
بغداد/ الزوراء:

اعلنت وزارة الصح�ة والبيئة، امس 

اليومي  الوبائ�ي  املوق�ف  االربع�اء، 

لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 

فيم�ا اك�دت تس�جيل 1173 اصابة 

جدي�دة و12 حال�ة وف�اة وش�فاء 

1448 حالة.وذك�رت الوزارة يف بيان 

تلقت�ه “ال�زوراء”: ان الفحوص�ات 

 ،36238 ام�س:  لي�وم  املختربي�ة 

ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات الكلية: 

4257654. مبين�ة ان�ه تم تس�جيل 

1173 اصابة جديدة و12 حالة وفاة 

ان  1448 حالة.واضاف�ت:  وش�فاء 

عدد حاالت الش�فاء الكيل: 525792 

ح�االت  ع�دد  بينم�ا   ،)89.5%(

االصابات ال�كيل: 587676، أما عدد 

الح�االت التي تحت العالج: 49147، 

يف حني ع�دد الح�االت الراقدة تحت 

العناية املرك�زة: 188، وعدد حاالت 

الوفيات الكيل: 12737.

بغداد/ الزوراء:

اعلنت حكوم�ة اقليم كردس�تان، امس 

االربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يف عموم 

مناط�ق كردس�تان مل�دة اس�بوع واحد 

ابت�داًء م�ن االح�د املقبل.وق�ال الناطق 

باس�م حكومة االقليم، جوتيار، يف بيان 

تلقت�ه “ال�زوراء”: ان “حكوم�ة االقليم 

ق�ررت تعطيل ال�دوام الرس�مي للفرتة 

من ٢٧ كان�ون االول  ٢٠٢٠ اىل ٢ كانون 

الثاني ٢٠٢١”.

بغداد/ الزوراء:

استقر سعر رصف الدوالر يف العراق، 

امس األربعاء.. وبلغ سعر الرصف يف 

بورصت�ي الكفاح والحارثي�ة ببغداد 

و500  ألف�اً   140 اي  دنان�ري،   1405

الس�عر  دوالر، وه�و  للمائ�ة  دين�ار 

نفسه ليوم األمس. أما أسعار مكاتب 

الصريف�ة فبل�غ 1415 دين�اراً للبيع 

و1395 دين�اراً للرشاء.يذكر ان البنك 

املرك�زي العراق�ي ق�رر، يف 19 م�ن 

كان�ون األول الج�اري، تعديل س�عر 

رصف الدوالر.

ليبيا/ متابعة الزوراء:

نقل�ت وس�ائل إع�الم ليبي�ة، يف خ�رب 

عاجل، أن رئاسة مجلس النواب الليبي 

أس�قطت عضوي�ة 35 نائب�ا منقطعا 

ومنش�قا، وأحالتهم عىل النائب العام.

وذك�ر موقع “أخبار ليبيا” أن رئاس�ة 

مجلس النواب أحالت النواب املذكورين 

ع�ىل النائب الع�ام “بتهم�ة الدعوة إىل 

تقس�يم البالد، ونرش الفرقة والفوىض 

والفتنة”.

لندن/ متابعة الزوراء:
أك�د وزي�ر الصح�ة الربيطان�ي 
اكتش�اف ب�الده س�اللة جديدة 
أخ�رى من ف�ريوس كورونا لدى 
مريضني يف بريطانيا، مش�ريا إىل 
أن الس�اللة الجدي�دة له�ا صلة 
وزي�ر  أفريقيا.وق�ال  بجن�وب 
الصحة الربيطاني مات هانكوك 
يف مؤتمر صحفي بمقر الوزارة يف 
داونينغ س�رتيت، امس األربعاء، 

إن الحالت�ني هم�ا ع�ىل اتص�ال 
م�ن  للب�الد  قدم�وا  بأش�خاص 
جن�وب أفريقيا خالل األس�ابيع 
القليل�ة املاضية.وت�م وضع كل 
من أولئ�ك الذين لديهم “فريوس 
كورون�ا املتح�ور” الجدي�د ومن 
خالطهم يف الحجر الصحي، وفقا 
هانك�وك:  نيوز.وق�ال  لس�كاي 
“ه�ذا الفريوس املتح�ور الجديد 
مقل�ق للغاي�ة ألنه أكث�ر قابلية 

لالنتقال ويبدو أنه قد تحور أكثر 
من الفريوس املتحور الذي ظهر 
قبل أيام يف بريطانيا”.وقال وزير 
الصح�ة إن الحكوم�ة “ممتن�ة 
بشكل ال يصدق لحكومة جنوب 
أفريقيا عىل دقة األبحاث العلمية 
لديها، واالنفتاح والشفافية التي 
ترصف�ت بها، كم�ا فعلنا عندما 
اكتشفنا فريوسا متحورا جديدا 
هن�ا”.وكان أعلن عن اكتش�اف 

الساللة الجديدة األوىل من الوباء 
ديس�مرب  م�ن  س�ابق  وق�ت  يف 
ب�دأت  أنه�ا  ويعتق�د  الج�اري، 
يف س�بتمرب يف منطق�ة “كن�ت” 
جن�وب رشق�ي إنجلرتا.وأث�ارت 
الس�اللة ذع�را عاملي�ة وأدت إىل 
عزل بريطانيا عن العالم، بعدما 
أغلق�ت عرشات ال�دول الرحالت 
واملج�ال الج�وي أم�ام الرحالت 

الربيطانية.

الزوراء/ حسني السعدي:
اعلن�ت املفوضي�ة العليا لالنتخاب�ات املوافقة عىل 
من�ح اجازة تأس�يس ل�� ٢3١ حزبا سياس�يا من 
اص�ل 4٢٧ ، وفيم�ا ح�ددت اب�رز املعوق�ات التي 
تواج�ه عملها، اك�دت اكمال االس�تعدادات الفنية 
واللوجس�تية إلجراء االنتخابات يف موعدها املحدد 

املفوضي�ة،  باس�م  الناط�ق  ٢٠٢١/6/6.وقال�ت 
جمانة الغالي، يف حديث ل�«الزوراء«: ان مفوضية 
االنتخاب�ات تعمل بجه�ود حثيث�ة ومتواصلة من 
اج�ل اج�راء االنتخاب�ات يف املوع�د ال�ذي حددت�ه 
تنمي�ة  إّن  الوزراء.واضاف�ت:  مجل�س  رئاس�ة 
الع�راق  يف  واس�تدامتها  الديمقراطي�ة  العملي�ة 

تتّطل�ب م�ن مفّوضي�ة االنتخاب�ات ب�ذل جه�ود 
اس�تثنائية مضاعف�ة؛ بغي�ة إج�راء االنتخاب�ات 
الربملاني�ة يف وقتها املح�دد ٢٠٢١/6/6، إذ قطعت 
املفوّضية شوًطا كبريًا يف عملّيتي تسجيل الناخبني 
بايومرتيًّ�ا، وتوزي�ع بطاقة الناخ�ب البايومرتية؛ 
لتتمّك�ن من إعداد س�جل ناخب�ني متكامل يحوي 

بيان�ات الناخبني كاّفة.واش�ارت اىل: ان املفّوضية 
تعمل جاهدة عىل تأمني مستلزمات عملية تحديث 
س�جل الناخب�ني من حيث إع�داد النظ�ام ووضع 
اإلج�راءات التفصيلي�ة الخاّص�ة به�ذه العملي�ة 

املهّمة، واملصادقة عليها من مجلس املفوضني. 

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
شهدت اروقة مجلس النواب ، ظهر امس 
االربع�اء حض�ورا ضعيفا للن�واب ممثيل 
الكت�ل السياس�ي�ة ، بالتزام�ن مع حملة 
جمع تواقيع لعقد جلس�ة » استثنائي�ة« 

طارئ�ة يس�تضاف فيه�ا رئيس ال�وزراء 
ووزي�ر املالي�ة ومحافظ البن�ك املركزي ، 
ملناقش�ة تداعي�ات االزمة املالي�ة الراهنة 
وارتفاع سعر رصف الدوالر .وظه�ر رئيس 
كتلة ائتالف دولة القانون النيابية عدنان 

االسدي ، عرب تسجيل فيديوي مصور من 
هاتفه الش�خيص ، اطلعت عليه » الزوراء 
»، قائال » الي�وم املوقعون نحو ١5٠ نائبا 
عىل الحضور اىل مجلس النواب ، ولحد االن 
الحضور قليل جدا اليتجاوز ٢٠-3٠ نائبا 

، ننتظ�ر تواف�د النواب لكي نعقد جلس�ة 
طارئة » .وبعد ميض اكثر من 3 ساعات ، 
دعا  النواب الحارضين ، من املوقعني عىل 
طلب عقد الجلس�ة الطارئة ملناقشة قرار 
رفع س�عر رصف الدوالر ،  رئاسة الربملان 

الن تكون الجلس�ة االعتيادي�ة االوىل التي 
يعقده�ا مجل�س النواب مخصص�ة لهذا 
املوضوع ح�رصا ، بحضور محافظ البنك 

املركزي ووزير املالية .

املفوضية تعلن لـ         منح إجازة تأسيس لـ 231 حزبا سياسيا وحتدد أبرز التحديات اليت تواجهها

نواب يدعون الن تكون اجللسة املقبلة خمصصة ملناقشة رفع سعر الدوالر حبضور عالوي واجلبوري

أكدت إكمال االستعدادات الالزمة إلجراء االنتخابات يف موعدها احملدد

واشنطن/ متابعة الزوراء:
ذكرت صحيف�ة “الغارديان”، امس االربع�اء، ان الرئيس 
االمريك�ي، دونال�د ترام�ب، أص�در عف�وا ع�ن أربعة من 
ح�راس األمن من رشكة “بالك ووتر” ، الذين ُحكم عليهم 
بالس�جن مل�دد طويل�ة لقتله�م 14 مدني�ا يف بغ�داد عام 
2007، وهي مجزرة أثارت ضجة دولية بش�أن اس�تخدام 
متعاقدين خاصني يف مناط�ق الحرب.وكان األربعة - بول 
س�الو ، وإيفان ليربتي ، وداستن هريد ، ونيكوالس سالتن 
- ج�زًءا م�ن قافلة مدرعة فتحت النار بش�كل عش�وائي 
بالرشاش�ات وقاذفات القنابل عىل حش�د من األشخاص 
الع�زل يف العاصم�ة العراقي�ة. ُعرف�ت بمجزرة “س�احة 
النس�ور” ، واعت�ربت نقط�ة ضعف يف ال�رصاع يف العراق. 
ويف عام 2014 ، أُدين س�الو وليربتي وه�ريد بارتكاب 13 
تهم�ة بالقت�ل العمد و 17 تهم�ة بمحاولة القت�ل العمد، 

بينما أدين س�التن، قناص الفريق الذي كان أول من أطلق 
الن�ار، بجريمة قتل من الدرجة األوىل.. س�التن حكم عليه 
بالس�جن املؤبد، وحصل كل من س�لو وليربتي وهريد عىل 
30 عاًما.ورفض قاٍض فيدرايل املحاكمة األولية – مما أثار 
غضًبا يف العراق – لكن نائب الرئيس آنذاك، جو بايدن، وعد 
بمتابع�ة محاكمة جديدة، بدعم م�ن القضاة.ويف الحكم ، 
قال مكت�ب املدعي العام األمريكي يف بي�ان: “الكم الهائل 
من الخسائر البرشية واملعاناة غري الرضورية املنسوبة إىل 
الس�لوك اإلجرامي للمتهمني يف 16 سبتمرب / أيلول 2007 
، مذهل”.بع�د ورود أنب�اء العفو ليلة الثالث�اء، قال بريان 
هيربلي�غ، محامي أحد املتهم�ني األربعة الذي�ن تم العفو 
عنه�م يف ب�الك ووتر: “بول س�لو وزمالؤه ال يس�تحقون 
قض�اء دقيقة واحدة يف الس�جن.. أنا س�عيد بهذه األخبار 

الرائعة “، وفقا للصحفية.

بريوت/ متابعة الزوراء:
حذر رئي�س ال�وزراء اللبنان�ي املكلف، 
س�عد الحري�ري، من أن ب�الده “تواجه 
خط�ر االنهي�ار بش�كل رسي�ع ج�دا”.

وقال الحريري، خ�الل مؤتمر صحفي: 
“يج�ب تش�كيل حكومة م�ن الخرباء.. 
ويجب تش�كيل هذه الحكومة يف أرسع 
وقت”.وأض�اف: “يجب اتخ�اذ قرارات 
صعبة ورسيع�ة إلعادة الوضع يف لبنان 
إىل طبيعته”.وبع�د مرور 4 أش�هر عىل 
اس�تقالة الحكومة اللبناني�ة يف أعقاب 
انفجار هائل يف مرفأ بريوت يف أغسطس، 
ال يزال زعم�اء األحزاب الرئيس�ية غري 
قادرين عىل االتفاق عىل حكومة جديدة 

حتى م�ع انجراف الب�الد يف أزمة مالية 
ُكل�ف  ال�ذي  الحري�ري،  خانقة.وق�دم 
بتش�كيل الحكومة يف أكتوب�ر، للرئيس 
ميشال عون، تش�كيال وزاريا األسبوع 
املايض قائال إن “املن�اخ إيجابي”.وذكر 
مكت�ب ع�ون، حينها، أن االثن�ني اتفقا 
الفروق�ات”  ع�ىل محاول�ة “معالج�ة 
ب�ني اقرتاحاتهما، لكن األج�واء توترت 
بش�دة فيم�ا بعد.وبلغت األزم�ة املالية 
ذروته�ا الع�ام املايض بعد س�نوات من 
الفس�اد وس�وء اإلدارة، فته�اوت قيمة 
العمل�ة بنح�و 80 باملئ�ة، مم�ا أدى إىل 
فق�د املدخرين ألموالهم وزيادة معدالت 

الفقر.

سلطة الطريان املدني لـ         : ندرس تعليق الرحالت الدولية بعد ظهور ساللة جديدة من كورونا
األزمة النيابية توصي بتشديد اإلجراءات الوقائية خالل أعياد رأس السنة 

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت س�لطة الط�ريان املدن�ي عن 
دراسة تعليق الرحالت الجوية الدولية 
ع�رب املط�ارات العراقي�ة بع�د ظهور 
س�اللة جديدة م�ن ف�ريوس كورونا، 
وفيما اكدت ان القرار راجع اىل اللجنة 
العلي�ا للصح�ة والس�المة والوطنية، 
اوصت خلية االزم�ة النيابية الحكومة 
بتش�ديد االج�راءات الوقائي�ة خ�الل 
اي�ام اعي�اد رأس الس�نة امليالدية ملنع 

التجمعات البرشية.
وقال املتحدث باس�م س�لطة الطريان، 
جهاد جواد، يف حديث ل�”الزوراء”: ان 
قرار تعلي�ق الرحالت الدولية يف العراق 
اس�وة ل�دول املنطق�ة والعاملي�ة عىل 
خلفية ظهور ساللة جديدة من فريوس 
كورونا يرجع اىل اللجنة العليا للصحة 
والسالمة الوطنية.واضاف: ان اللجنة 
العليا تدرس هذا املوضوع، وكس�لطة 
طريان املدني ننتظر م�ا تقرره اللجنة 
لك�ي يت�م تنفيذه.بدوره، ح�ذر عضو 
خلية االزمة النيابية، النائب عبد عون 
ع�الوي، من تف�ي الس�اللة الجديدة 
العراق.وق�ال  يف  كورون�ا  لف�ريوس 
عالوي يف حديث ل�”الزوراء”: ان الفرتة 
املاضية شهدت عدم وجود التزام فعيل 
من قبل املواطنني باالجراءات الوقائية، 
حيث عادت مجالس العزاء واملناسبات 

البرشية االخرى بش�كل  والتجمع�ات 
واس�ع، ودون رادع او خوف، مما يزيد 
م�ن احتمالية انتش�ار الف�ريوس بني 
االفراد.واضاف: ان هناك ساللة جديدة 
م�ن ف�ريوس كورون�ا ظه�رت يف عدد 
م�ن البل�دان املتقدمة، تمت�از برسعة 

االنتش�ار واالكثر خط�ورة. مبينا: ان 
هناك خش�ية من دخول هذه الس�اللة 
اىل الب�الد، مما اضط�ر مجلس الوزراء 
وخلية االزمة الحكومية التخاذ قرارات 
ع�دة تخت�ص باالج�راءات الوقائي�ة.

واوىص الحكوم�ة بتش�ديد االجراءات 

التجمع�ات البرشية  الوقائي�ة ومن�ع 
خالل ايام اعياد رأس الس�نة امليالدية، 
حي�ث هن�اك دول ع�دة ألغ�ت واخرى 
قلل�ت م�ن ه�ذه االحتف�االت، ومنها 
بريطاني�ا. داعيا املواطن�ني اىل تأجيل 
باالج�راءات  وااللت�زام  احتفاالته�م 

الوقائي�ة ملنع تفي الف�ريوس الجديد 
الح�ل  ان  املجتمع.واك�د:  وإلنق�اذ 
الوحي�د للس�يطرة عىل الف�ريوس هو 
بي�د املواط�ن ولي�س الحكوم�ة، وهو 
من خالل االلتزام باالجراءات الوقائية 
والتباعد االجتماعي والنظافة وارتداء 
الكمامة.ولفت اىل: ان فريوس كورونا 
م�ن الفريوس�ات الت�ي تس�تطيع ان 
تحدث تغيريات يف س�الالتها، وبش�كل 
رسي�ع.اىل ذل�ك، اكد مدي�ر عام صحة 
ان  الحجام�ي،  جاس�ب  الك�رخ، 
الس�اللة الجدي�دة لف�ريوس كورون�ا 
تصيب االطفال اكثر م�ن الكبار.وقال 
الحجام�ي يف حدي�ث متلف�ز تابعت�ه 
“ال�زوراء”: ان االطف�ال األكثر عرضة 
للس�اللة الجديدة من فريوس كورونا. 
مؤك�دا: بم�ا ان االطف�ال ه�م املصدر 
االكثر نقال للعدوى، فهناك تخوف من 
رسعة انتشار هذه الس�اللة اىل الكبار 
ع�رب االطفال.واض�اف: ان الحكوم�ة 
اتخذت اجراءات بغلق املطاعم واملوالت 
الرياضية  العام�ة كالن�وادي  واملرافق 
واملقاه�ي والكافيه�ات وغريه�ا ملدة 
اسبوعني، كإجراء احرتازي ملنع تفي 
الساللة الجديدة التي رضبت عددا من 
دول العالم. مبين�ا: ان املوقف الوبائي 
يف العراقي جيد جدا، ونس�بة الش�فاء 

تتجاوز 89%.

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: 
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، امس 
األربعاء، استمرار التقديم إىل استمارة القبول يف 
الجامعات والكليات األهلية حتى الثالثاء املقبل. 
أنه  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
يف  القبول  استمارة  إىل  التقديم  استمرار  »نعلن 
الجامعات والكليات األهلية إىل غاية يوم الثالثاء 
املقبل املوافق ٢9 من شهر كانون األول الجاري«. 
والقبول  والتنافس  التقديم  أن  »نؤكد  وأضافت: 
األهيل  الجامعي  التعليم  دائرة  بوابة  عرب  يكون 

)www.pe-gate.org( حرصا«.

التعليم: استمرار التقديم على اجلامعات 
والكليات األهلية حتى الثالثاء املقبل

إصابات كورونا يف العراق تتخطى الـ 587 
ألفا والشفاء تالمس 526 ألفا

الصحة تسجل 1173 إصابة جديدة و12 حالة وفاة

تعطيل الدوام يف إقليم كردستان 
ملدة أسبوع

الدوالر يسجل استقرارا يف األسواق 
احمللية 

إحالة 35 نائبا ليبيا اىل النيابة 
بتهمة الدعوة لتقسيم البالد

ترامب يعفو عن حراس أمنيني أمريكيني قتلوا 14 
عراقياً يف بغداد  

احلريري حيذر: لبنان يواجه خطر 
االنهيار بشكل سريع جدا

اإلليزيه: بوادر حتسن تظهر على الرئيس الفرنسي ماكرون بعد إصابته بكورونا

ص 6مهند عبد الرحيم ينقذ الزوراء من اخلسارة أمام بغداد ونفط ميسان يقلب الطاولة على النفط

ص 2

أكد عدم وجود مانع من جتديد رخص شركات النقال 

القضاء يكشف »حتايالً وتزويرًا« يف مزاد 
العملة و»تهريباً« للدوالر خارج العراق

بغداد/ الزوراء:
أك�د مجلس القض�اء األعىل أن�ه يجري 
تحقيق�اً يف م�زاد بي�ع العمل�ة األجنبية 
و«مخالفات« بعض املص�ارف الخاصة 
للقان�ون، وفيم�ا اش�ار إىل أن التحقيق 
وص�ل إىل مراح�ل متقدمة وكش�ف عن 
امل�زاد  يف  لالش�رتاك  وتزوي�ر«  »تحاي�ل 
خ�ارج  االجنبي�ة  العمل�ة  و«تهري�ب« 
العراق، قضت محكمة اس�تئناف الكرخ 
يف العاصمة بغ�داد، امس األربعاء، بعدم 
وجود مان�ع قانوني م�ن تجديد رخص 
رشكة الهاتف النقال يف البالد.وقال إعالم 
مجل�س القض�اء يف بي�ان : إن »مجلس 
القضاء االعىل وج�ه بإعمام صادر عنه 
كل محاك�م التحقيق باتخ�اذ االجراءات 
القانوني�ة بحق كل من تس�بب بالرضر 
باالقتص�اد الوطن�ي س�واء م�ن تج�ار 
العمل�ة االجنبي�ة ام التج�ار املحتكرين 
والس�لع  الغذائي�ة  والس�لع  للبضائ�ع 
الرضوري�ة الت�ي يحتاجه�ا املواطن�ني 
يوميا«.وأضاف البيان أن »املجلس طلب 
م�ن وزارة الداخلية االيع�از اىل مديريات 
الرشط�ة املختص�ة بذلك اج�راء جوالت 
تفتيش�ية ملح�الت بيع الجمل�ة واماكن 

بي�ع العمل�ة االجنبية لضب�ط املخالفني 
أك�د  متص�ل،  س�ياق  للقان�ون«.ويف 
البي�ان أن »محكمة التحقي�ق املختصة 
بمكافحة غسل االموال بارشت، منذ عدة 
اي�ام، اج�راء التحقيق بخص�وص مزاد 
بي�ع العملة االجنبي�ة ومخالفات بعض 
املص�ارف الخاص�ة للقانون لالش�رتاك 
يف م�زاد بيع العمل�ة االجنبية«.وتابع أن 
»التحقيق وصل مراحل متقدمة كش�ف 
عن عمليات غري قانونية وتحايل وتزوير 
لالش�رتاك يف م�زاد بيع العمل�ة وتهريب 
العملة االجنبية خارج البلد«.ويف س�ياق 
اخر، قضت محكمة اس�تئناف الكرخ يف 
العاصم�ة بغ�داد، امس األربع�اء، بعدم 
وجود مان�ع قانوني م�ن تجديد رخص 
رشك�ة الهات�ف النقال يف الب�الد.. وجاء 
يف وثيق�ة قرار صادرة ع�ن املحكمة »ال 
مان�ع قانونيا من تجدي�د رخص رشكة 
الهات�ف النقال اس�تناداً إىل قرار مجلس 
األمن�اء )يف هيئة االتص�االت( واملتخذ يف 
الجلسة ١3 يف ٢٠٢٠/١١/٢4«. واتخذت 
املحكمة القرار بعد »معالجة املخالفات 
الواردة يف قرار مجلس األمناء السابق«.

بريطانيا تكشف عن ساللة جديدة أخرى من كورونا أكثر قابلية لالنتقال
بعدما أغلقت عشرات الدول الرحالت واجملال اجلوي امام رحالتها 

بغداد/ متابعة الزوراء:
مقتل  عن  رسول،  يحيى  اللواء  املسلحة،  للقوات  العام  القائد  باسم  الناطق  اعلن 
الزوراء« نسخة منه:   « بيان تلقت  العراق ب�«داعش«.وقال رسول يف  معاون وايل 
ان »وحدات جهاز ُمكافحة اإلرهاب نفذت فجر امس االربعاء، واجبني نوعيني يف 
مناطق جنوبي محافظة كركوك وغربي العاصمة بغداد«.واضاف ان » قوة تكتيكية 
خاصة نفذت واجبا إستباقيا بالطائرات املروحية يف منطقة وادي الشاي، أسفر عن 
مقتل ُعنرصين إرهابيني إنتحاريني من بقايا عصابات داع�ش بعد األشتباك معهما 
داخل وكر لهم، أحد هذه العنارص املقتولة هو املعاون األول ملا ُيعرف بوايل العراق 
القبض  إلقاء  من  تمكنوا  الجهاز  »ابطال  ان  رسول  («.واوضح  شعالن   ( املُلقب 
عىل ُعنرصين إرهابيني يف قضاء أبو غريب بعد التوصل إليهما بناًء عىل معلوماٍت 

إستخبارية دقيقة«.

مقتل معاون والي العراق بـ »داعش«

تظاهرات قرب وزارة املالية احتجاجا على رفع أسعار الدوالر 

تفاصيل ص4

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   
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سياسة

نواب يدعون الن تكون اجللسة املقبلة خمصصة 
ملناقشة رفع سعر الدوالر حبضور عالوي واجلبوري

صاحل والفياض يؤكدان ضرورة محاية ممتلكات 
املواطنني واملنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية

املفوضية تعلن لـ          منح إجازة تأسيس لـ 231 
حزبا سياسيا وحتدد أبرز التحديات اليت تواجهها

اإلليزيه: بوادر حتسن تظهر على ماكرون بعد 
إصابته بكورونا

حضور نيابي ضعيف داخل الربملان الكثر من 3 ساعات

أكدت إكمال االستعدادات الالزمة إلجراء االنتخابات يف موعدها احملدد

وزارة النفط شركة غاز الشمال /ش.ع
اعالن املناقصة املرقمة )2( االعالن الثاني
جتهيز املشبك اخلاص مبفاعالت الكربيت

طلبية الشراء املرقمة 2020/449
ضمن ختصيصات املوازنة التشغيلية لسنة /2020

تبويب املشروع ح/323

الزوراء/ يوسف سلمـان:
شهدت اروقة مجلس النواب ، ظهر امس االربعاء 
السياسيـة  الكتل  ممثيل  للنواب  ضعيفا  حضورا 
، بالتزامن مع حملة جمع تواقيع لعقد جلسة “ 
استثنائيـة” طارئة يستضاف فيها رئيس الوزراء 
ملناقشة   ، املركزي  البنك  ومحافظ  املالية  ووزير 
تداعيات االزمة املالية الراهنة وارتفاع سعر رصف 

الدوالر .
النيابية  القانون  ائتالف دولة  وظهـر رئيس كتلة 
عدنان االسدي ، عرب تسجيل فيديوي مصور من 
هاتفه الشخيص ، اطلعت عليه “ الزوراء “، قائال 
الحضور  عىل  نائبا   150 نحو  املوقعون  اليوم   “
الحضور قليل جدا  االن  ، ولحد  النواب  اىل مجلس 
النواب لكي  ، ننتظر توافد  30-20 نائبا  اليتجاوز 

نعقد جلسة طارئة “ .
النواب  دعا    ، ساعات   3 من  اكثر  ميض  وبعد 
الحارضين ، من املوقعني عىل طلب عقد الجلسة 
الدوالر  رصف  سعر  رفع  قرار  ملناقشة  الطارئة 
االعتيادية  الجلسة  تكون  الن  الربملان  رئاسة    ،
النواب مخصصة لهذا  التي يعقدها مجلس  االوىل 
البنك املركزي  املوضوع حرصا ، بحضور محافظ 

ووزير املالية .
وتلت النائب عن كتلة ائتالف النرص هدى سجاد ، 
بيانا مكتوبا بأسم املوقعني عىل طلب عقد الجلسة 
الطارئة ، قالت فيه “ حرضنا اليوم نحن اعضاء 
استثنائية  جلسة  بعقد  املطالبني  النواب  مجلس 
املركزي  البنك  محافظ  ومساءلة  ملحاسبة  طارئة 

املايل  االصالح  فساد  بخصوص  املالية  ووزير 
مقابل  العراقية  العملة  اسعار  وانهيار  والنقدي 
الكبري  االرضار  اىل  ماادى   ، االجنبية  العمالت 
وذوي  منها  الفقرية  خاصة  الشعب  بطبقات 
يحذونا  االمل  وكان   ، واملوظفني  املحدود  الدخل 
القانوني  النصاب  يتكمل  لم  لكن  الجلسة  بعقد 

النعقادها “.
واضافت “  ندعو رئاسة املجلس الن تكون الجلسة 
النواب  مجلس  يعقدها  التي  االوىل  االعتيادية 
مخصصة لهذا املوضوع حرصا ، بحضور محافظ 

البنك ووزير املالية “.
الشخصني  هذين  نحمل  اننا   “ القول  وتابعت 
ومستقبل  العراقي  بالشعب  االرضار  مسؤولية 
السياسات  هذه   “ ان  مبينة  االقتصادي”،  البالد 
باملواطنني  وترض  والفاسدين  الفساد  تدعم  التي 

لن تمر دون محاسبة ومساءلة “ .
واطلق نواب كتل مختلفة ، مساء ليلة االحد املايض 
االلكرتونية  املنصة  عرب  تواقيع  جمع  حملة   ،
دعوة  تتضمن  النواب  مجلس  ملوقع  الرسمية 
مجلس النواب اىل عقد جلسة طارئة ) استثنائية ( 
ظهر االربعاء بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء 
 ، عالوي  عيل  املالية  ووزير  الكاظمي  مصطفى 

ومحافظ البنك املركزي مصطفى الجبوري.
االول  امس  مساء  حتى  املوقعيـن  عدد  وبلغ 
اىل  الربملان  رئاسة  دعوة  نائبا، الجل   123 الثالثاء 
عقد جلسة استثنائية ملناقشة تداعيات قرار زيادة 

سعر رصف الدوالر مقابل الدينار العراقي .

بغداد/ الزوراء:
امس  صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس  بحث 
فالح  الشعبي،  الحشد  هيأة  رئيس  مع  االربعاء، 
أكدا  وفيما  البلد،  يف  األمنية  املستجدات  الفياض، 
واملنشآت  املواطنني  ممتلكات  حماية  رضورة 
رئيس  شدد  الدبلوماسية،  والبعثات  العامة 
النزاهة  هيئة  رئيس  استقباله  خالل  الجمهورية 
املنهوبة وغلق منافذ  االموال  اهمية اسرتداد  عىل 

الفساد.
تلقته  الجمهورية  رئيس  ملكتب  بيان  وذكر 
صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس  ان  “الزوراء”: 
استقبل يف قرص السالم ببغداد، رئيس هيئة الحشد 
الشعبي، فالح الفياض، وجرى خالل اللقاء بحث 
املستجدات األمنية يف البلد، ورضورة تعزيز االمن 
واالستقرار وضبط السالح املنفلت وحماية السلم 

املجتمعي واالمن العام.
واضاف: انه تم التأكيد عىل ان تعزيز سلطة الدولة 
عن  الخارجة  االعمال  منع  يف  األمنية  واألجهزة 
حماية  رضورة  مع  ملحة،  حاجة  يمثل  القانون 
واملباني  واملنشآت  املواطنني  وممتلكات  امن 
االعتداءات  من  الدبلوماسية  والبعثات  الحكومية 

التي تمثل استهدافا لسيادة البلد واستقراره.
مواصلة  أهمية  عىل  التأكيد  جرى  كما  وتابع: 
خاليا  ومالحقة  اإلرهاب  ملكافحة  األمني  الجهد 
بعض  يف  االستقرار  زعزعة  تحاول  التي  داعش 

املناطق.
ويف سياق اخر، استقبل رئيس الجمهورية، برهم 
رئيس  من  كال  ببغداد،  السالم  قرص  يف  صالح، 

ونائب  حميد،  جواد  عالء  القايض  النزاهة  هيئة 
رئيس هيئة االدعاء العام ومدير عام االسرتداد يف 

هيئة النزاهة ومدير عام التحقيقات يف الهيئة. 
رئيس  أكد  اللقاء  مستهل  يف  انه  البيان:  وذكر 
به  تضطلع  الذي  املهم  الدور  عىل  الجمهورية 
الفساد  مكافحة  يف  العام  واالدعاء  النزاهة  هيئة 
وغسيل االموال واسرتداد االموال العراقية املهربة، 
العالقة. مشرياً  ذات  الدوائر  باقي  مع  وبالتكامل 
منافذ  وغلق  الدولة  أموال  عىل  الحفاظ  أن  إىل: 
الهدر  وإيقاف  املنهوبة  األموال  واسرتداد  الفساد 

العام بات اليوم مهمة وطنية. 
العنف  أعمال  تغذية  يف  الفساد  خطر  إىل  ولفت 
تلبية  يف  املؤسسات  دور  وإضعاف  واإلرهاب، 
فرص  عىل  سلباً  والتأثري  املواطنني،  احتياجات 
كل  تفعيل  أهمية  عىل  البلد، مشدداً  يف  االستثمار 
اإلجراءات القانونية يف مكافحة الفساد، والكشف 
مع  التنسيق  عرب  والفاسدين  املهربة  األموال  عن 
العالقة،  ذات  الدويل  املجتمع  ومؤسسات  البلدان 
هذا  يف  الدولية  والتجارب  بالخربات  واالستعانة 
إىل  البيان،  بحسب  الرئيس،  واستمع  الصدد. 
استعراض من رئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس 
الهيئتني،  عمل  سري  حول  العام،  االدعاء  هيئة 
تحقيق  يف  تصب  التي  الجهود  لكل  دعمه  وأكد 
اهداف استئصال الفساد، ووقف هدر املال العام، 
وتحقيق الشفافية والنزاهة يف مؤسسات الدولة. 
الدورية مع  االجتماعات  بعقد  الرئيس  كما وجه 
املعنيني لغرض تفعيل اسرتداد ما تم تهريبه من 

االموال ومالحقة الفاسدين.

الزوراء/ حسني السعدي:
اعلنت املفوضية العليا لالنتخابات املوافقة عىل منح 
اجازة تأسيس لـ 231 حزبا سياسيا من اصل 427 
عملها،  تواجه  التي  املعوقات  ابرز  حددت  وفيما   ،
اكدت اكمال االستعدادات الفنية واللوجستية إلجراء 

االنتخابات يف موعدها املحدد 6/6/2021.
يف  الغالي،  جمانة  املفوضية،  باسم  الناطق  وقالت 
تعمل  االنتخابات  مفوضية  ان  لـ”الزوراء”:  حديث 
بجهود حثيثة ومتواصلة من اجل اجراء االنتخابات 

يف املوعد الذي حددته رئاسة مجلس الوزراء.
واضافت: إّن تنمية العملية الديمقراطية واستدامتها 
يف العراق تتّطلب من مفّوضية االنتخابات بذل جهود 
استثنائية مضاعفة؛ بغية إجراء االنتخابات الربملانية 
املفّوضية  قطعت  إذ   ،6/6/2021 املحدد  وقتها  يف 
شوًطا كبريًا يف عملّيتي تسجيل الناخبني بايومرتيًّا، 
من  لتتمّكن  البايومرتية؛  الناخب  بطاقة  وتوزيع 
إعداد سجل ناخبني متكامل يحوي بيانات الناخبني 

كاّفة.
تأمني  عىل  جاهدة  تعمل  املفّوضية  ان  اىل:  واشارت 
مستلزمات عملية تحديث سجل الناخبني من حيث 
الخاّصة  التفصيلية  اإلجراءات  النظام ووضع  إعداد 
مجلس  من  عليها  واملصادقة  املهّمة،  العملية  بهذه 
املستقلّة  العليا  املفّوضية  ان  مؤكدة  املفوضني. 
لالنتخابات ستقوم بفتح مراكز التسجيل اإللكرتوني 
)البايومرتي( البالغ عددها ) 1079( مركز تسجيل 
أرجاء  عموم  يف  االنتخابية  املحافظات  ملكاتب  تابع 
ملّدة  الناخبني  سجل  تحديث  عملية  إلجراء  العراق؛ 
ولغاية   2/1/2021 تاريخ  من  ابتداًء  يوًما   )  30(
تاريخ 2/2/2021 ، معتمدًة يف إعداد سجل الناخبني 
بيانات سجل ناخبني معّدة وفًقا  عىل أحدث قاعدة 

لقاعدة بيانات البطاقة التموينية.
من  السادس  الفصل  يف  ورد  ما  وبموجب  وتابعت: 

النّواب  مجلس  انتخابات  قانون  من   )18( املاّدة 
بيانات  وستكون   ،2020 لسنة   )9( رقم  العراقي 
مدرجة   )2003،2002،2001( مواليد  من  الناخبني 
عّدة  بيانات  وقاعدة  الورقي  الناخبني  سجل  ضمن 
التسجيل االلكرتوني؛ لغرض جمع بيانات الناخبني 
النصية والحيوية )البايومرتية( وتحديثها؛ استعداًدا 
إلجراء انتخاب مجلس النّواب العراقي، ولذا رشعت 
إجراءات  عىل  املختّصة  مالكاتها  بتدريب  املفّوضية 

تحديث سجل الناخبني.
بتسجيل  بعملية  مستمرّة  املفّوضية  ان  واوضحت: 
إجازة  ومنحهم  السياسية  والتنظيمات  األحزاب 
التأسيس، إذ بلغ إجمايل عدد طلبات تسجيل األحزاب 
 )427( نحو  كاّفة  االنتخابية  للعمليات  السياسية 
حزًبا   )231( لـ  تأسيس  إجازة  منح  وجرى  طلًبا، 
لألحزاب  التسجيل  طلبات  عدد  بلغ  كما  سياسيًّا، 
وعدد  طلًبا،   )80( نحو  التأسيس  قيد  هي  التي 
طلبات تسجيل األحزاب التي تقدمت بسجب طلبها 

نحو )17( طلًبا.
األحزاب  تسجيل  طلبات  عدد  أّما  بالقول:  ومضت 
فقد  املفوّضني،  مجلس  قرار  بموجب  املرفوضة 
عدم  منها  مختلفة،  ألسباب  طلًبا؛   )99( نحو  بلغ 
إكمال االّوليات املطلوبة، أو التأّخر عن املّدة املحّددة 
أّواًل(   /12  ( املاّدة  ألحكام  استناًدا  وذلك  للتسجيل، 
لسنة   )36  ( رقم  السياسية  األحزاب  قانون  من 
وعمل  االنتخابي  بالشأن  للمهتّمني  ويمكن   ،2015
األحزاب  تسجيل  )موقف  عىل  االّطالع  املفوّضية 
موقعها  يف  املفّوضية  تنرشه  الذي  األسبوعي( 

اإللكرتوني الرسمي.
ولفتت الغالي اىل: ان من ابرز التحديات التي تواجه 
والسيولة  املالية  التخصيصات  هي  املفوضية  عمل 
اجراء  يف  بها  املناطة  االعمال  ل‘تمام  النقدية 

االنتخابات.

باريس/ متابعة الزوراء:
تظهر  تحسن  بوادر  أن  الفرنسية  الرئاسة  أعلنت 
عىل، إيمانويل ماكرون، املصاب بفريوس كورونا. 
يف  صحي  حجر  فرتة  الفرنيس  الرئيس  ويقيض 
منتجع ال لونترين الرئايس قرب قرص فرساي منذ 

إعالن إصابته بكوفيد19- الخميس.
املايض،  الخميس  أظهرت،  قد  الفحوص  وكانت 
إصابة ماكرون )43 عاما( بكوفيد19-. ويخضع 
لونترين  ال  منتجع  يف  الصحي  للحجر  الرئيس 

الرئايس قرب قرص فرساي.

تعلُن رشكة غاز الشمال )رشكة عامة( عن املناقصة العامة والخاصة بـ)تجهيز املشبك الخاص 
فعىل  الطلب  اصل  يف  املذكورة  واملخططات  واملواصفات  الرشوط  وحسب  الكربيت(  بمفاعالت 
عىل  الكائن  الرشكة  يف  الصندوق  امانة  مراجعة  املشاركة  رشوط  فيها  تتوفر  التي  الرشكات 
طريق كركوك /بيجي للحصول عىل الرشوط واملواصفات مطبوعة عىل قرص)CD( لقاء مبلغ 
قدره )200000( فقط مائتان الف دينار عراقي غري قابل للرد وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح 
العروض يف اليوم التايل لتاريخ الغلق وبحضور ممثيل اصحاب العروض ويسقط حق املتخلف من 
الحضور يف االعرتاض بقرار اللجنة وتقدم العطاءات يف صندوق العطاءات واملوجود يف استعالمات 
الرشكة علما ان تاريخ غلق املناقصة يوم االحد املوافق 24/1/2021 واذا صادف عطلة رسمية 
فيؤجل اىل اليوم الذي يليه ويتحمل من تحال عليه املناقصة دفع اجور االعالن علما ان الكلفة 
التخمينية تقدر بمبلغ )300,000,000( فقط ثالثمائة مليون دينار عراقي وسيتم عقد املؤتمر 
الخاص باالجابة عىل استفسارات مقدمي العطاءات يف الساعة العارشة من يوم االحد املوافق 

17/1/2021 وبحضور املختصني وذلك يف استعالمات رشكتنا.
معاون املدير العام 
رئيس مجلس االدارة 
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هددت السلم الدولي بتاجيج الصراع يف ساحات عدة

No: 7393 Thu 24 Dec 2020العدد: 7393 الخميس - 24 كانون األول 2020

وظفت “جيشاً إلكرتونياً” لتضليل احلقيقة

بوادر توتر تلوح باالفق بني واشنطن والقاهرة 

حديث عن صراع سلطة يف اجلزائر بعد التخلص من »إرث« اجلنرال صاحل
 الجزائر/متابعة الزوراء: 

يوجد ش�به إجماع وسط املراقبني لتطورات 
الوضع الس�يايس يف الجزائر بأن عودة وزير 
الدفاع السابق، اللواء خالد نزار من الخارج، 
بعدما كان محل مذكرة اعتقال دولية، تندرج 
يف س�ياق »التخلص م�ن إرث« قائد الجيش 
الس�ابق املتوىف بنهاية العام املايض، الفريق 
أحمد قايد صال�ح، الذي كان وراء اتهام من 
يوص�ف بأن�ه »منقذ الجمهوري�ة من نظام 

إسالمي عىل الطريق الطالبانية«.
ودخ�ل ن�زار منذ 10 أي�ام إىل إقامت�ه بأعايل 
العاصم�ة، بعد أن اس�تنفد إجراءات الحبس 
ملدة 48 س�اعة، التي يقتضيه�ا أمر القبض 
علي�ه، الص�ادر الع�ام امل�ايض ع�ن النيابة 
العس�كرية. وقد أفرج عنه ق�ايض التحقيق 
العس�كري، ع�ىل أن يحاكم بتاري�خ تحدده 
املحكم�ة العس�كرية بتهمت�ي »التآمر عىل 
رئيس تشكيل�ة عس�كرية«، و»إهانة هيئة 

نظامية«.
ورفض اللواء املتقاعد التواصل مع صحفيني 
وأصدق�اء له من�ذ أن ل�زم بيت�ه. وفهم من 
ذل�ك أن�ه يري�د تس�وية قضيت�ه بعي�دا عن 
صخ�ب اإلع�الم. وكانت صحيف�ة »الوطن« 
الفرانكفوني�ة ق�د انفردت بخرب ع�ودة نزار 
من مك�ان لجوئ�ه بإس�بانيا، حيث س�افر 
للع�الج. لكن بعد أن صدر أمر بالقبض عليه 

قرر البقاء هناك.
وج�رت العادة يف اإلجراءات القانونية يف مثل 
حال�ة نزار أن يودع املتابع قضائيا يف الحبس 

االحتياطي بعد تس�ليم نفس�ه، س�واء كان 
داخ�ل الب�الد أو خارجها. وبم�ا أن القضاء 
العسكري لم يسجن الضابط الكبري السابق، 
الذي اشتغل يف الجيش االستعماري الفرنيس، 
قب�ل أن يلتحق بثورة التحرير عام 1957 )3 
س�نوات بعد اندالعها(، فذلك يحمل، حس�ب 
مراقبني، مؤرشا قويا عىل أنه تلقى ضمانات 
سياس�ية من جهة نافذة يف الجيش، عىل أن 

يبق�ى يف حالة إف�راج، وهو ما ش�جعه عىل 
العودة.

وأكد هشام عب�ود، الصحفي املتابع لقضايا 
ل�»ال�رق  األمني�ة،  واالجه�زة  الجي�ش 
األوس�ط«، أنه »ال مجال ألي ش�ك بأن عودة 
ن�زار مرتبط�ة بمس�ار انطل�ق منذ أش�هر 
لتصفي�ة الرتكة الثقيل�ة للفريق قايد صالح 
بعد وفاته. فأغلبية الضباط الذين س�جنهم 

القض�اء العس�كري بأوام�ر من�ه غ�ادروا 
السجن، وأعيدوا إىل مناصبهم. وهناك آخرون 
ش�طبتهم القيادة العس�كرية م�ن صفوف 
الجيش، وعادوا لالنتس�اب إلي�ه بعد رحيله، 
وبالرتب نفسها التي كانوا عليها«. مربزا أن 
ضباطا س�امني كانوا مقربني منه، وبمثابة 
رجال أوفياء له، سجنتهم القيادة العسكرية 
بعد وفات�ه، وهو ما اعت�رب »دليال أيضا عىل 

إرادة سياس�ية يف املؤسس�ة العسكرية ملحو 
أي أث�ر ل�ه فيها، وم�ن أبرز ه�ؤالء الجنرال 
واس�يني بوعزة، مدير جه�از األمن الداخيل، 
زيادة عىل س�جن سكرتريه الخاص بونويرة 
قرمي�ط«، الذي هرب إىل تركي�ا مطلع العام 

الحايل، بعد أن تناهى إليه بأنه سيسجن.
يف  الجزائ�ر  إىل  قرمي�ط  تركي�ا  ورحل�ت 
أغس�طس)آب( امل�ايض، يف س�ياق اتصاالت 
جرت عىل أعىل مستوى بني سلطات البلدين. 
وس�جنه القض�اء العس�كري بتهم�ة »بيع 
معلوم�ات عس�كرية« لناش�طني جزائريني 
معارضني يقيمون بالخ�ارج. وكان قرميط 
كات�م أرسار رئيس أرك�ان الجي�ش، ونائب 

وزير الدفاع السابق، الفريق قايد صالح.
كما أبرز عبود، املقيم بفرنس�ا والذي يواجه 
أيض�ا مشاكل م�ع القض�اء الجزائ�ري، أن 
»غي�اب الجن�رال ب�ن عيل عن ك�ل األنشطة 
العسكرية الرسمية دليل آخر عىل عدم رضا 
األوس�اط النافذة يف الجيش ع�ىل من كانوا، 
حت�ى وقت قريب، م�ن أكثر املقرب�ني لقايد 
صال�ح«. علم�ا أن بن عيل ه�و قائد الحرس 
الجمهوري، الذي يعد أحد أهم أذرع مؤسسة 
الجيش. وعىل مر السنوات، كان صاحب هذا 
املنصب من صانعي القرار السيايس يف البالد، 
وأح�د الذين يس�تشارون يف اختيار مرش�ح 

السلطة لتويل الرئاسة.
ويذهب هش�ام عبود، الذي ك�ان ضابطا يف 
جهاز املخابرات يف ثمانينيات القرن املايض، 
بعي�دا يف ق�راءة الس�ياقات، التي ج�اء فيها 

دخول نزار إىل الجزائ�ر، بقوله: »قضية نزار 
تعك�س رصاع العص�ب يف الس�لطة، ولك�ن 
ليس هذا وحده. فامل�رض الذي ألّم بالرئيس 
عب�د املجيد تبون )يف أملانيا منذ نهاية أكتوبر 
»تري�ن األول« امل�ايض للعالج م�ن إصابة 
بكورونا(، يشكل حلقة من حلقات الرصاع، 
إذ يجري تغييبه كليا من الس�احة، يف مقابل 
احتالله�ا م�ن ط�رف رئيس أرك�ان الجيش 
الفري�ق س�عيد ش�نقريحة«. مش�ريا إىل أن 
التلفزيون الحكومي »يخصص فرتات طويلة 
من نرات�ه اإلخبارية ألنشطة ش�نقريحة، 

لدرجة أنه بات شبيها بثكنة«.
والح�ظ عب�ود أن أول ظه�ور لتب�ون صوتا 
وص�ورة، منذ غيابه الطويل بس�بب املرض، 
)ي�وم 13من الشهر الج�اري( تم عن طريق 
حس�ابه الشخ�ي ب�»توي�رت«، وليس عن 
طري�ق التلفزي�ون الحكوم�ي، وه�ذا يؤكد، 
حسبه، أن الجيش منعه من ذلك، وأن قيادته 
قد تزيحه من الرئاسة اذا استمر غيابه فرتة 
أط�ول. مش�ريا إىل أن قايد صال�ح »لم يذكر 
اس�مه يف الحمل�ة الدعائية الت�ي خصصتها 
وس�ائل اإلعالم الحكومية، بمناس�بة مرور 
عام ع�ىل تعي�ني تبون رئيس�ا )ل�م ينتخب 
بإرادة ش�عبية يف نظ�ره(، وتغييبه عن هذه 
الحملة يعني وجود رغبة يف محو كل أثر له«.
ووصل تبون إىل الحكم يف اقرتاع نظم يوم 12 
ديس�مرب )كانون األول( املايض. ومعروف يف 
األوساط السياسية أنه كان خيار قايد صالح 

لخالفة عبد العزيز بوتفليقة يف الحكم.

كشف أسرار جديدة تفضح تكتم الصني على قضايا مهمة تتعلق بكورونا

ترامب يتهم اجليش املصري باستخدام أموال املساعدات األمريكية يف شراء أسلحة

مقتل ثالثة من رجال الشرطة وإصابة آخر برصاص مسلح وسط فرنسا

انقرة/ميدل ايست اونالين:
 ت�رص تركيا ع�ىل تنفي�ذ سياس�اتها وتحقيق 
أطماعه�ا الخارجية وذلك ع�رب اصدار مذكرات 
تس�مح بتمديد قواته�ا املوجودة خ�ارج البالد 
ال�ذي يخض�ع  الربمل�ان  واملصادق�ة عليه�ا يف 
لسيطرة حزب العدالة والتنمية. ويف هذا الصدد 
واف�ق الربمل�ان الرتكي، ع�ىل املذكرة الرئاس�ية 
بشأن تمدي�د مهمات القوات العامل�ة يف ليبيا، 
الجمعي�ة  تصوي�ت  يف  ذل�ك  ش�هرا.جاء   18
العام�ة للربملان، الثالث�اء. وبموجب التفويض، 
س�تواصل الق�وات الرتكية مهامه�ا يف ليبيا 18 
ش�هرا إضافي�ا، اعتب�ارا م�ن 2 يناير/كان�ون 
الثان�ي القادم. وأش�ارت املذكرة الرئاس�ية، أن 
الجه�ود التي بدأتها ليبي�ا عقب أحداث فرباير/
ش�باط 2011، لبن�اء مؤسس�ات ديمقراطية، 
قد ذهبت س�دى بس�بب النزاعات املسلحة التي 
أدت إىل ظه�ور هيكلية إدارية مج�زّأة يف البالد.
ولفت�ت املذك�رة إىل توقيع اتف�اق الصخريات يف 
املغ�رب، برعاية أممي�ة، ع�ام 2015، بعد نحو 
عام من املفاوضات ب�ني كافة األطراف الليبية، 
يف سبيل إحالل وقف إطالق النار، والحفاظ عىل 
وح�دة أرايض الب�الد. وأوضحت أن�ه تم تشكيل 
حكومة الوفاق الوطن�ي، املعرتف بها من األمم 
املتح�دة، بموجب االتفاق الس�يايس، واش�ارت 
نف�س املذك�رة للهج�وم ال�ذي قام ب�ه الجيش 
الوطني الليبي بقي�ادة املشري خليفة حفرت، بدأ 
يف 4 أبري�ل/ نيس�ان 2019 هجوما لالس�تيالء 
ع�ىل العاصمة طرابل�س. وأضاف�ت املذكرة أن 
حكوم�ة الوفاق وجه�ت نداء دع�م إىل تركيا يف 
نوفم�رب/ تري�ن الثاني 2019، ملس�اعدتها يف 
التصدي لتلك الهجمات. وأكدت املذكرة أن تركيا 
ستواصل تقديم الدعم الالزم للحكومة الرعية 
يف ليبي�ا من أجل الحفاظ عىل وقف إطالق النار.
وش�ددت املذك�رة أن “الهدف من إرس�ال قوات 
تركية إىل ليبيا، ه�و حماية املصالح الوطنية يف 
إطار القانون الدويل، واتخاذ جميع االحتياطات 
الالزم�ة ض�ّد املخاط�ر األمنية الت�ي مصدرها 
ليبي�ا”.  يف  رشعي�ة  غ�ري  مس�لحة  جماع�ات 
وأضاف�ت أن املذك�رة ترم�ي أيض�ا “للحف�اظ 
عىل األم�ن ضّد املخاطر املحتمل�ة األخرى، مثل 
الهجرات الجماعية وتقديم املساعدات اإلنسانية 
التي يحتاج إليه�ا الشعب الليبي، وتوفري الدعم 
ال�الزم للحكومة الرعي�ة يف ليبيا”. وأوضحت 
أن تركيا أرس�لت قواته�ا إىل ليبيا بموجب املادة 
92 م�ن الدس�تور، بتاري�خ 2 يناي�ر/ كان�ون 
الثان�ي 2020. والتربيرات التي صاغتها املذكرة 
مناقضة تمام�ا للواقع فالتدخل الرتكي يف ليبيا 
تسبب يف تعقيد الرصاع هنالك وفتح املجال امام 
التدخ�الت االقليمية والدولي�ة. وتورطت تركيا 
بس�بب تدخلها غري القانوني يف نقل اآلالف من 
املرتزقة للقتال اىل جانب قوات الوفاق ما ادى يف 
النهاية اىل تهديد االمن يف منطقة شمال افريقيا 
ومنطق�ة الس�احل وجنوب الصح�راء وجنوب 
اوروبا.والتدخل يهدف اساسا الستنزاف ثورات 
الشع�ب الليب�ي وهو ما حص�ل بالفعل بتوقيع 
مذك�رة تفاهم بني الحكوم�ة الرتكية وحكومة 
الوفاق الس�نة املاضية.ومع تواصل املفاوضات 
ب�ني الليبي�ني النه�اء االزم�ة يف الب�الد واع�الن 
هيئات سياس�ية جديدة تحاول تركيا انهاء كل 
ذل�ك التقدم وذلك بتحريض امليليشات وارس�ال 

مزي�د م�ن االس�لحة لتأجيج االوض�اع وهو ما 
دف�ع االتحاد االوروبي والق�وى الدولية لتحذير 
انقرة من مغبة مواصلة انتهاكاتها. وبالتزامن 
م�ع تمديد عمل الق�وات الرتكي�ة يف ليبيا وافق 
الربمل�ان الرتكي، ع�ىل املذكرة الرئاس�ية بشأن 
تمديد مهام القوات العاملة يف أفغانس�تان، 18 
ش�هرا. وأش�ارت املذك�رة املوقعة م�ن الرئيس 
رجب طيب أردوغان، إىل تشكيل قوات املساعدة 
الدولية إلرس�اء األمن “إيساف” بأفغانستان يف 
2001، ضم�ن إطار قرارات مجلس األمن الدويل 
ذات الصل�ة. وأيضا بموج�ب نتائج مؤتمر بون 
يف 5 ديس�مرب/ كان�ون األول 2001، م�ن أج�ل 
املساعدة يف تحسني الوضع األمني بأفغانستان 

واملس�اعدة يف بناء قدراتها األمنية الخاصة.
ولفتت إىل أن حلف شمال األطليس “ناتو” تسلم 
قيادة وتنس�يق قوات “إيس�اف” يف أفغانستان 
عام 2003، مؤكدة أن القوات املس�لحة الرتكية 
تول�ت مهمات ضمن “إيس�اف” يف أفغانس�تان 
من�ذ انطالقه�ا، وذل�ك بموج�ب تفوي�ض من 
الربمل�ان يف 10 أكتوب�ر/ تري�ن األول 2001. 
وأش�ارت إىل إقرار رؤساء دول وحكومات الناتو 
إط�الق عملي�ة الدعم الح�ازم غ�ري القتالية يف 
أفغانستان، عقب انتهاء “إيساف” وذلك يف قمة 
ويل�ز عام 2014، مبينة أن ه�ذه العملية وفرت 
الدع�م التدريب�ي واالس�تشاري لق�وات الدفاع 
واألم�ن األفغانية التي تولت مهمة ضمان األمن 
يف عموم البالد. وش�ددت املذكرة ع�ىل أن أنقرة 
التي تربطها عالقات صداقة وأخوة متجذرة مع 
كابل، تدعم دائًما وحدة واس�تقالل أفغانستان، 
وتتضامن معها يف كافة املجاالت لضمان عيش 
الشع�ب األفغاني يف س�الم واس�تقرار وازدهار 
بعيدا عن اإلرهاب. وأضافت “إن تركيا التي تنفذ 
يف أفغانس�تان أحد أكرب برامج الدعم الخارجي 
يف تاريخها، تساهم يف العملية املذكورة بموجب 
ق�رار الربمل�ان 1206، الصادر يف 25 ديس�مرب/
أن  املذك�رة  وأوضح�ت   .”2018 االول  كان�ون 
زعم�اء دول وحكوم�ات الناتو أك�دوا التزامهم 
بضم�ان أمن واس�تقرار أفغانس�تان عىل املدى 
الطوي�ل، خ�الل قمة بروكس�ل يف يوليو/ تموز 
2018، وج�ددوا موقفهم هذا خالل قمة زعماء 
الناتو يف لندن 2019. وطلبت املذكرة من الربملان 
تمدي�د مهمة القوات الرتكية يف أفغانس�تان 18 
شهرا اعتبارا من 6 يناير/كانون الثاني القادم، 
بموج�ب الق�رار 1079 الصادر ع�ن الربملان يف 
6 يناير/كان�ون الثان�ي 2015، واملمددة فرتته 
بموج�ب الق�رار رق�م 1206 يف 25 ديس�مرب/
كان�ون االول 2018. لك�ن حدي�ث تركي�ا ع�ن 
دفع جهود الس�الم يف افغانس�تان هو محاولة 
للتغطي�ة ع�ىل العالق�ة الت�ي ترب�ط املخابرات 
الرتكية باملجموعات االرهابية يف عدد من الدول 

ومن بينها افغانستان. 
ورغ�م ان التواج�د الرتكي يف افغانس�تان ليس 
كبريا وضمن قوات االيساف لكنه رمزي ويشري 
اىل نوايا تركيا للتوس�ع خارجي�ا يف اطار عقلية 
هيمن�ة تري�د احياء امج�اد العثماني�ة. وتركيا 
تس�ببت يف تاجيج الرصاع ال�دويل ليس فقط يف 
ليبيا او افغانستان بل شمل ذلك سوريا والعراق 
واقليم ناغورني قره باغ والتوتر رشق املتوسط 
اضاف�ة اىل دورها يف تنامي االره�اب والتطرف 

دوليا.

تركيا متدد مهمات قواتها يف ليبيا وأفغانستان
واشنطن/ متابعة الزوراء: 

ذك�ر تقري�ر نرت�ه كل م�ن رشكة 
“بروبولك�ا” وصحيف�ة و”اش�نطن 
الح�زب  أن  األمريكي�ة،  بوس�ت” 
الشيوعي الصيني استخدم موظفني 
تابع�ني ل�ه ع�ىل منص�ات التواصل 
االجتماع�ي، من أجل تشتيت االنتباه 
عن أنباء حول وفاة الطبيب الصيني 
الكب�ري يل وي�ن ليان�غ، ال�ذي حاول 
إطالق التحذيرات بخصوص فريوس 

كورونا يف أيامه األوىل. 
حيث قال التقرير الذي نرته الركة 
وصحيفة نيويورك تايمز األمريكية، 
إن الوف�اة املفاجئ�ة  للطبيب الشاب 
س�وف يكون لها تأثري كبري يف املناخ 
العام يف الص�ني، وقد ذكر التقرير أن 
بع�ض التوجيهات املرس�لة ملنصات 
التواص�ل االجتماعي تضمن رضورة 
أن يلتزم القائمون عىل تشتيت االنتباه 
ح�ول الوفاة باالنضب�اط يف النقاش، 
وتجنب الحديث ع�ن الوطنية بشكل 
فج، وأن يتبعوا أس�لوباً معسوالً عىل 

حد قول التقرير.
يف الوق�ت نفس�ه، ق�ال التقري�ر إن 
الصين�ي معروف  الشيوعي  الح�زب 
دائماً بميوله إىل الرقابة، لكن الوثائق 
قدَّم�ت نظرة متعمقة عىل مس�توى 

التطور يف جهود بكني. 
ووفقاً للتقرير أص�دروا أوامر ملواقع 
األخبار بعد الحديث عن وفاة الطبيب 
يل، كم�ا طالب�وا منص�ات التواص�ل 
الطبي�ب  االجتماع�ي بح�ذف اس�م 

الكب�ري   تدريجي�اً م�ن الصفح�ات 
املعروفة.

كذل�ك فقد قال التقري�ر إن الحكومة 
الصينية س�عت من�ذ اللحظات األوىل 
الت�ي بدأ فيه�ا املواطنون اس�تيعاب 
أزم�ة كورونا يف تصي�د الذين يثريون 
هذه التفاصيل عىل منصات التواصل 
االجتماعي، حيث اس�تطاعت إنشاء 
الذي�ن  الداعم�ني له�ا،  جي�ش م�ن 
يقومون بمراقب�ة منصات التواصل، 

 Cent 50 وأطلقت عليهم اسم جيش
Army، ملح�ارصة مواق�ع التواص�ل 
االجتماع�ي بتعليقات مؤيدة للحزب 

الشيوعي الصيني.
فيما قال التقرير، إن الوثائق الخاصة 
بالح�ادث خضع�ت للمراجع�ة م�ن 
مؤسس�ة تنظيم اإلنرتن�ت بالصني، 
 Urun Big وتضمن�ت ملف�ات م�ن 
Data Services، وهي رشكة صينية 
تصن�ع الربام�ج الت�ي اس�تخدمتها 
الحكومات املحلي�ة ملراقبة ما يفعله 
وإدارة  اإلنرتن�ت  ع�رب  مواطنوه�ا 

مجموعات املعلقني عرب اإلنرتنت.
يف املقاب�ل ل�م ت�رد أي منهم�ا ع�ىل 
طلبات وسائل اإلعالم بالحصول عىل 

تعليقات بشأن الوثائق.
يف حني أخرب ش�ياو تشيانغ، مؤسس 
موقع China Digital Times، وسائل 
اإلعالم أن الص�ني تمتلك نظام رقابة 
مس�لحاً سياسياً، وهو نظام تصقله 
وتنس�قه  وتنظم�ه  الدول�ة  م�وارد 
وتدعم�ه. فهو ال يقت�رص فقط عىل 

ح�ذف يشء ما. فلديه�م أيضاً جهاز 
ق�وي لبناء قص�ة وتوجيهه�ا إىل أي 
ه�دف ع�ىل نط�اق واس�ع ع�ىل حد 

قوله.
لك�ن قب�ل وفات�ه املفاجئة، حس�ب 
التقري�ر، فقد ص�ار الطبي�ب الكبري 
يل وجه�ًا معروف�اً فج�أة يف الص�ني، 
عندما أصبح هو وسبعة آخرون من 
فاضحي الفس�اد، وص�اروا يطلقون 
إنذارات مبكرة عن الفريوس الجديد.

لكن يف هذا الوقت، وبخته الس�لطات 
بس�بب ما قالت إنه يق�وم بالرتويج 
للشائعات التي تيسء إىل البالد، حيث 
قامت الس�لطات بالقبض عليه قبل 

وفاته بوقت قليل.
خضع�ت  الت�ي  الص�ني  أن  يذك�ر 
ال�دويل فيم�ا  التدقي�ق  ملوج�ة م�ن 
يتعل�ق بأنشطته�ا يف هون�غ كونغ، 
لإليغ�ور،  الجماعي�ة  واالعتق�االت 
ش�هدت توت�رات وانتقادات بس�بب 
بخص�وص  له�ا  ُوجه�ت  اتهام�ات 

الشفافية حول فريوس كورونا.

واشنطن/ متابعة الزوراء: 
اتهم الرئيس األمريكي املنتهية واليته دونالد 
ترام�ب الجيش املرصي باس�تخدام األموال 
األمريكية يف رشاء أس�لحة روس�ية، وهو ما 
دفع�ه إىل التلوي�ح برفض م�روع قانون 
امليزاني�ة الجديد إلنع�اش االقتصاد ملواجهة 

جائحة كورونا.
وانتق�د ترامب يف مقطع مص�ور عىل تويرت 
بند املساعدات الخارجية يف امليزانية الجديدة 
البالغ�ة 892 ملي�ار دوالر، وق�ال إن�ه يبدد 
أموال األمريكي�ني، ورضب ترامب مثاال عىل 
ذلك باملس�اعدات األمريكي�ة التي تذهب كل 

عام إىل مرص.
وقال ترام�ب -يف مقطع مصور عىل تويرت- 
“م�روع القان�ون ال�ذي يخطط�ون اآلن 
إلرس�اله إىل مكتبي مختلف كث�ريا عما كان 

متوقعا… إنه حقا وصمة عار”.

وك�ان الكونغرس األمريكي ق�د مرر الثالثاء 
يف قان�ون ميزانية اإلنف�اق الحكومي للعام 
املقبل، املس�اعدات العس�كرية املعت�ادة إىل 

مرص والتي تبلغ نحو 1.3 مليار دوالر.
لكن الكونغرس رب�ط اإلفراج عن أكثر 300 
ملي�ون دوالر م�ن األم�وال املرص�ودة ملرص 
م�ع تحقي�ق تق�دم يف اإلفراج عن س�جناء 
سياسيني وحقوقيني ومن األقليات الدينية.

ونص بن�د يف القانون عىل تجميد 75 مليون 
دوالر إىل ح�ني أن يرف�ع وزي�ر الخارجي�ة 
األمريكي تقريرا إلطالع املرعني عىل التقدم 
املحق�ق من قب�ل القاهرة يف مج�ال اإلفراج 

عن السجناء.
كما رب�ط بند آخر اإلفراج ع�ن 225 مليون 
دوالر من املنحة بتعزيز مبدأ سيادة القانون 
ودع�م املؤسس�ات الديمقراطي�ة وحق�وق 
األقلي�ات  حماي�ة  يشم�ل  بم�ا  اإلنس�ان، 

الدينية.
وقد اعترب موقع مبادرة الحرية أن املرعني 
وجهوا رس�الة قوي�ة إىل م�رص مفادها أن 
اس�تخدامها املنهج�ي لالحتج�از إلس�كات 
النشطاء والصحفيني ال يخدم مصالح األمن 
القوم�ي للواليات املتح�دة. لكن ترامب هدد 
برفض م�روع قانون امليزاني�ة، وقال إنه 
يري�د من الكونغرس زيادة مبلغ التحفيز إىل 
2000 دوالر لألف�راد أو 4000 دوالر لألزواج، 

بدال من 600 دوالر لألفراد.
وأض�اف “كم�ا أطل�ب م�ن الكونغ�رس أن 
يتخل�ص ف�ورا م�ن عن�ارص اله�در غ�ري 
الرضوري�ة يف ه�ذا التريع، وأن يرس�ل يل 
م�روع قان�ون مناس�ب، وإال س�تضطر 
اإلدارة التالية إىل تقديم حزمة إغاثة من أجل 

كوفيد- 19”.
وأوضح مراسل الجزيرة عبد املنعم العمراني 

أن الرئي�س ترامب فاجأ الجمي�ع بالتوقيت 
أن  إىل  وأش�ار  الراف�ض،  بموقف�ه  ولي�س 
املعلقني يعتقدون أن ذلك يأتي ضمن نهجه 
الذي يس�عى م�ن خالله للبق�اء يف الواجهة 
إدارة  ولتقوي�ض  واإلعالمي�ة،  السياس�ية 

خلفه جو بايدن.
ويأتي ذلك يف الوقت الذي يتهم فيه مسؤولون 
يف الحزبني الجمهوري والديمقراطي، روسيا 
بالضل�وع يف عملي�ات اخ�رتاق مؤسس�ات 
الدول�ة، يف ح�ني يخف�ف ترامب م�ن لهجة 
االتهام لروس�يا ويقول إن االخرتاق ربما تم 

من قبل الصني.
وق�ال الرئيس املنتخب جو بايدن إن الرئيس 
بحاج�ة إىل إلق�اء الل�وم عىل روس�يا، وهو 
أم�ر لم يفعل�ه حتى اآلن رغ�م توجيه وزير 
الخارجية مايك بومبي�و ووزير العدل وليام 

بار االتهام إىل موسكو.

باريس/بي.بي.يس:
قتل مسلح ثالثة من رجال الرطة 
الفرنسية وأصاب آخر بإطالق النار 
عليه�م، بع�د وصوله�م اس�تجابة 
لب�الغ ع�ن ح�ادث عن�ف أرسي يف 

وسط فرنسا.
وق�ال مس�ؤولون إن املشتب�ه ب�ه، 
البالغ م�ن العمر 48 عاما، معروف 
ل�دى الس�لطات يف قضاي�ا تتعل�ق 
بحضانة أطفال، وُعثر عليه ميتا يف 

وقت الحق.
وكانت س�يدة ق�د فرت إىل س�طح 
منزل يف قرية سان- جوست النائية 
يف الس�اعات األوىل من صباح امس 

األربعاء.
وج�رح  رشطي�ا  املس�لح  وقت�ل 
آخ�ر، ث�م أرضم الن�ار يف املنزل، ثم 

قت�ل رشطي�ني اثن�ني آخري�ن بعد 
وصولهم�ا، واس�تطاعت الرط�ة 

إنقاذ السيدة.
وال ي�زال رجال الرطة من القوات 
الخاص�ة ورج�ال إطف�اء يف موقع 
الح�ادث يف القري�ة الواقعة يف إقليم 
جب�ال  منطق�ة  يف  دوم  دو  ب�وي 

ماسيف الوسطى بفرنسا.
رئي�س  ش�وتار،  فرانس�وا  وق�ال 
بلدية سان جوس�ت، لصحيفة “لو 
فيغارو” الفرنسية إن املنزل احرتق، 
ورج�ال الرطة كانوا يس�عون إىل 
معرفة ما إذا كان املشتبه به ال يزال 

داخل املنزل أم هرب.
دارمان�ان، وزي�ر  أن جريال�د  بي�د 
الداخلية، أك�د يف وقت الحق العثور 

عىل املشتبه به ميتا.

وذك�ر دارمان�ان أن رج�ل الرطة 
الذي ُقتل أوال هو أرنو مافيل، البالغ 
من العم�ر 21 عاما، أما الرطيان 
الح�ادث  الل�ذان قت�ال يف  اآلخ�ران 
الثاني هما س�رييل موري�ل، البالغ 
من العمر 45 عاما، وريمي دوبوي، 

البالغ من العمر 37 عاما.
وأع�رب دارمانان عن حزنه العميق 
ألرس  تعازي�ه  وق�دم  القت�ىل،  إزاء 

وأصدقاء وزمالء الضحايا.
وق�ال إن الحادث أظه�ر مرة أخرى 
املخاطر التي تواجه رجال الرطة 

أثناء تأدية مهماتهم اليومية.
وق�ال الرئيس الفرن�يس، إيمانويل 
ماكرون، يف تغري�دة إن أفراد قوات 
للخط�ر  حياته�م  عرض�وا  األم�ن 

لحماية املواطنني، إنهم “أبطالنا”.

ويعد الهجوم باألسلحة عىل الرطة 
يف الحوادث غ�ري املتعلقة باإلرهاب 

أمرا نادرا نسبيا يف فرنسا.
وق�ال رئيس الوزراء الفرنيس، جان 
كاس�تكس، يف تغري�دة إن املأس�اة 

طال�ت البالد كلها، مضيفا تضامنه 
ودعم�ه ألق�ارب رج�ال الرطة يف 
حزنهم.كم�ا أصي�ب رج�ل رشطة 
رابع برصاصة يف ساقه، لكن حياته 

ليست يف خطر.

بعد عودة اللواء نزار وسجن مقربني من قائد اجليش السابق
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أك�د مجلس القضاء األعىل أن�ه يجري تحقيقاً يف 
م�زاد بيع العمل�ة األجنبي�ة و«مخالفات« بعض 
املص�ارف الخاص�ة للقانون، وفيما اش�ار إىل أن 
التحقي�ق وص�ل إىل مراحل متقدمة وكش�ف عن 
»تحاي�ل وتزوير« لالش�راك يف امل�زاد و«تهريب« 
العمل�ة االجنبية خ�ارج الع�راق، قضت محكمة 
استئناف الكرخ يف العاصمة بغداد، امس األربعاء، 
بعدم وجود مانع قانوني من تجديد رخص رشكة 

الهاتف النقال يف البالد.
وق�ال إعالم مجلس القضاء، يف بيان: إن »مجلس 
القض�اء االع�ىل وجه بإعم�ام صادر عن�ه كافة 
محاكم التحقيق باتخاذ االجراءات القانونية بحق 
كل من تس�بب بالرضر باالقتصاد الوطني سواء 
م�ن تجار العمل�ة االجنبية ام التج�ار املحتكرين 
للبضائع والسلع الغذائية والسلع الرضورية التي 

يحتاجها املواطنون يوميا«.
وأض�اف البي�ان أن »املجل�س طل�ب م�ن وزارة 
الداخلي�ة االيعاز اىل مديري�ات الرشطة املختصة 
بذلك إجراء جوالت تفتيش�ية ملحالت بيع الجملة 
واماك�ن بيع العمل�ة االجنبية لضب�ط املخالفني 

للقانون«.
ويف سياق متصل، أكد البيان أن »محكمة التحقيق 
املختصة بمكافحة غسل االموال بارشت منذ عدة 
اي�ام اجراء التحقيق بخص�وص مزاد بيع العملة 
االجنبي�ة ومخالفات بع�ض املص�ارف الخاصة 

للقانون لالشراك يف مزاد بيع العملة االجنبية«.
وتاب�ع أن »التحقي�ق وصل اىل مراح�ل متقدمة، 
وكشف عن عمليات غري قانونية وتحايل وتزوير 
لالش�راك يف م�زاد بيع العمل�ة وتهري�ب العملة 

االجنبية خارج البلد«.
ويف س�ياق اخر، قضت محكمة اس�تئناف الكرخ 
يف العاصم�ة بغ�داد، امس األربع�اء، بعدم وجود 
مان�ع قانوني م�ن تجديد رخص رشك�ة الهاتف 
النق�ال يف البالد.وجاء يف وثيق�ة قرار صادرة عن 

املحكم�ة »ال مان�ع قانوني�ا م�ن تجدي�د رخص 
رشكة الهات�ف النقال اس�تناداً إىل ق�رار مجلس 
األمن�اء )يف هيئة االتصاالت( واملتخذ يف الجلس�ة 

13 يف 2020/11/24«.
واتخذت املحكمة القرار بعد »معالجة املخالفات 

الواردة يف قرار مجلس األمناء السابق«.
وأش�ارت الوثيق�ة إىل: أن قرار مجل�س األمناء يف 
هيئ�ة االتص�االت جاء منس�جما م�ع متطلبات 
الجه�ات الرقابية واملعايري عىل املس�توى العاملي 
بم�ا يحق�ق املصلح�ة العام�ة ويضم�ن حقوق 
املواطن�ني، إضاف�ة إىل إلزام ال�رشكات املرخصة 
بدف�ع كل املس�تحقات والدي�ون املالي�ة املرتبة 
عليه�ا قبل توقيع العقد، عىل أن ال تتجاوز الفرة 
الت�ي حدده�ا قان�ون تموي�ل العجز امل�ايل الذي 
أقره مجل�س النواب، كما أل�زم املجلس رشكات 
االتص�ال بإطالق خدم�ة الجيل الراب�ع يف مطلع 

العام املقبل.
وأضافت: أن التصويب الصادر من مجلس األمناء 
إلجراءاته الس�ابقة يعطي الح�ق لرئيس الجهاز 
التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت بتوقيع العقد 

مع رشكات الهاتف النقال. 
وقال�ت املحكم�ة: إن الحكم البدائ�ي الذي صدر 
بإبطال رخصة التجديد يف ترشين الثاني/نوفمرب 
املايض، استند يف حيثياته عىل قرار مجلس األمناء 
الص�ادر بتاريخ الس�ادس من تم�وز املايض قبل 

تصويبه من قبل املجلس املذكور.
وكان�ت الحكوم�ة قد ج�ددت رخص�ة الهواتف 
املحمولة ملدة 5 س�نوات يف تم�وز/ يوليو املايض 
ع�ىل أن تدف�ع ال�رشكات 50 باملائة م�ن الديون 
املرتب�ة عليه�ا لصال�ح الدول�ة، إال أن�ه واج�ه 

اعراضات برملانية.
ورف�ع عض�و لجن�ة متابع�ة تنفي�ذ الربنام�ج 
الحكوم�ي والتخطيط االس�راتيجي يف الربملان/ 
محمد ش�ياع الس�وداني، دع�وى قضائية يف 11 

آب/أغسطس املايض إلبطال التجديد.
النق�ال  الهات�ف  مج�ال  يف  رشكات   3 وتعم�ل 
يف الع�راق، ه�ي زي�ن لالتصاالت، وآس�يا س�يل 
لالتصاالت، وكورك تيليكوم املحدودة لالتصاالت.

م�ن جانبه، ق�ال الس�وداني يف بي�ان : إن »قرار 
محكمة استئناف الكرخ قد شابه عيب يف االسباب 

التي رك�ن إليها عن�د اصدار الحك�م، وتطرق اىل 
ق�رار مجلس االمناء امل�ؤرخ يف 24 / 11 / 2020 
، وحي�ث ان الدعوى مح�ددة بطلباتها الواردة يف 
عريضة الدعوى، وان الحك�م الصادر فيها يجب 
ان اليخ�رج عن مضمون ونط�اق الدعوى كي ال 

يشوب القرار عيب يف التنفيذ«.
وأش�ار الس�وداني إىل أن »االم�ر الوالئ�ي املتخ�ذ 
بعدم التجديد ما زال نافذا لحني اكتس�اب الحكم 
الدرج�ة القطعية، ونؤك�د مطلبنا بع�دم أحقية 
رشكات الهاتف النقال الحالية بالتجديد اس�تنادا 

ملا نصت عليه املادة 6 من العقد«.
وتنص امل�ادة املذكورة، وفق الس�وداني، عىل أنه 
»يلتزم املرخص )هيئة االعالم واالتصاالت( بعدم 
االعراض عىل التجديد رشيطة رضا املرخص عن 
اس�تيفاء املرخ�ص له )رشكات الهات�ف النقال( 
لجمي�ع ال�رشوط واألح�كام املبين�ة يف اتفاقي�ة 

الرخيص خالل املدة األولية«.
وأض�اف أن »هذا ما ل�م يتحقق طيلة الس�نوات 
املاضي�ة من حيث ان هذه الرشكات لم تس�توِف 
التزاماتها التعاقدية، وكانت خدمتها سيئة طوال 

تلك املدة«.
وأشار السوداني إىل أن تلك الرشكات »غري كفوءة 
مالي�ا، وكان أداؤها املايل متعثرا طيلة الس�نوات 
الس�ابقة، وال تس�دد املس�تحقات املالي�ة للدولة 
يف مواعيده�ا، وهناك الكثري م�ن الديون املرتبة 
بذمته�ا للدول�ة، وحتى إن س�ددتها تحت ضغط 
القضاء والرأي العام فإن هذا ال يعني انها كفوءة 
ماليا وتس�تحق منحها ثماني سنوات جديدة من 

الرخيص«.
وتابع: أن قرار املحكمة بمثابة مكافأة للرشكات 
بمنحه�ا رخص�ة جي�ل راب�ع مجاني�ة لثمان�ي 
س�نوات، ودون اتاحة ب�اب املنافس�ة للرشكات 
العاملي�ة الرصينة للمنافس�ة ع�ىل رخصة الجيل 
الراب�ع، اضافة لحرمان البل�د من رخصة وطنية 

للهاتف النقال.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت وزيرة الهجرة واملهجري�ن، إيفان فائق 
جاب�رو، ام�س االربعاء، عن اس�تعدادات الوزارة 
إلعادة نازحي نينوى إىل مناطقهم يف مطلع العام 

القادم .
وذك�رت جاب�رو يف بيان صحفي، خ�الل اجتماع 
موس�ع عقدته مع محافظ نينوى نجم الجبوري 
يف مبن�ى محافظة نينوى، بحض�ور مدير مكتب 
اعمار س�هل نينوى فرع الشمال ساالر سليمان 
بوداغ ومدير عام دائرة شؤون الفروع يف الوزارة 
عيل عباس جهاكري: إن »الوزارة مستعدة لتنفيذ 
املرحل�ة الثالثة من خطة الط�وارئ  للعام 2021  
، إضافة إىل اس�تمرارها وبتنس�يق ع�اٍل مع كل 
الجه�ات املعني�ة إلع�ادة كل النازح�ني الراغبني 
بالع�ودة اىل مناطقهم االصلي�ة والعمل عىل غلق 

املخيمات املتبقية يف املحافظة ».  
وقال�ت إن�ه »س�يكون لل�وزارة زي�ارات دورية 
وتواج�د ميداني يف املخيمات مل�د يد العون لألرس 
النازحة وحل جميع مشاكلها، فضال عن معرفة 
من يرغبون بالع�ودة اىل مناطقهم االصلية التي 

نزحوا منها«.
وتابع�ت جابرو أن ال�وزارة »بذلت وما زالت تبذل 
جهوداً كبرية لتوفري االحتياجات الالزمة للنازحني 
والعائدين كالوقود واملستلزمات العينية والغذائية 
والصحي�ة واملنزلي�ة رغ�م ش�ح التخصيص�ات 
املالي�ة التي تعان�ي منها الوزارة طيلة الس�نوات 
املاضي�ة ولغاي�ة اآلن«. مؤكدة ان ال�وزارة تعمل 
ب�كل إمكاناتها املتاح�ة من اجل مس�اعدة آالف 
العائالت النازحة يف املخيمات لتخفيف معاناتهم، 

ومساعدتهم ورفع الحيف عنهم«.
م�ن جهت�ه، اعل�ن مستش�ار محاف�ظ االنب�ار 
للش�ؤون االغاثية، مازن خالد ابو ريش�ة، امس 
االربعاء، بدء اوىل خطوات اغالق مخيمات النزوح 
يف املحافظ�ة بالتزام�ن مع رغب�ة االرس النازحة 

العودة اىل مناطق سكناها املحررة .
وقال ابو ريش�ة يف ترصيح صحفي: ان” حكومة 
االنب�ار املحلي�ة، وبالتنس�يق م�ع وزارة الهجرة 
واملهجرين واملنظمات االنسانية والقوات االمنية، 
بدأت اوىل خط�وات انهاء ملف الن�زوح يف االنبار 
من خ�الل اعادت 30 ارسة نازح�ة من مخيمات 
النزوح يف قض�اء عامرية الصمود جنوبي مدينة 
الفلوجة، اىل مناطق س�كناهم املحررة يف الكرمة 

والصقالوية والرم�ادي واالقضية الغربية ضمن 
خط�ة ته�دف اىل اع�ادة كاف�ة االرس النازحة اىل 

مناطقها “.
واض�اف ان” الجهات املعني�ة اعدت خطة إلنهاء 
مل�ف النازح�ني بص�ورة طوعي�ة مطل�ع العام 
الجديد”، مبينا ان” حكومة االنبار املحلية ارسلت 
اس�ماء املئ�ات م�ن االرس النازح�ة يف مخيمات 
الن�زوح يف قض�اء عامرية الصم�ود اىل القيادات 
االمنية لغ�رض تدقيقهم امنيا قبي�ل اعادتها اىل 

مناطقهم “.
يش�ار اىل ان حكومة االنبار املحلي�ة تعزم اغالق 
مل�ف النازح�ني بص�ورة نهائي�ة مطل�ع الع�ام 

الجديد. 

بغداد/ الزوراء:
اكدت وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة، 
ام�س األربعاء، ان مرشوع املدن الس�كنية الذي 
تنفذه س�يوفر مليون وحدة س�كنية، مفصحة 
عن انها انجزت تس�ع مدن ضمن املرحلة االوىل 

للمرشوع.
وافاد مدي�ر عام املرك�ز الوطني لالستش�ارات 
الهندس�ية، املهن�دس حس�ن م�دب مجحم، يف 
بي�ان اطلعت عليه »الزوراء«: إن “مرشوع املدن 
الس�كنية، الذي اعد املركز تصاميم�ه بالكامل، 
سيس�هم بح�ل ازم�ة الس�كن يف الب�الد، اذ يتم 
تنفيذه ع�ىل مرحلتني«، مش�ريا اىل »ان املرحلة 
انج�زت تصاميمه�ا  االوىل تض�م تس�ع م�دن 

بالكامل وتم تنفيذها بنسب مختلفة”.
وأض�اف مجح�م أن “ه�ذه املدن تش�مل مدن: 
انج�زت  الت�ي  الب�رصة  الس�ياب يف محافظ�ة 
تصاميمه�ا بالكام�ل وت�م تنفي�ذ ج�زء كب�ري 
منها وبات�ت جاهزة لتوزع قريب�ا اراضيها بني 
املواطنني، واملتنبي بمحافظة واس�ط، والجنائن 
املعلق�ة يف باب�ل، والس�الم يف النج�ف االرشف، 
وموقع�ني بمحافظة كربالء املقدس�ة، بينما تم 

انجاز مدينة الرمادي الجديدة يف االنبار”.
وبنينّ مجحم ان “بغداد شهدت انشاء مدينة عيل 
الوردي بمنطقة النهروان، بينما توجد مدينتان 
جديدتان يف العاصمة لم تصال ملرحلة التصاميم 

ب�ل تخصيص االرايض م�ع الجه�ات املختصة، 
وه�ي م�دن: ط�ارق بموقع معس�كر ط�ارق، 
واخ�رى بمعس�كر حماد ش�هاب يف الراش�دية، 
واللتان ستنفذ تصاميمهما بعد انتهاء تخصيص 

اراضيهما”.
واش�ار اىل ان “Sاملرحلة االخرى تتضمن انش�اء 
18 مدين�ة اخ�رى موزع�ة ب�ني عم�وم الب�الد 
وهي يف ط�ور االعمال التنس�يقية والتخصيص 

ل�الرايض من قب�ل الجهات املختص�ة، والتي ما 
ان  تنته�ي حتى يبدأ املرك�ز بتنفيذ التصاميم«، 
مضيفا »ان التنس�يق يجري م�ع وزارتي العدل 
واملالي�ة لتخصيص قطع اراض جدي�دة ببغداد 
لتخصي�ص  الدف�اع  اىل  اضاف�ة  واملحافظ�ات، 
املعس�كرات املروك�ة العائدة لها لتش�ييد املدن 
عليها كون العمل مس�تمرا بتخصيص االرايض 

وانشاء املدن عليها”. 

أكد عدم وجود مانع قانوني من جتديد رخص شركات اهلاتف النقال

القضاء يكشف »حتايالً وتزويرًا« يف مزاد العملة و»تهريباً« للدوالر خارج العراق

اهلجرة تكشف عن إعادة نازحي نينوى إىل مناطقهم مطلع 2021
األنبار تبدأ أوىل خطوات إغالق املخيمات كافة

اإلعمار تعلن املضي مبشروع توفري مليون وحدة سكنية

بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت قيادة عملي�ات كربالء، امس األربع�اء، عن انطالق عملية امنية واس�عة 

لتفتيش املناطق الصحراوية وصوال اىل املناطق الحدودية مع محافظة االنبار.

وقال مدير اع�الم القيادة، العميد فاهم الكريطي، يف ترصيح صحفي: ان “قيادة 

عمليات كربالء وقيادة رشطة كربالء واللواء 26 حشد شعبي والرشطة االتحادية، 

انطلقت بعملية امنية لتفتيش املناطق الصحراوية باتجار املناطق الحدودية مع 

محافظة االنبار”.

وأض�اف الكريطي أن “العملية انطلقت من 6 مح�اور، وتهدف اىل تأمني مناطق 

غرب كربالء، والبحث عن جيوب االرهاب، والقضاء عليها قبل أن تبدأ بنش�اطها 

حفاظا عىل أمن وسالمة املدينة وأهلها”.

يذكر أن املناطق الصحراوية يف غرب كربالء دائما ما تشهد عمليات امنية من قبل 

مختلف الصنوف االمنية بهدف جعلها آمنة عىل مدار الساعة. 

بغداد/ الزوراء:

ج�ددت وزارة االتصاالت، ام�س األربعاء، 

تأكيده�ا ع�دم وج�ود ارتف�اع يف أس�عار 

خطوط االنرنت، فيما توعدت املس�تغلني 

من الرشكات بمحاسبتهم قانونياً.

رع�د  ال�وزارة،  باس�م  املتح�دث  وق�ال 

إن  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  املش�هداني، 

“ال�وزارة ال تتأث�ر بتغي�ري س�عر الرصف 

السيما أنها تتعامل بالدينار”.

هنال�ك  كان  “إذا  املش�هداني  وأض�اف 

اس�تغالل من أصحاب األب�راج والرشكات 

متخذين من تغيري س�عر الرصف وس�يلة 

لرفع األس�عار، فس�وف نبدأ بمحاسبتهم 

وفق القانون”.

وكان�ت وزارة االتص�االت أك�دت، يف وقت 

س�ابق، أن أج�ور البن�ى التحتي�ة ملزودي 

خدم�ة االنرنت باقي�ة يف الوقت الحارض، 

ولن تتغري مع تغيري سعر الرصف. 

بغداد/ الزوراء:
دعا النائب االول لرئيس مجلس النواب، حس�ن كري�م الكعبي، اىل إيالء البحوث العلمية 
اقىص درجات االهتمام واالس�تفادة منها يف تطوير جميع مفاصل الدولة، فيما أكد عىل 

رضورة استيعاب حملة الشهادات العليا.
وق�ال الكعبي يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه، جاء ذلك خ�الل حضوره يف املؤتمر 
العلم�ي الخامس للبحوث الهندس�ية والدراس�ات العليا الذي نظمت�ه الجامعة التقنية 
الوس�طى/ الكلية التقنية الهندسية الكهربائي: ان »نهضة الدولة تبدأ عرب دعم اساتذة 
الجامع�ات والنخ�ب والكف�اءات العلمي�ة، وتوفري كل االج�واء التي تس�هم يف االرتقاء 
بقدراته�م وامكانياته�م«، الفت�ا اىل ان »املؤسس�ة الترشيعي�ة س�تكون داعم�ة بقوة 
ل�كل الخطوات التي من ش�أنها املس�اهمة يف رعاي�ة العلماء والباحث�ني، واعادة الثقة 

باملؤسسات التعليمية ودعم االساتذة بشتى الوسائل«.
وجدد النائب األول دعوته ل�«الحكومة باس�تيعاب حملة الش�هادات العليا واالس�تفادة 
من طاقاتهم وافكارهم االبداعية الحديثة، وبحوثهم العلمية الرصينة يف تعزيز وتطوير 
االقتصاد العراقي، سيما يف ظل االزمة اإلقتصادية التي يشهدها العراق والعالم وتراجع 

اسعار النفط«.
من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة التعليم العايل، حس�ن املسعودي: ان »املسؤولية كبرية 
الس�تعادة املكانة التي يمثلها العراق يف الجانب العلمي، ويجب تظافر الجهود لتطويره 
واالرتق�اء ب�ه«، مبين�ا ان »اللجنة س�يكون لها دور داعمايف اس�ناد ونهضة وتش�جيع 

املؤسسات التعليمية- االكاديمية واملشاريع والربامج البحثية التخصصية«.

كربالء تبدأ عملية أمنية يف الصحراء 
الغربية وصوال حلدود األنبار

االتصاالت: إجراءات قانونية حبق 
املتالعبني بأسعار خطوط االنرتنت

الكعيب يدعو إىل استيعاب محلة الشهادات 
العليا واالستفادة من البحوث العلمية

بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة، ام�س االربعاء، 

استحداث مخترب متخصص لتشخيص الحاالت 

املشتبه أصابتها بفريوس كورونا يف دائرة مدينة 

الطب.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 

منه: أن�ه »برعاية وزير الصحة والبيئة،حس�ن 

محمد عب�اس التميم�ي، تم اس�تحداث مخترب 

متخصص لتش�خيص الحاالت املشتبه أصابتها 

بفاي�روس كورون�ا اذ يعت�رب املرك�ز الثاني من 

نوعه يف دائرة مدينة الطب«. 

مدين�ة  يف  التعليمي�ة  املخت�ربات  مدي�ر  وب�نينّ 

الط�ب، محم�د غان�م، بحس�ب البيان: انش�اء 

املركز بطريقة حديثة ومس�تويف لجميع رشوط 

الس�المة املهنية لجمي�ع العاملني وضمان عدم 

اصابتهم.

وأض�اف أنه »تم تجهيز املرك�ز بأحدث االجهزة 

وبطاق�ة  رصين�ة  مناش�ئ  وم�ن  املختربي�ة 

استيعابية ألكثر من 2000 فحص يف اليوم، مما 

يرفع الطاقة التشخيصية لغرض فحص جميع 

املرىض الراقدين واملراجعني والكوادر العاملة يف 

مدينة الطب«.

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت دائ�رة التحقيقات يف هيئ�ة النزاهة، امس 

األربعاء، عن إحباط محاولة لالس�تيالء عىل عقاٍر 

عائٍد للدولة يف بغداد، مبينة ضبطها املتهم والكتاب 

ر املستخدم يف املحاولة. املُزوَّ

وذكر بيان للهيئة تلقت »الزوراء« نس�خة منه: أن 

“فريق عم�ل املديرية الذي انتقل إىل دائرة عقارات 

ٌر  ن من ضبط ُمتَّهٍم بحوزته كتاٌب ُمزوَّ الدولة تمكَّ

مزعوم ص�دوره عن الدائرة”، ُمبينّن�ًة أن “الكتاب 

املزور معن�ون إىل أمانة بغ�داد – دائرة التصاميم؛ 

لغرض إنشاء محطة وقود عىل قطعة أرض عائدة 

إىل محافظة بغداد”.

وأضاف�ت إنه “تمَّ تنظيم محرض أصويل يف العملية 

َذت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه رفقة  التي ُنفِّ

املتهم واملربزات الجرمية عىل السيد قايض التحقيق 

املختص الذي قرَّر توقيفه عىل ذمة التحقيق”.

وس�بق للهيئ�ة أن أعلنت ع�ن اتخاذه�ا إجراءات 

وتدابري؛ لتحصني عقارات الدولة من االستغالل أو 

التع�دي أو التجاوز أو الربُّح دون وجه حق منها، 

ورس�مها خارطة طري�ق إلدارة ه�ذا امللف بطرق 

فضىل. 

بغداد/ الزوراء:
طالبت وزارة الزراعة، امس األربعاء، 
هيئة املنافذ الحدودية والهيئة العامة 
للجم�ارك يف الع�راق، بمن�ع دخ�ول 
املحاصي�ل املمنوع�ة م�ن االس�ترياد 

وفق الروزنامة الزراعية.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
»ال�زوراء« نس�خة منه: أنه�ا »تدعو 
إىل تش�ديد االجراءات م�ن قبل هيئة 
املنافذ الحدودي�ة والجمارك ومن كل 
املنافذ العراقية بمنع دخول املحاصيل 
الزراعية املمنوعة من االسترياد وفق 

الروزنامة الزراعية لوفرتها محليا«.
البي�ان أن »ال�وزارة رغ�م  واض�اف 
كل الجه�ود الت�ي تق�وم به�ا لدع�م 
الفالح�ني واملزارع�ني  باملس�تلزمات 
الزراعي�ة وف�ق الخط�ة الزراعية، إال 
أن مخرجاته�ا  بات�ت غ�ري واضحة،  
فض�اًل ع�ن حماية املنت�ج املحيل من 
خالل تواصلها املس�تمر مع الجهات 
االمني�ة والجم�ارك وحصوله�ا عىل 
قرارات دعم مشددة من قبل مجليس 
ال�وزراء والنواب لدع�م املنتج املحيل، 
إال أن سياس�ة االغراق من املحاصيل 
الزراعية املستوردة وخاصة محصويل 
الطماطم والبطاطا ما زالت متواصلة 

دون رادع يذكر«.
االس�واق  اغ�راق  أن »عملي�ة  وأك�د 
املمنوع�ة  الزراعي�ة  باملس�توردات 
بالفالح�ني  كب�ري  ح�ٍد  اىل  أرضت 
واملزارع�ني من خ�الل تدني أس�عار 
املنت�ج املح�يل، وخاصة خ�الل االيام 

املاضية«.
ولفت إىل أن »ذلك سيؤدي اىل خسائر 
يتحملونها موس�ميا، مم�ا يجعلهم 
يعزفون عن زراعة محاصيل الخرض 
يف قادم االيام، سيما وانها تمثل السلة 
الغذائية اليومية للمواطنني«، مشرياً 
اىل أن »ال�وزارة، وبجه�ود الفالح�ني 
واملزارعني، وف�رت 23 منتجا زراعيا 

محليا ومنعتها من االسترياد«.
االمني�ة  الق�وات  ال�وزارة،  ودع�ت 
الحدودي�ة والجمارك  املناف�ذ  وهيئة 
والجريم�ة  املنظم�ة  والجريم�ة 
االقتصادي�ة واملحافظ�ني اىل »تفعيل 
العم�ل وال�رضب بيد م�ن حديد لكل 
ل�ه نفس�ه اس�تهداف  م�ن تس�ول 
املنت�ج املح�يل العراق�ي«، مؤكدة أن 
»الجهات املخالف�ة لتطبيق القوانني 
الخاصة بالروزنامة الزراعية تتحمل 
مس�ؤولية م�ا يتع�رض ل�ه املنت�ج 

الزراعي املحيل«.

بغداد/ الزوراء:
اك�د وكيل وزارة الثقافة والس�ياحة واالثار، نوفل ابو رغيف، امس 

االربعاء، ان الوزارة تسعى لتفعيل مبادرة اقرأ يف العراق.
وق�ال وكيل الوزارة نوفل ابو رغيف، يف بي�ان صحفي: ان »الوزارة 
اطلقت خالل املرحلة املاضية مبادرة“اقرأ«، التي وزعت من خاللها 
الكث�ري م�ن االص�دارات، وتنوعت اماكنه�ا بني حدائ�ق ابي نؤاس 

واملتنبي وغريها«.
واض�اف ان وزارت�ه »بانتظ�ار الفرصة الس�انحة لتب�ارش مجدداً 
تفعي�ل هذا املرشوع لتنمية القراءة لدى الش�باب الذي عانى خالل 
االش�هر املاضية من جائحة كورونا والحظر املنزيل الذي اثر بشكل 
كب�ري يف اقتنائهم االص�دارات الجديدة من الكت�ب«، متوقعاً »ازالة 
ظروف كورونا قريبا لتستأنف الوزارة انشطتها الثقافية يف املرحلة 

املقبلة«.
وتابع ابو رغيف ان »اصدارات الوزارة من الكتب مستمرة، بيد انها 
يف الوقت نفس�ه تخض�ع لضغوط الواقع االقتصادي الذي يعيش�ه 
العالم بشكل عام والبالد بشكل خاص، والذي اثر يف جميع االنشطة 
وبضمنه�ا الثقافية«، مؤكدا ان وزارته »ال تس�تطيع التحرك بعيداً 

عن توصيات خلية االزمة الصحية وااللتزام بها«.
واش�ار اىل ان وزارت�ه »تنتظ�ر ان تك�ون هن�اك تحوالت باملش�هد 
الصح�ي والرب�وي واالمني لكونه يش�كل اولوية بالنس�بة للبالد، 
ثم س�يكون باس�تطاعتها ان تحدد ما سيكون عليه املشهد القادم 

سواء عىل املستوى الثقايف او الريايض او الفني وغريها«.
وكانت الوزارة قد تبن�ت طبع العديد من االصدارات ملثقفني وادباء 
وسياسيني ضمن مبادرة )بغداد عاصمة الثقافة العربية(، اضافة 
اىل املعارض التي تقيمها باستمرار لعرض اصداراتها امام املواطنني 

الراغبني باقتنائها.

الصحة تستحدث مركزا 
متخصصا للحاالت املشتبه 

إصابتها بكورونا

النزاهة حتبط حماولة االستيالء على عقار عائد للدولة يف بغداد

الزراعة تطالب مبنع دخول 
احملاصيل املمنوعة من اإلسترياد

الثقافة: نسعى لتفعيل مبادرة 
»اقرأ« يف العراق
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لوحت بإعادتها إىل احلكومة النقل تعلن موعد توقيع عقد تنفيذ 
مشروع ميناء الفاو

جلنة برملانية: اإلجراءات احلكومية 
بشأن األزمة املالية ترقيعية

املركزي لإلحصاء: كلفة األبنية املنجزة 
للقطاع اخلاص جتاوزت ترليون دينار

توقيع عقد استثماري ملشروع وحدة 
هدرجة وحتسني البنزين يف النجف

الكشف عن عدد العشوائيات وطريقة معاجلتها 
مع السكن الزراعي

بغداد/ الزوراء:
أكدت اللجنة املالية يف مجلس النواب، 
امس األربعاء، عزمه�ا تمرير قانون 
املوازن�ة خالل ش�هر كان�ون الثاني 
املقب�ل من دون تأخري، فيما أش�ارت 
إىل عزمه�ا اس�تخدام صالحياته�ا يف 
تغي�ري م�ا ت�راه مناس�باً يف املوازنة، 

وإجراء املناقالت الرضورية.
وق�ال عض�و اللجن�ة، أحم�د الحاج 
رشيد، يف حديث صحفي: إن “مرشوع 
الحكوم�ة  رأي  ع�ن  يع�ر  املوازن�ة 
للسياس�ة املالي�ة، وبالت�ايل إذا كانت 
الحكومة جادة بإج�راء اإلصالحات؛ 
فإنن�ا كنواب س�وف نب�ارك لها هذه 
الجهود، ولك�ن إذا كان عملها مجرد 
ترقيعات فإننا س�وف نعود إىل املربع 

األول”.  
وأض�اف أن “اللجن�ة املالي�ة س�وف 
تستخدم صالحياتها يف تغيري ما تراه 
مناس�باً يف املوازنة، وإجراء املناقالت 
اللجنة  الرضوري�ة”، مؤك�داً “ع�زم 
تمري�ر املوازن�ة خالل ش�هر كانون 

الثاني املقبل من دون تأخري”.  

وأك�د رش�يد أن “اللجن�ة املالي�ة لن 
ترىض ب�أن تزيد األعباء عىل املوظف، 
وستكون ألعضاء اللجنة آراؤهم بهذا 

الخصوص”.
بينم�ا لوحت اللجنة املالي�ة النيابية، 
امس األربعاء، بإعادة قانون املوازنة 

الحكوم�ة  اىل   2021 لع�ام  العام�ة 
مجددا يف حال عدم قناعتها بالقانون، 
مش�رية اىل ان إق�رار املوازنة س�وف 

يأخذ نقاش�ات موس�عة ودقيقة من 
قبل اللجنة.

وق�ال عض�و اللجنة، جم�ال كوجر، 
يف ترصي�ح صحف�ي: ان ” م�رشوع 
س�يحظى   2021 موازن�ة  قان�ون 
بتدقيق ومناقش�ات مس�تفيضة من 
قب�ل اللجنة املالي�ة النيابية ومجلس 
الن�واب، وذل�ك لحساس�ية الظ�رف 

االقتصادي الذي يمر به العراق”.
وأضاف ان “موازنة العام املقبل يجب 
ان تراعي الطبق�ات الفقرية، وكذلك 
تفعي�ل املش�اريع االس�تثمارية التي 
من ش�أنها ستساعد يف رفد الواردات 

للخزينة باملستقبل القريب”.
وأوض�ح كوج�ر أن�ه “يف ح�ال عدم 
اقتن�اع اللجن�ة املالي�ة بأغل�ب بنود 
مراجع�ة  تتطل�ب  والت�ي  املوازن�ة 
وتعديل من قب�ل الحكومة فبالتأكيد 
س�يتم ارجاعه�ا للحكوم�ة، وبالتايل 
س�وف يتمتع مجلس النواب بعطلته 
يتأخ�ر  س�وف  ولذل�ك  الترشيعي�ة، 
إقراره�ا اىل نهاية ش�هر ش�باط من 

العام املقبل”.

بغداد/ الزوراء:

اك�دت وزارة الصناعة واملعادن، امس األربعاء، انها 

س�تفتتح مصنع الحديد والصل�ب يف البرصة خالل 

الربع االول من العام املقبل، بينما اعلنت عن وصول 

عدد منتجاتها اىل 816 منتجا.

وقال وزير الصناع�ة واملعادن، منهل عزيز الخبار، 

يف حوار اطلعت عليه “الزوراء”: ان “الوزارة تمتلك 

83 مصنع�ا بعضها متوق�ف والبعض االخر يعمل، 

لك�ن انتاجه بس�يط وقلي�ل وال يرتق�ي بالصناعة 

الوطنية، ل�ذا عملت منذ ايار املايض ولغاية ترشين 

االول م�ن العام الح�ايل عىل اتخاذ اج�راءات تتمثل 

بأع�ادة هيكلة ادارة الوزارة وتغيري بعض القيادات 

ودعم الرشكات من خالل القروض واملساعدات من 

رشكات ش�قيقة لغرض افتتاح املصانع مع وضع 

خط�ط منها طويلة االمد ومتوس�طة وقصرية ملدة 

عام”.

وأضاف الخباز أن “الوزارة كان من املقرر ان تفتتح 

17 مصنع�ا ه�ذا الع�ام، لكن ما تم فتح�ه كان 12 

مصنعا حتى اآلن، وهناك مصنع توقف ملدة شهرين 

وه�و معم�ل الطاب�وق يف املحاويل بس�بب الحريق 

الذي تس�بب بأرضار كب�رية فيه”، مؤك�دا “تقديم 

الدعم بالقروض واملس�اعدات وبجهود ذاتية ألغلب 

الرشكات خالل العام 2020، مبينا أن “عدد منتجات 

الوزارة حاليا بلغ 816 منتجا، منها منتجات االدوية 

بع�دد 356 منتج�ا، ومنتج�ات النس�يج بمختل�ف 

انواعه�ا 311 منتجا واخرى مختلف�ة 149 منتجا، 

وتق�دم الوزارة عددا كبريا م�ن الخدمات واملنتجات 

لعدد من الوزارات بالدفع باالجل”.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف وزير التج�ارة، ع�الء الجبوري، 
امس األربعاء، عن أن األس�بوعني الحايل 
واملقبل سيشهدان املبارشة بتوزيع 500 
ملي�ار دينار م�ن مس�تحقات الفالحني 
واملزارعني من مسوقي محصويل الحنطة 

والشلب.

وق�ال الجب�وري يف ح�وار اطلع�ت عليه 
“الزوراء”: إن »الحكومة خصصت مبالغ 
مالي�ة جيدة ضم�ن موازنة ع�ام 2021 
لتحس�ني مف�ردات البطاق�ة التموينية 
الحنطة  ومستحقات مسوقي محصويل 

والشلب من الفالحني واملزارعني«.
وأضاف أن »املبالغ التي خصصت ضمن 

موازن�ة 2021 تكف�ي لتوف�ري مفردات 
البطاق�ة التمويني�ة خالل الع�ام املقبل 
ضمن خط�ة التوزيع املعتم�دة من قبل 
ال�وزارة يف ح�ال ع�دم حدوث ط�ارئ«. 
مؤكداً “حرص الوزارة عىل توفري مفردات 
الحص�ة التموينية من خالل املبالغ التي 
خصصت لدعم البطاقة والتي س�تكفي 

للخطة املوضوعة من قبل الوزارة”.
وأش�ار وزير التج�ارة، إىل أن »الحكومة 
رص�دت ثالث�ة ترليون�ات دين�ار ضمن 
موازن�ة 2021 للفالح�ني واملزارعني من 
مس�وقي محص�ويل الحنط�ة والش�لب 
ان  اىل  الفت�ًا  املقب�ل«،  املوس�م  خ�الل 
»الحكوم�ة خصصت 500 ملي�ار دينار 

ملس�تحقات الفالح�ني واملزارع�ني م�ن 
مس�وقي محص�ويل الحنط�ة والش�لب 
ال�وزارة  وس�تبارش  الح�ايل،  للموس�م 
خالل األس�بوعني الح�ايل واملقبل توزيع 
تل�ك املبال�غ ب�ني مس�تحقيها، بع�د أن 
أكمل�ت جميع االس�تعدادات لتوزيع تلك 

املستحقات« .

بغداد/ الزوراء:
ام�س  امل�ايل،  الع�راق  أغل�ق س�وق 
االربع�اء، منخفضا بنس�بة 0.25% 
وج�اءت  الس�ابقة،  الجلس�ة  ع�ن 
الع�راق  س�وق  ت�داول  م�ؤرشات 
لألوراق املالي�ة ليوم أمس عىل النحو 
اآلت�ي: الرشكات املدرج�ة:  104، أما 
ال�رشكات املتداول�ة:  31، وبلغ عدد 
االس�هم املتداول�ة )806.235.695( 
س�هما، بينم�ا بلغ�ت قيمة االس�هم 

)673.665.822( دينارا.
واغل�ق م�ؤرش االس�عار ISX 60 يف 
جلس�ة امس ع�ىل )500.21( نقطة 
منخفضا بنسبة )%0.25( عن إغالقه 
يف الجلسة السابقة البالغ )501.46( 
نقطة، وتم تداول اسهم )31( رشكة 
م�ن اص�ل )104( رشك�ة مدرجة يف 
السوق، ليبلغ عدد الرشكات املوقوفة 
بق�رار من هيئ�ة االوراق املالية لعدم 
التزامه�ا بتعليم�ات االفص�اح املايل 

)30( رشكة.
وبل�غ ع�دد االس�هم املش�راة م�ن 
املس�تثمرين غري العراقيني يف السوق 
)225( ملي�ون س�هم بقيم�ة بلغت 
)286( ملي�ون دينار من خالل تنفيذ 
 )8( أس�هم  ع�ىل  صفق�ات   )105(

رشكات .
بينم�ا بلغ ع�دد االس�هم املباعة من 
املس�تثمرين غري العراقيني يف السوق 
)8( ماليني س�هم بقيمة بلغت )34( 
ملي�ون دينار من خ�الل تنفيذ )19( 

صفقة عىل أسهم رشكة واحدة.
ل�ألوراق  الع�راق  س�وق  ان  يذك�ر 
املالي�ة قد اس�تخدم أنظم�ة التداول 
االلكرون�ي واإلي�داع املرك�زي من�ذ 
ع�ام 2009، ويس�عى إلط�الق نظام 
التداول عر االنرنيت للمس�تثمرين، 
ت�داول  جلس�ات  خم�س  وينظ�م 
أس�بوعيا م�ن األح�د إىل الخمي�س، 
ومدرج فيه 105 رشكات مس�اهمة 
عراقي�ة تمث�ل قطاع�ات املص�ارف 
والزراع�ة  والصناع�ة  واالتص�االت 
املايل والسياحة  والتأمني واالستثمار 

والفنادق.

املالية النيابية: سنستخدم صالحياتنا يف تغيري ما نراه مناسبا يف املوازنة 

الصناعة حتدد موعد افتتاح مصنع احلديد والصلب يف البصرة

التجارة: األيام املقبلة ستشهد توزيع 500 مليار من مستحقات الفالحني

سوق العراق لألوراق املالية يغلق منخفضا

جمهورية العراق                                       العدد:313/ب/2020
مجلس القضاء االعىل                                 التاريخ:2020/12/23

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة الشطرة

اىل/ املدعى عليها )سعدية عكار نارص(
املوضوع/ تبليغ

بالنظر ملجهولية محل إقامتك بالوقت الحارض حسب رشح القائم بالتبليغ 
تقرر تبليغك إعالناً بصحيفتني محليتني واس�عتي االنتش�ار يوميتني عىل 
موع�د املرافع�ة املوافق ي�وم 2020/12/30 التاس�عة صباح�اً بالدعوى 
املقام�ة م�ن قبل ))املدعي حس�ني صيهود عي�ى(( والت�ي يدعوك فيها 
للمرافع�ة والحكم ل�ه عليك بإلزامك بتأديتك له مبل�غ قدره 57,000,000 
س�بعة وخمس�ون مليون دينار عراق�ي، ويف حال عدم حض�ورك باملوعد 

املحدد اعاله سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً ووفق القانون.
القا ن عبدالله

جمهورية العراق                               العدد:5276
التاريخ:2020/12/23 مجلس القضاء االعىل  

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل/ املدعى عليه )حاتم كريم عجيد(
م/ تبليغ

أقام�ت املدعي�ة )علياء حس�ني عبد( الدع�وى الرشعي�ة املرقمة اعاله 
والت�ي تطلب فيها تأيي�د حضانة الطف�ل )عمار( وبالنظ�ر ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة 
املوافق 2020/12/31 الس�اعة التاس�عة صباحاً وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابياً ووفقاً 

للقانون.
القايض
مرتىض سليم خصاف

جمهورية العراق

ديوان محافظة واسط                    العدد:8572

التاريخ:2020/12/23 قسم العقود   

م/ تنويه

إلحاقاً بكتابن�ا ذي العدد 7623  يف 2020/12/9 

4/157( املناقص�ات  ع�ن  االع�الن  واملتضم�ن 

20 /4 /159 (،)2019 /4 /158 (،)2019 /

 ،)2019 /4 /161 (،)2019 /4 /160 (,)19

)2019/4/162(،)2019/4/163( ن�ود أن نبني 

بأنه ورد س�هواً يف ديباج�ة االعالن )اعادة إعالن( 

والصحي�ح هو)إعالن( والفقرة )1( للمرة الثالثة 

والصحيح هو )للمرة األوىل(... لذا اقتىض التنويه.. 

مع التقدير.

الدكتور

محمد جميل املياحي

محافظ واسط

بغداد/ الزوراء:
اعلن مدير عام الرشكة العامة ملوانئ 
الع�راق، فرح�ان الفرط�ويس، امس 
األربعاء، عن توقيع عقد انشاء ميناء 
الف�او الكبري مع رشكة دايو الكورية 
ي�وم االح�د املقب�ل بحض�ور رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي ووزير 

النقل يف مقر الوزارة.
وقال الفرطويس، يف مؤتمر صحفي: 
ان “م�رشوع مين�اء الف�او الكب�ري 
س�يتم تنفي�ذه حس�ب املواصفات و 
التصاميم املعتمدة م�ن قبل الرشكة 
االستشارية االيطالية”، الفتا اىل “ان 
املرشوع سيوفر فرص عمل تصل اىل 

15 الف فرصة”.
واوض�ح ان “قيمة العقد الذي خولت 
رئاس�ة مجلس ال�وزراء وزارة النقل 
صالحية التوقيع عليه مع رشكة دايو 

الكورية تبل�غ مليارين و625 مليون 
دوالر، ويتضم�ن انش�اء 90 رصيفا، 
خمس�ون منها مخصصة للحاويات 
و12 للحم�والت الس�ائبة، وعدد اخر 
لالرصفة النفطي�ة وبطاقة اجمالية 
تبلغ مليوني حاوية س�نوياً والطاقة 

القصوى 3 ماليني حاوية”.
وب�ني الفرط�ويس ان “املبالغ مؤمنة 
لتنفي�ذ امل�رشوع اىل منتص�ف ع�ام 
2022 او اكث�ر من ذلك، وبواقع 400 
مليار دينار من قانون االقراض الذي 
اقره مجلس النواب مؤخراً، واكثر من 

600 مليار من موازنة 2021”.
يذك�ر ان مجل�س ال�وزراء خ�ول يف 
جلس�ته، أم�س االول، وزارة النق�ل 
التعاق�د مع الرشك�ة الكورية لتنفيذ 
العم�ل يف بن�اء مرشوع مين�اء الفاو 

الكبري. 

بغداد/ الزوراء:
أعربت لجنة تنفيذ الرنامج الحكومي والتخطيط االسراتيجي، امس األربعاء، 
عن اس�تغرابها اجراءات الحكومة بش�أن االزمة املالي�ة واالقتصادية، واصفا 

إياها باإلجراءات الرقيعية.
وق�ال نائ�ب رئيس اللجن�ة، النائب محم�د البلداوي، يف ترصي�ح صحفي: إن 
“الحكومة خالل الفرة الس�ابقة فش�لت فش�ال ذريعا يف احتواء األزمة املالية 

واالقتصادية”.
وأض�اف ان “مجلس الن�واب قد حذر الحكوم�ة مرارا وتك�رارا يف الوصول إىل 
حلول ناجعة ورصينة إال انها دائما ما تتخذ الحلول األرسع واألنس�ب”، مبينا 
أن “ارتفاع سعر رصف الدوالر أمام الدينار العراقي ليس بجديد، وكان يفرض 

بالحكومة حماية املستهلك واملواطن بعيدا عن اإلجراءات الرقيعية”.
وكانت لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية وصف�ت، الثالثاء، ورقة الكاظمي 

البيضاء باالنشائية، مبينة أن تطبيقها بحاجة إىل قرابة الخمس سنوات.

بغداد/ الزوراء:
املرك�زي لالحص�اء،  الجه�از  اعل�ن 
االبني�ة  كلف�ة  ان  االربع�اء،  ام�س 
املنج�زة للقط�اع الخاص بل�غ اكثر 
الجه�از  دينار.وق�ال  ترلي�ون  م�ن 
التابع ل�وزارة التخطيط يف تقرير له 
اطلع�ت علي�ه “ال�زوراء”: ان “عدد 
االبني�ة املنج�زة الجدي�دة يف قط�اع 
الخاص بلغ�ت 12402 مبنى لس�نة 
2019 مرتفعة بنس�بة %79 مقارنة 
عن الس�نة التي س�بقتها التي بلغت 
فيها االبنية الس�كنية وغري السكنية 

االبني�ة  ع�دد  مجم�وع  م�ن   9847
املنجزة”، مبينا ان “االبنية التي تمت 
اضاف�ة البناء عليها ش�كلت نس�بة 
%12 من مجموع عدد االبنية لس�نة 
2019 “.واضاف�ت ان” الكلفة الكلية 
املرصوفة عىل تش�ييد االبنية املنجزة 
وغري املنجزة لس�نة 2019 بلغت101 
ترلي�ون دينار”، مش�ريا اىل ان “عدد 
العاملني يف القطاع الخاص طيلة ايام 
العمل خالل ع�ام 2019 بلغ 35966 
، مس�جال نس�بة انخفاض مقدارها 

%11 عن السنة التي سبقتها”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة النفط، امس االربعاء، توقيع عقد استثماري ملرشوع وحدة هدرجة 
وتحسني البنزين يف محافظة النجف.وذكر اعالم الوزارة يف بيان تلقت “الزوراء” 
نس�خة من�ه: أنه “برعاي�ة وزير النفط، احس�ان عبدالجبار اس�ماعيل، وقعت 
رشكة مصايف الوس�ط عقدا مع رشكة س�ان الس�ترياد وبيع املنتجات النفطية 
)قط�اع خاص ( لتنفي�ذ مرشوع وحدة الهدرجة وتحس�ني البنزين يف محافظة 
النج�ف األرشف بطاق�ة 6000 برمي�ل بالي�وم، بحضور وكيل الوزارة لش�ؤون 
املص�ايف حامد يونس”.وقال الوكي�ل ان “توقيع العقد يأت�ي حرصا من الوزارة 
لزيادة معدالت انتاج البنزين عايل االوكتاين، وس�يتم تنفيذه من قبل رشكة من 
رشكات القط�اع الخاص العراقي وبإرشاف رشكة مصايف الوس�ط”، مضيفا ان 
“ال�وزارة تعمل من خالل مش�اريع تطوي�ر املصايف ووحدات االنتاج وتحس�ني 
نوعياتها لتنمية وتطوير االنتاج الوطني من املشتقات النفطية لتقليل االسترياد 

وتوفري املنتجات النظيفة الصديقة للبيئة.و توفري  فرص عمل للعراقيني”. 

بغداد/ الزوراء:
كش�فت وزارة التخطي�ط، ام�س االربعاء، عن 
تفاصيل قانون معالجة الس�كن العش�وائي يف 

العراق.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، عب�د الزه�رة 
“ع�دد  صحف�ي:   ترصي�ح  يف  الهن�داوي، 
العش�وائيات يف الع�راق يق�رب م�ن 400 الف 
عش�وائية يس�كنها 3 ماليني و400 الف انسان 
عراقي يشكلون %12 من سكان العراق”، مبيناً 
ان” الوحدات السكنية املوجودة يف عموم العراق 

من هذه العشوائيات هي 522 الف مجمع”.
واض�اف ان “محافظة بغداد تحتل املرتبة األوىل 
بعدد العشوائيات بألف عشوائية تليها محافظة 
البرصة ب��700 ونين�وى بالرقم نفس�ه، واقل 

املحافظات هي كربالء ب� 98 والنجف ب� 99”.
العش�وائيات  م�ن  األك�ر  “النس�بة  ان  وب�ني 
نش�أت يف أراٍض تابعة للدولة وبنس�بة 70%”، 
موضح�اً انه”ضم�ن املعالجة وخط�ة الطريق 
الت�ي وضعته�ا ال�وزارة بالتعاون م�ع برنامج 
االمم املتحدة يف الدورة الرملانية السابقة، هناك 
مس�ودة قان�ون يتحدث ع�ن معالجة الس�كن 
العش�وائي يف الع�راق من خالل ع�دة معالجات 

ومس�ارات، واملس�ار األول تأهيل العش�وائيات 
نفس�ها، واملس�ار الثاني بناء مجمعات سكنية 
بديلة لهذه العشوائيات يف أماكن أخرى، وينقل 
له�ا س�اكنو ه�ذه العش�وائيات مقاب�ل أثمان 

الترهق كاهل الفقراء”.
وب�ني الهنداوي ان “ه�ذه املعالج�ات موجودة 
ضمن قانون تتحدث فقراته عن انشاء صندوق 
لدعم مش�اريع معالجة عشوائيات، وباالضافة 
مل�ا يت�م تخصيصه م�ن أم�وال ضم�ن موازنة 
العامة للدولة الس�نوية”.وأوضح ان “ القانون 
نفس�ه يتضم�ن فقرات فيم�ا يتعلق بالس�كن 
الزراع�ي اذا كان�ت االرايض مملوكة للدولة تتم 
معالجتها وفق قوانني نافذة، واذا كانت االرايض 
لم تحصل عىل حصتها املائية منذ 16 سنة فمن 

املمكن ان تتحول من زراعي اىل سكني”.
وأش�ار اىل ان “ه�ذه االرايض اذا كان�ت قطاعا 
خاصا، فهناك قوان�ني تنظم ملكية خاصة هي 
من ش�أن صاحب األرض، لكن رشط ان ال تؤثر 

عىل القطاع الزراعي وال االنتاج”.
وق�ال ان “مس�ودة القان�ون قدم�ت يف الدورة 
الرملانية الس�ابقة، وواجهت بعض االشكاالت، 

والبعض أراد ان يستغلها استغالالً انتخابياً”.
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عمومية األوملبية: أتباع محودي يضللون 
الرأي العام

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلنت الجمعية العامة للجنة االوملبية العراقية رفض الترصيحات املنس�وبة لعدد من الشخوص 
»مم�ن يتقاض�ون مخصصاتهم املالية بطريق�ة غري قانونية، بأوامر الرئيس الس�ابق ، املنتهية 
واليت�ه محليا ودوليا«، بحس�ب قوله�ا.و ذكرت عمومية األوملبية يف بيان »نرفض بش�كل قاطع 
الترصيح�ات املنس�وبة لعدد من الش�خوص، ممن يتقاض�ون مخصصاتهم املالي�ة من اللجنة 
االوملبية العراقية، بأوامر الرئيس السابق بطرق غري قانونية وغري رشعية، و أن هذه الترصيحات 
تمثل وجهة نظر ش�خصية ألتباع حمودي، بعد أن ش�عر البعض منه�م بإمكانية فقدان موقعه 

الوظيفي ومخصصاته املالية، يف حالة حدوث التغيري يف ادارة اللجنة«.

أصفر وأمحر

درجال يطالب الشركة اإليرانية املنفذة بضرورة اإلسراع بإجناز ملعب الزوراء

فيفا يرسل النسخة األخرية من النظام الداخلي النتخابات احتاد الكرة 

نادي الشرطة حيرز لقب بطولة أندية العراق للمصارعة احلرة

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن االتحاد العراقي لكرة اليد منهاجه لعام 2021 املقبل.وقال املنسق 
االعالمي لالتحاد، حسام عبد الرضا: إن “االتحاد العراقي لكرة اليد عقد 
اجتماع�ا بحضور رئيس االتحاد س�الم عواد وباق�ي االعضاء، حيث تم 
التباح�ث يف عدد من القضاي�ا واتخذ عدداً م�ن القرارات”.واوضح عبد 
الرض�ا ان “االتحاد حدد 20 كانون الثان�ي املقبل موعدا إلقامة التجمع 
الثان�ي من املرحل�ة األوىل، حيث س�تكون أبواب االتح�اد العراقي لكرة 
اليد مفتوح�ة للجميع ابتداًء من الي�وم الخميس”.واضاف أن “االتحاد 
قرر إقامة معس�كرات داخلية ملنتخبات الناش�ئني والش�باب استعدادا 
للمش�اركة يف البطوالت اآلس�يوية املقبل�ة، إذ تم التأكيد عىل مش�اركة 
منتخب الناشئني تولد 2002 يف البطولة العربية والتي ستقام يف اململكة 
املغربية”.واوضح أن “االتحاد وافق عىل املش�اركة يف البطولة اآلسيوية 
التاس�عة للناش�ئني والتي من املقرر أن تقام يف دولة كازاخستان خالل 
الف�رة م�ن 12-1 آذار املقبل”.وأتم أن “االتحاد وافق عىل املش�اركة يف 
البطولة اآلس�يوية السابعة عرشة للش�باب والتي من املقرر أن تقام يف 

دولة إيران )شرياز( خالل الفرة من 20 اىل 29 آذار املقبل”.

بغداد/ متابعة الزوراء
الح�دود، مظف�ر  واص�ل م�درب 
املباريات  انتق�اده لح�كام  جبار، 
محمال الحكم س�الم عامر بعض 
املسؤولية عن خسارة فريقه أمام 
نفط الوسط بهدفني لهدف والتي 
ج�رت لحس�اب الجول�ة العارشة 
م�ن الدوري.وقال جب�ار “ال نريد 
التنصل من املسؤولية كون الفريق 
خرس م�ن املتصدر نفط الوس�ط 
والذي يق�دم كرة جميل�ة، بل إنه 
األفضل بني فرق الدوري من حيث 
أسلوب اللعب، لكن هذا ال يعني أن 
الحدود استس�لم ولعبنا بأس�لوب 
مختل�ف وأغلقنا املس�احات لكن 
الحكم س�الم عامر هو اآلخر كان 
سببا بالخسارة لتغاضيه عن ركلة 
ج�زاء لفريقنا”.وب�ني أن الق�رار 
التحكيمي�ة املتش�نجة أث�رت عىل 
فريق�ه بش�كل واضح من�ذ بداية 
املب�اراة. مضيف�ا “منحن�ا ع�ددا 
من البطاقات امللون�ة ما يدل عىل 

تشنج الحكم يف إدارة املباراة”.
وأش�ار إىل: أن الح�دود كان قريبا 
من نقطة التعادل لكن بدالء نفط 

الوس�ط أحدث�وا الف�ارق وبالتايل 
خرس فريقه بهدف قاتل.

وزاد: “نسعى للتعويض يف املباراة 
املقبل�ة أم�ام الس�ماوة لتصحيح 
املس�ار”.ومن جهت�ه، أك�د العب 
نف�ط الوس�ط، س�جاد رع�د، أن 
اإلرصار والعزيم�ة التي تحىل بها 
العبو الفري�ق يف مواجهة الحدود، 
ه�ي س�بب الفوز.وق�ال رع�د يف 
“الفري�ق  خاص�ة:  ترصيح�ات 
قدم مب�اراة كب�رية وأضعنا عددا 
م�ن الفرص الس�هلة رغم تكدس 
الخلفي�ة  املناط�ق  يف  الح�دود 
وتضييق املس�احات ع�ىل العبينا، 
لكنن�ا وصلن�ا للمرم�ى يف ه�دف 
التعدي�ل وأهدرن�ا فرصة س�هلة 
الفن�ي  “الجه�از  للغاية”.وب�ني 
لفريقن�ا وج�د الحل�ول املثالية يف 
التغيريات ونجحنا يف اخراق عمق 
الدف�اع للح�دود، وبالت�ايل إح�راز 
هدف قاتل منحنا فرصة اإلمساك 
“جمي�ع  وأوض�ح  بالص�دارة”. 
مباريات ال�دوري مهمة وصعبة، 
وبالتايل نح�ن مطالبون بمواصلة 

النتائج الطيبة”.

منتخب الناشئني يشارك يف بطولة 
العرب لكرة اليد باملغرب

مظفر جبار: احلدود يدفع مثن 
األخطاء التحكيمية

بغداد/ احمد الغراوي
والرياض�ة،  الش�باب  وزي�ر  اس�تقبل 
عدنان درجال،  امس االربعاء يف مكتبه، 
وبحضور مدير عام الدائرة الهندسية  يف 
الوزارة، الرشكة اإليراني�ة املنفذة مللعب 

الزوراء لبحث واقع العمل. 
واكد الوزير درجال، خالل اللقاء، رضورة 
اإلرساع  بإنجاز املرشوع وفق املواصفات 
املطلوبة، الس�يما عقب تجاوز العقبات 

املتعلق�ة  بامل�واد املحج�وزة يف املناف�ذ 
الحدودية. 

وٱض�اف: أن مللع�ب ال�زوراء خصوصية 
لدى الجمهور الريايض، لذا فإن التشديد 
عىل إنج�از العمل ال يعن�ي اإلختصار يف 
املراف�ق الحيوّية له�ذا الرصح الريايض،  
وستواصل الوزارة متابعة مراحل العمل 
أوالً ب�أول لرص�د أي تلك�ؤ أو تقصري يف 

العمل.

بغداد/ متابعة الزوراء
 جرت،يف قاع�ة البرصة االوملبي ثالث 
مواجهات ضم�ن مباريات املجموعة 
B ، وحقق فريق ن�ادي البحري فوزاً 
مستحقاً عىل نادي بلد بثالثة اشواط 

مقابل ال يشء.

وف�از فريق ن�ادي غ�از الجنوب عىل 
ن�ادي الجيش بثالثة اش�واط مقابل 

شوط واحد.
وف�از فري�ق ن�ادي اربيل ع�ىل نادي 
الدغ�ارة بثالث�ة اش�واط مقاب�ل ال 

يشء.

بغداد/ الزوراء
تلقت الهي�أة التطبيعية لالتحاد 
العراق�ي لك�رة القدم النس�خة 
األخرية املُرس�لة من قبل االتحاد 
الدويل لك�رة الق�دم “فيفا” من 
لوائ�ح ومدون�ة االنتخابات قبل 

التصديق عليها بشكل نهائي. 
وج�اَء يف رس�الة االتح�اد الدويل 
“فيف�ا”: أنه تم�ت املوافقة عىل 
لوائ�ح  م�ن  األخ�رية  النس�خة 
االتح�اد  انتخاب�ات  ومدون�ة 
والت�ي  الق�دم  لك�رة  العراق�ي 

واف�ق عليه�ا االتح�ادان  الدويل 
ترجمته�ا  وتج�ب  واآلس�يوي، 
إىل اللغت�ني العربي�ة والكردي�ة، 
تاري�خ  قب�ل  إلين�ا  وإرس�الها 
ملراجعته�ا   2021/1/6

والتصديق عليها . 

يف  ال�دويل  االتح�اد  وأض�اَف 
رسالته: نؤيد تسلم رسالة ممثل 
الحكومة العراقية بشأن التقدم 
الحاص�ل يف قان�ون االتح�ادات 
الرياضي�ة، ونطل�ُب م�ن الهيأة 
التطبيعية متابعة األمر لكي يتم 

التصدي�ق عىل القان�ون املذكور 
بعد إدخال مقرحات االتحادين 
الدويل واآلسيوي، وإعالمنا بذلك 

بأرسع ما يمكن . 
وثم�َن الفيفا الجه�وَد العظيمة 
إلص�الح  التطبيعي�ة  للهي�أة 

وتحسني الهيكل اإلداري لالتحاد 
العراق�ي لك�رة الق�دم، وم�ا تم 
انج�ازه لغاية اآلن، وأنه س�وف 
يش�جع االتح�اد العراق�ي ع�ىل 
مواصلتن�ا باملعلومات عن تقدم 

قانون االتحادات الرياضية .

السليمانية / الزوراء

حص�َل ن�ادي ألرشطة ع�ىل املركز 

االول يف منافس�ات بطول�ة اندي�ة 

العراق للمصارعة الحرة التي أقيمت 

يف الس�ليمانية، واستطاع مصارعو 

الرشطة  تقديم مس�توى أش�اد به 

أغل�ب املتابع�ني لهذه اللعب�ة وتاله 

ن�ادي امانة بغ�داد باملرك�ز الثالني 

وال�ذي ق�دم ه�و االخ�ر مس�تاوى 

رائع اشاد به الجميع/ واكد املكتب 

االعالم�ي لن�ادي امان�ة بغ�داد ان 

األخطاء التحكيمية واإلصابات التي 

لحق�ت ببعِض الالعب�ني، باإلضافة 

األول  املرك�ز  صاح�ب  اعتم�اد  إىل 

الرشطة ع�ىل أربعة العبني إيرانيني، 

كانت الس�بب يف حصولنا عىل املركز 

الثاني. 

وتمكن العب أمانة بغداد )مصطفى 

عبد الباس�ط( من إلح�اق الهزيمة 

باثنني من اإليرانيني الذين يلعبون يف 

صفوف فريق الرشطة.

 وش�هدت البطول�ة، الت�ي نظمه�ا 

االتحاد العراقي للمصارعة، مشاركة 

ثمانية أندية من مختلف محافظات 

العراق، وأحرز فريق الرشطة املركز 

األول، يف ح�ني حص�ل فري�ق أمانة 

بغداد عىل املركز الثاني، وحل فريق 

االعظمية باملركز الثالث.

مهند عبد الرحيم ينقذ الزوراء من اخلسارة أمام بغداد ونفط ميسان يقلب الطاولة على النفط
أربيل يتعادل مع ضيفه امليناء

بغداد/ متابعة الزوراء 
تخطى فريق نفط ميسان مضيفه النفط 
بتغلب�ه علي�ه 2-3 يف املباراة املث�رية التي 
احتضنه�ا ملع�ب الش�عب ال�دويل، امس 
االربعاء، يف اطار مباريات االسبوع العارش 

من دوري الكرة املمتاز.
وافتت�ح النف�ط التس�جيل اوالً عن طريق 
الالعب بي�ار ابو بكر، ليع�دل بعدها اكرم 
رحيم النتيج�ة لنفط ميس�ان يف الدقيقة 
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ويف الش�وط الثان�ي، ع�اد النف�ط ليتقدم 
مجددا عن طريق موىس عدنان يف الدقيقة 
54، لكن نفط ميسان عاد ليسجل هدفني 
بتوقيع كرار عيل يف الدقيقة 78 وعيل حلو 

يف الدقيقة 88.
وارتق�ى نف�ط ميس�ان اىل املرك�ز الثالث 
برصي�د 17 نقط�ة، فيم�ا توق�ف رصيد 
النف�ط عند النقط�ة 12 يف املرك�ز الثاني 

عرش.
وحف�ظ الزوراء م�اء وجهه به�دف قاتل 
تعادل ب�ه مع مضيفه أمان�ة بغداد 1-1، 
مس�اء ام�س األربع�اء، يف ملع�ب بغ�داد 

لحساب الجولة 10 من الدوري املمتاز.
ب�دأ أمان�ة بغ�داد بتحف�ظ حي�ث أغل�ق 
املس�احات أمام ال�زوراء لينتهي الش�وط 

األول سلبيا.
واحتفظت املب�اراة بإثارتها حتى الدقائق 
األخرية، حيث افتتح أمانة بغداد التسجيل 

عن طريق ستار ياسني يف الدقيقة 87.
ولم يهن�أ أمانة بغ�داد بتقدم�ه، إذ عادل 
ال�زوراء النتيجة رسيعا ع�ن طريق مهند 

عبد الرحيم يف الدقيقة 90.
ورف�ع ال�زوراء رصي�ده إىل 16 نقط�ة يف 
املركز الثالث، وبات رصيد أمانة بغداد 14 

نقطة يف املركز التاسع.
وتع�ادل أربيل وضيفه املين�اء 2-2 ضمن 
الجولة نفسها، يف ملعب فرانسو حريري.

ب�دأت املباراة بأفضلية ألربيل الذي س�جل 
هدف السبق عرب برزان شريزاد يف الدقيقة 
21 لك�ن امليناء تمكن م�ن العودة، بهدف 

حسني يونس يف الدقيقة 38.
وبع�د م�رور 3 دقائ�ق من بداية الش�وط 

الثاني تقدم امليناء عرب حسام مالك.
وضغ�ط أربي�ل للتعدي�ل، فس�جل هدفه 
الثاني يف الدقيقة 70 عرب مهاجمه فرحان 

شكور، لتنتهي املباراة 2-2.

ورفع أربيل رصيده إىل النقطة 13 يف املركز 
12، وزاد املين�اء رصي�ده إىل 11 نقط�ة يف 

املركز 15.
إىل  الع�ودة  م�ن  زاخ�و  فري�ق  وتمك�ن 
االنتصارات بفوزه بملعبه عىل الصناعات 
الكهربائي�ة املتقهق�ر يف الئح�ة الرتي�ب 
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بإمض�اء  ج�اء  الوحي�د  املب�اراة  ه�دف 

الكولومبي ديفيد كاستنيدا يف الدقيقة 2.
ورف�ع زاخ�و رصي�ده إىل النقط�ة 14 يف 
املركز التاس�ع، وتجمد رصي�د الصناعات 
الكهربائية عند النقطة 7 يف املركز األخري.

وخط�ف نف�ط الب�رصة ف�وزا مهم�ا من 
مضيف�ه فري�ق القاس�م 0-2، يف ملع�ب 

الكفل لحساب الجولة نفسها.
وبح�ث الفريق�ان عن الفوز مم�ا زاد من 
إثارة املباراة، وس�ط مح�اوالت جادة عىل 

املرميني.
وأثمرت محاولة العب نفط البرصة أحمد 
قاس�م عن ه�دف التق�دم يف الدقيقة 39، 

وع�زز حيدر ج�الوي النتيج�ة بهدف ثان 
يف الدقيق�ة 56، ليخط�ف الفريق 3 نقاط 

مهمة.
ورف�ع نفط الب�رصة رصي�ده إىل 7 نقاط 
يف املرك�ز 19، وتجمد رصيد القاس�م عند 

النقطة 9 يف املركز 15.
واكتس�ح القوة الجوية ضيفه الس�ماوة، 
بنتيجة 1-5، عىل ملعب الش�عب الدويل، يف 
إطار الجولة العارشة من الدوري  املمتاز.

وتمك�ن مهاج�م الق�وة الجوي�ة، أيم�ن 
حس�ني، من إنه�اء الش�وط األول بهدفني 
أن يتمك�ن  22 و32، قب�ل  الدقيقت�ني  يف 
من صناعة اله�دف الثالث لزميله حمادي 

أحمد يف الدقيقة 56. 
وتمك�ن العائد من اإلصابة، محمد قاس�م 
نصي�ف، م�ن تس�جيل اله�دف الراب�ع يف 
الدقيق�ة 75، قب�ل أن يتمك�ن رشيف عبد 
الكاظ�م من تس�جيل اله�دف الخامس يف 

الدقيقة 80.
ونج�ح الالع�ب، ن�زار محمد، يف تس�جيل 

هدف السماوة الوحيد يف الدقيقة 90.
 18 إىل  الجوي�ة رصي�ده  الق�وة  ورف�ع 
نقطة، بينما تجمد رصيد الس�ماوة عند 

8 نقاط.
ويف س�ياق متصل، قررْت لجنة املسابقات 
تأخري انطالق الجولة الحادية عرشة يوماً 
واحداً، حيث س�تبدأ الجول�ة يوم 12/27 
ب�دال من 12/26، وذلك ملن�ح األندية يوما 
إضافيا بعد إلغاء البطولة الرباعية الدولية 
ملنتخبن�ا الوطني لكرة القدم يف دبي، كون 
لجنة املس�ابقات تراعي توقيتات املنتخب 
واملعس�كرات  الخارجي�ة  املش�اركات  يف 

التدريبية. 
العدال�ة  تحقي�ق  ع�ىل  تعم�ُل  واللجن�ة 
واملس�اواة بني جمي�ع األندية، ل�ذا قررت 
من�ح األندية املش�اركة يف ال�دوري املمتاز 

يوماً إضافياً يف الجولة 11.
وتش�كُر اللجن�ة األندي�ة العرشي�ن ع�ىل 
تفهمها ومساعدتها إلنجاح املسابقة عىل 

وفق التوقيتات املحّددة لها.

فوز أربيل وغاز اجلنوب والبحري يف دوري 
الطائرة املمتاز



صع�َد مانشس�ر س�يتي إىل نص�ف نهائي كأس 
رابط�ة األندية اإلنكليزية لك�رة القدم عقب فوزه 
الكب�ر خ�ارج ملعب�ه عىل مس�تضيفه أرس�نال 
“املنهار” بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الدور 

ربع النهائي.
ورسيع�ًا افتت�ح غابريي�ل خيس�وس التس�جيل 
ملانشس�ر س�يتي يف الدقيقة الثالث�ة ورسيعاً ما 
تعادل ألكس�ندر الكازي�ت للمدفعجية يف الدقيقة 

.32
ومال�ت الكف�ة تمام�اً لصالح س�يتي يف الشوط 
الثان�ي عقب تس�جيله ثالثة أه�داف متتالية عن 
طري�ق رياض محرز يف الدقيق�ة 55 وفيل فودين 
يف الدقيقة 59 وأخ�راً إيمريك البورت يف الدقيقة 

.73
وبك�ر الربازييل غابريال خيس�وس 
بالتسجيل لس�يتي عندما سدد كرة 

رأس�ية من مس�افة قريبة مس�تغالً 
ك�رة عرضي�ة متقن�ة بع�د م�رور 3 

دقائق.ث�م أض�اع خيس�وس فرص�ة 
ملضاعفة النتيجة عندما انفرد بحارس 
أرسنال الشاب األيسلندي رونار أليكس 
رونارس�ون لكن األخر تدخ�ل برباعة 

إلنقاذ املوقف .)25( 
التع�ادل  إدراك  يف  الكازي�ت  ونج�ح 

ألرسنال من كرة رأسية .)32( 
ورد س�يتي التحي�ة بق�وة يف الش�وط 
الثاني بتس�جيله ثالثة أهداف يف مدى 
18 دقيق�ة بدأه�ا الجزائ�ري ري�اض 
مح�رز من ركل�ة حرة مب�ارشة فشل 
يف التعام�ل معها الحارس األيس�لندي 
فأفلتت من يديه وتهادت داخل الشباك 

)55(، ث�م أض�اف في�ل ف�ودن الثاني 
بتس�ديدة قوي�ة )59( قب�ل أن يختت�م 

املدافع الفرن�ي إيمريك البورت مهرجان 
األهداف بكرة رأسية .)73( 

يخضع حارس مرمى فريق يوفنتوس جانلويجي بوفون للتحقيق 
من قبل االتحاد اإليطايل لكرة القدم بعد ترصيحات يمكن اعتبارها 

تجديفا، وفقا ملا أعلنه االتحاد.
ويبدو إن الحارس الدويل السابق البالغ من العمر 42 عاما استخدم 
عب�ارة تجديف عندم�ا تحدث إىل زميل�ه مانول�و بورتانوفا خالل 
املباراة التي فاز فيها يوفنتوس عىل بارما 4 -صفر، ما أس�فر عن 

فتح تحقيق من جانب املدعي الفيدرايل جيوسيبي شني.
ولم تلتق�ط الكامرات الحديث، لكن يوجد تس�جيل صوتي. وقال 
االتحاد االيطايل “التحقيق سيساعد عىل توضيح الصورة من خالل 

إمكانية االستماع إىل الشخص املعني”.
ومن�ذ ع�ام 2010 يف إيطاليا، ت�م اتخاذ العديد م�ن العقوبات ضد 
الالعب�ني أو املدربني الذين لديهم تعليقات تعترب عدم احرام الذات 

اإللهية.
واضط�ر بوف�ون حامل الرقم القي�ايس لعدد املباري�ات يف الدوري 
اإليط�ايل مع 653 مباراة، س�ابقا بالفعل إىل االعت�ذار لنطق كلمة 
“دي�و” )الل�ه(، عىل الرغم من أن�ه ادعى ذات مرة أن�ه قال “زيو” 

)خال أو عم(.
ويف األسبوع املايض، تم إيقاف العب روما بريان كريستانتي البالغ 
من العمر 25 عاماً ملباراة واحدة بتهمة التجديف أيضا بعد تسجيله 

هدفاً عن طريق الخطأ يف مرمى فريقه، خالل املباراة 
الت�ي فاز فيها روما ع�ىل بولونيا 5 - 1 ضمن املرحلة 

الحادية عرشة من ال�”سري أ”.
كما أوق�ف الدويل روالندو ماندراغورا مباراة واحدة يف 

العام 2018 بسبب كلمات مهينة لألديان السماوية.
أم�ا ح�ارس مرم�ى مي�الن جانلويج�ي دوناروما، 
فق�د أفل�ت من العقوبة فقط بس�بب “ع�دم اليقني 

ألفاظ�ه. وبموج�ب قواع�د  املطل�ق” م�ن 
االتحاد اإليط�ايل، ُيعاقب الالعبون 

قمصان�اً  يرت�دون  الذي�ن 
تعرض رس�ائل ش�خصية 

لعائالته�م، أو يش�رون 
إىل معتقداتهم الدينية.
ُت�درج دول أوروبي�ة 

ضد  عقوب�ات  عدة 
يف  التجدي�ف 
لك�ن  لوائحه�ا، 
يت�م  م�ا  ن�ادراً 

تطبيقها.

من�ي يوفنتوس بنكس�ة مزدوجة عندما تعرض 
لخسارته األوىل هذا املوسم وكانت عىل أرضه 
أم�ام فيورنتين�ا صف�ر- 3، يف ح�ني أدى 
ق�رار لجنة تحكيمي�ة يف اللجنة األوملبية 
ف�وزه  احتس�اب  ع�دم  إىل  اإليطالي�ة 
عىل ناب�ويل بنتيج�ة 3 -صفر عندما 
انس�حب األخر من املباراة إلصابة 
العبني يف صفوفه بفروس كورونا 
املستجد وقررت إعادة املباراة يف 

موعد الحق.
وم�ع ع�دم احتس�اب ه�ذه 
وخس�ارة  الث�الث  النق�اط 
اليوم ب�ات يوفنتوس يملك 
24 نقط�ة فق�ط متخلف�اً 
بفارق 7 نق�اط عن ميالن 
املتص�در الذي التقى التس�يو 

أمس األربعاء.
وكان نابويل رفع قضيته إىل 
التحكيمية  اللج�ان  إح�دى 
األوملبي�ة  للجن�ة  التابع�ة 
أن رف�ض  اإليطالي�ة بع�د 
االتحاد اإليطايل لكرة القدم 
ورابط�ة ال�دوري اإليط�ايل 

الطعون التي تقدم بها.
وبالع�ودة إىل املب�اراة، ك�ان 
النف�س  يمن�ي  يوفنت�وس 
بتضيي�ق الخن�اق ع�ىل مي�الن 
من خ�الل الفوز ع�ىل فيورنتينا 
ال�ذي لم يحقق س�وى فوزين هذا 
املوس�م عىل أوديني�زي 3 - 2 وعىل 
تورينو 1 -صف�ر قبل حلوله ضيفا 
عىل يوفنت�وس، لكن تلقت ش�باكه 
هدف�ا مبك�را بعد م�رور 3 دقائق ثم 
طرد الكولومبي خ�وان كوادرادو حاال 
دون تحقي�ق هدفه. وفاج�أ فيورنتينا 

أصح�اب األرض به�دف مبك�ر عندما م�رر الفرني 
املخ�رم فران�ك ريب�ري ك�رة أمامي�ة فوصلت إىل 
الرصبي دوس�ان فالهوفيتش فغمزها لحظة خروج 
الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني داخل الشباك 
مانح�ا التقدم لفريقه )3(. وهي املباراة الثالثة تواليا 

التي يسجل فيها فالهوفيتش.
وزادت األمور س�وءاً يف صفوف الس�يدة العجوز بعد 
طرد جناحه ك�وادرادو لتدخله العني�ف عىل غايتانو 
كاسروفييل بعد مرور 18 دقيقة فقط ليكمل فريقه 

املباراة بعرشة العبني.
واضطر امل�درب أندريا برلو إىل إخراج العب الوس�ط 
الويلزي آرون رامي وإرشاك الظهر األيمن الربازييل 

دانيلو بدال منه.
وضغ�ط يوفنتوس بغي�ة إدراك التع�ادل وقام نجمه 
الربتغايل رونال�دو بمجهود فردي قبل أن يس�دد كرة 

زاحفة مرت إىل جانب القائم األيمن .)32( 
ويف مطل�ع الشوط الثاني ش�ارك الجن�اح فيديريكو 
برنارديس�كي ب�دال م�ن املهاج�م اإلس�باني ألفارو 

موراتا.
وع�ىل الرغ�م من مح�اوالت يوفنت�وس املتك�ررة، لم 
ينج�ح يف تعدي�ل النتيج�ة إىل أن تلقت ش�باكه هدفا 
ثانيا بالنران الصديقة من الربازييل أليكس س�اندرو 
.)76( ثم وجه املدافع األوروغوياني خوس�يه مارتن 
كاسريس العب يوفنتوس السابق، الربة القاضية 

للسيدة العجوز بتسجيله الهدف الثالث .)81( 

أعل�ن نادي ري�ال مدريد عودة حارس مرم�اه التاريخي إيكر 
كاس�ياس م�ن أجل تويل منص�ب نائب املدير العام ملؤسس�ة 

النادي.
ري�ال مدري�د نرش الخ�رب عرب موقعه الرس�مي وق�ال يف بيان 
رسمي إنه يعلن عودة إيكر مجددا إىل الريال ليعمل نائبا للمدير 

العام ملؤسسة النادي معربا يف الوقت ذاته عن فخره بذلك.
 وأضاف البيان أن كاس�ياس ُيعد أحد أس�اطر القلعة البيضاء 

كما ُيعترب أفضل حارس مرمى يف تاريخ النادي امللكي.

فاز نادي نابويل باالستئناف الذي تقدم 
به بعد هزم�ه جزائياً يف ترشين األول/

أكتوبر امل�ايض للمباراة ضد يوفنتوس 
صف�ر3- وخص�م نقط�ة واح�دة من 
رصيده لعدم حضوره للملعب لخوض 
املواجه�ة يف ال�دوري اإليط�ايل لتواجد 
العبيه يف الحجر الصحي جراء فروس 

كورونا املستجد.
اإليطالي�ة  اإلع�الم  وس�ائل  وأف�ادت 
أن املب�اراة س�تقام عىل ملع�ب أليانز 
س�تاديوم يف 13 كان�ون الثاني/يناير 

املقبل.
دي  أوريلي�و  ناب�ويل  رئي�س  وق�ال 
الورنتي�س ع�ىل “توير” ع�ن القرار: 

“نحن سعداء”.
وأضاف: “نحن نعي�ش يف بلد ال يمكن 
الذي�ن يحرم�ون  أولئ�ك  إدان�ة  في�ه 
القوانني. ونابويل دائما يتبع القواعد”.

وأسفر الوضع الجديد عن تقدم نابويل 
للمرك�ز الثالث بدال من يوفنتوس إلذى 
أضحى رابع�ا ولالثن�ني 24 نقطة مع 

أفضلية األهداف لألول، ليصبح الفارق 
مع ميالن املتصدر 7 نقاط.

ورف�ع نابويل قضيت�ه إىل إحدى اللجان 
التحكيمي�ة التابع�ة للجن�ة األوملبي�ة 

اإليطالية بعد أن رفض االتحاد اإليطايل 
لكرة الق�دم ورابطة ال�دوري اإليطايل 

الطعون التي تقدم بها.
وقال�ت اللجن�ة األوملبي�ة يف بي�ان إنها 

“قبلت االس�تئناف الذي قدم�ه نابويل 
محكم�ة  ق�رار  تأجي�ل  دون  وألغ�ت 
االس�تئناف الرياضي�ة التابعة لالتحاد 
اإليطايل لكرة القدم، بما يف ذلك عقوبتا 
وخص�م  يوفنت�وس  أم�ام  الخس�ارة 

نقطة”.
وت�م إع�الن ف�وز يوفنت�وس باملباراة 
التي كانت مقررة يف الرابع من ترشين 
األول/أكتوب�ر 3 -صف�ر لع�دم س�فر 
نابويل إىل تورين�و، باالضافة إىل خصم 

نقطة من رصيد األخر.
وجاءت مباراة الطرفني بعد أيام قليلة 
م�ن مواجهة ناب�ويل مع جن�وى الذي 
اجتاحه فروس كورونا يف تلك الفرة.

وارتكز الفريق الجنوب�ي يف قراره عىل 
تعليمات السلطات الصحية يف منطقة 
تورين�و  إىل  الس�فر  بع�دم  كامباني�ا 
والبقاء يف الحج�ر الصحي بعد إصابة 
العبيه املقدوني إيليف إملاس والبولندي 
بيوتر زيلنس�كي ب�”كوفيد- 19”، من 
منطلق اعتقاده بأنه ينفذ الربوتوكول 

الري�ايض. لك�ن اللجن�ة التأديبي�ة يف 
الرابط�ة رأت بأن فريق املدرب جينارو 
غات�وزو لم يتب�ع الربوتوك�ول املعتمد 
للجائحة يف ال�دوري املحيل الذي ينص 
عىل أن أي فريق لديه 13 العبا س�ليما 
بم�ن فيهم ح�ارس مرم�ى يمكنه أن 

يلعب املباريات.
وكان نابويل قد طلب تأجيل املباراة بعد 
وضع جميع العبيه يف الحجر الصحي، 
بن�اء ع�ىل تعليم�ات م�ن الس�لطات 
الصحي�ة املحلية، لك�ن الرابطة قررت 
اإلبق�اء ع�ىل موعد املب�اراة كم�ا كان 

مخطط لها.
وبحس�ب الربوتوك�ول املعتمد من قبل 
االتح�اد األوروبي للعب�ة )يويفا( فإن 
الحال�ة الوحيدة التي ت�ؤدي إىل تأجيل 
املب�اراة هي وجود 10 ح�االت إيجابية 
الفري�ق  يف   ”19 ب�”كوفي�د-  جدي�دة 
عىل مدى األس�بوع وهو ما انطبق عىل 
وضع جنوى الت�ي تأجلت مباراته مع 

تورينو خالل املرحلة نفسها.
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برشلونة يقسو على بلد الوليد

دورمتوند واليبزيغ إىل ثالث أدوار 
كأس أملانيا

اعالم الكرتوني أوملبياد طوكيو األعلى تكلفة يف تاريخ األلعاب الصيفية

إقرار إعادة مباراة يوفنتوس ونابولي

استعاد برشلونة رونقه بالفوز عىل مضيفه بلد الوليد املتعثر 3 
-صفر لرتقي إىل املركز الخامس برصيد 24 نقطة، فيما تجمد 
رصي�د بل�د الوليد عند 14 نقط�ة يف املركز الثام�ن عرش املهدد 
بالهب�وط إىل الدرجة الثانية. وس�جل الفرن�ي كليمان النغيل 
)21( والدنمارك�ي مارتن برايثوي�ت )35( واألرجنتيني ليونيل 
ميي .)65( اس�تهل الضيوف التس�جيل بعد تمرير ميي كرة 
أمامي�ة ع�ىل املق�اس يف عمق منطق�ة الجزاء ل�رأس الفرني 
النغيل الذي أودعه�ا برباعة يف املرمى .)21( وضاعف برايثويت 
النتيجة بعد متابعته تمريرة األمركي س�رجينيو ديس�ت من 
عىل ب�اب املرمى الخ�ايل من حارس�ه جوردي ماس�يب .)35( 
وسجل ميي الهدف الثالث بعدما اخرق منطقة الجزاء وسدد 
بيساره يف الزاوية البعيدة للحارس .)65( وانفرد ميي بالرقم 
القيايس يف عدد األهداف يف صفوف ناد واحد )644 هدفا( الذي 
كان يتقاس�مه مع بيلي�ه )643 هدف�ا(. وتأتي ه�ذه النتيجة 
اإليجابي�ة لتمحو التع�ادل املخيب الذي س�جله البلوغرانا أمام 

ضيفه فالنسيا املتعّثر )2-2( يف املرحلة الرابعة عرشة.

حجز بوروسيا دورتموند واليبزيغ مقعدهما يف الدور الثالث لكأس 
أملانيا لكرة القدم بف�وز األول عىل مضيفه أينرخت براونشفيغ 2 
-صفر والثاني عىل مضيفه آوغس�بورغ 3 -صفر. يف املباراة األوىل 
تغلب دورتموند عىل مضيفه من الدرجة الثانية بهدفني س�جلهما 
مات�س هومل�س يف الدقيق�ة 12 واإلنكلي�زي جاي�دون س�انشو 
.)2+90( فيم�ا س�جل املج�ري فيلم�وس أورب�ان يف الدقيقة 11 
والدنماركي يوس�ف بولس�ن يف الدقيقة 75 واإلسباني أنخيلينو يف 
الدقيقة 82 أهداف اليبزيغ. كما بلغ شالكه املتعثر يف الدوري الدور 
نفس�ه بالفوز عىل مضيفه أولم من الدرجة الرابعة 3 - 1. س�جل 
لشالكه س�وات س�ردار يف الدقيقة 27 والبلجيكي بينيتو رامان يف 
الدقيقت�ني 51 و62، فيما جاء هدف الخارس عن طريق يوهانيس 

ريتشرت يف الدقيقة 82.

بوفون مهدد بالعقوبة من االحتاد اإليطالي لكرة القدم

مانشسرت سييت يصعد إىل نصف 
نهائي كأس الرابطة

كاسياس يعود إىل النادي امللكي

الفيوال يصعق اليويف يف الدوري االيطالي

أعلن املنظمون أن التكلفة اإلجمالية ألوملبياد طوكيو 
2020 املؤجل اىل الصيف املقبل بسبب تفيش فروس 
كورونا املس�تجد، ستبلغ 1,644 مليار ين )13 مليار 
يورو(، موضح�ني بالتفصيل ميزانية أثقلها التأجيل 

والتدابر الصحية الناجمة عن الوباء.
وهذه امليزاني�ة الجديدة التي تزيد بمقدار 294 مليار 
ي�ن )2,3 مليار يورو( عن امليزانية الس�ابقة التي تم 
اإلع�الن عنها قبل عام، تؤك�د التقديرات التي ُنرشت 
يف أوائل كانون األول/ديس�مرب عندما حدد املنظمون 
التكلف�ة اإلضافي�ة الناجمة ع�ن التأجي�ل والتدابر 

املرتبطة بالفروس.
وس�يصبح أوملبي�اد الصي�ف املقبل ال�ذي أبقي عىل 
تس�ميته “طوكي�و 2020” رغم التأجي�ل لعام، أغىل 
ألع�اب أوملبي�ة صيفي�ة يف التاريخ، متج�اوزا تكلفة 
أوملبي�اد لن�دن 2012 التي بلغ�ت 12,2 مليون يورو، 
وذلك وفقا لدراسة مقارنة أجرتها جامعة أوكسفورد 

ت يف أيلول/سبتمرب. وُنرشرِ
ويبقى أوملبياد س�وتيش 2014 الشتوي األعىل تكلفة 
يف تاري�خ األلع�اب األوملبية، بعدما أنف�ق عليه قرابة 
21,9 مليار دوالر )17,9 مليار يورو(، وفقا للدراسة 

ذاتها.
وتشك�ل ه�ذه التكلف�ة اإلضافي�ة ش�وكة أخرى يف 
خارصة السلطات اليابانية واملنظمني الذين يحاولون 
إحياء حماس الس�كان املحليني تجاه األلعاب، يف ظل 
التخ�وف م�ن أن ي�ؤدي الح�دث اىل تفاق�م الوباء يف 

البالد.
ويف اس�تطالع ن�رش مطل�ع الشه�ر الح�ايل، تبني أن 
معظ�م الياباني�ني يعارضون إقام�ة أوملبياد طوكيو 
الصيف املقبل، ويفضلون تأجيالً جديداً أو إلغاء تاماً 

للحدث الري�ايض الضخم. وتظه�ر البيانات الجديدة 
أن املشاعر العامة شهدت تغيراً منذ الصيف، عندما 
وجدت اس�تطالعات ال�رأي يف اليابان أيض�اً أن أقلية 
فق�ط تدعم خطط إقامة األلع�اب العام املقبل، رغم 
الوصول الوش�يك للقاحات جديدة. وأظهر استطالع 

لل�رأي نرشته اإلذاعة الوطني�ة “أن أتش كي” أن 27 
يف املئة فقط من املس�تطلعة آراؤه�م يؤيدون إقامة 
األلع�اب العام املقبل، فيما يؤي�د 32 يف املئة إلغاءها، 
و31 يف املئة يؤيدون تأجيالً جديداً. أما باقي املجيبني 
فإم�ا من غر املتأكدين من إجاباته�م، أو لم يقدموا 

أي إجابة.
واستبعد منظمو األوملبياد واملسؤولون اليابانيون أي 
تأخ�ر آخر لأللعاب، وه�ي األوىل التي يتم تأجيلها يف 

أوقات السلم.
ويرص هؤالء ع�ىل إمكانية إقامة األلعاب حتى لو لم 
يك�ن الوباء تحت الس�يطرة، بحلول موع�د االفتتاح 
الجدي�د يف 23 تموز/يولي�و 2021. لك�ن الجمه�ور 

الياباني ال يبدو مقتنعاً.
وأظهر اس�تطالع آخ�ر لل�رأي نرشته وكال�ة األنباء 
الياباني�ة “جيج�ي” أن 21 يف املئة يؤي�دون اإللغاء، 

ونحو 30 يف املئة يؤيدون تأجيالً آخر.
كما أشار استطالع أجرته وكالة أنباء “كيودو” ونرش 
يف السادس من كانون األول/ديسمرب، اىل أن 61,2 يف 

املئة يعارضون إقامة األلعاب العام املقبل.
وحاول املنظمون تخفيض الفاتورة من خالل تقليص 
النواح�ي الفخمة لأللع�اب، مع تقليل ع�دد التذاكر 
املجاني�ة وع�دد الضي�وف الرس�ميني، وإلغاء بعض 

االحتفاالت والتوفر يف التمائم واأللعاب النارية.
لكن التأجيل اىل صيف 2021 تسبب يف أزمة لوجستية 
ومالي�ة ضخمت�ني، نتيج�ة إجراء حج�وزات جديدة 
إن كان عىل صعيد الس�كن أو وس�ائل النقل، وتمديد 
عقود موظفي اللجنة املنظمة وإعادة التفاوض عىل 

االتفاقات مع الرشكات الراعية.
وستقوم اللجنة املنظمة أيضا يف إعادة ثمن 810 آالف 
تذكرة بيعت يف اليابان، أي قرابة خمس التذاكر املباعة 
يف البالد. وبلغت تكاليف الخدمات اللوجستية، بما يف 
ذلك نفقات النقل واألمن واالتصاالت والتسويق، 731 
مليار ين، بزيادة قدره�ا 19 باملئة مقارنة بامليزانية 

السابقة املقدمة يف نهاية عام 2019.
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تونس/متابعة الزوراء:
تس�لّم مصور وكالة »األناضول« 
يف تونس، ياسني قايدي، الجائزة 
األوىل يف مس�ابقة »قوة ش�عوب 
تنظمه�ا  الت�ي   »2020 تون�س 
العاملي�ة  الصحاف�ة  »مؤسس�ة 
للص�ور«، خ�ال حف�ل نظمت�ه 
املؤسس�ة بالتعاون مع السفارة 

الهولندية يف تونس.
 38 املس�ابقة  يف  تناف�س  وق�د 
مص�ّوراً صحفي�اً، قدموا خالها 
84 ص�ورة فوتوغرافي�ة. وأعلن 
امل�ايض،  االس�بوع  املنظم�ون، 
ف�وز قايدي بصورت�ه التي توّثق 
اش�تباكاً ب�ني أمنيني وام�رأة يف 
وقفة احتجاجية ألولياء التاميذ، 
ع�ى  احتجاج�اً  العاصم�ة،  يف 

تواصل إرضاب األساتذة من دون 
حل بني نقابتهم ووزارة الرتبية. 
وق�د التقطها قاي�دي يف فرباير/ 

شباط عام 2019.
 ،1982 ع�ام  مول�ود  وقاي�دي 
يف  الص�ورة  ن�ادي  يف  وانخ�رط 
مدينته باردو. ومع تفّجر أحداث 
التونس�ية أصبح مصوراً  الثورة 
لوكالة  صحفي�اً محرتفاً، وفق�اً 

»األناضول« حيث يعمل حالياً.
وغط�ى قايدي انتخابات املجلس 
بتون�س،  التأس�ييس  الوطن�ي 
واألح�داث يف ليبي�ا ومرص خال 
ثورات الربيع العربي، وزار قطاع 
غزة، كما عمل مص�وراً صحفياً 
مس�تقاً لدى وكالة »أسوشييتد 
ب�رس«، قب�ل التحاق�ه بوكال�ة 

تس�ليمه  »األناضول«.وخ�ال 
الثقاف�ة«،  »ق�رص  يف  الجائ�زة 
بحض�ور لجنة التحكي�م وممثل 
للصحفي�ني  الوطني�ة  النقاب�ة 
التونسيني ومصورين وصحفيني، 
أشادت القائمة باألعمال بالنيابة 
يف الس�فارة الهولندية يف تونس، 
أنجي سامورا، بشجاعة املصور 
التون�يس وموهبت�ه،  الصحف�ي 
الصحف�ي  دور  ع�ى  مش�ددة 
تعزي�ز  يف  الصحف�ي  واملص�ور 

حرية التعبري.
وع�ى هام�ش تس�لمه الجائزة، 
قال قاي�دي ، إن »تتويجه يشمل 
وكال�ة  مكت�ب  يف  زمائ�ه  ك�ل 
)األناض�ول( يف تونس«، وأضاف 
يف  مهني�اً  أك�ون  أن  »حاول�ت 

ممارسة التصوير الصحفي رغم 
الصعوبات التي تعرتضنا«.

القاع�ة  أن  إىل  اإلش�ارة  تج�در 
الثق�ايف  الق�رص  يف  الرئيس�ة 

تحتضن معرض »قوة الشعوب: 
توثي�ق االحتجاج�ات منذ س�نة 
1957« حت�ى ال��26 من ش�هر 

ديسمرب/كانون األول الحايل.
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وصف بأن لديه فرصة ليكون شخصية إعالمية

ترامب يفكر بالعودة لتلفزيون الواقع بعد انتهاء واليته
واشنطن/متابعة الزوراء:

 أفادت صحيفة “داييل بيس�ت” األمريكية 
أن الرئي�س املنتهية واليت�ه دونالد ترامب 
يفكر يف إعادة برنامج “ذا أبرينتس” أو “ذا 

سيليربيتي أبرينتس” لتلفزيون الواقع.
واستندت الصحيفة إىل ترصيحات مقربني 
من ترامب، إذ لطامل�ا تباهى بمدى ارتفاع 
لربنامج�ه  واإلي�رادات  املشاه�دة  نس�ب 
ونج�اح صديق�ه كات�ب الربنام�ج مارك 
بريني�ت، وأنه لو أراد ذلك فس�وف يفعلها 

مجددا.
وُع�رض “ذا أبرينت�س” عى ش�بكة “إن.

ب�ي.يس” قب�ل أن يت�وىل ترام�ب رئاس�ة 
الوالي�ات املتحدة التي حفل�ت بالكثري من 
الج�دل ال�ذي م�ن املرجح أن يس�تمر بعد 
مغادرت�ه املنصب، باإلضاف�ة إىل ذلك فإنه 
من غري الواضح إذا ما كان ترامب تواصل 

مع برينيت مؤخرا.
ونقل�ت الصحيف�ة ع�ن مص�در آخ�ر أن 
برينيت يكرر هذه األيام الحديث عن آفاق 

املوضوع، وأنه قد أخرب رشكاءه باعتقاده 
أن إحي�اء الربنامج قد يكون مصدرا كبريا 

لألرباح.
أم�ا بالنس�بة لرتام�ب، ف�إن الع�ودة إىل 
التلفزيون لن تك�ون ملجرد البقاء يف دائرة 

الضوء، بل من أجل املال.
وبحسب تقرير نرشته صحيفة “نيويورك 
تايم�ز” يف س�بتمرب امل�ايض، فق�د حق�ق 
الربنامج أرباحا تصل إىل 197 مليون دوالر 
ع�ى مدى 16 عاما من عرضه، كما تمكن 
أيض�ا من جن�ي 230 ملي�ون دوالر أخرى 

من الشهرة التي حققها الربنامج.
ق�درا  أن هن�اك  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
م�ن اإلث�ارة يف م�ا يتصل باحتم�ال عودة 
الربنام�ج، بالرغ�م م�ن اس�تمرار ترامب 
وفريقه القانوني يف االنغماس يف نظريات 
املؤامرة واألكاذيب ح�ول نتائج انتخابات 
2020، حت�ى أن بع�ض حلف�اء ترام�ب 
املقربني قد أكدوا له مؤخرا أنه بمجرد ترك 
منصبه، ال ي�زال بإمكانه أن يجد العزاء يف 

شغفه األكرب وهو ميدان الرتفيه ووسائل 
اإلعام.

ومن ناحية أخرى، قال إيريك بولنغ، وهو 
صدي�ق لعائل�ة ترام�ب ظه�ر يف برنامج 
تلفزي�ون الواق�ع قب�ل س�نوات، “تلقيت 
ترام�ب  الرئي�س  م�ن  هاتفي�ة  مكامل�ة 
األس�بوع امل�ايض تحدثنا فيه�ا باقتضاب 
ع�ن االنتخابات، وأك�د يل خالها بوضوح 
أنه لن يتخى عن معركته من أجل الرتشح  

لوالية ثانية”.
وأض�اف بولنغ “ذكرت ل�ه أنني أعتقد أنه 
مهما كانت نتائج املع�ارك القانونية تلك، 
فإنه سيظهر كأكرب شخصية إعامية عى 
هذا الكوكب، ل�دى ترامب فرصة واضحة 
ليكون ش�خصية إعامية هائلة بعد فرتة 

الرئاسة”.
وتابع “أعتقد أن إحياء الربنامج س�يكون 
نجاحا هائا، سيكون بمثابة فرصة ذهبية 
مل�ن هو محظوظ بما يكفي للحصول عى 

إعادة بث الربنامج”.

انقرة/ متابعة الزوراء:
هاجم الصحفي الرتكي باتوهان ش�والق 
وجود السوريني يف مدينة كلّس بعد إذاعة 
املس�اجد يف املنطقة بياناً باللغ�ة العربية 
بشأن التقي�د بإجراءات ف�ريوس كورونا 

املستجد.
ونرش الصحف�ي عرب حس�ابه يف »تويرت« 
املس�اجد  أح�د  إذاع�ة  يظه�ر  تس�جياّ 
بياناً يدع�و الس�وريني واملواطنني العرب 
املوجدين يف املدينة التقي�د بقرارات وزارة 
الداخلية الرتكية وع�دم الخروج يف أوقات 

الحظر وسط تهديد بمخالفة.
وعل�ق الصحف�ي الرتك�ي عى التس�جيل 
بالقول »أصبحت القرارات الرسمية تصدر 
باللغة العربية، الس�كان األت�راك يكادون 

يكونون أقلية«.
الس�وريني  وج�ود  »مع�دل  أن  وأض�اف 
والعراقي�ني كان يبلغ بالنس�بة للس�كان 
األتراك حوايل 50٪ منذ حوايل عامني، واآلن 
يبل�غ ح�وايل 80٪« مشرياً إىل أن�ه »التقط 
الفيدي�و من كلّ�س، وليس م�ن العراق أو 

سوريا«.
ويأتي ذلك يف ظل حمات تحريض إعامية 
ممنهجة ضد السوريني املوجودين يف تركيا 
وخاص�ة م�ن قبل ش�خصيات سياس�ية 

وإعامية.

يف ح�ني نرشت ذات الصحيف�ة التي يعمل 
به�ا باتوه�ان« aykir« ترصيح�اً أم�س 
للرئيس الع�ام لجمعية قدام�ى املحاربني 
األت�راك، العقي�د املتقاعد مدح�ت إيشك، 
ق�ال فيه »ح�ان الوق�ت لع�ودة الاجئني 

السوريني«.
ويف س�ؤال ح�ول إذا كانت البيئ�ة مائمة 
لع�ودة الاجئ�ني ق�ال إيش�ك إن�ه »ع�ى 
األق�ل يجب عى الشباب الس�وري العودة 
إىل أراضيه�م واملس�اهمة يف الدف�اع عنها 
م�ن خ�ال املشارك�ة يف الجي�ش الوطني 

السوري، لخلق أماكن آمنة«.
ومنذ أيام أش�عل الصحفي واملذيع الرتكي 

الب�ارز فات�ح ألتاي�يل معركة ع�ى مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي بع�د تهجم�ه عى 
الس�وريني املوجودي�ن يف تركي�ا وخاصة 
يف مدين�ة إس�طنبول واعتباره�م بأنه�م 

»يحتلون تركيا«.
وهاجم املذي�ع الرتكي يف لق�اء تلفزيوني 
وج�ود   »TURK HABER« قن�اة  ع�ى 
السوريني وقال »لقد خرسنا تركيا لصالح 
سوريا دون حرب، أخذوا تركيا )الاجئون 
السوريون( كرهائن من قبل أربعة مايني 

جندي، كما لو كانوا أصحابها«.
ورد وزير الداخلية الرتكي سليمان صويلو 
عى الصحفي الرتكي فاتح ألتاييل بالقول 

الفنان�ني  م�ن  املهاجري�ن  »تصني�ف  إن 
واألطب�اء والعم�ال والحرفي�ني واألمهات 
واألطف�ال وكب�ار الس�ن عى أنه�م جنود 
جاؤوا للقب�ض علينا< فقط بس�بب لون 
برشتهم أو جنسيتهم أو لغتهم، ال يتناسب 
م�ع الضم�ري وال يتناس�ب م�ع تعري�ف 
األش�خاص املعارصين، وال يتناس�ب مع 
القوان�ني الحضارية، إنم�ا يعترب أصحابه 

ذوي فهم فايش  ومتعجرف«.
بع�ض  يف  »لألس�ف  صويل�و  وأض�اف 
األوس�اط، أصبح بعض أف�راد هذه األمة 
العزي�زة مهووس�ني بمثل ه�ذا االزدراء«، 
موضح�اً أن�ه »عندم�ا يكرب ش�خص ما، 
وي�رى كام�ريات التلفزي�ون، ويقع تحت 
تأثري س�حر حياة املقاهي يف إس�طنبول، 
ين�ى م�ا علمت�ه والدت�ه يف صغ�ره من 
مب�ادئ وقي�م وحب الغ�ري دون أنانية« يف 

إشارة إىل ألتاييل.
وتصاع�دت أعم�ال العن�ف مؤخ�راً ض�د 
الاجئني السوريني يف تركيا يف ظل توظيف 
واألح�زاب  السياس�ية  التي�ارات  بع�ض 
املعارض�ة ورق�ة الاجئ�ني للضغ�ط عى 

خصومهم.
وبحس�ب بيانات وزارة الداخلية الرتكية، 
فإن أكثر م�ن ثاثة مايني ونصف املليون 
الجئ س�وري يعيشون تحت بند الحماية 

املؤقتة يف تركيا.

واشنطن/ متابعة الزوراء: 
بعد استحداثها مكاتب يف أوروبا 
وآس�يا، سريتفع عدد الصحفيني 
العامل�ني يف جري�دة »واش�نطن 
بوس�ت« اليومي�ة األمريكي�ة إىل 
مس�توى قي�ايس، إذ س�يتجاوز 

ألف صحفي.
ال�دويل  التوس�ع  ه�ذا  ويأت�ي 
من�ذ  يملكه�ا  الت�ي  للجري�دة 
العام 2013 مؤس�س »أمازون« 
امللياردي�ر جيف بيزوس، وس�ط 
مشه�د إعام�ي أمريك�ي مأزوم 
تأثر بشدة باألزم�ة االقتصادية، 
ويف وق�ت تميل معظ�م الصحف 
إىل توف�ري امل�ال من خ�ال وقف 
إصدار نسخها الورقية واالكتفاء 
حس�ب  إلكرتوني�ة،  بمواق�ع 

»فرانس برس«. 
وتخط�ط الجري�دة الت�ي أك�دت 
العام 2018 أنه�ا تحقق أرباحاً، 
لكنه�ا لم تنرش بياناته�ا املالية، 
إلنشاء مكتب�ي تحرير يف كل من 

لندن وسول، بهدف توفري تغطية 
إخباري�ة أكثر فاعلي�ة عى مدار 

الساعة.

وأوضحت »واش�نطن بوست« يف 
بي�ان أنها تري�د أن توفر لقرائها 
يف كل أنح�اء العال�م »معلومات 

وق�ت  أي  يف  وش�املة  رسيع�ة 
ضمنه�ا  تن�درج  الي�وم«،  م�ن 
»تغطي�ة إخبارية غنية ومتنوعة 
من�ذ س�اعات الفج�ر يف أمريك�ا 

الشمالية«.
ع�دد  بزي�ادة  الجري�دة  وتأم�ل 
املشرتكني يف نسختها اإللكرتونية 
ومنافسة »نيويورك تايمز« التي 
تض�م فريق�اً ال يقل ع�دده عن 
1700 صحف�ي، وت�ويل اهتماماً 

خاصاً لقرائها الدوليني.
»واش�نطن  ستس�تحدث  كذل�ك 
بوست« مكاتب جديدة يف سيدني 
بكولومبيا،  بأس�رتاليا وبوغوت�ا 
اإلجم�ايل  الع�دد  يص�ل  وبذل�ك 

لفروعها يف الخارج إىل 26.
وبفعل هذا التوسع، سينضم 44 
صحفياً جديداً إىل أرسة التحرير، 
مما يرفع إجمايل عدد صحفييها 
إىل 1010 صحفي�ني، وه�و رقم 
قي�ايس من�ذ إنشائه�ا يف الع�ام 

.1877

وقال رئيس تحرير الجريدة مارتي 
ب�ارون، إن الق�راء س�ياحظون 
»صحاف�ة أغنى وأعم�ق وأرسع 
وأكثر تنوعاً وابتكارا«، مشرياً إىل 
أن توس�ع الجريدة وزي�ادة عدد 
محرريها »يشري إىل ثقة كبرية يف 

مستقبلها«.
وعى نقيض ذل�ك، تواجه العديد 
م�ن الصحف واملج�ات الخاصة 
بم�دن أو والي�ات معينة صعوبة 
الوالي�ات  أنح�اء  ك�ل  يف  كب�رية 

املتحدة.
فف�ي النص�ف األول م�ن س�نة 
2020 ، رصف�ت إدارات تحري�ر 
صح�ف أمريكي�ة أكث�ر م�ن 11 
ألف موظ�ف، وفقاً ل�«تشالنجر، 

غراي أند كريسماس«.
ويع�د ه�ذا الع�ام تالي�اً األس�وأ 
اإلع�ام  لوس�ائل  بالنس�بة 
األمريكية منذ األزمة االقتصادية 
الع�ام 2008، عندما ت�م اإلعان 

عن ترسيح 14265 موظفاً.

القاهرة/ متابعة الزوراء: 
اتخ�ذت نقابة الصحفيني عددا من اإلج�راءات ملواجهة تفيش فريوس كورونا املس�تجد 
ب�ني أعضائه�ا، وتضمنت 7 خط�وات أبرزها التواصل م�ع النقابة إلكرتوني�ا ثم تواصل 
النقابة مع األطباء االستشاريني وحال تأكد اإلصابة يحال الصحفي أو أي عضو بأرسته 

ملسؤويل الصحة.
وكش�ف أيم�ن عبد املجيد رئيس لجن�ة الرعاية الصحية يف مرص، يف بي�ان له، أن تواصل 
الزماء مع اللجنة تبني أن هناك ارتفاعا يف حاالت اإلصابة بكورونا يف صفوف الصحفيني، 

مطالبا الجميع بتوخي الحذر.
وتشمل الخطوات السبع ما ييل، التواصل مع النقابة حالة الشعور بأعراض كورونا، ويتم 
إرسال وصف األعراض عى أرقام »واتس آب« الخاصة بأعضاء اللجنة املختصة بالتواصل 
مع الزماء. وعرض ما أرس�له العضو من أعراض عى أحد األس�اتذة واستشاريي الطب 
املتخصصني والذين وصفتهم النقابة بأنهم من خرية كوادر مستشفيات الحميات، حيث 

اتفقت معهم النقابة إلبداء الرأي يف التحاليل واإلشاعات التي يجب القيام بإجراءها.
وإذا أوىص األطباء بإجراء تحاليل أو أشعه تحال الحالة لجهة تقديم الخدمة عرب خطاب 
تحوي�ل يرس�ل عرب الواتس للزميل�ة أو للزمي�ل، للتمتع باألس�عار والخصومات املقررة 
ملرشوع العاج لدى هذه الجهة، وبمراعاة مكان السكن أو ألخذ العينات منزليا. وترسل 
نتائج التحاليل أو األش�عات للجنة التي شكلتها النقابة لهذا الغرض لعرضها فوريا عى 

أحد األساتذة واستشاريي الطب املتخصصني املتفق معهم، لتقديم الرأي الطبي.
ويف حال�ة انته�ى الرأي الطبي إىل إجراء مس�حة إذا ما كان الرأي الطب�ي هو الحاجة إىل 
إج�راء مس�حة، يتم توجيه الحال�ة بخطاب من م�رشوع العاج يحمل توقي�ع النقيب، 
ورئي�س لجنة الرعاية االجتماعية والصحية الزميل أيمن عبداملجيد إىل مس�تشفى قرص 

العيني إلجراء املسحة.
وعق�ب مرحلتي التحاليل واألش�عات، يت�م التواصل الفوري مع مس�ؤويل وزارة الصحة 

ومنظومة الشكاوى الحكومية، التخاذ اإلجراءات العاجية املطلوبة لكل حالة.

إسطنبول/متابعة الزوراء:
 انتق�د املتح�دث باس�م بلدية إس�طنبول م�راد أونجون قناة “خ�رب ت�رك” التلفزيونية، 
النحيازه�ا لح�زب العدال�ة والتنمية وعدم إفس�اح املج�ال لألحزاب املعارض�ة للحديث 

والتعبري عن مواقفها.
وقال أنجون يف تغريدة عى حس�ابه يف تويرت إن “القناة دائما ما تس�تضيف نائب رئيس 
مجلس بلدية إس�طنبول لحزب العدالة والتنمية توفيق جوكس�ون يف برامجها، وتعرض 

آراءه أحادية الجانب عى الشاشة، فيما ال تتم دعوة حزب الشعب الجمهوري”.
وأضاف “نحن نعي يقينا أنها ستحرتم حق اإلجابة يف يوم ما، ألن القوة تكمن يف الحرية. 
وس�تقوم بدعوة نائب رئي�س مجموعة حزب الشع�ب الجمهوري دوغان س�وبايش إىل 
البث”.وتشتك�ي أحزاب املعارضة يف تركيا من وضع اإلع�ام يف تركيا، وتحوله إىل صوت 
واح�د، بع�د أن باتت غالبية وس�ائل اإلعام تتب�ع الحكومة، وت�وايل الرئيس رجب طيب 
أردوغ�ان، بشك�ل ما أو بآخر. وتحدث�ت تقارير صحفية ملنظمات تعن�ى بمتابعة حرية 
الصحاف�ة واإلعام يف تركي�ا عن عمليات رشاء للصحف والقن�وات التلفزيونية، وآخرها 
مجموع�ة “دوغان” اإلعامية التي بيع�ت ألحد رجال األعمال املقرب�ني للرئيس الرتكي، 
والت�ي تضم صحيفة “حرييت” وقناتي “يس.إن.إن تورك” و”دي”، وغريها، وكانت تعد 
م�ن املجموعات األخرية ذات التوجهات املعارضة. وباتت الحكومة الرتكية تس�يطر عى 
90 يف املئ�ة تقريبا من وس�ائل اإلعام يف تركيا، واش�تكت املعارضة يف ف�رتة االنتخابات 

األخرية من حرمانها من حقها يف الظهور يف وسائل اإلعام اململوكة للدولة.
وهاجم العديد من املرش�حني لانتخابات الرئاس�ية ش�بكة قن�وات “تي.آر.تي” التابعة 
للدول�ة، لتغطيتها املس�تمرة لنشاطات وخطاب�ات وتحركات أردوغ�ان، وتجاهل باقي 
املرش�حني، كما اش�تكى مرش�ح حزب الشعب الجمهوري محرم إينجه من ممارس�ات 

أخرى، مثل قطع البث يف مؤتمراته من جانب إدارة القمر االصطناعي الرتكي.
وأثار رئيس اتحاد الصحفيني األتراك نظمي بيلغني تس�اؤالت حول العاقة بني الحكومة 
ووس�ائل اإلعام واألمر الحاس�م بالنس�بة له هو حق املواطنني يف الوصول إىل املعلومات 
والحماي�ة التي يج�ب ضمانها. ويقول صحفيون إن املجلس األع�ى لإلذاعة والتلفزيون 
يح�ارب القنوات املعارض�ة ألردوغان، فيما يغ�ض الطرف عن القن�وات املؤيدة له رغم 

وصول الكثري من الشكاوى عى قنوات مؤيدة للحزب الحاكم.

نقابة الصحفيني املصريني تتخذ اجراءات 
ملواجهة تفشي كورونا بني أعضائها

بلدية إسطنبول تشتكي احنياز 
قناة تلفزيونية للحزب احلاكم

صحفي تركي يهاجم العراقيني والسوريني بعد إذاعة بيان باللغة العربية

»واشنطن بوست« تستحدث مكاتب جديدة وترفع عدد حمرريها

ياسني قايدي يفوز جبائزة »قوة شعوب تونس 2020«
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ثقافية

سأرسم بدرين من نور هذا الجسد!
يشعان عطرا

يسافر يف الروح
يرحل يف بحر قلبي

كأغنية للمدد!
كل بدر بلد!

شوارعها من حكايا دمي
والحوائط جمر لظى 

واتقد!!
¤  ¤  ¤  ¤  ¤

لنهديك 
حمحمة الخيل

يف وهج املعمعة!
وشجو الكمان

إذا ذاب شوقا
بدمعة أحالمه الضائعة

وعودة قلبي
من الحرب

تكرسه الفرحة
الخادعة!

بال أمتعة!
¤  ¤  ¤  ¤  ¤

سأرسم نهديك
حني يعودان من سفر األزمنة!

قبلة طاعنة!
طعنة حاضنة!

و أخرج من باب حلمي
أفتش عن وطن

ال تحدده األمكنة!!
أقبل نهديك

يشتعل القلب
كالسوسنة!

كل بدر بلد
أشرف قاسم

جودت هوشيار
كلم�ا رأيت كاتباً مبدعاً يرتدي مالب�س غريبة ، صارخة أو متنافرة 
األلوان ، وقد اطلق ش�عر رأس�ه ، عىل طريقة الهيبيز، وترك لحيته 
تنم�و لتغط�ي معظم وجهه . أق�ول كلما رأيت مثل هذا اإلنس�ان ، 
تساءلت بيني وبني نفيس : هل هذه هي عالمات النبوغ أو العبقرية 

حقاً ، أم أن يف األمر التباساً ما ؟
ل�م تدرس ش�خصية الكاتب وعملية الخلق الفن�ي إال قليالً . ويبدو 
الكات�ب يف نظر اآلخري�ن كائناً غريب�اً ونادراً. الن�اس يعتقدون أن 
الكاتب املب�دع يجب أن يشذ عن أعراف وتقالي�د مجتمعه ، ويتمرد 
عىل محيطه بكرس التابوهات، أو يعاني من اضطراب عقيل طفيف ، 

ويرى الحياة بنظرة غري مألوفة ؛ ويكون غريب األطوار والسلوك.
يف الواقع، ليس األمر ع�ىل هذا النحو ، فالكّتاب املبدعون مختلفون 
ع�ن بعضه�م البع�ض، يف مظهره�م وس�لوكهم ومنه�ج حياتهم 
،وتتباي�ن حظوظه�م م�ن املوهب�ة ، والذك�اء والثقاف�ة، والخربة، 
والصح�ة النفس�ية، ولك�ن الس�مات الشخصية التي تس�اعد عىل 
الكتابة اإلبداعية موجودة. ويدرس�ها علم سيكولوجية اإلبداع الذي 

يساعد عىل الكشف عما هو مفيد حقا يف شخصية الكاتب.
دوافع الكتابة

الكاتب الحقيقي ال يس�تطيع اال أن يكت�ب مدفوعاً بهاجس داخيل 
ال يمك�ن له مقاومت�ه أو فهمه ، وال يكتب من أج�ل املال ، أو املجد 
والشه�رة . الكتاب�ة الحقة تنبع من داخل النف�س ، وال تفرض من 

الخارج .
الكّتاب يعرف�ون ان الكتابة يف موضوع معني بناء عىل تكليف هذه 
الجه�ة أو تل�ك ، ليس عمال ممال فقط ، ب�ل يلحق الرضر بقدراتهم 
اإلبداعي�ة ألنه يقحم يف عاملهم ش�يئا غريب�ا . وبعد تكرار مثل هذه 
الكتاب�ات يالحظ�ون هب�وط قدراته�م اإلبداعي�ة يف التخييل وخلق 
الص�ور النابض�ة بالحياة. القل�م املتفرد يختن�ق يف الواقع الحياتي 
ويفق�د م�ا يبدعه الخي�ال. من األفض�ل للكاتب أن يعمل يف غس�ل 

السيارات من أن يكتب بناًء عىل تكليف دار نرش أو مجلة ما .
نظرة متميزة اىل الحياة والعالم

الن�اس يوجه�ون الل�وم اىل الكاتب املب�دع، لعدم اهتمام�ه بأخبار 
الساسة أو النجوم ، أو التسّوق ، أو الرياضة او األغاني االستعراضية 
أو رصع�ات املوضة. الكاتب يعيش يف عالم آخر ويتحدث أحياناً عن 
النج�وم وض�وء القمر وعن اش�ياء عديمة الفائ�دة للناس. ويمكن 
النظ�ر اىل هذا النوع من اللوم كمجامل�ة للكاتب. ألن مهنة الكتابة 
تتطلب العزلة وصف�اء الذهن والتأمل من اجل التحليق عىل أجنحة 
الخي�ال، وخل�ق عالم آخر اف�رايض يف ذهن الكاتب املب�دع . وهذه 
العملي�ة ت�ؤدي اىل االنفصال عن العال�م الواقعي مؤقت�اً ، والتفرغ 

للكتابة وإزاحة كل ما يعيقها وتوجيه كل قوى الكاتب نحوها .
االنغماس يف صعوب�ات الحياة اليومية قد يحرم الكاتب من الركيز 
ع�ىل عمله والحد من زخم الطاقة املطلوب�ة لخلق عمل أدبي ممتع 

ومتفرد

امليل إىل الحوار الداخيل
نقد آخر يوجه يف العادة اىل الكاتب املبدع، وهو انغماس�ه يف حوارات 
داخلي�ة صامت�ة بينه وبني نفس�ه أو الحديث يف بع�ض األحيان إىل 
نفس�ه بصوت مس�موع. ق�د ينظر البع�ض اىل هذا األم�ر عىل أنها 
عالم�ة مبكرة من أعراض االختالل العق�يل والنفيس . ولكن الحوار 
الداخيل بالنس�بة اىل الكاتب – إحدى الطرق الرئيسة إلنشاء النص. 
وتفس�ري ذلك ، أن أفكار الشخص البالغ تتشكل عن طريق الكلمات 
أوالً ، وم�ن ثّم الص�ور. الكاتب حني يحّدث نفس�ه بالحوار الداخيل 
ويصف املشاعر واألحاس�يس انم�ا يصوغ انطباعات�ه بالكلمات ، 
الت�ي قد تتح�ول اىل صور فنية حي�ة اذا كان يمتلك مه�ارة الكتابة 

اإلبداعية.
الدقة

م�ع الح�وار الداخ�يل ترتب�ط عادة أخ�رى مفي�دة للكات�ب ، وهي 
الس�عي للحصول عىل التعريف الصحيح الدقيق ملا يحدث. والبحث 
ع�ن الكلمة التي تصف الواق�ع بأكرب قدر ممكن م�ن الدقة ، وهذا 
اإلحس�اس املرهف بالكلمة وإيقاعها يف س�ياق الجملة، قد يكتسب 
طابع الوسواس القهري. ألن ما ال يمكن وصفه بالكلمات لن يكون 

له وجود قطعاً
ان الن�ص الفني الذي نقرؤه يف س�هولة ويرس، ش�ديد الصعوبة يف 
كتابت�ه . فالكات�ب يتخري كل لفظ بدقة لي�ؤدي معنى معينا بحيث 
ال يمكن�ك ان تحذف�ه أو تكت�ب لفظا آخر بدالً عن�ه. لذلك قد يكتب 
الكات�ب الجملة الواحدة مرات عديدة حتى يصل اىل اللفظ املناس�ب 
ال�ذي يتطلبه املعن�ى. بمعنى آخر أن النص الفن�ي الحقيقي يتميز 

بطلب الحتمية والدقة والوضوح .
حب االستطالع

حب االس�تطالع خاصية يتميز بها الكاتب املبدع الذي يتلهف لرؤية 
اماكن جديدة وتسجيل انطباعاته عنها . وبعد كل زيارة يعود ليكتب 

بطاقة جديدة مدفوعا بما تركت الزيارة يف نفسه من آثار قوية
تشيخوف س�افر اىل منطقة )س�اخالني ( يف اقىص الشمال الرويس 
وقام برحلة طويلة مرهقة اس�تغرقت عدة أشهر ، من أجل االطالع 
ع�ىل ظروف الحي�اة يف ه�ذه املنطقة النائي�ة املوحش�ة ، وأوضاع 
املعتقل�ني واملبعدين فيه�ا ، وعاد ليكت�ب كتابه القيم ” س�اخالني 
” ال�ذي أثار ضج�ة كبرية ، اضط�رت معها الس�لطة القيرصية اىل 
ا اس�حاق بابل فقد  تحس�ني ظروف الحياة يف املعتقالت واملنايف . امًّ
عقد صداقة غريبة مع مسؤول املخابرات السوفيتية ، وعندما سأله 
الشاعر اوس�يب ماندلشتام عن س�بب دخول�ه اىل ” عش الزنابري ” 
وخطورة ذلك عىل حياته ، أجاب بكل بساطة : ” أريد أن أشّم رائحة 

مطبخ القمع ” .
حب االستطالع وراء كل عمل إبداعي ، لذا يسعى الكاتب اىل الحصول 
عىل امل�ادة الخام ألعماله األدبية ، وهذا الس�عي يختلف عن فضول 
الف�رد العادي الذي يتس�مع ما يتح�دث به جريان�ه وراء الجدار أو 

مراقبة شجار يف الشارع من خالل نافذة يف املنزل .

علي السيد
غيم�ة عاقر عنوان ملجموعة حوارية كان 
كفيال أن يرس�م لنا ما تحتويه النصوص 

من ألم 
وما يلفت انتباه الناقد و القارئ ودهشته 
عىل حد س�واء اس�تفزاز العنوان وجدلية 
العالق�ة بني الغيمة و العقر يف إطار رؤية 
فلس�فية ملكونات غرائبي�ة توحي بحدث 

ما..
مجموعة حوارية خاضها القاص س�جاد 
حس�ن بتصوير هموم االنسان ومعاناته 
وصوال لحد معالجة مشاكله االجتماعية 
...فات�ت قصرية لكنها متالحمة األس�س 
بمعماري�ة فني�ة متمي�زة وخصوصي�ة 
الشخ�وص  ب�ني  الط�رح،  يف  منف�ردة 
بنق�ل  الق�اص  أج�اد  الت�ي  والزمنكي�ة 
الفكرة بحبكة  ووسيلة تعبريية مبسطة 
اليصاله�ا للمتلقي برسد األح�داث داخل 
اط�ار داليل ليشب�ك طبائ�ع األش�خاص 
وترصفاتهم  وقراراتهم ومسرية عيشهم 

بدائ�رة متالزم�ة م�ع الواق�ع بشفافية 
البلور 

ال أخف�ي اس�تمتاعي بم�ا ج�اَد ب�ه قلم 
الكاتب من مضامني وتداعيات ديناماكية 

لحرك�ة وتنقالت الشخ�وص عىل مرسح 
الحياة ووصف األماكن ورسعة التنقل بني 

الفقرات بخفة ليشد القارئ إىل النهاية
  ك�ان الشاهد الرئيس يف معظم القصص 

الحوارية  الضمري /التضحية/ 
وهذا يتطلب االنفعال الوجداني االنساني 
للقص�ة  الرئيس�ة  الفك�رة  ح�دد  ال�ذي 
بالتكثي�ف واالكتن�از برف�ع الح�وار من 
محادثة يومية إىل مستوى انتقائي متفرد 

بركيبته دون الدخول بامللل 
وهنا قوة القاص بحوار الذات مع نفسها 
واملخيل�ة ورحابته�ا ووصفه�ا مل�ا يدور 

بذهنه من صور وتجليات ورغبات 
فالقص�ة القص�رية ه�ي الجن�س األدبي 

األكثر حساسية حول هذا املوضوع
بخيال خصب  ومعرفة تراكمية ملساحة 
وجغرافي�ة الفض�اء األدب�ي و االبداعي 
الذي تجس�ده  الحركة واف�رازات البوح 
لذائقة  الرسيع�ة  الجمي�ل واالس�تجابة 

اإلنسانية...

عالء الدين حممود
لنئ كانت الفلسفة قد اهتمت 
مرك�ز  يف  وجعلت�ه  بالعق�ل، 
تفكريه�ا وبحثه�ا وتأمالتها، 
وعملت عىل تكوي�ن وتشكيل 
املفاهيم املتعلقة به، وانرصفت 
نح�و دراس�ة نظريات�ه، فإن 
نقي�ض العقل، وه�و ظاهرة 
الجنون، لم تجد من الفالسفة 
اإلغ�راء الكايف أو الشغف الذي 
يجعله�م يبحث�ون يف عوامل�ه 
ومجاهل�ه، فمن�ذ االنطالق�ة 
الحقيقية للفلس�فة يف العرص 
اليوناني، كانت مس�ألة العقل 
إىل  بق�وة  ح�ارضة  واملنط�ق 
ح�د تعريف اإلنس�ان من قبل 
الفيلسوف أرس�طو بالحيوان 
صمت�وا  ح�ني  يف  الناط�ق، 
ع�ن الجن�ون إال من إش�ارات 
عابرة، عىل الرغم من أن كثرياً 
م�ن ه�ؤالء الفالس�فة كانوا 
ضيوفاً ع�ىل عيادات األمراض 
النفسية، ونذكر منهم نيتشه، 
وفتجنشتاين،  وكريكيج�ارد، 

وجان جاك روسو، وغريهم.
وربما كان الفيلسوف الفرنيس 
ميشي�ل فوك�و هو م�ن أكثر 
الفالس�فة الذي�ن تعمق�وا يف 
القضية، حيث أخضعها  هذه 
لحفريات�ه يف مؤلف�ه »تاريخ 

الجنون يف العرص الكالسيكي«، 
وال�ذي هو عب�ارة ع�ن رصد 
تاريخي لألفكار واملمارس�ات 
واملؤسس�ات والفنون واآلداب 
املتعلق�ة باألزم�ات النفس�ية 
وربم�ا  الغرب�ي،  التاري�خ  يف 
ك�ان ه�ذا االهتم�ام املتأخ�ر 
بالجن�ون من قبل الفالس�فة 
املعارصين، نس�بة لكونه يعد 
اآلن م�رض هذا الع�رص الذي 
يعان�ي الجميع ثق�ل وطأته، 
واملالح�ظ أن اهتم�ام فوك�و 
كان منصب�اً بص�ورة خاصة 
ع�ىل صلة األمراض النفس�ية 
بمج�ايل األدب والفنون، وهذا 
ما يش�ري إىل حقيق�ة العالقة 
الت�ي يقيمه�ا الكث�ريون بني 

الجنون واإلبداع.

والحقيقة أن الجنون يف األدب 
حالة معق�دة بالفعل، ونشري 
هن�ا إىل تناول�ه وتوظيف�ه يف 
ذات  ويف  األدبي�ة،  الكتاب�ات 
الوق�ت، إىل األدباء الذين عانوا 
بالفع�ل أعراضاً نفس�ية مثل 
ودوستويفس�كي،  ريلك�ة، 
وجي دو موباس�ان، وكافكا، 
وفريجيني�ا وول�ف وغريه�م. 
ولعل من أش�هر املؤلفات التي 
تناولت لحظات جنون األدباء 
كتاب »العبقري�ة والجنون يف 
واألدب«  واملوس�يقى  الرس�م 
للكات�ب فيليب برين�و، والذي 
يط�رح من خالل�ه العديد من 
التساؤالت املتعلقة بشخصيات 
مؤثرة يف مج�ال األدب زارتهم 
لحظ�ات الهذي�ان واالعت�الل 

النف�يس، حي�ث إن العبقري�ة 
الشخصي�ات  ه�ذه  ل�دى 
م�ع  تج�اورت  االس�تثنائية 
الكت�اب  الجن�ون، ويف�رض 
اإلبداعي�ة  النش�وة  أن  كذل�ك 
للمبدعني الكب�ار قد اختلطت 
يف بع�ض األحي�ان باالكتئاب 
العمي�ق،  والح�زن  النف�يّس 
ويحاول املؤل�ف أن يبحث عن 
والهلوس�ة  األزم�ات  تفس�ري 
التي كان يمّر بها رامبو عندما 
كتب »فصل يف الجحيم«، ورّس 
الُعصابي�ة االكتئابية  الحاالت 
الت�ي ك�ان يم�ّر به�ا جوته، 
ك�ان  ال�ذي  الهائ�ل  والقل�ق 

يعانيه كافكا.
ول�نئ ولّ�دت لحظ�ات الجنون 
عند بعض الكتاب إبداعاً وأدباً، 
كذل�ك ك�ان األمر م�ع توظيف 
ش�خصيات تعاني�ه يف األعمال 
اإلبداعي�ة لكثري م�ن املؤلفني، 
وكأن الهذيان عند أبطال بعض 
الرواي�ات، ك�ان بمثابة لحظة 
أراد الكّتاب من خاللها أن يبثوا 
أفكارهم يف الكثري من القضايا 
املعق�دة والشائكة عىل لس�ان 
ش�خص مجنون، عىل نحو ما 
فعل الكاتب األسباني ثربانتس 
عندم�ا صن�ع ش�خصية دون 

كيشوت.

أمني غامن
ه�ل للرواي�ة نهاي�ة؟ او باألحرى كيف س�يواصل 
ش�خوص العال�م ال�رسدي حياتهم بع�د ان ينهي 
الكات�ب قصت�ه؟  بعد قصة عشن�ا احداثها لبضع 
س�نني ضمن حياة متخيلة موازي�ة؟ ام ان الرواية 
وال�رواة بمثاب�ة حي�اة )خ�ارج الحي�اة( خاطفة 
مختلس�ة ملخادعة الحي�اة األم ومقاومته�ا، لهذا 
لس�نا بحاج�ة للذه�اب مل�ا بع�د برهته�ا الزمنية 
املحددة بالنهاية االفراضية لعاملها وكأن ش�غفنا 
كله يتج�ىّل بامليل الفطري لبر حياتنا عن مس�ار 

الوجود اإلنساني املستمر إىل ما ال نهاية؟
وهل خلود ابط�ال الروايات هي واح�دة من خداع 
الص�ورة الثابتة املبتغاة بحيث تظل يف ذهن الناس 
لعق�ود عدي�دة، كأن�اس ال تشي�خ وال تمرض وال 
يداهمها الوهن والضعف اإلنساني؟ لهذا فالروايات 
الت�ي تعتمد عىل مس�احة زمنية صغ�رية هي من 
تشتغ�ل عىل إعالء الص�ورة الخاطفة، من دون أن 
ت�دري، وخلودها ص�ورة ابطاله�ا يف االذهان ييش 
بالعج�ز اإلنس�اني اوالً قبل ان يكون توق�اً لقوته 

كانبعاثات للخالص األبدي من الظلم  والجهل.
ام ان فك�رة الخلود املطل�ق لألبطال هو واحدة من 
الطرق الصادقة لرسم الحب السامي وهذا بمثابة 
الفع�ل املن�وط بالخليق�ة للس�مو خارج مفاس�د 

الجسد الزائل؟
لطاملا يراودني هذا السؤال، بمعنى ان الرسد يحاول 
ان يقدم ش�يئا للناس يف سياق حكاية ادبية، لكننا 
لو امعّن�ا النظر يف أية رواي�ة وافرضنا بعد حقبة 
م�ن الزمن كيف س�يكون مآل حي�اة الشخصيات 
املتبقية منذ اع�الن الكاتب نهاي�ة حكايته، فمثال 
لو نتخيل كيف عاش راس�كوليكوف بطل الجريمة 
والعق�اب حيات�ه بع�د اكم�ال س�نوات العقاب يف 
س�يبرييا؟ وكيف عاش االديب الش�اب بطل رواية 
زورب�ا حيات�ه بعد فراق�ه بزوربا؟ وكي�ف يا ترى 
س�تغدو حي�اة رؤوف علوان الصحف�ي بعد مقتل 
سعيد مهران يف نهاية رواية اللص والكالب لنجيب 

محفوظ.
الرواية ليس�ت إال بداية لحكاي�ة متشعبة للمصري 

اإلنساني ولن تنته إال بنهاية البرشية.
فك�ل قصة تنتهي عند زمن ما، هي بال ريب نهاية 
الفكرة عند الكاتب ولكنها تعني لنا مجرد اقتطاع 
لح�دود معين�ة جدلية الوج�ود االنس�اني، بمثابة 
لحظ�ات بس�يطة من حي�اة هائل�ة النهاي�ة لها، 
وس�تظل حياة كل ش�خصية يف العقود التي تعقب 

نهاية الرواية التي افرضه�ا املؤلف محوراً خصباً 
ألكثر من حكاية ورواية.

له�ذا نالح�ظ ان الرواي�ات التي تشتغ�ل عىل حيز 
زمن�ي كبري هي من تنال حظاً، ألن امتداد األحداث 
وتقلبه�ا عىل أكث�ر من جي�ل يبني كيفي�ة تشّكل 
اإلرادة وكيفي�ة فقدانه�ا، بمعن�ى يفرس وبصورة 
جلي�ة صريورة الحياة والوج�ود إىل ما وراء اإلرادة 

اإلنسانية.
ثالثية نجيب محفوظ حملت ابوّة ومخاضات جيل 
ثورة ١٩١٩ واستمرت الحكاية ملا بعد الحرب العاملية 
الثانية، عرب نهاية جيل الثورة باكراً كإعالن لتحرك 
عط�ب املجتمع امل�رصي وصع�وده كوريث لألفق 
املس�دود، جم�ال الثالثية ج�اء بالتخ�يّل التدريجي 
عن تشييد الحكاية عرب االتكاء عىل الحدث العظيم 
بكل ارتداداته وتركه يرسي بانسيابية لذيذة لتحور 
الخطيئة ك�إرادة بديل�ة لتوهان العق�ل وضياعه، 
ك�أن قوة الحياة ت�أت من  جدلية مبهمة لتفس�خ 
املجتمع وتبدله، فمن قوة اإلنسان وتماسكه ُتفقد 
القيم ومن ضياعه وتفس�خه تنبت اإلرادة امللتبسة 
ويتشكل النس�يج االجتماعي وفق مس�تويات من 

تراجع املُثل ويغدو تحلل الغايات رضباً من االنبعاث 
الغ�ري مبارش ألوجه ُمشين�ة لتحقيقها، باعتقادي 
فإن محفوظ يجيد ترك إرادة ش�خوصه إىل عواهن 
الزمن بتفننه يف نقل الغايات واملُثل من جيل إىل آخر، 
فالنهاية ليست إال إيمانا خالصا بدوران األيام وفق 
ما ترس�مه األقدار والصدفة، فبط�ل اليوم لن يظل 
بعد ربع قرن عىل نفس املس�لمات، ومومس اليوم 
ستغدو حالة مختلفة  أشبه بإرادة جبارة للعيش.

يف مائ�ة ع�ام م�ن العزلة ملاركي�ز مث�االً لتجانس 
اإلرادتني عرب ثالث أجيال، يف مقاربة خصبة لدمجها 
ضم�ن ص�ريورة حتمي�ة للوج�ود ع�رب اس�تقراء 
متشع�ب لحكايات ش�تى أفض�ت يف نهاية املطاف 
ملآالت جوفاء لفرط االنس�ان يف تمثل القوة كمادية 
محضة للشهوة، وتحولت فسحة الجسد وتطلعاته 
يف مساحة عريضة للزمن)مائة عام( لتفسخ هائل 
لعال�م فنتازي بات حتما انصياع�ا وذوبانا بحركة 
التاري�خ والوج�ود ك�إرادة كلّية ومطلق�ة للكون، 
بعك�س م�آالت الفنتازيا يف رواي�ات الزمن القصري 
والتي س�عت للتحليق فوق حدود الطاقة االنسانية 
لك�ن لو أمت�د بها الزمن س�تتفكك حتم�اً وتميض 

ضمن وترية اإلرادة غري املنظورة.
كل هذا يؤكد مدى هشاش�ة فك�رة النهايات التي 
يقفل بها الرواة حكاياتهم الرسدية، الن قصصهم 
هي ج�زء من حياة مس�تمرة ل�م تنت�ه، فالرواية 
ه�ي جزء ضئيل ج�دا من حياة مهول�ة، فانتصار 
الشخ�وص وهزيمتهم هي بال ريب ليس�ت نهاية 
للعالم الرسدي بقدر ما تكون نهاية لعيش خياالته 

عند الكاتب.
اغلب الكت�اب يعترب تكييف االح�داث والشخوص 
عىل نهاية ما لقفل الرواية مهارة، والبعض يركها 
تم�يض إىل حيث تش�اء لكنه عىل ك�ٍل يعتقد بأنها 
نهاية مناسبة، املشكلة ليست هنا بل يف مدى يقني 
الكات�ب بأن ثمة نهاي�ة خالدة له�ذا العالم -عالم 
الرواي�ة- وه�ذا ينم ع�ن قصور معريف ع�ن العالم 

الذي يتخيله والذي يعيشه ولو جاء النص بديعاً.
ف�اإلرادة داخل عالم الرسد وان حققت مكاس�با يف 
زمن الرواية املحدود، هي مس�ألة نس�بية ولو ُقّدر 
للروائي أن يواصل الكتابة عن مآالت شخوصه عرب 
الجيل الثاني والثالث لشخوصه ألختلف األمر كلّياً، 
ألن االفكار واالحداث والشخوص بعد أكثر من عقد 
من الزمن سيتبدل حالهم وتتغري قوتهم وهوانهم، 
بمعن�ى أن ك�ل يشء س�يؤول إلرادة الزم�ن حتماً 
كإرادة عليا غري منظ�ورة، وكأن الرواية هي فكرة 
جزئية لرسم صريورة الوجود يف مستوى ضيق من 
توّقف الحياة والزمن عند نهاية ما أشبه باالكتفاء 
الستلهام اإلنسان ضمن دائرة صغرية مغلقة، حني 

نعترب مآالتها كصورة باعثة لألمل و اليأس.
من هنا سنعترب الرواية مدخالً او فتحاً لعيش جزءا 
م�ن ص�ريورة قصة مس�تمرة للوجود االنس�اني، 

ومتعتها تتفاوت تبعاً ملحدودية الفهم اإلنساني.
ووفق�اً ملدى تجانس واخت�الف إرادة العالم املوازي 
ب�إرادة الوجود تتم�دد وتفكك مع�ان كثرية يف كال 
العامل�ني، ويغدو جموحه�ا يف عالم الرسد فس�حة 
صغ�رية ملجابهة اإلرادة الكلي�ة لكنها تبقي خدعة 
محبوس�ة يف حي�ز زمني صغ�ري، أش�به باالكتفاء 
بمعرك�ة صغرية يف مقتبل حرب كب�رية، الن وحدة 
الزمن بنسقها الراكمي ال تتوافق بالجزئية الزمنية 

للعالم الرسدي.
لهذا يتوجب علينا أال نعترب نهاية الروايات كحتمية 
مطلق�ة لشخوص�ه، ب�ل يتحتم علين�ا فهم حركة 
الشخ�وص وفعلهم عىل متن ال�رسد لنتبني كيفية 
بن�اء عامله�م كم�دى الس�تلهام اإلنس�ان لطاقته 

وقدراته.

تداخل وتنافر إرادة العامل السردي باإلرادة الكلية للحياة

هل الكاتب املبدع كائن غريب؟
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اجلنون واألدب  

بني حوار الذات واخليال يف اجملموعة احلوارية
)غيمة عاقر( للقاص سجاد حسن عواد



  عادة ما تتفوق الوصفات الطبيعية 
فيما يخشص البشرة والشعر عىل 
األدوية واملنتجشات الجاهزة، فمن 
املعشروف عشن البطاطشس قدرتها 
عىل عشاج الهاالت السشوداء تحت 
العيني، إال أنها لهشا فائدة جمالية 

أخرى ال يعلم عنها الكثري.
قشور البطاطس لها فوائد مذهلة 
أهمهشا أنها تعالشج الشعر األبيض 
الذي يظهشر يف فشرة الشباب، ويف 
خطوات سشهلة وبسشيطة يمكنك 

تجربة األمر.
الطريقة:

قومي بغسشل البطاطس ووضعها 
يف إنشاء به مشاء عىل النشار مدة 20 
دقيقشة، وبعدهشا افصشي القشور 
عشن البطاطس، وضعشي القر يف 
الخاط وضيفشي لها زيت الزيتون 
أو أي زيت للشعر، ثم اغسي شعرك 
جيشًدا وضعي الخليط عىل ششعرك 
وأجعليه يمأل الجذور واتركيه مدة 

نصف ساعة ثم اغسليه. 

كشفت دراسشة طبيشة أن األششخاص الذين يفضلشون النوم أثنشاء فرات 
النهار يشزداد لديهم خطر اإلصابة بالخرف. أجرى الباحثون الدراسشة عىل 
مجموعة من األششخاص تتجاوز أعمارهشم الش 60 عاما، ولديهم مشكات 
يف نقص النوم. وتوصلت الدراسة إىل أن هؤالء األشخاص تم الكشف لديهم 
عشن كميات متزايدة من بروتني “تاو” الذي يراكم يف الدماغ ويدمر الخايا 
العصبيشة. يشري تراكم هشذا الربوتني لديهشم إىل أنهم يعانشون من “مرض 
ألزهايمر”، وذلك بعد رصد موجات أدمغتهم باستخدام األجهزة الكهربائية.

وربط القائمون عىل الدراسة بني النوم يف النهار أو قلة النوم العميق، وبني 
تأثري ذلك عىل أدمغتهم، وهو ما يشري إىل أنهم أكثر عرضة للزهايمر.

املكّونات  لتحضري الصلصة:
مايونيز - كوب

خردل - ربع كوب
كاتشاب - ربع كوب

لتحضري التتبيلة:
دقيق - ثلثا كوب

ملح - ملعقتان صغريتان
فلفل أسود - ملعقة صغرية

بابريكا - ملعقة صغرية ونصف
زعر مجفف - ملعقتان صغريتان

ثوم بودرة - ملعقة صغرية
بودرة بصل - ملعقة صغرية

لتحضري الربجر:

زيت زيتون - ربع كوب
بصل حجم متوسشط، مقّطع إىل رشائح 

4 -
صدر دجاج حجم صغري - 8

جبن شيدر - 8 رشائح
طماطشم حجشم متوسشط، مقّطعشة إىل 

رشائح - 4
خّس موّرق - 4 أوراق

جرجري - بحسب الرغبة
خبز برجر، مقّطع إىل نصفني - 8

طريقة العمل
- لتحضشري الصلصشة: يف وعشاء، ضعي 
املايونيشز، الكاتشاب والخشردل، اخلطي 

املزيج حتى يتجانس. 
- يف وعشاء، ضعي الدقيشق، امللح، الفلفل 
األسشود، البابريكا، الزعر، بودرة البصل 
والثشوم البودرة. أخلطشي املكونات حتى 

تتداخل. 
- اضيفي صدور الدجاج. قلّبي املكونات 
حتى تغّطي التتبيلة كّل جوانب الدجاج. 
- حّمشي الشوايشة الكهربائيشة. أطهشي 
الشوايشة  باسشتخدام  الدجشاج  صشدور 
لش20-16 دقيقشة، عندما تنضج صدور 
الدجاج، ارفعيها عشن الشواية وضعيها 

يف طبق. 
- سّخني ملعقة كبرية من زيت الزيتون 

يف مقاة عىل حرارة مرتفعة. 
- اضيفشي رشائح البصشل وقلّبيها حتى 
تذبل. قبل أن يتغري لون البصل، أخرجيه 

من املقاة وضعيه يف طبق. 
- ادهني حوايل ملعقة كبرية من الصلصة 

عىل الجزء السفي من خبز الربجر. 

- اضيفي نصف ورقشة خّس، رشيحتي 
طماطشم، رشيحشة جبن، صشدر دجاج، 
القليل مشن البصشل والجرجشري. اغلقي 

الربجر بالجزء العلوي من الخبز. 
- اعيشدي الخطوتشني السشابقتني حتشى 

انتهاء الكمية. 

 يبدأ العديد من املتزوجني حديثاً حياتهم 
بوهم الزواج السشعيد الشذي ال يواجه أي 
مشاكل، لسوء الحظ، فإن الواقع عكس 
ذلك، وعدم وجود نظرة واقعية للزواج قد 

تؤدي إىل شعور الزوجني بخيبة األمل.
ال يمكن إنكار حقيقشة أن الزواج عاقة 
رائعشة لهشا خصوصيشة ومشذاق خاص، 
ولكشن من املهشم أيضاً مناقششة حقائق 
الحيشاة الزوجية بنحشو واقعي، ومعرفة 
أن جميشع الزيجات تمشر يف فرات جيدة 

وأخرى سيئة.
إذا كشان الزوجان عىل علشم بالتوجهات 
التي يمكن أن تقابلهما يف الزواج، فإنهم 
يكونشون عشىل اسشتعداد ملواجهشة هذه 
التحّديات والتغلّب عليها، لذا إليِك أهم 8 

تحّديات تواجه كل زواج:
1 - األزمات املالية

األزمشات املالية من أكرب املشاكل التي قد 
تعصف بالشزواج، ويحتشاج الزوجان إىل 
االتفاق املسبق بشأن تفاصيل حياتهما 
املاليشة، من أجشل تفادي هشذا النوع من 

املشاكل.
2 - التواصل

يمر الزوجان بفرات يقل فيها التواصل، 
وهذا يحتاج إىل العمل برسعة واستعادة 

التواصل، حتى ال تزيد الفجوة بينهما.

3 - االنشغال
يف خضشم املسشؤوليات واملهشام التشي ال 
تنتهشي، قد يغرق الزوجان كل يف جداوله 
املزدحمشة، وال يقضيشان الوقشت معشاً، 
والتعامشل مع هشذه املشكلشة يكون عرب 
تحديشد وقشت منتظشم يكشون مخّصصاً 

للزوجني فقط.
4 - الجنس

بسشبب انشغشال الزوجشني، قشد يحشدث 
فتشور جنيس، وهو ما يحتشاج إىل تنظيم 
أوقات خاصشة بالعاقشة الحميمة، هذا 
مشع البحث عن أسشباب الفتشور األخرى 

والعمل عىل حلّها.
5 - اإلغراءات

يتعشرّض الزوجان للكثري مشن اإلغراءات 
التي قد تشتتهما عن العاقة الزوجية إذا 
انجرفا فيها، سشواء عاقات اجتماعية، 
أو عمل، وهذا التحدّي يحتاج إىل الحديث 

بشفافيشة عشن الوضشع الشذي يمشر به 
الزواج، والعمل معشاً عىل توطيد العاقة 

والحفاظ عليها.
6 - خيبة األمل

التوقعات غري املسشتِندة إىل الواقع دائماً 
مشا تشؤدي إىل خيبة األمل، عشىل الزوجني 
التفكشري بصورة منطقية، وعدم املبالغة 

يف التوقعات.
7 - تربية املراهقني

مرحلشة املراهقة الصعبشة تجلب الكثري 
من املشاكل عىل األرسة، سشواء مشاكل 
املراهق نفسه، أو الضغط العصبي الذي 
يقع فيه األب واألم ما ينعكس سلباً عىل 

عاقتهما.
8 - السخط

عدم الرىض عن الحيشاة الزوجية عموماً 
هشو مشؤرش خطري، وقشد يحشدث نتيجة 
امللشل، أو الفتشور، أو أي مشن األسشباب 
السشابقة، وهو ما يحتاج إىل البحث عن 
أسشباب الشعور بعدم الشرىض، من أجل 

إيجاد حلول للمشكلة.
إذا كنشِت تواجهني مشكلشة أو أكثر مما 
سشبق ذكرهشا، فا تقلقشي، أنِت لسشِت 
وحدك، وعن طريق بذل الجهد باملشاركة 
مشع زوجشك، يمكنكما تخّطشي العقبات 

والحفاظ عىل زواجكما.
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ينفع الشمع املعطر بإضفاء طاقة إيجابية ال بأس بها، رغم أّن مستوى 
الذبذبشات اإليجابيشة للكائشن البري تختلف بحسشب درجشة االرتقاء 
والتطور الروحي. وبزيادة هذه الذبذبات اإليجابية )الطاقة اإليجابية( 
يشارك اإلنسان يف تطور مستوى الذبذبات اإليجابية للكوكب بأكمله. 
وتؤدي هشذه الطاقة الجيدة إىل حالة عقليشة وذهنية إيجابية وتضفي 

مشاعر الرفاه والعيش الجيد.
فكشري بالشمع املعطر لزيادة مسشتوى الذبذبات والطاقة اإليجابية يف 

منزلِك، لكي يصبح واحة ومسكن سام وطمأنينة.
إضاءة شموع عسل النحل

إّن إضشاءة 100 ششمعة طبيعية مئشة باملئة من عسشل النحل، طريقة 
أخشرى إلنتاج اإليونات التشي تعمل عىل تهدئتنشا وتنشيطتنا. ويف واقع 
األمر فإّن ششمع عسشل النحل ينتج وهًجا أصفر عميًقا ومهّدًئا يعمل 

عىل تقليل التوتر، ويجعلنا يف مزاج جيد. 
والفوائد األخرى إلضاءة الشموع، هي أنها تسشاعد عىل تنظيف الهواء 
والتخلص من مثريات الحساسشية وجميع الجزيئيات األخرى املهّيجة 

لها.
وإضافشة إىل ذلك، فإنَّ الرائحة العطرية التي تنبثق من إضاءة الشموع 
رائعشة بشكل ل ُيصّدق. وهشذه الرائحة الزكية مهدئشة وحلوة ولذيذة، 
بحيشث يمكنِك قضاء سشاعات عشدة وأنشِت تتأملني الشمعشة املضيئة 

وتتنفسني رائحتها املحببة التي تهدّئ الروح. 

وجشد خشرباء بريطانيشون دليشا قويشا، عىل أن 
االختشاف يف ضغط الشدم بني الذراعشني مرتبط 
القلبيشة  بزيشادة مخاطشر اإلصابشة بالنوبشات 

والسكتة الدماغية واملوت.
وتستند النتائج إىل بيانات ُجمعت من 24 دراسة 
عاملية ملا يقرب من 54000 شخص، من أوروبا 

والواليات املتحدة وإفريقيا وآسيا.
الدوليشة  الشدم  ضغشط  إرششادات  وتنصشح 
املتخصصشني يف الصحة، بقيشاس ضغط الدم يف 
كا الذراعني عند تقييم مخاطر القلب واألوعية 
الدمويشة، ولكن هشذا “يتم تجاهلشه عىل نطاق 

واسع”، كما يزعم الخرباء.
وتوفشر الدراسشة الجديشدة حشدا أعشىل جديشدا 
“طبيعيشا” للفرق بني الذراعشني يف ضغط الدم، 

وهو أقل بكثري من التوجيه الحايل.
وهذا يمكن أن يغري اإلرششادات الدولية الرتفاع 
ضغط الدم، ما يعني أنه يمكن تحديد املزيد من 
املرىض املعرضني للخطر وتلقي العاج املحتمل 

املنقذ للحياة.
وقشال املعشد الرئيس للدراسشة الدكتشور كريس 
كارك، من كلية الطب بجامعة إكسر: “فحص 
ذراع واحشدة ثشم األخشرى بجهاز قيشاس ضغط 
الدم املسشتخدم بشكل روتيني، هو أمر رخيص 
ويمكن تنفيشذه يف أي مكشان للرعاية الصحية، 
دون الحاجشة إىل معشدات إضافيشة أو باهظشة 

الثمن.ويف حني تويص اإلرششادات الدولية حاليا 
بشأن يتم ذلشك، إال أنه يحدث فقشط زهاء نصف 
الوقشت يف أحسشن األحشوال، عادة بسشبب ضيق 
الوقشت، وُيظهر بحثنشا أن الوقت اإلضايف القليل 
الذي يسشتغرقه قيشاس كا الذراعشني يمكن أن 

ينقذ األرواح يف النهاية”.
ولشم يرع الفريق يف تحديد العاقة السشببية - 
مشا إذا كان ارتفشاع ضغط الدم الثنائي يسشبب 

مشاكل صحية يف الدم.
وقال الدكتور كارك لشش MailOnline: “نحن ال 
نقول إن االختاف بني الذراعني يسبب السكتات 
الدماغيشة أو النوبات القلبيشة، نعتقد أن الفرق 

يف ضغشط الدم بشني الذراعني يمثشل االختافات 
)الرايشني  الرايشني  صحشة  يف  األساسشية 
العضدية( التي نسشتخدمها لقياس ضغط الدم 
يف الذراع”.ويعشد ارتفاع ضغط الدم  أحد عوامل 
الخطشر الرئيسشية ألمشراض القلشب واألوعيشة 
الدمويشة، مثل مرض الريان التاجي والنوبات 
القلبية.وأضشاف كشارك “يخربنا ذلشك أنه كلما 
زاد االختشاف يف ضغط الدم بني الذراعني، زادت 
مخاطشر اإلصابشة بأمشراض القلشب واألوعيشة 
الدموية، لذلك من املهم حقا قياس كا الذراعني 
لتحديشد أي املرىض قد يكونشون يف خطر متزايد 

بشكل كبري”.

مثشل  الجراثيشم،  تسشتجيب 
والبكترييشا  الفريوسشات 
مختلشف  بشكشل  والفطريشات، 
البشاردة  الحشرارة  لدرجشات 

والساخنة.
وتعشد درجات الحشرارة املرتفعة 
أكثر ماءمة لقتل الجراثيم، لكن 
هذا ال يعني أنه يجب عليك البدء 
يف تعقيشم كشل يشء بالحشرارة، 
حيشث يقشول مانيشش تريفيدي، 
مدير قسشم األمشراض املعدية يف 
AtlantiCare إن “التدخل األكثر 
فعالية ملنع انتشار الجراثيم هو 

غسل اليدين بشكل صحيح”.
ويف الواقشع، بالنسشبة لفشريوس 
الجديد، تحذر منظمة  )كورونا( 
العامليشة )WHO( مشن  الصحشة 
اسشتخدام طرق تعتمشد درجات 
الحشرارة املرتفعة لشش “منع” أو 
“قتل” العشدوى، حيث أن قضاء 
الوقشت يف الطقس البارد أو الثلج 
، يف االسشتحمام باملاء السشاخن، 
األيشدي  مجففشات  واسشتخدام 
فشوق  املصابيشح  أو  السشاخنة، 
البنفسشجية، ليس لها تأثري عىل 
هذه السالة الجديدة من فريوس 

)كورونا(.

ولكن هناك حشاالت أخرى يمكن 
أن تقتشل فيهشا درجشات الحرارة 
املرتفعشة الجراثيشم، مثشل غشي 
املشاء لقتل البكترييشا املوجودة يف 
أو اسشتخدام  الغذائية،  املنتجات 
غسالة األطباق لتعقيم األطباق، 
وتجفيفهشا  املابشس  غسشل  أو 

لتطهريها.
ويقتل املشاء السشاخن الجراثيم، 
عشىل الرغشم مشن أنشه يجشب أن 
يكون ششديد السشخونة، ووفقا 
ملنظمشة الصحشة العامليشة، فإن 
إىل   60 مشن  الحشرارة  درجشات 
65.5 درجة مئويشة كافية لقتل 

أن  كمشا  الفريوسشات،  معظشم 
املشاء املغشي يجعلهشا آمنشة مشن 
مسببات األمراض مثل البكترييا 

والفريوسشات والطفيليات.
ويشويص تريفيدي بشش 70 درجة 
أكثشر عنشد تسشخني  أو  مئويشة 
املياه أو املنتجشات الغذائية لقتل 
البكترييشا مثشل الفيلقيشة، وهي 

بكترييا شائعة توجد يف املاء.
وإذا كان لديك مابس أو أقمشة 
ملوثشة تحتشاج إىل تطهشري، فإن 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
يف اململكة املتحدة )NHS( تويص 
حشرارة  درجشة  عنشد  بالغسشيل 

عالية )60 درجشة مئوية(، جنبا 
إىل جنشب مع منتشج يحتوي عىل 
مادة التبييض، ما يزيد من تأثري 
املطهشر، وهشذا فقشط للمابشس 
عاليشة الخطشورة، مثشل عندمشا 

تكون مريضا.
وبالنسبة للمابس العادية، فإن 
التجفيشف هشو املهشم، ذلشك ألن 
حرارة املجفف تراوح من 57 إىل 
65.5 درجة مئوية، وبينما توفر 
الغسشالة أماكشن رطبشة لتنتر 
فشإن  والفطريشات،  البكترييشا 

املجفف ال يفعل ذلك.
وقشال تريفيشدي: “عنشد غسشل 
املابشس واألدوات املنزليشة، يتشم 
الحيشة  الكائنشات  معظشم  قتشل 
الدقيقة الضشارة يف املجفف عىل 
درجشة حشرارة عاليشة بشدال من 

الغسالة”.
أن  حقيقشة  مشن  الرغشم  وعشىل 
درجشات الحشرارة املرتفعة تقتل 
معظشم الجراثيشم، فشإن غسشل 
اليديشن باملاء السشاخن أو البارد 
ال يحشدث فرقا، ألن غسشل يديك 
باملاء والصابون يدور حول إزالة 
األوسشاخ والجراثيشم، بشدال مشن 

قتلها.

أششارت دراسشة جديدة إىل أن األطفال الصغشار يتفاعلون بشكل أكرب مع 
آبائهم عندمشا يقرأون الكتب املطبوعة مقارنشة باإلصدارات اإللكرونية. 
وينصح الخرباء باسشتخدام النسشخ الورقيشة للكتب بدال مشن الكمبيوتر 

اللوحي، ويرحون أسباب ذلك.
ارتفع عدد األمريكيني اللذين يقرأون الكتب اإللكرونية من 17 يف املئة إىل 
28 يف املائة، خال الفرة من 2011 إىل 2014، مقارنة مع الكتب املطبوعة، 
وربما يعود السشبب إىل سعرها الزهيد وإمكانية تخزين الكثري من الكتب 

عليها، ب عكس الكتب الورقية، كما يذكر مركز بيو األمريكي لألبحاث. 
ومع ذلك تشري بعض الدراسشات املتخصصشة إىل أن الصحافة اإللكرونية 
لن تلغي املطبوعة. وآخرها دراسة أمريكية بمستشفى جامعة ميشيغان 
لألطفشال، والتي أكدت أن اسشتخدام الكتب املطبوعشة ال يزال هو املفضل 

لرغيب األطفال يف القراءة وزيادة تفاعلهم مع اآلباء.
وأكشدت تيفاني مونشزر، كبرية الباحثني يف الدراسشة، أن “الكتاب املطبوع 
هشو املعيشار الذهبي يف إثشارة التفاعشات اإليجابية بني اآلبشاء وأبنائهم”. 
وأضافت املتخصصة يف التطوير السشلوكي لألطفال بمسشتشفى جامعة 
ميشيغان: “إن هدفنا من الدراسشة ال يتمثشل يف جعل األمور أكثر صعوبة 
بالنسشبة للوالدين، ولكن ملسشاعدتهم عىل الركيز عىل األنشطة التي تثري 
التفاعات مع أطفالهم”. وبحسشب مونزر، فشإن 30 يف املئة من األطفال 

يقرأون الكتب اإللكرونية مرة واحدة عىل األقل يف األسبوع.
وتوصلشت الدراسشة إىل أن أوليشاء األمور املتطوعشني للتجربشة كانوا أكثر 
انخراطا مع أطفالهم الصغار يف رسد القصص عند قراءة الكتب املطبوعة. 

كما تفاعل األطفال الصغار أيضا بشكل أكرب مع الكتب املطبوعة.
وخشال الدراسشة، التي نرتها دوريشة طب األطفال التابعشة لألكاديمية 

األمريكية لطب األطفال، استخدم اآلباء واألمهات البالغ عددهم37 زوجاً، 
ثاثة أششكال للكتشب. تنوعت الكتب مشا بني املطبوعشة واإللكرونية عىل 
الكمبيوتشر اللوحي، والكتب اإللكرونية التي تحتوي عىل مؤثرات صوتية 
ورسوم متحركة، بحسب موقع نيويورك تايمز الذي نر الدراسة أيضا.

وأوضحشت مونزر: “مع الكتب اإللكرونيشة بنوعيها، كان اآلباء واألمهات 
يميلون إىل التحدث بشكل أقل عن القصة واملزيد عن التكنولوجيا نفسها، 
وتضمشن ذلك أحياناً إرششادات حول الجهشاز، مثل إخبشار األطفال بعدم 
الضغط عىل األزرار أو تغيري مستوى الصوت”. وبحسب املوقع األمريكي، 
فقد أثبتت الدراسشة أن الكتب املطبوعة تخلق تفاعاً جيداً يتسبب يف حب 

الطفل للقراءة، واستمرار تعلقه بها طوال حياته.

سلوكيات

طبيبك يف بيتك

نصائح طبية

كل يوم معلومة

أيهما األفضل لطفلك الكتب املطبوعة أم االلكرتونية؟

منافع الشمع املعطر بإضفاء طاقة إجيابية

تعرف على السبب الكامن وراء أخذ قياسات ضغط الدم من كال الذراعني

ما درجة احلرارة اليت تقضي على اجلراثيم؟

لطلة ابهى....

دراسات حديثة

فائدة مجالية ال تتوقعينها من 
قشور البطاطس

انتبه.. النوم خالل فرتة النهار 
قد يصيبك مبرض خطري! املطبخ ..

برجر مشوي بصدور الدجاج
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هـــــــل تعلــــــم
هل تعلم أن السمك الذهبي يمكنه 
أن يرى باألش�عة تحت الحمراء 

واألشعة فوق البنفسجية.
هل تعلم أصغر عظمة يف جس�م 
اإلنس�ان توجد يف األذن، وتعرف 

بإسم عظمة الركاب.
ه�ل تعلم أن القط�ط تقيض 66 

% من حياتها يف النوم. 
هل تعلم  ان الشعب السويرسي 
يس�تهلك معظم الشوكوالته بما 
يع�ادل 10 كيلوغ�رام للشخص 

الواحد يف سنوياً.
ه�ل تعل�م ان امل�ال هو الس�بب 
األول لح�دوث أي جدال بني زوج 

وزوجته.
ه�ل تعلم أن ال�رق حني يرضب 
فإن�ه يص�ل إىل 30,000 درج�ة 
درج�ة   54,000 او  مئوي�ة 

فهرنهايت.
العنكب�وت ه�ي  ان  تعل�م  ه�ل 
حيوان عنكبوت�ي، وال تعتر من 

الحرشات.
ه�ل تعلم ان أن�ه يف كل مرة ترى 
فيه�ا القم�ر كامال، فإن�ك ترى 

نفس الجانب دائماً.
هل تعلم ان العس�ل هو الطعام 
الطبيع�ي الوحيد الذي اليفس�د 

أبداً.

حدث يف مثل 
هذا اليوم

 1610 - التوقي�ع يف اله�اي ع�ى أول اتفاقي�ة بني 
املغرب وهولندا.

1638 - سقوط بغداد مرة أخرى بأيدي العثمانيني 
بقيادة الس�لطان مراد الرابع بعد حصارها مدة 39 

يوًما.
 1777 -  املس�كتشف جيمس كوك يكتشف جزيرة 

كرييتيماتي.
يتع�رض ملحاول�ة  بوناب�رت  نابلي�ون     -  1800 

اغتيال.
1814 - توقيع معاهدة جنت التي أنهت الحرب بني 

إنجلرتا والواليات املتحدة.
1851 - احرتاق مكتبة الكونغرس.

1924 - ألبانيا تتحول إىل النظام الجمهوري.
1929 - الرئي�س األرجنتين�ي هيبوليت�و يريغوين 

يتعرض ملحاولة اغتيال.
1939 - الباب�ا بيوس الثاني عرش يوجه عشية عيد 
امليالد ن�داء من أجل الس�الم يف العال�م وذلك بفرتة 

الحرب العاملية الثانية.
1941 - الق�وات اإلنجليزي�ة والحليفة تحتل مدينة 

بنغازي يف ليبيا.
1943 - تعيني الجنرال دوايت أيزنهاور قائًدا للقوات 

األمريكية العاملة يف أوروبا ضد الجيش النازي.

1946 - تأسيس الجمهورية الفرنسية الرابعة.
1951 -امللك محمد إدريس السنويس يعلن استقالل 

ليبيا ويطلق عليها اململكة الليبية املتحدة.
توقي�ع اتفاقية عس�كرية بني فرنس�ا وليبيا تتيح 

للقوات الفرنسية بالبقاء يف فزان.
1967 - الصني تجري تجربة نووية ناجحة.

1972 - ملك األردن الحس�ني بن ط�الل يتزوج من 
علياء بهاء الدين طوقان.

1978 - اندالع مظاهرات عنيفة جداً ضد األمريكيني 
يف طهران.

1983 - خاطفوا الصائغني الرومانيني الثريني “أّنا” 
و”جورجيو بولغاري” يفرجون عنهم مقابل فدية 

بلغت 51 مليون فرنك فرنيس.
1989 - بداية الحرب األهلية يف ليبرييا.

2004 - منتخ�ب قط�ر لك�رة القدم يف�وز بكأس 
بطول�ة الخلي�ج الس�ابعة ع�رشة املقام�ة يف دولة 

قطر.
2008 - قائ�د االنقالب�ني يف غيني�ا النقي�ب موىس 

داديس كامارا يعلن توليه الرئاسة.
2015 - نشوب حريق يف مس�تشفى ج�ازان العام 
جن�وب غربي الس�عودية أدى إىل وفاة 25 ش�خصاً 

وإصابة 123 آخرين.

غزل عراقي
تعال وخل احضنك حيل يا حيل

وخل جمرة حنينك هسه تجويني 
واريد اصفن عليك واكطع االنفاس    

واسمع صوت كلبك من يناديني 
واظل كاعد اكبالك واكتم الصوت       

وافهم لغة عينك من تحاجيني
وابوسك من جبينك وادعي من الله     

طولة العمر كون وياك ينطيني

أبـــــــراج

الص�ر ي�ا عزي�زي الحمل ع�ى آخر س�اعات 
املناضل�ة والضغ�ط النف�يس، فالعمل س�يكون 
مرتاكم�ا يف فرتة الصباح والظه�رية، لكن مع حلول 
الخامس�ة مس�اء تب�دأ أم�ورك بالتحس�ن يف مختل�ف 
املج�االت وبخاصة نفس�يتك وعصبيت�ك، اجعل االمور 

اكثر سالسة اثناء تعاملك مع احد والديك يف املساء. 

يوم ضاغط من الصباح ي�ا صديقي القوس، 
ستسعى جاهدا اىل إنهاء أعمالك املرتاكمة من 
االسبوع املايض. لكن يف فرتة ما بعد الظهر تنتهي 
معاناتك، ويخف الضغط عليك لكي تدخل مساء وال 
أجم�ل من الرام�ج واألحداث التي ق�د ترسك وبخاصة 

مواليد 23 اىل 30 حزيران. 

ما تزال كسوال يا صديقي الجوزاء واالنتقادات 
ما تزال تهطل عليك من الصباح من رؤس�ائك 
يف العمل، فحاول أال تؤجل اعمالك، بعض املشاكل 
قد تواجهك يف الظهرية لكنها قد تحل بحلول املس�اء. 
اما الوضع يف املس�اء فهو جيد لكن عليك أال تكون كثري 

الكالم واللغو فقد تؤذي نفسك به. 

يوم مراجع�ة الحس�ابات ومواجه�ة الواقع، فمن 
كثرة ما تالقيه اليوم من صعوبات ومشاكل وخيبات 
س�تعيد الحس�ابات مع من هم حول�ك، وبخاصة الذين 
أعطيته�م ثقتك وحبك، ال تيأس وال تجع�ل الكآبة واالفكار 
الس�وداء تسيطر عى عقلك هذا املساء، اما عن النهار وتحديدا 

حتى الخامسة مساء فهو جيد ويحمل النجاحات العملية. 

“بعد الضغ�ط هنالك الهدوء”، من املؤكد انك 
تفه�م م�ا اقول ي�ا صديقي الدل�و فبعد ايام 
ضاغطة ستهدأ، لكن عليك مجاراة ما تبقى من 
الضغوطات خالل هذا النهار، انتبه اىل كالمك الكثري 
يف فرتة م�ا بعد الظهر، كي ال يوقعك يف مطبات أنت يف 

غنى عنها. 

أم�ورك من جيد ألحس�ن مع تط�ور ملموس عى 
كافة الجهات، لك�ن قد يواجهك يف الصباح موقف 
ل�ن يعجبك كثريا وتضط�ر اىل تمشيته وفق ما يريض 
غريك، ما بعد الظهر يكون تركيزك اكثر عى وضعك املايل 
الذي يعاني تدهورا ملحوظا، املس�اء ممتاز للخروج مع من 

تحب واعطائه اكثر اهمية من ذي قبل. 

يوم يحم�ل كثريا م�ن االخت�الف، فالصباح 
يختل�ف كليا عن وضعك يف املس�اء، فالصباح 
سيكون مرشقا لديك مع بعض الحظ املتبقي من 
االي�ام املاضية، اترك عصبيت�ك جانبا عند الظهرية، 
اما يف املس�اء تس�يطر االوضاع العاطفية لكن الخالف 

يكون سيد املوقف بينك وبني من تحب.

احم نفس�ك يا صديقي، وال تكن غري مكرتث 
باألم�ور التي تحدث حولك، الن اليوم مهم عى 
النط�اق العم�ي وقد يك�ون لديك بع�ض الفرص 
املهمة، يوم عمي جي�د لكنه قد يتوتر يف فرتة ما بعد 
الظهر، حيث تكثر املشاكل حولك وقد تهبط هذه الليلة 

شعبيتك اىل أدنى مستوياتها بني أصدقائك.  

يوم مؤرخ ل�ك يا عزيزي فح�اول أن تبقى هادئا 
قدر م�ا تس�تطيع، وبخاصة أن االعمال س�تكون 
ضاغطة عليك من كافة النواحي واالش�كال وبخاصة 
يف ف�رتة الظه�رية التي تشهد توت�را، اما يف ف�رتة ما بعد 
الظهر فان مزاجك سيكون متقلبا وسترتدد كثريا باتخاذ أي 

قرار ولو كان صغريا وبخاصة مواليد 23 اىل 30 حزيران. 

قارب�ت االوق�ات الصعب�ة ع�ى االنتهاء ف�ال تفقد 
عصبيت�ك يا مولود العقرب وحافظ عى هدوئك الذي 
يغي�ظ أعداءك، فعند حل�ول فرتة ما بع�د الظهر تصبح 
إنس�انا آخر بنظ�ر الجميع، ويع�ود حبك للمرح والتس�لية 
ليس�يطر عى الساحة، امس�ية لطيفة بانتظارك يف املساء فال 

تضيعها وبخاصة مواليد 23 اىل 28 تموز. 

“أرسع قب�ل أن ت�دق س�اعة الحس�م” ي�ا مولود 
الح�وت ، فصباحك س�جعلك ُتس�رّي جميع اعمالك 
بس�هولة ويرس ولن تكون هنالك أية منغصات تذكر، 
لك�ن بحلول فرتة ما بع�د الظهر تشع�ر بمزاجك يختلف 
وتضي�ق الدني�ا يف عيني�ك والكآبة ق�د تأخذ حي�زا كبريا من 
وقتك، من يح�ب احدا من مواليد الحم�ل فعليه االبتعاد عنه 

هذه الليلة الن مزاجه ليس عى ما يرام.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

م�ن قمة الضياع اىل قمة النجاح يا مولود االس�د، 
س�تميض صبيحة هذا الي�وم تعبا تائه�ا ال تعرف 
ماذا تري�د، كم�ا ان “الضوجان” لديك يص�ل اىل أعى 
مستوياته دون سبب، لكن يف فرتة ما بعد الظهر واملساء 
تتغ�ري األمور لصالحك وتبدأ فرتة جي�دة وتصفو األجواء من 
حولك، وبخاصة برفقة اصدقائك الذين ستميض معهم وقتا 

ال بأس به. 

اش�تهر  القديم�ة  اليون�ان  يف 
البالغة، و  س�قراط بحكمت�ه 
يف أح�د األيام صادف س�قراط 
أحد معارفه فاقبل عليه بلهفة 
وقال له: “ س�قراط ، أتعلم ما 
س�معت عن أحد طالبك. “ قال 
س�قراط : “ انتظر لحظة قبل 
أن تخرن�ي أود منك أن تجتاز 

امتحان صغري “.
 “ ق�ال:  و  الرج�ل  فتعج�ب 
اي امتح�ان“. ف�رد س�قراط: 
“ قب�ل أن تخرن�ي ع�ن ه�ذا 
الطال�ب لنأخذ لحظة و لنفكر 
يف م�ا كنت س�تقوله ع�ن هذا 
الطال�ب، اوال ه�ل أن�ت متأكد 
أن ما س�تخرني به صحيح “ 

فرد الرج�ل: “ ال يف الواقع لقد 
س�معت الخر و جئ�ت النقله 
لك “، قال س�قراط،:  “ إذا أنت 

لس�ت متأكد أن ما س�تخرني 
عنه صحيح أو خطأ “.

ث�م س�اله س�قراط: “ هل ما 

طالب�ي  ع�ن  ب�ه  س�تخرني 
يشء طي�ب “ ف�رد الرج�ل: “ 
ال،عى العكس...” فاس�توقفه 
سقراط و قال: “ إذا ستخرني 
يشء س�يئ ع�ن طالب�ي عى 
الرغ�م من أنك غ�ري متأكد من 

أنه صحيح؟ “
 ب�دأ الرج�ل يشع�ر بالحرج و 
الخجل، و ساله سقراط: “ هل 
م�ا س�تخرني به ع�ن طالبي 
س�يفيدني؟ “ فرد الرجل: “ يف 
الواقع ال “ فأجابه سقراط: “ 
إذا كنت ستخرني بيشء ليس 
ذي  وال  بطي�ب  وال  بصحي�ح 
فائدة أو قيمة، ملاذا تخرني به 

من األصل !! “.

قد تحتار املرأة كيف سيكون فارس أحالمها، 
وهل سيكون بالفعل شخصاً رائعاً، شخصاً 
متمّي�زاً يواف�ق تطلّعاته�ا وم�ا تحّب�ه فال 

تستطيع أن تجد أّي إجابة ُتذكر،
ألّن األمور ال تسري دائماً كما نخّطط لها، وقد 
تتغ�رّي األم�ور بطريقة أو بأخ�رى وبرسعة 
خيالي�ة، بحي�ث إّنه�ا تك�ون مع ش�خص 

لتصبح يف ما بعد مع شخٍص آخر.
إن أردت أن تع�ريف كي�ف تصف�ني ف�ارس 
التالي�ة  أس�ئلتنا  ع�ن  أجيب�ي  أحالم�ك، 

وستعرفني اإلجابة األكيدة.
االختبار:

1. ما أكثر ما يلفتك يف الرجل؟
- طلّته.

- أسلوبه يف الكالم.
- طريقته يف التعامل مع الناس من حوله.

2. إن كنت مع فريق من الناس، فأّي الشباب 
يلفت نظرك أكثر من غريه؟

- ذلك الذي ال يكلّم أحداً.
- ذاك الذي ال يسكت.

- ذاك الذي يعرف عما عليه أن يتكلّم.
3. من ه�و املمّثل الذي تحّب�ني أن تشاهدي 

أفالمه وتنتظرينها بفارغ الشوق؟
- براد بيت.

- جورج كلوني.
- روبريت باتنسون.

4. هل أنت من النس�اء اللواتي ال يس�تطعن 
العيش من دون الحّب؟

- نعم، ال يمكنك العيش من دونه.
- لم تجرّبي ذلك بعد.

- بل ع�ى العك�س تس�تطيعني العيش من 
دون الرجال بالتأكيد.

5. هل يمكنك أن تسامحي الرجل عى األمور 
التي قام بها إن اقرتف األخطاء؟

- نعم تتقّبلني.
- كاّل ال تتقّبلني ذلك.

- أحياناً تتقّبلني وأخرى كاّل.
6. كيف تتعاملني مع الرجال؟

- كما يجدر بك أن تفعي.
- حسب األشخاص الذين أنت معهم.

- ال تعرفني كيفية التعامل مع الرجال.

7. ما مخاوفك الكرى يف الحّب؟
- أن تعشقي ويرتكك الحبيب.

- أن تكري وال تتزّوجي.
- أن تسوء حالك بعد الزواج.

8. إن طل�ب من�ك أّي رج�ل أن تعتن�ي بأّمه 
وكنت تحّبينه، فهل تفعلني ذلك من أجله؟

- نعم بالتأكيد.
- كاّل أبداً ومهما كلّفك األمر.

- رّبما، ال تعرفني.
9. هل يمكنك أن تقبي أن ينظر الشاب الذي 

يعجبك اىل فتاة أخرى؟
- كاّل بالتأكيد.
- أحياناً رّبما.

- نعم، فاألم�ر ال يهّمك إاّل إن كان قد ارتبط 
بك.

10. م�ن ه�و الط�رف الذي تتكل�ني عليه يف 
الحب؟
- أّمك.

- زوجك.
- صديقة لك.

11. أتحّبني أن يشاطرك الحبيب همومك؟
- نعم بالتأكيد.

- ربما.
- كال أبداً.

12. هل تفعلني املس�تحيل لتحصي عى ذلك 
الرجل الذي تعشقينه؟

- نعم بالتأكيد.
- إن شعرت بأّنه يستحّق العناء.

- كاّل أبداً، فأنت ال تتن�ازلني من أجل أحد.
13. ه�ل تتمّكنني م�ن الحصول عى الشاب 

الذي يعجبك؟
- نعم دائماً.

- أحياناً.
- كاّل أبداً.

14. من يمكن أن يؤّثر فيك أكثر من غريه؟
- الرجل الحكيم.
- الرجل الوسيم.

- الرجل العادّي والذي يعرف كيف تفّكرين.
النتيجة:

- اذا كانت إجابات�ك كلّها أو بمعظمها تقع 
يف الخان�ة األوىل، ف�إّن الشاب املث�ايلّ لك هو 
ذلك الحكي�م الذي يعرف كي�ف يهتّم باملرأة 

ويعرف ما حاجاتها من دون أن تتكلّم.
- إذا كان�ت إجابات�ك كلّه�ا أو بمعظمها تقع يف 
الخانة الثانية، إذاً فإّن الشاّب املثايلّ بالنسبة إليك 
ه�و ذلك الش�اب الذي يهتّم بمظه�ره وإطاللته 

أمام الناس، ويحاول أن يترّصف بذكاء.
- إذا كانت إجابات�ك كلّها أو بمعظمها تقع 
يف الخان�ة الثالث�ة، إذاً ف�إّن الش�اّب املث�ايلّ 
بالنس�بة إليك هو ذلك الش�اب العادّي الذي 
يح�ّب الحياة ويعرف كيف يعيشها من دون 

أن يشعر بالسوء.

قصة وعربة

اختبارات شخصية

حكمة سقراط و الرجل النمام ....

كيف تصفني فارس أحالمك املثالي؟

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن 1 اىل 9 داخ�ل ك�ل مرب�ع م�ن املربعات التس�عة 
الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

كلمات متقاطعة

الكلمات االفقية
1 - اكتش�ف الطري�ق إىل الهن�د ع�ن 

طريق رأس الرجاء الصالح
2 - نعات�ب - عمل عم�ال تقرب به إىل 

الله )م( - وجهة نظر
3 - ح�رس - من مؤلفات عميد األدب 

العربي
4 - السهل )م( - للنفي - االسم األول 
لشخصية خيالية من سلس�لة هاري 

بوتر 
5 - دّمر - للنهي - صنم جاهي 

6 - كتل من الشحم محدبة عى ظهر 
البعري - للنصب - نضح

7 - متشابه�ان -  أكث�ر م�ن مه�م - 
أدنى 

8 - ما انهال من الرمل عى الطريق - 
رتبة عسكرية )م(

9 - متشابهان - قائد نازي - يرمي
10 -  هز - استنكار )م(

11 - غري محايد - أرسَع - أرشد )م(
12 - روائ�ي جزائ�ري م�ن أعماله “ 

الوطن يف القلب 

الكلمات العمودية
1 - مهنة التذوق - فيه ما ال يوجد يف 

البحر - عظام الرأس )م(
2 - كل يوم ُيحتفل فيه بذكرى كريمة 

- حرف أبجدي - عملة آسيوية )م(
3 - مدين�ة تونس�ية - كَت�ب - غادر 

املكان
4 - لالس�تفهام - من الحرشات )م( 

عر  -  نوع من الشِّ
5 - حرف مكرر - زلق

6 - تساهَل يف الرتبية أو يف املعاملة - 
الرضوري )م(

7 - يصال�ح و يه�ادن - امراطورية 
من العصور الوسطى كانت يف وسط 
اس�يا. ضم�ت بخ�ارى و س�مرقند 
و معظ�م بالد ف�ارس, ق�ى عليها 

املغول بقيادة جنكيز خان )م(
8 -دولة بأمريكا الالتينية - يوّقر

9 - أداة نصب - للتمني
10 - بحر داخي يربط البحر األس�ود 

ببحر إيجة - ناعم
11 - متشابهان - عبيد - تكلم

12 - ممثل مرصي راحل - نامور
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

هاتف يتغير لونه حسب الرغبة

 كورونا يصل إلى أبعد نقطة في 
الكرة األرضية

)فيسبوك( تقرر إنهاء معاناة مستخدميها 
من القراءة وتدخل مجال األخبار

عـين على العالم

تعد OnePlus 8T Concept من 
رشك�ة ون بل�س، وه�و هاتف 
 OnePlus 8T لهات�ف  مش�ابه 
الذي ت�م إصداره قبل ش�هرين، 
حي�ث يتمت�ع بتصمي�م خلفي 
فريد جًدا، يتغ�ر لونه إىل جانب 

وحدة الرادار لتتبع الحركة.
التأث�ر  ه�ذا  تحقي�ق  ويت�م 
اللون�ي املتغر من خ�الل اللون 
اإللكرتوني ECMF، الذي يوضع 
أس�فل زج�اج الجه�ة الخلفية 
للهاتف، بحي�ث يتغر اللون من 
األزرق الداكن إىل الفيض الفاتح 
مع تطبي�ق الفولتية الكهربائية 

املتغرة.
ويمك�ن أن يتغر لون�ه إلظهار 
إش�عارات الهاتف، مث�ل املكاملة 
الهاتفي�ة ال�واردة، تماًم�ا مثل 
ضوء اإلش�عار الذي تم تضمينه 

يف هواتفها يف املايض.
الناحي�ة  م�ن  األم�ر  ويب�دو 
oM  الوظيفية مش�ابًها لتقنية
tion Sense الت�ي تدع�م الرادار 
ل�ك  تتي�ح  والت�ي   ،Pixel 4 يف 
تمرير يدك فوق الهاتف لتخطي 
املقطوعات املوسيقية أو إسكات 

املنبهات.

ويمكنها أيًضا اكتشاف وجودك 
إلظه�ار الوقت وأي إش�عارات، 
وكانت الوظيفة مثرة لالهتمام، 
لكن غوغل لم تدرجها يف الهواتف 

الالحقة.
 OnePlus 8T لهات�ف  ويمك�ن 
Concept أيًضا اس�تخدام وحدة 
ال�رادار لتتب�ع الحرك�ة للقي�ام 
ال�رد  مث�ل:  بس�يطة،  بأش�ياء 
ع�ى املكامل�ة الهاتفي�ة بإيماءة 
األكث�ر  الوظائ�ف  تقدي�م  أو 
تقدًم�ا، مث�ل استش�عار تنفس 

املستخدم.
كما يمكن دم�ج هذا مع الجهة 
الخلفي�ة املتغرة الل�ون لتقديم 
بعض حاالت االستخدام، بحيث 
يمك�ن أن يتغ�ر ل�ون الجه�ة 
املكامل�ة  إىل  لإلش�ارة  الخلفي�ة 
الواردة، وبعد ذلك يمكنك قبولها 
أو رفضها بإيماءة، دون الحاجة 

إىل ملس الهاتف نفسه.
أن  ال�رادار  لوح�دة  ويمك�ن 
تغ�ر  ث�م  تنفس�ك،  تستش�عر 
ل�ون الجه�ة الخلفي�ة يف الوقت 
املناسب مع التنفس، مما يجعل 
الهاتف جه�اًزا فع�ااًل لالرتجاع 

البيولوجي.

كان�ت الق�ارة القطبي�ة الجنوبي�ة، أنتاركتي�كا، يف منأى ع�ن فروس 
)كورونا(، لكن األخر وجد ثغرة نفذ فيها إىل تلك القارة البعيدة.

وكان فروس )كورونا(، املستجد قد بدأ يف التفيش يف أواخر عام 2019، 
منطلقا من مدينة ووهان الصينية إىل كل القارات، باستثناء أنتاركتيكا، 
الت�ي تبعد آالف الكيلومرتات عن بقية القارات، وال يس�كنها إال قلة من 
البرش، حيث ان الوباء تفىش يف قاعدة “أوهيغينز” البحثية التش�يلية يف 

أنتاركتيكا.
وكانت الثغرة التي دخل منها الوباء إىل القارة املتجمدة يف أواخر نوفمرب 

املايض، داخل إيصال إمدادات إىل القاعدة عرب سفينة بحرية.
وعندم�ا عادت الس�فينة إىل مين�اء تالكاهوانو، جنوبي تش�ييل، أثبتت 

الفحوص إصابة عدد من أفراد طاقمها.
وأش�علت النتائج ج�رس اإلنذار، فتم إجراء اختب�ارات مماثلة يف قاعدة 
أوهيغينز، ليتبني إصابة 26 من أفراد الجيش و10 مقاولني آخرين كانوا 

يقومون بأعمال الصيانة يف القاعدة
وحدث�ت اإلصاب�ات ع�ى الرغم م�ن االحتياط�ات التي قال�ت البحرية 
التش�يلية إنها اتخذتها، قبل خروج البحارة نح�و أنتاركتيكا، إذا كانت 

الفحوص للطاقم سلبية.
وكانت الرحالت السياحية إىل القارة البعيدة ألغيت مع بدء تفيش الوباء 
يف العالم، وتم حظر جميع أنواع التواصل الش�خيص بني القواعد ال�70 

املوجودة هناك، وأدى إىل إعاقة العمل البحثي.

 تحاول رشكة )فيس�بوك( منذ سنوات الحصول عى موطء قدم يف مجال 
األخب�ار، ويف الع�ام املايض، أطلقت الرشكة قس�ًما مخصًصا لألخبار عى 
موقعه�ا اس�مه )Facebook News(، وذل�ك للمس�تخدمني يف الوالي�ات 
املتحدة، كما تريد توسيع هذا الربنامج ليشمل دواًل أخرى، مثل: الربازيل، 
وأملاني�ا، والهند.ولكن هذا ليس املرشوع الوحيد الذي تعمل عليه الش�بكة 
االجتماعي�ة يف مجال األخبار، فوفًقا لتقرير تخترب )فيس�بوك( حالًيا أداة 
جدي�دة قائمة ع�ى تقنية ال�ذكاء االصطناع�ي ُتس�مى) TL;DR(، وهو 
مصطل�ح يش�ر إىل األخبار التي ال ُتقرأ بس�بب طولها، وته�دف األداة إىل 
تلخي�ص األخب�ار، وإراحة الق�راء من عناء ق�راءة األخب�ار الطويلة.ويف 
البداية، تبدو هذه فكرة رائعة ألنها تعطي القراء ملخًصا قصرًا ملقال ليس 
لديه�م وقت لقراءته، ومع ذلك، فإنه توجد بالفعل بعض األدوات املماثلة.

وبالنظر إىل س�جل فيس�بوك امل�يلء باألخبار والنارشي�ن، فُيتوقع حدوث 
بعض األخطاء يف تلخيص األخبار.. ففي أحسن األحوال، قد يرتكب الذكاء 
االصطناعي أخطاء يف تحليل محتوى املقالة، ثم يختار أجزاء إشكالية من 
املحتوى اس�تناًدا إىل خوارزميات التدريب الخاصة به. ويف أس�وأ األحوال، 
هناك إمكانية إلنش�اء معلومات مضللة ونرشها. وس�تحتاج )فيسبوك( 
أيًضا إىل تدريب خوارزميتها لتجنب أخذ اقتباسات أو جمل خارج السياق 
من املقاالت، ويمكن أن يتعارض امللخص الذي يبدو غر إشكايل مع املقالة 
أو املوض�وع، والعكس صحيح.وأش�ارت العديد من التقارير إىل مش�كلة 
املعلوم�ات الخطأ الهائلة للش�بكة االجتماعية، وكان الكثر منها بس�بب 
سوء تصميم الربامج. ويف حني أن أداة )TL;DR( من )فيسبوك( لم ُتطلق 

بعد للجمهور، ولكن يبدو أنها قد تجر عى الرشكة االنتقادات.

بع�د نج�اح حفل�ه الجماهري 
األخ�ر الذي افتت�ح به مهرجان 
دب�ي للتس�وق والس�ياحة قبل 
أيام، نجح حس�ني الجس�مي يف 
خط�وة غنائي�ة عاملي�ة جديدة 
قبل نهاية العام الجديد نكش�ف 

عنها.
يب�دو أن ع�ام 2020 ه�و ع�ام 
الحظ لحس�ني الجس�مي، فبعد 
نج�اح أغنيته األخ�رة “بالبنط 
جماهري�اً  نجاح�اً  العري�ض” 
واس�عاً، جعله�ا تحت�ل املراك�ز 
اس�تفتاءات  معظ�م  يف  األوىل 
الجماهر لعام 2020 باعتبارها 
أفض�ل أغنية يف هذا العام، حقق 
الجس�مي نجاحاً عاملي�اً جديداً، 

حي�ث أعلن الحس�اب الرس�مي 
 world لجوائز املوسيقى العاملية
منصته�ا  ع�رب   music award
الخاص�ة عى موق�ع التدوينات 

القصرة “تويرت” حصول أغنيته 
“بالبن�ط العري�ض “ ع�ى أعى 
نسبة إس�تماع خالل عام 2020 
عرب معظم املنصات اإللكرتونية، 

مع اإلشارة إىل أن األغنية حققت 
من�ذ  مش�اهدة  ملي�ون   400
طرحها وحت�ى اآلن؛ وهو الخرب 
الذي احتفل به الجس�مي، وعربرّ 
عن س�عادته البالغة باس�تمرار 
نجاح األغنية منذ طرحها وحتى 

وقتنا الحايل.
عى صعيد آخر، سيحتفل حسني 
الجسمي يف بداية العام الجديد يف 
حفل جماهري ضخم يف مدينة 
“خورفكان”، عى خشبة مرسح 

خورفكان ليلة 31 ديسمرب.
وكان الجس�مي ق�د أعلن حفله 
عرب صفحته الرسمية عى موقع 
وتب�ادل  االجتماع�ي  التواص�ل 

الصور اإلنستغرام.

قب�ل نهاية ع�ام 2020، غررّدت 

املمثل�ة، نادي�ن نس�يب نجيم، 

الخ�اص ع�ى  ع�رب حس�ابها 

�ا تعلرّمت�ه يف  موق�ع توي�رت عمرّ

هذه السنة، وأعربت عن ندمها 

أيضاً.

يف التفاصيل، دورّنت نادين نجيم 

ل س�نة  ت حبرّ كرّ اآلت�ي: “تعلمرّ

مرقت قبل ال�� ٢٠٢٠، وندمت 

عى كلرّ مررّة لعنت فيها السنني 

ال�يل قبل... ش�و عب�ايل احتفل 

بسنة لورا مش سنة لقدام “.

  أصدرت الفنانة اللبنانية، نانيس 
عجرم، إعالنا مع قرب نهاية عام 

.2020
وأعلن�ت نان�يس ع�رب حس�اباتها 
ع�ى مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
أنها تستعد إلحياء حفل “أون الين” 
س�يبث حرصيا عرب فضائية “إم بي 

يس 4” السعودية.
وس�يذاع الحفل ي�وم الجمعة املوافق 
25 ديس�مرب/ كان�ون األول، تزامنا 
مع االحتفال بأعياد الكريسماس.

وقالت نان�يس عجرم مع إعالنها 
لجمهورها: “اس�تعدوا يوم 25 

ديسمرب”.
 والحفل الذي س�يذاع هو تسجيل لحفل 
أحيت�ه نانيس عج�رم عرب تطبي�ق “تيك 
ش�هر  يف  االجتماع�ي  للتواص�ل  ت�وك” 

سبتمرب/ أيلول 2020.
وكان م�ن املق�رر أن يق�ام حف�ل نانيس 
 6 ي�وم  يف  ت�وك”  “تي�ك  ع�ى  عج�رم 
أغس�طس/ آب، ولكنه تأجل بعد انفجار 

مرفأ بروت.
ويع�د حفل نانيس عج�رم هو األول الذي 
تنظم�ه “تيك ت�وك” يف الرشق األوس�ط، 
والثاني للرشكة عى مستوى العالم، بعد 

حفل املغني الكندي “ذا ويكند”.

نانسي عجرم تروج لحفل 
“أونالين” جديد مع نهاية 2020

أعلن�ت هيئ�ة األف�الم ترش�يح الفيل�م الروائي 
»س�يدة البح�ر« ليمثل الس�عودية يف مس�ابقة 
األوس�كار عن فئ�ة أفضل فيلم دويل، ُرش�ح من 

ِقَبل لجنة متخصصة.
وس�يمر الفيلم بعدة مراحل فرز قبل اإلعالن عن 
القائم�ة النهائية الت�ي س�تختارها األكاديمية 
لجوائ�ز  املانح�ة  والفن�ون  للعل�وم  األمركي�ة 
»األوس�كار«، والتي س�ُيعلن الفائز بها يف حفل 
ال�دورة 93 الذي س�يقام يف 25 أبريل )نيس�ان( 

املقبل.
يف  الس�عودية  لتمثي�ل  فيلمه�ا  ترش�يح  وع�ن 
مسابقة األوسكار، قالت شهد أمني: إنها وضعت 
روحها فيه وترش�يحه لتمثيل اململكة هو رشف 
كب�ر. وعن الفيلم تقول إن�ه »يحكي قصة فتاة 
صغرة ش�جاعة وصلب�ة اإلرادة، ُتق�رر اختيار 

مصرها بنفس�ها، فتتح�دى أرستها وتثور عى 
تقاليد قريتها الظاملة، التي تفرض تقديم اإلناث 
من أطفاله�ا إىل مخلوقات غريبة تعيش يف املياه 

املجاورة«.
وكان�ت املخرج�ة ش�هد ق�د اخت�ارت أن تصور 
فيلمه�ا باللونني األبيض واألس�ود، باس�تخدام 
لقطات مقربة ومتوس�طة، لرتبط بني القس�وة 
يف مجتمع القرية تلك، وفرض الس�لطة األبوية، 
وب�ني األع�راف الت�ي تف�رض قي�وداً تل�و م�ن 
اإلنس�انية من خ�الل التضحية بفت�اة يف الليايل 

التي يكتمل فيها القمر.
كان فيلم »س�يدة البحر« للمخرج�ة، قد ُعرض 
للم�رة األوىل يف مهرجان فينيس�يا الس�ينمائي، 
وح�از جائ�زة »فرون�ا« للتعب�ر اإلبداعي، كما 
ُع�رض يف مهرجان�ات دولي�ة أخ�رى، إىل جانب 

عرض�ه داخل ص�االت الس�ينما، وه�و يروي - 
يف قال�ب ب�رصي جم�ايل - حكاية فتاة تس�عى 

ملواجهة أسطورة شعبية تتحكم بمصرها.

كش�ف املمثل اللبناني، عادل كرم، عن قرب بداية تصوير 
مسلس�ل درامي جدي�د يجمعه باملمثلة س�رين عبد 

الن�ور، وهو من إنت�اج رشكة “روف برودكش�ن” 
التي يديرها ش�قيق عادل كرم، طارق، واملعروف 
أن طارق كرم يش�غل إدارة أعمال ش�قيقه منذ 
س�نوات، ويرتب�ط بصداق�ات واس�عة ج�داً يف 

الوسط الفني. 
س�رين عبد النور التي تكترّمت حتى الساعة عن 

الخرب، ستكش�ف خالل األيام القليل�ة املقبلة عن 
ال�دور، خصوصاً أنها مش�غولة حالي�اً بتصوير “ذا 

ماس�كد س�ينغر”؛ الربنامج الذي ُيعرض عى شاشات 
ومنص�ات أم ب�ي يس، ويحقق نس�بة مش�اهدة كبرة وفق 

اإلحصاءات مساء كل أربعاء.
لت رشكة طارق كرم يف منافسة مع رشكتي  فهل تدخرّ
الصبرّاح وإيغ�ل فيلمز يف الدرام�ا املحلية اللبنانية 
وما ُتعرف بالدراما املشرتكة، خصوصاً أن عرض 
املسلسل سيكون يف ش�هر رمضان، وهذا يعني 
عودة سرين عبد النور هذا املوسم إىل منافسات 
زميالتها بعد أن ضمن الصباح عرض مسلس�ل 
“2020” لنادي�ن نس�يب نجي�م، وب�دأت إيغ�ل 
بإنتاج وتصوير مسلس�ل يجمع ماغي بو غصن 
ودانييال رحمة، وكذلك بدأ يف لبنان تصوير مسلسل 
يجمع س�تيفاني صليبا وممثلني بعنوان “داون تاون” 

ومن إنتاج فالكون فيلمز.

ظاه�رة مش�رتكة ب�ني أكثر من 
عم�ل س�ينمائي ودرام�ي خالل 
الس�اعات املاضي�ة، فكلما أعلن 
فريق العمل عن أبطاله استعداداً 
ع�ن  يرتاج�ع  التصوي�ر  لب�دء 
املش�اركة، ويضع صنرّ�اع العمل 
يف ورط�ة مفاجئ�ة قب�ل دخ�ول 

التصوير بأيام قليلة.
وسنكشف عن أس�باب انسحاب 
كل م�ن غ�ادة ع�ادل ودرة وليى 
عل�وى من أعماله�ن الفنية لعام 
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تأتي  الس�ينما  أن  يب�دو 
ل�دى  األول  املق�ام  يف 
نج�وم  م�ن  الكث�ر 
الفني�ة،  الس�احة 
أب�دت  أن  فبع�د 
موافقته�ا  درة 
بطول�ة  ع�ى 
العمل الدرامي 
ي�د  لجد ا
“انتقام رسي” 
ب�ه  لتخ�وض 
فس�ة  ملنا ا
نية  لرمضا ا
م  لع����ا
 ،2 0 2 1
علن�ت  أ

انس�حابها املفاجىء م�ن العمل 
بتصوي�ر  انش�غالها  م�ربرة 
مش�اهدها ضمن أح�داث الفيلم 
“الكاه�ن”  الجدي�د  الس�ينمائي 
الذي تش�ارك يف بطولته أمام إياد 
نصار، وتجس�د شخصية زوجته 

ضمن األحداث.
أم�ا غادة ع�ادل الت�ي كانت أوىل 
بط�الت فيل�م “ليلة العي�د” أمام 
يرسا، فقد انس�حبت هي األخرى 
م�ن بطول�ة العمل قب�ل تصوير 
بأي�ام، حيث كان م�ن املقرر بدء 
التصوي�ر ي�وم الجمع�ة املقب�ل، 
وذل�ك بع�د تعاقدها ع�ى بطولة 
فيل�م “أه�ل الكهف” أم�ام خالد 

النبوي واملخرج عمرو عرفة. 

عى صعيد آخر، يواجه مسلس�ل 
لهان�ي  واألرض”  الس�ما  “ب�ني 
س�المة س�وء حظ، حيث تعررّض 
ألكثر م�ن اعت�ذار خ�الل الفرتة 
�حت لبطولته  املاضية بعد أن ُرشرّ
منة شلبي ولييل علوي، ففوجىء 
فري�ق عم�ل املسلس�ل باعت�ذار 
األخرة عن العمل ال البطلة فقط، 
بل اعت�ذر أيضاً نبي�ل الحلفاوي 
قبل التعاقد بس�اعات قليلة ليبدأ 
املخرج بالبحث عن نجمة جديدة 
لت�ؤدي دور البطول�ة أمام هاني 
س�المة ال�ذي يع�ود للمنافس�ة 
الرمضاني�ة به�ذا العم�ل خ�الل 
املوس�م الدرامي الجديد لرمضان 
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ال�دويل  يك�رم مهرج�ان أس�وان 
ألف�الم املرأة، يف دورته الخامس�ة 
التي تعقد  يف الفرتة من 20 إىل 26 
فرباير املقبل، النجمة دنيا س�مر 
غان�م، باعتباره�ا انموذجاً يمثل 
إبداع امل�رأة يف حارض ومس�تقبل 
ع�ن  فض�ال  املرصي�ة،  الس�ينما 
كونه�ا م�ن أه�م نجم�ات جيلها 
الالتي قدمن أعماال مميزة أش�اد 

بها الجمهور والنقاد.
محم�د  السيناريس�ت  وق�ال 
املهرج�ان،  رئي�س  عبدالخال�ق، 
إن دني�ا س�مر غان�م واحدة من 

أهم املواهب املوجودة يف الس�ينما 
املرصية، ونجحت خالل س�نوات 
أعم�ال مهم�ة  قليل�ة يف تقدي�م 

حظيت بإعجاب الجمهور.
وأك�د الكات�ب الصحفي، حس�ن 
أن  املهرج�ان:  مدي�ر  أبوالع�ال، 
اختيار دنيا سمر غانم لتكريمها 
يف ال�دورة الخامس�ة، يأت�ي م�ن 
منطلق االحتفاء بنجمات السينما 
ع�ى  يحمل�ن  الالت�ي  الش�ابات 
عاتقهن مسؤولية تطور وازدهار 
الس�نوات  يف  املرصي�ة  الس�ينما 
املقبل�ة، ليواصل�ن املس�رة التي 

بدأته�ا النجم�ات املرصي�ات منذ 
مطلع القرن العرشين.

دني�ا  أن  إىل:  أبوالع�ال،  وأش�ار 
س�مر غانم تعد انموذجاً للفنانة 
الش�املة القادرة ع�يل تقديم كل 
األدوار، كم�ا أن عطاءه�ا الفن�ي 
ل�م يتوقف عى شاش�ة الس�ينما 
فق�ط، حي�ث تألق�ت يف الدرام�ا 
التليفزيوني�ة وأصبح�ت واح�دة 
م�ن أه�م نجماته�ا، م�ن خ�الل 
مسلس�الت ناجح�ة مث�ل “نيليل 
ورشيه�ان” و”لهفة” و”يف الال ال 

الند” و”بدل الحدوتة تالتة”.

أعلن�ت اإلعالمي�ة، رضوى الرشبين�ي، خالل 
حلقة برنامج “ه�ي وبس” الذي يعرض عرب 
قن�اة CBC س�فرة، توق�ف برنامجه�ا لفرتة 
ك�ي تتمكن م�ن التواج�د م�ع بناتها.وقالت 
الرشبين�ي :” أنا عارفة إن أن�ا أول مرة أعمل 
الحركة دي قعدنا أربعة مواسم ماعملتهاش، 
أنا بستأذنكم إن أنا أطلع إجازة وإن شاء الله 
مش هتبقى إجازة طويلة”.وتابعت:” هحاول 
عى قد ما أقدر، أنا عارفة أنكم أتعودتم إن كل 
املواسم بتكون بالشهور الكتر دون فاصل يف 
النصف”.واس�تكملت:”لكن يف الحقيق�ة أن�ا 
بنات�ي زعالنني مني جًدا وهم�ا قاعدين وراء 

الكام�را دلوقت�ي، فعاي�زة أك�ون معاهم 
شوية”.

وأضاف�ت رض�وى:” كم�ان املوس�م دا 
أصع�ب موس�م يف الخمس�ة والحلقات 
تقيلة وكل حاجة تقيلة وأنا كنت عايزة 
آخد اإلجازة من بدري وكنا بدأنا املوسم 

من قري�ب، فمهنًيا، م�ا ينفعش وكنا 
متفقني مع ن�اس، ولقي�ت التوقيت 

املناسب رأس السنة، أنتم بتحتفلوا 
وأن�ا كم�ا أحتف�ل م�ع بناتي 

وال�يل  وأم�ي  حبايب�ي 
حواليا، وآخد إجازة”.

 
                 

الدعاء أمام عرش 
اهلل

ع�ام ُيط�وى من أعمارن�ا، وعام ُمقب�ل ال ندري ما يخِب�ئ لنا، يا 
رب الع�زرّة والجالل�ة اجعل�ه ع�ام خر وبرك�ة ورحم�ة للفقراء 
واملس�اكني والضعفاء الذين ال يملكون من الدنيا غر الترضع بني 
يدْي�ك، والبكاء أمام عرش�َك يا رافع الس�ماء بغر عم�د، يا أرحم 

الراحمني.
الله�م افت�ح قلوب من جلس�وا عى كريس الحك�م ليحكمونا عى 
الح�ب والتس�امح والع�دل، وان�زع من رؤوس�هم ج�ذور الحقد 
والكراهية والفساد، فلقد ملرّت نفوسنا لغة التخوين التي أوصلتنا 

إىل ما نحن فيه.
الله�م ي�ا رب العباد والبالد، نح�ن عبادك الفق�راء إليك، نقف بني 
يدْيك نسألك بعرش�ك العظيم أن تنزل غضبَك قبل رحمتَك عى كلرّ 
م�ن ف�ررّق األخ عن أخيه، وس�فك الدماء دون ذن�ب، وقتل النفس 

الربيئة بغر حق، ورسَق أموال األيتام واألرامل واملساكني.
ي�ا الله ي�ا رب األرباب وإله اآلله�ة، ويا ملك امللوك، ه�ب لنا عاماً 
تكون البس�مة فيه ع�ى كل وجه، والف�رح يف كل قلب، فقد أكلت 
الخيب�ة أط�راف حياتنا عرب الس�نوات العجاف التي م�ررّت علينا، 
وأح�رق اإلحباط أح�الم الصغار والكبار، ورصن�ا نتطلع إىل بريق 

األمل لكي ال نتعفن يف الحياة، وال الحياة تتعفن فينا.
يا ذا الذي كان قبل كل يشء ثم خلق كل يشء، ثم يبقى ويفنى كل 
يشء، نقف أمام عرش�َك بكل ضعفنا أم�ام جربوتك، وبكل فقرنا 
أمام غناك، وبكل ذنوبنا أمام عفوك، وندعوك يا أرحم الراحمني أن 
تنرص العراق وأهل العراق، وأن توحد صفوفنا، وتفتح علينا منافذ 
عطفك، وأن تجنب قادتنا ممارس�ة الكذب الذي أدمنوا عليه، وأن 
تلحق األذى بمن يريد الس�وء بهذا البلد الذي ما بخل يوما بعطائه 
عى أحد، ونتوس�ل إليَك ي�ا مدبر األمور ومس�ررّ الرياح أن تجعل 
أمورنا تس�ر نحو األم�ن واألم�ان، ورياحنا تتوق�ف عند مرافئ 
الخر واملحبة، وأبعد عنا غطرس�ة عبي�د املال والجاه، وجنبنا رش 
األرشار، وأهدن�ا طريق الحق الذي يحفظ حقوق الجميع، وعلمنا 
كيف نحب بعضنا بعضا، من اجل ازدهار هذا الوطن الكريم الذي 
ل�واله لكنا مرشدين أذالء، ولتكن كلمتك هي العليا وكلمة من زرع 

الفتنة فينا، وأشاع الفساد والخراب والدمار، هي السفى.
ونحن ال نملك غر فقرنا وعجزنا، وال نملك من خيار غر الوقوف 
أمام عرش�ك الذي ال عرش غره، نلتمس�ك أن تمطر رحمتك علينا 
لك�ي يبزغ فجر ال يعرف الظلم والتعس�ف والخيان�ة، ولكي تولد 

حياة مرشقة بكل ألقك ونورَك أيها الرب العظيم.
إىل اللقاء ...

حسين الجسمي يختتم العام بنجاح عالمي جديد

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

فيلم »سيدة البحر« يمثل السعودية في »األوسكار«

نادين نجيم تكشف ما تعلمته من عام 2020.. وتعلن ندمها!

عمل جديد يجمع سيرين عبد النور وعادل كرم

ليلى علوي ودّرة وغادة عادل نجمات االنسحاب 
من أعمالهن

مهرجان أسوان ألفالم المرأة يكرم دنيا سمير غانم 

رضوى الشربيني تعلن إيقاف برنامج “هي وبس”

  

تغريدات

نعيم العبودي

محمد صاحب الدراجي

ــوس يرفعون  ــض ضعاف النف ــف هناك بع  لالس
ــتورد(، ادعوا احلكومة  ــعار )حتى غري املس االس
ــادي ومعاقبة كل من  ــل األمن االقتص اىل تفعي

رفع االسعار بصوره غري منطقية،
ــرفاءالتجار اىل عدم استغالل املواطن   وادعو ش

ومنع االحتكار 
 وادعو اصحاب املصانع تشغيل مصانعهم وطرح 

منتج وطين منافس

ــاحة   ترامب يصدر عفًوا عن منّفذي مذحبة س
النسور يف بغداد،   اليت ذهب ضحّيتها 14 مدنًيّا 

عراقًيّا.. 
ــن نلفت  ــن ترامب لك ــتغربه م ــف ال نس  موق
ــروع  املش ــى  عل ــن  املراهن ــاه  انتب ــره  بنش
األمريكي، والواثقن بنوايا أو حيادية أمريكا 

حنو العراق!!


