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بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، 
أهمي�ة إق�رار مجل�س الن�واب قان�ون 
املكت�ب  االنتخابات.وذك�ر  تموي�ل 
االعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف بيان تلقته 
“ال�زوراء”: ان رئيس مجل�س الوزراء، 
مصطفى الكاظمي، زار مقر املفوضية 
العليا املس�تقلة لالنتخابات، واطلع عىل 
مجري�ات االس�تعدادات الت�ي اتخذتها 
االنتخابات  إج�راء  لتأم�ن  املفوضي�ة، 
النيابي�ة يف موعدها املقرر، يف الس�ادس 
كم�ا  القادم.واض�اف:  حزي�ران  م�ن 
تابع رئي�س مجلس ال�وزراء، مجريات 
لتذلي�ل  الس�عي  يف  املفوضي�ة  جه�ود 

كل املعوق�ات التي ق�د تواج�ه العملية 
االنتخابي�ة، ووجه األجه�زة الحكومية 
املعني�ة بتذليل هذه العقب�ات قدر تعلّق 
األمر بها.وش�دد الكاظمي ع�ىل أهمية 
إق�رار مجل�س الن�واب قان�ون تموي�ل 
االنتخاب�ات، ألجل إتاح�ة الوقت الكايف 
أم�ام املفوضية إلتم�ام الجوانب الفنية 
والتنفيذي�ة وإنجاحها.وأك�د الكاظمي  
أهمي�ة أن تواف�ق اإلج�راءات املرافق�ة 
للعملي�ة االنتخابي�ة القان�ون، ولتأمن 
نجاحها وللحف�اظ عىل نزاهتها، وألجل 
أن تك�ون العملي�ة االنتخابي�ة القادمة 
معّباً حقيقياً عن إرادة الشعب العراقي 

واختياراته الحرّة.

فيينا/ متابعة الزوراء:
ق�ال املتح�دث باس�م وزارة الدف�اع يف 
النمس�ا أن وزي�رة الدف�اع، كلوديا تانر، 
ثبتت إصابتها بكوفيد 19-، بحس�ب ما 
ذكرت�ه وس�ائل إعالم محلية.وبحس�ب 
املتحدث باس�م الوزيرة، فإن تانر تعمل 
بش�كل جي�د يف الوق�ت الراه�ن. وأنه�ا 
املن�زل. س�تواصل مه�ام عمله�ا م�ن 

الداخلي�ة  وزارة  بيان�ات  إىل  واس�تنادا 
النمس�اوية، فإنه تم منذ بداية انتش�ار 
الوب�اء تس�جيل 279708 حاالت إصابة 

بف�روس كورون�ا يف الب�الد، وتعاىف من 
املرض 216998 شخصا.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
كش�ف رئيس ال�وزراء الس�وداني عبد 
الله حمدوك، عن موعد رفع اس�م بالده 
من القائم�ة األمريكية لل�دول الراعية 
التش�كيل  أن  اعل�ن  فيم�ا  لإلره�اب، 
ال�وزاري الجدي�د يف بالده س�يضم 25 

إىل 26 وزارة، وس�يكون أكث�ر فعالي�ة 
ويتجنب الرته�ل اإلداري.وقال حمدوك 
خالل لقاء أجراه معه تلفزيون السودان 
)حكومي(، إن رفع اس�م السودان من 
قائم�ة اإلره�اب األمريكي�ة س�يتم يف 
ديس�مب/كانون األول املقب�ل، معتبا 

أن “كل الش�واهد تدل ع�ىل ذلك”، وفق 
وكالة األنباء الرسمية )سونا(.وأضاف 
حمدوك أن “السودان سيحتاج لتطوير 
نظامه املرصيف والخدمة املدنية ملواكبة 
العودة للعالم مرة أخرى بعد رفع اسمه 
من القائمة”.وكانت البنوك الس�ودانية 

قد بدأت اس�تعدادها للعودة إىل السوق 
املرصيف العاملي بعد انقطاع دام أكثر من 
عقدي�ن بعد قرار اإلدارة األمريكية رفع 
اسم الس�ودان من قائمة الدول الراعية 
لإلره�اب.ويف 23 أكتوبر/ ترشين األول 
امل�ايض، توصلت الخرطوم وواش�نطن 

التفاق يقيض بإزالة السودان من قائمة 
الدول الراعية لإلرهاب مقابل دفع 335 
ملي�ون دوالر كتعويضات ألرس ضحايا 
الهج�وم ع�ىل املدمرة كول يف س�واحل 

اليمن عام 2000.

طهران/ متابعة الزوراء: 
اعلن امن املجلس االعىل لالمن القومي 
االيران�ي االدم�رال عيل ش�مخاني ان 
الش�هيد  اغتي�ال  الع�دو كان يرتص�د 
فخ�ري زادة من�ذ اكث�ر م�ن 20 عاما 
ولكن جميع محاوالته باءت بالفش�ل، 
فيما اعلن�ت وكالة انباء ف�ارس إىل أن 
عملية اغتيال زادة اس�تغرقت 3 دقائق 
ول�م يكن هناك عامل ب�رشي يف مكان 
االغتيال ولم يتم إطالق النار إال بأسلحة 

آلية ول�م يصب أي أحد ج�راء الحادث 
س�وى أف�راد حماي�ة العال�م اإليراني.
وق�ال ش�مخاني ام�س االثن�ن خالل 
مراس�م تدفن الش�هيد فخ�ري زاده: 
يف البداية أنحني أمام الش�عب اإليراني 
العظيم ال�ذي فقد مثل هذا الش�خص 
الكف�وء واملتميز والق�وي واعده بأننا 
س�نزيل الح�زن م�ن اعينه.واض�اف: 
انن�ي اعرف الش�هيد فخ�ري زادة منذ 
اكث�ر م�ن عرشي�ن س�نة ومطلع عىل 

تفاصي�ل عمله فه�و كان رجال مبدعا 
و ومتميزا وقويا يف املجال التكنولوجي 
وكان يخدم ايران والشعب العظيم بكل 
تف�ان واخالص .واكد ش�مخاني ان ما 
قدمه الش�هيد فخري زادة من خدمات 
اليمك�ن ذكره�ا، مبينا ان الع�دو كان 
يرتصد اغتيال الشهيد فخري زادة منذ 
20 عام ولكنه فشل يف جميعها .واعلن 
ش�مخاني بان اجهزة االستخبارات يف 
البالد كانت ق�د توقعت احتمال حدوث 

ومكان عملية االغتي�ال االرهابية التي 
الش�هيد  االیران�ي  العال�م  اس�تهدفت 
محس�ن فخري زادة وع�ززت اجراءات 
الحماية الالزمة اال ان العدو اس�تخدم 
اس�لوبا جدي�دا ومختلف�ا تماما هذه 
املرة. واش�ار شمخاني اىل تنفيذ العديد 
من العمليات ضد الش�هيد فخري زادة 
لكنها باءت بالفش�ل: وقال : تم اتخاذ 
اإلج�راءات والتعزي�زات الالزم�ة فيما 
يتعل�ق بالحماية، لكن العدو اس�تخدم 

هذه املرة أس�لوًبا جدي�ًدا تماًما ، وبعد 
لألس�ف.وقال  نج�ح  عاًم�ا  عرشي�ن 
ش�مخاني : ان امث�ال الش�هيد فخري 
زادة كثرون يف ايران، مؤكدا ان االعداء 
ل�ن يتمكن�وا س�لب الق�درة العلمي�ة 
والتقنية من الش�باب املس�لم يف البالد 
وان درب الش�هيد سيستمر بقوة اكثر 
سننتقم من املنفذين والضالعن يف هذا 

االغتيال االرهابي الجبان .

عملية االغتيال استغرقت 3 دقائق وبرشاش آلي مت التحكم به عن بعد 
مشخاني : العدو كان يرتصد اغتيال فخري زادة منذ أكثر من 20 عاما 

إيران توجه أصابع االتهام إلسرائيل

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة االعمار واالس�كان والبلديات العامة، 
ام�س االثنن، عن قرب انج�از مرشوع ماء البرصة 
الكب�ر ال�ذي يعمل بطاق�ة تص�ل اىل 199 الف مرت 
مكعب باليوم ويعد أكب مرشوع من نوعه يف العالم.

وقال مدير عام مديرية املاء يف الوزارة، نجم الحيايل، 
يف ترصيح صحفي: إن “الوزارة، ويف إطار مساعيها 
ل�إلرساع يف انجاز املش�اريع االس�تثمارية يف عموم 
املحافظات، أولت مرشوع ماء البرصة الكبر اهمية 
من خالل املتابعة امليدانية لسر عمل املرشوع الذي 
وص�ل اىل املراح�ل األخرة”، منوه�ا ب�”الوصول اىل 

نسبة انجاز 96 باملئة”.وأضاف الحيايل ان “املرشوع 
ينفذ من ائتالف رشكات يابانية وفرنسية ومرصية 
وتح�ت إرشاف املديري�ة العام�ة للم�اء”، مبينا انه 
“يس�هم يف تلبي�ة احتياجات أبن�اء املحافظة، ويعد 
أك�ب مرشوع م�ن نوع�ه يف العالم، إذ تبل�غ طاقته 
اإلنتاجية 199 الف مرت مكعب باليوم ويخدم مليوني 
نس�مة”.وتابع ان “املرشوع شيد عىل مساحة تبلغ 
180 دونما ويقع عىل شط العرب، حيث يعمل وفق 
مواصفات وتكنولوجي�ا يابانية عىل خمس مراحل 
إلنتاج املاء الصالح للرشب وإنهاء مش�كلة ملوحة 

املياه يف البرصة”. 

واشنطن/ متابعة الزوراء:
قال�ت رشك�ة موديرن�ا األمركي�ة، إن لقاحه�ا 
ملواجهة فروس كورونا فعال بنس�بة %100 يف 

املرحلة الثالثة من التجارب الرسيرية.
وأظه�رت النتائج الجديدة التي ش�ملت أكثر من 
30 ألف مش�ارك، أن اللقاح فعال بنسبة 100% 
يف الوقاي�ة من مخاط�ر لقاح كورونا الش�ديدة 
وبنس�بة %94 يف الوقاية من امل�رض عىل نطاق 
أوس�ع.تقول الرشك�ة إن النتائ�ج متس�قة عب 

العم�ر  الديموغرافي�ات، بم�ا يف ذل�ك  مختل�ف 
والجن�س والعرق.وقال�ت الرشك�ة إن�ه ل�م يتم 
تحديد مخ�اوف جدي�ة تتعلق بالس�المة، حيث 
اقت�رصت اآلثار الجانبية ع�ىل آالم موقع الحقن 
والصداع والتعب.موديرنا ذكرت أنها، وبعد جمع 
بيانات الس�المة املطلوبة ملدة شهرين، ستتقدم 
بطل�ب للحصول ع�ىل إذن اس�تخدام طارئ من 

إدارة الغذاء والدواء األمركية.

الزوراء/ يوسف سلمان:
يقيم مجلس النواب جلسة نقاشية صباح اليوم ، 
بعنوان “ جرائم املعلوماتية ، بن النص الحكومي 
والتعديالت النيابية “، برعاية النائب االول لرئيس 

مجلس النواب حس�ن الكعبي . فيما قررت اللجنة 
القانونية النيابية ، مخاطبة رئاسة البملان الحالة 
قان�ون الجرائ�م املعلوماتية اىل اللجن�ة القانونية 
واعتبارها لجنة اساسية يف ترشيعه  ، الن القانون 

فيه جنب�ة جزائية وهو م�ن اختصاصها ، وليس 
لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابي�ة .باملقاب�ل قدمت 
لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابي�ة ، مقرتح�ا جديدا 
اىل رئاس�ة مجلس الن�واب لتغير تس�مية قانون 

جرائ�م املعلوماتي�ة إىل قانون “مكافح�ة الجرائم 
االلكرتوني�ة” ، مؤك�دة اع�ادة صياغ�ة القان�ون 

للتوعية بمخاطر الجريمة االلكرتونية .

أمانة جملس الوزراء تكشف لـ           تفاصيل مشروع بناء 7 آالف مدرسة وترجح املباشرة بتنفيذه قريبا
أكدت أن املشروع سينهي نظام الدوام املزدوج يف املدارس

الزوراء/ حسن فالح:
ملجل�س  العام�ة  االمان�ة  كش�فت 
الوزراء، تفاصيل مرشوع بناء 7 االف 
مدرس�ة يف بغداد واملحافظات، الفتة 
اىل ان املدارس ستوزع حسب الكثافة 
الس�كانية والحاج�ة الفعلية، وفيما 
رجحت املبارشة بتنفيذه قريبا، اكدت 
ان امل�رشوع س�ينهي نظ�ام ال�دوام 

املزدوج يف بعض املدارس.
وق�ال املتحدث باس�م امان�ة مجلس 
حدي�ث  يف  مجي�د  حي�در  ال�وزراء 
ل�”ال�زوراء”: ان اللجن�ة العليا لبناء 
املدارس تشكلت بموجب قرار مجلس 
الوزراء وتض�م يف عضويتها عدد من 
الوزراء، اطلقت حملة وطنية لبناء 7 
االف مدرسة يف عموم العراق.واضاف: 
ان املرحلة االوىل للمرشوع سيتضمن 
بناء الف مدرس�ة، س�توزع حس�ب 
الكثافة الس�كانية والحاجة الفعلية 
يف املحافظ�ات، مؤك�دا ان الحكومة 
ارت�ات بالقيام بهذا املرشوع واصدار 
توجيه بمفاتحة ال�رشكات الصينية 
عب السفارة الصينية يف بغداد.واشار 
اىل ان التصامي�م االساس�ية اكتملت 
م�ن قبل هيئ�ة االستش�ارة الوطنية 
يف وزارة االعمار واالس�كان، مبينا ان 
التصامي�م كانت ضم�ن املواصفات 
العاملي�ة الحديث�ة للم�دارس، حي�ث 
س�يرتاوح اعداد الصفوف يف املدرسة 
الواح�دة ب�ن 12 اىل20 و 24 صف�ا.

وتاب�ع: نح�ن االن بط�ور املباحثات 
وابرام العقود مع الرشكات الصينية 
لتنفيذ املرشوع، مرجحا تنفيذه قريبا 
بعد اكمال بعض االمور الفنية وابرام 
العقود.واوض�ح، انه تم�ت مفاتحة 
املحافظ�ات بتزوي�د االمان�ة العامة 
الكافية الجاهزة  بمساحات االرايض 

لالستثمار والتي ليس فيها اشكاالت 
قانوني�ة، مؤك�دا ان الحكومة ترغب 
بتنفي�ذ املرشوع ع�ىل عجالة.ومىض 
بالق�ول: اىل االن لم يت�م تحديد اعداد 
املدارس التي س�يتم انش�ائها س�واء 
ان  املحافظ�ات، مبين�ا  او  يف بغ�داد 
االمانة العامة ستفاتح وزارة الرتبية 

و مديرياته�ا يف بغ�داد واملحافظ�ات 
الت�ي  للمناط�ق  االولوي�ة  العط�اء 
تش�هد زخم بعدد الطلبة او نقص يف 
ع�دد املدارس.واش�ار اىل ان اجتماعا 
س�يعقد بن االم�ان العام�ة وممثيل 
ال�رشكات الصيني�ة ووزارة الرتبي�ة 
لغرض املب�ارشة باملرشوع، موضحا 

ان امل�رشوع يتضمن انش�اء مدارس 
جدي�دة واكم�ال امل�دارس الس�ابقة 
الت�ي تعرضت اىل التوقف او التلكؤ يف 
التنفيذ.وب�ن ان هذا املرشوع ضخم 
ج�دا الن�ه سيس�اهم بتقلي�ل الزخم 
الحاص�ل يف امل�دارس وتقريب�ا انهاء 
نظام الدوام املزدوج يف بعض املدارس 
.وكانت االمانة العامة ملجلس الوزراء 
قد اعلن�ت الخميس املايض تش�كيل 
اللجنة العليا لبن�اء املدارس. وذكرت 
االمان�ة العام�ة يف بي�ان : ان مجلس 
ال�وزراء قرر تش�كيل اللجن�ة العليا 
لبن�اء املدارس، مقرها األمانة العامة 
ملجل�س الوزراء، وس�تكون برئاس�ة 
رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير 
الرتبية واألم�ن العام ملجلس الوزراء 
وس�كرتارية الهيئة العليا للتنس�يق 
ب�ن املحافظ�ات، إضاف�ة إىل وكييل 
وزارت�ي التخطي�ط واملالي�ة، وأمانة 
بغ�داد .واك�دت االمان�ة ان اللجن�ة 
س�تتوىل التنس�يق املبارش مع وزارة 
الرتبي�ة ومديرياته�ا كاف�ة، لتحديد 
املشاريع املستمرة، التي تقوم اللجنة 
باإلرشاف عليها ومتابعتها وإكمالها، 
ويك�ون ق�رار اللجنة ملزم�اً لجميع 
األطراف.ولفت�ت إىل اللجنة س�تنعقد 
قراراته�ا  اتخ�اذ  ويت�م  اجتماع�ات 
بأغلبي�ة ع�دد أعضائه�ا، بضمنه�م 
رئي�س مجلس الوزراء، أو من يخوله 

إلدارة الجلسة.

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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السعر 500 دينارالعدد:   7377    الثالثاء   1   كانون االول     2020 No: 7377    Tue    1    Dec    2020غري خمصصة للبيع

 بغداد/ الزوراء:
امس  العراق،  يف  الدوالر  رصف  أسعار  سجلت   
االثنن، انخفاضاً بعد ارتفاع استمر يومن.وبلغ 
سعر الرصف يف بورصة الكفاح 1251.5 ديناراً 
مقابل الدوالر، أي 125 ألفاً و150 دينارا للمائة 
يف  الحارثية  بورصة  يف  السعر  ذات  وهو  دوالر، 
 1255 البورصتن  يف  أمس  سعر  وكان  بغداد. 
الصرفة  يف محال  البيع  للدوالر.أما سعر  ديناراً 
الرشاء  وسعر  ديناراً،   1257.5 فبلغ  ببغداد 

1247.5 ديناراً.

الدوالر يعاود االخنفاض 
يف األسواق احمللية

الكاظمي يؤكد أهمية إقرار جملس 
النواب قانون متويل االنتخابات

إصابة وزيرة دفاع النمسا بفريوس 
كورونا

موديرنا: لقاح كورونا فعال 100 % باملرحلة اإلعمار تستعد الفتتاح أكرب مشروع ماء يف العامل
الثالثة من التجارب

مقرتح جديد لتغيري تسمية قانون اجلرائم املعلوماتية إىل مكافحة اجلرائم االلكرتونية
جلسة نقاشية اليوم وطلب نيابي إلحالة املشروع على اللجنة القانونية حصرا

حكم قضائي كوييت مينح الصحافة جمال حرية أوسع

ص 10 كل يوم معلومة .. ماذا سيحدث لو توقفت األرض عن الدوران؟

ص 8

التخطيط: رواتب املوظفني مؤمنة يف  
موازنة العام املقبل

إصابات كورونا بالعراق تتجاوز الـ552 
ألفا والوفيات أكثر من 12 ألفا

بغداد/ متابعة الزوراء:
أك�د وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد عن 
تأمن موازنة العام املقبل لرواتب املوظفن 
، فيم�ا اش�ار اىل ان القان�ون س�يتضمن 
اقرتاض�ًا داخلي�ا وخارجياً.وق�ال حماد يف 
ترصيح صحفي: ان قانون املوازنة العامة 
للعام املقبل سيتضمن إطارات رئيسة منها 
تأم�ن رواتب املوظفن بح�دود معينة أما 
كاملة او بإجراءات أخرى ورواتب ش�بكة 
الحماي�ة االجتماعي�ة واملس�ارات املتعلقة 
بمفردات البطاقة التموينية ومس�تحقات 
الفالحن إضاف�ة اىل نفقات حاكمة تتعلق 
يف قطاع الكهرباء.واضاف ان هناك ضغطا 

للنفق�ات بص�ورة عام�ة للبل�د ، مبينا ان 
املوازنة ستحاول االلتزام بإنفاق استثماري 
معتدل يضمن عدم توقف القطاع الخاص«.
واشار اىل ان موازنة العام املقبل ستتضمن 
س�قفا من االق�رتاض الداخ�يل والخارجي 
ال�ذي س�يتوجه لدعم املش�اريع ، مبينا ان 
العج�ز يف املوازن�ة يف�رتض ان ال يتج�اوز 
بحدود ال� 25 باملئة من املوازنة«.ولفت اىل 
ان املسودة األولية لقانون املوازنة ملناقشته 
س�يصل  م�ن املتوق�ع اىل مجل�س الوزراء 
خ�الل اليومن املقبلن ، متوقعا احتس�اب 
س�عر برميل النفط يف قانون موازنة العام 

املقبل بن 41 إىل 43 دوالراً.

بغداد/ الزوراء:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
االثنن، املوق�ف الوبائ�ي اليومي لفروس 
كورون�ا املس�تجد يف الع�راق، وفيما اكدت 
تس�جيل  2114 اصابة جدي�دة و34 حالة 
وف�اة وش�فاء 1771 حالة، ح�ددت دائرة 
صح�ة الكرخ التوزيع الجغ�رايف لالصابات 
حس�ب املناطق.وذكرت ال�وزارة يف وثيقة 
تلقته�ا »ال�زوراء«: ان ع�دد الفحوص�ات 
املختبية ليوم امس: 26494، ليصبح عدد 

الفحوصات الكلي�ة: 3483319، مبينة انه 
تم تسجيل 2114 اصابة جديدة و34 حالة 
وفاة وشفاء 1771 حالة.واضافت: ان عدد 
حاالت الش�فاء الكيل: 482674 )%87.4(، 
اما ع�دد حاالت االصابات الكيل: 552549، 
بينم�ا ع�دد الح�االت الت�ي تح�ت العالج: 
57617، يف ح�ن ع�دد الح�االت الراقدة يف 
العناية املركزة: 293، وعدد حاالت الوفيات 

الكيل: 12258.

محدوك: رفع السودان من قائمة اإلرهاب األمريكية يف كانون األول املقبل 
أكد أن احلكومة املقبلة ستضم 25 إىل 26 وزيرا

بغداد/ الزوراء:
اعلنت مديرية مكافحة الجريمة املنظمة يف وزارة الداخلية مكافحة 4315 جريمة خالل 
العام الجاري.وقال بيان للمديرية : انه »تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي 
االمن  وتحقيق  الجريمة  مكافحة  عىل  العاملة  الوزارة  ملؤسسات  املتواصل  ودعمه 
خالل  ومن  الوزارة  يف  املنظمة  الجريمة  ملكافحة  العامة  املديرية  تمكنت   , واالستقرار 
مفارزها وتشكيالتها العاملة يف بغداد واملحافظات ويف أطار تنفيذ واجباتها الدستورية 
خططها  واحباط  املنظمة  الجريمة  عصابات  شبكات  تفكيك  عىل  املرتكزة  والقانونية 
قبل تنفيذها والقاء القبض عىل املجرمن املطلوبن للعدالة والتحقيق معهم تمكنت من 
مكافحة4315«جريمة«.واشار البيان اىل ان »الجرائم تنوعت بن تزييف العملة واالتجار 
باملخدرات واآلثار والبرش وتهريب البضائع وحماية املنتج املحيل ومتابعة الرشكات غر 
املجازة رسميا وجرائم االبتزاز والنصب واالحتيال والغش الصناعي والتجاري واالدوية 

وغالء االسعار ومكافحة الرشوة وجرائم التهديد والبغاء والرسقة والخطف وغرها«.

الداخلية تعلن مكافحة 4315 جرمية 
يف 2020

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   



الكاظمي يؤكد لوزيرين بريطانيني حرص العراق على بناء 
عالقات إسرتاتيجية مع اململكة املتحدة

مقرتح جديد لتغيري تسمية قانون اجلرائم املعلوماتية إىل 
مكافحة اجلرائم االلكرتونية

العراق يرسل رسالة إىل األمم املتحدة لتقديم 
الدعم إلجراء االنتخابات

محدوك: رفع السودان من قائمة اإلرهاب األمريكية يف كانون األول املقبل 

موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% باملرحلة الثالثة من التجارب

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االثنني، 
كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 
تسجيل   اكدت  وفيما  العراق،  يف  املستجد 
وفاة  حالة  و34  جديدة  اصابة   2114
صحة  دائرة  حددت  حالة،   1771 وشفاء 
الكرخ التوزيع الجغرايف لالصابات حسب 

املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة تلقتها »الزوراء«: 
ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 
الكلية:  26494، ليصبح عدد الفحوصات 
 2114 تسجيل  تم  انه  مبينة   ،3483319
وشفاء  وفاة  حالة  و34  جديدة  اصابة 

1771 حالة.
الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
حاالت  عدد  اما   ،)%87.4(  482674
عدد  بينما   ،552549 الكيل:  االصابات 
 ،57617 العالج:  تحت  التي  الحاالت 
العناية  يف  الراقدة  الحاالت  عدد  حني  يف 
املركزة: 293، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 

.12258
اىل ذلك، حددت دائرة صحة الكرخ، املوقف 
و  اعداد  مع  الكرخ  صحة  لدائرة  الوبائي 
مخترباتها  يف  املشخصة  الحاالت  عناوين 
بمرض فريوس كورونا املستجد مع اعداد 

العارشة  الساعة  لغاية  والوفيات  الشفاء 
من ليلة االحد واملعلن عنها امس االثنني.

»الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
ان عدد االصابات 419 موزعة كاآلتي: أبو 
اإلسكان 4/  أبو غريب  42/  دشري 11/ 
االعالم 11/ البياع  18/ التاجي 4/ الرتاث    
الدورة   /4 الخطيب     /15 الحرية    /3
33/ الدولعي  3/ الرحمانية  6/ السيدية    
 /2 الرابعة  الرشطة   /13 الشالجية   /6
 /16 الشعلة     /4 الخامسة   الرشطة 
الطوبجي     /11 الطارمية   /3 الصالحية  
العالوي   /7 العطيفية   /13 العامرية   /7
2/ الغزالية 17/ القادسية   4/ الكاظمية  
 /11 املحمودية   /10 اللطيفية   /14
املنصور  15/  املكاسب  5/  املعالف  4/ 
 /5 املواصالت    /6 والسالم   النرص 
الوشاش 2/ الريموك 10/ اليوسفية  6/ 
جكوك 5/ حي الجامعة 18/ حي الجهاد 
 /13 العدل   حي   /6 الخرضاء  حي   /11
حيفا   شارع   /1 سويب   /9 العامل  حي 
1/ كرادة مريم 3/ سكنة جانب الرصافة   
بابل   محافظة   /1 االنبار   محافظة   /3

3/ محافظة دياىل  1.
بينما   ،304 الشفاء:  عدد  ان  واضافت: 

الوفيات: 2.

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير النفط احسان عبد الجبار، حرص الوزارة عىل دعم 
النفطية  الصناعة  تطوير  يف  دوره  وتعزيز  الوطني  الجهد 
والغازية.وقال عبد الجبار خالل حضوره توقيع عقد املسح 
 )12( اإلستكشافية  للرقعة  األبعاد  والثالثي  الثنائي  الزلزايل 
االستكشافات  رشكتي  بني  واملثنى  النجف  محافظتي  يف 
النفطية ورشكة باشنفت الروسية يف بيان تلقته »الزوراء«: 
األمثل  لالستثمار  خططها  تنفيذ  يف  ماضية  الوزارة  ان 
للثروة الهيدروكاربونية من أجل تعظيم االحتياطي النفطي 

وتطويره .
كريم  االستخراج  لشؤون  الوزارة  وكيل  اوضح  جهته،  من 
الدراسة  إلعداد  تأتي  العقد  توقيع  أهداف  أن  حطاب: 
التفصيلية للبنية الجيولوجية بهدف تحديد الصورة الرتكيبية 
الهيدروكاربونية  املوارد  االستكشافية )12( وتقدير  للرقعة 
واعداد أهداف الحفر االستكشايف ، مشرياً أن االستكشافات 
واملسوحات الزلزالية التي تقيمها الوزارة تأتي ضمن خطط 
الوزارة لزيادة االحتياطات النفطية وزيادة اإلنتاج من النفط 

والغاز ، فضالً عن توفري فرص عمل ألبناء املحافظتني .
اىل ذلك، اكد مدير عام رشكة االستكشافات النفطية نشوان 
لتنفيذ  زلزاليتني  فرقتني  خصصت  الرشكة  ان  نوري  محمد 
إلعداد  والنجف  املثنى  محافظتي  يف  الزلزايل  املسح  عملية 

الصورة  وتحديد  الجيولوجية  للبنية  التفصيلية  الدراسة 
ان الرشكة بكافة  اىل  ، مشرياً   ) السلمان   ( الرتكيبية لحقل 
إمكاناتها البرشية والفنية وخرباتها ستميض قدماً يف عمليات 
املسح الزلزايل لدعم اإلقتصاد الوطني وزيادة اإلحتياطي من 

النفط والغاز .
سريجي   « الروسية  باشنفت  رشكة  مدير  أشاد  جانبه  من 
برشكة  ممثلة  النفط  وزارة  مع  بالتعاون   « شاشكوف 
 2D( ( االستكشافات النفطية يف تنفيذ عقود املسح الزلزايل
, 3D من قبل رشكة االستكشافات النفطية لصالح رشكته 
ذلك،  .اىل  لها  املخطط  األهداف  تحقيق  يف  أمله  عن  معرباً   ،
أن  اىل  جهاد  عاصم  الوزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  اشار 
الرقع  لتطوير  سرتاتيجية  ومشاريع  خطط  لديها  الوزارة 
اإلستكشافية ينفذها الجهد الوطنى بالتعاون مع الرشكات 
الخزنية  الهيدروكربونية  الطاقات  رفع  اجل  من   ، العاملية 
لالرتقاء  عالية  معدالت  اىل  والغازية  النفطية  واالحتياطات 

بمكانة العراق عاملياً .
مكسيم  بغداد  يف  الرويس  السفري  التوقيع  حفل  وحرض 
ماكسيموف ، وعىل هامش الحفل تم عرض فلم قصري عن 
 ، االعالمي  املكتب  اعداد  من  النفطية  اإلستكشافات  رشكة 
االستكشايف من  العقد  وتقديم عرض مخترص عن مرشوع 

قبل عباس محمد عيل .

بغداد/ الزوراء:
خالل  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  رئيس  اكد 
االثنني،  امس  بريطانيني،  وزيرين  استقباله 
حرص العراق عىل بناء عالقات إسرتاتيجية مع 
اململكة املتحدة، فيما بحث الكاظمي، مع نظريه 
التعاون  تعزيز  سبل  لوفني  ستيفان  السويدي 

املشرتك يف مجايل مكافحة االرهاب واالستثمار.
تلقته  بيان  يف  الوزراء  رئيس  مكتب  وذكر 
»الزوراء«: ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
الربيطاني  الدولة  وزير  استقبل  الكاظمي، 
جيمس  وافريقيا،  األوسط  الرشق  لشؤون 
الربيطانية،  املسلحة  القوات  ووزير  كليفريل، 
بحث  اللقاء  خالل  وجرى  هيبي،  جيمس 
املجاالت  يف  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات 
وأهمية  والعسكرية،  واالقتصادية  السياسية 
استمرار التعاون املشرتك يف مجال الحرب ضد 
اإلرهاب ومالحقة تنظيم داعش اإلرهابي، كما 
سوية  والعمل  اإلقليمي  الوضع  بحث  جرى 
استقرار  بهدف  والحوار،  التهدئة  أجل  من 

املنطقة.
واضاف: كما جرت مناقشة ما تم االتفاق عليه 
اململكة  إىل  الوزراء  مجلس  رئيس  زيارة  خالل 

إىل  تحويله  وسبل  املايض،  الشهر  املتحدة، 
خطوات عملية، تصب يف مصالح البلدين.

وتابع: وجرى خالل اللقاء أيضا، بحث سبل دعم 
التدريب  مجال  يف  العراقية،  القوات  قدرات  بناء 

يكون  أن  عىل  االستخباري،  والدعم  واملعدات 
الدعم املقدم وفق األولويات العراقية.

العراق عىل  اللقاء، حرص  الكاظمي خالل  وأكد 
املتحدة،  اململكة  مع  إسرتاتيجية  عالقات  بناء 

إىل  مشريا  واالقتصادي،  السيايس  املجالني  يف 
من  والتي  البلدين،  بني  التأريخية  العالقات 
ودعم  التعاون  تعزيز  يف  تسهم  أن  شأنها 
االقتصاد العراقي، ودعم اإلصالحات االقتصادية 
التي تضمنتها الورقة البيضاء ، كذلك مساعدة 
وشفافة،  حرة  انتخابات  إىل  الوصول  يف  العراق 

تلبي تطلعات الشعب العراقي.
بريطانيا  دعم  الربيطاني  الوفد  أكد  جانبه،  من 
للعراق، وللمسار الذي اتخذته الحكومة العراقية، 
يف مجال اإلصالح االقتصادي واألمني، والخطوات 

املتخذة نحو إجراء االنتخابات املبكرة.
لرئيس  االعالمي  املكتب  ذكر  اخر،  سياق  ويف 
رئيس  ان  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
تلقى  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس 
اتصاال هاتفيا من رئيس وزراء السويد، ستيفان 
العالقات  بحث  اللقاء،  خالل  وجرى  لوفني، 
اإلقليمي،  الوضع  وبحث  البلدين،  بني  الثنائية 
وتعزيز سبل التعاون املشرتك يف مجال مكافحة 

اإلرهاب ومحاربة تنظيم داعش اإلرهابي.
مجال  يف  التعاون  بحث  جرى  كذلك  وتابع:و 
للعمل  السويدية  الرشكات  وتشجيع  االستثمار 

يف العراق.

الزوراء/ يوسف سلمان:
نقاشية  جلسة  النواب  مجلس  يقيم 
جرائم   « بعنوان   ، اليوم  صباح 
الحكومي  النص  بني   ، املعلوماتية 
النائب  برعاية   ،« النيابية  والتعديالت 
حسن  النواب  مجلس  لرئيس  االول 
الكعبي . فيما قررت اللجنة القانونية 
الربملان  رئاسة  مخاطبة   ، النيابية 
املعلوماتية  الجرائم  قانون  الحالة 
لجنة  واعتبارها  القانونية  اللجنة  اىل 
اساسية يف ترشيعه  ، الن القانون فيه 
 ، اختصاصها  من  وهو  جزائية  جنبة 

وليس لجنة االمن والدفاع النيابية .
والدفاع  االمن  لجنة  قدمت  باملقابل 
رئاسة  اىل  جديدا  مقرتحا   ، النيابية 
قانون  تسمية  لتغيري  النواب  مجلس 
جرائم املعلوماتية إىل قانون »مكافحة 
اعادة  مؤكدة   ، االلكرتونية«  الجرائم 

بمخاطر  للتوعية  القانون  صياغة 
الجريمة االلكرتونية .

سعد  النائب  اللجنة  عضو  وقال 
الحلفي لـ« الزوراء«، ان » هذا القانون 
القانونية  الحماية  توفري  إىل  يهدف 
جرائم  ملرتكبي  عقابي  نظام  وإيجاد 
التي  املعلومات  وشبكة  الحاسوب 
نظم  وتطور  ونمو  نشوء  رافقت 
تقنية  وثورة  والشبكات  الحاسوب 
الحماية  توفري  اجل  ومن  املعلومات 
تعمل  التي  الحاسوب  لنظم  القانونية 
يف  عليها  االعتماد  الدولة عىل تشجيع 

األنشطة كافة ».
املتقدم  الكادر  استضافة  اىل  واشار 
لجهاز األمن الوطني يف مقر لجنة األمن 
بعدد  واللقاء  مؤخرا  النيابية  والدفاع 
من منظمات املجتمع املدني واملنظمات 
مجال  يف  واملختصني  والخرباء  الدولية 

الجرائم االلكرتونية لتبادل اآلراء حول 
هذا القانون تمهيداً إلقراره.

واضاف ان » لجنة األمن والدفاع أعادت 
املعلوماتية  جرائم  قانون  صياغة 
قانون  اىل  عنوانه  تغيري  واقرتحت 
الن  االلكرتونية«  الجرائم  »مكافحة 
من  وشمولية  دقة  أكثر  التعريف  هذا 
بواسطة  ترتكب  التي  الجرائم  حيث 
الحاسوب أو الهواتف النقالة أو ألواح 
سيتم  الكرتوني  جهاز  أي  أو  اآليباد 
تمت   « ان  مبينا  مستقبالً«،  انتاجه 
بشكل  القانون  أهداف  صياغة  اعادة 
العام  الوعي  زيادة  لتشمل  فقرات 
بمخاطر الجريمة االلكرتونية وتقديم 
القانون  انفاذ  لجهات  التقني  الدعم 
وتصنيف  تبويب  اعادة  إىل  باإلضافة 
التعدي  اىل جرائم  االلكرتونية  الجرائم 
واملعلومات  البيانات  سالمة  عىل 

وجرائم  املعلومات  ونظم  االلكرتونية 
التهديد واالبتزاز والجرائم الواقعة عىل 
النظام  وجرائم  االلكرتونية  البطاقات 

العام واآلداب.
لكن اللجنة القانونية النيابية انتقدت 
ان  ، مؤكدة  املعلوماتية  قانون جرائم 

هذا القانون يكمم االفواه .
خالدة  النائب  اللجنة  عضو  وقالت 
 « ان   ، صحفي  ترصيح  يف   ، خليل 
الجنائية  الرشعية  مع  يتناىف  القانون 
ان  مبينة   ،« االحكام  يف  سابقة  وهو 
غري  امر  والسجن  بالغرامة  الحكم   «
مسبوق يف ظل وجود اكتفاء بالعقوبة 

بهذا املجال يف اغلب دول العالم«.
جلسته  يف  النواب  مجلس  وانهى 
منتصف  استأنفها  التي  املفتوحة 
ومناقشة  تقرير   ، املايض  االسبوع 

مرشوع قانون جرائم املعلوماتية .

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير الخارجّية فؤاد حسني، إرسال 
املتحدة  األمم  منظمة  إىل  رسالة  العراق 
إلجراء  املراقبني  وإرسال  الدعم  لتقديم 

االنتخابات يف موعدها املحدد.
وذكرت وزارة الخارجية يف بيان : أن »وزير 
وزير  استقبل  حسني  فؤاد  الخارجّية 
وشمال  األوسط  الرشق  لُشُؤون  الدولة 
أفريقيا الربيطانّي جيمس كلفرييل، والوفد 
املرافق له يف مبنى الوزارة ببغداد، وجرى 
خالل اللقاء بحث ُسُبل االرتقاء بالعالقات 
التشاور  وأهّمية  البلدين،  بني  الثنائّية 

حول القضايا ذات االهتمام املُشرتَك«.
املواضيع  إىل  تطرق  »الوزير  أن  وأضافت 
رئيس  زيارة  خالل  مناقشتها  تمت  التي 
الكاظمي  مصطفى  الوزراء  مجلس 
األخرية إىل اململكة املتحدة، وأهمية امليض 
التفاقية  التأسيس  عىل  العمل  يف  قدماً 
واململكة  العراق  بني  والتعاون  الرشاكة 

املتحدة وعقد االجتماعات حول املوضوع 
حول  األمر  وكذا  املقبل،  الثاني  كانون  يف 

اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي«.
عدداً  بحثا  »الوزيرين  أن  الوزارة  وتابعت 
التي  والدولّية  اإلقليمّية  القضايا  من 
التأكيد  مع  املشرتك،  باالهتمام  تحظى 
عىل رضورة العمل من أجل خفض التوتر 
وتجنُّب  املنطقة،  يف  التهدئة  وتحقيق 

التصعيد الذي لن يخدم أّي طرف«.
وأشار وزير الخارجية فؤاد حسني بحسب 
البيان إىل »التقدم امللموس يف دحر تنظيم 
يتكبدها  التي  والخسائر  اإلرهابّي  داعش 
استمرار  أهّمية  عىل  ُمشّدداً  يومياً، 
التعاون األمني بني البلدين، واالستمرار يف 
تدريب القوات العراقّية وتبادل املعلومات 
االستخبارّية ملنع عودة نشاط الجماعات 

اإلرهابّية«.
األوضاع  تطّورات  »ناقشنا  حسني  وقال 
الحكومة  وقرار  العراق،  يف  السياسّية 

حزيران  شهر  يف  ُمبّكرة  انتخابات  إجراء 
ألن  تسعى  »الحكومة  أّن  ُمبّيناً  املقبل«، 
انتخابات ُحرّة  القادمة  تكون االنتخابات 
ونزيهة وتحظى بثقة الشعب، وأن العراق 
املتحدة  قد أرسل رسالة إىل منظمة األمم 
إلجراء  املراقبني  وإرسال  الدعم  لتقديم 

االنتخابات يف موعدها املحدد«.
العراق  بموقف  كليفريل  أشاد  جانبه  من 
املنطقة،  الجارية يف  األحداث  املُتوازن من 
وأّكد دعم اململكة املتحدة  للعراق سياسّياً 
العالقات  تطوير  يف  ورغبتها  واقتصادّياً، 

مع العراق عىل الُصُعد كافة.
يف  العراقّية  الُحُكومة  بُجُهود  ُمشيداً 
اإلرهابّي،  داعش  تنظيم  مكافحة  مجال 
ُمؤّكداً دعم بريطانيا للعراق يف حربه ضّد 
الحكومة،  يف  ثقته  أبدى  كما  اإلرهاب، 
ُخُصوصاً  استحقاقاتها  يف  ونجاحها 
إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ُتِعيد ثقة 

الناخب العراقّي بالعملّية السياسّية.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:

الله  عبد  السوداني  الوزراء  رئيس  كشف 

حمدوك، عن موعد رفع اسم بالده من القائمة 

األمريكية للدول الراعية لإلرهاب، فيما اعلن أن 

الجديد يف بالده سيضم 25  الوزاري  التشكيل 

ويتجنب  فعالية  أكثر  وزارة، وسيكون   26 إىل 

الرتهل اإلداري.

وقال حمدوك خالل لقاء أجراه معه تلفزيون 

السودان )حكومي(، إن رفع اسم السودان من 

ديسمرب/ يف  سيتم  األمريكية  اإلرهاب  قائمة 

الشواهد  »كل  أن  معتربا  املقبل،  األول  كانون 

الرسمية  األنباء  وكالة  وفق  ذلك«،  عىل  تدل 

)سونا(.

سيحتاج  »السودان  أن  حمدوك  وأضاف 

لتطوير نظامه املرصيف والخدمة املدنية ملواكبة 

من  اسمه  رفع  بعد  أخرى  مرة  للعالم  العودة 

القائمة«.

استعدادها  بدأت  قد  السودانية  البنوك  وكانت 

للعودة إىل السوق املرصيف العاملي بعد انقطاع 

دام أكثر من عقدين بعد قرار اإلدارة األمريكية 

الراعية  الدول  قائمة  من  السودان  اسم  رفع 

لإلرهاب.

ويف 23 أكتوبر/ ترشين األول املايض، توصلت 

بإزالة  يقيض  التفاق  وواشنطن  الخرطوم 

لإلرهاب  الراعية  الدول  قائمة  من  السودان 

كتعويضات  دوالر  مليون   335 دفع  مقابل 

يف  كول  املدمرة  عىل  الهجوم  ضحايا  ألرس 

سواحل اليمن عام 2000، وأرُس ضحايا تفجري 

السفارتني األمريكيتني يف نريوبي ودار السالم 

يف 1998.

ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس  وأعلن 

الحقا، إزالة السودان من قائمة الدول الراعية 

يف  واشنطن  عليها  وضعته  التي  لإلرهاب«، 

أغسطس/آب 1993 بعد اتهامه بدعم وإيواء 

مجموعات إرهابية.

الحكومة  رئيس  اخركشف  سياق  ويف 

السودانية االنتقالية، عبد الله حمدوك، عن أن 

الجديد يف بالده سيضم 25  الوزاري  التشكيل 

ويتجنب  فعالية  أكثر  وزارة، وسيكون   26 إىل 

الرتهل اإلداري.

وقال حمدوك، إنه سيتم الفصل بني الوزارات 

ستصبح  التي  والصناعة،  التجارة  وزارة  مثل 

لوزارتي  بالنسبة  وكذلك  منفصلتني،  وزارتني 

و«الطاقة  االجتماعية«،  والتنمية  »العمل 

والتعدين«.

وأكد عىل أن »التشكيل الوزاري الجديد سيكون 

دون  اإلداري«،  الرتهل  ويتجنب  فعالية  أكثر 

اإلشارة ملوعد اإلعالن عن هذا التشكيل.

والحكومة الراهنة تشكلت يف 5 سبتمرب 2019، 

وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، 

البشري )1989-  العام ذاته، عمر  أبريل  يف 11 

احتجاجات  وطأة  تحت  الرئاسة  من   ،)2019

شعبية.

وتشكيل الحكومة، التي تضم 21 وزيرا، جاء 

باملرحلة  خاصة  دستورية«،  »وثيقة  بموجب 

االنتقالية، تم توقيعها يف أغسطس 2019، بني 

إعالن  )قبل حله(، و«قوى  العسكري  املجلس 

الحرية والتغيري«، قائد الحراك االحتجاجي.

ويف 3 نوفمرب الجاري، اعتمد مجلسا السيادة 

للوثيقة  تعديالت  بالسودان،  والوزراء 

الدستورية، شملت تمديدها 14 شهرا لتنتهي 

مطلع العام 2024.

كما تضمنت التعديالت تشكيل حكومة جديدة 

برئاسة حمدوك، تختار الفصائل املوقعة عىل 

اتفاق السالم مع الخرطوم يف عاصمة جنوب 

باملائة   25 املايض،  بأكتوبر  جوبا،  السودان، 

من وزرائها.

»سيتم  أنه  إىل  حمدوك  أشار  ثان،  صعيد  عىل 

الراعية  الدول  قائمة  من  السودان  اسم  رفع 

»كل  وقال:  املقبل«.  ديسمرب   11 يف  لإلرهاب 

املؤرشات تشري إىل ذلك«.

للفرتة  الرتتيب  عىل  للعمل  »نحتاج  وأضاف: 

قائمة  من  السودان  اسم  رفع  عقب  املقبلة 

اإلرهاب«.

 ،1993 عام  منذ  املتحدة،  الواليات  وتدرج 

السودان عىل »قائمة الدول الراعية لإلرهاب«، 

لتنظيم  الراحل  الزعيم  آنذاك  الستضافته 

»القاعدة« أسامة بن الدن.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
إن  األمريكية،  موديرنا  رشكة  قالت 
فعال  كورونا  فريوس  ملواجهة  لقاحها 
من  الثالثة  املرحلة  يف   %100 بنسبة 

التجارب الرسيرية.
شملت  التي  الجديدة  النتائج  وأظهرت 
أكثر من 30 ألف مشارك، أن اللقاح فعال 
بنسبة 100% يف الوقاية من مخاطر لقاح 
كورونا الشديدة وبنسبة 94% يف الوقاية 

من املرض عىل نطاق أوسع.
عرب  متسقة  النتائج  إن  الرشكة  تقول 
ذلك  يف  بما  الديموغرافيات،  مختلف 

العمر والجنس والعرق.
وقالت الرشكة إنه لم يتم تحديد مخاوف 
اقترصت  حيث  بالسالمة،  تتعلق  جدية 
الحقن  موقع  آالم  عىل  الجانبية  اآلثار 

والصداع والتعب.
بيانات  أنها، وبعد جمع  موديرنا ذكرت 
السالمة املطلوبة ملدة شهرين، ستتقدم 
استخدام  إذن  عىل  للحصول  بطلب 
طارئ من إدارة الغذاء والدواء األمريكية، 
ترخيص  عىل  الحصول  إىل  باإلضافة 
األدوية  وكالة  من  مرشوط  تسويق 

األوروبية.
تقول الرشكة إنها أُبلغت أن إدارة الغذاء 

والدواء ستجتمع للنظر يف اللقاح يف 17 
ديسمرب.

مليون   20 تجهيز  موديرنا  وتتوقع 
املتحدة  الواليات  إىل  لشحنها  جرعة 
بحلول نهاية عام 2020، وهو عدد كاٍف 
اللقاح  ألن  شخص  ماليني   10 لتحصني 
إنها يف  يتطلب جرعتني. وتقول الرشكة 

طريقها لتصنيع ما بني 500 مليون إىل 
مليار جرعة عىل مستوى العالم يف عام 

.2021
الرئيس  أكد  النتائج،  عن  حديثه  يف 
معدل  عىل  بانسل  ستيفان  التنفيذي 
وجه  وعىل  املرتفع،  اللقاح  نجاح 
من  الوقاية  عىل  قدرته  الخصوص، 

األمراض الشديدة. وقال بانسل: »نعتقد 
أن لقاحنا سيوفر أداة جديدة وقوية قد 
تغري مسار هذا الوباء وتساعد يف الوقاية 
واالستشفاء  الشديدة،  األمراض  من 

ومعدالت الوفاة«.
ويعترب إعالن موديرنا امس االثنني مهما 
هو  يشء،  كل  قبل  األسباب.  من  لعدد 
لقاح آخر مثبت يتجه نحو الحصول عىل 
إذن سيساعد يف معالجة جائحة كورونا 
الذي أصاب وقتل ماليني األشخاص حول 
اللقاح  يعد  الطريقة،  وبهذه  العالم. 
واعًدا أكثر من اللقاح املرشح من رشكة 
أيًضا  تقديمه  تم  والذي  وبيونتك،  فايزر 
للموافقة التنظيمية بعد نتائج التجارب 
تخزين  متطلبات  يتطلب  حيث  الواعدة، 

أقل إرهاقا.
معلًما  أيًضا  هذا  يعد  للعلم،  بالنسبة 
التي   RNA تقنية  باستخدام  مهًما، 
السوق  إىل  الوصول  يف  بعد  تنجح  لم 
أيًضا  تم تصنيعه  فايزر وبيونتك  )لقاح 

.)RNA باستخدام
بالنسبة  كبريًا  إنجاًزا  هذا  يعد  كما 
عىل  املوافقة  حالة  يف  موديرنا،  لرشكة 
لقاًحا  رشكة  أي  تقدم  لم  حيث  اللقاح، 

إىل السوق بعد.

إصابات كورونا بالعراق تتجاوز الـ552 ألفا 
والوفيات أكثر من 12 ألفا

وزير النفط يؤكد حرص الوزارة على دعم اجلهد الوطين يف 
تطوير الصناعة النفطية والغازية  

خالل توقيع عقد املسح الزلزالي للرقعة اإلستكشافية )12(

حبث مع نظريه السويدي سبل تعزيز التعاون مبكافحة اإلرهاببعد تسجيل 2114 إصابة و34 حالة وفاة

جلسة نقاشية اليوم وطلب نيابي إلحالة املشروع على اللجنة القانونية حصرا

أكد أن احلكومة املقبلة ستضم 25 إىل 26 وزيرا
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إيران توجه أصابع االتهام إلسرائيل

الغنوشي يدافع عن الغرياني يف رسالة إىل خصومه بأنه باق بالربملان
تونس/متابعة الزوراء:

 قال رئي�س الربملان التونيس راش�د 
الغن�ويش إن�ه عينّ محم�د الغرياني 
األمي العام الس�ابق لحزب التجمع 
به�دف  الديمقراط�ي  الدس�توري 
االنفتاح والتنويع، يف محاولة للدفاع 
أوال عن موقفه يف االس�تعانة برموز 
من النظام السابق، لكنه أيضا لريسل 
رس�الة إىل خصوم�ه داخ�ل حرك�ة 
النهض�ة بأنه باق يف رئاس�ة الربملان 
ويش�كل ديوان�ه مما يعن�ي ضمنيا 

بقائه زعيما لحركة النهضة.
ج�اء ذل�ك يف كلمة ألقاه�ا الغنويش 
ا عىل انتقادات توجه  أمام الربملان، ردنّ
به�ا نواب إلي�ه عىل خلفي�ة تعيينه، 
مؤخرا، محمد الغرياني، مستش�ارا 
لرئي�س الربمل�ان مكلفا باس�تكمال 
مل�ف العدالة االنتقالي�ة واملصالحة 

الوطنية.
وكان الغرياني آخر أمي عام لحزب 
ع الدس�توري املنحل، وش�غل  التجمنّ
مناصب سياس�ية ع�دة خالل حكم 
الرئي�س الس�ابق زي�ن العابدين بن 
ع�ي، فض�ال ع�ن انخراط�ه يف عدد 
م�ن األحزاب كنداء تون�س واملبادرة 

الدستورية وتحيا تونس.
وبعد الثورة، ورغم تعرنّضه للس�جن 
كغريه من قيادات املنظومة السابقة، 
عاد الغرياني إىل نش�اطه السيايس، 
بع�د أن تلق�ى الض�وء األخ�ر من 
حركة النهضة تحديًدا، إذ لم يتوقف 

يوم�ا عن كي�ل املدي�ح له�ا والثناء 
عليه�ا، مقابل التش�نيع ع�ىل أبناء 
عمومته م�ن التجمعيي الس�ابقي 

املتنكرين للثورة وشهدائها.
وكان الغرياني مس�اهما يف التقارب 
بي الغن�ويش وكمال مرجان، رئيس 
حزب املب�ادرة وآخر وزي�ر خارجية 
يف عه�د ب�ن عي، حيث ص�وت نواب 
املبادرة لفائدة حكومة عي العريض 
يف مارس 2013. هذه الخدمة الجليلة 
رد عليها راش�د الغنويش بعبارة “ما 
جزاء اإلحس�ان إال اإلحسان”، ومنذ 
ذلك الوقت انطلقت مس�رية التقارب 

ب�ي الطرف�ي، تق�ارب يق�وم عىل 
توازن املصالح بي طرفي سياسيي 
مثال عماد الحياة السياسية يف تونس 

لعقود طويلة.
وأض�اف الغن�ويش أن “اس�تقطاب 
)تعي�ي( محم�د الغريان�ي يتنزل يف 
إط�ار تحييد مستش�اريه”. مضيفا 
“هن�اك اعرتاضات ع�ىل هذا، لكن يف 
التعاط�ي مع النظام القديم ال يوجد 
إال أس�لوبي، إما أس�لوب املصالحة 
والبحث عن ما هو مشرتك أو أسلوب 

االنتقام”.
واعترب الغنويش أن “أسلوب االنتقام 

ُج�رنّب يف كل )بقي�ة بل�دان( الربيع 
العربي، فس�قط هذا الربيع وبقيت 
تونس بسبب سياس�ة التوافق التي 

انتهجتها”.
وأك�د الغن�ويش أن التح�اق النظ�ام 
القدي�م بقب�ة الربمل�ان ال يعن�ي أن 
ب�ل  امل�ايض  إىل  انتكس�ت  الث�ورة 
تط�ورت يف اتج�اه الح�ارض، مذكرا 
ب�أن الغرياني قدم اعتذاره للش�عب 
التون�يس وانتق�ل إىل أرضي�ة الثورة 
“ولم يتبج�ح باملايض وإنم�ا انتقل 
إىل الدستور والثورة ولذلك ينبغي أن 
نفتح الطريق أمام كل الطيبي الذين 

يري�دون االلتح�اق بأرضي�ة الثورة 
والقانون والدس�تور نش�جعهم بدل 
أن نرس�خ عوامل القطيعة” حس�ب 

تعبريه.
وب�ي يف الس�ياق ذات�ه أن�ه يس�عى 
لتنويع الديوان من خالل البحث عن 
مستش�ارين مختص�ي يف مج�االت 
مث�ل االقتص�اد والقان�ون، وذلك يف 
حدود صالحيات رئيس املجلس التي 
يحددها القانون وكذلك باستش�ارة 
الن�واب، وهو ما يعن�ي أنه يترصف 
كأنه باق يف منصبه بالربملان وبالتايل 

أنه باق ضمنيا يف قيادة النهضة.
سياس�ية  أط�راف  ع�دة  وكان�ت 
رفض�ت تعي�ي محم�د الغرياني يف 
دي�وان رئيس مجل�س النواب مكلفا 
بملف العدال�ة االنتقالية، أولها أبناء 
حركة النهضة الذين اس�تقبلوا هذه 

التسمية بفتور.
 وقال القيادي سمري ديلو، وهو أحد 
عن�ارص مجموعة املائ�ة املعارضي 
لتمديد الغنويش لرتش�حه عىل رأس 
الحرك�ة، إن�ه ل�م يتم استش�ارتهم 
بخص�وص مق�رتح تعي�ي محم�د 
للغن�ويش،  مستش�ارا  الغريان�ي 
موضحا أن “الجسم الداخي لحركة 
النهض�ة لم يبارك ه�ذا القرار” وأنه 
“ليس ضد أن “يكون ملحمد لغرياني 
دور يف تون�س م�ا بع�د الث�ورة بعد 
تس�وية وضعيته تج�اه الدولة، لكن 
ذلك ال يعني تعيينه مستشارا مكلفا 

بملف هو معني به مبارشة”.
وال يخف�ي رئيس الربمل�ان اهتمامه 
بنتائج اس�تطالعات ال�رأي األخرية، 
وه�ي اس�تطالعات تعمق�ت فيه�ا 
اله�ونّة بي الدس�توري الحر متصدر 
نواي�ا التصويت، وحمام�ة النهضة 
التي فقدت الكثري من ريش�ها حتى 
باتت عاجزة عن التحليق، كما حافظ 
فيه�ا الرئيس التونيس قيس س�عينّد 
عىل الفارق الكب�ري الذي يفصلُه عن 
أقرب منافس�يه عبري مويس األمينة 

. العامة للدستوري الحرنّ
ويع�رف الغن�ويش جي�دا أننّ تعزي�ز 
جبهت�ه “باملنبوذي�ن”، أي رج�االت 
الطي�ف  وأبن�اء  ع�ي،  ب�ن  نظ�ام 
ع�ي، تع�د خط�وة أكث�ر م�ن  التجمنّ
بدأت�ه  مس�ار  لحماي�ة  رضوري�ة 
النهض�ة قبل ع�رة أعوام، مس�ار 
قوام�ه التمك�ي وع�دم التفريط يف 
مواقعه�ا ألي وافد جديد أو “قديم”، 
يعيده�ا إىل مرب�ع “الفرج�ة” م�ن 

بعيد.
تط�رح  الغن�ويش،  خط�وة  أن  بي�د 
د  س�ؤاال حينّ�ا هل يع�د تعي�ي محمنّ
الغريان�ي، كحصان ط�روادة جديد، 
ينه�ي به الغنويش س�طوة خصومه 
م�ن الداخل، اختيارا موفقا و “إنزاال 
عبقريا خل�ف خطوط الع�دو” كما 

ي�ردد من�ارصوه؟
ويبدو أن الغن�ويش رأى يف الغرياني 
ق�ادر  جدي�د،  ط�راودة”  “حص�ان 

ع�ىل اخ�رتاق منظوم�ة التجمعيي 
م�ن  صفوفه�م  وش�ق  الدفاعي�ة، 
الداخل، مس�تفيدا من حالة التململ 
التجمعي�ون  أبداه�ا  لطامل�ا  الت�ي 
�د م�ن الفعل  م�ن إقصائه�م املتعمنّ
السيايس، إقصاء تواصل حتى تحت 

عهدة قيس سعينّد.
وهذا ما يطرح السؤال يف واقع األمر 
حول فعالية ووجاهة خطوة راش�د 
الغن�ويش. فزعي�م النهض�ة م�رصنّ 
عىل توجيه رضب�ة قاضية لخصمه 
الرئي�يس، قي�س س�عينّد، م�ن خالل 
س�حب ملف املصالحة منه، وتأليب 
ال�رأي الع�ام علي�ه، خصوص�ا بعد 
طرح س�عينّد ملبادرته املتمثنّلة يف فتح 
ب�اب الصلح م�ع املورط�ي يف نهب 
امل�ال الع�ام بق�در إرصاره عىل عزل 
عبري م�ويس، من خالل اس�تقطاب 
من يعارضونه�ا من داخل املنظومة 
الس�ابقة، وإنهاء أس�طورة تمثيلها 
ل�كلنّ اإلرث التجمع�ي، وكل ذلك من 
أج�ل حماي�ة مواق�ع داخ�ل الحكم 

وخارجه.
 وي�رى مراقب�ون أن الغنويش راهن 
عىل ش�خص بال وزن تقريبا، فش�ل 
يف أغل�ب محطات�ه السياس�ية، ب�ل 
ول�م يرتك بصم�ة ال يف حزب املبادرة 
لكم�ال مرج�ان، وال يف حرك�ة نداء 
تونس، ووريثتها حركة تحيا تونس، 
عالوة عىل ما يحملُه عتاة التجمعيي 

من مشاعر عداوة ال تخفى نحوه.

عملية االغتيال استغرقت 3 دقائق وبرشاش آلي مت التحكم به عن بعد 

مشخاني : العدو كان يرتصد اغتيال فخري زادة منذ أكثر من 20 عاما 

بنغازي/متابعة الزوراء:
تتزاي�د حدة التكهنات بش�أن مس�تقبل 
رئي�س الربمل�ان الليب�ي عقيل�ة صال�ح، 
بعدم�ا بدا أنه س�يكون “الخارس األكرب” 

من املسار السيايس.
وتحول صال�ح خالل الف�رتة املاضية إىل 
“قائ�د للس�الم” يف إقليم برق�ة )املنطقة 
الرقية( حيث ت�م تضخيم دوره مقابل 
تهمي�ش القائ�د الع�ام للجي�ش املش�ري 

خليفة حفرت.
وق�دم رئيس الربمل�ان -الذي ق�اد حملة 
الجي�ش لالنس�حاب م�ن  ضغ�ط ع�ىل 
طرابل�س من خ�الل إقن�اع القبائل التي 
يش�ارك أبناؤه�ا يف القتال بع�دم جدوى 
االس�تمرار يف الحرب- مبادرة سياس�ية 
قب�ل انتهاء املع�ارك يف محي�ط طرابلس 
تبنتها القاهرة يف ما بعد وتنص عىل وقف 
القتال وتش�كيل س�لطة تنفيذية جديدة 

ممثلة بمجلس رئايس وحكومة.
وتوات�رت خالل الف�رتة املاضية أنباء عن 
أن ما دفع صالح إىل التحرك نحو الس�الم 
هو حصوله عىل ضمانات بش�أن تعيينه 
رئيس�ا للمجل�س الرئايس الجدي�د. لكن 
فش�ل الح�وار الليب�ي يف تون�س، والذي 
كان م�ن بي أس�بابه رفض ت�ويل صالح 
للمنص�ب مقاب�ل تصاع�د الحدي�ث عن 
اإلبقاء عىل فايز الرساج عىل رأس املجلس 
الرئايس، يؤكد أنه فعال “الخارس األكرب” 

مما يجري من تحركات.
وتكش�ف ترصيحات املس�ؤولي الليبيي 
أن الربملان بعد توحيده سيعزم عىل إعادة 
انتخ�اب رئي�س جدي�د له س�يكون عىل 

األرجح أقرب إىل اإلسالميي من الجيش.
وق�ال عض�و مجل�س الدول�ة س�عد بن 
رشادة إن الظاه�ر يف اجتماع�ات املغرب 
هو توحيد املجلس للقيام بمهامه، إال أن 

البعض يسعى لإلطاحة بعقيلة صالح.
وأوضح  بن رشادة يف ترصيحات صحفية 
“أن التمس�ك بمث�ل هذا املطل�ب املتمثل 
يف إع�ادة انتخ�اب رئي�س املجلس يمكن 
أن يعي�د األمور إىل نقط�ة الخالف الكبري 

وتعزيز االنقسام املوجود”.
وب�ينّ عضو مجل�س الدولة أن املستش�ار 
عقيل�ة صال�ح يتطلع إىل رئاس�ة املجلس 
الرئ�ايس، ويف حال عدم حص�ول ذلك فإن 
منارصيه يف الربملان سيعرقلون أي خطوة 

متمثلة يف إعادة انتخاب رئيس جديد.
 وب�دوره ق�ال عضو مجل�س النواب عن 
إن  الرعي�ض،  مدين�ة مرصات�ة محم�د 
الرتجيح�ات تش�ري إىل أن اللق�اء القادم 
للربمل�ان يف مدين�ة غدامس س�يفيض إىل 
إع�الن توحي�ده ليلتئ�م مجدًدا يف جس�م 
واح�د يمث�ل كل الليبي�ي، مس�تبعدا أن 
يح�ر ه�ذه اللق�اءات رئي�س الربملان 
عقيل�ة صالح الذي وصفه ب��” الخارس 

األكرب  من توحيد الربملان”.
وق�ال املحل�ل الس�يايس عزالدي�ن عقيل 
إن لدي�ه معلوم�ات تؤك�د وج�ود خطة 
بريطاني�ة تتمح�ور ح�ول اإلبق�اء عىل 
فايز الرساج رئيس�ا للمجل�س الرئايس، 
مكاف�أة ل�ه ع�ىل طرح�ه وعزم�ه ع�ىل 
االستقالة وتبنيه خياَر االنتخابات يف كل 

أطروحاته.
وأض�اف يف تدوينة ع�ىل صفحته بموقع 
فيس�بوك “إن املجتم�ع الدويل ه�و الذي 
تورط بتضخيم عقيلة صالح عرب إرصاره 
ع�ىل االعرتاف به ممث�ال وحيدا وحرصيا 
ملجل�س النواب مقاب�ل التهمي�ش الكي 
ل�199 نائبا آخر وعىل حس�ابهم جميعا، 
لذا فقد قررت الخطة الربيطانية تعريض 

صالح ألقىص درجات التهميش”.
وأكد أن هناك موافق�ة عىل هذه الخطة، 
وم�ن املتوق�ع أن تبدأ إج�راءات التطبيق 
يوم األربعاء القادم بغدامس فور إفراغ يد 
صالح من س�الحه القوي والوحيد، وهو 
وعود املؤثري�ن باملناصب لني�ل دعمهم، 

وتحوله إىل عضو شكي.
وتابع “ستبدأ إجراءات اإلعالن عن خطة 
بق�اء الرساج رئيس�ا للمجل�س الرئايس 
واختيار رئيس وزراء س�يكون من رشق 

البالد”.
ويبدو أن صالح بدأ يستش�عر املأزق الذي 
وقع فيه، حيث نبه يف ترصيحات صحفية 
البعث�ة األممية لوجود مح�اوالت قال إنها 
تهدف إىل إفش�ال حوار  تونس بمس�ارات 
أن يكش�ف ماهي�ة ه�ذه  موازي�ة، دون 
املس�ارات، داعيا أعض�اء الحوار إىل تغليب 

املصلحة العامة عىل املصلحة الخاصة.
وطالب بوق�ف التدخ�ل الخارجي الهادف 
إىل إش�عال فتي�ل الحرب من جدي�د، داعيا 
املجتم�ع ال�دويل إىل تحمل املس�ؤولية عن 

مراقبة وقف إطالق النار.

هل يكون عقيلة صاحل “اخلاسر 
األكرب” من املسار السياسي اللييب

طهران/ متابعة الزوراء: 
اعل�ن ام�ي املجلس االع�ىل لالمن 
القوم�ي االيران�ي االدم�ريال ع�ي 
ش�مخاني ان الع�دو كان يرتص�د 
اغتي�ال الش�هيد فخ�ري زادة منذ 
اكث�ر م�ن 20 عام�ا ولك�ن جميع 
محاوالت�ه ب�اءت بالفش�ل، فيم�ا 
اعلن�ت وكال�ة انباء ف�ارس إىل أن 
عملي�ة اغتي�ال زادة اس�تغرقت 3 
دقائق ولم يكن هناك عامل بري 
يف م�كان االغتيال ول�م يتم إطالق 
الن�ار إال بأس�لحة آلي�ة ولم يصب 
أي أحد جراء الحادث س�وى أفراد 

حماية العالم اإليراني.
وقال ش�مخاني امس االثني خالل 
مراسم تدفي الشهيد فخري زاده: يف 
البداية أنحني أمام الشعب اإليراني 
العظيم الذي فقد مثل هذا الشخص 
الكفوء واملتميز والقوي واعده بأننا 

سنزيل الحزن من اعينه.
واضاف: انني اعرف الشهيد فخري 
زادة من�ذ اكث�ر م�ن عرين س�نة 
ومطل�ع ع�ىل تفاصيل عمل�ه فهو 
كان رجال مبدع�ا و ومتميزا وقويا 
يف املجال التكنولوج�ي وكان يخدم 
ايران والش�عب العظي�م بكل تفان 

واخالص .
واكد ش�مخاني ان ما قدمه الشهيد 
فخ�ري زادة م�ن خدم�ات اليمكن 
ذكره�ا، مبينا ان العدو كان يرتصد 
اغتيال الش�هيد فخري زادة منذ 20 

عام ولكنه فشل يف جميعها .

اجه�زة  ب�ان  ش�مخاني  واعل�ن 
االس�تخبارات يف الب�الد كان�ت ق�د 
توقع�ت احتم�ال ح�دوث وم�كان 
الت�ي  االرهابي�ة  االغتي�ال  عملي�ة 
اس�تهدفت العالم االیراني الش�هيد 
وع�ززت  زادة  فخ�ري  محس�ن 
اج�راءات الحماي�ة الالزم�ة اال ان 
جدي�دا  اس�لوبا  اس�تخدم  الع�دو 

ومختلفا تماما هذه املرة.
واش�ار ش�مخاني اىل تنفيذ العديد 
م�ن العمليات ضد الش�هيد فخري 
زادة لكنه�ا ب�اءت بالفش�ل: وقال 
: تم اتخ�اذ اإلج�راءات والتعزيزات 
الالزم�ة فيما يتعلق بالحماية، لكن 
العدو اس�تخدم ه�ذه املرة أس�لوًبا 
جدي�ًدا تماًما ، وبع�د عرين عاًما 

نجح لألسف.
وقال ش�مخاني : ان امثال الشهيد 

فخري زادة كثريون يف ايران، مؤكدا 
ان االعداء لن يتمكنوا س�لب القدرة 
العلمية والتقنية من الشباب املسلم 
يف البالد وان درب الشهيد سيستمر 
بق�وة اكثر س�ننتقم م�ن املنفذين 
والضالعي يف هذا االغتيال االرهابي 

الجبان .
وأعلن�ت وزارة األم�ن أن اإلجراءات 
التي اتخذها منتسبو الوزارة قادت 
إىل العثور عىل خيوط عن املتورطي 

يف عملية اغتيال زاده.
وقال مركز العالقات العامة واإلعالم 
التابع ل�وزارة األم�ن إن اإلجراءات 
الت�ي اتخذها منتس�بو وزارة األمن 
ق�ادت إىل العث�ور عىل خي�وط عن 
املتورطي يف عملية اغتيال الش�هيد 
محس�ن فخري زاده، الفت�ة إىل أنه 
س�يجري اإلع�الن ع�ن التفاصي�ل 

املتعلقة بهذه اإلجراءات للمواطني 
الحقا.

وي�وم األحد، ن�رت وكال�ة “أنباء 
ف�ارس” م�ا قال�ت إنه�ا تفاصيل 
عملية االغتي�ال الت�ي أودت بحياة 

فخري زاده الجمعة املايض.
وقالت الوكالة إن “السيارة املضادة 
للرص�اص التي كانت تق�ل فخري 
زاده وزوجت�ه، توجهت صباح يوم 
الجمع�ة م�ع 3 س�يارات من فريق 
الحماي�ة من مدينة رس�تمكالي يف 
محافظ�ة مازن�دران، نح�و مدينة 

أبرسد يف منطقة دماوند”.
وأشارت إىل أن الس�يارة التي كانت 
تق�ود فريق الحماي�ة انفصلت عن 
املوكب عىل بع�د بضعة كيلومرتات 
من موقع الح�ادث، بهدف التحقق 
ورصد أية حركة مشبوهة يف املكان 

املحدد يف مدينة أبرسد.
وتابع�ت: “يف تلك اللحظة، تس�بب 
صوت بضع رصاصات اس�تهدفت 
فخ�ري  انتب�اه  لف�ت  يف  الس�يارة 
زاده ال�ذي أوق�ف س�يارته وخ�رج 
منها، معتق�دا أن الصوت ناتج عن 
اصطدام بعائق خارجي أو مشكلة 

يف محرك السيارة”.
وقال�ت الوكال�ة: “يف ه�ذه اللحظة 
قام مدفع رشاش آيل يجري التحكم 
ب�ه م�ن بعد منص�وب عىل س�يارة 
نيس�ان )ش�احنه صغ�رية( كانت 
متوقف�ة ع�ىل بع�د 150 م�رتا من 
س�يارة الش�هيد بإط�الق وابل من 

الرصاص عليه”، مضيفة: “أصابت 
يف  اإليران�ي  العال�م  رصاصت�ان 
خارصته وعيار ناري يف ظهره مما 

أدى إىل قطع نخاعه الشوكي”.
“قف�ز  الوكال�ة:  تقري�ر  وأوض�ح 
رئيس فريق الحماية ليحمي جسد 
فخري زاده من الرصاص فأصابته 
ع�دة رصاصات قب�ل أن يتم تفجري 
الس�يارة الت�ي كانت تحم�ل املدفع 

الرشاش مصدر إطالق النار”.
ولفت�ت الوكال�ة إىل أن�ه “ت�م نقل 
الجريح إىل املس�توصف ومن هناك 
مستش�فى  إىل  مروحي�ة  بطائ�رة 
يف طه�ران حيث ف�ارق الحياة بعد 

فرتة”.
ولفتت الوكالة إىل أن “هذه العملية 
اس�تغرقت 3 دقائق ولم يكن هناك 
عامل بري يف م�كان االغتيال ولم 
يتم إطالق النار إال بأسلحة آلية ولم 
يصب أي أحد جراء الحادث س�وى 

أفراد حماية العالم اإليراني”.
من جه�ة أخرى، قال�ت الوكالة إن 
صاح�ب  أن  أظه�رت  التحقيق�ات 
الشاحنة املركونة غادر البالد يف 28 
نوفمرب/ترين الثاني 2020، دون 

تسمية الجهة التي توجه إليها.
واتهمت إيران إرسائيل بقتل عاملها 

النووي محسن فخري زاده.
وق�ال وزير خارجية إي�ران، محمد 
جواد ظريف، إن هناك دالئل واضحة 
عىل تورط إرسائيل يف اغتيال العالم 

اإليراني.

معارضون انتقدوا سياسات أردوغان فتلقوا تهديدات بالقتل
انقرة/متابعة الزوراء:

ل�م يمِض وق�ت طويل ع�ىل انتق�اد عدد من 
املعارضي يف تركيا لسياس�ات الرئيس رجب 
طيب أردوغ�ان حيال املعتقلي السياس�يي، 

حتى تلقوا تهديدات بالقتل.
وكان م�ن ب�ي ه�ؤالء، زعيم حزب الش�عب 
الجمهوري املعارض كمال كليتش�دار أوغلو، 
الذي تلقى عددا كب�ريا من التهديدات بالقتل، 

وفقا ملوقع “أحوال” اإلخباري الرتكي.
وع�ىل خلفية هذه التهدي�دات، تحدث الحزب 
املعارض عن ح�زب الحركة القومية بوصفه 
“قات�ل مأج�ور” لصال�ح أردوغ�ان، علما أن 

الحزب األخري متحالف مع الرئيس.
ويف 17 نوفم�رب الج�اري، انتق�د كليتش�دار 
أوغلو استمرار الحكومة يف سجن زعيم حزب 
الش�عوب الديمقراط�ي امل�وايل لألكراد صالح 
الدي�ن دمريتاش، منذ 4 س�نوات، عىل خلفية 

تهم تتعلق باإلرهاب.
وقال املعارض البارز إن أنقرة تواصل س�جن 
دمريتاش، املرش�ح الرئايس الس�ابق، وغريه 
من س�جناء الرأي، يف وق�ت أفرجت عن زعيم 
مافي�ا وعدد م�ن مهرب�ي املخ�درات، ضمن 
خطتها لتخفيض عدد الس�جناء بسبب أزمة 

فريوس كورونا املستجد.
وبعد ف�رتة وجيزة، وجه زعي�م املافيا املفرج 
عن�ه ع�الء الدي�ن تش�اكيجي، رس�الة تعج 

بالتهدي�دات واإلهانات إىل كليتش�دار أوغلو، 
واتهم�ه  الرتك�ي،  املع�ارض  ع�ن  لدفاع�ه 

ب�”الخيانة”.
وتش�اكيجي زعي�م مافيا ومنظم�ة إجرامية 
م�دان يف العديد م�ن الجرائم املس�لحة داخل 
تركيا وخارجها، أبرزها محاولة قتل الصحفي 
هنجال أولوج، وتنفيذ هجوم مسلح عىل أحد 

األندية بمنطقة الفاتح يف إسطنبول.
وكان دول�ت بهج�ي، زعي�م ح�زب الحرك�ة 
القومي�ة املتحالف�ة م�ع أردوغ�ان، طال�ب 
باإلفراج عن تش�اكيجي، إذ إن�ه حزبه يعترب 

زعي�م املافي�ا بطال نظ�را الس�تهدافه حزب 
العمال الكردس�تاني ورج�ال األعمال األكراد 

واملؤيدين لألكراد.
ويقول “أحوال” إن األمر لم يتوقف عىل زعيم 
الحزب الش�عب الجمه�وري، إذ إن معارضي 
آخري�ن تلقوا تهدي�دات وتع�رض آخرون إىل 
هجمات رشس�ة من وس�ائل اإلع�الم املوالية 

لحزب أردوغان.
وأض�اف أن ه�ذه التهدي�دات تأت�ي يف إط�ار 
االس�تقطاب  ش�ديدة  السياس�ية  “البيئ�ة 
داخل تركيا منذ أش�هر”، ع�ىل خلفية األزمة 

االقتصادية الخانقة يف البالد.
وتناول الكاتب الصحفي فؤاد أوغور، يف مقال 
له، حديث وسائل اإلعالم املوالية ألردوغان عن 
املؤم�رات التي تعد لقتل كمال أوغلو، وتحدث 

عن أحد السيناريوهات املرعبة.
وقال إن “شخصا ما قد يضغط الزناد ويطلق 
الرص�اص عىل جس�د املعارض، يف س�يناريو 
مماثل ملا حدث مع السفري الرويس لدى أنقرة 

قبل سنوات أندريه كارلوف”.
املفرتض�ة،  االغتي�ال  عملي�ة  وق�وع  وبع�د 
ستتوجه أصابع االتهام إىل زعيم املافيا لكونه 
هدد املعارض الرتكي يف الس�ابق، أو إىل حركة 
فت�ح الله غول�ن التي يتهما أردوغ�ان بتدبري 

محاولة انقالب 2016.
وانضم�ت الس�لطات إىل الهج�وم ع�ىل كمال 
كليتشدار أوغلو، إذ قال املدعي العام يف أنقرة 
إنه أع�د مقرتحا لرفع الحصانة عن املعارض 

البارز.
ويعتق�د أن تح�رك الس�لطات ج�اء بناء عىل 
ش�كوى تقدم به�ا دولت بهج�ي، خاصة أن 
األخ�ري اتهم�ه بالتعاط�ف مع ح�زب العمال 
الكردس�تاني، ودافع يف الوقت عينه عن زعيم 

املافيا.
وانتقد نائب زعيم حزب الش�عب الجمهوري 
إنج�ي أوزكوتش، ح�زب الحرك�ة القومية، 
وق�ال إن�ه مج�رد “قات�ل مح�رتف” لصالح 

أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

إلضعاف الدستوري احلر وسحب ملف املصاحلة من الرئيس التونسي



بغداد/ الزوراء:
االثنني,  امس  النيابية,  الخدمات  لجنة  دعت 
خاصة  عمليات  غرفة  تشكيل  اىل  الحكومة 
ملواجهة السيول واالمطار املتوقعة بحسب ما 
االنواء  هيئة  عن  الطقس  توقعات  له  أشارت 
جميع  مشاركة  برضورة  مطالبة  الجوية, 
املحافظات  يف  اإلدارية  اإلدارية   الوحدات 
واملوارد  واملجاري  البلديات  لدوائر  إضافة 

املائية والكهرباء.
وقال رئيس اللجنة، النائب وليد السهالني، يف 
ترصيح صحفي: ان ” التوقعات التي أعلنتها 
أمطار  بهطول  الجوية  لألنواء  العامة  الهيئة 
غزيرة يف مختلف احاء البالد البد من الحكومة 
تشكيل غرفة عمليات خاصة ملواجهة تقلبات 

الطقس ” .
برضورة  مطالبة  الحكومة   ” ان  وأضاف 
مشاركة جميع الوحدات اإلدارية يف املحافظات 
إضافة لدوائر البلديات واملجاري واملوارد املائية 
 , املدني”  الدفاع  لدوائر  إضافة   ، والكهرباء 
مشرياً اىل ان ” غرفة العمليات يجب ان تأخذ 
الدوائر  كافة  بني  الجهود  توحيد  عاتقها  عىل 
الحكومية الخدمية أثناء هطول كميات كبرية 
اىل  الهنديس  الجهد  توجيه  عرب  األمطار  من 
أماكن الخلل باالعتماد عىل الجهد الذاتي لتلك 

منها  تعاني  التي  املالية  األزمة  الدوائر يف ظل 
املحافظات” .

وأشار السهالني إىل “رضورة وضع خطة آنية 
عاجلة للقيام بحملة لصيانة شبكات الرصف 
الرفع  محطات  تجهيز  عن  فضالً  الصحي 
بمولدات الطاقة”, داعياً اىل “ايالء املناطق غري 
اهمية  الصحي  الرصف  بشبكات  املخدومة 
السبيس  بمادة  تزويدها  خالل  من  خاصة 

مشاكل  من  تعاني  التي  شوارعها  إلكساء 
خدمية، إضافة اىل فك االختناقات التي تشهدها 

تلك املناطق يف حال هطول األمطار”.
النيابية،  الخدمات  لجنة  عضو  اكدت  بينما 
أن  االثنني،  امس  املطلب،  عبد  منار  النائب 
املحافظات  بعض  يف  املجاري  شبكات  نسبة 
منذ  االنفجارية  امليزانيات  رغم   %6 التتجاوز 

عام 2003.

ان”  صحفي:  ترصيح  يف  املطلب  عبد  وقالت 
يف  األساسية  للخدمات  التحتية  البنى  وضع 
مأساوي  املجاري  ومنها  العراقية  املحافظات 
جدا اذا ما عرف بعضها نسبة شبكة املجاري 
حجم  يوضح  ما   %6 التتجاوز  فعليا  املوجود 

املشكلة واملأساة”.
وجود  عدم  ان”  املطلب  عبد  واضافت 
اسهمت  من  هي  ومتطورة  حديثة  مجاري 
مواسم  مع  العراقيني  معاناة  مضاعفة  يف 
باإلضافة  واألزقة،  األحياء  وغرق  الشتاء 
“لجنة  أن  مبينة  منها”،  املوجود  تقادم  اىل 
متكاملة  خطة  وضعت  النيابية  الخدمات 
إدامة  خالل  من  الخدمات  بملف  للنهوض 
املالية  االزمة  ان  إال  اإلسرتاتيجية  املشاريع 
بالكثري  الرشوع  عرقلة  يف  اسهمت  الصعبة 

من املشاريع”.
إشكاالت  كل  حسم  “رضورة  اىل  وأشارت 
ملف  يف  وخاصة  واملتوقفة  العالقة  املشاريع 
تمثل  ألنها  إحيائها  اىل  والسعي  املجاري 
املدن  يف  السكنية  األحياء  معاناة  نهاية  بداية 
العاصمة يجب  اىل “وضع  والقصبات”، الفتة 
بحيث  املجاري  لتطوير  اطر  ووضع  تغيريها 
األمطار  كميات  استيعاب  عىل  قادرة  تكون 

لتفادي غرق األزقة واالحياء”.

بغداد/ الزوراء:

االثنني،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  قرَرت 

البالد،  عموم  يف  املدرسية  الحوانيت  إغالق 

تعد  الطلبة من كورونا  ان حماية  أكدت  بينما 

الجهات  جميع  بمساندة  تضامنية  مسؤولية 

محلية واجنبية.

فالح  الدكتور  بالوزارة،  اإلداري  الوكيل  وقال 

القييس، يف ترصيح صحفي: إن “الوزارة ستعمل 

بكل طاقاتها الفنية واالدارية والرتبوية لحماية 

الطلبة من فريوس كورونا، السيما بعد توفري 

منوها  معفرة،  واروقة  وقاعات  آمنة  اجواء 

بأنه يف حال تسجيل حاالت اثناء الدوام فسيتم 

اتخاذ اإلجراء الالزم بالحجر الصحي للطالب او 

املعلم او أي من الهيئات التدريسية”.

وزارة  مع  تنسيقا  “هناك  أن  القييس  وأضاف 

أتم  عىل  الصحية  واملستوصفات  الصحة 

االستعداد ألي طارئ قد يحدث اثناء الدوام بأية 
مدرسة التخاذ اإلجراءات الصحية واالحرتازية 

الطلبة  بفحص  “القيام  اىل  مشريا  الالزمة”، 

يومياً قبل دخولهم للصف وتكرر نفس العملية 

لجميع الطلبة أسبوعيا”.

جميع  بإغالق  “التوجيه  عن  القييس  وافصح 

ببغداد  املدارس  عموم  يف  املدرسية  الحوانيت 

مؤكدا  كورونا«،  فريوس  بسبب  واملحافظات 

تخالف  التي  املدارس  محاسبة  ستتم  »انه 

تعليمات غلق الحوانيت”، الفتا اىل ان “حماية 

ستتم  كورونا  فريوس  من  والتالميذ  الطلبة 

واملنظمات  املحلية  الهيئات  مع  بالتنسيق 

الدولية والوزارات لتوفري املستلزمات الوقائية، 

مع  األرس  بها  تشرتك  التي  التدابري  جانب  اىل 

اإلدارات املدرسية من لبس الكمامات والكفوف 

بالتباعد  وااللتزام  املعقمات  واستعمال 

االجتماعي”. 

أسماء  الرتبية  وزارة  أعلنت  اخر،  جانب  من 

االلكرتوني  االختبار  اجتازوا  الذين  الطلبة 

االول  )للصف  االول  التمهيدي  التنافيس 

املوهوبني  ملدارس  االبتدائي(  والرابع  املتوسط 

للعام الدرايس 2020 – 2021

بغداد/ الزوراء:
واملهجرين،  الهجرة  وزيرة  كشفت 
خطة  عن  جابرو،  فائق  إيفان 
وحكومة  االتحادية  الحكومة  بني 
إغالق  ملف  لحسم  كردستان  إقليم 
إىل  مشريًة  فيها،  املوجودة  املخيمات 
يستطيعون  ال  الذين  النازحني  أن 
بسبب  األصلية  مناطقهم  إىل  العودة 
أن مناطقهم  أو  العشائرية  الخالقات 
مناطق  لهم  ستعد  مدمرة  تزال  ال 
أخرى للسكن فيها لحني إعادة إعمار 

مناطقهم األصلية.
إن  صحفي:  حديث  يف  جابرو  وقالت 
»الوزارة أطلقت خطة الطوارئ لعودة 
مناطقهم،  إىل  الطوعية  النازحني 
النازحني  من  ترحيباً  ذلك  والقى 

بالعودة الطوعية إىل مناطقهم«.
اآلن،  إىل  أغلقت  التي  املخيمات  وحول 
مخيماً«،   17 »عددها  أن  أوضحت 
القادمة  األيام  »يف  أنه  إىل  مشريًة 
الدين  وصالح  دياىل  محافظة  سنعلن 
وكركوك خالية من املخيمات، وستليها 

يف املرحلة القادمة املوصل واألنبار«.
إقليم  مخيمات  يخص  وفيما 
كردستان، كشفت جابرو عن »خطة 
االتحادية  الحكومة  بني  ستعقد 
لحسم  كوردستان  إقليم  وحكومة 
ملف املخيمات املوجودة فيها، السيما 

يف مخيمي الخازر وحسن شام«.
يقطن  التي  املخيمات  يخص  وفيما 
أن  إىل:  لفتت  اإلزيديون،  الكرد  فيها 
»هناك معقوقات نظراً ألن ملف قضاء 

سنجار لم يحسم إىل اآلن«.
أما فيما يخص أوضاع النازحني الذين 
مناطقهم،  إىل  بالعودة  يرغبون  ال 
»الخالقات  إىل  السبب  جابرو  فعزت 
تزال  ال  مناطقهم  أن  أو  العشائرية، 

مدمرة«.
جانب  إىل  »الوزارة  أن  إىل  أشارت  كما 
باستئجار  ستقوم  الدولية  املنظمات 
حني  إىل  مناطقهم  غري  يف  لهم  منازل 

إعادة إعمارها«.
الهجرة  »وزارة  أن  إىل  جابرو  ونوهت 
الخالفات  ملف  لحسم  لجنة  شكلت 
باملخيمات  القاطنني  بني  العشائرية 
»توجد  أنه  إىل  الفتًة  املحيل،  واملجتمع 
أعددنا  لهذا  عودتهم  ترفض  عشائر 
مناطق بديلة ليسكنوا فيها إىل أن يتم 

حسم هذا املوضوع«.
للنازحني،  املساعدات  إطالق  وبشأن 
األول ستطلق  قالت: »يف شهر كانون 
األخرى  املنح  أما  الطوارئ  منحة 
فهي متوقفة عىل إطالق تخصيصات 

الوزارة«. 
اعالم  مدير  أعلن  متصل،  جانب  من 
الدين، جمال عكاب،  محافظة صالح 
أمس االثنني، عن وضع خطة متكاملة 
االمن  لتحقيق  الشعبي  الحشد  مع 
ملف  وإنهاء  املواطنني  حياة  وتأمني 

النزوح.
عليه  اطلعت  بيان  يف  عكاب  وقال 
صالح  “محافظ  إن  »الزوراء«: 
غريب  سيد  نازحي  عودة  حدد  الدين 
استكمال  بعد  املقبل  الخميس  يوم 

برنامج  ضمن  اللوجستية  اإلجراءات 
املصالحة املجتمعية الشامل”.

مع  خطة  وضع  “تم  أنه  وأضاف 
لتدارس  لالرض  املاسكة  القوات  قادة 
يف  واالستباقية  االحرتازية  اإلجراءات 
مكاسب  تحقيق  من  اإلرهابيني  منع 
إضافة  القوات،  نرش  واعادة  إعالمية 
للتدقيق  واسعة  بحملة  الرشوع  اىل 
يف  املختارين  عمل  وتفعيل  األمني 

مناطق جنوبي املحافظة.
وأفصح عن “اتفاق املحافظ مع قادة 
املحافظة  ورشطة  سامراء  عمليات 
الحشد  وامن  الشعبي  الحشد  وقوات 
متكاملة  خطة  عىل  واالستخبارات، 
لتحقيق االمن وتأمني حياة املواطنني 

وانهاء ملف النزوح”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحادية، امس االثنني، عن 
نها من تتبُّع منتحل صفة مدير ألحد األجهزة  تمكُّ
ساٍت حكوميٍَّة، منها  الرقابيَّة حاول ابتزاز مؤسَّ

مديريَّتا تربية وصحة كركوك
دائرة التحقيقات يف الهيئة، ذكرت يف بيان تلقت 
شكاوى  ورود  »بعد  أنه  منه:  نسخة  »الزوراء« 
عن  املحافظة  ة  وصحَّ تربية  مديريَّـتي  من 
محاولة شخٍص يدَّعي »عرب تطبيق الواتساب« 
ابتزازهما  الرقابيَّة،  األجهزة  ألحد  مديٌر  أنه 
غلق  لقاء  دوالر؛  ألف   )50,000( قدره  بمبلغ 
وتثبيت  بحقهما،  فساٍد  ملفات  أنها  ادَّعى  ما 
مسؤولني يف الدائرة بمناصبهم، قام فريق عمٍل 
من مكتب تحقيق الهيئة يف كركوك بتتبُّع املُتَّهم، 
بالتعاون والتنسيق مع جهاز األمن الوطني، إذ 
إحداهن  قامت  ُمتَّهماٍت  ثالث  ضبط  من  ن  تمكَّ
منتحل  الشخص  سكرترية  صفة  بانتحال 
ادَّعت  إذ  املحافظة،  تربية  إىل  واالنتقال  الّصفة، 
أن املُتَّهم الرئيس كلفها بتسلُّم الدفعة األوىل من 
املبلغ من املدير العام للرتبية، حيث تمَّ ضبطها 

ُمتلبسًة بالجرم املشهود«.
وتابعت الدائرة إن »فريق العمل واصل جهوده 
يف  الوطني  األمن  ملديريَّة  الفنيِّ  الجهد  مع 
تعرُّض  بعدم  الرئيس  املُتَّهم  أوهم  إذ  كركوك، 
الوسيطة للضبط، وأنها تسلَّمت املبلغ، بيد أنها 

ا دعاه إىل تكليف شخٍص  ترفض إيصاله له؛ ممَّ
آخر قريٍب منه بانتحال صفة حارٍس له؛ لتسلَّم 
مدير  مع  عليه  املُتفق  للمبلغ  األوىل  الدفعة 
ن  الرتبية، وعند وصوله ملقّر ديوان املديريَّة تمكَّ

الفريق من ضبطه ُمتلّبساً بتسلم املبلغ«..
أصولياً  ضبٍط  محرض  املكتب  »بتنظيم  ونوَّهت 
املُتَّهمني  رفقة  وعرضها  املضبوطة،  باملرُبزات 
األربعة عىل السّيد قايض التحقيق املُختّص الذي 
قرَّر توقيفهم بناًء عىل املادة )260( من قانون 
رة قبٍض بحقِّ  العقوبات، فضالً عن إصداره ُمذكَّ

املُتَّهم الرئيس«.
والتحرِّي  املتابعة  »عمليَّات  أنَّ  إىل،  وأشارت 
األمن  لجهاز  األمني  الجهد  واستثمار  والتعقب 
الرئيس  املُتَّهم  مكان  تحديد  إىل  قادت  الوطنيِّ 
العاصمة  أحياء  أحد  يف  عليه  القبض  تمَّ  الذي 
املصايف  بأحد  موظفاً  يعمل  أنه  تبنيَّ  إذ  بغداد، 

التابعة لوزارة النفط«.
آخرين  ُمتَّهمني  »ضبط  إىل  اعرتافاته  وقادت 
يوفران  كانا  أنهما  تبنيَّ  كركوك  محافظة  يف 
السوداء  السوق  من  نقالة  هواتف  خطوط  له 
املساومة  و  االبتزاز  بعمليات  يستخدمها  كان 
إنشائهما  الحكومية، فضالً عن  املؤسسات  مع 
االجتماعي  التواصل  موقع  عىل  وهمّياً  حساباً 
املواطنني  لخداع  اْسُتْخِدَم   Facebook

وابتزازهم«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن محافظ النجف االرشف، لؤي اليارسي، أمس االثنني، عن البدء بمرشوع طريق الحج الربي 

الذي يربط العراق بالسعودية عرب مدينة النجف االرشف بطول 239 كم.
وذكر اليارسي يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان »فتح مناطق للتبادل التجاري سيسهم 
ان  إىل  مشريا  النجف«،  يف  السكنية  ومشاريع  والتجاري  والصناعي  الزراعي  الواقع  تطوير  يف 
املحال من وزارة االسكان واالعمار،  املظفر  يبدأ من ساحة  الذي  الربي  الحج  »مرشوع طريق 
لتعبيد  ميدانيا  األعمال  انطلقت  واليوم  بالبالد  مرت  التي  املالية  االزمات  بسبب  توقف  ولكن 
املرحلة األوىل بواقع 50 كم ويضم املرشوع مجرس يف وادي حسب بطول 288 مرت بمواصفات 

عالية فضال عن القناطر الصندوقية«. 
وأضاف ان »الحكومة املحلية ستتابع مراحل العمل وستحرص عىل إكماله ملا له من فوائد كبرية 
تبادل تجارية  اتفاقا عىل فتح مناطق  العراقي والسعودي  »الجانبني  ان  املدينة«، مضيفا  عىل 
للمحافظة،  التجارية واالقتصادية  الحالة  إنعاش  املناطق يف  الجانبني وسيسهم هذه  عىل كال 
فضال عن انعاش املناطق الزراعية والصناعية والسكانية يف املناطق التي يخرتقها الطريق ويف 

مقدمتها ناحية الشبكة الحدودية«.

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  للكمارك،  العامة  الهيئة  اعلنت 
القائم  كمرك  يف  حديد  شاحنتي  إصدار  إعادة 
تلقت  بيان  يف  الهيئة  الحدودي.وذكرت 
يف  »كوادرها  ان  منه:  نسخة  »الزوراء« 

بإعادة  قامت  الحدودي  القائم  كمرك  مركز 
لفشله  بالحديد  محملتني  شاحنتني  اصدار 
مطابقته  وعدم  املختربية  بالفحوصات 
التقييس  القياسية حسب جهاز  للمواصفات 

والسيطرة النوعية« .

بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس االثنني، عن البدء بتنفيذ »خطة انتشار« أمنية يف مدينة 

النارصية، عازية ذلك إىل فرض القانون وحماية املواطنني واملصالح العامة والخاصة.
بدأت  سومر  عمليات  »قيادة  إن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الخلية  وقالت 
بتنفيذ خطة انتشار أمني داخل مركز محافظة ذي قار/ مدينة النارصية بعد وصول 
بالرشطة  الخاصة  املهمات  ولواء  بالجيش  والثالثني  السابع  )اللواء  االمنية  التعزيزات 

االتحادية(«.
وبينت الخلية أن ذلك جاء »لفرض القانون وتعزيز األمن وحماية املواطنني واملصالح 

العامة والخاصة«. مضيفة أن »اإلجراءات األمنية مازالت مستمرة«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
امس االثنني، عن اتخاذ اجراءات قانونية 
وإدارية بحق املقرتضني املتلكئني للحفاظ 

عىل املال العام.
والتدريب  العمل  دائرة  عام  مدير  وقال 
يف  باهض،  جبار  رائد  بالوزارة،  املهني 
ستتخذ  “الوزارة  إن  صحفي:  ترصيح 
بحق  واإلدارية  القانونية  إجراءاتها 
تسديد  اجل  من  املتلكئني  املقرتضني 
رواتب  وحجز  بذمتهم  التي  األقساط 

الكفالء للحفاظ عىل املال العام”.
تتابع  لجان  “وجود  اىل  باهض  وأشار 

تطبيق الضوابط التي من شأنها اسرتداد 
وجود  عن  الكشف  بعد  السيما  الديون، 
يف  املتعاونة  غري  املؤسسات  بعض 
كفالء  عىل  املرتتبة  االقساط  استقطاع 
حيث  بالسداد،  امللتزمني  غري  املقرتضني 

سيتم رفع دعوى قضائية بذلك”.
وتابع ان “الوزارة تعمل عىل إجراء جوالت 
ونينوى  الدين  صالح  ملحافظتي  ميدانية 
االقسام  اىل  االيعاز  وتم  ذلك،  ملتابعة 
املعنية ببذل أقىص الجهود بالتهيئة للعمل 
استماراتها  أطلقت  التي  القروض  بدفعة 
والشؤون  العمل  وزارة  االلكرتونية 

االجتماعية مؤخرا”. 

بغداد/ الزوراء:
إصدار  االثنني،  أمس  معن،  سعد  الداخلية،اللواء  وزارة  وإعالم  عالقات  مدير  اعلن 
توجيهات جديدة بخصوص مراجعة منتسبي القوات األمنية وعوائلهم لدوائر املديرية 

العامة للمرور.
معايل  لتوجيهات  »تنفيذا  إنه  »الزوراء«:  تابعتها  »تويرت«،  عرب  تغريدة  يف  معن  وقال 
وزير الداخلية، عثمان الغانمي، وجه مدير عام، املرور اللواء طارق اسماعيل حسني، 
حجز  بدون  األوىل  الدرجة  من  وعوائلهم  األمنية  القوات  منتسبي  مراجعة  تكون  بأن 

الكرتوني«.
والتخلف عن مواعيد  البطولية  لجهودهم  تثمينا  التوجيهات جاءت  »هذه  أن  واضاف 

املراجعة بعد تحديدها بسبب الدوام والنزول«.

بغداد/ الزوراء:
تمكنت مديرية االستخبارات واألمن العسكرية، امس االثنني، من تدمري أنفاق لداعش 

جنوب املوصل.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان »املديرية العامة لالستخبارات 
واألمن، ُعثرت عىل نفقني تستخدمان من قبل عصابات داعش اإلرهابية يف قرية عني 

شلهوب التابعة إىل ناحية حمام العليل«.
واضافت ان »القوه قامت بتدمري النفقني من دون تسجيل حادث يذكر«.

بغداد/ الزوراء:
االستخبارات  لوكالة  تابعة  قوة  تمكنت 
عىل  القبض  من  االتحادية  والتحقيقات 
أحد عنارص “ داعش” بما يسمى قاطع 

األنبار يف الفلوجة.
تلقت  بيان  يف  االستخبارات  وذكرت 
مفارزها  أن”  منه:  نسخة  »الزوراء« 
الرشطة  استخبارات  بمديرية  املتمثلة 
تمكنت  الداخلية  وزارة  يف  االتحادية 
املكنى  اإلرهابي  عىل  القبض  إلقاء  من 

ضمن  الفلوجة  قضاء  يف  )ابوطلحة( 
أحكام  وفق  املطلوب  األنبار  محافظة 
يسمى  بما  عمل  والذي  إرهاب   ٤ املادة 

قاطع األنبار”.
وأوضح البيان أنه” ومن خالل التحقيقات 
األولية مع اإلرهابي اعرتف بعمله ضمن 
بصفة  القاطع  هذا  يف  داعش  صفوف 
اإلجراءات  بحقه  اتخذت  حيث  مقاتل، 
القانونية إلكمال أوراقه التحقيقية لينال 

جزاءه العادل”. 

بغداد/ الزوراء:

أعلن الحشد الشعبي، امس االثنني، عن 

رفع 120 عبوة ناسفة وصاروخا كانت 

مزروعة ومرتوكة يف سهل نينوى.

وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت 

“مفارز  أن  منه:  نسخة  »الزوراء« 

مكافحة املتفجرات يف اللواء 30 بالحشد 

رفعت 120 عبوة ناسفة وصاروخا كانت 

السماقية  قرى  يف  ومرتوكة  مزروعة 

وعمرقابجي وتيسخرا بسهل نينوى”.

العبوات  رفع  “تم  انه  البيان  وأضاف 

املناطق  إذ تم تنظيف هذه  بشكل آمن، 

الزراعة  الفالحني  ملزاولة  الزراعية 

فيها”. 

دعوات نيابية لتشكيل غرفة عمليات خاصة ملواجهة السيول واألمطار
جلنة اخلدمات: وضع البنى التحتية للمجاري مأساوي 

الرتبية تقرر غلق احلوانيت املدرسية يف عموم البالد

ضبط منتحل صفٍة يدير عصابة البتزاز 
مؤســسات حكومية يف كركوك

انطالق أعمال مشروع طريق احلج 
الربي يف النجف بطول 239 كم

إعادة إصدار شاحنيت حديد يف كمرك القائم

خلية اإلعالم األمين تعلن تنفيذ 
»خطة انتشار« يف الناصرية

الكشف عن مساكن بديلة للنازحني غري القادرين على العودة ملناطقهم
صالح الدين تتفق مع احلشد على تأمني عودة النازحني

أعلنت أمساء طلبة مدارس املوهوبني العمل تعلن اختاذ إجراءات قانونية حبق 
املقرتضني املتلكئني

املرور تصدر قراراً خيص مراجعة منتسيب 
األمن وعوائلهم 

تدمري أنفاق لداعش اإلرهابي جنوب املوصل

االستخبارات تطيح بـ“أبو طلحة” يف الفلوجة

رفع 120 عبوة ناسفة وصاروخا يف سهل نينوى
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جلنة االقتصاد: أرباح مزاد العملة تكفي إلعالة مليون عراقي شهريًا

باالتفاق مع شركة نفط روسية للرقعة 12 بني النجف واملثنى

حمافظ البنك املركزي يبحث مع السفري 
اجلزائري الوضع املالي واملصريف يف البلدين

املالية حتدد الوقت الالزم إلقرار املوازنة.. 
وتؤكد: تأخريها يؤثر على الرواتب 

مطالبات نيابية بضرورة استثمار الصندوق 
العراقي الصيين إلعمار البلد

بيع حنو 177 مليون دوالر يف مزاد 
العملة

كربالء تنتقد تقليص مساحات خطة 
الزراعة الشتوية

بغداد/ الزوراء:
انتق�دت لجنة النزاه�ة النيابي�ة البنك 
املركزي بسبب إرصاره عىل بيع الدوالر 
بس�عر )119( رغ�م ارتفاعه بالس�وق 
125,500، مبين�ا أن ه�ذا  اىل  املحلي�ة 
الفاس�دين  الف�رق يذه�ب اىل جي�وب 
أصح�اب املصارف. فيم�ا طالبت لجنة 
النيابية بإيقاف  االقتصاد واالس�تثمار 
م�زاد  يف  الصعب�ة  العمل�ة  اس�تنزاف 
العملة الذي “تضيع فيه مئات مليارات 
الدنانري أرباحا ملصارف عائدية ملكيتها 
جه�ات  م�ع  بالرشاك�ة  او  الرصف�ة 

سياسية متنفذة”.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، خالد 
الجش�عمي, ام�س االثن�ن, يف ترصيح 
رصف  س�عر  ارتف�اع   ” ان  صحف�ي: 
ال�دوالر يف الس�وق املحلي�ة ارتف�ع اىل 
125,500 يف حن م�ازال البنك املركزي 
يبيعه بس�عره الثابت 119، مقرتحا أن 
“يرف�ع البنك س�عر بيع�ه او يمنع من 

ارتفاعه بالسوق املحلية”.
وأض�اف أن “ه�ذا االرتف�اع يف الس�وق 
املحلي�ة تق�ف خلف�ه جه�ات فاس�دة 
وه�ذه  جيوبه�م  اىل  األم�وال  لتذه�ب 
كارث�ة”، مبينا أن “ه�ذا الخلل املرصيف 
يتحمل�ه رئيس ال�وزراء لكون�ه اختار 
محافظا بالوكالة ليس له خربة يف املال 

والصريفة، وانه رجل قانون”.
وأوض�ح أن “امل�ادة ) 13 أ ( من قانون 

البن�ك املركزي تجرب رئي�س الوزراء اىل 
اختيار شخصية ملنصب املحافظ تتمتع 
بخربة مالية ومرصفية، وهذه الرشوط 
ال تتوف�ر بمحافظ البن�ك املركزي لكنه 
رجل قانوني”، مبينا أن “لجنة النزاهة 
النيابي�ة طلبت من الكاظمي ترش�يح 
أس�ماء توف�ر فيه�م رشوط محاف�ظ 
البن�ك املركزي للتصويت ع�ىل احدهم، 
وكذلك اىل إعادة س�عر رصف الدوالر يف 

الس�وق املحلية اىل 120 أي بواقع نمره 
واحدة”.

من جهتها، طالب عضو لجنة االقتصاد 
واالس�تثمار النيابي�ة، م�ازن الفي�ي، 
بإيق�اف اس�تنزاف العمل�ة الصعبة يف 
م�زاد العملة ال�ذي “تضي�ع فيه مئات 
ملص�ارف  ارباح�اً  الدنان�ري  ملي�ارات 
عائدي�ة ملكيتها الرصف�ة او بالرشاكة 

مع جهات سياسية متنفذة”.

وقال الفيي، يف مؤتمر صحفي عقده يف 
الدائرة االعالمية بمبنى الربملان: “نجدد 
مطالبتن�ا بإيق�اف اس�تنزاف العمل�ة 
الصعبة يف مزاد البي�ع الذي تضيع فيه 
مئ�ات مليارات الدنانري ش�هريا أرباحا 
غري مرشوعة تس�تحوذ عليها مصارف 
تث�أر كثريا م�ن املؤرشات ع�ىل عائدية 
او بالرشاك�ة م�ع  ملكيته�ا الرصف�ة 

جهات سياسية متنفذة”.

الش�فافية  غي�اب  “بس�بب  وأض�اف 
والوض�وح يف ن�رش مق�دار م�ا يب�اع 
ل�كل م�رصف يوميا م�ن ال�دوالر فإن 
املعلوم�ات املتوفرة تش�ري اىل ان بعض 
املصارف تربح ش�هرياً اكثر من ثمانن 
ملي�ار دين�ار، بمعنى ان ه�ذا املرصف 
وح�ده يس�تحوذ عىل م�ا يكف�ي راتباً 
ش�هرياً بمقدار )٤٠٠( ألف دينار ألكثر 
من )٢٠٠( ألف مواطن، وإذا احتس�بنا 
مع�دل العائلة خمس�ة أش�خاص فهي 
تكف�ي إلعالة ملي�ون عراقي ش�هريا، 
وإذا جمعنا إليه�ا ارباح بقية املصارف 

لتوفرت تريليونات الدنانري سنويا”.
وقدم الفيي حلوالً مقرتحة لهذه األزمة 

املستنزفة للمال العام، وهي:
-1 وض�ع نش�اط بي�ع العمل�ة يف كل 
الع�ام  ال�رأي  أنظ�ار  تح�ت  مراحل�ه 
والسلطات الرقابية ملنع التالعب وإنهاء 
الربح غ�ري املرشوع من قب�ل مصارف 

معتاشة عىل استنزاف املال العام .
2.- ان يتخ�ذ البن�ك املرك�زي إجراءات 
اىل  لل�دوالر  املب�ارش  بالبي�ع  واضح�ة 
التج�ار الفعلين واملواطنن دون املرور 
باملصارف الوس�يطة الت�ي ال تقدم أي 

نشاط اقتصادي تنموي.
أرب�اح  احتس�اب رضيب�ة  ٣- يمك�ن 
بشكل مسبق لضمان تحصيل إيرادات 
إضافية م�ن عملية بيع الدوالر يف مزاد 

العملة .

بغداد/ الزوراء:

أعرَب�ت عم�الق الطاقة العاملية رشكة »س�يمنس« 

األملانية، ام�س االثنن، عن أملها ترس�يخ التعاون 

م�ع الع�راق والعم�ل عىل س�د حاج�ة الب�الد من 

الكهرب�اء خالل الفرتة املقبل�ة، مؤكدة امليض قدماً 

يف إس�رتاتيجية »خارطة الطريق« التي اتفقت عىل 

تنفيذها يف العراق مع الحكومات السابقة.

وق�ال املدير التنفيذي لرشكة »س�يمنس«، مصعب 

الخطي�ب، يف ترصي�ح صحفي: »س�بق للرشكة أن 

تقدم�ت بإس�رتاتيجية متكامل�ة لتوف�ري الطاق�ة 

الكهربائية للعراق باس�م )خارطة الطريق(، وكان 

م�ن ضمنها تحقي�ق االكتف�اء الذاتي خ�الل أربع 

س�نوات، إال أن وج�ود تحدي�ات لتلبي�ة متطلبات 

قطاع الكهرباء ومنها عدم توفري الكميات الكافية 

من الوقود؛ أثر يف االستمرار بهذه الخطة”.

وأش�ار الخطيب إىل أنه “يمكن االستفادة من الغاز 

املصاحب لتغذية محطات الكهرباء، ومن مشتقاته 

لدعم املوازنة العامة من خالل هذه املواد املستخرجة 

الثمينة«.وأضاف أن »تذبذب أسعار النفط العاملية، 

والرتاجع االقتصادي الذي نتج عن جائحة كورونا؛ 

أث�را يف وترية تنفيذ املش�اريع التنموي�ة يف العراق، 

وه�ذه التحديات ال يواجهها الع�راق فقط؛ ولكنها 

جزء من التحديات التي يواجهها العالم«.

 مبيناً »أننا نحرز تقدماً يف تنفيذ مشاريعنا، ونشعر 

بالتف�اؤل م�ن السياس�ات االقتصادي�ة والربامج 

اإلصالحية الت�ي أعلنت عنها الحكومة، ورغبتها يف 

امليض قُدماً يف تنفيذ مشاريع البنية التحتية للدولة، 

بما يدعم مستويات األداء االقتصادي«. 

بغداد/ الزوراء:
بن الخبري النفطي، وسام التميمي، ان اإليرادات 
غ�ري النفطية للعراق كافية لتج�اوز العجز املايل 
املرجح يف موازنة العام املقبل، الفتا اىل ان الفساد 
يش�كل العقبة الوحيدة ام�ام حصول الدولة عىل 
إيراداتها غ�ري النفطية.وقال التميمي يف ترصيح 
صحف�ي: ان “هن�اك ترجيحات بوج�ود عجز يف 
موازن�ة العام املقبل يص�ل اىل 50 تريليون دينار 
يف وقت مازالت فيه أس�عار النفط عند مس�توى 
األربع�ن دوالرا للربمي�ل، ويف ح�ال االرتفاع فأن 

العجز سينخفض اكثر من الرقم املتوقع”.
وأضاف ان “اإليرادات غري النفطية كافية لتجاوز 
العجز املايل يف املوازنة، لكن الفس�اد يمثل العقبة 
الوحي�دة الت�ي تق�ف أم�ام حص�ول الدولة عىل 

إيراداتها باألرقام الحقيقية”.
وبن ان “الكثري من املوارد غري مستغلة بالشكل 
الصحيح وخاص�ة ما يتعلق بالغاز واملس�احات 
الزراعية واألرايض السكنية املهجورة، فضال عن 
مل�ف االتصاالت ال�ذي يرفد الدولة بإي�رادات قد 

تشكل 10 باملئة من املوازنة او أكثر من ذلك”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة، ام�س االثنن، ع�ن تنفيذ 
مالكاته�ا يف مديريَّة تحقيق الب�رصة عمليَّة ضبٍط 
يف مستش�فى الب�رصة التعليم�ي، ُمبيِّن�ًة تمكنه�ا 
من ضب�ط اضابري خاص�ة تتعل�ق بعالجات ملرض 
كورون�ا قد تم اختالس�ها.وذكر بي�ان للهيئة تلقت 
“الزوراء” نسخة منه: أن “مالكات مديريَّة تحقيق 
نت من  الب�رصة الت�ي انتقل�ت إىل املستش�فى تمكَّ
ضبط )10( أضابري تخصُّ اختالس عالج ) اكتيمرا 
�ص لع�الج امل�رىض املصاب�ن بوباء  ڤي�ال( املُخصَّ
في الرده�ة الوبائيَّة يف  كورون�ا، الفت�ًة إىل أن ُموظَّ

املستش�فى قاموا باختالس العالج الذي يصل سعر 
)االب�رة( الواح�دة من�ه إىل )1,250,000( ملي�ون 
دينار”.وأضاف البيان أنه “تمَّ تنظيم محرض ضبٍط 
رة ضبٍط  �َذت بناًء عىل ُمذكَّ أصويلٍّ بالعمليَّة التي ُنفِّ
قضائيٍَّة، وعرضه رفقة األوليَّات عىل السيِّد ق�ايض 
مح�كمة التح�قي�ق املختصة بق�ضايا الن�زاهة يف 
البرصة؛ التخاذ اإلج�راءات القانونيَّ�ة املناس�بة”.
وكانت الهيئة قد أعلن�ت منتصف أيلول املايض عن 
ضبط مواد ُتستخَدُم للفحص الرسيع؛ للكشف عن 
وباء كورونا بحوزة مسؤولة مخترب أهي، ُمبيِّنًة أن 

ة البرصة.  تلك املواد تعود لدائرة صحَّ

 بغداد/ الزوراء:

أغلق مؤرش األس�عار يف س�وق 

الع�راق ل�أوراق املالي�ة، أمس 

بنس�بة  منخفض�ا  االثن�ن، 

.)0.27%(

وجاءت مؤرشات التداول لسوق 

الع�راق ل�أوراق املالي�ة لي�وم 

أمس كما يي: بلغ عدد األسهم 

 )17.351.601.412( املتداولة 

قيم�ة  بلغ�ت  بينم�ا  س�هما، 

 )8.724.432.755( األس�هم 

دينارا. 

 ISX األس�عار  م�ؤرش  وأغل�ق 

ع�ىل  ام�س  جلس�ة  يف   60

منخفض�ا  نقط�ة   )480.80(

بنس�بة )%0.27( ع�ن إغالقه 

البال�غ  الس�ابقة  الجلس�ة  يف 

)482.10( نقطة.

وتم تداول أس�هم )27( رشكة 

رشك�ة   )105( أص�ل  م�ن 

وأصب�ح  الس�وق،  يف  مدرج�ة 

ع�دد ال�رشكات املوقوفة بقرار 

م�ن هيئ�ة األوراق املالية لعدم 

التزامه�ا بتعليم�ات اإلفص�اح 

املايل )33( رشكة.

وبلغ عدد األس�هم املشرتاة من 

املس�تثمرين غ�ري العراقين يف 

الس�وق )165( ملي�ون س�هم 

بقيم�ة بلغ�ت )249( ملي�ون 

دين�ار من خ�الل تنفي�ذ )47( 

خم�س  اس�هم  ع�ىل  صفق�ة 

رشكات.

بينم�ا بلغ عدد األس�هم املباعة 

من املس�تثمرين غري العراقين 

يف الس�وق مليون س�هم بقيمة 

بلغ�ت )854( أل�ف دين�ار من 

خ�الل تنفيذ اربع صفقات عىل 

أسهم رشكتن.

يذك�ر ان س�وق الع�راق ل�أوراق 

املالية قد اس�تخدم أنظمة التداول 

االلكرتون�ي واإلي�داع املركزي منذ 

عام 2009 ويس�عى إلطالق نظام 

التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين, 

وينظ�م خم�س جلس�ات ت�داول 

أس�بوعيا من األح�د إىل الخميس, 

ومدرج فيه 105 رشكة مس�اهمة 

عراقي�ة تمثل قطاع�ات املصارف 

واالتص�االت والصناع�ة والزراعة 

امل�ايل  واالس�تثمار  والتأم�ن 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النفط، امس االثنن، ان العراق وقع عقداً 
م�ع رشكة نفط روس�ية للرقعة 12 ب�ن محافظتي 

النجف االرشف واملثنى.
وأك�د وزي�ر النف�ط، إحس�ان عب�د الجبار، بحس�ب 
ال�وزارة  بي�ان تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة من�ه: ان 
ماضي�ة يف تنفيذ خططها لالس�تثمار األمث�ل للثروة 
الهيدروكاربونية من أجل تعظيم االحتياطي النفطي 

وتطويره”.
وق�ال وكي�ل ال�وزارة لش�ؤون االس�تخراج، كري�م 
حطاب: ان “أهداف توقيع العقد تأتي إلعداد الدراسة 
التفصيلية للبني�ة الجيولوجية بهدف تحديد الصورة 
الرتكيبية للرقعة االستكش�افية )12( وتقدير املوارد 
الهيدروكاربونية وإعداد أهداف الحفر االستكشايف”. 
مش�رياً اىل أن “االستكش�افات واملس�وحات الزلزالية 
التي تقيمها الوزارة تأتي ضمن خطط الوزارة لزيادة 
االحتياطات النفطية وزيادة اإلنتاج من النفط والغاز 

، فضالً عن توفري فرص عمل ألبناء املحافظتن”.
وقال مدير عام رشكة االستكشافات النفطية، نشوان 

محمد نوري: ان “الرشكة خصصت فرقتن زلزاليتن 
لتنفي�ذ عملي�ة املس�ح الزل�زايل يف محافظت�ي املثنى 
والنجف إلعداد الدراسة التفصيلية للبنية الجيولوجية 
وتحديد الصورة الرتكيبية لحقل )السلمان(”. مشرياً 

اىل ان “الرشك�ة بكاف�ة إمكاناتها البرشي�ة والفنية 
وخرباتها س�تميض قدم�ًا يف عمليات املس�ح الزلزايل 
لدعم االقتصاد الوطني وزيادة االحتياطي من النفط 

والغاز”.

من جهته، ق�ال وكيل الوزارة، حامد يونس الزوبعي، 
يف ترصي�ح صحفي: ان “الوزارة تعمل ضمن خطتها 
للتوس�ع بإنش�اء املص�ايف عن طري�ق االس�تثمار”، 
مؤكدا ان “العمل يس�ري بخط�ى حثيثة مع الرشكات 
االستثمارية لخلق موازنة تلبي حاجة املستثمر والبلد 

من املنتجات النفطية”.
واض�اف الزوبع�ي ان “الوزارة لديها حاليا مش�اريع 
لبن�اء عدد من املصايف س�تنفذ عن طريق االس�تثمار 
وكرك�وك  وميس�ان  والك�وت  والنارصي�ة  كالف�او 
وحديث�ة”، منوها ب�أن “انجازها اعتم�د وفق خطة 
مع�دة لغاية العام 2030 يت�م تنفيذها بالتدريج عند 
استكمال الرشكات املستثمرة اس�تعداداتها ليتسنى 

بعدها توقيع العقود”.
وكش�ف الزوبع�ي عن “معوق�ات لدى املس�تثمرين 
تخ�ص التمويل الس�يما م�ع األوض�اع االقتصادية 
الصعب�ة الت�ي يش�هدها العال�م بأرسه، وه�ي التي 
تؤخره�م للدخ�ول بهك�ذا مش�اريع”، موضح�ا ان 
“الوزارة تحاول تس�هيل متطلبات املستثمرين للبدء 

بإنشاء هذه املصايف”. 

النزاهة الربملانية: شبهات فساد وراء فرق سعر بيع الدوالر من قبل البنك املركزي

سيمنس: ماضون خبارطة الطريق املتفق عليها مع احلكومة العراقية السابقة 

اقتصادي: اإليرادات غري النفطية كافية اخنفاض تداوالت سوق العراق لألوراق املالية
لتجاوز العجز املالي 

الكشف عن حاالت اختالس بعالج كورونا يف 
مستشفى البصرة

النفط ختطط إلنشاء مصاٍف نفطية جديدة عن طريق االستثمار

بغداد/ نينا:
 بحث محافظ البنك املركزي العراقي 
مصطف�ى غال�ب مخيف مع س�فري 
الجزائ�ر يف الع�راق عب�د الق�ادر بن 
يف  وامل�رصيف  امل�ايل  الوض�ع  ش�اعة 

البلدين .
مخي�ف  ان   “ للبن�ك  بي�ان  وذك�ر 
اس�تقبل الس�فري الجزائري ، وجرى 
العالقاِت  اس�تعراض  اللق�اِء  خ�الَل 

التاريخي�ة ب�ن البلدي�ن الش�قيقن 
وس�بل تطويرِها، فضال عن مناقشِة 
الوض�ع امل�ايل وامل�رصيف يف البلدي�ن 
وأهِم تحدي�اِت املرحلِة املقبلة ما بعد 

كورونا”.
م�ن جانب�ه اكد الس�فري دع�َم بالِده 
العالق�اِت  تعزي�ز  واهمي�ة  للع�راق 
والعمَل املشرتك بن البلدين بما يخدم 

تطلعات شعبيهما.

بغداد/ الزوراء:

كش�فت اللجنة املالية النيابية، امس 

االثنن، ع�ن الفرتة الزمني�ة الالزمة 

إلقرار املوازنة االتحادية للعام 2021 

يف مجلس النواب.

وق�ال عض�و اللجنة، جم�ال كوجر، 

يف ترصي�ح صحف�ي: ان “الحكومة 

االتحادية تأخرت يف إرس�ال مرشوع 

مجل�س  اىل   2021 الع�ام  موازن�ة 

النواب، واعتقد ان املجلس س�يرسع 

يف اقرار املوازنة الن تأخريها س�يؤثر 

ع�ىل رصف رواتب املوظفن للش�هر 

االول من العام املقبل”.

وأش�ار اىل ان “إق�رار املوازن�ة داخل 

مجلس النواب س�يعتمد ع�ىل املبالغ 

ال�واردة فيها واملصاريف التش�غيلية 

والواردات وبعض االمور األخرى، وال 

اعتق�د ان املوازنة س�تتأخر كثرياً يف 

مجلس النواب”.

وشدد كوجر “عىل ان مجلس النواب 

س�يقر املوازنة خالل فرتة ش�هر من 

تاريخ وصولها اىل املجلس”.

مصطف�ى  ال�وزراء،  رئي�س  وكان 

الكاظم�ي، وج�ه بإرس�ال مرشوع 

قانون املوازنة املالية االتحادية للعام 

2021 ف�ورا إىل األمانة العامة ملجلس 

ال�وزراء لغرض تدقيقه�ا، ومن اجل 

التصويت عليها يف جلسته االعتيادية 

املقبل�ة ملجل�س ال�وزراء االتح�ادي 

املقرر عقدها غداً الثالثاء.

بغداد/ الزوراء:
ش�دد النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح، 
فاضل جابر، عىل رضورة اس�تغالل 
رصده�ا  الت�ي  لالم�وال  الحكوم�ة 
الع�راق لتنفي�ذ االتفاقي�ة الصينية، 
من اجل تنفيذ عدة مش�اريع مهمة 

يحتاجها البلد.
وقال الفتالوي يف ترصيح صحفي: ان 
“ العراق لديه اتفاقية مهمة وتعاون 
اس�رتاتيجي م�ع الجان�ب الصين�ي 
يجب ان يس�تثمر بالشكل األمثل من 
اجل اعمار البلد وتطوير بناه التحتية 

وانشاء املشاريع املنتجة”.

وأض�اف ان “ما يصل اىل مليار دوالر 
تم رصده لتنفيذ املش�اريع الصينية 
يف الع�راق، وبالت�ايل ف�أن الحكومة 
يجب ان تستثمر هذا املبلغ لتنفيذ ما 

يحتاجه البلد”.
وش�دد ع�ىل رضورة “ع�دم ذه�اب 
الحكومة نحو دول أخرى اقل ش�أناً 
من الصن من اجل تنفيذ املش�اريع 
ان  للع�راق، يف ح�ن  اإلس�رتاتيجية 
هن�اك أم�واال يف الصن�دوق العراقي 
الصين�ي يجب اس�تغاللها بالش�كل 
الصحيح م�ن اجل احي�اء االتفاقية 

بالشكل الصحيح”. 

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن البنك املرك�زي العراقي، أمس االثنن، عن بيعه أكث�ر من 177 مليون دوالر، 
وبمش�اركة 36 مرصفا.وبلغ�ت مبيعات البنك، يوم أم�س، 177 مليونا وأكثر من 

490 ألف دوالر غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ 1190 دينار لكل دوالر.
وكان�ت مبيعات البنك لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل ش�كل ح�واالت واعتمادات، 
والت�ي غطاه�ا البنك بالكامل بس�عر رصف بلغ 1190 دينار ل�كل دوالر واحد، قد 
بلغت أكثر من 160 مليون دوالر. أما إجمايل البيع النقدي فكان أكثر من 17 مليون 
دوالر. فيم�ا بلغت إجمايل املبيع�ات الكلية 177.490.000.فيم�ا لم تتقدم أي من 

املصارف ال�بالغة 36 مرصفا املشاركة يف مزاد العملة بأي عروض لبيع الدوالر.

بغداد/ الزوراء:
انتقد مس�ؤول محي يف محافظة كربالء املقدس�ة، امس االثن�ن، قيام وزارة 
الزراعة بتقليص املس�احات املخصصة لزراعة املحاصيل الش�توية اىل نس�بة 

كبرية، يف وقت تتعاىل املطالب بزيادة املساحات وليس تقليصها.
وق�ال قائممق�ام قض�اء الهندية، منتظر الش�افعي، يف ترصي�ح صحفي: إن 
“وزارة الزراعة، ويف مخالفة رصيحة لورقة اإلصالح الحكومي، قامت بتقليص 
املساحات املخصصة لزراعة املحاصيل ضمن الخطة الزراعية الشتوية ملوسم 
ه�ذا العام، يف وقت تتع�اىل املطالب لدعم القطاع الزراعي وتش�جيعه من أجل 

توفري فرص عمل جديدة واالعتماد عىل اإلنتاج املحي”.
وأضاف الش�افعي أن “حكومة قضاء الهندية والجمعيات الفالحية يف القضاء 
طالبت بزيادة الخطة الزراعية الش�توية، باإلضافة اىل املطالبة باملس�تحقات 
املالي�ة املتأخرة ملحاصي�ل الحنطة والذرة الصفراء، بيد ان اس�تقبال الطلبات 
جاء عكسيا حيث قلصت املساحات وسط األزمة املالية التي تعصف بالبالد”. 



بغداد/ الزوراء

النائب  الكعبي  كريم  حسن  استغرب 

االول لرئيس مجلس النواب امس االثنني 

قيام الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي 

النقل  مهمة  تسهيل  بعدم  القدم  لكرة 

العراقي  الدوري  ملباريات  التلفزيوني 

 ، العراقية  الرياضية  قناة  عىل  املمتاز 

بث  رضورة  عىل  االتفاق  من  بالرغم 

املباريات عىل قناة الرياضية » حرصا »  

والذي جرى مؤخرا عقب االجتماع الذي 

عقد بني السادة رئيس الوزراء والنائب 

ورئيس  النواب  مجلس  لرئيس  االول 

لجنة الشباب والرياضة ووزير الشباب 

االعالم  شبكة  ورئيس  والرياضة 

العراقي ، منوها ان » الرياضية » تمثل 

يف  كبرية  اهمية  وهناك  الوطن  قناة 

نقلها ملباريات الدوري يف ظل استمرار 

الرياضية  للجماهري  الصحي  الحظر 

الكريمة بسبب جائحة كورونا.

التطبيعية  الهيئة  الكعبي رغبة  وانتقد 

اىل  املباريات  بث  نقل  بإعطاء  لالتحاد 

املالية  العائدات  لتحقيق  رشكة خاصة 

، بعيدا عن التفكري باملصالح املشرتكة 

الذي يطمح  والهدف  الغاية  اىل  والنظر 

االرتقاء  وهو  عراقي  ريايض  كل  اليه 

ملحبي  والسماح  املمتاز  بالدوري 

قناة  عىل  املباريات  بمشاهدة  الرياضة 

بالهيئة  االجدر  من  كان  التي  الوطن 

دعمها  االخرى  باملؤسسات  اسوة  و 

سيما ، وانها حاليا يف حلة جديدة ربما 

بالنسبة  التلفزيوني  النقل  تضاهي 

للكثري من القنوات العربية واملحلية .

 ، البيان  ختام  يف  االول  النائب  ودعا 

قرارها  مراجعة  اىل  التطبيعية  الهيئة 

شبكة  مع  االشكاالت  كافة  وحلحلة 

آنف  املوضوع  وان  خصوصا  االعالم 

التي  للهيئة  االوىل  التجربة  يعد  الذكر 

إدارة  عىل  قدرتها  عدم  لألسف  اثبتت 

امللفات الرئيسية ومنها ملف املنتخبات 

ذاته  الوقت  يف  مستنكرا   ، وغريها 

من  ألكثر  الهيئة  عمل  تمديد  استمرار 

 « » محددة  ان وظيفتها  اشهر رغم   9

بأرسع  االنتخابات  اجراء  عليها  وكان 

وقت ممكن يف ظل العراق الديمقراطي 

الجديد.

ودخل النقل التلفزيوني يف أزمة جديدة، 

الناقل  االضواء  رشكة  مطالب  بسبب 

الحرصي ملباريات الدوري املمتاز بكرة 

القدم.

وقال إن “الهيئة تطبيعية التحاد الكرة 

طالبت  االضواء  رشكة  خالل  ومن 

بمبلغ 22 ألف دوالر للسماح للرياضية 

املباراة  بث  حقوق  بنقل  العراقية 

الواحدة”.

واوضح ان “القناة العراقية هي القناة 

الحقوق  لرشاء  تقدمت  التي  الوحيدة 

الرشكة  قبل  من  السعر  رفع  بعد  لكن 

اكثر  القناة قررت عدم رشاء عدد  فإن 

من املباريات بسبب املبالغة بالسعر”.

املمتاز،  الدوري  نقل  أزمة  ان  يذكر 

مما  موسم  كل  يف  السطح  عىل  تطفو 

يتسبب بحرمان الجمهور العراقي من 

املشاهدة عدد كبري من املباريات.

بغداد/ الزوراء 
الخاصة  الطبية  الفحوصات  أثبتت 
حارس  اكتساب  عن  كورونا  بفريوس 
حسن  جالل  الوطني  منتخبنا  مرمى 
التش  السلوفيني  املساعد  واملدرب 

الشفاء التام من الفريوس. 
جرت  التي  املسحة،  نتائج  وجاءْت 
ما  »سلبية«،  االمارات،  يف  االثنني  امس 
الفريوس،  من  التام  شفاءهما  يعني 
بعد خضوعهما للحجر الصحي يف دولة 

وخضوعهما  املتحدة،  العربية  االمارات 
املعتمد  الصحي  والربوتوكول  للعالج 

هناك. 
حسن  جالل  الحارس  أن  إىل  يشاُر 
واملدرب املساعد ملنتخبنا الوطني التش، 
كورونا  بفريوس  لإلصابة  تعرضا  قد 
قبل مباراة منتخبنا الوطني الودية أمام 
الشهر  من  عرش  بالسابع  اوزبكستان 
منتخبنا  بفوز  انتهت  والتي  الجاري 

الوطني بهدفني لهدف.

بغداد/ متابعة الزوراء
عقدت اللجنة النسوية يف الهيأة التطبيعية، برئاسة الدكتورة أزهار محمد، امس 
الدوري االسباني، وذلك للتباحث يف  النسوية لرابطة  اللجنة  االثنني اجتماعاً مع 

األمور والقضايا التي تسهم يف االرتقاء بواقع الكرة النسوية.
وقالْت رئيسة اللجنة، الدكتورة أزهار محمد: انه تم االتفاق، يف االجتماع، عىل فتح 
إقامة  بشأن  الرياضية،  للرتبية  العامة  الدائرة  الرتبية/  وزارة  مع  التعاون  آفاق 
األنشطة والبطوالت الخاصة لكرة القدم )الصاالت واملكشوفة(، ابتداًء من رياض 

األطفال وصوال لجميع املراحل الدراسية. 
القاعدة  توسيع  رضورة  عىل  االجتماع،  يف  النسوية،  اللجنة  حرصت  وأضافت:   
ونرش لعبة كرة القدم النسوية يف املدارس والرتبيات يف املحافظات كافة، عىل أمل 
مستقبٍل  ورسم  اإلبداع،  عىل  القدرة  لديهن  الالئي  املوهوبات  الالعبات  اكتشاف 

زاهر لهن مع املنتخبات الوطنية.

احلارس جالل حسن ينتصر على 
فايروس كورونا 

اللجنة النسوية تعقد اجتماًعا مع 
رابطة الدوري اإلسباني  

بغداد/ متابعة الزوراء

احتفالية  املكسيك  مونديال  نجوم  نظم 

بذكرى مرور ٣٥ عاما عىل تأهل املنتخب 

الوطني لنهائيات كأس العالم يف املكسيك 

عام ١9٨٦ يف ملتقى بن رضا علوان.

وحرض االحتفالية عدد من نجوم منتخبنا 

كوركيس  باسل  املونديال  يف  املشارك 

حميد  ورحيم  عىل  وجمال  عريبي  غانم 

وإسماعيل محمد وكريم عالوي وشاكر 

استذكر  حيث  صدام،  وكريم  محمود 

الذين رحلوا من جيل  النجوم  املحتفلون 

املونديال ، وهم ناطق هاشم وعىل حسني 

وأحمد رايض وناظم شاكر بقراءة سورة 

الفاتحة.

بغداد/ متابعة الزوراء

أعرب أمني رس نادي الحدود العراقي، حازم تيموز، عن امتعاضه الشديد من الطريقة 

التي يدار بها الدوري املمتاز، من قبل لجنة املسابقات يف الهيئة التطبيعية.

بدء  منذ  للمسابقات،  واضحة  إسرتاتيجية عمل  »نستغرب عدم وجود  تيموز،  وقال 

الدوري إىل اآلن، والدليل مواعيد إقامة املباريات املثرية للجدل، التي لم تراِع مباريات 

الجولة التي تسبقها، وال عملية االستشفاء التي يحتاجها الالعبون«.

وأضاف: »فوجئنا بتحديد مباراتنا املقبلة أمام أمانة بغداد، يوم غد األربعاء رغم أن 

الفريقني لعبا مباراتهما السابقة يوم السبت املايض لنبلغ بأن موعد املباراة بعد ثالثة 

أيام فقط«.

وتابع: »الحال ينطبق أيضا عىل فريق نفط ميسان، كمثال آخر عىل عمل املسابقات 

امليلء بالتخبط، حيث أن الفريق امليساني لعب مباراته يوم السبت يف بغداد، ليواجه 

امليناء يوم غد األربعاء وفقا للجدول املعلن«.

وطاب تيموز اللجنة التطبيعية برضورة إقالة لجنة املسابقات، واالستعانة بشخصيات 

قادرة عىل قيادتها »قبل أن تستمر بعملها الضعيف، الذي سيتسبب بال شك يف فشل 

الدوري املمتاز وبقية املسابقات«، عىل حد قوله.

بغداد/ متابعة الزوراء
عىل  الفوز  أن  طالب،  وسام  بغداد  ألمانة  املساعد  املدرب  أكد 

القوة الجوية ال يعني أكثر من ٣ نقاط يف الدوري.
نقاط   ٣ أضافت  الصعبة  الجوية  القوة  مواجهة  طالب  وقال 
الروح  وارتفاع  الفوز  هذا  الستثمار  بحاجة  ونحن  لرصيدنا، 

املعنوية لتحقيق نتائج طيبة أخرى«.
وأوضح »الفريق بارش تدريباته اليومية تحضريا ملباراة الحدود 

يف  موقعنا  لتعزيز  كبرية  وفرصتنا  ملعبنا،  يف  األربعاء  غد  يوم 
الئحة الرتتيب بعد أن وضعتنا القرعة يف بداية نارية«.

اإليجابية  النتائج  مواصلة  عىل  عازم  الفريق  أن  إىل  وأشار 
وتعويض النقاط التي ضاعت من املواجهات األوىل، واستعادة 

التوازن.
يشار إىل أن أمانة بغداد يحتل املركز ١4 برصيد ست نقاط من 

املواجهات الخمس املاضية.

بغداد/ متابعة الزوراء
نجح نادي دوكان يف حجز مركزه ضمن 

اندية الدوري املمتاز بكرة الطائرة.
الفوز  تحقيق  دوكان،  نادي  واستطاع 
عىل نادي ربيعة بثالثة أشواط لاليشء يف 
للكرة  األوىل  الدرجة  دوري  نهائي  نصف 

الطائرة.
يتمثل  الطائرة،  اتحاد  نظام  ان  يذكر 
اىل  التأهييل  الدور  من  فريقني  بتأهل 

الدوري املمتاز.
الدوري  الطائرة قرعة  اتحاد  وسيسحب 
املحطة  قاعة  عىل  الثالثاء  اليوم  املمتاز 

يف بغداد
البطاقة  حديثة  نادي  فريق  وخطف 
العراقي  للدوري  الثانية  التأهيلية 
املمتاز بالكرة الطائرة عىل حساب نادي 

املدينة.
وحقق نادي حديثة الفوز بثالثة اشواط 

اندية  دوري  نهائي  نصف  يف  رد  دون 
الدرجة االوىل بالكرة الطائرة .

فريق  تأهل  لقد  حنتوش  صبيح  وقال 
اول  كان  الذي  دوكان  جانب  اىل  حديثة 

املتأهلني عىل حساب نادي ربيعة .
وحديثة  دوكان  ناديي  ان  واضاف 
استحقا التأهل واللعب يف الدوري املمتاز 
ملا قدموه من مستوى متميز خالل كل 

املباريات التأهيلية التي خاضوها.

بغداد/ متابعة الزوراء
لالعبني  البدني  الوضع  من  قلقه  عن  منري  قيص  الديوانية  مدرب  عرب 
الجولة  النفط، ضمن منافسات  أمام فريق  الثالثاء  اليوم  قبل مواجهة 
السادسة من الدوري، عىل ملعب الكرخ.وقال منري« الديوانية لم يحصل 
عىل مدة كافية الستشفاء لالعبني وإعادة ترتيب األوراق، فريقنا لعب 
آخر مباراة يف الجولة الخامسة، وسيخوض أول لقاء يف السادسة.وبني 
أن »عدم املساواة يف وقت الراحة بدأ يؤثر عىل نتائج األندية، ويجب أن 
تكون هناك معايري عادلة دون أن تكون مربرات تقديم املباريات معلقة 
عىل شماعة الضغط الحاصل عىل بعض املالعب«.وأشار إىل أن »الديوانية 
يف  يوم  استهالك  عن  فضال  األمطار،  بسبب  ليوم  التدريبات  عن  توقف 
البدنية  الجاهزية  الستعادة  كايف  غري  وهذا  واحدا،  يوما  وتدرب  السفر 
للفريق، فاملباراة ال تخلو من الصعوبة لكن نراهن عىل معرفتنا لطريقة 
لعب النفط، ونتمنى أن نوفق يف تحقيق نتيجة جيدة«.يشار إىل أن العب 
الديوانية املحرتف األرجنتيني ماكيس سيغيب عن مواجهة النفط اليوم.

بغداد/ متابعة الزوراء
الوطني  املنتخب  مدرب  قرر 
رسيتشكو  القدم  بكرة 
العراق  اىل  املجيء  كاتانيتش، 
الدوري  مباريات  ملتابعة 

املمتاز.
للمنتخب  االداري  املدير  وقال 
إن  كوركيس   باسل  الوطني 
الوطني  املنتخب  “مدرب 
سيصل  كاتاتيتش  سرتيشكو 
العراق  إىل  املقبلة  االيام  خالل 
الكرة  دوري  مباريات  ملتابعة 

املمتاز”.
سيبدأ  “كاتانيتش  ان  واوضح 
من  املباريات  يف  بالتواجد 
أجل  من  السادسة  الجولة 
وتسجيل  الالعبني  متابعة 
األسماء املميزة يف مفكرته قبل 
اإلمارات  بطولة  يف  املشاركة 

الرباعية مطلع العام املقبل”.
يف  تواجد  كاتانيتش  ان  يذكر 
بالدوري  املباريات  من  عدد 
االفضل  اختبار  لغرض  املمتاز 

وضمه لقائمته.

الكعيب: التطبيعية اثبتت عدم قدرتها على ادارة امللفات الرياضية املهمة
على خلفية ازمة نقل مباريات الدوري

احتفالية رياضية لنجوم مونديال املكسيك يف ذكرى التأهل قصي منري: الديوانية األكثر 
إجهادا يف اجلولة السادسة

كاتانيتش يف العراق ملتابعة 
مباريات الدوري املمتاز

ادارة نادي احلدود تطالب بإقالة 
جلنة املسابقات

وسام طالب: نتطلع للبناء على نقاط القوة اجلوية

دوكان أول املتأهلني لدوري الطائرة املمتاز

6الرياضيالرياضي استبعاد همام طارق من قائمة 
االمساعيلي للموسم اجلديد

بغداد/ متابعة الزوراء
استبعد الجهاز الفني لفريق اإلسماعييل بقيادة الربازييل هريون ريكاردو الالعب العراقي همام 

طارق من القائمة األوىل للموسم الجديد.
وكان همام طارق منتصف الشهر الجاري أن إدارة اإلسماعييل ترغب يف فسخ عقده ألسباب 

مالية.
وخرج أيضا من قائمة الفريق كال من محمد حمدي زكي الذي رحل إىل املقاولون ومحمد مجدي 
الجمل الذي رحل للبنك األهيل ووليد عطية وأسامة إبراهيم ومحمد يوسف كماتشو والحارس 

محمود عبد املنصف.

أصفر وأمحر
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تع�ادل فري�ق هوفنهايم أم�ام مضيف�ه ماينز به�دف ملثله يف 
املب�اراة الت�ي جمعتهم�ا ضمن الجول�ة 9 من ال�دوري األملاني 
“بوندسليجا”. وعىل ملعب )أوبيل أرينا(، افتتح أصحاب األرض 
التس�جيل عن طري�ق الالعب روبن كوايس�ون يف الدقيقة .)33( 
ويف الدقيق�ة )62( نجح الالعب إيالس بيبو يف إدراك هدف التعادل 
للضي�وف. وش�هدت الدقيق�ة )80( حالة طرد لالع�ب هوفنهايم، 
ديني�س جيجر، بع�د حصوله عىل بطاق�ة حمراء مب�ارشة. وبهذه 
النتيج�ة، رفع هوفنهايم رصيده إىل 9 نق�اط يف املركز 12، وماينتس 
إىل 5 نق�اط يف املرك�ز 16. وأوقف هريتا برلني سلس�لة انتصارات 
مضيف�ه بايرليفرك�وزن، الت�ي اس�تمرت ط�وال املراحل 
الخمس األخرية من بطولة الدوري األملاني، وحرمه 
م�ن التق�دم إىل وصاف�ة الرتتي�ب، بعدما 
تعادل معه ب�دون أهداف يف املرحلة 
التاس�عة للمس�ابقة. وأصب�ح 
ليفرك�وزن يف املرك�ز الثالث 
برتتي�ب املس�ابقة برصيد 

19 نقط�ة، بفارق ثالث نقاط خلف باي�رن ميونيخ )املتصدر(، ونقطة 
واحدة خلف اليبزيج، صاحب املركز الثاني.يف املقابل، ارتفع رصيد هريتا 
برلني إىل 8 نقاط يف املركز 13. وعجز الفريقان عن هز الشباك عىل مدار 
شوطي املباراة، بعدما تس�ابق العبوهما يف إضاعة جميع الفرص التي 

سنحت لهم، ليكتفي كل فريق بالحصول عىل نقطة.

قال أويل جونار سولس�كاير مدرب مانشس�رت يونايت�د، إنه ال يدري 
م�ا إذا كان دافيد دي خيا س�يتعاىف يف الوقت املناس�ب قبل مواجهة 
باري�س س�ان جريم�ان يف دوري أبط�ال أوروبا غ�دا األربعاء، عقب 

إصابة الحارس اإلسباني يف الركبة.
وأصيب دي خيا بعد اصطدام ركبته بالقائم أثناء محاولته الفاش�لة 
إلنقاذ تسديدة جيمس وارد براوس العب وسط ساوثهامبتون، التي 
س�كنت الشباك، واس�تبدل بني ش�وطي املباراة التي فاز بها يونايتد 
3 - 2. وأبلغ سولشار سكاي سبورتس: “سنجري تقييما لحالة دي 
خيا. أتمنى أن يكون عىل ما يرام قبل مباراة غدا األربعاء لكني لست 

متأكدا”.
واس�تبدل دي خي�ا بالحارس الثان�ي دين هندرس�ون الذي لم 
يحصل سوى عىل فرص قليلة منذ عودته من إعارة إىل شيفيلد 

يونايتد.
وأك�د سولس�كاير: “دي�ن لع�ب جيدا، إن�ه ح�ارس اعتاد عىل 

الصوت العايل، يرغب يف تنظيم الفريق، لم يكن بحاجة للتصدي 
لكرات خطرية لكننا كنا يف أيد أمينة”.

ويتصدر يونايتد املجموعة الثامنة يف دوري أبطال أوروبا برصيد 
تسع نقاط من أربع مباريات.

واصل فريق أرس�نال تخبط�ه وانقاد لخس�ارة جديدة جاءت 
ه�ذه املرة أمام ضيف�ه وولفرهامبتون بهدف�ني مقابل هدف 
ضم�ن املرحل�ة الع�ارشة م�ن ال�دوري اإلنكلي�زي املمت�از.

وافتت�ح التس�جيل بي�درو نيتو أح�د أفض�ل العبي املب�اراة، 
لوولفرهامبتون يف الدقيقة 22 قبل أن يتعادل املدافع الربازييل 
غابرييل للمدفعجية يف الدقيقة 30، وقبل نهاية الوقت األصيل 
من الشوط األول بث�الث دقائق أضاف دانييل بودينيس الهدف 
الثان�ي للذئاب. وحاول رجال املدرب اإلس�باني الشاب ميكيل 
أرتيت�ا تعدي�ل النتيجة يف الشوط الثاني إال أنه�م فشلوا تماماً 
يف إح�داث أي هجم�ة خطرة عىل مرمى الضي�وف، ووضح أن 
الفري�ق اللندني بحاجة لكثري م�ن العمل والدعم حتى يتمكن 
عىل األقل من املنافس�ة عىل أحد املقاع�د األوروبية، خاصة يف 
ظ�ل غياب قائ�د وصانع ألع�اب حقيقي يف وس�ط امللعب، أو 
غياب أي فاعلية وخطورة هجومية خاصة من هداف الفريق 
وقائ�ده الغابوني بي�ري إيمريي�ك أوباميانغ البعي�د تماماً عن 
مس�تواه وتحديداً منذ تجديد تعاقده مع الفريق. عىل الجانب 
اآلخر أدى وولفرهامبتون فريق املدرب الربتغايل نونو س�انتو 
مباراة كبرية عىل الصعيدي�ن الدفاعي والهجومي، وتميز أداء 
الفريق بالدفاع املنظم يف وسط امللعب األمر الذي أبطل فاعلية 
وخطورة العبي األرس�نال تماماً ويف مقدمتهم ثالثي الوس�ط 
الهجوم�ي بوكاي�ا س�اكا وجوزيف ويل�وك إضاف�ة إىل العب 
تشيليس الس�ابق الربازييل ويليان. وخ�ر وولفرهامبتون يف 
الشوط األول جهود مهاجمه املكسيكي الدويل راؤول خيمينيز 
ال�ذي تع�رض إلصاب�ة مروّع�ة يف ال�رأس ُنقل ع�ى اثرها اىل 

املستشفى بعد اصطدام قوي مع مدافع النادي 
اللندني الربازييل دافيد لويز الذي أكمل اللقاء 

مضم�د الرأس حتى االس�رتاحة، اس�تغرق 
رعاي�ة طبي�ة قراب�ة الع�ر دقائق عىل 
ارض امللع�ب حيث نزف الدم�اء واحتاج 

لالوكس�يجني قبل ان يخرج يف الدقيقة 
15. وأش�ارت شبكة سكاي سبورتس 
املس�تشفى  يف  يق�ظ  املكس�يكي  ان 
ويتج�اوب م�ع العالج، م�ا يضع يف 
الواجه�ة مجدًدا االص�وات املطالبة 
مؤخ�رًا بالس�ماح بالتبديالت عند 
حدوث ارتجاج دماغي بعد ارتفاع 
املخ�اوف م�ن إصاب�ات الدم�اغ 

الناجم�ة ع�ن ممارس�ة اللعبة 
والت�ي عانى منه�ا العديد من 

اضاف�ة  املعتزل�ني  الالعب�ني 
ن اىل معاناته�م م�ن الخ�رف،  كا

يونايتد آخرهم أسطورة مانشسرت 
تشارلت�ون. ف�ع بوب�ي  ر و
رصيده  وولفرهامبتون 

نقط�ة   17 إىل  املرك�ز بذل�ك  يف 
أن  بع�د  حق�ق ف�وزه الس�ادس 

مقاب�ل  ل�ني الخام�س  د تعا
فيم�ا  هزائ�م،  أرسنال و3  واصل 
رصيده عند 13 تراجع�ه إذ تجم�د 
الراب�ع نقط�ة وأصبح يف  املرك�ز 

أن  بع�د  الفري�ق ع�ر  تلق�ى 
ته  ر الخامس�ة مقاب�ل 4 خس�ا

ت  ا ر نتص�ا وحيد.علم�اً ا وتع�ادل 
ع�ىل أن ه�ذه هي  الثالث�ة  املب�اراة 
يفشل فيها فريق شمال الت�وايل التي 
يف  تحقي�ق الف�وز، تحديداً لن�دن 
أن  مانشس�رت من�ذ  ع�ىل  ف�از 
يت�د  نا ع�ىل ملعب�ه به�دف يو
يف  األسبوع السابع.نظيف 

لع�ب ش�توتجارت بانضب�اط وبراع�ة أم�ام 
بايرن ميونيخ الس�بت امل�ايض وتقدم بهدف 
والح�ت له العديد من الف�رص لكن يف النهاية 

خر بنتيجة )3 - 1(. 
ويواج�ه بايرن ميونيخ بط�ل الدوري األملاني 
ومتص�در املوس�م الح�ايل أجن�دة مزدحم�ة 
باملباري�ات س�واء يف البوندس�ليجا أو دوري 
أبط�ال أوروبا، نتيجة اس�تمرار أزمة فريوس 
كورون�ا املس�تجد، لكنه ال زال يع�رف كيفية 
البقاء يف القمة. وقال هانز فليك مدرب بايرن 
ميونيخ: “جميعنا ندرك أن كرة القدم ليس�ت 
سهلة يف الوقت الراهن لكننا نحقق النتائج”.

وخر الن�ادي البافاري م�رة واحدة فقط يف 
البوندسليجا، كما تعادل مرتني، لكنه يتصدر 
ال�دوري املح�يل وش�ق طريق�ه ل�دور ال�16 
األوروبي.ويس�تأنف بايرن حمل�ة الدفاع عن 
لقب دوري األبطال بمالق�اة مضيفه اتلتيكو 
مدري�د اإلس�باني، الي�وم الثالث�اء، قب�ل أن 
يستضيف اليبزيج الوصيف، الذي يتأخر عنه 
بف�ارق نقطتني فقط يف مواجه�ة تجمع بني 

املتصدر والوصيف يوم السبت املقبل.
وبع�د الف�وز يف وق�ت س�ابق عىل بوروس�يا 
دورتموند الذي س�قط عىل ملعبه أمام كولن 
)1-2(، السبت املايض ليرتاجع للمركز الثالث، 
بفارق 4 نقاط عن الصدارة، فإن بايرن يقف 
عىل أرض صلبة يف س�بيل تقديم موس�م آخر 

ناجح رغم الظروف الصعبة.

وق�ال توماس مولر العب باي�رن: “إذا نظرت 
إىل جدول الرتتيب ف�إن العديد من األندية تود 
لو أنه�ا تعاني من نفس مشاكلنا، األمر ليس 

رائعا لكن علينا تقبله”.
وفش�ل بايرن يف الحفاظ عىل نظافة ش�باكه 
جمي�ع  مس�توى  ع�ىل  مباري�ات   7 خ�الل 
املس�ابقات، األخط�اء تأتي نتيج�ة اإلرهاق، 
وإظه�ار ال�روح القتالي�ة خ�الل املباري�ات 

يستوجب استهالك املزيد من الطاقة.
وق�ال ليون جوريتس�كا العب وس�ط بايرن: 
“االستبس�ال بع�د تلقي هدف أمر يس�تنزف 
الناحيت�ني الذهني�ة والجس�دية، ه�ذا يجعل 
الفوز هو اليشء األكثر أهمية )وليس األداء(”.

وتابع: “لكننا اآلن نرتكب الكثري من األخطاء 
ونسمح للمنافسني بصناعة الفرص”.

وتقدم ش�توتجارت بهدف تانج�وي كوليبايل 
الذي س�جل أول أهدافه بالبوندس�ليجا، لكنه 
أه�در ع�دة فرص�ة ملضاعفة النتيج�ة، وبعد 
رد كينجس�يل كومان وروبرت ليفاندوفسكي 
بهدفني نجح الحارس مانويل نوير يف حرمان 
أصح�اب األرض م�ن إدراك التع�ادل يف أكث�ر 
من مناسبة. وحس�م دوجالس كوستا الفوز 
لبايرن بهدف ثالث سجله يف الدقائق األخرية، 

لكن النتيجة ال تعكس مطلقا سري اللقاء.
م�درب  ماتاراتس�و  بيليجرين�و  وق�ال 
ش�توتجارت: “بعد أن سجلنا هدفا، الحت لنا 
الفرصة ملضاعفة تقدمنا كما الحت لنا فرصا 

يف الشوط الثاني أيضا”.
وأض�اف: “الف�ارق ب�ني الفريق�ني اليوم هو 

الكفاءة يف إنهاء تلك الفرص”.
ديفي�ز  الفونس�و  لجه�ود  باي�رن  ويفتق�د 
وجوش�وا كيميت�ش بس�بب اإلصاب�ة، بينما 
تعرض ج�ريوم بواتين�ج وكورنتني توليس�و 
ولوكاس هريناندي�و وخايف مارتينيز لكدمات 

خالل املباراة.
ومع ضمان ص�دارة املجموع�ة األوىل لدوري 
أبط�ال أوروب�ا، ب�رف النظ�ر ع�ن نتيجة 
املواجهة أمام أتلتيكو مدريد فإن معدل اللياقة 
البدنية للفريق ليس هو مصدر القلق الرئيس 

مقارنة بمدى الجاهزية ملواجهة اليبزج.
وبع�د مالق�اة اليبزي�ج، يلتق�ي باي�رن م�ع 
لوكوموتيف موسكو الرويس ليختتم مشواره 
يف دور املجموع�ات األوروب�ي ث�م يخ�وض 3 
مباريات أخرى بالبوندسليجا قبل فرتة أعياد 
املي�الد، يف الوق�ت الذي تم في�ه تأجيل مباراة 
الفري�ق أمام هولس�تني كيل يف ال�دور الثاني 

لكأس أملانيا إىل كانون الثاني/يناير املقبل.
العطل�ة الشتوي�ة القصرية الت�ي تمتد ل�15 
يوم�ا فقط تعط�ي فرصة متواضع�ة لبايرن 
للتعايف قبل استئناف حملة الدفاع عن األلقاب 
التي توج بها الفريق يف املوس�م املايض. وعلق 
فلي�ك عىل ذلك بالقول: “م�ن يتعامل مع هذا 
األمر بالشكل األمثل س�يحقق النجاح األكرب، 

ونريد أن نكون نحن من يحقق ذلك”.

          

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 

alzawraanews@yahoo.com
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أنباء سارة لتوخيل قبل موقعة 
مانشسرت يونايتد

وفاة السنغالي بابا بوبا ديوب

اعالم الكرتوني نابولي يكتسح روما يف ليلة وداع أسطورته مارادونا

بطل أوروبا يتحدى شبح اإلرهاق قبل منافسيه للحفاظ على القمة

تلق�ى األملاني توم�اس توخيل م�درب باريس س�ان جريمان، 
أنباء س�ارة قبل اللقاء املرتقب ضد مانشس�رت يونايتد، يوم غد 

األربعاء، يف الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا. 
وكشف�ت صحيفة “ليكي�ب” الفرنس�ية، أن توخي�ل بإمكانه 
االعتم�اد ع�ىل الثنائ�ي ماركيني�وس وكيل�ور ناف�اس، أم�ام 

مانشسرت يونايتد بعد تعافيهما من اإلصابة.
وأش�ارت إىل أن هن�اك حالة من التفاؤل بش�أن حالة الالعبني، 
حي�ث تخلص نافاس من آالم الكدمة وماركينيوس من إصابته 

يف الفخذ.
وغاب الثنائ�ي ماركينيوس وكيلور نافاس، عن املباراة األخرية 
يف الدوري الفرنيس ضد بوردو، والتي انتهت بالتعادل .)2/2( 

يف املقابل، لفتت الصحيفة إىل أن الشكوك ال تزال مستمرة حول 
جاهزي�ة الظهري األير ليف�ن كورزاوا، ال�ذي يعاني أيضا من 
إصابة يف الفخذ. وذكرت أنه إذا تعاىف كورزاوا، ستتقلص قائمة 
املصاب�ني يف باريس للثنائي الذي يحت�اج لفرتات طويلة، وهما 

خوان برينات وتيلو كريير.

تويف العب وس�ط منتخب السنغال الس�ابق بابا بوبا ديوب عن 
42 عاماً بعد رصاع طويل مع املرض بحس�ب ما قالت وس�ائل 

إعالم محلية واتحاد غرب أفريقيا لكرة القدم.
واش�تهر ديوب بتس�جيله هدف الفوز للس�نغال أمام فرنس�ا 
حاملة اللقب يف افتتاح كأس العالم 2002 يف كوريا واليابان ما 

أدى لخروج الديوك من الدور األول للمونديال اآلسيوي.
ولعب ديوب مع نادي لنس الفرنيس وأندية فولهام وبورتسموث 

ووست هام يونايتد وبرمنغهام سيتي اإلنكليزية.
وأكد فيكتور سييس، األمني العام لالتحاد السنغايل لكرة القدم، 

وفاة ديوب لوكالة فرانس برس.
يذكر أن ديوب خاض مع الس�نغال 63 مباراة دولية وسّجل 11 

هدفاً.

سولسكاير يشكك يف حلاق دي خيا مبوقعة سان جريمان

ارسنال ينقاد إىل اخلسارة جمدداً ويسقط أمام وولفرهامبتون

هوفنهايم يتعادل مع ماينتس

مفكرة الزوراء

حس�م نابويل ديربي الشم�س ملصلحته، بتغلبه عىل 
ضيف�ه روم�ا بأربعة أهداف نظيف�ة يف ليلة خاصة 
ودع فيها نابويل نجمه السابق األسطورة األرجنتينية 

دييغو أرماندو مارادونا.
يف املرحلة التاس�عة من الدوري، اكتسح نابويل روما 
عىل ملعب س�ان باولو املزمع تغيري اس�مه ليصبح 
ملع�ب دييغ�و مارادون�ا أو س�ان باولو-مارادونا، 
بأهداف لورنتس�و إينسيني )31(، اإلسباني فابيان 
رويز )64(، البلجيكي دريس مرتنس )81(، وماتيو 

بوليتانو )86(.
ورف�ع نابويل رصيده إىل 17 نقطة يف املركز الخامس 
خل�ف يوفنت�وس برصيد النق�اط ذات�ه، فيما فرّط 
فري�ق العاصمة بفرصة االنف�راد بالوصافة يف حال 
ف�وزه ليتجم�د رصي�ده عن�د النقط�ة 17 يف املركز 

السادس.
وب�دأت املب�اراة بدقيقة صم�ت ع�ىل مارادونا، مع 
خ�وض ناب�ويل للمب�اراة بقمي�ص جدي�د مشاب�ه 
للمنتخ�ب األرجنتين�ي تكريماً ل�”الفت�ى الذهبي” 
ال�ذي ف�ارق الحياة األربع�اء املايض ع�ن 60 عاماً.
ورغ�م الدخول الق�وي لروما بتس�ديدة اإلس�باني 
بيدرو رودريغيس من ح�دود املنطقة اعتلت املرمى 
يف الدقيقة الثانية، عاد نابويل ليفرض سيطرته بعد 
الدقيق�ة العارشة التي أوقف فيها الحكم املباراة )يف 

إش�ارة إىل رق�م 10 ال�ذي ارتداه مارادون�ا( وصفق 
الالعبون ملدة دقيقة.

وتحصل مرتنس عىل رضبة حرة مبارشة، انربى لها 
إينس�يني مس�جالً هدف التقدم يف الدقيقة 31 قبل 
أن يتوج�ه إىل مقاعد البدالء ويحم�ل قميص نابويل 

الذي يحمل اسم مارادونا والرقم 10 وقّبله تكريماً.
وقال إنس�يني بعد املباراة: “نهدي النتيجة له ولكل 
املدينة. عشنا أياماً حزينة للغاية. مارادونا بالنسبة 

لنا كان عظيماً”.
ويف الدقيقة 64، س�دد رويز أرضية قوية من خارج 

املنطقة، س�كنت يف الشباك إىل يس�ار الحارس الذي 
لم يحرك س�اكناً.ثم س�جل الفريق الجنوبي الهدف 
الثالث حني تابع مرتنس تسديدة ارتدت من الحارس 
81، قبل أن يضيف بوليتانو هدفاً رابعاً رائعاً بعدما 

اخرتق املدافعني وتخطى الحارس )86(.
ويأمل نابويل أن ينافس عىل اللقب الطامح بتحقيقه 
للمرة الثالثة بعدما قاده مارادونا إىل لقبيه الوحيدين 

يف تاريخه عامي 1987 و1990.
وس�بق لالعبي ناب�ويل أن كرم�وا مارادونا الخميس 
امل�ايض قبل مب�اراة فريقهم م�ع رييك�ا الكرواتي 
)-2صف�ر( يف الدوري األوروب�ي “يوروبا ليغ” عىل 
ملعب “سان باولو”، وذلك من خالل ارتداء القميص 

رقم 10 واسم األسطورة.
ومن�ذ إعالن خ�رب الوف�اة، توافد اآلالف م�ن أنصار 
ناب�ويل باتجاه ملعب “س�ان باولو” الذي س�يطلق 
عليه قريباً اس�م مارادونا كما اق�رتح عمدة املدينة 
األربعاء املايض، يف حني رصح رئيس النادي اوريليو 
دي لورنتي�س: “أعتق�د أنه من املنصف أن نس�مي 
ملعب س�ان باولو باس�مك لكي تبقى معنا”. وترك 
مارادون�ا بصمة ال تمحى يف تاريخ نابويل الذي دافع 
عن ألوانه عىل مدى سبع سنوات بني 1984 و1991، 
وق�اده فيها اىل إحراز اللق�ب املحيل مرتني، وكل من 

كأس االتحاد األوروبي وكأس ايطاليا مرة واحدة.
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واشنطن/ متابعة الزوراء: 
أعلن الفري�ق االنتقايل للرئيس األمريكي املنتخب جو بايدن، 
عن أسماء فريق االتصاالت بالبيت األبيض يف اإلدارة املقبلة.

وق�ال الفريق االنتقايل يف بيان: أعل�ن الرئيس املنتخب بايدن 
ونائب�ة الرئي�س املنتخب�ة كم�اال هاريس عن أعض�اء جدد 
م�ن موظف�ي البي�ت األبيض س�يتولون مناص�ب اتصاالت 
رفيع�ة املس�توى. وم�ن ب�ن الفريق املع�ن حديث�ا قدامى 
العامل�ن يف املج�ال، بما يف ذل�ك مديرة االتصاالت الس�ابقة 
يف إدارة أوبام�ا يف البيت األبيض جن س�اكي، التي س�تعمل 
كس�كرترية صحفية للبيت األبيض يف إدارة بايدن/ هاريس. 
وترشف جن س�اكي حالي�ًا عىل فري�ق العملي�ة االنتقالية 
التابعة لبايدن ولنائبته كاماال هاريس. وشغلت ساكي )41 
عام�ا(، خالل إدارة الرئيس األمريكي الس�ابق باراك أوباما، 
العديد م�ن املناصب العليا، منها مدي�رة االتصاالت يف البيت 
األبيض.كم�ا عملت متحدثة باس�م وزارة الخارجية يف عهد 

وزير الخارجي�ة آنذاك جون كريي، ونائ�ب مدير االتصاالت 
يف البيت األبيض ونائب الس�كرتري الصحف�ي للبيت األبيض 
خ�الل األزم�ة املالي�ة ع�ام 2008.وش�اركت يف 3 حم�الت 
رئاس�ية حيث عملت نائبة للسكرتري الصحفي لحملة جون 
ك�ريي الرئاس�ية يف عام 2004.وش�غلت منصب س�كرترية 

صحفي�ة متنقلة خالل حملة أوباما وباي�دن يف عام 2008، 
وذات املنص�ب يف ع�ام 2012 خالل حملة التجدي�د ألوباما.

قب�ل انضمامه�ا إىل فريق باي�دن وهاريس االنتق�ايل، كانت 
س�اكي نائب الرئيس لالتصاالت واالسرتاتيجية يف »مؤسسة 
كارنيجي للسالم الدويل«، كما كانت تعمل يف شبكة »يس. إن. 
إن«. وعىل الصعيد الشخيص واألكاديمي، تخرجت بس�اكي 
من كلية ويليام وماري وتعيش يف والية فريجينيا مع زوجها 
وطفليها. ويس�عى بايدن ونائبت�ه كاماال هاريس إىل إظهار 
التن�ّوع يف التعيين�ات والرتش�يحات املُعلنة حّت�ى اآلن، قبل 
أداء اليم�ن يف 20 يناير/كانون الثاني املقبل. وقال بايدن يف 
بي�ان »أنا فخور بأن أُق�ّدم اليوم أّول فريق اّتصاالت يف البيت 

األبيض يتكّون بالكامل من النساء«.
الت والخب�ريات« يف مجال االّتصال  وأضاف أّن »ه�ؤالء املؤهَّ
ُيوّفرَن »وجهات نظ�ر متنوّعة لعملهّن« ويتشاركَن االلتزام 

نفسه »بإعادة بناء هذه البالد بشكل أفضل«.
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فرانس برس تطالب الشرطة الفرنسية بفتح تحقيق حول االعتداء

السعودية جهزته بأحدث التقنيات...واستوعب أكثر من 250 إعالميًا

املركز اإلعالمي لـ»قمة العشرين«... أدوات متكينية تتجاوز التغطية االقتصادية
الرياض/ صاحل الزيد:

يصاح�ب القم�م واملؤتم�رات الكربى 
التي تكون غالباً عىل مس�تويات قادة 
دول، والتي تناقش قضايا ذات أهمية 
عالي�ة، تغطيات إعالمي�ة تتواكب مع 
مس�توى الح�دث. ويف الع�ادة أيض�اً 
التق�اء التغطي�ات  أن تك�ون نقط�ة 
اإلعالمية يف املراكز اإلعالمية لها، التي 
تتحول إىل »مطابخ« صحفية ضخمة، 
تبث من خاللها آالف األخبار والتقارير 
الصحافي�ة  والقص�ص  والح�وارات 
بمختلف أش�كالها، س�واًء مكتوبة أو 
مرئية أو مسموعة، فتكشف تفاصيل 
م�ا دار يف ه�ذه املناس�بات، وأبرز ما 

نطق به املسؤولن.
األس�بوع امل�ايض ك�ان خت�ام قم�ة 
»مجموع�ة دول العرشين«، برئاس�ة 
اململكة العربية السعودية، التي عقدت 
ع�رب االتصال املرئي، بس�بب تداعيات 
جائح�ة »كوفي�د - 19«، لك�ن ذلك لم 
يحل دون إنشاء مركز إعالمي لتسهيل 
احتياجات اإلعالمين يف تغطية الحدث 
االقتص�ادي األك�رب، وباألخ�ص، م�ع 

ظروف الجائحة.
والح�ال، أن الس�عودية أع�دت مركزاً 
إعالمياً متمي�زاً لهذه القمة، يف الفرتة 
من 15 إىل 22 نوفمرب )ترشين الثاني( 
 250 م�ن  أكث�ر  اس�توعب  الج�اري، 
إعالميا من مختلف الوسائل اإلعالمية 
من ح�ول العالم، م�ع أن القمة كانت 
تعقد افرتاضياً. ولقد جهز املركز، الذي 
أنشئ يف فن�دق كراون بالزا بالعاصمة 

الرياض، بأحدث التقنيات والتجهيزات 
اإلعالمية لنقل وتغطية انطالق أعمال 
االس�تعدادات  إىل  باإلضاف�ة  القم�ة، 
الصحية، إذ كانت هناك فرق من وزارة 
الصحة للتأكد من س�المة املوقع، من 
ناحية قياس الحرارة وعدد الحارضين 

يف املوقع واإلجراءات الوقائية املتبعة.
من جه�ة ثانية، لم تنح�ر التغطية 
اإلعالمية فق�ط عىل الحضور، بل كان 
هناك موقع إلكرتوني يبث الجلس�ات 
واإلحاط�ات اإلعالمي�ة وم�ا ي�دور يف 
القم�ة، وهو م�ا يمكن تس�ميته بأنه 
مرك�ز إعالمي »افرتايض«، جعلت منه 
الرئاس�ة الس�عودية مرك�زاً إعالمي�اً 

مدمجاً )حضورياً وافرتاضياً(.
ومن ثم، ش�كل املركز اإلعالمي موقعاً 
يجمع اإلعالمين، ويس�هل لهم إنتاج 
موادهم اإلعالمية، بفضل التس�هيالت 
العديدة التي وفرت ملساعدتهم يف ذلك، 
فكان حقاً »مطبخاً صحفياً« ضخماً، 

والقص�ص  الح�وارات  من�ه  تتول�د 
والتقارير الصحفية والتلفزيونية، كما 
تص�در منه أه�م األخب�ار االقتصادية 
التي ترس�م مس�تقبل اقتصاد العالم، 
والحل�ول النوعي�ة للمن�اخ، وغريه�ا 
العديد، كون أنها جمع�ت قادة العالم 
افرتاضي�ًا، بجانب مس�ؤولن ووزراء 
حضوري�اً يف مق�ر املرك�ز. ويف املق�ر 
م�ن  سلس�لة  املرك�ز  نظ�م  نفس�ه، 
املؤتمرات الصحفية وحلقات النقاش 
للعديد م�ن الوزراء واملس�ؤولن حول 
األعمال واألنشطة املقامة عىل هامش 
املواضي�ع والقضايا  القمة ومختل�ف 

ذات االهتمام املشرتك.
ولعل هذا النج�اح الذي تحقق بشكله 
الحضوري واالفرتايض، يس�لط الضوء 
عىل التجربة الس�عودية يف اس�تضافة 
قم�م ومؤتمرات ضخمة. إذ س�بق أن 
ش�هدت الس�عودية خ�الل الس�نوات 
األرب�ع األخرية نق�الت نوعية يف القمم 

التي اس�تضافتها، والتي ش�ارك فيها 
ق�ادة عدد كبري م�ن دول العالم، وهي 
التي صاحبها مراكز إعالمية ضخمة، 
وتواجد ملختلف الوسائل اإلعالمية من 

حول العالم.
تجربة اإلعالم الدويل

يف املركز اإلعالمي كان هناك إعالميون، 
جاءوا من مختلف الوس�ائل اإلعالمية 
من حول العالم، أحدهم، أيهم القايض، 
ال�ذي أثن�ى خالل لق�اء م�ع »الرشق 
اإلعالمي�ة  التغطي�ة  ع�ىل  األوس�ط« 
ل�»قم�ة العرشين«، وتاب�ع »يمكنني 
لقم�ة  اإلعالمي�ة  التغطي�ة  اعتب�ار 
العرشي�ن نموذج�اً ناجحاً ج�داً يجب 
اتخ�اذه مث�االً وتعميمه يف األوس�اط 
اإلعالمية من حيث أس�لوب التغطيات 
الصحافي�ة ع�ن بع�د، وبخاص�ًة بعد 
الربوتوك�والت الجديدة ج�راء جائحة 
كوفي�د - 19 والتدابري االحرتازية التي 
تتخذه�ا جمي�ع ال�دول ملن�ع انتشار 
ه�ذا الف�ريوس«. وأردف أن »أي حدث 
عاملي بمس�توى قمة العرشين يتطلب 
مواكب�ة صحافي�ة مس�تمرة لحظ�ة 
بلحظة وساعة بساعة، وهذا بالضبط 

ما وفره املركز اإلعالمي للقمة«.
أن  الق�ايض،  اإلعالم�ي  لف�ت  ومم�ا 
املرك�ز اإلعالمي »ك�ان مجهزاً بجميع  
التقني�ات املطلوبة، م�ن إنرتنت فائق 
الرسع�ة، ومكات�ب عم�ل، وإض�اءة 
وصوت وشاش�ات عرض م�ع قنوات 
متاح�ة للرتجم�ة، فضالً ع�ن أماكن 
االس�رتاحة واالجتماعات... وكل هذه 
التس�هيالت كانت تراعي مبدأ التباعد 

الصح�ة  ع�ىل  والحف�اظ  والتعقي�م 
العام�ة«. وتابع قائ�اًل »إن هذا العمل 
الناجح ال ش�ك يق�ف خلفه جيش من 
املنظمن والتقنين والجنود املجهولن 
الس�هولة  ه�ذه  ك�ل  وف�روا  الذي�ن 
للحصول ع�ىل املعلومة وإرس�الها إىل 

القنوات واملحطات العاملية«.
دعم بأحدث التقنيات

رئاس�ة  قدم�ت  متص�ل،  س�ياق  ويف 
السعودية ل�»قمة مجموعة العرشين« 
خدم�ة مجاني�ة لألقم�ار الصناعي�ة 
للب�ث  الرقم�ي  والتوزي�ع  واأللي�اف 
املبارش لقمة ق�ادة املجموعة، إضافة 
واس�توديوهات  الوق�وف  أماك�ن  إىل 
التلفزيون وأجنح�ة التحرير يف املركز 
اإلعالم�ي ال�دويل بالري�اض. وكذل�ك، 
حرص�ت عىل الوص�ول إىل ب�ث الناقل 
اإلعالمي الرس�مي، ووض�ع حجوزات 
الوقوف واستوديوهات  فردية ألماكن 
التلفزيون وأجنحة التحرير، مع إرسال 
إش�ارة الب�ث إىل ك�ل ركن م�ن أركان 
العال�م، ووف�ر املرك�ز أيضاً مس�ؤويل 
خدم�ة تواصل ملس�اعدة اإلعالمين يف 
املقابالت  استفساراتهم، وحجز غرف 
الشخصي�ة، وتوفري الج�داول الزمنية 

املحدثة، وغريها.
املرك�ز  أن  إىل  اإلش�ارة  تج�در  وهن�ا 
اإلعالم�ي للقمة جهز بأحدث وس�ائل 
االتصال من أجهزة كومبيوتر وشبكة 
إنرتنت وأجه�زة للفاك�س والطباعة. 
ووس�ائل  مكت�ب  ل�ه  وف�ر  وأيض�اً 
ع�رض للمعلومات، وقاع�ة مؤتمرات 
صحفي�ة، وغرف اجتماع�ات، وغرفة 

إحاط�ة، ومنش�آت، وخدم�ات الناقل 
اإلعالمي الرس�مي، ومكتب حجوزات، 
ومواقع وقوف داخلي�ة للبث، وكبائن 
إذاعة وتحرير صوت�ي، وأماكن عمل. 
وكل هذا إضافة إىل استوديوهات للبث 
املب�ارش جه�زت للكثري م�ن القنوات 
املحلية والدولية ك�ي تمارس مهامها 
يف نق�ل هذا الح�دث العاملي وإبراز من 
خالل اس�تضافة املس�ؤولن البارزين 
للتح�دث عن القم�ة وأهميته�ا وأبرز 
املواضيع املطروح�ة للبحث والنقاش 
ع�ىل الصع�د كاف�ة. وفوق ه�ذا كله، 
خصص املركز شاش�ات عرض داخل 
إح�دى القاع�ات الكربى بغ�رض نقل 
أعمال القم�ة لحظة بلحظة من داخل 
وعرضه�ا  للقم�ة  الرئيس�ة  القاع�ة 

لإلعالمين يف املركز اإلعالمي.
أيض�اً تج�در اإلش�ارة إىل أن مجموعة 
»إس ت�ي يس« STC الس�عودية وفرت 
املمك�ن الرقمي لجدول أعمال رئاس�ة 
اململك�ة للقمة مؤمنة خدم�ة »الجيل 
اإلعالم�ي  للمرك�ز   )5G( الخام�س« 
الدويل.وش�اركت »إس ت�ي يس« داخل 
مقر املركز اإلعالمي عرب معرض خاص 
بمنصة »هذه الس�عودية« التي تهتم 
بشكل أسايس بإعادة اكتشاف اململكة 
وف�ق منظ�ور جدي�د، وإب�راز املواقع 
الس�ياحية والرتاث الوطني بأس�لوب 
تقني مبتكر، متيحًة بذا فرصة االطالع 
عىل أبرز املواقع الس�ياحية السعودية 
لإلعالمين الدولين املشاركن بتغطية 
القم�ة. ث�م إنه�ا حرصت ع�ىل تعزيز 
تغطيته�ا التقني�ة بتوف�ري أكث�ر من 

11 موقع�ا مدعوماً بأع�ىل الرسعات، 
ودعمه�ا  املواق�ع  جمي�ع  وتغطي�ة 
بشبك�ات الس�لكية كي تخ�دم جميع 
لالجتماع�ات  الرقمي�ة  االحتياج�ات 
واللق�اءات االفرتاضي�ة، باإلضافة إىل 
توفري مختلف الخدمات اللوجيس�تية 

والتقنية الالزمة لها.
املهن�دس  ق�ال  ال�دور،  ه�ذا  وح�ول 
التنفي�ذي  الرئي�س  الن�ارص،  ن�ارص 
إن نج�اح  ملجموع�ة »إس ت�ي يس«، 
القم�ة االفرتاضي�ة باململك�ة محف�ز 
كب�ري للمجموعة يف قط�اع االتصاالت 
وتقني�ة املعلومات للميض لكي تميض 
قدم�اً يف مس�رية الس�عودية الرقمية. 
وأكد االعتزاز بم�ا تحققه اململكة من 
إنجازات، كونهم يحرصون عىل تطبيق 
اس�رتاتيجيتهم يف دع�م االس�تثمار يف 
البني�ة التحتية وتس�خري ك�ل الحلول 
الذكي�ة، وجمي�ع اإلمكاني�ات ملواكبة 
املتطلبات الوطنية والتطورات العاملية 
املستجدة. وفيما يتعلق بالشق الثقايف 
الرتاثي، املشار إليه آنفاً، س�عى املركز 
اإلعالمي للتعريف بالثقافة السعودية 
وما تزخر ب�ه من تراث وماض عريق، 
إضافة إىل النهضة واالزدهار يف مختلف 
املج�االت، وذلك ع�ن طريق تخصيص 
جن�اح »اس�تكشف اململك�ة العربي�ة 
الس�عودية« يف املرك�ز اإلعالمي. وكان 
القص�د إب�راز أث�ر »رؤية الس�عودية 
2030« ع�ىل الصع�د كاف�ة، والنتائج 
املتحققة م�ن الرؤية إليج�اد مجتمع 
يتطلع للمستقبل، بالتوازي مع الرتاث 

واملايض العريق.

الكويت/متابعة الزوراء:
 قض�ت محكم�ة كويتي�ة بعدم إدان�ة الصحف يف ح�ال نرشها أخب�ارا حقيقية، حت�ى إن ذكرت 
أس�ماء املس�ؤولن املعني�ن باألم�ر وغريه�م. ووصفت وس�ائل إع�الم محلية الحك�م القضائي 
الجدي�د، بأن�ه يصب يف خانة االنتصار للحري�ات عموما، وحرية الصحاف�ة عىل وجه الخصوص. 
وأص�درت محكم�ة الجنايات الكويتية قرارا ب�رباءة رئيس تحرير إح�دى الصحف من تهمة نرش 
اس�م مهندس، كان قد طالب أحد النواب بمحاس�بته من خالل سؤال برملاني. وأكدت الجنايات أن 
الصحف ال تحاس�ب وال ُتدان يف حال نرش أخبار رس�مية، حتى لو نرشت أس�ماء أش�خاص فيها، 
فهي لم تتهم أحدا وإنما كانت ناقلة للحقائق، فيما اعترب محامون وقانونيون هذا الحكم بمثابة 
انتص�ار جديد لحرية التعبري، بحس�ب ما ذكرت صحيفة القب�س الكويتية. ونقلت الصحيفة عىل 
لس�ان محامن وقانونين أن الحكم يوضح أن نرش األس�ماء يف األخبار الصحافية ال يعد تشويها 
للس�معة، وإن نقل األخبار املوجودة باألدلة ليس فيه تقصد، بل نقل للحقيقة، وهو الدور املنوط 
بوس�ائل اإلع�الم القيام به، خصوص�ا يف تلك القضايا التي تشغل الرأي الع�ام. ويرى متابعون أن 
قط�اع النرش اإللكرتوني يحت�اج إىل خطوة مماثلة، إذ انتقدت عدة منظم�ات دولية التضييق عىل 
املغردين والناش�طن الكويتين عىل مواقع التواصل االجتماعي. وتس�تند الس�لطات الكويتية إىل 
عدة قوانن كقانون العقوبات، وقانون املطبوعات والنرش، وقانون الجرائم اإللكرتونية وإس�اءة 
اس�تخدام االتص�االت الهاتفية، وقان�ون التجمع�ات العامة، وقان�ون الوح�دة الوطنية ملالحقة 
ناش�طن وسياسين ومدونن عىل تويرت، وفيسبوك. وال تزال الدعاوى القضائية املتعلقة بقضايا 
التعبري مس�تمرة يف املحاكم الكويتية، بحسب ما ذكرت منظمة “هيومن رايتش ووتش” يف تقرير 
له�ا، ودعت إىل مزيد م�ن التعديل للقوانن والت�ي بعضها تعترب مبهمة ال توف�ر الحماية الكافية 
للتعب�ري. وتتضمن انتقادات املنظمات قانون الجرائم اإللكرتوني�ة، الذي دخل حيز التنفيذ يف عام 
2016، وفرض قيودا بعيدة املدى عىل حرية التعبري عىل اإلنرتنت، مثل أحكام بالس�جن وغرامات. 
فبموجب القانون، هناك مجال واس�ع لتفس�ري ما يشكل جريمة عند التعبري أو الرأي الس�يايس، 
ويمكن أن يواجه النشطاء عقوبة قد تصل إىل س�بع س�نوات يف كل تهمة من الجرائم. وقد رصدت 

تقارير دولية يف السنوات األخرية زيادة التضييق عىل حرية التعبري والتجمع.

الرياض/ متابعة الزوراء:
 وّجه�ْت نقابة الصحفين اليمنين، نداًء عاجالً للصليب 
األحمر الدويل لزي�ارة الصحفي املحكوم باإلعدام توفيق 
املنص�وري، يف أعق�اب ورود تقارير عن تده�ور حالته 
الصحي�ة بمعتقل�ه يف صنع�اء. وقالت النقاب�ة يف بيان، 
إنه�ا تلق�ت بالغ�اً م�ن أرسة املنص�وري املختطف منذ 
2015 يفي�د في�ه بتدهور حالته الصحي�ة، مع معاناته 
من أمراض الربو وضيق التنفس وروماتيزم والس�كري 
ومشاكل يف القلب والربوستات وإظهاره أعراض للفشل 
الكل�وي، يف وق�ت تمنع فيه س�لطة األم�ر الواقع عائلة 
الصحفي م�ن الوصول إلي�ه لتقديم املس�اعدة. وأدانت 

النقابة هذه املعاملة القاس�ية، كما ج�ددت مطالبتها برسعة اإلفراج عن املنصوري ورفاقه 
وكاف�ة املختطفن. ودعت كل املنظمات الدولية املعنية بحرية ال�رأي والتعبري، ويف مقدمتها 
االتح�اد الدويل للصحفين واتحاد الصحفين العرب، للتضامن مع املنصوري وكل املختطفن 
ومواصل�ة الجهود للضغ�ط من أجل إطالق رساح كل الصحفي�ن. وتعرض الصحفي توفيق 
املنصوري أثناء فرتة اختطافه إلخفاء قرسي مرات عديدة وبفرتات زمنية مختلفة يف عدد من 
أماكن االحتجاز بصنعاء عانى فيها من أساليب وحشية يف التعذيب النفيس والجسدي وسوء 
املعامل�ة والتغذي�ة وانع�دام الرعاية الصحية، ما تس�بب بإصابته بعدة أم�راض كان آخرها 

ظهور أعراض الفشل الكلوي عليه، وفق بيان رابطة أمهات املختطفن.

حكم قضائي كوييت مينح 
الصحافة جمال حرية أوسع

الصحفي توفيق املنصوري يصارع 
املوت يف سجنه بصنعاء

باريس/متابعة الزوراء:
 قال املصور الصحفي الس�وري الذي أصيب 
بجروح خالل تغطيته تظاه�رة احتجاجية 
عىل قانون “األمن الشامل” الفرنيس وعنف 
الرشط�ة يف باري�س، إن�ه أصي�ب “بصدمة 
كبرية”، وإن ما تعرّض له أعاده بالذاكرة إىل 

الحرب األهلية يف سوريا.
وأك�د املصور أم�ري الحلبي، الفائ�ز بالعديد 
م�ن الجوائ�ز الدولي�ة واملتعاقد م�ع وكالة 
فرانس برس إنه أصيب السبت املايض خالل 
االحتجاجات وأنه بقي محارصا لساعات من 

دون أن يتمّكن من الوصول إىل املستشفى.
واألح�د قال مص�در يف الرشط�ة إن تحقيقا 
داخلي�ا ق�د فت�ح لتبي�ان مالبس�ات إصابة 

الحلبي يف االحتجاجات.
وكان�ت فران�س ب�رس قد طالب�ت الرشطة 
الفرنس�ية بفتح تحقيق بعد إصابة الحلبي 
)24 عاما( خالل تغطيته التظاهرة يف ساحة 

الباستيل بصفته صحفيا مستقال.
وق�ال األمن العام ل�”مراس�لون بال حدود” 
كريس�توف دولوار يف تغريدة ع�ىل تويرت إن 
الحلب�ي “أصي�ب بج�روح يف وجهه برضبة 
ه�راوة”، من�ددا بارتك�اب الرشط�ة أعمال 

عنف “غري مقبولة”.
وانتق�ل الحلبي إىل فرنس�ا قب�ل حواىل ثالث 
س�نوات، وه�و حائ�ز العدي�د م�ن الجوائز 
الدولي�ة، بينها جائ�زة املرتب�ة الثانية لفئة 
“س�بوت ني�وز” لص�ور الصحاف�ة العاملية 
وغط�ى   ،2017 يف  فوت�و”  ب�رس  “وورل�د 
لحس�اب فران�س ب�رس املع�ارك والدمار يف 

مدينته حلب.
كما حصل عىل جائزة “نظرة الشباب يف سن 
ال�15” ع�ن صورة التقطه�ا لفرانس برس 
تظه�ر رجلن يحتض�ن كل منهم�ا رضيعا 

ويسريان يف شارع مدمر يف حلب.
وقال مدير األخبار يف وكالة فرانس برس فيل 
شتويند األحد “صدمنا بالجروح التي لحقت 
بزميلن�ا أمري الحلبي ونن�دد بهذا العنف غري 
املربر”.وش�دد عىل أنه عن�د حصول الوقائع 
ك�ان أمري الحلب�ي “يمارس حق�ه املرشوع 
التظاه�رات يف  كمص�ور صحف�ي يغط�ي 
ش�وارع باريس” و”كان م�ع مجموعة من 
الزم�الء الذين يمكن التع�رف عليهم بشكل 

واضح عىل أنهم صحفيون”.

وتاب�ع “نطال�ب الرشطة بالتحقي�ق يف هذا 
الحادث الخطري والتثبت من السماح لجميع 
الصحفي�ن بالقيام بعملهم بدون خوف وال 

قيود”.
وق�ال أمري الحلب�ي األحد يف اتص�ال هاتفي 
أجرت�ه معه وكالة فرانس برس “إنني بحال 

أفضل”.
وأوض�ح “كان�ت الصدم�ة ش�ديدة للغاية، 
وخصوص�ا لحظ�ة وج�دت نف�يس جريحا 
ووجه�ي ين�زف وعالقا عىل مدى س�اعتن 
داخل التظاهرة، بن املتظاهرين والرشطين 
الذين لم يريدوا السماح لنا بالخروج للذهاب 
إىل املستشفى. عندها اجتاحت رأيس مشاهد 
م�ن س�وريا”.وتابع “لم اعد أش�عر بألم يف 
أنف�ي أو وجهي، ب�ل كان أل�م يجتاح رأيس 
برمته، كان امل�ايض يعاودني”، موضحا “يف 
س�ن الخامسة عرشة، وجدت نفيس يف حلب 
عالق�ا يف تظاه�رة، مصاب�ا برصاصت�ن يف 

يدي. استذكرت حلب مساء” السبت.
وق�ال “كن�ا مجموعة من أربعة أو خمس�ة 
مصورين، يمكن تمييزن�ا بوضوح، عالقن 

بن املتظاهرين والرشطة”.
وأعربت هيئة تحرير مجلة “بولكا ماغازين” 
الت�ي يتعاون معها املص�ور أيضا، األحد عن 
“تنديده�ا الشدي�د إث�ر االعتداء ال�ذي وقع 

ضحيته بأيدي الرشطة”.
وقال مدير املنشورات أالن جينيستار يف بيان 
إن “رضب�ة اله�راوة العنيفة الت�ي جرحته 
يف وجه�ه كان�ت تتعم�د اس�تهداف مصور 

صحفي يمارس مهنته بحرية”.

اىل ذلك طلبت وكالة فرانس برس من الرشطة 
الفرنس�ية فتح تحقي�ق بعد إصاب�ة حلبي 
بج�روح خ�الل تغطيته تظاه�رة احتجاجا 
عىل قانون “األمن الشامل” الفرنيس وعنف 

الرشطة يف باريس.
يغط�ي  )24 عام�ا(  الحلب�ي  أم�ري  وك�ان 
بصفت�ه  الباس�تيل  س�احة  يف  التظاه�رة 
صحفي�ا مس�تقال، عندما تدخل�ت الرشطة 
باله�راوات لتفريق مجموعة من الصحفين 

كانوا يف زاوية قرب جدار.
وق�ال األمن العام ل�”مراس�لون بال حدود” 
كريس�توف دولوار يف تغريدة ع�ىل تويرت إن 
الحلب�ي “أصي�ب بج�روح يف وجهه برضبة 
ه�راوة”، وأرف�ق تغريدته بص�ورة للحلبي، 
وهو يف املستشفى بس�بب ما تعرض له من 

رضب بالهراوات، من قبل الرشطة.
وأفاد “نح�ن متضامنون بشك�ل كامل مع 
أم�ري الحلب�ي. ه�ذا العن�ف البولي�يس غري 
مقبول”. ولف�ت إىل أنه ال ينبغي أن يتعرض 
حلب�ي للعن�ف والتهدي�د بل يج�ب حمايته 
يف فرنس�ا، حي�ث أت�ى م�ع ع�دد قلي�ل من 

الصحفين السورين كالجئن.
وانتق�ل الحلبي إىل فرنس�ا قب�ل حوايل ثالث 
س�نوات، وهو حائز عىل العديد من الجوائز 
الدولي�ة، بم�ا يف ذل�ك جائزة املرتب�ة الثانية 
لفئة “سبوت نيوز” لصور الصحافة العاملية 
وغط�ى   ،2017 يف  فوت�و”  ب�رس  “وورل�د 
لحس�اب فران�س ب�رس املع�ارك والدمار يف 

مدينته حلب.
كما حصل عىل جائزة “نظرة الشباب يف سن 

ال��15” عن ص�ورة التقطه�ا تظهر رجلن 
يحتض�ن ك�ل منهم�ا رضيع�ا ويس�ريان يف 

شارع مدمر يف حلب.
وق�ال مدير األخب�ار يف وكال�ة فرانس برس 
فيل تشتويند األح�د “صدمنا بالجروح التي 
لحقت بزميلنا أمري الحلبي ونندد بهذا العنف 

غري املربر”.
وشدد عىل أنه عند حصول الوقائع كان أمري 
الحلب�ي “يم�ارس حقه امل�رشوع كمصور 
ش�وارع  يف  التظاه�رات  يغط�ي  صحف�ي 
باريس” و”ك�ان مع مجموعة م�ن الزمالء 
الذي�ن يمك�ن التعرف عليه�م بشكل واضح 

عىل أنهم صحفيون”.
وتاب�ع “نطال�ب الرشطة بالتحقي�ق يف هذا 
الحادث الخطري والتثبت من السماح لجميع 
الصحفي�ن بالقيام بعمله�م دون خوف وال 
قيود”. كما أعربت هيئة تحرير مجلة “بولكا 
ماغازي�ن” التي يتعاون معها املصور أيضا، 
األحد عن “تنديدها الشديد إثر االعتداء الذي 

وقع ضحيته بأيدي الرشطة”.
وقال مدير املنشورات أالن جينيستار يف بيان 
إن “رضب�ة اله�راوة العنيفة الت�ي جرحته 
يف وجه�ه كان�ت تتعم�د اس�تهداف مصور 

صحفي يمارس مهنته بحرية”.
واجتاح�ت عموم فرنس�ا، مس�اء الس�بت، 
احتجاجات واس�عة تحت عنوان “مسريات 
الحري�ة” لرف�ض م�رشوع قان�ون “األمن 
الشام�ل”، الذي حصل ع�ىل الضوء األخرض 
من الربمل�ان الفرنيس وتنص إح�دى مواده 
عىل عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 
45 ألف ي�ورو يف حال بث صور لعنارص من 

الرشطة والدرك بدافع “سوء النية”.
وترى التنس�يقية الداعي�ة إىل التجمعات أن 
“م�رشوع القانون هذا يه�دف إىل النيل من 
حرية الصحافة وحرية اإلعالم واالس�تعالم 
الحري�ات  باختص�ار  أي  التعب�ري،  وحري�ة 
املص�ورة  وأف�ادت  األساس�ية”.  العام�ة 
الصحافية الفرنس�ية غابرييل س�يزار، بأن 
الرشطة أطلقت قنابل الغاز املس�يل للدموع 
يف املنطق�ة الت�ي تواج�د فيه�ا الصحفيون 
واملتظاه�رون، وفق ما نقلته عنها وس�ائل 
إعالم محلية. وأضافت “الحلبي كان املصور 
الوحيد الذي لم يكن يرتدي ش�ارة صحفية، 
فقدت�ه فجأة، ث�م وجدته محاط�ا بالناس، 

ووجهه مغطى بالدماء والضمادات”.

املصور أمري احلليب: ما تعّرضت له أعادني بالذاكرة إىل احلرب السورية

تعيني الصحفية املخضرمة »جني ساكي« متحدثة للبيت األبيض بإدارة بايدن
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ثقافية

الواقعية وغاية التدوين يف جمموعة )عفارم( لنوران فؤاد

الكاتب حممد رشيد مشسي واستمرار النهايات املفتوحة

علي لفتة سعيد
تس�عى الكاتبة املرصية الدكتورة نوران فؤاد اىل االستفادة من 
حيثي�ات الق�ص القصري جدا للوص�ول اىل عملي�ة املواءمة ما 
ب�ن املخيلة والواقع واس�تغالل الواقع بكل ش�فراته املعلومة 
واملخفي�ة من أجل بلوغ الهدف التدويني، وخاصة تلك املتعلقة 
أفكاره�ا بموضوع�ات الح�ب والخ�ذالن والوط�ن والتضحية 
والثب�ات وااليمان.. وهو األمر الذي يمكن التلويح به من خالل 
اإله�داء الذي يعد العتب�ة األوىل بعد الدخول م�ن بوابة العنوان 
الرئي�س ملجموعته�ا القصصية القص�رية جدا الت�ي عنونتها 
بعنوان متداول ومتدارك ومفهوم، ليس عىل املس�احة املرصية 
بل عىل مس�احة أغلب الشع�وب العربية، إن لم يكن جميعها ) 
عف�ارم ( وس�واء كان )عفارم(  ش�خصية أو قصدية معرفية 
فإن�ه ارتبط باإلهداء ايض�ا حيث أهدتها اىل األج�داد العظماء 
الذين فرش�ت هياكلهم الحزينة عمق قناة الس�ويس...( وهو 
م�ا يعني االنتم�اء اىل املاض ورج�االت اىل الوط�ن وتضحياته 
واىل الحياة وحزنها، بدلي�ل وجود كلمة ) الحزينة ( يف اإلهداء، 
ويمك�ن معرفة العالقة بن الواقعن من خ�الل تكملة اإلهداء 
ال�ذي أرادته يشبه قبض�ة الباب التي يمس�كها املتلّقي ) نحن 
نكمل بحب ورضا يف عرصنا الس�يايس واملجتمعي الذهبي اآلن 
م�ا ف�رض عليكم بالس�خرة س�ابقا( وقد جعلت ه�ذا االهداء 
يس�بق االهداء االجتماعي لزوجها لكي ال تفس�ح املجال لألداء 

التأوييل ليكون مستواه الداليل معروفا مسبقا.
إن البنية الكتابية يف املجموعة التي تألفت من 12 قصة قصرية 
جدا، لم تكن فيها القص�ص منفصلة، بل حمل بعضها عنواًنا 
عام�ا لتأتي بعّدة قصٍص قصرية له�ا عناوين فرعية ووضعت 
كلم�ة نثري�ة مع كل ج�زء من االج�زاء التي ضم�ت عددا من 
القص�ص لتبيان املالمح التي تس�عى إليها الكاتبة يف قصصها 
املتوح�دة األفك�ار والفعاليات وحتى الحكاي�ات، ألن الطريقة 

التدويني�ة ق�د تب�دو واح�دًة يف أغل�ب النص�وص، وه�و األمر 
الطبيع�ي، فاملدونة واحدة واألفكار متع�ددة و)عفارم ( غاية 

من غايات االختالف والتدقيق والقصد.
إن الكاتب�ة تنته�ج يف بنائه�ا القص�ي عىل تركي�ب الحكاية 
ا اجتماعًيا، فهي ال تس�عى اىل إطالق املس�توى  التي تحمل همًّ
الفلسفي يف ثنايا النص، بل تسعى اىل إعطاء املستوى التحلييل 
قّوت�ه الرمزي�ة، ليكون يف متناول املتلّق�ي يف معرفة الغاية من 
الحكاية وقصديتها، وبالتايل ربط تلك االش�ارات الحكائية مع 
بعضها، إلنت�اج نّص له مفهوم االجتماع ال�ذي يكون له رأس 
الخي�ط مربوط م�ن جهتن رئيس�يتن األوىل: عن�وان القصة 
ال�ذي يك�ون ه�و املعن�ي يف الوص�ول اىل النهاية الت�ي ترتبط 
باملس�توى القصدي.. والثانية: جسد القصة التي يميش بهدوء 
عرب لغٍة تس�ري بروية من االس�تهالل اىل النهاية، ويكون فيها 
املس�توى اإلخباري هو األعىل بن املستويات، كون اللغة تسرّي 
املس�توى عرب مفرداتها البس�يطة غري املنتبذة للغة اإلشارية، 
ك�ون القصص تعرّب ع�ن وضوح املراد، وهو األمر الذي س�ّهل 

عىل الفكرة أن تكون قائدة ملس�ارها الطبيعي.. فالقصص تبدأ 
دوما بإخباٍر علني عرب ترتيب الفعل، سواء كان فعاًل ماضًيا أو 
ح�ارضا، أو حتى التي لو بدأت اس�تهالالتها بحرف جر� فهي 
ايض�ا مرتبط�ة بالجملة الثاني�ة بفعل ) ش�ق رصاخ الصغري 
الباك�ي...( ص8 ) يخلو املنزل م�ن بضع بطات ( ص9 ) يلهو 
عفارم وس�ط أك�وام تراب مدقات النج�ع( ص11 وغريها من 
القصص. وحتى تلك القصص التي بدأت بالجملة االسمية كما 
يتب�ن للمتلّقي إاّل إنها أّخرت الفعل ليكون هو الفاعل الحركي  

)صغرية حكت لها الجدة عن املالئكة املنرية لوجه( ص 70
إن املستوى اإلخباري الذي يقود الرسد بشّقية الحكاية واملتن، 
ال يخل�و م�ن تبعي�ة الرتكي�ب اللغ�وي للمف�ردة.. فالقصص 
القص�رية جدا يف هذه املجموع�ة ال تأتي بطريقة املخاتلة لكي 
تس�تدرج املتلّقي اىل تأويله الخ�اص، بل جعلته يذهب اىل صيد 
تأوي�ل القصص التي أرادته الكاتبة فؤاد واضح املعالم، س�واء 
كانت القصص واقعية بحتة أو إنها مستلة من مخيلٍة اعتمدت 
ع�ىل الواقع، أو العك�س ايضا، قص�ص الواقع ألبس�تها ثوب 
املخيل�ة، وخاصة تلك القصص التي تعتمد عىل مالحقة املايض 
بالح�ارض وتبيان أفقه، س�واء بجودته االنتمائي�ة أو بتعاقبه 
املأس�اوي.. ولهذا كثريًا م�ن نجد الواقعية ه�ي الغاية الكربى 
يف ترتيب االس�بقية التدوينية، فتعطي اللغة حّيزًا من االهتمام 

لقيادة الرسد.
إن الواقعي�ة يف القصص هي املح�ور الرئيس مع تعّدد الثيمات 
أو الحكايات� س�واء تل�ك املتّعلقة بالحب أو الحي�اة العاملة أو 
العالقات االجتماعية األخرى، والتي يمكن إيجادها بوضوٍح يف 
عرب ثالث طرق.. الطري�ق األول: العنوان الذي ينبني عىل كلمة 
أو كلمتن.. الطريق الثاني: اللغة التي انتهجت يف املجموعة عرب 
اس�تخدامها القص البس�يط املوحي بمعمق الداللة .. الطريق 
الثالث: النهاية التي تكون دائما محل مسك الخيط من طرفيه 

لتوصيل الغاية الواقعية يف القصص.

وجدان عبدالعزيز
الحقيقة ان الكاتب محمد رش�يد شميس 
يتميز بروح الدعابة، قد تصل اىل الحاالت 
الفنتازية يف حض�ور الدعابة عنده، وهذا 
االمر الحظته يف ومضاته الشعرية، وايضا 
يف كتابات�ه القصصية والروائية، ويف عالم 
الرواي�ة انج�ز لح�د االن روايت�ن، االوىل 
اسماها )طائر التاليش(، والثانية صدرت 
حديث�ا اواخ�ر س�نة 2020م ول�م يغادر 
حاالته الفنتازي�ة العابرة لحاالت املعقول 
اىل الالمعقول، اي بق�ي يعالج رسديا من 
خالل الفنتازي�ا، وكما نعرف ان الفنتازيا 
تتناول الواقع من رؤية غري مألوفة بحيث 
ينتابنا الشك يف انتماء الرواية اىل الواقع، أو 
كانت ترفضه، اي انها تعالج حالة ابداعية 
خارجة عن املألوف للواقع املتعارف عليه، 
كونها تدور يف فض�اءات وهمية مشابهة 
لحاالت الس�حر والخيال العلمي، والش�ك 
الكاتب ش�ميس اتخذ هذا االسلوب ليحلق 
يف عوالم الحرية الكتابية يف املعالجة، وان 

الفنتازيا تتضمن يف مفاهيمها الواس�عة 
اعماال ادبية كثرية، كاالس�اطري واملالحم 
القديم�ة وامليثولوجي�ا، وش�ملت ادبي�ة 
اعم�اال حديثة، وق�د عدها بع�ض النقاد 
جنسا ادبيا حديثا تطور يف النصف الثاني 
م�ن الق�رن العرشين، وصار ل�ه حضورا 
يف الس�ينما واالدب، ويتميز عن االجناس 
االدبي�ة االخ�رى كامللحم�ة وامليثولوجيا 
والخي�ال العلمي وكتاب�ات الرعب، كونه 
ادبا مس�تقال عنه�ا يف توجهات�ه، واملهم 
عن�دي رواي�ة ش�ميس )ي�د القم�ر، حن 
يحل�و له�م الخ�وف(، حيث أس�مى بطل 
الرواية )قمريد(، وبعدما تكشفت احداث 
الرواية ظهر انه اس�مه )يد القمر(، حيث 
ب�دأ روايته باوراق مبعث�رة ملّتها ام البطل 
ومنه�ا انكشف ال�رس يف تصاع�د احداث 
الرواية ذات الشخصي�ات العابرة للواقع، 
واملرس�ومة بصور فنتازية غ�ري مألوفة، 
كم�ا هي يف حياتنا املعاش�ة، وكان حوارا 
غرائبي�ا دار ب�ن االم وب�ن قمريد، حيث 

كشفت االم ان س�اللتهم، التي ينتمي لها 
قمريد من ذوي االذرع الثقيلة، اي حينما 
يكربون يمشون عىل االربعة كالحيوانات، 
واليتزاج�وا اال م�ن نفس الس�اللة، وَمْن 
يتزوج غري س�اللتهم ُيقتل، وكان ابيه قد 
تزوج امه من غري ساللتهم، فُقتل وال اريد 
رشح احداث الرواية، انما غايتي مناقشة 
التقني�ة الت�ي عال�ج الكاتب م�ن خاللها 
اح�داث الرواية، وملاذا الكات�ب لجأ لهكذا 
اس�لوب يف ق�ت نحن في�ه نعي�ش حرية 
ال�رأي، ولنا الحق يف طرح م�ا نريد نقده 
م�ن ظواهر اجتماعية وسياس�ية، كوننا 
تخلصنا م�ن اعتى دكتاتوري�ة مقيتة اىل 
عرص ديمقراطية منفتحة، رغم ما شابها 
من فس�اد س�يايس ومايل جع�ل املواطن 
البس�يط يعاني االمرين من حاالت الفقر 
والب�ؤس، وقد يك�ون الكات�ب كتب هذه 
الرواي�ة من خالل مرارة هذا االمر، فاملهم 
الكات�ب لجأ لشخصيات وهمية، ليحّملها 
انطالقاته يف املطالب�ة بالحرية والحقوق 

االنسانية، رغم س�وداوية احداث الرواية 
ذات النهايات املفتوحة، فكانت اول بوادر 
الث�ورة والخ�روج ع�ىل الحاكم املس�تبد 
بزواج ابيه من امه، حينما قالت له امه يف 
حوار داخل الرواية: )كان ابوك ش�جاعا، 
اراد رضب هذا التقلي�د، عندما تزوجني( 
م�ن هذا الح�وار تب�دأ رحلة الث�ورة التي 
تنامت داخل قمريد ض�د الظلم ومحاولة 
فتح مصاريع الحياة املغلقة بتعس�ف من 
قبل الس�لطة الحاكم�ة، وكان�ت نزعات 
قمري�د واضح�ة نح�و الثورة م�ن خالل 
رفضه التخفي بزي امرأة، واال السجن او 
القتل، فقالت له امه: )اما املوت أو الذلة(، 
ل�)أن ك�ل الناس هم جواس�يس عىل كل 
الناس(، والحقيقة الرواية من اول س�طر 
اىل اخر سطر، هي عبارة عن اسئلة مثارة 
ومتوالدة يف كل احداثها، وكان قمريد يردد 
دوم�ا: )الحصول ع�ىل االجوب�ة، يتطلب 
صربا وحكمة، اضاف�ة للفطنة والذكاء(، 
وبق�ي بط�ل الرواي�ة يتع�رض لالهان�ة 

واملهان�ة، بالرغم من انه ينحدر من نفس 
س�اللة امللك، لكن هذا حال االنسان الثائر 
املتصدي للتغري، البد من تعرضه الش�كال 
املهانات واملخاطر، وكانت الثورة يف ذهن 
قمري�د تداعب�ه، فما كان من�ه اال البحث 
ع�ن ثلة يف املجتمع تشك�ل محور حياته، 
تسعى نحو بناء حضارة مثالية خالية من 
شوائب الظلم واالستكبار، تعزم عىل تغري 
املس�تحيل وتحدي الصعوب�ات املفروضة 
عىل املجتم�ع، وتتمتع بثق�ة عالية تغلب 
عوامل الرتاجع والضعف، وهنا يربز الفرق 
البّن بن إنس�ان خاضع لظروف يعتربها 
ُكتب�ْت علي�ه يف اللوح املحفوظ ال يس�عى 
اىل تغريها، بل يوطن نفس�ه عىل التعايش 
معها مهما كانت قاصية وصعبة وال يغري 
فيه�ا يشء ال بي�ده وال لس�انه، وال حتى 
بقلبه، وبن إنس�ان يرفض الخضوع، إال 
لله تعاىل ويس�عى بكل ق�وة ملحاربة ظلم 
الظاملن ومقارعة تكرب املستكربين، وهنا 
ابح�ث عن هوية قمري�د ماهي؟ فلم اجد 

وضوح�ا باالم�ر! انم�ا وج�دت جوابا قد 
اليروق لبعض الدارسن يف محاولة بلورة 
م�رشوع)ذات بالهوي�ة(، وه�ذه البلورة 
تعني بناء ذات ح�رّة بشكل جذري، ليس 
فقط لم تعد تس�تمّد قوامها من أّي يشء 
خارج عنها، انما جاءت من جذر االحداث 
التي روتها االم لقمريد، وانها تحملت وكل 
املجتمع ه�ذا الظلم بحيث كان الس�كان 
يعيشون نصفن، بمعنى كل فرد من افراد 
س�كان اململك�ة يعيش نصف�ن: النصف 
االول يعيش�ون فيه حياته�م االعتيادية، 
والنصف الثاني للملك، وان النصف الثاني 
يراقب النص�ف االول، )يعني هناك نصف 
حقيق�ي، ونص�ف غ�ري حقيق�ي(، وهذا 
االمر جعل س�كان اململكة م�ن الصعوبة 
بمك�ان تغيريه�م، من هنا تق�ول الرواية 
يف نصه�ا: )قرر اخريا اله�روب اىل الغابة، 
والت�ي لم يصلها اي اح�د، رأى فيها املالذ 
االخري، الذي يكم�ل فيه ضياءه، ويميض 
ماتبق�ى من عم�ره، الذي ك�ان معظمه 

خوفا ورعبا واختف�اًء وجوعا واضطهادا 
وانع�دام الثق�ة(، واثن�اء الرحل�ة تموت 
ام�ه لكنه ي�رص ع�ىل مواصل�ة الطريق، 
وحن ولج الغابة تعاي�ش مع الحيوانات 
وح�اول ترويض نفس�ه للتعام�ل معها، 
ومن خاللها واصل طريق الثورة وايصال 
صوت الحق، لكن هل نجح ام ال؟ املس�ألة 
تبقى نسبية وتحتاج لعدة تأويالت، كون 
الرواية بقيت احداثها مستمرة ونهاياتها 

مفتوحة... 

هذا الشتاء أتى مرسعا
باردا ..

الريح تعصف بي 
تسقط أوراقي 

ورقة تلوى أخرى 
و أنا وحدي عىل رصيف الحرية 

أبحث عن ظيل 
يف طرقات الخوف والقلق 

أختبئ من العسعس 
أكتم صوت أنيني 

أميش ..اىل أين 
لست أدري ..

الخيارات مجدولة باملجهول 
و املجهول يخرج لسانه يل 

يستفزني ..
والغد ال شمس 

تلوح يف أفقه 
والوحدة ..

سيف يحز رقبة الوقت 
وشايل و ضفريتي 

يلفهم الربد 
وأصابعي تجمدت عند 

أول حرف رسمته 
عىل جدار االنتظار 

و ها أنا فقدت ظيل 
و عطري ..

و بريق أختفى من عيوني 
و صورتي يف مرآتي 
لم تعد تعكسني .. 

بل هي مالمح لشتاء 
بارد ...

يعري روحي ..و يرسق ظيل

لست أناااا..
ميساء زيدان احللي

اشكالية االستبداد املقدس والنزعة االسقاطية
قراءة يف رواية )لبابة السر( لشوقي كريم حسن

عباس لطيف
تمثل موضوع�ة التحوالت توجه�اً ابداعياً مهماً يف 
تجارب الكتاب وهي مظهر من مظاهر الجدل الذي 
يتبن�اه املبدع للتعبري ع�ن تحوالِتِه وتن�وع ثيماتِه 
وأس�اليبِه يف التعاط�ي م�ع الواقع والفك�ر، ونجُد 
ظاهرة التحوالت يف تج�ارب والشعراء واملرسحين 
والروائي�ن وحتم�اً الرس�امن وانتقاالته�م ع�ىل 
مس�توى الشك�ل واملضم�ون وامل�دارس واملذاهب 
بيكاس�و م�ن  انتق�َل  والفلس�فية, فق�د  الفني�ة 
الرسيالي�ة اىل التكعبي�ة اىل املرحل�ة الزرقاء وتنقل 
دستوفس�كي بَن الواقعية والواقعي�ة االجتماعية 
اىل الوجودي�ة واىل الس�ايكولوجية, وتنق�َل نجي�ب 
محفوظ م�ن التاريخ الفرعون�ي واىل الواقعية واىل 

املرحلة امليتافيزيقية وغريها.
وله�ذِه التح�والت رضورتها وبواعثه�ا وهي نوع 
م�ن القلق أو البح�ث عن املعنى يف أكثر من ش�كل 

وطريقة وفضاء.
بهذا االثمالل يمكن النظر اىل تجارب الروائي شوقي 
كريم حسن وانتقاالِتِه بَن الواقعية )الشعبية( وأدب 
املهمشن أو واقعي�ة القاع والواقعي�ة االجتماعية 
ذات البعد الس�يايس وصوالً اىل روايِتِه )لبابة الرس( 
التي استثمَر فيها املتن امليثولوجي باتجاه االسقاط 
والرتميز واس�تكشاف العوالم والرصاعات للتعبري 
عن أزمِة االنس�ان بإطارها الوج�ودي عرَب الزمان 
واملكان. وهي رواية تثري الكثرَي من االسئلة وتؤرش 
ملرحلة اش�تغال فني متقدم ل�دى الكاتب وحصيلة 
لتوغل�ه وتشاب�ك تأمالت�ه يف الفك�ر االس�طوري 

العراقي القديم وتفكيك رمزيتِه ومعطياِتِه.
وإذا ك�اَن الشع�ر العراق�ي والعرب�ي عموم�اً ق�د 

حف�َل بالكث�رِي من تج�ارِب التعالِق مع االس�اطري 
واستثمارها ش�عرياً فإَن الرواية العراقية والعربية 
عموماً ظلَّت بعيدة نس�بياً عن ه�ذا االنشغال ومنُذ 
الب�دء تضعنا رواية )لبابة الرس( ازاء عتبات قرائية 
ب�دءاً م�ن تأوي�ِل العن�واِن وتاري�خ احداثه�ا الذي 
يع�ود اىل )556( قب�َل امليالد ولي�س آخرها  حضور 
شخصية الكاتب شوقي كريم وتماهيِه مع أحداث 
وش�خصيات الزم�ن املثيولوج�ي وحواريات�ه مع 

الحكم�اء والكهنة وغريها من الشخصيات وكأنه 
يمثل شاهداً عىل ما جرى من احداث وفضائح وقتل 
وسفك وما يقابله من مواجهة وتحٍد وتجليات عرَب 
لعبة رسدية تؤرش نوع�ًا من الفانتازيا والتجريب 
وتعميق الدهشة واالنتباه وتفعيل توجهات النزعة 
االسقاطية وانزياح التاريخ املثيولوجي اىل التاريخ 
بمعناه الكورونولوجي واالنس�اني, وكأنه يسعى 
لتوكي�د مقولة ان التاريخ بك�ل تجلياته الواقعية 
واالسطورية يعيد نفسه ولكن يف املرة الثانية أكثر 
سخرية ومرارة وان االستبداد بصيغته املقدسة ال 
يختلف يف فضائحه ورشوره عن التاريخ االنساني 

وتحليقات الخيال املثيولوجي.
ويتخ�ُذ الروائ�ي من مدين�ة بابل مكاناً وس�احًة 
لل�رصاِع واالس�تبداد ال�ذي تتع�رض ل�ه بس�بب 
طغيان ون�زق )مردوك( وحرق�ه املدينة وارتكاب 
العنف واش�اعة الفس�اد يف املعابد والرذيلة يف كلِّ 
مكان, ويمثل الرصاع ببشعته الصمودية للكشف 
ع�ن أهمية اآلله�ة وانصاف اآلله�ة والكهنة عىل 
مق�درات الناس وبما يحول ش�كل الرصاع ثنائية 
االنتس�ة وااللهن�ة , وال بّد لك�ّل طاغية من مدينة 
يعيُث فيه�ا الخراب ويشع�ل يف مفاصلها النار... 
حت�ى يمكن القول ان النار بشكلها الفيزيقي تمثل 
داللة س�يمائية للطغاة واألرشار واملس�تبدين وبما 

تذكرنا ثنائية )تريون روما(.
لكن الروائي ومن أج�ل خلق معادل وجودي مضاد 
لهذِه السيمائية الرشيرة فإنُه يجعل من نهِر الفراِت 
كنوٍع م�ن املواجهة والتصدي ملقاومة رشوِر النزق 
السلطوي حتى يتحول نهر الفرات اىل نهر )الغانج( 
املقدس, وقد عزَز هذِه الس�يمائية الرمزية بقصة 

العش�ق املتوهج بَن )نبوني�د( و )مالونيد( ليضعا 
ص�ورًة م�ن ص�ور التح�دي والنه�وض ومواجهة 
العنف والكراهية والغ�اء اآلخر, وقد حفلت الرواية 
بالتحري�ض ال�ذي اق�رتَن باملواجه�ة, لتق�رأ هذِه 

السطور التحريضية:
)عاطل سيف الخطأ
عاطل دم االنتظارات

عاطل دم الوردة اآلفلة
*****

  )االنتظار مهنة كاسدة(
)العيب أن تبقى الكلمات خرساء

    عنَد عرش السفاحن(.
وه�ذا العشق وقدس�ية الف�رات والتحري�ض كلها 
مؤط�رة بوصاي�ا الحكيم)س�ن(, ول�م تك�ن بابل 
وحده�ا تعان�ي نزق وعب�ث الكهنة وعن�ف املعابد 
بل امتَد ال�رّش اىل مدن نفر وكيش/ أريدو/ ايس�ن 
وسومر.. لتصبَح أرض السواد كلها أرضاً لالحرتاِق 
والبغ�ِض بعدم�ا ح�ورَب ونفي ديم�وزي وعشتار 

وذهبت تراتيل الترضع ادراج الرياح.
وق�د اش�تغل الن�ص الروائي ع�ىل اس�تثمار اللغة 
الشعري�ة وتحليقها ثماهياً مع فضاء االس�طورة 

ومنطقها واجوائها.
إَن رواية )لبابة الرس( لم تكن ترجمة حرفية للمتن 
االس�طوري لكنها س�عت اىل تفكيك االستبداد وإَن 
م�ا حدَث قبَل امليالد قد حدث بم�ا يطابقه ويماثله 
ويزيد عليه يف ظل نوع آخر من االستبداد السلطوي 
وهو االس�تبداد االيديولوجي والفك�ري وبما تمثله 
الحروب والرصاع�ات واالقتت�ال واالرهاب والعنف 
تحت مسميات وتوجيهات مختلفة ما هو إال امتداد 

لنزق اآللهة امليثولوجية وإن أساطري العنف والقتل 
تتناسل حضرية رشيرة أو متوالية رثة.

ومن الظواهر الفنية التي وظفها الروائي اىل جانب 
اللغ�ة الشعري�ة املحلق�ة ظاهرة اس�تثمار الحوار 
بشكله املرسحي لتعميق االثارة وكشف مستويات 
الح�وار وتوجه�ات الشخصي�ات, وظل�ت الرواية 
مش�دودة يف نس�ق رصاعه�ا اىل التقيي�م املان�وي 
للوج�ود: الن�ور والظالم/ اس�تبداد/ حرية/ قوة/ 
ضعف/ امل�رأة, الرجل, األرض, الس�ماء, الحارض, 
املس�تقبل, اآللهة, الشعب, الواقع, النبوءة, الظلم, 

البشارة, املوت, الحياة.
العي�ش  ومثل�ت االس�ئلة الوجودي�ة لإلنس�ان يف 
والكرام�ة والحرية والشقاء والس�عادة ... اس�ئلة 
محورية انتظمت مس�ار الرصاع من�ذ البدء وحتى 
النهاي�ة, وك�اَن جوهر الفك�رة املركزي�ة يتجوهر 
ح�ول قص�ة عش�ق )نبوني�د ومالونيد( ليؤس�س 
تحليق�اً خالصياً مف�اده إن الحب ينقذ العالم وهو 
الذي يهزم الجبابرة والطغ�اة وانصاف اآللهة رغم 
االس�تبداد والقبح ومن أجل أال يتحول االنس�ان اىل 
مجرد قربان مجاني للمتس�لطن والبغاة... وكانت 
الجمل�ة الختامية يف الرواي�ة أو لحظة التنوير ذات 
داللة س�يمئية وترميزية ) يا ألرض الس�واد... كم 
أنِت عام�رة بالرجاء!!( وقد فت�ح الروائي بها زمن 
التحري�ض وملحم�ة الض�وء اآلت�ي م�ن املواجهة 
واملطاول�ة وتجاوز الخدر الطق�ويس باتجاه األمل 
وكفاح االنسان من أجِل الحرية والكربياء والوجود 

ألبهى.
وتبق�ى ه�ذِه الرواي�ة عالم�ة مهم�ة يف الرسدي�ة 
العراقية باشتغالها ومضمونها االنساني املتقدم.  

 

األكاديمي�ة  دجل�ة  دار  ع�ن 
وتوزيع مكتبة املرهج يف بغداد 
، صدر  مؤخراً ضمن سلس�لة 
دراسات اجتماعية سياسية ، 
كت�اب ) الصن مخالب التنن 
الناعم�ة ( للدكتور طه جزاع 
. كتب مقدم�ة الكتاب املفكر 
الدكتور عبد الحس�ن شعبان 
الكت�اب  فص�ول  وتس�لط   .
الض�وء عىل الص�ن الشعبية 
والس�يما  الدولية  وعالقاته�ا 
مع واش�نطن ومساراتها بعد 
ظهور جائح�ة كورونا ، كما 
الصيني�ة  الحض�ارة  تتن�اول 
مث�ل  وأديانه�ا  وفلس�فتها 
والكونفوشيوس�ية  التاوي�ة 
، واملشك�الت الداخلي�ة مث�ل 
التعام�ل م�ع التب�ت البوذية 
 ، املس�لمة  اإليغ�ور  وأقلي�ة 
وقضايا هونغ كونغ وماكاو ) 
الس فيغاس الرشق ( وتايوان 
) جزي�رة فورم�وزا ( . ودور 
الصن كق�وة صاعدة يف عالم 

القرن الحادي والعرشين .
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لْن تبقى الوردُة عىل حاِل جمالِها 
ِة ِعطرِها لْن تبقى الوردُة عىل ِرقَّ

حَن يتناهُب أَوراَقها الِعصابيُّوَن الغاِمضوَن
والتأوُّهاُت لْن ترتاجَع عن صدِر املُريِد

ُكلَّما غامْت ذاُتُه يف الهباِء الحادِّ
ولَذعْتُه مرارُة ما َيرى يف غبِش الغياِب

بتُّ أَنتِظُر فجيعتي ِبَك يف موقِف الُخرساِن
اً سرتحُل وتغيُب هكذا.؟ هْل حقَّ

ال ُبدَّ من ترتيِب املوقِف بطريقٍة أَهوَن
لِكي ال أَنهاَر أَماَم صمِتَك النِّهائيِّ
نداِن فما بَن ناري املطرقِة والسِّ

لعلَُّه الحدَّاُد سيغدو صانَع تماثيٍل ناطقٍة 
ُل إىِل شاعٍر طائٍر بالتَّسابيِح.! أَو يتحوَّ

مأ ُيثرُي الُغباَر تضادُّ املاِء مَع الظَّ
مأُ معاً.! وأَنَت املاُء والظَّ

صعٌب أَْن ال أَقرأَ لَك بقلبَي.!
صعٌب أَْن ال أَسمَع صوَتَك يف دمَي.!

صعٌب أَْن ال أَراَك أَمامَي يف وجودَي.!
وبالنِّهايِة صعٌب أَْن أَحيا وحدَي من دوِنَك

َك دائماً وأَعرُف بأنََّك يف الهواِء أُشمُّ
كسيٍِّد صارٍم يتلذَُّذ أَتباُعَك وجداً 

حَن تهِبُط علْيهْم بقسوِة مواثيِقَك.!

كيَف يل أَْن ال أُِحبَُّك وأَنا مقيٌد ِبَك
بأَكثَر من مسبحٍة وأُصَبٍع وِتالَوٍة

كقاتيل واملقتوِل وذاَك القيِد واملِعصِم.!
أَعيُش تصوُّيفَ املُطلَق يف أَجِنحِتَك

مُس محجوبٌة إىِل مَتى ُتريُدني نهاراً والشَّ
وأَنا أَريُدَك ضوءاً سارياً يف ِشتاِء العهِد

كيَف يل أَْن أُجاريَك دوَن اِستغراقَي
بقوَِّة ُسلطاِنَك عىل جميِع املَعاطِف

التي ُتنِشُدَك أَكماُمها يف َرهِج املريِخ
قصيدًة طويلًة ُتحرُِّك مجرَّاِت العالَِم

 بخفقٍة واحدٍة من يدْيَك.؟!

فهمي الصاحلصعٌب َأْن ال َأقرأَ لَك بقليب



املكوّنات
بسكويت - 36 حبة

زبدة مذّوبة - 125 غراما
سكر بودرة - 6 مالعق كبرية

كاكاو - 6 مالعق كبرية
حليب مكّثف محىل - نصف كوب

شوكوالتة مذّوبة - 100 غرام
طريقة العمل

- يف وعاء متوس�ط الحجم، ضع�ي الحليب املكثف املحىل، 
السكر، الزبدة والكاكاو.

- أخلط�ي املكون�ات جي�داً حت�ى تحص�ي ع�ىل مزي�ج 
متجانس.

- كّسي البسكويت اىل قطع متوسطة الحجم ثم اضيفيها 
اىل املزيج وقلّبي حتى تتداخل املكونات.

- وّزعي خليط البسكويت يف قالب مغلّف بورق غري الصق، 
ُريص الخليط جيداً ثم غلّفي الوجه جيداً.

- أدخ�ي القال�ب اىل الثالج�ة 4 س�اعات ع�ىل األقل حتى 
يجمد.

- أخرجي القالب من الثالجة، ازيي الورق ثم قّطعي الكيك اىل 
مكعبات متوسطة الحجم وقدميها مبارشة عىل سفرتك.

أش�ارت دراس�ة حديثة إىل أنه عىل 
املرىض الذين يعانون من التهابات 
الجيوب األنفي�ة التخي عن تناول 
بع�ض أنواع الطعام التي يمكن ان 

تزيد هذه الحالة تفاقماً.
وذكر الباحثون يف هذا الس�ياق أن 
الزبادي هو أحد أنواع هذه األطعمة 
م�ع االش�ارة إىل انه يحت�وي عىل 
الكازيني وهي املادة التي يمكن أن 

تزيد حالة االحتقان.
كم�ا رأوا أن�ه م�ن االفض�ل ع�دم 
ألن  الب�اردة  املرشوب�ات  تن�اول 
هذا ق�د يس�بب ح�دوث االلتهاب 
ويزي�د م�ن رد الفعل التحس�ي. 
وذكروا أن السكريات التي تحتوي 
عليه�ا املرشوب�ات املصنعة ومنها 
املرشوبات الغازي�ة يمكن أن تزيد 
انس�داد  وبالت�ايل  املخ�اط  إف�راز 

الجيوب.

ع�دم  إىل  أيض�اً  الخ�راء  ودع�ا 
تن�اول املوز ألن�ه يعزز اس�تجابة 
الهيستامني لدى بعض األشخاص 

ما يحفز إنتاج املخاط.
وم�ن األطعمة التي يج�ب االبتعاد 
عنها يف هذه الحالة األرز حيث من 
األفضل ع�دم تناوله وخصوصاً يف 
فرتة العشاء ألن هذا يسبب التهاب 
وحساس�ية الجي�وب األنفية. كما 
إىل رضورة ع�دم  الباحث�ون  نب�ه 
تن�اول الفاكه�ة يف ف�رتة املس�اء 

للغاية نفسها. 

هل تس�اءلت يوما ماذا سيحدث 
ل�و توقفت األرض ع�ن الدوران؟ 
األم�ور  العدي�د م�ن  أن  خاص�ة 
الهام�ة يرتب�ط حدوثه�ا بحركة 
دوران األرض حول نفسها وحول 
الشمس، فينتج عن األول تعاقب 
اللي�ل والنه�ار، فيم�ا ينت�ج عن 

الثاني حدوث الفصول األربعة.
قد ي�ؤدي توق�ف كوك�ب األرض 
عن ال�دوران لح�دوث العديد من 
الظواهر الخطرية، أهمها حدوث 
إعص�ار هائ�ل؛ كون ج�و األرض 
يدور ب�ذات رسعة الكوكب والذي 
ي�دور عند خط اإلس�تواء بسعة 
1674 كيلومرتًا يف الس�اعة، لذلك 
فالرياح العاتية التي س�تهب بعد 

توقف األرض ستقتلع كل يشء
وس�يؤدي توقف دوران األرض إىل 
تس�ونامي عاملي يرافقه أعاصري 
مدم�رة تمحو ك�ل يشء عن وجه 

األرض.
كما س�تعم ال�زالزل جميع أنحاء 

األرض وبق�وة هائل�ة ال يمك�ن 
تصورها، كما س�تنترش الحرائق 
بسع�ة هائل�ة؛ بس�بب التغ�ري 

املفاجئ يف رسعة الرياح.
ع�ن  األرض  توق�ف  وس�يؤدي 
القم�ر  الصط�دام  ال�دوران 
بكوك�ب األرض، وس�تبدأ األقمار 
االصطناعي�ة بالتدريج باالقرتاب 
من الكوكب وستتحطم ال محالة، 

كما سيكون اليوم بطول عام.
وس�ترشق الشمس ع�ىل نصفي 
أش�هر   6 مل�دة  األريض  الك�رة 
ح�رارة  وس�تصبح  متواصل�ة، 
النه�ار اس�توائية، وب�رودة الليل 

قطبية شديدة الرودة. 

ُترّب�ني طفل�ِك بطريق�ٍة معّين�ة وزوج�ِك 
يتعاطى مع�ه بطريقٍة أخ�رى... كّل واحٍد 

منكما يتشّبث برأيه، وهنا يبدأ العراك!
يف مرحل�ٍة من املراحل، ال ش�ّك مررِت بهذا 
املوق�ف وخض�ِت مثل ه�ذه التجربة. ففي 
النهاي�ة، أنِت وزوجِك ش�خصان مختلفان 
ويتمّي�ز الواحد منكما أحيان�اً أو غالباً عن 
اآلخ�ر بمقارب�ٍة تربوي�ٍة مختلف�ة. وم�ن 
الطبيع�ي أن تنش�أ بينكما م�ن وقٍت آلخر 

بعض الخالفات.
ويف هذا اإلط�ار، ال بّد من التنبيه إىل الفارق 
املهم بني اختالف األهل حول طرق التواصل 
مع األطف�ال وع�دم قدرتهم ع�ىل االتفاق 
حول قرار يتعلّ�ق برتبية هؤالء. فأنِت مثالً 
ُتحبني التكلّم مع طفلِك عندما يرتكب خطأً 
م�ا، بينما ُيفّضل زوج�ِك الهدوء ويترّصف 

بتحفٍظ أكر معه.
وهذه مقاربة كّل واحد منكما وال مشكلة يف 
أّي منهم�ا. إنما املشكلة لو ارتأيِت معاقبة 
طفلِك بشّدة ألنه كذب، وزوجِك اعتر األمر 
عادياً واستخّف به. يف هذه الحالة، رّدة فعل 
كّل واحد منكما هي الفتيلة التي س�ُتشعل 
نريان الحرب بينكم�ا وُتزّكي لدى طفلكما 
ش�عوراً بعدم األم�ان أو رغب�ًة يف التفريق 

بينكما والتعايل عىل قراراتكما..
وحلّكما بأن تتحدا معاً كفريٍق واحٍد وتعمال 
ي�داً بيد لرتبي�ة طفلكما. وفيم�ا يي بعض 

النصائح ملساعدتكما يف تحقيق ذلك:

اّتفق�ي وزوج�ِك عىل دع�م واحدكما اآلخر 
يف ك�ّل املواق�ف. وإن ك�ان أحدكم�ا ُيوّجه 
مالحظ�ًة للطف�ل، فلُيبدي اآلخ�ر موافقته 
ودعمه ل�ه حتى لو لم يك�ن كذلك ضمنياً. 
أهل�ه،  اتح�اد  ع�دم  يس�تشعر  فالطف�ل 
األم�ر الذي يمنح�ه س�لطاناً عليهما وعىل 

سلطتهما.

ال تتشاج�را بخص�وص طفلكم�ا وأمامه 
يف األم�ور الت�ي تعنيه وتتعلّ�ق برتبيته، بل 
واجها املواقف معا جنباً إىل جنب كما أرشنا 
يف النقطة الس�ابقة. وعندم�ا تهدأ األمور، 
ح�اوال مناقش�ة األمور بعقالني�ة وحكمة 

للتوصل إىل قراٍر موّحد ُيريض الطرفني.
يف ح�ال عدم التوّص�ل إىل اتفاق بشأن قرار 

يخّص طفلكم�ا، فلُيحاول الط�رف األكثر 
اآلخ�ر  الط�رف  إقن�اع  باملس�ألة  اقتناع�اً 
ب�رورة اعتم�اد وجهة نظ�ره ومجاراته 
ودعم�ه “ألنه يرى خرياً فيه�ا” أو “ألنه ال 

يرى رضراً فيها”.
يف ك�ّل مرة تدعمني فيها زوجِك بشأن قرار 
ال ُيلبي رغبات طفلكم�ا، أظهري تعاطفِك 

تجاه الصغري من دون أن تمّي باتحادكما 
كأهل. بهذه الطريقة سيشعر طفلكما بأّن 

أحداً يتفّهمه وسيتخّطى استياءه.
عّمق�ي معرفت�ِك بتاري�خ عائل�ة زوج�ِك 
ومعتقداتها حت�ى تتمّكني من فهم وجهة 
نظره بشأن تربية طفلكما والتعاطي معها 
بطريق�ة أكثر موضوعية وأقل ش�خصية. 
وانطالقاً من هذه املعرفة، حاويل مساعدته 

وإقناعه بالتغيري إن كان لألفضل.
بدال من أن تتشاجرا حول من منكما محق 
أو مخطئ بشأن مس�ألة ما، فّكرا يف العمل 

معاً عىل خطٍة موّحدة.
 خ�ذا وقتاً مس�تقطعاً إن أردتم�ا، ثم عودا 
للجلوس مع بعضكم�ا والتحّدث واإلصغاء 

لبعضكما البعض.
إىل نظ�رة زوج�ِك  بك�ّل بس�اطة  إصغ�ي 
لألمور واملس�تقبل واعريف أكثر عن تمنياته 
ومخاوفه م�ن دون أن ُتقاطعيه أو تلوميه 
أو تحم�ي راي�ة الدف�اع ض�ّده. فاإلصغاء 
ُيس�اعد أحياناً كثرية عىل اس�تيعاب اآلخر 

وتقريب وجهات النظر.
ويف ح�ال جرّب�ِت وزوج�ِك ك�ّل النصائ�ح 
تربي�ة  ع�ىل  لالتف�اق  الالزم�ة  والط�رق 
طفليكما لك�ن دون جدوى، ال عيب بطلب 
املساعدة من أهل االختصاص واملستشارين 
ملس�اعدتكما  األطف�ال  تربي�ة  ش�ؤون  يف 
ع�ىل التفاهم مع بعضكم�ا البعض ملا فيه 

مصلحة صغريكما!
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كانت الفتاة الصغرية تلعب يف أحد 
مطاع�م األطفال عندم�ا ركضت 
إىل أمها تبكي تهكمهم عىل وزنها 
الزائ�د، ردت األم بتوبي�خ الفت�اة 
نفس�ها “بطي أكل شوية حتى ال 

يضحكون عليك”.
ك�ان ه�ذا مثال له�دم ثق�ة هذه 
الطفل�ة بنفس�ها، حت�ى بع�د أن 
تكر وقد تفقد وزنها الزائد، لكنها 
لن تنىس أبًدا تهكمهم وسخريتهم 
منها، لكن ما سيؤملها حًقا هو رد 

فعل األم فقط.
خ�الل دراس�تي لنفس�ية الطفل، 
كان م�ن ضمن أه�م االحتياجات 
الت�ي تبن�ي ش�خصية الطفل هو 
والتقدي�ر،  باألم�ان،  اإلحس�اس 
والثق�ة بالنفس، الت�ي ال يأخذها 
الطف�ل بشكل أس�ايس م�ن املارة 
املُعلق�ني واملتهكمني غري الواعني، 
لكن يس�تمدها بشكل أسايس من 

أرسته، وبالتحديد من األم واألب.
إن�ه ليس جمي�ل مثل أم�ه، ليس 
كب�ري  فم�ه  أب�اه،  مث�ل  وس�يم 
ج�ًدا”.!أول التعليقات التي تواجه 
األم م�ع طفله�ا أو طفلته�ا، هي 
تلك التعليقات الس�لبية التي ُتقال 
من منطق “بنخ�زي العني” خوًفا 
من الحسد، فرتى مولودك الصغري 

األوىل لتس�معي، عب�ارات  للم�رة 
مث�ل: “إنه ليس جمي�ل مثل أمه، 
ليس وس�يم مثل أب�اه، فمه كبري 

جًدا”.
وهن�ا، علي�ِك إنه�اء ه�ذه املهزلة 
عىل الف�ور، فالطفل حتى إن كان 
عمره أيام، قادًرا عىل تمييز الكالم 
اإليجابي والسلبي، وهذه الكلمات 
تلتص�ق يف ذهنه، وترتج�م عندما 

يعي معنى الكلمات.

يمكن�ك زيادة ثقة طفلك بنفس�ه 
منذ أيام�ه األوىل، من خالل بعض 
ال  “طفلت�ي  اإليجابي�ة:  ال�ردود 
تشبهن�ي.. ه�ي أجم�ل، طفي ال 

يشبه أباه.. هو أكثر وسامة”.
التحول إىل درع

الصغ�رية  عندم�ا تك�ر طفلت�ِك 
ستكون ُمدركة للكلمات السلبية، 
عندما تقابلني أحد هؤالء املزعجني 
أخت�ك  مث�ل  بيض�ة  م�و  “انت�ي 

ليش؟”، ردي بحسم: “لكل إنسان 
جماله الخاص، وهي وش�قيقتها 

قمر وشمس”.
ابحثي دوًم�ا ع�ن ردود تعزز من 
ثقة طفلتك، وتصد أي نقاش آخر 
م�ن الط�رف االخ�ر، ال تخيش أن 
تجرحي مشاع�ر املتطفلني، حتى 

إن كانوا من األقارب.
التتضعفي.. كل األطفال حلوين

قد يمنحك الله طفلة بشعر مجعد، 
أو وزن زائ�د، أو برشة داكنة، وقد 
تشب�ه أباها وال تشبهك، ال تجعي 
واملنتقدي�ن  املتطفل�ني  ضغ�وط 
بطفل�ك  عالقت�ك  تح�ول  علي�ِك، 

وهدفك أن تظهريه أجمل لهم.
بعض األمه�ات تع�رض أطفالها 
الصغار إىل ضغوط نفسية كبرية، 
م�ن االنتق�اد بالكلم�ات، أو حتى 
ف�رد الشعر بمواد ضارة لألطفال، 
أو حمي�ة قاس�ية، لي�س اله�دف 
منه�ا صح�ة الطفل، لك�ن فقط 

إرضاء الناس.
تذكري دوًم�ا أنِك األهم بالنس�بة 
لطفل�ك، ولي�س األخري�ن، ركزي 
ع�ىل عيني�ه عندم�ا ينتق�ده أحد 
س�ينظر إلي�ِك، منتظ�رًا إنصافك 
وكلمات�ك اإليجابية التي س�تبني 

ثقته بنفسه.

س�تجدين برشت�ك يف هذه األيام، م�ع انتهاء 
فصل الصي�ف الحاّر، جاّف�ة ومملّة، وعليها 
الكث�ري من عالمات حروق الشمس، ما يعني 
أنها تحت�اج إىل عناية مضاعفة لتعود نرة 
ومتوّهج�ة كم�ا كان�ت قب�ل أي�ام الشاطئ 

والعطل.
إليك أفضل طريقة للعناي�ة ببرشتك وتجديد 

نضارتها بعد انتهاء فصل الصيف.
.التقش�ري: بعد فصل الصيف، س�يبدو الجلد 
جاّفاً وداكناً؛ لذا فالتقشري مهّم جداً للتخلّص 
من طبق�ة الجل�د الخارجية، وك�ّل ما عليك 
فعله هو تعري�ض برشتك لحّم�ام بخار، ثّم 
قوم�ي بمزج ملعقة من الس�ّكر بملعقة من 
العس�ل وملعقة من زيت الزيتون، ثم افركي 
برشت�ك باملزي�ج بلط�ف وبحرك�ات دائرية، 

وأخرياً اش�طفي برشتك باملاء الفاتر.
.الرتطيب: حرارة الصيف ستعمل عىل جفاف 
الب�رشة، مم�ا ي�ؤّدي إىل ظه�ور التجاعي�د 
والخط�وط الدقيقة؛ ل�ذا تحت�اج برشتك إىل 

ترطيب مضاع�ف مرتني يف الي�وم عىل األقّل 
للتخلّ�ص م�ن الجف�اف، وال تن�ي ترطيب 
جسمك أيضاً بعد الحمام الدافئ، وهو رطب، 

لحفظ الرتطيب داخل برشتك.
.عالجات أخرى لبرشتك: إذا ش�عرِت بجفاف 
وتلف ش�ديد يف برشتك، فإن بإمكانك حينها 

تن�اول فيتامين�ات مغذي�ة للب�رشة، مث�ل: 
فيتام�ني )C(، وفيتام�ني )E(، ألنهم�ا م�ن 
الفيتامينات التي تس�اعد ع�ىل التخلص من 
أرضار الشمس، باإلضافة إىل تحس�ينها لون 
البرشة، كما يمكنك تطبيق ماس�كات مغّذية 
لبرشت�ك كماس�ك األفوكادو. م�ا عليك فعله 
يف هذا املج�ال هو مزج ثمرة م�ن األفوكادو 
امله�روس بملعق�ة م�ن العس�ل، ث�م وضع 
املزيج عىل برشتك ملّدة نصف س�اعة، قبل أن 
تشطف�ي برشتك باملاء الفات�ر حتى تحصي 

عىل برشة متوّهجة ورائعة.
الصي�ف  صحي�ح:  غذائ�ي  نظ�ام  .اتب�اع 
يعن�ي الجفاف؛ ل�ذا عليك تعويض جس�مك 
بالس�وائل ورشب الكثري من امل�اء بما ال يقّل 
ع�ن لرتي�ن يومياً، ألن املاء يس�اعد عىل طرد 
الس�موم وتطهري البرشة، كم�ا عليك إضافة 
الخ�راوات والفاكه�ة إىل نظام�ك الغذائي 
لتحقيق نض�ارة برشتك من الداخل والخارج 

أيضاً. 

يعد ش�اي الكركم، من أحد أشهر 
التواب�ل يف آس�يا، نظرا مل�ا يتمتع 
ب�ه من خصائص طبية س�حرية 
تكافح االلتهابات ومختلف أنواع 

األمراض.
وهنال�ك عدد من الفوائد الصحية 
املذهل�ة لتن�اول ش�اي الكرك�م، 
علمي�ة  دراس�ات  إىل  املس�تندة 

متخصصة.
وج�اءت أب�رز تل�ك الفوائ�د عىل 

النحو التايل:
1 - مقوي للمناعة:

فيمكن لتناول ش�اي الكركم، أن 
يس�اعد بصورة كبرية عىل تقوية 
اإلنسان،  املناعي لجس�م  الجهاز 
كما أنه يمتل�ك خصائص مذهلة 
بفض�ل مض�ادات األكس�دة التي 
يحتويها، والت�ي يمكنها القضاء 
ع�ىل مختل�ف أن�واع االلتهاب�ات 
وامليكروب�ات،  والفريوس�ات 
وما يطل�ق عليها الج�ذور الحرة 
املس�ببة ملختلف أن�واع األمراض 

والعدوى.
2 - يعالج التهاب املفاصل:

ألن ش�اي الكرك�م يحت�وي عىل 
مض�ادات االلتهابات، فإنه يكون 
مثالي�ا ملن يعان�ون م�ن التهاب 

املفاصل وتورمها.

3 - يخفض نسب الكوليسرتول
يحتوي شاي الكركم، عىل مركب 
يطلق عليه “الكركمني”، ويساعد 
مركب الكركمني هذا عىل خفض 
مس�تويات الكوليس�رتول الضار 
م�ن الجس�م، م�ا يجعل�ه مثاليا 
أم�راض  للوقاي�ة م�ن مختل�ف 

القلب واألوعية الدموية.
4 - يتحكم يف مس�تويات الس�كر 

يف الدم:
يعد استخدام شاي الكركم يف عالج 
مرىض الس�كري، أحد أبرز وأقدم 
االستخدامات لشاي الكركم، كما 
أظهرت دراسات علمية حديثة أن 
مركب الكركمني، يمكنه أن يقلل 

من مس�تويات الجلوكوز يف الدم، 
املدى  الطويلة  املضاعفات  ويقلل 

ملرىض السكري.
5 - يحمي الكبد:

الكرك�م  ش�اي  تن�اول  يس�اعد 
بصورة منتظم، عىل منع اإلصابة 
بتليف الكبد، كما يمنع من تسمم 

الكبد، واإلصابة بالكبد الدهني.
6 - عالج القولون العصبي:

يمك�ن لش�اي الكرك�م أن يح�ل 
معظم املشاكل املرتبطة بالجهاز 
الهضمي، لكن أبرزها هي تهدئة 
اآلالم املرتبطة بمتالزمة القولون 

العصبي.
7 - الوقاية من الزهايمر:

كشفت دراس�ات علمي�ة حديثة 
أن تناول ش�اي الكرك�م بصورة 
منتظمة وش�به يومية، يمكن أن 
يؤدي إىل إبطاء أو الوقاية بصورة 
كامل�ة من أم�راض االضطرابات 
املرتبط�ة  العصبي�ة  التنكس�ية 

بتقدم العمل، مثل الزهايمر.
ش�اي  أن  الدراس�ة  وأظه�رت 
الكرك�م يقلل من التل�ف الخلوي 
وااللته�اب يف خاليا امل�خ املرتبط 

بتطور مرض الزهايمر.
8 - يقلل أعراض أمراض الرئة:

كشفت دراسات علمية حديثة أن 
ش�اي الكركم يمكنه أن يس�اعد 
يف ع�الج أع�راض الرب�و والتليف 
الرئ�وي والتلي�ف الكي�ي، كم�ا 
يمكن أن يق�ي من رسطان الرئة 

أو االنسداد الرئوي املزمن.
9 - يحمي العني:

يمك�ن أن يس�اعد ش�اي الكركم 
الع�ني م�ن مختل�ف  يف حماي�ة 
األمراض التي يمك�ن أن تصيبه، 

ولعل أبرزها التهاب القزحية.
10 - يساعد يف عالج السطان:

ع�ىل  الكرك�م  ش�اي  يحت�وي 
أن  يمكنه�ا  أكس�دة  مض�ادات 
تس�اعد ع�ىل من�ع نم�و الخاليا 

السطانية.

يع�ّد امل�وز الوجب�ة الخفيف�ة املثالي�ة املرافقة 
للتماري�ن الرياضي�ة، ع�ىل اعتبار أنها س�هلة 
الهض�م وتحتوي ع�ىل مجموعة م�ن العنارص 

الغذائية املفيدة.
لكن هل يؤكل املوز قبل أم بعد التمرين؟

اإلجابة عىل هذا الس�ؤال تتوقف عىل الرغبة من 
تناول ه�ذه الفاكهة،إن أكل امل�وز بعد التمرين 
الريايض يس�اعدك يف تسيع الشف�اء العضي، 
كم�ا أنه يعتر مغذيا وغنيا بشكل خاص باملياه 

والكربوهيدرات.
وإضافة إىل ذلك، يس�اعد تناول األطعمة الغنية 
بالكربوهي�درات بع�د ممارس�ة الرياض�ة عىل 
إفراز هرمون اإلنس�ولني، الذي يساعد عىل نقل 

السكر من الدم إىل خاليا العضالت.
وغالب�ا م�ا ُينص�ح بتن�اول األطعم�ة الغني�ة 
بالكربوهيدرات، مثل املوز، مع مصدر للروتني 
فورا بعد االنتهاء من التمرين، كطريقة ملساعدة 
عضالتك ع�ىل التعايف والنم�و.يف املقابل، يويص 
خراء الصحة بتناول موزة واحدة قبل التمرين 
بفرتة ت�رتاوح ب�ني 30 و60 دقيق�ة، للحصول 

ع�ىل طاقة وتوليد أقىص ق�در من الطاقة خالل 
التم�رن. والخالصة أن تناول امل�وز يتوقف عىل 
الهدف املتوخى من�ه، فإذا كان الشخص يرغب 
يف تقلي�ل االلتهاب ورسعة االس�تشفاء العضي 

فينص�ح بتناوله بعد التمري�ن، أما يف حال كان 
يه�دف إىل دخ�ول التمري�ن الري�ايض بكل قوة 
ونشاط، فيستحس�ن تناوله قبل التمرين بفرتة 

قصرية.

سلوكيات

لطلة ابهى....

سر االعشاب

طبيبك يف بيتك

كيف أمحي أطفالي من تعليقات اآلخرين السلبية؟

عالج البشرة يف فصل الشتاء

فوائد شاي الكركم “السحرية” ستدفعك إىل شربه يوميًا

للرياضيني... اليكم افضل وقت لتناول املوز

دراسات حديثة

كل يوم معلومة

حتذير... أطعمة تزيد التهاب 
اجليوب األنفية

ماذا سيحدث لو توقفت األرض عن الدوران؟

املطبخ ..

ليزي كيك
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جل�س الرجل ع�ى كريس يف مقه�ى وبدأ 
يفك�ر بقراره برتك العم�ل من دون إيجاد 

وظيفة أخرى...
جل�س هناك يندم عى ذلك القرار املترسع 
... وج�اء ك�ل صب�اح لين�دم ع�ى قراره 

هناك
بعد أيام جاءته وظيفة أسعدته كثرياً...

وجاء يف اليوم التايل إىل املقهى مس�اًء بعد 
عمله ...وجلس يندم عى أنه ندم ألنه ترك 

العمل
وبعد أشهر ... جاء قرار فصله من العمل

ه�و جاء إىل نف�س املقهى يف الي�وم التايل 
ون�دم ع�ى أن�ه ن�دم ع�ى ندم�ه يف ترك 

العمل...
وم�رت األيام وكان ين�دم يوما عى قراره 

...ويف اليوم األخر يندم عى أنه ندم

وعندما كان جالس�اً عى إحدى املقاعد يف 
ذات املقهى يندم عى أنه ندم يوما ما عى 
ندم عى ندم عى ندم ... وقف أمامه رجل 
يرت�دي األبيض باألبيض وش�عره ش�ديد 

السواد.
نظ�ر الشاب إليه وس�أله “كيف يمكن أن 

أخدمك؟”
فقال الرجل “ أنا قدرك!”

الشاب مبتسماً “ قدري؟”
الرجل أجابه “نعم وال أمازحك”

الشاب سأل “ وماذا تريد مني؟”
الرج�ل “ أريد أن أبلغ�ك أنني تغريت كثريا 

بس�بب ضياع وقتك عى الندم”
الشاب “ كيف ذلك؟”

الرج�ل “ لق�د ك�ان مق�ررا ل�ك أن تكون 
ناجح�ا ج�داً يف حياتك مالك�ا للرشكات، 
لكن�ك غريت قدرك ألنك أضعت الوقت كله 

عى الندم”!
الع�رة : نضيع كثرياً من وقت حياتنا عى 

الندم فنضيع أقدارنا الجميلة!

بلغ نجاح »بيبيس كوال« ذروته 
يف الع�ام 1909 حي�ث افتت�ح 
براده�ام مق�راً جدي�داً ورائعاً 
للرشك�ة افتخ�رت ب�ه مدينة 
ع�ى  ووضعت�ه  »نيوب�رين«، 
للمدينة.  الريدي�ة  البطاق�ات 
اعت�رت   1908 الع�ام  وقب�ل 
رشكت�ه من أوائل م�ن تحولوا 
من العرب�ات إىل الس�يارات يف 

نقل البضائع.
كالي�ب دافيس براده�ام، هو 
صيديل أمريك�ي، معروف بأنه 
الشخ�ص الذي اخ�رتع رشاب 

البيبيس.
ولد برادهام يف ال 27 من شهر 
ماي�و/ أي�ار من الع�ام 1867 
يف مدين�ة »تشينكابني« بوالية 
وه�و  الشمالي�ة،  كاروالين�ا 
ابن ج�ورج واش�نطن وجوليا 
ماك�ان، اللذي�ن ينح�دران من 

أصول إيرلندية.
تخ�رج براده�ام م�ن جامعة 
كاروالين�ا الشمالي�ة يف تشابل 
يف  هي�ل، حي�ث ك�ان عض�واً 
جمعيته�ا الخريي�ة، وم�ن ثم 
دخ�ل كلي�ة الط�ب يف جامعة 
مرييالند، لكن�ه يف العام 1890 
ت�رك الدراس�ة بس�بب إفالس 
والده. وليكس�ب ق�وت يومه، 
اضطر برادهام للعمل مدرس�اً 

مل�دة  الشمالي�ة  كاروالين�ا  يف 
ع�ام تقريباً، ليتمك�ن بعد ذلك 
م�ن افتتاح صيدلي�ة يف مدينة 
»نيوب�رين« بفضل امل�ال الذي 
ادخ�ره، وأطلق ع�ى الصيدلية 
اس�م »رشكة برادهام للدواء«، 
ومثلها مث�ل أي صيدلة يف ذلك 
الوق�ت، كان�ت تبي�ع مرشوب 

الصودا.
يف الع�ام 1893، ابتكر برادهام 
وصف�ة رشاب جدي�دة وه�ي 

مزيج م�ن خالصة جوز الكوال 
والفاني�ال وزي�وت ن�ادرة، ويف 
البداية كان يعرف هذا الرشاب 
باس�م »رشاب ب�راد«، ولكن يف 
ال 28 م�ن ش�هر أغس�طس/ 
غ�ري   1898 الع�ام  م�ن  آب 
اس�مه ليصبح »بيبيس كوال«. 
وأطل�ق برادهام هذا املس�مى 
ع�ى الرشاب كون�ه يجمع بني 
حيث  و»الكوال«،  »البيبس�ني« 
ك�ان يعتقد أن رشابه يس�اعد 

إىل ح�د كبري ىل تحس�ني عملية 
الهض�م مثل أنزيم البيبس�ني، 
عى الرغم من أنه لم يس�تخدم 
كعن�ر يف تحض�ري ال�رشاب. 
وك�ان معاونه جيم�س هنري 
يت�ذوق  ش�خص  أول  كين�ج 

الرشاب الجديد.
حظي رشاب »بيبيس« بشعبيه 
عارم�ة، م�ا دفع براده�ام إىل 
اإلعالن عن هذا الرشاب الغازي 
واملرط�ب. وتداف�ع الناس عى 
طلبه وبدأت املبيعات باالرتفاع 
إىل درج�ة أن براده�ام اقتن�ع 
بفكرة افتتاح رشكة لتس�ويق 

رشابه املميز.
يف ال� 24 من ش�هر ديس�مر/ 
كانون األول م�ن العام 1902، 
أس�س برادهام رشكة »بيبيس 
كاروالين�ا  والي�ة  يف  ك�وال« 
الشمالية، وعنينّ نفس�ه رئيساً 
لها. ويف ال 16 من شهر يونيو/ 
حزيران من العام 1903 سجل 
»بيب�يس كوال« كعالمة تجارية 
لديه�ا حقوق. ويف الع�ام ذاته 
أيض�اً نق�ل إنتاج ال�رشاب من 
مبن�ى  إىل  الصيدلي�ة  مخ�زن 

استأجره قريب منه.
ويف الع�ام 1905، ب�دأ برادهام 
ببي�ع م�رشوب البيب�يس كوال 
ومن�ح  زجاجي�ة،  عب�وات  يف 

تصني�ع  لرشك�ات  امتي�ازات 
كاروالين�ا  يف  الزجاج�ات 

الشمالية.
أصبح برادهام صاحب شعبية 
كبرية بفضل ما قدمه وبفضل 
حس�ه التجاري املره�ف. وتم 
ترش�يحه ملنص�ب حاكم والية 
كاروالينا الشمالي�ة، يف الوقت 
ال�ذي اس�تمرت في�ه رشكت�ه 

بحصد النجاح.
وبع�د 17 عام�اً م�ن النجاح، 
حلنّ�ت الح�رب العاملي�ة األوىل، 
»بيب�يس«  رشك�ة  وانتكس�ت 
متأثرة بما يج�ري من حولها. 
وك�ان براده�ام مج�راً ع�ى 
املخاط�رة ببع�ض الصفق�ات 
إال  حتى يستطيع االس�تمرار، 
أن�ه اضط�ر يف النهاي�ة، وبعد 
3 س�نوات مرهق�ة إىل إع�الن 
إفالس�ه بعدم�ا خزن الس�كر 
بكمي�ات هائلة وهبط س�عره 
بشك�ل مفاجئ إىل مس�تويات 
قياس�ية، وباع برادهام أصول 
»بيب�يس« إىل رشك�ة »كريف�ن 
هولدين�ج« يف مقاب�ل 35 ألف 
دوالر، ليعود مجدداً إىل عمله يف 

الصيدلية.
ت�ويف براده�ام يف ال�� 19 م�ن 
شهر فراير/ شباط من العام 
1934 عن عمر ناهز 66 عاماً.

ك�ل ما عليكم فعل�ه هو اإلجابة عن هذه األس�ئلة 
وبعدها بإمكانكم تقييم درجة ذكاءكم...

1.بعض الشهور فيها 30 يوما.. وبعضها فيها 31 
يوما.. أي الشهور فيها 28 يوما؟

2.لو الدكت�ور أعطاك 3 أقراص وق�ال لك أن تأخذ 
قرص كل نصف ساعة.. ما طول املدة الزمنية بني 

أخذك ألول وآلخر قرص؟
3.ذهبُت للنوم يف الس�اعة الثامنة مساًء لكني قبل 
ذلك أعددت املنبه الدائري ذو العقارب ألن يوقظني 
عند الساعة التاسعة صباحاً كم ساعة سأنام قبل 

أن يوقظني املنبه؟
4.اقس�م 30 ع�ى نص�ف وأضف ع�رشة.. ما هي 

النتيجة؟
5.مزارع يملك 17 خروفا.. كلهم ماتوا إال تس�عة.. 

كم خروف تبقى للمزارع؟
6.مع�ك عود ثق�اب واحد يف علب�ة كريت ودخلت 
غرفة مظلم�ة وب�اردة تحتوي ع�ى مدفئة تعمل 
بالخشب وملبة كريوس�ني وش�معة.. ماذا ستشعل 

أوال؟
7.دخل دب إىل بيت مستطيل الشكل أركانه األربعة 

تتجه إىل الجنوب السؤال : ما لون الدب؟..
8.يف طبق 3 تفاح�ات.. أخذت منهم تفاحتني..كم 

تفاحة معك؟
9.ك�م ع�دد الحيوانات من كل ن�وع حملها موىس 

عليه السالم يف سفينته؟
10.أن�ت س�ائق ألوتوبيس يحمل 43 ش�خصا من 
شيكاجو.. توقف األوتوبيس عند بطرسرج ليحمل 
7 رك�اب وينزل 5..عن�د كليفالند رك�ب 4 ونزل 8 
وبعد 20 س�اعة وصل األوتوبيس إىل فيالديلفيا ما 

اسم السائق؟
اإلجابات:

1.كل الشهور فيها 28 يوما
2.س�اعة واح�دة.. لنفرض انك أخ�ذت أول قرص 
الساعة 1 ستأخذ الثاني الساعة 1 ونصف والثالث 

يف تمام الثانية
3.س�أنام لس�اعة واحدة فقط.. الس�اعة الدائرية 
ذات العق�ارب ال يمكنك ان تح�دد فيها الصباح او 

املساء
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5.كله�م ماتوا إال تس�عة.. إذا هناك تس�عة خراف 
عى قيد الحياة

6.ستشعل عود الثقاب أوال
7.لونالدب ابيض.. املكان الوحيد الذي يمكنك بناء 
بي�ت كل أركانه تشري إىل الجنوب هو مركز القطب 

الجنوبي.
8.تفاحتني

9.صف�ر.. الس�فينة كان�ت لنوح وليس�ت ملوىس 
عليهما السالم

10.أنت السائق.. ما اسمك؟
لكل إجابة صحيحة أعطي لنفس�ك درجة واجمع 

الدرجات لتحصل عى درجة ذكائك من عرشة.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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قصة وعربة

شخصيات يف التاريخ اختبارات شخصية

سودوكـــو
وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأسية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

acebook Fمن الفيسبوك

الندم

كاليب برادهام... الصيدلي الذي أسس »بيبسي« اختبار ذكاء سريع

أبـــــــراج

تزعجك  مهنياً:  لليوم  حظك  الحمل  برج  أصحاب 
تغيريها  اىل  وتسعى  العمل  يف  األوضاع  من  الكثري 
عاطفياً: تهمك مصلحة الحبيب وتحاول أن تساعده عى 

تحقيق طموحه. 

تكثر  مهنياً:  لليوم  حظك  القوس  برج  أصحاب 
أحالمك خالل هذه الفرتة وتسعى اىل تحقيق الكثري 
من الطموحات عاطفياً: ال تتجادل كثرياً مع الحبيب 

فيبتعد عنك. 

أصحاب برج الثور حظك لليوم مهنياً: حيويتك ما 
تزال يف أوجها وتنجز الكثري من األعمال عاطفياً: 
تدور يف ذهنك الكثري من التساؤالت للحبيب وتحاول 

أن تجد لها اجابات. 

عليك  مهنياً:  لليوم  حظك  امليزان  برج  أصحاب 
تعمل  ال  فأنت  العمل  زمالء  مع  عالقتك  تقوي  أن 
وتشعر  الحبيب  طباع  مع  تنسجم  عاطفياً:  بمفردك 

أنك تتفق معه. 

مهنياً:تقدم  لليوم  حظك  الدلو  برج  أصحاب 
مساعده اىل أحد زمالء العمل والكل يقدر وقوفك 
اىل جانبه عاطفياً: ال تستطيع أن تستغني عن الحبيب 

فلم تعامله بهذه الطريقه. 

أصحاب برج الثور حظك لليوم مهنياً: حيويتك ما 
تزال يف أوجها وتنجز الكثري من األعمال عاطفياً: 
تدور يف ذهنك الكثري من التساؤالت للحبيب وتحاول 

أن تجد لها اجابات. 

عليك  مهنياً:  لليوم  حظك  العذراء  برج  أصحاب 
الكثري  أكثر وأنك تستطيع انجاز  أن تثق بقدراتك 
عاطفياً: الحبيب سعيد بوقوفك اىل جانبه ودعمك له. 

تحرض  مهنياً:  لليوم  حظك  الجدي  برج  أصحاب 
من  الكثري  لك  تحمل  التى  اللقاءات  من  الكثري 
كل  من  بك  تحيط  الرومانسية  عاطفياً:  املفاجآت 

جانب وتبدو سعيداً. 

ال  مهنياً:  لليوم  حظك  الرسطان  برج  أصحاب 
أعمالك  تنهي  أن  قبل  جديدة  أعمال  أية  تستلمي 
القديمة عاطفياً: حافظ عى عالقتك مع الحبيب فأنت 

لن تجد له بديل . 

تشعر  مهنياً:  لليوم  حظك  العقرب  برج  أصحاب 
بالراحة خالل هذه الفرتة بعد النجاح الذى حققته 

عاطفياً: عالقة صداقة تتحول اىل حب حقيقي. 

استرش  مهنياً:  لليوم  حظك  الحوت  برج  أصحاب 
من  تترف  وال  قراراتك  يف  يتعلق  بما  اآلخرين 
تلقاء نفسك عاطفياً: البعد لن يحل املشاكل عليك أن 

تواجهها مع الحبيب.
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تبدو  مهنياً:  لليوم  حظك  األسد  برج  أصحاب 
متهوراً يف ترفاتك خالل هذه الفرتة وال تعرف 
النقاش وال تفرض  اقبل  السليم عاطفياً:  القرار  ما 

آراءك عى الحبيب. 

حدث يف مثل 
هذا اليوم

تشيكوس�لوفاكيا  جمهوري�ة  -تفك�ك   1993
التشي�ك  هم�ا  مس�تقلتني  دولت�ني  وتأس�يس 

وسلوفاكيا.
بدء ب�ث قناة يوروني�وز التلفزيوني�ة اإلخبارية 

األوروبية متعددة اللغات.
الرئيسان جورج بوش وبوريس يلتسن يوقعان 
اتفاقي�ة س�تارت الثاني�ة لتخفي�ض األس�لحة 

النووية.
1994 - دخ�ول اتف�اق التب�ادل الح�ر ألمريك�ا 
الشمالي�ة )نافت�ا( حي�ز التنفي�ذ بني املكس�يك 

والواليات املتحدة وكندا.
1995 -دخول اتفاقي�ة منظمة التجارة العاملية 

حيز التنفيذ.
الس�ويد والنمس�ا وفنلندا ينضم�ون إىل االتحاد 

األوروبي.
والحان�ات  باملطاع�م  التدخ�ني  من�ع   -  1998

بكاليفورنيا.
األوروبي�ة  بالعمل�ة  التعام�ل  بداي�ة   -  1999

املشرتكة )يورو(.
2001 - انضم�ام اليون�ان إىل منطق�ة الت�داول 

باليورو.
2004 -مؤسسة األقىص إلعمار املقدسات تكشف 
عن مخطط لبلدي�ة القدس بحفر نفق جديد يمر 
تحت س�احة حائط الراق وباب املغاربة ومنه إىل 

الحائط الجنوبي للمسجد االقىص.
الرئيس الباكس�تاني برفي�ز مرشف يحصل عى 
ثقة الرملان واللجان املحلية لالستمرار يف منصب 

الرئاسة.
2007 - بلغاري�ا ورومانيا تنضم�ان إىل االتحاد 

األوروبي.
2009 -الحكومة العراقية تتس�لم السيطرة عى 
املنطق�ة الخرضاء يف بغداد م�ن القوات متعددة 
الجنس�يات وذلك بموج�ب االتفاقية األمنية بني 
العراق والوالي�ات املتحدة، ورئيس الوزراء نوري 

املالكي يعتر هذا اليوم يوم عيد.
اغتي�ال القيادي يف حركة حم�اس نزار ريان مع 
زوجاته األربع وتس�ع من أبنائه يف هجوم جوي 
إرسائييل عى منزله يف جباليا وذلك ضمن أحداث 

عملية الرصاص املسكوب.
2011 -تفجري بواسطة سيارة مفخخة يستهدف 
كنيسة يف منطقة س�يدي برش باإلسكندرية مع 
أول دقائق العام الجديد، وأدى الحادث إىل سقوط 

عدد من القتى والجرحى.
ديلما روس�يف تؤدي اليمني الدستورية لتصبح 

أول امرأة تتوىل الرئاسة يف الرازيل.
2014 - التفيا تصبح الدولة الثامنة عرشة التي 

تعتمد اليورو.
2015 -ليتواني�ا تصبح العضو التاس�ع عرش يف 

منطقة اليورو.
تعيني ميكائيل جان يف منصب أمني عام املنظمة 

الدولية للفرنكوفونية.
2017 - تفج�ري انتح�اري يف مدين�ة طرط�وس 

السورية، يتسبب بمقتل شخصني.
هجوم مس�لح عى ملهى لييل بمدينة إسطنبول 

يخلف أكثر من 35 قتيال وحوايل 40 جريحا.
رئيس�اً  بولس�ونارو  جاي�ري  تنصي�ب   -  2019
للرازي�ل ليصب�ح الرئي�س الثام�ن والثالثني يف 

تاريخ البالد.

كلمات متقاطعة

الكلمات األفقية 
-1أول من خاط الثياب و لبسها 

- انحنى
-2 ضجر - سورة قرآنية )م(

-3كلم�ة عذاب وُيدع�ى بها ملن 
وقع يف هلكة يستحقها - اترك

-4 مدينة فرنسية - دولة عربية
-5كاتب جزائري

-6َضْعف - ضوء )م(
-7م�ن مشتق�ات الحليب - من 

األسماء الخمسة )م(
-8 رشع - أول النوم )م(
-9 إحسان - متشابهان

-10 االسم األول لشاعر عراقي، 
 -  “ “القرص�ان  أعمال�ه  م�ن 

يشارك

الكلمات العمودية
-1من أسماء سورة الفاتحة

-2اشتدت خصومته - للنداء - منصف 
)م(

-3العذراء التي انقطعت عن الزواج إىل 
الله )م(

-4للتفس�ري )م( - ص�اح التي�س عند 
الهياج - بحر )م(

-5من األنبياء عليهم السالم
-6االس�م الس�ابق لس�رييالنكا - كره 

اليشء و لم يرض به
-7القط - وليمة

-8للج�ر - إمراط�ور رومان�ي, ك�ان 
يحرتف الغناء و التمثيل 

-9 نهر العواصم - ضمري منفصل )م(
-10 الطارد م�ن الرحمة )ن( - مدينة 

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

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

الهاتف املحمول أو عرب اإلنرتنت.
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الفنانة اإلماراتية فاطمة الطائي: «كورونا» غّيرت من واقع 
الجمهور المتلقي كثيرا
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قبل أيام، نـرشت ملكة اإلحساس إليسا 
أحـدث صورها عرب صفحتهـا الخاصة 
عـىل إنستغـرام لتظهـر بيـد مضّمدة، 
وكأنهـا خضعـت مـرة ثانيـة لعمليـة 
جراحية إلزالة املياه من يدها التي كانت 
قد خضعـت لها العـام املـايض، نتيجة 
مضاعفات إصابتهـا بمرض الرسطان، 

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

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

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

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

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

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

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

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

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

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

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

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

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

مرتبطون بها.

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

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

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

حدث يف مهرجان الجونة“.

أحمد السقا يحرج مذيعة مهرجان الجونة

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

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

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

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

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

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

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

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

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

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

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

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

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

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

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

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

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

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

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

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

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

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

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

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

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

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

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

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 

مهند محسن: الغناء العراقي قريب جدا من المستمع العربي وهو حالة متحركة غير جامدة 
نحن جيل استفاد كثيرا من أصالة الغناء 

دبي / الزوراء :
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بداية دخول العربات 
والسيارات إىل بغداد 

منمنمات 

كان يوم الثالث والعرشين من شهر تموز سنة 1916 يوماً مشهوداً ببغداد 
حيث تم افتتاح شارع الرشيد، وتم ذلك يف عهد حكم آخر وايل عثماني لبغداد 
يف  االنگليز  دخل  إذ  أشهر،  ببضعة  لبغداد  العثمانيني  ترك  قبل  باشا  خليل 
الشهر الثالث من سنة 1917 وترك العثمانيون بغداد قبل ذلك بأشهر، وكان 
للشارع عدة أسماء قبل ان تضع لجنة سنة 1932 اسم شارع الرشيد، حيث 
تولت تغيري اللجنة تغيري أسماء شوارع ومواقع كثرية ببغداد، وكان اسم 
الوايل  الطاغي عند االفتتاح شارع خليل باشا جادة يس عىل اسم  الشارع 
الذي افتتحه، و)يس( تعني من املرتبة الثالثة يف ترتيب املناصب العثمانية 
السلطان  يسبقه  الرتتيب  يف  والوزير)يس(  وزير  مرتبة  يف  الوايل  كون 
او  الجادة  سمي  العثمانيني  خروج  وبعد  الوزراء،  رئيس  األعظم  والصدر 
ذات  التسمية  باسم شارع )هندنبريغ(  وان كان سمي  العمومية،  الجادة 
الدالالت املعينة لدى األملان، خاصة ان املشري األملاني القائد العسكري )فون 
ديرغولتز( تويف يف بغداد قبل االفتتاح بأشهر للتحالف الذي كان بني األملان 
حيث  النرص  شارع  الشارع  سموا  بغداد  االنگليزي  دخل  وملا  والعثمانيني، 
الحرب  يف  والفائز  املنترصة،  الربيطانية  العسكرية  القطعات  استعراض 
بغداد  من  الرشقي  الجزء  الشارع  هذا  اخرتق  وقد  يحييها،  مود  ستانيل 
السيد سلطان عيل، ثم جرى توسيعه ليتصل  من باب املعظم حتى محلة 
بشارع أبي نواس، إذ اول ما يصادف الداخل اىل الشارع من الشمال جامع 
االزبك عىل الجهة اليمنى عند بناية وزارة الدفاع، واىل يساره جامع املرادية 
الجبار  دانيال وعبدالقادر وعبد  الباچه چي ومناحيم  وينتهي عند قصور 
الخضريي وعبد الرحمن النقيب والقنصلية الربيطانية املطلة عىل نهر دجله 
والتي ما زالت قائمه، حيث سكن هذه القصور الذوات املذكورون، وسكنها 
أيضا القائد األملاني )فون دير غولتز( والوايل العثماني خليل باشا، وبعده 
سكنها  قائد القوات الربيطانية ستانيل مود، ويف سنة 1926 سكن قرص 
البغدادي اليهودي مناحيم دانيال امللك فيصل األول الذي كان يسكنه امللك، 
إذ ال يوجد سكن للملك بعد غرق القرص الذي كان يسكنه يف منطقة الكرسه 
جنوب االعظمية الذي يملكه اليهودي البغدادي ابن شعشوع والذي ما زال 
لم تكن يف بغداد سيارات  الرشيد  افتتاح شارع  إىل يومنا هذا، وبعد  قائما 
البغدادية  الشخصية  يملكها  اول سيارة  لنا دخول  يذكر  التاريخ  وان كان 
أخرى  سيارة  لبغداد  دخلت  وبعدها   ،  1908 سنة  بابان  حمدي  املشهورة 
لعل  خصوصيات  عربات  بغداد  يف  كانت  بل  باشا،  أجاويد  العثماني  للوايل 
االنگليز  السيارات مع  الرشيد قبل دخول  التي كانت تمر بشارع  أشهرها 
هي عربة آل النقيب الگيالني العائلة املعروفة التي توىل السيد عبد الرحمن 
الثانية تعود إىل ارسة آل جميل  النقيب اول حكومة سنة 1920،  والعربة 
وهي من األرس البغدادية املعروفة، ومن ينىس املحامي حسني جميل الذي 
استوزر يف العهد امللكي مره وأخرى يف العهد الجمهوري ونقيب املحامني، 
العثماني  الجيش  اىل نرصت باشا، وهذا كان مفتش  الثالثة تعود  والعربة 
الربيطاني، عربات  القنصل  االجنبية، وخاصة  الدول  لبعض قناصل  وكان 
ذوات دوالبني يجرها حصان واحد يجلس فيها القنصل األجنبي الذي يتوىل 
الرشقي  الباب  اىل  الذهاب  وبجانبه زوجته، خاصة ساعات  العربة،  قيادة 
للتنزه، ويف سنة 1920 تم استرياد عرشة )ربالت( من الهند، وكانت هذه 
تسد  كانت  األوىل  العرشة  والربالت  عليها،  ببغداد  تعرفت  منها  وجبه  اول 
األقدام يوم  السري عىل  لم يكن يعجزهم  اذ  التنقل،  بغداد يف  حاجة سكان 
كانت بغداد معروفة األطراف، فشارع الرشيد كان مركز العاصمة وحوله 
تتجمع أبنية الجهاز الحكومي وبيوت اهل بغداد، وكانت الربالت تستخدم 
أيضا  يقوم  الربل  وكان  الرشقي،  الباب  اىل  املعظم  باب  من  الرشيد  شارع 
بنقل سكان بغداد من الكرخ اىل الرصافة، وكانت أجرة الركوب فيه ثالثة 
فلوس فقط، وكان احد األغنياء يملك رشكة للمواصالت بني بغداد وتركيا 
قوامها مركبه يجرها عرشون حماراً، وكان الوقت الذي تستغرقه يف قطع 
الرشيد  شارع  يف  الخشبية  الباصات  لظهور  وكان  واحدا..  شهرا  املسافة 
البلدان  أحد  استرياد رشطي مرور من  اىل  السلطات  دوي هائل فاضطرت 
لتنظيم املرور يف شارع الرشيد، إذ يف عهد اإلدارة االنگليزيه كان هناك جندي 
انگليزي كلف بتنظيم  مرور الربالت يف الشارع اسمه )أبو ديا(، أي أبو اليد، 
وممن سمعنا عن هذا انه كان أعضب اليد، لذا جاء هذا اللقب له والكنية 
وكان سليط  اللسان واليد، وملن ال يمتثل إلشارته يالحقه، إذ غالباً ما يالحق 

أصحاب الربالت املخالفني، ويفرض عليم الغرامات .

تشارك الفنانة الشابة، منة عرفة، يف أحداث 
الفنان  من  كل  بطولة   »9 »شارع  مسلسل 
محمود عبداملغني وأحمد وفيق ورانيا يوسف 
الـ  أعمال  نوعية  من  وهو  الفقي،  ونريمني 
محرم  مصطفى  حسني  وتأليف  حلقة،   45
وإخراج محمد عبد الخالق، وتجسد منة ابنة 
نريمني الفقي وهي شخصية محورية ضمن 
من  كبري  عدد  تصوير  من  وانتهت  األحداث، 
 »9 »شارع  مسلسل  أحداث  املشاهد.وتدور 
حي  وهو  القاهرة،  أحياء  أرقى  من  حي  يف 
املعادي وتحديًدا يف شارع 9، ويتضمن العمل 
دراما إنسانية وعالقات اجتماعية متشعبة، 
املشاكل  من  العديد  عىل  الضوء  يلقى  كما 
األب  عالقة  منها  املرصية،  األرسة  تهم  التي 
اإلنرتنت وأيًضا  املتاجرة عرب  بابنه ومشاكل 

مشاكل الزواج العريف وغريها.
بني  الثاني  التعاون  يسجل  املسلسل 

محرم  مصطفى  حسني  السيناريست 
واملخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً 
املايض  قبل  العام  الساليف«  »بيت  مسلسل 
وشارك يف بطولته بويس وعبري صربي وأحمد 
سمري  وحازم  فضايل  ومنة  حسنى  صالح 
وطارق  مصلحي  وأرشف  خليل  وجيهان 

صربي وعدد آخر من الفنانني.
من  عرفة  منة  الفنانة  فرتة  منذ  وانتهت 
الذي  يونس«  »إسعاف  مسلسل  تصوير 
أنور  محمد  الفنان  بطوالت  أوىل  يعد 
 watch املطلقة، ويتم عرضه عىل منصة 
it  الرقمية املرصية خالل الفرتة املقبلة، 
دكتورة  شخصية  خالله  من  وتجسد 
تربطها عالقة حب فاشلة من طرف واحد 
مع محمد أنور ولكن تنتهي بارتباط أنور 
من  عدد  إطار  يف  سالمة  سارة  بالفنانة 

املواقف الكوميدية .

شخصية  املسلسل  خالل  من  أنور  ويجسد 
هاشم  فاروق  تأليف  من  املسلسل  دكتور، 
التوني،  معتز  إخراج  ومن  عمر،  ومصطفى 
ثانى  املسلسل  يعد  حيث  سينرجي،  وإنتاج 
بعدما  إنتاجها  عىل  تقوم  التي  املسلسالت 
الخطورة«  منذ فرتة مسلسل »شديد  قدمت 
بطولة الفنان أحمد العويض وريم مصطفى، 

ومن إخراج حسام عيل.
إطار  أحداث مسلسل »إسعاف يونس« تدور يف 
عالقة حب بينه وبني سارة سالمة، حيث يظهر 
املشاهد  وخالل  األحداث،  يف  طبيب  بشخصية 

يتبني أنه يقع يف غرام تلك الفتاة الجميلة 
ثم  األوىل،  للمرة  يشاهدها  التي 

يقرر أن يتحدث مع والدته 
الشوربجي  هناء 

وتتواىل  ليتزوجها، 
األحداث.

الرمضانية  املنافسة  عبدو  جييس  اللبنانية  املمثلة  تدخل 
رشكة  عمل  فريق  بدأ  الذي  »ظّل«  بمسلسل  العام  لهذا 

Media Revolution 7 التحضري له قبل أشهر، ليعرض 
يف رمضان 2021.جييس تخوض تحدياً كبرياً بشخصية 
صعبة، لها عواملها الخاصة، تنقلب حياتها رأساً عىل 
به.  حلمت  الذي  عن  بعيد  منحى  يف  وتذهب  عقب، 
التقلبات  من  بالكثري  ومحاطة  مستفزة  الشخصية 
التي ستقدم عبدو بصورة جديدة. نذكر أّن املسلسل 
فكرة  الخياري،  محمد  التونيس  للمخرج  سيكون 
املال، وسبق  سيف رىض حامد وتأليف زهري رامي 
خياط،  باسل  نجومه  مع  االتفاق  عن  أُعلن  أن 
يجتمعون  الذين  مسعود،  وغسان  الخال  يوسف 
يف عمل مختلف يقدم دراما اجتماعية جماهريية 

مشوّقة.

 »DIAFA« ضيافة  مهرجان  كرّم 

بدورته الرابعة يف دبي، الفنان العراقي 

ُتمنح  بجائزة  الله،  العبد  مصطفى 

وذلك  واملميزة،  املبدعة  للشخصيات 

العامليني  النجوم  من  نخبة  بحضور 

والعرب.

املهرجان  قدمه  الذي  التكريم  وشمل 

أحالم،  هم:  الفنانني  من  عدداً  كذلك، 

يارا،  حداد،  ديانا  رمضان،  محمد 

جيمس من فرنسا، رضوان من املغرب، 

وغريهم.

تقدم النجمة مي عمر البطولة النسائية 
يف مسلسل »نسل األغراب« أمام النجمني 
أحمد السقا وأمري كرارة، وتأليف وإخراج 
سينرجي،  رشكة  وإنتاج  سامي  محمد 
املقبل،  رمضان  شهر  يف  عرضه  واملقرر 
للمرة  صعيدية  شخصية  مي  وتقدم 
األوىل، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة 
الصعيدية  اللهجة  مصحح  مع  حالياً 

لتتأقلم عىل التحدث بهذه اللهجة.
مسلسل »نسل األغراب« يعد من أضخم 

إنتاجات الدراما التليفزيونية يف رمضان 
النجوم  من  العديد  يضم  حيث   ،2021
وأمري  السقا  أحمد  رأسهم  وعىل  الكبار 
وفردوس  ودياب،  عمر،  ومي  كرارة، 
أحمد  إدوارد،  بدر،  نجالء  الحميد،  عبد 
وعدد  فهيم  أحمد  داش،  أحمد  مالك، 
آخر من الفنانني ومقرر بدء تصوير أول 

مشاهده خالل األيام القليلة املقبلة.
عمر  مي  تصور  متصل،  سياق  ويف 
»لؤلؤ«  مسلسلها  يف  األخرية  املشاهد 

املطلقة  بطوالتها  أوىل  به  تخوض  الذي 
حيث  التليفزيونية،  الدراما  عالم  يف 
وتنتهي  فقط  واحد  أسبوع  لها  يتبقى 
عىل  لعرضه  تمهيداً  بالكامل  العمل  من 
إحدى قنوات املتحدة للخدمات اإلعالمية 

الشهر املقبل.
»لؤلؤ« سيناريو وحوار محمد  مسلسل 
السالم  عبد  محمد  وإخراج  مهران 
أحداثه  وتدور  سينرجي،  رشكة  وإنتاج 

يف 40 حلقة.

حكايات  من  خاصة  حكاية  يف  شلبي  منة  أطلّت 

»نمرة إتنني« عرب شاشة شاهد اإللكرتونية، 

واسعة  انتقادات  لحملة  تعرضت  وقد 

فور  مالك  أحمد  أمامها  البطل  كذلك 

الحلقة  لتصبح  مبارشة،  الحلقة  عرض 

إتنني«  »نمرة  حكايات  ضمن  الوحيدة 

التي لم تحقق نفس نجاح بقية حلقات 

املرشوع الدرامي األضخم لعام 2021. 

جرأة  تنجح  لم  املرة  هذه  أن  ويبدو 

الجمهور  جذب  يف  إمبارح«  »أول  قصة 

العربي فور عرضها ليلة الخميس املايض عرب 

شاشة منصة شاهد، حيث انتقد الجمهور أحداث 

املسلسل الذي تدور حول فتاة تدعى لبنى تجّسدها منة شلبي، 

تذهب لعيد ميالد يجمعها بحبها القديم يوسف بعد انفصالهما 

بفرتة ليست قصرية، لتثبت لنفسها أنها تجاوزت حبه ولكنها 

حياتها  تفاصيل  له  لرتوي  مالك  أحمد  مع  الحمام  يف  ُتحبس 

الحال يف املستشفى،  وتبدأ معه رحلة »املخدرات« لتنتهي بها 

تتناول  أاّل  وعليها  بخري  أنها  لها  يؤكد  وهو  الحلقة  وتنتهي 

الذي  األمر  طعام،  بدون  أخرى  مرة  »املخدرات« 

جعل منة وصّناع العمل يتعرّضون لكثري من 

االنتقادات، خاصة أن األحداث ال تتناسب 

املجتمع  وتقاليد  عادات  طبيعة  مع 

الرشقي.

نرشت  االنتقادات،  هذه  ظل  ويف 

الخاص  الدعائي  الربومو  شلبي  منة 

عىل  الرسمية  صفحتها  عرب  بالحلقة 

موقع التواصل االجتماعي وتبادل الصور 

ملشاهدة  جمهورها  لتدعو  اإلنستغرام 

الحلقة عرب شاهد.

أما كاتب العمل، فكشف يف ترصيحاته أن قصص 

»نمرة إتنني« هي من واقع الحياة مع بعض الخيال يف تفاصيل 

الشخصيات، ولكنها قصص واقعية. 

أما بطل الحلقة أحمد مالك، فقد تجاهل عرض الحلقة تماماً 

إنستغرام،  بها عرب صفحته عىل  دعاية خاصة  أي  ينرش  ولم 

واكتفى باإلعالن عن مشاركة فيلمه »عنها« يف الدورة املقبلة 

من مهرجان القاهرة السينمائي.

جلني عمران تكشف عن مشروعها 
DIAFA  السينمائي يف مهرجان

منة عرفة ابنة نريمني الفقي يف مسلسل »شارع 9«

حياة جيسي عبدو تنقلب رأساً على عقب يف مسلسل »ظّل«

»DIAFA«  ُيكّرم الفنان مصطفى العبد اهلل جبائزة إبداعية

مي عمر تقدم البطولة النسائية بـ«نسل األغراب« أمام السقا وكرارة

منة شليب تتعرض لالنتقاد يف »منرة اتنني« 

طارق حرب 

بمقدار 444 مليار دوالر 

علماء يكتشفون طريقة لتوصيل الدواء 
داخل الجسم دون إجراء جراحة

عـين على العالم

 اكتشـف العلماء طريقة إلنشـاء وإلغاء الحقول املغناطيسـية عن بعد، 
وتتضمن الطريقة تشـغيل التيـار الكهربائي من خالل ترتيب خاص من 
األسـالك إلنشـاء مجال مغناطييس يبدو كما لو أنه جاء من مصدر آخر، 
وهـو األمر الذي يمكن اسـتخدامه يف مجـاالت حقيقية، فيمكن إنشـاء 
مجال مغناطييس من خارج الجسـم يرتكز مبارشة عىل األورام، وبالتايل 
يمكنك توصيل الـدواء دون إجراء جراحي.وقالت روزا ماتش باتل، عاملة 
الفيزيـاء التي قادت البحث الجديد: “إذا لـم يكن لديك حد أقىص للمجال 
املغناطيـيس يف مسـاحة فارغة، فهذا يعنـي أنه ال يمكنك إنشـاء مجال 
مصـدر مغناطييس عن ُبعد، دون وضع مصدر مغناطييس فعيل يف املوقع 
املسـتهدف”. عىل الرغم من ذلـك، اعتقدت ماتش باتل وزمالؤها أنهم قد 
يكونوا قادرين عىل التغلب عىل هذه املشكلة، وتصور الباحثون مادة ذات 
نفاذية مغناطيسـية سـالبة 1، وتشري النفاذية املغناطيسـية للمادة إىل 
مقدار زيادة أو نقصان هذه املادة يف املجال املغناطييس عند تعرضها لذلك 
املجال.ولن تكـون الطريقة الجديدة لتحفيز املجاالت املغناطيسـية التي 
تعتمد عىل مواد غري موجودة مفيدة بشـكل خاص، ولكن عىل الرغم من 
عدم وجود هذه املادة االفرتاضية ذات النفاذية السلبية، يمكن للفيزيائيني 
إنشـاء نوع من “مادة” مؤقتة من التيار الكهربائي الذي يمر عرب ترتيب 
معني من األسـالك.وأضافت باتل: “يف النهاية، نحن ال نستخدم أي مادة، 
نحن نسـتخدم ترتيًبا دقيًقا للتيارات التي يمكن اعتبارها مادة نشطة”.

وإلنشـاء الحقل من مسـافة بعيـدة، ابتكـرت باتل وفريقها أسـطوانة 
مجوفة مصنوعة من حوايل 20 سـلًكا تحيط بسـلك داخيل طويل، عندما 
يمر التيار عرب هذه األسـالك، فإنه يولد مجااًل مغناطيسـًيا يبدو كما لو 

كان السلك الداخيل الطويل خارج الجهاز بالفعل.

تمكـن مجموعـة مـن الباحثني يف 
أمريكا مـن تطوير تقنيـة جديدة 
اإللكرتونيـة  األجهـزة  لشـحن 
السـلكيا من غرفـة إىل أخرى ومن 
مسـافات بعيدة داخـل املبنى،وإن 
باحثـني مـن جامعـة “ماريالنـد 
كوليج بـارك” األمريكية بالتعاون 
مع جامعة “وزليـان”، توصلوا إىل 
تقنيـة محسـنة لتكنولوجيـا نقل 
الطاقة الالسلكية بعيدة املدى، من 
دون تركيـز حـزم الطاقة الضيقة 
املوجهة.وذكر أن الشـحن السلكيا 
من الشـائع اسـتخدامه يف شـحن 
الهواتـف الذكية، وذلـك من خالل 
وضعها يف لوحة الشحن الالسلكي 
فقط، حيـث إن تقنيـة نقل طاقة 
السـلكياً عـىل مـدى بعيـد ال تزال 
قيـد التطويـر، مشـريا إىل مفهوم 
التقنية الجديدة ينطوي عىل جهاز 
مضاد الليزر، حيث يمتص الشعاع 
بشكل متماسـك ومثايل للعديد من 
بدقة، وهو  املضبوطـة  الفوتونات 
نوع من الليزر الذي يسري معاكسا 
للزمـن الفعيل.وأظهر الباحثون أن 

هذا يسـمح بتصميم جهاز ماص، 
المتصاص مثايل ومتماسـك خارج 
إطـار عمل الليزر األصيل والعاكس 
للزمن الفعيل، وبدال من اسـتخدام 
فرضية سـري الحـزم املوجهة عىل 
طول الخطوط املستقيمة يف هدف 
االمتصـاص، اختـار الباحثـون يف 
الجديـدة، طريقة متاهة  تقنيتهم 
فوضويـة وغري قابلة لـإدارة ليتم 
املعاكـس  االتجـاه  يف  تشـغيلها 
للزمن.وقال ستيفن أنالج، الباحث 
املشارك يف الدراسة: “أردنا أن نرى 
هـذا التأثـري يف بيئـة عامـة تماما 
حيـث ال توجـد قيـود، وأردنا نوعا 
من العشـوائية، لجعل االمتصاص 
املثـايل يحـدث تحت تلـك الظروف 
الصعبة”.وأنشـأ الباحثـون جهاز 
اسـتقبال  يمكنـه  ليـزر،  مضـاد 
الطاقـة من مصـدر أكثر انتشـارا 
وشعاع أقل، بني متاهة من األسالك 
الكهرومغناطيسـية  للموجـات 
لتنتقل عربها، ثم استخدموا إشعاع 
موجات كهرومغناطيسـية دقيقة 

“ميكروويف” لنقل الطاقة.

أعلنت هيئـة مكافحـة االحتكار 
اإليطالية أمس االثنني إنها غرمت 
رشكة أبـل 10 ماليني يـورو )12 
مليون دوالر( بسـبب ممارسـات 
تجارية “عدوانية ومضللة” فيما 
يتعلـق بأجهـزة أيفـون الخاصة 
بها، وأوضحـت الهيئة التنظيمية 
أن  أعلنـت  الرشكـة  أن  بيـان  يف 
العديد من نسـخ أيفـون مقاومة 
للمـاء دون توضيـح أنهـا كانت 
كذلـك يف ظروف معينة، ال سـيما 
يف االختبارات املعملية باسـتخدام 
املياه السـاكنة والنقية “وليس يف 

ظل ظروف االستخدام العادية”.
 واستشهدت باملطالبات الرتويجية 
iPhone 8 و  املتعلقـة بطـرازات 
iPhone 8 Plus و iPhone XR و 
 iPhone XS Max iPhone XS و 
 iPhone 11pro و  iPhone 11 و
و iPhone 11 pro Max، بحسـب 

موقـع TOI الهندى.وأضافـت أن 
الرشكة أخلت مسؤوليتها بالقول 
مشـمولة  غـري  هواتفهـا  بـإن 
بالضمان يف حالة حدوث تلف من 
السـوائل، مما خدع العمالء الذين 
لـم يتـم تقديم الدعم لهـم عندما 
تعرضـت هواتفهم للتلف بسـبب 
املاء أو السوائل األخرى، قائلة إنه 
“ُيعترب تضليل املستهلكني”، فيما 
امتنعـت رشكة أبل عـن التعليق. 
باإلضافة إىل ذلك ، قالت إن رفض 
رشكة أبل تقديـم خدمة الضمان 
أيفون  عندمـا تعرضت طـرازات 
املعنيـة للتلـف بسـبب السـوائل 
كان بمثابـة “ممارسـة تجاريـة 
عدوانية”، وقالـت يف بيان: “لهذه 
األسـباب ، قـررت الهيئـة فرض 
عقوبات إجمالية تبلغ 10 ماليني 
يـورو عـىل رشكـة أبـل للتوزيع 

الدولية وأبل إيطاليا”.

باحثون أمريكيون يطورون تقنية 
لشحن األجهزة من مسافات بعيدة

تغريم أبل 10 ماليين يورو في إيطاليا 
بسبب “مقاومة األيفون للماء”

  

تغريدات

سروة عبد الواحد

معز بو لحية

ــن أروع مبارياته مع  غريزمان قدم واحدة م
ــجل هدفا ومرر  ــلونة، فعالوة على أنه س برش
كرة حامسة فقد تألق من الناحية التكتيكية 
ــاء  ــة وبن ــة الدفاعي ــاهمته يف التغطي مبس
اهلجمات. فهل برأيكم، ستشهد األيام املقبلة 

العودة احلقيقية ألنطوان؟

ــلت يف ادارة االزمات وخصوصا   حكومة االقليم فش
رواتب املوظفني وهي تتعامل مع هذه املشكلة بعدم 
ــؤلية ،أقسم اذا املوظف من الدرجة الثامنة  املس
ــاعتني  ــم ويداوم يوميا س ــر حكومة االقلي يدي
يكون إدارته للوضع أفضل من هذه السلطة اليت 

ال تبحث عن مصاحل الشعب..

انطلقت فعاليات مهرجان ضيافة الدويل عىل خشبة 
ضخم  وبحفل  جمريا،  نخلة   The Pointe مرسح 
بجوائز  العالم  دول  مختلف  من  نجوم  احتفل 

املهرجان الذي انطلق بنسخته الرابعة.
ولعل املشهد األكثر جدالً يف حفل مهرجان ضيافة 
الدويل يف دورته الرابعة هو سقوط محمد رمضان 
عىل خشبة املرسح أثناء صعوده لتسلم جائزته 
سوى  أمامه  يجد  ولم  املهرجان،  إدارة  من 
وانترش  »إتحسدت«،  بجملة  املوقف  تجاوز 
برسعة  السوشيال  وسائل  عرب  الفيديو 

شديدة قبل انتهاء الحفل. 
جيمس،  والعاملي  لطيفة  فهد،  عابد  يارا، 
اآلغا،  مصطفى  اإلعالمي  عيل،  سجال 
ضمن  كانوا  وآخرون،  خليل  مكسيم 
ضيافة  مهرجان  حفل  ضمن  املكرَّمني 
سيلني  وحصلت  الرابعة،  بدورته  الدويل 
ضمن  فستان  أفضل  جائزة  عىل  سو 
فاتيما  املوسيقية  ُكرّمت  كما  الحفل، 
حفل  مكرَّمي  ضمن  الهاشمي 

املهرجان.
التي  عمران  لجني  اإلعالمية  أما 
املهرجان  حضور  عىل  حرصت 
العام ضمن نجوم  للمرة األوىل لهذا 
هامش  عىل  ذكرت  فقد  الحفل، 
إدارة  بإرصار  سعيدة  أنها  املهرجان 
الرابعة  الدورة  تقديم  عىل  املهرجان 
الراهنة، ووجود  الظروف  منه يف ظل 
مثل هذا املهرجان يثبت أنه من املمكن 
ظل  يف  طبيعياً  حياتنا  نمارس  أن 

االلتزامات القوية بإجراءات السالمة.
لجني  عنها  كشفت  التي  املفاجأة  أما 
أنها  هو  املهرجان  كواليس  يف  عمران 
السينمائي  لفيلمها  حالياَ  تحّض 
الفرتة  خالل  كثرياً  أّجلته  الذي  األول 

املاضية لظروف كورونا.
نخلة  إييل  اإلعالمي  من  كّل  وكان 
حفل  مقدِّمي  ضمن  كيوان  وإنجي 

املهرجان.


