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بغداد/ الزوراء: 
اعلنت وزارة النفط، امس االحد، االحصائية 
النهائية للصادرات النفطية لش�هر ترشين 
الثاني املايض، مؤكدة ان االيرادات تجاوزت 
دوالر.وذك�رت  ملي�ون  و400  ملي�ارات   3
الوزارة يف بيان تلقته “الزوراء”: ان مجموع 
الص�ادرات النفطي�ة واالي�رادات املتحققة 
بحس�ب  امل�ايض،  الثان�ي  ترشي�ن  لش�هر 
االحصائي�ة النهائي�ة الص�ادرة م�ن رشكة 
تس�ويق النفط العراقية )س�وم�و(، حيث 
بلغت كمي�ة الصادرات من النف�ط الخام ) 
81 ( مليوناً و) 262 ( ألفا و) 376 ( برميال 
)واح�د وثمان�ن مليون�ا ومائت�ن واثن�ن 
وستن الفاً وثالثمائة وستة وسبعن برميالً 
( ،  بإي�رادات بلغت )3( ملي�ارات و)403 ( 
مالين و )722( ال�ف دوالر ) ثالث مليارات 
واربعمائة وثالثة مليوناً وس�بعمائة واثنن 
وعرشين ال�ف دوالر(.واضافت: ان مجموع 
الكميات املص�درة من النفط الخام لش�هر 
ترشين الثاني امل�ايض من الحقول النفطية 
يف وس�ط وجنوب العراق بلغت )78( مليونا 

و)190( ألف�ا و )444( برمي�ال، بإي�رادات 
بلغت )3( مليارات و)282( مليونا و )394( 
الف دوالر، فيما كانت الكميات املصدرة من 
نف�ط كرك�وك عرب مين�اء جيه�ان مليوني 
ألف�ا و)169( برمي�ال، بإي�رادات  و)819( 
بلغت )114( مليون�ا و)588( ألفا و)470( 
دوالرا، وبل�غ مع�دل الكمي�ات املص�درة إىل 
االردن )252( ألفا و)763( برميال بإيرادات 
بلغ�ت ) 6( مالي�ن و)739( ألف�ا و)683( 
دوالرا، وبل�غ مع�دل س�عر الربمي�ل الواحد 
)41.886( دوالراً.واش�ارت اىل: ان الكميات 
املص�درة تم تحميلها من قب�ل )30( رشكة 
عاملي�ة مختلف�ة الجنس�يات، م�ن موان�ئ 
الب�رة وخور العمي�ة والعوامات االحادية 
عىل الخليج وميناء جيهان الرتكي.وتابعت: 
ان كمي�ات وايرادات ش�حنات النفط الخام 
املصدرة التي تم تس�ويقها بعالوة س�عرية 
لتحقي�ق اي�راد اض�ايف خالل ش�هر ترشين 
الثان�ي املايض بلغ�ت )6( مالي�ن و)532( 
ألفا و )350( دوالرا حس�ب ما جاء يف نرشة 

رشكة تسويق النفط “سومو”. 

بغداد/ متابعة الزوراء: 
حدَّد وزير النقل، نارص حسن بندر، موعَد 
إنج�از قناطر مرور القط�ار من بغداد إىل 
املوصل ث�م تركي�ا، فيما أش�ار إىل وجود 
خط�ة لرب�ط مين�اء الف�او برتكيا.وقال 
بندر يف تريح صحفي: إنه “بدأ التفكري 
بش�كل جدي إلعادة تش�غيل القطار من 
بغ�داد اىل املوص�ل وم�ن ث�م إىل تركيا، إذ 

تمَّ ال�رشوع بالعمل يف عدد م�ن القناطر 
التي دمرتها عصاب�ات داعش اإلرهابية، 
وخالل شهرين سيكتمل العمل”.وأضاف 
أن “الخط�ة الكربى هي ربط ميناء الفاو 
برتكيا، وه�ذه خطة موجودة، حيث لدينا 
رشكات صيني�ة وتركي�ة ورشكات أخرى 

متقدمة يف بناء القناة الجافة”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
كشف الرئيس األمريكي املنتخب، جو بايدن، 
عن إج�راء عاجل ينوي اتخ�اذه عقب توليه 
مقاليد الحكم يف 20 يناير، ملواجهة ما وصفه 
ب� “الخطر الوجودي”.ورصح بايدن، يف كلمة 
ألقاها، بأن إدارته ستعيد االنضمام يف يومها 
األول إىل اتفاق باريس ملحاربة تغريات املناخ 
)الذي انس�حب منه الرئي�س املنتهية واليته 
دونالد ترامب(، و”ستعيد أمريكا إىل مساعي 
قي�ادة العال�م” يف مكافح�ة ه�ذا التح�دي. 
وح�ذر بايدن م�ن خطورة تغ�ريات املناخ يف 
العالم، قائال: “أيها الش�باب، نواجه أزمة!”.
وأعل�ن باي�دن يف كلمت�ه ع�ن أس�ماء أفراد 
فريق�ه الخاص باملناخ، وتابع: “عندما يدور 
الحديث عن تغريات املناخ التي تشكل خطرا 

وجوديا، ليس لدينا وقت لنضيعه، وسيكون 
هذا الفريق منذ اليوم األول مس�تعدا للتعامل 
مع هذه املس�ألة باالستعجال الذي تستحقه 
وإعادة بناء دولتنا بشكل أفضل من أي وقت 

مىض”.

لندن/ متابعة الزوراء:
أك�دت منظمة الصح�ة العاملي�ة، امس 
األح�د، رص�د تف�ي الس�اللة الجديدة 
من ف�ريوس كورونا التي تم اكتش�افها 
يف بريطاني�ا مؤخرا يف ث�الث دول أخرى، 
فيم�ا  اوقف�ت هولندا رحالته�ا الجوية 
من وإىل بريطاني�ا، امس األحد، وتتبعها 
بلجي�كا، فيم�ا ت�درس كل م�ن أملاني�ا 
وفرنس�ا هذا القرار أيضا.وقالت، ماريا 
ف�ان كريخ�وف، وه�ي خب�رية أمريكية 
متخصصة يف األم�راض الطارئة املعدية 

ضمن برنامج الطوارئ الصحية واملدينة 
التقنية ملواجهة جائحة فريوس كورونا 
يف املنظم�ة التابع�ة لألم�م املتح�دة، يف 
حدي�ث لهيئ�ة الب�ث الربيطاني�ة “ب�ي 
ب�ي يس”: إن تلك ال�دول ه�ي الدنمارك 
وهولندا وكذلك أس�رتاليا، حيث س�جلت 
حال�ة إصابة واحدة بالس�اللة الجديدة.

الس�اللة  أن  م�ن  املس�ؤولة  وح�ذرت 
الجدي�دة ذات قدرة متزايدة عىل التفي، 
مؤكدة: أن الدراسات جارية للكشف عن 
م�دى هذه القدرة.وش�ددت عىل رضورة 

بذل قصارى الجهد ملنع انتش�ار الساللة 
الجديدة، موضحة أنه كلما توسعت رقعة 
تفي الفريوس زاد خطر ظهور طفرات 
جديدة منه.وأبدت، ف�ان كريخوف، قلق 
إزاء ظه�ور  العاملي�ة  منظم�ة الصح�ة 
سالس�ل جديدة من كورون�ا. مؤكدة أن 
خ�رباء املنظم�ة مس�تمرون يف دراس�ة 
الس�اللة الجديدة بهدف زيادة معرفتهم 
بش�أن ق�درة الوباء ع�ىل التغري.وأعلنت 
السلطات الربيطانية رفع درجة التأهب 
الوبائي يف العاصمة لندن وجنوب رشقي 

إنجل�رتا حتى أعىل مس�توى عىل خلفية 
ظه�ور الس�اللة الجدي�دة م�ن كورونا 
التي أقر وزي�ر الصحة، م�ات هانكوك، 
امس، بأن تفش�يها خرج عن السيطرة.

واوقفت هولندا رحالتها الجوية من وإىل 
بريطانيا، امس األح�د، وتتبعها بلجيكا، 
فيما ت�درس كل من أملانيا وفرنس�ا هذا 
الق�رار أيضا.وتدرس الحكوم�ة األملانية 
حظ�ر هب�وط الطائ�رات القادم�ة م�ن 
بريطاني�ا يف جمي�ع املط�ارات األملانية، 
بع�د األخبار عن انتش�ار س�اللة جديدة 

من ف�ريوس كورونا يف اململك�ة املتحدة، 
كما تتم دراس�ة حظر دخول األشخاص 
االتح�اد  إىل  بريطاني�ا  م�ن  القادم�ن 
األوروبي م�ن بريطانيا عىل خلفية ذلك.
وأفادت قناة “BFMTV” الفرنس�ية بأن 
باريس ت�درس “جديا” تعلي�ق الرحالت 
الجوية والقط�ارات من اململكة املتحدة، 
وذلك يف إطار مكافحة انتش�ار الس�اللة 
الجديدة من فريوس كورونا، املكتش�فة 

يف بريطانيا، والتي تعترب أكثر عدوى.

الزوراء/ حسن فالح:
لرئي�س  االقتص�ادي  املستش�ار  أك�د 
مجل�س الن�واب، هم�ام الش�ماع، ان 
االج�راءات االصالحي�ة الت�ي اتبعته�ا 
الحكوم�ة س�تخفض الق�وة الرشائية 
للمواط�ن بنس�بة 25%، وفيم�ا ح�دد 

معالج�ات ع�دة يمك�ن اللج�وء إليها 
بدال من تعديل س�عر ال�رف واتخاذ 
اجراءات ترض املواطن، ش�كا عدد من 
املواطن�ن االرتف�اع الكب�ري يف الس�لع 
واملنتجات يف االس�واق املحلية بعد قرار 
رفع سعر رصف الدوالر مقابل الدينار.

وقال الش�ماع يف حدي�ث ل�«الزوراء«: 
ان االجراءات التي تم اتخاذها من قبل 
الحكوم�ة قد تكون فيه�ا فائدة بعيدة 
املدى لالقتصاد العراقي، ولكن ليس�ت 
بمحله�ا يف الوق�ت الراه�ن. الفت�ا اىل: 
ان االقتص�اد العراق�ي يف الوقت الحايل 

يع�د مريضا بس�بب النف�ط وتداعيات 
ازم�ة كورون�ا وم�ا ترت�ب عليه�ا من 
مش�اكل اقتصادية بالعالم ويف العراق.
واض�اف: ان هذه الظروف ال تس�مح 
باتخ�اذ مث�ل هك�ذا اج�راءات غاية يف 
القساوة عىل الشعب والفقراء بالذات. 

مؤكدا: ان الحكومة ل�م تكتف بفرض 
رضائ�ب جديدة والتي س�تطال جميع 
العراقين كالبنزين والخدمات االخرى، 
وكذلك تخفيض القوة الرشائية مقابل 

تخفيض قيمة الدينار .

بغداد/ متابعة الزوراء:
كش�ف محافظ البنك املركزي، مصطفى غالب مخيف، 
امس األحد، أن وزارة املالية طلبت رس�مياً زيادة سعر 
ال�رف إىل 1450 دين�اراً مقاب�ل ال�دوالر، مؤك�داً أن 
االحتياط�ي العراقي م�ن العملة الصعبة م�ازال جيداً.

وق�ال محاف�ظ البن�ك املرك�زي يف تري�ح متلفز: إن 
» وزارة املالي�ة طلبت رس�مياً زيادة س�عر الرف إىل 
1450 ديناراً مقابل الدوالر ما أدى إىل اضطراب السوق 
هذه األيام«، مشرياً إىل أن » البنك املركزي طلب حضور 
وزي�ر املالي�ة لتبيان أس�باب رفع قيم�ة رصف الدوالر 

مقاب�ل الدينار«.وأضاف أن » البنك الدويل كان قد طلب 
م�ن العراق ع�ام  2014 رفع س�عر رصف ال�دوالر إىل 
1500 دين�ار«، مؤكداً أن » موقف العراق من احتياطي 
العمل�ة الصعب�ة ما زال جي�داً ». وتاب�ع محافظ البنك 
املركزي أن » اِرتفاع سعر رصف الدوالر أثَّر عىل السوق 

العراقية وس�تترضر الطبقات الفق�رية، ووزارة املالية 
هي املسؤولة عن دعم هذه الطبقات، حيث ستضاعف 
مبالغ الرعاية االجتماعية«.وطالب مخيف وزارة املالية 
»تعزي�ز العائ�دات الجمركي�ة واإلرساع بأتمت�ة عم�ل 

الجمارك واملنافذ الحدودية لتعظيم ايرادات الدولة«.

مستشار احللبوسي لـ         : اإلجراءات اإلصالحية احلكومية ستخفض القوة الشرائية 
للمواطن بنسبة 25 %

حمافظ البنك املركزي: املالية طلبت رمسياً زيادة سعر الصرف إىل 1450 ديناراً مقابل الدوالر

حدد معاجلات عدة ميكن اللجوء إليها بدال من تعديل سعر الصرف

أكد أن االحتياطي العراقي ال يزال موقفه جيدًا

الزوراء/مصطفى العتابي :
أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، امس االح�د، املوقف الوبائ�ي اليومي لفريوس 
كورونا املس�تجد يف العراق، فيما اكدت تسجيل 1027 اصابة جديدة و17 حالة 
وف�اة وش�فاء 1964 حالة.وذك�رت الوزارة يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”: ان عدد 
الفحوص�ات املختربي�ة ليوم ام�س: 33937، ليصبح ع�دد الفحوصات الكلية: 
4146688، مبينة انه تم تس�جيل 1027 اصابة جديدة و17 حالة وفاة وشفاء 
1964 حالة.واضافت: ان عدد حاالت الش�فاء الكيل: 520968 )%89.2(، بينما 
ع�دد ح�االت االصابات ال�كيل: 584145، أما ع�دد الحاالت التي تح�ت العالج: 
50479، يف ح�ن ان عدد الحاالت الراقدة يف العناي�ة املركزة: 177، وعدد حاالت 

الوفيات الكيل: 12697.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أعل�ن مكتب رئيس الوزراء الس�وداني، عبد الل�ه حمدوك، أن 
اللجن�ة املش�رتكة للحدود بن الس�ودان وإثيوبيا س�تعود إىل 
العم�ل يف 22 كان�ون األول/ديس�مرب، إث�ر توتر ع�ىل الحدود 
ومقتل جنود س�ودانين، الثالثاء املايض.وقال املكتب يف بيان 
صحفي إثر اجتماع بن حم�دوك ونظريه اإلثيوبي أبي أحمد،  
ام�س األحد، إن “اللقاء تطرق إىل انعقاد اللجنة العليا للحدود 
ب�ن البلدين يف 22 كانون األول/ديس�مرب الجاري”.وجاء هذا 
االجتم�اع عىل هامش قمة منظمة دول رشق إفريقيا للتنمية 
)إيغاد( املنعقدة األحد يف جيبوتي، والتي تجمع سبع دول من 

رشق إفريقيا.إىل ذلك، قال ممثل السياسة الخارجية باالتحاد 
األوروب�ي جوزي�ب بوريل يف بي�ان تعليقا عىل قم�ة منظمة 
اإليغ�اد يف جيبوتي، إن القمة تأتي يف وقت تهدد فيه رصاعات 
ونزاع�ات حدودية قديمة اس�تقرار املنطقة.وأك�د أن االتحاد 
األوروبي: يشارك املالين يف جميع أنحاء املنطقة املترضرة من 
األزم�ات الحالية يف وضع ثقتهم يف قمة اليوم.كما قال “ندعم 
كل الجهود لتشجيع الحوار وإسكات البنادق”، مضيفاً “نأمل 
أن تق�رب نتيج�ة قمة الي�وم املنطقة خطوة نح�و إيجاد حل 
مس�تدام لألزمات الحالية بما يتماىش مع االلتزامات الدولية 

وال سيما القانون اإلنساني الدويل”.

غضب ورفض شعيب حملاوالت املساس بقوت املواطنني ونواب يتصدون إلقالة حمافظ البنك املركزي
طلب نيابي رمسي الستجواب وزير املالية علي عالوي

الزوراء/ يوسف سلمان:
تس�لمت رئاس�ة مجلس النواب طلبا 
نائب�ا   40 بتواقي�ع  مرفق�ا  رس�ميا 
الس�تجواب وزير املالية، عيل عالوي، 
ع�ن اخفاقه يف ايج�اد الحلول لألزمة 
املالي�ة الراهنة، ولجوئ�ه اىل التالعب 

بسعر رصف العملة العراقية .
وتضمن الطل�ب النياب�ي، الذي تبنى 
تقديم�ه النائ�ب ع�ن تحال�ف الفتح 
ع�دي ع�واد، الئحة تحريري�ة  ب� 10 
مخالف�ات، عىل ان يت�م تحديد موعد 
وان  االس�تجواب،  لجلس�ة  عاج�ل 
تك�ون يف اول جلس�ة بعد اس�تئناف 
جلس�ات مجلس الن�واب .كما اكدت 
خلي�ة االزم�ة النيابية ان السياس�ة 
املالية والنقدية هي من مس�ؤوليات 
قام�ت  وق�د  الحكوم�ة،  وصالحي�ة 
الحكومة وحس�ب رؤيته�ا بمعالجة 
س�عر  برف�ع  االقتصادي�ة  االزم�ة 
الخلي�ة،  مق�رر  .وانتق�د  ال�رف 
املوس�وي، االج�راءات  النائب ج�واد 
الحكومي�ة بالق�ول “ان يطل�ب م�ن 
الن�واب  الش�عب يف مجل�س  ممث�يل 
ان يصوت�وا ع�ىل تخفي�ض روات�ب 
والتالعب  ومخصصاته�م  املوظف�ن 
بأرزاقه�م بهذه الطريقة العش�وائية 

وغري املدروس�ة، فهذا امر مستحيل، 
ولن تتم املوافقة او التصويت عىل اي 
تخفيض”.باملقاب�ل، اك�دت كتلة بدر 
النيابي�ة رضورة اس�تجواب محافظ 
البنك املركزي ومحاس�بته واقالته يف 

حال ثب�ت تقصريه عن ازم�ة ارتفاع 
س�عر رصف ال�دوالر، واختي�ار بديل 
مناس�ب لش�غل املنصب يخ�اف عىل 
الش�عب العراقي من الضياع .وقالت 
النائب وفاء الش�مري ل�” الزوراء “: 

ان “ هناك مافيات فس�اد كانت تقف 
خلف سياس�ة دع�م رفع س�عر بيع 
ال�دوالر مقاب�ل الدين�ار”. مبين�ة ان 
“البنك املركزي ال يحتاج اىل رفع سعر 
رصف ال�دوالر بل يحت�اج اىل مراقبة 

ومحاس�بة البنوك ورشكات الصريفة 
التي تتالعب بغسيل االموال، ملعالجة 
هذه الظاهرة الخطرية “.اىل ذلك اكدت 
اللجن�ة املالية النيابية ان اقالة )وزير 
املالي�ة( و)محاف�ظ البن�ك املركزي( 
وكل املسؤولن عن ازمة ارتفاع سعر 
رصف الدوالر، ليس�ت ببعيدة.واشار 
عضو اللجنة، النائب ماجد الوائيل، اىل 
كتاب اللجنة املالية املوجه اىل )رئاسة 
مجل�س ال�وزراء( بتأريخ 2٦ / 11 / 
2020 لتنفيذ بنود )الورقة البيضاء(، 
وكذل�ك تقديم مقرتحات اللجنة ألجل 
تعظي�م االيرادات وحل املش�اكل التي 
تقف عائق�اً امام حل االزم�ة املالية، 
وتقدم االقتصاد العراقي .واضاف، يف 
بيان صحفي: ان “السلطة التنفيذية 
مازال�ت متكاس�لة ومرتاخي�ة وتلجأ 
اىل قوت املواطن بش�كل مبارش، واول 
اج�راء اتخذته هو رفع س�عر رصف 
ال�دوالر، ورسبت بش�كل ال يخلو من 
التقص�ري نس�خة غ�ري رس�مية من 
املوازن�ة لتل�وح بسياس�ة تقش�فية 
قاس�ية يدف�ع ثمنه�ا املواطن”.واكد 
الوائيل “لن نسمح بسياسة التجويع، 
ولن نس�مح بمحاولة ارضاخ الشعب 

نحو التطبيع”.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
أسواق  يف  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعت 
امس  املحلية،  واألسواق  الرئيسية  البورصة 
الف   14٦000 الكفاح  بورصة  .وسجلت  األحد 
سجلت  فيما  أمريكي،  دوالر   100 مقابل  دينار 
أسعار الرف مساء السبت يف بورصة الكفاح 
138.000 الف دينار لكل 100 دوالر.أما أسعار 
أيضاً،  ارتفعت  املحلية فقد  األسواق  الرف يف 
حيث كان سعر البيع: 147.000 الف دينار لكل 
100 دوالر، وسعر الرشاء: 144.000 الف دينار 

لكل 100 دوالر.

ارتفاع أسعار صرف 
الدوالر مقابل الدينار

النفط: إيراداتنا للشهر املاضي بلغت 
حنو 3.4 مليارات دوالر 

وزير النقل: دايو تعتمد على العمالة 
احمللية يف التجهيز مبيناء الفاو

بايدن يكشف عن أول إجراء سيتخذه 
لدى دخوله البيت األبيض

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ 584 
ألفا والشفاء تالمس الـ 521 ألفا

طي صفحة التوتر.. جلنة احلدود بني السودان 
وإثيوبيا تعود للعمل

النزاهة تضبط تزويراً برواتب املتقاعدين يف مصرف حكومي باألنبار

ص 6جلنة تفتيش تزور العراق لتقييم ملفه باستضافة خليجي 25

ص 4

املفوضية: منح إجازات تأسيس لـ )231(  
حزبا سياسيا 

استهداف املنطقة اخلضراء بعدة 
صواريخ كاتيوشا

بغداد/ الزوراء:
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  كش�فت 
لالنتخاب�ات ع�ن ع�دد طلبات تس�جيل 
يف  للمش�اركة  السياس�ية  األح�زاب 
باس�م  الناط�ق  .وقال�ت  االنتخاب�ات 
املفوضي�ة، جمان�ة الغ�الي، يف تريح 
طلب�ات  ع�دد  »إجم�ايل  إن  صحف�ي: 
تس�جيل االحزاب السياسية بلغ )427( 
طلب�اً، إذ ت�م من�ح اجازات تأس�يس ل� 
)231( حزباً سياس�ياً، أم�ا عدد طلبات 
التس�جيل لالحزاب ) قيد التأسيس( بلغ 
) 80( طلباً«.وأضاف�ت أن »عدد طلبات 
تس�جيل االح�زاب املرفوض�ة بق�رارات 
مجل�س املفوض�ن بلغ�ت )99( طلب�اً، 
ألس�باب مختلف�ة، منه�ا ع�دم اكم�ال 
األولي�ات املطلوب�ة أو متأخر ع�ن املدة 
املحددة للتس�جيل وذلك استناداً ألحكام 

امل�ادة )12/أوالً ( م�ن قان�ون األحزاب 
السياس�ية رق�م )3٦( لس�نة 2015«.

وأشارت إىل أن »طلبات تسجيل األحزاب 
التي تقدمت بس�حب طلبه�ا بلغ )17( 

طلباً«.

بغداد/ الزوراء:
االح�د،  ام�س  امن�ي،  مص�در  اف�اد 
الخرضاء وس�ط  املنطقة  باس�تهداف 
بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا.وقال 

املص�در، إن�ه »ت�م اس�تهداف املنطقة 
الخرضاء بخمس�ة صواريخ كاتيوشا، 
داخ�ل  الس�ريام  منظوم�ة  واط�الق 

املنطقة«.

بعد بريطانيا.. ساللة كورونا اجلديدة تضرب الدمنارك وهولندا وأسرتاليا
أملانيا وفرنسا تدرسان تعليق رحالتهما اجلوية إىل لندن

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية، امس األحد، انطالق امتحانات الدور الثالث لطلبة السادس 
االعدادي للعام الدرايس 2019-2020.وقال املكتب اإلعالمي للوزارة يف بيان تلقته 
»الزوراء«: إن اليوم االثنن سيشهد انطالق امتحانات الدور الثالث لطلبة الصف 
هيأت  »الوزارة  ان  اىل  واشار   .2020-2019 الدرايس  للعام  اإلعدادي  السادس 
املستلزمات اللوجستية والفنية للقاعات االمتحانية، فضالً عن ذلك إجراء عملية 
»الوزارة  أن  األعزاء«.وأضاف:  الطلبة  سالمة  عىل  حفاظاً  لها  والتعقيم  التعفري 
والوقائية،  االمتحانية  بالتعليمات  االلتزام  برضورة  املمتحنن  الطلبة  عىل  تشدد 
وتدعو بالوقت ذاته رؤساء املراكز االمتحانية إىل اتخاذ األمور الكفيلة بتوفري املناخ 

الهادئ واآلمن للطالب خالل فرتة أداء االمتحانات«.

انطالق امتحانات الدور الثالث لطلبة 
السادس االعدادي

حمال بيع اجلملة تشهد خلوا كبريا بعد خفض الدينار امام الدوالر 

تفاصيل اخرى ص3   
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سياسة

بعد ارتفاع الدوالر.. مواطنون يشكون صعود األسعار يف األسواق احمللية

بعد خفض قيمة الدينار ودخوله حيز التنفيذ 

مستشار احللبوسي لـ        : اإلجراءات اإلصالحية احلكومية 
ستخفض القوة الشرائية للمواطن بنسبة %25

جملس الوزراء خيفض أجور املوازين اجلسرية ويقر التوصيات اخلاصة 
حبفر ثالث آبار مائلة

ضربة الدوالر تصيب السوق العراقية بالشلل وفالحو العراق يتعرضون إىل خسائر كبرية وظهور بوادر غليان شعيب 

احتاد الصحفيني العرب يدعو احلكومات 
إىل االهتمام بنشر تعليم اللغة العربية

املنافذ تعلن الشروع بتنفيذ قرار إدخال 
البضائع املتكدسة التابعة للجهات احلكومية

وزير النقل: دايو تعتمد على العمالة 
احمللية يف التجهيز مبيناء الفاو

الزوراء/ حسني فالح:

لرئيس  االقتصادي  املستشار  أكد 

ان  الشماع،  همام  النواب،  مجلس 

اتبعتها  التي  االصالحية  االجراءات 

الرشائية  القوة  ستخفض  الحكومة 

حدد  وفيما   ،25% بنسبة  للمواطن 

إليها  اللجوء  يمكن  عدة  معالجات 

واتخاذ  الرصف  سعر  تعديل  من  بدال 

اجراءات ترض املواطن، شكا عدد من 

السلع  يف  الكبري  االرتفاع  املواطنني 

بعد  املحلية  االسواق  يف  واملنتجات 

مقابل  الدوالر  رصف  سعر  رفع  قرار 

الدينار.

لـ”الزوراء”:  حديث  يف  الشماع  وقال 

ان االجراءات التي تم اتخاذها من قبل 

الحكومة قد تكون فيها فائدة بعيدة 

املدى لالقتصاد العراقي، ولكن ليست 

بمحلها يف الوقت الراهن. الفتا اىل: ان 

االقتصاد العراقي يف الوقت الحايل يعد 

ازمة  النفط وتداعيات  مريضا بسبب 

مشاكل  من  عليها  ترتب  وما  كورونا 

اقتصادية بالعالم ويف العراق.

تسمح  ال  الظروف  هذه  ان  واضاف: 

يف  غاية  اجراءات  هكذا  مثل  باتخاذ 

القساوة عىل الشعب والفقراء بالذات. 

مؤكدا: ان الحكومة لم تكتف بفرض 

جميع  ستطال  والتي  جديدة  رضائب 

العراقيني كالبنزين والخدمات االخرى، 

وكذلك تخفيض القوة الرشائية مقابل 

تخفيض قيمة الدينار .

للمواطن  الرشائية  القوة  ان  واوضح: 

 25% اىل   20 بنسبة  خفضت  قد 

حسب ما سيكون عليه سعر الرصف. 

القوة  يف  االنخفاض  هذا  ان  اىل:  الفتا 

زائدا  الرضائب  اليه  مضافا  الرشائية 

بمثابة  والتي  الرواتب  تخفيض 

الطبقات  اىل  وجهت  الكبرية  الصدمة 

مضاعفات  عنها  سيتولد  الفقرية 

ماليني  هناك  حيث  كبرية،  اجتماعية 

من الناس يعيشون دون خط الفقر .

عارمة  ثورة  هناك  تكون  بأن  وتوقع 

وستخرج الناس اىل الشوارع يقاتلون 

خط  دون  الجياع  الن  البقاء  اجل  من 

ان  اىل:  الفتا  الفقر سيزدادون جوعا. 

االجراءات لو نظرنا اليها من الناحية 

البعيد،  املستوى  وعىل  االقتصادية، 

ستصلح االقتصاد العراقي الذي ترهل 

لسنوات طويلة .

وتابع: هذه االجراءات قد تكون مفيدة 

من الناحية االقتصادية، ولكنها مرضة 

واملعييش  االجتماعي  بالوضع  تماما 

حتما  ستؤثر  انها  مؤكدا:  للمواطن. 

عىل السوق وعىل البضائع املستوردة، 

وحتى عىل البضائع املحلية ايضا من 

ناحية ارتفاع اسعارها .

يفرتض  كان  الحكومة  ان  اىل:  ولفت 

بها ان تتخذ اجراءات بديلة لالجراءات 

االيرادات  تعظيم  اجل  من  الحالية 

لزيادة  املرتدي  املايل  الوضع  وملعالجة 

مبينا:  النفقات.  وتقليص  االيرادات 

تريد  ال  االبواب  من  الكثري  هناك  ان 

الحكومة ان تطرقها ألسباب سياسية 

واخرى تتعلق بالفساد.

ان  يمكن  الدولة  عقارات  ان   : وبنينّ

شهريا  دينار  تريليون  نحو  تدر 

العراق  مبيعات  وكذلك  للدولة 

ال  النفطية  املشتقات  من  الداخلية 

ان  يمكن  والتي  الخزينة  اىل  تذهب 

3 تريليونات  تسهم بما ال يقل عن 

من  الكثري  وهناك  شهريا،  دينار 

والرسوم  كالرضائب  االبواب 

النقل  رسوم  وايرادات  والكمارك 

النقال  الهاتف  واجور  الجوي 

والرضائب عىل الرشكات، هذه كلها 

ايرادات مهملة يمكن تفعيلها.

من  هائلة  أعدادا  هناك  ان  واكد: 

تحاول  لم  الوهميني  املوظفني 

الحكومة ان تطبق النظام البايومرتي 

تقلص  لكي  الحكومية  الوظائف  عىل 

راتب  مليون  عن  بتقديري  يقل  ال  ما 

الفاسدين  الفساد، وجيوب  اىل  يذهب 

من مختلف الفئات السياسية.

هذا وشكا عدد من املواطنني االرتفاع 

واملنتجات،  السلع  اسعار  يف  الباهظ 

املحلية  االسواق  يف  الغذائية  السيما 

والتي يعزوها التجار اىل ارتفاع سعر 

رصف الدوالر من قبل الحكومة .

قرار  بعد  انه   : .ع(  )م  املواطن  وقال 

الدوالر  رصف  سعر  برفع  الحكومة 

التجأ التجار واصحاب املحال التجارية 

بشكل  والسلع  املواد  اسعار  رفع  اىل 

البضائع تستورد  ان  مضاعف بحجة 

بالدوالر.

ان  بالحكومة  يفرتض  انه  واضاف: 

تتخذ اجراءات مدروسة، وتأخذ بنظر 

يعانيه  وما  العراقي  املواطن  االعتبار 

كان  والتي  اقتصادية  مشاكل  من 

ارضته  انها  إال  تدعمه،  ان  يفرتض 

اىل  الحكومة  داعيا  االجراءات.  بهذه 

بشكل  االقتصادي  الوضع  معالجة 

فوري.

محال  صاحب  ل(   . )ع  أشار  ذلك  اىل 

تجاري اىل: ان اغلب السلع املعروضة 

رصف  سعر  ان  وبما  مستوردة،  هي 

فمن  رسمي،  بشكل  ارتفع  الدوالر 

الطبيعي سرتتفع االسعار.

البنك  وضعها  التي  الزيادة  واضاف: 

للدوالر  الرسمي  السعر  عىل  املركزي 

املستوردة،  البضائع  عىل  ستحمل 

واملنتجات  السلع  اسعار  ان  يعني  ما 

والسبب  املحلية،  االسواق  يف  ستزداد 

ليس بالتاجر، وانما بالسياسة املالية 

والنقدية للحكومة والبنك املركزي.

هذه  من  الوحيد  املترضر  ان  وتابع: 

السياسات هو املواطن الفقري. مشددا 

الحكومة عىل  تلتفت  ان  عىل رضورة 

املواطن البسيط الذي ال حول وال قوة 

له من هذه االجراءات التعسفية.

بغداد/ الزوراء:

وافق مجلس الوزراء، امس االحد، عىل تخفيض 

اجور املوازين الجرسية يف املنافذ الحدودية، فيما 

اقر التوصيات الخاصة بحفر ثالث آبار مائلة.

بيان  يف  الوزراء  ملجلس  العامة  االمانة  وذكرت 

يف  اقر  الوزراء  مجلس  ان  “الزوراء”:  تلقته 

جلسته الثالثني املنعقدة بتاريخ 15/12/2020، 

ان  مبينة  للطاقة،  الوزاري  املجلس  توصيات 

 ( العقد  تجديد  عىل  املوافقة  تنص  التوصيات 

آبار  ثالث  بحفر  الخاص   ،)  D-3W--2017

مائلة يف حقل رشقي بغداد- رشكة نفط الوسط، 

الحكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  من  استثناًء 

وإبرام  بها،  امللحقة  والضوابط   )2014 )2لسنة 

عقد ملحق بذلك.

واضافت: ان مجلس الوزراء وافق خالل الجلسة 

الثالثني للمجلس املنعقدة بتاريخ 15/12/2020، 

عىل تخفيض أجور املوازين الجرسية العاملة يف 

املنافذ الحدودية من مبلغ مقداره 10 آالف دينار 

للطن الواحد، ليصبح مقدار املبلغ فقط خمسة 

آالف دينار مقطوعة للمركبة بشكل كامل.

يف  وافق  الوزراء  مجلس  ان  اىل:  واشارت 

15/كانون  بتاريخ  املنعقدة  الثالثني  جلسته 

االول/2020، عىل تخويل وزير التخطيط ) خالد 

عىل  والتوقيع  التفاوض  صالحية  النجم(،  بتال 

مرشوع اتفاقية تجنب االزدواج الرضيبي ومنع 

التهرب من دفع الرضائب املفروضة عىل الدخل 

العراق  جمهوريتي  حكومتي  بني  املال،  ورأس 

الدولة،  مجلس  من  املعدلة  بصيغته  وتركيا، 

استنادا اىل أحكام املادة ) 80/ البند سادسا( من 

الدستور.

اعداد  تتوىل  الخارجية  وزارة  ان  واوضحت: 

وثيقة التخويل الالزمة باسم حكومة جمهورية 

العراق وزير التخطيط، وفقا للسيقات املعتمدة 

ورفعها اىل االمانة العامة ملجلس الوزراء، لغرض 

استحصال موافقة رئيس الوزراء.

جلسته  يف  وافق  الوزراء  مجلس  ان  وتابعت: 

عىل   ،15/12/2020 بتاريخ  املنعقدة  الثالثني 

املركبات  عىل  املفروض  الكمركي  الرسم  تعديل 

املادة  يف  عليها  املنصوص  اآللية  وفق  الهجينة 

 22( الكمركية  التعرفة  قانون  من  أوال(،   /2  (

مبلغ  تصفري  خالل  من  املعدنّل،   )2010 لسنة 

آنفا،  املذكورة  املركبات  عن  الكمركي  الرسم 

ويقصد باملركبات الهجينة هي املركبات العاملة 

تخفيف  يف  والهميتها  والكهرباء(،  البنزين   ( ب 

اثار التلوث حفاظا عىل البيئة.

الوزراء  ملجلس  العامة  االمانة  اصدرت  ذلك،  اىل 

املرتبطة  غري  والجهات  الوزارات  اىل  اعماما 

بالتنسيق  يقيض  كافة،  واملحافظات  بوزارة 

االتحادي  العامة  الخدمة  بينها ومجلس  املبارش 

من خالل استحداث موقعا الكرتونيا، او تسمية 

انفا،  املجلس  عمل  متطلبات  لتلبية  مخول 

 )٢١( خالل  الرسمية  املخاطبات  عىل  واالجابة 

يوم عمل كحد اقىص.

يأتي ذلك لتمكني مجلس الخدمة العامة االتحادي 

من القيام باملهمات املوكلة إليه بموجب القانون 

)٤ لسنة ٢٠٠٩(.

الزوراء/ خاص: 

جديدة  اقتصادية  أزمة  بوادر  بدت 

شهد  عاصف  يوم  بعد  االفق  يف  تلوح 

إىل  رسميا  الدوالر  رصف  سعر  رفع 

عاما،   17 منذ  مسوبق  غري  مستوى 

الدينار  قيمة  بانخفاض  وتسبب 

العراقي 22%.

وبات سعر رصف الدوالر رسميا 1450 

دينارا بعد أن كان 1120 دينارا، األمر 

الذي تسبب باضطراب السوق واهتزاز 

الثقة باستقرار العملة الوطنية.

الله، وهو صاحب  ويقول، كامل عبد 

أسواق يف حديث لصحيفة “الزوراء”: 

“بدأت مشاهد الكساد تظهر برسعة، 

بعد  الرشاء  عىل  إقبال  يوجد  ال  حيث 

“التجار  أن  مبينا  األسعار”،  ارتفاع 

للتعامل  مضطرون  املحال  وأصحاب 

كونهم  األسعار  ورفع  الواقع  مع 

استرياد  اجل  من  بالدوالر  يتعاملون 

البضائع التي يحتاجوها واملطلوبة يف 

العراق”.

الطلب  “قلة  أن  إىل  الله  عبد  ويشري 

املحال  يف  السلع  تكدس  إىل  ستؤدي 

اسعار  الرتفاع  نتيجة  التجارية 

الحركة  ضعف  “أن  مبينا  الدوالر”، 

اليد  عىل  بظالله  سيلقي  االقتصادية 

العاملة أيضا، حيث أن أصحاب املحال 

نسبة  ترسيح  اىل  كذلك  سيضطرون 

كبرية من العمال نتيجة قلة اإليرادات، 

وهذا  البطالة،  نسبة  ارتفاع  يعني  ما 

ارتفاع سعر  لتبعات  بداية  كله مجرد 

الرصف”.

إىل ذلك، يرى خرباء يف مجال االقتصاد 

مشوهة  محاكاة  املوازنة  مسودة  أن 

لم  نفسها  هي  التي  البيضاء  للورقة 

العراقيني،  االقتصاديني  بقبول  تحظ 

مالحظة   ٢٠ من  أكثر  عىل  واحتوت 

القانونية  الدائرة  شخصتها  قانونية 

الوزراء،  ملجلس  العامة  لألمانة 

املالحظات  بني  من  أن  موضحني 

وفرض  الرواتب  خفض  االقتصادية 

قيمة  وخفض  األسعار  يف  زيادات 

التضخم  نسب  سرتفع  وهذه  الدينار، 

إىل  وتؤدي  الفقر،  نسب  من  وتزيد 

السوق،  يؤذي  تضخمي  انكماش 

خطري،  بشكل  العمل  فرص  ويقلل 

ستتعرض  التي  األرضار  إىل  إضافة 

بديون  املثقلة  العراقية  املصارف  لها 

أن  حيث  الكاسدة،  الخزينة  حواالت 

بدالها  ال  الودائع  سحب  عىل  اإلقبال 

بالدوالر سيفلس املصارف.

املقاولون يحذرون من حلول “كارثة” 

اتحاد  رئيس  حذر  متصل،  سياق  ويف 

املقاولني العراقيني والعرب، عيل فاخر 

جديدة”  “كارثة  حصول  من  السنايف، 

واملشاريع  املقاولني  برشيحة  ستحل 

املستمرة يف حال تمرير قانون املوازنة 

بوضعها الحايل، وبسعر رصف الدوالر 

عدم  من  استغرابه  مبديا  الجديد، 

أصحاب  قبل  من  جاد  تحرك  وجود 

سيؤثر  الذي  األمر،  هذا  تجاه  القرار 

املشاريع  حركة  عىل  كبري  بشكل 

والبنى التحتية يف مختلف املحافظات 

قيد  املشاريع  وخاصة  العراقية، 

التنفيذ.

صفحته  يف  منشور  يف  السنايف،  وقال 

عليه  اطلعت  بوك”  “فيس  عىل 

هو  نتفاجأ  جعلنا  “ما  “الزوراء”: 

حساباتها  يف  تضع  لم  الحكومة  أن 

أكثر  بنسبة  الحاصلة  الزيادة  قضية 

من  % 20، والطامة الكربى والخطرية 

من  توقف  % 70  املمكن  من  أن  هي 

للمواطن”.  املهمة  الخدمية  املشاريع 

إىل  الربملان  يف  املالية  اللجان  داعيا 

هذا  تجاه  رسعة  بأقىص  “التحرك 

الكارثة  والدة  قبل  الخطري  املوضوع 

يف  املشاكل  ازدياد  إىل  ستؤدي  التي 

مختلف املحافظات”.

الشورجة وجميلة خاليتان تماما 

وفق ذلك، شهدت اسواق الشورجة 

األحد،  أمس  بغداد،  يف  وجميلة 

البيع والرشاء مع  شلال يف عمليات 

ارتفاع اسعار رصف الدوالر مقابل 

الدينار.

هناك  لـ”الزوراء”:  مواطنون  وقال 

حذر وترقب يف السوقني اللذين يعدان 

تقلب  بسبب  بغداد،  يف  التجارة  مركز 

وارتفاعها  الدوالر،  رصف  اسعار 

لتتجاوز الـ140 الف لكل 100 دوالر.

الدينار  سعر  خفض  العراق:  فالحو 

تسبب بخسائر كبرية

االتحاد  رئيس  قال  ذلك،  غضون  يف   

العام للجمعيات الفالحية التعاونية يف 

العراق، حيدر العصاد، إن خفض سعر 

الدينار مقابل الدوالر، تسبب بخسائر 

كبرية يف القطاع الزراعي.

“الفالح  أن  صحفي:  بيان  يف  وذكر 

بارتفاع  ترضر  من  أكثر  هو  العراقي 

وزارة  عليه  عملت  الذي  العملة  سعر 

املالية، ويبدو ان هذا االجراء كان غري 

مازالت  الوزارة  أن  خاصة  مدروس، 

للموسم  بمستحقاته  للفالح  مدينة 

الزراعي املايض”.

يعتمد  العراقي  “الفالح  أن  وأضاف 

يف  كبرية  بنسبة  املستوردة  املواد  عىل 

العملية الزراعية مثل البذور واالسمدة 

من  وغريها  البالستيكية  واالغطية 

بالدوالر  عليه  تحسب  والتي  املواد 

منتوجه  يسوق  هو  بينما  األمريكي، 

بالدينار العراقي وهذا ما سيولد فجوة 

الزراعية  العملية  كبرية ما بني تكلفة 

وما بني سعر تسويق املنتج يف األسواق 

املحلية”.

وتابع: “كان عىل وزارة املالية تسديد 

ما بذمتها للفالحني من مستحقاتهم 

تبلغ  والتي  املايض  الزراعي  للموسم 

تبدأ  أن  قبل  تقريباً  دينار  تريلوني 

برفع سعر الرصف للدوالر االمريكي، 

للفالح  فادحة  بخسارة  وتتسبب 

واملواطن عىل حد سواء”.

وأعلن وزير املالية عيل عالوي، السبت، 

الدينار العراقي  تخفيض سعر رصف 

دينارا   1450 اىل  ليصل  الدوالر،  أمام 

للدوالر الواحد.

امام  الدوالر  رصف  سعر  وسجل 

ألفا لكل   145 أمس،  العراقي،  الدينار 

بلغ  فقد  بيعه  سعر  اما  دوالر،   100

146 ألف لكل 100 دوالر.

املركزي،  البنك  أعلن  بعدما  ذلك  وجاء 

الرصف  سعر  تحديد  رسميا  السبت، 

و1460  دوالر،  لكل  دينار  الف   1450

الف دينار لكل دوالر سعر بيع العملة 

األجنبية للمصارف، و 1470 الف دينار 

األجنبية  العملة  بيع  سعر  دوالر  لكل 

للجمهور، مربرا ذلك بالقول إن “عدم 

يجعلنا  قد  القرار  هذا  مثل  اتخاذ 

قد  صعبة  قرارات  التخاذ  مضطرين 

ملا  مشابهة  حالة  يف  العراق  تضع 

وذلك  مجاورة”،  دول  إليه  تعرضت 

غداة ترصيحات ادىل بها وزير املالية، 

هذا  يف  صبت  عالوي،  توفيق  محمد 

االتجاه.  

بغداد/ الزوراء:
العربية  للغة  العاملي  باليوم  االحتفال  العرب  للصحفيني  العام  االتحاد  أحيا 
“18 ديسمرب/ كانون االول”، داعيا الحكومات العربية واملنظمات االعالمية 

اىل االهتمام بنرش تعليم اللغة العربية.
وذكر االتحاد يف بيان تلقته “الزوراء”: انه سبق أن أصدرت الجمعية العام 
يقر  والذي   1973 عام  ديسمرب  شهر  يف   3190 رقم  قرارها  املتحدة  لألمم 
األمم  يف  بها  املعمول  الرسمية  اللغات  ضمن  العربية  اللغة  إدخال  بموجبه 
اللغة العربية  اللغة العربية. الفتا اىل: أن  املتحدة، وذلك إدراكا منها بأهمية 
هي اللغة الرسمية ألكثر من 25 دولة عربية، ولديها حوايل 277 مليون ناطق 

بها .
والرتكية  الفارسية  مثل  أخرى  بلغات  ترتبط  العربية  اللغة  ان  واضاف: 
واألردية، وعىل ذلك فتعلم اللغة العربية يساعد عىل تعلم هذه اللغات الرشقية 

.
ودعا االتحاد العام للصحفيني العرب جميع الحكومات العربية واملنظمات 
ألبنائها،  العربية  اللغة  تعليم  بنرش  االهتمام  إىل  العربي  العالم  يف  اإلعالمية 
حيث أنها اللغة الرسمية املعمول بها يف الدول العربية كافة، وكذلك األنشطة 

اإلعالمية املختلفة من صحافة وإذاعة وتليفزيون.              

بغداد/ الزوراء:
إدخال  قرار  بتنفيذ  الرشوع  األحد،  امس  الحدودية،  املنافذ  هيأة  أعلنت 

البضائع املتكدسة التابعة للجهات الحكومية. 
وقالت الهيأة يف بيان تلقته “الزوراء”: إنها “رشعت بتطبيق القرار يف كافة 
الحركة  انسيابية  ولضمان  البضائع  تكدس  منع  بغية  الحدودية  املنافذ 
التجارية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء املرقم 211 لسنة 2020 بجلسته 
الحدودية  املنافذ  يف  املتكدسة  البضائع  إدخال  واملتضمن  الثالثني  االعتيادية 
والتابعة للجهات الحكومية عىل أن يتم استيفاء الرسوم الكمركية والرضيبية 

الحقا”. 
وأضافت: أن “القرار اتخذ من مجلس الوزراء بعد رفع التوصيات واملخاطبات 
التي  اإليجابية  والنتائج  املسببات  إليضاح  املنافذ  هيأة  قبل  من  الرسمية 

ستتمخض عن اتخاذ اإلجراءات بذلك”. 
اإلجراءات  لتسهيل  الدؤوب  سعيها  يف  “امليض  البيان  بحسب  الهيأة  وأكدت 
مبسطة  أسس  عىل  تقوم  والتي  التجاري  التبادل  وتنشيط  الكمركية 

وناجحة”.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
حدَّد وزير النقل، نارص حسني بندر، 
القطار  مرور  قناطر  إنجاز  موعَد 
من بغداد إىل املوصل ثم تركيا، فيما 
ميناء  لربط  خطة  وجود  إىل  أشار 

الفاو برتكيا.
إنه  صحفي:  ترصيح  يف  بندر  وقال 
إلعادة  جدي  بشكل  التفكري  “بدأ 
تشغيل القطار من بغداد اىل املوصل 
الرشوع  تمَّ  إذ  تركيا،  إىل  ثم  ومن 
التي  القناطر  من  عدد  يف  بالعمل 
اإلرهابية،  داعش  عصابات  دمرتها 

وخالل شهرين سيكتمل العمل”.
هي  الكربى  “الخطة  أن  وأضاف 
ربط ميناء الفاو برتكيا، وهذه خطة 
موجودة، حيث لدينا رشكات صينية 
متقدمة يف  أخرى  وتركية ورشكات 

بناء القناة الجافة”.
وأشار إىل أن “قطارات العراق قديمة، 
قطارات  رشاء  تم   ،  2013 عام  ويف 
تعتمد  القطار  ورسعة  الصني،  من 
يف  فكرة  هنالك  لذلك  السكك،  عىل 
الجديدة سنعمل  إنجاز السكة  حال 

عىل رشاء قطارات جديدة”.

أوضح  الفاو،  ميناء  يخص  وفيما 
الصينية  “التفاوض مع الرشكة  أن 
هو  وإنما  حقيقياً  تفاوضاً  ليس 
تفاوض استئناس، من أجل الضغط 
أن  إىل  الكورية”.ولفت  الرشكة  عىل 
يقل  ال  ما  تشغل  الكورية  “الرشكة 
املشاريع  بعض  يف  عامل  ألف  عن 
عىل  تعتمد  إنها  حيث  البسيطة، 
يف  املحليني  والعمالة  املقاولني 
العمل  أما  العمل،  وليس  التجهيز 
بذلك  وهي  به،  يقومون  من  فهم 
التي  الصينية  الرشكة  عن  تختلف 

تستخدم عمالتها”.
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تعهد بإجراء تحقيق “مستقل” في أزمة الوباء

أعادت اإلغالق العام ودخلت مرحلة اإلنذار 

بريوت/متابعة الزوراء:
 يف خطوة تك�ّرس القطيعة بينه 
وبني رئيس الجمهورية ميش�ال 
عون، اعترب رئيس حزب “القّوات 
اللبنانّية” سمري جعجع أنه “لو 
كنت م�كان رئي�س الجمهورية 
ميشال عون الستقلت، وعىل كّل 

املجموعة الحاكمة التنّحي”.
واعتربت أوساط سياسية لبنانية 
أن جعج�ع، ال�ذي كان يتح�ّدث 
بعد اجتماع تكت�ل “الجمهورية 
القوي�ة” ال�ذي يرأس�ه، اخت�ار 
دخول مواجهة مع ميشال عون 
الذي يس�تحيل عليه اإلقدام عىل 
خط�وة مثل االس�تقالة نظرا إىل 
أن ذل�ك يتع�ارض م�ع تاريخه 
الس�يايس ال�ذي يتمّي�ز بالعناد 
يف  تراج�ع  خط�وة  أّي  ورف�ض 

غياب الضغط العسكري عليه.
وأش�ارت األوس�اط السياس�ية 
س�ابقة  تجرب�ة  إىل  اللبناني�ة 
مليشال عون الذي رفض يف 1990 
مغادرة ق�ر بعبدا بعد انتخاب 

رئيس للجمهورية.
وجاء كالم جعجع يف ظل انسداد 
س�يايس كامل يف البل�د عرّب عنه 
حكوم�ة  تش�كيل  ع�ن  العج�ز 
برئاس�ة س�عد الحريري نتيجة 
إرصار رئي�س الجمهوري�ة عىل 
اختي�ار الوزراء املس�يحيني وأن 
يك�ون لديه الثل�ث املعّطل داخل 

هذه الحكومة.
رئي�س  كالم  أن  الفت�ا  وكان 
ح�زب “الق�ّوات اللبنانية” جاء 
بع�د ثماني وأربعني س�اعة من 
دعوة مماثلة إىل استقالة رئيس 
الجمهوري�ة ص�درت ع�ن زعيم 
مسيحي آخر هو النائب السابق 

س�ليمان فرنجّي�ة ال�ذي يتزّعم 
تكّتال نيابيا.

إىل ذل�ك، ب�دأ نواب وسياس�يون 
لبنانيون يبدون مخاوف رصيحة 
من أن ميشال عون سيكون آخر 
رئيس للجمهورية يف لبنان. فقد 
أع�رب النائب ميش�ال الضاهر، 
ويمث�ل  حالي�ا  مس�تقل  وه�و 
مدين�ة زحل�ة، يف حدي�ث إذاعي 
“يك�ون  أن  م�ن  خش�يته  ع�ن 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
آخر رئي�س للجمهورية يف لبنان 
ال�ذي نعرف�ه”، معت�ربا “أننا يف 
بلد مقس�م طائفياً ومذهبياً وال 
أتوقع تأليف حكومة قبل ش�هر 
مايو املقبل وهذه هي الكارثة”.

ويف حديث�ه بع�د اجتم�اع لنّواب 
حزب�ه، ق�ال جعج�ع أيض�ا إّن 
“عىل الدولة دعم األرس املحتاجة 
وال يحّق لها م�ّد اليد عىل جيوب 

الناس لدعمهم، ولذلك نحن ضّد 
املّس باالحتياط�ي اإللزامي، أي 

ودائع الناس”.
وأض�اف “الدعم كم�ا عمل عىل 
أساسه يف السنة األخرية جريمة 
ألنه تّم تهريب قسم كبري منه إىل 
س�وريا، والقس�م اآلخر استفاد 
منه كب�ار التجار واملس�توردين 
وقس�م آخر اس�تفاد منه من ال 

يحتاج إليه”.
ُيم�ّدد  ل�م  “إذا  أن�ه  إىل  وأش�ار 
لرشكة كهرباء زحلة، س�ُيصبح 
وضع الكهرب�اء يف زحلة كوضع 

املناطق اللبنانية كافة”.
وقال “أثبت تسلس�ل األحداث أن 
الحاكمة غ�ري كفؤة  املجموع�ة 
وغ�ري قابل�ة للحياة م�ن جديد، 
الف�رة  يف  األزم�ة  وأصبح�ت 
األخ�رية أزمة صالحي�ات مواقع 
يف حني أّن املعركة ليست معركة 

ليس�ت  واملش�كلة  صالحي�ات، 
بني املسلمني واملس�يحيني بل يف 
الطبق�ة الحاكمة الت�ي أوصلت 

البلد إىل ما نحن عليه”.
الوحي�د  “الح�ّل  أن  إىل  ولف�ت 
ه�و بحص�ول انتخاب�ات نيابية 
مبكرة، كي تش�ّكل السلطة من 
جدي�د واألزم�ة اليوم ه�ي أزمة 

رجاالت غري موجودة”.
وقال “نحن تحت أحكام ترشيع 
ال�رورة ألنن�ا يف ظ�ل حكومة 
مس�تقيلة ورأين�ا م�ا حصل يف 
تحقي�ق انفج�ار املرف�أ، ونحن 
ارتيابن�ا م�رشوع انطالق�اً من 
أن الح�ّق يق�ع ع�ىل الكث�ري من 

مسؤويل الدولة”.
يص�ل  أن  نتمّن�ى  “كّن�ا  وزاد 
التحقي�ق املح�ّ� إىل نتيج�ة وأال 
توض�ع العراقي�ل يف طريقه، وال 
يمكن أن نصل إىل الحقيقة إال من 

خالل لجنة تقّص للحقائق”.
بتق�ي  الب�دء  “يج�ب  وأردف 
لجن�ة  خ�الل  م�ن  الحقائ�ق 
رئي�س  وع�ىل  مختص�ة، 
الجمهورية ميشال عون ورئيس 
حكومة تريف األعمال حسان 
دياب، الطلب من الدول األعضاء 
األصدق�اء تقدي�م طل�ب لألمم 
املتح�دة لتش�كيل لجن�ة تقّي 
حقائ�ق يف جريمة املرفأ، عوضاً 

عن تقاذف التهم”.
وقبل يومني، اعترب جعجع خالل 
لقائه نوابا من الربملان األوروبي 
أن “املش�كلة األساسية يف لبنان 
هي النخبة الحاكمة التي تتألف 
من ح�زب الله وجماعة الرئيس 

ميشال عون”.
“النخب�ة  أّن  جعج�ع  ورأى 
الحاكم�ة يف لبن�ان ال تريد لجنة 
تقي حقائق يف جريمة انفجار 
مرفأ بريوت لس�بب بسيط وهو 
أن معظ�م املس�ؤولني يف الدولة 
لديهم مس�ؤولية بشكل أو بآخر 
يف انفج�ار املرف�أ وم�ن املمك�ن 
أن تت�م محاكمته�م ج�راء هذا 

االنفجار”.
ودعا إىل تحقي�ق دويل يف انفجار 
املرف�أ بعد رفض حس�ان دياب، 
رئيس حكومة تريف األعمال، 
ومس�ؤولني آخرين املث�ول أمام 

لجنة التحقيق.
واتجه�ت التحقيق�ات يف قضية 
مرفأ بريوت نحو طريق مسدود 
بعد رفض ع� حسن خليل وزير 
املال السابق، وغازي زعير وزير 
األش�غال العامة الس�ابق املثول 
لالس�تجواب، يف خطوة مشابهة 

لتلك التي اتبعها حسان دياب.

برلني/ متابعة الزوراء:
س�محت برل�ني بعودة ثالث نس�اء أملاني�ات واثني عرش 
طفالً من معس�كرات ملعتق�� لتنظيم داع�ش اإلرهابي 
يف ش�مال س�وريا. العملية جاءت بعد ش�هور من الجهد 
املكثف، يف وقت يزداد فيه الوضع خطورة يف شمال رشق 

سوريا.
وقال وزير الخارجي�ة األملاني هايكو ماس يف برليناليوم  
ام�س األح�د )20 ديس�مرب/ كان�ون األول 2020( إن�ه 
“مرتاح” للتنسيق الناجح لعملية إعادة أفراد من عائالت 
مقاتل�ني أملان لدى تنظيم “داعش” اإلرهابي. وأضاف أن 
“هذه حاالت إنس�انية” وبعض األطفال مرىض. وحسب 
تقرير لصحيفة “ش�بيغل”، فإن النساء الثالث يخضعن 

للتحقيق لالشتباه يف تورطهن يف أعمال إرهابية.
وش�دد ماس عىل أن “عملية الع�ودة باألمس كانت عمالً 
تطلب مجهوداً كبرياً، توج ش�هوراً من اإلعداد والتنسيق 
املكثف”. ولق�د أصبح الوضع الصعب بالفعل يف ش�مال 
رشق س�وريا  أكث�ر خط�ورة هذا الع�ام بس�بب القتال 
ووباء كورونا. وأضاف وزير الخارجية األملاني، موضحاً 
“نش�كر جزيل الش�كر لكم، وكذلك لرشكائنا الفنلنديني 

الذين نفذنا معهم هذه العملية”.
وم�ن بني العائدين خمس�ة من أطفال النس�اء وس�بعة 
أيت�ام، تم تصنيفهم جميًعا عىل أنه�م معرضون للخطر 
بش�كل خاص. وبحس�ب وزارة الخارجية، فقد تم تنفيذ 

هذه العملية بالتعاون مع فنلندا التي اس�تعادت بدورها 
ستة أطفال وامرأتني.

وبحس�ب تحقي�ق أجرته ش�بكة “إس.يف.إي�ر”، فقد تم 
تس�ليم املجموع�ة لوف�د م�ن وزارة الخارجي�ة من قبل 

ممثل�ني ع�ن الحكوم�ة الذاتي�ة الكردية يوم الس�بت يف 
القامش�� ش�مال س�وريا. ولم ترش وزارة الخارجية يف 
إعالنها إىل التعاون مع الس�لطات الكردية. بدالً من ذلك، 

تم ذكر “الهيئات املحلية” فقط.

لندن/ متابعة الزوراء: 
ال احتفاالت وال لقاءات أقارب وأصحاب، 
هك�ذا نغ�ص ف�ريوس كورون�ا املتحور 
قبل أيام عيش�ة اآلالف م�ن الربيطانيني 
الذين اس�تبرشوا خرياً بالتخلص من هذا 
الفريوس، الذي أضنى العالم منذ ظهوره، 
بع�د أن بدأت الس�لطات يف إعطاء اللقاح 

ضد كورونا.
وأعلنت وزارة الصح�ة الربيطانية، امس 
األحد، أن ساللة كورونا املتحورة خرجت 
عن الس�يطرة، ما يتطل�ب تعزيز التباعد 
االجتماع�ي م�ن أج�ل كب�ح جماحه�ا، 

محذرة من التساهل يف هذا الشأن.
وق�ال وزير الصح�ة، مات هانك�وك، إن 
الس�اللة الجديدة للف�ريوس خرجت عن 

السيطرة وال بد من التباعد االجتماعي.
أت�ى ذل�ك، بع�د أن أك�د رئي�س ال�وزراء 
الربيطاني، بوريس جونسون، وعلماء يف 
البالد أن الس�اللة الجديدة التي اكتشفت 
يف اململك�ة املتح�دة، أرسع انتش�اراً م�ن 
الس�اللة األصلية بنس�بة تصل إىل 70%، 
لك�ن ال ُيعتق�د أنها أش�د فت�كاً، كما أن 

اللقاحات تظل فعالة.
وقال جونس�ون وأكرب مس�ؤول طبي يف 
إنجل�را، كري�س ويت�ي، أم�س إن هيئة 
الصحة العامة اكتشفت الساللة الجديدة، 
وتأك�د اآلن أنها تنترش بس�هولة أكرب من 

الساللة األصلية.
كما أضاف جونس�ون يف مؤتمر صحفي 

أعل�ن فيه ع�ن تش�ديد إج�راءات العزل 
الع�ام ملاليني الس�كان “ال دلي�ل عىل أنها 
تس�بب مرض�اً خط�رياً أو زي�ادة يف عدد 
الوفي�ات، لكن يبدو أنها تنترش بس�هولة 
أكرب بكثري”. وتابع “عىل الرغم من وجود 
قدر كبري من عدم اليقني لكن ربما تنترش 
بنس�بة أك�رب بنح�و %70 عن الس�اللة 
األصلي�ة”، مضيفاً أن “هذه بيانات أولية 

وتخضع للمراجعة”.
اللقاح وكورونا املتحور

من جانبه قال باتريك فاالنس، املستشار 
العلمي للحكومة الربيطانية، إن لقاحات 
تحفي�ز  يف  مالئم�ة  تب�دو  كوفي�د19- 
الجدي�دة  للس�اللة  مناعي�ة  اس�تجابة 

للفريوس.ٍ
وتاب�ع “نتيجة لالنتش�ار الرسي�ع للنوع 
الجديد والبيانات األولية ومعدالت اإلصابة 
املتزايدة برسعة... فإن الس�اللة الجديدة 

يمكن أن تنترش برسعة أكرب”.
الربيطاني�ة أوضحت،  الحكوم�ة  وكانت 
ي�وم االثن�ني، أن ارتف�اع ع�دد اإلصابات 
ق�د يكون مرتبطاً جزئي�اً بنوع جديد من 
الف�ريوس أكثر قدرة عىل االنتش�ار، مما 
دفعها إىل تشديد القيود من أجل الحد من 
انتشار كوفيد يف لندن ومناطق أخرى من 

البالد.
يذك�ر أن بيان�ات الصحة أظه�رت تزايد 
يف  متس�ارع  بش�كل  اإلصاب�ة  ح�االت 

بريطانيا خالل األسبوعني املاضيني.

خماوف من أن يكون الرئيس عون آخر رئيس للجمهورية

برلني تستعيد زوجات داعشيني أملان وأطفاهلم من مشال سوريا

جعجع يكّرس القطيعة مع عون بدعوته إلى االستقالة

بريطانيا: ساللة كورونا اجلديدة 
خرجت عن السيطرة

وزير الصحة الروسي يعلن موعد 
تطعيم من تزيد أعمارهم عن 60 عاما 

     

هل يفقد األردن البحر امليت الذي يشكل ظاهرة فريدة على مستوى العامل ؟
عمان/ متابعة الزوراء: 

يفق�د البح�ر املي�ت حيات�ه رويدا 
روي�دا، تت�الىش أمواج�ه وتتبخ�ر 
قط�رات مائ�ه مخلف�ة أرت�اال من 
املل�ح، حت�ى ب�ات وحي�دا يواج�ه 
مص�ريه املحت�وم، دون مح�اوالت 
حقيقية وج�ادة، إلنقاذه من حالة 
االنحس�ار التي يتعرض لها، بينما 
الح�ارة  الش�مس  تس�ارع أش�عة 
بتبخره، وصوال يف يوم من األيام إىل 

إعالن وفاته إن لم يتم تداركه.
وعىل مر القرون والسنوات الغابرة، 
شّكل البحر امليت ظاهرة فريدة من 
نوعها عىل مس�توى العال�م، وذلك 
ملوقع�ه الجغرايف بوصف�ه أخفض 
بقع�ة عىل وج�ه األرض، ولطبيعة 
منطقت�ه الجغرافية املمتدة لحفرة 
االنه�دام، ولكثاف�ة ملوحة مياهه 
الت�ي تش�كل األع�ىل عىل مس�توى 
بحار العالم، مما ش�كل عائقا أمام 

ظهور الحياة البحرية يف مياهه.
وش�ّكل البحر امليت ل�ألردن أهمية 
تاريخية وسياحية ودينية وعالجية، 
أقيم�ت ع�رشات  فع�ىل ش�واطئه 
الدنان�ري،  بمالي�ني  االس�تثمارات 
الس�ياحية منها والعالجي�ة، وذلك 

بقص�د الع�الج يف مياه�ه وطينته 
املعروفة بمعالجة مش�اكل البرشة 
والجل�د واملفاص�ل وغريه�ا، وزاره 
خ�الل العام املايض نح�و 450 ألف 
زائ�ر، منه�م 240 ألف س�ائح من 

خارج األردن، والبقية من داخله.
تتمثل مش�كلة البحر امليت الكربى 
بزيادة معدل التبخر يف مياهه، وذلك 
املناخي�ة، وارتفاع  التغريات  نتيجة 

درجات الح�رارة يف منطقة األغوار 
الجنوبي�ة الت�ي يق�ع فيه�ا البحر 
امليت جنوب غرب العاصمة عّمان، 
وتصل فيها مع�دل درجات الحرارة 
صيفا بني 40-35 درجة مئوية، مع 
س�ماء مشمس�ة عىل مدار السنة، 

وشّح يف تساقط األمطار.
يضاف إىل ذلك مشكالت أخرى -وفق 
خرباء ومختصني- أهمها، انخفاض 

كميات املياه املغذية للبحر امليت من 
نه�ر األردن، وإقامة س�دود مائية 
ع�ىل األودية املحيط�ة بالبحر امليت 
لغايات الرشب والزراعة، وذلك عىل 
ضفتيه الرشقية يف األردن، والغربية 
املحتل�ة،  الفلس�طينية  األرايض  يف 
إضاف�ة مل�ا تس�تهلكه الصناع�ات 
التعدينية خاصة البوتاس واألمالح، 

وعىل ضفتي البحر رشقا وغربا.

بانحس�ار  املط�ردة  الزي�ادة  وأدت 
مي�اه البح�ر املي�ت لزيادة اتس�اع 
م�ر   1.5 إىل  م�ر  م�ن  الش�اطئ 
س�نويا، ونقص�ان أعماق�ه بمعدل 
ع�ام،  كل  س�نتيمرا   70-80 م�ن 
حت�ى تراجعت مس�احة مس�طح 
البحر املائية إىل 650 كيلومرا للعام 
امل�ايض 2019، بعدم�ا كان�ت 950 
كيلومرا يف ع�ام 2000، وانخفض 
مس�توى البحر نحو 22 مرا خالل 
ال�20 س�نة املاضي�ة، وذلك مؤرش 

خطري، وفق خرباء.
حال�ة االنحس�ار وفق�دان الحلول 
دفعت بالخبري املائي رئيس جمعية 
أصدقاء البحر امليت سعد أبو حمور 
إىل إطالق نداء استغاثة إلنقاذ البحر 
امليت من حالة االنحسار التي يعاني 
منها، وحماية أكثر نظام بيئي ندرة 

يف العالم من الزوال.
ووصف أب�و حمور الوض�ع الحايل 
للبحر امليت يف حديث�ه للجزيرة نت 
ب�”املؤلم والصع�ب”، مضيفا نحن 
نفقد هذا املكان الن�ادر عامليا يوما 
بعد يوم، وإذا لم يتم تنفيذ مرشوع 
ناق�ل البحري�ن الواصل ب�ني البحر 
املي�ت والبح�ر األحمر جنوب�ا، فلن 

يتم تأم�ني كميات املي�اه الضخمة 
التي يحتاجها البحر امليت الستمرار 

حياته.
ويؤك�د أبو حم�ور أن كميات املياه 
التي س�تصل للبحر امليت يف املرحلة 
األوىل من تنفي�ذه نحو 235 مليون 
مر مكعب، مما سيوقف %50 من 
نسبة االنحس�ار الحاصلة بالبحر، 
أما املرحل�ة الثانية فس�يصل 700 
ملي�ون م�ر مكع�ب، مم�ا يمن�ح 
الحياة للبحر املي�ت ويعيد له األمل 

بالبقاء.
وع�ىل ش�واطئه البيض�اء امللحي�ة 
املمت�دة التق�ت الجزيرة ن�ت زوارا 
ج�اؤوا للبح�ر امليت بقص�د العالج 
والسياحة، الشاب يوسف البطوش 
يعاني من مرض الصدفية، يس�بح 
يف مياه البحر امليت ويدهن جس�مه 
بطينته الغنية باملعادن طمعا بعالج 

ناجع ملرضه.
وعىل مصب نهر من املياه الكربيتية 
املعدنية الساخنة القادمة من جبال 
ماعني املطل�ة عىل البحر، جلس�ت 
الس�تينية أم س�الم العدوان تبحث 
ع�ن ع�الج ملفاصلها الت�ي داهمها 

املرض بعد طول عناء.

ويقول رئيس اتح�اد الجيولوجيني 
العرب نقيب الجيولوجيني األردنيني 
صخ�ر النس�ور للجزي�رة ن�ت، إن 
االعت�داءات املتك�ررة م�ن االحتالل 
اإلرسائي� عىل مصبات املياه املغذية 
للبح�ر املي�ت وأهمها نه�ر األردن، 
س�بب رئيس يف مش�كلة انحس�ار 
مياه البح�ر، فنهر األردن كان يزود 
البحر امليت ب�1.5 مليار مر مكعب 
س�نويا، أما اليوم فم�ا يصل للبحر 

أقل من 200 مليون مر مكعب.
وبنّي أبو حمور أن مشكلة االنحسار 
تسببت بمش�اكل معقدة، أخطرها 
“الحف�ر الخس�فية أو االنهدامية” 
بأقط�ار وأعم�اق متفاوت�ة تص�ل 
ل�20 م�را، مم�ا يفاقم هشاش�ة 
الراكي�ب الجيولوجي�ة يف املنطقة، 
وي�ؤدي النهي�ارات باالس�تثمارات 

القائمة والبنية التحتية للمنطقة.
مشكلة انحسار البحر امليت وفقدانه 
قد ال يتمك�ن األردن من مواجهتها 
منفردا، مما يتطلب جهدا دوليا من 
العال�م واملنظمات  حكوم�ات دول 
املهتمة باستمرار  الدولية واألممية 
هذا اإلرث التاريخي، للمس�اهمة يف 

الحفاظ عليه بش�تى الطرق.

أبرز المعالم في المنطقة العربية مهدد بالزوال 

No: 7390 Mon 21 Dec 2020العدد: 7390 االثنين - 21 كانون االول 2020

موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلن وزير الصحة الرويس، ميخائيل موراش�كو، امس األحد، عن بدء تطعيم الش�امل 

ضد فريوس كورونا للروس الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما األسبوع املقبل.
وقال موراشكو يف مقابلة عىل قناة “روسيا - 1” ردا عىل سؤال عما إذا كان من املمكن 

بدء تطعيم املسنني الروس األسبوع املقبل: “نعم، نأمل ذلك”.
وفًق�ا للوزي�ر الرويس، تم االنتهاء من التجارب الرسيرية للقاح عىل األش�خاص الذين 

تزيد أعمارهم عن 60 عاًما.
وكانت روس�يا قد أعلنت عن تس�جيل أول لق�اح يف العالم ضد “كوفيد19-” يف ش�هر 
أغس�طس/ آب امل�ايض، وحتى اآلن تم تس�جيل لق�اح “س�بوتنيك V” ويطوره مركز 
“غام�ايل” ألبح�اث األوبئ�ة واألحي�اء الدقيق�ة. ويعتمد اللق�اح عىل منص�ة “ناقالت 
الفريوسات الغدية البرشية” مدروسة جيًدا ومصادق عليها، وتتمثل فوائدها املهمة يف 

السالمة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة املدى.
وبدأت يف روسيا، يف يوم الخامس من كانون األول/ ديسمرب، حملة التطعيم العام ضد 

فريوس كورونا بتوجيه من الرئيس الرويس فالديمري بوتني.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت وزارة التخطيط، ام�س األحد، انطالق 

ف�رق الحش�د املجتمع�ي الخاص�ة بالصندوق 

االجتماعي للتنمية، يف ثالث محافظات.

التخطي�ط،  وزارة  باس�م  املتح�دث  وق�ال 

عبدالزه�رة الهن�داوي، يف بي�ان صحف�ي: ان 

»املحافظ�ات املش�مولة به�ذا الربنام�ج ه�ي 

االنبار والديوانية وذي قار، بعد شمولها ضمن 

املجموع�ة الثانية م�ن املحافظات باملش�اريع 

التي يموله�ا الصن�دوق االجتماع�ي للتنمية، 

واملنفذة يف القرى واملناط�ق األكثر فقرا يف تلك 

املحافظات«.

وأض�اف ان »ف�رق الحش�د املجتمع�ي الت�ي 

س�تنترش يف املناطق املش�مولة، س�تتوىل عقد 

العديد من جلسات التوعية يشارك فيها النساء 

والش�باب، به�دف تعريف املجتمع�ات املحلية 

بأه�داف الصندوق واملش�اريع الت�ي ينفذها، 

ودور املجتمع يف تحديد وتنفيذ ومراقبة وانجاز 

تلك املشاريع«.

وأش�ار اىل ان »فرق الحش�د املجتمعي، تأتي يف 

اط�ار التجرب�ة الجديدة، التي يت�وىل الصندوق 

االجتماعي للتنمية تطبيقها، وتقوم عىل اساس 

قي�ام املجتمعات املحلي�ة، باختيار املش�اريع 

الت�ي تحتاجه�ا مناطقه�م، وفق�ا ألولوي�ات 

تلك الحاج�ات، فيما يتوىل الصن�دوق تمويلها 

وتنفيذه�ا، بالتعاون والتنس�يق م�ع املجتمع 

املحيل، وباالس�تعانة بمنظمات املجتمع املدني 

الفاعلة«.

وتاب�ع ان »ه�ذه املنظم�ات تت�وىل م�ع فريق 

التواص�ل، التعري�ف بآلي�ات عم�ل الصندوق، 

وطبيعة املشاريع التي ينفذها، من خالل عقد 

الندوات العامة، وتوزي�ع املطويات التعريفية، 

والجوالت امليدانية، والرتكيز عىل رضورة ارشاك 

النساء يف مثل هذه الفعاليات، وتتجاوز نسبة 

مس�اهمة النس�اء يف ف�رق الحش�د املجتمعي 

ال�)٣٠%( من األعضاء، الذين ترتاوح أعدادهم 

ب�ن )٦-١٠( افراد، ويتم اختيارهم وفق آليات 

انتخابية«.

التنم�وي  »لنه�ج  ان  إىل  الهن�داوي،  ولف�ت 

للصن�دوق االجتماع�ي للتنمي�ة يرتك�ز ع�ىل 

القي�ادة والتمثي�ل املجتمعي، وه�ذه التجربة 

تعد االوىل م�ن نوعها يف الع�راق، إذ يتوىل افراد 

املجتم�ع تحدي�د الخدم�ات واملش�اريع الت�ي 

تحتاجها مناطقهم«.

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، ام�س االحد، 

ع�ن موافق�ة مجل�س القض�اء االعىل 

عىل تفعيل اح�دى املواد القانونية التي 

ستسهم بخفض نسب التسول وجرائم 

االتجار بالبرش خالل املرحلة املقبلة.

وق�ال مدير رشط�ة االح�داث يف وزارة 

الداخلية، العميد عدنان حمود سلمان، 

“مجل�س  إن  صحف�ي:  ترصي�ح  يف 

القضاء االعىل وافق مؤخراً عىل تفعيل 

امل�ادة السادس�ة م�ن قان�ون االتجار 

بالب�رش بع�د اجتم�اع وزي�ر الداخلية 

عثم�ان الغانم�ي وال�وكالء اضافة اىل 

املديرية ومطالبتهم بذلك”.

امل�ادة  “تفعي�ل  ان  س�لمان  وأض�اف 

القانوني�ة س�يؤدي اىل خف�ض نس�بة 

اس�تغالل االح�داث يف قضايا التس�ول 

وجرائم االتجار بالب�رش بعد ارتفاعها 

بص�ورة كب�رة مؤخ�راً”. موضحا ان 

“من يستغل االحداث دون ال� ١8 سنة 

كان يعاقب وفق املادة ٣9٠ من قانون 

العقوب�ات بالحب�س ملدة ش�هر، ومثل 

هذه العقوبة ل�ن تكون رادعا ملرتكبي 

تلك العمليات”.

يش�ار اىل ان املادة السادسة من قانون 

مكافح�ة االتج�ار بالب�رش، تنص عىل 

ان�زال عقوبة الس�جن املؤب�د، وغرامة 

ال تق�ل ع�ن ١5 مليون دين�ار وال تزيد 

عىل 25 مليون دين�ار، بكل من ارتكب 

جريمة االتج�ار بالبرش إذا كان املجني 

عليه لم يت�م الثامنة عرشة من عمره، 

او اذا كان�ت انث�ى أو من ذوي االعاقة، 

الجريم�ة مرتكب�ة م�ن  إذا كان�ت  أو 

جماعة اجرامية منظمة، أو كانت ذات 

طابع دويل، أو عن طريق االختطاف او 

التعذي�ب، او اذا كان الجاني من اصول 

املجن�ي علي�ه او  فروع�ه او مم�ن له 

الوالي�ة عليه او زوج�اً له، او إذا اصيب 

املجني عليه بمرض ال يرجى ش�فاؤه 

او عاهة مس�تديمة نتيجة االتجار به، 

او اذا وق�ع االتجار عىل اش�خاص عدة 

او مل�رات متع�ددة، او اذا وق�ع االتجار 

م�ن موظف او مكلف بخدمة عامة، او 

اس�تغالل النفوذ او ضعف الضحايا او 

حاجاتهم. 

بغداد/ الزوراء:
تمكن�ت هيئ�ة الكم�ارك، ام�س االحد، من 
ضبط )٦( حاوي�ات محملة بمواد مختلفة 

يف مديرية كمرك املنطقة الجنوبية.
وذك�رت الهيئ�ة يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« 
نس�خة منه: ان » قس�م التحري ومكافحة 
التهريب يف مديرية كمرك املنطقة الجنوبية 
وبمس�اندة رشط�ة الكم�ارك تمك�ن م�ن 
ضب�ط ) ٦ ( حاويات محملة بمواد متنوعة 

مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة«.
واض�اف البيان انه »تم�ت إحالة الحاويات 
اىل القض�اء التخ�اذ االج�راءات القانوني�ة 

بحقها« .
بينم�ا اعلنت هيئة املناف�ذ الحدودية، امس 
االح�د، ضبط حاوية تحت�وي عىل )92١٦( 
كارت�ون محمل�ة بم�واد )كلنك�س، قصبة 
رشب( منج�زة خالفاً للضوابط والتعليمات 

بمنفذ ام قرص الشمايل يف البرصة.
وقالت الهيئة يف بيان، تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: أنه »تمت عملية الضبط خارج الحرم 
الكمركي عند س�يطرة البحث والتحري بعد 
تدقيق املعاملة الكمركية ومعاينة البضاعة 

من قبل السيطرة«.
واوضح البيان انه »تبن وجود )١٠ اطنان( 
من مادة )ورق السيلفون( لتغليف األطعمة 
مخب�أة خل�ف البضاع�ة )الكلينك�س( لم 

يرصح بها بغية تهريبها«.
واض�اف أن�ه »تم�ت إحال�ة ما ت�م ضبطه 

وف�ق مح�ر اص�ويل مثب��ت في�ه لجنة 
الكش�ف املنجزة للمعاملة الكمركية خالفاً 
للضواب�ط، وكذلك وكيل اإلخ�راج الكمركي 
اىل ق�ايض تحقيق محكم�ة ام قرص إلتخاذ 
اإلجراءات القانوني�ة الالزمة بحقها وبحق 

املقرصين«. 

بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة الهجرة و املهجرين، امس االحد، 

ع�ودة )٦٦( مواطنا عراقيا م�ن واليتي انقرة 

وجوروم يف تركيا اىل ارض الوطن، ضمن خطة 

الوزارة لتش�جيع العراقين يف دول الجوار عىل 

العودة الطوعية.

وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة يف الوزارة، 

طالب اصغر دوس�ه، يف بي�ان تلقت »الزوراء« 

نس�خة منه: انه »بتوجيه م�ن وزيرة الهجرة 

واملهجرين، ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع 

الس�فارة العراقية يف انقرة ووزارة النقل، قام 

مكت�ب الوزارة يف تركيا بإع�ادة )٦٦( مواطنا 

من الالجئن العراقين اىل ارض الوطن«.

واضاف دوسه ان »الالجئن تمت اعادتهم من 

واليت�ي انق�رة و ج�وروم اىل ارض الوطن براً، 

ع�رب منفذ ابراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو 

بمحافظ�ة ده�وك، بعد اس�تكمال اج�راءات 

دخولهم البالد«. موضحا ان »اغلبهم عادوا اىل 

مناطقهم االصلي�ة يف محافظة نينوى وعائلة 

واحدة عادت اىل محافظة صالح الدين«.

التخطيط تطلق العمل باحلشد اجملتمعي اخلاص بصندوق التنمية

القضاء يفّعل مادة قانونية تسهم خبفض التسول واالجتار بالبشر

ضبط مواد خمبأة وحاويات خمالفة يف أم قصر واملنطقة اجلنوبية

اهلجرة تعلن عودة 66 عراقياً من تركيا طواعية

بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت مديري�ة مكافحة إجرام العاصم�ة بغداد، امس األح�د، اعتقال متهم قام 

بابتزاز فتاة إلكرتونياً.

وقال�ت املديرية يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: إن »مفارز مكتب الخراء 

ملكافح�ة اإلجرام، تمكنت من إلقاء القبض عىل مته�م قام بابتزاز فتاة بمقاطع 

فيديو وصور فاضحة«.  

وأض�اف البيان أن »مفارز القس�م قامت بعملية تفتيش ملن�زل املتهم بعد إحالة 

قضية املشتكية إليها من قبل دائرة العالقات واإلعالم يف الوزارة، وأثناء العملية تم 

ضبط أجهزة هواتف وحاسبة تحتوي عىل مقاطع فيديو وصور فاضحة«.

واشار إىل أن »املتهم تم تدوين اقواله باالعرتاف قضائيا وتوقيفه عىل وفق أحكام 

املادة 4٣٠ ق.ع«.

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، ام�س االح�د، عن 

عزمه�ا انش�اء اعدادية زراعي�ة يف نينوى 

لالرتفاع بواقع القطاع الزراعي من خالل 

رفد السوق بخريجن مهنين ذوي كفاءة 

عالي�ة تعزز االقتص�اد العراق�ي واالنتاج 

املحيل.

وقال مدي�ر املديرية العامة للتعليم املهني 

بالوزارة، محمود عبد الحس�ن املالكي، يف 

ترصيح صحفي: انه “تم بحث االمكانيات 

املتاح�ة وامكاني�ة اعتماد البن�اء األفقي 

ب�دل العمودي اس�وة باملدرس�ة اليابانية 

يف بعش�يقة، كخط�وة رضوري�ة يف دع�م 

وتطوير التعلي�م املهني يف نينوى وخاصة 

بالطاق�ات  ودعمه�م  الزراع�ي  الف�رع 

الش�ابة لالرتقاء بواق�ع التعليم املهني يف 

املحافظة«.

وأضاف املالكي أن “انشاء االعدادية يأتي 

ضم�ن قوان�ن االبني�ة يف وزارة الرتبي�ة 

وبمس�احة دون�م واحد، وس�تحتوي عىل 

زجاجي�ة،  وبي�وت  زراعي�ة  مخت�ربات 

اضاف�ة اىل مناح�ل ومش�اتل”، مبين�ا أن 

“تمويل بنائها سيكون من خالل القرض 

الصيني«.

اعلن�ت،  ق�د  كان�ت  ال�وزارة  ان  يذك�ر 

االس�بوع املايض، زيادة املقاعد الدراس�ة 

االولية لقبول خريج�ي املدارس املهنية يف 

الجامعات واملعاهد بنسبة 25 باملئة.

بغداد/ الزوراء: 
اعلنت قي�ادة عملي�ات صالح الدي�ن، امس 
االحد، عن العثور عىل 4١ صاروخ كاتيوش�ا 

يف املحافظة.
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان مقتض�ب تلق�ت 
»ال�زوراء« نس�خة من�ه: ان�ه »بن�اًء ع�ىل 

معلومات اس�تخباراتية دقيقة، خرجت قوة 
من قي�ادة عملي�ات صالح الدين، وبإس�ناد 
مف�رزة من رسية هندس�ة مي�دان لتفتيش 
ح�اوي العظيم وأثن�اء التفتيش ت�م العثور 
عىل ك�دس للعت�اد يحتوي ع�ىل4١ صاروخ 
.»C4 كاتيوشا و 25 قنربة هاون و4 عبوات

بغداد/ الزوراء:

ن مالكاتها يف األنبار من كش�ف حاالت  أعلن�ت هيئ�ة النزاهة، امس االحد، عن تمكُّ

تالع�ٍب وتزوي�ٍر يف قوائم توزيع رواتب املُتقاعدين يف ف�رع أحد املصارف الحكوميَّة 

باملحافظة.

وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: إن “فريق العمل امليدانّي املؤلف 

ن، بعد قيامه بالتدقي�ق يف فرع مرصٍف حكوميٍّ يف  م�ن مكتب تحقيق األنب�ار تمكَّ

الفلوجة، من كشف تالعٍب يف )55( قائمة راتٍب، ُمبّينًة أن الفريق وجد ُمستمسكاٍت 

ة بتسليم رواتب  لعدَّة أش�خاٍص تحمل رقم التسلس�ل نفس�ه يف )٣٣( قائمة خاصَّ

)اليدوي( للمتقاعدين لألشهر)أيَّار وحزيران وتموز 2٠2٠(”.

وأضاف البيان أنه “تمَّ تنفيذ عمليٍَّة ُمنفصلٍة جرى خاللها ضبط )22( قائمة راتٍب 

ة  تحت�وي عىل فروقاٍت تمَّ رصفها قب�ل ورود كتٍب من هيئة التقاعد الوطنيَّة بصحَّ

صدور الهويَّات التقاعديَّ�ة”.

وأفادت الدائرة بأنه “تمَّ تنظيم محري ضبٍط أصوليَّن باملضبوطات يف العمليَّتن 

ن؛ التخ�اذ اإلجراءات  وعرضهم�ا عىل الس�ادة قض�اة محكم�ة التحقي�ق املُختصِّ

القانونيَّة املناسبة”. 

القبض على مبتز الكرتوني يف العاصمة 

الرتبية تعتزم انشاء إعدادية مهنية 
زراعية يف نينوى

العثور على 41 صاروخ كاتيوشا يف 
صالح الدين

النزاهة تضبط تزويراً برواتب 
املتقاعدين يف مصرف حكومي باألنبار

بغداد/ الزوراء:

اعلن قائ�د عمليات البرصة، الل�واء الركن أكرم 

ص�دام مدنف، امس االحد، ع�ن انطالق املرحلة 

الرابعة لعمليات الوعد الصادق يف البرصة.

وقال مدنف يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 

إن “الصفحة األوىل من املرحلة الرابعة لعمليات 

الوعد الصادق، انطلقت من  محورين”.

واض�اف ان “املح�ور األول يتكون م�ن مناطق 

مدينة القرنة والدير واملاجدية والكرمة”، مشرا 

اىل ان “املح�ور الثاني يتكون م�ن مناطق الفاو 

والس�يبة وأب�و الخصيب، باإلضاف�ة إىل مناطق 

الزبر وسفوان وجبل السنام”. 

بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت رشطة محافظة نين�وى، امس األحد، 

الق�اء القب�ض ع�ىل مته�م بحوزت�ه أم�وال 

مزيفة.

وقالت مديرية رشطة املحافظة يف بيان تلقت 

»ال�زوراء« نس�خة من�ه: إن »ف�وج ط�وارئ 

الرشط�ة الثالث التابع لقي�ادة رشطة نينوى 

العاملة ضمن وكالة ش�ؤون الرشطة لوزارة 

الداخلية، تمكن، وبعد ورود معلومات والبحث 

والتحري، من القاء القبض عىل أحد املتهمن 

وهو يق�وم بت�داول عمل�ة نقدي�ة مزيفة يف 

األسواق«.  

وأض�اف البي�ان أن »املبلغ املزي�ف الذي كان 

بحوزة املتهم، بلغ 25٠ ألف دينار مزور وألف 

دوالر أمرك�ي م�زور فئ�ة ١٠٠ دوالر، وت�م 

تس�ليمه إىل مديري�ة مكافحة إج�رام نينوى 

التخاذ اإلج�راءات القانونية بحقه، بعد أن تم 

القبض عليه يف منطقة س�وق حي س�ومر يف 

الجانب األيرس ملدينة املوصل«.  

بغداد/ الزوراء:
اعلن اللواء الثاني بالحش�د الش�عبي، امس 
االحد، عن تنفيذ عملية اس�تباقية مش�رتكة 
يف مح�ور بادي�ة النج�ف وص�وال اىل الحدود 

العراقية السعودية.
وذك�ر بي�ان للواء اطلع�ت عليه »ال�زوراء«: 
أن “العملية االس�تباقية املشرتكة مع قيادة 
رشط�ة محافظة النج�ف االرشف والرشطة 
معلوم�ات  ع�ىل  بن�اًء  ج�اءت  االتحادي�ة، 
اس�تخباراتية، وش�ملت تفتي�ش مس�احة 
تق�درب 2٠٠ الف كم مرب�ع وعمق ١٧٠ كم 
يف الصحراء، وضمت مناطق الخناك واللصف 
ومق�ربة االربعي�ة والربي�ت ومحي�ط مطار 
غليص�ان، فض�ال عن ناحية ش�بجة وصوال 
للح�دود العراقي�ة الس�عودية«. مؤك�دا »ان 

العملية حققت كل االهداف املرجوة”.
وأضاف البيان أنه “تم تكريم امر ل١2حدود، 
العمي�د الحقوقي حم�زة الش�مري، بكتاب 

ش�كر تثمين�ا لجهوده�م يف حماي�ة الحدود 
املش�رتك  والتع�اون  الس�عودية،  العراقي�ة 

م�ع الفرق�ة الذي يس�هم يف تعزي�ز االمن يف 
املحافظة املقدسة”. 

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن مس�ؤول حكوم�ي يف دياىل، 
ام�س االح�د، ع�ن انط�الق خط�ة 
حماي�ة خطوط الكهرب�اء يف بوابة 
الجنوب بعد مرور نحو اسبوع عىل 

استهدافها بعمل ارهابي.
وق�ال مدي�ر ناحي�ة به�رز، ن�زار 
صحف�ي:  ترصي�ح  يف  اللهيب�ي، 

ان” االجه�زة االمنية ب�دأت بتنفيذ 
خط�وط  لحماي�ة  خط�ة  مح�اور 
اب�راج الكهرب�اء يف اط�راف به�رز 
والت�ي تمث�ل بوابة دي�اىل الجنوبية 
م�ع بغداد بعد اس�تهداف برجن يف 
خط رئييس لنقل الكهرباء قبل نحو 
اس�بوع بعمل ارهابي ما اسفر عن 
قطع الكهرب�اء ع�ن االالف املنازل 

السكنية”.
واضاف اللهيبي ان” خطة الحماية 
وتش�ديد االج�راءات تأت�ي يف اطار 
اج�راءات مبك�رة لتف�ادي تك�رار 
اس�تهداف االبراج وتأثرها السلبي 
ع�ىل االه�ايل«. مؤك�دا »ان الخطة 
اخذت محاور متعددة ابرز التشديد 
واملتابع�ة ودع�وة االه�ايل لالب�الغ 

عن اية ح�االت اش�تباه قريبة من 
االبراج”.

وكان اثنان من ابراج يف خط رئييس 
لنق�ل الكهرباء اس�تهدفا قبل نحو 
اس�بوع بعم�ل ارهابي م�ا ادى اىل 
قط�ع التي�ار عن اكثر م�ن 9٠ الف 
نس�مة يف مدينتي بل�دروز وكنعان 

وعرشات القرى املحيطة بهما.

بغداد/ الزوراء:
تمكن�ت وكال�ة االس�تخبارات العس�كرية، امس االح�د، القبض عىل 

ارهابي يف بغداد مسؤول مايسمى مفرزة تفخيخ قاطع دياىل.
 وذكرت الوكالة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان« مفارز وكالة 
االستخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات الرشطة االتحادية يف وزارة 
الداخلي�ة تمكن�ت من الق�اء القبض ع�ىل احد قادة داع�ش االرهابي 
املطل�وب وف�ق اح�كام امل�ادة 4 اره�اب التنتمائه لعصاب�ات داعش 
االرهابية والذي عمل بمايس�مى قاطع دياىل بمنصب مسؤول مفرزة 

تفخيخ«. 
واضاف�ت انه »تم القبض عليه من خالل تش�كيل فريق عمل مختص 
من اس�تخبارات اللواء الس�ادس الفوج االول ونصب كمن محكم له، 
والقبض عليه جنوب غربي بغداد«. الفتا اىل انه »من خالل التحقيقات 
االولية مع�ه اعرتف باالش�رتك بعمليات ارهابية ضد الق�وات االمنية 

واملواطنن قبل عمليات التحرير«.

بغداد/ الزوراء:

أعلن قائد الفرقة املدرَّعة التاس�عة، اللواء الركن وليد مجيد، امس األحد، 

تأم�ن معرب امليتة الرابط ب�ن ناحية العظيم ومنطقة البيش�كان لنقل 

القطعات العسكرية واملواطنن.

وق�ال مجيد إن »عملي�ة أمنية انطلقت من خالل قي�ادة عمليات صالح 

الدي�ن وقيادة عمليات دياىل، وبإرشاك قطعات الفرقة املدرعة التاس�عة 

ضمن قيادة عمليات صالح الدين، تهدف اىل تطهر وادي العظيم«.

واوضح أن »العملية استمرت عدة أيام تم فيها تطهر عدد من املناطق، 

وتنظي�ف وادي العظي�م وتجريفه، فضالً عن الس�يطرة عىل معرب امليتة 

وإعادة ترميمه وإنش�ائه بصورة كاملة لغرض إع�ادة العوائل النازحة 

املتواجدة ضمن قاطع عمليات صالح الدين«.

وأضاف أن »معرب امليتة جاهز لتنقل القطعات العسكرية واملواطنن بعد 

السيطرة عليه من  قطعات صالح الدين ودياىل«.

انطالق املرحلة الرابعة 
لعمليات الوعد الصادق 

يف البصرة

اعتقال متهم يروج 
دوالرا مزيفا يف املوصل

تنفيذ عملية استباقية يف عمق الصحراء وصوال للحدود العراقية - السعودية

انطالق خطة محاية خطوط الكهرباء يف “بوابة اجلنوب” بدياىل

اإلطاحة بقيادي داعشي مسؤول 
مفرزة تفخيخ يف بغداد 

تأمني معرب »امليتة« بني العظيم 
ومنطقة البيشكان إلعادة النازحني
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وجه باعتماد تسعرية الدوالر اجلديدة

أكدت حصول ثالثة تغيريات مهمة يف املوازنة 

الصناعة تكشف عن مشروع لرفع 
الطاقة اإلنتاجية ملصنع البطاريات

حجم التبادل التجاري بني العراق 
وتركيا يتجاوز 16 مليار دوالر

الطاقة النيابية: رفع سعر الدوالر سيقلل 
قيمة الرواتب ويسبب أزمة كبرية

بغداد/ الزوراء:
طال�ب البن�ك املرك�زي العراق�ي، امس 
االح�د، من املص�ارف كافة ع�ن ايقاف 
العم�ل بالفق�رات 2 و3 و4 بخص�وص 
عمولة س�حب النقدي للدوالر، موضحا 
ان االيق�اف ج�اء نتيج�ة تغي�ر س�عر 
رصف ال�دوالر. فيما وجه البنك املركزي 
ال�دوالر  تس�عرة  باعتم�اد  املص�ارف 

الجديدة.
وق�ال البنك يف بيان صحفي: انه “اوقف 
ال�واردة  و5  و4   3 بالفق�رات  العم�ل 
 126  /2  /9 لع�دد  املرق�م  الكت�اب  يف 
الص�ادر يف 16 اذار 2020 ، فيم�ا طالب 
الحواالت  بتس�ليم مبال�غ  باالس�تمرار 
الواردة بالدوالر االمريكي اىل حس�ابات 
الزبائن لدى مصارفك�م كاملة بالعملة 
نفسها”. مبينا “ان االيقاف جاء نتيجة 

تغير يف سعر رصف الدوالر”.
واوض�ح البن�ك ان “الفق�رات الت�ي تم 
ايقافه�ا هي الفقرة الثانية والتي تنص 
ع�ى رصف مبال�غ الح�واالت ال�واردة 
للمص�ارف بواق�ع 75% نق�دا بالدوالر 
وف�ق العمول�ه أع�اه و) %25 ( تدفع 

دينار عراقي وفق سعر الرصف الرسمي 
)1182 ( دينار للدوالر”.

واض�اف انه “تم ايقاف الفق�رة الثالثة 
املتعلقة “عى املصارف ان تقوم برصف 

نسبة ال� 25 % أعاه اىل زبائنها أصحاب 
الحواالت بس�عر )1200( دينار/ دوالر، 
وتق�دم طلباتها يف النهاية كل ش�هر اىل 
دائرة املحاسبة يف البنك املركزي لغرض 

معالج�ة فرق الس�عرين يف حس�اباتها 
لدينا بالدنيار العراقي” .

واشار اىل انه “تم ايقاف الفقرة 4 والتي 
نصت ان�ه للمصارف رصف كامل مبلغ 

الحوال�ة ال�وارده بالدين�ار العراق�ي ان 
رغ�ب الزبون بذلك، وتت�م معالجة فرق 

السعرين باآللية املذكورة نفسها”.
واك�د البنك “اس�تمرار العم�ل بالفقرة 
مبال�غ  بتس�ليم  واملتعلق�ة  الخامس�ة 
الحواالت الواردة بال�دوالر االمريكي اىل 
حسابات الزبائن لدى مصارفكم كاملة 

بالعملة نفسها”.
م�ن جانب متصل، وج�ه البنك املركزي 
العراقي، امس األحد، املصارف باعتماد 

تسعرة الدوالر الجديدة.
وذك�ر البن�ك املرك�زي يف وثيق�ة تحمل 
توقيع محاف�ظ البنك: إن�ه “بالنظر إىل 
تغي�ر س�عر رصف العمل�ة األجنبي�ة 
)الدوالر األمريك�ي( إىل الدينار العراقي 
ابتداًء م�ن )20 / 12/ 2020(، س�يتم 
مب�ن  كم�ا  ال�رصف  أس�عار  اعتم�اد 
أدن�اه: 1450 س�عر رشاء ال�دوالر م�ن 
وزارة املالية، 1460 س�عر بي�ع الدوالر 
للمص�ارف من خال ناف�ذة بيع العملة 
األجنبي�ة، 1470 س�عر البي�ع من قبل 
غ�ر  املالي�ة  واملؤسس�ات  املص�ارف 

املرصفية للمستفيد النهائي.

بغداد/ الزوراء:
أكدت رئيس الهيئ�ة الوطنية لاس�تثمار العراقية، 
س�ها داود نجار، اهتمام الحكوم�ة بإيجاد الحلول 
الناجعة ملعالجة املعوقات التي تقف أمام املش�اريع 
االس�تثمارية املتلكئة واملتوقف�ة يف املحافظات، من 
خال اللجان الفنية املشكلة يف األمانة العامة ملجس 
الوزراء لهذا الغرض وفق قرار مجلس الوزراء املرقم 

)245( لسنة 2019.
وقالت نجار، خال ترؤسها االجتماع الدوري لرؤساء 
عدد من هيئات االس�تثمار يف املحافظات، بحس�ب 
بي�ان للهيئ�ة: إن إع�ادة الحياة لتلك املش�اريع من 
شأنه أن يسهم يف توفر فرص عمل واسعة للشباب 
وانتعاش الواقع االقتصادي يف كل محافظة، خاصة 
م�ع ما يواجهه العراق حاليا م�ن تداعيات لجائحة 

كورونا وانخفاض أسعار النفط عامليا.
وكش�فت نجار عن: أن العام املقبل 2021 سيشهد 

اإلعان عن طرح فرصة اس�تثمارية إلنش�اء مدينة 
س�كنية متكاملة يف كل محافظة عى غرار مرشوع 
مدينة بس�ماية، وحس�ب حاجة املحافظة الفعلية 
للوحدات الس�كنية بعد تخصي�ص األرايض الازمة 
لذلك. مش�رة إىل: أن نجاح مرشوع مدينة بسماية 
وإقب�ال املواطنن عى ال�رشاء أعطى حاف�زا كبرا 
بإقامة مثل هذه مشاريع يف املحافظات، وخصوصا 

لذوي الدخل املحدود.
ودع�ت رئي�س الهيئة إىل تش�كيل لجن�ة للتخطيط 
االسرتاتيجي ترشف عليها الهيئة الوطنية لاستثمار 
وعضوية رؤس�اء هيئات االس�تثمار يف املحافظات؛ 
تعنى بدراس�ة الحاج�ة الفعلية ل�كل محافظة من 
املش�اريع االستثمارية وحس�ب القطاعات، تمهيدا 
ملنحها اإلجازة االستثمارية وفق القانون والتعليمات 
بدال من منح اإلجازات االستثمارية بشكل عشوائي 

وغر مدروس.

بغداد/ الزوراء:
أغل�ق س�وق العراق امل�ايل، امس االح�د، مرتفعا 
بنس�بة %3.69 عن الجلس�ة الس�ابقة، وجاءت 
مؤرشات تداول سوق العراق لألوراق املالية ليوم 
أم�س عى النحو اآلتي: الرشكات املدرجة:  105، 
أم�ا ال�رشكات املتداولة:  26، وبلغ عدد االس�هم 
املتداولة )1.911.685.181( سهما، بينما بلغت 

قيمة االسهم )1.670.104.120( دينارا.
واغل�ق مؤرش االس�عار ISX 60 يف جلس�ة امس 
عى )498.87( نقطة مرتفعا بنس�بة )3.69%( 
عن إغاقه يف الجلسة السابقة البالغ )481.10( 
نقطة، وت�م تداول اس�هم )29( رشكة من اصل 
)105( رشك�ة مدرج�ة يف الس�وق، ليبل�غ ع�دد 
الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية 
لع�دم التزامه�ا بتعليم�ات االفصاح امل�ايل )31( 
رشكة.وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين 

غ�ر العراقي�ن يف الس�وق )331( مليون س�هم 
بقيمة بلغت )386( مليون دينار من خال تنفيذ 

)143( صفقة عى أسهم )7( رشكات .
بينم�ا بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين 
غر العراقين يف الس�وق )6( ماين سهم بقيمة 
بلغ�ت مليون�ي دين�ار من خ�ال تنفي�ذ صفقة 

واحدة عى أسهم رشكة واحدة.
يذكر ان س�وق العراق لألوراق املالية قد استخدم 
أنظم�ة الت�داول االلكرتون�ي واإلي�داع املرك�زي 
منذ عام 2009، ويس�عى إلطاق نظ�ام التداول 
ع�ر االنرتني�ت للمس�تثمرين، وينظ�م خم�س 
جلس�ات تداول أس�بوعيا من األحد إىل الخميس، 
وم�درج في�ه 105 رشكات مس�اهمة عراقي�ة 
تمث�ل قطاعات املصارف واالتص�االت والصناعة 
والزراعة والتأمن واالس�تثمار املايل والس�ياحة 

والفنادق.

 بغداد/ الزوراء:
ام�س  التخطي�ط،  وزارة  كش�فت 
االحد، ع�ن فوائد رفع س�عر رصف 

الدوالر وتأثره عى االسواق.
وزارة  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
التخطيط، عب�د الزه�رة الهنداوي، 
يف حدي�ث صحفي: ان “رفع س�عر 
رصف ال�دوالر الهدف منه تنش�يط 
االقتص�اد واالس�تفادة م�ن ف�روق 
االس�عار يف دع�م العج�ز املوج�ود، 
وحتى عندما كان ال�دوالر دون هذا 
الرق�م كان يب�اع م�ن البنك بس�عر 
1190 ، ويف الصرف�ات يب�اع بأكثر 
م�ن ذلك، وف�روق االس�عار لم تكن 
تس�اهم يف دع�م موزان�ة الدولة بل 

كانت تذهب باتجاهات اخرى”.
وأض�اف ان “الفارق اآلن، ومع هذه 
العامة  الزيادة، س�يذهب للخزين�ة 
للدولة ما يسهم بتغطية جانب كبر 
من العجز، وتس�هم بتنمي�ة الكثر 
م�ن الفعالي�ة يف القط�اع الخاص، 
وستحافظ عى االحتياطيات النقدية 
لدى البن�ك املرك�زي، والحكومة لن 
تضظر للمزيد من االقرتاض، اضافة 
اىل ان م�ؤرشات التضخ�م ستش�هد 
اس�تقرارا، وبالنتيج�ة ه�ذا االجراء 
من ش�أنه ان يس�هم بكب�ح جماح 

التضخم املوجود”.
واش�ار اىل انه “ربما س�تكون هناك 
وه�ذا  االس�واق،  يف  رك�ود  حال�ة 

الركود ناتج عن صعوبة اس�تيعاب 
ه�ذا التغي�ر املفاجئ ال�ذي لم يتم 
تدريجي�ا”، مبين�اً ان�ه “بع�د مرور 
فرتة وجيزة سيكون املشهد مختلفا 
طبيعته�ا،  اىل  الت�داوالت  وس�تعود 
والسيما مع اجراءات البنك املركزي 
ب�أن تك�ون االس�عار هي االس�عار 
املعلن�ة نفس�ها، واملضارب�ات التي 
كنا نفقد بس�ببها ماين الدوالرات 

ستنتهي”.
وكان البن�ك املرك�زي العراق�ي ق�د 
اس�عار  اعتم�اد  الس�بت،  اعل�ن، 
رصف جدي�دة لل�دوالر، إذ قرر رفع 
س�عر ال�رصف اىل 1450 دينار لكل 

الدوالر.

بغداد/ الزوراء:
اكد الخب�ر االقتصادي، صفوان قيص، امس االحد، 
ان رفع اسعار الدوالر لن يحقق أي اصاح اقتصادي 
يف الس�وق العراقي�ة، مبين�ا ان النتائ�ج س�تكون 

وخيمة، ال سيما مع رفع اسعار الوقود والدوالر.
وقال قيص يف ترصيح صحفي: ان “الرملان هو من 
س�يوافق او يتخذ القرار النهائي بشأن سعر رصف 
ال�دوالر خال االي�ام املقبلة، وع�ى الحكومة اعادة 

النظر بالخطط االقتصادية”.
واضاف ان “قيمة الدينار العراقي انخفضت خال 
س�اعات بنح�و %25 من قيمته ام�ام الدوالر، ما 
يعني ان التخضم س�يصل اىل النس�بة نفس�ها او 

اكثر “.
وأوض�ح ق�يص ان “الحديث ع�ن انع�اش الزراعة 
والصناع�ة غر صحيح، ال س�يما مع رفع اس�عار 

الوقود ورفع الدعم عن املنتج املحيل “.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت اللجن�ة املالي�ة النيابية وج�ود خطوات 
عدة لتقليل نس�بة العجز يف موازنة 2021 خال 
املرحلة املقبلة، فيما كش�فت عن ثاثة تغيرات 
مهم�ة يف م�رشوع قان�ون املوازنة املالي�ة لعام 

.2021
وق�ال رئيس اللجنة، هيث�م الجبوري، يف ترصيح 
صحفي: إن »هناك س�يناريوهات اخرى لخفض 
نسبة العجز يف موازنة العام املقبل«، مشراً إىل أن 
»الحكومة إذا نفذت جمي�ع التزاماتها خال هذا 
العام، فقد يصل حجم العجز املتوقع إىل 49 % يف 
املوازنة، أما إذا قامت ببعض الخطوات التقشفية، 

فيمكن أن تصل نسبته من 40 إىل 42 %.
وأض�اف أن »الس�يناريو اآلخ�ر؛ ه�و مجموعة 
إصاحات واجراءات تقش�فية بالوقت نفس�ه، 
إذ يمك�ن أن تص�ل من خاله النس�بة اىل 33 % 
بحس�ب التوقعات األوىل«. مستدركاً بأنه »حتى 

هذه النسبة من العجز تعد عالية«.
وأع�رب الجب�وري عن قلق�ه من ارتفاع نس�بة 
العج�ز يف املوازنة لغاي�ة اآلن، وق�ال: »يجب أن 

تكون هناك خطوات، فالعراق بحاجة إىل جدولة 
بعض الديون الخارجية، وتحرك الحكومة بإعادة 
حصة العراق ضمن )أوبك(، وخطوات إصاحية 
حقيقية مثل أتمتة الرضائب والجمارك، وتفعيل 
الجباي�ة وإيجاد م�وارد أخرى لتحس�ن الوعاء 

الرضيب�ي أو الرس�وم، وبقي�ة األمور بحس�ب 
القوانن النافذة«. مشدداً عى »إمكانية أن تقلل 

جميع هذه االجراءات نسبة العجز يف املوازنة«.
من جهته، كش�ف عضو اللجن�ة املالية النيابية، 
أحمد الحاج رش�يد، عن ثاثة تغيرات مهمة يف 

مرشوع قانون املوازنة املالية لعام 2021.
وقال رش�يد يف ترصيح صحفي: “ننتظر وصول 
مرشوع قان�ون املوازن�ة املالية م�ن الحكومة، 
وبقناعتي انها س�تصل ملجلس الن�واب يف بداية 
الفصل الترشيعي الجديد الذي يبدأ يف الثالث من 

الشهر املقبل”.
وأك�د “حص�ول 3 تغي�رات يف املوازن�ة، وه�ي 
ارتفاع سعر الوقود بنسبة %20، وتغير 8 أنواع 
من املخصصات يف رواتب املوظفن، باالضافة اىل 
رفع س�عر رصف الدوالر مقابل الدينار العراقي 

بنسبة 17%”.
وكان البنك املركزي العراقي قد رفع سعر رصف 
الدوالر مقاب�ل الدينار العراق�ي اىل 1470 ديناراً 
للجمهور و1460 ديناراً للمصارف املش�اركة يف 

مزاد العملة.
وتس�بب القرار يف إثارة قلق ومخاوف العراقين، 
والسيما املوظفن من ارتفاع األسعار، وانعكس 
بالفع�ل س�لباً ع�ى حرك�ة املراك�ز التجاري�ة 
واألس�واق املهمة كالش�ورجة وعل�وة جميلة يف 

بغداد.

املركزي يصدر تعليمات جديدة للمصارف خبصوص عمولة السحب النقدي للدوالر

هيئة االستثمار: 2021 سيشهد طرح مشروع إلنشاء مدينة سكنية يف كل حمافظة

صعود مؤشرات سوق العراق 
لألوراق املالية 

التخطيط تكشف عن “فوائد رفع الدوالر” 
وتأثريه يف األسواق

خبري: رفع الدوالر لن حيقق أي إصالح 
اقتصادي يف السوق العراقية

إصالحات وتقشف.. اللجنة املالية تكشف عن 5 سيناريوهات لتقليل العجز 

جمهورية العراق                                     العدد:3371/ش/2020
مجلس القضاء االعى                                التاريخ:2020/12/14

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

إعان
أقام املدعي )حميدة ياس�ن حبي�ب( الدعوى املرقمة اعاه ض�د املدعي عليه مدير 
رعاية القارصين اضافة اىل وظيفته يطلب فيها الحكم بتثبيت وفاة املفقود )محمد 
مجيد نعمه( الذي فقد بتاريخ 2006/10/31 واس�تناداً ألحكام املواد 94/87/86 
م�ن قان�ون رعاي�ة القارصين رقم 78 لس�نة 1980 ق�رر الن�رش بصحيفتن بنية 
التحقق من حياة املفقود )محمد مجيد نعمه( من عدمه ويف حال كونه حياً ينبغي 
عليه مراجعة محكمتنا لس�ماع دفاعه خال مدة التأجيل وبعكسه تميض املحكمة 
يف السر بالدعوى واصدار القرار وفق القانون، وعينت املحكمة يوم 2020/12/28 

موعداً للمرافعة.
القايض
ضياء قاسم الهايل

فقدان هوية
فق�دت من�ي الهوي�ة الصادرة 
بإس�م  ال�زوراء،  جري�دة   م�ن 
)دريد س�لمان إبراهي�م(، فعى 
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

اإلصدار.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت وزارة الصناع�ة واملع�ادن، 
ام�س االح�د، ع�ن م�رشوع لرف�ع 
الطاقة االنتاجية ملصن�ع البطاريات 
اىل ملي�ون بطارية س�نويا بالتعاون 

مع احدى الرشكات االيطالية.
وقال مدي�ر مصنع البطاريات التابع 
للرشكة العامة للس�يارات واملعدات، 
محم��ود طاه��ر محم��د، يف بيان 
اطلعت عليه “الزوراء”: إن “مرشوع 
انت�اج البطاري�ات كان م�ن املتوقع 
االنتهاء من انج�ازه منذ اعوام، لكن 
الظ�روف التي م�ر بها البلد بس�بب 
الحرب عى عصابات داعش االرهابية 
وتأخ�ر التخصيصات املالية، أدت اىل 
انجازه عى مراحل، إذ جرى انش�اؤه 
ضمن الخطة االستثمارية بن العامن 
2013 � 2017، من خال التعاقد مع 
رشكة )س�وفيما( االيطالية الخاصة 
بصناعة مكائن انت�اج البطاريات يف 
الرشق االوس�ط وأوروبا، وقد وصلت 
جمي�ع املكائن يف بداي�ة العام 2019 
ضمن فرتات زمنية محددة، بينما تم 
ارسال املاكات الهندسية والفنية اىل 
ايطاليا للتدري�ب واالنتهاء من البنى 
التحتية والخدمات الخاصة باملصنع، 
وكان من املٔومل االنتهاء من املرشوع 

نهاي�ة الع�ام 2019 ، لك�ن صعوبة 
الوض�ع الصحي جراء ازم�ة كورونا 
دفع�ت اىل مغ�ادرة الخ�راء االجانب 

وايقاف العمل”.
واضاف محمد ان “العمل سيستأنف 
باملصنع عند عودة الخراء االيطالين 
خال امل�دة املقبل�ة، إذ تبل�غ طاقته 
بطاري�ة،  ال�ف   500 االنتاجي�ة 
وباالمكان زيادتها اىل مليون بطارية 
أمبري�ة،  س�نويا، وبأرب�ع س�عات 
وتتميز البطارية بكفاءة عالية وبعمر 
تشغييل طويل، واستخدامها ملختلف 
أنواع الس�يارات، وبسعر يرتاوح بن 
50 � 60 الف دينار للبطارية الواحدة، 

وبضمان 6 أشهر”.
واش�ار اىل ان “املصن�ع حقق نس�بة 
انجاز كمرحلة اوىل بإنتاج البطاريات 
وصلت اىل أكثر من 95 باملئة من قبل 
الخ�راء وتدري�ب عدد م�ن املاكات 
الهندسية العاملة يف املصنع مع عدد 
اخ�ر م�ن خريج�ي الهندس�ة الذين 
ت�م تعيينهم ع�ى نظام العق�ود، أما 
املرحلة الثاني�ة فما زال العمل جاريا 
بها وهي خطوط ش�حن البطاريات 
بمادة )الرصاص(، إذ س�يتم االنتهاء 
منها نهاية ش�باط من الع�ام املقبل 

.”2021

بغداد/ الزوراء:
كش�ف س�فر الع�راق ل�دى أنق�رة، 
حس�ن الجنابي، عن ان حجم التبادل 
التجاري ب�ن بغداد وانق�رة يتجاوز 
)16( ملي�ار دوالر، بينم�ا اكد وجود 
اكثر من 750 رشك�ة تركية تعمل يف 

العراق.
يف  صفحت�ه  ع�ى  الجناب�ي  وكت�ب 
فيس�بوك: ان »من مخرجات الزيارة 
الرسمية للوفد الحكومي العراقي اىل 
أنقرة، هو االتفاق عى العودة للعمل 
بمذكرة التفاه�م املوقعة عام 2009 
بن البلدين بع�د النظر يف صاحيتها 
لف�رتة ما بع�د داعش، وربم�ا تعديل 
أو إضاف�ة فق�رة او اثنت�ن ملعالجة 
املخ�اوف األمنية الت�ي أدت اىل تعليق 
العم�ل بها من قب�ل الجانب الرتكي، 
والتي انتهت بالنتيج�ة اىل اللجوء اىل 

التأشرات الاصقة«.
واضاف ان »تركيا تستقبل ما معدله 
مليون وثاثمئة زائر عراقي س�نوياً،  
750 رشك�ة  اكث�ر م�ن  وان هن�اك 
تركي�ة تعمل م�ع رشكاء عراقين يف 
الع�راق، وان حجم التج�ارة يتجاوز 
)16( ملي�ار دوالر«، موضحا »وجود 
عرشات اآلالف م�ن الطلبة العراقين 
يف امل�دارس الرتكي�ة، اذ ان كل هؤالء 
س�يتأثرون إيجابياً بق�رار العودة اىل 
اتف�اق 2009 القايض بالحصول عى 

تأشرات الدخول يف املطارات«.
وعن موعد العودة للعمل بمنح سمات 
الدخ�ول من املطارات، ب�ننّ الجنابي 
»يف كان�ون الثان�ي املقب�ل س�نعقد 
اجتماعات مخصصة ملراجعة مذكرة 
التفاه�م إياها، وتحديثه�ا وادخالها 

حيز التنفيذ بأقرب فرصة«.

بغداد/ الزوراء:
قال�ت عضوة لجنة النفط والطاق�ة النيابية، زهرة البج�اري، امس االحد، إن 
ارتفاع س�عر الدوالر االمريك�ي مقابل الدينار العراقي م�ن قبل البنك املركزي 

غر مرر.
وذكرت البجاري يف ترصيح صحفي: أن “ارتفاع سعر الدوالر االمريكي مقابل 
الدينار العراقي من قبل البنك املركزي غر مرر”، مش�رة اىل أن “هذا االرتفاع 
سوف يس�بب ازمة اقتصادية كبرة، خصوصا لذوي الدخل املحدود واصحاب 

الرواتب، إذ ان الراتب سيقل بنسبة %22 من قيمته السابقة”.
وأضافت أن “اسعار املواد يف االسواق واملشاريع كانت تعتمد عى سعر الرصف 
الس�ابق لذلك س�وف يس�بب ازمة كبرة، وه�ذه االزمة غر مرر له�ا، وتنذر 

بانهيار اقتصادي كبر”. 
ويف م�ا يخص املوازنة، لفتت البجاري اىل أن “نس�خة املوازنة التي رسبت هي 

مسودة وربما االرقام غر حقيقية”. 
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علك: رعد محودي مل يعد حماوراً 
عن اللجنة األوملبية 

بغداد/ متابعة الزوراء
اعل�ن املتحدث الرس�مي أغلبية اعضاء الجمعية العامة للجن�ة االوملبية العراقية، مصطفى 
جب�ار علك، ان االوملبية الدولية، ق�ررت إنهاء تكليف رعد حمودي بمهام املحاور عن اللجنة 
االوملبي�ة العراقية.وقال علك يف بي�ان ان: قرار االوملبية الدولية يع�د بمثابة االنتصار لكلمة 
الجمعي�ة العام�ة، وخارطة الطريق التي رس�مها األعض�اء، قبل ذهاب الوف�د العراقي اىل 
س�لطنة عمان االسبوع املايض، وس�نعمل عىل الجلوس مع وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال، للتباحث يف نتائج هذا االجتماع، ومناقش�ة باقي الخطوات التي رس�متها عمومية 

االوملبية، ومنها الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة يف الشهر املقبل.

أصفر وأمحر

بشار رسن يعلن الرحيل عن برسبوليس اإليراني

مدرب النجف: الفوز على الطلبة سيقربنا من املربع الذهيبفريد جميد: الطلبة يستهدف التعويض أمام النجف

بغداد/ متابعة الزوراء: يس�عى املدرب الش�اب عيل حسن للحصول عىل 
الش�هادة التدريبية فئة )B( الش�هر املقبل والتي تقام بإرشاف االتحاد 
الدويل للعبة عن عمر يبلغ 28 عاما.وقال حسن: انه اعتزل اللعب مبكرا 
واتجه لتحصني نفس�ه يف دورات تدريبية حيث حصل عىل أول ش�هادة 
تدريبية بعمر 25 سنة ونال شهادة دولية فئة )C( وعدد من الشهادات 
التدريبي�ة من أمريكا، وانه يطمح إلنهاء الدورة فئة )B( الش�هر املقبل 
لتكون منطلقه ملس�توى أعىل يف الدورات املقبلة.وبني: أنه يتابع الدوري 
املح�يل بتمع�ن ويحلل ط�رق اللع�ب ويس�تفيد كثريا م�ن املحارضات 
واملعايشات التدريبية. موضحا أنه غري متعجل عىل تدريب األندية لحني 
الحص�ول عىل الش�هادة التدريبي�ة فئة )A( ومن ث�م التفكري الجدي يف 
قيادة أحد األندية.يش�ار إىل أن عيل حس�ن دخل معايش�ات تدريبية مع 
ع�دد من األندية يف لبنان بعمر ال يتج�اوز 24 وغادر إىل امريكا ودخل يف 

معايشات مع عدد من األندية، ودخل يف دورات تدريبية كثرية.

بغداد/ متابعة الزوراء
اق�رب نج�م ن�ادي الديواني�ة 
الري�ايض، مصطفى ناظم، من 
االنضمام اىل احد اندية الدوري 

البحريني املمتاز.
وقال مصدر مقرب من ناظم ان 
“نادي النجمة البحريني اقرب 
من انهاء التعاقد مع قائد نادي 

الديوانية مصطفى ناظم”.

واوضح ان “الن�ادي البحريني 
وص�ل اىل مراح�ل متقدم�ة يف 
املفاوض�ات، وس�يضم الالعب 
بع�د االنته�اء م�ن اس�تخراج 
تأش�رية الدخ�ول اىل العاصمة 
البحريني�ة املنام�ة وبعقد مايل 

جيد”.
يذكر ان ناظ�م انضم للديوانية 
يف االنتقاالت الصيفية املاضية.

علي حسن.. أصغر مدرب عراقي 
حيصل على شهادة تدريبية

قائد الديوانية مصطفى ناظم 
يقرتب من الدوري البحريين

شاكر حممود: السماوة ال خيشى مواجهة الفرق الكبرية

بغداد/ متابعة الزوراء
 أعل�ن الع�ب املنتخ�ب الوطن�ي، بش�ار 
رس�ن، نجم خط وسط نادي برسبوليس 
االيراني لك�رة القدم رس�مياً، رحليه عن 
فريق العاصمة طهران بعد 4 سنوات من 

االحراف بصفوفه.
واكد رس�ن يف ترصيح للتلفزيون االيراني  

غ�داة تعث�ر برس�بوليس ام�ام أولس�ان 
الك�وري الجنوبي يف نهائ�ي دوري أبطال 
آس�يا 2020 ال�ذي أقي�م يف الدوح�ة: أنه 
وبحس�ب االتف�اق م�ع م�رف الن�ادي 
}رس�ول بن�اه{ فق�د تق�رر الرحي�ل عن 
الفري�ق بع�د االنته�اء م�ن االس�تحقاق 

اآلسيوي.

ولف�ت اىل أن�ه كان يأم�ل التتوي�ج م�ع 
برس�بوليس بدوري االبطال إال أن الوضع 

كان مختلفا عىل أرضية امللعب.
وبنينّ رس�ن: أنه قىض 4 س�نوات ممتازة 
مع برسبوليس ولن ينىس محبة الجمهور 
إال أن ظروف االحراف حتمت عليه اللعب 

يف قطر دون أن يحدد وجهته املقبلة.

بغداد/ متابعة الزوراء
قال املدرب املس�اعد للطلبة، فريد مجيد، إن فريقه يس�عى 
للتعويض بمواجهة النجف يوم غد الثالثاء  لحساب الجولة 
الع�ارشة م�ن ال�دوري، يف ملع�ب الش�عب الدويل.وأضاف 
مجيد”فريق الطلبة جاهز ملواجهة النجف وهدفنا التعويض 
بع�د التعادل أم�ام الس�ماوة يف الجولة املاضي�ة، فالنتيجة 
ال ت�وازي طموحاتنا”.وب�ني “النجف خصم ليس بالس�هل 
ومناف�س رشس، لكنن�ا نراهن ع�ىل العبين�ا وتحضريهم 
بالش�كل األمثل للمباراة، والدخول بركيز عال، نعرف جيدا 
طريقة لعب النج�ف ووضعنا التكتيك املناس�ب للمباراة”.

وأشار إىل أن “اإلجهاد نال من الفريق لتوايل املباريات، لكننا 
نجحن�ا يف تجهيز جمي�ع العبي الفريق وال�كل ينافس ألن 

يكون يف التش�كيلة، فاملوس�م الحايل مميز وال توجد فوارق 
بني جميع األندية، لذا نجد أن الجميع متقارب بالنقاط”.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد حسن أحمد، مدرب النجف، أنَّ فريقه يمر بأفضل 
حاالت�ه، مش�رًيا إىل أن هدفهم م�ن املب�اراة املقبلة 
أم�ام الطلبة، يوم غد الثالثاء يف الجولة العارشة من 
الدوري املمتاز، سيكون الحصول عىل النقاط الثالث 

التي ستقرب الفريق من املربع الذهبي.
وق�ال أحمد: ان الفريق يف حالة معنوية جيدة ويمر 
بأفض�ل حاالته، خاصة بعد تكريم املحافظ للفريق 
بع�د الفوز عىل النفط يف الجول�ة املاضية”، الفتا إىل 
أن ترتيب الفريق جيًدا يف ظل خوضنا مباراة أقل من 

بقية الفرق بحكم تأجيل مباراتنا مع الكرخ.
ويحت�ل النج�ف الرتيب ال��11 ب�12 نقط�ة، وله 

مباراة مؤجل�ة، وحال الفوز بها س�يكون عىل بعد 
نقطت�ني فق�ط من نف�ط الوس�ط املتص�در ب�17 

نقطة.
وأضاف “الطلبة فريق جيد يضم مجموعة ش�بابية 
ممي�زة، لكنن�ا نراه�ن ع�ىل فريقن�ا ال�ذي حق�ق 
االنسجام املطلوب”، منوًها إىل أن الفريق قد يفتقد 

خدمات محمد عبد الزهرة إلصابته بشد عضيل.
وأش�ار إىل: أن�ه تمت دراس�ة طريقة لع�ب الطلبة 
ولدينا معلومات وافرة عن مفاتيح لعبه وس�نضع 
التكتيك املناسب إليقافه وسنخوض املباراة بشعار 
الفوز وكس�ب النق�اط الثالث؛ ألنها س�تضعنا بني 

الفرق األربعة األوىل.

جلنة تفتيش تزور العراق لتقييم ملفه باستضافة خليجي 25
التطبيعية تعقد توأمة مع أكادميية اسباير

بغداد/ متابعة الزوراء

عق�د اتح�اد كأس الخلي�ج العرب�ي لكرة 

الق�دم اجتماعاً يف مقر االتح�اد بالدوحة 

ملناقش�ة االمور املتعلقة بنس�خة 25 من 

كأس الخليج “خليجي”.

وس�يعقد االتحاد ع�دة اجتماعات للفرة 

من 22-20 كان�ون االول الج�اري، وذلك 

ملناقش�ة العديد م�ن املوضوع�ات وعمل 

اللجان.

ويف جلس�ة، ام�س االح�د، ق�رر االتح�اد 

تش�كيل لجنة تقيي�م مل�ف خليجي 25، 

حيث قامت بدراسة امللف الذي تقدمت به 

العراق الستضافة البطولة املقبلة وتشكيل 

لجنة لزيارة العراق وتفقد منشآتها.

يذك�ر أن بطول�ة خليج�ي 25 م�ن املقرر 

أو   2021 االول  كان�ون  خ�الل  تق�ام  أن 

الش�هر الذي يليه أو وفق م�ا يراه املكتب 

التنفيذي.

ويف س�ياق منفص�ل، التق�ى وف�د الهيئة 

التطبيعي�ة التحاد الكرة العراقي باالتحاد 

القط�ري لك�رة القدم ، وتم عق�د اجتماع 

ثنائ�ي ملناقش�ة ام�ور عديدة تخ�دم كرة 

القدم يف كال البلدين .

وقال ش�امل كام�ل، نائب رئي�س الهيئة 

التطبيعية: انه تم االتفاق عىل عقد توأمة 

مع اكاديمية اس�باير املتخصصة برعاية 

وتأهي�ل املواه�ب الكروية الغ�رض منها 

تبادل الخربات واقام�ة الدورات التدريبية 

واالستضافات والبطوالت بني الطرفني .

اب�دى  القط�ري  الجان�ب  ان  اىل:  واش�ار 

دعم�ه الالمحدود للك�رة العراقية وتهيئة 

كل املتطلب�ات الت�ي تحتاجه�ا منتخباتنا 

الوطنية من مالعب ودورات ومعس�كرات 

تدريبية ورعاية صحية وغريها من االمور 

التي تهدف لخدمة كرتنا .

ومن جهة اخرى، قررت لجنة املس�ابقات 

تغي�ري توقيت�ات املباري�ات اآلتي�ة ضمن 

الجولة العارشة:

مباراة فريق القاس�م أم�ام نفط البرصة 

م�ن الس�اعة السادس�ة والنصف مس�اًء 

إىل الس�اعة الثانية من بع�د الظهر، لعدم 

إص�الح العطل املوج�ود يف ملع�ب الكفل 

الدويل.

وأيضا تم تغيري موعد مباراة القوة الجوية 

أمام السماوة من الساعة السابعة والربع 

مساًء إىل الساعة الثامنة مساًء.

وكذلك تغيري مب�اراة الرطة أمام الكرخ 

م�ن الس�اعة الس�ابعة والربع مس�اًء إىل 

الساعة الثامنة مساًء، لعدم وجود منازع 

إضافية يف ملعب الشعب الدويل.

العربي للصحافة الرياضية يهنئ 
االحتاد العراقي 

سلة النفط تتجاوز نفط البصرة 
بالدوري املمتاز

بغداد/ الزوراء
للصحاف�ة  العرب�ي  االتح�اد  ق�در 
الرياضية بكث�ري من االرتياح االجواء 
االيجابية التي س�ادت خالل اجتماع 
الجمعية العمومي�ة لالتحاد العراقي 
وانتخاب�ات  الرياضي�ة  للصحاف�ة 
رئيس واعضاء املكتب التنفيذي التي 
رافقت تلك االجتماع�ات بتلك الروح 
الديمقراطي�ة والحرص عىل مصلحة 
االع�الم الريايض يف العراق الش�قيق.

وق�دم االتح�اد التهنئ�ة والتربيك اىل 
الزمي�ل خالد جاس�م باختي�اره من 
جديد رئيسا لالتحاد واعضاء مجلس 
زمالئه�م  ثق�ة  نال�وا  الذي�ن  االدارة 
اعض�اء الهيئ�ة العامة، االم�ر الذي 
يعك�س االهتمام ال�ذي يوليه الزمالء 
التحاده�م  الع�راق  يف  والزمي�الت 
وحرصه�م ع�ىل اختيار م�ن يمثلهم 
احس�ن تمثي�ل. وعرب الزمي�ل محمد 
جمي�ل عب�د الق�ادر رئي�س االتحاد 
اللجن�ة  وأعض�اء  الرئي�س  ون�واب 
التنفيذي�ة ع�ن ثقته�م ب�أن االتحاد 

س�يكون املداف�ع دوم�ا ع�ن حقوق 
اعض�اء الجمعية العمومية وس�وف 
يعمل عىل تعزيز خربات كل العاملني 
يف االع�الم الريايض يف البلد الش�قيق 
مثلما ق�دم االتحاد الش�كر والتقدير 
لنقيب الصحفيني العراقيني االس�تاذ 
مؤي�د الالم�ي ع�ىل اهتمام�ه الكبري 
وحرصه عىل حضور االنتخابات االمر 
الذي يعكس رغب�ة االرسة الصحفية 
ع�ىل منح االعالم الري�ايض املزيد من 

الدعم واالهتمام.
وكان الزميل محمد جميل عبد القادر 
رئيس االتحاد، قد ارسل كتاب تهنئة 
اىل الزميل خالد جاسم رئيس االتحاد 
حقق�وا  الذي�ن  والزم�الء  العراق�ي 
النج�اح ونالوا ثقة زمالئهم يف الهيئة 
العام�ة باس�م ارسة االتح�اد العربي 
تمن�ى من خالل�ه التوفي�ق والنجاح 
لالتح�اد يف تنفي�ذ برامج�ه وخدم�ة 
االرسة االعالمي�ة الرياضية يف العراق 
الشقيق. كما افاد بذلك الزميل عوني 

فريج الناطق االعالمي لالتحاد  .

بغ�داد/ متابع�ة الزوراء:  تمكن نادي الرطة م�ن الفوز عىل نادي الحلة 
بنتيجة 58-111 نقطة، وذلك يف أوىل مباريات الدوري املمتاز لكرة الس�لة 
للموسم -2020 2021 التي انطلقت اول امس السبت.كما فاز النفط عىل 
نفط البرصة بنتيجة 75 - 43 ، وتغلب الكهرباء عىل غاز الشمال 75 - 55 
نقطة، كما فاز الحش�د عىل نفط الش�مال 64-114 نقطة.وضيفت قاعة 

الشعب املغلقة يف بغداد تجمع املرحلة االوىل للدوري املمتاز لكرة السلة .

بغداد/ متابعة الزوراء
أوضح مدرب الس�ماوة، ش�اكر محمود، أن�ه ال يخىش مواجهة 
الف�رق الكب�رية ويثق بق�درات العبيه الش�باب لتحقي�ق نتيجة 
ممي�زة يف مواجهة ي�وم غد الثالثاء أمام القوة الجوية لحس�اب 
الجول�ة الع�ارشة م�ن ال�دوري املمتاز.وق�ال محم�ود »فري�ق 
الس�ماوة مكافح ش�بابي يبحث عن ذاته يف ال�دوري وال نخىش 
مواجه�ة الف�رق الكبرية لثقتن�ا الكبرية بأنفس�نا، حيث نراهن 
ع�ىل وح�دة الفريق وروح�ه العالي�ة لتحقيق نتائ�ج متميزة«.
وأش�ار: »يف األيام املاضية قمنا بتحليل مباريات الجوية ونعرف 
جي�دا طريقة اللعب التي ينتهجها الجه�از الفني للقوة الجوية، 
وس�نعمل عىل إيقاف مفاتيح لعبهم واستغالل الثغرات يف الخط 
الخلف�ي للخروج بنتيجة جيدة«.وبني أن املباراة ليس�ت س�هلة 
لكن بالوقت نفسه نحن نؤمن بأن املوسم الحايل مختلف، وتغيب 
م�ن خالله الف�وارق الفنية والالعبني الش�باب حقق�وا حضورا 
مميزا«.يشار إىل أن مواجهة السماوة والقوة الجوية هي املباراة 
الثانية للمدرب الجديد ش�اكر محمود الذي قاد الفريق يف الجولة 

التاسعة للتعادل مع الطلبة.



انتهت مواجهة القمة بني برشلونة 
وضيفه فالنس�يا بالتع�ادل 2-2 يف 
الجول�ة 14 م�ن الدوري اإلس�باني 

لكرة القدم.
وس�جل كل م�ن األرجنتيني ليونيل 
مي�ي )45( واألوروغوياني رونالد 
أراخو )52( هديف برشلونة يف املقابل 
دّون الفرني مختار دياكابي )30( 
واألوروغوياني اآلخر ماكسيميليانو 

غوميز )69( هديف فالنسيا.
وبعد أن افتتح فالنس�يا التس�جيل 
ع�ن طري�ق ه�دف رأيس للفرني 
احتس�ب   ،)29( دياكاب�ي  مخت�ار 
الحكم ركلة جزاء لربش�لونة انربى 
لها مي�ي وأنقذها ح�ارس مرمى 
فالنس�يا خاومي دومينيك ووصلت 
أعاده�ا  ألب�ا  خ�وردي  إىل  الك�رة 
عرضي�ة ارتطم�ت بأح�د مدافعي 
فالنس�يا، قب�ل أن يتابعها الربغوث 
برأس�ه داخل الش�باك من مس�افة 
قريب�ة )4+45( رافع�اً رصي�ده إىل 

643 هدفاً يف صفوف فريقه.
ورضب مي�ي موع�داً م�ع الهدف 
مختل�ف  يف  برش�لونة  م�ع   643
البط�والت مع�ادالً رقم األس�طورة 
الربازيلي�ة بيليه الذي س�جل نفس 
رصيد األهداف م�ع فريق واحد هو 
س�انتوس.ثم منح أراوخ�و التقدم 
لربشلونة عندما استغل كرة وصلته 
داخل املنطقة فس�ددها عىل الطاير 
داخل الش�باك .)52( بيد ان الفريق 
الكاتالون�ي فش�ل يف املحافظة عىل 
تقدم�ه وتلقت ش�باكه هدفاً حمل 
توقيع غوميز الذي غمر الكرة بدقة 

داخل الشباك .)69( 
يف  ثقل�ه  ب�كل  برش�لونة  ورم�ى 
لك�ن  االخ�رة  العرشي�ن  الدقائ�ق 
م�ن دون جدوى.ويحتل برش�لونة 
املرك�ز الخامس ب��21 نقطة فيما 
يأت�ي فالنس�يا يف املرك�ز 12 مؤقتاً 
ب�15 نقطة.وتابع ريال سوسييداد 
مفاجأة املوس�م يف مطلعه، سلسلة 

نتائجه املخيبة فتعرض للخسارة 
أم�ام  وكان�ت  توالًي�ا  الثاني�ة 

ليفانتي 1-2.
وتقدم سوسييداد بواسطة 

السويدي ألكسندر إيزاك 
)22(، لك�ن أصحاب 

األرض ردوا التحية 
بهدفني سجلهما 

مارتي  روجيه 
)28( والبديل 
دي  خورخي 
س  ت�و و فر
سيباس�تيان 

 )87(.
س�قط  و

ش�بيلية  إ
ال�دوري  بط�ل 

ب�ي  و ر و أل ا
لي�غ(  )يوروب�ا 

املوس�م امل�ايض يف 
م�ع  التع�ادل  ف�خ 

مضيف�ه بل�د الوليد 
1-1 عندم�ا انت�زع 
يف  نقط�ة  األخ�ر 
األخ�رة  الدقائ�ق 
ه�دف  بتس�جيله 

بواس�طة  التع�ادل 
 ،)87( كام�رو  راوول 

بعد ان تقدم اشبيلية 
االرجنتيني  بهدف 

س  كا ل�و
أوكامبوس من 

جزاء  ركل�ة 
الدقيقة  يف 

.31

قاد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
الفائ�ز بجائ�زة العب الع�ام 2020 املقدمة 
من قبل االتحاد ال�دويل لكرة القدم )فيفا(، 
فريق�ه بايرن ميونيخ إىل رضب عصفورين 
بحجر واحد من خالل إلحاق الخسارة األوىل 
بباير ليفرك�وزن هذا املوس�م 1-2 وانتزاع 

منه الصدارة قبل االسرتاحة الشتوية.
يف  باي�رن  ه�ديف  ليفاندوفس�كي  وس�جل 
الدقيقتني 43 والثالثة يف الوقت بدل الضائع، 
بع�د أن تقدم ليفرك�وزن به�دف ملهاجمه 

التشيكي باتريك شيك .)14( 
ورفع الفريق البافاري رصيده اىل 30 نقطة 
مقابل 28 لكل من ليفركوزن واليبزيغ الذي 

سقط يف فخ التعادل السلبي مع كولن.
وأنه�ى الفريق البافاري عاًما حافال ش�هد 
ف�وزه بخماس�ية ن�ادرة ه�ي باإلضافة إىل 
ال�دوري وال�كأس املحلي�ني، دوري أبط�ال 
أوروبا والكأس الس�وبر االوروبية والكأس 
الس�وبر املحلي�ة، وق�د خ�اض خ�الل عام 
2020، 48 مب�اراة يف مختل�ف املس�ابقات، 
ف�از يف 42 منه�ا، وتع�ادل يف 5 وخرس مرة 

واحدة.
ودخل باي�ر ليفرك�وزن املب�اراة محقًقا 8 
انتص�ارات واربع�ة تع�ادالت وكان الفريق 
الوحيد الذي لم يخرس يف الدوري حتى اآلن.

وحقق ليفركوزن بداية مثالية عندما نجح 
ش�يك يف تس�جيل ه�دف رائع من تس�ديدة 
قوي�ة عج�ز ع�ن التص�دي له�ا الح�ارس 
العمالق مانويل نوير الفائز الخميس ايًضا 

بجائزة أفضل حارس للعام الحايل .)14( 
وتع�رض الفريق الباف�اري لرضبة بإصابة 

املوس�م  ه�ذا  املتأل�ق  الفرن�ي  جناح�ه 
كينغس�ي كوم�ان فح�ل ب�دال منه ل�وروا 
س�انيه )32(، لكنه نج�ح يف إدراك التعادل 
بواس�طة ليفاندوفس�كي الذي وجد نفسه 
ام�ام املرم�ى ليتابع ك�رة بس�هولة داخل 
الش�باك مس�تغال س�وء تفاهم بني حارس 
املرم�ى املج�ري ل�وكاش هراديك�ي وقلب 

الدفاع الدويل جوناثان تاه .)43( 

وح�اول كال الفريقني تس�جيل هدف الفوز 
يف الش�وط الثان�ي الذي ش�هد ع�ودة العب 
وس�ط الفريق الباف�اري يوش�وا كيميتش 
إىل املالعب بعد اصاب�ة يف ركبته تعرض لها 
مطلع ترشين الثاني/نوفمرب ضد بوروسيا 
دورتمون�د، قبل أن يتمكن ليفاندوفس�كي 
م�ن انتزاع ه�دف الف�وز يف الثواني االخرة 
مانًحا ثالث نقاط ثمينة ومعنوية لفريقه.

ورفع الدويل البولن�دي رصيده من االهداف 
اىل 20 يف 18 مب�اراة يف مختلف املس�ابقات 
هذا املوس�م.ويف وقت س�ابق، فشل اليبزيغ 
باالنفراد باملركز األول ولو مؤقتاً بسقوطه 
يف فخ التعادل السلبي عىل أرضه مع كولن.
اللع�ب  مجري�ات  ع�ىل  اليبزي�غ  س�يطر 
تماًم�ا لكن�ه ل�م يتمكن م�ن ايج�اد ثغرة 
يف دف�اع كول�ن املتكتل.وس�قط بوروس�يا 

مونش�نغالدباخ الذي بلغ ثمن نهائي دوري 
ابط�ال اوروبا ع�ىل ارضه أم�ام هوفنهايم 
-1 2 يف مباراة ش�هدت ط�رد مهاجم االول 
الفرني ماركوس تورام لبصقه عىل مدافع 
هوفنهايم شتيفان بوش مبارشة بعد إدراك 
الضي�وف التع�ادل بهدف للكروات�ي اندري 
كراماريتش )79( قبل ان يستغل هوفنهايم 
النقص العددي يف صفوف منافسه ويسجل 
ل�ه اإلنكليزي راي�ن سيس�ينيون املعار من 

فولهام هدف الفوز  .)86( 
وكان مونش�نغالدباخ تق�دم بهدف س�جله 
الرس ش�تيندل .)34( وه�ي املرة األوىل التي 
يطرد فيها تورام وهو نجل بطل العالم عام 
1998 ليلي�ان تورام، خالل موس�مني له يف 
صفوف فريقه األملاني.وصام مونشنغالدباخ 
ع�ن االنتصارات للم�رة السادس�ة تواليا يف 
مختلف املسابقات وتراجع اىل املركز الثامن، 
يف ح�ني يحت�ل هوفنهاي�م املرك�ز الح�ادي 
عرش.وع�ىل الرغم من االس�تعانة بخدمات 
امل�درب الخب�ر الهولن�دي هوب س�تيفنس 
للمرة الرابعة، تابع ش�الكه نتائجه املخيبة 
بس�قوطه عىل أرضه ام�ام أرمينيا بيليفيلد 
صف�ر1- لتغيب االنتصارات عن فريق اقليم 
الرور الصناع�ي للمباراة ال�29 تواليا، علما 
بان الرقم القيايس الس�لبي مس�جل بإس�م 
تاس�مانيا برل�ني م�ع 31 مب�اراة ب�ال فوز 
موس�م 66-1965.ويعود آخر فوز لشالكه 
اىل كان�ون الثاني/يناي�ر من الع�ام الحايل.

وكانت املرحلة افتتحت يوم الجمعة املايض 
وش�هدت ف�وز اونيون برلني عىل بوروس�يا 

دورتموند 2-1.

7الرياضي
كريستيانو رونالدو حيقق رقماً 

قياسياً جديدًا

بيليه يوجه رسالة عاطفية مليسي

اعالم الكرتوني ليفا ُيسقط ليفركوزن ومينح بايرن الصدارة

جيمس أمام حتٍد جديد إلثبات أفضليته على جوردان كأحسن العب يف التاريخ

واص�ل كريس�تيانو رونالدو نج�م وهداف يوفنت�وس مالحقة 
األرقام القياسية يف إيطاليا وذلك عقب تسجيله هدفني يف شباك 
بارم�ا يف املباراة الت�ي أقيمت ضمن املرحل�ة الثالثة عرشة من 

الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وبحسب الحساب الرسمي لفريق السيدة العجوز عىل “تويرت” 
أصبح رونالدو أول العب يس�جل 33 هدفاً يف الدوري اإليطايل يف 
س�نة كاملة منذ عام 1961 عندما قام بهذا اإلنجاز األرجنتيني 

عمر سيفوري العب يوفنتوس وهدافه وقتها أيضاً.
وب�ات رونال�دو يف ص�دارة ترتيب ه�دايف النس�خة الجالية من 
ال�دوري اإليط�ايل برصي�د 12 هدف�اً، متفوًق�ا عىل الس�ويدي 
املخ�رضم زالت�ان ابراهيموفيتش نجم مي�الن املبتعد منذ فرتة 
بس�بب اإلصابة ولن يعود إىل املالعب قب�ل كانون الثاني/يناير 
والذي سجل 10 أهداف يف ست مباريات، ومتوفقاً أيضاً بفارق 

هدفني عىل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنرت.

وجه بيليه، أس�طورة ك�رة القدم الربازيلية، رس�الة خاصة إىل 
األرجنتين�ي ليونيل ميي، قائد برش�لونة، بع�د معادلة رقمه 

التاريخي كأفضل هداف مع ناٍد واحد.
وسجل ميي هدًفا لربشلونة يف شباك فالنسيا، ضمن مباريات 
الجول�ة 14 لليجا، ليع�ادل رصيد بيليه كأفض�ل هداف مع ناٍد 

واحد يف تاريخ الساحرة املستديرة برصيد 643 هدًفا.
ونرش بيليه صورة مليي عرب حسابه الشخيص عىل “إنستجرام” 
وكت�ب عليها: “عندما يفيض قلبك بالح�ب، من الصعب تغير 
طريق�ك، أنا مثلك، أعرف ما هو ش�عورك عندم�ا ترتدي نفس 
القمي�ص كل يوم، أعلم أنه ال يوجد يشء أفضل من املكان الذي 

نشعر فيه كأننا يف املنزل”.
وأضاف: “تهانينا عىل سجلك التاريخي يا ليونيل، ولكن قبل كل 

يشء تهانينا عىل مسرتك الرائعة يف برشلونة”.
وختم: “قص�ص مثل قصصنا، عن حب الن�ادي لفرتة طويلة، 
لألس�ف ستصبح نادرة بش�كل متزايد يف كرة القدم، أنا معجب 

بك كثرًا يا ميي”.

أرتيتا: نرغب يف عودة أوباميانج بأقصى سرعة كلوب يتجنب تصريح صالح بشأن الريال وبرشلونة

قّمة برشلونة وفالنسيا تنتهي بالتعادل

مفكرة الزوراء

تعرض آرس�نال النتكاسة قبل فرتة عيد امليالد 
املزدحم�ة باملباري�ات يف ال�دوري اإلنجلي�زي 
املمت�از لك�رة القدم حي�ث يواجه قائ�ده بير 
إيمريك أوباميانج الغياب ملا يصل إىل أسبوعني 

بسبب شد يف ربلة الساق.
وغ�اب أوباميانج مهاج�م الجابون عن خس�ارة 
آرس�نال 1-2 أم�ام إيفرتون ومن املنتظر اس�تمرار 
غيابه ع�ن مواجهة كأس رابطة املحرتف�ني اإلنجليزية 
ض�د مانشس�رت س�يتي باإلضاف�ة ملبارات�ي تش�يلي 

وبرايتون آند هوف ألبيون األسبوع القادم يف الدوري.
وقال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال: “نرغب يف عودته 
بأق�ى رسع�ة لكنه يعاني من ش�د بس�يط. 
نح�ن بحاج�ة لع�دة أي�ام، ال أدري إن كان 
س�يغيب أسبوعا أو أسبوعني. األمر يتوقف 

عىل تطور اإلصابة”.
وخرس آرسنال خمس مباريات من السبع 
األخرة يف الدوري ويحتل املركز 15 برصيد 
14 نقط�ة بفارق أربع نق�اط عن منطقة 
الهبوط.وه�ذه أس�وء بداي�ة آلرس�نال يف 
الدوري من�ذ موس�م 1975-1974 مما 
يزيد الضغط عىل اإلس�باني أرتيتا الذي 
توىل املسؤولية يف ديسمرب/ كانون األول 

من العام املايض.
وق�ال أرتيتا: “ال يوجد ش�ك أن النتائج ليس�ت جيدة بما 
يكف�ي وغ�ر مقبول�ة بمقاييس ه�ذا الن�ادي وهذا هو 

التحدي الذي نواجهه”.
وتاب�ع: “املوق�ف معقد حق�ا، لكني متحم�س بعد الذي 
ش�اهدته من الالعب�ني إزاء االس�تمرار يف م�ا نحاول أن 
نفعله”.وقال آالن ش�رر قائد منتخب إنجلرتا السابق إن 

أرتيتا يجب أن يشعر بالقلق حول مستقبله.
وأبل�غ هيئ�ة اإلذاع�ة الربيطانية )بي.بي.يس(: “لس�ت 
متأكدا من اس�تمرار آرس�نال يف الدوري املمتاز. ليس يف 
وج�ود ه�ذا الفريق ويف ظ�ل أداء بعض ه�ؤالء الالعبني. 
يج�ب أن يقلق أرتيتا من االعتماد عىل هذه املجموعة من 

الالعبني”.

يستطيع ليربون جيمس تعزيز حجته كأفضل العب 
يف التاري�خ بقيادة لوس أنجلوس ليكرز إلحراز لقبه 
الثان�ي ع�ىل الت�وايل يف دوري كرة الس�لة األمريكي 
للمحرتفني، لكن لقبه الشخيص الخامس يف البطولة 

لن يكون كافًيا ملعادلة رقم مايكل جوردان.
وانضمت أس�ماء مثل بيل راسل، وكريم عبد الجبار، 
وكوبي برايانت، إىل املناقش�ات بشأن أفضل العب يف 
التاري�خ، لكن يف الس�نوات األخرة س�يطر جوردان 

وجيمس عىل كل الحديث.
ولم يخرس جوردان، العب ش�يكاغو بولز السابق يف 
6 مرات بل�غ فيها نهائي البطول�ة، واختر كأفضل 
العب يف 5 منها، بينما يبلغ سجل جيمس يف النهائي 

6-4، وفاز بجائزة أفضل العب يف 4 مناسبات.
وتمي�ل الكف�ة لصال�ح جيم�س، البالغ عم�ره 35 
عاًما، يف عدد النقاط يف املوس�م “34241”، واألدوار 
االقصائية “7491” يف مواجه�ة جوردان “32292، 
و5987”، باإلضافة إىل االستحواذ عىل الكرات املرتدة 

والتمريرات الحاسمة.
لك�ن جيم�س، خ�اض نح�و 200 مب�اراة أكثر من 
جوردان.وق�اد جيمس 3 فرق إلح�راز اللقب، بينما 

نال جوردان كل ألقابه مع بولز عندما هيمن الفريق 
عىل الدوري يف تسعينيات القرن املايض.

ووص�ف جيم�س، الف�وز باللق�ب م�ع كليفالن�د 
كافالرز يف 2016، وليكرز يف املوس�م املايض يف بيئة 
منعزلة عن العالم الخارجي بس�بب جائحة فروس 
كورون�ا بأنهم�ا مختلف�ان تماًم�ا ع�ن أي لقب يف 
تاري�خ البطولة.وقال جيمس: “األم�ر الوحيد الذي 
تأكدت منه أنني كنت عضوًا يف فريقني فازا بأصعب 

بطولتني يف تاريخ دوري كرة السلة األمريكي”.
وأض�اف: “يف 2016 انتف�ض كافال�رز بع�د تأخره 
النهائ�ي أم�ام فري�ق )جول�دن س�تيت  )1-3( يف 
وريورز(، يملك س�جالً 9-73 يف الدوري وأحد أفضل 
الف�رق الت�ي ت�م تش�كيلها يف التاريخ وأم�ام العب 
)س�تيفن كري( فائز بجائزة أفضل العب يف البطولة 
مرتني”.وتاب�ع: “ثم م�ا مررنا به يف )بيئ�ة منعزلة 
يف أورالندو( باملوس�م املايض. إذا ل�م تكن جزًءا مما 
ح�دث يف أورالندو فلن تفهم األم�ر. لن تفهم مطلًقا 

مدى صعوبة الفوز بهذا اللقب وتحفيز نفسك”.
وواصل: “هذا بعيد عن منطقة راحتك. لم أر عائلتي 
ل� 8 أس�ابيع ونصف. لم أر أطفايل إىل أن خرجت من 

املنطقة املعزولة بعد 96 يوًما”.
وس�يكون ليكرز املرش�ح األبرز لالحتف�اظ باللقب 
بعد ضم ديني�س رشودر، ومونرتيزل هاريل، الفائز 
بجائ�زة أفض�ل الع�ب احتياط�ي باملوس�م املايض، 
والع�ب االرت�كاز املخ�رضم م�ارك جاس�ول، لدعم 

جيمس، وأنطوني ديفيز.
ويس�تحق جيمس مواصلة اإلش�ادة بأعماله خارج 
امللعب.واخت�ر جيم�س “أفض�ل ري�ايض يف العام” 
ل�دوره يف حرك�ة العدال�ة االجتماعية الت�ي زادت يف 
الع�ام الحايل بع�د وفاة ع�دد كبر من الس�ود أثناء 

احتجازهم من قبل الرشطة.
كم�ا أس�س جمعي�ة “آي بروميس ايه س�كول” يف 
مس�قط رأس�ه يف أك�رون بوالي�ة أوهاي�و للرتكي�ز 
عىل تعليم األطفال املهمش�ني، وأطل�ق حملة “أكثر 
م�ن تصويت” للمس�اعدة يف تعزيز إقب�ال الناخبني 
للمشاركة يف االنتخابات األمريكية يف الشهر املايض.

وق�ال جيم�س: “حمل�ة أكث�ر م�ن تصوي�ت كانت 
ناجحة بكل املقاييس يف تثقيف مجتمعاتنا وتمكني 
الناس واملس�اعدة يف فهمهم لق�وة التصويت وكيف 

يمكنهم إحداث تغير”.
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تجن�ب مدرب ليفرب�ول، يورجن كلوب، التعليق ع�ىل ترصيحات نجمه 
محمد صالح، بخص�وص انفتاحه عىل إمكانية االنتقال إىل ريال مدريد 

أو برشلونة.
وحقق ليفربول فوزا كاس�حا عىل مضيفه كريس�تال باالس، بسباعية 

نظيفة، ضمن الجولة ال�14 من الربيمرليج.
وس�جل الدويل امل�رصي هدفني وصنع آخ�ر، رغم مش�اركته كبديل يف 

الشوط الثاني.
وعندما س�ئل كل�وب، خ�الل مقابلة مع ش�بكة بي تي س�بورت، عن 

ترصيحات ص�الح األخرة، أجاب باختصار: “لي�س لدي ما أقوله.. 
كل يشء عىل ما يرام من جانبي”.

وع�ن الس�بب وراء مش�اركة صالح كبدي�ل يف املباراة، ق�ال املدرب 
األملان�ي: “لعب مو املباريات األربع األخ�رة، يف فرتة زمنية ضيقة.. 
إرشاكه يف نصف الساعة األخر كان فكرة جيدة، هكذا هو الحال”.

ويتصدر صالح حاليا ترتيب هدايف الدوري اإلنجليزي املمتاز، برصيد 13 
هدفا، متفوقا بفارق هدفني عىل مهاج�م إيفرتون، دومينيك كالفرت 

ليوين، ونجم توتنهام، سون هيونج مني.



 كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم يف لندن

نتن�اىس أنفس�نا كصحفي�ن عندم�ا ندّور 
عىل الحل�ول املقرتحة إلنق�اذ نموذج أعمال 
الصحافة من كس�اد السوق املريضة، بينما 
لم نتح�رك بما يكفي إلع�ادة صناعة مهنة 
تحترض يف سوق رقمية هائلة ويف حالة تغّي 

مستمر.
ال�روع  عليه�م  الصحفي�ن  أن  يل  يب�دو 
بأنفس�هم يف صناع�ة أفكار إنق�اذ النموذج 
االقتصادي املرتاجع ملهنتهم التي تّم كرسها 

بقوة املال والسياسة.
يميل الصحفيون إىل اعتبار أنفسهم مواهب 
الجريئ�ة،  بغرائزه�م  مدفوع�ن  فردي�ة، 
يج�دون ويكش�فون قصص اآلخري�ن. بدالً 
من ذلك يجب أن يفك�روا يف عملهم كعنرص 
واح�د ضمن نظام ش�امل، ألننا كصحفين 
ل�م نعد وحدنا يف بناء غ�رف األخبار وإعادة 

تسويقها.
إذا كان الصحفي�ون ال يس�تطيعون االتفاق 

عىل فكرة عامة عن طبيعة املصلحة العامة 
والخدمة التي يطالبون الحكومات بتوفيها 
للناس، فإن ذلك يعقد الدفاع عما نقوم به يف 

عرص اإلعالم الحر األفقي.
ال�روع بأنفس�نا وإع�ادة صناع�ة مهنة 
تحت�رض تبدأ منا قب�ل أن تكون مس�ؤولية 
الركات الداعمة والحكومات واملعلنن. ألن 
ه�ؤالء جميعا ال ي�رتددون يف رشاء املحتوى 
املتمي�ز، وس�ط موج�ة هائلة م�ن األفكار 
املك�ررة املتش�ابهة الت�ي تعرضها وس�ائل 
اإلع�الم يف تناف�س غ�ي عادل م�ع رشكات 
بمق�دوره  كان  تكنولوجي�ة ك�رى. فم�ن 
صناعة ذلك املحتوى املتميز يكون قادرا عىل 

االستمرار وسط تراجع مخيف.
س�بق أن تس�اءل أالن روس�ريدجر رئي�س 
الس�ابق  الغاردي�ان  صحيف�ة  تحري�ر 
واملستش�ار الحايل يف معهد رويرتز “إذا كان 
الصحفيون ال يستطيعون االتفاق عىل فكرة 
عامة عن طبيع�ة املصلحة العامة والخدمة 
التي يطالب�ون الحكومات بتوفيها للناس، 
فإن ذل�ك يعقد الدفاع عما نقوم به يف عرص 
اإلع�الم الحر األفقي، من املهم بالنس�بة لنا 
كصحفي�ن أن نك�ون قادري�ن ع�ىل تحديد 

وإعالن قيمنا وأهدافنا واستقاللنا”.
فعندم�ا يدي�ر الصحف�ي ظه�ره لألف�كار 
املبتكرة، واالكتفاء بفكرة ليس ثمة ما يمكن 
أن نتعلم�ه والخض�وع لس�يطرة الركات 
التكنولوجي�ة الك�رى، فإن�ه س�يجعل من 
هذا الفضاء اإلعالمي الحر، مقرة لنفس�ه، 
مثلما يسهم يف إبقاء مهنته راقدة يف السوق 

املريضة.
التفكي املستمر يجعل عمل الصحفي اليوم 
مجردا من الصورة الفلكلورية الساذجة عن 

الصحافة، يجب أن يتوفر اإلرصار الحقيقي 
م�ن أجل صناع�ة األف�كار الجدي�دة وليس 
تكراره�ا، أزمة الصحاف�ة اليوم بجيش من 
الصحافين التقليدين الذين يكررون ما هو 

سائد.
لذلك يج�ب إعادة بن�اء األعم�ال الصحفية 
من أجل إنقاذ الصحاف�ة من مأزقها وليس 
انتظار س�يناريوهات غ�ي مكتملة تتحدث 
التكنولوجية  عنها الحكوم�ات وال�ركات 
الك�رى الت�ي تكتفي ع�ادة بدف�ع رضيبة 
الكالم إلبعاد املس�ؤولية ع�ن دورها يف جعل 
الصحافة تعيش يف عرص غي عادل بحقها.

ويف ترك الصحافة االحرتافية تعيش مأزقها، 
فإن الجميع يش�رتكون يف الس�ماح باتساع 
يرتك�ون  مثلم�ا  اإلخباري�ة”  “الصح�راء 

عمالقة مواق�ع التواصل وأنظمة املعلومات 
الرقمي�ة عرض�ة  لالنحي�از والتضليل الذي 
يصي�ب الرأي العام ويح�دث رضرا يف عجلة 

بناء املجتمعات بوسائل تبادل سلمي.
وبمج�رد النظر لنموذج األعم�ال الصحفية 
اليوم، نكتشف كمجتمعات بيرس ما فقدناه 
ملعرفة حقيقة ما يجري يف العالم، نكتش�ف 
الخالف الس�ام املتصاعد، ع�دم االتفاق عىل 
مفهوم الحقيقة، لنعيد إطالق الس�ؤال عىل 
أنفس�نا ه�ل نح�ن يف أفضل ح�ال من دون 
صحافة مس�ؤولة وقادرة عىل ربط املجتمع 

بديمقراطية حرة من األفكار واملعلومات؟
م�ا يج�ري يف العرص الرقمي، صع�ود الفرد 
وتراج�ع املؤسس�ات. بينم�ا يرغ�ب غالبية 
الصحفين يف العمل بركة كبية ومستقرة 

ذات فوائ�د ضخمة، لك�ن رشكات مثل هذه 
إذا كان�ت قائمة يف قطاع�ات تجارية معينة 

فإنها لم تعد موجودة كثيا يف الصحافة.
ك�م مؤسس�ة إعالمي�ة ع�ىل س�بيل املث�ال 
تمتلك اس�تقرار صحيفة فاينانشيال تايمز 
الريطاني�ة أو نيوي�ورك تايم�ز األميكية؟ 
عندما نعرف األزمة الوجودية التي تعيش�ها 
صحيفة الغارديان العريقة نعثر عىل اإلجابة 

بسهولة.
دعك من املؤسس�ات اإلعالمية التي تسّيها 
الحكومات من أج�ل إيصال خطابها، بغض 
النظر عن أهميته، ألن تلك الحكومات ترمي 
أمواله�ا يف أكياس من النفاي�ات ال يعبأ بها 
الجمهور التواق ملحتوى إعالمي متميز، بدال 
من أن تسهم بتلك األموال يف صناعة إعالمية 
تحم�ي املجتم�ع م�ن الفس�اد والخط�اب 

السام.
لذل�ك ستس�تعيد غ�رف األخب�ار أهميته�ا 
وحيويته�ا عندم�ا ت�رى املجتمع�ات بأنها 
تلبي حاجته�ا أكثر مما تلبي مصالح أنانية 

للحكومات واألحزاب ورؤوس األموال.
يعرتف داريل هوليداي الذي يعمل يف منظمة 
صحافة مدنية غي ربحية يف ش�يكاغو، بأن 
فش�ل الصحفي�ن يف تلبية حاج�ة املجتمع 
لي�س س�ابقة يف التاري�خ، لذل�ك علين�ا أن 
نتس�اءل ما هي نوعية األخب�ار التي يبحث 
عنه�ا الناس اليوم، من أج�ل صناعة نماذج 

جديدة.
س�افانا  األميكي�ة  الصحفي�ة  وتح�ذر 
بالتضحي�ة  املخاط�رة  م�ن  جاكوبس�ون 
باستقالل الصحافة وتحول صناعة اإلعالم، 
م�ن عم�ل قائ�م ع�ىل االس�تقاللية ودع�م 
اإلعالن�ات إىل نموذج يعتمد عىل املش�رتكن 

واملترعن املحس�نن! ملا له من آثار حاسمة 
عىل طبيعة التغطية وصدقها.

أرى أن الصح�ف عليها أال تكرر الخطأ الذي 
ارتكبته يف بداية اندماجها باإلنرتنت، عندما 
اعتقدت أن الحضور الرقمي يعني ببساطة 
نقل املقاالت املطبوعة إىل الويب! لتجد نفسها 
ضائعة بعد أن كرسها جيل اإلنرتنت وانهال 

عليها يف ما بعد أبناء فيسبوك وتويرت.
لك�ن م�ا ل�م نت�وخ الح�ذر وف�ق الكات�ب 
ج�ون ثورنهيل، ف�إن اعتمادن�ا املتزايد عىل 
التكنولوجي�ا ق�د ي�ؤدي إىل تضخي�م األزمة 
العاملية املقبلة بدال من تقليلها. واستخدامنا 
الشامل للتكنولوجيا يتجاوز منذ اآلن قدرتنا 

عىل إدارتها بأمان.
لذلك يجادل س�اتيا ناديال، الرئيس التنفيذي 
لرك�ة مايكروس�وفت، بأن ثق�ة املجتمع 
املخ�اوف  تراجع�ت بس�بب  بالتكنولوجي�ا 
املتزايدة بشأن األمن السيراني والخصوصية 
وأمان اإلنرتنت واالستخدام األخالقي للذكاء 

االصطناعي.
وكل ذل�ك يجعل الع�ودة إىل الج�ذور حاجة 
إنس�انية حقيقية، ليس للصحيفة الورقية 
وحده�ا، بل للمكتبات والعروض املبارشة يف 

املسارح والقاعات.
ح�ان الوقت للتص�دي لتحدي�ات الصحافة 
وإعادة صناعة مس�تقبلها، بع�د أن علمتنا 
تجرب�ة اإلغ�الق القرسي يف أش�هر انتش�ار 
وب�اء كورون�ا، أن املجتمع�ات ال يمك�ن أن 
تستغني عن جوهر صحافتها الحرة املعرة 
عنها بإخالص، وأن الحكومات ستخضع إن 
عاج�ال أو أجال للصحافة عندم�ا تعجز عن 
إنتاج ما يجعلها تقنع الش�عوب، كما تفعل 

صحافة متسقة مع جوهرنا التاريخي.
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اليمن/ متابعة الزوراء: 
تويف رئيس مجلس إدارة ثاني مؤسسة صحفية يمنية، ورئيس التحرير  فيها. 

ونعت االوس�اط الصحفية والسياس�ية والحقوقية والدبلوماس�ية، وف�اة فقيد الصحافة 
محمد عبدالرحمن املجاهد، رئيس مجلس ادارة مؤسس�ة الجمهورية للصحافة والطباعة 

والنر رئيس التحرير األسبق، الذي تويف امس يف مدينة تعز.
ويع�د الفقي�د أحد الصحفين اليمنين الكبار، كتب ع�رات االعمدة الصحفية يف عدد من 

الصحف اليمنية والعربية.

غزة/ متابعة الزوراء: 
روى الصحفي الفلس�طيني أمجد فهد، تجربته بعد تلقي�ه اللقاح املضاد لفيوس كورونا 
يف روس�يا.وقال فه�د الذي تعود أصوله من مدينة نابلس: تلقي�ت الجرعة األوىل من اللقاح 
ال�رويس، ع�ن طريق عميل كصحفي يف روس�يا الي�وم، وتلقيت اللقاح يف األول من الش�هر 
الج�اري، وكانت األعراض الجانبية صف�ر، وكان بعض الصداع الخفي�ف وبعض اإلرهاق 
الجس�دي، يف أول ي�وم فق�ط، بينما يف اليوم الثان�ي لم يكن هناك يشء.وأك�د: أن اللقاح ال 
يسبب أي أعراض جانبية كبية، وأنه شعر بأعراض خفيفة بعد تلقيه اللقاح، داعياً جميع 
املواطن�ن إىل عدم االنتباه إىل الش�ائعات التي انترت حول اآلثار الس�لبية للقاح الرويس.

وأض�اف: أن مكان األبرة التي تلقيتها، لم أش�عر أنني تلقيت اللق�اح، وهي جرعة صغية 
ج�ًدا، مؤك�ًدا عىل أنه ل�م يكن خائفا، ألن�ه يثق يف روس�يا وعلمائها.وتابع فه�د: أن لقاح 
س�بوتنيك فعال بش�كل جيد، حتى أننا لم نش�عر بالكثي من األعراض، إنما كانت حرارتي 
طبيعي�ة، إنما ش�عرت بوج�ع رأس خفيف، وبعض اله�زالن الخفيف واإلره�اق، وواصلنا 
العمل بش�كل طبيعي.وبّن أنه س�يتلقى، اليوم االثنن، الجرعة الثانية، وبعدها س�تتكون 
األجسام املضادة يف جسمه، ُمشياً أن بعض زمالئه تلقوا الجرعة الثانية ولم يشعرون بها 
قط، بعدما يتعود الجس�م عىل هذه الجرعات.وشدد عىل أن الحكومة الفلسطينية تتواصل 
مع روس�يا للحصول عىل 150 ألف جرعة من لقاح س�بوتنيك.وأردف: حتى اللحظة لم نر 
أحداً من الذين تلقوا اللقاح بشكل جماعي والذين يصل عددهم قرابة 100 ألف شخص، قد 
تعرضوا ألي أعراض جانبية كبية.وأكد: أن الطبيب الذي أعطاه اللقاح، أبلغه بأنه ستبقى 
لديه مناعة ملدة سنة أو سنة ونصف، مشدداً عىل أنه ملتزم باإلجراءات الوقائية رغم تلقيه 
اللقاح.وأوض�ح أنه ل�م يصب بفيوس كورونا من قبل، مش�ياً إىل أن العلماء ال ينصحون 

الذين أصيبوا بالفيوس، بتلقي اللقاح، رغم أن اللقاح يعطي مناعة مضاعفة للجسم.

 تونس/متابعة الزوراء:
فرضت الهيئة العليا املس�تقلة لالتصال الس�معي البرصي )الهاي�كا( يف تونس، مجموعة 
م�ن العقوب�ات مس�اء الجمعة عىل ع�دد من وس�ائل اإلع�الم املحلية.القن�اة األوىل كانت 
“التاس�عة” الخاص�ة التي غرّمته�ا الهايكا مبلغ�اً قيمته عرة آالف دين�ار تونيس )3.5 
آالف دوالر( وأجرته�ا عىل س�حب حلقة برنامج “عبديل ش�و تاي�م” )عرضت يف نوفمر/
تري�ن الثان�ي املايض( عن موقعه�ا اإللكرتوني، وقناتها عىل يوتي�وب ومختلف منصات 
التواصل االجتماعي. أما الس�بب فهو س�خرية املمثلة مريم الدباغ يف الحلقة من اإلعالمي 
عربي�ة بن حمادي. وقد اعترت الهايكا أن هذا املش�هد هو اعتداء عىل الحياة الش�خصية 
ودع�وة للتفرقة والنعرات اإلقليمية.كذلك قررت الهيئة العليا املس�تقلة لالتصال الس�معي 
البرصي فرض عقوبة مالية عىل قناة “تونسنا” الخاصة بقيمة عرة آالف دينار تونيس، 
وس�حب حلقة برنامج “االثنن الريايض” )عرض�ت يف  16 نوفمر/ترين الثاني املايض( 
م�ن املوقع الرس�مي للقناة ومن جميع منص�ات التواصل االجتماعي التابعة لها، بس�بب 
م�ا تضمنته م�ن خروقات تتمثل يف “الس�ب والش�تم وامل�ّس يف كرامة اإلنس�ان”. ويذكر 
أن الهاي�كا س�بق ان عاقبت الرنامج نفس�ه بمنعه م�ن العرض ملدة ش�هر لنفس الّتهم.

التلفزيون الرسمي التونيس شملته العقوبات أيضاً، فتلقى لفت نظر بسبب إحدى حلقات 
برنام�ج “صباحكم تونيس” الت�ي قّدمت معلومات غي دقيق�ة ومعطيات غي علمية من 
ش�أنها تضليل املش�اهدين.اإلذاعات املس�موعة كانت لها حصتها من العقوبات، وأبرزها 
إحال�ة إذاعة القرآن الكريم غي الحاصلة عىل اإلجازة القانونية إىل النيابة العمومية، لتتبع 
صاحب اإلذاعة عضو الرملان التونيس ورئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري. وتمثل الخطأ 

يف بث منتصف هذا الشهر برنامجاً احتوى عىل خطاب تمييزي يهن النساء.

الرباط/متابعة الزوراء:
مرتاوحة بن الهجوم والدفاع، بقيت السياسات اإلعالمية يف 
الجزائ�ر واملغرب بنفس منطق الدبلوماس�ية يف كال البلدين؛ 
ففي وقت اس�تكانت مؤسس�ات إعالمي�ة مغربية إىل ضبط 
النف�س ونق�ل الوقائ�ع، اس�تعان صحفيون ومؤسس�ات 

جزائرية بكثي من “شحن الجماهي”.
وعىل امتداد األس�ابيع القليلة املاضية، وضع إعالما البلدين 
نفسيهما يف وضعية تقابل، إذ جرى تبادل االنتقادات البينية، 
فيم�ا انت�رت كث�ي من الش�ائعات ع�ىل مواق�ع التواصل 
االجتماعي، تفيد بش�ن حرب داخل الصح�راء، وكانت كلها 
صادرة عن جبهة البوليساريو.ومازالت التقاطبات قائمة إىل 
حدود كتابة هذه األس�طر، خصوصا بعد االعرتاف األمريكي 
بمغربي�ة الصح�راء، وصدور ق�رار اس�تئناف العالقات مع 
إرسائي�ل، وه�و ما دف�ع بإعالم الج�ارة الرقية إىل رش�ق 
املغرب بمصطلحات متفرق�ة، تلتقي يف العداء.ومعروف أنه 
يف كال البلدين تكرس املشاكل السياسية تناوال إعالميا متوترا 

ملختل�ف القضايا، وعىل رأس�ها قضية الصحراء، ومس�اندة 
جبه�ة البوليس�اريو، الت�ي تعده�ا أدوات اإلع�الم بالجزائر 
مادة دسمة الس�تفزاز الش�عور الجمعي للمغاربة.الرقي 
الخط�ري، مدير مركز الجنوب للدراس�ات واألبحاث، قال إن 
النقاش اإلعالمي اتجه كله نحو توجيه الرأي العام، والدفاع 

عن املصالح، ثم التنبيه إىل خطر جمعي، مس�جال أن السياق 
الحايل أفقد مواقع التواصل االجتماعي املصداقية، برتويجها 
أكاذيب.وأضاف الخطري، أن الصورة العامة للمشكل القائم 
يجب تكوينها من خ�الل البيانات والترصيحات الرس�مية، 
متأس�فا لرتويج أخبار زائفة كثية أدخل�ت اإلعالم يف حالة 
حرب بدوره، وزاد: “اإلعالم استخدم من أجل درء الخطر عن 
البلد، رغم تفاوت املعالجة”.وأوضح الدكتور يف مجال اإلعالم 
واالتص�ال أن “املغرب اتجه أكثر نح�و ضبط النفس وطرح 
أمور انس�يابية عر نرات ومحللن ومقاالت إعالمية، لكن 
الجزائ�ر يف املقابل اتجهت إىل ما يش�به حرب�ا مفتوحة عىل 

مستوى اإلعالم بشتى أنواعه”.
وأكمل الخطري ترصيحه قائال: “اإلعالم الجزائري اس�تعان 
كذلك بأس�اليب التهديد، وصحفين خارج الدوائر الرسمية، 
م�ن أج�ل مهاجم�ة املغ�رب”، متأس�فا للتعبئ�ة الش�املة 
الت�ي تمت يف اتجاه�ات إعالمية تفيد الهج�وم عىل مختلف 

األطراف.

الرباط/متابعة الزوراء:
يش�تغل ع�دد من املس�تخدمن م�ن إعالمين 
وتقنين بالرك�ة الوطنية لإلذاع�ة والتلفزة 
يف ظ�روف غي مس�تقرة، بس�بب اش�تغالهم 
ك�”مؤقت�ن” أو ما ُيعرف ب�”الفريالنس” مع 

القنوات التلفزيونية التي يشتغلون فيها.
وتتجه القنوات التلفزيونية املغربية إىل تشغيل 
“الفريالنس”، عىل نحو أصبح يثي تس�اؤالت 
الفاعل�ن النقابي�ن املمثل�ن لألج�راء ح�ول 
دواعي ه�ذا التوجه، الذي َيحرم املس�تخدمن 
من عدد م�ن الحق�وق؛ ويف مقدمتها الحماية 

االجتماعية.

واعت�ر خلي�ل العربي، إط�ار قانون�ي ومايل، 
الكاتب الوطن�ي للنقابة الوطنية ملس�تخدمي 
الرك�ة الوطني�ة لإلذاع�ة والتلف�زة، أن هذه 
الفئة من مستخدمي الركة يعانون حتى من 

ناحية الحصول عىل أجورهم بشكل منتظم.
ع�ىل  يحصل�ون  ال  أنه�م  املتح�دث  وأوض�ح 
الت�ي  الخدم�ات  لق�اء  املالي�ة  التعويض�ات 
يقدمونه�ا كل ش�هر، ب�ل ع�ىل رأس كل ثالثة 
أش�هر، ومنهم من ينتظر أكث�ر من هذه املدة؛ 

وهو ما يؤّزم وضعيتهم االجتماعية أكثر.
وعالوة عىل عدم تمتعهم بالحماية االجتماعية، 
وإمكاني�ة إنهاء مهماتهم يف أي�ة لحظة، فإن 

املس�تخدمن الذي�ن يش�تغلون م�ع مختل�ف 
قن�وات الرك�ة الوطني�ة لإلذاع�ة والتلف�زة 
َيج�دون أنفس�هم، بعد بلوغ س�ن 45 س�نة، 

محرومن بشكل نهائي يف اإلدماج.
وأض�اف خلي�ل العرب�ي أن ه�ذه الفئ�ة م�ن 
مس�تخدمي الركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 
منه�م مع�ّدو الرام�ج وإعالمي�ون وتقنيون، 
وإعالمي�ون  إعالمي�ات  “منه�م  مضيف�ا: 
مرموق�ون يقوم�ون بعمل جب�ار، ولكنهم لم 
ُيدمجوا، وما زالوا يشتغلون كمقدمي خدمات 
مؤقت�ن، علم�ا أن إدماجه�م لن ُي�رّض ماديا 

بالركة”.

العامل�ن  املؤقت�ن  للمس�تخدمن  وس�بق 
بالرك�ة الوطنية لإلذاع�ة والتلفزة أن لجؤوا 
إىل الحكوم�ة ممثل�ة يف وزارة االتصال يف عهد 
الوزير مصطفى الخلفي، وقيل لهم إنه س�يتم 
النظ�ر يف وضعيتهم م�ن أجل إيج�اد حل لها؛ 
ولكنه�م إىل حد الس�اعة ل�م ُيدمجوا، حس�ب 

إفادة الفاعل النقابي سالف الذكر.
وأضاف املتحدث ذاته: “خاص املؤولن يشوفو 
بعن الرحمة يف هؤالء، فمن غي املقبول، حتى 
أخالقيا، أن يشتغلوا ب�”الباتانتا” مثل مقاولن 
ذاتين يؤدون خدمات، وال يتمتعون بالتغطية 

االجتماعية”.

نيويورك/متابعة الزوراء:
ع�ام 2018، بّثت صحيفة “نيويورك تايمز” 
األميكية بودكاس�ت مؤلف�ا من 10 حلقات 
بعنوان “الخالفة”، عرض شهادات ويوميات 
“داع�ش”.  تنظي�م  يف  س�ابقن  مقاتل�ن 
وكانت الش�هادة األب�رز للمقاتل الكندي من 
أصول باكس�تانية أبو حذيف�ة الكندي الذي 
روى يف الرنام�ج تفاصي�ل الجرائ�م الت�ي 
ارتكبها، وإعدامه لعدد كبي من األش�خاص 
أثن�اء وجوده يف س�ورية إىل جان�ب التنظيم 

اإلرهابي.
وبعد نر البودكاس�ت فاز بجائزتن بسبب 
املادة الصحفي�ة املتمّيزة الت�ي قّدمها. لكن 
يوم الجمعة الفائت�ة، انهار كل هذا النجاح، 
بعدما كشفت الصحيفة األميكية أّن شهادة 
أبو حذيفة الكندي، واسمه الحقيقي شهروز 
ش�ودري، كان�ت خيالي�ة وال تم�ّت للواق�ع 
بصل�ة. فأعادت جائزة “بيب�ودي” املرموقة 
الت�ي حصل عليها الرنامج املس�موع، فيما 
قال “نادي الصحافة يف الخارج” إنه س�حب 
جائ�زة لوي�ل توم�اس التي ُمنح�ت ملنتجي 
العرض.وبدأت الصحيف�ة تحقيقاتها حول 
إمكاني�ة أن تك�ون ه�ذه الش�هادة مزيف�ة 
ومن خيال ش�ودري، يف شهر سبتمر/أيلول 
املايض، بعدما ألقت الرطة الكندية القبض 
عىل الشاب بتهمة اختالق كذبة انضمامه إىل 
تنظيم “داعش”. وكانت التحقيقات يف ملف 
الش�اب قد كش�فت للرط�ة أنه ل�م يغادر 
كن�دا، ولم يدخل س�ورية، وأن�ه اخرتع هذه 
القصة بس�بب حياته اململة، وإلضفاء املزيد 

من اإلثارة والريق حول شخصه ويومّياته.
وفًق�ا للصحيف�ة، ف�إّن مس�ؤولن كندين 
وأميكي�ن واثق�ون م�ن أّن ش�ودري ألّ�ف 
الحكاية بكاملها ولم يسافر قط إىل سورية، 
وقام بتلفيق كل هذه التفاصيل للهروب من 

حياته يف تورونتو.
ويعمل الش�اب الكندي يف مطعم عائيل يقّدم 
الش�اورما والكب�اب، ولم يس�بق أن أثار أي 
ريبة أو ش�كوكاً حول ترصفاته. لكن بعدما 
أذيع البودكاست األميكي، وّجهت اتهامات 
ع�دة للحكوم�ة الكندي�ة بالتقاع�س ع�ن 
مالحقة اإلرهابين، والتس�اهل مع عودتهم 
إىل الب�الد بع�د قتاله�م إىل جان�ب “داعش”، 
وهو ما جعل الرطة تبدأ تحقيقات طويلة 

حول ادعاءات الشاب.

وبعد فحص س�جالته املالية وجواز س�فره، 
ومنشوراته عىل وسائل التواصل االجتماعي، 
م�ن  وغيه�ا  الرط�ة  إىل  وترصيحات�ه 
املعلوم�ات االس�تخباراتية، جزمت الرطة 
الكندية بأّن ش�ودري لم يدخل س�ورية ولم 
ينضم ل�”داعش” ولم يرتكب أياً من الجرائم 

التي ادعى يف البودكاست أنه نّفذها.
لكن الصحيفة األميكية أش�ارت إىل أنه قبل 
ب�ث “الخالفة” أكد لها مس�ؤوالن أميكيان 
أّن ش�ودري انض�م إىل “داعش” وس�افر إىل 
س�ورية. كم�ا أكد بع�ض املحيطن ب�ه أنه 
يحمل أفكاراً متطرفة، وهو ما جعل شهادته 
قابل�ة للتصديق. لكن كل ما س�بق تبّن بعد 

التحقيقات الكندية أنه مجرد خدعة.
تقريري�ن  تايم�ز”،  “نيوي�ورك  ون�رت 

منفصلَ�ن؛ ترح يف األول حيثيات التحقيق 
ال�ذي قامت ب�ه للبح�ث يف صح�ة ادعاءات 
ش�ودري، أم�ا الثان�ي فاعرتف�ت في�ه بأّن 
بودكاست “الخالفة” فش�ل يف تلبية معايي 

التحرير الخاصة باملؤسسة.
ون�ر دين باكي�ه، مدير تحري�ر الصحيفة 
تدوينة صوتية، الجمع�ة، قال فيها إّن “هذا 
اإلخفاق ال يطال مراسالً أو محرراً واحداً، بل 

هو فشل مؤسساتي”.
واعرتف بشكل متكرر بالخطأ الذي ارتكبته 
املؤسسة قائالً “عندما تقّدم نيويورك تايمز 
مادة صحفية عميقة وكبية وطموحة بأي 
ش�كل أو قال�ب، فإنن�ا نقوم بتدقي�ق هائل 
يف املعلومات عىل كل املس�تويات... لألس�ف 
ل�م نفعل ذل�ك هذه املرة. كان ع�يّل أنا أو أي 
ش�خص آخر التدقي�ق يف الطريقة نفس�ها، 
ألّن ه�ذا البودكاس�ت كان عم�اًل صحفًي�ا 
كبيًا وطموًحا. ل�م أفعل ذلك ولم يفعل ذلك 
زمالئي اآلخرون من أصحاب الخرة الكبية 

يف التدقيق يف التقارير االستقصائية”.
ونتيجة لهذا الخطأ، نّحت “نيويورك تايمز” 
كاليمات�ي  روكمين�ي  الرنام�ج  مذيع�ة 
)حاصل�ة ع�ىل جائ�زة بوليت�زر العريقة 4 
مرات( ع�ن ملف اإلرهاب ال�ذي تتابعه منذ 
س�نوات. وقد اعت�ذرت الصحفية الش�هية 
عر حس�ابها عن الخطأ الذي حصل، قائلة 
إنه�ا فخ�ورة بكل م�ا كتبت�ه ع�ن هزيمة 
“داعش”، “لكن كما نطالب بالشفافية من 
مصادرنا، نطلب ذلك من أنفس�نا”. ونرت 

بياناً االعتذار يف التغريدة نفسها.

“نيويورك تاميز” تعرتف: بودكاست “اخلالفة” ُبين على 
رواية “خمتلقة” ملقاتل وهمي يف “داعش”

ضبط النفس يتوارى خلف العداء اإلعالمي بني املغرب واجلزائر بشأن الصحراء

غياب اإلدماج حيرم متعاونني مع شركة اإلذاعة والتلفزة املغربية من احلماية االجتماعية

املوت يغيب رئيس جملس إدارة ورئيس 
حترير ثاني مؤسسة صحفية مينية

صحفي عربي يروي جتربته بعد 
تلقيه لقاح كورونا

اهلايكا تفرض عقوبات على وسائل إعالم تونسية

العودة إىل اجلذور تكشف احلاجة إىل الصحافة
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ولكيي نكون عىل مقربة من سيرة 
هذا الكاتب والشياعر نلتقيه فاهال 
وسيهال باالسيتاذ الكاتب والشاعر 

والصديق حسني الجاف.
-اهيال ومرحبيا بكم أسيتاذ جمال 
وبجريدكتيم الغيراء التيي عرفناها 
باالبداع والتواصل. وشيكرا للجريدة 
التي تحمل اسيم املدينة التي نعّدها 
عروسيا عرائس الدنيا واالرض التي 

نعشقها 
-نيود اوال ان تقيدم نفسيك لقرائنا 

الكرام ؟
-نعم اسمي حسني جاره احمد عيل 
الجاف املعروف ادبيا وفنيا بانتمائه 

لعشرة الجاف.
النشيأة  ان  العيراق  يف  -املعيروف 
والعائلة لهما له الدور املهم يف رسم 
مالمح الشخصية فهل كان لنشأتك 

دور يف رسم طريقك الثقايف؟
-بالتاكيد كان الرستي الدور الكبر 
فابيي كان رئييس فخذ يف عشيرة 
الجياف وكان الكثير من عشيرتنا 
يرتيادون بيتنا ونحن اصال من كالر 
يف قضياء كفيري وكنت انيا اجلس 
مع والدي واسيمع منهيم حكايات 
واسيمع السير وطرائف وكان هذا 
الخمسيينيات  منتصيف  يف  اليكالم 
وبميا ان والدتي علوية مين العائلة 
الربزنجية وهي من عائلة متصوفة 
ومن اتباع الطريقة القادرية وبيتنا 
منطقية  ويف  الشييخ  بياب  يف  كان 

شيعبية كان الكثر مين اقاربنا 
ياتون من كردستان من اقاربها 

واقيارب واليدي.
-واين مسقط راسك؟

-يف باب الشييخ قرب الحرضة 
الكيالنية.

ميع  بداياتيك  عين  -حدثنيا 
الكتابة؟

كانيت  السيتينيات  بدايية  -يف 
بدايتي وقد قيرأت يف احد االيام 
وهيو  اللقمانيي  لعييل  كتابيا 
مرتجيم خطر من اهيايل الحلة 
وكان الكتاب عبارة عن ترجمة 
لقصص انجليزيية جميلة وقد 
جاء به احيد من اقاربنا اضافة 
لهيذا كان اخي الكبر شييوعيا 
وكانيت هوايته القيراءة وكان 
يميأ البييت كتبيا ويحثنا عىل 
القراءة ويأتي باملجالت املرصية 

اكثرها.
-اول كتاباتك ؟

خاصية  بسييطة  كتاباتيي  -اول 
عندماكنت يف مرحلة املتوسطة كان 
يدرسينا اسياتدة ممتازيين وكانوا 
واملطالعية  القيراءة  عيىل  يحثونيا 
الحالة  وحفظ القصائد واسيتمرت 
ميدرس  كان  وفيهيا  االعداديية  اىل 
اللغة العربية يطلب منا قراءة كتاب 
ويسالنا كل اسيبوع ماذا قرأتم هذا 

االسبوع .
- اول كتاباتيي هيي ترجمية قصة 
قصيرة ونيرت يف جرييدة االميل 
وكان رئيس تحريرها الشيخ كاظم 

الطباطبائي وكنت فرحا بنرها. 
-ما  أول كتاب الفته؟

-كتاب مذكرات امليجر نؤئيل .
-ما عالقتك باإلذاعة والتلفزيون ؟

-يف عيام 77 تم عقد مؤتمر يف بغداد 
وكان برئاسية االسيتاذ عبيد االليه 
موىس مدير االذاعية الكردية وكان 
التدرييب  بنايية معهيد  املؤتمير يف 
االذاعي وكنيت انا مدعوا رغم صغر 
سيني وطلبوا مني ان اقدم برنامجا 
اذاعييا وكان عنوانيه مع الشيعوب 

وكان من اخراج حسني عبد الله .
قدراتيك  تنوعيت  حسيني  -اسيتاذ 
الشيعر  بيني  والفنيية  الثقافيية 
والرتجمة والتاليف هل لديك موهبة 
مخبيأة بعيدة عين االدب لم نتعرف 

عليها ؟
-نعيم انيا مين محبيي املوسييقى 

واالستماع واالهتمام باملوسيقى .

-هل انيت متفائل وميا اليشء الذي 
تتفائل به دائما ؟

- وجيه امي العلوية التي غادرت اىل 

رحمته تعياىل قبل اعوام والتي كنت 
اتصيور وجهها الضحيوك يطل عيل 
كل صبياح فيذكرني بقيمها وتملئ 
نفيس بالتفاؤل من خالل السر عىل 

نهج املحبة مع الجميع.

النياس  ميع  وتفاعليك  مزاجيك   -
واألخبار التي تسيمعها وقد الترتاح 

اليها

– ما يزعجني هو الخرب املحزن فالن 
رحل او تويف هاتني الكلمتني تغمران 

يف  نفيس الحزن دائما.
-ما الذي يتميز به حسني الجاف؟

-الصدق والرصاحة مع االخرين.

-تاريخ عندك وملاذا؟
-  29 -6  من عام 1985  يوم والدة 

ولدي احمد.
-هيل انيت راض عن نفسيك ومتى 

تشعر بعدم الرضا؟
- عندميا اشيعر بالندم احيس اني 

شخص غر جدير باالحرتام .
- هيل تقيرا يومييا وما اخير كتاب 

قرأته ؟
-  عصفور من الرق لتوفيق الحكيم 

وقد قراءته ملرتني متتاليتني.
- عنيد جلوسيك صباحا هل تشيعر 

بالتفاؤل؟ 
– نعم واشيكر الله عىل نهويض من 

نومي ساملا الستمع اىل فروز .
-بالنسبة لفرتة الحجر الصحي هل 

مارستها وهل اعطتك شيئا ؟  
-رغيم اني كثير االنشيغال وادعى 

املحارضات  للمشاركة والقاء  دائما 
اال ان الحظير كان فرصية إلعيادة 
قيراءة الكتب مىض عيىل تصفحها 
اكثير مين 30 عاما وتعلميت ايضا 

الصيرب وان الياخذنيي الهم بسيوء 
املرض والقلق النفيس. 

- اهم فائدة استفدتها يف حياتك؟ 
وعيدم  واالنياة  التجربية  اعطتنيي 
التيرع وهيي التيي تمنعنيي من 

االنزالق.

-اكثير عمل مين اعماليك قريب اىل 
نفسك؟ 

- ديوان شعر اسمه اغاريد عصافر 
تجربية  ولييد  كان  ألنيه  الشيجن، 
عاطفية صادقة جدا لكنها فشيلت 

فشال ذريعا.
- ترجميت مذكرات املسيرت براينت 
 1839 عيام  الكرديية  املنطقية  اىل 
اىل اللغتيني العربيية والكرديية عام 
1988 حكايات مين الرتاث الكردي 
عيام 1986 رابعيا ترجمية كتياب 
العشيائر الكرديية الجيزء األول اىل 
اللغية الكردية عيام 1986 ترجمه 
كتاب العشائر الكردية الجزء الثاني 

عام  1990.
-تحقيق كتاب تاريخ الكرد الفيليه 
للميؤرخ املحاميي عبياس العزاوي 
صادر عن املجميع العلمي العراقي 
عيام 2003 سيابعا رحليه مسيرت 
براينيت بني الجبيال الكردية 2020 

طبعه ثانية مزيدة ومنقحة. 
وقيد الفت ميا يقيارب االثني عر 
كتابا بني القصية وبني الكتابة عن 
سيرة االدباء الكيرد فمنهيا كتاب 
الشيجن مجموعة  اغاريد عصافر 
قصصيية صدرت ليه 2001 باللغة 

العربية.
بعض تاوهيات الوجع البعيد ديوان 
شيعر 2001 باللغية العربيية ثالثة 
شيذرات من التاريخ الكردي االدبي 
القريب والبعيد 2009 اربعة الشيخ 
محميود الحفيد املجاهد واالنسيان 
وامللييك 2012 5 مواوييل و لييايل 
بعيض   6  2013 اليرد  يف  كتياب 
حكاية الفتى الشيقي 2016 سبعة 
بكر صدقي قائد انقالب عام 1936 
اىل 2019 ثمانية املساهمة يف وضع 
قاموس رشيفة املساهمة يف وضع 
قاموس تاليفه الوهج 2008 باللغة 
واالنجليزيية  والعربيية  الكرديية 
تاسعا املسياهمة يف وضع قاموس 
تشيك الشيعاع 2010 10 املساهمة 
يف وضع قاميوس ريياض االطفال 

الكردية عام 2011.
تالييف كتاب بابيا طاهير العريان 

شاعر متصوف وفيلسوف 2012
ديوان شيعر بعنوان اسيف سيدتي 

ليست العودة باالمر الهني .
اخرما لديك االن؟

-لدي مجموعية قصصية متكاملة 
ولدي كتياب جميل عنوانيه حكايا 
الفتى الشقي وقد ادخلت عليها ايام 
مين طفولتنا يف محلة باب الشييخ 
كتبتهيا بعيني طفل وعنيد انجازها 
اقدمها للطبع ولدي مشاريع اخرى 

سابوح بها قريبا.
-كلمة اخرة ؟

-اتمنى للعيراق االمن واالسيتقرار 
والرخياء كونيه بليدا عظيميا وهو 

واحد من معالم االرض الحقيقية.
لكيم  واالمتنيان  الشيكر  -كل 
الكاتيب  الجياف  حسيني  اسيتاذ 
متمنني  واالديب  والشياعرواملرتجم 
لكم الصحة والعافية واالستمراء يف 

العطاء االدبي والثقايف.
-شيكرا لكيم ولليزوراء التي تحمل 

اسم اعظم مدينة هي بغداد.

ذاكرة
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

مثل العراق يف املؤمترات - أمريكا - روسيا االحتادية - أملانيا - مصر - لبنان - اإلمارات العربية - األردن - البحرين 
ألف اثين عشر كتابا بني القصة وبني الكتابة عن سرية االدباء الكرد

هكيذا تتواصل حواراتنا مع املبدعني وتتواصل ذاكرة االذاعة 
والتلفزيون باستذكار ما قدموه من ابداعات عرب مسرتهم 

كرواد يف شتى مجاالت الفنون .
الييوم حوارنيا مع قاص و شياعر ومرتجيم وباحث ادبيي وتاريخي 
يمارس الكتابة باللغة الكردية والعربية واالنجليزية ماجستر يف علم 
الرتجمية عضو نقابة صحفيي كردسيتان نائيب أول أمني عام اتحاد 
االدبياء والكتياب العراقيني أمني الشيؤون الثقافييه الكردية ورئيس 

مكتب الثقافة الكردية يف االتحاد، عضو اتحاد األدباء الكرد مدير عام 
الدراسية الكردية يف وزاره الرتبية سيابقا رئيس تحرير مجلة األديب 
الكردي الصادرة عن اتحاد األدباء العراقيني له عمود يومي منتظم يف 
جرييدة الزمان البغدادية مثل العيراق يف العديد من املؤتمرات الرتبوية 
واألدبية الدولية يف أمريكا - روسييا االتحادية - أملانيا - مرص - لبنان 
- اإلميارات العربية - األردن - البحرين. قام برتجمة مذكرات امليجور 

يف كردستان اىل اللغتني العربية والكردية عام 1985.

حوار  – مجال الشرقي

بني الطبكة والتنومة وجامعة البصرة

 

ترمجت العديد من الكتب اىل اللغتني العربية والكردية 

االديب والكاتب الكردي حسني اجلاف لـ” الزوراء”: عملت مقدما ومعدا لربنامج يف االذاعة الكردية

الذكرييات صيدى السينني والكتابة لدى 
العراقيني عن مدنهم تمثل حالوة التاريخ 
وجميال املدينة ولعيل البرصة احدى مدن 
العيراق تمثيل العراقية ومعنيى الجمال, 
االمير اليذي يجعيل ابناءها مين الكتاب 
والواصفيني يصفونها بانهيا املدينة التي 
تضمين الكثر من تارييخ العراق وجمال 

مدنه وعاداته واصالة ابنائه.
يف مقيال وصفيي جميل الجميل مناطق 
البيرصة يذكير الكاتب جميال عابد فتاح 
حالوة بعيض مناطيق مدينتيه انها ذات 
تارييخ رائيع فهيو يصيف لنيا االطبكية 
البيرصة بتواريخها  والتنومية وجامعية 

فيقول : 
كثرا ما تسيتهويني الكتابة عن البرصة 
وعين شيوارعها واسيواقها وصناعاتها 
وناسها الطيبني, وقد كتبت عدة مواضيع 
عنهيا, فقد كتبت عن العشيار, وشيارع 
واالعداديية  املغاييز,  وسيوق  الوطنيي, 

املركزية , وسيوق الهرج, ودور السيينما 
فيهيا والكثير من املواضييع التي تخص 
تراث البرصة, وقيد رجعت بي الذاكرة اىل 
الوراء وانا اتذكر الطبكة, تلك العبارة التي 
كانت تنقل الناس من العشار اىل التنومة 
وبالعكيس, وكانت من اجمل االشيياء يف 
البرصة ,عندما تميش يف شارع الكورنيش 
وتمر عىل كازينو البدر ذلك املعلم املهم يف 
البرصة وكازينو 14 تميوز وفندق جبهة 
النيرص واىل ان تصيل اىل ميكان الطبكية 
هيذه, وجامعية البيرصة لهيا ذكرييات 
جميلة يف نفيس ويل مع زمالئي واساتذتي 

ذكريات جميلة لن تمر من الذاكرة .
وجامعية البرصة ومنذ تأسيسيها يف عام 
1964 وحتى منتصف الثمانينيات, كانت 
بناياتها يف منطقة التنومة بقضاء شيط 
العرب , وكان طلبتها واساتذتها ومالكها 
الوظيفيي يذهبون اىل الجامعة بواسيطة 
)الطبكية( , اذا يعيربون مين العشيار اىل 

التنومة وهم يستقبلون بفرح وحب يوم 
جديد , حيث ان عقد السبعينيات كان من 
اجمل العقود يف تاريخ البرصة الن البرصة 

كانت تعيش بسالم .
كانت الطبكة هي الوسيلة الوحيدة لعبور 
شيط العرب  باملجان مع بعيض الزوارق 
التي تنقل النياس والطالب باجور زهيدة 
جيدا,  والطبكية باملفهيوم العام تسيمى 
العبيارة, وكانيت هناك عبارتيان فقط يف 
البرصة, االوىل تسمى )ابن فضل( والثانية 
تسيمى )ابين ماجيد( تيمنيا بالعاملييني 
العربيني وجهودهما يف الرحالت البحرية, 
وكانت العبارتان ايضا تستخدمان لعبور 
السييارات الخشيبية لنقيل الطلبية مين 
واىل الجامعية والتيي كانت تبعد خمسية 
كيلومرتات عين النقطة التي تقف عندها 
العبيارة, ويف الطبكية تيدور الكثير من 
املفارقات الجميلة والحوارات واملناقشات 
الطويلة الن وقوفها يطول وقد يسيتغرق 

نصف سياعة او سياعة يف بعض االحيان 
ريثميا تكتظ بالنياس والطلبية وباملعنى 
العيام )تقبيط(, وهنياك احاديث خاصة 
بني الطلبة تتحرك يف وجدانهم وحواسهم 
نشيوة الشيباب والفتوة لتكون االحاديث 
اكثير دفئيا وربما تتحول هيذه العالقات 
اىل عالقيات عاطفية وقيد تنتهي بالزواج 
او الفراق, كما ان جامعة البرصة عاشت 
اييام الفيضيان والذي حدث عيام 1968 
وقد احدث فيضانا مدمرا اغرق الجامعة , 
وقد هب اهايل البرصة ومنتسبو الجامعة 
بالرغم من قلة عددهم وضعف االمكانيات 
املتاحية يف ذليك الوقيت عىل عمل سيدود 
ترابيية إلنقياذ ما يمكين انقياذه ,ورغم 
هذه الظروف فان الدراسية لم تتوقف يف 
الجامعية واصبحت الدراسية فيها حالة 

ممتعة يف مثل هذه الظروف.
هكذا كانت الحياة يف البرصة يف ذلك الزمن 
وعندميا تصل الطبكة اىل العشيار قادمة 

مين التنومية وعندميا تنيزل اىل العشيار 
باتجاه مركز العشيار تشياهد فلكة اسد 
بابل والتي كانت تتميز بالجمال والروعة 
وهي يف بداية مدخل شيارع الوطن, وعىل 

الجانيب االخر منها, عرب الشيط تشياهد 
مقر الجنسية والجوازات القديم ومقابله 
يقيع جاميع مقام عيل واليذي بقى حتى 

االن شاهدا عىل جمال البرصة.
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توصلت دراس�ة حديثة أجراها 
أي�وا  جامع�ة  يف  باحث�ون 
األمريكية إىل أن تناول األطعمة 
املقلي�ة، بم�ا يف ذل�ك الدج�اج 
واألس�ماك، يزي�د م�ن خط�ر 

الوفاة املبكرة.
وكش�فت الدراس�ة أن تن�اول 
وجبة من األطعم�ة املقلية كل 

يوم يزيد من خطر الوفاة بنسبة %8، مقارنة بأنواع الطعام األخرى.
وش�ارك يف الدراسة واألبحاث أكثر من مئة ألف امرأة تراوحت أعمارهن 

بني 50 و79 عاما.
الدراسة سجلت عىل مدى ثمانية عرش عاما وفاة 31.558 امرأة،

ووجد الباحثون روابط قوية بني أسباب الوفيات لدى 9320 من مشاكل 
يف القلب، و8358 من الرسطان، و13.880من أسباب أخرى.

فيم�ا ل�م يعثر الباحث�ون عىل صلة مح�ددة بني الوفي�ات الناجمة عن 
الرسطان وتناول األطعمة املقلية.

وخل�ص الباحثون إىل أن االس�تهالك املتكرر لألطعم�ة املقلية، وخاصة 
الدج�اج املقي والس�مك املق�ي، كان مرتبطا بأعداد الوفي�ات املرتبطة 

بمشاكل القلب أو أية أمراض صحية أخرى.

إذا كن�ت م�ن النس�اء الطامح�ات 
اىل الحص�ول ع�ىل عي�ون واس�عة 
وخدود متوردة بعيداً عن استخدام 
مس�تحرضات املكياج، نرصد لك يف 
هذا املقال، أب�رز الحيل والخلطات 
الطبيعي�ة لتكب�ري العي�ون وتوريد 
الخ�دود بش�كل طبيعي م�ن دون 

مكياج.
إلي�ك مجموع�ة خط�وات، لتكبري 

العيون من دون مكياج:
- ترطيب العني وتدليكها:

وتدليكه�ا  الع�ني  ترطي�ب  ي�ؤدي 
دوراً فع�االً يف جع�ل الع�ني أوس�ع 
وأك�ر ومنحه�ا إرشاق�اً وتوهجاً، 
لذلك احريص عىل اس�تعمال قطرة 
ترطيب العني، وتدليك منطقة حول 
العني الذي يس�اعد يف التخفيف من 
التعب واالنتفاخات، وذلك بواسطة 

مكعبات الثلج.
لتقوي�س  املكب�س  -اس�تخدام 

الرموش
يعمل لف الرموش عىل تكبري العني 
م�ن دون مكي�اج، ألن�ه يع�زز من 
تقوس ش�عريات الرموش، فيجعل 

فتحة العني أوس�ع وأكثر جاذبية، 
لذلك احريص عىل تقويس رموشك 
بواسطة مكبس خاص لهذه الغاية، 
لح�رارة  قلي�اًل  تعرضي�ه  أن  بع�د 
مجفف الش�عر، ومن ث�م تطبيقه 

عىل رموشك ملدة 30 ثانية.
- تمشيط الرموش والحاجبني

مشطي رموشك العلوية والسفلية 
فرش�اة  بواس�طة  ع�دة  م�رات 
ماس�كرا قديمة، فذل�ك يعمل عىل 

دون  م�ن  الع�ني  رس�مة  تحدي�د 
مكي�اج، ويعزز من حج�م العينني 
وجمالهم�ا. كذلك، نظفي حاجبيك 
ومشطيهما اىل األعىل، مما يمنحك 

مظهر عني أوس�ع وأكر.
- خلطة املوز

اه�ريس حب�ة م�ن امل�وز جي�داً اىل 
أن تصب�ح ناعم�ة ج�داً، م�ن ثم، 
طبقيه�ا عىل خدي�ك واتركيها مدة 
ربع س�اعة. بعدها، نظفي وجهك 

من املوز وش�طفيه باملياه الفاترة. 
فاملوز يؤدي دوراً فاعالً يف إكس�ابك 

خدوداً وردية بشكل طبيعي.
- خلطة العسل والخيار

قطع�ي نص�ف حب�ة م�ن الخي�ار 
إليه�ا ملعق�ة صغ�رية  وأضيف�ي 
م�ن زي�ت الزيتون وملعق�ة أخرى 
م�ن الش�وفان املطح�ون. حرك�ي 
املكونات جيداً وطبقيها عىل خديك 
واتركيها اىل أن تجف تماماً. من ثم، 
افرك�ي املكونات بأطراف أصابعك، 
بعدها ش�طفي وجهك جيداً باملياه 

الفاترة.
- خلط�ة قش�ور الرتق�ال واللبن 

الزبادي
يف البداي�ة، قوم�ي بطح�ن القليل 
م�ن قش�ور الرتق�ال جي�داً. م�ن 
ثم، أضيف�ي إليها ملعق�ة صغرية 
من اللب�ن. حركي املكون�ات اىل أن 
تحص�ي ع�ىل خلي�ط متجان�س. 
طبقي الخليط عىل خّديك بحركات 
دائرية هادئ�ة، واتركيه مدة نصف 
س�اعة. بعده�ا، ش�طفي وجه�ك 

باملياه الفاترة.

ة والريجيم، فالفوائد التي ُيعدِّدها مركز  للرمان فوائد عدة يف الصحَّ
التغذي�ة “لوو كال دايت كلينك”، يف اآلتي. حيث ينصح اختصاصيي 

التغذية ينصحون بإدراج الرمان ضمن الريجيم الغذائي اليومي
وترجع فوائد الرمان يف الريجيم الغذائي اليومي،  إىل محتويات هذه 
الثمرة م�ن العنارص النافع�ة، كمضادات األكس�دة، والفيتامينات 

“ج” و”ك” و”ب5”.
ووفق�اً إلحدى الدراس�ات وج�د أّن املصاب�ني بارتف�اع ضغط الدم 
انخف�ض ضغط الدم لديهم بش�كل ملحوظ بعد اس�تهالك 150مل 

من عصري الرمان يومياً ملّدة أسبوعني.
ز عملّية األي�ض، باإلضافة إىل  يش�ار إىل أنَّ الفيتام�ني “ب 5” ُيع�زِّ
الروت�ني والكربوهي�درات والده�ون. وم�ن جه�ٍة ثانيٍة، س�عرات 
الرم�ان الحراري�ة منخفضة، وه�ي ُتراوح بني 130 و150 س�عرة 
ع هذه الثمرة خاليا البرشة عىل التكاثر، ما ُيساعد  حرارية. وتش�جِّ
يف تصحيح األنسجة وتضميد الجراح وتحفيز الدورة الدموية داخل 
الب�رشة، التي تكون يف طور الش�فاء. كما هي ُتع�زِّز املناعة بفضل 

غناها بالفيتامني “ج”.
ن نحو 4 جرام�ات من األلياف  وم�ن فوائد الرمان األخ�رى أنَّه يؤمِّ
الغذائية الذائبة وغري الذائبة يف كلِّ 100 جرام من وزنه، أي ما يوازي 

ل حركة األمعاء. %12 من االستهالك اليومي املطلوب، ما ُيسهِّ
عصري الرمان للتنحيف

ان ونصف كوب من عصري  • املحتويات: نصف كوب من عصري الرمَّ
الرتق�ال الط�ازج )اختياري( ونص�ف كوب من امل�رشوب الغازي 

)دايت(.
• طريق�ة التحضري: ُتخلط كلُّ املكونات يف كوب كبري، مع تحريكها 

لتتجانس. وُيمكن إضافة مكعبات الثلج، حسب الرغبة.
يحتوي كلُّ كوب من عصري الرمان، عىل: 125 سعرة حرارية وغرام 
من الروتني و30 غراًما من الكربوهيدرات و0.4 غراًما من الدهون، 
و0.4 غراًما من األلياف و4 ميلليجرامات من الصوديوم، كما يخلو 

باملُقابل من الدهون املشبعة والكوليسرتول.
�ن عص�ري الرمان تدف�ق الدم إىل القل�ب، كما ُيس�اعد يف منع  ُيحسِّ
اللويح�ات الدموية م�ن التجمع يف الرشايني. وُيس�تعمل يف تركيبة 
أن�واع عدَّة م�ن األدوية الطبية املوصوفة لع�الج ارتفاع ضغط الدم 

وبعض أمراض القلب.

بالطب�ع املش�كالت الزوجي�ة أمر ال 
مفّر منه، وحدوث هذه املشكالت من 
وقت اىل آخر صحّي ال بل رضوري يف 
العالقة الزوجية. وبعيًدا من اس�باب 
املش�اكل الزوجية الكثرية، سنس�ّلط 
الض�وء الي�وم عىل انواع الش�جارات 
والتي تختلف بناًء عىل عدد س�نوات 
الزواج، فكم من الوقت قد مىض عىل 

زواجكما؟
أول س�نتني م�ن ال�زواج: تفاصي�ل 

الحياة اليومية
ب�ني  املش�كالت  معظ�م  تقت�ر 
الزوج�ني يف أول س�نتني م�ن الزواج 
ع�ىل األم�ور الحياتي�ة والتفاصي�ل 
الصغرية يف الحياة اليومية، عىل غرار 
توزي�ع املهمات املنزلية وأمور أخرى 
لم يعتادا س�ابًقا عىل مشاركتها مع 

بعضهما البعض.
الخيان�ة  س�نوات:   7 م�رور  بع�د 

الزوجية
“الخيان�ة الزوجي�ة”! تش�ري بعض 

الس�بعة  الس�نوات  أّن  اىل  التقاري�ر 
األوىل هي األصعب يف الزواج، ويف هذه 

الف�رتة يف الذات تبلغ أعىل نس�بة من 
الخيانة الزوجي�ة والتي تكون منفًذا 

ألح�د الزوج�ني لله�روب م�ن أعباء 
الزواج.

بع�د م�رور 10 س�نوات: التهمي�ش 
والروتني

أما بعد مرور 10 سنوات عىل الزواج 
يب�دأ كال الزوج�ني بالش�عور بأّنهما 
غ�ري مقّدرين ومهّمش�ني يف العالقة 
ويسود امللل والروتني الزواج وبالتايل 
تتمحور األمور حول هذا الش�ق، لذا 
من املهم ج�ًدا يف هذه الفرتة أن يعود 
عن�ر اإلثارة واملفاجأة والتش�ويق 

اىل العالقة.
بعد مرور 20 عاًما: الالمباالة

الالمباالة هي عنوان هذه الحقبة من 
الزواج، يصب كل من الزوجني تركيزه 
عىل اهتمامات معينة بدًءا من شؤون 
املن�زل وص�واًل اىل املس�ائل العائلية 
وينسيان عالقتهما والرشاكة األبدية 
التي جمعتهما.. لكن يف هذه الحقبة 
بال�ذات يمك�ن أن تع�ود العالق�ة اىل 
سابق عادتها وأقوى من قبل، ففيها 
يمكنهما التفرغ اىل بعضهما البعض 

أكثر واس�تعادة الرومانس�ية!

10واحة
كم مضى على زواجكما؟ إليك انواع املشكالت اليت تواجهانها بناء على عدد سنوات الزواج!

حنو مستقبل افضل ..هلم

alzawraanews@yahoo.com

لطلة ابهى..

طرق بسيطة وسهلة لتكبري العيون وتوريد اخلدود دون مكياج

أظه�رْت دراس�ة أمريكي�ة أن األطف�ال الذين 
الدف�ع  أو  الصف�ع  أو  لل�رضب  يتعرض�ون 
أوالعقاب الجسدي ربما أكثر عرضة ملمارسة 

سلوكيات معادية للمجتمع عند البلوغ.
وكتب باحثون يف دورية )جاما نتوورك أوبن( 
أن أربع�ة من كل خمس�ة أطف�ال يف الواليات 
املتحدة تعرضوا للرضب مرة واحدة عىل األقل 

ببلوغهم سن الحضانة.
ويف ح�ني يرتبط ال�رضب واألش�كال األخرى 
للعقاب الجس�دي الق�ايس منذ ف�رتة طويلة 
بمش�اكل الصح�ة العقلية ل�دى األطفال، إال 
أنه ال ُيع�رف الكثري عن كيفي�ة تأثري تجارب 

الطفولة هذه عىل سلوك البالغني.
وخالل الدراسة قام الباحثون بفحص بيانات 
36309 بالغني عمرهم 47 عاما يف املتوس�ط. 
وُسئل املش�اركون عن عقوبات الطفولة مثل 
الدفع والجذب والصف�ع والرضب، وكذلك أي 
س�وء معاملة مث�ل العنف الجن�ي أو اإليذاء 

العاطفي أو البدني أو اإلهمال.
وبش�كل عام عان�ى 18 باملئة من املش�اركني 
م�ن نوع من العقاب البدني القايس يف مرحلة 
الطفول�ة وواج�ه 48 باملئة منهم ش�كالً من 

أشكال سوء املعاملة.
ووج�دت الدراس�ة أن التع�رض لل�رضب أو 
إس�اءة املعاملة يرتبط بزيادة السلوك املعادي 
للمجتم�ع يف مرحلة البلوغ، كم�ا أن األطفال 
الذي�ن عانوا م�ن العق�اب الجس�دي القايس 

وبعض أش�كال اإلساءة أو اإلهمال كانوا أكثر 
عرضة ملمارسة السلوكيات املعادية للمجتمع 
كبالغني أكثر من األطفال الذين لم يواجهوا إال 

نوعا واحدا من سوء املعاملة.
وتوصل�ت الدراس�ة إىل أن تج�ارب الطفول�ة 
ق�د تفرس نح�و 46 يف املئ�ة من الس�لوكيات 
العدائي�ة ب�ني الرجال ونح�و 47 يف املئة منها 

بني النساء.
وقال�ت تري�ي عفيف�ي، الت�ي ق�ادت فريق 
البح�ث وهي م�ن جامع�ة مانيتوب�ا يف كندا 
“أش�ارت البيان�ات منذ عق�ود إىل أن الرضب 
والعقاب الجس�دي القايس يرتبط�ان بنتائج 

سيئة س�واء صحية أو اجتماعية، واألهم من 
ذلك أنه لم تظهر أي دراس�ات عىل اإلطالق أن 

الرضب مفيد للطفل”.
وقالت عفيفي “نح�ن بحاجة إىل التوقف عن 
التفكري يف األبوة واألمومة من زاوية العقاب.. 
والتح�ول إىل نه�ج األب�وة اإليجابي�ة إلرش�اد 

األطفال”.
وركزت الدراس�ة ع�ىل مجموعة واس�عة من 
الس�لوكيات املعادي�ة للمجتم�ع، بم�ا يف ذلك 
انته�اك القانون والك�ذب والته�ور واالعتداء 
والالمب�االة وع�دم الق�درة ع�ىل الحفاظ عىل 

وظيفة.

أظهرت دراس�ة جديدة أن النساء 
يعش�ن أكث�ر من الرج�ال وتبقى 
ألن  أفض�ل،  العقلي�ة  صحته�ن 
أدمغتهن أصغر بثالث سنوات من 

أدمغة الرجال.
وخض�ع املش�اركون يف الدراس�ة 

التي ضمت 84 رجالً و121 امرأة 
املقطعي لقياس رسعة  للتصوير 
تبدي�ل امل�واد الدماغي�ة، أو تدفق 

األكسجني والسكر إىل األدمغة.
ومثل األعضاء األخرى يف الجسم، 
يس�تخدم الدم�اغ الس�كر كمادة 

لتش�غيله. وتظه�ر الطريقة التي 
يستهلك من خاللها السكر الكثري 

عن سن الدماغ.
وتراوح�ت أعمار املش�اركني بني 
وتبني  والثمانينيات،  العرشينيات 
أن أدمغ�ة النس�اء كان�ت أصغ�ر 

سناً من أدمغة الرجال من ناحية 
تدفق املواد إليها واستهالكها.

وتب�ني أن أدمغ�ة النس�اء أصغر 
بمعدل 3.8 سنوات من أعمارهن 
الحقيقي�ة، ومقارن�ة بالرج�ال، 
كان�ت أدمغة هؤالء أك�ر بمعدل 

2.4 من أعمارهم الحقيقية.
وق�ال مان�و غوي�ال وهو أس�تاذ 
مس�اعد يف كلية الط�ب يف جامعة 
واش�نطن: “ه�ذا األم�ر ال يعن�ي 
م�ن  أرسع  الرج�ال  أدمغ�ة  أن 
النس�اء، لكنه�م يبلغون  أدمغ�ة 
س�ن املراهقة قبل النس�اء بثالث 

سنوات، ما يمتد طيلة حياتهم”.
ويأمل الباحث�ون يف معرفة ما إذا 
كان�ت االختالف�ات ب�ني األدمغة 
تؤدي دوراً يف وقاية النساء اللواتي 
يمل�ن إىل تس�جيل نتائج أفضل يف 
اإلدراكي�ة والذاك�رة  االختب�ارات 

وحل املشكالت يف سن متقّدمة.

ضرب الطفل يولد لديه سلوكا عدائيا عند البلوغ

هذا هو الفارق بني أدمغة النساء والرجال

سلوكيات 

كل يوم معلومة

نصائح طبية

دراسات حديثة

نوم الرضيع على ظهره قد يسبب 
تشّوهات الرأس.. وإليِك احلل

إنذار جديد من األطعمة املقلية

املكّونات
لتحضري العجينة: 

عجين�ة فيل�و )أوراق( – 20 
زبدة مذوبة – ربع كوب

لتحضري مزيج الكريمة: 
جبن كري�م، عىل ح�رارة الغرفة – 450 

غرام
س�كر – ثلثا كوب

دقيق – ملعقتان كبريتان
نشاء الذرة – 3 مالعق كبرية

لبن زبادي – ثلثا كوب
عسل – ملعقتان كبريتان

قرفة مطحونة – ملعقة صغرية
خالصة فانيليا – ملعقة صغرية ونصف

م�اء، مغ�ي – نص�ف ك�وب + ملعق�ة 
كبرية

لتحضري مزيج الجوز: 
جوز مجروش – كوب

قرفة مطحونة – 3 مالعق صغرية
زبدة مذوبة – 3 مالعق كبرية

عسل – ربع كوب
طريقة العمل

 -1  حّمي الفرن عىل ح�رارة 150 درجة 
مئوية.   

 -2  لتحض�ري مزي�ج الكريم�ة: يف وعاء، 
ضعي املاء املغي واضيفي  نش�اء الذرة. 
اخلط�ي املكون�ات حت�ى ي�ذوب نش�اء 

الذرة.  
 -3  يف وعاء، ضعي جبن الكريم، الس�كر 
والدقي�ق. اخلط�ي املزي�ج ع�ىل  رسعة 

منخفضة حتى يتجانس.  
 -4  اضيفي مزيج نشاء الذرة واستمري 

بالخفق حتى يتجانس املزيج.  
 -5  زيدي لبن الزبادي، خالصة الفانيليا، 
العسل والقرفة. استمري  بالخفق حتى 
يتجانس املزيج ثّم أوقفي الخالط. ضعي 

املزيج يف  وعاء جانباً.   
 -6  لتحض�ري مزي�ج الج�وز: يف وع�اء، 
ضعي الجوز املج�روش، القرفة،  الزبدة 
املذوب�ة والعس�ل. قلّب�ي املكونات حتى 

تتداخل. أتركي الوعاء  جانباً.  
 -7  لتحض�ري العجين�ة: ادهن�ي صينية 

متحركة القاعدة بالقليل من الزبدة.  
 -8  ضع�ي ورق�ة فيلو يف قع�ر الصينية 
الح�واف  م�ن  ب�روز  ع�ىل  واح�ريص 

األطراف.  
 -9  ادهن�ي وج�ه العجين�ة بالقليل من 
الزبدة. اعيدي الكرة حتى انتهاء  الكمية. 

  
 -10  افردي مزي�ج الكريمة فوق طبقة 

عجني الفيلو بواسطة  السباتوال.  
 -11  ادخ�ي الصيني�ة إىل الف�رن ل��50 
دقيق�ة. عندم�ا ينض�ج التش�يز  كي�ك، 
اطفئ�ي الفرن واترك�ي الكيك يف الداخل 

ل�30 دقيقة.  

الف�رن  م�ن  الصيني�ة  اخرج�ي    12- 
واتركيه�ا جانباً عىل حرارة الغرفة  حتى 

يرد التشيز كيك بالكامل.  
 -13  عندم�ا يرد التش�يز كي�ك، افردي 

مزيج الجوز عىل الوجه.  
 -14  فّكك�ي جوان�ب الصيني�ة. قّطعي 

التشيز كيك وقّدميه عىل  سفرتك. 

طريقة عمل تشيز كيك البقالوة
املطبخ

طبيبك يف بيتك

اهم فوائد الرمان يف الرجييم

عىل الرغم م�ن أن أطباء األطفال يحذرون من نوم الرضيع عىل بطنه، لكن 
نوم الرضيع عىل ظهره دائماً، قد يس�بب له تش�وهات يف شكل الرأس، مثل 

تسّطح رأس الرضيع.
ولتجنب إصابة الرضيع بتش�وهات ش�كل الرأس، ي�ويص األطباء برضورة 
تغي�ري وضعية نوم الطفل، ويف حال تفضيل الطفل وضع رأس�ه عىل جانب 
واحد، عىل األم محاولة لفت نظره إىل اتجاهات متعددة عر الحديث معه أو 

الغناء أو استخدام وسائل اإللهاء.
ويمكن�ِك تنويم الطفل عىل بطن�ه، رشط مراقبته جيداً، ألن نوم الطفل عىل 
بطن�ه أحد مصادر الخطر عىل حياته، فقد تؤدي هذه الوضعية إىل اختناقه 

إذا لم يكن تحت رقابة األم.
ويف حال إصابة الطفل بتس�طح الرأس، أو األش�كال املختلفة من تشوهات 
الرأس، فيمكن اللجوء إىل العالج عر الخوذة، وهي عبارة عن خوذة يرتديها 

الرضيع لفرتة ملحاولة تعديل شكل رأسه.
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كان يعل�م أن والده يملك املال الكايف لرشائها 
له، فأخربه أن تلك الس�يارة هي كل ما يريد. 
وعندما اق�رب يوم التخرج، انتظر الش�اب 

عالمات رشاء تلك السيارة من قبل والده.
ناداه والده يف صباح يوم التخريج إىل مكتبه 
الخ�اص. قال له والده كم هو فخور به وكم 
أحب�ه. أعط�ى الوالد البنه هدي�ة ملفوفة يف 
علب�ة. أثار الفض�ول الش�اب يف البداية لكن 
أمله ق�د خاب يف النهاية عندم�ا فتح العلبة 

ووجد بها كتاباً.
غضب الش�اب م�ن وال�ده فرف�ع صوته يف 
وجه�ه وق�ال “رغم كل م�ا تملك م�ن مال 
أعطيتني كتاب�اً؟” فخرج م�ن البيت يملؤه 
الغضب بعد أن ترك الكتاب يف مكتب والده. 

لم يتصل الش�اب بوالده لفرة طويلة. مرت 

الس�نني ونجح الشاب يف عمله وامتلك منزالً 
جميالً وعائلة رائعة، لكنه أدرك أن والده كان 
طاعناً يف الس�ن ففكر بأن يذهب إليه. لم ير 
االبن والده منذ يوم التخرج الذي غضب فيه. 
وقب�ل أن يتمكن من القيام برتيبات الزيارة 

لوالده، تلقى نب�أ وفاته ووصية بأنه ترك له 
كل ما يملك.

انطلق الش�اب إىل من�زل وال�ده الراحل عىل 
الفور. وعندما وص�ل إىل املنزل، انتابه حزن 
مفاجئ وغمر الندم قلبه. بدأ الش�اب يفتش 
ب�ني األوراق املهمة لوالده ووجد ذلك الكتاب 
وما زال جديداً كما تركه قبل س�نوات خلت. 
وبدموعه املنهمرة، فتح الشاب الكتاب وبدأ 
يقلب صفحاته. فجأة س�قط مفتاح سيارة 
م�ن ظ�رف ملص�ق بالجه�ة الخلفي�ة من 
الكتاب. وجد الشاب عىل املفتاح اسم التاجر 
ال�ذي كان يمتل�ك تل�ك الس�يارة الرياضية 
الت�ي رغب به�ا، وكان عىل الورق�ة املرفقة 
مع املفت�اح تاريخ تخرج�ه ومكتوب عليها 

“الثمن مدفوع بالكامل”.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

أبـــــــراج

مهني�اً: قد يخف الوهج عىل الصعيد املهني قليالً، وتراوح 
األحالم مكانها، لكن هذه األمور موقتة، فاس�تعد ملفاجآت 

جديدة
عاطفياً: محاوالت الرشيك للتأثري يف قراراتك لن تجدي نفعاً، يجب 

أن تتعامل مع األمر بوعي كبري
صحياً: بعض الوقاية يكون مفيداً، وهذا ما تلمس�ه يف األيام القليلة 

املقبلة

مهنياً: تدخل مرحلة أكثر دقة، ويحذرك الفلك من 
ش�جار عقيم يطرأ وتجد نفس�ك يف موقف ضعيف 

وترتبك
عاطفي�اً : إذا رغب�ت يف املحافظ�ة ع�ىل موقع�ك يف قلب 

الرشيك، عليك أن تكون أكثر جدّية من السابق
صحياً: ال تكن من أصحاب الحلول اآلنية والظرفية يف معالجة 

مشاكلك الصحية، األمر يتطلب منك املواظبة

مهني�اً: تجنب الجدال والنزاع والح�روب هذا اليوم قدر 
املس�تطاع، تنازل وك�ن متفهماً وال تذه�ب بعيداً، قد ال 

تتحقق أحالمك بالرسعة التي تتوخاها
عاطفياً: قد تكون تغاضيت عن بعض املواضيع، لكّن املجال ما 

زال متاحاً لتاليف األسوأ
صحياً: أنت متعب وتحتاح إىل الكثري من االنتباه لصحتك، فما عليك 

سوى أخذ قسط طويل من الراحة

مهنياً: الدخول يف نقاش�ات غري مجدية، لن يكون 
عام�اًل إيجابياً لتبديل بعض املعطيات التي تلوح يف 

األفق، فكن حذراً
عاطفياً: ال تف�ّرط يف الرشيك، فهو األقرب اليك وأكثر من 

يفهم أوضاعك الحياتية
صحياً: ال تعّقد األمور، واستمتع بحياتك ألن الحياة جميلة!

مهنياً: مهني�اً: ُتطرح أمامك الي�وم قضية مهنية 
ت�دور حولها نقاش�ات كث�رية وقد تتخ�ذ قرارات 

صادمة
عاطفياً: ضغ�وط روتيني�ة يف العالق�ة العاطفية، لكنك 

تملك القدرة عىل تسيري األمور يف الوجهة الصحيحة
صحي�اً: ال تكث�ر من صع�ود األدراج أو الس�ري يف املرتفعات، 

فأنت تعرف أنك ممنوع عن ذلك

مهنياً: أنت متفائل وال حدود لطاقتك ولن يردعك أحد من 
الوصول إىل النجاح

عاطفي�اً: لديك الكث�ري من املعجبني هذا الي�وم، لذا كن مرحاً 
لتنع�م بهذا الوض�ع، لكن عليك اختيار ش�خص لتكم�ل حياتك 

معه
صحياً: حاول قدر املستطاع االبتعاد عن األجواء السلبية والكئيبة التي 

تحيط بك هذا اليوم

مهني�اً: يتحّدث ه�ذا اليوم عن ربح محتم�ل تحرزه أو 
نج�اح تكافأ عليه، وتنقذك رسع�ة البديهة من املواقف 

املحرجة
عاطفي�اً: املواجه�ة بالحقيقة صعبة، لكنه�ا يف النهاية تحدد 

طبيعة العالقة بالرشيك وتضع النقاط عىل الحروف
صحياً: ممارس�ة امليش يف السهول القريبة منك مفيد، وخصوصاً يف 

الصباح الباكر

مهني�اً: يخف الضغط وتبدأ الحواجز بالس�قوط الواحد 
تل�و اآلخر، وتش�ارك يف مش�اريع مهم�ة تتطلب مخيلة 

واسعة
عاطفياً: التخطيط للمش�اريع املستقبلية قد ال يجدي نفعاً إذا 

لم يكن مقرناً بالنيات الصافية
صحياً: عليك أن تمنح نفس�ك بعض الراحة، فهي رضورية لتتمّكن 

من تحديد خياراتك املقبلة

مهني�اً: تك�ون األج�واء يف العم�ل هادئ�ة وتقوم 
بواجباتك عىل أكمل وجه ما يدهش الزمالء

عاطفياً: تعاود االتصال بش�خص كنت عىل عالقة به 
سابقاً بعدما شعرت بالحنني تجاهه

صحياً: ش�ّدة انفعاالتك إزاء أي أمر بس�يط يثري االستغراب، 
ويدفع املحيطني بك إىل التساؤل عما آل إليه طبعك الحاد

مهنياً: تجنب الجديد واملغامرة، إحذر الراجع والفوىض 
والغ�ش، ال توّس�ع دائرة التح�رّك قب�ل درس املعطيات 

بّدقة، فقد تواجه معاكسات صعبة
عاطفي�اً: الت�رّسع غري املربّر ي�ودي بك إىل مواق�ف بعيدة عن 

قناعاتك، ويجعل الرشيك حذراً منك باستمرار
صحياً: ال تستخف بأخطار العوارض الخفيفة التي تنتابك بني حني 

وآخر، بل استرش طبيبك برسعة

مهني�اً: يش�ريهذا اليوم إىل ف�رص جديدة آتي�ة وإعادة 
تنظيم أفكارك والتخطيط للمستقبل املهني الذي تطمح 

إليه
عاطفي�اً: تميض يوم�اً مميزاً م�ع الحبيب وتفّك�ران جدياً يف 

االرتباط وتأسيس أرسة
صحي�اً: تمضية س�اعات وس�اعات وراء املكتب غري جي�د صحياً، 

فحاول أن تخفف بعض اليشء

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: يوم ضعيف ال يع�د بأي تط�ور أو نتيجة، عىل 
الصعيد املهني، وق�د يعرض بعضهم عىل مواقفك، فال 

تؤّزم الوضع
عاطفياً: ترّصفاتك االستفزازية قد تؤّدي اىل خالف مع الرشيك 

وتكون العواقب وخيمة جداً
صحي�اً: بس�بب الضغ�وط وبع�ض الق�وى الناف�ذة ق�د تص�اب 

بانهيارعصبي مفاجئ

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

-1879 أديسون يخرع املصباح الكهربائي.
-1914 أملانيا تشن أول غارة جوية عىل بريطانيا 
بمركب�ة زيبول�ني الجوية وذلك بالح�رب العاملية 

األوىل.
-1832 انتصار الجيش امل�رصي بقيادة إبراهيم 

باشا عىل الجيش الركي يف موقعة “قونية”.
-1937 والت ديزني ينتج أول فيلم كرتون طويل 

بعنوان “بياض الثلج واالقزام السبعة”.
-1949 قيام جمهورية أملاني�ا الفدرالية يف أملانيا 

الغربية.
-1951 إنشاء منظمة الدول األمريكية.

-1957 تدشني أول جامعة مغربية يف الرباط.
-1958 إنتخاب شارل ديجول رئيساً للجمهورية 
يف فرنس�ا، ويعت�رب أول رئي�س يف الجمهوري�ة 

الخامسة.
1964 - مجلس العم�وم الربيطاني يلغي عقوبة 

اإلعدام.
-1966 املركب�ة الس�وفياتية لون�ا 31 تحط عىل 

سطح القمر وتبدأ تحليل مكوناته.
-1968 الواليات املتحدة األمريكية تطلق صاروخ 

أبوللو 8 وبه 3 رواد فضاء أمريكيني إىل مدار حول 
القمر.

-1971 ت�وىل ك�ورت فالدهايم منصب س�كرتري 
عام األمم املتحدة.

-1973 عقد مؤتمر جني�ف برعاية األمم املتحدة 
وواش�نطن وموس�كو وحض�ور م�رص واألردن 

وإرسائيل.
-1979 توقي�ع اتف�اق ينه�ي تم�رد مس�تعمرة 
روديس�يا عىل الت�اج الربيطاني الذي اس�تمر 41 

عاما.
-1986 افتت�اح م�رشوع س�د م�أرب م�ن قب�ل 
الرئي�س اليمن�ي ع�ي عبدالل�ه صال�ح ورئيس 
اإلمارات العربية املتحدة الش�يخ زايد بن سلطان 

آل نهيان.
-1988 انفج�ار طائرة بوينغ 747 تابعة لرشكة 
الطريان األمريكية “بانام” فوق مدينة لوكريبي يف 

أسكتلندا يسفر عن مقتل 269 شخصاً.
-1991 11 جمهورية س�وفيتية سابقة توقع يف 
كازاخستان إتفاقا يعلن نهاية االتحاد السوفيتي 

وإقامة مجموعة الدول املستقلة.

=كلمة »كاراتيه« هي يابانية االصل وتعني »اليد الفارغة«. 
=ل�ون دم الحيوانات الثديية احمر ول�ون دم الحرشات اصفر، اما 

دم العناكب فال لون له النه شفاف كاملاء. 
=اعىل بناية يف العالم حاليا هي برج بيروناس املوجود يف مدينة 

كواالملبور املاليزية ويبلغ ارتفاع ذلك الربج 450 مرا. 
=عندما يبتلع الثعبان ضفدعا فانه يحتاج اىل حوايل 50 س�اعة 

كي ينتهي من هضمه تماما.
=عندما ينام املرء يزداد طول قامته بمعدل سنتيمر واحد تقريباً. 
=هناك مطعم ضخم يف العاصمة الصينية )بكني( يتس�ع الكثر 

من 9 آالف زبون يف آن واحد. 

سودوكـــو
وزع األرق�ام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التس�عة 
الصغ�رية، ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة 
الرأس�ية واألفقي�ة يف املربع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة 

واحدة.

هـــــل تعلــــــم

acebook Fمن الفيسبوك

غزل عراقي
يسقط سجن شوكك ولك مو مليت

مامرة رحمت بحال مسجونك
شفتني لوحدي وانت جمالك جيش

واحتليت قلبي املاكدر دونك
راح ادخل حرب صبرك بدون سالح

واشمت بيك كل املايكدرونك
واجبرك تنسحب متعذب ومكسور
واشلع ضحكتك من ملعة سنونك
انا نطيتك عمر شمعة عذاب وليل
بس كلي اخلذوك شراح ينطونك
ثواني بال سبب كدرو يغيرونك

عام غري عادي بالنسبة ملولود 
ب�رج الرسط�ان، يق�ف في�ه 
ع�ىل مفرق ط�رق مفصلية، 
لكنه يع�رف ماذا يريد فيحدد 
بالطري�ق  خيارات�ه ويم�يش 

السليم.
ه�و أيض�اً ع�ام تكث�ر في�ه 
التناقض�ات، فت�ارة تدعم�ه 

الكواك�ب بالحظ�وظ الوافرة 
الس�عيدة، وتارة أخرى تتخىل 
وترمي�ه  وتعاكس�ه  عن�ه 

للمجهول.
بع�ض املفاجآت املفرحة عىل 
والعائي  الش�خيص  الصعي�د 

واملهني.
تبدأ األرب�اح واإليرادات املالية 

تنهم�ر عليه بش�كل تدريجي 
من بداية العام حتى حزيران/ 
يونيو، ولك�ن رسعان ما تبدأ 
فص�ل  يف  بالراج�ع  األرب�اح 
الصي�ف، تع�ود إليه حظوظه 
الجي�دة يف العم�ل يف ترشي�ن 
فيك�ون  أوكتوب�ر  األول/ 

الخريف عليه برداً وسالماً.

بعد فرة من الفتور العاطفي 
يعم�ل ع�ىل إنه�اء عالقات�ه 
العاطفي�ة الفاش�لة بع�د أن 
يطرق بابه حب كبري، يستقر 
عىل رشيك يجمعهم�ا الزواج 
كان  إن  أم�ا  عازب�اً،  كان  إن 
متزوج�اً فلن يم�أ قلبه غري 

زوجه.

 بعي�ًدا ع�ن خزعب�الت ق�راءة 
الك�ف التي يدَّعي ممارس�وها 
أنها ُتحدد مصريك يف املستقبل، 
النف�س  علم�اء  بع�ض  رب�ط 
ي�دك  راح�ة  ش�كل  والخ�رباء 
بأفعال تنعكس من شخصيتك 

وتدل عليها.
فتماًما كما أن لش�كل البصمة 
أو  اإلبه�ام  إصب�ع  ش�كل  أو 
ط�ول األصابع أو حتى ش�كل 
القدمني عالقة ببعض الجوانب 
الش�خصية لديك، ربط آخرون 
شكل راحة اليد من حيث طول 
لليد  الخارجي  اإلصبع والشكل 

بالشخصية التي تتمتع بها.
ش�خصية  الخ�رباء  وصنَّ�ف 
اإلنس�ان من حيث شكل راحة 
الي�د إىل أربع�ة أن�واع، كل نوع 

لديه صفاته الخاصة الفريدة.
وبناًء عىل ذلك، ُيمكن أن تحكم 
إن  اآلخري�ن  ش�خصية  ع�ىل 
أصبحت خبريًا يف تفس�ري شكل 
اليد وربطه�ا بجوانب اآلخرين 

الشخصية.
يد النار

الش�كل: يتمي�ز الن�وع الناري 
بكرب كفة اليد واتساعها. حيث 

تتس�ع كفة الي�د مقارن�ًة مع 
صغر طول األصابع.

الصفات الشخصية: األشخاص 
يتمي�زون  الش�كل  ه�ذا  م�ع 
بطابعهم القيادي مع شخصية 
عاطفية عنيدة. ويعتمد مقدار 
العن�اد لديهم ع�ىل مدى قرص 

األصابع.
فكلم�ا كان�ت األصاب�ع أقرص 
كانت الش�خصية أكث�ر عناًدا. 
بح�ب  يتمي�زون  أنه�م  كم�ا 
م�ا  غالًب�ا  لذل�ك  املنافس�ة 

ينجذبون إىل ألعاب القوى.
يد الراب

الش�كل: كفة يد مربعة الشكل 
وأصاب�ع قصرية هي الس�مات 

املميزة للنوع األريض.
أم�ا  الش�خصية:  الصف�ات 
ع�ن طباع م�ن يتمتع�ون بهذا 
الشكل، فهم شخصية ميالة إىل 
الهدوء وبرود الطباع. كما أنها 

شخصية تحب املغامرة.
يد الهواء

الش�كل: كف�ة اليد مس�تطيلة 
الشكل واألصابع تميل للتساوي 

مع طول راحة اليد.
تتمي�ز  الش�خصية:  الصف�ات 
الن�وع  صاح�ب  ش�خصية 
الهوائي بأنها شخصية مرشقة 
واجتماعي�ة وذات بع�د فكري 
عمي�ق. كم�ا أنه�م يتواصلون 
بش�كل جي�د دون الحاج�ة إىل 

الهيمنة وإثبات الذات.
كم�ا أنه�ا ش�خصية ميالة إىل 
التحلي�ل إىل ح�ٍد كب�ري، لذل�ك 
ُيرصون عىل بعض النقاط التي 

تستنفذ جهًدا تحليلًيا لديهم.
يد املاء

ضيق�ة  أيديه�م  الش�كل: 
وبيضاوية الشكل ونحيلة، مع 
أصاب�ع طويل�ة هي الس�مات 

املميزة للنوع املائي.
الصفات الش�خصية: لدى هذه 
الش�خصية ميول صوفية أكثر 
من غريه�ا مع جان�ب إبداعي 
بارز. فه�م ُيبدعون يف املجاالت 
الفنية بحي�ث يعملون بقلبهم 

وليس بدماغهم.
غالًبا، فإن معظم املوس�يقيني 
والشعراء واألدباء من أصحاب 

النوع املائي.
يف املرة القادمة التي ُتقابل بها 
شخًصا غريًبا، يكفي النظر إىل 
راحة يده لتكوين فكرة رسيعة 
عن شخصيته قبل خوض حوار 

مبارش معه.
قد ال تكون محًقا دائًما، لكنها 
طريقة سهلة ومرحة وبسيطة 

للتعرف عىل اآلخرين.

ماذا ينتظرنا يف عام 2021؟

قصة وعربة

اختبارات شخصية

برج السرطان 2021:

الغضب جيعلك غبيا

هل لشكل راحة اليد عالقة بشخصيتك؟

أفقي
1يم�ني o الجزء ال�ذي يؤكل من 

نبات قصب السكر )معكوسة(
2بي�ت ليس فيه نواف�ذ أو أبواب 

)كلمتان(
3ألغاها االسالم وحرمها قبل 14 

قرنا
o س�قاية  4حرف�ان م�ن ش�اة 

الزرع
اماراتي�ة  نف�ط  5رشك�ة 

)معكوسة( o خصم
 o 6يف وقت متأخر من هذا املساء

عضو يف الوجه
كلم�ا  البح�ر  يف  ترمي�ه  7يشء 
احتجت إلي�ه )كلمتان( o نصف 

ساهر
8إجاب�ة o مهم أو س�ار عىل غري 

هدى o نصف مبني
9يوصل�ك م�ن بيت�ك إىل عمل�ك 
وبالعك�س دون أن يتحركo غىل 

املاء
10نصف فرقة o - اشريه بمايل 

و ال أدخله داري

رأيس
يف  ون�ور  توه�ج   o 1مي�زان 

الصباح
اللب�اس   o امل�اء  2في�ض 

التقليدي الغربي
أب�و   o )معكوس�ة(  3ظ�الم 

االمراء
4كلمة من 6 ح�روف ولكنها 
تجم�ع كل الح�روف o نصف 

راشد
ال�ذي  الص�وت   o 5للتمن�ي 

يصدره الحصان
6قشطة o توزيع ماء الرشب 

عىل الحجاج )معكوسة(.
7علية القوم o سائل فيه رس 

الحياة
8نقطة ارتباط وانفصال األم 
ع�ن وليدها o الة موس�يقية 

جلدية o يف السلم املوسيقي
9يشء ال يس�ري إال إذا رضبته 

عىل رأسه عدة مرات
 - o 10إذا سخنته كثريا تجمد
لها عني واحدة ولكنها ال ترى
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

جوجل تمنح الفتيات فرصة تجربة 
أدوات التجميل عبر الهاتف 

)تويتر( يبدأ اختبار ميزة 
Spaces  الدردشات الصوتية

عـين على العالم

يف خطوة كبرية ستهم قطاعا كبريا 
م�ن الفتي�ات الالتي يس�تخدمن 
أدوات التجمي�ل بكثاف�ة، أطلقت 
رشكة “جوجل”، مي�زة جديدة يف 
خاصي�ة البح�ث بتقني�ة “الواقع 
للمتس�وقني  واملخصصة  املعزز”، 
الذي�ن يتطلع�ون إىل رشاء أدوات 
ماكي�اج أثن�اء بقائه�م بأمان يف 
منازله�م، خ�الل جائح�ة كوفيد 

.19
التكنولوجي�ا  رشك�ة  وتعاون�ت 
األمريكي�ة العمالقة م�ع عدد من 
التجمي�ل، وهم�ا يقفان  رشكات 
خلف العدي�د من تقنيات التجميل 
ب�”الواق�ع املع�زز”، إلطالق ميزة 
تجرب�ة أدوات املاكياج عند البحث 
الجدي�دة  املي�زة  عنها.وس�تمنح 
إمكاني�ة  والس�يدات  الفتي�ات 
الوص�ول إىل “مكي�اج اف�رتايض” 
عند بحثه�ن عن منتج�ات منها، 
مثل أحمر الشفاه وظالل العيون، 
وتتوافر ميزة اخترب أدوات املكياج 
عرب تطبيقي “جوجل” أو “جوجل 
كروم”، ويمك�ن تجربتها إما عىل 
عارض�ني يظه�رون عىل شاش�ة 
الهاتف، أو عىل املس�تخدم نفسه، 
ولك�ن بع�د فت�ح كام�ريا هاتفه 
الذكي.وتع�د املي�زة الجديدة جزءا 
من جهود “جوجل” األوسع نطاقا 
يف االستثمار العام يف التسوق عرب 
اإلنرتنت، كما أنها تدعم اس�تمرار 

تحركاتها لفتح خدمة “التس�وق 
عرب جوج�ل” الخاصة بالتس�وق 

ملزيد من بائعي التجزئة.
ويف س�ياق آخ�ر، أعلن�ت رشك�ة 
أن  مدون�ة،  منش�ور  يف  جوج�ل 
خدمة  Google Photos  س�تكون 
ق�ادرة قريًبا ع�ىل التق�اط صور 
ثنائية األبعاد، وجعلها تظهر كما 
ل�و كانت ثالثي�ة األبع�اد، وتطلق 
جوج�ل ع�ىل ه�ذه األن�واع م�ن 
الصور اس�م “صور س�ينمائية”، 
وهي نوع جديد من الصور يمكن 
للتطبيق إظهارها كجزء من ميزة 

الذكريات الخاصة به.
 the“ موق�ع  ذك�ره  مل�ا  ووفق�ا 
verge”، كت�ب جيم�ي أس�بينال، 
مدير منتج صور جوجل: “إلنشاء 
صور س�ينمائية، نستخدم التعلم 
اآليل للتنب�ؤ بعمق الصورة وإنتاج 
تمثي�ل ثالث�ي األبع�اد للمش�هد، 
حت�ى إذا كانت الص�ورة األصلية 
ال تتضم�ن معلوم�ات العمق من 
الكام�ريا”. مضيف�ا: “ث�م نق�وم 
بتحريك كامريا افرتاضية للحصول 
عىل تأث�ري تحري�ك س�لس تماًما 
كما ه�و الحال يف األفالم”، وتقول 
جوجل إن صورها ستعمل تلقائًيا 
س�ينمائية،  ص�ور  إنش�اء  ع�ىل 
وس�تظهر يف قسم أحدث املميزات 
الخاص�ة  الص�ور  ش�بكة  أع�ىل 

بالشخص.

بدأ تطبي�ق )تويرت( باختبار ميزة املس�احات، )Spaces الخاصة بها، 
وه�ي غرف للدردش�ة الصوتي�ة كان قد أُعل�ن عنها أول مرة الش�هر 

املايض.
ويف سلس�لة التغريدات الخاصة باإلعالن عن اختبار امليزة، قال تويرت: 
“إن مجموعة صغرية جًدا من املس�تخدمني سُتمنح القدرة عىل إنشاء 
)املس�احات(، ولكن من الناحية النظرية يمكن ألي شخص االنضمام 
إىل تلك )املس�احات(، ومع ذلك، فإن من سُيسمح لهم بالدخول إىل أي 

)مساحة( معينة يعتمد عىل املستخدم الذي أنشأها”.
وكان املوق�ع قد أعلن، يف وقت س�ابق، أنه س�يبدأ قريًبا باختبار امليزة 
التي تس�مح ملس�تخدمي تويرت بالتجمع يف مس�احات خاصة إلجراء 
محادثات مبارشة مع شخص آخر، أو مع مجموعات من األشخاص.

وأوض�ح موقع توي�رت وقتئذ كيف س�يكون األش�خاص األوائل الذين 
س�ُيمنحون حق الوصول إىل )املس�احات( هم من النساء واألشخاص 
م�ن املجتمعات املهمش�ة األخرى، واملجموعات الت�ي من املرجح أكثر 
من غريها أن تتعرض لسوء املعاملة واملضايقة عند محاولة االنخراط 
يف محادثات بصورة منتظمة، واملناقشات القائمة عىل التعليقات عىل 

املنصة.
ويب�دو أن اإلرشاف ه�و مح�ور تركي�ز كب�ري يف مي�زة )املس�احات(، 
إذ يمك�ن للُمنش�ئني التحك�م يف م�ن يمكن�ه أو ال يمكن�ه التحدث يف 
)املس�احة(، وهناك ميزات لإلبالغ والحظر ُمضمن�ة يف اإلصدار األول، 
وتش�مل امليزات األخرى التي يج�ري اختباره�ا ردود األفعال القائمة 
عىل الرموز التعبريية، والقدرة عىل مش�اركة التغريدات يف )املساحة(، 
ونسخة مبكرة جًدا من النسخ الصوتي املبارش.ويف الوقت الحايل، يبدو 
أن االنضمام إىل املساحات يعمل فقط من تطبيق تويرت املحمول، إذ إن 
محاولة االنضمام من الويب تنقل املستخدم إىل رسالة الخطأ: “لم يتم 
العثور عىل الصفحة”، ومن الغريب أن يتطلب االنضمام إىل املساحات 
تفعيل التكامل مع خدمة البث املبارش )بريس�كوب( Periscope التي 

أعلن تويرت حديًثا أنه سُيغلقها.

ما بني اإليقاف والتأجيل واالستكمال، ينحرص 
مصري مسلسل “موىس” ملحمد رمضان، وعىل 
الرغم من أنه جرى التحقيق معه خالل األيام 
املاضي�ة وأوقف ع�ن العم�ل من قب�ل نقابة 
امله�ن التمثيلية، لكن هناك تطورات جديدة يف 

القضية.
ال�كل يعل�م أن محمد رمض�ان يواج�ه قراراً 
بإيقاف�ه عن العم�ل لفرتة قد تك�ون طويلة؛ 
حت�ى إن�ه أعل�ن توق�ف تصوي�ر مسلس�له 
الرمضاني “موىس” الذي كان سينطلق بداية 

الشهر الحايل قبل أزمة رمضان األخرية.
ولك�ن بعد األزمة الت�ي واجهها وقرار النقابة 
بوقفه ع�ن العمل لح�ني إنه�اء التحقيقات، 
يبدو أن األمور ستتخذ مساراً آخر، خاصة أن 
كل العاملني يف املسلسل لم يعلنوا توقف العمل 
نهائي�اً كم�ا أعلن بطل�ه قبل ف�رتة؛ حيث إن 
بطلة العمل س�مية الخش�اب ما زالت تواصل 
استعداداتها للعمل، فهي تّتبع نظاماً رياضياً 
ش�اقاً خ�الل الف�رتة الحالي�ة لتنقص بعض 
الكيلوغرام�ات التي اكتس�بتها خ�الل الفرتة 
املاضي�ة، خاص�ة بع�د ظهوره�ا يف مهرجان 

القاهرة السينمائي بزيادة وزن ملحوظة.
باإلضافة إىل بقي�ة أبطال العمل، ومنهم عبري 
ص�ربي وصربي ف�واز الذين تعاق�دوا بالفعل 
ع�ىل العم�ل قب�ل ف�رتة، وب�دأوا التحضريات 
األوىل للتصوي�ر، حيث علم أنه س�يكون خالل 
األسبوع األخري من الشهر الحايل، مع اإلشارة 

إىل أن املسلسل ينتمي للدراما الصعيدية.

يف املقاب�ل، يتجاهل محم�د رمضان أي أخبار 
عن وقفه عن العمل والتحقيق معه، ويستعد 
لط�رح عمل�ه الغنائي الجدي�د “مصباح عالء 
الدين” الذي أعلن عن�ه عرب صفحته الخاصة 
عىل موقع التواصل االجتماعي، وتبادل الصور 
باإلنس�تغرام، ليفتت�ح بها نش�اطه الفني يف 

عام 2021.

أعلن�ت  رشك�ة فالك�ون فيلمز لصاحبه�ا صبحي س�نان عن دخولها املوس�م 
الرمضان�ي املقب�ل م�ن خ�الل مسلس�ل “داون ت�اون”، ون�رت 
املمثلة اللبنانية، س�تيفاني صليبا، بوسرتا يحمل صورتها 
املنافس�ة  أنه�ا س�تكون ضم�ن  للمسلس�ل، معلن�ًة 

الرمضانية.
وأعط�ى املنت�ج حمادة جم�ال الدي�ن موافقته عىل 
الدخول يف العمل بعدما تعاون س�ابقاً مع صليبا يف 
مسلسل “الساحر” الذي ُعرض يف رمضان املايض، 
وأرشف جم�ال الدي�ن أيض�اً ع�ىل إنتاج مسلس�ل 
“النح�ات” لرمضان 2020 م�ن قبل رشكة إي يس 

ميديا.
وق�د علم أن املسلس�ل م�ن كتابة األس�تاذ محمود 
إدري�س وإخراج زه�ري قنوع، ولم ُيع�رف تفاصيل 
عن باقي األبطال الذين سيش�اركون يف هذا العمل 

املفرتض أن يبدأ تصويره قريباً يف بريوت.
وقد تمّكنت س�تيفاني صليبا من تحقيق نجاح 
كبري يف مسلس�ل “دقيقة صم�ت” قبل عامني، 
واستطاعت أن تحجز مكاناً مهماً عىل الخارطة 
الدرامي�ة العربي�ة، ووفق املعلوم�ات فإّن بطولة 

صليبا هذه املرة ستكون مطلقة.
يجمع املسلس�ل عدداً من الوجوه اللبنانية والس�ورية يف 
إط�ار اجتماع�ي جديد يطرح مس�ائل لها عالق�ة بالثروة 

والنفوذ والفقر.
هكذا س�تكون املنافس�ة قائمة يف رمضان املقبل بني رشكتي 
أبناء العم، فالكون فيلمز التي يملكها أبناء عم املنتج جمال 
س�نان صاحب رشكة إيغلز فيلمز التي تعمل منذ س�نوات 
عىل إنتاج مسلس�الت درامية ذات هوية عربية مشرتكة. 

فمن سريبح هذا املوسم؟

ستيفاني صليبا في بطولة 
مطلقة

شاركت الفنانة الشابة ملك، ابنة 
النج�م أحم�د زاه�ر، جمهورها 
ومتابعيها عرب حسابها الرسمى 
ع�ىل موقع التواص�ل االجتماعى 
“إنس�تجرام”، صورا من جلس�ة 
تصويري�ة جدي�دة ظه�رت فيها 
برفق�ة والدها وش�قيقتها ليىل، 
ضمن كواليس حفل دير جيست 
لع�ام 2020، معلق�ة: “فخ�ورة 
بعائلتي الناجح�ة، من حفل دير 

جيست 2020”.
وحصد الفنان أحمد زاهر، جائزة 
عن دوره يف مسلس�ل “الربنس”، 
فيما حصدت الفنانة الشابة ليىل 
أحمد زاهر جائ�زة أفضل ممثلة 
صاعدة، من مؤسسة دير جيست 
لعام 2020، حيث تأتي ترشيحات 
نج�وم الفن لقائم�ة جوائز “دير 
جيس�ت” النهائية لع�ام 2020، 
والتي تقدمها يف مختلف املجاالت 

اإلعالمية والفنية.
وتق�دم جوائ�ز دير جيس�ت، يف 
كل تصني�ف، أهمها أفضل ممثل 
وممثلة، وأفض�ل مذيع ومذيعة، 
وأفض�ل موقع إخب�اري، وأفضل 
وأفض�ل  رادي�و  وأفض�ل  قن�اة 

مطرب ومطربة.
من ناحي�ة أخرى، تعاق�د املنتج 
أيمن يوس�ف م�ع الفن�ان أحمد 
زاه�ر، عىل فيلم جدي�د، بعنوان: 

“مهم�ة مس�تحيلة”، من إخراج 
وتألي�ف  العزي�ز،  عب�د  رؤوف 
حسام شوقي، وذلك بعد النجاح 
الكب�ري، ال�ذي حقق�ه زاه�ر مع 
الركة املنتج�ة يف فيلم “زنزانة 
7”، وال�ذي عرض نهاية موس�م 
حق�ق  حي�ث  امل�ايض،  الصي�ف 
الفيل�م نجاحا كب�ريا فيما يتعلق 
بإيراداته، وسط تخوفات جائحة 

كورونا.

نر املاكري الخاص بالفنانة شريين عبدالوهاب، صورة 
له�ا، وش�اركها مع متابعي�ه عرب مواق�ع التواصل 

االجتماعي.
واعت�رب الكثريي�ن أن الص�ورة ج�اءت ردا م�ن 
ش�ريين ع�ىل ش�ائعات انفصالها ع�ن زوجها 
حس�ام حبيب، خاصة انها ظهرت وهي ترفع 
يده�ا اليمن�ى وبه�ا دبلة ال�زواج الت�ي تؤكد 
عىل عدم صح�ة انفصالها عن زوجها حس�ام 

حبيب.
وكان�ت الفنان�ة ش�ريين عبدالوهاب ق�د أصدرت 

بيان�ا إعالمي�ا ردت من خالله عىل الج�دل املثار حول 
تناول قصة حياتها يف مسلسل “لؤلؤ” الذي تقوم ببطولتها 

لفنانة مي عمر، ونفت ذلك تماما، وجاء يف نص البيان “تنفي الفنانة 

ش�ريين عبد الوه�اب، أنها رصحت بعمل أي مسلس�ل 
تليفزيوني عن سريتها، وأن ما يرتدد من ربط بينها 

وبني أي مسلسل عنها مجرد من الصحة”. 
وتابع بيان شريين عبد الوهاب: “وتؤكد الفنانة 
أنه�ا مازال�ت يف أوج عطائه�ا الفن�ي حيث ال 
يجب أن تتح�دث عنه حالًي�ا، إال أغانيها، كما 
تؤكد أنها لن تسمح باإلتجار باسمها تحت أي 

مسمى”. 
واختت�م بي�ان ش�ريين “يح�ذر مكتب 

املستشار القانوني لها من عواقب استباحة 
اس�م الفنان�ة للرتوي�ج ملسلس�ل يس�عى صناعه إىل 
الدعاية له بممارس�ة يعاقب عليها القانون، وهي اإلعالن 

بما هو كاذب بما يستوجب املساءلة القانونية”. 

 
                 

 متى جعلت بغداد العطلة األسبوعية 
يومي الثالثاء واجلمعة ؟ 

يذكر الصابي أبو الحس�ن الهالل بن املحس�ن بن ابراهيم املتوىف عام 
٤٤٨ ه� سنة ١٠٥٦ م زمن الخليفة العبايس القائم يف كتابه )الوزارة 
أو تحف�ة االمراء يف تاريخ الوزراء( ان الخليفة العبايس املعتضد الذي 
حكم بغداد عام ٢٧٩ ه� س�نة ٨٩٢ م جعل العطلة االسبوعية يومني 
هم�ا الثالثاء والجمعة وليس يوم�اً واحداً هو الجمعة فقط كما كان 
س�ائدا س�ابقا، وهذا الخليف�ة -أي املعتضد- هو ال�ذي نظم مجلس 
بي�ت املال والذي كان اش�به ب�وزارة املالية يف الوقت الحارض بش�كل 
دقيق لتنظيم حس�ابات دي�وان النفقات وخاص�ة مطابقة تفاصيل 
النفقات الش�هرية للب�الط  العبايس، أي مقر الحكومة العباس�ية يف 
بغ�داد ملجموع ما ترصفه الدولة من أموال حتى ان بغداد ش�هدت يف 
فرتة حكمه وألول مره  قائمة رس�مية بتفاصيل دقيقة عن النفقات 
اليومية بحيث كان�ت النفقات اليومية ثماني�ة آالف ومائتني وواحد 
وثمانني ديناراً وهو املرصف اليومي لبالط الخالفة يف بغداد، وبالرغم 
م�ن ذلك فقد كان الخليفة املعتضد مقتص�داً يف نفقاته اىل حد البخل 
حت�ى انه كانوا يصفون ه�ذا الخليفة بأنه بخيل ش�حيح وهو الذي 
جعل العطلة االس�بوعية ليوم�ني وليس ليوم واحد ألغ�راض مالية، 
فه�و االول من اعترب العطلة الرس�مية يومني هم�ا الثالثاء والجمعة 
خالف ما كان س�ائداً يف بغداد منذ تأسيس�ها من ان يوم الجمعة هو 
يوم العطلة فقط، ومنع من ان يفتح يف هذين اليومني ديوان باعتبار 
ان الدواوي�ن اش�به بالدوائ�ر الحكومية املوجودة يف بغ�داد يف الوقت 
الح�ارض كديوان الخراج املس�ؤول ع�ن االرايض الحكومي�ة وديوان 
الجي�ش ودي�وان املظالم وديوان الربي�د، وكذلك ما قام ب�ه  الخليفة 
املعتضد يف يومي الثالثاء والجمعة اي أيام العطلة من خروج يشء اىل 
مجلس التفرقة، اي انه منع رصف اي مبلغ يومي العطلة الرس�مية 
ك�ون مجلس التفرقة ه�و أحد مجال�س ديوان الجي�ش الذي يقوم 
بتوزيع االموال ب�ني افراد الجيش العبايس بمختل�ف مراتبهم، حيث 
كان�ت رواتبه�م تختلف حس�ب صن�وف الجي�ش، إذ كان الجند عىل 
اساس املشاهرة تمنح رواتبهم كل )٣٣( يوماً، وكان الجند الحبليون 
يتس�لمون رواتبهم عىل ثالثة اقس�اط يف الس�نة وترتب عىل ذلك، اي 
ان تكون العطلة الرس�مية ليومني يف االس�بوع وليس ليوم واحد هو 
يوم الجمع�ه فقط، وبذلك كان هذا اإلجراء االداري س�بباً يف تقليص 
نفق�ات الحكومة العباس�ية ببغ�داد، وبمعنى آخ�ر ان جعل العطلة 
االس�بوعية ليومني قلص بشكل كبري النفقات التي ترصفها حكومة 
بغداد، وتحديد يومني عطلة رس�مية يف األس�بوع ل�م نجده يف تاريخ 
بغداد منذ بناء بغداد عام ١٤٥ ه� ٧٦٢ م وهكذا يكون معدل التوفري 
الش�هري يف نفق�ات الحكومة أكثر م�ن )٣٨( الف دين�ار والخليفة 
املعتض�د يف االقتصاد بالنفقات التي وصف عليها بأنه ش�حيح بخيل 
ف�إن ولده الخليفة املقتدر الذي حكم بغداد عام ٢٩٥ ه� ٩٨٠ م كان 
يوصف بش�دة ارساف�ه وكثرة نفقاته، حيث ذكر مس�كويه يف كتابه 
)تج�ارب األم�م( بيان�اً طويالً ع�ن  نفق�ات الخليفة املقت�در، فلقد  
ذكر انه أتلف نيفاً وس�بعني الف دينار، وان أردنا أن نذكر ش�يئاً عن 
الخليفة العبايس املعتضد الذي اس�تحدث العطلة االسبوعية ليومني، 
فإنن�ا نقول: واملعتضد حاكم بغداد تحت التسلس�ل )١٤( منذ بنائها 
تس�لم الحكم بع�د وفاة الخليفة العبايس املعتمد وس�لم الخالفة بعد 
وفاته اىل الخليفة العبايس املكتفي، ودام حكمه لبغداد عر س�نوات 
واس�مه أحمد أب�و العباس ابن املوفق طلحه ب�ن املتوكل بن املعتصم 
ابن هارون الرش�يد ولد عام )٢٤٢( ه� وأمه أم ولد مملوكه اس�مها 
)ص�واب( وقيل )حرز( وقي�ل )رضار(، وكان ش�جاعا مهيباً ظاهر 
الجربوت وافر العقل ش�ديد الوطأة نحو ما يصفه الس�يوطي، وكان 
يقدم عىل األس�د وحده لش�جاعته، قليل الرحمة، إذا غضب عىل قائد 
أمر بأن يلقى يف حفرية ويطم عليه، وكان ذا سياس�ة عظيمة، وكان 
املعتضد ش�هماً جل�داً، وقد لقي الحروب وعرف فضل�ه، فقام باألمر 
أحس�ن قي�ام وهابه الناس وس�كنت الفت�ن يف أيامه لف�رط هيبته، 
وكان�ت ايامه طيب�ة كثرية الرخاء، وقد اس�قط املكوس ونر العدل 
ورفع الظلم عن الرعية، وكان يس�مى الس�فاح الثاني ألنه جدد ملك 
بن�ي العباس، حيث كان حكمهم يف اضط�راب من وقت قتل الخليفة 

املتوكل، ومنع الوراقني من بيع كتب الفالسفة وما شاكلها.

محمد رمضان يتجاهل أزمة “موسى” وسمية الخشاب تستعد للمواجهة

طارق حرب

منمنمات 

أحمد زاهر بصحبة ابنتيه “ليلى وملك” في حفل دير جيست 

شيرين ترد على شائعة انفصالها بطريقة غير متوقعة

  

تغريدات تهنئة

جاسم الحلفي

عزت الشابندر

 الشعب سيسألكم 
 السيد وزير النقل ومن جاء به ويقف خلفه 
ــركة  ــروع الفاو الكبري اىل ش ــون مش ، حييل
دايو الكورية على ان يلتزم العراق بتغطية 
ــتبعدون الشركات  ــروع . ويس تكاليف املش
الصينية اليت تكفلت متويل املشرع كامالً و 

تشغيله بفوائد طفيفة .

ــاب كافر على حمدودي  ــض قيمة الدينار اره  خف
الدخل.

ــة الرواتب ٢٠٪ .  ــة احلكم خفضت من قيم  طغم
يعين اذا كان الراتب ٦٠٠ ألف أصبح ٤٨٠ ألف.

 وإكيد راح تزيد اسعار املواد اقل شيء ٢٥٪. 
 يعين باملختصر املفيد نص الراتب انهب!

أنغام تحيي حفالً غنائيا في 
الشارقة نهاية ديسمبر الحالي

عمرو يوسف يعلن بدء تصوير مسلسله 
“الملك” لرمضان 2021

لطيفة تفاجئ الجمهور بإطاللة الشعر 
األشقر الثلجي

تحي�ي النجمة الكبرية أنغام حفال غنائيا كبريا يف الش�ارقة يوم 

31 ديس�مرب، بم�رح مدرج خورف�كان بمصاحبه املايس�رتو 

العاملي هاني فرحات تزامنا مع احتفاالت رأس السنة.

ومن املقرر أن يحرض عدد م�ن الجاليات العربية وجمهورها يف 

دب�ي، وتقدم عددا م�ن أغانيها القديمة وأغان�ي ألبومها األخري 

“حالة خاصة جدا” ومنها “س�يدي وصالك، طول ما انت بعيد، 

عرفه�ا بي�ا، عم�ري معاك، أتج�اه واح�د، جنبك مكان�ي، حته 

فاهمن�ي ناقصه، أكت�ب لك تعهد، النهاية،  ياريت�ك 

بقول نسياك”.

أعل�ن النجم عمرو يوس�ف انطالق 
مسلس�له  مش�اهد  أول  تصوي�ر 
الجدي�د “املل�ك” عن حي�اة أحمس 
ط�ارد الهكس�وس، ع�رب حس�ابه 
انستجرام، حيث  الشخيص بموقع 
نر ص�ورة م�ن كالكي�ت العمل، 
حي�ث ش�هدت األس�ابيع املاضي�ة 
اس�تعدادات أبط�ال املسلس�ل من 
خ�الل التدريب عىل ركوب العجالت 
الحربية واملبارزة بالسيوف والعديد 
م�ن األم�ور الخاصة به�ذه الفرتة 
الزمنية.. مسلس�ل “امللك” مأخوذ 

عن رواي�ة “كفاح طيب�ة” لألديب 
العامل�ي نجيب محف�وظ، ويتناول 
وتحري�ره  أحم�س  قص�ة  العم�ل 
وط�رد  م�رص  وش�مال  لجن�وب 
الهكس�وس م�ن طيب�ة، كم�ا يعد 
أول عم�ل فرعون�ي حقيقي للجيل 
الحدي�ث يتن�اول حي�اة الفراعن�ة 

بشكل واقعي.
للدرام�ا  يوس�ف  عم�رو  ويع�ود 
الرمضانية بعد غياب عامني، حيث 
ق�دم آخ�ر مسلس�الته “طايع” يف 

شهر رمضان من عام 2018.

ن�رت الفنان�ة لطيف�ة ص�ورة جدي�دة ع�رب 
حس�ابها الرس�مي بموقع التواصل االجتماعي 
بموقع “إنس�تجرام” ظهرت خالله�ا بنيو لوك، 
حي�ث اعتمدت الش�عر األش�قر الثلجي.وعلّقت 
لطيفة عىل ه�ذه اإلطاللة قائل�ة:” صباح الفل، 

من كواليس تصوير كليب )خليني(”.

ورسعان ما أعربت زميالتها النجمات 
ع�ىل ه�ذه اإلطالل�ة، فقال�ت الفنانة 
جومان�ا ُم�راد: “حل�و أوي، تحفة ما 
شاء الله”. وقالت الفنانة أروى جودة: 

“قم�ر”، أم�ا اإلعالمي�ة ريهام س�عيد، 
فقال�ت: “تحفة مربوك”.الجدي�ر بالذكر 

أن الفنانة التونس�ية لطيف�ة رّصحت ألحد 
املواقع الفني�ة أنها تعمل الفرتة املقبلة، لتعود 

شاش�ات  إىل  خالل�ه  م�ن 
السينما، ويأتي هذا بعد 

19 عام�ا من تجربتها 
الس�ينمائية يف فيل�م 
هنص�ور”  “س�كوت 
م�ع املخ�رج العاملي 

يوسف شاهني.

ــر  حتري ــرة  أس ــدُم  تتق
»الـــزوراء«  ــة  صحيفـــ

ــر  وأعط ــي  التهان ــر  بأح
ــة شبكة  التربيكات اىل رئيس

الصحفيات العراقيات، 
ــة  ــس نقاب ــو جمل عض
ــة  الزميل ــن،  الصحفي

ــبـــة  ــان القبطـــان« مبناس »بـــــ
ــام ٢٠٢٠ من قبل  ــزة »بصمة قائد« لع ــا جبائ تكرميهــــ
ــال يف بريوت،  ــرأة واألعم ــي العربي للم ــس اإلمنائ اجملل

متمنن هلا املزيد من التألق والنجاح.


