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بغداد/ الزوراء:
اش�اد املتحدث باسم كتلة سائرون، النائب 
حمدالل�ه الركابي، امس االربع�اء، بالعمل 
املتمي�ز والجه�د الفاع�ل ال�ذي تنهض به 
نقابة الصحفيني العراقيني.وذكر الركابي، 
خ�ال زيارت�ه مق�ر نقاب�ة الصحفي�ني، 
ظه�ر االم�س، ولقائ�ه نقي�ب الصحفيني 
العراقي�ني، مؤي�د الام�ي، يف بي�ان لنقابة 
الصحفي�ني تلقت�ه “ال�زوراء”: ان النقابة 

ت�ؤدي دورا فاعا محلي�ا وعربي�ا ودوليا، 
وتحظى باح�رام الجميع .من جهته، قدم 
نقيب الصحفي�ني العراقيني،  رئيس اتحاد 
الصحفي�ني الع�رب مؤي�د الام�ي، ايجازا 
عن طبيعة عمل النقابة يف متابعة ش�ؤون 
االرسة الصحفي�ة واملؤسس�ات االعامية، 
معربا عن ش�كره وامتنانه للنائب حمدالله 
الركابي لزيارت�ه اىل مقر النقابة، واالطاع 

عىل سري العمل يف اقسامها.

بغداد/ الزوراء:
ح�ذرت وزارة امل�وارد املائي�ة م�ن تع�رض 
مصح�وب  ج�وي  منخف�ض  إىل  الع�راق 
بس�يول وأمطار غزيرة تركز ش�دتها يف 7 
محافظ�ات، بينها بغداد.وقال�ت الوزارة يف 
كتاب “مهم جدا وعاجل”، وجهته إىل مكتب 
رئي�س الوزراء بعن�وان “حيطة وحذر”: إن 
“توقع�ات الطق�س الص�ادرة ع�ن الهيئة 
العامة لانواء الجوي�ة العراقية واملوديات 
العاملي�ة االمريكية واألوروبي�ة بأن حويض 
دجلة والفرات س�يتعرضان لايام 28 – 29 
– 11 – 2020 إىل منخفض جوي مصحوب 
بأمطار غزيرة يف بعض املحافظات الواقعة 

يف املناطق الوس�طى والجنوبية من العراق، 
وترك�ز ش�دتها يف دي�اىل وبغ�داد والكوت 
وميس�ان والب�رة واملثنى وذي ق�ار، مع 
ورود سیول من الحدود الرشقية”.وأشارت 
الوزارة إىل انها “اوعزت اىل مسؤويل القواطع 
م�ن الس�ادة امل�دراء العام�ني التواج�د يف 
قواطعهم ابتداًء من اليوم ملعالجة أية حالة 
طارئ�ة ق�د تح�دث”. داعية مكت�ب رئيس 
ال�وزراء إىل “توجي�ه امانة بغ�داد والدوائر 
اإلس�تنفار  كاف�ة  املحافظ�ات  يف  البلدي�ة 
جهودها واتخاذ اج�راءات الحيطة والحذر 
تحسبا لهطول أمطار غزيرة يف املحافظات 

كما حدث يف محافظة بغداد”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ش�به  امل�رح  الح�روب  مناط�ق  تبق�ى 
الحري للهجم�ات اإلرهابي�ة، مع تركز 
%96 م�ن الضحايا فيه�ا يف العالم 2019، 
عىل م�ا ذكر امس مؤرش اإلره�اب العاملي 
للعام 2020.وش�ددت هذه الدراس�ة، التي 

أعده�ا معهد االقتصاد والس�ام ومقره يف 
س�يدني، عىل تراجع ملحوظ لعدد ضحايا 
االره�اب م�ع 13826 قتي�ا يف 2019 أي 
براج�ع نس�بته 15 % عىل س�نة، و59% 

منذ العام 2014.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
ق�ال الرئي�س األمريك�ي املنتخ�ب، 
جو باي�دن، إن واليته الرئاس�ية لن 
تك�ون بمثاب�ة والية ثالث�ة للرئيس 
الس�ابق، ب�اراك أوبام�ا، ال�ذي كان 
باي�دن نائب�ا ل�ه، وذلك “ألنن�ا أمام 
عال�م مختل�ف تمام�ا عم�ا كان يف 
عه�د أوبام�ا وترمب”، كم�ا قال يف 
 NBC ”تريح لقن�اة “إن ب�ي يس

“الرئي�س  أن  األمريكية.وأض�اف 
ترمب غريرّ املشهد”، وأن الوضع كان 
عبارة عن “أم�ريكا لوحدها” وليس 
“أم�ريكا أوال” خ�ال ف�رة رئاس�ة 
ترمب.وواج�ه بايدن انتقادات حادة 
بعدم�ا أعل�ن نيته تعيني أش�خاص 
كانوا يف إدارة الرئيس الس�ابق باراك 
أوباما.وأعل�ن باي�دن ع�ن أعض�اء 
رئيس�يني يف إدارت�ه املقبل�ة، حي�ث 

أعل�ن اختيار أنتون�ي بلينكني وزيرا 
للخارجية، وأليخان�درو مايوركاس 
وزي�را لألمن الداخ�ي، وأفريل هينز 
مدي�رًة للمخابرات الوطنية.كما قرر 
بايدن اختيار ليندا توماس غرينفيلد 
كس�فرية لب�اده يف األم�م املتح�دة، 
و”جيك سوليفان” كمستشار لألمن 
القوم�ي، ووزيِر الخارجية األس�بق 
جون كريي كمبعوٍث رئايس للمناخ.

م�ن جانبها، ح�ددت نائب�ة الرئيس 
املنتخب، كام�اال هاريس،  األمريكي 
أبرز تحدي�ات اإلدارة املقبلة، مؤكدة 
أنها ستسعى إلعادة بناء املؤسسات 
األمريكي�ة م�ن أج�ل مواجه�ة هذه 
التحديات.يأتي ذلك فيما أكد بايدن أن 
الواليات املتحدة ستأخذ دور القيادة 
العاملية يف املحيط الهادئ واألطليس، 
ولن يكون له�ا دور يف النزاعات غري 

الرضورية.وق�ال باي�دن إن الواليات 
املتح�دة لن تضطلع ب�دور يف حروب 
ال داعي لها، وذلك يف معرض تقديمه 
لفريق�ه لألمن القومي.واس�تعرض 
باي�دن مام�ح سياس�ته الخارجية 
التي تستند إىل تويل باده دورا قياديا 
عامليا وتعزي�ز التحالفات يف منطقة 

آسيا واملحيط الهادي.

الزوراء/ يوسف سلم�ان: 
يعق�د مجل�س الن�واب جلس�ته االعتيادي�ة ظهر 
الي�وم، والتي يس�تهل ج�دول أعماله�ا التصويت 
م�ن حيث املبدأ عىل مرشوع قان�ون الاجئني الذي 
اعدته )لجنة العمل والشؤون االجتماعية والهجرة 
واملهجري�ن، لجن�ة حقوق اإلنس�ان، لجن�ة األمن 
والدفاع) .كما سيتضمن جدول االعمال التصويت 

عىل 3 مرشوعات قوانني والقراءة االوىل ومناقش�ة 
3 ترشيع�ات اخ�رى .اىل ذلك وجه�ت لجنة مراقبة 
تنفيذ الربنامج الحكومي والتخطيط االسراتيجي 
النيابية، س�ؤاال برملانيا اىل وزارة النفط بشأن عدم 
مراجعة وتقليل كلف ج�والت الراخيص النفطية 
وايق�اف الهدر املايل ، بالرغ�م من اقرار املراجعة يف 
املوازنات العامة للس�نوات 2017-2016-2015-

النيابي�ة  املالي�ة  اللجن�ة  دع�ت  .باملقاب�ل   2018
الحكوم�ة االتحادية وحكومة اقليم كردس�تان اىل 
االلت�زام بما نص عليه قان�ون تمويل العجز املايل.
واك�دت اللجنة انه�ا »حرصا ع�ىل مصالح جميع 
املواطنني من ابناء الش�عب العراقي، تدعو كل من 
الحكوم�ة االتحادية وحكومة اقليم كردس�تان اىل 
االلت�زام التام بما نص عليه قان�ون تمويل العجز 

امل�ايل الذي رشعه مجلس الن�واب مؤخرا ». مؤكدة 
عىل »حكومة اقليم كردس�تان االلتزام بتسوية كل 
األم�ور املالي�ة والنفطي�ة التي نص عليه�ا قانون 
تمويل العجز ليتس�نى للحكومة االتحادية االيفاء 
بالتزاماتها ألبناء ش�عبنا يف کوردستان وبما نص 

عليه القانون«.

 بغداد/ الزوراء:
أعرب وزير الخارجية الرويس، س�ريغي 
الفروف، عن استعداد موسكو لتلبية أي 
طلب ستتلقاه من قبل العراق يف مجال 
التسليح، فيما  اكد ان القوات االمريكية 
اينما حلت تس�ببت بإحداث املشاكل يف 
املكان الذي تتواجد فيه، معتربا مس�ألة 
انس�حاب تل�ك القوات من الع�راق بأنه 
ش�أن يخ�ص واش�نطن وبغداد.وأك�د 
الف�روف، ام�س األربعاء، أثن�اء مؤتمر 
صحفي مش�رك م�ع نظ�ريه العراقي 

فؤاد حسني، الذي يزور موسكو حاليا: 
أن ل�دى البلدي�ن عاقات ودي�ة قديمة. 
مش�ريا إىل أن ه�ذه العاقات ل�م تمنع 
بغ�داد أبدا من تطوي�ر عاقات مع دول 
إقليمي�ة وغربي�ة أخرى.وأب�دى وزي�ر 
الخارجي�ة ال�رويس تفاؤل�ه إزاء فرص 
تطوير التعاون بني باده والعراق يف كل 
املجاالت ذات االهتمام املش�رك. مشريا 
إىل أن روس�يا كانت وال تزال تلعب دورا 
بالغ األهمية يف ضمان القدرات الدفاعية 
وأجهزت�ه  جيش�ه  وتس�ليح  للع�راق 

األمني�ة، الس�يما يف ض�وء التهدي�دات 
الباد.وتاب�ع:  يف  القائم�ة  اإلرهابي�ة 
»نحن مس�تعدون لتلبية كل احتياجات 
العراق من املنتجات العس�كرية روسية 
الصنع«.وأش�ار الف�روف إىل: أن وزي�ر 
الدف�اع العراق�ي جمع�ة عناد س�يصل 
روس�يا قريب�ا. معربا ع�ن قناعته بأن 
هذه الزيارة ستش�مل دراس�ة مفصلة 
للملف�ات املتعلقة بالتع�اون الثنائي يف 

املجال الدفاعي بني الدولتني.

املالية النيابية: أربعة تشريعات جديدة ستعرض للتصويت يف اجللسات املقبلة

الفروف: األمريكيون حياربون يف العراق وسوريا وأفغانستان تهديدات إرهابية يقفون وراء قيامها

أبو ظبي/ متابعة الزوراء:
كش�فت وثيق�ة أصدره�ا مجم�ع أعمال 
الس�لطات  أن  اإلم�ارات،  يف  حكوم�ي 
اإلماراتية أوقفت إصدار تأشريات ملواطني 
أغلبي�ة  ذات  دول  معظمه�ا  دول�ة،   13
مس�لمة، منها إيران وس�وريا والصومال 
والعراق.وأشارت الوثيقة، التي ُوزعت بني 
ال�رشكات العاملة يف املجمع، إىل منش�ور 
م�ن إدارة الهج�رة ب�دأ العمل ب�ه يوم 18 
نوفمرب/ترشي�ن الثاني الجاري، بحس�ب 
“رويرز”.وقال�ت إن “طلب�ات الحص�ول 

ع�ىل تأش�ريات عم�ل أو زي�ارة معلق�ة 
للموجودي�ن خ�ارج الب�اد م�ن مواطني 
13 دولة، منها أفغانس�تان وليبيا واليمن 
حت�ى إش�عار آخر”.وتابع�ت أن “حظ�ر 
التأش�ريات ي�ري كذل�ك ع�ىل مواطني 
الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان 
وتونس وتركيا”.كما نقلت “رويرز” عن 
مصدر مطلع عىل األمر، قوله: إن اإلمارات 
أوقفت مؤقتا إصدار التأشريات العتبارات 
أمني�ة. مرجحا أن الحظر س�يكون لفرة 

محدودة.

  برلني/ متابعة الزوراء:
عب�ارات  عليه�ا  مكت�وب  س�يارة  إن  ش�هود  ق�ال 
“غاضب�ة” ع�ىل الجانب�ني، اصطدم�ت ببواب�ة مقر 
املستش�ارة األملاني�ة أنغي�ا م�ريكل يف برل�ني، امس 
األربعاء.وأظه�رت صور، التقطته�ا رويرز، الرشطة 
وه�ي تتفحص س�يارة داكنة عند البواب�ة، وقد ُكتب 
عىل جانبها األيمن عبارة “أوقفوا سياس�ات العوملة” 
باللون األبيض، وعبارة “أيها امللعونون قتلة األطفال 
والعجائز” عىل الجانب اآلخر.ولم ترد أنباء عن إصابة 
أحد، ولم يتضح ما إذا كانت مريكل باملبنى. وانترش يف 
مكان الحادث ع�رشات من أفراد الرشطة، كما كانت 

هناك سيارة إس�عاف.. وُنقل سائق السيارة الذي بدا 
يف أواخر س�نوات منتصف العمر ع�ىل مقعد متحرك.
وكتب�ت رشط�ة برلني ع�ىل توير: “ج�اري التحقيق 
ملعرفة ما إذا كان السائق تعمد االصطدام... هو رهن 
االحتجاز”.ونقل عمال اإلطفاء بعد ذلك السيارة، التي 
تحمل لوحات مقاطعة ليبه الش�مالية الغربية، بعيدا 
ع�ن البوابة.. ولم تظه�ر أرضار كبرية عىل الس�يارة 
أو الس�ياج.وكان من املقرر أن تعقد مريكل اجتماعا 
بالفيدي�و مع رؤس�اء وزراء الوالي�ات األملانية لبحث 
تمديد إجراءات العزل واتخاذ إجراءات اخرى ملكافحة 

فريوس كورونا.

العمل النيابية تكشف لـ          تفاصيل قانون الضمان االجتماعي.. وتؤكد: سيضمن حقوق العاملني يف املؤسسات األهلية
خبري اقتصادي: القطاع اخلاص حيتاج إىل حزمة تشريعات للنهوض به

الزوراء/ حسني فالح:
والش�ؤون  العم�ل  لجن�ة  كش�فت 
االجتماعي�ة النيابي�ة ع�ن تفاصي�ل 
قان�ون الضم�ان االجتماع�ي، وفيما 
اكدت انه س�يضمن حق�وق العاملني 
يف املؤسس�ات االهلي�ة، اش�ار خب�ري 
اقتصادي اىل ان القطاع الخاص يحتاج 

اىل حزمة ترشيعات للنهوض به.
وق�ال عض�و لجن�ة العم�ل النيابية، 
النائ�ب فاض�ل الفت�اوي، يف حدي�ث 
الضم�ان  قان�ون  ان  ل�”ال�زوراء”: 
االجتماع�ي ال�ذي ارس�لته الحكومة 
اىل الربمل�ان يعد م�ن اه�م القوانني يف 
الفرة الراهنة، لكونه سيدعم القطاع 
الخاص، ويوفر فرص عمل للعاطلني.
واضاف: ان لجنة العمل تعمل بالتنسيق 
م�ع وزارة العمل عىل صياغة القانون 
وح�ث الحكومة عىل االرساع بتطبيقه 
بع�د اقراره م�ن قبل مجل�س النواب. 
مبين�ا: ان القانون يتضم�ن امتيازات 
كب�رية للعامل�ني يف القط�اع الخ�اص 
اس�وة بأقرانه�م العامل�ني يف القطاع 
القان�ون  ان  اىل:  الحكومي.واش�ار 
يش�جع العمل يف القطاع الخاص النه 
يتضم�ن حقوق�ا تقاعدي�ة للعم�ال، 
وبالتايل فإن مستقبل العامل مضمون 
اس�وة للموظ�ف، وه�ذا م�ا س�يقلل 
م�ن مطالبة العم�ل يف دوائ�ر الدولة.

واوض�ح: ان القطاع الع�ام يعاني من 
الرهل الوظيفي ومن البطالة املقنعة، 
فضا ع�ن تعطيل الكث�ري من املعامل 
والرشكات. مؤكدا: ان قانون الضمان 
االجتماعي س�يدعم القط�اع الخاص 
وبش�كل كبري مما سيوفر فرص عمل 

كثرية للعاطلني والخريجني.وتابع: انه 
عندم�ا يتم ضمان مس�تقبل وحقوق 
العامل�ني يف القطاع الخاص س�تكون 
هناك رغبة كبرية للعمل يف هذا القطاع 
اكث�ر م�ن الع�ام، وبالت�ايل س�نخلق 
تنمية اقتصادي�ة كبرية يف البلد.ولفت 

الفت�اوي اىل: ان لجنة العمل س�تقوم 
بمناقشة ومداولة القانون قبل عرضه 
اىل رئاس�ة مجل�س الن�واب لقراءت�ه 
والتصوي�ت عليه للوص�ول اىل صيغة 
نهائي�ة ومقبولة تنش�ط م�ن خالها 
القط�اع الخ�اص. مبين�ا: ان الربملان 

س�يلزم الحكوم�ة بتطبي�ق القان�ون 
فورا عن�د اق�راره يف مجل�س النواب.
من جهت�ه، اك�د الخب�ري االقتصادي، 
احم�د املاج�دي، ان القط�اع الخاص 
اىل حزم�ة قوان�ني  العراق�ي يحت�اج 
وقرارات م�ن اجل النه�وض به.وقال 
املاجدي يف حديث ل�”الزوراء”: انه من 
ضمن القوانني التي يحتاجها القطاع 
االجتماع�ي  الضم�ان  ه�و  الخ�اص 
وحماي�ة املنت�ج املح�ي واملس�تهلك، 
باالضاف�ة اىل الق�رارت الجريئ�ة التي 
تمنح التس�هيات واملعون�ة للقائمني 
يف القط�اع الخ�اص وضم�ان حقوق 
العامل�ني فيه.واض�اف: ان هذه كلها 
عند تطبيقها سيكون القطاع الخاص 
القطاع املوازي، ب�ل االهم من القطاع 
الحكومي يف تنمية االقتصاد الوطني. 
مش�ددا عىل رضورة مراجعة القوانني 
االقتصادي�ة الس�ابقة والوق�وف عىل 
لتصحيحها.واش�ار  الخل�ل  مكام�ن 
يحت�اج  العراق�ي  االقتص�اد  ان  اىل: 
اىل اصاح�ات جذري�ة تب�دأ من خال 
ترشيع القوانني ثم تطبيقها، ومن ثم 
القض�اء عىل ح�االت الرىش والفس�اد 
االداري وغريه�ا. مؤك�دا: ان الورق�ة 
االقتصادية الحكومية فيها بنود جيدة 
تستطيع الحكومة من خالها تحقيق 

اصاحات، إال انها لم تنفذ حتى اآلن.

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/ الزوراء:

)طارق  اللواء  العام  املرور  مدير  كشف 

الحجز  إللغاء  خطة  حسني(  اسماعيل 

االلكروني وجعل الدوام صباحا ومساًء.وقال 

حسني يف بيان : ان »هناك خطة إللغاء الحجز 

ومسائيا  صباحيا  الدوام  وجعل  االلكروني، 

»ذلك  ان  واضاف  التسجيل«.  مجمعات  يف 

جاء من اجل استيعاب الزخم، وتقديم افضل 

الخدمات للمواطن«.

املرور تكشف عن خطة إللغاء احلجز 
االلكرتوني وجعل الدوام صباحا ومساًء

املتحدث باسم كتلة سائرون النيابية 
يشيد بعمل النقابة وأدائها املتميز

خالل زيارته نقابة الصحفيني ولقائه الالمي

سيول وأمطار غزيرة يف 7 حمافظات 
بينها بغداد

العراق ثانياً ضمن مؤشر اإلرهاب العاملي

اإلمارات توقف منح تأشريات ملواطين 13 
دولة من بينها العراق

سيارة حتمل عبارات “غاضبة” تصدم بوابة 
مقر مريكل

الصحة تعلن صدور املوافقات السترياد لقاح »كورونا « حال إقراره

ص 6حمكمة النزاعات الرياضية تعلن إيقاف العمل بانتخابات اللجنة األوملبية

ص 4

الصحة تسجل 2438 إصابة و55 حالة وفاة 
إصابات كورونا يف العراق تتخطى عتبة الـ 

542 ألفا والوفيات تتجاوز الـ 12 ألفا

النفط يرتفع.. برنت يتجاوز الـ 48 
دوالرا للربميل

بغداد/ الزوراء:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
االربعاء، املوقف الوبائ�ي اليومي لفريوس 
كورون�ا املس�تجد يف الع�راق، فيم�ا اكدت 
تس�جيل 2438 اصاب�ة جدي�دة و55 حالة 
وفاة وش�فاء 2270 حالة.وذكرت الوزارة 
ع�دد  ان  »ال�زوراء«:  تلقته�ا  وثيق�ة  يف 
الفحوصات املختربية ليوم امس: 27830، 
ليصبح ع�دد الفحوصات املختربية الكلية: 
3347344. مبين�ة: انه تم تس�جيل 2438 
اصاب�ة جدي�دة و55 حال�ة وفاة وش�فاء 

ح�االت  ع�دد  ان  حالة.واضاف�ت:   2270
الش�فاء ال�كي: 472054 )87.1%(، بينما 
عدد ح�االت االصابات الكي: 542187، اما 
عدد الح�االت التي تحت الع�اج: 58047، 
يف ح�ني ان عدد الح�االت الراقدة يف العناية 
املرك�زة: 354، وعدد حاالت الوفيات الكي: 
12086.يش�ار اىل ان وزارة الصحة والبيئة 
اعلنت، اول امس الثاث�اء، املوقف الوبائي 
اليومي لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 
فيما اك�دت تس�جيل 2292 اصابة جديدة 

و35 حالة وفاة وشفاء 2130 حالة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
استمر النفط يف االرتفاع، امس االربعاء، بعد 
إغاق�ه عند أعىل مس�توى يف ثمانية أش�هر 
مع زيادة التفاؤل بأن االكتش�افات األخرية 
للقاح Covid-19 ستؤدي إىل انتعاش رسيع 
يف الطل�ب العاملي عىل الطاق�ة العام املقبل، 
فيم�ا س�جل برنت اع�ىل م�ن 48 دوالرا.ويف 
إشارة إيجابية أخرى لاستهاك، قال رئيس 
مجل�س الدول�ة، يل كه تش�يانغ، إن الصني، 
أكرب مس�تورد للنفط يف العالم، س�تعود عىل 

األرج�ح إىل نطاق »مائم« أكث�ر من التنمية 
اتفق�ت  االقتصادي�ة يف ع�ام 2021. كم�ا 
الص�ني والياب�ان عىل اس�تئناف الس�فر يف 
اتجاهني بنهاية ترشين الثاني. وارتفع غرب 
تكساس الوسيط تسليم يناير بنسبة 0.7 % 
إىل 45.20 دوالًرا للربميل يف بورصة نيويورك 
التجارية اعتباًرا من الساعة 07:10 بتوقيت 
غرينتش.وصعد برنت 0.8% إىل 48.35 دوالر 
يف بورص�ة أوروبا للعقود اآلجل�ة ICE  بعد 

إغاقه بنسبة 3.9% يوم الثاثاء.

بايدن: والييت الرئاسية لن تكون مبثابة والية ثالثة ألوباما
ألننا أمام عامل خمتلف متاما عما كان عليه

بغداد/ الزوراء:
إضافياً قدره 5 مايني دوالر أمريكي  الجنوبية مبلغاً  قدمت وزارة خارجية جمهورية كوريا 
مخصصة لدعم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي لتنفيذ أنشطته املتعلقة بتحقيق االستقرار يف 
املناطق املحررة من سيطرة تنظيم داعش.وذكرت بعثة االمم املتحدة يف بيان تلقت »الزوراء« 
يدعم عودة  الذي  االستقرار  إعادة  كوريا خصصت ملرشوع  ان«منحة جمهورية  منه:  نسخة 
النازحني من املحافظات الخمس التي تحررت من التنظيم، وهي املساهمة السادسة املقدمة 
كوريا  جمهورية  مساهمة  إجمايل  بذلك  ليصل   ،2015 عام  منذ  االستقرار  إعادة  ملرشوع 
املحلية،  والسلطات  العراقية  الحكومة  أولويات  عىل  وبناًء  أمريكي،  دوالر   23,950,000 إىل 
سيستخدم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي املنحة الكورية إلعادة تأهيل البنى التحتية األساسية 
وإعمار املنازل املترضرة لتسهيل عودة النازحني العراقيني من سنجار واملناطق املحيطة بها«.

االيزيديني وغريهم من  نينوى، موطن  الركيز عىل سنجار يف محافظة  انه«يحظى  اىل  واشار 
األقليات التي عانت من فظائع تنظيم داعش، بأهمية كربى لدى مرشوع إعادة االستقرار«.

كوريا اجلنوبية تدعم العراق خبمسة 
ماليني دوالر

وفاة اسطورة كرة القدم االرجنتيين مارادونا إثر نوبة قلبية 

تفاصيل ص3   
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سياسة

أكد استعداد بالده لتلبية مجيع احتياجات العراق يف جمال التسليح

الفروف: األمريكيون حياربون يف العراق وسوريا وأفغانستان تهديدات إرهابية يقفون وراء قيامها

املالية النيابية: أربعة تشريعات جديدة ستعرض للتصويت يف 
اجللسات املقبلة

دعت احلكومة وإقليم كردستان لاللتزام بنص قانون متويل العجز املالي

العراق ثانياً ضمن مؤشر اإلرهاب العاملي

وزير التخطيط يعلن إدراج مشروع قطار بغداد 
املعلق ضمن املوازنة االستثمارية لعام ٢٠٢١

شركة املشاريع النفطية
إعالن مناقصة

عنوان املناقصة:- التأمني على موظفي وممتلكات شركة املشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط لعام ٢٠٢١
رقم املناقصة :-   ت٢٠٢٠/١4

 بغداد/ الزوراء:
أعرب وزير الخارجية الرويس، سريغي الفروف، 
عن استعداد موسكو لتلبية أي طلب ستتلقاه 
من قبل العراق يف مجال التسليح، فيما  اكد ان 
بإحداث  تسببت  حلت  اينما  االمريكية  القوات 
معتربا  فيه،  تتواجد  الذي  املكان  يف  املشاكل 
بأنه  العراق  من  القوات  تلك  انسحاب  مسألة 

شأن يخص واشنطن وبغداد.
مؤتمر  أثناء  األربعاء،  امس  الفروف،  وأكد 
فؤاد  العراقي  نظريه  مع  مشرتك  صحفي 
لدى  أن  حاليا:  موسكو  يزور  الذي  حسني، 
البلدين عالقات ودية قديمة. مشريا إىل أن هذه 
العالقات لم تمنع بغداد أبدا من تطوير عالقات 

مع دول إقليمية وغربية أخرى.
إزاء  تفاؤله  الرويس  الخارجية  وزير  وأبدى 
فرص تطوير التعاون بني بالده والعراق يف كل 
أن  إىل  مشريا  املشرتك.  االهتمام  ذات  املجاالت 

روسيا كانت وال تزال تلعب دورا بالغ األهمية 
وتسليح  للعراق  الدفاعية  القدرات  ضمان  يف 
ضوء  يف  السيما  األمنية،  وأجهزته  جيشه 

التهديدات اإلرهابية القائمة يف البالد.
وتابع: “نحن مستعدون لتلبية كل احتياجات 
روسية  العسكرية  املنتجات  من  العراق 

الصنع”.
العراقي  الدفاع  وزير  أن  إىل:  الفروف  وأشار 
عن  معربا  قريبا.  روسيا  سيصل  عناد  جمعة 
دراسة  ستشمل  الزيارة  هذه  بأن  قناعته 
يف  الثنائي  بالتعاون  املتعلقة  للملفات  مفصلة 

املجال الدفاعي بني الدولتني.
العراق،  يف  االمريكية   القوات  تواجد  وبشأن 
اينما حلت  االمريكية  القوات  ان  قال الفروف: 
تسببت بإحداث املشاكل يف املكان الذي تتواجد 
من  القوات  تلك  انسحاب  مسألة  معتربا  فيه. 

العراق بأنه شأن يخص واشنطن وبغداد.

وقال الفروف، يف مؤتمر صحفي مشرتك عقده 
يزور  الذي  حسني  فؤاد  العراقي  نظريه  مع 
الرويس  املوقف  يخص  “فيما  حاليا:  موسكو 
قبل كل يشء  يعود  هذا  االمريكي  التواجد  من 
مردفا  التواجد”،  بهذا  املعنية  الدول  قرار  اىل 
العراق  من  بكل  يتعلق  االمر  وهذا  بالقول: 

وافغانستان وسوريا.
الكثري  اىل  بقواتها  تبعث  امريكا  “ان  واضاف: 
من دول املنطقة، ويف بعض االحوال يحدث هذا 
االمر من دون موافقة الدول كما هو الحال يف 

سوريا والعراق”.
يحاربون  األمريكيون  بالقول:  الفروف  واردف 
تهديدات  وأفغانستان  وسوريا  العراق  يف 

إرهابية يقفون وراء قيامها.
ان  بالقول:  الرويس  الخارجية  وزير  ومىض 
“تدخل امريكا يف سوريا والعراق وليبيا تسبب 
بالكثري من املشاكل، وينبغي للقيادة االمريكية 

القادمة عدم اللجوء ملثل هذه املغامرات، النها 
تجلب مزيدا من زعزعة االمن يف املنطقة”.

يف  الرويس  “التعاون  ان  بالقول  الوزير  وتابع 
بالخطط  مرتبط  غري  االرهاب  مكافحة  مجال 
االمريكية، ولدينا تعاون اكثر استقرارا يف مركز 
التعاون الرباعي بني بغداد وطهران وموسكو 

ودمشق”.
عودة  لضمان  خطوات  موسكو  تتخذ  كما 
من  يقرب  ما  فيهم  بمن  األجانب،  الطالب 
4000 عراقي، إىل التعليم الكامل يف الجامعات 

الروسية يف أقرب وقت ممكن.
سريغي  الرويس،  الخارجية  وزير  ذلك  أعلن 
رئيس  نائب  مع  محادثاته  عقب  الفروف، 

الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسني.
أن  حقيقة  عن  اليوم  “تحدثنا  الفروف  وقال 
يدرسون  عراقي  طالب  آالف   4 من  يقرب  ما 
التي  اإلجراءات  سياق  يف  ُبعد،  عن  روسيا،  يف 

بفريوس  اإلصابة  عواقب  عىل  للتغلب  نتخذها 
كورونا”.

امس  حسني،  فؤاد  الخارجّية  وزير  وعقد 
سريغي  الرويس  نظريه  مع  اجتماعاً  األربعاء، 

الفروف يف موسكو. 
يف  الخارجية  لوزارة  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
بيان أن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسني ونظريه 
يف  اجتماعا  عقدا  الفروف  سريغي  الرويس 
مبنى وزارة الخارجيَّة الروسية يف الزيارة التي 

ُيجريها الوزير إىل موسكو”. 
وأضاف البيان، أن “الجانبني بحثا ُسُبل تدعيم 
وتطوير العالقات الثنائّية بني بغداد وموسكو 
الطابع  ذات  املجاالت  كافة، ومنها  املجاالت  يف 
واقتصاديا،  سياسيا،  والحيوي  االسرتاتيجي، 
وتجاريا، تعبريا عن الحرص عىل تبادل املصالح 

املُشرتَكة”. 
العراق  حرص  البيان،  بحسب  حسني  وأكد 

تربط  التي  التاريخّية  بالعالقات  االرتقاء  عىل 
لعالقات  جديدة  آفاق  فتح  إىل  داعيا  البلدين، 
العراقـيَّة-  “العالقات  أن  إىل  الفتا  التعاون”، 
وحققت  ملحوظاً،  راً  تطوُّ تشهد  الروسيَّة 
إنجازات عىل ُمستوى املصالح الثنائّية، ومنها 
العمل عىل تفعيل 14 مذكرة تفاهم بني البلدين 
والنفط،  والصحة،  والتعليم،  الرتبية،  تخص 
والنقل، والتي ستوقع خالل عام 2021، وعقد 
االقتصادي،  للتعاون  املشرتكة  للجنة  اجتماع 

والفني”..
من جهته أكد الفروف أن “بالده تتطلع لزيارة 
إىل  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس 
“بالده  أن  مبينا  موسكو،  الروسية  العاصمة 
بإعادة  ُجُهودها  يف  العراقـيَّة  الحكومة  تدعم 
عىل  والقضاء  العراق،  إىل  واالستقرار  األمن، 
وسيادة  وحدة،  جانب  إىل  ونقف  اإلرهاب، 

العراق”.

الزوراء/ يوسف سلمـان: 

جلسته  النواب  مجلس  يعقد 

والتي  اليوم،  ظهر  االعتيادية 

التصويت  أعمالها  جدول  يستهل 

من حيث املبدأ عىل مرشوع قانون 

الالجئني الذي اعدته )لجنة العمل 

والهجرة  االجتماعية  والشؤون 

واملهجرين، لجنة حقوق اإلنسان، 

لجنة األمن والدفاع) .

االعمال  جدول  سيتضمن  كما 

مرشوعات   3 عىل  التصويت 

قوانني والقراءة االوىل ومناقشة 3 

ترشيعات اخرى .

اىل ذلك وجهت لجنة مراقبة تنفيذ 

والتخطيط  الحكومي  الربنامج 

سؤاال  النيابية،  االسرتاتيجي 

بشأن  النفط  وزارة  اىل  برملانيا 

عدم مراجعة وتقليل كلف جوالت 

الرتاخيص النفطية وايقاف الهدر 

املايل ، بالرغم من اقرار املراجعة يف 

املوازنات العامة للسنوات -2015

. 2016-2017-2018

باملقابل دعت اللجنة املالية النيابية 

الحكومة االتحادية وحكومة اقليم 

كردستان اىل االلتزام بما نص عليه 

قانون تمويل العجز املايل.

عىل  “حرصا  انها  اللجنة  واكدت 

من  املواطنني  جميع  مصالح 

كل  تدعو  العراقي،  الشعب  ابناء 

وحكومة  االتحادية  الحكومة  من 

التام  االلتزام  اىل  كردستان  اقليم 

بما نص عليه قانون تمويل العجز 

النواب  مجلس  رشعه  الذي  املايل 

“حكومة  عىل  مؤكدة   .“ مؤخرا 

بتسوية  االلتزام  كردستان  اقليم 

التي  والنفطية  املالية  األمور  كل 

العجز  تمويل  قانون  عليها  نص 

االتحادية  للحكومة  ليتسنى 

شعبنا  ألبناء  بالتزاماتها  االيفاء 

عليه  نص  وبما  کوردستان  يف 

القانون”.

واكدت اللجنة املالية عىل “رضورة 

قانون  ملرشوع  الحكومة  ارسال 

لسنة  االتحادية  العامة  املوازنة 

بالرسعة  اقرارها  لغرض   ،  ٢٠٢١

املمكنة”.

قانون  مقرتح  اللجنة  وناقشت 

الهيئة  لقانون  األول  التعديل 

العراقية لالعتماد رقم )٧٨( لسنة 

الهيئة  ارتباط  لفك  وذلك   ،  ٢٠١٧

للتقييس  املركزي  الجهاز  من 

قررت  ثم  النوعية،  والسيطرة 

جلسات  يف  األوىل  للقراءة  رفعه 

مجلس النواب املقبلة .

قانون  املالية  اللجنة  ناقشت  ثم 

التعديل االول لقانون صندوق دعم 

االقسام الداخلية يف وزارة التعليم 

حيث  العلمي،  والبحث  العايل 

املالية،  وزارة  بمخاطبة  وجهت 

يف  مالية  جنبة  لوجود  رأيها  وأخذ 

القانون .

“اللجنة  ان  “الزوراء”  وعلمت 

املالية ناقشت صيغة مقرتح قانون 

الدخل  ذات  العوائل  دعم  صندوق 

استفساراً  وجهت  حيث  املحدود، 

رسميا اىل وزارة النفط بشأن آلية 

االجتماعية  املنافع  مبالغ  رصف 

املخصص  ومقدار  توزيعها  وآلية 

منها للمشاريع يف املحافظات، كما 

لوزارة  رسميا  استفساراً  وجهت 

االجتماعية  والشؤون  العمل 

املبالغ  تلك  بشأن  دورهم  لبيان 

من  للمستحقني  وتخصيصها 

املواطنني” .

 “ ان  أيضا  “الزوراء”  وعلمت   

ايضا،  ناقشت،  املالية  اللجنة 

الغاء قرار مجلس  مقرتح قانون 

 )٢١٨( رقم  املنحل  الثورة  قيادة 

عن  الغبن  لرفع   ٢٠٠٢ لسنة 

املوظف الذي قىض سنني من عمره 

والحركات  االلزامية  الخدمة  يف 

املقضاة عىل وفق قوانني الخدمة 

الخدمة  تلك  واعتبار  العسكرية، 

والرتفيع  العالوة  ألغراض 

والتقاعد “.

بغداد/ متابعة الزوراء:
الحرصي  شبه  املرسح  الحروب  مناطق  تبقى 
للهجمات اإلرهابية، مع تركز %96 من الضحايا 
مؤرش  امس  ذكر  ما  عىل   ،2019 العالم  يف  فيها 

اإلرهاب العاملي للعام 2020.
وشددت هذه الدراسة، التي أعدها معهد االقتصاد 
ملحوظ  تراجع  عىل  سيدني،  يف  ومقره  والسالم 
 2019 لعدد ضحايا االرهاب مع 13826 قتيال يف 
منذ  و59%  سنة،  عىل   %  15 نسبته  برتاجع  أي 

العام 2014.
املرتبة  افغانستان  احتلت  فقد  للمؤرش،  ووفقا 
االوىل بمؤرش االرهاب العاملي من اصل 135 دولة 
الثانية  باملرتبة  العراق  يليها  الجدول  يف  مدرجة 
وتأتي نيجريا باملرتبة الثالثة، ومن ثم تأتي سوريا 
والخامسة  الرابعة  باملراتب  واليمن  والصومال 

والسادسة عىل التوايل.
فيها  يتواجد  التي  الدول  اقل  ان  املؤرش  وبني 

االرهاب جاءت االمارات اوال ومن ثم تركمنستان 
ثانيا وتوغو ثالثا.

طالبان  حركة  “تبقى  للمؤرش  بيان  يف  وجاء 
العام  لألرواح  حصدا  األكثر  اإلرهابية  املجموعة 
تراجعت  إليها  املنسوبة  الحصيلة  أن  مع   2019
استمرت  فقد  داعش  تنظيم  أما   .%  18 بنسبة 
قوته ونفوذه بالرتاجع بعد نهاية “دولة الخالفة” 

التي أعلنتها العام 2019.
وقال املؤرش يف بيانه: إن “إفريقيا جنوب الصحراء 
من  سبع  وجود  مع  ترضرا  األكثر  كانت  الكربى 
أكثر عرش دول شهدت ارتفاعا يف عدد الضحايا، 
يف هذه املنطقة”. وقد وقع يف هذه املنطقة 41 % 
إىل  الذين سقطوا يف هجمات منسوبة  القتىل  من 

تنظيم داعش يف العالم العام املايض.
يف أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية واوقيانيا أتى 
 89( املتطرف  اليمني  إرهاب  من  األكرب  االرتفاع 

قتيال يف 2019 أي بزيادة 250 % يف 2014.

بغداد/ الزوراء:
امس  النجم،  بتال  خالد  التخطيط،  وزير  اعلن 
االربعاء، ادراج مرشوع قطار بغداد املعلق ضمن 
املوازنة االستثمارية لعام ٢٠٢١،  فيما اكد السفري 
الفرنيس ان بالده حريصة عىل تعزيز التعاون مع 
العراق، وتقديم املزيد من الدعم لجهود الحكومة 

العراقية
وذكر بيان لوزارة التخطيط تلقته “الزوراء”: ان 
وزير التخطيط، خالد بتال النجم، استقبل السفري 
الفرنيس يف بغداد، برونو أوبري، والوفد املرافق له، 
الذي ضم عددا من املسؤولني الحكوميني، ورؤساء 
جرى  انه  مبينا:  املدني.  املجتمع  من  منظمات 
خالل اللقاء بحث مجموعة من امللفات والقضايا 
ذات االهتمام املشرتك، فضال عن العالقات الثنائية 
بني البلدين يف املجاالت االقتصادية واالستثمارية 

والتجارية، وسبل تطويرها.
والخطوات  اإلجراءات  الطرفان  وتابع: كما بحث 

مستشفى  إنشاء  بخصوص  اتخاذها،  تم  التي 
من  الدويل،  املوصل  مطار  وتأهيل  العام،  سنجار 

قبل الجانب الفرنيس.
وقال وزير التخطيط، بحسب البيان: ان مرشوع 
املوازنة  ضمن  أُدرج  بغداد،  يف  املعلق  القطار 

االستثمارية لعام ٢٠٢١.
من جانبه، اكد السفري الفرنيس: ان بالده حريصة 
عىل تعزيز التعاون مع العراق، وتقديم املزيد من 
املستويني  عىل  العراقية،  الحكومة  لجهود  الدعم 
اإلنساني والتنموي. مبينا: ان الكثري من الخطوات 
واإلجراءات املهمة بشأن تنفيذ مرشوع مستشفى 

سنجار العام قد تم إنجازها.
بمرحلتني،  سيكون  املستشفى  ان  إىل:  واشار 
والعمل سيبدأ به مع مطلع العام املقبل، وستكون 
للوالدة  صالتني  إىل  باإلضافة  رسيرا،   ٢٥ سعته 
املختربات،  عن  فضال  مختلفة،  قاعات  واربع 

واملتطلبات األخرى.

تدعو رشكة املشاريع النفطية رشكات التأمني الحكومية ورشكات التأمني االهلية املسجلة بموجب قانون ديوان التأمني رقم )١٠( لسنة 
التخمينية هي  الكلفة  النفط، وأن  التابعة لوزارة  النفطية  التأمني عىل موظفي وممتلكات رشكة املشاريع  ٢٠٠٥ للمشاركة بمناقصة 
)3٥٠,٠٠٠,٠٠٠( ثالثمائة وخمسون مليون دينار فقط، وبإمكان الرشكات الراغبة بالحصول عىل نسخة من وثائق املناقصة مراجعة 
مركز الرشكة الكائن يف مقر وزارة النفط يف بغداد لقاء مبلغ قدره )١٠٠,٠٠٠( دينار )مائة الف دينار فقط( غري قابل لالسرتداد، مع 

مالحظة ما ييل:
تفاصيل وثائق التأمني املطلوبة:-

١.  وثيقة التأمني عىل املتوفني واملصابني والتي تؤدي اىل نسبة عجز كيل او جزئي والعمليات االرهابية.
٢.  وثيقة التأمني عىل أبنية الدوائر واملخازن.

3.  وثيقة التأمني عىل املواد املخزنية .
4.  وثيقة التأمني عىل الكرفانات.

٥.  وثيقة التأمني عىل النقد أثناء الحفظ.
6.  وثيقة التأمني عىل املسؤولية الشخصية.

٧.  وثيقة التأمني عىل أثاث الرشكة.
املستمسكات املطلوبة التي ترفق مع العطاء :-

١.  التأمينات االولية املطلوبة عن هذه املناقصة قدرها )١٠,٠٠٠,٠٠٠( دينار )عرشة ماليني دينار عراقي( ويجب أن تكون بشكل خطاب 
ضمان او صك مصدق صادر من مرصف عراقي معتمد باستثناء رشكات التأمني الحكومية ويوضع يف ظرف منفصل ومغلق وعليه رقم 

املناقصة واسم الرشكة.
املشاريع  لرشكة  العائد  املحلية  املقاوالت  عطاءات  صندوق  يف  وتودع  املناقصة  وثائق  يف  الواردة  تعليمات  بموجب  العطاءات  تقدم    .٢

النفطية/ قسم التوريدات والتعاقدات/ مقر الوزيرية/ بغداد.
3.  تقديم كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة للرضائب )نافذ( باستثناء رشكات التأمني الحكومية.

4.  تهمل العطاءات التي لم ترفق بها املستمسكات املطلوبة.
٥.  يتحمل من ترسو املناقصة أجور النرش واالعالن.

6.  إن آخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الثانية عرش من ظهر يوم الخميس املوافق ٢٠٢٠/١٢/١٠ ويكون مكان فتح العطاءات يف 
رشكة املشاريع النفطية/ قسم التوريدات والتعاقدات/ مقر الوزيرية/ بغداد.

٧.  وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.
املالحظات:

-  يتم تقديم العطاء يف ظرفني، وكما ييل :
-  الظرف االول :- يحتوب عىل املستمسكات املطلوبة .

-  الظرف الثاني:- يحتوي عىل العرض التجاري عىل اقساط التأمني السنوية لكل الوثائق عدد / ٨ .
-  رشكة املشاريع النفطية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

-  يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة عىل االنرتنيت .
Web site:- www.moiraq.com  -

E-mail:- scop_iraq@yahoo.com  -
                                                            املدير العام 
رشكة املشاريع النفطية
                                                          محمود عباس عيل

نود التنويه اىل أنه تم تمديد موعد 

غلق املناقصة املرقمة آنفاً والخاصة 

بالحملة االعالمية للرتويج إلضافة 

منظومات الغاز السائل للسيارات 

ليوم  الرسمي  الدوام  نهاية  اىل 

 ..  ٢٠٢٠/١١/3٠ املوافق  االثنني 

لذا اقتىض التنويه .

مع وافر االحرتام

 عيل عبدالكريم املوسوي 

املديـــر العــــام
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مجهورية العراق 
وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

)21L/2020 م / تنويه )املناقصة رقم
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حترك جديد حللحلة األزمة الليبية

تركيا حتاول إنقاذ مشروع الدبابة “ألتاي” املثري للجدل
أنقرة/متابعة الزوراء:

يتف�اوض املس�ؤولون العس�كريون 
وإدارة املشرتيات يف الحكومة الرتكية 
باإلضاف�ة إىل فرق من رشكة تصنيع 
خاص�ة مع رشك�ة كوري�ة جنوبية 
إلعادة تفعي�ل برنامج متأخر إلنتاج 
أول دبابة قتالية من الجيل الجديد يف 

البالد.
وق�ال مس�ؤول يف إدارة املشرتي�ات 
ملوقع “ديفنس ني�وز” األمريكي، لم 
تذكر هويت�ه، “واجه ه�ذا الربنامج 
تأخريات كبرية بسبب فشل الوصول 
إىل املكونات املهمة مثل املحرك وناقل 
وض�ع  يف  لس�ت  وال�درع.  الحرك�ة 
يس�مح يل بتحديد تاريخ لبدء اإلنتاج 
التسلس�ي. ك�ل م�ا أعرفه ه�و أننا 

نحاول جاهدين امليض قدما”.
وأدرج مكت�ب الرئي�س رج�ب طيب 
أردوغ�ان الع�ام املايض دباب�ة ألتاي 
كجزء من مخزون الجيش لهذا العام 

يف وثيقة حكومية.
ويف خط�اب ألقاه يف أكتوبر من العام 
امل�ايض، ق�ال إيثي�م س�انكاك، أحد 
كب�ار املس�اهمني يف مؤسس�ة “بي.

أم.يس”، التي تصّنع الدبابة ألتاي إن 
“الدباب�ة س�يتم تصنيعها يف غضون 

24 شهرا”.
ويق�ول بوراك إيج بكدي�ل، املحلل يف 
“ديفنس ني�وز”، يبدو اآلن أن التنبؤ 
ك�ان متفائال للغاية، حي�ث لم يذكر 
برنام�ج االس�تثمار 2021 للمكت�ب 
الرئ�ايس، الذي صدر يف وقت س�ابق 

ه�ذا الشه�ر، أي تلمي�ح ع�ن ألتاي، 
ناهي�ك ع�ن دخ�ول الدباب�ة مرحلة 

التشغيل.
ووفقا ملص�در مطلع ع�ى الربنامج 
م�ع  محادث�ات  ب�ي.أم.يس  أج�رت 
لح�ل  روتي�م  هيون�داي  مؤسس�ة 
بالتكنولوجي�ا  املتعلق�ة  املشك�الت 
األجنبي�ة املفق�ودة يف الدبابة ألتاي، 
والتي غالبا ما يصورها املس�ؤولون 
األتراك عى أنه�ا دبابة تركية محلية 

بالكامل.

وقامت الرشك�ة الكوري�ة الجنوبية 
س�ابقا ببن�اء أنظم�ة النق�ل الع�ام 
وعبور البوسفور يف إسطنبول وأنقرة 
وأضن�ة باإلضافة إىل أنظمة الس�كك 
إس�طنبول  يف  الخفيف�ة  الحديدي�ة 

وإزمري.
املشرتي�ات  إدارة  يف  املص�در  وق�ال 
“نأمل أن تؤدي محادثاتنا يف النهاية 
إىل ح�ل املشك�الت املتعلق�ة بحزمة 
الحرك�ة،  وناق�ل  املح�رك  الطاق�ة، 
الت�ي سنس�تخدمها يف دورة اإلنتاج 

التسلسي. ربما نتحدث عن شهرين 
آخرين من املحادث�ات قبل أن نعرف 

إىل أي طريق نتجه؟”.
ب�ي.أم.يس  أن  املص�در  وأوض�ح 
تج�ري محادثات غري مب�ارشة، من 
خ�الل هيون�داي روتي�م م�ع اثنتني 
من رشك�ات التكنولوجي�ا الدفاعية 
الكوري�ة الجنوبي�ة، وهما دوس�ان 
اللت�ان  دايناميك�س  وأس.آند.ت�ي 
تنتج�ان ناق�ل حرك�ة أوتوماتيكيا. 
ومن الناحية املثالية، ستعمل حزمة 

طاقة هاتني املؤسستني عى تشغيل 
ألتاي إذا تمّكنا من تسوية الخالفات 

ومشكالت الرتخيص.
الجنوبي�ة مشاكل  وواجهت كوري�ا 
مماثل�ة مع برنام�ج اإلنتاج الضخم 
لخزان ك�ي 2 بالك بانثر، حيث تأخر 
مشاك�ل  بس�بب  للجي�ش  نرشه�ا 
تتعل�ق باملح�رك وناق�ل الحركة وتم 
بناء أول 100 وحدة بمحرك دوس�ان 
بق�وة 1500 حص�ان وناق�ل حركة 
أوتوماتيكي خاص بمؤسس�ة “أس.

آند.تي دايناميكس”.
وبموج�ب العق�د الثاني، بدأ تس�ليم 
ولك�ن   2016 أواخ�ر  يف  الدباب�ات 
بعد فش�ل ناق�ل حرك�ة أس.آند.تي 
املتان�ة،  اختب�ارات  يف  دايناميك�س 
أعلن�ت إدارة برنامج الدفاع يف كوريا 
الجنوبية أن الدفعة الثانية ستحتوي 
ع�ى حزمة طاقة “هجين�ة” تتكون 
من مح�رك مطور محليا ونظام نقل 

حركة األملاني رينك.
وق�ال خب�ري ترك�ي مقي�م يف لندن، 
تح�دث رشيط�ة ع�دم الكش�ف عن 
هويت�ه ل�“ديفن�س ني�وز”، “كيف 
يمكن لألتراك االس�تفادة من محرك 

مثبت وناقل حركة فاشل؟”.
وكان�ت تركيا تأم�ل يف تشغيل دبابة 
ألتاي بمحرك أم.تي.يو األملاني وناقل 
الحرك�ة رين�ك، لك�ن املحادثات مع 
الرشك�ات املصنعة األملانية عى مدار 
العامني املاضيني فشلت بسبب حظر 

األسلحة الفيدرايل عى تركيا.

وتع�د أملاني�ا واح�دة م�ن ع�دد من 
الحكوم�ات األوروبي�ة الت�ي لديه�ا 
صادرات مح�دودة إىل تركيا بس�بب 
األهلي�ة  الح�رب  يف  مشاركته�ا 
الس�ورية. وهن�اك مشكل�ة مماثلة 
تتعلق بدروع ألتاي حيث كانت تركيا 
تأمل يف اس�تمرار االستعانة بالدروع 
الفرنس�ية بع�د دفعة أولي�ة من 40 
وح�دة، لك�ن التوت�رات السياس�ية 
األخرية بني الدولت�ني بشأن التنقيب 
ع�ن النف�ط والغاز قبال�ة قربص قد 

عرضت هذه الخطة لخطر اإللغاء.
وق�ال املص�در املطل�ع ع�ى برنامج 
منتص�ف  إىل  يع�ود  ال�ذي  ألت�اي، 
تس�عينات القرن امل�ايض ولم توافق 
عليه الحكوم�ة إال يف نوفمرب 2018، 
إن ال�درع س�يتم اآلن إنتاج�ه محليا 
يف إطار رشاكة ب�ني القطاعني العام 
الرشك�ة  تك�ون  وبه�ذا  والخ�اص. 
هزمت الرشكة أوتوك�ار، التي كانت 
قد أنتجت بالفعل أربعة نماذج أولية 

من ألتاي بموجب عقد حكومي.
ويتضم�ن العق�د إنتاج دفع�ة أولية 
م�ن 250 وح�دة، ودعما لوجيس�تيا 
املتعاقد  للعمر االف�رتايض، وإنش�اء 
الخزانات  أنظم�ة  ملرك�ز تكنولوجيا 
وتشغيله. وكجزء من العقد، ستقوم 
رشك�ة بي.أم.يس بتصمي�م وتطوير 
وإنتاج خزان مزود بوحدة التحكم يف 

الحرائق ذاتي القيادة.
وين�ص العقد ع�ى أن خ�زان ألتاي 
األول س�يخرج من خ�ط التجميع يف 

غضون 18 شهرا، وقد انتقدت أحزاب 
املعارضة يف الربملان الحكومة بسبب 
التأخ�ري، لك�ّن مس�ؤويل املشرتيات 
يقولون إن تلك املدة ستطبق بعد بدء 

إنتاج الوحدة األوىل.
وينقس�م برنامج ألتاي إىل مرحلتني، 
تغطي املرحلة األوىل الوحدات ال�250 
األوىل، بينما تتضم�ن املرحلة الثانية 
اإلصدار املتقّدم من الخزان. وتخطط 
تركيا أيضا إلنتاج أل�ف دبابة ألتاي، 

سيليها نموذج ذاتي القيادة.
الصفق�ة ج�دال سياس�يا،  وأث�ارت 
الس�يما بعد أن أّجرت إدارة أردوغان 
مجانا مصنع دبابات وأبراجا مملوكة 
للجيش بجانب بحر مرمرة إىل بي.أم.

يس مل�دة 25 عاما. ويف املقابل حركت 
الخط�وة صيح�ات محاب�اة األقارب 
واملحس�وبية، حي�ث ك�ان املس�اهم 
يف رشكة، س�انجاك، عض�وا بارزا يف 

حزب العدالة والتنمية.
وش�كك أوزغور إكيس، محلل دفاعي 
مستقل، يف اختيار تخصيص مصنع 
ع�ن طريق البح�ر إلنت�اج الدبابات. 
وق�ال “يف حال�ة الح�رب، يمك�ن أن 
يكون مصنع ألتاي هدفا سهال لنريان 
العدو. كان م�ن املمكن تخطيط هذا 
الربنام�ج بشك�ل أفض�ل بكثري من 

وجهة نظر اسرتاتيجية”.
ومع ذلك، أضاف إكيس “هناك إرصار 
س�يايس عى إدخال دباب�ات ألتاي يف 
مخ�زون الجي�ش. وعاج�ال أم آجال، 

سيبدأ اإلنتاج”.

بايدن: والييت لن تكون مبثابة والية ثالثة ألوباما

تونس/ميدل ايست اونالين:
تشهد عدد من الجهات املحرومة تصاعدا 
للتحركات االحتجاجية الرافضة للتدهور 
االقتصادي وتفيش البطالة وتنامي الفقر 
حي�ث عمد متظاهرون اىل االعتصام امام 
حقول نفطي�ة وعرقلة االنتاج يف املناطق 

الصناعية.
و تتزاي�د التظاه�رات مؤخ�را يف املناطق 
املحروم�ة يف جن�وب تون�س ووس�طها 
الغرب�ي للمطالب�ة بتوفري ف�رص العمل 
واالستثمارات ولدعوة الحكومة إىل الوفاء 

بوعودها.
وتأت�ي التحرك�ات االحتجاجي�ة بعدم�ا 
يف  )جن�وب(  تطاوي�ن  س�كان  توّص�ل 
أعقاب أش�هر من إعاقته�م إنتاج النفط 
يف الصح�راء، إىل اتفاق مع الحكومة التي 
تعّه�دت يف الس�ابع من ترشي�ن الثاني/
نوفمرب توف�ري فرص عمل وأرصدة مالية 

لتمويل مشاريع يف هذه الوالية.
وبعد مرور يومني عى االتفاق قال رئيس 
ال�وزراء هش�ام املشي�يش إن النهج الذي 
“ت�م اعتم�اده يف تطاوي�ن والقائ�م عى 
الحوار سيعمم عى كافة الواليات خاصة 

منها املتأخرة يف سلم التنمية”.
وتون�س التي فاقمت الجائحة صعوباتها 
قياس�يا  تراجع�ا  س�ّجلت  االقتصادي�ة، 
بنس�بة س�بعة باملئ�ة يف إجم�ايل ناتجها 
املحي، وتتوّقع عجزا قياس�يا يف موازنتها 

للعام 2020.
وبعدما ش�كل اتفاق تطاوين حافزا لهم، 
يتظاه�ر من�ذ تس�عة أي�ام ع�رشات من 
س�كان القرصين الواقعة يف وس�ط غرب 

البالد امام حقل الدوالب النفطي.
ويشارك يف التحرك محتجون من مختلف 
الفئات العمرية، وهم يطالبون خصوصا 
اس�تثمارات  وبتنفي�ذ  وظائ�ف  بتوف�ري 
موعودة من أجل تحس�ني الحياة اليومية 

لسكان هذه املنطقة املهّمشة.
وتمكن�وا بالضغوط التي مارس�وها من 
وق�ف اإلنتاج يف الحق�ل، وفق ما أفاد وايل 

القرصين عادل املربوك.
ودع�ا املربوك إىل االس�تعانة بخ�رباء من 
أجل “إيجاد سبل جديدة لتحسني ظروف 
معيشة الس�كان”، مش�ددا عى أن معدل 
البطال�ة املحي بل�غ 40 باملئة، أي ضعف 

املعّدل املسّجل عى الصعيد الوطني.

ويف قابس الواقع�ة يف جنوب رشق البالد، 
يعتص�م املئ�ات منذ أي�ام أم�ام املناطق 

الصناعية يف املدينة.
وقطع املحتجون عددا من الطرق وأعاقوا 
األنشطة الصناعية، بحسب وسائل إعالم 
محلي�ة ووفق أحد منظم�ي التحرّك الذي 
ندد ب�”إهمال الس�لطات التي لم تِف بأي 

وعد”.
ويطال�ب املحتج�ون خصوص�ا بتأم�ني 
املدين�ة  رشك�ات  يف  للشب�ان  وظائ�ف 

وباستثمارات وتدابري ملكافحة التلوث.
وتعاني املدينة تلوثا حادا بس�بب تحويل 
مادة الفوسفات املستخرجة غربا، والتي 
تس�بب تلوثا بس�بب عدم تنفيذ مرشوع 
يق�يض بنقل وح�دات إنتاج معم�ل تابع 
للمؤسس�ة العام�ة “املجم�ع الكيميائي 

التونيس”.
وأدت االحتجاج�ات اىل تعطل إنتاج الغاز 
ومنع مرور ش�احنات نق�ل قوارير الغاز 
املنزلية مع اقرتاب فصل الشتاء ما تسبب 

يف أزمة غاز يف الجنوب.
وأم�ام األزمة التي تعيشه�ا البالد حذرت 
عدة أط�راف سياس�ية من تح�ول البالد 
اىل دولة فاش�لة وغري قادرة عى مواجهة 

االضطرابات.
ودع�ا رئي�س الربمل�ان راش�د الغنويش يف 
ترصي�ح للقن�اة الوطني�ة االوىل الثالثاء، 
إىل عق�د حوار وطني ش�امل للتوافق عى 
جمي�ع القضايا السياس�ية واالجتماعية 

واالقتصادية واألولويات الوطنية.
وطال�ب الغنويش بحزام س�يايس اوس�ع 
لدعم الحكوم�ة يف مواجهة االحتجاجات 
املتصاعدة الرافض�ة للتدهور االقتصادي 
داعيا اىل مصالحة سياسية شاملة تنهي 

ملفات املايض.
والغن�ويش لي�س اول م�ن دع�ا اىل حوار 
وطني حيث دعت احزاب معارضة كالتيار 
الديمقراط�ي وحرك�ة الشع�ب اىل حوار 
وطني تش�ارك في�ه املنظم�ات الوطنية 
الجمهوري�ة  واالح�زاب برعاي�ة رئي�س 
قيس س�عيد تتناول يف االس�اس املشاكل 

االقتصادية.
ويعترب فصل الشت�اء فصل االحتجاجات 
ب�دون منازع يف تون�س حيث اندلعت فيه 
اغلب التحركات واالحتجاجات الشعبية يف 

تاريخ البالد الحديث ومنها ثورة 2011.

تونس تواجه موجة جديدة
 من االحتجاجات

واشنطن/ متابعة الزوراء:
ق�ال الرئيس األمريك�ي املنتخب جو 
بايدن، إن واليته الرئاس�ية لن تكون 
بمثابة والية ثالثة للرئيس الس�ابق 
باراك أوباما، الذي ك�ان بايدن نائبا 
له، وذل�ك “ألننا أم�ام عالم مختلف 
تمام�ا عم�ا ك�ان يف عه�د أوبام�ا 
وترمب”، كم�ا قال يف ترصيح لقناة 

“إن بي يس” NBC األمريكية.
وأض�اف أن “الرئي�س ترم�ب غ�رّي 
املشهد”، وأن الوضع كان عبارة عن 
“أمريك�ا لوحده�ا” ولي�س “أمريكا 

أوال” خالل فرتة رئاسة ترمب.
وواجه باي�دن انتقادات حادة بعدما 
أعل�ن ع�ن نيت�ه تعي�ني أش�خاص 
كانوا يف إدارة الرئيس الس�ابق باراك 

أوباما.
وأعل�ن بايدن عن أعضاء رئيس�يني 
يف إدارته املقبل�ة، حيث أعلن اختيار 
أنتون�ي بلينك�ني وزي�را للخارجية، 
وزي�را  مايورك�اس  وأليخان�درو 
لألمن الداخي، وأفري�ل هينز مديرًة 

للمخابرات الوطنية.
لين�دا  اختي�ار  باي�دن  ق�رر  كم�ا 
توم�اس غرينفيلد كس�فرية لبالده 
يف األمم املتحدة، و”جيك سوليفان” 
القوم�ي، ووزيِر  كمس�تشار لألمن 
ك�ريي  ج�ون  األس�بق  الخارجي�ة 

كمبعوٍث رئايس للمناخ.
م�ن جانبها ح�ددت نائب�ة الرئيس 
األمريك�ي املنتخ�ب كام�اال هاريس 
أبرز تحدي�ات اإلدارة املقبلة، مؤكدة 
أنها ستسعى إلعادة بناء املؤسسات 
األمريكي�ة من أج�ل مواجه�ة هذه 

التحديات.
يأتي ذلك فيما أكد بايدن أن الواليات 
املتحدة س�تأخذ دور القيادة العاملية 
يف املحي�ط اله�ادئ واألطل�يس، ولن 

يك�ون له�ا دور يف النزاع�ات غ�ري 
الرضورية.

وق�ال بايدن إن الوالي�ات املتحدة لن 
تضطل�ع ب�دور يف ح�روب ال داع�ي 
لها، وذلك يف معرض تقديمه لفريقه 

لألمن القومي.
واس�تعرض بايدن مالمح سياس�ته 
الخارجية التي تس�تند إىل تويل بالده 
دورا قياديا عامليا وتعزيز التحالفات 

يف منطقة آسيا واملحيط الهادي.
وأضاف بايدن، املرشح الديموقراطي 
باالنتخاب�ات  ف�وزه  أعل�ن  ال�ذي 
الوالي�ات  أن  األمريكي�ة،  الرئاس�ية 
املتحدة جاهزة لقي�ادة العالم، وأنه 
يق�دم فريق�ا “يحاف�ظ ع�ى أم�ن 
وس�المة الواليات املتحدة وشعبها.. 
إدارة مس�تعدة ملواجه�ة خصومها 

دون رفض حلفائها”.
وق�ال: “يس�عدني تلق�ي تأكيد من 
وكال�ة األم�ن الع�ام إلج�راء انتقال 

حت�ى  للس�لطة  وس�لمي  س�لس 
تتمكن فرقنا من االستعداد ملواجهة 
التحديات املطروحة: للس�يطرة عى 
الوباء، وإع�ادة البناء بشكل أفضل، 

وحماية السالمة واألمن”.
كما قال الرئي�س األمريكي املنتخب 
بأنه ورغم مصادقة واليات أمريكية 
ع�ى النتائج وبدء العملية االنتقالية 
إال أن الرئيس ترمب يرفض االعرتاف 

بنتائجها.
وأك�د باي�دن أن “أنتون�ي بلينك�ني 
س�يعيد الثق�ة يف وزارة الخارجي�ة، 
وس�يعمل عى إعادة عالقات أمريكا 

الخارجية”.
أن  املنتخ�ب  الرئي�س  وأعل�ن 
“مايورك�اس س�يتوىل وزارة األم�ن 

الداخي”.
املتح�دة  “الوالي�ات  أن  إىل  وأش�ار 
س�تكون آمنة مع ت�ويل آفريل هينز 

إدارة املخابرات”.

وكشف بايدن أنه “سيكون للواليات 
املتح�دة وألول م�رة مس�ؤول ع�ن 
املن�اخ”، مضيف�اً أن “ج�ون كريي 
ك�ان ل�ه دور يف التوص�ل التفاقي�ة 

باريس للمناخ”.
وذك�ر الرئي�س املنتخ�ب أن “جي�ك 
مس�تشارا  س�يكون  س�وليفان 
أن  ي�درك  وه�و  القوم�ي،  لألم�ن 
األم�ن االقتصادي هو أس�اس األمن 

الوطني”.
وأش�ار إىل أن “ليندا توماس تس�مى 
س�فرية الشعب، وستكون مندوبتنا 
يف األم�م املتح�دة، وه�ي عمل�ت يف 

مناطق مختلفة من العالم”.
ويف كلم�ات الحق�ة، ق�ال مرش�ح 
بايدن ل�وزارة الخارجية: “ال يمكننا 
حل مشاكل العالم بمفردنا ونحتاج 

لتعاون الجميع”.
فيم�ا تعه�د مرش�ح بايدن ل�وزارة 
األمن الداخ�ي “بالعمل بكل جد من 

أجل أمن األمريكيني”.
وشددت مرشحة بايدن لألمم املتحدة 
ع�ى أن “التعددي�ة والدبلوماس�ية 

األمريكية عادت”.
ومن جانب�ه، قال كريي: “س�نعمل 
ع�ى خطة جريئ�ة ملكافح�ة التغري 

املناخي”.
الدف�اع  وزارة  أعلن�ت  والثالث�اء، 
األمريكية بأنها ستبدأ فورا التنسيق 
مع الفريق االنتقايل للرئيس املنتخب 
بايدن لتوفري كامل خدمات ودعم ما 

بعد االنتخابات.
األمريك�ي  الرئي�س  ورّح�ب فري�ق 
الرئي�س  بق�رار  باي�دن،  املنتخ�ب، 
ترم�ب الس�ماح إلدارت�ه بالحصول 
عى التموي�ل الفيدرايل ال�الزم للبدء 
اإلدارة  إىل  الس�لطة  نق�ل  بعملي�ة 
الديمقراطية املقبلة، معترباً الخطوة 
رضوري�ة لحص�ول انتق�ال س�لس 

وسلمي للسلطة”.
وأكد بيان ص�در عن املدير التنفيذي 
االنتق�ايل لحمل�ة باي�دن يوهان�س 
أبراهام، فوز بايدن وكاماال هاريس 
ل�إدارة  يوّف�ر  م�ا  االنتخاب�ات،  يف 
القادمة املوارد والدعم الالزم إلجراء 

انتقال سلس وسلمي للسلطة.
يع�ّد  الق�رار  أن  البي�ان  وأض�اف 
خط�وة رضوري�ة للب�دء يف معالجة 
الوالي�ات  تواج�ه  الت�ي  التحدي�ات 
املّتح�دة، بم�ا يف ذلك الس�يطرة عى 
ف�ريوس كورون�ا وإع�ادة االقتصاد 
إىل املسار الصحيح، موضحاً أن هذا 
القرار النهائي هو إجراء إداري لبدء 
عملية االنتقال رس�مياً مع الوكاالت 
الفيدرالي�ة، س�تليه اجتماعات بني 
الطرفني ملناقشة االستجابة للوباء، 
والحصول عى حساب كامل ملصالح 

األمن القومي األمريكي.

عقيلة صاحل يلتقي الفروف يف موسكو ودعوات لتثبيت وقف إطالق النار
موسكو/متابعة الزوراء:

 خ�الل اس�تقباله رئي�س مجل�س النواب 
الليب�ي عقيلة صالح، أكد وزي�ر الخارجية 
الرويس س�ريغي الفروف أن هناك تحس�ناً 
يف مجري�ات األح�داث الت�ي يشهدها امللف 
الليبي.وأض�اف الف�روف أن هن�اك أم�وراً 
إيجابي�ة كث�رية يف ليبيا، حي�ث يبقى وقف 

إطالق النار صامدا لفرتة طويلة.
كما أش�اد الفروف بسعي عقيلة صالح ألن 
تشم�ل التس�ويُة كاف�ة القوى السياس�ية 
الرئيس�ية، وكافَة أقاليم ليبيا، مشرياً إىل أن 

ذلك هو موقف روسيا أيضا.
وكان املس�تشار عقيلة صالح وصل مساء 
اول ام�س الثالث�اء إىل العاصمة الروس�ية 
موسكو يف زيارة رسمية بناًء عى دعوة من 
السلطات الروسية، لبحث مسارات تسوية 

األزمة الليبية.
وذك�ر عبدالله بلحي�ق، املتحدث الرس�مي 
باس�م مجل�س الن�واب الليب�ي، أن رئيس 
مجل�س الن�واب اس�تهل زيارت�ه ملوس�كو 

بلق�اء وزي�ر الخارجي�ة ال�رويس الفروف، 
لبحث تطورات األوض�اع يف ليبيا واملنطقة، 
وُس�بل إنهاء األزمة الليبي�ة ودور املجتمع 
الدويل والسلطات الروس�ية يف إنهاء األزمة 

يف ليبيا.
الليب�ي  الربمل�ان  أعض�اء  اتف�ق  وتزامن�ا، 
املجتمع�ني يف مدين�ة طنج�ة املغربية عى 

عقد جلسة رسمية موّحدة وكاملة النصاب 
يف مدينة غدام�س يتم فيها التفاوض حول 
بقي�ة النق�اط الخالفية، وذلك للمس�اهمة 
يف إنجاح عملية التس�وية السياس�ية التي 

تقودها األمم املتحدة.
وش�ارك أكثر من 100 نائ�ب ليبي، االثنني 
املايض، يف جلس�ة رس�مية، بمدينة طنجة، 

وناقش�وا س�بل توحي�د صفوفه�م وإنهاء 
ومه�ام  دور  تفعي�ل  وإع�ادة  االنقس�ام، 
الترشيعي�ة اس�تعدادا للمرحلة  املؤسس�ة 

املقبلة.
ويأت�ي ذلك قب�ل اجتماع مرتق�ب ألعضاء 
الربملان الليب�ي يف القاهرة خالل أيام لبحث 

األزمة.
ووجه الدكتور عي عبدالعال، رئيس الربملان 
املرصي، دعوة للمستشار صالح، لالجتماع 
بمقر مجلس الن�واب املرصي، مع عدد من 
النواب الليبيني من أج�ل إعادة االلتئام بني 

جميع النواب يف جميع أنحاء ليبيا.
وس�يبحث الجانب�ان التواف�ق ع�ى ع�دد 
م�ن الثواب�ت واملعايري الت�ي يتطلبها الحل 

السيايس لألزمة الليبية الراهنة.
وأك�د رئيس برمل�ان مرص أنه س�يتم بحث 
ع�دد م�ن الثواب�ت واملعايري الت�ي يتطلبها 
الح�ل الس�يايس لألزم�ة الليبي�ة الراهنة، 
مؤك�دا وقوف مرص خل�ف الليبيني لتجاوز 
محنتهم الحالية ولتحقيق تطلعاتهم لدولة 

مدنية ديمقراطية حديثة.

بعد تأخره بسبب فشل الوصول للمكونات املهمة
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بغداد/ الزوراء:
أعلن وزي�ر الصحة، حس�ن التميمي، امس 
األربع�اء، ص�دور املوافقات الس�ترياد لقاح 
كورون�ا ح�ال إق�راره من منظم�ة الصحة 
العاملية، فيما أش�ار إىل أن اللجنة املش�ركة 
املش�كلة م�ع نقاب�ة الصيادلة مس�تمرة يف 

مراحل وضع تسعرية محددة لألدوية.
وق�ال التميمي، بحس�ب الوكالة الرس�مية: 
إن »اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية 
أقرت التخصيص املايل السترياد لقاح كورونا 
حسب س�عره املقرر حال اعتماده من قبل 
الصحة العاملية واملبال�غ متوفرة لدى وزارة 

املالية«.
وأض�اف أن »هنال�ك زي�ادة بع�دد ح�االت 
اإلصابة يومياً بسبب تهاون بعض املواطنني 
وعدم االلتزام بالتعليمات الصحية«، مشريا 
إىل أن »الوزارة لديها معطيات وتراقب بشكل 
يومي مع دول العالم، وكذلك من خالل لجنة 

الخرباء ملناقشة املوقف الوبائي«.
وأشار إىل أن »الوضع الصحي تحت السيطرة 

وال�وزارة اس�تطاعت توف�ري األرسة ومادة 
األوكس�جني، عالوة ع�ى العالج�ات«، الفتا 
إىل »وج�ود زي�ادة يف ع�دد الفحوص�ات مع 

انخفاض درجات الحرارة«.
وأكد الحاجة إىل »التعاون من قبل املواطنني 

والجه�ات املعنية بااللت�زام بالتعليمات من 
أجل املحافظة عى املنجزات املتحققة«، الفتا 
إىل أن »العراق من الدول الس�باقة وبإش�ادة 
كل دول العال�م ومنظم�ة الصح�ة العاملي�ة 

باإلجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة«.

وكش�ف التميمي عن »تطبيق وزارة الصحة 
املح�الت  أصح�اب  ع�ى  الغرام�ة  بف�رض 
واملوالت واألس�واق غري امللتزمة باإلجراءات 

الوقائية«.
وأوض�ح أن »جمي�ع املؤسس�ات الصحي�ة 
عادت إىل تقدي�م الخدمات وإجراء العمليات 
للم�رىض واس�تقدام الف�رق األجنبي�ة التي 
أجرت مئ�ات العمليات داخل العراق«، معلنا 
»توف�ري أكث�ر م�ن 4000 رسي�ر وأكثر من 
60 مرك�زا، ع�الوة ع�ى أن 33 مركزا تحت 

اإلنجاز«.
وب�ني أن »وزارة الصح�ة أرس�لت 60 حالة 
خ�ارج الع�راق، وتبح�ث م�ع دول متقدمة 
كإس�بانيا وإيطالي�ا وأخ�رى عربية لغرض 
إرسال املرىض الذين تتطلب حاالتهم التدخل 

الجراحي يف الخارج«. 
من جانب اخر، أشار التميمي إىل أن »اللجنة 
املش�ركة املش�كلة م�ع نقاب�ة الصيادل�ة 
مس�تمرة يف مراحل وضع تس�عرية لألدوية 

ووضع اللواصق الخاصة«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، 
ام�س األربع�اء، أن املحافظ�ة ولغرض 
ح�ل ازم�ة الس�كن هي�أت 1600 دونم 
يف منطق�ة اللطيفي�ة يمك�ن فرزها اىل 
10 آالف وح�دة س�كنية لتوزيعه�ا بني 
الرشائح املشمولة من موظفني وشهداء 
وارام�ل وغريه�ا من الفئات املس�تحقة 

لالرايض.

علي�ه  اطلع�ت  بي�ان  يف  العط�ا  وق�ال 
فاتح�ت  “املحافظ�ة  إن  »ال�زوراء«: 
دائ�رة التس�جيل العقاري إلع�داد ارقام 
البلدي�ة  باس�م  وتس�جيلها  ل�الرايض 
لتكون جاه�زة للتوزي�ع«، مضيفا »ان 
مديرية بلدية اللطيفية ستقوم بتسوية 
وتعديل االرايض، وقامت بالتنس�يق مع 
دائرة التس�جيل العق�اري لتثبيت حدود 
املقاطعة مع محافظة بابل لبدء عملية 

الفرز”.
وأضاف انه “س�يتم فرز اراض بأقضية 
ونواٍح اخ�رى بمناطق الرش�يد واملدائن 
والنهروان، وسيتم ش�مولها بالخدمات 
وامل�دارس واملراك�ز الصحي�ة، اىل جانب 
الش�وارع والط�رق لتك�ون بمثابة مدن 

سكنية متكاملة”. 
م�ن جانب اخر، أك�دت محافظة بغداد، 
ام�س األربع�اء، ان ق�رار 315 الخاص 

بتثبي�ت العق�ود واالج�راء اليومي�ني ال 
يمك�ن تنفيذه اىل ما بعد اق�رار املوازنة 

العامة للدولة لعام 2021.
وقال مدير بلديات محافظة بغداد، يارس 
القرييش، يف بيان اطلعت عليه »الزوراء«: 
ان “املحافظة، ويف اطار جهودها لتنفيذ 
ق�رار مجلس ال�وزراء رقم 315 لس�نة 
2019 املتضمن تثبي�ت موظفي العقود 
واالج�راء اليومي�ني، وجه�ت كتاب�ا اىل 

وزارة املالية لغ�رض تخصيص درجات 
وظيفية ومبالغ الزمة للقيام بذلك”.

وأض�اف أن “وزارة املالي�ة اكدت ان هذا 
الق�رار ال يمك�ن تنفي�ذه إال بع�د اقرار 
للدول�ة لع�ام 2021،  العام�ة  املوازن�ة 
مش�ريا اىل ان “املحافظة اولت هذا امللف 
اهمية بالغة الستحصال هذه الرشيحة 
عى حقوقه�م الالزمة واالس�تفادة من 

خربتهم يف ادارة املشاريع املختلفة”. 

بغداد/ الزوراء:
برعاي�ة مع�ايل وزي�ر التعلي�م الع�ايل والبحث 
العلم�ي، الدكت�ور نبي�ل كاظم عب�د الصاحب، 
وارشاف االس�تاذ الدكتور وع�د محمود رؤوف، 
رئي�س جامعة تكري�ت، ومتابع�ة مبارشة من 
قب�ل االس�تاذ املس�اعد الدكت�ور ارساء برهان 
الدين عب�د الرحمن، عميد كلي�ة الربية للعلوم 
االنس�انية، اقيم املؤتمر ال�دويل العلمي العارش 
لكلي�ة الربي�ة للعلوم االنس�انية وال�ذي حمل 
ش�عار )اتجاه�ات العلوم االنس�انية وتحوالت 
الع�ر(، وجرت مراس�يم االفتت�اح عى قاعة  
الخوارزم�ي يف جامعة تكري�ت، وبحضور عدد 

كبري من الباحثني.
وق�ال رئي�س جامع�ة تكري�ت، الدكت�ور وعد 
محم�ود رؤوف، يف كلمة االفتت�اح: »ان املؤتمر 
س�يوفر فرص�ة للباحث�ني لالطالع ع�ى وضع 
العلوم االنسانية واالجتماعية يف ظل ما تعيشه 
العلوم املختلفة من تغريات، خاصة يف ما يتعلق 
باالتجاهات املعارصة يف الدراس�ات االنس�انية 
والعلمية عى اخت�الف انواعها، وما توفره من 
افكار يمكن ان تس�هم يف خدم�ة املجتمع وحل 

مشكالته، وهذه هي الغاية االسمى للعلم«.
ويهدف املؤتمر، الذي تستمر اعماله ليومني، اىل 
النظر للقضايا واملوضوعات الربوية واالنسانية 

واالجتماعية نظرة معارصة واستعراض الرؤى 
ب�ني الباحثني، ومحاولة تقريبه�ا من اجل بناء 
فكر جديد للبحث العلم�ي القائم يف االتجاهات 
الحديث�ة، وايجاد فضاءات لالنتق�اء والتباحث 
حول املشكالت الربوية واالنسانية واالجتماعية 
املعارصة، وكيفي�ة التعامل معه�ا، وابراز دور 
العل�وم االنس�انية والربوي�ة واالجتماعي�ة يف 
معالجة القضايا واملشكالت املعارصة، وتفعيل 

التعاون بني الباحثني واالكادميني يف الجامعات 
العراقي�ة والعربي�ة والعاملي�ة، وم�د جس�وره 

وتعزيزه حرصا عى تطوير املعرفة االنسانية 
وضم املؤتمر س�تة محاور، ه�ي محور اللغات 
واالداب واملح�ور التاريخ�ي واملح�ور الجغرايف، 
واملح�ور الرب�وي والنف�ي واملح�ور الدين�ي 
والفلس�في وأخريا املحور الفن�ي والثقايف. كما 

شهد املؤتمر مشاركة دولية متميزة.

بغداد/ الزوراء:
اعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية، عادل 
الركابي، امس األربعاء، عن إطالق وجبة جديدة 

من القروض للعاطلني الشهر املقبل.
وقال الركابي يف تري�ح صحفي: إن “الوزارة 
س�تطلق وجبة جديدة من القروض للمسجلني 
يف قاع�دة البيانات كعاطلني عن العمل وبمعدل 
5 إىل 6 االف ق�رض”، مبين�ا ان “قيمة القرض 

تبلغ 8 ماليني دينار من دون فوائد«.
وأض�اف الركاب�ي ان “ال�وزارة لديه�ا قروض 
أخرى عى برنامج حاضن�ات األعمال من دون 
فوائد”، الفت�ا اىل ان الراغب�ني بالتقديم املبارش 
اىل ال�وزارة يتطلب منهم تقدي�م فكرة مرشوع 

ابتكاري وفق الضوابط املوضوعة”. 
من جهة متصلة، وجهت وزارة العمل والشؤون 
االجتماعي�ة، ام�س األربعاء، اقس�امها املعنية 
بإجراء مقاطعة بيانات املتقدمني عى القروض 
املي�رة اس�تعدادا إلع�الن املس�تحقني ضمن 

الدفعة 29.
وق�ال مدي�ر دائ�رة العم�ل والتدري�ب املهن�ي 
بال�وزارة، رائد جب�ار باهض، يف بي�ان اطلعت 
علي�ه »ال�زوراء«: ان�ه “ت�م التوجيه ملنتس�بي 

اقس�ام القروض وتقنية املعلوم�ات والصيانة 
الكام�ل  الف�رز  عملي�ة  بإنج�از  والخدم�ات 
للمشمولني بالقروض امليرة وتكثيف الجهود 

إلعالن اسماء الدفعة 29”.
وأض�اف باه�ض ان “العملي�ة تضمن�ت ف�رز 
ومقاطعة بيانات املتقدمني لضمان الش�فافية 
يف اختي�ار املش�مولني املس�تحقني”، الفت�ا اىل 

“اس�تمرار الفرز االلكرون�ي وانجاز املعامالت 
املروجة وارشفة معامالت املقرضني«.

يذك�ر ان وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة 
كانت قد وجهت موظفي دائرة العمل والتدريب 
املهن�ي بالدوام خ�الل يومي الجمعة والس�بت 
إلكم�ال معام�الت املتقدم�ني ع�ى الق�روض 

امليرة. 

كشفت عن غرامات ضد احملالت املخالفة لإلجراءات الوقائية

أصدرت توضيحا جديدا بشأن تثبيت العقود واألجراء اليوميني

الصحة تعلن صدور املوافقات السترياد لقاح »كورونا« حال إقراره 

حمافظة بغداد تعلن 10 آالف وحدة سكنية لتوزيعها بني الشرائح املشمولة

جامعة تكريت تقيم املؤمتر الدولي العلمي العاشر مبشاركة دولية

بغداد/ الزوراء:

دع�ت لجن�ة امل�رأة واالرسة والطفول�ة النيابية، ام�س االربع�اء، اىل االرساع يف 

اق�رار قانون الحد من العنف االرسي، فيما طالبت الحكومة واملنظمات املعنية 

بحقوق اإلنس�ان والوقفني السني والش�يعي ورجال الدين اىل التنسيق والعمل 

املش�رك ملعالجة اس�باب تفيش ظاهرة العن�ف االرسي وخصوصا بعد جائحة 

كورونا.

وذكر بيان للجنة بمناس�بة اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة: ان »الوقت 

ق�د حان إلقرار قانون الحد م�ن العنف االرسي يف ظل االزدياد الخطري وحوادث 

العنف املؤملة والعديدة التي ازدادت بشكل كبري بعد جائحة كورونا«.

ونبهت اللجنة، بحس�ب البيان، اىل ان »تكرار ح�االت العنف االرسي التي اودت 

بحي�اة العديد من ابناء االرسة الواحدة امر يبعث عى القلق، ويؤرش وجود خلل 

كبرب يف العالقات والروابط االرسية الهشة، وتكشف عن نقاط تحتاج اىل دراسة 

لوضع الحلول الناجحة والفاعلة لحماية االرسة واملرأة«.

واش�ارت اللجن�ة اىل انه�ا »تحرك�ت بقوة من�ذ توليها مه�ام العم�ل الرقابي 

والترشيع�ي للح�د م�ن ح�االت العن�ف االرسي بمختل�ف اش�كالها والحد من 

تداعياتها من خالل عق�د االجتماعات والزيارات واللقاءات مع الجهات املعنية 

الحكومي�ة وغ�ري الحكومية إليج�اد حلول رسيعة ملنع العن�ف االرسي، ووقف 

االنهي�ار يف منظومة االرسة التي س�يؤدي اىل تبعات خط�رية عى االرسة واملراة 

والطفل«.

ودعت اللجنة مجلس القضاء األعى اىل »املشاركة الفاعلة يف تحقيق هذا الهدف 

العظي�م باعتباره الس�لطة القضائي�ة التي بإمكانه�ا ان ت�ؤدي دورا بارزا يف 

التصدي لهذه القضية الحساسة يف ظل ما تمر به البالد من تحديات اقتصادية 

وصحية وسياسية القت بظاللها عى املراة واالرسة عموما«.

وطالب�ت اللجن�ة الحكومة ب� »تش�كيل لجنة مختصة تضم مستش�ارين من 

الجهات املعنية من وزارات املالية والنفط والصحة وبقية الجهات الحكومية من 

االوقاف والشؤون الدينية إليجاد حلول اقتصادية عاجلة لالسباب الشائعة التي 

تقف خلف العتف، وابرزها العامل االقتصادي مع بقية العوامل النفسية«.

بغداد/ الزوراء:
أك�دت لجن�ة الزراع�ة واملي�اه وااله�وار 
النيابية، امس األربعاء، ان توقعات طقس 
الش�تاء الح�ايل تش�ري إىل موس�م امطار 
وفري يجب االس�تفادة منه وب�كل الطرق 

املمكنة.
وق�ال رئيس اللجنة، س�الم الش�مري، يف 
بي�ان تلقت »ال�زوراء« نس�خة من�ه: ان 
“وزارة امل�وارد املائية اعلنت اس�تعدادها 
ملواجهة اي زي�ادة متوقعة يف كمية املياه 
بمل�ئ الس�دود والبح�ريات دون االرضار 

باالرايض الزراعية واكتاف األنهار”.

وبمعاون�ة  ال�وزارة  “ع�ى  ان  واض�اف 
الجه�ات املعني�ة العمل عى فت�ح قنوات 
او مج�رى مي�اه اضافي�ة م�ن النهري�ن 
وافرعهم�ا يف جنوب البالد بش�كل خاص 
لتري�ف اي زيادة مهما كانت اىل االهوار 

لالستفادة منه”.
وش�دد الش�مري بالق�ول: “ال تري�د أب�دا 
م�ن  املؤل�م  ملاضيه�ا  االه�وار  تع�ود  ان 
جف�اف وحرمان، بل االبق�اء عى واقعها 
ومس�تقبلها كوجهة س�ياحية مهمة تدر 
ع�ى الب�الد اي�رادات اضافي�ة اضاف�ة ملا 

تمتلكه من ثروة سمكية كبرية”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الربية، امس األربعاء، ش�مول مراحل السادس االبتدائي، الثالث املتوسط، 

السادس االعدادي، بأداء امتحانات الدور الثالث، للعام الدرايس 2019 – 2020.
وذكرت الوزارة يف بيان صحفي إنه »بناًء عى ما جاء يف موافقة مجلس الوزراء يف جلسة 
ي�وم الثالثاء املوافق ال�24 من ش�هر ترشين الثاني لعام 2020، فإن املراحل املش�مولة 
ب�إداء امتحانات ال�دور الثال�ث، هم )الس�ادس االبتدائي، الثالث املتوس�ط، الس�ادس 

االعدادي(، للعام الدرايس 2019 – 2020«.
وكان مجل�س ال�وزراء قد وافق، الثالثاء، ع�ى إجراء امتحانات ال�دور الثالث للصفوف 

املنتهية.

جلنة املرأة تدعو لإلسراع يف إقرار 
قانون احلد من العنف األسري

دعوة برملانية لتصريف مياه األمطار 
بقنوات خاصة إىل األهوار

الرتبية توضح قرار جملس الوزراء يف 
إجراء الدور الثالث 

بغداد/ الزوراء:

أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس األربعاء، 

عن صدور قرار حكٍم حضوري بحقِّ مسؤول 

يف دي�وان محافظة كركوك، مبين�ًة أنَّ القرار 

جاء عى خلفيَّة ارتكابه جريمة الرشوة.

»ال�زوراء«  تلق�ت  بي�ان  يف  الهيئ�ة  وقال�ت 

نس�خة منه: إن “دائرة التحقيقات يف الهيئة، 

وبمع�رض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي 

حقق�ت فيه�ا وأحالته�ا إىل القض�اء، أفادت 

بإص�دار محكم�ة جناي�ات كرك�وك/ الهيئة 

الثاني�ة حكم�اً يقيض بالحبس الش�ديد ملدير 

قس�م التخطي�ط الع�ام يف دي�وان املحافظة؛ 

استناداً إىل أحكام القرار )160/ثانياً/1لسنة 

1983( واستدالالً باملادة )132/3( من قانون 

العقوبات”.

وأض�اف البي�ان أن “تفاصي�ل القضيَّ�ة التي 

حققت فيها تش�ري إىل ارت�كاب املدان جريمة 

الرش�وة م�ن خ�الل طلب�ه مبالغ م�ن قيمة 

مرشوع إع�ادة تأهيل أم�الك بلديَّة الحويجة 

مقاب�ل إحال�ة امل�رشوع، وأخ�ذه مبالغ من 

أخ�رى  مش�اريع  إحال�ة  مقاب�ل  مقاول�ني 

عليهم”.

وبينت أن “املحكمة، وبعد اطالعها عى األدلة 

املتحصلة يف القضيَّة وأقوال الش�هود، وصلت 

إىل القناع�ة التامة بمقريَّ�ة املدان؛ فقررت 

الحك�م علي�ه بالحب�س الش�ديد م�دة ث�الث 

سنواٍت والغرامة؛ استناداً إىل مقتضيات املادة 

الحكميَّة”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، امس االربعاء، 
ضب�ط )5( ش�احنات مخالفة عن�د مداخل 

مديرية كمرك املنطقة الشمالية.
وذكرت الهيأة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
من�ه: ان »مديري�ة كمرك املنطقة الش�مالية 
بالتع�اون مع رشط�ة الكم�ارك تمكنت من 
ضبط )5( ش�احنات )شيش تسليح اسمنت 
ابي�ض ومالب�س ومقطع�ات دجاج وعس�ل 
مس�تورد ( مخالف�ة للضواب�ط والتعليمات 
الناف�ذة«. واضاف�ت ان�ه »تم�ت احالتها اىل 
القضاء التخاذ االجراءات القانونية بحقها«.

وايض�ا، أعلنت الهيئة العامة للجمارك، امس 

األربعاء، اعادة اصدار زيت محركات يف مركز 
جمرك ام قر الجنوبي.

وذك�رت الهيئ�ة، يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« 
نس�خة منه: أن كوادرها »يف مركز جمرك ام 
قر الجنوبي وبمساعدة الجهات الساندة يف 
امليناء بإعادة اصدار حاويتني زيت محركات ) 
امريكي املنشأ ( مخالفة لضوابط االسترياد«. 
وأضافت أنه »تمت اإلجراءات وفقاً للضوابط 

والتعليمات النافذة«.
بينم�ا اعلنت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية، امس 
االربعاء، ضبط م�واد طبية مخبأة يف حمولة 

اصباغ يف منفذ طريبيل.
وذك�رت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« 

نسخة منه: ان »هيئة املنافذ الحدودية منفذ 
طريبيل الحدودي يف محافظة األنبار تمكنت 
من ضبط م�واد طبية مس�اطر لنقل األجنة 
مع مادة التعقيم لم يرح بها بغية تهريبها 
مخب�أة يف حمولة الش�احنة املحمل�ة بمادة 

االصباغ«.
واضاف�ت انه »ت�م ضبط امل�واد داخل الحرم 
الجمركي م�ن قبل لجنة كش�ف من مديرية 
منف�ذ طريبي�ل الح�دودي / هيئ�ة املناف�ذ 
الحدودية ورشطة الجمارك والجمرك املدني، 
تم التحفظ عى املضبوطات وتنظيم محرض 
اصويل إىل مركز رشطة جمرك طريبيل التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها«.

بغداد/ الزوراء:
االنس�ان  حق�وق  لجن�ة  أك�دت 
االنتهاء  النيابية، ام�س االربع�اء، 
من قانون حرية التعبري عن الرأي، 
وسيعرض قريباً للتصويت، مبينة 
أخ�رى  قوان�ني  ثالث�ة  هنال�ك  أن 

أرسلت لهيئة الرئاسة ملناقشتها.
أرش�د  اللجن�ة،  رئي�س  وق�ال 
الصالح�ي: إن »اللجن�ة أنه�ت كل 
املفاص�ل املتف�ق عليه�ا يف قانون 
حرية التعبري عن ال�رأي،  ولم يبق 
أال أن ندرجه�ا للتصوي�ت«، مبيناً 
أن »هنالك اجتماعا أخريا س�نأخذ 
رأي اللجان األخرى، أما من طرفنا 
كلجن�ة، فق�د أنهين�ا كل الفقرات 
وس�يعرض  بالقان�ون،  الخاص�ة 

قريباً عى التصويت«.

وأض�اف أن »التعدي�الت الخاص�ة 
بقان�ون حرية التعبري ع�ن الرأي، 
كان لدينا اختالف يف وجهات النظر 
ما ب�ني الكتل السياس�ية واللجان 
املعني�ة، عى ه�ل التظاه�ر يكون 
مطلقا أم مح�دودا، فكانت هنالك 

آراء عدة ».
وتاب�ع أن »مرشوع املقرح القادم 
من الحكومة، كانت تريد أن تكون 
التظاهرات من خالل أخذ املوافقة 
م�ن الحكوم�ة أو رئي�س الوح�دة 
اإلداري�ة، وم�ن ث�م بع�د موافق�ة 

األخرية، ممكن أن يتم التظاهر«.
آخ�ر  مقرح�اً  »هنال�ك  أن  وأك�د 
اعتمدت�ه اللجن�ة م�ن خ�الل اخذ 
تج�ارب بعض ال�دول، وهي إخبار 
بالتجمع  اإلداري�ة  الوح�دة  رئيس 

أو التظاه�ر، وكذل�ك ع�ى الطرف 
املنظ�م أن يعطي رس�الة واضحة 
التجم�ع،  وم�كان  األه�داف  ع�ن 
كذل�ك أضفن�ا إىل القان�ون تغي�ري 
العن�وان، وه�ي قان�ون التظاه�ر 
السلمي، املأخوذة من املادة 38 من 

الدستور«.
إضاف�ة  »تم�ت  أن�ه  إىل  وأش�ار 
بع�ض النق�اط إىل القان�ون، التي 
تتي�ح لإلعالمي والكتل السياس�ية 
واملواطن، أن يربز دوره وما يريده، 
وفرضنا قضية االعتصام، الذي لم 
يك�ن موج�ودا يف الدس�تور، حيث 
أضفن�ا فق�رة م�ن ح�ق املتظاهر 
أن يح�ول تظاهرت�ه إىل اعتص�ام،  
وهذه ممك�ن أن تقاب�ل بالرفض 
م�ن البعض«، مش�دداً ع�ى »عدم 

الس�ماح ألي ش�خص االع�راض 
عليها، ألننا أخذنا بوجهات نظرهم 

منذ سنوات عدة ».
وأوض�ح أن »هنالك ثالث�ة قوانني 
أرس�لت اىل هيئ�ة الرئاس�ة وه�ي 
قانون حماية التنوع ومنع التمييز، 
وقان�ون الحماي�ة م�ن االختف�اء 
مناهض�ة  وقان�ون  الق�ري، 
الهيئ�ة  ع�ى  وأكدن�ا  التعذي�ب، 
برضورة مناقشتها مناقشة ثانية، 

ليتسنى لنا عرضها للتصويت«.
وش�دد عى »اهتمام اللجنة بإنهاء 
القوان�ني، ولك�ن هيئ�ة الرئاس�ة 
الت�ي  ه�ي  الربملاني�ة  والدائ�رة 
ستحس�م األم�ر، رغ�م أنن�ا أكدنا 
عليهم ب�رضورة االنتهاء من هذه 

القوانني ».

النزاهة: احلبس الشديد 
ملسؤول يف كركوك 

الرتكابه جرمية الرشوة
ضبط شاحنات ومواد طبية خمالفة يف املنطقة الشمالية وطريبيل

حقوق اإلنسان تكشف عن أبرز فقرات قانون حرية التعبري

إعادة إصدار زيت حمركات يف أم قصر اجلنوبي

العمل تطلق وجبة جديدة من القروض للعاطلني الشهر املقبل
تستعد إلعالن أمساء مستحقي القروض امليسرة
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أعلنت ان قوائم حكومة كردستان تضم مليونا و270 ألف موظف بيع أكثر من 173 مليون دوالر يف 
مزاد العملة

املركزي يشكل جملس مكافحة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب

سوق العراق لألوراق املالية يغلق 
مرتفعا 

الرافدين يصرف املستحقات املالية 
ألصحاب املنافذ

خبري يوضح السبب يف احندار اقتصاد البلد ما بعد 2003

بغداد/ الزوراء:
اكدت اللجنة املالي�ة النيابية انه اليمكن 
ضمان نجاح أية خطة حكومية لالصالح 
دون دعم سيايس وشعبي .وفيما اعلنت 
ان البيانات التي تقدمه�ا حكومة إقليم 
كردستان بشأن عدد موظفيها؛ مختلفة 
عما موجود م�ن أرقام لدى وزارة املالية 
االتحادي�ة، بين�ت أنه بح�دود 600 ألف 
موظف فقط من اإلقليم يف سجالت وزارة 
املالي�ة، يف ح�ن قدمت حكوم�ة االقليم 
قوائم وبيان�ات اىل الحكوم�ة االتحادية 
السابقة تضم مليونا و270 ألف موظف، 

وهو رقم مبالغ فيه جداً.
وقال عضو اللجنة املالية النيابية، احمد 
مظهر الجب�وري، امس االربعاء، يف بيان 
تلقت “الزوراء” نسخة منه: إن “الجميع 
يطال�ب الحكوم�ة بالعم�ل الفوري عىل 
اصالح�ات مالي�ة واقتصادي�ة، رافضة 
اغلبه�ا ماتطلب�ه من مس�اعدة لتجاوز 

االزمة”.
واض�اف انه “يج�ب التعاط�ي االيجابي 
م�ع املالحظ�ات املتبادل�ة ح�ول خطط 
االصالح املايل واالقتص�ادي، وعدم القاء 
اللوم باالخفاق والفشل عىل جهة واحدة 

فقط”.
واش�ار اىل ان “ما يمتلكه البلد من موارد 
كب�رة يتطلب تعاون�ا ايجابيا مثمرا من 

الجمي�ع ترشيعي�ا وتنفيذيا لالس�تفادة 
الك�رى منه�ا، وعدم االتك�ال عىل جهة 

واحدة لجلب االموال دون مساعدة”.   
وش�دد عىل “رضورة التعاطي االيجابي 
م�ع اي خط�ط واصالح�ات ترشيعي�ة 
وحكومية من الطرف�ن وعدم إبداء اراء 
ومواقف س�لبية تجاه اي خطوة اصالح 
ينتظر نتائجها الشعب لتجاوز محنته”.

من جانب اخر، ش�كلت رئاس�ة مجلس 

النواب بأمر نياب�ي لجنة مؤقتة تضم 8 
نواب من ممثيل الكتل السياس�ية، تكلف 
بإجراء ح�وارات مع الحكومة االتحادية 
وحكومة إقليم كردستان إليجاد الحلول 
للملف�ات العالق�ة، وتضمينه�ا بموجب 
نص�وص قانوني�ة يف مس�ودة م�رشوع 

قانون املوازنة العامة االتحادية 2021.
وق�ال عضو اللجنة املالي�ة النيابية، عبد 
اله�ادي موحان الس�عداوي، يف ترصيح 

صحف�ي: أن “البيان�ات الت�ي تقدمه�ا 
حكوم�ة إقلي�م كردس�تان بش�أن عدد 
موظفيه�ا؛ مختلف�ة عم�ا موج�ود من 
أرقام لدى وزارة املالية االتحادية”. مبيناً 
أنه “بحدود 600 أل�ف موظف فقط من 
اإلقلي�م يف س�جالت وزارة املالية، يف حن 
قدمت حكومة االقليم قوائم وبيانات اىل 
الحكومة االتحادية السابقة تضم مليونا 
و270 أل�ف موظف، وهو رقم مبالغ فيه 

جداً”.
وأضاف أنه “لم يس�مح لدي�وان الرقابة 
املالية االتحادي بتدقيق القوائم والبيانات 
الخاص�ة بموظف�ي االقلي�م، الت�ي كان 
أغلبها أسماء وهمية وفضائين، بحسب 
تأكي�دات ملصادر داخ�ل اإلقليم”، مؤكداً 
أن “ع�دد موظفي اإلقليم غ�ر معروف 

حتى اآلن”.
“خ�الل  أن�ه  إىل  الس�عداوي،  وأش�ار 
الس�نوات املاضي�ة اس�تمرت حكوم�ة 
االقليم بتصدير النفط من دون الرجوع 
اىل الحكوم�ة االتحادية، وأم�وال النفط 
الفاس�دين  جي�وب  اىل  تذه�ب  كان�ت 
ويف�رض عىل الحكوم�ة االتحادية دفع 
رواتب موظف�ي اإلقليم، وه�ذا مخالف 
للدستور العراقي”، مبيناً أن “الحكومة 
االتحادي�ة غ�ر معني�ة بدف�ع روات�ب 
موظف�ي االقلي�م، ويقت�رص ذل�ك عىل 
من�ح اإلقليم حصته من املوازنة، وتقوم 
حكوم�ة االقليم بدوره�ا بتوزيع رواتب 

موظفيها أو يف مجال االستثمار”.
وتتأل�ف اللجن�ة النيابي�ة م�ن الن�واب: 
محمد ش�ياع الس�وداني، عدنان الزريف، 
مزاح�م  الدراج�ي،  صاح�ب  محم�د 
مصطف�ى التميم�ي، عبود العيس�اوي، 
هشام السهيل، حس�ن شويرد، وفيصل 

العيساوي.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصناع�ة، امس األربع�اء، عن عزمها 
انش�اء 9 م�دن صناعي�ة جدي�دة يف املحافظات بعد 
اكم�ال تحويل ملكي�ة االرايض، وتعمل ع�ىل اكمال 

تنفيذ 4 مدن اخرى عن طريق االستثمار.
وق�ال مدي�ر قس�م الش�ٔوون الفنية والهندس�ية يف 
الهيئة العامة للمدن الصناعية، حازم فاضل محمد، 
يف بيان اطلع�ت عليه “ال�زوراء”: ان “الهيئة تعتزم 
انش�اء 9 م�دن صناعي�ة بع�د تخصي�ص االرايض 
املحددة لها وتحويل ملكيتها يف محافظات الديوانية 
واملثن�ى وباب�ل وواس�ط والنجف وميس�ان وصالح 

الدين ودياىل وكربالء”.
واضاف محم�د ان “الهيئة اتخذت اجراءات اصولية 
من خ�الل مفاتحة الحكومات املحلية يف املحافظات 
والدوائ�ر القطاعي�ة للحصول عىل موافق�ات اولية 
بتحديد املس�احات واملواقع التي يتم اختيارها وفق 
مح�ددات وعوامل النجاح، لك�ن اللجنة املنبثقة عن 
الهيئ�ة واجه�ت مشك�الت اهمه�ا عائدي�ة جميع 
الترشيع�ات  وفق�دان  املالي�ة  وزارة  اىل  االرايض 
القانوني�ة التي تجيز للهيئ�ة الترصف بها وعرضها 
كفرص اس�تثمارية إال بعد تحوي�ل ملكيتها، فضال 
عن عدم وج�ود تخصيصات مالية لرشائها حس�ب 
القوان�ن الناف�ذة منه�ا قان�ون بيع وايج�ار اموال 

الدوالة رقم 21 لسنة 2013”.
واوضح ان “الهيئة تتاب�ع حاليا اربع مدن صناعية 
يف محافظات االنبار والبرصة وذي قار ونينوى، وتم 
اج�راء الكشوفات عىل جمي�ع االرايض، حيث توقف 
م�رشوع املدينة الصناعية يف البرصة بس�بب القرار 
347 املتضم�ن تنفيذه�ا م�ن قب�ل الرشك�ة العامة 
للتصمي�م واالنش�اء الصناع�ي التي انجزت قس�ما 
منها بنسب متفاوتة، لكن عدم توفر التخصيصات 

املالية إلكمالها استدعى عرضها لالستثمار”.
وتاب�ع “اما املدين�ة الصناعية يف ذي ق�ار فتضمنت 
مرحلت�ن احداها ضمن العقد رق�م 16 وتم انجازه 
بنس�بة 100 باملئ�ة، والثاني�ة ضمن العق�د 36 وتم 
انج�ازه بنس�بة 97 باملئ�ة، بي�د ان ايق�اف العم�ل 
باملحط�ة الكهربائي�ة ضمن العق�د 39 مع الرشكة 
العام�ة للصناع�ات الكهربائي�ة بس�بب املشك�الت 
م�ع القائمن ع�ىل تنفيذها، فضال ع�ن عدم وجود 
التخصيصات املالية، دفع الهيئة اىل تشغيل محطات 
تصفي�ة املي�اه واملعالج�ة واالمطار وس�يتم افتتاح 

املرحلتن قريبا وعرضها لاليجار”.
وبش�أن املدين�ة الصناعي�ة يف االنب�ار الت�ي تبل�غ 
مس�احتها 3000 دونم، قال: العمل ج�اٍر بمراحلها 
االوىل وف�ق الجدول الزمني، م�ع انتهاء اعمال البنى 
التحتية التي وصلت نسبة انجازها اىل 65 باملئة وتم 

ايصال اغلب الخدمات للمدينة وعرضها لالستثمار.
وذك�ر ان “املدينة الصناعية يف نينوى الواقعة ضمن 
موقع جابر بن حيان البالغة مساحتها 425 دونما، 
تم اجراء املس�ح للرتبة منذ الع�ام 2011، وحاليا تم 
تشكيل لجنة من املالكات الهندس�ية والفنية إلجراء 
عملية الكشف عن البن�ى التحتية واملنشآت املنجزة 

والجاهزة لالستثمار”.
ولف�ت محم�د اىل “وجود م�دن قيد االنش�اء تواجه 
مشكالت االندثار بعد انشائها خالل االعوام املاضية، 
وه�ي بحاج�ة اىل اع�ادة تأهيل، اىل جان�ب صعوبة 
ايص�ال املاء الخ�ام من النهر اىل بعض املدن بس�بب 

بعد املسافة بينهما”. 

املالية النيابية: ال ميكن جناح خطة احلكومة اإلصالحية دون دعم سياسي وشعيب

الصناعة تكشف عن إنشاء 9 مدن صناعية جديدة يف احملافظات
تعمل على إكمال تنفيذ 4 مدن أخرى

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراقي، امس 
االربع�اء، ع�ن بيع�ه أكثر م�ن 173 
مليون دوالر، وبمشاركة 35 مرصفا.

وبلغ�ت مبيع�ات البن�ك، ي�وم امس، 
173 مليونا واكثر من 895 الف دوالر 
غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ 

1190 دينار لكل دوالر.
لتعزي�ز  البن�ك  مبيع�ات  وكان�ت 
االرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت 

البن�ك  غطاه�ا  والت�ي  واعتم�ادات، 
بالكامل بسعر رصف بلغ 1190 دينار 
لك�ل دوالر واح�د، قد بلغ�ت اكثر من 
158 ملي�ون دوالر. أم�ا اجمايل البيع 
النق�دي فك�ان اكث�ر م�ن 15 مليون 
دوالر. فيم�ا بلغ�ت اجم�ايل املبيعات 

الكلية 173.895.747.
فيم�ا ل�م تتق�دم أي م�ن املص�ارف 
ال�بالغة 35 مرصفا املشاركة يف مزاد 

العملة بأي عروض لبيع الدوالر.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مجلس الوزراء عن إقرار التقرير 
السنوي الثالث ملجلس مكافحة غسل 
االم�وال وتموي�ل اإلره�اب بحض�ور 
)رئي�س املجل�س - محاف�ظ البن�ك 

املركزي العراقي(.
ودع�ا مجلس ال�وزراء اىل “اس�تمرار 
االم�وال  غس�ل  مكافح�ة  مكت�ب 
وتموي�ل اإلره�اب بأخ�ذ اإلج�راءات 

األم�وال  غس�ل  ملكافح�ة  الالزم�ة 
وتمويل اإلرهاببالتنسيق مع الجهات 

الرقابية”.
وشكل مجلس مكافحة غسل األموال 
وتموي�ل اإلره�اب بموج�ب قان�ون 
رقم ٣٩ لس�نة ٢٠١٥ والذي يرتأس�ه 
محاف�ظ البنك املركزي وعضوية عدد 
من الوزارات والجه�ات غر مرتبطة 

بوزارة.

بغداد/ الزوراء:
اغلق س�وق الع�راق املايل، ام�س االربعاء، مرتفعا بنس�بة %0.52 عن الجلس�ة 
السابقة، وجاءت مؤرشات تداول سوق العراق لألوراق املالية ليوم أمس عىل النحو 
اآلت�ي: الرشكات املدرجة:  105، أم�ا الرشكات املتداولة:  24، وبلغ عدد االس�هم 
املتداول�ة )519.787.569( س�هما، بينما بلغت قيمة االس�هم )562.692.987( 
دينارا.واغل�ق م�ؤرش االس�عار ISX 60 يف جلس�ة ام�س ع�ىل )481.03( نقطة 
مرتفعا بنسبة )%0.52( عن إغالقه يف الجلسة السابقة البالغ )478.54( نقطة، 
وتم تداول اسهم )24( رشكة من اصل )105( رشكة مدرجة يف السوق، ليبلغ عدد 
الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح 
امل�ايل )33( رشكة.وبلغ عدد االس�هم املشرتاة من املس�تثمرين غ�ر العراقين يف 
السوق )39( مليون سهم بقيمة بلغت )153( مليون دينار من خالل تنفيذ )62( 
صفقة عىل أس�هم ثالث رشكات .بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين 
غر العراقين يف السوق )8( مالين سهم بقيمة بلغت )5( مالين دينار من خالل 

تنفيذ ست صفقات عىل أسهم ثالث رشكات.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين، امس األربعاء، عن رصف املس�تحقات املالية ألصحاب 

مكاتب املنافذ الخاصة.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: إن “املرصف 

بارش برصف املستحقات املالية ألصحاب املنافذ يف فروعه املنترشة”.
وأش�ار إىل أن “العدي�د من اصحاب املناف�ذ، وبعد نفاذ الس�يولة املالية لديهم 
نتيج�ة إقب�ال املوظف�ن والرشائح االخ�رى عىل س�حب رواتبه�م، قدموا اىل 
بعض فروعنا لتس�لم اموالهم ومواصل�ة تقديمهم الخدمات املالية للموظفن 

واملواطنن واملتقاعدين”. 

  بغداد/ الزوراء:

اك�د الخبر االقتص�ادي، جميل 

أن  االربع�اء،  ام�س  انط�وان، 

االقتص�اد  انح�دار  يف  الس�بب 

العراق�ي ه�و الفس�اد االداري 

املسترشي مابعد عام 2003 .

وقال انطوان يف حديث صحفي: 

إن “االقتص�اد العراق�ي يس�ر 

بطريق�ة عشوائي�ة ويف م�أزق 

مقط�وع  لي�س  ولك�ن  كب�ر، 

االم�ل وم�ن املمك�ن اعادته اىل 

سابقته”، مشرا اىل انه “ال تزال 

هناك ثروات امكانيات وطاقات 

شيابية وتبقى املسألة يف االدارة 

لالقتصاد”.

وأضاف انطوان أن “املس�ألة ال 

تقت�رص ع�ىل االموال فحس�ب، 

املس�ترشي  االداري  الفس�اد 

وعدم وضع الشخص املناس�ب 

يف املكان املناسب يؤثر كثرا عىل 

مسألة االقتصاد”.

االقتص�ادي  الخب�ر  ووص�ف 

املوازنة ب�”أم العاهتن، العاهة 

االوىل ه�ي االعتماد ع�ىل املورد 

النفط�ي وعدم ايجاد بديل اخر، 

والعاهة الثانية ه�ي االنفاق يف 

االغراض غر االستثمارية”.

م�دن  انش�اء  يخ�ص  م�ا  ويف 

صناعية يف اطراف املدن، اش�ار 

اىل  “النحت�اج  ان�ه  اىل  انط�وان 

إنش�اء مدن ونق�وم بالبناء من 

صناعي�ة  م�دن  لدين�ا  جدي�د، 

كث�رة من االفضل اس�تثمارها 

والحف�اظ ع�ىل املال الع�ام من 

اله�در، إذ انن�ا بأزم�ة مالية يف 

الوقت الراهن”.
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اعالن
اىل الرشي�ك )وس�ن عويز عبدالل�ه( اقتىض 
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائن يف 
النجف، وذلك لتثبي�ت اقرارك باملوافقة عىل 
قي�ام رشيكك )هيثم جاس�م عب�د الواحد( 
بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املشاع�ة يف القطعة 
املرقمة )٣/8٥٥٣٠( مقاطعة 4 حي امليالد 
يف النج�ف ح�دود بلدي�ة النج�ف ولغ�رض 
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم�ا داخ�ل العراق وش�هر 
واحد خارج الع�راق من تاريخ نرش االعالن 
وبعكسه سوف يس�قط حقك يف االعرتاض 

مستقبال.

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم 
يف  جدي�ده  ب�راق   ١/٣١8٠
النجف والصادر من التسجيل 
العقاري يف النجف باسم )عبد 
اليمة جواد كاظم( فعىل من 
يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار.
اعالن

اىل الرشي�ك )محمد جاس�م جاب�ر( اقتىض 
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائن يف 
النجف، وذلك لتثبي�ت اقرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيك�ك )جوليت داخل فه�د( بالبناء 
ع�ىل حصت�ه املشاع�ة يف القطع�ة املرقمة 
)٣/١٠688٥( مقاطع�ة 4 ح�ي ص�دام يف 
النجف حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوما داخل العراق وش�هر واحد خارج 
العراق م�ن تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم 
٣/٢٣٠٩٣ ح�ي ميس�ان يف 
النجف والصادر من التسجيل 
باس�م  النج�ف  يف  العق�اري 
)رضا حم�اده كاظم( فعىل 
م�ن يعث�ر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار.
اع������������������الن

اىل املتهم الغائب/  ن.ع محمد حسن مطرود كاظم
مح�ل العمل/  مديرية رشط�ة محافظة النجف االرشف 

واملنشآت
العنوان/ النجف/  حي املكرمة

بم�ا أنك متهم وفق احكام املادة )٥( من قانون عقوبات 
قوى االمن الداخيل رقم ١4 لسنة ٢٠٠8 املعدل وملجهولية 
محل اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة هذا االعالن عىل ان 
تح�ر امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 
خ�الل مدة اقصاها ثالثون ي�وم اعتبارا من تاريخ تعليق 
هذا االعالن يف محل اقامت�ك وتجيب عىل التهمة املوجهة 
ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 
اس�تنادا ألحكام امل�واد )6٥ و68 و6٩( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل.
                                         اللواء الحقوقي
                                         سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
                                              املنطقة الرابعة 

فقدان

فقدت مني الهوية الصادرة 

م�ن نقابة املهندس�ن فرع 

النجف باسم )سجاد محمد 

عبد االمر( فع�ىل من يعثر 

عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار.

اىل الرشي�ك )فاض�ل مجي�د 
حض�ورك  اقت�ىض  عب�ود( 
النج�ف  بلدي�ة  مديري�ة  اىل 
االرشف لغرض اصدار اجازة 
البناء للرشيك )مسلم كاظم 
املرقمة  للقطع�ة  صاح�ب( 
)٣/٥٢4٣6( يف النج�ف حي 

النداء مقاطعة 4.

جمهورية العراق                            العدد: ٢4٠4/ب/٢٠١٩
مجلس القضاء االعىل                     التأريخ: ٢٠٢٠/١١/٢٥

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اع�����الن
س�تبيع محكمة ب�داءة النارصية وعن طري�ق املزاي�دة العلنية العقار 
تسلس�ل ١7٢/٣٩ شامية  وخالل خمس�ة عرش يوماً اعتبار من اليوم 
الت�ايل للنرش واذا صادف يوم الخامس عرش عطلة رس�مية ففي اليوم 
الذي يليه ويف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة 
فعىل الراغبن بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينن مستصحبن 
معهم التأمينات القانونية بنس�بة ١٠%  بصك مصدق مع رسم تسجيل 
العقار بنس�بة ٣% وال نقب�ل املبالغ النقدية ان ل�م يكونوا من الرشكاء 

علما ان الداللية عىل املشرتي .
القايض االول
عادل خلف جاسم

•االوصاف:-
١- العقار عبارة عن دار مكون من ساحة امامية مفروشة باالشتايكر 
وغرف�ة واس�تقبال وه�ول ومطبخ ومجموع�ة صحية ومجه�ز باملاء 
والكهرب�اء مبني من الطابوق ومس�قف بالكونكري�ت ومطيل ببعض 
االصباغ ويف اعىل الدار ثالث غرف احداهما غر مسقفة ودرجة العمران 

قديمة.
٢-  مساحة العقار ٣٢8 م٢ .

٣- القيمة املقدرة للعقار مائتان مليون دينار فقط .

ش�كر  )حي�در  الرشي�ك  اىل 
حض�ورك  اقت�ىض  محم�ود( 
النج�ف  بلدي�ة  مديري�ة  اىل 
االرشف لغرض اص�دار اجازة 
البن�اء للرشي�ك )احم�د عب�د 
االمر عبي�د( للقطعة املرقمة 
)٣/8٠٢٠7( يف النج�ف ح�ي 

العروبة مقاطعة.

صب�اح  )ان�ور  الرشي�ك  اىل 
مه�دي( اقتىض حضورك اىل 
مديرية بلدية النجف االرشف 
لغرض اصدار اج�ازة البناء 
للرشيك )محمد سلمان عبد 
الحس�ن( للقطع�ة املرقمة 
)٣/88٠٣7( يف النج�ف حي 

امليالد مقاطعة 4.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل             العدد: حجة وفاة /٣١١٩

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية      
محكمة االحوال الشخصية يف النجف    

التاريخ:٢٠٢٠/١١/٢٣
اىل/ املدعو زينب شاكر حديد

م/اعالن
قدم طالب حجة الوفاة )شعاع محمود عبد زيد( طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو 
) زينب ش�اكر حديد( قررت املحكم�ة تبليغك بالصحف 
املحلي�ة فعلي�ك الحضور امامه�ا خالل ع�رشة ايام من 
تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب وفق 

القانون.
مع فائق التقدير

القايض
حسن جواد الحبيب

فقدان

فقدت مني الهوية الصادرة 

م�ن نقابة املهندس�ن فرع 

)رضغ�ام  باس�م  النج�ف 

حم�ودي حس�ن( فعىل من 

يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

اىل الرشي�ك )صب�اح مهدي 
عب�اس( اقت�ىض حض�ورك 
النج�ف  بلدي�ة  مديري�ة  اىل 
االرشف لغرض اصدار اجازة 
البناء للرشيك )كرار حسن 
املرقم�ة  للقطع�ة  صال�ح( 
)٣/6٣٢٢٩( يف النج�ف حي 

امليالد مقاطعة 4.
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عبد اإلله يقاضي كبيان بسبب اإلساءة والتشهري
بغداد/ متابعة الزوراء

اكد رئيس اللجنة االوملبية، رسمد عبد االله، انه سريفع دعوى قضائية ضد رئيس اتحاد السباحة خالد كبيان 
لتش�هريه بس�معته يف احدى القنوات الفضائيات العراقية.وقال عبد االله، إنه »س�يقايض خالد كبيان الذي 
تعمد االساءة لسمعته بعد ان قال يف احدى ترصيحاته ان لديه الدليل بمنح رسمد صكوكا مفتوحة لستة من 
اعضاء الهيئة العامة قبل اجراء انتخابات اللجنة االوملبية العراقية«.واضاف ان »ذلك يعد تش�هريا وانتقاصا 
لس�معته بش�كل علني امام الجمهور الريايض كونه لم يقم بهذا العمل كون كبيان عجز عن اظهار الدليل« ، 
مبينا انه »سيلجأ للقضاء لرد اعتباره ومحاسبة كبيان« .وكان خالد كبيان قد كشف يف ترصيحات متلفزة يف 
احدى الفضائيات العراقية عن عرض رسمد عبد االله صكوكا فارغة لعدد من اعضاء الهيئة العامة للتصويت 

له باالنتخابات.

أصفر وأمحر

مبشاركة العراق.. فيفا يعلن رمسياً إقامة كأس العرب 2021 يف قطر

منتخبنا بكرة السلة يلوح باالنسحاب من التصفيات اآلسيوية

بغداد/ متابعة الزوراء
أعل�ن ن�ادي الق�وة الجوي�ة تعاق�ده بش�كل رس�مي م�ع املحرتف 
الكونغويل ليما مابيدي لتعزيز صفوف الفريق يف املوسم املقبل.وقال 
نائ�ب رئي�س  الهيئة االدارية للنادي س�مري كاظ�م إن “نادي القوة 
الجوية اكمل بش�كل رسمي اجراءات التعاقد مع املحرتف الكونغويل 
ليم�ا مابيدي”.واوضح أن “مابيدي وقع ع�ى عقد انضمامه لصف 
الصقور وبارش تدريباته مع الفريق امس االربعاء وس�يكون متاحاً 
للم�درب ايوب اوديش�و يف املباريات املقبلة”.يذكر أن النادي س�جل 

الالعب قبل انتهاء فرتة االنتقاالت الصيفية.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد مدرب نفط الوس�ط، جمال 
عيل، أن الفوز يف مباراة الكرخ1 
�0 أع�اد الت�وازن للفري�ق بع�د 
ال�دوري  بطول�ة  يف  خس�ارتني 
والكأس أثرتا س�لبيا عى الروح 

املعنوية للفريق.
وق�ال ع�يل “املب�اراة ل�م تك�ن 
سهلة أمام الكرخ يف ملعبه فهو 
فريق طم�وح ش�بابي ويقوده 
طاق�م طموح قبل املب�اراة كان 
يفك�ر بالص�دارة، وبالتايل دخل 
بمعنوي�ات عالية عكس فريقنا 
املواجهة مضغوطا بشكل  دخل 
كب�ري بع�د خس�ارة الفري�ق يف 
الجولة الثالثة أمام نفط ميسان 

وخسارتنا يف بطولة كأس العراق 
أمام الصناعات الكهربائية”.

وبني: “الالعبون دخل�وا املباراة 
املس�ار  تصحي�ح  بعزيم�ة 
وتعوي�ض الخس�ارة يف الجولة 
املاضية، وانتهجنا أسلوبا مميزا 
تمكنا خالله من الس�يطرة عى 
الكرخ  الكرة وتحجيم خط�ورة 
واملحاول�ة عى املرم�ى ونجحنا 
وس�جلنا  الك�رات  إح�دى  م�ن 

الهدف”.
وأوضح: أن العمل الجاد للجهاز 
الفن�ي أثم�ر ع�ن تحقي�ق هذا 
الفوز متمني�ا أن يكرروا ذلك يف 
املباري�ات املقبل�ة للحفاظ عى 

موقع الفريق يف املراكز األوىل.

حمرتف كونغولي يبصم على 
عقده مع اجلوية

مجال علي: الفوز على الكرخ 
أعاد التوازن لنفط الوسط

وزارة الشباب تعلن تسلم ملعب النجف الدولي األسبوع املقبل 

جلنة االنضباط تقرُر مضاعفة عقوبة رئيس نادي الديوانية

بغداد/ متابعة الزوراء
أعل�ن االتحاد ال�دويل لكرة الق�دم “فيفا” يف 
بيان رسمي أن 22 منتخًبا وطنًيا من املنطقة 
العربية قد وقعوا للمش�اركة يف كأس العرب 

لكرة القدم.
وقال االتحاد يف بيانه إن البطولة التي سُتقام 
نهاية العام القادم 2021، ستشهد ُمشاركة 
22 ُمنتخًب�ا”، من ضمنه�م املنتخب الوطني 

العراقي.
وأوض�ح االتحاد الدويل للعب�ة أن “املنتخبات 
ال��22 وقع�ت ع�ى املش�اركة يف املس�ابقة، 
والتي س�ُتقام يف الفرتة م�ن 1 إىل 18 كانون 

االول 2021”.
وج�اءت املُنتخب�ات املش�اركة ع�ى النح�و 
التايل: م�رص، الجزائر، البحرين، جزر القمر، 
جيبوت�ي، الع�راق، األردن، الكوي�ت، لبن�ان، 

ليبي�ا، موريتانيا، املغرب، عمان، فلس�طني، 
قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، 

تونس، اإلمارات العربية املتحدة، اليمن.
وسيتم تقسيم املنتخبات ال�16 التي ستشارك 
أرب�ع مجموع�ات،  إىل  النهائي�ة  املرحل�ة  يف 
م�ع تأه�ل أول فريقني م�ن كل منها إىل ربع 
النهائي، حيث س�تُقام 32 مب�اراة عى مدار 

18 يوًما.

بغداد/ الزوراء
ق�ررْت لجن�ُة االنضب�اط يف الهيئ�ة التطبيعية 
معاقب�َة رئيس الهيئة اإلدارية لنادي الديوانية، 
حسني العنكويش، بمضاعفة العقوبة السابقة 
بمبلغ 10 ماليني دينار.وأكدْت لجنة االنضباط: 
القن�وات  إلي�ه ق�اَم بالترصي�ح يف  أن املوم�أ 
الفضائي�ة، والتطاول واالنتق�اص من أعضاء 
اللجنة بس�بب عقوبتِه السابقة، حيث إن هذه 

األلف�اظ والعبارات ال تنطيل عى أحٍد، وال تقبل 
غري معنى التجريح والتقليل من ش�أن أعضاء 
اللجنة. وأضافْت: واتخ�ذْت اللجنة قرارها بعد 
االجتماع، الذي انعقَد اليوم، بحضور رئيس�ها، 
عيل وايل، وبقية األعض�اء، بمضاعفة العقوبة 
الس�ابقة بمبل�غ 10 مالي�ني دين�ار اس�تناًدا 
ألحكام املادة 1/68، وبداللة املادة 1/51 قراًرا 
قابالً لالس�تئناف ضمن املدة القانونية البالغة 

س�بعة أيام، عى أن يسدد مبلغ العقوبة خالل 
م�دة 15 يوماً، وتنبيه املومأ إلي�ه بعدم تكرار 
ذلك.يش�اُر إىل أن لجن�ة االنضب�اط كان�ت قد 
وجهْت عقوب�ة مالية لرئي�س الهيئة اإلدارية 
لنادي الديوانية، حس�ني العنكويش، مقدارها 
5 ماليني دينار اس�تناًدا ألح�كام املادة 1/68 
بداللة املادة 1/51، ويف حال�ة تكراِر املخالفة 
يضاع�ُف املبلغ م�ع اإليقاف مل�دة ال تزيد عن 

بغ�داد/ متابع�ة ال�زوراء: ل�وح املنتخب 
الوطن�ي بك�رة الس�لة باالنس�حاب م�ن 
التصفيات االس�يوية بعد املعاملة السيئة 

التي تعرض لها يف املنامة.
وقال أمني رس االتحاد رئيس الوفد العراقي 
الدكت�ور خال�د نجم: ان ه�ذا التنظيم يعد 
األس�وأ يف تاريخ مش�اركاتنا عى مستوى 
اللعبة خدمات س�يئة للغاي�ة وتعامل غري 

ريايض وتضييق الخناق عى الالعبني .
واض�اف: أن الفري�ق محج�ور يف فن�دق 
وال يس�مح ل�ه حت�ى بإج�راء التدريبات 

والس�لطات أبلغتنا أن الحجر يستمر حتى 
الثال�ث من الش�هر املقبل. مبين�ا: ان لدى 
املنتخ�ب مبارات�ني أمام البحري�ن ولبنان 
يومي 27 و29 من الش�هر الحايل والفريق 

إىل اآلن لم يخض تدريباته.
وأشار إىل: أن أعذار الجهة املنظمة للبطولة 
بأن الالع�ب عيل حاتم مش�كوك بإصابته 
بف�ريوس كورون�ا ورغ�م أن ادارة البعثة 
ق�ررت ع�زل الالع�ب وإج�راء فحوصات 
ثاني�ة ل�ه، إال أن هن�اك إرصارا عى حجر 
الفريق بالكامل وهذا ترصف غري مسؤول 

تماما.
وأوض�ح: أن�ه أش�عر االتح�اد األس�يوي 
والبحريني بالظروف التي يمر بها املنتخب 
والتعام�ل ال�يء ال�ذي واج�ه املنتخ�ب 
العراقي منذ وصوله، كما أشعرنا سفارتنا 
يف املنام�ة وهن�اك اتص�االت مكثف�ة مع 
االتحاد وقد نعلن انسحابنا من التصفيات 

بشكل رسمي.
يف  كان  العراق�ي  املنتخ�ب  أن  إىل  يش�ار 
معسكر تدريبي بمدينة أنقرة قبل التوجه 

إىل املنامة.

حمكمة النزاعات الرياضية تعلن إيقاف العمل بانتخابات اللجنة األوملبية
على خلفية شكوى تقدم بها جمموعة من الرياضيني

بغداد/ متابعة الزوراء

املنازع�ات  محكم�ة  أص�درت 

االربع�اء، حكماً  الرياضي�ة، امس 

بإيق�اف العمل بانتخاب�ات املكتب 

الت�ي  االوملبي�ة  للجن�ة  التنفي�ذي 

جرت يف ال�14 من الش�هر الجاري 

استناداً ألحكام املواد )51 و152 و 

153 و 216 ( من قانون املرافعات 

املدنية .

ق�رار  ج�اء  الوثيق�ة،  وبحس�ب 

محكم�ة املنازع�ات الرياضية بعد 

اطالع املحكمة عى اضبارة الدعوى 

املرفوع�ة من قبل رع�د حمودي و 

س�مري املوس�وي و خال�د كبيان و 

طارق عبد الرحمن ومحمود عزيز 

وحس�ني محمد ناجي واملستندات 

والوثائ�ق املرفقة ورس�الة اللجنة 

االوملبية الدولي�ة واملجلس االوملبي 

االس�يوي يف ال�20 ترشي�ن الثاني 

الحايل، و التي تضمنت عدم االعرتاف 

بنتائج العملية االنتخابية.

االنتخاب�ي  املؤتم�ر  ان  اىل  يش�ار 

للمكت�ب التنفيذي للجن�ة االوملبية 

اس�فر ع�ن ف�وز رسمد عب�د اإلله 

اللجن�ة االوملبية  بمنص�ب رئي�س 

عى حس�اب الرئيس الس�ابق رعد 

حمودي.

يذك�ر ان رئي�س اللجن�ة االوملبي�ة 

الس�ابق رع�د حمودي ق�دم طعنا 

باالنتخاب�ات ل�دى االوملبي�ة الدويل 

الت�ي بدورها اكدت ع�دم اعرتافها 

بنتائج االنتخابات االخرية وتجميد 

انش�طة االوملبي�ة العراقي�ة، فيما 

اكدت اعرتافها برعد حمودي حرصاً 

كممثل للجنة االوملبية العراقية.

ومن جانب�ه، رد الرئي�س املنتخب 

للمكت�ب التنفيذي للجن�ة االوملبية 

الوطنية العراقية، رسمد عبد االله، 

عى قرار القضاء اصدار امر والئي 

بش�أن انتخابات املكت�ب التنفيذي 

للجنة.

 – االع�ى  القض�اء  وكان مجل�س 

رئاس�ة محكم�ة اس�تٔيناف بغداد 

)محكم�ة  االتحادي�ة  الك�رخ 

املنازع�ات الرياضي�ة (، قد أصدر، 

امس االربعاء، حكماً بإيقاف العمل 

بانتخاب�ات املكت�ب التنفيذي التي 

ج�رت يف الراب�ع عرش من الش�هر 

الجاري اس�تناداً ألحكام املواد )51 

و152 و 153 و 216 ( م�ن قانون 

املرافعات املدنية.

ويف ه�ذا الص�دد، قال عب�د االله يف 

تدوينة عرب حس�ابه الوس�مي عى 

“فيبس�وك” انه “خ�الل ثالثة ايام 

تتم اعادة تشكيل املحكمة املختصة 

واص�دار  الرياضي�ة  باملنازع�ات 

أم�ر والئي قضائ�ي بإيقاف العمل 

بنتائج انتخاب�ات املكتب التنفيذي 

للجن�ة االوملبي�ة العراقي�ة يمنحنا 

األمل بعراق أفضل ان شاء الله”.

وم�ن جهت�ه، أكد مصطف�ى جبار 

علك، الناطق باسم املكتب التنفيذي 

يرتأس�ها  الت�ي  االوملبي�ة  للجن�ة 

الرئيس املنتخب رسم�د عبد االله، 

ان املكت�ب يحرتم القضاء ويتعامل 

بمهنية مع قراراته.

ويف ه�ذا الص�دد، قال عل�ك يف بيان 

“نحرتم قرارات القضاء وسنتعامل 

معها بكل مهني�ة ولدينا دفوعاتنا 

س�نقدمها للقضاء الع�ادل، ولدينا 

وقت للتظل�م والتمييز فيما يخص 

القرار الوالئي”.

واضاف “اما بالنسبة للدعوى فقد 

ش�كلنا فريقا من املحامني وسوف 

نجلس معهم لتقديم مايثبت بطالن 

ادع�اء املش�تكني، ويبق�ى الق�رار 

للقضاء الذي نؤمن به ونمتثل اليه 

بأي قرار يصدر”.

يذك�ر ان عل�ك هو رئي�س االتحاد 

العراق�ي للعبة امل�واي تاي وعضو 

املكت�ب التنفي�ذي للجن�ة االوملبية 

املنتخبة برئاسة رسمد عبد اإلله.

اللجن�ة  أن  قانون�ي  خب�ري  ورأى 

اللجن�ة  النتخاب�ات  التحضريي�ة 

أخط�أت  ق�د  العراقي�ة،  االوملبي�ة 

باس�تقدام قض�اة ل�إرشاف ع�ى 

انتخابات املكتب التنفيذي.

ط�ارق  القانون�ي  الخب�ري  وق�ال 

ال�رشع: إن الخط�أ ال�ذي حصل يف 

انتخاب�ات اللجنة االوملبية كان منذ 

البداية بانتداب قضاة لإرشاف عى 

االنتخابات.

وأض�اف ال�رشع: أن ه�ذا ال يعني 

ان هن�اك تقصريا من القضاة، إنما 

القضاة وطبيعة عملهم يف املحاكم 

يلزمهم باتباع النص والوقوف عليه 

دون التوسع واالجتهاد، باعتبار أن 

النص القانوني املحيل حاكم.

وب�ني: أن الق�ايض غ�ري املختص 

بالش�أن الري�ايض او أي قانوني 

غ�ري مخت�ص بالش�أن الريايض 

س�يكون م�ن الصعوب�ة بم�كان 

فه�م الفرق ب�ني القوانني املحلية 

لوائ�ح  م�ن  الدولي�ة  والقوان�ني 

وانظمة وميث�اق أوملبي وقرارات 

اسيوية ودولية.

وتابع الرشع: أن القايض املنتدب 

كمرشف ع�ى االنتخابات مهما 

كان فقيها، ال يس�تطيع غري أن 

يطبق نصوص قانون ٢٩ لسنة 

املقر،  ٢٠١٩ والنظام األس�ايس 

وال يراعي البع�د الدويل، والدليل 

ما حص�ل بانتخاب�ات حمودي 

حيث انتدب ٧ من خرية القضاة 

العراقي�ني، وهم حق�ا فقهاء يف 

القانون العراقي، ولكن لالس�ف 

لم تنجح املهمة.

الدولي�ة  األوملبي�ة  وأرس�لت 

اىل  وجهته�ا  مطول�ة  رس�الة 

عدن�ان درج�ال، وزير الش�باب 

والرياضة، والنائب ديار برواري 

رئيس لجنة الش�باب والرياضة 

يف الربمل�ان العراق�ي، عزت فيها 

س�بب إلغائها نتائج االنتخابات 

إىل وج�ود خروق�ات يف امليث�اق 

األوملبي يف سبع نقاط.

بغداد/ قيص حسن
أعلنت وزارة الشباب والرياضة اٍنها ستتسلم بشكل رسمي ملعب 
النجف الدويل 3٠ ألف متفرج االسبوع املقبل من الرشكة املنفذة .

دائرة  عام  مدير  الحكومي(  واالٍتصال  االٍعالم  ل�)قسم  ذلك  أعلن 
تنفيذا  اٍنه  مبيًنا:  جابر،  طالب  واملحافظات  األقاليم  شؤون 
الشباب والرياضة عدنان درجال بوجوب تهيئة  لتوجيهات وزير 

االسبوع  فسيتم  املطلوبة،  الجاهزية  يف  ووضعها  الوزارة  مالعب 
الخدمة  ليدخل  ألف متفرج   3٠ الدويل  النجف  ملعب  تسلم  املقبل 
بكرة  املمتاز  الدوري  مباريات  لتضييف  جاهزًا  ويصبح  الفعلية، 
الدويل  والبرصة  الدويل  كربالء  ملعبي  أن  جابر:  القدم.وأضاف 
جاهزان أيًضا الستقبال مباريات الزوراء والقوة الجوية والرشطة 

يف منافسات دوري أبطال آسيا ٢٠٢١ بكرة القدم.



أعرب كارليس ألينيا، العب وس�ط برشلونة، عن سعادته باملشاركة 
ط�وال مباراة دينامو كييف األوكراني، التي ف�از بها فريقه )4-0(، 
أليني�ا، خ�ال ترصيح�ات نقلته�ا  يف دوري أبط�ال أوروبا.وق�ال 
صحيفة ماركا اإلس�بانية: “لقد ش�عرت بأنني الع�ب كرة قدم مرة 
أخرى.. س�عيد بعودتي للع�ب، لكن األهم هو ف�وز الفريق والتأهل 
لل�دور املقبل”.وأضاف: “كانت مباراة صعبة ض�د خصم عنيد، لقد 
جعل�وا األمر صعًبا علينا يف كامب ن�و، ولعبنا مباراة رائعة وحصدنا 

ثاث نقاط مهمة”.وعن موقفه من االس�تمرار مع برش�لونة، قال: 
“بالطبع أريد االستمرار هنا، أبدو جيدا عىل الصعيد البدني.. إذا كان 
األمر بيدي، سأبقى هنا طوال حياتي”.وحول رغبته يف الحصول عىل 
عدد دقائق أكرب، أجاب: “أعتقد أن الطريقة الوحيدة هي االجتهاد يف 
التدريب، بدأت أشعر بتحسن.. أنا سعيد بالحصول عىل هذه الفرصة، 
اللع�ب مع الفريق األول يتطلب الحد األقىص من الجهد، ألننا الفريق 
األفض�ل يف العالم”.وبخصوص الفارق ب�ن أداء البلوجرانا يف الليجا 

ودوري األبطال، قال ألينيا: “بالنس�بة يل، كان من املهم جًدا الفوز 
واالس�تمرار يف حصد النق�اط، يف دوري أبطال أوروبا”.وتابع: 

“نح�ن نقدم أداًء جي�ًدا، ويف الليج�ا خرسنا العديد 
م�ن النقاط.. لكن�ي ال أعتقد أن األمر 

سيس�تغرق وقًتا طويًا، من أجل 
الس�ر يف طري�ق االنتصارات.. 

برش�لونة”.وختم:  نح�ن 
الذي�ن لعبوا ألول  “الشباب 

مرة يستحقون ذلك، أثبتوا 
جودتهم، وأنا سعيد جًدا 

من أجلهم”.

اإلس�باني  برش�لونة  م�ن  ك�ل  بل�غ 
ويوفنتوس اإليطايل وتشيليس االنجليزي 
واش�بيلية االس�باني ثمن نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
مس�تضيفه  ع�ىل  برش�لونة  وف�از 
دينام�و كيي�ف برباعي�ة نظيفة ضمن 
راب�ع جوالت أمج�د الكؤوس لحس�اب 
املجموعة السابعة، بينما فاز يوفنتوس 
عىل ضيفه فرنتسفاروش املجري 2-1.

لربش�لونة  س�جل  األوىل،  املب�اراة  ويف 
ثنائية  برايثواي�ت  الدانمارك�ي مارت�ن 
57 و70 م�ن ركل�ة ج�زاء، واألمرك�ي 
سرجينو دس�ت 52، والفرنيس أنطوان 

غريزمان 90+2.
الثامن�ة ب�ن دينام�و  وه�ذه املواج�ه 
كييف وبرش�لونة يف البطوالت األوربية. 
يف املباري�ات الس�بع األوىل، فاز كييف 2 

منها وفاز الربسا 5.
وخاض امل�درب الهولندي رونالد كومان 
بتشكيل�ة  املب�اراة  اإلس�باني  للفري�ق 
الاعب�ن  م�ن  كب�ر  بع�دد  مطعم�ة 
االحتياطي�ن بهدف تجربتهم ولعل أبرز 
الغائبن كان النج�م األرجنتيني ليونيل 
مييس إلراحته وجرارد بيكيه إلصابته. 

يتصدر برشلونة الرتتيب ب�12 نقطة ثم 
يويف ب�9 نقاط. ثم دينامو كييف نقطة 

ومثله فرنتسفاروش.
وأنق�ذ اإلس�باني البديل ألف�ارو موراتا 
فريق�ه يوفنتوس من تع�ادل مع فريق 
متواضع كاد يؤجل التأهل إىل دور ال�16 
بتس�جيله هدف الفوز يف الوقت الضائع 

ليحسم فريقه أمره اىل الدور التايل.
ورغم السيطرة امليدانية لصاحب األرض 
إال أن الفري�ق املج�ري فاج�أه به�دف 
مباغت بعد خطأ اشرتك فيه رباعي خط 
الدفاع إذ اهتزت شباك حارسه البولندي 
فويتشيخ تشيشني عرب األلباني مرتو 
يوزوني اثر تمريرة عرضية من النروجي 

توكماك )19(.
وأدرك يوفنت�وس التع�ادل اث�ر تمريرة 
بينية من الكولومبي خوان كوادرادو إىل 
رونال�دو الذي تاعب باملدافعن وس�دد 
بيرساه م�ن خارج منطق�ة الجزاء عىل 

يسار الحارس )35(.
يف  لرونال�دو   70 رق�م  اله�دف  وه�و 
املباري�ات البيتي�ة يف دوري األبطال من 
أص�ل ال�� 131 هدف�اً التي يتص�در بها 

السجل التاريخي لهدايف املسابقة.
وجاء ضمان البل�وز للعبور بعد تخطي 
مس�تضيفهم رين الفرنيس 1-2 ضمن 

الجول�ة الرابع�ة م�ن أمج�د الك�ؤوس 
لحساب املجموعة الخامسة.

وس�جل للبلوز الشاب كالوم هودسون 
أودوي 22، و الفرن�يس ال�دويل أولفييه 
جرو 2+90، فيم�ا وقع عىل هدف رين 

الوحيد سرهو غرايس 85.
كما ضمن إش�بيلية حامل لقب الدوري 
األوروب�ي العب�ور إىل ال�دور املقب�ل من 
أمجد الكؤوس بعد تخطيه ملس�تضيفه 

كراسنودار الرويس 2-1.
تشيل�يس يف ص�دارة املجموع�ة برصيد 
10 نقاط، وإش�بيلية خلفه يف الوصافة 

بفارق األهداف.
ويف املباراة الثانية سجل الكرواتي ايفان 
راكيتيتش )4( ومنر الحدادي )90+5( 
إلشبيلية، والبديل البلجيكي واندرسون 

لكراسنودار .)56( 
واستعاد باريس سان جرمان الفرنيس 
نغم�ة االنتص�ارات وحقق ف�وزاً صعباً 
عىل ضيفه األملاني اليبزيغ بهدف نظيف 
ضمن منافس�ات املجموع�ة الثامنة يف 

دوري أبطال أوروبا.
وس�ّجل النج�م الربازي�ي نيم�ار هدف 
الن�ادي الباري�يس م�ن ركل�ة ج�زاء يف 

الدقيقة 11.

وأنعش س�ان جرمان آماله يف املنافسة 
ع�ىل بطاق�ة التأهل إىل ثم�ن النهائي إذ 
بات يف املركز الثاني يف الرتتيب برصيد 6 
نقاط خلف مانشسرت يونايتد )9 نقاط( 
ال�ذي فاز عىل إس�طنبول باش�اكشهر 
الرتك�ي 1-4، أما اليبزي�غ فأصبح ثالثاً 
بفارق املواجهات املبارشة عن “بي أس 

جي”.
وك�ان الفريق الفرن�يس بأمس الحاجة 
للف�وز الليل�ة بع�د خس�ارته يف الجولة 
األوىل عىل أرضه أمام مانشسرت يونايتد 
)2-1( ويف الجولة السابقة أمام اليبزيغ 
خ�ارج أرضه )2-1(، أما ف�وزه الوحيد 
فكان ع�ىل باش�اكشهر الرتكي خارج 
أرضه بهدفن نظيفن يف الجولة الثانية 

من املسابقة العريقة.
اإلنكلي�زي  يونايت�د  مانشس�رت  وث�أر 
باش�اكشهر  أم�ام  ذهاب�ا  لخس�ارته 
الرتكي وفاز عليه 1-4 يف الجولة الرابعة 
من مس�ابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم.
وبقي مانشسرت يونايتد متصدراً برصيد 
9 نقاط مقابل 6 نقاط لس�ان جرمان 
الثان�ي ال�ذي فاز ع�ىل اليبزي�غ بهدف 
نظيف، يف حن يحتل باشاكشهر املركز 

األخر وله 3 نقاط.
عىل ملع�ب أولدترافورد، خاض املهاجم 
ادينس�ون  املخ�رم  األوروغويان�ي 
كافاني أول مباراة له أساسيا يف صفوف 
مانشس�رت يونايت�د منذ انتقال�ه إليه يف 
اليوم األخر من باب االنتقاالت الصيفية 
بع�د خوضه س�ت مباري�ات احتياطيا 
وتسجيله هدفا واحدا يف مرمى ايفرتون 

يف الدوري املحي.
يف املقابل، اس�تمر غياب العب الوس�ط 
الفرن�يس بول بوغب�ا بس�بب إصابة يف 

كاحله.
وكانت املباراة ثأرية ملانشس�رت يونايتد 
كون�ه خرس ذهاب�ا أمام منافس�ه 1-2 
يف 4 ترشي�ن الثاني/نوفم�رب بعد بداية 
جيدة ش�هدت ف�وزه عىل باريس س�ان 
جرمان الفرنيس وصيف البطولة العالم 
امل�ايض 1-2 يف عقر دار األخ�ر قبل أن 
يحقق فوزا كاسحا عىل اليبزيغ األملاني 

بخماسية نظيفة يف الجولة الثانية.
وب�دأ مانشس�رت يونايتد املب�اراة بقوة 
وضغ�ط ع�ىل مرم�ى منافس�ه وراوغ 
مارك�وس راش�فورد أكث�ر م�ن مدافع 
داخ�ل املنطق�ة م�ن دون ان ينج�ح يف 
التس�ديد نحو املرم�ى )4(، لكن صانع 

األلعاب الربتغايل املتألق برونو فرنانديش 
منح فريقه التقدم عندما رفع الربازيي 
اليك�س تيلي�س ك�رة من ركني�ة فشل 
دفاع باشاك شيهر يف تشتيتها فوصلت 
اىل فرناندي�ش املرتب�ص ع�ىل مشارف 
املنطقة فاطلقها عىل الطاير يف س�قف 

الشباك الرتكية )7(.
وأضاف راشفورد هدفا ثانيا بعد تمريرة 
ماك�رة م�ن فرنانديش لك�ن الحكم لم 

يحستبه بداعي التسلل .)12( 
وارتك�ب حارس الفري�ق الرتكي فهمي 
م�رت غونوك خط�أ فادح�ا يف التعامل 
مع تمري�رة تيليس العرضية من الجهة 
اليمن�ى فأفلت�ت من�ه الك�رة ليتابعها 
فرناندي�ش داخ�ل الشباك من مس�افة 

قريبة .)20( 
وش�ن مانشس�رت يونايتد هجمة مرتدة 
رسيع�ة قاده�ا راش�فورد ال�ذي اعيق 
داخ�ل املنطق�ة فاحتس�ب الحكم ركلة 
ج�زاء لصالح فريقه انربى لها بنفس�ه 
خادعا الح�ارس )35( لرفع رصيده اىل 

5 اهداف.
وأنقذ الحارس اإلس�باني دافيد دي خيا 
مرم�اه من ه�دف أكي�د عندم�ا ارتمى 

برباعة لتسديدة دينيز توروك )52(. 
لك�ن دي خيا فش�ل يف محاول�ة توروك 
الثاني�ة من ركلة حرة مبارشة س�ددها 

بيرساه داخل الشباك .)75( 
لك�ن الويل�زي داني�ال جيم�س أضاف 
الهدف الرابع ليونايتد من هجمة مرتدة 

رسيعة يف الوقت بدل الضائع.
وحقق بوروسيا دورتموند األملاني فوزا 
عريض�اً ع�ىل ضيف�ه البلجيك�ي كلوب 
بروج بثاثية نظيف�ة يف الجولة الرابعة 
م�ن منافس�ات املجموعة السادس�ة يف 

دوري أبطال أوروبا.
وض�ع النجم النرويج�ي إيرلينغ هاالند 
فريق�ه عىل طريق االنتص�ار بهدف أول 
يف الدقيقة 18 وأضاف جايدون سانشو 
اله�دف الثاني قبل نهاي�ة الشوط األول 
)د1+45( ، قبل أن يختتم هاالند النتيجة 
بالهدف الثال�ث يف الدقيقة 60 من عمر 
املباراة.وعزز دورتموند صدارته برصيد 
9 نقاط بفارق نقطة عن التسيو الثاني 
ال�ذي تغلب ع�ىل زينيت ال�رويس 3-1. 
س�ّجل لاتس�يو كل من إيموبيي )د3 و 
د55 م�ن ركلة ج�زاء( وبارول�و )د22( 
ولزينيت دزويبا )د25(.وعزز دورتموند 
والتس�يو بالت�ايل حظوظهم�ا يف بل�وغ 

الدور الستة عرش.
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اإلصابة حترم سوسييداد من خدمات سيلفا

إدارة شالكة تتخذ قرارات 
تصحيحية للخروج من املأزق

اعالم الكرتوني تأهل تشيلسي واشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس اىل مثن 
نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن ريال سوس�ييداد متص�در الدوري اإلس�باني لكرة القدم 
إصابة العب وس�طه املخرم دافيد س�يلفا يف عضات الفخذ 

الخلفية ما سيبعده عن املاعب لفرتة من الوقت.
وتعرّض س�يلفا لإلصابة خال مواجه�ة املرحلة العارشة أمام 

قادش.
وبدأ النجم اإلس�باني يف العاج الطبيعي غر أن عودته للماعب 

تعتمد عىل تطور حالته الصحية.
وسيغيب سيلفا عن مواجهة سوسييداد أمام ألكمار يف الدوري 
األوروبي بينما تح�وم الشكوك حول مشاركته أمام فياريال يف 

ال�”ليغا” األسبوع املقبل.

أعلن نادي ش�الكه الذي يعيش بداي�ة كارثية يف الدوري األملاني 
لك�رة القدم انه س�يتخىل نهاية الس�نة عن مهاجمه البوس�ني 
املخرم وداد إيبيشيفيتش وإيقافه العبي الوسط املغربي أمن 
حارث والجزائري نبيل بن طالب.وجاء قرار شالكه العريق الذي 
يحتل املرك�ز األخر بعد 8 مراحل عىل انط�اق الدوري األملاني، 
بعد حص�ول تضارب بن مهاجمه البوس�ني واملدرب املس�اعد 
الربازي�ي نالدو األح�د املايض.وبالتايل، س�رحل املهاجم البالغ 
36 عام�ا الذي وق�ع عقدا ملدة عام مع الن�ادي “األزرق امللكي” 
قب�ل انتهاء عقده.رشح املدي�ر الريايض يوخن ش�نايدر قائاً: 
“م�ن وجهة نظرن�ا، من األفضل أن ننه�ي تعاوننا ونفرتق عىل 
وفاق”.وقرر عم�اق إقليم الرور معاقب�ة املغربي الدويل حارث 
والجزائ�ري الدويل ب�ن طالب اللذين س�يتدربان “بشكل فردي” 
بعي�داً ع�ن الفريق، حتى اش�عار آخر.ووصف ش�نايدر ترصف 
حارث بعد الخس�ارة األخرة ضد فولفس�بورغ )صفر2-( بأنه 
“لم يكن عىل ما يرام”، “لهذا السبب منحنا أمن الوقت من أجل 
التفكر”.وكش�ف ش�نايدر أن النادي س�يتخىل عن بن طالب يف 
صيف 2021 عىل أبعد تقدير”.ولم يعرف ش�الكه الفوز منذ 24 
مباراة يف الدوري، وبدأ رحلة صعبة للهرب من منطقة الهبوط.

ألينيا: شعرت بأنين العب مرة أخرى
ألف�ارو  اإلس�باني  ي�رى 
مورات�ا، مهاج�م يوفنتوس، 
أن�ه أصبح متكام�ًا أكثر من 
ذي قب�ل، وذل�ك بع�د هدفه يف 
مس�اء  فرينكفاروزي،  ش�باك 
الثاث�اء، يف الجولة الرابعة لدور 

املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وقاد موراتا يوفنت�وس للتأهل إىل ثمن 
نهائ�ي األبط�ال، بعدم�ا س�جل هدًفا يف 

الدقيق�ة 90 )2 � 1( حس�م ب�ه النق�اط 
الث�اث للس�يدة العجوز.وق�ال موراتا يف 
س�بورت  “س�كاي  لشبك�ة  ترصيح�ات 
إيطاليا”: “كانت مب�اراة معقدة، نعلم أن 
جميع املباري�ات صعبة يف دوري األبطال، 
لك�ن الفوز هو أكثر م�ا يهمنا”.وأضاف: 
“املشكلة يف دوري األبطال هي أنه إذا كان 
لديك وقت قليل من التحضر، فإنك تخاطر 
بالنتيجة”.وتاب�ع: “لم يتغر يشء داخي، 

لقد قلت م�رات عديدة، أن�ت تتعلم طوال 
حيات�ك املهنية، أنا العب أكثر تكامًا اآلن، 
عندما ك�ان عمري 22 عاًما، لم أكن أهتم 
إال عندما تق�رتب الكرة مني، لكن اآلن ما 
زلت أكثر تركيزًا، ويمكن أن تكون كل كرة 
حاسمة”.وختم: “أتيحت يل فرصة اليوم، 
جاءت عىل رأيس، كنت محظوًظا بالهدف، 
ولم يحالفني الحظ يف فرصة أخرى ارتدت 

من القائم، كل يشء متوازن”.

إريكس�ن  كريس�تيان  الدنمارك�ي  حل�م  انك�رس 
باالنضم�ام إىل إنرت اإليطايل باك�راً، إذ طلب صانع 
األلع�اب ترك عم�اق مدين�ة ميان�و بعد عرشة 
أش�هر فقط عىل قدومه من توتنه�ام اإلنكليزي.
وصل الاع�ب البالغ 28 عام�اً يف كانون الثاني/

يناي�ر املايض بعقد ألربع س�نوات ونصف مقابل 
20 ملي�ون ي�ورو )23 ملي�ون دوالر( زائ�د 7.5 
ماي�ن ي�ورو كمكافآت.لكن يف س�نة خّيم عليها 
ش�بح فروس كورونا املستجد، لم ينجح إريكسن 
باس�تعادة مس�توياته اللندني�ة، حيث س�جل 69 
هدف�اً و89 تمريرة حاس�مة يف 305 مباريات، أو 
حتى مع منتخب باده أخراً.أقّر إريكس�ن الذي 
خ�رج من أولوي�ات مدربه أنطوني�و كونتي بأن 
“األم�ور لم تكن كما حلمت”.تاب�ع الاعب الذي 

حمل ألوان توتنهام بن 2013 و2020:
“يرغ�ب الن�اس برؤيت�ي ألعب وأنا أيض�اً، لكن 
للم�درب أفكار أخ�رى وأنا اح�رتم ذلك”.لعب 
الدنماركي سبع مرات فقط هذا املوسم، بينها 
أربع كأس�ايس، لم يمرر فيها أو يسّجل أي 
هدف.يف املجمل، س�جل أربعة أهداف إلنرت 
يف 33 مب�اراة من�ذ قدوم�ه.“ال يج�ب أن 
نتمسك باعب يطالب بالرحيل”، هذا ما 
أّكده الرئيس التنفيذي للنادي جوزيبي 
ماروت�ا األح�د املايض بش�أن الرحيل 
املرتقب إلريكس�ن.يف املقابل، أرّص 
كونت�ي أن إريكس�ن “حصل عىل 
العديد م�ن الفرص ولعب أكثر 
م�ن اآلخرين”.تاب�ع م�درب 
اللومب�اردي:  الن�ادي 
“خياراتي مبنية دوماً 

إن�رت.. عندم�ا أرى ملصلح�ة 
م�ر  أل سيكون ا مناسباً، 

عىل  أساس�ياً ق�ادراً  اللع�ب 
أثن�اء  ب�ن أو  املباراة”.م�ن 

املشكات التي اصطدم بها إريكس�ن هي كثرة الخيارات يف خط 
الوسط.وصل التشيي أرتورو فيدال الصيف املايض من برشلونة 
اإلس�باني، فيما يشغل البلجيكي رادجا ناينغ�والن والكرواتيان 
مارس�يلو بروزوفيتش وإيفان بريشيت�ش مركزه.أرّص كونتي 
ان�ه لن يغ�ّر مركز إريكس�ن إىل موقع أكثر هجوماً “إلريكس�ن 
دور ه�ام وأس�لوب يف اللعب، ع�ىل الجهتن الي�رسى واليمنى”.
تاب�ع: “إذا دفع�ت ب�ه يف العم�ق أمام الدف�اع، فإن�ك تخاطر يف 
تشوي�ه طريقة لعبه. هذا قرار فني”.لم يظهر إريكس�ن يف آخر 
مباراتن مع “نراتسوري” يف الدوري.يف هذه االثناء، ارتبط اسم 
إريكس�ن بالع�ودة إىل الدوري اإلنكليزي ال�ذي وصله عام 2013 
من أياكس أمسرتدام الهولندي، فيما يبدو باريس سان جرمان 
بطل فرنس�ا من املرشحن الستقدامه.وأنهى انرت املوسم املايض 
وصيفا لل�دوري االيطايل بفارق نقطة ع�ن يوفنتوس الذي كان 
ق�د ضمن لقبه التاس�ع توالياً، وُيعّد من املرش�حن للمنافس�ة 
أيض�ا هذا املوس�م.لكنه يحتل راهنا املركز الخامس يف “س�ري 
أ”، بف�ارق خمس نقاط عن جاره اللدود ميان املتصدر.لم يتّوج 
حام�ل لقب الدوري 18 مرة من�ذ عام 2010، عندما أحرز ثاثية 
تاريخية بينها دوري أبطال أوروبا بقيادة املدرب الربتغايل جوزيه 
مورينيو.من�ذ ذاك الوق�ت، أحرز لقبا وحيداً يف مس�ابقة الكأس 
املحلية عام 2011.هذا املوسم، فاز أربع مرات فقط يف 11 مباراة، 
لكن كونتي يرّص: “حصَد الفريق نقاطا أقل مما يستحق”.وكان 
كونتي راضيا عن تصميم العبي�ه، عندما قلبوا تأخرهم بهدفن 

أمام تورينو إىل فوز صعب 2-4 االحد يف الدوري.

موراتا: أصبحت أكثر تكامال

إريكسن يستعد لطوي صفحة إنرت يف يناير املقبل

مفكرة الزوراء
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لندن/متابعة الزوراء:
التلفزيون�ي  املذي�ع  أن  إىل  أف�ى تحقي�ق 
 The Jeremy جرييمي كاي�ل، مقدم برنامج
Kyle Show الربيطان�ي، »ربم�ا تس�بب أو 
س�اهم يف« وف�اة ضي�ف يشتب�ه يف أنه قتل 
نفس�ه بعد إخفاق�ه يف اختبار كشف الكذب 
خ�ال الربنام�ج، ما أث�ار ضجة واس�عة يف 

اإلعام الربيطاني العام املايض.
وُعثر عىل س�تيفن دايموند ميتاً يف 9 مايو/

أي�ار 2019 بع�د أس�بوع م�ن مشاركته يف 
تصوي�ر حلق�ة م�ن الربنام�ج ت�دور حول 
موض�وع الخيانة الزوجي�ة. وظهر دايموند 
)63 عاًم�ا( بعد اّتهام خطيبته له بخيانتها، 

وانفصلت عنه الحقاً. 
ونقلت »ذا غاردي�ان« عن الطبيب الرشعي، 
جيسون بيغ، أنه جعل كايل »متهماً«، قائاً 
إن املق�دم »ربما تس�بب يف وف�اة ديموند أو 
س�اهم يف موت�ه«. وأض�اف: »ق�د يبدو من 
الس�خف أال يديل كايل بشهادته إلعطاء رأيه 

يف املوقف«.
وقالت محامية عائل�ة دايموند، كاويلفيون 
غاالغر، لجلسة االس�تماع يف وينشسرت، إنه 
أمىس »حزيناً« بعد أن فشل يف اختبار كشف 
الك�ذب. وأوضح�ت أن�ه ش�ارك يف الربنامج 
»إلثبات إخاصه« وق�ال: »دفعت وضغطت 
لكن ك�ل يشء س�ار بشكل خاط�ئ«، وبعد 
إع�ان النتيجة أثناء التصوي�ر »ُوّجهت إليه 

صيحات االستهجان واالستهزاء«.
وتابعت أن مقدم الربنامج »وصفه بالفشل«، 

وحت�ى عندم�ا ك�ان »ع�ىل وش�ك االنهيار، 
ك�ان ال يزال يتعرض للمضايقة«. وأش�ارت 
غاالغ�ر إىل أن دايمون�د ح�اول الخروج من 
باب جانب�ي لكنه وجده مغلق�اً، وأضافت: 
»لم يستطع الهروب من املضايقة. كان عىل 
يدي�ه وركبتي�ه ألنه كان يعتقد أنه س�يفقد 

الوعي من التوتر«.
وأضافت أن حالته الصحي�ة كانت معروفة 
م�ن قب�ل طاق�م الربنام�ج، مع رس�الة تم 
إرس�الها إىل مجموع�ة »واتس�اب« تق�ول: 
»فق�ط لكي تعرفوا، ال ي�زال يبكي، لقد قال 
للتو إنه يتمنى لو م�ات«. وأضافت غاالغر: 
»بينم�ا كان ال ي�زال يف الربنامج، يف غضون 
دقائ�ق، ك�ان يتحدث ع�ن تمني�ه لوفاته«. 
وتابعت املحامية إن كايل أدىل ببيان قال فيه 

إنه »لم يترصف بطريقة تحريضية«، لكنها 
قالت: »نحن نختلف يف ذلك«.

وكان الربنامج هو األكثر شعبية بني الربامج 
النهارية يف قن�اة ITV الربيطانية، حيث بلغ 
متوس�ط ع�دد املشاهدي�ن ملي�ون مشاهد 
ون�ال حص�ة 22 يف املئة م�ن الجمهور. وتم 
بث أكثر م�ن 3000 حلقة منه عىل مدار 14 
عام�اً. وقررت قن�اة ITV الربيطانية إيقاف 
الربنامج بعد ه�ذه الحادثة، لكّن كايل بقي 

يعّد برامج عليها.
ويف مايو/أي�ار م�ن الع�ام امل�ايض أيض�اً، 
كشف�ت الصحاف�ة الربيطانّي�ة ع�ن وف�اة 
3 ضي�وف مشارك�ني يف برنام�ج اإلعام�ي 
جرييمي كايل. فعدا عن العثور عىل ستيفن 
دايمون�د ميتاً بعد أيام من تس�جيل حلقة يف 

الربنام�ج، انتحرت س�يدة كان�ت ضيفة يف 
برنامج دردش�ة يقّدمه جرييمي كايل، عام 
2005، بعد س�تة أيام من ظهورها. وقضت 
إيريك�ا باوس�ون ع�ىل حياته�ا )36 عام�اً 
حينه�ا(، بعدما اّتبع زوجه�ا نصيحة كايل، 

منهياً زواجهما املستمر ل�18 عاماً.
كما تم الكشف أيض�اً عن أّن رجاً آخر، هو 
املاكم السابق بول مكارثي )31 عاماً(، قتل 
نفس�ه بعد 3 أش�هر من الظهور يف برنامج 
كايل ع�ىل ITV ع�ام 2014. ووصف والده 
كيف�ن مكارث�ي )62 عام�اً(، الربنامج بأّنه 
ع�ار. وقال لصحيفة »صنداي مريور« العام 
امل�ايض إن ابنه تويف بعدما بدأ برنامج إعادة 
التأهي�ل ال�ذي قّدم�ه كايل.ولطامل�ا كان�ت 
أجهزة كشف الكذب م�ن الفقرات املنتظمة 
يف الربنامج، والتي غالب�ًا ما أحدثت نزاعات 
بني األحب�اء وأفراد األرسة. وق�ال النقاد إن 
الربنامج يضع األش�خاص الضعفاء، الذين 
غالباً ما يعان�ون من إدمان ومشاكل صحة 
عقلية، ع�ىل منصة عامة، م�ا يجعلهم عىل 
مس�توى من الهشاش�ة قد ال يتوقعونه.ويف 
يوليو/تموز من العام املايض، اقرتحت هيئة 
تنظيم وس�ائل اإلعام الربيطانية »أوفكوم« 
Ofcom إضاف�ة قاعدت�ني إىل قان�ون الب�ث 
الح�ايل، لحماي�ة األفراد الذي�ن يشاركون يف 
برامج تلفزيون الواقع. وإضافة إىل مطالبة 
املنتجني باح�رتام كرام�ة املشاركني، يتعني 
ع�ىل املذيعني أيضاً التأك�د من أن »الجمهور 
لن يعاني من ضغ�وط أو قلق غري مربر عن 

طريق املشاركة يف الربامج أو بثها«.
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بعد نحو شهر من اعتقاله

في برنامج تلفزيوني مثير للجدل

ال يوّضح تعريف التضليل ويسّهل سوء استخدامه

قانون »األخبار الكاذبة« مسلط على رقاب منتقدي اجليش السوداني
اخلرطوم/متابعة الزوراء:

  يواجه صحفيون سودانيون تهديدات 
بمقاضاته�م بموجب قانون مكافحة 
ن�رش األخب�ار الكاذبة ض�د الجيش يف 
حال ن�رش تقارير منتق�دة، خصوصا 
بعد التعديل األخ�ري عىل القانون الذي 
ش�دد العقوبات دون أن يحّدد طبيعة 
األخب�ار الكاذب�ة أو كيفي�ة تشوي�ه 
سمعة الجيش، فقد بقيت املصطلحات 
فضفاضة ما يمّكن بسهولة استغالها 

إلسكات الصحفيني.
وكانت الصحفية والكاتبة الس�ودانية 
دورا غامب�و تق�ي إج�ازة يف م�رص 
عندما اتصل بها صديق لتحذيرها من 
انتقاد الجيش السوداني عىل اإلنرتنت، 
يف نفس اليوم ال�ذي أعلن فيه الجيش 
عىل فيس�بوك أنه عني مفوًضا خاًصا 
ملقاض�اة أي ش�خص يه�ني أو يشوه 

سمعة الجيش عىل اإلنرتنت.
وقالت كامبو، وهي مراس�لة س�ابقة 
“نصحن�ي  عرب�ي”  ل�”بي.ب�ي.يس 
صديق�ي يف ماي�و املايض، ب�أن أكون 
حريص�ة ألن�ه س�مع من ش�خص يف 
ك�ان  الجي�ش  أن  املخاب�رات  جه�از 
يس�تهدفني أن�ا وصحفي�ني آخري�ن 
بهذا البيان”، بحس�ب شهادتها للجنة 

الصحفيني الدوليني.
وقال�ت اللجنة الدولي�ة وفًقا ملقابات 
وناش�طني،  صحفي�ني  م�ع  أجرته�ا 

أن إع�ان الجيش تزامن مع سلس�لة 
م�ن التهديدات بمحاكم�ة الصحفيني 
بموجب قان�ون الجرائ�م اإللكرتونية 
يف السودان، الذي يعترب من بقايا عهد 
الرئيس املخل�وع عمر البشري، ويجرم 

نرش املعلومات الكاذبة عىل اإلنرتنت.
وش�دد املجل�س االنتقايل يف الس�ودان 
القان�ون خ�ال ماي�و  العقوب�ات يف 
املايض، ويرى املسؤولون العسكريون 
“األخب�ار  أن  املجل�س  يف  وأط�راف 
املزيف�ة” ته�دف إىل تشويه صورتهم، 
ونشط�اء  صحفي�ون  يق�ول  بينم�ا 
س�ودانيون إنهم يخشون أن يستخدم 
الجيش هذه التهمة كس�اح إلسكات 

االنتق�ادات بدالً م�ن محاربة التضليل 
اإلعامي.

ني�اال، عض�و ش�بكة  وق�ال محم�د 
الصحفي�ني الس�ودانيني، إن ثماني�ة 
صحفيني أفادوا بتلق�ي تهديدات عرب 
الهاتف من أش�خاص يزعم�ون أنهم 

ضباط عسكريون منذ مايو.
إن  قال�وا  الثماني�ة  والصحفي�ون 
مضم�ون التهدي�دات يتعل�ق بح�ذف 
مقاالت ع�ىل اإلنرتنت ومنشورات عىل 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي تنتق�د 
الجي�ش، وإال س�يتعرضون ل�أذى أو 

املقاضاة.
ويخ�ى الصحفيون الحدي�ث عانية 

ع�ن ه�ذه التهدي�دات، وال يفصحون 
عنها إال ألصدقائهم املقربني.

وُش�ددت أحك�ام الس�جن للعديد من 
الجرائ�م يف تعديات قان�ون مكافحة 
الجرائم اإللكرتوني�ة يف يوليو املايض، 
وتم رفع الحد األقىص لعقوبة السجن 
بموجب املادة 23، والتي يقول املحللون 
إنها تتضمن حظ�رًا مبهًما عىل “نرش 
أخبار كاذبة” لتهديد السامة العامة، 

إىل أربع سنوات بدالً من سنة واحدة.
وأص�در الجيش الس�وداني بيانا، قال 
في�ه إنه ع�نّي مفوض�ا خاص�ا لرفع 
دع�اوى قضائي�ة ض�د األف�راد الذين 
“يس�يئون” إىل القوات املس�لحة، بمن 
فيه�م النشط�اء والصحفي�ون الذين 
يكتب�ون عىل اإلنرتن�ت، داخل وخارج 

السودان.
وذكر املتحدث باس�م الجي�ش قانون 
جرائم املعلوماتية املقلق، وهو قانون 
 ،2007 ع�ام  ج�دا ص�در  فضف�اض 
واستخدمه النظام السابق الستهداف 
وُيج�ّرم  اإلنرتن�ت.  ع�ىل  املنتقدي�ن 
القانون مفاهي�م غامضة مثل “نرش 
األخبار الكاذبة” ونرش “محتوى مخل 

بالحياء أو مناف لآلداب”.
ولم تصحح التعديات األخرية األحكام 
اإلش�كالية يف القانون، لكنها بدال من 

ذلك زادت أحكام السجن.
وهدد الجيش أيضا باس�تخدام قانون 
وأحك�ام  واملطبوع�ات،  الصحاف�ة 

“الجرائ�م املوّجه�ة ض�د الدول�ة” يف 
القانون الجنائي لعام 1991.

وتق�ول وزارة الع�دل الس�ودانية إنها 
اقرتحت التعديات عىل الحكومة وأنها 
ال تق�وض حرية التعب�ري. ويمكن ألي 
شخص أن ينتقد األجهزة األمنية طاملا 
أنه�ا ال تن�رش معلوم�ات مضللة عن 
قص�د، لكن يف حال ن�رش أخبار كاذبة 
أو ش�ائعات عن الجيش بنية اإلرضار 
باملؤسس�ة، فعندئ�ذ س�تكون هن�اك 

مشكلة وتداعيات قانونية.
وأش�ارت لجنة حماي�ة الصحفيني، يف 
تقرير سابق، إىل أن الصحفيتني عايدة 
عبدالقادر ولنا س�بيل واجهتا تحقيًقا 
رس�مًيا يف مايو بع�د أن وثَّقتا حصيلة 
مقلق�ة لوفي�ات فاي�روس كورونا يف 
دارف�ور،  ش�مال  عاصم�ة  الف�ارش، 
مم�ا دف�ع الحاكم العس�كري لإلقليم 
باتخ�اذ  التهدي�د  إىل  خوج�ايل  مال�ك 
إجراء قانوني ضد “أي ش�خص ينرش 

معلومات كاذبة”.
ملاحق�ات  الصحفيت�ان  وتعرض�ت 
ومضايقات واس�تدعاءات مل�دة ثاثة 
أيام من قبل االس�تخبارات العسكرية 
ووايل ش�مال دارف�ور بع�د نرشهم�ا 
تقري�را بعدد الوفي�ات والنقص الحاد 

الذي يواجه املستشفيات يف الوالية.
وسبيل وعبدالقادر من بني الصحفيني 
الصحفي�ني  ش�بكة  أبلغ�وا  الذي�ن 
السودانيني بأن مس�ؤويل استخبارات 

يهددونه�م  مجهول�ني  عس�كرية 
بإجراءات قانونية يف مايو.

إن  الس�ودانية  الحكوم�ة  وتق�ول 
س�يخضعون  العسكريني  املس�ؤولني 
للمحاس�بة يف حال تم إثب�ات قيامهم 

بتهديد الصحفيني.
وأف�اد محم�د فقي - صحفي س�ابق 
ب�أن  االنتق�ايل-  املجل�س  يف  وعض�و 
ضباط الجي�ش قد يواجهون اتهامات 
إذا كان�ت هناك أدلة موثوقة عىل أنهم 

يهددون املراسلني.
إىل أس�ماء  وأض�اف “نح�ن بحاج�ة 
لتأكي�د الحقائ�ق. من يتص�ل بهؤالء 
الصحفي�ني؟ نحن بحاج�ة ألن نعرف 

من أجل اتخاذ تدابري لحمايتهم”.
ويعترب مراقب�ون أن تعزيز الحماية يف 
قانون الجرائم اإللكرتونية سيس�اعد 
أيًض�ا عىل حماي�ة الصحفيني وحرية 

التعبري.
وق�ال محم�د عثم�ان، الباح�ث الذي 
يراقب شؤون السودان لصالح هيومن 
رايتس ووت�ش، إن القانون يحتاج إىل 
تعريف�ات ملصطلح�ات مث�ل الحفاظ 

عىل النظام العام واألخاق.
وأضاف عثمان أن “القانون ال يوضح 
كيف يتم تحديد النية أو التعرف عليها 
ويمكن بسهولة إساءة استخدامها من 

قبل الرشطة وقوات الدعم الرسيع”.
وتابع “ق�وات الدعم الرسي�ع لم تقم 
بإج�راءات علني�ة مث�ل الجي�ش. لقد 

ظل�ت هادئة ج�دا. نفس ال�يء مع 
الرشطة، لك�ن من الواض�ح أن هناك 
أي  يف  اس�تخدامه  يمكنه�م  قانوًن�ا 

لحظة”.
ويخ�ى الصحف�ي ناص�ف صال�ح، 
مؤسس ومدير منصة “مونت كارو”، 
أن تس�تخدم ق�وات الدع�م الرسي�ع 

القانون ضده.
ويتهمه أنص�ار قوات الدع�م الرسيع 
بن�رش أخب�ار كاذب�ة ع�ىل صفح�ات 
وس�ائل التواصل االجتماع�ي التابعة 
ل�”مون�ت ك�ارو”. لكن�ه ق�ال إنه لم 
يتلق أي تهديد من ضباط قوات الدعم 
الرسي�ع، فالتهديدات تأت�ي دائًما من 

شخصيات مدنية.
يف الوقت الح�ايل، يعيش صالح خارج 
الب�اد ورف�ض الكش�ف ع�ن موقعه 
خوف�ا من انتقام املعارضني. وقال إنه 
ينوي العودة إىل السودان، لكنه يخى 

مقاضاته لنرشه أنباء كاذبة.
ويؤكد صحفيون آخ�رون أن القوانني 
الس�ودانية التقييدية ل�ن تمنعهم من 
انتقاد الس�لطات. وتشري دورا غامبو، 
مراس�لة بي.بي.يس الس�ابقة، إىل أن 
لديها أنصارا يف الشوارع ويف الحكومة. 
ومعظم الصحفي�ني مثلها لم يرهبهم 
تحذي�ر الجيش.وقالت “إنهم يريدوننا 
يخش�ون  ألنه�م  نرتاج�ع  أن  فق�ط 
حرية التعب�ري”، وأضاف�ت “إنهم هم 

املحارصون، وليس نحن”.

نابلس/متابعة الزوراء:
أصدرت محكمة عس�كرية إرسائيلية، قراراً باإلفراج عن الصحفي واملخرج الفلسطيني 

عبد الرحمن الظاهر، بعد نحو شهر من اعتقاله.
وقالت زوجته رشا السايح، إن املحامي املكلف بمتابعة ملف الظاهر تواصل معها اليوم، 
وأبلغه�ا بق�رار محكمة االحتال باالكتفاء بمدة حبس�ه، من دون توجي�ه أي تهمة له. 

وأفادت بأنها ستتجه إىل أحد الحواجز العسكرية اإلرسائيلية الستقباله.
وأشارت السايح إىل أن املحامي لم يقدم لها مزيداً من التفاصيل بشأن مجريات املحاكمة 
التي عقدت ، الفتة إىل أن اإلفراج عن الظاهر س�يكون خال ساعات بعد إتمام املعامات 
الرسمية.وكانت قوات االحتال اعتقلت الظاهر من منزله يف مدينة نابلس شمال الضفة 
الغربية املحتلة، يف ال�27 من ش�هر أكتوبر/ترشين األول، بعد أكثر من شهر عىل اإلفراج 
عنه من س�جون الس�لطة الفلس�طينية.وكانت محكمة الصلح الفلس�طينية يف نابلس 
قررت اإلفراج عن الظاهر يف ال�21 من شهر سبتمرب/أيلول املايض، بكفالة مالية قيمتها 
5 آالف دينار أردني، بعدما اعُتقل يف س�جون جهاز األمن الوقائي الفلس�طيني ألكثر من 
شهر، بتهمة »ذم السلطة«.يعمل الظاهر حالياً يف مركز اإلعام التابع ل�«جامعة النجاح« 
يف نابلس، معداً ومقدماً لربامج منوعة، وش�غل س�ابقاً مناصب ع�دة، من أهمها: مدير 
»دائرة اإلنتاج الفني واإلعامي« يف »مؤسس�ة وطن اإلعامية« يف مدينة رام الله، ومنتج 
منفذ لربامج تلفزيونية ع�دة يف فضائية »رؤيا« األردنية. ونفذ أعماالً درامية ومرسحية 
وأفاماً وثائقية وتحقيقات صحافية.وأش�ارت مجموعة »محامون من أجل العدالة« يف 
بيان لها، مساء الثاثاء، إىل أن عبد الرحمن الظاهر جرى اإلفراج عنه بعد اعتقال دام 28 
يوماً يف س�جون االحتال، وأنه اعُتقل يف 27 م�ن الشهر املايض، بعد 37 يوًما من اإلفراج 
عنه من س�جن األمن الوقائي بقرار صادر ع�ن محكمة صلح نابلس عىل خلفية اتهامه 
بالذم الواقع عىل الس�لطة. طالبت بإس�قاط كافة التهم املنسوبة للظاهر، وإغاق ملفه 
أمام القضاء الفلسطيني، لعدم انسجام وقائع االتهام مع حرية الرأي والتعبري املكفولة 

بموجب القانون األسايس الفلسطيني.

اجلزائر/متابعة الزوراء:
أدان�ت محكمة يف وه�ران، غربي الجزائر، 
س�عيد  الحقوق�ي  والناش�ط  الصحف�ي 
ب�ودور، والناش�ط ن�ور الدي�ن تون�ي، 
وقض�ت بالس�جن عاماً غيابي�اً بحقهما، 
حيث لم يح�را املحاكمة بس�بب غياب 
الصحف�ي ووج�ود رفيق�ه يف الس�جن يف 

حالة إرضاب عن الطعام. 
ولم يحر الصحفي س�عيد بودور للمرة 
الثامنة إىل املحكمة، إذ يوجد أمر بالقبض 
علي�ه صادر ع�ن غرف�ة االته�ام ملجلس 
قضاء وه�ران، م�ن دون أن يعرف مكان 

وجوده. هذا ورفضت هيئة املحكمة طلب الدفاع تأجيل املحاكمة وإحضار نور الدين توني، 
املوجود يف سجن وهران، إىل املحاكمة أو استخدام تقنية املحاكمة عن بعد. 

وتتعلق القضية بشكوى رفعها صحفي يف وكالة األنباء الجزائرية ضد زميله الصحفي سعيد 
بودور، بتهمة القذف وتشويه الس�معة عرب منشورات يف »فيس�بوك«، إضافة إىل شكوى من 
شخص ثاٍن اتهم املداَنني بمحاولة ابتزازه عن طريق مكاملة هاتفية. وكانت أطوار املحاكمة 
ق�د ج�رت يف 27 أكتوبر/ترشين الثان�ي املايض، وأعلن�ت هيئة الدفاع ع�ن الصحفي بودور 

ورفيقه توني أنها ستقدم طعناً يف هذا الحكم.

حمكمة جزائرية تقضي غيابياً بسجن 
الصحفي سعيد بودور

االحتالل اإلسرائيلي يقرر اإلفراج عن 
الصحفي عبد الرمحن الظاهر

املذيع جريميي كايل »تسبب أو ساهم« يف موت ضيفه

سيدني/ متابعة الزوراء:
يخوض رئيس�ا الحكومة األسرتالية 
ومالك�وم  رود  كيف�ن  الس�ابقان 
تورنب�ول، حمل�ة »إلص�اح ت�وازن 
القوى« مع رجل اإلعام األكثر نفوذاً 
يف العال�م، روب�رت م�ردوخ. فحياة 
ومناصبهم�ا  السياس�ية  الرجل�ني 
العام�ة الرفيع�ة كان�ت تتوقف عىل 
إعام مردوخ. ورغم أّنهما متنافسان 
سابقان، إال أّنهما يتعاونان يف حركة 
يأم�ان أن تس�تمّر يف تقوي�ض كل 

مؤسسات مردوخ الدولية.
غاردي�ان«  »ذا  صحيف�ة  تق�ول  إذ 
الربيطانّي�ة إّن كيف�ن رود ومالكوم 
كشاهدي�ن  س�يظهران  تورنب�ول 
نجمني مشرتك�ني يف تحقيق برملاني 
أس�رتايل ح�ول هيمنة م�ردوخ عىل 
الجدل الس�يايس األسرتايل. وكاهما 
يجادالن بأن »نيوز كورب أسرتاليا« 
أصبح�ت الذراع الدعائي�ة للحكومة 

الليربالية اليمينية.
باعتباره  بالتحقي�ق  البعض  أش�اد 
بداي�ة دع�وة عاملية للمس�اءلة عن 
ممارس�ات مردوخ البالغ من العمر 
النف�وذ  صاح�ب  وه�و  عاًم�ا،   89
املول�ود يف أس�رتاليا وال�ذي س�اهم 
أيًضا يف تشكيل السياسة الربيطانية 
عىل م�دار األربع�ني عاًم�ا املاضية، 
يميني�ة،  ذات مي�ول  ع�رب صح�ف 
والرج�ل الذي قام حت�ى وقت قريب 
برتويج ودعم رئاس�ة دونالد ترامب 
يف الوالي�ات املتح�دة األمريكّي�ة من 
خال قنات�ه التلفزيونية األمريكية، 

»فوكس نيوز«.

وتنقل الصحيفة عن ديفيد هارداكر، 
وه�و مراس�ل اس�تقصائي ومذيع 
أس�رتايل مخرم، قوله: »قد تكون 
ه�ذه لحظة غ�ري مريحة مل�ردوخ. 
لدينا رئيس�ا وزراء سابقان يعمان 
معاً، وهذا لم يحدث من قبل. أدى هذا 
بالفع�ل إىل تحقيق مجلس الشيوخ، 
أن يك�ون مشابًه�ا  وال�ذي يمك�ن 
لتحقي�ق ليفس�ون يف الصحاف�ة يف 
بريطانيا«. ويضيف: »رود أراد لجنة 
ملكي�ة، لكن هذا لن يح�دث أبًدا ألن 
الحكوم�ة يج�ب أن تواف�ق عليه�ا، 
وهناك ن�وع من الب�اب الخلفي بني 
أعمال مردوخ والحكومة األسرتالية 
يف الوق�ت الح�ايل، عرب املس�تشارين 

اإلعاميني والخرباء«. 
بالنس�بة لهارداك�ر، ف�إن العن�رص 
الحاس�م ه�و تعبئ�ة ق�ادة صناعة 
بالفع�ل  املس�تعدين  التكنولوجي�ا، 
الخ�راء  الطاق�ة  يف  لاس�تثمار 
والبني�ة التحتي�ة: »هذا ه�و املكان. 
إنه�ا قاعدة ق�وة كبرية به�ا الكثري 
من امل�ال، لكنها محظ�ورة من قبل 
املحافظ�ني وبس�بب إنك�ار مردوخ 
للتغري املناخي، عىل الرغم من قبوله 
الواضح أخريًا بأنه موجود بالفعل«.

جيم�س  اس�تقال  الصي�ف،  ه�ذا 
مردوخ، وه�و أحد أبناء روبرت، من 
مجلس إدارة »نيوز كورب« بس�بب 
»خافات« حول املحتوى التحريري، 
بعد عدة أش�هر من انتقاده لتغطية 

الرشكة لحرائق الغابات األسرتالية.
وق�ال تورنبول يف ظهوٍر له عىل قناة 
ABC انت�رش بكثاف�ة، إن »الحمل�ة 

عىل إنكار املناخ مذهلة، وقد ألحقت 
رضًرا هائاً بالعالم والحاجة العاملية 
أعني،  الحراري.  للتصدي لاحتباس 
إنه منحاز بشكل مروع، ومثل هذه 
الربوباغندا ال يستطيع حتى جيمس 

ابن روبرت تحملها«.
تم اس�تهداف كل من رود وتورنبول 
من قبل صحافة مردوخ عندما كانا 
يف الس�لطة، وكانا غ�ري قادرين عىل 
الرّد بس�بب ش�به احتكاره ملنصات 
الطباع�ة والب�ث. احتل�ت أس�رتاليا 
املرتب�ة الثالث�ة يف العال�م من حيث 
 ،2011 ع�ام  يف  اإلعام�ي  الرتكي�ز 
بعد اإلعام اململ�وك للدولة يف الصني 

ومرص.
يمتلك مردوخ صحيفة رئيسة يف كل 
الغربية.  والية، باس�تثناء أس�رتاليا 
يهيم�ن عىل كوينزالن�د عنوان واحد 
رئي�ي من رشك�ات م�ردوخ، وهو 
»ه�ذه  رود:  ق�ال   .Courier Mail
دولة به�ا صحيفة واحدة، وليس�ت 

مجرد مدينة بها صحيفة واحدة«.

لكّن الصحيفة الرائدة يف هذه العملية 
ه�ي صحيف�ة وطنية عريض�ة، »ذا 
أسرتاليان«، والتي انتقلت إىل اليمني 
يف الس�نوات األخ�رية وه�ي معادية 
إلج�راءات مكافح�ة أزم�ة املن�اخ. 
يقول تورنبول إن »نيوز كورب تعمل 
كحزب سيايس، وتعمل بشكل وثيق 
مع السياسيني اليمينيني للتأثري عىل 

السياسة واالنتخابات«.
يمتلك م�ردوخ أيًضا »س�كاي نيوز 
أس�رتاليا«، وه�ي قن�اة يمينية عىل 
غرار »فوكس نيوز«، ومجموعة من 
الصحف واملواقع املحلية واإلقليمية. 
عىل الرغم م�ن أن الرشكة اضطرت 
إىل إغ�اق الع�رشات م�ن صحفه�ا 
الصغ�رية ه�ذا الع�ام، فق�د تبن�ت 
اس�رتاتيجية رقمي�ة أوالً، وفتح�ت 
جدي�دة  محلي�ة  إخباري�ة  مواق�ع 
وزادت قاع�دة اش�رتاكاتها الرقمية 
إىل 613300 م�ن 493200 يف ع�ام 
بع�ض  ف�إن  لذل�ك،  2019.نتيج�ة 
املناهضني ملردوخ ليس�وا  املعلق�ني 

مقتنع�ني بأن الهجم�ات من جانب 
اثن�ني من كبار السياس�يني س�وف 
العارم�ة  املالي�ة  تق�ّوض املصال�ح 
إلمرباطوري�ة م�ردوخ يف أس�رتاليا، 
ناهيك بأي مكان آخر. وقال الصحايف 
والكات�ب األس�رتايل الشه�ري كريس 
واالس، مؤل�ف كت�اب »كي�ف تفوز 
نفس�ها  »بالطريق�ة  بانتخاب�ات«: 
التي تس�بب بها تحقيق ليفيس�ون 
يف إزع�اج علن�ي وكرس زخ�م »نيوز 
ك�ورب« لفرتة وجي�زة، فإن تحقيق 
مجل�س الشيوخ س�يكون له بعض 
التأث�ري العابر ولك�ن ال يشء دائم أو 
جوهري«.والشهر املايض، أطلق رود 
التماساً للَجنة ملكية بشأن الحاجة 
إىل إعام قوي ومتن�وع، وأطلق عىل 
م�ردوخ وصف »رسط�ان متعجرف 
ع�ىل ديمقراطيتنا«. وق�ع العريضة 
أكث�ر م�ن 500 أل�ف ش�خص، بمن 
فيه�م تورنب�ول ال�ذي أدان احتكار 
م�ردوخ الطباع�ة. ويعتق�د كريس 
واالس أن رود وتورنب�ول يح�اوالن 
الحصول ع�ىل انتقام باه�ظ الثمن 
بسبب »السياسة الفاضحة لوسائل 
اإلعام التابعة مل�ردوخ. ليس لديهم 
م�ا يخرسونه اآلن، لق�د خرجوا من 
السياس�ة النشط�ة، ل�ذا فق�د حان 
الوقت. العريضة هي أداتهم إلعطاء 
عائل�ة م�ردوخ طعًم�ا م�ن طبه�م 
الخاص. هناك دافع شخيص يف ذلك، 
بالطب�ع، ولكن أي ش�خص تعرض 
للتنمر من قبل وسيلة إعام مردوخ 
- وه�ذا كثري من الناس - يس�تمتع 

بما يحصل بشكل كبري«.

حماولة لكبح نفوذ إمرباطورية روبرت مردوخ اإلعالمية
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ثقافية

الشيخ والبحر.. رائعة ارنست همنغواي 

جي دي موباسان: دخلُت اىل األدب كالشهاب وأغادره كالصاعقة

مريم لطفي
)االنسان لم يخلق للهزيمة(

الرمزية يف رواية الشيخ والبحر ألرنس�ت همنغواي 
والتي حازت عىل جائزة نوبل1954

تجسد الرواية قصة الرصاع االبدي )االنسان والحياة 
(..بني االنسان واالنسان من جهة، واالنسان وقساوة 
قوى الطبيعة من جهة اخرى.. وترمز اىل قوة االرادة 
ورباطة الجأش والث�أر للذات بكل مفاهيمها اذا ما 
اس�تجمعها االنس�ان ليصل اىل ما يريد فيتمكن من 

عمل املستحيل يف سبيل تحقيق ذلك..
)س�انتيكو( الصي�اد العج�وز او ش�يخ البحر الذي 
اصط�اد س�مكة املارل�ني العظيم�ة ورصع القرش 
ليثبت ذاته وانه مازال قادرا عىل العطاء رغم تقدمه 
بالس�ن وثارا من الصيادي�ن الذين نعت�وه بالعجز 

والنحس..
رحلته التي اس�تغرقت اربعا وثمانني يوما استهلها 
برفق�ة غالم صغري كان يحب العجوز ويرعاه لكنه 
لم يحصل عىل س�ميكة واحدة عند مرافقته بالبحر 
مما ح�دا بابوي�ه ان يمنعانه من مرافق�ة العجوز 
ووصفه باملنحوس.. تركه الغ�الم وعمل عند صياد 
اخ�ر لكنه كان يحز يف نفس�ه رؤية العج�وز عائدا 
فك�ان يهرع اليه يلملم الحبال وعدة الصيد والرشاع يف املس�اء وهو يلمل�م اذيال خيبته وال�زورق فارغ، 

االبيض ال�ذي كان بالنس�بة اليه كعلم االستس�الم 

والهزيمة..
ك�ان العج�وز عازما ع�ىل االنتق�ام لكرامت�ه التي 
اس�تباحها الصيادون بس�خريتهم، فق�رر يف اليوم 
الخام�س والثمانني خ�وض املغامرة، فن�زل البحر 

وحيدا تتملكه مشاعر شتى من االلم والثأر ..
وضع الطعم وعلقت به سمكة املارلني الكبرية التي 
تفنن�ت ك�ي تفلت منه لكن دون ج�دوى، وبدال من 
ان يسحبها س�حبته وراءها بحركات دائرية وكانه 
يشء صغ�ري يف مه�ب اعص�ار كبري ورغ�م اعجابه 
الشديد بهذه العمالق�ة وتشبثها بالحياة لكن عليه 
ان يقتلها الن يف النهاية يجب ان يكون رابحا واحدا، 
ورغ�م معانات�ه الشدي�دة يف التغل�ب عليه�ا ورغم 
محاوالتها اليائس�ة لقلب القارب لكنه تمكن منها 
اخ�ريا بع�د ان اعطت�ه درس�ا يف االرصار والتحدي، 
فبع�ض االحيان يأخذ االنس�ان درس�ه وعربته من 
حيوان او ما ش�ابه ليكون له ن�دا وليس بالرضورة 
ان يكون انسانا، فالطبيعة فيها ما يكفي من العرب 

والدروس ..
وتستمر معاناة )س�انتياغو( شيخ البحر وبالفعل 
ان�ه ش�يخ البح�ر بم�ا جس�ده م�ن ارصار ع�ىل 
اس�تجماع كل ما اوت�ي من قوة إلثب�ات ذاته فكان 
ملحمة انس�انية بمنته�ى االرصار والتحدي إلثبات 
قوة االرادة..كان عىل س�انتياغو التغلب عىل القرش 

بعد ان اثارته دماء مارلني تاركة خطا احمرا وس�ط 
البحر يثري لعابه..

خ�اض العج�وز معركت�ه م�ع القروش بم�ا تبقى 
لديه من قوى خائ�رة وتمكن منهم بعد عدة نزاالت 
ك�ادت ان ت�ودي بحياته، كان يس�تذكر كل مواطن 
الق�وة يف اوج عظمته وش�بابه يف حانات كازابالنكا 
وهو يمارس لعب�ة اليد الحديدية فتعطيه دفعة من 
االدرنالني لكي يس�تمر يف املقاوم�ة.. يف البداية كان 
يفك�ر بكمي�ة اللحم املكتنزة يف جس�م املارلني ومن 
يس�تحق ان يأكله�ا وكمي�ة النقود التي س�يحصل 
عليه�ا، لكن رسعان ماتالش�ت الرغبة يف جمع املال 

لتحل محلها الرغبة يف العودة اىل الحياة..
وص�ل س�انتياغو الشاطئ بهيك�ل مارلينت�ه التي 
جعلت�ه يرتبع من جديد عىل عرش الصيادين بعد ان 
اثب�ت ذاته وارادته وهزم كل ما من ش�انه ان يحط 
من قدره كانسان وان يضعه يف ميزان العجز املقيت 

وان االنسان قادرا عىل العطاء رغم كل يشء..
ولد ارنس�ت همنغ�واي الروائي االمريك�ي يف والية 

الينوا عام 1899
وتعت�رب رواية الشيخ والبحر م�ن روائع الروايات يف 
القرن العرشين ذات الرسد املمتع املشوق التي تشد 
القارئ بك�ل مشاعره ليعيش حال�ة البطل الواحد 

الذي يتفانى من اجل تحقيق هدفه..

جودت هوشيار  
قب�ل أن ين�رش ج�ي دي موباس�ان قصته 
الرائع�ة » ك�رة الشح�م » ، ك�ان األدب�اء 
يعتربون القص�ة القصرية عمال ادبيا أدنى 
بكث�ري م�ن الرواي�ة الطويلة . وج�اء هذا 
الكات�ب العبقري ، ليثب�ت أن قصة قصرية 
رائعة واحدة ، يمكن ان تكون أفضل بكثري 
م�ن مائة رواي�ة عادي�ة . قال غوس�تاف 
فلوبري عن » كرة الشحم » أنها تحفة فنية 
�اد والقرّاء عىل  رائع�ة . وقد رحب بها النقًّ

حد سواء . 
لم يكن بوس�ع موباس�ان أن يك�ون كاتباً 
متف�رداً ، ل�وال اس�لوبه الس�احر والبن�اء 
الفن�ي املحك�م ألعمال�ه. فقد ك�ان يكتب 
بمه�ارة فنية عالية ع�ن الكهنة واملثقفني 
وعن النس�اء الس�مراوات ، واملشبوهات ، 

والساقطات . 
اعماله مجس�دة ومرئية ومميزة عىل نحو 
مده�ش ، ومن الس�هل تحويله�ا اىل افالم 
س�ينمائية ، رغم أنه لم تكن السينما حتى 

الصامتة منها ، قد اخرتعت بعد. 

القصصي�ة ورواياته  اس�رتعت مجاميعه 
، الت�ي ص�درت الواحدة منها تل�و األحرى 
الفرنس�ية  األدبي�ة  األوس�اط  انتب�اه 
واألوروبي�ة ، وش�هدت اقب�االً عظيماً من 
الجمهور القارئ يف داخل فرنسا وخارجها 

.
كان األدب بالنس�بة اليه مث�ل الهواء الذي 
يتنفس�ه ، وش�طب من حياته كل ما ليس 
ل�ه عالقة باألدب . وده�ش الجميع لغزارة 
انتاج�ه االدبي ، حيث كتب س�ت روايات ، 
وس�بع ع�رشة مجموعة قصصي�ة خالل 
عقد واحد ونيف ) 1880- 1891 ( ، والتي 

جمعت ال حقاً يف ) 29 ( مجلداً . 
ومع املجد االدبي ، جاء املال الوفري . وحاول 
أن يبيع نتاجاته بأعىل س�عر ممكن ، فقد 
كان يعيل والدته وش�قيقه املريض . وقال 
موباس�ان لصديقه جوزيه ماريا هرييديا: 
» دخل�ت اىل األدب كالشه�اب ، واغ�ادره 

كالصاعقة . 
نال�ت مؤلف�ات موباس�ان اعج�اب كب�ار 
األدباء الفرنس�يني واألجانب ويف مقدمتهم 

ليف تولس�توي ، الذي كتب عن حياة وادب 
موباس�ان دراسة مس�هبة وعميقة . وقد 
قمن�ا برتجمة دراس�ة تولس�توي وكتابة 
مقدم�ة طويل�ة حوله�ا وع�ن العالق�ات 
الثقافي�ة الوثيقة بني فرنس�ا وروس�يا يف 
العه�د القي�رصي ، والتي ن�رشت يف كتاب 
صدر عن دار الزمان يف دمشق عام 2019.

 ك�ان ايف�ان تورغيني�ف يقي�م يف باريس 
بشكل ش�به دائم .ويلتق�ي غالبا بصديقه 
املقرب غوس�تاف فلوب�ري. وك�ان الكاتب 
الشاب موباسان يرتدد عىل مجلس فلوبري 
االدب�ي ،حي�ث  تربط�ه ب�ه صل�ة قرابة . 
ويف ه�ذا املجل�س تع�رف موباس�ان ع�ىل 
تورغيني�ف . واخ�ذ الكاتب�ان العظيم�ان 
فلوبري وتورغيني�ف يقدمان نصائح ادبية 
ثمينة اىل الكاتب الش�اب  . ولهذا ليس من 
الغريب ان موباس�ان أهدى روايته األوىل » 
الحي�اة » اىل اس�تاذه تورغيني�ف ، عرفانا 

بجميله. 
وقد عدًّ تولس�توي ه�ذه الرواية من اجمل 
وافضل رواي�ات موباس�ان . وقد ترجمت 

الرواية اىل العربية وصدرت عن دار » الهالل 
» تحت عنوان » قلب محطم » .. 

ام�ا انطون تشيخوف ، فق�د قال ذات مرة 
اليفان بونني :« انتم الشباب ، كّتاب القصة 
القصرية ، ال تالقون صعوبة يف نرشها ، أما 
أنا فقد عانيت اش�د املعاناة قبل ان يعرتف 
النّقاد الروس ب�أن ما اكتبه أدب حقيقي . 
ويرجع بعض الفضل يف هذا اىل موباس�ان 
،الذي انتزع االع�رتاف  بهذا الحنس االدبي 

 .«
قص�ص وروايات موباس�ان وثيقة الصلة 
بالحي�اة االجتماعي�ة اليومي�ة ، وبحي�اة 
الكاتب نفس�ه , وكلما تغلغل يف األوس�اط 
الباريس�ية املخملي�ة ، ازداد تشاؤم�ه من 
غب�اء الن�اس وآثامه�م ونفاقه�م ، وم�ن 
رج�ال الدي�ن ، وال س�يما املتاجرين منهم 
بالطوباويات يف س�بيل مآرب خسيس�ة يف 

غالب األحيان .
خرب موباسان الطبيعة البرشية ، ومع ذلك 
لم يفق�د الثقة باالنس�ان .ع�اش قصص 
ح�ب مث�رية وكتب عنه�ا ، ولكن�ه اصيب 

بخيب�ة أمل وكآب�ة ، وبات غاضباً بس�بب 
س�يادة الباطل والقس�وة يف املجتمع . كان 
الرش الكام�ن يف نفوس الب�رش ، اكثر مما 
يتحمل�ه هذا األنس�ان الرائع يحساس�يته 
الروحية املفرط�ة ، مما أدى به اىل الجنون 
يف نهاية املطاف ، وتويف يف احدى املصحات 
العقلية عام 1893عن عمر يناهز االربعني 

عاما ونيف .

ثقافية الزوراء
ص�در حديثا ع�ن دار امل�داد للفنان والشاع�ر فاضل 
ضامد )وش�م يف ذاك�رة امللح( قصائ�د نثرية افقية... 

رسد    
اكثره�ا ب�ني التجري�د والتعبريي�ة. ص�ور متالحق�ة 
مختلفة املك�ان والزمان. تصور االش�كال والخطوط 

والفضاءات.
لوح�ات رسد لغوي افق�ي.. محتوى الكت�اب اكثر من 
ثمانني قصيدة معنونة  تشابه اىل حدما لوحات الفنان 
التشكييل كما احتوى الكتاب مقدمات نقدية عن الشاعر 
للدكت�ور الشاعر ان�ور غني املوس�وي والشاعر الناقد 
كريم عبدالله وكذلك الروائي عيل لفتة س�عيد ويتكون 
الكتاب اكثر من 1٦0 صفحة  وكذلك غالف الكتاب من 
تصمي�م الفنان نفس�ه .. هناك تف�رد يف القصائد ذات 
الطابع االفقي الرسدي باعتبارها اشتغاالت حديثة جدا 
انطلقت بشكل محكم ولغة عالية تتغري بني مكان واخر 
ليس هناك تشظي القطع�ة الواحدة والرسد املتالحقة 

الشعري�ة  والبنائي�ة 
اكث�ر القصائد تعتمد 
التجريدية  املدرستني 
وتأثريهما  والتعبريية 
عىل الفنون التشكيلية 

والشعر.
ما يميز قل�م الشاعر 
والفنان فاضل ضامد 
هو الحض�ور اللغوي 
ش�حنته  الحام�ل 
واملدلول،  ال�دال  ب�ني 
لغ�ة  واس�تحداث 
وبنغم�ات  مغاي�رة 
املتلقي  تمنح  متعددة 

شهادة الزواج املثايل بني االطار القائم عىل االنكسارات 
والتمرد ع�ىل اللغة ورفضه للرتاكي�ب اللغوية القديمة 
وب�ني املضمون الذي يتس�م بمس�تويات متع�ددة من 
الخي�ال، حيث خلق�ا وح�دة تضامنية وضمن س�ياق 

سيما نطيقي مدهش.
يف قصائد الشاع�ر والفنان فاضل ضامد لوحات فنية 
رس�مها بريشة الفن�ان الح�اذق ، ويف لوحاته قصائد 
كتب�ت بقلم الشاعر املقتدر ، وم�ع القصيدة واللوحة 
يك�ون التالح�م قائما عن طري�ق التمرد لك�ل ما هو 
مأل�وف واملبحر ص�وب عالم الالمألوف  عرب مس�الك 
تحطيم االس�اليب اللغوية القديمة واعادت صياغتها 
من جديد ، واعتم�اد املدلوالت املكثفة وخلق االصوات 

داخل رحم الرتكيبة اللغوية الجديدة .
اللغة يف القصائد تمثل خفقة تتصاعد بفعل س�خونة 
املشاعر ، ومع تصاعد سخونتها يحدث االنفجار الذي 

يخلق املعنى الشامل للقصيدة .

علي عبدالكريم فنان سومري ينحت وجع اجلنوب
عباس عجاج

   من�ذ نعوم�ة أظاف�ره يهوى الرس�م و 
يعشق�ه,  ب�دأ م�ن خ�الل مشاركت�ه يف 
معارض امل�دارس والنشاط�ات الطالبية 
الفني�ة, تعم�ق يف مج�ال الف�ن بشك�ل 
ملحوظ من خ�الل التخطيط بالرصاص 
واالٔلوان املائية حتى توجه اىل التجس�يم 
والتعام�ل مع الطني حي�ث تتلمذ عىل يد 
الفن�ان النح�ات العراقي ه�ادي عباس 
يف بغ�داد من�ذ الثمانيني�ات م�ن خ�الل 
مصاحبته والعمل معه يف مشغله الفني, 
حي�ث م�ارس أعم�اال نحتي�ة مصغ�رة 
باإلضاف�ة إىل تعل�م الخزف والس�رياميك 
واحرتاف�ه ع�ىل يدي�ه طيلة فرتة س�كنه 
يف بغ�داد خالل دراس�ته هن�اك  لعامني,  
وما لحقهما من س�نوات خالل االجازات 

الصيفية. 
   عم�ل يف مجال الخزف والس�رياميك من 
س�نة 1995 اىل س�نة 1998 حيث افتتح 
أول مشغل ومعرض للخزف يف محافظة 
ذي ق�ار يف مدين�ة النارصي�ة وصحب�ه 
الفنان عيل عبد هادي حيث عمال س�وية 
يف ذل�ك املشغ�ل طيل�ة الس�نوات الثالث 

املذكورة.
   صاح�ب الفن�ان التشكي�يل العراق�ي 
عادل هليل خ�الل افتتاحه مشغله االٔول 
) كال�ريي عادل هلي�ل ( يف النارصية منذ 
عام 1998 ولغاية عام 2000 حيث صقل 
موهبت�ه التشكيلي�ة ع�ىل ي�دي الفن�ان 
ع�ادل ملا يتمت�ع به من احرتافي�ة عالية 
وامكانيات ,ومن خالل املمارسة العملية 
يف التخطي�ط بالقل�م الرص�اص والفحم 

ورسم البورتريه.
الحريري�ة  الطباع�ة     عم�ل يف مج�ال 
)السكرين( حيث تتلمذ عىل أياد مختصني 

يف العاصمة بغداد الٔكثر من س�نة .
   دخل عالم التصوي�ر الفوتوغرايف كهاو 
باالٔس�ود  و االٔبيض واملل�ون بالكامريات 
الثمانين�ات  يف  القديم�ة  الفلمي�ة 
والتس�عينات حيث تتلمذ عىل يدي والده 
ال�ذي ك�ان يجي�د التصوي�ر والطباع�ة 

والتحمي�ض, حت�ى انتق�ل التصوي�ر اىل 
الرقمي�ة والحداث�ة فأج�اد العم�ل ع�ىل 
الكام�ريات الرقمي�ة والتصمي�م الفن�ي 
الرقمي, واش�رتك يف العديد من املعارض 
الفوتوغرافي�ة يف املحافظ�ة باالٕضافة اىل 
دورات التعلي�م عىل ايدي مهرة محرتفني 
أمثال االٔستاذ املصور الفني العراقي عبد 

الرضا عناد. 
التشكي�يل, و اإلعالم�ي  الفن�ان  إن�ه     

النارصي / ع�يل عبدالكريم عبداللطيف, 
ش�هادة  ع�ىل  وحاص�ل   ,1974 تول�د 
بكالوري�وس آداب قس�م االع�الم - فرع 
الصحافة, عضو نقابة الفنانني العراقيني 
, و عض�و نقابة الصحفيني العراقيني, و 
أيضا عضو جمعية املصورين العراقيني.

   لق�د س�اهم االس�تاذ ع�يل عبدالكريم 
بتأس�يس دائرة البيت الثق�ايف يف ذي قار 
التابعة ملديرية العالقات الثقافية العامة 
يف وزارة الثقافة بتكليف رسمي من املدير 
العام آن�ذاك عقيل املن�دالوي وتم افتتاح 
البي�ت الثق�ايف يف مدين�ة النارصي�ة عام 
2007 وك�ان مركز اش�عاع فني وفكري 
للمحافظ�ة, كما  أقام زم�ن توليه ادارة 
البي�ت الثقايف عدة مع�ارض تشكيلية  و 
أنج�ز ع�دة مهرجان�ات ثقافي�ة فنية , 
ناهيك عن مس�اهمته بتأسيس وافتتاح 
أول مركز ثقايف يتضمن قاعة عرض فني 
تشكييل يف مدينة النارصية سمي بمركز 
الرواق للفن�ون التشكيلية عام 2018, و 
مس�اهمته  يف اقامة العديد من املعارض 
الفنية التشكيلي�ة يف أقضية املحافظة و 

نواحيها.

 املوت قادٌم بال موعِد
حٌق عىل الورى من املولِد
ال بّد منه رغم سيل املنى

عقبى لنا بدربنا األوحِد
نعدو إليه يف خطى هارٍب
قد فّر من غريمه املعتدي

مْن يف مماته مىض خارسا
لم يكرتث لقلبه املفسِد

ما هّمه سوى حياة وقد
مرّت بلهوها ولم يهتِد

حسن الختام ما له مبتغى
والقلب فيه خاوي املقصِد

للموت ناسيا فما حسبه
اال لظى جحيمه الرسمدي

بال موعد 
غازي املهر

لبنى ياسني
ما ح�دث أنه�م وجدون�ي مقتولة..هك�ذا..دون أي 
مقدمات، ومن ب�اب العلم باليشء فقط أخربك بأنها 

لم تكن املرة األوىل التي يجدوني فيها كذلك!!.
ال أعرف كيف قتلت؟ أو ملاذا؟ لكنني بأي حال قتلت..

هذا ما حدث فعالً، واسألهم إن لم تصدقني..
كف ع�ن التململ يا هذا، فما أنا أعلم منك بما جرى، 
ربما عليك أن تتوقف ع�ن قراءة هذه الرتهات فوراً، 
فأنت لن تج�د فيها ما يعجبك، هي ليس�ت مذكرات 
امرأة عاقلة، أو جميل�ة، أو مثرية، أو حتى مجنونة، 
أن�ا مجرد امرأة مس�لوبة حتى النخ�اع، ولن تقودك 
ق�راءة م�ا أكتبه من ي�دك إىل حيث تدغ�دغ عواطفك 
الكلمات، وتمنحك ش�عوراً دافئاً بالرضا عن رجولتك 

الساذجة.
أن�ت أص�اًل لس�ت معني�اً بك�ل م�ا حدث، ك�ف عن 
االعتق�اد بأنك محور الكون، فل�و كان للكون محور 
لكان امرأة، فهي وبحس�ب الرتتيب الطبيعي ملا خلق 
الل�ه، والذي يس�ري من األدن�ى إىل األرقى كم�ا تعلم، 
وحس�ب املادة التي خلقت منها، املخلوق األكثر رقياً 
ع�ىل األرض، األكثر من ه�ذا، أن العوج الذي يعرتيها 
يأتيها من ضلعك األع�وج، فأنت إذن أصل اإلعوجاج 

يا صديقي.
م�ا أعوجك ي�ا هذا!!! ما أعوجك..أال ت�رى أن كل إناء 

ينضح بما فيه!!
أحاول اآلن الهرب منك، أحاول أن أتذكر ما حدث ليلة 

البارحة..
ك�أي ليل�ة، وكك�ل ليل�ة، آويت غ�ىل ف�رايش، كانت 
الوحدة تنهش روحي نهش�اً، وكان هناك يف أعماقي 
خوف ش�ديد يغرس أنياب�ه يف قلبي، ورغم أنني كنت 
أشعر بالنعاس، إال أنني كنت أيضاً أخىش االستسالم 
للن�وم، بصيغ�ة أدق، كنت أخىش االس�تغراق بالنوم 
لئ�ال يباغتني الكابوس إي�اه  ككل ليلة، ويجثم فوق 

أنفايس.
يف لحظ�ة م�ا، وفج�أة ..دون س�ابق إن�ذار باغتتني 
ش�جاعة لم أعهده�ا يف نفيس، اس�تيقظ عنادي من 
ثبات�ه، وق�ررت أن أنام م�لء جفون�ي، وأن أقتله إن 

حاول اإلقرتاب مني فيما أنا أغط يف نوم عميق.
ل�ن يعب�ث معي ثانية، لن أس�مح ل�ه، مخدعي خط 
أحم�ر ال يمكن له أو ألي مخل�وق غريه تجاوزه، أو 
اجتي�ازه، ال يمكن ألي كائن أن يرتكب تلك الحماقة 
دون أن أقتل�ه، فقد اكتفي�ت.. اكتفيت من كل الليايل 
الس�ابقة، م�ن األرق، م�ن الخ�وف، م�ن األل�م، من 
الضعف، ومن الخنوع، اكتفيت من كل يشء، والليلة 

..الليلة تماماً ستنتهي إما بموتي..أو بموته.
وضعت رأيس عىل الفراش، فأنت تعلم بأي حال أنني 
ال أضع رأيس عىل مخدة كسائر البرش، وربما ..أقول 
ربم�ا هذا ه�و رس ش�عوري الشديد بالوح�دة كلما 

آويت إىل فرايش، أغلقت عيني، فاس�تيقظت حوايس 
جميعها يف لحظة واح�دة، أصبحت جميعها يف حالة 
ط�وارئ، وترقب دقيق لكل ما حويل، حالة ال أحس�د 

عليها بأي حال.
وبينم�ا ب�دأت أغط يف نوم�ي، بدأت ح�وايس تتصيد 
اقرتابه مني، كان يقرتب بحذر شديد، محاوالً تقيص 
مدى اس�تغراقي يف سبات يس�تغله لصالحه، تغريت 
دقات قلبي، وشعرت بربودة ترسي يف أطرايف، وعرفت 
أن�ه أصبح قاب زفريين وش�هيق مني، ش�عرت بأنه 

متخٍف يف الظالم، يرتبص بي..ككل يوم.
كانت أعصابي ترتجف من ش�دة الخوف، ومن هول 
الرتق�ب، ركبت�اي بدورهما ل�م تتوقف�ا للحظة عن 
االصطك�اك، أنفايس، أصابع ي�دي، كل يشء يف صار 
يف قمة التوتر، بدأت أش�عر بثقله ع�ىل صدري، رغم 
أنن�ي ما زلت  ال أراه، أردت الرصاخ، وككل ليلة، ذاب 
صوت�ي، تالىش، تمزقت حنجرت�ي من وطء مخاض 

رصخة خوف وأدها الخوف ذاته.
رصت أتحدث مع نفيس دون صوت، ما بك يا امرأة؟! 
قومي، ثوري، ارصخي، استيقظي، واغريس أصابعك 
يف عينيه، افعيل ش�يئاً، افعيل أي يشء، ال تستسلمي، 
لك�ن أطرايف الباردة حد الصقي�ع كانت مشلولة، كل 
يشء يف كان مشلوالً عدا عقيل، عقيل الذي كان يعمل 

برسعة الصوت دون ضجيجه.
جث�م بك�ل ثقل�ه ف�وق ص�دري، رصت أش�عر بكل 
برودت�ه،  بشاعت�ه،  أدرك  أراه،  رصت  تفاصيل�ه، 
وخشونت�ه، أح�اول أن أوق�ظ نفيس فال أس�تطيع، 
أريد أن أبعده، أن أقتل�ه، أن أمزقه بأظافري، لكنني 
عاجزة حد املوت، عاجزة عن تحريك إصبع واحد من 

كفي، مشلولة تدرك األلم، وال تدرك الحركة.
وكأنه ش�عر بمقاومتي الخفية له، فأطبق بقوة عىل 
أنفايس، حتى شعرت بأنني فقدتها نهائياً، فشهقت 
بقوة الس�رتجع نفس�ًا كاد يكون آخ�ر أنفايس لوال 

لطف الله.
ط�ال الع�راك الخف�ي، ب�ني جس�د مشل�ول، وعقل 
يتحرك برسعة مخيفة، وبينه، طال حديثي الصامت 
م�ع نف�يس، تقريعي له�ا، محاولت�ي إليقاظها بأية 
طريق�ة، لكنها خذلتن�ي بتخاذلها املفج�ع، وتركته  
يربح املعركة، ككل مرة ربحها، وخرست، لم يربحها 
بتفوق�ه أوبذكائ�ه، لكنه انترص بذل�ك الضعف الذي 

يهيمن عيل كلما اقرتب مني أكثر.
استيقظت وهم يعلنون موتي للمرة األلف، وأنا أعلن 
أنني س�أقتل هذا الكابوس للمرة األلف أيضاً، لكنني 
هذه املرة متأكدة من انتصاري، فغداً الليلة األوىل بعد 

األلف...وأنا شهرزاد .

مع سابق اإلصرارقصة قصرية 
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قراءة يف وشم يف 
ذاكرة امللح



يعمل باحثون نرويجيون عىل دراس�ة 
خصائ�ص زيت كب�د الح�وت، ومدى 
قدرته يف املساعدة عىل محاربة فريوس 

كورونا.
رغ�م أّن البح�ث عن العالج�ات لعالج 
ف�ريوس ال يتوقف عن التق�دم، يفكر 
الباحث�ون كذلك يف قائمة من العنارص 
الطبيعي�ة التي من ش�أنها أن تحارب 
هذا املرض. ويف أوسلو، بالنرويج، ذكر 
راديو فران�س إنف�و France Info أنَّ 
فريقاً من العلم�اء هناك يعكف حالياً 
عىل دراسة فوائد زيت كبد الحوت؛ من 
أجل الوقاية ضد فريوس كوفيد – 19.
وق�د يكون ه�ذا الزي�ت فّع�االً تماماً 
التنف�ي؛  الجه�از  التهاب�ات  ض�د 

 .D بس�بب محتواه م�ن الفيتامني دي
ونح�ن نعلم مس�بقاً أنَّ الفيتامني دي 
D س�يكون مفي�داً من أج�ل محاربة 
رسطان الثدي، أو األلم العضيل الليفي، 
أو حتى تصلب اللويحات. وبشكل عام، 
فإنَّ لهذا الفيتامني فوائد إيجابية عىل 
النظام العضيل – الهيكيل، وعىل نظام 

املناعة ككل يف الجسم.
ويستخدم الفيتامني دي D لكي يتجنب 
األشخاص من كبار السن التقاط نزلة 
ال�رد أو إنفلون�زا الشت�اء. وكنتيج�ة 
لذلك؛ يمك�ن أن يلعب ه�ذا الفيتامني 
 – كوفي�د  ف�ريوس  محارب�ة  يف  دوراً 
19. وإضاف�ة إىل ذل�ك، الح�ظ أطب�اء 
إس�بانيون أنه م�ن ب�ني 216 مريضاً 

كان�وا تحت الع�الج بس�بب إصابتهم 
بف�ريوس كورونا، كانت نس�بة 80 يف 
املئة منهم تعاني من نقص الفيتامني 

.D دي
ع�ىل  الح�وت  كب�د  زي�ت  ويحت�وي 
الفيتامني دي D بكميات كبرية. وبناء 
علي�ه هل يس�اعد زي�ت كب�د الحوت 
عىل الوقاية ضد الفايروس ..الدراس�ة 
التي س�وف يت�م إجراؤها عىل 70 ألف 
شخص عىل مدى عامني سوف تعطينا 
اإلجاب�ات عن ه�ذه األس�ئلة من دون 
أدنى ش�ك. وإىل حني ص�دور النتائج؛ 
ال تتوق�ف ع�ن تناول جرع�ات يومية 
مناس�بة من الفيتامني دي D ، يف ظل 

استمرار جائحة كورونا.

املقادير :
ف�روج: فروجت�ان )حجم وس�ط، 

900 غم(
بهار سادة: ملعقة صغرية
فلفل أسود: ملعقة صغرية

القرفة: ملعقة صغرية
األرز: 1 كيلو

لحم مفروم: 1 كيلو
البازالء: باكيت

مك�رات: حس�ب الرغب�ة )ل�وز 
وصنوبر، للتزيني(

ملح: ملعقة صغرية
طريقة التحضري

1. تغسل الفراريج وتتبل بالبهارات 
القرف�ة والبه�ار الس�ادة والفلفل 

األسود وامللح ثم تسلق.

2. توضع اللحمة عىل النار وتقىل.
3. تض�اف البازي�الء ع�ىل اللحمة 

ونغمرها باملاء.
4. يض�اف للحم�ة والبازيالء األرز 
وترتك ملدة 20 دقيقة لينضج األرز.

5. تصفى الفراريج من ماء السلق 
وترد ثم تحىش.

6. توض�ع بالف�رن مل�دة -10 15 
دقيقة لتحمري القرشة الخارجية.

هناك عدة أس�باب قد تف�رز أحالم 
مخيفة أو مقلقة :

-1 دينياً فقد أخرنا الرس�ول عليه 
الصالة والسالم أن الشيطان يحاول 

إخافة اإلنسان وتوتريه.
-2 بعض أنواع األدوية.

-3 ارتفاع الحرارة.
-4 القلق املتزايد من قضية معينة.

-5 ن�درة األح�الم تجع�ل األح�الم 

علم�اء  بع�ض  حس�ب  كوابي�س 
النفس.

-6 املرور بتجربة سيئة.
-7 األطعمة ذات البهارات العالية.

عالج الكوابيس:
-1 دينياً الوضوء قبل النوم وقراءة 

املعوذات.
-2 علمي�اً يج�ب معرف�ة الس�بب 

ملعالجته.

لك�ي تنجح يف حياتك املهني�ة، يجب أن 
تحاول أن تكون أفضل موظف.. ويميل 
املوظف�ون الجي�دون إىل الحص�ول عىل 
ترقي�ات وزي�ادات وتعليق�ات إيجابية 
وامتيازات عمل إضافية أخرى، واملوظف 
الجيد هو الشخ�ص الذي يمكن لإلدارة 
أن تث�ق ب�ه للقي�ام بعم�ل جي�د. إنهم 
يعملون من أجل تحقيق أهداف الرشكة 
ويأتون للعمل مس�تعدين ك�ل يوم. إىل 
جانب كونه عمالً ش�اقاً، يعرف املوظف 
الجيد أيضاً كيفية التعامل مع املرشفني 
يف  تس�اعد  إنه�ا  باح�رتام.  والزم�الء 
تعزيز ثقاف�ة الرشكة الصحية وتشجع 
اآلخري�ن عىل النجاح. بشك�ل عام، يتم 
تقدي�ر املوظفني الجيدي�ن بشكل كبري 

من قبل كل من أرباب العمل وأقرانه�م.
يف التايل نقدم هذه الخطوات للمساعدة 
يف تعزيز جهودك لتصبح موظًفا جيًدا :

1. االلتزام بإرشادات الرشكة
عند ب�دء العم�ل ألول م�رة، اق�رأ دليل 
املوظ�ف جيًدا. تق�وم الرشكات بإنشاء 
ه�ذه الكتيب�ات للحف�اظ عىل س�المة 

املوظف�ني وراحته�م يف العم�ل. باتباع 
سياس�ات رشكت�ك، فإنك تك�ون قدوة 
حس�نة للموظفني اآلخري�ن. هذا يعني 
الترصف باح�رتاف، والبق�اء يف مهمة، 

والصدق مع وقتك.
2. العمل عىل تحقيق أهداف الرشكة

تع�رف إىل م�ا تعم�ل رشكتك م�ن أجله 

وح�اول إيج�اد ط�رق لتحقي�ق ه�ذه 
األه�داف. قد يعني كون�ك موظًفا جيًدا 
أنك ت�دون مالحظات أثن�اء اجتماعات 
الرشكة وتتعرف عىل أهداف كل قس�م. 
م�ن خ�الل االنتب�اه، يمكن�ك الب�دء يف 
التفك�ري يف ط�رق يمكن�ك م�ن خاللها 

مساعدة مكان عملك عىل النجاح.

3. معاملة الجميع باحرتام
اتب�ع دائًم�ا القاعدة الذهبي�ة، وهي أن 
تعام�ل اآلخري�ن بالطريقة الت�ي تريد 
أن تعام�ل بها. عند التح�دث مع زمالء 
العمل، اب�ذل جهًدا للتح�دث بلطف مع 
اآلخرين فق�ط. وباملثل، أثناء االجتماع، 
تأكد م�ن منح اآلخرين فرصة للتحدث. 
النش�ط طريق�ة  ممارس�ة االس�تماع 
إلظه�ار احرتامك. بينما يش�ارك زمالء 
العمل أفكارهم وآراءهم، أظهر لهم أنك 

تستمع عن كثب ملا يقولونه.
4. بذل قصارى جهدك

أثن�اء تواجدك عىل مدار الس�اعة، تأكد 
من العم�ل الجاد باس�تمرار. هذا يعني 
إيج�اد ط�رق لتحدي�د أولوي�ات عملك 
وب�ذل قص�ارى جه�دك. بأخ�ذ الوقت 
الكايف إلكم�ال املهام أو املشاريع بشكل 
جيد، فإنك تساعد رشكتك عىل النجاح. 
وم�ع ذلك، ال ي�زال يتعني علي�ك قضاء 
بع�ض فرتات الراحة ط�وال يوم العمل، 
ألنه�ا يمكن أن تس�اعدك ع�ىل الشعور 

باالنتعاش واالستعداد إلنجاز املهام.

5. كن خبرياً يف عملك
ح�اول أن تتعل�م ك�ل ما تس�تطيع عن 
منصبك، س�واء كانت مهارات أو أدوات 
أو برام�ج معين�ة يمك�ن أن تس�اعدك 
عىل أداء وظيفتك بشك�ل أفضل. انضم 
إىل املنتدي�ات الخاص�ة بالوظائ�ف عر 
اإلنرتن�ت أو اقرأ املنش�ورات الصناعية 
للتع�رف إىل مج�ال عمل�ك. تحق�ق من 
بعمل�ك.  املتعلق�ة  للقص�ص  األخب�ار 
يمكن أن يس�اعدك حضور ورش العمل 
والن�دوات التعليمية ع�ىل معرفة املزيد، 
م�ن خ�الل مواصل�ة تعليم�ك، تظه�ر 

لصاحب العمل أنك تقدر منصبك.
6. الرتكيز عىل الحلول

ب�دالً من الرتكي�ز عىل مشكل�ة ما، كن 
موظًفا يق�دم الحلول. قد يقدر صاحب 
العمل ذل�ك أكثر مما ل�و أرشت للتو إىل 
مشاك�ل. كونك اس�تباقًيا ومفيًدا أثناء 
املواقف الصعبة يظهر أنك فرد مجتهد. 
املشك�الت  اس�تخدام ح�ل  رك�ز ع�ىل 
والتفك�ري النق�دي والق�درات اإلبداعية 

إليجاد الحلول. 

10واحة
نصائح جتعلك املوظف املثالي

حنو مستقبل افضل...هلم

alzawraanews@yahoo.com

التهاب الحلق من األمور الشائعة 
جداً التي ال تستدعي القلق، وينتج 
غالباً عن أمراض مثل نزالت الرد 
أو اإلنفلون�زا، ويمك�ن عالج�ه يف 
املن�زل، فيم�ا يتحس�ن ع�ادة يف 

غضون أسبوع.
ويح�دث الته�اب الحل�ق بس�بب 
عدوى فريوس�ية أو بكتريية، وقد 
يك�ون الته�اب الحل�ق مزعجاً يف 
كثري م�ن الحاالت، وق�د يصاحب 
االلته�اب حمى ش�ديدة أو صديد 
عىل اللوزت�ني. إال أنَّ األلم الشديد 
ق�د  طويل�ة  لف�رتة  املس�تمر  أو 
يش�ري إىل مشكلة أكث�ر خطورة، 
يطلق عليه�ا التهاب الحلق الدائم 
أو املزم�ن، لذل�ك إذا اس�تمر أل�م 
الحل�ق مل�دة تزيد عىل 3 أس�ابيع، 
يجب عليك زي�ارة الطبيب ملعرفة 

السبب.
الته�اب الحل�ق الدائ�م ه�و أل�م 
يس�تمر  ق�د  الحل�ق  يف  مس�تمر 
ألس�ابيع، ويختل�ف ع�ن أعراض 
الته�اب الحلق الحاّد الذي يختفي 
بعد فرتة قص�رية، وهو ينتج عن 

عدوى إما فريوس�ية أو بكتريية؛ 
الحيوي�ة  باملض�ادات  تعال�ج 

العادية.
ويس�اهم أيضاً ضع�ف املناعة يف 
زيادة عدد مرات اإلصابة بالتهاب 
الحلق الحاّد النات�ج عن العدوى، 
سواء كانت فريوسية أو بكتريية.

ينت�ج الته�اب الحل�ق الدائم عن 
ع�دة عوام�ل، وق�د يس�تمر هذا 
االلته�اب لف�رتة طويل�ة بشك�ل 
مزع�ج للمري�ض، فق�د يس�تمر 

االلته�اب ألس�ابيع، مما يس�بب 
للمريض ويستدعي طلب  الضيق 

املساعدة الطبية.
ولع�ل أبرز أس�باب التهاب الحلق 

الدائم، هي:
- التدخ�ني: يعت�ر التدخ�ني من 
األس�باب املبارشة اللتهاب الحلق 

الدائم.
- التع�رّض للملوث�ات: التع�رّض 
مللوث�ات اله�واء بشك�ل مس�تمر 
ي�ؤدي لح�دوث الته�اب دائ�م يف 

الحلق، لذلك يجب تجّنب التعرّض 
لها لفرتة طويلة.

- التهاب اللوزت�ني املتكرر: يؤدي 
ال�رد  وأدوار  اللوزت�ني  الته�اب 
املتك�ررة إىل حدوث الته�اب دائم 
الضي�ق  يس�بب  م�ا  الحل�ق،  يف 

للمريض.
- تحسس األنف والتهاب الجيوب 
األنفي�ة املزم�ن: يؤدي تحس�س 
األن�ف إىل التنفس م�ن الفم أثناء 
النوم، مما يس�بب حدوث التهاب 
دائم يف الحل�ق، كما يؤدي التهاب 
الجي�وب األنفية املزمن إىل التهاب 

الحلق الحاّد.
- االرتج�اع املريئ�ي: ي�ؤدي ارتداد 
الحم�ض م�ن املعدة إىل امل�ريء إىل 
حدوث التهاب مزمن يف املريء، مما 

يؤدي إىل التهاب دائم يف الحلق.
حال�ة  تعت�ر  البلع�وم:  أورام   -
ن�ادرة، ولكنه�ا تعط�ي أعراض 
وعن�د  الدائ�م،  الحل�ق  الته�اب 
الشعور بالته�اب دائم يف الحلق؛ 
يجب اس�تشارة الطبي�ب ملعرفة 

السبب.

كش�ف باحثون م�ن اململكة املتح�دة والواليات 
أداًء  أظه�روا  األصح�اء  البالغ�ني  أن  املتح�دة، 
أفض�ل يف امله�ام اإلداري�ة الصعبة، بع�د تناول 
مرشوب “كاكاو”.الدراس�ة أشارت إىل أن رشب 
الكاك�و يمك�ن أن يزيد خفة الحرك�ة الذهنية، 
بفضل وجود مركبات )الفالفانول(، وهي مواد 

كيميائية وفرية يف حبوب الكاكاو.
ويعد الفالفان�ول من مضادات األكس�دة، التي 
توجد بكثرة يف الشاي والتوت والتفاح والكمثرى 
والكرز والفول السوداني، وكذلك يف بذور شجرة 

الكاكاو، أو حبوب الكاكاو.
والفالفان�ول مع�روف بالفع�ل بآث�اره املفيدة 
عىل صح�ة القلب واألوعية الدموي�ة، لكن هذه 
الدراس�ة الجدي�دة ه�ي األوىل الت�ي تكتش�ف 
التأثري اإليجابي للفالفانول عىل وظيفة األوعية 
الدموي�ة يف الدم�اغ واألداء املعريف ل�دى البالغني 

األصحاء، حسبما زعم الباحثون.
وقال�ت مؤلف�ة الدراس�ة، كاتارين�ا ريندي�رو، 
م�ن جامع�ة برمنغه�ام يف اململك�ة املتح�دة: 
“الفالفان�ول عبارة عن جزيئ�ات صغرية توجد 
يف العديد م�ن الفواكه والخ�روات، والكاكاو 

أيضا”.
وأضاف�ت “إنها تعط�ي الفواك�ه والخروات 
ألوانها الزاهية، ومن املعروف أنها تفيد وظيفة 
األوعي�ة الدموي�ة. وأردن�ا معرفة م�ا إذا كانت 
مركب�ات الفالفانول تفيد أيضا األوعية الدموية 

يف الدم�اغ، وم�ا إذا ك�ان لها تأث�ري إيجابي عىل 
الوظيفة اإلدراكية”.

واختر الفريق املشاركني قبل تناولهم لفالفانول 
الكاك�او ويف تجربتني منفصلت�ني، األوىل تناول 
فيه�ا األش�خاص الكاك�او الغن�ي بالفالفانول 
املعال�ج  الكاك�او  خالله�ا  تناول�وا  واألخ�رى 

بمستويات منخفضة جدا من الفالفانول.
ووج�د الباحث�ون أن معظ�م املشارك�ني كانت 
لألكس�جني  وأرسع  أق�وى  اس�تجابة  لديه�م 
يف الدم�اغ بع�د التع�رض لفالفان�ول الكاك�او 
مقارنة مع من تناول�وا الكاكاو الذي يفتقر إىل 
الفالفانول.وقالت رينديرو: “كانت مس�تويات 

األكسجني القصوى أعىل بثالث مرات يف الكاكاو 
الغن�ي بالفالفان�ول مقابل الكاك�او منخفض 
الفالفانول، وكانت اس�تجابة األكسجني أرسع 

بنحو دقيقة واحدة”.
أداء  ك�ان  الكاك�او،  فالفان�ول  تن�اول  وبع�د 
املشاركني أفضل يف االختب�ارات املعرفية األكثر 
صعوبة، وحل املشكالت بشكل صحيح بنس�بة 
11 باملئة أرسع مما فعلوه يف األساس أو عندما 

تناولوا الكاكاو مع الفالفانول املنخفض.
وبشكل عام، تشري النتائج إىل أن التحسينات يف 
نشاط األوعية الدموية بعد التعرض للفالفانول 

مرتبطة بتحسني الوظيفة اإلدراكية.

أوراق عنب الدب، نبات معّمر دائم 
الخرة، يص�ل ارتفاعه إىل حوايل 
50 س�نتيمرتاً. له س�يقان طويلة 
زاحف�ة وأوراق خراء ذات أزهار 
بنفس�جية وثم�ار صغ�رية عنبّية 
حمراء ملّاعة. يكثر نمّوه يف األماكن 
موطن�ه  أوروب�ا  وتع�ّد  الرطب�ة، 
األصيل. تس�تخدم أوراق�ه وثماره 

ألغراض عالجية.
تتع�ّدد فوائ�د أوراق عن�ب ال�دب 

الطبّية، ولعّل أبرزها:
_ عالج التهابات البول املزمنة.

_ مكافحة قلوية البول، أو رائحته 
الشبيهة ب� “األمونيا”.

_ م�داواة ح�االت احتب�اس البول 
الناتج عن التهابات الروستات.

_ التخلّص م�ن الحصوات الكلوية 
الصغرية.

_ القضاء عىل سلس البول.
دراسات عاملية...

وتشري دراس�ات صادرة أخرياً ،أن 
أوراق عن�ب ال�دب تعال�ج التهاب 

املس�الك البولّية والكىل وتدّر البول 
يف  بالح�ى  اإلصاب�ة  ح�االت  يف 
الكىل واملسالك البولّية. وهو يطّهر 
املس�الك البولّي�ة، يف ح�ال التهاب 
املثانة واإلحليل الحاّدين واملزمنني.
وتش�ري تقارير طبّي�ة إىل أّن أوراق 
عن�ب ال�دب تمتل�ك تأث�رياً مضاداً 

للميكروبات والفريوسات الضاّرة، 
م�ا يعّزز جهاز املناعة يف الجس�م، 
باإلضاف�ة إىل فوائده�ا يف تخليص 

الجسم من السوائل.
أوراق  م�ن  طبيعيت�ان  وصفت�ان 

عنب الدب:
1- ُتضاف ملعقة كبرية من أوراق 

عن�ب الدب إىل كوب من املاء املغيل، 
وترتك ل�10 دقائق. ثم يصّفى هذا 
الخليط، ويرشب بمعّدل 3 مرّات يف 
اليوم، وألّي�ام عرشة، حرصاً. وهو 

يفيد يف تنقية الكىل وإدرار البول.
ال�دب،  عن�ب  أوراق  -ُتجم�ع   2
تجّفف، ثم تس�حق. تضاف ملعقة 
كبرية منها إىل كوب من املاء البارد، 
وترتك منقوعًة من 4 _ 6 س�اعات، 
ثم تغىل ل�10 دقائ�ق. يصّفى هذا 
الخليط، ويرشب س�اخناً بمعّدل 3 
_ 4 فناجني، يومياً. ويمكن إضافة 
بضع أوراق من النعناع أو البابونج 
أو غرام من بذور الكتان، لتحسني 
طعم ه�ذا املرشوب. وه�و يفيد يف 

عالج اإلصابة يف املسالك البولّية.
نصيح�ة: يفّضل ع�دم تحلية هذا 
امل�رشوب، يف الوصفت�ني، علماً أنه 
ال ينصح ب�ه للحوامل واملرضعات. 
وعند بداية استخدامه، يتحّول لون 
الب�ول إىل داك�ن، فأخ�ر، ليعود 

أخرياً إىل طبيعته.

1 - اختاري القياسات املناسبة؛ ألنها 
تضم�ن الراحة واالس�رتخاء لطفلك، 
وتذكري أن القياسات تختلف من دار 
أزياء إىل أخ�رى، واألفضل أن يرافقك 
الطفل يف مشوار التسوق؛ كي يقيس 
ثياب�ه بنفس�ه. وعن�د رشاء الح�ذاء 
اختاري املوديالت البسيطة واملريحة 
وواطئ�ة الكعوب، الت�ي تتيح للطفل 
حرية الحرك�ة، واتركي حوايل نصف 

بوصة زيادة عند املقدمة.
2 - اح�ريص ع�ىل أن يبق�ى طفل�ك 
امل�زاج  ورائ�ق  وس�عيداً  مرتاح�اً 
األقمش�ة  اخت�اري  الحف�ل.  ط�وال 
أنها  الناعمة، وتأكدي  واملنس�وجات 
ال تس�بب ل�ه الحّكة أو الحساس�ية 
أو  بالحرق�ة  والشع�ور  التع�رق  أو 
الضيق، وعلي�ك االبتعاد قدر اإلمكان 
عن األقمش�ة الصناعي�ة والنايلون، 
خاصة عند منطقة الرقبة والرسغني 

والخرص.
-3 ابدئ�ي اس�تعدادك للحفل يف وقت 
مبك�ر، وناقيش طفلك فيم�ا يريد أن 

يلبس�ه قب�ل أس�بوعني يف األق�ل من 
موع�د الحف�ل، وارشحي ل�ه طبيعة 
املناس�بة، وملاذا علي�ه أن يلبس ثياباً 
خاص�ة. إن االس�تعداد النف�ي أمر 
مهم، خاص�ة إذا ما كان لطفلك دور 
يف الحف�ل، مث�ل: حمل الشم�وع، أو 

مرافقة العروسني يف الزفة.
4 - تذك�ري أن لطفلك رأياً فيما يريد 
أن يلبسه يف الحفل، وعليك أن تراعي 
يف  ترشكي�ه  وأن  الشخ�ي،  ذوق�ه 
خطط التسوق، وأال تفريض عليه ما 
ال يريده، وب�يشء من الصر والحوار 
الهادئ يمك�ن أن تصيل وإياه إىل حٍل 

وسط يرضيك ويرضيه.
5 - اخت�اري مالبس البنات بخطوط 
هادئة وبس�يطة، وأل�وان بيضاء أو 
باس�تيلية أو مائي�ة رائقة، واألفضل 
أن تزين بدالتهن بلمس�ات ناعمة يف 
منطق�ة الصدر أو األكمام أو الذيول، 
مع مراعاة أن تكون مريحة وس�هلة 
اللب�س، وتجم�ع ب�ني أناق�ة الكبار 

وبراءة الصغار.

نصائح طبية

دراسات حديثة

سر االعشاب..؟؟؟

لطلة ابهى....

أسباب التهاب احللق الدائم

“مشروب شهري” يرفع مستوى الذكاء

أوراق عنب الدب لعالج التهابات املسالك البولّية

5 نصائح ألناقة الصغار يف احلفالت واألعراس

املطبخ ..

كل يوم معلومة

فروج
 حمشي باألرز

ملاذا حنلم بكوابيس؟

طبيبك يف بيتك

زيت كبد احلوت حملاربة فريوس كورونا!
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

1382 - الس�لطان برق�وق ب�ن آنص يت�وىل الحكم يف 
مرص، وهو مؤسس دولة املماليك الثانية.

1830 - الق�وات الفرنس�ية تفشل يف اقتح�ام مدينة 
البليدة الجزائرية بسبب مقاومة السكان.

1941 - الق�وات الياباني�ة بقي�اده األم�رال ش�ويش 
ناجوم�و تتوجه م�ع األس�طول الياباني تج�اه برل 

هاربر.
1943 - مؤتم�ر قمة يف طهران ضم فرانكلني روزفلت 
وونستون ترششل وجوزيف ستالني يف الحرب العاملية 

الثانية.
1950 - ق�وات الجيش الصيني تدخل كوريا الشمالية 
ملس�اندتها ض�د تحال�ف كوري�ا الجنوبي�ة والواليات 
املتح�دة وذل�ك أثن�اء الح�رب الكورية، وس�اهم هذا 

التدخل يف تعديل موزاين القوى.
1960 - الجمعية العامة لألمم املتحدة تمنح موريتانيا 

االستقالل بالرغم من مطالبات املغرب بضمها.
1962 - أحمد بن بلة يشكل أول حكومة جزائرية بعد 

االستقالل.
1973 - موريتاني�ا تصب�ح عض�واً يف جامع�ة الدول 

العربية.
1988 - الوالي�ات املتح�دة ترفض من�ح يارس عرفات 

تأشرة دخول إللقاء خطاب يف مقر األمم املتحدة.
1990 - الجن�دي امل�رصي أيمن حس�ن يهاجم جيب 
وأتوبيسني عسكريني إرسائيليني عيل الحدود املرصية 
اإلرسائيلية موقعاً عدد من القتيل والجرحي يف صفوف 
العس�كريني اإلرسائليني وذلك رداً عىل ما عرف باس�م 

مذبحة األقىص األوىل.
2008 - سلس�لة انفجارات تهز العاصمة االقتصادية 
للهن�د مومب�اي تس�تهدف ع�دة أماكن منه�ا مطار 
داخيل وفن�ادق ومحطه س�كة حديد ومطعم ش�هر 

ومستشفى وإحتجاز رهائن.
مواليد

1607 - ج�ون هارف�ارد، رج�ل دين إنجلي�زي وكبر 
مؤسيس جامعة هارفارد.

1920 - عب�د العزي�ز حس�ني، أدي�ب ووزي�ر كويتي 
سابق.

1942 - خليل كلفت، مثقف وكاتب مرصي.
1978 - جون فكياما، ممثل أداء صوتي ياباني. 

أبـــــــراج

مهني�اً: يشر هذا الي�وم اىل فرص مالية جديدة واس�فار 
وعروض اس�تثنائية، عليك التخيليّ عن انتم�اء او معتقد او 

موقع لالستفادة من هذه الفرص
عاطفياً: حاذر إثارة غرة الرشيك وُكن دقيًقا يف حواراتك معه فإن 

أعصابه متوترة بعض اليشء بسبب مشكلة يف عائتله 
صحي�اً: التقلب�ات يف املزاج س�ببها نف�يس والضغط ال�ذي تواجهه 

نتيجة اإلرهاق يف العمل.

مهني�اً: يتح�دث هذا اليوم ع�ن فرتة من النقاش�ات أو 
عة واالتفاق�ات املثمرة، بعدم�ا توصلت إىل  العق�ود املوقيّ

فرض رشوطك 
عاطفياً: يحمل هذا اليوم بعض االعتبارات الجديدة والظروف 

االستثنائية يف املجال العاطفي
صحي�اً: ال تت�رع يف الحكم ع�ىل الربنام�ج الغذائي ال�ذي تتبعه، 

النتائج اإليجابية تظهر قريباً.

مهني�اً: ابتداء من الي�وم يعاود كوكب جوبيتر س�ره 
املبارش، ما قدي يعني عالقة ناشئة أوفكرة واضحة عن 

عالقة جديدة تتبلور
عاطفي�اً: العالقة ببعض النس�اء مهمة جداً وربما تقوم بعمل 
مشرتك رسي مع إحداهن أو تعمل وس�ط تكتم ش�ديد من أجل أمر 

تعلنه الحقاً
صحياً: اح�زم والرشيك واألصدقاء حقائبك�م وانطلقوا يف رحلة إىل 

الطبيعة والتخييم بضعة أيام.

مهني�اً: يف هذا اليوم فرص مهنية ومادية كثرة متاحة 
أمام�ك، ودراما تطال بع�ض األصدق�اء، أو إرث تحصل 

عليه
عاطفي�اً: يتحدث هذا الي�وم عن حب رائع وعن غ�رام يف أثناء 

سفر أو دراسة ينتهي بارتباط جدي هذه املرة
صحي�اً: ال تخرج م�ن البيت بال فطور، فهو مرضيّ للمعدة ويس�بب 

مشاكل عىل املدى املنظور.

مهني�اً: تضط�ر إىل القي�ام بعمليات تصحي�ح وإصالح 
وتغير أو بيع بعض املمتلكات التي لم تعد تصلح ليشء

عاطفياً: كل يشء بينك وبني الحبيب عىل ما يرام، ال تفسح 
يف املجال أمام اآلخرين ليدخلوا عىل خط االنسجام بينكما

صحي�اً: االنتب�اه إىل نوعي�ة الطع�ام يخفف الكثر م�ن املشكالت 
الصحية املزعجة.

مهني�اً: يتحدث هذا الي�وم عن جدي�د وفرصة وطريق 
ز عليك األنظار بعد نيل مرشوع  ترسمه لنفس�ك، وترتكيّ

لك موافقة أرباب العمل 
عاطفياً: يشء ما يخرج عن الروتني وتطرأ احداث اس�تثنائية، 

حاول ان تصغي اىل الرشيك وان تستشره 
صحي�اً: قد تتلقى عرضاً او تحرضيّ لس�فر او تس�افر فجأة يف هذه 

االثناء لرتتاح من مشاكلك العملية.

مهني�اً: فرص كث�رة وارتباط وس�فر، أو عالقة مهمة 
ببعض املراجع األجنبية أو الغربية التي تدهشها قدرتك 

عىل طرح املواضيع ومناقشتها منطقياً
عاطفياً: نس�بة التوافق عالية م�ع الرشيك، وقد تزول األجواء 

املشحونة أو املتنافرة بينكما
صحي�اً: مفاجآت الوضع الصحي كث�رة، وبعضها قد يكون خطراً 

جداً بسبب اإلهمال.

مهنياً: الوعود كثرة وغنية، وفرص جيدة ملرشوع خالق 
أو إبداعي، وإمكانات كبرة تحصل عليها 

عاطفي�اً: يخفيّ اليوم قلي�اًل الوهج العاطف�ي الذي عرفته 
فتسارع إىل معرفة السبب

صحياً: تمنَّ لنفس�ك ما تتمن�اه لآلخرين من صح�ة جيدة وعافية 
ونشاط وحيوية.

مهني�اً: يرم�ز ه�ذا الي�وم اىل ف�رص جدي�دة يف حياتك 
ف ويكون مناسًبا  العملية ويدعوك اىل االيجابية يف الترصيّ

لك وللمشاريع 
عاطفي�اً: تميل إىل الوحدة واالنكماش وربما إىل مراجعة الذات 
بشأن عالقة رومانس�ية بدأتها منذ م�دة قصرة وتحاول املحافظة 

عليها
صحياً: عليك أن تكون صاحب وعي كبر ألن الكثر من املسؤوليات 

امللقاة عليك تتطلب منك املزيد من الجهد.

مهني�اً: يحذيّرك هذا اليوم م�ن انفصال أو خالف أو عقد 
ع عق�داً آخر أو تبدأ مس�رة  يفس�خ، وباملقاب�ل قد توقيّ

جديدة من النجاحات الكبرة
فاً وتملم�اًل يف حياتك  عاطفي�اً: يف ه�ذا اليوم تك�ون اكث�ر تأفيّ

العاطفية بسبب أمور مستجدة أزعجتك
صحياً: ممارس�ة األلعاب التثقيفية مع اآلخرين تس�يل وتعيدك إىل 

أيام راحة البال.

مهني�اً: يحم�ل اليك ه�ذا اليوم فرص�اً مادي�ة ومهنية 
�ز االهتم�ام عىل  جدي�دة، ُتفت�ح امام�ك األب�واب، وتركيّ

شؤونك املنزلية والعائلية
عاطفي�اً: تحريّك واتخذ قراراً بتحس�ني وضع�ك العاطفي، وإذا 

كنت وحيداً تفرح بازدهار العالقة، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم 
صحي�اً: ُكن حذراً وانتبه لصحتك وصحة الزوج أو الزوجة، قد تقلق 

بسبب ما يخصيّ أحد املقريّبني.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: يشهد ه�ذا اليوم تحركات غر معهودة من قبل 
أحد الزم�الء، فيكون بمثابة تحذير لك من املشاكل التي 

قد تقض مضجعك 
عاطفياً: يوم عاطفي جيد وفرص نادرة، وتس�عى مع الرشيك 

للخروج من محيطكما وعاداتكما املتأصلة للتعرف إىل عالم واسع
صحي�اً: امنح نفس�ك املزيد من الراحة لتس�تعيد عافيتك وصفاءك 

الذهني.

حنبعل ب�ن حملقار برقة الشه�ر حنا بعل 
أو بهانيب�ال أو هاني بعل )247 ق.م - 182 
ق.م( قائ�د عس�كري قرطاج�ي ينتم�ي إىل 
عائل�ة بونيقية )فينيقية( عريقة، وُينس�ب 
إليه اخرتاع العديد من التكتيكات الحربية يف 
املع�ارك ما زالت معتمدة حتى اليوم. ويقول 
الجن�رال األمريك�ي نورم�ان ش�وارزكوف: 
“ تعلم�ت الكث�ر من حنبع�ل، حيث طبقت 
تكتيكات�ه يف التخطي�ط لحملتي يف عاصفة 

الصحراء”.
بل�غ حنبعل أق�ىص الحدود املس�تحيلة لكي 
يه�زم روم�ا ويصبح مادة لألس�اطر حيث 
إحت�ل معظ�م إيطالي�ا وح�ارص روم�ا 15 

عاما.
الح�رب  يف  ق�اد حنبع�ل جي�وش قرط�اج 
البونيقي�ة الثانية واجتاز جب�ال األلب حتيّى 
وص�ل إىل حوض نهر الب�و بإيطاليا متفوًقا 

عىل اإلمرباطورية الرومانية.
تربز عبقرية التخطيط الذي قام به حنبعل يف 
ع�دة محطات، لعل أبرزها عبوره االنتحاري 
لسلس�لة جبال األلب، وأيًضا معركة كاناي، 
الت�ي كليّف فيه�ا الخييّالة بمواجه�ة الخييّالة 
للمش�اة  األم�ر  توجي�ه  م�ع  الريّومانييّ�ني، 
بالتقهق�ر ث�ميّ تطوي�ق املش�اة الريّومانييّني، 
فأصبح الجيش الريّوماني محارًصا بالجيش 

ن  القرطاج�ييّ من كليّ الجه�ات، يف حني تمكيّ
الخييّال�ة م�ن الفت�ك بالخييّال�ة الريّومانييّ�ني 
اليّذي�ن الذوا بالفرار، وبذل�ك انترص الجيش 

القرطاجي.
ولد حنبع�ل أو هاني بعل يف ش�مال أفريقيا 
بمدين�ة قرط�اج )اح�دى ضواح�ي مدين�ة 
تونس حاليا( يف عام 247 ق.م.، ورافق وهو 
يف التاس�عة من عمره والده حملقار برقا إىل 
هسبانيا. ويف عام 221 ق.م.، اختاره الجنود 

قائ�ًدا بع�د اغتي�ال صدربع�ل الع�ادل زوج 
أخته، فتمكن من بس�ط نف�وذ قرطاج عىل 
جزء من جنوب ش�به الجزيرة اإليبرية بما 
يف ذلك ساغونتو، أحد املعسكرات الرومانية. 
ل�ذا، فقد رأت روما ذلك خرًقا للمعاهدة التي 
عقدت إثر الح�رب البونيقية األوىل، وطالبت 
بتسليمها حنبعل. وقد كان رفض هذا الطلب 
س�ببا يف اندالع الحرب البونيقية الثانية بني 

عامي 218 ق.م. و201 ق.م.
ع�اش هانيبع�ل خالل ف�رتة م�ن التوتر يف 
ح�وض البح�ر املتوس�ط، عندم�ا حاول�ت 
روما فرض س�طوتها عىل الق�وى العظمى 
يف املنطقة مث�ل قرطاجنة ومملكة مقدونيا 
واإلمرباطوري�ة  ورسقوس�ة  الهلس�تينية 
السلوقية. كانت أكرب إنجازاته خالل الحرب 
الثاني�ة، عندم�ا س�ار بجي�ش  البونيقي�ة 
يض�م فيلة حربي�ة، م�ن أيبريا إىل ش�مال 
إيطاليا عرب جب�ال الربانس وجبال األلب. يف 
س�نواته القليلة األوىل يف إيطاليا، حقق ثالثة 
انتص�ارات مث�رة يف مع�ارك تريبيا وبحرة 
تراس�مانيا وكاناي. وخ�الل 15 عام، احتل 
حنبع�ل معظ�م إيطاليا مع ذل�ك اضطر إىل 
أن يع�ود ملواجه�ة الغزو الرومان�ي لشمال 
أفريقيا. وهناك، هزمه سكيبيو اإلفريقي يف 

معركة زامة.

 وصل حكيم إىل قرية ولم يعره أهلها أي اهتمام. باستثناء مجموعة 
صغ�رة من الشبان، ل�م يهتم الحكيم بأي ش�خص آخر. يف املقابل، 

أصبح ذلك الحكيم عرضة لسخرية سكان القرية.
وذات ي�وم ك�ان يم�يش يف الش�ارع م�ع بعض م�ن أتباع�ه وبدأت 
مجموعة من الرجال والنس�اء يشتمونه. ذه�ب الحكيم إليهم فقال 

بحقهم كالماً جميالً.

وعندم�ا رحلوا، قال أحد أتباعه: “لق�د تفوهوا بعبارات رهيبة وأنت 
ترد عليهم بكالم لطيف!”

ف�رد الرجل الحكيم قائ�اًل: “ال يقدر كل واحد من�ا إال عىل تقديم ما 
لديه.”

الحكمة : ال تجعل الس�يئ يحولك ملثله ..فاحتفظ بشخصيتك مهما 
كان الذين حولك عىل درجة من السوء.

أنا شاب عمري 27 سنة، وأعمل 
بوظيف�ة متوس�طة. تعرفت إىل 
فت�اة أك�رب مني 7 س�نوات منذ 
به�ا  وتعلق�ت  س�نوات،  ث�الث 
تعلقاً ش�ديداً، وكان ه�ذا األمر 
بينن�ا، وكان�ت تحدث  متب�ادالً 
الت�ي  املشاك�ل  بع�ض  بينن�ا 
تح�دث بني أي عاش�قني، ولكن 
بالنهاي�ة نرتك هذه املشاكل كي 
ال نخ�ر بعضنا، ونع�ود أقوى 
مم�ا كن�ا علي�ه، واآلن أواج�ه 
مشكل�ة كب�رة يف إقن�اع أهيل؛ 
ألنهم لألس�ف يخافون من كالم 
املجتم�ع والن�اس، ويريدون أن 
يزوجون�ي بمن هي أصغر مني، 

وأنا أرفض.
النصائح والحلول:

1 ال أح�د يس�تطيع أن يرش�دك 
أكث�ر م�ن الص�وت الداخ�يل يف 

نفسك!
أن  يس�اعدك  عم�ر  يف  أن�ت   2
تكتشف هذا الص�وت. فهل أنت 

متأثر بكالم أهلك ولو قليالً؟
3 أم أن�ك مقتن�ع تمام�اً بم�ن 

اختاره�ا قلب�ك وتريد أن تميض 
بقية عمرك معها؟

4 حكايتكما استمرت 3 سنوات 
كما تقول، أي منذ أن كان عمرك 

24 وعمرها 31 سنة.
5 اآلن عم�رك 27 وعمره�ا 34 
سنة، ويف هذه املرحلة من العمر 
يكون الفارق غر ملموس، لكنه 

يرتبط بالتفكر يف اإلنجاب!
6 فكر أن فرص�ة اإلنجاب بإذن 
الل�ه تتناق�ص م�ع العم�ر وأن 

زواجكم�ا يفض�ل أن يكون اآلن 
كي تحققا حلمكم�ا بإذن الله، 
بتكوي�ن عائل�ة خ�الل خم�س 

السنوات القادمة إن شاء الله.
7مؤك�د أن األه�ل يفكرون بهذا 
إىل  باإلضاف�ة  أيض�اً،  الجان�ب 
الفهم االجتماعي الس�ائد حول 
رضورة أن تكون الزوجة أصغر 

عمراً من الزوج!
8 هناك ماليني الزيجات الناجحة 
والسعيدة يف العالم، والتي تحدت 

املقاييس املتعارف عليها وأثبتت 
قوتها واستمراريتها رغم فارق 
العم�ر، وهن�اك زيج�ات أخرى 
فشلت يف هذا التحدي وانفرطت 

بعد سنوات من الزواج.
بق�وة  وأذك�رك  أع�ود  له�ذا   9
بالصوت الداخ�يل الخاص. فهو 
دليل�ك.. تزوجه�ا إن ك�ان ه�ذا 
الص�وت أقوى من ك�ل ما يقال 
لك من أمثلة وحكايات وإنجاب 
إل�خ.. وال تتزوجه�ا  ومجتم�ع 
إن كن�ت تشعر بأن�ك ال تريد أن 
تخذله�ا بعد أن أحبتك وارتبطت 
بك وأنك تخج�ل من مصارحتها 
بأنك لن تس�تطيع ال�زواج منها 

ولم تستطع إقناع أهلك!
ليس�وا  األه�ل  أن  تذك�ر   10
مشكلة، بل إن موقفهم طبيعي، 
ولن تس�تطيع إقناعه�م، وأكثر 
م�ا يمك�ن أن تحققه ه�و عدم 
مقاطعتهم لك، لك�ن تذكر أنها 
حياتك الخاصة وسيكونون مع 
الوقت ج�زءاً منه�ا، لكنه ليس 

الجزء األهم! .

1 إذا كن�ت تحمل�ني حقيبتك من املقب�ض، فهذا يكشف أنيّ�ك تثقني كثراً 
بنفسك. ولهذا ال تهتمني بمظهرك الخارجي وتركزين عىل تحقيق أهدافك. 
لكن لتزدادي جاذبية عليك أن تويل أناقتك وجمالك القليل من العناية. فهذا 

ما ينقصك.
2 يف حال كنت تحملني حقيبتك عىل س�اعدك، يدل هذا عىل أنك ذكية جداً. 
إال أنيّك شديدة الحذر تجاه كل ما يدور حولك. وهذا ما يجعل عالمات القلق 
تظه�ر غالباً عىل وجهك وتفق�دك بعض جاذبيتك. إذاً ح�اويل أن تتخليص 

منها.
3 يف ح�ال كنت من أولئك اللواتي يفضلن حم�ل الحقيبة عىل الكتف، فهذا 
يشر إىل أنيّك تتمتعني بشخصية مستقلة. إال أنيّ ما ينقصك لكي تبدي أكثر 
جاذبي�ة هو أن تفكري ببعض أمور الحياة بعمق. إذاً حاويل أن تفعيل ذلك 

أحياناً.
4 إذا كن�ت تحملني عادة حقيبتك بني كتف�ك وخارصتك يف الجهة األخرى، 
فه�ذا يكشف أنيّك خجول�ة وتحبني الحف�اظ عىل كل يتعلق ب�ك بعيداً عن 
متن�اول اآلخري�ن. لكنيّ�ك تحتاجني إىل بعض امل�رح أحيان�اً ألن هذا يجعل 

شخصيتك أكثر جاذبية.
5تحمل�ني حقيبتك بيديك عىل طريقة كيت ميدلت�ون وميغان ماركل ألنك 
تحب�ني االهتم�ام بالتفاصيل. بل إن�ك تميلني غالب�اً إىل املثالية وتحرصني 
ع�ىل إتمام املهمات ع�ىل أكمل وجه. هذا جيد أحيان�ًا لكن يف أحيان أخرى 
عليك التخيل عن جديتك واالس�رتخاء لتشع�ري باالرتياح ويشعر اآلخرون 

باالنجذاب إىل ابتسامتك.

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

كيف حتملني حقيبتك؟ إليك ما 
ينقصك لتصبحي أكثر جاذبية

شخصيات من التأريخ

قصة وعربة

حنبعل

ماذا نستطيع أن نقدم؟

أحب فتاة أكرب مين وأهلي يرفضون

=قبل العام 1901 كانت املالكمة 
تعد رياضة غ�ر قانونية وكان 
ممارسوها يقعون تحت طائلة 

القانون. 
=تش�ر االحص�اءات اىل ان 80 
يف املئة من املليونرات يف العالم 

يقودون سيارات مستعملة. 
=مجم�وع اللعاب ال�ذي يفرزه 
الشخص العادي ط�وال حياته 
يمك�ن ان يمأل حوض س�باحة 

كبر الحجم.
ض�د  املتآمري�ن  إن  =يق�ال 
ش�مشون اعطوا دليل�ة 1100 
قطعة من الفض�ة كي تخدعه 
وتجعل�ه يكشف ع�ن رس قوته 

الخارقة. 
الع�ني عىل  =تحت�وي ش�بكية 

نحو 135 مليون خلية حس�ية 
مس�ؤولة ع�ن التق�اط الصور 

وتمييز االلوان. 
=القي�رص الرويس بي�رت االكرب 
كان يف�رض الرضائب عىل من 
يطلق�ون لحاه�م وكانت قيمة 
الرضيب�ة تتناس�ب طرديا مع 

طول وحجم اللحية. 
=اللعبة الرياضية الوحيدة التي 
مورست عىل سطح القمر حتى 
االن ه�ي لعب�ة الغول�ف، ففي 
 ،1971 الس�ادس م�ن فرباي�ر 
ق�ام رائد الفضاء االمركي آالن 
الغولف بينما  شيربد بممارسة 

كان عىل القمر. 
جس�م  يف  عضل�ة  =أق�وى 

االنسان,,, هي اللسان. 

كلمات متقاطعة

أفقي
ابت�دع الكلمات  الذي  1األمركي 

املتقاطعة o هدم
2نزاالت ومواقع o متشابهان

جمهوري�ة  عاصم�ة   o 3ح�ب 
ايرلندا

مؤن�ث  عل�م  اس�م   o 4نواع�ر 
بمعنى نظر بحب وشغف.

أو يف  أدائ�ه  o يرتاج�ع يف  5ال�ه 
طموحه.

6االسم القديم ملاليزيا
العم�ل  تعطي�ل  يف  7تس�بب 
مهن�دس   o االس�تمرار  ع�ن 
أملان�ي اش�رتك يف صنع س�يارة 

مرسيدس
الصغر  8وحدة قي�اس متناهي�ة 
تعادل جزء من املليون من املليمرت 
o حوش موىس بل�دة لبنانية تقع 

يف البقاع رشقي لبنان
9أغنية لعبد الحليم حافظ

10ش�اعر جاهيل م�ن أصحاب 
املعلقات

رأيس
ذرة م�ن امل�ادة مشحونة   1
oنب�ات  موجب�ة  أو  س�البة  بشحن�ة 

عطري يستخدم مع الشاي
2بيوت o حايل

3ح�رف عطف o اح�د الوالدين o دعاء 
أثناء الصالة.

4نزيف األنف o ش�اعر فرنيس معارص 
تميز شعره بالتعقيد )بول ....(.

5نصف واحد o ينقص o رمز الكربيت 
يف الكيمياء

6س�قيا ال�زرع )معكوس�ة( o انتفاء 
اليشء ونفاده )معكوسة(.

الح�زن  م�ن  فيه�ا  نفس�ية  7حال�ة 
والضغ�ط والغض�ب الكث�ر oيصب�ح 

طريا.
أو  للرتفي�ه  األح�داث  م�ن  8سلس�لة 

كأوامر للكمبيوتر
9أديب�ة أمركية كانت مصابة بالعمى 

والصمم والبكم
 o 10حي�وان زاح�ف ضخ�م منقرض

حاجز مائي.
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

باحثون يبتكرون أكبر شريحة 
كمبيوتر في العالم يمكنها التنبؤ 

تويتر يعيد عالمة التوثيق الزرقاء 
بعد توقفها لسنوات

تطبيق إلكتروني جديد لقياس 
مستوى جودة الهواء 

صدور القرار الظني بحق زوج نانسي 
عجرم.. السجن بين 15 و20 عاًما!

تشرفني إعادة تقديم أغنيات “ديو” مع األسماء الكبيرة في الغناء اإلماراتي والعربي 

عيضة المنهالي : أنتظر من الملحن علي صابر أغنية تمزج بين أصالة النغم العراقي والتراث اإلماراتي 

عـين على العالم

قال باحثون إن اختباًرا حديًثا ألكرب 
رشيح�ة كمبيوت�ر يف العال�م وج�د 
أنها تس�تطيع التنبؤ بما س�يحدث 
يف املس�تقبل، فالرشيحة التى تحمل 
اسم Cerebras CS-1 ، التي تحتوى 
عىل 1.2 تريليون ترانزس�تور، كان 
أداؤها أرسع 200 مرة من الكمبيوتر 
العمالق.وأثبتت الرشيحة أنها قوية 
جًدا يف تحليل أكثر من مليون متغري، 
بدًءا من درجات الحرارة املتقلبة إىل 
حركة اله�واء ثالثية األبعاد، لدرجة 
أنه�ا كان�ت ق�ادرة عىل إظه�ار ما 

يمك�ن أن يحدث بش�كل أرسع من 
-Cer الفعيل.ت�م تطوي�ر  الوق�ت 

bras CS-1 بالرشاك�ة م�ع املخترب 
الوطني لتكنولوجي�ا الطاقة التابع 
لوزارة الطاق�ة األمريكية، وتوصف 
بأنها “أقوى نظام حوس�بة للذكاء 
االصطناع�ي يف العالم”.ويبل�غ عدد 
الرتانزس�تورات به�ذه الرشيحة 22 
 Nvidia A100 ضعًف�ا عن رشيح�ة
80GB  التي تم اإلعالن عنها مؤخرًا، 
واملصممة ألحدث أجهزة الكمبيوتر 

العمالقة.

أعل�ن تويرت إع�ادة عالمة التوثي�ق الزرقاء مرة أخرى بع�د وقفها منذ عام 
2017، وأص�در مجموعة من اإلرش�ادات املتعلقة بهذه الخط�وة، وقال إن 
س�تة أنواع فقط من الحس�ابات س�تكون مؤهل�ة للتحقق، والتى تش�مل 
املسؤولني الحكوميني والعالمات التجارية واملنظمات غري الربحية واألخبار 
والرتفيه والرياضة والنشطاء، إذ يتوخى موقع تويرت مزيًدا من الحذر، وقد 
أوض�ح بالتفصيل معايري كل فئة من هذه الفئات.ولم يؤكد تويرت بالضبط 
متى س�يدأ عملية توثيق الحس�ابات الجديدة، لكنه أوضح إنها س�تكون يف 
وق�ت ما أوائل ع�ام 2021، إذ قال عرب صفحة الدع�م الخاصة به: “ُيرجى 
مالحظة أن برنامج التحقق من الحس�ابات معلق حالًيا، ونحن ال نقبل أي 
طلب�ات جدي�دة يف الوقت الح�ايل، ولكننا نخطط لجعله م�ن املمكن التقدم 

بطلب للحصول عىل شارة التحقق بدًءا من عام 2021 “.

أطلق�ت وزارة الخارجي�ة األمريكي�ة 
وه�و   ،)ZephAir( تطبي�ق  مؤخ�رًا 
يوف�ر  املحمول�ة  لألجه�زة  تطبي�ق 
للمس�تخدمني مزيًج�ا م�ن البيانات 
املتعلقة بجودة الهواء واالستش�ارات 
الصحية.. ويمكن للمستخدمني ضبط 
اإلع�دادات لتلقي تنبيه�ات بتغيريات 
ولع�رض  اله�واء  ج�ودة  مس�توى 

البيانات اليومية أو األسبوعية.
جدي�ر بالذك�ر أن التطبي�ق، املتوف�ر 
 )Apple( آب�ل  متاج�ر  يف  للتنزي�ل 
وغوغل ب�الي )Google Play(، يربط 
حال�ة  رص�د  بمواق�ع  املس�تخدمني 

اله�واء يف أكث�ر م�ن 70 س�فارة أو 
قنصلي�ة أمريكي�ة أو منظمة رشيكة 
يف ع�رشات البلدان التي ترصد وتنرش 

البيانات املتعلقة بجودة الهواء.
كان الداف�ع لقي�ام الوالي�ات املتحدة 
إىل   ،)ZephAir( تطبي�ق   بابت�كار 
ح�د م�ا، ه�و صعوب�ة العث�ور عىل 
بيان�ات موثوقة عن ج�ودة الهواء يف 
الوقت الفعيل يف العدي�د من األماكن. 
املس�تقبلية  اإلص�دارات  وس�تضيف 
م�دن  م�ن  بيان�ات  التطبي�ق  م�ن 
إضافية، باإلضافة إىل بيانات األقمار 

االصطناعية وأدوات التنبؤ.

اص�در قايض التحقي�ق األول يف جبل لبنان، نقوال 
منصور، ق�راره الظني بح�ق زوج الفنانة نانيس 
عجرم الدكتور فادي الهاش�م، والذي قىض بإدانة 
الهاش�م بجناية القتل )املادة 547( معطوفة عىل 
امل�ادة 228 م�ن قان�ون العقوبات والت�ي ترتاوح 
عقوبتها م�ا بني 15 و20 عاًم�ا، وأُحيل امللف عىل 

محكمة الجنايات”.
وتنص املادة 547 أّنه “من قتل إنساناً قصداً عوقب 
باألش�غال الش�اقة من 15 س�نة اىل عرشين سنة، 
وتكون العقوبة من عرشين س�نة اىل 25 س�نة إذا 

ارتكب فعل القتل أحد الزوجني ضد اآلخر”.

دبي / الزوراء / ظافر جلود:
يع�د الفنان اإلمارات�ي، عيضة املنه�ايل، امللقب 
ب�ني جمه�وره ب�”ص�وت اإلم�ارات” خري من 
قدم  وأبدع يف إحياء فن الرتاث اإلماراتي األصيل 
بصوته وإحساس�ه وأدائه الذي ال يش�به أحدا، 
وجمهوره العريض دائما يلمسون بصوته عبق 
الصحراء، وأدائه تتويج للرتاث.. س�ّخر الفنان 
عيض�ة املنه�ايل صوته لخدمة ال�رتاث والفن يف 
اإلمارات.. فهو ببحث عن االنتشار يف بالده أوالً، 
فقناعت�ه الفنية تجعله يرى أن�ه يف حال عرف 

امتداداً واسعاً عىل امتداد الخريطة العربية.
لقد س�ّخر الفنان عيضة املنه�ايل، الذي يحظى 
بقاعدة جماهريية واسعة، صوته لخدمة الرتاث 
والف�ن يف اإلمارات، فهو يبحث عن االنتش�ار يف 

بالده أوالً، ثم امتداد الخريطة عربيا .
يف هذا الح�وار نقدم صوت اإلمارات من دبي اىل 

جمهوره العراقي عرب جريدة الزوراء .
• ينظ�ر الي�ك ع�ىل انك افض�ل من ق�دم أغاني 

الشالت الشعبية يف الخليج واإلمارات ؟
- نع�م، لقد دأب�ت يف الفرتة األخ�رية عىل إعادة 
تقديم بعض األعمال الخالدة من تراث اإلمارات 
ذي الخصوصية، وال ش�ك أنها خطوة تحس�ب 
يل كون�ي من األصوات التي تمي�زت بأداء اللون 
اإلماراتي األصيل.. وش�جعني عىل ذلك فنانون 
وش�عراء وأدباء ع�ىل االس�تمرار، ألن الحفاظ 
عىل املوروث الش�عبي والرتاث وإعادة صياغته 
وتقديم�ه بالص�ورة الالئق�ة حتى يرتس�خ يف 
أذه�ان األجي�ال القادم�ة، واجب وطن�ي تجاه 

الفن اإلماراتي األصيل.
• وآخر تلك األغنيات ؟

- أغني�ة  بعنوان “يا حياتي كم بش�كلك”، وقد 
اس�تقبلها وتفاعل معها الجمه�ور يف اإلمارات 

والخليج، مثنني عىل قوة األداء ونجاح االختيار، 
كون�ي قدمته�ا بإحس�اس وأس�لوب مع عزف 
آلة العود للموس�يقار الفن�ان الصديق عبدالله 
البل�ويش.. وق�د قمت بعرض األغني�ة يف جميع 
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي الرس�مية وعرب 
قناتي الرس�مية يف موق�ع “اليوتيوب، بش�كل 

يليق بي وبالفن والرتاث اإلماراتي األصيل.
• ال يب�دو ان عالقتك طيبة م�ع روتانا، الرشكة 

األكرب يف عالم الغناء العربي ؟
- رشك�ة روتانا رائدة الي�وم يف رعاية املطربني 
الع�رب، لديها جهاز وإدارة ناجحة، واحمل لها 
كل التقدي�ر، وأن جميع م�ن يف الرشكة مّدوا يل 
أيديه�م، ولم يق�ّروا معي أبداً.. لك�ن لم يتم 

النصيب.
• آخر أغانيك “ الديو “ ؟

- انتهي�ت م�ن عم�ل غنائ�ي جدي�د يجمعني 

بالفنان�ة بلقي�س فتح�ي، والعمل عب�ارة عن 
دويت�و جدي�د حم�ل عن�وان “بحر ركب�ه” من 
أشعار الصامل ورد، ومن ألحاني، وقد اعتمدت 
هنا اإليقاع الخبيتي السعودي، وُيعد هذا العمل 

التعاون األول بيني والفنانة بلقيس .
• ينتق�دك البع�ض باقتص�ار تصوي�ر كليبات 

أغانيك مع مخرجني محددين ؟
- وربم�ا ذل�ك صحي�ح، حينم�ا اج�د مخرجا 
متفاهما ومس�توعبا لفكرة أغنياتي وتجس�يد 
ذلك بطرق إبداعية )تمثيال وأداء وصورة(.. لقد 
ترسع النقاد يف حكمهم، فعكسوا للناس صورة 
خاطئة “عني”، وبمثال عن ذلك عندما قيل إني 
بعيد ع�ن الصحاف�ة وغري ملتزم م�ع رشكات 

اإلنتاج، “وهي أمور غري صحيحة”.
• هي ضمن الشائعات املتداولة عنك ؟

- نع�م، واس�تغرب ذل�ك، تص�ور من أي�ن أتت 

ش�ائعة االعتزال املنترشة عىل املواقع، ال ادري، 
أما عن ش�ائعة موتي فهي ليست للمرة األوىل، 
لكن مع مواقع التواصل االجتماعي ال تستغرب 

ذلك! 
• وأي�ن وص�ل تعاونك مع امللح�ن العراقي عيل 

صابر ؟
• نعم، كن�ت بصدد التحضري لعم�ل فني جديد 
مع امللحن العراقي عيل صابر، وهذا قد يش�كل 
نقل�ة بعيداً عن اللون اإلماراتي الذي إعتاد عليه 
الجمه�ور، لك�ن ظ�روف وباء كورون�ا عرقلت 
املرشوع بع�ض اليشء، والفنان امللحن العراقي 
عيل صابر يعد م�ن أهم امللحنني يف العراق اآلن، 
حي�ث تتميز أعماله بالحداثة، الس�يما انه قدم 
أغان�ي كثرية لفنانني عرب مثل ن�وال الزغبي ، 
عايص الحالني ، بلقيس، سمرية سعيد ، محمد 

عساف، حسني الجسمي، وديانا حداد.

ن�رشت اإلعالمي�ة الكويتية، مي 
العي�دان، ع�ىل حس�ابها الخاص 
عىل تطبيق الصور والفيديوهات 
قديم�ة  ص�ورة  “إنس�تغرام”، 
تع�ود إىل مرحل�ة ش�باب الفنان 
العراق�ي كاظم الس�اهر، وظهر 
فيه�ا بمالمح جميلة بحس�ب ما 
أش�ارت إليه الكثري من تعليقات 

املتابعني.
وبدوره�ا، أش�ارت العيدان إىل أن 
الفن�ان العراق�ي كاظم الس�اهر 
ي�زداد جماالً مع التقدم يف العمر، 

وكتب�ت: “صورة كاظم الس�اهر 
قبل وبعد... كل ما يكرب يحىل”.

 وفوجئ الكثريون بثناء اإلعالمية 
عىل الفنان، خصوص�ًا أنها كثرياً 
ما تسخر من الفنانني واملشاهري، 

وتوجه أقىس االنتقادات إليهم.
التعليق�ات:  يف  ج�اء  ومم�ا 
“الحمدلل�ه رضت ع�ىل أحد ربي 
و”ويص�ري  ونش�كرك”  نحم�دك 
أح�ىل وأح�ىل القي�ر” و”م�ي 
راضية عن القير” و”أبو وسام 

الذهب”.

قال�ت الفنان�ة، إلهام ش�اهني، أنها 
ترى نفس�ها امرأة فاشلة مع مرتبة 

الرشف يف الحياة الزوجية.
وأضافت شاهني، خالل حوارها مع 
الحدي�دي مقدمة  اإلعالمي�ة ملي�س 
 :O برنامج “كلم�ة أخرية” عرب قناة
“أن�ا مقتنعة أن مح�دش بياخد كل 
حاج�ة من الدنيا، أنا فش�لت جدا يف 
حيات�ي الزوجية، فش�لت مع مرتبة 
ال�رشف ألن�ي حبيت ش�غيل أكرت ما 
حبيت ال�زوج، كن�ت مجنونة بفني 
من أول لحظة، وأنا امرأة ال يحتملها 
أي رج�ل، الرجالة بتحب النفاق وأنا 

مبعرفش أكذب”.
واستكملت: “تجاربي الفاشلة كلها 
كان�ت بس�بب أنانية الرجل بش�كل 
عام، الرج�ل أناني ج�دا، ويف أوقات 
بيك�ون مش غ�ريان علّيا ب�ل غريان 

من نجاحي، وأن�ا أقدم العذر للرجل 
الرشق�ي جدا، ش�غالنتنا صعبة جدا 
ومش أي حد يتحملها، وخالص فات 
الوق�ت ومبقتش صغ�رية إني أرجع 
أتحمل راجل ومسئوليته، أنا خالص 
جرب�ت حظي م�رة واتنني وفش�لت 

جدا وكفاية كده”.
وتنتظر الفنانة إلهام شاهني عرض 
فيلمه�ا )Curfew - حظر تجول( يف 
القاهرة  الدولية ملهرجان  املس�ابقة 
الس�ينمائي الدويل يف الدورة 42 التي 
تقام يف الفرتة من 2 إىل 10 ديس�مرب 

املقبل.

منح املنتدى العربي العاملي للثقافة 
والفنون، برئاس�ة الروائي واملنتج 
ن�ور الحراك�ي، الفنان�ة القديرة 
لي�ىل الس�لمان درع الس�لطانة 
ع�ن ع�ام 2020 يف اس�تطالع 
رأي الكرتوني�ا اس�تغرق م�دة 
أس�بوعني، وذلك يف حفل كبري 
ع�رب منص�ة الكرتونية مقرر 

انعق�اده يف يناي�ر املقب�ل ع�رب منصة 
إلكرتونية يتم فيه تكريم عدد كبري من 
الفنان�ني املريني والع�رب يف الدورة 

الخامسة ملهرجان املنتدى.
وق�ال الحراك�ي يف بيان ل�ه: “إن هذه 
الدورة س�تحمل اس�م الفنانة الكبرية 
لبن�ى عب�د العزيز التي س�تكون أوائل 
ال�دورة  أن  إىل:  منوه�ا  املكرم�ني. 

الخامس�ة للمهرجان والتي س�تكون 
الجائح�ة.  لظ�روف  نظ�را  مختلف�ة 
مبينا: أن االحتفالية سوف تتكون عرب 
منص�ة الكرتوني�ة يظهر م�ن خاللها 
كل الفنان�ني املكرم�ني م�ن مختل�ف 
البالد العربية، وبالتايل يكون مهرجان 
املنت�دى ه�و أول مهرج�ان يت�م ع�رب 

منصة الكرتونية”.

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

الفنانة “ليلى سلمان” تحصد درع سلطنة الدراما الخليجية لعام 2020

أحي�ا النجم “س�يف نبيل” حف�اًل غنائياً ضخماً 
يف مدين�ة يلوف�ا الرتكية، يف فندق ترمال س�يتي 
بحضور أكثر من ألف فرد من محبيه من مختلف 

املناطق الرتكية والعربية.
وتوافد الجمهور قبيل الحفل بساعات اىل الفندق، 
حيث وبمجرد صعوده خش�بة املرسح، استقبله 

بعاصفة من هتافات وصيحات اإلعجاب.
بلوح�ة  الحف�ل  نبي�ل  س�يف  النج�م  افتت�ح 
اس�تعراضية ضخم�ة ع�ىل ايقاع أغني�ة “فوق 

القم�ة”، يتبعها لوحة اُخرى عىل ايقاع ‘ليلة ورا 
ليلة”.

وق�ّدم نبيل عددا كب�ريا من أغاني�ه املميزة مثل 
“كل ي�وم الك اش�تاك،، ع�ىل فكرة، الك، عش�ق 
 Hit �م�وت، وغريها، ليختتم الحف�ل باألغنية ال
“لو” التي حققت اكثر من ٣٣ مليون مش�اهدة 
ع�رب يوتيوب، الت�ي تراقص عليها الس�اهرون، 

مطالبني بإعادة غنائها.
وق�د تمّي�ز الحف�ل بالتقني�ة العالّي�ة من حيث 

االخراج املرسحّي وتصمي�م الرقصات، قّدم فيه 
“س�يف نبيل” اس�تعراضا مزج ما بني الصورة 
والكلم�ة واملوس�يقى، تخلله عدد م�ن التقارير 

املصّورة.
يذك�ر ان “س�يف” بصدد اطالق عم�ل جديد تم 
تصويره عىل طريقة الفيديو كليب، باالضافة اىل 
وضع اللمس�ات االخرية عىل برنامج حفل رأس 
الس�نة، الذي س�يقوم بالكش�ف ع�ن تفاصيله 

خالل االيام املقبلة.

رس�الة حب جديدة من نجوم العالم لبريوت من خالل مزاد 
علني ضخم يضم نجوم الغناء والفن وأشهر دور األزياء 

العاملي�ة وتصمي�م املجوه�رات يف كل دول العالم، يف 
الفرتة املمتدة من 7 إىل 15 ديس�مرب املقبل لريسلوا 

رسالة حب جديدة ألرض لبنان.
بداي�ًة من ش�رييهان، ماجدة الروم�ي ، ناعومي 
كامبل، س�بايس غريلز، إيما س�تون... كل هؤالء 

وأكث�ر اجتمعوا عىل حب لبن�ان، حيث أطلقت دار 
“سوذبيز” )Sotheby‘s( إعالنها الرسمي عن إقامة 

م�زاد خريي ملصلح�ة مترضري انفج�ار مرفأ بريوت 
بالتع�اون مع أكثر من مؤسس�ة خريي�ة، فتهافت عليه 

نج�وم العالم ليعلنوا حبه�م الكبري لبريوت تحت ش�عار واحد 
“لبريوت مع الحب”.

وبفس�تان أزرق يص�ل س�عره إىل 10 آالف جنيه إس�رتليني تقريباً، قررت 

ماج�دة الرومي أن تش�ارك يف امل�زاد الخريي بع�د أيام، أما 
ش�رييهان فق�د اخت�ارت فس�تاناً خاصاً من فس�اتني 
فوازيرها الشهرية التي اشتهرت بها يف التسعينيات، 

ويصل سعره إىل 25 ألف جنيه إسرتليني تقريباً.
أما مصمم األزي�اء العاملي إييل صعب، فقد اختار 
فس�تاناً إليما س�تون كان�ت قد ارتدت�ه يف إحدى 
دورات توزيع جوائز األوسكار العاملية قبل أعوام، 
ليكون ضمن مقتنيات املزاد الذي يصل س�عره إىل 

30 ألف جنيه إسرتليني تقريباً.
ويأتي نيكوال ج�ربان ليختار أحد األزياء الذي كان قد 

صممه ملادونا قبل سنوات ليشارك به ضمن املزاد.
وتش�ارك كل من دار “ديور” بتصميم يصل س�عره إىل 50 ألف 
جنيه إس�رتليني تقريباً كما تش�ارك “بولغاري” يف امل�زاد بتصميم خاص 

يصل سعره إىل 5000 آالف جنيه إسرتليني.

 احتفلت النجمة التونس�ية، درة، بزيادة عدد متابعيها عىل حس�ابها الرسمي بموقع 
“انستجرام”، إىل 13 مليون متابع، حيث نرشت صورة جديدة لها وهي ترتدي فستانا 
بالل�ون األرجواني، وتمس�ك بيدها مجموعة باللني، معلقة عليها قائلة :” ش�كرًا لك 
املتابع�ني الرائعني البالغ عددهم 13 مليوًنا عىل وجودهم هنا بحس�ابي..حتى عندما 

تنتهي االحتفاالت ، يجب أن يكون كل يوم احتفااًل بالحياة والجمال”.
وتنتهى النجمة درة من تصوير مش�اهدها ىف حكاية “أول الس�طر” من مسلسل 
“إال أن�ا”، املع�روض عىل قن�وات dmc بعد أس�بوع، كما يواصل مخ�رج العمل 
محم�ود كامل يف مونتاج حلقات املسلس�ل والعمل م�ن تأليف محمد الدباح 

وريم القماش.

 
                 

عندما تغرق املدن

ما ُخلَق االنس�ان ليهزَم، والحياة ال تزدهر إال بالنقد البّناء، والش�عوب ال 
تتق�دم إال بالحوار النافع، والسياس�ة ال تنتع�ش إال باألقالم القادرة عىل 
كشف املستور، وفارق كبري بني كاتب هدفه االصالح من خالل تشخيص 
مواط�ن الخلل لغرض معالجته، وبني كاتب يس�عى اىل لغة القدح واملدح 

لغرض التشهري أو التبجيل.
لقد أثار قانون الجرائم املعلوماتية لغطا كبريا، واس�تهجانا واس�عا عرب 
ش�بكات التواصل االجتماع�ي، البعض ركب املوج�ة وراح يرخ بأعىل 
صوت�ه منددا به، والبعض اآلخ�ر وضعه عىل طاولة الترشيح، وبدأ يفكك 
فقراته ابتداًء من االس�تهالل حتى الخاتم�ة، والفريق الثالث ارتدى ثوب 

الصمت كأّن األمر ال يعنيه.
دعونا أيها الس�ادة ننتهج الحوار املوضوعي اله�ادف، والنقاش من أجل 
التوضيح دون قهر أو تزييف للحقائق، ونقول بمنطق ال يشوبه غموض 
ب�أّن الديمقراطية ال معنى لها إذا تجردت ع�ن مفهوم الحرية، وإذا كان 
رغيف الخبز يقف يف قمة التسلس�ل الهرمي لحياة االنس�ان، فاّن الحرية 
تقف يف قمة التسلسل الهرمي لكرامة االنسان، والحياة بال حرية ستقود 

اىل خلق الدكتاتورية بأبشع صورها.
قبل أيام غرقت مدننا، وتحولت ش�وارعنا اىل مس�تنقعات نتيجة هطول 
االمط�ار، وألحقت الس�يول ال�رضر الف�ادح بالكثري من بي�وت الفقراء 
واملح�الت، وانقلبت نعمة الله اىل منغصات ومضايق�ات، وهذه الظاهرة 
تختلف عن حالة فس�اد يقوم بها مس�ؤول يعمل يف وزارة، أو س�يايس يف 
ه�ذا الطرف أو ذاك، م�ا أحدثته االمطار ظاهرة ال يمك�ن تغطيتها فهي 
مكش�وفة للجميع، وحالة الفس�اد يمك�ن وضع الس�تار عليها وإخفاء 

آثارها بكل طرق االحتيال.
الكتابة عن الظاهرة العامة واملكشوفة تسحبنا اىل الوقوف عىل جملة من 

الحقائق تقف يف مقدمتها تقاعس الجهات املعنية بهذه الظاهرة.
كل الخطاب�ات التي نس�معها، ومن جمي�ع االطراف، ترتاج�ع مهزومة 
أم�ام ما يحدث جراء زخة مطر واحدة، ألحقت الرضر باملمتلكات العامة 
والخاصة ، وحولت البلد اىل مستنقعات مائية دون أي اجراء فعيل ملعالجة 

هذا الخلل الذي رافقنا طيلة السنوات العجاف التي عانينا من ويالتها .
ما شهدناه يف االيام القليلة املاضية جراء سقوط االمطار كشف املستور، 

وأعطى لحرية التعبري مفهوما وداللة بعيدا عن كل ما قيل وما يقال.
دعونا نكتب بصدق أيها السادة، ونمارس النقد من زاوية البناء واملنفعة، 
وأن نتن�اول الظواه�ر العام�ة واملكش�وفة ، ونغض النظر عم�ا يدور يف 
دهاليز السياس�ة والسياس�يني، وإذا ما أرّص البعض عىل قطع االلس�ن 
النظيف�ة ومصادرة االقالم الوطنية الرشيفة وش�مولها بقانون الجرائم 
املعلوماتية، فليس أمامنا غري الدعاء لرافع الس�ماء بغري عمٍد بأن يشمل 

هؤالء بزفري جهنم وشهيقها، وال حول وال قوة إال بالله. 
إىل اللقاء... 

إعالمية عربية تغازل كاظم الساهر وتنشر صورة من شبابه!

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

سيف نبيل يتألق في تركيا بحفل استعراضي كبير 
بحضور ألف شخص

رسالة حب عالمية تجمع شيريهان وماجدة الرومي وإيلي صعب

درة تحتفل بزيادة متابعيها لـ 13 مليونا 
على انستجرام 

  

تغريدات

نيكول سابا

حسام الحاج

ــه  انتاج ــاد  اع ــة   #قانون_جرائم_املعلوماتي
واحياءه احد الزعامات السياسية اليت تضررت 
ــات منظمة او غري  ــرية من هجم ــة االخ يف األون
ــي يف  ــروعه السياس ــى مش ــه وعل ــة علي منظم
ــريعه  ــو ُمصر على تش ــا ، وه ــيال ميدي السوش
ــعبيا  ــون رفضا ش ــا يواجه القان ــره فيم ومتري

وُنبويا ودوليا حتى ..!

ــر  ــي انعملت عالبش ــرة يّل ــو هاملؤام ش
ــة وطويلة.. ــنة!! وبعدها مكّمل بهالس
اهلل يقّوينا وننتصر عليها بأقل خسائر 

ممكنة!
#مؤامرة_كونّية


