الدوالر يعاود االرتفاع رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
عادت أسعار رصف الدوالر ،امس األربعاء،
يف العراق اىل االرتفاع بعد انخفاضه..
وبلغ سعر الرصف يف بورصتي الكفاح
والحارثية يف بغداد  1295ديناراً ،أي 129
ألفا ً و 5٠٠دينار للمائة دوالر.أما سعر
البيع يف محال الصريفة ببغداد فارتفع
أيضا ً اىل  1٣٠٠دينار للدوالر ،وسعر الرشاء
 129٠دينارا ً.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7388 :الخميس  17كانون االول 2020

اخلارجية النيابية لـ
الزوراء /حسني فالح:
كشفت لجنة العاقات الخارجية النيابية
عن ابرز مح�اور زيارة الوف�د الحكومي
برئاس�ة رئي�س ال�وزراء املرتقب�ة اىل
تركيا ،مؤكدة ان االمن واملياه واالقتصاد
س�تتصدر املباحث�ات مع انق�رة ،وفيما
اشارت اىل ان الزيارة ستتضمن فتح ملف
الدع�اوى املرفوع�ة من قب�ل العراق ضد
تركيا يف املحاكم الدولية بشأن نفط اقليم
كردس�تان ،رأى املحلل السيايس ،عصام
الفي�يل ،ان الزيارة العراقية املرتقبة تأتي
بن�ا ًء عىل رغبة الجان�ب الركي لتخفيف
العقوب�ات املفروضة ع�يل انقرة من قبل
االدارة االمريكية.
وق�ال عضو لجن�ة العاق�ات الخارجية
النيابي�ة ،مثن�ى ام�ني ،يف حدي�ث
ل�”ال�زوراء” :ان هن�اك ملفات س�اخنة
وش�ائكة منذ عقود بني الع�راق وتركيا،
متمثلة بقضاي�ا األمن واملي�اه والتجارة
واالقتص�اد والعاقات السياس�ية .الفتا
اىل :ان زي�ارة رئيس ال�وزراء املرتقبة اىل
انقرة ستتضمن مناقشة امللفات املهمة،
وابرزه�ا االمن واملياه والتب�ادل التجاري
وقضي�ة حكوم�ة كردس�تان بش�أن
ص�ادرات النفط.واض�اف :ان الحكومة
الركية متفقة مع حكومة اإلقليم بشأن
تصدي�ر النفط ،وهناك دع�اوى مرفوعة
دولي�ا من قبل الحكوم�ة االتحادية ربما
تك�ون ه�ذه م�ن ضم�ن امللف�ات الت�ي
س�يتباحثها الوف�د الحكوم�ي العراقي،

12
صفحة

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

احلشد يغلق عددا من املقرات املخالفة
يف بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة الحشد الشعبي إغاق  6مقرات «مخالفة للضوابط والتعليمات» يف الكرادة
والجادرية وسط بغداد ،واعتقال عدد من «املخالفني لألنظمة والقوانني» ،خال األيام
املاضية.وقالت الهيئة يف بيان :إن «مديرية امن الحشد الشعبي قامت خال االيام
املاضية بإغاق عدد من املقرات املخالفة للضوابط والتعليمات يف بغداد ،وبلغ عدد
املقرات التي اغلقها امن الحشد ستة مقرات يف مناطق الكرادة والجادرية ببغداد،
وتم اعتقال عدد من املخالفني لانظمة والقوانني».وأضاف البيان أن «هذا االجراء يعد
روتينياً ،ويأتي ضمن توجيهات قيادة الحشد الشعبي التي تدعو ملتابعة ومحاسبة كل
ويف الوقت نفسه ال صحة ملا يتم تداوله يف بعض القنوات االعامية
من يخالف النظام ،يِ
ومواقع التواصل االجتماعي من أخبار ملفقة اشارت اىل مقتل افراد او ان العملية جاءت
ألسباب سياسية او جنائية او غريها ،وانها ال تتعدى كونها عمليات انضباطية».

السعر  500دينار
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ستتضمن فتح ملف الدعاوى املرفوعة ضد تركيا يف احملاكم الدولية

خصوص�ا ان الحكومتني يف بغداد واربيل
اآلن بصدد االتفاق حول هذا االمر.واشار
اىل :ان تعزي�ز العاق�ات الثنائية مع دول
الجوار واملنطق�ة رضورة ملحة للعراق،
الس�يما بعد س�نوات من العزلة ،بس�بب
الظ�روف السياس�ية واالمني�ة وغريها.
مؤكدا :ان الوفد العراقي س�يتطرق حول
امللفات املهمة واملشركة مع تركيا ،حيث
هن�اك ملفات كث�رية وخطرية ،الس�يما
الت�ي تتعل�ق بالجان�ب االمن�ي واالم�ن

 :األمن واملياه واالقتصاد تتصدر ملفات زيارة الوفد احلكومي إىل أنقرة

املائ�ي والعاق�ات االقتصادي�ة الثنائية.
من جهته ،رأى املحلل الس�يايس ،عصام
الفييل ،ان زيارة رئيس الوزراء املرتقبة اىل
انقرة تأتي بنا ًء عىل رغبة الجانب الركي
لتفعيل العاقة بني العراق وتركيا بسبب
الظ�روف غ�ري الطبيعي�ة التي تم�ر بها
تركيا من خال جملة من العقوبات التي
فرض�ت عليها من قبل االدارة االمريكية،
ومحاول�ة تحجيم نش�اطها االقتصادي.
وذكر الفي�يل يف حديث ل�”ال�زوراء” :ان

تركي�ا ترى يف الع�راق رشي�كا اقتصاديا
واعدا ،خاصة ان العراق بدأ ينفتح يف عهد
الكاظمي انفتاحا واسعا عىل دول كثرية
سواء مرص او السعودية وغريها ،وبالتايل
تركيا تري�د ان تدخل بق�وة اكثر فاعلة،
خاصة إذا م�ا علمنا ان هنالك الكثري من
امللف�ات املش�ركة ،منها موض�وع املياه
وما يشكله من اهم املشاكل التي تتحرك
ب�ني ف�رة واخ�رى به�ذا االطار.وتابع:
باالضاف�ة اىل ان ل�دى تركي�ا رشكات

 100ناجية إيزيدية من “داعش” سيصبحن شرطيات

كب�رية عابرة للقارات تفك�ر بأن تحرض
اىل الع�راق يف مجال االس�تثمار واالعمار
والبناء ،وق�د تحصل تركيا عىل فرصة يف
موضوع النفط مقابل اإلعمار ،هذا امللف
يمك�ن ان يكون حارضا ايضا ،خاصة ان
تركيا تعاني من موض�وع الطاقة والتي
تكلفها أعبا ًء مالية كبرية.واش�ار اىل :ان
الع�راق إذا نج�ح ب�أن يض�ع اولويات يف
هذا االطار ،بحيث تك�ون الرشكات التي
تدخل للعراق هي رشكات كبى وتساهم
يف تعزي�ز الصناع�ة الوطني�ة والغذائية
والدوائية ،وحتى يف مجال احياء االرايض.
واوضح :ان ملف املياه من امللفات املهمة
الت�ي يجب ان يكون حارضا عب انش�اء
مجموع�ة م�ن الس�دود وزي�ادة كميات
اطاق�ات املي�اه م�ن تركي�ا اىل الع�راق،
وتكون عىل اس�س اسراتيجية مبنية ما
بني البلدين بم�ا يخدم املصالح الوطنية.
ولف�ت الفييل اىل :ان ملف االمن يعد ملفا
ش�ائكا ايض�ا ،خاص�ة ان تركي�ا تمتلك
جه�از مخاب�رات متمكن�ا ،والكث�ري من
التنظيمات التي تصل اىل العراق تأتي من
اوروب�ا عب تركيا بأس�ماء وهمية ،لذلك
ف�إن العراق بحاج�ة اىل تفعيل ما يعرف
باالم�ن القوم�ي بطريقة تس�هم بس�د
الباب ام�ام التنظيمات االرهابية.ومىض
بالق�ول :ان ملف الفيزا س�يتم مباحثته
بني الجانب�ني ،خاصة ان هناك مطالبات
عراقية بفت�ح الفيزا ،وتخفيض رس�وم
تكاليفها .

النزاهة تكشف عن نتائج تقصيها مراحل بيع الدوالر يف مزاد نافذة بيع العملة

ص5
ص6

الصحة حتذر من فصل الشتاء وتلوح
بالعودة للغلق اجلزئي أو التام

بغداد /الزوراء:
لوح�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
األربع�اء ،إىل إمكانية الع�ودة إىل اإلغاق
التام أو الجزئي يف حال ارتفاع اإلصابات
بف�ريوس كورونا املس�تجد ،فيما دعت
الفرق الصحية ملتابعة املطاعم واملقاهي
واملوالت واملتنزهات يف تطبيق االجراءات
الوقائي�ة واتخ�اذ االج�راءت بح�ق
املخالف�ني وفق قانون الصح�ة العامة.
وقال�ت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»:
“يف الوق�ت الذي ش�هد الوض�ع الوبائي
يف الع�راق بالتحس�ن تدريجي�ا ،وذل�ك
بانخف�اض ع�دد االصاب�ات والوفي�ات
بش�كل واضح مع تصاعد نسب الشفاء
وارتف�اع ع�دد الفحوص�ات اىل ع�رشة

اضع�اف عم�ا كان علي�ه يف ش�هر أيار
املايض نتيجة الجهود الحثيثة واملستمرة
الت�ي بذلته�ا وزارة الصح�ة وجيش�ها
االبيض الباس�ل وبإمكانياتهم املحدودة
ومس�اندة الوزارات والجهات الرسمية
وغري الرسمية”.وتابع البيان ان “وزارة
الصح�ة ،وم�ن منطل�ق املحافظة عىل
ه�ذا االنجاز ال�ذي تحقق يف الس�يطرة
عىل الوض�ع الوبائي وضمان اس�تمرار
التناق�ص بأع�داد االصاب�ات والوفيات
لحني انحسار الوباء بشكل كامل ،تهيب
باملواطن�ني الك�رام االس�تمرار بالتقيد
باالجراءات الوقائية م�ن ارتداء الكمام
والتباعد الجسدي.

تفاصيل ص4

قوة من الشرطة السويدية مبهمة
خاصة يف العراق
بغداد /متابعة الزوراء:
افاد الراديو الس�ويدي بأن عنارص من
فرقة العم�ل الوطنية التابعة للرشطة
الس�ويدية ق�د س�افروا إىل الع�راق
الس�تعادة ام�رأة مرتبط�ة بتنظي�م
داعش.وق�ال الراديو :ان�ه ال يزال من

غري الواضح م�ا إذا كانت املرأة واحدة
من عدة مواطنني سويديني محتجزين
يف مخيم الهول يف شمال رشق سوريا.
ويف الع�ام املايض ،عادت مجموعة من
النساء الس�ويديات املنتميات لداعش
إىل السويد.

املتصدر نفط الوسط يستضيف اجلوية اليوم يف أبرز مواجهات اجلولة التاسعة من الدوري املمتاز
شكـّل جلنة ملتابعة وجود عمليات ابتزاز لالستحواذ على الفضاءات يف جممع حيفا والصاحلية
وزير النفط يعلن إمخاد بئرين نفطيني

يف كركوك

بغداد /الزوراء:
اعلن وزير النفط ،احسان عبد الجبار،
ام�س األربع�اء ،تمكن الجه�د الوطني
من إخم�اد البرئين النفطي�ني 33 ،44
يف كركوك.وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقت
“الزوراء” نسخة منه :أن”وزير النفط
اش�اد بجهود العامل�ني يف رشكة نفط
الشمال والجهات الساندة من الرشكات
النفطي�ة الوطني�ة بإطف�اء البرئي�ن
النفطني  33 ،44يف حقل خباز النفطي
بمحافظة كرك�وك ،وبوقت قيايس غري
مسبوق ،وهو الرد املناسب عىل اإلرهاب
ال�ذي يس�تهدف الث�روة الوطني�ة”.
واض�اف ان”وزي�ر النفط رف�ع برقية
اىل رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطفى
الكاظمي ،جاء فيها :ان الجهد الوطني
يف ال�رشكات النفطي�ة ،وبمتابع�ة من
قبل قيادة القط�اع النفطي ،وبإرشاف
وكيل الوزارة لشؤون االستخراج كريم

حط�اب ميداني�اً ،قد تمكن م�ن إخماد
البرئين النفطيني  44،33يف حقل خباز
النفطي بمحافظة كركوك والس�يطرة
عليها بوقت قيايس غري مسبوق ،بفضل
الجه�ود الوطني�ة املخلص�ة الحريصة
عىل حماية وتطوي�ر الثروة النفطية”.
من جانبه ،قال املتحدث بإسم الوزارة،
عاص�م جه�اد :ان الوزارة س�خرت ،يف
وق�ت س�ابق ،جمي�ع امكانته�ا لدعم
واس�ناد الف�رق الفنية والهندس�ية يف
رشكة نفط الش�مال والجهات الساندة
يف ال�رشكات النفطية ،من اجل االرساع
يف الس�يطرة ع�ىل الن�ريان واخماده�ا
واع�ادة تأهيلهم�ا ،رغ�م تعقي�دات
وخط�ورة هذا الن�وع من الح�وادث يف
الصناع�ة النفطي�ة .وكان�ت العنارص
االرهابية قد استهدفت ،صباح االربعاء
املايض ،برئي�ن نفطي�ني يف حقل خباز
النفطي بمحافظة كركوك.

نقابة الصحفيني العراقيني تنعى جنل
نائب النقيب جبار طراد

بغداد /الزوراء:
ْ
نعت نقابة الصحفيني العراقيني،
ام�س االربعاء ،نجل نائب نقيب
الصحفي�ني العراقي�ني الزمي�ل
جب�ار ط�راد الش�مري (كرار)
الذي استشهد يف قاطع كركوك.
وذكرت النقاب�ة يف برقية تعزية
تلقته�ا “ال�زوراء” :انه�ا تنعى
نج�ل نائ�ب نقي�ب الصحفيني
الزمي�ل جب�ار ط�راد الش�مري
املغف�ور ل�ه (ك�رار) ال�ذي
استش�هد صباح أم�س بحادث
انق�اب عجل�ة اثن�اء تأدي�ة
الواج�ب ضمن قاط�ع عمليات
رَ
اتحادية).وعب
كركوك (رشطة
نقيب الصحفيني ،مؤيد الامي،
بحس�ب البقية ،باسم مجلس
النقاب�ة وماكه�ا ع�ن حزن�ه
واس�فه الستش�هاد نجل نائب
نقيب الصحفي�ني الزميل جبار

جملس النواب يُصوت على اعتبار  25كانون األول من كل عام عطلة رمسية

الزوراء /يوسف سلمان:
صوت مجلس النواب ،ام�س االربعاء ،عىل اعتبار 25
كانون االول من ُكل عام عطلة رسمية بمناسبة مولد
السيد املسيح (عليه السام) ،فيما شكل لجنة لتقيص
الحقائق ملتابعة وجود عمليات ابتزاز لاستحواذ عىل
الفضاءات بمجمع شارع حيفا والصالحية.
وافتت�ح النائ�ب االول لرئي�س مجلس النواب ،حس�ن
كري�م الكعبي ،امس االربع�اء ،اعمال الجلس�ة ()29

جلس�ة مجل�س الن�واب بحض�ور  168نائبا.وصوت
مجلس النواب عىل م�رشوع قانون تصديق التعديات
التي اجريت عامي  1999و  2٠٠٣عىل اتفاقية انش�اء
املنظمة العاملية للملكية الفكرية املوقعة يف استوكهولم
ع�ام  ،196٧كما ص�وت باعتبار ي�وم  12-25من ُكل
عام عطلة رس�مية لجميع العراقيني بمناس�بة مياد
سيد املس�يح (عليه السام) ،كذلك صوت املجلس عىل
مرشوع قان�ون تصديق اتفاقية االمم املتحدة بش�أن

بعد تسجيل  1553إصابة جديدة ووفاة  22حالة

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ  579ألفا والشفاء تتجاوز الـ  513ألفا
الزوراء/مصطفى العتابي :
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االربعاء ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املس�تجد يف العراق ،وفيما اكدت
تس�جيل  155٣اصاب�ة جدي�دة ووف�اة
 22حال�ة وش�فاء  1٧66حال�ة ،حددت
دائرت�ا صحة الرصاف�ة والكرخ التوزيع

الجغ�رايف لاصاب�ات حس�ب املناط�ق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان عدد الفحوصات املختبية ليوم امس:
 ،٣6856ليصبح عدد الفحوصات الكلية:
 ،4٠٠61٣8مبينة انه تم تس�جيل 155٣
اصابة جدي�دة ووفاة  22حالة وش�فاء
 1٧66حالة.واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت

الشفاء الكيل ،)%88.٧( 51٣4٠5 :بينما
ع�دد حاالت االصابات ال�كيل،5٧8916 :
ام�ا ع�دد الح�االت الت�ي تح�ت العاج:
 ،528٧5يف ح�ني ع�دد الح�االت الراقدة
يف العناي�ة املرك�زة ،19٧ :وع�دد حاالت
الوفي�ات ال�كيل .126٣6 :م�ن جهت�ه،
اعلن مدي�ر عام صحة بغ�داد الرصافة،

العراق يطالب تركيا بالعودة إىل اتفاق
 2009بدخول مواطنيه بدون تأشرية
بغداد /الزوراء:

طلبت وزارة الخارجية العراقية من نظريتها الركية
اىل الع�ودة اىل اتف�اق الع�ام  2009وال�ذي يس�مح
بدخ�ول مواطني البلدين من دون تأش�رية الدخول

“الفي�زا” ،فيم�ا اعلن�ت انقرة اس�تعدادها التام
ملساعدة العراق يف مكافحة مسلحي “حزب العمال
الكردستاني” (الركي) يف األرايض العراقية.

تفاصيل ص2

السعودية تعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا

طراد الشمري الذي وافاه األجل
املحت�وم إث�ر الحادث املؤس�ف
.واكدت النقابة أنها إذ تش�اطر
الزميل جبار ط�راد حزنه وأمله،
فإنه�ا تتق�دم بواج�ب الع�زاء
واملواس�اة له ولعائلت�ه ولذوي
ً
مبتهلة اىل الله
الفقي�د ومحبيه،
العيل القدي�ر أن يتغم�د الفقيد
(كرار) بواسع رحمته ،ويسكنه
فس�يح جنات�ه ،ويله�م أهل� ُه
وذويه جميل الصب والسلوان.

الشفافية يف التحكيم التعاهدي بني املستثمرين والدول.
وانهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مرشوع قانون
انضمام جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية بش�أن
املس�ؤولية املدني�ة ع�ن ارضار التلوث بوقود الس�فن
الزيت�ي لع�ام  ،2٠٠1كما انهى الق�راءة االوىل ملرشوع
قان�ون انضم�ام جمهورية الع�راق اىل بروتوكول عام
 2٠٠5املتعلق ببوتوك�ول قمع االعمال غري املرشوعة
املوجهة ضد س�امة املنصات الثابتة يف الجرف القاري

لع�ام .1988واعل�ن النائ�ب االول لرئ�ي��س مجل�س
النواب ،حس�ن الكعبي ،تش�كيل لجن�ة تقيص حقائق
تتألف من لجان النزاهة والعمل ومؤسس�ات املجتمع
املدني ملتابعة الشكاوي بوجود عمليات ابتزاز من قبل
عصابات تحاول االستحواذ عىل الفضاءات الخدمية يف
مجمع شارع حيفا والصالحية ببغداد.وقررت رئاسة
املجلس رفع الجلس�ة ( )29اىل اليوم الخميس الساعة
الخامسة مساء.

الرياض/متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصحة الس�عودية وصول أول
دفع�ة من لقاح فريوس كورون�ا إىل اململكة.
وأعل�ن وزي�ر الصح�ة الس�عودي ،الدكتور
توفي�ق الربيعة ،وص�ول أول دفعة من لقاح
كورون�ا إىل اململك�ة ،صباح ام�س االربعاء.
وق�ال :إن اللق�اح س�يوفر بش�كل مجان�ي

للجمي�ع ،وأن األولوي�ة يف اللق�اح ملن لديهم
أم�راض مزمن�ة ،ومن تج�اوز عمرهم فوق
الس�تني عاما.وكان�ت وزارة الصح�ة ق�د
أوضح�ت أن إجمايل من قام بالتس�جيل عب
تطبيق «صحتي» للحصول عىل لقاح كورونا
بل�غ منذ بدء التس�جيل ،باألمس ،حتى ظهر
امس األربعاء ،أكثر من « »15٠ألف شخص.

عبد الغني الساعدي ،تسجيل  ٧٣اصابة
جديدة بفريوس كورونا بينها  45اصابة
شخصت خال الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية.وق�ال الس�اعدي يف بيان تلقته
«ال�زوراء» :ان «املؤسس�ات الصحي�ة يف
جانب الرصافة سجلت امس ٧٣ ،اصابة
جدي�دة بفريوس كورونا موزعة كالتايل:

 45حالة خال الرصد الوبائي للقطاعات
الصحي�ة :قط�اع الرصاف�ة  5حاالت /
قطاع الشعب  8حاالت /قطاع النهروان
 5حاالت  /قطاع بغداد جديدة 12حالة /
قطاع البلدي�ات الثاني  ٣حاالت  /قطاع
املدائن  12حالة.

تفاصيل ص2

الصحة العاملية حتذر من “اخلطر الكبري” يف
 2021وتوصي بارتداء الكمامات
بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن�ت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة أنها ت�ويص بوضع
الكمام�ات خ�ال اجتماع�ات العائ�ات يف عي�د املياد
واحتف�االت نهاية العام يف أوروب�ا ،محذرة من “خطر
كب�ري” لزيادة تفيش الوب�اء يف أوائل .2021وقال الفرع
األوروبي للمنظمة ،يف بي�ان :إنه بالنظر إىل تطور وباء
“كوفيد  ”-19يف أوروبا “هناك خطر كبري لعودة انتشار
جدي�د يف األس�ابيع واألش�هر األوىل م�ن  .”2021داعيا
إىل “وض�ع الكمامات وممارس�ة التباع�د االجتماعي”
خ�ال احتف�االت نهاية الع�ام.ويف وقت س�ابق ،دقت
دراس�ة حديثة “ناقوس الخطر” بشأن توزيع لقاحات
فريوس كورونا املس�تجد ،حيث قالت إن نس�بة كبرية
من س�كان العالم ل�ن يحصلوا عليه قبل ع�ام .2022

وحس�ب الدراس�ة التي نرشت نتائجها يف مجلة “ذا بي
إم ج�ي” املتخصصة باملوضوع�ات الطبية ،فإن واحدا
من بني كل أربعة أش�خاص حول العالم قد ال يتمكنون
من الحصول عىل لقاح ضد فريوس كورونا حتى س�نة
.2022وأشار الباحثون يف كلية جونز هوبكنز بلومبغ
للصحة العام�ة ،اىل أن أكثر التطعيمات الخاصة بوباء
كوفيد ،-19هي من نصيب البلدان ذات الدخل املرتفع،
ّ
تش�كل  14يف املئة فقط من تعداد سكان العالم.
والتي
ويف ح�ال تمكن جمي�ع مصنعي اللقاح�ات من زيادة
إنتاجه�م ،فس�يكون ما يقارب الس�تة مليارات جرعة
متاح�ة م�ع نهاي�ة الع�ام املقب�ل ،ليظل ربع س�كان
العال�م من دون لقاح حتى حلول  ،2022وفق ما نقلت
صحيفة “دييل ميل” البيطانية.

بومبيو يدخل احلجر الصحي بعد خمالطته مصابا بكورونا

بايدن يباشر اختيار أعضاء احلكومة اجلديدة وترامب حيث اجلمهوريني على “القتال”

واشنطن /متابعة الزوراء:
اك�دت مص�ادر أمريكي�ة ان الرئي�س
املنتخب ،جو بايدن ،سيقوم بتعيينات
حكومي�ة جديدة ،وفيم�ا قال الرئيس
األمريك�ي املنتهي�ة واليت�ه  ،دونال�د
ترام�ب ،إن�ه م�ن الس�ابق ألوان�ه
االستس�ام ،دخ�ل وزي�ر الخارجي�ة

األمريكي مايك بومبيو الحجر الصحي
بعد مخالطته مصابا ً بكورونا.وذكرت
املص�ادر األمريكي�ة لوكال�ة روي�رز:
أن باي�دن سريش�ح ،جين�ا مكارث�ي،
املديرة الس�ابقة لوكال�ة حماية البيئة
يف إدارة الرئيس الس�ابق باراك أوباما،
ورئيس�ة مجل�س الدف�اع ع�ن املوارد

الطبيعية الحالية ،لت�ويل اإلرشاف عىل
تنسيق سياس�ة املناخ املحلية يف البيت
األبيض.وس�تتوىل مكارثي مهام عدة،
أبرزها قيادة جهود لعدة وكاالت ،وذلك
بهدف تنس�يق سياس�ة التغري املناخي
الداخلية ،وتنفي�ذ اإلجراءات املقررة يف
إدارة بايدن املقبل�ة للتعامل مع التغري

املناخي وتحقيق العدالة البيئية ،حيث
س�يكون عمله�ا مناظرا لعم�ل جون
ك�ريي ،الذي عينه بايدن مبعوثا خاصا
لتغ�ري املناخ .ودع�ا باي�دن إىل تحقيق
هدف إنهاء االنبعاث�ات الغازية بحلول
عام  ،2035وإىل مس�عى جرئ للتحول
إىل السيارات الكهربائية ،وتوسيع إنتاج

الطاق�ة املتجددة.وم�ن ب�ني األس�ماء
املرجح�ة لتويل منصب وزي�ر الداخلية
األمريكي ،برز اس�م النائب األمريكية،
ديب هاالند ،من والية نيو مكسيكو ،إذ
لفتت رويرز إىل أن الرئيس املنتخب قد
يختار هاالند لتويل حقيبة الداخلية.

تفاصيل ص2
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رئيس اجلمهورية يؤكد ضرورة ّ
تبين
أسس التآخي وترسيخ التعايش السلمي

بغداد /الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
امس االربعاء ،رضورة ّ
تبني أسس
التآخي وترسيخ التعايش السلمي،
ونبذ كل ما من شأنه إثارة الفرقة
والخالفات.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته
“الزوراء” :ان رئيس الجمهورية،
برهم صالح ،استقبل يف قرص السالم
ببغداد ،النائب محمد الكربويل ووفد
املجمع الفقهي العراقي ،وعددا ً
من رجال الدين ،ويف مستهل اللقاء
جرى التطرق إىل أهمية الدور الكبري
لعلماء الدين يف نبذ الخالفات والفرقة
وتوحيد الصفوف ومكافحة الفكر
املتطرف ،والتواصل والتالقي والدعوة
إىل التسامح وإشاعة مبادئ السالم.
واضاف :ان رئيس الجمهورية

استمع إىل الوفد من العلماء ورجال
الدين حول مالحظاتهم وتحفظاتهم
حول االتفاق األخري بني ديواني
الوقفني السني والشيعي بشأن
تقاسم األوقاف من املساجد واملراقد.
من جهتهّ ،
أكد رضورة ّ
تبني أسس
التآخي وترسيخ التعايش السلمي
يف هذه القضية وتعزيز التماسك
االجتماعي بني العراقيني جميعا،
ونبذ كل ما من شأنه إثارة الفرقة
والخالفات.
من جانبهم ،أكد أعضاء الوفد الزائر
تأييدهم للرئيس ،يف أهمية تعزيز
التماسك االجتماعي والتعايش
السلمي ،معربين عن شكرهم
ّ
وتبنيه
وتقديرهم الستقبال سيادته،
ودعمه مفاهيم التسامح والتآخي
واملحبة بني جميع العراقيني.

احللبوسي يؤكد ضرورة توحيد
املواقف والرؤى لتخطي األزمات

بغداد /الزوراء:
اكد رئيس مجلس النواب ،محمد الحلبويس ،امس االربعاء ،رضورة توحيد
املواقف والرؤى لتخطي األزمات.
وذكر بيان ملكتب رئيس الربملان تلقته “الزوراء” :ان رئيس مجلس النواب،
محمد الحلبويس ،استقبل شيخ مشايخ شمر ،عبد الله الياور ،وناقش اللقاء
األوضاع األمنية والسياسية الراهنة يف البالد ،فضالً عن واقع املناطق املحررة،
وأهمية توفري األجواء املالئمة للعودة الطوعية للنازحني.
واضاف :انه جرى خالل اللقاء تبادل وجهات النظر واآلراء بعدد من املواضيع،
والتأكيد عىل رضورة توحيد املواقف والرؤى لتخطي األزمات ومواجهة التحديات
التي تم ُّر بها البالد .معربا سيادته عن تقديره ملواقف العشائر ورموزها يف دعم
الدولة واستقرارها.

الكشف عن خلو موازنة  2021من
زيادة يف رواتب احلماية االجتماعية
بغداد /الزوراء:
كشفت لجنة العمل والشؤون
االجتماعية عن توجه الوزارة
الستبعاد املتجاوزين عىل شبكة
الحماية االجتماعية واستبدالهم
بعوائل أخرى ،مشريا إىل موازنة
 2021تخلو من زيادة يف وراتب
الحماية االجتماعية.
وقال عضو اللجنة ،ستار جبار
العتابي ،يف ترصيح صحفي :إن
“هناك الكثري من املتجاوزين
عىل رواتب شبكة الحماية سيتم
استبدالهم برشائح أخرى”.وأضاف
أن “الوزارة تعول عىل اسرتداد بعض
أموال حجبتها عن مزدوجي الرواتب

والعوائل املتجاوزة ،ومنحها لعوائل
أخرى أكثر فقرا” ،مبينا أن لجنته
“تنتظر قدوم املوازنة العامة لعام
 ٢٠٢١من الحكومة للنظر فيما
يخص التخصيصات املالية املتعلقة
برواتب فئة املعاقني وفئة الحماية”.
وأشار العتابي اىل أن “موازنة ٢٠٢١
ال نعتقد أن هناك أعدادا كبرية سوف
تشمل فيها ستعتمد الوزارة عىل
حجب العوائل املتجاوزة وتعويضها
العوائل مستحقة” ،الفتا إىل أن
“موازنة  2021تخلو من زيادة يف
رواتب الحماية االجتماعية بسبب
الظروف االقتصادية التي تواجه
البالد”.
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الكاظمي يوجه مبحاسبة املسؤولني عن التقصري األمين واختاذ
اإلجراءات الفعّالة للقبض على اجملرمني

بغداد /الزوراء:
وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة
مصطفى الكاظمي ،امس االربعاء ،بمحاسبة
املسؤولني عن التقصري األمني واتخاذ اإلجراءات
الف ّعالة للقبض عىل املجرمني ،فيما بحث املجلس
الوزاري لالمن الوطني ،اغتيال الناشطني ظاهرة
رسقة وتهريب املشتقات النفطية.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان تلقته
“الزوراء” :ان املجلس الوزاري لألمن الوطني،
عقد جلسته التاسعة والعرشين ،برئاسة رئيس
مجلس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة،
مصطفى الكاظمي ،وتدارس املجلس يف القضايا
املدرجة عىل جدول أعماله كما نظر يف مستجدات
األوضاع األمنية الطارئة.
واضاف :ان املجلس بحث يف االعتداء الخطري الذي
تعرضت له حدودنا الوطنية يف منطقة السحلية-

فيشخابور ،حيث حاولت جماعات مسلحة من
داخل األرايض السورية قصف حدودنا ومناطق

تواجد قوات حرس إقليم كردستان البيشمركة
وقوات الحدود العراقية ،بغية الدخول وممارسة

تهريب األشخاص واألسلحة.
وثمّن املجلس ،بحسب البيان ،التصدي الشجاع
لهذه املحاوالت من قبل قوات البيشمركة
تساندها القوات املسلحة االتحادية ،وقد وجّ ه
رئيس الوزراء باتخاذ كل اإلجراءات القانونية
الالزمة عرب وزارة الخارجية وعرب القنوات
الدبلوماسية ملنع تكرار االنتهاكات.
وتابع املجلس ،وفق البيان ،حوادث االغتيال
األخرية التي استهدفت ناشطني مدنيني،
ووجّ ه القائد العام للقوات املسلحة بمحاسبة
املسؤولني عن التقصري األمني واتخاذ اإلجراءات
الف ّعالة للقبض عىل املجرمني ،وقد أصدر املجلس
توجيهاته يف هذا الصدد.
كما ناقش املجلس ظاهرة رسقة وتهريب
املشتقات النفطية ،واستمع لعرض كامل من
املسؤولني عن اإلجراءات املتخذة بهذا الصدد.

بعد تسجيل  1553إصابة جديدة ووفاة  22حالة

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ  579ألفا والشفاء تتجاوز الـ  513ألفا

الزوراء /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
االربعاء ،املوقف الوبائي اليومي
لفريوس كورونا املستجد يف العراق،
وفيما اكدت تسجيل  1553اصابة
جديدة ووفاة  22حالة وشفاء 1766
حالة ،حددت دائرتا صحة الرصافة
والكرخ التوزيع الجغرايف لالصابات
حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته
“الزوراء” :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس ،36856 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلية،4006138 :
مبينة انه تم تسجيل  1553اصابة
جديدة ووفاة  22حالة وشفاء 1766
حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل:
 ،)88.7%( 513405بينما عدد حاالت
االصابات الكيل ،578916 :اما عدد
الحاالت التي تحت العالج،52875 :
يف حني عدد الحاالت الراقدة يف العناية
املركزة ،197 :وعددحاالت الوفيات
الكيل.12636 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة عبد الغني الساعدي ،تسجيل
 73اصابة جديدة بفريوس كورونا
بينها  45اصابة شخصت خالل الرصد

الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته
“الزوراء” :ان “املؤسسات الصحية
يف جانب الرصافة سجلت امس73 ,
اصابة جديدة بفريوس كورونا موزعة
كالتايل 45 :حالة خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية :قطاع الرصافة
 5حاالت  /قطاع الشعب  8حاالت/
قطاع النهروان  5حاالت  /قطاع بغداد
جديدة 12حالة  /قطاع البلديات الثاني
 3حاالت  /قطاع املدائن  12حالة.
واضاف :ان  28حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية :مدينة الصدر 7
حاالت /الزعفرانية  6حاالت  /الكرادة
 3حاالت  /شارع فلسطني  3حاالت/
وحالتني يف كل من حي االمانة وزيونة
وحي االعالم  /وحالة واحدة يف املنصور
و بارك السعدون و املدائن .
واضاف الساعدي :انه “تم نقل جميع
املصابني اىل الحجر الصحي لتلقي
العالج فيما نقلت الحاالت الحرجة
اىل العناية املركزة الخاصة بالعزل”،
مشريا اىل ان “العدد الرتاكمي لإلصابات
ارتفع اىل  72309تويف منهم 1412
فيما اكتسب الشفاء  70048ومتبقي
قيد العال ج.“ 849
ودعا الساعدي املواطنني اىل “االلتزام

بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد
االجتماع لحمايتهم من االصابة
وتقليل تفيش الوباء”.
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ،
املوقف الوبائي لها مع اعداد و عناوين
الحاالت املشخصة يف مخترباتها
بمرض فريوس كورونا املستجد مع
اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة
العارشة من ليلة الثالثاء واملعلن عنها
امس االربعاء.

وذكرت الدائرة يف بيان تلقته
“الزوراء” :ان عدد االصابات 395
موزعة كاآلتي :أبو دشري  /11أبو
غريب  /33اإلسكان  /8االعالم /9
البياع  /11التاجي  /10الرتاث /4
الحرية  /8الدورة  /28الرحمانية /5
السيدية /9الشالجية  /7الشعلة /14
الصالحية  /4الطارمية  /12العامرية
 /11العطيفية  /7العالوي  /2الغزالية
 /15القادسية  /5الكاظمية /7

اللطيفية  /8املحمودية  /24املعالف
 /5املنصور  /14املواصالت  /2النرص
والسالم  /12الوشاش  /7الريموك
 /9جكوك  /2حي الجامعة /18
حي الجهاد  /13حي الخرضاء /12
حي العدل  /21حي العامل  /14حي
الفرات  /3سويب  /1شارع حيفا /3
كرادة مريم  /4سكنة جانب الرصافة
 ،4مبينة ان عدد الشفاء ،212 :بينما
الوفيات.2 :

أنقرة تعرض “شتى أنواع الدعم”على العراق يف حماربة “حزب العمال”

العراق يطالب تركيا بالعودة إىل اتفاق  2009بدخول مواطنيه بدون تأشرية
بغداد /الزوراء:
طلبت وزارة الخارجية العراقية من نظريتها
الرتكية اىل العودة اىل اتفاق العام  2009والذي
يسمح بدخول مواطني البلدين من دون تأشرية
الدخول “الفيزا” ،فيما اعلنت انقرة استعدادها
التام ملساعدة العراق يف مكافحة مسلحي “حزب
العمال الكردستاني” (الرتكي) يف األرايض
العراقية.
جاء ذلك يف مؤتمر صحفي مشرتك لوزير
الخارجية ،فؤاد حسني ،مع نظريه الرتكي ،مولود
تشاوش اوغلو.

وقال حسني خالل املؤتمر“ :ناقشنا كيفية
تطبيق اتفاقية سنجار املربمة بني اربيل وبغداد
والخطوات التي يجب اتخاذها”.
واردف بالقول“ :ناقشنا العودة اىل اتفاق 2009
لدخول العراقيني اىل تركيا بدون تأشرية”.
واشار اىل“ :ان الوضع السوري يؤثر مبارشة عىل
الوضع يف العراق ،والسياسة العراقية تسعى اىل
استقرار االوضاع يف سوريا”.
من جانبه ،أعرب وزير الخارجية الرتكي ،مولود
تشاووش أوغلو ،عن استعداد أنقرة التام ملساعدة
العراق علة مكافحة مسلحي “حزب العمال

الكردستاني” (الرتكي) يف األرايض العراقية.
وقال تشاووش أوغلو ،أثناء مؤتمر صحفي
مشرتك يف أنقرة مع نظريه العراقي ،فؤاد حسني:
“ندافع دوما عن وحدة األرايض العراقية ،كما
ننتظر تطهري كل األرايض العراقية من املجموعات
اإلرهابية”.
وأشار الوزير إىل :أن تركيا من خالل عملياتها
يف العراق تمكنت من تحييد  800مسلح لتنظيم
“حزب العمال الكردستاني” .مشددا عىل رضورة
تطهري قضاء سنجار العراقي من عنارص
التنظيم.

ونفى تشاووش أوغلو االتهامات املوجهة إىل
تركيا بمهاجمة األكراد يف العراق ،قائال :إن “حزب
العمال” ال يمثل األكراد ،بل هو عدو لهم .وأعرب
عن استعداد أنقرة لتقديم شتى أنواع الدعم إىل
العراق الجتثاث “هذا الحزب” من أراضيه.
وأعلن الوزير الرتكي عزمه زيارة العراق
لـ”تعميق روابط التعاون” بني البلدين.
ويجري وزير الخارجية العراقي زيارة اىل تركيا
تمهيدا لزيارة رسمية سيقوم بها رئيس مجلس
الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،اىل انقرة اليوم
الخميس.

بومبيو يدخل احلجر الصحي بعد خمالطته مصاباً بكورونا

بايدن يباشر اختيار أعضاء احلكومة اجلديدة وترامب حيث اجلمهوريني على “القتال”

واشنطن /متابعة الزوراء:
اكدت مصادر أمريكية ان الرئيس
املنتخب ،جو بايدن ،سيقوم بتعيينات
حكومية جديدة ،وفيما قال الرئيس
األمريكي املنتهية واليته  ،دونالد ترامب،
إنه من السابق ألوانه االستسالم ،دخل
وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو
الحجر الصحي بعد مخالطته مصابا ً
بكورونا.
وذكرت املصادر األمريكية لوكالة رويرتز:
أن بايدن سريشح ،جينا مكارثي ،املديرة
السابقة لوكالة حماية البيئة يف إدارة
الرئيس السابق باراك أوباما ،ورئيسة
مجلس الدفاع عن املوارد الطبيعية
الحالية ،لتويل اإلرشاف عىل تنسيق
سياسة املناخ املحلية يف البيت األبيض.
وستتوىل مكارثي مهام عدة ،أبرزها
قيادة جهود لعدة وكاالت ،وذلك بهدف
تنسيق سياسة التغري املناخي الداخلية،
وتنفيذ اإلجراءات املقررة يف إدارة بايدن

املقبلة للتعامل مع التغري املناخي
وتحقيق العدالة البيئية ،حيث سيكون
عملها مناظرا لعمل جون كريي ،الذي
عينه بايدن مبعوثا خاصا لتغري املناخ.
ودعا بايدن إىل تحقيق هدف إنهاء
االنبعاثات الغازية بحلول عام ،2035
وإىل مسعى جرئ للتحول إىل السيارات
الكهربائية ،وتوسيع إنتاج الطاقة
املتجددة.
ومن بني األسماء املرجحة لتويل منصب
وزير الداخلية األمريكي ،برز اسم النائب
األمريكية ،ديب هاالند ،من والية نيو
مكسيكو ،إذ لفتت رويرتز إىل أن الرئيس
املنتخب قد يختار هاالند لتويل حقيبة
الداخلية.
ونقلت الوكالة عن ثالثة مصادر قولهم:
“برزت النائب األمريكية ،ديب هاالند،
من والية نيو مكسيكو كخيار رئييس
للرئيس املنتخب جو بايدن لرئاسة
وزارة الداخلية ،وهو اختيار سيجعلها

أول أمريكية من السكان األصليني تقود
وكالة وزارية”.
ويف مهام وزارة الطاقة ،يعتزم الرئيس

األمريكي املنتخب ،جو بايدن ،اختيار
حاكمة ميتشيغان السابقة ،جينيفر
جرانهولم ،لتويل منصب وزيرة الطاقة يف

إدارته ،وفقا للوكالة.
وأعلنت “رويرتز” أن خيار بايدن لوزارة
النقل ،سيكون الديمقراطي ،بيت

بوتيجيج ،الذي انسحب من االنتخابات
التمهيدية للحزب الديمقراطي ،للرتشح
لرئاسة الواليات املتحدة.
يف حني درس الرئيس الديمقراطي
املنتخب ،جو بايدن ،ترشيحات بعض
املسؤولني الجمهوريني البارزين ،ملنصب
وزير التجارة ،وفقا لتقارير أكسيوس.
ويف سياق اخر قال الرئيس األمريكي
الحايل ،دونالد ترامب ،بعد اعرتاف زعيم
األغلبية الجمهورية يف مجلس الشيوخ،
ميتش ماكونيل ،بفوز جو بايدن يف
االنتخابات الرئاسية ،إنه من السابق
ألوانه االستسالم.
إىل ذلك كتب ترامب يف تغريدة عىل حسابه
يف “تويرت”“ :حلفاء ترامب ينتقدون
ميتش ماكونيل لتهنئته بايدن ..من
السابق ألوانه االستسالم .يجب عىل
الجمهوريني أن يتعلموا القتال أخريا.
الناس غاضبون! “.
ونرش ترامب عىل حسابه يف “تويرت” نتائج

استطالع دون ذكر مصدره ،يزعم فيه أن
معظم الناخبني الجمهوريني يعتقدون
بتزوير االنتخابات ،قائال“ :استطالع:
 92٪من الناخبني الجمهوريني يعتقدون
أن االنتخابات كانت مزورة!”.
يف غضون ذلك أكدت الخارجية األمريكية
أن الوزير مايك بومبيو دخل الحجر
الصحي بعد الكشف عن مخالطته شخصا
مصابا بفريوس كورونا املستجد.
وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية
األمريكية امس األربعاء أن القرار يأتي
بالتوافق مع إرشادات املراكز األمريكية
للسيطرة عىل األمراض والوقاية منها،
مؤكدا أن نتائج آخر فحص خضع له
الوزير بعد مخالطة املصاب جاءت
سلبية.
وأشار املتحدث إىل أن الفريق الطبي
للوزارة يتابع صحة بومبيو عن كثب،
ورفض الكشف عن اسم املصاب الذي
خالطه الوزير.
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مع تواصل الصراع يف املنطقة

العني دائما على النفوذ ومصاحله

اليونيسيف حتذر من أزمة يف تيغراي
تهدد  2.3مليون طفل

فشل احلوار اللييب يبدد خماوف تركيا من السلطة اجلديدة

نيويورك /بي .بي .يس:
ح�ذرت األمم املتحدة م�ن أن نحو
 2.3مليون طف�ل يف إقليم تيغراي
بشم�ال إثيوبي�ا محروم�ون م�ن
املساع�دات اإلنساني�ة ،وذل�ك مع
تواصل الراع يف املنطقة.
وقال�ت منظم�ة األم�م املتح�دة
للطفولة (يونيسيف) إن“ :حماية
ه�ؤالء األطفال ،وكث�ر منهم من
الالجئن والنازح�ن داخليا ،يجب
أن تكون أولوية”.
وع�ىل الرغ�م م�ن التوص�ل إىل
اتفاق�ات مع الحكوم�ة اإلثيوبية،
تق�ول وكاالت إغاث�ة إنسانية إنها
ممنوعة من الوصول إىل تيغراي.
وتخ�وض الق�وات الحكومي�ة
مواجهات مع مقاتلن من تيغراي
من�ذ  4نوفمرب/ترشي�ن الثان�ي
املايض.
وتق�ول الحكوم�ة إنه�ا تسيط�ر
عىل املنطق�ة وأن ال�راع انتهى،
لك�ن جبهة تحرير ش�عب تيغراي
تقول إنه�ا مازالت تقاتل عىل عدة
جبهات.
ويس�ود اعتق�اد ب�أن مئ�ات
األش�خاص ،بل حتى اآلالف ،قتلوا
يف ال�راع ،بينما ف�ر نحو  50ألفا
إىل السودان املجاور.
وقال�ت اليونيسيف يف بيان“ :كلما

تأخ�ر الوص�ول (إىل األطف�ال)
كلم�ا زاد وضعه�م س�وءا ،م�ع
نق�ص إم�دادات الغ�ذاء  -بم�ا يف
ذل�ك الغذاء العالج�ي الجاهز الذي
يستخدم لعالج حاالت سوء تغذية
األطفال  -واألدوية واملياه والوقود
ورضوري�ات أخرى”.وطالب�ت
اليونيسي�ف ب�”الوص�ول بشك�ل
عاج�ل ومستم�ر وغ�ر مرشوط
وغ�ر متحي�ز إىل جمي�ع األرس
املحتاجة أينما كانت”.
ولم تعل�ق الحكوم�ة اإلثيوبية وال
الجبه�ة الشعبية لتحري�ر تيغراي
عىل األمر.
ملاذا اندلع الراع يف تيغراي؟
تصاعد الراع يف نوفمرب /ترشين

الثان�ي ،عندما أم�ر رئيس الوزراء
اإلثيوب�ي آبي أحم�د ،بشن هجوم
عسكري عىل الق�وات اإلقليمية يف
تيغراي.
وقال أحم�د إنه فعل ذل�ك ردا عىل
هجوم عىل قاعدة عسكرية للقوات
الحكومية يف اإلقليم.
جاء هذا التصعيد بعد ش�هور من
الخ�الف ب�ن حكومة أدي�س أبابا
وقادة جبهة تحرير تيغراي ،الحزب
السيايس املهيمن يف املنطقة.
وملا يق�رب من ثالثة عق�ود كانت
الجبه�ة يف مركز السلط�ة قبل أن
يتم تهميشها بعد أن توىل آبي أحمد
منصب�ه يف ع�ام  2018يف أعق�اب
احتجاجات مناهضة للحكومة.

االحتاد األوروبي :إحراز تقدم يف مسألة
بريكست واأليام املقبلة حامسة
بروكسل/رويرتز:
قالت رئيس�ة املفوضية األوروبية
امس األربعاء إنها ال يمكنها القول
ما إذا كان سيتم التوصل إىل اتفاق
تجاري مع بريطانيا لكنها أشارت
إىل إح�راز تق�دم وقال�ت إن األيام
القليلة القادمة ستكون حاسمة.
وخرج�ت بريطاني�ا م�ن االتح�اد
األوروب�ي يف يناي�ر كان�ون الثاني
لكن الطرف�ن يحاوالن التوصل إىل
اتف�اق يحكم تجارة تبل�غ قيمتها
نح�و تريلي�ون دوالر س�نويا قبل
انته�اء الف�رتة االنتقالي�ة يوم 31
ديسمرب كانون األول.
وقال�ت أورس�وال ف�ون دي�ر لين
رئيس�ة املفوضي�ة األوروبية أمام
الربمل�ان األوروب�ي يف بروكس�ل
“وجدن�ا س�بيال للتق�دم يف ك�ل
القضاي�ا باس�تثناء قضيت�ن
معلقت�ن هم�ا الف�رص املتكافئة
ومناطق صيد األس�ماك .يسعدني
أن أعل�ن أن القضاي�ا املتعلق�ة

بالحوكم�ة ق�د ُحل�ت اآلن بدرجة
كب�رة .األي�ام القادم�ة س�تكون
حاسمة”.
والخ�الف ح�ول مناط�ق صي�د
األس�ماك ه�و األش�د تعقي�دا يف
املفاوض�ات بن بريطانيا واالتحاد
األوروب�ي وه�و م�ا تق�ول ف�ون
دي�ر لي�ن إنه ق�د ال يت�م التوصل

التف�اق بشأن�ه .وت�ر بريطانيا
عىل السيط�رة عىل مياهها يف حن
يريد االتحاد األوروبي حرية دخول
ملناطق صيد األسماك.
وقال�ت فون دير لين “فيما يتعلق
بمناط�ق صي�د األس�ماك النقاش
م�ا زال صعب�ا للغاي�ة” .وتعهدت
بمواصلة التفاوض.

طرابلس /متابعة الزوراء:
فشل أعضاء ملتقى الحوار السيايس
الليبي يف التصويت عىل آلية الرتش�ح
الختيار س�لطة تنفيذية جديدة وهو
ما يعزز موق�ف تركيا الحريصة عىل
بق�اء رئي�س الحكوم�ة الح�ايل فايز
ال�راج يف منصب�ه ،لضم�ان ع�دم
إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
وتنفي�ذ بقية املشاري�ع الرتكية التي
جرى االتفاق عليها كمقابل لتدخلها
العسكري لصد هجوم الجيش بقيادة
املشر خليفة حفرت عىل طرابلس.
وتداولت وسائل إعالم محلية الثالثاء
نق�ال ع�ن مصادر ل�م تكش�ف عنها
“انته�اء تصوي�ت ملتق�ى أعض�اء
الحوار بعدم االتف�اق عىل ّ
أي مقرتح
بسب�ب ع�دم الوص�ول إىل ّ
أي نسب�ة
تمرير بعد مشاركة  50ومقاطعة 23
ووفاة عض�و” ،وهو م�ا يعني فشل
التوصل يف اعتماد آلية التصويت عىل
املقرتحات.
وب�دأ االثنن أعض�اء ملتق�ى الحوار
( 75عضوا) التصويت عىل مقرتحن
قدمتهما البعثة ح�ول آلية التصويت
املناس�بة الختيار السلطة التنفيذية،
وينص املقرتح األول بإقرار التصويت
بنسبة  66يف املئ�ة أي خمسن صوتا
يف ما ينص املق�رتح الثاني عىل إقرار
التصويت ب�� 61يف املئة أي  45صوتا
ويش�رتط يف املقرتح�ان الحص�ول
ع�ىل األغلبي�ة النسبي�ة يف كل مجمع
انتخابي (إقليم).
ويمث�ل إقلي�م طرابل�س  35عض�وا
وبرق�ة  24وف�زان  14عضوا .وكانت
نتائ�ج التصويت األولي�ة قد حسمت
لصال�ح املقرتح الثاني الذي س�يقود
لتويل عبدالحمي�د الدبيبة وعبدالجواد
العبي�دي عىل حساب املق�رتح الثالث
املدع�وم من أعضاء يؤي�دون وصول
رئيس الربملان عقيلة صالح إىل رئاسة
املجل�س الرئ�ايس ووزي�ر الداخلي�ة
بحكوم�ة الوف�اق فتحي باش�اغا إىل
رئاسة الحكومة.
وتعارض تركيا وصول سلطة تنفيذية
جديدة لذل�ك عملت من�ذ البداية عىل
عرقلة أعمال ملتقى الحوار السيايس
بتون�س ال�ذي انته�ت جولت�ه األوىل
باتهامات ألط�راف بتقديم رش�اوى
مقابل التصويت لصالحهم.
وتوات�ر حينئ�ذ اس�م رج�ل األعمال
الث�ري ع�ي الدبيب�ة من ب�ن هؤالء
وهو ما دفع�ه ملطالبة البعثة األممية
بتقديم توضيح بشأن إعالنها تقديم
جمي�ع التقارير املتعلق�ة ب�”مزاعم
الرش�وة” إىل فري�ق الخ�رباء التاب�ع
لألمم املتحدة.
وك�ان نشط�اء توجه�وا باتهام�ات
ملجموع�ة يقوده�ا رج�ل األعم�ال
املرات�ي عبدالحمي�د الدبيب�ة (ابن
ع�م عي الدبيب�ة الذي يته�م بتمويل
كتائب وألوية مسلحة موالية ألنقرة)
بالسعي إلفشال الحوار بعد تلويحهم

باالنسح�اب احتجاجا ع�ىل تعديالت
أدخلته�ا البعثة عىل مقرتحات تتعلق
بآلية التصويت.
وق�ال األعض�اء يف خط�اب موجّ ه إىل
املبعوث�ة األممي�ة إىل ليبي�ا باإلناب�ة
س�تيفاني ويليام�ز “اطلعن�ا ع�ىل
املقرتحات التي نرشه�ا فريق البعثة
الفن�ي يف غرف�ة التواص�ل واملتعلقة
بخياري�ن للتصوي�ت عليهما الختيار
أحدهم�ا كآلي�ة الختي�ار ش�اغي
املناصب العلي�ا يف السلطة التنفيذية
للمرحلة التمهيدي�ة ،ومن املستغرب
تجاه�ل فري�ق البعثة مل�ا توصل إليه
أعض�اء الح�وار بتصويته�م ع�ىل
حزم�ة اآلليات الت�ي طرحتها البعثة
للتصوي�ت منذ أيام ،وخالصتها رغبة
ّ
امليض
األغلبي�ة من أعض�اء الحوار يف
قدما لجولة التصوي�ت الثانية والتي
انته�ت يف األوىل بتصوي�ت  55يف املئة
لصالح اآللية الثانية”.
وأضاف األعضاء “أن ما قدمه الفريق
الفن�ي للبعث�ة ال يخ�رج ع�ن كون�ه
صيغا مختلف�ة ملحتوى واحد مصمم
ع�ىل أش�خاص بعينه�م” ،يف اته�ام
ضمن�ي لدعم البعثة ملق�رتح (عقيلة
ّ
“ألي
– باش�اغا) مؤكدي�ن رفضه�م
محاولة التف�اف أو تراجع أو تجاهل
لتصويت األغلبية بمنتدى الحوار”.
وأع�رب األعض�اء ع�ن اس�تغرابهم
“وضع رشوط معرقلة بحجة التوافق
يف تجاهل للمخاط�ر الحقيقية جراء
االتجاه لهذا االس�لوب والذي بدأ يولّد
رصاعات سياسية واجتماعية أعمق
تغذيها تدخالت أجنبية مبارشة وغر
مبارشة”.
وطالب أعضاء الحوار السيايس بعدم
“االستمرار يف اتخاذ ّ
أي خطوة بشأن
املقرتح�ن األخري�ن” وأضافوا “بعد
أن قط�ع الح�وار السي�ايس ش�وطا
كبرا ووص�ل إىل مرحلة متقدمة ،فال
تنبغ�ي إعاق�ة اس�تكمال الخطوات

األخ�رة الختي�ار اآللي�ة املناس�بة”
و”استكمال التصويت عىل املقرتحن
(الثان�ي والثال�ث) دون ّ
أي إضاف�ات
أو تعدي�ل” مؤكدين أن “امليض يف هذا
النهج والعرقلة قد يجعل االس�تمرار
يف الحوار أمرا غر ذي جدوى”.
وقال الناشط السيايس أحمد الروياتي
تعليقا عىل بيان األعضاء “ش�خصيا
ومن خ�الل هذا الطل�ب أو االعرتاض
املقدم من  30عضوا من أعضاء لجنة
ال� ،75لم أفه�م املطلوب ،ففي بداية
الديباجة م�ا يدل عىل أنهم ال يريدون
تصويتا جدي�دا ،وأن املق�رتح الثاني
الفائز بأغلبية املصوّت�ن هو الفائز،
ّ
امليض قدما للخطوات القادمة
ويجب
بناء عليه ،ويف نهاية الديباجة يريدون
االستمرار يف التصويت عىل املقرتحن
دون ّ
أي تعدي�الت جدي�دة يف نسب�ة
التصويت!”.
وأض�اف “رغ�م أن املفهوم�ن
متناقض�ان  ،فإن�ه إذا كن�ت تري�د
املق�رتح الذي ف�از من الجول�ة األوىل
فلماذا تتمس�ك بالنسب�ة التعجيزية
 75يف املئة لتمري�ره يف الجولة الثانية
خاص�ة أنه من الجول�ة األوىل تحصل
ع�ىل  39صوت�ا ،وبالتايل ل�ن يتفوق
علي�ه املقرتح الثالث حت�ى لو صوّت
له بقية األعض�اء ،وخاصة أيضا أنك
بتغير النسبة وتخفيضها ستتحصل
عىل التمرير وبالنسبة املتوافق عليها
للمق�رتح ال�ذي تدافع عن�ه يف بداية
بيان�ك ،وال�ذي بالتأكي�د س�رتضيه
الجميع دون ّ
أي معارضة أو رفض يف
النهاية  ،ألنهم شاركوا يف تعديل هذه
النسبة للتمرير!”.
وتابع “التعطيل بطريقة غر مبارشة
واض�ح يف منهجكم حتى لو غلّفتموه
بقليل من السياس�ة أقرب للكوميديا
منها حت�ى للدرام�ا ...ويظل السؤال
األهم ،م�اذا تريدون؟ ومل�اذا ال نعترب
أنك�م أنتم من يعط�ل ويريد اإلفشال

بع�د أن عج�ز ع�ن تمرير م�ا يريده،
وليس العكس؟”.
وكانت تكهنات اس�تبقت بدء الحوار
يف تون�س بالحديث ع�ن بقاء الراج
يف منصب�ه اس�تنادا إىل تريح�ات
لستيفان�ي ويليامز قال�ت خاللها إن
الرتكي�ز س�يكون خالل الح�وار عىل
إج�راء االنتخاب�ات دون اإلش�ارة إىل
سلطة تنفيذية جديدة.
ونقل�ت صحيفة املرص�د الثالثاء عن
مصدر لم تذكره أن “ويليامز اعتربت
مقاطع�ة  23عض�وًا للتصويت دليل
انس�داد وأك�دت أن خارط�ة الطريق
التمهيدي�ة لالنتخاب�ات س�تنطلق
يف ال�� 21م�ن ديسمرب الج�اري ولن
يرتب�ط انطالقه�ا بتشكي�ل السلطة
التنفيذية”.
ويعني الفش�ل يف االتفاق عىل اختيار
آلي�ة تعين أعىل منصب�ن يف السلطة
التنفيذية الجديدة ،أن الرّاج سيبقى
عىل رأس الحكومة واملجلس الرئايس
الحالين إىل حن إجراء انتخابات من
الصعب أن تجري يف ديسمرب من العام
الق�ادم كما تق�رتح البعث�ة األممية
نظرا ملعارضة اإلسالمين لها.
وتوات�رت األنباء خالل الفرتة املاضية
بشأن انزعاج تركي شديد من زيارات
فتح�ي باش�اغا إىل ك�ل م�ن فرنسا
وم�ر أب�رز منافيس تركي�ا يف ليبيا
والبحر املتوسط.
وتخ�ى تركي�ا يف ما يب�دو من عقد
باش�اغا ،املحسوب عىل حزب العدالة
والبناء اإلخوان�ي ،صفقة مع فرنسا
وم�ر لدع�م وصول�ه إىل رئاس�ة
الحكوم�ة الجدي�دة مقاب�ل إلغ�اء
اتفاقي�ة ترس�يم الح�دود البحري�ة
وإنه�اء طموحاته�ا يف السيطرة عىل
موانئ غرب ليبيا ومساهمة الرشكات
الرتكية يف إعادة اإلعمار التي ستكون
من مهمة عقيلة صالح الذي سيتوىل
منصب رئيس املجلس الرئايس.

فقدت مصداقيتها نتيجة سياساتها املُلتوية

اتساع عزلة حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي
تونس/متابعة الزوراء:
فتح�ت من�اورات حرك�ة النهض�ة
اإلسالمية ،سعيا لإلفالت من الضغوط
السياس�ية ،املجال أمام نتائج عكسية
ّ
تجس�دت يف مواصلة تراجع ش�عبيتها
لدى التونسين ،وسط دعوات متجددة
من طيف واسع من الطبقة السياسية
إلبعاد رئيسها راشد الغنويش عن رئاسة
الربمل�ان بعد أن أثبت�ت اصطفافاته أنه
الطرف الرئييس يف إطالة أمد األزمة.
ُ
وتظه�ر تط�ورات املشه�د السي�ايس
التونيس اتساعا ملحوظا يف دائرة عزلة
حركة النهضة اإلسالمية ،التي خرت
املزيد من النقاط يف تقارير س�رب اآلراء،
تزامن مع تزايد متاعب رئيسها راش�د
الغنويش ،الذي تجددت الدعوات لسحب
الثقة منه كرئيس للربملان.
وترافق�ت ه�ذه التط�وّرات م�ع حراك
اجتماع�ي واس�ع يدف�ع نح�و ب�روز
توازن�ات حزبي�ة جدي�دة مُ غاي�رة
لحسابات حركة النهضة ،بدأت تفرض
إيقاعه�ا م�ن خ�الل تسلي�ط الض�وء
ع�ىل مناطق الظ�ل والعتم�ة يف عالقة
ه�ذه الحركة اإلس�المية م�ع حليفها
الحايل ،حزب قلب تونس برئاس�ة نبيل
القروي.
والق�ارئ لخفاي�ا الوض�ع ي�درك أن
الضغ�وط السياس�ية املتزاي�دة ع�ىل
تيار اإلس�الم السي�ايس ،والتي تربت
إىل األوس�اط الشعبي�ة بسب�ب اتباعه
سياس�ة اله�روب إىل األمام ،س�تجعله
ي�دور يف حلقة مفرغة بحثا عن مخرج
له�ذه الورطة ،خاصة م�ع ما تتعرض
ل�ه النهضة داخل قواعده�ا وأيضا من

األحزاب املعارضة لسياساتها.
ضغوط سياسية
ك�ل الشواه�د الت�ي تطب�ع الحي�اة
السياس�ية يف تونس حاليا تعطي ملحة
واضح�ة ع�ن السب�ب الرئي�س وراء
ما يح�دث هي حرك�ة النهض�ة ،نظرا
التباعه�ا أس�اليب املراوغ�ة وه�ذا ما
دعمت�ه آخ�ر اس�تطالعات ال�رأي عىل
املستوى الوطني.
وكشف�ت نتائ�ج س�رب آراء أجرت�ه
مؤس�سة س�يغما كونس�اي لشه�ر
ديسم�رب الج�اري ،نرشته�ا الثالث�اء
صحيفة “املغ�رب” املحلية ،عن تصدر
الحزب الدس�توري الحر برئاس�ة عبر

م�ويس نواي�ا التصوي�ت يف االنتخابات
الترشيعي�ة ،بفارق شاس�ع عن حركة
النهضة.
ووفق�ا لتل�ك النتائ�ج ،ع�زز الح�زب
الدس�توري الح� ّر موقع�ه يف ص�دارة
نواي�ا التصوي�ت بحصوله ع�ىل نسبة
 36.9يف املئ�ة ،مقاب�ل  17.2يف املئ�ة
لحركة النهض�ة ،و 11.4يف املئة لحزب
قل�ب تون�س ،و 8.4يف املئ�ة الئت�الف
الكرام�ة ،و 4.4يف املئ�ة لح�زب التيار
الديمقراطي.
وتعك�س ه�ذه النتائج تواص�ل تراجع
ثق�ة الناخب التونيس يف حركة النهضة
اإلس�المية ،الت�ي فق�دت الكث�ر م�ن

مصداقيته�ا نتيج�ة سياس�اتها الت�ي
تستهدف إحكام س�طوتها عىل البالد،
لفرض نفوذها بأس�اليب مُ لتوية تقوم
ع�ىل التضلي�ل واملراوغ�ة والخط�اب
املزدوج واملناورات املحكومة بأجندات
إخوانية.
وتتال�ت خالل األي�ام القليل�ة املاضية،
املشاه�د الت�ي ُت ّ
ؤك�د فش�ل حرك�ة
النهضة يف ترميم صورتها لدى املواطن
التون�يس ،عكسته�ا الشع�ارات الت�ي
تخللت االحتجاجات الشعبية ،وخاصة
منها ش�عار “خبز وماء والنهضة ال”،
الذي تردد صداه عاليا يف غالبية مناطق
البالد.

ويع�ود ه�ذا الفش�ل إىل إمع�ان ه�ذه
الحركة املحسوبة عىل جماعة اإلخوان
املسلم�ن يف مُ حاوالته�ا للهيمن�ة عىل
األوض�اع العام�ة يف الب�الد ،غ�ر آبهة
بحساب�ات الواق�ع السي�ايس املُتغ�ر،
وم�ا يلح�ق بها م�ن توازن�ات تتداخل
فيه�ا الكث�ر م�ن العوام�ل الشعبي�ة
والسياسية ،وكذلك أيضا الحزبية.
وتتض�ح مالمح هذا الفشل أكثر فأكثر
يف عالقاته�ا الحزبي�ة ،وخاص�ة منها
تحالفها م�ع حزب قلب تون�س ،الذي
ب�دأت الخالف�ات ُتحي�ط به م�ع تجدد
التحرك�ات لسح�ب الثق�ة من راش�د
الغنويش كرئيس للربملان ،التي تزامنت
مع ارتف�اع األصوات وتزاي�د املبادرات
املطالب�ة بعق�د مؤتم�ر وطن�ي إلنقاذ
البالد.
ول�م يُبدد اصطفاف ح�زب قلب تونس
إىل جانب حركة النهض�ة إلفشال عقد
جلس�ة برملانية عامة للنظر يف مرشوع
الئحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر
برئاس�ة عبر مويس ،للتنديد باإلرهاب
والدع�وة إىل تجفي�ف منابع�ه وح�ل
التنظيمات التي تدعو إىل العنف والفكر
الظالمي املتطرف ،حالة التوجس التي
ما زالت تحكم تلك العالقة التي ُتوصف
باملُريبة.
وتسب�ب ذل�ك االصطف�اف يف إلغ�اء
الجلس�ة الربملاني�ة العام�ة للنظ�ر يف
مرشوع الالئحة املذكورة الذي تقدم به
الحزب الدس�توري الح�ر ،حيث حرض
الجلسة  48نائب�ا فقط من أصل ،217
والح�ال أن اكتم�ال نص�اب الجلس�ة
يستوجب حض�ور 109ن�واب يف بداية

الجلسة ،و 73نائبا لتمرير الالئحة.
ووصفت م�ويس إلغ�اء ه�ذه الجلسة
العام�ة ب�”املنعط�ف التاريخ�ي” ،ألن
رف�ض الربمل�ان إص�دار موق�ف ض�د
اإلرهاب “يُع ّد أم�را خطرا ويهم األمن
القومي” ،مُ هددة يف نفس الوقت باتخاذ
خطوات تصعيدية وتوس�يع التحركات
االحتجاجية.
الهروب إىل األمام
وكشفت مصادر سياسية ،أن ما حصل
داخ�ل قبة الربمل�ان ،ك�ان مُ خططا له
سلفا ،حيث كثفت حركة النهضة ليلة
عق�د الجلس�ة العامة ،م�ن اتصاالتها
ومشاوراته�ا م�ع حليفيه�ا ائت�الف
الكرام�ة وح�زب قل�ب تونس ،ش�ارك
فيها راش�د الغنويش ،ال�ذي تعمّد عدم
الحضور إىل الربملان ،الثالثاء.
واعت�ربت مويس أن ما حصل تحت قبة
الربملان يُع�د بمثابة السابقة الخطرة،
ألن رف�ض اإلرهاب والتط�رف والفكر
الظالمي وح�ل الجمعيات والتنظيمات
التي تدعو إىل العنف ،هو قاسم مشرتك
للجمي�ع ،وعن�وان ال يتع�ن الخ�الف
حوله ،إال إذا ك�ان البعض يريد اإلبقاء
عليه رهينة لحسابات سياسية برسائل
ال تخلو من التحدي واالستفزاز.
ورب�ط مراقبون هذا التط�ور الخطر،
بتوقيت ط�رح مرشوع الئح�ة الحزب
الدس�توري الح�ر ،مع ع�ودة الحديث
حول س�حب الثقة من راش�د الغنويش
كرئيس للربملان ،الذي طفا عىل السطح
م�ن جديد ،األم�ر الذي أرب�ك حسابات
الغن�ويش الذي فش�ل يف إدارة ش�ؤون
الربملان طيلة األشهر املاضية.

وأث�ارت ه�ذه الدع�وة لسح�ب الثق�ة
من الغن�ويش ،التي ترافق�ت مع تعدد
املب�ادرات إلنقاذ البالد م�ن األزمة التي
ُتحي�ط به�ا من ك�ل جانب ،اس�تنفار
حرك�ة النهضة التي س�ارع قادتها إىل
التنديد بها بخطاب تصعيدي يف مسعى
ملحاول�ة قلب موازين الق�وى ،بدا ليس
مع�زوال ع�ن حال�ة الهستري�ا الت�ي
تنتابهم منذ فرتة.
واعترب النائب الربملاني محمد القوماني،
عض�و املكتب السي�ايس للنهض�ة ،أن
هذه الدع�وات “تربك الوضع السيايس،
وهي جزء من األجندة الفوضوية ،ذلك
أن الغن�ويش كما ق�ال س�ابقا لم يأت
للربملان عىل ظهر دبابة”.
وخ�الل تريح�ات س�ابقة ،رأى
القومان�ي أن تج�دد الدع�وات لسحب
الثقة من الغنويش “س�تبقى قائمة ما
دام�ت املناكفات مستم�رة بالربملان”،
الفتا يف نفس الوقت إىل أن “تجدد املزاج
الشعبي السلبي س�تتفاعل معه بعض
الكت�ل الربملاني�ة املخاصم�ة للنهض�ة
ولرئي�س الربملان ،لتستغل هذه األجواء
وتحمّل�ه تبع�ات أق�وال أو أفعال تحت
قبة الربملان وال صلة له بها”.
وقب�ل ذل�ك ،اس�تنكر مجلس ش�ورى
حرك�ة النهض�ة يف بيان وزع�ه االثنن
املايض ،يف ختام دورت�ه ال� ،46دعوات
“التحري�ض والتشكي�ك” الصادرة عن
أص�وات وصفه�ا ب�”غ�ر املسؤولة”
ّ
وح�ل الربملان
وبالداعي�ة إىل “االنقالب
وتعليق العمل بالدس�تور” ،معتربا أنها
ته�دف إىل “نس�ف مكتسب�ات الشعب
وإعادته إىل مربع االستبداد”.
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االتصاالت تعد بـ “نقلة“ يف جودة
خدمة االنرتنت قريبا
بغداد /الزوراء:
وعدت وزارة االتصاالت ،امس االربعاء ،بنقلة يف جودة خدمة االنرتنت قريبا ً.

وذكرت الوزارة يف بيان صحفي :ان «مروع النفاذ الضوئي س�رى النور قريباً»،
مبين�ة ان «امل�روع يتضمن التوس�عة يف مروع الكابل الضوئي ليش�مل جميع
املحافظ�ات (باس�تثناء إقلي�م كردس�تان) ويه�دف إليصال خدم�ة  FTTHملنازل
املواطنني».
وأضافت ان «املروع تقوم به الركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية ،ويتم حاليا ً
االع�الن عن مروع انش�اء وتش�غيل وصيانة منظوم�ة ال�� (  ،) FTTHويهدف
لتقديم خدمة بمستوى عايل وأسعار مقبولة وفق احتياجات املواطن».
واشارت اىل ان «املروع سيخلق الكثر من فرص العمل يف مراحله كافة ،وسرفد
خزين�ة الدولة بمردود مايل جيد ،وس�يحدث نقلة يف ج�ودة خدمة اإلنرتنت املقدمة
للمواطنني».

النزاهة تصدر أوامر قبض واستقدام
حبق مسؤولني يف بابل
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الصحة حتذر من فصل الشتاء وتلوح بالعودة للغلق اجلزئي أو التام
بغداد /الزوراء:
لوح�ت وزارة الصحة والبيئة ،امس األربعاء،
إىل إمكانية العودة إىل اإلغالق التام أو الجزئي
يف ح�ال ارتف�اع اإلصابات بف�روس كورونا
املس�تجد ،فيما دعت الف�رق الصحية ملتابعة
املطاع�م واملقاه�ي وامل�والت واملتنزه�ات يف
تطبيق االج�راءات الوقائية واتخاذ االجراءت
بحق املخالفني وفق قانون الصحة العامة.
وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت�ه «الزوراء»“ :يف
الوقت الذي ش�هد الوضع الوبائ�ي يف العراق
بالتحس�ن تدريجي�ا ،وذلك بانخف�اض عدد
االصابات والوفيات بشكل واضح مع تصاعد
نس�ب الش�فاء وارتفاع ع�دد الفحوصات اىل
ع�رة اضع�اف عما كان عليه يف ش�هر أيار
املايض نتيجة الجهود الحثيثة واملستمرة التي
بذلتها وزارة الصحة وجيشها االبيض الباسل
وبإمكانياته�م املحدودة ومس�اندة الوزارات
والجهات الرسمية وغر الرسمية”.
وتاب�ع البي�ان ان “وزارة الصح�ة ،وم�ن
منطل�ق املحافظ�ة ع�ى ه�ذا االنج�از الذي
تحق�ق يف الس�يطرة ع�ى الوض�ع الوبائ�ي
وضمان اس�تمرار التناقص بأعداد االصابات
والوفيات لحني انحس�ار الوباء بشكل كامل،
تهيب باملواطن�ني الكرام االس�تمرار بالتقيد

باالج�راءات الوقائي�ة م�ن ارت�داء الكم�ام
والتباعد الجس�دي ،والس�يما انن�ا يف بدايات
فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة الذي
يعطي بيئة مناس�بة النتق�ال العدوى تجنبا
الرتفاع االصابات مرة اخرى -ال سامح الله-
واالضطرار لفرض الغلق الجزئي او التام كما
يحدث اآلن يف معظم البلدان االوروبية نتيجة
تفاقم عدد االصابات والوفيات”.
واش�ار “كم�ا نؤك�د ع�ى ادارات امل�دارس

والهيئ�ات التدريس�ية يف جمي�ع امل�دارس
والكلي�ات واملعاه�د بااللتزام الت�ام بتطبيق
ق�رارات اللجن�ة العلي�ا للصح�ة والس�المة
الوطني�ة الخاص�ة بكيفي�ة ال�دوام واتخ�اذ
االج�راءات الوقائي�ة وعدم التس�اهل يف ذلك
ملن�ع انتش�ار العدوى ب�ني صف�وف الطلبة،
كما تح�ذر وزارة الصحة م�ن اقامة حفالت
اعياد امليالد يف نهاية الس�نة يف جميع املرافق
املعروفة إلقامة مثل هذه الحفالت وس�تتخذ

االجراءات الالزمة بحق املخالفني”.
وشددت الوزارة ،بحسب البيان ،عى “الفرق
الصحية للتع�اون مع الجهات الس�اندة من
البلديات والقوات االمنية عى رضورة متابعة
املطاع�م واملقاه�ي وامل�والت واملتنزه�ات يف
تطبيق االج�راءات الوقائية واتخاذ االجراءت
بحق املخالفني وفق قانون الصحة العامة”.
من جان�ب اخر ،أطلق�ت وزارة املالية ،امس
األربع�اء ،تخصيصات رواتب لتعيينات وزارة
الصحة للوجبة الثالثة املركزية لعام .٢٠١٩
وذكر بيان ل�وزارة الصحة تلق�ت «الزوراء»
نس�خة من�ه :انه «تنفي�ذا لتوجيه�ات وزير
الصح�ة والبي ٔية حس�ن التميم�ي وبمتابعة
مدير ع�ام الدائرة االدارية واملالية والقانونية
س�امي ش�اتي عبي�د إلط�الق رصف رواتب
الوجب�ة الثالث�ة للتعيين�ات املركزي�ة لع�ام
.٢٠١٩
وأكد البيان أن « الصحة حصلت عى موافقة
وزارة املالية ع�ى اطالق التخصيصات املالية
املستحقة لهم».
وأش�ار البيان أنه « س�تبارش دوائر الصحة
والبيئة يف بغداد واملحافظات يف اطالق الرواتب
املرتاكم�ة لهم يف ض�وء توف�ر التخصيصات
املالية يف الدوائر».

الثقافة تتسلم  364قطعة أثرية من ذي قار

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيأة النزاهة ،امس االربعاء ،عن
صدور أوامر قبض واستقدام بحق عدد
من املس�ؤولني يف محافظ�ة بابل ،فيما
أوضح�ت أن تل�ك األوام�ر ج�اءت عى
خلفي�ة من�ح فرصة اس�تثمارية ألحد
املوظفني املستمرين بالخدمة.
وذك�رت دائ�رة تحقيق�ات النزاهة يف
بي�ان تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة منه:
ان “محكم�ة تحقي�ق الحلة املختصة
بالنظ�ر يف قضاي�ا النزاه�ة اص�درت
أوام�ر قب�ض واس�تقدام لع�دد م�ن
املس�ؤولني الس�ابقني والحالي�ني يف
املحافظ�ة ،ع�ى خلفية من�ح فرصة
اس�تثمارية ألحد املوظفني املستمرين

يف الخدمة العام�ة ،األمر الذي يخالف
قوانني االستثمار”.
واض�اف البي�ان ان “التحقيق�ات يف
القضية توصلت إىل أن العقار (موضوع
فرصة االستثمار) مشيدة عليه محالت
ما زالت عقود إيجاراتها مستمرة ،ولم
تنته بعد ،األمر الذي أحدث هدرا يف املال
الع�ام من خالل حرم�ان خزينة الدولة
من تلك الواردات”.
وتاب�ع ان “األوام�ر الصادرة ،اس�تنادا
إىل أح�كام امل�ادة ( )34٠م�ن قان�ون
العقوب�ات ،تضمن�ت أم�ر اس�تقدام
ملحاف�ظ أس�بق ،ونائب لرئي�س هيئة
اس�تثمار املحافظ�ة ،فض�ال ع�ن أمر
قبض ملحافظ ومدير بلدية سابقني”.

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الثقاف�ة والس�ياحة
واالث�ار ،ام�س األربع�اء ،عن تس�لم
 364قطعة اثرية من حقول التنقيب
يف ذي ق�ار ،مؤك�دة عزمه�ا صيان�ة
وتأهي�ل زق�ورة عكرك�وف االثري�ة
ببغداد.
وقال مدير اعالم الهيئة العامة لالثار

والرتاث يف الوزارة ،حاكم الشمري ،يف
بيان اطلعت عليه «الزوراء» :انه “تم
تس�لم  364قطعة أثري�ة من حقول
التنقي�ب االث�اري يف محافظ�ة ذي
قار تعود لحض�ارة وادي الرافدين”،
مبين�ا أن “القطع التي تم تس�ليمها
اىل املتحف العراقي ،تعود اىل العصور
الس�ومرية وف�رتة العبي�د وف�رتات

أمانة بغداد توجه بتكثيف
محالت تنظيف املشبكات
وخطوط التصريف

تدمري  4مضافات سرية إرهابية
بعملية اقتحام يف األنبار
بغداد /الزوراء:
اف�اد القيادي يف حش�د محافظة االنب�ار قط�ري العبيدي ،ام�س االربعاء ،بأن
القوات االمنية تمكنت من تدمر  4مضافات رسية لبقايا خاليا عصابات داعش
االجرامية بعملية اقتحام املناطق الصحراوية للمحافظة .
وق�ال العبي�دي يف ترصيح صحفي :ان ” قوة امنية من قي�ادة عمليات الجزيرة
مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طران الجيش اقتحمت منطقة
وادي ح�وران غرب�ي االنبار ،تمكنت م�ن خاللها من تدم�ر  4مضافات رسية
لبقاي�ا خاليا عصاب�ات داع�ش االجرامية دون وق�وع اي اصاب�ات يف صفوف
القوات االمنية “.
واضاف ان” القوات االمنية اس�تولت عى اس�لحة متنوعة من مخلفات ارهابي
داعش» ،مبين�ا ان” القوات االمنية تقوم بعمليات تفتي�ش دقيق ملواقع ارتكاز
بقايا خاليا عصابات داعش االجرامية يف املناطق الصحراوية بعد ورود معلومات
تفي�د بوجود انفاق رسية تحت االرض يختبأ به�ا بقايا قليلة من خاليا عنارص
التنظي�م االجرامي» ،مبين�ا ان” طران الجي�ش يقوم بعمليات اس�ناد للقوات
االمني�ة يف عمليات تعقب بقايا خاليا ارهابي داعش يف املناطق الصحراوية ذات
التضاريس املعقدة “.
يش�ار اىل ان الق�وات االمني�ة تقوم بني الح�ني واالخر بعملي�ات اقتحام ملواقع
ارتكاز ارهابي داعش يف مناطق صحراء االنبار الغربية.

بغداد /الزوراء:
أص�در أمني بغ�داد عالء مع�ن ،ام�س األربعاء،
مجموع�ة م�ن التوجيه�ات اىل الدوائ�ر البلدية
بتكثي�ف حمالت تنظي�ف املش�بكات وخطوط
الترصيف.
وذكر بيان ألمانة بغداد ،تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أن «أم�ني بغداد عالء مع�ن اطلع يف جولة
ليلية عى الجه�د البلدي اثناء هطول االمطار يف
عدد من مناط�ق بغداد ،حيث تابع ميدانيا ً جهد
الدوائر البلدية وعمل محطات الترصيف واطلع
ع�ى واقع عدد م�ن املناطق» ،مؤك�دا ً «رضورة
االهتمام بواقعها الخدمي».
واضاف البي�ان ان «امني بغ�داد أوعز اىل جميع
الدوائر البلدية بتكثيف حمالت تنظيف املشبكات
وخط�وط الترصي�ف داخ�ل املحالت الس�كنية
واالزقة الداخلية ،واالهتمام بشكاوى املواطنني
وآرائهم «.

الرتبية تؤجل موعد “اختبار املستوى الثاني“ لطلبة مدارس املوهوبني

اىل وثيق�ة صادرة م�ن تربية االقلي�م ،بأنها
ق�ررت تخفيض اج�ور الدراس�ة يف املدارس
واملعاه�د غ�ر الحكومية يف االقلي�م للفصل
الدرايس االول وبنسب متفاوتة.
وذك�رت ال�وزارة :ان نس�ب تخفي�ض اجور
الدراس�ة تك�ون كالت�ايل :تخفي�ض رس�وم

الداخلية تعيد العمل مبشروع كامريات املراقبة يف بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة ،ام�س األربع�اء ،عن
اع�ادة العم�ل بم�روع كام�رات املراقبة يف
العاصمة بغداد.
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م ال�وزارة،
الل�واء خال�د املحن�ا ،يف ترصي�ح صحفي :ان
“اع�ادة العم�ل برام�ج كام�رات املراقبة يف
بغ�داد ينطلق م�ن مس�ؤولياتنا يف خلق بيئة
امنية قوي�ة ومحصنة  ،وس�نعمل عى تذليل

العقب�ات التي تع�رتض هذا امل�روع ،بعدما
اثبتت الكامرات نجاحها يف كش�ف الكثر من
الجرائم ،سواء بمنازل املواطنني او بمنظومة
مجلس محافظة بغداد”.
وأضاف املحن�ا ان “بعض الدوائر االمنية التي
تمتلك كامرات مراقبة ،توصلت من خاللها اىل
نتائج جيدة بش�أن بعض الجرائم” ،مشرا ً اىل
ان “وجود الكام�رات يف اغلب االحيان يعرقل
او يمنع حصول الجرائم”.

ضبط مواد خمتلفة خمالفة يف
املنطقة الوسطى وزرباطية

اإلقليم خيفض أجور املدارس األهلية
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الرتبية ،ام�س االربعاء ،تأجيل
موع�د االختب�ار التحريري املس�توى الثاني
لطلبة مدارس املوهوبني.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة :انه «مراع�اة لظروف
الطلب�ة املتقدم�ني وإلعط�اء فرص�ة أك�ر
ملراجع�ة املناهج ،تعل�ن وزارة الرتبية تأجيل
موع�د االختب�ار التحريري املس�توى الثاني
لطلب�ة م�دارس املوهوب�ني  ،اىل ي�وم االثنني
املوافق ال� ٢١من شهر كانون األول الحايل».
وأض�اف البيان ان «االختب�ار كان من املقرر
إجراؤه يوم السبت املوافق ال� ١٩من كانون
ً
مراع�اة
االول الج�اري ،حي�ث ت�م تأجيل� ُه
لظروف الطلبة ولتهيئة األجواء املناسبة لهم
ايل ي�وم االثنني املص�ادف ال� ٢١م�ن كانون
األول لع�ام  ، ٢٠٢٠يف تمام الس�اعة الثامنة
صباحاً».
من جهتها ،اعلن�ت وزارة الرتبية يف حكومة
اقليم كردس�تان ،ام�س االربع�اء ،تخفيض
اج�ور الدراس�ة يف املدارس االهلي�ة يف عموم
االقليم.
واش�ار موقع االتحاد الوطني الكردس�تاني،

اخرى ،وهي عب�ارة عن اختام ورقم
طيني�ة وفخ�ار وأل�واح وك�ؤوس
وأحجار وخرز ملونة”.
وأضاف الش�مري أن “القطع االثرية
ت�م اس�تخراجها م�ن قب�ل بعث�ات
التنقي�ب توزع�ت بواق�ع ١7 :يف ت�ل
جوخه ،و 46يف رسغل ،و 3٠يف الرسا،
و 6٠ضم�ن أب�و طب�ره ،و ٢١١يف

كرس�و” ،منوها بان “القطع االثرية
املس�تلمة س�يتم التعامل معها وفق
االجراءات واآلليات العلمية يف عملية
االدخال والخزن يف املتحف العراقي”.
وعى الصعيد نفسه ،كشف الشمري
عن “عزم الهيئة اجراء اعمال صيانة
وتأهي�ل لزق�ورة عكرك�وف االثرية
ببغ�داد ،اذ ت�م االطالع ع�ى وضعها

الدراسة بنسبة  %٢5للمدراس غر الحكومية
املحلية ..تخفيض رس�وم الدراس�ة بنس�بة
 %١5للمدراس الدولية غر الحكومية.
ونوهت بحس�ب الوثيقة :ان القرار ال يشمل
الطلبة الذين حصلوا عى تخفيض مس�بق يف
االجور الدراسية.

ميداني�ا الع�داد آلية الدامته�ا كونها
معرض�ة لالنهيار” ،مبينا ان “الهيئة
تعمل عى صيانة مش�كالت التعرية
وكث�رة التش�ققات الت�ي تعرض�ت
لها الزق�ورة جراء الظ�روف الجوية
املختلفة واعمال التنقيب الس�ابقة،
كشفت عن معابد للمدينة التي كانت
تحيط بالزقورة».

بغداد /الزوراء:
اعلنت هيئة الجمارك ،امس االربعاء ،ضبط شاحنة محملة بمستحرضات
تجميل مخالفة عند مداخل مديرية جمرك املنطقة الوسطى.وذكر بيان
للهيأة ان «قس�م التحري ومكافح�ة التهريب يف مديرية جمرك املنطقة
الوس�طى وبالتع�اون مع الجهات الس�اندة تمكن من ضبط ش�احنة
محملة بمس�تحرضات ومواد تجميل مخالفة للضوابط و التعليمات».
وأض�اف انه «تم�ت احالته�ا اىل القضاء ألتخ�اذ األج�راءات القانونية
بحقها».بينما أعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،امس األربعاء ،ضبط مواد
مخدرة بحوزة مس�افر عراقي وإعادة م�واد غذائية إىل الجانب اإليراني
يف منف�ذي زرباطية والش�يب الحدوديني.وذكرت الهيئ�ة يف بيان ،تلقت
«الزوراء» نس�خة منه :أن «ش�عبة مكافحة مخدرات ب�درة وبالتعاون
والتنس�يق املش�رتك م�ع األجه�زة األمنية الس�اندة يف منف�ذ زرباطية
الحدودي بمحافظة واس�ط ،ضبطت مواد مخ�درة (١8٠حبة) بحوزة
مس�افر عراقي قب�ل وصوله إىل صالة املس�افرين يف املنف�ذ» .وأضاف
البي�ان «تمت إعادة عجل�ة محملة بم�واد غذائية (مرب�ى) إىل الجانب
اإليران�ي لع�دم اكتمال أوراقها األصولية والرس�مية يف منفذ الش�يب».
وأش�ار البيان إىل أن «عملية اإلعادة جرت وفق محرض أصويل من لجنة
ش�كلت أعضاؤها رشطة الكمارك والكمرك املدني وممثل االستخبارات
والصحة ،فضالً عن شعبة البحث والتحري /هيئة املنافذ الحدودية».

وتاب�ع املحن�ا ان “ وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان
الغانم�ي ام�ر بتذلي�ل العراقي�ل الت�ي تواجه
مروع نصب كامرات املراقبة ،واعادة العمل
بالرام�ج التي تعطلت خ�الل املرحلة املاضية
بعد توقفه�ا” ،مؤكدا ان “املروع س�يغطي
بش�كل كبر مناطق بغداد الس�كنية وطرقها
حال انجازه» ،معربا ً عن «امل الوزارة بتوفر
املبال�غ الالزم�ة لهذا امل�روع م�ن املوازنات
السنوية”.

تشكيل جلان فرعية خاصة
بتعويضات ضحايا اإلرهاب
بغداد /الزوراء:
أعلنت مؤسس�ة الش�هداء ،امس األربعاء ،عن تش�كيل لجان فرعية خاصة
بتعويضات ضحايا اإلرهاب ،يف املناطق املحررة.
وق�ال مدير ع�ام دائرة ضحاي�ا اإلرهاب يف املؤسس�ة ،ط�ارق املندالوي ،يف
ترصي�ح صحفي :إن «تش�كيل اللجان يندرج ضمن تعليم�ات القانون رقم
 /٢/لس�نة  ٢٠٢٠يف املحافظ�ات املح�ررة ،وه�ي :األنب�ار ونين�وى ودياىل
وكركوك وصالح الدين“ ،مش�را ً إىل أن “الغرض من تش�كيلها هو تس�هيل
عملية تعويض املواطنني فيها».
وأضاف أن «اللجان ستخترص مراحل عدة من الروتني اإلداري بني املشمولني
بقانون املؤسس�ة والدوائر التي تمر بها املعامالت ،منوها ً بأن «تطوير عمل
اللج�ان الفرعي�ة أو افتتاح أخ�رى جدي�دة ،بحاجة إىل الدعم الس�تحصال
املوافقات واإلجراءات خارج صالحيات املؤسس�ة ،فضالً عن رضورة توفر
احتياجات لوجستية وتخصيص أموال ومالكات إدارية للنهوض بعملها».
وع�ى صعيد آخ�ر ،أكد املندالوي «مخاطبة املؤسس�ة ل�وزارة التعليم العايل
والبح�ث العلمي ،لش�مول الطلبة م�ن ذوي الش�هداء بالقانونني رقم /٢/
ورقم  ،/57/فضالً عن الجرحى من أجل توسعة املقاعد الدراسية للدراسات
العليا ،س�عيا ً من املؤسسة الس�تحصال حقوق ذوي الشهداء كاملة ودعما ً
للمسرة العلمية لهذه الريحة».

اهلجرة :توجهنا املقبل سيكون إعادة العراقيني الالجئني
بغداد /الزوراء:
التق�ت وزي�رة الهج�رة واملهجرين ،رئيس�ة
اللجنة الوطنية العليا ملتابعة اوضاع العراقيني
يف الخارج ،ايفان فائق جابرو ،امس االربعاء،
الس�فر الباب�اوي لدى الع�راق املونس�نيور
ميتجا ليس�كوفار بمقر ال�وزارة يف العاصمة
بغداد.
وذك�ر اعالم الوزارة يف بي�ان تلقت «الزوراء»
نس�خة منه :أن «الجانب�ني بحثا خالل اللقاء
مجري�ات خطة ط�وارئ الوزارة يف تش�جيع
األرس النازح�ة يف املخيمات عى العودة طوعا ً
اىل مناطقه�م االصلي�ة ،فض�ال ع�ن اوضاع
الالجئ�ني يف دول املهجر وآلي�ة دعمهم ماديا
ومعنويا».
وقال�ت جاب�رو ،خ�الل اللق�اء :ان «اإلرهاب
ترك آثارا س�لبية ملموسة يف العراق من بينها
تدم�ر املناط�ق الت�ي كانت تحت س�يطرته
وتناقص أعداد االقليات يف البالد جراء الهجرة
يف السنوات األخرة».
وبين�ت الوزي�رة ان «الحكوم�ة العراقي�ة،
متمثلة ب�وزارة الهج�رة واملهجري�ن ،عملت
ع�ى مد جس�ور الثق�ة بينها وب�ني االقليات

للحفاظ عى وجودهم يف الوطن»  ،منوهة اىل
أن «الع�راق ملتقى الديان�ات التي تتفق كلها
عى احرتام اإلنس�ان وكرامته وإشاعة ثقافة
وقيم السالم «.
وأكدت جاب�رو «إرصار الحكوم�ة عى إعادة
النازح�ني وتأهيل ضحايا داعش من النس�اء
واألطفال من الناحية النفس�ية واالجتماعية
ليندمجوا باملجتمع ويعيشوا حياة طبيعية»،

الفتة اىل ان «الوزارة قامت بإغالق  ١8مخيما ً

للنازحني ولم يتبق س�وى ثالثة فقط ،ما عدا
املخيمات يف إقليم كردستان العراق».
وطالب�ت «املنظمات الدولي�ة واألمم املتحدة
واملجتم�ع ال�دويل بمس�اعدة ال�وزارة يف هذا
املج�ال وتقدي�م جهد اكر من قب�ل الركاء
إلنه�اء هذا امللف واعادة اخر نازح اىل منطقة
سكناه االصلية» .

أسواق
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اللجنة املالية تستبعد الدخول بأزمة
جديدة بسبب حتسن اإليرادات

بغداد /الزوراء:
اس�تبعد عضو اللجنة املالي�ة النيابية،
جمال كوجر ،دخول البالد يف ازمة مالية
جديدة كالتي حدث�ت يف األيام املاضية،
الفتا اىل ان تحس�ن اإلي�رادات النفطية
والجباي�ة والق�روض وامل�وارد األخرى
ستساهم يف سد عجز املوازنة.
وق�ال كوج�ر يف ترصي�ح صحف�ي :ان
“هناك تحسنا يف اإليرادات النفطية مع
االرتف�اع الحاص�ل يف األس�عار ،وكذلك
تفعي�ل الجباي�ة والرضائ�ب واملناف�ذ
الحدودية”.

وأض�اف ان “إي�رادات الدول�ة يجب ان
ت�زداد عن الس�ابق ،يف وق�ت دخل فيه
الع�راق بأزمة مالية يف األي�ام املاضية،
وهو م�ا دعا اىل اق�راض الحكومة 12
تريليون دينار”.
وبني ان “الرب�ع األخري من العام املقبل
وبحس�ب القراءات واملعطيات وتحسن
اإلي�رادات ،يبعد العراق ع�ن الدخول يف
ازمة جديدة ،خاص�ة ان الظرف الحايل
افض�ل م�ن س�ابقه ويف حال تحس�ن
اإلي�رادات اكث�ر ،فأنه لن يدخ�ل بأزمة
مالية كالتي حدثت يف األيام املاضية”.

النقل :القناة اجلافة ستنفذ عن
طريق االستثمار أو االقرتاض
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير النقل ،نارص حس�ني الش�بيل ،أن مرشوع القناة الجافة سينفذ إما
عن طريق االس�تثمار أو القروض امليرسة ،مش�ريا ً إىل أن املرشوع يمثل نقطة
انطالق طريق الحرير إىل أوروبا.
وقال الش�بيل يف حديث صحفي :إن “العراق يع�د من الدول العريقة بموضوع
الس�كك الحديد” ،الفتا ً إىل أن “الس�كك الحديد ترضرت كثريا ً بس�بب عصابات
داعش اإلرهابية والحروب التي مرت عىل البالد”.
وأض�اف أن “ال�وزارة تخط�ط لتب�دأ بالقن�اة الجاف�ة التي تتكون م�ن الفاو
بخط�ني ،األول إىل تركي�ا والثان�ي من تركيا اىل أوروبا س�واء النق�ل التجاري
أو نق�ل املس�افرين” ،مش�ريا ً إىل أن “ الرشك�ة العامة للس�كك الحديد أكملت
املخطط�ات الخاصة باملرشوع ،وكان من املؤمل أن يتم تنفيذ املرشوعّ ،إال انه
بسبب الضائقة املالية سيتم التنفيذ إما عن طريق االستثمار أو عر القروض
امليرسة”

اقتصادي :مضاربون يتالعبون بالدوالر
وسيؤثر يف األسواق واملواطنني
بغداد /الزوراء:
أكد الخبري االقتصادي ،باسم جميل
انطوان ،امس االربعاء ،ان مضاربني
وصريف�ات يتالعبون بالدوالر ،فيما
ّ
ب�ني ان ه�ذا التالع�ب س�يؤثر عىل
األسواق واملواطنني.
وق�ال انط�وان يف حدي�ث صحفي:
ان “البن�ك املرك�زي لي�س س�لطة
قضائية او تنفيذة وهو يضم نافذة
لبي�ع العمل�ة ويض�خ كمي�ات من
العملة لتحقيق التوازن بني العرض
والطل�ب” .مؤك�دا ً ان “هناك دوائر
امنية ورقابي�ة هي من يفرض ان
تتابع وتراقب بيع الدوالر”.

ّ
وبني ان “هناك نوع�ا من املضاربة
ببيع الدوالر ،وهن�اك ترليونات من
الدنانري بي�د املضاربني والصريفات
ويتاج�رون به�ا ،ويحقق�ون نوعا
م�ن ع�دم االس�تقرار ويحقق�ون
الفائدة”.
واشار اىل ان “البنك املركزي يرفض
رفع س�عر الدوالر الن ذلك س�يؤدي
اىل خلق ازمة باالس�ترياد الن العراق
يعتم�د ع�ىل االس�ترياد ،وال يوج�د
انتاج محيل ،ما سيؤثر عىل االسواق
ً
مضيف�ا ان
املحلي�ة واملواطن�ني”.
“املنظمات الدولي�ة ايضا ً تقف ضد
عملية رفع سعر الدوالر”.

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
قسم العقود

العدد8109:
التاريخ2020/12/16:

م /تنويه
إلحاق�ا ً بكتابن�ا ذي الع�دد  6956يف
 2020/11/26وكتابن�ا ذي العدد 7624
يف  2020/12/13املتضم�ن االع�الن عن
املناقص�ة ( )2019/9/155مل�رشوع
(تجهي�ز اآللي�ات واملع�دات التخصصية
املطلوبة ملديرية طرق وجس�ور واس�ط)
ولغ�رض اعط�اء الفرصة ألك�ر عدد من
مقدم�ي العط�اءات بس�بب تغيري بعض
وثائ�ق املناقصة ،تقرر تمدي�د موعد غلق
املناقص�ة للمرة الثانية ليكون يوم االثنني
املص�ادف  .. 2020/12/21ل�ذا اقت�ىض
التنويه ..مع التقدير.
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط
العدد/4336:ش2020/
التاريخ2020/12/14:

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الش�خصية يف النارصية
اىل /املدعى عليه (انور داوود محمد)
م /تبليغ
أقامت املدعية (مريفت نعمان س�لمان الربيعي) الدعوى الرشعية املرقمة اعاله والتي
تطلب فيها حضانة الطفل ،وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ
لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم
املرافعة املوافق  2020/12/23الساعة التاسعة صباحا ً وعند عدم حضورك او ارسال
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ً ووفقا ً للقانون.
القايض
مرتىض سليم خصاف
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النارصية العقار العائد اىل املدين (منترص مهلهل حموده) تسلس�ل  3169/30الواقع يف
الش�موخ املحجوز لق�اء طلب الدائن (إيمان عيدان نكاد) البال�غ  8,800,000ثمانية ماليني وثمنمائة الف
دينار ،فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة  30يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا
معه التأمينات القانونية  %10من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التحصيل والداللية
عىل املشري .
املواصفات :
-1رقم العقار 3169/30:شامية نصف عقار
-2موقعه:
-3جنسه ونوعه:
-4املشتمالت:
-5القيمة املقدرة:
-6درجة العمران:
-7الشاغل:
املنفذ العدل
عيل عودة حنيحن
العدد2019/3176 :
التأريخ2020/12/14 /
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النزاهة تكشف عن نتائج تقصيها مراحل بيع الدوالر يف مزاد نافذة بيع العملة
بغداد /الزوراء:
دع�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة ،امس
األربع�اء ،إىل اإلرساع بإنش�اء قاع�دة
بيان�اتٍ مُ تكامل� ٍة (األتمت�ة) يف الهيئ�ة
العامة للگمارك ،وربطها بجميع الدوائر
التي لها عالقة بعمليَّة االسترياد ودخول
البضائ�ع ،التي من ش�أنها منع التالعب
والتزوير والهدر باملال العام.
وقالت الهيئ�ة يف بيان تلق�ت “الزوراء”
نس�خة من�ه :إن “فريق عم� ٍل من دائرة
تقرير أع َّده
الوقاي�ة يف الهيئ�ة أوىص ،يف
ٍ
ح�ول الزي�ارات التي قام به�ا إىل (البنك
املركزي العراق�ي ٍّ
وكل من الهيئة العامة
للرضائ�ب والگم�ارك وهيئ�ة املناف�ذ
الحدوديَّ�ة ،إضافة إىل دائرت�ي العالقات
االقتصاديَّة الخارجيَّة ومُ سجّ ل الرشكات
يف وزارة التج�ارة)؛ لتس�ليط الضوء عىل
مراح�ل بيع ال�دوالر واألث�ر االقتصادي
وامل�ايل املُ ّ
تحق�ق من�ه ،أوىص ب�رضورة
إعادة العمل بكتاب مكتب رئيس الوزراء
يف  24/3/2015املُتضمِّ�ن اس�تقطاع
َّ
خاص� ٍة بالرس�وم الگمرگيَّ�ة
تأمين�اتٍ
َّ
خاص ٍة
بنسبة ( )5%واستقطاع تأميناتٍ
برضيب�ة الدخ�ل بنس�بة ( ،)3%عىل أن
تجري تس�ويتها الحقا ً من قبل الهيئتني
ً
فض�ال
العامَّ ت�ني للرضائ�ب والگم�ارك،
عن العمل عىل ِّ
س�ن قانون يمنع خروج
األم�وال إىل خ�ارج الب�الد إال بموافقاتٍ

َّ
خاص ٍة؛ لضمان السيطرة عليها
رسم َّي ٍة
ومنع غسيلها”.
ٌ
نس�خة منه
واق�رح التقري�ر املُرس�لة
إىل مكت�ب رئي�س الوزراء ووزي�ر املاليَّة
واللجنت�ني املاليَّ�ة والنزاه�ة النيابيَّتني،
“قيام الهيئ�ة العامة للرضائ�ب بتزويد
ِّ
الرضيبي للمكلفني؛
املركزي بالرقم
البنك
ِّ
َّ
الخاص�ة
بغي�ة تس�هيل اإلج�راءات

الرضيب�ي ،وت�اليف وق�وع
بالتحاس�ب
ِّ
تش�اب ٍه يف األس�ماء ،والعمل عىل إدخال
الرضيبي ورقم الجواز للمُ س�تورد
الرقم
ِّ
يف بيان�ات املصارف األهليَّة املش�اركة يف
م�زاد نافذة بي�ع العمل�ة ،وتقديمها إىل
ّ
املرك�زي ،وتضمينها يف الترصيحة
البنك
الگمرگي�ة وإجازة االس�ترياد ،والوقوف
عىل رأي البنك بشأن إمكانيَّة استحصال

َّ
الخاص�ة بالرس�وم الگمرگيَّة
األمان�ات
العراقي ،بدالً
ورضيبة الدخ�ل بالدين�ار
ِّ
من الدوالر؛ للح ِّد من ارتفاع سعر رصف
الدوالر”.
وأش�ار إىل “أهميَّة زيادة نسبة الغرامات
عىل املصارف األهليَّة املُخالفة واملشاركة
يف م�زاد بي�ع العمل�ة م�ن خ�الل وضع
َّ
خاص� ٍة به�ا ،علم�ا ً أن مبل�غ
ضواب�ط

ُّ
املركزي
الغرام�ات الت�ي فرضها البن�ك
عىل بعض املص�ارف املخالفة لتعليمات
ناف�ذة بي�ع ورشاء العمل�ة األجنبيَّ�ة
للمُ � َّدة م�ن ( )2018 – 2012تج�اوزت
( )618,000,000,000ملي�ار
دين�ار،
ٍ
إضاف�ة إىل اج�راء مطابق ٍة ش�هر َّي ٍة بني
الجهات ذات العالقة؛ لضمان عدم ضياع
ِّ
الرضيبي”.
حق الدولة يف االستقطاع
ِّ
َّ
وأك�د التقري�ر “رضورة تمك�ني الجهاز
ِّ
املرك�زي للتقيي�س والس�يطرة النوعيَّة
من فح�ص وإخضاع البضائع والس�لع
والخدمات الداخلة للبالد ،وقيامه بتزويد
هيئ�ة املناف�ذ الحدوديَّ�ة بج�دول املواد
املش�مولة بالفح�ص ،وحس�ب ج�داول
التعرفة الگمرگية”.
َّ
وش�خص “وج�ود فروق�اتٍ ماليَّ� ٍة بني
عمليَّة بيع الدوالر من قبل البنك املركزي
وما تمَّت جبايته فعليا ً من الهيئة العامَّ ة
للگم�ارك كإيرادتٍ ،اضافة إىل عدم وجود
رصني؛ لكشف املُتالعبني يف
رقابي
نظام
ٍّ
ٍ
ٍ
املص�ارف األهليَّة الداخل�ة يف نافذة مزاد
بي�ع العملة ع�ر تقديم معلوم�اتٍ غري
مكتمل ٍة ،ال سيما تلك املُتعلقة بالتصاريح
الگمرگية أو املشاركة برشكاتٍ وهم َّي ٍة،
تنسيق بني الهيئتني
فضالً عن عدم وجود
ٍ
العامَّ ت�ني للگمارك والرضائ�ب يف توثيق
الترصيح�ة الگمرگية؛ األم�ر الذي يُؤ ِّدي
لعدم جباية الرضائب بالصورة املثىل”.

الكشف عن تفاصيل اتفاق بغداد وبكني لبيع النفط بطريقة الدفع املسبق
بغداد /الزوراء:
أكد املستش�ار املايل لرئيس ال�وزراء ،مظهر محمد
صال�ح ،امس األربع�اء ،ان االتف�اق املزمع توقيعه
ب�ني بغداد وبك�ني لبيع  48ملي�ون برميل بطريقة
الدفع املس�بق ،يهدف لدعم املوازنة ،بينما اشار اىل
انه نوع من االقراض مقابل النفط.
وق�ال صال�ح يف ترصي�ح صحف�ي :ان “االتفاقية
التي س�توقعها وزارة النفط ورشكات نفط صينية
حكومي�ة تتضم�ن تس�لم وزارة املالي�ة قيم�ة 48
ملي�ون برميل بش�كل فوري عن بي�ع نفط يجري
تس�ليمه بعد  6اش�هر من تس�لم املبال�غ ،وبواقع
كميات مص�درة  4ماليني برميل ش�هريا عىل مدى
 12ش�هراً”.واضاف ان “سعر النفط املباع للرشكة
االجنبية يحدد بعد شهر من توقيع االتفاق ،ويأخذ
معدل متوس�ط س�عر النفط يف ذلك الشهر كمعيار
لسعر رشاء الكميات ،ويجري تسليم املبالغ لوزارة

املالي�ة عىل هذا االس�اس نق�داً ،أي قب�ل التصدير
بستة اشهر”.
واوض�ح املستش�ار امل�ايل “بعد تحديد س�عر البيع
بمتوسط اس�عار النفط يف الشهر الذي ييل التوقيع
تس�لم املبالغ نقدا وتتسلم الرشكة األجنبية كميات
نف�ط خام بغض النظر عن القيم�ة” ،مبينا صالح
ان “االتفاق يع�د نوعا من االقراض مقابل النفط،
ويس�مى هذا النوع التمويل السابق لتصدير النفط
بغية دعم س�يولة املوازنة العامة ،وان وزارة النفط
تدرس الع�روض املقدمة من مش�اركني يف صفقة
نفطية مسبقة الدفع”.
ونوه صالح بأن “القرض املذكور آنفا يأتي يف اطار
قانون االقراض الذي تم التصويت عليه يف االش�هر
االخ�رية وال�ذي منح الس�لطة التنفيذي�ة صالحية
الحص�ول عىل ق�روض خارجي�ة بما يس�اعد عىل
مؤازرة تنفيذ املشاريع االستثمارية السراتيجية”.

خبري حيذر من انهيار االقتصاد بسبب التخبط يف
السياسة املالية
بغداد /الزوراء:
ح�ذر املختص بالش�أن االقتص�ادي ،محمد
عطي�ة الس�اعدي ،م�ن انهي�ار اقتص�ادي
بس�بب تخبط الحكومة يف سياستها املالية،
وعدم س�يطرتها عىل سعر رصف الدوالر اما
الدينار العراقي.
وق�ال الس�اعدي يف ترصي�ح صحف�ي :ان

“وق�وف الحكوم�ة متفرجة ام�ام القفزات
الكبرية يف س�عر الرصف ما ه�و إال محاولة
لجس نبض الش�ارع العراقي لرفعه رسميا
يف م�زاد العمل�ة ،او انه�ا مختبط�ة وغ�ري
قادرة عىل مواجهة املضاربني واملس�يطرين
عىل املص�ارف التي تع�ود اغلبه�ا اىل احزب
وش�خصيات سياسية”.واضاف ان “موازنة

الدول�ة تخرس يوميا مبلغ يق�ارب العرشين
ملي�ار دينار ج�راء الف�رق الكبري ب�ني بيع
ال�دوالر يف ش�باك البن�ك املرك�زي وبيع�ه يف
ّ
الس�وق”.وبني ان “امل�ي رس�يما بزي�ادة
سعر الرصف سيودي بالنتيجية اىل تراجع يف
القدرة الرشائية للمواطنني ،وستكون الفئة
املتوسطة والفقرية هي االكثر ترضرا”.

التخطيط توضح مربر حتديد سعر النفط يف املوازنة
بغداد /الزوراء:
اوضح مس�ؤول حكومي عن س�بب تحديد سعر برميل النفط يف
مرشوع قانون املوازنة املالية لعام  2021ب�  42دوالرا ً.
وقال املتحدث باس�م وزارة التخطيط ،عب�د الزهرة الهنداوي ،يف
ترصيح صحفي :إنه “تم تحديد سعر برميل النفط ب�  42دوالرا ً
يف موازنة العام املقبل  ”،2021عازيا ً تحديد هذا السعر إىل “األخذ
ّ
بشأنها”.وبني
باالعتبار معدالت أسعار برميل النفط والتوقعات
أن “املوازن�ة العامة للبالد تعتمد عىل س�عر أقل مما هو متوقع،
لتاليف أية مشاكل قد تواجه أسعار النفط الخام مستقبالً”.
ولف�ت الهن�داوي إىل أن “األس�عار الحالية لرمي�ل النفط الخام
ت�راوح ح�ول ال��  50دوالراً ،وهنالك توقعات بارتفاع األس�عار
أكثر من هذ الرقم مس�تقبالً” .مستدركا ً أن “تحديد سعر برميل
النفط ب�  42دوالرا ً يف املوازنة العامة املقبلة هو إجراء وقائي ألي
انخفاض قد تشهده األسعار”.
يش�ار إىل أن املتحدث باس�م مجلس الوزراء ،حسن ناظم ،أعلن،
الثالثاء خالل املؤتمر الصحفي األسبوعي ،أن الحكومة عىل وشك
عقد جلسة لتمرير موازنة العام املقبل .2021

املوانئ :إيراداتنا الشهرية بلغت حنو
 47مليارا منذ حزيران املاضي
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الرشك�ة العام�ة ملوان�ئ
العراق ،امس األربعاء ،أن مرشوع
(األتمت�ة) س�يكتمل نهاي�ة العام
املقبل  ،2021بينما حققت ايرادات
شهرية تراوحت بني  47�46مليار
دينار منذ حزيران املايض.
وق�ال مدي�ر الرشك�ة العام�ة
ملوان�ئ الع�راق ،فرحان محيس�ن
الفرط�ويس ،يف ترصي�ح صحفي:
ان “اي�رادات املوان�ئ ارتفعت بعد
حزي�ران امل�ايض م�ن  6ملي�ارات
ش�هريا صع�ودا اىل  50ملي�ارا ً
خ�الل ترشي�ن الثان�ي ،لكنه�ا
واجه�ت انخفاض�ا خ�الل كانون
االول الحايل بس�بب س�وء االحوال
الجوي�ة واالمطار وهب�وب الرياح
ش�مال الخليج العربي ،إذ توقفت
املالحة ملرات عديدة واثرت س�لبيا
يف اإليرادات”.
وأش�ار الفرط�ويس اىل “وج�ود
تع�اون مش�رك م�ع االكاديمي�ة
العربي�ة للعل�وم والتكنولوجي�ا يف
مرص ،واالتفاق عىل تفعيل مذكرة

التفاهم لع�ام  2017التي تتضمن
تطوي�ر عم�ل امل�الكات العامل�ة
باملوان�ئ باختصاصاته�ا كاف�ة،
وارسال عدد منهم خالل االسبوع
املقب�ل اىل مدين�ة االس�كندرية
ع�ىل ش�كل مجامي�ع للمش�اركة
يف ال�دورات التطويري�ة للنه�وض
بخراته�م يف املج�االت االداري�ة
واملالية والعمل االس�تثماري داخل
املوانئ”.
ج�ار ع�ىل
وأوض�ح ان “العم�ل
ٍ
تنفيذ اهم مرشوع وهو (االتمتة)
والتح�ول للرب�ط االلكرون�ي بني
مق�ر الرشك�ة وادارات املوان�ئ،
والجهات االمنية وصوال اىل جميع
املنافذ الجمركية ،والقيام باالعمال
اللوجس�تية االخرى م�ع الجهات
الرقابية ،والتحكم بها داخل امليناء،
وق�د تراوحت نس�بة انج�ازه بني
 100 – 50باملئ�ة لبعض الفقرات
بتوجي�ه ومتابعة رئي�س الوزراء،
ومن املؤمل االنته�اء من املرشوع
نهاي�ة العام  2021ليصبح مماثال
ملوانئ دول الجوار”.

أشار إىل احلاجة حلزمة شاملة من السياسات االقتصادية قصرية األجل

صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع منو الناتج احمللي يف العراق بنسبة ٪ 11
بغداد /الزوراء:
توق�ع صندوق النق�د الدويل تراج�ع نمو اجمايل
الناتج املحيل يف العراق بنس�بة  ،11%مش�ريا اىل
ان احداث نمو دائم وشامل وسط تحديات هائلة
سيتطلب إصالحات هيكلية واسعة النطاق.
وق�ال الصن�دوق يف تقري�ر ل�ه اطلع�ت علي�ه
“الزوراء” :ان “جائحة  COVID-19واالنخفاض
الح�اد يف أس�عار النف�ط واإلنت�اج ادى إىل تفاقم
نق�اط الضع�ف االقتصادي�ة يف الع�راق” ،مبينا
ان�ه “من املتوق�ع أن ينكمش نم�و الناتج املحيل
اإلجم�ايل الحقيقي هذا العام بنس�بة  11يف املائة
وسط اتساع حاد يف االختالالت املالية والخارجية،
مم�ا يعك�س انكم�اش إنت�اج النف�ط وانقطاع
النشاط االقتصادي غري النفطي”.
واض�اف ان�ه من “املتوق�ع أن ي�ؤدي االنخفاض
الح�اد يف عائدات النفط إىل توس�يع عج�ز املالية
العامة والحس�اب الجاري الخارجي إىل  20و 16
يف املائة من إجمايل الناتج املحيل عىل التوايل”.
واش�ار اىل ان “هناك حاجة إىل حزمة شاملة من

السياس�ات االقتصادية قصرية األجل ترتكز عىل
اس�راتيجية مالي�ة موثوقة للتغلب ع�ىل األزمة
الصحية ،وضمان االستقرار االقتصادي ،وحماية
الفئات الضعيفة”.

ولف�ت اىل ان “تحقيق نمو دائم وش�امل وس�ط
تحدي�ات هائل�ة س�يتطلب إصالح�ات هيكلي�ة
واس�عة النطاق ته�دف إىل تعزيز املالي�ة العامة،
وتحس�ني الحوكمة ،وإص�الح قط�اع الكهرباء،

وتعزيز تنمية القطاع الخاص ،وضمان استقرار
القطاع املايل.
وشدد عىل انه “ينبغي أن تستهدف الجهود املالية
يف ميزانية  2021املجاالت الرئيسية للضعف املايل،
وال س�يما عكس التوس�ع غري املس�تدام لفواتري
األجور واملعاش�ات التقاعدية ،وتقليل الدعم غري
الفعال للطاقة ،وزي�ادة اإليرادات غري النفطية”،
مؤكدا “ان حماية الفئات الضعيفة ستكون ذات
أهمية قصوى ،وتتطلب تعزيز التحويالت النقدية
املس�تهدفة بشكل كبري وتوسيع نطاق تغطيتها،
فضالً عن تحس�ني اس�تهداف أج�زاء أخرى من
شبكة األمان االجتماعي”.
ويعتمد العراق ،ثاني أكر منتج يف منظمة البلدان
املصدرة للبرول (أوبك) ،بشكل كبري عىل عائدات
النفط لتغطية  90يف املائة من اإلنفاق الحكومي،
بم�ا يف ذلك  5ملي�ارات دوالر ُتنفق ع�ىل الرواتب
الش�هرية للموظف�ني العمومي�ني ،وه�ذا ي�رك
الحكوم�ة يف مواجهة قرارات صعبة تنعكس عىل
الوضع االجتماعي يف البلد.

الرياضي

أصفر وأمحر

هونغ كونغ ترفض استقبال املنتخب الوطين
بغداد /متابعة الزوراء
أعلن�ت الهيأة التطبيعية التح�اد كرة القدم العراقي أن هونغ كونغ رفضت اس�تقبال
املنتخب العراقي بأرضها بسبب اجراءات الفيزا والدخول الراضيها.
وقال نائب رئيس الهيأة ش�امل كامل «لقد خرينا اتحاد الكرة يف هونغ كونغ بن قطر
او سنغافورا لخوض مباراتنا املقبل ضمن التصفيات املزدوجة».
واضاف كامل ان «الهيأة التطبيعية ستجتمع قريبا لتحديد اما قطر او سنغافورا».
ويف الس�ياق ،،اكد رئيس اتحاد الكرة العراقي السابق ،عبد الخالق مسعود ،أن تواجده
يف قطر جاء بدعوة اس�يوية لحضور املباراة النهائية ألمري قطر املقرر يوم غد الجمعة
ونهائي ابطال اسيا املقررة السبت املقبل.
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إدارة نادي امليناء تنتقد التطبيعية

املتصدر نفط الوسط يستضيف اجلوية اليوم يف أبرز مواجهات اجلولة التاسعة من الدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
تنطلق اليوم الخميس منافس�ات الجولة
التاس�عة من دوري الك�رة املمتاز باقامة
ارب�ع مباري�ات ،حيث يس�تضيف فريق
نفط الوس�ط املتصدر ضيف�ه القادم من
العاصمة بغداد فري�ق القوة الجوية عىل
ملع�ب النج�ف االوملب�ي ،ويلتق�ي فريق
الس�ماوة صاح�ب االرض م�ع منافس�ه
الطلب�ة وتق�ام مب�اراة فريق�ي الح�دود
والديواني�ة ع�ىل ملع�ب ن�ادي التاج�ي
الريايض ويستضيف ملعب الساحر احمد
رايض مباراة صاحب الضيافة فريق اربيل
مع اربيل ،وتس�تكمل منافس�ات الجولة
التاس�عة يوم غ�د الجمعة بإقامة س�ت
مباريات ،يلتق�ي يف االوىل فريقا الكهرباء
والقاسم عىل ملعب نادي التاجي الريايض
ويتضي�ف فريق نفط ميس�ان منافس�ه
الرشطة عىل ملعب ميسان الدويل ويلتقي
الصناعات الكهربائية مع امانة بغداد عىل
ملع�ب نادي الصناع�ة الريايض ويضيف
ملع�ب البرصة الدويل مباراة مهمة تجمع
بن املين�اء والزوراء ويلتق�ي النجف مع
النفط عىل ملعب االول ويستضيف فريق
نفط البرصة منافس�ه زاخ�و عىل ملعب
البرصة الدويل.
م�ن جانبه ،قال املدرب املس�اعد بالجهاز
الفن�ي لنف�ط الوس�ط ،لؤي ص�الح :إن
فريق�ه س�يواجه الق�وة الجوية بش�عار
النقاط الثالث ،والتشبث بصدارة الرتيب،
الي�وم الخمي�س يف ملعب النج�ف الدويل،
لحس�اب الجول�ة التاس�عة م�ن الدوري
املمتاز.
وأضاف صالح :ان املباراة مهمة للطرفن،
ففريقنا يسعى لإلمس�اك بالصدارة ،بعد
التع�ادل يف املباراة املاضي�ة أمام الطلبة..
والق�وة الجوي�ة دخ�ل يف دوام�ة النتائج
السلبية ،ويبحث عن مخرج”.
وأردف“ :الفري�ق جاهز تمام�ا للمباراة،
باس�تثناء غي�اب الالع�ب مصطفى عبد
الجليل ،الذي أصيب يف مباراة النفط”.
واعل�ن ن�ادي الرشط�ة اصاب�ة الالعبن
محم�د مزه�ر وخ�رض ع�يل وغيابهم�ا

السبت املقبل ..انتخابات احتاد
الصحافة الرياضية

بغداد  /الزوراء
(الصحفي�ون
تح�ت ش�عار
الرياضيون ركن ا ساس يف اإلصالح
والتغي�ري الري�ايض) تحتض�ن
نقاب�ة الصحفي�ن العراقي�ن يف
مقره�ا الكائ�ن يف منطق�ة ك�رادة
مري�م يف الس�اعة الحادي�ة ع�رشة
م�ن صب�اح ي�وم الس�بت املقب�ل
املواف�ق  19كان�ون األول الج�اري
املؤتمر اإلنتخاب�ي لالتحاد العراقي
للصحافة الرياضي�ة ،وذلك إلختيار
هيئ�ة إداري�ة جدي�دة تت�وىل قيادة
االتحاد يف الس�نوات األرب�ع املقبلة.
وحس�ب النظ�ام الداخ�يل لالتحاد
وضوابط االنتخاب�ات يحق ألعضاء
الهيئة العام�ة ممن يحملون صفة
عضو متمرس يف النقابة املش�اركة
والتصويت الختي�ار الرئيس ونائبه
وأم�ن ال�رس وثماني�ة أعض�اء
أساسين وثالثة احتياط .وستجري
االنتخابات ب�إرشاف لجنة مختصة
يرأسها نقيب الصحفين العراقين،

عن مب�اراة الفريق املقبلة.وقال املنس�ق
االعالم�ي للن�ادي ،حس�ن الخرس�اني:
ان “فري�ق الرشط�ة بكرة الق�دم يواصل
اس�تعداداته اليومي�ة تحض�ريا ملواجهته
املقبل�ة امام نفط ميس�ان بإطار الجولة
التاسعة من الدوري املمتاز”.
واض�اف ان “التدريب�ات ش�هدت غي�اب
العب�ي الفريق ،محمد مزهر وخرض عيل،
لتج�دد اصاب�ة االول ،وتع�رض الثاني اىل
جرح عمي�ق يف قدم� ِه اليمن�ى يف مباراة
ٍ
السماوة”.
ومن جهته�ا ،انتقدت ادارة ن�ادي امليناء
الري�ايض ق�رارات لجن�ة املس�ابقات يف
الهيئ�ة التطبيعية لالتح�اد العراقي بكرة

جلنة االستئناف تر ُد الطعن املُقدم من
العنكوشي على قرار جلنة االنضباط
بغداد /متابعة الزوراء
ْ
عقدت لجنة االس�تئناف يف الهيأة التطبيعية اجتماعا للنظر بالطعن
ُ
االس�تئنايف املقدم م�ن قبل رئيس الهي�أة اإلدارية لن�ادي الديوانية،
حس�ن عيل العنكويش ،عىل قرار لجنة االنضباط بمضاعفة الغرامة
املالية الس�ابقة وجعلها عرشة مالي�ن دينار ،لكون لجنة االنضباط
رأت أن املخالفة قد تم تكرارها.
وبعد التدقيق واملداولة تم قبول الطعن االس�تئنايف شكال ،عىل اعتبار
انه ُقدم ضمن املدة القانونية .
وبي ْ
ّن�ت لجن�ة االس�تئناف ان�ه ،وبع�د التدقي�ق ،وجدن�ا أن الطعن
االس�تئنايف بقرار لجنة االنضباط بمضاعف�ة الغرامة املفروضة ،ال
يمكن الطعن به اس�تئنافا ،وذلك استنا ًدا للمادة ( )128الفقرة (،)4
وعلي�ه قررت اللجن�ة رد الطعن االس�تئنايف املذكور ق�رارا قطعيا ال
يجوز الطعن أو االستئناف عليه لدى أية جهة عراقية .
ْ
وتألفت لجنة االس�تئناف من :خالد إبراهيم عباس املهداوي رئيساً،
وحي�در عزي�ز علوان نائب�ا للرئي�س ،وعضوية حيدر عزي�ز علوان
والدكت�ور ضياء س�الم حافظ ،وط�ارق عبد الحاف�ظ يونس مقررا
للجنة.

كوركيس :كاتانيتش لن يستدعي
عالء عباس للبطولة الرباعية
بغداد /متابعة الزوراء
أوضح املنتخب العراقي أسباب
عدم اس�تدعاء الالعب العراقي
املح�رف يف ال�دوري الربتغ�ايل
عالء عباس.
ووافق مدرب املنتخب العراقي
سريتش�كو كاتنيت�ش ع�ىل
بقاء ع�الء عباس م�ع فريقه
الربتغ�ايل جيل فيس�نتي وعدم
التحاق�ه يف صف�وف املنتخ�ب
خ�الل البطول�ة الرباعية التي
من املؤم�ل اقامتها يف االمارات
للفرة من التاسع حتى الثاني
عرش من ش�هر كان�ون الثاني
املقب�ل اىل جان�ب منتخب�ات
االمارات البلد املضيف والعراق

وأيسلندا والكونغو.
وقال باس�ل كوركي�س ،املدير
االداري للمنتخ�ب الوطن�ي إن
“كاتنيت�ش ّ
فض�ل تواجد عالء
عب�اس م�ع فريق�ه الربتغايل
بغية تأقلمه وتطور مس�تواه
وتراك�م خربته ع�رب االحتكاك
م�ع العب�ن اوربي�ن ع�ىل
مستوى عال”.
واضاف كوركي�س ان “هنالك
العبن س�يعوضون فراغ عالء
عب�اس ،كم�ا ان هنالك العبن
يفض�ل ارشاكه�م يف البطول�ة
والتعرف اكثر عىل امكانياتهم
الفني�ة يف البطول�ة الرباعي�ة
ليكونوا اضافة جيدة للفريق”.

الق�دم ،معت�ربة انها “تجام�ل أندية عىل
حساب اخرى”.
َ
تغي�ري توقيت
وق�ررت لجنة املس�ابقات
مب�اراة ال�زوراء واملين�اء ضم�ن الجولة
التاسعة لدوري الكرة املمتاز من الساعة
الثامنة والنصف مسا ًء إىل الساعة الرابعة
ً
عرصا.وذكرت ادارة امليناء يف بيان
والربع
أن “ادارة نادي امليناء الريايض تس�تغرب
تغيري توقيت مباراته امام الزوراء لحساب
الجولة التاسعة من الدوري املمتاز”.
واع�رب رئي�س الهيئ�ة االداري�ة للنادي،
محم�د جاب�ر ،بحس�ب البي�ان ،ع�ن
“اس�تنكاره للتعام�ل املجح�ف م�ن قبل
لجن�ة املس�ابقات يف الهيئ�ة التطبيعي�ة

عامر جبار لـ
بغداد /جاسم الجيزاني
عامر جبار ،مالكم م�ن الطراز األول وبصمة
ممي�زة يف عالم لعبة املالكمة تألق يف أول نزال
ل�ه يف نادي الجزيرة لألش�بال واختاره املدرب
ناه�ض حس�ن عندم�ا ش�اهده يف الجول�ة
األوىل ليخت�اره يمثل العراق يف املحافل الدولية
واملحلي�ة ضم�ن صف�وف منتخ�ب الع�راق
املالكمة ،فهو سحابة شتاء أمطرت العديد من
األوسمة واملداليات الذهبية األقضية وااللقاب
التي تليق بمستوه املرموق من خالل حصوله
عىل لقب بطل اس�يا والعرب  8دورات ،وكذلك
حص�ل عىل لقب ثالث بطل يف العالم لحصوله
عىل املرتبة الثالث يف بطولة العالم التي أقامه
يف كندا وبطل العراق واس�يا ..جريدة الزوراء
التقته ،وكان معه هذا الحوار:
*من أين كانت البداية؟
 البداي�ة األوىل كان�ت ع�ام  1971عندم�ادخل�ت اىل ن�ادي الجزي�رة ومثل�ت األش�بال
والناشئن وعندما ش�اهدني الكابتن ناهض
حسن أعجب بأدائي وقدمني ملنتخب العراق
الوطني.
* أهم املشاركات املحلية والخارجية؟
 ش�اركت يف العدي�د م�ن البط�والت املحليةوالخارجي�ة واالس�يوية يف ع�دد م�ن ال�دول
العربية منها مرص وسوريا واالردن والكويت
وكندا وغريه�ا من الدول العربي�ة واألجنبية
مثل بطول�ة كأس العالم العس�كري وبطولة
الرشطة العربية وببطولة القارات.

الت�ي تعمل عىل مجاملة اندية معينة عىل
حساب البقية”.
واض�اف “ن�ود ان نلف�ت عناي�ة الجميع
كنا قد طلبن�ا تعديل توقيت مباراة امليناء
والصناعات بسبب س�وء االحوال الجوية
يف الب�رصة والت�ي ادت اجه�اد الالعب�ن،
وجوب�ه طلبن�ا بالرف�ض واالهم�ال ولم
تكل�ف املس�ابقات نفس�ها بال�رد حت�ى
عىل كتابنا ،واليوم نجدها مقادة حس�ب
رغب�ات االندية وتعمل ع�ىل تنفيذ كل ما
تطلبها”.
وختم جابر حديث�ه :ان “الكادر التدريبي
اب�دى اس�تغرابه وامتعاضه م�ن التغيري
واعتربه عدم احرام للنادي وجماهريه”.

وق�ررت الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي اربي�ل
الريايض ،فس�خ عقد اثنن من محرفيه
بقرار فني.
وق�ال املنس�ق االعالم�ي للن�ادي ،ريبن
رم�زي :إن “الهيئة االداري�ة لنادي اربيل،
قررت فس�خ عقد املحرفن ويليام تواله
وس�اريوس ،وعدم اكمال مش�وارهم مع
الفريق”.
واوض�ح ان “القرار ج�اء بتوصية وقرار
فن�ي م�ن امل�درب رادان كاس�انن ،الذي
ابلغ االدارة بعدم حاجته لالعبن كونهام
اليناسبان طريقة لعب الفريق”.
يذكر ان الالعب�ن انضما اىل اربيل يف فرة
االنتقاالت الصيفية املاضية.

األستاذ مؤيد الالمي ،بعد أن تم إنجاز
األمور الفني�ة والتنظيمية الخاصة
بتلك االنتخابات التي س�بق اإلعالن
عنه�ا وبموج�ب النظ�ام الداخ�يل
لالتحاد قبل أكث�ر من  45يوما كما
تم فتح باب الرش�يح أمام أعضاء
الهيئة العامة خ�الل املدة من األول
حت�ى انتهاء الدوام الرس�مي ليوم
الخامس عرش من الشهر الجاري.
وبموج�ب الرش�يحات النهائي�ة
فق�د رش�ح الزم�الء خالد جاس�م
ملنصب رئيس االتحاد وعدنان لفتة
نائبا للرئيس ويوس�ف فعل ألمانة
الرس ،بينما رش�ح لعضوية الهيئة
اإلداري�ة لالتح�اد الزم�الء كاظ�م
الطائ�ي وع�ادل العتاب�ي وجعفر
العلوج�ي وعمار س�اطع ومهدي
العكي�يل وس�يف املالكي وجاس�م
الع�زاوي وجمعة الثام�ر ومؤنس
عب�د الله وميث�م الحس�ني وكريم
قحطان وبالل زكي وسمري السعد
وأحمد مطرود.

قحطان جثري وعماد حممد حيصالن
على شهادة برو التدريبية
بغداد /متابعة الزوراء
حص�ل مدربا منتخبي الش�باب قحطان جث�ري ،والناش�ئن ،عماد محمد،
األربعاء ،عىل شهادة “برو” التدريبية يف كرة القدم.
وذك�ر بيان إلعالم الهيأة التطبيعية ان املدربن قحطان جثري وعماد محمد
حصال عىل ش�هادة برو يف ال�دورة التدريبية التي اختتم�ت ،امس االربعاء،
ْ
ش�هدت مش�اركة كوكبة من املدربن
يف العاصم�ة القطرية الدوحة والتي
الع�رب ،وب�إرشاف محارضي�ن أجانب ،والتي اس�تمرت الدورة ملدة س�نة
كاملة ،وش�هدت محارضات نظرية وعملية ،فيما استمرت املرحلة األخرية
م�ن ال�دورة  40يوما توالي�ا ً يف الدوحة”،وأضاف البي�ان أن “ رئيس الهيأة
التطبيعي�ة ،إياد بنيان ،واألعضاء اآلخرون باركوا  ،للمدربن قحطان جثري
وعماد محمد ،بمناس�بة حصولهما عىل أهم ش�هادة تدريبية يف عالم كرة
الق�دم ،متمنن لهما التوفيق والنجاح مع مش�وارهما املهم مع املنتخبات
الوطنية خالل الفرة املقبلة” .

 :املالكمة اليوم يف غرفة اإلنعاش وهي حباجة إىل عناية
مركزة من قبل املسؤولني

* أهم اإلنجازات التي حققتها؟
 حقق�ت العديد م�ن اإلنج�ازات والبطوالتوحصلت ع�ىل األوس�مة الذهبي�ة والفضية،
حصلت عىل لقب بط�ل العرب  8مرات عندما
حصلت ع�ىل املرتب�ة االوىل يف بطولة الرشطة
العربية وبطولة العالم العسكرية عام 1986
 ،وكذلك حصلت ع�ىل املرتبة الثالث يف بطولة
العالم التي جرت يف كندا عام  1981وحصلت
عىل بطولة اسيا عام .1988
* ما األوزان الثقيل التي مارستها ؟
 مارس�ت ع�ددا م�ن األوزان الثقي�ل وه�يوزن  76و 75و  71ووزن الثقي�ل ووزن فوق
الثقيل.
* من هم املدربن الذين أرشفوا عىل تدريبك؟
 أرشف عىل تدريب�ي عدد من املدربن الكباروه�م الكابت�ن ناهض حس�ن والكابتن عزة
عباس والكابتن سعيد عبد الحسن.
* املالكم الذي تأثرت به ؟
 ع�ىل الصعي�د املحيل تأثرت بأخ�ي املرحومالع�داء انتص�ار جب�ار ال�ذي ش�جعني كثريا
وقدمن�ي اىل ن�ادي الجزي�رة ،وع�ىل الصعيد
العامل�ي تأثرت باملالك�م االمريكي محمد عيل
كالي واملالكم جوفر نرر.
* من هم ابطال العراق الذين عارصتهم ؟
 ع�ارصت نخب�ة من أبط�ال الع�راق منهمالبط�ل اس�ماعيل خلي�ل واملرح�وم ف�اروق
جنجون وط�ه البيضاني وطارق محمد وعبد
الزهرة جواد وفريد سلمان.

* يوم مميز يف حياتك؟
 قبل أن يجيبني عىل السؤال ابتسم ابتسامةعريض�ة ،وقال :هو يوم حص�ويل عىل املرتبة
الثال�ث يف بطول�ة العالم وحصل�ت عىل لقب
ثال�ث بط�ل يف العال�م ،ال أس�تطيع وص�ف
شعوري وبكيت من شدة الفرح؟
* أصعب يوم يف حياتك ؟
 حنا رأس�ه اىل االرض ثم رفعه وأخذ يرس�لنظرات�ه صوب�ي والت�زم الصمت بره�ة ،ثم
قال :أس�وأ يوم هو خسارتي مع أسوأ مالكم
عراقي ،وال أريد أن أذكر اس�مه ،فقد نزلت اىل
الحلبة وأنا مريض.
* متى ودعت حلبة املالكمة؟
 اعتزلت اللعب يف عام . 1997* س�معنا أن األوس�مة الت�ي حصل�ت عليها
رسقت؟
 رسق�ت جميع األوس�مة واملداليات الذهبيةوالفضي�ة من بيتي عندم�ا تحولت من البيت
القدي�م اىل بيت�ي الجديد ،وأنا أناش�د الرساق
من خالل جريدتكم “ الزوراء” أن يسلمونني
هذه االوس�مة ألنها تمثل تاريخ العراق وهذه
الحادث�ة تذكرن�ي بحادث�ة رسق�ة محفظة
الفن�ان الكب�ري املرح�وم محم�د القبنج�ي،
وعندم�ا تطل�ع الس�ارق اىل هوي�ة القبنجي
املوج�ودة يف داخ�ل املحفظ�ة ذه�ب اىل بيت
الفن�ان واعت�ذر منه وس�لمه املحفظ�ة ،هذا
السارق يمتلك حسا وطنيا اما اليوم قرساقنا
يفتقدون هذا الحس.
* ما رأيكم يف مستوى اللعبة اليوم؟

 رياض�ة املالكم�ة الي�وم يف غرف�ة اإلنعاشوه�ي بحاج�ة اىل عناي�ة مرك�زة م�ن قب�ل
املس�ؤولن يف وزارة الشباب والرياضة ،كانت
القاع�دة الرئيس�ية التي ينطل�ق منها نجوم
املالكم�ة وباقي األلعاب الرياضية هي مراكز
الشباب واليوم هذه املراكز مهملهةوأن أغلب
املدن الحديثة التي تأسس�ت م�ن الثمانينات
م�ن الق�رن امل�ايض اىل يومنا ه�ذا خالية من
مراكز الشباب.
* أي�ن تضع العراق ب�ن دول العربية يف لعبة
املالكمة ؟
 يف الس�ابق كانت رياضة املالكمة يف العراقيف رأس اله�رم ،وذل�ك م�ن خ�الل اإلنجازات

العظيمة التي حص�ل عليها أبطال العراق أما
اليوم فهي يف س�هل الهرم ،وس�بق أن ذكرت
األسباب.
* كلمة أخرية؟
 أتق�دم بالش�كر الجزي�ل اىل كل العاملن يفجريدة الزوراء إلتاحة هذه الفرصة لنا لنرسد
أجم�ل ذكرياتن�ا وإنجازاتن�ا الت�ي قدمناها
للوط�ن ولجمهورن�ا العزي�ز ،وكذل�ك نتي�ح
الفرص�ة اىل األجي�ال الجدي�دة لتتع�رف عىل
أبطاله�ا واليوم نش�كو من اهم�ال صحفي
واعالمي للعديد من األبطال يف مختلف االلعاب
الرياضية ،وليس يف لعبة املالكمة فحسب.

مهند جعاز :مل أتهرب من متثيل املنتخب وبيان االحتاد غري دقيق

بغداد /متابعة الزوراء
اكد املحرف يف مادي هاماربي الس�ويدي مهند جعاز
انه لالسف قرا ٔ البيان الرسمي لالتحاد العراقي ومدير
املنتخ�ب الوطني باس�ل كوركيس بحق�ه وكان بيانا
غري دقيق أبدا.وقال جعاز :انه سبق ان اعلن موافقته
الرس�مية ع�ىل تمثي�ل الع�راق واالنتق�ال م�ن تمثيل
الس�ويد ،وحرض دعوة املنتخب االوملب�ي وانتظر لعام
كامل من اجل انجاز اوراقه الرسمية ولم يستطع من
املش�اركة يف كاس اسيا لهذا السبب .مبينا انه يتواجد
حاليا ً يف اجازة مع عائلته وقد توقف عن اللعب لفرة،

ويحتاج ان يعود تدريجيا ً مع فريقه تحضريا للموسم
الق�ادم ،وان يص�ل للجاهزية الكاملة ،فلن يس�تطيع
تمثي�ل النادي او املنتخ�ب اذا لم يكن مس�تواه جيدا.
واش�ار اىل ان�ه ورغم ان مباري�ات املنتخب هي خارج
اس�بوع فيفا الدويل ،فإنه وضح بأنه س�يكون جاهزا
لتمثي�ل املنتخ�ب الوطن�ي يف ش�هر اذار املقب�ل اذا ما
احتاج�ه املنتخب .مؤكدا يف الوقت نفس�ه انه منصدم
م�ن البيان الذي كان بصيغ�ة تهجَّ م دون حقائق رغم
انه لم يخض أية مباراة رس�مية مع املنتخب العراقي
بع�د ،وبالنهاي�ة يتمن�ى التوفي�ق للمنتخ�ب الوطني

العراقي ،ورشف عظيم له تمثيل املنتخب.
وأكد باس�ل كوركي�س ،املدي�ر اإلداري ملنتخب العراق
بك�رة الق�دم ،رف�ض الالعب مهن�د جع�از ،محرف
ن�ادي هامارب�ي الس�ويدي ،تمثي�ل املنتخ�ب خ�الل
االستحقاقات املقبلة.
وق�ال كوركيس“ :جع�از كان ضمن قائم�ة املنتخب
للبطول�ة الرباعي�ة الت�ي س�تقام يف اإلمارات الش�هر
املقب�ل ،ولكن بع�د االتصال بالالع�ب ،صدمنا برفضه
تمثيل املنتخب؛ ألسباب ال نعلمها”.
وأض�اف املدير اإلداري للمنتخب“ :لم نعرف األس�باب

الحقيقية التي دفعت الالعب التخاذ هذا القرار ،وحتى
بعد االتصال بعائلته ،أكدت أنها ال تعرف السبب ،وهي
تشعر باإلحباط لهذا القرار”.
وتاب�ع“ :أبلغت املدرب كاتانيت�ش بما حصل ،واملدرب
ق�ال إن�ه ال توجد مش�كلة يف ذل�ك ،طاملا ه�ذه رغبة
الالعب”.
وأت�م“ :أوراق جعاز اس�تغرقت وقت�ا طويال من أجل
إكماله�ا لكي يصب�ح جاه�زا لتمثي�ل املنتخب ،حن
كان�ت رغبته تمثيل املنتخب ،وس�بق من قبل أن لعب
ضمن املنتخب األوملبي العراقي.
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دورمتوند يبدأ حقبة ما بعد فافر بفوز خارج قواعده
أعطيت الصدمية املعنوية التيي أحدثتها
إدارة بوروسييا دورتمونيد بإقالة املدرب
السويرسي لوسيان فافر يف نهاية األسبوع
الفائيت ،ثمارها إذ بيدأ الفريق رحلته مع
مدربه املؤقت إديين ترزيتش بفوز خارج
ملعبه عيىل فردر بريمين  2-1يف املرحلة
الثانيية عرة مين اليدوري األملاني لكرة
القدم.وقيرر دورتموند األحد املايض إقالة
فافر مين منصبه غداة تعرضه لخسيارة
مذلة عيىل أرضه يف املرحلية املاضية أمام
شيتوتغارت  ،1-5هيي األثقيل للنيادي
خالل عقد من الزمن ،مسيتعينا بمساعد
املدرب إدين ترزيتش لإلرشاف عىل الفريق
يف مهمية سيتكون مؤقتية “حتيى نهاية
املوسم”.وكان عقد فافر ( 63عاما) الذي
درب سيابقا ً هرتيا برليني األملانيي ونيس
الفرنيس ووصل إىل دورتموند قبل سينتني
ونصف ،ينتهي يف ختام املوسم الحايل.
ويف موسيمني مع النيادي األصفير ،قاده
مرتني إىل لقب الوصيف وراء غريمه بايرن
ميونيخ ،لكنه تعرض النتقادات مستمرة
لعدم قدرته عىل مقارعة الفريق البافاري.
وتعيرّض دورتمونيد السيبت لخسيارة
قاسيية أميام ضيفه شيتوتغارت  1-5ما
أثيار عالميات اسيتفهام حول مسيتوى
الفريق من دون هدافه النرويجي املصاب
إرلينغ هاالند.وكانت املباراة الثالثة تواليا ً
التيي يخرس فيهيا دورتموند عيىل ملعب
“سييغنال إيدونيا بيارك” هذا املوسيم يف
اليدوري املحيي بعيد باييرن  2-3وكولن

 ،1-2واألقيى للنيادي منذ العيام 2009
حيني خرس بالنتيجة نفسيها عيىل أرضه
أمام بايرن.وكان دورتموند الذي بلغ ثمن
نهائيي دوري أبطال أوروبيا بقيادة فافر
حيث أوقعتيه القرعة بمواجهة إشيبيلية
اإلسيباني بطيل “يوروبيا لييغ” ،يمنيي
النفيس أن يحدث التغيير الفني الصدمة
املعنوية الالزمة للخروج من كبوته.
وبدأ دورتموند اللقاء بأفضل طريقة بعدما

افتتح التسيجيل يف الدقيقة  12بواسيطة
الربتغيايل رافايييل غرييرو بعدميا تابيع
تسيديدة صدها الحارس التشييكي يري
بافلينكا لإلنكليزي جايدون سانشو.
لكين بريمين رد يف الدقيقة  28بتسيديدة
من خيارج املنطقة لكيفين موهفالد بعد
تمريرة من ماكسييميليان أيغيشتاين ،ثم
بقييت النتيجة عيىل حالها حتيى صافرة
نهاية الشوط األول.

وحصيل دورتمونيد عيىل فرصية ذهبية
السيتعادة تقدمه من ركلة جزاء انتزعها
السيويرسي مانويل أكانجي من الحارس
بافلينيكا ،لكن األخر أنقيذ فريقه وحرم
ماركو رويس من التسيجيل ،إال أن الكرة
عيادت إىل األخر فأودعها الشيباك (،)78
مانحا فريقه انتصاره السابع منذ انطالق
املوسيم الحيايل ،متقدما مؤقتيا إىل املركز
الرابع عيىل حسياب فولفسيبورغ بي22
نقطية ،فيما تجمد رصييد بريمن عند 11
بعيد تلقييه هزيمته الخامسية.ويخوض
دورتموند مباراتيه األخرة يف الدوري قبل
العطلة الشيتوية ييوم الجمعية املقبل يف
العاصمية ضد أونييون برلني اليذي فرط
بتقدميه عيىل مضيفه شيتوتغارت بهديف
مارفين فرايدريتش ( )4والنيجري تايوو
أوونيي ( ،)77واكتفى بالتعادل بعد تلقيه
هدفيني يف الوقيت القاتل عرب النمسياوي
ساسيا كااليدزيتش ( 85و.)90+3وفرط
آينرتاخت فرانكفورت مجددا بفوزه األول
منذ أوائل ترين األول/أكتوبر ،وذلك بعد
أنهيى الشيوط األول متقدما عيىل ضيفه
بوروسييا مونشينغالدباخ  ،3-1قبيل أن
تهتز شيباكه بهديف التعادل  3-3يف الوقت
القاتل عرب نجم اللقاء الرس سيتندل.وبدا
أنه سييخرج من هذه الدوامة بعدما أنهى
الشيوط األول متقدما عىل مونشنغالدباخ
 3-1بعيد أن حيول تخلفيه أميام ضيفه
بهيدف لسيتندل ( ،)14بفضيل ثنائيية
للربتغيايل أندرييه سييلفا ( 22مين ركلة

اعالم الكرتوني

جزاء و )24وهدف للمغربي-األملاني أيمن
برقوق )32(.
واعتقيد أنيه يف طريقيه لتحقييق الفيوز
بعدميا بقييت النتيجية عىل حالهيا حتى
الثواني األخرة حني فرض سيتندل نفسه
نجم اللقياء بال منيازع بتسيجيله هدفه
الشيخيص الثانيي من ركلة جزاء تسيبب
بهيا برقوق ( ،)90قبل أن يخطف التعادل
بهدفيه الثاليث يف الدقيقة الخامسية من
الوقت بدل الضائع بكرة رأسية.
وأشاد مدرب مونشنغالدباخ ماركو روزه
الذي طرح اسيمه لخالفية فافر يف تدريب
دورتموند ،بأداء ستندل “الذي فتح أمامنا
الطريق بأدائه املذهل” الذي لم يكن كافيا
إلعادة فريقه إىل سيكة االنتصيارات التي
حياد عنهيا يف مبارياته الخميس األخرة
ضمن جميع املسيابقات ،بينها الخسارة
ضيد رييال مدريد اإلسيباني صفير -2يف
منتصف األسبوع املنرصم بدون أن يمنعه
ذليك من بلوغ ثمين نهائيي دوري أبطال
أوروبا حيث أوقعته القرعة مع مانشسرت
سيتي اإلنكليزي.
ورفيع مونشينغالدباخ رصييده اىل 18
نقطة يف املركز الثامن ،فيما أصبح رصيد
آينرتاخت الذي أكمل اللقاء بعرة العبني
يف الدقائق العر األخرة من الوقت األصي
لطيرد قائيده األرجنتينيي دافييد أبراهام
باالنذار الثاني 14 ،نقطة.
وانتهيت مبياراة هرتيا برليني وضيفيه
ماينتس قبل األخر بالتعادل السلبي.

مانشسرت سييت يكتفي بالتعادل مع ويست بروميتش وخسارة جديدة لتشيلسي
أهدر مانشسيرت سييتي نقطتني ثمينتني عىل أرضه يف اليدوري اإلنكليزي
املمتياز لكيرة القدم بعدما تعيادل مع ويسيت بروميتش ألبييون  1-1يف
املرحلة الثالثة عر من املسيابقة.والتعادل هو الثاني تواليا لسييتي بعد
عودتيه بنقطية أيضا من ملعب أوليد ترافورد األسيبوع املايض ضد جاره
مانشسيرت يونايتيد (صفر-صفر).ورفيع سييتي رصييده إىل  20نقطية
يف املركيز السيادس يف حني بيات رصيد ألبيون  7نقاط يف املرتبة التاسيعة
عيرة قبل األخرة.ولعب الفرييق الضيف مدافعا منذ بدايية املباراة لكن
الدقيقة  30شهدت نهاية صموده عندما افتتح األملاني إيلكاي غوندوغان
التسيجيل بعيد مجهيود لرحييم سيترلينغ.وظن أصحياب األرض بأنهم
سييمطرون شيباك وسيت بروميتش باملزيد من األهداف لكن العكس هو
الذي حصل عندما سدد املدافع النيجري سيمي أجايي كرة ارتطمت بقدم
املدافيع الربتغايل روبن ديياش وتحولت خطأ يف مرمى الحيارس الربازيي
إيدرسيون  )43(.ووجد سيتي صعوبة يف اخرتاق دفاع الضيوف يف الشوط
الثانيي وأرشك مدربه اإلسيباني املهاجم األرجنتيني سيرخيو أغويرو يف
محاولة النتزاع الفوز لكن النتيجة لم تتغر علما بأن حارس مرمى وست
بروميتش سيام جونسيتون تدخل مرتني إلنقاذ مرماه من هدفني لصانع
األلعياب كيفن دي بروين ( )78من ركلة حرة مبارشة وتسيديدة رأسيية
لسيترلينغ  )88(.ومني تشيليس بخسارته الثانية تواليا بسقوطه القاتل
أميام وولفرهامبتيون  1-2يف افتتياح املرحلة الثالثة عيرة من الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم ليفشل يف انتزاع الصدارة من جاره توتنهام ولو ملدة
 24سياعة قبيل لقاء القمة اليذي يجمع بني األخير وليفربول عىل ملعب

أنفيلد.وتجميد رصيد تشييليس عند  22نقطة يف املركيز الخامس متخلفا
بفيارق  3نقاط عين توتنهام وليفربول قبل مواجهية األخرين ليلة أمس
األربعاء.ودخل الفريقان اللقاء مطالبني بالفوز ،ألن وولفرهامبتون سقط
يف آخير مباراتيني له أمام ليفربيول صفر -4وأمام أسيتون فيال صفر،-1
يف حني خرس تشييليس أمام إيفرتون صفر -1يف الجولة املاضية.واسيتمر
غياب هداف وولفرهامبتون املكسيكي راوول خيمينيز بعد تعرضه لكرس
يف الجمجمة اضطره لعملية جراحية يف أواخر الشهر املايض ،يف حني غاب
العب الوسيط املخرضم الربتغايل جواو موتينيو لطيرده يف املباراة األخرة

مورينيو :عقبة يف طريق التجديد لسون
قيال جوزييه مورينييو ميدرب توتنهيام ،إن
مهاجميه هيونج مني سيون ،يرغيب يف إنهاء
مسرته يف النادي ،لكن املحادثات حول تجديد
عقده تأثرت بجائحة كوفيد.-19
ويقيدم سيون مسيتوى رائعيا هذا املوسيم،
وسيجل  13هدفيا يف  21مبياراة بجمييع
املسابقات وينتهي عقده الحايل مع توتنهام يف
يونيو /حزيران .2023وفاز املهاجم البالغ من
العمير  28عاما بجائزة أفضيل العب يف كوريا

الجنوبية للمرة الخامسية والثانية عىل التوايل
الثالثاء.
وحني سئل عن موقف عقد سون ،قال مورينيو
إنه كان من الصعب إحراز تقدم يف هذا األمر يف
ظل الشكوك التي صنعتها الجائحة.
وأبلغ املدرب الربتغايل الصحفيني “كيف يمكن
أن توقيع عقدا جديدا مع العب؟ ال نعرف ماذا
سييحدث يف املوسم املقبل ،ال نعرف ما إذا كان
بوسيعنا تقديم عقد أفضل مين الحايل لالعب،

أثق يف سوني و(رئيس توتنهام)
دانييل ليفي”.
وأضياف “أعيرف أن االثنيني
يرغبيان يف اسيتمرار العالقية إىل
نهاية مسرته لو كان ذلك ممكنا،
أرى مسيتقبل سيوني هنيا لكين
ال أضغيط مين أجيل حيدوث أي
يشء اآلن ألنهيا ليسيت اللحظية
املناسبة”.

ريال مدريد يواصل انتصاراته

تخطيى ريال مدريد عقبة ضيفيه أتلتيك بيلبياو  3-1ضمن املرحلة
 19من الدوري اإلسباني.وسيجل ريال مدرييد أوالً عرب األملاني توني
كروس  ،45+2فيما عادل يف الشيوط الثاني للفريق الباسيكي أندير
كابا  .52قبيل أن يحرز كريم بنزيمة التقدم للملكي مرة جديدة .74
ثم عاد الفرنيس ّ
ليوقع الهدف الثالث .90+3وكان العب بيلباو راؤول
ً
غارسيا تعرض للطرد بعد نيله اإلنذار الثاني مبكرا يف الدقيقة .13
وبهذا الفوز رفيع فريق املدرب زين الدين زيدان رصيده إىل  26نقطة
وهو ذات رصيد ريال سوسيسيداد الذي قابل برشلونة أمس األربعاء.
وتابع ريال مدريد صحوته يف اآلونة االخرة ،فبعد أن كان قاب قوسني
أو أدنى من الخروج من دور املجموعات يف دوري أبطال أوروبا ،نجح
يف الفوز يف مباراته الحاسمة ضد بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني
بثنائيية الفرنيس بنزيمة ،قبل أن يلحق بأتلتيكو أول خسيارة له
هذا املوسيم بالفوز عليه بهدفني نظيفني أيضا ً يف دربي العاصمة
اإلسبانية.يف املقابل ،يمر بلباو بفرتة سيئة بعد أن فشل يف تحقيق
الفيوز يف مبارياته األربع األخرة يف الدوري.أجرى مدرب ريال مدريد
الفرنييس زين الدين زيدان تعديالً وحيدا ً عىل التشيكيلة التي خاضت
الدربيي وخرجيت فائزة عيىل اتلتيكو مدرييد  2-0األسيبوع املايض
حيث شيارك العيب الوسيط االوروغوياني فيديريكيو فالفردي بدالً
مين الربازيي كاسييمرو املوقوف.وتلقى أتلتييك بلباو رضبة مبكرة
بطيرد قائده راوول غارسييا بعد مرور أقل من ربع سياعة إثر تلقيه
البطاقية الصفيراء الثانية بعيد عرقلته األملاني تونيي كروس ليكمل
فريقيه املبياراة بعرة العبيني .وهي امليرة الرابعة التيي يطرد فيها
غارسييا يف مسرته واألوىل منذ موسم .2011-2012وأضاع الربازيي
فينيسييوس جونيور فرصة ذهبية عندميا وصلته الكرة امام املرمى
لكين حارس أتلتيك بلباو اوناي سييمون وقف أمامه باملرصاد (.)44

بييد أن الفرييق امللكيي انهى الشيوط األول متقدما بعيد تمريرة
متقنة من فينيسيوس باتجاه كروس فأطلقها األخر من مشارف
املنطقة داخل الشيباك يف الوقت بدل الضائع.ونجح الفريق
الباسيكي يف إدراك التعادل عيرب كابا الذي تلقى كرة
داخيل املنطقة فسيددها تصيدى لها حارس
رييال البلجيكيي تيبو كورتيوا من دون
ان يلتقيط الكيرة ،ليتابعها كابا يف
الشيباك  )52(.ورد ريال بهدف
لفينيسييوس لكين الحكيم
لم يحسيتبه بداعي التسيلل
 )53(.وتمكين بنزيمة من
تسيجيل هيدف التقدم من
كرة رأسية عندما استثمر
كيرة عرضيية مين داني
كارفاخيال ( .)74وكاد
ريال مدريد يضيف الهدف
الثالث لكن إيسيكو الذي
نيزل منتصيف الشيوط
الثانيي تعثير قبيل أن
يسيدد باتجياه املرمى
مين مسافة قريبة
)88 (.

و تد خيل
مرميا ه
كورتوا برباعة النقاذ
مين هدف أكيد عندما تصيدى ملحاولة ميكل
فيسيغا قبل أن يشين فريقه هجمية مرتدة
رسيعة أسفرت عن الهدف الثالث عن طريق
بنزيمية يف الوقيت بدل الضائيع .والهدف هو
السادس لبنزيمة يف الدوري هذا املوسم.
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لفريقيه.يف املقابل ،أجرى مدرب تشييليس فرانك المبارد تبديال وحيدا عىل
التشيكيلة التي خرست أمام إيفرتون بدخول الجناح األمركي كريستيان
بوليسييتش بدال مين الكرواتي ماتيو كوفاتشييتش.تميز الشيوط األول
بالرتابة من قبل الفريقني وكانت الفرصة األخطر لتشيليس من كرة رأسية
سيددها املدافع الفرنييس كورت زوما وتصيدت لها العارضية يف الدقيقة
األخرة منه.ونجح تشييليس يف تسيجيل هدف السيبق بعد لعبة مشرتكة
بني األملاني تيمو فرنر والظهر األيرس بن تشييلويل فمررها األخر داخل
املنطقية وأطلقها الفرنيس أوليفييه جرو بييرساه “عىل الطاير” ،تصدى
لهيا حارس وولفرهامبتون الربتغايل روي باتريسييو لكنها أفلتت من يده
وتهيادت داخل الشيباك  )49(.ورفع جرو رصيده مين األهداف إىل  8هذا
املوسيم يف مختلف املسيابقات.وظن أصحاب األرض أنهيم أدركوا التعادل
عن طريق املهاجم الربتغايل الشياب فابيو سييلفا لكن الحكم لم يحتسب
الهدف بداعي التسلل  )55(.لكن الربتغايل اآلخر دانيل بودانس نجح يف ذلك
بعيد مجهود فيردي داخل املنطقة قبل أن يطلق تسيديدة عجز يف التصدي
لها حارس تشييليس السينغايل إدوار مندي  )66(.واحتسيب الحكم ركلة
جيزاء لصاليح ولفرهامبتون بعد مجهود فردي للربتغيايل بدرو نيتو الذي
سيار بالكرة مين منتصف امللعب قبيل أن يتصدى له رييس جيمس ،لكن
الحكم رسعان ما عاد عن قراره بعد االحتكام لحكم الفيديو املسياعد “يف
أيه آر )81(.بيد أن نيتو تمكن من توجيه رضبة قاضية لتشييليس عندما
استغل هجمة مرتدة رسيعة وراوغ زوما قبل أن يسدد كرة زاحفة بيرساه
تابعت طريقها نحو الشباك يف الوقت بدل الضائع )5+90(.

البورتا يستفز ريال مدريد أمام الربنابيو

قيام خيوان البورتيا رئيس برشيلونة السيابق ،واملرشيح الحايل
لرئاسية النيادي ،بتعليق مُ لصق لحملتيه االنتخابية ،بالقرب من
معقل الغريم التقليدي ريال مدريد “سيانتياجو برنابيو”.وظهر
املُلصيق الذي يصل ارتفاعه إىل  50مرتا وعرضه  20مرتا ،مكتوب
عليه“ :متحميس لرؤيتكم جمي ًعيا مرة أخرى”.ويبيدو أن األمر
استفزاز ًيا لريال مدريد وجماهره ،لكن دون إغفال أن العاصمة
اإلسيبانية مدريد هيي أحد املدن التيي يمكن ألعضاء برشيلونة
التصويت فيها ،بسيبب تفيش فروس كورونا.وعلق البورتا عىل
الالفتية بالقيول :أعتقيد أن األمر فييه يشء من السيخرية ،لكن
بالتاكيد ليس لدي نية اإلسياءة الي شخص..،بالتأكيد فلورينتيو
بريز رئيس ريال مدريد سييأخذ األمر بروح رياضية.واضاف :ال
أعرف كيف سيكون املوقف لو قام بريز برفع الفتة قرب الكامب
نو ،أعتقد وقتها سآخذ األمر بروح الدعابة.وكان البورتا قد أعلن
يوم  30ترين الثانى/نوفمرب املايض ،بأنه سيخوض االنتخابات
الرئاسيية ،وظهر يف عدة لقياءات تلفزيونيية وصحفية للحديث
ً
سيابقا رئاسية برشيلونة بني
عن مروعه.يُذكر أن البورتا توىل
ً
نجاحا،
عامي  2003و 2010حيث كان قائ ًدا ألكثر فرتات النادي
السيما موسم  2008-2009الذي حقق فيه البلوجرانا السداسية
التاريخية تحت قيادة املدرب بيب جوارديوال.

سلوت خيلف أدفوكات يف تدريب
فينورد املوسم املقبل

تعاقيد فينورد املنافس يف الدوري الهولندي لكرة القدم مع أرنه
سلوت مدرب ألكمار السابق لقيادة الفريق خلفا لديك أدفوكات
اعتبارا من املوسم املقبل ليؤكد أخرا خطوة كانت متوقعة عىل
نطاق واسع.
واسيتغنى ألكمار عن خدمات سلوت يف وقت سابق هذا الشهر
بعد أن ربطته تقارير وسيائل إعالم باملنصيب يف فينورد والذي
سييصبح شياغرا عندميا يعتيزل أدفيوكات يف نهاية املوسيم
الجاري.وقيال سيلوت ملوقيع فينيورد“ :اسيتمتعت بالعمل يف
ألكميار وأنا ممتين للنادي والالعبني عىل التطيور الذي حققته
يف مسيرتي التدريبيية .انتقيايل لتدريب فينيورد خطوة كبرة
جدا يف مسيرتي”.وأضاف“ :عندميا يفاتحك فريق كبر بحجم
فينيورد لتدريبه تشيعر بفخر شيديد”.ويف املوسيم املايض قاد
سيلوت البالغ من العمير  42عاما ألكمار إىل تقاسيم الصدارة
مع أياكس أمسيرتدام قبل توقف البطولة بسبب كوفيد -19ثم
إلغاء املوسم.
وليم يكين ألكمار قيد خرس يف تسيع مبارييات باليدوري هذا
املوسم قبل إقالة سلوت.وقال أدفوكات ( 73عاما) يف األول من
ديسيمرب/كانون األول إنه سيعتزل يف نهاية املوسم الحايل رغم
أن فينورد لم يخرس يف  12مباراة بالدوري هذا املوسم.

فرانك وليامس يف املستشفى لكنه يف وضع مستقر
أدخل السير الربيطاني فرانك وليامس ،مؤسس فريق
وليامس للفورموال  ،1اىل املستشيفى لكنه يف “وضع
مستقر” بحسب ما أفادت عائلته عىل تويرت.
وقاليت العائلية يف بييان نيره الفرييق إن “الوضع
الصحيي لفرانك شيأن خياص والعائلة لين تعطي أي
تفاصيل إضافية يف الوقت الحايل .سنزودكم باملستجدات
يف الوقت املناسب”.
ويعترب السر فرانك وليامس ( 78عاماً) واملُقعد منذ عام
 1986بعد حادث سر مروع ،من أبرز وأهم الشخصيات
يف تاريخ الفورموال  1مع تأسيسيه لفرييق وليامس أواخر
سيبعينيات القرن امليايض ،ومنذ ذلك الحني تيوج بالعديد من
ألقاب السائقني والصانعني ،آخرها يف .1997
لكين بعد  43عاما ً من الشيأن العائيي ،انتهت الصيف املايض
حقبية يف الفورميوال  1بانتقيال ملكيية وليامس اىل
رشكية “دورليتيون كابيتيال” ،بعدميا بيات
الفرييق الذي أسسيه فرانيك وليامس
وباتريك هيد عيام  1977حرجا ً
للغاية لدرجة أنه غر قادر
عىل البقاء واالستمرار يف
بيئة شديدة التنافسية
تتطليب ميوارد مالية
هائلة.

وبميزانيات سينوية تصل اىل قرابة  500مليون يورو ،ال يمكن
ألي فرييق أن يدخل يف منافسية مع الثالثة الكبار مرسييدس
وفيراري وريد بول ،فكيف الحيال إذا كان هذا الفريق مملوكا
مين العائلة ويعاني األمريين إليجاد اليركات الراعية يف ظل
تقهقره من موسم اىل آخر منذ لقبه التاسع واألخر للصانعني
والسابع للسائقني عام  1997بقيادة الكندي جاك فيلنوف.
كان الفرييق تحيت إدارة املديرة بالوكالة وابنة السير فرانك،
كلير وليامس التي رأت أن بيعه “يضمن بقاءه ،لكن األهم أنه
ّ
يوفر طريقا للنجاح”.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7388 :الخميس  17 -كانون األول 2020

صحفيو وحبريو البصرة يؤكدون دعمهم الجناز مشروع
ميناء الفاو الكبري باسرع وقت واختيار شركة رصينة

البرصة  /نينا:
اك�د فرع نقابة الصحفين يف البرصة ونقابة البحرين العراقين مس�اء اول امس ،دعمهما
وتأييدهم�ا انجاز مرشوع ميناء الفاو الكبري بارسع وق�ت ،وطالبا الحكومة باختيار رشكة
رصينة النجازه .وقال رئيس فرع نقابة الصحفين عباس الفياض للوكالة الوطنية العراقية
لالنباء /نينا  ،/انه التقى برئيس نقابة البحرين العراقين الكابتن باس�م املطوري بحضور
الهيئة االدارية للفرع ،وتمت مناقشة الوقفة االحتجاجية التي ستقام يف وقت الحق للمطالبة
ب�اإلرساع يف انجاز مرشوع ميناء الفاو الكبري واختيار رشك�ة رصينة ،باعتباره مرشوعا ذا
فائ�دة كبري للبالد وسيس�هم يف مس�تقبل العراق اقتصادي�ا وتجاريا .من جانب�ه دعا رئيس
نقابة البحرين العراقين الصحفين واملؤسسات االعالمية لحضور الوقفة االحتجاجية التي
ستقام بوقت الحق للوقوف عىل اسباب ودوافع تأخري مرشوع ميناء الفاو الكبري.

احتجاجات وتوترات سياسية سببت باعتقال الكثير منهم

تركة ترامب رقم قياسي من
الصحفيني السجناء يف العامل

نيويورك /متابعة الزوراء:
ارتفع عدد الصحفين الس�جناء عىل مس�توى العالم إىل رقم قيايس خالل عام  ،2020مع س�عي
حكوم�ات إىل التضييق ع�ىل التغطية اإلعالمية لجائح�ة فايروس كورون�ا واالضطرابات األهلية،
وقالت لجنة حماية الصحفين “يعترب الرقم القيايس للصحفين الس�جناء يف العالم تركة لرئاسة
دونال�د ترام�ب يف مجال حري�ة الصحافة”.وأضافت اللجن�ة التي تتخذ من نيوي�ورك مقرا لها يف
تقري�ر اول ام�س الثالثاء ،أن هناك م�ا ال يقل عن  274صحفيا وراء القضب�ان وذلك حتى مطلع
ديس�مرب ،وهذا هو أكرب رقم تس�جله اللجنة منذ بدأت جمع البيانات يف أوائل التس�عينيات .وبلغ
عدد الصحفين املسجونن يف العالم العام املايض  250صحفيا عىل األقل.وجاء يف تقرير اللجنة ،أن
االحتجاجات والتوترات السياس�ية كانت الس�بب يف الكثري من اعتقاالت الصحفين.وتابع أنه مع
تفيش جائحة كوفيد –  19حاول الزعماء املستبدون السيطرة عىل التغطية اإلعالمية لها من خالل
القبض عىل الصحفين.وأشار إىل وفاة صحفين عىل األقل بعد إصابتهما باملرض أثناء االحتجاز.
وقال املدير التنفيذي للجنة جويل سايمون يف بيان “من الصادم واملروع أن نرى عددا قياسيا من
الصحفين الس�جناء يف وسط جائحة عاملية”.وألقى التقرير بالالئمة عىل عدم وجود قيادة عاملية
يف م�ا يتعلق بالقيم الديمقراطية ،وع�ىل وجه الخصوص الهجمات التي ش�نها الرئيس األمريكي
دونالد ترامب عىل وسائل اإلعالم ،والتي قال التقرير إنها وفرت “غطاء للحكام املستبدين يف العالم
ملمارس�ة القمع ض�د الصحفين يف بلدانهم”.ورغ�م عدم وجود أي صحفي يف الس�جن بالواليات
املتح�دة حتى أول ديس�مرب ،فإن  110صحفين ُ
اعتقل�وا أو واجهوا اتهام�ات يف البالد خالل عام
 ،2020وبينه�م الكثريون الذين تعرض�وا لذلك أثناء تغطيتهم لالحتجاجات.ويف تركيا ،التي يواجه
ك�ل صحفي يُس�جن فيها تهم�ا بمناهضة الدول�ة ،انخفض عدد الس�جناء منذ الزي�ادة الكبرية
التي ش�دتها س�نة  ،2016التي وقعت فيها محاولة انقالب فاش�لة .وبعد أن فعلت عمليات إغالق
املؤسس�ات اإلعالمية واالس�تحواذ عليها من قبل رجال أعمال موال�ن للحكومة فعلها يف اجتثاث
وس�ائل اإلعالم الرئيس�ية ،س�محت الحكومة الرتكية لعدد أكرب من الصحفين بانتظار املحاكمة
خارج أسوار السجن.

واشنطن/أ.ف.ب:
رسّع�ت جائح�ة كوفيد 19-توجه�ا ً برز منذ
ّ
التخل
س�نوات لدى الصح�ف األمريكي�ة إىل
ع�ن مكاتبه�ا وقاع�ات تحريره�ا ،رغ�م
احتفاظه�ا بالصحفين العامل�ن فيهاّ ،
لكن
الدافع الفع�ل لهذه الخطوة م�ايل أكثر مما
صحي .وب�ادرت «نيويورك دي�ل نيوز»
ه�و
ّ
و»ميامي هريالد» و»بالتيمور صن» أخريا ً إىل
فس�خ عقود إيجار مكاتبها رسميا ً وأعادتها
إىل مالكيها يف األش�هر األخرية ،ومثلها فعلت
نحو عرش صحف أخرى.
وب�ررت مجموع�ة «تريبي�ون بابليشين�غ»
الت�ي تملك عددأ م�ن هذه الصح�ف قرارها
ب�� «الح�ذر» ال�روري يف مواجهة فريوس
كورون�ا املس�تجد .وأك�د ناط�ق رس�مي أن
املجموعة «ستفكر مرة أخرى يف احتياجاتها
العقارية» بعد الوباء .لكن معظم الصحفين
يبدون اعتقادهم ب�أن الصحف لن تعيد فتح
قاعات تحريرها.
وقالت الصحفية النقابية التي تغطي الشؤون
السياسية يف «هارتفورد كارنت» (كونيتيكت)
دانيي�ال ألتيماري تعليقا ً عىل إغالق «تريبيون
بابليشين�غ» قاعة التحرير رس�ميا ً يف مطلع
كانون األول/ديس�مرب الجاري« :ال أعتقد أن
ّ
بغض النظر عما إذا كنا
األمر مرتبط بالوباء،
أظهرنا أن بإمكاننا العمل من املنزل وما زلنا
نصنع صحيفة» .وأضاف�ت بحزن أن «قاعة
التحري�ر هي مصن�ع األفك�ار»ّ ،
مذكرة بأن
الصحافة «عملية عضوية ،إذ إن األفكار تنشأ
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العراق يف املركز الثالث بقائمة الدول ذات أكرب معدالت مقتل الصحفيني

االحتاد الدولي للصحفيني :مقتل  42صحفيا وسجن  235آخرين يف 2020
بغداد /الزوراء:
احت�ل الع�راق املرتب�ة الثالث�ة يف
قائمة ال�دول التي قت�ل فيها أكرب
عدد من الصحفين ،بالتساوي مع
أفغانستان والهند ونيجرييا ،بثالث
حاالت قتل ،وفقا لإلحصاء السنوي
لالتحاد الدويل للصحفين.
وذك�ر االحص�اء ان  42صحفي�ا
وعام�ال يف مجال اإلع�الم قتلوا يف
أثن�اء قيامه�م بعملهم ه�ذا العام
 ،2020فيم�ا أظه�ر التقري�ر أن
 235آخري�ن يف الس�جن يف قضايا
تتعل�ق بعملهم ،بحس�ب صحيفة
«الغارديان».
وتص�درت املكس�يك قائمة 2020
لل�دول الت�ي قت�ل فيها أك�رب عدد
م�ن الصحفي�ن ،وه�ذه ليس�ت
امل�رة األوىل للمكس�يك ،فه�ي املرة
الرابع�ة يف خم�س س�نوات ،م�ع
مقتل  13صحفيا ،تليها باكستان
بخمس�ة صحفين ،وس�جلت كل
م�ن أفغانس�تان والهن�د والعراق
ونيجرييا ثالث عمليات قتل.
ويق�رتب عدد القت�ىل يف العالم من
نف�س املس�توى ال�ذي ك�ان عليه
عندما بدأ االتحاد الدويل للصحفين

ع�د القتىل س�نويا منذ  30س�نة،
مع انخف�اض األع�داد قليال.وقال
أنطون�ي بيالنج�ر ،األم�ن الع�ام
لالتح�اد ال�دويل للصحفي�ن« :إن
انخفاض عمليات قتل الصحفين
يف الس�نوات األخ�رية ال يمك�ن أن
يخف�ي املخاطر والتهدي�دات التي
ال ي�زال الصحفي�ون يواجهونه�ا
بسبب قيامهم بعملهم».
وأض�اف بيالنج�ر« :هذه ليس�ت

مجرد إحصائيات ..إنهم أصدقاؤنا
وزمالئن�ا الذي�ن كرس�وا حياتهم
ودفع�وا الثم�ن حياته�م لعمله�م
كصحفي�ن» .وتاب�ع« :نح�ن ال
نتذكرهم فقط ولكننا سنتابع كل
قضي�ة ،ونضغط ع�ىل الحكومات
وس�لطات تطبيق القانون لتقديم
قتلته�م إىل العدالة».كم�ا أح�ى
االتح�اد ال�دويل للصحفي�ن ،الذي
يضم  600ألف عضو يف  150دولة،

عرشات الصحفين الذين سجنوا،
يف كثري من األحيان دون تهمة ،من
قبل الحكومات التي كانت حريصة
عىل الهروب من تدقيق الصحفين
يف أفعالها ،حسب ما قالت صحيفة
«غارديان» الربيطانية.
وق�ال رئي�س االتح�اد ال�دويل
للصحفي�ن يون�س مجاه�د:
«تس�لط هذه النتائ�ج الضوء عىل
االنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها

الحكومات التي تس�عى إىل حماية
نفس�ها م�ن املس�اءلة م�ن خالل
سجن الصحفين».
وتاب�ع« :إن األع�داد املذهل�ة م�ن
زمالئن�ا املحتجزي�ن ه�ي تذك�رة
واقعية بالثمن الباهظ الذي يدفعه
الصحفي�ون ح�ول العال�م مقابل
س�عيهم وراء الحقيق�ة م�ن أجل
املصلحة العامة».
وقال�ت املديرة العامة لليونس�كو،
أودري أزوالي ،إن مؤتم�ر اله�اي
سيس�لط الض�وء ع�ىل ال�دور
األس�ايس للصحفي�ن .وقال�ت:
«ال ينق�ل الصحفي�ون معلوم�ات
حيوي�ة أثن�اء الوباء فحس�ب ،بل
يساعدوننا ً
أيضا يف التمييز بن كل
أنواع الحقيق�ة والباطل ،وهو أمر
أسايس ملجتمعاتنا».
وافتتح وزي�ر الخارجية الهولندي
س�تيف بلوك املؤتم�ر واجتمع مع
عرشات ال�وزراء اآلخرين ملناقشة
حماية أفضل .وق�ال بلوك« :يجب
حماي�ة الصحفي�ن يف جمي�ع
أنح�اء العالم بشك�ل أفضل حتى
يتمكنوا من أداء دورهم كمراقبن
للديمقراطية».

احلكومة التونسية تعيد النظر يف مشروع قانون االتصال

ثريا اجلرييب
تونس /متابعة الزوراء:
أك�دت ثري�ا الجريب�ي الوزي�رة
املكلف�ة بالعالق�ة م�ع املجتم�ع
املدن�ي والهيئ�ات الدس�تورية يف
تون�س ،أن هن�اك “مقرتحات من
الحكومة إلع�ادة صياغة مرشوع
القان�ون املتعل�ق بالهيئ�ة العلي�ا
لالتصال السمعي البرصي وتنظيم
القط�اع” ،والذي واج�ه عثرات يف
الحكوم�ة ول�م ينج�ح يف الوصول
إىل مجل�س الشع�ب (الربمل�ان)
للتصويت عليه.

وقال�ت الجريب�ي خ�الل ن�دوة
صحفي�ة يف إط�ار إحي�اء الذكرى
الع�ارشة للث�ورة التونس�ية ،إن
الحكوم�ة كوّن�ت لجن�ة مكلف�ة
بإعادة صياغة وتحس�ن مرشوع
القانون.
وأضاف�ت أن الحكوم�ة تعمل عىل
توجي�ه ه�ذا امل�رشوع إىل مصالح
الترشي�ع والقان�ون لرئاس�ة
الحكومة من ثم عرضه عىل مجلس
ال�وزراء وتوجيهه إىل مجلس نواب
الشعب للمصادقة عليه.
ويف أكتوب�ر امل�ايض ق�رر رئي�س
الحكوم�ة هشام املشييش س�حب
م�رشوع القان�ون املتعلّ�ق بهيئة
االتص�ال الس�معي الب�رصي
“الهايكا” وال�ذي قدمته الحكومة
الس�ابقة ،وذل�ك قب�ل ي�وم واحد
من التصويت ع�ىل مقرتح تنقيح
ّ
املق�دم م�ن كتل�ة
املرس�وم 116
ائت�الف الكرامة الذي يواجه رفضا
واس�عا م�ن قب�ل نقاب�ات اإلعالم
وح�ذرت م�ن انعكاس�ات خطرية

ل�ه ،ونظ�م صحفي�ون وقف�ات
احتجاجي�ة عدي�دة م�ن أجل عدم
تمريره.
وعىل إث�ره ،قرّر مجل�س الهايكا،
التوج�ه إىل الن�واب املس�اندين
لحري�ة التعب�ري واإلع�الم لتبن�ي
مرشوع القانون األس�ايس املتعلّق
بحرية االتصال السمعي البرصي،
وتقديمه يف شكل مبادرة ترشيعية،
حسب اإلجراءات التي ينص عليها
الفص�ل  62م�ن الدس�تور والذي
ّ
بتوف�ر ع�رشة ن�وّاب عىل
يق�ي
األقل ،لتقديم مبادرات ترشيعية.
ويحظ�ر م�رشوع القان�ون الذي
قدمت�ه الهايك�ا بتأيي�د نقاب�ة
الصحفي�ن التونس�ين ونقاب�ات
اإلعالم وس�بق أن اتهم�ت النقابة
حكوم�ة املشييش بمع�اداة حرية
الصحافة بسبب سحب املرشوع.
وخ�الل الن�دوة الت�ي ت�دور ح�ول
“حملة الدف�اع عن حرية الصحافة
واستقالليتها وتوفري بيئة ترشيعية
وقانونية مالئمة الزدهار الصحافة

املس�تقلة بحس�ب املعاي�ري الدولية
ومب�ادئ إع�الن حري�ة الصحاف�ة
يف العال�م العرب�ي” ،ق�ال محم�د
ياس�ن الجاليص نقيب الصحفين
التونس�ين إنه رغم اتس�اع هامش
الحري�ة يف مج�ال حري�ة التعبري يف
تونس إال أنه�ا كانت مهددة يف عدة
فرتات ،إضافة إىل سعي الحكومات
املتعاقب�ة إىل وض�ع ترشيعات تح ّد
م�ن حري�ة التعبري.وأك�د الجاليص

أن صع�ود التيارات الشعبوية اليوم
يهدد حرية التعبري ،وأشار إىل أن عىل
الدولة التونسية أن تضع ترشيعات
ّ
وتحص�ن
تحم�ي حري�ة التعب�ري
ممارس�ة املهنة الصحفية وتضمن
اس�تقاللية املؤسس�ات العمومي�ة
وتضمن كذل�ك خروج املؤسس�ات
اإلعالمي�ة الخاص�ة م�ن الضغوط
والتدخ�ل املايل والس�يايس ولوبيات
الفساد يف املؤسسات اإلعالمية.

نقابة الصحفيني املغربية :التطبيع مرفوض مع إسرائيل

الرباط /متابعة الزوراء:
أعلن�ت النقابة الوطنية للصحفي�ن املغربية عن رفضها ألي
تطبي�ع أو تواصل إعالمي مع الكيان اإلرسائيل عىل حس�اب
الحقوق املرشوعة والثابتة للشعب الفلسطيني ،وعىل حساب
قيم الس�الم والتعايش والح�وار التي تحفظ حقوق الجميع.
وج�اء إع�الن النقاب�ة يف وقت يس�تمر في�ه تباي�ن املواقف
الداخلية والخارجية يف قراءة قرار الرباط القايض باستئناف
االتصاالت الرس�مية والعالقات الدبلوماسية مع إرسائيل «يف
أقرب اآلج�ال» ،والعمل ع�ىل إعادة فتح مكات�ب لالتصال يف
البلدين ،بالتوازي مع اعرتاف واش�نطن بس�يادة الرباط عىل
الصحراء .وقالت النقابة ،يف بيان لهاّ ،
إن السعي نحو العودة
بعالقات املغرب مع الكي�ان اإلرسائيل إىل ما كانت عليه قبل
س�نة  ،2002بإعادة فتح مكاتب االتصال ،إضافة إىل تنظيم

رح�الت جوية وتعاون يف بع�ض املجاالت ،يتعل�ق بمبادرات
رس�مية محدودة ومحددة بدقة ،تندرج يف س�ياق حس�ابات
إقليمي�ة.إىل ذلك ،أعلنت النقابة عن تبنيها الكامل للشكايتن
اللتن وجههم�ا االتحاد الدويل للصحفين ونقابة الصحفين
الفلسطينين إىل كل من مقررة األمم املتحدة الخاصة بحرية
الرأي والتعب�ري ،ومقررة األمم املتحدة املعنية بحاالت اإلعدام
خارج نط�اق القضاء والقتل التعس�في ،نيابة عن الضحايا
وعائالته�م م�ن الصحفي�ن العامل�ن يف فلس�طن ،الذي�ن
تعرض�وا إىل القتل وإىل انتهاك الح�ق يف الحياة وإىل جرائم قد
ترقى إىل جرائم حرب.باملقابل ،أش�ادت نقابة الصحفين بما
تضمن�ه بيان الدي�وان امللكي األخري الذي ج�دد التزام املغرب
بالدف�اع ع�ن القضية الفلس�طينية ،وهو م�ا يرتجم موقف
الشع�ب املغرب�ي قاطبة تج�اه الشعب الفلس�طيني البطل.

الصحف األمريكية تغلق قاعات التحرير

من تبادل الصحفي األحاديث مع زمالئه».
أم�ا أس�تاذ اقتصادي�ات اإلع�الم يف جامع�ة
بنس�لفانيا فيكت�ور بيك�ارد فالح�ظ أن
«املجموعات الصحفية كماكالتيش وتريبيون
تستغل الفرصة لخفض أكالفها».
عىل مدى عقود ،اهتمت األعمال الس�ينمائية
والتلفزيوني�ة بتقديم صورة ع�ن الجو الذي
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غالب�ا ً ما يكون س�احرا ً يف قاع�ات التحرير،
وم�ن أبرزه�ا «أول ذي بريزيدنت�س من» إىل
«س�بوتاليت» إىل «بنتاغون بيربز» .والحظت
محررة «موديستو بي» (كاليفورنيا) رئيسة
نقاب�ة الصحفين يف الوالية ماريجكي روالند
أن «وجود صحفين معا ً يف قاعة واحدة يُحدِث
ما يشبه التفاعل الكيميائي» .وأضافت« :ما

مِ �ن يشء أكثر إثارة لالهتم�ام وأكثر حيوية
وغراب�ة يف بعض األحيان م�ن أرسة التحرير.
إنها خس�ارة كب�رية ،وخصوص�ا ً للصحافة
املحلية» يف املدن والواليات.
أم�ا الصح�ف العمالقة م�ن مث�ل «نيويورك
تايمز» و»واش�نطن بوست» و»وول سرتيت
ُ
فس�تبقي عىل قاعاتها التحريرية،
جورنال»،

م�ن جهة أخ�رى ،أبدت النقابة أس�فها ل�»الحمل�ة العدائية
الت�ي تشنها بعض وس�ائل اإلعالم الجزائرية ،حيث تس�عى
إىل مواصل�ة تأجيج الرصاع بن الشعب�ن الشقيقن ،وتمجد
الح�رب واملواجه�ات املس�لحة ،وتحرض ع�ىل العنف ،حيث
قام�ت يف هذا اإلطار بتعميم س�يل من األكاذيب واإلش�اعات
واألخبار الزائف�ة وتلفيق التهم ،وه�ي خروقات تم فضحها
حتى من طرف وسائل إعالم دولية».واعتربت النقابة أن «ما
حصل يف منطق�ة الكركرات خالل األس�ابيع القليلة املاضية
ّ
مث�ل منعرجا ً حاس�ما ً يف مس�ار الن�زاع املفتع�ل ،إذ حاولت
الجزائر عرب جماعة البوليساريو قطع الطريق االسرتاتيجي،
وش�ل أنشطة التنقل و التجارة ،وأكد ذل�ك أن املغرب ال يزال
مستهدفا ً بمخطط متواصل لرب استقراره وإحكام طوق
عدائي حوله ،وتهديده بشن حرب وإشعال نريان الفتنة»

إذ نجح�ت يف تغي�ري نموذجه�ا االقتص�ادي
لتعوي�ض االنخف�اض يف عائ�دات اإلعالنات
واالنهيار يف مبيعات نس�خها الورقية نتيجة
لزي�ادة اإلقب�ال ع�ىل تل�ك الرقمي�ة .ورأى
فيكت�ور بيكارد أن «الصح�ف التي تخفق يف
تحقي�ق أرباح من خ�الل االش�رتاكات (عرب
اإلنرتن�ت) ،أي كل الصحف تقريبا ً باس�تثناء
الصحف الوطني�ة الثالث ،ال يمكنها أن تفعل
الكثري» لتحسن أوضاعها ،ولذلك «سيستمر
(أصحابها) يف خفض التكاليف».
وأب�دت ماريجك�ي روالن�د خشيته�ا من أن
تصبح صيغة االس�تغناء عن قاع�ة التحرير
القاع�دة و»النم�وذج» املهيمن عىل وس�ائل
اإلعالم األمريكية املكتوب�ة .إال أنها ،مع ذلك،
تثمّن «اكتفاء الصحف باالستغناء عن املباني
ال عن الصحفين» ،معرتفة بأن «ماكالتيش»،
مالك�ة «موديس�تو ب�ي» ،أبقت ع�ىل فريق
عملها منذ بداية الجائحةّ .
لكن الحال ليس�ت
ع�ىل هذا النحو يف كل املؤسس�ات الصحفية.
ف�»هارتف�ورد كارنت» خرست أكثر من ربع
موظفيها منذ يناير /كان�ون الثاني املايض،
وفقا ً لعضو نقاب�ة الصحفين إميل برينديل
الت�ي تعت�رب أن نم�وذج الصحيف�ة من دون
قاعة تحرير «غري مقبول».
ويف اإلطار نفسه ،لجأت املجموعات الصحفية
الكب�رية أيض�ا ً يف األش�هر األخ�رية إىل دم�ج
الصحف وخفض توزيعها أو وترية صدورها
وإقفال مطابع .وما زاد من حدة هذا التوجه
بروز صناديق استثمارية يف القطاع اإلعالمي

تنتهج أس�اليب متشددة ،ومنه�ا مثالً «ألدن
غلوبال كابيتال» الذي يملك نحو  100صحيفة
ويض�ع نصب عينيه «تريبي�ون بابليشينغ»،
وكذلك صندوق «تشاتهام آس�ت مانجمنت»
الذي اس�تحوذ أخريا ً عىل «ماكالتيش» بعدما
أشهرت إفالسها.
وأش�ارت إميل برينديل إىل أن االس�تحواذ عىل
الصحف يمك�ن أن يكون من قبل مجموعات
من املس�تثمرين املحلين ،وهو ما تعمل عليه
«هارتف�ورد كارن�ت» راهن�اً .ورأى األس�تاذ
يف جامعة «ن�ورث إيس�رتن» دان كينيدي أن
لدى الصح�ف املناطقية ورقة يمكن أن تفيد
منها وه�ي أن «الناس يثقون به�ا أكثر مما
يثقون بوسائل اإلعالم الصادرة عىل املستوى
الوطني».
وثمة مخرج آخر ممكن ،وهو تحوّل الصحف
إىل رشك�ات غ�ري ربحي�ة أو انضواؤها تحت
ل�واء جمعيات أو مؤسس�اتّ .
لكن مثل هذه
التحوالت تبقى رهن رغبة املالكن الحالين يف
«تأمن مستقبل للصحيفة» ،عىل ما قال دان
كينيدي .وأسف األكاديمي لكون «املجموعات
الكبرية ال تكرتث» ،مشريا ً إىل أن «س�ولت ليك
تريبيون» و»فيالدلفيا إنكوايرر» أمثلة نادرة
عىل تحوالت من هذا النوع.
أما فيكت�ور بيكارد فش ّدد ع�ىل أن اللجوء يف
نهاي�ة املط�اف إىل اإلعان�ات الحكومي�ة أمر
رضوري .وقال «ال أعتقد أن الس�وق سيكون
قادرا ً عىل أن يدعم (مالياً) مستوى الصحافة
الذي يحتاجه املجتمع الديمقراطي».
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ً
معقوفة) للكاتب مؤيد عليوي
قراءة للمجموعة القصصية ( رمبا تصل
إبراهيم األعاجييب
ُ
تنفتح للقارئ تس�اؤالت عدي�دة وهو يبدأ
بالق�راءة ,منه�ا َّ
أن الكات�ب لدي�ه فك�رة
وللعنوان
بث�وب قصيص حكائ�ي,
صاغها
ِ
ٍ
يحمل باطنا ً
ُ
َ
النص
إشارة مضمرة توحي أن
مضمر ,يبدأ هذا يف القص ِة األوىل ثم يستمر,
للقريب
إنه يرم ُز إىل البعي ِد بالقريب ويرمز
ِ
ُ
ويتالع�ب بالرمزي�ة ويضعه�ا
بالبعي�دِ,
حي�ث موضعها من الجمل�ة واملعنى ,وهذا
ٌ
تالعب بارع وذو حرفية عالية
التالعب هو
يف البناء القصيص ,حتى أنه راقص الجملة
وأمسك بزمام البالغة العربية لتعطيه نغما ً
يتناس�ب مع فكره ,يقول يف قصة سجناء
ُ
(الحديقة التي لم يزرها منذ دخل
كورونا:
زنزان�ة غرفته يوم أمس ,إذ كان يعد البيت
سجناً ,وغرفة نومه زنزانته وزوجته نزيلة
ُ
يش�ر إىل
معه عىل ذات الرسير) هذا النص
الحالة التي سادت يف أيام كورونا ,إذ أصبح
البيت كالس�جن بل هو السجن الذي فرض
عىل الجمي�ع دون إرادةٍ ,وأصبحت الزوجة
ه�ي الزمي�ل يف هذا الس�جن ,وذل�ك إجراء
فرضه الوباء الذي داهم العالم ,ال يستطيع
أن يق�ربَ زوجته نتيج�ة لحالة القلق التي
كان يعيش�ها الش�خص املصاب ,وإش�ارة
الق�اص للزوج�ة أنه�ا وضعت رأس�ه عىل
صدرها وص�ارت تقرأ ل�ه املعوذتني لتزيل
القل�ق الذي أصابه ,لكنه م�ا زال مضطربا ً
م�ن هذه الحال�ة ,فيقول( :البالغات س�ن
الس�جن عىل رسي�ر) هذه ص�ورة بالغية
بحتة تمكن الكاتب منها ليعطي قيمة فنية
ُ
تحمل إش�ارة
إىل نصه ,أما قصة ثائر التي
رصيح�ة للثورة الترشيني�ة يف عام ,2019
يحاول القاص أن يعطي مدلوالً مأس�اويا ً
ُ

للحال�ة الت�ي ش�هدها الع�راق وباألخص
بوصف
الطبق�ة الفقرة من�ه ,فيصفه�م
ٍ
ث�وري نظيف ,إذ يقول( :تلفت حوله لم ي َر
غ�ر ما اعت�اد عليه من فوىض املش�اغبة,
نه�ض ثائ�را ً من مكان�ه دون أدن�ى وعي
وهتف وس�ط صفه املدريس ,الشعب يريد
اسقاط النظام) وكلمة ثائرا ً تحمل مدلوالً
ً
رصيح�ا إىل الثورة وتحم�ل الوجه األبيض
منها ,إذ إنه رفع ش�عار ليس إال ,فرسعان
م�ا ردد خلفه بقي�ة الطلبة ذات الش�عار,
الش�عا ُر الذي رفعه ثائر كان شعارا ً مرعبا ً
لس�لطة ,إذ إنها لم تتحم�ل أن ترفع كلمة
ال ضدها ,رسعان ما طوقت سيارات األمن
منزل هذا الثائر ,هذه هي الحالة بعينها قد
ُ
املهارة الفنية يف نقل الواقع
شهدها العراق,

بص�ور ٍة أدبي�ة موحية هي م�ا اتصفت به
نقل الواقع حرفيا ً
أغلب قصص املجموعةُ ,
ً
س�يضعف النص ويجعله مس�تهلكا ,لكن
القاص هنا تالعب تالعبا ً رسديا ً ليجعل من
نص�ا َ محكما ً يق�رأ يف أزمن�ة قادمة وربما
مستقبلية ,تأتي القصة التي تحمل الوجع
الكب�ر والحالة الس�وداوية التي تعيش�ها
رشيح�ة م�ن الفق�راء ,يق�ول يف قص�ة يف
قرى األكواخ عىل لس�ان املرأة التي وضعها
الق�اص لتعربَ عن الحالة التي يراد نقلها:
ال رات�ب لن�ا الي�وم وال معيل ,أس�أل فقط
مل�اذا ال راتب لنا ,هل ألن زوجي الش�هيد يف
الحش�د وليس يف حزب اسالمي؟! التساؤل
والتعج�ب الت�ي وضعهما النص يش�ر إىل
الظلم الكبر الذي مارس�ته الس�لطة بحق

الش�هداء غر املنتمني إىل حزب حاكم ,كان
الفق�را ُء يستش�هدون دفاع�ا ً ع�ن الوطن
وكان رج�ال الس�لطة يتاج�رون به�م,
ويش�ر النص إىل أن هناك حش�دا سلطويا
مليش�ياويا تابع�ا لألحزاب الت�ي لها نفوذ
حكومي ,هؤالء يختلفون عن أولئك وأشار
النص بعالمة التعجب التي تفتح يف مخيلة
القارئ البحث والتأمل ,القصص بمجملها
تحكي هم�وم الفرد العراق�ي املحكوم من
قوى مس�تبدة ال وطنية وليس لها ضمر,
مخيل�ة الكاتب كان�ت محملة بخزين كبر
من هذه املعاناة التي انصهرت وتفاعلت يف
ذهنه حتى ضاق الذهن بها فأخرجها عىل
الورق كأنها سمومٌ يف رأسه ,يقول يف قصة
خارج التغطية ...( :فيما كانت زوجته غر
الراغبة بسفره وهي ال تعلم بمرارة وضعه
ب�ني الحص�ارات ...طلبا ً لل�رزق وهربا ً من
حصارات كثرة )...كلمة حصارات إش�ارة
مضم�رة إىل حال�ة الحص�ار الت�ي فرضت
عىل الش�عب العراقي يف تس�عينيات القرن
العرشي�ن ,فق�د تحم�ل الش�عب العراقي
أخطاء ارتكبتها الس�لطة الحكم�ة آنذاك,
حتى ضاق بط�ل القصة بهذه الحصارات,
جملة طلب�ا ً للرزق ,وهربا ً م�ن حصارات,
ه�ي م�ربر للش�خصية يف تركه�ا الوط�ن
واأله�ل وتحمل ألم فراقهم�ا القايس واملر,
الكاتب ي�ربر له�ذه الش�خصية خروجها
اإلجب�اري وهو خروج طبيع�ي بمثل هذه
الظ�روف القاهرة ,تأتي قص�ة قلق الخبز
ب�ركان م�ن الغضب,
ليتح�ول الكات�ب إىل
ٍ
َ
تص�ل الحال�ة إىل ه�ذه الدرج�ة يعن�ي
أن
أن األم�ر وص�ل إىل ح� ٍد ال يمكن الس�كوت
عليه ,االش�ارات التي بثها النص إش�ارات

رصيحة غر مضمرة هذه املرة ,إذ الكاتب
ت�رك النص يعرب عن نفس�ه بنفس�ه دون
تزوي�ق لفظي أو حذلق�ة كالمية أو تنطع
ٍ
بالغي ,بل ترك النص عىل س�جيته وحسنا ً
ُ
االنتخابات والج�دل الدائر حولها
ق�د فعل,
وتالع�ب املرش�حني بمش�اعر الفق�راء ,إذ
يقول النص( :تمرتس الناس عىل مس�افة
شهرين يراقبون الصور ,ونظرة قلق تحلق
به�م خارج أس�وار املعقول مت�ى يفيدون
منه�ا يف معيش�تهم) هذا الن�ص قد حصل
يف ع�راق م�ا بعد  ,2003وكان�ت أضحوكة
املرشحني عىل الفقراء كالعادة ,إذ يجعلون
منهم مطية يركبونها ليصلوا بأصواتهم إىل
السلطة والنفوذ ,أما يف قصة خيال الخيانة
فإن الخيال عبث بالكاتب وذهب به مذهبا ً
آخر ,إذ إنه قد تعرف عىل إحدى الصديقات
ع�رب برنام�ج الفيس بوك إذ يق�ول النص:
(كان�ت ه�ي تمتط�ي البح�ر وم�ا فوق�ه
برغبته�ا ,ولم يعد صوتها هامس�ا ً يف أذنه
بل أطلقت كلمة واحدة بصوت عال وكأنها
ُ
فعلت كما
تخاطب رجل غره :خائ�ن لقد
َ
فعل�ت) ه�ذه الكلمة فعلت فع�ل الصدمة
يف داخ�ل الش�خصية ,إذ رسعان ما ينهض
م�ن ب�ني ي�دي رغبته�ا ليتص�ل بزوجته,
الضم ُ
ر أتى بصورة خيال أيقظ الرجل من
لحظ� ٍة قد تكون لحظة ندم وحرسة ,ليأتي
الخيال مؤنبا ً رادع�اً ,املجموعة القصصية
كانت عب�ارة ع�ن فاكهة حوت ع�ىل أكثر
نوع من الفاكه�ة ,وهذا ما نالحظه يف
من ٍ
قصة وفرة وش�حة ,الكاتب هنا متس�ائل
أو كاملتس�ائل مما يحصل أمامه ,إن الذين
يعيشون يف املناطق الجبلية يف اليمن كقرى
م�أرب ,يرفضون أن تدخل رشكة حكومية

دو ُر الثقافة يف تعزي ِز اللَّ ْح َمة الوطنيَّة
لطيف عبد سامل
املحصل�ة العملي َ
َ
َّ
لكث�ر م�ن الرؤى
َّ�ة
أن
يب�دو جل ًي�ا
ِ
والتوجه�ات واالجتهادات التي تس�ود يف يومنا الراهن
تدعيم مرتكزات
اإلخف�اق يف
مُ جتمعنا ،ه�و املزيد من
ِ
ِ
َ�ة الوطنيَّ�ة ،األمر الذي اس�هم يف
الحف�اظ عىل اللَّحْ م ِ
الرغم
وعىل
الخانقة.
األزمات
وتفاقم
استفحال املآزق،
ِ
َ
م�ن َّ
الكثر من أبعادها
املهمة املذكورة مرهون�ة يف
أن
ِ
من
ومرتاكم
مش�رتك
خزين
د
بوجو
وآفاقها
ِ
مخرجاتِ
ٍ
النش�اطات السياس�يَّة واالقتصاديَّ�ةَّ ،
فإن م�ا ينبغي
إدراكه ،هو َّ
َ
املعاير
نتاجات الوس�ط الثقايفّ ُت َع ّد من
أن
ِ
تعزي�ز مقومات
املهم�ة التي بمقدوره�ا املُعاونة عىل
ِ
ً
فضال عما من ش�أنه ْ
أن
وديموم�ة اللَّحْ مَ�ة الوطنيَّ�ة،
التأس�يس لبنا ِء
آليات
ة
لتهيئ�
ي�ؤاز َر الجهود املبذولة
ِ
ِ
املُجتم�ع املع�ارص الذي بوس�عه ْ
أن يتب�وأ املكانة التي
يستحقها ما بني املُجتمعات الناهضة.
لي�س من ش�ك يف َّ
َ
تلمس إف�رازات الواق�ع الراهن،
أن
َ
يغفل َّ
َّ
ب�أن املر َء يكاد ْ
أن هناك ثمة
أن
تفرض املجاهرة
للتأكي�د عىل أهمي ِة الثقاف�ة ،ودورها الحيوي
رضورة
ِ
ً
فضال عن
يف مهم ِة ترس�يخ مقومات الوحدة الوطنيَّة،
إغفاله التعوي ِل عليها يف إرسا ِء دعائم الحوار املتواصل
الذي بمقدوره املُساهمة بتنمي ِة الشعور باملسؤوليَّة يف
َ
نفوس أفراد املُجتمع ،فالبد من التنبيه إىل َّ
الثقافة -
أن
ِ
بكث�رة مواردها ،وتعدد وتباين فروعها ُ -ت َع ّد بوصفها
اكس�اب الحصيل�ة املعرفي�ة الت�ي م�ن
أداة فاعل�ة يف
ِ
تعميق الوعي بضور ِة إرسا ِء دعائم
شأنها املعاونة يف
ِ
َ
املواطن�ة وتقوية أوارصها ،إذ َّ
الرشيحة االجتماعيَّة
أن
هموم
من
تباي�ن
ما
عاتقها
املثقف�ة التي تحمل ع�ىل
ِ
أبناء جلدتها ،معنية بش�ك ٍل إيجاب�ي يف التصدي ملهم ِة
تعزي�ز الثقاف�ة العام�ة يف املُجتمع ،ومواكب�ة التطور
ِ

قصة
قصرية

ّ
الحضاري.
َّ
لعل من املناس�ب اإلش�ارة ُهن�ا إىل االختالف يف طبيع ِة
ّتعامل أفراد املُجتمع مع ّ
املثقف والسيايسّ  ،إذ َّ
أن أعلبَ
بتغر مواقف الش�خصيات
الن�اس ال يب�دون اهتمامً ا
ِ
العاملة يف ميدان السياس�ة ،فيما ي�ؤول التقاعس ،أو
املواقف السابقة ّ
قف
عدم االتس�اق واالنسجام مع
باملث ِ
ِ
إىل املُحاس�بة؛ َّ ّ َ
ً
حامال
نظر املُجتمع
ألن املثقف يبق�ى يف ِ
ً
وبرق�ا مداف ًعا عن كرامته اإلنس�انيَّة،
آلمال�ه وآالمه،
ً
دع�م التداب�ر املعتمدة
يف
املح�وري
دوره
فض�ال ع�ن
ِ
ّ
الحضاري واإلنس�اني،
بإجراءاتِ الحفاظ عىل وجوده
الهوي�ة الوطنيَّ�ة وامل�وروث الثق�ايفّ
َ
إذ م�ا أدركن�ا َّ
أن
والرتاثي ،تش�كل بمجموعها أحد أه�م املرتكزات التي
يق�وم عليها تاري�خ أي مُ جتمع وحضارت�ه ،بوصفها

القاس�م املش�رتك الذي يضف�ي عليهما صف�ة التميز
الت�ي يمكن اس�تثمارها من املتخصص�ني ،وتوظيفها
بحكم� ٍة ودراي�ة يف مهم� ِة رس�م السياس�ات العامة،
والربام�ج املتصل�ة به�ا التي تس�تهدف بن�اء املُجتمع
الوطني السليم ،وتطويره عىل الصع ِد كافة عرب جملة
تحفي�ز أفراده للعطاء ،ودفعهم لبذ ِل
آليات ،من بينها
ِ
املزيد من الجهو ِد التي من ش�أنها املُ
تعزيز
يف
س�اهمة
ِ
ترس�يخ األس�س املتينة
توجه�ات القياداتِ اإلداريَّة يف
ِ
الس�رتاتيجي ِة اس�ترشاف املس�تقبل .وع�ىل الرغم من
رضورة ا رِِّتس�اق دور الثقاف�ة يف املُجتمع مع معطياتِ
َ
َّ
املتف�ق عليه
ف�أن
تط�ور ونم�و ال ِقطاع�ات األخرى،
َ
ه�و َّ
للثقاف�ة يف رِّ
أي مُ
جتمع دورًا محور ًي�ا بتنميته
أن
ٍ
ً
ُ
ّ
َ
وتطوي�ره واس�تقراره ،إذ إنه�ا تعد محصل�ة ألوجه
َّ
ولعل
تقدم�ه بم�ا تباين من م�وار ِد بقية القطاع�ات.
الصدم�ة الحضاريَّة الت�ي أقضت مضاج�ع األملان أثر
انهيار حكوم�ة الرايخ يف نهاية الحرب العامليَّة الثانيَّة،
دور الثقاف�ة يف التعام ِل م�ع رد ِة
خ�ر مص�داق ع�ىل ِ
فع�ل املُجتمع األملان�ي حيال ما آل إلي�ه وضع بالدهم،
وال�ذي اقتىض تكريس مرتكزات هويت�ه الجديدة التي
تقوم عىل الدفاع عن نظامه الديمقراطي ،والتنبيه من
مخاطر النازيَّة عرب مواجهة ما يحتمل ْ
أن َي ْن ُف َذ منها إىل
ِ
املُجتمع ،فعىل سبيل املثال ال الحرص جسد ترصف إدارة
الفريق األملاني لكرة القدم والعبيه يف ملعب براغ خالل
مباراة جمعته عام 2017م مع نظره التشيكي حيال
الهتاف�ات النازية الت�ي خرجت من مدرج�اتِ امللعب،
رف�ض املُجتم�ع األملاني ملا يش�ار إليها باس�م النازيَّة
الجدي�دةّ ،
أن املدي َر الفن�ي للفري�ق األملاني َ
حت�ى َّ
أدان
حينها تل�ك الهتافات ً
قائال« :لس�نا فريقكم الوطني».
وكذلك الح�ال مع املُجتمع اليابان�ي الذي غرت كارثة

حامد ماجد البدري
محفوف باأللم َ
هدف منشود وقادني
دون
من
القدم
بي
زل
يوم
ٍ
ٍ
ِ
يف ٍ
الجل�وس يف احدى املقاه�ي يف مدين ِة بغ�داد لعيل اقيض بعض
اىل
ِ
لغرض
طبيب قصدت� ُه
الوق�ت حت�ى يحني موع�د افتتاح عي�ادة
ِ
ٍ
العالج .وكان بجانبي جماعة يتهامسون بصوتٍ خافت فانتابني
الفضول يف اسرتاق السمع ملا يدور بينهم من حديث عىس ان اقتل
وحدت�ي .فتخللت مس�امعي عبارة (العملية مكلف�ة تكلف اكثر
ُ
تساءلت يف نفيس .اي
من خمس ش�دات) اي خمسون الف دوالر.
ُ
يكلف هذا املبلغ الضخم !.اعانهم الله عىل
انواع العمليات
نوع من
ٍ
ِ

مأدبة يف ال ّسراب
نامق عبد ذيب

القنبلة النوويَّة وجهة نظره يف الحياة ،إذ كان للثقافة
دورًا إيجاب ًيا يف بنا ِء إنس�ان لن يتسلل إليه الضعف ،أو
الش�عور باليأس ،إنسان ال يُقر بالفش ِل ،أو االستسالم
ملا بوسعه قتل األمل يف النفوس ،األمر الذي عزز إيمانه
َ
الصعاب التي يمك�ن ْ
تعيق
أن
مواجه�ة الراه�ن من
يف
ِ
ِ
َ
تقدمه نحو املُس�تقبل املزدهر ،فكان ْ
ترس�خ عزمه
أن
اإلرصار ع�ىل املُس�اهم ِة بمهم ِة نه�وض بالده التي
يف
ِ
أصبح يش�ار إليها بعد سنوات باسم (كوكب اليابان).
َّ
املهم اإلش�ارة ُهنا إىل أني تعمدت اس�تحضار
لع�ل من
ِ
التجربت�ني األملانيَّة
عرب
اإلنس�ان
بناء
يف
الثقاف�ة
دور
ِ
ألس�باب تعود بمجملها إىل صعوب ِة الخروج
َّة؛
ي
واليابان
ٍ
م�ن مازقيهما بعد ْ
لرشوط قاس�ية تمثلت
أن تعرضتا
ٍ
ً
فضال عن قيو ِد االحتالل
لرشوط الحلفاء،
باالستسالم
ِ
التي ما تزال سارية املفعول ،إذ احتلت الواليات املتحدة
األمركية اليابان بعد نهاية الحرب الكونيَّة الثانية عام
1945م ،فيما خضعت أملاني�ا الحتال ِل أربع دول وهي:
الواليات املتحدة األمركية ،االتحاد السوفيتي (امللغى)،
ً
تقسيم العاصمة برلني اىل
فضال عن
فرنسا وبريطانيا،
ِ
أربع مناطق نفوذ!.
ِ
َ
باالس�تنا ِد إىل م�ا تق�دم ،يتضح لن�ا جل ًي�ا َّ
الثقافة
أن
ُت َع� ّد رضورة وطنيَّة واس�رتاتيجيَّة لتنمي ِة اإلحس�اس
باالنتماءِ ،وبالهوية؛ إليجابي ِة آثارها يف تقوي ِة وش�ائج
التآل�ف املُ
جتمع�ي ،وتمت�ني مرتكزاته�ا ،إذ َّ
َ
النتاج
أن
ّ
أن يعز َز حضورهْ ،
الثقايفّ بوس�عه ْ
وأن يكون مساهمًا
يف بل�ور ِة مفه�وم االنتماء الوطن�ي .وال ريب يف َّ
أن ذلك
ّ َ
�ر إىل أهمي� ِة الثقافة
يتطل�ب وع ًي�ا حضار ًي�ا يف النظ ِ
تطوير املُجتمع ،وتنميت�ه؛ كونها من بني أهم
بمهم� ِة
ِ
األوس�اط املؤث�رة يف ه�ذا املس�ار ،وأكثره�ا فعالية يف
تكريس مربرات االنتماء إىل الوطن.
ِ

( ال ابي ُع كلي ببعضي )
حمل هذا املرض .وبعد هنيئة اخرج احدهم هاتفه النقال واتصل
باملتربع الذي ينوي ان يبيع احدى كليتيه هذا ما فهمته من خالل
سر املكاملة .وما هي اال لحظات حتى قد َم املتربع اليهم يف املقهى
حيث املوعد املتفق عليه وجرت املس�اومة بني الطرفني وانخفض
املبل�غ اىل ثالث�ني الف دوالر ..فأش�رتط املتربع بعد اخ�ذ العينات
واملطابق�ة املختربية ان تتم العملية عىل يد امهر الجراحني يف هذا
املجال وان يضمنوا له السالمة واملعافاة بعد اتمام العملية .ولكن
رشطه االخر غر مضمون النتائج فاألعمار بيد الله وحده هكذا
أجاب ُه احد املفاوضني .فرد علي ِه قائالً( ال ُ
ابيع كيل ببعيض).

إىل أراضيه�م لتمده�م بالكهرب�اء الالزمة
والضورية لحياتهم ,إنهم هنا يمارس�ون
نزع�ة بدوية واضحة ورصيح�ة ,التي تعد
أي س�يئ يخ�ص الحكومة ه�و إذالل لهم
ولكرامتهم ,كان البطل يسمع من زمالءه
يف صنع�اء املدين�ة املركز الكث�ر عن قرى
م�أرب وكيف أنها لم تش�م رائح�ة للتيار
َ
فضل أن يرى ويس�مع
الكهربائ�ي إال إن�ه
َ
َ
بنفس�ه ,إذ رأى بعينه كي�ف حصلت جلبة
وضوض�اء فس�أل الس�ائق غ�ر املب�ال ملا
يج�ري خ�ارج الس�يارة فأجابه�ا ج�واب
َ
وأل�ف الحال�ة (عادي يا
ش�خص قد تعو َد
رجل ,أنهم يطردون رشكة الكهرباء) ,هذا
النص هو نص نقدي مارس�ه الكاتب ,بهذا
التساؤل هو يفتح باب النقد عىل حالة غر
محبذة ,هنا أصبح الكاتب ناقداً ,القصص
اشتغلت عىل اإلنسان واهتمت به ,وحاولت
أن تعكس الحالة املؤملة التي يعيشها الفرد
ُ
العناوين القصصية هي
بظل هذه الحياة,
ٌ
ٌ
ومفاتيح أخ�رى ,ومضمرة
مغالي�ق ت�ارة
ت�ارة وظاه�رة أخ�رى ,ه�ذه ه�ي اللعبة
الواضحة التي مارس�ها الكاتب ,إذ يحتاج
تأويل وتفسر القصص إىل شيفرات لتفكك
الن�ص تفكي�كا ً خصباً ,األدي�ب هو خالق,
وناشئ نشئا ً جديد ,املجموعة نقلت الواقع
الحيات�ي إال إن�ه لم يكن نق�ل كوبي بيس,
بل بصور فني�ة أدبية ,مالت إىل االش�تغال
عىل البالغة هروبا ً من فخ املبارشة الفجة,
ُ
الكاتب بتوظيف الرؤى واألفكار بهذا
نجح
الثوب القصيص ,الذي يهتم بالفكرة وليس
الحكاية فق�ط ,الحكاية قد تبىل حاملا تقرأ
وتحرق عند القراءة األوىل أما الفكرة باقية
كلما كانت خصبة وطازجة ومثمرة.

أخذت َّ
َ
َ
كل يشء
أنت
السما َء واألرضَ
والكلمات،
ً
ْ
حنطة
ترتك لنا
لم
وال حقالً،
ُ
نعرف ُه
تع ُدنا بما ال
ُ
ُ
منا َّ
وتأخذ ّ
كل ما نعرف ُه
ً
بق لنا نجمة نعلّقها يف املنزل
لم ُت ِ
وال قمرا ً ّ
يذكرنا بغبائنا
طالبني رغيفا ً
َ
ُ
ُ
نرفع أياد َينا
نحن
ها
ُ
كفافنا
هو
لم تمنحْ نا شيئا ً أيها ّ
السيد
َ
ً
بل َّ
دمعة
رغيفنا
زدت
َ
ال بيوت لنا
وال أوطان
سنصل َ
ُ
إليك
فبماذا
َ
َ
أغلقت علينا الدروب
وأنت قد
ّ
َ
ونشفت أنهارَنا
ً
رِّ
ُ
ّ
َّ
وطردت أغنية كنا نحضها
لحصادنا القادم
ال عليك
أنت وحيدا ً وغريبا ً
ابق كما َ
ُ
ُ
فسنالحق أوهامَ نا
نحن
أمّ ا
وحني نعث ُر عليها
َ
حاجة لنا بك
فال
َ
الب ْكر
نا
ب
سهو
هناك
سنروي
ِ
الدمع
بما بقي لنا من
ِ
والظالل
ّ
السماوي
ثور َك
بناصية
سنأخذ
ِ
ونضحّ ي ب ِه من أج ِل خيالنا
ً
مأدبة يف الرساب
ونقي ُم

اإلمرباطور الفنان
جودت هوشيار
ال يع�ر الزعم�اء السياس�يون يف الع�ادة
اهتماما» يذكر بالف�ن ،وان كانوا يتظاهرون
بذلك من خالل رعاي�ة املعارض و املهرجانات
الفني�ة املختلفة ،ون�ادرا» ما تج�د بينهم من
يفه�م يف الفن حقا» .و هم يربرون ذلك دائما»
بأن أعباء الحكم ال ترتك لهم مجاال» لالنشغال،
اال بما هو آنى و عميل يف آن.
و ال يذكر التأريخ س�وى أس�ماء عدد ضئيل
منهم ،كرس�وا بعض الوقت و الجهد ملمارسة
ل�ون م�ن أل�وان الف�ن كالرس�م و النح�ت و
املوس�يقى ،لع�ل أش�هرهم ه�و اإلمرباط�ور
الصيني (س�ون هواى تس�ون) الذى عاش يف
القرن الحادي عرش.

كان ه�ذا اإلمرباط�ور متع�دد املواه�ب و
االهتمامات ،يش�جع الف�ن و يرعى الفنانني ،
وكان عه�ده ،عهد ازده�ار للفن الصيني بكل
فروع�ه و الوان�ه و أش�كاله .و كان يم�ارس
هوايته الفنية املفضلة ،وهى الرسم و يستمتع
بها كثرا».
و ق�د ت�رك وراءه عددا كبرا م�ن اللوحات
الفني�ة الرائعة التي تتمي�ز بقيمتها الجمالية
العالي�ة ،وتعكس اس�لوبه املتف�رد كأي فنان
موه�وب وأصي�ل .و لكن أكثر ه�ذه اللوحات
ضاع�ت أو هربت اىل خ�ارج الصني يف مختلف
العصور.
و ق�د اكتش�فت حت�ى اآلن ( )19لوحة من
لوحاته التي ال يعرف عددها عىل وجه التحديد.

و تبذل الحكومة الصينية جهودا» متواصلة و
حثيثة من أجل اس�تعادة لوح�ات اإلمرباطور
الفنان التي هربت اىل خارج البالد .
وضمن هذا الس�ياق اقيمت خالل الس�نوات
املاضي�ة ع�دة م�زادات علني�ة لبي�ع لوحات
اإلمرباط�ور الفن�ان .ويف آخ�ر م�زاد علن�ي
ش�هدته العاصم�ة الصينية (بك�ني) عرضت
للبي�ع واحدة م�ن أجمل لوحات�ه و هي لوحة
(الطيور) التي رس�مت عىل قطعة من الحرير
الطبيعي .وكان صاحب اللوحة  -وهو ياباني
من هواة اللوحات الفنية  -يعتقد أن أعىل سعر
يمك�ن ان يدفع مقابل هذه اللوحة ال يتجاوز
ملي�ون دوالر أمركي .و لكن خالفا» لتوقعاته
و توقعات الخرباء الفنيني املتخصصني ،و صل

س�عر اللوحة اىل ( )3ملي�ون دوالر أمركي .و
ق�د اش�رتاها مواط�ن صيني ،لم يكش�ف عن
اسمه.
حكم (س�ون هواى تس�ون) الصني يف فرتة
عصيب�ة م�ن تأريخه�ا ب�ني عام�ي (-1086
.)1135و يق�ول املؤرخ�ون :ان اإلمرباط�ور
الفن�ان كان رقيقا و مس�املا بطبع�ه ،يمقت
العن�ف والقس�وة .فالف�ن يه�ذب الس�لوك
اإلنس�اني ،ويعم�ق التفك�ر الفلس�في وهو
جرس تواصل و محبة بني البرش.
و ح�ني عصف�ت األزم�ات بمملكت�ه اب�ان
حكمه و سقطت العاصمة (ليو ئويان) بأيدي
القبائل الرحل ،فقد عرش�ه ،ووقع هو نفسه
أسرا» بأيدي املغول .و توىف عام 1162

و ه�ذه هي امل�رة األوىل يف التأريخ التي تباع
فيه�ا لوحة بامل�زاد العلني رس�مها امرباطور
فنان.
لقد طوى النس�يان أسماء عرشات األباطرة
األقوي�اء الذين حكم�وا الصني ع�رب تأريخها
العريق املمتد آلالف الس�نني ،يف حني ظل اسم
(س�ون هواى تس�ون) خالدا يف ذاكرة الشعب
الصيني و يف تأريخ الفن العاملي...
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احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

حنو مستقبل افضل...هلم

نق ّدم إليكم نصائح أساسية ورضورية
للتعام�ل مع الطف�ل وتربيته بطريقة
سليمة وصحيحة:
 حسن الترصف أمامه :يجب ان ينتبهالوالدي�ن إىل ترصفاتهم�ا وعاداتهما،
ألنها س�ترتك أث�را ً كب�ريا ً يف ترصفات
وشخصية طفلهم.
 ال تدليل�ه كث�رياً :إن كن�ت تريدي�نتربي�ة طفلك ع�ىل االس�تقاللية وقوة
الشخصي�ة ،فننصح�ك بع�دم تدليله
كث�رياً .فالدالل س�يجعله أنانيا ً ومحبّا ً
للسيطرة عىل ّ
كل من حوله.
 مشاركت�ه نشاطات�ه :ش�اركيطفل�ك النشاط�ات والهواي�ات الت�ي
يحبّها للتقرّب من�ه أكثر وتعزيز ثقته
بنفسه.
 مواكب�ة الطف�ل :ننص�ح الوالدي�نالتكيّ�ف م�ع مراح�ل نم� ّو الطف�ل
ومساعدته عىل التطوّر والتق ّدم.
 وضع قواعد ثابتةّ :كل عائلة تحتاج
إىل قواع�د ثابت�ة ،روتيني�ة ومنتظمة

ممارسات شائعة قد تسبب
املوت املبكر

أسرار األبوين املثاليني

لتحفيز كل فرد من أفرادها عىل القيام
ّ
وتجنب
بواجبات�ه ع�ىل أكم�ل وج�ه،

املطبخ

الفوىض.
 -تربية الطفل عىل االستقاللية :علّمي

طفلك ّ
اإلتكال عىل نفسه عند مواجهة
املشاك�ل اليومية البس�يطة مثل عدم

قدرته عىل إرتداء مالبسه بنفسه.
 املناقش�ة ،الدبلوماس�ية والع�دل:كوني دبلوماس�ية وعادل�ة مع طفلك
ملس�اعدته ع�ىل النم� ّو بشكل س�ليم.
اعتمدي أسلوب الحوار واملناقشة عند
التعامل معه.
 ّتجن�ب الرتبي�ة القاس�ية :ال تكوني
قاس�ية يف تربي�ة طفل�كّ ،
الن ذل�ك قد
يطوّر يف شخصيته العديد من املشاكل
النفسية.
 تفس�ري القواع�د والق�رارات الت�يّ
تتخ�ذي قرارات
تتخذينه�ا بحق�ه :ال
بح�ق طفل�ك م�ن دون أن ترشحي له
األس�باب األساس�ية وراء ّ
إتخاذه�ا.
فهذه الطريقة ستساعده عىل التفكري
بمنطق وفهم الحياة.
 معامل�ة الطف�ل باح�رتام :إيّ�اك أنّ
تس�تخفي بطفل�ك وتعاملي�ه بقلّ�ة
اح�رتام .إن كنت تريدي�ن تربية طفلك
عىل احرتام اآلخرين ،فعليك أن تعامليه
أنت أوّالً بهذه الطريقة.

كنافة على الفحم

املقادير:
½ كيلو كنافة.
½ كوب زبد ،أو سمن ذائب.
½ كيلو جبن عكاوي ،منقوع يف املاء.
كوب جبن موتزاريال مبشور.
¼ كوب فستق حلبي مطحون.
½  1كوب ِقطر ،أو رشبات.
½ ملعقة صغرية لون طعام برتق�ايل.
الطريقة:
يف وع�اء ،ضعي الزبد ول�ون الطعام،
وقلبي جي ًدا.
افرك�ي الكناف�ة حتى ُتصب�ح ناعمة
ج ًدا ،ث�م أضيف�ي إليها خلي�ط الزبد
ول�ونالطع�ام،وقلب�يجي� ًدا.

يف صينية مدهونة بخليط الزبد ولون
الطعام ،ضعي نص�ف كمية الكنافة،
ثم وزع�ي بالجبن ،ثم باق�ي الكنافة
من األعىل.
حركي الصينية عىل الفحم الس�اخن،
أو البوتاج�از م�ن األع�ىل ،بحرك�ة
دائرية،حتى ُتصب�حذهبي�ةالل�ون.
اقلب�ي الكناف�ة يف صيني�ة أخ�رى
مدهون�ة بالزب�د ول�ون الطع�ام ،ثم
حركيه�ا حرك�ة دائرية ع�ىل الفحم،
حتى ُيصبح لونها ذهب ًيا.
صبي القطر عليها فورًا وهي ساخنة،
ث�م زينيه�ا بالفس�تق ،وقدميه�ا
ساخنة.

يوج�د العديد من املمارس�ات التي يق�وم بها الشخص يومي�ا ،والتي قد
تس�بب الكثري من املخاط�ر الصحية من دون أن يلقي لها اإلنس�ان باال،
وبعضها يالزمنا مدى الحياة أو نكتسبه مع الوقت.
ما ال يدركه الكثريون أن هذه العادات تؤثر بالس�لب يف صحتهم عىل املدى
القري�ب والبعي�د أيضا ،وق�د تؤدي إىل الوف�اة املبكرة أيض�ا ،ولذلك يجب
االنتباه جيدا لهذه العادت واإلقالع عنها.
وفيما ييل نقدم لك أبرز املمارسات الشائعة التي يقوم بها الشخص يوميا
 ،وقد تسبب له املوت املبكر:
األطعمة واملرشوبات املصنعة واملحالة
قد يس�بب ه�ذان النوعان من األغذي�ة يف العديد من املشك�الت الصحية،
والت�ي ترتب�ط بالوفاة املبكرة ،مث�ل أمراض القلب والرشاي�ن ،وذلك ألن
األطعمة املصنعة تزيد من نس�بة الدهون والكوليسرتول الضار يف الجسم
 ،اىل جانب إحتوائها عىل نس�ب عالية من الصوديوم الذي يس�بب إرتفاع
ضغط الدم.
أما املرشوبات املحالة ،فنظرا إلحتوائها عىل نسبة عالية من السكر ،ترفع
نسبة السكر يف الدم وتزيد من احتماالت اإلصابة بالسكري.
التدخن
ال يختلف اثنن عىل أن التدخن من أخطر آفات العرص ،ويعد من العادات
الس�يئة جدا  ،فهو يس�بب الكثري من األمراض الخط�رية كأمراض القلب
والس�كتة الدماغية ،وأم�راض الرئة كرسط�ان الرئة واإلنس�داد الرئوي
املزم�ن وإلتهاب الشعب الهوائية املزمن ،فضال عن الس�كري والكثري من
األمراض االخرى.
الجلوس لساعات طويلة
ينكعس الجلوس لس�اعات طويلة مثل العمل يف املكاتب أو أمام شاشات
الكمبيوتر بالسلب عىل صحتهم ،حيث يؤدي الجلوس لساعات طويلة إىل
رفع خطر اإلصابة بأمراض الس�كري والقلب ،كم�ا يؤدي اىل تلف الدماغ
وترسيع وترية اإلصابة بالزهايمر.
نقصان أو زيادة الوزن
وه�ي من أكثر املشاك�ل الشائعة التي يعاني منها كثري من األش�خاص،
فبالنس�بة لزي�ادة ال�وزن يوجد الكثري م�ن التداعيات املرتتب�ة عليه مثل
اإلصابة بالسكري وامراض القلب ،وهي أمراض متعلقة بالوفاة املبكرة.
أم�ا نقصان ال�وزن الشديد في�ؤدي اىل األنيميا وتده�ور الحالة الصحية،
ويوجد العديد من العادات اليومية التي يفعلها األش�خاص تس�بب زيادة
أوفقدان وزنهم.

تدبري منزلي

كل يوم معلومة

آلية محاية السيارة من الصدأ يف فصل الشتاء
تؤث�ر العوام�ل الجوي�ة املتقلبة يف
فصل الشتاء عىل السيارة ،فالرياح
واألمط�ار تحم�ل معه�ا األترب�ة
والرطوبة ،مما تؤدي إىل تآكل سطح
الس�يارة بفعل الصدأ ،الذي يتسبب
يف تآك�ل الهيكل املعدني للس�يارة،
حيث ينترش الص�دأ يف األماكن التي
ال نعتني بها ،وأبرزها أسفل األبواب
نتيجة ترسب مياه األمطار ،وأسفل
الزجاج األمامي والخلفي ،مما يؤثر
يف الشكل الجمايل للسيارة.
خطوات حماية الس�يارة من الصدأ
يف فصل الشتاء:
 1غسل السيارة:يجب ع�دم ترك األتربة والرواس�ب
ترتاك�م عىل الس�يارة ،والتي يكون
الس�بب الرئي�س له�ا ه�و مي�اه
األمط�ار ،الت�ي تتس�اقط يف فصل
الشتاء ،حيث أن هذه األتربة تحمل
بينها املع�ادن املختلفة ،التي تؤدي
إىل تآكل الطالء الخارجي للس�يارة،
لذلك يجب غسل السيارة مستخدمً ا
املاء واملنظف.
 2تشميع السيارة:تنظيف السيارة باستخدام الشمع،
فالشمع يمنحه�ا طبقة تعمل عىل
ع�زل جس�م الس�يارة ع�ن األتربة
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والغبار والرطوب�ة واألمالح ،والتي
تزداد مع تس�اقط األمطار يف فصل
الشتاء.
 3تغليف السيارة:من خالل وضع طبقة من البالستيك
فوق السيارة ،وهذه الطريقة تشبه
تمامً �ا طريق�ة تشميع الس�يارة،
ولكنها تتميز بأنها تزيد من حماية
الس�يارة ،وتجعلها بعيدا تماما عن
التعرض ألي رضر ،سواء الخدوش
أو الصدأ.
 4-غطاء السيارة:

اس�تخدام غط�اء الس�يارة املضاد
للم�اء ،يمنع وصول املاء إىل جس�م
الس�يارة ،وبالت�ايل حمايته�ا م�ن
الصدأ ،باإلضافة إىل حماية السيارة
من الهواء املحم�ل بالغبار واألتربة
التي يمكن أن تؤدي إىل خدوش عىل
سطح السيارة.
 5مكان ركن السيارة:يج�ب وض�ع الس�يارة يف الك�راج
خالل س�قوط األمطار ،فهذا سوف
يجنب سيارتك التعرض إىل األمطار
والرياح والغبار والرطوبة ،وبالتايل

حمايتها من الصدأ والخدوش.
 6تجفيف جسم السيارة:يجب تجفيف جس�م السيارة جيدا ً
بعد سقوط االمطار ،ألن تراكم املاء
عليها يتسبب يف حدوث الصدأ.
وأخ�ريا ينصح خ�رباء الس�يارات،
بع�الج الص�دأ إذا ك�ان بس�يطا،
باس�تخدام صنف�رة إلزال�ة ط�الء
السيارة ،ثم يوضع طبقة عازلة ثم
يغطى بل�ون طالء الس�يارة ،وذلك
لتجن�ب انتشاره بشكل أوس�ع عىل
جسم السيارة.

نصائح طبية

افضل طريقة للتخلص من مسوم اجلسد!

يمكن لجسد اإلنسان التخلّص من السموم التي
تراكمت يف جس�مه س�واء من األكل أو األدواية
أو أي م�واد ق�د دخلت جس�د اإلنس�ان ،ويرى
األطب�اء ّ
أن “الديتوك�س” أو ما يع�رف بحمية
“الديتوك�س” هي من أكثر الحمي�ات الصحية
الت�ي ينص�ح بها للتخل�ص من الس�موم داخل

الجس�د ،لكن ما هي طريقة “الديتوكس” التي
تس�اعدنا عىل التخلّص من الس�موم من خالل
األقدام؟
حمية ديتوكس األقدام:
تت� ّم عمل “ديتوكس” لألق�دام من خالل فوطة
تباع بالصيدلية ،وهي مكوّنة من أوراق الشجر

وأعواد الخيزران .وك�ان اليابانيون هم أول من
اس�تخدم هذه الفوطة ،أمّ ا طريقة االس�تخدام
فتكمن بوضع هذه الفوطة عىل القدم قبل النوم
وإزالته�ا يف الصب�اح ف�ور النهوض م�ن النوم،
وبحس�ب العديد من األش�خاص الذي�ن جرّبوا
هذه الطريقة ّ
فإن مفعولها يبدأ من اليوم األول،
كم�ا ّ
أكدوا ّ
أنهم تخلّصوا م�ن وجع الرأس وآالم
الظهر.وهن�اك طريق�ة أخرى الس�تخدام فوط
“الديتوكس” للتخلّص من س�موم الجس�د ب�3
ّ
وك�ل ما عليك فعله هو وضع ماء
دقائق فقط،
مالح جدا ً يف وعاء بالستيكي يتسع لقدميك ملدة
 10دقائ�ق ،ث ّم أضف له أوراق الغار وضعها ملدة
 10دقائق ،ثم أضف فوطة “الديتوكس” ودعها
تخ�رج كل الفائدة املوج�ودة بها حتى يمتصها
املاء ل� 10دقائق إضافية.
بهذه الطريقة يكون الجسد تخلّص من ّ
السموم
املوجودة به فقط ب�  30دقيقة.
ك�رّر تلك العملي�ة من فرتة ألخرىّ ،
ألن س�موم
الجس�م ترتاك�م بس�بب طبيع�ة الطع�ام غري
الصح�ي والصبغات املوج�ودة يف األطعمة التي
نتناولها.

نصائح حلفظ الطعام يف الثالجة بدون تلوثه
تحرص األم ع�ىل تحضري كميات
كب�رية م�ن الطع�ام وطهوه�ا
واالحتف�اظ به�ا يف الثالجة لحن
تسخينها ،حيث يسهل عليها ذلك
الكثري من الوقت ،خاصة إذا كانت
االم عاملة.
لكن إذا تم تخزين الطعام بطريقة
سيئة قد يؤدي ذلك اىل إفساده ،أو
تعرض�ه للبكترييا ،وقد يؤدي ذلك
للعدي�د من املخاط�ر عىل صحتك
وصحة أبنائك.
ويف ه�ذا اإلطار نقدم لكِ مجموعة
م�ن النصائح التي تس�اعدك عىل
حفظ طعامك يف الثالجة بعيدا عن
التلوث ،وبشكل صحي وآمن:
تربيد الطعام
يج�ب أن تقومي بتربي�د الطعام،
بحي�ث تك�ون حرارت�ه بدرج�ة
حرارة الغرفة  ،وذلك قبل وضعه يف
الثالجة لتجنب إفساده أو إصابته
بالبكتريي�ا ،وتجنب�ا إلحتفاظ�ه
بالرطوب�ة إذا ت�م وضعه س�اخنا
داخل الثالجة.

ويجب أن تقوم�ي بوضع الطعام
املطه�و داخ�ل الثالج�ة يف نف�س
اليوم ال�ذي يتم طهيه فيها ،تجنبا
ألي أرضار إذا ترك لفرتة.
تجنبي االواني الزجاج
يفض�ل تجن�ب اس�تخدام االواني
الزجاج لحفظ الطعام يف الثالجة،
وذل�ك حت�ى ال تنك�رس األوان�ي
الزجاجي�ة بس�بب ال�ربودة داخل
الثالج�ة ،م�ع تجن�ب وضع�ه يف
األوان�ي املعدني�ة الت�ي يتفاع�ل
الطع�ام معه�ا حت�ى ال يؤث�ر يف
صحة االنسان.
تجنبي النايلون
كم�ا يج�ب تجن�ب اس�تخدام
االكياس النايلون لتخزين الطعام
يف الثالجة لفرتة طويلة ،وذلك ألنه
يسمح بترسب امللوثات اىل الطعام
عند حفظه فيها لفرتة طويلة.
استعيني بال “تابرووير”
يمكن�ك االس�تعانة بالتابرووي�ر
لحفظ األطعمة املطهوة يف الثالجة،
أو تلك االواني املعدة من الستانلس

س�تيل فهي تس�اعدك عىل حفظ
الطعام املطهو بأم�ان يف الثالجة،
ولكن احريص عىل تس�جيل اس�م
الطبخة وتاريخ حفظها يف الثالجة
عىل الوعاء.
ال تضعي الطعام املجمد يف الثالجة
مرتن
يحظر عليكِ إخراج الطعام املجمد

م�ن الثالج�ة ،ووضع�ه بع�د ذلك
م�رة أخ�رى فيه�ا ،ولك�ن يفضل
تقسيم الطعام يف أكياس منفصلة
بكميات معينة حسب الحاجة.
ويفض�ل أيض�ا ع�دم رف�ع درجة
تجمي�د الطعام للحد األقىص حتى
ال تفق�د األطعمة مذاقه�ا املميز،
والعنارص الغذائية املوجودة بها.

طبيبك يف بيتك

أفضل األطعمة الصحية اليت تساعد على منو الطفل
تشعر الكث�ري من األمه�ات بالقلق
بس�بب قرص قامة أطفالها ،وبطئ
نموه�م  ،لذل�ك تبح�ث ع�ن أفضل
الحل�ول لزيادة نم�و الطفل بشكل
طبيع�ي ،والتي تتمث�ل يف مجموعة
من األطعمة.
نق�دم ل�كِ مجموعة م�ن االطعمة
الغني�ة بالعن�ارص الغذائي�ة الت�ي
تس�اعد ع�ىل نم�و الطف�ل بشكل
طبيع�ي ،وتمنح�ه الق�وة والبني�ة
الجسدية املناسبة لعمره:
منتجات األلبان
تعد منتجات األلبان هي مصدر هام
ورئيس للكالس�يوم الذي يس�هم يف
بناء العضام واألسنان لدى األطفال
اىل جان�ب إحتوائه ع�ىل فيتامينات
 Eو  Aو Bو ، Dاىل جان�ب الربوتن
الذي يس�هم يف بناء العضالت ،ومن
منتج�ات األلبان الزب�ادي والحليب
الرائب والجبن األبيض.
البيض
يحت�وي البي�ض عىل نس�بة عالية
م�ن الربوت�ن ال�ذي يس�هم يف نمو
الطفل وبن�اء العض�الت إىل جانب

غناه بفيتامن  ، Dوفيتامن ، B12
والكالسيوم ،فهو جزء رضوري من
النظام الغذائي الصحي للطفل.
الدجاج
يع� ّد الدج�اج  ،وبصف�ة خاص�ة
صدر الدجاجة م�ن املصادر الغنية
بالربوت�ن والتي تس�اعد ع�ىل بناء
أنس�جة الجس�م ونم�و عض�الت
الطف�ل ،وتع�زز م�ن زي�ادة طول
قامته.

املكرسات والبذور
تع� ّد املك�رسات والبذور م�ن املواد
الغني�ة بأحم�اض االوميج�ا ، 3
والربوتين�ات ،وهي تع�زز من نمو
الطف�ل بشك�ل صح�ي ،ويمك�ن
تناوله�ا ع�ىل الفط�ور أو كوجب�ة
خفيفة يف منتصف اليوم.
الخرضوات
ح�اويل أن تجعيل طفلك يتكيف عىل
تن�اول الخ�رضوات مثل الس�بانخ

والقرنبي�ط والربوك�يل والب�ازالء
والبامي�ا والفاصولي�ا ،فه�ي غنية
باأللي�اف والربوتين�ات واملعاد التي
يحتاجها جسم الطفل للنمو.
الفواكه
تحت�وي الفواكه بمختل�ف أنواعها
مثل املوز والتفاح والبابايا والكيوي
عىل املعادن األساسية والفيتامينات
والعنارص الغذائية التي تحافظ عىل
قوة عظام وجسم الطفل.
الحبوب الكاملة
تحت�وي الحب�وب الكامل�ة ع�ىل
الكربوهي�درات املعق�دة الت�ي
تم�د جس�م الطف�ل بالطاق�ة التي
يحتاجه�ا كما تحت�وي عىل الحديد
واملاغنيسيوم واأللياف التي تساعد
عىل نمو الطفل بشكل طبيعي.
األسماك الدهنية
تحت�وي األس�ماك الدهني�ة مث�ل
الس�املون وتون�ة وس�مك القد عىل
أحماض االوميجا  3ونس�بة عالية
من الربوت�ن وفيتام�ن د ،ويمكن
تناوله�ا للطفل بإعت�دال ملتطلبات
الربوتن.
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صــــورة و حــــدث

كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :كن حذرا ً يف تعاملك مع أش�خاص ق�د ال يكونون
أهالً للثقة ،ولئال تصدمك حقيقتهم الحقا ً
عاطفي�اً :تكون موضع ثناء يف األيام املقبلة ،والس�بب يعود إىل
الثقة املفرطة التي يمنحك إياها الرشيك
صحياً :عليك املبادرة اليوم قبل الغد إىل االس�تفادة من عامل الوقت
ملمارسة هواياتك التي تريحك نفسيا ً

الثور

مهنياً :تعيش توترا ً
ّ
وتأس�فا ً وقد تحول ظروف خارجة
ع�ن إرادتك دون لق�اء بعض األش�خاص أو الجماعات
التي تسعى إليها
عاطفياً :ال تقلّل من قيمة الرشيك فذلك ّ
يدل عىل قلّة احرتامك
له وتقديرك إلمكاناته الكبرية ولقدرته الخالقة عىل االبتكار
صحي�اً :تصاب بن�وع من االنهيار العصبي نات�ج من كثرة اإلرهاق
الذي تعرضت له أخريا ً

الجوزاء

مهنياً :قد تشعر ببعض االرتباك وتنتابك أفكار س�لبية
فتترصف بطريق�ة ّ
منفرة ،احذر مخالف�ة اآلراء وإثارة
العداوات
عاطفي�اً :ق�د تشه�د انفراج�ات عاطفية مفاجئ�ة تدفعك إىل
التعلق بالرشيك أكثر فأكثر وتوطيد العالقة بينكما
صحي�اً :ال تبخل عىل صحتك بكل ما يعود عليها بالنفع ،وال س�يما
ممارسة الرياضة املفيدة لها جدا ً

الدراسة عن بعد يف زمن “الكورونا”

السرطان

مهين�اً :تمر بيوم دقيق م�ن االختب�ارات ،لكن النجاح
يكون حليفك مهما اشتدت الصعاب
عاطفي�اً :تفرح كثريا ً فالحظ�وظ ترافقك عىل عىل الصعيد
العاطفي ،وتميض أجمل األيام وأمتعها مع الرشيك
صحي�اً :قد تص�اب بالتهابات يف املفاصل بس�بب الرطوبة يف مكان
عملك ،وتضطر إىل تناول بعض األدوية للقضاء عليها

األسد

مهنياً :تتط�وّر األمور إيجابيا ً ملصلحتك يف زمن قيايس،
وهذا ما يرفع من معنوياتك ُ
لتقبل عىل األعمال بحماسة
كبرية
عاطفي�اً :ح�ان الوقت للبحث ع�ن عالقة جدية مع ش�خص
تشعر تجاهه بمشاعر حقيقية وجادة
صحي�اً :ترتاح نفس�يا ً بعد أزم�ة حادة مررت بها أخ�رياً ،ويحيطك
الجميع بالعناية الالزمة

العذراء

مهنياً :داف�ع عن مشاريعك هذا الي�وم وال ترتاجع قيد
أنملة ،فالجميع يسعى ليدفعك إىل اتخاذ قرارات صعبة
عاطفياً :القساوة مع الرشيك ال تنفعك بيشء ،ألنك ستشعر
بوحدة وبفراغ كبريين إذا قرر االنفصال عنك
صحياً :حاول أن تثري حماسة العائلة للقيام بنشاطات وتحركات
تعود بالنفع عىل الصحة

الميزان

مهنياً :قد تفقد السيطرة عىل بعض األوضاع ،أو تتبلبل
األج�واء إذا كنت تعمل عىل م�رشوع ثقايف أو فكري عىل
االخص
عاطفي�اً :تتخ�ىل ع�ن مضايق�ة الحبي�ب بهوايات ش�خصيّة
تمارس�ها بمفردك أو مع األصدقاء وتبدي اهتماما ً صادقا ً برغباته
وتصغي إليه باستمرار
صحي�اً :قد يصاب أحد األش�خاص املقرّبني منك جدا ً بوعكة صحية
ما يسبب لك القلق

العقرب

مهني�اً :تتعاون مع الزمالء بايجابية كبرية ،فيكون ذلك
وال شك محل تقدير واحرتام كل من حولك
ّ
فتعرب له
عاطفياً :عليك أن تكون أكثر وضوحا ً مع الرشيك،
عن حقيقة مشاعرك الرومانس�ية تجاهه ،وهذا يتطلب بعض
الجرأة
صحي�اً :ال تستس�لم لليأس إذا ل�م تشعر بالتحس�ن برسعة ،األمر
يتطلب بعض الوقت وتكون النتيجة كما تبتغي

القوس

مهني�اً :ال تنفعل إذا كنت ترغ�ب يف املحافظة عىل
الصورة التي أظهرتها لآلخرين
عاطفياً :الرشيك غري مج�رب عىل تحمّل ردود أفعالك،
فهو ق ّدم الكثري وعليك أن تبادله باملثل
صحياًّ :
تخل عن تقاعس�ك للقيام ببعض التمارين الرياضية
املفيدة للصحة وللقلب

الجدي

مهنياً :يوم رائع ج� ّدا ً ومفاجآته ثمينة وحظوظه
ّ
وتتحس�ن للمشارك�ة يف املشاريع
مهم�ة ،تنتعش
بعزيمة وتفاؤل
عاطفياً :تشعر بسعادة وقناعة بالتق ّدم الذي حققته مع
الرشيك فيتقرب منك أكثر فأكثر
صحياً :العمل س�اعات إضافية لتحقيق املزيد من الدخل أمر
جيد لكنه ينعكس سلبا ً عىل وضعك الصحي

الدلو

مهنياً :تواج�ه الكثري من املعرتض�ني عىل أفكارك
فتحل بالصرب لتتوضح األمور قريبا ً
َّ
اإلصالحية،
عاطفي�اً :ابتعد عن فرض قرارات�ك بالقوة ،وللرشيك
دور يف اتخاذها وال سيما إذا كانت تتعلق بعالقتكما
صحياً :تبدو خائر القوى عاجزا ً عن القيام بواجبك الريايض،
األمر يستحق مراجعة الطبيب

الحوت

مهني�اً :مشاريع مهم�ة قد تحمل الكث�ري من املتغريات
األساس�ية ،ل�ذا عليك ع�دم االس�تخفاف ب�أي يشء أو
إهماله
عاطفي�اً :تخلّص من الرتاكمات القديم�ة من خالل معالجتها
مع الرشيك واالنطالق بخطوات جديدة ومدروسة
ّ
وخصصه لبعض األنشطة
صحياً :خذ قس�طا ً من الراحة يف العمل،
الفكرية والرياضية

حدث يف مثل
هذا اليوم

 1807والدة الشاع�ر األمريك�ي ج�ون غرينلي�ف
ويتيري (تويف عام .)1892
 1835والدة مكتش�ف املص�ل الخ�اص بم�رض
“الدفترييا” العالم الفرنيس بيري بول أميل رو.
 1903الشقيق�ان األمريكيان ارفيل وديلبور رايت
يتناوب�ان يف مدين�ة كيت�ي هوك األمريكي�ة قيادة
طائرة اخرتعاها يف أربع طلعات ،واستمرت أطول
طلعة  59ثانية عىل ارتفاع  852قدما ً وقطعت 260
مرتاً ،ليتم بذلك تدشني عرص طريان اإلنسان.
 1908صدور الع�دد األول من صحيفة “املقتبس”
يف دمشق لصاحبها العالمة محمد كرد عيل (1876
 .)1953 1982وقوع انفجار يف نيويورك اس�تهدف مكاتب
رشك�ة ط�ريان تابعة لدول�ة جن�وب أفريقيا إبان
الحكم العنرصي لألقلية البيضاء من ذوي األصول
االستيطانية األوروبية.
 1984وفاة مخرتع القنبل�ة الذرية الدكتور فرانك
سبيدنج (ولد عام .)1902
 1990مقتل وجرح  42ش�خصا يف انفجار وقع يف
منجم للفحم يف منغوليا.
 1992االحت�الل اإلرسائي�يل يبعد  415م�ن القادة
والناش�طني يف حركت�ي املقاوم�ة اإلس�المية
“حم�اس” و”الجهاد اإلس�المي يف فلس�طني” إىل
منطقة م�رج الزه�ور يف جنوب لبن�ان .املبعدون
يرفض�ون دخ�ول األرايض اللبنانية ويرصون عىل
العودة إىل فلسطني ،وهو ما تحقق لهم بالفعل بعد

نحو عام ،عىل مراحل .نجح املبعدون يف استقطاب
اهتمام وسائل اإلعالم العربية واألجنبية ،وإحراج
حكوم�ة رئيس الوزراء اإلرسائييل إس�حاق رابني،
وحش�د التأيي�د له�م لدى ال�رأي الع�ام من خالل
تحوي�ل املنطقة التي أبعدوا إليها إىل ميدان للتعليم
والخدمات الصحية ،واس�تغلوا الخربات الواس�عة
املتوفرة يف صفوفهم إلنشاء جامعة تتوىل استكمال
املراحل الدراسية للطلبة املبعدين ،وإنشاء وحدات
طبية ملس�اعدة أه�ايل الق�رى املج�اورة ،وتكوين
إذاعة محلية.
 )33( 1997دول�ة توقع يف باريس ميثاق مكافحة
رشوة املسؤولني الحكوميني األجانب يف التعامالت
التجارية الدولية “امليثاق” برعاية منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية.
 2003الرئي�س الفرن�يس ج�اك ش�رياك يعل�ن يف
خط�اب عن قبول�ه لتقرير رس�مي ي�ويص بعدم
الس�ماح لألطفال بحمل رموز دينية مثل الصلبان
والحجاب اإلسالمي والقلنسوات اليهودية.
 2010الش�اب التونيس محم�د البوعزيزي يرضم
النار يف نفسه أمام مقر والية سيدي بوزيد وذلك بعد
قيام س�لطات بلدية مدينة سيدي بوزيد بمصادرة
عربة ك�ان يبيع عليها الخض�ار والفواكة وتندي ًدا
برفض قبول ش�كوى أراد تقديمها بحق الرشطية
فادية حمدي التي قي�ل إنها قامت بصفعة ،وأدت
هذه الحادثة إىل إندالع الثورة التونس�ية ضد حكم
الرئيس زين العابدين بن عيل.

الكلمات األفقية
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غزل عراقي
تتباهى بجمالك انت مع���������ذور
عىل االجي����������ال بيك اتباهى جيلك
عليل بحبك انه وحيل مرت������اح
ال ك�ام���و يسم����������وني علي��ل�ك
واذا مرات افك������ر اشتكي عليك
اجيك اركاض من عندي اشتكيل�������ك
-----احب��ك والله ح����ب يرسي بدمي
بالرشيان فرحني شهر وسنني بجاني
اذا امرض سبب علتي محبتك هاي
واذا اشفه غرامك هوه شاف����اني
واذا اشوفك اك����ول الف الشكرلله
ان��ا ك��ل مات�مني�ته ربي انط��اني

F

ماذا ينتظرنا يف عام 2021؟

برج الثور :2021
يع� ّد برج الث�ور من اكث�ر االب�راج حظا ً
 2021فهو عام واع�د باألعمال الناجحة
والحظوظ الوافرة ،فعمله باالستثمارات
أو املشاري�ع أو التج�ارة س�يجعل من�ه
شخصا ً مهما ً.
جمي�ع الظ�روف س�تكون مواتية وتهب
الرياح كما تشتهي سفنه فيحقق أرباحا ً
تفوق توقعاته أو يعتيل مركزا ً عاليا ً.
عام من االنتصارات عىل جميع األصعدة،

من الفيسبوك

ينتظ�ر توقيع عقد أو إتم�ام صفقة مع
هيئة أو مؤسسة خارجية.
يم�ده ش�هر ش�باط /فرباي�ر بالدع�م
ويشحنه بالطاق�ة اإليجابية ويبدأ بجني
ثمار أتعابه .يرتاجع حماسه بني شهري
تم�وز /يولي�و وأيل�ول /س�بتمرب وتبدأ
موجات من الغضب تسيطر عليه ويشهد
انقالب�ات وث�ورات تغري حيات�ه وتقلبها
رأسا ً عىل عقب.

acebook

يشعر بداية العام أنه عام ثقيل عىل قلبه
بسبب عدم اس�تقراره مع الرشيك وعدم
الشعور بالراحة بقربه ،كل هذا سيتالىش
بمنتصف العام ويعود قلبه للخفقان من
جديد من أجل من يحب.

اختبارات شخصية

مستوى خط ّي القلب على يديك يقوالن لك أي رجل قد تتزوجني

راحتي يديك تتضمنان خطا ً يس�مى خط القلب .وتعلمني
تعرفني أن
ّ
أن هذا الخط يكشف الكثري من خفايا شخصيتك .لكنك لم تكتشفي
خط�ي القل�ب لديك ق�د يقعان ع�ىل مس�تويني مختلفني
يوم�ا ً أن
ّ
أو متطابق�ني .وه�ذا يقول م�ا ال تتوقعين�ه عن حيات�ك العاطفية
وبالتحديد عن شخصية الرجل الذي قد ترتبطني به والحياة الزوجية
التي قد تعيشينها .إليك املزيد.
لتتمكن�ي م�ن خ�وض ه�ذا االختب�ار ،قوم�ي أوالً به�ذه الخط�وة
راحت�ي يديك الواح�دة عىل مقربة م�ن األخرى.
الرضوري�ة :ضعي
ّ
وال ّ
ش�ك يف ّأنك س�تحصلني عىل إحدى هاتني النتيجتني :خطا القلب
ً
يقعان عىل املس�توى نفس�ه أو خط القلب األيرس أكث�ر ارتفاعا من
ّ
ولكل من هذه الحاالت دالالتها املهمة.
األيمن أو العكس.
 1خطا قلب عىل ارتفاع واحد
إذا كانا خطا القلب عىل يديك يقعان عىل املس�توى نفس�ه ويشكالن
خطا ً واحدا ً يف ح�ال وضعت راحتيك الواحدة إىل جانب األخرى ،فهذا
يعني أنك قد تتزوجني رجالً يتمتع بذكاء ملحوظ وبقدرة عىل تنظيم

حياتكم�ا بأفضل الط�رق .كما يشري هذا إىل أنه يرت�ب أولوياته قبل
أن يقوم بأي عمل وأنه ال يأخذ القرارات غري املدروس�ة .إذا ً هو رجل
مناسب بكل ما للكلمة من معنى.
 2خط قلب اليد اليمنى أكثر ارتفاعا ً من خط اليد اليرسى
يف ح�ال حصلت عىل هذه النتيجة عند وضع�ك راحتي يديك جنبا ً إىل
جن�ب ،فهذا يدل ع�ىل أن رشيك حياتك املقبل يح�ب إظهار عاطفته
تجاهك خصوصا ً أن أكثر من  7س�نوات ق�د تفصل بينكما .كما أنه
ً
رج�ال عرصيا ً يتيح لك إثبات حضورك وش�خصيتك يف كل
ق�د يكون
لكنه ال يرغب ،يف املقابل ،يف أن ّ
املواقفّ .
تخيل بواجباتك املنزلية.
 3خط قلب اليد اليرسى أكثر ارتفاعا ً من خط اليد اليمنى
راحتي يدي�ك؟ إذا ً اعلم�ي أنك قد
ه�ل ينطبق ه�ذا عىل خطي قل�ب
ّ
ترتبطني برجل يتس�م بح�ب التملك .فهو قد يعتربك ج�ز ًءا ال يتجزأ
من�ه .وقد يرى أنه ال يمكن اآلخرين أن يتمتعوا بالحرية التامة أثناء
تحدثهم إليك .لذا قد يراقبك بشكل ش�به دائم ويتصل بك باس�تمرار
ويفضل أن يكون عىل اطالع عىل ّ
كل خطوة تقومني بها.

قصة وعربة

روح االمل

مشاكل وحلول

هل أترك اجلامعة أم أواصل الدراسة فيها؟
أنا طالب أدرس يف كلية الطب أوشكت عىل
التخرج.
املشكل�ة يف املايض أحرزت نس�بة  85%يف
الشهادة الثانوية ،فكانت كافية للدراس�ة
يف الجامع�ة الت�ي أدرس فيه�ا حالي�ا ً
باعتباري من أبناء الوالية (فالوزارة تعطي
درجات إضافية ألبناء الوالية للمنافسة يف
الجامعات داخل واليته�م ،لكن برشط أن
تكون من مواليد الوالية ،ودرست بها).
أن�ا ل�م أدرس داخل واليتي نس�بة لس�وء
التعلي�م هناك ،وإنما درس�ت يف مدرس�ة
خارج الوالية وجلس�ت لالمتحانات داخل
واليتي ألنافس يف جامعات الوالية.
عندما حان موعد التقديم ارتكبت وغلطت
يف التقدي�م ول�م أقب�ل يف أي جامعة داخل
واليتي ،بعدها اقتنعت أن فرصتي ضاعت،
وقررت أن أجل�س لالمتحانات من جديد،
وبعد ف�رتة جاءني أحد مع�اريف وأخربني

أن�ه يعرف وزير الرتبي�ة والتعليم ويمكنه
أن يطلب منه املس�اعدة بالحصول يل عىل
مقعد درايس يف إحدى الجامعات.
فعالً قام بهذا وت�م قبويل يف الجامعة التي
أدرس فيه�ا حالي�اً ،وأنا خائ�ف أن أكون
أخ�ذت مقع�دا ً لشخ�ص آخ�ر ،وتصب�ح
دراس�تي ه�ذه كلها حرام�اً ،وأدخل تحت
مقولة ما بني عىل باطل فهو باطل.
النصائح والحلول:
نشكر لك االهتمام والحرص ،ونحيي هذا
الورع ال�ذي دفعك للس�ؤال ،ونس�أل الله
أن ُيصلح األح�وال ،وأن ُيحقق لك النجاح
واآلمال.
أرج�و أن ُتكم�ل دراس�تك وأن�ت مطمنئ
خ�ري ومقعد يف
النف�س؛ فم�ا نلت�ه م�ن
ٍ
الجامع�ة أرج�و أن تس�تخدمه يف نف�ع
أظن أن هناك إش�كاالً
ّ
العباد والب�الد ،وال
يف إكمال الدراس�ة ،فاطرد عن نفسك هذه

الوس�اوس ،واعل�م أن املقع�د ال�ذي ِنلْ َته
والذي يناله ُّ
إنسان إنما هو بتقدير الله
كل
ٍ
تبارك وتعاىل.
َّ
ً
نفسا ،أكمل دراستك
تطمنئ
لذلك أرجو أن
يف الجامع�ة ،واعل�م أن هذه االش�رتاطات
املوضوعة ً
أيضا املُدراء والوزراء لهم بعض
ُّ
الصالحي�ات يف اس�تخدامها ،وال أظ�ن أن
أظ�ن أن املقاعد ً
ّ
أيضا
هن�اك إش�كاالً ،وال
بهذه الدرجة من الضيق.
واعل�م أن مجال الطب من املجاالت املهمة
الت�ي ينبغ�ي أن يقص�د به اإلنس�ان نفع
ً
متفوقا
البالد ونفع العباد ،واجتهد لتكون
حتى ُتعطي هذا املقعد الذي نلْته ّ
حقه.

فت�اة مريضة ج�دا قالت الختها
اعل�م ان ايام�ى س�تنتهي م�ع
وق�وع أخ�ر ورقه م�ن الشجرة
تخيل ماذا فعلت اختها...؟
س�ألت أخته�ا :ك�م ورق�ة عىل
الشجره...؟
فأجاب�ت األخ�ت الك�ربى بعني
ملؤه�ا الدم�ع :ملاذا تس�ألني يا
عزيزتي؟
أجاب�ت الطفل�ة املريض�ه :ألني
أعل�م أن أيام�ي س�تنتهي م�ع
وقوع أخر ورقه.
هنا ردت ال�أخت وهي تبتس�م:
إذن سنس�تمتع بحياتن�ا ونفعل
كل ما نريد.
م�رت األي�ام واألي�ام والطفل�ة
املريض�ة تس�تمتع بحياتها مع
أخته�ا ،تله�و وتلع�ب وتعي�ش
أجمل طفولة...
تس�اقطت األوراق تباعا ً وبقيت

ورقة واحدة وتلك املريضة تراقب
م�ن نافذتها ه�ذه الورق�ة ظنا ً
منها أنه يف اليوم الذي ستس�قط
في�ه الورق�ة س�تنتهي حياته�ا
بسبب مرضها.
انق�يض الخريف وبع�ده الشتاء
ومرت السنة ولم تسقط الورقة
والفتاة س�عيدة م�ع أختها وقد
بدأت تستعيد عافيتها من جديد
حتى شفيت تماما ً من مرضها.
اس�تطاعت أخ�ريا ً أن تم�يش
بطبيبعي�ه ،فك�ان أول ما فعلته
أنها ذهبت لرتى معجزة
الورق�ه الت�ي ل�م تس�قط ع�ن
الشج�رة ،فوجدته�ا ورق�ة
شجرية بالس�تيكية مثبتة جيدا
ع�ىل الشجرة ،فع�ادت إىل أختها
مبتسمة بعدما ادركت ما فعلته
اختها ألجلها ...األمل روح أخرى
إن فقدتها فال تحرم غريك منها.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

إجراء أول عملية جراحية على يد
روبوت في أوكرانيا

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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ديزني تعلن إنتاجها فيل ًما من عائلة Stars Wars
رغ�م ظ�روف الع�رض غ�ري
املس�تقرة أعلنت ديزني عن فيلم
جدي�د م�ن عائل�ة Stars Wars
بعن�وان “،”Rogue Squadron
وم�ن املقرر عرضه  22ديس�مرب
 ، 2023وتتوىل إخراجه األمريكية
باتي جينكينز.
وتدور أح�داث الفيل�م الجديد يف
“مستقبل املجرة” ،ويض ّم “جيالً
جدي�دا ً م�ن طي�اري الفض�اء،
الذين س�يحصلون عىل شاراتهم
وسيخاطرون بحياتهم” ،عىل ما
كش�فت كاثلني كينيدي  ،رئيسة
رشك�ة “ل�وكاس فيل�م” الت�ي
أطلق�ت ملحم�ة “س�تار وورز”

الش�هريةعام  1977واستحوذت
عليها ديزني.
ومن�ذ يوم�ني أك�د موق�ع iho

 lywoodreporterأن Walt
Disney Animation Studios
ق�ررت طرح فيل�م Encanto 24

نوفمرب  ،2021وس�يكون الفيلم
الطوي�ل رقم  60للرشك�ة ،وهو
فيلم كرتوني موس�يقي كوميدي
جديد.
وكان�ت ديزن�ي ن�رشت تريل�ر
الفيلم ع�ىل تويرت وعلق�ت عليه
ب�”يأخ�ذك فيل�م  Encantoإىل
كولومبي�ا ،حي�ث تعي�ش عائلة
سحرية يف منزل سحرى” .الفيلم
من إخراج بايرون هوارد وجاريد
بوش ،ويشارك بالتأليف واإلخراج
تشاريز كاسرتو سميث ،وسيتم
تألي�ف املوس�يقى م�ن قب�ل لني
مانوي�ل مريان�دا الش�هري بعمله
عىل  Hamiltonو .”Moana

انطالق عرض الكوميديا النقدية الساخرة “العمارة” على “شاهد”
ش�هد أحد مستش�فيات الطوارئ
الرسيري�ة يف مدين�ة لفي�ف غرب
أوكراني�ا أول عملي�ة جراحي�ة
يق�وم به�ا روب�وت ج�رَّاح
يس�مى “دافن�ي” ،وق�ال مدير
مستش�فى الط�وارئ الرسيري�ة
أولي�ج سامش�وك ،يف ترصيحات
نقلته�ا وكال�ة أنب�اء (أوكراني�ا
ب�رس) “أجرى الج�راح الروبوتي
دافن�ي أول عملي�ة جراحي�ة له
يف مستش�فى الطوارئ الرسيرية
بلفيف ،وكان قادرًا عىل إزالة فتق
يف الحجاب الحاجز”.
وأوضح سامشوك أن املريض الذي
خضع للعملية يبلغ  50عاما وهو

من س�كان منطقة لفيف واشتبه
األطب�اء يف إصابت�ه بنزي�ف يف
الجهاز الهضمي ،وأظهر الفحص
وجود ثق�ب كبري جدا بني تجويف
البطن والصدر.
وكان الروبوت عىل بعد عدة أمتار
من املريض أثناء العملية ،وقامت
كامريته ببث الصورة إىل املسعفني
الذين بدوره�م يتحكمون يف أذرع
الروب�وت األربع�ة م�ن مس�افة
بعيدة.
وفق�ا ملدي�ر املستش�فى ،ق�ى
الروب�وت دافن�ي ع�ىل املش�كلة
بش�كل ال تش�وبه ش�ائبة ،كم�ا
أجرى جراحة تجميلية للمريض.

تويتر يعلن وقف تطبيق Periscope
رسميا بحلول مارس المقبل
يخطط تويرت إلنهاء دعم تطبيق  ، Periscopeإذ أعلنت الرشكة ىف منشور
ع�ىل مدونتها عن وقف اس�تخدام  Periscopeلألجه�زة املحمولة بحلول
مارس  ،2021وقالت الرشكة يف املنشور“ :الحقيقة هي أن تطبيق iPer
 scopeيف حال�ة صيانة غري مس�تدامة ،وقد ظل كذل�ك لفرتة من الوقت،
ً
انخفاضا يف االس�تخدام ونعلم أن
وعىل م�دار العامني املاضيني ،ش�هدنا
تكلفة دعم التطبيق ستس�تمر يف االرتفاع بمرور الوقت”.وعىل الرغم من
أن التطبيق لن يتوقف عن العمل حتى العام املقبل ،فقد بدأ تويرت بالفعل
يف إنهاء دعمه ،إذ يمنع التحديث الذي أصدرته الرشكة املستخدمني الجدد
ً
حساب.ووفقا لألسئلة الشائعة التي نرشتها
من التسجيل للحصول عىل
الرشكة س�تظل أية عمليات بث قمت بمش�اركتها عرب تويرت عىل ش�كل
إع�ادات  ،replaysوتقول الرشكة إنك س�تتمكن من تنزيل أرش�يف ألي
محتوى س�جلته قبل مارس .2021عالوة عىل ذلك ،س�يظل موقع iPer
 scopeع�ىل الوي�ب كما هو أرش�يف للقراءة فقط ملقاط�ع الفيديو التي
يبثها األشخاص ً
علنا ،وبالنسبة ألولئك الذين ما زالوا مستعدين للبث عرب
تويرت ،سيمكنهم القيام بذلك من خالل ميزة تويرت  Liveللتطبيق.

فيس بوك يكشف عن تنبيهات جديدة للتحذير
من مشاركة معلومات خاطئة عن كورونا

من أعمال شاهد األصلية ،انطلق عرض الكوميديا
النقدية الساخرة “العمارة” عىل “شاهد .”VIP
ّ
توىل كتابة العمل ورشة من ّ
الكتاب تحت إرشاف
ج�ورج عزم�ي ،وأخرجه عمرو ص�الح ،ويضم
مجموعة من املمثلني الش�باب ..ويطل يف العمل
كضي�وف رشف كوكبة من النجوم منهم حمدي
املريغن�ي ،بيوم�ي فؤاد ،ش�يماء س�يف ،محمد
س�الم ،نرسين أمني ،محمد عب�د الرحمن ،مرينا
جمي�ل ،محم�د ث�روت ،خال�د منصور ،س�لوى
خطاب ،رشيف دسوقي وآخرين.
ويش�كل ه�ذا العم�ل الكوميدي تجرب�ة جديدة

ومختلف�ة ع�ن األعم�ال الس�ائدة ،إذ يتضم�ن
سلس�لة اسكتش�ات نقدي�ة س�اخرة وطريفة،
تدور أحداثها بني جدران أحد املباني يف القاهرة..
ويش�دد ّ
صناع العمل عىل أن الهدف األول واألهم
م�ن “العمارة” ،هو رس�م الضحك�ة عىل وجوه
املش�اهدين مع توجيه رسائل اجتماعية هادفة
بطريق�ة كوميدي�ة مبتك�رة تحاك�ي القل�ب
والعقل.
م�ن أعم�ال ش�اهد األصلي�ة ،يُعرض مسلس�ل
“العم�ارة” م�ن األحد إىل الخميس عىل “ش�اهد
..”VIP

توم كروز ينذر العاملين في فيلم  Mission Impossibleبالفصل
يب�دو أن النج�م ت�وم كروز ب�ات ال يقبل فك�رة تأجيل
فيلمه املفضل الجديد وهو الجزء السابع من املهمة
املس�تحيلة مرة أخرى ،األمر الذي يعكسه تقرير
نرشه موقع ذا صن مؤخرا ً بخصوص ذلك ،حيث
أك�د أن كروز عنف بش�دة اثنني م�ن العاملني
يف لوكيش�ن التصوير بس�بب ع�دم التزامهما
باإلجراءات االحرتازية من فريوس كورونا.
وأضاف التقرير أن ت�وم كروز أكد لهما أن تلك
امل�رة بمثابة إنذار ،وأي ش�خص ل�ن يلتزم بأي
إج�راءات احرتازي�ة من فريوس كورونا س�يكون
مصريه الفص�ل التام من العمل ،حي�ث يرغب توم يف
إكمال تصويره بس�الم لع�رض الفيلم خ�الل العام املقبل
بعدما تعرض لسلسلة من التأجيالت عطلت عرضه.
كم�ا أوضح التقري�ر أن كروز عنف عامل�ني بحجة أنهما ل�م يلتزما

بقواعد التباعد وكانا واقفني عىل بعد أقل من مرت فيما
بينهما األمر الذي يمنعه القائمون عىل الفيلم.
ويس�عى توم ك�روز إىل نق�ل ش�جاعته إىل آفاق
جديدة ،بحيث يصبح أول نجم هوليوود يصور
يف الفض�اء ،حي�ث أك�دت تقاري�ر أجنبية أن
املمث�ل العاملي البالغ من العمر  58عامً ا ،بحث
يف إمكانية تصوير مشهد خارج الغالف الجوى
لألرض كج�زء من سلس�لة أفالمه الش�هرية،
وهي .””Mission: Impossible
وق�ال مص�در لصحيفة “ذا ص�ن” الربيطانية إن
توم كروز عىل اس�تعداد لدفع مبال�غ كبرية لتحقيق
طموحه ،وقد تحدث بالفعل إىل وكالة ناسا حول مرشوعه
الج�ريء ،زاعم�ا أن وكال�ة ناس�ا تعتقد ً
أيض�ا أن خطط ت�وم كروز
املغامرة “ممكنة”.

نانسي عجرم وإليسا تعايدان الشعب البحريني بمناسبة العيد الوطني

عاي�دت الفنانت�ان اللبنانيت�ان ،نان�يس عج�رم
وإليس�ا ،الش�عب البحرين�ي ،بمناس�بة العي�د
الوطن�ي ،ال�ذي يص�ادف يف  16كان�ون األول/
ديس�مرب من كل عام.وكتبت نانيس يف صفحتها
الخاصة عىل موقع التواصل اإلجتماعي“ :ألهلنا
بالبحرين ،كل س�نة وانتو بخري بمناس�بة العيد
الوطن�ي البحرين�ي ،وان ش�اء الل�ه كل إيامكن
أفراح وأعياد وإزدهار وأمن وأمان ...كل الحب”.
كما كتبت إليس�ا يف صفحته�ا الخاصة“ :أصدق

التمني�ات للش�عب البحرين�ي ملناس�بة الي�وم
الوطني ،وكل األمل بمزيد من التقدم واالستقرار
لهذا البلد العزيز .كل عام وأنتم بخري”.
وتحي�ي البحرين أعيادها الوطنية ،التي تش�كل
إحي�ا ًء لذكرى قي�ام اململكة البحريني�ة يف عهد
املؤس�س أحمد الفات�ح ،كدولة عربية مس�لمة
ع�ام  ،1783وذكرى إنضمامه�ا يف األمم املتحدة
كدول�ة كاملة العضوية ،وذك�رى تويل امللك حمد
بن عيىس ملقاليد الحكم.

قرر فيس بوك تنبيه املس�تخدمني
عند مش�اركة معلوم�ات خاطئة
خط�رية ح�ول جائح�ة ف�ريوس
كورون�ا ،إذ تق�دم الش�بكة
االجتماعية إش�عارًا جدي� ًدا يخرب
املس�تخدمني أن�ه ق�د تم�ت إزالة
منش�ور أعجبه�م أو ش�اركوه أو
علق�وا علي�ه بس�بب “معلوم�ات
يحتم�ل أن تك�ون ض�ارة ح�ول
ً
وفق�ا لتقاري�ر رشك�ة
كورون�ا،
.Fast Companyويع�د التحدي�ث
ه�و أحدث تصعيد م�ن فيس بوك
يف إط�ار تعامل�ه م�ع املعلوم�ات
الخاطئ�ة ح�ول الوب�اء ،إذ كانت
الرشكة تعرض منشورات يف النيوز
في�د الخ�اص باملس�تخدمني عند
اكتش�اف تفاعلهم م�ع املعلومات
املضللة عن ف�ريوس كورونا ،لكن

ش�جعت املس�تخدمني ع�ىل زيارة
موقع منظمة الصحة العاملية عىل
اإلنرتنت.م�ع التحديث األخري ،يقر
فيس بوك اآلن أن هذه الرسائل لم
تكن كافية ،إذ ستكون اإلخطارات
ً
تفصي�ال ،فعن�د
الجدي�دة أكث�ر
الضغ�ط ع�ىل اإلش�عار س�ينتقل
املستخدمني إىل صفحة مقصودة،
حيث يمكنهم رؤية صورة مصغرة
للمحت�وى امليسء ،ووص�ف ملا إذا
كانوا قد أحبوا املنشور أو شاركوه
أو علق�وا عليه ،ومل�اذا تمت إزالته
من فيس بوك”.

تصدر هاشتاغ “محسود” أحدث أغنيات
الهضبة عم�رو دياب ترين�د موقع تويرت
وذلك بعد س�اعات قليلة من طرح برومو
األغني�ة ،وال�ذي تص�در هو اآلخ�ر تريند
موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.
“محس�ود” كلمات تركي آل الشيخ ،لحن
خالد عز ،وتوزيع عادل حقي ،ميكس�اج

وديجيتال ماسرت أمري محروس ،وستصدر
ضمن ألبوم “يا أنا يا أل” والذي س�يطرح
قري ًبا.
وكان الهضب�ة قد وجه رس�الة لجمهوره
ع�رب صفحات�ه وحس�اباته ع�رب مواقع
التواص�ل املختلف�ة ،وطل�ب منه�م غناء
أغنيته الجديدة “محسود” بأصواتهم،

يف الوقت الذي ّ
مثل فيه عام ( )2020تحديا للكثريين،
تضاعفت ثروة سيدة األعمال الشابة ونجمة تلفزيون
الواقع ،كاييل جيني ،التي لم تتجاوز  23عاما ،لتحقق
خالل هذا الع�ام ( )590مليون دوالر.وتصدرت كاييل
جين�ري قائم�ة (فورب�س) الس�نوية ألعىل املش�اهري
أجرا لعام ( ،)2020تالها مغني الراب كاني ويس�ت،
زوج أخته�ا غ�ري الش�قيقة نجم�ة تلفزي�ون الواقع
كي�م كارداش�يان ،الذي حق�ق ( )170ملي�ون دوالر.

ً
حف�ال
وكان الهضب�ة ق�د أحي�ا مؤخ�رًا
ً
خاص�ا بق�رص عابدين ،وذل�ك يف حضور
نخبة من نجوم اإلع�الم والفن واملجتمع،
وغنى خالله ألول م�رة مقطعا من أغنية
“محسود”.
يذك�ر أن الصفح�ة الرس�مية للنج�م
الكب�ري عمرو دي�اب عىل موق�ع التواصل

وج�اء الج�زء األكرب م�ن أرباح جينري له�ذا العام
م�ن بي�ع ( )51باملئ�ة من رشكة مس�تحرضات
التجمي�ل الخاص�ة به�ا كاي�يل كوزمتيك�س إىل
رشك�ة كوتي العامة مقابل ( )600مليون دوالر.
وكانت فوربس قد أعلنت ،العام املايض ،أن كاييل
أصبحت أصغ�ر ملياردي�رة عصامي�ة يف العالم،
بس�بب النج�اح الهائ�ل لرشك�ة مس�تحرضات
التجميل الت�ي أسستها.واس�تعانت فوربس بعدد
من خ�رباء االقتصاد ،الذين ش�ككوا بالنمو الضخم
لرشك�ة كاي�يل ،بالرغ�م م�ن بدايته�ا الجدي�دة،
حي�ث كش�فت تقاري�ر من رشك�ة كوتي،
إن مس�تحرضات كاي�يل الخاصة
بالبرشة أدخلت ( )25مليون
دوالر بالس�نة فقط ،وهو
أق�ل بكث�ري م�ن ()100
مليون دوالر أعلن عنها
ممثلو كاييل.

تغريدات

“واتسآب” تتيح عربات التسوق
للمستخدمين للشراء عبر االنترنت
أعلن تطبيق املراسلة الشهري (واتساب) ،التابع لعائلة تطبيقات (فيسبوك)
يف  9ديسمرب  ،2020إدخال خاصية جديدة هي عربات التسوق ،بحيث تتيح
للمس�تخدمني ال�رشاء من خالل التطبيق .كش�فت منصة (واتس�اب) ،عرب
مدون�ة لإلعالن ،عن امليزة الجديدة املتوافرة يف جميع أنحاء العالم ،ورصحت
ُّ
تصف�ح كتيّبات للبيع
بأنه“ :مع عربات التس�وق هذه ،بإمكان األش�خاص
واختي�ار منتجات عدة وإرس�ال طلبياتهم عىل ش�كل رس�الة واحدة”.كما
تابعت املنصة أن “هذا يحصل يف الوقت املناسب خالل موسم األعياد ،نتمنى
لكم تسوقا ً ممتعا ً عرب واتساب”.وتسعى (واتساب) من خالل هذه الخاصة
الت�ي أطلقته�ا ،إىل اس�تقطاب التج�ار وال�رشكات إىل تطبيقها (واتس�اب
بيزنس) الذي يضم ( )50مليون حس�اب ألصح�اب مصالح تجارية ،بهدف
إدارة الطلبيات الواردة لهم وعمليات التواصل مع الزبائن.كما تحاول املنصة
ح�ث مس�تخدميها البالغ عدده�م ( )1.5ملي�ار حول العالم عىل التس�وق
ع�رب منصتها.ويمث�ل تطوي�ر التجارة عرب خدمة املراس�لة تحديا ً أساس�يا ً
ل�(واتس�اب) الت�ي ال تحق�ق أرباح�ا ً كبرية م�ن اإلعالنات رغم انتش�ارها
الواسع ،كما أنها تفتقر إىل خدمة مدمجة للدفع اإللكرتوني.

مطر ساخن

املثقف ودوره يف
بناء احلياة

أمحد اجلنديل

عىل ش�فتي يتمدد س�ؤال طاملا وضعن�ي يف متاهات الح�رية والتأمل،
وأنا أتابع أثر املثقف والثقافة يف حياة الش�عوب ،فاألمم تقاس بدرجة
وعيه�ا وإبداعها ،والش�عوب تتفاخ�ر برموزها الثقافي�ة ،والدنيا أخذ
وعط�اء ،إب�داع متواصل ،حرك�ة ايجابية باتجاه األمام ،س�عي جاد يف
ترس�يخ القيم العليا للحياة ،وال أحد يس�تطيع خل�ق النموذج األفضل
غري املثقف امليضء والثقافة املرشقة .
األم�م تتفاخر برجاله�ا الذين أن�اروا دروب املعرفة ،وفتح�وا لألجيال
صفح�ة التواص�ل ،ومع رحيلهم ظلت الش�عوب وفية له�م ،تقيم لهم
التماثيل ،وتحتفل بذكراهم ،وتعقد الندوات لرشح أفكارهم ،وتش�جع
الصغار والكبار عىل االقتداء بس�ريتهم ،وظل املبدعون أحياء يف نفوس
وضمائر الش�عوب ،بينما لم يبق ذكر مللك أو وزير طواه املوت ،وبعض
املل�وك تدفن ذكراهم س�اعة رحيلهم عىل الدنيا  ،ظل شكس�بري خالدا
دون أن يع�رف أحد صاحب الفخامة والزعامة الذي كان يحكم يف زمن
شكس�بري ،ورحل دستوفس�كي عن الدنيا ،لكنه ل�م يرحل من نفوس
عش�اق األدب واإلبداع  ،وأخذ املوت أرواح املبدعني لكنه لم يستطع أخذ
أقالمهم ،وظلت الدنيا تردد إبداعهم .
كل ال�دول تح�رتم مثقفيه�ا إال نح�ن ،وكل املبدعني ينال�ون االحرتام
والتقدي�ر م�ن حكوماتهم إال نح�ن ،فاملبدع يف وطني إم�ا أن يأكل من
فض�الت الخليف�ة ويعيش مرتف�ا بعدما يغ�ادره اإلب�داع الحقيقي ،أو
يعيش يف دائرة اإلهمال والتهميش دون أن يلتفت إليه أحد .
إنه�ا محنة املثق�ف عندما يجد يف بلد الغربة م�ن يحتضنه ويرعاه ،وال
يجد هذه الرعاية يف بلده ،إنها فجيعة اإلبداع عندما يجد نفس�ه خارجا
ع�ن دائ�رة االهتم�ام والرعاية ،انها كارث�ة القلم عندما ين�زف تألقا ،
ويموت صاحبه وال أحد يهتم به .
الحي�اة الحرة الكريم�ة قائمة عىل عطاء املبدع�ني الصادقني ،والتقدم
يف كل مج�االت الحي�اة ال يتحق�ق إال بالعقول املض�اءة بوهج املعرفة،
ورعاية أهل العلم والثقافة رضورة ملحة لدى املعنيني يف هذا املجال .
هيبة الدولة تتحقق من هيبة مبدعيها ،والنخب الواعية املثقفة وحدها
الق�ادرة عىل خلق التغيري املطلوب ،والبلد الذي يفرط بمبدعيه ال يمكن
له م�ن الوقوف عىل قدميه وس�ط البلدان التي ترع�ى العلوم والفنون
واآلداب .
م�ا زال الس�ؤال يكرب عىل ش�فاهنا ،ونحن نرى ه�ذا التهميش للمبدع
العراق�ي ،وم�ا زال الس�ؤال حزينا ونحن ن�رى أن املبدع�ني العراقيني
يتمتعون باالحرتام والتقدير خارج بلدانهم .
سؤال يحتاج إىل الكثري من التأمل ..أليس كذلك؟
إىل اللقاء ...

هاشتاغ “محسود” للهضبة عمرو دياب يتصدر تريند تويتر ويوتيوب

كايلي تتصدر قائمة (فوربس) المالية بثروة خيالية
تم توجيه انتقادات لهذه التنبيهات
عىل نطاق واسع ،حيث كانت اللغة
غامض�ة ول�م تخرب املس�تخدمني
ً
رصاح�ة أنهم ش�اركوا املعلومات
تم اعتبارها ضارة ،وبدالً من ذلك،

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews

د .هاني عاشور

ايمن جادة

كل اجلثــث تتفتــت حتــت الرتاب،
لكــن قلة مــن اصحابها يعيشــون
يف ذاكرتنــا  ،من ميلــك اهلوية
واملوقف يبقى  ،وال بكاء او ذكرى
لالخرين.
مربوك لقطر وعاصمتها الدوحة الفوز بشرف
تنظيــم األلعــاب اآلســيوية  ٢٠٣٠وللمــرة
الثانيــة يف تارخيها  ..املــرة األوىل كانت يف
 ٢٠٠٦وكانت حدثاً يدعو للفخر ويف مســتوى
األلعــاب األوليمبية ،واملرة القادمة ســتكون
بعد استضافة كأس العامل ومتهيداً الستضافة
األلعاب األوملبية بإذن اهلل

االجتماع�ي فيس بوك ق�د طرحت برومو
أغنيته الجديدة “يا أنا يا أل” والتي تعد أول
أغنيات ألبومه الجديد ،واألغنية من كلمات
أيم�ن بهج�ت قمر ،لح�ن محم�د يحيى،
توزي�ع ع�ادل حق�ي ،ميك�س وديجيتال
مارس أمري محروس ،وفور طرح الربومو
تصدر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب.

هيدي كرم :أنا شخصية متشائمة
وال أحب بسهولة
قالت الفنان�ة ،هيدي كرم ،إن
هناك نوعني م�ن البرش منهم
م�ن يتعل�ق بالحب بس�هولة
وآخرين من الصعب أن يحبوا
بسهولة.
وخ�الل برنام�ج “راجل و2
س�تات” ال�ذي تقدم�ه مع
اإلعالمي�ة رشيه�ان أبو
الحس�ن أنه�ا تنتم�ي
لنوعية الن�اس الذين
يقاوم�وا الح�ب،
وهؤالء متش�ائمون
فه�ي قلق�ة
و تتو ق�ع
ال�يسء يف
أي�ة عالق�ة،

ولكنها تعمل عىل تجنب هذا الشعور.
ع�ىل صعي�د آخر ،تخ�وض الفنان�ة هيدي
ك�رم تجربة البطول�ة املطلقة خالل أحدث
مسلسالتها “كواليس”.

رنا األبيض تحذر أصدقاءها:
بلغوا عن الحساب المزيف
حذرت املمثلة الس�ورية ،رنا األبي�ض ،أصدقاءها من التعامل مع
أي حساب عرب موقع التواصل االجتماعي “فيسبوك” سوى عرب
حسابها املعروف للجميع والذي قامت بإنشائه منذ سنوات.
وقالت إن قراصنة أنشأوا حسابا ً باسمها قبل يومني ،وأضافوا
معظ�م أصدقائه�ا وب�دأوا بمراس�لتهم منتحلني ش�خصيتها
بهدف تهكري حساباتهم.
ونبهت أصدقاءها بأنها غري مسؤولية عن كل ما يرسل عرب
الحساب املزيف ،داعية الجميع إىل التبليغ عنه إلغالقه.
درامي�اً ،تصور رنا األبيض مش�اهدها األخ�رية يف الجزء
الح�ادي عرش من مسلس�ل “ب�اب الحارة” بش�خصية
“املحامية جويل” ،بينما تستعد للمشاركة يف الجزء الثاني
من مسلس�ل “ب�روكار” بش�خصية “فري�ال” ،والجزء
الثالث من مسلسل “حرملك” بشخصية “جميلة”.

