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بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س 
االحد، املوقف الوبائ�ي اليومي لفريوس 
كورونا املس�تجد يف الع�راق، فيما اكدت 
و21  جدي�دة  اصاب�ة   1680 تس�جيل 
حالة وفاة وش�فاء 1910 حالة.وذكرت 
ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: ان 
ع�دد الفحوصات املختربي�ة ليوم امس: 
31823، ليصبح عدد الفحوصات الكيل: 

3671654، مبينة انه تم تسجيل 1680 
اصاب�ة جديدة و21 حالة وفاة وش�فاء 
1910 حالة.واضاف�ت: ان ع�دد ح�االت 
 ،)87.5%(  493567 ال�كيل:  الش�فاء 
بينم�ا ع�دد ح�االت االصاب�ات ال�كيل: 
564200، أم�ا عدد الح�االت التي تحت 
الع�اج: 58201، يف ح�ن ع�دد الحاالت 
الراق�دة يف العناية املرك�زة: 235، وعدد 

حاالت الوفيات الكيل: 12432.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة النق�ل، ام�س االحد، غرق 
س�فينة إيراني�ة محملة بالحدي�د اثناء 
توجهها اىل موانئ ام قرص، فيما اشارت 
انتش�الهم  ت�م  الس�فينة  ان طاق�م  اىل 
بالكامل.وق�ال مدي�ر قس�م الس�يطرة 
والتوجي�ه البح�ري يف الرشك�ة العام�ة 
ملوان�ئ العراق يف بيان تلق�ت “ الزوراء” 
نس�خة منه: ان “سفينة إيرانية محملة 
بالحدي�د غرق�ت يف قن�اة خ�ور عبدالله 
املاحية ألسباب فنية”، مبيناً ان “موقع 
الح�ادث بعيد عن مس�ار مرور الس�فن 
بالقرب من بويا ) 7 ( يف القناة املاحية”.

فيما اكد الكابتن البحري، رمزي ايش�ا: 
ان “السفينة اإليرانية )توران( تعرضت 
للغ�رق اثناء محاول�ة مروره�ا باتجاه 
موان�ئ ام ق�رص”، مش�ريا اىل ان “قناة 
خ�ور عبدالل�ه املاحي�ة مفتوح�ة امام 
مرور الس�فن التجاري�ة، ولم يؤثر غرق 
الس�فينة توران عىل انس�يابية الحركة 
القادم�ة واملغ�ادرة”. واضاف  للس�فن 
ايش�ا ان “طاقم الس�فينة تم انتشالهم 
بالكام�ل وعدده�م )6( اف�راد م�ن قبل 
طواقم الوحدات البحرية التابعة للرشكة 
العامة ملوانئ العراق املتواجدين بالقرب 

من موقع الحادث”.

بغداد/ الزوراء:
ع�دت وزارة االتص�االت، ام�س األحد، 
الكابل الضوئي الحل األمثل للس�يطرة 
ع�ىل تهريب س�عات االنرتن�ت، مبينة 
أن اعتم�اده س�يوفر6 س�اعات خدمة 
مجاناً.وق�ال املتح�دث باس�م الوزارة، 
رعد املش�هداني، يف بي�ان اطلعت عليه 
“الزوراء:” إن “الوزارة بارشت حمات 
م�د الكابل الضوئي، ويف ح�ال االنتهاء 
من املرشوع، فس�تفي الحاجة للجهاز 
الخل�وي”، مبين�اً أن املرشوع س�يوفر 
6 س�اعات انرتنت مجاناً، عىل حساب 
وزارة االتصاالت”.وأضاف املش�هداني 

أن “االش�رتاك ح�ن وصول�ه للمنزل، 
س�يتم تغطي�ة الطاب�ق االول والثاني، 
م�ن دون تقطعات وإنرتنت مس�تمر، 
باالعتماد عىل شعرية الكيبل الضوئي”.
وأكد أن “الحل األنس�ب للس�يطرة عىل 
ح�االت تهري�ب الس�عات، ه�و عودة 
الكاب�ل الضوئ�ي”، موضح�اً أن “هذه 
الشبكة س�تعمل يف جميع املحافظات 
ع�دا إقلي�م كردس�تان، أم�ا العاصمة 
بغداد فهي مقسمة بن قسمن الكرخ 
والرصاف�ة، كل منهم�ا مس�ؤولة عنه 
رشك�ة مختلف�ة وبأس�عار مدعوم�ة 

حكومياً”. 

لندن/ متابعة الزوراء:
  تستعد بريطانيا لتصبح أول دولة تطرح 
لق�اح رشكتي فاي�زر/ بيوانتك لكوفيد-
19 ه�ذا األس�بوع مم�ا يجع�ل اللق�اح 
متاح�ا يف البداي�ة يف املستش�فيات قب�ل 
توزي�ع املخزونات عىل عي�ادات األطباء، 
وف�ق م�ا قال�ت الحكوم�ة الربيطانية ، 
فيما س�تتطوع امللك�ة إليزابي�ث الثانية 
)94 عام�ا( وزوجه�ا األم�ري فيليب )99 
عاما( ألخذ اللقاح بش�كل علني من أجل 

“تشجيع أكرب عدد ممكن من الناس عىل 
تلقيه”، يف وقت تخىش فيه السلطات من 
أن النش�طاء املناهضن للقاح سُيثريون 
الشكوك حوله بن السكان.ومن املرتقب 
أن يتم إعطاء الجرعات األوىل غدا الثاثاء 
مع إعط�اء هيئة الصح�ة العامة أولوية 
قصوى لتطعيم من تجاوزت أعمارهم 80 
عاما والعاملن يف مجال الرعاية الصحية 
وموظف�ي دور الرعاي�ة واملقيمن.وتعد 
بريطاني�ا أكث�ر دول أوروبا ت�ررا من 

كوفي�د19- مع تس�جيلها أكث�ر من 60 
ألف حال�ة وفاة.وذك�رت صحيفة “ميل 
أون صن�داي” أن امللكة البالغة من العمر 

94 عاما وزوجها األمري فيليب، 99 عاما، 
س�يتم تطعيمهم�ا عىل أس�اس األولوية 
نظرا لس�نيهما وليس بموج�ب معاملة 
تفضيلية.ووفق�ا للصحيف�ة، فإن هذين 
العضوي�ن األكرب س�نا يف العائل�ة املالكة 
س�يتلقيان هذا التطعيم بشكل علني من 
أجل “تشجيع أكرب عدد ممكن من الناس 
ع�ىل تلقي�ه”، يف وقت تخىش الس�لطات 
للق�اح  املناهض�ن  النش�طاء  أن  م�ن 
س�ُيثريون الش�كوك حوله بن السكان.

وتصدرت بريطانيا الس�باق العاملي لبدء 
برنام�ج التطعيم الجماعي األكثر أهمية 
يف التاري�خ، حي�ث أعط�ت املوافق�ة عىل 
االس�تخدام الطارئ للقاح ال�ذي طورته 
رشكتا فايزر وبيوأنتك األس�بوع املايض.
ويف املجم�ل طلب�ت بريطاني�ا 40 مليون 
جرع�ة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون 
نس�مة يف الدولة التي يبلغ عدد س�كانها 
67 مليون نسمة. ومن املتوقع توافر نحو 

800 ألف جرعة خال األسبوع األول.

الزوراء/ يوسف سلمان:
يعقد مجل�س النواب جلس�ته االعتيادية 
ظهر اليوم، وفيما أوصت رئاس�ة مجلس 
الن�واب بمفاتح�ة كل ال�وزارات والدوائر 
املعنية لارساع بإنجاز املش�اريع املتلكئة  
وبخاص�ة تل�ك التي حققت نس�ب انجاز 

عالي�ة تجاوزت 70%، وحس�م املش�اريع 
الوزاري�ة يف املحافظ�ات إم�ا بإكمالها او 
تفويض املحافظات بذل�ك، قررت اللجنة 
بالتعدي�ات  املكلف�ة  الخاص�ة  النيابي�ة 
الدستورية تقديم تقريرها النهائي خال 
األس�بوع املقبل إىل رئاسة مجلس النواب، 

بعد عدم تمكنه�ا من إيجاد صيغة تريض 
الكتل النيابية بشأن املادة 140 من الدستور 
الخاصة باملناط�ق املتنازع عليها.ووج�ه 
النائب االول لرئيس مجلس النواب، حسن 
الكعبي، خ�ال اجتماع حواري ملناقش�ة 
املوازن�ة الخاص�ة ب�كل محافظ�ة لع�ام 

2021 واملشاريع االس�تثمارية ومشاريع 
تنمي�ة االقاليم والدوائر الت�ي تم إلحاقها 
باملحافظات، بالتنس�يق مع وزارة املالية 
ب�رورة االرساع بإط�اق التخصيصات 
املالي�ة املقرة وعدم تأخريها، ورضورة ان 
يكون للمحافظ�ة دور مهم يف ملف املنح 

واملساعدات الدولية واالرشاف عليها. كما 
تق�رر ان يكون االجتم�اع القادم بحضور 
ع�دد م�ن ال�وزراء املعنين باملش�اريع يف 
املحافظ�ات للوق�وف ع�ىل اس�باب تلكؤ 

املشاريع وبخاصة االستثمارية .

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشفت هيئة التقاعد الوطنية عن مساٍع لتعديل 
قان�ون التقاع�د املوح�د، وفيما حددت أس�باب 
تأخر اطاق مكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين 
املدني�ن، أرجع�ت أس�باب ع�دم اعتم�اد كفالة 

املتقاعدين إىل وجود بع�ض املخاطر.وقال مدير 
الهيئ�ة العام، إياد محمود ه�ادي، يف مقابلة مع 
وكال�ة االنب�اء العراقي�ة )واع(: إن التقاعد ملف 
كبري وضخ�م ومتحرك، أي أن أع�داد املتقاعدين 
يف تزايد وتناقص ش�هرياً، بفعل احالة اشخاص 

ج�دد عىل التقاع�د او موت آخري�ن. الفتاً اىل: أن 
آخ�ر إحصائي�ة لع�دد املتقاعدين لش�هر كانون 
األول الح�ايل بلغ�ت نح�و مليون�ن و486 ألف�اً، 
مقسمن بحدود مليون و942 الفاً ضمن الهيئة، 
ونحو 544 ألفاً ضمن صندوق التقاعد.واضاف: 

ان وزارة املالية دفعت للش�هر الحايل قرابة 981 
ملي�ار دينار، وصندوق التقاع�د دفع 570 مليار 
دين�ار، حيث بل�غ مجموع رواتب الش�هر الحايل 

ترليوناً و550 مليار دينار. 

جلنة التعديالت الدستورية تعد بتقديم تقريرها النهائي إىل رئاسة الربملان األسبوع املقبل

مدير التقاعد العام: آخر إحصائية لعدد املتقاعدين بلغت مليونني و486 ألفًا

بعد إخفاقها يف تعديل املادة 140 من الدستور 

الكويت/ متابعة الزوراء:
كش�فت وس�ائل إع�ام كويتي�ة ع�ن م�كان 
انعق�اد املصالحة الخليجية وموعدها وكيفية 
تجاوز نقاط الخاف.ونقلت صحيفة “الرأي” 
الكويتية، عن مصدر دبلومايس رفيع، قوله إن 
“املصالح�ة الخليجية س�تتم يف اجتماع القمة 
الخليجي�ة املزم�ع عق�ده يف مملك�ة البحرين 
مبدئيا خال الش�هر الجاري”.وأش�ار املصدر 
إىل أن “نقاط الخاف والطلبات والرشوط التي 
تم الحديث عنها خال عمر األزمة الذي تجاوز 
الث�اث س�نوات، س�تتم مناقش�تها يف لج�ان 
خليجية خاصة س�عيا للتوص�ل إىل حلول لها 
بما يضمن عدم تجددها، واس�تمرار تماس�ك 
املنظوم�ة الخليجي�ة والعربي�ة”.وكان أم�ري 

دولة الكويت قد أعلن إجراء مفاوضات مثمرة 
ضم�ن جه�ود تحقي�ق املصالح�ة الخليجية، 
معربا عن “س�عادته باتف�اق حل الخاف بن 
األش�قاء، والح�رص عىل التضام�ن الخليجي 
القطري،  الخارجي�ة  والعربي”.واعت�رب وزير 
الش�يخ محمد ب�ن عب�د الرحم�ن، يف تغريدة 
ع�ىل تويرت “بيان دولة الكوي�ت خطوة مهمة 
نح�و حل األزمة الخليجي�ة”، فيما قال نظريه 
السعودي، األمري فيصل بن فرحان، يف تغريدة 
عىل “توي�رت” إن اململكة تنظ�ر ببالغ التقدير 
لجه�ود دولة الكويت الش�قيقة.وكانت الدول 
األرب�ع )الس�عودية، واإلم�ارات، والبحري�ن، 
وم�رص( أعلن�ت، يف يونيو/ حزي�ران 2017، 

قطع عاقاتها مع قطر .

واشنطن/ متابعة الزوراء:
ب�ا كلل وال ملل، يعيد الرئيس األمريكي املنتهية واليته، 
دونال�د ترام�ب، تك�رار مزاع�م “ف�وزه” يف االنتخابات 
أو بره�ان، ب�ل ووع�د  الرئاس�ية، دون تقدي�د دلي�ل 
بمواصل�ة الكفاح من أجل تغي�ري النتيجة.وقال ترامب 
أمام حش�د من مؤيديه يف فالدوس�تا بوالي�ة جورجيا، 
يف كلم�ة ألقاها أثناء أول تجمع ل�ه منذ فوز جو بايدن 
يف االنتخابات األمريكية الش�هر املايض، إنه يعد نفس�ه 
الفائ�ز يف االنتخاب�ات وتعهد بمواصل�ة القتال من أجل 
تغي�ري النتيجة. وادعى ترامب مرة أخ�رى دون دليل أن 
الديمقراطين “زوروا وتاعبوا” باالنتخابات الرئاسية، 
قائاً: “لق�د زوروا انتخاباتنا الرئاس�ية، لكن س�نفوز 
بها”.وأكد أنه سيس�تمر يف القيام باإلجراءات القانونية 
لتغيري النتيجة، وس�يتوجه بمعركته حتى النهاية أمام 

املحكمة العلي�ا األمريكية يف واش�نطن العاصمة. إذ تم 
رف�ض تقريب�اً كل دعوى رفعته�ا حمل�ة ترامب حتى 
اآلن بس�بب عدم كفاية األدلة.وادعى الرئيس األمريكي 
املنتهية واليته مرة أخرى أنه تم اإلدالء بمئات اآلالف من 
األصوات غري القانوني�ة يف انتخابات الثالث من ترشين 
الثان�ي/ نوفم�رب. ول�م يق�دم أي دليل عىل ذل�ك. وقال 
املدع�ي العام ويليام ب�ار مؤخراً إن�ه ال يوجد دليل عىل 
تزوير االنتخابات للدرجة الت�ي يمكن أن تغري النتيجة.
ورف�ض الرئي�س دونال�د ترام�ب حت�ى اآلن االع�رتاف 
بالخس�ارة حتى مع تس�ارع االنتقال الرسمي إىل إدارة 
بايدن. وقد اختار بدالً من ذلك خوض معركة قضائية يف 
محاولة إللغاء بطاقات االقرتاع التي ارس�لت عرب الربيد 
يف الوالي�ات الرئيس�ية املتأرجحة. وأش�ار ترامب أمس 

السبت إىل أنه سيكون كريماً، تحت ظروف معينة.

مستشار الكاظمي لـ           : احلكومة ستلجأ إىل اختاذ إجراءات عدة لتخفيض كلفة االنتخابات املقبلة
كشف عن تقديم طلب إىل األمم املتحدة بإرسال فريق دولي ملراقبة االنتخابات

الزوراء/ حسن فالح:
أكَد مستش�ار رئيس الوزراء لش�ؤون 
االنتخاب�ات، عبد الحس�ن الهنداوي، 
ان الحكومة ستلجأ اىل اتخاذ اجراءات 
االنتخاب�ات  كلف�ة  لتخفي�ض  ع�دة 
املقبل�ة، وفيم�ا كش�ف ع�ن مطالبة 
الحكومة االمم املتحدة بإرس�ال فريق 
دويل اىل الع�راق ملراقب�ة االنتخاب�ات، 
رجح زيادة ع�دد الفريق االممي الذي 
يعمل مع مفوضية االنتخابات مطلع 

الشهر املقبل.
وقال الهنداوي يف حديث ل�”الزوراء”: 
م�ع  ط�رح  االنتخاب�ات  مفه�وم  ان 
الت�ي  الحالي�ة  الحكوم�ة  تش�كيل 
ب�دأت عملها تقريبا يف ش�هر حزيران 
امل�ايض. الفت�ا اىل: ان الحكومة حاليا 
تبح�ث ع�ن اكثر م�ن مج�ال لتوفري 
التخصيص�ات املالي�ة .واش�ار اىل: ان 
مفوضية االنتخاب�ات اعلنت حاجتها 
اىل 400 مليار دين�ار بحيث يتم توفري 
املبل�غ ع�ىل ش�كل دفع�ات او ضم�ن 
جدول�ة زمنية. مؤكدا: ان هناك مبالغ 
مجمدة كان�ت مخصص�ة النتخابات 
مجال�س املحافظات س�يتم تدويرها 
مجل�س  النتخاب�ات  وتخصيصه�ا 
الن�واب املقبل�ة إال انه�ا غ�ري كافية.
وتاب�ع: ان املفوضي�ة طلب�ت مبلغ�ا 
اضافي�ا، وه�ذا س�يكون ع�ن طريق 

االق�رتاض عرب ترشيع قان�ون تمويل 
االنتخاب�ات ال�ذي تمت قراءت�ه االوىل 
يف مجل�س النواب. الفت�ا اىل: ان هناك 
دع�وة ملحة م�ن الحكوم�ة برورة 
تخفي�ض املبل�غ اىل دون 350 ملي�ار 
ان هن�اك مج�االت  اىل:  دينار.ولف�ت 

متعددة يمك�ن اللجوء اليها لتخفيض 
تكلفة االنتخابات املقبلة، منها تقليل 
تخصيصات انتخابات الخارج، وكذلك 
بخصوص موظف�ي االقرتاع فبدال من 
توظي�ف موظفن ج�دد وال�ذي يبلغ 
عدده�م نح�و 300 ال�ف ويدف�ع لهم 

مبلغ مقطوع وهذا ما سيكلف الدولة 
مبال�غ اضافي�ة، يمك�ن اس�تبدالهم 
باملعلمن والكوادر التدريسية بمقابل 
ترفيعهم او ترقيتهم، وهم متعاونون 
قضي�ة  كذل�ك  املجال.وتاب�ع:  به�ذا 
املخ�ازن، فالحكومة ارتأت تخصيص 

تح�ت  لتك�ون  ال�وزارات  مخ�ازن 
ت�رصف مفوضي�ة االنتخاب�ات ب�دال 
من اس�تئجار مخازن او بناء مخازن 
جدي�دة لصنادي�ق االق�رتاع، وهن�اك 
يمك�ن ان تضغ�ط النفقات.وبش�أن 
الفريق الدويل الذي يعمل مع مفوضية 
االنتخاب�ات، اكد الهن�داوي: ان هناك 
فريق�ا دوليا يعمل م�ع املفوضية منذ 
2004 لك�ن يتصاع�د عدده�م  ع�ام 
ويتن�ازل حس�ب النوعي�ة والظروف. 
مبين�ا: ان العدد الح�ايل للفريق الدويل 
الذي يعمل قليل جدا وسيزداد تدريجيا 
ابت�داًء م�ن الش�هر املقبل وص�وال اىل 
س�يكون  حي�ث  االنتخاب�ات،  موع�د 
الفري�ق متخصصا بأكث�ر من مجال.
واش�ار اىل: ان الحكوم�ة طلب�ت م�ن 
االمم املتحدة ارسال فريق دويل مراقب 
ملراقب�ة االنتخاب�ات املقبلة، من خال 
ارس�ال خ�رباء دولي�ن عىل مس�توى 
عاٍل. مبينا: ان هناك تفاعا كبريا من 
قبل االمم املتحدة ومجلس االمن الدويل 
إلنج�اح الحكومة يف مهمته�ا إلجراء 
االنتخاب�ات املبكرة.ورج�ح الهنداوي 
موعده�ا  يف  االنتخاب�ات  تج�رى  ان 
املحدد وعىل وفق ما مرسوم لها. الفتا 
اىل: ان الحكومة تبذل جهدا بأن تكون 
االنتخاب�ات املقبل�ة افض�ل بكثري من 

جميع التي سبقتها.

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:
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أعلنت 
لانتقال  الزمني  السقف  تمديد  األحد،  امس 
بيان  املناظرة.وذكر  الكليات  بن  واالستضافة 
وزارة  إن  »الزوراء«:  تلقته  للوزارة  مقتضب 
تمديد  تعلن  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
بن  واالستضافة  لانتقال  الزمني  السقف 
أن  واضاف،  املناظرة.  والكليات  الجامعات 
يوم  من  الرسمي  الدوام  نهاية  لغاية  التمديد 
البوابة  وعرب   10/12/2020 املوافق  الخميس 

.www.dirasat-gate.org اإللكرتونية

التعليم تعلن متديد السقف الزمين 
لالنتقال واالستضافة بني الكليات املناظرة

تراجع ملحوظ بإصابات ووفيات كورونا 
يف العراق والشفاء تتجاوز 493 ألفا

بعد تسجيل 1680 إصابة و21 حالة وفاة

غرق سفينة إيرانية حمملة باحلديد 
أثناء توجهها إىل موانئ أم قصر

االتصاالت: الكابل الضوئي سيوفر 6 
ساعات انرتنت جمانًا

صحيفة كويتية: املصاحلة اخلليجية ستتم 
الشهر احلالي يف البحرين

رغم غياب الدليل والربهان.. ترامب مصٌر على 
“الفوز” يف االنتخابات

نادي جيل فيسنيت الربتغالي يعلن تعاقده مع الدولي عالء عباس

االخريةتوم كروز يبحث مع “ناسا” إمكانية تصوير مشاهد فيلمه يف الفضاء

ص 6

 

وزير النفط: العراق اجته إىل تصدير وبيع النفط 
بالدفع املسبق للحصول على سيولة مالية

كشف عن خطة لتصدير ثالثة أنواع من النفط اخلام

بغداد/ الزوراء:
اك�د وزي�ر النفط، احس�ان عب�د الجبار، 
ام�س االح�د، ان الع�راق اتج�ه مؤخ�را 
اىل تصدي�ر وبي�ع النفط بالدفع املس�بق 
للحصول عىل س�يولة مالية، فيما كشف 
خط�ة لتصدي�ر ثاثة ان�واع م�ن النفط 
الخ�ام  .وقال عبد الجبار، خال حضوره 
مؤتم�ر النف�ط والغ�از الذي عق�د امس 
ببغ�داد يف بيان للوزارة تلقت�ه »الزوراء«: 
ان صناعة الغاز تحتاج اىل استقرار  أمني 
وس�يايس واجتماعي ، وتوفري الدعم املايل 
واس�تقطاب االس�تثمارات والتعاون مع 
الرشكات العاملية الرصينة. مشريا اىل: ان 
الحكومة الحالية وفرت دعم كبري الضخم 
م�رشوع يف ه�ذا املجال، حيث ت�م االيفاء 
بالتزاماتنا تجاه الرشكاء يف مرشوع غاز 
الب�رصة، باالضافة اىل  الدع�م املقدم من 
خ�ال قرض ال��IFC  لصالح رشكة غاز 
الب�رصة ، حيث ت�م توف�ري كل متطلبات 
انج�اح امل�رشوع وتعديل خط�ة التطوير 
اىل ع�ام 2023 ، ومن املؤمل دخول الخط 
األول Train1 العم�ل نهاي�ة ع�ام 2022.

واض�اف الوزي�ر: لدين�ا مش�اريع مهمة 
كان�ت متوقف�ة بس�ب جائح�ة كورون�ا 
وت�م اس�تئناف العم�ل به�ا ألهميته�ا يف 
دع�م االقتصاد الوطن�ي منها مرشوع يف 
محافظ�ة ذي ق�ار، حيث ت�م تخصيص 

املبال�غ املطلوبة له وس�تتم املب�ارشة به 
خ�ال اس�ابيع، باالضاف�ة اىل م�رشوع 
الحلفاية يف محافظة ميسان الذي توقف 
العم�ل فيه ايض�ا  بس�بب )كوفيد- 19( 
وت�م اس�تئناف العم�ل في�ه؟ مش�ريا اىل 
س�عي ال�وزارة الكب�ري إلط�اق مرشوع 
حقل غاز عكاس يف محافظة االنبار رغم 
التحديات، لكن الوزارة تعمل بجد وبدعم 
رئيس الوزراء بهذا االتجاه ، وسيتم ابرام 
عقد خال ال�)6 ( اشهر القادمة، وهناك 
ايضا تنافس ب�ن رشكات عاملية لتطوير 
حق�ل غ�از املنصورية ، اضاف�ة اىل جولة 
تراخي�ص يف دي�اىل تناقش حالي�اً لغرض 

اطاقها.

بريطانيا تبدأ غدا محلة التلقيح ضد كورونا وامللكة إليزابيث تتطوع لتلقي اللقاح بشكل علين
لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركيت فايزر/ بيوانتك

بغداد/ الزوراء:
اصدرت مديرية املرور العامة توضيحا بشأن صاحية اختام معامات املواطنن 
بعد نهاية السنة، فيما اكدت ان اختام ترويج املعامات تبقى صالحة وال تتأثر 
بنهاية السنة.وقالت املديرية يف بيان تلقت » الزوراء« نسخة منه: » تردنا بعض 
ترويج  اختام  تسقط  هل  انه  بخصوص  الكرام  املواطنن  من  االستفسارات 
املعامات مع نهاية العام، وهل تتطلب اعادتها، كأختام صحة صدور الوكالة، 
املعامات؟«. وباقي  السوق،  إلجازات  الطبي  والفحص  الريبة،  ذمة  وبراءة 

تتأثر  وال  املعامات  لرتويج  صالحة  تبقى  االختام  »هذه  ان  املديرية  واكدت 
بنهاية السنة »، مشرية اىل ان »براءة ذمة الريبة تبقى معمول بها لغاية 1/2 

من السنة الجديدة«.

املرور: أختام ترويج املعامالت تبقى 
صاحلة وال تتأثر بنهاية السنة

رغم كرب سنه .. ما زال يف العمر عطاء

تفاصيل ص5   

تفاصيل ص4   



2 alzawraanews@yahoo.com

سياسة

بعد إخفاقها يف تعديل املادة 140 من الدستور 

جلنة التعديالت الدستورية تعد بتقديم تقريرها النهائي إىل 
رئاسة الربملان األسبوع املقبل

وزير اخلارجية من املنامة: العراق ُيشّيد عالقاته على وفق مبدأ التوازن وتفعيل املصاحل امُلشرَتكة 
أكد ضرورة أن تضطلع الشركات اخلليجّية بدورها يف عملّية إعمار العراق

صاحل واملالكي يؤكدان ضرورة تضافر 
اجلهود ملواجهة األزمة االقتصادية

احللبوسي والسفري األمريكي يؤكدان مواصلة 
الدعم لضمان عودة النازحني إىل مناطقهم

الزوراء/ يوسف سلمان:
يعقد مجلس النواب جلسته االعتيادية ظهر اليوم، 
وفيما أوصت رئاسة مجلس النواب بمفاتحة كل 
الوزارات والدوائر املعنية لالرساع بإنجاز املشاريع 
انجاز  نسب  حققت  التي  تلك  وبخاصة  املتلكئة  
الوزارية  املشاريع  وحسم   ،70% تجاوزت  عالية 
يف املحافظات إما بإكمالها او تفويض املحافظات 
املكلفة  الخاصة  النيابية  اللجنة  قررت  بذلك، 
النهائي  تقريرها  تقديم  الدستورية  بالتعديالت 
النواب،  مجلس  رئاسة  إىل  املقبل  األسبوع  خالل 
الكتل  تريض  صيغة  إيجاد  من  تمكنها  عدم  بعد 
الخاصة  الدستور  من   140 املادة  بشأن  النيابية 

باملناطق املتنازع عليها.
النواب،  مجلس  لرئيس  االول  النائب  ووجـه 
ملناقشة  حواري  اجتماع  خالل  الكعبي،  حسن 
 2021 لعام  محافظة  بكل  الخاصة  املوازنة 
واملشاريع االستثمارية ومشاريع تنمية االقاليم 
والدوائر التي تم إلحاقها باملحافظات، بالتنسيق 
بإطالق  االرساع  برضورة  املالية  وزارة  مع 
تأخريها،  وعدم  املقرة  املالية  التخصيصات 
ورضورة ان يكون للمحافظة دور مهم يف ملف 
كما  عليها.  واالرشاف  الدولية  واملساعدات  املنح 
تقرر ان يكون االجتماع القادم بحضور عدد من 
الوزراء املعنيني باملشاريع يف املحافظات للوقوف 

عىل اسباب تلكؤ املشاريع وبخاصة االستثمارية 
.

اولوية   2021 ملوازنة   “ ان  الكعبي  واضاف 
خربة  لزيادة  االجتماع  يف  للمناقشة  قصوى 
حيث  املوازنة،  وارسال  اعداد  عىل  املحافظات 
املقبل ارسع لإلقرار من  العام  ستكون موازنة 

سابقاتها “.
املكلفة  الخاصة  النيابية  اللجنة  قررت  باملقابل 

النهائي  تقريرها  تقديم  الدستورية  بالتعديالت 
خالل األسبوع املقبل إىل رئاسة مجلس النواب .

وقال مقرر اللجنة، النائب صائب خدر، يف مؤتمر 
النيابية  اللجنة   “ ان  “الزوراء”:  تابعته  صحفي 
وطرحت   ١٤٠ املادة  ملناقشة  امس  اجتمعت 
نقاشات مستفيضة لوجود آراء مختلفة من قبل 
القوى السياسية واملكونات األخرى”، مشريا اىل 
السياسية  القوى  ومالحظات  مقرتحات   “ ان 

والتعديل  اإللغاء  بني  توزعت   140 املادة  حول 
واإلبقاء “.

واضاف ان” لجنة التعديالت الدستورية حريصة 
الربملان  رئاسة  اىل  النهائي  تقريرها  تقديم  عىل 
النهائي  التقرير   “ أن  مبينا   .“ املقبـل  األسبوع 

سيقدم بتوافق جميع أعضاء اللجنة “.
النيابية،  القانونية  اللجنة  عضو  دعت  ذلك،  اىل 
ترشيع  عدم  اىل  النواب  مجلس  محمود،  بهار 
خطرية،  سابقة  كونه  االنتخابات  تمويل  قانون 

وسيكون عرفا سيئا.
وقالت محمود، يف بيان صحفي: “ من املفروض 
اىل  كهذا  قانون  مرشوع  الحكومة  ترسل  ال  ان 
يف  تثبيتها  يجب  االنتخابات  تمويل  ألن  الربملان، 

موزانة ٢٠٢١”.
واضافت ان “ اقرار مثل هكذا قانون سيكون 
الربملان”.  بحق  خطرية  وسابقة  سيئا  عرفا 
ملؤسسة  تمويل  قانون  اصدار   “ ان  مبينو 
االخرى  املؤسسات  امام  الباب  سيفتح  معينة 
بـأن تطالب ايضا بتمويل، كما ان لدينا هيئات 

مستقلة ستطالب بتمويل لها “.
اوضحت ان “ ألجل هذه األسباب نحن مع عدم 
اصدار هكذا قانون، ولكن يثبت محتوى القانون 
يف  االرساع  الحكومة  وعىل   ،  ٢٠٢١ بموازنة 

إرسالها اىل الربملان “. 

بغداد/ الزوراء:
حسني،  فؤاد  الخارجّية،  وزير  أشاد 
التاريخّية  بالعالقات  االحد،  امس 
تشهده  وما  العراقّية-الكويتّية، 
الكويت  أّن  عاّداً  ُمّطرد،  ارتقاء  من 
إىل  العراق  بّوابتا  هما  والسعودّية 
لنايف  الدعوة  وجهة  فيما  الخليج، 
الحجرف االمني العام ملجلس التعاون 
الخليجي لزيارة بغداد يف إطار تفعيل 
التفاهم  ُسُبل  وتجسري  العالقات، 
التعاون  مجلس  ودول  العراق  بني 

الخليجّي.

نايف  لقائه  خالل  حسني  وذكر 
ملجلس  العاّم  األمني  الحجرف  فالح 
مؤتمر  أعمال  هامش  عىل  التعاون 
اإلقليمّي  لألمن   2020 املنامة  حوار 
العراق  أّن  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف 
ُيشيد عالقاته عىل وفق مبدأ التوازن، 
وتفعيل املصالح املُشرتَكة، واالحرتام 

املُتباَدل.
البيان،  بحسب  الجانبان،  وتطرَّق 
وآثارها  الفايروسّية  الجائحة  إىل 
الصّحية واالقتصادّية، وأعرب الوزير 
بعد  النفط  أسعار  تعايف  يف  أمله  عن 

اكتشاف اللقاح، وبدء التطعيم، الفتاً 
الرشكات  تضطلع  أن  رضورة  إىل 
إعمار  عملّية  يف  بدور  الخليجّية 
العراق عرب االستثمار يف مجال البنى 

التحتّية.
لجنة  تشكيل  رضورة  عىل  وشدد 
الكويت  ُمؤتَمر  ُمخرَجات  ملُتاَبعة 
البنك  مع  والتنسيق  للمانحني، 

الدويلّ.
مبارك  فالح  نايف  أّكد  جهته  من 
التعاون  مجلس  اهتمام  الحجرف 
ُمذكرّات  أن وّقع  بالعراق، وقد سبق 

عىل  الحرص  إىل  داعياً  ِعّدة،  تفاهم 
بني  التعاون  حجم  عىل  الحفاظ 
بما  سعادته  عن  ُمعرباً  الجانبني، 
تشهده العالقات العراقّية-السعودّية 
التعاون  حجم  وتنامي  تصاعد،  من 
إشادته  عن  أعرب  كما  الثنائّي، 
واألردن  العراق  بني  الثالثّية  باآللّية 

ومرص.
لسيادة  املجلس  دعم  عىل  وشدد 
العراق، واستقراره، ووحدة أراضيه، 
لن نرتّدد  ُمنوّهاً:  اإلرهاب،  وُمحاَربة 
بدعم العراق، وهذه عنارص أساسّية 

لدينا  ُموِضحاً:  التعاون،  مجلس  يف 
العراق،  مع  املُشرتَك  للعمل  إطار 
الستكمال  املالّية  اإلجراءات  وأنجزنا 

الربط يف الجنوب.
والغذائّي  املائّي  األمن  أّن  اىل  ونوه 
ستكون  الجانبني  بني  والتجارّي 

حارضة يف زيارته إىل العراق.
من  عدد  حول  الجانبان  تباحث  كما 
ذات  والدولّية  اإلقليمّية  املوضوعات 
االهتمام املُشرتَك، ومنها: التوتُّر بني 
عىل  وتداعياته  وواشنطن،  طهران 

املنطقة.

بغداد/ الزوراء:
بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، امس 
القانون،  دولة  ائتالف  رئيس  مع  االحد، 
واألمنية  السياسية  األوضاع  املالكي،  نوري 
رضورة  اكدا  فيما  البلد،  يف  واالقتصادية 
تضافر الجهود ملواجهة األزمة االقتصادية.

تلقته  الجمهورية  لرئاسة  بيان  وذكر 
برهم  الجمهورية،  رئيس  ان  “الزوراء”: 
صالح، استقبل رئيس ائتالف دولة القانون، 
بحث  اللقاء  خالل  وجرى  املالكي،  نوري 
واالقتصادية  واألمنية  السياسية  األوضاع 

تعزيز  أهمية  عىل  التأكيد  وتم  البلد،  يف 
الظروف  وتهيئة  البلد،  يف  األمني  االستقرار 
واتخاذ  املقبلة،  االنتخابات  ألجراء  املناسبة 
اإلجراءات الكفيلة لضمان نزاهتها وعدالتها 

بعيدا عن التزوير والتالعب.
الواقع  استعراض  تم  كما  واضاف: 
ورضورة  البلد،  يف  والصحي  االقتصادي 
الكفيلة  اإلجراءات  واتخاذ  الجهود  تضافر 
ومعالجة  االقتصادية،  األزمة  ملواجهة 
تداعيات وباء كورونا الصحية واالقتصادية، 

وضمان امن وسالمة املواطنني.

بغداد/ الزوراء:
بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، امس االحد، مع السفري االمريكي يف بغداد، 

ماثيو تولر، تعزيز التعاون يف املجالني األمني واالقتصادي، ومناقشة ملف النازحني.
وذكر بيان ملكتب الحلبويس تلقته “الزوراء”: ان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، 
استقبل السفري األمريكي لدى العراق، السيد ماثيو تولر، وبحث اللقاء العالقات الثنائية 
النازحني،  األمني واالقتصادي، ومناقشة ملف  املجالني  التعاون يف  البلدين، وتعزيز  بني 
من  عدد  عن  فضالً  مناطقهم،  إىل  اآلمنة  العودة  لضمان  الدعم  مواصلة  عىل  والتأكيد 

املواضيع ذات االهتمام املشرتك.
بتعزيز  األمريكية  املتحدة  الواليات  التزام  عن  اللقاء،  خالل  األمريكي،  السفري  وعربَّ 
عراق  أجل  من  التعاون  استمراَر  مؤكداً  العراقي،  الشعب  مع  العالقة  وتعميق  الرشاكة 

آمن ومستقر.
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تعهد بإجراء تحقيق “مستقل” في أزمة الوباء

تخريب ونهب وتشريد قبل استعادة تيغراي

تونس/ متابعة الزوراء:
 ألقى راشد الغنويش، رئيس الربملان 
النهضة اإلسلامية،  ورئيس حركة 
باملسؤولية عىل عاتق نظام الرئيس 
الراحلل زيلن العابدين بلن عيل، يف 
ملا يتعللق بالوضلع السليئ للبنى 
التحتية يف املجلاالت الخدمية، وعىل 
رأسلها قطلاع الصحلة، يف خطلوة 
اعتلرب مراقبون أنهلا تظهر تملصا 
من املسلؤولية عن 10 سلنوات من 
الفلوىض التلي عاشلتها تونس ما 
بعد ثلورة 2011، وغياب املشلاريع 

والربامج لدى األحزاب الحاكمة.
وقلال الغنلويش، الجمعلة، إن أحد 
أسباب الثورة التي شهدتها باده يف 
2011، هلو “اهلراء البنية التحتية 
لجميلع القطاعلات، وتلأزم وضع 
الصناديق االجتماعية”، وذلك خال 
لقلاء جملع رئيلس الربمللان بوزير 
الصحلة فلوزي مهلدي، يف قلر 
الربمللان بالعاصملة تونلس، علىل 
خلفية وفاة طبيب شاب )27 عاما( 
إثر سلقوط مصعلد كان يقله بأحد 

املستشفيات الحكومية.
وشلّدد الغنلويش علىل أن جائحلة 
كورونلا نبهت إىل هلذه النقائص يف 
البنية التحتية، مضيفا أن تأسليس 
املستشلفيات يتم عىل عاتق الدولة 
التلي يجلب أن تتكفلل بهلا وتتوىّل 

علن  املراقبلون  صيانتها.وتسلاءل 
السلبب الذي يمنلع الغنويش -وهو 
رئيس الربملان، وحزبه رشيك رئييس 
يف الحكومات املتتاليلة منذ -2012 
ملن املطالبلة ببنلاء مستشلفيات 
جديدة، وتحسني وضع املستشفيات 
الحالية التي تفتقر إىل أغلب وسائل 
عنله  كشلفت  ملا  وهلو  العملل، 
التحديلات املفاجئلة التلي فرضها 

فايروس كورونا.
وتعاني املستشلفيات العمومية من 
اإلهمال، بسلبب تراجع االعتمادات 
املوجهلة لها، وضعلف التجهيزات، 
والرواتلب املحدودة للكادر الصحي، 
ملا دفلع باملئلات ملن األطبلاء إىل 

الهجرة، ورّشع للقطاع الخاص باب 
االسلتثمار يف املجلال الصحي، وهو 
قطلاع بدوره يعاني من التضييقات 

اإلدارية والقانونية.
وأشلار وزيلر الصحة خلال لقائه 
يف  نقصلا  هنلاك  أن  إىل  بالغنلويش 
اعتمادات وزارتله يقّدر “بنحو 2.8 
مليلار دينار تونليس” )1.04 مليار 
دوالر(.وأكد مهدي، خال االجتماع، 
إدارة  حوكملة  “رضورة  علىل 
املؤسسلات الصحية واملستشفيات 
العموميلة”، مشلرا إىل أن جائحلة 
كورونا “تسلببت يف توقف عمليات 
اإلصلاح والصيانلة” يف منظوملة 

الصحة.

وتأتي تريحلات الغنويش يف وقت 
تسلتعد فيه تونس إلحيلاء الذكرى 
العارشة للثورة التي أطاحت بنظام 

بن عيل، يف 17 ديسمرب 2010.
وإىل اآلن تلجأ األحلزاب الحاكمة إىل 
نسلب املشلاكل إىل نظلام رحل قبل 
10 أعوام، يف اسلتخفاف اسلتثنائي 
بعقلول الناس الذين لم تعد تغريهم 
الوعود واملشلاريع التي يتم اإلعان 

عنها وال يتم تنفيذها.
وتميل الطبقة السياسية الجديدة يف 
تفسلر عجزها عن الحكم وتطوير 
االقتصلاد إىل الحديث عن املؤامرات، 
يف الوقلت اللذي تبلني فيله الوقائع 
أن األحلزاب ال تمتلك أفلكارا وبدائل 
لقيلادة البلاد، وأنهلا تكتفي برفع 
الحكوملة  فشلل  الشلعارات.وبعد 
إليلاس  قادهلا  التلي  السياسلية 
الفخفلاخ وضمت أحلزاب النهضة 
وحركلة  الديمقراطلي  والتيلار 
الشعب وتحيا تونس، والتي شهدت 
رصاعلات بلني التحاللف الحكومي 
الذي يصف نفسله بالثوري، لجأت 
األحلزاب إىل حكوملة التكنوقلراط 
املشلييش. ومنلذ  برئاسلة هشلام 
البدايلة رشعلت األحلزاب يف وضع 
رشوطهلا أمام الحكوملة واملطالبة 
بإسلقاطها رغم أنه للم تمض عىل 
عملهلا مدة مئة يوم، وهو ما يحول 

دون أي اصاحات إلنقاذ االقتصاد.
ومنلذ أشلهر، تشلهد البلاد موجة 
االجتماعيلة  االحتجاجلات  ملن 
التلي تطاللب بتوفر فلرص العمل 
عجلز  وأدى  الخدملات.  وتحسلني 
الحكوملات املتعاقبلة علن تنفيلذ 
وعودها إىل اعتصاملات يف أكثر من 
محافظة هدفت باألسلاس إىل وقف 
وزاد  والفوسلفات،  النفلط  إنتلاج 
نسقها مع اقراب الذكرى السنوية 
العلارشة للثورة، ما يرجح نشلوب 
احتجاجات جديدة تنديدا باملماطلة 

الحكومية.
ويشارك يف هذه التحركات محتجون 
ملن مختلف الفئلات العمرية، وهم 
يطالبون خصوصلا بتوفر وظائف 
وبتنفيلذ اسلتثمارات موعلودة من 
أجل تحسني الحياة اليومية لسكان 

املناطق املهّمشة.
يف  الحزبيلة  الراعلات  وعطللت 
الربمللان تمريلر قانلون املالية الذي 
تسعى من ورائه الحكومة إىل تقشف 
قلاس لوقلف هلدر امللال العمومي 
ووقف املزايا والعاوات التي يحصل 
عليهلا كبلار املسلؤولني يف اإلدارة، 
فضا عن وقلف االنتدابات والزيادة 
يف األجلور، وهي خطلوات يرفضها 
االتحاد العام التونيس للشلغل )أكرب 

املنظمات العمالية(.

الكويت/متابعة الزوراء:
 أفلادت ملؤرشات أوليلة النتخابلات الربملان الكويتلي، يوم 
امس األحد، بهزيمة جميع املرشلحات ومنهم النائب صفاء 
الهاشم الشهرة بعنريتها وكراهيتها للوافدين بشكل عام 
واملريني بشكل خاص.وقالت صحيفة “القبس” الكويتية 
إنله وفقا للمؤرشات األولية النتخابلات مجلس األمة 2020، 
حيث فاز 50 عضوًا بعضوية املجلس، أبرزهم مرزوق الغانم 
رئيس املجلس الحايل، فيما كشلفت املؤرشات األولية خسارة 
صفلاء الهاشلم، والتي حللت يف املركز الل30 بني مرشلحي 

الدائرة االنتخابية الثالثة، متلقية هزيمة موجعة وساحقة.
وأضافت الصحيفة أن املؤرشات أوضحت فوز كل من، حسن 
جوهر ويوسلف فهد الغريب وأحمد الشلحومي وحمد روح 
الديلن وعيىس الكنلدري وعيل عبد الرسلول القطان وعدنان 
عبلد الصملد وعبداللله الطريجلي وعبدالله جاسلم املضف 
وأسامة الشاهني، يف الدائرة األوىل.وفوز كل من مرزوق الغانم 
ومحمد املطر وخليل الصالح وحمد املطر وسللمان العازمي 
وبدر الحميلدي وبدر املا وخالد العنزي وأحمد محمد الحمد 
وحمد سيف الهرشاني، يف الدائرة الثانية.كما أظهرت النتائج 
فوز عبد الكريم الكندري وأسامة املناور ومهند الساير وعبد 

العزيز الصقعبي ويوسلف الفضالة وفارس العتيبي وهشام 
الصالح وسعدون حماد العتيبي ومهلهل خالد املضف وعمار 
العجمي، يف الدائرة الثالثة.بينما فاز يف الدائرة الرابعة شعيب 
املويزري ومسلاعد عبد الرحمن املطري وفايز غنام املطري 
وثامر الظفري وسعود سعد املطري ومحمد عبيد الراجحي 
وملرزوق الخليفة وفلرز الديحاني ومبارك الحجرف وسلعد 
الخنفلور.ويف الخامسلة، فاز كل من حملدان العازمي وبدر 
الداهوم ومبارك عبداللله العجمي والصيفي مبارك الصيفي 
وخالد محمد العتيبي وحمود العازمي وصالح ذياب املطري 

ومحمد الحويلة ونارص الدورسي وماجد مساعد املطري.
يشلار إىل أن نظام انتخابات مجلس األمة الكويتي ينص عىل 
تقسليم الباد إىل 5 دوائر انتخابيلة، يمثل كل منها 10 نواب، 
لتشلكيل املجلس املكون من 50 نائًبا.وعرفت صفاء الهاشم 
لتاريخهلا الطويلل يف العنرية ضلد الوافديلن والتحريض 
عليهلم من خال تواجدها بمجلس األملة الكويتي، يف الوقت 
اللذي تؤكد فيله األرسة الحاكمة عىل كلون الوافدين جزًءا ال 
يتجزأ من الكويت وذلك ملساهماتهم املستمرة يف نهضة الباد.

وتنافس عىل مقاعد الربملان 326 مرشلحا بينهم 28 امرأة يف 
الدوائر الخمس فيما يحق لل567 ألفا و694 ناخبا التصويت.

والدوائر االنتخابية مقسمة إىل 5 بحيث يختار الكويتيون 10 

مرشلحني يف كل دائرة ليصبح العدد النهائلي من املقاعد 50 
مقعدا.وجلرى االقراع وفق إجلراءات فرضتها وزارة الصحة 
عىل املقرعني بسلبب جائحة كورونا أبرزها ارتداء الكمامات 
وقيلاس درجة الحلرارة قبل دخول اللجان ومنلع التجمعات 
والحفلاظ علىل التباعلد البدنلي وتحديلد مسلارات للدخول 
والخروج.ويتمتع مجلس األمة بسللطات ترشيعية ورقابية 
قويلة ويمكن ألي نائب اسلتجواب رئيس اللوزراء أو أي من 
الوزراء.كملا يمكن للنواب حجلب الثقة عن أي وزير وهو ما 
يوجب إقالته أو إعان عدم التعاون مع الحكومة ليحال األمر 
يف هذه الحالة لألمر الذي قد يقيل الحكومة أو يحل الربملان.

أديس أبابا/ ميدل ايست اونالين:
 قلال فصيل متمرد يف إقليم تيغراي بشلمال 
نهلب  وعمليلات  انفجلارات  إن  إثيوبيلا 
ومناوشات استمرت يف أجزاء من اإلقليم بعد 
أن أعلنلت قوات الحكوملة أنها عىل بعد أيام 

من القبض عىل قادة التمرد.
وتشر تقديرات إىل أن القتال الدائر منذ نحو 
شلهر بني القلوات االتحادية بقيلادة رئيس 
الوزراء أبي أحمد والجبهة الشلعبية لتحرير 
تيغراي تسبب حتى اآلن يف مقتل آالف ولجوء 

نحو 46 ألفا إىل السودان املجاور.
يوشلك  اللراع  إن  أبلي  وقاللت حكوملة 
علىل نهايته وذلك بعد أسلبوع من سليطرة 
الجيش عىل مقيل عاصمة إقليم تيغراي لكن 
دبرصيون جربمكئيل، زعيم الجبهة الشعبية 
لتحرير تيغراي، قال لوكالة رويرز لألنباء يف 
رسلالة نصية السبت إن معارك ال تزال دائرة 
خلارج املدينة.وأضاف أن القلوات االتحادية 
قصفت بلدة أبي الجمعة دون أن يقدم مزيدا 
ملن التفاصيلل بينملا اتهم متحدث باسلم 
الجبهلة قوات الحكوملة بالقيلام بعمليات 

نهب يف مقيل.
وقال املتحدث باسم الجبهة ملحطة تلفزيونية 
تابعلة لها إنهم “ينهبلون ممتلكات املدنيني 
والفنلادق ويلحقلون أرضارا بمصانلع بعد 
نهبها”.وأغلب االتصاالت يف تيغراي مقطوعة، 
وتوجد قيود مشددة عىل دخول املنطقة مما 
يجعلل التحقلق من روايلات الطرفلني أمرا 
صعبا.وكان أبي يف السلابق رشيكا سياسيا 
للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي هيمنت 
علىل االئتلاف الحاكلم يف إثيوبيا مللا يقرب 
ملن ثاثلة عقود لكنله أثار غضلب حلفائه 
السلابقني بعد أن قدم مسؤولني من تيغراي 
وانتهلاكات. للمحاكملة يف قضايلا فسلاد 

وقاللت الجبهلة إن االعتقلاالت واملحاكمات 
تمت بدوافع سياسية متهمني أبي بمحاولة 
إحكام قبضته عىل السللطة يف الباد املؤلفة 
ملن عرش أقاليلم اتحادية. وينفلي أبي ذلك 

ويصف قادة الجبهة بأنهم مجرمون تمردوا 
عىل السلطة االتحادية.

قلال الكولونيلل بالجيلش شلامبل بييني يف 
ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن القوات 
الحكومية كانت علىل بعد عرشة كيلومرات 
من غابة يف منطقة جور حيث ُيعتقد باختباء 
دبرصيلون وجيتاتشلو وأعضلاء آخرين يف 

الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وأضلاف يف التلفزيون الرسلمي “سلنحتاج 

فقط لبضعة أيام للوصول إليهم”.
وتعلرب منظملات اإلغاثة عن قلقها الشلديد 
بسبب نقص األغذية والوقود واألدوية وحتى 
أكياس حفظ الجثث يف تيغراي. وتقف قوافل 

اإلغاثة يف حالة تأهب إلدخال املساعدات.
وأبلغ سكان بلدة شاير بوسط إثيوبيا اإلدارة 
املؤقتلة الجديدة التي عينتهلا الحكومة بأن 
تكلفلة البقالة كانلت شلديدة االرتفاع وأن 
نقص الوقود أدى إىل توقف سيارات اإلسعاف 

املستخدمة يف نقل املرىض إىل املستشفيات.
وقلال رجل يف اجتماع بثتله قناة إيه.بي.يس 
يف سلاعة متأخلرة ملن مسلاء الجمعة “ال 
يزال السلكان بعيدون عن منازلهم. النسلاء 
يختبلن يف الكهوف ملع أطفالهن”.وشلكا 
آخرون ملن النهلب يف البلدة.وقالت حكومة 
أبي إنها سلتحمي املدنيلني يف املنطقة املالية 

وتضمن تلبية احتياجاتهم.
وقلال رئيس الوزراء عىل توير السلبت “بدأ 
العملل يف إعلادة بنلاء تيغراي بفلرق، تتوىل 

أعمال اإلصاح واستعادة الخدمات”.
وحصل أبي، الذي توىل منصبه يف عام 2018، 
عىل جائزة نوبل للسام يف العام التايل لتحقيق 
السلام ملع إريريلا املجلاورة واإلصاحات 
الديمقراطية.وبلدأ يف فتلح اقتصلاد مغللق 
وتخفيف قبضلة النظام السليايس القمعي 
واتخلاذ إجلراءات ضلد املتهملني بالفسلاد 
وانتهلاكات الحقلوق، وبعضهلم كان ملن 
مسلؤويل تيغراي.كما سجنت حكومته آالف 
املعارضلني بعلد اضطرابلات عنيفلة، مملا 

أغضب خصومه.

الغنوشي يلقي بأزمات تونس على عاتق نظام رحل قبل 10 سنوات

خسارة مجيع املرشحات وأبرزهن  صفاء اهلاشم وفوز ساحق للغامن

حكومات ما بعد الثورة لم تنجز مشاريع جديدة

مفاجآت مدوية في انتخابات مجلس األمة الكويتي

القوات االثيوبية تعلن اقرتابها 
من اعتقال قادة التمرد

     

حمكمة العدل الدولية تنهي حماوالت اسرتداد اموال الرئيس املخلوع الراحل حسين مبارك يف سابقة قاضية دولية 
القاهرة/ متابعة الزوراء: 

صدر حكم محكمة العدل األوروبية، 
يسمح ألرسة الرئيس املري املخلوع 
الراحل حسلني مبلارك بالترف يف 
أمواله، رصاصة رحمة أطلقتها أعىل 
سللطة قضائية يف االتحلاد األوروبي 
الروتينيلة  املريلة  للمحلاوالت 
والبروقراطية وغر الجادة والبعيدة 
عن الكفاءة السلرداد أملاك مبارك 
وأرستله، من أموال سلائلة ومنقولة 
وعقارية، بلدول أوروبية مختلفة، إذ 
يسمح الحكم الجديد لقرينة مبارك، 
سلوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال 
وزوجتيهما بالترف يف أموالهم كما 
يرغبلون، ومن دون قيود للمرة األوىل 
منذ عام 2011، مما يتيح لهم نقلها 
ملأوى آخلر أو الترف فيها بطريقة 
أكثلر أمناً من االتحاد األوروبي، الذي 
تتعدد فيه مخاطر فرض القيود عىل 

حركة األموال ألسباب سياسية.
وُيعتلرب الحكلم نهائيلاً وال ُيسلمح 
بالطعلن عليله إال ملن خلال تقديم 
طلب جديد لفلرض قيود جديدة عىل 
األموال. وأًوضحلت حيثياته أن أرسة 
مبلارك شلككت بشلكل أسلايس يف 
سامة وقانونية اإلجراءات القضائية 
التلي اُتخلذت ضدهم يف ملر، وأن 
لاتحلاد  العاملة  املحكملة  تسلليم 
اإلجلراءات  تللك  بصحلة  األوروبلي 
واعتبارهلا سلليمة، ملجلرد صلدور 
بعض األحلكام النهائية يف مر ضد 
مبارك ونجليه، هلي مخالفة لقواعد 

القانون األوروبي.
وأجابت محكمة العدل األوروبية أرسة 
مبلارك إىل طلباتهلا، وقاللت إنه كان 
يتوجب علىل املحكملة العامة يف أول 
درجة، وكذلك علىل املجلس األوروبي 
صاحب قرار تجميد األموال، أن يأخذا 
بعني االعتبار طلب التقييد صادر من 
دولة غر عضلوة يف االتحاد )مر(، 
وأن عليهما التأكد بشلكل موضوعي 

وإجرائلي دقيق، ملن أن السللطات 
القضائيلة املرية قلد منحت أرسة 

مبارك فرصة الدفاع كاملة.
ويتضلح ملن العلودة ملللف القضية 
األسايس والحكم الصادر يف ديسمرب/

قلرار  بتأييلد   2018 األول  كانلون 
التجميد، أن السلطات املرية أوردت 
يف معلرض أسلبابها لطللب التحفظ 
عىل األموال، عدداً من القضايا التي لم 
يصدر فيهلا بالفعل أحكام ولم تصل 
حتلى للمحاكمة. ومن هذه القضايا، 
تلقي مبارك وقرينته هدايا من بعض 
)القضيتلان  الصحفيلة  املؤسسلات 
املعروفتلان إعاميلًا بهدايلا األهرام 
وهدايلا الجمهوريلة(، وكذلك قضية 
الكسلب غر املرشوع التي ال تتحرك 

عىل اإلطاق ألهداف سياسية بحتة.
وذكلرت محكمة العلدل األوروبية أن 
محكملة أول درجة أخطلأت، عندما 
قاللت إن أرسة مبارك للم تتقدم بأي 
دليلل عىل أنهلم ترضروا ملن بعض 
املشلاكل املزعومة للنظلام القضائي 

امللري، ألن القرار يف الحالة الراهنة 
صادر أساسلاً من املجلس األوروبي. 
وكان يتوجب عليه وعىل محكمة أول 
درجلة أن يثبتلا بنفسلهما، أن قرار 
التجميلد يسلتند إىل أسلس سلليمة، 
ومنها اسلتيفاء التأكد من دستورية 
اإلجراءات املتخذة يف مر ضد مبارك 
ونجليله، وليلس أن ينتظلرا أدلة من 
الطاعنلني علىل ملا تعرضلوا له من 

ظلم.
وأظهلرت تفاصيل الحكلم أن الدولة 
املريلة لم تتخلذ أي إجلراءات من 
أملوال  باسلرداد  الترسيلع  شلأنها 
مبلارك وأرستله منذ فرباير/شلباط 
2018. فلكل حكلم أوروبلي صدر يف 
السنوات السابقة باسلتمرار تجميد 
األملوال هلو ملن الناحيلة النظرية 
لصالح مر، ويفسح املجال أمامها 
التخاذ إجراءات جديدة السرداد هذه 
األموال، التي ال يعرف أحد قيمتها عىل 
وجه التحديد. لكن العقبات القانونية 
والسياسية، القائمة منذ عام 2011، 

تمنع استفادة مر من تلك األموال، 
التلي ال تقتلر فقلط علىل األموال 
السلائلة، بل تشلمل ثلروات عقارية 
مجّملدة يف بعلض اللدول األوروبية، 
وحصصاً يف رشكات يف أوروبا والدول 
املعروفلة بكونهلا ملاذات رضيبية. 
فالدول األوروبية التي تجّمد فيها هذه 
األموال ال تسلتطيع، وفلق قوانينها، 
منح األموال املجمدة للدولة املرية، 
إال إذا صلدر حكم ملن جهة قضائية 
مستقلة عن السلطة التنفيذية، يثبت 
أن تلك األملوال تحديداً كانت حصيلة 
أنشلطة غلر قانونيلة وممارسلات 

فساد غر مرشوعة.
وتم التجميد كقرار منفصل بناء عىل 
التحقيقات األولية التي أجرتها النيابة 
العاملة املريلة عن ثلروة مبارك يف 
عام 2011، مدعوملة بمعلومات من 
شهود وأوراق حصلت عليها الرشطة 
ملن أفلراد أرسة مبلارك، فضلًا عن 
التحقيلق ملع نجليه علاء وجمال، 
اللذين كشلفا تفاصيلل ممتلكاتهم. 

لكن مبارك نفسله نفلى امتاكه أي 
أملوال خارج مر. ويعترب هذا األمر 
ملن األلغاز، ألن البيانات املرفية يف 
سلويرسا تنفي بالفعلل أن تكون له 
أموال باسلمه، لكن هنلاك معلومات 
مؤكلدة أنله منلح أموالله يف حياتله 
لنجليله. بالتايل فثمة ممارسلات قد 
تلدل علىل تاعٍب ملا إلخفاء كسلب 
غلر مرشوع، يف غياب أي أدلة كافية 
األوروبيلة  أو  املريلة  للسللطات 

إلثبات ذلك.
وشلهدت الفلرة بلني ثلورة يناير/
اآلن  وحتلى   2011 الثانلي  كانلون 
تشلكيل أكثر من 6 لجان عليا بمر 
السلرداد األموال، أحدثها منذ عامني 
ونصلف برئاسلة النائب العلام، لكن 
أقربهلا لإلنجلاز كانلت التي رأسلها 
مسلاعد وزيلر العلدل للكسلب غر 
امللرشوع، عاصلم الجوهلري، عقب 
الثورة مبلارشة، وهي التي نجحت يف 
استصدار قرارات التجميد التي ألغت 
محكمة العلدل األوروبية أهمها يوم 

الخميس املايض.
وبحسب مصادر قضائية، فإن هناك 
مشكلتني أساسيتني تمنعان استعادة 
تحديلداً  املجملدة،  املهربلة  األملوال 
ملن مبارك وأرسته بغلض النظر عن 
حاالت باقلي رموز نظامله؛ أوالهما 
أن تقاريلر رصلد الثلروات الخاصلة 
بمبلارك ونجليه صلدرت من جهة ال 
تعتربها أوروبا مسلتقلة أو محايدة، 
وهي لجان مشلكلة من إدارة الخرباء 
يف وزارة العدل. وهؤالء الخرباء ليسوا 
مسلتقلني، فهلم جلزء من السللطة 
التنفيذية، ورئيسهم األعىل هو وزير 
العلدل، ورئيسلهم املبلارش هلو أحد 
مساعدي الوزير. بالتايل فإن وضعهم 
القانونلي يشلكك يف حتميلة النتائج 
التلي توصللت لجان الفحلص إليها. 
وهذا نملوذج للفجوات القانونية بني 
النظلام القضائلي امللري والنظم 

مللف  حلول  املتعامللة  األوروبيلة 
األموال، فلا يوجد أي قانون مري 
يسلمح ألي جهلة مسلتقلة بإجراء 
تحقيقات فحلص عىل أموال وثروات 
أي مواطن. وحتى القضاء نفسله ال 
يسلتطيع إجراء هذا الفحص إال من 
خال الخلرباء، وهو ما يعني أن هذه 
العقدة قائمة لحني إجراء تعديل عىل 
صفة الخرباء ووضعهم الهيكيل أوالً.

اسلتغال  الخلرباء  حلاول  وقلد 
للمطالبلة  الواضحلة  الثغلرة  هلذه 
باسلتقاليتهم، لكن الدولة تتمسلك 
بإبقائهلم تحت سليطرتها ألسلباب 
أخلرى، تعزوهلا املصلادر للرضورة 
السليطرة عليهم تحلت إدارة الوزارة 
للتوجيله وتلايف صلدور تقارير غر 
مرغلوب فيها من جهلة، والتحكم يف 
عاقتهلم باملتقاضلني وإخضاعهلم 
الخاصلة بموظفي  التأديب  لقواعلد 

الدولة من جهة أخرى.
البيانلات  أن  املصلادر  وأوضحلت 
الوحيلدة املتوفلرة عن ثلروة مبارك، 
هي التي جمعها خلرباء وزراء العدل 
املحاسبيون عن طريق فحص بيانات 
ومسلتندات تابعلة ملبلارك وقرينتله 
سوزان ونجليه عاء وجمال، واألموال 
والبيلع  بامللراث  إليهلم  آللت  التلي 
واللرشاء والتنلازل بعلد تلويل مبارك 
الرئاسلة. وملن ذللك الفحلص تبني 
وجلود فلوارق “هائلة”، بلدأ ضخها 
البنلوك  يف  الشلخصية  لحسلاباتهم 
املرية، أوالً منذ منتصف ثمانينيات 
القرن املايض، وليلس من وقت عمل 
جمال مبلارك يف “بنلك أوف أمركا” 

كما يدعي األخر.
أما املشلكلة الثانية فهي أن القوانني 
األوروبيلة  القضائيلة  والسلوابق 
تمنع تسلليم األملوال املجمدة للدولة 
املطالبة بالتجميد إال بعد إثبات صحة 
اتهاماتهلا بواسلطة حكلم قضائي 
نهائي وبات غلر قابل للطعن، يثبت 

أن األموال املجملدة، وال يشء غرها، 
قد تم تحصيلها بالفسلاد أو التدليس 
أو الرسقلة، وهو أمر للم تقرب منه 

مر حتى اآلن.
وصلدر ضلد مبلارك ونجليله يف 10 
سلنوات كامللة حكم قضائلي وحيد 
بلات غلر قابلل للطعلن، يف القضية 
الخاصة بفسلاد القصور الرئاسلية، 
بالسلجن  منهلم  كل  علىل  وحكلم 
والغراملة، وقلى الثاثلة العقوبة. 
وما زالت الغرامة قيد النزاع القضائي 
بينهم وبلني الدولة، إذ تحاول األرسة 
التمللص ملن دفلع الغراملة املقّدرة 
بنحو 147 مليون جنيه مري )9.4 
مايلني دوالر(، بدعلوى رغبتهلم يف 
التصالح، رغم رفض محكمة النقض 
سلبتمرب/أيلول  يف  املحلاوالت  هلذه 
2018. يف املقابلل حجزت الدولة عىل 
نسلبة كبرة من أسلهم عاء وجمال 
يف رشكات مختلفة داخل مر لحني 

سداد هذه الغرامة.
أملا قضيلة الكسلب غلر امللرشوع 
وهي األهم واألكثلر ارتباطاً باألموال 
فيهلا  التحقيلق  زال  فملا  املهرّبلة، 
مسلتمراً بمعرفة جهاز الكسلب غر 
امللرشوع بلوزارة العلدل، وملا زالت 
أرصلدة عاء وجمال بالداخل مجمدة 
علىل ذمتها، بينما تلم تحرير أرصدة 

سوزان ومبارك نفسه بعد وفاته.
ويعلود سلبب تجميلد التحقيقات يف 
هلذه القضية إىل الوضع السليايس يف 
املقلام األول، إذ يسلتخدمها النظلام 
“سلاح  أو  كل”فزاعلة”  الحاكلم 
تخويف” ضلد عاء وجمال، ظناً منه 
بأنله طامللا اسلتمرت هلذه القضية 
قائمة من دون تحريك، سليظل نجا 
املخللوع تحلت الضغط، ويخشليان 
إبلداء أي تحلٍد علنلي للرئيلس عبلد 
الفتاح السلييس خوفاً ملن املجهول، 
وبالتايل فإن بقلاء القضية يف األدراج 

يلبي األهداف السياسية للنظام.

سمحت ألسرته التصرف بها 
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بغداد/ متابعة الزوراء:
كش�فت هيئ�ة التقاع�د الوطني�ة عن مس�اٍع 
لتعدي�ل قان�ون التقاعد املوح�د، وفيما حددت 
أس�باب تأخر اط�اق مكافآت نهاي�ة الخدمة 
للمتقاعدي�ن املدني�ن، أرجع�ت أس�باب عدم 
اعتم�اد كفال�ة املتقاعدي�ن إىل وج�ود بع�ض 

املخاطر.
وقال مدي�ر الهيئة العام، إي�اد محمود هادي، 
يف مقابل�ة مع وكال�ة االنباء العراقي�ة )واع(: 
إن التقاع�د مل�ف كب�ر وضخم ومتح�رك، أي 
أن أعداد املتقاعدين يف تزايد وتناقص ش�هرياً، 
بفع�ل احالة اش�خاص ج�دد ع�ى التقاعد او 
م�وت آخرين. الفت�اً اىل: أن آخر إحصائية لعدد 
املتقاعدين لشهر كانون األول الحايل بلغت نحو 
مليون�ن و486 ألفاً، مقس�من بحدود مليون 
و942 الفاً ضمن الهيئة، ونحو 544 ألفاً ضمن 

صندوق التقاعد.
واضاف: ان وزارة املالية دفعت للش�هر الحايل 
قراب�ة 981 ملي�ار دين�ار، وصن�دوق التقاعد 
دف�ع 570 ملي�ار دين�ار، حيث بل�غ مجموع 
روات�ب الش�هر الح�ايل ترليون�اً و550 ملي�ار 
دينار. الفتا اىل: ان حجم رواتب الشهر السابق 
بلغ�ت ترليوناً و363 ملي�اراً، منها 850 ملياراً 
من خزين�ة الدولة، وأكثر م�ن 400 مليار من 

الصندوق.
واوض�ح: ان س�بب زي�ادة نفق�ات الروات�ب 
التقاعدية للش�هر الحايل يرج�ع اىل تنفيذ قرار 
147 لروات�ب محتج�زي رفحاء ملدة 4 أش�هر، 
ونفذ القرار من تاريخ 2020/11/1 وليس من 
2020/7/1. مؤكدا: ان املستحقن الذين يبلغ 
عددهم قرابة 25 الفاً كلفوا الدولة لهذا الشهر 

مبلغ من 150 اىل 160 مليار دينار.
وتاب�ع: باالضاف�ة اىل دف�ع بع�ض املكاف�آت 
للموالي�د الثاث�ة الذي�ن احيل�وا ع�ى التقاعد 

بقراب�ة 90 اىل 95 ملي�ار دين�ار خال الش�هر 
الح�ايل، م�ا ادى اىل زيادة حج�م النفقات لهذا 
الش�هر. مبينا: ان اموال املتقاعدين تتكون من 
ش�قن، االول املحال�ن عى التقاع�د قبل عام 
2008 تأتي م�ن خزينة الدولة، بينما املحالون 
بع�د تاري�خ 2008/1/1 تدف�ع رواتبه�م من 
صن�دوق التقاع�د، أم�ا املكاف�آت فتدف�ع من 

خزينة الدولة.
واش�ار اىل: ان االحاالت الت�ي قبل 2008/1/1 
جميعها تدفع من الخزينة العامة حسب قوانن 
العدال�ة االنتقالي�ة واملفصول�ن السياس�ين 
وجمي�ع القوانن التي ت�رع من قبل مجلس 
الن�واب. مبين�ا: ان الصن�دوق يتحم�ل فق�ط 
متقاعدي من اكمل الس�ن القانونية 30 س�نة 
او 25 سنة حسب التعديل االخر للقانون، أما 
القوانن االخ�رى التي ترع للحاالت الخاصة 

فتتحملها الهيئة.
ولفت اىل: ان مليوناً و942 الف شخص تقاضىوا 
رواتبهم خال الشهر الحايل من خزينة الدولة، 
بينما 544 الفاً فقط تم دفع رواتبهم من خال 
صن�دوق التقاع�د، م�ا يعني ان اغل�ب االموال 

تتحملها خزينة الدولة.
وحول قانون التقاعد الجديد، اكد: ان تخفيض 
الس�ن القانوني�ة يتس�بب بخس�ارة صندوق 
التقاعد ل� 3 سنوات من التوقيفات التقاعدية. 
الفت�ًا اىل: ان االح�داث الت�ي فرضه�ا الش�ارع 
واملشاكل السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
دفع�ت اىل اتخاذ هك�ذا ق�رارات، ويف املحصلة 
الهي�أة جهة تنفيذي�ة تنفذ ما يص�در لها من 

توجيهات.
واش�ار اىل: ان املل�ف كان سياس�ياً بامتي�از. 
مؤك�داً: أن اإلح�االت املبك�رة ت�ر صن�دوق 
التقاعد وتربك عمل الهيأة النه س�تصبح هناك 

اعداد كبرة محالة عى التقاعد.

ورأى ان قان�ون التقاعد اتخ�ذ عى عجالة ولم 
تت�م استش�ارة هي�أة التقاع�د الوطني�ة فيه. 
مبين�اً: أن�ه يعد قضي�ة مهمة تتطلب دراس�ة 

وتفحيص.
واشار اىل: ان هناك تعدياً للقانون سرى النور 
يف األيام املقبل�ة ألن فيه بعض الهفوات نتيجة 

الترسع بإصداره.
وبش�أن موارد صندوق التقاعد، أكد هادي: ان 
الهيئة لديها ودائ�ع يف املصارف الحكومية، أي 
ما تس�مى بالحسابات االكتوارية او الدراسات 
االكتواري�ة، أي تعن�ي اس�تثمارات الصندوق. 
مبينا: ان هناك بعض املس�اهمات واملشاركات 
التنموية لصندوق التقاعد يف قطاعات مختلفة، 
إال ان اغلب اموال الصندوق هي اس�تثمارات يف 

املصارف الحكومية.
وبخصوص مكافآت نهاية الخدمة، بننّ هادي: 
ان التموي�ل ال�ذي يأت�ي م�ن وزارة املالية فيه 
ش�قان مدن�ي وعس�كري. الفتا اىل: ان الش�ق 
العس�كري فيه االح�االت عى التقاع�د قليلة، 

لذلك مكافآت العس�كرين مؤمنة لغاية الشهر 
الحايل.

واش�ار اىل: ان املحالن عى التقاعد من املدنين 
كثر مقارنة للمبال�غ التي تحدد من قبل وزارة 
املالية لغ�رض املكافآت مما يحصل عجز مايل، 

ما ادى اىل دفع كل شهرين شهراً واحداً.
واوضح: ان قانون 26 س�نة 2019 سمح للذي 
لديه خدمة تقاعد 25 س�نة فما فوق مكافأة، 
وحت�ى الوريث له حق ان يأخذ، بينما قانون 9 
لس�نة 2014 كان ملن لديه 30 س�نة فما فوق، 
لذلك فإن هذه الجزئية البسيطة زادت من عدد 
الفئة املس�تحقة مقابل تموي�ل قليل، ما جعل 
هناك نوعاً من العج�ز بالتمويل، وهذا ما دفع 
الهي�أة ألن تعط�ي لكل ش�هرين ش�هراً واحداً 

مكافآت.
وفيما يتعل�ق بكفالة املتقاعدين، أش�ار مدير 
االئتمان�ات  ان موض�وع  اىل:  التقاع�د  هيئ�ة 
بص�ورة عام�ة والرس�ك املوج�ود باملق�رض 
والكفيل يجب ان يؤم�ن عمره، أي بمعنى انه 

عندما يكون الكفيل عمره 65 او 70 سنة فإن 
عملي�ة منح الق�رض فيها نوع م�ن املجازفة 
العالي�ة، الن�ه إذا ت�ويف الش�خص املقرض او 
املس�تلف او الكفي�ل فه�ذا يول�د مخاطر عى 
االئتمان�ات، فضا عن التزام�ات املتقاعد اكثر 
م�ن املوظ�ف، أي ان املوظ�ف يكون مس�تمرا 
بخدمت�ه وال توجد عليه التزامات اخرى، بينما 
املتقاع�د لي�س لديه مص�در آخر س�وى راتبه 
التقاع�دي، وعند اس�تقطاع 100 الف او 150 
الف منه شهرياً سيترر كثراً، وهذا ما يجعل 
الكثر من البنوك تتجنب االئتمانات التي تمنح 

لكفاء من فئة املتقاعدين.
وح�ول اعتقال عدد من موظف�ي الهيئة بتهم 
الفس�اد، قال مدير هيئة التقاع�د: لدينا الثقة 
باالجهزة االمنية والقضائية، وسيتم يف القريب 
العاج�ل االط�اع عى حيثيات املل�ف. الفتا اىل: 
انه تسلم املهمة بتاريخ 2020/7/1 واالحداث 
كانت س�ابقة نتيجة لبعض املخالفات االدارية 
والرقابي�ة والقانونية .ومىض بالقول: ان امللف 
برمته سرى النور يف القريب العاجل، وسنطلع 

عى حيثياته.
وحول عمل الهيئة، اشار اىل: ان جميع املعامات 
يتم انجازها يف غضون 3 ايام فقط، واحيانا يف 
يوم�ن تصدر الهوية التقاعدي�ة، وال يوجد أي 
تمييز باملعام�ات. مبينا: ان عدد االحاالت عى 

التقاعد الجديدة بلغت نحو 80 اىل 85 الفاً.
واكد: انه تم ادخ�ال النظم االلكرونية يف عمل 
الهيئة النجاز املعامات بشكل رسيع عكس ما 
كان يف السابق والتي كانت تستغرق اسبوعا اىل 
10 ايام. مبين�ا: ان التحول االلكروني موجود 

يف كل مفاصل الهيئة.
وتابع: انه تم افتتاح شعب تقاعدية يف كل دائرة 
حكومي�ة، إلنج�از املعامات من خ�ال اكمال 
االجراءات الخاصة بالدائ�رة املعنية وتحويلها 

املس�تحدثة  الش�عبة  الهيئ�ة ع�ن طري�ق  اىل 
الكروني�ا. مؤك�دا: ان�ه لم يتم االس�تغناء عن 
النظام الورقي يف املعامات نظرا لوجود بعض 
التحفظات التي ابدتها بعض الجهات الرقابية 
كديوان الرقابة املالية ع�ى النظام االلكروني 
النه�ا تعتقد انه قد يحصل بع�ض الهفوات او 

االخطاء يف االلكروني، فبقي العمل باليدوي.
واش�ار اىل: ان النظامن االلكرون�ي والورقي 
يعمان بشكل متواٍز يف الهيأة. منوهاً: أن هيئة 
التقاع�د العامة تقع عى مس�ؤوليتها موظفو 
القط�اع العام ع�ى وف�ق قانونها الناف�ذ، أما 
القط�اع الخ�اص فرواتبه التقاعدي�ة مرتبطة 

بوزارة العمل والشؤون االجتماعية.
واوض�ح: ان هن�اك مروع�اً حقيقي�اً وجدياً 
برعاي�ة البن�ك ال�دويل ومجلس ال�وزراء لدمج 
القطاعن العام والخاص بهدف تقليل الضغط 
املوجود ع�ى القط�اع الحكوم�ي فيما يخص 

التعيينات.
وبش�أن اس�تقطاع بع�ض املبالغ م�ن رواتب 
املتقاعدي�ن، اوض�ح ه�ادي: ان الهيئ�ة تدفع 
رواتب املتقاعدين كاملة، إال ان االس�تقطاعات 
التي تحدث تذهب اىل جباية املصارف، النه بعد 
ان اصبح الدفع الكرونيا تعاقدت املصارف مع 
رشكات ضم�ن اتفاقات معينة يتم اس�تقطاع 
مبالغ من روات�ب املتقاعدي�ن، وال دخل لهيأة 

التقاعد بذلك.
وبخص�وص التقاعد االختياري ملن يف س�ن 45 
عام�ا، ذكر مدي�ر هيئ�ة التقاع�د: ان التقاعد 

االختياري لم يتم تفعيله.
ولفت اىل: ان رواتب املتقاعدين س�نتها قوانن، 
وتأتي حسب احالة املوظف من دائرته، فهناك 
من يتق�اىض مليوناً وهن�اك 500 الف. مؤكدا: 
ان اق�ل رات�ب تقاعدي يبل�غ 500 ال�ف دينار 

لاصيل.

بغداد/ الزوراء: 
أوع�ز وزير الربية، عيل حمي�د الدليمي، إىل 
إدارات امل�دارس األهلي�ة ضم�ن املديري�ات 
العامة للربية يف بغ�داد واملحافظات كافة، 
ب�رورة اإللتزام املطلق بقرار خلية األزمة 
املتعلق بتحديد أيام الدراس�ة لعام 2020 – 

.2021
وذكر بيان للوزارة تلقت »الزوراء« نس�خة 
اإلج�راءات  س�تتخذ  »ال�وزارة  ان  من�ه: 
القانونية بحق املدارس املخالفة، إضافًة إىل 
إلزامه�ا بتطبيق دوام التاميذ والطلبة يوماً 
واح�داً ل�كل ص�ف درايس وحس�ب املرحلة 
الدراسية )ابتدائي او ثانوي(، أما بقية أيام 
األسبوع فس�يكون التعليم فيها عن )ُبعد( 
الربوي(  التلفزيون  االلكرونية،  )املنصات 
مع اتخ�اذ التدابر الازم�ة لحماية الطلبة 

من تفيش وباء كورونا«.
وكان�ت اللجن�ة العلي�ا للصحة والس�امة 
ق�ررت عدم إعطاء اس�تثناءات فيما يخص 
ع�دد أيام ال�دوام }ألية مرحلة دراس�ية{ يف 
}الحكومي�ة واألهلية{،  املدارس والكلي�ات 
التعليمي�ة  املؤسس�ات  بإغ�اق  وتوع�دت 
املخالفة للقرارات بش�أن الدوام يف املدارس 

والجامعات }الحكومية واألهلية{.
من جهته، قال عضو لجنة الربية النيابية، 
عباس الزام�يل، امس االحد، أن رؤية لجنته 

ومطالبات أولياء االمر تشدد عى ان يستمر 
ال�دوام اكثر من يوم يف االس�بوع او عودته 

بشكل طبيعي.
وأكد الزاميل، يف ترصيح صحفي: أن »مغادرة 
الط�اب للمدارس أمر صعب جداً بالنس�بة 
للجانب التعليمي والربوي«، مش�را اىل انه 
»ليس علينا س�وى االلتزام بق�رارات خلية 

االزمة ووزارتي الربية والتعليم العايل«.
واَض�اف: »غر ال�دوام الفعيل ال ينفع يشء 
اخر يف ايصال املعلومة للطالب«، الفتا اىل أن 

»الطال�ب يحتاج اىل املعلم واملعلمة واملدرس 
واملدرس�ة داخل الص�ف واملَدرس�ة، عكس 
املنص�ات االلكرونية، باالضاف�ة اىل وجود 
الكث�ر من املناط�ق التي تفتق�ر اىل خدمة 
االنرن�ت كاالري�اف وغره�ا م�ن املناطق 

الفقرة والنائية«.
واختتم الزاميل: »موضوع الدوام ليوم واحد 
يف االسبوع يش�كل رضرا كبرا عى الطالب 
والبل�د بص�ورة عامة وتدمره للمؤسس�ة 

التعليمية«. 

بغداد/ الزوراء:

نها م�ن تنفيذ  أعلن�ت هيئ�ة النزاهة ع�ن تمكُّ

عمليَّتي ضبط حالتي تعاطي الرش�وة بالجرم 

املش�هود يف دائرتي التنفيذ والتسجيل العقاري 

بمحافظتي دياىل وبابل.

وقال�ت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 

منه: إن “الفري�ق الذي انتقل اىل مديريَّة تنفيذ 

�ن م�ن ضب�ط موظٍف متلبس�اً  بعقوب�ة تمكَّ

بالجرم املش�هود أثناء تسلُّم الرش�وة الدِّعائه 

فق�دان األضابر الخاص�ة باملواطنن من أجل 

مس�اومتهم إليجاده�ا مقاب�ل مبال�غ ماليٍَّة، 

ُمبينّن�ًة أن�ه تمَّ ضب�ط مبل�غ الرش�وة بحوزة 

املتهم”.

وأضاف البيان أن “ماكات مكتب تحقيق بابل 

ٍف يف دائرة التس�جيل  ذت عمليَّة ضبط ُموظَّ نفَّ

العق�اري يف املحافظ�ة؛ أثن�اء قيام�ه بتس�لم 

مبلغ الرشوة من أحد املراجعن؛ لغرض إنجاز 

معاملته الرسميَّة”.

وأوضح�ت الهيئ�ة أنه “ت�مَّ تنظ�يم محري 

ضبط أصوليَّن باملرُبزات املضبوطة يف العمليَّتن 

َذت�ا؛ بن�اًء ع�ى مذك�راٍت قضائيٍَّة،  اللت�ن ُنفِّ

وعرضهما بصحبة املُتهمن عى السادة قضاة 

ة بقضاي�ا النزاهة  محكم�ة التحقي�ق املُختصَّ

يف دي�اىل وباب�ل، الذين قرَّروا توقي�ف املتهمن 

وفق أحكام املادة )307( من قانون العقوبات 

والقرار )160 لسنة 1983(”. 

كشف عن تعديل جديد يف قانون التقاعد وحدد موقفه من االستقطاعات

مدير التقاعد العام: آخر إحصائية لعدد املتقاعدين بلغت مليونني و486 ألفًا

الرتبية تصدر توجيها إلدارات املدارس األهلية بشأن أيام الدوام
اللجنة النيابية تعلق على قرار اللجنة العليا 

النزاهة تضبط حاليت “رشوة” باجلرم املشهود يف دياىل وبابل 

بغداد/ الزوراء:
افرجت وزارة العدل عن 473 نزيا من نزالء سجونها، خال شهر ترين الثاني املايض، 
بضمنهم 82 حدثا.وقال مصدر مسؤول يف الوزارة يف حديث صحفي: إن »دائرة اإلصاح 
العراقية التابعة للوزارة، اتخذت جميع التدابر واإلجراءات التي من شأنها ترسيع وترة 
حركة التس�فر وتأمن النزالء امام املحاكم«. مبينا أن »ماكات التس�فر ونقل النزالء 
واللجان القانونية وكذلك اآلليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي وملدد خارج 
س�اعات الدوام الرسمي ملتابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات 

العاقة للترسيع بإجراءات إطاق رساح النزالء وبلغ عددهم 391 نزيا«. 
ويف س�ياق متصل، افاد مدير عام دائرة اصاح االحداث كامل امن بأن »الدائرة اطلقت 
رساح 82 حدثاً خال الشهر نفسه بواقع 62 حدثاً موقوفاً لعدم ثبوت االدلة، و12 حدثاً 
بالتخلية بعد انقضاء مدة املحكومية اىل جانب ثمانية احداث باإلفراج الرطي لحس�ن 
س�لوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية، وبحسب توصية البحث االجتماعي ومصادقة 

الجهات القضائية«. 
 وب�ن أمن ان »الدائرة امن�ت إحالة 26 من االحداث املرىض عى املستش�فيات واملراكز 
الصحي�ة للمعاين�ة والعاج، اضافة اىل تس�جيل 33 زيارة من قب�ل اطباء اختصاصين 
بمختل�ف التخصصات، وكذلك اجراء 1773 معاينة طبية للتأكد من س�امتهم صحياً«. 
وبشأن التواصل مع ذوي املودعن، افصح عن »إجراء 2124 مكاملة هاتفية بن االحداث 

وذويهم«.

العدل تفرج عن 473 نزيالً من 
سجونها الشهر املاضي

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت الهيئة العامة للكم�ارك، امس االحد، 
قي�ام قس�م التح�ري ومكافح�ة التهريب يف 
مديري�ة كم�رك املنطقة الش�مالية بالتعاون 
مع رشطة الكمارك بضبط شاحنتن محملة 
بمواد غذائية )دجاج مجمد و مقطعات دجاج 

و بطاطا( لكونها ممنوعة من األستراد.
وذك�ر اع�ام الهيئة يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة منه: أن »الهيئ�ة العام�ة للكمارك/ 
قس�م التحري ومكافح�ة التهريب يف مديرية 
كمرك املنطقة الشمالية بالتعاون مع رشطة 
الكمارك، تمكنت من ضبط شاحنتن محملة 
بم�واد غذائي�ة )دج�اج مجم�د و مقطعات 

دجاج و بطاطا( ممنوعة من االستراد«.
واضاف البيان أنه »تمت احالتهما اىل القضاء 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقها«.
بينم�ا اعلن�ت الهيئة العام�ة للكمارك، امس 
األحد، قيام كوادرها يف كمرك القائم بالتعاون 
مع الجهات الس�اندة بإعادة اصدار إرسالية 
تحتوي عى مادة ) الحديد( مخالفة للروط 

والضوابط.
وذك�ر اع�ام الهيئة يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة منه: أن »الهيئ�ة العام�ة للكمارك/ 
كمرك القائم وبالتعاون مع الجهات الساندة 
إرس�الية تحت�وي  بإع�ادة  اص�دار  قام�ت 
ع�ى م�ادة ) الحدي�د( كونه�ا غ�ر مطابقة 
للمواصفات حسب كتاب التقيس والسيطرة 
النوعية«. واضاف البيان أن »االجراءات تمت 

وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة«.

بغداد/ الزوراء:

أك�دت وزارة الكهرب�اء، امس األح�د، املبارشة 

بأعم�ال الربط الكهربائي مع الجانب االردني، 

فيما اشارت اىل ان هيئة الربط الخليجي ابلغت 

الع�راق بقرب معاودة العم�ل بمروع الربط 

الكهربائي بعد ان انجزت الباد ما نس�بته 80 

باملئة من االعمال املوكلة اليها.

وقال الناطق الرس�مي باس�م ال�وزارة، احمد 

العب�ادي، بحس�ب الصحيفة الرس�مية: إن “ 

العراق وقع اتفاقية الربط املشرك مع الجانب 

االردن�ي بمدة انجاز 26 ش�هرا، وتعتمد تبادل 

الطاق�ة بن الجانبن بإقامة خط )رويش�ة – 

قائم(، ونصب محطة القائ�م التحويلية 400 

)كي يف(، إذ س�يتم تزويد العراق كمرحلة اوىل 

ب� 150 ميغ�اواط، وصوال اىل 960 ميغاواط«، 

ع�اداً امل�روع »اللبن�ة االوىل مل�روع الربط 

الثاثي العراقي االردني املرصي، ويؤهل للربط 

الثمان�ي، وهن�اك خط�ة ألن يك�ون املروع 

بواقع خطن لتبادل الطاقة”.

واض�اف العبادي ان “ الع�راق اكمل حاليا 80 

باملئة من التزاماته بمروع الربط الكهربائي 

م�ع هيئة الربط الخليجي ع�ى وفق االتفاقية 

الت�ي وقع�ت الع�ام امل�ايض ب�ن الطرف�ن”، 

موضح�ا أن “ الع�راق انج�ز خط )ف�او- ابو 

فلوس 1(، وكذلك 60 باملئة من خط )فاو- ابو 

فلوس 2( الذي تعهد محافظ البرصة بإنجازه 

بالكامل من عائدات املحافظة املالية”.

بغداد/ الزوراء:
تمكن�ت قوة م�ن اللواء 44 يف الحش�د الش�عبي، امس االح�د، من اإلطاحة ب�� ’’الداعم 

اللوجستي’’ لداعش املتواجدة يف نينوى وصاح الدين.
وذكر بيان إلعام الحشد الشعبي تلقت »الزوراء« نسخة منه: أنه “استناداً اىل املعلومات 
االس�تخباراتية الدقيق�ة واملتابع�ة الحثيث�ة التي اس�تمرت ألكثر من ش�هرين من قبل 
اس�تخبارات اللواء 44 ، وبالتنس�يق املشرك مع اس�تخبارات هيئة الحشد الشعبي، تم 

القبض عى ) اياد منصور رندا النمراوي ( يف قضاء بيجي”.
وأض�اف البي�ان أن “املته�م كان يعمل بمثاب�ة الداعم اللوجس�تي للعن�ارص االرهابية 

املتواجدة يف محافظة نينوى ومحافظة صاح الدين”.
وكان االرهاب�ي اي�اد يتنقل ما ب�ن جزيرة نينوى ومحافظة ص�اح الدين، ويقوم بنقل 
املعلومات وايصال العجات ليتم تفخيخها يف ما بعد الستهداف القوات األمنية واملدنين، 
باإلضاف�ة اىل نق�ل املواد اللوجس�تية الت�ي تحتاجها عنارص داع�ش املتواجدة يف أرايض 

الجزيرة.

بغداد/ الزوراء:

عثرت قوات الحش�د الشعبي، امس االحد، 

عى ثاث جثث لقت�ى “ داعش” ، وأنفاق 

اث�ر الرب�ة الجوي�ة لط�ران الجي�ش 

العراقي ليلة االمس جنوب سامراء.

وذكر بيان إلعام الحش�د الش�عبي تلقت 

»ال�زوراء« نس�خة من�ه: أن “الل�واء 41 

للحشد الش�عبي وقيادة عمليات سامراء 

ل�واء املغاوير نفذا، ام�س، عملية تفتيش 

ومداهم�ة يف منطق�ة ت�ل الذه�ب جنوب 

سامراء”.

وأض�اف البي�ان أن “الق�وات عث�رت عى 

ث�اث جثث لقتى داعش وعدد من االنفاق 

اث�ر الربات الت�ي تلقاه�ا التنظيم ليلة 

ام�س يف منطق�ة تل الذهب جن�وب بلد يف 

سامراء”.

بغداد/ الزوراء:
طرحت لجنة الخدم�ات النيابية حلن إلق�رار قانون إيجار 
وبي�ع العش�وائيات بصيغ�ة متكامل�ة وإيجاد ح�ل ملاين 

املواطنن ممن يسكن تلك العشوائيات.
وق�ال عضو اللجنة، م�ر االزيرجاوي، يف ح�وار صحفي: 
إن »قان�ون العش�وائيات الذي ق�رئ الق�راءة األوىل، ال يزال 
تحت الدراس�ة ويحتاج اىل ورش عمل إلنضاجه قبل قراءته 
الق�راءة الثانية، إذ إن القان�ون الذي يراد تريعه يف الربملان 
يش�مل األرايض املس�تغلة من قبل بعض األشخاص، والتي 
تع�د )س�كنية( وعليه�ا تخطيط يتناس�ب م�ع التصاميم 

األساسية للمدن«.
وأوضح االزيرجاوي أنه »لن يجري تمليك كل العش�وائيات، 
وإنم�ا األرايض املس�تغلة، والت�ي يمكن أن تكون س�كنية، 
وليس�ت أرايض تابعة للدوائر والوزارات أو أرايض حكومية، 
وعى ذلك، فإنه من املمكن إزالة قسم من الدور يف العشوائيات 
إذا ما اعرضت التصاميم األساسية لها كمناطق نظامية«.

وعرض االزيرجاوي عدة حلول يف هذا املجال، منها تأس�يس 
»صندوق للعش�وائيات، أي استمرار شاغليها يف السكن ملدة 
20 عام�اً، مقابل مبال�غ رمزية، ودعم حكوم�ي لبناء دور 
نظامية يف أحياء نظامية لهم خارج العش�وائيات، والفكرة 
الثاني�ة ه�ي تمليكه�ا لهم وف�ق مبالغ رمزية مع تقس�يم 
العش�وائيات بش�كل نظامي«، مبيناً أن »ه�ذه األفكار قيد 

الدراسة لغاية اآلن يف القانون الذي تعمل عليه اللجنة«.
ومن�ذ عرضه يف الدورة الربملانية الس�ابقة يف ش�هر آذار من 
العام 2018، وقراءته بعد ذلك قراءة أوىل؛ ال يزال هذا القانون 

محل مماحكات بعضها سيايس واآلخر فني وقانوني. 

ضبط شاحنتني خمالفتني 
وإعادة إرسالية حديد يف 
املنطقة الشمالية والقائم

الكهرباء تعلن املباشرة بأعمال الربط مع اجلانب األردني

اإلطاحة بـ ’’الداعم اللوجسيت’’ 
لداعش يف نينوى وصالح الدين

العثور على ثالث جثث إرهابية وأنفاق 
جنوب سامراء 

الكشف عن حلني إلقرار 
قانون إجيار وبيع 

العشوائيات



www.alzawraapaper.com5 أسواق

كشف عن خطة لتصدير ثالثة أنواع من النفط اخلام املركزي يبيع 173 مليون دوالر يف 
مزاد العملة

جلنة برملانية تقدم رؤية تدعم 
االستثمار وتطور االقتصاد

الرافدين حيدد موعد إطالق سلف 
املوظفني

بغداد/ الزوراء:
اكد وزير النفط، احسان عبد الجبار، امس 
االح�د، ان العراق اتج�ه مؤخرا اىل تصدير 
وبيع النفط بالدفع املس�بق للحصول عىل 
س�يولة مالية، فيما كشف خطة لتصدير 

ثالثة انواع من النفط الخام  .
وق�ال عبد الجبار، خ�الل حضوره مؤتمر 
النف�ط والغ�از ال�ذي عق�د ام�س ببغداد 
ان  “ال�زوراء”:  تلقت�ه  لل�وزارة  بي�ان  يف 
صناع�ة الغ�از تحتاج اىل اس�تقرار  أمني 
وس�يايس واجتماعي ، وتوفري الدعم املايل 
واس�تقطاب االس�تثمارات والتعاون مع 
الرشكات العاملية الرصينة. مش�ريا اىل: ان 
الحكومة الحالية وفرت دعم كبري الضخم 
م�رشوع يف ه�ذا املجال، حيث ت�م االيفاء 
بالتزاماتن�ا تجاه الرشكاء يف مرشوع غاز 
الب�رة، باالضاف�ة اىل  الدع�م املقدم من 
خالل ق�رض ال�IFC  لصال�ح رشكة غاز 
الب�رة ، حيث ت�م توف�ري كل متطلبات 
انج�اح امل�رشوع وتعديل خط�ة التطوير 
اىل عام 2023 ، وم�ن املؤمل دخول الخط 

األول Train1 العمل نهاية عام 2022.
واض�اف الوزي�ر: لدين�ا مش�اريع مهمة 
كان�ت متوقف�ة بس�ب جائح�ة كورون�ا 
وت�م اس�تئناف العم�ل به�ا ألهميته�ا يف 
دعم االقتص�اد الوطني منه�ا مرشوع يف 
محافظ�ة ذي ق�ار، حي�ث ت�م تخصيص 
املبال�غ املطلوب�ة له وس�تتم املب�ارشة به 

خ�الل اس�ابيع، باالضاف�ة اىل م�رشوع 
الحلفاية يف محافظة ميس�ان الذي توقف 
العم�ل فيه ايضا  بس�بب )كوفي�د- 19( 
وتم استئناف العمل فيه؟ مشريا اىل سعي 
الوزارة الكبري إلط�الق مرشوع حقل غاز 
عكاس يف محافظة االنبار رغم التحديات، 
لك�ن ال�وزارة تعمل بج�د وبدع�م رئيس 
ال�وزراء بهذا االتجاه ، وس�يتم ابرام عقد 
خالل ال�)6 ( اشهر القادمة، وهناك ايضا 
تنافس بني رشكات عاملي�ة لتطوير حقل 
غاز املنصورية ، اضافة اىل جولة تراخيص 

يف دياىل تناقش حالياً لغرض اطالقها.
وق�ال اس�ماعيل: ان الحكوم�ة والوزارة 

تعتمدان اسرتاتيجية لدعم قطاعات مهمة 
وه�ي قط�اع املص�ايف والبرتوكيمياويات 
وقطاع الغاز وتح�رص الوزارة عىل وضع 
الخطط لالستثمارات يف هذا املجال، وتعمل 
اآلن ع�ىل مراجع�ة خطة تطوير ش�املة 
للحقول النفطي�ة النتاج الذروة والخطط 
الس�ابقة، وان التحديات الت�ي برزت بعد 
كوفيد 19 تتطلب اعادة صياغة السياسية 
االقتصادية وقطاع النفط والطاقة، ونحن 
يف طور اعادة الصياغة والعمل عىل احداث 
ت�وازن م�ا ب�ني االس�تثمارات التي تضخ 
لتصعي�د الطاق�ة التصديرية م�ن النفط 
الخ�ام واالس�تثمارات الت�ي تض�خ لدعم 

قطاع املصايف والبرتوكيمياويات والغاز .
وبش�أن اتفاق�ات اوبك، اك�د وزير النفط 
الت�زام العراق بجميع اتفاق�ات )اوبك +( 
النها تص�ب يف مصلحة الع�راق باعتباره 
ثان�ي مص�در للنف�ط يف اوب�ك ، ويعتم�د 
اقتصاده ع�ىل التصدير، لذلك ينبغي ادارة 
املوضوع بطريقة متوازنة. مش�ريا اىل: ان 
مصلحة العراق ليست مع زيادة الكميات 

املصدرة بل مع ارتفاع االسعار.
واوض�ح: ان اتف�اق )اوب�ك +( لتمدي�د 
املرحل�ة الثاني�ة م�ع زي�ادة )500( الف 
برمي�ل ع�ىل االنت�اج لجمي�ع املنتج�ني 
ومنه�ا الع�راق. موضح�ا: ان الهدف من 
اجتماع�ات اوب�ك واملتحالف�ني معها هو 
الس�يطرة عىل االس�عار، ومن�ع تذبذبها. 
مؤك�دا: ان االس�عار الحالية متحسس�ة 
جدا بس�بب )كوفيد – 19 ( الذي ما زالت 
تأثرياته مس�يطرة عىل االسواق وال توجد 
طمأنينة يف الفرتة الزمنية لتوزيع اللقاح، 
وبالت�ايل ما نش�هده حاليا م�ن ارتفاع يف 
س�عر النفط هو ارتف�اع ايجابي وممتاز 
لكن�ه حذر جدا. وتوق�ع الوزير ان ترتفع 
االس�عار خ�الل الرب�ع االول م�ن الع�ام 

القادم .
وفيما يخص املوازنة االتحادية، اكد وزير 
النف�ط: ان الس�عر الذي ت�م تحديده لبيع 
النفط ضمن املوازنة االتحادية تم تقديره 
ب��)42( دوالرا للربميل. وعرب وزير النفط 

ع�ن امله ضم كمي�ة )250( ال�ف برميل 
م�ن االقليم ضمن املوازنة وهذا ما تؤرشه 
املباحثات القائم�ة بني الحكومة املركزية 

وحكومة االقليم .
وفيما يخص تصدير النفط، اشار الوزير 
اىل: ان العراق اتجه مؤخرا اىل تصدير وبيع 
النف�ط الخ�ام بالدفع املس�بق للحصول 
عىل س�يولة مالية وللنظر يف مدى تحمل 
السوق وإلستكشاف الس�وق لهذا النوع 
م�ن البيع، وهذه اول مرة يف تاريخ وزارة 
النفط تعرض هذا النوع من البيع بالدفع 
املق�دم ، ف�أرادت الوزارة ان تستكش�ف 
قدرة السوق. مبينا: ان )سومو( تسلمت 
نتائ�ج بخصوص املوض�وع يوم الجمعة 
امل�ايض، وكانت نتائج طيب�ة هناك اكثر 
م�ن رشكة متنافس�ة ع�ىل الف�وز بهذه 
املناقص�ة والق�راءات األولي�ة تق�ول ان 
الس�عر سيكون نفس سعر البيع يف وقت 
الس�داد، وبالت�ايل لن يوج�د اي نقص يف 
قيمة النفط الخام املص�در حتى لو كان 

بهذه اآللية .
وكش�ف وزير النف�ط عن خط�ة الوزارة 
بتصدي�ر ثالثة انواع من النفوط مع بداية 
العام املقبل بهدف زي�ادة االيرادات املالية 
الداعم�ة للخزينة، وان ال�وزارة تهدف اىل 
خفض كل�ف االنت�اج وتحس�ني نوعيته، 
فضال عن االس�تثمار االمثل للنفط الخام 

يف قطاع الصناعات التحويلية.

بغداد/ الزوراء:

اغلق س�وق الع�راق املايل، ام�س االحد، 

مرتفع�ا بنس�بة %0.28 ع�ن الجلس�ة 

الس�ابقة، وجاءت مؤرشات تداول سوق 

الع�راق ل�أوراق املالية لي�وم أمس عىل 

النح�و اآلتي: ال�رشكات املدرجة:  105، 

أما ال�رشكات املتداول�ة:  23، وبلغ عدد 

 )420.883.650( املتداول�ة  االس�هم 

االس�هم  قيم�ة  بلغ�ت  بينم�ا  س�هما، 

)666.595.360( دينارا.

واغلق مؤرش االس�عار ISX 60 يف جلسة 

ام�س ع�ىل )481.07( نقط�ة مرتفع�اً 

بنسبة )0.28/%( عن إغالقه يف الجلسة 

الس�ابقة البال�غ )479.72( نقطة، وتم 

ت�داول اس�هم )23( رشك�ة م�ن اص�ل 

)105( رشك�ة مدرجة يف الس�وق، ليبلغ 

عدد الرشكات املوقوف�ة بقرار من هيئة 

االوراق املالي�ة لع�دم التزامها بتعليمات 

االفصاح املايل )33( رشكة.

وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين 

غ�ري العراقي�ني يف الس�وق )32( مليون 

س�هم بقيم�ة بلغت )68( ملي�ون دينار 

من خالل تنفيذ )51( صفقة عىل أسهم 

)5( رشكات .

بينم�ا بل�غ ع�دد االس�هم املباع�ة م�ن 

املستثمرين غري العراقيني يف السوق )8( 

ماليني س�هم بقيم�ة بلغ�ت )6( ماليني 

دينار م�ن خالل تنفيذ )11( صفقة عىل 

أسهم )7( رشكات.

يذك�ر ان س�وق الع�راق ل�أوراق املالية 

قد اس�تخدم أنظمة الت�داول االلكرتوني 

واإليداع املركزي منذ عام 2009، ويسعى 

إلط�الق نظ�ام الت�داول ع�رب االنرتنيت 

للمس�تثمرين، وينظ�م خمس جلس�ات 

تداول أس�بوعيا من األح�د إىل الخميس، 

مس�اهمة  رشكات   105 في�ه  وم�درج 

املص�ارف  قطاع�ات  تمث�ل  عراقي�ة 

واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
رص�دت مؤسس�ة للدراس�ات، ام�س 
األح�د، تج�اوز املروفات الش�هرية 
 6 ال��  حاج�ز  العراقي�ة  للحكوم�ة 
تريلي�ون دين�ار لش�هر ترشي�ن األول 
املايض، متجاوزة املعدل العام للس�نة 

والبالغ 5.7 تريليون دينار عراقي.
املس�تقبل  ع�راق  مؤسس�ة  وذك�رت 
للدراسات واالستش�ارات االقتصادية، 
يف بيان ورد “للزوراء”: أن املروفات 
التشغيلية الخاصة بالرواتب، ارتفعت 
لتبل�غ 3.45 تريليون دين�ار متجاوزة 
املع�دل الع�ام للرواتب والبال�غ 3.34 

بارتفاع بلغ 3.45%.
وأش�ار البي�ان إىل ارتف�اع املروفات 
الخاص�ة بالرعاية االجتماعية بمقدار 
%19 مقارنة مع املعدل العام السنوي 

لتبلغ 1.5 ترليون دينار.
وبنينّ أن “مجم�ل املروفات الخاصة 
بالحكومة العراقية قد ارتفعت بمقدار 
%5.85 عن املعدل السنوي لتبلغ 6.12 
ترلي�ون دينار”، مش�ريا إىل أن “املعدل 
العام كان بقيمة 5.7 تريليون دينار”.
مس�توى  “ع�ىل  أن  البي�ان  وأض�اف 
ال�واردات فحقق�ت ال�واردات ارتفاعا 
بل�غ %8 مقارن�ة م�ع املع�دل الع�ام 

انخف�اض  م�ن  وبالرغ�م  لل�واردات، 
اإلي�رادات النفطية بمق�دار %10 عن 

املعدل العام 
إال ان ارتفاع�ا كب�ريا بنس�بة 175% 
باإلي�رادات غري النفطي�ة، حيث بلغت 
اإلي�رادات غ�ري النفطي�ة م�ا قيمت�ه 
1.186 تريلي�ون دين�ار مرتفع�ة عن 
املع�دل العام والبالغ 431 مليار دينار، 
وبذلك يك�ون مجمل اإليرادات لش�هر 
ترشين االول )املايض( 4.652 تريليون 
دينار”.ولف�ت إىل أنه “ع�ىل الرغم من 
ان  إال  باإلي�رادات  الحاص�ل  االرتف�اع 

الحكومة س�جلت عج�زا حقيقيا بلغ 
1.5 تريليون دينار، وبذلك يكون مجمل 
العجز الرتاكمي للدولة العراقية لسنة 

2020 قد بلغ 15 تريليون دينار”.
“يتج�اوز  أن  املؤسس�ة  وتوقع�ت 
العج�ز لغاية نهاي�ة الس�نة أكثر من 
رضورة  نتيج�ة  دين�ار  تريلي�ون   29
دف�ع الحكومة مس�تحقات الديون يف 
نهاية الس�نة، باالضافة اىل دفع مبالغ 
رشكات الرتاخيص النفطية والتي من 
املتوق�ع أن تبلغ قيمة الفاتورتني أكثر 

من 13 تريليون دينار”، وفقا للبيان.

بغداد/ الزوراء:
طالب�ت لجنة الزراع�ة واملي�اه واالهوار 
النيابية، امس االحد، االجهزة الحكومية 
املعنية القيام  بجوالت تفتيشية مستمرة 
الس�واق الجمل�ة لضمان حماي�ة املنتج 
املح�ي وصح�ة املواط�ن .وق�ال رئيس 
اللجنة، سالم الشمري، يف بيان صحفي: 
ان “الواقع االقتصادي والصحي يف البالد 

بشكل خاص يمر بفرتة حساسة تتطلب 
م�ن الجه�ات املعني�ة، وخاص�ة االم�ن 
االقتص�ادي القي�ام بواجباته�ا لحماية 
املنتج املح�ي من اي بضائع مس�توردة 
يف ظل حالة االكتقاء الذاتي الشبه كامل 
من املنتجات املحلية”.واضاف الش�مري 
ان “ع�ىل دائ�رة الرقابة الصحي�ة العمل 
بشكل مستمر بجوالت يف اسواق الجملة 

واملح�ال الكب�رية والقي�ام بفحوص�ات 
آنية يف الش�ارع واالسواق واملحالت للحد 
من تف�ي كورونا، واي ام�راض معدية 
االم�ور  ان “ه�ذه  اخرى”.وش�دد ع�ىل 
تتطلب تكاتفا وتضامنا نيابيا وحكوميا 
وش�عبيا لدرء اي خطر مقبل يس�تهدف 
واقعنا ومستقبلنا االقتصادي، اضافة اىل 

التقليل من حالة تفي كورونا”.

وزير النفط: العراق اجته مؤخرا اىل تصدير وبيع النفط بالدفع املسبق للحصول على سيولة مالية

سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعا 

عجز امليزانية العراقية يتجاوز حاجز الـ29 تريليون 
دينار نهاية 2020

مطالبات نيابية جبوالت تفتيشية ألسواق اجلملة حلماية املنتج احمللي

توقعات اقتصادية 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل                                         العدد 75/ب/2016

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                 
محكمة بداءة النارصية       التاري�خ :2020/11/16

اعالن
س�تبيع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل 
29032/110 جزيرة وخالل خمسة عرش يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش 
واذا صادف يوم الخامس عرش عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا يف قاعة محكم�ة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء 
الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
بنس�بة 10% بصك مصدق مع رس�م تس�جيل العقار بنس�بة 3% وال نقبل 

املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي.
                                                                                    القايض االول
عادل خلف جاسم

االوصاف
1. العق�ار عب�ارة ع�ن دار مؤلف�ة من اس�تقبال وهول وغرفت�ني ومطبخ 
ومجموع�ة صحي�ة خارجية وس�احة أمامية مكش�وفة مبني م�ن البلوك 

ومسقف بالشيلمان ومفروش بالكايش املوزائيك درجة العمران قديمة.
2. مساحة العقار 125 م2.

3. القيمة املقدرة للعقار خمسة وستون مليون دينار فقط.
4. الدار مش�غولة من قبل املدعى عليه االول ويرغب بالبقاء مس�تأجر بعد 

البيع.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل       العدد:1577/ اعادة محاكمة/2020
رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االتحادية                       
محكمة بداءة الكاظمية                       التاريخ :2020/11/29

اعالن
اىل املطلوب اعادة املحاكمة ضده )صالح نارص عي(

اق�ام طال�ب اع�ادة املحاكم�ة )عب�اس كاظم ش�بيب( 
الدعوى البدائية املرقمة اعاله يطلب فيها )قبول عريضة 
دع�وى اع�ادة املحاكمة وتعدي�ل الحكم وابط�ال الحكم 
املرقم( وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القائم 
بالتبلي�غ وتأييد املجلس البلدي عليه تق�رر تبليغك اعالناً 
بصحيفتني محليتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املصادف يوم 2020/12/16 الس�اعة التاس�عة 
صباح�اً وعن�د ع�دم حضورك او م�ن ينوب عن�ك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض مع التقدير    

جاسم حسني 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل                                         العدد 433/ب/2020

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                   
محكمة بداءة النارصية   التاريخ :2020/11/29

اعالن
ستبيع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل 
36613/110 جزيرة وخالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش واذا 
صادف يوم الثالثون عطلة رس�مية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة 
الثانية عرش ظهرا يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور 
يف املكان والزمان املعينني مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية بنس�بة 
10% بصك مصدق مع رس�م تس�جيل العق�ار بنس�بة 3% وال نقبل املبالغ 

النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي.
القايض االول
عادل خلف جاسم

االوصاف
1. العق�ار يق�ع يف النارصي�ة حي الجامع�ة )املوحية( عىل ش�ارع فرعي 
متفرع من ش�ارع رئييس عبارة عن محل يف مقدمته بناء حديث مس�قف 
بالش�يلمان ومبلط بالبورس�لني ومجهز بامل�اء والكهرب�اء وممر بعرض 
خمس�ة امت�ار عىل ش�كل حرف L يطل ع�ىل هيكل غري مس�قف ويف اعىل 

الهيكل مجموعة صحية.
2. مساحة العقار 200 م2.

3. القيمة املقدرة للعقار مائة مليون دينار فقط.
4. الدارغري مشغولة من احد واملحل مستأجر ويرغب بالبقاء بعد البيع.

جمهورية العراق
رئاسة مجلس الوزراء 

ديوان الوقف الشيعي                          العدد:1374
مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار             التاريخ:2020/12/3

شعبة االمالك املوقوفة
اعالن

تعلن مديرية الوقف الش�يعي يف ذي ق�ار عن اجراء املزايدة العلنية )وه�ي املزايدة الثانية( عن 
طريق املس�اطحة عىل العقار املرق�م 53532/110 جزيرة يف النارصية مج�اور البلديات قرب 
هيئ�ة النزاهة بمس�احة  3600 م2 واملخصص إلنش�اء مركز ثقايف ومدرس�ة اهلية وحس�ب 
املخطط�ات املص�ادق عليها وببدل ايجار س�نوي قدره 85,000,000 خمس�ة وثمانون مليون 
دين�ار ملدة 25 س�نة، فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزاي�دة العلنية مراجعة مق�ر مديرية الوقف 
الشيعي يف ذي قار خالل مدة سبعة ايام من تاريخ نرش االعالن يف الجريدة الرسمية وقبل موعد 
اجراء املزايدة مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة وصورة 
م�ن هوية االحوال املدنية وبطاقة س�كن وتأييد املختار مص�دق واذا صادف يوم املزايدة عطلة 
رس�مية فاليوم الذي يليه عىل ان يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن والداللية 
ويدفع بدل االيجار دفعة واحدة بعد مرور سبعة ايام من تاريخ االحالة القطعية عىل ان تجري 

املزايدة الساعة )العارشة( صباحا يف مقر مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار.
املهندس االقدم
احمد كريم عبدالجبار
مدير الوقف الشيعي يف ذي قار

جمهورية العراق
رئاسة مجلس الوزراء 

ديوان الوقف الشيعي                                                   العدد:1375
مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار                                    التاريخ:2020/12/3

شعبة االمالك املوقوفة
اعالن

تعلن مديرية الوقف الش�يعي يف ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية عىل العقار املدرج ادناه )وهي املزايدة 
الثانية( فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة مقر مديرية الوقف الش�يعي يف ذي قار خالل 
م�دة س�بعة ايام من تاريخ نرش االعالن يف الجريدة الرس�مية مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية 
البالغ�ة 20% من القيم�ة املقدرة وصورة من هوية االحوال املدنية وبطاقة س�كن وتأييد املختار مصدق 
واذا ص�ادف ي�وم املزايدة عطلة رس�مية فاليوم الذي يليه عىل ان يتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور 
النرش واالعالن والداللية ويدفع بدل ايجار س�نوي دفعة واحدة بعد مرور س�بعة ايام من تاريخ االحالة 

القطعية عىل ان تجري املزايدة الساعة )العارشة( صباحا يف مقر مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار.

املهندس االقدم
احمد كريم عبدالجبار
مدير الوقف الشيعي يف ذي قار

بغداد/ الزوراء:
أعلن البن�ك املرك�زي العراقي، امس 
االحد، عن بيعه أكثر من 173 مليون 

دوالر، وبمشاركة 35 مرفا.
وبلغ�ت مبيع�ات البنك، ي�وم امس، 
173 مليونا واكثر من 392 الف دوالر 
غطاه�ا البنك بس�عر رصف اس�اس 

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

واعتم�ادات، والت�ي غطاه�ا البن�ك 
 1190 بالكام�ل بس�عر رصف بل�غ 
دين�ار ل�كل دوالر واح�د، ق�د بلغ�ت 
أم�ا  157 ملي�ون دوالر.  اكث�ر م�ن 
اجمايل البيع النق�دي فكان اكثر من 
15 ملي�ون دوالر. فيما بلغت اجمايل 

املبيعات الكلية 173.392.010.
فيم�ا ل�م تتق�دم أي م�ن املص�ارف 
ال�بالغة 35 مرفا املشاركة يف مزاد 

العملة بأي عروض لبيع الدوالر.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت لجنة االقتصاد النيابية، امس 

األح�د، تقديم رؤية لرئي�س الوزراء، 

لتحس�ني  الكاظم�ي،  مصطف�ى 

االقتص�اد وتنمية قطاع االس�تثمار، 

مش�ددة ع�ىل رضورة تطبيق الورقة 

األع�وام  موازن�ات  خ�الل  البيض�اء 

القادمة.

وقال عضو اللجنة، عطوان العطواني، 

بحسب الوكالة الرسمية: إن “ اللجنة 

قدمت رؤية لرئيس الوزراء مصطفى 

الكاظم�ي، يف أح�د االجتماعات فيما 

يتعلق يف تحس�ني االقتص�اد، وكذلك 

تنمية وتطوير قطاع االستثمار”.

وأض�اف العطوان�ي أن “ق�رار إعالن 

كف�رص  االس�تثمارية  املش�اريع 

اس�تثمارية، يحتاج إىل تطبيق عمي 

واتخ�اذ خطوات عملي�ة فيما يتعلق 

له�ذه  االرايض  وتحدي�د  بإعالنه�ا 

املشاريع”.

وأش�ار إىل أن “الورق�ة البيضاء هي 

رؤي�ة ملس�تقبل االقتص�اد لس�نوات 

قادم�ة، وبالتايل يج�ب أن يؤخذ جزء 

موازن�ة خ�الل  كل  يف  الخط�ة  م�ن 

لتطبيقها، وممكن  القادم�ة  األعوام 

خالل مرور الزمن سيكون هنالك أثر 

واضح”.

ولفت إىل “أهمية مغادرة االعتماد عىل 

النف�ط، باعتباره عنراً أساس�ياً يف 

تمويل املوازنة”، مشرياً إىل “االعتماد 

بمق�دار 60 أو 70 باملئ�ة عىل النفط، 

من شأنه االش�ارة يف وجود خطوات 

حقيقي�ة تبع�د ع�ن اعتم�اد النفط 

كمصدر أسايس”.

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرف الرافدين، امس االحد، اطالق السلف الشخصية للموظفني مطلع 

العام املقبل .
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمرف يف بي�ان تلقت “ال�زوراء” نس�خة منه: ان 
“املرف سيس�تأنف اطالق الس�لف للموظف�ني يف كانون الثان�ي املقبل بعد 

اكتمال االجراءات التطبيقية التنظيمية للمرف”.
وأض�اف البي�ان أن “امل�رف مس�تمر يف تدقيق موازنته الس�نوية، وس�يتم 
االنتهاء منها قريبا واعالن منح الس�لف الشخصية للموظفني سيكون مطلع 

العام املقبل”. 
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بغداد/ متابعة الزوراء:
اعل�ن املجل�س العاملي للذه�ب، ام�س االحد، ان 
خمس دول عربي�ة، بينها العراق، تمتلك الف طن 

من الذهب كاحتياطيات مع العملة الصعبة.
وق�ال املجلس يف اح�دث جدول له لش�هر كانون 
إن “خم�س  “ال�زوراء”:  واطلع�ت علي�ه  االول، 
دول، بينه�ا العراق، تمتلك 996.4 طنا من الذهب 
كاحتياطي�ات مع العملة الصعب�ة لها”، مبينا ان 
“العراق جاء خامسا من بني هذه الدو،ل وباملرتبة 

38 عامليا من اصل 100 دولة مدرجة بالجدول”.
واض�اف ان “اول هذه الدول العربية االكثر حيازة 
للذه�ب جاءت الس�عودية وبمق�دار 323.1 طن، 
يليه�ا لبن�ان ثاني�ا وبمق�دار 286.8 طن�ا، ومن 
ج�اءت الجزائ�ر باملرتب�ة الثالثة عربي�ا وبمقدار 
173.6 طن�ا، ومن ثم جاءت ليبي�ا رابعا وبمقدار 
116.6 طن�ا، وجاء العراق خامس�ا بمقدار 96.3 

طنا”.
واش�ار اىل ان “الواليات املتحدة االمريكية ما زالت 

ترتبع باملرتبة االوىل يف الج�دول بأكثر دول العالم 
حيازة وبمقدار 8.133 اطن�ان، تليها املانيا ثانيا 
وبمق�دار 3.362 اطن�ان، وم�ن ثم ايطالي�ا ثالثا 
وبمقدار 2.451 طن، ومن ثم جاءت فرنسا رابعا 
وبمق�دار 2.436 ط�ن، وخامس�ا جاءت روس�يا 

وبمقدار 2.298 طن “.
ولفت املجلس اىل ان “كميات املشرتيات من الذهب 
ارتفع�ت بمق�دار 25 طن�ا ليصل اجم�ايل حيازة 
الدول من الذهب 35.171 طنا كانت خمسة بنوك 

مركزية مس�ؤولة بالكامل تقريباً عن هذا الرشاء 
وهي أوزبكس�تان )8 أطن�ان( وتركيا )7 أطنان( 
واإلم�ارات العربية املتحدة )6 أطن�ان( وقطر )2 

طن( والهند )2 طن(”.
يذك�ر ان مجلس العاملي للذهب، والذي يقع مقره 
يف اململك�ة املتحدة، يمتلك خربة واس�عة ومعرفة 
عميقة بالعوامل املسببة لتغيري السوق، ويتكون 
أعض�اؤه من أكرب رشكات تعدين الذهب يف العالم 

وأكثرها تقدماً.

العراق اخلامس عربياً باحتياطي الذهب والـ38 عامليًا



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7381   Mon    7      Dec    2020العدد:   7381    االثنين    7    كانون االول     2020

نقل البطل العاملي كوفند ملستشفى اربيل 
بسبب كورونا

بغداد/ متابعة الزوراء
نق�ل البطل العاملي و الباراملبي كوفند حس�ن إىل مستش�فى اربيل انرتناش�ونال األهلية بعد إصابته 
بفريوس كورونا، بتوجيه من شيخ شاكر سمو مدير عام رياضة اقليم كوردستان.وقال سمو؛ »لقد 
اوعزنا بإدخال البطل كوفند ملستش�فى اهلية يف اربيل بعد ان وجدنا حالته الصحية تس�تدعي ذلك، 

وبعد تدهور صحته حسب ما اكده االطباء«.
وبني مدير عام رياضة وش�باب اقليم كوردس�تان  انه »يف حال استدعى نقله لخارج العراق سنبادر 
بارس�اله فورا، كون كوفند ريايض من الطراز األول وثروة وطنية البد من االهتمام به«.وأشار إىل ان 

فريقاً طبياً بدأ بمتابعة حالة البطل العاملي كوفند وقاموا بكافة االجراءات الطبية النقاذ حياته.

أصفر وأمحر

جيل فيسنيت يعلن تعاقده مع الدولي عالء عباس 

هوار مال حممد يعتذر عن دور املستشار يف القوة اجلوية 

بغداد/ متابعة الزوراء
ق�ررت الهيئة االدارية لن�ادي الكرخ الريايض، تصعيد امل�درب أحمد عبد 
الجبار امللقب لقيادة الفريق االول بكرة القدم.وقال عبد الجبار إن “مكان 
املدرب الراحل كريم سلمان ال يمكن ان يعوض، حتى اللحظة ال نستطيع 
ان نستوعب بانه رحل عنا”.واوضح أن “فريق الكرخ سينهض من جديد 
وقيادته س�تضعني امام مسؤولية كبرية”، مش�رياً إىل أنه “سيسري وفق 
نف�س النهج الذي س�ار به املدرب كريم س�لمان”.يذكر ان س�لمان تويف 

بسبب مضاعفات اصابته بفريوس كورونا يوم االربعاء املايض.

بغداد/ متابعة الزوراء
ق�رر العب�و املنتخ�ب الوطن�ي يف 
إيقاف  الكيوكوش�نكاي،  رياض�ة 
بس�بب  الرياضي�ة؛  التدريب�ات 
املالية  ع�دم رصف مس�تحقاتهم 
أش�هر.وقال  س�بعة  م�ن  ألكث�ر 
الع�ب املنتخ�ب مصطف�ى محمد 
وهي�ب يف يف بيان “طالبنا س�ابًقا 
وزارة الش�باب والرياض�ة برصف 
مس�تحقاتنا املالي�ة، ولك�ن دون 
جدوى، لذلك ق�رر الالعبني إيقاف 
تدريباته�م؛ احتجاًجا عىل الوضع 
الراهن”.وج�دد وهي�ب، مطالبته 
“لوزير الش�باب والرياضة عدنان 
مس�تحقات  ب�رصف  درج�ال، 
األزم�ة  وح�ل  املالي�ة،  الالعب�ني 
املنتخ�ب  ك�ون  رسي�ع،  بش�كل 

مقب�ل ع�ىل بطول�ة الع�رب التي 
س�تقام يف دول�ة الكويت يف ش�هر 
ش�باط املقبل”.والش�هر امل�ايض، 
طال�ب الع�ب املنتخ�ب الوطني يف 
رياضة الكيوكوشنكاي، مصطفى 
محمد، الحكومة ووزارة الش�باب 
مس�تحقات  ب�رصف  والرياض�ة 
الالعبني.وق�ال محم�د، ان “اتحاد 
والعبي املنتخب يف الكيوكوشنكاي 
لم يس�تلموا مس�تحقاتهم املالية 
منذ فرتة طويل�ة، يف حني ان باقي 
اس�تلمت  الرياضي�ة  االتح�ادات 

مستحقاتها”.
وأضاف: “لألسف لم نحَظ بأي دعم 
حكومي يلي�ق بإنجازاتنا. وبعض 
املشاركات يف البطوالت، كانت عىل 

حساب الالعبني الخاص”.

تسمية امحد عبد اجلبار مدربا 
لكرة الكرخ

العبو الكيوكوشنكاي أوقفوا تدريباتهم 
لعدم صرف مستحقاتهم املالية

مهند علي يواجه غدا فريقه السابق الدحيل يف دوري النجوم

بغداد/ متابعة الزوراء: 
اعل�ن ن�ادي جي�ل فيس�نتي الربتغايل، 
تعاقده بشكل وسمي مع نجم املنتخب 

الوطني بكرة القدم عالء عباس.
عب�اس س�يمثل الفري�ق بعق�د يمت�د 
ملوس�مني م�ع الفري�ق ال�ذي ينش�ط 

املمتاز.ون�ر  الربتغ�ايل  ال�دوري  يف 
الن�ادي مقط�ع فيدي�و ع�رب حس�ابه 
الرسمي عىل مواقعه الرسمية لوسائل 
التواص�ل االجتماع�ي قائ�اًل: “مرحباً 
بال�)الجليستا( الجديد، العراقي الدويل 
ع�الء عباس”.ويعد ع�الء عباس ثالث 

عراقي يلع�ب يف ال�دوري الربتغايل بعد 
اس�امة رشيد ومهند عيل.يذكر ان عالء 
عباس كان ق�د اعلن عن لعب�ه للنادي 
الربتغايل يف وقت س�ابق اال ان موضوع 
الفزا وتأش�رية الدخول ق�د اخر عملية 

االعالن الرسمي عن التعاقد معه. 

بغداد/متابعة الزوراء
 قدم الالعب الدويل السابق هوار مال 
محم�د، امس االحد، اعتذارا رس�ميا 
ع�ن مواصلة عمله كمستش�ار فني 

لنادي القوة الجوية.
وق�ال مال محمد “قررت االس�تقالة 
من العمل يف النادي كمستش�ار فني 
وذلك بس�بب عدم جدي�ة العمل كما 
انني ل�م تت�اح يلّ املس�احة الكافية 

ألداء مهمتي يف النادي”.
وأضاف “أثمن دور الجمهور لدعمي 
بعد تس�لمّي املهمة، بع�د أن دعاني 
رئيس النادي للعمل يف البيت الجوي 
ضمن االدارة الجديدة برئاسة اللواء 

شهاب جاهد”.

م�ن جانبه�ا، كش�فت ادارة النادي 
عن سبب قرار مال محمد وانسحابه 

املفاجئ.
وق�ال نائ�ب رئي�س النادي، س�مري 
كاظم ان “هوار طلب من إدارة النادي 
أموراً تفوق طاقة النادي بغية تأمني 
إقامته يف بغداد”، موضحا أنه “طلب 
س�كن عىل مس�توى ع�ال ويلحقها 
مصاري�ف اخرى يعج�ز النادي عن 
توفريه�ا الس�يما وأن الن�ادي يم�ر 

بأزمة مالية صعبة”.
كل  يس�تحق  ه�وار   “ ان  واوض�ح 
يشء لكن النادي ال يستطيع تسديد 
نفقاته الخاصة التي طلبها”، مشريا 
اىل ان “ ه�وار مخ�ري باتخاذ قراراته 

رغ�م أن الن�ادي كان بحاجته كونه 
نجم واسم كبري يف الكرة العراقية”.

إدارة  منح�ت  منفص�ل  س�ياق  ويف 
ن�ادي الق�وة الجوية فرص�ة أخرية 
للم�درب أي�وب أوديش�و لتصحي�ح 
مس�ار الفريق وتحقيق نتائج تعيده 

للمنافسة عىل الصدارة.
وق�ال مص�در يف الن�ادي إن اإلدارة 
اجتمع�ت بامل�درب واس�تمعت منه 
لألس�باب التي تسببت بنتائج سيئة 
خصوصا يف أخر ثالث مباريات منها 
تع�ادل وهزيمت�ني بش�كل متت�ايل، 
وبالت�ايل الفريق بحاج�ة إىل صحوة 
لتصح�ح مس�اره وتعي�د وضعه يف 

الئحة الرتتيب.

وب�ني أن اإلدارة ب�ذات الوقت منحت 
الصالحيات الكاملة للمدرب وحملته 
مسؤولية النتائج، الفتا إىل أن كل ما 
أشيع حول تغيري يف الطاقم املساعد 
الصح�ة  ع�ن  ع�ار  كالم  واإلداري 
واإلدارة منح�ت املدرب فرصة أخرية 

لرتتيب أوراق الفريق.
وأش�ار إىل أن ن�ادي الق�وة الجوي�ة 
يض�م خرية الالعب�ني والبد أن يكون 
وضع�ه أفض�ل مم�ا هو علي�ه اآلن 
وهذا ما وض�ع املدرب تحت الضغط 

إلعادة توازن الفريق أو املغادرة.
يش�ار إىل أن الق�وة الجوي�ة خ�ر 
مبارات�ه يف الجول�ة السادس�ة م�ن 

الدوري أمام زاخو.

رعد محودي يلتقي ممثلي األوملبية الدولية واجمللس األومليب اآلسيوي يف مسقط
كبيان: ال بديل عن االلتزام بقرارات القضاء

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية

ح�ددت اللجن�ة األوملبي�ة الدولي�ة 

واملجل�س األوملب�ي اآلس�يوي ي�وم 

الخام�س عر م�ن ش�هر كانون 

األول الجاري موع�داَ لالجتماع مع  

رعد حمودي رئيس اللجنة األوملبية 

هام�ش  ع�ىل  العراقي�ة  الوطني�ة 

مؤتم�ر املجلس األوملبي اآلس�يوي 

الذي س�يعقد يف العاصمة العمانية 

مس�قط  خالل الفرتة ) ١٤ - ١٦ ( 

من هذا الشهر.

جاء ذلك عرب رسالة تلقاها حمودي 

اول أمس السبت.

وس�تجري خالل االجتماع مناقشة 

االجراءات املطلوب�ة الالحقة لقرار 

املكتب التنفي�ذي لألوملبية الدولية، 

املؤتم�ر  نتائ�ج  إلغ�اء  املتضم�ن 

التنفي�ذي  للمكت�ب  االنتخاب�ي 

لألوملبي�ة العراقي�ة وال�ذي أقيم يف 

الرابع عر من شهر ترين الثاني 

املايض.

وفيما ييل مضمون الرسالة:

5/كانون األول/2020

عزيزي السيد رعد حمودي

رئي�س اللجن�ة األوملبي�ة الوطني�ة 

العراقية

نشكر لكم تواصلكم..

 بات م�ن املؤك�د إس�تعداد اللجنة 

األوملبي�ة الدولي�ة واملجلس األوملبي 

اآلس�يوي لالجتماع بك يف مس�قط  

خالل إقامتك للم�دة )16-14( من 

كانون األول 2020.

نعلمكم بأن اللجنة األوملبية الدولية 

س�تحرض االجتم�اع ع�رب برنامج 

س�يكون  بينم�ا   )Zoom )زوم  

بالحض�ور الش�خيص املب�ارش مع 

املجلس األوملبي اآلسيوي.

س�نوافيكم قريباً بتأري�خ وتوقيت 

االجتماع.

شكراً لكم..

حسني املسلم

املدي�ر التنفيذي للمجل�س األوملبي 

اآلسيوي

وم�ن جهت�ه اك�د عض�و الجمعية 

االوملبي�ة  اللجن�ة  يف  العمومي�ة 

الوطنية العراقية خالد كبيان، انه ال 

بديل عن االلت�زام بقرارات القضاء 

الوضع  الدولية لتصحيح  واالوملبية 

االوملبي يف العراق.

وق�ال كبي�ان يف بي�ان ان “االلتزام 

بقرارات القضاء العراقي والقانون 

العراق�ي الناف�ذ وامليث�اق االوملب�ي 

وقرارت اللجن�ة االوملبية الدولية ال 

بديل عنه من اجل تصحيح الوضع 

االوملبي العراقي اىل االبد”.

واضاف “ال بديل عن التنس�يق مع 

رئي�س االوملبي�ة العراقي�ة الح�ايل 

واملس�مى من قبل االوملبية الدولية 

للذه�اب اىل اي اج�راءات وخطوات 

مستقبلية لتصحح الوضع االوملبي 

العراقي”.

وتابع “ال تصويت من قبل الجمعية 

العامة للجنة االوملبية العراقية عىل 

كان  بعض�و  رأي  او  موض�وع  اي 

تواج�ده انتهاكاً للقان�ون العراقي 

وقرارات االوملبية الدولية”.

واكم�ل “ال اج�راءات او خط�وات 

مس�تقبلية االبعد اتخ�اذ القرارات 

م�ن قب�ل رئي�س اللجن�ة االوملبية 

العراقية البع�اد املنتهكني للقانون 

العراقي الناف�ذ والقرارات الصادرة 

من اللجنة االوملبية الدولية”.

وات�م “نحن م�ع اي جه�د يبذل او 

مب�ادرة تط�رح لتصحي�ح الوضع 

االوملب�ي العراق�ي س�واء كانت من 

كتلة سياسية او شخصية رياضية 

او قن�اة فضائية رشيط�ة ان تأخذ 

بعني االعتبار مالحظاتنا اعاله”.

اهليئة التطبيعية ُتسلم األندية مخسني 
باملئة من قيمة حقوق النقل التلفزيوني

احتاد الطائرة حيدد شروط املشاركة 
يف دوري الناشئني

بغداد/ متابعة الزوراء

التطبيعي�ة  الهيئ�ة  اعلن�ت 

لالتح�اد العراقي بك�رة القدم، 

انه�ا وجه�ت بتس�ليم االندية 

نس�بة %50 من حقوق النقل 

التلفزيوني.

ان  بي�ان   يف  الهيئ�ة  وذك�رت 

لالتح�اد  التطبيعي�ة  “الهيئ�ة 

العراق�ي لكرة الق�دم، وجهت 

الك�رة  دوري  ألندي�ة  دع�وة 

املمتاز للحضور إىل مقر االتحاد 

األس�بوع املقبل، وذلك لتس�لم 

الدفعة األوىل من حقوقهم املالية 

م�ن قيم�ة النق�ل التلفزيوني 

ملوسم 2020/2021.”.

وبين�ت ان “الهيئ�ة التطبيعية 

حرصت عىل تس�ليم  % 50 من 

قيمة حقوق النقل التلفزيوني 

لدع�م  املمت�از، وذل�ك  ألندي�ة 

األندي�ة مالياً من واردات النقل 

التلفزيوني للموسم الحايل”.

باع�ت  التطبيعي�ة  ان  يذك�ر 

حق�وق نقل املباري�ات لركة 

االضواء بشكل حرصي.

بغداد/ متابعة الزوراء
حدد االتح�اد العراقي لكرة الطائرة، عن الروط الواجب تنفيذها 
للمش�اركة يف بطول�ة العراق للناش�ئني.وذكر االتح�اد يف بيان أن 
“اللجنة الفنية واملس�ابقات، تثني عىل املشاركني يف بطولة العراق 
للناش�ئني تولد 2003 فما ف�وق وتود ان توض�ح تفاصيل الفقرة 
13 م�ن الالئح�ة الفني�ة للبطولة”.واوضح انه “يج�ب أن يخضع 
الالعب�ون للكش�ف ع�ن اعماره�م الحقيقية وفق املستمس�كات 
االصولي�ة )البطاق�ة املوح�دة ، أو هوية االحوال املدنية ، ش�هادة 
الجنس�ية العراقية( ، هوي�ة الطالب، البطاقة التموينية( نس�خا 
اصلي�ة واستنس�اخ ،، وتجلب جميعها”.وبين�ت ان “ممثل النادي 
وم�درب الفري�ق، يتعهدان خطيا بس�المة ، وصح�ة أعمار العبي 
الفريق، وخالفه يتحمالن التبعات القانونية”.واشارت اىل “تشكيل 
لجنة برئاسة ممثل االتحاد املركزي ، املرف عىل البطولة وعضوية 
اربعة اعضاء من ممثيل االندية والذي سيتم اختيارهم يف االجتماع 

الفني لتدقيق حاالت الالعبني”.
يذكر ان اتحاد كرة القدم، اتخذ خطوات مشابهة للحد من عمليات 

التزوير.

بغداد/ متابعة الزوراء
حس�مت ادارة نادي الدحي�ل القطري، مصري 
مش�اركة العبه الس�ابق مهند عيل  من اللعب 

ضدهم يف املباراة املقبلة.
وقال مص�در مقرب من مهند ع�يل ان “إدارة 
نادي الدحيل لن تمنعه  من اللعب ضدهم، يوم 

غد الثالثاء ، يف دوري نجوم قطر”.
واوض�ح ان “منع الالعب املعار من املش�اركة 
أمام ناديه األصيل نظام معمول به يف الدوريات 
الكربى، لك�ن الدحيل لن يمانع من مش�اركة 

العبه السابق”.
يذكر ان مهند عيل انتق�ل من صفوف الدحيل 
اىل بورتيمونين�ي الربتغ�ايل قب�ل ان يعود اىل 

قطر من بوابه فريقه الحايل السيلية.



ق�ال ماركوس يورينتي العب وس�ط أتلتيك�و مدريد إن 
فريق�ه يتمتع اآلن “بثقة كب�رة تنعكس يف امللعب يف كل 
مباراة”.وج�اءت ترصيحات يورينت�ي عقب فوز فريقه 
أول أمس السبت عىل بلد الوليد بهدفني نظيفني يف الجولة 

ال��12 من ال�دوري اإلس�باني وقال: “الفري�ق يف حالة 
جي�دة للغاية. مس�توى كل العب يرتف�ع ونتمتع بثقة 

كبرة تنعكس يف كل مباراة”.
وعن تس�جيله الهدف الثاني بلقاء بلد الوليد والذي كان 
رق�م 3 آالف للفريق عىل ملعب�ه يف الليجا قال يورينتي: 
“إن�ه مل�ن دواع�ي رسوري دائما تس�جيل ه�دف لهذا 
الن�ادي؛ إذا كان ذل�ك اله�دف رق�م 3000 فاألمر أكثر 

تميزًا. آمل أن أسجل الكثر يف حياتي”.
وحول مواجهة رد بول س�الزبورج بعد غد األربعاء يف 
دوري أبطال أوروبا يف مباراة حاس�مة لتأهل الفريق 
لثم�ن النهائي علق يورينتي: “لدين�ا مباراة غاية يف 
األهمي�ة وعلين�ا أن نق�دم أفض�ل أداء حتى نحقق 
الن�رص. أعتق�د أن حالتنا جيدة ولدين�ا بضعة أيام 

لالستعداد”.

حق�ق البلجيكي كيف�ني دي بروين، العب 
وسط مانشسرت س�يتي، رقًما مميزًا، أول 
أمس الس�بت، خالل فوز فريق�ه بهدفني 
دون رد عىل فوله�ام، يف الجولة ال�11 من 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ونجح دي بروي�ن يف صناعة هدف لزميله 
رحيم س�رتلينج، وإح�راز آخر م�ن ركلة 

جزاء.

ووفًقا للحساب الرسمي للربيمرليج عىل 
موقع التواصل االجتماعي تويرت، فإن منذ 
انضمام دي بروين إىل مانشس�رت سيتي يف 
2015، نجح يف الصناعة والتس�جيل خالل 
نفس اللقاء يف 16 مباراة مختلفة بالدوري 

اإلنجليزي.
وأش�ار حساب الربيمرليج إىل أنه ال يوجد 
أي العب تفوق ع�ىل رقم دي بروين خالل 

ه�ذه الف�رتة، بينم�ا تس�اوى 
النج�م البلجيك�ي بذل�ك م�ع 
إنجاز امل�رصي محمد صالح 
نجم ليفربول.يذكر أن صالح 
حقق نفس إنجاز دي بروين 
لكن يف وقت أق�ل، ألنه انضم 
إىل ليفرب�ول يف صي�ف 2017 

قادًما من روما.

ع�اد باريس س�ان جرمان حام�ل اللقب 
واملتص�در من ملع�ب مونبليي�ه بالنقاط 
الثالث، وذلك بفوزه 1-3 يف املرحلة الثالثة 

عرشة من الدوري الفرنيس لكرة القدم.
ورغ�م أهمية املباراة ض�د فريق قادم من 
4 انتص�ارات متتالي�ة ووض�ع البطل بعد 
هزيم�ة وتع�ادل يف املرحلت�ني املاضيتني، 
خ�اض امل�درب األملان�ي توم�اس توخ�ل 
اللقاء بتش�كيلة رديفة ش�ارك فيها ثالثة 
من الالعبني الذين ق�ادوا النادي البارييس 
للف�وز يف منتصف األس�بوع عىل مضيفه 
مانشسرت يونايتد اإلنكليزي 1-3 يف دوري 

األبطال.
وأبق�ى توخ�ل كال م�ن كيلي�ان مباب�ي 
والربازييل ماركينيوس عىل مقاعد البدالء، 
فيما لم يس�افر الربازييل نيم�ار واإليطايل 
مارك�و فراتي وبريس�نيل كيمبيمبي مع 

الفريق.
وأراد امل�درب األملاني من�ح نجومه فرصة 
اللتقاط أنفاس�هم قبل املب�اراة املصرية 
غدا الثالثاء عىل أرضه ضد باش�اك ش�هر 
الرتك�ي حي�ث يس�عى للف�وز م�ن دون 
االلتف�ات إىل نتيج�ة املب�اراة األخ�رى بني 
يونايت�د واليبزي�غ األملاني اللذي�ن يملكان 
نفس رصي�د النادي الباري�يس )9 نقاط( 

قبل الجولة الختامية.
ورغم غي�اب النجوم، كان س�ان جرمان 
البادئ بالتسجيل يف الدقيقة 33 عرب الشاب 
كوالن داغب�ا بعد تمريرة م�ن األرجنتيني 
أنخل دي ماريا، لكن املضيف أنهى الشوط 

األول وه�و عىل نفس املس�افة من حامل 
اللقب بإدراكه التع�ادل يف الدقيقة 41 إثر 
هجمة مرتدة وتمري�رة من غايتان البورد 
اىل اإلنكلي�زي س�تيفي مافيدي�دي ال�ذي 
أودع الكرة ش�باك الحارس الكوستاريكي 
كيلور نافاس.وبقي�ت النتيجة عىل حالها 
حتى الدقيقة 77 حني نجح اإليطايل مويز 

كني يف خطف هدف التقدم لسان جرمان 
بتس�ديدة قوي�ة من داخ�ل املنطق�ة بعد 
تمري�رة من الربازي�يل رافيني�ا إثر هجمة 
مرتدة رسيعة، قب�ل أن يرتك مكانه ملبابي 
الذي خاض ربع الس�اعة األخر من اللقاء 
ونج�ح يف إضافة الهدف الثال�ث يف املباراة 
والعارش له هذا املوس�م يف ال�دوري واملئة 

بقميص النادي البارييس بعد لعبة جميلة 
وتبادل للكرة بني دي ماريا والفان كورزاوا 

 )1+90(.
وبفوزه التاس�ع هذا املوس�م، ابتعد سان 
جرمان مج�دداً يف الص�دارة )28 نقطة( 
بف�ارق أربع نق�اط عن غريمه مرس�يليا 
ال�ذي فاز الجمعة ع�ىل مضيفه نيم 2-0، 

فيم�ا تجم�د رصي�د مونبلييه عن�د 23 يف 
املركز الس�ادس بعد تلقي�ه هزيمة رابعة 

هذا املوسم.
وواصل ري�ن تراجعه بتلقي�ه هزيمة أوىل 
عىل أرضه أمام لن�س منذ 2001، وجاءت 
بنتيج�ة 2-0.وبعدما اس�تفاد م�ن إنهاء 
املوس�م امل�ايض بش�كل مبك�ر واعتم�اد 
الرتتيب الذي كان قبل قرار التوقف بسبب 
تفيش فروس كورونا، لينهي املوسم ثالثاً 
واملش�اركة يف دوري أبط�ال أوروب�ا للمرة 
األوىل يف تاريخ�ه، ب�دأ رين املوس�م الجديد 
بش�كل واعد من خالل االبقاء عىل س�جله 
الخايل من الهزائم لسبع مباريات متتالية.
لكن وضع فريق املدرب جوليان س�تيفان 
انقلب رأس�ا عىل عقب منذ خسارته األوىل 
يف 23 ترشين األول/أكتوبر عىل أرضه ضد 
أنجي�ه )2-1(، إذ فاز من�ذ حينها بمباراة 
واح�دة م�ن أص�ل ع�رش خاضه�ا محلياً 
وقارياً ما أدى اىل تراجعه يف ترتيب الدوري 
وانتهاء مشواره يف دوري األبطال عند دور 

املجموعات )يملك نقطة من 5 جوالت(.
وبخس�ارته األوىل يف ملعبه أمام لنس منذ 
17 ترشي�ن األول/أكتوب�ر 2001 )2-1 يف 
ال�دوري( نتيج�ة تلقيه هدفني ع�رب أرنو 
إينياتيوس  كاليموندو )28( والكامروني 
غاناغ�و )78(، تجمد رصي�د رين عند 19 
نقطة يف املركز الثام�ن مؤقتاً، فيما تقدم 
لن�س اىل املركز الس�ابع ب��21 نقطة بعد 
تحقيق�ه ف�وزه الثاني فقط يف آخر س�ت 

مراحل والسادس هذا املوسم.

ف�رض اليبزي�غ تع�ادالً مث�راً ع�ىل مضيفه 
باي�رن ميونيخ 3-3 يف قم�ة املرحلة العارشة 

من الدوري االملاني يف كرة القدم.
وتق�دم اليبزيغ يف النصف األول من الش�وط 
األول عرب الفرنيس كريستوفر نكونكو )19(، 
قبل أن يرد البافاري بثنائية لالنكليزي جمال 
موس�ياال )30( وتوم�اس مولر )34( منحته 
التقدم، لكن ذلك لم يدم سوى دقيقتني حيث 
ادرك الهولن�دي جاس�تن كلويف�رت التعادل 

للضيوف .)36( 
وعاد اليبزيغ إىل املقدمة مطلع الشوط الثاني 
عرب السويدي إميل فوسربغ )48(، لكن مولر 
فرض نفس�ه نجما للمباراة بإدراكه التعادل 

 )75(.
وع�زز باي�رن ميوني�خ موقع�ه يف الص�دارة 

برصيد 23 نقطة مقابل 21 لاليبزيغ .
وج�اءت القمة مث�رة بني الفريقني وش�هد 
ش�وطها االول تس�جيل أربعة أهداف، فكان 

اليبزيغ البادئ عرب نكونكو بتس�ديدة بيرساه 
من خارج املنطقة بعد تمريرة من فوس�ربغ 
أسكنها مرمى الحارس العمالق مانويل نوير 

 )19(.
وأدرك بايرن التعادل بواس�طة موس�ياال بعد 
خم�س دقائ�ق من دخول�ه مكان اإلس�باني 
خايف مارتينيز املصاب، بتسديدة قوية بيمناه 
من خارج املنطقة بع�د تمريرة من الفرنيس 
كينغسيل كومان فأسكنها عىل يسار الحارس 

املجري بيرت غوالتيش .)30( 
ومنح مولر التقدم للنادي البافاري بتسديدة 
بي�رساه م�ن داخ�ل املنطقة إث�ر تمريرة من 
كوم�ان أيض�اً تابعه�ا ع�ىل يم�ني غوالتيش 

 )34(.
لكن فرحة بايرن لم تدم سوى دقيقتني حيث 
نجح كلويفرت، نجل نجم برش�لونة واياكس 
امس�رتدام الس�ابق باتريك، يف إدراك التعادل 
إثر تلقي�ه كرة من 

امل�ايل آدم�و حي�دارا داخل املنطقة فس�ددها 
بيمناه عىل يمني نوير .)36( وأعاد فوس�ربغ 
التقدم لاليبزيغ مطلع الشوط الثاني برأسية 
إثر تمريرة عرضية لإلسباني أنخيلينو تابعها 
عىل يس�ار نوي�ر .)48( وأدرك مولر التعادل 
لبايرن برضبة رأس�ية من مسافة قريبة إثر 

تمريرة عرضية لكومان .)75( 
وواص�ل دورتمون�د نزيف النقاط بس�قوطه 
أينرتاخ�ت  أم�ام مضيف�ه  التع�ادل  يف ف�خ 

فرانكفورت 1-1.
وس�قط فولفس�بورغ يف ف�خ التع�ادل أمام 

مضيفه كولن 2-2.
ولم تكن حال بوروسيا مونشنغالدباخ أفضل 
من دورتموند وفولفسبورغ وسقط بدوره يف 

فخ التعادل أمام مضيفه فرايبورغ 2-2.
ووض�ع أرميني�ا بيليفيلد حداً لس�بع هزائم 
متتالي�ة عندم�ا تغل�ب عىل ضيف�ه ماينتس 

1-2، محققاً فوزه الثاني هذا املوسم.

انهزم برش�لونة خارج أرضه أمام قادش 2-1 يف الجولة 12 من 
الدوري اإلسباني لكرة القدم.وسجل كل من ألفارو خيمينيز )8( 
وألفارو نيغريدو )63( ه�ديف أصحاب الدار يف املقابل كان هدف 
برش�لونة من نصيب الع�ب قادش بيدرو أل�كاال يف الدقيقة 58 
خط�أ يف مرماه. ويحتل قادش املركز الخامس ب�18 نقطة فيما 
جمع برش�لونة 14 نقطة )املركز السابع( من 10 مباريات.وبعد 
أن أسقط ريال مدريد بالفوز عليه يف ملعبه -1صفر، أضاف قادش، 
العائ�د إىل دوري الكبار العمالق اآلخر برش�لونة إىل الئحة ضحاياه 
بالف�وز علي�ه 1-2، ملحقاً بالن�ادي الكاتالوني هزيم�ة رابعة هذا 
املوسم ما س�يعقد حياة مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان، 
والسيما أن فريقه يتخلف اآلن بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو 
املتصدر.ودخ�ل برش�لونة اللقاء ع�ىل خلفية ثالثة 
انتصارات متتالي�ة لكن معاناته خارج ملعبه 
محلي�اً تواصلت بفش�له يف تحقي�ق الفوز 
للمباراة الرابعة توالي�اً بعيداً عن “كامب 
نو”.ووجد برشلونة نفسه متخلفاً منذ 
الدقيقة الثامن�ة وذلك حني نفذ قادش 
ركلة ركني�ة من الجهة اليمنى وصلت 
عربها الكرة إىل خيمينيز الذي حولها 
برأس�ه، فحاول أوس�كار مينغيسا 
اعرتاضها لكنه وجهها نحو حارسه 

األملاني مارك أندري تر شتيغن الذي صدها لتجد ألفارو عىل القائم 
األيرس فتابعها يف الش�باك.وبقيت النتيجة عىل حالها حتى الدقيقة 
58 ح�ني مرر األرجنتيني ليونيل مييس الك�رة لجوردي ألبا املتوغل 
عىل الجهة اليرسى، فعكسها لتتحول من املدافع بدرو ألكاال وتخدع 
حارس�ه األرجنتيني خريمياس ليديس�ما.إال أن النادي الكاتالوني 
ل�م ينعم طويالً بالهدف، إذ اس�تعاد قادش التقدم رسيعاً بعد خطأ 
مش�رتك بني املدافع الفرنيس كليمان النغليه وتر شتيغن، فخطف 
نيغري�دو الكرة ووضعها يف الش�باك الخالية بعدم�ا تالعب بربودة 

أعصاب بالهولندي فرنكي دي يونغ )63(. 

7الرياضي
حكيمي يقود إنرت للفوز على بولونيا

تشيلسي يتفوق على ليدز يونايتد

اعالم الكرتوني باريس سان جريمان يعود من مونبلييه منتصرًا

قّمة حافلة باألهداف بني بايرن ميونيخ واليبزيغ

حس�م إنرت مي�الن مواجهته مع ضيفه بولوني�ا بالفوز 1-3 يف 
املرحلة العارشة من الدوري اإليطايل لكرة القدم.

ويعود الفضل بهذا الفوز إىل البلجيكي روميلو لوكاكو الذي وجد 
طريقه إىل الش�باك للمرة الثامنة يف تسع مباريات خاضها هذا 
املوس�م يف الدوري )16(، واملغرب�ي أرشف حكيمي )45 و70(، 
فيم�ا كان هدف الضي�وف الوحيد من نصي�ب البديل إيمانويل 
فينيات�و .)70( ويحتل إنرت املركز الثان�ي برصيد 21 نقطة، يف 

حني وقف بولونيا عند النقطة 12 يف املركز العارش.

برشلونة يسقط يف أرض قادش دي بروين يعادل إجناز صالح

رونالدو: هذه حلظة تارخيية يف مسريتي

يورينيت: نتمتع بثقة كبرية تنعكس يف كل مباراة

مفكرة الزوراء

انتزع تش�يليس الصدارة مؤقتاً بف�وزه عىل ضيفه ليدز يونايتد 
1-3 يف املرحلة ال�11 من الدوري االنكليزي يف كرة القدم.

وح�ددت الحكوم�ة الربيطانية ع�دد الحارضي�ن يف املدرجات 
بأربعة آالف مشجع كحد أقىص أو 50 باملئة من قدرة استيعاب 
املالع�ب، أيهم�ا أقل، وذل�ك يف املناطق األقل ت�رضراً من تفيش 
ف�روس كورون�ا، فيم�ا حدد الع�دد األقىص بألف�ي متفرج أو 
نصف امللعب )أيهما أقل( يف املناطق املتوسطة الرضر من حيث 

انتشار الوباء.
ع�ىل ملعب “س�تامفورد بري�دج” يف العاصمة، قلب تش�يليس 
تخلف�ه أم�ام ضيفه لي�دز العائ�د حديث�ا إىل دوري األضواء إىل 
ف�وز 1-3.وفاجأ ليدز مضيفه بهدف مبك�ر من هجمة مرتدة 
اس�تغل خاللها باتري�ك بامفورد كرة خل�ف الدفاع من كالفني 
فيليبس وخطأ فادحاً للحارس السنغايل إدوار مندي يف خروجه 
م�ن عرينه، فراوغه وتابعه�ا داخل املرمى الخ�ايل .)4( ونجح 
الفرن�يس أوليفييه ج�رو يف إدراك التع�ادل عندما تابع بيرساه 
من مسافة قريبة تمريرة عرضية لريس جيمس .)27( وتلقى 
تش�يليس رضبة موجع�ة بإصابة نجمه املغرب�ي حكيم زياش 
يف فخذه األيمن فرتك مكانه لألمركي كريس�تيان بوليس�يتش 
.)30( ومن�ح املداف�ع الفرنيس ك�ورت زوما التقدم لتش�يليس 
برضبة رأسية إثر ركلة ركنية )61(، قبل أن يضمن بوليسيتش 
الفوز بهدف ثالث .)3+90( وهو الفوز السادس لتشيليس هذا 
املوس�م مقابل 4 تعادالت وخسارة واحدة، فرفع رصيده إىل 22 

نقطة بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام وليفربول.

وج�ه الربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو، نج�م يوفنتوس، 
رس�الة خاصة عقب وصوله إىل تسجيل 750 هدًفا خالل 
مس�رته.ونرش رونالدو، عىل حس�ابه الرس�مي بموقع 
التواص�ل االجتماعي )تويرت( فيدي�و تكريمه من جانب 
أندري�ا أنيليل، رئي�س يوفنتوس، معلق�ا: “يمثل الرئيس 

أنيي�يل هذا الن�ادي املذهل يف ه�ذه اللحظة 
التاريخية من مسرتي”.

وأض�اف: “ش�كر خاص للفري�ق الذي 
يقف خلفي. لم أس�تطع فعل ذلك بدون 

مس�اعدتكم يا رفاق! لنواصل امليض مًعا، 
من أج�ل تحقيق كل أهدافن�ا الكبرة هذا 
ع�ىل  ح�رص  يوفنت�وس  املوس�م”.وكان 

تكري�م كريس�تيانو ع�ىل هام�ش مب�اراة 
الديرب�ي أمام تورينو، يف الجولة العارشة من 

ال�دوري اإليطايل.وتمك�ن رونالدو من تس�جيل 
الهدف رقم 750 يف مش�واره الكروي خالل مباراة 

الي�ويف أم�ام دينام�و كيي�ف، بمنافس�ات دور 
أوروبا.وج�اءت  أبط�ال  ب�دوري  املجموع�ات 

أهداف كريس�تيانو ال��750 كالتايل: 450 مع 
ريال مدري�د، و118 مع مانشس�رت يونايتد، 
102 رفقة الربتغ�ال، 75 بقميص يوفنتوس 

و5 مع سبورتنج لشبونة.
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البصرة/نينا:
ثم�ن وزير النفط إحس�ان عبدالجبار الدور الكبري للصحفيني واالعالميني يف املس�اهمة يف 
اس�تقرار األمن والوضع العام يف العراق مش�يدا بموقفهم يف دعم وإس�ناد خطط وكوادر 

الوزارة للمحافظة عىل إنتاج وتصدير النفط.
وق�ال عبد الجبار خالل اس�تقباله رئيس فرع النقابة بالب�رة عباس الفياض وعددا من 
الصحفيني ان الصحفي يضطلع بدور كبري يف هذه املرحلة والظروف التي تمر بها البالد يف 

اداء رسالة نبيلة من اجل املساهمة يف توعية املجتمع .
ب�دوره ق�ال رئيس فرع النقابة عب�اس الفي�اض “ ان الصحافة العراقي�ة اثبتت مهنيتها 
وحياديتها واس�تقالليتها دون االنحياز الحد تحت خيمة نقابتنا يف املركز ونقيبها االستاذ 

مؤيد الالمي “. 

اسطنبول/ا.ف.ب:
أوقفت الرشطة الرتكية صحفيني يعمالن يف ش�بكة “أن تي يف” التلفزيونية الروس�ية، عىل 
ما أعلنت الش�بكة.وأوردت “أن تي يف” يف بيان أن “الصحفي أليكيس بيرتوش�كو ومصوره 
إيفان ماليشكني أبلغا هيئة التحرير أن رشطيني أوقفوهما  يف إسطنبول” صباح الخميس 
املايض. وكان الصحفيان ال يزاالن موقوفني ، وفق ما جاء يف رس�الة بعثها بيرتوش�كو إىل 

زمالئه ونقلتها الشبكة التلفزيونية.
وج�اء يف البي�ان أن الصحفيني العاملني يف برنامج “تس�ينرتالنويي تلفيدينيي” الذي يقدم 
نفسه عىل أنه برنامج إخباري أسبوعي، ال يردان عىل االتصاالت الهاتفية وال عىل الرسائل 

النصية منذ توقيفهما. وأشارت الشبكة، إىل أن فرتة توقيف الصحفيني مددت 3 أيام.
وقال مص�در يف وزارة الخارجية الرتكية إن الصحفيني اعتقال فيما كانا “يصوران مصنعاً 
للطائرات املسرية من دون أي ترخيص”. وأكد املصدر لوكالة “فرانس برس” أنهما “وصال 
إىل إس�طنبول لتصوير برنامج، لكنهما لم يحصال عىل إذن وال عىل ترخيص”.من جانبها، 
أعلنت السفارة الروسية يف تركيا أنها عىل اتصال مع السلطات الرتكية الستيضاح الوضع. 

وكتبت يف بيان عىل “فيسبوك”: “نعول عىل تعاون” من الجانب الرتكي.
وجرى توقيف الصحفيني يف وقت أعلنت تركيا الداعمة ألذربيجان هذا األسبوع التوصل إىل 
اتفاق مع روس�يا إلقامة مركز مراقبة مشرتك مكلف مراقبة وقف إطالق النار يف ناغورنو 

كاراباخ، املنطقة االنفصالية األذربيجانية ذات الغالبية األرمنية.
واندلع�ت معارك دامية بني القوات األذربيجاني�ة واالنفصاليني األرمن يف هذا اإلقليم نهاية 
س�بتمرب/أيلول، أس�فرت عن س�قوط آالف القتىل خالل س�تة أس�ابيع. ومطلع نوفمرب/

ترشين الثاني، وّقعت أذربيجان وأرمينيا اتفاقاً برعاية روسيا وضع حداً للمواجهات.

موسكو/ متابعة الزوراء: 
دعا املدير العام لوكالة األنباء الدولية “روس�يا سيغودنيا”، 
دميرتي كيس�يليوف، س�لطات التفيا إىل الكف عن اضطهاد 
الصحفي�ني الذين يكتبون يف س�بوتنيك وبالت نيوز، واصفا 
ترف�ات التفيا ض�د الصحفي�ني بأنها تطبي�ق غري مالئم 

لعقوبات االتحاد األوروبي.
وقال كيس�يليوف لوكالة “س�بوتنيك”: “هذا تفسري موسع 
غ�ري قانون�ي لعقوب�ات االتح�اد األوروبي ض�د املنظمات. 
هن�اك عقوبات ش�خصية، وهن�اك عقوبات ض�د املنظمات 
والرشكات الروس�ية، وه�ذا غري متش�ابه، تنطبق عقوبات 

االتحاد األوروبي عيل شخصيا كفرد”.
وأضاف “ال تخضع مجموعة “روسيا سيغودنيا” اإلعالمية، 
الت�ي تضم أيًض�ا وكال�ة “س�بوتنيك” لألنب�اء، للعقوبات. 
يب�دو األمر منطقيا. تريد التفي�ا أن تكون كما يقولون أكثر 
قداسة من البابا وتفرس العقوبات الشخصية كعقوبات ضد 

املنظمة. هناك نوع من النوايا الخبيثة يف هذا”.
وأش�ار إىل أن ه�ذه اإلج�راءات ب�ني ال�دول تب�دو كوخ�ز ال 
يذكر بالنس�بة لروس�يا، قائالً: “ملاذا يحتجز مواطنو التفيا 
ويهددون باملالحقة الجنائية؟ لم يرتكبوا أي خطأ. هؤالء هم 
صحفيون ومؤلفون ومراس�لون وش�خصيات عامة أحرار، 
ليس�وا من موظفي وكالة س�بوتنيك، لكنهم ببساطة كتبوا 
نصوًصا هناك أو أرسلوا صوًرا، ويمارسون حقهم يف التعبري 
ع�ن الذات. ما الخطأ يف ذلك؟ ملا يالحق الناس؟ بالنس�بة لنا 
يف روس�يا، هذا يبدو أسلوبا وحش�يا. ال يشء من هذا القبيل 

يمارس هنا. يكتب الجميع أين يريدون وماذا يريدون”.

ون�رشت “س�بوتنيك التفيا”، الجمع�ة أنه: “يف ي�وم الثالث 
من كانون األول/ ديس�مرب، قام جه�از من الدولة يف التفيا، 
باعتقال واس�تجواب وتفتيش ومصادرة معدات مكتبية من 
كاتبي البوابات الروس�ية “سبوتنيك التفيا” و”بالت نيوز”. 
وتم إعتقال س�تة صحفيني من التفيا بع�د توجيه اتهامات 
جنائي�ة لهم، وكان من بينهم رئيس التحرير الس�ابق ملجلة 
“بالت نيوز التفيا”، أندريه ياكوفليف، حيث تم استجوابهم 

واإلفراج عنهم بناء عىل تعهد بعدم املغادرة”.
وأضافت “سبوتنيك التفيا” أن “جميع املعتقلني ليس لديهم 
عالقة م�ع “الوكال�ة الدولية لإلعالم “روس�يا س�يغودنيا” 
ولكنهم يكتبون مقاالت عىل صفحات سبوتنيك التفيا وبالت 
نيوز اإللكرتونية. ه�ذا وبدأ محامو “الوكالة الدولية لإلعالم 

“روسيا سيغودنيا” باملشاركة يف الدفاع عن املتهمني”.
أعلن�ت وزارة الخارجية الروس�ية، يوم أم�س الخميس، أن 
ترف�ات التفيا بحق الصحفيني الناطقني باللغة الروس�ية 

مثال صارخ عىل انتهاك أس�س املجتمع الديمقراطي وحرية 
اإلعالم والتعبري.

وقال�ت الخارجي�ة يف بي�ان: “نعت�رب اإلج�راءات العدواني�ة 
الت�ي اتخذها جهاز أمن الدولة يف التفي�ا يف 3 كانون األول/ 
ديسمرب ضد موظفي مكتب “سبوتنيك” يف ريغا والصحفيني 
الناطقني بالروسية، مثاال صارخا عىل انتهاك أسس املجتمع 

الديمقراطي - حرية اإلعالم والتعبري”.
ه�ذا وقالت وكالة “س�بوتنيك التفي�ا”، إن س�لطات التفيا 
وجه�ت تهم إىل موظف�ي الوكال�ة بانتهاك نظ�ام عقوبات 
االتح�اد األوروبي، وتم تفتيش�هم، وأخذ تعه�د منهم بعدم 
مغادرة الب�الد، وتوجيه التهم بموجب املادة 84 من القانون 

الجنائي التفيا، انتهاك نظام عقوبات االتحاد األوروبي.
يش�ار إىل أن املجلس الوطني لوس�ائل اإلعالم اإللكرتونية يف 
التفيا حظ�ر يف يونيو/ حزيران املايض توزيع س�بع قنوات 
ملجموعة RT عىل أساس العقوبات الشخصية، التي فرضها 

االتحاد األوروبي ضد دميرتي كيسليوف.
وقال موقع “س�بوتنيك التفي�ا” بالفعل، ه�ذا بعيد عن أول 
مظهر للتمييز ضد وس�ائل اإلعالم الروسية يف دول البلطيق، 
فمن�ذ 1 يناير/كانون الثاني، حظرت إس�تونيا بالفعل عمل 
مكتب التحرير ل�”س�بوتنيك” يف تالني، مم�ا هدد املوظفني 

باملالحقة الجنائية. 
يف التفي�ا، يتم أيًضا الضغط عىل موظفي “س�بوتنيك” ليس 
فقط يف ش�كل “محادث�ات” مع ممثيل الخدم�ات الخاصة، 
ولك�ن أيًض�ا من خ�الل حظر غري رس�مي لفتح حس�ابات 

مرفية لهم.

تونس/ متابعة الزوراء:
للصحفي�ني  الوطني�ة  النقاب�ة  أدان�ت 
التونس�يني “االعتداء” ال�ذي طال ممثيل 
وس�ائل اإلعالم العمومية بجندوبة، خالل 
تنقلهم لتغطي�ة وقفة احتجاجية ألعوان 
املستش�فى الجهوي إثر وف�اة طبيب بعد 
س�قوطه من مصعد باملستشفى، مؤكدة 

أنها تحتفظ بحقها يف مالحقة املعتدين.
وأوضح�ت النقابة، يف بيان له�ا، أنه فور 

وص�ول مراس�لة “إذاع�ة ال�كاف” رفقة 
عبي�دي وفري�ق وح�دة اإلنت�اج التلفزي 
املتك�ون  التونس�ية  التلف�زة  بمؤسس�ة 
م�ن الصحفي�ة بش�رية ع�وادي واملصور 
م�كان  إىل  الرتخان�ي  لطف�ي  الصحف�ي 
االحتجاج رفع املحتجون ش�عار “إرحل” 
يف وجوهه�م، موجه�ني له�م الل�وم مل�ا 

اعتربوه “تأخرا”.
وعمدت مجموعة من املحتجني، وفق ذات 
املصدر، إىل س�ب وش�تم الفرق اإلعالمية 

وتوجهوا لهم ب�”كالم ناب”، وقد “حاولت 
إح�دى املحتج�ات االعتداء عىل مراس�لة 

“اذاعة الكاف” رفقة عبيدي. 
األم�ن  ق�وات  أن  النقاب�ة،  بي�ان  وأض�اف 
املوجودة يف املكان تدخلت لحماية الصحفيني 

ورافقتهم للخروج من املكان.
ودع�ت النقابة جمي�ع األط�راف إىل احرتام 
طبيع�ة عم�ل الصحفي�ني وحمايته�م من 
أجل ضمان إعالم حر وتع�ددي، مذكرة بأن 
الصحفي�ني ه�م رشكاء حقيقي�ون يف بناء 

الديمقراطية وبأن دورهم املحوري هو نقل 
قضايا املواطن وش�واغله من منطلق جوهر 

عملهم يف خدمة املصلحة العامة.
يش�ار إىل أن املستش�فى الجهوي بجندوبة 
ش�هد،حادثة تس�ببت يف وف�اة طبيب مقيم 
شاب بعد س�قوط أحد مصاعد املستشفى، 
وهو ما أثار سخطا وتنديدا لدى الرأي العام 
وأبن�اء القطاع الصح�ي وردود أفع�ال إزاء 
الظروف املرتدية للبنية التحتية للمؤسسات 

الصحية العمومية.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
نقي�ب  س�عدة،  ط�ارق  الدكت�ور  أص�در 
اإلعالميني، القرار رقم 21 لس�نة2020 بمنع 
ظهور أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة 
ع�ىل قناة املح�ور، ع�ىل أي وس�يلة إعالمية 
وع�ن مزاولة أي نش�اط إعالمي لحني تقنني 
أوضاع�ه م�ع النقابة وفق�ا لن�ص املادتني 

)19-2( من قانون النقابة.
وج�اء قرار منع أس�امة كمال م�ن الظهور 
اإلعالم�ي الخرتاق�ه قان�ون النقاب�ة وع�دم 

تنفيذه القانون 93 لسنة 2016.
فيم�ا أعل�ن املجلس األع�ىل لتنظي�م اإلعالم 
املري، عرب صفحته الرسمية، وقف برنامج 
“صبايا الخري” لح�ني انتهاء التحقيقات مع 
املذيعة ريهام س�عيد، واملمثل القانوني لقناة 
“النه�ار” الت�ي تب�ث الربنامج، بع�د تقديم 
شكاوى ضد الربنامج، بسبب ما ورد يف حلقة 

خاصة ب�”رحالت صيد الحيوانات الربية”.
مواق�ع  جمه�ور  غض�ب  الحلق�ة  وأث�ارت 
التواصل االجتماعي، وطالب البعض بإيقاف 
املذيعة املري�ة، بعدما قامت بتغطية رحلة 
صيد تس�تهدف الحيوان�ات الربية يف منطقة 
صحراوي�ة يف م�ر، وع�ىل رأس�ها الثعالب 
والذئاب.ونتيج�ة لحالة الغضب لدى جمهور 
“التواصل االجتماع�ي”، أصدرت قناة النهار 
بياًن�ا تعت�ذر فيه للمش�اهدين عن مضمون 

الحلق�ة، ونوه�ت بح�ذف الحلق�ة م�ن عىل 
حس�اباتها بمنص�ات التواص�ل االجتماعي 

املختلفة.
ومن جانبه، أكد الخبري اإلعالمي دكتور يارس 
عب�د العزيز أن حلقة ريهام س�عيد، مخالفة 
تماًما مليثاق الرشف اإلعالم�ي، واصًفا دفاع 
املذيعة عن نفس�ها ب�”الباهت”، مضيًفاً أنه 
ال يج�وز إلعالم�ي أن يصور حلق�ة دون أن 
يعلم م�دى قانونيتها، إذ قالت ريهام س�عيد 
أنها كانت ال تعل�م أن تلك الرحلة التي قامت 

بتغطيتها غري قانونية.

وأوض�ح عب�د العزي�ز “ أن  يتي�ح للمجلس 
األعىل لإلع�الم محاس�بة اإلعالم�ي والجهة 
التاب�ع لها يف حال�ة الوقوع يف خط�أ مهني، 
معتربًا أن الحلقة كانت بمثابة ترويج واضح 
لس�لوك غري قانوني، وهذا ما يخالف املعايري 
املهنية، مؤكًدا أن هناك توجهاً عاملياً للتعامل 
بحذر م�ع املحتويات التي تتن�اول مواضيع 
له�ا عالق�ة بالحي�وان أو البيئة.واس�تطرد: 
تاري�خ اإلعالمية ريهام س�عيد به العديد من 
األخطاء املهنية، كما حدث يف أكثر من واقعة، 
كحلق�ات “فتاة امل�ول” و”الفت�اة امللحدة”، 

وأنها تتعمد بش�كل دائم إثارة الجدل، لزيادة 
نسب املشاهدة.

وكانت وزيرة البيئة الدكتورة ياس�مني فؤاد، 
قد أك�دت عرب صفحة الوزارة الرس�مية عىل 
موقع “فيس�بوك”، أن ريهام سعيد وقعت يف 
عدة أخطاء خالل الحلقة، إذ لم تحصل سعيد 
ع�ىل التصاريح الالزمة لتصوي�ر رحلة صيد 

للحيوانات الربية، ولصيد حيوان بري.
كم�ا قدم�ت الحلق�ة رس�الة خاطئ�ة وغري 
مهني�ة للرتويج ألعمال وترف�ات مخالفة 
للقان�ون من خ�الل اس�تخدام أدوات وطرق 
صيد محظورة ألنها تسبب األذى للحيوانات، 
وال�ذي اعتربت�ه الوزي�رة انته�اًكا واضًح�ا 

لقوانني وأعراف الرفق بالحيوان.
ويجرم القانون املري تلك الرحالت بش�كل 
واضح، إذ تنص املادة )28( من قانون البيئة 
رق�م 9 لس�نة 2009 ع�ىل أنه “يحظ�ر بأي 
طريقة القيام بأي م�ن األعمال اآلتية: صيد 
أو قتل أو إمس�اك الطيور والحيوانات الربية 
والكائنات الحي�ة املائية أو حيازتها أو نقلها 
أو تصديره�ا أو اس�تريادها أو االتج�ار فيها 
حي�ة أو ميتة كلها أو أجزائها أو مش�تقاتها 
أو القي�ام بأعمال من ش�أنها تدم�ري املوائل 
الطبيعي�ة لها أو تغيري خواصها الطبيعية أو 
موائلها أو إتالف أوكارها أو إعدام بيضها أو 

نتاجها”. 

منع ظهور ريهام سعيد وأسامة كمال على أي وسيلة إعالمية

جمموعة “روسيا سيغودنيا” اإلعالمية تدعو السلطات يف التفيا إىل الكف عن اضطهاد الصحفيني

نقابة الصحفيني التونسيني تدين “االعتداء” على ممثلي وسائل إعالم اثناء تغطيتهم احتجاجا شعبيا 

وزير النفط خالل لقائه صحفيي البصرة يثمن دور 
االعالم يف املساهمة يف استقرار األمن يف العراق

توقيف صحفَيني من شبكة 
تلفزيونية روسية يف تركيا

استضافة املرشحني على قنوات التلفزيون درت آالف الدوالرات
اإلعالنات الكويتية.. خنقها الوباء وأنعشتها االنتخابات

الكويت/متابعة الزوراء:
العلي�ا لالنتخاب�ات”  أدى ق�رار “اللجن�ة 
واملق�رات  التجمع�ات  الكوي�ت حظ�ر  يف 
االنتخابي�ة ووق�ف الحم�الت االنتخابي�ة 
الصح�ة  وزارة  بتوصي�ة  التزام�اً  فيه�ا، 
انتش�ار  م�ن  الوقاي�ة  إج�راءات  ح�ول 
ف�ريوس كورون�ا، إىل زي�ادة اإلقب�ال عىل 
س�وق اإلعالنات ال�ذي بات املنف�ذ الوحيد 

للمرشحني.
الس�بت  الكويتي�ون  الناخب�ون  وادىل 
بأصواته�م، الختيار أعض�اء جدد ملجلس 
األمة )الربمل�ان(، يف انتخاب�ات ألقت فيها 
جائح�ة كورون�ا بظالله�ا ع�ىل قضاي�ا 

الحمالت االنتخابية. 
الكوي�ت  اإلعالن�ات يف  وانتعش�ت س�وق 
نتيج�ة ق�رارات الحكوم�ة إلغ�اء املقرات 
االنتخابي�ة، وم�ا تبعه من إلغ�اء للندوات 
واملحارضات والتجمعات التي يس�تعرض 
فيه�ا املرش�حون برامجه�م، بعدما كانت 
ظ�روف الوب�اء رضب�ت القط�اع، وفق ما 

يقول مختصون.
ووج�د مرش�حو مجل�س األمة أنفس�هم 
بحاجة ماسة إىل نرش إعالناتهم يف شوارع 
الكوي�ت وعرب التلفاز والصحف، وبش�كل 
أكرب يف وس�ائل التواص�ل االجتماعي التي 
باتت العامل الرئيس يف نجاح املرشحني يف 

هذه االنتخابات.
ويقول مدير رشكة “فور ميديا” اإلعالنية 

إن “ه�ذه  الكن�دري،  الكوي�ت س�عود  يف 
االنتخابات هي األكرب م�ن ناحية الرف 
عىل اإلعالنات، ألنها باتت النافذة الوحيدة 

للمرشحني للوصول إىل الناخبني”.
وبلغت أس�عار اإلعالنات، ألس�بوع واحد، 
يف اللوحات اإلعالنية يف الش�وارع أكثر من 
90 ألف دينار كويتي )نحو 300 ألف دوالر 

أمريك�ي( يف الدائ�رة االنتخابي�ة الواحدة، 
فيم�ا بلغ�ت أس�عار الدقيق�ة اإلعالنية يف 
القنوات التلفزيونية الخاصة 1500 دينار 

كويتي )نحو 5 آالف دوالر أمريكي(.
خدم�ات  اإلعالني�ة  ال�رشكات  وقدم�ت 
التصمي�م والتصوير، إضاف�ة إىل الرتويج 
املدف�وع يف وس�ائل التواص�ل االجتماعي 

وعىل رأسها “تويرت” الذي يحظى بشعبية 
واس�عة يف البالد، ويساهم يف توجيه الرأي 
الس�يايس الع�ام. كم�ا تتعاق�د الرشكات 
اإلعالنية م�ع بعض املغردين املش�هورين 
بالحديث ع�ن السياس�ة، للرتويج لبعض 
املرش�حني أو الس�كوت ع�ن أخطائهم أو 
رضب خصومهم، وهو ما يصفه الكندري 

ب�”اللعب القذر”.
ودخلت الخدمات اإلخبارية اإللكرتونية يف 
الكويت عىل خط س�وق اإلعالن�ات بقوة، 
واس�تأثرت نصيباً كبرياً منه، وفقاً للمدير 
التنفي�ذي يف مجموع�ة “أّول” اإلخباري�ة 
عبد العزيز الش�مري. ويضيف الش�مري، 
أن “الصح�ف الورقي�ة فق�دت متابعيه�ا 
بس�بب بطئها يف النقل، فبات�ت الخدمات 
واس�تحوذت  أول،  مقص�داً  اإللكرتوني�ة 
بالتايل عىل الجزء األكرب من سوق اإلعالنات 

خالل االنتخابات “.
ويرشح الش�مري: “هن�اك اإلعالن املبارش 
الذي يضع فيه املرشح الصورة أو الفيديو 
ضم�ن مس�احة إعالني�ة معين�ة داخ�ل 
الخدم�ات اإلخباري�ة، وهو األق�ل تكلفة، 
وهن�اك اإلع�الن ع�ن طري�ق الرتويج غري 
املب�ارش، ع�رب تمري�ر خ�رب مع�ني داخله 
تريح للمرش�ح أو إنجاز له يف مجال ما 
وم�ن دون اإلش�ارة إىل أن ه�ذا الخرب يعد 
إعالناً مدفوعاً، وهذه الطريقة من اإلعالن 

تكون أعىل كلفة”.
لك�ن أخط�ر ط�رق اإلع�الن يف الخدم�ات 
اإلخباري�ة اإللكرتوني�ة، وف�ق م�ا يق�ول 
الش�مري، هو دفع مبالغ مالية للخدمات 
وتش�ويه  الخص�وم  ل�رب  اإلخباري�ة 
صورته�م وتعداد زالتهم يف مواقف معينة، 

وهو األغىل يف السوق اإلعالنية.
يف  الكويتي�ة  اإلع�الم  وس�ائل  وتس�تعني 

ف�رتة االنتخاب�ات بمستش�ارين إعالميني 
اإلعالني�ة  الباق�ات  ط�رح  يف  “يتفنن�ون 
عىل املرش�حني”، وفق ما يقول مستش�ار 
التس�ويق يف عدد من القن�وات خالل فرتة 

االنتخابات أحمد املطريي.
ويوض�ح املط�ريي، أن “ال�ذكاء لي�س يف 
الحصول عىل حق اإلع�الن من القنوات أو 
الخدمات اإلخبارية أو الصحف الورقية، بل 
يف تقديم باقات إعالنية منوعة للمرشحني، 
ومحاولة الوصول إىل أكرب رشيحة انتخابية 

ممكنة”.
ويفيد خليل الخالدي من قناة “إيه تي يف” 
ATV بأن “استضافة املرشحني تعد مصدراً 
رئيس�اً للدخل ل�دى القن�وات اإلخبارية”. 
وتب�دأ األس�عار، وفق�اً للخال�دي، م�ن 3 
آالف دينار كويت�ي )9800 دوالر أمريكي( 
لالس�تضافة الواح�دة، وتص�ل إىل 20 ألف 
دينار كويت�ي )65 أل�ف دوالر أمريكي( يف 

فرتة ما قبل االنتخابات بأيام قليلة.
التواص�ل  وس�ائل  أن  الخال�دي  وي�رى 
االجتماع�ي اس�تأثرت بنصي�ب األس�د يف 
اإلعالنات، لقلة أسعارها مقارنة بالقنوات 
التلفزيوني�ة، وهو م�ا أدى إىل قيام بعض 
املرش�حني بتصوي�ر لق�اءات خاصة بهم 
يف منازلهم ورفعها ع�ىل موقع “يوتيوب” 
واس�تخدام خاصية الرتويج فيه، وهو ما 
يمث�ل رضبة جدي�دة لإلع�الم التقليدي يف 

الكويت.
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-اهال وس�هال بك دكتور نارص وانت 
ضيف الزوراء اآلن.

-اه�ال ومرحب�ا بك�م وبجريدتك�م 
الغ�راء الت�ي س�معنا وقران�ا عنها 

الكثري 
-حدثن�ا ع�ن نفس�ك وع�ن بداياتك 

لطفا؟
-ن�ارص س�ماري تش�كييل: دخل�ت 
ملعه�د الفن�ون الجميل�ة وكان م�ن 
اس�اتذتي يف البرصة  الفنان املرحوم 
محم�د رايض والفن�ان ش�اكر حمد 
وجاس�م الفضل وباسم العسماوي 
املرحل�ة االوىل  وصال�ح كري�م  ويف 
ادرك�ت اهمية ان اكون فنانا عراقيا  
وانا اىل هذه اللحظة اقول ان الطريق 

الينتهي وطويل.
-ما دمت قد عايش�ت اجواء القرية 
كي�ف كان تاثريه�ا ع�ى مس�ريتك 

االوىل؟
-دون ش�ك كان للبيئ�ة االث�ر االهم 
يف تكوين الش�خصية وتحديدا منها 

مب�دع   ل�كل  الكب�رية  االهتمام�ات 
اضافة لهذا فللعائلة الدور مع البيئة 
الت�ي يرتع�رع فيه�ا  الفن�ان فكان 
وال�دي رحم�ه الل�ه  هو م�ن التفت 
الهتمامي بالرسم وشجعني ان اقدم 
ع معه�د الفنون الجميلة  واعطى يل 
فرصة كبرية  طول تلك الظروف منذ 

بدايات ثمانينيات القرن املايض واىل 
اكمال دراسة  الدكتوراه.

ايض�ا للبيئ�ة دور كب�ري يف اتس�اع 
مخيلتي ونم�و رهاف�ة الحس الني 
بس�يطة   بقري�ة  ومازل�ت  عش�ت 

وبالرغم من كث�رة الفرص لالنتقال 
م�ن القري�ة اال اني اعش�قها فأنها 
بالنس�بة يل ج�ذر الذي تغ�ذت عليه 

شجرتي الفنية .
-كي�ف دخلت معه�د الفن�ون ومن 

درسك؟
-كان لوالدي وبعض االصدقاء االثر 

الكب�ري يف دخ�ويل اىل  معه�د الفنون 
الجميل�ة ومثلم�ا ذكرت لك س�ابقا 
ان وال�دي كان يتابع كل رس�وماتي 
وي�رى فيه�ا انن�ي ال ب�د ان اك�ون 
رساما وفعال دخلت املعهد وكان من 

اس�اتذتي يف البرصة  الفنان املرحوم 
محم�د رايض والفن�ان ش�اكر حمد  
وجاس�م الفضل وباسم العسماوي 
املرحل�ة االوىل  وصال�ح كري�م  ويف 
ادرك�ت اهمية ان اكون فنانا عراقيا  
وانا اىل هذه اللحظة اقول ان الطريق 

الينتهي وطويل .
كان  م�ن  املعه�د  دخول�ك  -وعن�د 

يشجعك؟
-كان للتناف�س الفن�ي بيننا كطلبة 
االث�ر الكب�ري يف البح�ث ع�ن االبداع 
وم�ن زمالئي من�ذ بدايات�ي هم من 
حققوا النجاح يل اذ كانوا يشجعوني 

ونحن نرس�م داخل قاع�ات الدرس 
وكان لتشجيعهم االثر االيجابي كما 
كان لالس�اتذة ال�دور امله�م ايضا اذ 
كانوا يوفرون لنا فرص املش�اركات 
بمعارض نقابة الفنانني واملناسبات 

االستثنائية يف تلك الفرتة .
-هل كانت رعاية املعهد واالس�اتذه 

جيدة بشكل تدفعكم لالبداع ؟
-نع�م بطبيع�ة الح�ال كان�ت ادارة 
املعهد توفر لنا املستلزمات املطلوبة 
فنوع ال�ورق واالل�وان الت�ي كانت 
توزع مجانا  واملوضوعات ذات الشأن 
االكاديم�ي هي البذرة االوىل لس�قل 
تل�ك املواهب حت�ى اصبحت متمكنا 
م�ن ادوات�ي والس�يطرة ع�ى املادة 
ومقوم�ات العمل الفني االساس�ية 
فرصت ابحث عن الخروج من االطر 
التقليدية اىل ان اتضح ذلك من خالل 
القراءة واملشاهدة والبحث والتجريب 
اىل حد م�ا فرصت ابحث ع�ن الذات 
الفاعل�ة الكون فنان�ا عراقيا مميزا 
بتجربة ذات جذر متصل بمرجعيات 
البيئة واالرث الكب�ري املحمل بمنجز 
التأري�خ والظ�روف املحيط�ة مم�ا 
جعل كينونتي الش�خصية متفاعلة  

ممتازة.
-ويف تلك الفرتة بالذات هل كانت لك 

مشاركات فنية ؟

-ماكان�ت بمدرس�تي االبتدائي�ة يف 
القري�ة من مش�اركات حينها اال ان 
اول املش�اركات كانت يف االول معهد 
الفن�ون وعندم�ا اكمل�ت  دراس�تي 
يف كلي�ة الفن�ون ايضا كذل�ك وكنت 
افض�ل رس�ام عى مس�ري س�نوات 
الكلية... وكانت يل معارض مشرتكة 

واول معرض ش�خيص كان يف قاعة 
كلية الفنون الجميل�ة  وثم املعرض 
الش�خيص الثاني يف باب�ل قاعة الود 
٢٠١٢ بعده�ا اصبح�ت عضو هيئة 
ادارية لجمعية الفنانني التشكيليني 
يف الب�رصة ٢٠٠٤ ويف ال�دورة الت�ي 
تلتها نائب ريس الجمعية وثم ٢٠٠٧ 
ف�زت باالنتخابات كرئي�س جمعية 
التش�كيليني العراقي�ني يف الب�رصة. 

حينها كنت طالب ماجستري.
-أي معرض تميزت به ؟

-كان املع�رض املتمي�ز يف تجربت�ي 
االوىل هو يف باب�ل عندما كنت طالب 
دكت�وراه هن�اك ض�م اكث�ر من ٣٠ 
لوح�ة تحم�ل اس�لوبي ال�ذي تميز 
انش�اءات  ذات  لوني�ة  بتكوين�ات 
مغايرة يف حدود املدرس�ة التجريدية 
بالتكثي�ف الظه�ار  م�ع احاطته�ا 
ملم�س متن�وع التقني�ة كاضاف�ة 
مختلفة بشكل معتدد به محاوال ت 

الزاحة نظم التكوين من التقليدية.

-بع�د ان اصبح�ت فنان�ا حدثنا عن 
مش�اركاتك الدولية؟

-ش�اركت باعمال من خالل جمعية 
التش�كيليني يف تون�س  وعرض�ت يل 
اعم�ال يف م�زادات عاملي�ة يف دول�ة 
اعم�ال  ول�دي  العربي�ة  االم�ارات 
موزع�ة يف بع�ض بل�دان العالم من 

خالل االقتناء الشخيص
-هل تحتفظ باعمالك ؟

 - ل�دي خزي�ن كب�ري م�ن اعم�ايل 
الفنية ان�ا منتج ومس�تمر باالنتاج 
دون توق�ف يف كل الظ�روف واجرب 
اش�تغل  مختلف�ة  بخام�ات  كث�ريا 
احيان�ا بالط�ني وانحت لي�س بنحو 
التخصص يف النحت لكن رغبة وحب 

لذلك لم اقرتب للخزف. 
- وهل كتبت شيئا ؟

مق�االت  ول�دي  النق�د  يف  اكت�ب   -

يف  ورس�ائل  بح�وث  ع�ى  وارشف 
التخصص من خالل كوني تدريسيا 
يف كلي�ة الفن�ون الجميلة يف البرصة  
ايض�ا اش�تغل يف مج�ال التصوي�ر 
بش�كل خ�اص م�ع حب�ي الكب�ري 
للس�ينما عملت ملرة كمخرج يف فلم 
الحد االصدق�اء العراقيني  يف هولندا 
عن�وان الفلم الج�دار االخر وحصل 
ادون  عاملي�ة   جوائ�ز  ث�الث  ع�ى 
يومياتي يف املدينة عى شكل فديوات 
قصرية تحمل طابع عنوانه  تسجيل 

يوميات مدينة جميلة منكوبة
- حدثنا عن عملك كتدرييس ؟

-  كون�ي تدريس�يا يف كلي�ة الفنون 
احاول ان اربي جيال تربويا واخلص 
يف اعطاء كل ما بوس�عي من معرفة 
علمي�ة وفني�ة  لم اقت�رص عى ذلك 
بل اني اواظب عى العمل بمرس�مي 
وانجز اعمايل الفنية واشارك باغلب 

املشاركات املهمة للمدينة والبلد. 

ش�هادات  ع�ى  حصل�ت  ه�ل   -
تقديرية؟

- نع�م ان�ا حاص�ل ع�ى ع�رات 
واحظ�ي  التقديري�ة   الش�هادات 
باهتم�ام االعالم خاصة يف برامجهم 
الثقافية والفنية يف اغلب الفضائيات 
العراقية وايضا الب�ث الصوتي دون 
ش�ك اي�ام العط�ل اس�تثمر الوقت 

لتنمية تجربتي الفني. 
- حدثنا عن مش�اركتك يف مهرجان 

الواسطي ١٣؟
- م�ن الطبيع�ي مش�اركتي يف هذا 
املهرجان الكبريفهو من اهتماماتي 
يف االنشطة العراقية ذات التخصص 
منها مشاركتي بمهرجان الواسطي 
واملهرج�ان م�ن وجهة نظ�ري  من 
اهم املهرجانات املعول عليها يف البلد 
وان كان ذلك تعثر بس�بب الظروف 
املش�اركة  ان  اال  بالبل�د  املحيط�ة 
بالنس�بة لدي ديمومة الحركة بقاء 
الفن�ي والثقاف�ة كم�الزم  الح�راك 

للوجه العراق�ي باق�ى الظ�روف.
- وكيف ترى الحركة التش�كيلية يف 

البالد االن ؟
التش�كيلية  الحرك�ة  ش�ك  دون    -
مس�ؤوليتها منقس�مة ع�ى عات�ق 
الدول�ة والفن�ان وان الفن�ان مهتم 
وينت�ج لك�ن التعثر يف ادارة الش�أن 
قصدي�ة  م�ن  ولي�س  الحكوم�ي 
التقص�ري لك�ن البل�د يم�ر بظروف 

نتمنى ان يتعاىف منها الحقا  
- وه�ل ترى ان االع�الم املرئي يهتم 

بالفن التشكييل ؟
- ان�ا ل�م ارغ�ب ب�ان اك�ون مع�دا 
لربنام�ج بالش�كل املب�ارش لكن�ي 
اح�ث ع�ى ان تك�ون هن�اك برامج 
تلفزيوني�ة تراف�ق التط�ور العاملي 

ببث الوعي الفني 
- وكي�ف تنظ�ر اىل نقاب�ة الفنان�ي 

التشكيليني ؟
- نقابة الفنانني ليس�ت باملس�توى 
يف جميع انح�اء العراق وه�ذا رأيي 
الش�خصية نطم�ح اىل االفضل دون 

شك .
- ش�كرا الجاباتك الرصيحة متمنني 
ل�ك دوام العط�اء وخدم�ة الحرك�ة 

التشكيلية يف العراق .
- ش�كرا لك�م ولجريدتك�م الغ�راء 

الزوراء العتيدة .
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والدي احد اهم املشجعني لي واجواء القرية كانت اجلذر الذي تغذت منه شجرتي
اول معرض شخصي لي يف قاعة كلية الفنون اجلميلة  والثاني يف بابل

شاركت مبعارض يف تونس  وعرضت لي اعمال يف دولة االمارات العربية
عملت كمخرج يف فلم الحد األصدقاء  يف هولندا وحصل على ثالث جوائز عاملية

كان واحدا من بني مئة وأربعني فنانا تش�كيليا ونحاتا 
شاركوا يف مهرجان الواسطي الثالث عر الذي نظمته 
وزارة الثقاف�ة العراقية دائ�رة الفنون التش�كيلية وقد تابعته 

الزوارء منذ افتتاحه حتى اختتامه.
الدكتور الفنان التشكييل نارص سماري من ابناء البرصة عاش 
يف تل�ك  البيئ�ة البرصي�ة وترعرع فيها  كان وال�ده رحمه الله  
هو من التفت الهتماماته بالرس�م وشجعنه ان يقدم اىل معهد 

الفنون الجميلة  وأعطى له فرصة كبرية  طول تلك الظروف منذ 
بدايات ثمانينيات القرن املايض واىل اكمال دراسة الدكتوراه .

البيئة البرصية انذاك كان لها  دور كبري يف اتساع مخيلته ونمو 
رهافة الحس لديه النه عاش ومازال بقرية بس�يطة  وبالرغم 
م�ن كثرة الفرص لالنتق�ال من القرية اال انه عش�قها وكانت 
بالنس�بة له الج�ذر الذي نمت عليه ش�جرته ومدت�ه بالطاقة 

االيجابة  الفاعلة.

حوار  – مجال الشرقي

اقدم املصورين يف بغداد
يذكر الكاتب طارق حرب ان عدد محال التصوير يف بغداد 
عرة  فقط هي آرش�اك وألدورادو وجعفر الحسيني 
والصباح وعبد الرحمن عارف بحس�ب الدليل الرسمي 
للمحكم�ة العراقي�ة لس�نة ١996 وعب�وش ورشيكه 
ومحم�د نوريس يف ش�ارع الرش�يد وبيزنج�ري وتاوبر 
وعبد الكريم يف ش�ارع الهنيدي أي الشارع الذاهب من 
الباب الرقي اىل معس�كر الرش�يد ويالحظ ان جميع 
محال التصوير يف بغداد بالجانب الرقي الرصافة وال 
يوجد مح�ل للتصوير يف الجانب الغرب�ي من بغداد أي 
الك�رخ وهنالك تمايز بني املصورين ومحالت التصوير 
ببغ�داد  ولق�د كان املص�ور االهيل واملصور أرش�اك يف 
مقدمة محالت التصوير يف بغداد عندما دخل التصوير 
ألول مرة ببغداد يف الربع االول من القرن العرين واذا 
كان البعض يمنح ارش�اك االولوية يف ذلك فأن البعض 
االخر ي�رى ان االولوية واالفضلية ه�ي لألهيل ذلك ان 
عب�د الرحمن ع�ارف  وولده قدوري قد توىل تأس�يس 
أول س�توديو للتصوير الفوتوغرايف ببغداد سنة ١9٢١ 
م أي بعد أش�هر من قيام الحكم الوطني بعد تش�كيل 
أول مجلس وزراء يف تاريخ بغداد سنة  ١9٢٠ فلقد بدأ 

اس�توديو التصوير هذا عى ي�د األب بد الرحمن عارف 
ث�م ولده قدري وقد تعلم الوال�د محي عارف التصوير 
عن ابيه الذي كان ضابطاً يف الجيش العثماني والغريب 
ان الوالد تعل�م التصوير وتصنيع مكائ�ن التصوير أو 
ما يس�مى الكامريات عندما وقع االب أس�رياً يف مدينة 
الس�ويس املرصي�ة اذ تحول من الجي�ش العثماني اىل 
الجي�ش العربي بقيادة ملك الحجاز امللك حس�ني الذي 
أعلن الثورة العربية حيث أنضم كثري من أهل بغداد اىل 
هذا الجيش والثورة العربية منهم نوري باش�ا السعيد 
وجعفر العس�كري وياس�ني الهاش�مي وغريهم كثري 
اذ ان من صور )األه�يل( الخ�������الدة كانت حفلة 
تتوي�ج األمري فيصل مل�كاً عى الع��������راق الذي 
جرت يف قش�لة بغداد يف ٢٣/8/١9٢١ وكانت وال تزال 
ه�ذه الصورة تذكر وت�رتدد  وترفع ألهمية املناس�بة 
حيث يظهر فيها امللك فيصل االول والحاكم االنگليزي 
السري بريس كوكس والسيد محمد صدر الدين  ورستم 
حي�در  صديق املل�ك اللبنان�ي الذي رافق�ه منذ اعالن 
الثورة العربية وحس�ني أفنان سكرتري مجلس الوزراء 
وامل�س ) بيل( الش�خصية االنگليزية الثاني�ة يف بغداد 

والجنرال كورنواليس مستشار امللك فيصل االول ومن 
الص�ور الخالدة ) لألهيل(  الحوادث العظيمة والوقائع 
الخط�رية التي م�رت ببغ�داد بحيث كان ش�اهدا عى 
بغداد يف نش�اطات أهلها الحكومية الرسمية واالهلية 
واالقتصادي�ة  االجتماعي�ة  واملناس�بات  الش�خصية 
والتنظيمية والتجارية والشخصيات البغدادية وعملها 
ومناصبها وادوارها يف حي�اة بغداد كذلك توىل تصوير 
ش�وارع بغداد وطرقها ومحالته�ا وأزقتها وجوامعها 
ومدارس�ها وآثارها وتراثها مند بنائها يف عهد الخليفة 
العب�ايس الثان�ي املنصور مروراً بما ت�رك حكام بغداد 
من عباس�يني ومغ�ول وجالئريني وق�ره قيونلو وآق 
قيونل�و وفرس وعثماني�ني كأبواب بغ�داد وجوامعها 
وخاناته�ا وحماماته�ا ومدارس�ها ودور الحكومة يف 
بغداد ومحاكمها وسكك الحديد ونهر دجلة ومنشآتها 
ومقاهيه�ا ومالهيه�ا وس�ينماتها وأزياء أه�ل بغداد 
وبأختصار صور االهيل كل ما يف بغداد يف النصف االول 

من القرن العرين.
وقلي�ل مم�ا ثبت�ه االهايل بالص�ورة تأس�يس الجيش 
العراقي يف 6 كانون الثاني ١9٢١ ومؤتمر االدباء االول 

لسنة ١9٢٢ والذي تم عقده تحت عنوان سوق عكاظ 
حيث ش�ارك فيه مثقف�و بغداد وادباؤها وش�عراؤها  
كاالب انس�تاس الكرميل وجعفر أب�و التمن والرصايف 
والزهاوي وغريهم من ادب�اء بغداد يف تلك الفرتة ومن 
ص�ور االماكن الرتاثي�ة أبواب بغ�داد العباس�ية التي 
استمرت حتى أًزمان متأخرة والتظاهرات واالرضابات 
واول مجل�س لغرف�ة تج�ارة بغ�داد وتأس�يس القوة 
الجوية وتش�ييع الش�يخ ضاري بعد وفاته بالس�جن 
لقتل�ه القائد االنگلي�زي )لچمان(  وما يس�مى بوثبة 
كانون ضد الشخصية الوطنية صالح جرب والتي كانت 
دوافعه�ا املعاهدة الربيطاني�ة العراقية وحقيقتها انه 
أول ش�خصية م�ن عائلة فق�رية اذ وال�ده كان نجاراً 
ورافق�وا الوجود االنگليزي ببغ�داد اذ كانت الجماهري 
ال تعل�م االح�كام الجدي�دة الت�ي تتضمنه�ا املعاهدة 
الجديدة التي س�تحل محل أحكام املعاهدة التي كانت 
س�ارية بحي�ث لم يتط�رق أي م�ؤرخ أو س�يايس اىل 
حقيقة املعاهدة الجديدة التي أرادها صالح جرب محل 
املعاه�دة الس�ابقة التي كانت س�ارية وبس�بب وثبة 
كانون هذه استمر العمل باملعاهدة السابقة املجحفة 

بالع�راق وم�ن ص�ور االه�ايل الفنان�ون والفنان�ات 
واملمثلون واملمثالت ورجال السياسة وخاتونات بغداد 
يف ذلك الزمان واملطربون واملطربات والراقصات منهم 
محمد القبانچي وحقي الش�بيل وجليل�ة وبدرية أنور 
وزكية جورج وس�ليمة م�راد وصديقة املالية وغريهِم 
والفنانون العرب عند زيازتهم بغداد منهم عبد الوهاب 
ويوسف وهبي وأم كلثوم والحفالت الفنية واملرسحية 
وابطال الحركة الرياضية والسياس�يني كامللوك وفرق 
الكش�افة وابط�ال الزورخان�ة عب�اس الدي�ك ومجيد 
لولو ومهدي زن�و. وصور االهايل بغداد بش�خصياتها 
الهزلية والش�عبية منهم حبز بوز نوري ثابت وقزموز 
ومال عب�ود الكرخي والقزم الظريف خليلو وش�فتالو 
والخالص�ة ان االه�ايل بمثابة تاريخ بغ�داد خالل عدة 
ق�رون بالص�ور فلق�د كان�ت ص�ور االه�ايل ال تجعل 
االحداث والوقائع البغدادي�ة بعيدة عن ماكنة تصوير 
االهيل ي�وم كان التصوير من العجي�ب الغريب بحيث 
ال يتي�رس لكل واحد من أهل بغ�داد الوصول اىل كامريا 
تصوي�ر حتى ان هويات االحوال املدنية أو ما يس�مى 

بالجنسية وقتها بال صورة.
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تكثر األمراض الجلدية يف فصل الشتاء بسبب 
ش�دة الطقس البارد والجاف، خصوًصا عىل 

البرشة.
اكتش�ف األم�راض الجلدية الخم�س األكثر 

انتشاًرا يف فصل الشتاء :
- الصدفية

م�رض “الصدفي�ة” ُيع�د يف األس�اس مرًضا 
مناعيًّ�ا، وأحياًنا يلع�ب العام�ل الوراثي فيه 
دوًرا، ويظه�ر م�رض الصدفي�ة ع�ىل ش�كل 
الته�اب يف الجل�د، م�ع ظهور طبق�ة مغطاة 
بقشور رقيقة بيضاء، وعادة ما ينترش املرض 
عند الرك�ب أو منطقة الكوع وأحياًنا يف فروة 
الرأس، وتعد الصدفية من األمراض التي تزداد 
حّدتها يف فصل الشتاء، بسبب تكوين أجسام 

مضاّدة تنتج املرض بشكل أكرب.
- الجرب

 ينت�رش م�رض الج�رب بس�بب ن�وع م�ن 
الطفيلي�ات الجلدي�ة الت�ي تنت�رش يف فصل 
الش�تاء، وه�و ينتق�ل م�ن خ�ال االحتكاك 
بالش�خص املص�اب بامل�رض، حي�ث تق�وم 
الج�رب  تس�بب  الت�ي  الطفيلي�ة  الح�رشة 
بالدخول تحت الجلد، وتصنع لنفسها خندًقا 
تتكاث�ر في�ه، لتبدأ أعراض امل�رض بالظهور 
مثل الحكة القوية. ولتجّنب هذا املرض يجب 
الحف�اظ عىل النظافة الش�خصية، واالبتعاد 
املص�اب  الش�خص  أدوات  اس�تخدام  ع�ن 

باملرض.
- األكزيما الدهنية

األكزيم�ا الدهنية واحدة م�ن األمراض التي 
تنترش يف فصل الش�تاء، وه�ي تصيب برشة 

الوجه، وال�رأس، وأعىل الظهر والصدر؛ وهذا 
املرض عب�ارة عن احمرار يصي�ب الجلد مع 
ظه�ور قرشة دهني�ة، ويرى بع�ض األطباء 
أنَّ اإلصاب�ة به�ذا امل�رض، يع�ود إىل وج�ود 
بعض الفطريات التي تتغ�ذى عىل اإلفرازات 
الدهنية، بسبب عدم تعرّض البرشة للشمس 

بشكل منتظم.
- تورم األطراف والحكة

يعترب ت�ورم األط�راف من الح�االت املرضية 
الش�ائعة يف فصل الشتاء، وذلك لعدم وصول 
الدم بش�كل كاٍف إىل األطراف بس�بب برودة 
الطق�س، وينتج عن ذلك االحم�رار يف الجلد، 

والت�ورم والحك�ة، وعاج ه�ذا املرض هو يف 
الحفاظ عىل تدفئة الجس�م واملكوث يف مكان 

دافئ، وارتداء املزيد من املابس.
- التينيا الجلدية:

م�رض التينيا الجلدي يصي�ب منطقة القدم 
ويزداد يف فصل الشتاء، والسبب األسايس هو 
عدم تجفيف القدم جيًدا من املاء، ما يؤدي إىل 
ظهور عامات بيضاء ذات رائحة كريهة بني 
األصابع، ولتجّنب ه�ذا املرض يجب تجفيف 
القدمني بش�كل جيد بعد غس�لهما، وتهوئة 
القدم من وقت إىل اآلخر ورش البودرة لتقليل 

التعّرق.

من�ذ انتش�ار )ف�روس كورونا( 
حث�ت منظم�ة الصح�ة العاملية 
وجمي�ع الهيئ�ات الصحي�ة عىل 
اس�تخدام معق�م اليدي�ن ال�ذي 
يحت�وي عىل 70 % عىل األقل من 
الكحول لقتل الفروس املستجد.

ولك�ن بعد هذا املفهوم الش�ائع، 
أن  ظه�ر بح�ث جدي�د يوض�ح 
البدائل التي ال تحتوي عىل كحول 
ثبت�ت فعاليته�ا يف القض�اء عىل 
ف�روس كورونا، حيث كش�فت 
دراس�ة جديدة أجريت عىل أربع 
منتجات مطه�رة ال تحتوي عىل 
الكحول، وكانت النتيجة أن ثاثة 
منها قتلت 99.9 % من الفروس 

يف 15 دقيقة.
 وقد أجرى الباحث�ون القائمون 
عىل الدراسة مقارنة فعالية مادة 
الذي  البنزالكوني�وم(،  )كلوري�د 
يش�يع اس�تخدامه يف معقم�ات 
اليدي�ن الخالي�ة م�ن الكح�ول، 
ومركب�ات أخ�رى، وق�ال املؤلف 
الرئيس )بنجامني أوجيلفي( من 
جامعة )بريغهام يونغ(: “تشر 
نتائجنا إىل أن معقم اليدين الخايل 
م�ن الكح�ول ثبت�ت فعاليت�ه يف 
القضاء عىل ف�روس )كورونا(، 
لذا ينبغي اس�تخدامه للس�يطرة 

عىل هذا الفروس املميت”.
معقم�ات  أن  ثب�ت  أن  وس�بق 
اليدين الخالية من الكحول فعالة 
الفروس�ات األخ�رى، بما  ض�د 
يف ذل�ك تل�ك الت�ي تس�بب نزالت 
الربد واإلنفلونزا املوس�مية، كما 
يمكن اس�تخدام م�ادة )كلوريد 
أق�ل  البنزالكوني�وم( برتكي�زات 

الش�عور  يس�بب  وال  بكث�ر، 
بالح�رق والحساس�ية الناجم�ة  
اليدي�ن  معق�م  اس�تخدام  م�ن 

الكحويل.
وأضاف الربوفيسور )أوجيلفي(: 
“ه�ذا البح�ث يمك�ن أن يجع�ل 
الحياة أس�هل لألش�خاص الذين 
يضطرون إىل تطهر اليدين كثرًا، 
مث�ل العاملني يف مج�ال الرعاية 
الذي�ن  ولألش�خاص  الصحي�ة، 

يتبعون إرشادات التعقيم”.
وأكدت الدراسات قيام الباحثون 
من خال التجربة بوضع عينات 
 )SARS-CoV-2( م�ن ف�روس
يف  )الكورون�ا(  مل�رض  املس�بب 
أنب�وب اختب�ار، ث�م ت�م خلطها 
بم�واد كيميائي�ة مختلف�ة، بما 
)0.2( % م�ن محل�ول  ذل�ك  يف 

)كلوريد البنزالكونيوم(.
ث�م أوق�ف الباحث�ون التج�ارب 
ووضع�وا الف�روس م�ن أنبوب 
االختبار عىل الخايا الحية، وبعد 
العاج باملطهرات غر الكحولية، 
ل�م يتمكن الفروس م�ن إصابة 

الخايا.
الرس�مية  اإلرش�ادات  وتن�ص 
الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء 
عىل أن أفضل طريقة ملنع انتشار 
الع�دوى وتقلي�ل خط�ر اإلصابة 
بامل�رض هي غس�ل يدي�ك باملاء 
ويعتق�د  الع�ادي،  والصاب�ون 
الفريق ال�ذي يق�ف وراء البحث 
الجدي�د أن النتائ�ج التي توصلوا 
إليها قد توف�ر يف الواقع تغيرًا يف 
اتجاهات الحكوم�ة حول معقم 

اليدين.

االخت�اف س�نة الحي�اة انه�ا دع�وة 
رصيح�ة ل�رورة تقبل االخ�ر كما 
هو، بعيبه قبل ميزاته، وأن نحول هذا 
االختاف ما أمكن اىل جمال وقوة، إن 
من سنن الله يف األرض منذ بدء الحياة 
انه جعلنا ش�عوبا وقبائ�ل مختلفني، 
والك�ون ونظامه أيض�ا ينتظمه هذا 

االختاف.
هذا التباين بني البرش هو الذي يصنع 
عيوبهم ومميزاتهم، وهو أيضا سبب 
للتعايش بينهم، لذا يجب تقبلهم كما 
هم، النه ببساطة محاوالت التغير يف 
الطباع أو الس�لوكيات الت�ي ال تروق 
أحد األطراف، قد تؤدي اىل خس�ارتهم 
وربم�ا ابعادهم اىل األبد.الزواج وتقبل 
االخر ي�رى اختصاصيو عل�م النفس 
“أن ح�ب األش�خاص بس�بب وج�ود 
ممي�زات فيه�م تحظ�ى باالعج�اب، 
وتس�تحوذ عىل االهتم�ام ال يعد حبا، 
ولك�ن الح�ب هو تل�ك املش�اعر التي 
تك�ون موج�ودة يف القلب ع�ىل الرغم 
م�ن العي�وب الواضحة يف م�ن تحب، 
والت�ي ق�د تطغى ع�ىل حس�ناتهم”، 

فيجب أن ال تقف ه�ذه العيوب عقبة 
يف طري�ق الزواج، وأن ال تكون س�ببا 
النهائ�ه. فمعادل�ة تقب�ل ايجابي�ات 
الش�خص هذه س�هلة، وممكنة جدا، 
لكن..تقب�ل عيوب�ه ونواقص�ه ه�ي 

املهم�ة األصعب، وتعترب الرشط األهم 
الس�تمرار ال�زواج، وبا ش�ك الحياة 
أسهل يف التغافل مرة، والتغابي مرتني 
ع�ن تلك العي�وب والثغ�رات التي لكل 
ش�خص نصيب�ه منها.“يج�ب ع�ىل 

كل ط�رف، أن يح�ب اآلخ�ر كما هو، 
لكي يحس�ن التعامل مع عيوبه، وأن 
االختاف ال يفس�د لل�ود قضية”، وال 
أحد يخلو م�ن العيوب.اختاف وليس 
خاف�ا االختاف بني جزيئات املجتمع 

الواح�د هو أمر مقب�ول، لكن من غر 
املقب�ول أن يتح�ول ه�ذا االختاف اىل 
خ�اف، فا بد أن يكون هناك متس�ع 
لتقب�ل اآلخري�ن واختافه�م، حت�ى 
وان تطل�ب االم�ر تغي�ر بع�ض من 
قناع�ات العقل لتقبله�م، قال ايفرت 
دايركس�ني: “الحي�اة ليس�ت ثابت�ة، 
والذي�ن ال يس�تطيعون تغيرعقولهم 
وتقبل االخرين هم املوتى واملجانني”.

ويف كل دول العال�م، ف�ان املجتمعات 
التي ال ُيتقبل فيها اآلخر املختلف عنها 
بعيوب�ه ومميزات�ه، ه�ي مجتمعات 
عرض�ة أكثر م�ن غره�ا للرصاعات 
فيه�ا،  األم�ان  وانع�دام  والتف�كك 
وبيئ�ة خصب�ة للجماع�ات املتطرفة 
واالرهابية.وأخرا، قد ال يبدو س�ها، 
أن نح�اول التعاي�ش م�ع الش�خص 
ع�ىل الرغم م�ن عيوب�ه، لكن�ه ليس 
مستحيا، وال رضبا من الخيال، فقط 
درب نفسك عىل عدم تضخيم العيوب 
حتى تبدأ بالتايش ش�يئا فش�يئا، لن 
تختفي لكنك س�تعتادها حتى تصبح 

هي األجمل.  
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حدد الدكتور هاني الناظر، استشاري األمراض 
الجلدي�ة، ورئي�س مرك�ز البح�وث القوم�ي 
املرصي س�ابقاً، ثمانية أخط�اء يجب تجنبها 

تماماً لعدم اإلصابة بفروس )كورونا(.

وأش�ار الناظ�ر، ع�رب صفحت�ه ع�ىل موق�ع 
)فيس�بوك(، إىل رضورة عدم التواجد يف أماكن 
مزدحمة بالناس أو أي تجمعات حتى لو كانت 
عائلي�ة، مؤكدأ عىل عدم الوقوف يف أي طوابر 

ع�ىل مس�افة تقل ع�ن مرت بني م�ن أمامك أو 
خلفك.ونبه، الناظر، إىل أهمية ارتداء الكمامة 
يف أي أماك�ن خدم�ات أو مصالح حكومية، أو 
بنوك، أو مواصات عامة، مضيفاً: “ال تمد يدك 
بالس�ام لآلخرين أو ألصدقائك وال تحتضنهم 

وال تقبلهم”.
ونص�ح بعدم تن�اول الطعام م�ع اآلخرين، يف 
نف�س اإلن�اء أو مش�اركتهم ال�رشب يف ذات 
األك�واب أو الزجاجات، منوهاً عىل عدم تناول 

املأكوالت أو املرشوبات العارية يف الشارع.
وأك�د الناظر، عىل عدم التج�ول بالحذاء داخل 
املن�زل، أو الن�وم أو األكل قب�ل غس�يل الوجه 

واليدين باملاء والصابون.
وختم الناظر، مش�دداً عىل ع�دم تناول الخبز 
قبل تس�خينه عىل النار، وال تناول الخروات 
قب�ل نقعه�ا يف امل�اء والخل، ورضورة غس�ل 

الفاكهة جيداً باملاء.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة 

مثانية أخطاء جيب جتنبها لعدم اإلصابة بفريوس )كورونا(

يواج�ه كثر م�ن األه�ل عدائي�ة واضحة لدى 
أطفاله�م، كثراً ما ُترتج�م يف الغضب الرسيع 
وال�ذي يصع�ب التعام�ل مع�ه إذ يجهل األهل 
كيفي�ة الت�رصف حيال ظرف من ه�ذا النوع، 
فمنه�م م�ن يلق�ي باملس�ؤولية ع�ىل الطفل 
ويواجهه بالغض�ب أو العنف أحيان�اً، ومنهم 
م�ن يش�عر بعجز لصعوب�ة إيج�اد الحل عند 
التع�رض ملثل هذا املوق�ف. يف الواق�ع، كثر ال 
يعرفون أن اللوم ال يقع دائماً عىل الطفل الذي 
يظهر عدائية، بل إن األهل قد يتحملون يف كثر 
م�ن األوقات مس�ؤولية هذه العدائي�ة أياً كان 
نوعه�ا. يف كل الح�االت، وأياً كانت األس�باب، 
يبقى األهم أن يدرك األه�ل كيفية الترصف يف 
مثل ه�ذه الظ�روف ملعالجة الوض�ع بدالً من 

مفاقمته.
كي�ف يمك�ن أن يت�رصف األه�ل م�ع الطفل 

العدائي؟
أوالً: يج�ب ع�ىل األه�ل ع�دم تعني�ف الطفل 
والترصف بعدائية معه يف سبيل معاقبته. فهذا 
األس�لوب يف التعامل معه لن يفيده يف يشء، بل 
عىل العكس س�يزيد األمور س�وءاً، وبالتايل لن 

يتمكن بذلك من السيطرة عىل طباعه هذه.
ثاني�اً: عىل األهل إيج�اد البدائ�ل للطفل ليعرّب 
عن مش�اعره. إضافة إىل توفرهم نش�اطات 

يمارسها فُتبعده عن العنف والعدائية.

ثالثاً: عىل األهل أن ُيظهروا للطفل قدرتهم عىل 
التحكم بترصفاتهم والسيطرة عليها.

رابعاً: يجب أن يس�اعد األهل الطفل لُيحس�ن 
التحك�م بترصفاته وردود فعل�ه بطرق بعيدة 
من العنف وتعويده عىل معالجة األمور بهدوء 

وروية.
خامس�اً: إذا كان األه�ل يج�دون صعوب�ة يف 
التعام�ل م�ع طفلهم بهدوء خصوص�اً عندما 

يلج�أ إىل التم�رد والعصيان، عليهم الس�يطرة 
ع�ىل ردود فعلهم وأن يدركوا أن االطفال عامة 
يميل�ون إىل رفض س�لطة األه�ل وينزعون إىل 

بناء شخصيتهم املستقلة.
سادس�اً: عىل األهل أن يعلّموا أطفالهم كيفية 
اكتش�اف مش�اعرهم وأن يوّجهوه�م نح�و 
الطرق الفضىل للتعبر عن الغضب والخوف أو 

غرهما من املشاعر.

قال�ت الدكت�ورة أولغا كورابليوف�ا، أخصائي�ة التغذية الروس�ية: “إن 
البيض مادة غذائية طبيعية مهدئة وتخفض الشهية، ولكن ملن البيض 
مفي�د وملن ضار”.وتش�ر الخبرة إىل أن البي�ض مفيد ألنه يحتوي عىل 
%13 بروتني و%12 دهون، وكالسيوم وفوسفور ومجموعة كاملة من 
الفيتامين�ات، وفائدة البيض ال عاق�ة لها بلون قرشته، ألن لون قرشة 
البي�ض مرتبط بس�الة الدج�اج، أي أن فائدة البي�ض البني واألبيض 
متس�اوية.وأضافت “يحت�وي صفار البيض عىل مادة الليتس�ني، التي 
تغ�ذي أنس�جة الدم�اغ وتزوده�ا بالفوس�فور وتمنع تك�ون لويحات 
الكوليس�رتول، وتوجد يف 100 غرام من صفار البيض 7.7 ملليغرام من 
مادة الليتسني املكون األسايس لفيتامني D، الروري خاصة يف موسم 

الشتاء، حيث تقل األيام املشمسة، ألن الجسم ينتجه عند تامس الجلد 
مع األشعة فوق البنفسجية، لذلك يجب تعويض هذا النقص”.

وأش�ارت إىل أن تن�اول بيضة واحدة أو اثنتني يف اليوم يس�اعد عىل بناء 
الكتل�ة العضلي�ة، كما أن امتص�اص بروتني البيض أس�هل من بروتني 
اللح�وم، وم�ع أن 100 غرام م�ن البيض تحتوي عىل س�عرات حرارية 
قليلة ) 160-150 كيلوس�عرة ( إال أنه مغذ جدا ويخفض الش�هية، ما 

يسمح بتناول كمية طعام أقل من املعتاد.
وتابعت” بإمكان الش�خص السليم تناول 3-2 بيضات يف اليوم ونظريا 
يمكنه تناول حتى 10 بيضات وأكثر، ولكن من األفضل عدم تناول أكثر 
م�ن 6-5 بيضات، ألنه يجب تناول مواد غذائية أخرى إىل جانب البيض، 
حيث يمتص الجسم صفار البيض يف جميع حاالته-نيئا، مسلوقا مقليا 
وغره�ا، ولكن البيض النيئ يمكن أن يحتوي عىل بكتريا الس�لمونيا 
الخط�رة، لذلك يفضل تناوله مس�لوقا، حي�ث باإلضافة إىل ذلك يمتصه 

الجسم بشكل أفضل”.
وأك�دت عىل أن تناول البيض يوميا يحس�ن املزاج، حي�ث تحتوي 100 
غ�رام منه عىل 320 ملليغراما من م�ادة الكولني الطبيعية املهدئة، كما 
أن 100 غرام من البيض املس�لوق تحتوي عىل %20 من حاجة الجسم 

اليومية ملادة الرتبتوفان، التي تنتج هرمون السعادة “سروتونني”.
وممكن أن يسبب البيض الحساسية كالفراولة واملكرسات وغره، كما 
ال ينصح به ملن يعاني من ارتفاع مستوى الكوليسرتول يف الدم، وكذلك 
الذي�ن يعانون م�ن التهاب البنكرياس أو من مش�كات يف الكبد وكيس 

الصفراء والتهاب املعدة الحاد.

عدائية أطفالنا على من يقع اللوم؟

تناول البيض بشكل يومي له أضرار وفوائد

سلوكيات

طبيبك يف بيتك

كل يوم معلومة

هل معقم اليدين اخلالي من 
الكحول يقتل فريوس)كورونا(؟

املكّونات
بسكويت كويف جوي – 80 قطعة

كريمة خفق بودرة – مغلّفان
قشطة – علبتان

حليب مكثف محىل – نصف كوب
جبن كريم – ربع كوب

قهوة التيه – 4 مغلفات
كريم كراميل – مغلّفان  

حليب سائل – بحسب الحاجة
كاكاو بودرة – ملعقتان كبرتان

طريقة العمل
 -1  يف وع�اء، ضع�ي كريمة الخفق، القش�طة، 
الحلي�ب املكثف املح�ىل، جبن الكري�م والكريم 

 كراميل. 

 -2  أضيف�ي مغلفني من قه�وة الاتيه. اخلطي 
املكون�ات حت�ى تحص�ي ع�ىل مزي�ج ناع�م 

 ومتجانس. 
 -3  يف وع�اء ث�اٍن، اخلط�ي الحلي�ب والكمي�ة 
املتبقية من قهوة الاتيه حتى يتجانس املزيج. 
 -4  غّميس بسكويت كويف جوي يف مزيج الحليب 

وضعي طبقة منه يف صينية التقديم. 
 -5  غّطي طبقة البس�كويت بالقليل من مزيج 

الكريمة. 
 -6  اعي�دي الخطوتني الس�ابقتني حتى انتهاء 

الكميات. ريّش الكاكاو البودرة عىل الوجه. 
 -7  ادخ�ي الصيني�ة إىل الثاجة لس�اعتني عىل 

األقّل حتى يجمد الحىل. 
 -8  قّدمي الحىل بارداً عىل سفرتك.    

حلى كويف جوي
املطبخ

نصائح طبية
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مهنياً: تتفوق عىل زمالئك بفكرة مذهلة تقدمها ما 
يثري إعجاب رب عملك بكفاءتك العالية جداً واملميزة

عاطفي�اً: كث�رة الضغوط من الرشيك تولّ�د ما لم يكن يف 
الحس�بان، لك�ن عليك تدارك الوضع حت�ى ال تصل األمور إىل 

األسوأ
صحياً: التعرّض ألش�عة الش�مس بكثرة ولو يف ترشين، يزيد 

نسبة األذى لبرشتك

مهنياً: ال تتوّرط يف مش�اريع لست متأكداً من نتائجها، 
قد ينهار وضعك املايل يف حال فشلت

عاطفي�اً: ينتظ�ر الحبي�ب من�ك لفت�ة ح�ّب ليع�ود إلي�ك 
وتس�تأنفان مع�اً عالقتكم�ا العميقة وتس�تعيدان أجمل أيام 

املايض
صحياً: قد تس�بب لنفس�ك اإلصابة بأحد األمراض النفس�ية اذا لم 

تضبط أعصابك وتحافظ عىل هدوئك

مهنياً: تس�مع أخب�اراً جدي�دة تتعلق بم�رشوع مهم، 
صدق�ك واس�تقامتك قد يؤث�ران يف اآلخري�ن، حاول أن 

تحّول شيئاً ما يف غري مصلحتك إىل ما يفيدك
عاطفياً: منح الرشيك املزيد من الراحة والتفكري يس�اعد جدياً 

يف حل املشاكل، وإيجاد مخرج لكل معضلة
صحي�اً: وضعك الصح�ي يبقيك يف وضع مضطرب وتش�عر أن ثمة 

شيئاً غري مريح يثقل كاهلك

مهنياً: تكون جريئ�اً يف طرح املوضوعات والدفاع 
عن حقك، لكن رشط التحرك يف اإلطار الصحيح

عاطفي�اً: تصلك أخبار جّيدة ومفرحة تكون مفيدة لك 
عىل الصعيد العاطفي وتبدو متحّمساً ملغامرة جديدة

صحياً: خرب غري س�اّر يقلق راحتك، ويسبب لك تعباً نفسياً، 
لكن األمر لن يطول

مهني�اً: الوق�ت ليس مناس�باً ل�ك للتح�رّك الفّع�ال أو 
التنفيذي، وأح�ذّرك من ظهور مش�احنات وخالفات أو 

ضغوط ملنافسني
عاطفي�اً: وعود بالجملة يف املج�ال العاطفي وهذا يخلق مزيداً 

من الديناميكية فتزيد ثقتك بنفسك
صحياً: تتفق مع بعض األصدق�اء لتنفيذ مرشوع مفيد صحياً هذا 

الصيف، وإمكان استكماله يف الشتاء إذا سمحت الظروف

مهنياً: ال تترّسع لتحقيق األهداف التي رس�متها 
ملس�تقبلك، فالت�رّسع قد يس�بب ل�ك متاعب غري 

متوقعة
عاطفياً: يمر هذا اليوم وس�ط أجواء م�ن القلق، لكن ال 

ترتك األمور تؤثر يف عالقتك بالرشيك ألنه يحاول مساعدتك
صحياً: النش�اط الفكري والجسدي س�يكون مؤرشاً ايجابياً 

عىل مدى جهوزيتك لتحّمل الضغوط

مهني�اً: مطل�وب من�ك الدقة يف تس�وية األم�ور وعدم 
االستخفاف، وال ترتبك أمام الضغوط وال تصّدق الكالم 

املعسول
عاطفي�اً: ال تتفرد بالق�رارات املس�تقبلية، فالرشيك لن يقبل 

بذلك وسيطالبك بما يعّده حقاً له
صحياً: أنت لس�ت مرغماً عىل القيام بكل ما يشعرك بالتعب، خّفف 

العمل اإلضايف وانتبه لصحتك

مهني�اً: يرافق�ك الحظ ع�ىل الصعد كاف�ة، تتزود 
أفكاراً جديدة وقناعات من نوع آخر

عاطفياً: تعرف انجذاباً عاطفياً ما، ربما يكون إلحدى 
العالقات تأثريات كبرية يف أوضاعك

صحي�اً: أن�ت عرض�ة لإلصاب�ة باألم�راض املعوي�ة، علي�ك 
التخفيف من األكل واتباع حمية قاسية

مهني�اً: تتحمس إلط�الق مرشوع جديد وتب�دو جاهزاً 
لحسم األمور وادخال تغيريات عىل حياتك اليومية

عاطفي�اً: مفاج�آت ولق�اءات ح�اّرة ومب�ادالت عاطفية 
مناس�بة، إالّ أّن الوه�ج يخ�ّف قلي�اًل وتتحّول األج�واء إىل أقّل 

تشويقاً
صحي�اً: قد تكون عرضة لإلصابة بأح�د األمراض املزمنة، ألن األمر 

وراثي، فقم بالفحوص الالزمة

مهني�اً: خط�وات إيجابية تع�ّزز وضع�ك العميل، 
فكن مس�تعداً لأليام املقبلة، فهي أكثر إرشاقاً مّما 

تتوقع
عاطفياً: ال رغبة ل�ك يف مضايقة الرشيك، إنما لكل يشء 

حدود إذا طالتك األمور مبارشة
صحي�اً: ال تفس�ح يف املجال أم�ام اآلخرين ك�ي يخريوك بني 

السهرات والبقاء يف املنزل، قم بما تراه مفيداً لصحتك

مهني�اً: تتحس�ن أوضاع�ك تدريج�اً، وخصوص�اً بع�د 
القرارات الحاس�مة التي اتخذته�ا لتوضيح موقعك عىل 

الصعيد العميل
عاطفياً: حضورك بشخصيتك القوية أمام الرشيك مهم جداً يف 

الفرتة املقبلة، لكن التواضع واجب أحياناً
صحي�اً: أب�ذل قص�ارى جهدك للتخلص م�ن الدهون س�واء باتباع 

حمية أو برنامج غذائي طبي مدروس

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: ظروف مس�اعدة جداً لبلورة أفكار جديدة أمام 
أرباب العمل، حاول االستفادة من الفرصة

عاطفياً: يعدك الحظ بأفراح عاطفية ما يجعل الحياة تدب 
فيك، كما يتحدث عن انس�جام وتناغم أو وقوع يف الغرام من 

النظرة األوىل
صحي�اً: تكون عرض�ة لإلصاب�ة بالتهابات مفاجئة لن تس�بب لك 

إزعاجاً وتعالجها برسعة

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1877 - توم�اس إديس�ون يخ�رتع الفونوغراف، 
وهي آلة قادرة عىل تس�جيل وإعادة بث األصوات 

املسجلة.
1912 - اكتشاف تمثال امللكة الفرعونية نفرتيتي 
زوج�ة الفرعون إخناتون يف منطق�ة تل العمارنة 

باملنيا يف جنوب مرص.
1919 - وص�ول “لجن�ة ملن�ر” إىل م�رص والت�ي 
ته�دف إىل التحقيق بأس�باب إندالع الث�ورة والتي 

عرفت باسم ثورة 1919
.1934 - الكوي�ت تتعرض لهط�ول أمطار غزيرة 
أدت إىل تهدم عدد كبري من املنازل وترضر 18000 

نسمة، وعرفت هذه السنة بسنة الهدامة.
1941 - ق�وات البحري�ة اإلمرباطوري�ة الياباني�ة 
تقوم بهجوم عىل القاعدة العسكرية األمريكية يف 
بريل هاربر يف جزي�رة أواهو يف جزر هاواي، وأدى 

الهجوم إىل تدمري كامل األسطول األمريكي.
1949 - رئيس حكومة جمهورية الصني ش�يانج 

كاي شيك يعلن عن اختيار تايبيه يف جزيرة تايوان 
عاصم�ة مؤقتة للبالد وذلك بعد ف�راره وحكومته 

من نانجينغ إىل تايوان.
1953 - صدور العدد األول من جريدة الجمهورية 

املرصية.
1972 - تع�رض إيميل�دا مارك�وس زوجة رئيس 
الفلبني فرديناند ماركوس لعملية اغتيال فاش�لة 

أسفرت عن أصابتها بطعنة يف جسدها.
1976 - أم�ني عام األمم املتح�دة كورت فالدهايم 
يف�وز بفرتة ثانية لتويل األمانة العامة لهيئة األمم 

املتحدة.
1988 - الزعيم الفلس�طيني يارس عرفات يعرتف 

ألول مره بحق إرسائيل يف الوجود.
2004 -حام�د قرض�اي يؤدي اليمني الدس�تورية 
رئيًس�ا ألفغانس�تان بع�د ف�وزه يف أول انتخابات 
رئاس�ية فيها.تنظيم القاع�دة يتبنى الهجوم عىل 

القنصلية األمريكية يف جدة.

acebook Fمن الفيسبوك

غزل عراقي
*عشكتك وأدري أتعب إبحبـــــّك 
رضيت بقسمتي وملهوفه تدريني 
أريد أكضي العمر ويّـــــــــــــــاك 
تدري أنت بغيابك حيل تأذيـــــني 
عيني إملا تشوفك تنعمي وللّدوم 
ألن أنت حبيبي فرحة إسنيــــني 
تعال وخّل أضّمك حيل يهــــواي 
وأريد إبكّل حنانك أنت حتويــني 

تعال وخّل نطفي الُفركة والّنـــار 
وعلى صدرك أنام الّليل خليــــني 

تع�ّد لغ�ة الجس�د لغ�ة عاملي�ة 
يفهمه�ا الن�اس جميع�اً. فه�ي 
أرسار  م�ن  الكث�ري  تكش�ف 
الشخصية والعالقات العاطفية. 
إذاً م�ن ال�رضوري أن تنتب�ه كل 
امرأة إىل الحركات التي تقوم بها 
وتل�ك التي يؤديه�ا زوجها والتي 
قد تشري إىل أن عالقتهما ال تسري 
ع�ىل م�ا ي�رام أو أن أحدهم�ا ال 

يناسب اآلخر.
1 املسافة الفاصلة بينهما

قد تحّدد املس�افة الت�ي تفصلك 
ع�ن زوجك أثن�اء جلوس�كما يف 
امل�كان نفس�ه أو ع�ىل األريك�ة 
نفس�ها طبيع�ة العالق�ة الت�ي 
أن  املع�روف  فم�ن  تجمعكم�ا. 
املس�افة الطبيعية ب�ني الزوجني 

اللذي�ن يرتبطان بعالق�ة وثيقة 
ترتاوح بني 0 و45 سنتم.

فإذا تخطت املسافة التي تفصلك 
عن زوجك يف أثناء جلوسكما معاً 
ال��45 س�نتم فهذا ق�د يعني أن 
عالقتكما تواجه مش�كلة تحتاج 

إىل إعادة نظر.       
2 عدم امليش جنباً إىل جنب 

عندم�ا تس�ريين برفق�ة زوجك، 
راقب�ي إذا كان أحدكم�ا يس�بق 
اآلخر أو يس�ري بخطوات أبطأ أو 
أرسع منه، فهذا قد يش�ري إىل أن 
أم�راً ما ال يس�ري عىل م�ا يرام يف 
املنسجمان  فالزوجان  حياتكما. 
يسريان عادة بخطوات متناسقة 

وبالرسعة نفسها تقريباً.
3 الوضعيات املغلقة

يعني هذا الجلوس برفقة الرشيك 
م�ع ض�م الس�اقني إحداهما إىل 
األخرى. وهو يدل عىل أن العالقة 
ب�ني الزوجني ليس�ت جي�دة وأن 
ارتباطهما لم يكن خي�اراً جيداً. 
وه�ذا ما ي�دل عليه أيضاً ش�بك 
الذراعني أو وضعهما يف الجيبني.     

4 عقد الحاجبني
أن  إىل  أش�ارت دراس�ة نفس�ية 
عقد الحاجب�ني يف أثناء النظر إىل 
الرشيك قد يعني عدم التقدير أو 
العتب أو االنتقاد. وهذا يكش�ف 
أن االنفصال هو النهاية املتوقعة 

لعالقتهما.
5 عالمات عدم االكرتاث

تشري بعض الحركات التي يقوم 
به�ا أح�د الزوج�ني إىل أن ع�دم 
االهتم�ام باآلخ�ر ه�و العن�وان 
األس�ايس لعالقتهم�ا. ومن ذلك 
مثالً ع�دم النظ�ر إىل وجه اآلخر 
أثن�اء تحدثه أو مقاطعته للقيام 
بأمر آخر. فه�ذا يعني الالمباالة 

وعدم االرتباط العاطفي.
6 ملس الرقبة أثناء الكالم

م�ا ال يعرف�ه الكث�ريون ه�و أن 
مل�س الرقب�ة أثن�اء ال�كالم يدل 
ع�ىل القلق أو التوتر أو الش�عور 
به�دم االرتياح. ف�إذا كان زوجك 
يفعل هذا أثناء تحدثه إليك، فهذا 
ي�دّل ع�ىل أن عالقتهما ال تس�ري 

بطريقة جيدة. 

 بع�د أن طل�ق راغ�ب زوجته 
نجّية وللم�رة األوىل..قال لها: 

اذهبي إىل بيت أهلك!
فقال�ت: ل�ن أذه�ب إىل بي�ت 
أه�يل.. ول�ن أخ�رج م�ن هذا 

البيت إال بحتف أنفي!!
فق�ال له�ا: لقد طلقت�ك.. وال 
حاج�ة يل ب�ك.. أخرج�ي م�ن 

بيتي!!
فقالت: لن أخ�رج.. وال يجوز 
لك أخراج�ي م�ن البيت حتى 
وعلي�ك  الع�دة  م�ن  أخ�رج 

النفقة.
فق�ال: ه�ذه ج�رأة ووقاح�ة 

وقلة حياء!!
قالت: لس�ت أكث�ر تأديبا من 

قول الله جل جالله:
َها النَِّبيُّ إَِذا َطلَّْقُتُم النَِّساء  )َيا أَيُّ
َفَطلُِّقوُه�نَّ لِِعدَِّتِه�نَّ َوأَْحُصوا 
اَل  الِْع�دََّة َواتَُّق�وا اللَّ�َه َربَُّك�ْم 

)... ُتْخرُِجوُهنَّ ِمن ُبُيوِتِهنَّ
فغضب.. أما هي، فابتس�مت 
وكأن شيئا لم يحدث، وجمعت 
أمره�ا، فكان�ت تتعم�د يف كل 
يوم: تبخ�ريه بالطيب، وتأخذ 
زينته�ا عن آخره�ا، وتتعطر، 
وتجلس ل�ه يف البيت يف طريق 
خروجه ودخول�ه، فلم يقاوم 

ألكثر من خمس�ة أي�ام، وعاد 
اليها راغبا..

ويف ذات ي�وم: تأخرت يف إعداد 
الفطور..

فقال لها ُمعّنف�ا: هذا تقصري 
منك يف حقي عليك، وهو ليس 

من سلوك املرأة املؤمنة!!
فقال�ت له: احمل أخاك املؤمن 
عىل س�بعني محمل من الخري، 
أفض�ل  م�ن  الظ�ن  وحس�ن 
الس�جايا، وأنه من راحة البال 
وس�المة الّدي�ن، ومن َحُس�َن 
منه�م  ح�از  بالن�اس  ظنُّ�ه 

املحبة!!
فقال له�ا: ه�ذا كالم ال ينفع 
يف تربي�ر التقصري، أيرضيك أن 

أخرج بدون فطور ؟!
فقالت له: م�ن صفات املؤمن 
الح�ق القناعة بما قس�م الله 

ع�ز وج�ل ول�و كان قلي�ال. 
يشء...  أي  آكل  ل�ن  فق�ال: 
فقالت: أنت لم تتعلم الدرس!!

ل�م يلتف�ت إىل كالم زوجت�ه، 
وخ�رج غاضبا م�ن بيته، ولم 
يكلمه�ا حت�ى بع�د عودته إىل 
البيت. ويف الليل هجر فراشها 
الرسير، واستمر  ونام أس�فل 
ع�ىل ه�ذا الح�ال لع�رش لياٍل 

بأيامها.
وكان�ت يف النه�ار تهي�ئ ل�ه 
طعام�ه ورشاب�ه، وتقوم عىل 
عادته�ا بجميع ش�ؤونه، ويف 

الحي�اء  لب�اس  تخل�ع  اللي�ل 
يف  وتن�ام  وتتعط�ر  فتتزي�ن 
فراش�ها، إال أنها ال تكلمه عن 

قصد وتدبري.
ويف الليل�ة الحادية عرشة، نام 
يف أول األم�ر كعادت�ه أس�فل 

الرسير، ثم صعد إىل رسيره.
فضحك�ت وقال�ت ل�ه: مل�اذا 

جئت؟
فقال لها: لقد انقلبت!!

فقالت: ينقلبون من األعىل إىل 
األس�فل وليس من األسفل إىل 

األعىل!!
فقال وهو يبتسم: املغناطيس 
فوق الرسير أقوى من جاذبية 

األرض!!
ثم ق�ال يف بهج�ة ورسور: لو 
أن كل النس�اء مثل�ك يا نجية 
ملا طلق رجل زوجت�ه، ولَُحلَّْت 

جميع املشاكل يف البيوت!
لقد كنت يل يا نجية ِنْعَم املعني 
عىل طاعة الله عّز وجّل فجزاك 
الله عن�ي خري الجزاء وال فّرق 

الله بيننا.
ع�ىل  الحل�م  ينت�رص  هك�ذا 
الغض�ب. نجي�ة عنده�ا ذكاء 
عاطفي واجتماعي، هل تعلم 

ان داخل كل امرأة نجية.

اختبارات شخصية

قصة وعربة

إشارات جسدية تقول إن شريكك غري مناسب لك

حيل زوجة ذكية لزوجها

أحب األستاذ وهو ال يرفض وال يقبل
مشاكل وحلول

الكلمات األفقية 
-1 اسم البحر امليت قديما

-2س�قي - مكائ�د - كلم�ة 
تحضيض 

-3 أعم�ى بال�والدة - ِقل�ع 
السفينة و مالءتها

-4 مدينة فرنسية تطل عىل 
البحر األبيض املتوسط - من 

األنبياء عليهم السالم
-5 يقطع - صُلب )م(
-6 رجل دين - إرتواء

-7 ش�عور )م( - عاصم�ة 
األلب الفرنسية

-8 يشرتي - لالستثناء
 - باكس�تانية  مدين�ة   9-

للنصب
-10 ذه�اب الن�وم - فرح و 

رسور

الكلمات العمودية
-1 ص�دق - رابع أكرب ج�زر البحر 
األبيض املتوسط من حيث املساحة

-2 من اإليمان - رجال دين
-3 لقب - تحن

-4موض�ع الجن�ني - طائ�ر جميل 
معروف بألوانه الزاهية 

-5اس�م فعل معناه البعد - راقبته 
و حفظته

-6 متش�ابهان - ف�رح - صب املاء 
و فرقه

-7 بخل - قهوة - للنداء
-8 عاصم�ة آس�يوية - حرف نداء 

للندبة
-9 من الحمضيات )م(

-10  مس�افة م�ا ب�ني الكف�ني إذا 
امتدت الذراعان يمينا وشماال )ن( 

- مدينة إيطالية

No: 7381 Mon 7 Dec 2020العدد: 7381 االثنين - 7 كانون االول 2020

انا فتاة عمري اآلن 20 س�نة، 
كنت معجبة بأستاذي يف مادة 
اإلنجليزية، اآلن وبعد س�نتني 
رصت أحبه مثل املجنونة، وال 
أفكر يف يوم من األيام أن أكون 
مع شخص غريه.. املهم أخذت 
“الفيس بوك” الذي يستخدمه 
وتكلمت معه، وكأن ش�يًئا لم 
يك�ن، وبعدها طلب�ت منه أن 
نتكلم عرب “االحتس�اب” ولم 

يرفض.
صارحته بمشاعري وتقبلها.. 
مث�ل  نتكل�م  اآلن  بعده�ا 
األصح�اب، لكن�ه ال يبادلن�ي 
اهتمامي له، يتجاهل رسائيل، 
ول�م يجبن�ي عليها رغ�م أنه 

متصل.
أن�ا يف كل وق�ت أطل�ع ع�ىل 
هاتفي ال أتمالك أنفايس حتى 
أج�د دموع�ي تس�قط، عقيل 
يق�ول يل: بالفع�ل إذا كان لم 
يحببن�ي؛ فإن�ه يكل�م بن�ات 

أخريات.
الحل والنصائح:

- ابتع�دي ع�ن ه�ذه اللعب�ة 
الخط�رة ح�االً؛ ك�ي تنق�ذي 
نفسك من اإلساءة لها وتدمري 

سمعتها!
- أن�ت اآلن يف العرشي�ن م�ن 
عمرك ولم تعودي مراهقة؛ بل 

عىل أب�واب تخرجك الجامعي؛ 
فكوني بمس�توى م�ا وصلت 
والعق�ل  التعلي�م  م�ن  إلي�ه 

واإلدراك!!
- انا لست ضد مشاعر الحب؛ 
فل�ن أؤنب�ك أن�ك أحبب�ت هذا 
األس�تاذ، لكن تأنيبي هو عىل 
مالحقتك له رغ�م أنه لم يبدر 
منه م�ا يجعل�ك تعتقدين أنه 

يحبك!!
أيًض�ا  - تأك�دي أن أس�تاذك 
مكان�ه  كن�ت  ول�و  مح�رج، 
لش�عرت بالقلق؛ ألن األس�تاذ 
م�ن موقع�ه يري�د أن يك�ون 
لطيًف�ا ومفي�ًدا لطالب�ه، ويف 
أن�ه  ي�درك  نفس�ه  الوق�ت 
مس�ؤول، واألس�تاذ العاقل ال 

يورط نفسه بالتمادي مع أي 
من طالب�ه؛ ألنه يعل�م تماًما 
أن�ه أمر ض�د القان�ون وضد 
القسم الذي يتعهد به باألمانة 

األخالقية والرتبوية.
تحب�ي  أن  إذن  نصيحت�ي   -
أستاذك وتتمني له الخري؛ ألن 
الح�ب ه�و الح�رص عىل من 
نحب، وإذا كنت تحبينه حًقا، 
توقفي ع�ن مالحقته وتمني 
ل�ه الخري، واهتمي بدراس�تك 
وعائلت�ك، وس�وف يفت�ح لك 
الل�ه باًب�ا آخر لف�ارس أحالم 
حقيق�ي تكملني مع�ه رحلة 
أي  حقيق�ي،  بح�ب  الحي�اة 
بحكم�ة وعقل بعي�ًدا عن أي 

تهور.
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

الصين تعلن تشغيل الجيل 
الجديد من الشمس االصطناعية

هواوي تدمج تقنية عين اإلنسان 
بهاتفها المنتظر في العام المقبل

 twttr تويتر يغلق تطبيقه التجريبي
ويوقف ميزة “الردود المترابطة”

)يوتيوب( يطلق ميزة جديدة ضد 
التعليقات المسيئة

إريانا جراند تروج لعطرها الجديد 
بتاج من الكريستال على رأسها

بعد غياب عامين.. “حنان ترك” 
تعود بقوة إلى السوشيال ميديا 

عـين على العالم

قالت الرشك�ة الوطنية الصينية 
الص�ن  “إن  النووي�ة:  للطاق�ة 
بدأت تش�غيل الجيل الجديد من 
الش�مس االصطناعية، عىل وفق 
 ،)HL-2M Tokamak( نظ�ام 
محققة أول ترصيف بالبالزما”.

نظ�ام  أن  الرشك�ة  وأوضح�ت 
عم�ل ه�ذه الطاق�ة يعتمد عىل 
جهاز صم�م لتك�رار التفاعالت 
الطبيعي�ة الت�ي تح�دث داخ�ل 
غ�ازي  باس�تخدام  الش�مس 
الهيدروجن والديوتريوم كوقود 
موفرا طاق�ة صديقة للبيئة من 
خالل االندماج الن�ووي املتحكم 

به.

ويتوفر هذا النظام املبتكر محليا 
عىل الق�درة عىل تولي�د البالزما 
بس�خونة أكثر م�ن 150 مليون 
ابت�كارا  ويع�د  مئوي�ة،  درج�ة 
علمي�ا واعدا يتوقع ل�ه أن يعزز 
بش�كل كب�ر البح�ث والتطوير 
يف  الرئيس�ية  للتكنولوجي�ات 
بحوث فيزياء البالزما يف الصن.

وي،  تش�ينغ  يان�غ  وحس�ب 
كب�ر مهنديس الجه�از يف معهد 
للفيزياء تاب�ع للرشكة الوطنية 
الصينية للطاقة النووية بجنوب 
غ�رب الص�ن، ف�إن املواصفات 
التكنولوجي�ة للجه�از الصين�ي 

عالية التطور.

كش�فت تقارير إعالمية، عن أن 
رشكة ه�واوي الصينية تخطط 
لتوف�ر تقني�ة غر مس�بوقة يف 
سلس�لة هواتفه�ا )ه�واوي بي 
50(، املنتظرة العام املقبل.وذكر 
“إن املؤسسة العمالقة ترغب يف 
إح�داث قفزة يف مجال التصوير، 
وذلك بإقحام “تقنية العدس�ات 
السائلة”.وأوضح املصدر أن هذه 
التقني�ة، التي حصل�ت الرشكة 
الصينية ع�ىل ب�راءة اخرتاعها، 
تهدف إىل تحسن رسعة الرتكيز 
عىل الصورة بشكل كبر.ويشر 

خ�راء إىل أن تقني�ة العدس�ات 
السائلة تحقق تركيزا بؤريا يصل 
إىل مستوى املليل ثانية، عىل غرار 
اإلنس�ان تقريبا.ويتوق�ع  ع�ن 
هوات�ف  تحت�وي  أن  متابع�ون 
“ه�واوي ب�ي 50” ع�ىل تقني�ة 
العدسات الس�ائلة، مرجحن أن 
يجري دمجها يف وحدة العدس�ة 
عىل  )هواوي(،  املقربة.وحصلت 
ب�راءة اخرتاع ه�ذه التكنولوجيا 
الجديدة يف 25 ديسمر من العام 
امل�ايض، وتم اإلع�الن عنها ألول 

مرة يف أبريل.

اخت�ر موقع تويرت من�ذ مدة ميزة “ال�ردود املرتابطة” الت�ي تهدف إىل 
تس�هيل قراءة الردود ومتابعتها، ولكن املنص�ة قالت مؤخرا أنها انهت 
اختبار امليزة بناًء عىل االس�تجابة التي حصلت عليها من املس�تخدمن، 
بس�بب صعوبة ق�راءة املحادث�ات واالنضمام إليها، وقال�ت الرشكة يف 
تغريدتها: “سألنا وأنتم أجبتم بأن هذا الشكل من الردود ليس مناسبا، 
ألنه يصعب القراءة، واالنضمام إىل املحادثات”، وأضاف: “لذا أوقفنا هذا 
التنسيق للعمل عىل طرق أخرى لتحسن املحادثات يف تويرت”.ويف تغريدة 
تالي�ة، قال املوق�ع: إن الردود املرتابطة صّعبت عىل املس�تخدمن قراءة 
املحادثات، واالنضمام إليها، وإن املس�تخدمن أرادوا أن يعرفوا بدّقة إىل 
من يتكلمون.ويف الس�ياق نفس�ه، أعلنت الرشكة أنها ستغلق تطبيقها 
التجريب�ي - twttr، وقال�ت الرشكة يف تغريدة أخ�رى: “يف الوقت الحايل 
نق�وم بإيقاف تش�غيل ]twttr[ حتى نتمكن من العم�ل عىل اختبارات 
جديدة لتحس�ن تجربة املحادثة عىل تويرت”.وقال متحدث باسم تويرت 
ملوق�ع The Verge: إن مس�تخدمي twttr الحالين لن يتمكنوا يف الوقت 
الراهن من اس�تخدام التطبي�ق، إال أن تويرت ينظر يف الخطوات املحتملة 
التالية للتطبيق، وذلك يف ظل تطوير خطط مستقبلية الختبار منتجات 
جديدة.وفيم�ا يتعل�ق باملي�زات الت�ي ي�درس املوقع إضافتها، كش�ف 
مس�ؤول يف تويرت يف ش�هر نوفمر املايض أنه يدرس إمكانية إضافة زر 
عدم اإلعجاب، أو القدرة عىل التصويت السلبي للتغريدات التي ال تعجب 

.Reddit :املستخدمن، وذلك عىل غرار مواقع شهرة، مثل

عىل غرار شبكات التواصل االجتماعي األخرى، يواصل موقع )يوتيوب( 
معركته ضد التعليقات املسيئة التي تظهر أسفل مقاطع الفيديو، حيث 
أعل�ن عن إطالق ميزة جديدة مخصصة لهذا الغرض.وذكر )يوتيوب( يف 
منشور عىل مدونته، أنه أطلق ميزة جديدة، ستحذر املستخدمن عندما 
ينرشون تعليقا يعتقد أنه قد يكون مسيئا لآلخرين، وذلك ملنحهم خيار 
التفك�ر قبل النرش.وتابع املوقع “لن تمنع األداة الجديدة املس�تخدمن 
من ن�رش التعليقات، ولن تظهر عبارات التحذي�ر قبل كل تعليق، لكنها 
ستظهر للتعليقات التي يرى النظام أنها مسيئة، التي تتضمن محتوى 
أُبل�غ عنه بص�ورة متكررة”.وأوض�ح )يوتيوب( أنه عن�د ظهور عبارة 
التحذي�ر، يمكن للمس�تخدم امل�ي يف ن�رش التعلي�ق، أو التمهل قليال 

لتعديله.

اس�تطاعت النجمة العاملية إريانا 
جران�د أن توس�ع إمراطورتيه�ا 
بعيًدا عن عالم املوسيقى والغناء، 
حيث تعلم جراند البالغة من العمر 
)27 عاما( كي�ف تخطو خطوات 
ثابت�ه لتزي�د من مع�دل نجاحها 
حول العالم .وكشفت إريانا جراند 
عن عدد من صورها الجديدة التى 
نرشتها عىل صفحتها الشخصية 
االجتماع�ى  التواص�ل  بموق�ع 
الشهر “إنس�تجرام” والتي تضم 
أكث�ر م�ن 208 ملي�ون ش�خص 
وذل�ك لكي تروج لعطرها الجديد، 
ظهرت جراند وهي تضع زجاجة 
عطر من الكريس�تال فوق رأسها 
مث�ل ت�اج، واس�تطاعت الص�ور 
أن تبه�ر قطاع كبر م�ن مرتادي 
صفح�ة جراند وحص�دت الصور 

ملي�ون   4.3 م�ن  أكث�ر 
 7 خ�الل   LIKES

فق�ط  س�اعات 
إريانا  أن  .يذك�ر 

اطلقت  جراند 

مؤخ�را كليبها الجديد الذي يحمل 
اسم “35+34”، وذلك عىل قناتها 
الفيدي�و  موق�ع  ع�ىل  الخاص�ة 
يوتي�وب، والكلي�ب م�ن إخ�راج 
 ،.”Director X“ الكن�دي املخرج 
وق�د اس�تطاع كلي�ب “34+35” 
خالل س�اعتن فقط م�ن إطالقه 
أن يحقق 500 ألف مش�اهدة عىل 
موقع “ يوتي�وب “ ، و”34+35” 
هي ثان�ي أغني�ة يت�م تصويرها 
الفيدي�و كلي�ب م�ن  بطريق�ة 
ألب�وم إريانا جران�د األخر الذي 
حمل اس�م “Positions” والذي 
امل�ايض. أكتوب�ر   30 يف  أطل�ق 

وكان املعنيون باألزياء واملوضة 
ركزوا ع�ىل تصميم�ات مالبس 
إريانا جراند يف الكليب، وأبرزها 
الل�ون  ذو  القص�ر  فس�تانها 
ال�وردي امل�زود بالف�راء وهو 
أزي�اء  دار  تصمي�م  م�ن 
ووص�ل   ،”Trashy“
 263 إىل  س�عره 
جنيه إسرتليني.

بع�د أن انقطع�ت ع�ن التفاعل 
من�ذ  ميدي�ا  السوش�يال  ع�ىل 
عام�ن، واقت�رصت فق�ط عىل 
بأعي�اد  صديقاته�ا  تهنئ�ة 
جمهوره�ا  وتهنئ�ة  ميالده�ن 
وق�ت املناس�بات، ولك�ن عادت 
النجمة املعتزل�ة، حنان ترك، إىل 
الظهور وبقوة عىل السوش�يال 
ميديا، بعد انقطاعها ملدة عامن 
حذفه�ا لجمي�ع صوره�ا م�ن 
حسابها بموقع “إنستجرام” يف 

أغسطس 2018.
ولكن الوضع تغ�ر كثرًا حالًيا، 
حيث تش�ارك حنان ت�رك يومًيا 
جمهوره�ا بص�ور جدي�دة  لها  
ع�ىل البح�ر، أم�ا م�ع زوجه�ا 
وظهرت حنان يف الصور بإطاللة 
كاج�وال وترت�دي قميص جينز 
ف�وق فس�تان أبي�ض وحجاب 

باللون نفسه.
كم�ا وجه�ت أيًض�ا ع�دًدا م�ن 
منه�ا  لجمهوره�ا  الرس�ائل 
رضورة االهتم�ام بكبار الس�ن 
وعدم إحراجه�م، وغردت حنان 
عر حس�ابها عىل تويرت، قائلة: 
وال  الس�ن  كب�ار  تحرج�وا  “ ال 

تختروه�م يف ذاكرته�م.. س�لِّم 
وعرف�ه  اس�مك  وق�ل  عليه�م 
مؤل�م..  النس�يان  ألن  بنفس�ك 
إذا خانته�م الذاك�رة فال يخوننا 

األدب”.
وكان�ت حن�ان ترك، ق�د حذرت 
جمهوره�ا ومتابعيه�ا بس�بب 
الصفح�ات املزيف�ة التى تحمل 
اسمها، وتنس�ب لها عىل موقع 
في�س  االجتماع�ى  التواص�ل 
بوك، وغردت عر حس�ابها عىل 

تويرت.
يش�ار إىل أن آخر ظهور للفنانة 
حن�ان ت�رك يف التليفزي�ون هو 
الذي  تري�ز”،  مسلس�ل “أخ�ت 
عرض يف عام 2012 وكان العمل 
يناق�ش العالقة بن املس�لمن 
واألقباط، وحققت نجاًحا كبرًا 
من خالل الش�خصيتن اللتن 
ظهرت بهما يف أحداث العمل، 
حي�ث ظهرت بش�خصيتن 
األوىل فتاة مسيحية واسمها 
تريز، واألخرى فتاة مسلمة 
وتدع�ى “خديج�ة”، إىل أن 
أنهم�ا  األح�داث  تكش�ف 

أختان يف األصل.

أجرى الفنان العاملي، توم كروز، 
اتصاالت مع مس�ئولن يف وكالة 
“ناس�ا”  األمريكي�ة  الفض�اء 
لبحث إمكانية تصوير مش�اهد 
الجدي�د  فيلم�ه  يف  س�ينمائية 
 ،“  Mission: Impossible 7“
ليصب�ح أول نجم هوليود يصور 
مش�اهد س�ينمائية يف الفض�اء 

الخارجي.
نق�ل  إىل  ك�روز  ت�وم  ويس�عى 
شجاعته إىل آفاق جديدة، بحيث 
يصبح أول نجم هوليوود يصور 
يف الفض�اء، حيث أك�دت تقارير 
أجنبي�ة أن املمث�ل العاملي البالغ 
م�ن العم�ر 58 عاًم�ا، بح�ث يف 
إمكاني�ة تصوير مش�هد خارج 
الغالف الجوي لألرض كجزء من 
mMission: I  سلسلة أفالمه “

.”possible
وق�ال مصدر ان ت�وم كروز عىل 
اس�تعداد لدف�ع مبال�غ كب�رة 
لتحقي�ق طموحه، وق�د تحدث 
بالفع�ل إىل وكال�ة ناس�ا ح�ول 

مرشوع�ه الج�ريء، زاعم�ا أن 
وكال�ة ناس�ا تعتق�د أيًض�ا أن 
املغام�رة  ك�روز  ت�وم  خط�ط 

“ممكنة”.
العامل�ي، توم  الفن�ان  ويواص�ل 

كروز، تصوير مشاهد جديدة من 
mMission: I “فيلم�ه الجدي�د 

possible 7” يف روم�ا، حيث بدأ 
يف تصوير مش�اهد مع الرشطة، 
الكمامة لحماية نفس�ه  مرتديا 
واآلخري�ن م�ن جائح�ة فروس 

كورونا املستجد “كوفيد 19.
وش�وهد ت�وم ك�روز يف إطالل�ة 
صدري�ة  ارت�دى  حي�ث  أنيق�ة، 
رمادي�ة وقميصا أبي�ض ناصعا 
وربطة عنق مخططة، والتقطت 
لقط�ات  املصوري�ن  عدس�ات 
للممثل البالغ من العمر 58 عاًما 
خل�ف عجل�ة القيادة يف س�يارة 
بكونه�ا  تتس�م   ”500 “في�ات 
كالس�يكية صف�راء، بينما كان 
املثرة  املواجهة  يستعد ملش�اهد 
مع فرقة من سيارات الرشطة .

انضمت الفنانة عايدة رياض ألرسة مسلسل 
“ال�يل مل�وس كب�ر” بطول�ة النجم�ن 
وأحم�د  العزي�ز  عب�د  ياس�من 
العويض، املقرر عرضه يف 
رمض�ان املقبل، حيث 
دوراً  عاي�دة  تجس�د 
أحداث  يف  محوري�اً 
ال�ذي  املسلس�ل، 
عم�رو  يكتب�ه 
د  محم�و
 ، س�ن يا
يخرجه  و

مصطفى فكري.وتجري رشكة س�ينرجى املنتجة 
للعمل، إب�رام باقي التعاقدات م�ع املمثلن، بعدما 
تعاقدت مع ياس�من عبد العزي�ز، أحمد العويض، 
خال�د الصاوى، محمود حافظ، وجاري اس�تكمال 
باقي التعاقدات، باالضافة إىل مجموعة من ضيوف 
ال�رشف يف املسلس�ل .يش�ارإىل أن ياس�من عب�د 
العزيز، قدمت العام املايض مسلس�ل “ونحب تاني 
لي�ه”، والقى نجاحاً كبراً وقت عرضه، وش�ارك يف 
بطولته كل من رشيف منر، كريم فهمي، سوس�ن 
ب�در، ليىل ع�ز العرب، عماد رش�اد، تألي�ف عمرو 
محمود ياس�ن، اخراج مصطف�ى فكري، ومخرج 

منفذ محمد الخبري، وانتاج رشكة سينرجي.

ياسمين عبدالعزيز تقابل عايدة رياض وأحمد 
العوضي في “اللي ملوش كبير”

وجه�ت الفنان�ة، دني�ا س�مر غانم، رس�الة 
رومانس�ية لدع�م زوجه�ا اإلعالم�ي رام�ى 
التأك�د م�ن إصابت�ه  رض�وان بع�د إعالن�ه 
بف�روس )كورونا(، وهو ما تس�بب يف غيابه 
وزوجت�ه ع�ن حف�ل افتت�اح ال�دورة ال��42 
ملهرج�ان القاهرة الس�ينمائي الدويل.ونرشت 
دنيا س�مر غانم صورة رس�مية له�ا برفقة 
زوجها رامي رضوان عر حسابها عىل تطبيق 
وعلق�ت  )إنس�تغرام(،  وفيديوه�ات  ص�ور 
عليه�ا: “بحب�ك أوي، ربن�ا يخليك لي�ا وربنا 
يحفظن�ا جميعا”.وكش�ف اإلعالمي رضوان، 
عر صفحته الش�خصية ع�ىل موقع )الفيس 

بوك(، عن إصابته بفروس )كورونا(، برسالة 
تع�ر ع�ن تماس�كه وبنف�س الوق�ت حرته 
م�ن مصدر الف�روس، خاصة وأن�ه من أكثر 
اإلعالمين تركيزا عىل رضورة اتباع اإلجراءات 
االحرتازي�ة ملن�ع تف�ي ف�روس )كورونا(.
وكتب رامي رضوان:” الحمد لله حمدا كثرا.. 
تأكدت إصابت�ى ب�)كورونا(.. وكلها كام يوم 
ويبقى عندى أجسام مضادة وأمرع يف األرض 
ب�إذن الله”.ووجه رامي رض�وان تحذيرا لكل 
املخالط�ن له يف الف�رتة األخرة بقول�ه: “أنا 
بكتب عش�ان لو أى حد قابلنى الكام يوم الىل 
فات�وا ياخد بال�ه.. ال داعي للقل�ق.. لو ظهر 

أى أعراض س�اعتها إج�راء الفحص هيكون 
رضوري”.وعر رامي ع�ن حرته من مصدر 
الع�دوى: “أن�ا ملت�زم بالتباع�د والكمامة .. 
إنم�ا لج�ل الحق م�ش بنف�س ق�در االلتزام 
والحسوكة وقت املوجة األوىل.. ومعنديش أى 
فك�رة جاىل م�ن من وإزاى اب�ن اللئيمة ده”.
وحذر من تزايد عدد ضحايا املوجة الثانية من 
فروس )كورونا( مضيفاً “كله يلتزم أكرت من 
األول..األعداد بتزيد )الرسمي وغر الرسمي( 
والتحذير من شهري ديسمر ويناير مش من 
ف�راغ، خلوا بالكم من نفس�كم وممن حولكم 

ربنا يسلمكم جميعا من أي رش”.

حال�ة فنية خاصة تقدمها النجمة دينا فؤاد يف مسلس�ل 
“جم�ال الحري�م”، حي�ث تظه�ر بش�خصية جديدة 

ومختلف�ة عليه�ا تماما، ل�م تقدمها م�ن قبل، إذ 
تتح�دى وج�ه القمر نفس�ها يف العم�ل الدرامي 
الجدي�د وتتخ�ىل عن جماله�ا وتظه�ر قدراتها 
التمثيلي�ة، خصوص�ا وأن ال�دور يعتم�د ع�ىل 
األدوار  تح�ت  وين�درج  واالنفع�االت  التمثي�ل 

املركب�ة والصعبة.وأعرب�ت النجم�ة دين�ا فؤاد 
عن س�عادتها بالش�خصية، وكذل�ك فريق العمل 

واملخرج�ة منال الصيف�ي، مؤك�دة أن العمل تحت 
قيادة مخرجة واعية تفه�م املمثل وتحبه يشء عظيم، 

موضحة أن أجواء العمل تتس�م بالسعادة والحب بن 
كل األبط�ال والبطالت.وتتمنى دين�ا فؤاد أن ينال 
العمل اعجاب جمهورها، خصوصا وأنها تظهر 
بشكل مختلف، وتراهن وجه القمر دينا فؤاد 
عىل نج�اح العمل بصورة كب�رة وقت وقت 
عرضه، حيث يعد مسلس�ل “جمال الحريم” 
م�ن األعم�ال الدرامي�ة املختلف�ة يف فكرته 
وش�كله ومضمون�ه، وي�دور يف إط�ار م�ن 
التش�ويق واالثارة ومن املتوقع أن يحصد عىل 
الكثر من االش�ادات وقت عرضه، الختالفه عن 

الدراما السائدة.

دخلت الفنانة الفلس�طينية، إلهام روحانا، مرحلة جدي�دة بأغنيتها األخرة 
” باللهج�ة الخليجية من طرحه�ا عىل قناته�ا الخاصة بموقع  “ج�داً ُمَس�يلِّ

التواصل “يوتيوب” لتحصد أكثر من 100 الف مشاهدة يف غضون أسابيع.
” من كلمات معتز االمام والحان: محمود انور  وطرحت روحانا “جدا ُمَس�يلِّ
و توزيع: فراس عودة وهندس�ة صوتيه: بش�ار البكر/ س�توديوهات فايز 

السعيد يف دبي.
mwww.e  وأظهرت االحصائيات الخاصة باملوقع الرس�مي للفنانة روحانة

hamrohana.net حصول األغنية عىل مشاهدات عالية يف منطقة الخليج، 
ال س�يما يف الس�عودية واإلمارات وقطر ناهيك عىل الدول العربية بشكل 

عام.
يف س�ياق متصل، كش�فت روحانا عن اس�تعدادها لتصوي�ر كليب جديد 
يحمل اس�م أغنية جدي�دة، ويتوقع أن تطرح بداية الع�ام 2021 دون تقديم 

مزيد من التفاصيل.
وكان�ت النجم�ة اله�ام روحانا طرح�ت مؤخ�را اغنية “ي�ا دي” باللهجة 

املرصية، بالتعاون مع طاقم أردني مرصي.

 
                 

احلياة متضي 
و »مكيالك يكال لك به«

الحي�اة مدرس�ة ونحن طالبها، ول�ن نتخرج منها ما دمنا نعيش فيها، ونستنش�ق 
هواءها.

نع�م.. الحياة تس�ر، واألي�ام تمي، رغ�م انها مليئ�ة بالتس�اؤالت واملواقف التي 
تث�ر دهش�تنا أحياناً.. والكون ي�دور بانتظام.. والليل ينزل علين�ا يف موعده، مليئا 
بالنج�وم.. والش�مس ما زالت ت�رشق وتنر صباحن�ا.. وإذا كان هناك تعطيل فهو 

عند االنسان.
أق�وُل: منذ رصخ�ة املي�الد االوىل يف الحياة ونحن نتعل�م، وما زلنا نحت�اج اىل املزيد 
لنواجه قاموس�ا مليئا باملفردات وااللغاز والطالسم، التي ال يمكن ان يحلها أي منا 

دون معرفة البداية.. وإىل أين تتجه بنا بوصلة الزمن .
كرّم الله تعاىل اإلنس�ان بتس�خر الكون له، و»الحياة« وم�ا فيها ملنفعته، وتمكينه 
من دوره الذي خلقه من أجله.. حيث س�خر له ما هو أكر منه خلقاً كالس�ماوات 
َماَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َجِميًعا ِمْنُه  َر لَُكْم َما يِف السَّ واألرض، يقول الله عز وجل: ﴿َوَسخَّ

ُروَن﴾. إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لَِقوٍْم َيَتَفكَّ
ومن املمكن فهم الحياة من خالل خمسة دروس، وهي )الصر – محاسبة النفس- 

عدم االنسياق وراء اآلخرين- االلتزام بمبادئ األخالق- إدراك حقيقة الدنيا(.
الحي�اة.. هذه الكلمة التي جعلها الله قائمة عىل اإلنس�انية التي يتكافل فيها أفراد 
املجتم�ع ويتعاونون فيما بينهم، وكل منهم يم�ر يف حياته بمراحل صعبة، وأخرى 
جميل�ة، وتل�ك التي يحت�اج فيها عوناً م�ن أخ أو صدي�ق.. أو يكون ه�و عوناً ألخ 

ولصديق يحتاج مساعدته.
فاالخ�وة واألصدقاء األوفياء كاليد والعن، إذا تأملت اليد بكت العن، وإذا بكت العن 
مس�حتها اليد.. ولكي ننجح يف مدرس�ة الحياة البد ان نكون بهذه الصورة يف توادنا 

وتراحمنا.
فالحياة مدرس�ة، تعلمنا منها ان »الرش والخر« خطان متوازيان، ال يتقابالن، وان 
طري�ق الخر محف�وف باملخاطر، ومح�اط بالعراقيل، والصع�اب التي تعرقل خط 
س�رنا، وقد تكون سببا يف انكسارنا وفش�لنا، ولكن مواصلة الطريق تتطلب صراً 
وق�وة تحمل، وعزيمة وإرصارا، والنهاية تكون دائماً مصدراً للطمأنينة والس�كون 

وراحة البال.
مهم�ا تعلمنا.. تظل الحياة هي م�ن تدّون درجاتنا، وارق�ام الرتتيب وال نملك حقا 

لالعرتاض، او حتى تعديل النتيجة.
نشاهد يف زماننا هذا الكثر من املواقف، ويف اصعدة عديدة، ونسمع قصصا تختلف 

مقاساتها باختالف نضوج االنسان ووعيه.
نعم.. كثرة هي الع�ادات والتقاليد الدخيلة علينا، التي اصابتنا، وجعلت الكثر منا 
ينعطف عن املسار الحقيقي له، وألسباب عديدة، قد يجدها من انعطف بمنعطفها 
مقنع�ة ل�ه، او أمراً واقعياٍ، يجد نفس�ه منترصاً وس�ط الغابة، لكن الحياة ليس�ت 

كذلك.
هنا اس�تذكرت قصة عظيمة س�معتها يوما ما.. كان هناك رجل فقر يف قرية ما.. 
زوجت�ه تصن�ع الزبدة، وهو يبيعه�ا يف املدينة ألحد محالت البقال�ة التي تبيع املواد 
الغذائية.. وكانت الزوجة تعمل الزبدة عىل شكل كرة، وزنها كيلوغرام… هو يبيعها 

عىل صاحب البقالة، ويشرتي بثمنها حاجات ومستلزمات البيت .
ويف أحد االيام، ش�ك صاحب املحل » البقال« بالوزن.. فقام بوزن كل كرة من كرات 

الزبدة، فوجدها )900( غرام… فغضب البقال من الفقر .
وعندم�ا ح�ر الفقر يف اليوم الت�ايل ليبيع له الزبدة.. قابله البقال بغضب ش�ديد، 
وق�ال له: لن أش�رتي منك الزبدة بع�د اآلن، ألنك تبيعني إياها ع�ىل أنها كيلو غرام، 

ولكنها أقل من الكيلو بمئة غرام!
حينها حزن الرجل الفقر، ونكس رأس�ه، ثم قال: نحن يا س�يدي ال نملك ميزاناً يف 
البيت، ولكني اش�رتيت منك يف يوم ما كيلو غرام من السكر، وجعلته يل مثقاالً، كي 

أزن به الزبدة!
لذا تيقن تماماً أنَّ »مكيالك يكال لك به«.

لق�د كثر الع�وز يف بلدنا، وطلب الحاجة اصبح ظاهراً ال باطن�اً، واالمراض واألوبئة 
انت�رشت، واملتس�ولون اعداده�م تزداد يوما بع�د االخر.. نراهم ع�ىل االرصفة، ويف 
االش�ارات الضوئية، وما ُعدنا نميز ونعرف الص�ادق من الكاذب، وكثرت املناكفات 
السياس�ية واالجتماعية، وايضا النصب واالحتيال يف ش�تى مرافق الحياة، يف العمل 
واملعامالت، والبيع والرشاء، وأصبح قسم كبر من الناس يعّده »شطارة«، وال يحرم 
وال يحل�ل، وال يهتم لس�لطة القانون يف البل�د، وال لالعراف والتقالي�د االجتماعية.. 

طبعا هذه صفات من لم يدرس ويطالع منهاج الحياة الحقيقي.
اقول: لدنيا ثالثة أيام.. األمس عش�ناه ولن يعود.. واليوم نعيش�ه ولن يدوم.. والغد 
ال ندري أين س�نكون.. إيها االنس�ان افهم الدرس يف الحياة، وصافح من يس�تحق 
ذلك، وس�امح من تجده صادقا مع نفس�ه ومع اآلخرين، ودع الخل�ق للخالق، فأنا 

وأنت وهم راحلون.

توم كروز يبحث مع “ناسا” إمكانية تصوير مشاهد فيلمه في الفضاء 

حييى الزيدي

يف املرآة

دنيا سمير غانم تدعم زوجها بعد إصابته بفيروس )كورونا(

مفاجأة النجمة دينا فؤاد في مسلسل “جمال الحريم”

“جدا مسلي” للفنانة إلهام روحانا 
تحقق مشاهدات قياسية

  

تغريدات

حسام الحاج

عزت الشابندر

ــلني  يف  ــي أّن مجيع الفاش ــك امُلبك  امُلضح
ــنًة قامتة  ــرَة س ــبَع عش ــاد س ادارة الب
ــى النجاح يف  ــون  عل حُيَّضرون ويتنافس

االنتخابات القادمة .
قيل ، إْن مل تستحي فافعل ما شئت .

ــر  ــد من الصدام خللق األحباط وحس إن كان الب
ــاركني يف االنتخابات املقبلة على فئة  ــبة املش نس

حمددة فبها ..! 
ــي قبل االنتخابات ضرورة قصوى  خلق عدو وهم

للتحفيز ومل يبَق سوى ) احملتجون ( ..! 
ــل االنتخابات  ــر قب ــداء ُكث ــن قبل اع ــَذ م ُأخت

فأصبحوا اصدقاء ودودون  بعدها ..
هلل األمر من قبل ومن بعد


