر ال تعود فقط إىل العوامل 
النقدية، واملالية، واالقتصادية. بل تعود 
الثقة خاصة إىل املؤسس�ات والقوانن 
الت�ي تق�وم عليه�ا الوالي�ات املتحدة، 
وه�ذا م�ا يمك�ن أن يدم�ره ترام�ب 
بترصفات�ه الحالي�ة خ�الل األس�ابيع 
اعراف�ه  وع�دم  وبعده�ا.  القادم�ة، 
بالخس�ارة، بالرغ�م م�ن كل النتائ�ج 
ولغياب التزوير كما أشارت إليه إدارته 
نفس�ها، س�يضعف الثق�ة باالقتصاد 
األمريكي، ويسبب انهياراً للدوالر، كما 
لم يحصل سابقاً. ويتكلم األمريكيون 
دائماً عن حكم القانون الذي هو فوق 
اإلنس�ان، حت�ى ف�وق رئي�س الدولة. 
يتكلم�ون ع�ن الحري�ات والقدرة عى 
النج�اح يف األس�واق كما الق�درة عى 
االندماج الريع يف املجتمع. وألول مرة 
هنال�ك خط�ر، وربما البعض يس�ميه 
فرصة لسقوط الدوالر عن عرش النقد 

العاملي، لألسباب األربعة مجتمعة:
أوالً: الش�لل الس�يايس الحاص�ل الذي 
ل�ن ينتهي حت�ى بعد اع�راف ترامب 
أن س�وء معالج�ة  بالخس�ارة. كم�ا 
وب�اء كورونا س�يبقى يف ذاكرة العالم 

واألمريكين لعقود قادمة.
ثانياً: االنقس�ام السيايس الخطري عى 
األم�ور املهمة، وليس ع�ى التفاصيل، 
كم�ا كان يحص�ل س�ابقاً. وتنقس�م 
الوالي�ات املتحدة عمودي�ًا مع ترامب، 
وضده، واألفكار املتداولة من مؤامرات 
ع�ى أيري�كا ه�ي جدي�دة، وتعي�د إىل 
الواجهة الشعور العنرصي، والجنيس، 
واملناطقي، ومناب�ع األصول البرشية، 
وتن�ذر  الخط�ورة،  غاي�ة  يف  وكله�ا 
باألس�وأ. كيف يمكن للواليات املتحدة 
أن تشجع الدول النامية والناشئة عى 
الديمقراطية وتبادل السلطات واملراكز 

عندما ال تمارسها هي بنفسها؟
ثالثاً: األوضاع األمريكية الحالية تعطي 
فرصاً كبرية للمنافس�ات النائمة التي 

ستتأهل جدياً ملحاربة الدوالر.
مورس�ت  الت�ي  السياس�ات  رابع�اً: 
يف الس�نوات األرب�ع املاضي�ة رضب�ت 
عامل�ي  كنم�وذج  املتح�دة  الوالي�ات 
لالنفت�اح، والنمو، وقبول اآلخر. طبعاً 
ليس هنالك إجماع حول هذا املوضوع، 
إنما تكمن املشكلة أحياناً يف أن العديد 
م�ن الخ�راء والسياس�ين ينتق�دون 
أموراً معينة من دون دراس�تها بشكل 
وعم�ق كافين. من املفض�ل للمرء أن 

يعيش وضع معن قبل تقييمه.
م�اذا تعن�ي عملي�اً ه�ذه التوقع�ات 
للمس�تثمرين؟ اله�روب م�ن ال�دوالر 
واللجوء إىل العمالت األخرى؟ النصيحة 
األكي�دة ه�و تنوي�ع النق�د واألصول، 
وع�دم الركي�ز ع�ى ال�دوالر. فالعالم 
متقلب، وأي نقد فردي لن يكون آمناً، 
وبالتايل تنويع املحفظة االس�تثمارية 

رضوري.

 أكادميي لبناني

د. لويس حبيقة 

يظهر مش�هد تلفزيوني متهكم لس�يدة تقف 
طوي�ال أمام امل�رآة لتعديل زينته�ا، ثم تقيض 
وقت�ا مماث�ال يف اختي�ار أفضل م�ا لديها من 
مالب�س، وبعد كل تلك حفل�ة األناقة املتكلفة 
تظهر الس�يدة وهي تحمل كيس�ا صغريا من 

النفايات لرميه يف سلة مقابل باب منزلها!
كان�ت فرصتها الوحيدة للخ�روج من الحجر 
املنزيل التي منحته�ا حقا طبيعيا كان تقليديا 
قب�ل كورونا يف التأن�ق والخروج م�ن املنزل. 
بينم�ا تح�ول الخ�روج إىل ت�وق ورج�اء بعد 
انتشار الوباء، ذلك ما مثله املشهد التلفزيوني 
الساخر للس�يدة وهي ترتدي أفضل مالبسها 

م�ن أج�ل الخ�روج م�ن ال�دار لرم�ي كيس 
النفايات!

حس�نا، كان لكوفي�د تأثري ف�وري وهائل عى 
طبيعة حياتنا، لكن كيف س�يكون تأثريه عى 
املدى الطويل؟ معرف�ة ذلك أصعب بكثري وفق 
مارت�ن وولف الكاتب يف صحيفة فاينانش�يال 

تايمز.
كنا نهتم بأناقتنا ونفكر كثريا بما نرتديه عند 
الخ�روج من املن�زل، يف املقابل ل�م نكن نفكر 
بنف�س الدرجة بما نلبس�ه داخ�ل املنزل. لكن 
بعد الركود الهائل الذي تس�بب به الوباء، صار 
علينا أن نقلب املعادلة ونفكر بما نرتديه داخل 
املن�زل بم�ا أن مالبس�نا بقي�ت معلقة عرشة 
أشهر لحد اآلن وقد تبقى كذلك لوقت مضاعف. 
يكف�ي مطالع�ة مع�دل النم�و يف دول اليورو 
بسوق امللبوسات لنكتشف أنه لم يسجل أكثر 
من نس�بة 2.1 يف املئة خالل األش�هر املاضية، 

مع أن الجميع ال يمكن التخيل عن مالبسهم!
نعلم أن التباع�د االجتماعي، الذي هو يف جزء 
من�ه عفوي ومفروض بقوة القانون ويف جزء 
آخ�ر، يرض بجميع األنش�طة التي تعتمد عى 
التق�ارب البرشي واالهتمام بنظرة اآلخر إلينا 
يف الش�ارع ومكاتب العمل، يف حن استفادت 
من الحجر املنزيل األنشطة التي تساعد الناس 
ع�ى البق�اء يف املنزل، وم�ن بينها م�ا يمكن 

أن نلبس�ه داخ�ل املن�زل، فليس م�ن املعقول 
أن يك�ون أحدن�ا يف أوج أناقت�ه بينما جدوله 
اليومي هو العمل عى الكمبيوتر أو القراءة أو 

حتى التحرك داخل حديقة املنزل.
متاجر بيع املالب�س الرياضية بدت أقل رضرا 
من متاجر امللبوس�ات األخ�رى، فإذا كان ألي 
ش�خص عى سبيل املثال قطعتان من املالبس 
البيتي�ة الرياضي�ة قب�ل كورونا ص�ار يتحتم 

علي�ه أن يمتلك أضعاف�ا منها اليوم، وإن كان 
ذلك عى حس�اب مالبس�ه األخ�رى، فما بقي 

معلقا يف خزانة املالبس ل�م يع�د ذي أهمي�ة.
دعك م�ن األثري�اء، فحتى ونح�ن نقرب من 
قضاء عام كامل يف التباعد االجتماعي، ال يبدو 
أن الوب�اء أضعف رغباته�م يف رشاء املاركات 
الثمينة. لكن ما أهمية املاركة الثمينة يف زمن 

محّمل بالرهل والتكرار!

    

كرم نعمة

كاتب عراقي مقيم يف لندن

كوفيد يعيد األهمية ملالبس البيت

هل ينهار الدوالر بسبب 
ترامب؟

شاع لألس�ف إن السياس�ة مهنة 
قذرة، ألنها تعني الكذب واالحتيال 
كل  وس�لوك  والتزوي�ر  والغ�ش 
السبل النظيفة والوسخة للوصول 
إىل األه�داف السياس�ية، يف صالح 
أو يف صال�ح  الس�يايس  ش�خص 

الحزب الذي ينتمي إليه.
بينما السياس�ة كما ينبغي لها أن 
تكون، هي رسالة وطنية، ورسالة 
إنس�انية، ألن الذي يهتم بالش�أن 
السياس�ة،  الس�يايس، ويم�ارس 
إنم�ا اختار لنفس�ه ه�ذا امليدان، 
ألنه إنس�ان يحمل الهم العام، وال 

يعيش همومه الشخصية فقط.
والسياس�ة تس�قط وتكون عامل 
دمار للبلد، إذا انتزعت منها النزعة 

األخالقية واإلنسانية.
لنمر ع�ى أه�م األخالقي�ات التي 
يج�ب أن يتح�ى به�ا الس�يايس، 
من أجل أن يك�ون مؤهال لدوره، 

وقادرا عى خدمة شعبه.
- الصدق: ال بد للسيايس أن يكون 
املصلح�ة  تطلب�ت  وإذا  صادق�ا، 
العام�ة ال الخاص�ة والحكم�ة أال 
يقول كل م�ا عنده، فال يعني ذلك 
ج�واز أن يق�ول خ�الف الحقيقة 
أو خ�الف قناعاته. ولألس�ف كان 
الكذب ديدن سياسيينا بعد 2003، 
ويف سنة 2005 عندما كنت عضوا 
يف الجمعي�ة الوطنية ولجنة كتابة 
الدس�تور، ق�ال يل أح�د القيادين 
اإلسالمين الذي تبوأ موقعا مهما 
يف الدول�ة بعد ذلك: أن�ت لن تكون 
سياس�يا، ذلك بس�بب رصاحتي. 
ونتذكر فضيحة الرئيس األمريكي 
كلنتون، ولم تكن فضيحة عالقته 
ه�ي  س�كرتريته  م�ع  الجنس�ية 
املس�تنكرة، بق�در فضيحة كذبه، 

التي أقبح بكثري.
- النزاه�ة: ه�ي من أه�م رشوط 
الس�يايس، وأال يك�ون كارثة عى 
السياس�ية وع�ى ش�عبه. بينم�ا 
وجدنا سياس�يينا يرق�ون املال 

االنتخاب�ات  وي�زورون  الع�ام 
ويزورون شهاداتهم.

- الوف�اء بالوع�د: وف�رق ب�ن أن 
يعد السيايس شعبه شيئا صادقا، 
وب�ن أن يعد ثم تطرأ أمام التنفيذ 
عقبات لم يضعها يف حسابه، وبن 
من يعد وه�و يعلم علم اليقن أنه 
ل�ن يس�تطيع الوفاء بوع�ده، بل 
أكث�ر سياس�يي الصدف�ة مل�ا بعد 
فق�ط  ليس�وا  وجدناه�م   2003
يعلمون بعدم اس�تطاعتهم تنفيذ 
ما يع�دون، ب�ل ال يري�دون أصال 
بالوف�اء بوعوده�م، إنم�ا يظنون 

أنهم يستغفلون بها الشعب.
- تقديم الصالح العام عى الخاص: 
ألن السيايس إنما أصبح سياسيا أو 
هكذا ينبغي ألنه مهموم بالصالح 
الع�ام، بينم�ا وجدن�ا سياس�يينا 
أص�ال ال يهمه�م الصال�ح العام، 
ومن�ذ تأس�يس مجل�س الحك�م، 
عندم�ا اجتم�ع بريم�ر بأعضائه 
ليسمع منهم ما لديهم من برامج 
لبلدهم بعد سقوط الديكتاتورية، 
فكان س�ؤالهم األول عن رواتبهم 

ومخصصاتهم.
- العطاء: فتجد القادة السياسين 
يف الغرب )الكاف�ر( يكدون الوقت 

ويضح�ون  ويس�هرون،  كل�ه، 
بأوقات عطلهم وراحتهم، ليقدموا 
ما يس�تطيعون لش�عوبهم، بينما 
ويلفط�ون  يأخ�ذون  سياس�يونا 
ويس�تزيدون وال يشبعون، وليس 
بمق�دار  حت�ى  عط�اء،  أي  له�م 

ميكروغرام لشعبهم.
- التواضع: ألن الس�يايس إذا تكر 
عى ش�عبه س�قط، ل�ذا ال ب�د أن 
يكون متواضع�ا، وفرق بن الثقة 
بالنف�س والتكر. أما سياس�يونا 
فواحده�م رأين�اه يترصف وكأنه 
فلت�ة زمان�ه، ورأين�ا ظاه�رة ما 

أسميه ب� )املصدگ بنفسه(.
- الع�دل: فالس�يايس م�ن أهم ما 
يج�ب أن يحقق�ه يف مجتمعه هو 
أن يقي�م العدل في�ه، بينما وجدنا 
سياس�يينا أبع�د م�ا يكونون عن 
 24 ل��  الع�دل، فالكهرب�اء له�م 
يف الي�وم ع�ى م�دى 365 يوما يف 
السنة، وكل أربع سنوات يزدادون 
للمواط�ن،  كهرب�اء  وال  يوم�ا، 
ال  واملواط�ن  امللي�ارات  يكرف�ون 
يشبع، وال تشبع أرسته، يتمتعون 
بكل وسائل الرفاهية، واملواطن يف 

ضيم ما بعده ضيم.
- املصارحة: ال يجوز للسيايس أن 

يخفي عى ش�عبه ما من شأنه أن 
يعرف به، وال يجوز إخفاؤه عليه، 
وسياس�يونا باطني�ون يضمرون 
غ�ري م�ا يعلن�ون، وال يصارحون 

الشعب بحقائق األمور.
- االعت�ذار: نج�د سياس�يي ال�دول 
املتقدمة ألبس�ط خط�أ يصدر منهم 
يعتذرون ويس�تقيلون، بينما ثقافة 
االعتذار معدومة كليا عند سياسيينا، 
باس�تثناء بعض املش�اهد املرحية 
الت�ي رأيناها م�ن أحد السياس�ين 
يدين نفس�ه وكل الطبقة السياسية 
ويعت�ذر للش�عب، دون أن يغ�ري من 
منهج�ه، ب�ل أرص ع�ى مواصلة ما 

اعتذر بسببه.
وهك�ذا ل�و رسدن�ا كل مف�ردات 
األخ�الق العالية، لوجدن�ا أنها من 
ال�رشوط التي ال ب�د أن يتحى بها 
الس�يايس، باعتباره قائدا وقدوة، 
وباعتب�اره اخت�ار لنفس�ه خدم 
وسياس�يونا  والوط�ن.  الش�عب 
ل�م تنقصه�م املعرف�ة والثقاف�ة 
املطلوب�ة للس�يايس، ب�ل وجدن�ا 
أزمة القيم هي األبرز يف سلوكهم، 
وافتقاده�م إىل الح�د األدن�ى من 
األخالق، إال ما ن�در، حتى نتجنب 

التعميم واإلطالق.

لو قرأنا هذا العنوان منذ بضعة أشهر 
لشعرنا أن هناك خطأ سياسيا ارتكبه 
صاحب�ه، لك�ن اآلن يمكن اس�تيعابه 
وفه�م دوافع�ه يف ظ�ل مجموعة من 
التط�ورات اإلقليمية أفض�ت إىل عدم 
اس�تبعاد حدوث�ه وربما تك�راره، ما 
يعن�ي أن أزم�ة س�د النهضة س�وف 
تواجه رياح�ا مختلفة عم�ا عرفناه 
خ�الل الفرة املاضي�ة، والتي وضعت 
السودان قريبا من إثيوبيا، ثم محايدا 
رافض�ا  ث�م  ومتحفظ�ا،  ووس�يطا، 

لطريقتها يف التعامل مع األزمة.
يمك�ن التعرف عى أس�باب التش�دد 
السوداني والليونة املرصية يف املوقف 
م�ن املفاوضات عر جمل�ة محددات 
أدت إىل تغيري يف الحس�ابات الظاهرة، 
فالخرط�وم الت�ي رفض�ت رصاح�ة 
االنخراط يف محادثات، السبت املايض، 
برعاي�ة االتح�اد األفريق�ي، تأك�دت 
أنه�ا ت�دور يف حلقات مفرغ�ة، ومن 

الرضوري عدم التمادي يف ذلك.
استمد الس�ودان شجاعته يف املمانعة 
م�ن يقينه أن س�د النهض�ة ال يحمل 
يف  الروي�ج  ج�رى  كم�ا  ل�ه،  خ�ريا 
البداي�ة، ب�ل س�وف يق�ود إىل تكب�د 
أرضار جس�يمة، حي�ث فرضت فرة 
االرتب�اك يف السياس�ة الخارجية قدرا 
م�ن الري�ث يف التعام�ل م�ع ق�وى 
إقليمي�ة ودولي�ة، وتجن�ب اللجوء إىل 
الخشونة السياس�ية، ألن مقتضيات 
الحالي�ة وتعقيداتها حتمت  املرحل�ة 
عى الس�لطة القبض ع�ى العصا من 

منتصفه�ا يف عدد كبري م�ن القضايا 
الخالفية.

م�ن  االنتقالي�ة  الس�لطة  تمكن�ت 
تحقيق إنجازات عى مس�توى توقيع 
اتفاق الس�الم مع الحركات املسلحة، 
واس�تكمال الطري�ق م�ع الفصائ�ل 
الرافض�ة، وترتي�ب البي�ت يف الداخل 
بشكل إيجابي، وعادت قيادات الجبهة 
الثوري�ة إىل الخرط�وم للمش�اركة يف 
الترشيعي�ة  ومش�تمالتها  الس�لطة 
والوالياتية، بمعن�ى تراجعت تأثريات 
أديس أبابا عى قي�ادات اتخذت منها 
مق�را لها، وبالتبعي�ة عى مفاوضات 

السالم.
كما أن الس�ودان قطع شوطا جيدا يف 
تطوير عالقاته م�ع الواليات املتحدة، 
وأوشك عى غلق ملف وضع اسمه عى 
الئحة الدول الراعية لإلرهاب، بموجب 
تس�ويات مادية، تفيض حصيلتها إىل 
تهيئة األمور للحصول عى مكاس�ب 
سياس�ية، فض�ال ع�ن التوج�ه نحو 
تطبيع العالق�ات مع إرسائيل ورهان 

الخرطوم عليه لتعظيم فوائده.
ناهيك عن األحداث املشتعلة يف إثيوبيا 
وم�ا تمثل�ه من ضغ�وط قوي�ة عى 
حكومته�ا، إذ جعلته�ا يف موق�ف ال 
تحسد عليه، وقد ال تستطيع مواصلة 
الح�رب يف إقلي�م تيغ�راي ومواصل�ة 
املعرك�ة القانوني�ة والفني�ة، وربم�ا 
السياس�ية، مع س�ودان يعاني كثريا 
مم�ا تفرزه الحرب من زيادة يف أعداد 
الالجئ�ن واملرشدي�ن إىل أراضيه، وما 

يمثله ذلك من أزمة إنسانية طاحنة.
منحت هذه التطورات الخرطوم قدرة 
ع�ى تبني موق�ف أكث�ر وضوحا مع 
أديس أبابا، وهي رسالة تتجاوز ملف 
س�د النهضة، حيث توح�ي بإمكانية 
أن تقول ال عند حد معن، فالس�ودان 
ابتل�ع تج�اوزات مس�لحة يف جنوب�ه 
قامت بها عصابات الشفتة اإلثيوبية 
داخ�ل منطق�ة الفش�قة الحدودي�ة 
التابعة له تاريخيا، وبدا غري قادر عى 
املواجه�ة، وكأن أديس أبابا نجحت يف 

الس�يطرة عى مفاتي�ح القرار والحل 
والعقد يف الخرطوم.

بم�رص  الس�ودان  عالق�ات  ش�هدت 
األخ�رية،  اآلون�ة  يف  الفت�ة  تح�والت 
انعكس�ت يف ش�كل زي�ارات ولقاءات 
وتوس�يع ألط�ر التع�اون العس�كري 
واالقتص�ادي، وه�و ما يق�ود تلقائيا 
إىل ارتفاع درجة التعاون عى الصعيد 
الس�يايس، وكان�ت نقط�ة االلتق�اء 
الناصع�ة عن�د مل�ف س�د النهض�ة، 
وكش�فت ألي م�دى يمك�ن أن يصل 
التنس�يق ب�ن الجانب�ن، فالخرطوم 
ب�دت قريبة من تبني موقف القاهرة، 
انطالقا من مصالحها الحيوية وليس 

مجاملة للثانية.
م�رص  ب�ن  األدوار  تب�ادل  يخ�دم 
والس�ودان مصالحهم�ا معا ويش�ري 
إىل أن الفرة املقبلة قد تش�هد تناغما 
يتخطى س�د النهضة فكل طرف يجد 
يف إعادة صياغة العالقات فوائد يمكن 

توظيفها لصالحه
جاءت ليونة مرص عى خالف املتوقع، 
فأن تقبل مواصلة التفاوض يف الجولة 
القادمة وهي التي اشتكت من العقم 
الذي يخي�م عى املحادث�ات منذ فرة 
طويل�ة وه�ددت باالنس�حاب منها، 
فه�و يشء يث�ري االنتب�اه ويتج�اوز 
تفسريه مس�ألة امليول املرصية نحو 

والتفاهم�ات،  والتس�ويات  الح�ذر 
ويحت�اج إىل ق�راءة أعم�ق للمتغريات 
اإلقليمي�ة، حي�ث لعب�ت دورا مهّم�ا 
يف ابتع�اد القاه�رة عن اتخ�اذ موقف 

مماثل للخرطوم اآلن.
يف الوق�ت الذي ح�اول فيه الس�ودان 
أن يس�تثمر بش�كل غ�ري مب�ارش يف 
الح�رب اإلثيوبي�ة، رأت مرص تحايش 
الع�زف عى هذا الوت�ر لقطع الطريق 
ع�ى خ�روج االتهام�ات م�ن نط�اق 
التلميحات إىل الترصيحات بش�أن ما 
يردد يف بع�ض وس�ائل اإلعالم حول 
إمكانية استغالل ما يدور من معارك 
يف ش�ن عملية عس�كرية لرضب سد 

النهضة.
إذا اتخ�ذت القاه�رة موقف�ا صارما 
من املفاوضات يف ه�ذه األجواء ربما 
تجدها الحكومة اإلثيوبية التي تعاني 
م�ن ورط�ة الح�رب، فرص�ة إلعادة 
الروي�ج التهامه�ا بأنها تري�د القفز 
ع�ى األح�داث، وتج�د فيها مش�جبا 

تعلق عليه اإلخفاقات الراهنة.
ولذلك وجدت مرص أن موقف السودان 
الجدي�د يكفي يف هذه املرحلة، ويؤكد 
أنها لم تعد املترضرة وحدها، ما يعزز 
رؤيتها وتحفظاته�ا عى املنهج الذي 

تتبناه أديس أبابا.
يف  للدخ�ول  الس�ودان  رف�ض  ق�دم 

مفاوضات بال سقف زمني أو جدول 
فن�ي، فرص�ة ثمينة مل�رص، ووضع 
إثيوبيا بن خيارين غاية يف الصعوبة، 
أحدهما: قبول رؤي�ة الخرطوم التي 
تنس�جم يف النهاية عن قصد أو دونه 
م�ع موقف القاهرة، واآلخر: اإلرصار 
فيضط�ر  الرف�ض،  مواصل�ة  ع�ى 
الس�ودان إىل مراجعة جزء معتر من 
عالقات�ه م�ع إثيوبيا يف وق�ت حرج 

للثانية.
يف الحالت�ن تس�تفيد م�رص، فتغيري 
بالتوقي�ع  التس�ليم  يعن�ي  املوق�ف 
ع�ى اتف�اق ُمل�زم إلثيوبي�ا يتضمن 
التحفظات السابقة عى عملية امللء 
والتشغيل وحل النزاعات، وما إىل ذلك 
من حزمة ليست هناك دواع لردها، 
أم�ا الرف�ض فيعن�ي تثبي�ت موق�ف 
الخرطوم بجوار القاه�رة، بما يمنح 

متانة لخطابها أمام املجتمع ال�دويل.
يخدم تبادل األدوار واملقاعد بن مرص 
والسودان مصالحهما معا، ويشري إىل 
أن الفرة املقبلة قد تشهد تناغما أكر 
يتخطى سد النهضة، فكل طرف يجد 
يف إع�ادة صياغة العالقات عى قواعد 
إس�راتيجية فوائ�د جم�ة ل�ه يمكن 
توظيفه�ا لصالح�ه، وإنه�اء حق�ب 
طويلة من الخصومة املسترة، وعدم 

ربط التقدم والراجع بامللف األمني.
تس�تطيع كل دول�ة أن تق�دم مزاي�ا 
نوعي�ة، إذا اقتنعتا أن التعاون يجنب 
كالهم�ا صدامات ال لزوم لها، ويبقى 
عى الس�لطة االنتقالية يف الس�ودان 
تثبي�ت هذه الفك�رة، ألن هناك قوى 
ت�رى أن إثيوبي�ا أقرب له�ا من مرص 
ول�و جارت ع�ى بلده�ا يف املي�اه أو 

الحدود.
تتطلب ه�ذه العملية معالجة وجهدا 
مضني�ا لتفكيك الحجج التي تس�تند 
عليه�ا الفكرة، وتركيبها عى أس�س 
تثب�ت أن ثمة قواس�م مش�ركة مع 
مرص تف�وق إثيوبيا الت�ي تعاني من 
اخت�الالت هيكلي�ة يمكن أن ترش�ح 

بروافدها القاتمة عى السودان.

السياسة واألخالق

السودان يرفض ومصر تقبل التفاوض مع إثيوبيا

ضياء الشكرجي

حممد أبوالفضل

كاتب عراقي
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كثري من الس�يدات الحوامل يشعرن يف الشهر 
الثان�ي والثال�ث من الحم�ل بالحموضة، وقد 
تس�تمر طوال فرتة الحم�ل إىل آخره، فما هي 
هذه الحموضة وما اس�بابها وكيفية عالجها 

؟
أن اف�رازات املعدة للحمض تزي�د اثناء الحمل 
وهذا اعتقاد خاطئ حيث أن افرازا الحمض يف 
املعدة اثناء الحمل يكون بنفس الكمية يف غري 

الحمل، فلماذا الشعور بالحموضة؟
• زي�ادة حجم الرحم أثناء الحمل يضغط عىل 

املعدة
• الهرمونات التي تفرز اثناء الحمل وباألخص 
هرم�ون الربوجيس�رتون له خاصي�ة ترخي 
العض�الت الناعم�ة smooth muscles وم�ن 
العض�الت الناعمة عض�الت املع�دة، وبالتايل 
فإن املعدة ترتخي ويصبح تفريغها ملكوناتها 
اط�ول م�ن الوق�ت الطبيع�ي حيث أن�ه من 
الطبيع�ي أن تف�رغ املع�دة مكوناته�ا خالل 
س�تة إىل ثماني س�اعات، وعند زيادة هرمون 
الربوجس�رتون أثناء الحمل ف�إن افراغ املعدة 

قد يصل إىل ١٢ ساعة.
ه�ذه  م�ن  للتخفي�ف  للحام�ل  نصائ�ح 

الحموضة:
1. االمتن�اع ع�ن تن�اول املآكوالت الت�ي تزيد 
الحموض�ة مث�ل الحمضي�ات بص�ورة عامة 
واملنبهات كالشاي والقهوة واألكالت الدهنية 

وخصوصا الوجبات الرسيعة.
2. يج�ب ع�ىل الس�يدة الحامل تقلي�ل كمية 

الطعام الذي تأكله مع زيادة عدد الوجبات .
3. ع�دم النوم رسيعا بعد تن�اول الطعام ملنع 

تجمعه يف املعدة وبالتايل زيادة الحموضة .
4. ننصح برشب الحليب املنزوع الدس�م وذلك 

للتقليل من افراز الحمض .
5. عند النوم ضعي الوس�ائد تحت كتفيِك ملنع 

إرتجاع الحمض من املعدة إىل املرئ.
6. تجنبي اإلمس�اك من خالل تناول األطعمة 

الصحية والخرضاوات.
7. تجنب�ي املالب�س الضيقة وارت�دي املالبس 

الفضفاض�ة لتجن�ب املزيد م�ن الضغط عىل 
املعدة .

8. ويمكن للس�يدة الحامل اس�تخدام االدوية 
املضادة للحموضة antiacid وذلك بعد مشورة 

الطبيب ألخذ االنواع املناسبة لحالتها.
9. هن�اك بعض الس�يدات يعانني م�ن وجود 
فتاق داخيل يف الحجاب الحاجز أو ما يس�مى 
hiatus hernia وه�ؤالء يعانني من الحموضة 
الشديدة حتى بدون حمل وتزيد هذه االعراض 

مع الحمل.

 أولئ�ك الذي�ن يعمل�ون بمهن�ة 
الطه�ي، غالًب�ا ما يعان�ون من 
مش�كالت كبرية يف املطبخ، مثل 
حرق اللحوم، ذبول الخرضاوات، 
والكث�ري من املش�كالت األخرى، 
لذل�ك  ل�كل مهن�ة أرسار  لك�ن 
 ”bright side“ موق�ع  تمك�ن 
من معرف�ة بعض أرسار املطبخ 
الرائع�ة الت�ي ال يعرفها س�وى 
الطه�اة املحرتفني، ومن ش�أنها 
أن توف�ر لك الوق�ت وتعمل عىل 
تعزيز امله�ارات الخاص�ة بك يف 

الطهي.
-للقي�ام بقط�ع قطع�ة كاملة 
م�ن الكعكة، قم بوضع س�كني 
تحت املاء الس�اخن، ثم اقطعها 
ب�ه، فه�ذا س�يمنع الكعكة من 

التمسك بالسكني.
-قم بوضع بخاخ�ة يف الليمونة 

لتتمكن من أخذ العصري.

- إذا قم�ت بوض�ع رشائ�ح من 
الخب�ز إىل حواف قط�ع الكعكة 
ألن  األس�نان،  خل�ل  بواس�طة 
ه�ذا م�ن ش�أنه أن يحافظ عىل 

أطرافها من أن تصبح صلبة.
- م�ن األفض�ل تخزين الخرضة 
والجرج�ري  البقدون�س  مث�ل 
والكزبرة يف ورق ألومنيوم، لكي 

تبقى طازجة لفرتة أطول.
-إلع�ادة تس�خني املعجنات كما 
لو أنها مطهية للتو، قم برش�ها 

باملاء قبل وضعها يف الفرن.

 اس�تقبال الزوجة لزوجها عند عودته للمنزل، 
أو بع�د عودت�ه إليه�ا من الس�فر، حي�ث هذا 
االهتمام باالس�تقبال يضفي نكهة رومانسية 
عىل عالقتهم، ويعمل عىل توطيدها، والحفاظ 
ع�ىل زواج س�عيد وصح�ّي يتطل�ب االهتم�ام 
والعناي�ة. إدخال بعض املفاج�آت عىل حياتك 
الزوجية يزيدها متعّة ومتانة؛ فإذا كان زوجك 
مس�افراً يف رحلة عمل طويلة أو قصرية، وأنت 
تنتظري�ن عودت�ه بف�ارغ الص�رب فإليك هذه 

النصائح.
أوالً

من املهم لدى ع�ودة الزوج إىل املنزل أن تكوني 
بانتظاره عىل باب الدخول، ال أن ترتكيه يدخل 
وح�ده يف ح�ني تنهمك�ني يف العم�ل يف إح�دى 
غ�رف املنزل. ثم خذي منه ما يحمله بني يديه، 
سواء أكانت حقيبة العمل، أو السفر، أو بعض 
األغ�راض والحاجيات التي اش�رتاها يف طريق 

عودته إىل املنزل.
ثانياً

ال ب�د أن يك�ون زوج�ك عائداً والتع�ب باٍد عىل 
وجه�ه؛ لذا الطريق�ة األمث�ل إلراحته هي عرب 
تهيئة الحمام؛ ليستحم ويزيل عنه تعب النهار 

الطويل. 
ثالثاً

جهزي عشاء رومانسياً يف غرفة النوم، وافريش 
بع�ض ال�ورود الحمراء ع�ىل أرضي�ة الغرفة، 
وف�وق الرسير، وخففي اإلضاءة أو اس�تعيني 
بالش�موع، مع وضع املوس�يقى الت�ي يحبها 
زوجك. وحرضي عشاء من األصناف األحب إىل 

زوجك، فذلك سيسعده جداً.
رابعاً

فاجئيه ببعض التغيريات بش�كلك، كأن ترتدي 
مالبس جدي�دة، أو تب�ديل ترسيحة ش�عرك أو 
لون�ه. فاهتمام�ك بنفس�ك من أجله ُيش�عره 

بمدى أهميته يف نظ�رك، فيقدر كل ما تقومني 
به.

احريص ع�ىل تغيري اللوك الخاص بك من خالل 
الحص�ول عىل ترسيحة أو قّصة ش�عر ممّيزة، 
كما يمكنك اعتماد لون جديد وملفت لش�عرك، 
وال ت�رتددي كذل�ك يف التأّن�ق وتطبي�ق مكياج 
س�احر. س�تفرح هذه الخطوة حتم�اً زوجك 
وتزي�د م�ن لهفته إلي�ك كما س�تظهر له مدى 

أهمّيته بالنسبة لك ومكانته الخاّصة عندك.
خامساً

إذا م�ّر وقٌت طويل ولم تش�رت لزوج�ك هدية، 
اس�تغيل الفرص�ة وفاجئيه بهدي�ة، ولو كانت 
بس�يطة، خالل اس�تقباله. يمكنك أن تختاري 
له قميصاً أعجبه، أو أحد األمور التي يحتاجها 
ولكن لم يش�رتها بعد. وغلفيها جيداً وضعيها 
عىل الرسير يف الغرفة كي يالحظها فور دخوله 

إىل الغرفة.
ننصح كذلك بإضفاء ملس�ات جدي�دة وممّيزة 
إىل ديك�ور منزلك م�ع توزيع ال�ورود بطريقة 
ممّيزة يف أرجاء البيت ما سيعجب زوجك حتماً 
عن�د عودته م�ن الس�فر. وس�يلمس رشيكك 
م�دى اهتمام�ك بمنزلكما الزوجي وسيش�عر 
بالحماس�ة حتم�اً لالس�تمتاع مع�ك بديك�ور 

منزلكما الجديد.

10واحة
أفكار الستقبال الزوج من السفر

حنو مستقبل افضل ..هلا

alzawraanews@yahoo.com

إلي�ك قائم�ة املالب�س الت�ي حان 
وق�ت رميه�ا نهائيا ألنها ليس�ت 
مواكب�ة للموض�ة ه�ذا املوس�م، 
وبالت�ايل ل�ن تك�ون خي�ارك أبًدا 
للحص�ول ع�ىل إطالل�ة مواكب�ة 
للموض�ة، وباملقاب�ل، عليك رشاء 
مالب�س رضوري�ة لهذا املوس�م، 

التي سرتافقك طوال الوقت. 
مع حل�ول موس�م جدي�د، عليك 
أن ترّتبي خزانت�ك، لتتخليص من 
مالبس وتتس�ّوقي بدله�ا أخرى،  
فم�ع ظه�ور صيح�ات جدي�دة، 
تت�الىش الس�ابقة، ويتطلّب منك 
األمر التسّوق من جديد، فما عليك 
فعله أواًل، ترتيب خزانتك، لرتي ما 
ينقصِك بع�د أن تقومي برمي كّل 

ما لم يعد رائًجا.
املالبس التي عليِك رميها:

س�يطرت  القص�رية:  البالي�زر 

الباليزر الطويل�ة عىل مجموعات 
األزي�اء لش�تاء 2021، مع غياب 
الت�ي  القص�رية  لتل�ك  ملح�وظ 
ننصحك بالتخلص منها، وتسّوق 
تل�ك الطويلة بدله�ا والتي تتوافر 
املزّينة  بصيح�ات جميل�ة، مث�ل 

بنقشة املرّبعات.
الجينز املمّزق: حان وقت التخلّص 
م�ن ه�ذه القطع�ة، فاعتماده�ا 
يف الش�تاء غري محّب�ذ، خصوًصا 
وأّنها ستسّبب لك الربد. ستجدين 
رساوي�ل  خي�ارات  م�ن  الكث�ري 
املمزّق�ة.  غ�ري  البديل�ة  الجين�ز 
املالب�س بتدّرج�ات الني�ون: عىل 
الرغم من رواجه�ا يف الصيف، إاّل 
أّن من املفّضل عدم اعتمادها هذا 
الش�تاء، وإذا أردت التمّي�ز بل�وك 
حيوي، يمكن�ك اختيار الكثري من 

األلوان غريها.

الرساوي�ل بالخ�ر املنخف�ض: 
ه�ي ليس�ت رائجة منذ مواس�م، 
ومع حلول الشتاء نالحظ أّنها ما 
زال�ت غائبة عن س�احة املوضة. 
قّص�ة  اعتم�اد  ع�ىل  فاح�ريص 
الخ�ر العايل، فهي م�ن الرتندز 

الس�اعة  جس�م  تمنح�ك  الت�ي 
الرملية.

الكنزات بياقة عىل ش�كل V: هي 
أيًضا غري رائجة يف ش�تاء 2021، 
فق�د أطلّ�ت مكانها تل�ك املميزة 

بياقتها العالية أو املستديرة.

لطلة ابهى....

إليك املالبس اليت حان موعد التخلص منها من خزانة الشتاء

ال يحب البعض ارت�داء النظارات 
أو العدس�ات الالصق�ة، وبالطبع 
إج�راء  هن�اك م�ن ال يفضل�ون 
جراح�ة الليزك، ولكن ال تزال لدى 
الجمي�ع الرغب�ة يف الحصول عىل 

قدرة مثالية عىل اإلبصار. 
وهناك بع�ض الطرق، التي يمكن 
بواسطتها تحس�ني حالة العينني 
وق�وة اإلبصار، معظمها بس�يط 

حقاً ويف متناول اليد.
-1عالج الرؤية

معق�دة  أعض�اء  العي�ون  إن 
يج�ب  ل�ذا  للغاي�ة،  وحساس�ة 
معاملته�ا بعناي�ة فائق�ة. ربما 
ي�ويص الطبيب بالع�الج البري 
لحاالت مث�ل اإلس�تغماتزم وبعد 
أو قرب اإلبصار، لكن لن يس�اعد 
ذل�ك يف عالج الضم�ور البقعي أو 
الغلوكوما. ويركز العالج البري 
عىل التماري�ن، الت�ي ربما تقوي 
العضالت الضعيفة أو تساعد املخ 
ع�ىل مح�اذاة املعلوم�ات الواردة 
من خ�الل العين�ني. ويمكن تعلم 
تقنيات االسرتخاء، ولكن ما يهم 
هو أنه س�يتعني أن يك�ون هناك 

رصامة يف الروتني املتبع.
-2 أسلوب إدارة اإلجهاد

ح�ول  العري�ة  الحي�اة  ت�دور 
بالقرب  شاش�ة صغ�رية مثبت�ة 
م�ن الوج�ه. وتتعب العي�ون عند 
الرتكيز عىل مس�افة واح�دة. لذا 
يمكن تاليف الس�لبيات عن طريق 

الرتكي�ز بالبر عىل جس�م يبعد 
ح�وايل 6 أمت�ار مل�دة 20 ثانية يف 
املرة الواح�دة كل 20 دقيقة. كما 
يمك�ن ممارس�ة بع�ض تمارين 

اليوغا للعينني:
- تحري�ك املقلتني ألعىل وألس�فل 

دون النظر خلسة.
- بع�د التك�رار 10 م�رات، افرك 
راحة اليدي�ن مًعا، ثم افركها عىل 

العينني.
- يت�م تكرار تحريك العينني أفقيا 

وعىل كل من القطرين.
-3تمرين القلم الرصاص

إنها تقنية بسيطة للغاية... أحيانا 
يرشح طبيب العيون ملرضاه ذلك، 
إذ يمس�ك الشخص بقلم رصاص 
أمام�ه ويركز ع�ىل نقطة معينة، 

ثم يب�دأ يف تحريك القلم الرصاص 
قريب�اً وبعي�داً عن�ه، بينم�ا يظل 
ناظراً برتكيز عىل النقطة. يساعد 
هذا التمري�ن عىل تدريب عضالت 

العينني.
-4اإلقالع عن التدخني

يؤث�ر التدخني س�لبياً عىل صحة 
العين�ني ب�ل الكث�ري م�ن أج�زاء 
الجس�م األخرى. يكون املدخنون 
عرض�ة لإلصاب�ة بإعتام عدس�ة 
الع�ني أو الضمور البقعي املرتبط 
الس�ن “الغلوكوما”،  بالتق�دم يف 
أو متالزمة الع�ني الجافة. وتزداد 
احتماالت إصابة مرىض السكري 
م�ن املدخن�ني باعتالل الش�بكية 
الس�كري. وال ي�ؤدي التوقف عن 
التدخني إىل تأخري حدوث أي رضر 

للعني، ولكنه سيحول دون تدهور 
الوضع.

-5مكمالت غذائية
يع�د الج�زر ه�و األكث�ر ش�هرة 
يف تحس�ني صح�ة العي�ون، ألنه 
يحتوي ع�ىل بيتا كاروت�ني، الذي 
يتحول إىل فيتامني A يف الجس�م، 
ال�ذي يعد عن�راً مهماً بش�كل 
حي�وي لصحة العي�ون. ومن بني 
املكمالت الغذائية املفيدة األخرى، 
يأتي فيتام�ني E وC وB1 والزنك 

املعدني، باإلضافة إىل أوميجا3-.
-6 وجبات غذائية

الوجب�ات  م�ن  قائم�ة  توج�د 
تفي�د  الت�ي  املتنوع�ة  الغذائي�ة 
العينني، وتساعد عىل تحسني قوة 
اإلبص�ار منه�ا الكبد والس�لمون 
والتونة والفلفل األحمر والربتقال 
والب�ازالء والفاصولي�ا واللح�وم 
الحمراء والدجاج واللفت املطبوخ 

والسبانخ والجزر والبطاطا.
الحيلة الناجعة

إن أفضل حيلة للحفاظ عىل ثبات 
اإلبصار أو اس�تعادة ق�وة النظر، 
تتخلص يف نصائح الخرباء بتناول 
األطعم�ة الصحي�ة، الت�ي توف�ر 
جمي�ع العن�ارص الغذائي�ة الت�ي 
يحتاجها الجس�م والعينني. ويعد 
االس�رتخاء والحصول عىل فرتات 
راح�ة م�ن شاش�ات التلفزي�ون 
والكمبيوت�ر والهاتف الذكي مهم 

جدا. 

تبنينَّ من دراس�ة طبية حديثة أن النسيان املتكرر ليس دليالً عىل الغباء 
أو وجود مشاكل يف دماغ اإلنسان، كما يسود االعتقاد لدى أغلب الناس، 
لكن�ه من املمك�ن أن يكون م�ؤرشاً عىل ذكاء الش�خص وق�درة عقله 

الفائقة عىل ترتيب األولويات.
وبحسب الدراسة فإن “النسيان يدل عىل قدرة أكرب لدى الدماغ وبالتايل 
فه�و م�ؤرش عىل ذكاء الش�خص وليس كم�ا تحاول األف�الم والربامج 

التلفزيونية أن تروج دوما”.
ووجدت الدراسة أن “الذاكرة القوية جدا أمر مبالغ فيه، بينما النسيان 

يحمل منفعة جيدة لإلنسان”.
وقال الربوفيس�ور بليك ريتشالند، وهو أحد القائمني عىل هذه الدراسة 
إن “من املهم أن ينىس الدماغ التفاصيل غري املهمة، وأن يركز أكثر عىل 

األمور التي تساعدنا يف اتخاذ قرارتنا”.
وقال: “نعلم أن الرياضة تزيد من عدد الخاليا العصبية يف منطقة )قرن 
أمون( حيث نحتفظ بتلك التفاصيل من حياتنا التي ال تفيدنا يف الواقع، 
وربما تمنعنا من اتخاذ قرارات سليمة يف حياتنا”.ونصح ريتشالند بأن 

نس�تخدم ذاكرتنا من أجل اتخاذ القرارات املهم�ة، وترك األمور التي ال 
تهم كثريا تذهب يف سبيلها، لتفسح املجال لألفضل منها.

وأك�دت الدراس�ة أن النس�يان عالمة صحي�ة تعني أن الدم�اغ يحتفظ 
باألمور األكثر أهمية وهو املطلوب.

ختلص من العدسات والنظارة.. طرق طبيعية لتحسني النظر

دراسة طبية: النسيان دليل على الذكاء وليس الغباء

طبيبك يف بيتك

دراسات حديثة

تدبري منزلي

كاحملرتفني .. 5 أسرار غري متوقعة 
جيب معرفتها عن املطبخ

طمأن باحثون أمريكيون كل من يراودهم 
ش�عور االش�مئزاز لدى اكتشافهم بعض 
خص�ل الش�عر يف األطباق أثن�اء تناولهم 
الطعام؛ إذ أكدوا أنه ال يوجد ما يدعو للذعر 
أو القلق، وذلك لكون الشعر مصنوًعا من 
بروت�ني يعرف باس�م “الكريات�ني” وهو 
بروتني غري نشط من الناحية الكيميائية 
وبالتايل ال يلحق الرضر بالجهاز الهضمي 

بحسب مانقلت فوشيا.
وتابع الباحثون بتأكيدهم أن اختباراتهم 
الت�ي أجروها بهذا الخصوص أظهرت أنه 
ال داع�ي للخوف عند رؤي�ة بعض خصل 
الشعر متساقطة يف أطباق الطعام؛ ألنها 
غري ض�ارة يف واقع األمر، وهو ما يتوافق 

م�ع املب�ادئ التوجيهية الخاص�ة بإدارة 
الغذاء والدواء.

وعلنَّقت ع�ىل ذل�ك ماريا كوالفينس�ينزو 
ل�دى  الجلدي�ة  األم�راض  اختصاصي�ة 
جامعة نورث وس�رتن األمريكية، بقولها 
إن�ه من املمكن أن يظه�ر مقدار قليل من 
بكتريي�ا املك�ورات العنقودية عىل خصلة 

أو خصلتني من الشعر.
وأضاف�ت “ومع ذل�ك، فهذا املق�دار الذي 
يمك�ن أن تحمل�ه بع�ض الخص�ل م�ن 
املك�ورات العنقودية ربم�ا ال يكون كافًيا 
للتس�بب يف ح�دوث مش�كالت بالجه�از 
الهضم�ي، ولم تتلق إدارة الغ�ذاء والدواء 
أح�د  أي  إصاب�ة  ع�ن  تتح�دث  تقاري�ر 

بأمراض ناتجة عن ابتالع شعر موجود يف 
الطعام. وأكاد أجزم أنه يتعني عليِك تناول 
كل ش�عر الرأس حتى تحدث تلك املشاكل 
الهضمية، وهو ما يعني أنك س�تظلني يف 
أم�ان، وأن وج�ود خصل�ة أو اثنتني ليس 

أمرًا مقلًقا”.
لكن إن كنت س�يدتي قد اطمأننت بعض 
ال�يء، فقد يعود القلق ليترسب إليك من 
جدي�د، مع كش�ف باحثني ع�ن أن كثريًا 
من األطعمة الت�ي نتناولها يومًيا تحتوي 
عىل شعر برشي. فحمض L-cys األميني 
املوج�ود يف الكريات�ني يت�م تصنيعه عادة 
من شعر اإلنسان ويدخل يف تجهيز الخبز 
والعجائن. كما يمكن للمصنعني استخراج 

ذل�ك الحمض األميني م�ن مصادر أخرى 
مث�ل ريش البط وقرون البقر، لكن يمكن 
للشعر البرشي أن يفرز قدًرا أكرب من ذلك 

الحمض األميني عن باقي املصادر.
ون�وه باحث�ون يف هذا اإلط�ار إىل أن حمض 

L-cys يطيل ف�رتة صالحية منتجات الخبز 
باملح�الت واملتاج�ر، ويس�اعد الن�اس عىل 
ت�ذوق النكه�ات املالحة الفاتحة للش�هية، 
لكن ال يج�ب القلق أيًضا م�ن ذلك؛ ألن هذا 

الحمض آمن ونظيف بشكل كبري للغاية.

هل سقوط الشعر بالطعام يدعو للقلق؟ 
“روس كل يوم معلومة منظمة  كشفت   

)تضم  الروسية  كاتشيستفو” 
يمكن  كيف  خرباء(،  مجموعة 
تحديد اللحوم الطازجة ذات جودة 

عالية بسهولة.
ومن أجل اختبار جودة اللحم عليك 
الضغط عليه بإصبعك، إذا اختفى 
أن  فاملعنى  برسعة،  الناتج  الثقب 

اللحم طازج.
اختيار  كيفية  الخرباء  أخرب  كما 
إذا  والقيل:  للطبخ  الجيدة  اللحوم 
امتصت املنشفة الورقية املاء عىل 
اللحم ببطء فسيكون اللحم لذيًذا.

الخوف  عدم  عىل  الخرباء  وحث 
عند  اللحم  من  قطعة  كانت  إذا 
من  أغمق  الوسط  يف  قطعها 
يومنا  اللحوم يف  فلتعبئة  الحواف، 
ملنع  غازي  وسط  يستخدم  هذا 
الوسط يمكن  البكترييا وهذا  نمو 

صحي  لكنه  اللحم،  لون  يغري  أن 
تماما وال يؤثر يف طعم املنتج.

وربما تجد أحيانا أجزاء بيضاء يف 
للمنظمة  ووفقا  الدواجن،  لحوم 
باستخدام  ترتبط  ال  فإنها 
جراء  وتحدث  الهرمونات، 
العضيل  النسيج  داخل  التغيريات 

للحيوان.
يف سياق متصل، وجد بحث جديد 
أنه من األفضل عدم غسل الدجاج 
قبل الطهي، حيث يمكن أن يسبب 

ذلك اإلصابة بتسمم.

املطبخ

حيلة بسيطة لكشف 
اللحوم الطازجة

نصائح طبية

احلموضة أثناء فرتة احلمل اسبابها وكيفية عالجها؟
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الحب يف طريقه إليك فهل أنت مس�تعد؟ تظهر 
عليك اليوم عالمات التعب واألرق ولذلك تحتاج إىل 
وقت للراحة واالس�رخاء. فهمك أو تفسريك لبعض 
املواق�ف اليوم قد يكون غري منطقي. ال تجعل رأي أحد 

األشخاص يؤثر يف وجهة نظرك.

قد يكون هناك من يأخذ كل الكالم عىل محمل 
الجد، فكن حذرا عند التعامل مع هذه النوعية 
م�ن األش�خاص. احرم ه�ؤالء األش�خاص فقد 
يكون أحدهم من أقرب األش�خاص إليك هذه الفرة. 
الحبي�ب يمر بأزمة بس�بب بع�ض املش�اكل يف العمل، 

فاطمنئ عليه.

تواصل مع من حولك بش�كل أكرب خالل هذه 
الف�رة. لن ترك�ز ع�ىل أي يشء اليوم س�وى 
عالقت�ك بالرشيك. منزلك هو امل�كان الوحيد الذي 
يمكنك أن تشعر فيه بالراحة فتأكد أن األجواء هادئة 
داخله قبل الخلود إىل النوم. راقب ترصفات أفراد األرسة 

وتحركاتهم.

تبدو األم�ور جيدة، خاصة ىف مج�ال العمل، 
وربم�ا تدخ�ل مرشوعا جديدا يضع�ك يف حالة 
نفسية مختلفة. ال تقلق فاألحالم التي لم تستطع 
تحقيقه�ا الف�رة املاضية ق�د تك�ون حقيقة خالل 
أي�ام قليلة. تبدو قلقا ومرتبكا بس�بب بعض املش�اكل 

العاطفية. تقبل وجهة نظر الرشيك دون تعليق.

قد تضط�رك بعض الظ�روف ألن تكون أنانيا 
بع�ض الوقت، ولكن ال مانع من أنك ش�خص 
ص�ادق ومخل�ص بطبعك.اكمل خطط�ك بأفكار 
اآلخرين وابدأ يف العمل بطاقة مركزة، فما كان يبدو 

غري متاح قد أصبح اآلن يف متناول يدك.

ك�ن واثقا أنك تس�ري عىل الطري�ق الصحيح 
يف كل األوق�ات. عىل الرغم م�ن تدهور بعض 
األم�ور يف حياتك بش�كل عام، ولكن�ك يفضل أن 
تتغلب عليها بالصرب والهدوء. هذه الفرة من حياتك 

تعد مرحلة انتقالية. ثق يف نفسك ويف قدراتك.

ك�ن لطيفا ومتحفظا بقدر املس�تطاع اليوم. 
قد يحاول البعض استفزازك ولكنك ستنترص 
عليه�م يف النهاي�ة. ج�دد منزل�ك الي�وم ببعض 
األفكار البس�يطة حتى تش�عر بالتغي�ري. قم بعمل 
بعض اإلصالحات بمس�اعدة من يعيش معك يف املنزل. 

األجواء هادئة جدا هذه الفرة فحاول أن تستغلها.

ال ت�ردد يف الراج�ع ع�ن بعض الق�رارات أو 
اإلجراءات التي أرضت بمصالحك أو س�ّبت لك 
األزمات والفش�ل خالل الف�رة األخرية. ال تخش 
الضغ�وط التي ت�زداد هذه الف�رة. تق�دم بعزم وال 
تراج�ع قبل الوصول إىل هدفك. هناك بعض األمور غري 

القابلة للتغيري يف هذا الكون فاقبلها كما هي.

تق�ي الي�وم الكثري م�ن الوق�ت يف االجتماعات 
ومقاب�الت العم�ل ما يش�عرك باإلره�اق. األجواء 
مضطرب�ة الي�وم بالعم�ل بس�بب بع�ض الق�رارات 
الجديدة التي ال تعرف كيف تتعامل معها. تس�تعيد الثقة 
يف عالقت�ك مع الحبي�ب وتتحس�ن األمور بينكم�ا عىل مدار 
األس�ابيع املقبلة. تحاول أن تجد الكثري من األمور املش�ركة 

بينك وبني الحبيب.

تواجهك بعض الصعوبات فتش�عر أحيانا أنك 
تس�ري عىل حبل مش�دود، وبالت�ايل أي خطوة 
خاطئ�ة أو متهورة ق�د تجعلك تق�ع يف القاع. ال 
تحمل نفس�ك م�ا التطي�ق لكي ال تش�عر بالضغط 
والتع�ب. ت�رى كل يشء من حول�ك معقدا ومتش�ابكا 

ولذلك من الصعب أن تنجز أي يشء اليوم.

قد تس�تاء لقرار يص�در أو ألم�ر يتعلّق بأحد 
الزمالء، فتحاول مس�اعدته بكل ما أوتيت من 
قوة. حافظ عىل رسية مش�اعرك واقبل ما يحدث 
بدون اعراض إذا اس�تطعت. تدفع�ك العصبية نحو 
ارتكاب العديد من األخطاء، فتمالك نفس�ك وال تعرض 

صحتك للخطر.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

حاول أن تقرب املس�افات بينك وبني زمالئك 
يف العمل وأن تعمل عىل تحسني األمور. أمورك 
مع الحبيب مس�تقرة فحافظ ع�ىل هذا الوضع. 
اح�ذر من الغش ومن بعض املؤام�رات التى يكيدها 

لك أحد زمالء العمل.

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1177 - تشابك قوات صالح الدين األيوبي قائد 
األيوبيني مع قوات بلدوي�ن الرابع قائد مملكة 
بي�ت املق�دس يف معركة ت�ل الجزر ال�ذي نتج 
عن�ه انتصار بي�ت املقدس وانس�حاب الجيش 

األيوبي.
1487 - إليزابيث يورك تتوج ملكة النجلرا.

1491 - ب�دء حص�ار غرناط�ة آخ�ر معاق�ل 
املسلمني يف األندلس.

1492 - توقي�ع معاھدة استس�الم غرناطة يف 
األندلس للملك فرديناند الخامس.

1875 - الخديوي إس�ماعيل يبيع أسھم مرص 
يف قن�اة الس�ويس لربيطاني�ا، وكان يقدر عدد 

األسھم بمئة وسبعني ألف سھم.
1915 - ألربت أنيشتاين يقدم النظرية النسبية 
العام�ة ألول م�رة أم�ام األكاديمية الربوس�ية 

للعلوم.
1956 - توحيد الجيش املرصي والجيش األردني 

والجيش السوري تحت القيادة املرصية.
1975 - استقالل سورينام عن ھولندا.

1986 - افتتاح جرس امللك فھد والذي يربط بني 
السعودية والبحرين.

1987 -  الس�وري خالد عك�ر والتونيس ميلود 
بن ناجح من الجبھة الشعبية لتحرير فلسطني 
- القي�ادة العام�ة، ينف�ذان عملي�ة الطائرات 
الرشاعية ويحطان بطائراتھما الرشاعية داخل 
معس�كر إرسائييل، والحصيلة قتل وجرح أكثر 

من 35 جنديا.
1992 -  املوافقة عىل تقسيم تشيكوسلوفاكيا 
إىل دولت�ني وھم�ا التش�يك وس�لوفاكيا وذل�ك 
اعتبارا م�ن 1 يناير 1993 وذلك بعد اس�تفتاء 

شعبي.
2011 -  املش�ري محمد حسني طنطاوي رئيس 
املجل�س األع�ىل للق�وات املس�لحة الحاك�م يف 
مرص يكلف الدكتور كمال الجنزوري بتش�كيل 

الحكومة الجديدة.
2016 -  تصادم قطارين يف محافظة س�منان 
اإليرانية يس�فر عن وفاة 45 شخصا عىل األقل 

وإصابة 103 آخرين.

acebook Fمن الفيسبوك

غزل عراقي
شكثر دلل هواكم ياهوانه 
ويارخص املعاتب يا هوانه 

نسيت بساع تنشد ياهو آنه 
شجاك وضيعيت العرف بّيه

****
رماد الود على افراكه ولعناه 

وكلبنه اشما سكن شوكه ولعناه 
شلي ببليس اسبنه .. ولعناه 

غواني احلب شله الشيطان بيه ؟؟ 
الرجل الحمل

يتمّيز الحمل برسعة البديهة، 
ول�ه ق�درة فائقة عىل نس�ج 
أس�اطري يف الخي�ال، ولي�س 
هذا بالطب�ع بدافع الكذب أو 
الخ�داع، وإنما ه�ذا ما يبغيه 

ويعشق تصديقه.
ط�رق جذبه: ينج�ذب الرجل 
الحمل للم�رأة الجريئة، وهو 
يعشق املديح ويف الوقت نفسه 
يميل إىل املرأة التي تعارضه يف 
بعض األمور. ح�اويل اإلكثار 
من عبارات املديح بش�خصه 
ح�اويل  وإلثارت�ه،  وش�كله. 
مجادلته؛ فه�و يعترب الجدال 

منشطاً مثرياً.
الرجل الثور

يتمي�ز مولود الث�ور بالهدوء 
والرومانس�ية. يكره الرصاخ 
والتح�دي، وم�ع أن�ه ُيق�ّدر 
ال�ذكاء إال أن�ه ُيفّض�ل عليه 

املنطق.
ط�رق جذب�ه: املفت�اح األول 
لقلبه، الهدايا فهو يعش�قها 
تماماً. العط�ر يأتي يف املرتبة 
الثاني�ة ك�ون الث�ور يتفاعل 
وبشكل كبري مع الروائح. أما 
نقط�ة ضعفه فه�ي النكات 
اإلباحي�ة. ربما تكون طريقة 

غريبة لإلغراء.
الرجل الجوزاء

م�ن صف�ات الرجل الج�وزاء، 
الت�ي تك�ون  للم�رأة  عش�قه 
خب�رية يف أم�ر م�ا، ف�إن كان 
يبدي اهتماماً بمسألة ما عليك 
يف أرسع وق�ت ممك�ن البحث 
عنه�ا ومعرف�ة كل م�ا يج�ب 

معرفته.
ط�رق جذب�ه: أرسع طريق�ة 
إلغراء ب�رج الج�وزاء هي من 
خالل عقله. املرأة التي تتحدى 
الجوزاء فكرياً كفيلة بإفقاده 

صوابه.
الرجل الرسطان

مره�ف  الرسط�ان  مول�ود 
األج�واء  يعش�ق  اإلحس�اس 
الرومانس�ية. هو رجل نظيف 
وأنيق ويفضل ارت�داء املالبس 
الرس�مية أو الكالس�يكية عىل 

غريها.
طرق جذبه: يجب أن تظهري 
الجان�ب الحس�اس الخ�اص 
بك أيضاً. قليل من املوس�يقى 
قد يف�ي بالغ�رض أيًضا ألن 
األجواء الرومانسية من نقاط 
ضع�ف الرسط�ان. فالث�وب 
األنيق الجذاب والعطر الذكي 
املمتل�ئ  الرومان�يس  والج�و 
يع�ّد  واألزه�ار،  باملوس�يقى 
أق�وى س�الح قد تس�تخدمه 

محبوبت�ه معه وهي وس�ائل 
قلب�ه وعقله  كافي�ة لس�لب 

مًعا.
الرجل األسد

الرجل األسد، خلوق وعاطفي 
ش�خصية  يمل�ك  أن�ه  إال 
متسلطة. يتمتع بطاقة حب 
كب�رية جًدا وقابل�ة لالنفجار 
ل�م  وإن  إش�ارة،  أول  عن�د 
يتمّك�ن م�ن التنفي�س عنها 
ذب�ل وظهر و كأن�ه يعيش يف 

مأساة حقيقية.
ط�رق جذب�ه: علي�ك باإلطراء 
عىل ملبس�ه وطريق�ة حديثه 
تن�اول  يف  أس�لوبه  وحت�ى 
الطعام. التعامل معه يجب أن 
يكون كما ل�و كان أروع رجل 
يف الوج�ود. يتفاعل األس�د مع 
اللمس�ات الناعم�ة والرقيقة، 
لك�ن أح�ريص ع�ىل إرفاقه�ا 

بالكثري من املديح.
الرجل العذراء

الع�ذراء،  الرج�ل  يتمي�ز 
الحاد واملادة  بامتالكه للفكر 
الصلبة، فهو إنسان متواضع 
واالختب�ار،  التحلي�ل  يح�ب 
الخيال  البعي�دة عن  وأفكاره 
واقعيت�ه  لك�ن  واألح�الم، 
تتمحور بالغالب حول حياته 

الفكرية
ط�رق جذب�ه: م�ن الصع�ب 
إغراء الرج�ل العذراء. ولكنه، 
النظيف�ة  للم�رأة  ينج�ذب 
واملرتبة التي تعتني بنفس�ها 

وتهتم بوضع العطر.
رجل امليزان

التكلُّف  املي�زان،  الرجل  يكره 
والتصّن�ع، حيات�ه بس�يطة، 
يح�بُّ املس�احات الواس�عة. 
يهت�م بالجم�ال الداخيل أكثر 

من الجمال الخارجي.
جذب�ه: تعّد الرومانس�ية من 

نقاط ضعفه، يتفاعل امليزان 
والقب�الت  املوس�يقى  م�ع 
الحميم�ة وال يحب املقاربات 

العنيفة إطالقاً.
الرجل العقرب

مولود العقرب، فطر عىل حدة 
الذكاء، وق�وة اإلرادة، ورسعة 
أن  أي  آن واح�د،  االنفع�ال يف 
م�ن الصعب جًدا قه�ره مهما 
حاول أي شخص. ولهذا، لديه 
إيم�ان كبري ب�رورة التعمق 
واالبتع�اد عن الس�طحية التي 
يكرهها بشكل كبري كما يكره 

الخسارة.
ط�رق جذبه: إن إغ�راء الرجل 
العقرب يعّد تحدياً. ال تجزعي 
يف ح�ال كان�ت ردة فعل�ه عىل 
ابتس�امة  إغرائ�ه  مح�اوالت 
غامضة. التفاعل الجسدي من 
دون أي كالم هو أسلوب إغواء 
العق�رب، كثري م�ن الحميمية 

قليل من الكالم.
الرجل القوس

الق�وس  رج�ل  وج�د  أينم�ا 
كان لدي�ه أصدق�اء يلتّف�ون 
حوله، ه�و إنس�ان مت�فائل 
الثقة العمياء بالناس  لدرجة 
الغ�زل  يعش�ق  والظ�روف. 
ويلج�أ إليه عندم�ا يحتاجه، 
جان�ب  إىل  ال�ذكاء  يح�رم 
محتفًظ�ا  ويبق�ى  الجم�ال، 
مهم�ا  واس�تقالله  بحريت�ه 

وصل حبه المرأة معّي�نة.
طرق جذب�ه: مفتاح القوس، 
الفكاه�ة  وح�س  الك�رم 
والترصف�ات املرح�ة. إضافة 
اىل امل�دح بأف�كاره العظيم�ة 
وأهداف�ه النبيلة، مهما كانت 

خيالية وبعيدة عن الواقع.
رجل الجدي

يحي�ط به�ذا الش�خص جدار 
صل�ب م�ن الوح�دة والُعزلة، 

يب�دو يف الظاهر أن�ه من ُصنع 
يديه، لك�ن ضمناً ه�ذا الرجل 
ه�و إنس�ان عاطفي يس�عى 
للحص�ول ع�ىل اإلعج�اب بأي 

طريقة.
الجدي  طرق جذب�ه: ينج�ذب 
واألنيق�ة  الذكي�ة  للم�رأة 
والهادئة. لذلك، فإن األس�لوب 
الوحي�د الذي ينف�ع مع الرجل 
الج�دي هو املقارب�ات الهادئة 

والثابتة.
رجل الدلو

الرج�ل الدلو، يعش�ق التحدي 
وه�و به�ذه املناس�بة ضعيف 
الواضح�ة  بامل�رأة  االهتم�ام 
كالكت�اب.  أمام�ه  املفتوح�ة 
وال�والء،  بالطاع�ة  يتظاه�ر 
ف�راه هادئ�اً مس�تكيناً إال أن 

هدوءه ليس حقيقًيا.
ط�رق جذب�ه: ينجذب بش�دة 
حريت�ه  ُث�ري  ت� الت�ي  للم�رأة 
الغامض�ة  بش�خصيتها 
والكتوم�ة، إن إعجاب�ه بتل�ك 
امل�رأة ذات الش�خصية القوية 
الصلب�ة  اإلرادة  وصاحب�ة 
إعجاب ال يمك�ن وصفه، فهو 
مثال يحب أال تغفر له خطاياه 
برسعة حت�ى ال يخيب أمله يف 
قوة وصالبة معدنها. فمفتاح 

إغرائه هو التحدي.
الرجل الحوت

إن ه�ذا الرجل إنس�ان يتصف 
بالخجل والحساس�ية. يعشق 
اإلطراء واملداعبة. يعجب كثريًا 
بالجمال، ويحتاج من اآلخرين 
إب�داء اإلعجاب به وتش�جيعه 

العتقاده أنه قليل الكفاءة.
طرق جذب�ه: مداعب�ة خيال 
الح�وت ه�ي أرسع طريق�ة 
إلغوائ�ه. أم�ا املقاربة فيجب 
أن تك�ون ناعم�ة يف الوق�ت 

عينه.

اختبارات شخصية

نصائح جلذب الرجل وفق األبراج!

-1 األوىل ..
قال أحد اللصوص:  كنت يف الصف 
الرابع االبتدائي، وذات يوم رجعت 
م�ن املدرس�ة وق�د ض�اع قلم�ي 
الرص�اص، وعندم�ا علم�ت أم�ي 
بالخرب رضبتني بانتقام وشتمتني 
بأبشع الش�تائم، ووصفتني بعدم 
تحمل املس�ؤولية. ونتيجة لقسوة 
أم�ي الزائدة ع�ن الحد، ق�ررت أال 
أعود ألمي فارغ اليدين، لقد قررت 
أن أرسق أقالم زمالئ�ي. ويف اليوم 
الت�ايل نف�ذت الخط�ة، ول�م أكتِف 
برسق�ة قلم أو قلم�ني، بل رسقت 
جميع زمالئ�ي يف الفصل، يف بادئ 
األم�ر كن�ت أرسق خائفا، وش�يئا 
فشيئا، تش�جعت ولم يعد للخوف 
يف قلبي مكان. وبعد ش�هر كامل، 
ل�م يع�د لألم�ر تل�ك الل�ذة األوىل، 
فق�ررت أن أنطلق نح�و الفصول 
املجاورة، ومن فصل إىل آخر انتهى 
بي املط�اف إىل رسقة حجرة مدير 
املدرس�ة، وذل�ك الع�ام كان ع�ام 
امليدان�ي، تعلم�ت في�ه  التدري�ب 
الرسقة نظريا وعمليا، ثم انطلقت 

بعد ذلك ورصت محرفا.
-2 الثانية ..

قالت إح�دى األمهات:  عندما كان 
ابن�ي ىف الص�ف الثان�ي االبتدائي، 
رج�ع يوما من املدرس�ة وقد ضاع 
قلم�ه الرصاص، فقلت ل�ه: بماذا 
كتب�ت؟ فق�ال: أخ�ذت قلم�ا من 
زمي�يل. فقل�ت له: ت�رصف جيد.. 
ولك�ن ماذا كس�ب زميل�ك عندما 
أعط�اك قلما لتكتب ب�ه؟ هل أخذ 
منك طعاماً أو رشاباً أو ماالً؟ قال: 

ال، ل�م يفع�ل! فقلت ل�ه: إذن لقد 
ربح الكثري من الحس�نات يا بني ! 
ملاذا يكون ه�و أذكى منك؟ ملاذا ال 
تكسب أنت الحسنات؟ قال: وكيف 
ذلك؟ فقلت: سنش�ري لك قلمني، 
قلما تكتب به والقلم اآلخر نسميه 
قلم الحسنات، وهذا ألنك ستعطيه 
من نىس قلمه أو ضاع منه، وتأخذه 
بعدم�ا تنتهى الحص�ة، وكم فرح 
ابني بتلك الفكرة، وزادت سعادته 
بعدما طبقه�ا عملي�اً، لدرجة أنه 
أصبح يحمل يف حقيبته قلما يكتب 

به وستة أقالم للحسنات.
ك�ره املدرس�ة ومس�تواه الدرايس 
ضعي�ف. وبع�د أن جرب�ت مع�ه 
الفك�رة فوجئ�ت بأن�ه ب�دأ يحب 
املدرس�ة، وه�ذا ألنه أصب�ح نجم 
الفص�ل يف يشء ما، ف�كل املعلمني 
وزم�الؤه  يعرفون�ه  أصبح�وا 
يقصدون�ه يف األزم�ات، كل واح�ٍد 
قلمه ضائع يأخذ منه واحدا، وكل 
معلم يكتش�ف أن أحدهم ال يكتب 
ألن قلم�ه لي�س مع�ه يق�ول أين 
فالن صاحب األق�الم االحتياطية؟ 
ونتيج�ة ألن ابن�ي أحب الدراس�ة 
يتحس�ن  ال�درايس  مس�تواه  ب�دأ 
ش�يئاً فش�يئاً. والعجيب أنه اليوم 
ق�د تخ�رج م�ن الجامع�ة وتزوج 
ورزقه الله باألوالد، ولم ينس يوما 
قل�م الحس�نات لدرجة أن�ه اليوم 
مسؤول عن أكرب جمعية خريية يف 
مدينتنا.فلنح�ذر يف تربيتنا ألبنائنا 
ولنح�ول  بالرحم�ة  ولنعامله�م 
املواقف الس�لبية إىل موقف تربوي 

ثمني.

تأثري قلم الرّصاص يف مستقبل طفلني
عجبا للفرق بني هاتني القصتني

قـــــــصة 
وعربة
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كلنا يسعى اىل ان تكون حياته اكثر سعادة.. كلنا يسعى اىل ان 
تكون حياته لونهـا ”بمبي“، وهذه السعادة ال تأتي بالتمنيات 
بل بقدرة االنسان عىل اجراء التغيري، ويف كل دول العالم حصلت 
خـالل السنني املاضية طفرات نوعيـة كبرية عىل طريق اسعاد 
املجتمعات، وايجاد طرق لتوسيع آفاق الرفاهية من خالل خلق 
ظـروف مناسبة لراحـة واسعاد الفرد الذي يسعـى اىل ان تعم 
السعادة والفرحة له ولعائلته، إال نحن، فبعد ان كان العراق من 
الدول السباقة يف تأسيس صـاالت السينما، حيث بدأت بدايات 
بسيطة بعد الحرب العاملية الثانية، حيث انتجت رشكة الرشيد 
العراقيـة املرصية خالل عـام ١٩٤٦ اول فيلم عراقي بعنوان ” 
ابن الرشق ” للمخرج املرصي نيازي مصطفى، تبعه فيلم اخر 
عنوانـه ” القاهرة بغداد ”، لكن االكثر اثـارة عن السينما يوم 
اخربنـا ابي، وكان يجلس مع اصدقائـه يف جلسة سمر يف احد 
مطاعـم ابو نواس، انه سيظهر يف فيلـم عراقي تم تصويره يف 
تلك املنطقة بعنوان ” سعيد افندي“ اخراج كامران حسني عام 
١٩٥٨، وحـال عـرض الفيلم يف سينما الوطنـي حرض العرض 
اغلـب اقرباء والدي ووالدتي ملشاهدة ذلك املشهد الذي سيظهر 
فيه الوالد، حتى شـكل عدد االقرباء بحدود ٢٠ باملائة من عدد 
الحضـورن وما ان بدأ الفيلم واالقرباء يف تحفز ملشاهدة الوالد، 
ومـن ثم لـم تظهر إال صورة كتـف الوالد، وهي صـورة يتيمة 
بائسة اثارت ضحـك االقرباء، فكانت محط سخرية الحضور، 
وبقي الوالد واقفا متسمـرا يحس بخيبة االمل من هذا املوقف 
املحرج الـذي وقع فيه.. كانت دور السينمـا العراقية املنترشة 
يف اغلـب مناطق بغـداد اماكن تجذب العائلـة لدخولها للتمتع 
بساعات من الراحة، وهي مشهرة ابوابها من ساعات الصباح 
حتى ساعات متأخرة من الليل، ووصل االمر بالعائلة العراقية 
ان تحجـز مقعدها عرب جهاز الهاتف. أمـا اليوم، فمع االسف 
الشديـد، بعد ان سـادت اجواء املزاجية فقـد اغلقت اغلب دور 
السينمـا ابوابهـا وانطفأت انوار شاشـاتها، واغلقـت اغلبها 
واصبحت مخازن للخردة.. مؤخرا فتحت بعض املحال التجارية 
”املوالت“ صاالت عرض سينمائي بعد فرتة ركود طويلة بسبب 
االوضـاع السياسيـة واالمنية.. وبحسب تقديـري فإن املرحلة 
القادمة تتطلـب عقد اتفاقات مع رشكـات استثمارية عربية 
لفتـح آفاق اقامـة نهضـة سينمية من خـالل ارشاك رشكات 
استثمار عربية إلعادة افتتاح دور السينما بعد اجراء ترميمات 
عليها او بناء دور سينما جديدة تتيح للمواطن وعائلته دخولها 
للتمتع بمشاهدة االفالم، ولتكون حياته ”بمبي بمبي“ بعد أن 

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

كشفـت الفنانة جومانـا مراد عن 
ظهورها كضيفة رشف عىل أحداث 
فيلم «يوم 13» الذي يجري تحديد 
موعد طرحه بدور العرض خالل 
العام املقبل، حيـث تعود جومانا 
بالفيلـم إىل السينمـا بعـد غياب 
ىف  مشاركتهـا  منـذ  سنـوات   7
معـه أيضاً يف فيلـم «الحفلة» مع 
الفنانـني أحمد عـز ومحمد رجب 

ترصيحـات  يف  جومانـا  وروبى.وأضافـت 
صحفيـة أن الفيلم تدور قصته حول فكرة 
مشوقـة ترتقـي إىل نوعيـة الرعب وتجسد 
خالله شـخصية «أحالم» وهـي سيدة من 
طبقـة أرستقراطيـة، الفتـة إىل أن دورها 
له خصوصيـة وغريب وسيكـون مفاجأة 
للجمهـور، كمـا أن الفيلـم يضـم توليفـة 
مميزة مـن الفنانني مثل أحمـد داود ودينا 
الرشبينـي ونرسيـن أمني ومحمد شـاهني 

وضيوف رشف كثريين.
 وأشـارت جومانا إىل أنهـا سعيدة بعودتها 
إىل التمثيـل مـرة أخرىـي رمضـان املايض 
بمسلسـل «خيانـة عهـد»، موضحـة أنها 
اختارت هذا العمل ألنه بطولة نجمة كبرية 
مثـل يرسا فهـي قامة فنية كبـرية والعالم 
كلـه ال يوجد به إال يـرسا واحدة، باإلضافة 
إىل ورق مكتـوب بحرفيـة عاليـة صناعـة 

ورشكة إنتاج كبرية.

الروسيـة   ENIX رشكـة  كشفـت 
 Interpolitex-2020 خالل معرض
التقني الذي عقد مؤخرا يف موسكو 
عن عدة نماذج جديدة من الدرونات 
التي طورتهـا لتستخدم يف عمليات 
اإلنقـاذ والبحـث العلمـي والبيئي. 
ومـن أبرز الدرونـات التي عرضتها 
القـادر   Eleron-7 جـاء  الرشكـة 
عىل التحليـق إىل ارتفاعات تصل إىل 
5000 م، وتبـادل البيانات الرقمية 
واملحطـات  التحكـم  أجهـزة  مـع 
األرضية من مسافة 40 كلم تقريبا. 
كما يمكـن لهـذا الـدرون الطريان 
130 كلم/سـا،  برسعـة تصـل إىل 
ونقـل حمـوالت تزن أكثـر من 1.5 
كلغ، والتحليق ألكثر من 3 ساعات 
متواصلـة. ويمكن االعتماد عليه يف 

عمليات تحديـد مواقع املصابني أو 
الجرحى أثناء الحوادث أو الكوارث 
البيئيـة يف األماكـن التـي يصعـب 
الوصول إليهـا، ويف عمليات إيصال 
الدواء ومعدات اإلسعاف للمصابني، 
وعمليـات البحث. كمـا استعرضت 
الـذي   Veer درون  أيضـا   ENIX
زود بمعـدات قـادرة عـىل توثيـق 
فيديوهـات عالية الدقـة وإرسالها 
مبارشة إىل مراكز التحكم األرضية، 
 GPS وأنظمـة تحديد املواقـع مثل
و»غلوناس». ويمكـن لهذا الدرون 
العمـل يف أصعب الظـروف املناخية 
ويف درجات حرارة تصل إىل 30 درجة 
مئوية تحت الصفر، ونقل حموالت 
يصـل وزنهـا إىل 1 كلـغ، والتحليق 

ألكثر من ساعة متواصلة.

ذكرت صحيفة واشـنطن بوست نقالً 
عـن أربعـة أشـخاص مطلعـني عىل 
األمر أن فيس بوك قد يواجه اتهامات 
أمريكيـة خاصة بمكافحـة االحتكار 
ىف أقـرب وقت ممكن بحلول نوفمرب/ 
ترشين الثاني ، إذ أفادت الصحيفة أن 
لجنة التجارة الفيدرالية اجتمعت عىل 
انفراد، يوم الخميس، ملناقشة تحقيق 
بينما كـان املدعون العامـون للوالية 
بقيادة ليتيسيـا جيمس من نيويورك 
يدققون ىف تعامالت الرشكة بحًثا عن 
للمنافسة، حسبما  تهديدات محتملة 
ذكرت الصحيفة.وقالت الصحيفة إن 
الجـدول الزمنى قد يتغري، مضيفة أن 
املدعـني العامني ىف الواليـة ىف املراحل 
األخرية مـن إعـداد شـكواهم، بينما 

لـم يعلق فيـس بـوك و FTC ومكتب 
املدعى العـام ىف نيويورك عـىل الفور 
إن  أغسطـس  ىف  بـوك  فيـس  وقـال 
الرئيـس التنفيـذى مـارك زوكربريج 
تمت مقابلتـه ىف جلسة تحقيق لجنة 
التجـارة الفيدرالية كجزء من تحقيق 
الحكومة ملكافحة االحتكار ىف الرشكة. 
وواجـه فيس بوك تحقيقـات مماثلة 
من قبل وزارة العدل واملدعني العامني 
بالوالية، وقال سابًقـا إن التحقيقات 
كانـت تبحـث ىف عمليـات االستحواذ 
السابقـة واملمارسـات التجارية التى 
تنطـوى عـىل الشبكـات االجتماعية 
االجتماعيـة،  الوسائـط  خدمـات  أو 
تطبيقـات  أو  الرقميـة،  واإلعالنـات 

الهاتف املحمول أو عرب اإلنرتنت.
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قبل أيام، نـرشت ملكة اإلحساس إليسا 
أحـدث صورها عرب صفحتهـا الخاصة 
عـىل إنستغـرام لتظهـر بيـد مضّمدة، 
وكأنهـا خضعـت مـرة ثانيـة لعمليـة 
جراحية إلزالة املياه من يدها التي كانت 
قد خضعـت لها العـام املـايض، نتيجة 
مضاعفات إصابتهـا بمرض الرسطان، 

لتطمنئ الجمهور عـىل صحتها بصورة 
مليئـة بالحيويـة والطاقة وهـي تقود 
دراجتهـا الهوائية عىل أنغام مقطع من 

أغنيتها «بنحب الحياة».
,فوجـىء جمهور إليسـا بإعالن خاص 
لهـا يف شـوارع بـريوت عـن مفاجـأة 
تحرضهـا إليسـا خـالل األيـام املقبلة، 

حيث يحتفل معها الشاعر شاكر خزعل 
لتكون ضيفة رشف أول صالون أدبي له 
يف بـريوت للحديث عـن مشوارها الفني 
الطويل واالحتفـال معه بمرور عرشين 

عاماً.
 وكان شاكر قد ذكر إليسا يف كتابه أكثر 
مـن مـرة، وقدم لهـا رسالة شـكر عىل 
دعمها للمواهب الشابة كما ذكر والدها 
الشاعـر اللبنانـي زكريا خوري وأشـاد 
 ،OUCH به ضمن فقرة خاصـة بكتابه
الذي ُيعد الكتـاب األكثر مبيعاً يف بريوت 

بعد صدوره بأيام قليلة.  
ويبـدو أن الروايـات تسيطـر عىل حياة 
إليسـا يف الفـرتة الحالية، حيـث ذكرت 
يف إحـدى الروايات التـي قرأتها للكاتب 
الراحـل الربيطانـي ريجينالـد هيـل أن 
البطل كان مسحـوراً بجمالها وصوتها 
وعيونهـا؛ وهي روايـة بوليسية واقعية 
وهنـا تفكـري بتحويلهـا لعمـل درامي 
ويبدو أن الفكرة نالت إعجاب إليسا ومن 

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

دبي \ الزوراء :
 قالـت الفنانـة اإلماراتيـة الشابـة، فاطمـة 
الطائي، إن الساحة الفنية الخليجية والعربية 
بـدأت تتعـاىف من آثـار جائحة كورونـا والتي 
الحيـاة،  مجـاالت  كل  عـىل  بظاللهـا  ألقـت 
وعطلـت الكثري من األعمـال الدرامية واألفالم 

واملرسحيات.
وأضافت عـن تأثـر الدراما بالجائحـة : فيما 
يتعلـق بالدرامـا التلفزيونيـة أتمنـى أن يتـم 
استغـالل الوقت الحـايل يف ظل تقليـل القيود 
الصحيـة املفروضـة لكي نصـور أعمالنا قبل 
دخـول شـهر رمضـان املبـارك، ألن الظروف 
قـد تتغري يف أيـة لحظـة، وهذا قـد يطيل من 
عمليـة التصوير أو يتم تأجيـل العمل إىل أجل 
غـري مسمى، كما أنـي أتوقـع أن تتغري ميول 
الجمهـور يف املستقبل وربمـا رغبته تتجه إىل 
نوعيـة مسلسـالت مختلفة، السيمـا أن فرتة 
«كورونـا» غـرّيت مـن واقـع الكثرييـن ومن 

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

التلفزيونـي، وأعتقـد أن مراعـاة هـذا األمـر 
سيضيف تحديا أكرب لرشكـات اإلنتاج لتقديم 

أعمال درامية ناجحة يف الفرتة املقبلة.
اعمالهـا  يخـص  مـا  يف  الطائـي،  وأشـارت 
القادمة: لقد وصلتني نصوص سينمائية لعدد 
مـن املخرجني واملنتجني والتـي يتم التخطيط 
لتصويرهـا يف السنـة املقبلـة، ضمـن ظروف 
مالئمـة أكثـر، وسأعلـن التفاصيـل بمجـرد 
االتفاقات النهائيـة. مشددة عىل: أنها كفنانة 
لديها رسالة يجب أن تؤديها بالنصح واإلرشاد 
للجمهـور بـأن يأخـذوا الحيطـة مـن الوباء 
لكي يحمـوا أنفسهم ويحافظـوا عىل أرسهم 
ومجتمعهـم. الفتة اىل: أن لديهـا تفاؤال كبريا 
بـأن غمة «كورونـا» ستزول قريبـا، وستعود 

الحياة اىل طبيعتها.
وعـن تجربـة املنصـات الرقمية والتـي بدأت 
تستحوذ عىل اهتمام الناس وأصبحت تنافس 
شاشـات التلفزيون والسينما يف 
تقديم مسلسالت متنوعة 
لـم  جديـدة  وأفـالم 
تعـرض مـن قبل، 
هنـاك  قالـت: 

موجة واضحة جاءت قبيل ظهور املوجة األوىل 
لـ «كورونـا» هي «موجة املنصـات الرقمية» 
مثل «نتفليكـس» وغريها، وسيكون من املثري 
حقـا ان كانت تلك املنصـات ستتصدر اإلنتاج 
الرمضاني املتعـارف عليه يف شاشـة التلفاز، 
ولكـن ال أعتقـد أنها ستكـون العبـا منفردا، 
فشاشة التلفزيون تأثريها موجود والكثريون 

مرتبطون بها.

بإحـراج  السقـا  أحمـد  الفنـان  قـام 
مذيعـة أثناء إجرائها لقـاء تلفزيونيا 
معه، عـىل هامش حفـل افتتاح 
الدورة الرابعـة ملهرجان الجونة 
السينمائي. وضمن إشادة السقا 
مهرجانـات  إقامـة  عـن  للمذيعـة 
مهرجـان  مثـل  عامليـة  سينمائيـة 

”فينيسيـا“، رغم جائحة فـريوس ”كورونا“ 
املستجد، فقد أكد أن هذا ال يمنع من استمرار 
التقيد باإلجراءات االحرتازية الوقائية، ورضب 
مثاال لها أنه لو كان اللقاء يتم يف ظروف عادية 
لكان اقرتب منهـا وليس ابتعد عنها.وبصورة 
عمليـة، اقرتب أحمد السقا مـن املذيعة وجها 
لوجه قبل أن يعود إىل مكانه حيث يبتعد عنها 

وتقـف زوجتـه اإلعالمية، مهـا الصغري، التي 
حرضت معه حفل االفتتاح.وأثار ترصف أحمد 
السقا املفاجئ ضحـك املذيعة وكذلك زوجته، 
وعلقـت فضائية ”أون إي“ عىل ترصف السقا 
عـرب قناتهـا الرسمية عىل موقـع ”يوتيوب“: 
”السقـا دائما يبهرنـا يف كل لقاء له.. وهذا ما 

حدث يف مهرجان الجونة“.

أحمد السقا يحرج مذيعة مهرجان الجونة

الدائمـة االوىل للفنـان  بعـد أن أتاحـت اإلقامـة 
واملطرب وامللحن املغـرتب، مهند محسن، يف دبي، 
فرصـة اكـرب لالنتشـار واالنطالق يف عالـم الغناء 
واملوسيقـى، السيمـا انـه يتمتـع بصـوت جميل 
النفـاذ اىل ذوق  وموهبـة تلحينيـة قـادرة عـىل 
الجمهور، غادرها باتجـاه اإلقامة الدائمة الثانية 
يف العاصمة بروكسل ببلجيكا، حيث يجد وعائلته 

فرصة لالستقرار واالنطالق من جديد.
الفنـان مهنـد محسن من جيـل املطربـني الذين 
منحـوا األغنيـة العراقية لونا وطـرازا عذبا، ومنذ 
صغره احبه الجمهور ، فكان صوتا متميزا بعد أن 
درس املوسيقى وتعلم أرسارهـا، مؤسسا أرضية 

راسخة يف بورصة الغناء العراقي والعربي.
 يف هـذا الحـوار الذي جرى عن ُبعـد يكشف مهند 
محسـن عن جديـده القادم وطموحاتـه، وأرسار 

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

- جميل أن يكون لألغنية أرسار يف حزنها مع أنها 
نتـاج بيئة اجتماعيـة موروثة وغارقـة يف دالالت 
عميقـة.. والحزن يف األغنية العراقية ذو شـجون 
نفسية طبعت شخصية املواطن العراقي، واصبح 

ال يتذوق سوى هذا الطعم الحزين.. 
• بمعنى ذلك واقعا ؟

- أنـا ال ابصـم بهـذه الحقيقة، خاصـة أن الغناء 
العراقـي يتميز بالتنوع ما بـني الجنوب والشمال 
نتيجة تضاريس األرض املختلفة التي تؤثر بشكل 
مبارش عـىل التلوين يف الغناء، فهنـاك غناء املقام 
املعـروف بجـذوره األصيلـة كذلك اللـون الريفي، 
وهنـاك موجـة األغنية الحديثـة اآلن التـي بدأت 

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

- نعـم، كنت كذلـك، نحن جيل استفـاد كثريا من 
أصالـة الغنـاء العراقـي، إضافـة اىل أننـا درسنا 
الغناء واملوسيقى دراسة أكاديمية، وعىل يد اشهر 
الفنانني املعروفـني، وهم ذوو أفضـال علينا مثل 
فاروق هالل والراحل طالب القرغويل، لذلك فإنني 
اعتقد أننا امتداد لهم وغري متأثرين بموجة الغناء 
التي طرأت عىل ساحة الغناء يف بغداد واملحافظات 

والتي انحرصت فيما بعد بمطربني محدودين. 
• وماذا تشكل إقامتك يف بلجيكا اآلن؟  

- هي هجرة وإقامة استقـرار فقط، أوضاع البلد 
اليوم وقبل ذلك صعبة جدا، وكما تعرف إنني أقمت 
يف دبي سنوات طويلة جدا رغبة يف تطوير قدراتي 
واالنتشـار رسيعا عرب املحطـات الفضائية، وهذا 
ما كنـا نعاني منـه يف بغداد خالل فـرتة الحصار 
والحرب عىل العراق. كما أن دبي كانت ملتقى لكل 

املبدعـني من مطربني وشـعراء أغنية وموسيقى، 
وهـذا سوف يتيح فرصة لالتصال الرسيع وتالقح 

األفكار والتقدم بيشء جديد. 
• هل اختلف التوجه عند مهند محسن؟  

- الفنـان حينمـا يحـط الرحـال يف أي بلـد فإنـه 
سوف يتأثر بالبيئة والـذوق العام سواء يف الحياة 
أو املوسيقـى والغنـاء، وعليـه أن يستشـف هذه 
العالقـة ويعـزز مـن خاللهـا أسلوبـه الجديد يف 
التعامـل، أنا توصلت اىل هـذه القناعة ليس اليوم 
بـل منـذ سنـوات، أن طريقة الفنـان الناجح هي 
التـي تساعده عىل ولوج واهتمـام وسائل اإلعالم 

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

- ملـاذا ال تعتقد ذلك، ربما تطويـرا لهذه الجذور.. 
الغنـاء ليـس حالـة جامدة بـل متحركـة، الغناء 
العراقـي قريب جـدا للمستمـع العربـي، واقصد 
هنـا بالذات يف بلدان الخليـج العربي ربما لتشابه 
العادات والتقاليـد والبيئة واللهجة، وكلما حققنا 
وسيلـة هذا االنتشـار فإننا بالتأكيـد سوف نعزز 

جذورنا يف املستقبل.
• الغربة ومهند محسن هل كانت مؤملة ؟

- الغربـة ومرارتها وابتعادي عـن بغداد واختالف 
املكـان وتـرك العـراق والجمهـور بعـد الظروف 

الصعبـة التي مر به العـراق، كانت والتزال مؤملة، 
كمـا أنها أضافـت يل الكثري من األشـياء وتعرفت 
عىل أناس من غري العراقيني يف الخارج من الوطن 
العربي وكل خطوة من العالقات الخارجية أضافت 

اىل مسريتي الفنية وتعلمت ألحن الغربي كذلك .
• طموحك إذن؟ 

- أن اصـل للمواطن العربي يف كل مكان يف العالم، 
وطبيعي هذا ليس باليشء السهل ويحتاج اىل جهد 

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

أو مطرب؟ 
- حينمـا اختار النصـوص الشعريـة والتي أراها 
قريبة من نفيس، لتبدأ مرحلة التلحني بحيث امنح 
روحا جديدة للكلمة، وهذه التفاصيل الرقيقة هي 
امللتقى األخري يف حنجرتـي، أنا أتعامل مع األغنية 

أوال كملحن، واخترب صوتي بعد ذلك يف األداء.
•  وبما ذلك مع املطربني العرب؟ 

- بالتأكيـد، ألنني أضع اللحـن عىل مستوى قدرة 
أداء هـذا املطـرب أو ذاك، لقد غنـت يل ديانا حداد 
(يا ساكني الضعن) بأداء جميل، وكذلك للمطرب 
راشـد املاجد، وقد اشـتهرت األغنية بنطاق واسع 

جدا  ، ولدي مشاريع أخرى قادمة .
• أخريا .. كيف تقرا األوضاع يف العراق .. وهل أنت 

عائد اىل بغداد ؟
- األوضاع املأساوية التـي يعيشها العراق تحتاج 
اىل تكاتـف وجهـود كل أبنائه، عمـل املبدع يف هذا 
الظـرف صعب لكنه مهـم جداً، اذ يجـب عليه أن 
يعطي يف هذه املرحلـة اكثر من قبل، إذ أن األغنية 
العراقيـة والطرب العراقي جـزء مهم من ثقافات 

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 

مهند محسن: الغناء العراقي قريب جدا من المستمع العربي وهو حالة متحركة غير جامدة 
نحن جيل استفاد كثيرا من أصالة الغناء 
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 قانون »سب العنب األسود«

هامش

جرائم  قانون  عن  أكتب  أسبوع،  من  أقل  غضون  يف  الثانية  للمرة 
املعلوماتية الذي قرأه الربملان قراءة ثانية تمهيدا لترشيعه.. صحيح 
أن نحو عرش سنوات بني القراءتني، لكن يبدو أن الظروف نضجت أو 
ربما أن هناك رؤوسا أينعت وحان قطافها باسم الحفاظ عىل األرسة 
والطماطة  العراقية  والخصوصية  العراقية  والشخصية  العراقية 
القادة  األخوة  بفضل  توجد،  ال  حيث  والرتكية،  واإليرانية  السورية 
يتم  سوف  اآلن  يناقش  الذي  القانون  عراقية..  طماطة  الزعماء، 
تطييب  كلمات  برغم  الربملان  داخل  مريحة  بأغلبية  عليه  التصويت 
لـ  يؤمنون  ممن  النواب  بعض  مداخالت  يف  وردت  التي  الخواطر 
عدم  أهمية ورضورة  بشأن  أخرى  مرة  »اللوحة«  ولـ  مرة  »الكرش« 
مصادرة حرية التعبري، كون هذه الحرية موجودة يف الدستور العراقي 

طبقا للمادة 38 منه. 
طيب، وإذا موجودة بالدستور؟ كم مادة بالدستور بقيت مجرد مادة 
ال تهش وال تنش، أو بقيت حربا عىل ورق أو إسما عىل غري مسمى، 
أو أصبح تداول بعضها مثل مواد الفيدرالية والكتلة األكرب وسواها، 
بمثابة رجس من عمل الشيطان.. ملاذا؟ ألن هناك إرادة يف أن يتحول 
الدستور اىل »حديدة عن الطنطل« عند البعض أو تمثال من تمر نأكله 
القصص كلها مثل  أن هذه  يبدو يل  البعض اآلخر..  حني نجوع عند 
للسلطة  السلمي  والتداول  والفيدرالية  التعبري  وحرية  الديمقراطية 
لم تكن يف األصل جزءا من مرشوع أو متبنيات أطراف كثرية يف قوى 

املعارضة للنظام السابق. 
كان الهدف األول واألخري هو إسقاط النظام السابق فقط، وعندها، 
أن  يبدو  لكن  حديث..  حادث  لكل  السقوط،  بعد  التايل  اليوم  يف  أي 
بعض قوى املعارضة، خاصة األكراد، كان لهم رأي آخر يف بناء الدولة 
يقوم عىل مبدأ الديمقراطية وحرية التعبري، وما اىل ذلك، برغم أن ذلك 
التي  املادة  ومنها  الدستور،  مواد  أول  يف  مصادرته  تمت  ما  رسعان 

تتعلق بعدم معارضة الديمقراطية لثوابت اإلسالم وبالعكس. 
األسود« مثلما يحلو يل  العنب  قانون »سب  أو  التعبري،  قانون حرية 
والذي  ورثناه،  الذي  الجماعي  التواطؤ  هذا  من  جزء  هو  تسميته، 
نذهب  ال  معه..  متناقضا  يكون  ق  آخر  يشء  اىل  ويحيل  شيئا  يقول 
من  باشط  بسيف  يجلدنا  سوف  الذي  القانون  هذا  جلد  يف  بعيدا 
تعديال  يعدل  لم  ما  بعيدة  ليست  فرتة  بعد  وغرامة  سجنا  العقوبات 
شامال بحيث يحرتم آدمية اإلنسان العراقي ال حريته.. أقول ال نذهب 
بعيدا ألن مواده الجالدة كثرية ما شاء الله، واليكم بعضها: السجن 
إلهانة  اإلنرتنت  يستخدم  ملن  د.ع  ماليني   5 إىل   3 وغرامة  لسنتني 
لسمعة  ييسء  ملن  الحياة  مدى  السجن  والسب..  بالقذف  اآلخرين 
 2 وغرامة  أشهر   3 لـ  السجن  املايل..  النظام  أذية  يف  ويتسبب  البالد 
إىل 3 ماليني لكل من يتطفل أو يزعج أو يتصل بمستخدمي اإلنرتنيت 
اآلخرين بدون ترصيح.. السجن لـ 3 سنوات وغرامة 2 إىل 3 ماليني 
بقصد  له،  ليس  اسماً  أو  صفة  وينتحل  اإلنرتنت  يستخدم  من  لكل 
التضليل أو الغش.. السجن ملدة سنة وغرامة 2 إىل 5 ماليني لكل من 
الدينية واألخالقية واألرسية واملجتمعية..  املبادئ والقيم  يعتدي عىل 
السجن املؤقت وغرامة 10 ماليني إىل 30 مليون لكل من ينشئ أو يدير 
موقعاً يحرض عىل الفسق والفجور.. آني من اآلن فصاعدا راح »أسب 

العنب األسود« بس.. يعني ال الفرنيس وال الحلواني.

تشارك الفنانة اللبنانية هبة طوجي واملوسيقار اللبناني أسامة 
الرحباني بقيادة املايسرتو هاني حسن، ىف حفل غنائي جديد، 
عىل أحد مسارح القاهرة الجديدة، وذلك يف يوم الجمعة املوافق 
18 ديسمرب املقبل.من ناحية أخرى دخلت هبة طوجي عش 
عقد  عن  اإلعالن  تم  بعدما  وذلك  املاضية،  الفرتة  الزوجية 
قرانها عىل املوسيقار إبراهيم معلوف يف حفل زفاف أقامه 
الثنائي يف فرنسا، وذلك بعدما قامت بتأجيل إتمام األمر 
يف وقت سابق من شهر اغسطس بسبب االنفجار الذي 
هز العاصمة اللبنانية بريوت.هبة طوجي هي مغنية 
الفنية يف  بدأت مسريتها  لبنانية،  وممثلة ومخرجة 
الفنان أسامة الرحباني، ثم انطلقت إىل  لبنان مع 
العاملية يف عام 2015، عندما اشرتكت يف النسخة 
أن آخر  The voice.يذكر  الفرنسية من برنامج 
أعمال هبة طوجي فيديو كليب أغنيتها الجديدة 
يمكن أحىل يفل، وذلك عرب قناتها الخاصة عىل 
موقع يوتيوب، وهي من كلمات مروان وغدي 
الرحباني،  أسامة  وموسيقى  الرحباني، 

والكليب من إخراج نادر موصيل.

من  غانم،  سمري  دنيا  النجمة،  انتهت 

أهايل«  »تسليم  الجديد  فيلمها  تصوير 

مراحل  الفيلم  ودخل  املاضية  الفرتة 

يف  لطرحه  استعداداً  واملكساج  املونتاج 

ُتبلغ  الفيلم  أحداث  ويف  قريباً،  السينمات 

العزيز  والدتها دالل عبد  العمل عن  بطلة 

املصالح  بإحدى  موظفة  تعمل  التي 

الكوميدى  النجم  من  وتتزوج  الحكومية، 

أحد  مع  يعمالن  حيث  فؤاد،  بيومي 

وتسليم  املخدرات  تجارة  يف  األشخاص 

أبطال  دنيا وهشام ماجد  فتتورط  أملاظ، 

وتدور  العصابة  تلك  أفراد  مع  الفيلم 

لذلك  أكشن،  كوميدي  إطار  يف  األحداث 

ويبلغان  والديهما  لتسليم  هشام  يقرران 

عنهما للرشطة.

البطولة  يسجل  أهايل«  »تسليم  فيلم 

دنيا  للنجمة  السينما  يف  األوىل  املطلقة 

سمري غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة 

يف الدراما التليفزيونية عىل مدار السنوات 

هشام  الفيلم  بطولة  ويشاركها  األخرية، 

العزيز  عبد  ودالل  فؤاد  وبيومي  ماجد 

من  عدد  يظهر  أن  عىل  أوتاكا  ومحمد 

ايمى  منهم  رشف  كضيوف  النجوم 

سمريغانم ولويس وغريهم.

عىل  السينما  عن  سمريغانم  دنيا  وغابت 

مدار الثالث سنوات املاضية، حيث قدمت 

الذي  ودوران«  »لف  فيلم  أعمالها  آخر 

 2016 عام  مع قدمته 

أحمد  النجم 

حلمي .

رعيدي،  مايا  لبنان،  جمال  ملكة  نرشت 

مجموعة  )انستغرام(  الصور  تبادل  تطبيق 

بريوت،  يف  الوطني  املتحف  من  الصور  من 

وذلك بخطوة منها لتشجيع السياحة.

وعلّقت عىل الصور: »منذ صغري، وللمتحف 

أن  وهديف  قلبي.  يف  كبرية  مكانة  الوطني 

لبنان،  يف  الثقايف  الغنى  عىل  الضوء  أسلّط 

لألجيال  الثقافة  هذه  نقل  يف  أشارك  وأن 

الصاعدة«.

التواصل  مواقع  عىل  كثر  ناشطون  ولكن 

الذي  الفستان  عىل  اعرتضوا  االجتماعي 

للغاية،  جريئاً  اعترب  والذي  رعيدي  ارتدته 

ويكشف الكثري وقالوا ان الرتويج للسياحة 

النمط  هذا  عىل  يكون  أن  يجب  ال  لبنان  يف 

فالسياحة ليست سياحة عري.

ُيشار إىل أن رعيدي ما زالت تحتفظ بلقب 

انتخاب  لبنان بسبب عدم  ملكة جمال 

ملكة جديدة يف الـ 2019 و2020 نظرا 

وبسبب  لبنان  به  يمر  الذي  للوضع 

جائحة كورونا.

مقاطع  لبنان  جمال  ملكة  وشاركت 

فيديو عىل نظام )ستوري انستغرام(، 

التي  التصوير  جلسة  كواليس  تظهر 

أقامتها يف متحف لبنان.

تجاه  اإلنسانية  مبادرتها  صربي،  ياسمني  املرصية،  املمثلة  استكملت   
يف  باستضافتها  املطر،  سيدة  بـ  املعروفة  الحميد  عبد  نعمات  السيدة 
نعمات  بالحاجة  للقائها  ياسمني صربي، عن سعادتها  وأعربت  منزلها. 
بأحد  حسابها  عرب  ونرشت  ومكافحة،  صبورة  سيدة  أنها  إىل  مشرية 
وعلقت  جمعهما  الذي  اللقاء  من  صوًرا  االجتماعي  التوةاصل  مواقع 
مع  الشاي  رشبنا  البيت،  يف  النهاردة  نورتني  نعمات  »الحاجة  قائلة: 
يديها  ربنا  ومكافحة..  صبورة  ست  كتري..  حاجات  يف  واتكلمنا  بعض 
لـ  الشكر  األمطار  سيدة  وجهت  جانبها  العمر«.ومن  وطول  الصحة 
ياسمني صربي، بعد استقبالها يف منزلها وتكفلها بها وتقديم راتب لها 
مدى الحياة.يذكر أن ياسمني صربي كانت قد أعلنت منذ يومني تكفلها 

الكامل بحالة السيدة نعمات.

املتحدة  الواليات  يف  امليالد  عيد  يوم  يف  يبدأ 

مغامرات  من  املنتظر  الثاني  الجزء  عرض 

املرأة الخارقة »Wonder Woman«، يف صاالت 

اإلغالق  تدابري  تشملها  لن  التي  السينما 

وأيضا عرب منصة »إتش بي أو ماكس« للبث 

التدفقي.

املوجودين  األشخاص  أن  الرشكة  وأوضحت 

فرصة  لهم  ستتاح  املتحدة  الواليات  خارج 

مشاهدة الفيلم »قبل أسبوع« من طرحه يف 

الصاالت، ابتداًء من 16 ديسمرب.

 Wonder Woman« فيلم  إطالق  ويرتبط 

ماكس«-  أو  بي  »إتش  منصة  عىل   »1984

التي استحوذت عليها »وورنر« أخرياً مقابل 

مئتي مليون دوالر- بجائحة كوفيد-19 التي 

كبرية  بدرجة  السينمائية  اإلنتاجات  عّطلت 

إطالق  مواعيد  بإرجاء  وتسببت  هوليوود  يف 

أعمال ضخمة كثرية.

غال  اإلرسائيلية  املمثلة  الفيلم  بطلة  وكتبت 

االجتماعي  التواصل  وسائل  عرب  غادوت 

يوماً  نتوقع  ولم  سهالً  قراراً  ذلك  يكن  »لم 

أننا سنضطر إىل إرجاء اإلطالق لهذه الفرتة 

الطويلة، غري أن كوفيد بّدل كل يشء«.

يف  مشاهدته  من  »ستتمكنون  وأضافت 

جبارة  جهودا  يبذلون  )هم  السينما  صاالت 

لتوفري السالمة( كما ستتاح أمامكم فرصة 

من  ماكس«  أو  بي  »إتش  عىل  مشاهدته 

منازلكم«. وكان مقررا طرح الفيلم بداية يف 

يونيو 2020.

الهوليوودية  اإلنتاجات  ُتعرض  العادة،  ويف 

مدة  حرصاً  السينما  صاالت  يف  الضخمة 

عىل  للعرض  طرحها  قبل  يوماً  تسعني 

وسائط أخرى. غري أن إغالق قاعات السينما 

نيويورك  بينها  كثرية،  أمريكية  مناطق  يف 

إيجاد  عىل  املوزعني  أرغم  أنجليس،  ولوس 

حلول بديلة.

نرصي،  أصالة  السورية،  النجمة  تستعد 

إلحياء حفل غنائي عىل طريقة »األون الين«، 

ديسمرب  شهر  من   4 املوافق  الجمعة  يوم 

الكثري  الحفل  يشهد  أن  املتوقع  املقبل، ومن 

بقاعدة  تتمتع  إنها  خاصة  محبيها،  من 

جماهريية كبرية ىف الوطن العربي، وستقدم 

من  ومتميزة  متنوعة  باقة  الحفل  خالل 

مشوارها  خالل  قدمتها  التي  أغنياتها 

الغنائي.

نرصي،  أصالة  السورية  النجمة  وطرحت 

وتفارقنا«  »والله  الجديدة  أغنيتها  كليب 

ضمن  قدمتها  والتي  »يوتيوب«،  موقع  عىل 

من  واألغنية  تستسلم«،  »ال  الجديد  البومها 

بو عىل،  يارس  ألحان  العقال،  كلمات شموخ 

وتوزيع طارق مدكور.

النجمة  أللبوم  املنتجة  الرشكة  وكانت 

تستسلم«،  »ال  نرصي  أصالة  السورية 

تؤديه  الذى  الجديد  األلبوم  أغاني  طرحت 

الخليجية، عرب منصات وتطبيقات  باللهجة 

ضم  حيث  اإللكرتونية،  واملوسيقى  األغاني 

األلبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.

يعوض الزعيم عادل إمام غيابه من السباق الرمضاني 
صناعه  ويتكتم  له  يحرض  جديد  سينمائي  بفيلم 

عن تفاصيله، ويتم اإلفصاح عنه خالل الفرتة 
من  إمام  رامي  املخرج  انتهاء  بعد  املقبلة 
يف  الزعيم  مع  املشاركني  النجوم  تعاقدات 
العريضة  الخطوط  عىل  واالستقرار  الفيلم، 
بفيلم  يعود  الزعيم  أن  خاصة  للسيناريو 
الحصول  إمام  عادل  الزعيم  كوميدي.وقرر 

جديدة  مسلسالت  تقديم  من  إجازة  عىل 
العام من خالل  العام املقبل، بعد ظهوره هذا 

قمر  بهجت  أيمن  تأليف  »فالنتينو«  مسلسل 
وإخراج رامي امام وشارك يف بطولته داليا البحريي 

كيالنى  ومحمد  املريغنى  وحمدى  العزيز  عبد  ودالل 
وطارق االبيارى وهدى املفتي ووفاء صادق ورانيا 
الزعيم  عيد.وقدم  وسليمان  ياسني  محمود 
األخرية،  سنوات  التسع  خالل  مسلسالت   8
ناجي عطا  »فرقة  البداية بمسلسل  وكانت 
التواجد  الله« عام 2012 واستمر بعدها يف 
بشكل سنوى، حيث ظهر يف رمضان 2013 
السعادة«  و«صاحب  »العراف«،  بمسلسل 
عام  قسم«  ورئيس  و«أستاذ   ،2014 عام 
 ،2016 عام  ورشكاه«  و«مأمون   ،2015
و«عفاريت عديل عالم« عام 2017، وأخرياً »عوالم 

خفية« عام 2018، وأخرياً »فالنتينو« عام 2020.

حفل غنائي جيمع هبة طوجي وأسامة 
الرحباني يف مصر 

دنيا مسري غامن تبلغ الشرطة عن والدتها دالل عبد العزيز

ملكة مجال لبنان ُتروج للسياحة يف بلدها

يامسني صربي تستضيف 
سيدة املطر يف منزهلا

»Wonder Woman« جبزئه الثاني نهاية العام يف السينما 

أصالة حتيي حفال غنائيا »أون الين« يف 4 ديسمرب املقبل

عادل إمام يعوض غيابه عن دراما رمضان بفيلم سينمائي كوميدي

محزة مصطفى

بمقدار 444 مليار دوالر 

جوجل تطور تطبيقا جديدا لمعرفة 
هوية المتصل

عـين على العالم

 Phone by“ تسـتعد جوجـل إلطالق صـورة رمزيـة جديـدة لتطبيـق 
Google” والتـى توصـف بأنها دليـل عىل أن الرشكة سـتطور خدمتها 
ملعرفـة هويـة املتصل عىل غـرار تطبيـق “تروكولر”، فيما لم تكشـف 
الرشكـة عن أى يشء رسـمًيا عـن التطبيق، لكـن التفاصيـل الجديدة 
رصدها مسـتخدم Reddit وأبلغ عنها 9to5Mac ألول مرة، وسـيطلق 
عىل التطبيق اسـم Google Call وسـيوفر معرفة املتصل والحماية من 

الربيد العشوائي.
وقـد تم العثور عىل معلومات حول هذا التطبيـق الجديد من إعالن عىل 
YouTube، لكـن هذا التطبيق غري متاح حتى اآلن عىل جوجل Play مما 

يعني أنه يمكننا أن نتوقع من جوجل طرح هذا التطبيق قريًبا جًدا.
ويف الوقـت نفسـه، حصـل تطبيـق Google Phone مؤخرًا عـىل مزايا 
جديدة مثل قراءة اسم املتصل واملزيد، كما حصل التطبيق اآلن عىل ميزة 
إعالن هوية املتصل الجديدة، وتقرأ هذه امليزة اسم املتصل ورقم هاتفه 

عند قفل الشاشة.
كما أضافت جوجل أيًضا الحذف التلقائي لتسـجيالت شاشـة االتصال 
القديمة والنسخ بعد 30 يوًما، كما أضاف تطبيق الهاتف أيًضا اختصار 
“رسـائل الربيد الصوتى املحفوظة” يف عالمـة تبويب الربيد الصوتي إىل 
جانب ميـزات ثانوية أخـرى، وكان تطبيق الهاتف مـن جوجل بمثابة 
تطبيق Dialer األسـاىس لهواتف سلسلة Pixel وبعض الهواتف الذكية 

.Android One التي تعمل بنظام
ومع ذلك، تعمل جوجل اآلن عىل توسـيع دعـم تطبيق الهاتف ملزيد من 
الهواتـف الذكية التي تعمل بنظـام أندرويد، وقد أصدرت جوجل مؤخرًا 

.Play اإلصدار التجريبي من التطبيق عىل جوجل

 USC تمكـن الباحثون يف مدرسـة
جامعـة  يف  للهندسـة   Viterbi
املسـلحني  كاليفورنيـا،  جنـوب 
االصطناعـي،  الـذكاء  بـأدوات 
مـن ابتـكار أداة لتقييـم محتوى 
الفيلـم يف غضون ثـواٍن، بناًء عىل 
سـيناريو الفيلم وقبـل إنتاجه أو 
تصويـر مشـهد واحـد، ويسـاعد 
مثل هذا النهج املديرين التنفيذيني 
تصنيـف  تصميـم  عـىل  لألفـالم 
الفيلم مسـبقاً، عـن طريق إجراء 
التعديالت املناسبة عىل السيناريو 

قبل تصويره.
باإلضافـة إىل التأثري املايل املحتمل، 
ستسـمح هذه التعليقات الفورية 
لـرواة القصـص وصنـاع القـرار 
بالتأمـل يف املحتوى الـذي يقوموا 
بإنشـائه للجمهـور والتأثري الذي 
عـىل  املحتـوى  هـذا  يحدثـه  قـد 
املشـاهدين. وقـام فريـق البحث 
االصطناعـي  الـذكاء  بتدريـب 
للتعـرف عىل السـلوكيات الخطرة 
واألنماط واللغة، وذلك باسـتخدام 

تتضمـن  ألفـالم  سـيناريو   992
وإدماناً ومحتوى  محتوى عنيفـاً 
جنسـياً، كما هو محدد بواسـطة 
وهـي   ،Common Sense Media
منظمة غري ربحية تقوم بتصنيف 
األفالم وتقديـم توصيات للعائالت 

واملدارس.
عـىل جانـب أخـر فتسـجل كتب 
التاريخ أشـياء كثـرية عن املاىض، 
لكنهـا تكافـح مـن أجـل توثيـق 
القصـص  أن  ورغـم  رائحتهـا، 
توفر تفاصيل عـن رائحة األماكن 
واألشـياء واألشـخاص، لكن يأمل 
فريق مـن األكاديميـني أن يصبح 
األمر أكثر واقعية، إذ سيسـتخدم 
 ،Odeuropa املسـمى  املـرشوع، 
الذكاء االصطناعى إلعادة إنشـاء 
الروائـح التى استنشـقها سـكان 
العالم بني 500 و 100 عام مضت، 
مثـل األعشـاب التـى اسـتخدمت 
للوقاية من أمراض مثل الطاعون، 
وكذلك الروائـح الصناعية وروائح 

التبغ القاسية.

يعمـل الباحثـون عىل ابتـكار روبوت 
زراعـي متحرك مسـتقل ألخذ عينات 
مـن األوراق وقياس نسـبة املياه بها، 
حيث سيساعد هذا الروبوت املزارعني 
يف الحفـاظ عـىل صحـة محاصيلهم 
بحكمـة. املائيـة  املـوارد  إدارة  مـع 
ولتحديـد االحتياجـات املائيـة بدقة، 
األوراق  بقطـف  املزارعـون  يقـوم 
الفرديـة من النباتات يدويا، ووضعها 
يف غـرف الضغـط عىل الهـواء ملعرفة 
متى يبدأ املاء يف الترسب من سـيقان 
األوراق، وهـذا النوع مـن االختبارات 
يسـتغرق وقتـا طويـاًل ويعنـي أنـه 
ال يمكـن للمزارعـني الوصـول إال إىل 
العديـد مـن مناطـق الحقـل كل يوم 
وال يمكنهـم اإلختبـار بشـكل متكرر 
بحسب الحاجة لتحديد أنماط جدولة 
الـري املثالية بدقة.وتلقـت مجموعة 
من الباحثني من جامعـة كاليفورنيا 
كاليفورنيـا  وجامعـة  ريفرسـايد 
مريسيد منحة تزيد قيمتها عن مليون 
دوالر مـن وزارة الزراعـة األمريكيـة 
من خالل مبـادرة الروبوتات الوطنية 
الوطنيـة  العلـوم  ملؤسسـة  التابعـة 
ملواجهة هذه التحديات.روبوتات تلزم 
اليابانيني بارتداء قناع الوجه للوقاية 

مـن كورونا )فيديـو( تطوير رشيحة 
إلكرتونيـة تعمـل بالضـوء لتشـغيل 
مـن  والدرونز.وكجـزء  الروبوتـات 
املرشوع، تعمل املجموعة عىل تطوير 
غرفة ضغط آليـة يمكنها أخذ عينات 
من األوراق بشكل مستقل واختبارها 
عـىل الفـور لتوفـري أحـدث البيانات 
املتعلقة بموعد الري، وسيعمل النظام 
عىل جمـع البيانات حتـى يف الحقول 
الكبرية، ويف وقت زمني قصري.وسيتم 
تجهيـز الروبوت األسـايس بجهاز آيل 
ألخذ عينات األوراق مصنوع خصيصا 
وغرفـة ضغـط تـم تصميمهـا مـن 
قبل الباحثـني يف جامعـة كاليفورنيا 
ريفرسايد وإقرانها بطائرات من دون 
طيار يمكنها مسـح الحقول وتوجيه 

الروبوت إىل املناطق.
مـن جهتـه، قـال سـتيفينو كاربني، 
الرئيسـيني للمرشوع:  الباحثني  كبري 
يمكـن  العمليـة،  ”باسـتخدام هـذه 
للمزارعني مسح النباتات طوال اليوم، 

حتى يف الحقول الكبرية“.
ويتوقع الباحثون االنتهاء من اإلعداد 
حتـى   ،2022 عـام  شـتاء  بحلـول 
يتمكنوا مـن البدء يف االختبار امليداني 

الخاضع للرقابة.

أداة ذكاء اصطناعي تتوقع تقييم 
األفالم قبل إنتاجها وتصويرها

علماء يطورون روبوت زراعيا 
لتنظيم عملية الري

  

تغريدات

تركي الشيخ

خالد بيومي

ــر فريق  ــة تدي ــدر اول مصري ــزة حي فاي
للرجال فنيا يف كورة القدم .. ويارا عاطف 

ــارك يف مباراة للرجال  اول مصرية تش
ــرة  ــني جدي ــر جتربت يف كاس مص
باالحرتام واالهتمام من كل مسؤولي 

كرة القدم يف مصر.

ــات يف  ــه واخلالف ــع االقنع ــقط مجي تس
حالتني: 

 املرض واملوت
ــيك يف  ــال عنك يف مرضك ومن ال يواس  من اليس
ــخص حتماً الميلك  فقد عزيز عليك ... هذا الش

قلب انسان .


