
بغداد/ الزوراء:
س�لم وزير الخارجية، فؤاد حسني، امس 
االثن�ني، امري دولة الكوي�ت، نواف االحمد 
الجابر الصباح رس�الة من رئيس الوزراء، 
مصطف�ى الكاظمي.وذك�ر بي�ان لوزارة 
ان وزي�ر  “ال�زوراء”:  تلقت�ه  الخارجي�ة 
الخارجية فؤاد حسني وصل، امس االثنني، 
إىل دولة الكويت والتقى سمو األمري نواف 
األحم�د الجاب�ر الصباح وس�لمه رس�الة 
الكاظم�ي. مصطف�ى  ال�وزراء،  رئي�س 
واضاف: ان وزي�ر الخارجية التقى رئيس 
مجل�س ال�وزراء الكويتي الش�يخ صباح 

الخال�د الحمد الصباح، واك�د خالل اللقاء 
حرص بغ�داد عىل توثي�ق أوارص التعاون 
الثنائ�يِّ م�ع الكوي�ت يف ظلِّ ما تش�هده 
رات  تط�وُّ م�ن  البلدي�ن  ب�ني  العالق�ات 
إيجابيَّة.وتابع: كما التقى وزير الخارجية 
ويل العهد الكويتي الش�يخ مشعل األحمد 
الجاب�ر الصب�اح، وبحثا عدد م�ن امللفات 
�يَّة االضطالع  ذات االهتمام املُشرتَك، وأهمِّ
بُجُهود ُمش�رَتكة لدعم العراق عىل الُصعد 
كافة،وأش�ار الوزير اىل اجتماعات اللجنة 
العراقية-الكويتية املشرتكة والتي ستعقد 

اجتماعاتها مطلع العام املقبل.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت مديري�ة امل�رور العام�ة، ام�س 
االثنني، عن قرب إلغاء الحجز عرب النافذة 
اإللكرتونية.وق�ال مدي�ر امل�رور، اللواء 

طارق اس�ماعيل، يف ترصي�ح صحفي: 
انه “سوف يتم إلغاء الحجز عرب النافذة 
اإللكرتوني�ة، بع�د ان يت�م س�حب زخم 

املعامالت يف مجمعات التسجيل”.

الرياض/ متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، امس االثنني، 
ع�ن تعرض س�فينة وقود النفج�ار إرهابي 
قبالة جدة.ونقلت وكالة األنباء السعودية، عن 
مصدر مس�ؤول يف وزارة الطاقة السعودية، 
تأكي�ده “تع�رض س�فينة مخصص�ة لنقل 
الوق�ود، كانت راس�يًة يف املنطقة املخصصة 
لتفري�غ الوقود يف ج�دة، يف الدقائق األوىل من 
صباح امس االثن�ني، لهجوم بقارب مفخخ، 
نتج عنه اشتعال حريٍق صغري”.وقال املصدر 
إن “وح�دات اإلطفاء والس�المة تمكنت من 
إخم�اد الحريق، ول�م ينجم ع�ن الحادث أي 
إصابات أو خس�ائر يف األرواح، كما لم تلحق 
أي أرضار بمنش�آت تفريغ الوق�ود، أو تأثري 

يف إمداداته”.ويف وقت سابق، أوضحت رشكة 
“هافني�ا” للش�حن أن الناقل�ة “ب�ي دبلي�و 
راين”، التي تحمل علم س�نغافورة، تعرّضت 
لرضب�ة من مص�در خارج�ي، بينم�ا كانت 
تف�رغ حمولته�ا ما تس�ّبب بوق�وع انفجار 
وباندالع حري�ق أخم�ده الطاقم.من جانبه، 
قال قبط�ان الناقلة، يف ترصيح�ات مع قناة 
“العربية”: إن “زوارق صغرية ش�وهدت قبل 
وقوع االنفجار يف الناقلة قبالة ميناء جدة”، 
مؤك�دا أن “س�بب االنفجار ج�اء من خارج 
الناقلة وغري واضح”. وأش�ار القبطان إىل أن 
“التقرير الص�ادر عن الرشكة املالكة للناقلة 
أك�د أن االنفجار كان خارجي�اً”. وأضاف أن 

“أحد مخازن الناقلة تعرض للرضر”.

الكويت/ متابعة الزوراء:
أدت الحكوم�ة الكويتي�ة الجدي�دة، 
الحم�د  الخال�د  صب�اح  برئاس�ة 
اليم�ني  االثن�ني،  ام�س  الصب�اح، 
الب�الد،  أم�ري  أم�ام  الدس�تورية 
ن�واف األحم�د الجابر، بع�د أيام من 
انتخاب�ات مجل�س األم�ة الكويت�ي 
الجديد.وتعت�رب ه�ذه الحكومة هي 

الحكوم�ة ال�37 يف تاري�خ الكويت، 
بع�د اس�تقاللها ع�ن بريطانيا عام 
1961.وتش�كلت الحكوم�ة الجديدة 
م�ن 16 وزيرا بينهم س�يدة واحدة ، 
ضمنه�م وزراء ج�دد، أبرزهم ثامر 
عيل الصباح وزي�را للداخلية، وحمد 
جاب�ر الصباح نائب�ا لرئيس مجلس 
الوزراء ووزي�را للدفاع، ومحمد عبد 

اللطي�ف الف�ارس، وزي�را للنفط.يف 
حني، بقيت بعض الحقائب الوزارية 
ألصحابها الس�ابقني، حيث احتفظ 
ع�دد م�ن ال�وزراء بمناصبهم، ومن 
بينهم وزي�ر الخارجية، أحمد نارص 
الصب�اح، والصحة، باس�ل الصباح، 
فيم�ا ع�ني وزي�ر الداخلية الس�ابق 
أنس الصالح، وزيرا لشؤون مجلس 

الوزراء.كما تم تعيني خليفة مساعد 
حمادة، وزيرا للمالية، ورنا عبد الله 
الف�ارس، وزي�رة لألش�غال العام�ة 
البلدي�ة،  للش�ؤون  دول�ة  ووزي�رة 
ونائب رئيس مجلس األمة الس�ابق، 
عي�ى الكن�دري، وزي�را للش�ؤون 
والش�ؤون  ولألوق�اف  االجتماعي�ة 
اإلسالمية.وتس�لم عبد الرحمن بداح 

املطريي، منصب وزير اإلعالم ووزير 
وأصب�ح  الش�باب،  لش�ؤون  دول�ة 
فيص�ل عبد الرحم�ن املدل�ج، وزيرا 
للتج�ارة والصناع�ة ووزي�ر دول�ة 
للش�ؤون االقتصادية، يف حني كانت 
وزارة العدل من نصيب نواف س�عود 

الياسني.

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
يعقد مجل�س النواب جلس�ة اعتيادية 
جدي�دة ع�رص الي�وم الثالث�اء، والت�ي 
الدس�تورية  اليم�ني  ب�أداء  يس�تهلها 
لبع�ض الن�واب الب�دالء الج�دد، فيم�ا 

انش�غلت االوس�اط النيابي�ة بتداعيات 
ملف مرشوع ميناء الفاو الكبري، بعد ان 
قررت رشكة املوانئ العراقية اس�تبعاد 
الرشك�ة الصينية واختي�ار رشكة دايو 
الكوري�ة لتنفي�ذ مرشوع مين�اء الفاو 

الكب�ري يف محافظة الب�رصة .إذ وجهت 
كتلة دولة القانون النيابية طلبا رسميا 
ل�الرساع  ال�وزراء  رئي�س مجل�س  اىل 
بحسم ملف مرشوع ميناء الفاو الكبري 
واختي�ار رشكة رصينة يكون عملها ذا 

مردود ايجابي يتناسب مع االزمة املالية 
الراهن�ة، وال تضع العراق ضمن دوامة 
ازمة جديدة وال تج�ربه عىل االقرتاض 
مجددا .باملقابل طالبت لجنة الخدمات 
وشؤون االعمار النيابية رئاسة مجلس 

الن�واب باس�تضافة رئي�س وأعض�اء 
مجل�س ال�وزراء امام الربمل�ان لتحديد 
الجهة املق�رصة يف ملف مرشوع ميناء 

الفاو الكبري.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االثنني، املوقف 
الوبائ�ي اليوم�ي لف�ريوس كورون�ا املس�تجد يف 
العراق، وفيما اكدت تسجيل 1338  اصابة جديدة 

و24 حال�ة وف�اة وش�فاء 2028 حال�ة، ح�ددت 
دائرتا صح�ة الرصافة والك�رخ التوزيع الجغرايف 
لالصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة يف وثيقة 
تلقته�ا »الزوراء«: ان ع�دد الفحوصات املختربية 

لي�وم ام�س: 35335، ليصب�ح ع�دد الفحوصات 
الكلي�ة: 3933815، مبينة انه تم تس�جيل 1338 
اصاب�ة جدي�دة و24 حال�ة وف�اة وش�فاء 2028 
حالة.واضاف�ت: ان ع�دد ح�االت الش�فاء الكيل: 

509474 )88.5%(، ام�ا ع�دد ح�االت االصاب�ات 
ال�كيل: 575972، بينم�ا عدد الح�االت التي تحت 

العالج: .

مطالبات نيابية باستضافة رئيس وأعضاء جملس الوزراء لتحديد اجلهة املقصرة يف ملف ميناء الفاو الكبري

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ576 ألفا والشفاء أكثر من 509 آالف

املوانئ تقرر استبعاد الشركة الصينية واختيار شركة دايو الكورية لتنفيذ املشروع

بعد تسجيل 1338 إصابة جديدة و24 حالة وفاة

لندن/ متابعة الزوراء:
كان م�ن املنتظ�ر أن يت�م التوص�ل إىل 
ق�رار نهائ�ي بش�أن عالق�ة االتح�اد 
األوروب�ي بربيطانيا يف مرحل�ة ما بعد 
بريكس�ت، لك�ن اجتماعا بني رئيس�ة 
املفوضي�ة األوروبي�ة ورئي�س الوزراء 
الربيطان�ي أس�فر ع�ن اتف�اق ح�ول 
تمدي�د املفاوضات.أعلنت أورزوال فون 
دير الين، رئيس�ة املفوضية األوروبية، 
وبوري�س جونس�ون، رئي�س ال�وزراء 
اتص�ال  يف  اتفق�ا  أنهم�ا  الربيطان�ي، 
هاتفي عىل تمديد املفاوضات الرامية إىل 
التوص�ل إىل اتفاق تجاري بني الجانبني 
بعد خ�روج بريطانيا من التكتل. وكان 
من املنتظر أن يصدر قرار نهائي بشأن 
هذه املفاوضات لك�ن هذا القرار تأجل 

م�رة أخرى.م�ن جهت�ه، ح�ذر رئيس 
ال�وزراء الربيطان�ي عق�ب االتفاق من 
أن فش�ل محادثات التجارة بعد خروج 
بريطانيا من االتح�اد األوروبي ال يزال 
السيناريو “األكثر ترجيحا” عىل الرغم 
م�ن ق�رار اململك�ة املتح�دة واالتح�اد 
األوروبي بمواصل�ة محادثاتهما.وقال 
للتلفزي�ون  املحافظ�ني  ح�زب  زعي�م 
األم�ر  أن  أك�رر  أن  الربيطان�ي “ع�يّل 
األكث�ر ترجيح�ا اآلن ه�و بالتأكيد أنه 
علينا االس�تعداد )لخروج بريطانيا من 
االتح�اد األوروب�ي( ب�رشوط منظم�ة 
التج�ارة العاملي�ة” يف األول م�ن كانون 
الثاني/يناير.يف ذات الوقت، شدد البيان 
املش�رتك ع�ىل أن بريطاني�ا واالتح�اد 
األوروبي سيعمالن عىل “بذل املزيد من 

الجه�د” ومواصلة املحادث�ات الخاصة 
باتفاق ينظ�م العالق�ات التجارية بني 
الجانب�ني بع�د خ�روج بريطاني�ا من 
التكتل. وأضاف البيان “وبناء عىل ذلك، 
كلفن�ا مفاوضينا بمواصل�ة املحادثات 
ومعرف�ة ما إذا كان يمك�ن التوصل إىل 
اتفاق حتى يف ه�ذه املرحلة املتأخرة”.
لكن جونسون قال إن مواقف بريطانيا 
واالتحاد تختلف بش�دة بشأن القضايا 
الرئيسية يف محادثات التجارة.وأضاف 
للصحفيني “أخىش أننا ما زلنا عىل طريف 
النقي�ض يف بعض األمور الرئيس�ية... 
س�نواصل الحدي�ث لن�رى م�ا يمك�ن 
فعله. اململكة املتحدة لن تنس�حب من 

املفاوضات بالتأكيد”. 

االقتصاد النيابية حتدد لـ          أسباب ارتفاع سعر صرف الدوالر يف األسواق احمللية وترجح اخنفاضه خالل يومني
االيرادات ال تتجاوز يوميا الـ 140 مليون دوالر ومبيعات البنك املركزي تصل  اىل 180 مليون دوالر 

الزوراء/ حسني فالح:
ح�ددت لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار 
النيابية اسباب االرتفاع املفاجئ بسعر 
رصف الدوالر مقابل الدينار العراقي يف 
االس�واق املحلية، وفيما رجحت عودة 
س�عره الطبيعي يف غضون يومني، عزا 
خبري اقتصادي اسباب انخفاض سعر 
رصف الدين�ار اىل تراج�ع االحتياط�ي 

النقدي لدى البنك املركزي العراقي.
االقتص�اد  لجن�ة  عض�و  وقال�ت 
واالس�تثمار النيابي�ة، ندى ش�اكر، يف 
حديث ل�”الزوراء”: ان االرتفاع الكبري 
واملفاجئ لس�عر رصف ال�دوالر مقابل 
الدين�ار ق�د يكون بس�بب قل�ة املوارد 
املالي�ة، فض�ال ع�ن ترصي�ح رئي�س 
ال�وزراء باحتمالية ع�دم رصف رواتب 
الش�هر االول م�ن الع�ام املقبل، فضال 
عن الس�حب املتزايد للدوالر يف الس�وق 
نتيجة للمخاوف االقتصادية.واضافت: 
ان اس�تمرار ارتف�اع ال�دوالر من دون 
وج�ود معالج�ات حقيقي�ة س�يكون 
تداعياته خطرية عىل االقتصاد، ويؤدي 
اىل ارتف�اع اس�عار البضائ�ع الداخل�ة 
للعراق. منتقدة سياس�ة البنك املركزي 
يف االحتفاظ عىل سعر الرصف.وتابعت: 
تس�يطر  معروف�ة  جه�ات  هن�اك  ان 
عىل م�زاد العملة، م�ا ادى اىل التذبذب 
الحاصل بسعر الرصف. مرجحة عودة 
س�عر رصف ال�دوالر اىل طبيعته خالل 
اىل  س�تضطر  الحكوم�ة  الن  يوم�ني، 

اتخاذ اجراءات عاجل�ة لتخفيضه.من 
جهته، ذك�ر الخبري االقتصادي، صالح 
الهم�ايش، يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان 
العامل االس�ايس الذي يؤثر عىل ارتفاع  
س�عر رصف الدوالر يف االسواق املحلية 
ه�و الش�ائعات والوض�ع االقتص�ادي 
العراق�ي، حيث ش�عر املواطن يف االونة 
االخرية بعدم االمان والضمان بالدينار، 

فالتج�أ اىل تخزين ال�دوالر، والتعامالت 
كذل�ك اصبح�ت بالدوالر.واض�اف: ان 
اغل�ب التعامالت التجاري�ة التي تحدث 
بمستوى املبيعات فوق الصغرية سواء 
ع�ىل مس�توى االجه�زة الكهربائية او 
الس�يارات وحتى الدور ب�دأت التعامل 
بال�دوالر، واصب�ح الطلب ع�ىل الدوالر 
كبريا جدا، م�ا ادى اىل ارتفاعه. مؤكدا: 

ان هن�اك مخاوف لدى املواطن العراقي 
من انهيار الدينار لذلك التجأ اىل التخزين 
واالكتناز .واشار اىل: انه حتى الرشكات 
واملصارف التي تدخل نافذة بيع العملة 
ب�دأت بعملي�ة التخزين وتقن�ني البيع. 
مبينا: ان املش�كلة ليست بمزاد العملة 
كان  ان�ه  بالرشكات.وتاب�ع:  وانم�ا 
يفرتض بالبنك املرك�زي ان يراعي هذا 

املوضوع ويحاسب املصارف والرشكات 
املالي�ة الداخل�ة بناف�ذة بي�ع العمل�ة 
ويحاس�بها بدقة بعملي�ة بيع ورصف 
الدوالر.ولف�ت اىل: ان�ه م�ن املتوقع ان 
يس�تمر ال�دوالر باالرتف�اع نتيجة بيع 
البن�ك املرك�زي لكمي�ات م�ن ال�دوالر 
يقابلها ايرادات اقل من البيع. موضحا: 
ان االيرادات العراقي�ة ال تتجاوز يوميا 
130 اىل 140  مليون دوالر يف حني البنك 
املركزي يبيع 160 اىل 180 مليون دوالر 
يوميا، أي اكثر من االيرادات، ما ادى اىل 
وجود عج�ز يف البنك املرك�زي وتراجع 
ملي�ار   68 م�ن   النق�دي  االحتياط�ي 
دوالر اىل 59 ملي�ار دوالر، وهو برتاجع 
مس�تمر.واكد الهم�ايش: ان ه�ذا اث�ر 
بشكل كبري عىل سمعة الدينار العراقي 
يف الداخل، خاصة للرشكات واملراقبون 
للخزي�ن امل�ايل، الن االحتياطي املركزي 
يراقب بش�كل مس�تمر م�ن قبل رجال 
االعمال.وم�ى بالق�ول: إذا لم ترسع 
التب�ادل  عملي�ة  بمعالج�ة  الحكوم�ة 
التجاري خاصة من قبل وزارتي املالية 
والتجارة والبنك املركزي اذا لم يتعاونوا 
ودخ�ول  االس�ترياد  عملي�ات  لضب�ط 
البضائع والكمية مع السعر، فستكون 
هن�اك مش�كلة كب�رية وس�عر الدينار 
سينخفض اىل ارقام قياسية ومخيفة.
هذا وش�هد س�عر رصف الدوالر مقابل 
الدينار ارتفاعا كبريا يف االسواق املحلية 

خالل االيام املاضية.

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(

 12
صفحة
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بغداد/ الزوراء:
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أعلنت 
حتى  املسائية  الدراسة  اىل  التقديم  تمديد 
العالقات  دائرة  الحايل.وقالت  الشهر  نهاية 
تلقت  مقتضب  بيان  يف  الوزارة  يف  واإلعالم 
التعليم  وزارة  »تعلن  منه:  نسخة  »الزوراء« 
اىل  التقديم  تمديد  العلمي  والبحث  العايل 
اىل  الحكومية  الجامعات  املسائية يف  الدراسة 
غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 

املوافق 2020/12/31«.

التعليم: متديد التقديم إىل الدراسة 
املسائية حتى نهاية الشهر احلالي

وزير اخلارجية يسلم أمري الكويت 
رسالة من الكاظمي

املرور تعلن قرب إلغاء احلجز عرب 
النافذة اإللكرتونية

السعودية : تعرض سفينة وقود 
النفجار قبالة جدة

واشنطن تعلن رمسيا رفع السودان من 
قائمة الدول الراعية لإلرهاب

االحتاد األوروبي وبريطانيا يتفقان على متديد مفاوضات اتفاق بريكست

أين هرب أفراد عائلة بن علي بعد الثورة التونسية وماذا فعلوا بثرواتهم؟

االخريةعطل مفاجئ يضرب موقع يوتيوب وبعض خدمات غوغل

ص 3

بعد أنباء عن حتوهلا إىل »شركة خاسرة«  

اخلطوط اجلوية توضح موقفها املالي وتؤكد 
أن عملها جيري بانسيابية عالية 

بغداد/ الزوراء:

الجوي�ة  الخط�وط  رشك�ة  اص�درت 

العراقية توضيحا بش�أن املوقف املايل 

الحدي�ث عن تحوله�ا لرشكة خارسة، 

مش�رية اىل ان عملها يجري بانسيابية 

العالق�ات  مس�ؤول  عالية.وق�ال 

الخارجي�ة، حس�ني جلي�ل، يف بي�ان : 

»بخصوص االخبار املتداولة عرب بعض 

منصات التواص�ل االجتماعي وبعض 

الوكاالت االخبارية ح�ول املوقف املايل 

للخط�وط الجوي�ة العراقية، وهل هي 

تحولت اىل رشكة خ�ارسة، فأن بعض 

ال�وكاالت فهم�ت الكالم بص�ورة غري 

صحيح�ة، حي�ث كان قص�د الوزي�ر 

ان الرشك�ة تعرض�ت لخس�ارة جراء 

جائح�ة كورون�ا ولي�س انه�ا رشكة 

خارسة«.واض�اف ان »عمل الخطوط 

الح�ايل  الوق�ت  يف  العراقي�ة  الجوي�ة 

يجري بانس�يابية عالية بع�د الجهود 

الكبرية التي بذلتها وزارة النقل وادارة 

الرشك�ة والرتكيز ينصب عىل تش�غيل 

ع�دد من الوجه�ات الت�ي توقفت بعد 

، وبالفع�ل حي�ث اصب�ح  كوفي�د19 

جدول رحالتن�ا اليومي يتضمن تنفيذ 

اكث�ر م�ن 44 رحلة مب�ارشة ملختلف 

القطاعات املحلية واالقليمية والدولية 

امت�الء جي�دة جدا«.وتاب�ع  وبنس�ب 

»ابت�داًء من اليوم س�نبارش بتش�غيل 

خط�وط مب�ارشة اىل قطاع�ات اخرى 

ويف مقدمتها تشغيل الرحالت املبارشة 

اىل خمس�ة قطاع�ات يف اورب�ا وه�ي 

برلني ودسلدورف ولندن وفرانكفورت 

وكوبنهاك�ن، اضاف�ة اىل زي�ادة ع�دد 

الرح�الت اىل القطاع�ات ذات االقب�ال 

الواس�ع م�ن قب�ل املس�افرين ك رتكيا 

والقاه�رة  وعم�ان  وب�ريوت  واي�ران 

ودله�ي وقطاعات اخرى«.وأعلن وزير 

النقل، نارص حسني الشبيل، يف 5 كانون 

الجوي�ة  الخط�وط  أن   ،2020 االول 

العراقية، بدأت تتحول منذ أربعة أشهر 

إىل »رشك�ة خ�ارسة«، ج�راء تداعيات 

تف�ي فريوس كورونا، فيما أش�ار إىل 

أن وزارته لم تس�جل إعالن إفالس ألية 

رشكة طريان عراقية خاصة.

احلكومة الكويتية اجلديدة تؤدي اليمني  الدستورية أمام أمري البالد
تشكلت من 16 وزيرا بينهم سيدة واحدة

  بغداد/ متابعة الزوراء:
الجبوري  عبدالله  احمد  باستبعاد  قراراً  التمييز  محكمة  يف  القضائية  الهيئة  أصدرت 
»ابو مازن« من املشاركة يف االنتخابات.وأبلغ مصدر، أن القرار جاء إلدانة عىل خلفية 
اتهام »ابو مازن« بقضايا فساد ورد الطعن الذي تقدم به.وقال إن الحكم نهائي غري 
الهيئة  من  إليها  الوارد  الكتاب  عىل  ردت  االنتخابات  مفوضية  للطعن.وكانت  قابل 
مازن(  )ابو  الجبوري  أحمد  النائب  به  تقدم  الذي  الطعن  لالنتخابات حول  القضائية 
بمنعه من الرتشح فيها بسبب األحكام التي صدرت ضده يف قضايا فساد مايل واداري 
رغم شموله بقانون العفو العام.وقالت املفوضية يف كتابها اىل الهيئة القضائية: إنه 
النزاهة  هيئة  مقرتح  حول  للمفوضية  الوزراء  ملجلس  العامة  االمانة  مفاتحة  وبعد 
بأن ال يكون املرشح لعضوية مجلس النواب محكوماً عليه بقضايا فساد أو مشموال 

بالعفو عنها سواء أكانت مخلة بالرشف أم ال.

حمكمة التمييز تصدر قراراً غري قابل للطعن 
باستبعاد »ابو مازن« من االنتخابات

داعش يدمر ابراج نقل الطاقة يف القائم

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعل�ن وزي�ر الخارجية األمريك�ي، مايك بومبي�و، امس االثنني، أن واش�نطن 
رفعت اس�م السودان رس�ميا من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، معتربا أن تلك 
خط�وة نحو تعاون أكرب بني البلدين.وأش�ار وزير الخارجي�ة األمريكي إىل أن 
“هذه الخطوة تمثل تغريا أساس�يا يف العالقات بني البلدين نحو تعاون أكرب”.

وأض�اف: “تحق�ق هذا اإلنج�از عرب جهود حكوم�ة الس�ودان االنتقالية التي 
يقودها املدنيون لرس�م مس�ار جديد جريء بعيد عن إرث نظام عمر البشري، 
وباألخ�ص، لتلبية املعايري القانونية والسياس�ية للرفع”.وعلق رئيس املجلس 
الس�يادي الس�وداني، عب�د الفتاح الربهان، ع�ىل القرار األمريكي برفع اس�م 
بالده م�ن قائمة الدول الراعية لإلرهاب.وقال الربهان يف تغريدة عرب حس�ابه 
يف “تويرت”: “هذا القرار سيس�هم يف دعم اإلنتق�ال الديمقراطي ويعزز فرص 
نجاح الفرتة اإلنتقالية ورفاه الش�عب السوداني”.وأضاف “هذا العمل العظيم 
نت�اج جه�د بذله أبناء ب�الدي وهو تم بذات ال�روح التكاملي�ة لجماهري ثورة 

تفاصيل اخرى ص3تفاصيل اخرى ص3ديسمرب الشعبية والرسمية”.

تفاصيل ص3   



بغداد/ الزوراء:

االثنني،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 

املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد 

اصابة    1338 تسجيل  اكدت  وفيما  العراق،  يف 

حالة،   2028 وشفاء  وفاة  حالة  و24  جديدة 

التوزيع  والكرخ  الرصافة  صحة  دائرتا  حددت 

الجغرايف لالصابات حسب املناطق.

ان  »الزوراء«:  تلقتها  وثيقة  يف  الوزارة  وذكرت 

الفحوصات املختربية ليوم امس: 35335،  عدد 

 ،3933815 الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 

مبينة انه تم تسجيل 1338 اصابة جديدة و24 

حالة وفاة وشفاء 2028 حالة.

الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 

االصابات  حاالت  عدد  اما   ،)%88.5(  509474

تحت  التي  الحاالت  عدد  بينما   ،575972 الكيل: 

الراقدة  الحاالت  عدد  حني  يف   ،53895 العالج: 

الوفيات  حاالت  وعدد   ،197 املركزة:  العناية  يف 

الكيل:12603.

من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، 

عبد الغني الساعدي، تسجيل 71 اصابة جديدة 

بفريوس كورونا بينها 39 اصابة شخصت خالل 

الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

ان  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 

الرصافة سجلت  »املؤسسات الصحية يف جانب 

كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   71 امس, 

الوبائي  الرصد  خالل  حالة   39 كالتايل:  موزعة 

/ حالة   25 املدائن  قطاع  الصحية:  للقطاعات 

 4 الشعب  قطاع   / حاالت  الرصافة5  قطاع 

حاالت/ قطاع بغداد جديدة 5 حاالت.

مراجعتهم  خالل  حالة   32 ان  اىل  واشار 

للمؤسسات الصحية : مدينة الصدر 9 حاالت /

الحسينية حالتني / املدائن 4 حاالت  / البلديات 

6 حاالت / العبيدي 5 حاالت / االمني 4 حاالت / 

وحالة واحدة يف كل من البياع والطالبية .

واضاف الساعدي انه »تم نقل جميع املصابني 

نقلت  فيما  العالج  لتلقي  الصحي  الحجر  اىل 

الخاصة  املركزة  العناية  اىل  الحرجة  الحاالت 

الرتاكمي  »العدد  ان  اىل  مشريا  بالعزل«، 

اىل 72167 تويف منهم 1411  ارتفع  لإلصابات 

قيد  ومتبقي    69981 الشفاء  اكتسب  فيما 

العال ج955  ».

ودعا الساعدي املواطنني اىل »االلتزام بإجراءات 

الوقاية وتطبيق التباعد االجتماع لحمايتهم من 

االصابة وتقليل تفيش الوباء«.

اىل ذلك، حددت دائرة صحة الكرخ املوقف الوبائي 

يف  املشخصة  الحاالت  وعناوين  اعداد  مع  لها 

املستجد مع  مخترباتها بمرض فريوس كورونا 

العارشة  الساعة  لغاية  والوفيات  الشفاء  اعداد 

من ليلة االحد واملعلن عنها امس االثنني.

ان  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 

دشري  أبو  كاآلتي:  موزعة    244 االصابات  عدد 

 /24 االعالم   /2 اإلسكان   /31 غريب  أبو   /3

 /9 الحرية   /1 الرتاث   /8 التاجي   /8 البياع 

الدورة 16/ الدولعي 1/ الرحمانية 1/ السيدية  

 /3 الصالحية   /5 الشعلة   /4 الشالجية    /15

 /3 العطيفية    /13 العامرية    /2 الطارمية 

العالوي 1/ الغزالية 9/ القادسية 3/ الكاظمية 

املواصالت   /13 املنصور   /10 املحمودية   /5

الريموك  15/ جكوك 1/ حي  الوشاش 3/   /5

الجهاد 7/ حي العامل 5/ حي الجامعة 3/ حي 

الخرضاء 2/ حي العدل  4/ صدر اليوسفية 1/ 

كرادة مريم 5/ ناحية الرشيد 1/ سكنة جانب 

الرصافة  2. مبينة ان عدد الشفاء: 315، بينما 

الوفيات: 2.

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ576 ألفا والشفاء أكثر 
من 509 آالف

مطالبات نيابية باستضافة رئيس وأعضاء جملس الوزراء لتحديد اجلهة 
املقصرة يف ملف ميناء الفاو الكبري

بغداد/ الزوراء:

محمد  النواب،  مجلس  رئيس  نعى 

الشبكي،  املكون  عن  النائب  الحلبويس، 

مرض  اثر  تويف  الذي  القدور،  حنني 

عضال.

تلقتها  تعزية  برقية  يف  الحلبويس  وقال 

انه ببالغ الحزن وشديد األىس  »الزوراء«: 

عن  النائب  والزميل  األخ  وفاة  نبأ  تلقينا 

القدو«،  »حنني  الدكتور  الشبكي  املكون 

بعد رصاع طويل مع املرض.

الجلل، نعرب  انه يف هذا املصاب  واضاف: 

املواساة،  وصادق  التعازي  خالص  عن 

سائلني الله العيل القدير أن يتغمد الفقيد 

جناته،  فسيح  ويسكنه  رحمته،  بواسع 

وينزله خري منازل الصالحني، وأن يلهمنا 

وذويه ومحبيه الصرب والسلوان.

النائب  الفتح  تحالف  عضو  ان  اىل  يشار 

عن املكون الشبكي تويف مساء اول امس 

االحد اثر مرض عضال.

بغداد/ الزوراء:

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، امس االثنني، مع سفري اململكة 

بني  التجاري  التبادل  تفعيل  الشمري،  العزيز  عبد  العراق،  يف  السعودة  العربية 

البلدين.

الوزراء،  مجلس  رئيس  ان  »الزوراء«:  تلقته  الوزراء  رئيس  ملكتب  بيان  وذكر 

عبد  العراق،  يف  السعودية  العربية  اململكة  سفري  استقبل  الكاظمي،  مصطفى 

تعزيز  وسبل  البلدين،  بني  العالقات  بحث  اللقاء،  خالل  وجرى  الشمري،  العزيز 

التعاون املشرتك بني بغداد والرياض.

واضاف: كما بحث اللقاء تفعيل التبادل التجاري بني البلدين، يف ضوء االجتماعات 

األخرية للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، التي تمخض عنها عدد من مذكرات 

التفاهم والتعاون يف مختلف املجاالت والقطاعات.

بغداد/ الزوراء:
عزا النائب االول لرئيس مجلس النواب، 
التعداد  اجراء  تأخري  الكعبي،  حسن 
»االرادات  اىل  العراق  يف  العام  السكاني 
يف  اجرائه  رضورة  مؤكدا  السياسية«، 

ارسع وقت ممن.
 « تلقت  الكعبي  ملكتب  بيان  وقال 
»النائب  ان  منه:  نسخة  الزوراء« 
حسن  النواب،  مجلس  لرئيس  االول 
امس  بمكتبه،  استقبل  الكعبي،  كريم 
االمم  لصندوق  املقيم  املمثل  االثنني، 
السيدة  العراق،  يف  للسكان  املتحدة 
لجنة  رئيس  وبحضور  كولومبيا،  ريتا 
الشباب والرياضة النيابية السيد عباس 

عليوي والسادة املستشارين«.
وقال الكعبي ان »مجلس النواب بدورته 
االمم  منظمات  مع  يعمل  الحالية 
كرشيك  دولية،  منظمة  واي  املتحدة 
من  العديد  تفعيل  اىل  وبادرنا  حقيقي 
التفاهم  املقررات واالتفاقات ومذكرات 
املعنية«، مؤكدا  مع الحكومة والجهات 
بالقول »نؤمن بأن هذه املنظمات قادرة 
عىل تحقيق اهداف تنموية قد تعجز عن 
العراق  ان  خاصة  الحكومة،  تحقيقها 

بحاجة ماسة ملزيد من الخربات«.
وبني النائب االول لرئيس مجلس النواب 
الخطوات  بعض  انجاز  »تأخري  ان 
يكن  لم  السكاني  التعداد  وبخاصة 

سببه عدم توفر االمكانية او غريها من 
االسباب بل كان ملعارضة بعض االرادات 
مصالحها  ان  رأت  التي  السياسية 
عن  نجم  وهنا  التعداد،  بتنفيذ  تترضر 
هذا التأخري اختالالت كبرية كان يمكن 
احصائيات  توفرت  لو  فيما  تجاوزها 
وبيانات دقيقة للعديد من املشاكل التي 
حرصه  عن  معربا  بلدنا«،  منها  يعاني 
بالتعاون  التعداد  بتنفيذ  »االرساع  عىل 
مع االمم املتحدة واي جهات اخرى ذات 

عالقة«.
البيان،  بحسب  اللقاء،  خالل  وجرى 
بـ«تفعيل  تتعلق  ملفات  عدة  بحث 
مقررات مٔوتمر نريوبي لتحقيق اهداف 
وفد  به  تقدم  الذي  املستدامة  التنمية 
 ،2019 عام  املذكور  املٔوتمر  يف  العراق 
النواب  مجلس  مع  املشرتك  والعمل 
للسكان  العام  التعداد  لتنفيذ  العراقي 
والتهيئة لزيارة املدير االقليمي لصندوق 
بداية  بغداد  اىل  للسكان  املتحدة  االمم 

العام املقبل«.
كما تم االتفاق وفقا لليان عىل »تنظيم 
خاصة  النواب  مجلس  برعاية  ورشة 
بأهمية التعداد السكاني واهمية اجرائه 
الرتكيز  وايضا  ممكن،  وقت  بارٔسع 
وتمكينهم  الشباب  رشيحة  دعم  عىل 
تتخصص  التي  باملراكز  واالهتمام 
الخاصة  الربامج  وايضا  بالشباب 
املرأة  العنف االرسي وتمكني  بالحد من 

واالهتمام بالطفل«.

بغداد/ متابعة الزوراء:

مما  االثنني  امس  النفط  أسعار  ارتفعت 

أعىل  برنت  خام  ارتفاع  عودة  يف  ساهم 

اآلمال  بسبب  وذلك  للربميل   $50 مستويات 

يدعم  أن  املتوقع  كورونا  بلقاح  املتعلقة 

انفجار  أدى  كما  النفط  عىل  العاملي  الطلب 

من  حالة  إحداث  يف  السعودية  النفط  ناقلة 

التوتر باألسواق.

مكاسب  تكساس  غرب  عقود  سجلت  و 

 $47.12 للمستوى  لتصل   %0.99 بنسبة 

للربميل وارتفعت عقود برنت بنسبة %1.15 

لتصل ملستويات 50.54$ للربميل.

إثر  املكاسب  تسجيل  األسعار  وواصلت 

تأثر  باحتمالية  الخاصة  املخاوف  استمرار 

شحن  رشكة  أحدى  قالت  أن  بعد  اإلمدادات 

أن  بعد  انفجرت  لها  التابعة  النفط  ناقلة  إن 

يف  تفريغها  أثناء  خارجي  مصدر  صدمها 

ميناء جدة بالسعودية.

الزوراء/ يوسف سلمـان:
يعقد مجلس النواب جلسة اعتيادية 
والتي  الثالثاء،  اليوم  عرص  جديدة 
الدستورية  اليمني  بأداء  يستهلها 
فيما  الجدد،  البدالء  النواب  لبعض 
بتداعيات  النيابية  االوساط  انشغلت 
الكبري،  الفاو  ميناء  مرشوع  ملف 
بعد ان قررت رشكة املوانئ العراقية 
واختيار  الصينية  الرشكة  استبعاد 
مرشوع  لتنفيذ  الكورية  دايو  رشكة 
محافظة  يف  الكبري  الفاو  ميناء 

البرصة .
إذ وجهت كتلة دولة القانون النيابية 
طلبا رسميا اىل رئيس مجلس الوزراء 
ميناء  مرشوع  ملف  بحسم  لالرساع 
رصينة  رشكة  واختيار  الكبري  الفاو 
ايجابي  مردود  ذا  عملها  يكون 
يتناسب مع االزمة املالية الراهنة، وال 
تضع العراق ضمن دوامة ازمة جديدة 

وال تجربه عىل االقرتاض مجددا .

الخدمات  لجنة  طالبت  باملقابل 
رئاسة  النيابية  االعمار  وشؤون 
رئيس  باستضافة  النواب  مجلس 
امام  الوزراء  مجلس  وأعضاء 
يف  املقرصة  الجهة  لتحديد  الربملان 
الكبري،  الفاو  ميناء  مرشوع  ملف 
املناسبة  الحلول  ومحاسبتها ووضع 

لالرساع باستئناف هذا املرشوع .
برهان  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 
»هناك  ان  لـ«الزوراء«:  املعموري، 
جهات  تديرها  خارجية  محاوالت 
الفاو  داخلية إلفشال مرشوع ميناء 
والتسويف،  املماطلة  خالل  من 
ووضع العراقيل أمام استئناف العمل 
ملف  يف  الواضح  التلكؤ  اىل  »، مشريا 
بسبب  الكبري  الفاو  ميناء  مرشوع 
هذا  إدارة  عن  املسؤولني  تمكن  عدم 
بالصورة  واجباتهم  أداء  من  امللف 

الصحيحة«.
واضاف إن » املعطيات املتوفرة تشري 

إنجاز  تعطيل  يف  تعمدا  هنالك  أن  إىل 
تأمني  من  الرغم  عىل  املرشوع  هذا 
املخططات  وإعداد  الكافية  املبالغ 

الفنية ».
وجهت  املايض،  االسبوع  وخالل 
باستضافة  النواب  مجلس  رئاسة 
وزير النقل نارص الشبيل وممثل عن 
املقبلة،  الجلسات  املالية خالل  وزارة 
الفاو  ميناء  مرشوع  ملف  ملناقشة 

الكبري .
كما سيتضمن جدول اعمال الجلسة 
هذا اليوم، النظر يف الطعون املتعلقة 
النواب،  بعض  عضوية  بصحة 
قانون،  مرشوع  عىل  والتصويت 
والقراءة  ومناقشة  تقرير  فضال عن 
ثم  اخرى،  ترشيعات  لثالثة  االوىل 

مناقشات عامة مفتوحة .
الربنامج  مراقبة  لجنة  دعت  ذلك  اىل 
االسرتاتيجي  والتخطيط  الحكومي 
موظفي  تثبيت  تضمني  اىل  النيابية 

عقود مفوضية االنتخابات يف قانون 
مجلس  انتخابات  نفقات  تمويل 

النواب .
حازم  النائب  اللجنة،  رئيس  واكد 
 « ان  صحفي:  بيان  يف  الخالدي، 
قانون  من  والعرشين  الثالثة  املادة 
رقم  لالنتخابات  العليا  املفوضية 

ان  عىل  نصت   )2019( لسنة   )31(
منسوبيها  تعيني  املفوضية  تتوىل 
املدنية  الخدمة  لقانون  وفقاً  كافة 
رقم )24( لسنة 1960 وقانون املالك 
والتعليمات   1960 لسنة   )25( رقم 
أي  أو  وتعديالته  الشأن  بهذا  النافذة 

قانون يحل محله ».

احللبوسي ينعى النائب حنني القدو

الكاظمي والسفري السعودي يبحثان تفعيل 
التبادل التجاري بني البلدين

الكعيب يعزو تأخري إجراء التعداد السكاني إىل »اإلرادات السياسية«

أسعار النفط تقرتب من الـ51 دوالرًا

بعد تسجيل 1338 إصابة جديدة و24 حالة وفاة

املوانئ تقرر استبعاد الشركة الصينية واختيار شركة دايو الكورية لتنفيذ املشروع
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رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل/املدعى عليه )سلوان عدنان ناجي(
م/ تبليغ

والتي  اعاله  املرقمة  الرشعية  الدعوى  الحسني(  عبد  )عهود محسن  املدعية  أقامت 
تطلب فيها تأييد حضانتها ألبنائها  )حسن وحسني(  وبالنظر ملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور 
التاسعة  الساعة   2020/12/24 املوافق  املرافعة  يوم  صباح  املحكمة  هذه  امام 
بحقك  املرافعة  تجري  سوف  عنك  ينوب  من  ارسال  او  حضورك  عدم  وعند  صباحاً 

غيابياً ووفقاً للقانون.
القايض
مرتىض سليم خصاف
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ثراء فاحش و “عراب” متوار عن األنظار

بريكست.. ماذا يعين خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي دون اتفاق؟
لندن/ بي. بي. يس:

اتفقت بريطانيا واالتحاد األوروبي عىل 
مواصلة املحادثات ملحاولة التوصل إىل 

اتفاق بشأن عالقتهما املستقبلية.
وع�ىل الرغ�م م�ن بق�اء “املوضوعات 
الرئيس�ة دون حل”، ق�ال الجانبان إن 
املناقشات املهمة مس�تمرة. وسيؤدي 
الفش�ل يف التوص�ل إىل اتف�اق بحل�ول 
31 ديس�مرب/كانون األول إىل خ�روج 
بريطاني�ا من االتح�اد األوروبي بدون 

اتفاق.
ماذا سيتغري؟

قد يعني ذلك اختالفات كبرية يف طريقة 
عيشنا وعملنا.

يمك�ن أن ترتفع أس�عار الس�لع التي 
تشرتيه�ا بريطاني�ا وتبيعه�ا من وإىل 
االتح�اد األوروب�ي. ذل�ك ألن بريطانيا 
واالتحاد األوروبي سوف يتداوالن وفًقا 
لرشوط منظمة التجارة العاملية، وهي 
القواع�د األساس�ية لل�دول التي ليس 

لديها اتفاقيات تجارية.
وس�يفرض االتح�اد األوروبي رضائب 
)ُتعرف باس�م التعريف�ات الجمركية( 
عىل البضائ�ع القادمة م�ن بريطانيا. 
املتوس�ط حوايل 2.8 يف املئة للمنتجات 
املئ�ة  يف   10 ولك�ن   ، الزراعي�ة  غ�ري 
للسيارات وأكثر من 35 يف املئة ملنتجات 
األلبان. هذا من ش�أنه أن يضع بعض 

الصناعات تحت الضغط.
ومع فرض بريطانيا لرس�وم جمركية 
عىل بعض سلع االتحاد األوروبي، فقد 
تصبح أكثر تكلفة. لكن أس�عار بعض 

األش�ياء املس�توردة م�ن بقي�ة العالم 
يمك�ن أن تنخف�ض بس�بب خف�ض 

تعريفاتها الجمركية.
وق�د تمث�ل معاي�ري الغذاء لص�ادرات 
بريطانيا مشكل�ة أيًضا. بدون االتفاق 
مقبول�ة  بريطاني�ة  قواع�د  أن  ع�ىل 
م�ن االتح�اد األوروبي، يمك�ن إيقاف 
املنتج�ات التي تب�اع من قب�ل اململكة 
املتح�دة عىل الح�دود، مما يتس�بب يف 

حدوث تأخريات.
وم�ن املمك�ن أيض�ا أن توج�د قوائ�م 
انتظار طويلة للشاحنات نظرا لحدوث 
املزيد من عمليات التفتيش عىل الحدود. 

الفحوصات  إج�راء  وتؤج�ل بريطانيا 
الكامل�ة للبضائع ال�واردة من االتحاد 
األوروب�ي حت�ى 1 يوليو/تم�وز. لكن 
ُيخىش أن يرغب س�ائقو الشاحنات يف 
االتح�اد األوروب�ي يف تجن�ب بريطانيا 

تماًما إذا كان هناك تأخري طويل.
وقد يؤدي خروج بريطانيا دون اتفاق 
إىل قل�ة تنوع األغذية املتاحة، حس�بما 
تقول بعض سالس�ل املتاج�ر الكربى، 
التي قالت إن الطعام الطازج س�يتأثر 
بشك�ل خ�اص. وق�د يحاول�ون نق�ل 
أغذية بديلة من أماكن أخرى، لكن ذلك 

سيزيد التكاليف.

وتخض�ع أيرلن�دا الشمالي�ة ملحادثات 
منفصل�ة ح�ول كيفية عم�ل اتفاقية 
لتجنب الحدود الصعب�ة، لكن اتفاقية 
التجارة الحرة كانت س�تجعلها أسهل 

بكثري.
وتع�د قضي�ة الصيد البح�ري من أبرز 
النق�اط خ�الل املحادث�ات التجاري�ة. 
فبدون اتفاق، س�تفقد ق�وارب الصيد 
غ�ري الربيطانية حق الوص�ول إىل مياه 
بريطاني�ا والعكس صحي�ح. وُيخىش 
أن تك�ون هناك مواجه�ات إذا حاولت 
الق�وارب االس�تمرار يف الصي�د حي�ث 
كانت تفعل ذل�ك تقليدًيا. وهناك أيًضا 

مخاوف من ترضر صادرات األس�ماك 
الربيطانية إىل االتح�اد األوروبي بشدة 

من الرسوم الجمركية.
وس�يصبح التع�اون يف مج�ال األم�ن 
وتب�ادل البيان�ات أكثر صعوب�ة، مما 
يتس�بب يف مشاك�ل للتحقيق�ات عرب 
الحدود. وس�تفقد بريطانيا عىل الفور 
إمكاني�ة الوص�ول إىل قواع�د البيانات 
الخاصة بأمور مث�ل بصمات األصابع 
واألش�خاص  الجنائي�ة  والس�جالت 
أس�ئلة كبرية حول  املطلوبني.وهن�اك 
الخدم�ات. وتنتظ�ر بريطاني�ا ق�راًرا 
بش�أن م�ا إذا ك�ان االتح�اد األوروبي 
املالية.  س�يعرتف بقواعدها للخدمات 
ب�دون ذلك س�يكون م�ن الصعب عىل 
الرشكات الربيطاني�ة العمل يف االتحاد 
األوروبي. وقامت بعض البنوك بالفعل 
دول  إىل  وموظفيه�ا  مكاتبه�ا  بنق�ل 

االتحاد األوروبي.
وق�د يك�ون توري�د األدوي�ة عرض�ة 
لالضطراب يف موانئ القنال االنجليزي، 
م�ع مخ�اوف خاصة بش�أن العقاقري 
ذات م�دة الصالحي�ة القص�رية. هناك 
خط�ط معم�ول به�ا لضم�ان وصول 

لقاحات فريوس كورونا إىل بريطانيا.
يمكن أيضا حدوث اتفاقات أخرى

كم�ا يج�ري العم�ل ع�ىل محادث�ات 
منفصلة عن صفقة التجارة الرئيسة. 

وهي تغطي مجاالت تشمل:
الرعاية الصحية: كانت الحكومة تجري 
محادثات بش�أن ترتيب رعاية صحية 
س�يحل محل االتفاقية السارية، التي 

تساعد األش�خاص الذين يحتاجون إىل 
العالج يف دول االتحاد األوروبي.

التعلي�م: كما تم الحدي�ث عن إمكانية 
برنام�ج  يف  املشارك�ة  يف  االس�تمرار 
إيراس�موس الذي يس�اعد الطالب عىل 

الدراسة يف دول أخرى.
قيادة السيارة: ال تزال املحادثات جارية 
ح�ول م�ا إذا ك�ان مواطن�و بريطانيا 
س�يحتاجون إىل تصاريح قيادة دولية 
للقيام بزيارات قصرية إىل دول االتحاد 
األوروب�ي. ومن املفه�وم أن املفوضية 
األوروبية تدرس ما إذا كانت البطاقات 
الخ�رضاء رضورية إلثب�ات أن الناس 

لديهم تأمني ساري املفعول.
املعاش�ات التقاعدي�ة: ال يوجد اتفاق 
حتى اآلن لألش�خاص الذي�ن يطالبون 
بمعاش�اتهم التقاعدي�ة الحكومية يف 
اململك�ة املتحدة يف إح�دى دول االتحاد 
األوروب�ي، وه�و م�ا يس�مح بزي�ادة 

معاشاتهم التقاعدية كل عام.
الحيوان�ات األليفة: ال نعرف حتى اآلن 
م�ا إذا كان�ت بريطانيا س�تكون دولة 
مدرجة لنوع جديد من جوازات س�فر 
الحيوان�ات األليفة. قد يعن�ي ذلك أنك 
بحاج�ة إىل فحص حيوان�ك األليف من 
قب�ل طبيب بيطري يف كل مرة تس�افر 

فيها.
ماذا س�يحدث بعد ذلك ح�ال الخروج 

دون اتفاق؟
إذا وصلت بريطانيا إىل نهاية العام دون 
اتفاق تج�اري مع االتح�اد األوروبي، 
فه�ذا ال يعني أن�ه لن يت�م التوصل إىل 

اتف�اق قط.ولقد أش�ار البع�ض إىل أن 
املشاكل التي قد يتس�بب فيها الخروج 
دون اتفاق ستدفع الطرفني إىل التوصل 

إىل اتفاق يف أقرب وقت ممكن.
ولك�ن هن�اك م�ن يق�ول إن األم�ر قد 
يس�تغرق عدة أش�هر حتى عام 2021 
ه�ذا  يف  املحادث�ات  اس�تئناف  قب�ل 

السيناريو.
تم تحديد بعض األشياء

س�واء كانت هناك اتفاق تجاري أم ال، 
فإن العديد من األشياء ستتغري يف األول 

من يناير/كانون الثاني.
وبالنسبة للرحالت إىل أوروبا، سيتعني 
عليك التأكد من بقاء س�تة أش�هر عىل 
األق�ل يف ج�واز س�فرك واالنتظ�ار يف 

طابور مختلف عىل الحدود.
س�يعود التس�وق املعفى من الرس�وم 
الجمركية، ولكن س�تكون هناك قيود 
عىل كمي�ة الكحول والتبغ التي يمكنك 
إحضاره�ا إىل بريطاني�ا م�ن االتح�اد 

األوروبي دون دفع رسوم إضافية.
وس�ينتفي الح�ق يف العي�ش والعم�ل 
يف االتح�اد األوروب�ي تلقائًيا بالنس�بة 
ملواطني بريطانيا، إال إذا كانوا يعيشون 
بالفعل يف إحدى دول االتحاد األوروبي 

بحلول نهاية عام 2020.
وس�يدخل نظام الهج�رة الجديد حيز 
التنفي�ذ يف بريطاني�ا، وال�ذي يتضمن 
نظاًم�ا قائًما عىل النقاط لألش�خاص 
الراغبني يف العمل.وس�تتضمن التجارة 
مع االتحاد األوروبي لرشكات بريطانيا 

إقرارات جمركية.

رمسيا... السودان خارج قائمة “رعاة اإلرهاب”

استئناف حمادثات السالم بني احلكومة وطالبان يف كانون الثاني املقبل

أين هرب أفراد عائلة بن علي بعد الثورة التونسية وماذا فعلوا بثرواتهم؟

الكويت/ متابعة الزوراء:
أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة 
صب�اح الخال�د الحم�د الصب�اح، ام�س 
االثن�ني، اليم�ني الدس�تورية أم�ام أمري 
البالد، ن�واف األحمد الجابر، بعد أيام من 

انتخابات مجلس األمة الكويتي الجديد.
وتعّد ه�ذه الحكومة هي الحكومة ال�37 
يف تاري�خ الكوي�ت، بعد اس�تقاللها عن 

بريطانيا عام 1961.
وتشكلت الحكومة الجديدة من 16 وزيرا 
بينهم سيدة واحدة ، ضمنهم وزراء جدد، 
أبرزهم ثامر عيل الصباح وزيرا للداخلية، 
وحمد جابر الصباح نائبا لرئيس مجلس 
ال�وزراء ووزي�را للدف�اع، ومحم�د عب�د 

اللطيف الفارس وزيرا للنفط.
يف ح�ني، بقيت بعض الحقائ�ب الوزارية 
ألصحابها الس�ابقني، حيث احتفظ عدد 
من الوزراء بمناصبهم، ومن بينهم وزير 
الخارجية، أحمد نارص الصباح، والصحة 
باس�ل الصباح، فيما عني وزير الداخلية 
الس�ابق أن�س الصال�ح، وزي�را لشؤون 

مجلس الوزراء.
كم�ا تم تعي�ني خليف�ة مس�اعد حمادة 
وزي�را للمالية، ورن�ا عبد الل�ه الفارس، 
وزي�رة لألش�غال العام�ة ووزي�رة دولة 
للش�ؤون البلدية، ونائ�ب رئيس مجلس 
األم�ة الس�ابق، عي�ى الكن�دري، وزيرا 
للشؤون االجتماعية ولألوقاف والشؤون 

اإلسالمية.
وتس�لم عب�د الرحم�ن ب�داح املط�ريي، 
منصب وزير اإلعالم ووزير دولة لشؤون 
الشب�اب، وأصب�ح فيص�ل عب�د الرحمن 
املدل�ج، وزيرا للتج�ارة والصناعة ووزير 
دول�ة للشؤون االقتصادية، يف حني كانت 
وزارة الع�دل م�ن نصي�ب نواف س�عود 

الياسني.
وأعل�ن أمري الكويت، يوم الثالثاء املايض، 
ع�ن إع�ادة تكلي�ف الشيخ صب�اح خالد 

الصباح برئاسة مجلس الوزراء.
وأك�د األم�ر األم�ريي أن رئيس ال�وزراء 
املعني، “يكلف برتش�يح أعض�اء الوزارة 
الجديدة، وعرض أسمائهم علنيا إلصدار 

مرسوم بتعيينهم”.
وأش�ار إىل أن عىل رئيس ال�وزراء املكلف 
“تنفي�ذ األمر، وإبالغه إىل مجلس األمة”، 
مضيفا أنه “يعمل به منذ تاريخ صدوره، 

وينرش يف الجريدة الرس�مية”.

ويفتت�ح أمري الكويت الي�وم الثالثاء أوىل 
جلس�ات مجلس األمة لفصله الترشيعي 
الس�ادس عرش وه�و أول فصل ترشيعي 

يف عهده.
ويواجه رئي�س الوزراء الكويتي تحديات 
ك�ربى لع�ل يف مقدمته�ا تخفي�ف حجم 
األرضار م�ن تداعي�ات تف�ي فايروس 
كورونا، فضال عن ملفات فساد ورشاوى 
وتجس�س، س�بق أن أثرت بشكل مبارش 
ع�ىل العالق�ة ب�ني الس�لطتني التنفيذية 

والترشيعية.
وم�ن غ�ري املرج�ح أن تتغ�ري السياس�ة 
النفطي�ة الت�ي يحدده�ا املجل�س األعىل 
للب�رتول وال السياس�ة الخارجي�ة الت�ي 
يحددها أمري البالد بالتغريات الحكومية.

املعتم�د  الكويت�ي،  االقتص�اد  ويواج�ه 
باألس�اس عىل م�ورد وحيد ه�و النفط، 
عج�زا يبلغ 46 ملي�ار دوالر ه�ذا العام، 
بس�بب جائح�ة كورونا وهبوط أس�عار 

النفط.   
ومن املتوقع أن تعط�ي الحكومة أولوية 
لتمرير قان�ون الدين العام الذي يس�مح 
له�ا باق�رتاض 20 ملي�ار دين�ار )65.7 
ملي�ار دوالر( ع�ىل م�دى 20 عاما والذي 

رفضه الربملان الس�ابق.
وس�بق أن عطل�ت الربملان�ات املتعاقب�ة 
خططا حكومية كان�ت تهدف إىل إصالح 
االقتصاد وتقلي�ل الدعم الحكومي والحد 

من اعتماد املواطنني عىل الحكومة.
والنظام الس�يايس يف الكوي�ت هو األكثر 
انفتاح�ا ب�ني النظ�م السياس�ية ل�دول 
مجلس التعاون الخليجي الست. ولربملان 
الكوي�ت س�لطة املوافق�ة ع�ىل القوانني 
واس�تجواب ال�وزراء، لك�ن ألم�ري البالد 

الكلمة النهائية يف الشؤون السياسية.
جدير بالذكر أن الدس�تور الكويتي ينص 
ع�ىل أنه “يج�ب أن يك�ون أح�د أعضاء 
ت�م  الذي�ن  األش�خاص  م�ن  الحكوم�ة 
انتخابهم يف مجلس األمة، ويجب أال يزيد 
ع�دد أعض�اء الحكومة عن ثل�ث أعضاء 
مجل�س األم�ة املنتخب�ني )ع�دد أعضاء 

الربملان 50 عضوا(”.
وت�م تشكي�ل أول حكوم�ة للكويت بعد 
االس�تقالل عن اململكة املتح�دة، يف عهد 
األمري الشي�خ عبد الله الس�الم الصباح، 
يف 17 يناي�ر 1962، حي�ث كانت حكومة 

انتقالية حتى بدء العمل بالدستور.

احلكومة الكويتية اجلديدة تؤدي اليمني 
الخرطوم/متابعة الزوراء:الدستورية أمام أمري البالد

يف  األمريكي�ة  الس�فارة  أعلن�ت 
الخرط�وم، امس االثن�ني، أن إلغاء 
تصني�ف الس�ودان كدول�ة راعي�ة 
لإلره�اب دخل حي�ز التنفي�ذ، بعد 
انقض�اء ف�رتة إخط�ار الكونغرس 

البالغة 45 يوما.
يف  األمريكي�ة  الس�فارة  وكتب�ت 
الخرط�وم ع�ىل صفحته�ا املوثقة 
وزي�ر  أن  “فيس�بوك”،  بموق�ع 
الخارجية مايك بومبيو وقع إشعارا 
الس�ودان  تصني�ف  بإلغ�اء  يفي�د 
كدول�ة راعية لإلره�اب، مشرية إىل 
أن “اإلش�عار أصبح ساري املفعول 
اعتبارا من يوم امس 14 ديس�مرب ، 

ليتم نرشه يف السجل الفيدرايل”.

وكان�ت اإلدارة األمريكي�ة قررت يف 
أكتوب�ر امل�ايض ش�طب الس�ودان 
من قائمة ال�دول الراعية لإلرهاب، 
بن�اء عىل اتف�اق تم ب�ني الخرطوم 

وواشنطن يف أغسطس.
وتزام�ن الق�رار مع بي�ان مشرتك 
أصدرته الواليات املتحدة والسودان 
إرسائي�ل، وأعلن عن اتفاق الزعماء 

عىل إقام�ة العالقات بني الس�ودان 
وإرسائي�ل وإنهاء حال�ة العداء بني 
البلدين.ويق�ي االتف�اق عىل دفع 
كتعويض�ات  دوالر  ملي�ون   335
ألرس ضحاي�ا تفج�ريات س�فارتي 
الوالي�ات املتحدة يف كيني�ا وتنزانيا 
ع�ام 1998، والبارجة “يو إس إس 
كول” يف اليمن عام 2000.وبس�بب 
وش�خصيات  مجموع�ات  إيوائ�ه 
إرهابي�ة عىل رأس�ها زعي�م تنظيم 
القاعدة الس�ابق أس�امة بن الدن، 
ع�ىل   1993 ع�ام  الس�ودان  أدرج 
قائمة ال�دول الراعية لإلرهاب، مما 
تسبب يف خس�ائر بنحو 300 مليار 
الحكومة  للبالد.وبعد تشكيل  دوالر 
االنتقالية يف ديس�مرب 2019، حدث 

تحس�ن ملح�وظ يف العالق�ة ب�ني 
الخرط�وم وواش�نطن، وقاد رئيس 
ال�وزراء عب�د الله حم�دوك جهودا 
دبلوماس�ية كبرية من أجل التوصل 

لحل لهذه املشكلة.
ويف 23 أكتوبر/ترشين األول وافقت 
السلطات السودانية بضغط أمريكي 
عىل التطبيع مع ارسائيل. ولم يبلغ 
ترامب الكونغرس بسحب السودان 
م�ن الالئح�ة الس�وداء إال بعد هذا 
السودان  س�حب  اإلعالن.ويس�اعد 
م�ن قائمة ال�دول الراعية لإلرهاب 
ع�ىل مواجه�ة االزم�ة االقتصادية 
الت�ي تمر به�ا البالد وانه�اء عقود 
من العزلة الت�ي فرضت عليها ابان 

نظام حكم عمر البشري.

كابول/رويرتز- د ب أ:
 تستأنف الحكومة األفغانية وحركة طالبان محادثات السالم 
يف أوائ�ل يناي�ر كان�ون الثاني فيما ب�دأ الطرف�ان املتحاربان 
اس�رتاحة بعد التوصل إىل اتفاق عىل قواعد إجرائية أساس�ية 

ملواصلة الحوار بينهما إلنهاء الحرب.
وانطلقت املحادثات بني الطرفني يف قطر يف سبتمرب أيلول بعد 
ش�هور من توقيع اتفاق بني الواليات املتحدة وطالبان يقي 
بانسحاب 12 ألف جندي أمريكي ما زالوا يف أفغانستان مقابل 
ضمان�ات أمنية والتزام طالبان بالحوار إلحالل الس�الم.وقال 
أعضاء وفد الحكومة األفغانية أمس االثنني إنهم س�يغادرون 

الدوحة ويعودون إىل كابول.
وقال مسؤول أفغاني كبري يرشف عىل االتصاالت الدبلوماسية 
مع طالبان “بدأنا اس�رتاحة وسنكون مستعدين لبحث جدول 
األعم�ال عند اس�تئناف املحادثات”.ولم يتس�ن الحصول عىل 
تعلي�ق من متح�دث باس�م طالبان.ولم تهدأ وت�رية العنف يف 

أفغانس�تان رغم عملية الس�الم. وتندلع اش�تباكات من حني 
آلخ�ر يف أنحاء مختلفة م�ن البالد وتتع�رض كابول لهجمات 
صاروخية.وش�نت الق�وات األمريكي�ة رضب�ة جوي�ة ع�ىل 
مقاتيل طالبان األس�بوع امل�ايض لحماية الق�وات الحكومية 
يف إقلي�م قنده�ار يف تدخل أمريكي نادر الح�دوث منذ االتفاق 
م�ع الحركة.وقال مس�ؤولون أفغ�ان يف اإلقلي�م الجنوبي إن 
طالبان كانت تخطط لهجمات منسقة عىل قوات األمن عندما 
قصفه�ا الجيش األمريكي وإن الرضبة أس�فرت عن مقتل ما 
يربو ع�ىل 20 من مقات�يل الحركة.واتهمت طالب�ان الواليات 
املتحدة والحكوم�ة األفغانية بقتل مدنيني يف الرضبة الجوية.

ويف تطورالح�ق أكد مس�ؤولون محليون ام�س االثنني، مقتل 
إم�ام مس�جد يف منطق�ة “الش جووين” بإقليم ف�رح غربي 
أفغانس�تان، ع�ىل أيدي عنارص من حركة طالبان مس�اء اول 
أمس االحد.ونقلت قناة “طلوع نيوز” االخبارية االفغانية عن 
املسؤولني املحليني القول، إن طالبان “أطلقت النار” عىل إمام 

املسجد، ويدعى مولوي غالم ساخي، وأردته قتيال.
ووقع الحادث يف مدينة فرح عاصمة اإلقليم الذي يحمل نفس 
االس�م، بعد أن انتهى االمام من إقامة صالة العشاء، بحس�ب 
ما قاله املس�ؤولون املحليون، دون أن يقدموا تفاصيل أخرى 

بشأن الهجوم.ومن جانبها، لم تعلق طالبان عىل الحادث.

تونس/ متابعة الزوراء:
من�ذ اإلطاحة بنظ�ام الرئيس التونيس األس�بق 
الراح�ل زي�ن العابدين ب�ن عيل الذي ه�رب إثر 
احتجاجات شعبية يف 2011، تفرق أفراد عائلته 
يف ع�دد م�ن الدول وعاش�وا م�ن الث�روات التي 

جمعوها عىل مدى سنوات، بعيدا عن األضواء.
وكان�ت العائل�ة تضع يدها ع�ىل 21 يف املئة من 
اقتصاد البالد، حس�ب تقرير للبنك الدويل صادر 
ع�ام 2014. وت�ويف أف�راد منه�ا بينم�ا آخرون 
يالحقهم القضاء من دون التوصل حتى اآلن اىل 
جرب الرضر الذي ألحق�وه بقطاعات اقتصادية 
واسعة وعائالت كانت ضحايا غطرستهم.ُحكم 
ع�ىل بن عيل يف عدد من القضايا غيابيا، وتويف يف 
أيلول/ س�بتمرب 2019 يف الس�عودية حيث ُدفن 
بعيدا عن اإلعالم.وال تزال زوجته ليىل بن عيل )64 
عام�ا( التي تطلق عليها غالبية من التونس�يني 
اسم “الحالّقة”، تعيش يف جدة مع ابنها الوحيد 
محم�د وابنته�ا نرسي�ن، وهي م�ن أكثر وجوه 
نظ�ام بن ع�يل كرها من التونس�يني وتالحق يف 
ع�دد من القضايا.تزوجت نرسي�ن بفنان الراب 
املشهور كادوريم الذي ظهر يف صور مع العائلة 
ثم تحدثت الصحافة املحلية عن طالقهما.يتهم 
شقيقا ليىل، عماد وبلحسن الطرابليس، بأنهما 
كوّنا ث�روة طائلة عرب االس�تيالء عىل ممتلكات 
وطنية يف تونس، ما مّكن عائلة “الطرابلس�ية” 
من إنشاء إمرباطورية تس�تحوذ ع�ىل عقارات 
عامة ومسالك توزيع ورشكات اتصاالت وإعالم 

وبيع سيارات.
ويعت�رب بلحس�ن )58 عام�ا( “ع�رّاب” العائلة 
وأكثر رجال األعمال ثراء. هرب يف يخت يف اتجاه 
إيطالي�ا يف 14 كان�ون الثاني/ يناي�ر، ثم انتقل 
إىل كن�دا حيث س�كن ش�قة يف مبن�ى يف مدينة 
مونرتي�ال حتى  2016 حني رفضت الس�لطات 

منحه اللجوء، وغادر البالد الحقا.
قدم بلحسن إىل هيئة “الحقيقة والكرامة” التي 
شكلت للنظر يف ملف العدالة االنتقالية يف تونس 
)-1955 2013(، طلب�ا للمصالح�ة يف مقاب�ل 
إرجاع�ه مبلغا ماليا يقدر بملي�ار دينار )حوايل 

350 مليون يورو(، ولكن املصالحة لم تتم.
 وأوقفته الس�لطات الفرنس�ية يف آذار/ مارس 
2019 يف جن�وب فرنس�ا بعد ثالث س�نوات من 
الفرار يف قضية تبييض أم�وال. وينظر القضاء 
الس�لطات  قدمت�ه  طل�ب  يف  حالي�ا  الفرن�يس 
التونس�ية إلعادة بلحس�ن الذي يواجه أحكاما 
غيابي�ة بالس�جن 33 عام�ا يف ب�الده يف ملفات 
أموال مشبوهة.أّما عماد الطرابليس )46 عاما( 
األكثر ش�هرة يف األوس�اط التونس�ية، فال يزال 
مسجونا يف تونس منذ 2011. أوقف يف املطار يف 
يوم س�قوط بن عيل يف 14 كانون الثاني/ يناير 
2011، وك�ان متجها مع عدد م�ن أفراد عائلته 
إىل فرنس�ا. وه�و الوحيد من الوج�وه البارزة يف 
عائلة بن عيل الذي تّمت محاكمته والحكم عليه 

بعقوبات تصل إىل السجن مئة عام.
 قّدم عماد شهادة مسجلة يف جلسات االستماع 

التي نظمتها هيئ�ة “الحقيقة والكرامة” يف 22 
أي�ار/ ماي�و 2017. وف�رّس من جانب�ه صورة 
تغلغل الفساد يف السلطة واالقتصاد بتواطؤ من 

مسؤولني يف الجمارك وشخصيات ووزراء.
 اعتذر عماد علنا للتونسيني، وتوصلت الهيئة اىل 

إعداد اتفاق صلح معه، لكن لم يحسم بعد.
 ولليىل كذلك شقيقان آخران لم يكونا معروفني 
كث�ريا، هم�ا املنص�ف الطرابليس ال�ذي مات يف 
الس�جن ج�رّاء رسط�ان يف الدماغ ع�ام 2013 
ع�ن عم�ر ناه�ز 63 عام�ا، وم�راد الطرابليس 
ال�ذي عانى م�ن أم�راض كثرية قب�ل أن يموت 
يف نيس�ان/ أبريل 2020، بس�بب اإلهمال الذي 
لحقه يف السجن، بحسب العائلة.صخر املاطري 
)39 عاما(: هو طلي�ق نرسين بن عيل، ويعرف 
“بالصهر املفض�ل” لدى بن عيل وزوجته. هرب 
إىل قط�ر ع�ام 2011، ث�م إىل الس�يشيل نهاي�ة 
2012.ترج�ح منظمة “أنا يقظ” املتخصصة يف 
متابعة ملفات الفس�اد يف تونس، أنه حصل عىل 
الجنسية السيشيلية.خاض املاطري مفاوضات 
يف ع�ام 2017 م�ع هيئة “الحقيق�ة والكرامة” 
يف محاول�ة للوصول اىل اتف�اق مصالحة يضمن 
له ع�ودة آمنة اىل تونس يف مقاب�ل تحويل 500 

مليون دينار كتعويض للدولة.
قامت السلطات الفرنسية بتوقيف والده املنصف 
املاط�ري يف حزيران/ يونيو 2011، وخضع هذا 
األخ�ري ملراقبة قضائية تبعا لبطاقة جلب دولية 
أصدره�ا القضاء التونيس ع�ام 2011. ورفض 

القضاء الفرنيس تسليمه إىل تونس.
م�روان املربوك: هو طليق س�ريين، ابنة بن عيل 
م�ن زواج�ه األول، وهو رج�ل أعمال ن�ادرا ما 

تحدث لإلعالم.
يدير مع أش�قائه أك�رب املجمع�ات التجارية يف 
البالد الت�ي لديها مجموعة رشك�ات لبيع املواد 
الغذائية والسيارات وبنوك. جّمد القضاء بعضا 

من ممتلكاته منذ 2011.
تمك�ن يف 2019 من اس�رتجاع بعضها بما فيها 
حص�ة يف رشكة االتص�االت الفرنس�ية أورانج، 
إث�ر رف�ع االتح�اد األوروب�ي العقوب�ات عنها، 

واسرتجعت أورانج بعد ذلك هذه الحصة.
سليم شيبوب )61 عاما(: هو أكثر وجوه نظام 
ب�ن عيل قربا من الن�اس لكونه ك�ان يدير أكرب 
الن�وادي الرياضي�ة يف البالد “الرتج�ي الريايض 
التونيس”، ومتزوج بدورساف، ابنة بن عيل من 
زواجه األول.عاد اىل تونس يف 2014 من اإلمارات، 

من أجل املصالحة، وهو موقوف اليوم.
ويحت�م ع�دم التوص�ل إىل اتف�اق االحتك�ام إىل 
قواعد منظمة التجارة العاملية للتبادل التجاري 
ب�ني بريطانيا واالتحاد األوروب�ي مع ما يحمله 
ذلك من فرض رسوم جمركية أو نظام حصص 
س�يعمق م�ن مشاك�ل االقتص�اد الربيطان�ي 
املتدهور أصال من تبعات جائحة كورونا. ولهذا 
هناك تكهنات يف وسائل اإلعالم الربيطانية تشري 
إىل أن�ه حت�ى إذا فشل�ت املحادث�ات، فربما تتم 

العودة إىل طاولة املفاوضات قبل نهاية العام.

يقول اجلانبان إن املناقشات املهمة مستمرة



بغداد/ الزوراء:

منظمة  بعثة  يف  الطوارئ  فريق  رئيس  دعا 

وائل  الدكتور  بالعراق،  العاملية  الصحة 

التربيد  سلسلة  توفري  رضورة  اىل  حتاحت، 

املضاد  »فايزر«  لقاح  لتأمني  املثالية 

األولويات  من  سيكون  ألنه  لـ»كورونا« 

الصحة  وزارة  قبل  من  استرياده  حال  يف 

العراقية.

وقال حتاحت يف حوار اطلعت عليه »الزوراء«:  

ان “هناك نحو 10 رشكات تقريباً يف املراحل 

األخرية من التجارب الرسيرية للقاح كورونا، 

بينما أعلنت  3 رشكات هي »موديرنا، فايزر، 

اسرتا زينيكا« نهاية التجارب الرسيرية وهي 

رشكة  وكل  له،  النهائي  اإلنتاج  طريق  عىل 

لديها  النجاح  نسبة  أن  الحايل  بالوقت  تدعي 

تصل مابني 90 _ 95 %، وهذا املوضوع بحاجة 

إىل تدقيق من الدول التي تم التصنيع فيها”.

وأضاف ان “الرشكات دائما ما تقوم بطرح 

التجارب  يتضمن  الذي  بها،  الخاص  امللف 

ونسبة النجاح واألمان املرافق للقاح”، مشرياً 

اىل ان “الرشكات الثالث أرسلت امللف الكامل 

الصحة  وزارة  قبل  من  لدراسته  الدول  اىل 

إذا  لتقر  الدوائية  بالرقابة  املعنية  الهيئة  او 

ال، وهنا  او  دقيقة  املعلومات  كانت هذه  ما 

يتضمن  الذي  األممي  املرشوع  فائدة  تكمن 

187 دولة »كوفاكس« بالتعاون مع منظمة 

للقاحات  العاملي  واالتحاد  العاملية،  الصحة 

»جايف« بوجود أكثر من لقاح”.

عالية  إمكانيات  لديها  دوال  “هناك  ان  وأكد 

لسلسلة التربيد املتعلقة باللقاح والتي تصل 

دوال  ان  حني  يف   ،»70 »سالب  اىل  درجتها 

هو  “فايزر  ان  مبيناً  تمتلكها”،  ال  أخرى 

اللقاح الوحيد الذي يحتاج  اىل ذلك، يف حني ان 

اللقاحني اآلخرين يحتاجان اىل درجة حرارة 

الربودة  ناحية  من  تعقيدا  واقل  مختلفة 

الشديدة، علما ان املسؤولني يف وزارة الصحة 

ألهميته  دقيق  بشكل  املوضوع  يتابعون 

البالغة”. 

بغداد/ الزوراء:

توقَع وزير العمل والشؤون االجتماعية، عادل 

الركابي، امس االثنني، وصول قانون الضمان 

والتقاعد اىل مجلس النواب يف األسبوع الحايل, 

فيما اشار اىل تقديم دراسة لشمول 600 الف 

متقدم بإعانات شبكة الحماية االجتماعية يف 

موازنة العام 2021.

وقال الركابي، يف حوار اطلعت عليه »الزوراء«: 

العامة  األمانة  اىل  دراسة  قدمت  “الوزارة  ان 

اللجنة  مخرجات  ضمن  وهي  الوزراء  ملجلس 

املالية  وزارات  من  شكلت  التي  الثالثية 

عن  يقل  ال  ما  لشمول  والعمل  والتخطيط 

العام  موازنة  ضمن  جديد  مستفيد  ألف   600

بتوفري  مرتبط  “امللف  ان  اىل  مشريا   ،2021

عىل  الحكومة  وقدرة  املالية  التخصيصات 

تأمينها للمشمولني”.

قاعدة  يف  ستتوسع  “الوزارة  ان  وأضاف 
الشمول وفق ما يخصص لها من مبالغ مالية، 

إضافة اىل توسيع قاعدة الشمول لذوي اإلعاقة 

اإلعاقة  ذوي  شمول  املقبلة  املوازنة  وتضمني 

بعدد 57 ألف أرسة حصلت عىل البطاقة الذكية 

ولم تطلق لها رواتب ومساعي الوزارة باتجاه 

تضمني رواتبها ابتداء من العام 2020”.

وأوضح الركابي أن “قانون التقاعد والضمان 

الوزراء  مجلس  عليه  صوت  االجتماعي 

النواب،  مجلس  اىل  الحايل  األسبوع  وسيصل 

تحسني  أبرزها  كبرية  امتيازات  وتضمن 

خالل  من  الحالية  العمال  رواتب  ورفع 

أعداد  شمول  اىل  اضافة  تقاعدية،  معادلة 

الوزارة  “فرق  ان  اىل  الفتا  بالقانون”.  كبرية 

أربعة اشهر من شمول اكثر  تمكنت وخالل 

االجتماعي  بالضمان  عامل  ألف   59 من 

منح  حيث  الخاص،  بالقطاع  العاملني  من 

به  للمشمولني  حماية  الجديد  القانون 

خالل عملهم وتشجيعهم وعدم الرتكيز عىل 

الوظائف الحكومية، وهو قانون اسرتاتيجي 

مجلس  عليه  وصوت  تعديالت  عليه  أدخلت 

الوزراء”. 

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة الكهرباء ان انخفاض 
املجهز  االيراني  الغاز  كميات 
للمحطات التوليدية من 40 مليونا 
مكعب  قدم  ماليني  خمسة  اىل 
بحرمان  تسبب  فقط،  قيايس 
ميغاواط  آالف  خمسة  من  العراق 

من الطاقة املتاحة.
احمد  الوزارة،  باسم  الناطق  وقال 
ان  صحفي:  ترصيح  يف  العبادي، 
شهدت  املاضية  القليلة  »األيام 
اإليراني  الغاز  بضخ  كبريا  تراجعا 
املجهز لعدد من املحطات التوليدية، 

وتسبب  فيها  اإلنتاج  خفض  ما 
بزيادة القطع املربمج«.

عزا  اإليراني  »الجانب  ان  وأضاف 
اىل  الغاز،  تجهيز  انخفاض  أسباب 
زيادة الطلب عليه من قبله وتجمد 
بعض مقاطع االنابيب التي توصل 
تأخر  اىل  اضافة  العراق،  اىل  الغاز 
املستحقات  بعض  بتسديد  الوزارة 
للجانب  بذمتها  التي  املالية 

االيراني«.
وأردف العبادي ان »أكثر املحافظات 
هي  ذلك،  نتيجة  ترضرت  التي 
الفرات األوسط  بغداد ومحافظات 

يف  الشبكة  عىل  بالتايل  وانعكس 
حجم  »ان  مؤكدا  البالد«،  عموم 
بني  يرتاوح  بالعاصمة  التجهيز 
بينما  ساعات،  عرش  اىل  ثماني 
اىل  ثماني  بني  باملحافظات  كانت 

20 ساعة«.
بإجراء  الوزارة  استمرار  اىل  وأشار 
التأهيل  واعادة  الصيانة  أعمال 
تصل  التوليدية  الوحدات  من  لعدد 
ميغاواط  آالف  أربعة  اىل  طاقاتها 
وتسعى  اآلن  الخدمة  خارج  وهي 
إلدخالها قبل موسم الصيف املقبل، 
املنظومة  واقع  بتحسن  لتسهم 

وساعات التجهيز.
بغداد  الكهرباء  باسم  الناطق  وعد 
تعاني  التي  املحافظات  أكثر  من 
خالل  الطاقة  تجهيز  مشكلة  من 
شبكات  وتهالك  لقدم  الصيف 
اىل  اضافة  فيها،  والتوزيع  النقل 
كثرة االختناقات واالعطاب وعليه، 
عرض  تم  املعطيات  هذه  ووفق 
الوزراء  رئيس  عىل  املوضوع  هذا 
الذي أبدى استعداده لدعم الوزارة 
يف  التجهيز  واقع  تحسني  باتجاه 

العاصمة«.
شكلت  »الوزارة  ان  العبادي  وأكد 

الخطط  لوضع  عمليات  غرفة 
والتوصيات الكفيلة بتحسني واقع 
الشبكة بالعاصمة كفك االختناقات 
واملحوالت  الخطوط  ونصب 
لتخفيف األحمال، ونصب املحوالت 
مبالغ  وتوفري  واملتنقلة،  الرئيسة 
عىل شكل اطالقات طارئة«، مؤكدا 
املناقشة  طور  يف  الخطط  »ان 
رئيس  اىل  سرتفع  بلورتها  وبعد 
الوزراء الذي سيرشف عىل تنفيذها 
ورفع  عقبات  اي  لتذليل  مبارشة 
الغبن عن بغداد قبل موسم الصيف 

املقبل«.

بغداد/ الزوراء:
تنفيذ  ان  واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزارة  بينت 
محافظات،  وست  بغداد  ضمن  )تحاور(  مرشوع 
النهب والرسقة  للبالد من  الحضاري  اإلرث  سيحمي 

ويوقف النبش العشوائي للمواقع االثارية.
وقال مدير العالقات واالعالم يف الهيئة العامة لآلثار 
والرتاث بالوزارة، حاكم الشمري، يف حديث صحفي: 
رسقة  ملكافحة  حثيثة  بجهود  تعمل  »الهيئة  إن 
العشوائي  النبش  عمليات  وإيقاف  اآلثار  وتهريب 

ملواقعها«.
املجلس  ينفذه  الذي  )تحاور(  »مرشوع  ان  وأكد 
الثقايف الربيطاني ويموله االتحاد األوروبي بالرشاكة 
عراقيني،  واستشاريني  فاعلة  محلية  منظمات  مع 
الوطنية  الهوية  استعادة  السالم عرب  بناء  اىل  يهدف 
واكتشاف القواسم الثقافية واملجتمعية يف التاريخ«.

ومحافظات  بغداد  يف  ينفذ  »املرشوع  أن  اىل  وأشار   
وكركوك  واالنبار  ونينوى  االرشف  والنجف  البرصة 

ودهوك«.

بغداد/ الزوراء:
امس  الرشطة،  لشؤون  الوزارة  وكالة  أعلنت 
قرص  الف   74،000 عىل  القبض  إلقاء  االثنني، 
بني  الرابط  بالطريق  مخبأة  أنواع  عدة  من  مخدر 
تلقت  بيان  يف  الوكالة  والسليمانية.وقالت  كركوك 

من  معلومات  ورود  »بعد  منه:  نسخة  »الزوراء« 
املصادر االستخبارية يف كركوك تم ضبط 74،000 

الف قرص مخدر من عدة انواع«.
بـ«مخبأة  تمت  الضبط  عملية  ان  وأوضحت 

بالطريق الرابط بني كركوك والسليمانية«.

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  االتحاديَّة،  النزاهة  هيئة  أعلنت 
بالتالعب  تقوم  كبرية  شبكة  وتفكيك  ضبط  عن 
للدولة،  العائدة  األرايض  قطع  بأرقام  واملتاجرة 
وتخصيصها إىل أشخاص مقابل مبالغ ماليٍَّة خالفاً 

للقانون والضوابط والتعليمات.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
الهيئة، ويف معرض  التحقيقات يف  منه: إن “دائرة 
ت  تمَّ التي  والقبض  الضبط  عمليَّات  عن  حديثها 
فريق  ن  بتمكُّ أفادت  قضائيٍَّة،  مذكراٍت  بموجب 
عمٍل من مديريَّة تحقيق الهيئة يف نينوى من ضبط 
ثالثة متهمني؛ لقيامهم بالتالعب واملتاجرة بأرقام 
املوصل  بلدية  مديريَّة  إىل  العائدة  األرايض  قطع 
وتخصيصها إىل أشخاص مقابل مبالغ ماليٍَّة خالفاً 

للقانون والضوابط والتعليمات”.
وتابعت الدائرة إن “اعرتافات املجموعة املضبوطة 

بقية  عن  الكشف  إىل  قادت  أفرادها  بها  أدىل  التي 
فريق  ضبط  مؤكدًة  معهم،  املتعاونني  املتهمني 
املديريَّة لهم، فيما تم تنفيذ أوامر القبض الصادرة 
إن  مضيفًة  اآلخرين،  املوظفني  من  عدد  بحقِّ 
املحكمة املختصة أصدرت أوامر قبض بحق أربعة 
متهمني آخرين يشغلون مناصب يف املحافظة وأحد 

املعقبني، املتهمني يف القضيَّة ذاتها”.
التي  الضبط  محارض  صحبة  املتهمون  وسيق 
املحافظة،  يف  الهيئة  تحقيق  مديريَّة  فريق  نظمها 
إىل قايض التحقيق املُختصِّ الذي قرر توقيفهم وفق 

أحكام املادة )307( من قانون العقوبات.
من الجدير بالذكر أن الهيئة سبق أن أعلنت منتصف 
بحقِّ  استقداٍم  أوامر  صدور  عن  املايض  تموز 
األرايض  توزيع  للجنة  وأعضاء  سابقني  مسؤولني 
يف نينوى عىل خلفيَّة تهمة حذف أسماء من قرعة 

منح األرايض وإضافة أسماء غري مستحقة. 

بغداد/ الزوراء:
بينت وزارة اإلسكان واالعمار والبلديات واألشغال العامة ان نهاية العام املقبل ستشهد انجاز 

جميع الجسور املدمرة يف املناطق املحررة.
وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور بالوزارة، حسني جاسم كاظم، يف ترصيح صحفي: ان 
مالكات دائرته قطعت شوطا كبريا يف اعادة اعمار وتأهيل الجسور املدمرة باملناطق املحررة عىل 
يد إرهابيي »داعش«، مبيناً »انها أنجزت خالل العام الحايل جسورا عدة يف محافظة نينوى هي 

جسور الثاني والحود واملرعي واملثنى«.
الدائرة أنجزت يف السابق تحويلة سامراء، ومن املؤمل انجاز تقاطع املوظفني يف  وأضاف »ان 
مدينة الفلوجة مع بداية العام املقبل، بعد ان وصلت نسب انجازه حاليا اىل 90 باملئة، مشريا 
اىل وجود أربع مقاوالت إلعادة اعمار الجسور القائمة عىل طريق املرور الرسيع باتجاه منفذ 
طريبيل يف وادي حوران والقاطع الغربي، والتي تعرضت للتفجري عىل أيدي ظالميي »داعش«، اذ 

بلغت نسب انجازها نحو 40 اىل60 باملئة«.
كاظم أفصح عن »ان بداية العام املقبل ستشهد املبارشة بإعادة اعمار الجرسين الرابع والخامس 
آذار، وسيشهد  الثالث والكيارة يف  افتتاح للجرسين  يف محافظة نينوى، يف حني سيكون هناك 

شهر أيار من العام نفسه افتتاح جرس )تكريت ـ العلم( يف محافظة صالح الدين«.

بغداد/ الزوراء:
موعد  االثنني،  امس  الرتبية،  وزارة  حددت 
إجراء االختبار التشخييص التحريري املستوى 
للطلبة  املوهوبني  مدارس  يف  للقبول  الثاني 
املستوى  االلكرتوني  االختبار  اجتازوا  الذين 

األول )الرابع االبتدائي واألول متوسط( .
وذكر بيان للوزارة ان »موعد االختبار سيكون 
كانون  شهر  من  الـ19  املوافق  السبت  يوم 

صباحاً  الثامنة  الساعة  تمام  يف  الحايل  األول 
كٌل بحسب محافظته«.

الصف  تالميذ  يشمل  »االختبار  ان  وأضاف 
وطلبة  املحافظات،  لجميع  االبتدائي  الرابع 
)ميسان  محافظات  يف  املتوسط  األول  الصف 
»رضورة  عىل  مؤكداً  نينوى(«،   ، قار  ذي   ،
والتقيد  املوهوبني  مدارس  اىل  الحضور 

بإجراءات الصحة والسالمة العامة«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات، امس االثنني، اإلطاحة بعنرصين من »داعش« أشقاء جنوبي العاصمة 
بغداد.وذكرت الوكالة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: أن »مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة 
يف  اثنني  ارهابيني  القبض عىل  إلقاء  من  تمكنت  الداخلية  وزارة  يف  بغداد  استخبارات  بمديرية 
منطقة الرشيد الجنوبي ضمن محافظة بغداد«.وأضافت أن »اإلرهابيني شقيقان مطلوبان عىل 
وفق احكام املادة 4 ارهاب النتمائهما لعصابات داعش اإلرهابية وعمال ضمن ما يسمى عسكر 
الجنوب بصفة مقاتل تحت كنى )ابو ايمن وأبو مهدي(«، مؤكدة »اتخاذ اإلجراءات القانونية 

إلكمال أوراقهما التحقيقية«.
بينما أعلنت قيادة عمليات بغداد، امس االثنني، إلقاء القبض عىل “ارهابي” يف منطقة الكيلو 25 
جنوبي العاصمة.وقالت القيادة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: إن “قوة من الفوج األول 
يف اللواء 25 يف الفرقة السابعة عرش، وبناًء عىل معلومات استخبارية دقيقة نفذت واجب بحث 
إلقاء القبض عىل اإلرهابي  وتفتيش يف منطقة كيلو /25”.وأضافت أن “العملية أسفرت عن 
)ح. م( املطلوب إىل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بابل وفق املادة )4 إرهاب( وتم تسليم 

املتهم إىل جهة الطلب بوصل استالم رسمي”. 

بغداد/ الزوراء:
رشيد  مهدي  املائية،  املوارد  وزير  اكد 
انخفاض  ان  االثنني،  امس  الحمداني، 
مبينا  طبيعي،  امر  دجلة  نهر  منسوب 
للموسم  الزراعية  الخطة  زيادة  تم  انه 

الشتوي.
ان  صحايف:  مؤتمر  يف  الحمداني  وقال 
أمرا  يعد  نهر دجلة  مياه  »تدني منسوب 
فإن  األمطار  وجود  مع  انه  حيث  طبيعيا 
الوزارة تقلل االطالقات املائية من السدود 
املائي  الخزين  عىل  للمحافظة  والخزانات 
»مع  انه  مبينا  لذلك«،  لعدم وجود حاجة 
ترجع  النهر  مناسيب  فان  األمطار  قلة 

لطبيعتها«.
رفع  من  الوزارة  »بإمكان  انه  وتابع 
منسوب نهر دجلة خالل 48 ساعة بزيادة 
ولكن  املائية من سدة سامراء  االطالقات 

وتذهب  منها  االستفادة  يمكن  ال  املياه 
هدرا وهذا األمر ال يمكن السماح به، حيث 
املتطلبات كمياه  ان نحقق كل  الغاية  ان 
اي  للوزارة  ترد  لم  وبالتايل  وزراعة  رشب 
شكوى بشأن شح يف املياه لوجود امطار 
ولعدم وجود حاجة الستخدامات اخرى«.

وضعت  »الوزارة  ان  الحمداني  وأضاف 
خطة زراعية للموسم الشتوي بواقع 4.5 
مليون دونم ولكن بفضل إزالة التجاوزات 
اكرب  كميات  وفرنا  املياه  عىل  املستمرة 
ماليني   5 اىل  الزراعية  الخطة  هذه  وزدنا 

دونم«.
حافظت  »الوزارة  ان  اىل  الحمداني  ولفت 
من  نجحنا  كما  االهوار  مياه  إدامة  عىل 
من  واملساهمة  البرصة  حصة  إيصال 
نوعية  وان  اآلن،  الدنى حد  امللوحة  تقليل 

املياه فيها فوق املمتازة«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات، امس االثنني، الرشوع بعملية امنية لغلق النوادي الليلية غري 

املرخصة يف بغداد.
وافاد بيان للوكالة تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان«عملية أمنية انطلقت لغلق القاعات 

والنوادي الليلية ومخازن بيع املرشوبات الكحولية غري املرخصة يف بغداد«.
القاعات  غلق  بشأن  التحقيق  وقايض  املراجع  لتوجيهات  »تنفيذا  انه  البيان  واشار 
والنوادي الليلية واملحالت الخاصة ببيع املرشوبات الكحولية غري املجازة، نفذت مفارز 
الداخلية  وزارة  يف  السياحي  األمن  استخبارات  بمديرية  املتمثلة  االستخبارات  وكالة 

عملية امنية أسفرت عن غلق )91( موقعا من هذه األماكن«.
ومخالفة  املهنة  بممارسة  رسمية  موافقة  تحمل  ال  األماكن  تلك  ان  البيان  وأضاف 
عىل  القبض  ألقت  كما  بغداد،  من  متفرقة  بمناطق  القانونية  والضوابط  للتعليمات 

مالكيها .حيث اتخذت بحقهم اإلجراءات القانونية«.

بغداد/ الزوراء:
انطالق  االثنني،  أمس  الجبوري،  زحام  الشعبي،  الحشد  يف  دياىل  نداء  لواء  آمر  أعلن 

خطة واسعة النطاق لتحصني حاوي العظيم شمايل املحافظة.
تنفيذ خطة واسعة  الهنديس بارش يف  »الجهد  إن  الجبوري يف حديث صحفي:  وقال 
النطاق يف تحصني حاوي العظيم عىل الحدود بني محافظتي دياىل وصالح الدين، من 
خالل تنظيم ضفاف وخلق سواتر دفاعية تمتد ألكثر من 10 كم، وربما اكثر تمهيدا 
لنصب جرس عىل نهر العظيم ضمن حوض امليتة يكون نقطة تواصل برية بني القرى 

بني دياىل وصالح الدين«.
دياىل  بني  املتناثرة  القرى  يف  األرس  وإعادة  الحاوي  »تحصني  ان  الجبوري  واضاف 
البالد سخونة، بسبب نشاط خاليا داعش  أكثر مناطق  الدين ستنهي ملف  وصالح 

خالل السنوات املاضية«.
وأشار الجبوري اىل ان »عملية الحاوي العسكرية مستمرة منذ 7 أيام، يف التمشيط 
والتحصني ونرش نقاط املرابطة باعتبارها تمثل أهم أسوار دياىل األمنية«، الفتا اىل ان 
»تشكيالت الحشد الشعبي بمختلف صنوفها تعمل عىل مدار الساعة من اجل تحقيق 
االهداف املرسومة لها يف حسم ملف الحاوي بشكل نهائي إلعادة األرس النازحة وهي 

املرحلة الثانية م العملية«.
ويعد حاوي العظيم من أهم أسوار دياىل األمنية، ويقع عىل الحدود الفاصلة مع صالح 
الدين، حيث شهد خروقات متكررة بسبب نشاط داعش ووجود مسارات لتسلله عرب 

نهر العظيم، خالل الفرتة املاضية.

بغداد/ الزوراء:
أعلن الفريق الركن، محمد حميد البياتي، 
املسلحة،  للقوات  العام  القائد  سكرتري 
امس االثنني، املبارشة اليوم الثالثاء بحملة 

لرفع الكتل الكونكريتية وسط بغداد.
وقال البياتي يف حديث صحفي: إن »ابتداًء 

الكتل  برفع  املبارشة  ستتم  اليوم  من 
الشيخ  تقاطع  يف  املوجودة  الكونكريتية 
غازي  امللك  شارع  باتجاه  القار  عبد 

وصوال إىل منطقة النهضة«.
تأتي  الحملة  »هذه  أن  البياتي  وأضاف 
بهدف فتح الطرق وتخفيف الزدحامات«.

الصحة العاملية تضع شرطا مقابل استرياد العراق لقاح »كورونا«

العمل: 600 ألف شخص قد يشملون باحلماية االجتماعية يف 2021

الثقافة: مشروع »حتاور« يوقف النبش 
العشوائي للمواقع األثرية

ضبط 74 ألف قرص خمدر خمبأ يف طريق 
كركوك - سليمانية

النزاهة تفكك شبكة كبرية تتالعب وتتاجر 
بعقارات الدولة يف نينوى

اإلعمار: إجناز مجيع اجلسور املدمرة 
يف املناطق احملررة نهاية 2021

حتديد موعد اختبار املستوى الثاني 
للقبول يف مدارس املوهوبني

اإلطاحة بـثالثة إرهابيني مطلوبني 
جنوبي بغداد

الكهرباء تكشف عن سبب زيادة ساعات القطع املربمج

املوارد توضح: اخنفاض منسوب نهر دجلة 
أمر طبيعي

الشروع بعملية أمنية لغلق النوادي الليلية 
املخالفة يف بغداد

البدء بعملية واسعة لتحصني »حاوي العظيم« 
مشالي دياىل

املباشرة حبملة لرفع الكتل الكونكريتية 
وسط بغداد اليوم
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طالبت بالتفاوض حول موضوع “أوبك بالس” وإعادة زيادة اإلنتاج 

أكدت تأمني رواتب املوظفني لعام كامل يف 2021

العراق وبريطانيا يبحثان التعاون 
االقتصادي واالستثماري

خبري: رفع سعر الصرف يقرره البنك 
املركزي حصرا 

اقتصادي: ارتفاع النفط دوالرا 
واحدا ينهي عجز تريليون دينار

بيع حنو 230 مليون دوالر يف مزاد 
العملة

جلنة االقتصاد: %70 من إيرادات 
املنافذ تسرق بفواتري مزورة

بغداد/ الزوراء:
عدت لجنة النفط والطاقة النيابية، امس 
االثن�ن، بيع النفط بالدفع املس�بق قراراً 
مخالف�اً للدس�تور ويحم�ل الحكوم�ات 
املقبلة أعباء كبرية. وفيما قالت ان ارتفاع 
اس�عار النف�ط مؤرش ايجاب�ي لالقتصاد 
العراق�ي، أوضح�ت أن االعتم�اد الرئيس 

للعراق هو وارداته النفطية.
وقال عضو اللجنة، صادق الس����ليطي، 
يف حدي�ث صحف�ي: إن “بي����ع النفط 
بطريق����ة الدفع املس�����بق مخالف 
للقان����ون، اذ ال يمكن التفريط بالثروة 
النفطية، بهذه الطريقة، كما أن الحكومة 
الحالية ه�ي لترصيف األعمال وليس من 
حقها الدخول بتعاقدات لس�نوات مقبلة 
وتسلم مبالغ قد تورط الحكومات املقبلة 

بمش����كالت ال حل لها”.  
وأض�اف أن “البل�د يم�ر بأزم�ة مالي�ة 
واقتصادية صعبة بسبب جائحة كورونا 
وتقليل صادرات النف����ط العراق����ي 
بمق�����دار م�����ا يق����ارب مليون 
برمي�ل يومي�ا س�����بب انخفاض�ا يف 
اإليرادات”، موضحا أن “جميع ال����دول 
املصدرة للنفط تم تقليل الكميات املصدر 

منها بنحو 23 باملئة”.  
وأش�����ار إىل أن “الدول اتخذت أساليب 
لتكييف نفس�����ها عرب تقليل النفقات 
األس�ف  م�ع  ولك�ن  اإلي�رادات  وزي�ادة 

الحكوم�ة العراقي�ة عاج�زة ع�ن إيجاد 
حلول ناجع����ة، ل�ذا اتجه����ت لبيع 

النفط”.  
الق�رار  “ه�ذا  أن  الس�����ليطي  ورأى 
خطري، إذ يعد تسلم األموال بشكل مسبق 
ترصف����ا بث�����روات العراقين وفق 
امل����ادة 111 و112 من الدس����تور، 
حيث ال يجوز بيع النفط وتس�لم األموال 
قب�ل التصدي�ر الن ذل�ك سيش�كل أعباء 

مالي�ة واقتصادية ويرح�ل األزمات، كما 
ال يمكن تس�����لم األموال وفق األسعار 

املتدنية يف الوقت الحارض”.  
وكان�ت ش�����ركة }س�����ومو{، قد 
أكدت، يف بي�ان: ان “ه����ذا الق����رار 
إلج�راءات  اس�����تمراراً  يأت�����ي 
وزارة النف�����ط املمثل�ة بش�����ركة 
تس����ويق النفط لدع����م امل����وارد 
العراقية  الدول����ة  املالي����ة لخزين�ة 

خالل الفرتة الحالي����ة ولغرض تنويع 
وتعجيل اس�����تحصال اإليرادات املالية 
م�����ن بيع النفوط الخ�ام العراقية إىل 
األس�واق العاملي�ة وبما يحق�ق املصلحة 

العليا للبلد”.
من جانب اخ�ر، قالت عضو لجنة النفط 
والطاق�ة النيابية، زه�رة البجاري، أمس 
االثن�ن، ان ارتفاع اس�عار النفط مؤرش 

ايجابي لالقتصاد العراقي.

وأوضح�ت البج�اري يف حدي�ث صحفي: 
أن “االعتماد الرئي�س للعراق هو وارداته 
النفطي�ة”، مش�رية إىل ان “االرتف�اع يف 
أس�عار النف�ط م�ؤرش ايجابي ل�واردات 
الع�راق االقتصادي�ة وتحس�نها، وتوفري 

لرواتب املوظفن”. 
وبالنس�بة لعق�ود الرتاخي�ص، إش�ارات 
البجاري اىل ان “زيادة اإلنتاج مع االلتزام 
ب�}اوبك بلس{ حفز صادرات التخصيص، 
إذ نزل مس�توى الصادرات م�ن3،5 اىل 2 

مليون”.
وطالبت البجاري وزارة النفط بأن “يكون 
هناك تف�اوض حول موضوع اوبك بالس 

وإعادة زيادة إنتاج النفط”.
وكان�ت وزارة النف�ط قد قال�ت إن بغداد 
ل�م تق�دم أي طل�ب بش�أن إعفائها من 
تخفيضات اإلنتاج املرتبطة باتفاق أوبك+ 

الذي بدأ العمل به يف اب املايض.
وذك�ر وزير النفط العراقي إحس�ان عبد 
الجب�ار يف بيان أن “الع�راق رحب باتفاق 
تخفي�ض اإلنتاج ال�ذي تم التوص�ل إليه 
باإلجم�اع من قبل كل الدول املش�اركة يف 

هذا االتفاق”.
ونف�ى عب�د الجب�ار “صح�ة ما ج�اء يف 
الخرب بخصوص طلب العراق إعفاءه من 
تخفي�ض اإلنتاج يف 2021”. مش�ددا عىل 
“عدم وجود أي ترصيح من أي مس�ؤول 

يف وزارة النفط العراقية بهذا الصدد”.

بغداد/ الزوراء:

كش�َفت الرشكة العام�ة للموان�ئ العراقية، أمس 

االثن�ن، ع�ن تحويل مين�اء خور الزب�ري من عمله 

التجاري اىل النفطي سعيا لدعم االقتصاد الوطني، 

بينم�ا أعلن�ت ان الع�ام املقب�ل سيش�هد تنفي�ذ 6 

أرصفة جديدة.

وق�ال مدي�ر الرشك�ة العام�ة للموان�ئ العراقية، 

فرحان محيس�ن الفرط�ويس، يف ترصيح صحفي: 

ان “األي�ام القليلة املاضية ش�هدت تحوي�ل ميناء 

خ�ور الزبري اىل ميناء نفطي به�دف دعم االقتصاد 

والتع�اون م�ع وزارة النف�ط يف تصدير املش�تقات 

النفطي�ة والصناعي�ة، وخل�ق فرص اس�تثمارية 

تس�هم يف إنعاش الوضع االقتصادي ل�وزارة النقل 

وتعظيم إيراداتها”.

وأض�اف الفرط�ويس أن “امليناء تم إنش�اؤه حديثا 

ويحتاج اىل مبالغ كبرية، حيث يعمل ميناءا ام قرص 

الش�مايل والجنوبي عىل تغطية جميع االحتياجات 

املادي�ة للموان�ئ األخرى م�ن خالل حج�م التبادل 

التج�اري، وكان باإلمكان االس�تغناء عن الطبيعة 

الحقيقي�ة ملين�اء خور الزب�ري وتحويل�ه اىل ميناء 

نفطي، إذ حقق إيرادات كبرية وصلت اىل 8 مليارات 

دينار شهريا”.

وأش�ار مدير الرشك�ة العامة للموان�ئ العراقية اىل 

“إنشاء رصيف تخصيص نفطي بالقرب من امليناء 

من قبل رشك�ة »جايكا« وفق االتف�اق بن املوانئ 

وهيئة القرض الياباني”. 

 بغداد/ الزوراء:

الع�راق  س�وق  يف  األس�عار  م�ؤرش  أغل�ق 

لألوراق املالية، أمس االثنن، مرتفعا بنسبة 

.)0.60%(

وج�اءت م�ؤرشات الت�داول لس�وق العراق 

لألوراق املالية لي�وم أمس كما ييل: بلغ عدد 

األس�هم املتداولة )517.576.302( س�هم، 

بينما بلغت قيمة األسهم )517.882.906( 

دينار. 

وأغل�ق م�ؤرش األس�عار ISX 60 يف جلس�ة 

امس عىل )483.20( نقطة مرتفعا بنس�بة 

)%0.60( عن إغالقه يف الجلس�ة الس�ابقة 

البالغ )480.30( نقطة.

وت�م ت�داول أس�هم )32( رشكة م�ن أصل 

)105( رشك�ة مدرج�ة يف الس�وق، وأصبح 

ع�دد ال�رشكات املوقوف�ة بقرار م�ن هيئة 

التزامه�ا بتعليم�ات  املالي�ة لع�دم  األوراق 

اإلفصاح املايل )31( رشكة.

وبلغ عدد األس�هم املش�رتاة من املستثمرين 

ملي�ون   )60( الس�وق  يف  العراقي�ن  غ�ري 

س�هم بقيمة بلغت )179( مليون دينار من 

خالل تنفي�ذ )70( صفقة عىل اس�هم اربع 

رشكات.

بينما بلغ عدد األسهم املباعة من املستثمرين 

غري العراقين يف الس�وق )16( مليون سهم 

بقيم�ة بلغت )17( ملي�ون دينار من خالل 

تنفيذ )7( صفقات عىل أسهم رشكتن.

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

استخدم أنظمة التداول االلكرتوني واإليداع 

املرك�زي من�ذ ع�ام 2009 ويس�عى إلطالق 

نظ�ام التداول عرب االنرتنيت للمس�تثمرين, 

وينظم خمس جلس�ات تداول أسبوعيا من 

األحد إىل الخمي�س, ومدرج فيه 105 رشكة 

مس�اهمة عراقية تمث�ل قطاعات املصارف 

واالتص�االت والصناعة والزراع�ة والتأمن 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:

نها من  أعلنت هيئ�ة النزاهة االتحاديَّة، امس االثن�ن، عن تمكُّ

إيقاف ه�در )9,000,000,000( مليارات ديناٍر من املال العام، 

رة يف دائرة تقاعد األنبار. وضبط عرشات املعامالت املُزوَّ

وقالت الهيئة يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: إن “مالكاتها 

�ذت عمليَّتي ضب�طٍ منفصلتن يف  يف مكت�ب تحقي�ق األنبار نفَّ

دائرة التقاعد يف املحافظة”، مبينًة أن “الفريق امليدانيَّ الخاصَّ 

بمتابع�ة دوائر وزارة املاليَّة، الذي انتقل إىل دائرة تقاعد األنبار، 

ة بالشهداء واملصابن”. رًة خاصَّ قام بضبط )75( معاملًة ُمزوَّ

لت إىل حصول تزويٍر  وأضاف البيان أن “التحقيقات األوليَّة توصَّ

يف رق�م )البارك�ود( وتواقيع موظفي مديرية ش�هداء األنبار”، 

الفت�ا إىل أن “مجم�وع املبال�غ الت�ي ت�مَّ إيقاف هدره�ا بلغت 

)8,000,000,000( مليارات دينار”.

ويف عملي�ٍة أخرى ق�ام الفري�ق امليداني بضب�ط )8( معامالٍت 

ة ص�دور التقرير  تقاعديَّ�ٍة بع�د حص�ول تزويٍر يف كت�اب صحَّ

الطب�يِّ الخ�اصِّ بتل�ك املعام�الت، ُمش�ريًة إىل إيق�اف ه�در 

)1,000,000,000( ملي�ار دين�اٍر كان�ت س�ُترَصُف كفروقاٍت 

رٍة. ورواتب ملعامالٍت ُمزوَّ

وبيَّ�ن�ت الهيئة أن�ه “تمَّ تنظي�م محرٍض أص�ويلٍّ باملضبوطات 

؛ التخاذ  د قايض محكمة التحقي�ق املُختصِّ وعرضه عىل الس�يِّ

اإلجراءات القانونيَّة املناسبة”.

بغداد/ الزوراء:
رجحت اللجنة املالية النيابية، امس االثنن، إجراء 
تغي�ريات عىل مرشوع قانون املوازنة العامة للعام 

2021 وتعديل احتساب أسعار النفط.
وق�ال عض�و اللجن�ة، عب�د اله�ادي الس�عداوي، 
يف ترصي�ح صحف�ي: إن “تع�ايف أس�عار النف�ط 
ووصوله�ا إىل 50 دوالرا سيس�اهم يف تقليل العجز 
امل�ايل يف املوازن�ة العامة للع�ام 2021 بعد أن كان 
قيم�ة العج�ز يق�در ب�� 50 ٪ من املبل�غ اإلجمايل 

للموازنة.
وأض�اف إن “الحكوم�ة ترى من ال�رضوري رفع 
أس�عار النفط باملوازنة العامة يتناسب مع السعر 
الح�ايل للنف�ط يف األس�واق العاملية”، الفت�ا إىل إن 
“املوازن�ة عدت س�ابقا من قبل املالية بس�عر 41 

دوالرا للربميل الواحد”.
ورجح السعداوي ان “تقوم الحكومة برفع أسعار 
النف�ط يف قانون املوازن�ة م�ن 41 إىل 49 دوالرا”، 
الفت�ا إىل إن�ه “ال يوجد موعد مح�دد إلقرار قانون 

املوازنة بمجلس الوزراء”.

اعلنت اللجنة املالي�ة النيابية، أمس االثنن، تأمن 
رواتب املوظفن خالل العام املقبل يف 2021.

ونق�ل عن عض�و اللجنة جم�ال كوج�ر قوله: إن 
“املوازنة العامة للعام 2021 ستؤمن جميع وراتب 

املوظفن خالل عام كامل”.
وأش�ار اىل ان “هناك ثالث قضايا أخرت التصويت 
مجل�س  اىل  وإرس�الها  املوازن�ة  قان�ون  ع�ىل 
الن�واب، األوىل نس�بة العجز الكب�رية والعمل عىل 

تخفيضها”.
وبن كوجر ان “القضية الثانية هو انتظار حصول 
اتفاق بن بغ�داد وأربيل حول املس�تحقات املالية 
وتس�ليم اإليرادات من قبل اإلقليم”، مشريا اىل “ان 
القضية الثالثة هو التوافق الس�يايس حول قانون 

املوازنة لضمان تمريرها داخل الربملان”.
من جانب اخر، أعلن رئيس اللجنة املالية الربملانية، 
هيثم الجبوري، أمس االثنن، ان بحدود ستة آالف 
مرشوع متلكئ يف عموم البلد، كاش�فا عن القيمة 
اإلجمالي�ة إلكمالها والتي تبل�غ نحو 126 ترليون 

دينار.
ونقل عن الجبوري قوله: “بلغت القيمة التقديرية 
الستكمال املش�اريع املتلكئة يف عموم البالد، 126 

ترليون دينار”.
وأوض�ح الجب�وري أن “نحو س�تة آالف مرشوع 
متلك�ئ يف عموم البلد”، عادا املبلغ املقدر إلكمالها 
كبرياً جداً إذا ما قورن باألزمة املالية واالقتصادية 
التي يعاني منها العراق يف الوقت الحايل، ما يجعل 

من الصعب استكمالها خالل املرحلة املقبلة”.

الطاقة النيابية: بيع النفط باآلجل خمالف للدستور وحيمل البلد أعباء كبرية

الكشف عن حتويل ميناء خور الزبري من جتاري إىل نفطي 

النزاهة توقف هدرارتفاع تداوالت سوق العراق لألوراق املالية
 9 مليارات دينار يف 

تقاعد األنبار

املالية النيابية ترجح تعديل سعر احتساب النفط باملوازنة إىل 49 دوالرا

بغداد/ الزوراء:
اس�تقبل وزير التخطيط، خالد بتال النجم، أمس االثنن، يف مكتبه بديوان الوزارة، 

السفري الربيطاني يف العراق “ستيفن هيكي” والوفد املرافق له.
وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: ان�ه “جرى خالل اللقاء الذي 
حرضه مدير عام التعاون الدويل يف وزارة التخطيط، ساهر عبدالكاظم، بحث أوجه 
التعاون املش�رتك، بن البلدين الصديقن يف مختلف املجاالت، الس�يما، االقتصادية 

واالستثمارية والتجارية واإلنسانية”. 
كما شهد اللقاء بحث ملف عودة النازحن، يف إطار الخطة الوطنية الخاصة بالعودة 

الطوعية، التي أعدتها وزارة الهجرة واملهجرين بدعم من وزارة التخطيط’.
وبحث الطرفان “عمليات إعادة اإلعمار والخدمات األساسية والبنى التحتية، ودور 

وزارة التخطيط يف إعداد وتنفيذ خطة اإلصالح الحكومية الشاملة”. 

بغداد/ الزوراء:

اك�د الخبري امل�ايل، احم�د بريهي, 

امس االثنن, انه من الخطأ إطالق 

الترصيح�ات بش�أن رف�ع س�عر 

رصف الدينار أمام الدوالر من قبل 

ش�خصيات ال تم�ت صل�ة بالبنك 

املركزي لك�ون ه�ذا التوجه يعود 

للبنك املركزي حرصا.

وق�ال بريه�ي يف ترصيح صحفي: 

أي  توج�د  ال  اآلن  لح�د   ” ان�ه 

اىل  تش�ري  او  تؤك�د  معلوم�ات 

موضوع رفع س�عر الدين�ار امام 

الدوالر األمريكي، واننا ال نستطيع 

التكل�م عنه وكذلك لي�س من حق 

أي اح�د التعرض للموضوع لكونه 

متعلق�ا حرصا بالبن�ك املركزي ”. 

مبينا ان ” رفع ” س�عر الرصف له 

مسببات وموجبات يقررها حرصا 

البنك املركزي ” .

وأض�اف ان ” جمي�ع دول العال�م 

هك�ذا  ملث�ل  الحدي�ث  تتح�اىش 

مواضي�ع حت�ى ال تث�ري التوقعات 

اىل حدوث مش�اكل ”. مشريا اىل ان 

” إثارة املوض�وع بالوقت الحارض 

ربما قد تؤثر عىل معيشة الناس”.

وكانت كش�فت عن وجود مس�اٍع 

لرف�ع قيمة ال�دوالر مقابل الدينار 

بداي�ة الع�ام الجديد لتص�ل قيمة 

بيع�ه يف مزاد العمل�ة إىل ١٤٥ ، ويف 

السوق إىل ١٥٠ ألف دينار. 

بغداد/ الزوراء:

أك�د الخب�ري االقتصادي، باس�م 

انطوان، أمس االثنن، ان ارتفاع 

أس�عار النف�ط العاملية س�ينهي 

أزم�ة الع�راق االقتصادية، مبينا 

ان التعوي�ل الكث�ري ع�ىل صعود 

أس�عار النف�ط سيس�بب أزم�ة 

جديدة.

وقال انطوان يف ترصيح صحفي: 

ان “وصول س�عر النف�ط اىل 50 

دوالرا للربمي�ل الواح�د س�ينهي 

الع�راق  يف  االقتصادي�ة  األزم�ة 

وينهي أزمة الرواتب”.

وأض�اف ان “رف�ع س�عر النفط 

لدوالر واحد يف السنة يعني انتهاء 

بق�در   2021 بموازن�ة  العج�ز 

ترلي�ون دين�ار ويف ح�ال تقدير 

النف�ط بنح�و 45 دوالرا للربميل 

النفطي فإن العجز س�ينخفض 

بشكل تلقائي”.

وأش�ار أنطوان اىل ان “الحكومة 

مطالبة بعدم التعويل عىل ارتفاع 

أسعار النفط كثريا بالتزامن مع 

عودة النشاط االقتصادي العاملي، 

وعليها إيج�اد بدائ�ل اقتصادية 

جديدة لتمويل العجز”. 

بغداد/ الزوراء:

أعل�ن البنك املركزي العراقي، أمس االثن�ن، عن بيعه أكثر من 230 مليون 

دوالر، وبمشاركة 40 مرصفا.

وبلغ�ت مبيع�ات البنك، يوم أم�س، 230 مليونا وأكثر م�ن 630 ألف دوالر 

غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ 1190 دينار لكل دوالر.

وكان�ت مبيع�ات البن�ك لتعزي�ز األرص�دة يف الخ�ارج عىل ش�كل حواالت 

واعتم�ادات، والتي غطاها البنك بالكامل بس�عر رصف بل�غ 1190 دينار 

ل�كل دوالر واح�د، قد بلغت أكثر م�ن 210 مالين دوالر. أم�ا إجمايل البيع 

النق�دي فكان أكثر من 20 مليون دوالر. فيما بلغت إجمايل املبيعات الكلية 

.230.630.212

فيم�ا لم تتق�دم أي من املص�ارف ال�بالغ�ة 40 مرصفا املش�اركة يف مزاد 

العملة بأي عروض لبيع الدوالر.

بغداد/ الزوراء:

طرَحت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية مجموعة إصالحات للخروج من 

األزمة االقتصادية التي تمر بها البالد حاليا، فيما كش�فت عن رسقة 70% 

من إيرادات املنافذ من خالل فواتري مزورة.

وق�ال عضو اللجنة، رياض التميمي، يف ح�وار صحفي: إن »اللجنة وضعت 

إصالحات حقيقية من خالل اجتماعاتها الدورية عن كيفية تعظيم إيرادات 

الحكوم�ة يف موازنة العام املقبل 2021، وكيفية الخ�روج من األزمة املالية 

التي تمر بها البالد«.

وأض�اف التميم�ي ان »هن�اك طرقا عدة، منه�ا ما يخ�ص وزارة الصناعة، 

وعق�ود املش�اركة وفائدتها واملبال�غ التي س�رتفد بها املوازن�ة، إضافة اىل 

االس�تثمار، واملناف�ذ الحدودية، وم�زاد العملة، واالس�تقطاعات الرضيبية 

والجمركية«، مشريا اىل ان »الحكومة اىل اليوم عاجزة عن استحصال مبالغ 

الرضائب والجمارك«.

وأك�د ان »س�يطرة الحكوم�ة عىل املناف�ذ الحدودية ال تك�ون إال عن طريق 

حوكمتها إلكرتونيا م�ن اجل الحفاظ عىل إيراداتها«، منوها بأن »70 باملئة 

من إيرادات املنافذ ترسق من خالل فواتري مزورة«. 
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بغداد/ الزوراء
لكرة  للشباب  الوطني  منتخبنا  تعادَل 
)األول(  بغداد  أمانة  فريق  أمام  القدم 
الودية  املباراة  يف  منهما،  لكل  بهدفني 
التي جمعتهما مساء امس االثنني عىل 

ملعب أمانة بغداد. 
ملنتخب  الودية  املباراة  هذه  وتأتي 
ملباراتي  تحضرياته  ضمن  الشباب 
اللتني  الوديتني  األوملبي  لبنان  منتخب 
ستقامان يف كربالء بداية الشهر املقبل 
تحت  آسيا  لبطولة  استعداداته  ضمن 
آذار  مطلع  يف  ستقام  والتي  عاما   19

املقبل يف أوزبكستان. 
وأرشَك املالك التدريبي ملنتخب الشباب 

تمت  فيما  املنتخب،  العبي  جميع 
مشاركة العبني جدد من فريقي نفط 
لهم  األول  الظهور  يف  وامليناء  البرصة 
اإلطالع  أجل  من  الرافدين،  ليوث  مع 

عىل مستوياتهم الفنية. 
الوطني  منتخبنا  أهداف  وسجَل 
عبدالله  حسني  الالعبان  للشباب 
ومنتظر محمد جرب، فيما سجل هديف 
كريم  مصطفى  الالعبان  بغداد  أمانة 

ومصطفى هاني. 
منتخبنا  يخوض  أن  املؤمل  ومن 
ثانية  ودية  مباراة  للشباب  الوطني 
مع أحد أندية دوري الكرة املمتاز يوم 

السبت املقبل.

بغداد/ متابعة الزوراء
أقرتب محرتف املنتخب اللبناني عيل منصور، من االنضمام اىل احد اندية الدوري 
املمتاز بكرة السلة.وقال مدرب نادي نفط الشمال محمد رحيم إن “ادارة نادي 
نفط الشمال، تتفاوض مع املحرتف اللبناني عيل منصور لتمثيل الفريق يف املوسم 
املقبل”.واضاف ان “الصفقة لم تحسم مع الالعب حتى االن واملفاوضات مازالت 
جارية، حيث من املؤمل ان تتوصل االدارة اىل اتفاق يقيض بتمثيل الالعب للفريق”.

يذكر ان الدوري املمتاز سينطلق يوم السبت املقبل.

منتخب الشباب يتعادُل مع أمانة 
بغداد بهدفني وديا

اللبناني علي منصور يقرتب من 
متثيل سلة فريق نفط الشمال

بغداد/ متابعة الزوراء

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري 

أقيمت  التي  أوروبا،  أبطال 

نيون  مدينة  يف  اإلثنني،  امس 

مواجهتني  عن  السويرسية، 

بقية  جاءت  فيما  ناريتني، 

املباريات متوازنة نوًعا ما.

يف  تشيليس  القرعة  وأوقعت 

كما  مدريد،  أتلتيكو  مواجهة 

لربشلونة  نارًيا  صداًما  حملت 

أمام باريس سان جريمان وصيف 

النسخة املاضية من البطولة.

ويلعب بايرن ميونخ حامل اللقب 

ريال  يلتقي  فيما  التسيو،  أمام 

مدريد نظريه أتاالنتا.

يصطدم  املباريات  بقية  ويف 

ومانشسرت  باليبزيج،  ليفربول 

سيتي ببوروسيا مونشنجالدباخ، 

أمام  يوفنتوس  يلعب  فيما 

بورتو، وبوروسيا دورتموند أمام 

إشبيلية.

مواعيد املباريات

مباريات ذهاب دور الـ16 ستقام 

وهي  متفرقة،  أيام   4 مدار  عىل 

16، 17، 23 و24  شباط 2021.

تقام  فسوف  اإلياب،  جولة  أما 

أيام 9، 10، 16 و17 آذار 2021.

ثمن  عىل  الستار  إسدال  وبعد 

قرعة  يويفا  سيجري  النهائي، 

ربع  من  بداية  التالية  األدوار 

النهائية،  املباراة  حتى  النهائي 

يوم 19آذار 2021.

فيما جاءت قرعة دور الـ32 من 

الدوري األوروبي متوازنة بالنسبة 

يونايتد  مانشسرت  لفريقي 

وآرسنال، فيما حملت مواجهتني 

سهلتني عىل الورق بالنسبة لكل 

من توتنهام وميالن.

أمام  يونايتد  مانشسرت  ويلعب 

يصطدم  فيما  سوسيداد،  ريال 

آرسنال ببنفيكا، ويلتقي توتنهام 

النمساوي،  فولفسربجر  نظريه 

ستار  رد  ميالن  يواجه  بينما 

الرصبي.

األخرى،  املواجهات  أبرز  عن  أما 

ويلعب  غرناطة،  نابويل  فيلتقي 

براجا،  سبورتنج  مع  روما 

سالفيا  سيتي  ليسرت  ويواجه 

براج.

مواجهات  القرعة  حملت  كما 

وليل،  أياكس  بني  أخرى 

أوملبياكوس وآيندهوفن، فياريال 

ليفركوزن  باير  وسالزبورج، 

ويونج بويز.

وصعد إىل هذا الدور 24 فريًقا من 

احتلت صدارة  األوروبي،  الدوري 

الـ12،  املجموعات  ووصافة 

احتلت  أندية   8 إليها  وانضمت 

مجموعاتها  يف  الثالث  املركز 

بدوري األبطال.

دوري  ثوالث  تصنيف  وتحدد 

األبطال بناء عىل 8 معايري، أولها 

فريق  كل  جمعها  التي  النقاط 

بالتشامبيونزليج  مشواره  يف 

واألهداف  األهداف،  فارق  ثم 

املسجلة  واألهداف  املسجلة، 

واالنتصارات،  امللعب،  خارج 

واالنتصارات خارج امللعب، ومدى 

الفريق  الفريق، وتاريخ  انضباط 

عىل املستوى القاري.

التصنيف  يف  األندية  وتستفيد 

اإلياب  مباراة  خوض  من  األول 

مالعبها،  عىل  الـ32  دور  يف 

تقام  أن  قرر  اليويفا  بأن  علما 

املرحلة  لهذه  الذهاب  مباريات 

واإلياب  املقبل،  شباط   18 يوم 

بعدها بأسبوع يف 25 من الشهر 

ذاته.

بغداد/ متابعة الزوراء 
الريايض، عن مدرب  السماوة  نادي  أعلن 

فريقه الكروي الجديد.
»إدارة  ان  بيان  يف  السماوة  نادي  وذكر 
محمود  شاكر  الكابتن  ُتعني  السماوة 

مدرباً لفريق كرة القدم بشكل رسمي«.
مدينة  سيصل  »محمود  ان  واضاف 
فرسان  لقيادة  الثالثاء  غٍد  يوم  السماوة 

البادية«.
السماوة  لنادي  اإلدارية  الهيأة  وثمنت 
بقبوله  كاظم  سمري  موقف  الريايض 
القدم  لكرة  السماوة  فريق  تدريب  مهمة 
بعد مرحلة التفاوض التي جرت سابقاً ، 
كما أبدى كاظم رغبته الحقيقية بتدريب 
فرسان البادية ألنه يتملك عالقات  طيبة 
مع مجلس إدارة النادي و جماهري والعبي 

الفريق .

رفض  بسبب  كاظم  اعتذار  جاء  فيما 
الجوية  القوة  جماهري  و  إدارة  من  كبري 
التمسك  و  منصبه  من  استقالتِه  تقديم 
يف خدماتِه ، بينما القى كاظم توافد عدد 
للصقور  العامة  الهيأة  أعضاء  من  كبري 
أسوار  برتك  قراره  رافضني  ملحل سكناه 
القوة الجوية و التوجه لتدريب السماوة .
لنادي  االدارية  الهيئة  رئيس  نائب  وكان 
قد  كاظم  سمري  الريايض   الجوية  القوة 
وجماهري  والعبي  إلدارة  اعتذاره  قدم 
له  عرضا  تقديم  بعد  السماوة  نادي 

لتدريب الفريق األول.
عاتقه  عىل  يحمل  أنه  كاظم  وأكد 
الذي قدمه  العريق  النادي  مسؤولية حب 
للنجومية وال يمكن تركه يف ظل الظروف 
التي يعيشها من تركات ثقيلة مما يجعله 
الوقوف مع الهيئة العامة وجميع العاملني 

يف النادي، الفتا إىل أنه مع الهيئة االدارية 
يدا واحدة لتحسني وضع النادي وجعله يف 
كونه  والعربية  اآلسيوية  االندية  مصاف 
شامخ  رصح  لبناء  اإلستثمار  عىل  مقبل 
ومرافق  مالعب  من  النادي  بإسم  يليق 
نادي  باسم  أكاديميات  فتح  مع  اخرى 

القوة الجوية يف جميع املحافظات«.
الجوية  القوة  نادي  رئيس  نائب  واتم 
إعادة  يف  تنصب  كلها  الجهود  الريايض 
وضع الفريق األول من دعم مادي ومعنوي 
سلسلة  بعد  الطبيعي  وضعه  إىل  إلعادته 
من اإلخفاقات يف الجوالت املاضية، داعيا 
الفريق  الوقوف مع  الصقور  من جمهور 
عىل  تنرش  التي  املنشورات  خالل  من 
مواقع التواصل االجتماعي وترك األشياء 
السلبية التي تؤثر بشكل كبري عىل وضعه 

يف جميع املسابقات.

بغداد/ متابعة الزوراء
قال مدرب الكهرباء، عباس عطية، إن قوة الفريق ظهرت بعدما 
نجح يف إلحاق أول خسارة لزاخو يف ملعبه هذا املوسم، بنتيجة 
3-1وأضاف عطية نخطط لرد الدين لفريق القاسم يف الجولة 

التاسعة من عمر الدوري املمتاز«.
التي  املباريات  يف  حتى  طيب  بشكل  يظهر  »الكهرباء  وتابع 
خرسها، لم نوفق يف التسجيل نتيجة قلة خربة الالعبني وسوء 

الحظ«.

مواصلة  أجل  من  للفريق  الثقة  أعاد  زاخو،  عىل  »الفوز  ونوه 
الفنية  واملستويات  متقاربة  الفرق  ترتيب  اإليجابية،  النتائج 

متشابهة، علينا أن نفكر يف جمع النقاط يف األدوار املقبلة«.
وأشار إىل أن املباراة املقبلة أمام القاسم، مهمة للغاية، من أجل 

رد الدين، بعد الخروج من كأس العراق، عىل يد نفس الخصم.
وأوضح »املواجهة مختلفة، نملك معلومات وافية عن القاسم، 
الثالث  النقاط  لخطف  نسعى  الكأس،  بطولة  مواجهة  عكس 

عىل ملعبنا«.

بغداد/ متابعة الزوراء 
عماد  الكهربائية  الصناعات  مدرب  أرجع 
عودة، خسارة فريقه أمام الزوراء يف الجولة 
الثامنة من الدوري، لسوء الحظ، بعد إهدار 

ركلة جزاء بوقت متأخر من املباراة.
وقال عودة الفريق يقدم مستويات مميزة 
يحالفنا  لم  الحظ  لكن  األداء  حيث  من 
بتحقيق النتائج املرجوة، الغريب أن الركلة 
ضاعت  أيضا  الحارس  من  ارتدادها  بعد 

بطريقة غريبة جدا«.
وبني أن سيناريو مباراة الزوراء تكرر أيضا 
بهدف  »خرسنا  حيث  الجوية  القوة  مع 

عدم  عىل  مؤرش  وهذا  جزاء  ركلة  وأهدرنا 
توفيق العبينا يف التسجيل رغم األداء املميز 

للفريق«.
بغداد  أمانة  أمام  املقبلة  »املباراة  وأوضح 
نرتاجع  ال  كي  نقاطها  نخطف  أن  البد 
أغلب  وأن  خصوصا  الرتتيب  الئحة  يف 

املستويات متقاربة«.
يحتل  الكهربائية  الصناعات  أن  إىل  يشار 

املركز 19 برصيد ست نقاط.
الكهربائية  الصناعات  عىل  الزوراء  وفاز 
ليظفر  الدويل،  الشعب  ملعب  عىل   ،0-1
بثالث نقاط ثمينة، ضمن مباريات الجولة 

8 من الدوري املمتاز. 
األول  املباراة  شوط  يف  الفريقان  ظهر 
بأداء باهت ومحاوالت خجولة لم ترتق إىل 

التطلعات.
بعض  الفريقان  تبادل  الثاني،  الشوط  ويف 
عالء  النوارس  قائد  تمكن  حتى  الهجمات، 
عبد الزهرة من تسجيل هدف الزوراء األول 

يف الدقيقة )53(.
األخرية،  أنفاسها  املباراة  تلفظ  أن  وقبل 
تقدم  للصناعات،  جزاء  ركلة  احتسبت 
لتنفيذها الالعب حسن داخل، وتصدى لها 

حارس مرمى الزوراء جالل حسن.

بغداد/ متابعة الزوراء
التدريبية  الشهادة  عىل  محمد،  عماد  الناشئني  منتخب  مدرب  حصل 

األعىل يف عالم التدريب.
اجتياز  »تم  انه  »فيسبوك«  عىل  الرسمي  حسابه  عرب  محمد  ونرش 

الدورة التدريبية فئة )برو( بعد 40 يوماً من العمل املتواصل«.
وأضاف »أقدم شكري للمحارضين ايريك وكاري ووسام شامل ولكل 

من ساندني خالل الفرتة املاضية«.
وتابع »شهادة أسعى لخاللها لخدمة بلدي ورفع علم العراق عالياً كما 

سعينا لذلك عندما كنا العبني«.
يذكر ان عماد محمد حصل عىل الشهادة من قطر.

بغداد/ متابعة الزوراء
لنفط  املساعد  املدرب  أكد 
الفوز  أن  ميسان، قائد ماجد، 
الذي خطفه فريقه من أربيل، 
حريري،  فرانسو  ملعب  يف 
الجولة  يف  نظيف،  بهدف 
املمتاز،  الدوري  من  الثامنة 
يدلل عىل قوة ناديه الذي يسري 
يف  وثابتة  واثقة  بخطوات 

املوسم الحايل.
يف  أربيل  مواجهة  ماجد  وقال 
خاصة  سهلة،  تكن  لم  ملعبه 
مستويات  يقدم  الخصم  أن 
طيبة، لكن فريقنا دخل املباراة 
بعزيمة عالية من أجل الفوز«.

وأضاف »الفوز جاء عن جدارة 
الستثمار  نسعى  واستحقاق، 
معنويات  لرفع  الفوز  هذا 
من  املقبلة  الجوالت  يف  الفريق 

الدوري«.
سيخوض  »الفريق  وأشار 
مباراة مهمة يف الجولة املقبلة 
أمام الرشطة يف ملعب ميسان 
نستعد  أن  علينا  األوملبي، 
للمواجهة بشكل جيد لنحافظ 
عىل موقعنا يف الئحة الرتتيب«.

ميسان  نفط  أن  إىل  يشار 
يحتل املركز الخامس يف جدول 
برصيد  املمتاز  الدوري   ترتيب 

13 نقطة.

حامل اللقب بايرن ميونيخ يصطدم بالتسيو ومواجهة نارية بني برشلونة وباريس سان جريمان يف دوري االبطال
قرعة متوازنة يف كأس االحتاد االوربي 

ادارة نادي السماوة تسمي شاكر حممود مدربا لفريقها الكروي عماد حممد حيصل على الشهادة 
األعلى يف عامل التدريب

مساعد مدرب نفط ميسان: الفوز على 
اربيل مل يكن سهال اطالقا

عباس عطية : الكهرباء يسعى لرد الدين أمام فريق القاسم

عماد عودة: سوء احلظ وراء خسارتنا من الزوراء

6الرياضيالرياضي اوديشو يبعد حسني حمسن عن 
صفوف الصقور

بغداد/ متابعة الزوراء
كشف مصدر من داخل نادي القوة الجوية، ان املدرب أيوب اوديشو ابلغ االدارة عن اول املبعدين 

من صفوف الفريق.
وقـال املصـدر إن “ادارة النادي سـتعقد اجتماعاً مع الـكادر التدريبي لبحـث تداعيات النتائج 

السلبية االخرية والتي ادت اىل ابتعاد الصقور عن الصدارة”.
واوضح أن “الكادر التدريبي وبالتنسيق مع االدارة ستقوم بإبعاد عدد من الالعبني”، مشرياً إىل 

ان “الالعب حسني محسن هو أول املبعدين من صفوف الفريق”.
يذكر ان نادي القوة الجوية افتقد نغمة الفوز لخمس مباريات متتالية.

أصفر وأمحر
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برشلونة  م�ن تحقي�ق الف�وز عىل تمكن 
ضيفه  يف حساب  -1صف�ر  ليفانت�ي 

 13 م�ن ال�دوري اإلس�باني الجول�ة 
ة  الس�احر لك�ر القدم.وس�جل 

األرجنتيني ليونيل مييس 
الوحي�د  املب�اراة  ه�دف 
76.وحق�ق  الدقيق�ة  يف 
انتص�ارات   5 برش�لونة 
وتعادل�ن و4 هزائ�م م�ن 11 
يف   17 للنقط�ة  فوص�ل  مب�اراة 
املرك�ز الثام�ن.ويف الش�وط األول ب�دا 
الطرفان متحمس�ن الفتتاح التسجيل، 
فكاد ليفانتي يس�جل، بعدما انف�رد خورخي دي 
فروت�وس بالح�ارس األملان�ي م�ارك أندري تري ش�تيغن، 
وس�دد كرة قوية، لكن األخري أنقذ مرم�اه .)12( وجاء الرد 

رسيعاً من برش�لونة بتس�ديدة من الدنماركي مارتن برايثوايت من 
داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

وواص�ل برش�لونة الضغط، حت�ى الحت فرصة خط�رية بعدما نفذ 
األرجنتين�ي ليوني�ل مييس ركلة حرة مبارشة مقّوس�ة، اس�تقبلها 
الفرن�يس أنط�وان غريزمان برأس�ية قوي�ة صدها الح�ارس وأنقذ 
فرصة هدف محق�ق .)22( كما أضاع غريزم�ان فرصة يف الدقيقة 
39 حينما أرس�ل مييس عرضية متقنة حولها الفرنيس قوية، وقف 
لها الح�ارس س�داً منيعاً.وانتظر الفريق الكاتالون�ي حتى الدقيقة 
76، عندما مرر الهولن�دي فرانكي دي يونغ بينية أمامية إىل مييس، 
الذي س�ددها بيرساه إىل يس�ار الحارس، ليعلن عن تقدم برشلونة.
وخاض برش�لونة مباراته بعد هزيمة ثقيلة الثالثاء املايض يف دوري 
األبطال صفر3- أمام ضيفه يوفنتوس اإليطايل ما حرمه من صدارة 
املجموعة لصالح األخري.وس�يكون عىل الفريق الكاتالوني مواجهة 
أح�د الفرق املتأهلة من املركز األول يف دورال�16 للمس�ابقة القارية 

ما قد يعقد مهمته، وسط نتائج سيئة مؤخراً، وخصوصاً محلياً.

انت�زع باير ليفركوزن صدارة الدوري 
األملان�ي، عق�ب ف�وزه ع�ىل ضيف�ه 
هوفنهايم 4 / 1، خ�الل املباراة التي 
جمعتهما يف الجولة 11 من مس�ابقة 

الدوري.
س�جل أهداف ليفركوزن لي�ون باييل 
)هدف�ن( يف الدقيقت�ن الرابع�ة و27 
وفلوريان فريتز يف الدقيقة 55 ولوكاس 
أالري�و يف الدقيق�ة األوىل م�ن الوق�ت 
بدل الضائ�ع للمباراة م�ن ركلة جزاء، 

فيم�ا س�جل ه�دف هوفنهايم كريس�توف 
بومجارتنر يف الدقيقة 50.

وش�هدت املب�اراة ط�رد العب�ي هوفنهاي�م 
فلوري�ان جريليتش وس�تيفان بوس�تش يف 

الدقيقتن 64 و79.
25 نقط�ة  إىل  ليفرك�وزن رصي�ده  ورف�ع 
يف ص�دارة الرتتي�ب، بف�ارق نقط�ة أم�ام 
باي�رن ميونيخ واليب�زج، فيما توقف رصيد 
هوفنهاي�م عن�د 12 نقطة يف املرك�ز الثاني 

عرش.

عندم�ا أحرز أندري�ا بيتانيا هدف فوز نابويل عىل س�امبدوريا، يف 
الكالتشيو، ركض ملعانقة جينارو جاتوزو، فيما بدا أنه تعبري عن 

تأثر الفريق بمدربه.لكن جاتوزو نفسه ليس واثقا من ذلك!
وقال جاتوزو بعد فوز ناب�ويل 1-2: “يف بعض األحيان يحبونني، 
لكن�ي أراهن أن�ه يف بعض األحيان يخرج�ون صورتي يف الصباح 
ويبصقون عليها”.وأحيا جاتوزو، وهو أحد أشهر العبي الوسط 
املحبن للقتال خالل مسريته كالعب، آمال نابويل خالل العام الذي 
توىل فيه املس�ؤولية عقب رحيل كارلو أنشيلوتي، بأسلوبه املميز 
يف التدريب.ويف زمن يبعد فيه املدربون عن الجدل لتفادي “فقدان 

ثقة الالعبن”، اشتهر جاتوزو بأسلوبه الذي يتسم بالرصاحة.

وقال: “يجب عليهم معرف�ة أنني من الطراز القديم يف هذا األمر، 
أحب قول األش�ياء كما هي وال أحمل أي ضغينة، ال أكذب عليهم، 

وال أتراجع، وأقول الحقيقة”.
وأض�اف: “فابيان روي�ز كان غاضب�ا وأبلغته أنه يف ك�رة القدم 
يج�ب عليه الرتكي�ز، نلعب كل 3 أي�ام لذا س�يحصل عىل فرصة 

التعويض”.
أما املهاجم املكس�يكي هريفينج لوزانو، الذي أحرز هدفا وصنع 

الثاني يف مباراة أول أمس األحد، فقد اعتاد جاتوزو الحديث عن 
نقاط ضعفه يف العلن.

وأردف الع�ب مي�الن الس�ابق: “املشكلة يف املوس�م 
امل�ايض أن لوزانو ل�م يملك الق�وة الكافية، لم 

يستطع اللعب يف الشوطن وواصل االنهيار، 
ويس�جل  نفس�ه،  اكتش�اف  أع�اد  اآلن 

أهدافا”.وحتى يف مباراة أول أمس األحد 
لم يس�لم نابويل م�ن انتق�ادات مدربه 
صعب اإلرضاء.وشدد جاتوزو: “لعبنا 
بشكل سيئ جدا يف الشوط األول وكنا 
نس�تحق التأخ�ر، يف الش�وط الثاني 

نجحنا يف اس�تعادة قوانا وفعلنا ما 
يجب فعله، كنا نعلم أننا س�نعاني 
بعد اللعب يف أوروبا )يوم الخميس 

املايض(”.

تع�رض ليفرب�ول لرضبة جدي�دة بإصاب�ة مهاجم�ه الربتغايل 
ديوغ�و جوتا يف ركبته س�تبعده عن املالعب عىل مدى ش�هرين، 
كم�ا أعلن ناديه.وحق�ق جوتا بداية رائع�ة يف صفوف ليفربول 
من�ذ انتقاله اليه قادماً من ولفرهامبتون مطلع املوس�م الحايل 
بتس�جيله 9 أهداف يف 17 مباراة يف مختلف املسابقات.وتعرض 
جوت�ا لإلصابة خ�الل مباراة فريق�ه ضد ميتييالن�د الدنماركي 
)1-1( يف دوري أبط�ال أوروبا األربع�اء املايض. وعىل الرغم من 
اإلصابة التي س�تبعد الجناح الربتغ�ايل الدويل لفرتة ال بأس بها، 
فق�د تنفس مدرب الفري�ق األملاني يورغن كل�وب الصعداء بعد 
تخوفه من إمكانية أن تكون اإلصابة خطرية وتبعد الالعب لفرتة 
اطول وقال يف هذا الصدد: “انها أس�وء مم�ا تصورنا يف البداية، 

وتابع: وافضل مم�ا توقعنا الحقاً”.
أكثر “خضع الالعب للكشف عىل  يد 
م من ج�راح وجميعهم أكدوا  ع�د
لكنه سيغيب  ال إجراء جراحة  لف�رتة 
ش�هر يمكن تحديدها وقد ترتاوح  بن 

ونصف وشهرين”.
الكث�ري  ليفرب�ول  م�ن وعان�ى 
املوس�م  خ�الل  يل االصاب�ات  لحا ا
دفاع�ه  لقط�ب  أبرزه�ا 
الهولندي فريجيل فان ديك 

ال�ذي أصي�ب يف الرب�اط 
وخض�ع  الصليب�ي 
جراحي�ة  لعملي�ة 
ألش�هر  س�تبعده 
ينطبق  واألم�ر  ع�دة، 
خ�ط  يف  زميل�ه  ع�ىل 

الدف�اع ج�و غوميز، يف 
س�ط ح�ن يس�تمر غي�اب العب  لو ا

الكانت�ارا  تياغ�و  واملخ�رضم االس�باني 
جيمس ميلنر والس�ويرسي ش�ريدان ش�اكريي.لكن 

كل�وب يس�تطيع االعتماد مج�دداً عىل ح�ارس مرماه 
الربازييل أليسون بيكر العائد من إصابة وعىل جناحه 

أليكس أوكساليد تشامبريالين.

أع�رب الهولن�دي رونال�د كوم�ان، املدير 
الفن�ي لربش�لونة، ع�ن س�عادته بالفوز 
)0-1( ع�ىل ليفانت�ي، يف الجول�ة 13 من 

الليجا.
نقلته�ا  ترصيح�ات  يف  كوم�ان،  وق�ال 
صحيفة “ماركا” اإلس�بانية: “يف الشوط 
الثان�ي لعبن�ا بشك�ل أفضل، وك�ان من 
الصعب علينا التوغل، وكان فوًزا مستحًقا 
بعد عم�ل جي�د، والخصم ضغ�ط كثريًا، 

وأتيحت لهم الفرص يف الشوط األول”.
وأض�اف: “اللعب ب��3 مدافع�ن؟ إذا لم 
يتبق سوى القليل من املباراة حتى تنتهي، 
وكان الخصم يضع املزيد من األش�خاص 
يف الهجوم يجب علينا الدفاع عن النتيجة، 
وكان من امله�م الفوز بهذه املباراة، حتى 

نحظى بالثقة ملباراة يوم غد األربعاء”.
أن  نع�رتف  أن  يج�ب  وتاب�ع: “مي�يس؟ 
الخصوم ال يقدمون له التس�هيالت، فهم 

يراقبونه كثريًا، لكنه أثبت أنه حاسم”.
وعن ريكي بويج، علق: “لقد كان يستعد 
للمشارك�ة أثن�اء التعادل الس�لبي، لكن 
بعدم�ا س�جلنا اله�دف، ك�ان التخطيط 

مختلف لذلك لم ُيشارك”.
ون�وه: “بالتأكي�د يمكنن�ا الف�وز بلق�ب 
الليج�ا، إذا تحس�نا وحصلن�ا ع�ىل مزيد 
م�ن الثقة وتطوي�ر الفعالية، فس�يكون 
لدين�ا خيارات، وما زال هن�اك العديد من 

املباريات متبقية”.
وأوضح: “خطتنا كانت اللعب ببوسكيتس 
كمح�ور ارتكاز متقدما ع�ىل العبي قلب 
الدف�اع، مع وج�ود كوتيني�و ودي يونج 
كثنائ�ي وس�ط متق�دم ألعىل قلي�ال، ويف 
بع�ض األوق�ات قمنا بعمل جي�د، لكن يف 
الش�وط الثاني كنا أفض�ل، خاصة تحت 

الضغط”.
وواصل: “غياب النجاح أمام املرمى؟ إنها 

مس�ألة ثقة، ف�إذا دخلت الك�رة الشباك 
كمهاجم سيكون لديك ثقة أكرب يف املباراة 
القادمة، ونأمل أن نظهر يوم غد األربعاء 

أنه بإمكاننا اللعب بشكل أفضل”.
وزاد: “لق�د س�ارت األم�ور بشك�ل جيد 
مع بي�دري مثل ترينكاو، وه�ذا دائًما ما 
نتوقعه من التغي�ريات، وفعلوا ما توجب 

عليهم فعله وساهموا بما نحتاجه”.
وأكمل: “من املهم دائًما الفوز، ويف الليجا 
نحتاج لالنتصارات لتقليص الفارق، وعىل 
الرغم م�ن أنها كانت مباراة صعبة، لدينا 

شعور بأننا عملنا من أجل هذا الفوز”.
وأتم: “نحن عىل الطريق الصحيح؟ هناك 
أش�ياء نقوم بتحس�ينها، ونصنع العديد 
م�ن الف�رص، ونعلم أنه يمك�ن أن نكون 
أكث�ر فعالية، ونأمل يف املب�اراة التالية أن 
نس�جل يف وقت ُمبك�ر، والفوز هو أفضل 

حل لكسب الثقة”.
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نيمار يغادر امللعب بإصابة حادة

أرتيتا: تشاكا سيعرتف خبطئه

اعالم الكرتوني ليون يعود بالفوز من أرض سان جريمان

كومان: ميكننا التتويج بالليجا

تع�رض النجم الربازييل نيم�ار إلصابة حادة يف مب�اراة فريقه 
باري�س س�ان جريمان أم�ام ضيفه لي�ون يف قم�ة مواجهات 

الجولة 14 من الدوري الفرنيس.
وأش�ارت الص�ور التلفزيوني�ة إىل أن نيمار ق�د تعرض إلصابة 
يف كاحل�ه األي�رس قبل نهاية املب�اراة بثواٍن عندم�ا تدخل عليه 
بخشون�ة كبرية الع�ب ليون الربازييل تياغ�و مينديز الذي طرد 

عىل إثرها.
وبعد ذلك غادر نيمار املس�تطيل األخ�ري مللعب بارك دي برانس 

عىل النقالة.

أكد مدرب آرس�نال ميكيل أرتيتا، أن فريقه كان مس�يطرا عىل 
زم�ام األمور يف مباراته ضد ضيفه برين�يل، حتى طرد جرانيت 

تشاكا يف الشوط الثاني.
وخ�رج الفريق اللندني مهزوما 1-0 ضمن مباريات الجولة 12 

من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وفقد تشاكا أعصابه يف مشادة مع العب برينيل دوايت ماكنيل، 
ليحصل عىل البطاقة الحمراء، قبل أن يس�جل مهاجم آرس�نال 
أوبامين�ج، هدف�ا يف مرم�اه بالخط�أ، فخرس الجان�رز، ليحتل 

املركز 15 يف املسابقة.
ورصح أرتيتا لشبكة سكاي سبورتس عقب انتهاء اللقاء: “لقد 
ش�اهدتم أداء الشبان، كم كانوا يريدون الفوز، ورأيتم الفرص 

التي خلقناها، ثم ضيعنا املباراة بالبطاقة الحمراء”.
وتابع: “كنا مس�يطرين بشكل كامل ل�60 أو 70 دقيقة، وكان 

علينا أن نحسم اللقاء يف وقت مبكر”.
وعن حال�ة الطرد قال أرتيت�ا: “كانت بع�ض الكلمات، يف هذه 
الظروف يكون األمر أس�وء، أعتقد أن األمر مرتبط بما يملكون 

من الرغبة والطاقة لوضعها يف املباريات”.
واس�تدرك: “لكن ذلك ليس عذرا، أنا متأكد بأن تشاكا سيعرتف 
بالخطأ”.وأضاف: “نذهب غدا األربعاء إىل أرض ساوثهامبتون 
ملحاولة الفوز باملباراة، يجب أن نسجل األهداف، يجب أن نضع 
الك�رة يف الشباك”.وأكد: “لعبنا بمس�توى مرتف�ع منذ البداية 
حتى لحظة الطرد، ال نفوز باملباريات وأنا هنا من أجل تحقيق 

االنتصارات، كل يوم أعمل عىل هذا”.

جاتوزو: أراهن أن العيب نابولي يبصقون على صورتي

ضربة جديدة لليفربول بغياب جوتا شهرين

رج برشلونة من مأزق ليفانيت ميسي يخُ

ليفركوزن يتصدر البوندسليجا

مفكرة الزوراء

أرض  م�ن   1-0 بالف�وز  لي�ون  ع�اد 
مس�تضيفه حامل اللقب باريس س�ان 
جريمان ضمن املرحل�ة 14 من الدوري 

الفرنيس لكرة القدم.
تينوتين�دا  الف�وز  ه�دف  ع�ىل  ووق�ع 
كاديوي�ري م�ن زيمباب�وي يف الدقيقة 

.35
وبات لي�ون رشيكاً يف الص�دارة برصيد 
29 نقط�ة وه�و رصيد ليل نفس�ه لكن 
ليون يتأخر للوصاف�ة بفارق األهداف، 
أما س�ان جريم�ان فقد توق�ف رصيده 

عند النقطة 28 يف املركز الثالث.
وتلق�ى النج�م الربازي�يل نيم�ار رضبة 
موجعة اس�تدعت خروجه عىل النقالة، 
قبل نهاي�ة املباراة بث�واٍن عندما تدخل 
عليه بخشونة كبرية العب ليون الربازييل 

تياغو مينديز الذي طرد عىل إثرها.
وف�ازت كتيبة املدرب رودي غارس�يا يف 
سبع من مبارياتها الثماني األخرية ولم 
تتعرض سوى لهزيمة واحدة منذ مطلع 

املوسم الحايل يف 13 مرحلة.
ك�ان اللع�ب س�جاال ب�ن الفريق�ن يف 
مطلع املب�اراة وس�نحت الفرصة األوىل 
للظه�ري االيط�ايل اليس�اندرو فلورنزي 
إث�ر تمريرة مميزة م�ن مواطنه ماركو 
فرياتي فأطلقها عىل الطاير لكنها مرت 

اىل جانب القائم االيمن لليون .)7( 
وتع�ن ع�ىل دف�اع س�ان جريم�ان أن 
يكون يقظ�اً أكثر من مرة لوقف س�يل 
هجم�ات ليون قبل أن يرتكب بريس�نل 
كيمبيبي الذي حمل ش�ارة القائد نيابة 

عن ماركينيوس، خط�أ يف تمرير احدى 
الك�رات فانتزعه�ا ايكامب�ي ومرره�ا 
لينف�رد  كاديوي�ري  باتج�اه  أمامي�ة 
بالح�ارس الكوس�تاريكي كيلور نافس 
ويسدد كرة زاحفة داخل شباكه )35(. 
ورفع كاديويري رصيده هذا املوس�م اىل 
5 أهداف يف 13 مباراة علما بأنه ش�ارك 
احتياطيا يف أكثر من مباراة وال سيما يف 

مطلع املوسم.
وتص�دى حارس لي�ون الربتغايل انتوني 
لوبيش برباع�ة لكرة جديدة عىل الطاير 

سددها فلورنزي .)42( 

وشارك مبابي يف منتصف الشوط الثاني 
بدال من دي ماريا لكن ليون كاد يضيف 
اله�دف الثان�ي عندم�ا س�دد الربازييل 
لوكاس باكيتا كرة قوية كان لها نافاس 

باملرصاد .)67( 
لكن العبي سان جريمان وجدوا صعوبة 
يف اخ�رتاق دفاع ليون املنظم باس�تثناء 
كرة قوي�ة س�دها مبابي بع�د مجهود 
ف�ردي رائع م�ن نيمار م�رت اىل جانب 
القائ�م يف الوق�ت بدل الضائ�ع ليخرس 

فريقه للمرة الرابعة هذا املوسم.
ول�م يخرس لي�ون يف مباريات�ه الخمس 

األخرية خ�ارج ملعبه ويعود الس�قوط 
األخ�ري ل�ه اىل 15 أيلول/س�بتمرب أمام 

مونبلييه -1 2.
وكان لي�ل تصدر موقتاً يف وقت س�ابق 

بفوزه عىل ضيفه بوردو 2-1.
وضع جوناث�ان بامبا أصح�اب األرض 
عىل الطريق الصحيح بتسديدة ارتطمت 
بالقائم وته�ادت داخل الشب�اك معلنة 
الهدف االفتتاحي )16(، وعىل الرغم من 
أن الكرواتي توما باسيتش أدرك التعادل 
لب�وردو من كرة رأس�ية مس�تغال ركلة 
ركني�ة نفذه�ا حات�م بن عرف�ة )30(، 

كانت الكلمة األخ�رية للمدافع الربتغايل 
الف�ارع الط�ول جوزي�ه فونت�ي بكرة 

رأسية أيضاً .)45( 
وسنحت أكثر من فرصة جيدة أمام ليل، 
لكن مهاجميه لم يحسنوا استغاللها يف 

الشوط الثاني.
وحق�ق ري�ن أول ف�وز ل�ه يف ثمان�ي 
مباريات يف مختلف املس�ابقات بعودته 
ظاف�راً من نيس به�دف مقابل ال يشء، 
س�جله مب�اي نيانغ وه�و األول له هذا 

املوسم .)28( 
واستمرت بالتايل معاناة نيس الذي كان 
أق�ال مدربه باتري�ك فيريا وع�ن بديال 
من�ه مس�اعده الروماني-الس�ويرسي 
أدري�ان اورس�يا قبل 10 أي�ام، حيث لم 
يف�ز الفريق الجنوبي يف آخر 8 مباريات 
له يف الدوري املحيل ويحتل املركز الثاني 

عرش.
وخرج لوريان من منطقة الخطر بفوزه 
عىل نيم بثالثي�ة نظيفة علماً بأنه صام 
عن التسجيل يف مبارياته الست األخرية.
فيم�ا انته�ت مواجه�ة نان�ت وضيفة 
1-1 س�جل ل�أول  بالتع�ادل  ديج�ون 
النيج�ريي موس�يس س�يمون 24 م�ن 
ركلة جزاء فيما عادل لديجون السنغايل 

موىس كوناتي 54.
وتعادل سرتاس�بورغ م�ع ضيفه ميتز 
2-2، س�جل لأول محمد سيماكان 66 
وأدري�ان توماس�ون 78، فيم�ا س�جل 
للثان�ي التون�يس ديالن ب�رون من ركلة 

جزاء 35 و السنغايل اوبا نغيت 70.
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طاملا تقوم  بتغطية املظاهرات

وسائل اإلعالم عدوة لسلطات كردستان
أربيل/متابعة الزوراء:

 ارتفعت وترية استهداف الصحفيني ووسائل 
اإلعلالم مع انطالق املظاهرات يف عدة مناطق 
تقتلر  وللم  العلراق،  كردسلتان  بإقليلم 
محلاوالت إسلكات الصحفيني على منعهم 
من تغطية املظاهرات فقط، بل شملت أيضا 
كل ملن يتحدث عن الوضلع املعييش، وباتت 
وسلائل اإلعلالم علدوا للسللطات فرشعلت 
للقلوات األمنيلة عرقللة عملها بكلل الطرق 

املمكنة.
وطاللت حمللة االعتقلاالت التي قاملت بها 
قلوات األملن الكردسلتانية “األسلايش” يف 
األيام األخرية مراسلي قنلاة “العراقية” بعد 
اعتقال طواقلم فضائيات “روداو” و“بيام”، 
و“قنلاة كردسلتان 24” إضافة إىل صحفيني 
وناشطني إعالميني آخرين ومهاجمة مقرات 

وسائل إعالم.
وتحلّول اإلقليم إىل مصلدر تهديد للصحفيني 
إليله  يلجلأون  كانلوا  أن  بعلد  واإلعالميلني 
للحفلاظ  العراقيلة  املناطلق  مختللف  ملن 
على سلالمتهم إثلر تعرضهم ملع عائالتهم 
لتهديدات واعتداءات بسلبب قيامهم بعملهم 

يف تغطية املظاهرات.

واملفارقة أن السلطات العراقية يف بغداد التي 
لم تسلتطع تأمني الحماية للصحفيني باتت 
تتهلم نظريتهلا يف أربيلل بمخالفلة القوانني 
حريلة  يضملن  اللذي  العراقلي  والدسلتور 

الصحفيني والعمل اإلعالمي.

وطالب النائب األول لرئيس الربملان العراقي، 
حسن الكعبي، سلطات اإلقليم بإطالق رساح 
الصحفيلني يف قنلاة “العراقيلة” أمني أحمد 
وسلريوان بارزان، اللذان اعتقلال عى خلفية 
تغطيتهما للتظاهرات يف السلليمانية، واتهم 

حكوملة اإلقليلم بانتهلاج ”سياسلة عنلف 
واعتقاالت” مخالفة للدستور.

ويقول متابعون ألوضاع اإلعالم يف كردستان 
العلراق، إن العملل الصحفلي قلد يبلدو أقل 
بامللدن  مقارنتهلا  عنلد  اإلقليلم  يف  خطلرا 
العراقية األخرى والكثلري من مناطق الرشق 
األوسلط األخرى، ولكن كلملا تصاعد التوتر 
السليايس الداخي يف اإلقليلم، زادت املخاطر 
عى وسائل اإلعالم فيه. ويف ظل حالة اإلفالت 
من العقاب عن اعتداءات تتم بحق الصحافة، 
ومنها القتل واإلحراق املتعمد للمقرات، التزم 
غالبية الصحفيني بممارسة رقابة ذاتية عند 
تناول موضوعلات مثل الدين وانعدام العدالة 
االجتماعيلة والفسلاد املرتبلط بمسلؤولني 

متنفذين.
كما تسعى جهات عديدة يف اإلقليم إىل إصدار 
قوانلني تسلهل اسلتهداف الصحفيني، حيث 
كشلف رئيس كتلة التغيلري يف مجلس النواب 
العراقلي، يوسلف محمد يف أكتوبلر املايض ، 
بأن كتللة الحزب الديمقراطي الكردسلتاني 
يف برملان اإلقليم تعد مقرتح قانون ملحاسلبة 
أي شلخص يمكلن أن ينتقد سللطة اإلقليم، 
وهلو ما من شلأنه أن يعطي رشعية للحملة 

املمنهجة ضد الصحفيني والناشطني.
ونلوّه محمد بوجود تراجلع خطري للحقوق 
والحريلات يف اإلقليم، حيث شلنت سللطات 
اإلقليم قبلل مدة حمللة الختطاف صحفيني 
ومعلملني وناشلطني طالبلوا بحقوقهلم يف 
مسلألة توفري الرواتلب للموظفني ومكافحة 
الفسلاد يف مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي 

الكردستاني يف أربيل ودهوك.
ويعترب القانلون الذي يجري إعداده نكسلة 
خطلرية يف الحريلات الصحفيلة، فمقلرتح 
القانون يقيض بمحاسلبة أي شخص ينتقد 
أو يكتلب أي منشلور يعلرب فيله علن علدم 
احلرتام ما يسلمونه بالل“قيلادات الحزبية” 
والحكلم عليه حسلب امللادة 226 من قانون 
العقوبلات العراقيلة رقم 111 لسلنة 1969 
واللذي ينص عى عقوبة املتهم حسلب املادة 
سلواء بالسلجن مللدة ال تزيد عن 7 سلنوات 
أو الحبلس أو الغرامة.وأكلد مصلدر مطللع 
بكردسلتان العلراق أن اعتقلال الصحفيلني 
داليا كمال وهردي حسلن وبرهم جمال كان 
أثنلاء تواجدهم بإحدى األسلواق الشعبية يف 
السليمانية، إلعداد تقرير عن الوضع املعييش 
هنلاك، الفتلا إىل أن “القوة صلادرت معدات 

الكادر، واقتادته إىل جهة مجهولة”.
كملا اقتحمت قلّوة أمنية، قبل أسلبوع، مبنى 
قناة “أن.آر.تي” يف السليمانية وحطمت بعض 
محتوياته وصادرت معدات تستخدم يف العمل 
الصحفي، ثم أغلقت املقّر وانترشت أمام بوابته 
ومنعت دخلول الصحفيني العامللني يف القناة 
إليله، وهذا الفعل املسلتنكر، املوثلق بالصور، 
يعّد انتهاكاً للمواثيق الدولية التي تكفل حرية 
الصحافة.وبالتلوازي ملع عمليلة االقتحلام، 
اإلقليلم  الثقافلة يف حكوملة  أصلدرت وزارة 
قراراً بوقف بث قناة “أن.آر.تي” مدة أسلبوع، 
واصفلة تغطيتهلا الحتجاجلات التي سلقط 
خاللهلا قتيللني والعلرشات ملن املصابني من 
املتظاهرين، بأنها “ترفات غري مسلؤولة”، 
بينما عمدت السلطات إىل قطع خدمة اإلنرتنت 
علن بعض املناطلق ومنع الوصلول إىل مواقع 
التواصل االجتماعي.كما منعت القوات األمنية 
وسلائل اإلعالم ملن تغطية التظاهلرات التي 
شلهدها قضلاء رانيلة يف السلليمانية يوملي 
السلبت واألحد، مع توارد األخبار حول اعتقال 
صحفيلني. ورغم إطلالق رساح معظمهم، إال 
أن مجموعلة أخلرى من الصحفيلني ال ُيعرف 

عددهم بقوا رهن االعتقال.

بغداد/ متابعة الزوراء:
لم يختلف عدد الصحفيني املعتقلني يف العالم 
عام 2020 عما كان يف العام السابق. وتبقى 
ثلالث دول عربية من بني أكرب خمس دول يف 
العالم تسلجن الصحفيني، حسبما أظهرت 
الحصيللة السلنوية ملنظمة »مراسللون بال 

حدود«.
ملنظملة  السلنوية  الحصيللة  وأظهلرت 
»مراسلون بال حدود« االثنني )14 ديسمرب/ 
أن علدد الصحفيلني  كانلون األول 2020( 
املعتقللني يف العاللم وصلل إىل 387 يف نهاية 
العلام 2020، وهو عدد لم يشهد تغريا كبريا 
منذ سلنة رغم حصلول ارتفلاع يف عمليات 
التوقيلف على ارتبلاط باألزملة الصحيلة 

الناجمة عن جائحة كورونا.

ومثلملا كلان األملر يف العلام 2019، عندما 
أحصت منظمة »مراسللون بال حدود« 389 
صحفيا مسجونا ألسلباب تتعلق بممارسة 
املهنة، يرتكز أكثر من نصف هؤالء يف خمس 
دول )61 %(. وتبقلى الصلني الدوللة التلي 
تضم أكرب عدد من الصحفيني بل 117 تليها 
اململكلة العربيلة السلعودية )34( وملر 

)30( ثم فيتنام )28( وسوريا )27(.
 وشددت »مراسللون بال حدود« يف تقريرها 
لهذا العام عى أن »عدد الصحفيني املعتقلني 
يف العالم يبقى عند مستوى قيايس مرتفع«. 
وقال األمني العام للمنظمة كريستوف ديلوار 
يف بيان إن النسلاء »اللواتي يزداد عددهن يف 

املهنة لسن بمنأى« عن التوقيفات.
الصحفيلات  علدد  أن  التقريلر  يف  وجلاء 

»املحرومات ملن حريتهن« يبللغ راهنا 42 
امرأة يف مقابل 31 يف 2019 بزيادة نسلبتها 
35 %. ويف اإلجمال سجنت 17 صحفية خالل 
السنة املنرمة من بينهن أربع يف بيالروس 
»التلي تشهد قمعا ال سلابق لله منذ« إعادة 
انتخلاب الكسلندر لوكاشلينكو الذي يرأس 
هذه الجمهورية السلوفياتية السابقة منذ 
العلام 1994. واعلرتت االنتخابات شلوائب 

كثرية.
بارتفلاع  يتمثلل  جديلد  منحلى  وسلجل 
التوقيفلات املرتبطلة باألزملة الصحية مع 
بسلبب  صحفيلا   »14 »توقيلف  اسلتمرار 
تغطيتهلم للجائحة من بينهلم 7 يف الصني. 
وأحصت املنظمة غري الحكومية التي أطلقت 
يف آذار/ ملارس املرصلد 19 املكلرس لهذه 

املسألة »أكثر من 300 حادث مرتبط مبارشة 
بالتغطيلة الصحفية لألزملة الصحية« بني 
شلباط / فربايلر ونهايلة ترشيلن الثاني/ 

نوفمرب شملت نحو 450 صحفيا.
التوقيلف  »عمليلات  أن  التقريلر  وأوضلح 
التعسفية« التي تشكل »35 % من املمارسات 
املسجلة زادت أربع مرات« بني آذار/ مارس 
وأيار/ مايو. وقاللت املنظمة إن »ما ال يقل 
عن 54 صحفيلا يحتجلزون كرهائن حاليا 
»يف سلوريا واليمن والعراق برتاجع نسلبته 

».%5
وأشلارت املنظمة غري الحكومية إىل اختفاء 
أربعة صحفيلني يف 2020 وهلم من الرشق 
األوسلط وإفريقيا جنلوب الصحراء الكربى 

وأمريكا الالتينية.

لندن/ متابعة الزوراء:
 أوقفْت قناة سلكاي نيوز، كاي 
برييل مقدمة الربامج لدى القناة، 
عن الظهور عرب شاشلتها ملدة 6 
أشهر بعد اعرتافها بخرق قواعد 
فايروس كورونا، خالل ليلة عيد 

ميالدها الستني.
املحلررة  بلرييل  برفقلة  وكلان 
السياسلية للقناة بيلث ريغبي، 
إنكللرتا  شلمال  يف  ومراسللها 
إنزمام رشليد، وهما سليغيبان 
علن الشاشلة ملدة ثالثة أشلهر، 

بحسب ما ذكرت “بي.بي.يس«.
وقاللت قنلاة “سلكاي نيوز” يف 
بيلان، إنهلا أكمللت “مراجعلة 
داخلية لسللوك علدد صغري من 
أعضلاء الفريلق الذيلن حرضوا 

مناسبة اجتماعية السبت. وعى 
ملدار تللك األمسلية، تلم خلرق 

بفايروس  املرتبطلة  اإلرشلادات 
“تتوقلع  وأوضحلت  كورونلا”. 

سلكاي نيلوز أن يمتثلل جميع 
أعضلاء الفريلق امتثلاال كامال 
بفايلروس  املتعلقلة  للقيلود 
كورونا. وجميع املعنيني نادمون 

عى الحادث وقد اعتذروا”.
وتابع البيلان “بعد مراجعتنا ملا 
حدث يف الخامس من ديسلمرب، 
اتفقنا مع بيث ريغبي )املحررة 
رشليد  وإنزملام  السياسلية( 
)مراسلل األخبلار( على أنهما 
للن يكونا عى الهلواء ملدة ثالثة 
أشهر، وقد اتفقنا مع كاي برييل 
)مقدملة الربناملج الصباحي( 
أنهلا لن تكلون عى الهلواء ملدة 
سلتة أشلهر”.وكتبت برييل عرب 
حسابها عى تويرت “لقد ارتكبت 

خطأ كبريا، وأنا آسفة«.

وأضافت “لقلد اتفقت اليوم مع 
سلكاي نيلوز على الرتاجع عن 
دوري اإلذاعلي لفلرتة للتفكلري، 
من الواضح يل أننا جميعا نكافح 
ضد فايروس كورونلا وأن علينا 
جميعلا واجلب االلتلزام الحازم 

بالقواعد«.
ونّوهلت بلرييل التلي انضمت إىل 
سكاي نيوز عام 1988 “كنت من 
بني مقدمي الربامج املؤسسني يف 
سلكاي نيوز. ال أحلد أكثر فخرا 
مني بسمعة قناتنا، وباملحرتفني 
يف فريقنا، وبالتأثري الذي نرتكه”. 
مضيفلة “أتطلع بشدة ألن أكون 
قادرة عى مواصلة مسريتي التي 
اسلتمرت 32 عاملا مع سلكاي 

نيوز عندما أعود”.

الرباط/متابعة الزوراء:
أشلادت الجمعية الوطنية لإلعالم والنارشين بل”املجهودات 
امللكيلة الدائملة واملتواصللة بخصلوص قضيلة الصحلراء 
املغربية التي توجت مؤخرًا بقرار الرئيس األمريكي االعرتاف 
بالسليادة املغربية عى الصحراء بمرسلوم رئايس بكل ما له 
من قوة قانونية وبأثر فلوري، تأكيدا ألهمية مبادرة الحكم 
الذاتي التي طرحهلا املغرب باعتبارها حال واقعيا لتسلوية 

هذا النزاع”.
وأشلارت الجمعية الوطنية لإلعالم والنارشيلن، يف بيان لها 
على خلفية التطورات األخلرية التي عرفها مللف الصحراء 
املغربيلة، وبناء على البالغني الصادرين علن الديوان امللكي 
بعلد املكاملة الهاتفية التي أجراها امللك محمد السلادس مع 
دوناللد ترامب الرئيس األمريكي، ومع محمود عباس رئيس 

السلطة الفلسطينية.

وعلرّبت الجمعيلة ذاتهلا علن “افتخارهلا بهلذا اإلنجلاز 
الدبلومايس امللكي التاريخي الذي سليكون منعطًفا حاسًما 
يف مسلار التنميلة التي ينشدهلا املغرب ألقاليمله الجنوبية 
والشعلب املغربلي عاملة “، مؤّكدة يف الوقت ذاتله أن “قرار 
املغلرب اسلتئناف عالقاته الدبلوماسلية ملع إرسائيل يظل 

قرارا سياديا للمملكة املغربية”.
وورد ضملن البيلان ذاتله أن “الجمعية الوطنيلة للصحافة 
والنارشين تثملن املوقف امللكي إزاء القضية الفلسلطينية، 
وذللك بوضعها يف نفلس مرتبة قضيلة الصحلراء املغربية، 
ملع ما يعنيه ذلك من التلزام اململكة بعدم التخي عن الدفاع 
علن الحقوق املرشوعة للشعب الفلسلطيني الذي يحظى يف 

الصحافة املغربية بالتقدير والدعم املبدئي والدائم”.
ودعت الجمعية الوطنية لإلعالم والنارشين الجسم اإلعالمي 
املغربلي إىل رص صفوفله وتعزيلز مناعتله، والتصدي لكل 

محاوالت التشويش والتبخيلس التي تحاول جهات معادية 
ملصالح املغرب زرعها وسط الرأي العام الوطني.

الخرطوم/متابعة الزوراء:
تسللم 84 ملن العامللني يف الهيئلة 
القومية لإلذاعلة والتلفزيون )هيئة 
حكوميلة(، األحد، خطابات فصلهم 
ملن الهيئة، بحجلة مواالتهم لنظام 
الرئيلس املعلزول عملر البشلري، أو 
وجود تجلاوزات إداريلة يف تعيينهم 
قبل سلنوات، طبقاً مللا تقوله لجنة 
حكومية.وشلملت قوائم الفصل 60 
موظفاً بالتلفزيون و19 باإلذاعة و5 
بهيئة البث، وصدر القرار بواسلطة 
لجنلة إزاللة تمكلني نظلام الثالثني 
ملن يونيو/حزيران، نظلام البشري، 
التي يرتأسها عضو مجلس السيادة 
الفريق يارس العطا.ومن أبرز وجوه 
اإلذاعلة والتلفزيون املقالة الحسلن 
عبلد الكريم عبد الله، وهو واحد من 

أشهر املذيعني يف اإلذاعة السودانية، 
وانتخب قبل سلنوات رئيسلاً لنقابة 
والتلفزيلون،  باإلذاعلة  العامللني 
ومستور آدم إسماعيل الذي عمل من 
قبلل مديراً إلدارة األخبلار والشؤون 

ووائلل  بالتلفزيلون،  والسياسلية 
محمد الحسن، ويارس عبد املاجد.

إسلماعيل  آدم  مسلتور  ووصلف 
القرار بالجائلر والظالم، معلناً نيته 
اسلتئنافه بكافة الطلرق القانونية 

املتاحلة، وأوضلح أنله حصلل عى 
الوظيفلة التلفزيونيلة قبل أكثر من 
30 عاماً وقبلل مجيء نظام البشري 
عمليلة  وأن  السللطة،  إىل  نفسله 
تعيينه تمت بطريقة صحيحة وعرب 
العاملة،  للخدملة  االختيلار  لجلان 
الوظيفلي  العملل  يف  تلدرج  وأنله 
حتلى وصلل إىل منصب مديلر إدارة 
األخبلار بالتلفزيلون بجهلده ملن 
دون محابلاة، نافياً انتماءه للنظام 
السلابق أو حزبله أو أي حزب آخر.
من جهته، قال وائل محمد الحسلن 
إن القرار الذي أُبلغوا به لم يستند إىل 
أية حيثيات، وإنهم لم ُيمنحوا فرصة 
للدفاع عن أنفسلهم، مشلرياً إىل أنه 
شلخصياً ترضر من النظام السابق 
التلفزيلون،  داخلل  كلوادره  وملن 

وأنله شلارك ملع آخريلن يف الثورة 
السلودانية، وأعللن رغبته هو اآلخر 
يف الطعلن يف القرار.وكتب من جهته 
املذيلع يارس عبد املاجلد يف صفحته 
يف »فيسلبوك« شكراً للهيئة القومية 
أنله  مؤكلداً  والتلفزيلون،  لإلذاعلة 
ضمن القائمة األخرية، ومشرياً إىل أن 
القرار ليس بالخطلأ ويتيح الفرصة 
التلفزيلون. يف  بالعملل  آلخريلن 

وكان اتحاد الصحفيني السلودانيني 
املحلول قلد دان، يف وقت سلابق، ما 
أسلماه مجزرة اإلذاعة والتلفزيون، 
واعترب قلرارات لجنة إزاللة التمكني 
أنها قرارات تعسفية وظاملة وتنتهك 
بهلم،  وتلرّض  الصحفيلني  حقلوق 
وتعهد باتباع كافة الطرق القانونية 

السرتداد حقوق منسوبيه.

بغداد/ نينا:
 وافقلت وزارة التعليلم العلايل على اعتماد 
مقرتحات نقابة الصحفيني العراقيني بشأن 
تخصيص جزء من السلنة الدراسلية لطلبة 
املرحلة الرابعة للتطبيق العمي يف املؤسسات 

االعالميلة.
ووجهلت اللوزارة، باعتملاد املقرتحلات يف 
الكليلات واالقسلام املعنيلة كافلة لغلرض 
الصحفلي  العملل  طبيعلة  على  االطلالع 
واالعالمي، ومنها ان يشمل التدريب اقسلام 
الصحافة والصحافلة االذاعية والتلفزيونية 
موضلوع  يكلون  وان  العاملة،  والعالقلات 
التطبيق العملي اختياريا للقسلم او الكلية 
او الطاللب يف الوقت الراهن بسلبب جائحة 
كورونلا، وان يخصص جزء ملن درجة احد 
الدروس العمليلة يف املرحلة الرابعة ملوضوع 
التطبيلق العمي لتحفيز الطلبلة عى االبداع 

والتفاعلل، على ان يكلون التطبيلق العمي 
مادة مستقلة خالل السنوات املقبلة.

واشنطن ل موسكو/د ب أ- رويرتز:
 علقت السفارة الروسية يف الواليات املتحدة امس االثنني عى ما وصفته بمحاوالت وسائل 
اإلعالم األمريكية اتهام موسلكو بالهجمات السيربانية عى موقع وزارة الخزانة األمريكية 

واإلدارة الوطنية لالتصاالت واملعلومات بأنها “أخبار ملفقة ال أساس لها من الصحة”.
 وأصدرت السلفارة الروسية يف واشنطن بيانا رسلميا، نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، 
قاللت فيه :”تحاول، مرة جديدة، وسلائل إعالم أمريكية مختلفة اتهام روسليا بالهجمات 
السليربانية عى مختللف املواقع األمريكية وآخرها موقلع وزارة الخزانة، وهذه املعلومات 

ليست دقيقة وعارية من الصحة تماما”.
 وأفادت تقارير إعالمية أمريكية بأن قراصنة استهدفوا وزارتي الخزانة والتجارة األمريكية 

ووكاالت حكومية أخرى.
 وقلال املتحدث باسلم مجلس األمن القومي جلون أوليوت لوكالة األنبلاء األملانية )د.ب.أ( 
إن “الحكوملة األمريكية عى علم بهذه التقاريلر، ونحن نتخذ جميع الخطوات الرضورية 

لتحديد ومعالجة القضايا املحتملة املتعلقة بهذا الوضع”.
 واتهمت وسلائل إعالم أمريكية قراصنة عى صلة باالسلتخبارات الروسية باملسؤولية عن 

الهجمات.
اىل ذلك قالت مصادر مطلعة بالواليات املتحدة إن مجموعة تسللل إلكرتوني عالية املستوى 
مدعوملة ملن حكومة أجنبية تجسسلت عى رسلائل الربيلد اإللكرتوني الداخليلة بوزارة 

الخزانة ووكالة مسؤولة عن تحديد سياسة االنرتنت واالتصاالت.
بدورهلا أكدت اإلدارة األمريكيلة األحد أنها يف حالة تأهب بعلد تقارير صحفية عن تعرّض 
وزارة الخزانلة ووكالة فدراليلة أخرى عى األقل لهجمات إلكرتونيلة تقف وراءها حكومة 

أجنبية.
وذكلرت ثالثلة مصادر مطلعة أن هنلاك مخاوف داخل أجهزة املخابلرات األمريكية من أن 
املتسلللني الذين اسلتهدفوا وزارة الخزانلة واإلدارة الوطنية لالتصلاالت واملعلومات بوزارة 

التجارة استخدموا أداة مشابهة الخرتاق وكاالت حكومية أخرى.
وقال جون أوليوت املتحدث باسم مجلس األمن القومي “حكومة الواليات املتحدة عى علم 
بتللك التقاريلر ونحن نتخذ كل الخطلوات الرضورية لتحديد وعلالج أي مشكالت محتملة 

مرتبطة بهذا املوقف”.
وقال أحد املصادر إن االخرتاق كان خطريا لدرجة دفعت لعقد اجتماع ملجلس األمن القومي 

يف البيت األبيض السبت.
وقال مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته ألنه غري مرح له بالتحدث إىل الصحافة، 
إن املتسللني “متطورون للغاية” وتمكنوا من خداع ضوابط التحقق ملنصة مايكروسوفت.

وال يلزال النطاق الكاملل لالخرتاق غري واضح. وقالت املصادر الثالثلة املطلعة إن التحقيق 
ال يلزال يف مراحلله األوىل ويشارك فيه مجموعلة من الوكاالت االتحاديلة التي منها مكتب 

التحقيقات االتحادي.
ولم يرد مكتب التحقيقات االتحادي وقسلم األمن السيرباني بوزارة األمن الداخي، املعروف 

باسم )يس.آي.إس.أيه(، ووكالة األمن القومي حتى اآلن عى طلب للتعليق.

التعليم توافق على مقرتحات نقابة الصحفيني بشأن 
التطبيق العملي لطلبة كليات واقسام االعالم

روسيا تنتقد بشدة اتهام وسائل إعالم أمريكية 
ملوسكو مبسؤوليتها عن هجمات قرصنة 

»مراسلون بال حدود«: حنو 400 صحفي معتقل يف عام 2020

إيقاف صحفيني يف سكاي نيوز خلرقهم قواعد كورونا

مجعية اإلعالم والناشرين املغربية تثمن الدبلوماسية امللكية

فصل 84 من صحفيي اإلذاعة والتلفزيون السوداني
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ثقافية

 

عىل رسوٍج ُمقمرٍة بالدم
إلتقيت�ِك وُكن�ِت تتحدث�َن ع�ن مصي�ِف الهج�وِع 

الصخري
َح بزهرِة اآلالِم الزرقاِء تسألينني َمن َطوَّ

وعن ثقوٍب ال ُتطاق
قلُت لِك: إني ال أُطيقِك بال قيامٍة

يف بطِن الوحشِة حيُث هناَك رجاءاٌت
 ميتٌة

وأواٍن َتزدري الُطهاة
إلتقيتِك أيضاً وُكنِت َممطور َة اإلرشاق .
وأنا أُدثِّر ليلَِك البليَغ عىل فرٍح كالحليب

أيتها الوالغُة بالطفولِة 
إني ُمكتنٌف بالسواقي ألتي أملَّْت بها النذوُر املُعاقُة

ي وباألخرِض النافِق يف َبهجِة الَتحفِّ
أزمجُر بالطِن 

ياَمن ُكنَت رسيرَة الحجِر
وزيتونَة املدى

بكلِّ السخاءاِت الناشبِة عىل جسدي 
بكلَّ هذا املطِر املأكول

َمن يأخُذ خسويف  ويرتُكُه
ُر يف ملوحِة الضمور حيُث يغرتُب الُسكَّ

ْت عىل أن َتمرَح برياٍض من الرماد ويف نهاراٍت أرصَّ
شاهدُت األزرَق َينسفُح يف قطيِع األلوان

شاهدُتها ايضا
وهي َتدُلُك صورَة أبيها املعلقَة يف أسفِل العمِر

حيُث اللذَُّة تتنفُس يف بحٍر من الطلقات
يف ذاِت الوقِت 

كان الوقُت يتدلىّ بال قوارَب
َتقرَّبُت رأيُت الصورَة تبكي

رأيُتها تبكي أيضاً
وهي ُتشرُي للغسِق املتكسِّ يف أعىل الصورِة

قالْت هذه مزامريي التي  َغرقْت
يف هواءاٍت راسخِة الفتوِر

وعىل طبخٍة عامرٍة بالهباء

) مصيف اهلجوع الصخري (  
علي جمبل املليفي

عصام كاظم جري
جاء )يف كتابه رمزية امل�اء يف الرتاث الشعري العربي  
يق�ارب الباحث عزيز العرباوي ثيمة املاء س�يميائيا 
متوقفا عن�د محطات وتجارب ش�عرية ففي الشعر 
الجاه�ي تجىل حضور امل�اء يف املقدمات الطللية، ويف 
العرص االس�المي اعترب املاء العنرص األهم يف الكون، 
ل وسيلة القناع املمدوح برفعه إل  وأصل الخلق، وشكىّ
مس�توى املاء وقدس�يته حتى يظفر الشاعر بعطاء 
أك�رب، وأن امل�اء يف ش�عر جميل بثين�ة عنرص حيوي 
ينع�ش عاطفة الحب، ويعربىّ ع�ن الرعبة يف الوصال، 
ولم تخ�رج رمزية املاء عند بشار ب�ن برد عن اإلطار 
ال�داليل والرم�زي يف ش�عر املديح والغ�زل، حيث كان 
وس�يلة ناجع�ة يف تحقيق أه�داف الشاعر من خالل 
اس�تحضاره يف مدي�ح رج�االت الدولة أو اس�تمالة 
املرأة والتق�رب منها، اما املعتمد ب�ن عبادة فيختلف 
ع�ن اآلخري�ن يف رؤيت�ه ألهمي�ة امل�اء، خاص�ة بعد 
أرسه وس�جنه، إذ ك�ان املاء يمثل ل�ه معنى الحاجة 
والح�زن والخوف ع�ىل مصريه وعىل مص�ري أوالده 
وفضاءات�ه تمثل ل�ه أمكنة بعيدة املنال ومس�تحيلة 
الزيارة بعد النعيم الذي عاشه أثناء حكمه يف قصوره 
وبس�اتينه، حيث املاء الزالل. لق�د دفعت أهمية املاء 
يف الحي�اة البرشية الشعراء الع�رب منذ القدم وحتى 
يومنا هذا إل اس�تحضاره يف ش�عرهم، واالهتمام به 
بطرق مختلفة ورؤى أدبية وش�عرية وفنية متعددة 
مكنتهم من جعله عنرصا حيويا وموضوعا ش�يقا يف 
ش�عرهم، واعتباره مادة أساسية يف التأمل الشعري 
والب�وح الفني ( . هذه املقدمة النقدية تصلح لتكون 
مدخال  لق�راءة املجموعة الشعرية )ببطء مثل برق( 

للشاعر حس�ن عاتي الطائي الصادرة س�نة ٢٠٢٠ . 
حي�ث تكش�ف املجموع�ة الشعرية تكثيف�ا )لثيمة( 
امل�اء. وبقصدي�ة تام�ة، فالشاع�ر ابن بيئ�ة مائية، 
ك�س جدرانها  : الزمن / الغياب/ الس�فر / الرحيل 
/ االنتق�ال ... ال�خ فالتغن�ي باملاء يفص�ح عن مدى 
تعلقه بالبيئة التي عاش�ها إنس�انه، والت�ي تناولها 
املؤث�رة واملحمل�ة  بال�دالالت  بمفردات�ه املشحون�ة 
بالص�ور الشعرية املكثفة والتي تتناس�ل صورة بعد 

ص�ورة للماء الذي يعد عالمة مائزة يف أغلب قصائده 
الشعري�ة يف املجموع�ة  والتي كتبها بعناية ش�ديدة 
�د فكرت�ه  وفائق�ة، لق�د اس�تطاع الشاع�ر ان يجسىّ
مس�تلهما الفاظ املاء ومعانيه بصور بالغية إبداعية 
تكشف ع�ن تجربت�ه الشعرية، وتع�زز موهبته، وال 
أحد ينك�ر أهمية البيئة فهي ك�ل يشء للشاعر. هي 
املالذ االول واالخري وه�ي خياالته وطفولته ومواقفه 
وماضيه ... الخ لذا وجد الشاعر نفس�ه رهينة للماء 
وك�ل ما كتب�ه هو انعك�اس لتل�ك املراي�ا التي يقف 
أمامها طوي�ال، بل ظل يكشف للق�ارئ / للمتلقي/ 
لآلخ�ر... غمرته بالس�يول والشواطئ والندى واملطر 
م�ن جه�ة وي�ؤرش إل االنكس�ارات التي تغ�دق عىل 
أزه�اره مزيدا من الجفاف من جهة أخرى، لهذا راح 
يكتب عن املاء ليس�د الطريق عن العطش، وإن قارئ 
املجموعة الشعرية )ببطء مثل برق ( يكتشف )البحر 
. النهر . مياه. س�يول. مطر. ينب�وع . ندى . دموع . 
ناف�ورة ماء. ترعة . قطرة قطرة . س�فينة . قوارب . 
ك�أس . وكأس فارغة . جفاف . عطش. ظمأ. ضباب 

. غيوم...( الخ 
يف هذه النصوص الشعرية نلتمس أسئلة املاء، اسئلة 
تثري الشجن، ماكثة وعالقة يف مخيلة الشاعر، تحلىّق 
يف آفاق طفولته التي عاشها هناك، أسئلة تكشف عن 

أسئلة جديدة . أسئلة أول تلتفت إل اسئلة املاء...
ويف قصيدة )ال ادري( من صفحة )٤١(.

نقرأ : ملاذا انا خارج النهر ؟ 
بينما يدخل اآلخرون 

وانا ادرك أن النهر 
هو الذي سيعيد الحصان إل العربة...

أخ�ذ الشاعر يراهن عىل املاء بدي�ال من مراهنته عىل 
الخيول لتعزيز الثيمة )الفكرة(. التي يريد أن يؤكدها 
بأسئلة احتجاج وتمرد وتحوالت وخروج عن املألوف، 
وأخ�ذ الشاعر يجع�ل من بع�ض عناوي�ن قصائده 
)ثيمة( للماء ايضا، ليع�زز ويؤكد فكرته الطاغية يف 

)ببطء مثل برق(. ونقرأ من تلك العناوين : 
النه�ر صديق قديم . صفح�ة ١٧. مع كل غيمة تمر . 
صفح�ة ٢٠ . نهر مرتع بالطيور صفحة ٢٩ . وحدي 

مثل غيمة .صفحة ٥٨ . جفاف صفحة ٧٦ .
ظل الشاع�ر يزيىّن ذاكرت�ه بالنهر والس�يول والندى 
واملط�ر وأبعد عنه�ا العطش والجف�اف، وهو يعيش 
كأحالم الس�فن الضالة، وال خيار أمامه إال العودة إل 
املاء.  بالخيال يحارب الجفاف الذي يحارصه. ويخفي 
اختناقات األىس والغبار ليعلن عن اوجاعه رسا، وهو 
يعزف للماء أحىل اناشيده وأغانيه. وينتقل بالقارئ 
م�ن الندى إل املط�ر ومن النهر إل البح�ر. ونقرأ هذا 

االنتقال يف صفحة )٤٦(. من قصيدة انتقال..
كأسه فارغة 

وكذلك روحه عطشه
ال حدود لتهوره . 

االنتقال هن�ا: ليس بالفكرة، بل يف الصورة الشعرية،  
ية: )الكأس  ويف الخروج عن املألوف  اللغوي يف تس�مىّ
والقدح(. وال يقال )كأس( إال إذا كان فيه رشاب. اما 
اذا ل�م يكن فيه رشاب. فهي ق�دح أو زجاجة أو نحو 

ذلك...
ولك�ن الشاع�ر ذه�ب إل أبعد م�ن  ذل�ك وخرج عن 
املأل�وف، ليؤك�د للق�ارئ ان الرم�ل لي�س م�اَء. وان 

الساب ال يروي العطش.

ابراهيم عبد اهلل
تدور قصة الرواية حول ش�خصية )س�عيد 
مه�ران( الرجل الذي خرج من الس�جن بعد 
أن أنه�ى ف�رتة عقوبت�ه التي تق�در بأربع 
س�نوات، ليع�ود إل منزل�ه، فيكتش�ف بأن 
زوجت�ه ق�د تزوجت م�ن صديق�ه الحميم 
املحام�ي عليش، وذل�ك بع�د أن طلبت منه 
الطالق عىل إثر س�جنه، ورغ�م ذلك يحاول 
سعيد اس�تعادة حضانة ابنته، ولكن يفشل 
يف ذلك، ويطرد من منزله دون أن يأخذ ابنته، 
يف ه�ذه األثن�اء تب�دأ موجة االنتق�ام تعلو 
وتعل�و يف أعماق س�عيد، فكيف سيس�تعيد 
أمواله وابنته الوحي�دة وكامل حقوقه التي 
تم رسقتها من ِقبل أقرب الناس إليه، ولكن 
هذا االنتقام يتطل�ب الكثري من التنازل عن 
املب�ادئ األصيلة الت�ي تربى عليها س�عيد، 
وينش�أ الرصاع بن الخري وال�رش يف داخله، 
ولكن لم الغلبة؟ وهل سينتقم بالفعل ممن 
قاموا بخيانته وكيف؟ كل هذه التس�اؤالت 
س�يتم إيجاد إجابتها فقط عند قراءة رواية 

اللص والكالب.
معلومات عن رواية اللص والكالب 

تم كتاب�ة الرواية يف ع�ام ١٩٧٢م، ونرشت 
يف الع�ام الت�ايل مب�ارشة، كما اعت�ربت هذا 

الرواي�ة تحدي�داً من أش�هر الرواي�ات التي 
كتبه�ا نجي�ب محف�وظ وخصوص�اً بع�د 
أعمال�ه ثالثي�ة األج�زاء، فق�د ت�م كتابتها 
باللغة العربية، وه�ي من جزء واحد، وعدد 
صفحاته�ا يصل إل املئ�ة والثالثة وأربعون 
صفح�ة، وك�ان نوع ال�ورق املس�تخدم يف 
الطبعة األول ورق ع�ادي، فلم يكن الكاتب 
يأب�ه كث�رياً للشكليات، والجدي�ر بالذكر أن 
الرواية مأخ�وذة من قص�ة حقيقية لرجل 
يدعى )محمود أمن س�ليمان(، وهو مجرم 
الق�ى تعاطف�اً واهتماماً من قب�ل الشارع 
املرصي يف عام ١٩٦١م، حيث قام باالنتقام 
م�ن زوجت�ه ومحامي�ه الشخ�ي ألنهما 
حرماه م�ن عائلت�ه ورسقا أموال�ه، ولكن 
س�بق االنتقام مجموعة كبرية من الجرائم 
التي طال�ت رجال الرشطة، وع�ىل إثر ذلك، 
تساءل الكاتب نجيب محفوظ أن شخصية 
غريب�ة كهذا، كيف وجدت كل هذا التعاطف 
من الشارع، وبهذا التس�اؤل ب�دأ يخط أول 

سطور الرواية. 
كاتب رواية اللص والكالب 

نجي�ب  الراح�ل  الكب�ري  امل�رصي  الكات�ب 
محف�وظ، وه�و روائي ب�رز قلم�ه يف بداية 
العدي�د م�ن األعم�ال  األربعين�ات، ولدي�ه 
الروائي�ة الضخم�ة مث�ل روايات�ه ثالثي�ة 

األجزاء )بن القرصين( و )قرص الشوق( و 
)عبث األقدار(، والجدير بالذكر أنه قد حصد 
العدي�د من الجوائز العربي�ة والعاملية، ومن 
أهمه�ا جائزة الدولة يف األدب عن ثالثية بن 
القرصين وكان هذا يف عام ١٩٥٧م، وجائزة 

نوبل لآلداب يف عام ١٩٨٨م 

ببطء مثل برق ... وعالمات املاء 

) القصيدة التجديدية بني التحليل وهواجس الشاعر ( 

يف نص »وُأصفُِّف املوَت يف أهدابي« للشاعر امنار كامل حسني
 

سعد الساعدي      
إنَّ الناق�د الي�وم بحاج�ة ل�يء جدي�د وطريق�ة 
اش�تغالية جدي�دة، كمنهج يتماىش م�ع ما يجده 
أمام�ه وم�ا هو موج�ود فع�اًل تجديدياً مل�ا تنتجه 
الثقافة خاصة، وبقية الفعاليات الحياتية األخرى، 
بعي�داً عن مناه�ج النقد القديم�ة التي خنق بعض 
النق�اد أنفس�هم فيه�ا كقوال�ب ال تقب�ل الج�دل 
والنق�اش أب�داً، وطامل�ا س�معنا الكثري م�ن النقاد 
املعارصي�ن أنه�م يبحثون عن طريق�ة جديدة غري 
مقولبة ك�ي ال يظلوا متخندقن هن�اك، وينطلقوا 
نح�و التجديد الذي حلَّ فعالً وعملي�ًا اليوم. كما أنَّ 
بعضهم لم يستطيعوا مغادرتها وأوجبوا ألي خالق 
تجديدي ُمنتج أن يس�ري معه�م، وإالىّ فهو بعيد كل 
البعد عن األدب والفن وجماليات الحياة، ونعتقد أنَّ 
ذلك الزمن بدأ يغادر بالتدريج وس�يحل محله زمن 

التجديد ال محالة.
يف قراءة موجزة لقصيدة » وأصفف املوَت يف أهدابي« 
للشاع�ر أنمار كامل حس�ن نح�اول الوقوف عند 
مفرتقات نراه�ا تجديدية ك�ون الشاعر من كتاب 
القصي�دة الحداثوية التجديدية وف�ق ما ندعو اليه 
من مدرس�ة نقدية حديثة تتناول النص أو أي عمل 
إبداعي آخ�ر تحليالً نقدياً من أج�ل فكىّ التشفريات 
املالزم�ة إن وج�دت، وإيضاح ما ُبن�ي عليها العمل 
لالرتق�اء ب�ه إن ك�ان يس�تحق حس�ب نظريتنا يف 
»التحليل واالرتقاء« لن�رش اإلبداع وعدم قتله مهما 

كان ُمنشؤه.
بأق�ل خط�وات البح�ث والتحليل نرصد م�ا جاء يف 
القصي�دة م�ن العن�وان كمدخ�ل ال م�ا تنتهي به 
الكلم�ات بموضوعي�ة املنهجية النقدي�ة ومحاولة 
ع�دم التكهن بمتالحقات أخرى، أو تفس�ري معاني 
الكلم�ات لغوياً معجمياً بقدر ما نس�عى لتفس�ري 
الرمزية املتشابكة يف بعضها، وما بها من صور هي 
الت�ي تضع لها املكان الحقيق�ي كقصائد حداثوية 
تجديدي�ة جاء به�ا العنوان هنا رئيس�اً للمجموعة 
الص�ادرة مؤخراً للشاعر. نقف عند النص أوالً ومن 

ثمة الدخول لتحليل ماهياته ولو جزئياً:
النص: وأصفُف املوَت يف أهدابي

» ه�ا أن�ذا أتالىش// أيُته�ا الكثريُة ج�داً// أمضُغ 
َحوافَر الغياِب

كوِن// يف َصخِب  املُعبأِ بالَدهشِة// وأُعيُد مللَمَة السىّ
املرايا

َع�يىّ أَراِك َتندلعَن يف َرأيس// أو يت�وارى// ِذكُرِك 
النازيُّ يف َعَطِش الُحُقوِل.

م�ازاَل س�يزيف// ُيدح�رُج َصخرَت�ُه الثَّقيل�َة يف 
رأيس// َيطهو الحقيقَة

ىل//  فُكلُّ  َخل�َف ُقضباِن الغي�اِب// والوَس�اِئُد َثكىّ
هذا الُقطِن الجائِر

ى//  ال ُيضمُد ِجراَح وس�ادٍة// وامللُح أعمى َيتشظىّ
كالرَّمِل املسفُوِك َشوقاً

ُجثَثن�ا  لُِنراِق�َص  َتع�ايل  الَقصي�دِة//  َتجاعي�ِد  يف 
املعطوبَة

خلَف الَحرائِق الَهزيلِة// نطُرُق األبواَب وال نهرُب
يس�َن// َصوَب املن�ايف// من  ِم�ْن َهرطق�ِة الِقسىّ

ِختاِن الفكرِة يف َمْهِدها

أو َطعِنها يف أفواِه الجائعَن.
أن�ا ُمتقوٌِّس ِبما يكفي// ألق�رَع أجراَس الكنائِس 

يف َمناِمِك
وأكوَن لَِك أحدَب نوترداَم مثالً// أو ُمهرِّجاً بغيضاً

ُيسُف يف القهقهاِت// َحدَّ النَّحيِب« 
كإش�ارة اس�تهاللية أولية البد من الق�ول أنَّ أغلب 
الدراس�ات النقدي�ة ال تتن�اول تحلي�ل املضمون يف 
الكتاب�ات السدي�ة )النثرية( والشعرية؛ لس�ببن 
مهم�ن يتصورهم�ا الناق�د أن�ه وص�ل اليهم�ا أو 
تط�رق لهما؛ أحدهما: اعتقاد الناقد أن بؤرة النص 
ووصول�ه اليها بحرفية تقنية منضبطة هي املجال 
الذي يس�ري في�ه لتحليل مضمون الن�ص، والثانية 
اس�تناد الكثري من النق�اد ال منهج نقدي متعارف 
عليه، أو املدرس�ة الت�ي ينتمي اليها يف اش�تغاالته 

النقدية.
يف الحقيق�ة لي�س األمر كذل�ك؛ ألن تحليل املضمون 
يختل�ف بشكل ج�ذري عما هو عليه ه�ذا االعتقاد. 
إنَّ تحليل املضمون غالباً ما يس�تخدم يف الدراس�ات 
االعالمي�ة والعالق�ات العام�ة وبع�ض الدراس�ات 
التاريخي�ة التي ال يطالها ويصلها الكثري من النقاد، 
أو باألحرى تكون مهمشة لديهم لسببن أيضاً: منهم 
من ال يعرف تحديداً ما هي األس�اليب االعالمية التي 
ينتهجها علم االتصال عند تحليل الرسائل االعالمية. 
فك�ل نص )ش�عري أو نث�ري، أو فني وغ�ريه( هو 
رس�الة اتصالية. والس�بب اآلخر هو تص�ور الناقد 
املبني ع�ىل رشح كلمات الن�ص بمعانيها املعجمية 
اللغوي�ة )الكلم�ة ومعناه�ا( وليس النقدي�ة، وهذا 
األس�لوب بات من املايض ال�ذي ينبغي عدم االعتماد 
علي�ه تحليلي�اً. يف الن�ص الس�ابق نج�د مجموع�ة 
فها الشاع�ر من خالل أه�م املركزات  مضام�ن وظَّ
الت�ي نحلل به�ا أي عم�ل وانبع�اث ابداع�ي أنتجه 
الشاعر أو أي باعث تجديدي حس�ب الرؤية النقدية 
التحليلي�ة. املرتك�زات التجديدي�ة من لغ�ة ومعنى 
وجمال تصوي�ري هي االش�تغال الشعري املنضبط 
هنا بدالل�ة قصدية اختزلها الشاعر عرب اش�تغالن 
واالش�تغال  التكوين�ي  االش�تغال  هم�ا:  رئيس�ن 
التوظيف�ي، وبمعن�ى أكث�ر دق�ة ه�ي ايديولوجية 
ش�عرية خاصة نتيجة افراز روحي وهاجس نفيس 

يمكننا تسميتها س�يكولوجية النص؛ ال تتبع لعرف 
أو قانون، لكنها انبثقت نفس�ياً، وشعوراً حضورياً، 
م�ن أجل حي�اة حرة كريمة يتس�اوى به�ا البش�ر؛ 
عىل ضوئها يحل�ل ويبن لآلخري�ن جوهر املقاصد، 
وُيع�دُّ هذا من أه�م املضامن التي ج�اءت بقصيدة 
الشاع�ر، وربم�ا باملجموعة ككل ح�ن احتل املوت 
الصفة الرئيس�ة كتأبري رئي�س أول، مع ما تليه من 
تأبريات فرعية أخرى لبقية النصوص والتي ليس�ت 

هي مقصدنا اآلني.
يف االش�تغال التكويني للقصي�دة نجد أنَّ أغلب وأهم 
املح�اور التي ارتكزت عىل اللغ�ة واملعنى والجمال يف 
تشكيل البناء كأس�اس داخي مت�ن رصفه الشاعر 
باختي�ارات ليس�ت عشوائي�ة ينبث�ق منه�ا تغريب 
واض�ح وانعتاق من مجموعة قي�ود بحثاً عن حرية 
مجهول�ة او غائبة: » ها أنذا أت�الىش.. أيُتها الكثريُة 
ج�داً«... وقد ال يتفق البعض عىل أنَّ صورة التغريب 
متجلي�ة بهك�ذا إرادة؛ لك�ن املضم�ر منه�ا داللت�ه 
أوض�ح، وهذا مضمون آخر م�ن مضامن القصيدة 
بم�ا تحمله ماهيىّة الرصاعات الحدثية التي خططها 
الشاعر مس�بقاً، وقيم االنبعاث املتحرك بن االفعال 
زماني�اً وال�دالالت الخاصة للمكان حيث االش�تغال 
حتى وإْن جاء التوقيت الزماني عائماً بوجود مكان 
غ�ري محدد أو اش�ارات عابرة ال تنش�ده الكثري من 
القصائ�د. هذه العوامل جميعه�ا اذا تم تشخيصها 
بدقة يتضح منها أَن الشاعر يوصل الرس�الة بأمانة 
واضحة خالي�ة من أية معوقات، وب�ذا ُيبعد املتلقي 
عن مس�اوئ التشتيت، وهذا ما نس�ميه »االشتغال 

التكويني«.
يف الشعر عموماً نجد نصوصاً كثرية للشعراء تتعالق 
ك�ل الص�ور الجمالية فيه�ا لغًة ومعنى يف وش�ائج 
مبه�رة م�ع حزنها )كما ه�و الطابع الع�ام للشعر 
العراقي الحزين مثالً(. هنا يتمكن الناقد من معرفة 
الداللة الحقيقية منذ عنوان القصيدة ربما، ليجد أنها 
صور قد تكون للبالء واملأس�اة، وما يعانيه االنسان، 
أو ص�ور تختلف عن ذلك بشكل آخ�ر. وطاملا تمكن 
الناقد م�ن معرفة التوظيف�ات الشعرية والنثرية يف 
العم�ل؛ فإن انطالق�ه للواقع يك�ون محورياً ضمن 
التشخي�ص الواقعي الفع�ي بما يحم�ل الواقع من 

انفعاالت حقيقية هي النتيجة املطلوبة يف ذاتها التي 
أراده�ا الشاعر أخرياً كالتي س�ار عليها انمار كامل 
يف قصيدته، وإن س�اور كل ذلك الكث�ري من الخيال، 
ألنىّ القصد األسايس والدافع األول هو انسان الواقع، 
ولي�س انس�ان الفضاء؛ هن�ا يمك�ن أْن نطلق عليه 

»االشتغال التوظيفي«.
ل نقدي آخ�ر جديد،  هذا م�ا يدعون�ا اليوم ال تح�وُّ
ي�درس جميع الق�وى الفاعلة يف تكام�ل نصٍّ أو أي 
)انبعاث( جاء للحياة، يبتغي ش�يئاً ما، عرب الدراسة 
والتحلي�ل والفه�م العمي�ق ملدل�والت ذل�ك االنتاج، 
ظاه�راً،  امللون�ة  والداخلي�ة؛  الخارجي�ة  وص�وره 
واملضمرة بن طيات الكلمات والس�طور، أو تمازج 
األل�وان فيما بينه�ا، وطبيعة األجواء التي تس�ببت 
بوج�ود االنت�اج االبداع�ي واملعريف، وم�دى تأثري كل 
ذلك عىل املجتمع الع�ام، واملاهيىّة التغيريية الالحقة 
يف تن�وع طبيع�ة التلق�ي، ليصبح الشع�ر وغريه يف 
خان�ة جديدة فارقت يف الكثري م�ن ديباجتها ما ظلىّ 
عليه الكثري م�ن الشعراء وهم يدورون يف منتجعات 
نمطية ش�عرية واحدة فق�ط، كغرض واحد فقط ال 
بدي�ل عنه، وال�ذي ال يعني بال�رضورة القصوى أنه 
بتفرعات�ه الوصفي�ة الكثرية ه�و التجدي�د اللغوي 
والفني والواقعي فحس�ب؛ نجح فيه هنا الشاعر ما 
جعل�ه ربما يختار عنوان القصيدة لعنوان املجموعة 
الشعري�ة كي ال تتغاير وتتباين مع ما له من أهداف 
تنويرية وفكرية بقصد انشاء رسالة منشودة، وهو 

الذي نسميه »االشتغال املنضبط«. 
ك�ل ذل�ك أضف�ى ع�ىل ش�عر املرحل�ة الي�وم صفة 
التجديدي�ة بغ�ض النظ�ر عن ال�ذي يس�عى للبقاء 
متخندق�اً يف جلبابه الب�ايل وال يأب�ى مفارقته حتى 
الرمق األخري رافضاً كل جدي�د وتجديد، ونعلم جيداً 
أنَّ ك�لَّ جديد ُمحاَرب، وكل مبدٍع محس�ود، وحقيق 
عىل كل ناقد موضوعي منصف الوقوف مع املبدعن 
املجددي�ن واط�الق صف�ة التجديدي�ن عليهم دون 
قدٍْح أو ذبح بس�يوف مثلوم�ة، وهذا أهم ما توصلنا 
الي�ه بنظري�ة التحليل، لالرتقاء بكل مب�دع أنىّى كان 
اتجاهه وأسلوبه ومدرس�ته االبداعية؛ لخلق رسالة 
كونية شمولية هدفها االنس�ان والثقافة االنسانية 

الناصعة.
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 جديدة

ع�ن دار فض�اءات الف�ن يف بغداد، ص�درت حديًث�ا مجموعة 
قصصية للباحث والكاتب العراقي لطيف عبد س�الم  بعنوان 
)خيانة الناطور(. وقد تناول الكاتب يف مجموعته القصصية 
الت�ي ضمت اثن�ى عرشة قصة، مشاهد م�ن الحياة يف فرتات 
زمنية مختلفة، عرب الولوج يف العديد من القضايا االجتماعية 
املختلفة التي قاس�مها املشرتك إفرازات العالقات اإلنس�انية 
واألرسية. جدير باإلش�ارة أن قصص ه�ذه املجموعة تمتاز 
بالتن�وع يف مواضيعها، وغن�ى مضامينه�ا، والعمق بالرؤى 
املس�تمدة من الواقع االجتماعي، باإلضافة إل كتابتها بسد 

قصي مشوق ولغة رشيقة.



ال يعاني األطفال -إىل حٍد ما- من مخاطر اإلصابة بفريوس )كورونا(، 
نتيج�ة ألس�باب مناعية، وع�دم وجود مس�تقبالت يف خالي�ا الرئتني 
للفريوس التاجي، أو ألس�باب غري معروفة حت�ى اآلن حول الحماية 
الذاتي�ة املتوفرة لألطفال من هذه الجائح�ة، لكن الفريوس يمكن أن 
يس�بب تفاعالً ش�ديداً يف بعض الحاالت فيتس�بب بمتالزمة اإللتهاب 

متعدد األجهزة.
و أوضح�ت مؤسس�ة ماي�و كلين�ك، أن معظ�م األطف�ال املصاب�ني 
بفريوس كورون�ا يعانون من مرض خفيف فق�ط، ولكن يف األطفال 
الذين يطورون MIS-C، تصبح بعض األعضاء واألنسجة لديهم، مثل 
القلب والرئت�ني واألوعية الدموية والكىل والجه�از الهضمي والدماغ 

والجلد والعينني، ملتهبة بشدة.
ودفع هذا االتجاه غري املعتاد مؤخرا املس�عفني من كلية غروس�مان 
للطب يف جامعة نيويورك إىل إجراء مزيد من التحقيقات، وبعد تقييم 
35 طفالً استوفوا معايري املتالزمة االلتهابية الغامضة، أفاد املسعفون 
كي�ف يمكن أن تكون األعراض أيضا “جلدي�ة مخاطية”، التي ُتعرف 

بأنها تلك التي تؤثر يف “فتحات الجسم”، مثل فتحات األنف.
ووج�د الباحث�ون أن ه�ؤالء الصغار لديه�م عيون منتفخ�ة وخدود 
متوهجة و”لسان الفراولة”، بشكل أكثر دقة، أصيب 8 أطفال بلسان 
الفراول�ة، و7 منه�م عانوا من عي�ون حمراء منتفخ�ة، بينما أصيب 

ستة باحمرار الخدود.
لسان الفراولة

والحظ مس�عفو نيوي�ورك أيضا وج�ود “تداخل رسي�ري كبري” بني 
كاواساكي ومتالزمة االلتهاب التي يسببها فريوس كورونا.

ومرض كاواس�اكي هو حال�ة نادرة تصيب عادة األطفال دون س�ن 
الخامس�ة وتس�بب التهاب األوعية الدموية.

بينما تقول هيئة الخدم�ات الصحية الربيطانية، إن األعراض املميزة 
لهذا املرض هي ارتفاع يف درجة الحرارة الذي يستمر ملدة خمسة أيام 
أو أكثر.وع�ادة ما يكون هذا الع�ارض مصحوبا بطفح جلدي وتورم 
الغ�دد يف الرقبة وش�فاه جاف�ة ومتشقق�ة وأصابع حم�راء وعيون 

حمراء.

املكوّنات
عجينة كنافة - 500 غرام

جبن عكاوي مفتت، منقوع ومصّفى - كوبان
قطر - نصف كوب

ماء ورد - ملعقة كبرية
ماء زهر - نصف ملعقة كبرية

سمن مذوب - كوب
لدهن الصينية:

سمن - بحسب الحاجة
طريقة العمل

- ك�ّ�ي عجين�ة الكنافة يف وع�اء. اضيفي الس�من وقلّبي 

املكونات حتى تتجانس. 
- ادهن�ي قع�ر وجوانب صيني�ة فرن بالس�من. رّص نصف 

مزيج عجينة الكنافة يف الصينية. 
- يف وع�اء، ضع�ي الجب�ن، ماء ال�ورد وماء الزه�ر. اخلطي 
املكون�ات حتى تتداخ�ل. اف�ردي املزيج فوق طبق�ة عجينة 

الكنافة. 
- رّص الكمية املتبقية من العجينة فوق طبقة الجبن. 

- حّم�ي الفرن عىل حرارة 200 درجة مئوية. ادخيل الصينية 
إىل الفرن ل�45-40 دقيقة حتى تنضج الكنافة. 

- اخرجي الصينية من الفرن واتركي الكنافة تربد عىل حرارة 
الغرفة. 

يندف�ع الكث�ري منا يف الحي�اة، يف محاولة 
إلنج�از ملي�ون يشء يف وق�ت واح�د مع 
محاول�ة اس�تيعاب أكرب ق�در ممكن من 
املعلومات يف نفس الوق�ت، ولكن تحتاج 
تنفي�ذ ه�ذه املهم�ات وس�ائل الختصار 
الوقت وإنجاز املهمات، لذا فإن البساطة 

ال تعني دائماً السهولة.
ويمكن�ك التوص�ل لحل يبس�ط املشكلة، 
الح�ل ل�ن يك�ون  ولك�ن متابع�ة ه�ذا 
بال�رورة س�هالً؛ األمر ال ي�زال يتطلب 
بع�ض اإلرادة والكث�ري من الجه�د، لهذا 
الس�بب إليِك ع�ددا من النصائح يس�هل 
تنفيذها ب�عة نس�بياً، وال تتطلب منك 
قدراً هائالً من الجهد، وستوفر لك الوقت 
وامل�ال والطاق�ة، بينم�ا تصبح�ني أكثر 

صحة وإنتاجية.
1 حددي أهداف شهرية

ح�ددي لنفس�ك هدف�اً يرتاوح ب�ني 1-3 
أهداف كل شهر، قد يسمح لك ببدء عادات 
جديدة، وتقسيم األهداف األكرب إىل أجزاء 
يمكن التحكم فيها، وتحقيق أشياء كنت 

تنوي القيام بها لفرتة طويلة.
2احميل زجاجة ماء يف كل مكان

نعل�م جميع�اً أن الحف�اظ ع�ىل رطوبة 
الجسم أمر مهم للغاية، ولكن من األسهل 
جداً القي�ام بذلك إذا احتفظ�ت بزجاجة 

ماء معك يف جميع األوقات.

وال تنِس أن تكتبي مهام الربيد اإللكرتوني 
عىل الورق، فإذا كنِت مندهشة من جميع 
رسائل الربيد اإللكرتوني يف بريدك الوارد، 
فابدئ�ي م�ن األع�ىل وقوم�ي بتدوين أي 
طلب�ات ق�د تلقيتيه�ا أو عن�ارص عم�ل 
تحتاج�ي إنجازها، تس�اعدِك رؤية هذه 
امله�ام ع�ىل ال�ورق يف تحدي�د األولويات 
ويمكن أن تس�اعدك ع�ىل أن تكوني أكثر 

فاعلية يف وقتك.
3استخدمي قاعدة 50/30/20

عندما يتعلق األمر بوض�ع امليزانية، فإن 
معظمنا جاهل جداً، ولم أتعلم هذا النوع 
من األش�ياء يف املدرس�ة، لكنن�ي تعلمت 
أن القاعدة األساس�ية الجيدة هي إنفاق 
٪50 م�ن دخل�ك الشه�ري ع�ىل نفقات 
املعيشة، و٪30 ع�ىل نمط الحياة، و20٪ 

عىل املدخرات.
والكت�ب  البودكاس�ت  إىل  واس�تمعي 
الصوتية، بحيث يمكنك تعلم كل األش�ياء 
أثن�اء القي�ام بأش�ياء قد تضي�ع وقتك، 
س�تجدي نفس�ك ق�ادرة ع�ىل معالج�ة 
خ�الل  م�ن  أرسع  بشك�ل  املعلوم�ات 
الص�وت بدالً من الق�راءة، وال تقل�ِل أبداً 
من فائ�دة املكتبة، وقوم�ي دائماً بتنزيل 

الكتب الصوتي�ة والكتب اإللكرتونية عيل 
التليفون الخاص بك، بدالً من رشائها.
4أنشئي مجلد بريد إلكرتوني للمتابعة

ب�دالً من ترك رس�ائل الربي�د اإللكرتوني 
املق�روءة ترتاك�م يف بري�دك ال�وارد؛ ألنك 
ال تع�رِف م�اذا تفعيل به�ا، انقليها ملجلد 
متابعة، واختاري يوماً من أيام األس�بوع 
وتحقي�ق من مجل�د املتابع�ة للتأكد من 

عدم نسيان األشياء.
5احتفظي بوجب�ات خفيفة صحية عىل 

مكتبك
تحت�وي معظ�م املكات�ب عىل ع�دد غري 
مح�دود م�ن الرقائ�ق وعملي�ات الدمج 
وامليكانيكية التي ربما تميل إىل االنجذاب 
إليه�ا خالل فرتة ما بع�د الظهر، لكنها ال 
تفي�د جس�مك أو دماغك حقاً، ب�دالً من 
ذل�ك، احتفظي بمجموعة م�ن الوجبات 
الخفيف�ة الصحية عىل مكتب�ك لتنشيط 
نفس�ك وتقليل الشع�ور باإلره�اق أثناء 

يوم العمل.
6اكتب�ي قائمة امله�ام الخاص�ة بك قبل 

النوم
ب�دالً م�ن تخصي�ص 10 دقائ�ق إلع�داد 
قائمة مهام�ك يف الصباح، اكتبي قائمتك 
قب�ل الن�وم، وبه�ذه الطريقة، س�تكون 
تل�ك امله�ام املزعج�ة بعيدة عن رأس�ك، 

وستحصيل عىل نوم أكثر هدوءاً.
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مازال فريوس )كورونا( مس�تمر يف االنتشار، 
ولذلك يجب تعقي�م كافة أرجاء املنزل لتأمني 
درجة حماية عالية، لذلك يجب اتباع النصائح 

اآلتية للحصول عىل نتيجة تعقيم مثىل:
-1 قبل البدء بتعقيم الكنب، ُتشفط األوساخ 
العالقة فيها واملرتاكمة عىل الزوايا باستخدام 
املكنس�ة الكهربائّي�ة، ثّم تن�زع األقمشة من 
الوس�ائد إذا أمكن األمر، فُتغسل يف الغّسالة، 

وتنرش يف الهواء الطلق.

-2 ُين�زع الغب�ار العالق بالكن�ب عرب رضبها 
بوس�اطة قطعة قماش، فنمس�ح الغبار عن 
األج�زاء الخش�ب يف ح�ال وجوده�ا، والتأّكد 
م�ن تنظيفها بمنتج�ات التنظيف املُناس�بة، 
وإذا كانت منطقة األسطح الصلبة والخشب 
واس�عة، فتنظ�ف بقطع�ة قم�اش قطني�ة 

مبلّلة.
-3 تعّقم املفروش�ات عرب وض�ع كّمية قليلة 
م�ن الخ�ّل والليمون يف امل�اء عن�د التنظيف، 

باستخدام فرشاة الشعر الخشن.
-4 تتوافر محاليل تعقيم الكنب يف األس�واق؛ 
للتأّكد من سالمة اس�تخدامها يجب اختباره 
ع�ىل أقمشة الكنب بمس�ح بقعة مخفية من 
الكن�ب بالقليل م�ن املحلول، م�ع التدقيق يف 
لون القماش قبل البدء بتعقيم الكنب كامال.

-5ُيخل�ط محلول التعقيم بامل�اء، مّما يجعله 
أق�ّل تركيزًا، ويس�اعد يف توزيعه بشكل أكرب، 
ثّم تس�تخدم اس�فنجة نظيفة لف�رك الكنب 
به�ا جيًدا، وإذا كان قماش الكنب قويًّا، يجب 
اس�تخدام الفرش�اة لف�رك وإزالة األوس�اخ 

لنظافة أكثر.
-6ُيزال الوبر عن الكنب، يف حال وجود حيوان 
أليف يف املنزل، عن طريق اس�تخدام أسطوانة 

إزالة الوبر.
-7 يف حال توافرت مكنسة البخار، فإّن تعقيم 
الكن�ب يصب�ح أرسع وبطريق�ة فعال�ة، ألّن 
البخار ُيكّ� أنس�جة البقع ويذيبها بطريقة 

آمنة عىل الكنب.
-8يت�ّم التخلص م�ن أي فائض م�ن محلول 
التعقيم العالق عىل الكنب، عن طريق شفطه 
باملكنس�ة العادّي�ة، وفت�ح النواف�ذ وتشغيل 
املروحة أو جهاز التكييف حتى تجّف الكنب.

-9يف ح�ال كان�ت الكن�ب م�ن الجل�د ف�إّن 
الخط�وات الس�ابقة ال تطب�ق أب�ًدا، بل يجب 

استخدام محاليل خاّصة بتعقيمها.

تح�اول الكث�ري م�ن الس�يدات محارب�ة عالمات 
الشيخوخ�ة ع�ن طري�ق الكريم�ات والعالج�ات 
الطبيعية وحتى العمليات الجراحية، لكن الشفتني 

واملنطقة املحيطة بالفم عادة ما يتم إهمالها.
وتعترب الخط�وط الدقيقة حول الفم من العالمات 
املبكرة لشيخوخ�ة الجلد، وعىل الرغم من صعوبة 
إيقافه�ا، إال أن باإلمك�ان تجن�ب بع�ض العادات 
اليومي�ة التي تّ�ع من ظهوره�ا. وفيما ييل أهم 

هذه العادات:
العبوس

نوبات العبوس املتكررة سيكون لها بمرور الوقت، 
تأثري ضار عىل نعومة الجل�د حول الشفاه ويجب 

تجنبها.
الرشب من القشة

ع�ىل الرغم من كونها الطريقة املفضلة للعديد من 
النس�اء لتناول املرشوب�ات لتجن�ب تلطيخ أحمر 
الشفاه، فإن الحركة املتكررة املتمثلة يف االرتشاف 

من خالل القشة تؤدي إىل تجعد الجلد.

الجفاف
ش�فاهنا ه�ي انعك�اس مب�ارش لصح�ة خالي�ا 
األنس�جة لدين�ا، وعندم�ا تجف تصب�ح متقرشة 

ومتصدعة مع مرور الوقت.
حّمامات الشمس

يعد التعرض ألش�عة الشمس أحد أكثر مس�ببات 
اآلفات الجلدية ش�يوعاً، وي�ؤدي إىل حدوث ندبات 
وتل�ف للشف�اه، وتب�دو امل�رأة أك�رب م�ن س�نها 

الحقيقي.
التدخني

التدخ�ني ينت�ج جذور حرة يف الجس�م تس�اهم يف 
الشيخوخة املبكرة، ومن املحتمل أيضاً أن تس�هم 
الحرك�ة املتكررة لس�حب الس�يجارة يف التجاعيد 

حول حافة الشفاه.
العض عىل الشفاه

كث�ري من الن�اس يعضون ع�ىل ش�فاههم أحياناً 
بس�بب امللل، وأحياناً أخرى بسبب التوتر العصبي 
أو هي مجرد عادة لديهم، ومن املهم أن تحاويل أن 

تمنعي نفس�ك من القيام بذل�ك، ألن مكان العض 
يمك�ن أن يتطور إىل أنس�جة ندبية ت�ؤدي إىل نمو 

خلوي غري طبيعي.
التصفري

عىل غرار الرشب باس�تخدام قش�ة، فإن التصفري 
لفرتات طويلة يتطلب ش�داً متك�رراً للشفتني مما 

يسهم يف تجعد الجلد حولهما.

بمختل�ف  “ب”  الفيتام�ني  يلع�ب 
أش�كاله، دورا مهما يف الحفاظ عىل 
صح�ة الجس�م، فض�ال ع�ن دعمه 
للنظ�ام العصب�ي والجل�د واألي�ض 

ومستويات الطاقة أيضا.
ويوج�د ثمانية أش�كال مختلفة من 
 ،)B1( ”الفيتامني “ب” وهي: “ثيامني
و”ريبوفالفني” )B2(، و”النياسني” 
البانتوثني�ك”  و”حم�ض   ،)B3(
 ،)B6( و”البرييدوكس�ني”   ،)B5(
و”الف�والت”   ،)B7( و”البيوت�ني” 
 )B12( و”الكوباالم�ني”   ،)B9(
والذي يعرف أيضا باسم الفيتامينات 

املعقدة “ب”.
ومن ب�ني جميع ه�ذه الفيتامينات، 
يع�د الفيتامني “ب 12” الوحيد الذي 
يس�تطيع الجس�م تخزين�ه لفرتات 
طويل�ة من الزم�ن، وه�ذا يعني أن 
هن�اك حاجة إىل الحص�ول عىل بقية 
أنواع الفيتام�ني بانتظام، من خالل 
النظام الغذائي أو املكمالت الغذائية.

دائم�ا  األفض�ل  م�ن  ألن�ه  ونظ�را 
الحصول ع�ىل الفيتامينات واملعادن 
م�ن خ�الل النظ�ام الغذائ�ي، إليكم 
بعض أفضل األطعم�ة للتأكد من أن 
الجس�م يحصل عىل الكمية املحددة 
الت�ي يحتاجها م�ن جميع أش�كال 

فيتامني “ب”:
-البيض:

باإلضاف�ة إىل كون�ه أفض�ل مص�در 
للربوتني، فإن البيض يقدم مجموعة 
جي�دة من فيتامين�ات “ب” وجرعة 

كب�رية من “البيوت�ني” أو “ب 7”، يف 
كل من صفار البيض وبياضه، لذلك 
تحت�اج إىل تناولهم�ا للحص�ول عىل 

التأثري الغذائي الكامل للبيض.
ويج�ب التأك�د م�ن طه�ي البي�ض 
جيدا، حي�ث يحتوي بي�اض البيض 
 ”avidin“ النيئ عىل بروتني يس�مى
يمكن أن يمنع الجسم من امتصاص 

البيوتني.
-بذور عباد الشمس:

تحتوي بذور عباد الشمس عىل أعىل 
أو  البانتوثنيك”  مستويات “حمض 
“ب 5”، من أي مادة غذائية أخرى، 
حي�ث يوج�د يف الواق�ع يف معظ�م 
والحيواني�ة،  النباتي�ة  األطعم�ة 
إال أن�ه ع�ادة م�ا يك�ون بكمي�ات 
صغرية فق�ط، ويمكن فقدانه أثناء 

املعالجة.
-الخمرية الغذائية:

تحت�وي الخم�رية الغذائي�ة، وه�ي 

 ( املعطل�ة  الخم�رية  م�ن  ن�وع 
مليئ�ة  الخلي�ة  وحي�دة  فطري�ات 
بالقيم�ة الغذائي�ة(، بشكل طبيعي 
ع�ىل عدد م�ن فيتامين�ات “ب” ما 
يجعله�ا خي�ارا مناس�با للنباتي�ني 
الذي�ن يكافح�ون م�ن أج�ل تلبية 
احتياجاتهم م�ن فيتامني “ب 12” 

و”ب 3” و”ب 6” و”ب 1”.
-السلمون:

يع�د س�مك الس�لمون أح�د أفضل 
مصادر الفيتامينات “ب” املوجودة 
برا وبحرا. وتوف�ر وجبة واحدة من 
100غ م�ن الس�لمون نح�و نصف 
للشخ�ص  اليومي�ة  االحتياج�ات 
العادي م�ن فيتام�ني “ب 3” و”ب 
12” و”ب 6”، كما أنه يحتوي أيضا 
ع�ىل فيتامني “ب 2” و”ب 1” و”ب 

.”5
-لحوم الدجاج:

يحت�وي الدجاج ع�ىل 6 فيتامينات 

م�ن أصل 8 م�ن فيتامين�ات “ب”، 
ويتضمن بشكل خاص مس�تويات 

أعىل من كل من “ب 3” و”ب 6”
-لحم البقر:

يضم لح�م البقر مس�تويات عالية 
ويس�اعد   ،”3 “ب  فيتام�ني  م�ن 
يف الحف�اظ ع�ىل الجه�از العصبي 
والجلد، كما يحتوي أيضا عىل كمية 
صغرية من فيتامينات “ب 1” و”ب 

2” و”ب 6”.
-الحليب:

يحت�وي الحلي�ب ع�ىل فيتامني “ب 
2”، ويع�د حليب البقر مصدرا جيدا 
له�ذا الفيتام�ني، حي�ث يوفر كوب 
واح�د منه الكمي�ة الت�ي يحتاجها 
الجسم، باإلضافة إىل كميات صغرية 
م�ن فيتامين�ات “ب 12” و”ب 1” 

و”ب 5”.
-املحار:

لدى املحار مجموعة من فيتامينات 
“ب” ويحت�وي عىل كمي�ات عالية 
م�ن فيتام�ني “ب 12”، كم�ا أن�ه 

مصدر كبري للزنك.
-الفاصوليا السوداء والبقوليات:

تضم�ن هذه امل�واد الغذائي�ة كمية 
هامة م�ن الفيتام�ني “ب 9” الذي 
يس�اعد ع�ىل تكوي�ن خالي�ا ال�دم 

الحمراء الصحية.
-الخروات الورقية:

مث�ل  الورقي�ة  الخض�ار  تضم�ن 
الس�بانخ وامللفوف وغريهما، كمية 

هامة من الفيتامني “ب 9”.

هان�ئ،  بن�وم  تنع�م  أن  أردت  إذا 
بعيدا ع�ن االضطراب�ات الصحية، 
فإنك مدع�و إىل االلت�زام بعدد من 
النصائ�ح، كم�ا يتوج�ب عليك أن 
تقل�ع ع�ن ع�ادات س�يئة يجري 
ارتكابه�ا، دون انتباه، يف كثري من 

األحيان.
ويف أول نصيحة ذهبية فإنه يتعني 
علي�ك االبتع�اد ق�در اإلمك�ان عن 
الهات�ف املحم�ول يف غرف�ة النوم، 
نظ�را إىل ما يصدر عنه من ترددات 
الس�لكية ت�ؤذي الدم�اغ، وأش�عة 

زرقاء تلحق رضرا بالعيون.
وإذا كنت ممن يدخلون الطعام إىل 
غرفة النوم، حتى تتس�ىل به أثناء 
مشاهدة التلفاز فهذا مر أيضا، 
ألنه يزيد عرضة اإلنسان للسمنة، 
فضال عن معاناته الكوابيس خالل 

فرتة النوم.
أما إذا كنت ممن يربون الحيوانات 

ب�أن  له�ا  ويس�محون  األليف�ة 
تشاركهم الفراش، فأنت مدعو إىل 
الحذر، ألن فروها يتطاير يف املكان 
الذي ترقد فيه، كما أن بعض أنواع 
البكترييا يختب�ئ يف الحيوان مهما 

قمنا بتنظيفه.
يف  الف�وىض  ويح�ذر خ�رباء م�ن 

غرفة النوم، ويقول�ون إنها تجعل 
اإلنس�ان يشع�ر بنوع م�ن القلق، 
كم�ا أن الشخص ال�ذي يدخل من 
عمل�ه فيخلع جواربه أو مالبس�ه 
فوق ال�ي�ر، ال يدرك أنه قد ينقل 
عدة جراثي�م إىل املكان ال�ذي ينام 

فيه.

وبحس�ب املوقع الصح�ي، يحتاج 
النوم السليم إىل وسائد مريحة، أما 
مرتب�ة ال�ير فينبغ�ي أن تظل يف 
مكانها لزم�ن محدد، يقارب عرش 
سنوات، وعندئذ، يكون من الجدير 
بنا أن نق�وم بتغيريها، حرصا عىل 

صحة الظهر والرقبة.
وألن تنظي�م غرف�ة الن�وم يبع�ث 
النفس عىل الطمأنينة، يقول خرباء 
إنه من املفيد أن نجعل مكان النوم 
ذا رونق، ويف حال لم نستطع إيجاد 
الزائدة، فاملطلوب  مكان لألغراض 
ه�و أن نضعها يف حاوي�ات أنيقة 

عىل األقل.
ويف نصيح�ة أخرية، يح�ث الخرباء 
ع�ىل عدم إدخ�ال األم�ور املرتبطة 
بالعم�ل إىل غرف�ة الن�وم، ألنه من 
األفضل أن يظل هذا املكان مرتبطا 
توت�ر  م�ن  والتخل�ص  بالراح�ة 

النهار.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

تدبري منزلي

لطلة ابهى...

طبيبك يف بيتك

7 أشياء يف غرفة نومك.. ختلص منها فورا

أفضل طرق تعقيم الكنب املنزلي

ما العادات اليت تظهر اخلطوط حول الفم؟

10  أطعمة تساعد يف ترميم وتعويض نقص فيتامني “ب” يف اجلسم

نصائح طبية

“لسان الفراولة والعيون املتهيجة”..
عالمات تنذر بتدهور حالة األطفال 

املطبخ

طريقة عمل كنافة باجلبنة
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

1955 - تأسيس الجامعة الليبية يف بنغازي، لتكون 
أول جامعة يف ليبيا.

1973 - الجمعي�ة األمريكي�ة لألطب�اء النفس�يني 
تص�وت 13–0 إلزالة املثلية الجنس�ية م�ن الالئحة 
الرسمية لالضطرابات النفسية والدليل التشخييص 

واإلحصائي لالضطرابات النفسية.
1981 - إرسائيل تص�در قانوًنا يقيض بضم هضبة 

الجوالن لألرايض اإلرسائيلية.
1991 - غرق عبارة س�الم املرصية يف البحر األحمر 

مما أسفر عن غرق أكثر من 450 شخصا.
1993 - رئي�س وزراء اململكة املتحدة جون ميجور 
ورئي�س وزراء أيرلن�دا الشمالي�ة أل�رت رينول�دز 
يصدران م�ا عرف باس�م “إعالن داوننغ س�ريت” 
الذي يعرف بحق س�كان أيرلندا الشمالية يف تقرير 

املصري.
1994 � باالو تنضم إىل منظمة األمم املتحدة.

1995 - تدشني محرك البحث ألتا فيستا.
اليم�ني زروال يع�ني  الجزائ�ري  الرئي�س   -  1998

إسماعيل حمداني رئيًسا للحكومة.
2000 - إيقاف املفاعل الثالث يف مفاعل ترشنوبل.

2001 - إع�اده افتتاح برج بيزا املائل بعد 11 س�نة 
من اإلغالق والصيانة بتكلفة بلغت 27 مليون دوالر 

أمريكي من دون إيقاف ميالن الرج.
2004 - س�عد الفقيه يدعو ملظاهرات واعتصامات 

يف السعودية تعبريًا ملعارضته لنظام الحكم فيها.
2006 - أول رحل�ة للوكهيد مارت�ن إف35- اليتنيغ 

الثانية.
الثالث�ني للقم�ة  ال�دورة  2009 - اختت�ام أعم�ال 
الخليجي�ة يف الكوي�ت باالتف�اق ع�ى تشكي�ل قوة 

مشرك�ة للتدخل الرسيع ملواجه�ة األخطار األمنية 
ووض�ع ج�دول زمن�ي للوح�دة النقدي�ة الخليجية 

وإنشاء مجلس نقدي مشرك.
2010 - مجل�س األم�ن ال�دويل يتخذ ق�راًرا بإنهاء 
غالبي�ة العقوبات التي كان فرضها عى العراق أبان 

عهد رئيس النظام االسبق صدام حسني.
2011 - إن�زال العل�م األمريك�ي يف الع�راق إيذاًن�ا 
بانته�اء الوجود األمريكي فيه والذي اس�تمر قرابة 
تس�عة أعوام وذلك بحضور وزي�ر الدفاع األمريكي 

ليون بانيتا.
2012 - املرصي�ون يتوجه�ون لصنادي�ق االق�راع 
للمشارك�ة يف الجول�ة األوىل م�ن االس�تفتاء ع�ى 

الدستور الجديد وسط انقسام حوله.
2013 - تشي�ع جثم�ان الرئي�س الس�ابق لجن�وب 

أفريقيا نيلسون مانديال بعد 10 أيام من وفاته.
2013 - فشل االنقالب العسكري يف جنوب السودان 

و اندالع الحرب األهلية يف البالد.
2014 - رج�ٌل ُمس�لٌَّح يحتجز عدًدا م�ن الرهائن يف 
مقهى بمدينة س�يدني بأسراليا، واشتباه بانتمائه 

لِتنظيم داعش.
2015 - اإلعالن عن تشكيل حلف عس�كري ِبقيادة 
ى التحالف اإلسالمي العسكري  الُسعوديَّة تحت ُمسمَّ

لُِمكافحة اإلرهاب.
2016 - اغتي�ال مهن�دس الط�ريان التونيس محمد 
ال�زواري يف مدين�ة صفاق�س، والذي ك�ان قد عمل 
عى تطوير طائرات ب�دون طيار وتصنيعها لصالح 
كتائب القس�ام التابعة لحرك�ة حماس، وُيرجح أن 
يكون املوس�اد اإلرسائييل هو م�ن يقف وراء عملية 

االغتيال.

غزل عراقي
اباريك وبهاي  طيف  اشوفك  بهاي 
اخليك بالروح  وهاي  هاي  تعمه  لو   

الهموم  من  خايل  الليل  ينام  مسعد 
دوم العدل  حزن  اسبوع  اليموت  حزن 

ترجعني وانطر  اسنني  اظل  صابر 
سنني اجمل  يا  العني  دمع  نشفييل 

شلون يجمعن  كاسني  فد  وثلج  جمر 
السنون والثلج  شفاك  الجمرلون 

ضمريك  حاسب  اليهواك  تهمل  ال 
غريك ماعندي  ياملحبوب  صدكني 

أبـــــــراج

قم بح�زم أمتعت�ك واذه�ب يف رحل�ة ترفيهية 
بعي�دا عن أجواء العمل والضغوط التي يس�ببها، 
حتى تتمكن م�ن الحفاظ عى حالت�ك الصحية من 
التدهور. حاول اليوم أن تكون معتدالً يف تناول وجباتك 
وأن تح�رص عى تن�اول الطع�ام الصح�ي واحذر من 

األطعمة الجاهزة التي تسبب لك املشكالت املعوية.

أنت قادرعى لف�ت انتباه رشيكك إذا ترصفت 
بحكمة وذكاء وعرفت كيفية الخروج بالحلول 
املناسبة. من الطبيعي أن تغار عى الحبيب و ذلك 
يعني أنك ما زلت تحبه كما يف الس�ابق. خذ نصائحه 
باالعتبار واهتم بها. ال تقدم عى أي عمل قد يوصلك يف 

النهاية إىل طريق مسدود.

تمي�ل اليوم إىل التفكري بطريق�ة أكثر عملية 
ومنطقية. ربما تأتيك الفرصة اليوم الستغالل 
املعلومات، التي اكتسبتها أو حصلت عليها خالل 
األي�ام املاضية. اليشء الس�يئ الوحيد الذي س�يعكر 

صفوك هو ضغوط العمل وعدم القدرة عى الركيز.

لديك العديد من األعمال تريد أن تنجزها اليوم، 
ولذلك تبدو منفع�ال ومضغوطا. ربما تواجهك 
بعض العقبات ولكن أنت أقوى منها. ال تيأس وال 

تستسلم. ال تضح بسعادتك من أجل اآلخرين.

يتص�ل ب�ك اليوم ش�خص مه�م ج�دا، يمر 
بمشكل�ة إم�ا مادي�ة أو صحي�ة ويحتاج إىل 
مس�اعدتك. قد يطلب منك مساعدته يف الوصول 
إىل طبي�ب يشخ�ص حالت�ه املرضية. س�تقرر عى 
الفور زي�ارة هذا الشخص ومس�اعدته وتلبية جميع 

طلباته.

انتبه إىل أسلوبك يف التطرق إىل بعض املواضيع 
الي�وم. انتبه فربما تشعر بأن�ك متعب بعض 
اليشء و لن ترغب يف البقاء لوقت طويل يف مكان 
العم�ل إال أنك لن تخرج قبل التأكد من حس�ن س�ري 

األعمال .

اّتص�ل بأصدقائ�ك وادعه�م إىل منزل�ك. ل�ن 
تتق�دم يف عمل�ك ب�ل ع�ى العكس س�تكون 
مكتئبا عى الرغم من عدم حدوث ما يس�بب لك. 
س�تكون قريبا من الحبيب الي�وم. اليوم هو الوقت 
املناسب لتجلس مع أفراد عائلتك وتصغي إىل تطلّعاتهم 

املستقبلية.

ك�ن حذرا وال تبح بحبك لشخص ما لم تعرفه 
جي�دا ول�م تأخذ وقت�ك الكايف ملعرف�ة حقيقة 
ش�خصيته. تحدث معه أكثر من مرة واقرب منه 
ومن عائلته حتى تفهمه أكثر. ال تتعجل فربما يكون 
هذا ه�و الشخص املثايل الذي تبح�ث عنه وربما يكون 

العكس.

قد تسمع أخبارا جديدة تتعلق بوضعك املادي 
أو بمشاريعك طويلة األج�ل. يجب أن تتكيف 
م�ع األوضاع التي تغريت يف الفرة األخرية. اطلب 
املس�اعدة م�ن اآلخرين إذا ل�زم األمر. م�ن املهم أن 
تنتهز أي فرصة تقدم إلي�ك، ولكن األهم أن تفكر فيها 

جيدا هل تناسبك أم ال؟

تج�د نفس�ك اليوم ال تفكر يف أي يشء س�وى 
ش�خص واح�د والس�بب ه�و وج�ود بع�ض 
القواسم املشركة بينكما. أنتما تحبان املوسيقى 
والفن واألجواء الرومانس�ية. انتب�ه! فهذا الشخص 
ربم�ا ال يك�ون صديقا مخلصا. ابحث ع�ن صديق آخر 

يساعدك عى اجتياز الصعوبات والتحديات.

فك�ر قبل اتخاذ ق�رارك ألن بعض األمور التي 
س�بق وقم�ت به�ا كانت س�يئة ج�دا وندمت 
عليه�ا فيما بعد. علي�ك أن تقيم األمور بالطريقة 
التي تس�اعدك عى التقدم نحو أهدافك يف املس�تقبل. 
ال تختلق األعذار الت�ي لن يصدقها من حولك ألنك بذلك 

ستخرس ثقتهم فيك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ق�د تك�ون أفك�ار غريب�ة الي�وم ع�ن بعض 
األشخاص من بينهم أفراد أرستك وأصدقائك. 
ربم�ا تفكر فيهم كث�ريا وتشع�ر أن الفكرة التي 
كونتها عنهم اليوم صحيحة بنسبة 100 %. تفهمك 
ألفك�ار ووجهات نظ�ر الط�رف اآلخر س�يزداد اليوم. 

استغل الظروف الجيدة لصالحك.

انفراج�ات مهم�ة مراح�ل ث�الث س�يمر به�ا 
مول�ود ب�رج الحم�ل، تب�دأ املرحل�ة األوىل م�ن 
كانون الثاني/ يناير وتنته�ي بحزيران/ يونيو 
تشه�د حياته فيه�ا تغريات مفاجئ�ة وتحديات 

وصعوبات كبرية.
أم�ا املرحلة الثاني�ة فتبدأ من حزي�ران/ يونيو 
وتنته�ي بترشي�ن األول/ أكتوب�ر يحص�د م�ن 

خالله�ا ثمرة جه�وده وأتعابه، كم�ا تعده هذه 
املرحل�ة بمجموعة م�ن املفاجآت الس�ارة عى 

املدى الطويل.
املرحل�ة الثالثة تب�دأ يف ترشي�ن األول/ أوكتوبر 
ش�هر االنتصارات والتطورات واآلمال والتفاؤل 

لتعوض عليه السنوات القاسية التي مر بها.
خ�الل املراحل الثالث، س�يتعرف عى أش�خاص 

جدد ويف�ارق معارف وأصدقاء كث�ر وقد يفقد 
عمله لكنه س�يجد ربح�ه ودخله املايل من خالل 
عمله الجديد بالعقارات واالستثمارات وسينجح 
بذلك أيما نجاح. يجتاح قلبه حب قوي وال خيار 
له س�وى االرتباط الج�دي وإال فس�وف يعاني 
من ش�دة الش�وق والوجد إن كظ�م حبه وكبح 

عواطفه.

لكل ش�خص أس�لوبه الخاص 
يف القيادة، وهو بطبيعة الحال 
وخصاله.  بشخصيت�ه  مرتبط 
البعض يق�ود بحرص ش�ديد، 
والبعض اآلخ�ر ال يكرث، فئة 
تحتار أين تضع يديها، وأخرى 

تدرك التقنيات الصحيحة. 
ال�ذي يكشف�ه أس�لوبك  فم�ا 
ش�خصيتك؟  ع�ن  القي�ادة  يف 

لنكتشف ذلك معاً.
الي�دان عى الج�زء العلوي من 

املقود 
املثالية  تملك ش�خصية تح�ب 
ع�ى  تعلم�ت  يشء.  ك�ل  يف 
مدرس�ة  يف  القي�ادة  األرج�ح 
زل�ت  وم�ا  القي�ادة،  لتعلي�م 
الصحيح�ة.  بالقواع�د  تلت�زم 
تويل اهتمام�ًا كبرياً للتفاصيل، 
ع�ى  دائ�م  بشك�ل  وتح�رص 
التزامك بالقوانني مهما كانت، 
سواء خالل قيادتك أو يف حياتك 
اليومية. بالنس�بة إليك إن كنت 
س�تقوم بأمر ما فعليك إنجازه 

بشكل مثايل .
يد واحدة عى الجزء العلوي من 

املقود
أنت شخص ال تأخذ الحياة عى 
محم�ل الجد أكثر مم�ا ينبغي. 
تقارب جميع املواقف بأسلوب 
مريح خال من التوتر والدراما، 
أحيان�اً  ملحيط�ك  يخي�ل  وق�د 
بأن�ك ال تكرث ل�يشء. كل يوم 
جديد بالنس�بة إليك أشبه بيوم 
عطلة، وحتى حني تمر بفرات 
صعبة جداً، فأنت تتعامل معها 
بثق�ة وقل�ة اك�راث. أنت من 
األش�خاص الذي�ن يلج�أ إليهم 

األصدقاء حني يريدون املرح . 
ي�د واحدة ع�ى الج�زء األيرس 

السفيل للمقود 
أن�ت ش�خص تحب البس�اطة 
يف ك�ل يشء. تخت�ار األصدقاء 
يكون�وا  أن  وعليه�م  بعناي�ة، 
الواض�ح والرصيح،  النوع  من 
والذين ال يمارس�ون األالعيب. 

يف الواق�ع ال تمل�ك الكث�ري من 
األصدق�اء ألنك تفض�ل إحاطة 
نفسك بعدد قليل من الصادقني 
مجموع�ة  مصادق�ة  ع�وض 

كبرية من املنافقني.
خيارات�ك يف الحي�اة قائمة عى 
يشء،  ك�ل  يف  البس�اطة  مب�دأ 
اختي�ار  تق�رر  ح�ني  وحت�ى 
مالبس�ك، فأنت تفضل األسود 
عى أي لون آخ�ر. هذا بطبيعة 
الحال ال يعن�ي أنك ممل، لكنك 
البس�يطة  املقارب�ات  تح�ب 

الخالية من التعقيدات.
يد واحدة وس�ط املقود 

أن�ت مغام�ر وتح�ب املخاطرة 
دائم�اً. تعيش حياتك وفق مبدأ 
اس�تغالل ك�ل لحظ�ة ألق�ى 
الدرج�ات. الرياض�ات الخطرة 
وحماس�ك،  اهتمام�ك  تث�ري 
وخيارات�ك يف ك�ل يشء دائم�اً 
متطرف�ة. حت�ى ح�ني تغ�رم، 
فأن�ت تق�دم قلب�ك كام�اًل من 
فبالنس�بة  تحفظ�ات،  دون 
إليك التعامل بح�ذر مع األمور 

يفقدها متعتها.
ي�دان ع�ى الجزء الس�فيل من 

املقود باتجاه معاكس 
أن�ت قائ�د بالفط�رة، وتمل�ك 
الق�درة ع�ى ف�رض وج�ودك 
املج�االت.  مختل�ف  يف  ورأي�ك 
اآلخرون يلجأون إليك للحصول 
ع�ى النصائ�ح والس�تشارتك؛ 

ألنهم يثقون بك ويقدرون رأيك. 
حياتك العملية مثالية وغالباً ما 
تحصل عى املديح لقدراتك، أما 
يف حياتك العاطفية فأنت تعاني 
ألنه يصعب إيجاد رشيك يتالءم 

مع طبيعتك وشخصيتك. 
ي�دان ع�ى الجزء الس�فيل من 

املقود 
كل م�ن يعرف�ك يحب�ك، فأنت 
ش�خص يدعم الجميع، س�واء 
العائل�ة  أم  األصدق�اء  كان�وا 
أو حت�ى زم�الء العم�ل. تشعر 
بس�عادة حقيقية حني تتمكن 
وال  اآلخري�ن،  مس�اعدة  م�ن 
تج�د حرج�اً يف التعب�ري الدائم 
عن دعم�ك وإيمانك باآلخرين. 
مس�تمع ممتاز خصوصاً حني 
تتواج�د مع األصدق�اء. أحياناً 
تفضل الراجع وت�رك اآلخرين 
يقوم�ون بم�ا تق�وم ومع ذلك 
ش�خصيتك  س�عيداً.  تك�ون 

ساحرة من دون أدنى شك.
يدان عى الطرف�ني الخارجيني 

لوسط املقود 
أن�ت ش�خص حي�ادي يحاول 
ال  والت�وازن.  الحل�ول  إيج�اد 
تحب أن يتم جرّك إىل املجادالت، 
النزاع�ات تجعل�ك تشع�ر  ألن 
باالنزع�اج. ل�و ص�ودف يوماً 
م�ا وأن قم�ت بالحدي�ث بنرة 
مرتفعة أو غاضبة فإن محيطك 
سيكون متفاجئاً جداً. وألنك ال 

تمل�ك الصر ال�ذي يمكنك من 
احتم�ال النزاع�ات؛ فغالب�اً ما 

تق�وم بحله�ا بشك�ل رسي�ع. 
يدان يف كل مكان ما عدا املقود 
قب�ل الحدي�ث عن ش�خصيتك 
يجب اإلشارة إىل أنك وبأسلوب 
قيادتك هذا، ُتعتر مصدراً خطراً 
عى نفس�ك وع�ى اآلخرين. يف 
املقاب�ل عقل�ك يعم�ل بشك�ل 
مختل�ف كلي�اً ع�ن محيط�ك؛ 
ألنك تحاول إيج�اد الفكاهة يف 
كل موق�ف تتعرض ل�ه. تملك 
وصاح�ب  طريف�ة  ش�خصية 
نكت�ة، ولعل�ك كن�ت الشخص 
الذي يق�وم بالتهريج يف الصف 
خ�الل أي�ام املدرس�ة. تحب أن 
تعيش حيات�ك بخفة وتحرص 
ع�ى القي�ام بذلك، لك�ن هذا ال 
يعن�ي أن�ك غبي، ع�ى العكس 

تماماً أنت شخص ذكي جداً. 
الجزء  ي�دان متقاربت�ان ع�ى 

العلوي من املقود 
أنت شخص قلق ومتوتر بشكل 
دائ�م. تح�ب أن تتأك�د من كل 
يشء مراراً وتكراراً حتى تشعر 
بالراح�ة. تتجنب القيام بمهام 
ال تألفه�ا أو ت�درك س�لفاً أنها 
قد تتطلب مه�ارات ال تملكها؛ 
ألنه�ا تضاعف توت�رك. تعيش 
ورغ�م  الخاص�ة،  قوقعت�ك  يف 
أنك ال تظهر خفايا ش�خصيتك 
لكن محيطك ي�درك بأنك تملك 

شخصية رائعة.
ي�د ع�ى املق�ود وأخ�رى ع�ى 

البوق 
هناك مكان م�ا عليك الوصول 
إلي�ه برسع�ة، رغ�م أن�ه قد ال 
يك�ون الواقع كذل�ك. مشغول 
وتري�د  يشء  بك�ل  دائم�اً 
ب�أرسع  الحل�ول  إىل  الوص�ول 
وأق�رص طريق�ة ممكنة. تملك 
الدوافع والتصميم لكنك أش�به 
باإلعصار، قوة ال يس�تهان بها 
ع�ى اإلط�الق وإن كانت تلحق 

األرضار باآلخرين. 

ماذا ينتظرنا يف عام 2021؟

اختبارات شخصية

برج احلمل:

اكتشف شخصيتك من خالل أسلوبك يف القيادة

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

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

كلمات متقاطعة

رأيس
1حيوان بحري له ثالثة قلوب

2نب�ات يطبخ، من فصيل�ة الَقرنّيات 
زمني�ة  oم�دة  كالب�ازالء  الفراش�ّية 

)معكوسة(
3نب�ات تؤخذ ج�ذوره وتغى وترشب 
م�ردة خاصة يف رمضان o بني معنى 

الكالم
4للتفسري واالسهاب o نلبسها وتميش 

وتقف ولكن ليس لها أرجل
5اس�م فاكه�ة م�ن 4 ح�روف الرابع 
والثاني واألول اس�م حيوان اس�يوي 

مفرس o بوسة
6وضع فوق بعض o مسقط ماء

 o 7ميلء بالثقوب ولكنه يمس�ك املاء
من شهور السنة امليالدية

الق�راءة  م�ن  املكفوف�ني  8مك�ن 
تس�مى  فاكه�ة   o )معكوس�ة( 

باالنجليزية اسما يعني اصابع
9قارة o ثلثا أغا

10بناه الفرنس�يون لقناة الس�ويس 
 o ولكن�ه وض�ع يف مين�اء نيوي�ورك
ال�يشء الذي ال يمك�ن تناوله يف وجبة 

إفطار أو عشاء

أفقي
 o 1ه�و ال�ذي كلم�ا ط�ال قرص
يرافق االنسان طوال حياته ويراه 

ولكنه ال يستطيع أن يمسكه
 o 2مساحة ضحلة قرب الشاطئ

شكرا بالفرنسية
3تأكل منه وال تستطيع أن تأكله 
o م�ا يعري الوج�ه من لون عند 

الخوف
ش�مالية  فلس�طينبة  4مدين�ة 
o رك�زت ع�ى مخ�ارج الك�الم 

لوضوحه
5اب�ن أوى o قطعه وأدماه o نعم 

بالفرنسية
6تكلم )بصيغة األمر( o رشب

7الرس�ائل غ�ري املرغ�وب بها يف 
الريد االلكروني oنصف بالغ

8ن�راه يف اللي�ل ث�الث م�رات ويف 
النهار مرة واحدة

9رقم هذا الخط األفقي يف الشبكة 
o رياض�ة هندي�ة يمارس�ها من 

يريد تعلم قوة الركيز
10كلم�ا أخ�ذت من�ه ك�ر وإذا 
وضعت فيه صغر o برج ال يعيش 

فيه إال اثنان

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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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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مقتل صاحب الزنج والقضاء 
على ثورته يف العراق 

منمنمات 

الخلفاء  من   )14( تسلسل  تحت  العبايس  الخليفة  بالله  املعتمد 
الذين حكموا بغداد منذ بنأيها، وقد حكم بغداد من عام 256 هـ 
870م اىل عام 279 هـ سنة 892 م، ويف زمانه حصلت ثورة الزنج 
هو  املوفق  أخوه  وكان  مستضعفاً  املعتمد  الخليفة  كان  وقت  يف 
الغالب عىل اموره وكانت فرتة حكم املعتمد فرتة عجيبة، اذ كان 
للمعتمد  الخالفة  يف  كالرشيكني  املوفق  واخوه  املعتمد  الخليفة 
املؤمنني  أمري  بإمرة  والتسمي  والنقود(  )العمله  والسكه  الخطبه 
االعداء  ومحاربة  العساكر  وقيادة  والنهي  االٔمر  طلحه  والٔخيه 
كانت  االيام  تلك  ويف  واالمراء،  الوزراء  وترتيب  الثغور  ومرابطة 
وقأيع صاحب الزنج لذلك سار املوفق عام 267 هـ من بغداد اىل 
واسط ملحاربة الزنج والقضاء عىل ثورتهم وانقذ بغداد من جيش 
الزنج الذي وصل اىل نفس املكان املوجود فيه قضاء النعمانيهة او 
قريب من ذلك بحيث اتمم املوفق كل يشء  قبل وفاته التي حصلت 
انه ظهر  الفخري  الطقاطقا يف كتابه  ابن  عام 278 هـ، ويذكر  
االيام رجل يقال له عيل بن محمد بن احمد بن عيىس بن  يف تلك 
اما نسبه  أبي طالب، ويقول  زيد بن عيل بن الحسني بن عيل بن 
فليس عند النسابني بصحيح وهم يعدونه من االدعياء واما حاله 
فأنه كان رجال فاضال فصيحاً بليغاً استمال قلوب العبيد من الزنج 
اخرون  وناس  منهم خلق كثري  اليه  فاجتمع  ونواحيها  بالبرصه 
من غريهم وعظم شأنه وقويت شوكته وكان يف مبدأ حاله فقرياً  
يكن  فلم  فرس  اليه  أهدي  انه  حتى  اسياف  ثالثة  سوى  يملك  ال 
حروب  له  فاتفقت،  بحبل  فركبه  بهما  يركبه  رسج  وال  لجام  له 
وغزوات حقق النرص فيها فأثرى بسببها وعظم حاله وكثر نهبه 
اليه  وخرج  هجر،  ومدينة  والبحرين  العراق  يف  معسكره  وأثبت 
تمثل  التي  وواسط  البرصه  بني  فالتقيا  كثيفة  بعساكر  املوفق 
جنوب بغداد ودامت الحرب بينهما سنني طوال وبنوا مدأين هناك 
كانت  االٔمر  آخر  االخر ويف  الفريق  يرابط  الفريقني  وأقام كل من 
الزنج  صاحب  قتل  وتم  املوفق  بقيادة  العبايس  للجيش  الغلبة 
وانتهت مدينته التي بناها واسمها املختارة وحمل رأسه اىل بغداد 
وكان يوم مشهودا، وقيل ان عدد الفتىل يف تلك الوقأيع كان ألفي 
ألف وخمسمأية الف، وعندما يأتي السيوطي صاحب كتاب تاريخ 
املعتمد  الخليفة  أيام  ويف  يقول  فأنه  الحادثه  هذه  اىل  الخلفاء، 
دخلت الزنج البرصه وأعمالها وأخربوها وبذلوا السيف وأحرقوا 
وقعات،  عدة  الخليفه  عسكر  وبني  بينهم  وجرى  وسبوا  وخربوا 
وأمري عسكره يف أكثرها املوفق أخوه وأعقب ذلك الوباء الذي ال 
يكاد  يتخلف عن املالحم بالعراق، فمات خلق ال يحصون ثم أعقبه 
هزات وزالزل فمات تحت الردم الوف الناس، واستمر اىل سنه فقتل 
فيها رأس الزنج )لعنه الله( واسمه )بهبوذ وهو اسم يختلف عن 
االسم الذي ذكره صاحب كتاب الفخري(  وكان ادعى إنه أُرسل 
اىل الخلق فرد الرسالة وانه مطلع عىل املغيبات. وذكر الصويل انه 
يوم  يف  وقتل  آدمي  الف  وخمسمأية  الف  ألف  املسلمني  من  قتل 
اليه  واحد بالبرصه ثالثمأية الف وكان له منرب يف مدينته يصعد 
ويسب )عثمان وعلياً ومعاويه وطلحة والزبري وعأيشه( كما يورد 
ذلك الصويل الذي نقله السيوطي، وكان ينادي عىل املرأه العلوية 
العرش  الزنج  من  الواحد  عند  وكان  وثالثة،  بدرهمني  عسكره  يف 
من العلويات يطئعم ويستخدمهن. ويستمر السيوطي بقوله: وملا 
قتل هذا الخبيث دخل برأسه بغداد عىل رمح وعملت يف بغداد قباب 
الزينة وضج الناس بالدعاء للموفق ومدحه الشعراء، وكان يوماً 
مشهودا ببغداد وأمن الناس ورجعوا اىل املدن التي أخذها صاحب 

الزنج وهي كثرية كواسط.

االنتقادات  اللبنانية، هيفاء وهبي، عىل  الفنانة  ردت 
الساخرة التي طالتها بعد اإلدالء برأيها يف التشكيك 
»كورونا«  لفريوس  املنتظر  اللقاح  فعالية  يف 
يف  برأيها  أدلت  أنها  مؤكدين  املستجد، 
نطاق  وخارج  للغاية،  دقيق  موضوع 

تخصصها.
وحرصت هيفاء، عىل تفسري 
»كل  إن  وقالت  موقفها، 
رأيه  يف  حر  إنسان 
ريت  ويا  الشخيص 
اليل  الدكاترة 
قراري  يف  تدخلوا 
مع  يركزوا 
ويوقفوا  مرضاهم 
بكاء ونويح عىل شقفة 

ستوري نزلت عندي«.
اللبنانية،  الفنانة  واستعانت 
مجال  يف  مختص  طبيب  برأي 
فيديو  مقاطع  ونرشت  الجرثوميات 
اللقاح  عن  تفاصيل  يرشح  وهو  له 
»أي  أن  مؤكداً  الناس،  صحة  عىل  وتأثريه 
وبأن  للفريوس  التعرض  يمنع  ال  جديد  لقاح 
هذا اللقاح ليس له عالقة بالطب، وإنما هو تجارة 

بحتة«.
وكانت هيفاء وهبي، أثارت ضجة كبرية بمنشور 
قالت فيه: »40 عاما ولم يتم اكتشاف أو الوصول 
اإليدز،  أو  الرسطان  مرض  من  للوقاية  لعالج 
ومحتاجني عىل األقل 100 سنة كمان، حتى الربد 
العادي الشائع مالوش عالج، بخصوص فريوس 
تطعيم  اكتشاف  تم  سنة  من  أقل  يف  كورونا، 
مش  عايزة  مش  شكرا  الء  أخده،  وعايزني  له، 

هاخده«.
كما انضمت الفنانة السورية، نرسين طافش، إىل 
هيفاء، يف رفض تلقي لقاح كورونا، الفتة إىل وفاة 
ال  إنه  وقالت  باللقاح.  تطعيمهم  بعد  أشخاص   6
يوجد دليل موثوق للتأكيد من شفاء املرىض بلقاح 

»كورونا«.

الرتك  حال  البحرينية  الفنانة  والدة  السابر  منى  نرشت 
الصور  تبادل  املبارش عىل  تطبيق  البث  فيديو عرب خاصية 
رفعتها  التي  القضية  تفاصيل  عن  وتحدثت  )انستجرام(، 
بالحبس  عليها  الحكم  بعد  ذلك  الرتك.وجاء  ابنتها  ضدها 
ملدة سنة، يف قضية رفعتها ضدها ابنتها حال الرتك للمطالبة 
بمبالغ مالية قدرت بـ 200 ألف دينار بحريني، ترصفت بها 
السابر من حساب ابنتها، وكشفت السابر من خالل الفيديو 
دخل  مصدر  توافر  لعدم  لها،  تتعرض  التي  املالية  االزمة 
شهري خاص بها، لذلك ترصفت باملبالغ املالية التي تخص 
ابنتها لترصف عىل أوالدها.وناشدت السابر الفنانة اإلماراتية 

أحالم الشاميس للتدخل باملوضوع ومساعدتها يف عدم 
تنفيذ الحكم الصادر ضدها،  ورصحت :« أنا أتمنى أم 
فاهد تتدخل يف املوضوع وتكلم حال، وتكلم اليل معني 

باملوضوع ليصل هذا املوضوع لها، أنا ما عندي رقمها 
بس  بالخاص  معها  تواصلت  معها،  أتواصل  حابة  كنت 

ما يف رد، أتمنى تشوف املوضوع وتحله...«وأضافت:« 
بس  لحال  الفلوس  برجع  أنا 

وأنا  املتأخرة،  نفقتي  يعطوني 
ما  لحال  الفلوس  بعطيها 

مشكلة،...«وفيما  عندي 
لحضانة  بأحقيتها  يتعلق 
أبي  علقت:«  أوالدها 
بطريقة  أوالدي  أربي 
 ، وام  أب  مع  طبيعية، 
بس  متزوج  االب  قلنا 
األم مو متزوجة يعني 
يكونون  املفروض 
بوضع طبيعي، األوالد 
النو  األم  يكونون من 
عم  متزوجة،  مو 

نحكي كقانون..«.

العربّية  التشويقّية  االجتماعّية  الدراما  تعرض  شاهد،  عروض  من 
 .»VIP من كتابة ريم حنا وإخراج املثنى صبح عىل »شاهد »DNA«
عالمات  وتطرح  الغموض  يلّفها  ظروف  ضمن  األحداث  تنطلق 
ضحية  النهار(  )معتصم  الحفار  كريم  وقوع  عند  عدة،  استفهام 
أي معلومات  اغتيال من جهات مجهولة، ويمتنع عن ذكر  محاولة 
عن الجريمة أو عن نفسه أمام املحقق وليد )عّمار شلق( املهووس 
بكشف الحقائق وحل األلغاز، بل يظل صامتاً، ما يثري فضول املحقق 

ويدفعه إىل تشديد املراقبة عليه. 
االحتيال  فّن  يتقن  األول  العمل،  هذا  ضمن  الضوء  دائرة  يف  شابان 
أولوياته،  قائمة  رأـس  عىل  الحقائق  كشف  يضع  محقق  والثاني 
ومعهما آية الحّفار )دانييال رحمة( الشابة املتعافية حديثاً من إدمان 
يرصد  وبالتايل،  غريبة.  حب  قصة  معني  ظرف  يف  وتولد  املخدرات، 
العمل إدعاء شاب تعرّض ملحاولة تصفية لهوية ليست له يف مقابل 
األلغاز  حدة  من  ويزيد  الحقيقية،  هويته  عن  الكشف  من  خوفه 
رصاع  ضمن  املرتابطة  األكاذيب  من  سلسلة  تبدأ  عندما  والغموض، 

بني الحقيقة والعدالة. 
وترشح دانييال رحمة: »أجسد شخصية شابة محّبة للحياة وعاشقة 
للحرية، غري متزنة ربما بسبب ما مرّت به من ظروف يف املايض، وما 
سريافقها الحقاً لوقت طويل، حتى لحظة مواجهتها لكل الحقائق«. 
تتعامل  لكنها  ودقيقة،  صعبة  بظروف  تمر  »الشخصية  وتضيف: 
هذا  ميزة  أن  إىل  الفتة  محرّي«،  وأسلوب  وحنكة  ودهاء  بذكاء  معها 
العمل أنه يقدم مادة مشوّقة وجديدة مستوحاة من قصة حقيقية 
قدر  عىل  يكون  وأن  الجمهور  لدى  املطلوب  الصدى  تلقى  أن  تتمنى 

التوقعات. 
كل  عن  مختلفة  شخصية  »أقدم  قائالً:  النهار  معتصم  ويوضح 
وصويلّ  رجل  بدور  أطل  حيث  سابقاً،  قدمتها  التي  الشخصيات 
ملا  نظراً  عينه،  الوقت  يف  وضحية  مذنب  لكنه  ونّصاب،  وانتهازي 

تعرّض له من أمور دفعته التخاذ خيارات معينة«. ويؤكد: »هو شاب 
ألف حكاية وحكاية، سيواجه قدراً  غامض يف ترصفاته، ويف حياته 
لعبة قرر  أنها  الصدفة«، معترباً  فيه عن طريق  جديداً وضع نفسه 
أن يلعبها حتى النهاية، ليخرج منها غالباً أو مغلوباً، وسيرتك الحكم 

للمشاهدين، ويتمنى أن ينال العمل إعجابهم.
تشويق ومغامرة وقصة حب تولد يف ظروف معينة، فهل تزيد األحداث 

غموضاً أم يضطر أـصحابها إىل كشف الحقيقة للعيش بسالم؟ 

نيليل  النجمة  مسلسل  صناع  اختيار  وقع 
أحمد خالد محمد  املخرج  الجديد عىل  كريم 
يتم  الذي  العمل  اخراج  مسؤولية  ليتوىل 
التحضري له من أجل العرض يف شهر رمضان 
مع  عمل  جلسات  نيلىل  تعقد  حيث   ،2021
املنتج جمال العدل لالستقرار عىل السيناريو 
يف  املشاركني  الفنانني  مع  التعاقد  وبعدها 
أحمد  التصوير.املخرج  لبدء  تمهيداً  البطولة 
الدراما  يف  وحيدة  تجربة  قدم  محمد  خالد 
التليفزيونية خالل مسلسل »أبواب الخوف« 
أيمن  ريهام  بطولته  يف  وشارك   2011 عام 

فؤاد  وبيومي  شاهني  ورانيا  عابد  وعمرو 
خاض  كما  توفيق،  ورشوان  راتب  وجميل 
برنامج  خالل  من  الربامج  اخراج  تجربة 
أمني.وتنشغل  أحمد  قدمه  الذى  »البالتوه« 
الجديد  فيلمها  بتصوير  حالياً  كريم  نيليل 
واملخرج  حسنى  أكرم  مع  صفر،  العميل 
محمد سامى، حيث قاربت عىل االنتهاء من 
ىف  يشارك  الذى  العمل  ىف  مشاهدها  كافة 
بطولته محمد عالء، بيومي فؤاد، لبلبة، نور 
أبو العال، سامية طرابليس، وهو فكرة أكرم 
حسني ومحمد سامى وتأليف وائل عبدالله.

تتناول النجمة منى زكي العديد من رصاعات املرأة 
»القاهرة  الجديد  بفيلمها  املرصي،  املجتمع  يف 

القليلة  األسابيع  تصويره  تبدأ  والذى  مكة« 
املقبلة، بعد انتهاء مخرج العمل من معاينة 
العمل  فريق  واختيار  التصوير،  أماكن 
ترشيح  بجانب منى زكى، وجارى حالياً 
صناع  ويتكتم  النجوم  أسماء  من  العديد 
عنهم  اإلفصاح  يتم  وسوف  عنهم  العمل 
محمد  تأليف  من  والفيلم  املقبلة،  األيام 

إنتاج  ومن  خليفة،  هاني  وإخراج  رجاء 
محمد حفظي.

من ناحية أخرى، انتهت منى زكي من تصوير 
وظافر  السقا،  أحمد  للنجم  »العنكبوت«،  فيلم 

ومحمد  مصطفى،  وريم  اللوزي،  ويرسا  العابدين، 
لطفي، وأحمد فؤاد سليم، وزكى فطني عبدالوهاب، بجانب ضيف 
وإخراج  ناير،  محمد  تأليف  من  والعمل  ممدوح،  محمد  الرشف 

أحمد نادر جالل.

من  األخرية  مشاهدها  تصوير  زكي  منى  وتواصل 
أن  املقرر  طرق«،  »تقاطع  الجديد  مسلسلها 
تنافس به منى يف السباق الرمضانى املقبل، 
ويشارك يف بطولته كل من محمد ممدوح 
من  وأخرون  رجب  وسيد  فراج  ومحمد 

النجوم إخراج تامر محسن.
ويف نفس السياق يعرض ملنى زكى حالياً 
يحقق  والذى  األسود«  »الصندوق  فيلم 
منذ  ماليني  الـ6  وتخطت  اإليرادات  أعىل 
العرض  دور  جميع  ىف  األن  حتى  طرحه 
من  كل  بطولته  يف  ويشارك  بالسينمات، 
خاطر،  ومصطفى  فراج،  محمد  الفنان 
جالل،  وأسماء  السعيد  وهال  سالمة،  ورشيف 
أحمد  وحوار  وسيناريو  كامل  محمود  وإخراج  قصة 
الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفالم مرص العاملية، 

اإلثارة  من  إطار  يف  أحداثه  وتدور  سينرشى  ونيو 
والتشويق.

هيفاء وهيب ترد بقوة 
على انتقادات طالتها 

بسبب لقاح كورونا

حال الرتك تسجن والدتها بسبب 200 ألف 
دينار واألخرية تناشد أحالم

حماولة اغتيال يلفها الغموض أمام حمقق مهووس 
»DNA«  باحلقيقة يف

نيللي كريم تستعني مبخرج برنامج »البالتوه« يف مسلسلها اجلديد 

منى زكي تتناول صراعات املرأة يف فيلمها اجلديد »القاهرة مكة«

 طارق حرب

بمقدار 444 مليار دوالر 

عطل مفاجئ يضرب يوتيوب وبعض 
خدمات غوغل

عـين على العالم

 شـهد موقع “يوتيـوب” وخدمة الربيـد اإللكرتوني “جـي ميل” عطال 
فنيـا مفاجئـا، امس االثنـني، ممـا أدى إىل توقفهما تمامـا لدى جميع 
املسـتخدمني حول العالم تقريبا.وحسـب مواقع متخصصة يف األخبار 
التقنيـة، فإن املوقع والخدمة التابعـني لـ”غوغل” تعطال منذ منتصف 
النهـار بتوقيت غرينتـش تقريبا.وقال 54 باملئة ممن واجهوا مشـاكل 
يف “يوتيـوب” إنهم لم يتمكنوا من تصفح املوقع، فيما أشـار 42 باملئة 
منهـم إىل عدم قدرتهم عىل مشـاهدة مقاطع الفيديو، وفشـل 2 باملئة 
يف الولـوج إىل حساباتهم.وبالنسـبة لـ”جي ميل”، أوضح 75 باملئة من 
املستخدمني أنهم لم يسـتطيعوا الدخول إىل الربيد، فيما فشل 15 باملئة 
من الوصول إىل املوقع، وقال 8 باملئة إنهم ال يتلقون الرسـائل،ولم يعلق 

عمالق التكنولوجيا بعد عىل العطل.

ارتـدى موظفـو رشكـة إيطاليـة 
أصواًتـا  ويصـدر  يهتـز  جهـاز 
“مزعجـة” إذا اقرتبوا من بعضهم 
 IK البعـض، حيث أضافـت رشكة
بصنـع  املعروفـة   ،Multimedia
امليكروفونـات وتوصيل القيثارات 
بالهواتـف الذكية، األجهزة القابلة 
لالرتداء املتعلقـة بوباء كورونا إىل 

مجموعة منتجاتها.
التنفيـذي  الرئيـس  ويسـتخدم 
إنريكو إيـوري األجهـزة ملوظفيه 
املتحـدة،  والواليـات  إيطاليـا  يف 
وكلهم يروجون لألساور ومشابك 
األحزمة واألسـهم لغـرس توصية 
مـن  للحـد  االجتماعـي  التباعـد 

انتشار فريوس كورونا.
أداة  هـي   Safe Spacer وتعـد   

صغرية مربعة الشكل تم تصميمها 
بتقنيـة النطـاق العريـض للغاية 
والتي وفًقـا للرشكة أكثر دقة من 
البلوتـوث بعـرش مـرات، ويمكن 
وضع الجهـاز يف حـاالت مختلفة 
بمـا يف ذلـك السـاعة والفانـوس 

وسلسلة املفاتيح.
قـال إيـوري، املؤسـس والرئيـس 
eIK Multim  التنفيـذي لرشكـة
dia، “ليس لدينـا تفيش، ولم يكن 
لدينـا حـاالت داخليـة”، مضيفـا 
النـاس  أن  السـار هـو  “والخـرب 

يظلون منفصلني”.
يتميز الجهاز بعالمة هوية فريدة 
اختيارًيا  لربطهـا  وذاكرة مدمجة 
جهـات  لتتبـع  العمـال  بأسـماء 

االتصال غري املقصودة. 

“جوجـل”  رشكـة  قـررت 
األمريكيـة إضافـة عـدد مـن 
لتطبيق  االسـتثنائية  التقنيات 
ليـس مملوكا لها، بـل هو ملك 
“مايكروسـوفت”،  ملنافسـتها 
وأوضـح تقريـر أن “جوجـل” 
امليـزات  مـن  عـددا  أضافـت 

والتقنيات املثرية لتطبيق “
وسـتمكن تلك امليزات الجديدة 
إمكانيـة  مـن  جوجـل  مـن 
تسـهيل فتـح وإدارة ملفـات 
“أوفيس” املرسـلة عـرب الربيد 
اإللكرتونـى “جـى ميـل” عن 
املسـتندات  تشـغيل  طريـق 
التقديمية،  والعروض  وجداول 
وسـتتيح جوجل للمستخدمني 
من فتح مسـتندات “أوفيس” 
ىف محرر مسـتندات “جوجل” 
الرسيع، وسـيمكن للمستخدم 
اتجـاه الصفحـة وعمل  تغيري 
بسهولة  األساسـية  التعديالت 

شديدة.
وسـيكون التحديث متاحا لكل 

من لديه حساب عىل بريد “جى 
ميـل”، باإلضافـة إىل العمـالء 
غـري الربحيـني من الـرشكات 
املؤسسـات  أو  املؤثريـن،  أو 

التعليمية.
وقد كشـفت مايكروسوفت ىف 
وقت سـابق عن إطالق تطبيق 
أوفيـس جديـد يحمـل تطبيق 
وورد وبـاور بوينت وإكسـيل 
وأكسـس ىف واجهة واحدة، بعد 
إتاحة نسخة املعاينة العامة ىف 

نوفمرب من العام املاىض.
هذه الخطوة من مايكروسوفت 
انزعاج املسـتخدمني  تقلل من 
التطبيقـات،  كثـرة  مـن 
حيـث سـيتيح هـذا التطبيـق 
للمستخدمني تدوين املالحظات 
بسـهولة وبرسعـة مـع دعـم 
 Sticky تطبيـق  مـع  املزامنـة 
10، فضـال  Notes ىف وينـدوز 
عن مسح للنص ىف الصور، بما 
ىف ذلـك جداول البيانات، وكذلك 
.PDF قراءة وتوقيع ملفات الـ

ابتكار جهاز ذكي يساعد على 
التباعد للحد من انتشار كورونا

جوجل تضيف مزايا جديدة 
لتطبيق “مايكروسوفت أوفيس”

  

تغريدات

اياد عالوي

جمانة ممتاز

 متعنت كثريا بواحدة من أوجه الظلم فوجدته: 
ــل املواطن ان يتعيني بدون راتب، فقط  ان يقب

ألنه يريد ان يعمل.. 
ــر اىل زمالئه وهم  ــان وينظ ــل باحلرم  ان يقب
ــهر بينما ينظر  يرحبون برواتبهم نهاية الش

هو اليهم متحسرا متمسكا باألمل !

ــية االلكرتونية،   خالل قمة الدائرة السياس
ــب  ــامل املكتس ــل العادل والش ــدت ان احل اك

لصفة الدميومة البد ان يعاجل قضية اهلنا يف 
فلسطني ويستند اىل حل الدولتني، وحذرت من 

ان اي جتاهل الوضاع اهلنا الفلسطنيني سينعكس 
سلباً على جممل االوضاع يف املنطقة والعامل.


