
 بغداد/ الزوراء: 
اعلن�ت وزارة املالي�ة، ام�س االربع�اء، 
اط�اق رواتب املتقاعدين لش�هر كانون 
لل�وزارة  مقتض�ب  بي�ان  االول.وذك�ر 
تلقته “الزوراء”: ان�ه “تم اطاق رواتب 
املتقاعدي�ن العس�كري واملدن�ي لش�هر 
كانون االول”.وكش�ف مصدر مطلع، يف 

وقت س�ابق، عن الرشوع بتوزيع رواتب 
املتقاعدين بدءاً من اليوم الخميس.وقال 
املص�در ان “رصف الرواتب للمتقاعدين 
ابت�داًء م�ن مس�اء الخميس بع�د قيام 
هيئة التقاعد بإرس�ال قوائم الرصف إىل 
ان عملية  املص�در:  املصارف”.وأض�اف 

الرصف سوف تستمر حتى الجمعة.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت رشكة تس�ويق النفط العراقية 
“س�ومو” ان س�عر الربمي�ل النف�ط 
املصدر لاردن بلغ 26 دوالرا يف ترشين 
الثاني.وقالت سومو يف جدول لها : ان 
“س�عر الربميل النفط املص�در لاردن 
لش�هر ترشي�ن الثان�ي بل�غ 26.664 
دوالرا، وه�و اعىل بدوالرين عن س�عر 
شهر ترشين االول الذي سجل 24.154 
دوالرا للربميل”.واضاف�ت ان “كمي�ة 
الص�ادرات النفطية لاردن بلغت 252 
الفا و763 برميا وبمعدل 850 برميا 
6 ماي�ن  بلغ�ت  وبإي�رادات  يومي�ا، 
و739 الف دوالر”، مشرية اىل ان “هذه 

الكمي�ات انخفضت عما كانت عليه يف 
ش�هر ترشين االول املايض التي بلغت 
فيها الكمية املص�درة من النفط 263 
الف�ا و58 برمي�ا”.وكان األردن تلقى 
يف أيل�ول 2019 أوىل ش�حناته بموجب 
اتف�اق ل�رشاء 10 آالف برمي�ل يوميا 
من النف�ط الخام من حق�ول كركوك 
لتلبي�ة ج�زء م�ن الطلب املح�ي قبل 
ان يوقفه�ا يف ش�هري اي�ار وحزيران 
نتيج�ة انخفاض اس�عار النفط.يذكر 
ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار 
تفضيلي�ة اىل االردن ع�رب الش�احنات 
الحوضيات، وبمع�دل تقريبا 10 االف 

برميل يوميا.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعرب الرئي�س األمريك�ي املنتخب، جو 
بايدن، عن اس�تعداده للعودة إىل االتفاق 
الن�ووي اإليران�ي، وأوض�ح أن مراقب�ة 
الربنام�ج الن�ووي اإليران�ي أفض�ل أداة 
لضمان االس�تقرار يف الرشق األوس�ط.

وأوض�ح باي�دن يف ح�وار م�ع صحيفة 
“نيويورك تايمز” إنه بدون اتفاق نووي 
م�ع إيران “قد نكون أمام وضع تس�عى 
في�ه الس�عودية وتركي�ا وم�رص ودول 
أخ�رى يف املنطق�ة إىل تطوي�ر أس�لحة 
نووية”.وقال يف معرض جوابه عن سؤال 
م�ا إذا كان مس�تعدا للع�ودة إىل االتفاق 
النووي:” إن األمر لن يكون س�ها، لكن 
نع�م”. وأض�اف أن “اإلدارة املس�تقبلية 
تعتزم، بالتعاون مع الحلفاء والرشكاء، 
املشاركة يف مفاوضات ووضع اتفاقيات 
إضافي�ة م�ن ش�أنها تعزي�ز وتوس�يع 
القيود املفروضة ع�ىل الربنامج النووي 
اإليراني، وكذل�ك تتعلق بربنامج طهران 

الصاروخي”.وش�دد بايدن عىل أن “بناء 
القدرات النووية يف هذا الجزء من العالم 
ه�و آخ�ر يشء نري�ده”.وكان بايدن قد 
رصح، يف وق�ت س�ابق، أن�ه إذا ف�از يف 
االنتخاب�ات الرئاس�ية األمريكي�ة، فإنه 
يخطط إلع�ادة الواليات املتحدة لإلتفاق 
الن�ووي اإليران�ي.ويف مايو س�نة 2018 
أعلنت الواليات املتحدة رسميا انسحابها 

من االتفاق النووي.

لندن/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت بريطانيا موافقتها عىل اس�تخدام 
لق�اح “فايزر-بيونتي�ك” ض�د كوفيد 19، 
وس�يتم طرحه لاستخدام األسبوع املقبل، 
فيما أعلن مس�ؤول أمريكي كبري يف قطاع 
الصح�ة خطط�اً لتطعي�م األمريكين ضد 
ف�ريوس كورونا يف وقت قريب، مش�رياً إىل 
منتص�ف ديس�مرب )كان�ون األول( الحايل.
وقالت الحكومة الربيطانية، امس األربعاء: 
“قبل�ت الحكوم�ة اليوم)ام�س( توصي�ة 

الوكالة املستقلة لتنظيم األدوية ومنتجات 
الرعاية الصحية )MHRA(  للموافقة عىل 
اس�تخدام لقاح COVID-19 ال�ذي تنتجه 
PfIzer-BIONTeCh”.وأضافت  رشكة 
الحكومة يف بيان: “اللقاح س�يكون متاحا 
يف جمي�ع أنح�اء اململك�ة املتح�دة اعتبارا 
من االس�بوع املقبل”.من جهته، قال وزير 
إن  الربيطان�ي، م�ات هانك�وك،  الصح�ة 
بريطاني�ا س�تبدأ يف تطعي�م الس�كان ضد 
كوفي�د 19- بلقاح فايزر األس�بوع املقبل، 

بعد أن وافقت الهيئة التنظيمية يف الباد عىل 
اللقاح امس األربعاء.وقال لش�بكة سكاي 
ني�وز: “م�ن أوائل األس�بوع املقبل س�نبدأ 
 COVID-19 برنامجا لتطعيم السكان ضد
هنا يف هذا البلد” ، واصفا ذلك بأنها “أخبار 
رائع�ة”.يف غض�ون ذل�ك، أعل�ن مس�ؤول 
أمريك�ي كب�ري يف قط�اع الصح�ة خطط�اً 
لتطعي�م األمريكين ضد فريوس كورونا يف 
وق�ت قريب، مش�رياً إىل منتصف ديس�مرب 
)كان�ون األول( الح�ايل فيما س�جلت الباد 

أعىل عدد يومي من الوفيات منذ 6 أش�هر.
وقال كبري املستش�ارين يف برنامج الرئيس 
دونالد ترامب املنصف الساوي، “أوبرييشن 
ُورب س�بيد”، الثاثاء، إن نح�و 20 مليون 
أمريكي قد يحصل�ون عىل التطعيم بحلول 
نهاي�ة 2020، وس�يكون بمق�دور معظم 
األمريكي�ن الحص�ول عىل لقاح�ات عالية 
الفعالية بحل�ول منتص�ف 2021.وأضاف 
الس�اوي، وه�و رئي�س تنفي�ذي س�ابق 
لغاكس�و س�ميثكاين ويرشف عىل الجزء 

الخاص باللقاحات يف الربنامج: “خال 24 
ساعة، أو ربما 36 إىل 48 ساعة عىل األكثر، 
بعد املوافقة، س�يكون ممكناً حقن الناس 
فعالي�ة  يف  ترصيحات�ه  باللقاح”.ج�اءت 
نظمتها صحيفة واش�نطن بوست، يف يوم 
شهد تسجيل 2295 وفاة جديدة بالفريوس 
حتى قبل إعان كاليفورنيا، األكثر س�كاناً 
حصيلتها الكاملة.وقال مس�ؤولون يف عدة 
واليات إن عطلة عيد الشكر سبب يف ارتفاع 

األعداد.

الزوراء/ يوسف سلمان:
يعقد مجلس النواب جلسته االعتيادية 
بالتزام�ن م�ع  املقب�ل،  الس�بت  ي�وم 
املخصص�ة  ال�وزراء  جلس�ة مجل�س 
ملناقشة مرشوع قانون املوازنة العامة 
االتحادي�ة 2021، والت�ي كان املتحدث 

الرسمي ملجلس الوزراء، وزير الثقافة، 
حس�ن ناظ�م، اعل�ن تأجيله�ا اىل يوم 
الس�بت .وازاء ذل�ك افصح��ت اللجنة 
املالية النيابية عن س�عر برميل النفط 
يف املوازن�ة العام�ة االتحادي�ة 2021، 
واشارت اىل وجود توجه حكومي إلعادة 

جدولة الديون الخارجية العراقي�ة .
وق�ال مق�رر اللجن�ة، النائ�ب احم�د 
الصف�ار، ل��« ال�زوراء«: ان »املوازنة 
العام�ة، حس�ب توقع�ات الحكوم�ة، 
س�تكون ع�ىل اس�اس س�عر 40,51 
دوالرا لربمي�ل النف�ط«. مش�ريا اىل ان 

»اس�عار النف�ط العاملية ب�دأت ترتفع 
حالي�ا ووصل�ت اىل 45 دوالرا، وبالتايل 
سيتم تغيريه بمايقارب السعر العاملي 
».واض�اف ان »املوازن�ة العامة 2021 
س�ركز اجم�اال ع�ىل مواجه�ة الدين 
الداخ�ي، الن الحكوم�ة عاج�زة ع�ن 

االلت�زام بتأمن االحتياج�ات الداخلية 
مثل الرواتب وإعانات ش�بكة الحماية 
الت�ي  االم�وال  وكذل�ك  االجتماعي�ة، 
تح�ت ترصفه�ا التكفي ملواجه�ة تلك 

املتطلبات«. 

بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س االربع�اء، 

املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف 

العراق، وفيما اكدت تس�جيل 1961 اصابة جديدة 

و34 حالة وفاة وش�فاء 1743 حالة، حددت دائرة 

صحة الرصافة التوزيع الجغرايف لاصابات حس�ب 

املناطق.وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت�ه »الزوراء«: 

ان ع�دد الفحوصات املختربية ليوم امس: 30802، 

 ،3543722 الكلي�ة:  الفحوص�ات  ع�دد  ليصب�ح 

مبين�ة انه تم تس�جيل 1961 اصاب�ة جديدة و34 

حال�ة وفاة وش�فاء 1743 حالة.واضافت: ان عدد 

حاالت الش�فاء الكي: 486313 )87.4%(، اما عدد 

االصابات الكي: 556728، بينما عدد الحاالت التي 

تحت الع�اج: 58075، يف حن عدد الحاالت الراقدة 

يف العناية املركزة: 277، وعدد حاالت الوفيات الكي: 

12340.م�ن جهت�ه، اعلن مدير ع�ام صحة بغداد 

الرصافة عبد  الغني الساعدي، تسجيل 104 اصابة 

جديدة بفريوس كورونا بينها 53 اصابة ش�خصت 

خال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

جلنة نيابية لـ          : املوازنة ستكون على أساس سعر برميل النفط بـ 40,51 دوالرا  

العراق يسجل تراجعا طفيفا يف إصابات كورونا والشفاء تتجاوز الـ486 ألفا

جملس الوزراء يناقش مسودة قانونها وجلسة نيابية جديدة السبت املقبل

نيويورك/ متابعة الزوراء:
أعل�ن األم�ن الع�ام لألم�م املتح�دة، أنطونيو 
غوتريي�ش، أن املنظم�ة الدولية تحت�اج إىل 35 
ملي�ار دوالر ملواجهة أك�رب أزمة إنس�انية منذ 
الحرب العاملية الثانية.وقال غوترييش، يف بيان 
بمناسبة نرشتقرير التوقعات اإلنسانية العاملية 
للع�ام املقب�ل: “لم يك�ن عام 2020 يش�به أي 
عام آخ�ر، النزاعات وتغري املناخ والفريوس�ات 
التاجية خلق�ت أكرب تحٍد إنس�اني منذ الحرب 
العاملي�ة الثانية”.ولف�ت األم�ن الع�ام لألم�م 
املتحدة إىل أن “عدد األش�خاص الذين يواجهون 
خطر الج�وع قد تضاعف، ومئ�ات املاين من 
األطف�ال ال يس�تطيعون االلتح�اق بامل�دارس، 

ومس�توى الفقر املدقع ارتفع ألول مرة منذ 22 
عاما”.وش�دد غوترييش عىل رضورة “التحرك 
لدعم أولئ�ك األكثر عرضة للخطر يف هذا الوقت 
غري املسبوق... نحن بحاجة إىل 35 مليار دوالر 
للحصول عىل املساعدات الحيوية ل�160 مليون 
شخص من الفئات ذات األحوال األكثر ضعفا”.

وأش�ار إىل رضورة “االس�تمرار يف التعامل مع 
اإلنس�انية  املش�اكل  وراء  الكامن�ة  األس�باب 
وخاص�ة النزاعات”.ووجه األم�ن العام لألمم 
املتح�دة ن�داء إلعان هدن�ة عاملي�ة فيما تبقى 
من العام، وقال بهذا الش�أن: “أطلب من جميع 
أط�راف النزاع�ات، وم�ن لهم نف�وذ، عليها أن 

يدعموا دعوتي لهدنة عاملية بنهاية 2020”.

طهران/ متابعة الزوراء:
صادق مجلس صيانة الدس�تور املرشف عىل عمل مجلس 
الش�ورى )الربملان( اإليراني، عىل م�رشوع قانون خاص 
بزيادة تخصيب اليورانيوم تم تبنيه مؤخرا يف ظل اغتيال 
العالم النووي محس�ن فخري زاده.وقال املتحدث باس�م 
مجلس صيانة الدستور، عباس عي كدخدايي للصحفين 
أن قان�ون “اإلج�راءات االس�راتيجية لرف�ع العقوبات” 
ال�ذي تبن�اه الربملان بص�ورة عاجل�ة “ال يعت�رب مخالفا 
للرشيعة والدستور”، ولذلك نال مصادقة املجلس.ويدخل 
القانون الذي قيل إنه يهدف إىل إلغاء العقوبات األمريكية 
املفروضة عىل إيران، بذلك حيز التنفيذ.ويش�مل القانون 
الجدي�د عدة نق�اط منها: إل�زام منظمة الطاق�ة الذرية 
اإليراني�ة بتخصي�ب اليورانيوم بمس�توى %20 وبكمية 
120 كيلوغرام�ا س�نويا، يف محطة ف�وردو النووية.كما 

يلزم الحكوم�ة بركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز 
Ir-2m لتخصي�ب اليورانيوم يف منش�أة نطن�ز النووية 
تح�ت األرض، وتركيب ألف جه�از طرد مركزي من طراز 
IR6 يف محط�ة ف�وردو النووي�ة، حت�ى م�ارس املقبل.
إلزام الحكومة بإعادة العم�ل بمفاعل أراك للماء الثقيل، 
كم�ا كان عليه قبل االتفاق الن�ووي يف العام 2015.إلزام 
الحكوم�ة بإيق�اف العم�ل بالربوتوكول اإلض�ايف يف حال 
ل�م تعد العاقات املرصفية مع العال�م إىل طبيعتها ورفع 
القي�ود عن الص�ادرات النفطية بعد ش�هرين م�ن إقرار 
القانون.وتكلي�ف الحكوم�ة بتقديم م�رشوع قرار جديد 
إىل الربملان بش�أن عودة الب�اد إىل االلت�زام ببنود االتفاق 
النووي، يف ح�ال عودة الجانب اآلخر إىل االلتزام بتعهداته 
بموجب االتفاق يف غضون ثاثة أش�هر من املصادقة عىل 

القانون.

املالية النيابية تعلن لـ             عزمها تقديم ورقة إصالحية لتصحيح مسار االقتصاد وتكشف عن تفاصيلها
أكدت أنها ليست بديلة عن الورقة احلكومية

الزوراء/ حسن فالح:
اعلنت اللجن�ة املالي�ة النيابية عزمها 
تقديم ورقة اصاحي�ة مماثلة للورقة 
الحكومي�ة لتصحيح مس�ار االقتصاد 
العراقي، وفيما كشفت عن تفاصيلها، 
مؤك�دة ان الورق�ة لم تك�ن بديلة عن 
معه�ا  س�تدمج  وإنم�ا  الحكومي�ة، 
للخ�روج بورقة كاملة، اش�ارت لجنة 
االقتصاد النيابية اىل ان الورقة الربملانية 
تع�د مزيجا لرؤية الربمل�ان والحكومة 

ملعالجة الوضع االقتصادي.
وق�ال مق�رر اللجن�ة املالي�ة، احم�د 
الصف�ار، يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان 
اللجن�ة املالي�ة اع�دت ورق�ة اص�اح 
اقتصادي�ة مماثلة للورق�ة الحكومية 
ته�دف اىل تصحي�ح مس�ار االقتصاد 
العراق�ي. مبين�ا: ان الورق�ة مكون�ة 
من ثاثة محاور رئيس�ة .واضاف: ان 
املح�ور االول يتعل�ق بتنفي�ذ اجراءات 
خاص�ة لتعظي�م االي�رادات وترش�يد 
النفق�ات يمك�ن تنفيذها ف�ورا خال 
م�دة اقصاه�ا اس�بوع او اس�بوعان. 
يتعل�ق  الثان�ي  املح�ور  ان  اىل:  الفت�ا 
السياس�ة  مس�ار  تصحي�ح  بإع�ادة 
املالي�ة والنقدية، وه�ذا يحتاج لبعض 
الوقت بحدود شهر او شهرين.وتابع: 
ان املح�ور الثال�ث يتضمن السياس�ة 
االقتصادي�ة العام�ة للبل�د م�ن حيث 
اختيار النظام االقتصادي وسياس�ات 
من ش�أنها ان تغري الوضع االقتصادي 

من ريع�ي اىل منتج، وتقلي�ل االعتماد 
اىل:  النفطية.واش�ار  االي�رادات  ع�ىل 
ان الورق�ة الربملانية ليس�ت بديلة عن 
الحكومي�ة وانما مكملة لها، الن هناك 
بع�ض القضايا واالج�راءات موجودة 
يف الورقتن واخرى ل�م تكن موجودة. 
مؤك�دا: ان�ه س�يتم دم�ج الورقت�ن 

مكتمل�ة  واح�دة  بورق�ة  للخ�روج 
ومش�ركة بها جميع الجهات.وبشأن 
املوازنة، اوض�ح الصفار: انه لم يطلع 
ع�ىل تفاصي�ل موازن�ة 2021 النه�ا 
ما زال�ت ل�دى االمانة العام�ة ملجلس 
ان�ه بع�د تدقيقه�ا  ال�وزراء. مبين�ا: 
واملصادق�ة عليه�ا يف مجل�س الوزراء 

س�يتم ارس�الها اىل الربملان ملناقشتها 
والتصويت عليها.من جهته، اكد عضو 
لجنة االقتصاد النيابية، النائب عطوان 
العطوان�ي، ان ورق�ة اللجن�ة املالي�ة 
ه�ي مزيج ل�رؤى الربمل�ان والحكومة 
بش�أن معالج�ة الوض�ع االقتصادي.
وقال العطواني يف حديث ل�”الزوراء”: 

أن الورق�ة اإلصاحي�ة املوج�ودة لدى 
اللجنة املالية مزي�ج بن رؤية الربملان 
ورؤية الحكوم�ة لإلصاح. مبينا: أنها 
تضمنت ثاث�ة محاور ملعالجة الوضع 
أن�ه ليس هناك  االقتصادي.واض�اف: 
تنافس ب�ن الربمل�ان والحكومة فيما 
يخص حل�ول األزمة املالية. مؤكدا: أن 
ورقة الربملان ليست ملزمة للحكومة.
وأش�ار اىل: أن مجل�س الن�واب يراقب 
حركة الحكومة بشأن املوازنة. منوها 
اىل: أن قان�ون اإلدارة املالية ينص عىل 
تقدي�م الحكوم�ة املوازن�ة يف منتصف 
ش�هر ترشين األول من كل عام.يشار 
اىل ان الحكوم�ة، ممثلة بوزارة املالية، 
قدم�ت ورق�ة اص�اح اقتصادي�ة اىل 
مجلس النواب بهدف تعظيم االيرادات 
وتحويل االقتصاد العراقي من ريعي اىل 
منتج.وانتقد عدد من النواب والخرباء 
الورقة الحكومية الت�ي قدمتها وزارة 
املالية التي س�ميت بالورق�ة البيضاء 
لخلوها م�ن التوقيتات الزمنية إلجراء 
االصاحات املطلوبة، فضا عن وصفها 
م�ن قب�ل بع�ض الن�واب بأنها اش�به 
برس�الة املاجس�تري او الدكتوراه النها 
تتضمن جانب�ا نظريا يصعب تطبيقه 
ع�ىل ارض الواق�ع وبف�رة قصرية، يف 
ح�ن يرى اخ�رون ان عم�ر الحكومة 
قصري، ما يعني وج�ود احتمالية عدم 
تطبيقه�ا ع�ىل ارض الواق�ع من قبل 

الحكومات املقبلة.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
بمرشوعات  العراق  ميض  الكهرباء  وزارة  اعلنت 
 : الوزارة  الجوار.وقالت  دول  مع  الكهربائي  الربط 
لجنة  شّكل  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  »رئيس  إن 
»هنالك  أن  مؤكدة  بغداد«،  يف  االختناقات  ملعالجة 
خطة لتجهيز بغداد مدة ال تقل عن 20 ساعة خال 
الصيف املقبل«.وأضافت أن »بغداد أكثر ترضراً خال 
الصيف املايض يف ساعات التجهيز«، مشرية اىل »قرب 
الشمسية«. الطاقة  إلنشاء  األوىل  الراخيص  منح 

الشمسية  الطاقة  »مرشوع  أن  اىل  الوزارة  ولفتت 
العراق  »ميض  مؤكدة  محافظات«،  خمس  سيشمل 

بمرشوعات الربط الكهربائي مع دول الجوار«.

العراق ميضي مبشروعات الربط 
الكهربائي مع دول اجلوار

املالية تطلق رواتب املتقاعدين لشهر 
كانون األول

سومو: سعر برميل النفط املصّدر لألردن 
بلغ 26 دوالرا يف تشرين الثاني

بايدن يعرب عن استعداده للعودة إىل 
االتفاق النووي اإليراني

غوترييش: كورونا أكرب أزمة إنسانية منذ 
احلرب العاملية الثانية

الربملان اإليراني يصادق على مشروع قانون زيادة 
ختصيب اليورانيوم

األمم املتحدة تؤكد: 2020 ال يشبه أي عام آخر

الزوراء يتعثر أمام الكهرباء والطلبة يتفوق على القاسم بالدوري املمتاز

االخريةوداعاً للبنزين.. أول سيارة يف العامل تعمل باملياه املاحلة !

ص 6

الصحة تغلق مول بابيلون والبنك  
املركزي يوجه حبجز أموال مدير

شركة »كي كارد« وعائلته 

بغداد/ الزوراء:
قررت وزارة الصحة، امس األربعاء، إغاق 
مول »بابيلون«  يف املنصور ملدة أس�بوعن 
بس�بب مخالفت�ه تعليمات اللجن�ة العليا 
للصحة والسامة الوطنية، فيما وجه البنك 
املركزي املص�ارف كافة بحجز اموال ثاث 
رشكات من ضمنه�ا »كي كارد« ومديرها 
وعائلته.وحصل�ت » ال�زوراء« عىل وثيقة 
ص�ادرة عن وزارة الصح�ة، تتضمن قراراً 
بإغاق مول »بابيلون« يف منطقة املنصور 
ببغ�داد مل�دة 14 يوم�اً، وف�رض غرام�ة 
مالي�ة عىل مالكه، وذلك بس�بب »مخالفة 

ق�رارات اللجن�ة العليا للصحة والس�امة 
الوطني�ة«.ويف س�ياق اخ�ر، وج�ه البن�ك 
املرك�زي يف وثيقة ل�ه حصلت »ال�زوراء« 
عىل نس�خة منها، املص�ارف املجازة كافة 
بحجز االموال املنقولة وغري املنقولة لثاث 
رشكات )الرشك�ة العاملية للبطاقة الذكية 
»ك�ي كارد«، رشك�ة املنظوم�ة العراقي�ة 
للدف�ع االلكروني، رشكة انجاز تكنلوجيا 
املعلوم�ات(، فض�ا عن مدي�ر رشكة كي 
كارد وعائلت�ه وخمس ش�خصيات اخرين 
مع عوائلهم، بناًء عىل طلب لجنة مكافحة 

الفساد والجرائم الكربى.

Covid - 19  بريطانيا توافق على استخدام لقاح “فايزر - بيونتيك” ضد
واشنطن تبدأ التطعيم منتصف الشهر احلالي

بغداد/ الزوراء:
اكد وزير املالية، عي عبد االمري عاوي، امس االربعاء، ان مجلس الوزراء 
اصدر قرارات سابقة اعطت االولوية بتعين حملة الشهادات العليا ضمن 
املالية  »وزارة  إن  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  عاوي  املوازنة.وقال  حركة 
مهتمة بملف حملة الشهادات العليا وتنظر يف مطالبهم بإنصاف وعدالة 
وأنها  املوازنات،  تنفيذ  تعليمات  إعداد  عند  أو  اجتماعاتها  أطر  ضمن 
قد  الوزراء  »مجلس  أن  املهمة«.وأضاف:  الرشيحة  هذه  بدعم  ماضية 
أصدر قرارات سابقة أعطت األولوية بتعين حملة الشهادات العليا ضمن 
حركة املوازنة، وأن وزارة املالية تطبق القوانن والقرارات التي يصدرها 

مجلس الوزراء«.

وزير املالية يؤكد دعم مطالب محلة 
الشهادات العليا

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

اخلطوط اجلوية تبدل نظام اهلبوط لطائرة A320 بأياٍد عراقية 
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سياسة

اجمللس الوزاري يوافق على ختصيص قطع أراٍض لتوزيعها بني مستحقيها يف ذي قار

أكد رفضه أعمال العنف واالعتداءات اليت متس أمن الدول 

رئيس الوزراء يؤكد أهمية عودة األمن للناصرية ويوجه باالستماع ملطالب ذوي الشهداء

رئيس اجلمهورية يشدد على ضرورة مواصلة اجلهود الطبية للوقاية من وباء كورونا

جلنة نيابية لـ          : املوازنة ستكون على أساس سعر 
برميل النفط بـ 40,51 دوالرا  

الكعيب: العراق حقق تقدما واضحا يف تطبيق قوانني 
محاية املنتج واملستهلك

العراق يسجل تراجعا طفيفا يف اصابات كورونا والشفاء تتجاوز الـ486 ألفا

جملس الوزراء يناقش مسودة قانونها وجلسة نيابية جديدة السبت املقبل خالل ترؤسه الندوة احلوارية املوسعة لبحث أثر التشريعات يف حتقيق السالمة الغذائية 

الصحة: 1961 إصابة جديدة و34 حالة وفاة وزير اخلارجية: عودة النازحني إىل 
مدنهم من أولويات احلكومة

بغداد/ الزوراء:

الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  رئيس  أكد 

يف  واألمان  األمن  عودة  أهمية  االربعاء،  امس 

لقاء  برتتيب  وّجه  وفيما  النارصية،  مدينة 

طلباتهم  اىل  لالستماع  الشهداء  ذوي  مع 

لالمن  الوزاري  املجلس  وافق  واحتياجاتهم، 

لتوزيعها  أراٍض  الوطني عىل تخصيص قطع 

بني مستحقيها يف ذي قار.

وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان 

الوزراء،  مجلس  رئيس  ان  “الزوراء”:  تلقته 

مصطفى  املسلحة،  للقوات  العام  القائد 

الوزاري  املجلس  اجتماع  ترأس  الكاظمي، 

لألمن الوطني، وجرت خالل االجتماع مناقشة 

املستجدات األمنية يف البالد، وبحث املوضوعات 

املدرجة ضمن جدول أعماله.

اىل  االجتماع،  مستهل  يف  الكاظمي،  وأشار 

التحدي  ومنها  البالد،  تواجه  التي  التحديات 

مكافحة  يف  إنجازات  هناك  أن  ورغم  األمني، 

الجريمة املنظمة والعصابات اإلرهابية، إاّل أن 

هناك محاوالت لفرض واقع من أطراف تحت 

عناوين مختلفة . 

هناك  أن  املسلحة:  للقوات  العام  القائد  وبنّي 

وقد  النارصية،  مدينة  يف  وتحديات  مشاكل 

لجنة  إرسال  جرى  أن  بعد  إحتواؤها،  تم 

محافظة  أحداث  بشأن  أزمة  خلية  وتشكيل 

ذي قار، والتي كان عىل رأسها مستشار األمن 

الوطني، ورئيس جهاز األمن الوطني. مشيداً 

من  اللجنة،  هذه  بها  قامت  التي  بالخطوات 

بينها االجتماعات واللقاءات التي ساهمت يف 

يف  االحتجاجات  أن  موضحاً:  التوتر.  تخفيف 

مدينة النارصية تضمنت مطالب حقيقية. 

دعم  عىل  املسلحة  للقوات  العام  القائد  وأكد 

وزارة  قبل  من  قار  ذي  محافظة  رشطة 

األمنية،  القوات  هيبة  وفرض  الداخلية، 

مع  بالتنسيق  للمحافظة  الخدمات  وتوفري 

املبارشة  عن  فضال  واإلسكان،  اإلعمار  وزارة 

باملشاريع املعطلة وتوفري البنى التحتية، وكل 

أيضاً  أبناء هذه املحافظة. مؤكداً  ما يحتاجه 

أهمية عودة األمن واألمان يف مدينة النارصية، 

ووّجه سيادته برتتيب لقاء مع ذوي الشهداء 

لالستماع اىل طلباتهم واحتياجاتهم. 

الوطني تقريراً مفصالً  األمن  وقّدم مستشار 

مدينة  يف  اتخاذها  تم  التي  اإلجراءات  عن 

النارصية، والنتائج املتحققة من زيارة اللجنة، 

يف  املحافظة  يف  األكاديميني  إرشاك  بينها  من 

مناقشة األوضاع فيها، واالجتماعات املتكررة 

مع عدد من الشيوخ والوجهاء.

خالل  املسلحة،  للقوات  العام  القائد  وناقش 

املسلحة،  للقوات  التدريب  أهمية  االجتماع، 

هذه  تحتاجه  ما  توفري  عىل  العمل  وسبل 

القوات إلدامة زخم عملها. 

بشأن  الكبري  الشعبي  الرتحيب  إىل  وأشار 

عىل  وشدد  سنجار،  يف  تحقق  الذي  االنجاز 

واالستقرار،  األمن  وتوفري  املواطن  حماية 

كل  مع  بحزم  والتعامل  الدولة  هيبة  وفرض 

أولويات  من  وهذا  باألمن،  العبث  يحاول  من 

عمل األجهزة األمنية وواجباتها.

االجتماع  خالل  تقرر  انه  البيان:  واضاف 

ماييل:

-1 استمرار لجنة األمر الديواني)319( بتنفيذ 

والخدمي  األمني  االستقرار  لتحقيق  مهامها 

تتوىل  وأن  قار،  ذي  محافظة  يف  واالجتماعي 

التنسيق مع الجهات ذات العالقة كافة، ألجل 

النهوض بواقع املحافظة.

-2 تتوىل وزارة الداخلية تقديم الدعم واإلسناد 

قار،  ذي  محافظة  رشطة  لقيادة  املناسبني 

والعمل عىل تعزيز الثقة بني املواطن والقوات 

األمنية.

التنسيق  الديواني)319(  -3 تتوىل لجنة األمر 

مع وزارة اإلعمار واإلسكان، بصدد تخصيص 

بني  وتوزيعها  املحافظة،  يف  أراٍض  قطع 

الرشائح املستحقة وحسب االولويات.

بالتنسيق مع  الوزراء  رئيس  يتوىل مكتب   4-

أو  رؤية  تقديم  الوطني،  األمن  مستشارية 

خطة عمل مناسبة تتناول النهوض بالقطاع 

الخاص يف املحافظة، وتشغيل األيدي العاملة، 

العمل الستيعاب ما يمكن من  وتوفري فرص 

أبناء املحافظة.

بغداد/ الزوراء:

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، 

االربعاء، عىل رضورة مواصلة  امس 

وباء  من  للوقائية  الطبية  الجهود 

ألعمال  رفضه  اكد  فيما  كورونا، 

أمن  تطال  التي  واالعتداءات  العنف 

الدول وسالمة مواطنيها.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته 

الجمهورية  رئيس  ان  “الزوراء”: 

السالم  قرص  يف  استقبل  برهم 

حسن  والبيئة  الصحة  وزير  ببغداد، 

محمد التميمي، وجرى خالل اللقاء، 

استعراض تطورات األوضاع الصحية 

طبيعة  عىل  واالطالع  البالد،  يف 

ملواجهة  املتبعة  الوقاية  إجراءات 

جائحة كورونا والحد من انتشارها، 

والعمل عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

التلوثات  من  والحّد  البيئة  لحماية 

ومعالجة مسبباتها.

مواصلة  رضورة  الرئيس  وأكد 

الوباء،  من  للوقائية  الطبية  الجهود 

والرشكات  الدول  مع  والتواصل 

من  لقاحات  اىل  التوصل  أعلنت  التي 

لجميع  عليه  الحصول  ضمان  اجل 

املناسبة  اآلليات  واعتماد  املواطنني، 

اتباعها  الالزم  واإلرشادات  ونرش 

كورونا،  بفريوس  اإلصابة  لتجنب 

يف  الصحية  الكوادر  دور  مثمناً 

تحجيم آثار الوباء، والعمل عىل تذليل 

وتوفري  يواجهونها  التي  املصاعب 

احتياجاتهم.

من جانبه، قدم الوزير شكره لرئيس 

الجمهورية، ملتابعته ودعمه املتواصل 

للقطاع الصحي يف البلد، وقدم رشحاً 

وخططها  الوزارة  عمل  سري  حول 

املستقبلية.

رئيس  استقبل  اخر،  سياق  ويف 

قرص  يف  صالح،  برهم  الجمهورية 

لدى  اإليراني  السفري  ببغداد،  السالم 

خالل  وجرى  مسجدي،  إيرج  العراق 

بني  الثنائية  العالقات  بحث  اللقاء 

التعاون  آفاق  تطوير  وسبل  البلدين 

املجاالت كافة، بما يخدم  املشرتك يف 

الجارين،  والبلدين  الشعبني  مصلحة 

التطورات  آخر  بحث  تم  وكذلك 

السياسية عىل الساحة اإلقليمية.

بيان  يف  الجمهورية،  رئيس  واكد 

ملكتبه، عىل رضورة تخفيف التوترات 

أعمال  كافة  ورفض  املنطقة،  يف 

أمن  تطال  التي  واالعتداءات  العنف 

الدول وسالمة مواطنيها مهما كانت 

لجريمة  إدانته  عن  واعرب  دوافعها، 

اغتيال العالم اإليراني محسن فخري 

زاده.

التصعيد  منع  رضورة  اىل  واشار 

وتعزيز  واالستقرار  األمن  وحماية 

األمن والسلم اإلقليميني.

العراق  إن  الجمهورية  رئيس  وقال 

رفض  يف  املطلق  إيمانه  من  ينطلق 

من  التي  والتوترات  العنف  أعمال 

واالستقرار  األمن  تقويض  شأنها 

عن  للنأي  ويسعى  املنطقة،  يف 

تؤثر عىل  التي  والنزاعات  الرصاعات 

أمنه واستقراره الداخيل، ويدعم بقوة 

والدويل  اإلقليمي  والتعاون  التكاتف 

وترسيخ  السالم  إرساء  اجل  من 

االستقرار لبلدان وشعوب املنطقة.

مسجدي  السفري  اكد  جانبه،  من 

استقرار  أمن  بدعم  بالده  التزام 

العالقات  أوارص  وتعزيز  العراق، 

االقتصادية واالجتماعية التي تجمع 

البلدين والشعبني الجارين.

الزوراء/ يوسف سلمان:

جلسته  النواب  مجلس  يعقد 

املقبل،  السبت  يوم  االعتيادية 

مجلس  جلسة  مع  بالتزامن 

ملناقشة  املخصصة  الوزراء 

العامة  املوازنة  قانون  مرشوع 

كان  والتي   ،2021 االتحادية 

ملجلس  الرسمي  املتحدث 

حسن  الثقافة،  وزير  الوزراء، 

يوم  اىل  تأجيلها  اعلن  ناظم، 

السبت .

اللجنة  افصحـت  ذلك  وازاء 

برميل  النيابية عن سعر  املالية 

العامة  املوازنة  يف  النفط 

اىل  واشارت   ،2021 االتحادية 

إلعادة  حكومي  توجه  وجود 

الخارجية  الديون  جدولة 

العراقيـة .

النائب  اللجنة،  مقرر  وقال 

الزوراء”:  لـ”  الصفار،  احمد 

حسب  العامة،  “املوازنة  ان 

ستكون  الحكومة،  توقعات 

40,51 دوالرا  عىل اساس سعر 

ان  اىل  مشريا  النفط”.  لربميل 

بدأت  العاملية  النفط  “اسعار 

 45 اىل  ووصلت  حاليا  ترتفع 

تغيريه  سيتم  وبالتايل  دوالرا، 

بمايقارب السعر العاملي “.

العامة  “املوازنة  ان  واضاف 

عىل  اجماال  سرتكز   2021

الن  الداخيل،  الدين  مواجهة 

االلتزام  عن  عاجزة  الحكومة 

الداخلية  االحتياجات  بتأمني 

شبكة  وإعانات  الرواتب  مثل 

وكذلك  االجتماعية،  الحماية 

ترصفها  تحت  التي  االموال 

التكفي ملواجهة تلك املتطلبات”. 

مبينا ان “الحكومة بصدد اعادة 

لحني  الخارجية  الديون  جدولة 

االقتصادية،  الظروف  تحسن 

النفط  ارتفاع اسعار  واستمرار 

العاملية لتتم معالجتها الحقا “.

اللجنة  يف  االخر  العضو  لكن 

حمة  احمد  النيابية،  املالية 

رشيد، قال ان املوازنة االتحادية 

الربملان  اىل  ستصل   2021 لعام 

منتصف االسبوع املقبل .

ترصيح  يف  رشيد  واوضح 

صحفي: ان “املصادر الحكومية 

االتحادية  املوازنة  ان  لنا  اكدت 

الربملان  اىل  ستصل   2021 لعام 

منتصف االسبوع املقبل لغرض 

املوازنة  ان  اىل  اقرارها”. مشريا 

ستتضمن قروضا داخلية بحجم 

العجز  لسد  دينار  تريليون   30

والنفقات  الرواتب  ودفع  املايل 

االخرى”.

بيارق  كتلة  امهلت  باملقابل، 

الخري الربملانية رئيس الحكومة 

اسبوعا إلثبات حرصه عىل قوت 

التطبيق  خالل  من  املواطنني 

الفعيل للورقة البيضاء وارسال 

النواب ألنها  اىل مجلس  املوازنة 

اىل  اياه  داعية  كثريا،  تأخرت 

انتهاء  استقالته يف حال  تقديم 

املدة وعدم مقدرته عىل تحقيق 

هذا االمر حفاظا لوحدة العراق 

العراقي  الشعب  ومصلحة 

وارزاق مواطنينا.

النائب  الكتلة،  رئيس  وقال 

بيان  يف  الخالدي،  محمد 

حذر  “الكاظمي  ان  صحفي: 

من تعرقل رصف الرواتب لشهر 

كانون الثاني العام املقبل بحال 

والغريب  املوازنة،  ترشيع  عدم 

ان املوازنة حتى هذه اللحظة ما 

زالت يف أدراج الحكومة ولم تتم 

ورقة  عن  وتحدث  مناقشتها، 

كوكب  حول  بها  ودار  بيضاء 

نر  لم  اللحظة  وحتى  االرض، 

منها شيئا عىل االرض، رغم ان 

اغلب موادها هي من صالحيات 

اىل  بحاجة  وليست  حكومية، 

ترشيعات برملانية لتطبيقها”.

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  االول  النائب  اكد 
امس  الكعبي،  كريم  حسن  النواب، 
تقدما  حقق  العراق  ان  االربعاء، 
حماية  قوانني  تطبيق  يف  واضحا 
اىل  اشار  فيما  واملستهلك،  املنتج 
السعي إلستحداث منظمة الضمان 

الصحي للمواطن العراقي.
تلقته  الكعبي  ملكتب  بيان  وذكر 
االول  النائب  برعاية  انه  “الزوراء”: 
حسن  النواب،  مجلس  لرئيس 
التطوير  معهد  اقام  الكعبي،  كريم 
 ( بعنوان  حوارية  ندوة  الربملاني 
السالمة  تحقيق  يف  الترشيعات  اثر 
الغذائية ( بحضور عدد من رٔوساء 
املعنية،  النيابية  اللجان  واعضاء 
ووزير الزراعة محمد كريم الخفاجي 
النواب سريوان  ،وامني عام مجلس 
عبدالله سرييني، ومدير عام معهد 
التطوير سعد فياض، وممثلني عن 
االتحادات والنقابات العراقية وعدد 

من االكاديميني واملختصني .

“ان  الندوة:  خالل  الكعبي،  وقال 
الغذأيية  السالمة  او  الغذأيي  االمن 
اصبحت من اولويات اهتمام البلدان 
هذا  بني  ما  وثيق  ترابط  لوجود 
وسياستها  الدولة  وامن  املوضوع 
اهتماما  نجد  كما  العسكرية،  حتى 
االمم  قبل  من  باملوضوع  بالغا 
عدد  من  ترفع  بدأت  التي  املتحدة 
املٔوتمرات الدولية لبحث سبل تامني 

الغذاء “.
التنفيذية  الجهات  عىل  ان  واكد: 

هذا  تحقيق  عىل  الرتكيز  املعنية 
الدقيق  التنفيذ  خالل  من  الهدف 
املحيل  املنتج  حماية  لقوانني 
القوانني  وكافة  املستهلك  وحماية 
بكافة  بالتنمية  املتعلقة  االخرى 
بعض  بإنهاء  والبدء  قطاعاتها، 
الثغرات التي باتت تٔوثر عىل اقتصاد 
وبخاصة  العراقي  املواطن  وصحة 
بكافة  وتعزيزها  الحدودية،  املنافذ 

املستلزمات للقيام بعملها “.
املجلس:  لرئيس  االول  النائب  وبني 

قانون  الٕقرار  مساعي  هناك  “ان 
للمواطن  الصحي  الضمان  بطاقة 
والتي  العالم  ببلدان  اسوة  العراقي 
الحماية  من  مزيد  العراقي  ستمنح 
الخدمة  تقديم  وتنظيم  الصحية 

الصحية “. 
ثالثة  بحث  الندوة  خالل  وجرى 
باالٕجراءات  تتعلق  رئيسة  محاور 
الغذائية  السالمة  لضمان  املطلوبة 
تعزيز  يف  النواب  مجلس  ودور 
حقوق  ودور  الدوائية،  السالمة 
الصحة  حماية  يف  الفكرية  امللكية 
العامة، قدمها مجموعة من الخرباء 

واملختصني.
وتمخضت الندوة عن مجموعة من 
التوصيات التي سيتم رفعها للجهات 
اختصاصها،  حسب  العالقة  ذات 
مكتب  قبل  من  متابعتها  تتم  وان 
بالسالمة  تتعلق  والتي  االول  النأيب 
تحديد  وامكانية  والدوأيية  الغذائية 
جهة معنية لتنفيذ كل الربامج بهذا 

الخصوص.

بغداد/ الزوراء:

امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 

اليومي  الوبائي  املوقف  االربعاء، 

لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 

اصابة   1961 تسجيل  اكدت  وفيما 

وشفاء  وفاة  حالة  و34  جديدة 

صحة  دائرة  حددت  حالة،   1743

الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات 

حسب املناطق.

تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 

الفحوصات  عدد  ان  “الزوراء”: 

 ،30802 امس:  ليوم  املختربية 

الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 

تسجيل  تم  انه  مبينة   ،3543722

1961 اصابة جديدة و34 حالة وفاة 

وشفاء 1743 حالة.

الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 

الكيل: 486313 )%87.4(، اما عدد 

بينما   ،556728 الكيل:  االصابات 

العالج:  تحت  التي  الحاالت  عدد 

58075، يف حني عدد الحاالت الراقدة 

يف العناية املركزة: 277، وعدد حاالت 

الوفيات الكيل: 12340.

صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 

بغداد الرصافة عبد  الغني الساعدي، 

تسجيل 104 اصابة جديدة بفريوس 

شخصت  اصابة   53 بينها  كورونا 

للقطاعات  الوبائي  الرصد  خالل 

الصحية.

تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 

الصحية  “املؤسسات  ان  “الزوراء”: 

امس,  سجلت  الرصافة  جانب  يف 

104 اصابة جديدة بفريوس كورونا 

خالل  حالة   53 كالتايل:  موزعة 

الرصد الوبائي للقطاعات الصحية:  

حاالت/    9 الجديدة  بغداد  قطاع 

حاالت/    5 االول  البلديات  قطاع 

قطاع  حالتني/   النهروان  قطاع 

الرصافة 11 حالة / قطاع الصدر 6 

 10 الثاني  البلديات  قطاع  حاالت/  

حاالت/    8 الشعب  قطاع  حاالت/  

قطاع االستقالل حالتني .

خالل  حالة   51 ان  اىل  واشار 

الصحية:  للمؤسسات  مراجعتهم 

محلة  حاالت   26 الصدر  مدينة 

 ,516 ,527 ,544 ,521 ,560 ,555

حي  الكيارة،   ،553  ،550  ,513

االمانة، الدسيم/  الكرخ 4 حاالت يف 

املنصور, حي الجهاد, حي االعالم/ 

االعظمية حالة واحدة محلة 312,/  

التجار،  البنوك،  4 حاالت يف  الشعب 

حالتني  فلسطني  شارع  اور،   حي 

واحدة  حالة  املدائن    ,506 محلة 

واحدة  حالة  الكرادة  الجعارة/ 

حاالت محلة 901,/  االمني 4 حاالت 

محلة 735,/  السعدون حالة واحدة 

واحدة  حالة  الصليخ    /103 محلة 

حالتني  الزعفرانية    /326 محلة 

محلة 961, 962, /  بغداد الجديدة 

حالة  املشتل   /717 محلة,  حالتني 

واحدة محلة 729, / البلديات حالة 

واحدة الزراعي .

نقل  “تم  انه  الساعدي:  واضاف 

الصحي  الحجر  اىل  املصابني  جميع 

الحاالت  نقلت  فيما  العالج  لتلقي 

الخاصة  املركزة  العناية  اىل  الحرجة 

بغداد/ الزوراء:
أّكد وزير الخارجّية، فؤاد حسني، امس األربعاء، 
أولوية  ُمدنهم  إىل  النازحني  عودة  مسألَة  أّن 
للحكومة العراقّية التي تعمل عليها بشكٍل جدّي 

ومدروس.
أحمد  الخارجية،  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
الصحاف، يف بيان تلقته “الزوراء”: إن “حسني 
ترَأََس اجتماعاً تشاورّياً يعنى بالنازحني داخلياً، 
ووزيرة  بّتال،  خالد  التخطيط،  وزير  وبحضور 
الهجرة واملهجرين، إيفان فائق، ووزير الداخلّية 
ونائبة  أحمد،  ريرب  العراق  كردستان  إقليم  يف 
اإلنسانّية  للشؤون  املتحدة  لالمم  العام  األمني 
دولة،   14 ممثيل  وبحضور  فوياشكوفا،  إيرينا 
املعنّية  املتخصصة  الدولّية  الوكاالت  ومدراء 

بشؤون الالجئني”.
أّكد  كلمًة  ألقى  الخارجية  “وزير  أن  واضاف: 
ُمدنهم  إىل  النازحني  عودة  مسألَة  أّن  فيها 
هذا  لتحقيق  الُسُبل  أفضِل  وتوفري  آمن  بشكٍل 
الهدف،هي أولوية للحكومة العراقّية التي تعمل 

عليها بشكٍل جدّي ومدروس”.
واوضح: أن “الوزير نقَل شكر حكومة وشعب 
جميع  تبذلها  التي  الكريمة  للجهود  العراق 
األعمال  ،نتيجة  داخلّياً  النازحني  لدعم  األطراف 
كبريٍة  ألعداٍد  قرسّي  نزوٍح  إىل  وأدت  اإلرهابّية، 

من مواطنيه”.
ظروف  أنَّ  إىل  اشار  “الوزير  أن  البيان  وتابع  
قيوداً  فرضت  التي  كورونا  جائحة  إنتشار 

دول  عىل  بل  فحسب،  العراق  عىل  ليس  جديدة 
العالم أجمع”.

 “ اّن  قوله  الخارجية  وزير  عن  البيان  ونقل 
عقبات جديدة ظهرت تقّوض جهود الحكومة 
قلقاً  سّبَب  ما  النازحني،  إعادة  يف  العراقّية 
املانحة  الدول  من  ورشكائها  الحكومة  لدى 
الظروف  حول  املعنّية  الدولّية  واملنظمات 
ُمَجّدداً  النازحون”،  يعيشها  التي  اإلنسانية 
“إلتزام الحكومة العراقّية بتوفري الدعم املمكن 
املتخصصة  الدولّية  والوكاالت  للمنظمات 

املعنّية بدعم النازحني”.
عرض  االجتماع  خالل  تم  فإنه  البيان  وحسب 
املنظمات  ممثيل  قبل  من  ومؤرّشات  تقارير 
وأهمِّ  النازحني  بواقع  تعنى  الدولّية  والوكاالت 

اآلليات والُسُبل لدعمهم.
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بعد تعهده بالتمسك بالسلطة
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باكستان موقفها صعب وضغوط سعودية إماراتية متصاعدة عليها
إسالم أباد/متابعة الزوراء:

 يف الوقت الذي يغرد فيه رئيس الوزراء 
الباكستاني عمران خان مشجعا عىل 
مشاهدة مسلسالت “الوعي الرتكي” 
العثماني  اإلمرباط�وري  و”الصع�ود 
الثاني” مثل “يونس إمرة” و”قيامة 
الباكس�تانيون  يشع�ر  أرطغ�رل”، 
بأنه ت�م خداعه�م من ِقب�ل الرئيس 
الرتك�ي رجب طي�ب أردوغ�ان الذي 
يبح�ث اآلن ع�ن تربي�د الخ�الف مع 
الس�عودية بع�د أن جر باكس�تان إىل 
بن�اء تحال�ف ملنافس�ة الرياض عىل 
دورها اإلس�المي، ما تس�بب إلسالم 
أب�اد يف مشاكل مع الس�عودية ودول 

خليجية أخرى.
واس�تثمرت أنق�رة اتص�اال هاتفي�ا 
أجراه العاهل الس�عودي امللك سلمان 
ب�ن عبدالعزيز مع الرئي�س أردوغان 
لتغيري خطابها تجاه الرياض وتهدئة 
الحم�الت اإلعالمية، والرتويج ملرحلة 
جدي�دة م�ن الح�وار والتع�اون م�ع 

السعودية.
وكان�ت تركي�ا ق�د نجح�ت يف ج�ر 
باكس�تان وماليزي�ا، وبمشاركة من 
إيران وقطر، إىل عقد قمة يف ديس�مرب 
م�ن الع�ام امل�ايض، ك�ان عنوانه�ا 
الس�عودية  دور  منافس�ة  الرئي�ي 
وبن�اء تحال�ف م�واز لها يض�م أكرب 

الدول اإلسالمية.
باكس�تان  وزراء  رئي�س  أن  ورغ�م 
انسحب يف آخر لحظة قبل بدء القمة 
-وقي�ل إن�ه فع�ل ذلك للحف�اظ عىل 
خي�ط رفيع يف العالق�ة مع الرياض- 
ل�م ينجح ذلك يف تربي�د خالف آخذ يف 

التوسع مع الرياض.
لك�ن عم�ران خ�ان ال ي�زال إىل اآلن 
متأرجح�ا ب�ن مواق�ف متناقض�ة، 
فه�و يمي�ل إىل تركي�ا، وب�ات يروج 
ملسلس�التها ويمجد الروايات الرتكية 
ع�ن التاري�خ والبط�والت، ويف نفس 

الوق�ت يس�عى إىل الحصول عىل دعم 
األزم�ة  م�ن  للخ�روج  الس�عودين 

االقتصادية الحادة يف بالده.
ووض�ع  كواالملب�ور،  قم�ة  وليس�ت 
عمران خ�ان يده يف يد زعم�اء إيران 
وتركيا الستهداف السعودية، واجهة 

الخالف الوحيد بن البلدين، فقد سبق 
أن رفضت باكستان لعب دور حيوي 
يف التحالف اإلس�المي ال�ذي عرضته 
الس�عودية كواجهة ملواجه�ة إيران، 
كم�ا رفض�ت املشارك�ة بفاعلي�ة يف 
ح�رب اليمن كرد جميل مقابل الدعم 
السعودي الس�خي الذي كانت إسالم 

أباد تحصل عليه.
سياس�يون  محلل�ون  ويق�ول 
بع�د  تس�توعب  ل�م  باكس�تان  إن 
التغيريات التي تجري يف الس�عودية، 
ورغب�ة القيادة هناك يف ربط س�الح 
املساعدات والدعم االستثماري واملايل 
ب�راء املواق�ف يف العالق�ة بملفات 
ال تقب�ل النق�اش يف الري�اض، وعىل 
رأس�ها املوقف من إيران والجماعات 
املتش�ددة وداعميها مثل  اإلس�المية 

قطر وتركيا.
وذهب�ت ردة فع�ل الس�عودين ع�ىل 
رخاوة املوقف الباكس�تاني إىل ما هو 
أبع�د م�ن خالل فت�ح ب�اب الراكة 
اإلس�رتاتيجية مع الهن�د، وهو ما قد 
يعقد وضع إسالم أباد اإلقليمي، ويزيد 

من متاعبها األمنية واالقتصادية.
ويف اآلونة األخرية شكا وزير الخارجية 
الباكستاني، شاه محمود قرييش، من 
عدم دعم منظمة التعاون اإلس�المي 
التي تقودها الس�عودية لباكستان يف 

رصاعها مع الهند بشأن كشمري.

لتح�دي قري�يش، مددت  واس�تجابة 
الس�عودية فرتة س�داد قرض قيمته 
لباكس�تان  أمريك�ي  دوالر  ملي�ار 
ملس�اعدة الدول�ة الواقع�ة يف جن�وب 
آس�يا عىل تخفيف أزمتها املالية. كما 
تباط�أت الري�اض يف تجديد تس�هيل 
ائتمان�ي نفط�ي بقيم�ة 3.2 ملي�ار 

دوالر انتهى يف مايو.
ولم يفل�ح الدعم الخليجي الس�خي، 
والس�عودي ع�ىل وج�ه الخص�وص، 
يف تحوي�ل باكس�تان إىل ق�وة وازن�ة 
اقتصاديا وعس�كريا، يف املقابل يضع 
الخليجيون يف حسابهم أن الهند يمكن 
أن توف�ر بديال أكثر مصداقية وس�ط 
حالة من عدم اليقن بشأن اس�تمرار 
التزام الوالي�ات املتحدة بدورها الرائد 

يف إدارة األمن اإلقليمي للمنطقة.
الباح�ث  دوريس،  جيم�س  ويعتق�د 
بمعهد واش�نطن لسياس�ات الرق 
األدنى، أن الهند -العضو يف املجموعة 
الرباعي�ة الت�ي تضم أيًض�ا الواليات 
املتحدة وأسرتاليا واليابان- يمكن أن 
تلع�ب دوًرا مهّما يف إدارة هيكل أمني 
إقليم�ي أكثر تعددية يف املس�تقبل يف 

دول الخليج.
وبات الضغط عىل باكستان مضاعفا، 
حيث اتهم رئيس الوزراء الباكستاني 
مؤخ�رًا الواليات املتحدة ودولة أخرى 
مجهولة الهوية بالضغط عليه إلقامة 

عالق�ات دبلوماس�ية م�ع إرسائيل. 
وذك�رت وس�ائل إع�الم باكس�تانية 
وإرسائيلية أن الس�عودية هي الدولة 

املجهولة الهوية.
ول�م تس�اعد باكس�تان نفس�ها من 
خالل فشلها مؤخرًا يف ضمان حذفها 
من القائمة الرمادية ملجموعة العمل 
املايل، وهي هيئة رقابة دولية ملكافحة 
غس�ل األموال وتمويل اإلرهاب، عىل 
الرغ�م م�ن التق�دم املح�رز يف البنية 

التحتية القانونية للبالد وتشغيلها.
ويتس�بب اإلدراج يف القائمة الرمادية 
ويجع�ل  بالس�معة  اإلرضار  يف 
املس�تثمرين األجانب والبنوك الدولية 
أكث�ر ح�ذرا يف تعامالتهم م�ع الدول 

التي لم تحصل عىل شهادة نظيفة.
وأدرج�ت اإلم�ارات األس�بوع امل�ايض 
باكس�تان ع�ىل الئح�ة حظ�ر الس�فر 
ضمن قائم�ة تضم 13 دولة إس�المية 
لن يتم إصدار تأش�ريات ملواطنيها بعد 
اآلن للس�فر إىل اإلمارات.وتأت�ي ه�ذه 
الخط�وة ضم�ن مس�ار الضغ�ط عىل 
باكس�تان، التي تعتمد بشكل كبري عىل 
تصدير العمالة لزيادة التحويالت املالية 
والتخفيف من حدة البطالة. كما تظهر 
أن إس�الم أباد لم تع�د الريك املفضل 
عم�ران  سياس�ات  وأن  للخليجي�ن، 
خان الرخوة بات�ت تراكم املشاكل عىل 

الباكستانين أكثر من خدمتهم.

ه عوامل أنقذت الدميقراطية األمريكية من إعادة انتخاب ترامب

روحاني يرفض قرار الربملان اإليراني انهاء التعهدات النووية اإليرانية

بانكوك / متابعة الزوراء:
قض�ت املحكم�ة الدس�تورية التايالندية  
امس األربعاء بأن رئي�س الوزراء برايوت 
ش�ان أو ش�ا غري مذنب يف قضية تضارب 
مصال�ح ويمك�ن ل�ه بالت�ايل أن يبقى يف 
الس�لطة، يف قرار من ش�أنه زيادة التوتر 
املطالب�ة  التظاه�رات  م�ن  أش�هر  بع�د 

باستقالته.
وقال�ت املحكمة إن موق�ع رئيس الوزراء 
“يبقى عىل حاله”، مضيفة “ال يزال يحق 
ل�ه بالس�كن يف مق�ر إقامة قائ�د القوات 
املسلحة ألنه يملك املعايري الالزمة لذلك”.

واتهم نواب من ح�زب املعارضة الرئيي 
“ف�و تاي” رئي�س الحكوم�ة بأنه واصل 
اإلقامة “بشكل غري قانوني” يف مقر قائد 
القوات املس�لحة بعدما غادر هذا املنصب 
إثر انقالب يف الع�ام 2014 أوصله إىل تويل 

رئاسة الوزراء.
وكان من ش�أن تضارب املصالح املحتمل 
الناج�م ع�ن ذل�ك أن يكلف ش�ان أو ش�ا 

السلطة.
جامع�ة  يف  الس�يايس  املحل�ل  وق�ال 
تيتين�ان  بانك�وك  يف  “ش�واللونغكورن” 
بونغس�ودهرساك لوكالة فرانس برس إن 
“املحكمة الدس�تورية مسيس�ة تماماً ... 

وهي ال تملك ثقة العامة”.
وحذر م�ن أن هذا القرار “وك�ل القرارات 
الت�ي اتخ�ذت ض�د ق�وى املعارض�ة منذ 
س�نوات ... تزي�د م�ن الشع�ور املتصاعد 
بانع�دام العدالة”، وقد تزي�د من التوتر يف 

اململكة.
آالف  ع�رات  يطال�ب  الصي�ف،  ومن�ذ 
املتظاهرين باستقالة رئيس الوزراء الذي 
نال الرعية بعد انتخابات مثرية للجدل يف 
العام 2019. ويريدون أيضاً إعادة صياغة 
الدس�تور، الذي يعترب أن�ه منحاز لصالح 

الجيش، وبإصالحات عميقة يف امللكية.
وم�ن املقرر أن تنظم تظاه�رة األربعاء يف 

العاصمة.
املحكم�ة  أم�ام  تق�ام  أن  ويف�رتض 
الدس�تورية، لك�ن املتظاهري�ن يفضلون 
نقله�ا إىل مكان أقل حساس�ية يف بانكوك 

حيث بارشوا بالتدفق بعيد إقرار الحك�م.
وقال�ت ري�دا الطالب�ة البالغة م�ن العمر 
26 عام�اً “أصب�ح برايوت رئي�س وزراء 
)بانقالب(، هذه ليس�ت الطريقة الفضىل 
للوص�ول إىل الحك�م”، مضيف�َة أنه�ا لم 
تفاجأ “بقرار املحكمة التي تلقت أوامرها 

من األعىل”.
- انحياز -

ويتهم املنتقدون املحكمة باالنحياز.
واعترب قرارها حّل أحد األحزاب املعارضة 
الرئيس�ية “فيوتر ف�وروارد” أو “حزب 
قان�ون  بخ�رق  التهام�ه  املس�تقبل”، 
بمثاب�ة  ش�باط/فرباير،  يف  االنتخاب�ات، 
صفعة ل��6,3 مالين ناخ�ب صوتوا لهذا 
الحزب الجديد خالل االنتخابات التريعية 

العام 2019.
ثاناث�ورن  زعيم�ه  ع�ىل  وحظ�ر 
آخرين  وقيادي�ن  جوانغرونغروانغكي�ت 
الس�يايس  العم�ل  ممارس�ة  الح�زب،  يف 
لع�ر س�نوات، ما دف�ع، بعد أش�هر من 
ذل�ك، رشيحة م�ن الشب�اب إىل النزول إىل 

الشارع.
وبسبب توقعها تعرض قرارها النتقادات، 
خط�وة  الدس�تورية  املحكم�ة  اتخ�ذت 
اس�تباقية حي�ث أعلن�ت الثالث�اء أن أي 
انتق�ادات مفرطة ق�د تع�رض صاحبها 

للمالحقة القانونية.
وحذرت يف بيان “يمكن للشخص أن يتمتع 
بحري�ة التعب�ري، لك�ن توجي�ه انتقادات 
للمحكم�ة بعب�ارات بذيئة أو س�اخرة أو 
تحمل طابعاً تهديدياً، سوف تعترب بمثابة 

انتهاك للقانون”.
ومن�ذ ب�دء موج�ة االحتجاج�ات، تلج�أ 

السلطات إىل القضاء إلحكام قبضتها.
وب�ن منتص�ف تموز/يولي�و إىل أواخ�ر 
ترين الثاني/يناير، وجهت تهم إىل 174 
شخصاً، يالحق 46 منهم عىل األقل بتهمة 
“العصي�ان”، الت�ي قد تص�ل عقوبتها إىل 

السجن 7 سنوات.
ووجهت إىل خمس�ة قيادين أساسين يف 
املعارض�ة تهم�ة “إهانة ال�ذات امللكية”، 
وعقوبته�ا الس�جن ب�ن 3 س�نوات و15 
عام�اً. ولم يعاقب أحد بموجب هذا النص 

منذ أكثر من عامن.
ولم يعلق املتحدث باس�م الحكومة أنوشا 
بوراباش�ايرسي يف هذه املرحلة عىل قرار 
املحكمة، رداً عىل سؤال من وكالة فرانس 
ب�رس. واكتفى بالقول إن “رئيس الوزراء 

يواصل جدول أعماله الرسمي”.
وأعل�ن برايوت ش�ان أو ش�اه الثالثاء أنه 
س�يحرتم قرار املحكمة الدستورية. وقال 
“إذا ق�ام امل�رء بارتك�اب خط�أ، ال يمكن 
تغيري ذل�ك. وإذا لم يفع�ل، تنتهي األمور 

هنا”.

القضاء يؤيد بقاء رئيس وزراء تايالند يف 
السلطة يف خطوة تهدد بزيادة التوتر

لندن/ بي بي سي:
نرت الغارديان تقريرا ملراس�لها 
يف الوالي�ات املتحدة ت�وم مكارثي 
أنق�ذت  عوام�ل   5“ بعن�وان 
الديمقراطية األمريكية من إعادة 

انتخاب ترامب”.
ويق�ول مكارث�ي إن�ه “ليس من 
الواض�ح حت�ى اآلن إذا م�ا كانت 
الديمقراطي�ة األمريكية قد نجت 
م�ن االنتخاب�ات الرئاس�ية لعام 
إىل  مش�ريا  أرضار”،  دون   2020
أنه ل�و أصبح نهج الرئيس دونالد 
االنتخاب�ات  عرقل�ة  يف  ترام�ب 
الرعي�ة أم�را معتادا يف س�لوك 
وممارس�تهم  الجمهوري  الحزب 
السياس�ية يف االنتخابات القادمة 
وع�ىل رأس�ها “رف�ض االع�رتاف 
بالهزيم�ة واالدعاء كذب�ا بوجود 
ورف�ع  األص�وات  ع�د  يف  تزوي�ر 
يف  للطع�ن  القضائي�ة  الدع�اوى 
النتيج�ة، فس�وف يعن�ي ذلك أن 
الديمقراطية األمريكية قد أصيبت 

بالفعل بجرح قاتل”.
ويواصل مكارثي القول “لم ينجح 
التاريخي�ة  محاولت�ه  يف  ترام�ب 
لرسق�ة انتخاب�ات 2020، يف م�ا 
يعت�ربه محلل�ون أخط�ر هج�وم 
من�ذ ف�رتة الح�رب األهلي�ة ع�ىل 

الديمقراطي�ة األمريكي�ة. كما أن 
الواليتن اللتن علق عليهما ترامب 
آماله األخ�رية، وهما بنس�لفانيا 
وميتشغ�ان ق�د أعلنت�ا النتائ�ج 

املوثقة بفوز جو بايدن”.
ويب�دأ مكارثي يف تعدي�د العوامل 
صم�ود  ع�ىل  س�اعدت  الت�ي 
الديمقراطية األمريكية يف مواجهة 

ترامب:

عدم املركزية
ال تق�وم جهة مركزي�ة باإلرشاف 
ع�ىل االنتخاب�ات الت�ي تنظمه�ا 
أكثر من خمسن جهة يف الواليات 
الناخب�ون  ويق�وم  املختلف�ة 
بالتصوي�ت بشك�ل مح�ي أم�ام 
الدوائ�ر الت�ي تق�وم بف�رز وع�د 

األصوات.
اإلقبال الواسع

خ�الل  الناخب�ون  اعت�اد  فق�د 
االنتخابات الس�ابقة عىل الرتاخي 
يف الن�زول والتصوي�ت وكان ذلك 
ضعف�ا معت�ادا يف الديمقراطي�ة 
األمريكية، لكن ليس يف انتخابات 
2020. فلم يح�دث قط أن حصل 
أي مرشح رئايس عىل أكثر من 70 
ملي�ون صوت فقد حص�ل أوباما 
ملي�ون   69.5 ع�ىل   2008 ع�ام 

صوت. ويف هذا العام حصل ترامب 
ع�ىل م�ا يق�رب م�ن 74 ملي�ون 
صوت، بينما حصل بايدن عىل ما 

يقرب من 80 مليون صوت.
االستقاللية والشفافية

أن  إال  ترام�ب  ادع�اءات  رغ�م 
االنتخابات لم تشهد تزويرا واسعا 
أو فساد خالل عمليات الفرز وذلك 
للمراقبن  الكبري  النشاط  بس�بب 

والنشطاء الحقوقين.
القضاء

اس�تخدمت حملة ترام�ب الكثري 
م�ن املحامن الكب�ار لرفع العديد 
ض�د  القضائي�ة  الدع�اوى  م�ن 
النتائج وقام�ت املحاكم بالفصل 
فيها بشكل رسي�ع دون أن يربح 
الفريق أي قضية باستثناء قضية 
فرعي�ة غ�ري مؤث�رة م�ن بن 43 

قضية يف ست واليات.
اإلعالم

األمريكي�ة  اإلعالمي�ة  املؤسس�ة 
املؤسس�ات  أق�ل  م�ن  واح�دة 
األمريكية حب�ا من املواطنن لكن 
اإلع�الم الق�وي واملس�تقل والذي 
يحظى بالحماية الكاملة بموجب 
يبق�ى  الدس�تور  يف  األوىل  امل�ادة 
ركن�ا رئيس�ا ومهم�ا م�ن أركان 

الديمقراطية يف الواليات املتحدة.

طهران/متابعة الزوراء:
حس�ن  اإليران�ي  الرئي�س  أعل�ن 
األربع�اء، خالل  ام�س  روحان�ي، 
الحكوم�ة، ع�ن رف�ض  اجتم�اع 
مروع قانون ملواجهة العقوبات 
األمريكية وال�رّد عىل اغتيال العالم 
اإليران�ي الب�ارز محس�ن فخ�ري 
زادة، أق�رّه الربمل�ان اإليراني الذي 
املحافظ�ون،اول  علي�ه  يس�يطر 

أمس الثالثاء.
واعترب روحاني، وفق�ًا للتلفزيون 
اإليراني، أن ق�رار الربملان “ضار”، 
نافي�اً أن يكون موقف�ه من القرار 
هو س�بب عدم حضوره يف الربملان 
ام�س األربع�اء لتقدي�م م�روع 
املوازن�ة للعام امل�ايل الجديد. علماً 
ب�أن وس�ائل إع�الم إيراني�ة عزت 
ع�دم مشاركة روحاني يف جلس�ة 
الربملان إىل رفضه هذا القرار، لكنه 
أكد أن عدم مشاركته الجلسة كان 
بناًء عىل تعليمات اللجنة الوطنية 

ملكافحة كورونا.
وقال الرئيس اإليراني إن “أي إدارة 
أمريكية س�تتوىل السلطة مضطرة 

للرضوخ أمام الشعب اإليراني”.
وك�ان مجلس الشورى اإلس�المي 
)الربملان( يف إيران ق�د صادق،اول 
أمس الثالثاء، عىل مروع قانون 
االس�رتاتيجي  “اإلج�راء  بعن�وان 
إللغاء العقوب�ات” األمريكية، كان 
ق�د وافق قب�ل إج�راء االنتخابات 
األمريكية بي�وم واحد، عىل وضعه 
ضم�ن ج�دول األعم�ال ملناقشته 
الحق�ًا، لك�ن اغتيال فخ�ري زادة 
دفع�ه إىل تقدي�م املوع�د وإعطائه 

األولوية.
ويعي�د القرار الربملان�ي، الربنامج 
النووي اإليراني إىل ما قبل االتفاق 
النووي املربم عام 2015، من خالل 

اتخاذ خطوات نووية الفتة.
الحكوم�ة  باس�م  املتح�دث  ورّد 
اإليراني�ة عي ربيع�ي، رسيعاً عىل 
الق�رار، قائ�اًل إن الربملان بموجب 
الدس�تور غري مخول ملناقشة هذه 
القضاي�ا، وال يمتل�ك الصالحيات، 
معت�رباً أن املجل�س األع�ىل لألمن 
املخول�ة  الجه�ة  ه�و  القوم�ي 

قانونياً.
وك�ان أه�م تل�ك الق�رارات الت�ي 
اإليران�ي  الربمل�ان  اتخذه�ا 
“املحاف�ظ”، رفع نس�بة تخصيب 
اليوراني�وم إىل 20 يف املائة، وإلغاء 
العمل بالربوتوكول اإلضايف للوكالة 
الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة، وال�ذي 
ينهي تفتيشات مشددة للمنشآت 
النووي�ة اإليرانية، غ�ري أن الربملان 
أمهل أط�راف االتفاق النووي مدة 
شهر للعمل بتعهداتها يف مواجهة 
العقوبات األمريكية، ويف حال عدم 
قيامه�ا به�ا، ُيلغ�ى الربوتوك�ول 

حسب املروع.
وبموج�ب البن�ود ال��9 للمروع 
ال�ذي صادق علي�ه الربمل�ان، فقد 
أل�زم الحكومة اإليراني�ة ب�”إنتاج 
120 كيلوغرام�اً م�ن اليوراني�وم 
عىل األق�ل بنس�بة تخصيب 20 يف 
املائة” يف منشأة فوردو، وذلك بعد 
ش�هرين من إق�رار القانون، وفق 
البن�د األول. علم�اً أن إي�ران وقبل 
التوصل إىل االتف�اق النووي كانت 
تنت�ج اليورانيوم بنس�بة تخصيب 

20 يف املائة، لكنها تعهدت بموجب 
يف   3.67 إىل  بتخفيضه�ا  االتف�اق 
املائة، قبل أن تقّرر رفع النسبة إىل 
4.5 يف املائة خالل العام املايض، يف 
إطار الخطوة الثانية من الخطوات 
الت�ي قلّص�ت بموجبها  الخم�س 
تعهداته�ا النووية، فض�اًل عن أن 
الربملاني�ن ألزم�وا الحكومة أيضاً 
بإق�رار البن�د الثاني م�ن املروع 
م�ن  كيلوغ�رام   500 ب�”إنت�اج 

اليورانيوم املخصب شهرياً”.
ولم يكتِف الربملان اإليراني املحافظ 
هيئ�ة  طال�ب  إذ  النس�بة،  به�ذه 
الطاقة الذرية اإليرانية أيضاً “برفع 
الحاجات السلمية لصناعات البالد 
لليوراني�وم بنس�بة تخصيب أعىل 
م�ن 20 يف املائ�ة بشك�ل كام�ل”. 
كما وافق بموجب البند الثالث من 
امل�روع، عىل تركي�ب ألف جهاز 

جدي�د للط�رد املرك�زي يف منشأة 
والقي�ام  إي�ران،  وس�ط  نطن�ز، 
بعملي�ات التخصيب وض�خ الغاز 
إىل هذه األجهزة، خالل ثالثة أشهر 
بعد إقرار القانون، عالوة عىل إلزام 
إنتاج  الحكومة ب�”تدشن مصنع 
اليوراني�وم املعدن�ي يف أصفه�ان 
إق�رار  م�ن  أش�هر   5 غض�ون  يف 

القانون”، حسب البند الرابع.
الس�ادس يل�زم الحكومة  والبن�د 
التفتيش  اإليرانية بإيقاف أنشطة 
للوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة 
إذا  اإلض�ايف،  الربوتوك�ول  خ�ارج 
لم تنّف�ذ مجموع�ة 4+1 )أطراف 
التزاماتها لرفع  الن�ووي(  االتفاق 

العقوبات.
والبن�د الس�ابع يطال�ب الحكومة 
ح�ول  تقاري�ر  برف�ع  اإليراني�ة 
إج�راءات أطراف االتف�اق النووي 

للع�ودة إىل تعهداته�ا ورفع كامل 
للعقوب�ات األمريكية، مؤكداً أنه يف 
حال ع�دم اتخاذ ه�ذه اإلجراءات، 
ُيل�زم الحكوم�ة بوق�ف “التنفي�ذ 

الطوعي للربوتوكول اإلضايف”.
الحكوم�ة  الثام�ن  البن�د  ويدع�و 
اإليراني�ة إىل رفع مقرتحاتها لعودة 
إيران إىل تعهداتها النووية، “يف حال 
أقدم�ت املجموع�ة 4+1 عىل تنفيذ 
تعهداته�ا وإلغاء كاف�ة العقوبات 
النووية والعس�كرية وتلك املرتبطة 
بحقوق اإلنسان”.لكن البند التاسع 
اإليران�ي  الربملان�ي  م�ن امل�روع 
االس�رتاتيجي  “اإلج�راء  بعن�وان 
إللغ�اء العقوبات” يح�ّدد عقوبات 
بموجب قانون العقوبات اإلسالمية 
ضد من يخالف القان�ون وتنفيذه، 
بالس�جن  ب�ن عقوب�ات  ت�رتاوح 

وغرامات مالية.

بعد التقارب الرتكي مع السعودية
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بغداد/ الزوراء: 
وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
امس االربع�اء، وزارة الصح�ة بتكثيف الجهود 
والعمل ع�ى ايصال اللقاح للب�اد بأرسع وقت، 
فيم�ا وافق�ت اللجن�ة العليا للصحة والس�امة 
الوطني�ة ع�ى إق�رار خطت�ي وزارت�ي الرتبي�ة 
والتعليم العايل بشأن بدء العام الدرايس الجديد.

وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء تلقته »الزوراء«: 
ان رئيس مجلس ال�وزراء، مصطفى الكاظمي، 
ترأس اجتم�اع اللجنة العليا للصحة والس�امة 

الوطنية. 
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود العاملني يف 
القطاع الصحي وتفانيهم ال�ذي انعكس إيجاباً 
عى تقليل نسبة الوفّيات بني املصابني يف جائحة 
كورونا، مؤكدا أهمية االس�تمرار بهذه الجهود 
بذات الزخم، وتوفري جميع املس�تلزمات الطبية 
التي تسهم بتوفري العاجات والرعاية الصحية، 
ووّج�ه وزارة الصح�ة بتكثيف الجه�ود والعمل 

عى ايصال اللقاح للباد بأرسع وقت. 
وقّدم وزير الصحة تقريرا مفصاً عن مستجدات 
التعامل م�ع فايروس كوفيد -19 واإلحصائيات 
املتعلّقة به، وكذلك عن طبيعة اإلجراءات الازمة 

لتوف�ري اللقاح�ات املتاح�ة عاملي�اً، وكذل�ك عن 
الرشكات املساهمة يف إنتاجها، ومدى اعتمادها 
وفقاً للرشوط الواج�ب توفرها يف اللقاح، والتي 

أقرّتها منظمة الصحة العاملية.
واس�تعرض التقري�ر، أيض�ا، بحس�ب البي�ان، 
الجه�ات العاملي�ة املعتم�دة يف إق�رار اللقاحات 

عند االختيار، ومدى توفر الخدمات اللوجس�تية 
املتعلّق�ة بنق�ل اللق�اح وخزن�ه وتداول�ه لحني 
وصول�ه اىل املس�تفيد، كم�ا عرض إيج�ازاً عن 
أس�عار اللقاح�ات، وال�دول الت�ي تعاق�دت مع 

الرشكات املنتجة لحد اآلن.
وأقّر االجتماع التوصيات املقّدمة من قبل وزارة 

الصحة، وما تحتاج لدع�م جهودها يف مكافحة 
انتشار جائحة كورونا. 

كما تمت املوافقة عى إقرار خطة وزارة الرتبية، 
بما يضم�ن صح�ة التاميذ والطلب�ة واملاكات 
التعليمية وس�امتهم، ويؤكد اإليفاء بمتطلبات 
العملي�ة الرتبوي�ة املطلوب�ة يف م�دارس العراق 
كاف�ة، مع األخذ بماحظ�ات وزارة الصحة عى 
أن يع�اد تقييم الخطة حس�ب تط�ّورات املوقف 

الوبائي.
وشهد االجتماع أيضا، إقرار خطة وزارة التعليم 
الع�ايل والبح�ث العلم�ي لب�دء الع�ام ال�درايس 
يف  والعلي�ا  األولي�ة  للدراس�ات   ،2021/2020
الجامعات والكلي�ات األهلية كافة، وبما يضمن 
س�امة الطلبة واملاكات التعليمية والوظيفية، 
ع�ى أن يع�اد تقيي�م الخط�ة حس�ب املوق�ف 

الوبائي.
واتخ�ذ االجتماع ق�راراً عّد جائح�ة كورونا قّوة 
قاهرة لجميع املشاريع والعقود السارية، وذلك 
ابت�داًء من تأري�خ 2020/2/20، ولغاية صدور 
ه�ذا القرار، مع من�ح وزارة التخطيط صاحية 
استثناء الحاالت الخاصة من بني املشاريع، وأن 
تقّدم طلبات االستثناء قبل تأريخ 2021/3/1.

بغداد/ الزوراء:  
اك�دت أمانة بغداد تنفيذ مش�اريع يف 
جانب الكرخ للمساعدة عى ترصيف 
مي�اه االمط�ار واس�تيعاب التوس�ع 

السكاني.
وقال مع�اون مدير دائ�رة املجاري يف 
امان�ة بغداد، حي�در ع�ادي نايف، يف 
حدي�ث صحف�ي: ان »الدائ�رة عملت 
العدي�د م�ن املش�اريع  ع�ى انش�اء 
االس�رتاتيجية يف جان�ب الك�رخ الذي 
الرئي�س رق�م واح�د،  يض�م الخ�ط 
وبلدي�ات  الش�علة  مناط�ق  ويخ�دم 

املنص�ور والرش�يد وال�دورة وبعدها 
ينته�ي بم�رشوع الدورة ال�ذي دخل 
الخدمة منذ ثمانينيات القرن املايض، 
بعملي�ة  تق�وم  الخط�وط  ان  علم�ا 
التنظي�ف ذاتيا بس�بب رسعة جريان 
امل�اء داخله�ا، ولك�ن بس�بب زي�ادة 
نف�وس الك�رخ خال الف�رتة االخرية 
لجأت املاكات الفنية والهندس�ية اىل 
تنظيفها من اج�ل تقديم خدمة اكثر 
للمناط�ق واس�تيعاب ال�وارد املائ�ي 
بسبب التوسعات الس�كانية يف البناء 

االفقي«.

واض�اف انه »تم تنفيذ مرشوع الخط 
االس�رتاتيجي الجنوبي الغربي حاليا، 
الذي يبدأ من طريق ابي غريب القديم 
مرورا ببلدية املنصور من خال عملية 
الحفر املخف�ي )الجاكنك(، وهي اول 
تقني�ة تدخل يف الرشق االوس�ط، ذات 
االقطار الكب�رية، ويمر بطريق املطار 
وبعدها يتحول اىل حفر مفتوح ضمن 
قاط�ع بلدي�ة الرش�يد بع�د م�روره 
بطريق حلة � بغداد، ومن ثم اىل الخط 
الجنوب�ي الغرب�ي االض�ايف، وبالت�ايل 
ينته�ي بمحط�ة ال�دورة، وه�ي من 

املحطات الرئيس�ة الحاكم�ة الجاري 
العمل بها، إذ تمت احالتها عى احدى 
ال�رشكات بعقود لف�رتة محددة حتى 
نهاي�ة ش�باط يف الع�ام 2021، ول�م 
تدخل الخدمة حتى اآلن بسبب تأخري 
استرياد بعض املواد االحتياطية، لكن 
البعض منه�ا وصل اىل مين�اء الفاو، 
وبانتظ�ار تس�لمه خ�ال االس�ابيع 

القليلة املقبلة«.
 مبين�ا »ان ه�ذه املحط�ة تعمل عى 
تخفي�ف الضغ�ط ع�ن الخ�ط رق�م 
واحد واس�تيعاب اكثر ملي�اه االمطار 

وترصيف مياه الدور السكنية«.
واف�اد ب�أن »الدائ�رة انج�زت محطة 
مٔوقت�ة عوض�ا ع�ن محطة ال�دورة، 
ادخاله�ا  وت�م  غواط�س،   6 تض�م 
للخدمة منذ االسابيع القليلة املاضية 
ضمن القدرات التصميمية للشبكات، 
وبالرغ�م م�ن ضعف الس�يولة املالية 
تم العمل عى انجاز اغلب املش�اريع، 
الح�ايل  الوض�ع  ع�ى  والس�يطرة 
ملدينة بغ�داد يف حالة هط�ول كميات 
االمط�ار ضمن الطاق�ات التصميمية 

للشبكات«.

بغداد/ نينا:
يف  االس�رتاتيجية  النفس�ية  الخلي�ة  برعاي�ة   
مستش�ارية االمن القومي، وبتنس�يق عال مع 
وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي، احتضنت 
جامعة بغداد/ كلية اآلداب برنامج ماجس�تري 
العمليات النفس�ية، وهو األول م�ن نوعه عى 

مستوى العراق والرشق األوسط .
الربنام�ج  ه�ذا  يف  املنض�وون  الطلب�ة  وب�دأ 
مناقشة رس�ائلهم، حيث تمت مناقشة رسالة 
املاجس�تري املوس�ومة ب�)التوجه »املنتج- غري 
املنت�ج« وعاقته ب�إدارة األزمة ل�دى املدراء يف 
وزارتي الدفاع والداخلية( للطالبة )هبه حسني 
قاس�م( ِمن قبل لجن�ة األس�اتذة املتكونة ِمن 
)أ.د.عبدالغفار عبدالجبار رئيس�اً، و أ.د.بثينة 
منص�ور الحلو عض�واً ومرشف�اً، و أ.م.د.ثريا 
عيل حس�ني عض�واً، وأ.م.د.إيم�ان عبدالكريم 
عبدالحس�ن عض�واً(، حي�ث حصل�ت رس�الة 
الطالب�ة ع�ى تقدي�ر )امتي�از(.. وم�ا زال�ت 
املناقش�ات للرس�ائل مس�تمرة لبقي�ة الطلبة 
حس�ب ج�دول التوقيت�ات ال�ذي أعدت�ه كلية 

اآلداب.
وتهدف الدراسة إىل قياس التوجه »املنتج - غري 

املنت�ج« وإدارة األزم�ة ل�دى امل�دراء يف وزارتي 
الدف�اع والداخلية، ومعرفة أّي األس�اليب التي 
يس�تخدمها ذوو التوج�ه املنت�ج يف التعام�ل، 
وأيها يس�تخدمها ذوو التوج�ه غري املنتج لدى 
امل�دراء اعتم�اداً ع�ى نظري�ة التوج�ه لفروم 
)Fromm,1974(  ونظري�ة أس�اليب التعام�ل 
إلدارة األزم�ة مل�وس )Moss,1990(، إذ تّم�ت 
صياغ�ة )38( فق�رة، وأمام كل فقرة خمس�ة 
بدائل متدرج�ة لإلجابة ملقياس التوجه »املنتج 
- غ�ري املنتج«، و)18( موقف�ًا يعرّب عن األزمة 
الت�ي يّم�ر به�ا امل�دراء يف دوائره�م وأمام كل 
موق�ف ثاثة أس�اليب للتعامل معه�ا )مّعريف، 
النهائي�ة..  بصيغتهم�ا  تجنب�ي(  س�لوكي، 
وبلغ�ت عينة البحث )300( مدير تم اختيارهم 
بطريقة عشوائية من وزارتي الدفاع والداخلية 

يف محافظة بغداد.
وكشفت الدراس�ة، التي أجرتها الباحثة )هبه 
حس�ني  قاس�م( عن ان توج�ه مجتمع البحث 
كان )منتجاً(، ويتبع املدراء ذوو التوجه املنتج 
أسلوبني يف إدارة األزمة هما )املعريّف والسلوكي( 
مقارنة باألسلوب )التجنبي(، وإن ذوي التوجه 
غري املنتج أكثر اس�تعماالً لألسلوب )التجنبي( 

مقارنة بذوي التوجه املنتج.. ويستدل من هذه 
النتائج أّنه كلّما ارتفعت درجة التوجه )املنتج( 
ازداد استعمال األس�لوبني )املعريّف والسلوكي( 
يف إدارة األزم�ة والعكس صحيح. أما بالنس�بة 
لألسلوب )التجنبي( فإّنُه يقل عند زيادة درجة 

التوجه )املنتج).
وأوص�ت الباحثة، يف ضوء النتائج التي توصلت 
إليه�ا، برضورة اختي�ار امل�دراء املنتجني ذوي 
الكف�اءة اإلداري�ة املتجددة واملبدع�ة واملواكبة 
لوسائل التطور الحديث ملواجهة األزمات بعيداً 

عن أي تحيزات شخصية.
واقرتحت الباحثة إجراء دراسة التوجه )املنتج 
- غ�ري املنت�ج( أو كاً ع�ى ح�دة وربطهم�ا 
بمتغ�ريات أخ�رى مث�ل )اإلبداع، والغطرس�ة، 
وال�ذكاء اإلداري، وإدارة االنفعاالت، واالندماج 
وربطه�ا  األزم�ة  إدارة  ودراس�ة  الوظيف�ي(، 
بمتغ�ريات أخرى مثل )وعي الذات، وخصائص 
والتفك�ري  املع�ريّف،  والتفك�ري  الش�خصية، 
العقاني... إل�خ(، فضاً عن تطبيق الدراس�ة 
الحالي�ة عى عينة خاصة من امل�دراء يف الدولة 
والق�ادة  الخاص�ة،  )الدرج�ات  تك�ون  كأن 

العسكريني واألمنيني، ورؤساء الهيئات(.

بغداد/ الزوراء:  
ام�س  للكم�ارك،  العام�ة  الهيئ�ة  تمكن�ت 
االربع�اء، من اعادة اصدار ش�احنة حديد يف 

مركز كمرك القائم الحدودي.
وذك�رت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« 
نس�خة منه: ان »كوادر مرك�ز كمرك القائم 
الح�دودي قام�ت بإع�ادة اص�دار ش�احنة 
بالفحوص�ات  لفش�له  بالحدي�د  محمل�ة 
للمواصف�ات  مطابقت�ه  وع�دم  املختربي�ة 
القياسية حس�ب جهاز التقييس والسيطرة 
النوعية. واضافت انه »تمت االجراءات وفقاً 

للضوابط و التعليمات النافذة« .
من جان�ب متص�ل، اعلن�ت الهيئ�ة العامة 
للكم�ارك، ام�س االربعاء، قي�ام كوادرها يف 
مركز كمرك الشيب الحدودي بإعادة اصدار 
ارس�اليتي س�رياميك ملخالفتيهم�ا ضوابط 

االسترياد.
وذك�ر اعام الهيئة يف بي�ان تلقت »الزوراء« 
العام�ة  الهيئ�ة  أن »ك�وادر  نس�خة من�ه: 
الح�دودي  الش�يب  مرك�ز  يف  للكم�ارك 
قامت بإع�ادة اصدار ارس�اليتي س�رياميك 
ملخالفتيهم�ا ضوابط االس�ترياد وذلك لعدم 
وجود ش�هادة الفحص واملطابقة«. وأضاف 
البيان أن »االج�راءات قدمت وفقا للضوابط 

والتعليمات النافذة«.
من جهتها، تمكنت هي�أة املنافذ الحدودية، 
ام�س االربع�اء، م�ن ضب�ط م�واد يمن�ع 

استريادها يف منفذ ميناء أم قرص األوسط.
وذكرت الهيأة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: انه »بناًء عى املعلومات الواردة إىل هيأة 
املنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قرص األوسط 
يف محافظ�ة البرصة م�ن جه�از املخابرات 
الوطني العراقي تفيد بوجود حاوية مخالفة 
للضواب�ط داخ�ل الح�رم الكمرك�ي تحتوي 
بداخله�ا م�ادة )معس�ل اركيلة( ال يس�مح 
باس�تريادها التزاما بالضواب�ط والتعليمات 

النافذة ومعدة للتهريب«.
واضاف�ت انه »تم تش�كيل لجنة من مديرية 

املنفذ/ هيأة املنافذ الحدودية واالستخبارات 
واملخابرات واألمن الوطني ورشطة الكمارك 
والكم�رك املدن�ي م�ن خاله�ا تم الكش�ف 
ع�ى الحاوية من قبل اللجن�ة، وتأكد صحة 
املعلوم�ات ال�واردة وضبط الحاوي�ة والتي 

بداخلها مادة معسل االركيلة«.
وأوضح�ت ان�ه »تم خت�م الحاوي�ة بالختم 
الكمرك�ي واحالتها وفق مح�رض اصويل اىل 
مرك�ز رشطة الكم�ارك لغ�رض احالتها إىل 
ق�ايض التحقيق املختص التخ�اذ االجراءات 

القانونية الازمة بحقها«.

اللجنة العليا توافق على إقرار خطيت الرتبية والتعليم بشأن بدء العام الدراسي اجلديد

الكاظمي يوجه وزارة الصحة بتكثيف اجلهود والعمل على إيصال اللقاح للبالد بأسرع وقت

أمانة العاصمة تنشئ حمطات جديدة يف الكرخ الستيعاب مياه األمطار

مناقشة رسالة ماجستري عن )التوجه املنتج وغري املنتج وعالقته 
بإدارة األزمة لدى املدراء يف وزارتي الدفاع والداخلية(

ضمن برنامج العمليات النفسية

إعادة إصدار شاحنة حديد وإرسالييت سرياميك يف القائم والشيب
ضبط مواد مينع استريادها يف أم قصر

بغداد/ الزوراء:
اتفق�ت هيئ�ة اس�تثمار األنبار م�ع إحدى ال�رشكات العاملي�ة الرصين�ة إلعداد 

املخططات والتصاميم إلنشاء مطار األنبار الدويل.
وقال رئيس الهيئة، مهدي صالح النومان، يف ترصيح صحفي: إن »الهيئة اتفقت 
م�ع إحدى ال�رشكات العاملية الرصينة، التي لها باع يف هذا املجال، لوضع دراس�ة 
ج�دوى اقتصادي�ة وإعداد املخطط�ات والتصامي�م األولية ملطار األنب�ار الدويل، 

استعداداً الستكمال عرضه كفرصة استثمارية«.
وأضاف أن »هذا املطار سيكون األول من نوعه يف الباد، لكونه سيختص بالشحن 
الجوي إضافة اىل نقل األشخاص، لخدمة محافظات الوسط والجنوب والعاصمة 
بغداد«، مبيناً أن »جميع املواد املش�حونة سواء كانت األدوية أو الثروة الحيوانية؛ 
ستمر عرب هذا املطار، كما هو معمول به عاملياً، إذ إن أغلب املواد أصبحت تشحن 

جواً باعتباره األقل سعراً من الشحن الربي والبحري«.
وتاب�ع النوم�ان أن »الهيئة بصدد إعداد مل�ف كامل عن املط�ار، لتجد الرشكات 
املتقدم�ة لبناء املطار جمي�ع املتطلبات من إعداد املدارج واملخ�ازن«، منوهاً بأن 
»الرشك�ة االستش�ارية الت�ي وقع ع�ى عاتقها إع�داد التصاميم س�تنفذ جميع 
املخططات )مجاناً( مقابل أن تمنح اإلرشاف عى التنفيذ يف حال رس�و العقد عى 

إحدى الرشكات العاملية املنفذة للمرشوع«.
وكان مستشار محافظ األنبار، عزيز خلف الطرموز، قال يف ترصيحات صحفية، 
الش�هر امل�ايض، إن »رشكات اس�تثمارية اس�رتالية وكندية وتركي�ة متخصصة 
قدم�ت عروضه�ا للحكوم�ة املحلي�ة يف املحافظة إلنش�اء مطار األنب�ار الدويل، 
بالتزامن مع االعان عن موافقة س�لطة الطريان املدني عى ذلك وعرضه كفرصة 

استثمارية«.
وأض�اف أن »وفود ع�دد آخر من الرشكات االس�تثمارية املختص�ة يف هذا املجال 
أجرت اتصاالت مع الحكومة املركزية لغرض اس�تثمار املطار الذي تبلغ مساحته 

نحو 300 دونم ويقع يف منطقة ال� 35 كيلو«.

بغداد/ الزوراء:  
حددت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
الع�ارش م�ن الش�هر الح�ايل آخ�ر موعد 
إلجراء املعاين�ة للمس�تفيدين من رواتب 

ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.
االعاق�ة  ذوي  هيئ�ة  رئي�س  وق�ال 
واالحتياج�ات الخاصة بال�وزارة، عصام 
عبد اللطيف التميمي، يف ترصيح صحفي: 
ان�ه« يف ح�ال عدم حضور موع�د املعاينة 
س�وف يجري قطع الراتب للمستفيد غري 

الخاضع للمعاينة كإجراء احرتازي«. 
واف�اد ب�أن »ال�وزارة اوقف�ت املش�اهدة 
كم�ا  االلكرتوني�ة  بالطريق�ة  باملعاين�ة 
كان معتم�دا يف الس�ابق، واس�تبدلت ذلك 
بالحض�ور اىل الهيئة واقس�امها يف بغداد 
واملحافظات، بحس�ب الرقعة الجغرافية، 
لتحقي�ق الش�فافية يف عمله�ا وتس�جيل 
املستحقني فعليا كمستفيدين يف الهيئة«. 
خضع�وا  »الذي�ن  ان  التميم�ي  واردف 
للمعاينة الكرتونيا او عن طريق املشاهدة 
ال داع�ي لحضوره�م مره ثاني�ة لكونها 
س�تكون معتمدة، بيد ان ه�ذه الطريقة 

متوقفة حاليا«. منوها بأن »الهيئة أنجزت 
اغلب معامات املعاينة للمشمولني سابقا 
براتب املعني املتفرغ الكرتونيا عرب تطبيق 

)الواتساب(، ومبارشة يف مقر القسم«. 
ودعا اقسام الهيئة »للوقوف عى املعوقات 
واملش�كات التي تقف حائ�ا امام تقديم 
الخدم�ات لاش�خاص م�ن ذوي االعاقة 
لكونه�م فئ�ة مهم�ة ومكون�ا مهما من 
مكونات املجتمع، لتمكينهم من ممارسة 
دورهم الطبيعي، واالستفادة من قدراتهم 

لتحقيق الدمج الفعيل باملجتمع«. 
االعاق�ة  ذوي  هيئ�ة  رئي�س  واش�ار 
واالحتياجات الخاصة اىل ان »الهيئة تتجه 
ملتابع�ة اوض�اع النازح�ني يف محافظت�ي 
نينوى ودهوك، إذ تسعى جاهدة لحصول 
األشخاص ذوي االعاقة عى مستحقاتهم 
م�ن رواتب املعني املتف�رغ«، مفصحا عن 
»شمول اكثر من 300 معاق بقانون الهيئة 
من خال زيارة اربع�ة مخيمات«، مؤكدا 
»التنس�يق مع مديرية الهجرة واملهجرين 
تس�جيل  لتس�هيل  ونين�وى  ده�وك  يف 

املستحقني يف املخيمات بالقانون«. 

بغداد/ الزوراء:  
كشفت محافظة بغداد عن عقد اجتماع دوري كل اسبوعني مع الرتبية والصحة لتقييم 

العام الدرايس الجديد واالجراءات املتبعة لحماية التاميذ والطلبة من جائحة كورونا.
وق�ال محاف�ظ بغداد، محمد جاب�ر العطا، يف ترصي�ح صحف�ي: ان »املحافظة عقدت 
اجتماعا مع مديريات الرتبية والصحة ملناقش�ة التداب�ري املتخذة مع بدء العام الدرايس 
الجديد«، منوها »ان هذا االجتماع سيتكرر كل أسبوعني بحسب توصيات مجلس الوزراء 
ومنظم�ة الصحة العاملية من اجل تقييم الحالة الدراس�ية واس�تمرار الدوام الرس�مي 
للطلب�ة مع ماحظ�ة الوضع الصحي«، الفت�ا اىل ان »هناك تركيزا عاليا عى انس�يابية 
املوسم الدرايس والعمل الرتبوي مع االخذ بنظر االعتبار احتمالية الوصول لحالة الذروة 

بالنسبة لجائحة كورونا«. 
ودعا العطا اىل »تعاون اولياء االمور للمس�اهمة يف تعليم ابنائهم«، مش�ريا اىل ان »هناك 

مرشفاً صحياً يف كل مدرسة يكون مسؤوال عن متابعة الوضع الصحي لهم«.
وأوض�ح أنه »جرى التنس�يق م�ع وزارة الرتبية من اج�ل توجيه الطلب�ة ملتابعة موعد 
ب�ث املواد العلمية من خ�ال املنصات االلكرتونية ومواقع التواص�ل االجتماعي وموقع 
املدرس�ة«، مش�ريا اىل ان »الطالب الذي لم يس�تطع فهم املادة بإمكان�ه الحضور يوما 
واحدا يف االسبوع للمدرسة، وستجري اعادتها بشكل مفصل«. مؤكدا »جاهزية املاكات 

الرتبوية النجاح العام الدرايس«. 

شركة عاملية لتصميم مطار األنبار 
الدولي مبساحة 300 دومن

العمل حتدد آخر موعد إلجراء 
املعاينة السنوية لذوي اإلعاقة

حمافظة بغداد تكشف: سنقّيم العام 
الدراسي كل أسبوعني

بغداد/ الزوراء:  
أعلن�ت وزي�رة الهجرة واملهجري�ن، إيفان فائق 
جابرو، إغاق آخ�ر مخيم للنازحني يف محافظة 

صاح الدين.
وقال�ت جاب�رو يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 
من�ه: ان االغاق ج�اء »بعد ع�ودة ماتبقى من 
العوائ�ل النازحة الت�ي كانت تقطن�ه بنحو 48 
عائل�ة اىل مناطق س�كناهم األصلي�ة طوعياً يف 
قضائي بيجي والرشقاط، ضمن خطة الطوارئ 
التي أعدتها ال�وزارة إلعادة النازح�ني« . مبينة 
ان »املحافظ�ة أصبحت اآلن خالية من مخيمات 
النازحني وملتحق�ة باملحافظات التي خلت من 

املخيمات«.
وأضافت ان »الوزارة وبالتعاون والتنس�يق مع 
دي�وان املحافظ�ة وقيادة عملي�ات صاح الدين 
والق�وات االمني�ة، فض�ا ع�ن االدارات املحلية 
يف قض�اءي بيج�ي والرشق�اط، اغلق�ت مخيم 
الكرامة ش�مايل مدينة تكري�ت بعد عودة جميع 
نازحيه اىل مناطق س�كناهم يف االقضية التابعة 

اىل املحافظة«.
وأوضحت جابرو انه »بعد إتمام التدقيق األمني 
له�ذه األرس، وبالتعاون مع الق�وات األمنية تم 

إيصال األرس اىل مناطقهم«.
واك�دت ان »ال�وزارة عمل�ت عى تأم�ني العودة 
الطوعي�ة للنازح�ني إىل مناطقه�م بع�د بس�ط 
األم�ن، وحل ع�دد م�ن املش�اكل االجتماعية يف 
مناطق العودة بعد القضاء عى عصابات داعش 

االرهابية«.

بغداد/ الزوراء:
بتوجيه من وزيرة االعمار واالسكان والبلديات 
العامة، املهندس�ة نازنني محمد وس�و، وبغية 
ارتفاع نس�ب انجاز املشاريع االستثمارية التي 
ت�رشف عليها املديرية العام�ة للماء يف الوزارة، 
به�دف تقديم افض�ل الخدم�ات يف إيصال املاء 
الصال�ح للمواطن�ني، ومن ه�ذا املنطل�ق، زار 
املهندس نجم س�عيد محم�د الحيايل، مدير عام 
املديري�ة العام�ة للم�اء يف الع�راق، محافظ�ة 
ميس�ان للوق�وف عى اهم املش�اكل واملعوقات 
يف مرشوع ماء العم�ارة الكبري، وتجول الحيايل 
والوف�د املراف�ق له خ�ال الزيارة، الت�ي رافقه 
فيها مدير م�اء العمارة واملهندس املقيم، حيث 
اطل�ع عى  منش�آة امل�رشوع ونس�ب االنجاز، 
حيث تمت مناقش�ة اهم السلبيات ميدانيا مع 
الجه�ة املنفذة وايج�اد افضل الحل�ول الازمة 
لها، وقد وج�ه الحيايل، خ�ال زيارته، الرشكة 
املنف�ذة والدوائ�ر ذات العاق�ة ع�ى تس�هيل 
االج�راءات الازمة ل�ارساع يف انجاز املرشوع، 
وحلها جميعا، وخال فرتة شهر واحد، ليتسنى 
ل�كادر املرشوع التش�غيل التجريب�ي والجزئي 

للمرشوع، خدمة ألهايل املحافظة.
واش�ار الحيايل اىل: ان املرشوع يسهم يف تغطية 
احتياجات املواطن�ني يف مدينة العمارة والقرى 
املجاورة لها، حيث تبلغ  طاقة املرشوع االنتاجية 
)16000 م3/ ساعة( وعى مساحة من االرض 
115 دونم�ا، وم�ن تنفيذ رشك�ة زهرة البرصة 
للمق�اوالت. وب�ني الحي�ايل: ان نس�بة االنجاز 
في�ه تج�اوزت 93%، وان ش�هر كان�ون الثاني 

من عام 2021 س�وف يش�هد افتت�اح املرشوع 
حسب االتفاق والتوقيتات التعاقدية مع الجهة 
املنف�ذة، والذي يغطي احتياجات املحافظة ملدة 
25 س�نة قادم�ة، فض�ا عن تعزيز وتحس�ني 
الظروف املعيش�ية واالقتصادي�ة  واالجتماعية 
وترشيد النفقات، الن هذا املرشوع يعد من أكرب 
املشاريع االس�تثمارية للوزارة يف العراق، وعى 

مسافة قريبة من مركز املحافظة.

بغداد/ الزوراء:  
اعلن�ت وكالة االس�تخبارات، امس 
تاجري�ن  ع�ى  القب�ض  االربع�اء، 

للحبوب املخدرة يف كركوك.
وذك�ر بي�ان للوكال�ة: ان »مف�ارز 
وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية 
االتحادي�ة،  الرشط�ة  اس�تخبارات 
تمكن�ت م�ن الق�اء القب�ض ع�ى 
متهم�ني اثن�ني من اب�رز املتاجرين 

بالحب�وب املخدرة يف ناحية الرش�اد 
ضمن محافظة كركوك«.

وأض�اف البي�ان ان »عملي�ة الق�اء 
القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل 
ونصب كم�ني محكم لهما والقبض 
عليهم�ا يف منطق�ة ش�ورار ضمن 
محافظ�ة كركوك بالجرم املش�هود 
وبحوزتهما )1005( رشيط حبوب 
مخدرة وكمية من مادة الكرس�تال 

وم�واد اخ�رى تس�تخدم للتعاطي، 
حيث تم تسليمهما مع املواد املخدرة 

اىل الجهات املختصة«.
االم�ن  جه�از  أعل�ن  جهت�ه،  م�ن 
الوطني، امس االربعاء، القبض عى 
عصابة تتاج�ر بالحبوب املخدرة يف 

البرصة.
وذك�ر بي�ان لجهاز االم�ن الوطني: 
ان »مف�ارزه يف محافظ�ة الب�رصة 

تمكن�ت م�ن القبض ع�ى عصابة 
تتاج�ر  اف�راد  تتك�ون م�ن ثاث�ة 

بالحبوب املخدرة يف املحافظة«.
وأضاف انه »ضبط بحوزتهم 2350 
حب�ة بأن�واع مختلف�ة م�ن حبوب 
املؤث�رات العقلية املخدرة«. وأش�ار 
اىل ان�ه »تم�ت احال�ة املتهم�ني اىل 
الجهات املختصة إلكمال اإلجراءات 

القانونية بحقهم«.

صالح الدين تلتحق 
باحملافظات اخلالية من 

خميمات النازحني 

اإلعمار: مشروع ماء العمارة الكبري سريى النور يف 2021

القبض على جتار خمدرات يف كركوك والبصرة
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اقتصادي: امليناء سيمرر بضائع صينية إىل أوربا بـ680 مليار يورو سنويا

أوصى بتخفيض الفوائد على القروض لتشجيع املستثمرين 

ماجدة التميمي توضح تفاصيل قانون 
متويل االنتخابات

الرافدين مينح قروض ٥٠ مليونا 
للموظفني للبناء والرتميم

النجف تعلن تسويق 25 ألف طن 
من حمصول الشلب

ارتفاع معدالت التبادل التجاري يف 
منفذ” مندلي” مع إيران

الرشيد: مستمرون برفع سلف املوظفني 
واملتقاعدين ومنتسيب الداخلية 

  بغداد/ الزوراء:
اكدت لجن�ة الخدمات النيابية، حس�م 
مرشوع ميناء الفاو خالل االيام القليلة 
املقبل�ة. وفيما اوضح خب�ر اقتصادي 
ان مين�اء الفاو س�يكون اقرص الطرق 
دوليا لنقل البضائع من الصني لالتحاد 
االورب�ي والت�ي تقدر س�نويا ب�� 680 
مليار ي�ورو س�نويا، بنينّ انه س�يقلب  

االقتصاد العراقي من حال اىل حال.
وق�ال عضو لجن�ة الخدم�ات النيابية، 
مرض االزيرج�اوي، يف حديث صحفي: 
إنه “تم االتفاق خالل األس�بوع املايض، 
ع�ى عقد اجتماع يض�م كال من رئيس 
الوزراء ووزارة النقل ولجنتي الخدمات 
النيابيت�ني، إلكمال التفاوض  والنزاهة 
مع رشكة )دايو( للذهاب باتجاه إحالة 

املرشوع عليها”.
وتوق�ع االزيرجاوي أن “يعقد االجتماع 
نهاية هذا األس�بوع أو بداية األس�بوع 
املقبل كأقىص حد، من أجل اتخاذ القرار 
بش�أن ميناء الفاو الكبر وإحالته عى 

رشكة دايو”.
وأضاف “كما نأم�ل أن يصوت مجلس 
الوزراء يف جلسته املقبلة عى هذا القرار 

للذه�اب باتجاه إحالة املرشوع”، مبيناً 
أنه “يف منتصف الشهر املقبل سيصبح 
من املستحيل إحالة أي مرشوع عى أية 
جهة كانت، لذل�ك البد من اتخاذ القرار 

قب�ل ه�ذا املوع�د”، مش�را اىل “وجود 
تف�اؤل واس�تعداد م�ن قب�ل الجمي�ع 

لحسم هذا امللف”.
الخب�ر  اك�د  متص�ل،  جان�ب  م�ن 

االقتص�ادي، نبي�ل املرس�ومي، ام�س 
االربعاء، ان ميناء الفاو سيكون اقرص 
الطرق دوليا لنق�ل البضائع من الصني 
لالتح�اد االورب�ي والت�ي تقدر س�نويا 

ب�� 680 مليار يورو س�نويا، مبينا انه 
س�يقلب  االقتصاد العراقي من حال اىل 

حال.
وقال املرسومي يف ترصيح صحفي: ان 
“تجارة الص�ني اىل االتحاد االوربي تمر 
بطريق طوي�ل، ويف حال انش�اء ميناء 
الفاو س�تختار الفاو طريق�ا لها كونه 

اقرص الطرق”.
واض�اف ان “التج�ارة الصيني�ة الت�ي 
س�تمر بميناء الفاو تقدر سنويا بأكثر 
م�ن 680 ملي�ار  يورو”، مش�را اىل ان 
“العدي�د من الدول س�ترتك ميناء جبل 
ع�ي االمارات�ي كون اعماق�ه التتحمل 

السفن العمالقة ةلتي تمر خالله”.
واوضح املرس�ومي انه “وفق التصميم 
ملين�اء الفاو س�يكون بأعم�اق يتحمل 
كربيات الس�فت العمالقة”، الفتا اىل ان 
“الس�فن والبواخر التي ستختار ميناء 
الفاو الختصار الطرق سيوفر لها 100 

دوالر عن نقل كل طن”.
واك�د املرس�ومي ان “مين�اء الفاو مع 
س�يحقق  الجاف�ة  والقن�اة  االرصف�ة 
طفرة نوعية باالقتصاد العراقي واملنقذ 

للمرحلة الحالية”.

  بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت دائ�رة التحقيقات يف هيئ�ة النزاهة، امس 

االربع�اء، ضب�ط حالة تالعٍب بعق�اٍر يف بابل تعود 

ملكيَّت�ه للدول�ة،  ُمبيِّنًة أن قيم�ة العقار تصل إىل 

أكثر من مليار دينار.

وذك�رت الدائرة يف بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة 

ن من  منه: أن “فريق عمل مكتب تحقيق بابل تمكَّ

ضبط التالعب الحاصل يف تس�جيل العقار البالغة 

مس�احته )4 دوانم و15 أول�ك و50 م2(، العائدة 

�ة ملصلح�ة املصايف  ملكيَّ�ت�ه إىل املديريَّ�ة العامَّ

والسياحة”.

وأوض�ح البيان أن “العقار تمَّ تس�جيله يف مديريَّة 

التسجيل العقاري يف املحافظة عى الشيوع باسم 

مواطنني”.

وأضافت الدائرة، بحس�ب البي�ان: إن “إجراءاتها 

التحقيقيَّ�ة وقيامها بالبحث والتح�رنّي قادت  إىل 

الكش�ف عن أن العقار الذي تبل�غ قيمته أكثر من 

ملي�ار ديناٍر ت�مَّ فرزه إىل عقارين، أحدهما باس�م 

�ة ملصلحة  األغي�ار، واآلخ�ر باس�م املديريَّة العامَّ

املصايف والس�ياحة بمس�احة )2 دونم و19 اولك 

و25 مرتاً(”.

واش�ار البي�ان اىل أنه “ت�مَّ تنظي�م محرض ضبٍط 

َذت؛ بناًء  أصويلٍّ باملضبوط�ات يف العمليَّة الت�ي ُنفِّ

د قايض  عى مذكرٍة قضائيَّ�ٍة، وعرضها عى الس�يِّ

ة بالنظر يف قضايا  محكمة تحقيق الحل�ة املُختصَّ

النزاهة، التخاذ اإلجراءات القانونيَّ�ة املناسبة”.

بغداد/ الزوراء:

أغلق سوق العراق املايل، امس االربعاء، 

مرتفع�ا بنس�بة %0.49 عن الجلس�ة 

الس�ابقة، وج�اءت م�ؤرشات ت�داول 

س�وق العراق لألوراق املالية ليوم أمس 

ع�ى النحو اآلت�ي: ال�رشكات املدرجة:  

105، أما الرشكات املتداولة:  24، وبلغ 

عدد االسهم املتداولة )606.895.994( 

س�هما، بينم�ا بلغ�ت قيم�ة االس�هم 

)690.021.882( دينارا.

واغلق مؤرش االسعار ISX 60 يف جلسة 

ام�س ع�ى )477.17( نقط�ة مرتفعا 

بنسبة )%0.49( عن إغالقه يف الجلسة 

الس�ابقة البالغ )474.85( نقطة، وتم 

ت�داول اس�هم )24( رشك�ة م�ن اصل 

)105( رشكة مدرجة يف الس�وق، ليبلغ 

عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة 

االوراق املالي�ة لعدم التزامها بتعليمات 

االفصاح املايل )33( رشكة.

م�ن  املش�رتاة  االس�هم  ع�دد  وبل�غ 

املس�تثمرين غر العراقيني يف الس�وق 

)8( مالي�ني س�هم بقيم�ة بلغت )20( 

ملي�ون دين�ار من خ�الل تنفي�ذ )16( 

صفقة عى أسهم خمس رشكات.

م�ن  املباع�ة  األس�هم  ع�دد  وبل�غ 

املس�تثمرين غر العراقيني يف الس�وق 

مليوني س�هم بقيمة بلغت )3( ماليني 

دينار من خالل تنفيذ )5( صفقات عى 

أسهم رشكتني.

  بغداد/ الزوراء:
والش�ؤون  العم�ل  وزارة  أعلن�ت 
االجتماعي�ة، ام�س االربع�اء، إط�الق 
الوجبة 29 من قروض دعم املش�اريع 

الصغرة يف بغداد واملحافظات.
وذك�ر بيان لل�وزارة تلق�ت “الزوراء” 
نس�خة من�ه: ان “وزير العم�ل عادل 
الركابي أعلن اط�الق الوجبة ال�)29( 
م�ن قروض دع�م املش�اريع الصغرة 
يف بغ�داد واملحافظ�ات بواقع )5250( 
حص�ة  حس�ب  موزع�اً  مقرتض�ًا 
املبال�غ املس�رتدة  كل محافظ�ة م�ن 
واملحدد من قبل قس�م دعم املش�اريع 
الصغرة وذلك بعد إجراء عملية الفرز 

اإللكرتوني”.
واض�اف الركاب�ي ان�ه “ت�م اعتم�اد 
الخوارزمي�ة اإللكرتونية يف احتس�اب 
النق�اط املقررة من قب�ل مجلس إدارة 

الصندوق حس�ب االختصاص وتاريخ 
التس�جيل كعاطل من العمل والدورات 
الت�ي ت�م االش�رتاك فيها”، مش�راً اىل 
ان “الع�دد ال�كي للمتقدمني للحصول 
عى ق�روض املش�اريع الصغ�رة بلغ 

)224648( متقدماً”.
ودع�ا وزير العم�ل “املتقدم�ني الذين 
املوق�ع  ع�رب  اس�ماؤهم  ظه�رت 
اإللكرتون�ي اىل مراجع�ة دائ�رة العمل 
والتدري�ب املهني وأقس�امها املنترشة 
يف املحافظ�ات كافة إلكم�ال إجراءات 

تسلم القروض”.
يذك�ر ان وزير العم�ل أعلن يف، 22 من 
ال�وزارة  ان  الثان�ي امل�ايض،  ترشي�ن 
متق�دم  أل�ف   220 بيان�ات  تس�لمت 
املش�اريع  ق�روض  ع�ى  للحص�ول 
الصغرة”، مؤكداً ان الوزارة “ستغطي 

معظم املتقدمني عى القروض”.

 بغداد/ الزوراء:
اعل�ن الجهاز املركزي لالحصاء، ام�س االربعاء، ارتفاع 
ودائ�ع املواطنني لدى املصارف بنس�بة بلغ�ت اكثر من 
15 %، مبينا ان املصارف لم تس�تغل الس�يولة النقدية 
الناتج�ة عن زيادة رؤوس االموال يف تقديم التس�هيالت 

املرصفية للمستثمرين.
وق�ال الجهاز يف تقري�ر له اطلعت عليه “ال�زوراء”: ان 
“ودائع املواطنني ارتفعت لدى املصارف بنسبة 15.36% 
يف الرب�ع االول من عام 2020 ، مقارنة مع الربع الرابع 
من س�نة 2019 كما ارتفعت بنس�بة %26.68 مقارنة 

مع الربع االول من سنة 2019”.
واضاف ان “ارتفاع هذه النس�بة هي اشارة واضحة اىل 
نجاح جه�ود البنك املركزي العراقي يف تعزيز الش�مول 
املايل من خالل توطني الرواتب واس�تخدام وسائل الدفع 

االلكرتونية، الس�يما ملوظفي القط�اع العام، باالضافة 
للقط�اع الخاص مم�ا ادى اىل زيادة حج�م الودائع لدى 
املص�ارف وادى كذلك اىل زيادة االئتم�ان”، متوقعا عدم 
تعرض القطاع املرصيف إىل ازمة مالية يف االجل القصر.

واش�ار اىل انه “اذا استمر تحس�ن القطاع املرصيف بهذا 
الش�كل فإن�ه س�يكون له دور اك�رب يف دع�م االقتصاد 

الوطني من خالل توفر السيولة النقدية”.
وتاب�ع الجهاز بالقول: “بالرغم م�ن ذلك فإن املصارف 
لم تس�تغل الس�يولة النقدية الناتجة عن زيادة رؤوس 

االموال يف تقديم التسهيالت املرصفية للمستثمرين”.
واوىص الجه�از “بتخفي�ض الفوائ�د ع�ى الق�روض 
لتشجيع املستثمرين عى االقرتاض من املصارف، حيث 
ان نس�بة معامل االنتشار ملعدل الفائدة البالغة 8.21% 

عالية عن النسبة املعيارية البالغة 4%”.

اخلدمات النيابية: مشروع ميناء الفاو سيحسم مع شركة )دايو( الكورية خالل أيام

النزاهة تضبط تالعباً بعقار عائد للدولة قيمته مليار دينار يف بابل

العمل تطلق وجبة جديدة من سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعا 
قروض املشاريع الصغرية

املركزي لإلحصاء: ارتفاع ودائع العراقيني لدى املصارف بأكثر من 15 %

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعى                             العدد:2962/ش/2020

رئاسة محكمة ذي قار االتحادية            التاريخ:2020/12/1
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل املدعى عليه )طارق نارص كريم(
م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

بتأريخ 2020/11/26 وبعدد إضبارة )2962/ش/2020( 
أص�درت هذه املحكمة حكماً غيابي�اً إقتىض )إلزامك بنفقة 
ماضي�ة 65,000 ال�ف دينار ومس�تمرة له�ا 70,000 الف 
دينار ونفقة مس�تمرة لالطفال حسني ورقية 90,000 الف 
دين�ار لكل طفل(، وبالنظر ملجهولية محل إقامتك يف الوقت 
الح�ارض حس�ب رشح املبل�غ القضائي )س�جاد نجم عبد 
الحس�ني( عليه تقرر تبليغك يف صحيفتني يوميتني بالحكم 
املذكور أعاله وبإمكانك االعرتاض خالل مدة عرشة ايام من 

اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن.
                                                                         القايض 
حسن وايل حسني 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة واسط                                        العدد:7192

قسم العقود                                                             التاريخ:2020/12/2
اعالن )تنويه(

مناقصة عامة رقم )2019/9/156(
اس�م املناقص�ة )تنفيذ مرشوع تأهي�ل الس�احة الحدودية م�ع ملحقاتها الخدمي�ة يف منفذ 
زرباطية الحدودي عى حساب امليزانية التشغيلية لديوان محافظة واسط( عى حساب امليزانية 

التشغيلية لديوان محافظة واسط .
إلحاقاً بإعالننا املرقم 6957 يف 2020/11/26...

نعلمكم بأن الكلفة التخمينية للمرشوع )762,483,300/ سبعمائة واثنان وستون واربعمائة وثالثة 
وثمانون وثالثمائة دينار فقط( وبمدة تنفيذ )120( مائة وعرشون يوماً.. لذا اقتىض التنويه .

مع التقدير
                                                             الدكتور 
محمد جميل املياحي
                                                         محافظ واسط

 جمهورية العراق 
ديوان محافظة واسط                                              العدد:7191

قسم العقود                                                         التاريخ:2020/12/2
اعالن )تنويه(

مناقصة عامة رقم )2019/14/151(
اسم املناقصة )انشاء ملعب سعة 5000 متفرج يف قضاء الحي(

ألمور إدارية وفنية وملقتضيات املصلحة العامة .....
تق�رر إلغاء االعالن املرق�م 6301 يف 2020/11/21 الخاص باملناقصة اعاله.. لذا 

اقتىض التنويه .
مع التقدير

                                                          الدكتور
محمد جميل املياحي
                                                         محافظ واسط

بغداد/ نينا : 
اوضحت عضو اللجن�ة املالية النيابية، 
قان�ون  تفاصي�ل  التميم�ي،  ماج�دة 

تمويل االنتخابات.
وذكرت التميمي يف بيان : ان “الحكومة 
االنتخاب�ات  تموي�ل  قان�ون  ارس�لت 
ع�ى  بالتصوي�ت  للموافق�ة  للربمل�ان 
 133 من�ه  يم�ول  دين�ار  ملي�ار   329
ملياراً و300 ملي�ون دينار من الرصيد 
املدور ملوازنة 2019 لحساب مفوضية 

االنتخابات”.

واضاف�ت ، ان “وزي�ر املالية س�يخول 
املبل�غ  لتموي�ل  االق�رتاض  صالحي�ة 
ملي�ون  و700  ملي�اراً   195 املتبق�ي 
دين�ار” مؤكدة ان “اللجن�ة املالية ترى 
أنه يمكن للحكومة تضمني هذه املبالغ 
ضمن موازنة 2021، وال داعي للذهاب 
إىل اقرتاض ثال�ث جديد”.واوضحت ان 
“جلس�ات اس�تثنائية س�تعقد يوم�ي 
الجمعة والس�بت املقبلني ال س�تكمال 
مناقش�ة األزم�ة الراهنة التي س�ببها 
سوء ادارة وعدم محاسبة الفاسدين”.

  بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين منح قروض 50 مليون دينار للموظفني للبناء يف قطعة 

ارض وترميم وتأهيل الدور السكنية .
وقال املكت�ب االعالمي للمرصف يف بيان صحفي: ان “التقديم عى قروض 50 
مليونا للموظفني و 30 مليونا للمواطنني لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية 

يكون حسب الرقعة الجغرافية”. 
وأضاف ان “نس�بة الفائدة لقروض الرتميم والتأهيل تصل اىل 5 باملئة”، داعيا 
املواطن�ني واملوظفني اىل “زيارة فروع املرصف لالطالع عى التعليمات الجديدة 

التي تم وضعها بخصوص قروض تاهيل وترميم الدور السكنية”. 
ووجه امل�رصف فروعه يف بغداد واملحافظات ب� “تس�هيل وتبس�يط اجراءات 

الحصول عى تلك القروض”.

  بغداد/ الزوراء:
اعلنت مديرية زراعة النجف االرشف، امس األربعاء، تس�ويق 25 الف طن من 

محصول الشلب اىل منافذ وزارة التجارة.
وق�ال مدي�ر املديرية، منع�م الفت�الوي، يف ترصيح صحف�ي: ان “املزارعني يف 
النج�ف س�وقوا لغاية االن 25 الف ط�ن من محصول الش�لب اىل منافذ وزارة 

التجارة”، متوقعا ان يصل موسم هذا العام اىل 300 الف طن.
واضاف الفتالوي ان “انس�يابية التس�لم ما زالت تش�كل مش�كلة للمزارعني 
كونها بطيئة وال تتناس�ب مع حجم التسويق، عى الرغم من تعزيز املختربات 
بالفاحص�ني م�ن املحافظ�ات االخ�رى”، مش�را اىل ان “الس�عة التخزيني�ة 
للس�ايلوات لم تحل قضيتها وحلت بش�كل مؤقت، حيث بدأت عمليات املناقلة 

اىل املجارش”. 

  بغداد/ الزوراء:
اعلن مسؤول حكومي يف دياىل، امس 
االربعاء، عن ارتفاع جديد يف معدالت 
من�ديل  منف�ذ  يف  التج�اري  التب�ادل 

الحدودي مع ايران.
وق�ال مدي�ر ناحي�ة من�ديل وكال�ة 
)90ك�م رشق بعقوبة( م�ازن اكرم 
يف ترصي�ح صحف�ي: ان” مس�توى 
النشاط الخاص بالتبادل التجاري يف 
منفذ منديل الحدودي مع ايران رشق 
دي�اىل ارتف�ع من جدي�د، وبلغ 70% 
وه�ي االعى من�ذ اذار امل�ايض عقب 
ب�روز ف�روس كورون�ا ودفع�ت اىل 

اغالق املنفذ بضعة اش�هر قبل اعادة 
فتحه من جديد”.

واضاف اك�رم ان” املنف�ذ يعمل عى 
م�دار االس�بوع دون توق�ف ولي�س 
يومني كم�ا يف بداية اعادة افتتاحه”. 
مؤكدا “ان مس�توى تدف�ق البضائع 
والسلع يرتفع يوما بعد اخر ووصول 
املنفذ اىل طاقة %100 ربما سيحصل 
بعد اسابيع اذا ما استمر نشاط تدفق 
البضائع والس�لع بالوترة نفسها”. 
الفت�ا اىل “انه كلما زاد نش�اط املنفذ 
ارتفعت معه ف�رص العمل للعاطلني 

يف مجاالت متعددة”. 

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرشيد، امس االربعاء، 
عن استمراره برفع سلفة املوظفني 
واملتقاعدين التي تم ترويجها سابقا 

يف فروع املرصف .
واوضح املكت�ب االعالمي للمرصف 
يف بي�ان تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة 
من�ه: ان “االيق�اف ال�ذي اعلن عنه 
سابقا يش�مل فقط التقديم الجديد 
الحس�ابات  تطبي�ق  وألغ�راض 

السنوية”.

واض�اف ان “امل�رصف سيس�تأنف 
الرتوي�ج بداية الع�ام الجديد لكافة 
الداخلي�ة  ومنتس�بي  املوظف�ني 
واملتقاعدي�ن املوطن�ة رواتبهم لدى 

املرصف”.
وكان مرصف الرش�يد ق�د اعلن، يف 
16 ترشين الثاني، عن ايقاف ترويج 
س�لف املاس�رت كارد )نخيل(، مبينا 
ان االيق�اف جاء ألغ�راض التطبيق 
بني الفروع املانحة وقسم البطاقات 

والقنوات االلكرتونية.

No: 7379   Thu    3      Dec    2020العدد:   7379    الخميس    3    كانون االول     2020



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7379   Thu    3      Dec    2020العدد:   7379    الخميس    3    كانون االول     2020

وفاة مدرب الكرخ كريم سلمان 
بسبب كورونا

بغداد/ متابعة الزوراء
تويف ظهر امس األربعاء، مدرب الكرخ العراقي، كريم سلمان، بسبب إصابته بفريوس 
كورونا املس�تجد.وقد أصيب الالعب الدويل الس�ابق بالفريوس التاجي، منذ ما يقارب 
ال�3 أسابيع، ورغم إعالن النادي تحسن حالته نسبيا، إال أنها تدهورت بشكل مفاجئ 
صب�اح امس االربعاء، ليفارق الحياة.ومثل كريم س�لمان كال من الطلبة والكرخ، كما 
ش�ارك يف صفوف املنتخب العراق�ي كمدافع أيرس متميز.وأرشف ع�ى تدريب الطلبة 
والكرخ، كما عمل مدربا مس�اعدا يف املنتخب الوطني. ويعد س�لمان رابع نجم كروي  

يفارق الحياة بسبب فريوس كورونا، بعد عيل هادي وناظم شاكر وأحمد رايض.

أصفر وأمحر

محودي: حنرتم القضاء ونأمل تصحيح الوضع األومليب مبا يالئم القرارات الدولية

إدارة القوة اجلوية تستغرب عقوبة حسني جبار وتعّده قرارا جمحفا 

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد رئيس الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي بكرة القدم، إياد بنيان، ان 
الهيئة س�تجدد عقد مدرب املنتخب الوطني رسيتشكو كاتانيتش.وقال 
بنيان إن “التطبيعية س�تجدد عقد املدرب كاتانيتش، لكن يتوجب عليه 
االس�تماع اىل آراء اللجنة الفنية يف الهيئة واستدعاء الالعبني املغرتبني”.

وتلقت الهيئة التطبيعية التحاد الكرة العراقي، موافقة أولية من االتحاد 
الكويت�ي، عى خوض مباراة ودية يف ملع�ب املدينة الرياضية بالبرصة، 
يوم 27 كانون ثان املقبل.وقال املدير اإلداري للمنتخب العراقي، باس�ل 
كوركيس إن املباراة س�تقام يف اس�تاد جذع النخلة، ضمن خطة املدرب 
الس�لوفيني كاتانيت�ش، الذي طال�ب بتوفري عدد من املباري�ات الودية.

وأض�اف: “التطبيعي�ة تنتظ�ر رد االتح�اد الكامريوني كذل�ك، لخوض 
لق�اء ودي، ومن املؤمل أن يصل ال�رد خالل األيام املقبلة”.وحول مباراة 
روسيا، أجاب: “إىل اآلن لم نتلق أي تأكيد إلقامتها، بالتايل تسعى الهيئة 
التطبيعي�ة لتوفري ودية أخ�رى للمنتخب، مع انتظ�ار موافقة الجانب 
الرويس”.يش�ار إىل أن املنتخب العراقي، سيخوض مباراته يف التصفيات 

املؤهلة لكأيس آسيا والعالم، أمام هونج كونج يوم 31 آذار املقبل.

بغداد/ متابعة الزوراء
 اص�درت لجن�ة االنضب�اط يف الهيئة 
العقوب�ات  م�ن  جمل�ة  التطبيعي�ة 
بحق العبني ومدربني م�ن دوري كرة 
الص�االت ودوري الدرج�ة األوىل، بعد 
النظ�ر يف تقري�ر م�ريف املباري�ات.
وقال�ت اللجنة يف بيان “وفق�اً ملا ورد 
يف تقري�ر مرف مباراة القوة الجوية 
وبلدية النارصية، التي جرت عى قاعة 
الشباب، ضمن مباريات الجولة الثالثة 
للمرحل�ة األوىل لدوري ك�رة الصاالت، 
تق�رَر معاقبة م�درب بلدية النارصية 
محمد حس�ني باإليقاف ع�ن مرافقة 
فريق�ه ملبارات�ني مع تنفي�ذ العقوبة 
اإلدارية الص�ادرة من لجنة االنضباط 
بالتعاق�ب مع العقوب�ة الفنية لحكم 
املب�اراة الطرد، وذلك اس�تناًدا ألحكام 
االتح�اد  2  م�ن الئح�ة   /53 امل�ادة 
العراقي لك�رة القدم داخل الصاالت”.
وأوضح البيان أنه تقرر أيضاً “معاقبة 
مدير فريق بلدية النارصية أنمار خلف 
باإليق�اف ملباراتني، وتنفي�ذ العقوبة 
اإلدارية الص�ادرة من لجنة االنضباط 
بالتعاق�ب مع العقوب�ة الفنية لحكم 
املب�اراة الطرد، وذلك اس�تناًدا ألحكام 

االتح�اد  الئح�ة  م�ن   53/2 امل�ادة 
العراقي لك�رة القدم داخل الصاالت”.
وق�ررت لجنة االنضباط أيض�اً، “بعد 
االط�الع ع�ى تقري�ر م�رف مباراة 
الظف�ر واالس�كان الت�ي ج�رت ع�ى 
ملعب التحدي، ضمن مباريات دوري 
الدرجة االوىل، معاقب�ة الالعب محمد 
س�عد م�ن فري�ق الظفر ال�ذي يحمل 
الرق�م 19 باإليق�اف ألرب�ع مباريات، 
وتنفي�ذ العقوب�ة اإلداري�ة الص�ادرة 
م�ن لجن�ة االنضب�اط بالتعاق�ب مع 
العقوبة الفنية لحك�م املباراة الطرد، 
وذلك اس�تناًدا ألحكام املادة )51/ 1( 
من الئحة االنضباط”.وبحسب البيان 
فق�د تق�رر أيض�اً، “معاقب�ة الالعب 
عيل كري�م من فريق االس�كان والذي 
يحمل الرقم 9 باإليقاف ملباراة واحدة، 
وتنفي�ذ العقوب�ة اإلداري�ة الص�ادرة 
م�ن لجن�ة االنضب�اط بالتعاق�ب مع 
العقوبة الفنية لحك�م املباراة الطرد، 
وذلك استناًدا ألحكام املادة 51/1 من 
الئحة االنضباط، عى أن تكون جميع 
القرارات الصادرة له�ذا اليوم الثالثاء 
قابلة لالستئناف ضمن املدة القانونية 

البالغة 7 أيام من تاريخ التبليغ”.

بنيان: سنجدد عقد مدرب 
املنتخب الوطين كاتانيتش

عقوبات تطال العبني ومدربني من 
دوري الصاالت والدرجة األوىل

صالح: الغيابات تعصف بنفط الوسط أمام الشرطة

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
أش�اد رئي�س اللجن�ة األوملبي�ة الوطنية 
العراقية رعد حمودي بالجهد الذي تبنته 
كتلة س�ائرون من أجل حلحلة األزمة يف 
املش�هد األوملبي الوطن�ي العراقي مؤكدأ 
إحرتام اللجن�ة االوملبية العراقية للقضاء 
العراقي الفتاً اىل رضورة ان يتسق ذلك، أو 
سواه، مع قرارات املكتب التنفيذي للجنة 
األوملبي�ة الدولية املتعلق�ة بعدم إعرتافها 

بنتائج املؤتمر االنتخابي األخري”.
وبني حم�ودي ان “ق�رار اللجنة األوملبية 

الدولية أشار بوضوح اىل وجوب تصحيح 
الوضع الذي حدث جراء السماح بدخول 
بعض األش�خاص غري املؤهلني لعضوية 

الجمعية العامة واملكتب التنفيذي”. 
وم�ى حم�ودي للقول ب�أن “ق�رارات 
األوملبي�ة الدولي�ة االخرية بص�دد الوضع 
األوملب�ي العراقي أّيده�ا املكتب التنفيذي 
لألوملبي�ة الدولية مش�دداً ع�ى تصحيح 
املس�ار ال�ذي أرشه املراق�ب ال�دويل عى 
االج�راءات  ع�ر  االنتخاب�ي،  املؤتم�ر 
القانوني�ة الجاري�ة يف املحكمة املختصة 

يف الع�راق، أو ان تتخ�ذ اللجن�ة األوملبية 
الوطني�ة إجراءات تنس�جم م�ع قرارات 
األوملبي�ة  للجن�ة  التنفي�ذي  املكت�ب 

الدولية”. 
“ان  قائ�اًل  ترصيح�ه  حم�ودي  وخت�م 
مس�ؤوليتنا تس�تلزم إط�الع الجمه�ور 
الريايض والجهات الرس�مية ذات العالقة 
ب�رورة توخ�ي الدق�ة يف التعام�ل مع 
ق�رارات املكتب التنفي�ذي للجنة األوملبية 
الدولي�ة بم�ا يحف�ظ مصلح�ة الرياضة 

العراقية محلياً ودولياً”.

بغداد/ الزوراء
أوضحت الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية 
الري�ايض انها تفاجأت من الق�رار الصادر 
من قبل لجنة االنضب�اط للهيئة التطبيعية 
التحاد الكرة بمعاقبة الالعب حس�ني جبار 
وعدم مرافق�ة الفريق ارب�ع مباريات عى 
خلفي�ة األحداث التي رافقت مباراة الفريق 
ام�ام امانة بغداد يف الجولة الخامس�ة من 

الدوري املمتاز.
وأك�دت ادارة نادي الق�وة الجوية الريايض 
أن “ عض�و الهيئ�ة االدارية ممث�ل النادي 

يف اتح�اد الكرة عيل زغ�ري جلس مع رئيس 
الهيئ�ة التطبيعي�ة اي�اد بنيان وع�الء عبد 
الق�ادر رئي�س لجنة الح�كام بع�د انتهاء 
املباراة مب�ارشة ورشح لهم تعرض الفريق 
اىل ظلم كب�ري ،مبينة أن الهيئ�ة التطبيعية 
باش�خاصها تفهمت املوضوع واكدت عى 
تواج�د الطرف�ني لحل ذلك االش�كال والذي 
من املفرتض بع�د انتهاء املباراة امام زاخو 
والتي س�تقام يوم الخميس املقبل لحساب 

الجولة السادسة من املسابقة”.
ولفتت “ العقوبة التي صدرت بحق الالعب 

حس�ني جبار ظامل�ة والتس�توجب كل ذلك 
ك�ون مرف فري�ق امان�ة بغداد اس�تفز 
الالعب بش�كل كبري وامام انظار عدس�ات 
الكامريا اضافة اىل س�حب الالعب  ودخوله 
ارض امللع�ب وتعرض امل�درب القدير ايوب 

اوديشو اىل  السب والشتم”.
وأضافت الهيئة االدارية للنادي أن “فريقنا 
تع�رض إىل غب�ن وظل�م كب�ري م�ن خ�الل 
األخط�اء التحكيمية الت�ي ارتكبت من قبل 
الحكم زيد ثام�ر ومرف املباراة ، الفتا إىل 
أن رضبة جزاء التي احتس�بت ضد فريقنا 

فيها غبار كبري فضال عن الطرد الغري مرر 
بحق حارس املرمى محمد صالح كون هذه 
الحالة كانت ش�بيهة يف مباراة فريقنا امام 
الصناعات الكهربائية ضمن الجولة الثالثة 
والت�ي اكتفى فيه�ا الحكم بان�ذار حارس 

املرمى فهد طالب”.
وأش�ارت “أنها ش�اهدت تواج�د امني رس 
الهيئ�ة التطبيعية محمد فرح�ان يف غرفة 
الح�كام وم�ن ثم التوج�ه إىل غرفة مالبس 
فري�ق امان�ة بغ�داد والغري�ب يف املوضوع 
ان الس�يد محمد فرحان نائب رئيس نادي 

امانة بغ�داد علق عضويته يف النادي بعدما 
توىل منص�ب ام�ني رس الهيئ�ة التطبيعية 

فكيف يحق له التواجد يف هذه األماكن”.
الق�وة  لن�ادي  االداري�ة  الهيئ�ة  وتابع�ت 
الريايض “عى لجنة االنضباط اعادة النظر 
يف ه�ذا القرار املجحف بحق نادينا العريق ، 
فضال عن تسمية اس�ماء قادرة عى قيادة 
املباريات اىل بر االمان من حكام ومساعدين 
ومقيم�ني ومرف�ني  حت�ى اليتعرض أي 
ن�ادي إىل ظلم وق�رارات خاطئ�ة تؤثر عى 

مسرية الفريق يف الدوري املمتاز.

الزوراء يتعثر أمام الكهرباء والطلبة يتفوق على القاسم بالدوري املمتاز
احلدود جيتاز بغداد

بغداد/ متابعة الزوراء
صم�ت  دقيق�ة  ش�هدت  مب�اراة  يف 
ع�ى روح املدرب كريم س�لمان عى 
ملعب كربالء ال�دويل، فرض التعادل 
االيجاب�ي 1-1 كلمت�ه ع�ى مب�اراة 
ال�زوراء والكهرب�اء ضم�ن لقاءات 
االسبوع السادس من الدوري املمتاز 

بكرة القدم.
الكهرب�اء افتت�ح التس�جيل أوالً عن 
طري�ق الالع�ب مرت�ى هدي�ب يف 
الدقيق�ة 16، لك�ن ال�زوراء انتفض 
بعدها واستطاع ان يسجل ثنائية عن 
طريق مهند عب�د الرحيم يف الدقيقة 

35 وحسني عيل يف الدقيقة 36.
ولم يرَض الكهرباء ان ينتهي الشوط 
االول وه�و متأخ�ر بالنتيجة، حيث 
تمكن من تعديلها عن طريق الالعب 
محم�د ابراهي�م يف الدقيق�ة 40 من 

اللقاء.
ال�زوراء وجد نفس�ه يف املركز الثالث 
وص�ل  بينم�ا  نق�اط،   10 برصي�د 

يف  الس�ابعة  النقط�ة  اىل  الكهرب�اء 
املركز التاسع.

وحقق فري�ق الطلبة فوزا مهما عى 
ضيف�ه القاس�م 0-1، مس�اء امس 
االربع�اء يف ملع�ب الك�رخ لحس�اب 
الجولة السادسة من الدوري املمتاز.

الهدف الوحيد ج�اء عر الالعب عيل 
كريم يف الدقيقة 86.

ضائع�ة  فرص�ا  املب�اراة  ش�هدت 
بالجمل�ة للفريق�ني وأخط�ر فرص 
فريق القاس�م أضاعه�ا رساج الدين 
بعد أن أخطأ س�امال سعيد يف إعادة 
الكرة للحارس لكن رساج الدين سدد 

الكرة خارج املرمى.
وردت العارضة رأس�ية العب الطلبة 
ذو الفق�ار عاي�د مع نهاية الش�وط 

األول.
ويف الشوط الثاني استغل البديل عى 
كريم خطأ مدافعي القاسم يف تطبيق 
مصيدة التسلل ليسجل هدف املباراة 
الوحيد يف الدقيقة 86، ليمنح الطلبة 

فوزا قاتال بهدف دون رد.
ورفع الطلبة رصيده إىل نقطة 11 يف 
املركز الثالث فيما تجمد القاسم عند 

نقطتني يف املركز 19.
ويف مب�اراة أخرى، تمكن الحدود من 
انت�زاع 3 نق�اط ثمينة م�ن مضيفه 

أمانة بغداد بعد فوزه 1-0.
سجل هدف الحدود الالعب منار طه 

يف الدقيقة 26.
ورفع الح�دود رصي�ده للنقطة 7 يف 
املرك�ز 11، فيما تجم�د رصيد أمانة 

بغداد عند النقطة 6 يف املركز 15.
وحس�م التع�ادل اإليجاب�ي مب�اراة 
افتتاح الجولة 6 م�ن الدوري املمتاز 
بني فريق�ي النفط وضيفه الديوانية 

يف ملعب الكرخ.
س�جل لفريق النفط م�وىس عدنان، 
بينما أحرز ه�دف الديوانية عبد الله 

خلف.
رغم البداية الطيبة للنفط وافتتاحه 
النتيجة مبك�را عر  موىس عدنان يف 

الدقيق�ة 8، لكن الديوانية ضغط من 
أج�ل التعدي�ل وأض�اع فرصتني عن 
طري�ق كابس�يل ورأس�ية مصطفى 

ناظم.
 وحاول أحمد رستيب توسيع الفارق 
للنفط قبل أن ينتهي الشوط لصالحه 

بهدف دون رد.
يف الش�وط الثان�ي واص�ل الديوانية 
بحثه عن ه�دف التعديل وتمكن من 
تحقيق مراده يف الدقيقة 81 بتوقيع 

الالعب عبد الله خلف.
هدف�ا  يخط�ف  أن  الديواني�ة  وكاد 
قاتال يف الدقيق�ة 2+90 عندما أخطأ 
املداف�ع أحم�د عب�د املجي�د يف إعادة 
الك�رة للح�ارس لتص�ل إىل الالع�ب 
فالح عبد الكريم لكن األخري أهدرها 
بغرابة واملرمى خ�ايل لتنتهي املباراة 

بالتعادل 1-1.
ورف�ع النف�ط رصي�ده للنقطة 9 يف 
املرك�ز الراب�ع فيم�ا رف�ع الديوانية 

رصيده للنقطة 8 يف املركز الثامن.

بغداد/ متابعة الزوراء

يغيب ثالثة العبني عن نفط الوس�ط أمام الرطة اليوم الخميس، 

ضم�ن الجولة السادس�ة من ال�دوري املمتاز، ع�ى ملعب كربالء 

الدويل.

وق�ال املدرب املس�اعد بالجهاز الفني لنفط الوس�ط، لؤي صالح، 

يف إن الفريق س�يعاني غياب س�جاد رعد، ونبيل صباح، ومرتى 

جمال، بسبب اإلصابات.

لكن�ه أك�د أن الجهاز الفني أع�د البدالء، الذين سيش�غلون مراكز 

املصابني، وثقته بهم كبرية.

وتاب�ع صالح: »الوقت غري كاف ما بني مباراة وأخرى، ما يعرضنا 

للجه�د ويضعنا يف س�باق م�ع الزم�ن، وبالتايل لجنة املس�ابقات 

مطالب�ة بوضع منهاج للدوري يحفظ التوازن، بحيث تكون هناك 

نسبة متقاربة يف راحة األندية«.

وواص�ل: »م�ن غري املقب�ول أن تحص�ل بعض األندية ع�ى 3 أيام 

راح�ة، وأندي�ة أخرى تصل راح�ة فرقها إىل 5 أيام.. ه�ذا التفاوت 

يمنح أفضلية لفرق عى األخرى«.

وأردف: »الرط�ة م�ن الف�رق القوي�ة، الت�ي تض�م نخب�ة م�ن 

أب�رز الالعبني، وس�يدخلون املباراة بعد خس�ارة أم�ام الديوانية، 

وسيفكرون يف التعويض«.

وختم: »كل هذه التفاصيل حسبنا لها حسابات خاصة، ونأمل أن 

نخرج من املباراة بالنقاط الثالث، لكون نفط الوس�ط ال يقل شأنا 

عن الرطة، وطموحنا الحفاظ عى القمة«.

يش�ار إىل أن نفط الوس�ط يتصدر ج�دول ترتيب ال�دوري املمتاز، 

برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارة واحدة.



رضب ليفرب�ول أكث�ر م�ن عصف�ور بحج�ر واح�د بع�د تجاوزه 
أياكس 0-1 يف املرحلة الخامس�ة من مباري�ات املجموعة الرابعة.

ووّق�ع الواعد كورتيس جونز )19 عاماً( ع�ى هدف اللقاء الوحيد 
مع الدقيقة الثامنة والخمس�ن.ونجح ليفربول يف العودة إىل س�كة 
االنتص�ارات يف البطولة عقب خس�ارته املفاجئ�ة يف املرحلة الفائتة 
م�ن ضيف�ه أتاالنتا اإليط�ايل 0-2 كما ضمن التأهل وحس�م صدارة 
املجموع�ة، وتج�اوز مشكلة غيابات�ه الكثرية.وفش�ل أتاالنتا 
اإليط�ايل يف الخروج بأكثر من نقطة أمام ضيفه ميتييالند 
الدنماركي وتعادل معه 1-1 يف املرحلة الخامس�ة من 
مباري�ات املجموع�ة الرابع�ة ضم�ن دوري أبطال 
أوروبا.وك�ان الضي�ف البادئ بالتس�جيل بفضل 
ألكس�ندر س�شولز )13( قبل أن يع�دل أتاالنتا 
النتيجة ع�ر األرجنتيني كريس�تيان رومريو 
)79(.ورف�ع أتاالنت�ا رصي�ده إىل 8 نق�اط يف 

املرك�ز الثاني قب�ل مباراته املرتقبة م�ع مضيفه أياك�س الهولندي 
)7 نق�اط( يف املرحلة األخرية، علماً أن خس�ارة األخ�ري من ليفربول 
اإلنكلي�زي 0-1 منح�ت كتيبة األملان�ي يورغن كل�وب التأهل كبطل 

للمجموعة بعدما صار رصيد الريدز 12 نقطة.

كش�ف تقرير صحف�ي إيط�ايل، أن ميالن 
اقرتب م�ن التوص�ل التفاق مع حارس�ه 
جيانلويجي دوناروما بشأن تجديد تعاقده 

مع الروسونريي.
وينته�ي عق�د دوناروم�ا )21 عاًما( مع 
مي�الن بنهاي�ة املوس�م الج�اري، وارتبط 
اس�مه باالنتق�ال إىل أكثر من ن�اٍد، إال أنه 

بات قريًبا من البقاء مع ناديه.
وبحس�ب ش�بكة “س�بورت ميدياس�ت” 
اإليطالية، فإن الطرفن عى وشك االتفاق 

ع�ى رشوط التجدي�د.
وأوضح�ت الشبك�ة، أن دوناروم�ا طل�ب 
8 مالي�ن يورو يف املوس�م الواحد، عى أن 
يكون العق�د الجديد ملدة 3 س�نوات، لكن 

مي�الن يضغ�ط م�ن أجل عق�د مدته 4 
سنوات، مقابل 7 مالين يورو.

ِوأضافت الشبكة، أن الفجوة بن مطالب 
للغاي�ة،  ضئيل�ة  ومي�الن  دوناروم�ا 

وم�ن املتوق�ع أن يتوصل 
الطرف�ان التفاق 

قريًبا.

أعلن آرس�نال أن املدافع دافيد لويز س�يغيب عن مواجهة رابيد فيينا يف الدوري األوروبي اليوم 
الخميس، مع اس�تمرار تعافيه م�ن إصابة يف الرأس أم�ام وولفرهامبتون.واصطدمت رأس 

املداف�ع الرازييل بمنافس�ه راؤول خيميني�ز مهاج�م وولفرهامبتون يف مب�اراة الفريقن 
بال�دوري اإلنجليزي.وخ�رج خيمينيز محموال عى محفة وخض�ع لجراحة يف وقت الحق 

لعالج كرس يف الجمجمة، بينما عاد لويز إىل أرض امللعب بعدما وضع ضمادة عى رأس�ه 
وقبل اس�تبداله بن الشوطن.وقال أرس�نال يف بيان: “س�يحتاج الج�رح يف رأس دافيد 
إىل ع�دة أيام م�ن أجل التعايف، لذا لن يكون مس�تعدا ملباراة الي�وم الخميس”.وأضاف: 

“سنس�تمر يف متابعة جرح لويز ع�ن كثب ومراقبة عامة لصحت�ه يف األيام املقبلة”.
ودافع أرسنال عن قراره بالسماح لالعبه لويز باالستمرار يف اللعب أمام وولفرهامبتون 
وق�ال إنه “طبق الروتوكول” مع الالعب يف ظل عدم إظهار أي مؤرشات عى التعرض 

الرتجاج.

قال ستيف هودج العب وسط منتخب إنجلرتا السابق 
إنه رفض العديد من العروض من مشرتين محتملن 
لقميص ارتداه دييجو مارادونا يف مباراة دور الثمانية 

الشهرية بكأس العالم 1986 لكرة القدم.
وأرص ه�ودج عى أن ه�ذا القمي�ص التاريخي ليس 

للبيع.
وتبادل هودج )58 عاما( قمصان اللعب مع مارادونا 
بع�د هزيم�ة إنجلرتا 1-2 أم�ام األرجنت�ن يف ملعب 
أزتيكا يف املكس�يك يف مباراة س�جل خاللها مارادونا 
هدف�ا باليد قبل أن يهز الشب�اك مجددا ليحرز واحدا 

من أجمل األهداف يف تاريخ كأس العالم.
وكان األس�طورة مارادونا قد تويف يف منزله عن 

60 عاما األسبوع املايض إثر أزمة قلبية.
وزاد الطلب بشكل كبري ع�ى قميص مارادونا 
ال�ذي حصل عليه ه�ودج واملع�روض حاليا يف 
املتح�ف الوطني لكرة القدم يف إنجلرتا املوجود 
يف مانشس�رت وق�ال خبري مقتني�ات رياضية 

أمريكي إن قيمته قد تصل إىل مليوني دوالر.
لكن هودج يعارض بيع القميص.

وقال لهيئة االذاعة الريطانية )بي.بي.يس(: 
“أحتف�ظ به�ذا القميص من�ذ 34 عاما ولم 
أفك�ر أبدا يف بيعه. أح�ب االحتفاظ به حيث 

يحمل قيمة معنوية كبرية”.
وزاد: “يط�رق الناس ب�اب منزيل بال توقف 
وي�رن الهات�ف باس�تمرار من ك�ل حدب 
وصوب م�ن محطات التلفزي�ون واإلذاعة 

املحلية إىل املحطات األجنبية”.
وواصل: “ك�ان أمرا مزعج�ا بشدة. ثارت 
أحادي�ث غري لطيف�ة عن أن�ي احتفظ به 
ألني أريد مليونا أو أكثر أو سعيا وراء املال. 

كل ه�ذه األم�ور خاطئة تمام�ا. القميص 
ليس للبيع”.

قررت رابطة الدوري اإلنكليزي املمتاز 
تأجيل مباراة افتتاح األس�بوع الحادي 
ع�ر ب�ن نيوكاس�ل وأس�تون في�ال 
املقررة يوم غد الجمعة بس�بب تبعات 

فريوس كورونا.
وأوضحت الرابطة أن نيوكاس�ل تقدم 
بطل�ب التأجي�ل بس�بب ارتف�اع عدد 
حاالت فريوس كورون�ا يف النادي الذي 
أدى إىل إغالق مراف�ق التدريب وبالتايل 
لن يكون لدى العبيه فرصة االس�تعداد 

جيداً للمواجهة.
وأش�ارت الرابط�ة إىل أّن الق�رار اتخذ 
بالتشاور مع نيوكاس�ل وأستون فيال 
املختص�ة  الجه�ات  م�ن  ومجموع�ة 
لجمي�ع  العاج�ل  الشف�اء  متمني�ة 

املصابن.
ويحتل نيوكاس�ل املرك�ز الثالث عر 
برصي�د 14 نقطة وبف�ارق نقطة عن 

أستون فيال العارش.
وكان مدرب نيوكاس�ل س�تيف بروس 
ألغى األحد املايض حصة تدريبية للفريق 
بعدما تبلغ ثب�وت إصابة أربعة العبن 
وأحد املوظف�ن يف النادي بكوفيد19-.
وبحس�ب صحيف�ة “غاردي�ان” ق�رر 
الن�ادي إغالق مرك�زه التدريبي تماماً، 
وال يتوق�ع إع�ادة فتحه قب�ل األربعاء 

املقبل عى أحسن تقدير.
م�ن جهته�ا، ذك�رت صحيف�ة “دييل 
تلغراف” أيضاً أن�ه تم اكتشاف حاالت 
م�ن  أخ�رى  إيجابي�ة 

نتائجه�ا  وصل�ت  الت�ي  الفحوص�ات 
االثن�ن املايض.وأش�ارت إىل أنه يف حال 
اس�تئناف التدريب�ات األربع�اء املقبل، 
ويغ�ادرون  س�يأتون  الالعب�ن  ف�إن 
مب�ارشة، من دون الدخ�ول إىل املباني.
وعزل الفريق واملوظف�ون يف منازلهم، 
لكن الوض�ع أصبح صعباً لنيوكاس�ل 
املح�روم أص�اًل م�ن خمس�ة العب�ن 
بس�بب اإلصابة خالل املباراة التي فاز 
فيه�ا عى كريس�تال ب�االس 0-2 يوم 
الجمع�ة املايض.ووضع�ت الس�لطات 
قواع�د صارم�ة تن�ص ع�ى أن تق�ام 
املباريات طاملا أن الفريقن املتنافسن 
يس�تطيعان تقدي�م ما ال يق�ل عن 11 

العباً وثالثة بدالء يف اللوائح.
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بايرن ميونيخ يؤجل تأهل 
أتلتيكو مدريد

بورتو يصعد لثمن النهائي رغم 
التعادل مع مانشسرت سييت

اعالم الكرتوني ريال مدريد يسقط جمدًدا أمام شاختار وانرت يستعيد آمال التأهل لثمن النهائي

تأجيل مباراة نيوكاسل وأستون فيال بسبب كورونا

أّجل بايرن ميونيخ األملاني تأهل أتلتيكو مدريد اإلس�باني لثمن 
النهائي بعدما فرض عليه التعادل 1-1 ضمن الجولة الخامسة 
من منافسات املجموعة األوىل لحساب دوري أبطال أوروبا.وأهدر 
أتلتيك�و فرصة مرافق�ة بايرن ميونيخ إىل ثم�ن النهائي بشكل 
رس�مي بعدما تقدم بهدف الرتغايل جواو فيليكس )26(، وذلك 
بسبب تلقي شباكه هدفاً قاتالً من ركلة جزاء حمل توقيع مولر 
قبل أربع دقائق من نهاية املباراة.وقدم س�الزبورغ النمس�اوي 
خدمة مثالية ألتلتيكو عندما هزم مضيفه لوكوموتيف موسكو 
ال�رويس 1-3 ليتجمد رصيد األخ�ري عند ثالث نقاط، لكن تعادل 
فريق العاصمة اإلس�بانية عقد من مهمت�ه بارتفاع رصيده إىل 
س�ت نقاط.وبعيداً عن بايرن الذي حس�م الصدارة مسبقاً )13 
نقطة( ولوكوموتي�ف متذيل الرتتيب )فق�د فرصته يف التأهل( 
فإن البطاقة الثانية ستحس�م خالل مواجهة س�الزبورغ )أربع 

نقاط( وضيفه أتلتيكو يف املرحلة األخرية.

بل�غ بورتو الرتغايل الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 
لك�رة القدم بتعادل�ه مع ضيفه مانشس�رت س�يتي االنكليزي 
صفر-صف�ر يف الجول�ة الخامس�ة م�ن منافس�ات املجموعة 
الثالثة من الدور األول.وكان س�يتي ضامن�ا تأهله منذ الجولة 
املاضي�ة، يف حن ك�ان بورتو بحاجة إىل التع�ادل لريافقه وهو 
م�ا حققه بعدم�ا رفع رصيده إىل 10 نق�اط بفارق ثالث نقاط 
خل�ف الفريق اإلنكلي�زي الذي ضم�ن الص�دارة.ويف املجموعة 
ذاتها، تغلب مرس�يليا الفرنيس عى أوملبياكوس اليوناني 2-1.
وس�جل للفائز ديميرتي بايي�ت )55 من ركلة جزاء( و)75 من 
ركل�ة جزاء( يف ح�ن وّقع الغيني محمد كام�ارا هدف الخارس 
)33(.والتحق مرس�يليا بأوملبياكوس عى مستوى عدد النقاط 

)3 نقاط( بيد أنهما فقدا آمالهما بالعبور.

خطوة تفصل ميالن عن حتصني حامي عرينه

هودج يرفض بيع قميص مارادونا التارخيي

لويز خارج مبارة رابيد فيينا

ليفربول يضمن العبور

مفكرة الزوراء

أنعش ش�اختار دانيتسك األوكراني آماله 
يف بل�وغ ال�دور الثان�ي ملس�ابقة دوري 
أبط�ال أوروبا يف كرة الق�دم وعّقد مهمة 
ضيفه ريال مدريد اإلسباني حامل الرقم 
القي�ايس يف ع�دد األلق�اب يف املس�ابقة 
)13( عندم�ا ج�ّدد فوزه علي�ه -2صفر 
ع�ى امللعب األوملب�ي يف كيي�ف يف الجولة 
الخامس�ة قب�ل األخ�رية من منافس�ات 
املجموعة الثانية للدور األول يف مس�ابقة 

دوري أبطال أوروبا يف كرة القدم.
وحس�م النادي األوكراني نتيج�ة املباراة 
بهدفن من هجمت�ن مرتدتن ترجمهما 
البديالن الرازييل برونو فرييرا “دنتينيو” 
إىل   )82( س�الومون  ومان�ور   )57(

هدفن.
وهو الف�وز الثان�ي لشاختار دانيتس�ك 
بع�د األول عى النادي امللك�ي يف عقر دار 
األخ�ري 2-3 يف الجولة األوىل يف غياب أكثر 
من ستة العبن أساسين بسبب اإلصابة 

بفريوس كورونا املستجد.
س�كة  إىل  األوكران�ي  الن�ادي  وع�اد 
وخس�ارتن  تع�ادل  بع�د  االنتص�ارات 
فرف�ع رصيده إىل س�بع نق�اط يف املركز 
الثان�ي بف�ارق املواجهت�ن املبارشت�ن 
أمام الن�ادي امللكي الذي تراجع إىل املركز 
الثال�ث وبات مطالب�ا بالفوز عى ضيفه 
 8( املتص�در  مونشنغالدب�اخ  بوروس�يا 
نق�اط( يف الجول�ة األخ�رية، ع�ى غ�رار 
إنرت مي�الن اإليطايل الفائ�ز عى مضيفه 

مونشنغالدباخ 3-2.
وهو الفوز األول إلنرت ميالن بعد تعادلن 
وخس�ارتن لكنه بق�ي يف املرك�ز األخري 
برصي�د خم�س نقاط، وب�ات بحاجة إىل 
الف�وز ع�ى ضيف�ه ش�اختار يف الجولة 

األخرية لبلوغ الدور الثاني.

كب�رية  صعوب�ة  مدري�د  ري�ال  ووج�د 
يف اخ�رتاق خ�ط دف�اع ش�اختار ال�ذي 
استقبلت ش�باكه 10 أهداف يف مباراتيه 
ضد بوروسيا مونشنغالدباخ يف الجولتن 

الثالثة والرابعة.
وع�اد املهاجم ال�دويل الفرنيس الس�ابق 
كريم بنزيم�ة إىل تشكيلة الن�ادي امللكي 
بعد تعافيه من اإلصابة، فيما غاب للسبب 
ذات�ه دان�ي كارفاخال والقائد س�ريخيو 
فيديريك�و  واألوروغويان�ي  رام�وس 
فالف�ريدي والبلجيكي إدي�ن هازار، فيما 
غ�اب الرصب�ي لوك�ا يوفيت�ش بس�بب 

إصابته بفريوس كورونا املستجد.
وأجرى مدرب امللكي الفرنيس زين الدين 

زي�دان 4 تعدي�الت ع�ى التشكيل�ة التي 
خرست الس�بت أمام ديبورتيفو أالفيس 
2-1 يف مدري�د يف ال�دوري املحيل، فأرشك 
مواطنه ف�ريالن من�دي مك�ان الرازييل 
مارس�يلو، والنرويجي مارت�ن أوديغارد 
مكان الرازييل اآلخر كاسيمريو، ومواطن 
األخ�ري رودريغو مكان ه�ازار، وبنزيمة 

مكان الدومينيكاني ماريانو دياز.
وك�ان ريال مدريد الط�رف األفضل أغلب 
ف�رتات املب�اراة واألكث�ر اس�تحواذا دون 
خط�ورة كب�رية ع�ى الفري�ق األوكراني 
الذي تكتل بقوة يف نصف ملعبه دون ترك 

مساحات ملهاجمي الضيوف.
ون�درت الف�رص يف الش�وط األول وكان 

أبرزه�ا تس�ديدة قوي�ة ألسنس�يو م�ن 
مس�افة قريبة ردها القائ�م األيرس )4(، 
وأخ�رى لبنزيم�ة م�ن خ�ارج املنطق�ة 
أبعدها الحارس أناتولن تروبن بقبضتي 
يديه قب�ل أن يشتته�ا الدف�اع )11(، ثم 
تابع تروبن تألقه بإبعاده تسديدة قوية 
ألسنس�يو من داخ�ل املنطق�ة إىل ركنية 

.)29(
وأنق�ذ كورت�وا مرماه من ه�دف محقق 
بتصدي�ه النف�راد الرازي�يل تايس�ون يف 
أول محاولة للفري�ق األوكراني يف املباراة 

.)53(
افتت�اح  يف  األوكران�ي  الفري�ق  ونج�ح 
التسجيل من هجمة مرتدة قطعها مندي 

عند حاف�ة املنطقة فتهي�أت الكرة أمام 
الرازي�يل دنتينيو داخله�ا فتابعها داخل 

مرمى كورتوا )57(.
ودف�ع زيدان بدي�از وإيس�كو والرازييل 
بنزيم�ة  مك�ان  جوني�ور  فينيس�يوس 
وأوديغ�ارد ورودريغ�و يف س�عيه لتدراك 
املوق�ف )77(، لك�ن ش�اختار وج�ه ل�ه 
الرضبة القاضية بتسجيله الهدف الثاني 
عر البديل س�ولومون من هجمة مرتدة 
انطلق به�ا من منتصف امللع�ب وأنهاها 
بتس�ديدة قوية زاحفة بيمناه من حافة 

املنطقة عى يمن كورتوا )82(.
وحقق إنرت ميالن فوزاً ثميناً عى مضيفه 
بوروس�يا مونشنغالدباخ األملاني 2-3 يف 
الجولة الخامسة من منافسات املجموعة 

الثانية بدوري أبطال أوروبا.
وس�ّجل ماتيو دارميان )17( والبلجيكي 
أه�داف  )64( و)73(  لوكاك�و  روميل�و 
الفري�ق اإليط�ايل يف حن وّق�ع الفرنيس 
أالس�ان بليا )1+45( و)76( هديف نظريه 

األملاني.
ورف�ع إن�رت رصيده إىل 5 نق�اط يف املركز 
الراب�ع األخري لكنه اس�تعاد آمال التأهل 
إىل دور ال��16 إذ ل�م تع�د تفصل�ه ع�ن 
املتصّدر مونشنغالدباخ سوى ثالث نقاط 
ونقطتن عن شاختار دانيتسك األوكراني 
ثاني املجموعة بفارق املواجهات املبارشة 

عن ريال مدريد اإلسباني الثالث.
ذات  ضم�ن  األخ�رى  املب�اراة  أن  يذك�ر 
املجموع�ة ق�د آل�ت نتيجته�ا لشاخت�ار 
دانيتس�ك الذي غن�م انتص�اراً غالياً عى 

ريال مدريد اإلسباني )2-0(. 
ويس�تضيف إن�رت يف الجول�ة السادس�ة 
يتنق�ل  ح�ن  يف  ش�اختار  واألخ�رية 

مونشنغالدباخ ملالقاة ريال مدريد.
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دمشق/متابعة الزوراء:
 اعتقلت أجهزة األمن السورية، 
الربام�ج  ومق�دم  الصحف�ي 
بناء  الهندي،  الرياضية، مازن 
عىل شكوى مقدمة من رئيس 
اتحاد كرة القدم حاتم الغايب، 
الدائم�ة  “النتقادات�ه  وذل�ك 
منتخ�ب  بح�ق  والقاس�ية 
لدائ�رة  توس�يع  يف  ب�اده”، 
الخطوط الحمراء التي تتضمن 
قضاي�ا سياس�ية واقتصادية 

وملفات الفساد.
ونقلت شبكة “آر.تي” الروسية 
الخرب نقا عن مصادر خاصة 
بمس�احة  تحظ�ى  إذ  به�ا، 
واس�عة من الحري�ة يف تغطية 
مقارن�ة  الس�ورية  األوض�اع 

بوسائل اإلعام املحلية، وقالت 
إن الصحف�ي م�ازن الهن�دي 
“موقوف بعد شكوى قضائية 
رفعها ضده رئيس اتحاد كرة 
الق�دم، حاتم الغايب، بس�بب 

انتقادات الهندي لاتحاد”.
وكان الهندي نرش عرب صفحته 
الشخصية يف فيسبوك منذ أيام 
مقطعا م�ن املؤتمر الصحفي 
للغايب الذي خصصه للحديث 
عن الاعب عم�ر خربني، وتا 
فيه قرار منعه من املشاركة يف 
املنتخب “بشكل نهائي” وأثار 
إذ  ضج�ة واس�عة يف س�وريا 

اعتربه الكثريون غري مربر.
وخ�ال املؤتم�ر ذك�ر الغايب 
الصحفي مازن الهندي باالسم 

وق�ال عنه بس�خرية “كم أنت 
وطني يا مازن الهندي” وسط 
الحارضين. وأضاف  ضحكات 
الغايب منتقدا ما كتبه الهندي، 
ليتساءل “كم عندك وقت، فعا 

يشء بريفع الرأس”.
س�خرية  ع�ىل  الهن�دي  ورد 
قائ�ا،  تدوين�ة  يف  الغاي�ب 
الغايب  العميد حاتم  “س�يادة 
رئيس االتحاد العربي السوري 
لكرة القدم يف املؤتمر الصحفي 
الذي عق�د يف مقر اتحاد الكرة 
يوزع يل شهادة يف الوطنية من 
جه�ة، ويرف�ع دع�وى بحقي 
بتهمة التحريض عىل املنتخب 

الوطني من جهة أخرى”.
وأض�اف “ليس�ت امل�رة األوىل 

الت�ي ترف�ع بحق�ي مثل هذه 
الدع�اوي الكيدي�ة ونح�ن لم 
نك�ن يف ي�وم م�ن األي�ام ضد 
منتخ�ب بلدنا ولن نكون، وإذا 

خالفن�اك ال�رأي ه�ذا اليعني 
يت�م  أن  األح�وال  بح�ال م�ن 
التشكي�ك بوطنيتن�ا ومحبتنا 

ملنتخب بلدنا”.

لندن/متابعة الزوراء:
اعتربت »منظمة العفو الدولية« )أمنستي( 
تس�محان  و«يوتي�وب«  »فيس�بوك«  أن 
لنفس�يهما ب�أن تكون�ا أدات�ني للرقابة بيد 
الس�لطات الفيتنامي�ة الت�ي تعتق�ل حالياً 
170 س�جني رأي، بينهم 69 س�جيناً بسبب 

نشاطهم عىل وسائل التواصل االجتماعي.
يف  الدولي�ة«،  العف�و  »منظم�ة  وأش�ارت 
وس�ائل  أن  إىل  الثاث�اء،  نرشت�ه  تقري�ر 
التواص�ل االجتماعي، ال س�يما »فيس�بوك« 
و«يوتي�وب«، تتح�ول إىل »س�احات للرقابة 
وللجي�وش اإللكرتوني�ة واملتصيدي�ن الذين 

ترعاهم الدولة«.
»فيس�بوك«  انصي�اع  إىل  املنظم�ة  ولفت�ت 
للسلطات يف فيتنام عرب االستجابة للشكاوى 
الت�ي تقدمها لف�رض رقابة ع�ىل املحتوى، 
وخاصة االنتقادات التي ينرشها ناشطون، 
علم�اً أنها محمي�ة بموجب القان�ون الدويل 

لحقوق اإلنسان.
خال النصف األول من عام 2020، استجابت 
»فيس�بوك« ل��834 طلب�اً م�ن الس�لطات 
الفيتنامية، وفق ما بينت يف تقرير الشفافية 

الخاص به�ا، وهو ارتفاع ملح�وظ مقارنة 
باألش�هر الستة السابقة. ووفقاً ل�«منظمة 
العفو الدولية«، ف�إن الزيادة كانت مدفوعة 
جزئياً بجهود الس�لطات إلسكات أي نقاش 
حول نزاع دونغ تام، بشأن قرار الجيش بناء 

مطار عىل أرض يطالب بها القرويون.
»فيس�بوك«  وافق�ت  إبريل/نيس�ان،  ويف 

عىل زي�ادة امتثالها لطلب�ات حظر املحتوى 
الحكوم�ة  م�ن  ضغ�وط  بع�د  جغرافي�اً، 
الفيتنامي�ة التي قالت إنه�ا أبطأت متعمدة 
حرك�ة امل�رور إىل النظ�ام األس�ايس، ع�رب 
إيقاف تشغي�ل خوادمها املحلية. وأش�ارت 
»منظم�ة العف�و الدولي�ة« إىل أن القرار قد 
تك�ون له »عواق�ب عاملية بعي�دة املدى«، إذ 

يمك�ن للحكوم�ات القمعي�ة األخ�رى تبني 
اسرتاتيجيات مماثلة.

تع�د فيتن�ام س�وقاً مربح�ة ل�«فيس�بوك« 
و«غوغل« التي تملك منصة »يوتيوب«؛ عام 
2018 بلغ دخل »فيسبوك« منها نحو مليار 
دوالر أمريك�ي، م�ا يق�رب من ثل�ث إجمايل 
اإلي�رادات م�ن جنوب رشق آس�يا. كس�بت 
»غوغ�ل« 475 ملي�ون دوالر أمريك�ي خال 

الفرتة نفسها، بفضل إعانات »يوتيوب«.
وش�ددت املنظمة ع�ىل أن الرشك�ات عليها 
احرتام حقوق اإلنسان يف الدول حيث تعمل، 

وفيتنام ليست استثناء.
ويف بيان نقلته صحيفة »ذا غارديان«، أكدت 
»فيس�بوك« أنه�ا واجهت ضغوط�اً متزايدة 
م�ن فيتنام لقم�ع املحت�وى، لكنها أضافت 
أنه�ا »س�تقوم بكل م�ا تس�تطيع لضمان 
توف�ر خدماتها لألش�خاص ك�ي يعربوا عن 

أنفسهم«.
أّم�ا »غوغ�ل«، فقال�ت ل�«منظم�ة العف�و 
الدولي�ة« إنه�ا »تقّي�م الطلب�ات الحكومية 
إلزال�ة املحتوى الذي يخال�ف معايري حقوق 

اإلنسان«.
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انتهاكات حرية التعبري يف فرنسا.. باجلرم املشهود
باريس/متابعة الزوراء:

يف  الرس�مي  الفرن�ي  للنف�اق  يمك�ن  ال 
مل�ف الحرّي�ات أن يتج�ىّل بوض�وح أك�رب 
مّم�ا هو ظاه�ٌر يف هذه األي�ام. فبعد جدل 
وغضب عاملي إثر الرسوم املسيئة إىل النبي 
محمد، والحملة الفرنس�ّية ع�ىل الكيانات 
اإلس�امّية فيها، والرّد اإلس�امي املطالب 
بمقاطعة البضائع الفرنس�ّية، وما حملته 
تل�ك الحمل�ة من عن�وان »الدف�اع عن قيم 
الجمهورّية الفرنسية، ويف مقّدمتها حرّية 
التعبري«، تس�ّلط العني عىل فرنسا مجدداً، 
ولكن لناحي�ة انتهاكه�ا لحرّيت�ي التعبري 

والصحافة.
ففرنس�ا التي فّندت منّظمة العفو الدولية 
)أمنس�تي( أوائ�ل نوفمرب امل�ايض نفاقها، 
إذ إّنها س�جنت أشخاصاً بس�بب تعبريهم 
ع�ن رأيهم أو معارضته�م للرئيس مانويل 
»األم�ن  قان�ون  تمري�ر  تري�د  ماك�رون، 
الشام�ل«، ال�ذي يحت�وي يف أح�د بن�وده 
ع�ىل حماية الرشط�ة من توثي�ق تعنيفها 
وتجري�م  للمواطن�ني،  معاملته�ا  وس�وء 
تصوي�ر العنارص بدعوى األم�ن، فيما هم 
يسترشس�ون بالقمع وال�رب، ما تجىّل 
يف حادثتني س�ّببتا صدمًة وغضباً واسعني، 
خال أس�بوع واحد. األوىل كانت يف االعتداء 
ع�ىل املنت�ج املوس�يقي ميش�ال زيكل�ري، 
والثاني�ة يف االعتداء ع�ىل املصّور الصحفي 

أمري الحلبي.
وقال�ت »أمنس�تي« يف تقري�ر له�ا ُنرش يف 
12 نوفم�رب/ ترشين الثان�ي إّن »الحكومة 

الفرنس�ية ليست نصرية حرية التعبري كما 
تزع�م. فف�ي ع�ام 2019، أدان�ت محكمة 
فرنس�ية رجلني بتهم�ة »االزدراء« بعد أن 
أحرق�ا دمية تمثل الرئي�س ماكرون خال 
مظاهرة س�لمية. ويناقش الربمل�ان حالياً 
قانوناً جديداً يجرّم تداول صور املس�ؤولني 
عن إنف�اذ القان�ون عرب وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي. وم�ن الصع�ب التوفي�ق بني 
هذا التوج�ه ودفاع الس�لطات الفرنس�ية 

ال�رشس عن ح�ق تصوير النب�ي محمد يف 
رس�وم كاريكاترية. وأضاف�ت املنظمة أن 
»سجل فرنس�ا يف حرية التعبري يف مجاالت 
أخ�رى قاتم بذات القدر. ففي كل عام ُيدان 
آالف األش�خاص بُتهم�ة »ازدراء املوظفني 
العموميني«، وهي جريم�ة جنائية ُمعرَّفة 
بشك�ل غام�ض وطبقتها س�لطات إنفاذ 
القانون والسلطات القضائية بأعداد هائلة 
إلسكات املعارضة الس�لمية. ففي يونيو/ 

حزي�ران من ه�ذا العام، وج�دت املحكمة 
األوروبي�ة لحق�وق اإلنس�ان أن إدان�ة 11 
ناش�طاً يف فرنس�ا بس�بب قيامهم بحملة 
ملقاطعة املنتجات اإلرسائيلية تنتهك حقهم 
يف حري�ة التعبري. وق�د أدى مقتل صامويل 
باتي أيضاً إىل اتخاذ الس�لطات الفرنس�ية 
إجراءات ُتذكر بحالة الطوارئ التي أعقبت 
هجم�ات باريس ع�ام 2015. ففي مطلع 
ذلك العام، أدت اإلجراءات االستثنائية، التي 

وافق عليها الربملان يف ظل حالة الطوارئ، إىل 
حدوث اآلالف من عمليات املداهمة، وفرض 
اإلقام�ة الجربي�ة التعس�فية والتمييزي�ة 

املجحفة التي تستهدف املسلمني«.
وتزامن�اً م�ع الح�راك الشعب�ي األمريك�ي 
الداع�ي إىل وقف عن�ف الرشط�ة املنهجّي 
ضد السود والاجئني والفئات املهّمشة، إثر 
مقتل ج�ورج فلويد عىل ي�د رشطي خال 
هذا العام، حصلت تظاهرات يف فرنسا ضّد 
عنف الرشطة والعنرصّية أيضاً. لكّن وزير 
الداخلّية الفرن�ي جريالد دارمانان، ومعه 
كتل�ة األكثرية التابع�ة للرئيس ماكرون يف 
الربمل�ان »الجمهوري�ة إىل األمام« لم يمتثا 
لرغب�ات املواطن�ني، ف�زاد االس�ترشاس يف 
»حماي�ة الرشط�ة«، الذي انعك�س تالياً يف 
استرشاس عنارص الرشطة ضّد املواطنني، 
ما تح�ّول يف نوفمرب امل�ايض إىل حملٍة ضّد 
حرّي�ة التعبري نفس�ها، لك�ون الصحفيني 
والناش�طني أصبح�وا هدف�اً للتعنيف بعد 
رفضه�م قان�ون »األم�ن الشام�ل« ال�ذي 
يمنعهم من مساءلة الرشطة عىل انتهاكاتها 
لحقوق اإلنس�ان وتوثيق تل�ك االنتهاكات.

ووسط أجواء سياسية مشحونة تواجهها 
الحكومة التي تتعرض لحملة يشارك فيها 
صحفي�ون ومخرجون ومع�دو وثائقيات، 
ونشط�اء حقوقيون ومواطنون، احتجاجاً 
عىل م�رشوع القانون األمن�ي، نرش موقع 
»لوبس�ايدر« اإللكرتوني الخميس تسجيل 
فيدي�و يظه�ر تع�رّض املنت�ج املوس�يقي 
ميش�ال زيكل�ري ل�رب مرّبح ع�ىل مدى 

دقائق عدة داخل االس�توديو الذي يملكه يف 
21 ترشي�ن الثاني/ نوفمرب عىل أيدي ثاثة 
رشطي�ني قب�ل أن يقدم رشط�ي رابع عىل 
إطاق الغاز املس�يل للدم�وع داخل املكان. 
وأظهر تس�جيل ث�اٍن نرشه ي�وم الجمعة 
أح�د جريان زيكل�ري، األخري وه�و يتعرّض 
لل�رب مجدداً يف الشارع بعد إخراجه من 
االس�توديو، عىل الرغم من وجود عدد كبري 
من الرشطي�ني يف املكان، إال أن أياً منهم لم 

يحرّك ساكناً.
ق�ال زيكل�ري إن�ه تعرّض م�راراً إلس�اءات 
عنرصي�ة، وُوصف بأنه »زنجي قذر«، لكّن 
الرشطي�ني »نفوا ذل�ك«. وع�ىل الرغم من 
أنه�ا ليس�ت امل�رة األوىل التي يجت�اح فيها 
مقطع مصور لعن�ف الرشطة ضد مدنيني 
يف فرنسا وسائل اإلعام ومنصات التواصل 
االجتماع�ي، إال أن هذا املقطع الذي كشف 
عن�ه تحقي�ق أج�راه موقع »لوبس�ايدر« 
أحدث هزة سياسية، لوضوحه وعدم وجود 
أي حجة تمكن الرشطة من تزوير الوقائع. 
ولقسوة الصور وردود الفعل الكبرية عليها 
الت�ي وصل�ت إىل دع�وات الس�تقالة وزير 
الداخلي�ة وقائد رشطة باريس ديدييه الملا، 
ح�اول الرئي�س الفرن�ي ت�دارك املوقف، 
يف بي�ان طوي�ل صدر ع�ن اإلليزيه مس�اء 
الجمعة، قال في�ه إن »الصور التي رأيناها 
جميع�اً لاعت�داء ع�ىل ميشي�ل زيكلر غري 
مقبول�ة. إنها تشعرن�ا بالع�ار... يجب أال 
تس�مح فرنس�ا أب�داً بتغذي�ة الكراهية أو 

العنرصية«.

غادرت اإلعامية اللبنانية ليال االختيار محطة ال�LBCI لتبدا عملها الجديد يف محطة الحرة.
وتّوجهت االختيار يف ختام آخر نرشة أخبار لها عىل شاش�ة ال��LBCI، بكلمات مؤثرة وّدعت من 

خالها املشاهدين.
وختمت االختيار مسريتها يف املحطة بكلمات  الشكر إلدارة املؤسسة اللبنانية لإلرسال وفريق عمل 
األخبار، وقالت:”من سنتني جيت لهون خايفة مرعوبة وقلقانة، خايفة من الفشل ومرعوبة من 
اس�م ال�LBCI ومن االس�ماء املوجودة بال� LBCI وقلقانة من اني اندم بسنتني كل يشء معقول 

يصري صار”.
وأضافت:” أول اطالة ايل عىل الهوا بالنرشة الصباحية طافت يف الطرقات فقعدت 6 ساعات نقل 

مبارش بوقت ييل كانت يمكن اول تجربة مبارش ايل”.
وتابعت االختيار:”س�نتني غطيت فيها قد عرش سنني من العمل االعامي بظروف طبيعية، ثورة، 
انهي�ار م�ايل، كورونا، ازمة منطقة وغريها ما يف يشء ما صار س�نتني قعدت فيهن باملحطة اكرت 

بكتري من ما قعدت ببيتي”.
وختمت مذيعة األخبار كلمتها قائلًة:” بآخر اطالة ايل عىل هوا هيدي املحطة رح قول للشيخ بيار 
الضاهر سألتني بأول مرة شفتني فيها مني انت؟ اليوم بعد سنتني رح قلك أنا بنت ال�LBCI ورح 

ضل بنت ال� LBCI لو وين ما رحت ولو شو ما رصت”.

تونس/متابعة الزوراء:
أعلنت املس�تشارة اإلعامية لرئيس الحكومة التونسية، س�ماح مفتاح املرشي، عن »انتهاء 
تجربتها داخل أس�وار القصبة«، مشرية إىل أنها قدمت اس�تقالتها قبل 3 أيام، وواعدة بالرد 

عىل املعلومات املغلوطة والشائعات الحقاً.
ولم ترد س�ماح مفتاح املرشي عىل محاوالت وس�ائل االعام التواصل معها، ملعرفة أس�باب 

هذه االستقالة التي تأتي بعد نحو 3 أشهر فقط من توليها منصبها.
وكتب�ت، قب�ل س�اعتني، عىل صفحتها يف موقع »فيس�بوك«: » بالنس�بة يل م�ا زالت املعركة 
متواصل�ة، وهي معركة ال تقتيض الصمت، ولن نصمت ما دامت الصورة واضحة ومنكشفة 

أمامنا كما هي«.
وع�ددت م�ا حققته خ�ال توليه�ا منصبها، ومنه�ا فتح باب الح�وار مع النقاب�ة الوطنية 
للصحفي�ني التونس�يني، وتفعي�ل ق�رار رئيس الحكوم�ة الس�ابق إلياس الفخف�اخ بتقديم 
مس�اعدات مالية للمؤسس�ات اإلعامية املتررة من جائحة كورون�ا، وتقدر قيمتها بنحو 

1.8 مليون دوالر أمريكي. 
كما أكدت أنها سعت إىل مناقشة امللفات االجتماعية للصحفيني العاملني يف اإلذاعة التونسية 
الرس�مية والتلفزيون الرس�مي ووكالة األنباء الرسمية، وعددهم 36 صحفياً تطالب النقابة 
الوطنية للصحفيني التونس�يني بتسوية وضعيتهم املهنية.وانتقدت من قدح فيها، علماً أنها 
تعرضت لحملة انتقادات واسعة، عىل خلفية فشلها ىف حّل عدد من امللفات العالقة مع نقابة 
الصحفيني، ومنها نرش االتفاقية اإلطارية املشرتكة للصحفيني املحرتفني يف »الرائد الرس�مي 
التون�ي«، مما نتج عن�ه جملة م�ن التحركات االحتجاجي�ة للصحفيني التونس�يني وقرار 

النقابة خوض إرضاب عام يوم 10 ديسمرب/كانون األول الحايل.

اإلعالمية اللبنانية ليال االختيار 
تغادر الـLBCI لـ”احلرة”

استقالة املستشارة اإلعالمية 
لرئيس احلكومة التونسية 

تونس/متابعة الزوراء:
نددت 39 منظمة وجمعية حقوقية تونسية 
منها مركز تونس لحرية الصحافة وجمعية 
مديري الصحف والرابطة التونس�ية للدفاع 
ع�ن حق�وق اإلنس�ان وجمعي�ة القض�اة 
التونس�يني، يف بيان مس�اء االثنني، بالعنف 
اللفظي واملادي الذي تعرّض له الصحفيون 
أمام قرص الحكومة بالقصبة يوم الخميس 
26 ترشي�ن الثان�ي/ نوفم�رب 2020، خال 
الوقف�ة االحتجاجي�ة الس�لمية التي دعت 
إليها النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني، 
ودع�وا الحكومة التونس�ية إىل فتح تحقيق 
جدي يف مابس�ات هذا العن�ف وتتبع قوات 

األمن املعتدية.
ودع�ت املنظم�ات الحكوم�ة التونس�ية إىل 
اإلرساع بتحقي�ق مطل�ب النقاب�ة الوطنية 
االتفاقي�ة  بن�رش  التونس�يني  للصحفي�ني 
اإلطارية املشرتك�ة للصحفيني املحرتفني يف 
الصحيفة الرسمية خاصة بعد صدور حكم 
من املحكمة اإلداري�ة يطالبها بذلك، معتربًة 
أن االتفاقي�ة اإلطاري�ة املشرتك�ة تضمنت 
بنوداً هام�ة تدفع يف اتجاه النهوض بقطاع 

اإلعام، منها االلتزام باحرتام مهنة الصحفي 
وكذلك حقه يف حرية الرأي والتعبري وتحديد 
األج�ر األدن�ى للصحفيني، إضاف�ة إىل عديد 
املكاس�ب املادية واملعنوية األخرى، مثل حق 

امللكية الفكرية وعطلة األمومة.
وأك�دت الجمعيات واملنظم�ات املوقعة عىل 
تمس�كها باحرتام حرية الصحافة والتعبري 
التي هي من املكاس�ب القليلة التي تحققت 

خ�ال الس�نوات العرش األخ�رية وتعتقد أن 
تحس�ني الظروف االقتصادية واالجتماعية 
للصحفيني يساهم يف رفع  جودة الصحافة 

ومحاربة الفساد داخل قطاع اإلعام.
وق�ال املدي�ر التنفي�ذي للنقاب�ة الوطني�ة 
للصحفيني، الفاهم بوكدوس، إّن »املنظمات 
الوطنية والدولية تع�ودت عىل نرش مواقف 
تتعل�ق بحرية الصحاف�ة والتعب�ري وإنهاء 

اإلفات من العق�اب وهو أمر ليس بالجديد 
عليه�م خاصة ونح�ن يف النقاب�ة الوطنية 
للصحفيني التونسيني نعترب هذه املنظمات 
والجمعي�ات رشك�اء لن�ا طيلة س�نوات ما 
بع�د الث�ورة يف الدف�اع ع�ن حري�ة التعبري 
باعتبارها املكس�ب األبرز للثورة التونسية. 
الجدي�د ربم�ا ه�و أن املنظم�ات الوطني�ة 
والدولي�ة تدع�م اآلن الحق�وق االقتصادية 
واالجتماعية للصحفيني التونس�يني خاصة 
بع�د تعن�ت رئي�س الحكوم�ة يف االنصياع 
لحك�م قضائي ون�رش االتفاقي�ة اإلطارية 
املشرتك�ة للصحفي�ني التونس�يني يف الرائد 
الرس�مي. وه�و ما نعت�ربه اعت�داء ال عىل 
الصحفي�ني فق�ط ب�ل ع�ىل مرف�ق العدالة 
وعدم الت�زام بأحك�ام قضائي�ة«. وأضاف 
»بتن�ا نخ�ى أن يك�ون املدخ�ل لتقويض 
حرية الصحافة والتعبري من خال تهميش 
ابتزازه�م  بغاي�ة  وتفقريه�م  الصحفي�ني 
وتوظيفهم لخدم�ة أجندات ليس لها عاقة 
باملهن�ة وأخاقياتها وقيمها، لكل ذلك هذه 
املنظم�ات والجمعي�ات الحقوقي�ة تدعمنا 

وتساندنا«.

39 منظمة ومجعية حقوقية تونسية تندد باالعتداء على الصحفيني

اعتقال صحفي سوري انتقد املنتخب الوطين لكرة القدم

»منظمة العفو الدولية«: »فيسبوك« و»يوتيوب« متواطئتان مع سلطات فيتنام 
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ثقافية

 ذكرى  الشاعر حسون أحمد البحراني 
*****

أبَكيَتنـي َحدَّ النزيـْف
َمن ذا ُيـَصدُِّق أنَّ ُحزَنَك كان ُحزني يف الَخفاِء

حسوُن.. يا َوجــَد الشمــوِخ وياد ُمـوَع  الــِكـبـريـاِء
َل فيَك عاِطـفــَة الـوَفــاِء ـِ ما كاَن ِشعــري أن أُسـاج

أو أن أُحـاِوَر أو أذوَب إلـيـَك فـي ُلـَغــِة الــَعــزاِء
َمزَّقَت روَحَك يف هوى.. باخوَس.. عاِشِقَك املُرائي 

هـا الَولَُه املُساِفُر يا َرهيَف الَخطِو ُـّ يا أي
يا ِظالً َتشبََّث  بالَهـزيِع مِن الـُرواِء

يا أنـَت يـا َوَجعـاً َتـِفـزُّ بـِه الـضلوع 
و يـا حديثاً ما َتفرََّد فيِه غـريَُك بالُزالْل

وذي الـُدمـوع
ـِجـيَّـَة كالـَحمائِم ُمـعواِلْت وبأنَّ أَحـُرَفـَك الـشَّ

َن يف ِعـزِّ الظـهـريَِة دوَن مـاِء ـْ ِهـج
ماذا َصـَنعَت وأيُّ َذنبٍّ 

أن ُتغـاِمـَر يف طريِقـَك ُجهَد َمـعـرََكِة الحياة
ماُكنَت مثَل الوارثنَي ُكنوَز أهليهم

قوا ُفرََص الكالْم وال مثَل الذيَن َتسلَـّ
وال ُلـهـاٌث من َساْب

َغـرَي َغـرَغرِة الَحـنني 
حسوُن.. كيف َتجـوُع هّماً

َربَّاُه.. َمن هذا الطريُح املُسـَتغيُث إليَك من َصَخِب العشريَِة 
والبنني

َمن ذلَك الغاُب املُـعرُِّش باملَناِكِب والِجباه  ?
وبالسواعِد والـُعيـون

ـْوُه ُمـجـَتَمـَع األناْم هـذا الذي َسمَّ
َربَّاُه.. ما ذنُب املَـسيِح َيـموُت َشنـقـاً ?

وهـَو لْم َيعـرْف ِسواك ?
رَِّد ـَ ما كاَن ذنباً أْن َيـظلَّ الـِشعـُر طائـرَُه املُغ

وسَط مقربِة الِعـظاْم
أَو لَسَت انَت حفرَت َمجرى اللحِن ??
ما ذنُب املُغني حنَي يَعزُِف للسالْم  ?

الرحلُة األبِديَّـة
رياض العلوان

لقاء الكتب
مع الشاعرة والكاتبة األمريكية كلوديا رانكني 

ترمجة / أمحد فاضل 
والكاتبـة  الشاعـرة   انتهـت  كلمـا 
األمريكية كلوديا رانكني التي كان آخر  
كتـاب  لها  » نحـن فقط » ،  من قراءة 
الكتب تقوم بتخزينها يف غرفة  ضيوفها 
، أو  يف  حقيبة  كبرية  موضوعة  بجوار 
باب  منزلها ليتم تسـليمها ملن ستؤول 

لهم هذه الهدية  . 
يف بيتها كان لصحيفة » نيويورك تايمز 

» اللقاء بها ومحاورتها :
س - مـا هـي الكتـب املوجـودة عـى 

منضدتك الليلة  ؟
ج - تسـتخدم منضدتـي  كمسـتودع 
للكتـب التي لم يتـم قراءتها بعد مثل : 
» امللتزمـون » لفييت ثانـه نجوين ، و 
» مالحظـات خطيـة للثـورة : الحيـاة 
الفكريـة لصوت النسـوية السـوداء » 
لدافني بروكس ، وكتاب سارة شوملان   
»  دع  السجل  يظهر  :  تاريخ  سيايس  

لتحالف اإليدز »
س - ما  آخر كتاب رائع قرأتيه ؟

ج – كتاب  الكاتب الليبي األصل هشام 
مطـر » العـودة » ، الـذي يتحـدث فيه 
عن  مغادته وطنـه ليبيا عندما كان يف 
الثامنـة من عمـره  لم يعـد منذ ثالثة 
وثالثني عاما ، عندما كان يف التاسـعة 
عـرة مـن عمـره ، يف التسـعينيات  
اختطف والـده جبلة مطر وسـجن يف 
ليبيـا ، يف أحد أسـوأ السـجون يف البالد 
، بسـبب معارضتـه لنظـام القـذايف ، 

مصريه ال يزال
 لغزا ، » العودة » ليست  مجرد  مذكرات  
، إنـه  وصف لحياة كاملة ولكنه  أيضاً  
كتاب  عن اآلبـاء واألبناء ، يتعلق األمر 
بكيفيـة التعايـش مـع  غمـوض عدم 
معرفـة  ما حدث  لوالدك  وعواقب  ذلك  
،  كيـف تشعر  وأنت  تعيش  بعيداً  عن  
األماكن  واألشـخاص  الذيـن تحبـهم  
وغري  قادر عى العـودة  ، هذا هو نوع 
الكتـاب الـذي يتطلـب أن أبطـئ كلما 

اقرتبت من نهايته . 
س - هـل هنـاك روايـات كالسـيكية 

قرأتيها ألول مرة ؟

ج – أعدت قراءة قصة مارغريت آتوود 
» حكايـة الخادمـة » ، وكأنـي أقرأها 

ألول مـرة . 
س - صفـي تجربـة القـراءة املثاليـة 

)متى وأين وماذا وكيف( .
ج - أنـا أحـارب من أجـل البقاء حيث 
أنا واسـتعادة الهدوء يف الوقت الحارض 
، السـاعة ، اللحظـة ، إنه رصاع داخيل 
ال يمكنني تحديـد موقعه إال من خالل 
الكتـب التـي ال يمكنني تركهـا ورائي 
، » الحبيـب » لتونـي موريسـون و » 
األسـنان البيضاء » لزادي سميث هما 
مثاالن عى الكتب التي جعلتني أشـعر 

أنني كنت يف مكان آخر ولـيء آخـر .
س - مـا هـو كتابـك املفضـل الذي لم 

يسمع به أحد ؟
ج –  إن  كتاب  » حياة  وأوقات  مايكل 
ك » للكاتب جي إم كويتزي ، هو كتاب  
أشـري إليه غالباً حيث يعيش مايكل ك 
، يف جنـوب إفريقيا التـي اندلعت فيها 

إعـادة  يف  ك.  مايكـل  رشع   ، الحـرب 
والدتـه املريضة إىل  منزلهـا  الريفي  ، 
يف الطريـق إىل هناك تمـوت تاركًة إياه 
وحيـداً يف عالم فوضوي مـن الجيوش 
املتجولة الوحشية ، يف السـجن  مايكل 
غري  قادر عى  تحمل  الحبس  فيخطط 
للهـرب ، مصمم عى العيـش بكرامة ،  
هذه  الرواية  التي  تؤكد  الحياة  تذهب 
إىل مركز التجربة اإلنسـانية  ،  الحاجة   
إىل  حيـاة  روحيـة  داخليـة  لبعـض  
االتصـاالت بالعالـم الـذي نعيـش فيه  

،ومن أجل نقاء الرؤية .
س - مـا هو كتابك املفضل لتخصيصه 

ومناقشته مع طالبك يف جامعة
ييل ؟

ج – يقدم كتاب » النوم  مع  القاموس  
» للكاتبة والشاعرة األمريكية هارييت  
مولـني  ، كيـف  يظـل  النـص  املبتكر 

مواكبـاً للثقافـة عـى  »
الرغم من تاريخ نره ، إنها تعمل مع 

ما تسـميه »مواد جاهزة من القمامة 
للثقافـة الجماهرييـة« كأحـد جوانب 
اسـرتاتيجيتها الرتكيبيـة ، هـذا يعني 
أن القـارئ يواجـه  بطريقـة ارتجالية 
، خطـب شـعبية ، موسـيقى الـراب ، 
التورية ، األلغاز ، الشعارات السياسية 
، اإلعالنـات ، العناويـن ، إلـخ ، العمل 
يرفـض التماهي مع شـخص واحد أو 
مكـان أو يشء ألنه ينخـرط  يف  العرق  
يف أمريكا ، هو أحد كتبها التي أدرسها 

كثرياً .
س -  ما   اليء  األكثر  إثارة  لالهتمام  

الـذي تعلمتيـه مـن كتـاب
 مؤخراً ؟

ج - حيـاة ضـارة ، تجـارب جميلـة : 
»تاريخ حميم لالضطراب االجتماعي« 
، بقلـم سـعيدية هارتمـان ، أوجـدت 
مسـارات جديـدة بالنسـبة يل للتفكري 
يف العمـل األرشـيفي  ، مـا لـم ُيقـال ، 
ومـا هو موثق ، وما الـذي يحدث دون 
توثيق يف صنع الحياة ، قدمت هارتمان 
، أحد أكثـر املفكرين املعارصين ذكاًء ، 
مصطلح »التصنيع النقدي« إىل عاملي ، 
إنها ُمنظرة وكاتبة تقوم بالفعل بتغيري 

ما هو ممكن يف أنماط تفكريي
 ، انها مثرية .

س - ما  املوضوعات  التي ترغبني يف أن 
يكتب عنها املزيد من املؤلفني ؟

ج - أتمنـى أن ينظـر الُكتـاب بعمـق 
يف كيفيـة تكويـن البيـاض يف عملهم ، 
تظل الطرق غري املحـددة التي يتم من 
خاللهـا تكـرار توجهات تفـوق العرق 
األبيـض لدينـا يف الكتـب وتذهب دون 
مناقشة مـن الناحيـة النظرية واحدة 
من أكثر الطرق غدراً الستمرار األفكار 

العنرصية يف تشكيل وعينا .
س - مـا الـذي يحركك أكثـر يف العمل 

األدبي ؟ 
ج - عندمـا أكون مغرمـاً بجمال اللغة 
، أوالً وقبـل كـل يشء ، بـدالً من مجرد 

حبكة القصة .
س : هل تفضلني الكتب التي تصل إليك 

عاطفيا أو فكريا ؟

ج - ال اعرف الفرق .
س - كيف تنظمني كتبك ؟

ج - حسـب املوضـوع : الكتـب الفنية 
موجودة يف غرفة املعيشة ألنه يف األوقات 
السابقة كان الزوار يتصفحون الصور 
التـي التقطهـا داوود بـك أو لوحـات 
تيتـوس كافـار أو قصائـد جني بريفن 
الخرسانية أثناء انتظارهم للسكوتش ، 
توجد كتب الشعر يف مكتب مدرستي لذا 
يمكنني الرجوع إىل السطور ومشاركة 
الكتب مـع الطـالب ، الكتـب النظرية 
موجـودة يف مكتبي املنـزيل ألنها تلفت 
انتباهـي الكامـل لفـرتات طويلة من 
الزمن ، الروايـات ، اعتماداً عى مقدار 
حبـي لها بمجرد قراءتهـا ، ينتهي بها 
األمر إما يف غرفة الضيوف أو يف حقيبة 

بجانب الباب ليتم تسليمها كهدايا .
س - مـا هو أفضل كتـاب تلقيتيه عى 

اإلطالق كهدية ؟
ج - دي ب. كـارل » أن تصبـح رجـاًل : 
قصـة انتقال » وكتاب الضيف لسـارة 
بليـك ، هذه الكتب لم ُتمنح يل كهدايا ، 
لكنني اعتربتها امتيازاً وهدية أن أتحدث 
مع هذيـن الكتابـني أثنـاء كتابتهما ، 
أحدهما مذكـرات واآلخر رواية ، تعترب 
هذه الكتـب رائدة يف تدقيقهـا الدقيق 
للـدور الـذي يلعبـه  العـرق  والطبقة  
يف  مجتمعنـا ويف حياتنا ، سـواء كانت 

تتناول الهوية الجنسية .
س - أنـت  تنظمني  حفل  عشاء  أدبي  
، من هم ثالثـة ُكّتاب ، أحياء أم أموات 

، تدعيهم ؟ .
ج - جيمـس بالدويـن ، بول سـيالن ، 
سـيزار فاليجـو ، لوريـن هانسـبريي 
وجريترود  شتاين  ، أعلم  أنهم  خمسة 
ضيوف ، ولكن نظـراً للحجر الصحي ، 

فقد يكون العدد أقل . 
س - ماذا تخططني للقراءة بعد ذلك ؟

ج – كتابان  أتطلـع  بشدة  لقراءتهما  
هما  مختارات  » العقود اآلجلة السوداء 
» التـي تم تحريرها بواسـطة كيمربيل 
درو وجينا وورثام ، و » الفضاء األسود 

» بقلم أنس دوبالن . 

)مشهدية السرد والضوء الراسم للصورة(
قراءة خمتصرة للسرية الذاتية )الرغيف األسود( لألديب حسن املصلوحي 

أمل رفعت
بدايـة من العنوان الرئيس وعتبته التي تأخذنا 
للولـوج إىل النـص ينقسـم إىل أواًل: ) الرغيف 
األسـود( عنـوان لـه دالالت مختلفـة وقابـل 
للتأويل مـن الناحية االجتماعية والسياسـية 
واالقتصادية، وهو عنوان واقعي حتى الثمالة 
فمن يأكل الرغيف األسود إال الفقري بل الفقري 
جًدا. ثانًيـا: )قصص الطفولة املنسـية( وهو 
عنـوان ذكي ال يدعونا أبـدا ألن نحتار يف تأويل 
التسـمية ونصنفها إىل سـرية ذاتية أو قصص 
قصـرية، أو حتى متواليـة قصصية، فالعنوان 
إًذا دعوة متحدية، وهو أيًضا فضفضة أو حفر 
عـى الذات أو اكتشاف النفس كما أشـار بطل 
السـرية الذاتية يف قصة )قيلولة( وليس معنى 
هـذا أن الرغيف األسـود ال يصلح للمسـميات 
السـابقة؛ بل هو أهل ملسـميات عـدة خاصة 

املتوالية القصصية.
_ اإلهـداء وهـو العتبـة الثانيـة وكـان ملكان 
الطفولة وهو إهداء بسـيط يذكر فيه شـجرة 
التـني أمام الدار وسقة ثمارها، إنها شـقاوة 
األطفـال ومرحهـم، بالتأكيـد االهـداء جـاء 

مناسبا للعنوان )قصص الطفولة(
تاغونجة  -

 القصـة األوىل التـي يعلوها مقدمـة لداروين، 
وهي توحـي بمعاناة البر من العدو األول أال 
وهو الفقر، والسياحة يف األرض وهو ما ذكره 
املؤلف وإن كانت تلك السياحة ال تعد من ضمن 
األعـداء، ويوضح برسد سـلس لطيف شـغف 
األطفال بالتعرف عى الطبيعة بمقدراتها حتى 
املخيفـة منها. ويف هـذه املقطوعة القصصية 
جاءت عبـارة )الطبيعة خري مـرب لألطفال( 
تقريرية لوال وجـود التقرير بمثلها ألثبت أنها 
قصة قصـرية رائعة إذا انفصلـت عن القص، 
وهـو ما صنفـه املؤلـف نفسـه بقصص من 

الطفولة، خاصة املشهدية املثرية الذي أخذني 
إليها الطفل داخل الرسد املمتع. 

_ أول يوم يف املدرسة
يف هذا الفصل أو القصة تأكدت من العنوان وأن 
الكتاب سـرية ذاتية، كمـا صنفها املؤلف وهو 
ذاته بطل السـرية حسـن املصلوحي، كان ذلك 
الطفل أول مرة يذهب إىل املدرسة ومن الجميل 
جًدا أننـي ال زلت كمتلٍق أقـرأ قصًصا ممتعه، 
وهـذا رائع فاملتلِق ال يشعـر بأنه داخل صنف 
أدبـي واحـد فاملشهدية إيحاء بـأدب الرحالت 
مع تداخالت يف رواية السرية الذاتية أما القصة 

فهي متوفرة أيًضا يف كثري من الفصول. 
_ العشق األول

يا لها مـن قضية عشق ُتحفـر يف الذاكرة، كم 
مـن املشاهد التي انتقلنا إليها كقراء، وكم من 
الحـروف تأخذنـا إىل واقع حـي ينبض بصدق 

العاطفـة املدمج مـع الطبيعـة النابضة، تلك 
الحـروف تسـافر بنـا إىل عوالـم املؤلـف بكل 
أريحيـة ومتعـة والتنقـل بني الفقرات يسـري 

بسالسة راقية.
_ أهل الدوار

يف هـذا املشهد وعنوانه )أهل الـدوار( نجد أنه 
قضيـة فقد، وهـو يحيـل القـارئ إىل ذاكرته 
األصلية؛ ليجد نفسـه قد انسـلخ قلياًل لرياجع 
ذكريات فقد خاصة به، فلمسـات القلم تمس 
الجوارح وتوقظ اإلحسـاس حتى يجد املتلقي 
نفسـه هو املؤلف صاحـب  التأثري الفعال عى 

املتلقي.
_ الُكتـاب مـن الذكريـات وهـو عنـوان أحـد 
الفصـول كذلك )صيد الطيور( وفصل )املقربة 
والفـرن وأشـياء أخـرى( ويف هـذه الفصول 
تتجى للمتلقي أنسنة األشـياء ونظرة احرتام 

للبـر وكل مـا حولهم مـن طبيعـة أو حتى 
جماد.

_ الناي الحزين والحريق
الصـورة الجماليـة يف وصـف مشهـد النريان 
تأكل الرباريك، والرباكة هي بيت من القصدير، 
وحال أصحابها هو وصف ملقطوعة موسيقية 
للنـاي صاحـب الصـوت الحزيـن، الحقيقـة 
السـارد يملك قدرة الوصف وهذه القصة أكثر 
القصص إمتاًعا مـن ناحية الوصف، وخاصة 

وصف املشاهد.
_ وأقول كقارئ أنه جميل هو َمن يأخذ القارئ 
خـارج إطـار الصنـدوق ويدفعـه يف ذكرياته 
الذاتية حتى يصري جزء منها وتصري جزء منه 
وقد نجح املصلوحي يف ذلك فالصورة جزء من 
الـرسد وهذا رائـع جًدا يدفع امللـل عن القارئ 
كما أن املؤلف عـرف طريقه وانتقل لحكيه يف 
سـطور محـددة دون إطالة فهـو يتحدث عن 
ذكريـات الطفولـة، وإن طال الـرسد يف بعض 

املواضع.  
_ املكانيـة يف العمل هي بطلة الرسد والتصوير 
هـو خارطتهـا ألن الزمـن كان تغـريه ضئيل 

فهي مرحلة الطفولة عى أية حال.
_ املشهديـة تتجى يف صيد األطفـال للعقارب 
وسقة ثمار جنة كالتني والعنب وبيض الدجاج 
الذي يملكه الجريان، الوصف أيًضا يرتبط بتلك 
املشهديـة والوصـف يف سد املصلوحي دقيق 
بدون إسهاب ويعطي هذا الوصف املعتدل تلك 
املشهدية الرائعـة التي تتيح للقـارئ الحركة 
بني الكلمات والقفز كاألطفال، إنها سنفونية 
فـرح كما ذكـر املؤلف يف فصل صيـد الطيور، 
والقفز بـني القبور يف نفس القصـة، وحينما 
نتحدث عـن الوصف ال نقصـد أن نفصله عن 
املشهديـة فهو أسـاس التصويـر الفني الذي 
يضـع لنـا هـذه املشهديـة السـينمائية التي 

تنمو يف خيال كل قـارئ ويف وصف املصلوحي 
يعطي القارئ تخيل األلوان حسب ما يشتهي 
وهي ميـزة يف سده، فهو ال يدقـق يف األلوان 
ويربطها بالوصـف، لك أن تتخيل ألوان املنازل 
الصفيـح ولك أن تتخيـل العتبات واألسـقف، 
ولـون األماكـن بعـد هطـول املطر ولـك أيها 
القـارئ أن تتخيـل درجـات البنـي يف الطـني 
الذي يلطخ مالبس األطفال بعد اسـتحمامهم 
بـه، وكذلـك ألـوان العقـارب والطيـور التـي 
يسـتحوذون عليها بصيدها، وألـوان الفخاخ 
وتنـورة املُدرسـة القصـرية التـي ترف عى 
فصل املصلوحي الصغري؛ إنهـا ألوان الطبيعة 
صديقـي القـارئ؛ فتمتع بنسـج خيالك حول 
تلك األلـوان كلها، فيما عـدا القليل )كالديدان 
الربتقاليـة( ومع ذلـك أعطانا املؤلف فسـحة 
لتخيل باقي ألوان الديـدان، كما أن املصلوحي 
الصغـري حينما لم يجد يف قصته لصيد الطيور 
غري دودة سـوداء رصح بأنه ال يهتم باأللوان، 
لكـن املصلوحـي الكبـري يهتم جـًدا؛ فتجاهل 
اللون يخدم املشهدية وينكـر الوصفية ليتيح 
لـك عزيـز القـارئ خيـااًل أرحب، وهكـذا ظل 
يلعب نفـس اللعبة مع طائره صاحب اللونني 
األخرض واألصفر لكنـه لم يرصح بلون الذيل، 
والعنق إن كانت مزيج من اللونني، ولم يرصح 
بلون شجرة السدر التي كان يقف فوقها فهل 

كلنا نعلم لون شجرة السدر؟
الزمانـي مـن  بالواقـع  السياسـات  _ دمـج 
العالمات املهمة يف النصوص، فذكر املورسكي 
مثاًل له دالالته السياسـية املعروفة وهو واقع 
زمنـي، ويلعـب الزمـن دور آخر فهـو حديث 
الطفولة بلسـان الكبار، وهـو الفارق الزمني 
بني الطفل والشـاب أو الشيخ أو حتى الكهل؛ 
فالزمـن يلعـب دوره فهـو يجلـب املايض ملن 
عاشـه يف زمنـه الحـايل، كذلـك ذكـر املواطن 

الذي يمـي جنب الحيـط أو بداخله إن أمكن 
هي مـن العبارات األبدية والتي تنم عن الواقع 
السـيايس، أو الخرس املعـارض بمعنى أصح 
كما جاء هذا الرأي ضمنًيا ضمن نص القطات 
البطاطس أو املُوَقف وكلمة املُوَقف كما جاءت 
بهـذا التشكيل وتعني كما جـاء الوصف بأنها 
بحر يجمع كل أنواع األسماك والحيتان، القوي 
فيه يأكـل الضعيف، وهو معنـى ضمني فهو 
باملعنى اللفظي كموقـف العربات التي تحمل 
البضائـع وتجمـع الحمالـني ألنـزال بضائـع 
البائعـني واملشرتيـن مـن العربـات، وتوصيل 
طلباتهـم فهـو مكان لبيع األجسـاد كما جاء 
أيضا بالوصف فقـوة البدن هي املقياس وهي 
األسـاس إنهم الحمالـون واألجراء البسـطاء 
نسـاء ورجـال، ذكـور وإنـاث وأطفـال وكل 
ذوي الحاجـة للقمـة العيـش، هـذه القصـة 
يمكـن أن تتحـول إىل نوفيال مسـتقلة أو عمل 
روائي متكامل فهي موقع إنسـاني يحمل كل 
املعانـي الواقعية األليمـة والصارخة يف أوجه 
اإلبـداع لتثبت ذاتها كعمل متناسـق به العديد 
من الشخصيـات، واألحداث، والوقائع الزمنية 

والحسية.
        يف النهايـة ُتعد مجموعة قصص الطفولة 
امللهمة أو السـرية الذاتية لوحة فنية متكاملة 
لغتها سـهلة لكنها رصينة بها معاٍن عميقة، 
ترجمـات  وبهـا  والكبـار،  للفتيـة  وتصلـح 
نفسـية وعربات إنسانية تأخذ القارئ إىل عالم 
طفويل برئ بكل جماليـات الطفولة وضعفها 
وتسـاؤالتها وحريتها واندها شاتها من املوت 
ومن مواقف الحياة والرغبة يف املعرفة والتمرد 
عى الجهل الطفويل الذي يدركه الكرب بالذاكرة 
التـي تمتد باإلنسـانية وتهدي إلينـا ألوانا من 

الطفولة نعيش عى ذكراها باقي الحياة.
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ـا ، وهي تقوم عى فكرتني أساسـيتني، األوىل  25 نصًّ
: الكشف عن حوار الـذات ومعرفة العالم بال زخارف 
وبـال منمقـات، والفكـرة الثانيـة : تتمحـور حـول 

االحتفاء بهوية املدينة .
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الخرض الحسيناوي

ناصر ناصر رمضان
*  قهوة 

وقف الساسة يتحدث كل منهم عن 
إنجازاته

يخطب كل منهم يف أتباعه.
ضحكـت الشعـوب واسـتلقت عى 

ظهرها 
خوفا وفرحا.

بينما السماء تمطر تغرق الشعوب 
والساسة يف قصورهم 

بينما أنا جالس يف مكتبتي 
أدافع عن آخر رشفة قهوة

*  انتظار
عـى صوت الرعـد وزخـات املطر ، 

وتسول الباعة الجائلني
  اسـتيقظ من نومه  وسط جموع 
الحاملـني مثله بوصول القطار الذي 

تأخر لساعات
عن موعده ،وهم يفرتشون االرض 

ويلتحفون السماء.
قداحتـه  ليخـرج  نفسـه  فحـص 

ويشعل سيجارة .
فاذا برجال الرطة يقبضون عليه 

بتهمة التدخني يف محطات القطار

اصداراتقصتان قصريتان جدا



مشن الشروري االعتنشاء ببشرة 
العنشق مثشل بشرة الوجشه، ألنها 
الضشاّرة  للعوامشل  تتعشرض 
التشي تشؤدي إىل ظهشور عالمشات 
الشيخوخة عليها. ويف هذه الحالة 
من املهم أن تطبَّق عليها كريمات 
الرتطيشب مشع التدليشك بحشركات 
لطيفشة مشن األسشفل إىل األعشى. 
كذلك يجب الحرص عى تقشريها 
بششكل منتظشم، وُينصشح يف هذه 

الحالشة باسشتخدام مزيج يحتوي 
عى بذور الكتان واللبن الزبادي.

ومن املهم االنتبشاه إىل عدم التزّين 
بقالدات ثقيلة الوزن وعدم ارتداء 
الكنشزات ذات الياقشات الضيقشة، 
فهشذا يمكن أن يؤذي برة العنق. 
عنشراً   C الفيتامشن  ويعتشر 
أساسشياً من عنارص الحفاظ عى 
برة العنق، ألنه يؤدي دوراً مهماً 
يف عملية إنتشاج الكوالجن. ولهذا 

يجب تناول األطعمة التي تحتوي 
عليه مثل الحمضيات والطماطم.

ومن املفيد جشداً أن ُتضاف إىل هذا 
النظشام أحمشاض األوميغشا 3 و6 
مشن خشالل تنشاول زيشت الزيتون 
والفواكشه  الدهنيشة  واألسشماك 
النيئشة  ات  واملكش�ّ املجّففشة 
يف  تسشاعد  فهشي  واألفشوكادو، 
الحفاظ عى رطوبشة برة العنق 

وشبابها. 

مقادير الوصفة
دجاج 2كيلو 

ملح 1ملعقة كبرية 
قرفة 2عود 

لومي صحيح 2حبة 
غار 2ورق 
هيل 10فص 

كبش قرنفل 10حبة 
ملعقة صغرية   1/4

زعفران
1حبة كبرية بصل مقطع أرباع

لتحمري الدجاج:
زعفران 1/4 ملعقة صغرية 

1ملعقة كبرية ماء الورد
لسشلق األرز:

4ملعقة كبرية سمن أو زيت
3كوب أرز بسشمتي أو مزة

فلفل أخر 4قرن 
2حبة كبرية بصل مفروم خشن

زبيب 1/2 كوب 
طريقة التحضري

1. يف قشدر عميق ضعي الدجاج، 
امللشح، القرفشة، اللومشي، الغار، 
الزعفشران  القرنفشل،  الهيشل، 
والبصشل، أغمري الدجشاج باملاء 
وضعشي عى نشار متوسشطة إىل 
أن تتكشون الرغشوة، باسشتعمال 
ملعقشة ذات ثقشوب تخليص من 
الرغوة. دعي الدجشاج عى النار 

إىل أن ينضج تماما.
2. أخرجشي الدجشاج مشن املرق، 
مشن  وتخلشيص  املشرق  صّفشي 

البهارات الصحيحة.
سشّخني  الدجشاج:  لتحمشري   .3
الفشرن إىل درجة حشرارة 200ْم. 

أحري صينية فرن مناسبة.
4. يف طبق صغري ضعي الزعفران 
وماء الورد، قلبي لتختلط املواد.

5. وزعشي نصشف كميشة خليط 
الزعفران عى الدجاج مع الدعك 
عليشه ليتغطشى تمامشا. ضعشي 
الصينيشة، أضيفشي  الدجشاج يف 

كوب من املرق يف الصينية.
6. ضعشي الدجشاج يف الفرن ملدة 
20 دقيقشة إىل أن يصبشح ذهبي 

اللون.
7. لطهشي األرز: يف قشدر عميشق 
ضعشي مقشدار 4 كشوب ونصف 
مشن املشرق وأضيفشي 2 ملعقشة 
كبرية من السشمن، سشّخني عى 
نارقويشة إىل أن يغيل ثم أضيفي 
األرز والفلفل، دعي األرز يغيل إىل 

أن تتكون عى سطحه ثقوب.
8. يف مقشالة متوسشطة ضعشي 
عشى  وسشخني  السشمن  بقيشة 
نار متوسشطة، أضيفشي البصل 
أضيفشي  قليشال،  ليلشن  وقلبشي 
تنتفشخ  أن  إىل  وقلبشي  الزبيشب 
حبشات الزبيب.وزعشي الخليشط 

عى سشطح األرز.
9. وزعشي بقية خليط الزعفران 

وماء الورد عى األرز.
10. أخرجشي الدجاج من الفرن 

وضعيه عى سطح األرز.
11. أحري قطعة صغرية من 
ورق األملنيوم وضعيها يف وسشط 
الدجاج. ضعي بضع قطرات من 

زيت الذرة.
12. عى نشار قوية ضعي قطعة 
من الفحشم إىل أن تصبح حمراء 

اللشون وتصبشح جمشرا.
13. ضعشي قطعشة الفحشم عى 
قطعشة األملنيوم ثشم غطي القدر 
ب�عة ليتجمع الدخان يف القدر 

ويترب املندي بطعم الفحم.
14. أتركشي األرز عى نار هادئة 
جدا ملدة 40 دقيقة إىل أن ينضج 

تماما.
15. تخليص مشن الفحم، ارفعي 
قطع الدجشاج وضعيهشا جانبا. 
اسشكبي األرز يف طبشق تقديشم، 
وزعشي الدجشاج وقدمشي املندي 

مبارشة.

يمكشن أن يشؤدي عدم االحشرتام يف الشزواج إىل كال 
االتجاهشن، يمكشن للمشرأة أن تتفاعشل مشع عدم 
احشرتام زوجها بعدة طشرق، هناك بعشض الطرق 
التي يمكن أن تتفاعل بها النساء مع عدم االحرتام 
يف زيجاتهشن من أجشل التعامل معها بششكل جيد 
وتوجيه زواجهن يف اتجاه االستقرار والعطف مرة 

أخرى.
يف التايل التعامل مع الزوج الذي ييسء لزوجته:

1. سماع كالم الزوج بحرص
إذا كنِت تعرفشن بطبيعتك أنك ذكية، بغض النظر 
عمشا يخرك به زوجشك؛ فسشتتمكنن من تصفية 
عدم احرتامشه والرد بطريقة أكثشر إنتاجية بكثري 
من مجرد اسشتيعاب كلماته والتعرض لألذى، هذا 
ال يعني أن كونك مؤمنة بنفسك يجعلك غري قابلة 
للك�، إن عشدم االحرتام من ِقبل ششخص قريب 
جشداً منك، سشيكون دائمشاً مؤملاً للغايشة، لكنها ال 

تحتاج إىل اإلرضار برؤيتك لنفسك.
هذا أيضشاً ال يعني أنِك مثالية، اسشمعي ما يقوله 
زوجشك، إذا كان يحشاول فقط مسشاعدتك عى أن 
تكوني ششخصاً أفضل، حاويل قبول انتقاداته بكل 
تواضشع، ولكشن إذا كانت معايشريه وتوقعاته منك 
غشري قابلشة للتحقيق؛ فقشد تضطريشن إىل االيمان 

بنفسك وقدراتك.
2. كوني هادئة

هشذا هو العامشل األكثر أهمية الشذي يحدد نتيجة 
الششجار، بمجرد أن تستسلمي وترتكي مشاعرك 
تخرج، قشد تكون النتائج أسشوأ بكثري، يف كل مرة 
اسشتخدمِت فيها كلمات رداً عى ذلشك، كان يزداد 

غضبشاً وال يمكشن السشيطرة عليشه، مشن الصعب 
حقشاً أن تجمعشي نفسشك وتحتفظشي بشكل مشا 
تريديشن قوله يف الوقت الحايل، لكشن تذكري أنه يف 
املواقشف الششديدة، غالباً مشا يقول الناس أششياء 
غشري رضوريشة ال يقصدونها عى اإلطشالق، يدعي 
خراء علم النفس أنه يجب عليِك التحدث بطريقة 
هادئشة، سشيتعن عى زوجشك أن يهشدأ أيضاً، عى 

األقل لسماع ما تقولينه.

3. بادري باحرتام زوجك
أحد أكر األشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة 
يف إعشادة بيئشة االحشرتام إىل منزلشك، هشو إظهشار 
االحشرتام أوالً، غالبشًا مشا نعتقد أنه مشن أجل منح 
االحشرتام، يجب كسشبه، لكن هذا غالبشاً ما يكون 
سشبباً لالنهيار بشن الزوج والزوجشة، لحظة عدم 

االحرتام.
بينمشا ال يمكننشا بالشرورة التحكشم يف الكلمات 

التي تأتي من فم زوجنا، يمكننا التحكم يف كيفية 
تفاعلنشا معها، وهناك يف الواقشع الكثري من القوة 

يف ذلك.
يجب منح االحرتام لألزواج من دون قيد أو رشط، 

تماماً كما يجب إعطاء الحب دون قيد أو رشط.
4. ذكري زوجك أنك تتوقعن املزيد

مشن املهم أيضاً أن ُتظِهري لزوجك أن لديك معايرَي 
وتوقعاٍت خاصة بك، ال بأس تماماً أن تقويل شيئاً 
مثل: »أنا لست موافقًة عى الطريقة التي تتحدث 
بها معي«، بعد ذلك، يمكنك أيضاً أن تقويل: »أتوقع 
منشك األفضل«، أعتقد أنه مشن املهم حقاً أن نجعل 
أزواجنشا يعرفون أننا نعتقد أنشه يمكنهم التعامل 
بلطشف؛ فمشن املمكشن أن يكون هناك مشا يدور يف 
ذهنه يتسشبب يف انتشار نوع من الغضب واملرارة، 
قشد ال يكشون زوجك قشادراً عى التحكشم يف جميع 
ظروفه، لكشن لديه خياراً يف كيفيشة تفاعله معها 

ومعالجتها.
5. الحصول عى مساعدة

يف بعض األوقات، لن يكون هناك يشء يمكنك فعله 
أو قوله لتغيري سلوك زوجك، ولكن قد يكون هناك 
يشء يمكن أن يفعله شخص آخر قد يساعدك، ربما 
نيس زوجك كيف يعاملك بششكل طبيعي ومحرتم، 
ويف هشذه الحالة، سشيحتاج إىل ششخص آخر غريك 
لتذكريه كيشف يكون لطيفاً مرة أخشرى، قد تكون 
االستششارة خياراً، لكن يف بعض األحيان يكون كل 
مشا يحتاجه زوجشك هو صديق جيشد للتحدث معه 
بصدق، حشاويل أن تجعيل صديقشًا موثوقاً يريد أن 

يراكما مستقرين يف الزواج يتحّدث مع زوجك.

10واحة
كيفية التعامل مع الزوج الذي يهني زوجته؟

حنو مستقبل افضل...هلا
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 عالقة املرأة بأهشل زوجها وخاصة 
الحماة هشي عالقة حّساسشة نظراً 
لتضشارب العاطفشة الزوجيشة مشع 
عاطفشة األمومشة التشي تربشط بن 
الزوج ووالدتشه، ولكن باتباع قواعد 
باسشتطاعتك  التاليشة  اإليتيكيشت 
تحديشد العالقشة وحتشى تطويرهشا 

ملصلحة زواجك وراحة بالك:
١ ال تتخشيل عشن أخالقياتشك: مهما 
النقشاش،  أو احتشّد  اآلراء  اختلفشت 
حافظشي عشى رزانتشك وال تتعشدّي 
يف  سشواء  العامشة  اللياقشة  حشدود 
حديثشك أو يف لغة جسشمك. تذكري 
أن احرتامشك لآلخرين هشو انعكاس 
الحرتامشك لذاتك، فال تسشتثني أهل 

زوجك من هذه القاعدة.
٢ تقّبيل االنتقشادات بروح رياضية: 
إذا واجهشِت بعشض التعليقشات عى 
بيتك أو عى أسلوبك يف الرتبية مثالً، 
فمن األفضشل أن ال تبدئي بالجدال، 
عى العكس؛ ابتسشمي واششكريهم 
عشى النصيحشة فربما كانشت هناك 
وجهة نظر قد تجدينها مفيدة، وإن 
لم يكن فحافظي عى هدوئك وحاويل 
تغيشري املوضشوع تجبنشاً للخالف أو 
كوني ذكية وعّري عن شكرك وأنك 
ستأخذين بنصائحهم وبذلك تنهن 

املوضوع بدون حزازيات.

٣ ششاركي حماتك أو أخوات زوجك 
طريشق  عشن  اليوميشة  حياتشك  يف 
املكاملات الهاتفية لالطمئنان عليهن 
أو زيارتهشن بدون زوجشك لتظهري 
اهتمامشك بهشن مبشارشة. اطلبشي 
نصائح يف الطبخ، يف مقابلة عمل أو 

حتى يف العزائم.
٤ سشّجيل املناسشبات املهمشة مثشل 
عيشد ميشالد حماتك أو يشوم زواجها 
وأن  تهنئيهشا  أن  عشى  واحشريص 
تشاركيها فرحتها بإرسال بطاقات 
تهنئشة أو هدايشا رمزية تعبشرياً عن 

اهتمامك.

٥ ال تنتقشدي زوجشك أمشام أهلشه، 
فمهما كنت غالية عى قلوبهم يظل 

هو ابنهم وآرس قلوبهم!
٦ ال تنتقشدي أهل زوجك أمامه أبداً: 
ليشس فقط ألنشه تّرف غشري الئق 
ولكشن ملا يرتتشب عليه من تششويه 

لثقته بك وإهانة لكرامته.
٧ ال تقارنشي أهلشك بأهشل زوجشك 
أسشلوباً  أرسة  لشكل  أن  واحرتمشي 

خاصاً يف التعامل مع أفرادها.
٨ شّجعي زوجك عى املحافظة عى 
ترابطشه مع أهلشه وكونشي صبورة 
مهمشا صعبت عالقتك مع أحد أفراد 

الراقي واملتحر  عائلته فاألسلوب 
كفيشل بحشّل جميع الخالفشات عى 

املدى البعيد.
تذكشري أن ملظهشرك دوراً هامشاً يف 
جميشع عالقاتشك، حافظشي عى أن 
تبشدي دائمشاً بإيجابيشة وال تنشيس 
ابتسشامك عنشد لقائك بأهشل الزوج 
فراحتشك النفسشية سشتنعكس عى 
الجميع وستساعدينهم عى التقرب 
إليشك وكش� الحواجشز مهمشا كان 
النهاية سشتحافظن  حجمهشا، ويف 
عشى عالقتك الزوجيشة وتزيدين من 

رصيدك العاطفي يف قلب زوجك.

من الروري تنظيف الغسالة األوتوماتيكية 
من حن آلخر، بسبب تراكم بقايا املنظفات 
يف داخلهشا، ومنعشاً مشن تكاثشر البكترييشا 
والتعفن يف حوضها، أو إصدار روائح كريهة 

من األخري قد تعلق عى املالبس.
- تأكشدي من أن الغسشالة خاليشة من املاء، 

عند استهالل عملية التنظيف.
- نظفي مصفاة الغسشالة بشكل متواصل، 
منعاً مشن تراكم القطع الصغرية يف داخلها، 

كأزرار املالبس مثالً.
- اسشتخدمي فرششاة أسشنان قديمة إلزالة 
الرتسبات العالقة يف درج الغسالة من جراء 

املنظفات.
- ضعشي كوبن مشن الخل األبيشض يف درج 
الغسالة وششغليها دورة كاملة، عى حرارة 

30 درجة مئوية.
- وأخشرياً، امسشحي الجشزء الخارجشي من 
الغسالة بواسطة قطعة من القماش مبلّلة 

بأحد أنواع املنظفات.

هناك بعشض األخطاء نقششع فيها 
اثناء تربية اطفالنا وهي :

-1 إن تأخر النوم بالنسشبة للطفل 
عصبيشة  توتشرات  عنشده  يحشدث 
للمدرسة  وخاصة عندما يستيقظ 
ولشم يأخذ كفايته من النوم مما قد 
يؤدي إىل عشدم الرتكيز يف الفصل أو 

النوم فيه .
-2 إن بعشض األرس تحشدد مواعيد 
ثابتة ال تتغري مهما تكن األسشباب 
، فالطفشل حشدد له موعشد الثامنة 
ليشال ، ولذلك يجب عليه أن يلتزم به 
مهما تكن الظروف ، وهذا خطأ ألن 
الطفل لو كان يسشتمتع باللعب ثم 
أجر عى النوم فشإن ذلك اضطهاد 
له وعدم احرتام لشخصيته وكذلك 
فإن الطفل ينام متوترا مما ينعكس 
ذلك عشى نومه من األحالم املزعجة 

وعدم االرتياح يف النوم .
-3 بعض اآلباء يوقظ ابنه من النوم 
لكشي يلعب معه أو ألنه اششرتى له 
لعبشة ، وخاصة عندمشا يكون األب 
مششغوال طول اليوم وليشس عنده 

إال هذه الفرصة فإن هذا خطأ ألنك 
قطعت عى ابنك النوم الهادئ ومن 
الصعب أن ينام مرة أخرى بارتياح 

.
-4 بعشض اآلبشاء ينتهشج أسشلوب 
التخويشف وبشث الرعشب يف نفشس 
الطفل لكي ينشام ، وهذا أكر خطأ 

يقع فيه اآلباء .
-5 بعشض األمهات قشد تقص عى 

ابنهشا حكايشات قد تكشون مخيفة 
وبالتشايل تنعكشس آثارها السشلبية 
عى الطفل يف نومه عى شكل أحالم 
مزعجشة مما يؤثشر عى اسشتقرار 

الطفل يف النوم .
-6 بعشض األرس قشد ُترّغشب ابنهشا 
برب السوائل من عصري أو ماء أو 
غريهما وخاصة قبل النوم مبارشة 
، وذلشك يشؤدي إىل التبشول الالإرادي 

الذي تشتكي منه معظم األرس .
-7 غلشق الغرفشة عى الطفشل عند 
الذهشاب للنشوم والظشالم الدامشس 
يشزرع الخوف يف نفشس الطفل من 
الظالم كما يسشبب عدم االستقرار 

واالضطراب يف النوم
-8 عدم تعويد الطفشل منذ الصغر 
النشوم بمفشرده ، حيشث إن بعشض 
األرس تسشمح للطفشل أن ينشام مع 
الوالدين أو األم حتى سن السادسة 
وهشذا خطأ كبري ألنه يف هذه الحالة 

ينشأ اتكاليا غري مستقر .
لذلشك ننصح بأن نعود الطفل النوم 
منشذ الصغشر أي مشن السشنة األوىل 
بالنوم لوحده حتى يتعود عى ذلك.

واخريا : نجد أن كثرياً من املشكالت 
التشي يعانيهشا األطفشال سشواء يف 
التبشول الشالإرادي أو الخشوف مشن 
الظشالم أو الشراخ أثنشاء النوم أو 
النوم يف املدرسة أو عدم االستيعاب 
أو عدم الذهاب إىل املدرسشة .. كلها 
بسشبب االضطراب يف النشوم وعدم 

االستقرار.

مشع انخفشاض درجشات الحرارة يقوم الجسشم 
بتدفئشة األعضاء الحيوية الالزمشة للحياة واملخ 

أوالً، ثم تأتي األيدي واألقدام يف مرتبة تالية. 
أن برودة األقدام قد ترجع إىل سوء رسيان الدم، 
و يمكن مكافحتها من خالل اتباع سبل بسيطة 
منها ممارسة األنشطة الحركية بانتظام، مثل 
امليش ال�يع ملدة قصرية يومياً، وذلك لتنششيط 

الدورة الدموية يف الجسم.
كذلك تحريك األصابع سواء يف العمل أو يف املنزل 
عشى األريكة، ومشن السشهل ممارسشة تمارين 
القدم البسيطة بتحريك األقدام وأصابع القدم، 
مما يسشاعد عى تنششيط الدورة الدموية ومنع 

التورم أيضا.
كما ينبغي تجنب وضع سشاق عى األخرى قدر 
املسشتطاع, إذ إن هذا الوضع يحول دون وصول 

الدم لألطراف.
حمام دافئ

ويعمشل تدليك األقشدام باسشتعمال كريم للقدم 
أو بزيشت الخروع عى تنششيط الدورة الدموية، 
ومما يبعث الدفء يف القدمن أيضا حماٌم دافئ 

للقدم.
فحمشام القشدم الدافشئ يسشاعد عشى تنششيط 
الدورة الدموية واالسرتخاء، ويعمل عى تحفيز 
رسيشان الدم من خالل إضافة بضع قطرات من 

الروزماري أو زيت الكافور إليه.
وحمام التعريق )السشاونا( يسشاعد عى تدفئة 
الجسم وتنشيط الدورة الدموية يف جميع أنحاء 

الجسم، بما يف ذلك القدمان.
اما تناول الشاي الدافئ أو الحساء ليست فكرة 
جديدة للقضاء عى اإلحسشاس بالرودة، ولكن 
ينبغي إدراج األطعمة الحارة يف النظام الغذائي، 
مثل الفلفل والكاري الحار والقرفة والزنجبيل. 
وباإلضافشة إىل ذلشك، ينبغي تجنشب اإلكثار من 

القهوة والتدخن.
وينبغشي أن تكون أحذية الششتاء مبطنة وذات 
نعل سشميك أيضشاً، وذلشك لحماية األقشدام من 
الرودة والبلل من أسشفل. كمشا ينبغي أال تكون 

ضيقة، تجنباً الضطرابات الدورة الدموية.
وباإلضافشة إىل ذلك، تعمل الوسشادة الهوائية بن 
القدم والحشذاء كطبقة عازلشة إضافية. ويفضل 
ارتشداء نعشال مصنوعة من جلد الغنشم يف رحالت 
الشتاء الطويلة، والتي بدورها تبعث عى الدفء.

االتكيت.. فن ..ذوق ..اناقة

تدبري منزلي

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

طبيبك يف بيتك

النصائح الذهبية إلتيكيت التعامل مع أهل الزوج

كيف تنظفني غسالة املالبس؟
النوم الصحي للطـفل

سبل ملكافحة برودة األقدام يف الشتاء

املطبخ ..

املندي
 بالزعفران

لطلة ابهى....

كيف حتافظني على مجال وشباب عنقك؟
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 اكتش�ف م�زارع ذات ي�وم أنه 
فقد س�اعته اليدوي�ة يف مخزن 
الحب�وب . كان�ت تل�ك الس�اعة 
غ�ر عادي�ة، إذ انه�ا ذات قيمة 
عاطفي�ة خاص�ة بالنس�بة له، 
بعد تفتيش�ه وتنبيش�ه يف التبن 
ملدة طويل�ة ولم يعثر عىل يشء، 
توجه طالباً مس�اعدة مجموعة 
من الفتي�ة الذين كان�وا يلهون 
ويمرحون بالقرب من املخزن .. 
ووعد بمكافأة كبرة  ملن سيعثر 

عليها.
أرسع الفتي�ة وأخ�ذوا بالبح�ث 
الحثيث عن الس�اعة يف كل ركن 
وزاوي�ة ولك�ن ... دون جدوى! 
و عندما كان املزارع عىل وش�ك 
اإلستسالم واليأس من إيجادها، 
تق�دم فت�ى صغ�ر من�ه طالباً 

منحه مهل�ًة أخرى للبحث ألقى 
املزارع نظرة عىل الفتى وقال يف 

نفسه: لم ال؟ يظهر أنه جاد .
الفت�ى  امل�زارع  بع�ث  وهك�ذا 

ملخزن�ه، وبعد وق�ت قصر عاد 
ف�رح  بي�ده.  والس�اعة  الفت�ى 
امل�زارع وب�دت علي�ه عالم�ات 
الدهش�ة فس�أل الفت�ى: كي�ف 

نجح�ت يف ه�ذه املهم�ة يف حني 
رّد  ؟!  اآلخ�رون  أقران�ك  فش�ل 
الفت�ى قائ�اًل: ل�م أعمل ش�يئاً 
س�وى الجل�وس ع�ىل املصطبة 
وإره�اف الس�مع. يف مث�ل ذلك 
الج�و م�ن اله�دوء والس�كينة 
تناه�ت إىل مس�امعي تكت�كات 
الس�اعة .. فقمت وبحثت عنها 

يف ذلك االتجاه فوجدتها !
العربة من القصة:

يف كثر م�ن األحي�ان نحتاج إىل 
واإلنص�ات  والس�كينة  اله�دوء 
بمهارة لنس�تطيع سماع صوت 
م�ن نح�ب، واحت�واء َبعضن�ا، 
والقض�اء عىل خالفاتن�ا وتعدد 
آرائن�ا بقليل من ه�ذه املهارات 
التي منحه�ا لنا الخال�ق يف هذا 

الكون. 

أب�و أحمد ب�ن محمد ب�ن عثم�ان األزدي املعروف 
باب�ن البناء املراكيش )654 ه� - 721 ه� / 1256 
- 1321م(، عال�م مغرب�ي ب�رز بصف�ة خاصة يف 
الرياضي�ات والفلك والط�ب، وكان متفننا يف علوم 
جم�ة، كالتنجي�م، والعل�وم الخفية. ق�ى أغلب 
ف�رات حيات�ه بمراك�ش، وه�و مع�ارص للدول�ة 
املرينية. أس�س ابن البنا املراكيش مدرس�ة علمية 
مهمة يف املغرب، أكّبت عىل مدى قرون عىل تدريس 
مؤلفات�ه ورشحه�ا وتداولها يف مختل�ف جامعات 
العال�م. وأطلق اس�مه مؤخرًا عىل فوه�ة بركانية 

عىل سطح القمر.
ولد يف مدينة مراكش وعرف بابن البناء نسبة لجده 

الذي احرف مهنة البناء.
ق�ى أغل�ب ف�رات حيات�ه يف مس�قط رأس�ه يف 
مراك�ش، ول�ذا نس�ب إليه�ا، وبه�ا درس النح�و 
والحدي�ث والفقه، ثم ذه�ب إىل فاس ودرس الطب 
والفل�ك والرياضي�ات. وكان م�ن أس�اتذته اب�ن 
مخلوف السجلمايس الفلكي، وابن حجلة الريايض. 
وقد حظي ابن البناء بتقدي�ر ملوك الدولة املرينية 
يف املغرب الذين اس�تقدموه إىل فاس مراراً. وتويف يف 

مدينة مراكش عام 721ه�/1321م.
تلق�ي عل�وم العرص م�ن لغ�ة ورشيع�ة وفقه يف 
مدينت�ي مراك�ش وف�اس ع�ي ي�د مجموعة من 
علماء الع�رص من أمثال ابي اس�حاق الصنهاجي 
وأب�ي بكر الفلويس وأبي مويس الرشناتي. يف الفلك 
اب�ن مخلوف الس�جلمايس الفلك�ي. يف فاس تلقي 
عل�وم الرياضيات عي يد معلمه ابن حجلة,و ظهر 
نبوغه منذ س�ن مبكر، فك�رس حياته لتعلم علوم 

الرياضيات من حساب وجرب وهندسة.
اكس�به اش�تغاله بالرياضي�ات ش�هرة عظيم�ة 
ب�ني معارصيه، فن�ال الحظوة يف ب�الط دولة بني 

مرين يف ف�اس فكانوا يس�تدعونه إللق�اء دروس 
الحساب والهندس�ة والجرب. كما اشتهر باالعتماد 
ع�ىل األرقام الهندي�ة املعروف�ة بالغبارية واألرقام 
األندلسية املعروفة بالعربية، كما اشتهر بالجوانب 

التطبيقية يف علم الحساب واملوسيقي.
م�ن إس�هامات ابن البن�اء يف الحس�اب أنه أوضح 
النظري�ات الصعب�ة والقواع�د املس�تعصية، وقام 
ببحوث مس�تفيضة عن الكس�ور، ووض�ع قواعد 
وقاع�دة  ومكعباته�ا،  األع�داد  مربع�ات  لجم�ع 
الخطأي�ن لحل مع�ادالت الدرج�ة األوىل، واألعمال 
الحس�ابية، وأدخ�ل بع�ض التعديل ع�ىل الطريقة 
املعروفة “بطريقة الخطأ الواحد” ووضع ذلك عىل 

شكل قانون.
ج�اء يف دائرة املعارف اإلس�المية أن اب�ن البناء قد 
تفوق عىل من س�بقه من علماء اإلسالم يف الرشق 

يف علوم الرياضيات وخاصة يف حساب الكسور.

أريد أالنصيح�ة ألنني ضائعة 
م�ن ث�الث س�نوات تطلق�ت 
وإىل اآلن ال أس�تطيع أن آخ�ذ 
بحي�اة جدي�دة، مازلت  قراراً 
أحب زوجي الس�ابق رغم كل 

الظروف التي مرت!؟
النصائح والحلول:

1 لست وحدك من تعيش هذه 
الحالة.

2 تش�ر دراس�ات كث�رة إىل 
ه�ذه الحال�ة الت�ي يفرسه�ا 
والعالق�ات  النف�س  علم�اء 
الزوجية بأنها رد فعل طبيعي 
للدفاع عن النف�س؛ هرباً من 
الل�وم وتخي�ل حال�ة حب من 
بعيد لرج�ل كان ذات يوم من 
أقرب الناس إىل القلب والعقل 

والجسد.
3 ه�ي حال�ة ش�به طبيعي�ة 
لكنها تراجع مع الزمن إذا ما 
عشت حياتك بش�كل طبيعي 
ول�م تجعي التفك�ر بطليقك 
وسواس�اً أو وهماً بحب كبر 

ال يزول!
الوس�واس  أن  تأك�دي   4
يهيمن ع�ىل أصحاب النفوس 
يلغ�ون  الذي�ن  الضعيف�ة، 
عقله�م وإيمانهم فيخرسون 
مس�اعدة نفس�هم ومساعدة 
اآلخرين، وقبلها مساعدة الله 

لهم لتخطي املحنة!
5 ال تكون�ي من ه�ؤالء الذين 
يغلقون النواف�ذ واألبواب، ثم 
يتس�اءلون ملاذا هذه العتمة؟ 
وكي�ف نتخلص من الش�عور 

باالختناق؟!!
6 نصيحت�ي أن تق�رأي ع�ن 
تجارب طالق وبدايات جديدة، 
سواء من مذكرات شخصيات 
معروف�ة، أو كت�ب إرش�ادية 
مرجمة، وه�ي موجودة بكل 

اللغات وبمختلف املستويات.
7 كم�ا أن نصيحت�ي العملية 
يومي�اً  برنامج�اً  تضع�ي  أن 
حاف�اًل بنش�اطات مختلف�ة، 
ومش�اهدة  الرياضي�ة  مث�ل 

أفالم، وقراءة وطبخ، واهتمام 
بنفس�ك كإنس�انة مس�تقلة 
تتعرف إىل نفسها خارج قياس 

الرجل والزواج واالرتباط.
ال�زواج  أن  فك�ري  أخ�راً.   8
ج�زء م�ن حياتن�ا، وليس كل 
حياتنا، وأننا مكلفون من الله 
ع�ز وجل أن نك�ون صالحني، 
ونقدم�ه،  للخ�ر  نس�عى 
فه�ذا ه�و الطريق ال�ذي ينر 
دربك ويكش�ف ل�ك املقاييس 
الصحيحة لتكتش�في حقيقة 
وج�ودك وواجباتك وعالقاتك، 
وتعط�ي ل�كل منه�ا حجم�ه 
وحق�ه فرتاح قلب�ك وتطيب 

نفسك بإذن الله.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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امللك .. والغجرية اجلميلة 
خاطرة

قصة وعربة

مشاكل وحلولشخصيات من التاريخ

acebook Fمن الفيسبوك

اهلدوء واإلنصات مهارة ضرورية حلل أية مشكلة

عاشقة طليقها!ابن البناء املراكشي

أبـــــــراج

يوجد  فال  اليوم  عملك  يف  بالراحة  مهنياً:تشعر 
وأصلح  مزاجك عاطفياً:بادر  أو  يعكر صفوك  ما 

وضعك مع الحبيب 

حساس  وتبدو  هادئ  ليس  مهنياً:مزاجك 
تجاه أي كلمة توجه لك عاطفياً:كن هادئاً مع 

الحبيب وال تنفعل تجاه أي كلمة يقولها 

حماس  لديك  و  اليوم  نشيطاً  مهنياً:تبدو 
يلغي  عاطفياً:الحبيب  اإلنجاز  و  للعمل 

موعده معك مما يشعرك بالحزن 

ال  وأن  األمور  تخترص  أن  األفضل  مهنياً:من 
تتكلم كثراً عاطفياً:تشعر بالتعب من عالقتك 

مع الحبيب و تفتش عن حلول 

اليوم  املؤجله  األمور  تنهي  أن  مهنياً:عليك 
الحبيب  ترافق  إجتماعية  عاطفياً:مناسبه 

إليها و تتقرب منه أكثر 

وتبذل  اليوم  العمل  ظروف  تعاكسك  مهنياً:قد 
الكثر من الجهد لتخطي املشاكل عاطفياً:تعامل 
أكرب وال تهمل مشاعر  العاطفية بجدية  مع عالقتك 

الحبيب 

مهنياً:تشعر بامللل بسبب تكرار نفس األعمال 
الروتينية كل يوم عاطفياً:تجذب الحبيب إليك 

اليوم بكالمك و أسلوبك يف الحوار 

بينك  خالف  اىل  يؤدي  جدال  يحدث  مهنياً:قد 
عاطفياً:تبادل  العمل  يف  األشخاص  أحد  وبني 
وجهات النظر مع الحبيب وال تفرض آرائك عليه 

تحدث  التى  التغرات  ببعض  تتأثر  مهنياً:قد 
كالم  من  تجعل  عاطفياً:ال  عملك  محيط  يف 

اآلخرين يؤثر عىل عالقتك بمن تحب. 

مهنياً:األوضاع املادية تقلقك خالل هذه الفرة 
وال تعرف كيف تدبر أمورك عاطفياً:تخصص 

هذا املساء لقضاء املزيد من الوقت مع الحبيب 

تأجيل  بسبب  اليوم  بالحزن  تشعر  مهنياً:قد 
بتنفيذه عاطفياً:تصارح  مرشوع كنت تحلم 
الحبيب يف أمسية خاصة بحقيقة مشاعرك مما 

يدخل الرسور اىل قلبك

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

باملعلومات  اآلخرين  وشارك  أنانياً  تكن  مهنياً:ال 
هذا  الحبيب  مع  عاطفياً:تحتفل  تعرفها  التى 

املساء بسهرة رائعة وامسية رومانسية 

حدث يف مثل 
هذا اليوم

1882 - ب�دء محاكمة زعماء الث�ورة العرابية يف 
مرص.

الفرنس�ية  الق�وات  انس�حاب  إتم�ام   -  1956
والربيطاني�ة من مرص وذلك بعد فش�ل “العدوان 
الثالث�ي” وال�ذي ش�نته الدولت�ان م�ع الكي�ان 

الصهيوني.
1973 - األم�م املتح�دة تص�در ق�رارات ملعاقب�ة 
مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية.

الجمهوري�ة  دس�تور  ع�ىل  املصادق�ة   1979-
االسالمية االيرانية بعد استفتاء عام.

1984 - انفجار بمصنع »رشكة يونيون كاربايد« 
الكيميائي يف مدين�ة بهوبال الهندية يودي بحياة 
إىل   150000 ب�ني  م�ا  وت�رر  ش�خص   3800

600000 نس�مة، واشتهرت الحادثة باسم كارثة 
بوبال وهي من أسوأ الكوارث الصناعية يف التاريخ 

من حيث عدد املتررين.
1990 - العاصمة الصومالية مقديشو تسقط يف 
يد املتمردين ضد حكم الرئيس محمد سياد بري.

1992 - مجل�س األمن ال�دويل يوافق عىل التدخل 
العس�كري يف الصوم�ال بقيادة الوالي�ات املتحدة 
وذل�ك لوق�ف الح�رب األهلية هن�اك بع�د انهيار 

حكومة الرئيس محمد سياد بري.
-2007 ايران تحرز لقب بطولة العالم بمسابقات 

موي تاي لاللعاب القتالية.
2012 - مقتل ما ال يقل عن 475 شخصا بإعصار 

بوبا يف الفلبني.

غزل عراقي
اعرفك واعرف اطباعك ونوياك

وكلبي كبل وناتك ون وياك
الدنية وكلبي وعيوني واناوياك

اذاً عندك بخت وحظيت بية 
* * *

اريد اكعد واسولف الك ورشاح
وغدة كلبي عليكم وذر ورشاح

لو تدري من ادية اشفلت ورشاح
وعي جان انكرس كلبك علية 

* * *
اضحك فدوة لجفونك وعيناك

جنة بال وعي وهسة وعيناك
تعال ابكلبي افديك وعين�����ك

وافصلك لون تتغر علية

كلمات متقاطعة

الكلمات األفقية 
-1من زوجات سيدنا ابراهيم 

عليه السالم//درب.
-2 أعرض نهر يف العالم.

-3 بحر// مداد.
-4 للن�داء// أق�رص نهر يف 

العالم.
// البق�ر  قط�ع   5-

بواسطتي.
-6 جوه�ر// ملس//ضمر 

متصل.
-7 متشابهان//للجزم.

-8 عاصمة إفريقية .
-9 الشمس.

عليه�م  األنبي�اء  -10م�ن 
السالم//صدق//ملس.

الكلمات العمودية
-1مقدار// الجبل الذي رس�ت عليه 

سفينة سيدنا نوح عليه السالم .
“نال”//مدين�ة  يف  تجده�ا   2-

سورية.
-3 دار حول اليشء/يقعد.

“ورم”//عاصم�ة  يف  -4تجده�ا 
أفريقية.

ج�ربي// نظر//رم�ز  وجه�ة   5-
للنداء.

-6مدينة تركية//حرض.
-7وسخ الدسم.

-8أعطى//تجدها يف”امتحان”.
-9 سمني.

-10 نرك�ض// من األنبي�اء عليهم 
السالم .
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وقفت عىل باب قرص امللك ذات يوم غجرية جميلة 
ون�ادت بصوته�ا الخجول تجاه امللك قائل�ة  بتأمل وتعجب  :: 
اادخل.ايها امللك ايس�مح يل حراسك ام ادخل من أبواب القرص 

الخلفية التي أعدت للطبقات الدنيا..
أبتس�م امللك وق�ال: ملاذا دخولك من الخل�ف وأنت  االن يف قلب 

القرص ؟ 
اتحبني أن تقرني بضعفاء طالبي الحاجة ؟

قالت: إن دخلنا من الخلف فسيس�تغرق قدومنا لكم س�اعات 
وربن�ا أيام حس�ب امرك�م بمقابلتنا » فتتاخ�ر عىل جاللتكم 
مش�اهدتنا فبذلك كان)الوقت كالس�يف إن لم تقطعة قطعك 
( وإن دخلن�ا من أبواب الخلف أو الجوانب.التفت امللك.ويكون 
يف ذل�ك لي�س لالنس�ان إال ماس�عى. وإن حرنا وس�محت 
لن�ا بالتكلم فس�تعزف األلس�ن أجم�ل عباراتها..قد تضاهي 
معزوفاتكم...ثم نادى الناطق الرس�مي باسم امللك! التتمادي 

فلصرب امللك حدود. 
قالت:  يكاد الصرب يكون حبا... ابتسم امللك وقال  :  أكاد الارى 
شيئا فأني  أدركت املقولة الشهرة. الحب أعمى بسبب وهجه 

القوي..فال ارى من انا ولكن ارى حبيبتي.
منال الكناني
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

قفازات جديدة تقتل “كورونا” 
للملكة إليزابيث

وداعاً للبنزين.. سيارة تعمل 
بالمياه المالحة! 

لقاح )COVID-19( يهدد 
أسماك القرش باإلنقراض

عـين على العالم

تعاونت رشكة “كرونيليا جيمس” 
الربيطاني�ة للمالب�س مع رشكة 
إلنت�اج  س�ويرسية  تكنولوجي�ا 
زوج م�ن القف�ازات يمكن�ه قتل 
الفريوسات - بما يف ذلك كورونا - 
حال مالمستها له، وذلك من أجل 

امللكة إليزابيث الثانية.
جيم�س”  “كورنيلي�ا  ورفض�ت 
التعليق عىل ما إذا كانت قد أرسلت 
ه�ذه القف�ازات واملصنوع�ة من 
القطن وصوف مريين�و، ومعززة 
-HeiQ V “بمادة يطل�ق عليه�ا 

ق�ر  إىل   ،”roblock NPJ03
باكنغهام.

وم�ع ذل�ك، تأك�د إنتاجه�ا وقال 
متحدث باس�م الرشك�ة: ال يوجد 
أي تأثري عىل اإلطالق عىل مظهر أو 

ملمس القف�ازات الجديدة، لكنها 
تحي�د الفريوس�ات وامليكروب�ات 
فعلي�ا عن�د االتصال. ل�ن تلتقط 

الفريوسات ولن تنقلها.
وعرفت رشكة “كورنيليا جيمس” 
بأنه�ا امل�زود امللك�ي بالقف�ازات 
واألم�رية  األم  وامللك�ة  للمكل�ة 
الراحل�ة “ديانا”. حصلت الرشكة 
عىل أم�ر ملكي بصفته�ا “صانع 
القفازات الرسمي للملكة” يف عام 

.1979
ترتدي امللكة البالغة من العمر 94 
عاما قف�ازات يف األماك�ن العامة 
لتجن�ب التع�رض للجراثيم ألنها 
اس�تخدمت  الكثريي�ن.  تصاف�ح 
امللكة قفازات “كورنيليا جيمس” 

منذ شهر العسل يف عام 1947.

 Quant األملاني�ة النق�اب عن س�يارة Nanoflow Cell كش�فت رشك�ة
48Volt ذات املظهر األنيق والكهربائية بالكامل يف وقت سابق بهدف أن 
تقدم الرشكة أول س�يارة إنتاج يف العالم تعم�ل باملياه املالحة.تعد هذه 
الس�يارة صديقة للبيئة، وتس�ري برسعة 350 كم/ س، بدون استخدام 
البنزين، بل باس�تخدام املياه املالحة، وكذلك االنطالق من صفر إىل 100 
كم/س، يف 2.8/ثانية، ويبلغ قوة محركها 920 حصاًنا. تملك الس�يارة 
خزانني تبلغ سعتهما 200 لرت من املاء، تسمح للسيارة أن تقطع مسافة 
600كم، ويبلغ طول الس�يارة 5.25م، وعرضها 2.2م، وسمك عجالتها 

22بوصة. أما عن أبوابها فهي مزدوجة مثل األجنحة الطائرة.

ح�ول  األدوي�ة  رشكات  تتس�ابق 
العالم إلنش�اء لق�اح للقضاء عىل 
فريوس )كورون�ا(، يعتمد معظم 
اللقاح�ات ع�ىل م�ادة مس�اعدة 
)الس�كوالني(، والتي يتم الحصول 
عليه من أس�ماك الق�رش  خاصة 
ذات ال�رأس املطرقة، فيمكن لزيت 
كب�د الق�رش أن يجع�ل اللقاحات 
أكث�ر فعالية، لكن زيادة الطلب قد 
ترض باألن�واع املهددة باالنقراض، 
حي�ث يحتوي س�مك الق�رش ذو 
رأس املطرق�ة الص�ديف ع�ىل زيت 
خاص يف كب�ده ، ويت�م اصطياده 
عىل ارتفاع يزيد عن ألف قدم تحت 

السطح.
 ، الق�رش  س�مك  كب�د  زي�ت 
أو)س�كوالني(، م�ادة دهنية توفر 
طف�واً حيوياً لهذه األن�واع املهددة 
باالنقراض وغريها الكثري، وتساعد 
ع�ىل تحم�ل ضغ�وط التكس�ري يف 
األعماق،  لكنها أيضاً منقذة للحياة 
للبرش كعام�ل معزز يف اللقاحات ، 
ُيطلق عليه اس�م مادة مس�اعدة ، 
بحيث يحسن جهاز املناعة ويجعل 

اللقاحات أكثر فعالية.
يت�م صي�د ع�رشات املالي�ني م�ن 
أس�ماك القرش واالتجار بها دولًيا 

كل ع�ام - س�واء بش�كل قانوني 
أو غ�ري قانون�ي - معظمه�ا م�ن 
أج�ل لحومها وزعانفه�ا ولكن ما 
يقارب من ثالثة ماليني أو أكثر من 
أس�ماك القرش، من أجل الحصول 
ع�ىل الكب�د، حيث يتم اس�تخالص 
كمي�ة 1طن من مادة )س�كوالني( 
من حوايل )2500 - 3000( سمكة 

قرش.
ويف املقاب�ل يخىش دع�اة الحفاظ 
ع�ىل البيئة م�ن أن الطل�ب املتزايد 
عىل امل�ادة املس�اعدة يف اللقاحات 
)الس�كوالني( قد تزيد من تعريض 
أنواع أسماك القرش للخطر ،حيث 
يق�در ثلث مع�دل أس�ماك القرش 

حول العالم بالتعرض لالنقراض.
جمي�ع  أن  م�ن  الرغ�م  وع�ىل 
أس�ماك القرش تحت�وي عىل مادة 
الصيادي�ن  أن  إال  )س�كوالني(، 
املوج�ودة يف  األن�واع  يس�تهدفون 
أعماق البح�ار، والتي تحتوي عىل 
أك�رب كبد وبالت�ايل أع�ىل تركيزات 
للزي�ت، لذلك أس�ماك القرش هذه 
للصي�د  خ�اص  بش�كل  معرض�ة 
الجائر ألنها تتكاثر ببطء  وبعضها 
يس�تغرق عق�داً م�ن الزم�ن لبدء 

التكاثر.

أطلق الفنان العراقي وليد الشامي أغنية جديدة بعنوان 
“ايل رشدك”، من كلمات مرشف العتابي، ألحان وغناء 
وليد الش�امي، توزيع ومكس وماس�رت حسام كامل ، 

وتصميم الفيديو عمر جواد.
ويقول مطلعها:”ايل رشدك .. درب الجابك يردك .. واملن 
جايني ش�عندك.. اجتن�ي العافيه ببع�دك.. ايل رشدك، 
وال ودك.. ترد لقليبي ش�حدك.. لذيج ايامي ش�ريدك.. 
نسيت همومي من بعدك.. وال ودك، ياخي افهم.. قلبي 
اصالً وال مهتم .. نس�اك وبيك ما يحلم.. وعىل اشكالك 

وال يندم.. ايل رشدك”.
والفنان وليد الش�امي من األسماء التي ملعت يف سماء 
األغنية العراقية والعربية، وتتلمذ عىل يد اكرب األساتذة 
يف الع�راق، وأصب�ح ملم�اً باملقام�ات العراقي�ة، كما 

يستعد إلطالق مجموعة من أغانيه الجديدة.

احتفل�ت اإلعالمية، رضوي الرشبيني، بوصول ع�دد املتابعني لها عيل 
حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، 
ل�12 مليون متابع بعد النج�اح الذي حققته مؤخرًا بربنامجها 
 cbc ه�ي وب�س” يف موس�مه الخامس الذي ي�ذاع عىل قن�اة“

سفرة. 
ون�رشت اإلعالمي�ة رض�وي الرشبين�ي ص�ورا لها ممس�كة 
برق�م 12، عىل حس�ابها بانس�تجرام قائلة:  12 مليون س�ند 
وظهر…12 مليون وقفوا جنبى وس�اعدوني علش�ان أوصل 
ل�كل ده…12 مليون كلمة حلوة أو طبطبة عليه ىفً وقت منا 
مضيقه…12 مليون مس�ؤلية وثقة ي�ارب أبقى قدها..12 
مليون بحبكم وبموت فيكم… و 12 مليون بوس�ة وحضن 

وعرفان بالجميل منى ليكن يا حبايب قلبي”.
وتألقت اإلعالمية رضوى الرشبيني، خالل الفرتة املاضية 
بربنام�ج “ه�ي وبس” يف موس�مه الخامس ال�ذي يذاع 
ع�ىل قن�اة CBC س�فرة، وال�ذي حق�ق ع�دد كبري من 

املشاهدات.
وانهال�ت التعليق�ات م�ن جمه�ور اإلعالمي�ة رضوى 
الرشبين�ي، كعادته�ا حي�ث تغزل�ت فيه�ا الفتي�ات 
والش�باب، وه�و ما تتع�رض ل�ه دائما ع�ىل مواقع 
التواص�ل االجتماعي، خاصة وإنها تتمتع بش�عبية 
كب�رية، وه�و م�ا يظه�ر بع�د أن تتص�در حلق�ات 

برنامجها تريند محرك البحث جوجل. 
ُيذكر أن برنامج “هي وبس” قّدمته اإلعالمية رضوى 
الرشبيني عرب قناة cbc سفرة ملدة 4 مواسم متتالية، 
وحققت من خالله انتش�اًرا كبريًا، وهو ما اس�تكملته 
خالل املوس�م الخامس من خالل حلقاتها التي يتابعه 

عدد كبري من متابعي ومشاهدي برنامجها.

حس�م الرئيس األمريكي الس�ابق، باراك أوباما، 
موقف�ه ح�ول تجس�يد النج�م العامل�ي، دريك، 
لشخصيته يف فيلم يتناول سريته الذاتية، إذ أبدى 

موافقته عىل رغبة دريك بالقيام بهذه املهمة.
وج�اء كالم أوباما هذا بمقابل�ة له يف برنامج 
مورم�ان،  س�بيدي  م�ع   ”360 “كومبلك�س 

الذي س�أله حول إذا ما كان س�يوافق عىل أداء 
دريك، ش�خصيته، أجاب: “س�أقول هذا، يبدو 
أن دريك قادر ع�ىل فعل أي يشء يريده. أعني، 
إن�ه ش�خص موه�وب”، وأضاف:”األه�م من 
ذلك أعتقد أن دريك لديه ختم موافقة عائلتي. 
أعتقد أن ماليا وساش�ا س�تكونان س�عيدتان 

لذلك”.
يشار إىل أن مغني الراب دريك أعرب عن رغبته يف 
تجسيد ش�خصية باراك أوباما منذ 10 سنوات، 
عندم�ا رصح ملجلة “بايرب” أنه “يش�اهد أوباما 
بشكل إيماني للغاية، لدرجة أنه شعر أنه مستعد 

بالفعل لتجسيده بدقة يف فيلم سينمائي”.

تحقق أغنية “الفرق “الكبري”، للفنانة السورية 
أصالة نجاح�اً ملحوظاً، بعد يوم واحد 
فقط ع�ىل طرحها، فق�د تخّطت ال�5 

مليون مشاهدة، عرب “يوتيوب”.
األغنية من كلمات املستشار ورئيس الهيئة 

العام�ة للرتفي�ة الس�عودية تركي آل الش�يخ، 
يف أول تع�اون ل�ه مع أصالة، م�ن ألحان نواف 

عبدالله، وتوزيع خالد عز.
وكان�ت أصالة ق�د عرّبت ع�ن س�عادتها بهذا 
التعاون األول مع آل الش�يخ، وكتبت: “ األغنية 
غ�ري عادّي�ة وم�و طبيعي�ة.. غاية بالس�هولة 
عش�قتها   .. ب�ال  ع�ىل  التخط�ر  وتفاصي�ل 
..تحّدتني وتحّديتها .. حلوه بطريقه ساحره .. 
طّيب�ه متّل قلّبك أبو نارص الغايل الطّيب الويف .. 
كليّل س�عاده وفخر بتعاوني األّول معك ياطّيب 

السريه إبن الّرياض الباّر” .

بعد أيام من نرشها خرب وقوفها إىل جانب املمثل 
الس�وري عابد فهد يف مسلس�ل “نب�ض”، يبدو 
أن الح�ظ س�ريافق املمثل�ة اللبنانية س�تيفاني 
عطا الله، حيث علمت نواعم أنها س�تكون بطلة 
املسلسل التاريخي “سفر برلك” الذي ُحكي عنه 
قبل عام تقريباً وتأجل تصويره من بداية السنة 
الحالية بس�بب األوض�اع التي اجتاح�ت العالم؛ 
ومنه�ا بالطب�ع جائح�ة كورون�ا الت�ي أوقفت 

مختلف النشاطات الفنية يف العالم العربي.
 مسلس�ل “س�فر برلك” ي�روي  الفرم�ان الذي 
أصدره السلطان العثماني محمد رشاد يف الثالث 
م�ن آب 1914، يدعو فيه الرج�ال الذين ترتاوح 
أعمارهم بني 15 حتى 45 سنة من رعايا الدولة 
العثماني�ة، ومن بينهم رعايا الب�الد العربية، إىل 

االلتحاق بالخدمة العسكرية اإلجبارية. 
الفرم�ان أس�فرت عن�ه امل�آيس واألح�زان م�ن 
املجاعة والفقر والتهجري التي عايش�تها غالبية 

الدول العربية.
ومن بني األس�ماء اللبنانية املرش�حة للمشاركة 
يف البطول�ة املمثل اللبناني وس�يم ف�ارس الذي 

ُعرف بدوره يف مسلس�ل “دانتيل”، وهناك أخبار 
تتح�دث ع�ن أن دور البطول�ة س�يكون للنج�م 

السوري باسل خياط.
يبدأ التصوير قريباً من القاهرة، عىل أن يستأنف 
املسلس�ل تصويره يف تركيا وربم�ا أليام قليلة يف 
بريوت، وس�يكون ضمن باقة رمضان للموس�م 
املقب�ل، إضاف�ة إىل “نب�ض” الذي يجم�ع عابد 
فهد وس�تيفاني عطا الله وانضمت أخرياً املمثلة 
كارين رزق الله عوضاً عن املمثلة السورية ديمة 

قندلفت التي اعتذرت عن املشاركة. 

بع�د فرتة م�ن الش�ائعات واألخبار 
عن ارتباطهما أعلن�ت النجمة حال 
ش�يحة ع�ن عالقته�ا م�ع الداعية 
اإلسالمي معز مسعود، عرب حسابها 
بموقع “إنس�تجرام”، بع�د إهدائه 
لها أغنية بصوته بعنوان “املقاتل”، 
حيث قال “لقد سجلت أغنيتي التي 
كتبتها عام 2007 وهي إهداء لك يا 
فت�اة.. رحلتنا واح�دة، بعيدون عن 

الجميع اآلن”.
ح�ال  وقام�ت 
ة  د ع�ا بإ

ن�رش 

األغني�ة، معلقة عليها “أش�عر بكل 
كلمة يف أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة 
وأن�ا فخورة أنك كرس�تها يل.. لديك 
الكثري لتقدمه.. ال يمكنني االنتظار 

لرؤية كل يشء”.
وبدأت ش�ائعات ارتباط حال ومعز 
مس�عود منذ ي�وم 13 يوني�و، عند 
ن�رش الداعي�ة، ع�رب حس�ابه ع�ىل 
“إنس�تجرام”، ص�ورة له ممس�كا 
جيت�اًرا، لنج�د ح�ال ش�يحة تعلق 
واخ�د  م�ني  مع�ز  “ه�اي  قائل�ة: 
الصورة”، لريد عليها “شخص مهم 

أوي”.
كم�ا رد الفن�ان التش�كييل الكب�ري 
أحم�د ش�يحة وقتها ع�ىل األقاويل 
التي طال�ت ابنته حال عن ارتباطها 

بالداعي�ة واملنت�ج مع�ز مس�عود، 
موضح�ا يف تريحات�ه ل�”الي�وم 
الس�ابع”، أن�ه فوج�ئ ب�كل ه�ذه 
ه�ذه  بش�أن  املنش�ورة  األخب�ار 
العالقة، دون أن يكون هناك ارتباط 
رس�مي بني ابنته ومعز، مش�رياً إىل 
أن األخ�ري لم يحدث�ه يف أي يشء أو 
يتقدم للزواج من ابنته رسميا حتى 

اآلن.
وقال الفنان التشكييل الكبري، أحمد 
شيحة، إن معز مسعود من أصدقاء 
األرسة، وحال وج�ود عريس البنته 
حال ش�يحة يكون مناس�با لن يرتد 
س�واء ه�و أو غريه، مؤك�دا أن حال 
م�ن حقه�ا ال�زواج حي�ث ترع�ى 

أبناءها بمفردها.

هيف�ا  اللبناني�ة،  الفنان�ة  وجه�ت 
وهبي، رس�الة حازمة لكل من يريد 
ن�رشت  إذ  جدي�د،  م�ن  إس�تغاللها 
املص�ورة  القص�ص  خاصي�ة  ع�رب 
ع�ىل صفحته�ا الخاصة ع�ىل موقع 
التواص�ل اإلجتماع�ي ص�ورة كتبت 
فيها:”ركب�ت هيدا اإلكسس�وار عىل 
كت�ايف لكل اليل مفك�ر إنه بعده قادر 
يطل�ع عليه�م”، وأرفق�ت التعلي�ق 
اإلصب�ع  ترف�ع  لي�د   ”emoji”��ب
األوسط.وعادت ونرشت الصورة من 
 ،”emoji”�جديد بالعبارة نفسها، وال
بعيده�ا”،  عليها:”برج�ع  وعلّق�ت 
وذل�ك يف إش�ارة إىل تأكيدها عىل هذا 

القرار.يشار إىل أن آخر أعمال وهبي 
الدرامية مسلسل “إسود فاتح” الذي 
حقق نجاحاً كبرياً وشاركها البطولة 

ع�دد م�ن املمثل�ني، بينه�م معتصم 
وروجين�ا  فهم�ي  وأحم�د  النه�ار 

وغريهم.

رّدت الفنان�ة اللبناني�ة، س�ريين عبد الن�ور، مس�تنكرة كالم أحد متابعيه�ا، الذي إتهمه�ا بالعنرية تجاه 
الش�عب الس�وري، مش�رية اىل أنها ال تس�مح بهذه األقاويل أن تنترش عنها، ألن هذا الكالم ال يش�بهها أبداً.
وكان أحد متابعي س�ريين قد كتب لها عرب صفحتها الخاصة عىل موقع التواصل اإلجتماعي: “هي قصدها 

واض�ح ي�ا صديقتي تيا ، اكيد العنرية مو محصورة ببلد معني ب�س هي قصدها واضح انو ع الجمهور 
السوري، هاليشء بداتو وقت استضافت مكسيم برمضان اكيد الشعب السوري ارقى من تسميته 

بالعنري ولم أكن اقصد ما تطرقتي له دمتي بخري”، لرتد عليه س�ريين: “فيصل ممنوع 
تجيب سرية الجمهور السوري عىل صفحتي وتقولني كالم ما قلتو!!!! قلتلها ورح ارجع 
عيد الجمهور السوري واملمثلني السوريني بحبهن اد الدنيي لو سمحت ما تسطاد باملي 

العكرة وبتمنى يخلص الكالم هون الن عم تاخدو ملحل ثاني ما بيشبهني شكراً”.

يبدو أن س�وء الحظ يالحق مشاريع نيليل كريم الدرامية 
الجديدة التي من املقرر أن تخوض بها السباق الدرامي 

الرمضان�ي لعام 2021؛ فبعد أن كان من املقرر أن 
تبدأ نيليل التحضريات النهائية ملرشوعها الدرامي 
الجديد خالل الش�هر الحايل، وال�ذي كان يحمل 

عنوان “دهب”، توقفت التحضريات فجأة.
وما زالت نيليل كريم تواصل تصوير مش�اهدها 

ضمن أحداث فيلمها السينمائي الجديد “العميل 
صفر” الذي تشارك يف بطولته أمام أكرم حسني، 

وهو للمخرج محمد سامي يف أول تعاون يجمعهما 
مع�اً؛ ما جعله�ا تؤجل التحض�ريات الخاص�ة بعملها 

الدرام�ي الجدي�د الذي كانت م�ن املقرر أن تبدأ ب�ه يف بداية 

الش�هر الحايل.ولك�ن عل�م أن الجهة املنتج�ة التي كانت 
قد استقرّت عىل مسلس�ل “دهب” لتخوض به نيليل 
الس�باق الرمضاني املقبل، ق�ررت تأجيل املرشوع 
لصعوب�ة تنفيذه هذا املوس�م، خاصة أنه ُيصّور 
معظم مشاهده يف مدينة دهب الساحلية؛ األمر 
ال�ذي جعلهم يبحث�ون عن خط�ة بديلة كانت 
ستخوض بها نيليل السباق قبل ظهور مرشوع 
“دهب”، حي�ث إن للرشكة مرشوعاً درامياً آخر 
لنيليل كريم س�تنّفذه بدالً من “ده�ب”، وهذا ما 
أك�ده املنتج جمال الع�دل يف تريحات�ه الخاصة، 
مش�رياً إىل أنه س�يعلن تفاصيل املرشوع الجديد خالل 

أيام.

 
                 

الكتابة بدم القلب

الكتابة ليست لعبة يراد بها التسلية، وهي ال تدخل من باب الهواية 
أو الرتف الذهني، وليست من نوع الفوازير والطالسم.

: املرسل واملستقبل، وعىل املرسل  الكتابة وضوح واقتدار بني طرفنينْ
أن يكون قادرا عىل إرس�ال ما يريد بصورة سلسة وشهية ومغرية، 

وعىل املستقبل أن يأخذ ما يصل اليه بيرس وسهولة.
الكتابة صناعة ال يجيدها إال من امتلك زمام اللغة الرصينة املعربة يف 
دالالتها العميقة، فاملوضوع لغة ومعلومة يف فضاء مرتع بالدهشة 

واالحساس والصدق.
ال يوج�د وحي ينزل عىل الكاتب مثلما ال يوجد ش�يطان ينطلق من 
وادي عبقر ليدخل رأس الش�اعر، فالكاتب صانع نفس�ه من خالل 
تجربته وثقافته وذاكرته وقدرته عىل التأثري، وايصال ما يريد قوله 

اىل املتلقي بطريقة سليمة، ورحم الله الجواهري عندما قال:
ال يولد املرء ال هرّا وال سبعا       لكن عصارة تجريب وتمرين 

والكتاب�ة عم�ل ذهني ش�اق، وخربة مرتاكم�ة، وق�راءة متواصلة 
لكل جديد، وقدرة عىل االس�تنتاج واالس�تنباط واالختيار والتحليل، 
والكات�ب فنان وحاذق يف اختيار الجمل�ة، ومقتدر عىل تنفيذ الهرم 
الذي وض�ع خريطته، والتعبري عن رأيه وما يراه داخل دائرة صدقه 

وقناعته.
والكتاب�ة وح�دة متماس�كة ومتكاملة غ�ري قابل�ة إلضافة طارئ 
عليه�ا أو انت�زاع يشء من جس�دها، فإذا ما أضي�ف اليها دخلت اىل 
حال�ة الرتهل، وكل ترهل قبي�ح، وإذا ما انتزع منها دخلت اىل حالة 

االنكماش التي تدفع القلم اىل دهاليز الغموض واالبهام.
هذه الوحدة املتماس�كة تب�دأ بالعنوان وتنتهي بآخ�ر كلمة، وهذه 
الوحدة املتكاملة تش�مل االطار واملضمون، املبنى واملعنى يف تناسق 
ت�ام، وعىل وفق هدف معلوم ومرس�وم وواضح، وكلما وصلت إلينا 
ال�دالالت دقيق�ة وقوي�ة كان املقال ناجح�ا، وكلما كان�ت االلفاظ 
واضح�ة وبعيدة عن الوعورة جعلت القارئ مش�اركا لقلم الكاتب، 

وهذا هو رس النجاح.
واالق�الم صنف�ان، صن�ف ي�رسح يف جوفه أرن�ب يخاف م�ن قول 
الحقيقة والتريح بها، وصنف يرتبع االس�د فيها، فيقول ما يجب 

قوله دون خوف أو تردد، وبعضها يقف عىل التل متفرجا .
وأفضل صنوف الكتابة ما كان مرتجما ألحاسيس ومشاعر الكاتب، 

قد قيل سابقا ان االقالم مطايا االذهان، وان عقل الكاتب يف قلمه.
لتكن اقالمنا تنبض بالخري واملحبة، ورائدة يف ميادين البناء واالصالح، 
ومس�اهمة يف مقارعة الظلم، ومدافعة عن حقوق الشعب، وقادرة 

عىل قول الحق بعيدا عن كل حاالت الغلو والتطرف.
إىل اللقاء... 

الفنان وليد الشامي يطلق أغنيته الجديدة “الي شردك”

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

“أوباما” يوافق على تجسيد “دريك” لشخصيته في فيلم عنه

“الفرق الكبير” لـ أصالة 
تتخطى 5 ماليين مشاهدة بعد 

يوم واحد فقط على طرحها

ستيفاني عطا الله بطلة أمام عابد فهد

حال شيحة ومعز مسعود يعترفان بحبهما للمرة األولى  هيفا وهبي توّجه رسالة حازمة لكل من يريد 
إستغاللها من جديد

بعد إتهامها بالعنصرية.. سيرين عبد النور ترد 
وتضع حدًا لألقاويل

نيللي كريم تلجأ إلى الخطة البديلة في رمضان 2021

  

  

تغريدات

تهنئة

جمال جبلي

محمد صاحب الدراجي

ــبوع! واكو  ــوم واحد باألس ــاب يداومون ي الط
ــدارس  امل الن  ــي  اإللكرتون ــم  بالتعلي ــكلة  مش
مابيهن انرتنيت حتى املدرسني ينزلون الدروس 
ــه غري كافية  ــات. منصة وزارة الرتبي بالتطبيق
ــرى واال  ــول أخ ــي حل ــوع، الزم نلك ــل املوض حل
ــي يف خطر. أمتنى  ــا التعليم ــتقبل ابناءن فمس

امسع مقرتحات.

ــا و اال  ــة و ال منطق هل ــرة قدم جمنون  ك
ــف يفوز ريال مدريد ذهابا و ايابا على  كي
ــنغادباخ  ــوز على موينش االنرت الذي يف
ــا وايابا  ــذا االخري فاز ذهاب ــى ارضه ه عل
ــا و ايابا على  ــذي فاز ذهاب ــختار ال على ش

ريال مدريد .

ــة  صحيف ــر  حتري ــرة  أس ــدم  تتق
ــر  وأعط ــي  التهان ــر  بأح ــزوراء«  »ال
ــني  ــه حس ــة »هب ــكات اىل الزميل التربي

ــتري  ــهادة املاجس ــبة نيلها ش ــم« مبناس قاس
ــومة املوس ــالتها  ــن رس ــاز« ع ــر »امتي  بتقدي

)التوجه »املنتج - غري املنتج« وعاقته بإدارة 
األزمة لدى املدراء يف وزارتي الدفاع والداخلية(..

 متمنني هلا مزيًدا من التألق والنجاح.

رضوى الشربيني تحتفل بوصول متابعيها 
على إنستجرام لـ 12 مليونا


