
بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س 
االثنني، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املس�تجد يف العراق، وفيما اكدت 
و28  جدي�دة  اصاب�ة   1815 تس�جيل 
حالة وفاة وش�فاء 2158 حالة.وذكرت 
ال�وزارة يف وثيقة تلقتها “ال�زوراء”: ان 
ع�دد الفحوصات املختربي�ة ليوم امس: 
33415، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 

3705069، مبينة انه تم تسجيل 1815 
اصاب�ة جديدة و28 حالة وفاة وش�فاء 
2158 حالة.واضاف�ت: ان ع�دد ح�االت 
الش�فاء الكيل: 495725 )%87.6(، اما 
عدد حاالت االصابات ال�كيل: 566015، 
بينم�ا عدد الح�االت التي تح�ت العالج: 
57830، يف ح�ني ع�دد الح�االت الراقدة 
يف العناي�ة املرك�زة: 226، وع�دد حاالت 

الوفيات الكيل: 12460.

السليمانية/ متابعة الزوراء:
أش�عل متظاهرون النار يف مبنى القائممقامية 
واقتحموا مبنى الرشطة يف قضاء س�يد صادق 
رشقي الس�ليمانية.وتظاهر املئات من س�كان 
محافظة الس�ليمانية يف إقليم كردستان، امس 
االثن�ني، احتجاج�ا ع�ى تأخ�ر رصف روات�ب 
املوظفني.وقال مصدر: إن “املتظاهرين أحرقوا 
مق�رات الحزب الديمقراط�ي واالتحاد الوطني 

الكردس�تانيني، كما أحرقوا مقر حركة التغيري 
اإلس�المي  واالتح�اد  اإلس�المية  والجماع�ة 
يف ناحي�ة س�يد صادق.وذك�ر مس�ؤول لجن�ة 
تنظيمات الحزب الديمقراطي الكردس�تاني، يف 
قضاء سيد صادق جالل نريمان، يف ترصيحات 
للموقع الرسمي للحزب: أن “مخربني اختلطوا 
مبن�ى  وح�ارصوا  واملحتج�ني  باملتظاهري�ن 
الحزب، وكان�وا يرددون هتاف�ات تحرض عى 

قتل عنارص حماية وأعض�اء الحزب”.وأضاف 
أن “املهاجم�ني رمونا بالحجارة والنار وأوقعوا 
بيننا إصابات، وحرصا منا عى سالمة الجميع 
لم يصدر عنا ردود قاس�ية وتركناهم يحرقون 
املقر”.وكان�ت ق�د خرج�ت أع�داد كب�رية من 
املوظف�ني األكراد قبل أي�ام، بتظاهرة يف مدينة 
الس�ليمانية الخاضعة لس�لطة حزب “االتحاد 
الوطن�ي الكردس�تاني” احتجاج�ا ع�ى تأخر 

رواتبهم وتأجي�ل دوام املدارس، داعني حكومة 
اإلقليم، إىل االتفاق مع نظريتها االتحادية، عى 
تس�ليم واردات النفط والجمارك.ونقلت مواقع 
إخبارية كردي�ة، أن املتظاهرين طالبوا بتوزيع 
رواتب املوظفني دون تأخري واستقطاع، والبدء 
بالدوام املدريس، واس�تئصال الفساد واإلصالح 
اإلداري، مؤكدي�ن اس�تمرارهم بالتظاهر لحني 

تطبيق مطالبهم.

بغداد/ الزوراء:
يستعد برشلونة ملواجهة نظريه يوفنتوس، 
الي�وم الثالثاء، بملعب كام�ب نو، يف ختام 
منافس�ات دور املجموعات بدوري أبطال 
برش�لونة  مواجه�ة  أوروبا.وس�تكون 
ويوفنتوس حاس�مة بالنس�بة للفريقني، 
فيم�ا يتعل�ق بص�دارة املجموع�ة، بعدما 
ضمنا التأهل لدور ال�16 بش�كل رس�مي.
وح�رص رونالد كومان، مدرب برش�لونة، 
عى الدفاع عن ليونيل مييس نجم البارسا، 
والذي يعيش فرتة صعبة منذ بداية املوسم 
يف ظ�ل تراج�ع مس�تواه.وقال كوم�ان يف 
املؤتم�ر الصحف�ي: “م�ا أري�د فعل�ه هو 
التواص�ل م�ع مييس بش�أن م�ا يحدث يف 
املباريات، عن الفريق، وحول األشياء التي 
تح�دث باملباري�ات مث�ل أي الع�ب آخر أو 
القادة اآلخرين”.وأضاف “بصفتي مدرب، 

يج�ب أن أحق�ق أق�ى اس�تفادة من كل 
الع�ب يف فريقنا، مع لي�و واآلخرين”.وعن 
مواجه�ة مي�يس ورونالدو، عل�ق كومان: 
باملجموع�ة،  كب�ريان  فريق�ان  “هن�اك 
وبالطب�ع م�ن املهم دائًم�ا أن يكون هناك 
األفض�ل، رونالدو هو أح�د أفضل الالعبني 
الذين يسجلون باس�تمرار، ودائًما يقاتل، 
ولعمل�ه الي�وم يس�تحق التهنئ�ة من�ي، 
س�نحتاج للدفاع بش�كل جيد واالحتفاظ 
بالكرة، ألنه إذا كان لديك الكرة فلن تكون 
يف خط�ر”.وزاد “م�ن الرائ�ع االس�تمتاع 
بالالعبني )مييس ورونالدو(، هما عى أعى 
مس�توى يف العالم، هما األفضل يف األعوام 
ال�� 15 املاضي�ة، ونجاحاتهم�ا ال تصدق، 
هم�ا العبان مختلف�ان، وم�ن الصعب أن 
أق�ول من هو األفضل، غًدا س�يكون علينا 

االستمتاع”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية قرب اإلعالن عن تقليص 
املناه�ج الدراس�ية الخاص�ة باملراح�ل غ�ري 
املنتهي�ة الثانوي�ة للع�ام ال�درايس 2020 �� 
2021.وقال مدير التعلي�م الثانوي بالوزارة، 
محسن حافظ الزهريي، يف ترصيح صحفي: 
ان “الوزارة وبالتنس�يق م�ع املديرية العامة 
للمناهج الدراسية ستعلن عن تقليص املناهج 
الدراس�ية للمراحل املتوسطة واإلعدادية غري 
املنتهي�ة )االول والثان�ي املتوس�ط والراب�ع 
والخام�س اإلع�دادي( لتتماىش م�ع الوضع 
الح�ايل للبل�د يف ظ�ل جائحة كورون�ا لتكون 
مناسبة لعدد الدروس التي سيتلقاها الطالب 
خالل العام الدرايس الحايل 2020 �� 2021”.

وأكد انه “تم توجي�ه جهاز اإلرشاف الرتبوي 

االرشاف  اقس�ام  م�ع  بالتع�اون  بال�وزارة 
باملديريات ببغداد واملحافظات إلجراء جوالت 
ميداني�ة اىل املدارس ملتابع�ة تطبيق القوانني 
والتعليم�ات واإلج�راءات الصحية يف املدارس 
يف ظ�ل جائح�ة كورون�ا”. وأض�اف ان “قلة 
األبنية املدرس�ية تقف حائال امام توفري بيئة 
أنموذجية بعدد الصفوف وعدد الطلبة بشكل 
يتناس�ب مع حجم الجائحة وتحقيق التباعد 
االجتماعي داخل شعبة الصف الواحد، عالوة 
عى قلة عدد املالكات التدريسية والتعليمية”. 
واشار اىل ان “الحاجة الكلية لألبنية املدرسية 
يف عموم البالد 15 الف مدرس�ة من اجل س�د 
الحاجة الفعلية وخلق بيئة مدرس�ية أحادية 
ال�دوام تس�توعب أع�داد الطلب�ة والتالمي�ذ 

املتزايدة”.

باريس/ متابعة الزوراء:
إيمانوي�ل  الفرن�يس،  الرئي�س  ق�ال 
الكاريكاتورية  الرس�وم  إن  ماكرون، 
ليست رسالة من فرنسا إىل املسلمني، 
بل هي مجرد تعب�ري من مصور.جاء 
ذل�ك خ�الل مؤتمر صحف�ي للرئيس 
عب�د  امل�رصي،  ونظ�ريه  الفرن�يس 

الفت�اح الس�ييس، يف ق�رص اإلليزيه، 
ام�س االثنني.وأض�اف يف ترصيحات 
أن  ن�درك  أن  “علين�ا  للصحفي�ني: 
ه�ذا القان�ون ال�ذي اختاره الش�عب 
الش�عب  قان�ون  ه�ذا  الفرن�يس.. 
الفرنيس.. هذه الرسوم واملقاالت التي 
تصدمكم ليست صادرة عن السلطات 

الفرنس�ية أو عن الرئي�س الفرنيس.. 
وال تعتربوه اس�تفزازا من السلطات، 
ولكنها تصدر من صحفي أو مصور.. 
وهناك من يرد عليها بهدوء.. استفزاز 
مصور”.وتاب�ع:  أو  صحف�ي  م�ن 
“بعض الرسوم املسيئة صدمتكم وأنا 
آسف من صدمة هذه الرسوم.. ولكن 

علين�ا ال�رد عليه�ا بس�الم.. وعندما 
يرشع العنف ضد من يرس�م الرسوم 
ىف ه�ذه الحال�ة نختلف يف ال�رأي.. لن 
نقبل الس�ماح بالعن�ف بحق كلمة أو 
رس�م. مرفوض تماما إضفاء رشعية 
العنف ضد من يرس�م أو يكتب، وهذا 
إطار متميز وخاص يف فرنسا”.وقال: 

“أود أن تفهم�وا ما حدث.. يف فرنس�ا 
هناك حرية صحافة، الصحفي يرسم 
ويكتب ما يريد وال يوجد أي رئيس أو 
هيئ�ة تقول له ماذا يكتب، وهذا حول 
الح�ال من�ذ الث�ورة الفرنس�ية ومنذ 
الجمهورية الفرنسية، وهذا جزء من 

حقوق اإلنسان”.

بغداد/ الزوراء:
اس�تقبلت الرئاس�ات الث�الث، ام�س 
االثن�ني، وزي�ر التج�ارة واالس�تثمار 
القصب�ي، وبحثت  الس�عودي ماج�د 
معه مجمل القضايا املشرتكة السيما 
االقتصادي�ة، مؤكدة ان العراق يتطلع 
اىل تعزي�ز عالقات�ه االقتصادي�ة م�ع 
اململكة العربية الس�عودية بما يضمن 
تحقي�ق املصال�ح املش�رتكة للبلدي�ن 
الشقيقني، وفيما انطلق ملتقى رجال 
األعم�ال العراق�ي الس�عودي برعاية 
رئي�س الوزراء، مصطف�ى الكاظمي، 
وق�ع الجانب�ان العراقي والس�عودي 

اتفاقي�ات ومذك�رات تفاه�م وتنفيذ 
عدد من املشاريع يف مجاالت مختلفة.

وذكر بيان لرئاس�ة الجمهورية تلقته 
الجمهوري�ة،  رئي�س  ان  »ال�زوراء«: 
برهم صالح، اس�تقبل يف قرص السالم 
ببغ�داد، وزي�ر التج�ارة واالس�تثمار 
الس�عودي، ماج�د القصب�ي، والوف�د 
املراف�ق ل�ه، ويف مس�تهل اللق�اء نقل 
الوزير القصبي، تحيات امللك س�لمان 
بن عبد العزيز وويل العهد األمري محمد 
ب�ن س�لمان إىل رئي�س الجمهوري�ة، 
فيما حّمل الرئي�س، الوزير القصبي، 
تحياته وتقديره لجاللة امللك وس�مو 

اللق�اء،  خ�الل  وج�رى،  العه�د،  ويل 
ب�ني  الوثيق�ة  العالق�ات  اس�تعراض 
البلدين الجارين والش�عبني الشقيقني 
وس�بل تعزيزه�ا يف املج�االت كاف�ة. 
وأكد الرئيس أهمي�ة تطوير العالقات 
بني الجانب�ني وتعزيز آفاق التعاون يف 
مختلف املج�االت، والعمل باالتفاقات 
ومذكرات التفاهم املوقعة بني البلدين 
واالس�تثمار  االقتص�اد  مج�االت  يف 
التج�اري، وتعزيزه�ا نحو  والتب�ادل 
املزيد من التعاون والتنس�يق املشرتك 

وبما يحقق مصالح شعبي البلدين.

الزوراء/ يوسف سلمان:
انه�ت لجن�ة االم�ر النيابي رق�م ٦٢ لس�نة ٢٠٢٠ 
تقريره�ا االول الخ�اص بالتدقي�ق والتحقي�ق يف 
تعاق�دات وزارة الكهرباء، كما انهى مجلس النواب 

تقرير ومناقشة مرشوع قانون الحقوق التقاعدية 
للمتوف�ني من ذوي املهن الطبي�ة والصحية نتيجة 
جلس�ة  .وش�هدت  كورون�ا  لفاي�روس  التص�دي 
مجل�س النواب، امس، ع�رض التقرير االويل للجنة 

االم�ر النيابي ٦٢ لس�نة ٢٠٢٠ الخ�اص بالتدقيق 
والتحقي�ق يف عق�ود وزارة الكهرباء ٢٠٠٦- ٢٠٢٠ 
. واعلن�ت اللجنة النيابية ان حج�م اإلنفاق الفعيل 
الكيل يف وزارة الكهرباء منذ عام ٢٠٠5 ولغاية عام 

٢٠19 بلغ س�ت وتس�عني ترليونا وستمائة وواحد 
وعرشين مليارا وتسعمائة وواحد مليون واربعمائة 

وتسع وتسعني الف دينار عراقي .

الرئاسات الثالث للوفد السعودي: نتطلع إىل تعزيز عالقاتنا االقتصادية مع الرياض

اللجنة النيابية اخلاصة بالتحقيق يف تعاقدات وزارة الكهرباء تكشف تقريرها األولي أمام الربملان

العراق والسعودية يوقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتنفيذ عدة مشاريع 

بغداد/ متابعة الزوراء:
حص�دت جائح�ة “كورونا”، نحو ملي�ون و542 ألف 
إنس�ان، فيم�ا بلغت حصيل�ة املصابني اكث�ر من 67 
مليون�ا و402 ألف إصابة، تع�اىف منهم ما يقارب من 
46 مليون�ا و590 ألف مريض، يف حني س�جل منحنى 
اإلصابات ارتفاعا يف ال�دول العربية. وتواصل جائحة 
كورونا تفش�يها يف 218 دولة وإقليما ومنطقة حول 
العال�م، وس�جلت دول العالم أمس، تراجعاً ملموس�اً 
مقارنة باليوم الذي س�بقه يف عدد االصابات الجديدة 
املكتش�فة، وكذلك يف عدد الوفيات، حيث سجلت 535 
ألفا و18 إصابة جديدة، وأوقعت خالل ال�24 س�اعة 

األخرية 7,537 حالة وفاة.وبينت اإلحصاءات أن الدول 
الخمس التي س�جلت األحد أعى حصيلة وفيات خالل 
ي�وم واحد يف العالم، كانت عى التوايل: أمريكا )1,076 
وفاة(، واملكسيك )593 وفاة(، وإيطاليا )564 وفاة(، 
وروس�يا )457 وف�اة(، والهند )374 وفاة(، وتش�ري 
األرق�ام إىل أن أمريكا عادت اىل تس�جيل معدل وفيات 
يومي معتاد حيث كانت خالل االيام الخمسة السابقة 
تس�جل معدالت وفيات يومية قياسية تتخطى حاجز 
ال��2000 وف�اة، كم�ا أش�ارت اىل تراج�ع يف معدالت 

الوفيات اليومية للدول الخمس التي تصدرت العالم.

إثيوبيا/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت الحكوم�ة اإلثيوبية انته�اء العمليات 
العس�كرية يف إقلي�م تيغ�راي املتن�ازع عليه، 
مؤك�دة أن “املهم�ة ترتك�ز اآلن ع�ى إيص�ال 
املس�اعدات اإلنسانية للس�كان”.وقال مكتب 
رئاس�ة ال�وزراء يف إثيوبي�ا، يف بي�ان ل�ه: إن 
“السلطات س�تقدم الجناة للعدالة واستعادة 
القان�ون والنظ�ام”، مش�رياً إىل أن الحكوم�ة 
وص�ول  تأم�ني  ع�ى  “س�تعمل  اإلثيوبي�ة 
املساعدات اإلنس�انية ملواطني اإلقليم وإعادة 
توطني من أجربوا عى عبور الحدود”.وتش�ري 

تقديرات إىل أن القتال الدائر منذ نحو شهر بني 
الق�وات االتحادية بقيادة رئي�س الوزراء آبي 
أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تسبب 
حتى اآلن يف مقتل آالف ولجوء نحو 46 ألفا إىل 
الس�ودان املجاور.يذكر أن رشارة القتال كانت 
اندلعت، يف الرابع من نوفمرب/ ترشين الثاني، 
بني الجيش اإلثيوب�ي والقوات املوالية للجبهة 
الش�عبية لتحرير تيغراي، وفر زعماء الجبهة 
الش�عبية، الذين ظلوا يتمتعون بدعم ش�عبي 
قوي عى مدى س�نوات يف اإلقلي�م، إىل الجبال 

املحيطة باإلقليم.

االتصاالت تعلن لـ           نتائج عمليات الصدمة وتكشف تفاصيل مشروع الكابل الضوئي
أكدت اسرتجاع حنو 4 مليارات دينار إىل الدولة بعد إيقاف تهريب سعات االنرتنت

الزوراء/ حسني فالح:
اعلن�ت وزارة االتصاالت نتائج عمليات 
الصدم�ة للح�د م�ن تهري�ب س�عات 
االنرتنت، وفيما كش�فت ع�ن تفاصيل 
اك�دت  الضوئ�ي،  الكاب�ل  م�رشوع 
اس�رتجاع نح�و 4 ملي�ارات دين�ار اىل 
خزين�ة الدول�ة ج�راء ايق�اف عمليات 

تهريب السعات.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، رع�د 
املش�هداني، يف حديث ل�”ال�زوراء”: ان 
عملي�ة الصدمة الت�ي اطلقته�ا وزارة 
االتص�االت ما زالت مس�تمرة بإرشاف 
ومتابع�ة مس�تمرة م�ن قب�ل الوزير، 
اركان شهاب الشيباني، لتعزيز الجهود 
والنه�وض بواق�ع خدم�ات االتصاالت 
واملعلوماتي�ة لتقديم افض�ل الخدمات 
واملواطن�ني. الدول�ة  مؤسس�ات  يف 

واض�اف: ان الرشكة العامة لالتصاالت 
قام�ت يف  نين�وى  واملعلوماتي�ة ف�رع 

االون�ة االخرية تفعيل س�عات االنرتنت 
وتسويقها محليا بشكل قانوني، وعى 
وف�ق الضواب�ط والتعليم�ات الناف�ذة 
الخاص�ة بالرشك�ة العام�ة لالتصاالت 
واملعلوماتي�ة الف�رع الرئي�س اىل الحد 
االعى لتفعي�ل الس�عات والقضاء عى 
عملي�ات تهريب س�عات االنرتنت التي 
كان�ت تحصل يف االون�ة االخرية.وتابع: 
وذل�ك من خالل الج�والت امليدانية التي 
تق�وم به�ا الك�وادر إلزال�ة التجاوزات 
العائ�دة ملديرية االتصاالت واملعلوماتية 
يف محافظ�ة نين�وى، واج�راء املس�ح 
الخارجي�ة  املس�ارات  ع�ى  امليدان�ي 
للكاب�الت الضوئية، فضال ع�ن تدقيق 
عم�ل االبراج التي تقوم بتزويد خدمات 
االنرتن�ت اىل املس�تخدم النهائي، حيث  
قامت برص�د عدد من التج�اوزات وتم 

رفعها.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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السعر 500 دينارالعدد:   7382    الثالثاء   8   كانون االول     2020 No: 7382    Tue    8    Dec    2020غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:

سجلت أسعار رصف الدوالر يف العراق، أمس 

االثنني، ارتفاعاً طفيفا.. وبلغ سعر الرصف يف 

بورصة الكفاح 1٢58.5 ديناراً مقابل الدوالر، 

أي 1٢5 ألفاً و85٠ دينارا للمائة دوالر، وهو 

بغداد. يف  الحارثية  بورصة  يف  نفسه  السعر 

ببغداد  الصريفة  محال  يف  البيع  سعر  أما 

 1٢5٢.5 الرشاء  ديناراً، وسعر   1٢٦٢.5 فبلغ 

ديناراً.

الدوالر يسجل ارتفاعا طفيفا 
يف األسواق احمللية

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز 
566 ألفا والشفاء تالمس 496 ألفا

بعد تسجيل 1815 إصابة و28 حالة وفاة

احتجاجا على تأخر الرواتب.. متظاهرون حيرقون مقرات حزبية وأمنية يف السليمانية

اليوم .. برشلونة يواجه يوفنتوس يف 
دوري أبطال أوروبا

الرتبية تقلص املناهج الدراسية 
للمراحل الثانوية غري املنتهية

إصابات كورونا عامليا تتجاوز 67 مليونا ووفاة 
مليون ونصف آخرين

إثيوبيا تعلن انتهاء العمليات العسكرية يف 
تيغراي بعد شهر من املعارك 

إعالميون لبنانيون يغادرون مراكز عملهم باجلملة دون عودةالتعليم تعلن صدور أوامر بتعيني الطلبة األوائل يف اجلامعات ص 8ص 4

 
اخلارجية ترحب وصاحل يعّدها »رسالة دعم بليغة« 

العراق على موعد مع زيارة تارخيية 
لبابا الفاتيكان يف آذار املقبل واألب 

بولص زرا يكشف أوىل حمطاته  
الزوراء/ دريد سلمان:  

أعلنت وزارة الخارجي�ة، أمس االثنني، 
أن البابا فرنس�يس قرر زي�ارة العراق 
يف ش�هر آذار املقبل، وفيم�ا أكد رئيس 
الجمهورية، برهم صالح، أنها ستكون 
زي�ارة تاريخية »ورس�الة بليغة لدعم 
العراقيني«، كش�ف األب بولص زرا أوىل 
محط�ات زيارة الباب�ا املرتقبة. وقالت 
الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 
منه: من دواعي رسورنا االعالن عن ان 
قداس�ة البابا فرنس�يس بابا الكنيسة 
الكاثوليكي�ة س�يقوم بزي�ارة الع�راق 
للفرتة من 5 اىل 8 آذار من العام ٢٠٢1.

وأضاف�ت: أن زي�ارة الباب�ا اىل العراق، 
ب�الد ما ب�ني النهري�ن، وارض الرس�ل 
واالنبي�اء، وموطن اور والنبي ابراهيم، 
تمث�ل حدث�ا تاريخي�اً، ودعم�اً لجميع 
العراقيني بمختلف تنوعاتهم. وتابعت: 
انه�ا تمث�ل رس�الة س�الم اىل الع�راق 
وح�دة  وتؤك�د  بأجمعه�ا،  واملنطق�ة 

املوقف االنس�اني يف مجابه�ة التطرف 
والرصاعات، وتعزز التنوع والتسامح«.
إىل ذلك، قال رئي�س الجمهورية، برهم 
صال�ح، يف تغريدة ع�ى موقع »تويرت« 
اطلعت عليها »الزوراء«: سيقوم قداسة 
الباب�ا فرانس�يس بزي�ارة اىل العراق يف 
آذار ٢٠٢1. مؤك�دا: أن ه�ذه الزي�ارة 
التاريخي�ة إىل ب�الد م�ا ب�ني النهري�ن، 
أرض الرس�ل واألولياء، وموطن سيدنا 
األنبي�اء، س�تكون  أب�و  إبراهي�م )ع( 
رس�الة بليغة لدعم العراقيني بمختلف 
أطيافه�م، وتؤك�د وحدة اإلنس�انية يف 
التطلع إىل الس�الم والتسامح ومجابهة 
التطرف. إىل ذلك، كش�ف راعي كنيسة 
»س�يدة النجاة« يف الكرادة ببغداد األب 
بولص زرا، أمس االثنني، أن أوىل زيارته 
س�تكون اىل كنيس�ة »س�يدة النج�اة« 
وس�ط بغ�داد، فيم�ا اكد اهمي�ة هذه 

الزيارة للعراق.

ماكرون للمسلمني: أنا آسف من صدمة بعض الرسوم املسيئة وعلينا الرد عليها بسالم
خالل مؤمتر صحفي مشرتك مع نظريه املصري يف اإلليزيه

بغداد/ الزوراء:
قررت وزارة النفط تعيني )1478( من خريجي معاهد التدريب النفطي لعام ٢٠18 
األول  الربع  خالل  بها  املبارشة  ستتم  التعيني  »إجراءات  ان  اكدت  فيما   ،٢٠19  –
من العام املقبل٢٠٢1.وذكر بيان للوزارة تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان »الدائرة 
النفط  وزير  موافقة  اىل  استنادا  بالتعيني  وزارياً  أمراً  أصدرت  واملالية،  اإلدارية 
إحسان عبدالجبار إسماعيل التي جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء املرقم )399( 
لسنة ٢٠19 وموافقة وزارة املالية«.وأشارت الدائرة يف األمر الوزاري اىل ان »املعينني 
تم توزيعهم للعمل يف الرشكات والتشكيالت النفطية«. مؤكدة ان »إجراءات التعيني 
ستتم املبارشة بها خالل الربع األول من العام املقبل ٢٠٢1، وتم نرش قوائم املعينني 

وجهات تعيينهم يف املوقع الرسمي للوزارة ابتداًء من أمس االثنني«.

النفط : تعيني 1478 خرجيا من معاهد 
التدريب النفطي

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   



بغداد/ الزوراء:
استقبلت الرئاسات الثالث، امس االثنني، 
وزير التجارة واالستثمار السعودي ماجد 
القضايا  مجمل  معه  وبحثت  القصبي، 
مؤكدة  االقتصادية،  السيما  املشرتكة 
عالقاته  تعزيز  اىل  يتطلع  العراق  ان 
االقتصادية مع اململكة العربية السعودية 
املشرتكة  املصالح  تحقيق  يضمن  بما 
ملتقى  انطلق  وفيما  الشقيقني،  للبلدين 
برعاية  السعودي  العراقي  األعمال  رجال 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، وقع  رئيس 
اتفاقيات  والسعودي  العراقي  الجانبان 
ومذكرات تفاهم وتنفيذ عدد من املشاريع 

يف مجاالت مختلفة.
تلقته  الجمهورية  لرئاسة  بيان  وذكر 
برهم  الجمهورية،  رئيس  ان  »الزوراء«: 
ببغداد،  السالم  قرص  يف  استقبل  صالح، 
وزير التجارة واالستثمار السعودي، ماجد 
مستهل  ويف  له،  املرافق  والوفد  القصبي، 
امللك  تحيات  القصبي،  الوزير  نقل  اللقاء 
األمري  العهد  وويل  العزيز  عبد  بن  سلمان 
الجمهورية،  رئيس  إىل  سلمان  بن  محمد 
القصبي،  الوزير  الرئيس،  حّمل  فيما 
ويل  وسمو  امللك  لجاللة  وتقديره  تحياته 
استعراض  اللقاء،  خالل  وجرى،  العهد، 
الجارين  البلدين  بني  الوثيقة  العالقات 
يف  تعزيزها  وسبل  الشقيقني  والشعبني 

املجاالت كافة.
وأكد الرئيس أهمية تطوير العالقات بني 
الجانبني وتعزيز آفاق التعاون يف مختلف 
ومذكرات  باالتفاقات  والعمل  املجاالت، 
مجاالت  يف  البلدين  بني  املوقعة  التفاهم 
التجاري،  والتبادل  واالستثمار  االقتصاد 
التعاون  من  املزيد  نحو  وتعزيزها 

مصالح  يحقق  وبما  املشرتك  والتنسيق 
شعبي البلدين.

العالقات  وتطور  بعمق  اللقاء  وأشاد 
وحرص  السعودية،  العراقية  األخوية 
والتنسيق  التعاون  تطوير  عىل  البلدين 
بني  العالقة  وتجسري  الوثيق،  الثنائي 
الخليجي،  التعاون  ومجلس  العراق 
ذي  مستقر  آمن  عراٍق  عىل  والتأكيد 
سيادة وعالقاٍت راسخة مع عمقه العربي 
ترسيخ  يف  مرتكز  هو  اإلسالمي  وجواره 
املنطقة،  يف  والتنمية  واالستقرار  األمن 
السالم  إرساء  أجل  من  املشرتك  والعمل 

لشعوبها.
عميق  القصبي  الوزير  قّدم  جانبه،  من 
الجمهورية،  لرئيس  وتقديره  شكره 
استقرار  دعم  يف  اململكة  التزام  مؤكداً 
العراق وتعزيز أوارص التعاون بني البلدين 
مجاالت  يف  والتعاون  املجاالت،  جميع  يف 
االقتصاد واالستثمار والتجارة بما يحقق 

مصلحة الشعبني الشقيقني.
من جهته، استقبل رئيس مجلس الوزراء، 
العربية  اململكة  الكاظمي، وفد  مصطفى 
االستثمار  وزير  برئاسة  السعودية 
الفالح،  العزيز  عبد  بن  خالد  السعودي، 
العراقي  التنسيقي  املجلس  وأعضاء 

السعودي.
تلقته  الوزراء  رئيس  ملكتب  بيان  وذكر 
اللقاء  خالل  جرى  انه  »الزوراء«: 
عىل  البلدين  بني  التعاون  تعزيز  مناقشة 
يف  البحث  عن  فضالً  الُصعد،  مختلف 
الخطوات املتخذة للميض بتعزيز التعاون 

االقتصادي.
تحيات  نقل  السعودي  الوفد  ان  واضاف: 
امللك  جاللة  الرشيفني  الحرمني  خادم 

وويل  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  سلمان 
اىل رئيس  عهده األمري محمد بن سلمان 
الوزراء، وتأكيد جاللته عىل أهمّية تعزيز 

التعاون املشرتك يف املجاالت كاّفة.
بزيادة  الوزراء  مجلس  رئيس  ورّحب 
فتح  بعد  البلدين  بني  التجاري  التبادل 
املايض،  الشهر  يف  الحدودي  عرعر  منفذ 
ترسيع  اىل  التنسيقي  املجلس  دعا   كما 
العالقات  توسيع  يف  العملية  الخطوات 
العربية  واململكة  العراق  بني  االقتصادية 

السعودية.

 كما أّكد رئيس الوفد السعودي أن تعزيز 
التعاون القائم سيمكن البلدين الشقيقني 
سواء  املشرتكة  التحديات  مواجهة  من 
أو  كورونا،  جائحة  مواجهة  مجال  يف 
ستنعكس  التي  االقتصادية  املجاالت  يف 
واستقرارهما،  البلدين  رفاه  عىل  إيجاباً 

فضالً عن تعزيز الِسلم اإلقليمي.
النواب  مجلس  رئيس  استقبل  ذلك،  اىل 
التجارة  وزير  الحلبويس،  محمد 
القصبي  ماجد  السعودي  واالستثمار 

والوفد املرافق له.

تلقته  الحلبويس  ملكتب  بيان  وذكر 
العالقات  بحث  اللقاء  ان  »الزوراء«: 
الشقيقني،  البلدين  بني  املتنامية  الثنائية 
التفاقات  وفقاً  والتعاون  والتنسيق 
البلدين يف  عة بني  املوقَّ التفاهم  ومذكرات 
والتبادل  واالستثمار  االقتصاد  مجاالت 

التجاري، وبما يحقق املصالح املتبادلة.
املجلس  أن  النواب  مجلس  رئيس  وأكد 
وكلَّ  البلدين،  بني  التعاون  تعزيز  يدعم 
واالقتصاد  االستثمار  عجلة  ط  ينشِّ ما 
خالل  من  العقبات،  وتذليل  العراق  يف 

الترشيعات الالزمة لخلق بيئة استثمارية 
جاذبة.  

من جهته، عبَّ الوزير القصبي عن رغبة 
اململكة العربية السعودية بإدامة التواصل 
كافة،  املجاالت  يف  العراق  مع  والتعاون 
ر كل الجهود  مشرياً إىل أن اململكة ستسخِّ
نتائج  لتحقيق  واإلمكانات  الخبات  من 
التعاون عىل أرض الواقع. هذا ونقل الوفد 
السعودي تحيات خادم الحرمني الرشيفني 
وسمو ويل العهد ورئيس مجلس الشورى 
َل سيادته  إىل سيادته، كما حمَّ السعودي 

تحياته لقيادة اململكة وشعبها.
اىل ذلك، انطلق امس االثنني ملتقى رجال 
العراقي السعودي برعاية رئيس  األعمال 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال الناطق باسم األمانة العامة ملجلس 
صحفي،  ترصيح  يف  مجيد  حيدر  الوزراء 
العراقي  األعمال  رجال  ملتقى  ان« 
الوفدين  بحضور  انطالق  السعودي، 
اإلعمال  ورجال  للجانبني،  الرسميني 
العراقيني  االستثمارية  الرشكات  وممثيل 

والسعوديني«.
يشار اىل ان »وفدا سعوديا رسميا وصل اىل 
التجارة  بغداد امس االثنني برئاسة وزير 
يف  القصبي،ويضم  الله  عبد  بن  ماجد 
عضويته ممثلني عن وزارات ومؤسسات 
وقطاعات حكومية، فضالً عن وفد تجاري 
الرشكات  من  عددا  يضم  واقتصادي 

التجارية واالقتصادية واالستثمارية.
التخطيط،  وزير  ترأس  ذاته،  السياق  ويف 
الدكتور خالد بتال النجم، ، اعمال اللجنة  
والتجارية  واالستثمارية  االقتصادية 
والتنموية واإلغاثة، ضمن اعمال املجلس 
املشرتك،  السعودي  العراقي-  التنسيقي 

بغداد،  يف  االثنني  امس  أعماله،  بدا  الذي 
املستوى،  رفيع  سعودي  وفد  بحضور 

برئاسة وزير التجارة، ماجد القصبي.
تلقته  التخطيط  لوزارة  بيان  وذكر 
التي  الجلسة  مستهل  يف  انه  »الزوراء« 
حرضها عدد من الوزراء وممثيل الجهات 
ذات العالقة، رحب الوزير بالوفد الضيف، 
اليه  وصلت  وما  التعاون  مستوى  مثمنا 
مشريا  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات 
من  املزيد  ستشهد  املقبلة  املرحلة  ان  إىل 

التعاون يف مختلف املجاالت.
بحث  اللقاء  خالل  جرى  انه  واضاف: 
ومناقشة عدد من القضايا وامللفات ذات 
اتفاقية  بينها،  من  املشرتك،  االهتمام 
واململكة  العراق  بني  االستثمارات  حماية 
التبادل  حجم  وزيادة  السعودية  العربية 
التجاري بني البلدين، واستعراض الفرص 
االستثمارية املتوفرة يف العراق، وإمكانية 
يف  لالستثمار  السعودية  الرشكات  دخول 

العراق.
تفاصيل  الجانبان،  ناقش  كما  وتابع: 
املشاريع التي سيتم تمويلها من القرض 

السعودي.
اىل ذلك  شهد اللقاء توقيع اتفاقية إنشاء 
صوامع غالل يف محافظة الديوانية بمبلغ 
25 مليون دوالر. لدعم  القطاع الخاص،  
توقيع  اىل  باإلضافة  عمل،  فرص  وتوفري 
الصقالوية   مستشفى  إنشاء  اتفاقية 
بقيمة 15 مليون دوالر . لتقديم الخدمات 
الطبية والصحية  البناء محافظة االنبار، 
اللجنة  محرضي  الطرفان  وّقع  كما 
الرابعة  الدورة  و  والثقافية  اإلسالمية 
السعودي  العراقي-  التنسيقي  للمجلس 

املشرتك.

الرئاسات الثالث للوفد السعودي: العراق يتطلع إىل تعزيز عالقاته االقتصادية مع الرياض

االتصاالت تعلن لـ           نتائج عمليات الصدمة 
وتكشف تفاصيل مشروع الكابل الضوئي

اللجنة النيابية اخلاصة بالتحقيق يف تعاقدات وزارة الكهرباء تكشف تقريرهـا 
األولي أمام الربملان

العراق على موعد مع زيارة تارخيية لبابا الفاتيكان يف آذار املقبل واألب بولص زرا يكشف أوىل حمطاته  
اخلارجية ترحب وصاحل يعّدها »رسالة دعم بليغة« 

بغداد/ متابعة الزوراء:
نحو  »كورونا«،  جائحة  حصدت 
فيما  إنسان،  ألف  و542  مليون 
من  اكثر  املصابني  حصيلة  بلغت 
تعاىف  إصابة،  ألف  و402  مليونا   67
منهم ما يقارب من 46 مليونا و590 
منحنى  سجل  حني  يف  مريض،  ألف 

اإلصابات ارتفاعا يف الدول العربية. 
يف  تفشيها  كورونا  جائحة  وتواصل 
حول  ومنطقة  وإقليما  دولة   218
أمس،  العالم  دول  وسجلت  العالم، 
تراجعاً ملموساً مقارنة باليوم الذي 
الجديدة  االصابات  عدد  يف  سبقه 
الوفيات،  عدد  يف  وكذلك  املكتشفة، 
إصابة  و18  ألفا   535 سجلت  حيث 
ساعة  الـ24  خالل  وأوقعت  جديدة، 

األخرية 7,537 حالة وفاة.
وبينت اإلحصاءات أن الدول الخمس 
حصيلة  أعىل  األحد  سجلت  التي 
العالم،  يف  واحد  يوم  خالل  وفيات 
 1,076( أمريكا  التوايل:  عىل  كانت 
وفاة(،   593( واملكسيك  وفاة(، 
وإيطاليا )564 وفاة(، وروسيا )457 
وتشري  وفاة(،   374( والهند  وفاة(، 
األرقام إىل أن أمريكا عادت اىل تسجيل 
حيث  معتاد  يومي  وفيات  معدل 
السابقة  الخمسة  االيام  كانت خالل 
تسجل معدالت وفيات يومية قياسية 
كما  وفاة،  الـ2000  حاجز  تتخطى 

أشارت اىل تراجع يف معدالت الوفيات 
اليومية للدول الخمس التي تصدرت 

العالم.
الدول  أن  البيانات  وأوضحت 
أعىل  أمس  سجلت  التي  الخمس 
عامليا،  جديدة،  إصابات  حصيلة 
التوايل،  عىل  كانت  واحد،  يوم  خالل 
والهند  إصابة/،   173,861/ أمريكا 
/32,272 اصابة/، ومن دول الرشق 
إصابة،   )30,402( تركيا  األوسط، 
وروسيا )29,039( إصابة، والبازيل 

)26,363( إصابة.
دول  طليعة  يف  أمريكا  تزال  وال 
وفيات  حصيلة  بأعىل  قياسا  العالم 
وأوضحت  اجمايل،  اصابات  وعدد 
التي  الخمس  الدول  أن  اإلحصاءات 
اإلثنني  امس  صباح  حتى  تعتب 
العالم  يف  الجائحة  تأثرا جراء  األكثر 
اإلجمالية ألعداد  الحصيلة  من حيث 
 )288,906( أمريكا  هي:  الوفيات، 
وفيات، والبازيل )176,962( وفاة، 
واملكسيك  وفاة،   )140,590( والهند 
وبريطانيا  وفاة،   )109,717(

)61,245( وفاة.
الدول  أن  اإلحصاءات  بينت  فيما 
الخمس التي تعتب حتى صباح، أمس 
حيث  من  عاملياً  تأثرا  األكثر  االثنني، 
الحصيلة اإلجمالية ألعداد اإلصابات، 
هي: أمريكا )15,159,529( اصابة، 

اصابات،   )9,677,203( والهند 
إصابة،   )6,603,540( والبازيل 
إصابة،   )2,460,770( وروسيا 

وفرنسا )2,292,497( إصابة. 
إصابات  منحنى  سجل  وعربيا، 
يف  املُستجد  كورونا  فريوس  ووفيات 
إصابة  بعد  ارتفاعاً،  العربية  الدول 
ارتفع  جديدة،  حالة  و534  ألفاً   18
معها اإلجمايل إىل مليونني و913 ألفاً 
إصابة مؤكدة، يف حني حصد  و160 
جديداً،  شخصاً   294 أرواح  الوباء 
 50 إىل  الوفيات  منحنى  معها  وصل 
أظهر  ما  عىل  وفاة،  حالة  و63  ألفاً 
هوبكنز«  »جونز  جامعة  مؤرش 

األمريكية.
سجلت  عربية،  دولة   22 بني  ومن 
ومرص  العراق  هي:  عربية  دول   4
ضحايا  عدد  والسعودية،  واملغرب 
بلغ 31 ألفاً و413 حالة وفاة، بنسبة 
عدد  إجمايل  من   %63 نحو  بلغت 
الوفيات عربياً، علماً بأن العراق يأتي 
عىل رأس القائمة بعدد وفيات جاوز 
تليها  وفاة،  حالة  و432  ألفاً   12
مرص بعدد ضحايا بلغ 6 آالف و771 

حالة وفاة.
دولتني  يف  الصحة  وزارات  ُتعلن  ولم 
عن  القمر  وجزر  الصومال  هما: 
حاالت جديدة ليوم أمس، 6 ديسمب 

الجاري.

الزوراء/ حسني فالح:
االتصاالت  وزارة  اعلنت 
للحد  الصدمة  عمليات  نتائج 
االنرتنت،  سعات  تهريب  من 
تفاصيل  عن  كشفت  وفيما 
مرشوع الكابل الضوئي، اكدت 
اسرتجاع نحو 4 مليارات دينار 
ايقاف  جراء  الدولة  خزينة  اىل 

عمليات تهريب السعات.
الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
حديث  يف  املشهداني،  رعد 
عملية  ان  لـ«الزوراء«: 
وزارة  اطلقتها  التي  الصدمة 
مستمرة  زالت  ما  االتصاالت 
مستمرة  ومتابعة  بإرشاف 
شهاب  اركان  الوزير،  قبل  من 
الجهود  لتعزيز  الشيباني، 
خدمات  بواقع  والنهوض 
االتصاالت واملعلوماتية لتقديم 
مؤسسات  يف  الخدمات  افضل 

الدولة واملواطنني.
العامة  الرشكة  ان  واضاف: 
واملعلوماتية  لالتصاالت 
االونة  يف  قامت  نينوى  فرع 
االخرية تفعيل سعات االنرتنت 
بشكل  محليا  وتسويقها 
الضوابط  وفق  وعىل  قانوني، 
الخاصة  النافذة  والتعليمات 
لالتصاالت  العامة  بالرشكة 
اىل  الرئيس  الفرع  واملعلوماتية 
السعات  لتفعيل  االعىل  الحد 

تهريب  عمليات  عىل  والقضاء 
كانت  التي  االنرتنت  سعات 

تحصل يف االونة االخرية.
وتابع: وذلك من خالل الجوالت 
امليدانية التي تقوم بها الكوادر 
العائدة  التجاوزات  إلزالة 
ملديرية االتصاالت واملعلوماتية 
واجراء  نينوى،  محافظة  يف 
املسارات  عىل  امليداني  املسح 
الضوئية،  للكابالت  الخارجية 
االبراج  عمل  تدقيق  عن  فضال 
خدمات  بتزويد  تقوم  التي 
االنرتنت اىل املستخدم النهائي، 
من  عدد  برصد  قامت  حيث  

التجاوزات وتم رفعها.
واوضح: ان بداية الصدمة التي 
الوزير وكانت بإرشاف  شكلها 
رئيس  قبل  من  وتوجيهات 
ارشاف  هناك  كان  الوزراء، 
وزير  امليدان  ارض  مبارش عىل 
االتصاالت. مؤكدا: ان هذه تمت 
يف املناطق املحاذية لالقليم الن 
التهريب لسعات االنرتنت  اكثر 

تجري من تلك املناطق.
العملية  هذه  ان  اىل:  ولفت 
جدا  ايجابي  بمردود  اعادت 
ما  العام  املال  من  يهدر  وكان 
يقارب 4 مليارات دينار شهريا. 
من  اسرتجاعها  تم  انه  مبينا: 
قبل كوادر وزارة االتصاالت اىل 

ميزانية الدولة .

وتابع: انه مازال العمل مستمر، 
التجاوزات  بعض  وهناك 
الكيبل  شبكات  عىل  حصلت 
الضوئي يف منطقة الدورة، وتم 
التجاوزات ومازالت  ايضا رفع 

العمليات مستمرة بذلك.
الكابل  مرشوع  وبشأن 
املشهداني:  بني  الضوئي، 
حمالت  بارشت  الوزارة  ان 
حال  ويف  الضوئي  الكابل  مد 
ستفي  املرشوع،  من  االنتهاء 
الحاجة للجهاز الخلوي. مبيناً: 
ساعات   6 سيوفر  املرشوع  أن 
حساب  عىل  مجاناً،  انرتنت 

وزارة االتصاالت.
حني  االشرتاك  أن  وأضاف: 
تغطية  ستتم  للمنزل،  وصوله 
الطابق االول والثاني، من دون 
مستمر،  وإنرتنت  تقطعات 
الكيبل  شعرية  عىل  باالعتماد 

الضوئي.
وأكد: أن الحل األنسب للسيطرة 
عىل حاالت تهريب السعات هو 
عودة الكابل الضوئي. موضحاً: 
يف  ستعمل  الشبكة  هذه  أن 
إقليم  عدا  املحافظات  جميع 
بغداد  العاصمة  أما  كردستان، 
قسمني  بني  مقسمة  فهي 
منهما  كل  والرصافة،  الكرخ 
مختلفة،  رشكة  عنه  مسؤولة 

وبأسعار مدعومة حكومياً.

الزوراء/ يوسف سلمان:
 2020 لسنة   62 رقم  النيابي  االمر  لجنة  انهت 
يف  والتحقيق  بالتدقيق  الخاص  االول  تقريرها 
تعاقدات وزارة الكهرباء، كما انهى مجلس النواب 
تقرير ومناقشة مرشوع قانون الحقوق التقاعدية 
نتيجة  والصحية  الطبية  املهن  ذوي  للمتوفني من 
جلسة  .وشهدت  كورونا  لفايروس  التصدي 
للجنة  التقرير االويل  النواب، امس، عرض  مجلس 
بالتدقيق  الخاص   2020 لسنة   62 النيابي  االمر 
والتحقيق يف عقود وزارة الكهرباء 2006- 2020 
الفعيل  اإلنفاق  ان حجم  النيابية  اللجنة  واعلنت   .
الكيل يف وزارة الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 
ترليونا وستمائة وواحد  بلغ ست وتسعني   2019
وعرشين مليارا وتسعمائة وواحد مليون واربعمائة 
وتسع وتسعني الف دينار عراقي .واكدت ان » بعد 

 ، واملستورد  املحيل  الوقود  »رشاء  فقرات  اضافة 
استرياد الطاقة ، رشاء طاقة املستثمر« من فقرات 
االنفاق الفعيل يف املوازنة الجارية اىل فقرات االنفاق 
النسبة  ستكون  االستثمارية،  املوازنة  يف  الفعيل 
يقارب  ما  الكهربائية  الطاقة  لالنفاق عىل  املئوية 
 2005 عام  من  ابتداء  االنفاق  مجموع  من   %80
ولغاية نهاية عام 2019 .واشارت اىل عدم مطابقة 
عليها  املتعاقد  املشاريع  من  لعدد  املتبقية  املبالغ 
من خالل طرح املبلغ املرصوف من اصل مجموع 
 1,118,011,500 مقداره  بفارق  القروض  مبلغ 
النزاهة،  هيأة  اىل  امللف  احالة  وتمت  دوالر،  مليار 
للدولة  العامة  الخزينة  استنزاف  استمرار  مؤكدة 
من خالل منح ضمانات دين سيادية اىل عدد من 
مجموع  بلغ  حيث  واملحلية،  االجنبية  الرشكات 
مليار   4,866,793,000 السيادية  الضمانات  تلك 

اللجنة  كشفت  .كما  باالجل  الدفع  وفوائد  دوالر 
اختالف  وجود  عن  االويل،  تقريرها  يف  النيابية، 
الكهرباء  لوزارة  السنوية  التخصيصات  بني 
واملرصوفات الفعلية املثبتة يف سجالتها مقارنة مع 
التخصيصات السنوية واملصاريف املثبتة يف وزارة 
التخطيط وبفارق مقداره 8,630,999,000,000 
النزاهة  ترليون دينار، وتمت احالة امللف اىل هيأة 
اىل  الحكومة  مختلفة،  كتل  نواب  دعـا  ذلك  .اىل 
املعتصمني من خريجي  املتظاهرين  تلبية مطالب 
وموظفي  الشهادات  وحملة  واملعاهد  الجامعات 
قانون  يف  وانصافهم  اليومية،  واالجور  العقود 
دعت  .باملقابل   2021 االتحادية  العامة  املوازنة 
يف  االرساع  اىل  الحكومة  النيابية  صادقون  كتلة 
كورقة  استغاللها  وعدم  العامة  املوازنة  ارسال 
هذا  من  الوحيد  املترضر  ان  اىل  واشارت  ضغط، 

احمد  النائب،  .وقال  املواطن  واملناكفات هو  االمر 
الزوراء«:   « تابعته  صحفي،  مؤتمر  يف  الكناني، 
ان »اقرار املوازنة يرتبط بشكل اساس يف الرواتب 
الحكومية  واملشاريع  الوظيفية  واملخصصات 
النواب  مجلس  اىل  ارسالها  تأخري   « ان  مبينا   .«
املشاكل  ويفاقم  اخر  وقت  اىل  االزمة  يمدد  قد 
لتأخري  حقيقي  مسوغ  اي  نجد  وال  االقتصادية، 
اقرار  بأن  تعي  ان  اىل  الحكومة  داعيا   ارسالها«. 
مجلس  داخل  وقت  اىل  سيحتاج  العامة  املوازنة 
النواب، وهو امر يستغرق أمد غري قصري«.وانهى 
االوىل ملرشوع قانون  القراءة  ايضا  النواب  مجلس 
تعديل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981، 
قانون  ملرشوع  االوىل  القــراءة  تأجيل  قرر  فيما 
تعديل قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 بطلب 

من اللجنة املعنية.

الزوراء/ دريد سلمان:  
البابا  أن  االثنني،  أمس  الخارجية،  وزارة  أعلنت 
املقبل،  آذار  شهر  يف  العراق  زيارة  قرر  فرنسيس 
أنها  صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس  أكد  وفيما 
لدعم  بليغة  »ورسالة  تاريخية  زيارة  ستكون 
محطات  أوىل  زرا  بولص  األب  كشف  العراقيني«، 
تلقت  بيان  يف  الوزارة  وقالت  املرتقبة.  البابا  زيارة 
»الزوراء« نسخة منه: من دواعي رسورنا االعالن عن 
ان قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية 
من  آذار   8 اىل   5 من  للفرتة  العراق  بزيارة  سيقوم 
العام 2021.وأضافت: أن زيارة البابا اىل العراق، بالد 
وموطن  واالنبياء،  الرسل  وارض  النهرين،  بني  ما 

ودعماً  تاريخياً،  حدثا  تمثل  ابراهيم،  والنبي  اور 
انها  وتابعت:  تنوعاتهم.  بمختلف  العراقيني  لجميع 
بأجمعها،  واملنطقة  العراق  اىل  سالم  رسالة  تمثل 
التطرف  مجابهة  يف  االنساني  املوقف  وحدة  وتؤكد 
التنوع والتسامح«.إىل ذلك، قال  والرصاعات، وتعزز 
عىل  تغريدة  يف  صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس 
سيقوم  »الزوراء«:  عليها  اطلعت  »تويرت«  موقع 
آذار  يف  العراق  اىل  بزيارة  فرانسيس  البابا  قداسة 
2021. مؤكدا: أن هذه الزيارة التاريخية إىل بالد ما 
الرسل واألولياء، وموطن سيدنا  أرض  النهرين،  بني 
إبراهيم )ع( أبو األنبياء، ستكون رسالة بليغة لدعم 
العراقيني بمختلف أطيافهم، وتؤكد وحدة اإلنسانية 

يف التطلع إىل السالم والتسامح ومجابهة التطرف.إىل 
ذلك، كشف راعي كنيسة »سيدة النجاة« يف الكرادة 
ببغداد األب بولص زرا، أمس االثنني، أن أوىل زيارته 
ستكون اىل كنيسة »سيدة النجاة« وسط بغداد، فيما 
إن زيارة  للعراق. وقال زرا:  الزيارة  اكد اهمية هذه 
البابا فرانسيس اىل العراق ستكون تاريخية وتحمل 
النجاة  كنيستي  سيزور  البابا  أن  مبينا:  املحبة. 
حيث  التاريخية  اور  مدينة  اىل  باإلضافة  والشهداء 
بيت النبي إبراهيم )ع). وأوضح: أن البابا فرانسيس 
ان  نينوى. مبينا:  املوجودين يف سهل  االبناء  سيزور 
الطوائف  كل  بل  فقط،  املسيحني  تخص  ال  الزيارة 
سواء املسيحية او املسلمة. ولفت اىل: أن الزيارة تعد 

دعما للعراق، خصوصا وأن البابا يطلب يف اي مكان 
يحل له من القيادات املوجودة يف البلد ان يعم االمن 
والسالم والتآخي واملحبة، والجميع يؤمنون بطريقة 
الزيارة قد تفتح باب  البابا. واكد بالقول: »إن هذه 
وتشجيع  لنا  دعم  وهذا  العراق  اىل  الدينية  الزيارات 
لجميع رجال الدين لزيارة العراق ويكتشفون الكنز 
البابا  زيارات  »أوىل  أن  مؤكدا  العراق«.  يف  الثمني 
الكرادة.ومن جهته، قال  النجاة يف  ستكون لكنيسة 
بيان  يف  بروني،  ماتيو  الفاتيكان،  باسم  املتحدث 
البابا فرنسيس سيزور بغداد  تابعته »الزوراء«:  إن 
ذي  يف  )ع(  إبراهيم  النبي  وبيت  األثرية  أور  ومدينة 
قار ومدينة اربيل واملوصل وقرقوش يف سهل نينوى.

إصابات كورونا عامليا تتجاوز 67 مليونا ووفاة مليون 
ونصف آخرين

العراق والسعودية يوقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتنفيذ عدة مشاريع 

أكدت اسرتجاع حنو 4 مليارات دينار إىل الدولة بعد إيقاف تهريب سعات االنرتنت نواب يدعون احلكومة إىل تلبية مطالب املتظاهرين يف قانون املوازنة 
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بعد وصفه دولة االحتالل بقوة استعمارية

الرياض/متابعة الزوراء:
أص�وات  ع�دة  احتف�ت 
التي  االستثنائية  بالترصيحات 
االس�تخبارات  به�ا رئيس  أدىل 
الس�عودية األسبق األمري تركي 
الفيصل ع�ن إرسائيل، ووصف 
هج�وم األم�ري الس�عودي بأنه 

“لم يبق ولم يذر”.
الس�يايس  املحل�ل  ووص�ف   
يف  والكات�ب  واالس�راتيجي 
ع�ي  “عك�اظ”،  صحيف�ة 
التوات�ي القريش، هجوم رئيس 
االستخبارات السعودية األسبق 
عىل إرسائيل، عىل هامش حوار 
املنام�ة 2020، بأن�ه “ل�م يبق 

ولم يذر”.
تعليق�ه  يف  الق�ريش  وأض�اف 
قائال: “قوة استعمارية غربية 
تغتص�ب أرض الفلس�طينيني، 
واإلرسائيي يعق�ب واألكيد أنه 

تمنى أنه لم يحرض”.
والصحف�ي  األكاديم�ي  ورأى 
أن  الدخي�ل  خال�د  الس�عودي 
تركي الفيصل يف هذه املناس�بة 
“ردد موق�ف الراحل�ني وال�ده 
امللك فيص�ل، وأخيه س�عود”، 
واصف�ا ما قال�ه ب�”كلمة حق 
ع�ن إرسائيل يف مؤتم�ر املنامة 

بحضور وفد إرسائيي”.
أم�ا الكاتب واملحلل الس�يايس 
الفلس�طيني ي�ارس الزعات�رة، 
ترك�ي  موق�ف  أن  إىل  فلف�ت 
إرسائي�ل  وصف�ه  يف  الفيص�ل 
بأنها “قوة استعمارية غربية”، 
يستحق اإلشادة بخاصة يف هذا 

التوقيت.
كما وص�ف املحام�ي والكاتب 
الفلس�طيني زيد األيوبي األمري 
تركي الفيصل بأنه “خري مدافع 

عن فلسطني وعروبتها”.
وكان األمري السعودي املخرضم، 
ورئيس االستخبارات السعودية 
الس�ابق قد ش�ن هجوما قويا 
ض�د إرسائيل يف جلس�ة بحوار 
املنام�ة 2020، ش�دد فيها عىل 
أن إرسائي�ل تقدم نفس�ها عىل 
أنه�ا دول�ة صغ�رية تعاني من 
تهدي�د وج�ودي محاطة بقتلة 
متعطش�ني للدم�اء يرغبون يف 
القض�اء عليه�ا، وتتحدث عن 
رغبتها يف إقام�ة عالقات ودية 

مع الرياض.
ورد وزير الخارجية اإلرسائيي 
غابي إشكنازي بوصف ما ورد 
يف ترصيح تركي الفيصل بأنها 
“اتهامات كاذب�ة”، وعلق عىل 
حس�ابه يف “توي�ر” قائ�ال إن 
اتهام�ات الفيص�ل “ال تعكس 

روح التغي�ري الت�ي تم�ر به�ا 
املنطقة”.

 The“ بدورها ن�رت صحيفة
تقري�را   ”Times Of Israel
عن الترصيحات الت�ي أدىل بها 
السعودية  االستخبارات  رئيس 
األس�بق األمري ترك�ي الفيصل، 

مربزا أهم ما ورد   فيها.
وذكرت الصحيف�ة اإلرسائيلية 
أن الفيص�ل ق�ال إن إرسائي�ل 
وق�د  تري�د”  م�ن  “تغت�ال 
قام�ت ببن�اء “ج�دار الفص�ل 
من�ح  وترف�ض  العن�رصي”، 
الحق�وق املتس�اوية ملواطنيها 

وغري اليهود.
ترك�ي  الصحيف�ة  ووصف�ت 
الفيص�ل بأن�ه “أمري س�عودي 
كب�ري  حكوم�ي  ومس�ؤول 
س�ابق”، مش�رية إىل أن�ه وجه 
انتق�ادات الذع�ة  ي�وم األح�د 
إلرسائيل، ووصفها بأنها دولة 
محتلة عدائي�ة تمارس الفصل 

العنرصي.
أيض�ا  الفيص�ل  وعرّف�ت ترك�ي 
بأنه قاد االس�تخبارات السعودية 
“ألكثر من عقدين وشغل منصب 
س�فري اململكة يف الواليات املتحدة 
واململكة املتحدة. وعىل الرغم من 
أن�ه ال يشغ�ل حالي�ا أي منص�ب 
رس�مي، إال أنه ينظ�ر إىل موقفه 
ع�ىل أن�ه يعك�س موق�ف املل�ك 

سلمان”.
 ونقلت عن تركي الفيصل تشديده 
عىل أن “السالم سيظل بعيد املنال 
حت�ى قيام دولة فلس�طينية عىل 

حدود 1967”.
يف  ق�ال  الفيص�ل  أن  إىل  ولفت�ت 
حلقة نقاش يف البحرين حرضها 
وزير الخارجي�ة اإلرسائيي غابي 
أش�كنازي: “اعتقل�ت الحكومات 
س�كان  م�ن  اآلالف  اإلرسائيلي�ة 
تس�تعمرها  الت�ي  األرايض 

وسجنتهم يف معس�كرات اعتقال 
تح�ت أبس�ط االتهام�ات األمنية 
– صغ�ارا وكب�ارا، نس�اء ورجاال 
يتعفن�ون هن�اك ب�ال حق�وق أو 

عدالة”.
اإلرسائيلي�ني  وصف�ه  وأوردت 
املن�ازل  “يهدم�ون  بأنه�م 
ويغتال�ون  له�م  يحل�و  كم�ا 
م�ن يري�دون. وم�ع ذل�ك، أقر 
قانون�ا  الكنيس�ت اإلرسائي�ي 
يعرف املواطنة اإلرسائيلية عىل 
أنه�ا يهودية ح�رصا، ويرفض 
من�ح الس�كان غ�ري اليهود يف 
متس�اوية  حقوق�ا  إرسائي�ل 
بموجب القان�ون. أي نوع من 

الديمقراطية هذه؟”.
اإلرسائيلي�ة  الصحيف�ة  ورأت 
أن ترصيح�ات ترك�ي الفيصل 
األخ�رية “خطب�ة مري�رة ضد 
إرسائي�ل”، عىل الرغ�م من أنه 
ش�دد يف بدايته�ا ع�ىل أنه يعرب 
عن آرائ�ه الشخصية، مضيفة 
أنه ص�ور إرسائيل ع�ىل أنها ” 
دولة متنمرة متعطشة للدماء، 
طاملا داست عىل جميع األعراف 

واملعايري الدولية”.
واس�تنتجت الصحيف�ة أن تركي 
الفيص�ل كان يش�ري إىل اتفاقيات 
التطبيع التي وقعتها إرسائيل مع 
اإلمارات العربية املتحدة والبحرين 
يف قوله: “ال يمكن معالجة الجرح 

املفتوح بمسكنات آالم”.
وقال�ت الصحيفة إن أش�كنازي، 
ق�ال مب�ارشة يف مداخلت�ه ع�رب 
الفيديو من القدس بعد أن اختتم 
مالحظات�ه  الس�عودي  األم�ري 
االفتتاحي�ة: “يف بداية مالحظاتي 
أود أن أعرب عن أس�في ملالحظات 
ممثل اململكة العربية الس�عودية. 
ال�روح  تعك�س  أنه�ا  أعتق�د  ال 
والتغي�ريات التي تحدث يف الرق 

األوسط”.

احتفاء واسع بهجوم الفيصل االستثنائي 
على إسرائيل

نيويورك/ متابعة الزوراء: 
تايم�ز”  “نيوي�ورك  صحيف�ة  نقل�ت 
األمريكية يف تقرير نرته عن دراسات 
قامت بها األكاديمية الوطنية األمريكية 
للعل�وم والهندس�ة والط�ب زعمه�ا أن 
السبب األكثر احتماالً لسلسلة اإلصابات 
الغامض�ة التي لحقت بالدبلوماس�يني 
واملس�ؤولني االستخباراتيني األمريكيني 
يف الخارج يف الس�نوات العديدة املاضية 
دات الراديو، وهو نوٌع من  هو طاقة تردُّ

اإلشعاع يشمل املوجات الدقيقة. 
حيث اس�تشهد االستنتاج الذي توصلت 
إليه لجنة مؤلفة من 19 خبرياً يف الطب 
دات  وغ�ريه من املج�االت إىل “طاقة تردُّ
ه�ة”، باعتبارها  الرادي�و النبضية املُوجَّ
“اآللية األكثر منطقية” لتفسري املرض، 
الذي أصبح ُيعرَف ب�”متالزمة هافانا”، 
رغ�م أنه�م قال�وا إنهم ال يس�تطيعون 
الحك�م عىل األس�باب املُحَتَملة األخرى، 
وإن العوام�ل الثانوي�ة ربم�ا تكون قد 

ساهمت يف ظهور األعراض.
ويق�دم التقرير، الذي صدر بتكليف من 
وزارة الخارجي�ة، أوضح تفس�رٍي حتى 
اآلن للمرض الذي أص�اب العرات من 
في الحكوم�ة األمريكية، بدءاً من  موظَّ
س�فارة الوالي�ات املتح�دة يف العاصمة 
الكوبي�ة هافان�ا يف الع�ام 2016، ثم يف 
الص�ني ودوٍل أخرى حي�ث عانى العديد 
ف�ني م�ن ال�دوار واإلره�اق  م�ن املوظَّ
والذاك�رة  الس�مع  وفق�دان  والص�داع 

َ بعضهم عىل التقاعد.  والتوازن، وأُجربرِ
يف املقاب�ل َذَكرَت مجل�ة GQ األمريكية 
أن   2020 األول  أكتوبر/تري�ن  يف 
االس�تخبارات  مس�ؤولني م�ن وكال�ة 
ي�زورون  الذي�ن  األمريكي�ة  املركزي�ة 
املحط�ات الخارجية عان�وا من أعراٍض 
مماثل�ة. وكان املس�ؤولون يس�افرون 
ملناقش�ة مواجه�ة العملي�ات الرسي�ة 

لروسيا مع وكاالت استخبارات أجنبية، 
األمر الذي يزيد الشكوك يف أن موس�كو 

تقف وراء تلك األحداث. 
ورغ�م صياغ�ة التقري�ر بلغ�ٍة علميٍة 
دقيق�ة، فإن�ه يكش�ف أدل�ًة قويًة عىل 
أن األح�داث كانت نتيج�ة هجوٍم ضاٍر. 
هة”  وتنسب األمراض إىل الطاقة “املُوجَّ
ا  مَّ مرِ و”النبضية”- وليس “املستمرة”- 
يعن�ي أن الضحاي�ا كانوا مس�تهدفني، 
ولم يُكن ذلك نتيجة مصادر أكثر شيوعاً 
لطاق�ة املوج�ات الدقيق�ة، كموج�ات 

الهواتف املحمولة عىل سبيل املثال. 
كم�ا أف�اد التقري�ر بأن اللجن�ة وجدت 
أن األع�راض الفوري�ة التي أبل�غ عنها 
امل�رىض- بما يف ذلك اإلحس�اس الغريب 
باألل�م والضغ�ط والصوت ال�ذي غالباً 
م�ا بدا صادراً من اتج�اٍه معني أو حدث 
يف مك�اٍن مع�نٍي يف الغرف�ة- كانت أكثر 
ه” باستخدام  اتساقاً مع “الهجوم املُوجَّ

دات الراديو.  طاقة تردُّ
يف املقابل نظرت اللجنة يف أسباٍب أخرى، 
مثل التعرُّض مل�واٍد كيماوية أو أمراض 
معدي�ة، لكنه�ا قالت إن هذه األس�باب 

حة.  غري ُمرجَّ
ع األحداث، التي  حيث قال التقرير إن تنوُّ
يبدو أنها تؤثِّر يف الناس بطرٍق مختلفة، 
ترك الباب مفتوحاً أمام التأثري املُحَتَمل 
“للعوامل النفسية واالجتماعية”. وقال 
التقرير إن بعض الضحايا ربما يعانون 
ى “ال�دوار الوضعي-  م�ن حال�ٍة ُتس�مَّ
اإلدراكي املس�تمر”، وه�و اضطراٌب يف 
الجهاز العصبي ينتج عنه شعوٌر طويل 

األمد بالدوار أو عدم االستقرار. 
وكان�ت األح�داث موضوع�اً للكثري من 
نات والجدل. ولطاملا جاَدَل العديد  التكهُّ
م�ن الضحايا، وكذلك بعض املس�ؤولني 
الحكومي�ني والعلم�اء بالخ�ارج، ب�أن 
دات الرادي�و كانت الس�بب  طاق�ة ت�ردُّ
األكث�ر ترجيح�اً، وربم�ا ج�اءت ه�ذه 
الطاقة نتيجًة لس�الٍح تس�تخدمه قوٌة 

أجنبية. 
يف ح�ني اتََّهَم العديد م�ن الضحايا وزير 
الخارجي�ة ماي�ك بومبي�و ومس�ؤولني 
آخري�ن يف إدارة ترام�ب بالتقلي�ل م�ن 
لتجنُّ�ب  محاول�ٍة  يف  القضي�ة  أهمي�ة 
عرقل�ة العالقات الدولية. ويتس�اءلون 

املُنَتَخ�ب  الرئي�س  سيس�تجيب  كي�ف 
�حه لوزارة الخارجية  جو بايدن ومرشَّ
أنتوني بلينك�ن يف ضوء النتائج العلمية 

الجديدة. 
فبع�د أن َضَغ�َط املُرِّعون ع�ىل وزارة 
الخارجية ألشهٍر من أجل نر التقرير، 
ُقدَِّم التقرير لبعض مسؤويل الكونغرس 
الخمي�س  يوم�ّي  غريه�م  وآخري�ن 
والجمعة 3 و4 ديس�مرب/كانون األول، 

وُطلرَِب منهم عدم مشاركته. 
 New يف ح�ني حصلت كلٌّ م�ن صحيفة
York Times وشبكة NBC News بشكٍل 
منفص�ٍل ع�ىل التقري�ر ي�وم الجمعة، 
وذكرت ش�بكة NBC نتائ�ج التقرير يف 

وقٍت سابق. 
التقرير  الوطنية  األكاديميات  وأصدرت 
علناً مس�اء أمس الس�بت 5 ديس�مرب/

كانون األول. 
بي�اٍن  يف  الخارجي�ة  وزارة  وقال�ت 
رسمي، “يس�عدنا أن هذا التقرير صدر 
البيان�ات  إىل  نضي�ف  أن  ويمك�ن  اآلن 
ل  والتحليالت التي قد تساعدنا يف التوصُّ

إىل نتيجٍة نهائيٍة بشأن ما حدث”. 
كذلك قالت الوزارة أيضاً إن “كلَّ س�بٍب 
ُمحَتَم�ل يظ�لُّ تخمين�اً”، وإن العوامل 
املختلفة، بما فيها عدم وصول اللجنة إىل 
بعض املعلومات بس�بب مخاوف أمنية 
ُمحَتَمل�ة، “تحد م�ن نط�اق التقرير”، 

رغم أنها “ال تقلِّل من قيمته”. 
أما بالنسبة إلدارة ترامب، فإن االعراف 
بأن ه�ذه األحداث كان�ت نتيجة هجوٍم 
أجنبي كان من املمكن أن يستلزم إخالء 
البعثات األمريكية يف الصني، األمر الذي 
ل عالق�ًة اقتصاديًة  م�ن ش�أنه أن يعطِّ
مهم�ة. يف املقابل، اتََّبَع�ت اإلدارة نهجاً 
أكثر رصامًة يف كوبا، يتواَفق مع هدفها 
األك�رب املُتمثِّ�ل يف َعك�س االتج�اه نحو 
االنفت�اح الدبلوم�ايس للرئي�س ب�اراك 

أوباما مع هافانا.

اخلرطوم/ متابعة الزوراء: 
اتهم وزير الخارجية السوداني 
املكل�ف عمر قمر الدين إثيوبيا 
بالعم�ل ع�ىل إدخ�ال اتفاقية 
تقاس�م املي�اه يف مفاوض�ات 
م�لء وتشغي�ل س�د النهضة، 
مش�ددا ع�ىل أن ه�ذا العم�ل 
فيم�ا  املفاوض�ات  س�يدخل 

وصفها باملتاهة.
وأمل�ح قمر الدي�ن إىل أن تدويل 
النهضة س�يكون  قضية س�ّد 
الح�ل األخري لحكومة بالده، يف 
ح�ال ل�م تتوصل األط�راف إىل 
اتفاق ملزم وعادل بشأن ملء 

وتشغيل السد.
وشدد الوزير السوداني عىل أن 
حل تلك القضية يجب أن يكون 
أي  رافض�ا  التف�اوض،  ع�رب 

اتجاه الس�تخدام القوة كخيار 
للتعامل مع هذا امللف.

م�ن جانب�ه، ق�ال وزي�ر الري 
إن  عب�اس  ي�ارس  الس�وداني 
س�د  مفاوض�ات  “اس�تمرار 
واملنهجية  بالطريق�ة  النهضة 

املتبع�ة يف الجوالت الس�ابقة، 
أدى إىل تراج�ع ك�ل من إثيوبيا 
ومرص عن مواقفهما املعلنة”.

وأعرب عب�اس يف حوار أجرته 
معه الفضائية السودانية، عن 
تفاؤله باس�تئناف املفاوضات 

للتوص�ل إىل اخراقات وحلول، 
رغم إق�راره بوج�ود تعقيدات 
التفاوض  جوهرية يف ج�والت 

الحالية.
وكان الس�ودان قد أعلن أنه لن 
يقبل امللء الثاني لسد النهضة 
اإلثيوب�ي دون اتف�اق، مشددا 
عىل رفض�ه اللجوء إىل القوة يف 

معالجة األزمة.
رف�ض  امل�ايض،  واألس�بوع 
الس�ودان املشاركة يف اجتماع 
وزاري للدول الثالث بشأن السد 
عرب دائرة تلفزيونية، داعيا إىل 
منح دور أكرب لخ�رباء االتحاد 

األفريقي لتسهيل التفاوض.
الثاني  4 نوفمرب/تري�ن  ويف 
املايض، أعلنت مرص عدم وجود 
“توافق” مع السودان وإثيوبيا 

اس�تكمال  منهجي�ة  ح�ول 
مفاوضات سد النهضة.

األول  أكتوبر/تري�ن   24 ويف 
الوزراء  املنرصم، ش�دد رئيس 
اإلثيوبي آبي أحمد، عىل أنه “ال 
توجد ق�وة” يمكنه�ا أن تمنع 
ب�الده م�ن تحقي�ق أهدافه�ا 
التي خطط�ت لها بشأن س�د 
النهض�ة، عق�ب تحذي�ر م�ن 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

بإمكانية قصف مرص للسد.
وتخ�ى القاه�رة م�ن تأث�ري 
سلبي للسد عىل تدفق حصتها 
الس�نوية من مياه نه�ر النيل، 
البالغة 55.5 مليار مر مكعب، 
بينما تق�ول أديس أبابا إنها ال 
بمصال�ح  اإلرضار  تس�تهدف 

مرص وال السودان.

تعرضوا هلجوم بـ”موجات اشعاعية” 

حذر من الدخول بـ”متاهة” وتعطيل املفاوضات

تقرير دولي يكشف سر اإلصابة الغامضة لدبلوماسيني 
ومسؤولني استخباراتيني أمريكيني يف اخلارج 

السودان ينذر إثيوبيا ويهدد بتدويل ملف سد النهضة 

تقارير
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االضطرابات يف تيغراي تنذر بكارثة إنسانية
أديس أبابا- نريوبي/ميدل ايست اونالين:

تيغ�راي  إقلي�م  إن  إغاث�ة   ق�ال موظف�و 
بشم�ال إثيوبي�ا يشهد اضطرابات ش�ديدة 
لدرج�ة يتع�ذر معها إيصال مس�اعدات إىل 
مئات اآلالف م�ن املدني�ني املحتاجني وذلك 
وس�ط أنباء عن اس�تمرار القت�ال والنهب 

والفوىض.
وح�ذرت منظمات إغاثة م�ن نقص الغذاء 
وال�دواء وأكي�اس حفظ الجث�ث يف تيغراي 
التي كان 600 ألف فرد من سكانها يتلقون 
بالفعل مساعدات غذائية قبل اندالع القتال 
املس�تمر من�ذ ش�هر ب�ني ق�وات الحكومة 
بقي�ادة رئيس ال�وزراء االثيوب�ي آبي أحمد 

وقوة إقليمية متمردة.
وأعلن آب�ي انتصاره عىل الجبه�ة الشعبية 
الق�وات  س�يطرة  بع�د  تيغ�راي  لتحري�ر 
االتحادي�ة عىل مق�ي عاصم�ة اإلقليم قبل 
ثماني�ة أي�ام، نافي�ا س�قوط أي قت�ىل من 

املدنيني يف الهجوم.
لك�ن طبيبا يف املدينة ق�ال األحد إن 27 عىل 
األق�ل، بينهم طف�ل يبلغ من العم�ر أربعة 
أعوام ومس�ن )78 عام�ا( وأرسة من أربعة 

أفراد، ُقتلوا يف الهجوم.
وأض�اف أن اثنني آخرين ُقتال وأصيب أربعة 
بجروح خطرية عندما أغلق السكان الطرق 
احتجاج�ا عىل أعمال نه�ب ارتكبتها قوات 
الحكومة يف مقي، مح�ذرا من أن الخدمات 

الصحية يف املدينة عىل شفا االنهيار.
وق�ال الطبي�ب يف رس�الة نصي�ة “ال توجد 
كهرب�اء وال وق�ود وال مول�د للطاق�ة وال 

قفازات، وال مس�كنات لألل�م، وال مضادات 
حيوية، وال وجبات للمرىض وال أطقم طبية 
وال س�بيل للتعام�الت املرصفي�ة.. حتى أن 

الجنود استولوا عىل سيارة إسعاف”.
وطل�ب الطبيب عدم نر اس�مه وال اس�م 

املس�تشفى خوف�ا م�ن االنتقام، ول�م يرد 
مس�ؤولون بالحكوم�ة بع�د ع�ىل طلب�ات 

تعقيب.
ويصعب التحقق من مزاعم الطرفني بسبب 
انقطاع معظم االتصاالت فضال عن سيطرة 

الحكومة عىل وسائل اإلعالم ومنافذ دخول 
املساعدات اإلنس�انية منذ اندالع الرصاع يف 

الرابع من نوفمرب/ترين الثاني.
تقارير عن اشتباكات

ج�اء إعالن آبي الرسيع عن النرص يف الوقت 

الذي سعت فيه حكومته إىل تهدئة املخاوف 
يف الداخل والخارج من أن الرصاع قد يزعزع 
اس�تقرار ثان�ي أك�رب دول�ة يف أفريقيا من 
حيث عدد السكان واستقرار منطقة القرن 
األفريقي األوس�ع. وُيعتقد بأن اآلالف ُقتلوا 
وفر حوايل 46 ألفا إىل السودان الجار الغربي 

إلثيوبيا.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إنها 
انس�حبت من مق�ي لتجنب تدم�ري املدينة 

لكنها تعهدت بمواصلة القتال.
وقالت الجبهة وس�كان ودبلوماس�يون إنه 
ال تزال هناك اش�تباكات متفرقة يف مناطق 

خارج املدينة.
وأف�اد س�كان أيضا ي�وم الجمع�ة بوقوع 

أعمال نهب واحتجاجات داخل مقي.
وأحجم مس�ؤولون حكوميون عن التعليق 
ع�ىل م�ا وصفوه برواي�ات لم يت�م التحقق 
منها عن اس�تمرار ال�رصاع. وذكرت فرقة 
الط�وارئ املعنية بإقليم تيغ�راي أن القوات 

االتحادية “ال تنهب شعبها”.
وأضافت يف بيان االثنني “بالنظر إىل الفجوة 
األمنية التي س�بقت تشكيل اإلدارة املؤقتة، 
كان�ت هناك م�ؤرشات عىل ت�ورط أفراد يف 
عملي�ات نهب مس�تغلني الف�رة االنتقالية 

كغطاء”.
وتابع البيان قائال “بعض مقاتي الجماعة 
اإلجرامية يختبئون أيضا يف مقي” يف إشارة 

إىل الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
توصل�ت إثيوبيا واألم�م املتح�دة إىل اتفاق 
األسبوع املايض للسماح بوصول مساعدات 
اإلغاثة التي تشت�د الحاجة إليها يف املناطق 

التي تسيطر عليها الحكومة يف تيغراي.
لك�ن اثنني من كب�ار مس�ؤويل اإلغاثة قاال 
االثن�ني إن أعم�ال النهب وانع�دام القانون 
تعن�ي أن املنطق�ة ال ت�زال مضطرب�ة جدا 
وبالتايل ال يمكن إرس�ال قوافل املساعدات. 
وأضاف�ا أن بعض موظف�ي األمم املتحدة يف 

مقي واجهوا مضايقات من قوات األمن.
وذكر املس�ؤوالن أن العائ�الت التي حرضت 
إىل مكتب وكالة إغاثة يف بلدة ش�اير بوسط 
الب�الد عادت دون الحص�ول عىل يشء لعدم 

وجود ما يمكن تقديمه.
وقال سافيانو أبرو الرئيس اإلقليمي ملكتب 
األمم املتحدة لتنس�يق الشؤون اإلنس�انية، 
“نقص الس�لع األساس�ية، ومنه�ا األغذية 
وامل�اء والوقود والس�يولة يؤثر عىل الجميع 

بمن فيهم العاملون يف املجال اإلنساني”.
وس�يطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 
ع�ىل الحكومة اإلثيوبية مل�ا يقرب من ثالثة 
عقود حتى توىل آبي الس�لطة يف عام 2018 

وسارع يف إجراء إصالحات ديمقراطية.
وتتهم الجبهة آبي بالسعي لفرض السلطة 
املركزية عىل حس�اب أقاليم إثيوبيا العرة 
وتقول إن مس�ؤويل تيغراي اسُتهدفوا ظلما 

يف حملة عىل الفساد وانتهاكات الحقوق.
وتصاعد التوتر عندم�ا أجرى إقليم تيغراي 
انتخاب�ات محلية يف س�بتمرب/أيلول يف تحد 
للحكوم�ة الت�ي أجلت التصوي�ت يف جميع 

أنحاء البالد بسبب كوفيد19-.
وترفض الحكومة اتهامات الجبهة واتهمت 
الق�وات  ملهاجمته�م  بالخيان�ة  قادته�ا 

االتحادية املتمركزة يف تيغراي.

ال طعام وال كهرباء وال وقود



بغداد/ الزوراء:

أحالت أمانة بغداد ملف النفايات اىل االستثمار 

لطمرها  املخصصة  األموال  لتوفري  سعيا 

وتقليل نسب التلوث وانتشار األوبئة.

وقال معاون مدير عام دائرة املخلفات الصلبة 

اإلله مزعل  امانة بغداد، احمد عبد  والبيئة يف 

الزيدي، يف ترصيح صحفي: ان »االٔمانة تسعى 

من خالل مشاريعها اىل تحسني الواقع البيئي 

واالرتقاء بقطاع إدارة النفايات وفق ما معمول 

به يف دول العالم، من خالل الحرص عىل تقليل 

تكاليف النقل والطمر ومعالجة النفايات«.

محددة  مواقع  من  تجمع  »النفايات  ان  وبني 

او ترفع بالكابسات من بعض املناطق، ويتم 

حجمها  لتقليل  الفضيلية  مكابس  اىل  نقلها 

يف  الواقعة  الصحي  الطمر  مناطق  اىل  ومنها 

النهروان يف جانب الكرخ والنباعي يف الرصافة 

من  يوميا  األطنان  اآلف  يستقبالن  اللذين 

النفايات«. 

اىٕل  النفايات  قطاع  »إحالة  اىل  الزيدي  ولفت 

املخصصة  االٔموال  توفري  اجل  من  االستثمار، 

شهريا لطمرها، فضال عن تقليل نسب التلوث 

وانتشار االٔمراض واالٔوبئة التي قد تخلفها تلك 

املواقع«.

مشكالت  من  تعاني  »الدائرة  ان  وأضاف 

بعملية  املواطن  وعي  ضعف  منها  عديدة 

واألخرى  اكياس،  يف  وفرزها  النفايات  رفع 

اذ  العام 2010،  املالية منذ  انخفاض السيولة 

ان اغلب الدول  تعتمد عىل التمويل الذاتي من 

خالل فرض الجبايات عىل النفايات وفرزها يف 

أكياس، خاصة من الدور السكنية، فضال عن 

تفعيلها،  وعدم  القانونية  الترشيعات  فقدان 

ومثال عىل ذلك اعتماد إسالة املاء يف التصفية 

عىل مياه نهر دجلة، لكن مشكلة ترسب املواد 

واملصانع  الرشكات  من  عال  وبرتكيز  السامة 

يف النهر أدت اىل تلوثها، وعدم إمكانية محطة 

العنارص  تصفية  من  املركزية  الوثبة  ماء 

السامة، لذا ينبغي فرض غرامات عىل الجهات 

املخالفة وفقا للقانون«.

بغداد/ الزوراء:

نبيل  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  أعلن 

كاظم، عن صدور أوامر بتعيني الطلبة األوائل يف 

الجامعات، فيما أكد قبول نحو 16 ألف طالب يف 

املجموعة الطبية للعام الدرايس الحايل.

“الوزارة  إن  صحفي:  حوار  يف  كاظم  وقال 

متمثلة  كبرية  تحديات  املايض  العام  يف  واجهت 

وتم  الصحي  والظرف  املعارصة  بالتكنولوجيا 

اجتيازها بنجاح”، مؤكدا “اجتياز مرحلة تدريب 

األساتذة والطلبة عىل املنصات اإللكرتونية”.

وأضاف أن “دوام الطلبة يف العام الدرايس الحايل 

بالحضور  يومان  األسبوع،  يف  أيام   5 سيكون 

املبارش و3 أيام عن طريق املنصات اإللكرتونية”، 

تخرجوا  طالب  ألف   21 “هناك  أن  إىل  الفتا 

بمعدالت ترتاوح بني 97% إىل %100”.

طالب  ألف   16 بحدود  قبول  سيتم  »إنه  وتابع 

الحكومية  بالجامعات  الطبية  املجموعة  يف 

واألهلية«، مبينا »أنه تم استحداث بعض الكليات 

واألقسام الخاصة الستيعاب الطلبة«.

الدور  ناجح من  ألف طالب  أن “240  إىل  وأشار 

الدور  يف  ناجح  طالب  ألف   16 وكذلك  األول، 

الثاني سيتم توزيعهم بني الجامعات واملعاهد”، 

مؤكدا أن “جميع الطلبة املوهوبني تم قبولهم يف 

املجموعة الطبية”.

قال  العلمية،  الشهادات  معادلة  قانون  وبشأن 

قانون  عىل  مرشوعاً  تحفظاً  “أبدينا  كاظم: 

بسمعة  يرض  ألنه  الشهادات  ملعادلة  الربملان 

العراق الدولية من ناحية جودة التعليم”.

وبخصوص خريجي الدراسة الدينية يف األوقاف، 

تعديل  لغرض  دراسة  “هناك  أن  كاظم  ذكر 

األوقاف،  يف  الدينية  للمدارس  املناهج  مفردات 

لخريجي  تتيح  الدروس  بعض  إضافة  وكذلك 

القانون  بكليات  االلتحاق  الدينية  املدارس 

والعلوم السياسية واإلعالم”.

وزير  أكد  االوائل،  الطلبة  بتعيني  يتعلق  وفيما 

الطلبة  بتعيني  أوامر  صدور  “تم  أنه  التعليم 

للرشوط”، الفتا  املستوفني  الجامعات  يف  األوائل 

إىل أن “هناك حاجة ملحة لتعيني االختصاصات 

املهمة وهذا يتوقف عىل إقرار املوازنة”. 

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أصدرت  بينما 

للجامعات  الدراسية  بشأن األجور  العلمي قراراً 

والكليات األهلية.

منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  لوزارة  بيان  وذكر 

بتسلم  األهلية  الكليات  لجامعات/  يسمح  »ال 

يسمى  ما  أو  الدراسية  األجور  من  مبلغ  أي 

بالتأمينات من الطالب قبل ظهوره يف الجامعة/ 

الكلية«.

وأضاف »كما ال يحق إستحصال أي مبالغ أخرى 

النظام  عىل  الطالب  وتسجيل  قبول  فرتة  طيلة 

اإللكرتوني«.

بغداد/ الزوراء:
أمس  االتصاالت،  وزارة  كشفت 
ضوئي  كابل  إزالة  عن  االثنني، 
لتهريب  مخصص  قانوني  غري 
منطقتي  بني  يمتد  االنرتنت  سعات 
الحمدانية وبعشيقة رشق املوصل. 

واإلعالم  العالقات  مسؤولة  وقالت 
لالتصاالت  العامة  بالرشكة 
ايناس  بالوزارة،  واملعلوماتية 

انه تم  الجلبي، يف ترصيح صحفي: 
سعات  يجهز  ضوئي  كابل  ضبط 
وتم  املوصل،  رشق  مهربة  انرتنت 
التوجيه لرشكات االنرتنت العاملة يف 
نينوى برضورة العمل لتفعيل سعات 
بشكل  محلياً  وتسويقها  االنرتنت 
والتعليمات  الضوابط  وفق  قانوني 
العامة  بالرشكة  الخاصة  النافذة 

لالتصاالت واملعلوماتية.

التجاوز  كشف  عملية  ان  وذكرت: 
ميدانية  جوالت  إجراء  بعد  تمت 
بازالة  املختصة  اللجان  قبل  من 
املسارات  لكشف  التجاوزات 
حيث  الضوئية،  للكابالت  الخارجية 
تمت ازالته ومصادرة عقدة ضوئية 
يف موقع الربج وتثبيت حالة التجاوز 
أصويل  قانوني  محرض  بموجب 
بالتهريب،  املتورطني  ومحاسبة 

التي  األبراج  عمل  تدقيق  اىل  إضافة 
اىل  االنرتنت  خدمات  بتزويد  تقوم 

املستخدم النهائي.
وختمت بالقول: ان إزالة التجاوزات 
الشبكة  خدمات  بتحسن  ستسهم 
حاليا  يجري  العمل  وان  الضوئية 
عىل  التجاوزات  جميع  إزالة  عىل 
 FTTH ملرشوع  الخارجية  الشبكة 
الكرخ  جانب  يف  الضوئية  للشبكة 

مستقرة  انرتنت  خدمات  لتقديم 
وحسب  للمواطنني  الجودة  وعالية 
بهذا  الخاصة  الوزارية  التوجيهات 

الصدد.
عدت  قد  االتصاالت،  وزارة  وكانت 
الكابل الضوئي الحل األمثل للسيطرة 
مبينة  االنرتنت،  سعات  تهريب  عىل 
أن اعتماده سيوفر6 ساعات خدمة 

مجاناً.

بغداد/ الزوراء:
كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، اكتفاء 
الحسناوي، امس االثنني، عن الفئات التي ستكون 
مشمولة باللقاح الخاص بفريوس كورونا يف حال 

وصوله إىل العراق .
وقالت الحسناوي يف ترصيح صحفي: إن “ العراق 
ملعالجة  أمبولة  ميلون  رشاء  عىل  أملانيا  مع  تعاقد 
“بالرغم  أنه  مبينة  كورونا”،  بفريوس  املصابني 
األسابيع  خالل  الوفيات  معدل  فإن  التحديات  من 

الحاالت  بلغت  حني  يف   %  1 بلغ  املاضية  القليلة 
املتأزمة 5 %”.

الدفعة  يف  ستشمل  التي  “الفئات  أن  إىل  وأشارت 
انها  اعتبار  عىل  الطبية  الكوادر  اللقاح  من  األوىل 
القوات  اىل  املصابني، باإلضافة  بتماس مبارش مع 

األمنية واملشمولني بالرعاية االجتماعية”.
كورونا  فريوس  بإصابات  تراجعا  العراق  ويسجل 
اليومية منذ أسابيع رغم التحذيرات من بلوغ شدة 

اإلصابات خالل األسابيع القادمة. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، أمس اإلثنني، ضبط 
يف  املحيل  املنتج  لحماية  استريادها  يمنع  مواد 

منفذ ميناء أم قرص الشمايل بمحافظة البرصة.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الهيئة  وذكرت 
قدما   )20( حجم  حاويتني  ضبط  »تم  انه  منه: 
حلويات  هدايا  علب   )7843( عىل  تحتويان 
ومربي، حسب ما تم ذكره يف املعاملة الجمركية 
واملنجزة من قبل لجنة الكشف الجمركي التابعة 
خالفا  الشمايل  قرص  ام  ميناء  جمرك  مركز  إىل 

للضوابط والتعليمات النافذة«.
خارج  الحاويتني  ضبط  »تم  انه  البيان  وأضاف 
والتحري  البحث  سيطرة  عند  الجمركي  الحرم 

هيأتنا وعند تدقيق معاملتها الجمركية ومعاينة 
الحاويتني  محتوى  أن  تبني  قبلهم  من  البضاعة 
 25( إجمالية  وبحمولة  )العسل(  مادة  الفعيل 
ومن  البضاعة  وصف  يف  تالعبا  يعد  وذلك  طنا(، 
املواد التي يمنع استريادها حسب تعليمات وزارة 
الزراعة واملتعلقة بحماية املنتج املحيل، مما سبب 
الجمركية  الرسوم  قيمة  يف  العام  باملال  هدرا 

املستحصلة«.
أصويل  محرض  وفق  ضبطه  تم  ما  »إحالة  وأكد 
مثبـت فيه لجنة الكشف املنجزة للمعاملة خالفا 
قايض  إىل  الجمركي  اإلخراج  ووكيل  للضوابط 
القانونية  اإلجراءات  التخاذ  قرص  أم  تحقيق 

الالزمة بحقهم«.

بغداد/ الزوراء:
شدد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، امس االثنني، عىل ان الوزارة ماضية يف إكمال االستعدادات 
لتنفيذ التعداد السكاني، مشرياً اىل ان مجلس الوزراء خول الوزارة صالحية تحديد موعده، يف 

الوقت الذي تراه مناسبا.
وقال النجم، خالل ترؤسه اجتماعا لغرفة العمليات واإلدارة التنفيذية وقطاعات العمل يف التعداد 

العام للسكان: اننا ماضون يف تنفيذ التعداد السكاني، ملا يمثله من أهمية استثنائية للتنمية.
ولفت إىل: ان هذه االستعدادات سرتكز عىل توفري متطلبات البنى التحتية للمرشوع، السيما يف 
ما يتعلق بتوفري الخرائط والصور الجوية للوحدات اإلدارية، ورشاء األجهزة اللوحية »التابليت«، 

التي ستستخدم يف تنفيذ التعداد إلكرتونيا.
وأضاف: ان الخرائط الخاصة باملناطق الحرضية أصبحت شبه مكتملة، بينما سيتم الرشوع 

بإنجاز الخرائط والصور الفضائية للمناطق الريفية قريبا.
وأكد: ان العمل مستمر عىل إنشاء مركز وطني للبيانات، وسيكون بإمكان أية جهة االستفادة 
التي تتطلب  البيانات الشخصية املتعلقة باألفراد،  التعداد، باستثناء  التي يوفرها  البيانات  من 

موافقتهم الشخصية.

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  بغداد،  عمليات  قيادة  تمكنت 
من القبض عىل امر مفرزة إرهابية تستويل 

عىل مخبأ لالعتدة والتجهيزات.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  القيادة  وذكرت 
التعريض  للعمل  »استمراراً  انه  منه:  نسخة 
وبعد  بغداد  عمليات  قائد  من  وبمتابعة 
القيادًة،  استخبارات  من  دقيقة  معلومات 
الفرقة   22 ل  من  مكلفة  قوة  تمكنت 
قضائي  امر  عىل  حصولها  بعد  السادسًة  
ف(  م  )ع  االرهابي  عىل  القبض  إلقاء  من 
واملطلوب  الثانية  نجم  أم  قرية  الذي يسكن 
قانون مكافحة  الرابعة من  املادة  عىل وفق 

اإلرهاب«.

مع  التحقيق  »خالل  انه  البيان  وأضاف 
 m16 اإلرهابي اعرتف بحيازته بندقية نوع
أيضا  العملية  خالل  وتم  بإخفائها،  قام 
االستيالء عىل سالحه وكدس للعتاد يتضمن 
وجاهزة،  مسلكة   2 عدد  الصقة  عبوة 
ورمانة دفاعية عدد 2، رمانة هجوميه عدد 
صغري  بطل  شكل  عىل  تحوير  ورمانة   10

عدد 2، وكذلك موبايل مسلك 12«.
سبح  عىل  العثور  »تم  انه  اىل  البيان  وأشار 
معدة للتفجري عدد 10، وصاعق تفجري عدد 
وصاعق   ،17 عدد  فولت   9 وبطارية   ،15
رمانة 1، وجعب عدد 2، ومخزن M16 عدد 
كارت  وسيم   ،2 عدد  قاذفة  وصاروخ   ،24

اثري 12، وراية لتنظيم داعش عدد 1«.

بغداد/ الزوراء:
ألقت  االمنية  القوات  بأن  االثنني،  االنبار، امس  امني يف قيادة حشد بمحافظة  أفاد مصدر 

القبض احد ابرز عنارص التنظيم اإلجرامي بعملية دهم وتفتيش رشقي مدينة الفلوجة .
وقال املصدر يف ترصيح صحفي: إن “القوات األمنية نفذت حملة دهم وتفتيش استهدفت 
ابرز  اعتقال  من  خالله  من  تمكنت  الفلوجة،  مدينة  رشقي  الكرمة  قضاء  جزيرة  منطقة 

عنارص داعش دون وقوع أي مقاومة تذكر “.
مكنت  استخباراتية  معلومات  ان”  هويته:  عن  الكشف  عدم  فضل  الذي  املصدر،  وأضاف 
نقلت  االمنية  القوات  ان”  مبينا  تحركاته«،  ورصد  املستهدف  اعتقال  من  األمنية  القوات 
املعتقل وسط إجراءات امنية مشددة اىل احدى املراكز األمنية للتحقيق معه ومعرفة أماكن 

بقية اإلرهابيني”.
وأوضح أن “املعتقل مطلوب وفق املادة 4/ إرهاب، ويعد من ابرز املطلوبني للقوات األمنية 
ابان  العسكرية  القطعات  مهاجمة  يف  اإلجرامية  داعش  عصابات  عنارص  مع  ملشاركته 

سيطرة التنظيم االجرامي عىل القضاء”. 

بغداد/ نينا :
اىل  الحكومة   ، مختلفة  كتل  نواب  دعـا   
املعتصمني  املتظاهرين  مطالب  تلبية 
وحملة  واملعاهد  الجامعات  خريجي  من 
واالجور  العقود  وموظفي  الشهادات 
املوازنة  قانون  يف  وانصافهم   ، اليومية 

العامة االتحادية 2021 .
مؤتمر  يف  البخاتي  جاسم  النائب  واشار 
اخرين  نواب  مع  مشرتك  صحفي 
مطالب  اىل   ، املتظاهرين  عن  وممثلني 
خريجي الجامعات واملعاهد املعتصمني يف 
منطقة العالوي ومناطق اخرى يف بغداد 
وعقود  النفط  مهنديس  من  واملحافظات 
واملعاهد  االعالم  وخريجي  العايل  التعليم 
االدارة  وخريجي   ، قار  ذي  يف  التقنية 
يف  التقنية  املعاهد  وخريجي  واالقتصاد 
ومتطوعي  القانون  وخريجي  العراق 
وزارة الدفاع وتجمع عقود كافة الوزارات 
وعقود املهندسني والبالغ عددهم 5 االف 

و458 خريجا .
واوضح ان » هذه االعداد لجأت اىل مجلس 
وشمولهم  بانصافهم  للمطالبة  النواب 

بالحذف واالستحداث وادراج حقوقهم يف 
موازنة 2021 التي يرتقب مجلس النواب 

تسلمها من الحكومة القرارها ».
اذا   « املعموري  برهان  النائب  قال  كما 
امللف  هذا  بانهاء  جادة  الحكومة  كانت 
اىل  يحتاج  فاالمر   ، الخريجني  ومعاناة 
لجنة  لتشكيل  الوزراء  مجلس  تدخل 
كافة  يف  املعتصمني  جميع  عىل  للتقيص 
املواقع ، وان تكون لهم االولوية يف التعيني 
العامة  املوازنة  يف  خصوصية  ومنحهم 
الدرجات  من  الكثري  وجود  اىل  مشريا   ،«
واالستحداث  الحذف  عرب  الوظيفية 
من  للحكومة  يمكن  اخر  منفذ  اي  او 
الشباب  لهؤالء  عمل  فرص  ايجاد  خالله 

الخريجني ».
واضاف ان » هناك معاناة ملوظفي العقود 
لعدم  الوزارات  كافة  يف  اليومية  واالجور 
حتى  املتأخرة  مستحقاتهم  تسلمهم 
قانون  يف  اقر  الربملان   « ان  مبينا   ،« االن 
بايجاد  الحكومة  توصية   ، االقرتاض 
منافذ لهم لكن حتى االن هناك مماطلة 

يف رصف رواتبهم ومستحقاتهم ».

بغداد/ الزوراء:
االثنني, ترصيحات  أمس  البخاتي,  النيابية، جاسم  الخدمات واالعمار  لجنة  عد عضو 
عدد من املسؤولني والربملانيني بشأن تحديد سعر برميل النفط ونسبة العجز يف موازنة 
العام املقبل بأنها مجرد تكهنات وال أساس لها من الحقيقة لكون املوازنة مازالت مدار 
نقاش يف مجلس الوزراء, مؤكدا ان التعيينات التي ستتضمن يف املوازنة املقبلة تعتمد 
عىل قضية الحذف واالستحداث.وقال البخاتي يف ترصيح صحفي: ان ” مجلس الوزراء 
مازال لآلن يناقش مرشوع قانون موازنة 2021 ولم ينته منها ”. مبينا ان ” الترصيحات 
ونسبة  النفط  برميل  سعر  تحديد  بشأن  والربملانيني  املسؤولني  من  عدد  أطلقها  التي 
”عدد  ان  .وأضاف   ” الواقع  عىل  وبعيدة  تكهنات  مجرد  املقبلة  املوازنة  يف  املايل  العجز 
العاطلني من الخريجني يف الجامعات واملعاهد من أصحاب الشهادات العليا واألولية لحد 
اآلن بلغ أكثر من 8000 عاطل حسب آخر إحصائية”.وبشأن الدرجات الوظيفية التي 
ستتضمنها املوازنة للعام املقبلة، أكد البخاتي أن “املوازنة ستتضمن تعيينات جديدة إال 

انها ستعتمد عىل موضوعة الحذف واالستحداث فقط”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية، امس االثنني، عن إلقاء القبض عىل 
متهم يتاجر باملخدرات ومخالف لرشوط اإلقامة يف بغداد.وذكرت الوكالة يف بيان تلقت 
»الزوراء« نسخة منه: أن »مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات بغداد 
يف وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض عىل احد املتهمني يف منطقة البتاوين يف بغداد 
باملتاجرة  قيامة  أثناء  املشهود  وبالجرم  له  محكم  كمني  نصب  بعد  باملخدرات  يتاجر 
أنه  املخدرة«.وأضافت  الحشيشة  نوع  من  منها  كمية  بحوزته  وضبط  املخدرة  باملواد 
»من خالل تدقيق موقفة االمني تبني انه عربي الجنسية مخالف لرشوط اإلقامة، وال 
خالل  للمخدرات  متعاطيا  كان  انه  كما  آخر،  ثبوتيا  مستمسكا  او  سفر  جواز  يحمل 

القبض عليه، حيث اتخذت بحقه اإلجراءات القانونية«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة، أمس االثنني، توفري 
يف  الدم  بأمراض  الخاص  الكليفك  عالج 

مدينة الطب.
عىل  »بناًء  انه  للوزارة  بيان  وذكر 
حسن  والبيئة  الصحة  وزير  توجيهات 
إدارة  ومتابعة  التميمي  عباس  محمد 
ملدينة  التابع  التعليمي  بغداد  مستشفى 
يف  االستشارية  الصيدلية  تستمر  الطب 

املستشفى برصف أدوية األمراض املزمنة 
الخاص  كليفك  عالج  ومنها  واملستعصية 

بأمراض الدم«.
جرع  بشكل  يرصف  »العالج  ان  وأضاف 
من  صادرة  دفاتر  وفق  عىل  شهرية 
يأتي  اإلجراء  »هذا  ان  مبيناً  املستشفى«، 
عىل  الصحة  وزارة  حرص  سياق  ضمن 
للحياة  واملنقذة  املهمة  األدوية  توفري 

وأدوية األمراض الرسطانية«. 

أمانة بغداد تعلن إحالة ملف النفايات على االستثمار
سعيا لتقليل نسب التلوث وانتشار األوبئة 

التعليم تعلن صدور أوامر بتعيني الطلبة األوائل يف اجلامعات

الكشف عن الفئات املشمولة بأول لقاح 
ضد »كورونا«

ضبط مواد ممنوعة من االسترياد يف أم قصر الشمالي

التخطيط تؤكد استمرارها بإكمال 
االستعدادات لتنفيذ التعداد السكاني

اعتقال آمر مفرزة إرهابية يف العاصمة

القبض على “إرهابي” مطلوب يف الفلوجة

االتصاالت تضبط كابال ضوئيا لتهريب االنرتنت يف نينوى

أصدرت قراراً بشأن أجور اجلامعات والكليات األهلية نواب يطالبون احلكومة بانصاف اخلرجيني 
وموظفي العقود واالجور اليومية يف املوازنة العامة

جلنة اإلعمار: وظائف موازنة 2021 
ستعتمد احلذف واالستحداث

القبض على متاجر باملخدرات أجنيب 
اجلنسية يف بغداد

الصحة: عالج الكليفك اخلاص بأمراض 
الدم متوفر يف مدينة الطب
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نح ملستحقيها” أعلنت عن درجات وظيفية “تمُ

أكدت أن البلد يف طريقه للبيع املسبق لتوفري السيولة املالية

خبري: العراق يتجه للخام املتوسط 
لزيادة اإلنتاج وتنويع املصادر

الرشيد مينح فوائد )٣،٥٪( على 
حسابات التوفري

الكشف عن تأجيل بدالت اإلجيار عن 
األراضي الزراعية

املركزي يبيع حنو 185 مليون دوالر 
يف مزاد العملة

بغداد/ الزوراء:

عربَت اللجن�ة املالية يف مجلس النواب 

ع�ن أمله�ا بوص�ول م�روع قانون 

نهاي�ة  الربمل�ان  اىل   2021 موازن�ة 

األس�بوع الح�ايل او بداي�ة األس�بوع 

املقبل، وبينما تعتزم الحكومة حس�م 

املل�ف يف الجلس�ة االعتيادي�ة ملجلس 

ال�وزراء التي س�تعقد الي�وم الثالثاء، 

كشفت عن وجود درجات وظيفية يف 

مروع القانون ُتمنح ملستحقيها.

وتأخ�رت الحكوم�ة يف إع�داد املوازنة 

أس�عار  يف  الرسي�ع  التغي�ر  بس�بب 

النفط العاملية ووصولها اىل 49 دوالرا 

للربميل الواحد، إضافة اىل املفاوضات 

مع صندوق النقد الدويل لتحديد سعر 

رصف الدينار العراقي.

كما ح�ذرت اللجن�ة املالي�ة الربملانية 

من تخفيض سعر رصف الدينار أمام 

الدوالر س�يزيد من معدالت التضخم، 

ويؤثر بشكل سلبي يف أصحاب الدخل 

املحدود الذين يعتمدون عىل الرواتب.

وق�ال مق�رر اللجنة، احم�د الصفار، 

“موازن�ة  ان  صحف�ي:  ترصي�ح  يف 

2021 ق�د تص�ل اىل الربمل�ان يف نهاية 

األس�بوع او بداية األس�بوع املقبل”، 

عازيا س�بب تأخره�ا اىل “التغيرات 

الرسيعة يف أسعار النفط العاملية التي 

وصل�ت اىل 49 دوالرا للربمي�ل الواحد 

والتي دع�ت اىل إعادة النظر يف س�عر 

النف�ط املخطط للموازن�ة كونه يؤثر 

يف اإلي�رادات والعجز وكيفية الترصف 

باإلنفاق العام”.

وتوق�ع الصف�ار ان “ت�راوح نس�بة 

العجز ب�ن 40 اىل 50 باملئة من حجم 

اإلنف�اق”، الفتا اىل ان “الس�بب االخر 

يف تأخ�ر املوازنة يع�ود اىل املفاوضات 

بن وزارة املالية وصندوق النقد الدويل 

لتحديد سعر رصف الدينار العراقي”. 

آراء  الصف�ار ع�ن “وج�ود  وكش�ف 

لتخفيض سعر رصف الدينار العراقي 

ام�ام الدوالر«، مبين�ا ان »هذا اإلجراء 

س�يؤدي إىل التضخ�م ويؤث�ر بش�كل 

سلبي يف أصحاب الدخل املحدود الذين 

يعتمدون عىل رواتبهم”.

بغداد/ الزوراء:

طال�ب محاف�ظ كرك�وك راكان الجب�وري، أم�س 

االثنن، بتخصي�ص دوالر واحد عن إنتاج 326 الف 

برميل نفط من رشكة نفط الش�مال بدل الكميات 

املص�درة البالغة 90 ألف برميل ع�رب ميناء جيهان 

الركي.

وق�ال الجبوري يف ترصيح صحفي: إنه “ش�ارك يف 

االجتماع للجن�ة األقاليم واملحافظات برعاية هيئة 

رئاسة مجلس النواب بحضور النائب األول لرئيس 

املجل�س حس�ن الكعب�ي، ورؤس�اء لج�ان املالية 

واألقاليم، وعدد من أعضاء مجلس النواب”.

وطال�ب ب�”قرار رسيع الس�تخدام إي�رادات بلدية 

كرك�وك بم�ا يضم�ن اإلف�ادة منه�ا يف دع�م ملف 

التنظي�ف، كونه يكلف ملي�ارا و200 مليون دينار، 

والي�وم تقدم لها منحة ش�هرية من الوزارة بقيمة 

180 مليون دينار”.

وش�دد الجبوري عىل “زي�ادة تخصيصات كركوك 

ضم�ن خطط اعادة االس�تقرار للمناط�ق املحررة، 

وإعادة النظر وزيادة نس�بة كركوك باملنح الدولية 

التي خص�ص لكركوك  1 باملئة ضمن برنامج األمم 

املتحدة االنمائي، و7.6 ضمن خطط صندوق إعادة 

اعمار املناطق املترضرة “.

وأك�د الجبوري وجوب “اعتم�اد حصة كركوك من 

اإلنت�اج النفطي كمس�تحقات ب�رو دوالر بمعدل 

326 ال�ف برمي�ل يومي�ا بدال م�ن 90 ال�ف برميل 

مص�در يومي�ا ع�رب مين�اء جيه�ان أهمية رصف 

مس�تحقات البردوالر بما يضمن اس�تمرار تنفيذ 

املشاريع وانجازها”.

وتمت�از كركوك بمخزونها النفطي الهائل، وتش�ر 

التقديرات إىل أنها تنتج 40 باملئة من إجمايل النفط 

العراقي، و70 باملئة من الغاز الطبيعي الذي ينتجه 

العراق بوجه عام.

رويرز/ متابعة الزوراء:

س�جلت أس�عار النفط تراجع�اً طفيفاً، ام�س االثنن، بع�د أن حافظت عىل 

تصاعد متواصل طوال األس�ابيع الخمسة املاضية، إال أنها ما زالت قريبة من 

سعر 50 دوالراً للربميل الواحد.

وذك�رت وكال�ة روي�رز أن العقود اآلجلة لخ�ام برنت تراجعت 25 س�نًتا، أو 

%0.51، عند 49.05 دوالًرا للربميل بحلول الس�اعة 05:01 بتوقيت غرينتش، 

يف ح�ن تراجعت العقود اآلجلة لخام غرب تكس�اس الوس�يط 24 س�نًتا، أو 

%0.51، إىل 46.06 دوالًرا للربميل.

وأش�ارت إىل أن كال الخامن القياسين حققا مكاسب لألسبوع الخامس عىل 

التوايل األسبوع املايض.

وقال كبر محليل السوق، إدوارد مويا: “يبدو أن اإلجراءات التقييدية لفروس 

كورونا وعمليات اإلغالق يف جميع أنحاء العالم تس�تعد إلبقاء أس�عار النفط 

الخام ثقيلة عىل املدى القصر”.

وأضاف مويا: أن إيران متفائلة بأن الواليات املتحدة ستخفف القيود إذا عادوا 

إىل االتفاق النووي لعام 2015.

ومم�ا أثر عىل األس�عار أيًض�ا، أضاف�ت رشكات الطاقة األمركية األس�بوع 

امل�ايض حفارات النف�ط والغاز الطبيعي للمرة الحادية عرة يف 12 أس�بوًعا 

م�ع عودة املنتج�ن إىل لوحة البرئ حتى مع خفض معظ�م اإلنفاق هذا العام 

والعام املقبل.

ومما يزيد الضغط عىل أس�عار النفط احتمال زي�ادة اإلنتاج اإليراني يف ثالثة 

أشهر.

ومع ذلك، فإن انتعاش الطلب الرسيع يف الصن والتطورات يف لقاحات فروس 

كورونا حدت من خسائر األسعار.

 بغداد/ الزوراء:

أغل�ق م�ؤرش األس�عار يف س�وق العراق 

ل�ألوراق املالية، أم�س االثن�ن، مرتفعا 

بنسبة )0.06%(.

وجاءت مؤرشات التداول لس�وق العراق 

ل�ألوراق املالية ليوم أمس كم�ا ييل: بلغ 

عدد األس�هم املتداولة )225.887.103( 

األس�هم  قيم�ة  بلغ�ت  بينم�ا  أس�هم، 

)334.197.949( دينارا. 

وأغلق مؤرش األس�عار ISX 60 يف جلسة 

ام�س ع�ىل )481.35( نقط�ة مرتفع�ا 

بنس�بة )%0.06( عن إغالقه يف الجلسة 

السابقة البالغ )481.07( نقطة.

وت�م تداول أس�هم )25( رشكة من أصل 

)105( رشكة مدرجة يف السوق، وأصبح 

ع�دد الركات املوقوفة بق�رار من هيئة 

األوراق املالي�ة لعدم التزامه�ا بتعليمات 

اإلفصاح املايل )32( رشكة.

وبلغ عدد األسهم املشراة من املستثمرين 

غ�ر العراقي�ن يف الس�وق )93( مليون 

سهم بقيمة بلغت )73( مليون دينار من 

خالل تنفيذ )50( صفقة عىل اسهم اربع 

رشكات.

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

املستثمرين غر العراقين يف السوق )10( 

مالين س�هم بقيمة بلغ�ت )10( مالين 

دينار من خ�الل تنفيذ )8( صفقات عىل 

أسهم رشكة واحدة.

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

قد اس�تخدم أنظمة الت�داول االلكروني 

واإليداع املركزي منذ عام 2009 ويسعى 

إلط�الق نظ�ام الت�داول ع�رب االنرني�ت 

للمس�تثمرين, وينظ�م خمس جلس�ات 

تداول أس�بوعيا من األح�د إىل الخميس, 

ومدرج فيه 105 رشكة مساهمة عراقية 

تمث�ل قطاع�ات املص�ارف واالتص�االت 

والصناعة والزراعة والتأمن واالستثمار 

املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف وزير النفط، إحس�ان عب�د الجبار، أمس 
االثنن، عن قرب املبارشة بمروع استثمار الغاز 
يف حق�ول محافظة ذي قار، مؤك�داً أن الكاظمي 
وفر دعما ملروع رشكة غاز البرصة وتم تسديد 
جمي�ع مس�تحقات الرك�ة، فيما أش�ار إىل ان 
الع�راق يف طريقه للبيع املس�بق لتوفر الس�يولة 

املالية.
وق�ال عبد الجبار يف حوار صحفي: إن “الحكومة 
وف�رت دعم�اً لق�رض أي أف يس، لصالح رشكة 
غاز البرصة، حيث كان املخطط لتطوير مشاريع 
غاز البرصة عىل مرحلتن، الستثمار 400 مليون 
ق�دم مكعب قي�ايس، تدخل حيز العم�ل يف العام 

.“ 2027
وأض�اف، أنه ” بدعم من رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، ووزي�ر املالية عيل ع�الوي، تم توفر 
كل متطلب�ات إنج�اح املروع، وتعدي�ل الخطة 
التطويرية للركة إىل عام 2023، حيث س�تدخل 
املرحلة األوىل نهاية العام 2022، و املرحلة الثانية 
خالل الع�ام ″2023، منوه�اً أن “رئيس الوزراء 
أرشف قبل ش�هر ونصف، عىل تش�غيل أكرب برج 

للغاز يف هذا املروع”.
وأوضح عبد الجبار أن “هذا امللف مكلف ويحتاج 
اىل دع�م مايل واس�تقرار س�يايس”، الفت�ًا إىل أن 

“الحكوم�ة الحالي�ة وف�رت دعما مل�روع غاز 
البرصة، وتسديد جميع مستحقات الركة”.

وأعلن وزير النفط “املبارشة بمروع اس�تثمار 
الغ�از يف حق�ول ذي ق�ار خ�الل الف�رة القريبة 
املقبل�ة، فض�ال ع�ن م�روع تطوي�ر حق�ول 
محافظة ميس�ان “، مؤكدا “اس�تئناف العمل يف 
مروع حق�ل الحلفاية بعد توقفه بس�بب وباء 

كورونا”.
وأعرب عن أمله ان “يتم إبرام عقد مروع تطوير 

حقوق عكاس خالل الس�تة أش�هر املقبلة، بدعم 
م�ن رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي”، مؤكداً 
أن “املفاوضات بشأن حقل عكاس مستمرة ولم 

تتوقف”.
وأش�ار إىل أن “هن�اك تنافس�اً دخل�ت مراحله�ا 
األخرة لتطوير غاز حقل املنصورية يف محافظة 
دي�اىل، وس�نعلن عن الرك�ة الفائ�زة بمروع 
حقل املنصورية نهاية الع�ام الجاري، إضافة إىل 
مناقش�ة جولة تراخيص محافظة دياىل، لغرض 

إطالقها”، كاش�فاً ع�ن “وجود مس�اعي لوضع 
خط�ة تكاملية للحق�ول األخ�رى، بالتعاون مع 

الفائزين بهذه الحقول”.
وبن أن “ العراق يف طريقه للبيع املس�بق لتوفر 
الس�يولة املالية”، منوهاً انه “ألول مرة يف تاريخ 
وزارة النف�ط ع�رض هذا النوع م�ن البيع، حيث 
أن ه�ذا األم�ر كش�ف عن ق�درة الس�وق، ومدى 
ثقة الزبائن بال�وزارة”، مؤكداً أن “النتائج كانت 

طيبة، للفوز بهذه املناقصة”.
وأس�تطرد بالق�ول: إن “رشكة س�ومو تس�لمت 
نتائ�ج جيدة، وهن�اك أكثر من رشكة متنافس�ة 
باملناقصة”، موضحاً أن “القراءات األولية تش�ر 
ان الس�عر س�يكون نف�س س�عر البي�ع يف وقت 
الس�داد”، مؤكداً “عدم وج�ود أي نقص يف قيمة 

النفط الخام املصدر”.
وأكد أن “ العراق يتجه نحو دعم قطاعات املصايف 
والبروكيمائي�ات ، والغاز” ، مبيناً أن “الحكومة 
تح�اول تأس�يس قاع�دة متينة الس�تثمار أغلب 
حقول الغاز ، وتطوير قطاع التصفية ، فضالً عن 
إعادة مراجعة الخطة التطويرية الشاملة لحقول 
النفط، والعمل عىل خلق توازن ما بن االستثمارات 
التي تض�خ لتصعيد الطاق�ات التصديرية إلنتاج 
النفط الخ�ام مع االس�تثمارات التي تضخ لدعم 

قطاعي املصايف والبروكيمياويات والغاز”. 

املالية النيابية تكشف عن أسباب تأخر وصول موازنة 2021 للربملان

كركوك تطالب بـ”دوالر” عن إنتاج 326 ألف برميل من حقل جيهان

النفط العاملي يسجل هبوطا طفيفا 
بسبب كورونا وجتدد اإلغالق

ارتفاع تداوالت سوق العراق لألوراق املالية

النفط تعلن قرب املباشرة مبشروع استثمار الغاز يف عدة حمافظات

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                                الع�دد:2020/1290
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية                                    التاريخ:2020/12/7

اىل/املواطن محمد طارش مرزوك
م/اعالن

بن�اء عىل الطل�ب املقدم من قبل املدعو)ش�الل طارش مزروك(والت�ي تطلب اصدار حجة 
حج�ر وقيموم�ة بحقك عليه تقرر تبليغ�ك يف جريدتن محليتن يوميت�ن بالحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة او من ينوب عنك قانوناً خالل س�بعة ايام من اليوم الت�ايل للنر وبخالفه 
س�وف تقوم ه�ذه املحكمة بإصدار حجة حجر وقيمومة بحقك وبن�اءاً عىل الطلب املقدم 

من املدعو اعاله.
                                                            القايض 
عباس معن كاظم

جمهورية العراق                    
مجلس القضاء االعىل                          العدد:4079/ش/2020
 رئاس�ة محكمة اس�تئناف ذي قار االتحادية              التاريخ:2020/11/24

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل/املدعى عليه )يحيى عبد الخرض بدير(

م/ تبليغ
قام�ت املدعية )ملي�اء جواد عب�د( الدعوى الرعي�ة املرقمة اعاله والت�ي تطلب فيها 
التفريق القضائي للهجر الجسدي وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبلي�غ لذا تقرر تبليغك بصحيفتن محليتن يوميت�ن بالحضور امام هذه املحكمة 
صباح يوم املرافعة املوافق 2020/12/24 الساعة التاسعة صباحاً وعند عدم حضورك 

او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً ووفقاً للقانون.
القايض
عباس معن كاظم

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                        العدد:940/ب/2020
محكمة البداءة يف سوق الشيوخ                                  التأريخ:2020/12/6

م/إع���������الن
إىل/املدعى عليه/مظفر نارص حاذور الس�اكن محافظة ذي قار-االس�كان الصناعي مجهول محل 

االقامة حالياً
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )حميد حيال مدلول( املقامة أمام هذه املحكمة بالعدد 940/

ب/2020 وال�ذي يطلب�ك فيها مبل�غ وقدره مليون وس�تمائة ألف دينار عراقي ع�ن قيمة دين بينكم 
ولكونك مرتحل إىل جهة مجهولة وحسب كتاب محكمة بداءة النارصية بالعدد 1085 يف 2020/12/1 
ومرفقة إش�عار مختار منطقة االس�كان الصناعي عليه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة يوم2020/12/24 الس�اعة التاسعة صباحا ويف حال عدم حضورك 

أو إرسال من ينوب عنك قانوناً فأن املرافعة سوف تجري بحقك غيابياً وفقاً للقانون واألصول .
                                                       القايض 
فهد حسن عبد الله

بغداد/ الزوراء:
حم�زة  النفط�ي،  الخب�ر  كش�ف 
الجواه�ري، أم�س االثنن، ع�ن وجود 
توجه لدى وزارة النفط العتماد تصنيف 
نفط املتوس�ط خالل املدة املقبلة، مبينا 
ان تل�ك الخط�وة مهم�ة لزي�ادة إنتاج 

العراق وتحسن البنية التحتية للنفط.
وق�ال الجواهري يف ترصي�ح صحفي: 
ان “ال�ركات النفطي�ة العاملية كانت 
تطالب العراق بتحسن إنتاجه وتنويعه 
لزيادة اإلنتاج، حيث تم اعتماد تصنيفي 

الثقي�ل والخفي�ف يف البيع خ�الل املدة 
املاضية”.

وأضاف ان “ العراق متوجه حاليا لزيادة 
إنتاج�ه وتنويع�ه عرب إضاف�ة تنصيف 
النفط املتوسط لتلبية متطلبات السوق 
العاملية واملحلية ضمن اش�ارة لتحسن 

ملحوظ يف البنى التحتية النفطية”.
وأوض�ح الجواهري ان “تطوير القطاع 
إنتاج�ه  وزي�ادة  الع�راق  يف  الغ�ازي 
بحاج�ة اىل ق�رار فعيل وع�دم االكتفاء 

بالترصيحات غر املجدية”.

بغداد/ الزوراء:

أعل�ن مرصف الرش�يد، امس االثنن، ع�ن منح فائ�دة )٣،5٪( للمواطنن 

مقابل ايداع أموالهم لدى املرصف

وذكر بيان للمرصف تلقت “الزوراء” نس�خة منه: ان “الفائدة تمنح نهاية 

كل ش�هر عىل الرصي�د وتض�اف الفائدة عند الغل�ق نهاية الس�نة لجميع 

الحسابات املتحركة وغر املتحركة”.

ودع�ا امل�رصف كل املواطن�ن الراغب�ن اىل “فتح حس�اب توف�ر مراجعة 

فروع�ه يف بغداد واملحافظات، مس�تصحبن معهم املستمس�كات والصور 

الشخصية”، مشرا اىل أن “تلك األموال تعاد ألصحابها حن املطالبة بها”. 

بغداد/ الزوراء:

أعل�ن وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، أمس االثنن، عن تأجيل بَدالت 

اإليجار عن األرايض الزراعية، فيما أكد محافظ الديوانية زهر الش�عالن أن 

املحافظة باتت مؤهلة ألن تكون عاصمة العراق الزراعية.

وق�ال الخفاجي، خالل افتتاح املع�رض األول للمس�تلزمات الزراعية الذي 

نظمت�ه الرك�ة العام�ة للتجهي�زات الزراعي�ة بالتع�اون م�ع محافظة 

الديواني�ة ومديري�ة زراعة الديواني�ة: إن “الوزارة تعمل ع�ىل دعم القطاع 

الزراعي وتوفر املس�تلزمات الزراعية للفالحن واملزارعن مع توفر السلة 

الغذائي�ة للمواطن العراقي من دون االعتماد عىل املنتج املس�تورد”،مؤكداً 

عمل الزراعة عىل توفر املنتج املحيل كبيض املائدة ولحوم الدجاج واللحوم 

الحمراء”.

وأضاف أن “محافظة الديوانية تعد األوىل يف اإلنتاج الزراعي وس�نعمل عىل 

إعالنها عاصمة العراق الزراعية كونها تس�تحق ذلك ملا تقدمه من منتجات 

زراعية وحيوانية”.

م�ن جهته، أكد محافظة الديوانية زهر الش�عالن يف كلمته: ان “املحافظة 

بات�ت مؤهل�ة ألن تكون عاصم�ة الع�راق الزراعية كونه�ا األوىل يف اإلنتاج 

الزراع�ي للمحاصيل كالحنطة والش�عر وال�رز العنرب، وكذل�ك املحاصيل 

الزرعية األخرى فيما تعمل الركة العامة للتجهيزات الزراعية يف الديوانية 

عىل توفر جميع املستلزمات الرضورية للزراعة”. 

بغداد/ الزوراء:
العراق�ي،  املرك�زي  البن�ك  أعل�ن 
أم�س االثنن، ع�ن بيع�ه أكثر من 
185 مليون دوالر، وبمش�اركة 36 

مرصفا.
وبلغ�ت مبيعات البنك، ي�وم أمس، 
185 مليون�ا وأكث�ر م�ن 095 ألف 
دوالر غطاه�ا البن�ك بس�عر رصف 

أساس بلغ 1190 دينار لكل دوالر.
لتعزي�ز  البن�ك  مبيع�ات  وكان�ت 
ش�كل  ع�ىل  الخ�ارج  يف  األرص�دة 

حواالت واعتم�ادات، والتي غطاها 
البن�ك بالكام�ل بس�عر رصف بلغ 
1190 دين�ار ل�كل دوالر واح�د، قد 
بلغت أكثر من 165 مليون دوالر. أما 
إجمايل البيع النقدي فكان أكثر من 
19 مليون دوالر. فيما بلغت إجمايل 

املبيعات الكلية 185.095.970.
فيم�ا ل�م تتق�دم أي م�ن املصارف 
ال�بالغ�ة 36 مرصف�ا املش�اركة يف 
م�زاد العمل�ة ب�أي ع�روض لبي�ع 

الدوالر.
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بغداد/ متابعة الزوراء
عىل  قبضته  الوسط  نفط  احكم 
املمتاز  العراقي  الدوري  صدارة 
القدم بعد تغلبه عىل شقيقه  بكرة 
النفط بنتيجة 1-0 ضمن منافسات 

االسبوع السابع من املسابقة.
املباراة التي احتضنها ملعب النجف 
هدفها  حمل  االثنني،  امس  الدويل 
الله عبد  الوحيد توقيع الالعب عبد 

االمري يف الدقيقة 83.
نقاط  ثالث  فريقه  االمري منح  عبد 
نقطة،   16 برصيد  صدارته  عززت 
عند  النفط  رصيد  توقف  بينما 
النقطة التاسعة يف املركز السادس.

 ،1-1 اإليجابي  التعادل  وحسم 
الطلبة  وضيفه  الديوانية  مباراة 
الجولة  إطار  يف  االثنني  امس 

السابعة من عمر الدوري املمتاز.
عرب  التسجيل  الديوانية،  افتتح 
املحرتف إيزاك باديال يف الدقيقة 15، 
وتعادل الطلبة عن طريق ذو الفقار 

عايد يف الدقيقة 24.
املباراة كانت حماسية من الطرفني، 
عن  أثمرت  مميزة  بداية  وشهدت 
املحرتف  للديوانية عرب  هدف مبكر 

ايزاك يف الدقيقة 15.
يدرك  أن  وكاد  الطلبة،  وضغط 
لكن  صباح،  أمري  عرب  التعادل 

الحارس تمكن من رد الكرة.
الفقار  ذو  تمكن   ،24 الدقيقة  ويف 
لينتهي  النتيجة،  تعديل  من  عايد 
اإليجابي  بالتعادل  األول  الشوط 

.1-1
األداء  انخفض  الثاني،  الشوط  ويف 
نسبًيا، ولم يتمكن الديوانية وضيفه 

الطلبة من هز الشباك مجدًدا.
ورفع الطلبة رصيده إىل 12 نقطة 
يف املركز الثاني، فيما رفع الديوانية 
املركز  يف  نقاط   9 إىل  رصيده 

الثامن. 
نادي  رئيس  وصف  جهته  ومن 
الديوانية، حسني العنكويش، تعادل 
بالخسارة  الطلبة  نادي  مع  فريقه 
مسؤولية  املرمى  حارس  وحمل 

هدف التعادل للطلبة.

رضاه  عدم  عن  العنكويش  وعرب 
جمعت  التي  املباراة  نتيجة  عىل 
الفريقني عىل ملعب نادي الديوانية 
االيجابي  التعادل  بنتيجة  وانتهت 
الجولة  ملثله ضمن مباريات  بهدف 
املمتاز،  الكرة  لدوري  السابعة 
التدريبي  الكادر   « ان  مضيًفا، 
إرشاك  عدم  مسؤولية  يتحمل 
ونوه  كابيسيل،  البلجيكي  الالعب 
العنكويش إىل ان،« هناك تغيريات يف 
الكادر  تشمل  وقد  الفريق  صفوف 

التدريبي ايضاً«.
يقف  الديوانية  نادي  أن  إىل  يشار 
التاسع  املركز  يف  اليوم  نتيجة  بعد 
الطلبة  بينما يقف  نقاط  ثمان  من 

يف املركز الثالث من 11 نقطة.
ويف مباراة أخرى، تمكن أمانة بغداد 
بعد  مهمة،  نقاط  ثالث  خطف  من 
الكهرباء،  مضيفه  عىل   0-1 فوزه 

عىل ملعب التاجي.
العب  بواسطة  جاء  الوحيد  الهدف 
أمانة بغداد، جبار كريم، يف الدقيقة 

71 من املباراة.
التعويض  عن  بغداد  أمانة  وبحث 
لها  تعرض  التي  الخسارة  بعد 
أمام  املاضية  املباراة  يف  الفريق 
الحدود، ونجح يف ذلك عندما سجل 
جبار كريم، هدف الفوز يف الدقيقة 

.71
 9 إىل  رصيده  بغداد  أمانة  ورفع 
نقاط يف املركز التاسع، فيما تجمد 
يف  نقاط   7 عند  الكهرباء  رصيد 

املركز الثالث عرش. 
مباراة  عىل  السلبي  التعادل  وخيم 
وضيفه  الكهربائية  الصناعات 
ملعب  عىل  أقيمت  والتي  امليناء، 

نادي الصناعة.
املطلوب  باملستوى  تكن  لم  املباراة 
للطرفني،  الهجمات  بعض  رغم 
لتنتهي  يشء،  عن  تثمر  لم  والتي 

املباراة بالتعادل السلبي.
نقاط   8 إىل  رصيده  امليناء  ورفع 
رفع  فيما  عرش،  الحادي  املركز  يف 
الصناعات الكهربائية رصيده إىل 6 

نقاط يف املركز الثامن عرش.

بغداد/ اعالم اللجنة االوملبية

أصدرت اللجنة األوملبية الوطنية بيانا 

أعضاء  بعض  حراك  حول  رسميا 

الجمعية العمومية.

باهتمام  )نراقب  البيان  يف  وجاء 

من  بعض  به  يقوم  الذي  الحراك 

إليه  وننظر  العامة،  الجمعية  أعضاء 

بمنظار التقييم الذي يجب ان ينسجم 

مع قانون األوملبية العراقية ونظامها 

قرار  مع  تام  وبتوافق  الداخيل، 

سّمى  الذي  الدولية  األوملبية  اللجنة 

االوملبية  للجنة  رئيساً  حمودي  رعد 

العمل  إدارة  العراقية وخّوله صالحية 

مع  والتحاور  املهام  وتسيري  األوملبي 

األوملبية الدولية، مما يجعل أّي إجراء 

الجهات  البعض يف مخاطبة  به  يقوم 

الدولية، من دون التنسيق معه، فاقد 

ألي أثر  إجرائي رشعي وهذا ما أبلغتنا 

به الجهات األوملبية الدولية يف أكثر من 

موقف.

الطريق  بخارطة  اليوم  ملزمون  نحن 

التنفيذي  املكتب  قرار  حددها  التي 

جميع  باتمام  الدولية،  األوملبية  يف 

االجراءات الوقائية حول سالمة األهلية 

الجمعية  أعضاء  لجميع  القانونية 

عليه  تنطبق  ال  من  وإبعاد  العامة، 

إنتخاب  البدء باجراءات  الرشوط قبل 

املكتب التنفيذي من أجل الحفاظ عىل 

كما  لالنتخابات،  القانوني  الوضع 

محاوالت  االخرية  اآلونة  يف  شّخصنا 

اىل  العراقية  األوملبية  الحركة  لسحب 

عىل  املبني  االنفراج  بعد  جديد  مأزق 

القرار القضائي الوطني يف 3 / 12 / 

2020 ، إذ تجري تلك املحاوالت لخلط 

نصوص  عىل  والقفز  مجدداً،  االوراق 

آلليات  الجازمة  الداخيل  النظام 

العامة،  للجمعية  االجتماعات  عقد 

املحصورة  لها،  الدعوة  وصالحيات 

برئيس اللجنة وثلثي أعضاء جمعيتها 

أهليتهم  حسم  يستوجب  الذين 

القانونية قبل الرشوع بانعقادها عىل 

الدولية  األوملبية  قرار  يف  ما جاء  وفق 

وجوب  اىل  تام  بوضوح  أشار  الذي 

بـ)الوقائية(،  حددها  إجراءات  إتخاذ 

بمعنى التحقق من أهليتهم القانونية 

عىل  القدوم  قبل  الجوانب  كافة  من 

للمكتب  االنتخابي  املؤتمر  إجراء 

التنفيذي.

العراقية  الوطنية  االوملبية  اللجنة 

تحيط جميع املتابعني واملهتمني بان 

للجنة األوملبية الدولية والية مطلقة 

الخاصة  االجراءات  جميع  عىل 

حسب  العراقية  االوملبية  باللجنة 

امليثاق األوملبي والقانون العراقي وال 

عليها،  االلتفاف  او  تجاوزها  يمكن 

مسؤولياتنا  وبحكم  اليوم،  ونحن 

إلينا سنواجه ذلك باجراءات  املوكلة 

قانونية حاسمة حفاظاً عىل الحركة 

األوملبية العراقية وديمومة تواصلها 

قاريا ودوليا، حيث بارشنا  بذلك عرب 

وسنستكملها،  بها  بدأنا  إجراءات 

بالتنسيق مع الجهات العراقية ذات 

حيثياتها  كل  وسنناقش  الشأن، 

سيضم  الذي  الثالثي  االجتماع   يف 

الدولية  األوملبية  عن  ممثلني 

ورئيس  االسيوي  األوملبي  واملجلس 

اللجنة األوملبية العراقية يف العاصمة 

 /  12  /  15 يف  مسقط   العمانية 

مع  الجهود  بذل  اىل  ونسعى   ،2020

جميع أعضاء الجمعية العامة لتاليف 

اّي رضر مستقبيل، ال قّدره الله، عىل 

رياضة الوطن(.

بغداد/ متابعة الزوراء
القدم  بكرة  الوطني  املنتخب  مهاجم  علق 
جيل  نادي  مع  توقيعه  عىل  عباس،  عالء 

فيسنتي الربتغايل.
عن  سابق  وقت  يف  الربتغايل  النادي  واعلن 

تعاقده مع املهاجم العراقي حتى 2023.
وقال عباس يف تدوينة عرب حسابه الوسمي 
وتجربة  جديد  »تحدي  عىل«انستغرام«، 
يف  حقيقة  بداية  يجعلها  ان  الله  من  ادعوا 

اول التجارب االوربية«.

العراقية  الجماهري  لجميع  »شكرا  واضاف 
الفرتة  طول  ودعمتني  معي  وقفت  التي 
ألدين  هذا  من  جزءاً  ارد  ان  عىس  املاضية 

الذي يزين رقبتي«.
فيسنتي«  »جيل  نادي  مع  »تحدي  وتابع 
جميلة  مسرية  كتابة  بمرحلة  للبدء 
بجميع  النادي  واعضاء  جماهري  رفقة 

تفاصيله«.
الدوري  يف  يلعب  عراقي  ثالث  عباس  ويعد 

الربتغايل بعد اسامة رشيد ومهند عيل.

بغداد/ متابعة الزوراء
جبار،  مظفر  الحدود،  مدرب  أكد 
يف  الفوز  لتحقيق  يطمح  فريقه  أن 
إطار  يف  زاخو،  أمام  اليوم  مباراة 
الجولة السابعة من الدوري العراقي، 
التاجي.وقال  ملعب  يف  ستقام  والتي 
استقرار  بحالة  يمر  فريقنا  مظفر 
بعد  املعنوية،  الروح  يف  وارتفاع  فني 
تحقيق الفوز األول يف الجولة املاضية 
»نسعى  بغداد«.وأضاف  أمانة  عىل 
باإلضافة  العوامل  هذه  الستثمار 
لتحقيق  ملعبنا،  يف  املباراة  كون  إىل 

الفوز عىل زاخو«.وأشار إىل أن زاخو 
عدم  والدليل  السهل،  بالخصم  ليس 
املاضية،  الست  الجوالت  يف  خسارته 
ويضم مجموعة من الالعبني املميزين 

والوجوه الشابة.
الحصص  بعض  »خضنا  وأوضح 
التدريبية، ودرسنا طريقة لعب الفريق 
واجبات  الالعبني  ومنحنا  املنافس، 

لتلك املباراة، نتمنى التوفيق«.
املركز  يحتل  الحدود  أن  إىل  يشار 
فيما  نقاط،   7 برصيد  عرش  الثاني 

يأتي زاخو ثامًنا برصيد 8 نقاط.

بغداد/ حيدر عبد الجليل
أكد معاون مدير عام الدائرة الهندسية والشوؤن الفنية يف وزارة الشباب 
والرياضة املهندس اياد طارق ،ان ملعب مدينة الصدر) الحبيبية( سعة 
32 الف متفرج سيكون جاهزاً لإلفتتاح مطلع العام املقبل، عقب اإلتفاق 
العام  بداية  أقصاها  مدة  يف  املالحظات  إتمام  عىل  املنفذة  الرشكة  مع 
2021 .وقال »طارق« يف ترصيح لقسم اإلعالم واالتصال الحكومي : إن 
الدائرة الهندسية وجهت عدداً من الخطابات والكتب الرسمية  إىل الرشكة 
املنفذة ملرشوع ملعب املدينة) الحبيبية ( من أجل إكمال املالحظات املثبتة 
التي أرشها السيد الوزير عدنان درجال خالل زياراته التفقدية للملعب 
إىل جانب املالحظات التي وضعتها لجنة اإلستالم األويل، من أجل إنجازها 
مطلع العام ليكون إيذاناً بإفتتاح امللعب بشكل رسمي .وأضاف »طارق«: 
أن أهم املالحظات التي تم اإلتفاق عىل إجراء تعديالت عليها هي معالجة 
بعض الجوينات واملفاصل اإلنشائية، والسقوف الثانوية املترضرة ،كذلك 
تم صيانة املسطح األخرض)ساحة امللعب ( من خالل زرع البذور الشتوية 
سواقي  تشغيل  حالياً  يتم  أيضاً  موسمية،  دورية  كصيانة  الثيل  وقص 
ترصيف مياه األمطار، مبينا ان الدائرة الهندسية ومن خالل التنسيق مع 
دائرة األقاليم وشؤون املحافظات تباحثت يف جملة من األمور التي تتعلق 

بالتشغيل وإدارة املرفق بصورة عامة عقب إستالمه بشكل رسمي .

بغداد/ متابعة الزوراء
لنفط  املساعد  املدرب  شدد 
عىل  نريوز،  عالء  البرصة، 
مواجهة  يف  التعويض  رضورة 
الجولة  يف  الزوراء،  أمام  اليوم 
املمتاز،  الدوري  من  السابعة 
والتي ستقام يف ملعب الفيحاء 

بالبرصة.
تخلو  ال  املباراة  ان  نريوز  وقال 
فريق  الزوراء  الصعوبة،  من 
عازمون  لكننا  ومتمرس،  كبري 
يف  الخسارة  بعد  التعويض  عىل 

أمام الصناعات  املاضية  الجولة 
الكهربائية«.

جاهز  الفريق  أن  وأوضح 
للمباراة باستثناء غياب الالعبني 
وسام مالك وحسني جواد بداعي 
اإلصابة، أما بقية الالعبني يف أتم 

الجاهزية لخوض املباراة.
يشعرون  الالعبني  أن  ونوه 
باملسؤولية، ال سيما وأن املركز 
الـ 19 الذي يحتله نفط البرصة، 
الالعبني  أسماء  مع  يتناسب  ال 

وسمعة النادي. 

نفط الوسط يعزز صدارته بفوزه على النفط والطلبة يتعادل مع مضيفه الديوانية 
امانة بغداد يهزم الكهرباء

االوملبية: لن نسمح للبعض بالقفز على النصوص القانونية وزارة الشباب تؤكد افتتاح ملعب 
مدينة الصدر مطلع العام املقبل

نريوز: نفط البصرة يرفع شعار 
التعويض أمام الزوراء

عالء عباس: سأكتب تارخيا جديدا لي 
من بوابة جيل فيسنيت الربتغالي

مظفر جبار يعرتف بصعوبة لقاء فريقه امام زاخو

6الرياضيالرياضي فرض غرامات مالية على العيب 
الفتوة بسبب سوء النتائج

بغداد/ متابعة الزوراء
فرض نادي الفتوة الريايض، غرامات مالية عىل فريقه بكرة اليد بسـبب سـوء النتائج يف بطولة الدوري 
املمتـاز بكـرة اليد.وقال رئيس النـادي نوفل محمد إن “الهيئـة االدارية لنادي الفتـوة وبحضور جميع 
اعضاء الهيئة االدارية و بحثت وتدارسـت سـوء النتائج يف املشاركة االخرية لفريق كرة اليد”.واوضحت 
أن “االدارة قـررت قبول اعتذار الكادر التدريبـي لفريق كرة اليد.والتعاقد مع كادر تدريبي جديد متمثال 
باملدرب رعد خنجر وشـقيقه املسـاعد ابراهيم خنجر حتـى نهاية املوسـم الحايل”.واوضح أن “الهيئة 
االدارية فرضت عقوبة جماعية لجميع االعبني كرة اليد بقطع 50% من رواتبهم لهذا الشهر بسبب عدم 

تقديمهم املستوى يليق بالنادي”.يذكر ان الفتوة يحتل املركز الثامن برصيد نقطة واحدة.

أصفر وأمحر
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طالب بول بوجبا، متوستط ميتدان مانشستر يونايتد، زمالءه 
يف الفريتق، برضورة الحفاظ عىل عقلية االنتصار، مع استتعداد 
الشياطتن الحمتر لختوض مباراتتن مهمتتن أمتام اليبزيتج 

ومانشسر سيتي يف األيام القليلة املقبلة.
ويستتعد مانشستر يونايتد ملواجهة اليبزيتج يف مباراة مصريية، 
اليتوم الثالثاء، يف ختام مرحلة املجموعات لتدوري أبطال أوروبا، 
حيتث يبحتث عن االنتصتار أو التعتادل للتأهتل للدور 
التايل، أما الخستارة قتد تدفع الفريتق للدوري 

األوروبي.
ويواجه يونايتد بعدها مانشستر ستيتي، 

الستبت املقبتل، بحًثا عن تحقيتق االنتصار وتوستيع الفارق مع 
الغريم يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.

وقال بوجبا للموقع الرستمي: “نحتن بصدد مواجهتن من العيار 
الثقيل، واحدة يف دوري أبطال أوروبا، والثانية أمام املان سيتي”.

وأضاف: “علينا الحفاظ عىل تلك العقلية االنتصارية، هذا هو حال 
النادي، يجب املواصلة عىل املستتوى الذي قدمناه يف الشوط الثاني 

أمام وست هام”.
وأتم: “ال يجب أن يكون هناك من يشعر بالستعادة عند الخستارة 
أو التعادل، يجب الرغبة دائًما يف تحقيق االنتصار حتى لو بنتيجة 

1 - 0  أو 6 - 5، يجب أن نفوز،  هذا ما نريده”.

يواجه أنطونيو كونتي، مدرب إنر ميالن، خطر فقدان نجم فريقه يف املباراة املصريية 
املقبلة أمام شتاختار األوكراني، بمنافستات دوري أبطال أوروبا. ويستعى إنر للفوز 

عىل شاختار، عىل أمل فوز ريال مدريد أو بوروسيا مونشنجالدباخ عىل اآلخر، من أجل 
التأهل لدور لت16 من دوري األبطال. وذكرت صحيفة “توتو سبورت”، أن التشييل أرتورو 

فيتدال، العب وستط إنر، تعرض لإلصابتة يف العضالت خالل مباراة بولونيا، الستبت 
املتايض، بالجولتة العارشة متن الدوري اإليطتايل. وأضافتت أن النرياتزوري 

ستُيقيم حتال فيتدال، لتحديد متدى إمكانيتة لحاقته باملباراة 
املصرييتة أمام شتاختار. ولفتتت الصحيفتة إىل أن فيدال 

تلقتى عالًجا عىل ملعب تدريبتات الفريق، خالل الحصة 
التدريبية أول أمس األحد، لكنه لم ُيعرف بعد ما إذا كان 
ستيلحق بمباراة غدا األربعاء من عدمه. ومن ناحيته، 
عتر أنطونيو كونتي، مدرب اإلنتر، عن أمله يف لحاق 
فيتدال باملباراة وقال: “آمل أال يكون األمر خطريًا، إنه 

محارب ونحن نحتاجه يف وسط امللعب”.

لم ينجح ريال سوسييداد يف كرس مقاومة 10 العبن من 
أالفيس يف الدوري اإلسباني، وفشل يف العودة إىل الصدارة 
تاركتا أتلتيكتو مدريد وحيدا عىل القمتة لتنتهي املباراة 
بالتعتادل الستلبي.ويف موقف غريب، حصتل رودريجو 
باتاليا العب وستط أالفيس عىل بطاقة حمراء مبارشة، 
يف الدقيقة 61، بعد أن وجه عىل األرجح إهانة إىل الحكم 
أو منافسته روبرتو لوبيز أثناء استعداد أالفيس لتنفيذ 
رمية جانبية.وقبل هذه الواقعة كان سوسييداد يسيطر 
عىل قمة إقليم الباسك، ثم زاد من هجومه بفضل تفوقه 
العددي، لكن أالفيس نجح بستهولة يف إبعاد كل الكرات 
العرضية التي أرستلها منافسه إىل منطقة الجزاء.وكان 
فرنانتدو باتشيكو حارس أالفيس، متألقا وتصدى إىل 5 
فرص ختالل املباراة، كانت أبرزها عندما قفز إىل اليمن 
ليبعد تسديدة قوية من ويليان جوزيه يف الشوط الثاني.

وبدأ سوستييداد الجولة وهو يف الصتدارة، لكن التعادل 
أبعده إىل املركز الثاني، برصيد 25 نقطة من 12 مباراة.

ويملك أتلتيكو املتصدر، الذي هزم بلد 
الوليتد 2 -صفتر، 26 نقطتة من 10 

مباريتات. ويف مباراتته التالية، يلتقي 
سوستييداد خارج ملعبه متع نابويل بعد 
غد الخميس يف مواجهة حاسمة، يف دور 
املجموعتات بالتدوري األوروبي، حيث 
يحتاج إىل االنتصتار ليضمن التأهل إىل 
أدوار ختروج املهزوم. وقتال إيمانول 
سوستييداد:  متدرب  ألجواستيل، 
“أعتقتد أن الفريتق قتدم متا يكفي 
اليتوم للحصول عتىل النقاط الثالث، 
لكتن يف الفرة األخرية لتم ننجح يف 
استغالل الفرص لنفوز باملباريات. 
علينتا مواصلتة املحاولتة”. وزاد: 
“أصعتب يشء يف كترة القتدم هو 
صناعتة الفترص، وهتذا الفريتق 
يصنتع العديد من الفترص، لكن 
مترة أخرى يكون أفضل العب يف 
املرمى”.  ن املنافس، هو حتارس  كا
متن سوستييداد يأمل يف االستفادة 
ستيلفا  ديفيتد  متن عتودة 
اإلصابتة، لكتن صانتع اللعب 
يف  اإلحمتاء  ختالل  أصيتب 
للفريتق  أخترى  انتكاستة 
املهاجم ميكل  عقب إصابتة 
قائمة  متصتدر  أويارزابتال، 

هتدايف التدوري أمتام رييكتا. 
وأوضح ألجواستيل، أنه يتوقع 

نابتويل،  أمتام  ستيلفا  عتودة 
أن  املستتبعد  متن  بتأن  أقتر  يلحق لكنته 

أويارزابال باملباراة.

تخطى ميالن مستتضيفه ستامبدوريا 2 - 1 يف املرحلة العارشة من 
الدوري اإليطايل لكرة القدم.

وسجل للفائز اإليفواري فرانك كيسييه 45 من ركلة جزاء، واإلسباني 
صامويتل كاستتييخو 77، فيمتا وقتع عىل هتدف الختارس الوحيد 
الستويدي ألبن إيكدال 82. ورفع الروستونريي رصيده إىل 26 نقطة 
يف صتدارة الرتيب وحافظ عىل ستجله خالياً متن الهزائم يف الدوري 
اإليطتايل، محققتًا انتصتاره الثامتن هذه املوستم. أما فريتق املدرب 
الخبتري كالوديتو رانيتريي فتوقف رصيتده عند النقطتة 11يف املركز 
الثاني عرش. وواصل الفريتق اللومباردي عروضه املميزة رغم غياب 
نجمه األول الستويدي زالتان إبراهيموفيتش متصدر الئحة الهدافن 
برصيتد عرشة أهتداف إلصابة تعرض لهتا يف العضلة ذات الرأستن 
لفخذه األيرس.وحافظ ميالن عىل سجله خاليا من الهزائم يف البطولة 
أستوة بيوفنتوس حامل اللقب يف املواسم التسعة املاضية. وقد حقق 
ميتالن ثمانية انتصارات وتعادلتن، فيما فاز يوفنتوس خمس مرات 
وتعادل يف مثلها.وأجرى ستتيفانو بيويل العائتد لقيادة فريقه محلياً 
بعد شتفائه من اصابته بفريوس كورونا املستتجد، خمسة تبديالت 

عتىل التشكيلة التي قادهتا يف الدوري األوروبتي )يوروبا ليغ( للفوز 
عىل سلتيك االستكتلندي 4 - 2 الخميس املايض ما منحه بطاقة دور 

الت32.وكانتت الفرصتة مواتية أمتام صاحتب األرض الفتتاح 
التستجيل رسيعتاً لكن الحتارس العمتالق جانلويجي 

دوناروما خلص مرماه من رأسية لورنسو تونييل .)8( 
وأنقذ تونييل مرماه من هتدف محقق بعدما ابعد كرة الكرواتي أنتي 
ريبيتش من عىل خط املرمى وقد أكدت تقنية خط املرمى عدم تخطي 

الكرة .)39( 
واحتستب حكم املبتاراة جيانباولتو كالفارييس ركلة جتزاء لصالح 

ميالن سددها كيسييه بنجاح .)45( 
ولم يهزم الت”نرياتسوري” يف مبارياته الت18 يف الدوري اإليطايل التي 
عترف فيها كيستييه طريقه إىل الشباك )فتاز يف 16 وتعادل مرتن(.
وكتاد ستاندرو تونايل يستجل الهتدف الثانتي مليالن، لكتن العارضة 
تكفلت بصدها .)47( وأهدر املخرضم أنتونيو كاندريفا فرصة تعديل 
النتيجة )69( بعدما أبطل دوناروما مفعول تسديدته. وخطف البديل 
كاستتييخو الهدف الثاني بتسديدة من مسافة مستفيداً من عرضية 

ريبيتش املتقنة .)77( 
وعاد ستمدوريا إىل أجواء املباراة بتقليص الفارق بهدف إيكدال الذي 
أحتدث لغطا حول ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت خط املرمى وهو ما 

أكده الحكم )82(. لكن ذلك لم يحرم ميالن من الفوز.
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دوري أبطال أوروبا 

ليفركوزن يقفز لوصافة البوندسليجا

غموض حول مدة غياب خايف 
مارتينيز

اعالم الكرتوني

مواجهة جديدة بني الربسا واليويف ... مانشسرت يونايتد يبحث عن نقطة أمام اليبزيك

ميالن حيتفظ بسجله خالياً من اهلزائم يف الدوري االيطالي

قفز فريق باير ليفركوزن لوصافة الدوري األملاني )بوندسليجا(، 
بفتوزه عىل شتالكه 3 -صفر، يف املرحلة العارشة من مستابقة 
الدوري، والتي شهدت فوز شتوتجارت عىل فريدر بريمن 2 - 1. 
وستجل أهداف ليفركوزن مالك ثياو، العب شتالكه، بالخطأ يف 
مرمتى فريقه، يف الدقيقة العارشة، وجوليان باومجارتلينجر يف 

الدقيقة 67، وباتريك تشيك يف الدقيقة 78.
ورفتع ليفركوزن رصيتده إىل 22 نقطة يف املركز الثاني، وتوقف 
رصيد شتالكه عند 3 نقاط يف املركتز األخري. ويف املباراة الثانية، 
انتهتى الشوط األول بتقدم شتتوتجارت بهدف دون رد ستجله 
ستيالس وامانجيتوكتا من رضبة جتزاء يف الدقيقتة 31. وعاد 
وامانجيتوكا وسجل الهدف الثاني له ولفريقه يف الدقيقة الثانية 
متن الوقت بدل الضائع، وبعدها بدقيقتن، ستجل دايف ستيلكه 
الهدف الوحيد لفريدر بريمن. الفوز رفع رصيد شتتوتجارت إىل 
14 نقطتة يف املركز الثامن، وتوقف رصيد بريمن عند 11 نقطة 

يف املركز الثاني عرش.

أكد بايرن ميونيخ، غيابه نجمه عن املالعب لفرة بعدما تعرض 
لإلصابة خالل مباراة اليبزيج األخرية.

وتعترض خايف مارتينيز، العتب البافاري، لإلصابتة يف الدقيقة 
25 متن عمر الشوط األول من مبتاراة بايرن واليبزيج بالجولة 

العارشة من الدوري األملاني، خرج عىل إثرها من اللقاء.
ويف بيان نرشه املوقع الرستمي لبايرن ميونيخ، أكد فيه النادي 
أن مارتينيتز تعرض إلصابة يف عضالت الفخذ األيرس، ستيبتعد 

عىل إثرها عن املالعب لفرة من الزمن.
ولم يكشف النادي مدة غياب الالعب، لتعتمد عودته إىل املالعب 

عىل رسعة تعافيه.
يذكتر أن بايترن ميونيتخ يتصدر جتدول ترتيب البوندستليجا 
برصيتد 23 نقطتة، بفتارق نقطتة عن أقترب مالحقيته باير 

ليفركوزن .)22( 

ضربة موجعة لكونيت قبل موقعة احلسم أمام شاختار

أالفيس ُيسقط سوسييداد من قمة الليجا

بوجبا حيفز زمالءه قبل االختبار الصعب

مفكرة الزوراء

بهتدف البقاء، يختوض 13 فريقا الجولة 
األخرية من دور املجموعات بدوري أبطال 
أوروبتا، حيث يتنافستون عتىل 7 مقاعد 

متبقية يف مرحلة ثمن النهائي.
وحجترت املقاعد التستعة األخرى مبكرا، 
اللقتب،  حامتل  ميونيتخ  بايترن  فترق 
مانشستر ستيتي وليفربتول وتشيليس 
وإشتبيلية وبوروستيا دورتموند وبورتو 

وبرشلونة ويوفنتوس.
أمتا الفترق التت13 التتي تنتظتر تحديتد 
مصريها يف الجولة األخرية فهي إنر ميالن 
والتستيو وأتاالنتا وريتال مدريد وأتلتيكو 
مدريد وبروسيا مونشنجالدباخ واليبزيج 
ومانشستر يونايتد ورد بول ستالزبورج 
وشتاختار دونيتستك وأياكس امسردام 

وباريس سان جريمان وكلوب بروج.
وبعيتدا عتن مصري هتذه الفترق، يرقب 
عشاق الستاحرة املستتديرة اللقتاء الذي 
طال انتظتاره بتن النجمتن األرجنتيني 
كريستتيانو  والرتغتايل  ميتيس  ليونيتل 
رونالدو، اليوم الثالثاء يف مواجهة برشلونة 

ويوفنتوس ضمن املجموعة السابعة.
وستيعود كريستتيانو ومييس للمواجهة 
عتىل ملعتب “كامب نتو” ألول مترة منذ 
رحيتل النجم الرتغتايل عن ريتال مدريد، 
وبعدما حالتت إصابته بكورونتا دون أن 

يلتقيا يف لقاء الذهاب بإيطاليا.
وقد ضمن برشتلونة ويوفنتتوس بالفعل 
التأهتل لثمتن النهائي، لكتن مواجهتهما 
املجموعتة  متصتدر  هويتة  ستحستم 

التتي يحتلها الرستا حاليا بتت18 نقطة 
متقدما بت3 نقاط عىل “السيدة العجوز” 

الوصيف.
ويكفي التعادل برشتلونة، الفريق الوحيد 
الذي انترص يف الجوالت الخمسة، ليحافظ 
عىل صدارته أما يوفنتوس فعليه أن يفوز 

بأكثر من هدفن لينتزع القمة.
الخيتارات  كتل  الثانيتة  املجموعتة  ويف 
ممكنة للفترق األربعة ومصري بوروستيا 
مونشنجالدباخ وشتاختار وريتال مدريد 
يتوقف عىل أداء كتل منها، أما إنر متذيل 
املجموعتة فمازالت الفرصتة أمامه، لكن 

التأهل ال يتوقف عليه فقط.
يستتقبل ريتال مدريتد، الفريتق األكثتر 
تتويجتا بالبطولة بت13 لقبا غدا األربعاء، 
مونشجالدبتاخ ويف جعبتته 7 نقتاط بعد 
فوزيتن وتعادلتن وهزيمة، وكتي يتأهل 
لتدور التت16 ال خيار أمامه ستوى الفوز 
عتىل الفريتق األملانتي متصتدر املجموعة 
بثماني نقاط والذي سيسعى للفوز أيضا 

لبلوغ ثمن النهائي.
وقتد يكفي التعتادل الفريقن يف حال فاز 
يف ميالن اإلنر متذيل املجموعة بت5 نقاط 
عىل شاختار صاحب املركز الثالث بفارق 

األهداف خلف الريال.
أما اإلنر فحصوله عىل بطاقة ثمن النهائي 
تتوقف عتىل فوزه وانتهاء مواجهة الريال 

ومونشنجالدباخ بنتيجة غري التعادل.
فالفريق اإليطتايل يمكنه بلوغ دور الت16 

إذا فاز وخرس الريال أو تعادل.
وباملجموعة األوىل ضمن البايرن متصدرها 
فقط التأهتل بينما يحتاج أتلتيكو لنقطة 
من مواجهة ستالزبروج غدا األربعاء، كي 

يبلغ ثمن النهائي.
ويحتل الروخيبالنكوس وصافة املجموعة 
بت6 نقتاط، متقدما بنقطتن عىل الفريق 
النمستاوي صاحتب املرتبتة الثالثة، التي 
يطمتح النتزاعهتا لوكوموتيف موستكو 
متذيتل املجموعة حاليا بتت3 نقاط والذي 

يحل يف نفس اليوم ضيفا عىل البايرن.
أما سالزبورج فيحتاج للفوز عىل أتلتيكو 

حتى يبقى يف البطولة.
ويف حتال فتاز باريس ستان جريمان عىل 
ضيفته إستطنبول باشتاك شتهري اليوم 
النستخة  وصيتف  فستيتأهل  الثالثتاء، 
املاضيتة من البطولة، إىل ثمن النهائي من 
املجموعتة الثامنتة التي يحتتل وصافتها 
األهتداف  بفتارق  نقتاط  بتستع  حاليتا 
خلتف مانشستر يونايتد املتصتدر وأمام 
اليبزيتج األملانتي الثالث.ويتوقتف مصري 
املان يونايتد واليبزيتج عىل املواجهة التي 
تجمعهمتا يف أملانيتا اليتوم الثالثاء، حيث 
تكفي نقطتة الفريق اإلنجليتزي ليتأهل، 
أما الفريق األملاني فغالبا سيحتاج لحصد 

النقاط الثالث.
وتتبقى بطاقة تأهل يف املجموعة الرابعة، 
بعدما ضمتن التأهل ليفربتول الذي يحل 
ضيفا الثالثتاء عىل ميتيالنتد الدنماركي، 
بينما يتنافس عىل املقعتد الشاغر أتاالنتا 
الوصيتف حاليا بت8 نقاط وأياكس الثالث 
بستبع واللذان يتواجهان يف أمسردام غدا 

االربعاء.
وعن املجموعة السادستة تأهل بوروسيا 
دورتمونتد املتصدر بعرش نقاط ويستعى 
للحفتاظ عىل الصتدارة حن يحتل ضيفا 
اليوم الثالثاء عىل زينيت سان بطرسرج.

يتنافتس التستيو وبتروج يف  املقابتل  يف 
إيطاليا عتىل املقعد الشاغتر، حيث يحتل 
الفريتق األملاني وصافتة املجموعة حالبا 
بتت9 نقاط متقدما بنقطتتن عىل الفريق 
البلجيكي. ويكفي التعادل التسيو لتتأهل 

أمام كلوب بروج فعليه أن يحقق الفوز.
واألمور محستومة يف املجموعة الخامسة 
حيث تأهل تشيليس وإشبيلية، ويستقبل 
الفريتق اإلنجليزي املتصتدر بت13 نقطة، 
الثالثاء، كراستنودار الترويس، بينما يحل 
إشتبيلية الوصيف بت10 نقاط ضيفا عىل 

رين الفرنيس بنفس اليوم. 
وكذلك الحتال يف املجموعة الثالثة بضمان 
مانشستر ستيتي التأهتل متن الصدارة 

وبورتو من الوصافة.
ويستقبل السيتي مارستيليا غدا األربعاء 
ويف نفتس اليتوم التذي يحتل فيته بورتو 

ضيفا عىل أوليمبياكوس.
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بعد تفاقم األزمة االقتصادية احلادة يوما بعد يوم يف بلدهم

إعالميون لبنانيون يغادرون مراكز عملهم باجلملة دون عودة واحلزن يعتصرهم
بريوت/ متابعة الزوراء: 

تتفاق�م األزم�ة االقتصادية الح�ادة يوما بع�د يوم يف 
لبنان، إىل حد دفع بأصحاب مهن كثرية إىل الهجرة.

اإلعالم أخذ نصيبه أيضاً، فشهد مغادرات بالجملة من 
قبل وجوه تلفزيونية أحبه�ا املشاهد اللبناني، وتعلق 
بإطاللته�ا اليومية عرب شاش�ته الصغرية، ويف نرشات 

األخبار.
جيزي�ل خ�وري وندي�م قطي�ش، ش�كال أول فل�ول 
املهاجري�ن من اإلعالميني إذ التحقا بقنوات تلفزيونية 
خارج لبنان. وخالل األس�ابيع األخرية انضمت إليهما 
الئحة أس�ماء طويلة حزمت أمتعته�ا وغادرت مراكز 
عملها بعد سنوات طويلة من العمل. والسبب األسايس 
ال�ذي دفع به�ؤالء التخاذ مث�ل هذا القرار ه�و واحد: 
تأم�ني لقمة عيش كريم. فمداخيلهم ش�هدت تراجعاً 
ملحوظاً يف ظل تراجع س�عر رصف اللرية أمام الدوالر 
األمريكي. وأجوره�م التي كان�وا يتقاضونها بالعملة 
الصعب�ة أصبح�وا يحصلون ع�ى نصفه�ا... وباللرية 

اللبنانية.
توالت االستقاالت إلعالميني بارزين كثر تقدموا بها إىل 
مدرائه�م. والتضحية بأكثر من 30 س�نة خربة – أكثر 
أو أقل -، كان الحل الوحيد بالنس�بة لهم لتجاوز هذه 
األزمة. وكما فعل بس�ام أبو زيد وليال االختيار وريما 
عساف من قناة »إل. بي. يس. آي.«، كذلك عمد كل من 
ج�ورج عيد وديانا فاخوري م�ن محطة »إم. تي. يف«. 
إىل تقديم اس�تقالتيهما، فغ�ادر األول لبنان إىل قربص 
س�عيا وراء تأمني حياة هانئة لعائلته. والثانية ارتأت 
التحول إىل »صوت بريوت« لبداية مشوار مهني جديد. 
وبقي�ت قلة قليلة من هذا الرعي�ل املخرضم محافظة 
ع�ى مواقعه�ا بانتظ�ار تلقيها عرض�اً مغرياً أس�وة 

بزمالئها.
الالفت هنا أن أصحاب هذه املحطات ال يقفون حاجزاً 
أم�ام رغب�ة إعالمييهم، ال ب�ل يباركون له�م قرارهم. 
ثم إنهم يرتكون لهم فس�حة أم�ل بالعودة إىل أحضان 
مؤسس�اتهم. ذل�ك أنه�م يعت�ربون ه�ذه املغ�ادرات 
بمثابة انفصال مؤقت أو عطلة طويلة األمد. وبالتايل، 
س�ريحب باملغادرين بهم يف مقراتهم الس�ابقة يف حال 
غريوا قراراتهم. أما الس�بب فهو أن الرصوح اإلعالمية 
تتفه�م هج�رة إعالمييه�ا، إذ أنه�ا بمعظمه�ا تعاني 
بدورها من ضائقة مالية كبرية. ذلك أن تراجع نس�بة 
اإلعالن�ات أدى إىل تراجع أرباحها بشكل ملحوظ. ومن 
باب الحفاظ عى ماء الوجه، فإنها تحاول تمرير هذه 
الف�رتة بأقل خس�ائر ممكنة. يف حني لج�أ بعضها إىل 

التمويالت السياس�ية تحت عن�وان »ادعمني أدعمك« 
كي تستطيع البقاء واالستمرار.

ليال االختيار، الت�ي ودعت متابعيها يف نرشات األخبار 
والربام�ج السياس�ية ع�ى قن�اة »إل. ب�ي. يس. آي«. 
أخرياً التقته�ا »الرشق األوس�ط«، وأوضحت ليال »أن 
محطات التلفزة املحلية بشكل عام، تعاني من أزمات 
مالية تنعكس سلباً عى العاملني فيها. فظروف العمل 
تح�ت ضغوط كثرية تولد ل�دى اإلعالمي حالة إحباط. 
أنا ش�خصياً كنت اتخذت قراري ب�رتك عميل والتفرغ 
لعائلت�ي الصغ�رية، حت�ى قب�ل أن أتلقى عرض�اً من 
تلفزيون »الحرة«. لقد شعرت بالتعب وصارت حياتي 
املهني�ة ت�دور يف دوامة صعب�ة تفقدن�ي الرتكيز عى 
أم�ور حياتية أخرى. كل هذا القل�ق الذي كنت أعيشه 
دفعني إىل القب�ول بالعرض، ول�م ال؟ خصوصاً وأنني 
سأعمل يف »الحرة« انطالقاً من بلدي لبنان«. وأضافت 
قائلة »هناك شعور كبري بالحزن يساورنا كإعالميني، 
خصوص�ا عندم�ا تري�ن زم�الء محرتف�ني يودعون�ك 
ويغادرون إىل مصري جديد. ه�ذا الفراغ الذي يخلفونه 
وراءه�م، س�يما وأن غالبيتهم تح�رتف وتتقن العمل 
اإلعالمي، يولد مرارة يف قلوبنا. وأنا شخصياً أخاف من 
إفراغ الساحة اإلعالمية من أربابها يوماً بعد يوم. ثمة 
إعجاب باإلعالمي اللبناني ألنه يمارس عمله باحرتاف 
ولديه خلفية اجتماعية وسياسية واسعتان، ال يملكها 
إال م�ن عارص أزمات مرتاكمة مثلنا. لكن، هناك برأيي 
إف�الس فكري نعاني منه، يس�بق اإلفالس املادي الذي 
يعتق�د البعض أن�ه الس�بب األول لهذه الهج�رة. إننا 
نخرس طاقات كث�رية نحتاجها، إذ أن صحفي اليوم ال 

يشبه من سبقه بحرفيته«.
متحمس�ة ليال االختيار ملمارس�ة مهمته�ا الجديدة، 
كمقدمة برنامج سيايس عى قناة »الحرة« من مركزها 
يف لبن�ان. وهنا تعلق »لقد فكرت ملياً قبل إقدامي عى 
هذه الخطوة، ولك�ن يف النهاية وجدت فيها إيجابيات 
ع�دة تضاف إىل كوني باقية يف بلدي، وتؤمن يل مدخوالً 
جيداً. فهي س�تأخذني إىل مجال حواري أوس�ع يطال 
بلداناً عربية عديدة، فال يكون مجايل ضيقاً يدور ضمن 

تفاصيل صغرية اعتدناها يف برامجنا املحلية«.
»كلم�ة الرس« الت�ي تدف�ع بإعالميني كث�ر إىل التخيل 
عن مواقعهم ه�ي ال�«فريش مان�ي« )العامل املايل(. 
فك�ل ما يحك�ى عن عروض مناس�بة، وأخ�رى تفتح 
أمامهم مجاالت واس�عة يبقى فيها العنرص املادي هو 
األس�اس، ويلعب الدور األك�رب يف اتخاذه�م قراراتهم 
بالهج�رة أو العم�ل يف محط�ات تم�ول م�ن الخارج. 
فاألوضاع التي يعيشها لبنان عى الصعيد االقتصادي، 
رسعت يف انتشار الظاهرة. والذي س�نحت له الفرصة 
وتلقى العرض املطل�وب غادر ولم يعد. أما من بقي يف 
موقع عمله يف ظل عجزه عن تأمني فرص أفضل، فقد 
تلقى تعويضاً معنوياً من إدارته. وبالفعل، عمد بعض 
املحط�ات إىل اس�تحداث برامج جديدة عى شاش�اتها 
لرفع ش�أن مراس�يل نرشات األخبار بحي�ث يدخلوا يف 

لعبة الحوارات السياسية من بابها العريض.
قن�اة »نيو ت�ي. يف.«، مثالً، اس�تحدثت برنامجاً يومياً 
تعرضه بع�د ظهر كل يوم بعنوان »هن�ا بريوت« أتاح 
لعدد كب�ري من مراس�ليها باالنتقال م�ن مهمة النقل 
املب�ارش ع�ى األرض إىل إج�راء حوارات سياس�ية مع 

ضيوفهم داخل األستوديو. ويف قناة »إل. بي. يس. آي«. 
اتبع األمر نفس�ه، فدخلت عى خ�ط برنامج »نهاركم 
س�عيد« الحواري السيايس الصباحي، عنارص إعالمية 
جديدة تمثلت بعدد من مراس�الت نرشات األخبار، ويف 
االتجاه نفسه قررت »إم. تي. يف«. عرب برنامج »أخبار 

بريوت« الذي يصب يف الخانة نفسها.
وهن�ا تعلق ديان�ا فاخوري، مذيعة ن�رشات األخبار يف 
»إم. تي. يف«. التي تس�تعد للعمل يف رصح إعالمي آخر 
هو »صوت بريوت«، فتقول ش�ارحًة »ه�ذا النوع من 
التعويض�ات ال يغريني، فأنا لس�ت باحثة عن الشهرة 
أو االنتش�ار بعد كل التجارب اإلعالمية التي عشتها. إذ 
ال يمكنني أن أقوم بأي مهمة إعالمية يف قناة »إم. تي. 
يف«. أو غريه�ا م�ن دون لقاء مادي مناس�ب. وقراري 
يف االنتقال إىل رصح إعالم�ي جديد يأتي بدافع التغيري 
وتطوير مهنت�ي«. وتضيف »بالتأكي�د العنرص املادي 
يلعب دوراً كبرياً يف ظل أزمة اقتصادية نعيشها، ولكن 
وضعي يختلف... وكل ما أرغب به هو مس�تقبل آمن. 
يف لبنان ل�م تعد توجد أفاق واس�عة نتحرك يف مجالها 
كإعالميني. ولدي اليوم عرضان مختلفان أحدهما هو 
موق�ع »صوت بريوت« اإللكرتوني، وآخر يخص إحدى 
القنوات املحلية... ولكنني لن أتخذ قراري النهائي قبل 
أن أدرس�هما بتأن«. من ناحية ثانية، تعرتف فاخوري 
بأن اإلعالمي�ني املحرتفني لم يعد لهم مك�ان يف لبنان. 
إذ تق�ول بأل�م »األكثري�ة العاملة غ�ري محرتفة... وال 
موضوعية وال مهنية. ومنهم من يس�تخدم الوس�يلة 
اإلعالمي�ة لالس�تفادة الشخصية. الرشوط القاس�ية 
الت�ي كانت تمارس علينا، كانت تس�هم يف بناء إطاللة 

إعالمية راقية وموضوعية... لكننا بتنا نفتقدها اليوم. 
الخطر األكرب يف ممارس�ات املؤسسات اإلعالمية يأتي 
من فتحه�ا للجي�ل الجديد مجال الوص�ول برسعة«. 
وهن�ا، تجدر اإلش�ارة إىل أن من اإلعالمي�ني اللبنانيني 
الذين س�يلتحقون باملوق�ع اإللكرتوني املرئي »صوت 
ب�ريوت«، إضاف�ة إىل عمله�م األس�ايس يف مراكزهم، 
مذي�ع ن�رشات األخب�ار يف »إل. ب�ي. يس. آي«. ماريو 

عبود واإلعالمي طوني خليفة من قناة »الجديد«.
غري أن أحد أبرز االنتقاالت كان انتقال اإلعالمي بس�ام 
أب�و زيد، أحد وجوه الشاش�ة املعروف�ة يف لبنان الذي 
غ�ادر »إل. بي. يس. آي«. إىل قناة »الحدث« يف دبي. أبو 
زيد ترك تاريخاً صحفياً عريقا عمره 30 س�نة وراءه 
ليلتح�ق بمهمته الجديدة. وخ�الل حديث مع »الرشق 
األوسط« قال: »بالنس�بة يل قراري برتك »إل. بي. يس. 
آي«. ك�ان صعب�اً عيل... كم�ن يرتك بيته ال�ذي تربى 
وكرب يف ظالله. ولكن أس�بابا ع�دة دفعتني لذلك، بينها 
الوضع االقتصادي املتأزم يف لبنان، الذي انعكس س�لباً 
عى تأم�ني رضوريات الحياة لعائلتي. ث�م إن التجربة 
اإلعالمية التي س�نحت يل من خ�الل هذا العرض كانت 
كفيلة بأن تدفعني ألخذ قراري بمغادرة لبنان إىل دبي. 
هنا آفاق العمل بالنس�بة يل أوسع وأكرب، وتأخذ منحى 
إعالمياً مغايراً يوس�ع من خرباتي، ويسمح يل بمزاولة 
عم�يل من زاوي�ة مختلفة غ�ري محلية. وه�ذه النقلة 
أتطلع إليها من زوايا مختلفة، وليس من باب يخصني 
وحدي. فدولة اإلمارات العربية بالد الفرص، ويمكن أن 
ينعكس ذلك إيجاباً عى أوالدي يف املستقبل، ويستقرون 

بدورهم فيها، فيما لو تلقوا عروض عمل مناسبة«.
وحول وضع اإلع�الم اللبناني، الذي ترك�ه خلفه، قال 
أب�و زيد أنه ال يمكنه التكهن بما س�تواجهه الس�احة 
اإلعالمية يف لبنان يف املستقبل القريب. واستطرد »إنها 
ترتب�ط ارتباطاً مبارشاً بأوضاع لبنان. إذ يوجد تراجع 
نشهده ع�ى الصعيدين املعي�ي واالجتماعي وكذلك 
التحاوري. أما مصادر التمويل فتشهد ضيقاً يوماً بعد 
يوم، وهو ما س�ينعكس سلباً عى أهل اإلعالم الذين يف 
رأيي س�يواجهون مشكالت كثرية يف املس�تقبل. العمل 
الصحف�ي يف لبنان أصبح صعب�اً يف ظل الفلتان األمني 
واالجتماع�ي الذي نشهده. كذلك، فإن موقع اإلعالمي 
صار مهدداً بالتعرض له بالقدح والذم وحتى بالرضب، 
وال من يحاس�ب. كل هذه األمور تدف�ع باإلعالمي إىل 
التوقف عندها، وتقديم خياراته املهنية عى العاطفية. 
وأن�ا ش�خصياً أش�عر بالراح�ة يف عميل الجدي�د، ويف 

توسيع رقعة ممارستي للمهنة«.

بسام أبو زيد انتقل إىل قناة »احلدث«ديانا فاخوري تدرس عرضنيليال االختيار تغادر »إل بي سي« إىل »احلرة«

باريس/متابعة الزوراء:
ع�رب شاش�ة تنق�ل صورت�ه م�ن 
الصحف�ي  رف�ع  املس�تشفى، 
الفرنيس الشاب آالن كافال ش�ارة 
النرص بينم�ا كانت جائ�زة »ألبري 
الفرنكوفونية  لون�در« للصحاف�ة 
تعلن ف�وزه عن تحقيقات أجراها 
م�ن س�ورية. ويف الخ�ارج، كانت 
هن�اك تظاه�رات تطال�ب بحرّية 
التعبري إثر قانون »األمن الشامل« 
ال�ذي يس�مح للرشط�ة بالقي�ام 

بانتهاكات واإلفالت من عقابها.
صحيف�ة  مراس�ل  حص�ل  فق�د 
»لوموند« آالن كاف�ال الذي أصيب 
ترشي�ن  مطل�ع  بالغ�ة  بج�روح 
إقلي�م  يف  الفائ�ت  األول/أكتوب�ر 
ناغورني كاراباخ عى جائزة ألبري 
لون�در الثاني�ة والثمان�ني، وه�ي 
أرفع جائزة مخصص�ة للصحافة 
الفرنكوفونية، وقد أُعلَِن فوزه بها 
السبت، عن سلس�لة من التقارير 

التي أعّدها عن سورية. 
وكان الصحف�ي البالغ 31 عاماً ال 
يزال يف أحد مس�تشفيات باريس، 
بعد ش�هرين م�ن إصابته بجروح 
ج�رّاء قص�ف يف إقلي�م ناغورن�ي 
كاراباخ الذي ش�هد رصاعاً دموياً 
خ�الل  وأذربيج�ان  أرميني�ا  ب�ني 
الخري�ف قب�ل التوص�ل إىل اتفاق 
س�الم. وأوضح�ت جمعي�ة ألب�ري 
لون�در يف بي�ان أن لجن�ة التحكيم 
املتخص�ص  الصحف�ي  منح�ت 
يف ال�رشق األوس�ط الجائ�زة ع�ن 

مقاالت�ه الت�ي تتن�اول »الجحي�م 
ترشي�ن  يف  املنش�ورة  الس�وري« 
األول/أكتوبر 2019، مالحظًة أنها 
»مشبع�ة باإلنس�انية« وتتضم�ن 
»تحليالً ثاقباً يساعد عى الفهم«. 

وك�ان تقري�ر كاف�ال ع�ن »املوت 
البط�يء للس�جناء االرهابيني« يف 
ش�مال رشق س�ورية، ع�ن مركز 
تدي�ره القوات الكردي�ة ويتكدس 
في�ه مقاتل�و تنظي�م »داعش« أو 
أنص�اره، مّكن�ه يف ترشين األول/ 
أكتوب�ر الفائت من الف�وز بجائزة 
بايو للمراسلني الحربيني وبجائزة 

»أويست فرانس جان ماران«. 
وقال كافال لوكالة »فرانس برس« 
إن فوزه بالجائزة »رشف عظيم«، 
لكّنه شّدد عى أن »وراء كل تقرير 
عرشات األش�خاص الذين ال تظهر 
أس�ماؤهم م�ع أنه�م أساس�يون 
جدأً«. وأضاف ان�ه »عمل جماعي 
حق�اً«، مش�رياً بشكل خ�اص إىل 

جهود املص�ور لورانس جاي الذي 
رافقه إىل سورية. 

وبدأ منح الجائزة عام 1933 تحيًة 
للصحف�ي الفرن�يس ألب�ري لون�در 
)1884-1932( ال�ذي ُيعت�رب أب�ا 
الحديثة.  الك�ربى  الريبورتاج�ات 
وتبلغ قيمة الجائ�زة النقدية التي 
يحصل عليها ك�ل فائز ثالثة آالف 
ي�ورو، علم�اً أن الفائزين يجب أن 
يكون�وا دون الحادي�ة واألربع�ني. 
وهذه ه�ي الس�نة الثالث�ة توالياً 
يفوز صحفي من »لوموند« بهذه 
الجائزة، بعد بنوا فيتكني )املراسل 
فينس�ان  وإلي�ز  موس�كو(  يف 

)املتخصصة يف شؤون اإلرهاب(. 
وبس�بب األزم�ة الصحي�ة، أقي�م 
احتفال توزيع الجوائز املؤجل من 
ترشين الثاني/نوفم�رب إىل كانون 
األول/ديس�مرب م�ن دون جمهور 
يف م�رسح »أليان�س فرانس�يز« يف 
باري�س، ونق�ل يف ب�ث ح�ّي ع�ى 

شبكات التواصل االجتماعي.
أما الجائ�زة السادس�ة والثالثون 
املرئي�ة  اإلعالمي�ة  للوس�ائل 
واملس�موعة فف�از به�ا املخرجان 
عام�اً(   38( لوفي�ه  س�يلفان 
ولودوفي�ك غاي�ار )40 عاماً( عن 
فيلمهما الوثائقي »سبعة مليارات 
مشتبه به« الذي يسلط الضوء عى 
مخاط�ر املراقب�ة الجماعي�ة، من 
ني�س إىل الصني م�روراً بإرسائيل، 
وقد ُع�رض يف نيس�ان/إبريل عى 

قناة »آرتي«. 
والح�ظ لوفيه يف ترصي�ح لوكالة 
تقني�ات  أن  ب�رس«  »فران�س 
ع�ى  كالتع�رف  ه�ذه،  املراقب�ة 
الوج�وه، والطائرات املس�رّية من 
دون طيار »ازده�رت يف كل مكان 
تقريباً برسعة فائقة، تحت غطاء 
مكافح�ة اإلره�اب«، مش�دداً عى 
أن فيلم�ه يواكب األحداث الراهنة. 
كوفي�د-19  جائح�ة  أن  ورشح 
رّسعت ه�ذه العملي�ة، من خالل 
تطبيقات تتبع املرىض عى س�بيل 
املث�ال، أو م�ن خ�الل بع�ض بنود 
اقرتاح قانون أمني جديد ش�هدت 
فرنس�ا الس�بت املايض تظاهرات 
جديدة ضده كان�ت أبرزها بدعوة 
م�ن نقاب�ات الصحفي�ني، وذل�ك 
بعد أس�بوع م�ن اعت�داء الرشطة 
الفرنس�ية ع�ى الصحف�ي أم�ري 
الحلب�ي خ�الل تغطي�ة تظاهرات 

ضّد نفس القانون. 
وُمِنَح�ت الجائزة الرابع�ة للكتاب 

 38( غ�را  س�يدريك  الكات�ب  إىل 
عام�اً( ع�ن »متس�لقا س�تالني« 
)دار »س�توك«( وهو ثمرة تحقيق 
ع�ن  عام�ني  إع�داده  اس�تغرق 
مص�ري األخوين اباالك�وف اللذين 
تس�لقا القمم إلظهار قوة االتحاد 
السوفييتي قبل أن يصبحا ضحية 
الس�تالينية.  التطه�ري  لحم�الت 
وتمّكن املؤلف الذي يجيد الروسية 
أرش�يف«  إىل  الوص�ول  »م�ن 
االس�تخبارات الس�وفييتية )»كي 
جي بي«( »لكن الذاكرة الرس�مية 
ال ت�زال غامضة للغاي�ة«، عى ما 
يتضح م�ن »التناقض املذهل« بني 
كون األخوين اباالكوف«من ابطال 
الدعاية الس�وفييتية« و«الساعات 
املظلم�ة« الت�ي عاش�اها، عى ما 

قال لوكالة »فرانس برس«.
»فران�س  لوكال�ة  ترصي�ح  ويف 
بروزين�ي  ه�رييف  علّ�ق  ب�رس«، 
رئي�س لجنة التحكي�م املؤلفة من 
عرشين فائزاً سابًقا، عى اقتصار 
قائمة الفائزين عى رجال، فأبدى 
»قلقاً واضحاً« بشأن تمثيل املرأة. 
وأض�اف بروزين�ي ال�ذي ع�نّي يف 
الصي�ف خلفاً للرئيس�ة الس�ابقة 
للجن�ة آنيك كوج�ان، أن وس�ائل 
العمل ال تزال بحاج�ة إىل تحديد«.  
ه�ذه  أن  ع�ى  بروزين�ي  وش�ّدد 
الجوائز تشّكل فرص�ة »لالحتفاء 
بالحري�ة وبالت�زام الصحافة«، يف 
وقت يشه�د الش�ارع احتجاجات 

عى املّس بحرية الصحافة.

بغداد/متابعة الزوراء:
تزداد أهمية ريادة األعم�ال باملنطقة العربية 
عاًما بعد آخر لدورها يف تنمية االقتصاد وخلق 
أس�واق جدي�دة وتعزي�ز الف�رص الوظيفية، 
اإلع�الم  إىل  الحاج�ة  ت�زداد  ذل�ك  ومقاب�ل 
املتخصص بريادة األعمال عى غرار الصحافة 

االقتصادية أو الرياضية وما شابه ذلك.
وال يوج�د مفه�وم محدد للتعري�ف بصحافة 
ريادة األعم�ال، ولكنها تتمحور حول صناعة 
بري�ادة  يع�رف  صحف�ي  محت�وى  وتقدي�م 
األعم�ال ويوضح مفاهيمه�ا، ويربز أهميتها 
ومميزاته�ا ونتائجها عى الفرد واملجتمع عى 

املدى القريب والبعيد.
وين�درج يف س�ياق صحاف�ة الري�ادة تقدي�م 
محت�وى إبداع�ي يج�ذب الجمه�ور وي�روج 
ألفك�ار ومنتجات الرشك�ات الناش�ئة ورواد 
األعمال عموًما، بجانب التوعية بثقافة ريادة 
األعمال كأح�د الحلول املثالية ملشكلة البطالة 

التي تعصف بالشباب غالًبا.
ويس�لط اإلعالم الريادي الض�وء عى قصص 
امللهم�ة يف  األعم�ال  رواد  النج�اح وتج�ارب 
مختل�ف املج�االت وتوثيق اإلنج�ازات، بهدف 
تفعيل املزايا التنافس�ية بني الرواد، وتشجيع 
اآلخري�ن ع�ى دخ�ول عال�م الري�ادة، وإبراز 
محط�ات النجاح والفشل للرشكات الناش�ئة 

مع استخالص كل ما يفيد األجيال املقبلة.
وتهت�م صحافة ري�ادة األعمال بع�رض أبرز 
للريادي�ني  املتوف�رة  التطويري�ة  الف�رص 
م�ن مؤتم�رات وورش عم�ل ومن�ح تموي�ل 
ومس�ابقات، وكذل�ك بتوفري مص�ادر املعرفة 
برف�ع  الت�ي تس�اهم  املوثوق�ة  واملعلوم�ات 
مس�توى الخ�ربة عن�د الريادي�ني الناش�ئني 
والطامحني نحو التوسع من أصحاب املنشآت 

الصغرية واملتوسطة.
ويلع�ب اإلعالم الري�ادي حلقة وص�ل حيوية 
بني رواد األعمال خاصة الناشئني منهم، وبني 
الجهات املس�ؤولة يف الدولة، يف س�بيل إيصال 
مشكالت الرياديني والعقب�ات التي تواجههم 
وتحدي�ًدا االقتصادية، منها ف�رض الرضائب 
وإج�راءات الرتخيص، م�ع محاول�ة تذليلها 
وتحفيزه�م لالس�تمرار يف مشاريعه�م رغ�م 

الصعاب.
وع�ى كيفية تعامل اإلعالم مع ريادة األعمال، 
تعلق الصحفية السابقة بموقع مشكاة لريادة 
األعمال، صابرين عزي�ز: »التغطية اإلعالمية 
لقضايا ريادة األعمال محدودة يف أغلبها دون 
املستوى الذي يوازي أهمية املوضوع، فتقترص 
عى القشور بعيًدا عن التفاصيل، أو تأتي عى 
شكل معالجات مؤقتة لفعالية أو إنجاز بعيًدا 
عن الع�رض الشامل دون مالحقتها بالتحليل 
واملتابع�ة، وأحياًنا يع�د املوضوع ككل )ريادة 

األعمال( هامشيًّا فال يستحق التغطية«.
وتق�ول صابري�ن: »ه�ذا القص�ور يس�تلزم 
معالج�ة متكامل�ة، تب�دأ أواًل بإيض�اح قيمة 
الصحافة لريادة األعم�ال ودورها يف الرتويج 

وج�ذب  ودعمه�م  األعم�ال  رواد  لنجاح�ات 
رشكاء له�م، إضافًة ل�دور اإلع�الم بتشجيع 
الشباب للتفك�ري خارج الصن�دوق واالنتقال 
من مجتمع وظيفي إىل مجتمع قادر عى خلق 
فرص العمل، وهذا الدور تحديًدا يندرج ضمن 

املسؤولية االجتماعية لإلعالم عموًما«.
الصحفي�ني  ل�شبك�ة  حديثه�ا  يف  وتضي�ف 
الدوليني: »الخطوة الثانية تقع عى عاتق إدارة 
املؤسس�ات اإلعالمي�ة، م�ن حي�ث تخصيص 
مس�احات للتعري�ف بماهي�ة ري�ادة األعمال 
وأهميته�ا ب�ني أف�راد املجتم�ع ومؤسس�اته 
املختلف�ة، ومعلوماته�ا األولية واألساس�ية، 

وتنمية الوعي والتوجه نحو ريادة األعمال«.
والخطوة األهم -والحدي�ث للصحفية عزيز- 
فتتمث�ل بتحمي�ل غ�رف التحرير مس�ؤولية 
صناعة الصحفي املتخص�ص بريادة األعمال 
واملب�ادرة نح�و تأهيل�ه وتعزي�زه باملهارات 
وال�دورات الالزم�ة لذل�ك، بجان�ب معالج�ة 
التحديات الت�ي تواجه املتخصص�ني، وصواًل 
إىل اإلعالم الري�ادي وخلق املحتوى املتخصص 

متكامل األركان.
وللنج�اح يف اإلع�الم الريادي، ع�دة متطلبات 

أبرزها:
* اإلمل�ام ع�ى ق�در الحاج�ة بمفه�وم ريادة 
األعمال ومصطلحاتها ومراحل تطورها وأهم 

مميزاتها، وكذلك أهدافها وأبعادها.
* الفهم الجيد للمراحل التي يمرُّ بها املرشوع 
وجم�ع  والبح�ث  الفك�رة،  )خل�ق  الري�ادي 
املعلوم�ات، واملعالج�ة، والتنفي�ذ، والتطوير 

والتوسع(.
* بناء شبكة عالقات مع أصحاب الشأن بداية 
م�ن الرائد وأصح�اب األعمال ثم املؤسس�ات 
الحاضنة والداعمة، وص�واًل للجهات الداعمة 
ومص�ادر التموي�ل واملس�تثمرين وصانع�ي 

السياسات وكل ذي صلة.
* متابع�ة من كث�ب لكل ما يس�تجد يف عالم 
ريادة األعم�ال من مشاريع جديدة وإنجازات 

وفرص وفعاليات.
وتبس�يط  النتائ�ج  تحلي�ل  ع�ى  الق�درة   *
األرق�ام واإلحصائي�ات ع�ى غ�رار الصحافة 

االقتصادية.
* التزام التطور الذاتي عرب اكتس�اب الدورات 
وحض�ور ورش�ات العم�ل ومتابع�ة املقاالت 

والدراسات املتخصصة.
ومحت�وى ريادة األعمال يتواف�ق مع مختلف 
أجن�اس الكتاب�ة الصحفية من خ�رب وتقرير 
ومقال وتحقيق، س�واء إلكرتونيًّا أو مطبوًعا 
أو مس�موًعا، وكذل�ك يمكن تقدي�م املحتوى 
عى هيئة إنفوجرافيك أو إنفوفيديو أو أعمال 

مرئية بأنواعها.
وم�ن املواق�ع العاملي�ة والعربي�ة املتخصصة 
بري�ادة األعم�ال، مجل�ة WIRED األمريكية،  
موق�ع  وكذل�ك   ،Entrepreneur ومجل�ة  
CEO 30 Under  ومنص�ة ومض�ة  ومجل�ة 

رواد األعمال.

صحافة ريادة األعمال.. أهميتها 
ستوكهومل/د ب أ:وكيف ميكن إتقانها؟

 هيمنت عى إصدار يوم األحد من صحيفة 
“داجينز نهيرت” السويدية مقاالت متعلقة 
باملناخ، يف انعكاس لحلول ناش�طة املناخ 
الشابة جريتا تونربج كضيفة عى منصب 

رئاسة تحرير الصحيفة ملدة يوم واحد.
ونرش القس�م األول من الصحيفة صورة 
رئيسية لحفرة ضخمة يف سيبرييا توضح 
كي�ف ت�ذوب الرتب�ة الصقيعي�ة، ومقاال 
ممي�زا ع�ن قري�ة يف القط�ب الشمايل يف 
روس�يا عى ش�واطئ بحر بارنتس حيث 

اختفى الجليد.
ويف قس�م الفنون، تم نرش حوار لتونربج 
17/ عام�ا/ مع الس�ري ديفي�د أتينبورو 
94/ عام�ا/ ح�ول رفع مس�توى الوعي 

حول تغري املناخ.
وكتب�ت تونب�ريج يف مقالها: “إن تس�ليم 
املس�ؤولية ع�ن أك�رب صحيف�ة يومية يف 

الس�ويد إىل ناش�طة ق�ارص غ�ري مؤهلة 
م�ن الناحية التعليمية لذل�ك هو أمر غري 
مفه�وم تماما. إنه جن�ون. لوال الحقيقة 

غ�ري املعقول�ة املتمثلة يف أنن�ا نمر بأزمة 
وجودية ال يزال مجتمعنا يتجاهلها”.

وأث�ارت تون�ربج حرك�ة عاملي�ة تدعو إىل 

اتخاذ إجراءات بش�أن تغري املناخ، وكثريا 
ما انتقدت وس�ائل اإلع�الم الكبرية لعدم 

إيالء اهتمام كاٍف ألزمة املناخ.
ويف وق�ت س�ابق من ه�ذا الع�ام، التقت 
بموظف�ي داجن�ز نهي�رت ملناقش�ة هذه 

القضايا.
وقال رئي�س التحرير بيرت فولودارس�كي 
إن االجتم�اع، إىل جان�ب تعليق�ات القراء 
الذي�ن عربوا أيضا عن انتقاداتهم لتغطية 
الصحيف�ة ألزم�ة املناخ، دف�ع إىل توجيه 

الدعوة إىل تونربج.
وتبي�ع الصحيف�ة نحو 350 ألف نس�خة 
يوميا، وتصل إىل نحو مليون شخص عرب 

اإلنرتنت.
وقب�ل ع�ام، تمت دع�وة تون�ربج لتعمل 
كمح�ررة ضيف�ة لي�وم واح�د يف محطة 
راديو 4 بهيئ�ة اإلذاع�ة الربيطانية )بي.

بي.يس(.

جريتا تونربج ترتأس حترير أكرب صحيفة سويدية ليوم واحد كضيفة

صحيفة »لوموند« حتصل على جائزة ألبري لوندر



سامية اجلبوري
د  ُيحك�ى أن ش�بًحا ك�ان يرتدَّ
لينديمب�رغ«،  »ق�ر  ع�ى 
إىل مك�ان غ�ر  أحال�ه  حت�ى 
قاب�ل للس�كن. وبفض�ل أح�د 
القديس�ن، انحرت املساحة 
الت�ي يس�يطر عليه�ا الشب�ح 
يف حج�رة واح�دة، ُترك�ت عى 
ال�دوام مغلقة. غ�ر أن الشبح 
َدَرج ع�ى الخ�روج من منفاه 
عى رأس كل خمس سنوات، يف 
الخامس من مايو، ويف س�اعة 

محددة من الصباح.
ك�ان هذا الشبح راهبة تس�دل 
ع�ى رأس�ها حجاًب�ا وتلب�س 
فس�تاًنا ملطًخا بالدماء. كانت 
تمس�ك يف إحدى يديها خنجرًا، 
من�ًرا  مصباًح�ا  األخ�رى  ويف 
رج الكبر،  وهي نازلة عى ال�دُّ
احات قبل أن تخرج  وعابرة للسَّ
من الباب الكبر، الذي ُيحرَص 

عى تركه مفتوًحا، وتختفي.
أوش�ك موعد الظهور الغامض 
للرَّاهب�ة أن يحن، عندما تلقى 
»ريمون�د« املتَولِّ�ه األم�ر ب�أن 
يرتك ي�د »أَْنِيي�ْس« التي يغرق 

حتى أذنيه يف بحر هواها.
جدي�ًدا،  موع�ًدا  منه�ا  طل�ب 
فحص�ل عليه بع�د أن اقرتحت 
كان�ت  يختطفه�ا.  أن  علي�ه 
»أَْنِيي�ْس« ع�ى دراي�ة بمقدار 
ُنب�ل حبيبه�ا؛ مم�ا س�يحول 
طها؛  بين�ه وب�ن تنفي�ذ مخطَّ
الرَّاهبة  ل�ه: »س�تقوم  فقالت 
الدَّامي�ة بجولته�ا املعت�ادة يف 
غض�ون خمس�ة أي�ام؛ لذل�ك 
س�تكون األبواب ُمْشعة، ولن 

يجرأ مخل�وق ع�ى التواجد يف 
بطريقة  س�أحصل  طريقه�ا. 
ما ع�ى مالبس مناس�بة لكي 
أخ�رج ب�دون أن يعرفني أحد؛ 
ك�ن مس�تعًدا ع�ى مقربة من 
هن�ا...« يف هذه األثن�اء، دخل 
أحدهم وأجربهما عى االفرتاق 

بالقوة.
يف اليوم املوع�ود، الخامس من 
ماي�و، يف منتص�ف اللي�ل كان 
»ريمون�د« بالقرب م�ن أبواب 
الق�ر، بينما تنتظ�ره عربة 

بحصانن يف  مغارة مج�اورة.

وس�كنت  األض�واء،  انطف�أت 
األجواء. دقت الس�اعة الواحدة 
اللي�ل، ففت�ح  بع�د منتص�ف 
الب�واب الب�اب الرئي�س تبًع�ا 
للعادة القديم�ة املتََّبعة. فجأة، 
ظهر ض�وء يف أحد األبراج، أخذ 
]ه�ذا الضوء[ يعرب قس�ًما من 
القر، ثم ينزل الساللم... ملح 
»ريمون�د« » أَْنِيي�ْس«، فتعرّف 
عى املالب�س واملصب�اح والدم 
والخنجر. اق�رتب منها، فرمت 
نفس�ها بن ذراعي�ه. فحملها 
وهي ب�ن الوع�ي والالوعي إىل 

العربة، وانطلقا مًعا عى جناح 
الرسعة.

لم تنبس »أَْنِييْس« ببنت شفة.
انقطعت أنفاس الحصانن من 
أثر الرَّكض؛ حتى إن شدقيهما 
س�ال ُلعابهما رغم محاولتهما 

اإلحجام عن ذلك.
يف هذه اللحظة، هبَّت عاصفة 
ر،  مرعب�ة: ري�اح عاتي�ة ُتصفِّ
ورعد يدوي وسط برق يخطف 
العربة...  انك�رست  األبصار... 

وغاب »ريموند« عن الوعي.
وج�د  الشم�س،  طل�وع  بع�د 
ُمحاًط�ا  نفس�ه  »ريمون�د« 
يحاول�ون  كان�وا  بمزارع�ن 
ك�ل  ع�ن  أخربه�م  إنعاش�ه. 
«، والعربة،  يشء: عن »أَْنِيي�سْ
والعاصف�ة. غ�ر أنه�م كانوا 
يجهلون كل يشء، كما أنهم لم 
يروا أي يشء؛ هذا فضالً عن أنه 
يوج�د عى بعد عشة فراس�خ 

من »قر لينديمبرغ«.
نقله املزارعون إىل »راتيسبون«؛ 
�د طبي�ب جراحه،  حي�ث ضمَّ
وأوص�اه بالخل�ود إىل الراحة. 
حاول املُِح�بُّ الشاب أن يبحث 
يف املوض�وع بشت�ى الوس�ائل 
بدون جدوى، كما طرح العديد 
من األس�ئلة التي بقيت معلقة 
بدون جواب؛ حتى إن الكل بات 

مقتنًعا بأنه فقد عقله.
م�ع انقض�اء اليوم، استس�لم 
»ريمون�د« للن�وم َتِعًب�ا منهك 
الُق�وى. ك�ان يُغ�ط به�دوء يف 
نومه إىل أن ش�قَّ صم�َت الليل 
ص�وُت جرس دير ع�ى مقربة 
منه، فاستيقظ والساعة تشر 

إىل الواحدة صباًحا. انتابه هلع 
غامض س�يطر ع�ى جوارحه 
برمتها، حتى إن ش�عر رأس�ه 
انتصب وتجمد الدم يف عروقه. 
فجأة ُفتح ب�اب الغرفة بعنف، 
وع�ى بصيص الض�وء املنبعث 
م�ن مصب�اح موض�وع ع�ى 
املدفئة ملح ش�خًصا ما يقرتب؛ 
إنه�ا الرّاهبة الّدامي�ة. اقرتبت 
منه دون أن تتحوَّل عيناها عنه، 
ثم جلس�ت ملدة س�اعة كاملة 
ات  عى طرف فراش�ه. ومع دقَّ
الثانية صباًحا،  الساعة معلنة 
انتصب�ت الرَّاهب�ة واقف�ة، ثم 
أمس�كت بيد »ريموند« وقالت 
ل�ه: »ريموند، أنا لك وأنت يل إىل 
األبد«، قبل أن تخرج عى عجل 

وينغلق الباب وراءها.
بع�د أن ش�عر »ريموند« بيشء 
نيا بالراخ  من األمان، مأل الدُّ
واملناداة عى من كانوا َيأُْوونه؛ 
�خ لديه�م أكث�ر م�ن أي  فرتسَّ
وقت مىض أنه عى شفا ُحْفرة 
م�ن الجنون وأن حالت�ه تزداد 
سوًءا دون أن ينفع معها عالج 

طبِّي معروف.
يف الليل�ة املوالية عادت الراهبة 
م�رة أخ�رى، وقد تك�رر األمر 
ألسابيع عدة. وحده »ريموند« 
ك�ان  م�ن  أم�ا  يراه�ا،  ك�ان 
يجعلهم ينامون معه يف غرفته 

فلم ُيْبروا أيَّ يشء.
فيما بعد، سيعلم »ريموند« أن 
�رت يف تلك الليلة  »أَْنِييْس« تأخَّ
الخروج ملالقات�ه، فبحثت  عن 
عنه يف نواحي القر وجنباته 
ب�دون أي�ة نتيجة؛ فاس�تنتج 

أن�ه يف الحقيقة إنم�ا اختطف 
خط�أً الرّاهب�ة الّدامي�ة. وق�د 
س�قط ه�ذا الخرب ع�ى والدَْي 
»أَْنِيي�ْس« �� اللذي�ن لم يكونا 
يستس�يغان »ريموند« �� برًدا 
وسالًما؛ فاستغال تأثر الحدث 
عى نفس�ية ابنتهم�ا وفكرها 
س�لك  يف  بدفعه�ا  للتعجي�ل 

الرَّْهَبَنة.
»ريمون�د«  تخل�ص  أخ�ًرا 
فق�د  املرعب�ة؛  رفيقت�ه  م�ن 
ح�دث أن مر ش�خص غامض 
فأدخل�وه  ب��«راتيس�بون«، 
الس�اعة  يف  غرفت�ه  يف  علي�ه 
الت�ي م�ن املف�رتض أن تظهر 
فيه�ا الرّاهبة الّدامي�ة؛ وما إن 
رأت�ه حتى ارتع�دت فرائصها، 
تنفيًذا  وطفقت تشح قصتها 
ألمر ذلك الشخ�ص: لقد كانت 
انية،  إس�بَّ راهب�ة  امل�ايض  يف 
حي�اة  لتعي�ش  الدِّي�ر  ترك�ت 
الخالع�ة واملج�ون م�ع س�يد 
لينديمب�رغ«. ومثلما  »ق�ر 
أيًض�ا  خان�ت  َربَّه�ا،  خان�ت 
حبيبه�ا بطعن�ه حت�ى املوت. 
بعد ذلك هي نفس�ها سيقتلها 
الشخ�ص الذي تواط�أت معه 
عى قتل حبيبه�ا، والذي كانت 
ُتمنِّي نفسها بالزواج به. بقيت 
جثتها بدون دفن وظلت روحها 

هائمة منذ قرن من الزمان.
طلب�ت الرّاهب�ة الّدامية بعًضا 
اب ملواراة جثتها الثَّرى،  من الرتُّ
وقلي�اًل م�ن الحجارة لتس�كن 
»ريمون�د«  وعده�ا  روحه�ا. 
بتحقيق طلبه�ا، ولم يرها منذ 

ذلك الحن.
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ثقافية

أقالم مضيئة

افتح يا سمسم !
اُطلِقها ..

ألرى جميلتي جالسة ً وحَدها
وهي ترتشف فنجاَن قهوتها

وعيناها تطرفان من دخان سيكارتها
فاُشعل ُ سيكارتي معها 

وعيناي التطرفان  
لئال تغيم بها رؤيتي ! 

*
                     جمال الرؤى

حن تشّع القصائد ُ بجمال ِ الرؤى
تجعل الطريق ْ ..

مضيئا ً سالكا ً للخطى!
فلماذا ..

ال يشعل الشعراء البّكاؤون يف قصائدهم...
شمعة ً واحدة ؟
لنرى بنورها...

وردة ً بن أشجار الظالم ؟!
*

                    يا إلهي
إلهي !

َمن غرُك أرصُخ بن يديه

ملاذا تظل الحروب والبؤُس والعذاب ْ
يرافق الحياة َ ِعرَب دهورها

أما لها أن ْ تكون سالما ً 
وجميلة ًمثلَك تحت السماء ! 

*
:

                          يف الصباح                  
يف الصباح ..

تحلّق ُ الطيور لسمائها
والفراشاُت ألزهارها

وأنا لكليهما معا ً ..
بن ذراَعي ْ قصيدتي !

وال تهدأ العصافُر بضجيجها
يف حديقتي

حتى تراني  ..
وتسمع مني لها تحيتي !

افتح  يا مسسم
ناهض اخلياط

الراهبة الدامية وأدب الرعب 

فؤاد التكرلي

التناوب السردي يف تبئري املكان وإيقاع لعبة الصراع السياسي يف صنع احلدث .. 
رواية حب عتيق للروائي علي لفتة سعيد

ظاهر حبيب الكالبي
يعالج الروائي عيل لفتة س�عيد حبكة الهم السيايس 
يف الع�راق كموضوعة لتاري�خ األىس وتراكم املكبوت 
النفيس واالجتماعي وتفيش الحرمان بشتى أساليبه 
املوجعة التي تعزل اإلنسان بمصدات الضياع، وتجعل 
الفواص�ل الطبقية واالجتماعي�ة بشكل حاد وقاس 
بن أفراد املجتمع فالرواية تشكل طيفا واسعا لبنية 
املجتمع املختلف دينيا وطائفي�ا وثقافيا واجتماعيا 
واقتصادي�ا، حيث كان ه�ذا االختالف أيقونة الفاعل 
الض�دي يف التناول الرسدي وإثراء، لجمالية التواصل 
الحكائي بن املثقف الحالم بمس�تقبل زاهر للوطن، 
تتحق�ق في�ه العدال�ة االجتماعية واملس�اواة، حيث 
تجس�د ه�ذا امللم�ح عرب ش�خصيات نعمان وس�عد 
ومحمود، توجهها األيديولوجي اليس�اري، وبن من 
يمث�ل أيقونة الحرمان وجلد الذات وتلبس النس�يان 
وال�ال أدري�ة، متمثلة بشخصي�ات تعان�ي الحرمان 
العاطفي والخوف واالس�تالب، متمث�ال بشخصيات 
ستار ونعيم وعبيس، حيث شكلت هذه الشخصيات 
مستوى الالوعي للمدينة برغباتها املكبوتة وتطلعها 
لألمان والسالم والحب، مثلما شكلت املجاميع املثقفة 
الواعي�ة طبقة الوع�ي الضابط والص�ارم لتداعيات 
الرغب�ة والهي�اج العاطفي والوجدان�ي، فقد ضحى 
نعم�ان بتاريخ الحب مع الشابة ريتا املس�يحية من 
أجل البق�اء لخدمة األرض والوطن واإلنس�ان وعدم 
الهجرة م�ع الحبيبة خارج الوطن كما ضحى البطل 
نعيم بتاريخ عائلته وس�معته الشخصية ليستجدي 
الناس يف األسواق والطرقات استجاية لشط بدرية، 
ليكون امل�ال املجموع عرب إلقاء م�اء الوجه رغبة يف 
الفوز بجس�د بدري�ة كزوجة تحقق ل�ه رغبة النزق 
ونزعة التملك عند الشاب املضطرب نفسيا، واملتمرد 

عى القيم واألعراف االجتماعية.
 لق�د كان تعلق�ا جنونيا من قبل نعي�م باألنثى بدرية 
املاكرة، فق�د منحها التعل�ق والرغب�ة ومنحته الكيد 
والعقوبة والطرد بسبب عدم إتزانه وطيشه بأسلوب 
يحاف�ظ عى س�معة العائلة وكياس�ة الوال�د الشيخ 
املطلوب منه املوقف الصارم والرد الجميل عى وجهاء 
املدينة وش�يوخ العشائ�ر، فقد ش�كل موافقة بدرية 
بال�زواج من نعي�م بشوط قاس�ية، إنعطافة رسدية 
أدارت بوصلة الراع من مركزية املضايف اىل مركزية 
األس�واق والشوارع، حي�ث حّل نعيم ليك�ون الضيف 
املتنقل يف أسواقها ومقاهيها، باحثا عن املال بالتسّول، 
تالحق�ه لعن�ة األهل واألق�ارب واألب املص�دوم بهول 

النكبة، والباحث عن مالذات مكانية جديدة، بعيدا عن 
العار والفضيحة التي تس�ّبب به�ا ولده الشاق العاق 
نعي�م، والذي اس�تهوته لعب�ة التس�ّول، لتكون مهنة 
مس�تدامة ال يقوى عى الخالص منه�ا، كونها أتقنت 
صنع هذه املكيدة وعلم�ت بأنه لن يتخلّص من عادة 
التس�ول بعد أن أضحت ع�ادة تماهت مع الذات. لهذا 
عان�ت بدرية من عقدة الذنب حيث اس�توطنها الندم 
عى فعلتها بنعيم، بعد أن أصبح منبوذا متس�وال قذر 
املالبس، أش�عث الحال متشدا، ليس لديه مأوى يلوذ 
إليه غ�ر مرافقة أصحاب�ه املعدمن كس�تار الهارب 
من عق�دة الثأر االجتماعي والخائف املرتقب، وعبيس 
صاحب الص�وت الشجي ليال وصاح�ب العربة نهارا، 
حي�ث يجتم�ع الثالثة مس�اء كل يوم لتن�اىس الواقع 
املؤل�م، بالهروب عرب قنط�رة رشب الخم�ور والغناء 
املبكي الذي تصل مجساته وصداه اىل مسامع أطراف 
املدين�ة الصغرة، ليصادف صوت نعي�م هوى يف قلب 
بدرية ليتماهى شجنه وبكائه الجواني مع أىس وندم 
بدرية املتأخر عى فعلتها بمغرم فقد صوابه ومكانته 

االجتماعية ووعيه من أجلها .

لق�د ش�كل الثالثي املس�حوق املتمثل بنعيم وس�تار 
وعبي�س طبق�ة الالوع�ي ملجتم�ع املدين�ة، ضم�ن 
تقس�يمات التحليل النفيس الفرويدي.. يف حن تمثل 
الوع�ي يف الرواي�ة بطبقة املثقف�ن امللتزمن بهموم 
الجماهر ومس�تقبل الوطن، وهم نعمان الشيوعي 
ورفيق�اه محمود وس�عد، فيما تمثل موقف الس�يد 
يوس�ف رجل الدين مع ش�يوخ العشائر العصامين 
مث�ل الشيخ كاص�د طبقة األن�ا األعى الت�ي تراقب 
بعقالني�ة  املوق�ف  بإنفالت�ات  وتتحك�م  برام�ه 

وتحرز.
الهم السيايس ولعبة املونتاج

كان الهم السيايس هو املشكل الصارم الذي يقود دفة 
ال�راع الجواني يف لعبة ال�رسد، عرب حضور الراوي 
املشارك يف تقديم التناول الرسدي، مع حضور ضمر 
املتكل�م واملونولوج الداخيل، حيث عم�ل هذ التناوب 
يف ش�كل تقديم اللوحة الرسدية مونتاج ذهني فاعل 
ومتحرك بضابط نفيس متوازن إيقاعيا ودراميا، مع 
تجلي�ات الراع عى صعيد البط�ل املعزول والباحث 
عن خالصه الفردي من منزلقات الواقع املتماهي مع 
ال�راع الجماعي املتحرك هو اآلخ�ر بدفق وحيوية 
وتصاعد مت�زن لغايات التغير واالنقالب االجتماعي 

والسيايس املرتقب.
حق�ق املونتاج الذهني الذي أتقنه الروائي يف التناوب 
ال�رسدي بحضوري�ة املكان اآلم�ن والرديف الروحي 
لألبطال، عرب تبئ�ره وإلصاقه بروحية الشخصيات 
جمالية التنوع واالختالف يف إثراء صنعة الرواية، وقد 

أحاط بمجمل اللعبة الرسدية
وقدمه�ا م�ن دون ضعف أو ترهل. كم�ا نجح الراوي 
يف تقدي�م حبك�ات ثانوي�ة مضاف�ة لتشك�ل تجذير 
اجتماع�ي وتراك�م حدث�ي كم�ا وكيفا يعاض�د بنية 
الراع الس�يايس الذي يطبخ بوعي ساخن يف ذهنية 
الطبق�ة االجتماعي�ة املس�حوقة، فضال ع�ن الواعية 
املثقفة.. فالرواية تتناول الواقع الس�يايس مغموس�ا 
بالهم االجتماعي وتفاصي�ل يوميات املدينة وتصاعد 
الح�راك التنظيم�ي ب�ن الشيوعي�ن والقومين وكل 
منه�م يعمل ع�ى تبئر املكان املقه�ى كمقر لتجاذب 
أط�راف الهم الس�يايس يف س�باق محتدم، للس�يطرة 
عى الشارع وأخ�ذ زمام املبادرة . فقد تناولت الرواية 
التاري�خ من طرف خف�ي ولم تحاول إقح�ام التاريخ 
بأحداثه كنسخة ووثيقة فتوغرافية مكررة تعيد قول 
ما قاله التاريخ، بل أخذت منه ش�عاعا وخيطا رابطا 
تصنع�ه الذاك�رة الرسدية م�ن زوايا متغايرة حس�ب 

األص�وات الروائي�ة الفاعل�ة يف إش�تغاالتها الرسدية 
وفواعلها االجتماعية والتنظيمية.

إن متغرات الواقع السيايس تتصاعد وتتنامى ضمن 
حبك�ات الرواي�ة املتع�ددة لتنصه�ر يف الحبك�ة األم 
املتمثلة بالراع الس�يايس ومتغرات الهم السيايس 
وتداعيات�ه النفس�ية املتشظية ع�ى خريطة الرواية 
ومحموالته�ا اإلنس�انية، املتجس�دة عرب ش�خوص 
الرواي�ة املختلف�ون طبقي�ا وثقافي�ا، واملتفقون يف 
نزعتهم نحو الخالص والتحرر.. فالبطل نعيم استعاد 
بعضا م�ن الوع�ي واملوق�ف ونشط عن�ده هرمون 
حضور الشخصية وقيمته�ا االجتماعية بنزعة عدم 
امتهان الذات وس�لب اآلخر لها وجودا ومعنى، فرتك 
االس�تجداء وراودته فك�رة العودة لأله�ل واملضيف، 
حيث العزة والكرامة مع هول الصدمة واملقارنة بن 

نعيم املحبط وبن بدرية.
 ع�ى الجهة األخرى تس�كن بدري�ة مرتاحة مع رجل 
يحبها وتحبه عاتب نفسه ألنه أضاع العمر وال يعرف 
كي�ف يعود اىل رش�ده ص٢٨٨ . ربما ه�و بحاجة اىل 
اقتح�ام املضيف والجلوس فيه م�ن جديد بال هروب، 
الجل�وس بهيكٍل جديد ليس فيه رائحة نزق وغرور أو 
نظرة مخبول، فّكر بهذا وضحك ش�اكرا الس�كر الذي 
يهدي�ه أفكارا غريب�ة يف وضٍع مري�ب وغريب كالذي 
تعيشه املدينة ص٢٨٨... أما س�تار الهارب من قريته 
بفعل عرف الثأر يحلم بالعودة اىل املكان الحلم والذاكرة 
واالستقرار بعيدا عن فوىض الشتات اليومي والهروب 
م�ن الواق�ع عرب الغن�اء والبكاء وجلد ال�ذات وتنايس 
األلم ع�رب الخمرة والالمباالة يحل�م بالتغيراآلتي مع 
الث�ورة. إن  م�ا يهمه م�ن التغير فرص�ة ليتحول اىل 
ش�خٍص آخر، حلم قديم قتله بالحب أن يكون مطربا 
باإلذاعة... ص٢٩٤ .والحلم بالتغير اآلتي كما يسمع 
م�ن أحاديث املثقف�ن يف املقاهي التغي�ر الذي يحلم 
به س�تار يعني العودة اىل قريته وبيت�ه وبقية أقاربه 
.. ع�ن حلم الث�ورة ورضورة حص�ول تغير يف الحكم 
والتخل�ص من الث�ارات والنهوات واإلبع�اد واألحكام 
العشائرية التي جعلت الناس يفتكون بعضهم ببعض 

.. ص٢٩٣ . 
وك�ذا التغير الذي المس ش�غاف قلب محمود الشاب 
الصابئي الذي أحب مس�لمًة. والذي دفعه ذلك العشق 
أن يرضخ لس�لطة القيم والع�رف والدين ليتحول من 
الديانة الصابئية اىل اإلسالم من أجل املحبوبة رزيقة .. 
ما الفائدة من زواجي من صابئية ال أس�تطيع العيش 
معه�ا ه�ل امله�م الدي�ن ام الحي�اة؟ .. ص٢٨٤.إذ إن 

التمسك بالحب هو التمسك بالحياة.
إن الرسد يتجاذب أطراف الحب بن نعمان وريتا ذلك 
الحب الذي أجهض بحلم البق�اء للوطن األهل مثلما 
ف�رّسه البطل نعم�ان . والحب املطع�ون بالخارصة 
م�ن كيد بدرية الرافضة لن�زق وطيش نعيم، والحب 
الفائز بنعمة البقاء والديمومة بفداء التحول بالدين 
واملعم�د بعب�ق الشهادتن من ش�فاه الفت�ى املغرم 
محم�ود الشيوعي. كما وظف املونتاج الذهني حراك 
املثقفن من يس�ارين وقومين وه�م يصعٌدون من 

قلق الشارع ورقابة السلطة .
اىل  االس�تماع  الس�ر يصغ�ون  يج�دون  املثقف�ون 
حشجات البط�ل نعمان الخائ�ب يف الحب والراغب 
بالفوز بحلم الثورة لردم الفجوات والنكبات الغائرة 
يف ثنايا الروح والجس�د.. فالثورة قادمة والتغير آت 

المحالة .
املكان  ودوال الراع

 لق�د تعامل الروائي مع املكان كعامل محّفز للحراك 
وصنعة التغير،  فالشارع والس�وق واملقهى والنهر 
واملضيف كانت دوال لتفجر طاقات النفس باألسئلة 
املس�تدامة، ح�ول خالصاتها املرتقب�ة وتحررها من 
الفق�ر والحرمان واإلقط�اع والالأدرية.. فكل دالالت 
املكان لم توصف بالجمود والسلبية، ولم تكن فضاء 
تجريديا معزوال عن توظيف عنارصه يف ربط مصائر 
الشخصيات بأهداب التغير وتوفر حاجاته الروحية 

وذاكرت�ه املكتن�زة بالص�دق واالنتم�اء .
كم�ا عمل الروائي عى منح دور للمرأة لتقديم واقعها 
وف�رض ش�خصيتها واملشارك�ة يف صنع مس�تقبلها 
بذكاء ومهارة، فالبطلة بدرية صنعت خالصها الفردي 
بروي�ة ومكر، ودفعت بأنانية واضحة لشخص أحبها 
بصدق ونزق وتهور نح�و الهاوية والطرد االجتماعي 
والشح�اذة، لتعي�د حس�ابات جل�د الذات بع�د فوات 
األوان. والبطلة رزيقة املسلمة تتابع عشقها املحموم 
م�ع البطل الشاب الشيوع�ي والصابئي ليفرض عليه 
ه�ذا العشق متغّرا مع لفي�ف املتغرات التي صنعتها 
مناخات الثورة ثورة تموز عام ١٩٥٨.. ليتحول البطل 
محم�ود اىل الدي�ن اإلس�المي ك�ي ينال رزيق�ة روحا 

وجسدا مكتنزا بالجمال واملحبة .
قدم الروائي عيل لفتة س�عيد تاريخ�ا عراقيا وحراكا 
اجتماعيا متوازنا بن حاجات الفرد وحاجات املجتمع 
والوط�ن، لتحقق الذات املتم�ردة وجودها وحضورها 
يف تجليات املكان الغائ�ر يف ثنايا الذات واملتفّجر والدًة 

وثورة ومصرا جديدا .
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فؤاد التكريل )٢٢ أغسطس ١٩٢7م - ١١ فرباير 
٢00٨م(، روائ�ي عراق�ي اس�تطاع أن يؤل�ف 
روايات قليلة، إال أن مساحة تأثرها كانت أكرب 
لكونه�ا نموذج للروايات الكالس�يكية الحديثة 
ببنائه�ا. وه�و روائ�ي عراقي أس�هم يف تطور 
الثقافة العربية وأث�رى املكتبة العربية بالكثر 

من قصصه األدبية،
ول�د التك�ريل يف بغ�داد ع�ام ١٩٢7م، ودرس يف 
مدارس�ها، وتخ�رج م�ن كلي�ة الحق�وق عام 
١٩٤٩م، ث�م عم�ل ككات�ب تحقي�ق وبعده�ا 
محامي�ا، ث�م قاضي�ا، وت�وىل ع�دة مناصب يف 

الدول�ة ومنه�ا يف القض�اء العراق�ي حي�ث تم 
تعيين�ه قاضي�ا يف محكم�ة ب�داءة بغ�داد عام 
١٩6٤، وبعدها س�افر إىل فرنس�ا ثم عاد ليعن 
خبرا قانونيا يف وزارة الع�دل العراقية. وعاش 
يف تونس لسنوات بعد تقاعده، وعمل يف سفارة 
الع�راق بعد ح�رب الخليج ع�ام ١٩٩١م، وألف 

القصص بأسلوب أبداعي متميز.
ن�ش التك�ريل أوىل قصص�ه القص�رة يف ع�ام 
١٩٥١م يف مجل�ة األدي�ب اللبنانية، ولم ينقطع 
عن نش قصصه يف الصحف واملجالت العراقية 
والعربي�ة، كما صدرت له يف تونس عام ١٩٩١م 

مجموع�ة قصصية بعنوان )موع�د النار(. ويف 
عام ١٩٩٥م ص�درت له رواي�ة )خاتم الرمل(. 
وكت�ب روايته األخ�رة )الالس�ؤال والالجواب( 
عام ٢007م. كانت له أيضا مؤلفات أخرى مثل 
خزي�ن الالمرئيات والرجع البعيد التي أسس�ت 
لخطاب روائي متمي�ز وأرخت لحقبة تاريخية 
مهمة يف الحياة العراقية وكانت مفعمة بالروح 
واألعراف الشعبي�ة ونكهة كل وجبة وبهاء كل 

طقس اجتماعي ألهل بغداد .
ت�ويف فؤاد التكريل عام ٢00٨م، يف األردن بعد أن 

عانى كثرا من مرض الرسطان.



ح�ذرت خبرية التجميل الروس�ية إيلين�ا موروزوفا، من ارت�داء األقنعة 
السوداء، مشرية إىل كونها تسبب التهابات الجلد.

وقالت موروزوفا: “يمكن أن تسبب األقنعة الواقية امللونة املصنوعة من 
مواد صناعية، حساسية يف الجلد”.

وتابعت قائلة “أرى الكثري من الناس يف الشوارع يرتدون أقنعة س�وداء، 
تحت�وي ع�ى صبغات تس�بب 
تفاق�م الجل�د، حت�ى امل�رىض 
أنفس�هم يشكون م�ن أن هذه 
األقنع�ة له�ا رائح�ة كيميائية 
كريهة، كل هذا يمكن أن يسبب 
الصبغ�ة  ألن  الجل�د،  الته�اب 
حساس�ية  تس�بب  الس�وداء 
القن�اع  ك�ان  وإذا  ش�ديدة، 

مصنوًع�ا أيًضا من مواد صناعية، فينبغي توخ�ي الحذر من ارتداء هذا 
القناع، أنصح باختبار األقنعة القطنية”.

ولفت�ت موروزوف�ا إىل رضورة تغيري األقنعة بانتظام أو غس�لها جيًدا، 
مش�رية إىل أهمي�ة اختيار األقنع�ة الطبية الت�ي يمك�ن التخلص منها 

وتغيريها بانتظام.
وأضاف�ت الخبرية: “أصبح لدى األطف�ال اآلن الكثري من األقنعة امللونة، 
هن�ا، أوالً وقبل كل يشء، يجب اختبار الرشك�ة املصنعة باهتمام كبري، 
إذا كان الطفل يرتدي هذا القناع لفرتة طويلة دون تغيري أو غسل، فهذا 

يؤدي إىل تفاقم حب الشباب يف سن املراهقة”.

أن الليم�ون ال يع�زز أجس�امنا فقط 
بواح�د م�ن أه�م الفيتامين�ات وهو 
فيتام�ن C فحس�ب، ب�ل إن�ه يق�دم 
بعض أرسار الجمال الخاصة بالبرشة 

والشعر واألظافر.
ج�داً  غن�ي  الليم�ون  ألن  ونظ�راً 
ل�ه  ف�إن  واملغذي�ات،  بالفيتامين�ات 
تأثري مطه�ر يتضح بشكل خاص مع 
التقش�ري، وذلك بتقطي�ع الليمون إىل 
نصف�ن وفركه عى الوجه ملدة خمس 
دقائق، ثم غسله باملاء البارد، وأوىص 
الخرباء األملان باستخدام التقشري عى 

الب�رشة العادي�ة فق�ط، دون البرشة 
الحساسة.

الحم�ض  أن  الدراس�ات  وأظه�رت 
املوج�ود يف عصري الليم�ون يمكن أن 
يعال�ج الن�دوب والبث�ور، باإلضاف�ة 
إىل ذل�ك، تس�اعد الزي�وت املوجودة يف 
الليم�ون عى ترسيع التئ�ام الجروح، 
ويت�م ذل�ك بغم�س قطع�ة قطنية يف 
عص�ري الليمون وفركه�ا عى البرشة، 

ثم شطفها باملاء البارد.
ومن خالل خل�ط ثالث مالعق صغرية 
م�ن زيت الزيتون م�ع ملعقة صغرية 

م�ن عص�ري الليم�ون وفركه�ا ع�ى 
األظاف�ر، يتم تنظي�ف األظافر من أي 
بقايا، مما يجعله�ا تبدو أكثر بياضاً، 
بينم�ا يوف�ر زي�ت الزيت�ون الرطوبة 

واللمعان.
ويس�اعد الليم�ون أيض�اً ع�ى تنعيم 
الب�رشة يف األماكن الخشن�ة كالكوع. 
وذل�ك بخل�ط عصري الليم�ون وصودا 
الخب�ز ووضعهما عى البرشة، ويعترب 
مزيج املاء والزنجبيل وعصري الليمون 
وزي�ت الزيت�ون عالجا فع�اال لقرشة 

الرأس.

 املكّونات
دهن نباتي – كوب

كاكاو بودرة غري محى، منخول 
– كوب + ملعقتان كبريتان 

سكر بودرة، منخول – كوبان
حلي�ب بودرة، منخ�ول – نصف 

كوب  
ملح – ربع ملعقة صغرية

مالع�ق   3  – فانيلي�ا  خالص�ة 
صغرية

طريقة العمل
 -1  يف وع�اء، أخلط�ي الكاك�او 
البودرة، السكر البودرة والحليب 

البودرة.   
 -2  يف ق�در ع�ى ح�رارة هادئة، 
ذوب�ي الده�ن النبات�ي. عندم�ا 

يذوب، إرفعي القدر عن النار. 

 -3  أضيفي مزيد الكاكاو البودرة 
تدريجياً إىل الدهن النباتي املذوب 

وحرّكي حتى يتجانس  املزيج.  
 -4  أس�كبي املزيج داخل قوالب 
للشوكوالتة وأدخليها إىل الفريز 

حتى يجمد املزيج.  
يف  الشوكوالت�ة  اس�تخدمي    5- 
وصفاتك أو اس�تمتعي بمذاقها 

مع أطفالك. 

 “ الزوجي�ة  العالق�ات  يف  تكث�ر 
التوقع�ات”، الت�ي تؤدي غالب�ا ما اىل 

الخالفات الكبرية بن الزوجن.
العالق�ات  يف  »التوقع�ات«  وتعت�رب 
الزوجية من األسباب الرئيسة لحدوث 
ألن  وذل�ك  الطرف�ن،  ب�ن  مشاك�ل 
أكث�ر ما يحبط اإلنس�ان أن يرس�م يف 
مخيلته توقع�ات، ويف الحقيقة تكون 
عكس ذلك، ولكن ليست هذه املشكلة 
فحس�ب، بل املشكلة الحقيقية تكمن 
يف أن ك�ل ط�رف يعتق�د أن اآلخر عى 
علم بهذه التوقعات دون االضطرار إىل 

رشحها له.
أن التواص�ل الفع�ال وتوصيل ما نريد 
ونحتاج يعترب من أهم أس�باب نجاح 
العالق�ات الزوجي�ة، فيم�ا ييل بعض 

الخطوات التي يجب اتباعها يف ذلك:
• 5 خط�وات يج�ب اتباعه�ا لزي�ادة 

فعالية الطلب:
وتجنب�ي  “أن�ا”  لغ�ة  -اس�تخدمي 

“أنت”:
بمعنى يجب أن تقويل: »أنا أحتاج« »أنا 
أريد« »أنا يهمن�ي« يف طلبك، وتجنبي 
استخدام »أنت«، فمثاًل استبديل جملة 
»أنت ال تقيض وقًتا معنا« بجملة: »أنا 

أحت�اج إىل الخروج معك مرة أو مرتن 
يف األس�بوع«، فهكذا يستطيع الطرف 

الثاني استيعاب وتقدير ما تريد.
-اطلب�ي م�ا تريدي�ن وتجنب�ي م�ا ال 

تريدين:
لزوجت�ه:  الرج�ل  يق�ول  أن  بمعن�ى 
»أن�ا أحتاج وجودك مع�ي بهذا الوقت 
املح�دد دون تأخري«، أو أن تقول املرأة 

لزوجه�ا: »أنا أحتاج أن نخصص وقًتا 
للخروج أو للعشاء مًعا«، وأن تبتعدي 
ع�ن قول: “أنت دائًما غ�ري متفرغ لنا 

ومشغول”.

-تكلم�ي ع�ن الس�لوك ولي�س ع�ن 
الشخص:

بمعنى أن نتحدث عن الفعل والسلوك 
نق�ول:  أن  مث�اًل  الشخ�ص،  ولي�س 
»التأخري يشء يضايقني«، وأن نتجنب 
أس�لوب االته�ام، ك�أن نق�ول: “أنت 

تتأخر دائًما.”
-كوني واقعية يف طلباتك:

الب�د من كل إنس�ان أن يك�ون واقعًيا 
يف طلب�ه؛ بمعن�ى أن�ه إذا ك�ان عمل 
الرجل ينتهي الساعة السابعة مساء، 
فال أطلب منه الحض�ور، أو أن أقابله 
الس�اعة الرابع�ة أو الخامس�ة، فهذا 
يشء غ�ري منطق�ي، لذل�ك الواقعي�ة 

مهمة جًدا عند الطلب.
-ليس كل م�ا تطلبينه تحصلن عليه، 

لذلك اختاري بعناية:
ال ب�د أن نع�ي جيًدا أنن�ا موجودون يف 
الدني�ا؛ بمعن�ى ليس كل م�ا نحلم به 
ونريده سوف يتحقق، أو يف حال طلب 
الشخص أي طلب، أو توّقع أي أمر ولم 
يحصل، أال أوقف الدنيا عليه، بل أطلب 
طلبات أخرى واقعية ومنطقية، ويف كل 
مرة يجب أن أطل�ب طلًبا واحًدا فقط؛ 

لكي أكون متعايشة مع الواقع.
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دوًرا  يلع�ب   D “دي”  الفيتام�ن 
�ا يف الوقاية من عدد كبري من  مهمًّ

األمراض. 
وتشري الدراس�ات، أّن أّي نقص يف 
هذا الفيتامن يمك�ن أن تؤدي إىل 

أمراض خطرية.
- الفيتام�ن “دي” يق�ّوي نظ�ام 

املناعة
ا يف  يلع�ب الفيتام�ن D دوًرا مهمًّ
تنشي�ط مناعة الجس�م، وتفادي 
اإلصاب�ة بنزالت ال�ربد واالنفلونزا 

وتقليل مدة املرض.
ويزي�د م�ن نش�اط كري�ات الدم 
تبل�ع  أو  الت�ي تهض�م  البيض�اء 
البكترييا، ويع�زز إنتاج الببتيدات 
املض�اّدة للعدوى والس�يتوكينات 

املضاّدة لاللتهابات.
االختالف�ات  ب�ن  عالق�ة  هن�اك 
املوس�مية لحال�ة الفيتام�ن دي 
األم�راض  الجس�م وح�دوث  Dيف 
وخصوًصا  الشدي�دة،  االلتهابي�ة 
التهابات الجهاز التنفيس. وأثبتت 
1200 وح�دة  تن�اول  أنَّ  دراس�ة 
دولية م�ن الفيتام�ن )حوايل 30 
ملغم يف اليوم( يؤدي إىل انخفاض 
اإلصاب�ة  يف  املئ�ة  يف   42 نس�بته 
باألنفلونزا ب�ن أطفال املدارس يف 

اليابان.
D نقص الفيتامن -

 يزي�د مخاطر اإلصاب�ة بأمراض 
القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة ثالث�ة 
أضع�اف، وفًق�ا ملؤلفي الدراس�ة 
املذك�ورة س�ابًقا، ف�إنَّ فيتام�ن 
ل�دى  حيويًّ�ا  دوًرا  يلع�ب  “دي” 
األشخاص املسّنن، حيث يقلّل من 
مخاطر الوفاة وخصوًصا بس�بب 
اإلصابة بأم�راض القلب واألوعية 

الدموية.
- نقص الفيتامن “دي” 

يع�زز اإلصاب�ة بالتصل�ب املتعدد 
ألول م�رة ُتثب�ت دراس�ة واس�عة 
النطاق، وجود صلة بن مس�توى 
الدم م�ن الفيتام�ن “دي”، وبن 
خط�ر اإلصابة بالتصل�ب املتعدد. 
يف  الدراس�ة  ه�ذه  أُجري�ت  وق�د 
الجي�ش األمريكي وش�ملت 257 

موظًفا.
ولكن أيًضا هن�اك أمراض املناعة 
الذاتية األخرى، مثل داء الس�كري 
الته�اب  أو  األول،  الن�وع  م�ن 
تك�ون  الروماتوي�دي،  املفاص�ل 
أكث�ر ش�يوًعا يف البل�دان البعي�دة 
عن خط االستواء، ويف مجموعات 
األش�خاص الذين يعان�ون نقص 

فيتام�ن D، وخصوًصا قبل س�ن 
ال� 20.

وأم�راض   D دي  الفيتام�ن   -
الرسطان

 D هل هن�اك صلة ب�ن الفيتامن
ورسط�ان الثدي؟ لإلجابة عن هذا 
الس�ؤال، قام فريق كندي بدراسة 
مجموع�ة تتأل�ف م�ن 500 امرأة 
تمَّ تشخيص وجود أورام يف الثدي 
لديهّن، وتّم�ت متابعة حالتهّن إىل 

سنوات عدة.
وق�ت  عن�د  األوىل:  املفاج�أة 
التشخيص كان أكثر من ثلث عدد 
النس�اء يعاني نقًصا يف الفيتامن 
“دي”، بنسبة تصل إىل 40 يف املئة، 
وفقط 25 يف املئة من العدد، لديهّن 

املعدل الطبيعي من الفيتامن.
املفاج�أة الثانية: كانت انتكاس�ة 
نق�ص  يعان�ن  اللوات�ي  النس�اء 
الفيتام�ن D أرسع بمرت�ن، من 
اللواتي لديهّن مستويات  النس�اء 
كم�ا  الفيتام�ن،  م�ن  طبيعي�ة 
لبقائهّن  الكلية  النسبة  انخفضت 
عى قيد الحياة بحوايل 73 يف املئة.

أظه�رت دراس�ة أخ�رى أّن عامل 
خط�ر اإلصاب�ة برسط�ان الثدي، 
املئ�ة  يف   25 بنس�بة  انخف�ض 
بالنس�بة للنس�اء اللوات�ي لديهّن 
معدل عاٍل من مستوى الفيتامن 

.D
وأك�دت دراس�ة اس�تطالعية عى 
 15000 18 عاًم�ا ش�ملت  م�دى 
الكافي�ة  املس�تويات  أنَّ  رج�اًل، 
م�ن الفيتام�ن “دي” تحمي من 

رسطان الربوستات.
واالضطراب�ات   D الفيتام�ن   -

اإلدراكية
أظه�ر بحث بريطان�ي أُجري عى 
الرج�ال يف الفئ�ة العمرية من 40 
إىل 79 عاًما، أنَّ أولئك الذين لديهم 
الفيتامن  مس�تويات متدنية من 

D، يفشل�ون يف اختب�ارات معّينة 
للوظائف اإلدراكي�ة، وثمة حاجة 
ملّح�ة إلج�راء دراس�ات ش�املة 
ملعرفة م�ا إذا كان تناول املكمالت 
من شأنه أن يحافظ عى الوظائف 

اإلدراكية.
وم�رض  “دي”  الفيتام�ن   -

باركنسون
أثبت�ت دراس�ة فنلندي�ة أُجري�ت 
ع�ى م�دار 30 عاًم�ا تقريًب�ا، أّن 
املس�تويات املتدنية من الفيتامن 
D يمك�ن أن تتنّب�أ بخطر اإلصابة 
بأم�راض عصبي�ة. وق�د يك�ون 
الوظيف�ة  ه�ذه   D للفيتام�ن 
الوقائي�ة لألعص�اب م�ن خ�الل 
األكسدة، وتنظيم  آليات مضادات 
الكالس�يوم العصب�ي، والتحصن 
املناعي، وزيادة التوصيل العصبي 

أو حتى إزالة السموم.
وتش�ري دراس�ة أمريكي�ة أُجريت 
ع�ام  يناي�ر  األول-  كان�ون  يف 
ش�خًصا،   266 وش�ملت   2014
إىل أّن فيتام�ن D يمك�ن أن يمنع 
ضع�ف الوظيف�ة اإلدراكي�ة لدى 
مرىض الشل�ل الرع�اش – مرض 

باركنسون.
- تن�اول فيتام�ن D يخفف األلم 

واملعاناة
يف دراس�ة نروجي�ة أُجري�ت ع�ى 
املؤلف�ون  الح�ظ  مري�ض،   500
املس�تويات  ب�ن  عالق�ة  وج�ود 
 D املنخفض�ة من مصل الفيتامن

واإلصابةبالصداع.
وكشفت دراسة أخرى شملت أكثر 
من 3000 ش�خص، وجود عالقة 

بن الفيتامن واآلالم املزمنة.
ع�ى  أخ�رى  دراس�ة  وكشف�ت 
مرىض الس�كري، أّن هناك عالقة 
 D ب�ن تصحيح نق�ص الفيتامن
واملس�اهمة يف تقلي�ل ش�ّدة اآلالم 

الناتجة عن االعتالل العصبي.

واملس�تويات الجيدة م�ن فيتامن 
“دي” تخف�ف اآلالم الناتج�ة عن 

رسطان الثدي.
خط�ر  يمن�ع   D الفيتام�ن   -

السقوط لدى كبار السن
حيث إّن للفيتامن D تأثريًا مبارًشا 
عى الق�وة العضلية، وذلك لوجود 
مس�تقبالت معّينة خاصة به عند 
مس�توى العضالت، فمن املنطقي 
أن يزي�د تأث�ري عى منع س�قوط 
دراس�ة  الس�ن. وأظه�رت  كب�ار 
س�ويرسية – أمريكي�ة مشرتكة، 
أنَّ الجرعة اليومية بما يرتاوح بن 
700 إىل 1000 وح�دة دولي�ة م�ن 
الفيتامن، تقلل مخاطر السقوط 

بنسبة 19 يف املئة.
- الفيتامن D واالكتئاب

أثبت تحليل تلوّي وجود عالقة بن 
املس�تويات املتدنية من الفيتامن 
D وحاالت االكتئ�اب. وبناًءا عليه 
يب�دو م�ن الواض�ح أن�ه ُينص�ح 
بتحسن حالة الفيتامن D ضمن 
إط�ار مخاطر االكتئ�اب، وضمن 
ملعالج�ة  التقليدي�ة  العالج�ات 

االكتئاب.
- الفيتامن “دي” وارتفاع ضغط 

الدم الرشياني
نرش فريق دويل يف مجلة “النسيت” 
تحلياًل تلويًّا ش�مل أكثر من 100 
ألف ش�خص ما ي�يل: بع�د األخذ 
بعن االعتب�ار العوام�ل الوراثية، 
ف�إنَّ ملس�توى فيتام�ن D تأثريًا 
فعليًّا عى ضغ�ط الدم الرشياني، 
وبشك�ل أكثر تحدي�ًدا عى ضغط 

الدم االنقبايض )املرتفع(.
- نق�ص فيتامن دي D ربما يزيد 

من نوبات الربو
أظه�رت دراس�ة أّن نوب�ات الربو 
 .D فيتام�ن  بنق�ص  ترتب�ط 
فق�د نص�ح باحثون ب�أن يتناول 
األش�خاص الذي�ن يعان�ون الربو 
أو  متدني�ة  مس�تويات  ولديه�م 
نق�ص م�ن الفيتام�ن املكم�الت 
الغذائية، باإلضافة إىل التعرض إىل 
الشمس بطريق�ة معتدلة لتقليل 

حّدة نوبات الربو.
- محاربة البلوغ املبّكر

يب�دو أّن البلوغ املبّكر هو مشكلة 
صحي�ة ظه�رت حديًث�ا، وُيعتقد 
بأنه�ا ترتبط باس�تخدام املبيدات 
الحرشية. وأثبتت دراس�ة حديثة 
عن�ر   D الفيتام�ن  تن�اول  أّن 
ُيعتقد أنه يس�اهم يف إع�ادة هذه 

املشكلة إىل الوضع الطبيعي.

كش�ف تقريرعن س�بب طل�ب طاق�م الطائرة م�ن الركاب ت�رك النافذة 
مفتوحة عند إقالع الطائرة أو خالل عودتها إىل املطار.

وأوضح التقرير أّن هذا الس�بب مرتبط بحاالت الطوارئ، وعى الرغم من 
أن األم�ر قد يكون مزعج�ا للعديد من الركاب، ولكنه يف الواقع رشط مهم 
للسالمة، حيث أنه من خالل رفع ستائر النوافذ، يمكن للمسافرين التعود 

عى الضوء الطبيعي يف الخارج، سواء كان ذلك يف النهار أو الليل.
وبّن التقرير أن ترك النوافذ يمكن أيضا أن يساعد الركاب عى التأقلم مع 
اإلض�اءة الخارجية خالل إخالء الطائرة يف حاالت الطوارئ، حيث يكونون 

معتادين عى الضوء الطبيعي والتكيف معه.
وتاب�ع التقرير: “تف�رق الثانية الواح�دة يف حاالت الط�وارئ، فإذا كانت 
النواف�ذ مفتوحة، يكون بإمكان طاقم الطائ�رة رؤية الظروف الخارجية 
بس�هولة، خاصة وأن لديه 90 ثانية فقط للخروج من الطائرة. ويس�اعد 
ذل�ك طاقم الطائرة عى التخطيط بشكل جي�د لعملية اإلخالء، أي اختيار 

األبواب املناسبة الستخدامها إلجالء الركاب”.

يخ�ى كث�رٌي م�ن األطف�ال م�ن الدخ�ول إىل 
الغرف واألماك�ن املظلمة، وغالب�ًا ما ُيرون 
ع�ى تشغي�ل اإلض�اءة، كم�ا أن عدي�داً منهم 
يخاف�ون من صوت الرعد، أو األصوات الغريبة 

باإلجمال.
وتعترب هذه املخاوف وغريها تنعدم عندما يكرب 
الطفل، كما يستطيع اآلباء مساعدة أطفالهم 
عى التغلُّب عى هذه املخاوف والتخلُّص منها.

إلي�ِك طرق�اً عدة ملس�اعدة طفلك ع�ى تجنب 
الخوف، وهي:

1. تجن�ب إخافته بالعقاب إن لم يقم بأمر ما، 
بل ح�اول إقناعه برضورة فعل ما ُيطلب منه، 

مع تحذيره من عواقب إهماله، واعلم أن هناك 
كث�رياً من األطف�ال يقعون يف الخط�أ دون أن 

يعلموا أن هذا األمر ال يجوز.
2.  تجن�ب من�ع طفل�ك من الحرك�ة ملجرد أن 
ذلك يزعجك، فهذا األمر يجعله خاضعاً وجباناً 

وكثري الخوف والرتدد.
3.  تح�دث معه عن األمور الت�ي يخاف منها، 
مث�اًل إن ك�ان يخ�اف م�ن الحقن علِّم�ه أنها 
تحت�وي عى دواء يشفي اإلنس�ان لذا ال داعي 
للخوف منه�ا، وأنه بدونها قد يس�تمر مرضه 
وقتاً أطول، ما س�يجعله يفك�ر بالنفع العائد 

من ورائها ونسيان أملها.

للتخس�يس  غذائ�ي  نظ�ام 
ومحارب�ة الس�يلوليت، ابتك�ره 
االختص�ايص يف أم�راض الجل�د 
الدكت�ور األمريكي ه�اورد مراد 
لتخليص غالبية النساء من هذه 
املشكل�ة، علًم�ا أن الس�يلوليت 
ُيش�وِّه أش�كال أجس�ادهّن وقد 
يرج�ع إىل البدان�ة أو الخم�ول، 
م�ن دون اإلغفال ع�ن العوامل 

الوراثّية. 
ال ب�دَّ م�ن اتب�اع نظ�ام غذائي 
للتخسيس ومحاربة السيلوليت، 
مرحل�ة  خ�الل  يظه�ر  ال�ذي 
املراهقة، ثمَّ يزداد مع التقدُّم يف 

العمر، خصوًصا بعد اإلنجاب. 
يمك�ن للم�رأة الحص�ول ع�ى 
إذا  وناعم�ة،  صافي�ة  ب�رشة 

التزمت بالقواعد األساسيَّة التي 
يرتكز عليها هذا النظام الذي ال 
يتس�بَّب بنق�ص يف أّي نوع من 

املغذيات التي تحتاجها. 
ويشمل أهّم تلك القواعد:

�ن  • تناول الربوتينات، ما ُيحسِّ
الدورة الدموية ويجنبك احتباس 

املاء.
بشك�ل  الرياض�ة  ممارس�ة   •
منتظ�م، ألن�ك إذا ل�م تلتزم�ي 
بالتماري�ن البدنيَّ�ة، فلن يكون 

هذا النظام فعااًل.
خيارات للوجبات الرئيسة

• الفط�ور: رشيحة م�ن القمح 
الكام�ل، ومجموعة م�ن حبًّات 
الفراولة، فض�اًل عن فنجان من 

القهوة.

ة من الفاصولياء،  • الغداء: حصَّ
مع حصة من ال�”باستا” املُعدَّة 
إضاف�ة  الكام�ل،  القم�ح  م�ن 
إىل رشيح�ة م�ن اللح�م األحمر 

والزبادي القليل الدسم.
• العشاء: بعض حبَّات الطماطم 
والهليون األخ�رض، وقطعة من 

الجبن األبيض القليل الدسم.

نصائح طبية

كل يوم معلومة

سلوكيات

طبيبك يف بيتك

ما االمراض اليت يتسببها نقص الفيتامني D ؟

رب ركاب الطائرة على فتح النوافذ عند اهلبوط اإلقالع؟ ما السبب الذي يجُ

كيف جتنبني طفلك من اخلوف ليال؟

نظام غذائي للتخسيس وحماربة السيلوليت

املطبخ ..

احذر وامتنع من اخطاء شائعة....

طريقة عمل الشكوالتة 
يف املنزل

حتذير من خماطر ارتداء 
الكمامات السوداء

لطلة ابهى..
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

1902 افتتاح خزان أسوان يف مرص 1941.
الح�رب العاملي�ة الثاني�ة: املاني�ا تعل�ن الحرب عىل 

الواليات املتحدة .
1948 - الحكوم�ة املرصي�ة تحظر حرك�ة االخوان 

املسلمني.
1949 - تأس�يس وكال�ة غ�وث وتشغي�ل الالجئني 

الفلسطينيني )اونروا(.
1952 - ح�زب االس�تقالل ينظم ارضاب�ا عاما قبل 

يومني من حظره يف املغرب.
1953 - الرئيس االمريك�ي ايزنهاور يقرتح يف االمم 
املتحدة مجموعة عمل مشرتكة دولية حول الطاقة 

الذرية.
1978 - وفاة رئيس�ة الوزراء االرسائيلية الس�ابقة 

غولدا مئري.
1980 العالم الباكس�تاني عبد الس�الم ، أول مسلم 

يحصل عىل جائزة نوبل يف علوم الفيزياء .
1987 - اتف�اق ب�ني الرئيس�ني ال�رويس ميخائي�ل 
غورباتشي�وف واالمريك�ي رونالد ريغ�ان عىل ازالة 

الصواريخ متوسطة املدى املتمركزة يف اوروبا.
1992 - بدء عملية “اعادة االمل” يف الصومال بانزال 
للقوات االمريكية والفرنس�ية يف مقديشو ملس�اعدة 

السكان.
2004 - الكونغ�رس االمريكي يص�ادق عىل اصالح 
واس�ع النطاق الجهزة االستخبارات االمريكية ، هي 

اول عملية اصالح بهذا الحجم منذ الحرب الباردة.
2006 - مقت�ل 45 امرأة يف حري�ق يف مركز ملعالجة 

مدمني املخدرات يف موسكو.
2007 – مقتل املخرج العراق�ي عدنان إبراهيم بعد 
طعن�ه يف رقبته أم�ام مكتبه يف العاصمة الس�ورية 

دمشق.
2011 – رئي�س املجل�س األع�ىل للق�وات املس�لحة 
الحاك�م يف م�رص املش�ري محمد حس�ني طنطاوي 
يص�در ق�راًرا بتشكي�ل مجل�س اس�تشاري تكون 
مهمت�ه معاون�ة املجل�س األعىل وإب�داء املشورة يف 
الفرتة االنتقالية وحتى إتمام نقل السلطة لحكومة 

مدنية ورئيس منتخبني.

غزل عراقي
لوحة دنيتك بيهه العقل رسام
َجرب�ه يم صحيحه ال تالونهه

واحذرمن ضحك يف وجهه الك كل يوم
ضحكات البرش تخفي معادنهه

وشمسك بالشته مو تختلف بالصيف
واذا هايه الحقيقه يله قارنهه

تلگه عاألرض صح ناس بس ميتني
واحياء شكثر مدفونه باطنهه

ومثل طبع البحر تلگاهه كومه ارسار
بس وينه اليفسرّ يف مكامنهه

عصفور بقفص ال تقبل ايخلوك
واحچيه الرصاحه ليش ساجنهه

صاحب صاحبك بس َحاسبه كل ساع
واذا منرّك زعل ياصحبه ضامنهه
من َحبرّك صدگ يندل تره الخدين

ال داعي بعد توصف مفاتنهه
والرادك عمر يتحملك يومني

َجنه وبيهه بس َرضوان خازنهه
ولتبيع الصدگ لو مشرتي چذاب
طيورك من تحن تذكر مواطنهه

وزرع بس ورد ال تزرع الصفصاف
ياطيرّب گلب خريك محاسنهه

ل لوحتك حب وحنان وطيب وكمرّ
موناليزه من يَگدر يث���رّمنرّهه ؟؟

أبـــــــراج

مهني�اً: ك�ل يشء يس�ري بص�ورة أص�حرّ وأفضل يف 
العمل، كما يف حياتك الشخصية

عاطفياً: احذر اليوم من حدوث املشاكل الزوجية، ال تكن 
منعزالً وافتح قلبك للحبيب من جديد

صحياً: قد يطرأ أمر ما ينذر وضعك الصحي بالخطر ويبقيك 
يف حال من القلق املستديم

مهنياً: الروتني يف العمل هو من األمور التي تسبب 
لك انزعاجاً كبرياً، من األفضل أن تجد الحلول رسيعاً 
لهذه املسألة. عاطفياً: تجتمع بالرشيك وتناقش معه 
موضوعات متنوعة ومس�ائل عالقة وتبحثان عن حلول 
لبع�ض املشك�الت الصغرية.صحي�ًا: االبتعاد عن ممارس�ة 
هواياتك من ميش وسباحة وركض خفيف يسبب لك اإلزعاج، 

عد إىل سابق عهدك.

مهني�اً: أن�ت مث�ال املشاغ�ب وتمثل خط�راً عىل 
اس�تقرار املحيط املهني الذي تعم�ل فيه وتميل إىل 

إثارة العدائية والتوترّر أينما حللت 
عاطفياً:علي�ك أن تخرج من أج�واء العمل وتعطي املزيد 

من الوقت للحبيب وتهتم به كما يجب
صحي�اً: ال تث�ر أي خ�الف وانس�حب م�ن أي نزاع ق�د يوتر 

أعصابك

مهني�اً: تك�ون مزاجي�اً وغ�ري ق�ادر ع�ىل ضبط 
انفعاالت�ك، اال ان الج�و يتح�دث ع�ن عملية فنية 

خالقة، تعود عليك بنتائج إيجابية جداً.
عاطفي�اً: ت�زول الخالفات تدريجي�اً، وتصبح ق�ادراً عىل 

فرض وجهة نظرك، فتنترص عىل بعض املنافسة.
صحي�اً: تجن�ب ق�در املس�تطاع املأكوالت الدس�مة مس�اء، 

واستعض عنها بتلك الخفيفة والصحية.

مهنياً: توق�ع اتفاقاً كبرياً، وتخوض مفاوضات يف 
غاية األهمية وتتلقى جواباً عن طروحات سابقة

عاطفي�اً: يجب أن تتس�لح بالصرب واإليم�ان والثقة 
بالنفس ملواجهة بعض املس�تجدات والذبذبات الصغرية 
اآلتي�ة من هنا وهناك.صحياً: أنظر إىل محيطك تَر أن كثريين 
انقلب�ت صحتهم رأس�اً عىل عق�ب وأصبح�وا نشطني جراء 

ممارسة الرياضة يومياً.

مهني�اً: يتيح لك ه�ذا اليوم االتص�ال بَمن فقدت 
االتصال بهم أو بأصدقاء جدد

عاطفياً: تشعر أنرّ الحبيب يفرض عليك أموراً ال تحب 
أن تنفذها، لكنك تعده بنفيذها

صحي�اً: إياك واالستس�الم لليأس أمام التناق�ص البطيء يف 
فقدان الوزن، عليك الصرب قليالً

مهنياً: باس�تطاعتك بحث املسائل املالية املتعثرة، 
لك�ن الح�ذر مطلوب يف مث�ل هذه املرحل�ة، ولكن 

االنفراجات قريبة
عاطفي�اً: الحوارات الغنية بالنصائح ترفع أس�همك عند 
الرشي�ك، فح�اول أن تس�تفيد من الوض�ع لتعزي�ز العالقة 
بينكما.صحياً: أمام عدة حلول يمكنك اختيار أحدها للحفاظ 

عىل رشاقتك وصحتك وعافيتك

مهنياً: تواجه ش�كوكاً يف غري محلها، وقد يصعب 
علي�ك التعب�ري عن نفس�ك، ما ق�د يولرّ�د مواجهة 

واحتكاكات بسيطة وغري مؤذية
عاطفياً: تأتي أحداث لترتك انعكاسات جيدة عىل عالقتك 
العاطفية وترتس�خ الص�الت وتتقارب وجه�ات النظر بينك 
وب�ني الرشيك. صحياً: خفف من حدرّة التوتر، وأرح أعصابك، 

وخذ األمور بتؤدة، ولن تكون إال مرتاحاً

مهني�اً: ق�د يع�رتض أحده�م ع�ىل مشاريع�ك 
وتوجيهات�ك ويعرق�ل خطوات�ك، ما يؤثر س�لباً يف 

ثقته بالنفس فتعيد الحسابات
عاطفي�اً: كن أكث�ر لباقه يف طريقة كالم�ك مع الحبيب، 

وخطط لقضاء أمسية رومانسية معه
صحي�اً: تورم يف القدمني قد يثري قلق�ك ويزعجك، وهو ناتج 

من كثرة الوقوف يف العمل

مهنياً: حاذر التسع وكن مسيطراً عىل نفسك، قد 
ترتكب أخطاء، إنتبه ألوضاعك املهنية.

عاطفياً: تعتزم قضاء وقت مع الحبيب يف مكان هادئ 
بعيداً عن ضجة العمل ومشاغل الحياة.

صحي�اً: ال ترتك األمور تتفاقم ع�ىل الصعيد الصحي، أعرض 
نفسك عىل طبيب مختص بالتغذية الصحية.

مهني�اً: تعيش توتراً وتأس�فاً، وق�د تحول ظروف 
خارج�ة عن إرادتك دون لقاء بعض األش�خاص أو 

الجماعات التي تسعى إليها.
عاطفياً: أدعوك اىل تقديم بعض التنازالت يف سبيل تهدئة 

األوضاع بينك وبني الرشيك.
صحي�اً: خف�ف من رف�ع األوزان الثقيل�ة وال تكثر من امليش 

صعوداً

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: ق�د تضط�ر إىل الدفاع عن نفس�ك أو تمررّ 
بعالقة شخصية مهدرّدة وتواجه بعض النزاعات

عاطفياً: ال تحقد، فأنت طيرّب القلب، س�امح الحبيب 
إذا اقرتف خطأ ما بحقك، وابدأ صفحة جديدة معه

صحي�اً: ال ت�درّع أنك مشغ�ول للتهرب م�ن تلبي�ة الدعوة إىل 
ممارسة امليش يومياً عند الصباح

تعرف�ت  ش�خًصا  أح�ب  أن�ا 
علي�ه م�ن موق�ع التواص�ل. 
األول  الع�ام  عام�ني؛  بقين�ا 
كان صديًقا فق�ط، وبعد ذلك 
افرتقنا بس�بب الظ�روف، ثم 
بحب�ه،  وصارحن�ي  رجعن�ا 
وق�رر أن يطلبن�ي. وأنا كذلك 
صارحت�ه وتكل�م م�ع أم�ي، 
وتكلم�ت مع أم�ه، لكنه ليس 
من بل�دي وله لغ�ة مختلفة. 
اآلن هو س�يأتي لبلدي قريًبا، 
وأنا ال أعرف كيف أقدمه ألبي، 
وكيف س�يصارحه! وال اعرف 
إذا باب�ا س�يتقبل الفك�رة أو 

يرفضها كيف أقنع بابا؟ 
الحلول والنصائح:

1 - ال ب�د من مصارحتك بأني 
لس�ت مع الزيج�ات التي تتم 

من خالل مواقع التواصل.
الص�دق  أن  أج�د  دائًم�ا   -  2
بعيد ع�ن هذه العالقات، إال يف 
اس�تثناءات قليلة، وأتمنى أن 

تكون حالتك استثناًء حًقا!
3 - امله�م أنك قطعِت ش�وًطا 
جي�ًدا وواقعًي�ا أيًض�ا يف هذه 
اآلن  إىل  الت�ي تس�ري  القص�ة 
غب�ار  وال  معق�ول  بمج�رى 

علي�ه، خاص�ة أن أم�ك وأمه 
موافقتان عىل هذا الزواج.

4 - ال أعرف شيًئا عن ظروفه 
املعيشية، وعن وضع عائلتك، 

لكن يبدو يل أن عائلتك متفتحة 
نوًعا ما، وأن والدتك يمكن أن 
تلعب دوًرا إيجابًيا، فتتفق مع 
أحد أخوالك مثال للمشاركة يف 

تقديم العريس إىل أبيِك.
5 - ه�ذا الح�ل يتي�ح ل�ك أن 
تشارك�ي أكثر من ش�خص يف 
حقيق�ة  ليكتشف�وا  عائلت�ك؛ 
العري�س، ويتأك�دوا م�ن أن�ه 
لِك، ونصيحتي  سيكون مالئًما 
يف هذه الحال�ة أن يأتي لقضاء 
مدة يف بلدك؛ تس�تطيع خاللها 
علي�ه  تتع�رف  أن  عائلت�ك 
وأخالقه  ش�خصيته  وتكتشف 
وسلوكه، وتكتشفني أنِت أيًضا 
حقيقة مشاعرك نحوه واقعًيا 
وعىل األرض، كما يقال، وكذلك 

األمر بالنسبة له أيًضا.
يشء  ك�ل  ك�ان  إذا  إذن،   -  6
ع�ىل م�ا ي�رام، فس�تكونني يف 
موق�ع ق�وة يس�اندك األهل يف 
تقديم العري�س ألبيك، وأنصح 
أن يت�م الحديث بينك�م جميًعا 
برصاح�ة، فال�زواج املبني عىل 
العاطف�ة والعقل مًعا هو الذي 
ُينشئ عائلة سعيدة وبيًتا آمًنا 

يف أي زمان وأي مكان. 

طب�اع  باكتش�اف  األرق�ام  عل�م  يس�مح 
األش�خاص وصفاتهم. ويمكن أن يس�اعد 
امل�رأة مثالً ع�ىل اكتشاف ش�خصية الزوج 
الحقيقية والتكيرّف معها للعثور عىل مفتاح 
السعادة. ولهذا عليها حساب أرقام اسمه.  
لتحسبي أرقام اسم زوجك، عليك أن تتبعي 

هذه الالئحة: أ، ج، س، ظ = 1
 ب، ك، ت=2
  ل، خ، ذ = 3

  د، م =4
  ي، ن = 5
  ف، و= 6

 ج، ث، ش، ض= 7
  ه�، ق، ز، ص= 8

  ر، ع، ح، ط= 9.
فإذا كان اس�م زوجك هو س�امي، اجمعي: 
 <  11 =5 +  4  +  1  1+ م + ي=   + أ   + س 

.2 = 1 1+
واكتشف�ي بع�د ذل�ك ش�خصيته بحس�ب 

النتيجة التي حصلت عليها.
1 يتمت�ع بشخصي�ة قوية وحيوي�ة إال أنه 
متس�لط أحياناً وال يقبل الح�وار وقد يصل 

به طبعه الحاد إىل العدوانية.
2 يتميز بالحساسية والهدوء وحب التعاون 
والتنس�يق م�ع اآلخرين إضاف�ة إىل امليل إىل 

املشاركة وتبادل العطاء.
3 يحب التواصل مع األشخاص املحيطني به 
ويتمتع بمهارة بن�اء العالقات االجتماعية 
وبالتف�اؤل والرغب�ة الدائم�ة يف الس�ري إىل 

األمام.
4 يتس�م بالجدية وبحب�ه للعمل واالنتظام. 
ال يمكن�ه أن يطلب إىل أي ش�خص آخر أداء 
املهمات نيابة عنه. فهو ال يثق كثرياً بقدرات 

اآلخرين.
5 ال يح�ب الروت�ني ويشع�ر باملل�ل يف وقت 
قص�ري ج�داً. وله�ذا يشك�ل الس�فر ولقاء 
األصدق�اء واألق�ارب والقي�ام بالنشاطات 

االجتماعية أبرز هواياته.
6 يتميز بالقدرة عىل ابتكار األفكار واإلبداع 
وإحداث التغيري يف محيطه املهني والعائيل. 
ولهذا يجذب إلي�ه الكثري من األنظار ويبني 

الكثري من الصداقات.
7 يفض�ل رشي�ك حيات�ك الوح�دة وقضاء 

الكث�ري من األوقات بمف�رده ويتمتع بمزاج 
ه�ادئ وبالحكمة وله�ذا يمتكل القدرة عىل 

إيجاد الحل للكثري من املشاكل.
8 يقوم بكل ما يف وسعه لكي يحقق أهدافه 
ويص�ل إىل النج�اح والشهرة وامل�ال. ولهذا 
ترين أنه يحب تس�ليط األض�واء عىل كل ما 
يفعل�ه أو يقول�ه. إذاً علي�ك تحم�ل مزاجه 

األناني.
9 يتسم بطبع مثايل وبقدرة ال حدود لها عىل 
العطاء وخصوصاً يف املجال اإلنساني. ولهذا 
يتمتع بشعبية كبرية يف الوس�ط االجتماعي 
أن اآلخري�ن ينس�ون  إال  حي�ث تعيش�ان. 
وجوده أحيان�اً ألنهم لم يعت�ادوا تقديم أي 

مساعدة له يف املقابل.

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

كيف أقدم عريًسا غريًبا ألبي؟

علم االرقام يكشف صفات الزوج احلقيقية من خالل امسه!

=م�رشوب الكوكاكوال ك�ان اخرض الل�ون عندما بدأ تس�ويقه يف مطلع 
القرن العرشين. 

=اكرب عدد من سيارات الرولز رويس بالنسبة 
اىل عدد السكان يوجد يف هونغ كونغ. 

=نجم�ة االغ�راء االمريكي�ة الراحل�ة مارلني 
مون�رو ك�ان له�ا 6 اصاب�ع يف كل ق�دم من 

قدميها.
ه�ل تعلم: يعي�ش يف رشق أفريقي�ا نوع من 
النمل األبيض ُتعمر ملكت�ه 50 عاماً، ويصل 

عدد البيض الذي تضعه يومياً اىل 43 ألفاً. 
هل تعلم:عثة هرقل أضخم فراش�ات العث يف 

العال�م، يمتد جناحاها 35 س�نتيمرتاً، وتعي�ش 14 يوماً فقط وال تتناول 
خاللها أي طعام. 

هل تعلم: رسب الجراد من الحجم املتوسط يرتاوح عدد الجراد فيه حوايل 
مليون جرادة ، ويستهلكون حوايل 20 طنا من الطعام يوميا .

ه�ل تعلم: الج�رذان التي تعي�ش يف ج�زر تروبريان بالبس�فيك تصطاد 
السطانات البحرية بأن تديل أذيالها يف املاء كطعم الجتذابها. 

هل تعلم: الس�مكة املصفحة وتعيش عىل عمق 500 مرت وطولها 15 سم 
ولها انبعاث ضوئي عىل امتداد جسمها 

ه�ل تعلم: الس�مك الصياد له غ�دة عند فتحة األنف تعم�ل كطعم إلغراء 
الفرائس عىل االقرتاب منه يف نهاية جسمه أجزاء مضيئة 

هل تعلم: قرون اس�تشعار البعوضة حساس�ة جدا لدرجة أنها تستطيع 
كشف تغريات الحرارة حتى )0,004( من درجة بالفهرنهايت.

هـــــل تعلــــــم

كلمات متقاطعة

رأيس
1الع�ب جزائري فاز ب�دوري أبطال 

أوروبا مع فريق بورتو الربتغايل
2داللهي عىل األحرار ديون ال بد من 

سدادها o من مهنته السقاية.
3البلد التي اس�تضافت كأس العالم 

o 2006 تحت أقدامها الجنة.
4تكلم سوءا عن شخص ما يف غيابه 

o حصل عىل o متشابهان
5مراقب وموج�ه أداء العمل o جيب 

التمام يف الرياضيات
6حضارة عريقة يف أمريكا الوسطى 

والجنوبية. o رطب باملاء
7لقب املنتخب التونيس لكرة القدم

8جزيرة بريطانية.
9طري اسطوري o شهر بداية الربيع
10إمارات�ي حاز عىل جائ�زة أفضل 
الع�ب يف ك�أس العال�م للشباب عام 

2003

أفقي
الني�ل  افريقي�ة فيه�ا منب�ع  1دول�ة 
العظيم o ما يرتكه السابقون ملا يليهم 

)معكوسة(
م�ن  ن�وع   o متشابه�ان   o 2أع�رف 

الخضار
3من سفن الخليج القديمة o مربح

4أح�د )مبعثرة( o اس�م لح�م مشوي 
معلق أصله تركي

5ذبح أضحية o يراع مبعثرة
6مزارع الفالحني o من دولة خليجية.

7أص�در أزي�زا o صحفي يف مؤسس�ة 
إخبارية يسافر كثريا

 o )8إذا تع�دى اثنني ش�اع )معكوس�ة
وحدة وزن

9الرشكيس س�لطان الديار املرصية يف 
ع�رص املماليك بنى قلع�ة مشهورة يف 

االسكندرية.
واملنتخ�ب  اله�الل  ن�ادي  10قائ�د 

السعودي سابقاً

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

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

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

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

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

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

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

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

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

مرتبطون بها.

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

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

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

حدث يف مهرجان الجونة“.

أحمد السقا يحرج مذيعة مهرجان الجونة

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

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

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

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

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

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

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

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

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

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

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

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

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

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

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

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

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

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

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

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

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

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

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

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

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

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

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

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 

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

دبي / الزوراء :
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جومانا مراد: فيلم «يوم 13» فكرته ترتقي للرعب 

عن  الرباعي  صابر  التونيس  الفنان  أعلن 
يحييه  أن  املقرر  من  كان  الذي  حفله  إلغاء 
بسبب  وذلك  السنة،  برأس  احتفاال  مرص  يف 
ظروف فريوس كورونا يف البالد، وازدياد أعداد 
من  الثانية  املوجة  بدء  مع  حالياً  املصابني 
الخاصة  صفحته  عرب  الرباعي  الوباء.ونرش 
عىل موقع التواصل االجتماعي صورة لبوسرت 
للظروف الراهنة،  الحفل، وعلّق بالقول:«نظراً 
بفريوس  اإلصابات  أعداد  زيادة  ومالحظة 
التعليمات  ومراعاة  األيام،  هذه  خالل  كورونا 
بتقليل التجمعات يف األماكن املغلقة خالل هذه 
الفرتة، وبناًء عىل قرار رئيس الجمهورية فقد 
تقرر تأجيل حفل الفنان صابر الرباعي بمركز 
املنارة، لحني إنتهاء هذه الفرتة الصعبة، خوفاً 
عدم  عىل  وحرصاً  جميعاً  سالمتكم  عىل  مّنا 
تعرض أي شخص لألذى أو اإلصابة ال قدر الله، 
السرتجاع التذكرة يرجي االتصال عىل 16826، 
سالمتكم  الله  من  ونرجو  خدمتكم،  يف  دائماً 

جميعاً، مع تحيات إدارة الحفل«.

إىل  صربي  هند  التونسية  املمثلة  انضمت 
لجنة تحكيم »مسابقة مينتور العربية ألفالم 
ودعت  الثالثة،  بدورتها  الشباب«  تمكني 
املسابقة  نرشته  فيديو  مقطع  خالل  من 
التواصل  موقع  عىل  الخاصة  صفحتها  عرب 
آرائهم حول  للتعبري عن  الشباب  االجتماعي، 

ضيع  ا الصحية مو الحياة 
 ، لسليمة ا و

أكثر  من  كواحدة  األفالم  صناعة  خالل  من 
وقلوب  عقول  عىل  للتأثري  فعالية  الوسائل 
املسابقة  تحكيم  لجان  وتضم  الشباب.هذا 
املجاالت  يف  واألخصائيني  الفنانني  من  نخبة 
تشارك حالياً  أن صربي  إىل  الصلة.يشار  ذات 
يف بطولة مسلسل »هجمة مرتدة«، والذي هو 
عالء،  أحمد  إخراج  دويدار،  باهر  تأليف  من 
ماجدة  سليم،  هشام  عز،  أحمد  بطولة  ومن 

البزاوي، خالد  الله، محمود  زكي، صالح عبد 
أنور، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد 

سليم، يوسف عثمان، هاجر الرشنوبي.
املنافسة  لها  املتوقع  األعمال  من  املسلسل 
 ،2021 عام  رمضان  دراما  بموسم  بقوة 
أهم  من  كبرية  مجموعة  يضم  أنه  خصوصاً 
املمثلني، فضالً عن تناوله لقصة حقيقية من 

واقع ملفات املخابرات املرصية.

األخري  كليبها  من  صور  مجموعة  شاكريا،  العاملية  النجمة  شاركت 
التفاصيل،  االجتماعي.ويف  التواصل  موقع  عىل  الخاصة  صفحتها  يف 
طرحته  الذي  كليبها  كواليس  خلف  صور  مجموعة  شاكريا  اختارت 
مؤخراً تحت عنوان« GIRL LIKE ME »، محتفلًة من خاللها ببلوغ 
مليون   13 الـ  حوايل  طرحه  من  قليلة  أيام  بعد  عليه  املشاهدة  نسبة 

48 ساعة،  بـ  فقط   »: فيه  كتبت  بتعليق  الصورة  وأرفقت  مشاهدة، 
بعض  وهذه  املشاهدة  مليون   »GIRL LIKE ME« أغنية  فيديو  نال 
الصور من الكليب.يذكر أن شاكريا أطلقت األغنية قبل يومني بالتعاون 
Black Eyed Peas عرب يوتيوب. وظهرت كعادتها بلوحات  مع فريق 

استعراضية مختلفة مفعمة بالحيوية واإلثارة.

صابر الرباعي يلغي حفلة رأس السنة يف مصر 

هند صربي تنضم للجنة حتكيم مسابقة مينتور العربية 

بعد يومني من طرحه.. كليب شاكريا يكسر حاجز
 الـ 13 مليون مشاهدة 

عن  عوض  زين  األردنية  الفنانة  أعلنت 
استعدادها لطرح ميديل غنائي جديد 
القديرة  الفنانة  أغنيات  أرشيف  من 

سمرية توفيق.
إعادة غناء بعض  أن  وأكدت عىل 
أعمال العمالقة ال تعني تقديمها 
أن  الفنان  عىل  يجب  بل  هي،  كما 
يضع بصمته الخاصة يف األداء، من 

دون تشويه العمل األصيل.

من  مجموعة  جعبتها  يف  »إن  زين:  وقالت 
األغاني العاطفية الخاصة بها قيد اإلنجاز 
األغنيات  هذه  أن  خاصة  تباعاً،  لطرحها 
واإلغالق  الصحي  الحجر  فرتة  يف  أنجزتها 
جائحة  أثناء  األردن  شهدته  الذي  التام 
يف  للمشاركة  تستعد  بحيث  )كورونا(، 
بعدما  كمقدمة،  السنة  رأس  احتفاالت 
تجربة  خالل  التقديم  مجال  يف  نجحت 

سابقة«.

زين عوض تعلن استعدادها لطرح 
ميدلي غنائي جديد

تصور الفنانة مي عمر مشاهدها 
»لؤلؤ«،  مسلسلها  يف  األخرية 
الشيخ  بمدينة  االثنني  امس 
زايد، والتي تجمع بينها وبني 
وآخرين  زاهر  أحمد  الفنان 
من النجوم، حيث بدأ املخرج 
محمد عبد السالم يف مونتاج 
ومكساج الحلقات األوىل من 
املسلسل حيث تجسد مي 
دور مطربة صاعدة تبحث 
من  وهو  النجومية،  عن 

تأليف محمد مهران. 
»لؤلؤ«  مسلسل  أحداث  وتدور 
بطولته  يف  ويشارك  حلقة،   40 يف 
أحمد  والفنان  عمر  مي  بجانب 
نرمني  بدر،  نجالء  من  كل  زاهر، 
إدوارد،  الرشنوبي،  محمد  الفقي، 
عماد  عثمان،  سلوى  كرم،  هيدي 
زيادة، حمدي هيكل وعدد آخر من 

الفنانني.
تجسد  املسلسل  أحداث  وخالل 
إحدى  يف  وتعمل  مطربة  دور  مي 

كثري  هناك  ويكون  الكباريهات، 
لها  تتعرض  التي  املواقف  من 
يف  صورت  حيث  مشوارها،  فبداية 
فضال  النحاس  استوديو  ديكورات 
أن  خاصة  منزلها،  ديكور  عن 
يف  مرحلة  من  بأكثر  تمر  عمر  مي 

أحداث املسلسل.
إنهاء  من  العمل  فريق  ويقرتب 
بشكل  املسلسل  مشاهد  تصوير 
يف  جاهزاً  العمل  ليصبح  كامل 

الوقت التي تحدده الرشكة.

دبي / الزوراء:    
مرشوعاً  يعد  الذي  صالح(  )عبدالله  اإلماراتي  الفنان 
متكامالً لفنان شامل حقيقي، عرفته مسارح اإلمارات 
سنة،  ثالثني  من  أكثر  عن  يزيد  ما  منذ  مرسحياً  ممثالً 
ويف رصيده ما يفوق السبعني عمالً مرسحياً بني التمثيل 
والكتابة واإلخراج، حلمه األول كان الغناء، ولكن األقدار 

ساقته اىل التمثيل والكتابة واإلخراج .
يف هذا الحوار لـ«الزوراء« نغور يف نقاط محددة لنكشف 
الله  عبد  واملمثل  املطرب  الفنان  عن  التفاصيل  بعض 

صالح .
• نقرأ من البدايات ؟

ما  التي  األماكن  بعض  أتذكر  الخيمة،  رأس  يف  ولدت   -
والدي  أتذكر  لألسواق  أنظر  وكلما  ذكراها،  عىل  زالت 
األعمى الذي كنت آخذ بيده وألف بعض املحال.. عشت 

االنتقال من شظف العيش إىل الرخاء.
* وهل شعرت بالتطور الرسيع الذي شهدته اإلمارات ؟

التطور كما أحس  لم أحس بهذا  -  حينما كنت صغرياً 
به اآلن، ربما كان ذلك الوقت بداية االتحاد وأنا كنت يف 

بداية الدراسة.
* وهل شجعتك العائلة عىل االستمرار بالفن ؟

كنت  التي  الشمولية  بهذه  يهتم  بعضهم  كان  نعم،   -
كانوا  والشعر  والتمثيل  فالغناء  صغري،  من  بها  أتميز 

يرافقونني أينما ذهبت.
الفنان  مواهب  صقل  يف  اإلماراتية  املدرسة  مساهمة   *

صالح؟
ابن  الذي كانت تخصصه مدرسة  االثنني  -  نشاط يوم 
فهو  حياتي،  يف  املهمة  املراحل  أهم  من  بأبوظبي  دريد 
تقديم  املواهب  كل  يف  للمبدعني  يتيح  أسبوعي  نشاط 

مواهبهم لهذا كان لها دور كبري.

* متى اكتشفت موهبتك ؟
نظري  يف  وكانت  دبي،  إىل  ظبي  أبو  من  رحلت  -عندما 
هي مدينة الفن، لهذا كرب الفنان يف داخيل، وبدأت أعرف 

طريقي نحو إظهار مواهبي.
* ربما انك موزع بني الكتابة والتمثيل والغناء واملرسح 

والرتاث واألرسة  ؟
- أحاول بكل الطرق أن أوفق بينهم، ولكن من الطبيعي 
تأتي كل  الحياة هي األرسة،  األوىل يف  أولويتي  أن تكون 

االهتمامات الحياتية بعدها.
* ما مسارات صالح، ومتى وقفت عىل خشبة املرسح 

ألول مرة؟
عىل  وقفت  حني  مرة  ألول  الشعبي  دبي  مرسح  عىل   -
ولم  والرعشة،  الخوف  تملكني   1978 أواخر  يف  خشبته 

أكن أتمالك نفيس وقتها.
كان  ماذا  اإلمارات،  دولة  مسارح  معظم  عىل  وقفت   *

يضيف لك هذا التنوع؟
الخربة  يل  أضاف  اإلمارات  مسارح  معظم  عىل  -وقويف 
واالحتكاك بتجارب اآلخرين، وهذه الخربة املستمدة من 
اإلماراتية هي من صنعت عبدالله صالح  املسارح  رحم 

كفنان.
العمل يف املرسح، ومع  * مع من يفضل عبدالله صالح 
مرسحياً  عمالً  يقدم  أن  يتمنى  كان  عربي  فنان  أي 

مشرتكاً؟
كل  مع  مشرتكاً  مرسحياً  عمالً  أقدم  أن  ولآلن  أتمنى   -
فنان صاحب خربة غنية يف اإلمارات. أما الفنانون العرب 
القدير  مثل  العراق  من  متميزون  مرسح  فنانو  فهناك 

الفنان محمود أبو العباس، ومن مرص محمد صبحي.
* ما أهم شخصية تلفزيونية قدمتها للمشاهد؟

شخصية  عن  أتحدث  أن  يمكنني  ال  التلفزيون  يف   -

بعينها.
عن  حدثني   1986 منذ  بدأت  التي  اإلذاعية  وتجربتك   *

هذه املحطة؟
من  1986هي  عام  منذ  بدأت  التي  اإلذاعية  التجربة   -
توجه  لتغري  تكتمل  لم  ولكنها  الكتابية،  التجارب  أنجح 

اإلذاعة فيما بعد إىل إذاعة لبث األغاني فقط.
الفنان  حياة  يف  كبرياً  نجاحاً  تلق  لم  الغناء  تجربة   *

عبدالله ؟
يتحقق  لم  ولكن  حياتي،  يف  األول  الحلم  هو  الغناء   -
أتمناه ولعل قدري كتب يل كي أسلك  الذي كنت  بالقدر 
التمثيل، وأن أغني وألحن وأكتب عرب مرسحيات األطفال 

والكبار واألوبريتات.

عبدالله  للفنان  شيئاً  قدمت  اإلمارات  أن  تشعر  هل   *
صالح؟ 

الجميل،  رد  عن  عاجز  وأنا  الكثري،  يل  قدمت  بالدي   -
وأتمنى أن أقدم لها كل ما أملك.

* من أفضل ممثل إماراتي؟ 
- يف اإلمارات هناك ممثلون كثر، وال أحب األنانية فكل 

واحد منهم يتمتع بخاصية.
* أفضل ممثلة؟ 

- أفضل ممثله خليجية هي املبدعة سعاد عبدالله، ومن 
اإلمارات فاطمة الحوسني.

* أفضل مخرج إماراتي؟ 
- أفضل مخرج إماراتي تلفزيونيا عمر إبراهيم.

يف  اإلمارات  شباب  من  نجمه  يسطع  أن  تتوقع  من   *
التمثيل؟ 

عجزت  ما  يعوض  لكي  مروان  البني  التوفيق  أتمنى   -
عنه.

* أحب أعمالك إىل قلبك؟
-أحب األعمال إىل قلبي يف املرسح، وهي مرسحية »أحالم 
»بيت  ومرسحية  السواحل«  »عرج  ومرسحية  مسعود« 

القصيد« ومرسحية »باب الرباحة«.
* هل زواج الفنان عبدالله صالح كان تقليدياً؟

- نعم، ولكن أنا تزوجت مرتني األوىل من أم مروان ولم 
محمد  أم  من  بعدها  ولكن  االستمرار،  للزواج  يكتب 
واحد  وولد  بنات  خمس  منها  ولدي  الحالية،  زوجتي 
البكر فهي بنت اسمها مرام وتأتي بعدها  محمد، أما 
وأخرياً  محمد،  ثم  ومريم  موزه  توأم  بنتان  ثم  ميثا 
لطيفة دلوعة العائلة، باإلضافة إىل االبن البكر مروان، 
اإلمارات  سبع  بعدد  العدو  عني  يف   7 العدد  ليصبح 

الحبيبة.

مي عمر تصور املشاهد األخرية من »لؤلؤ« يف الشيخ زايد

الفنان اإلماراتي .. عبد اهلل صاحل: أتطلع أن أقدم عمال مسرحيا 
مشرتكا مع القدير الفنان حممود أبو العباس 

بمقدار 444 مليار دوالر 

من بينها “غوغل”.. تحذير من 
تطبيقات تؤدي الختراق هاتفك

شركة )واتسآب( تعلن شروطها 
الجديدة ومن يرفض يودع التطبيق

حـذر تقرير أمني مـن أن عدداً ال يحىص من تطبيقـات ”أندرويد“، من بينها 
تطبيقـات تابعة لرشكـة ”غوغل“ نفسـها، عرضة لتهديد أمنـي، كان من 

املفرتض أن يتم إصالحه قبل 6 أشـهر، ما ساهم يف تعريض مئات املاليني 
من املسـتخدمني لخطر االخرتاق.ونرش تقريراً جـاء فيه أن مجموعة من 

التطبيقـات العاملة عـىل الهواتف الخاصـة بنظام التشـغيل ””أندرويد“، 
قـد تعرض ماليني األشـخاص لالخرتاق مـن قبل قراصنة املعلومـات، وقالت 
إنـه ”إذا تم تثبيت هـذه التطبيقات عىل هاتفك، فيمكنك اخرتاقها بسـهولة“.

وذكـر التقرير أن الخطر يشـمل آالف التطبيقات ومنهـا تطبيقات من رشكة 
””غوغل“، وأن هذه التطبيقات تعرض املستخدمني لخطر رسقة بياناتهم، مثل 
كلمات الرس، وبياناتهم املالية، واالطالع عىل محتوى بريدهم اإللكرتوني.وقال 

أفريان هازوم، الباحث يف مجال األمن اإللكرتوني، إن خطر هذه التطبيقات 
جدي ويمكن اسـتغالله بسـهولة، رغـم عدم حدوث ذلك حتـى اآلن، وإن 

املستخدمني عليهم أن يقلقوا من أن بياناتهم داخل هذه التطبيقات معرضة 
لالخرتاق، أو تلك التي يمكن للتطبيقات الحصول عليها.

كشـفت ترسيبـات تقنية، مؤخرا، أن تطبيق الرتاسـل الفوري )واتسـاب( 
ينوي تحديث رشوط االسـتخدام يف سـنة 2021، وسط توقعات بأن تدخل 
حيـز التنفيذ يف فربايـر املقبل.وذكر إن صورا لهذه الـرشوط الجديدة جرى 
ترسيبهـا من قبـل موظفني يعملون عىل تجريبهـا، يف مرحلة أوىل.ويف حال 
لم يوافق مستخدم )واتساب( عىل الرشوط الجديدة املرتقبة، فإنه لن يظل 
قادرا عـىل اسـتخدام التطبيق.وأوضحت املصادر أنه بمجـرد املوافقة عىل 
رشوط االستخدام الجديدة، سيعني الخضوع للسياسة املحدثة، بداء من 8 
فرباير املقبل.ولم يبادر تطبيق )واتسـاب( للتوضيح بشأن هذه التغيريات، 
لكنه أكد أنها سـتكون إجباريـة للجميع.وأوضح متحدث باسـم الرشكة، 
أن هذه التغيريات سـتتعلق بالطريقة التي تعمـل بها الرشكات عىل منصة 
الرتاسـل، أو كيف تتفاعل مع املسـتخدمني.ولم يحدد مؤسس )واتساب(، 
وقتئذ، السـبب الذي دفعه إىل االسـتقالة، لكن صحيفة “واشنطن بوست” 
نقلت عن بعض املصادر أنه دخل يف خالف حاد مع )فيس بوك( بشأن جمع 

بيانات شخصية واستخدامها ألجل أغراض إعالنية.

كشـفت رشكة روبوتـات النقاب 
عن أول مطبخ آيل يف العالم، والذي 
يمكنه طهي وإعداد الطعام وحتى 
التنظيـف بعد ذلك دون شـكوى، 
ويمكن لهـذا الروبوت الذي يطلق 
عليه اسم Moley Kitchen- وهو 
من بنات أفـكار عالم الرياضيات 
الـرويس مارك  الكمبيوتر  وعالـم 
أولينيك- إعـداد وجبات للمطاعم 
دون أى تدخـل من البرش.ويكلف 
الروبوت ما ال يقـل عن 248000 
جنيـه إسـرتليني، وهـى تقريًبـا 
نفـس تكلفـة املنـزل العـادي يف 
اململكـة املتحـدة، إذ أقـر أولينيك 
بارتفاع التكلفـة، لكنه ادعى أنه 
كان هنـاك 1205 استفسـار من 
أشـخاص مهتمني برشاء واحدة، 
وقـال إن السـعر يعـادل سـيارة 
خارقـة أو يخت صغري، لكن تأمل 
الرشكة يف تقديم نماذج منخفضة 
املسـتقبل.وأوضح  يف  األسـعار 
أولينيك أثنـاء إطالقه املطبخ اآليل 
يف معـرض الخليـج لتكنولوجيـا 
املعلومـات يف دبي: “مـا تراه هنا 
هـو أول مطبخ آيل للمسـتهلك يف 
العالـم، ومثـل جميـع التقنيـات 
وأجهـزة  السـيارات   - املتقدمـة 
التلفزيـون وأجهـزة الكمبيوتر - 
سـتجذب املتحمسـني واملهنيـني 
واملتبنـني األوائل، ويتم تسـعريها 
أولينيـك:  لذلك.وأضـاف  وفًقـا 

“نتوقع أن أسـعارنا سـتنخفض 
بشـكل كبـري بمـرور الوقـت مع 
حجم اإلنتـاج والكفـاءات وتوفر 
الحجم.”تـم تطويـر املطبخ اآليل 
بمسـاعدة تيم أندرسـون، مبتكر 
الطهـي، إذ تـم التقـاط تقنيـات 
الطبخ ألندرسـون بشـكل ثالثي 
األبعاد وترجمتها إىل حركة رقمية 
خوارزميـات  باسـتخدام  أنيقـة 
أندرسـون  مخصصة.وابتكـر 
وزمـالؤه الطهاة نيكول بيسـانى 
وأنـدرو كالرك 30 طبًقـا لعـرض 
قـدرات النظام عنـد اإلطالق، مع 
إضافة وصفات جديدة كل شهر.

وقالت الرشكة: سيتمكن العمالء 
يف النهايـة من االختيار من قائمة 
رقمية تضم أكثر من 5000 خيار، 
باإلضافة إىل امتالك خيار تسجيل 
املطبخ  املفضلة.ويتميز  أطباقهم 
اآليل بذراعـني آليـني مـع “أيدي” 
مفصليـة بالكامل، تم تطويرهما 
بالتعـاون مع رشكـة الروبوتات 
 ، Schunk األملانيـة الرائدة عاملًيـا
وُيقال إنها إعـادة إنتاج لحركات 
األيـدي البرشيـة بشـكل موثوق، 
فهي تسـمح للروبوت باسـرتداد 
املكونـات مـن الثالجـة الذكيـة، 
الفـرن،  حـرارة  درجـة  وضبـط 
واسـتخدام الحـوض ملـلء املقايل 
والسـكب، والخلـط تماًمـا كمـا 

يفعل الطباخ البرشي.

روبوتات بريطانية يمكنها الطهي 
والتنظيف

  

تغريدات

حيدر العبادي

يارا

يف  ــب  امللع ــواء  أج ــى  عل  اهلل... 
اجنلرتا  ان شاءاهلل ترجع هاألجواء 
ــود يف كّل  ــون موج ــور يك واجلمه

املالعب. 

 ميثاق الشرف الوطين
  إستناداً إىل الدعوة الكرمية لسماحة السيد مقتدى 
ــالح والتغيري  ــع مطالب اإلص ــجاماً م الصدر، وانس
ــجاعة،  ــرين الش ــا انتفاضة تش ت عنه ــربّ اليت ع
ــات ضامنة لصالح  ــود التزام ــاً بضرورة وج وإميان
اجملتمع والدولة، ولضمان مبدأ التكامل بني القوى 

والفاعليات والشرائح السياسية واجملتمعية.

على مسرح دبي الشعيب وقفت ممثال ألول مرة يف أواخر 1978
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اخلانات البغدادية سنة 
١٩٣٥

منمنمات 

فقط  األسواق  محلها  بغداد  يف  والصناعات  واملهن  التجارات  تكن  لم 
كما هو عليه الحال اآلن وإنما كانت الخانات محالً لها، باإلضافة اىل 
الرسمي  الدليل  يف  ورد  كما   193٥ سنة  ببغداد  حصل  وكما  األسواق 
للمملكة العراقية منها: ففي تجارة االثات )املوبيليا( تجد محل مجيد 
عالوي يف خان الباچه چي ومحل عبود قطان وجابر طحان يف خان دله 
الكبري، ويف استرياد األخشاب تجد محل مري طويق ويوسف مويش يف 
خان طويق، ويف استرياد األدوية والعقاقري تجد مكتب جاك م.بسرتي يف 
خان الخضريي ويف استرياد األرسة تجد محل عبد املجيد عالوي يف خان 
األسلحة مكتب جون يس.هالياكس يف خان  الباچه چي، ويف استرياد 
كبه ومويش درويش يف خان دله، ويف استرياد األصباغ جون هالياكس 
يف خان كبه ومراد گباي يف نفس الخان، ويف تجارة األقمشة ابراهيم 
عباده يف خان املراديه الكبري وإبراهيم يامني واحمد حاج حسن يف خان 
الرماح واسحاق سوڤري يف الخان الصغري واسحاق عايص والياهو زييل 
يف خان الكتان، والياهو معلم حسقيل يف خان الرماح وحسقيل صيون 
بلبول يف الخان الصغري وخضوري سودائي يف خان الكتان وخضوري 
املراديه  خان  يف  كوهني  ابراهيم  وداود  الكبري  چركيس  خان  يف  شعيا 
الكبري وروبني بخاش وسلمان شعيا يف خان چركيس الكبري وسلمان 
عقريب يف خان الكتان وسلمان مراد طقو يف خان املراديه الكبري وسليم 
مرصي يف خان الرماح الصغري وشاووءل بلبول يف خان الكتان وشلومو  
وعبدالله عزوري وكريوب كورديان ومحمد عيل محمد حسن ويعقوب 
الكتان  الزرور ويف خان  يف خان  الرماح وصيون بيش  يف خان  عبودي 
عزرا دلح ومنيش سليم ومويش فرفوري ويعقوب خضوري ويف خان 
الكبري  الباشا  خان  يف  الوي  العزار  الجلود  تصدير  ويف  الكبري،  املراديه 
يف  توما  وأنور موىس  وحسن سيد عليوف يف خان حاج رشيد وسليم 
خان عبديني وعبد املجيد حمودي يف خان سيد حسني يحيى وهارون 
حسقيل يف خان قابچر كييس، ويف استرياد الجلود املدبوغه الياهو حداد 
وگرجي عقريب وموىس داو مزاله يف خان الجبن وشمعون يعقوب يف 
الكبري ويف تجارة  الكبري وهارون زكاي يف خان چركيس  الباشا  خان 
املجيد حمودي يف خان  الحبوب خضوري شكر يف خان شماش وعبد 
الحاج  ومكي  الصغري  الباشا  خان  يف  خالد  حاج  ومحمد  حسن  سيد 
محمد الجعفري ونسيم كوهني  يف خان دله الكبري ومنعم الخضريي يف 
خان الربزيل ويف استرياد الحديد حسقيل الياس يف خان مرجان وحييم 
توفيق يف خان جغان ونئرب إبراهيم يف خان االسرتبادي، ويف استرياد) 
الكبري  الرماح  خان  يف  شوشرتيل  إبراهيم  محمد  فروشيه(  الخرده 
وحسقيل گباي يف خان قبچر كييس وصالح منيش شويخط يف خان 
شماش وصالح نسيم مرصي يف خان مخزوم ومراد گباي يف خان كبه 
الصيني  الخزف  ويف  الكبري،  دله  خان  يف  مراد  ويامني  يوسف  ومويش 
ياسني  توفيق يف خان جغان وصوموئيل سوميخ يف خان حاج  حييم 
ويف استرياد الخيوط ساسون فتال ويوسف زاليط  يف خان الباچه چي، 
ويف خيوط الغزل رشيد حاج ياسني يف خان الرماحي ويف داللو االطعمه 
خضوري  املنسوجات  داللو  ويف  الباشا  خان  يف  حميد  السيد  شاكر 
حسقيل وشاؤول شميل يف خان قبچر كييس ومنيش حسقيل يف خان 
الرماح، ويف الداللني العموميني حسقيل صالح ويعقوب يوسف  يف خان 

الباشا ويف تجارة الدهن رشيد سلمان بقال بايش يف خان الشورجة.

طارق حرب 

عـين على العالم


