
تفاصيل ص3   

بغداد/ متابعة الزوراء:
دعا زعيم التيار الصدري، الس�يد مقتدى 
تك�ون  ان  اىل  الثالث�اء،  ام�س  الص�در، 
االنتخاب�ات املقبل�ة خالي�ة م�ن الوجوه 
القديم�ة ش�لع قلع، فيما طال�ب بإكمال 
التحقيق�ات ضد م�ن رضب املتظاهرين 
الق�وات األمنية.وق�ال مس�ؤول املكت�ب 
اإلعالمّي للتيار الصدري، حيدر الجابري، 
يف مؤتم�ر صحفي عقده امس: “نش�كر 
املتظاهري�ن الس�لميني الذي�ن حافظ�وا 
عىل الس�لمية وكذل�ك الق�وات األمنية”، 
مطالب�ا “الحكومة بوض�ع خطة إلعمار 
م�دن الجنوب”.واض�اف ان “زعيم التيار 
الص�دري الس�يد مقت�دى الص�در دعا اىل 
ان تك�ون االنتخاب�ات املقبل�ة خالية من 
الوج�وه القديمة )ش�لع قلع(”، مش�را 
اىل ان “امليث�اق ال�ذي دع�ا الي�ه الص�در 
“الس�يد  ان  الفاس�دين”.واكد   اليش�مل 
الص�در يدع�و إىل خلق اقتص�اد قوي من 

خالل تفعيل الصناعة الوطنية واستقدام 
الخ�رات”، الفت�ا اىل “الدع�وة للعراقيني 
عموما، وللصدريني خاص�ة، هو تحديث 
سجالتهم مما يس�هم يف إيجاد انتخابات 
نزيهة وعادلة”.وتابع ان “الس�يد الصدر 
طالب بإكمال التحقيقات ضد من رضب 
املتظاهرين، وكذلك ضد القوات األمنية”.

الزوراء/ دريد سلمان:
أكد املتحدث باس�م مجلس الوزراء حسن 
ناظم، أمس الثالثاء، صدور توجيه بدعم 
وزارة الصح�ة م�ن أج�ل الحص�ول عىل 
لق�اح كورونا، الفت�ا اىل أن الحكومة عىل 
وش�ك عقد جلس�ة لتمرير موازن�ة العام 
املقبل.وق�ال ناظ�م يف املؤتمر االس�بوعي 
الذي تابعته “ال�زوراء”: إن وزير الصحة 
ق�دم ملخصاً عن املس�تجدات التي تتعلق 
بكورونا، مبين�ا أن مجلس الوزراء أصدر 
توجيه�اً واضح�اً يف دع�م وزارة الصح�ة 
بالحصول عىل لقاح كورونا.وتابع ناظم: 
أن مجلس ال�وزراء وافق عىل تجديد عقد 

حف�ر آب�ار يف حقول رشق بغ�داد لصالح 
رشكة الحفر العراقية، مشرا إىل أن مجلس 
الوزراء وافق عىل تخفيض أجور املوازين 
الجرسية العاملة يف املنافذ الحدودية.وبني 
ناظ�م: أن ق�رار بإنجاز م�روع بوابات 
النف�اذ يف خدمات اإلنرتنت، مؤكدا بالقول 
نحن عىل وشك عقد جلسة لتمرير موازنة 
العام املقبل.وب�ني ناظم: هناك التزام من 
حكومة اإلقليم بقانون االقرتاض، مؤكدا 
أن�ه املظلة الت�ي س�تحكم كل االتفاقات، 
كما أن موازنة2021 ستعالج األزمات بني 

املركز واإلقليم واملتطلبات األخرى.

بروت/ متابعة الزوراء:
ق�ال رئيس الرملان اللبنان�ي، نبيه بري، 
ام�س الثالث�اء، إن لبن�ان دخ�ل “النفق 
املظلم”، وأن الوضع الحكومي “مسدود 
بالكامل”.وج�اءت ترصيح�ات ب�ري يف 
مقابل�ة م�ع صحيف�ة “الجمهوري�ة” 
اللبنانية، وقال فيها:”الطريق إىل تشكيل 
حكومة لبنانية جديدة مسدود بالكامل، 
لكني آم�ل أن يتمكن الرئي�س الفرنيس 

إيمانوي�ل ماكرون من تقديم املس�اعدة 
يف زيارته املرتقبة”.ولم يتمكن الساسة 
املنقس�مون م�ن االتف�اق عىل تش�كيل 
حكومة جديدة من�ذ أن قدمت الحكومة 
اس�تقالتها بعد انفجار مرفأ بروت يوم 
الراب�ع من أغس�طس/ آب، الذي أدى إىل 
تفاقم أزم�ة لبنان االقتصادي�ة واملالية 

الخانقة يف غياب حكومة تقود البالد.

الخرطوم/ متابعة الزوراء: 
ق�ال رئي�س ال�وزراء الس�وداني، عبد 
الل�ه حم�دوك، إن مش�اركة الجي�ش 
الس�وداني يف رشكات القطاع الخاص 
أم�ر “غ�ر مقب�ول”، وإن مث�ل هذه 
الركات يج�ب أن تتحول إىل رشكات 
“مس�اهمة عامة”. وأضاف حمدوك، 
“كل جيوش العالم يكون لديها عالقة 
باالس�تثمار، لك�ن االس�تثمار املتعلق 
بميزته�م التفضيلية، مثل االس�تثمار 

مه�م  وده  الدفاعي�ة،  الصناع�ات  يف 
ال�وزراء  رئي�س  ولك�ن  وم�روع”. 
السوداني اس�تنكر “كون أن املؤسسة 
العس�كرية تس�تثمر يف قط�اع اإلنتاج 
وتزي�ح وتح�ل محل القط�اع الخاص 
ده أمر غ�ر مقبول”، وفق�ا لرويرتز.

ويس�يطر الجي�ش الس�وداني، ال�ذي 
يحك�م م�ع تحالف مدني خ�الل فرتة 
انتقالية بعد اإلطاحة بعمر البش�ر يف 
عام 2019، عىل العديد من الركات يف 

الزراع�ة والتعدين والطاقة. قطاعات 
وتابع حمدوك، “ما ممكن تدير موارد 
خاص�ة بالش�عب الس�وداني من غر 
ش�فافية ومس�اءلة، فده أم�ر ما فيه 
تن�ازل”. وتح�دث يف مؤتم�ر صحفي 
بش�أن ش�طب الس�ودان م�ن قائم�ة 
أمريكية للدول الراعية لإلرهاب، وهي 
خط�وة ت�م اتخاذه�ا يف وقت س�ابق 
الي�وم االثن�ني، ومن املتوق�ع أن تؤدي 
واس�تثمارات  مالي�ة  مس�اعدات  إىل 

أجنبي�ة يحتاجه�ا الس�ودان بش�دة.
وج�اءت ترصيحات�ه ردا ع�ىل س�ؤال 
حول قانون أقره الكونغرس األمريكي 
يطالب بالش�فافية املالية والس�يطرة 
الس�ودانية  ال�ركات  ع�ىل  املدني�ة 
للدول�ة، ك�رط ملس�اعدة  اململوك�ة 
الواليات املتحدة للس�ودان، والتي قال 
إنه�ا ستس�اعد بالتأكي�د يف التح�ول 

الديمقراطي.

الزوراء / يوسف سلم�ان:
انهى مجلس النواب يف جلسته املسائية 
الت�ي عقده�ا امس ، تقرير ومناقش�ة 
مق�رتح قان�ون التعدي�ل االول لقانون 
مجل�س الن�واب وتش�كيالته ، رقم ١٣ 
لس�نة ٢٠١٨ .كما انهى الق�راءة االوىل 

ملقرتح قان�ون تعديل قان�ون النر يف 
الجريدة الرسمية رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٧.

ويف بداي�ة الجلس�ة ، ص�وت مجل�س 
النواب عىل تشكيل لجنة نيابية ملتابعة 
تنفي�ذ ق�رارات لجن�ة االم�ر الديواني 
رق�م ٢٩ املتعلق�ة بمكافحة الفس�اد ، 

واختي�ار نواب�اً له�ا من اعض�اء لجان 
النزاه�ة والقانونية وحقوق االنس�ان 
.كما صوت مجلس النواب عىل تشكيل 
لجنة نيابية اخرى برئاسة رئيس لجنة 
االمن والدفاع وع�دد من النواب ملتابعة 
مطالب املزارعني بشأن العقود الزراعية 

واالشكاالت االخرى يف محافظة كركوك 
، كم�ا صوت عىل تش�كيل لجنة نيابية 
برئاسة رئيس لجنة الشهداء والضحايا 
والسجناء السياس�ني وعدد من النواب 
للتحق�ق من ق�رارات الحكومة بش�أن 
تنفي�ذ الق�رارات  والقوان�ني املتعلق�ة 

بالعدال�ة االنتقالية .كما صوت مجلس 
النواب عىل ترشيح هيام نعمت محمود 
وزيرة للدولة، بعد التصويت عىل اضافة 
هذه الفقرة عىل ج�دول اعماله، حيث 

ادت محمود اليمني الدستورية .

واشنطن/ متابعة الزوراء:
ش�ن الرئيس األمريكي املنتخب، جو 
باي�دن، هجومه األعن�ف عىل الرئيس 
املنتهية واليته، دونالد ترامب، بسبب 
رف�ض امللياردير الجمه�وري اإلقرار 
بهزيمت�ه يف االنتخاب�ات بع�د تأكي�د 
الهيئ�ة الناخبة رس�ميا ف�وز بايدن 

فيه�ا، واته�م بايدن ترام�ب ب�«عدم 
احرتام إرادة الشعب« ورفض »سيادة 
القان�ون والدس�تور«، كم�ا اعتر أن 
الوق�ت قد ح�ان ل�«ط�ي الصفحة«.

ويف خط�اب ألقاه يف معقل�ه بمدينة 
ويلمنغتون يف والية ديالوير يف أعقاب 
عملي�ة تصوي�ت جرت خ�الل النهار 

وثّبتت خاللها الهيئة الناخبة رس�ميا 
ف�وزه يف االنتخاب�ات الت�ي ج�رت يف 
الثالث م�ن تري�ن الثاني/نوفمر، 
ق�ال باي�دن »ه�ذا موق�ف متط�رف 
للغاي�ة لم نش�هده من قب�ل. موقف 
رفض احرتام إرادة الش�عب، ورفض 
ورف�ض  القان�ون،  س�يادة  اح�رتام 

الذي  بايدن  احرتام دس�تورنا«.وكان 
يصب�ح الرئي�س الس�ادس واألربعني 
للوالي�ات املتح�دة امتن�ع حتى امس 
ع�ن مهاجم�ة ترام�ب علنا بس�بب 
رفض الرئي�س املنتهية واليته اإلقرار 

بهزيمته يف االنتخابات.

الربملان ينهي تقرير ومناقشة مقرتح تعديل قانون جملس النواب وتشكيالته

بايدن يشن هجوما عنيفا على ترامب ويتهمه بـ »عدم احرتام إرادة الشعب« 
بعد تأكيد فوزه رمسيا يف االنتخابات الرئاسية األمريكية

بغداد/ متابعة الزوراء:
وثق�ت أح�دث اإلحص�اءات العاملية 
املعلن�ة ح�ول جائح�ة “كورون�ا”، 
وفاة نحو مليون و628 ألف إنسان، 
فيما بلغ�ت حصيل�ة املصابني اكثر 
م�ن 73 مليونا و193 أل�ف إصابة، 
تعاىف منهم ما يقارب من 51 مليونا 
ألف مريض.وتواصل جائحة  و327 
كورونا تفشيها يف 218 دولة وإقليما 
ومنطقة حول العالم، وسجلت دول 
العال�م، تراجع�ا مح�دوداً مقارن�ة 

باليوم الذي سبقه، يف عدد االصابات 
الجديدة املكتش�فة، وزي�ادة يف عدد 
الوفي�ات، حي�ث س�جلت 528 ألفا 
و307 إصاب�ات جدي�دة، وأوقع�ت 
خ�الل ال�24 س�اعة األخرة 8,529 
حال�ة وفاة.وأوضح�ت البيانات أن 
ال�دول الخم�س التي س�جلت أمس 
أعىل حصيلة إصابات جديدة، عامليا، 
خالل يوم واحد، كان�ت عىل التوايل، 

أمركا )198,647 إصابة(.

بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت وزارة الرتبية، ع�ن عزمها إنهاء 

مل�ف ازدواج ال�دوام يف املدارس.وقال�ت 

الوزارة يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة 

من�ه، “عازمون عىل انه�اء ملف ازدواج 

ال�دوام يف امل�دارس”، مؤك�دة “افتت�اح 

بناية ثانوي�ة األلق للمتفوق�ني الواقعة 

يف حي االعالم بحض�ور مدير عام تربية 

الك�رخ الثاني�ة قي�س الكالب�ي ومدي�ر 

ونائ�ب  االختص�ايص  االرشاف  قس�م 

نقي�ب املعلم�ني ف�رع الك�رخ وعدد من 

الرتبويني”.وأضافت أن “البناية الجديدة 

تتألف م�ن ثالثة طواب�ق، تم تخصيص 

االول منها للخدمات االدارية والصحية، 

والطابق�ني اآلخري�ن للصف�وف والبالغ 

عددها 12 صفاً دراسياً فضالً عن وجود 

س�احة لاللع�اب وقاع�ة لالجتماع�ات 

واملناسبات املختلفة”.

بغداد/ الزوراء:

تراجعت أسعار رصف الدوالر، امس الثالثاء، 

يف العراق بع�د قفزة كب�رة وجنونية.وبلغ 

س�عر ال�رصف يف بورصة الكف�اح املركزية 

يف بغ�داد 1277 دين�اراً، أي 127 ألفاً و700 

دين�ار للمائ�ة دوالر ويف بورص�ة الحارثية 

مح�ال  يف  البي�ع  س�عر  ديناراً.أم�ا   1279

الصرف�ة ببغداد فانخف�ض أيضاً اىل 1285 

ديناراً للدوالر، وسعر الراء 1275 ديناراً.

مستشار املالية لـ            : موازنة 2021 ستتضمن درجات وظيفية وختصيصات إلكمال املشاريع املتوقفة
العمل النيابية تطالب بتفعيل قرار 315 لتثبيت العقود واألجراء واحملاضرين

الزوراء/ حسني فالح:
االس�بق  املوازن�ة  دائ�رة  اعل�ن مدي�ر 
واملستش�ار املايل يف وزارة املالية، حازم 
ه�ادي، تضم�ني موازن�ة 2021 نح�و 
250 ال�ف درج�ة وظيفي�ة ناتجة عن 
الحذف واالس�تحداث من حركة املالك، 
وتخصي�ص ام�وال إلكم�ال املش�اريع 
التي تبلغ نس�بة انجاز متقدمة، وفيما 
اش�ار اىل ان املوازن�ة ستش�هد ضغطا 
كب�را باالنف�اق الع�ام، طالب�ت لجنة 
العم�ل النيابية الحكوم�ة بتفعيل قرار 
315 الخ�اص بتثبيت العق�ود واالجراء 

واملحارضين.
وق�ال هادي يف حدي�ث ل�”الزوراء”: ان 
الظ�رف االقتص�ادي الح�ايل يحتم عىل 
الحكوم�ة ان تتج�ه باتجاهني لغرض 
توف�ر االموال املتاحة م�ن اجل تغطية 
والواجب�ة  وامللح�ة  امللزم�ة  النفق�ات 
الس�داد، والت�ي م�ن اهمه�ا الروات�ب 
االخ�رى  القضاي�ا  وبع�ض  واالج�ور 
املتعلقة بفوائد الدين وسدادها وغرها 
ان�ه لغرض  م�ن االلتزامات.واض�اف: 
تنفي�ذ ه�ذه االلتزام�ات يحت�م وجود 
اي�رادات، وبم�ا ان االي�رادات املتاح�ة 
حالي�ا ال تس�هم مس�اهمة كب�رة يف 
س�داد االلتزام�ات، س�تتجه الحكومة 
باتجاهات اخرى، منها ترش�يد االنفاق 
والضغ�ط علي�ه بش�كل كب�ر، وكذلك 

الس�عي لزيادة االيرادات غر النفطية.
واوض�ح: ان القواع�د العام�ة إلع�داد 
املوازنة ف�إن املخطط امل�ايل يبحث اوال 
عن االي�رادات النها تعد االس�اس التي 
ترس�م من خاللها عملية االنفاق. الفتا 
اىل: ان موازنة 2021 ستتضمن درجات 

وظيفية تقدر ب� 250 الف درجة، وهذا 
حس�ب ما رصحت به الحكومة.وتابع: 
ان ه�ذه الدرجات ناتج�ة عن املتغرات 
الحاصل�ة يف حرك�ة امل�الك كالح�ذف 
واالس�تحداث واالحال�ة ع�ىل التقاع�د 
وغرها، من اجل سد الشواغر الحاصلة 

يف دوائ�ر الدول�ة. مؤك�دا: ان االنف�اق 
االستثماري فإن املخطط املايل قد يتجه 
نحو اكمال املش�اريع التي فيها نس�بة 
انجاز متقدمة لغ�رض انجازها، ولكي 
تس�اهم مس�اهمة فاعل�ة يف تنش�يط 
جدي�دة. م�وارد  وتحقي�ق  االقتص�اد 

م�ن جهته، طال�ب عضو لجن�ة العمل 
والش�ؤون االجتماعية النيابية، فاضل 
الفتالوي، الحكوم�ة بتفعيل قرار 315 
الخاص بالعامل�ني وفقا لنظام العقود 
واألج�راء اليوميني يف جمي�ع الوزارات 
لتثبيته�م يف موازن�ة ع�ام 2021.وقال 
الفت�الوي يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان 
وزارة العم�ل تبذل جهدا من اجل توفر 
فرص عمل للعاطلني، حيث انها اطلقت 
قبل اي�ام االس�تمارة الخاصة برنامج 
االقرتاض للعاطلني عىل موقع الوزارة، 
وتم تقديم الكثر من الشباب عليها، اال 
ان ذل�ك ال يكفي.واضاف: ان الحكومة 
البطال�ة  ع�ىل  تق�ي  ان  أرادت  إذا 
وتوفر ف�رص عمل للعاطل�ني، فعليها 
ان تفع�ل املعام�ل واملصان�ع العراقية 
لدع�م االقتصاد العراقي، وتوفر فرص 
عم�ل وتقليل املوازنة م�ن االعتماد عىل 
يمتل�ك  الع�راق  ان  اىل:  النفط.واش�ار 
يمك�ن  كب�رة  اقتصادي�ة  امكاني�ات 
الوطني.  االقتص�اد  لدع�م  اس�تغاللها 
مؤك�دا: ان موازن�ة 2021 س�تتضمن 
درج�ات وظيفية للخريج�ني، وهذا ما 
اعلن عنه رئيس الوزراء.وتابع: نطالب 
الحكوم�ة بتفعي�ل ق�رار 315 الخاص 
بتثبيت العقود واالج�راء واملحارضين، 
واعادة املفسوخة عقودهم من الحشد 

الشعبي ضمن موازنة 2021.

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

السعر 500 دينارالعدد:   7387    االربعاء   16   كانون االول     2020 No: 7387    Wed    16    Dec    2020غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
وجبة  رفع  الثالثاء،  امس  الرشيد،  مرصف  اعلن 
جديدة من سلف املتقاعدين.وذكر املكتب االعالمي 
للمرصف يف بيان تلقته »الزوراء«: انه تم رفع وجبة 
لدى  املوطنة رواتبهم  املتقاعدين  جديدة من سلف 
سرتسل  ممن  املستفيدين  جميع  داعيا  املرصف. 
او  فروعه  مراجعة  باملبلغ  نصية  رسائل  لهم 
السلفة.واضاف:  الستالم  االلكرتوني  الدفع  منافذ 
الدوائر  موظفي  سلف  برفع  مستمر  املرصف  ان 
واملتقاعدين  الداخلية  وزارة  ومنتسبي  الحكومية 

ممن سبق أن تم ترويج معامالتهم.

مصرف الرشيد يرفع وجبة 
جديدة من سلف املتقاعدين

السيد الصدر: جيب أن ختلو االنتخابات 
املقبلة من الوجوه القدمية

املتحدث بإسم احلكومة: جملس الوزراء على 
وشك عقد جلسة لتمرير موازنة العام املقبل

نبيه بري: دخلنا النفق والوضع 
احلكومي “مسدود بالكامل”

كورونا يواصل التفشي يف 218 دولة 
مصيبا أكثر من 73 مليون إنسان

الرتبية تعلن عزمها إنهاء ملف ازدواج الدوام يف املدارس

الدوالر يسجل تراجعا طفيفا يف األسواق احمللية

بنيان: مل نتسلم فلسا واحدا من احلكومة وال توجد شبهات فساد يف عقد نقل مباريات الدوري 

االخريةكوكب األرض على موعد مع ثالثة أحداث فلكية االثنني املقبل

ص 6

احللبوسي يهنئ الغامن إلعادة انتخابه  
رئيسا جمللس األمة الكوييت

بغداد/الزوراء:

هن�أ رئي�س مجل�س الن�واب، محمد 

الحلب�ويس، ام�س الثالث�اء، نظ�ره 

الكويت�ي، م�رزوق الغانم، بمناس�بة 

اع�ادة انتخابه رئيس�ا ملجل�س االمة.

وق�ال الحلب�ويس يف تغري�دة ل�ه عىل 

األخ  »ال�زوراء«:  تابعته�ا  »توي�رت« 

أهنئك�م  الغان�م  والصدي�ق  م�رزوق 

ملجل�س  رئيس�ا  انتخابك�م  إلع�ادة 

األم�ة الكويت�ي، متمنيا لكم الس�داد 

لخدم�ة  مهامك�م  أداء  يف  والتوفي�ق 

الش�قيق.وكان  الكويت�ي  الش�عب 

رئیس مجلس األمة الكویتي بالس�ن، 

حمد الھرش�اني، اعلن امس الثالثاء، 

انتخ�اب النائب م�رزوق ع�ي الغانم 

رئیساً ملجلس األمة للفصل التریعي 

الھرش�اني يف  الس�ادس عر.وق�ال 

جلسة مجلس األمة العادیة إن النائب 

الغانم قد حصل عىل ٣٣ صوتاً يف حین 

حصل النائب الحمیدي عىل ٢٨ صوتاً، 

مقاب�ل ٣ أصوات باطل�ة، وفق وكالة 

األنباء الكويتية »كونا«.

توتر بني محدوك والربهان على خلفية مهامجة اجليش السوداني بسبب استثماراته 
هل تتطور األمور إىل حصول انقالب عسكري ؟  

بغداد/ الزوراء:
الرحالت  استئناف  الثالثاء،  امس  العراقية،  الجوية  للخطوط  العامة  الركة  أعلنت 
املبارشة إىل أوروبا بعد توقف استمر أشهرا بسبب إجراءات الوقاية من فروس كورونا.
وقال مدير عام الركة كفاح حسن يف بيان صحفي: »تم تسير أوىل الرحالت صباح 
امس من مطار بغداد الدويل مروراً بمطار أربيل، ومن ثم إىل مطار دوسلدورف الدويل 
يف أملانيا، ضمن التوقيتات املحددة عىل جدول رحالت الركة«.وأضاف، أن »الركة 
حرصت خالل تنفيذ الرحلة عىل تطبيق جميع التعليمات الصادرة من السلطات العليا 
املعتمدة  الصحية  الروتكوالت  وفق  عىل  والوقائية  الصحية  باإلجراءات  تتعلق  التي 
العراقية  الجوية  للخطوط  العامة  »الركة  أن  إىل  حسن  والعالم«.وأشار  العراق  يف 
ومنها  منتظم،  وبشكل  األوروبية  القارة  من  عدة  وجهات  إىل  أخرى  رحالت  ستسر 
برلني، ولندن، وفرانكفورت، وكوبنهاغن«.ويف فراير املايض أعلنت الخطوط الجوية 

العراقية إيقاف رحالتها إىل أوروبا بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.

العراق يستأنف رحالته اجلوية إىل أوروبا

إحجام عن وضع الكمامات يف ظل تردي االوضاع االقتصادية

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

نص جلسة جملس الوزراء ص2   



جملس الوزراء يوافق على جتديد عقد حفر ثالث آبار مائلة يف حقل شرقي بغداد - شركة نفط الوسط

الربملان ينهي تقرير ومناقشة مقرتح تعديل قانون جملس النواب وتشكيالته

كورونا يواصل التفشي يف 218 دولة مصيبا أكثر من 73 مليون إنسان

بايدن يشن هجوما عنيفا على ترامب ويتهمه بـ »عدم احرتام إرادة الشعب« 

بغداد/الزوراء:

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أعلنت 

قبول  نتائج  الثالثاء،  امس  العلمي، 

والقبول  النخبة  قناة  ضمن  الطلبة 

للعام  العراقية  الجامعات  يف  املبارش 

الدرايس 2020- 2021.

وقال املتحدث الرسمي، الدكتور حيدر 

العبودي، يف بيان تلقته »الزوراء«: إن 

قبول  تضمنت  النخبة  قناة  »نتائج 

القانون  تخصصات  يف  طالباً   142

واإلدارة واالقتصاد والرتبية األساسية 

واإلدارة الصناعية للنفط والغاز«.

»املقبولني  أن  العبودي  وأضاف 

هم  النخبة  قناة  ضمن  الطلبة  من 

)اإلحيائي  العلمي  الفرعني  خريجو 

والتطبيقي( واألدبي من ذوي املعدالت 

)90%( فما فوق للسنتني الدراسيتني 

2018- 2019 و2020- 2019«.

يف  املبارش  القبول  »نتائج  أن  وتابع 

الجامعات تضمنت قبول 6339 طالبا 

ضمن القناة العامة و127 ضمن قناة 

ذوي الشهداء«.

بغداد/ الزوراء:

حسني،  فؤاد   ، الخارجية  وزير  وصل 

الرتكية  العاصمة  إىل  الثالثاء،  امس 

الحكومة  رئيس  لزيارة  تمهيداً  أنقرة، 

العراقية، مصطفى الكاظمي، إىل هناك 

غدا الخميس.

أنقرة، حسن  العراقي يف  وكتب السفري 

الفيسبوك:  يف  حسابه  عىل  الجنابي، 

»استقبلت فجر الثالثاء وزير الخارجية 

فؤاد حسني والوفد املرافق له«.

العراقي  السفري  أعلن  سابق،  وقت  ويف 

سيجريها  التي  الزيارة  أن  أنقرة،  يف 

أمنية  ملفات  بحث  تتضمن  الكاظمي 

املياه  جانب  إىل  وتجارية،  واقتصادية 

الدخول  تأشريات  ومنح  والحدود 

لتسهيل حركة املواطنني بني البلدين.

بغداد/ الزوراء:

حددت وزارة الكهرباء، امس الثالثاء، األسبوع الجاري موعدا لرصف مستحقات العقود 

واألجور لشهر نيسان املايض.

وقال املتحدث باسم الوزارة، أحمد موىس، يف ترصيح صحفي: إن »وزارة املالية رصفت 

57 مليار دينار عراقي، عىل أن ترصف كمستحقات للعقود واألجور يف الوزارة«، مشريا 

مستحقاتها  عىل  سترصف  دينار  مليار   56 تبلغ  فقط  واحد  شهر  »مستحقات  أن  إىل 

خالل اليومني املقبلني«.

وسبق أن صدرت قرارات من مجلس الوزراء خاصة بالعقود واألجور يف وزارة الكهرباء 

 59 وهي  السابقة  القرارات  وفق  املاضية  األشهر  املتأخرة  املستحقات  رصف  تتضمن 

و100 الصادرة من مجلس الوزراء.

وبنينّ موىس أن »وزارة الكهرباء حسب القرارات تتكفل بتخصيص 356 مليار دينار من 

أموال الجباية املركزية لتغطية مستحقات العقود واألجور يف وزارة الكهرباء.

بغداد/ الزوراء:

وافق مجلس الوزراء، امس الثالثاء، 

 ) 2017--3W-D ( عىل تجديد العقد

حفر ثالث آبار مائلة يف حقل رشقي 

بغداد- رشكة نفط الوسط، فيما اقر 

الجرسية  املوازين  أجور  تخفيض 

العاملة يف املنافذ الحدودية.

وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 

ان مجلس  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف 

االعتيادية  جلسته  عقد  الوزراء، 

الوزراء،  مجلس  رئيس  برئاسة 

خاللها  بحث  الكاظمي،  مصطفى 

املدرجة  واملوضوعات  القضايا 

خالل  وتمت  أعماله،  جدول  ضمن 

عمل  مستجدات  مناقشة  الجلسة 

لجنة تعزيز اإلجراءات الحكومية، يف 

الصحية  والسيطرة  الوقاية  مجاالت 

الحكومية  واإلجراءات  والتوعية، 

كورونا،  فريوس  ملواجهة  املتبعة 

والحد من انتشاره.

البيان،  بحسب  الصحة،  وزير  وقدنّم 

كورونا،  مستجدات  عن  ملخصا 

 ،%2.2 اىل  الوفيات  نسبة  وانخفاض 

مستمرة  النسبة  هذه  أن  وبني 

باالنخفاض، نتيجة تحسن الخدمات 

نسبة  ارتفاع  عن  فضال  املقدمة، 

يف  انخفاض  يقابلها  الفحوصات 

نسبة اإلصابات،

وأصدر مجلس الوزراء توجيها بدعم 

برشاء  يتعلق  فيما  الصحة،  وزارة 

بشأن  اإلجراءات  وتسهيل  اللقاح 

ذلك.

مجلس  ناقش  أن  وبعد  وتابع: 

جدول  ضمن  مدرج  ما  الوزراء، 

أعماله، أصدر القرارات اآلتية:

 ( العقد  تجديد  عىل  املوافقة  أوال/ 

آبار  ثالث  حفر   )  2017--3W-D

رشكة  بغداد-  رشقي  حقل  يف  مائلة 

تعليمات  من  استثناًء  الوسط،  نفط 

لسنة   2  ( الحكومية  العقود  تنفيذ 

2014(، وإبرام عقد ملحق بذلك.

العقد  تنفيذ  عىل  املوافقة  ثانيا/ 

الجديد لتقديم خدمات جس وتنقيب 

بني  العمل  طلب  أساس  عىل  اآلبار 

الجس  ورشكة  الوسط  نفط  رشكة 

املبارش  التعاقد  بأسلوب  العربية 

تنفيذ  تعليمات  يف  عليها  املنصوص 

العقود الحكومية ) 2 لسنة 2014(، 

بمبلغ اجمايل مقداره ) 4604360( 

وستمائة  ماليني  أربعة  فقط  دوالرا، 

وأربعة آالف وثالثمائة وستون دوالرا، 

بمدة تعاقد أمدها ) 5( سنوات، عىل 

أن تراعي مراجعة معقولية األسعار 

سنويا.

ثالثا/

العراقي  اإلعالم  شبكة  منح   -1

ملرشوع  املبارش  التنفيذ  صالحية 

عىل  باالعتماد  التفاعلية  الشاشة 

فيها،  العاملة  الهندسية  املالكات 

تنفيذ  عىل  قادرة  تكون  أن  رشيطة 

املرشوع آنفاً.

بتعديل  التخطيط  وزارة  قيام   -2

لسنة   2( املبارش  التنفيذ  تعليمات 

عىل  رسيانها  يؤمن  بما   ،)2019

دوائر التمويل الذاتي واملركزي.

تخفيض  عىل  املوافقة  رابعا/ 

يف  العاملة  الجرسية  املوازين  أجور 

مقداره  مبلغ  من  الحدودية  املنافذ 

آالف  عرشة  فقط  دينار،   )10000(

مقدار  ليصبح  الواحد،  للطن  دينار 

خمسة  فقط  دينار،   )5000( املبلغ 

آالف دينار مقطوعة للمركبة بشكل 

كامل.

بتعديل  املالية  وزارة  قيام  خامسا/ 

واالتصاالت،  اإلعالم  هيئة  موازنة 

 ( مقداره  مبلغ  بتخصيص  وذلك 

اثنا  فقط  دينار،   )12500000000

مليون  وخمسمائة  مليارا  عرش 

دينار، من تخصيصات هيئة اإلعالم 

العامة  الرشكة  اىل  واالتصاالت 

احدى  واملعلوماتية،  لالتصاالت 

لتغطية  االتصاالت،  وزارة  تشكيالت 

تكاليف إنجاز مرشوع بوابات النفاذ 

االنرتنت،  لخدمات   )IGW  ( الدولية 

 /45( املادة  أحكام  اىل  استنادا 

خامسا/ أ( من قانون اإلدارة املالية 

املعدنّل،   )2019 لسنة   6( االتحادية 

أمر  القسم )1/ 4و 5( من  وأحكام 

 65( املنحلة  املؤقتة  االئتالف  سلطة 

لسنة 2004(.

الكمركي  الرسم  تعديل  سادسا/ 

الهجينة  املركبات  عىل  املفروض 

يف  عليها  املنصوص  اآللية  وفق  عىل 

املادة ) 2/ أوال(، من قانون التعرفة 

الكمركية )22 لسنة 2010( املعدنّل، 

الرسم  مبلغ  تصفري  خالل  من 

الكمركي عن املركبات املذكورة آنفا.

وزير  تخويل  عىل  املوافقة  سابعا/ 

التخطيط السيد ) خالد بتال النجم(، 

عىل  والتوقيع  التفاوض  صالحية 

االزدواج  تجنب  اتفاقية  مرشوع 

دفع  من  التهرب  ومنع  الرضيبي 

الدخل  عىل  املفروضة  الرضائب 

جمهورية  حكومة  بني  املال،  ورأس 

تركيا،  جمهورية  وحكومة  العراق 

الدولة،  مجلس  من  املعدنّلة  بصيغته 

استنادا اىل أحكام املادة ) 80/ البند 

سادسا( من الدستور.

الزوراء / يوسف سلمـان:
جلسته  يف  النواب  مجلس  انهى 
تقرير   ، امس  عقدها  التي  املسائية 
ومناقشة مقرتح قانون التعديل االول 
وتشكيالته  النواب  مجلس  لقانون 
انهى  .كما   2018 لسنة   13 رقم   ،
تعديل  قانون  ملقرتح  االوىل  القراءة 
قانون النرش يف الجريدة الرسمية رقم 

78 لسنة 1977.
مجلس  صوت   ، الجلسة  بداية  ويف 
نيابية  لجنة  تشكيل  عىل  النواب 
االمر  لجنة  قرارات  تنفيذ  ملتابعة 
بمكافحة  املتعلقة   29 رقم  الديواني 
الفساد ، واختيار نواباً لها من اعضاء 

وحقوق  والقانونية  النزاهة  لجان 
االنسان .

كما صوت مجلس النواب عىل تشكيل 
رئيس  برئاسة  اخرى  نيابية  لجنة 
النواب  لجنة االمن والدفاع وعدد من 
بشأن  املزارعني  مطالب  ملتابعة 
االخرى  واالشكاالت  الزراعية  العقود 
يف محافظة كركوك ، كما صوت عىل 
رئيس  برئاسة  نيابية  لجنة  تشكيل 
والسجناء  والضحايا  الشهداء  لجنة 
للتحقق  النواب  من  وعدد  السياسني 
تنفيذ  بشأن  الحكومة  قرارات  من 
القرارات  والقوانني املتعلقة بالعدالة 

االنتقالية .

كما صوت مجلس النواب عىل ترشيح 
للدولة،  وزيرة  محمود  نعمت  هيام 
هذه  اضافة  عىل  التصويت  بعد 
الفقرة عىل جدول اعماله، حيث ادت 

محمود اليمني الدستورية .
اليمني  الجدد  البدالء  النواب  ادى  كما 
النواب  مجلس  جلسة  يف  الدستورية 
مساء امس ، والنواب هم ايوب يوسف 
حسني  الراحل  عن  بدالً  اسماعيل 
نارص الزهريي ، ومحمد حسني شذر 
بدالً عن الراحل عيل العبودي ، و نعيم 
يونس  فالح  عن  بدالً  عبداملحسن 
،الذي شغل منصب وكالة  العيساوي 

جهاز االمن الوطني .

و  االقتصاد  لجنة  عدت  باملقابل 
مقرتح  النيابية،  االستثمار  شؤون 
الكورية  الرشكة  مع  العقد  إبرام 
الكبري   الفاو  ميناء  مرشوع  لتنفيذ 
ليس الخيار األفضل واالنفع للعراق .

مازن  النائب  اللجنة  عضو  وقال 
 « تابعته  صفي  مؤتمر  يف   ، الفييل 
املتوفرة  املعلومات   « ان  الزوراء«، 
حول مقرتح إبرام العقد مع الرشكة 
الخيار  ليس  انه  اىل  تشري  الكورية 
األفضل واالنفع للعراق »، مبينا ان » 
تمويل تشييد امليناء يعتمد عىل قرض 
اعىل  حكومي داخيل وكلفة املرشوع 
منافسة  رشكات  قدمته  مما  بكثري 

من  بأكثر  تزيد  انجازه  ومدة  أخرى 
املنافسة  الرشكات  مدة  عن  سنة 

األخرى ».
الرشكة  تردد  اىل   ، الفييل  واشار 
الكورية سابقا ومطالبتها بامتيازات 
إضافية عطلت املبارشة  باملرشوع ملدة 
ان » دواًل مثل الصني  ، عادا  طويلة« 
وألهمية هذا املرشوع االقتصادية لها 
يمكن ان تكون بدياًل أفضل وبجوانب 
عديدة منها تمويل إنشاء امليناء ومدة 
إنجاز  يف  الجادة  واملساهمة  انجازه 
القناة  باكمال  إنجاحه  متطلبات 
الالزم  الربط  تضمن  التي  الجافة 

إلكمال طريق الحرير ».

بغداد/ متابعة الزوراء:
العاملية  اإلحصاءات  أحدث  وثقت 
املعلنة حول جائحة »كورونا«، وفاة 
نحو مليون و628 ألف إنسان، فيما 
بلغت حصيلة املصابني اكثر من 73 
مليونا و193 ألف إصابة، تعاىف منهم 
ما يقارب من 51 مليونا و327 ألف 

مريض.
يف  تفشيها  كورونا  جائحة  وتواصل 
حول  ومنطقة  وإقليما  دولة   218
العالم، تراجعا  العالم، وسجلت دول 
الذي سبقه،  باليوم  مقارنة  محدوداً 
يف عدد االصابات الجديدة املكتشفة، 
وزيادة يف عدد الوفيات، حيث سجلت 
جديدة،  إصابات  و307  ألفا   528
األخرية  ساعة  الـ24  خالل  وأوقعت 

8,529 حالة وفاة.
وأوضحت البيانات أن الدول الخمس 
حصيلة  أعىل  أمس  سجلت  التي 
يوم  خالل  عامليا،  جديدة،  إصابات 
أمريكا  التوايل،  عىل  كانت  واحد، 

)198,647 إصابة(، ومن دول الرشق 
األوسط، تركيا التي تعاني من رسعة 
انتشار الفريوس، وسجلت )29,617 
إصابة(، والربازيل )27,419 إصابة(، 
والهند  إصابة(،   27,328( وروسيا 

)21,791 إصابة(.
دول  طليعة  يف  أمريكا  تزال  وال 
وفيات  حصيلة  بأعىل  قياسا  العالم 

وأوضحت  اجمايل،  اصابات  وعدد 
اإلحصاءات أن الدول الخمس التي تعد 
حتى أمس الثالثاء األكثر تأثرا جراء 
الجائحة يف العالم من حيث الحصيلة 
هي:  الوفيات،  ألعداد  اإلجمالية 
والربازيل  وفاة(،   308,089( أمريكا 
)181,945 وفاة(، والهند )143,746 
وفاة(، واملكسيك )114,298 وفاة(، 

وإيطاليا )65,011 وفاة(.
الدول  أن  اإلحصاءات  بينت  فيما 
عاملياً  تأثرا  األكثر  التي  الخمس 
اإلجمالية  الحصيلة  حيث  من 
أمريكا  هي:  اإلصابات،  ألعداد 
والهند  إصابة(،   16,942,822(
والربازيل  إصابات(،   9,906,507(
وروسيا  إصابات(،   6,929,409(
وفرنسا  إصابة(،   2,681,256(

)2,379,915 إصابة(.
ل منحنى إصابات فريوس  عربيا سجنّ
يف  الفتاً  انخفاضاً  املُستجد  كورونا 
ألفاً   12 إصابة  بعد  العربية،  الدول 
و167 حالة جديدة، بفارق أكثر من 
األول،  أمس  يوم  عن  إصابة  ألفي 
و34  ماليني   3 إىل  اإلجمايل  لريتفع 
والحال  مؤكدة،  إصابة  و942  ألفاً 
كذلك بالنسبة ملنحنى الوفيات، حيث 
شخصاً   228 أرواح  الوباء  حصد 
جديداً، بفارق 41 حالة وفاة عن يوم 
الضحايا،  إجمايل  ليبلغ  األول،  أمس 

ليبلغ إجمايل الضحايا 52 ألفاً و304 
حالة وفاة.

 ،400 املغرب  إصابات  عدد  وتجاوز 
إصابة  و217  ألف  تسجيل  بعد 
ألف   400 إىل  اإلجمايل  ليصل  جديدة، 
بلغ  حني  يف  مؤكدة،  إصابة  و826 
حالة  و659  آالف   6 الضحايا  عدد 
وفاة، بعد تسجيل 35 حالة جديدة، 
الثانية  املرتبة  املغرب  يحتل  وبذلك 
الوباء  إصابات  عدد  يف  العراق  بعد 
من  كل  بعد  الثالثة  واملرتبة  عربياً، 
الوباء  العراق ومرص يف عدد ضحايا 

يف الوطن العربي.
تسجيل  من  قريبة  فباتت  مرص  أما 
بـ«كوفيد-19«،  وفاة  حالة  آالف   7
حيث ارتفع اإلجمايل إىل 6 آالف و943 
وزارة  أعلنت  بعدما  وفاة،  حالة 
جديدة،  حالة   23 وفاة  عن  الصحة 
الثانية  املرتبة  بأن مرص تحتل  علماً 
الوباء  ضحايا  عدد  يف  العراق  بعد 

عربياً، بنسبة %13.2.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
شن الرئيس األمريكي املنتخب، جو بايدن، هجومه 
األعنف عىل الرئيس املنتهية واليته، دونالد ترامب، 
بسبب رفض امللياردير الجمهوري اإلقرار بهزيمته 
يف االنتخابات بعد تأكيد الهيئة الناخبة رسميا فوز 
احرتام  بـ«عدم  ترامب  بايدن  واتهم  فيها،  بايدن 
إرادة الشعب« ورفض »سيادة القانون والدستور«، 

كما اعترب أن الوقت قد حان لـ«طي الصفحة«.
ويلمنغتون  بمدينة  معقله  يف  ألقاه  خطاب  ويف 
جرت  تصويت  عملية  أعقاب  يف  ديالوير  والية  يف 
الناخبة رسميا  الهيئة  النهار وثبنّتت خاللها  خالل 
فوزه يف االنتخابات التي جرت يف الثالث من ترشين 
متطرف  موقف  »هذا  بايدن  قال  الثاني/نوفمرب، 
احرتام  رفض  موقف  قبل.  من  نشهده  لم  للغاية 
القانون،  سيادة  احرتام  ورفض  الشعب،  إرادة 

ورفض احرتام دستورنا«.
وكان بايدن الذي يصبح الرئيس السادس واألربعني 
مهاجمة  عن  امس  حتى  امتنع  املتحدة  للواليات 
واليته  املنتهية  الرئيس  رفض  بسبب  علنا  ترامب 
املوقف  هذا  لكن  االنتخابات،  يف  بهزيمته  اإلقرار 
تغري بعد أن تكرس فوز الديمقراطي رسميا االثنني 

بحصوله عىل أغلبية أصوات كبار الناخبني.
وتمثلت إحدى آخر محاوالت الرئيس املنتهية واليته 

رفعها  قضائية  دعوى  يف  االنتخابات  نتائج  تغيري 
إللغاء  ترامب،  من  بدعم  جمهوريون،  مسؤولون 
املحكمة  لكن  عدة،  رئيسية  واليات  يف  بايدن  فوز 

العليا ردت هذه الدعوى الجمعة.
أدلوا  الذين  بالناخبني  خطابه  يف  بايدن  وأشاد 
بأصواتهم بأرقام قياسية عىل الرغم من املخاوف 
الذي ساد  واملناخ  الناجمة عن جائحة كوفيد-19 
سياسية  »ضغوطا  وشهد  االنتخابية  العملية 
تهديدات  إىل  حتى  وصوال  لفظية  وإساءات  هائلة 
بالعنف الجسدي« استهدفت مسؤولني عن تنظيم 

االنتخابات.
بصدق  »آمل  املنتخب  األمريكي  الرئيس  وأضاف 
أال نرى مرة أخرى أي شخص يتعرض للتهديدات 
االنتخابات«،  هذه  يف  شهدناها  التي  واالنتهاكات 
واصفا املضايقات التي تعرنّض لها مسؤولون عن 

سري االنتخابات بأنها »غري معقولة«.
الديمقراطية  »شعلة  إن  املنتخب  الرئيس  وقال   
أضيئت منذ وقت طويل يف هذا البلد. نحن نعلم اآلن 
أن ما من يشء - وال حتى جائحة أو إساءة استخدام 

للسلطة - بإمكانه أن يطفئ هذه الشعلة.
عىل  أوباما  باراك  السابق  الرئيس  نائب  وشدنّد 
للطعن  القانونية  الطرق  كل  استنفذ  ترامب  أن 
من  أي  يف  العثور  يتم  »لم  لكن  االنتخابات  بنتائج 

)نتيجة  لنقض  دليل  أو  سبب  عىل  الدعاوى  هذه 
نزاع«.  أو  تساؤل  موضع  جعلها  أو  االنتخابات( 
وأضاف »يف املعركة من أجل روح أمريكا، انترصت 

الديمقراطية«.
البيت  ترامب  مغادرة  من  أسابيع  خمسة  وقبل 
الثاني/ بايدن مهامه يف 20 كانون  األبيض وتويل 
توحيد  إىل  مواطنيه  املنتخب  الرئيس  دعا  يناير، 
حان  »لقد  وقال  جديدة.  صفحة  وفتح  صفوفهم 
أنا مقتنع بأنه يمكننا  الوقت لطي الصفحة )...( 

العمل معا ملا فيه خري األمة«.
فوز  املتنّحدة  الواليات  يف  الناخبة  الهيئة  وثبتت 
الرئاسية  باالنتخابات  بايدن  جو  الديموقراطي 
والية  بأصوات  املطلوب  النصاب  تجاوزه  بعد 
كاليفورنيا، يف خطوة تغلق الباب بشكل شبه نهائي 
عىل جهود الرئيس ترامب لقلب نتائج االنتخابات.

املجمع  من  صوت   302 عىل  بايدن  جو  وحصل 
االنتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب 

ليفوز رسميا بالرئاسة.

التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة ضمن 
قناة النخبة والقبول املباشر

وزير اخلارجية يصل إىل أنقرة متهيدا 
لزيارة الكاظمي

الكهرباء تصرف مستحقات العقود واألجور 
خالل اليومني املقبلني

اقر ختفيض أجور املوازين اجلسرية العاملة يف املنافذ احلدودية

تشكيل 3 جلان نيابية جديدة ووزيرة الدولة تؤدي اليمني الدستورية

بعد تأكيد فوزه رمسيا يف االنتخابات الرئاسية األمريكية
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يف حتول مهم على صعيد متدد نفوذ اجلماعات االرهابية

كانو/ميدل ايست اونالين:
 أعلن أبوبكر الشكوي، زعيم جماعة 
مس�ؤولية  املتطرف�ة،  بوكوح�رام 
الحرك�ة ع�ن خطف مئ�ات الطالب 
الثانويني يف ش�مال غ�رب نيجرييا، 
وذلك يف تس�جيل صوتي نرش صباح 

امس الثالثاء.
أبوبك�ر  “أن�ا  التس�جيل  يف  وق�ال 
الشكوي وإخواننا نقف وراء عملية 
الخطف يف كاتسينا”. وكانت الحركة 
مدرس�ة  يف  تلمي�ذة   276 خطف�ت 
ثانوية يف ش�يبوك عام 2014 ما أثار 

موجة تنديد عاملي.
وال ي�زال 333 مراهق�ا ع�ى األق�ل 
ع�ى  الهج�وم  من�ذ  مفقودي�ن 
مدرستهم الثانوية يف والية كاتسينا 
بشمال غرب نيجرييا، عى بعد مئات 
الكيلوم�رات عن مناطق بوكوحرام 
التي عادة ما تنشط يف ش�مال غرب 

نيجرييا ويف محيط بحرية تشاد.
وك�ان أكث�ر م�ن مئ�ة مس�لح عى 
دراجات نارية قد هاجموا املدرس�ة 
الواقعة يف بل�دة كانكرا ليلة الجمعة 
الس�بت. وف�ر مئ�ات املراهق�ني إىل 

الغابة لالختباء.

وُنس�بت عملي�ة الخط�ف يف البداية 
لجماع�ات مس�لحة يطل�ق عليه�ا 
“عصابات” تقوم برهيب الس�كان 
يف هذه املنطقة غري املس�تقرة حيث 
تكثر عمليات الخطف لقاء الحصول 

عى فدية.
وتع�د حادثة الخطف تحوال مهما يف 
تم�دد نفوذ الجماع�ات الجهادية يف 

شمال غرب نيجرييا.
ودان الرئيس محمد بخاري الهجوم 

وأمر بتعزيز األمن يف جميع املدارس. 
وتم إغ�الق املؤسس�ات التعليمية يف 

والية كاتسينا.
وأكد الجيش االثنني أنه حدد “أماكن 
العصاب�ات” مؤك�دا القي�ام بعملية 

عسكرية.
وتدهور الوض�ع األمني بشكل كبري 
يف شمال نيجرييا منذ انتخاب بخاري 
يف 2015، والذي جعل مكافحة بوكو 

حرام يف مقدمة أولوياته.

بريوت/ متابعة الزوراء:
قال رئي�س الربمل�ان اللبنان�ي نبيه 
لبن�ان  إن  الثالث�اء،  ام�س  ب�ري، 
دخ�ل “النفق املظل�م”، وأن الوضع 

الحكومي “مسدود بالكامل”.
وجاءت ترصيحات ب�ري يف مقابلة 
“الجمهوري�ة”  صحيف�ة  م�ع 
إىل  اللبناني�ة، وق�ال فيها:”الطريق 
تشكي�ل حكوم�ة لبناني�ة جدي�دة 
مس�دود بالكام�ل، لكن�ي آم�ل أن 
يتمك�ن الرئيس الفرن�ي إيمانويل 
ماك�رون م�ن تقدي�م املس�اعدة يف 

زيارته املرتقبة”.
ولم يتمكن الساسة املنقسمون من 
االتفاق عى تشكيل حكومة جديدة 
منذ أن قدمت الحكومة اس�تقالتها 
بعد انفج�ار مرفأ بريوت يوم الرابع 
م�ن أغس�طس/ آب، ال�ذي أدى إىل 
االقتصادي�ة  لبن�ان  أزم�ة  تفاق�م 
واملالي�ة الخانقة يف غي�اب حكومة 

تقود البالد.
وقال بري لصحيف�ة “الجمهورية” 
اللبناني�ة “دخلنا يف النفق وال أعرف 
كيف س�نخرج منه. لقد أصبحنا يف 
ح�ال يرثى له�ا، والوضع الحكومي 

مسدود بالكامل”.
وكشف رئيس الوزراء املكلف س�عد 
الحري�ري والرئي�س ميش�ال عون 
خالفاتهم�ا بشأن تشكيل الحكومة 
فيه�ا  تب�ادال  االثن�ني  بيان�ني  يف 

االتهام�ات بتعطيل تشكيل حكومة 
جديدة.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني 
“أّما ملاذا هذا االنسداد؟ فبالتأكيد أّن 
الجواب هو ل�دى رئيس الجمهورية 
والرئي�س املكلّ�ف، وإن ش�اء الل�ه 
يتمّك�ن الرئيس الفرن�ي ايمانويل 
ماكرون من أن يفعل شيئاً يف زيارته 
املقبلة، وما علينا سوى أن ننتظر”.

ومن املقرر أن يزور ماكرون لبنان يف 
وقت الحق هذا الشهر يف ثالث زيارة 
يقوم به�ا منذ انفج�ار املرفأ، الذي 
فاقم األزم�ة االقتصادية. واالنهيار 
االقتص�ادي النات�ج عن عق�ود من 
الفساد وسوء اإلدارة تسبب يف أسوأ 

أزم�ة يشهدها لبن�ان من�ذ الحرب 
األهلية التي دارت رحاها بني 1975 

و1990.
وبع�د االنفجار قاد ماكرون الجهود 
لحمل الزعماء اللبنانيني عى االتفاق 
ع�ى حكومة جدي�دة يمكنها تنفيذ 
املساعدات  إصالحات تسمح بعودة 

الدولية.
وقال وزير الخارجية الفرني جان 
إيف لو دريان إن االنهيار الس�يايس 
واالقتص�ادي يف لبن�ان يشب�ه غرق 
الس�فينة “تايتاني�ك” ولك�ن فقط 
دون املوسيقى التي ُيعتقد أن الفرقة 
املوس�يقية ظلت تعزفها أثناء غرق 

السفينة.

بوكوحرام ختطف مئات الطالب بعيدا 
عن معاقلها يف نيجرييا

رئيس جملس النواب اللبناني: دخلنا النفق 
والوضع احلكومي “مسدود بالكامل”

الخرطوم/ متابعة الزوراء: 
ق�ال رئيس الوزراء الس�وداني، عبد 
الله حم�دوك، إن مشارك�ة الجيش 
القط�اع  رشك�ات  يف  الس�وداني 
الخ�اص أمر “غ�ري مقب�ول”، وإن 
مثل ه�ذه الرشكات يجب أن تتحول 

إىل رشكات “مساهمة عامة”.
وأضاف حمدوك، “كل جيوش العالم 
يك�ون لديه�ا عالق�ة باالس�تثمار، 
املتعل�ق بميزتهم  لك�ن االس�تثمار 
يف  االس�تثمار  مث�ل  التفضيلي�ة، 
مه�م  وده  الدفاعي�ة،  الصناع�ات 

ومرشوع”. 
ال�وزراء الس�وداني  ولك�ن رئي�س 
املؤسس�ة  أن  “ك�ون  اس�تنكر 
العس�كرية تستثمر يف قطاع اإلنتاج 
وتزيح وتح�ل محل القطاع الخاص 
ده أمر غري مقبول”، وفقا لرويرز.

ويس�يطر الجيش الس�وداني، الذي 
يحك�م م�ع تحال�ف مدن�ي خ�الل 
ف�رة انتقالي�ة بعد اإلطاح�ة بعمر 
البش�ري يف ع�ام 2019، ع�ى العديد 
من الرشك�ات يف قطاع�ات الزراعة 

والتعدين والطاقة.
وتاب�ع حم�دوك، “ما ممك�ن تدير 
موارد خاص�ة بالشعب الس�وداني 
من غري شفافية ومساءلة، فده أمر 

ما فيه تنازل”. 
وتح�دث يف مؤتم�ر صحف�ي بشأن 
شطب السودان من قائمة أمريكية 
وه�ي  لإلره�اب،  الراعي�ة  لل�دول 
خط�وة تم اتخاذها يف وقت س�ابق، 
ومن املتوقع أن تؤدي إىل مساعدات 
مالية واستثمارات أجنبية يحتاجها 

السودان بشدة.
وج�اءت ترصيحاته ردا عى س�ؤال 
الكونغ�رس  أق�ره  قان�ون  ح�ول 
األمريكي يطال�ب بالشفافية املالية 
والس�يطرة املدني�ة ع�ى الرشكات 
الس�ودانية اململوكة للدولة، كرشط 
للسودان،  املتحدة  الواليات  ملساعدة 
والتي قال إنها ستساعد بالتأكيد يف 

التحول الديمقراطي.
وق�ال حم�دوك، إن رغب�ة حكومته 
اململوك�ة  الرشك�ات  تحوي�ل  ه�ي 
للجيش إىل رشكات مس�اهمة عامة 

يمكن للجمهور االستثمار فيها.
وأوض�ح “يصب�ح الس�ؤال إن�ه ما 
هي قدرتن�ا عى تحقيق هذا األمر؟! 

فالكالم والقول أس�هل من العمل”.
م�ن جانب�ه وج�ه رئي�س مجل�س 
الس�يادة الس�وداني الفري�ق عب�د 
الفت�اح الربه�ان انتق�ادات عنيفة 
لحكوم�ة رئيس ال�وزراء عب�د الله 
ال�رصاع ع�ى  أعق�اب  حم�دوك يف 
مملوك�ة  ورشك�ات  اس�تثمارات 
للجي�ش الس�وداني لكنه�ا خ�ارج 

والية وزارة املالية.
ورغ�م تأكي�د حم�دوك يف خطاب�ه 
للس�ودانيني، بمناس�بة م�رور عام 
ع�ى أدائ�ه القس�م، ب�دء معالج�ة 

باتف�اق  العس�كرية  االس�تثمارات 
جميع هياكل السلطة، فإن الربهان 
رد عى ه�ذا الحديث بهجوم صارخ 
عى حكومة حمدوك، مؤكدا بذلك أن 
البون شاسع بني العسكر واملدنيني 

الحاكمني.
الق�وات  ق�ادة  مخاطبت�ه  ول�دى 
املسلحة، قال الربهان “هناك جهات 
تعمل عى إحداث قطيعة وجفوة بني 
القوات املس�لحة ومكونات الشعب 
إخفاقاته�ا  وتعلي�ق  الس�وداني، 
االقتصادي�ة ع�ى ش�ماعة رشكات 
واس�تثمارات القوات املس�لحة من 
خ�الل ترويجه�ا لبع�ض األكاذيب 
حول ه�ذه الرشكات واس�تحواذها 

عى مفاصل االقتصاد. 
وواصل الربه�ان انتقاداته لحكومة 
حم�دوك وه�و يخاط�ب ضباطا يف 
العس�كرية  س�يدنا  وادي  منطق�ة 
“ظللن�ا نتاب�ع املح�اوالت الحثيث�ة 
من البعض لتشويه س�معة القوات 
املس�لحة وش�يطنة الدع�م الرسيع 

ومحاولة الفتنة بينهما”.
وأك�د الربه�ان أن الث�ورة ل�م تل�ب 
طموح�ات الشع�ب ولم يح�دث أي 
تغي�ري فعيل، ب�ل إن الوض�ع أصبح 
أس�وأ، كم�ا تح�دث ع�ن “حم�الت 
منظم�ة تس�عى لتفكي�ك الجي�ش 
االقتصادية  ورشكاته  ومؤسس�اته 
لتفتي�ت الب�الد”. ث�م ك�رر الق�ول 
يعلق�وا  أن  يري�دون  “الفاش�لون 
مؤسس�ات  ع�ى  إخفاقاته�م 

الجيش”.
وبحسب مصادر عسكرية سوادنية، 
فإن الربهان “يشعر بغضب ش�ديد 
حيال ترصيحات رئيس الوزراء ومن 
ثم تعم�د هذه الترصيح�ات الحادة 
ليمنع تروي�ج معلومات كاذبة قال 

إنها تمس الجيش كمؤسسة”.
ويعت�رب املحلل الس�يايس عب�د الله 

رزق ترصيح�ات الربه�ان “ردا غري 
مبارش عى خطاب حم�دوك، فقبل 
يم�وج  الش�ارع  ك�ان  الخطاب�ني 
الت�ي نظمتها بعض  باالحتجاجات 
لجان املقاومة”، مشريا إىل أن هناك 
أوضاعا متأزمة تكتنف العالقة بني 
مكون�ي الس�لطة االنتقالي�ة، وبني 
السياس�ية،  وحاضنته�ا  الس�لطة 

وبني األخرية ولجان املقاومة.
ويرى رزق يف دعوة حمدوك املجلس 
املرك�زي لق�وى الحري�ة والتغي�ري 
الجتم�اع عاجل، قبيل س�اعات من 
وصول وزير خارجي�ة أمريكا مايك 
بومبيو، محاولة للخروج من األزمة 
خصوصا أن�ه “معني أيضا بإظهار 
للس�لطة  املتح�دة  الوالي�ات  دع�م 
املدني�ة يف الس�ودان، وهي س�لطة 
تتآكل بفعل تمدد املكون العسكري 

ملجلس السيادة”.
أما القيادي يف حزب املؤتمر الشعبي 
هن�اك  أن  فيؤك�د  بابك�ر  ع�وض 
“معرك�ة خفي�ة تدور ب�ني املدنيني 
والعسكريني الحاكمني، وأن خطاب 
رئيس الوزراء أول أمس عكس قدرا 

كبرياً من ذلك التنافر”.
ويرى بابكر أن حمدوك “ابتدر املعركة 
وحوله�ا إىل العل�ن ح�ني تح�دث عن 
قرب أيلولة املؤسس�ات العسكرية إىل 
وزارة املالية، كما المس وترا حساسا 
ل�دى العس�كريني عندم�ا تحدث عن 
املحكم�ة  م�ع  للتع�اون  االس�تعداد 
الجنائي�ة الدولي�ة ملث�ول املطلوب�ني 
أمامه�ا بم�ن فيه�م الرئي�س عم�ر 
البشري الذي قاد املؤسس�ة العسكرية 
لس�نوات، وال يمكن لرفقائه املوافقة 

عى تسليمه ليحاكم يف الخارج”.
وأضاف بابكر “أن املكون العسكري 
اآلن يف وضع مريح مقارنة باملدنيني 
الذي�ن تتضاع�ف عليه�م ضغ�وط 
الشارع الذي انقس�م تجاه حمدوك 

فتدنت شعبيته بشكل ملحوظ، مما 
دفعه ومؤيديه إىل تعليق اإلخفاقات 

عى العسكريني”. 
كما استبعد إمكانية حدوث انقالب 
عس�كري، مش�ريا إىل أن “الجي�ش 
يمتلك حاليا مساحة جيدة للمناورة 
السياس�ية  الحاضن�ة  أن  خاص�ة 
انقس�امات  تواج�ه  للحكوم�ة 
وخالف�ات ح�ادة، وم�ن ث�م يب�دو 
الحاكم�ة  ومجموعت�ه  الربه�ان 
األق�رب للتح�رك والس�يطرة ع�ى 
األوضاع وحتى معالجة كل األزمات 
االقتصادي�ة بعد فشل املكون املدني 

يف حلها”.
م�ن جانبه يعت�رب الكاتب الصحفي 
محم�د حامد جمع�ة حديث رئيس 
الوزراء لإلذاعة “جزءا من التحضري 
لتعدي�ل داخيل يطال البني�ة العامة 
للف�رة االنتقالي�ة”، مرجحا وجود 
“ترتي�ب لالس�تفادة م�ن حم�دوك 
كوجه يمثل التغيري املدني للمجتمع 
الدويل م�ع اإلطاحة ببع�ض القوى 
الت�ي عليها مالحظات م�ن الخارج 

مثل البعث والشيوعي”.
وبس�ؤاله ع�ن إمكاني�ة تك�رار ما 
ح�دث يف م�رص قبل ٧ س�نوات قال 
عبد الل�ه رزق “إن النموذج املرصي 
ال يمثل ح�ال لألزم�ة ألن التاريخ ال 
يعيد نفس�ه، ومع ذلك ف�إن البالد، 
بجان�ب ضغ�ط األزم�ة الداخلي�ة، 
وفشل الس�لطة القائمة يف معالجة 
قضاي�ا الس�الم واألم�ن واملعيشة، 
تتع�رض لضغ�وط خارجي�ة بفعل 
األوضاع املحيطة، وأهمها النزاعات 
الت�ي  اليم�ن وليبي�ا،  الس�اخنة يف 
له�ا  إقليمي�ة  أطراف�ا  تس�تقطب 
الت�ي تربطها  صالته�ا ومصالحها 
بالس�ودان والحل املرتج�ى غالبا ما 
يعرب عن توازن املصالح التي تعتمل 

وتصطرع يف السودان ومحيطه”.

هل تتطور األمور إىل حصول انقالب عسكري؟  

توتر بني محدوك والربهان على خلفية مهامجة اجليش 
السوداني بسبب استثماراته
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ثورة تونس تتعثر يف منتصف الطريق
تونس/د ب أ:

 يف س�احة محم�د البوعزي�زي وس�ط 
مدين�ة س�يدي بوزي�د ينتص�ب تمثال 
مجس�د لعربة بائ�ع الخض�ار املتجول 
مفجر الثورة قبل 10 س�نوات، يرس�خ 
التمث�ال ال�رشارة األوىل الت�ي أطلق�ت 
الربيع العربي من تونس،  ولكن مس�ار 
الثورة الذي أسقط حكم الرئيس الراحل 
زي�ن العابدين بن عيل ال ي�زال متعرجا 

حتى اليوم.
يذك�ر الناش�ط يف اتح�اد املعطلني عن 
العمل عب�د الحميد حام�دي من مدينة 
املكنايس يف س�يدي بوزيد، صخب األيام 
األوىل التي تلت وف�اة محمد البوعزيزي 
بعد انتح�اره حرق�ا أمام مق�ر الوالية 
احتجاجا عى مصادرة الرشطة لسلعه، 
ليشع�ل احتجاج�ات عارم�ة يف أنح�اء 
البالد تسببت يف مقتل نحو 300 محتج 
وجرح اآلالف يف أعمال عنف واشتباكات 

مع قوات األمن.
فق�د الحامدي قريب�ه محمد عماري يف 
االحتجاج�ات الت�ي جوبه�ت برصاص 
بوزي�ان  من�زل  منطق�ة  يف  الرشط�ة 
املج�اورة، وهو أول ضحاي�ا الثورة بعد 
وف�اة البوعزيزي، كم�ا عايش الحصار 
األمن�ي الذي أطبق ع�ى املدينة يف األيام 
األوىل الت�ي تلت ي�وم 17 كانون األول/

ديسمرب .2010
ويقول الناش�ط الحاصل عى ش�هادة 
التدريس يف مادة التاريخ منذ عام 2000 
، لوكال�ة األنباء األملاني�ة )د. ب. أ( ، إن 
“امل�زاج العام مثق�ل بمشاعر اإلحباط 

وخيبة األمل، نحن اليوم يف 2020 لكننا 
يف نفس أوضاع 2010”.

ويتاب�ع الناش�ط يف غض�ب :”يف الثورة 
رفع شعار  شغل، حرية، كرامة وطنية، 
ألن نم�وذج التنمية الس�ابق فشل،  إىل 
اليوم لم يت�م القطع مع ه�ذا النموذج 
بينما بقي الدس�تور الجدي�د حربا عى 

ورق”.
م�ع ب�دء االنتق�ال الس�يايس يف 2011 
م�ا ت�زال والي�ة س�يدي بوزي�د تشهد 
متوات�رة  اجتماعي�ة  احتجاج�ات 

للمطالب�ة بف�رص عم�ل ومرشوع�ات 
للتنمية وتحسني ظروف العيش، واألمر 
ال يختلف يف مناطق أخرى بأنحاء البالد 
حي�ث يمكن أن تصل نس�بة البطالة إىل 

ضعف املعدل الوطني البالغ 2ر16 %.
وتزامنت الذكرى العارشة الندالع رشارة 
الث�ورة ه�ذا العام مع إرضاب�ات عامة 
ش�ملت عدة واليات، يف القريوان وباجة 
وتطاوين والكاف وجندوبة والقرصبن، 
فيم�ا تس�تعد والية قفص�ة التي تضم 
الح�وض املنجم�ي للدخ�ول يف إرضاب 

عام مطلع .2021
وضاعف�ت األزم�ة الصحي�ة املرتبط�ة 
بوب�اء كورون�ا م�ن مح�ن االقتص�اد 
إىل  أن يه�وي  التون�ي حي�ث يتوق�ع 
نس�بة انكماش يف حدود 7 %  يف 2020 
، وفق توقع�ات الحكومة، ولكن األزمة 
عرت أيضا حجم الفق�ر وتداعي البنية 
يف قط�اع  الخدم�ات  وتدن�ي  التحتي�ة 

الصحة العمومية باألساس.
ويق�ول الحام�دي :”كشف�ت كورون�ا 
عن أعداد كب�رية من الفقراء يف املناطق 

الداخلي�ة النائي�ة ليس�وا مس�جلني يف 
السجالت الحكومية فضال عن هشاشة 
األنشطة التي يمارسونها لتأمني قوتهم 
اليوم�ي، ه�ؤالء بات مطلبه�م الحق يف 

الغذاء”.
ومن س�قوط عامالت زراع�ة من فوق 
ش�احنة مكشوفة وهالكهم يف س�يدي 
بوزي�د إىل وفيات الرضع يف مس�تشفى 
تعف�ن  بس�بب  بالعاصم�ة  األطف�ال 
جرثومي، وهالك العرشات من الشباب 
يف رحل�ة ع�ى مت�ن حافل�ة يف منحدر 
غ�ري مؤم�ن، وص�وال إىل وف�اة طبي�ب 
ش�اب يف مصعد آيل معطل يف مستشفى 

جندوبة.
املتك�ررة  امل�آيس  تل�ك  مث�ل  ش�كلت 
صدم�ات متتالية للتونس�يني وموجات 
غضب متفاقمة بس�بب تعط�ل اإلدارة 
واملؤسس�ات وتفيش اإلهم�ال، ويف ظل 
اقتص�ادي واجتماع�ي متعثر  انتق�ال 
ال يعك�س االنتق�ال الديمقراط�ي الذي 

تحقق يف تونس.
التون�ي  املنت�دى  يف  العض�و  يق�ول 
للحق�وق واالجتماعية رمضان بن عمر 
ل��)د.ب.أ( :”يعك�س الوض�ع إخفاقا 
شامال لالنتقال االقتصادي واالجتماعي 
بسبب سياس�ات فشلت يف إعادة األمل 
للتونسيني أو يف رسم أفق واضح لهم”.

ويتاب�ع ب�ن عمر :”إجاب�ة الشباب من 
التونس�يني كان�ت واضح�ة ، تكثف�ت 
الهج�رة الرسية عرب البح�ر،  خالل 11 
ش�هرا فقط هذا العام قط�ع قرابة 12 
ألف توني البحر عرب القوارب للوصول 

إىل الس�واحل االوروبية ع�دا املئات من 
املفقودين”.

وعى الرغم من صعود نحو 10 حكومات 
إىل الس�لطة يف تونس منذ 2011 ونجاح 
رباعي الحوار الوطن�ي يف 2015 يف نيل 
جائزة نوبل للسالم ملساهمته يف تجنيب 
الديمقراطية الناشئة حربا أهلية، إال أن 
الس�لطة لم تس�تطع كبح رغبة اآلالف 

من الكوادر يف املغادرة.
وي�رى زعي�م اليس�ار يف تون�س حم�ة 
الهمام�ي ، وه�و أح�د أب�رز املناضلني 
ض�د حك�م ب�ن ع�يل قب�ل 2011 ، أن 
الثورة تعطلت يف منتصف الطريق وأنه 
ال من�اص م�ن ث�ورة أخ�رى لتصحيح 

مسارها.
ويوضح الهمامي ل�)د. ب. أ( :”تحققت 
مكتس�بات مهمة وهي الحريات لكنها 
ه�ي األخرى بات�ت اليوم مه�ددة،  من 
كانوا يحكمون من قبل مازالوا مؤثرين 
خلف الس�تار بنفوذهم املايل يف السلطة 

واألحزاب ومفاصل الدولة”.
وتابع الهمامي “قام�ت الثورة ضد بن 
عيل ، عى ش�عار /ش�غل حرية كرامة 
وطني�ة/، لك�ن الشعار ذه�ب بمجرد 

سقوط النظام ورحيل بن عيل”.
وال تبدو مس�ؤولية مؤسس�ات الحكم 
بعيدة عم�ا تعيشه تون�س منذ 2011، 
حي�ث بدأ غاضب�ون يف حشد الدعم عرب 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي من أجل 
التجمع من جديدة يف ذكرى الثورة أمام 
مق�ر الربملان يف س�احة ب�اردو وإعالن 
وتحول�ت  األح�زاب،  ض�د  س�خطهم 

الس�احة منذ س�نوات إىل معقل ش�عار 
“ارح�ل” الذي ت�ردد يف وج�ه نظام بن 

عيل.
ويف تقييم�ه ملس�ار الثورة ق�ال الوزير 
السابق لطفي زيتون القيادي املستقيل 
م�ن حرك�ة النهض�ة االس�المية وأحد 
املعارض�ني لنظ�ام بن ع�يل، وهو ممن 
إن  )بريطاني�ا(،  املنف�ى  يف  عاش�وا 
الحصيل�ة حت�ى الي�وم ج�اءت عكس 

املسار الطبيعي للثورات.
ول�م يردد زيتون يف الق�ول ل� )د. ب.أ( 
إن هن�اك أحزابا بعينه�ا رسقت الثورة 
وحولت وجهته�ا من ث�ورة اجتماعية 
اقتصادي�ة تبح�ث عن الع�دل، إىل ثورة 
انتقال س�يايس يبحث عن وضع نظام 
الحل�ول  تقدي�م  ع�ن  ويعج�ز  جدي�د 

والربامج لعامة الشعب.
ويربز النظ�ام الس�يايس للديمقراطية 
الناش�ئة كأح�د أكرب النق�اط الخالفية 
يف الب�الد، بني من يدع�و الرئيس الحايل 
واستاذ القانون الدستوري قيس سعيد 
لتعدي�ل  إىل تقدي�م مب�ادرة سياس�ية 
النظ�ام والعودة ب�ه إىل نظ�ام رئايس،  
ومن يخري اإلبق�اء عى النظام الربملاني 

املعدل الحايل.
ويف كل األحوال ي�رى زيتون، يف مقابلة 
س�ابقة مع )د.ب.أ( ،  أن املشكل يكمن 
يف بنية النظام السيايس، فهو يف تقديره 
قائ�م “عى تفتيت الدول�ة، وهذا يفرس 
أن صياغ�ة الدس�تور كان�ت م�ن قبل 
معارضني كان هاجسهم األول التصدي 

لالستبداد”.

بعد عقد على اندالع شرارتها األوىل



بغداد/ الزوراء:
للشؤون  االنبار  محافظة  مستشار  اعلن 
االغاثية، مازن ابو ريشة، امس الثالثاء، عن 
عودة  عىل  املشرتكة  العمليات  قيادة  موافقة 
صالح  محافظة  من  نازحة  ارسة   25 نحو 

الدين اىل مناطق سكناها املحررة.
 ” ان  صحفي:  ترصيح  يف  ريشة  ابو  وقال 
موافقة  عىل  حصلت  املحلية  االنبار  حكومة 
قيادة العمليات املشرتكة لنقل نحو 25 ارسة 
نازحة من مخيمات النزوح يف قضاء عامرية 
مناطق  اىل  الفلوجة،  مدينة  جنوبي  الصمود 

سكناها املحررة “.
واضاف ان” حكومة االنبار املحلية بالتنسيق 
واملنظمات  واملهجرين  الهجرة  وزارة  مع 
لنقل  عجالت  بتخصيص  تكفلت  االنسانية 
االرس النازحة من مخيمات النازحني يف قضاء 
الدين  صالح  محافظة  اىل  الصمود  عامرية 
ضمن خطة عودة االرس النازحة الطوعية اىل 

كل املحافظات املحررة”.
امنية  “موافقات  أن  ريشة  أبو  وأوضح 
اىل مناطق خارج  النازحة  االرس  لنقل  اخرى 
االيام  غضون  يف  تصدر  سوف  املحافظة 

القليلة املقبلة “.

يشار اىل ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
مخيمات  كل  بإغالق  قصرية  فرتة  قبل  اوعز 
النزوح بعد عودة االرس النازحة اىل مناطقها 

املحررة بصورة طوعية. 
من جهته، حدد محافظ نينوى نجم الجبوري، 
النازحني،  لسكن  حلول  ثالثة  الثالثاء،  امس 
مبيناً حجم مبالغ التعويضات السكنية التي 

يحتاجها النازحون.
وقال الجبوري، بحسب الوكالة الرسمية: إن 
للنازحني،  سكن  لتوفري  حلول  ثالثة  »هناك 
أكثر  الهجرة  وزارة  تنقل  أن  هو  األول  الحل 
مناطق  إىل  الجنوب  من  كرفانا   250 من 
للنازحني  السماح  الثاني هو  والحل  سنجار، 
مناطقهم،  إىل  خيمهم  بأخذ  يرغبون  الذي 

حاليا،  منظمات  فهنالك  األخري  الحل  أما 
ستسهم بإعادة ترميم أو بناء دور لقسم من 

النازحني«.
وأكد عىل »عدم ترضر جميع دور النازحني«. 
أن »هنالك قرى كانت خارج الساتر  مضيفاً 
يف مناطق تل عبطة اآلن سمحوا لهم بالعودة، 
أيضاً  الحدودية  القرى  من  قسم  ويوجد 
سمحوا لهم بالعودة لها، أما املناطق املدمرة 
قليل  وقسم  سنجار،  مدينة  يف  منها  فقسم 
منها يف املجمعات السكنية، وأيضاً لدينا قرى 

هدمت دورها«. 
وأشار إىل أن »الرضر يف مدينة سنجار تقريباً 
يرتاوح من 60 إىل 80% ، أما حجم الرضر يف 
تم  »لو  أنه  مبيناً  فكبري«،  القديمة  املنطقة 
أنتهينا  كنا  املواطنني،  إىل  التعويضات  تسليم 

من هذه املشكلة«.
كثريا  الحكومة  مطالبة  »تمت  أنه  وأوضح 
بظرف  تمر  الدولة  لكن  التعويضات،  بتوفري 
تغطي  أن  أمكانية  لديها  وليس  صعب،  مايل 

هذا امللف بشكل كامل«.
تستلم  لم  اآلن  حتى  »املحافظة  أنه  وأكد 
املحافظة،  استقرار  إعادة  مبالغ  من  الدفعة 

وهي تخص الطرق والجسور وغريها«.

بغداد/ الزوراء:

انتقدت وزارة الرتبية “التهويل االعالمي” بشأن 

ما اشيع عن اغالق مدارس يف محافظة الديوانية 

بني  كورونا  بفريوس  اصابات  تسجيل  عقب 

توخي  اىل  داعية  التدريسية،  واملالكات  الطالب 

وزارة  حددت  بينما  املعلومات.  نرش  يف  الدقة 

الرتبوية  املؤسسات  إغالق  مدة  والبيئة  الصحة 

والتعليمية التي تسجل اصابات بفريوس كورونا 

املستجد.

وذكر الناطق باسم وزارة الرتبية، حيدر فاروق 

القادر، يف حديث صحفي: ان »الفحوصات  عبد 

عموم  يف  حالة   63 وجود  اىل  تشري  االولية 

شخصني  مع  التالميذ،  بني   61 منها  املحافظة، 

عن  تداوله  تم  ما  وان  التدريسية،  املالكات  من 

وجود 180 حالة اصابة عار عن الصحة«. 

االولية  »الفحوصات  ان  القادر  عبد  واوضح 

املديرية  يف  املدرسية  والبيئة  الصحة  اجرتها 

يف  املدريس  والنشاط  الرياضية  للرتبية  العامة 

الجهات  اىل  االصابات  عدد  رفع  وتم  املحافظة، 

وزارة  رد  وكان  الالزمة،  التدابري  التخاذ  املعنية 

الصحة قبل ايام أنه يف حال كان عدد االصابات 

»ان  اىل  ولفت  الغلق«.  يتم  مؤسسة  كل  يف   5

محافظة البرصة، شهدت تهويال اعالميا ايضا، 

إذ اعلن أن عدد االصابات فيها 24، وبعد التأكد 

من الفحوصات اتضح ان العدد 3 حاالت فقط«.

من جاتنب متصل، حددت وزارة الصحة والبيئة، 

الرتبوية  املؤسسات  إغالق  مدة  الثالثاء،  امس 

والتعليمية التي تسجل اصابات بفريوس كورونا 

املستجد.

الـصـحـة  وزارة  بـاسـم  الـنـاطـق  وقـال 

»الضوابط  إن  الـبـدر:  سيف  والـبـيـئـة، 

تشري  الــــوزارة  قـبـل  مــن  املـعـلـنـة 

إلـى أنـه يف حـال الـوصـول ملرحلة االغـــالق 

يـومـا   14 ملـدة   مـؤقـتـا  يـكـون  فـإنـه 

تـعـفـيـر  عملية  خـاللـهـا  تـجـرى 

بــغــداد  وامــانــة  الــــوزارة  بـتـعـاون 

التحري  واجـــراء  الـبـلـديـة،  ودوائــــر 

االصـــابـــات  تفاصيل  ومعرفة  الوبائي 

ومــتــابــعــة وضـعـهـم الصحي«.

االجـــراءات  »اسـتـمـرار  الـبـدر  واكــد 

الصحية وبشكل يـومـي لفحص الــطــلــبــة 

الستكشاف  الـتـدريـسـيـة  واملـــالكـــات 

الــى  اضــافــة  مبكر،  بوقت  الحاالت 

الـتـبـاعـد  تطبيق  مــن  الــتــأكــد 

ارتـداء  عىل  والـتـشـديـد  االجـتـمـاعـي 

الكمامات ملنع تفيش الوباء«.

بغداد/ الزوراء:
 اعلنت هيأة املنافذ الحدودية، امس 
الثالثاء، رفع الكرفانات املتجاوزة يف 
منفذ ميناء أم قرص الشمايل، بينما 
من  للكمارك  العامة  الهيئة  تمكنت 
بمواد  محملة  شاحنات   )4( ضبط 
كمرك  مديرية  مداخل  عند  مخالفة 

املنطقة الشمالية.
الحدودية  املنافذ  لهيأة  بيان  وذكر 

األمانة  لتوجيهات  »تنفيذا  انه 
رفع  تم  الوزراء،  ملجلس  العامة 
الكرفانات املتجاوزة وغري املرخصة 
الكمركي  الحرم  داخل  املتواجدة 
للميناء بالتعاون والتنسيق املشرتك 
القوة  وقيادة  امليناء  إدارة  مع 
البحرية واملركز الكمركي وبحضور 
ممثيل األجهزة األمنية وبدعم القوة 

الساندة«. 

وأضاف البيان ان »هذا االجراء يأتي 
الحدودية  املنافذ  يف  العمل  لتنظيم 
وفرض سلطة الدولة وحماية الحرم 
لعمل  آمنة  بيئة  وخلق  الكمركي 
األشخاص  ومنع  العاملة،  الدوائر 
ما  بدون  الدخول  من  املخولني  غري 
يثبت ممارسة عملهم وفق القوانني 

والتعليمات«.
بينما تمكنت الهيئة العامة للكمارك، 

شاحنات   )4( ضبط  الثالثاء،  امس 
مداخل  عند  مخالفة  بمواد  محملة 

مديرية كمرك املنطقة الشمالية.
تلقت  بيان  يف  الهيئة  وذكرت 
»بجهود  انه  منه:  »الزوراء« نسخة 
العامة  الهيئة  بها  تقوم  حثيثة 
للكمارك من اجل الحد من عمليات 
التحري  قسم  قام  التهريب 
ومكافحة التهريب يف مديرية كمرك 

املنطقة الشمالية وبمساندة رشطة 
شاحنات   )4( بضبط  الكمارك 
الطريق  عند  )حلويات(  محملة 

الرابط )دهوك / موصل(«. 
مخالفة  »الشاحنات  ان  اىل  الفتة 
واشار  والتعليمات«.  للضوابط 
البيان انه »تمت احالة الشاحنات اىل 
القضاء التخاذ االجراءات القانونية 

بحقها«.

بغداد/ الزوراء:
نسب  ان  الثالثاء،  امس  الداخلية،  وزارة  أكدت 
اىل  مشرية  زيادة،  تشهد  لم  العاصمة  يف  الجريمة 
كشف  من  تمكنها  حديثة  فنية  وسائل  امتالكها 

الجرائم يف اقل من 24 ساعة.
اللواء  بغداد،  اجرام  مكافحة  مديرية  مدير  وقال 
عليه  اطلعت  بيان  يف  اكرب،  عيل  وليد  الحقوقي 
»الزوراء«: إن “رسعة كشف الجرائم التي تتم يف أقل 
من 24 ساعة، تعود اىل كامريات املراقبة، ورسعة 

االنتقال اىل أمكنة الحوادث عند تلقي اإلخبار”.

وأضاف اكرب ان “املديرية فّعلت مصادر املعلومات 
يف  الحديثة  الفنية  الوسائل  واستخدمت  الرسية، 
وكذلك  املشتكي،  داللة  اىل  اضافة  الجرائم  كشف 

الخربات املرتاكمة لدى ضباط التحقيق”.
وأشاد بــ”تعاون املواطنني مع املديرية من خالل 
تتلقى  إذ  الحوادث،  عن  واالبالغ  االتصال  رسعة 
عن  الجرائم  عن  واالخبارات  الشكاوى  املديرية 
والرصافة  الكرخ  جانبي  ضمن  مكاتبها،  طريق 
موقعها  طريق  عن  او   ،)533( املجاني  الرقم  عىل 

بصفحات التواصل االجتماعي”. 

بغداد/ الزوراء:

االنبار،  بمحافظة  القائم  قضاء  قائممقام  كشف 

مخطط  وجود  من  الثالثاء،  امس  املحالوي،  احمد 

الطاقة  نقل  ابراج  الستهداف  جديد  ارهابي 

الكهربائية يف املناطق الغربية .

وقال املحالوي يف ترصيح صحفي: ان ” معلومات 

قبل  من  مخطط  بوجود  تفيد  استخباراتية 

عىل  املتواجدين  االجرامية  داعش  عصابات  بقايا 

قضاء  صحراء  مناطق  يف  صغرية  مجاميع  شكل 

الطاقة  نقل  ابراج  مهاجمة  االنبار،  غربي  القائم 

مواجهة  من  عنارصها  عجز  ان  بعد  الكهربائية 

القوات االمنية “.

واضاف ان” ابتكار هذا االسلوب يف عمليات تدمري 

البنى التحتية من قبل بقايا ارهابي داعش مؤرش 

االمنية  القوات  مواجهة  عىل  قدرتهم  عدم  عىل 

وجود  من  ناهيك  للمحافظة،  الغربي  القاطع  يف 

من  املجاميع  هذه  عىل  وضغط  تعقب  عمليات 

موضحا  االمنية«.  والقوات  الجيش  طريان  قبل 

ان” حكومة قضاء القائم املحلية لديها تخوف من 

الكهربائية  الطاقة  نقل  لخطوط  جديد  استهداف 

ذات  الغربية  الصحراء  عمق  مناطق  يف  املمتدة 

املدن  مراكز  عن  بعيدة  وهي  املعقدة،  التضاريس 

مما يجعلها عرضة الستهداف “.

يشار اىل ان عنارص من ارهابي داعش فجروا قبل 

اقل من اسبوع 11 برجا لنقل الطاقة الكهربائية يف 

قضاء القائم غربي االنبار . 

بغداد/ الزوراء:

 تنسق وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة مع الجانب املرصي ملشاركة رشكاتهم 

بمجاالت تشييد الطرق والجسور واعادة اعمار املدن.

املهندسة  االعمار  ان وزيرة  للوزارة بترصيح صحفي:  االعالمي  املركز  واوضح مصدر يف 

نازنني محمد وسو، وخالل زيارتها اىل جمهورية مرص العربية، اتفقت مع وزير االعمار 

التعاون  آليات  الجزار، عىل وضع  الدكتور عصام  العمرانية املرصي  واملرافق واملجتمعات 

املشرتك بني البلدين بمجال البناء والتشييد، مؤكدة سعي الحكومة العراقية إلعادة اعمار 

املناطق املحررة.

وبني املصدر: ان الوزيرة اكدت رغبة البالد لالستعانة بالخربات املرصية بمجال اعمار املدن 

وانشاء الطرق والجسور، ملا تمتلكه من باع طويل بهذا املجال، اىل جانب االستفادة من 

خرباتها بمجال التخطيط العمراني وتطوير املدن.

املصدر افصح عن: ان وزير االعمار املرصي ابدى حرصه عىل التعاون االمثل بني الوزارتني 

الجانبني.  بني  املهارات  وتطوير  الخربات  تبادل  وإمكانية  التحتية،  البنى  بواقع  للنهوض 

الرشب  ملياه  تنفذها رشكات مرصية  اطلعت عىل مشاريع  االعمار  ان وزيرة  اىل:  مشريا 

والرصف الصحي وتخدم خمسة ماليني مواطن، اىل جانب االطالع عىل احدى املدن السكنية، 

اضافة اىل املباني املخصصة لرشيحة الدخل املحدود والرشيحة املتوسطة.

يف شأن اخر، اعلنت وزارة االعمار انها تستعد الستئناف العمل بمرشوع محطة معالجة 

قضاء الحر يف محافظة كربالء املقدسة، بحسب ما افاد به مدير املديرية العامة للمجاري 

بالوزارة يعرب قحطان عباس.

وتهيئة  تنظيف  تشمل  للمرشوع  العمل  استعدادات  ان  صحفي:  بترصيح  قحطان  وذكر 

مواقع العمل فيه وتأهيل مقر دائرة املهندس املقيم وإدارة املرشوع والتنسيق مع دوائر 

املاء  دائرة  مع  التنسيق  وكذلك  والطوارئ،  الرئيسة  بالكهرباء  املرشوع  لتغذية  املحافظه 

للتهيؤ لضخ املاء الصايف ملنشآت املرشوع بعد إكمال إيصال األنابيب وملحقاتها اليه.

ألفا و500 مرت مكعب يوميا،  تبلغ 37  انتاجية  ان املرشوع سيعمل بطاقة  وبني عباس: 

الواقع  بتحسني  سيسهم  ما  الزراعي  السقي  ألغراض  صالحة  ستكون  انها  اعلن  والتي 

الخدمي والبيئي، الفتا اىل: ان املرشوع سيخدم 170ألف نسمة من ابناء املحافظة.

بغداد/ الزوراء:

امس  العامة،  املرور  مديرية  اصدرت 

الثالثاء، جدوال خاصا بمراجعة منتسبي 

القوات االمنية.

وذكرت املديرية يف بيان تلقت »الزوراء« 

نسخة منه: أنه »ألمور تنظيمية تقرر ان 

االمنية  القوات  منتسبي  مراجعة  تكون 

املسائي  الدوام  يف  التسجيل  ملجمعات 

عرصاً،  الثالثة  الساعة   بعد  حرصاً 

ادناه:  مبني  كما  املحددة  االيام  ويف 

وموظفي  ومنتسبي  )ضباط  االحد 

)ضباط  االثنني  الداخلية(،  وزارة   

الداخلية(،  وزارة   وموظفي  ومنتسبي 

وموظفي  ومنتسبي  )ضباط  الثالثاء 

الحشد  )هيئة  األربعاء  الدفاع(،  وزارة 

االجهزة  )بقية  الخميس  الشعبي(، 

ان  »علماً  وتابعت:  االخرى(«.  االمنية 

لغاية  مستمرة  املركبات  فحص  لجان 

الساعة السادسة مساًء والدوام املسائي 

لغاية التاسعة مساء«.

بغداد/ الزوراء:
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أعلنت 
تمديد  عن  الثالثاء،  امس  العلمي، 
الدراسية  املنح  اىل  التقديم  مدة 
من  املقدمة  )البكالوريوس(  األولية 
الدرايس  للعام  العربية  مرص  جمهورية 

.2020/2021

البعثات  لدائرة  العام  املدير  وقال 
طاهر،  باقر  حازم  الثقافية،  والعالقات 
إن  يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
»وزارة التعليم العايل مددت فرتة التقديم 
بشهادة  الخاصة  الدراسية  املنح  عىل 
التعليم  البكالوريوس املقدمة من وزارة 
العايل املرصية اىل غاية 19/12/2020«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن صدور أربعة قرارات بالحبس للمدير األسبق للمرصف 

الزراعي التعاوني - فرع ميسان؛ عىل خلفيَّة رصفه قروضاً خالفاً للقانون.
وأفادت دائرة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض حديثها عن تفاصيل قرارات األحكام يف 
القضايا التي حققت فيها وأحالتها إىل القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات ميسان 
الزراعي  للمرصف  األسبق  املدير  املدان  بحق  حكم  قرارات  أربعة   )4( األوىل  الهيأة   /
التعاوني }الحكومي{ - فرع العمارة، موضحًة أن األحكام قضت بحبس املدان حبساً 

شديداً ملدة )3( سنوات لكل حكم، إذ بلغ مجموع املدة )12( سنة يف )4( قضايا.
يف  الهيئة  تحقيق  مكتب  توىل  قد  قضايا  يف  صدرت  األحكام  قرارت  أن  الدائرة:  وبينت 
ميسان التحقيق فيها وأحالها إىل القضاء، الفتًة إىل أن املدان أقدم عىل  رصف قروض 
خالف القانون،  ودون علم وموافقة املقرتضني، إذ بلغ مجموع مبالغ تلك لقروض 349 

مليون دينار.
الشهود  القضيَّة وأقوال  املتحصلة يف  األدلة  إن املحكمة، و بعد اطالعها عىل  وأضافت: 
واملمثل القانوني للمرصف الزراعي، توصلت إىل القناعة التامة بمقرصيَّة املدان، فقررت 
الحكم عليه بالحبس الشديد مدة ثالث سنواٍت لكل قضية من القضايا األربع، استناداً 

إىل مقتضيات املادة الحكمية.
 وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت عن إصدار محكمة جنايات ميسان حكماً بالسجن ملدة 
رضراً  إلحداثه  ميسان،  يف  التعاوني  الزراعي  للمرصف  السابق  املدير  بحق  سنوات   10

متعمداً بأموال الجهة التي كان يعمل بها.

بغداد/ الزوراء:
 اكدت لجنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية، امس الثالثاء، ان أرز العنرب املحيل سيكون 

حارضا وبقوة بمفردات البطاقة التموينية العام املقبل .
»عمليات  ان  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الشمري  سالم  اللجنة  رئيس  وقال 
الحصاد مستمرة يف املساحات املزروعة بالشلب بعدة محافظات ومنها محافظة النجف 

االرشف«.
املزروعة  املساحات  من   168828 حصاد  الزراعة  وزارة  بيانات  »حسب  انه  واضاف 

بالشلب يف النجف االرشف من أصل 207532 دونما مزروعة باملحصول«.
الفالحني  بدعم  الزراعة  ووزارة  اللجنة  مابني  املستمر  »التنسيق  ان  الشمري  واوضح 
اإلنتاج  بارتفاع معدالت  واملزارعني من أسمدة وبذور وإرشادات رضورية قد أسهمت 

والتي تم تسويق )59000( طن من املحصول لسايلوات وزارة التجارة« .
والتي اسفرت عن  املائية  الزراعة واملوارد  املستمر مع وزارتي  »التنسيق  ان  اىل  واشار 
توفري الحصص الكافية للمساحات املزروعة بالشلب والتي اثمرت وستثمر عن حصاد 

كميات كبرية منه بموسم ناجح ومستمر«. 

بغداد/ الزوراء:
اللواء  األول  املسيطر  مقر  من  قوة  نفذت 
األول / حشد االنبار، امس الثالثاء، عملية 
مدينة  جنوب  داعش  فلول  ملالحقة  أمنية 

الفلوجة.
تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
»الزوراء« نسخة منه: أن “العملية شملت 

وجرس  الفلوجة  جنوب  مناطق  تفتيش 
الجيش  بمشاركة  والهياكل  التفاحة 

العراقي”.
تهدف  “العملية  ان  البيان  وأضاف 
والتدقيق  داعش  خاليا  مالحقة  إىل 
ضمن  املتواجدة  للعوائل  االستخباراتي 

نطاق العمليات”.

املوافقة على عودة 25 أسرة نازحة من صالح الدين إىل مناطقها احملررة
نينوى تطرح ثالثة حلول لتوفري سكن للنازحني

الرتبية تنتقد »التهويل اإلعالمي« بشأن إصابات كورونا يف املدارس

الداخلية تفصح عن وسائل حديثة لكشف 
اجلرمية بأقل من 24 ساعة

األنبار تكشف عن خمطط الستهداف أبراج نقل 
الطاقة غربي احملافظة

اإلعمار تكشف عن تنسيق مع اجلانب 
املصري مبجاالت الطرق واجلسور

املرور تصدر جدوالً مبراجعة منتسيب 
القوات األمنية

املنافذ: رفع الكرفانات املتجاوزة يف منفذ ميناء أم قصر الشمالي
ضبط شاحنات خمالفة يف كمرك املنطقة الشمالية

الصحة حتدد مدة إغالق املؤسسات الرتبوية  التعليم متدد التقديم إىل املنح 
الدراسية املصرية

النزاهة تصدر أربعة أحكام باحلبس حبق 
مدير مصرف حكومي 

الزراعة النيابية: األرز العنرب سيوزع يف 
البطاقة التموينية العام املقبل

احلشد ينفذ عملية أمنية ملالحقة “داعش” 
جنوب الفلوجة
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ال صحة لزيادة سعر الصرف 

احتل املرتبة األوىل بأكثر الدول تصديرا للخام إىل اهلند

الدراجي : تغيري سعر صرف الدينار 
جيب ان يكون عرب البنك املركزي 

خبري: التصرحيات غري املسؤولة 
وراء ارتفاع سعر الصرف

الرشيد مينح فائدة خاصة 
للودائع الثابتة

العراق األكثر شراًء للعقارات يف 
تركيا للشهر املاضي

سوق العراق لألوراق املالية يغلق 
منخفضا

بغداد/ الزوراء:
حذر عضو اللجن�ة املالية الربملانية، عبد 
اله�ادي الس�عداوي، ام�س الثالثاء، من 
إع�الن البنك املرك�زي االفالس يف الفصل 
االول من العام املقبل يف حال اس�تمراره 
بالتخبط بسياس�اته، نافيا وجود توجه 
يف زيادة س�عر ال�رف لل�دوالر مقابل 

الدينار العراقي.
وقال الس�عداوي يف حدي�ث صحفي: ان 
“هنالك مش�كلة كب�رة يف البنك املركزي 
وهنال�ك تخب�ط يف سياس�ته خاص�ة يف 
اآلونة االخرة”، مبينا انه “قانون تمويل 
العج�ز املايل تضمن نص�ا فيه بأن يكون 
هنال�ك رب�ط بني م�زاد بي�ع العملة مع 
الكمارك والرضائب والرسوم، وان تكون 
هنال�ك اتمتة لهذه العملي�ة، وهو اجراء 
س�هل، وبإم�كان الحكوم�ة العم�ل به 
وه�ي ملزمة بتنفيذه ع�ى اعتبار انه تم 

ترشيعه يف قانون”.
واضاف الس�عداوي ان “هنالك تالعبا يف 
م�زاد بيع العمل�ة باالونة االخ�رة، وتم 
تحدي�د مص�ارف ورشكات صرفة عى 
حس�اب ال�رشكات واملص�ارف االخرى، 
وهنال�ك ارباك يف بيع العملة بش�كل غر 
طبيع�ي وسياس�ة داخ�ل البنك بس�بب 
س�يطرة احد االحزاب عى هذا املوضوع 
كان�ت س�ببا يف ازدي�اد أس�عار ال�دوالر 
امام العملة املحلية بغية تحقيق كس�ب 
لبعض املصارف والرشكات”، الفتا اىل ان 

“الربمل�ان او اللجنة املالي�ة ليس لديهما 
توج�ه يف زي�ادة س�عر ال�رف للدوالر 
مقاب�ل الدينار، لكن هنال�ك توجها لدى 
الحكوم�ة يف ه�ذا املجال وتحديد س�عر 
ال�رف ضم�ن خطتها االس�راتيجية، 
لكنه لم يبدأ بشكل فعيل حتى اللحظة”.
ولف�ت اىل ان “التالع�ب بس�عر رصف 
الدوالر ام�ام الدينار تم من خالل مزاد 
بي�ع العمل�ة، وباالمكان حل املش�كلة 
من خالل نافذة الكرونية لبيع العملة 

ام�ام كل م�رف او رشك�ة وضم�ن 
سعر رصف مقارب لسعر الرف من 
البنك املركزي بف�ارق نقطة او اثنيتن 
لضمان عدم التالعب وزيادة االس�عار 
واملضارب�ة كما يحص�ل اآلن ووصول 
الف�رق اىل اكثر م�ن 8 نقاط ويصل اىل 

عرش نقاط”.
وش�دد ع�ى ان “ه�ذا ب�اب م�ن اب�واب 
الفس�اد الواضح�ة، واالخط�ر منها هو 
ذه�اب املوضوع من قضية بي�ع العملة 

بناف�ذة بي�ع العمل�ة اىل غس�يل االموال 
خارج العراق، وقد نبهنا كثرا لهذا االمر 
وطالبنا باعتم�اد االتمتة، وان يكون كل 
دوالر يخ�رج من الع�راق يقابله بضائع 

بنفس السعر تدخل للبلد”.
وتابع ان “تقس�يم املصارف والرشكات 
وهنال�ك  موفق�ا،  يك�ن  ل�م  فئ�ات  اىل 
اس�تجواب اىل محاف�ظ البن�ك املرك�زي 
داخل قب�ة الربمل�ان بانتظار اس�تكمال 
اإلج�راءات القانونية ل�ه، وحينها بحال 

أثب�ت املحاف�ظ ع�دم وج�ود اي تقصر 
منه وإجراءاته صحيحة، فلن يتحمل اي 
اجراء اداري، وان كان العكس فسيتحمل 

النتيجة بإقالته”.
الفتا اىل ان “سياسة البنك املركزي سوف 
ت�ؤدي اىل اف�الس العراق بش�كل كامل، 
وهذا ما أش�ار ل�ه صندوق النق�د الدويل 
والبن�ك ال�دويل، ومن بينه�ا قضية طبع 
العمل�ة دون غط�اء نق�دي، وق�د ارشنا 
لهذا االم�ر يف مرات عديدة عى اعتبار ان 
جميع تلك السياسات ستؤدي اىل انهيار 
الس�وق املالية يف البلد وت�ؤدي اىل افالس 
الع�راق، وبحال اس�تمرار البنك املركزي 
يف سياس�اته النقدي�ة فس�يعلن البن�ك 
املركزي افالسه يف الفصل االول من العام 

املقبل”.
واكد الس�عداوي ان “أتمت�ة عمل نافذة 
م�زاد العملة مع الجم�ارك والرضيبة ال 
يحتاج اىل مبالغ او جهد كبر، وباالمكان 
التنس�يق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا 
التابع�ة اىل وزارة التعلي�م الع�ايل ولديها 
الخ�ربة يف ه�ذا املج�ال بغية اغ�الق هذا 
الب�اب، وهذا املل�ف الخطر ال�ذي بحال 
التغ�ايض عنه س�يؤدي اىل انهيار الدولة 
بش�كل كامل ع�ى اعتب�ار ان الحكومة 
تس�حب جميع املبالغ النقدية املوجودة 
يف املص�ارف وناف�ذة بي�ع العمل�ة تقوم 
بإخ�راج كل العمل�ة الصعب�ة اىل خارج 

العراق”.

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت  وزارة التخطيط ع�ن قيمة رواتب املوظفني 

يف موازن�ة 2021. بينما كش�ف مستش�ار حكومي 

عن ان اعتماد الدفع املس�بق لبيع النفط يأتي كأحد 

حلول رفد املوازنة باألموال.

ونقلت وكال�ة األنباء العراقية الرس�مية، عن وزير 

التخطي�ط خال�د بت�ال، ام�س الثالث�اء، قول�ه: إن 

“موازن�ة 2021 لم تدرج عى جدول أعمال جلس�ة 

مجل�س ال�وزراء ام�س”، مبين�اً أن “االنته�اء من 

مناقش�ة املوازن�ة )س�تتم( خ�الل األي�ام األربع�ة 

املقبلة”.

وأضاف: “اتفقنا عى الجانب االستثماري يف املوازنة 

م�ع البنك ال�دويل، وس�عر النفط يف موازن�ة 2021 

ح�دد ب�42 دوالراً”، منوه�ا إىل أن “رواتب املوظفني 

ومخصصاته�م يف املوازنة بلغ�ت بحدود 50 ترليون 

دينار”.

م�ن جهتها، كش�فت اللجنة املالي�ة النيابية، امس 

الثالث�اء، ع�ن تأمني روات�ب املوظفني خ�الل العام 

املقب�ل 2021، فيم�ا أكد مستش�ار رئي�س الوزراء 

املايل، مظهر محمد صالح، أن اعتماد الدفع املس�بق 

لبيع النفط يأتي كأحد حلول رفد املوازنة باألموال.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر: ان “املوازنة العامة 

للعام 2021 س�تؤمن جميع رواتب املوظفني خالل 

عام كامل”.

واش�ار اىل ان “هناك ثالث قضاي�ا أخرت التصويت 

ع�ى قان�ون املوازنة وارس�الها اىل مجل�س النواب، 

األوىل نس�بة العجز الكب�رة والعمل عى تخفيضها، 

فضال ع�ن انتظار حصول اتفاق ب�ني بغداد وأربيل 

بشأن املس�تحقات املالية وتسليم اإليرادات من قبل 

اإلقلي�م، اىل جانب التوافق الس�يايس بش�أن قانون 

املوازنة لضمان تمريرها داخل الربملان”.

ويف امللف نفسه، قال املستشار املايل لرئيس الوزراء، 

مظهر محمد صالح: إن “اعتماد الدفع املس�بق من 

بيع النفط س�يضمن س�د حاجة املوازن�ة إىل موارد 

مالية ثابتة ومس�تقرة، وتأمني رضوريات الرف 

ونفقات املشاريع الحاكمة”.

واضاف أن “السياس�ة املالية اخذت دورها يف تأمني 

وس�ائل االقراض الخارجي، لدعم س�يولة املوازنة 

العام�ة واس�تدامة تدفقاته�ا النقدية م�ن مصادر 

التمويل الخارجية”.

بغداد/ متابعة الزوراء:

قالت مجلة فورين بولييس األمركية، امس 

الثالث�اء، إن العراق يتج�ه إىل االنهيار املايل 

بس�بب النظام الس�يايس “املتهالك”، فيما 

بينت أن تظاهرات س�تنطلق بشكل واسع 

تطالب بالتغي�ر والحكومة لن تس�تطيع 

ايقافها.

تابع�ه  له�ا  تقري�ر  يف  املجل�ة  وذك�رت 

التي  “ال�زوراء”:إن “األزم�ة االقتصادي�ة 

تواج�ه الع�راق تعد أهم مش�كلة خارجية 

س�تواجه الرئي�س األمريك�ي املنتخب جو 

باي�دن ف�ور تولي�ه الس�لطة يف 20 كانون 

الثاني القادم”.

وأضافت أن “العراق يتجه إىل االنهيار املايل 

ال�ذي من املرجح أن ي�ؤدي النهيار نظامه 

السيايس املتهالك”.

ولفتت املجل�ة إىل أنه “عى م�دى العقدين 

املاضيني، خلق الفساد مشكلة ذات رأسني 

للعراق، أولها حكوم�ات ضعيفة متواطئة 

مع األحزاب أدت إىل ظهور شبكات ضخمة 

من املحس�وبية والفساد، فضاًل عن تدمر 

القطاع الخاص”.

أم�ا املش�كلة الثاني�ة، فقالت املجل�ة إنها 

“تكم�ن بانتش�ار الكس�ب غ�ر املرشوع 

بش�كل فعال أدى إىل خنق م�ا كان يمتلكه 

القطاع الخاص القليل يف العراق، مما يعني 

أن�ه ال يوج�د الكثر م�ن البدائ�ل لوظائف 

القطاع العام، االمر الذي دفع املواطنني اىل 

االعتماد عى الحكومة بشكل كبر يف كسب 

عيشهم، سواء بالوظائف أو املعاشات”.

وتابعت املجلة بالقول “من ش�به املؤكد أن 

ت�ؤدي األزمة املالي�ة إىل ان�دالع مظاهرات 

واس�عة النطاق يف الش�وارع، حيث يطالب 

العراقي�ون مرة أخ�رى بتغي�ر الحكومة، 

وس�يكون م�ن الصع�ب ع�ى الحكوم�ة 

الحف�اظ ع�ى النظ�ام إذا ل�م يت�م دف�ع 

الرواتب”.

وأوضح�ت أن “أزمة الع�راق القادمة هي 

أزمة س�يولة، سيحتاج العراق إىل املال ملنع 

انهي�ار نظامه امل�ايل، والذي س�يكون أول 

دومينو يس�قط، وأن�ه إذا كان�ت الواليات 

املتحدة عى اس�تعداد للتعه�د بمبلغ كبر، 

ربم�ا 1 مليار دوالر، س�يكون م�ن املمكن 

تجمي�ع حزمة أكرب م�ن 5 إىل 10 مليارات 

دوالر للعراق مع دول أخرى”. 

لكنه�ا قالت إن�ه “بمعدل ال�رف الحايل 

يف الع�راق، ف�إن حت�ى 10 ملي�ارات دوالر 

ستدوم بالكاد ثالثة أشهر”. 

وبينت املجلة “لهذا الس�بب يجب أن يكون 

من�ح امل�ال للع�راق مرفق ب�رشوط قوية 

مث�ل: تداب�ر تقش�ف لتش�جيع االدخار، 

وتخفيض�ات كبرة يف اإلنف�اق الحكومي، 

وإجراءات صارمة ملكافحة الفساد”.

ومنذ تفيش وب�اء كورونا وانهيار أس�عار 

النف�ط، الت�ي توفر ح�وايل 90 يف املائة من 

اإليرادات الحكومية، تراجع الدخل الشهري 

للعراق ب�ني 2.5 و 3.5 ملي�ار دوالر، وهذا 

يعن�ي أن بغ�داد تعان�ي من عجز ش�هري 

يراوح بني 3.5 و 4.5 مليار دوالر.

وبس�بب كل ه�ذا بدأت احتياط�ات العراق 

م�ن العملة الصعبة يف النف�اذ، ومع صيف 

العام القادم ستنخفض احتياطات العراق 

من العملة بشكل خطر، مما يجعل الدولة 

عاج�زة عن الوف�اء بالتزاماته�ا مثل دفع 

الرواتب.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنت منظمة اوبك، امس الثالثاء، ان العراق اكثر 
ال�دول تخفيضا إلنتاجه النفطي فيما كانت ليبيا 
اكثر الدول انتاجا يف املنظمة خالل ش�هر ترشين 

الثاني املايض.
وقال�ت املنظم�ة يف تقريره�ا الش�هري واطلعت 
عليه “ال�زوراء”: ان “إنتاج الدول ال�13 األعضاء 
يف منّظم�ة الدول املصدرة للنف�ط “أوبك”، ارتفع 
يف ترشي�ن الثان�ي املايض، حيث بلغ يف املتوس�ط 
25.109 ملي�ون برميل يوميا، بارتفاع 707 آالف 
برمي�ل يوميا عن مس�تويات ترشين االول 2020 

الذي بلغ 24.402”.
واضاف�ت ان “الزي�ادة يف إنتاج أوب�ك جاءت كل 
م�ن ليبيا، الذي بلغ انتاجها 1.108 مليون برميل 
يوميا وبزيادة بلغت 656 الف برميل عن الش�هر 
الذي سبقه، اضافة اىل االمارات وبزيادة بلغت 75 

الف برميل عن الشهر الذي سبقه “.
واش�ارت اىل ان “الع�راق اكث�ر ال�دول تخفيض�ا 
إلنتاج�ه النفط�ي يف ترشي�ن الثان�ي، حيث بلغ 
متوسط االنتاج فيها 3.764  ماليني برميل يوميا 

بانخف�اض بلغ 76 ال�ف برميل يوميا عن ش�هر 
ترشي�ن االول املايض الذي بلغ االنتاج فيه 3.841 

ماليني برميل يوميا”.
وقلص�ت أوبك، ي�وم االثنني ،توقعاته�ا النتعاش 
الطلب عى النفط بمقدار 350 ألف برميل يومًيا، 

بس�بب اس�تمرار تأث�ر الوب�اء، لكنه�ا قالت إن 
االنتشار الرسيع للقاحات يف االقتصادات الكربى 
“يوفر ارتفاًع�ا محتمالً لتوقعات النمو” يف العام 

املقبل.
من جانب متص�ل، أظهرت بيان�ات تم الحصول 

عليه�ا من مص�ادر بصناع�ة النف�ط أن واردات 
الهند م�ن الخام م�ن أفريقيا والوالي�ات املتحدة 
ارتفعت بش�كل ح�اد يف ترشي�ن الثان�ي يف حني 
تراجع�ت اإلم�دادات من الرشق األوس�ط، واحتل 
الع�راق املرتبة االوىل بأكثر ال�دول تصديرا للنفط 

الخام اىل الهند.
وأشارت البيانات إىل أن الهند، ثالث أكرب مستورد 
ومستهلك للنفط يف العالم، استوردت 3.9 مليون 
برميل يوميا بانخفاض 3.3 باملئة عن الواردات يف 

أكتوبر ترشين األول.
وأظهرت البيان�ات أن واردات النفط من الواليات 
املتح�دة قف�زت 49 باملئ�ة يف نوفم�رب/ ترشي�ن 
الثاني لتصبح رابع أكرب مًورد للنفط إىل الهند بعد 
العراق والس�عودية ودولة اإلمارات العربية بينما 
تراجعت نيجريا والكويت إىل املرتبتني الخامس�ة 

والسادسة علىالالرتيب.
وانخفض�ت واردات الهن�د النفطي�ة من منطقة 
الرشق األوس�ط 4.5 باملئة إىل ح�وايل 2.6 مليون 
برمي�ل يومي�ا، مم�ا أدى إىل تراج�ع طفي�ف يف 

حصتها يف مجمل الواردات إىل 66 باملئة.

حتذيرات برملانية من إفالس البنك املركزي مع بداية العام املقبل

التخطيط تعلن قيمة رواتب املوظفني يف موازنة 2021

جملة أمريكية حتذر من “انهيار” العراق ماليا يؤدي النهيار النظام السياسي

الكشف عن حل لرفد املوازنة باألموال 

بسبب الفساد وظهور شبكات ضخمة من احملسوبية

أوبك: العراق أكثر الدول ختفيضا إلنتاجه النفطي يف شهر تشرين الثاني

بغداد/ نينا :
 رأى عضو اللجنة املالية النيابية محمد الدراجي ، ان اي تغير يف س�عر رصف 
الدين�ار يجب ان يكون من خ�الل البنك املركزي ، لتس�تفيد الدولة واملواطن ، 
وليس من خالل تجار العملة .وكتب الدراجي ، يف تغريدة باللهجة الشعبية عرب 
منص�ة توير للتواصل االجتماعي ، “ اليوم مبيعات البنك املركزي ٢٣٠ مليون 
دوالر ، فرق س�عر البيع بني البنك والس�وك ١١٠دنانر لكل دوالر، يعني الربح 
٢٥مليار دينار بيوم واحد! املفروض اي تغير يف س�عر الرف الزم يكون من 
خ�الل البنك املركزي حتى تس�تفيد منه الدولة واملواطن، م�و من خالل تجار 

العملة حتى هم ومن ورائهم يستفيدون”.

بغداد/ الزوراء:
داوود  االقتص�ادي،  الخب�ر  اعت�رب 
عب�د زاي�ر، ام�س الثالث�اء، أن م�ا 
حصل يف الس�وق املحلية من ارتفاع 
بس�عر الرف الدينار غر مسؤول 
عن�ه البنك املركزي بل تأتي بس�بب 
استغالل املضاربني للتريحات غر 
املس�ؤولة، مؤكدا ان س�عر الرف 

سينخفض خالل األيام املقبلة.
وق�ال زاير يف تريح صحفي: ان ” 
ضع�ف الثقافة املالي�ة يف العراق قد 
يجعل املضاربني املحليني يس�تغلون 
ذلك، وان التريحات بوجود مقرح 
برفع س�عر رصف الدين�ار العراقي 
مقابل الدوالر قد تم اس�تغالله مما 
أدى اىل فوىض محلية، حيث ان سعر 

الرف مازال مس�تقرا ل�دى البنك 
املركزي ” .

غ�ر  التريح�ات   ” ان  وأض�اف 
املس�ؤولة والتي اليوجد لها أي سند 
ع�ى الواق�ع أدت اىل ه�ذه الفوىض 
املفتعلة، وان سعر الرف سراتجع 

خالل األيام القليلة”.
وطالب عبد زاير “املسؤولني خاصة 
ممن لي�س لديهم خ�ربة يف الجانب 
مث�ل هك�ذا  اث�ارة  ع�دم  اىل  امل�ايل 
تريح�ات لكون املت�رضر الوحيد 
س�يكون عامة الناس م�ن الفقراء 
ارتفاع  الدخ�ل بس�بب  ومح�دودي 
إضاف�ة  وغره�ا،  الغذائي�ة  امل�واد 
اىل انه�ا س�تكون خدم�ة مجاني�ة 

للمضاربني بالعملة” .

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرف الرش�يد، امس الثالثاء، 
عن منح فائدة بنس�بة )٧٪( للودائع 

الثابتة.
واوض�ح املكت�ب االعالم�ي يف بي�ان 
لتل�ك  املح�ددة  “امل�دة  ان  صحف�ي: 

الودائع سنتان ونصف السنة”. 
وأضاف ان “بإمكان املواطنني االفراد 
والقطاعات  والجمعي�ات  والرشكات 

الودائ�ع  حس�ابات  فت�ح  االخ�رى 
املذكورة، والحصول عى الفائدة لدى 
فروع مرفنا املنترشة يف محافظات 

العراق”.
اىل  الحكومي�ة  املص�ارف  وتس�عى 
ل�دى  املكتن�زة  االم�وال  اس�تثمار 
املواطنني، والتي تقدر وحس�ب البنك 
املركزي، بأكثر من %77 من االموال 

املتداولة يف السوق.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أظهرت بيانات إحصائية تركية أن العراقيني جاؤوا باملرتبة االوىل من حيث 

رشاء األجانب للعقارات يف تركيا خالل شهر ترشين الثاني 2020.
وأوضح�ت البيان�ات الت�ي أصدرتها مؤسس�ة االحصاء الركي�ة، واطلعت 
عليها “الزوراء”: أن “العراق جاء باملرتبة االوىل من حيث الرشاء خالل شهر 
ترشين الثاني وبواقع 876 منزال، وجاء بعد العراق إيران ب� 860 من املنازل 
املباعة، وروسيا ثالثا ب� 434 من املنازل املباعة، وأفغانستان رابعا ب� 203 

من املنازل املباعة، والكويت خامسا ب� 202 من املنازل املباعة.
وأضاف�ت أن “مبيع�ات املن�ازل لألجانب انخفض�ت من كان�ون الثاني اىل 
ترشين الثاني للعام الحايل بواقع 36 الف و385 منزال، بنسبة تراجع بلغت 

%9.5 مقارنة بنفس الفرة من العام السابق”.
وأش�ارت إىل أن “اس�طنبول هي املقاطعة األوىل األكث�ر جذبا لألجانب التي 
س�جلت بيع 2 ألف و443 وحدة س�كنية، وبعدها جاءت أنطاليا بعدد 893 
من املنازل املباعة، وأنقرة ب� 297 بيًعا للمنزل، ويالوفا ب� 182 بيًعا للمنزل، 

وبورصا بمبيعات 174 منزل”.

 بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش األسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، أمس الثالثاء، منخفضا بنسبة 
)%0.23(.وجاءت مؤرشات التداول لس�وق العراق لألوراق املالية ليوم أمس كما 
ييل: بلغ عدد األسهم املتداولة )12.055.919.071( سهما.وأغلق مؤرش األسعار 
ISX 60 يف جلس�ة ام�س عى )482.07( نقطة منخفضا بنس�بة )%0.23( عن 
إغالقه يف الجلسة السابقة البالغ )483.20( نقطة.وتم تداول أسهم )31( رشكة 
من أصل )105( رشكة مدرجة يف الس�وق، وأصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار 
من هيئة األوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات اإلفصاح املايل )31( رشكة.وبلغ 
عدد األس�هم املش�راة من املس�تثمرين غر العراقيني يف الس�وق )324( مليون 
سهم بقيمة بلغت )313( مليون دينار من خالل تنفيذ )106( صفقة عى اسهم 
تس�ع رشكات.بينما بلغ عدد األس�هم املباعة من املس�تثمرين غ�ر العراقيني يف 
الس�وق )64( مليون س�هم بقيمة بلغ�ت )128( مليون دينار م�ن خالل تنفيذ 

)45( صفقات عى أسهم خمش رشكات.

جمهورية العراق
وزارة العدل                                                           العدد:4٣٢

دائرة كاتب العدل يف النجف املسائي           التاريخ:8/٢٠٢٠/١٢
اعالن اىل/ عادل كاظم جواد

املدير املفوض لرشكة خرات الجابري
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وبعد اتب�اع الط�رق القانونية 
والتبليغ ابلغك باالنذار املرقم 684٥ يف ٢٠٢٠/١١/١8 الصادر من 

دائرة الكاتب العدل يف النجف املسائي.
املنذر/ النقيب الحقوقي سيف عيل جابر
ممثل السيد وزير الداخلية / بموجب الوكالة املرقمة 4٠١ 
يف ٢٠٢٠/٧/١٣ وزارة الداخلية/ الدائرة القانونية

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعى               العدد:٢٠٧6/ش/٢٠٢٠

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
 محكمة االحوال الشخصية يف النجف                       التاريخ

اعالن
اىل املدعى عليه/ عقيل سعد حسني

اقامت املدعية س�ارة حس�ني عيل الدعوى املرقمة اعاله تطلب فيها تصديق الطالق 
الخلع�ي الذي اوقعته ع�ى املدعية بتاري�خ ٢٠٢٠/١٢/١٣ وملجهولية محل اقامتك 
ل�ذا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني فعلي�ك الحضور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة املوافق يوم ٢٠٢٠/١٢/٢4 الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول.
القايض 
حميد جخم علوان

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى

محكمة استئناف ذي قار االتحادية                       العدد:٢466/ش/٢٠٢٠
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية                 التاريخ:٢٠٢٠/١٢/١٥

اىل املدعى عليه )عالء فليح حسن(
م/ تبليغ

قام�ت املدعي�ة )جنان عطية عبد الحس�ن( الدعوى الرشعية املرقم�ة اعاله والتي 
تطل�ب فيها نفقة مس�تمرة لالطفال وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ ل�ذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه 
املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠ الس�اعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقاً 

للقانون.
القايض 
مرتىض سليم خصاف

اعالن
اىل الرشيك/ ازهر سالم وادي

اقت�ىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي ف�رع ذي قار 
الكائ�ن يف النارصية /س�ومر/ ش�ارع االخالص ق�رب مديرية 
الجوازات وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عى قيام رشيكك السيد 
)حس�ام اس�ماعيل عبد الحس�ني( بالبناء عى حصته املشاعة 
يف القطعة املرقمة )١٧٥١٣/8( محلة املستش�فى يف الش�طرة 
لغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها خمس�ة 
ع�رش يوماً داخل العراق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ نرش 

االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعراض مستقبال.
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بغداد/ امري الداغستاني

انتقد اياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية 

من  الصادر  للكتاب  املخاطبة  طريقة 

تدقيقاً  طلب  الذي  العراقي،  الربملان 

التطبيعية  إبرام  يخص  فيما  ومتابعة 

التعاقد مع رشكة تلفزيونية والتي أثري 

حولها كالم وشبهات فساد مايل.

وقال بنيان ، ال يحق ان تخاطبنا بهذه 

واثقون  نحن  املقبولة،  غري  الطريقة 

وال  شيئاً  نخىش  ال  الننا  انفسنا  من 

يوجد يشء نمارسه يف الخفاء نخشاه 

يف العلن.

عمل  سياقات  هناك  بنيان،  واضاف 

أموال  نستلم  عندما  وهي  واضحة، 

باملتابعة  الحق  لها  يكون  الدولة  من 

من  نأخذ  لم  االن  اىل  لكننا  والتدقيق، 

الدولة فلساً واحداً.

للعقد  بالنسبة  الشك  ولكرس  وتابع، 

فاهالً  النقل،  رشكات  احدى  مع  املربم 

بهم ليأتوا ونفتح أمامهم كل سجالتنا 

يوجد  ال  النهار  فيها يف وضح  ومادون 

عندنا يشء نخاف منه او نخشاه فكل 

خلل  ال  وقانونية  سليمة  إجراءاتنا 

فيها.

وكان حسن الكعبي نائب رئيس الربملان 

استفهام  عالمة  من  اكثر  بوجود  افاد 

عىل وجود الهيئة التطبيعية التي جاءت 

العراقية  بالكرة  حل  الذي  الخراب  بعد 

عن  انسلخوا  جاءوا  ما  اول  لكنهم 

وهم  الفيفا  أحضان  اىل  ولجأوا  الدولة 

بهذه الحالة خارسون بالتأكيد.

التطبيعية  أعضاء  يعتقدون-  وأضاف 

ان الفيفا املالذ الذي يغري بعصا سحرية 

الواقع الكروي العراقي، من يغري واقع 

الذين  العراق  ابناء  هم  العراقية  الكرة 

يضحون ال من أجل حفنة من الدوالرات 

آالف  خمسة  مقداره  راتب  اجل  ومن 

دوالر شهريا.

الهيأة  عقدت  منفصل  سياق  ويف 

اجتماعاً  الثالثاء،  امس  التطبيعية، 

دوري  مرشيف  مع  الكرة  اتحاد  مقر  يف 

عضو  بحضور  بغداد،  يف  االوىل  الدرجة 

الزم،  اسعد  الدكتور  التطبيعية،  الهيأة 

ورئيس لجنة املسابقات، الدكتور حيدر 

عويف، واعضاء اللجنة، ملناقشة وتقييم 

منافسات  من  مضْت  التي  الجوالت 

الدوري. 

:إن عمل املرشفني الصحيح  وقاَل الزم 

مع   الدوري  بنجاح  يسهم  والدقيق 

املباريات،  بتقرير  االهتمام  رضورة 

واألحداث،  التفاصيل  جميع  ورشح 

األمنية  بالوصايا  االلتزام  عن  ناهيك 

والصحية قبل وبعد املباراة. 

لجنة  رئيس  أشاَر  جانبِه،  من 

املسابقات، الدكتور حيدر عويف، اىل عدٍد 

يف  وردت  التي  السلبية  املالحظات  من 

املباريات، وتأثريها عىل  تقارير مرشيف 

يف  تجاوزها  برضورِة  وطالبهم  العمل، 

التعليمات  وتطبيق  املقبلة،  الجوالت 

إلظهار املباريات بأفضل صورة.

الهيأة  رئيس  التقى  اخر  جانب  ومن 

التطبيعية، إياد بنيان، اللجنة النسوية 

الدكتور  التطبيعية،  عضو  بحضور 

الدوري  وإقرار  ملناقشة  الزم،  اسعد 

واملالعب  الصاالت  لكرة  النسوي 

املكشوفة.

وقاَل بنيان: تم االتفاق يف االجتماع عىل 

دعوة  وتوجيه  النسوي،  الدوري  إقامة 

لالندية الراغبة باملشاركة عىل مستوى 

كرة الصاالت واملالعب املكشوفة.

 ٢١-١٢-٢٠٢٠ يوم  وتحديد  وأضاَف: 

تملك  التي  االندية  مع  اجتماعا  ليكون 

فرقا نسوية للتباحث يف اآللية  واملواعيد 

واالستماع  الدوري،  نجاح  التي تضمن 

ملطالب االندية.

بالقول:  التطبيعية  رئيس  واختتَم 

تهيئِة  مع  منظم  دوري  إلقامة  نسعى 

جميع مستلزمات نجاحِه من الجوانب 

الفنية واالدارية والتحكيمية. 

الهيئة  يف  النسوية  اللجنة  ان  يذكُر 

ورشات  بعمل  قامْت  قد  التطبيعية 

النساء  لفئة  تحكيمية  تطويرية 

النسوية،  الصفارة  تطوير  أجل  من 

واالرتقاء باللعبة بشكل عام.

 بغداد/ محمد حمدي
والرياضة  الشباب  وزير  التقى 
اللجنة  وممثل  درجال،  عدنان 
رعد  العراقية  الوطنية  األوملبية 
حضورهما  هامش  عىل  حمودي 
إجتماعات املجلس االوملبي اآلسيوي 

مع   ، مسقط  العمانية  العاصمة  يف 
املجري توماس فايزر رئيس االتحاد 

الدويل للجودو 
وجرى خالل اللقاء اإلتفاق عىل إعادة 
العراقي  الجودو  إتحاد  إنتخابات 
قانون  النافذ  القانون  وفق  املركزي 

 )١6( رقم  الرياضية  االتحادات 
الهيئة  مع  بالتنسيق   ،١986 لسنة 
حد  وضع  يعني  ما  لإلتحاد،  العامة 
لإلنقسامات واإلرباك الحاصل داخل 
وإنقسامها  العراقية  الجودو  أرسة 

عىل نفسها.

بغداد / الزوراء
أكد رئيس نادي أمانة بغداد فالح املسعودي : أن ما حققة 
املستويات  بفضل  محلية  إنجازات  من  التايكوندو  فريق 
عىل  التغلب  خاللها  من  وتمكن  قدمها  التي  الرائعة  الفنية 
مختلف االندية املشاركة، بإسناد ودعم من الهيئة االدارية 
يف دعم  وتنظيماً  تفاعالً  أكثرها  التي كانت والزالت  للتادي 

جميع االلعاب املنضوية تحت لوائها .
بفريق  الثالثاء  امس  صباح  لقاءه  خالل  املسعودي  ودعا 
لعبة التايكوندو والذي حرضه املهندس مزهر عبد الحسن 

طيب  وأداء  راق  بمستوى  الظهور  إىل   : النادي  رس  امني 
جملة  اىل  ستضاف  رياضية  إنجازات  تحقيق  من  يمكنهم 
من اإلنجازات التي تحققت للعبة التايكوندو يف نادي أمانة 

بغداد .  
من جانبه أشاد مدير الجهاز الفني للفريق »عباس كاظم : 
بالدعم السخي واإلهتمام الكبري الذي قدمته الهيئة االدارية 
الهام  بالدور  منها  إيمانا  الفريق،  مشاركة  بدعم  وتكلفها 
الكبريه  ثقته  عن  وعرب   ،ً محليا  وبروزهم  النادي  لفرق 

بالعبيه بتحقيق مراكز متقدمة يف هذه البطولة.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعرب أمني رس الهيئة االدارية لنادي الحدود 
امتعاضه  عن  تيموز،  حازم  الريايض 
الهيئة  رئيس  ترصيحات  من  الشديد 
االدارية لنادي الديوانية حسني العنكويش 
لفريق  بـ«اإلساءة«  إياه  متهماً  األخرية، 
الخربة  »قلة  عن  ينم  بشكل  الحدود 

والثقافة االدارية الرياضية«.
»الحدود  إن  للنادي  بيان  يف  تيموز  وقال 
منه  تعودنا  والذي  العنكويش  من  اكرب 
الليل  اخيلة  مع  تأتي  التي  ترصيحاته 
وتضمحل بمجيء الصباح كونها دائماً ما 
االداري  الفكر  من  رخو  اساس  عىل  تبنى 
املنطق  مقومات  ألبسط  يفتقد  الذي 

والحكمة«.
واوضح »ما انتقاصه من فريق الحدود اال 
دليل عىل ذلك بعد وصفه الفريق بأنه )ال 
والفوز  االموال  يملك  ال  ألنه  العبني  يملك 
يمت  ال  بأسلوب  سهالً(..  سيكون  عليه 
للروح الرياضية التي يفتقدها العنكويش 

بأي صلة«.
بتاريخ  »االدهى عدم معرفته  أن  واضاف 
الديوانية  ان  بقوله  الفريقني  مواجهات 
تغلب عىل الحدود بثالثية مع جل احرتامنا 
هذه  لكن  الديوانية  ولنادي  لجمهور 
النتيجة  ان  بل  خياله  نسج  من  النتيجة 
له  وسنرسل  الحدود  ملصلحة  معكوسة 

رشيط االهداف ليتمتع به«.
وتابع »اين االحرتافية واين املهنية عندما 
يتجاوز بشكل سافر عىل اندية عريقة لها 
االندية  تلك  رؤساء  وعىل  البهي  تاريخها 
باإلنجازات  حافالً  تاريخاً  يملكون  الذين 
مقابل )شهور ثالثة ظهر بها العنكويش( 
عندما  له  املتبقية  االشهر  عدد  نعلم  وال 

يحقق اهدافه السياسية واالقتصادية التي 
دخل بها عالم الرياضة من اجلها فقط«.

تلك  كانت  اذا  »عما  متسائالً:  واختتم 
)تنميته  ضمن  تندرج  التجاوزات 
بها  رؤوسنا  صدع  التي  املستدامة( 
للشهرة  متكرر  بشكل  ويستخدمها 

االعالمية دون نتاج ملموس«.
الحدود  لنادي  اإلدارية  الهيئة  وعقدت 
ملناقشة عدد من  مهماً  اجتماعاً  الريايض 
 .. النادي  مستقبل  تخص  التي  االمور 
حيث تم استضافة املالك التدريبي لفريق 
تراجع  اسباب  عىل  للوقوف  القدم  كرة 
الضعف  مكامن  ومعالجة  الفريق  نتائج 
والخلل املشخصة من االدارة واملالك الفني 
،والتعاون املشرتك بني الطرفني لتجاوزها 
الكرة  دوري  يف  الفريق  مسرية  يخدم  بما 

املمتاز .
مبدأ  ستنتهج  انها  االدارة  شددت  حيث 
الثواب والعقاب مع جميع عنارص الفريق 
بما يضمن تحسن نتائج الفريق يف الجوالت 

املقبلة .. مؤكدٍة تمسكها بخدمات مدرب 
الفريق  مظفر جبار .

كما تم مناقشة مشاركة فريق املصارعة 
العراق للعبة والذي يدخل  اندية  يف بطولة 
السليمانية  مدينة  يف  تدريبياً  معسكراً 

تأهباً إلنطالق البطولة .
الكيك  فريق  دعم  عىل  املجتمعون  واكد 
مهمة  مشاركة  تنتظره  والذي  بوكسنغ 
نفسه  والحال   ، العراق  اندية  بطولة  يف 
ينطبق عىل فريق الركبي والذي سيخوض 
من  يعترب  حيث  الركبي  سباعيات  بطولة 

املرشحني لنيل لقب البطولة .
الكرة  االدارة عن تكريم فريق  اعلنت  كما 
الشاطئية بعد النتائج املميزة التي حققها 

الفريق يف الدوري املمتاز .
النهائية  املراحل  عىل  االدارة  اطلعت  كما 
إلكمال منشأت النادي املتمثلة بملعب كرة 
خالل  من  القتالية  االلعاب  وقاعة  القدم 
تفقد البنى التحتية ونسبة االنجاز العالية 

التي وصلت لها .

بغداد/ متابعة الزوراء
كشف رئيس الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية الريايض اللواء 
الطيار شهاب جاهد، عن »اختفاء« مبلغ 9٠٠ مليون دينار من 

خزانة النادي.
وقال جاهد يف ترصيحات نقلها املكتب االعالمي للنادي إن »القوة 
الجوية يملك كادراً تدريبياً عىل اعىل مستوى واالدارة متمسكة 

باملدرب ونعمل عىل اعداد فريق لخمسة مواسم قادمة«.
واوضح أن »ايوب اوديشو باق مع الفريق باقتناع جميع اعضاء 
االدارة وهو حريص عىل عمله وفريقه وال يوجد داخل االدارة اي 

متصيد وال يوجد اي تدخل بعمله من قبل االعضاء«.
لديه  ليس  كاظم  سمري  عن  نيابة  ادارية  كهيئة  »نحن  وتابع 
النية بتدريب النادي وانا عىل ثقة بكالمه، نحتاج للحظ يف بعض 

االحيان وفريقنا جيد وكلنا ثقة بالكادر الفني والالعبني«.
ينفعل  ان  الجمهور  حق  ومن  حال  ليست  »العقوبات  أن  وبني 
وال  العاطفة  عن  يبتعد  االداري  العمل  لكن  النادي  عىل  ويعتب 

يوجد خلل يف منظومة الفريق«.
واشار اىل ان »هناك من يحاول النيل من عمل االدارة من خالل 
تسخري اصوات اصبحت خارج النادي«، فيما بني ان »معسكرنا 
من  الفريق  إلخراج  هو  االرشف  النجف  مدينة  يف  التدريبي 

الضغوط االعالمية وفريقنا سيقاتل يف اي مباراة«.
لبيع  رجعة  وال  النادي  عىل  ثقيلة  ديون  »هناك  ان  اىل  ولفت 
والالعب  بمبلغ  تكتب  كانت  وعقود  بالنادي  بالفائز  الصكوك 
يستلم مبلغ اخر وتباع بالفائز للتسديد بخصم ٢٠% من القيمة 

الرسمية«.
ونوه اىل انه »يجهل مصري 9٠٠ مليون دفعت للنادي سابقا من 
النادي«، مؤكداً  الديون يف  املستثمر وشكلنا لجان ملراجعة  قبل 
بالقول: »نريد تصحيح املسار من خالل انشاء ملعب يليق باسم 
وعدم  للنادي  مالية  استقاللية  عىل  العمل  واريد  الجوية  القوة 

االعتماد عىل اموال الدولة«.

بنيان: مل نتسلم فلسا واحدا من احلكومة وال توجد شبهات فساد يف عقد نقل مباريات الدوري 
منتقدا جملس النواب 

درجال ومحودي يتفقان مع فايزر على إجراء إنتخابات جديدة الحتاد اجلودو  جاهد: اختفاء 900 مليون دينار من 
خزانة نادي القوة اجلوية

املسعودي حيفز العيب أمانة بغداد قبل انطالق بطولة 
اندية العراق بالتايكواندو 

إدارة احلدود: تصرحيات العنكوشي أصبحت جملبة للسخرية

6الرياضيالرياضي جعاز: مل أرفض متثيل املنتخب الوطين
بغداد/ متابعة الزوراء

رد العـب هاماربي السـويدي مهند جعـاز، عىل بيان الهيئـة التطبيعية لالتحـاد العراقي بكرة 
القدم.

ونرشت التطبيعية بياناً اوضحت فيه بان جعاز رفض تمثيل املنتخب الوطني.
ويف هذا الصدد نرش جعاز عرب حسابه الرسمي عىل »انستغرام«، »اىٕل الجماهري العراقية, انا لم 

أرفض تمثيل املنتخب«.
واضاف »انا اريد الرتكيز مع فريقي هاماربي لالسـتعداد للموسـم القادم، اشعر بالفخر عندما 

ارتدي قميص املنتخب العراقي«.
وتابع »رجاًء ال تستمعوا للصحفيني الكاذبني«.

أصفر وأمحر
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يعتقد بيب غوارديوال مدرب مانشس�ر س�يتي أن 
مس�توى العبيه يف شهر شباط/ فرباير سيحدد 
مص�ر الفريق يف دور خروج املغلوب يف دوري 
أبط�ال أوروب�ا لكرة الق�دم بع�د أن أوقعته 
القرعة أمام بوروسيا مونشنغالدباخ يف دور 

الستة عرش.
ويف أربعة مواس�م سابقة تحت قيادة املدرب 
اإلس�باني بلغ س�يتي دور الثماني�ة يف أرفع 

مسابقة لألندية يف أوروبا ثالث مرات.
ورغ�م سلس�لة م�ن اإلصاب�ات طاردت 
العبي الفريق هذا املوسم تصدر سيتي 
املجموع�ة الثالث�ة يف دوري األبطال 
برصيد 16 نقطة من ست مباريات 
ويأم�ل غوارديوال أن يكون لديه 
تش�كيلة مكتمل�ة عندما يحل 
ضيفا عىل مونش�نغالدباخ يف 

شباط/فرباير.
م�درب  غواردي�وال  وق�ال 

باي�رن ميونيخ الس�ابق يف مؤتمر صحف�ي: “حني كنت 
أعمل يف أملانيا عرفت الش�عبية الكب�رة والتاريخ العريق 

ملونشنغالدباخ”.
وتاب�ع: “تعجبن�ي ك�رة الق�دم الجميلة الت�ي يقدمها. 
ش�اهدت أب�رز اللقط�ات له�م يف دور املجموع�ات أمام 
ش�اختار دونيتس�ك وإنر ميالن. قدم مباراتني رائعتني 

أمام شاختار.
وتاب�ع: “أرغب أن يك�ون الفريق يف أفض�ل حالة عندما 
نصل إىل فرباير. سنس�عى لتحقيق ذلك واملنافس�ة ألبعد 

مدى”.
وق�ال غوارديوال إن س�رخيو أغويرو ع�اد إىل التدريبات 

بعد وعكة صحية.
وشارك أغويرو البالغ من العمر 32 عاماً، والذي غاب عن 
بداية املوس�م بسبب إصابة يف الركبة، بديالً ليهز الشباك 
أمام اوملبيك مرس�يليا يف دوري األبطال األس�بوع املايض 
قبل أن يغيب عن التعادل السلبي أمام مانشسر يونايتد 
يوم الس�بت املايض.وق�ال غواردي�وال: “ت�درب أغويرو 

أمس. لم يستطع القيام بذلك قبل يومني أو ثالثة”.

ق�ال فران�ك المبارد م�درب تش�يليس إن قرعة دور الس�تة عرش 
ل�دوري أبط�ال أوروبا لكرة الق�دم أوقعته أم�ام أصعب منافس 
حيث سيواجه أتلتيكو مدريد الذي ينافس بقوة عىل لقب الدوري 
اإلس�باني.ويحتل فريق املدرب دييغو س�يميوني املركز الثاني يف 
الدوري اإلسباني متساوياً يف النقاط مع ريال سوسييداد املتصدر 
لكنه لعب 11 مباراة مقابل 13 خاضها سوسييداد.واحتل أتلتيكو، 
الذي تجرع أول خس�ارة له يف الدوري هذا املوس�م بالهزيمة 2-0 
أمام ريال مدريد يوم الس�بت املايض يف مباراة قمة، املركز الثاني 
يف املجموع�ة األوىل بدوري األبطال خل�ف بايرن ميونيخ املتصدر.
وق�ال المبارد للصحفيني: “أعتق�د أن معظم الناس تتفق عىل أن 

القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس بالنظر إىل مس�توى أتليتيكو 
حالي�اً وخربت�ه األوروبية ومرك�زه يف الدوري اإلس�باني.  إنه بال 
ري�ب واح�د من أصعب املنافس�ني عىل ال�ورق لكن يتع�ني علينا 
القي�ام بعملن�ا وأن نتحىل بالثق�ة يف قدرتنا عىل الف�وز عليهم”.
وقال المبارد أيضاً إن تش�يليس صاحب املركز الخامس سيسعى 
لتعويض الهزيمة أمام إيفرتون 0-1 مطلع األسبوع والتي أنهت 
17 مباراة لم يذق فيها طعم الهزيمة يف كل املس�ابقات.وأضاف: 

“لم نكن يف قمة مس�توانا يوم الس�بت املايض وخرسنا. يتعني 
علين�ا نس�يان األمر ومحاول�ة التعوي�ض رسيعاً”.وعاد 

كريستيان بوليس�يك جناح تشيليس، الذي غاب 
ع�ن املب�اراة األخرة بس�بب إصابة يف 

إىل  الخلفي�ة،  الفخ�ذ  عض�الت 
التش�كيلة لكن المبارد لم 

يؤكد ما إذا كان الالعب 
العم�ر  م�ن  البال�غ 
سيش�ارك  عاما   22
يملك  و . س�ياً سا أ
نقطة   22 تشيليس 
12 مباراة قبل  من 
مباراته التي أقيمت 
أم�ام  أم�س  ليل�ة 

وولفرهامبتون.

زالت�ان  أعم�ال  وكي�ل  راي�وال  مين�و  ي�رى 
إبراهيموفيتش مهاجم ميالن، أن السويدي أهدر 
وقته باللعب يف الدوري األمريكي املمتاز، ُمش�ًرا 

إىل أنه يمكن أن يلعب لخمس سنوات أخرى.
وقال رايوال، خالل حضوره لتس�لم جائزة أفضل 
وكي�ل أعم�ال 2020 يف حفل الجول�دن بوي الذي 
تنظمه صحيفة توتو س�بورت”: لقد رأيت العديد 
من الالعبني يف مس�رتي كان�وا مرهقني يف نفس 
عمر زالتان، وكنت أش�عر باألسف الستمرارهم، 
وبالنس�بة يل ه�و ق�ادر ع�ىل اللع�ب 5 س�نوات 

أخرى”.
وأض�اف: “لق�د ندم�ت ع�ىل إحض�اره لل�دوري 
األمريك�ي، حيث كان مضيع�ة للوقت هناك، ويف 

املستقبل سوف يلعب دوًرا مهًما، 
وربم�ا يمكنه أن يصب�ح رئيس 
االتحاد األوروبي لكرة القدم، من 

أجل تغير الكرة”.
وتابع: “لدينا عالقة جميلة، ولكن 
هذا ه�و الحال بالنس�بة للجميع، 
فه�م جزء من عائلتي، ومع زالتان 
خضنا مغامرات فريدة، وهو ليس 

صعًبا كما يبدو”.
وع�ن دي ليخ�ت، علق: “ه�و ليس 

العًبا عادًي�ا، فهو صادق أيًضا عندما 
وه�و  نفس�ه،  انتق�اد  علي�ه  يتع�ني 

قائ�د بالفط�رة، ويتخذ القرار لنفس�ه 
وللمجموع�ة، ويمكن�ه إدارة بل�د، فهو 

يتحدث اإليطالية أفضل مني”.
وحول بوجبا، كشف: “يف إنجلرا حساسون 

للغاية حني يتعلق األمر ببول، وقد عربت عن 
أف�كاري ورأيي، وال يشء مث�ر يف ترصيحاتي 

األخرة، وأعتقد أنها واضحة”.
وأت�م: “كان يج�ب أن أق�ول إنن�ا س�نتحدث يف 

الصي�ف، ألن�ه من الصع�ب عىل الالعب�ني الكبار 
تغي�ر النادي يف يناي�ر/ كانون الثاني، وس�نرى 
ما س�يحدث يف الصي�ف، ونحن نعي�ش يف عالم 

متغر”.

يواجه بايرن ميونخ تحديا قويا مع اقراب عام 2020 من نهايته، يتمثل 
يف طموح الفرق املنافس�ة له يف إزاحته من ع�رش الكرة األملانية، يف ظل 

اإلجهاد املحتمل للفريق وسط ازدحام جدول مبارياته.
وكان بايرن قد توج بجميع ألقاب املس�ابقات التي تنافس فيها يف العام 

الجاري.
ون�ال الفريق البافاري لقب الدوري األملاني يف املواس�م الثمانية املاضية، 
لك�ن ربم�ا تبدو األم�ور املختلفة يف املوس�م الج�اري، إذ يس�عى بايرن 

للحفاظ عىل الثنائية املحلية ودوري األبطال.
ويأمل منافسو بايرن يف استغالل كبواته املحتملة من أجل إنهاء هيمنته 

عىل عرش الكرة األملانية.
وتع�ادل باي�رن ميونيخ يف مبارات�ني متتاليت�ني يف البوندس�ليجا ليفقد 
الص�دارة، حيث يحتل املرك�ز الثاني بفارق نقطة واح�دة خلف املتصدر 
باي�ر ليفركوزن.ويخ�وض باي�رن ميوني�خ مب�اراة الجول�ة 12 أم�ام 
فولفسبورج، الذي لم يتلق أي هزيمة حتى اآلن يف دوري املوسم الجاري 

اليوم األربعاء.
ثم يحل بايرن ضيفا عىل باير ليفركوزن يوم السبت املقبل بالجولة 13.

أم�ا باير ليفركوزن، فيح�ل ضيفا اليوم األربعاء ع�ىل كولون، كما يحل 
اليب�زج، صاحب املركز الثال�ث بفارق األهداف خلف باي�رن، ضيفا عىل 
هوفنهايم.وبعد أن توج باي�رن ميونيخ بثالثية الدوري والكأس ودوري 
األبط�ال يف املوس�م امل�ايض أح�رز لقبي كأس الس�وبر األملان�ي، وكأس 
الس�وبر األوروبي.لكن مع معاناة بايرن ميونيخ من اإلجهاد، انتعش�ت 

آمال املنافسني، إذ يخوض الفريق 3 مباريات أسبوعيا، باستمرار.
وقال هانز فليك املدير الفني لبايرن ميونيخ: “س�يكون موس�ما صعبا، 

نعرف هذا مسبقا. اآلن علينا استخالص اإليجابيات من هذا الوضع”.
وكان فولفسبورج قد استفاد من تراجع بايرن ميونيخ يف 2009، لينتزع 

لقب البوندسليجا حينذاك.
ويحتل فولفسبورج اآلن املركز الرابع، من 5 انتصارات مقابل 6 تعادالت، 

ويمكنه التس�اوي مع باي�رن ميونيخ يف النقاط، حال ف�وزه عليه اليوم 
األربعاء.

أم�ا باي�ر ليفركوزن، فلم يس�بق ل�ه التتوي�ج بلقب البوندس�ليجا رغم 
اقرابه منه س�ابقا.ورغم تصدره حاليا، يرفض الفريق املبالغة يف الثقة، 

مع حقيقة أن التغيرات يف الرتيب تبقى واردة.
ويف حالة تحقيق الفوز عىل كولن، سيضمن ليفركوزن البقاء يف الصدارة 
قبل لقاء بايرن ميونيخ، الس�بت املقبل، الذي قد يرس�م مالمح املنافسة 

يف املوسم بشكل كبر.
وقال لي�ون بييل، صاحب ثنائية ليفركوزن يف فوزه عىل هوفنهايم 4-1: 
“الصدارة ش�عور رائع وحافز هائل. نرغ�ب يف تحقيق إنجازات كبرة يف 

املوسم الجاري”.
ويحت�ل كول�ن املرك�ز 15 لكنه حص�د 7 نقاط خ�الل مباريات�ه الثالث 
الس�ابقة.كذلك يتمتع اليبزج بمعنوي�ات عالية بعدما تأهل لثمن نهائي 
دوري األبط�ال بع�د منافس�ة رشس�ة يف مجموعة ضمت مع�ه باريس 
س�ان جرمان ومانشس�ر يونايت�د، كما حق�ق تعادال ثمين�ا 3-3 مع 
باي�رن ميونيخ.وقال داني أومل�و مهاجم اليبزج: “مازلن�ا ننافس يف كل 

املسابقات، ونؤدي جيدا. يمكن أن نقطع مشوارا طويال”.
ويتأه�ب ش�الكه الغائب ع�ن االنتص�ارات يف آخ�ر 27 مب�اراة متتالية 

بالدوري للقاء فرايبورج اليوم األربعاء.
كذل�ك تش�هد مباريات املرحلة الي�وم األربعاء لقاء أرميني�ا بيليفيلد مع 

آوجسبورج.
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أول رسالة من نيمار مليسي بعد قرعة األبطال

رونالدو: فخور بانضمامي لفريق األحالم

اعالم الكرتوني الصدارة تشعل قمة ليفربول وتوتنهام الليلة

كبوات بايرن حلم فرق البوندسليجا 

وجه الربازييل نيمار، نجم باريس س�ان جرمان، رس�الة لزميله 
الس�ابق ليوني�ل مييس، قائد برش�لونة، عقب إج�راء قرعة ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أس�فرت عن مواجهة الفريقني.

ونرش نيمار، عرب حسابه الرسمي عىل “إنستجرام” صورة تجمعه 
بمييس، وعلق قائال: “أراك قريًبا يا صديقي”.ُيذكر أن نيمار لعب 
يف صف�وف برش�لونة، قبل أن يرح�ل لباريس س�ان جرمان، يف 
صيف 2017 بالرشط الجزائ�ي، مقابل 222 مليون يورو، كأغىل 
العب يف التاريخ.وس�ُيقام لق�اء الذهاب يوم 16 فرباير/ش�باط 
املقبل، يف معقل البلوجرانا “كامب نو”، بينما سُيقام لقاء اإلياب 

يوم 10 مارس يف معقل الباريسيني “حديقة األمراء”.

أع�رب الربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو، نج�م يوفنت�وس، عن 
سعادته بالتواجد ضمن أفضل تشكيلة يف التاريخ، التي أعلنتها 

مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.
وقال رونالدو، عرب صفحته الرسمية عىل فيسبوك :ُيرشفني أن 
أكون جزًءا من أفضل تشكيلة يف التاريخ لفرانس فوتبول، يا له 

من فريق أحالم مذهل.
وأضاف: “إنهم جميًعا يستحقون احرامي وإعجابي، وبالتأكيد 

أنا فخور بكوني بني هؤالء الالعبني االستثنائيني.. شكرًا”.
وضمت التش�كيلة، التي س�اهم يف اختيارها 140 صحفًيا، كاًل 
من:“لي�ف ياش�ني، مالديني، بيكنب�اور، كافو، بيليه، تش�ايف، 
لوثار ماتيوس، مارادونا، كريستيانو رونالدو، رونالدو نازاريو، 

مييس”.
من جهته، أع�رب األرجنتيني ليونيل مي�يس، نجم وقائد فريق 
برشلونة، عن سعادته بالتواجد ضمن أفضل تشكيلة يف التاريخ 

من جريدة فرانس فوتبول الفرنسية.
وقال مييس، عرب صفحته الرس�مية ع�ىل فيس بوك: “ترشفت 
بوج�ودي يف أفض�ل تش�كيلة بالتاري�خ. أريد أن أش�كركم عىل 
اختيارك�م يل، وأهنئ أيًضا جميع الالعب�ني الذين تم اختيارهم 

وكل املرشحني، فهناك ظواهر حقيقية يف تلك القائمة”.

المبارد يعد أتلتيكو مدريد أصعب منافس

رايوال: إبراهيموفيتش ميكنه اللعب 5 سنوات أخرى

غوارديوال يأمل بتشكيلة مكتملة يف فرباير

مفكرة الزوراء

يشهد ملعب أنفيلد مواجهة قوية بني ليفربول حامل 
اللقب مع رشيكه يف الص�دارة توتنهام اليوم األربعاء 
ضم�ن املرحل�ة الثالثة ع�رش من ال�دوري اإلنجليزي 

املمتاز لكرة القدم.
ويتفوق توتنه�ام بفارق األهداف فقط عن ليفربول، 
وبالت�ايل فإن الف�وز س�يضع أي منهم�ا يف الصدارة 

منفردا مع انقضاء الثلث األول من املوسم.
ثمان نقاط تفصل بني أصحاب املراكز ال�13 األوىل لذا 
فإن املوسم الحايل من الدوري اإلنجليزي املمتاز يبدو 
مختلفا بشدة عن املوسم املايض، عندما شق ليفربول 

طريقه نحو اللقب دون أي منافسة تذكر.
وأس�فرت العطلة القصرة التي فصلت بني املوسمني 
امل�ايض والحايل بجانب ضغط أجندة املنافس�ات، عن 
ع�دة نتائج مفاجئة بالفعل، يف الوقت الذي عانى فيه 
ليفرب�ول عىل وجه الخصوص م�ن إصابة الكثر من 

نجومه األساسيني.
لف�رة طويل�ة جه�ود كل م�ن  ليفرب�ول  ويفتق�د 
املدافعني فرجيل فان دايك وجو جوميز وكوس�تاس 
تاس�يميكاس واملهاج�م دييج�و جوت�ا كم�ا يغي�ب 
تياجو ألكانتارا ونابي كيتا وجيمس ميلنر وش�ردان 

شاكري عن مواجهة القمة أمام توتنهام.
ويخض�ع املداف�ع جويل ماتيب للفح�ص الطبي قبل 
مب�اراة توتنه�ام بع�د خروج�ه مصابا بني ش�وطي 
املب�اراة التي تع�ادل فيها ليفربول م�ع فولهام األحد 
امل�ايض، وهي اإلصاب�ة التي صنفها امل�درب يورجن 

كلوب بأنها “تشنج يف الظهر”.
وق�ال كلوب: “ال يزال لدين�ا مدافعني ، دفعنا )أمس( 
بهين�دو )القائد ج�وردان هندرس�ون( يف مركز قلب 

الدفاع”.
وأض�اف: “هكذا هو الوضع، أتمن�ى أن يتعاىف جويل 

لكن�ي ال أعرف، وبعده�ا علينا إيجاد ح�ل، هكذا هو 
موسم كرة القدم”.

ورغم سلس�لة اإلصابات خرس ليفرب�ول مرة واحدة 
فقط يف املوس�م الحايل م�ن الدوري املح�يل، بينما لم 
يتع�رض ألي هزيمة عىل أرض�ه يف الدوري يف آخر 65 

مباراة.
وقال هندرس�ون: “إنها مب�اراة كبرة بالنس�بة لنا، 
علينا أن نس�تعيد عافيتنا بشكل جيد، أن نستعد لتلك 

املباراة”.

وأض�اف: “علين�ا أن نواص�ل االنطالق، هن�اك الكثر 
م�ن املباريات خالل فرة زمنية قصرة لكن هذا األمر 
ينطبق عىل الجميع، ضغط املباريات، اإلصابات وأمور 

من هذا القبيل، لكن هذا يجعلنا أقوى كفريق”.
ويتش�ارك توتنه�ام م�ع ليفرب�ول يف كون�ه تعرض 
لهزيمة واحدة هذا املوس�م وقال بير ايمييل هويربج 
العب توتنهام إن فريقه مس�تعد الختبار قدراته أمام 

حامل اللقب.
وأوض�ح هوي�ربج: “أعتق�د إنه�ا دالل�ة جي�دة عدم 

ش�عورنا بالس�عادة داخ�ل غرف�ة خل�ع املالبس بعد 
التعادل 1� 1 عىل ملعب كريستال باالس”.

وأض�اف: “بس�بب روزنام�ة املباري�ات لدين�ا أجندة 
مباريات صعبة وأمامنا مب�اراة اليوم األربعاء ينبغي 
من خاللها إظهار قدراتنا وطموحاتنا وإمكانياتنا”.

أي عث�رة يف القم�ة تمث�ل فرصة قد تس�تغلها الفرق 
املنافس�ة حي�ث يبتعد ليس�ر س�يتي ع�ن توتنهام 
وليفرب�ول بنقطة واح�دة كما يبتعد س�اوثهامبتون 

بنقطتني وتشيليس بثالث نقاط.
ويلتق�ي ليس�ر بقيادة مدرب�ه برن�دان رودجرز مع 
إيفرتون اليوم األربعاء، وقال جيمس ماديسون الذي 
س�جل هدفني خ�الل الفوز ع�ىل برايت�ون 3 / 0، أن 

فريقه أظهر التنوع الالزم لتحقيق النجاح.
وأض�اف: “األوالد يعرف�ون األدوار ومس�ؤوليات كل 
طريقة لعب ألنه من أجل التواجد يف القمة واملنافسة 
عىل التأهل لدوري أبطال أوروبا واملشاركة األوروبية 
مثلما نري�د، نحتاج إىل التمتع بق�در كاف من الذكاء 
للتنق�ل بني طرق اللع�ب املختلفة خ�الل املباراة وأن 

نكون عىل دراية بما ينتظرنا”.
ويخرج س�اوثهامبتون صاحب املرك�ز الرابع ملالقاة 
آرسنال الذي يعاني مدربه اإلسباني ميكيل أرتيتا من 
ضغوط شديدة عقب خسارة الفريق عىل ملعبه أمام 
برنيل بهدف دون رد ليراجع إىل املركز الخامس عرش 

بجدول الرتيب.
ويخرج مانشس�ر يونايت�د ملالقاة ش�يفيلد يونايتد 
متذيل الرتيب يوم غد الخميس يف الوقت الذي يلتقي 

فيه أستون فيال مع برنيل.
ويلتق�ي الي�وم األربعاء لي�دز يونايتد مع نيوكاس�ل 
وفوله�ام م�ع برايت�ون ووس�ت ه�ام يونايت�د م�ع 

كريستال باالس.
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ارتباط املؤسسات الصحفية باحلكومة مستمر عرب اإلعالناتتهدف لجمع مختلف األنماط تحت سقف واحد

إرشادات إلعداد تقارير صحفية حول االعتداءات واالنتهاكات 
 

بغداد/متابعة الزوراء:
وإجرائه�ا  االس�تقصائي  عمله�ا  خ�ال 
تحقيقات مرتبطة بحاالت اعتداءات جنسّية، 
تستهّل الصحفية املس�تقلة الصينّية صوفيا 
هوانغ عملها بإخبار الضحايا الذين تقابلهم 
أّن رواي�ة قصصه�م ومشاركتها تختلف عن 

نرش أسماء املتهمني أو املعتدين يف العلن.
وق�د ش�ّجعت حرك�ة #MeToo الصحفي�ة 
الصينية عىل إجراء تحقيقات وكشف  حاالت 
عن�ف جن�ي وقع�ت يف بع�ض الجامع�ات 
الصيني�ة الكربى، كما أنها تعرّضت للس�جن 
عام 2019 بس�بب تقارير أجرتها. وش�ّددت 
هوانغ عىل أّنه يف هذا النوع من التقارير، يجب 

أن يفهم الطرفان العملية بشكل كامل.
وتوّجه�ت هوانغ إىل الصحفي�ني، خال ندوة 
حول األدوات واإلرش�ادات إلج�راء تحقيقات 
الجنس�ية،  االعت�داءات  ع�ن  اس�تقصائية 
العاملي�ة  الشبك�ة  اإلنرتن�ت  ع�ىل  نّظمته�ا 
للصحاف�ة االس�تقصائية، قائل�ًة: »أخ�ربوا 
الضحاي�ا بم�ا مررتم ب�ه وما عانيت�م منه، 
وأوضح�وا كي�ف س�تعّدون التحقي�ق وملاذا 
س�تتحدثون إىل أصدق�اء أو زماء الضحايا«، 
وأشارت إىل أهمّية إباغ الضحايا عن املخاطر 
املحتملة بعد نرش التقرير، من أجل االستعداد 

ملا هو آٍت.
 وتابعت هوانغ التي غطت عدًدا من القصص 
املتعلق�ة بادع�اءات االعت�داء الجن�ي أّن�ه 
م�ن املهم أيًض�ا أن يبن�ي الصحفيون عاقة 
مس�تندة عىل الثقة مع الضحي�ة أو الناجية 

م�ن اإلعتداء الجني، بالت�وازي مع الحفاظ 
ع�ىل املوضوعي�ة الازمة للحص�ول عىل أدلة 
تثب�ت صحة القص�ة. وفيم�ا لفت�ت هوانغ 
إىل رضورة تجن�ب ل�وم الضحي�ة، قالت إّنها 
ال تس�أل الضحايا عن س�بب ع�دم ذهابهن 
إىل الرشط�ة، ب�ل يمكن س�ؤال الضحية عّما 
منعه�ا م�ن الذه�اب إىل الس�لطات، مشددًة 
عىل أهمية الصدق يف التعامل الصحفي، وأّنه 
ع�ىل الصحفيني إجراء مقابات مع أكرب عدد 
ممكن من األشخاص، زماء وعائلة الضحية 
واملتهم إذا أمكن. وقالت: »إّن القصة لها أكثر 

من طرف، لهذا يتعنّي عىل الصحفي أن يقوم 
بعمل دقيق ويجمع األدل�ة، الصور والصوت 
ولقط�ات الفيديو، وأن يزور املكان الذي وقع 
في�ه االعتداء«. وخ�ال مقابلته�ا للضحايا، 
تق�ول هوان�غ لهّن: »أن�ا أثق ب�ك، لكن عليك 
إقناع اآلخرين بأن يثقوا بك أيًضا عندما ُتنرش 

قصتك«.  
م�ن جهته�ا، أش�ارت ليناي�غ بري�دو وه�ي 
وتعم�ل  فرنس�ية  اس�تقصائية  صحفي�ة 
كمحّررة القضايا املرتبطة بالنوع االجتماعي 
يف موقع ميديابارت الفرني، إىل أّنه ينبغي أن 

يفّك�ر الّصحفيون باألدلة التي تدعم تحقيًقا 
اس�تقصائًيا مرتبًطا باإلعتداءات الجنس�ية، 
وع�دم القول إّن ه�ذا األمر يصع�ب إثباته يف 
التحقيقات الخاصة باالنتهاكات الجنس�ية، 
موضح�ًة أّن�ه بحال ل�م يكن ل�دى الصحفي 
مس�تندات وورد أو ج�داول بيانات إكس�يل، 
يمكنه الحصول عىل مستندات أخرى، تكون 
عبارة عن رس�ائل نصية ورس�ائل عرب الربيد 
اإللكرتون�ي أو ع�رب واتس�اب وانس�تجرام، 
كما يمك�ن أن يحصل الصحف�ي أحياًنا عىل 
رس�ائل صوتية ومذكرات وص�ور. وأضافت 

أّن�ه غالًبا ما يتحدث الضحايا إىل ش�خص ما 
عّم�ا تعرّضن له، وق�د يكون ه�ذا الشخص 
رشيًك�ا، أحد أفراد العائل�ة، أحد األصدقاء أو 
أحد الزم�اء يف العمل، إذ نادًرا م�ا تمّر هكذا 
واقعة م�ن دون أن تتحّدث الضحية، وبالتايل 
يمكن أن يحصل الصحفي عىل رس�ائل ترسد 
فيها الضحية اإلس�اءة الت�ي تعرّضت لها إىل 

أحد.  
والجدير ذكره أّن التقارير التي أعّدتها بريدو 
تضّمن�ت تحقيقات الفت�ة يف العنف الجني 
ومزاع�م االعتداء الجني ض�د مخرج الفيلم 
الفرن�ي ل�وك بوس�ون، وق�د عث�رت خال 
إعدادها عىل ش�هود وضحايا، وعن هذا األمر 
قال�ت: »عندما يكون لديك عدد من الضحايا، 
فه�ذا يع�ّزز مصداقي�ة القص�ة الصحفية«. 
وأوضح�ت أّن الشهود الذك�ور الذين ال يفّكر 
الكثري من الصحفيني يف طرح األسئلة عليهم 
حول ما ش�اهدوه، ق�د يلعب�وا دوًرا فعاالً يف 
القص�ة وكرس حاجز الصم�ت.  وأضافت أن 
الشهود يقدمون أمرًا مميزًا، قد يكون عبارة 
ع�ن حياتهم وخرباتهم وآالمه�م، وقالت: »يف 
الوق�ت ال�ذي يجب ع�ىل الصحفي�ني إظهار 
تعاطفه�م م�ع الضحايا، من امله�م أيًضا أن 
يحافظوا عىل مسافة معّينة مع بعض األمور، 
وعىل الصحفي التحقق من كل التفاصيل، أن 

يشّكك ويجمع األدلة«.
من جانبها، قالت الصحفية املستقلة أشواق 
املسعودي التي تعّد تحقيقات عن االعتداءات 
الجنس�ية يف الهند والت�ي أجرت مقابات مع 
رج�ال ارتكب�وا انتهاكات جنس�ية »إن اللغة 

التي يختارها الصحفيون يف قصصهم مهمة 
جًدا«، مضيفًة أّن عىل الصحفيني »أن يسألوا 
الناجيات كيف يخرتن وصف ما حدث لهن«. 
وكشفت أّن االحصائي�ات تظهر أن 99% من 
حاالت االغتص�اب واالنتهاكات الجنس�ية يف 
الهن�د ق�ام بها ش�خص مع�روف للضحية، 
الفت�ًة إىل أّنه تّم س�ّن قانون متط�ّور مرتبط 
باالعت�داءات الجنس�ية بعد تع�رّض الطالبة 
جيوتي سينغ الغتصاب جماعي يف دلهي عام 
2012، وم�ع ذل�ك تعترب الهن�د مكاًنا خطريًا 

حيث يتم اغتصاب امرأة كل 15 دقيقة.  
وأوضحت هوانغ أّن »أحد أكرب التحديات التي 
تواجهها الناجيات هي رقابة الدولة، واعتبار 
هذه األفع�ال تهديًدا لألم�ن القومي«. كذلك 
فم�ن األمور التي تّم�ت تغطيتها يف الويبينار 
»التواصل املس�تمر مع الضحايا أو الناجيات 
حت�ى ن�رش القص�ة«. وأضاف�ت الصحفي�ة 
الصيني�ة أّنه من ال�روري إعطاء الضحايا 
الوقت الك�ايف وأال ينرش الصحف�ي مقاله أو 
تقري�ره مب�ارشًة بعد انته�اء العم�ل عليه، 
ب�ل عليه انتظار بضعة أس�ابيع، وأن يس�أل 
الناجي�ات إن ُكّن مس�تعدات لنرش قصصهن 

وإن كان الصحفي فهم التفاصيل كما هي.
ويف الس�ياق ذاته، قالت بريدو إّن مس�ؤولية 
الصحف�ي ال تنتف�ي بمجرّد انته�اء القصة، 
إذ عليه متابع�ة الناجيات، واالنتب�اه إذا ُكّن 
خائف�ات يف أي مكان وأي مج�ال، فاالعتداء 
الجني هو مس�ألة س�يطرة وس�لطة، ومن 
الطبيع�ي أن تخ�اف الضحاي�ا، م�ا يزيد من 

مسؤولية الصحفي بأن يكون حذًرا.

الخرطوم / متابعة الزوراء:
 أعل�ن وزي�ر الثقاف�ة واإلع�ام 
الس�وداني، فيصل محمد صالح، 
“تحري�ر  إىل  تتج�ه  ال�وزارة  أن 
احتك�ار اإلع�ام بإعط�اء مجال 
لإلع�ام الخ�اص وإزال�ة القيود 
الترشيعي�ة حتى تتعدد وس�ائل 
اإلع�ام”، وذلك يف ظل حديث عن 
بقاء الصحافة الس�ودانية أسرية 
املنظومة الس�ابقة وعدم مواكبة 

التحول الديمقراطي.
وق�ال صال�ح خ�ال االحتفالية 
الختامي�ة حول تطوي�ر خارطة 
طريق إلصاح اإلعام يف السودان 
“نريد إعط�اء أجهزة اإلعام قدرا 
كب�ريا م�ن االس�تقالية لتك�ون 
مملوكة للدول�ة واملجتمع” وأكد 
عىل أهمي�ة وضع خط�ة وطنية 

للتدريب.
ويش�ري حدي�ث صال�ح إىل رغبة 
الحكوم�ة يف إنهاء احتكار الدولة 
لوس�ائل اإلعام والصحف، إذ ما 
زال�ت بشكلها الح�ايل تعاني من 
نق�اط ضعف عدي�دة عىل صعيد 
ال�رأي  ل�دى  والتأث�ري  املحت�وى 
العام، ومن أزم�ات مالية أنهكت 
النارشي�ن الذين اضطروا إىل رفع 
أس�عار الصحف واإلعانات فيها 
يف يولي�و املايض، وال�ذي لم يكن 

حا ناجعا لألزمة.
الصحاف�ة  أداء  يتغ�ري  ول�م 
ع�ن  عب�ارة  فه�ي  الس�ودانية، 
تك�رار لألخبار التي يت�م تداولها 
يف املواق�ع اإللكرتوني�ة ومواق�ع 
التواص�ل االجتماعي، وال تناقش 
أفك�ارا جديدة وال تهت�م بقضايا 
حساسة تشغل اهتمام املواطن. 
ألوض�اع  متابع�ون  ويق�ول 
الصحافة واإلعام يف السودان، إن 
املؤسسات الصحفية ضعيفة ولم 
تتخّط بعد الظروف التي عاشتها 
الصح�ف الورقية يف ظل األنظمة 
الشمولي�ة، األمر الذي منعها من 
التطور مع التحول الديمقراطي.

ويربط البع�ض مشكلة التمويل 
بضع�ف أداء الصحفيني، فعوامل 
تراج�ع اإلع�ان املس�تمر وتدني 
نس�بة مبيعات النسخ تتسبب يف 
عج�ز الصحف عن توفري تكاليف 
الطباعة والنرش والتوزيع والورق 
والح�رب، وه�ي أيض�ا ال تس�اعد 
الصحفي�ني عىل االبتكار واإلنتاج 

الصحفي الجيد.
ويق�ول معظ�م الصحفيني إنهم 
يعملون بأجور زهي�دة تحرمهم 
املُبتك�ر  امليدان�ي  العم�ل  م�ن 
والتدري�ب وم�ن اآلف�اق املهني�ة 
املفتوحة واملجزية. كما أن س�وء 
اإلدارة والتخطيط يف املؤسس�ات 
اإلعامية جعلها غ�ري قادرة عىل 
تشكيل صناعة قابلة للحياة عرب 
خدم�ات متكاملة م�ن صحيفة 
ورقي�ة، وموقع إخب�اري وراديو 

وتلفزيون.
ويضيف�ون أن الصحافة الورقية 
يف  ترتاج�ع  التقلي�دي  بشكله�ا 
العال�م كله وكربي�ات الصحف يف 

البل�دان الغربية قلص�ت الجانب 
الورقي يف نس�خ ورقية محدودة 
الن�رش اإللكرتوني،  وانتقل�ت إىل 
لك�ن الصحاف�ة الس�ودانية ل�م 
تواكب هذه الطفرة العاملية، كما 
أنها ل�م تغري قوالبه�ا التحريرية 

لجذب املتلقي.
الس�طح مس�ألة  وتطف�و ع�ىل 
الصحفي�ة  املؤسس�ات  ارتب�اط 
توزي�ع  خ�ال  م�ن  بالحكوم�ة 
اإلعانات، إذ ظلت طيلة 30 عاما 
أداة ترغي�ب وترهي�ب إلخض�اع 
الصح�ف، فباتت الرقاب�ة الذاتية 
أشبه بربتوكول صحفي التزم به 
الصحفي�ون وس�اروا عىل نفس 
النه�ج حت�ى بعد ثورة ديس�مرب 
2018 التي أطاح�ت بنظام عمر 

حسن البشري.
وقال شيورد سميث، نائب رئيس 
البعث�ة الهولندية بالخرطوم عىل 
هام�ش املؤتم�ر العامل�ي لحرية 
الصحاف�ة 2020، إن الصحاف�ة 
الس�ودانية لم تس�تمتع بالحرية 

املتاحة بعد، حي�ث ال تزال هنالك 
رقاب�ة ذاتي�ة تفرضه�ا الصحف 
أنفس�هم رغم  والصحفيون عىل 
زوال الخط�وط الحمراء. وأش�ار 
إىل وجود صعوبات عديدة تواجه 

الصحفيني.
ون�وه إىل أن هن�اك دوًرا مهًم�ا 
للغاية لوس�ائل اإلعام، عىل وجه 
الخرط�وم،  خ�ارج  الخص�وص 
إىل  اللج�وء  يس�توجب  مم�ا 
اإلعام الجدي�د ومواقع التواصل 
“لي�س  وأض�اف  االجتماع�ي، 
التواص�ل  وس�ائط  بال�رورة 
االجتماعي ولكن الصحف البارزة 
الوصول  التي يمك�ن  والشه�رية 

إليها عرب اإلنرتنت”.
م�ن  القوان�ني  إص�اح  ويعت�رب 
أه�م عوام�ل تحري�ر الصحاف�ة 
السودانية ودفعها نحو التطوير، 
مح�ارصة  الصح�ف  كان�ت  إذ 
بجمل�ة م�ن القوانني الت�ي تقيد 
حرية الصحافة والتعبري، أبرزها 
قانون الع�ام 2009 الذي تضمن 

مواد عقابية تجيز حظر الصحف 
لع�دة أي�ام، وهو ما ك�ان يجري 
دائم�ا، فا يك�اد يمر ي�وم دون 
السودانية،  حظر إحدى الصحف 
أم�ا قان�ون الع�ام 2013 فنّص 
عىل إمك�ان إغ�اق دور الطباعة 
وف�رض غرامات ع�ىل النارشين، 
وكان�ت تت�م مص�ادرة الصحف 
من دون س�ابق إن�ذار ومن دون 
إع�ام النارشين باألس�باب، كما 
ك�ان يت�م اس�تدعاء الصحفيني 
أمام النياب�ة العامة با إجراءات 
قانوني�ة محددة، وم�ن غري علم 
الشائعة  بُتهمِتهم، لكن األسباب 
انتق�اد  ه�ي  الصحفي�ني  ب�ني 
سياسات الحكومة أو اإلشارة إىل 
بعض مواطن الفس�اد الحكومي 

وغريها.
ع�ىل  قانوني�ة  قي�ود  وفرض�ت 
الصحفي�ني اس�تنادا إىل مواد من 
القانون الجنائي لعام 1991، مثل 
“تقوي�ض النظ�ام الدس�توري” 
و”ن�رش األخب�ار الكاذبة”، كذلك 
بع�ض املواد م�ن قان�ون جرائم 
املعلوماتية للعام 2007، وقانون 
 ،2009 واملطبوع�ات  الصحاف�ة 
وقان�ون األم�ن الوطن�ي 2010. 
وأشار وزير اإلعام يف ترصيحاته، 
األح�د، إىل ه�ذا الجان�ب، قائ�ا 
إن ال�وزارة رشع�ت يف مراجع�ة 
الخاصة باإلعام مع  الترشيعات 
كلية القانون بجامعة الخرطوم.

وتشم�ل تلك الترشيع�ات قانون 
الصحاف�ة واملطبوع�ات وقانون 
الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون 
ع�ىل  الحص�ول  ح�ق  وقان�ون 
املعلومات وقان�ون البث اإلذاعي 
بجانب قانون جرائم املعلوماتية.

وكشف صالح عن وجود مرشوع 
مش�رتك م�ع املعون�ة األمريكية 
اإلعامي�ة  املؤسس�ات  ملس�ح 
التدريبية  االحتياج�ات  وتحدي�د 
لوض�ع خطة وطني�ة للتدريب يف 

18 والية.

نيويورك/ متابعة الزوراء:
أكدت لجنة حماية الصحفيني، امس الثاثاء، 
أن ع�دد الصحفي�ني الس�جناء عىل مس�توى 
العالم ارتفع إىل رقم قيايس خال عام 2020.

وكشف�ت يف تقرير لها أن »هناك ما ال يقل عن 
274 صحفي�ا وراء القضب�ان، وذلك حتى أول 
ديس�مرب الجاري«، ويعّد ه�ذا الرقم أكرب رقم 
تس�جله اللجنة، منذ أن بدأت جمع البيانات يف 
أوائل التس�عينيات، حيث بلغ عدد الصحفيني 
املسجونني يف العالم العام املايض 250 صحفيا 

عىل األقل.
وأشارت اللجنة، التي تتخذ من والية نيويورك 
األمريكي�ة مقرا لها، إىل أن ه�ذا االرتفاع يأتي 
نتيج�ة س�عي الحكوم�ات إىل التضيي�ق عىل 
التغطي�ة اإلعامية لجائحة ف�ريوس كورونا، 

واالضطرابات األهلية.
»االحتجاج�ات،  أن  التقري�ر  أوض�ح  كم�ا 
والتوترات السياس�ية، كانت السبب يف الكثري 
من اعتقاالت الصحفيني، التي سجل معظمها 
يف الصني، وتركيا، ومرص، والسعودية«.ولفتت 

اللجن�ة إىل أن�ه »م�ع تفيش جائح�ة فريوس 
كورونا، حاول الزعماء املس�تبدون الس�يطرة 
عىل التغطي�ة اإلعامية لها، من خال القبض 
ع�ىل الصحفي�ني«، مؤك�دة »وف�اة صحفيني 
اثن�ني عىل األق�ل«، بعد إصابتهم�ا بالفريوس 

أثناء االحتجاز.
وق�ال التقرير إن »34 صحفيا يف العالم دخلوا 
الس�جن يف 2020، بتهمة نرش أخب�ار كاذبة، 
امل�ايض«. الع�ام  مقارن�ة م�ع 31 صحفي�ا 
وذك�رت اللجن�ة أن ه�ذا الرقم يعت�رب »الرقم 
القيايس للصحفيني الس�جناء يف العالم، تركة 
لرئاس�ة الرئيس األمريك�ي، دونالد ترامب، يف 
مجال حري�ة الصحافة«.وأضاف�ت أنه »رغم 
عدم وج�ود أي صحفي يف الس�جن بالواليات 
املتحدة حتى أول ديسمرب، فإن 110 صحفيني 
أمريكيني اعتقلوا، أو واجهوا اتهامات يف الباد 
خ�ال العام 2020، وبينه�م كثريون تعرضوا 
لذل�ك أثناء تغطيته�م لاحتجاجات عىل عنف 
الرشط�ة«.ورأت لجنة حماي�ة الصحفيني أن 
س�بب ه�ذه االعتقاالت يع�ود إىل« عدم وجود 

قيادة عاملية، يف ما يتعلق بالقيم الديمقراطية، 
وع�ىل وجه الخصوص، الهجمات التي ش�نها 
ترامب عىل وس�ائل اإلع�ام«، التي أفاد تقرير 
اللجنة بأنها وفرت »غطاء للحكام املس�تبدين 
يف العال�م ملمارس�ة القمع ض�د الصحفيني يف 
بلدانهم«.كما قال التقرير إن »ثلثي الصحفيني 
السجناء، وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم 

مناهض�ة للدولة، مث�ل اإلره�اب، أو االنتماء 
لجماعات محظ�ورة، بينما لم يكشف عن أي 

اتهامات يف نحو 20% من الحاالت«.
من جانبه، اعترب املدير التنفيذي للجنة حماية 
الصحفيني، جويل سايمون، أنه »من الصادم، 
وامل�روع أن نرى عددا قياس�يا من الصحفيني 

السجناء، يف وسط جائحة عاملية«

مسقط/متابعة الزوراء:
 أص�درت الحكوم�ة العماني�ة، قراري�ن وزاري�ني لتنظي�م الصحاف�ة واملؤسس�ات اإلذاعية 
والتلفزيوني�ة اإللكرتونية والتي ت�رسي أحكامها عىل الائحة التنفيذي�ة لقانون املطبوعات 
والن�رش يف ُعمان.وينظم الق�رار األول الذي أصدره عبدالله بن ن�ارص الحرايص وزير اإلعام 
العماني، مزاولة مهنة استرياد أو بيع أو نرش املطبوعات اإللكرتونية وتقديم طلب الرتخيص 
بوكالة أنباء إلكرتونية، وتنظيم مهنة الصحافة اإللكرتونية، والعمل كمراس�ل لوكالة األنباء 
اإللكرتونية.ونص القرار عىل قيام املشمولني به بتنظيم أوضاعهم خال 3 أش�هر من تاريخ 
صدوره.ويقع عىل عاتق القائمني عىل اإلعام اإللكرتوني يف عمان، االلتزام بالعادات والتقاليد 
والثقاف�ة املجتمعي�ة وتنظي�م العمل ما ب�ني اإلعام التقلي�دي واإللكرتوني لضم�ان التنوع 
اإلعام�ي وتنظي�م عملية نرش املواق�ع اإللكرتوني�ة األجنبية بالباد لحماي�ة وحفظ الهوية 
الوطني�ة والقي�م والع�ادات املجتمعية يف الباد.وق�ى القرار الوزاري الثان�ي بتعديل بعض 
أحك�ام الائحة التنفيذية لقان�ون املنشآت الخاصة لإلذاعة والتلفزي�ون؛ بحيث ال يتعارض 
ترخيصها مع قانون الرشكات التجارية الصادر باملرس�وم الس�لطاني رقم 18 لسنة 2019.

ويج�ب عىل املنش�آت اإلذاعي�ة أو التلفزيونية اإللكرتوني�ة القائمة تس�وية أوضاعها خال 
3 أش�هر م�ن تاريخ العمل بهذا القرار.وينص النظام األس�ايس للدولة ع�ىل أن “حرية الرأي 
والتعبري عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبري مكفولة يف حدود القانون”، وتقول املادة 
)31( م�ن النظام أن “حرية الصحافة والطباع�ة والن�رش مكفولة وفقا للرشوط واألوضاع 
الت�ي يبينه�ا القانون ويحظر ما ي�ؤدي إىل الفتنة أو يم�س بأمن الدولة أو ي�يء إىل كرامة 
اإلنس�ان وحقوقه”.ويتم تحديد املوضوعات الت�ي يحظر نرشها من خال قانون املطبوعات 
والن�رش، قانون املنشآت الخاص�ة لإلذاعة والتلفزيون والئحته التنفيذي�ة. وقانون مكافحة 
جرائم تقنية املعلومات، وقان�ون اإلحصاء واملعلومات وقانون الجزاء العماني.وترسي هذه 
القوانني عىل املؤسسات اإلعامية التي يقع مقرها داخل السلطنة وتنرش إصداراتها داخلها، 
والت�ي تمل�ك وتدير محطات إذاعي�ة وتلفزيونية، كما تشمل املؤسس�ات اإلعامية التي يقع 
مقره�ا خارج الب�اد فيما تنرش إصداراتها داخل عمان ولها ممثلون داخل الس�لطنة، والتي 
حصل�ت عىل ت�ردد إذاعي محيل لتبث يف الس�لطنة مثل إذاعة مونتي كارلو الفرنس�ية، وبي.
ب�ي.يس الربيطاني�ة وغريها.وانتهت وزارة اإلعام مؤخرا من صياغ�ة قانون موحد لإلعام، 
يه�دف إىل جم�ع مختلف أنم�اط اإلعام تح�ت مظلة قان�ون واحد.ووصل ع�دد الرتاخيص 
املمنوحة لوس�ائل اإلعام يف العام املايض إىل ما يق�ارب 1079 ترخيصا؛ من بينها العديد من 
التصاريح للمصنفات اإلعامية، بحس�ب ما ذكر عيل بن خلفان الجابري وكيل وزارة اإلعام 
�نت ال�وزارة منصة إعامية عب�ارة عن بواب�ة إلكرتونية ضخمة  يف ترصيح�ات سابقة.ودشَّ
ذات محتوى ثري، تتضم�ن روابط مرتبطة باملوقع لكل من وكالة األنباء العمانية والصحف 
والهيئ�ة العامة لإلذاعة والتلفزيون واإلذاع�ات الخاصة، وانطلقت بثاث لغات؛ هي: العربية 

واإلنجليزية والفرنسية، ومن املفرتض أن تتوسع لتشمل لغات عاملية أخرى.

الدوحة/متابعة الزوراء:
 أثارت تغري�دة للكاتب القطري فيصل 
املرزوقي عىل توي�رت ودّع فيها متابعيه 
البال�غ عددهم قراب�ة 195 ألف متابع، 
وه�و جمه�ور كب�ري باملقارن�ة بع�دد 
س�كان قطر، تنفي�ذا لحك�م قضائي، 
ج�دال واس�عا.وكتب املرزوق�ي، ال�ذي 
يضع ص�ورة أم�ري قطر الشي�خ تميم 
ب�ن حم�د آل ثان�ي كص�ورة لحس�ابه 
ممه�ورا بترصيحه لقن�اة س.بي.أس 
األمريكية “فخور بشعبي”، “بكل أسف 
وصلني اليوم خرب تثبيت حكم محكمة 

والحك�م  تغري�دة  بش�أن  االس�تئناف 
بالس�جن ثاثة أش�هر مع وقف التنفيذ ثاث س�نوات”. وأعلن أيضا مصادرة حس�ابه عىل 

تويرت باإلضافة إىل تغريمه 30 ألف ريال قطري. وأضاف املرزوقي:
الحمدلله عىل كل حال، ولكل من قد أخطأت بحقهم من حيث ال أعلم سامحوني، ولكل من 

أساء إيلّ أقولها من القلب مسموح استودعكم الله.
ول�م يعل�ن املرزوقي عن التغريدة التي أغضبت الس�لطات وحوكم بس�ببها، ولم يتضح إن 
كانت ترتبط بانتقاد نظام التعليم قبل أشهر، أم بانتقادات أخرى وجهها إىل املسؤولني عن 

سوق األسهم القطرية، كما زعم مغردون. 

أطر قانونية جديدة لتنظيم اإلعالم يف سلطنة عمان

تغريدة تصادر حساب إعالمي قطري 
وحتكم عليه بالسجن والغرامة

حترير احتكار اإلعالم السوداني ال يكفي لتشكيل صناعة قابلة للحياة

جلنة محاية الصحفيني يف نيويورك: أكثر من 270 صحفيا وراء القضبان يف 2020
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ثقافية

أنا الالمرئي
يف عالٍم يملؤُه الضجيج

يباغُت األفَق لريسَم عىل كتِف النهاِر
عالمّة فارقة

يتشظى خلف أسوار حروفِه
يبصُم بالحجِر نشيداً أجش

عندما يرسُق اللحظات من بقايا دمه
يخبئها خلَف سرتِة أحالمه

ويميض بها جذالً
عىل قارعة املستحِب من الخطى

فيعادلها بومضٍة
أو بعٍض من

نوتاِت قلب

أنا الالمرئُي
ميادة املبارك

عبد اهلادي الزعر 
ما عالق�ة املثقف النري بالس�لطة؟  ملاذا 

التضاد بني االثنني يف عاملنا العربي ؟
فالثقاف�ة تطه�ري لل�ذات ث�م أن الف�ن 
ع�ىل اختالفه والوان�ه ب�وح يتدفق من 
أعماق النف�س النزاع�ة للتجديد ؛  فهو 
رفع�ة ونق�اء وإرشاق ؛ والفن�ان مهما 
كان شاعرا موس�يقيا ناثرا ال يستطيع 
مواكب�ة الحي�اة أال باس�تقرار النف�س 
الحي�اه  أنش�ودة  فالف�ن  واملجتم�ع 
ولوحاته الجميلة ونغماته املعزوفة عىل 
أوتار القلب النابض باإلبداع بلسم يزيل 

االدران -
والفن�ون بأنواعه�ا لغ�ة التع�ارف بني 
الحض�اري  التاري�خ  ع�ر  الشع�وب 
لإلنسانية فهذه حضارة وادى الرافدين 
عط�اء االس�الف الخال�د حي�ث املعالم 
األثرية يف كل مكان - - خزفيات نقوش 
أبنيه كن�وز ال حرص لها ؟ أبهرت العالم 
فالفن معناه الرقى والتقدم وهو لصيق 

بالحياة ينمو فيها ويتفاعل معها 

للجم�ال  صان�ع  الحقيق�ي  والفن�ان 
وباستطاعته ان يمسح البؤس والحزن  
بخفق�ات إبداعية من فرش�اته أو قلمه  

تحول االل�م والرتابة اىل جمال باهر من 
هن�ا ي�رى الفنان م�ا ال يراه الس�يايس 
وهما متضادان دائما ألن السياس�ة هي 

فن املمكن كما توصف يف حني ان للفنان 
هدفه املعلوم  إش�اعة  املب�ادئ الجميلة  

وإشاعة مفاهيم الجمال ؟
ك�م يك�ون جميال ح�ني نتذك�ر فنانينا 
ال�رواد ج�واد س�ليم \ فائق حس�ن  \ 

شاكر حسن \وغريهم بالعرشات
أن العالقة بني الفنان والسلطة يشوبها 
الكثري م�ن التج�ايف والف�راق يف العراق 
والوط�ن العرب�ي وذل�ك لبع�د الشق�ة 

بينهما -
أتذكر ب�أىس بعض الروائي�ني العراقيني 
الذين تس�اوت أفكارهم املقروءة مع ما 
يضمرون فهذا الراحل حسن مطلك كتب 
) قوة الضحك ىف أورا -- والحب ظاللهن 
ع�ىل األرض -- والعني اىل الداخل -- وأنا 

وأنت والبالد -- ورواية دابادا (
وحار الرقيب يف تصنيف الرواية األخرية   
أهي  لغة تثويرية ي�راد بها التأليب عىل 
النظ�ام  ام أنه�ا  ملغمة معن�ى ومبنى 
وله�ذا صنفت عىل أنها بي�ان رقم واحد 
كال�ذي يق�رأ يف االنقالب�ات السياس�ية 

بالعراق -
وهذا املناضل عزيز س�يد جاس�م يحرر 
منج�زه الفكري ويطلق�ه ويعلم تماماً 

أن ثمنه هو حياته -
 فق�د يرف�ض الث�وري الحقيق�ي  أي�ة 
س�لطه تن�ال  من فن�ه  وتف�رض عليه  
وتح�د م�ن رؤي�اه - - فك�م س�حرتنا 
مواق�ف ش�عراؤنا يف الثل�ث االول م�ن 
الق�رن العرشي�ن ح�ني هب�وا يف وج�ه 
السلطة واملستعمر اإلنكليزي  وما شعر  
الجواه�ري والرص�ايف ومه�دى البصري 
ومقاالت الصحفي الخالد أبراهيم صالح 
ش�كر  حني  أسس مبدأً لم يتخذه غريه 
لحد الساعة رغم مرور قرن عىل رحيله 
 أنه�ا املطاولة  والتح�دي الرصيح   ذلك 
املقدام الذى ما أن تغلق له صحيفة حتى 
يبادر بأنش�اء صحيفة أخرى بدال عنها  
ب�إرصار منقط�ع النظري ه�ذا االرصار 
العجيب ل�م يأتي من خواء -- - - كانوا 
يحلم�ون بغد م�رشق وحني ه�ّل وبزغ 

فجره غطته الغيوم بغاللة سوداء -

متى يعقد القران بني السلطة واملثقف ؟ 

أغاني صامته من احلزن العميق

قصص طقوس ال تعرف احلياء للقاص امحد اجلنديل

حامد فاضل يف روايته » لقاء اجلمعة «
تدوين ملدينة وسلوكيات حاضرة يف الذاكرة  

اياد خضري 
تمتاز املجموع�ة بدالالت ابرزه�ا التشويق والدراما 
عالم واس�ع من أحداث الس�طوة والظلم والبهرجة 
التي اعتاد املجتمع عليها يف واقعنا املر تكشف عمق 
املآيس واالفص�اح عن حاالت قاس�ية، تتلبس اناس 
فقراء ال حول لهم وال قوة، تحكي الظلم االجتماعي، 
مجموعة قص�ص للقاص احم�د الجنديل تمتد عىل 
مائة وس�تون صفحة م�ن الحجم املتوس�ط، تضم 

تسع قصص 
صدرت ع�ن دار تم�وز ديموزي للن�رش والتوزيع / 

دمشق الطبعة الثالثة 2018.
قص�ة العفريت: من خالل قراءة ه�ذه القصة التي 
تحوي يف طياتها معاٍن انسانية فيها الخيال الخصب 
والقدرة عىل رس�م التفاصي�ل اليومية بشكل جميل 
تارة ومؤلم تارة أخرى، تنس�اب بصور سلسة ولغة 

عفوية يف أحداثها من خالل البطل الراوي العليم.
البطل من�ذ طفولته يعاني من لق�ب العفريت الذي 
التص�ق ب�ه م�ن أم�ه، ب�دأ ينزع�ج ويتألم، س�ألها 

فأجابته: �� العفريت، يعني الرجل الذي ال ُيغلب.
ضح�ك يف رسه وأعتاد عليه يفتخر ب�ه كونه الرجل 
الذي ال يغلب  ، لم يوفق يف أكمال دراسته الجامعية، 
بع�د معان�اة م�ن االس�اتذة والطالب، عم�ل يف أحد 
الفن�ادق وس�ط املدين�ة بقي ف�ارة كان�ت الخيبات 
تالحقه وتمأل قلب أمه حتى ودعها اىل عالم االموات، 
اش�تغل يف مطحن�ة ومن ثم يف محل الح�اج ابراهيم 

الحلواني، التقى مع ) بهيجة ( االرملة التي احبته.
) كي�ف انت؟ وأين تعي�ش؟ وما هو عملك؟ يف اللقاء 
االول ال اس�تطيع التحدث اليك، ال تنىس العالقة التي 

تربط أمي بأمك، كنا عائلة واحدة ( ص17  
البي�ت ال�ذي يس�كنه تس�كنه الكث�ري م�ن الفرئان 
وتعشع�ش العناك�ب يف س�قف الغ�رف م�ن جذوع 
النخي�ل، يك�رع الخم�ر، الح�اج ابراهي�م الحلواني 
يساعد الفقراء ويقيض الليل بالصالة وقراءة القرآن 

هذا ما سمعه من العمال.
) ك�ان ودودا مع�ي ألني أف�وت عليه فرص�ة الزجر 
والتوبي�خ التي يكيلها لآلخرين اال ان الوش�اية التي 
وصلته جعلته يتعامل بشكل اخر أدركت أني مطرود 

ال محال، وقد صدق ما كنت أعتقد به.
���� اخرج  من ه�ذا الباب ايها الزندي�ق، وال تعد اىل 

هنا ثانية ( ص15              
عن�د التقائه مع بهيج�ة االرملة أمرته ان يذهب غدا 
اىل العم�ل، عند وصله تغري اس�لوب الح�اج ابراهيم 
الحلواني وأعطاه مس�تحقاته وجعله مس�ؤوال عن 
العم�ال، الذي�ن كان يلتق�ي بهم كل ي�وم يف مقهى 
صغ�ري، اهتم�ت بهيجة قدم�ت له قميص�ا وعطرا 

فرنس�يا وربطة عنق جميلة جدا، س�مع من العمال 
ب�ان الحاج محم�ر يبيع الطح�ني املخلوط مع علف 
الحيوان�ات ويبيعه للفقراء وان�ه القي القبض عليه 
اثن�اء س�ريه ليبل�غ بهيج�ة باآلمر ش�اهد صاحب 
الفن�دق الذي كان يشتغل معه س�ابقا يدخل البيت، 
ط�رق الب�اب ليخره�ا باآلم�ر قال�ت له ان�ه خرج 
والتصق�ت التهم�ة بأح�د العم�ال مس�عود مجي�د 
اخرها بان مسعود صديق الطفولة وانا احبه قالت 
له اذهب اىل السجن سوف اتصل بهم ويخرج معك ، 
تقدم اىل أمر السجن ورائحة العطر تسبقه ومالبسه 

التي توحي بانه 
شخصية كبرية يف املجتمع .

) شكرته، وتنازلت قليال بحيث ضغطُت عىل أصابعه 
بقوة أثناء مصافحتي له، وأخذُت صاحبي وخرجت 

( ص37  
قص�ة طويلة وحبكة مرتاصة وكانت بهيجة االرملة 
لها الدور املنفذ لكل االمور، وكذلك املالبس والشياكة 
والعطر وه�ي مظاهر كذابة يحرتمه�ا املقابل دون 

ادريه. 
قصة رقصة الخوف

القصة تحكي الظلم الذي يعاني منه الناس البسطاء 
والفالح�ني من ش�يخ العش�رية واالقطاع�ي، الذي 
يس�لب قوتهم وارضهم، بطل القصة نارص موحان 
الس�فرجيل الذي يحس بمعاناة الفق�راء والفالحني 
ويدرك حج�م الظلم الواقع عليهم، من طمع ش�يخ 
العشرية ي�أرض والده الذي طالبه�م برشاء االرض 
لكن والدة رفض ذلك، قطع عن االرض املاء وحورص 
بكل االش�ياء القاتلة لألرض ل�م يوافق عىل بيعها له 
مم�ا دبر مكي�دة بقتل والدة يف ليلة مظلمة وس�جل 
الجرم ضد مجهول، يبقى نارص مع امه املس�كينة، 
ح�ورص هو االخر ببي�ع االرض تذكر والده ورفض، 
قدم الشيخ له كل املغري�ات جوبه بالرفض، زيدون 
حفيد الشيخ االكر دخل اىل بيت هيفاء املراهقة التي 

تزوجت بن عمها الذي يعمل يف رسايا الدفاع، تفاجأة 
بوج�ود زوجه�ا س�حب مسدس�ه وافرغ في�ه عدة 
طلقات اردته قتيال، وعند سماع الشيخ باالمر الصق 
التهم�ة اىل نارص مع ش�هود زور عان�ى يف االعتقال 
الع�ذاب بكل انواعه، لم يحتم�ل التعذيب اعرتف بما 
مكتوب عن�ه يف املحرض توقفت معه ق�واه العقلية 
ينزع مالبسه عىل االخر ويغني بعدها نقل اىل املصح 
العق�يل، أح�د الشهود اع�رتف براءة ن�ارص وكذلك 
ش�اهد آخر ع�اد اىل قريته يخلع مالبس�ه واالطفال 
تلعب علي�ه وهو يغني وجد امه ق�د فارقت الحياة، 
قام اح�د اقاربه ببناء ك�وخ له ينزوي في�ه، الحاج 

نوفل يتذكر الفصول التي مر بها نارص وابوه.
) ارسع اىل غل�ق دكانه ليلتح�ق بصفوف املصلني يف 
الجامع القريب منه، التفت اىل ناحية نارص فوجده 
غائب�ا، تحرك�ت ش�فتاه ، ليعيد ما أدم�ن عليه من 
الق�ول) اس�تغفر الله العظيم من ك�ل ذنب عظيم ( 

ص102
قص�ة مؤمل�ة الظل�م املالزم لإلنس�ان م�ن آدم عليه 
الس�الم، قابيل قتل اخاه هابيل، قصة رقصة املوت، 
ص�ور لنا الق�اص الظلم ال�ذي لح�ق بالبطل نارص 
ومقتل ابيه والظلم الذي يعاني منه الفالح الفقري يف 

سيطرة االقطاع او ظلم السلطة.
قصة القطط تنترص ليالً

القص�ة تحكي عادات وتقاليد الزواج يف الريف، فيها 
الكثري من الصور رسمت بالكلمات، تدل عىل مهارة 
الق�اص يف كتاب�ة القص�ة، الحبكة تجس�د الرصاع 
النف�ي عن�د العري�س منع�م الذيب الذي اس�تقبل 
بالحف�اوة واطالق العيارات الناري�ة واالهازيج عند 
عودته من حمام املدينة، اس�تقبلته زغاريد النسوة، 
امت�دت املوائ�د بالطع�ام الفاخر واكتظت الس�احة 
بالضي�وف، تق�دم العري�س منع�م الذي�ب ودخ�ل 
عروس�ته والكل بانتظاره إلعالن رجولته من خالل 
الراي�ة البيض�اء وهي ملطخ�ة بدم البك�ارة، خاب 

مسعاه وخانه رمحه ولم يستطع حصد النرص.
) الب�د ان يتقدم ويحصد الن�رص املؤزر بأرسع وقت  
ويريها راس القطة يتدحرج أمامها، دفع رجولته اىل 
االم�ام، مد يده اىل رمحه فوجده ال يس�تجيب لفعل 
رجولته، استبد به الغضب مصحوب بخوف، تناهى 
اىل س�معه أصوات النس�وة وقرع الطبول، ارادت ان 
تشاركه يف انجاز مهمته، تخاذلت بني يديه واطلقت 

آهاتها وأسمعته لحن شبقها( ص117 
بع�د رصاح مري�ر لك�ن دون ج�دوى كل م�ا يريده 
الخروج حامال راية رجولته، ازاحها بقوة عنه أصدم 
وجهه�ا بزاوية رسير نومها ش�اهدت ال�دم الغزيز 
يخرج م�ن انفها يف الب�دا تألم للمشه�د لكنه وضع 

املنديل االبيض عىل انفها حتى امتأل.
) اغس�يل وجه�ك جي�دا، واحذري من الب�وح الحد.. 
أطلقت مياس�ة ضحك�ة ذات دالل�ة واضحة، وهي 
تجيب�ه. أل�م اق�ل ل�ك ثم�ة مصيب�ة ما دمت س�يد 

الرجال؟(ص 119 
فتح الب�اب وراح يل�وح براية الن�رص البيضاء التي 
تلطخت بالدم، أطلقت امه الزغاريد وأطلق والده كل 
ذخرية مسدسه وعمت البهجة نفوس الجميع وسط 
انكسار العريس منعم الذيب، عندما انتهت مراسيم 
الزواج تحركت رجولته وانتصب رمحه اس�تطاع ان 
يغرس�ه وهو نادما يتس�اءل ملاذا خانه ليلة الدخلة، 
قص�ة تذكرنا بواقنا اي�ام زمان والت�زال العادات يف 
الريف ينتظرون العريس االعالن عن رجولته وكذلك 

عن رشف العروس بشق بكارتها.
) ال زال�ت زوجته تبح�ر نحو مراف�ئ أحالمها، اراد 
مشاركتها االبحار، وضع راسه عىل الوسادة، راودته 

أحالم أخذته اىل عالم جميل.(ص 122
املجموعة القصصي�ة طقوس ال تعرف الحياء، غنى 
اللغة واس�لوب س�لس م�رتاص وذات حبك�ة قوية 
ورصين�ة وذات مواضي�ع مختلف�ة منه�ا الواقعي 

ومنها الخيايل استمتعت بها دمت بالق مستمر.

أمحد فاضل
» لق�اء الجمع�ة » : رواي�ة  حام�د 
الثقافي�ة  الورش�ة   دار   ، فاض�ل 
للطباع�ة  والن�رش والتوزيع ، 217 

صفحة ، سنة الطبع 2020 .
يف  ح�ني  أن  مجاي�يل  حامد فاضل  
ال يقل�ون  عن�ه  موهب�ة يف كتاب�ة 
الرواي�ة  ، إال أنه  متمرد  يف تقنيتها 
، مس�تعرياً من الواقعية الس�حرية 
مس�احة واس�عة  للنظر  يف  أسئلة  
تدور ح�ول  مشاكل الن�اس الذين 
عايشه�م ، يمكن  وص�ف  إنجازه  
بأن�ه  » حكائ�ي »  ، ففي روايات�ه 
الس�ابقة  ، » بلدة  يف  علبة » 2015 
، » متوالي�ة حكائي�ة : أل�ف صباح 
وصب�اح  »  2017  ، عمل من  أجل  
اخرتاع  لهجة  أدبية  جديدة ، مزيج  
م�ن العامية  القريبة  من  الفصحى  
والشع�ر  وبشكل  متناغم  ،  جريئ 
، حم�ايس   ، صارم   ، حريص  عىل 
التعلي�ق واالس�تحضار ،  سلس�لة  
متتالي�ة  م�ن  الصفات واألس�ماء 
واملشاركات املرجحة  بشكل  مثايل 
، فهذا ناقدنا  ياسني النصري يسجل 

بحرفه الح�ي إنطباعات�ه عن�ه :
»  إن  األمكن�ة  م�ا ع�ادت  فض�اء  
للتوافقات ،  أو  ملتقى  لألحاسيس 
والرم�وز ، كما يق�ول غرييه ، إنما 
ه�ي مج�رد مقاوم�ة برصي�ة أي 

أنه�ا تعي�ش  عىل  الس�طح  ، لكن  
الس�طح يقلب الوقائع إىل ممارسة 
نفسية لألش�ياء ، بالنسبة لكتابنا 
العراقي�ني والعرب ، ل�م أجد بحكم 
قراءاتي – وهي  محدودة  بالتأكيد 
– م�ا ينس�جم وطبيع�ة العالق�ة 
مع األمكنة س�وى كات�ب  أو اثنان  
هم�ا :  ابراهي�م الكون�ي  وعالقته 
خض�ري   ومحم�د   ، بالصح�راء 
وعالقته  باملنعزالت ،  وحامد فاضل 
ال�ذي يؤس�س لخط�وات اكتشاف    
املختزن�ة    املس�فوحة    األمكن�ة   
للتواريخ   واملمارسات االجتماعية 

والحياتية » . 
لذل�ك  رسُت مبحراً يف روايته » لقاء 
الجمع�ة » ، مبت�دءاً بعتبت�ه األوىل 
وهي  توطئ�ة  للدخول  إىل  عواملها 
، م�ن  حاس�وبه  املحم�ول  ال�ذي 
فقده  ، س�هيل  الس�ماوي  الرجل  
الذي  س�لمه  مدخرات  ذاكرته كي 
يجعل منها  حكاية  ، س�ائق  الكيا  

الذي  يحمله  يومياً  إىل مدرسته :
» األصب�اح ت�رتى وأنا دائ�خ ، ترى 
أي�ن ، كيف ، متى ضاع الحاس�وب 
، أض�اع أم رسق ؟ أحاول أن أتذكر 
ما جرى يف ذلك الصباح ، الذي دخل 

من بوابة الزمن املواربة » .
كان�ت مس�اهمة  فاض�ل  ،  كم�ا  
ال�رسدي  التداخ�ل  ي�رتاءى  يل  يف 

للرواية  ، مساهمة كبرية وجادة يف 
منحه�ا أصواتاً متع�ددة ، وتأكيده  
والبس�يطة  العام�ة  الحي�اة  ع�ىل 

لشخوصها  : 
 ، عم�ل  ألي  جاه�زون  عم�ال    «
ينتظ�رون بس�ط ال�رزق م�ن ي�د 
الباس�ط ، نس�اء   ) َدبّيات (  يبعن  
) القيم�ر (  ،  متلفعات  بالعباءات  
السود  ، جالس�ات بني طبق بائعة 
الخبز السمينة ، التي تركن القسم 
العلوي من  جس�مها عىل عجيزتها 
املكتنزة باللحم والشحم ، وصندوق 

بائع الشاي النحيل » .
حب�ه له�م غرزت�ه في�ه مدينت�ه » 
السماوة » بناسها البسطاء  الذين 
عايشهم ، لذلك  من  الصعب  تجنب  
اإلش�ارة  إىل  أن  تأثريهم  كان قوياً 
يف روايت�ه ه�ذه ، حي�ث  يت�داول  
أحواله�م ، ُي�دون س�لوكياتهم ، يف  
رسدي�ة جمعه�م فيها  م�ع مكان 

إقامتهم يف املدينة التي عشقها :
» ذات  صب�اح  تذك�رت أصدقائي ، 
الذي�ن انقطعت عن التواصل معهم 
يف  الفيس بوك ، لذا  قررت  أن  أعتذر  
منه�م  بمنشور ،  وأخرهم بضياع  
الحاسوب ،  ذلك طبعاً سيكون بعد 
عودت�ي من ال�دوام ، وبع�د التمتع 
بالقيلولة ، التي ال ألخذلها يف ظهائر 
الشتاء والصي�ف ، ثم بعد الجلوس 

املعت�اد ما ب�ني الع�رص واملغرب يف 
مقه�ى األدب�اء .. ش�اي أو قهوة ،  
وحديث  يف الثقافة أو السياس�ة – 
قد ال يتم – فقالباً ما تقطعه مئذنة 
الجام�ع .. حني تخل�ع املدينة زينة 
املغ�رب ، وتتلفع بعباءة الليل ، عىل  
مهل أعود إىل البيت مفكراً بمخطط 
روايتي ، الذي فقدته يف ذاك الصباح 
الشباطي النحس ، متمنياً أن يكون 

الحاسوب قد وقع يف يد أمينة  » .
ثي�اب   يل�ون   الس�ماوة   لي�ل     «
الثكالن�ات  ، وقمر الس�ماوة  يلون 
خدود العذراوات ، وسماء  السماوة 
تغري ألوانه�ا يف عي�ون املترضعني 

تبعاً للدعاء » .
إن  ال�ذي  يمي�ز فاض�ل أيضاً وهو 
يمارس رسدياته هنا ، هو رصاحته 
يف الكش�ف ع�ن أحوال ش�خوصه 
وأماكن تواجدهم ، إنه يرص إىل حد 
م�ا عىل ذلك برضا كبري ، تحس�بها  
دردشة  طويلة دون االلتفات لعدد 
صفحات  الرواية  التي  ستستغرقها  
أرضي�ة  أحداثه�ا  ،  س�هيل  نج�م 
السماوي  املناضل  ،  جابر العثرات  
ال�ذي  يق�ول  بوج�ود  الالبت�وب 
املفق�ود  لدي�ه  ،  نق�رة  الس�لمان 
الت�ي تنتظ�ر الس�ماوي ورفاقه ،  
لطامل�ا ك�ان  فاضل  مم�والً  لهذه  
اإلنعكاسات  ،  حماسته وهو يضع 

لق�اءات أبطال�ه  يف  ي�وم  الجمعة 
كحال�ة للهروب من أعني الس�لطة 
، إنه تفكري س�خي يتم التعبري عنه 
بمنتهى الراعة ،  هناك أمل يعكس 
حساس�ية ما س�وف   تنته�ي   به  
أحداث  الرواي�ة  التي  تحتوي  عىل  
الكث�ري  من املن�اورات السياس�ية 

والعاطفية واالجتماعية .     
يف  ه�ذه  املرحلة  الت�ي توقف عند 
روايته الجديدة كاتبنا حامد فاضل   
،  لي�س  م�ن  املفاج�ئ  أن  يختار  
طمس الحدود بني واقع شخوصها 
، وم�ا آلت  له  أقدارنا  اآلن ، هو  لم  
يحل�ل  مفارقات  املجتم�ع فقط ،  
ولم  يكشف ع�ن  الطابع  الوهمي  
لل�ذات  ،  لق�د  حط�م   وب�إرصار 
ج�دران  كثرية  كان�ت  تفصل  بني  
ش�خصيات  روايته ، كم�ا  أنه لجأ 
إىل أدوات تخ�دم املتلق�ي وتبع�ده 
 ، عتباته�ا  يف  كم�ا  الرتاب�ة  ع�ن 
والُجمع  الس�بع  وبيانها  الختامي 
الت�ي   النفس�ية   وحواجزه�ا     ،
تغلغل�ت  بعم��ق وبق�وة  منطقه  
وحسه  الس�ليم ، تعزيزاً لعقالنيته 
ومراوغت�ه يف  إنش�اء  وقائ�ع  ل�م  
يغادره�ا  الزم�ن ، وم�راراً وتكراراً 
يظهر فاضل تفصيالت تكاد تكون 
ملموس�ة   ألش�خاص   وأماك�ن   
توزع�ت  ع�ىل   صفح�ات   الرواية  

وتقس�يماتها  ، ففي  واحدة  منها 
املقاط�ع  نهاي�ات  أم�ام  نتوق�ف 

األخرية لها :
» ُختمت  وقائع  جلس�ات التحقيق 
يف حادثة النفق بقرار تسفري ثالثني 
س�جيناً  إىل  س�جن  نقرة السلمان 
، يف مقدمتهم مجموعة العاملني يف 

املخزن الذين أرصوا عىل افادته�م :
- لو كن�ا نعل�م لهربن�ا معه�م » .

» حني  الحت  ألعني  السجناء  قلعة 
س�جن النقرة ، كان�ت الشمس قد 
وضبت  فراشها  عىل  رسير  الغروب  
تاركة الباب موارباً والدرب س�الكاً 
للمس�اء  ُليغيش  مالذات  السلمان  
كافة ، دارت قافلة الس�يارات حول  
محيط  القلع�ة الذي بدا مربعاًأكثر 
من�ه مس�تطيل ، ثم توقف�ت قدام 
بوابة  الس�جن  الخلفي�ة  ، طرقت  
حناجر  السجناء  املحتجزين خلف 
البواب�ة  الصغرية ،  وما  إن  فتحت  
البوابت�ني ، حت�ى توح�دت حناجر 
س�جن  م�ن  الوافدي�ن  الس�جناء 
بعقوبة بحناجر الس�جناء الالبثني 
يف سجن السلمان ،  فضج  السجن 

بالنشي�د املمي�ز ال�ذي كان�ت وما 
ت�زال ترتعش منه  قل�وب  الحكام  
الجائرين .. تناهى صدى النشيد إىل 
بيوت الطني وبيوت  الشعر ، وتغلغل  
يف مس�افات نقرة السلمان املنسية 

املركونة عىل حافة الصحراء » .
يف تل�ك النقرة يب�دأ التاريخ بتدوين 
صفح�ة أخ�رى لنض�ال وصم�ود 
الرج�ال حت�ى إذا م�ا ج�اء الفرج 
مع بزوغ ش�مس الحرية يف الرابع 
عرش م�ن تموز عام 1958 ، يلتقي 
رفاق األم�س ليس�تعيدوا ذكريات 
األلم والنف�ي وليعود جابر العثرات 
بص�ورة س�هيل الس�ماوي معلن�اً 
أن الرواي�ة الت�ي أعطاه�ا لراويها 

شارفت عىل النهاية  .
» لقاء الجمعة » رواية حامد فاضل 
، ش�هادة حية لصفحة نضالية لم 
ت�زل عالقة يف الوج�دان ، وهي من 
الحكاوي القليل�ة التي أرخت لذلك 
الرجال  الرهيب ومعان�اة  الس�جن 
الذين حوكموا ونفوا ظلماً وعدواناً 

، أنهم رصخوا بوجه الظالم :
» كفى » ..
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تتمّي�ز ثم�رة األفوك�ادو بفوائد 
عّدة، وقد اش�تهرت باستخدامها 
يف املج�االت التجميلية، ال س�يما 
يف العناية بالبرشة ملا تحتويه من 
عنارص غذائي�ة هامة، وأحماض 
دهنية تعمل عىل ترطيب البرشة، 
م�ن  التخفي�ف  يف  وتس�اعدها 

التجاعيد. 
باإلضافة إىل أنه�ا تحمي البرشة 
م�ن التلف جراء العوام�ل البيئية 
له�ا  تتع�رض  الت�ي  املختلف�ة 

البرشة.
فإذا كنت تحلم�ن ببرشة نرضة 

ومرشق�ة، ال ت�رّددي يف تطبي�ق 
هذه الوصفة الطبيعية:

إليك هذا القناع لرطيب البرشة:
-1 قومي بخل�ط ربع ملعقة من 
الكركم مع ملعقة من األفوكادو 

املهروس وملعقة من الزبادي.
-2 امزجيها جي�ًدا حتى تحصيل 

عىل عجينة متماسكة.
-3 ضع�ي الخلي�ط ع�ىل برشتك 

واتركيه ملدة خمس دقائق.
-4 اش�طفي برشتك باملاء البارد 
لتحصيل ع�ىل برشة غنية ورطبة 

يف الحال.

قام�ت جامع�ة ميتشغ�ان األمريكي�ة بدراس�ة األطعمة الت�ي يصبح 
تناولها شكال من أشكال االدمان املشابه إلدمان املخدرات والتي ترتبط 

مبارشة بمراكز املكافأة يف الدماغ.
ويوص�ف هذا اإلدم�ان بأنه حالة “فقدان الس�يطرة عىل االس�تهالك، 
وعدم القدرة عىل خفض الرغبة يف القيام بذلك”، وتمكنت هذه الدراسة 
األمريكي�ة م�ن تحدي�د األطعمة املس�ببة لإلدمان باالعتم�اد عىل عدة 

تجارب شارك فيها 504 أشخاص.
فقد طلب الباحثون من املشاركن يف الدراسة اإلجابة عن أسئلة بشأن 
املشاك�ل التي يواجهونها مع أنواع محددة من الطعام، كتناول كميات 
أكث�ر منها، أو عدم الق�درة عىل التوقف عن تناوله�ا، كما طلب منهم 

تقييم تلك األطعمة  وفق مقياس محدد ما بن 1 و7 عالمات.
وتضمنت الدراس�ة 35 نوعا من األطعمة التي تحوي مستويات عالية 
من الده�ون والس�كريات، والتي ترتب�ط أكثر من غريها بس�لوكيات 

إدمان تناولها.
وتصدرت البيتزا قائمة األطعمة املس�ببة لإلدم�ان ثم أتت الشوكوالتة 
يف املركز الثاني تلتها رقائ�ق البطاطا ثم الكوكيز فاملثلجات والبطاطا 
املقلي�ة  يليه�ا الربغ�ر واملرشوب�ات غ�ري الكحولية فالحل�وى وأخريا 

الجبنة.
وأش�ارت الدراس�ة إىل أن األطعم�ة الع�رشة األوىل بالقائم�ة تتضم�ن 

جميعها نسبا عالية من الدهون والكربوهيدرات.
وتعد هذه الدراس�ة األوىل من نوعها التي تصنف األطعمة وفقا لدرجة 
اإلدمان التي يمكن أن تس�ببه. وقال القائمون عىل الدراس�ة إن تحديد 
ه�ذه األطعم�ة مهم ألن�ه يمكن أن يك�ون أوىل خط�وات التخلص من 
الس�منة واألم�راض الناتج�ة عنه�ا. ويف الوقت نفس�ه رص�د العلماء 
امل�واد الغذائية األقل من حيث اإلدم�ان عليها وهي األرز البني والتفاح 

والبقوليات والجزر والخيار.

املكوّنات
خلي�ط كيك بيت�ي كروكر بنكه�ة الشوكوالتة - 

علبة
بيض - 3

زيت - 120 مل
ماء - 230 مل

لتحضري حشوة الشوكوالتة:
نشاء ذرة - 3 مالعق كبرية

كاكاو - ملعقة كبرية
دقيق - كوب

ملح - ربع ملعقة صغرية
حليب - كوب وربع

سكر - كوب
شوكوالتة - 120 غرام

زبدة - ملعقتان كبريتان

فانيليا - رشة
طريقة العمل

- يف وع�اء الخ�الط الكهربائ�ي، ضع�ي خلي�ط 
الكيك، البيض، املاء والزيت.

- اخلطي املكونات جيداً حتى تحصيل عىل مزيج 
كريمي ومتجانس.

-3 اس�كبي املزيج يف قالب كيك مدهون بالقليل 
من الزبدة ومنثور بالقليل من الدقيق.

- ادخ�يل القال�ب اىل ف�رن محمى مس�بقاً عىل 
ح�رارة 180 درجة مئوي�ة واتركي�ه لحواىل 30 

دقيقة حتى ينضج.
- لتحضري حشوة الشوكوالتة، ضعي يف قدر عىل 
النار كًل من النشاء، الكاك�او، امللج والدقيق ثم 

قلّبي املكونات حتى تتداخل.
- يف ق�در آخر عىل النار، ضعي الحليب، الس�كر 

والشوكوالت�ة ث�م حرّكي املكونات م�ن وقت اىل 
آخر حتى ذوبات الشوكوالتة.

- أس�كبي مزيج الشوكوالتة فوق خليط الدقيق 
م�ع التحري�ك املس�تمر حت�ى يصب�ح املزي�ج 

متماسكاً.
- ابعدي الق�در عن النار، زيدي الزبدة والفانيليا 

مع الخلط برسعة حتى تتداخل املكونات.
- قّس�مي وس�ط الكيك بواس�طة س�كن حتى 
تحصيل عىل فجوة يف الوس�ط ثم اس�كبي مزيج 

الشوكوالتة يف الوسط.
- ادخ�يل الكي�ك اىل الثالجة لحوايل س�اعة حتى 

يجمد قبل التقديم.

قد يظن البع�ض أن البعد بن الزوجن 
يولد الجفاء، وأن الحواجز واملس�افات 
يمكن أن تقيض ع�ىل املشاعر املتدفقة 
ب�ن األحب�اء، ولكن األمر لي�س كذلك، 
فالحب ال تقتله املسافات .. فقط يجب 
أن نوفر ل�ه الربة الخصبة من أجل أن 

يحيا لألبد.
إليك إذاً أس�باباً تؤّكد ل�ك نجاح الزواج 

عىل الرغم من البعد.
اهتمي بالحديث معه

إذا كنت بعيدة عن الحبيب فإّن عالقتك 
به تبقى مهّم�ة فلديكما الكثري للتكلّم 
عنه وهذا السبب قد يكون من األسباب 
املنطقية التي تجع�ل الزواج أقوى مع 

البعد.
تبقى لديك بعض الحرّية

إّن االبتع�اد ع�ن الزوج قد ي�رك املرأة 
أن تفّك�ر ملي�اً أحياناً وت�درس األمور 
بطريقة مختلف�ة من دون أن تتعرّض 
للضغ�ط منه وُيتيح له�ا فرصة إعادة 

تنظيم أولوياتها.

تزداد قيمة الوقت معه
إّن امل�رأة التي تكون بعي�دة عن الرجل 

تفع�ل املس�تحيل لتكلّم�ه أو لتحظ�ى 
بفرصة ولو قصرية إلبداء رأيها ألّنها ال 

تراه كث�رياً وتشتاق إليه اىل حّد كبري ما 
يقّوي العالقة أكثر فأكثر.

ال تعلّقن عىل التفاهات
ق�د يكون ابتع�اد الرجل ع�ن املرأة من 
األس�باب الت�ي تقلّ�ل م�ن الخالف�ات 
بينهما ألّنها ال تستطيع بابتعادها عنه 

التعليق عىل التفاهات والضغط عليه.
يزداد الدعم

إّن امل�رأة تدع�م زوجه�ا أكث�ر إذا كان 
بعيداً عنها ويبادلها هو الفعل بالتأكيد 
ألّن بعدهم�ا ع�ن بعضهم�ا يجعلهما 
يفعالن املستحيل ليلتقيا من جديد بعد 

فرة وجيزة.
تتواصلن معه أكثر

م�ن الطبيع�ي أن ينتظ�ر الرج�ل وقتاً 
ليتكلّم مع زوجت�ه إذا كان بعيداً عنها 
لبع�ض الوق�ت م�ا ق�د يفت�ح أب�واب 

التواصل بينهما أكثر.
تقوى العالقة

لن تنج�ح أّي عالقة إاّل إن كانت قوّية، 
والبع�د يقّوي العالق�ة ويجعلها متينة 
اكثر إن علم الطرف�ان كيف يترّصفان 

فيها.

10واحة
هل ميكن أن يستمر الزواج برغم البعد؟

حنو مستقبل افضل...هلم
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يف هذا املق�ال نتحدث عن العواقب الصحية الس�تخدام األجهزة املحمولة 
بأنواعه�ا:_ جفاف العن: تؤثر األش�عة املنبعثة من هذه األجهزة يف العن 
بشكل س�لبي، خصوصاً عند اس�تخدامها لفرات طويلة. وال س�يما قبل 
الن�وم، ما يرهق العينن ويجّففهما ويجع�ل الرؤية مضطربة، وقد تصل 
الحال�ة إىل ضعف النظ�ر._ األرق: اس�تخدام األجهزة املحمولة لس�اعات 
طويل�ة من اليوم يحّف�ز خاليا الجه�از العصبي عىل البق�اء يف حالة من 

التيّقظ الدائم واألرق املستمّر لدى %90 من املستخدمن.
_ الص�داع: يرجع الص�داع اليوم�ي، يف الصباح الباكر، إىل ف�رط التعرّض 
لألش�عة الكهرومغناطيس�ية املنبعثة من األجهزة املحمولة واللوحّية، ما 

يقود إىل التعب العام والشعور بسوء املزاج.
_ آالم يف اليدي�ن: يعان�ي األطف�ال واملراهق�ون، مّم�ن يدمن�ون األلعاب 
اإللكروني�ة، من تآكل وألم واضح�ن يف الخاليا الجلدي�ة لإلبهام، وكذلك 

مستخدمو الفأرة اإللكرونية من أوجاع ملحوظة يف معصم اليد.
_ آالم يف الظه�ر والرقب�ة: يعاني أكثر من %85 من مس�تخدمي األجهزة 

أوجاعاً شديدًة يف الرقبة والظهر بسبب االنحناء الدائم والنظر املستمّر إىل 
الشاشة، بسبب الضغط الشديد عىل هاتن املنطقن.

_ زي�ادة ال�وزن: إّن الس�بب الرئيس النتش�ار زيادة ال�وزن مؤّخراً يف فئة 
األطف�ال والشباب يعود إىل قلّة النشاط البدني والحركي الناتج من قضاء 
معظم الوقت يف مشاهدة التلفاز أو اس�تخدام التكنولوجيا. وهذا الخمول 
مس�ؤول أيضاً عن ارتفاع نس�بة اإلصاب�ة باألمراض املتعلقة بالس�منة، 

كالنوع الثاني من السكري واضطراب إيقاع القلب.
حلول وقائية...

يقّدم األطباء بعض الحلول للتخفيف من عوارض استخدام التكنولوجيا:
_ طول املكاملة: اقتصار مجال اس�تخدام األجهزة املحمولة عىل املحادثات 
الرضوري�ة والقص�رية، مع اس�تبدال الهات�ف األريض بالجّوال، يف ش�أن 

املكاملات الطويلة.
_ البعد عن مصدر اإلشعاع: كلّما زادت املسافة بن األجهزة املحمولة وبن 
مس�تخدميها، قّل حجم اإلش�عاعات املوّجهة إىل الجهاز العصبي املركزّي 
يف امل�ّخ، وق�ّل الرضر عىل خاليا املّخ. وُينصح باس�تخدام س�ماعة الرأس 
الخارجي�ة عند التح�ّدث باملحمول، وارتداء النظ�ارة الطبية عند القراءة، 

لإلقالل من األثر السلبي لألشعة عىل العن.
_ حمل الهاتف املحمول: يحّذر األطباء من لصق الهاتف املحمول بالجسم، 
ألّن األنس�جة الرقيقة يف الجسم، مثل: الكبد والكليتن واألمعاء واألعضاء 
التناس�لية عرض�ة الخراق اإلش�عاع داخله�ا بصورة أكرب م�ن املّخ الذي 
تحمي�ه الجمجم�ة. لذا، ينص�ح األطباء اإلن�اث باالحتف�اظ بالهواتف يف 
حقائ�ب الي�د، ويدعون الذكور إىل ع�دم تقريبها من الص�دور أو املناطق 

التناسلية، أي إبعادها عن جيوب القمصان أو الرسوايل.
_ النّظارة: إنَّ مس�تخدمي الهواتف املحمولة الذي�ن يرتدون نظارات ذات 
أطر معدنية معرّضون لإلش�عاعات بنس�بة %20 أكثر مقارنة بسواهم. 
وتك�ون أدمغتهم أكثر عرضة لهذه اإلش�عاعات بنس�بة %7. لذا، يوىص 
بخل�ع النظارات الطبية ذات األطر املعدني�ة عند إجراء املكاملات التلفونية 

أو استقبالها.

باإلضافة إىل فوائد الجزر الكثرية 
للجس�م. فعصري الج�زر يحتوي 
ع�ىل العدي�د م�ن الفيتامين�ات 
الطبيعي�ة واملع�ادن، لذا احريص 
عىل تناول كوبا واحدا من عصري 
الج�زر يومي�ا وس�وف تشعرين 
 -١ صحت�ك.  يف  كب�ري  بتحس�ن 
يحت�وى الجزر ع�ىل كمية عالية 
م�ن الكاروتينات الت�ى تقلل من 
خط�ر اإلصابة بم�رض رسطان 

الثدي، املثانة، القولون والرحم.
العلمي�ة  األبح�اث  أثبت�ت   -٢
أن الج�زر يس�اعد ع�ىل تنظي�م 
مستوى السكر يف الدم والحفاظ 
عىل س�المة الجهاز التنفيس من 
الع�دوي والتقليل م�ن األعراض 

الجانبية املصاحبة للتدخن.
٣- يتميز الجزر بقدرته السحرية 
ىف عالج جفاف الب�رشة، الشعر، 
واألظاف�ر، وذل�ك إلحتوائ�ه عىل 

كمية كبرية من فيتامن أ.
٤- تن�اول عصري الج�زر بشكل 
يوم�ي يعت�رب طريق�ة طبيعي�ة 

هائل�ة لتطهري جه�از الكبد من 
السموم.

٥- عصري الج�زر من املرشوبات 
املفي�دة جداً للحوام�ل، حيث أنه 
يساعد عىل إمداد األم بالكالسيوم 
ال�ذي تحتاجه خالل الحمل، كما 
أنه يزي�د من كثافة الحليب أثناء 

الرضاعة.
٦- عصري الجزر يعالج مشكالت 
املعدة املختلفة مثل عرس الهضم 
واالنتف�اخ، ل�ذا ينص�ح بتن�اول 
كوب م�ن عصري الج�زر قبل أية 
وجبة دس�مة ب�� ٢٠ دقيقة عىل 

األقل.

٧- يض�م عصري الج�زر فيتامن 
أ، ه��، ب�ي، يس، ه�ذا إىل جانب 
احتوائ�ه ع�ىل نس�بة عالية من 

الكالسيوم والبوتاسيوم.
٨- يعمل عصري الجزر عىل تقوية 
الجه�از املناعي وذل�ك الحتوائه 

ع�ىل م�ادة البيتاكاروت�ن.

يس�تخدم الكم�ون بكثرة يف املطب�خ العربي 
بفض�ل نكهت�ه الفري�دة ويض�اف ع�ادة إىل 
الكفت�ة وأقراص الفالف�ل. فوائ�ده الغذائية 
عدي�دة، فه�و يحت�وي عىل م�واد أساس�ية 
للجسم مثل البوتاسيوم والربوتن كما أثبتت 
الدراسات الحديثة أن للكمون دور أسايس يف 
انق�اص الوزن من خالل خفض مس�تويات 
الده�ون الضارة يف ال�دم. فاذا كن�ت تتبعن 
حمي�ة غذائية ننصحك س�يدتي باس�تخدام 

الكمون من خالل هذه الطرق!
- حرضي ش�اي الكم�ون ان احتواء الكمون 
ع�ىل مادة الثيم�ول يحفز الغ�دد اللعابية ما 
يرسع عملية الهضم وخس�ارة ال�وزن، فاذا 
كن�ت تعان�ن من جه�از هضمي بط�يء أو 
عرس هض�م اغيل ملعقة صغرية من الكمون 
الحب يف كوب من املاء. اتركي املرشوب يرتاح 
مل�دة 5 دقائق قبل رشبه. يمكنك تناوله حتى 

3 مرات يومياً.
- امضغ�ي حب�ات الكمون إىل جان�ب أهمية 
الكم�ون بانقاص ال�وزن، يخف�ض الكمون 
مستوى الكوليسرول الضار يف الدم بطريقة 
طبيعية لذا أدخليه يف نظامك الغذائي! انقعي 

ملعقت�ان كبريتان من حب�ات الكمون يف املاء 
لليل�ة كامل�ة ثم اغليه�ا يف الصب�اح، صفيها 
وارشبيه�ا. ال ترم�ي حبات الكم�ون املتبقية 
ب�ل امضغيها. إن اتباع ه�ذه الطريقة بشكل 
منتظم سيزيل الدهون املراكمة من جسمك!

كأضيف�ي  أطب�اق  إىل  الكم�ون  أضيف�ي   -
الكم�ون مطحون�اً م�ع كافة األطب�اق التي 

تحرضينه�ا يف املنزل، وللحص�ول عىل نتائج 
مثالي�ة ولعش�اء خفيف يضمن لك خس�ارة 
الوزن، اسلقي بعض الخضار وأضيفي اليها 
الكمون املطحون مع الثوم املهروس وعصري 
الليم�ون الحام�ض. فكما الكم�ون، يضمن 
لك كل من الثوم والليمون الحامض خس�ارة 

الوزن.

دون  تط�ري  املهاج�رة  الطي�ور 
توق�ف لع�دة أيام يف وق�ت واحد، 
وتقيض أحيان�ًا الكثري من الوقت 
ع�رب املحيط�ات ولي�س لديها أي 
فرصة للهب�وط والراحة. هذا ما 
دفع بعض الناس للس�ؤال التايل: 
ه�ل ه�ذه الطي�ور تجد وس�يلة 
للن�وم أثناء رحالتها أم أنها تبقى 
الوق�ت؟ وجد  مس�تيقظة طوال 
العلم�اء مؤخراً بأن الطيور لديها 
نظام دقي�ق يف كيفي�ة الحصول 
ع�ىل قيلولة يف منتص�ف التحليق 

يف الهواء.
ق�ام الباحث�ون بدراس�ة تحلي�ل 
طي�ور  لتس�عة  الدم�اغ  نش�اط 
فرقاط�ة م�ن ج�زر غاالباغوس 
)وه�ي مجموع�ة م�ن الطي�ور 
تق�يض أس�ابيع أو حت�ى أش�هر 
وه�ي تحلق ف�وق املحي�ط دون 
توق�ف(، وذل�ك من خ�الل وضع 

مصمم�ة  اس�تشعار  أجه�زة 
للكشف عن نشاط الدماغ، فضالً 
ع�ن التس�ارع لقي�اس حرك�ات 
رأس الطائر، ث�م تم تتبع الطيور 

ملدة 10 أيام.
الدالف�ن، يمك�ن للطي�ور  مث�ل 

النوم مع فتح عن واحدة ونصف 
الدم�اغ يكون مس�تيقظاً، وهذه 
الحقيقة يعرفها العلماء منذ أكثر 
من عقد م�ن الزمان. وقد وجدت 
ه�ذه الدراس�ة أن تل�ك الطي�ور 
ُتوقف أدمغتها بشكل جزئي أثناء 

الطريان أيضاً.
يف حن أنها ُتوق�ف نصف الدماغ 
أثن�اء التحليق، إال أنها تس�تطيع 
أيض�اً التحلي�ق يف اله�واء وك�ال 
النصف�ي متوق�ف، وه�ذا يعترب 
الن�وم يف منتصف الرحل�ة، إذ إنه 
عندما يحصل ذلك، فإنها تميل إىل 
القي�ام بالتحليق ع�ىل ارتفاعات 
أعىل ومع تيارات الهواء، لكنها ال 

تفعل ذلك دائماً.
ع�ىل األرض، ف�إن الطي�ور تميل 
إىل النوم لح�وايل %50 من يومها 
م�ن  وس�اعات  النه�ار  )خ�الل 
الليل(. لكن أثن�اء التحليق فإنها 
تميل إىل الن�وم يف الليل فقط ألقل 
من س�اعة، وتنام أقل عمقاً مما 
تفعل�ه وه�ي ع�ىل األرض. ربما 
أثن�اء الهجرة، فإنه�ا تحتاج ألن 
تك�ون عىل اطالع عىل التهديدات، 

ومصادر الغذاء املحتملة.

كل يوم معلومة

نصائح طبية

طبيبك يف بيتك

سر االعشاب..؟؟؟

هل الطيور تنام يف اثناء رحالتها الطويلة؟

أثر التكنولوجيا يف الصحة وحلول وقائية مهّمة
٨ فوائد لعصري اجلزر ستجعل صحتك أفضل

رجيم الكمون: احلل األنسب خلسارة الوزن بسرعة!

لطلة ابهى....

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

للمحجبة... قناع الكركم واألفوكادو 
لرتطيب البشرة

مشابه إلدمان املخدرات ..اخلرباء 
يكشفون األطعمة املسببة لإلدمان !

املطبخ

كيكة بييت كروكر حمشية 
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

 1971 -  البحري�ن تعل�ن اس�تقاللها ع�ن اململكة 
املتح�دة وذلك بعد مئة وعرش س�نوات من االحتالل 

الربيطاني.
  1988 -ب�دء الحوار الرس�مي بني الواليات املتحدة 

ومنظمة التحرير الفلسطينية.
 1991 - اس�تقالل جمهوري�ة كازاخس�تان ع�ن 

االتحاد السوفيتي.
إلغاء قرار األمم املتحدة الذي ساوى بني الصهيونية 

والعنرصية.
1998 - ب�دأ عملية ثعلب الصح�راء التي قامت بها 
الواليات املتحدة واململك�ة املتحدة ضد العراق وذلك 
بقصف أهداف ومنشآت حساسة بصواريخ كروز، 

واستمرت العملية مدة ثالثة أيام.
 2007 - ق�وات األم�ن العراقية تتس�لم أمن مدينة 

البرصة من القوات الربيطانية.
التحري�ر  منظم�ة  يف  املرك�زي  -املجل�س   2009  
الفلس�طينية يق�رر تمدي�د والية الرئي�س محمود 
عب�اس واملجل�س الترشيع�ي وذل�ك حت�ى إج�راء 
االنتخابات الرئاس�ية والترشيعية، وحركة حماس 
ترف�ض الق�رار وتص�ف املجل�س املرك�زي بغ�ر 

الرشعي.

مجل�س األمة الكويتي يجدد الثق�ة برئيس الوزراء 
الشي�خ نارص املحم�د األحمد الصب�اح بأغلبية 35 
نائًبا مقاب�ل 13 نائًبا مع طرح الثقة وامتناع نائب 
يف جلس�ة اس�تثنائية للتصوي�ت ع�ى طل�ب عدم 
إمكان التعاون معه بعد اس�تجوابه الذي نوقش يف 

8 ديسمرب.
 2012 -مخي�م الرم�وك لالجئ�ني الفلس�طينني يف 
دمش�ق يتع�رض للقصف بطائ�رات املي�غ التابعة 
لق�وات النظ�ام الس�وري مما أدى إىل نزوح نس�بة 

كبرة من السكان.
شابة هندية تتعرض للرضب واالغتصاب الجماعي 
يف دله�ي، ما أث�ار احتجاج�ات واس�عة النطاق يف 

البالد.
 2013 -  ميشال باشييل تفوز برئاسة تشييل لفرتة 

ثانية غر متتالية.
132 ش�خًصا يف ُهج�وٍم  - مقت�ل ح�وايل   2014 
نفذت�ه حركة طالبان عى إحدى املدارس يف پشاور، 

بپاكستان.
ج بلقب كأس العالم   2017 -  نادي ريال مدريد ُيَتوَّ
لألندي�ة 2017 بعد فوزه عى غريميو بهدف نظيف 

يف املباراة النهائية.

غزل عراقي
هسه تايل شلون .. ال هزك هواك

ال حجت باذنك سوالفنا ...شعجب ؟!
والذكرت مساهري وال كل رباي

وتعبي وسنيني صفن نار بحطب
نايس  لو تتناىس ..؟يل وجهك مزار
بيه اشد عيوني ... بخيوط التعب ..

انه حبيتك الن ط������ولك دالل
وخرص يتمايل اظن مثل الكصب

بدورة اش�فافك تطرها العقول
ومشيتك هيبة يبو سوالف طرب

اعرص .. بكيفك ... اذا قلبك نطاك
شرتجي من الناس .. عنكود العنب ؟!

وارشب بكاس القساوة .. شما تريد
حتى من اعتب .. احبك .. بالعتب

ضاك صدري وَكلبي هاليوم اشتهاك
احجي فهمني ولك شنهو السبب
تدري من يوم الرحت بكليبي نار
وجادر امعزين بضلوعي انصب

تدري بغيابك جمر بجفوني .. نام
والسهر يغزل تصاويرك ... لهب

يارسايل نور .. مكتوبة .. بحنني
اقرا .. هاك الليل بعيوني شكتب

تلك�ه مكت�وب انتظ�ارك ط����ول�ه لي�ل
ييل تسوه الدنيا واغى من الذهب

أبـــــــراج

مهني�اً: تجتم�ع بشخصي�ة مهم�ة اليوم وتعم�ل جاهداً 
لتوضي�ح وجه�ة نظ�رك وخطة س�ر العم�ل املصمم عى 

تطبيقها يف مجالك املهني
عاطفي�اً: حاول أن تفهم الحبي�ب وال تلزمه بقرارات غر صائبة، 

يكفيه وضعه املقلق واملضطرب ومشاغله يف العمل
صحي�اً: توقع الي�وم ما يزعجك ويثر أعصاب�ك ويبقيك يف حال من 

التوتر واالنفعال وعدم الرتكيز يف حوارك مع اآلخرين

مهنياً: تخوض منافس�ة رشسة مع أحد الزمالء، ويصل 
األمر بينكما إىل حد الرصاع ومحاولة تخلص أحدكما من 

اآلخر بأي ثمن
عاطفياً: تالحظ اليوم أن الرشيك يتذّمر منك فتطلب تفس�راً، 

وحني تلح ملعرفة السبب تسمع جواباً قاسياً لم تكن تتوقعه
صحي�اً: ال تجع�ل العمل يس�تحوذ عى كام�ل اهتمامات�ك، وانتبه 

لصحتك جيداً

مهنياً: تكون عى موعد أرباح كثرة تحاول أن تستغلها 
يف مشاريع اس�تثمار جديدة يمكن أن ت�در عليك أرباحاً 

مضاعفة
عاطفي�اً: تناقش بعض األمور العاطفية مع الرشيك عى ضوء 

ما حصل أخراً وما شاب العالقة من توتر
صحي�اً: العصبية املفرطة يف غر مصلحتك أبداً، والهدوء هو مفتاح 

الحل لكل األمور العالقة

مهنياً: تقّيم األوض�اع املهنية بعد التغيرات الجذرية يف 
فريق العمل، فتس�تنتج أن ما رس�مته قد تحقق بنسبة 

كبرة، فرتتاح نفسياً ومعنوياً
عاطفي�اً: علي�ك طمأنة هواج�س الرشيك والوق�وف إىل جانبه 
ليشع�ر أنك الكتف التي يمك�ن أن يلقي رأس�ه عليها وهو مطمنئ 

البال
صحياً: تجنب تناول كل ما يسبب لك السمنة، واستعض عن املصعد 

باألدراج، ومارس ركوب الدراجة الهوائية بانتظام

مهنياً: تجرب عى االهتمام بشؤون تشغلك عن املشاريع 
الجدي�دة، فتؤخ�ر إنجازه�ا بع�ض الوق�ت ريثما يخف 

الضغط عليك
عاطفي�اً: تعاطيك م�ع الرشيك الي�وم يخالف الع�ادة ما يثر 
ريبت�ه نوعاً م�ا، ويمك�ن أن يطرح علي�ك مجموعة من األس�ئلة 

ملعرفة السبب، فأجبه
صحياً: تتفاعل بحماس�ة مع النشاط�ات الرياضية وتشارك يف كل 

ما هو مفيد للصحة

مهني�اً: ال ترضخ للضغوط مهم�ا تكن كبرة وال تخف 
مم�ا قد يع�رتض طريقك، ب�ل بالعكس تابع مس�رتك 

املهنية الناجحة
عاطفي�اً: تح�اول أن تقنع الحبي�ب ببعض األم�ور التي تهم 

مصر عالقتك به واستمرار نجاحها
صحي�اً: طبق كل ما هو نافع لصّحت�ك، وتجنب قدر اإلمكان حرص 

نفسك يف أمكنة منعزلة ورطبة

مهنياً: تكون مضطراً إىل الدفاع عن نفس�ك، وتمّر 
بعالقة مهنية يمكن أن تهدد مصرك ومستقبلك

عاطفي�اً: أنت طّيب القلب، س�امح الحبيب إذا اقرتف 
خط�أ ما بحق�ك، واطو صفح�ة املايض وافت�ح صفحة 

جديدة معه
صحي�اً: ال ت�دّع أنك مشغ�ول للتهرب م�ن تلبي�ة الدعوة إىل 

ممارسة امليش يومياً عند الصباح

مهني�اً: تس�تفيد م�ن حي�اة مهنية صاخبة الس�تغالل 
فرص معين�ة تفتح أمامك بعض أبواب النجاح يف املجال 

املهني وحتى املايل
عاطفي�اً: تشع�ر بالراحة الي�وم بعدما أظه�رت للرشيك مدى 

إخالصك له وحبك الصادق له
صحياً: النشاط الرتفيهي مطلوب ورضوري وخصوصاً بعد ساعات 

العمل الطويلة

مهنياً: أنت قوي العزيمة والشكيمة وتنجز أدق األعمال 
وأصعبها يف حينها، فمن كان مثلك ال يستس�لم أمام أي 

أعمال جديدة مهما تكن صعبة
عاطفي�اً: الرشيك ه�و الشخص الوحيد الذي يق�ف إىل جانبك 

ويدعمك بكل قوة، فتشعر أنك مدين له بالكثر
صحي�اً: القلق الذي ي�راودك يف الليل ويحرمك النوم س�ببه ضغوط 

العمل الكبرة

مهنياً: يدخ�ل مارس برج الدلو ليعاكس�ك، ويلتحق به 
أوران�وس ليدخل برج الث�ور، فيخف وه�ج محادثاتك، 

ويصّعب عليك التواصل مع بعض الجهات
عاطفياً: تنفعل بس�بب ما يطرأ عى مسألة تخصك والرشيك، 

تتبّدل ربما املواعيد وينتابكما بعض القلق
صحياً: سارع إىل زيارة الطبيب وال سيما أن شهيتك املفتوحة دائماً 

تسبب لك مشكالت يف املعدة

مهني�اً: يحمل ه�ذا اليوم آم�االً واع�دة وتقّدماً يف 
بعض املشاريع، وتك�ون معنوياتك عالية رغم كل 

العراقيل
عاطفياً: تعّد للرشيك لقاءات رومانس�ية مميزة تتضمن 

مفاجآت تدخل البهجة إىل قلبه
صحياً: تشعر بقلق يبعد النوم عن عينيك ويبقيك يف حالة من 

التوتر بسبب الضغوط التي تعرتضك

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: تتلطف أجواء املفاوضات واالس�تشارات 
وتك�ون األج�واء جّي�دة أو ع�ى األق�ل ل�ن تكون 

معاكسة إطالقاً
عاطفياً: تس�تمر الظروف اإليجابية مخّيمة عى سمائك، 

وتحديداً حتى تاريخ بداية فصل الصيف
صحياً: إياك والتقاعس والتكاس�ل عن القيام بكل ما يسهم 

يف إنقاص وزنك وحذار املضاعفات

أحببت شابًّا يف س�ني منذ سنة ونصف السنة، وهو يعرف أني أحبه، 
لكن�ه ال يهتم ب�ي. وأنا كلما رأيته تحرك قلبي برسعة، وال أس�تطيع 
إمس�اك دموعي؛ فأبدأ بالبكاء يف املدرسة، وللعلم ال يمكننا أن نكون 
مع بعض؛ ألنه من دين غر ديني! ويتكلم لغة غر لغتي؛ فلذلك ليس 

لدي أمل معه. حاولت كثرًا جدًّا نسيانه لكن دون جدوى.
النصائح وحلول:

-ال بأس من األلم والبكاء، ولكن »بشويش« أي ليس يف املدرسة!
- ال ش�ك أن هذه العاطفة الجياش�ة هي املهمة هن�ا وليس الشاب، 
فأن�ت رغم أنك لم تذكري عمرك، ولكن يبدو أنك يف السادس�ة عرشة 

من العمر أو السابعة عرشة عى أبعد تقدير!
-ه�ذا يعني -أن�ك مازلت مراهقة تنمو مداركك وعواطفك وجس�مك 
بشكل رسيع ومتالطم، وهي حالة معروفة أنصحك أن تقرأي عنها!

-ال تقويل ما عالقة حبي له�ذا الشاب باملراهقة والعواطف وتضارب 
الهرمونات، وسيكون ردي أنه إذا عرفنا ما املشكلة يمكننا أن نتوصل 
إىل تشخيصها؛ كي نس�تطيع املعالجة، ثم باملعالجة نتوصل إىل الحل 

-بإذن الله.
-أتمن�ى أن تقرأي ما أقوله لك أكثر من مرة؛ فهذا الحب أمر طبيعي، 
ألن�ه يحدث يف ه�ذا العمر، ويك�ون أكرب من الشخص نفس�ه، وأنت 
ل�م تختاري هذا الشاب، إنما وجدت نفس�ك تتعلق�ني به، وقد تكون 
ل�ه ص�ورة يف عقلك الباطن، ك�أن يشبه أحد أفراد عائلت�ك، أو ممثالً 
أُعجبت به يف دور معني بأحد األفالم أو املسلسالت. املهم أن عواطفك 
وطريقت�ك يف التعب�ر هنا هي املشكل�ة، وليس ألن الش�اب من دين 

آخر!
-تأكدي أن أي ش�اب س�تشعرين نحوه بعاطفة يف ه�ذه املرحلة من 
عم�رك لن يك�ون مناس�ًبا، فمازلت صغرة ع�ى الحب وال�زواج أو 
التفك�ر بهما قب�ل أن تنهي عى األقل دراس�تك الثانوي�ة وتلتحقي 

بالجامعة.
-فكري أن الحب الحقيقي هو أن نحب إنساًنا لوجه الله، ونتمنى له 
الخر وال يهمنا أن يعرف أو أن نتصل به، فدّربي نفسك عى االنشغال 
بدروس�ك وصديقاتك وأهلك، واكتمي عواطفك وس�جليها يف خواطر 
إن أردت؛ ألنك يف العام القادم س�تقرئينها من جديد وستضحكني كم 

أنك كنت جاهلة!
- الحياة أمامك فال تسجني نفسك يف أوهام الحب الخيايل، بل افتحي 
عيني�ك واق�رأي وادريس واطلعي عى معلومات مفي�دة عن املراهقة 
والعواطف والهرمونات، واش�تغيل لتثقيف نفس�ك؛ ألن أي ش�اب يف 
املس�تقبل لن يعجب بفت�اة حاملة وضعيفة وتبكي ألنها تحب ش�ابًّا 
ال يحبها، فال تريض لنفس�ك أن تكوني يف هذا املوقع الذي يهرب فيه 
الن�اس م�ن حولك، فأن�ت تس�تحقني أن تفرحي، والف�رح يحبك أن 
تكوني قوية وواثقة من نفسك ومتفائلة، وأنت تستطيعني أن تكوني 
كذلك باالجتهاد والتوجه إىل الله والصالة والدعاء بأن يرزقك نصيًبا يف 

املستقبل أحسن مما أنت فيه اآلن!

هل ترتك�ني قلبك يس�ر خلف 
أهوائه؟ أم ترس�مني له بعض 
الح�دود؟ فأّي قل�ب تمتلكني؟ 
هل هو ذلك املجّنح أم املستكني 
واملُظهر اقتناعه بالواقع؟ لكي 
تعريف اإلجابات عى هذه األسئلة 
وغرها، قومي بخطوة واحدة: 

اختاري أحد هذه القلوب.
القلب رقم 1

لق�د اخرتت ه�ذا القل�ب وهذا 
يعني أّنك ام�رأة عاطفية وأنه 
ال يسعك أن تقاومي مشاعرك. 
كم�ا أّن�ك تعرّبي�ن عنه�ا بكّل 
ما أوتي�ت من قوة، وال س�ّيما 
بأف�راد  األم�ر  يتعل�ق  ح�ني 
والصغ�رة.  الكب�رة  أرست�ك 
أن�ت زوج�ة مثالي�ة وتعيشني 
ع�ادة حي�اة عائلية مس�تقرة 
أن�ك  خصوص�اً  ومنس�جمة 
تّتسمني بالوفاء وبالقدرة عى 
تقدي�م التضحي�ات كلما ُطلب 
إلي�ك ذلك. ق�د يأخ�ذ انفتاحك 
ع�ى أش�خاص تعرف�ت إليهم 
حديث�اً بع�ض الوق�ت، لكّنك، 
وما أن تفعيل ذل�ك، تبذلني كّل 
ما يف وس�عك لكي يشعر أولئك 

األشخاص بالرىض.

القلب رقم 2
أنت صاحب�ة قلب مندفع، كما 
أّنك دائم�ة التف�اؤل وغالباً ما 
يح�دوك األمل خصوص�اً يف ما 
يرتبط بحياتك العاطفية. فلكّل 
مشكلة تقع بينك وبني زوجك، 
بالنس�بة إليك، حّل واالنفصال 
أف�ق ل�ن تبلغي�ه يوم�اً. كذلك 
فإّنك ال تخافني من أن تنفتحي 
عى األشخاص الذين يعيشون 
يف محيط�ك، فتبن�ني عالق�ات 
صداق�ة كث�رة. وبالرغ�م من 
الح�ذر وتخشني  ذلك، تتوّخني 
أن يج�رح بعضه�م مشاعرك. 
ويف املقابل، فإّنك تعيشني حالة 
م�ن التناف�س الشدي�د عندما 

يتعل�ق األم�ر بعمل�ك. وق�د ال 
يسعك أن تضبطي انفعاالتك يف 
حال تعرّض لك أحدهم باألذى.  

القلب رقم 3  
 اختي�ارك هذا القل�ب يدّل عى 
أّنك ش�ديدة الحذر، بل خجولة 
أيضاً. لذا، ال يسعك أن تختاري 
رشي�ك حيات�ك بس�هولة. ويف 
حال تمّكنت م�ن ذلك، فإّنك ال 
تعرّبين له ع�ن كّل ما يجول يف 
خاطرك من أفكار ويف قلبك من 
مشاعر منذ اللقاءات األوىل، بل 
تس�عني إىل اكتشاف ما يخبئه 
هو م�ن مشاعر وأفك�ار أوالً. 
كم�ا أّن�ك تفضل�ني أن يتمّت�ع 
بصفات ممّيزة ج�داً وخاصة. 

كذل�ك تتوق�ني إىل أن تؤدي كّل 
مهمات�ك بدق�ة تام�ة، فأن�ت 
تميل�ني إىل املثالي�ة. وه�ذا م�ا 
يجعل�ك ال تتقبلني األخطاء وال 
تتمكنني من تحقيق االنسجام 

مع محيطك االجتماعي.   
 القلب رقم 4

تتمتعني بقلب قوّي. فأنت امرأة 
مس�تقلة ومحّب�ة للمغام�رة. 
كذلك فإن�ك تعرف�ني تماماً ما 
يناسبك عى الصعد كافة وما ال 
يناسبك. لذا، ال يمكن أّي عقبة 
أن تقف حائ�اًل دون بلوغك ما 
تريدين عى املستوى العاطفي. 
فرشي�ك حياتك ه�و الشخص 
الذي قبلت االرتباط به استناداً 
تام�ني. ويف  إىل قناع�ة ورىض 
املقاب�ل، تّتس�مني بجاذبي�ة ال 
حدود له�ا وتلفت ش�خصيتك 
الكثر م�ن األنظ�ار، علماً أنك 
تفخري�ن بنفس�ك وإن كنت ال 
تعربين عن ذلك بشكل رصيح. 
كما أنك تبدين دائماً استعدادك 
للقيام بما تؤمنني به وتطلبني 
إىل رشيك حياتك أن يلتقيك عند 
منتص�ف الطريق ح�ني يتعلق 

األمر بأخذكما قراراً ما.  

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

أحبه لكنه من دين آخر.. كيف أنساه؟

خجولة.. فخورة أم مندفعة؟ اختاري قلباً واعريف من تكونني فعاًل...

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

املربع الكبر وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

كلمات متقاطعة

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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العتابي يبحث عن بائع 
الثلج يف احلرية

جميلة هي املقدمة التي كتبها الدكتور أحمد الزبيدي لكتاب صديقه 
املكان«  »داخل  عنوان  حمل  الذي  العتابي  جمال  الدكتور  وصديقنا 
روح  »املدن  هو  فرعي  بعنوان  أردفه  ثم  سطور,  دار  عن  الصادر 
وخفوت  )الغازية(  تراتيل  صمت  مابني   « الزبيدي  يقول  ومعنى«. 
صالتها, وأمهاتها اللواتي يلدن دونما ضجة ودونما صخب. و)الحرية( 
التي كوّرت عراقا مصغرا يضم نخبة من الصانعني للثقافة العراقية 
الجديدة, مابني فطرية  املكان األول وحرفية الثاني بزغت شخصية 
األرسي  جمال  تكوين  السطور  باقي  يف  يرشح  العتابي«.  جمال  
مختلفة  أزمان  عرب  باملكان  عالقته  عىل  هيمن  الذي  واأليديولوجي 
توالت عليه خاللها األفراح إن وجدت والنوائب وما أكثرها ومن بينها 

نوائب السياسة أو بمعنى أكثر وضوحا خيبة األيديولوجيا.
والتزيد  املتوسط  الحجم  من  املكان«  »داخل  العتابي  كتاب  أن  ومع 
صفحاته عن 176 صفحة اإل أنه يخترص اىل حد كبري تاريخ العراق 
عرب نصف قرن تقريبا )العتابي من مواليد آواخر األربعينات من القرن 
األديولوجية  تقلباته  بكل  عمره(  كشفت  ألني  يزعل  خل   .. املايض 
العهدين  بني  التي عايشها جمال  األنظمة  والسياسية وعرب مختلف 
امللكي والجمهوري. يف العهد امللكي ولد جمال وترعرع يف قرية تحولت 
لكن  غازي,  امللك  بإسم  تيمنا  )الغازية(   إسمها  ناحية  اىل  بعد  فيما 
ثورة 14 تموز عام  1958 »خلت عقلها« مع هذه القرية فأطلقت 
التالية  العهود  التسمية صمدت عرب  أن هذه  عليها  )النرص( ويبدو 
تبلور  والثقايف  والفكري  السيايس  جمال  تكوين  لكن   اليوم!!  حتى 
الكتاب  من  كبرية  مساحة  لها  أفرد  التي  ببغداد  الحرية  مدينة  يف 
مستعرضا كل شئ فيها بمن يف ذلك من برز من بني أبنائها عىل كل 

املستويات السياسية والثقافية والفنية والرياضية وسواها.
بالنسبة  هي  »املدينة«  اىل  إسمها  أختزل  بالفعل  التي  املدينة  الحرية 
واملثقفون  الفنانون  فيه  مايتنافس  بقدر  مصغر  عراق  لجمال 
والرياضيون يتصارع فيها السياسيون بمن فيهم عزة الدوري الذي 
لم يكن يلفت نظر أحد يف ستينيات القرن املايض سوى إنه كان يبيع 
الثلج بالقرب من مقهى )نعّيس( الكائن يف منطقة الجمعية بمدينة 
من  آخر  لون  نعيس  مقهى  »يف  قائال  جمال  يخربنا  هكذا  الحرية. 
اىل ساعات  الدومينو  وقرقعة قطع  بالضجيج  املقهى  يملؤن  الرواد, 
متأخرة من الليل, فارسهم عزة الدوري الذي يبيع الثلج يف كشك أمام 
املقهى«. وألن املدينة شهدت أوىل إنطالقة فاضل عواد من خالل أغنية 
أغنية  خالل  من  الساهر  وكاظم  واسعة  شهرة  نالت  التي  »الخرب« 
»جرة الحبل« فإن مماميز جو الحرية فإن أجواء حرب حزيران عام 
فهد  أغنية  عرب  الستة  األيام  طوال  املقهى  عىل  تهيمن  كانت   1967
بالن »حنا للسيف, وحنا للضيف .. ياويل .. ياويل ..ياويل« فإن من 
املفاجآت التي حرص العتابي عىل توثيقها ماحصل بعد 17 تموز عام 
1968 والتي لفتت نظره بقوة يلخصها بهذه الكلمات »لم نعرف عىل 
بعد خطوات من املقهى أن بائع الثلج يتأهب من أيام تموز األوىل عام 
1968لتوديع كشكه الخشبي يف رحلة نحو أعىل املراتب« بعد أن كان 
يعثر  جمال  لم  يربح.  يراهن, يخرس,  الدومينو  لعب  الليل يف  يقيض 
العتابي بعد عىل بائع الثلج. ال نعرف إن كان فتش كل األمكنة جيدا أم 

تركها لزمن كفيل بالتعامل مع املكان روحا ومعنى.        

سماحة  كارول  اللبنانية  الفنانة  طرحت 
يوتيوب  عىل  كامالً  الجديد  امليالدي  ألبومها 
أسابيع  لعدة  إليه جمهورها  بعدما شّوقت 
بعد  أغنية  إطالقه،  اسرتاتيجية  واعتمدت 
حلول  قبيل  كامال  طرحته  أنها  إال  أخرى، 

عيد امليالد املجيد.
جاءت  ميالدية  أغنيات   9 األلبوم  وتضمن 
إيام  لسنة،  سنة  من  كالتايل:  عناوينها 
إرجع  تعا نمرح، سانتا،  تعا نفرح  الشتي، 
يا زمان، كل عيد وانت بخري حبيبي، بآخر 
السالم)نشيد  ملك  جايي،  ياسوع  الشارع، 

األطفال(.
ويشار اىل أن كارول سماحة كتبت بنفسها 
األلبوم  أغنيات  من  كبري  عدد  كلمات 
وامللحنني  الشعراء  من  عدد  مع  وتعاونت 

للخروج بالنتيجة املرضية للجمهور.

 بعد مشاركتها يف لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي، تستعد 
النجمة لبلبة لتصوير مشاهدها يف فيلم » العميل صفر«، حيث من 
املقرر أن تبدأ التصوير منتصف يناير املقبل، والفيلم بطولة نيليل كريم 
الفيلم،  أبطال  وبني  بينها  كوميدية  مواقف  ويشهد   ، حسني  واكرم 
حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى لالنتهاء منه يف أقرب 
وقت ليدخل مرحلة املونتاج واملكساج استعداداً لعرضه يف السينمات، 
وتظهر نيلىل كريم خالل أحداث الفيلم يف دور راقصة ولديها كباريه، 

ويساعدها يف الكباريه النجم الكوميدى بيومى فؤاد الذى يعمل عطارا 
يف الصباح وىف الكباريه ليالً وتتواىل األحداث، حيث صورت عددا من 

املشاهد داخل الكباريه وكان معها بيومى فؤاد وعدد من النجوم.
وسيناريو  حسنى  وأكرم  سامى  محمد  فكرة  صفر«  »العميل  فيلم 
عالء،  محمد  فؤاد،  بيومى  بطولته  ىف  ويشارك  الله  عبد  وائل  وحوار 
الفيلم  ويسجل  الفنانني،  آخرمن  وعدد  العرب  عز  ليىل  حداد،  دارين 

تعاونا جديدا بني املخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى.

كارول مساحة تطرح ألبومها امليالدي كاماًل

لبلبة تبدأ تصوير »العميل صفر« مع حممد سامي يف يناير املقبل

محزة مصطفى

لطرح  كرم  نجوى  اللبنانية  املطربة  تستعد 

كليب جديد بعنوان«عذب قلبي«، من إخراج 

طرحه  يتم  أن  املقرر  ومن  ناصيف،  وليد 

األسبوع املقبل عىل يوتيوب.

عن  كرم،  نجوى  أعلنت  أخرى  ناحية  من 

مع  الجديد  بالعام  دبى  يف  الغنائى  حفلها 

النجم ماجد املهندس،  ونرشت نجوى صورة 

بوسرت الحفل عرب حسابها عىل تويرت، وكتبت 

مركز  ىف  يناير   15 »يوم  قائلة:  الصورة  عىل 

دبى التجارى العاملى«.

نجوى  الشهر وأحيت  كرم 

 ، ىض ملا حفال ا

 ، ئيا غنا

لك  ذ و

يف دبي، وقدمت شمس األغنية 

غنائية  توليفة  العربية 

مميزة من أبرز أغنياتها 

ساعة  مدار  عىل 

عمر  من  ونصف 

شهدت  التي  الحفلة، 

جماهرييا  حضورا 

ووصفتها  العدد،  كامل 

بـ االستثنائية واملنتظرة، 

إذ تعد أول إطاللة جماهريية 

منذ  السنة  قرابة  غياب  بعد  لها 

غنائي  حفل  وأول  لها،  اليف  حفل  آخر 

العاملي  الوباء  الجمهور منذ ظهور  يحرضه 

التباعد االجتماعي وعزلة البرش  الذي فرض 

واملهرجانات  الحفالت  وإلغاء 

الفنية حول العالم.

كرم  نجوى  أن  يذكر 

كليب  مؤخرًا  طرحت 

اسم  يحمل  جديًدا 

تفاصيلك«،  »بعشق 

الذى حقق نجاًحا كبريًا 

ونسب مشاهدة مرتفعة 

وإنجازه  تصويره  تم 

مبارشة،  الهواء  وعىل  »اليف« 

ىف عدة مناطق لبنانية ىف وقت واحد 

من  األغنية  ناصيف،  وليد  املخرج  بقيادة 

العراقى،  كلمات أحمد ماىض، وألحان عادل 

وتوزيع طونى سابا.

اذ  مرص،  يف  للتحرش  تعرضت  فتاة  قضية  مع  الرشبيني  رضوى  املرصية  اإلعالمية  تفاعلت 
دعمتها وطالبت باإلعدام لكل متحرش.

وكتبت رضوى عىل صفحتها الخاصة: »الرجالة ملا بتسافر بره بتحط عنيها يف األرض 
مهما كانت الست البسة وال يجرؤ حد يقرب منها... لكن ملا يبقى يف بلده يقولك 

ماهو لبسها ملفت وتستاهل... اإلعدام لكل متحرش أو مغتصب«.
وكانت نرشت رضوى الرشبيني صورة من إطاللة جديدة لها، يف صفحتها الخاصة 
عىل موقع التواصل اإلجتماعي، ظهرت فيها بـ لوك جديد وشعر بني اللون قصري 
والبني،  األبيض  الزيتي،  باللون  كاجوال  مالبس  وإعتمدت  مجعدة،  بترسيحة 

ووضعت مكياجا ناعما بألوان زاهية.

جنوى كرم تستعد لطرح كليب جديد بعنوان »عذب قليب« 

رضوى الشربيين ُتطالب بإعدام املتحرش

هامش

زكي  منى  تطل  األوىل،  للمرة   
عرض  بعد  الجمهور  عىل 
السينمائية  أعمالها  أحدث 
عرب  األسود«  »الصندوق 
من  يس  بي  اليس  شاشة 
خالل حلقتها مع اإلعالمية 
منى الشاذيل، والفيلم الذي 
يف  اإليرادات  قائمة  يحتل 
املوسم  هذا  التذاكر  شباك 
إىل  لها  قوية  عودة  يمثل 

أربع  من  يقرب  ما  غياب  بعد  السينما 
سنوات. 

بالعودة  سعادتها  عن  زكي  منى  وعرّبت 
مجدداً إىل السينما والتمثيل بعد فرتة غياب 
فيها  تبحث  أن  حاولت  قصرية؛  ليست 
حيث  التمثيل،  عن  بعيداً  أخرى  مهنة  عن 
أسست  الفرتة  هذه  خالل  أنها  كشفت 
رشكة إنتاج وحصلت عىل كورسات خاصة 
اعرتفت  وقد  خاصة،  مشاريع  بتأسيس 
 spa أنها كانت تنوي تأسيس  األوىل  للمرة 

خاص بها ولكنها لم تنجح. 
وهي  سعيدة  تكن  لم  أنها  عن  وكشفت 
بعيدة عن التمثيل أبداً، ولكنها كانت تبحث 
به؛  تعود  الذي  القوي  املناسب  الدور  عن 
وهذا ما وجدته يف فيلم »الصندوق األسود« 
أن تحّدث معها  الذي وافقت عليه بمجرد 

منتج العمل غابي خوري.
ترى  أنها  منى  كشفت  آخر،  صعيد  عىل 
قواعد صارمة  فلديها  حازمة؛  أّماً  نفسها 
تتبع  أوالدها، حيث  تربيتها  أثناء  املنزل  يف 

يف  وهي  عليه  تربت  الذي  األسلوب  نفس 
نفسه  عىل  الكل  يعتمد  بحيث  طفولتها، 

من أجل خدمة نفسه.
أما عن أحمد حلمي فاعرتفت أنه ال يجيد 
سوى طبخ »سد الحنك« وهي األكلة التي 
يف  وقدمها  »حماته«،  من  حلمي  تعلّمها 
عىل  الخاصة  صفحته  عرب  شهري  فيديو 
موقع التواصل االجتماعي إنستغرام أثناء 

فرتة الحجر الصحي قبل أشهر.

 دبي / الزوراء :
الفنان اإلماراتي حسن يوسف الذي غالبا ما يلقب بنجم 
الجوائز املحلية والخليجية فانه ابهرنا حينما كان يقود 
فرج  الفريد  املرصي  الشهري  الكاتب  مرسحية  سفينة 
،التي كانت من بدأت  عيل جناح التربيزي وتباعه قفه 
عربية  أوتار  عىل  دقت  الن   ، صافية  شعبية  بحكايات 
خالصة ، غري أنها ألفت النظر إيل أن اإلنسان منذ ألف 
عام حني صاغ »حواديت« ألف ليلة وليلة وقبلها ، وقبل 
أن يتمخض ذهنه عن األفكار العدل االجتماعي ، فكان  
بالعدل  دائما يف جده وهزله  حسن يوسف بطل يحلم 

املادي، فحقق معها منجزا رائعا .
يف ضيافة جريدة ) الزوراء  ( كان لنا هذا اللقاء الذي 

فيه شيئا من رصاحته ..
•كيف تقرأ مالمح تراجع العروض املرسحية يف الفرتة 

األخرية ؟ 
املرسحية  للنصوص  الدولة  يف  املسارح  اختيار  سوء   -
لجوء   -1 ييل  بما  ألخصها  إن  واستطيع  حيثيات   من 
ال  النصوص  اغلب   -2 الرتاجيدية  لإلعمال  املسارح 
تناسب الجمهور و يف قضاياها 3- ال تتكلم النصوص 
عن هموم املواطنني ومشاكلهم اليومية 4- بعدها كليا 
النصوص   –  5 اإلماراتي  الجمهور  به  يطالب  ما  عن 
بعد  و  للرتاجع  يؤدي  مما  وهذا  للمهرجانات  فقط 

الجمهور عن املرسح اإلماراتي .
ماذا  باملرسح،  فارقة  عالمة  يوسف  حسن  الفنان   •

حققت لنفسك أوال وللمرسح ثانيا ؟ 
حققته  ما  واهم  الحمد  ولله  الكثري  لنفيس  حققت   -

اسما مرشفا وملرسحي السمعة الطيبة .
دبي  )مرسح  املرسحي  بيتك  يف  العالقة  هي  كيف   •

األهيل( ؟ 
-  عالقة إي إنسان يف بيته الحقيقي وبني أرسته فانا 
انطلقت  ومنه   ، إطالقا  املرسح  عن  البعد  استطيع  ال 
إننا نتطلع إىل أن يكون  ، مع  إىل عالم املرسح الساحر 
هذا )الكرفان( إىل مؤسسة ثقافية مرسحية تهتم بكل 
لتلتحم مع  البرصية  والفنون  املرسح  متعلقات عالقة 

بناء مجتمع حضاري .
  •    يقال إن حسني يوسف هو ملك الجوائز باملرسح 

اإلماراتي ؟ 
- الجوائز حصيلة صدق وإخالص إي فنان حقيقي , عن 
نفيس أحب إعمايل فلذلك اخلص وأعطي كل عمل حقه 
وال أتكرب عىل إي شخصيه وما حصدت عليه وحصدت 

عليه من جوائز نتيجة جهد صادق ولله الحمد .
•    هل هناك مالمح من خطورة هجرة املرسحيني إىل 

فضاء التلفزيون ؟ 
التلفزيون ما  إىل فضاء  استبعد هجرة املرسحيني  - ال 
دام املرسح ال يأكل خبزا كما ذكرت سابقا وما دامت 
اإلعمال املرسحية نخبوية , برأي الشخيص نعم القنوات 

الفضائية سحبت البساط من تحت قدمي املرسح .
املرسح  أو  التجاري  املرسح  انطباعك عن ظاهرة  ما   •
لشباك  نجوما  تخلق  أن  تستطيع  وهل  الخاص، 

التذاكر؟
- املرسح التجاري هو املرسح الجميل وهو املرسح الذي 
يطالب به الجمهور اإلماراتي، ويف كل دول ألنه يعالج 
القضايا املهمة بشكل كوميدي ساخر وهذا مما يؤدي 
إىل  نجاحه و الن الجمهور يأتي إىل املرسح ليضحك و 
يستمتع ال إن يأتي ليبكي , فهمومه الشخصية كفيله 
يف بكاهم أصال , واملرسح التجاري يصنع نجوما وهذا 

ما نطالب نحن أيضا. 
•    أغلب أدوارك تميل بها إىل الجدية مع تعلقك الواضح 
يف املرسح الكوميدي، أهو اختيارك أم اختيار املنتجني، 

وكيف ترى إمكانية إنتاج دراما كوميدية ؟ 
- اختيار الشخصيات التي قدمتها أكثرها من املنتجني 
واملخرجني يف الدراما ويف املرسح، وأنا عىل عكس هذه 
الشخصيات فانا اعشق الكوميديا لكن ما دمت ممثال 

فانا أحب إن أكون املمثل الجوكر.
»األدوار  أداء  من  يخشون  الفنانني  بعض  باملقابل   •
السلبية« خوفا من ردة فعل الجمهور ، هل تؤمن بهذه 

الفكرة ؟ 
- ال ، الن الفنان حني يبغضه الجمهور ألداء شخصيه 

الشخصية  تجسيد  استطاع  ألنه  نجاح  فهذا  سلبيه 
امن بهذه  أنا ال  الكره،  انه وصل ملرحلة  بإتقان حتى 
الفكرة الن الجمهور يعلم بطبيعة الحال إن هذا تمثيل 

.
• السينما اإلماراتية هل هي سينما مهرجانات، برأيك 
يطمحون  ممن  الشباب  الفنانني  أدوات  نطور  كيف 

لفرص سينمائية أكرب ؟ 
- نعم، السينما اإلماراتية سينما مهرجانات، وبرأي إن 
كيف  يعرف  وان  بنفسه  نفسه  يطور  أن  يجب  الفنان 
التلفزيونية  من  املرسحية  الشخصية  أداء  يف  يفرق 
يف  يشاركون  الذين  الفنانني  اغلب  الن  السينمائية  إىل 
السينما كممثلني يؤدون أداء مرسحي فهذا ال يتماىش 
مع الفلم السينمائي الن السينما عكس املرسح تماما 
من  يتعلموا  وان  األجنبية  األفالم  يشاهدوا  أن  وعليهم 

املمثلني الكبار يف أداتهم
أصبحوا   « والعرب  “الخليجني  الفنانني  معظم      •
بعض  تكريس  عملية  يف  رأيك  فما  رشكات،  أصحاب 

النجوم للتلفزيون؟
التمثيل عند نجوم  التلفزيوني أضاع جمالية  - اإلنتاج 
يبحثون  فقط  أصبحوا   ألنهم  العربي  والوطن  الخليج 
املال ونسو أنفسهم كفنانني، وهذا أدى إىل هبوط  عن 

مستوى اغلب اإلعمال التلفزيونية .
•   كيف تجد الدعم الحكومي للمرسح ؟

الشارقة  تشهده  وما   ، ومتواصل  كبري  دعم  هناك   -
بالذات من أنشطة مختلفة باملرسح سيؤدي بالتايل اىل 
تحفيز الفنان املرسحي ، وبالتايل بالدي قدمت يل الكثري 
لها كل ما  أقدم  أن  الجميل، وأتمنى  وأنا عاجز عن رد 

أملك.

منى زكي: أنا أم حازمة وحاولت البحث عن مهنة جديدة

الفنان اإلماراتي حسن يوسف :اإلنتاج التلفزيوني أضاع مجالية التمثيل 
عند جنوم اخلليج والوطن العربي 

بمقدار 444 مليار دوالر 

كوكب األرض على موعد مع 3 أحداث 
فلكية االثنين المقبل

خاتم ذكي يقيس درجة حرارتك 
الكتشاف إصابتك بكورونا  

كشف علماء املعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن حدوث 
3 ظواهـر فلكية مميزة يوم االثنني املوافق 21 ديسـمرب الحاىل، أبرزها 
االنقالب الشتوى، حيث سيكون نهار ذلك اليوم هو أقرص نهار يف السنة 
وليله هو أطول ليل يف السـنة، ويكون ظل اإلنسان عىل األرض أطول ما 
يمكن.وذكر أن يوم االنقالب الشـتوي 21 ديسمرب سيحدث أيضا حدث 
فلكي نادر لم يسـبق رؤيته منذ 800 عام تقريبا، وهو ظاهرة االقرتان 

الكبري النـادر بني كوكبي املشـرتي وزحل، ويعرف باسـم )االقرتان 
العظيـم(.. موضحـا أن إضاءة هذين العمالقني عنـد اقرتابهما اىل 

مسـافة 0.1 درجة فقط )أي 6 دقائق قوسـية( سيبهر الجميع، 
وسـيكون الكوكبـان قريبان جـدا من بعضهما البعض بشـكل 
نادر وملحوظ ويبـدو كأنهما كوكبا مزدوجا واحدا، ولن يتكرر 
هذا املشـهد مجددا بهذه الصورة إال يف عام 2080. وأن االقرتان 
األخـري لهذين الكوكبـني كان قبل 20 عامـا، وبالتحديد يف عام 
2000، ولكـن لـم تكن رؤيته ممكنة بالقـدر الكاف، حيث كانا 
قريبـان جدا من رشوق الشـمس، أما )االقـرتان العظيم( الذي 
قبله فكان يف عام 1226.وعن الظاهرة الثالثة، أشـار إىل حدوث 
زخة شـهب الدب األصغر )الدببيات( يومي 21 و 22 ديسـمرب، 
وهـي من الزخات الخفيفة، حيث يبلغ عدد الشـهب فيها حوايل 
10 شـهب فقط يف السـاعة، وينتج عن طريق الحطام الغباري 
املتناثر عىل طول مدار املذنب توتل، وأن التوقيت السـنوي لهذه 
الزخة يكون من 17 إىل 24 ديسمرب من كل عام، وتصل ذروتها 

يف ليلة 21 حتى بزوغ فجر 22 ديسمرب.

اسـتعان باحثون بخاتـم ذكى لقيـاس درجة حرارتك باسـتمرار 
لتحديـد مـا إذا كنـت مصاب بفـريوس كورونـا - حتى لـو كانت 
أعراضـك خفية للغايـة، إذ درس خرباء من جامعـة كاليفورنيا و 
MIT Lincoln Lab بيانات 50 شخًصا يمتلكون خواتم ذكية وكانوا 
مصابني بـ Covid-19 قبل الدراسـة.وكانت هذه أول دراسة تنرش 
بيانـات من مرشوع يسـمى TeamPredict، والـذى ضم أكثر من 
65000 شخص يرتدون خاتم Ouraاملصنع من قبل رشكة فنلندية 
ناشـئة، والذى يسجل درجة الحرارة ومعدل رضبات القلب ومعدل 
التنفس ومسـتويات النشـاط، ووجدوا أنه يمكن استخدام بيانات 
درجة الحرارة من الخاتم بشـكل موثوق الكتشـاف البداية املبكرة 
للحمـى، وهى أحد األعراض الرئيسـية لــ Covid-19 واإلنفلونزا.

وحذر الباحثون من أن الدراسـة هى محاولة إلثبات صحة املفهوم 
بمشاركة 50 مشارًكا فقط، مضيفني أن هناك حاجة إىل مزيد من 

البيانات لتوضيح ما إذا كانت أداة موثوقة الكتشاف الفريوس.

-Moley Robo  طـورت رشكـة
املتحـدة،  اململكـة  ومقرهـا   ics
آلـة طهي لهـا يدان متقنـة، وتم 
تصميمهـا لتقليد تيم أندرسـون 
 MasterChef بجائـزة  الفائـز 
لعـام 2011، حيث أصبـح إعداد 
الوجبـات أسـهل بكثـري بفضـل 
مساعد املطبخ اآليل الذي سيطبخ 
5000 وصفة مختلفة من الصفر، 

وينظف بعد ذلك. 
ويمكن ملساعد املطبخ اآليل جمع 
املكونـات مـن الثالجـة الذكيـة، 
ومـلء املقـايل، والخلط، والسـك 
، وضبـط درجـات حـرارة املوقد 
يفعـل  كمـا  تماًمـا  وتقديمهـا 

الطباخ العادي.
ويعد املطبخ اآليل هو نتاج تعاون 
بني حوايل مائة مهندس ومصمم، 
جنًبـا إىل جنـب مع ثالثـة طهاة 

حائزين عـىل جوائز، واسـتغرق 
لتحقيقـه  سـنوات  سـت  األمـر 

بالكامل ويصبح جاهزًا للسوق.
يسـتخدم الروبوت مجموعة من 
والكامريات  االستشـعار  أجهـزة 
إليجـاد طريقـه وتحديـد موقـع 
املكونات وأدوات الطهي واألواني 

داخل املطبخ.
تسـمح العالمـات املوضوعة عىل 
مقابـض وأغطية أوانـي الطهي 
املصنوعـة مـن الفـوالذ املقـاوم 
للصـدأ للنظـام بتوجيـه األواني 
أثنـاء  صحيـح  بشـكل  واملقـايل 
عملها، ويف الوقت نفسه، تسمح 
الكامريات له باكتشاف أي طعام 
مسكوب وتنظيفه، بينما يساعد 
املصباح فوق البنفسـجي املدمج 
يف تخليـص أسـطح املطبـخ من 

الجراثيم.

مساعد مطبخ آلي يطهو 5000 
وصفة وينظف المكان بعد االنتهاء

  

تغريدات

عزت الشابندر

عبد اهلل السامرائي

الس��فري الكوري يف العراق وخالل 
أك��د  األنب��ار  زيارت��ه حملافظ��ة 
ان الش��ركات الكوري��ة مس��تعدة 
للدخول يف االس��تثمار باحملافظة 
الطاق��ة  قط��اع  م��ن  والبداي��ة 

وباالخص حقل عكاز.

ِر َصرف   االنهيار املفاجئ واملُلِفت  لِس��عْ
الدينار العراقي بع��د ثباٍت داَم اكثر 
من َعقٍد ونصف يدعو الس��يد رئيس 
ال��وزراء للتحقي��ق وكش��ف اجله��ات 
اليت تقف وراء اختيار حمافظ البنك 
املركزي احلالي وترس��م له سياساته  

املثرية للجدل .

يرى أن القنوات الفضائية سحبت البساط من حتت قدمي املسرح 

ع�ين على العالم


