
 بغداد/ متابعة الزوراء:
أك�د وزي�ر الصحة، حس�ن التميم�ي، أن 
العراق س�يحصل عىل لقاح فاي�زر قريباً، 
مش�رياً إىل أن عق�د اس�ترياد لق�اح فايزر 

يتضمن تجهيز املستلزمات الخاصة به.
وق�ال التميم�ي يف ترصي�ح صحف�ي: إن 
“املس�تلزمات الخاصة بلق�اح فايزر الذي 
س�يتم اعتم�اده يف الع�راق، وت�م التوقيع 
م�ع الرشك�ة املصنع�ة ل�ه س�تكون من 
ضم�ن العقد”، الفت�اً إىل أن “الوزارة لديها 
أكثر من 140 سلس�لة تربي�د لحفظ لقاح 
كورون�ا يف بغداد واملحافظات، وتم التعاقد 

م�ع رشكات عاملية به�ذا الصدد”.وأوضح 
أن “عملي�ة نقل اللقاح تحت�اج إىل جهود، 
وه�ذا األمر حص�ل يف جمي�ع دول العالم، 
ال�رشكات  خ�ربات  إىل  احتي�اج  وهن�اك 
املصنع�ة”، مبين�اً أن “ال�وزارة متواصلة 
بش�كل يومي مع هذه ال�رشكات، واألمور 
تس�ري بانس�يابية عالية، وقريباً سيحصل 
العراق عىل ه�ذا اللقاح ،ويبدأ بإعطائه إىل 
املواطنني”. وأضاف التميمي أن “اللقاحات 
املستخدمة لكورونا يف جميع أنحاء العالم 

خضعت للتجارب التي أثبتت نجاحه”.

االنبار/ متابعة الزوراء:
أعل�ن قائد عملي�ات االنبار، الل�واء اللركن 
ن�ارص الغن�ام، عن فت�ح س�يطرة جديدة 
للدخول إىل املحافظة.وق�ال الغنام يف بيان 
: إنه “لتذليل كل العقبات وتس�هيل حركة 
ابن�اء املحافظ�ة وكل م�ن يرغ�ب بزي�ارة 
االنبار، ودعما لحركة االعمار التي تشهدها 
املحافظ�ة وللفالح�ني يف ناحي�ة الخريات 
والكرم�ة، اصدرن�ا اوامرنا بفتح س�يطرة 

٣٠ ذراع دجل�ة امام حرك�ة العجالت كافة 
ولجمي�ع البضائع، ول�كل الراغبني بدخول 
االنبار”.وأض�اف أن “االج�راء س�يخترص 
الطري�ق والوق�ت بعد ان يخض�ع الجميع 
للتفتي�ش، وتس�تثنى م�ن ذل�ك البضائ�ع 
الت�ي تتطل�ب موافقة العمليات املش�ركة 
يكون دخولها حرصا من سيطرة الصقور، 
وس�يكون اليوم االح�د، املواف�ق -27 12، 

موعدا لتنفيذ هذا القرار”.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
أعلن الجيش الوطني الليبي، امس السبت، 
إجراء عملية تبادل للمحتجزين مع قوات 
“الوف�اق”، وس�ط ترحي�ب م�ن البعث�ة 
الدولي�ة التي دع�ت إىل تطبيق جميع بنود 
اتفاق وقف إط�الق النار.وقال مدير إدارة 
التوجيه املعنوي يف الجيش الوطني الليبي، 
الل�واء خالد املحج�وب، إن عملي�ة تبادل 
املحتجزين تمت يف أجواء إيجابية، وهناك 
اس�تعداد لعملي�ات تب�ادل أخرى.وتم�ت 
عملي�ة تب�ادل املحتجزين، تح�ت إرشاف 
 ،”5+5“ املش�ركة  العس�كرية  اللجن�ة 
ووصف بيان صادر عن البعثة هذا التطور 
يف  املحج�وب،  الكبري”.وأك�د  ب�”النج�اح 
مقابل�ة مع “س�كاي ني�وز عربي�ة”: أن 
اإلرادة الوطني�ة موجودة داخل ليبيا ألجل 
امليض قدم�ا يف تنفيذ اتف�اق جنيف  الذي 

انبثق ع�ن مؤتمر برلني، ورت�ب عددا من 
التفاصي�ل املتعلق�ة بوقف إط�الق النار.

وأوضح أن عملي�ة التبادل تكللت بوصول 
33 م�ن محتجزي الجيش الوطني الليبي، 
مبين�ا أن الع�دد ق�د يتفاوت ب�ني الجانب 
واآلخ�ر، لك�ن اله�دف هو إط�الق رساح 
كل املحتجزي�ن أثناء العملي�ات الحربية.

وع�ىل صعيد آخر، ق�ال الل�واء املحجوب: 
إن التدخ�ل الرك�ي أمر مرف�وض. مؤكدا 
أن�ه ال محيد عن إخ�راج الق�وات الركية 
وميليشياتها من ليبيا، وفقا التفاق وقف 
إطالق النار.ويأت�ي تنبيه الجيش الوطني 
الليبي بالتزامن مع تطور جديد يش�ري إىل 
إرصار تركي�ا عىل التدخل يف ش�ؤون دول 
املنطقة، حيث توج�ه وزير الدفاع الركي 
أكار إىل ليبي�ا، ام�س الس�بت،  خل�ويص 

بصحبة ضباط عسكريني كبار.

الرياض/ متابعة الزوراء:
اعل�ن مجل�س التع�اون الخليجي أن 
العاه�ل الس�عودي، امللك س�لمان بن 
عبد العزي�ز، كلف األمني العام ملجلس 
التع�اون الخليج�ي نقل الدع�وات إىل 
قادة دول املجلس للمشاركة يف أعمال 
ال�دورة 41 للمجل�س األع�ىل املزم�ع 

عقدها يف الرياض يوم 5 يناير 2021.
وق�ال الدكت�ور ناي�ف ف�الح مب�ارك 
الحج�رف: “ترشف�ت بتس�ليم دع�وة 
امللك سلمان إىل أخيه الشيخ خليفة بن 
زايد رئيس دولة اإلمارات”.كما أكد أن 
انعقاد القمة الحادية واألربعني يف ظل 
الظ�روف االس�تثنائية التي يش�هدها 

العالم دليل راسخ عىل األهمية البالغة 
التي يوليها قادة دول املجلس لتعميق 
الراب�ط والتعاون والتكامل بني الدول 
األعضاء، وخلق آفاق جديدة للمواطن 
الخليج�ي عىل امل�دى الطويل.وقال إن 
“املجل�س يدخ�ل العق�د الخامس من 
مس�ريته املبارك�ة بمنجزات راس�خة 

وتعاون كبري وتطلع مشرك للمستقبل 
تطلع�ات  لتحقي�ق  وامل�رشق  البن�اء 
وطموح�ات املواط�ن الخليج�ي، تبدأ 
بالركي�ز عىل آفاق وطموح الش�باب 
الخليجي والعمل املشرك عىل استعادة 
بع�د  للمنطق�ة  االقتص�ادي  النم�و 
الجائحة الصحي�ة وتجاوز تحدياتها، 

واس�تئناف مفاوضات التجارة الحرة 
وتعزي�ز الرشاكات االس�راتيجية مع 
ال�دول الصديقة”.ومن ب�ني املدعوين 
أمري قط�ر الش�يخ تميم ب�ن حمد آل 
ثان�ي وال�ذي تواجهه ب�الده مقاطعة 
م�ن الس�عودية والبحري�ن واإلمارات 
األعضاء يف مجلس التعاون الخليجي.

الزوراء/مصطفى العتابي :
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، امس الس�بت، 
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد 
يف الع�راق، وفيم�ا اك�دت تس�جيل 8٣6 اصابة 
جدي�دة و12 حالة وف�اة وش�فاء 1٣9٠ حالة، 
حددت دائرة صحة الرصاف�ة التوزيع الجغرايف 
لالصاب�ات حس�ب املناطق.وذكرت ال�وزارة يف 
وثيق�ة تلقته�ا »الزوراء«: ان ع�دد الفحوصات 
املختربي�ة لي�وم ام�س: ٣4949، ليصب�ح عدد 
الفحوص�ات الكلي�ة: 4٣69122، مبينة انه تم 

تس�جيل 8٣6 اصاب�ة جدي�دة و12 حال�ة وفاة 
وش�فاء 1٣9٠ حالة.واضاف�ت: ان عدد حاالت 
الش�فاء ال�كيل: 5٣٠262 )89.8%(، ام�ا ع�دد 
ح�االت االصاب�ات ال�كيل: 59٠779، بينما عدد 
الحاالت التي تحت العالج: 4775٠، يف حني عدد 
الح�االت الراقدة يف العناي�ة املركزة: 185، وعدد 
حاالت الوفي�ات الكيل:12767.من جهته، اعلن 
مدي�ر عام صح�ة بغ�داد الرصافة عب�د  الغني 
الس�اعدي، تس�جيل55 اصابة جديدة بفريوس 
كورونا بينها 48 اصابة ش�خصت خالل الرصد 

الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الس�اعدي يف 
بيان تلقته »الزوراء«: ان »املؤسس�ات الصحية 
يف جان�ب الرصاف�ة س�جلت الي�وم, 55 اصابة 
جديدة بف�ريوس كورون�ا موزعة كالت�ايل: 48 
حالة خالل الرصد الوبائي للقطاعات الصحية: 
قطاع البلديات الثاني 4 حاالت  / قطاع الصدر5 
ح�االت / قطاع بلدي�ات االول 8 حاالت/ قطاع 
الش�عب 4 حاالت / قط�اع الرصاف�ة حالتني/ 
قطاع االعظمية حالتني / قطاع املدائن 9 حاالت 
/ قطاع النهروان 6 حاالت / قطاع بغداد جديدة 

8 حاالت.واش�ار اىل انه حال�ة واحدة يف كل من 
املاط�ق التالية : حي القاه�رة و حي الرحمة و 
ح�ري اور و النعريي�ة واالعظمي�ة والزعفرانية 
والبلدي�ات .واض�اف الس�اعدي ان�ه »ت�م نقل 
جميع املصابني اىل الحجر الصحي لتلقي العالج 
فيما نقلت الحاالت الحرج�ة اىل العناية املركزة 
الخاصة بالعزل«، مشريا اىل ان »العدد الراكمي 
لإلصاب�ات ارتفع اىل 728٣٠ ت�ويف منهم 1415 
فيما اكتسب الشفاء 7٠88٣  ومتبقي قيد العال 

ج  5٣2  ».

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة النفط عن إطالق البطاقة 
الوقودية رقم 9 يف بغداد، بواقع 5٠ لراً 
من النفط األبيض، فيما اكدت س�عيها 

لرفع طاقته�ا التصديري�ة اىل 6 مليون 
برمي�ل، مبينة تنفيذ مش�اريع تش�مل 
انش�اء 24 خزان .وقال�ت رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة التابعة لل�وزارة يف 

بيان تلقت » الزوراء« نس�خة منه: انها 
تدعو املواطن�ني يف بغ�داد اىل »مراجعة 
املناف�ذ التوزيعي�ة يف محط�ات تعبئ�ة 
الوق�ود، وابت�داًء م�ن تاري�خ 26 /12، 

لتسلم حصتهم املقررة من مادة النفط 
االبيض، للبطاقة الوقودية املرقمة )9( 
وبواق�ع )5٠ ل�راً(، مع ايق�اف العمل 
انه�ا  الس�ابقة«.واضافت  بالبطاق�ة 

تحرص ع�ىل »تحقيق انس�يابية عالية 
وعدال�ة يف حصول املواطن�ني عىل مادة 
النفط االبيض وفق البطاقة الوقودية«.

العراق يشهد اخنفاضا غري مسبوق يف وفيات وإصابات كورونا

النفط: نسعى لرفع صادراتنا النفطية إىل 6 ماليني برميل

بعد تسجيل 836 إصابة جديدة و 12حالة وفاة

طهران/ متابعة الزوراء:
اشار الرئيس االيراني حسن روحاني اىل العقبات 
التي تضعه�ا امريكا يف طريق حصول ايران عىل 
لقاح كورونا .وقال روحاني خالل اجتماع لجنة 
مكافح�ة كورون�ا ام�س الس�بت اىل ان  امريكا 
ل�م تضع عقب�ات امام حصول اي�ران عىل لقاح 
كورونا فحس�ب بل س�عت وراء عرقلة حصولنا 
عىل امل�واد الغذائية ورشاء اي س�لع من الخارج 
مؤك�دا ان ترصف�ات امریکا هذه ه�ي خبيثة و 
دنيئة.واوضح ان امريكا اخافت منظمة الصحة 
العاملية واكدت عىل رضورة موافقة اوفك )مكتب 
رقاب�ة االص�ول االجنبي�ة يف الخزان�ة االمريكية 
)اوفك( عىل رشاء ايران لقاح كورونا إال انه وبعد 
موافقت�ه اعلن�ت امريكا يج�ب ان يمر املال عرب 
البنك االمريكي.   وخاطب االمريكيني قائال كيف 
يمكن الوثوق بكم فيما انكم تشتهرون بالرسقة 

وتربص�ون فرصة لتجدوا مبلغ�ا يعود الينا كي 
يس�لبونه؟ كي�ف يمكن الوثوق بك�م ال تظنوا ال 

توجد مشاكل بيننا.

وارسو/ متابعة الزورء:
 Lech Wałęsa اع�رف الرئي�س البولن�دي األس�بق
الحاصل يف 1983 عىل جائزة نوبل للس�الم، أن جيبه 
خ�اٍو، وه�و مفل�س “وحالت�ي املالية من األس�وأ” 
-Int  بحس�ب ما ذكر يف مقابلة أجراها معه موقع
ria اإلخباري البولندي الش�هري، وفيه�ا ذكر، البالغ 
77 س�نة، أيض�ا أن “كورونا” املس�تجد غريرّ حياته، 
إىل درج�ة ل�م يكن بإمكانه رشاء هدي�ة ألحد يف عيد 
امليالد.كما تحدث “ليخ فاونس�ا” الذي كان رئيس�ا 
م�ن 1990 إىل 1995 لبولن�دا، ع�ن عالقات�ه بأبنائه 
الثماني�ة وأحف�اده، فق�ال إنه�م س�ئموا منه ومن 
نشاطه الس�يايس “وال يسمحون يل حتى بالتحدث، 
لذل�ك أن�زوي إىل الطاول�ة وأجل�س عنده�ا بهدوء، 
وأجدهم بالكاد يعريوني اهتماما وهم يتحاورون يف 

ما بينه�م، من دون إبداء أي رغب�ة يف التحدث معي 
ع�ن أموري القديم�ة )..( أبنائي نش�يطون، وكذلك 
زوجت�ي Danuta لكني لس�ت ناش�ًطا بالرضورة” 
وفق تعبريه.فاونس�ا الذي ش�ارك بتأسيس “اتحاد 
نقابات العمال البولندي” وكان رئيس�ا له قبل فوزه 
يف 1990 بالرئاسة، وساهم يف تحول بولندا إىل النظام 
الديمقراطي الرأس�مايل، اش�تكى أيض�ا من زوجته 
الت�ي تفرض عليه ح�دودا وقواع�د يف البيت، “وهي 
تطاردن�ي، وال تس�مح يل بلمس أش�ياء كثرية.. هذا 
ليس عدال، وال مس�اوة، وأنا ال أحب ذلك أيضا، لكننا 
نش�أنا هك�ذا يف األرياف نحن الرج�ال”، مضيفا أنه 
ل�م يعد يتمكن من تغيري األش�ياء كما يف املايض.. يف 
املايض غريرّ فاونسا األوضاع يف أمة بأرسها، إىل درجة 

أنه ساهم بتفكيك وانهيار االتحاد السوفياتي.

األمن النيابية تكشف لـ           عن خطط أمنية استعداًدا الحتفاالت أعياد رأس السنة امليالدية
نشر فوجني من القوات اخلاصة يف بغداد لفرض األمن ومالحقة املطلوبني

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت لجنة االمن والدفاع النيابية 
ع�ن خطط امنية محكمة اس�تعدادا 
الحتفاالت اعياد رأس السنة امليالدية، 
وملالحق�ة املطلوب�ني والخارجني عن 
القانون، وفيما ش�ددت عىل رضورة 
تفعي�ل الجه�د االس�تخباري لفرض 
هيب�ة الدولة، اكد خبري اس�راتيجي 
ن�رش الق�وات االمني�ة فوج�ني م�ن 
الق�وات الخاص�ة يف بغ�داد لتعزي�ز 
الق�وات  تل�ك  ان  اىل  االم�ن، مش�ريا 
غ�ري كافية لس�د الثغ�رات االمنية يف 

العاصمة.
وق�ال عض�و لجن�ة االم�ن والدف�اع 
النيابية، النائب بدر الزيادي، يف حديث 
ل�”ال�زوراء”: ان الخروق�ات االمنية 
االخرية التي حدث�ت يف بغداد تتطلب 
جهدا امني�ا اس�تثنائيا لتعزيز االمن 
واالستقرار. الفتا اىل: ان دور االجهزة 
االمني�ة موج�ود، لكن يج�ب تفعيل 
الجهد االستخباري ملالحقة املطلوبني 
ان  القانون.واضاف:  والخارجني عن 
هناك خطط�ا امني�ة محكمة اعدت 
لبسط االمن يف العاصمة بالتزامن مع 
احتفاالت اعياد رأس السنة امليالدية، 
وكذل�ك عىل خلفية س�قوط عدد من 
الصواريخ التي اس�تهدفت املواطنني 
الخط�ط  ان  مبين�ا:  بالعاصم�ة. 

تتضمن انتشارا امنيا كثيفا، وتحريك 
القطع�ات االمنية واالجه�زة االمنية 
وتوجي�ه القطع�ات املاس�كة بأخ�ذ 
اليقظ�ة والح�ذر لقط�ع الطريق ملن 
يريد ذهاب العراق اىل الفوىض.واشار 
اىل: ان دور االجه�زة االمني�ة يج�ب 

ان يك�ون اس�تخباريا اكث�ر مما هو 
انتش�ار للقطعات االمنية.من جهته، 
احم�د  االس�راتيجي،  الخب�ري  ذك�ر 
الرشيفي، يف حدي�ث ل�”الزوراء”: ان 
املرحل�ة املقبل�ة فيها م�ن الخطورة 
اليشء الكثري مما يستلزم  بأن يكون 

هن�اك ارتق�اء الس�راتيجيات ادارة 
االزم�ة امنيا، أي ان يص�ار اىل تأمني 
جهد استخباري مميز وانتشار امني 
واستعدادات لرد فعل الحتماالت منها 
ان يكون هناك نش�اطات مش�بوهة 
بع�ض  يف  او  االه�يل  الس�لم  ته�دد 

املناط�ق ق�د تك�ون هن�اك عمليات 
ان ه�ذه كله�ا  .واض�اف:  مس�لحة 
تحتاج اىل عمليلت استباقية، وبما ان 
التوقعات تشري اىل ان املرحلة القادمة 
س�تعاني من حال�ة انتكاس�ة امنية 
فمن الرضوري ان تكون هنالك ردود 
افع�ال ح�ارضة يف امليدان.واوض�ح: 
بوادره�ا  ابت�دأت  االفع�ال  ردود  ان 
يف زج فوج�ني م�ن الق�وات الخاصة 
متخصص�ة س�تنترش يف بغداد لس�د 
الثغرات االمني�ة، ولكن هذا ال يكفي 
ب�ل نحت�اج اىل الرصد واالس�تمكان 
الج�وي، وان تك�ون هن�اك عمليات 
جوال�ة.وكان  قطع�ات  ع�رب  بري�ة 
رئي�س مجل�س ال�وزراء، مصطفى 
الكاظم�ي، ق�د أكد، يف وقت س�ابق، 
ان أم�ن العراق أمانة يف أعناقنا.وقال 
الكاظمي يف تغري�دة له عىل “توير” 
: ان “ أم�ن العراق أمان�ة يف أعناقنا، 
لن نخضع ملغام�رات أو اجتهادات”.
وأض�اف: “عملنا بصمت وهدوء عىل 
إعادة ثقة الش�عب واألجهزة األمنية 
والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل 
مغام�رات الخارجني ع�ىل القانون”.
وتاب�ع : “طالبن�ا بالتهدئ�ة ملنع زج 
بالدنا يف مغامرة عبثية اخرى، ولكننا 
مس�تعدون للمواجهة الحاس�مة إذا 

اقتىض األمر”.

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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السعر 500 دينارالعدد:   7394    االحـد   27   كانون االول     2020 No: 7394    Sun    27    Dec    2020غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار رصف الدوالر يف اسواق البورصة 
السبت. امس  املحلية،  واالسواق  الرئيسية 

دينار  الف   142.٠٠٠ الكفاح  بورصة  وسجلت 
امريكي، فيما سجلت اسعار  مقابل 1٠٠ دوالر 
الرصف ليوم الخميس املايض يف بورصة الكفاح 
اسعار  لكل 1٠٠ دوالر.اما  دينار  الف   142.٠٠٠
استقرت  فقد  املحلية  االسواق  يف  الرصف  سعر 
الف   14٣.٠٠٠ البيع:  سعر  كان  حيث  ايضا، 
 141.٠٠٠ الرشاء  وسعر  دوالر،   1٠٠ لكل  دينار 

الف دينار لكل 1٠٠ دوالر.

استقرار أسعار صرف 
الدوالر يف بغداد

وزير الصحة: لدينا أكثر من 140 
سلسلة تربيد حلفظ لقاح كورونا

أكد حصول العراق على “فايزر” قريبًا

قائد عمليات األنبار يعلن فتح سيطرة 
جديدة للدخول إىل احملافظة

اجليش اللييب يعلن تبادال للمحتجزين 
مع قوات “الوفاق”

رئيس بولندا األسبق: أنا مفلس وجييب خاٍو  روحاني : أمريكا تعرقل حصولنا على لقاح كورونا
وزوجيت تطاردني 

»مراسلون بال حدود« تتهم رئيس جيبوتي بالكذب لتشويه اإلعالم

االخرية»فيس بوك« يزيل العالمة الزرقاء اليت توثق صفحة »أبل«

ص 8

العمليات املشرتكة: بغداد آمنة  
واليوجد أي تهديد هلا 

الرشيد يوقف عمليات السحب 
واإليداع حلسابات التوفري

بغداد/ متابعة الزوراء:
أن  العملي�ات املش�ركة  أك�دت قي�ادة 
العاصم�ة بغ�داد آمن�ة، وال يوج�د أي 
تهديد لها.وقال املتحدث باسم العمليات 
املش�ركة، الل�واء تحس�ني الخفاج�ي، 
»قي�ادة  إن  صحف�ي:  ترصي�ح  يف 
العمليات املش�ركة، ومن خ�الل قيادة 
عملي�ات بغداد والقطاع�ات املتجحفلة 
معه�ا، ومن خ�الل ما تمثل�ه العاصمة 
بغ�داد من وض�ع أمني مس�تقر، لديها 
اإلمكاني�ات والق�درات ع�ىل إيقاف أي 
حال�ة تدهور للوضع األمن�ي«، الفتاً إىل 
أن »العاصم�ة بغ�داد تتمت�ع بأمن من 

خ�الل قيادة عمليات بغ�داد والقطعات 
املنت�رشة م�ن وزارة الدف�اع والداخلية 
وهي تعمل بجه�د كبري، وأيضاً قطعات 
الحشد الش�عبي، والقطعات التابعة إىل 
وزارة األمن الوطن�ي، وكذلك املخابرات 
واألجه�زة األمني�ة األخرى الت�ي تعمل 
بكفاءة وإمكاني�ات عالية جداً«، مؤكداً 
أن »بغ�داد آمن�ة، وال يوج�د تهدي�د لها 
».وأضاف أن »قيادة العمليات املشركة 
كثف�ت الجه�د االس�تخباري بمالحق�ة 
مطلقي الصواريخ، ومتابعة التنظيمات 
الوح�دات  إىل  ت�يء  أن  تح�اول  الت�ي 

واألهداف الحيوية«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرشيد عن إيقاف عمليات 
الس�حب واالي�داع لحس�ابات التوف�ري 
لغاي�ة الثالث من كان�ون الثاني، عازيا 
ذل�ك النته�اء الس�نة املالي�ة وألغراض 
تطبيق الحسابات.وقال املكتب االعالمي 
للم�رصف يف بي�ان : انه “تق�رر ايقاف 
الس�حب وااليداع لحس�ابات  عملي�ات 
التوفري ولغاية الثالث من كانون الثاني، 

وذلك النتهاء الس�نة املالي�ة”، مبينا ان 
“االيقاف يشمل حسابات التوفري فقط 
وألغراض تطبيق الحس�ابات”.واضاف 
انه “تم توجيه فروع املرصف بالتعامل 
م�ع حاالت الس�حب االضطرارية خالل 
الف�رة املذك�ورة باملرون�ة املناس�بة”، 
مؤكدا ان “هذا االجراء معمول به نهاية 
كل عام مع استمرار العمل بالحسابات 

االخرى”.

العاهل السعودي يوجه دعوة لقادة دول جملس التعاون اخلليجي
حلضور القمة الـ41 املقبلة 

بغداد/ الزوراء:
نفسه  تفجري  يروم  كان  انتحاري  عىل  القبض  إلقاء  الوطني،  األمن  جهاز  أعلن 
الجهد  لتكثيف  »نتيجة  :أنه  بيان  يف  الجهاز  بغداد.وذكر  يف  السنة  رأس  أعياد  خالل 
تمكنت  املعلومات؛  بمقاطعة  الوطني  األمن  واستمرار مفاصل جهاز  االستخباري، 
الدين و دياىل من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي  مفارز الجهاز يف محافظتي صالح 
ملا يسمى قاطع دياىل، والقاء القبض وفق اوامر قضائية عىل افرادها األربعة بينهم 
»تم  أنه  بغداد«.وأضاف  يف  السنة  رأس  أعياد  خالل  نفسه  تفجري  يروم  )انتحاري( 
(؛ اذ دونت اقوالهم اصولياً واعرفوا بتلقيهم  القبض عىل )آمر املفرزة و ناقٍل وُجنديرّ
توجيهات بزعزعة اإلستقرار، وإحداث خرق أمني يف العاصمة خالل أعياد امليالد؛ وقد 

جرى إحالتهم اىل الجهات القانونية املختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم«.

القبض على انتحاري يروم تفجري نفسه 
خالل أعياد رأس السنة 

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص4



النفط: نسعى لرفع صادراتنا النفطية إىل 6 ماليني برميل

أمانة بغداد: االيام املقبلة ستشهد اقرار املخطط االمنائي الشامل للعاصمة

بغداد/ متابعة الزوراء:
لشؤون  الوزراء  رئيس  مستشار  أكد 
االنتخابات عبد الحسني الهنداوي، أن وزارة 
املالية ملزمة بتوفري التخصيصات ملفوضية 
ترصيح  يف  الهنداوي  االنتخابات.وقال 
بالنسبة  معوقات  توجد  »ال  إنه  صحفي: 
االنتخابات«،  ملفوضية  املالية  للمخصصات 
تم  االنتخابات  تمويل  »قانون  أن  إىل  الفتاً 
إقراره من قبل مجلس النواب وتمت املصادقة 
عليه من رئيس الجمهورية وسيصبح نافذاً 
أنه  الوقائع«.وأضاف،  جريدة  يف  نرشه  بعد 
»ليست هناك مشكلة حقيقية تتعلق بتمويل 
االنتخابات عىل الرغم من أن الحكومة تدعو 
ملزمة  ولكنها  النفقات،  تخفيض  إىل  دائماً 
للمفوضية  املالية  التخصيصات  بتوفري 
أن  مبيناً  االنتخابية«،  العملية  تجرى  لكي 
»القانون حدد مبالغ لالنتخابات، وأن هناك 
النفقات«.وأوضح  لتقليص  عمل  خطة 

صادق  الجمهورية  »رئيس  أن  الهنداوي 
لالنتخابات،  خاص  اقرتاض  قانون  عىل 
عالقة  له  وليس  النواب  مجلس  أقره  والذي 
الجديدة«.وكان  التخصيصات  أو  باملوازنة 
قد صادق،  برهم صالح،  الجمهورية  رئيس 
قانون تخصيص  املايض، عىل  الخميس  يوم 

وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.
الجمهورية  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
توقيعه  خالل  صالح  »الرئيس  أن  بيان:  يف 
تأتي  املصادقة  أن  عىل  أكد  القانون،  عىل 
نزيهة  مبكرة  انتخابات  إلجراء  تمهيداً 
وعادلة، ولغرض إنجاح االنتخابات، وتمكني 
من  لالنتخابات  املستقلة  العليا  املفوضية 
االنتخابات«.وأضاف  إلجراء  االستعداد 
جاءت  صالح  الرئيس  »مصادقة  أن  البيان، 
الجمهورية  رئاسة  إىل  القانون  وصول  بعد 
من مجلس النواب بعد أن تمَّ التصويت عليه 

يف املجلس«.

وزارة  تشكيالت  إحـدى   )SOMO( الـنفط  تـسويق  رشكة  يـرس 
النفط العراقية أن تدعو جـميع الـراغبني مـن الرشكات العراقية 
وفروع الرشكات العربية واالجنية املسجلة يف وزارة التجارة العراقية 
ذات الخربة لـالشرتاك بـالدعوة العامة لـتصدير مـنتوج الكربيت 
رشكة  الشمال،  غاز  رشكة  مطروح   )EX-Works( أسـاس  عـىل 
نفط الوسط / حقيل )األحدب وبدرة(، رشكة نفط ميسان )حقل 
رشوط  يف  املبينة  الفنية  واملواصفات  الكميات  وحسب  البزركان( 
مقر  مراجعة  الرشاء  يف  الراغبة  املختصة  الرشكات  فعىل  الدعوة، 
العاب  املعتصم مقابل مدينة  الكائن يف بغداد/ زيونة حي  الرشكة 
لرشاء  املطلوبة  الرشوط  جميع  املتضمنة  الدعوة  الستالم  بغداد 
املنتوج أعاله مقابل مبلغ قدره )250,000( مئتان وخمسون الف 
دينار عراقي غري قابل للرد.. علماً إن فرتة إستالم العروض ستكون 
إعتباراً من يوم االثنني املوافق 2020/12/28 ولغاية الساعة الثانية 
عرش ظهراً من يوم األحد املوافق 2120/1/17 ويف حال مصادفة 
يوم غلق الصندوق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق يف اليوم الذي 

يليه. 
                           املديـــر العـــــام 

       لرشكة تسويق النـفـط
       رئيس مجلس اإلدارة
     E-mail: info@somooil.gov.iq
  Web: www.somooil.gov.iq  

Oil Marketing Company )SOMO( is one of the Ministry 
of Oil entities is pleased to invite specialized companies 
with good experience to export Sulphur product based 
on )EX-Works( from North Gas Company, Midland Oil 
Company )Al-Ahdab field and Badrah(, Missan Oil  
Company according to the quantities and specifications 
mentioned in the invitation conditions.
For the interested Iraqi companies and branches of 
Foreign companies registered in the Iraqi  
Ministry of Trade with expertise in this field to receive this  
invitation including all terms and conditions from )SOMO( 
headquarter location at Baghdad, Zayouna Al-Muta-
sim neighborhood in front of Baghdad Funfair with non 
 refundable amount equal to )250,000( IQD .
Offers to be submitted from Monday 28/12/2020 until 
Sunday 17/1/2021 at 12:00 pm BGD .
In case the closing date to be an official holiday, the 
 closing date shall be on the next working day.

              Director General  
                     SOMO         

 Email: info@somooil.gov.iq   
          W : www.somooil.gov.iq 

بغداد/ متابعة الزراء:
أكد تحالف سائرون، اليوم السبت، أن أركان االنتخابات املبكرة مكتملة، فيما أشار إىل أن قانون 
النائب عن التحالف ماجد الوائيل يف ترصيح  املحكمة االتحادية لن يؤخر إجراء االنتخابات. وقال 
وأخرياً  االنتخابات  وقانون  املفوضية  من  حاليا  مكتملة  املبكرة  االنتخابات  »أركان  إن  صحفي: 
تحتاجهما  التي  األدوات  أن »جميع  وأضاف،  الربملان«.  يف  عليه  املصوت  االنتخابات  تمويل  قانون 
املفوضية والحكومة إلجراء االنتخابات املبكرة متوفرة«، مشريا إىل أن »قانون املحكمة االتحادية لن 
يؤخر إجراء االنتخابات يف موعدها املحدد وهو يف طور الترشيع«. وتابع أن »حسم قانون املحكمة 
»الفصل  أن  مبينا  الجاري«،  الشهر  خالل  الترشيعي  الفصل  تمديد  حال  يف  يتأخر  لن  االتحادية 

الترشيعي سيمدد باعتبار أن املوازنة ستصل قريبا إىل الربملان وبالتايل البد من تمديده إلكمالها«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النفط عن إطالق البطاقة 
 50 بواقع  بغداد،  يف   9 رقم  الوقودية 
اكدت  فيما  األبيض،  النفط  من  لرتاً 
سعيها لرفع طاقتها التصديرية اىل 6 
تنفيذ مشاريع  برميل، مبينة  مليون 

تشمل انشاء 24 خزان .
املنتجات  توزيع  رشكة  وقالت 
النفطية التابعة للوزارة يف بيان تلقت 
تدعو  انها  منه:  نسخة  الزوراء«   «
املواطنني يف بغداد اىل »مراجعة املنافذ 
الوقود،  تعبئة  محطات  يف  التوزيعية 
لتسلم   ،12/  26 تاريخ  من  وابتداًء 
النفط  مادة  من  املقررة  حصتهم 
املرقمة  الوقودية  للبطاقة  االبيض، 
ايقاف  مع  لرتاً(،   50( وبواقع   )9(

العمل بالبطاقة السابقة«.
»تحقيق  عىل  تحرص  انها  واضافت 
حصول  يف  وعدالة  عالية  انسيابية 
االبيض  النفط  مادة  عىل  املواطنني 
وفق البطاقة الوقودية«، مؤكدة انها 
االخرى  البطاقات  بـ«اطالق  ستقوم 
تباعاً، وفق خطة وجدول تم اعداده 

للموسم الشتوي«.
النفط،  وزارة  اكدت  اخر،  سياق  ويف 
رفع  عىل  تعمل  انها  السبت،  امس 
الطاقة التصديرية ملنظومة الصادرات 

اىل )6( ماليني برميل.
لشؤون  الوزارة  وكيل  وقال 
خالل  حطاب،  كريم  االستخراج، 
الفاو  مستودعات  وتفقده  زيارته 
النفطي يف بيان تلقته »الزوراء«: ان 

لتوجيهات  تنفيذا  تأتي  الزيارة  هذه 
الجبار  عبد  احسان  النفط  وزير 
مستودع  تطوير  مشاريع  ملتابعة 
الفاو النفطي والتي تهدف اىل تعزيز 
وادامة الصادرات النفطية من املوانئ 
مشاريع  تنفيذ  خالل  من  الجنوبية 
انشاء )24( خزانا  ، تشمل   عمالقة 
تهدف  مكعب  مرت  الف   )58( بطاقة 

اىل رفع الطاقة التصديرية للمنظومة 
اىل  برميل  مليون   )3،5( من  الحالية 
عام  بعد  باليوم  برميل  مليون   )  6(

 .2023
بني  التفريق  رضورة  اىل  واشار 
الطاقة التصديرية املتاحة للمنظومة 
الذي   الفعيل  والتصدير  التصديرية 
متطلبات  وفق  الوزارة  تحدده 

مؤكدا  مستقبال.  الفعلية  الحاجة 
برنامج  من  عالية  نسبة  تحقيق 
االعمال  سواء  املشاريع  هذه  تنفيذ 
النفطية  املشاريع  برشكة  املناطة 

اورشكة ابن ماجد .
تشمل  املشاريع  هذه  ان  واوضح: 
انشاء وبناء محطات توليد كهربائية 
ومضخات توربينية افقية ومضخات 

مساعدة عمودية وانابيب ومحطات 
اطفاء،  واجهزة سيطرة ومنظومات 
املتوقفة  املعدات  تأهيل  عن  فضال 
الوزارة  خطط  ان  مؤكدا:  ذلك.  وغري 
تهدف ايضاً اىل تنفيذ مرشوع االنبوب 
البحري من مستودع الفاو اىل موانئ 
عن  فضالً   النفطية،  الصادرات 

مشاريع تطوير املنافذ التصديرية.
من جهته، قال مدير عام رشكة نفط 
البرصة، خالد حمزة: ان اهمية هذه 
الصادرات  تعزيز  يف  تكمن  املشاريع 
النفطية  الحقول  من  النفطية 
عالية،  انسيابية  وتحقيق  الجنوبية 
لها  املخطط  الزيادة  يواكب  وبما 

مستقبالً .
املشاريع  رشكة  عام  مدير  اكد  فيما 
اهمية  عباس،  محمود  النفطية، 
هذه  تنفيذ  يف  الوطني  الجهد 
املواصفات  وفق  املعقدة،  املشاريع 
تنفذ  رشكته  وان  املطلوبة،  النوعية 
مرت  الف   )58( بطاقة  خزانا   )16(
مكعب للخزان الواحد، وان رشكة بن 
ماجد تنفذ )8( خزانات بطاقة )58(
الف مرت مكعب، فضال عن املشاريع 

امللحقة بها.
التقى  متصل،  صعيد  وعىل   
منسقي  من  عددا  الوزارة  وكيل 
التظاهرات يف قضاء الفاو واستمع 
الوزارة  اىل مطالبهم، مؤكدا حرص 
عىل توفري فرص عمل لهم من خالل 
تنفيذ عدد من املشاريع النفطية يف 

قضاء الفاو .

بغداد/ الزوراء:
الرشوع  قرب  بغداد،  امانة  اعلنت 
العاصمة،  ملركز  كربى  تطوير  بحملة 
اقرار  املقبلة ستشهد  االيام  أن  مؤكدة 
املخطط االنمائي الشامل ملدينة بغداد.

بغداد  امني  عن  لالمانة  بيان  ونقل 
»االسابيع  إن  قوله،  معن،  عالء 
بحملة  الرشوع  ستشهد  املقبلة 
من  العاصمة  ملركز  كربى  تطوير 
ساحة التحرير لغاية منطقة الباب 
املعظم بالتعاون مع اصحاب املحال 

التجارية والرتاثية والثقافية«.
وأضاف أن »هيئة الرأي قررت توحيد 
وشارع  تجاري  سوق  كل  فعاليات 
اي  منح  وعدم  باملنطقة  تراثي 

موافقة او اجازة مخالفة لفعاليات 
االسواق  تلك  تنظيم  مع  سوق  كل 
الرتاثية  هويتها  عىل  والحفاظ 
والصيانة  الرتميم  عمليات  واجراء 
عىل  تجاوزاتها  وازالة  والتأهيل 
الدخيلة  الفعاليات  ومنع  االرصفة 
عليها«، مؤكداً أنه »سيصبح شارع 
املتنبي سوقاً لبيع الكتب ودور النرش 
وسوق الرساي يختص بالقرطاسية 
والذهب  للحيل  الصاغة  وسوق 
والتحف  للمعروضات  والصفارين 
العبّي  لبيع  والخفافني  النحاسية 
والتوابل  للعطاريات  والشورجة 

والغزل لبيع وعرض الحيوانات«.
التطوير  »عملية  أن  اىل  ولفت 

املتنبي  شارع  من  ستنطلق 
الثقافية  املراكز  اهم  احد  باعتباره 
واللوحات  الواجهات  توحيد  عرب 
الشارع  وتسقيف  للمحال  االعالنية 
لعرض  بعربات  الباعة  تجهيز  مع 
ومميزة  موحدة  بتصاميم  الكتب 
املتربعني  من  عدد  من  بدعم 
والتنسيق مع الجهات االمنية بعدم 
السماح بدخول العجالت والدراجات 

باستثناء عجالت الطوارئ«.
ستشهد  املقبلة  »االيام  أن  وتابع 
الشامل  االنمائي  املخطط  اقرار 
سيحدد  وبدوره  بغداد  ملدينة 
استعماالت االرض واملشاريع املهمة 

للعاصمة«.

اهلنداوي: وزارة املالية ملزمة بتوفري 
التخصيصات ملفوضية االنتخابات

لقاح »فايزر - بيونتيك« يصل إىل دول 
االحتاد األوروبي 

إعالن
وزارة النفط

)SOMO( شركة تسويق النفط
الدعوة العامة املرقمة )MP/2020/5( لبيع منتوج الكربيت 

على أساس )EX-Works( ألغراض التصدير

Announcement 
Ministry of Oil / Oil Marketing Company (SOMO)

Public Invitation Number (MP/2020/5) for Sulphur
Export Based on (EX-Works)

سائرون: قانون احملكمة االحتادية لن يؤخر 
إجراء االنتخابات  يف موعدها

بلجيكا/ متابعة الزوراء:
»فايزر-  لقاح  من  األوىل  الدفعات  بدأت 
لكورونا  املضاد  األملاني/األمريكي  بيونتيك« 
بعد  األوروبي،  االتحاد  دول  إىل  تباعا  تصل 
االثنني  األوىل  التوزيع  شاحنات  انطالق 
الفرنسية  العاصمة  بلجيكا.يف  من  املايض 
باريس، وصلت صباح امس السبت 19500 
قادمة  قارورة   3900 يف  اللقاح  من  جرعة 
من مصانع »فايزر-بيونتيك« ببلجيكا تحت 
تنطلق  أن  عىل  املشددة،  األمنية  الحراسة 
بكبار  مبتدئة  األحد  اليوم  التطعيم  عملية 
املسنني.ويف  رعاية  مراكز  يف  الراقدين  السن 
العاصمة  إىل  الجمعة مساًء  اليونان، وصلت 
خالل  من  جرعة   9750 من  شحنة  أثينا 
الطريق الربي الرابط بني بلجيكا والعاصمة 
التلقيح،  حملة  لتبدأ  بلغاريا،  عرب  اليونانية، 
يف  األحد  اليوم  فرنسا،  يف  الشأن  هو  مثلما 
يف  املسنني  رعاية  ومصالح  العجزة  دور 

الجمعة،  وصلت  جهتها،  املستشفيات.من 
عرب  إيطاليا  إىل  للقاح  األوىل  الشحنات  برًّا، 
النمسا، وتمت مرافقة الشاحنات من طرف 
الرشطة اإليطالية منذ دخولها حدود بالدها 

إىل غاية وصولها إىل هياكل التخزين.
 وسبق لرئيسة املفوضية األوروبية، أورسوال 
توزيع  عملية  أن  أعلنت  أن  لني،  دير  فون 
االتحاد  دول  يف  بيونتيك«  »فايزر-  اللقاح 
بعد  ديسمرب   22 يوم  انطلقت  قد  األوروبي 
يف  طرحه  عىل  األوروبية  املفوضية  موافقة 
األسواق تنفيذا لتوجيهات الوكالة األوروبية 
لألدوية.وأشارت املفوضية األوروبية إىل أنها 
مع  اللقاح،  من  جرعة  مليون   200 حجزت 

تسلم 100 مليون جرعة إضافية الحقا.
تجدر اإلشارة إىل أن التطعيم بلقاح »فايزر-
من  كل  يف  أيام  قبل  انطلق  قد  بيونتيك« 
وبريطانيا  وكندا  األمريكية  املتحدة  الواليات 

ودول أخرى.

أعلنت إطالق البطاقة الوقودية رقم 9 يف بغداد
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الشرطة تؤكد انه “عمل متعمد”

مقتل شخصني يف 4 انفجارات يف كابول

انفجار ضخم يهز مدينة “ناشفيل” األمريكية صباح يوم عيد امليالد

نائب الرئيس يدعو طالبان لوقف العنف واملشاركة يف احلكومة

 طرابلس/ متابعة الزوراء: 
ب�دأ طرفا الرصاع الليب�ي عملية إطالق وتبادل 
األرسى الذي�ن تم القبض عليهم خالل العملية 
العسكرية التي شنها الجيش الليبي ضد قوات 
حكوم�ة الوف�اق يف العاصم�ة طرابلس، وهي 
نقطة ضوء جديدة علق عليها الليبيون آمالهم 
إلزالة تراكمات الحرب ولّم شتات أبناء الشعب 
الواحد، يف واحدة من أصعب وضبابية الفرتات 
التي تمر بها البالد، التي تقف عىل حافة رصاع 

عسكري جديد.
وأج�رت اللجن�ة العس�كرية الليبي�ة املشرتكة 
“5+5”، عملية لتبادل 48 أس�را، بني حكومة 
الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني الليبي.

وتع�د ه�ذه العملي�ة واح�دة م�ن التفاهمات 
القليلة، التي تم االلتزام بها بني طريف األزمة يف 
ليبيا منذ االتفاق الس�يايس املوقع عام 2015، 
كم�ا أنه�ا تشك�ل تنفي�ذا إلح�دى مخرج�ات 
والت�ي   5+5 العس�كرية  اللجن�ة  اجتماع�ات 
تتعلق بمعالجة القضايا اإلنسانية التي ترتبت 
عىل ال�رصاع العس�كري ب�ني الطرف�ني خالل 
الس�نوات األخرة، ويف مقدمتها تبادل األرسى 

واملخطوفني والجثامني.
وج�رى تب�ادل األرسى تح�ت إرشاف أعي�ان 
وقادة ميدانيني من مرصاتة والزنتان والزاوية 
يف منطق�ة الشويرف غرب البالد، حيث تس�لم 
الجيش الليبي 33 أس�راً مقابل 15 أس�راً من 
ق�وات الوفاق ينحدر أغلبهم م�ن مدن الزاوية 

وصرباتة وطرابلس ورصمان وتاجوراء.
ولطامل�ا مثل�ت مس�ألة األرسى واح�دة م�ن 
أهم القضاي�ا الخالفية التي عززت االنقس�ام 
والكراهي�ة بني رشق وغرب ليبيا، كما أنها من 
أكث�ر امللفات الشائكة يف الوقت الحايل، حيث ال 
يعرف أي طرف أعداد األرسى الذي يحتفظ بهم 

الطرف اآلخر، بسبب غياب أي عملية توثيق.
وتعليق�ا عىل خطوة تب�ادل األرسى، قال وزير 
الداخلي�ة بحكوم�ة الوفاق فتحي باش�اغا، يف 
تدوينه عىل حسابه الشخيص بموقع تويرت “يف 
هذه الليل�ة تغمر الفرحة عائ�الت ليبية فرحا 
بعودة أبنائه�م وأحبتهم بعد مس�اٍع وإرشاف 
من لجن�ه 5+5 وفق اتفاق وقف إطالق النار”، 
مؤكّدا أّنه “ال س�بيل لقي�ام الدولة اال بالتوافق 

واتباع السبل السلمية إلدارة خالفاتنا”.
من جهته، اعترب مقرر لجنة حقوق اإلنس�ان، 
أحم�د حم�زة، يف تدوينة ع�ىل صفحته بموقع 
“فيسبوك”، أنها خطوة إيجابية تمت ستسهم 
يف نزع فتيل التوتر وتفتح الباب لحسن النوايا، 
وتشكل ب�ادرة أمل يف حل أك�رب أزمة تواجهها 
ليبي�ا، تشجع ع�ىل تنفيذ تفاهم�ات أخرى يف 

طريق تحقيق وحدة ليبيا.
يف الس�ياق ذات�ه، رحب�ت بعث�ة األم�م املتحدة 
للدع�م يف ليبيا، بالنجاح الكب�ر املتمثل بتنفيذ 
عملية تب�ادل محتجزين من الطرفني بإرشاف 
اللجن�ة العس�كرية املشرتك�ة )5+5(، والت�ي 
تمت بجهوٍد ومس�اٍع حميدة ق�ام بها املشايخ 

واألعيان والحكماء.
كم�ا حّثت الطرف�ني عىل ترسيع وت�رة تنفيذ 
كافة بنود وقف إطالق النار املوقع بني الطرفني 
بتاري�خ 23 أكتوبر 2020 يف جنيف، بما يف ذلك 
اس�تكمال تب�ادل كافة املحتجزي�ن املشمولني 

باالتفاق.
بي�د أن ه�ذه األج�واء الت�ي تدع�و إىل التفاؤل 
تبقى محدودة، ففي هذه األوقات التي تتحرك 
فيها البعثة لتحويل االتفاق إىل س�الم دائم عىل 
األرض يمهد الطريق لتوحيد مؤسس�ات البالد 
وسلطتها التنفيذية، يضع طرفا النزاع أيديهم 
ع�ىل الزناد يف جبهات القتال عىل طول خطوط 
التماس الجف�رة – رست، وتعكس ترصيحات 
مس�ؤوليهم كلها اتجاها واح�دا، وهو العودة 
للسالح واملواجهة، لتبقى احتماالت إلتزاماتهما 

بالهدنة ضعيفة وأمرا مشكوكا.
وك�ان قائد الجي�ش الليبي خليف�ة حفرت دعا 
قواته لالس�تعداد لحمل السالح وتصويبه نحو 
تركي�ا التي تس�تمر يف إغ�راق البالد بالس�الح 
واملرتزقة وترفض منطق الس�الم لطردها من 
الب�الد، بينم�ا أعلن املتحدث الرس�مي باس�م 
ق�وات الوفاق محم�د قنونو اس�تعدادهم للرد 
عىل أي هجوم وللعودة إىل محاور القتال، وهو 
تصعيد يطرح أس�ئلة عدة بشأن مصر اتفاق 
وقف إطالق النار ومخرجات اللجنة العسكرية 
املشرتك�ة، خاصة بعد تعّثر املس�ار الس�يايس 
ووصوله إىل طريق مس�دود، بس�بب الخالفات 

حول املناصب التنفيذية القادمة.

تبادل أسرى بني اجليش اللييب والوفاق يبعث 
واشنطن/د ب أ:األمل إلزالة تراكمات احلرب 

 قال�ت الس�لطات املحلي�ة يف والية 
تينييس األمريكي�ة إن انفجارا وقع 
يف وقت مبكر م�ن صباح اول امس 
الجمع�ة )بالتوقي�ت املحيل( يف يوم 
عيد امليالد بوس�ط مدينة ناشفيل، 
تفج�ر  “واقع�ة  أنه�ا  موضح�ة 
متعم�د” وأن االنفج�ار أس�فر عن 

إصابة ثالثة أشخاص.
وقال�ت الرشط�ة إن االنفجار الذي 
وق�ع يوم الجمعة نجم عىل ما يبدو 
عن انفجار س�يارة. وصادف رجال 
الرشطة السيارة يف ساعات ما قبل 
الفجر وكان بها تسجيل يفيد بأنها 

ستنفجر يف غضون 15 دقيقة.
وتمكنت الرشطة من إجالء أشخاص 
كانوا قريبني قبل انفجار الس�يارة 
ع�ىل الرغم من إصابة رشطي واحد 

عىل األقل مع شخصني آخرين.
وقال جون كوبر عمدة ناشفيل بعد 
ظهر الجمعة يف مؤتمر صحفي بعد 
إعالن حظر تجول محيل يف املنطقة 
حتى اليوم األحد، إن ثالثة أشخاص 
نقلوا إىل املس�تشفى لكنهم يف حالة 

مستقرة.
ووصف كوبر االنفجار بأنه “هجوم 
مشني وجبان” وقال إنه تس�بب يف 

“أرضار كارثي�ة” يف املنطق�ة، وقد 
لحق�ت أرضار جزئية ب� 41 رشكة 

عىل األقل.
وق�ال قائ�د رشطة ناش�فيل جون 
إن  الجمع�ة  ظه�ر  بع�د  دري�ك 
التحقيقات جارية ول�م يتم تحديد 
أي دافع، مضيفا أنه ال يريد التكهن 

بشأن الهدف من االنفجار.
وأوض�ح دريك أنه ال توج�د وفيات 
معروفة مش�را إىل أنه تم العثور يف 

مكان الحادث عىل “نس�يج” يمكن 
أن يكون رفات برشية.

وقال مسؤولون يف وقت سابق إنهم 
ال يس�تطيعون تأكيد مم�ا إذا كان 
هناك شخص داخل السيارة عندما 
انفج�رت. وأضاف دريك إن الهجوم 
ك�ان متعم�دا لكنه ك�ان “مفاجأة 
تام�ة” للرشطة وأنه “لم يكن لدينا 

أي تحذيرات مسبقة عىل اإلطالق”
وتدخلت الوكاالت االتحادية لقيادة 

التحقي�ق وطلب�ت م�ن املواطن�ني 
تقدي�م أي أدل�ة لكشف مالبس�ات 
االنفجار.وق�ال ماثيو فوس�رت من 
يف  االتح�ادي  التحقيق�ات  مكت�ب 
وقت سابق إن االنفجار كان “حدثا 
مأس�اويا يف يوم عي�د امليالد”. وأكد 
أن فريقه “يس�خر كل إمكانياته يف 
البحث عن املس�ؤول عما حدث هنا 
اليوم”. وتعطلت اتص�االت الهاتف 
واالنرتنت جزئي�ا ىف املنطقة بعد ان 

تس�بب االنفج�ار ىف إلح�اق أرضار 
بأح�د مبانى رشكة االتصاالت “ايه 

تى اند تى”.
كم�ا عل�ق مط�ار ناش�فيل مؤقًتا 
يف  مشك�الت  بس�بب  العملي�ات 

االتصاالت.
وق�ال ش�هود عيان لوس�ائل إعالم 
باهت�زاز  ش�عروا  إنه�م  محلي�ة 
املباني وش�اهدوا سيارات مشتعلة 
ولحق�ت  األول.  االنفج�ار  نتيج�ة 
أرضار بالغ�ة بالعدي�د م�ن املباني 
يف املنطق�ة.، فيما تحدثت وس�ائل 
إع�الم ع�ن العث�ور ع�ىل أش�الء يف 
إدارة  وقال�ت  اإلنفج�ار.  مك�ان 
رشطة مرتو ناشفيل يف وقت سابق 
إنه “يبدو أنه عم�ل متعمد. أجهزة 
إنفاذ القانون أغلقت شوارع وسط 
التحقيقات”. املدينة، حيث تستمر 

فوتوغراقي�ة  ص�ور  وأظه�رت 
ولقطات مصورة من موقع الحادث 
بمبان�ي  لحق�ت  جس�يمة  أرضارا 
قريبة وسيارات متوقفة، تمتد لعدد 
م�ن الشوارع من نقط�ة االنفجار.

وت�م إب�الغ الرئيس املنتهي�ة واليته 
دونالد ترامب والرئيس املنتخب جو 
بايدن بشكل منفصل عن االنفجار، 

حسبما أكد مكتبهما.

كابول/د ب أ:
 حث نائب الرئي�س األفغاني، أمر الله صالح 
حرك�ة طالبان ع�ىل وقف أعم�ال العنف ضد 
قي�ادة الب�الد و مؤسس�اتها، واملشارك�ة يف 

الحكومة بدال من ذلك.
وكان صالح يتحدث يف االجتماع الثاني للجنة 
القيادة بمجلس املصالح�ة الوطني األفغاني 

امس السبت.
وأض�اف صال�ح، يف كلمت�ه أم�ام االجتم�اع 
الثان�ى للجن�ة القي�ادة بمجل�س املصالح�ة 
الوطنية امس الس�بت، أن أفغانس�تان، دولة 
معقدة، حيث أن هيمنة جماعة أمر مستحيل 

وسيقود فقط إىل عزلتها.
وتقول طالبان دائم�ا إن الحكومة الحالية يف 
أفغانستان ليست إسالمية وتعهدت برتسيخ 
ما يصفها املسلحون بأنها “حكومة إسالمية 

خالصة”
وتاب�ع صالح أن طالب�ان ال يمكن أن تفوز يف 
الحرب الحالية بقتل زعماء قبائل وصحفيني 
أو أعض�اء من املجتمع املدني األفغاني، حيث 

أن ذلك سيزيد الرصاعات الحالية تعقيدا.
وتشهد البالد أعمال عنف حاليا. ويف األسبوع 
امل�ايض وحده، ت�م اغتي�ال صحف�ي وأربعة 

من موظفي الصح�ة ورئيس منظمة ملراقبة 
حقوقي�ة  وناش�طة  وس�ائقه  االنتخاب�ات 
لحرك�ة  منفصل�ة  هجم�ات  يف  وش�قيقها 

طالبان.
هذا ووقع�ت أربعة انفجارات امس الس�بت، 
بف�ارق أق�ل م�ن ث�الث س�اعات يف مناط�ق 
مختلف�ة بالعاصم�ة األفغانية كاب�ول، مما 
ن�رش الذع�ر بني املواطن�ني، الذي�ن يشهدون 
ح�وادث مماثل�ة بشكل ش�به يوم�ي،  خالل 

األسابيع املاضية.
وقال�ت الرشطة ومصادر أمني�ة إن اثنني من 
أفراد قوات األمن عىل األقل قتال وأصيب ستة 
آخري�ن يف االنفجارات، حس�ب قن�اة “طلوع 

نيوز” التلفزيونية األفغانية امس السبت.
وأضاف�ت الرشط�ة أن االنفج�ار األول وق�ع 
يف الس�اعة الس�ابعة ودقيقت�ني صباح امس 
منطق�ة  يف  جم�ن”  “حض�وري  بمنطق�ة 
الرشطة الثامنة يف كابول، دون أن يسفر ذلك 

عن سقوط ضحايا.
وتابعت الرشطة أن الحادث ناجم عن انفجار 

عبوة ناسفة مغنطيسية.
وتابعت الرشطة أن االنفجار الثاني وقع غرب 
كابول، حوايل الساعة السابعة وخمس دقائق، 

حيث اس�تهدفت عبوة ناس�فة مغنطيس�ية 
مركبة، كانت تقل مس�ؤوال ب�ارزا من وحدة 

حماية الشخصيات املهمة بالعاصمة.
وقالت الرشطة إن اثنني من أفراد قوة الرشطة 

أصيبا يف االنفجار.
ووقع االنفجار الثالث بمنطقة “ديه س�ابز” 
رشق كاب�ول. وقال�ت الرشط�ة إن االنفجار 
ناج�م ع�ن انفج�ار قنبلة زرعت ع�ىل جانب 
طري�ق، اس�تهدف مركبة للرشط�ة، وأصيب 

خالله ثالثة من أفراد قوة األمن.
وتابع�ت الرشط�ة أن االنفج�ار الراب�ع وقع 
يف منطق�ة “ديه ب�وري” غرب كاب�ول حوايل 
الس�اعة التاس�عة وخم�س دقائ�ق صباحا، 

حيث تم استهداف مركبة تابعة للرشطة.
وأضاف�ت الرشط�ة أن اثن�ني من أف�راد قوة 

الرشطة قتال وأصيب مدني يف االنفجار.
االنفج�ارات  أفغانس�تان زي�ادة ىف  وتشه�د 

وأعمال العنف، وسط جهود إلحالل السالم.

كشف تفاصيل حياة مرتكيب جمزرة ساحة النسور األربعة الذين عفا عنهم ترامب
واشنطن/ متابعة الزوراء: 

نيكوالس سالتن وبول سالو وإيفان ليربتي 
وداس�تن هرد، أس�ماء موظفني س�ابقني 
يف رشك�ة بالك ووتر، إح�دى أخطر رشكات 
األم�ن الخاص�ة يف العال�م، يف ع�ام 2007، 
ارتكب هؤالء األربعة مجزرة أفضت إىل مقتل 
17 مدني�اً عراقي�اً، بينه�م أطفال ونس�اء، 
يف ش�وارع بغداد ب�ال س�بب، واآلن أصبحوا 
طلق�اء أح�رار بعدم�ا عف�ا عنه�م الرئيس 

دونالد ترامب.
ُحكم عىل سالتن بالس�جن املؤبد بعد إدانته 
بجريم�ة القت�ل العمد يف ما يتعل�ق بإطالق 
النار عام 2007 عىل مدنيني عزل يف س�احة 
النس�ور بالع�راق، كم�ا أُدين كل من س�لو 
وليربتي وهرد بتهم القتل العمد واستخدام 
األس�لحة م�ع أحك�ام أخف بعد س�نني من 
املحاكمة التي قسمت الرأي العام األمريكي 

ل جو بايدن شخصياً. وتطلبت تدخُّ
ولك�ن بعد 13 عام�اً عىل ارتك�اب الجريمة 
التي أثارت احتجاج�ات حتى يف أمريكا ضد 
اس�تخدام املرتزقة بالحرب، منحهم دونالد 
ترامب يف 23 ديس�مرب/كانون األول 2020، 

عفواً كامالً.
انتق�دت األمم املتح�دة بشدٍة ق�رار ترامب، 
وحذَّر مكت�ب حقوق اإلنس�ان التابع لألمم 
املتحدة م�ن أن العفو من ش�أنه أن يشجع 

اآلخرين عىل ارتكاب جرائم مماثلة.
بدايًة، ماذا حصل يف ساحة النسور؟

يف ظه�رة 16 س�بتمرب/أيلول 2007، ك�ان 
املدان�ون األربع�ة س�ابقاً ج�زءاً م�ن قافلة 
مدرع�ة تق�ل ش�خصية حكومي�ة، عندم�ا 
فتحوا النار وبطريقة عشوائية وغر مربرة 
وأطلقوا القنابل اليدوية عىل املارة، حس�بما 

أكد ممثلو االدعاء أثناء املحاكمة.
أم�ا محام�ي املتهمني فزعم�وا أنه�م ردوا 
بإطالق النران بعد تعرضهم لكمني مسلح.

لكن الحكومة األمريكي�ة أقرت بأن املدنيني 
لم يشكلوا “تهديداً” للقافلة يستدعي إطالق 
النار، وش�ارك يف املحاكمة أقارب الضحايا، 
منه�م محمد الكناني الذي ُقتل ابنه ذو ال�9 

سنوات.
وأق�ر عقي�د متقاع�د يف الجي�ش األمريكي 
بأن ما وصفها باملذبحة كانت “اس�تخداماً 
مفرطاً للغاية للقوة” و”غر مناسب تماماً 
لكيان وظيفته الوحيدة وهي توفر الحماية 

الشخصية لشخص ما يف عربة مصفحة”.
وتم�ت إدانة ك�ل من س�الو وليربتي وهرد 
ع�ام 2014 يف 13 تهمة قت�ل غر عمد و17 

تهمة محاولة القتل غر العمد. 
أما قناص املجموعة س�التني الذي كان أول 
من فت�ح الن�ار، فقد أدي�ن بجريم�ة القتل 
العمد، وُحكم عليه بالس�جن م�دى الحياة. 
فيم�ا صدر عىل ك�ل واحد م�ن البقية حكم 

بالسجن ملدة 30 عاماً.

ورفض قاٍض فيدرايل االتهام األول؛ مما أدى 
إىل حالة غضب بالع�راق، لكن نائب الرئيس 
حينها، جوزيف بايدن، وعد بمتابعة تحقيق 

جديد دعمه القضاة. 
وبع�د ص�دور الحك�م عليه�م ق�ال مكتب 
املدع�ي العام األمريكي يف بيان له، إن “مدى 
الخسارة اإلنسانية التي ال داعي لها واملعاناة 
اإلنسانية التي تسبب بها السلوك اإلجرامي 
للمتهمني يف 16 س�بتمرب/أيلول 2007، كان 

مذهالً”.
ه�ذه الفضيحة أثارت وقتها اهتماماً وطنياً 
أمريكي�اً بعدد القوات الخاصة املس�تخدمة 
يف الع�راق، وأث�ار قضايا تتعل�ق بالرشعية 

واملساءلة والرقابة. 

وق�د أثرت أس�ئلة ح�ول ما إذا ك�ان هؤالء 
ق�د  املرتزق�ة  أو  )املتعاق�دون(  املقاول�ون 
ساعدوا أو أرضوا بمكانة البالد ومهمتها يف 
العراق، وم�ا إذا كان ينبغي للواليات املتحدة 
االعتم�اد ع�ىل الرشك�ات الخاص�ة لخوض 

الحرب وكسبها. 
kBlac 2008، أعلنت “بالك ووتر”   ويف عام

water أنه�ا س�تبدأ تركي�ز خدماته�ا بعيداً 
عن التعاقدات األمنية، بس�بب املخاطر التي 
ينط�وي عليه�ا األم�ر، فغرت اس�مها من 
ب�الك ووتر إىل أكاديم�ي Academi، وتنحى 

مؤسسها إريك برينس عن إدارتها.
خدمة للوطن أم قتٌل بدم بارد؟

أسس�ت عائالت القتلة األربعة موقعاً اسمه 

supportraven23.com، وتتم اإلشارة إليهم 
عىل أنهم “رجال بايدن األربعة”. 

وتزع�م العائالت أنه تم�ت “التضحية” بهم 
هم بالس�جن ألهداف سياسية من ِقبل  وزجُّ
وزيرة الخارجية الس�ابقة هيالري كلينتون 

ونائب الرئيس آنذاك جو بايدن.
ومنذ إصدار قرار س�جنهم، يطالب أهاليهم 
بإط�الق رساحهم، مل�ا اعت�ربوه “تخلّياً عن 

خدماتهم لوطنهم يف العراق”.
نيكوالس س�التن )س�بارتا، تينييس(، خدم 
أربع س�نوات يف الجيش األمريكي )رقيب(؛ 

تم إرساله إىل العراق.
داستن هرد )ماريفيل، تينييس(، خدم أربع 
س�نوات يف س�الح مشاة البحرية األمريكية 
)عريف(؛ تم إرس�اله إىل العراق وأفغانستان 

والكويت والبحرين.
إيفان ليربتي )روتشس�رت، نيو هامبشاير(، 
خدم أربع س�نوات يف س�الح مشاة البحرية 
األمريكية )رقيب(؛ عِمل حارس�ًا للس�فارة 

األمريكية يف مرص وغواتيماال.
بول س�الو )سانجر، تكس�اس(، خدم أربع 
والح�رس  األمريك�ي  الجي�ش  يف  س�نوات 
الوطن�ي )رقيب(؛ تم إرس�اله إىل البوس�نة 

والعراق.
نيكوالس سالتن

يف لق�اء خ�اص لصحيف�ة Daily Mail عام 
2015، كشفت والدة س�التن أنه بدأ خدمته 
العس�كرية عندم�ا ك�ان عم�ره 18 عام�اً، 
حيث ت�م تدريب�ه ليعمل قناص�اً يف الجيش 

األمريكي.
خدم 4 س�نوات، ثم انتق�ل للعمل مع رشكة 
ب�الك ووت�ر التي قدم�ت راتباً مغري�اً وأيام 
إج�ازة أكث�ر، عىل ح�د تعبره�ا. وتزعم أن 
ابنها كان كبش فداء هذه القضية السياسية 

الجدلية، قائلة إنها فخورة بما قام به.
وكشف�ت أنه تلق�ى بندقية صغ�رة عندما 
كان عمره 3 أعوام، كما قال والده داريل إنه 
منحه بندقية عيار 22 ملم عندما كان عمره 

5 سنوات فقط، ليصطاد السناجب.
وق�ال إنه ك�ان يصحب ابنه دائم�اً لرحالت 

صيد الغزالن وإنه ك�ان يشعر بالفخر، ألنه 
كان أفضل منه يف التصويب.

بول سالو
كشفت زوج�ة بول للصحيفة نفس�ها، أنه 
بعد انتهاء خدمته يف الجيش األمريكي، عِمل 
كرجل مبيعات بمتجر شهر لألدوات املنزلية 
يدعى Home Depot، األمر الذي لم يُرق له، 
وعندما شارك يف معرض توظيف العسكريني 
الس�ابقني لف�ت انتباه�ه م�ا قدمته رشكة 
بالك ووتر.ف�إىل جانب الرواتب العالية، كان 
عمله يقتيض أن يس�افر 60 يوم�اً ثم ُيجاز 
ملدة 30 يوماً من دون التزامات طويلة األمد 
مقابل تأمني الحماية لشخصيات رسمية يف 

العراق.
إيفان ليربتي

عىل صفحته الشخصية يف موقع إنستغرام، 
نرش إيفان كثراً من الصور التي قدمت ملحة 
عن اهتماماته أكثر من خلفيته الشخصية. 
ونرش ص�وراً لخدمته يف م�رص والعراق، إىل 
جانب تأثره الكبر- ع�ىل ما يبدو- باملالكم 

مايك تايسون.
يمكن مشاهدة صوره يف مرص والعراق عىل 

حسابه يف إنستغرام.
داستن هرد

بينم�ا ن�رشت عائلته فيديو ل�ه وهو يدخل 
منزله بع�د قرار العفو، ق�ال البيان الصادر 
عن البيت األبي�ض، إن الرئيس ترامب اعترب 
أنه لم يتم تقديم بعض األدلة بشكل مناسب 
يف محاكمة داستن هرد. كما قال إن املدعني 

اعتمدوا عىل محقق عراقي مشكوك فيه. 
وبعد م�رور 7 س�نوات عىل ق�رار املحكمة، 
يفت�ح ترامب صفحة جدي�دة من ملف هذه 
الحادثة األليمة ومعها جراح أهايل الضحايا 
العراقي�ني. بدوره�ا قال�ت مدي�رة مرشوع 
األمن القومي التابع التحاد الحريات املدنية 
األمريكي هينا شميس، إن ترامب “وصل إىل 

مستوى جديد مشني مع عفو بالك ووتر”.
وأضاف�ت أن “الرئي�س ترام�ب يهني ذكرى 
الضحايا العراقيني ويزي�د من إهانة مكتبه 

بهذا العمل”.

أغرتهم األموال فجاؤوا إىل العراق



بغداد/ الزوراء:
واالثار  والسياحة  الثقافة  وزارة  استحدثت   
املنطقة،  االحدث يف  التقنية وهو  عايل  برنامجاً 
بينما  املخطوطات،  حفظ  بيانات  لتحديث 
التجاوزات عن موقعي تل حرمل والباب  إزالت 

الوسطاني.
والرتاث  لالثار  العامة  الهيئة  اعالم  مدير  وقال 
صحفي:  حديث  يف  الشمري،  حاكم  الوزارة،  يف 
يتضمن  الهيئة،  استحدثته  الذي  »الربنامج  إن 
املسجلة  املخطوطات  بيانات  عن  معلومات 
ان  مضيفا  البالد«،  مكتبات  جميع  حيازة  يف 
املخطوطات  بيانات  جميع  يحدث  »الربنامج 
خالل  من  عليها  تطرأ  التي  التحديثات  وحسب 

لجان الجرد لقسم حيازة املخطوطات«.
البحث  يمكن من خالله  »الربنامج  ان  وأضاف 
انه  مؤكدا  الكرتونيا«،  مخطوطة  اي  عن 
املخطوطات  له صدى واسع ملكتبات  »سيكون 
او  والنهب  السلب  احداث  خالل  فقدت  التي 
بيد  سقطت  التي  املدن  يف  املوجودة  املكتبات 

عصابات داعش االرهابية اسوة بمكتبة اوقاف 
املوصل وغريها«.

الربنامج  ستدخل  »الهيئة  بأن  الشمري  وافاد 
جميع  ادخال  من  االنتهاء  عند  الخدمة  اىل 

البيانات«، منوها بأن »الربنامج يساعد الباحثني 
والدارسني وطلبة الدراسات العليا يف البحث عن 
من  تحقيقها  الباحث  يروم  التي  املخطوطات 

خالل البحث، ما يخترص وقته وجهده«. 

نوعه  من  االول  هو  »الربنامج  ان  عن  وافصح 
عادا  العربي«،  والوطن  العراق  مستوى  عىل 
اياه »مكتبة الكرتونية وقاعدة بيانات متكاملة 
البالد  مخطوطات  بيانات  جميع  تحوي 
دار  يف  حيازة  واملسجلة  واملفقودة  املوجودة 

املخطوطات«. 
 وقال الشمري إن دائرته “ازالت التجاوزات عن 
موقعي تل حرمل والباب الوسطاني يف بغداد”، 
متجاوزة  منازل  تضمنت  “االزالة  ان  مبينا 
وتغريم  هدمها  وتم  اسود،  تل  موقع  عىل  عدة 
باملوقع  لحق  الذي  الرضر  بمقدار  اصحابها 
اآلثاري وفق قانون رقم 55 لسنة 2002 الخاص 

باآلثار والرتاث«.
وأضاف الشمري أن “املتجاوزين قاموا بالبناء 
بغداد”،  يف  حرمل  تل  محيط  حول  العشوائي 
النافذة بحق  القوانني  أنه “سيتم تطبيق  مبينا 
املواقع  عىل  املحافظة  اجل  من  املتجاوزين 
بمحيطه  العشوائي  البناء  من  للحد  االثارية 
ورفع النفايات املرتاكمة بمحيطه وحل مشكلة 

الحراس”.

بغداد/ الزوراء:

عىل  سيحصل  العراق  أن  الصحة  وزارة  أكدت 

استرياد  عقد  أن  إىل  مشرياً  قريباً،  فايزر  لقاح 

لقاح فايزر يتضمن تجهيز املستلزمات الخاصة 

به. بينما اعلنت الوزارة افتتاح مركز غسل الكىل، 

ومركز العناية املركزة لالطفال يف بغداد.

وقال وزير الصحة، حسن التميمي، امس السبت، 

يف حوار اطلعت عليه »الزوراء«: إن “املستلزمات 

يف  اعتماده  سيتم  الذي  فايزر  بلقاح  الخاصة 

له  املصنعة  الرشكة  مع  التوقيع  وتم  العراق، 

“الوزارة  أن  إىل  العقد”، الفتاً  ستكون من ضمن 

لقاح  لحفظ  تربيد  سلسلة   140 من  أكثر  لديها 

مع  التعاقد  ،وتم  واملحافظات  بغداد  يف  كورونا 

رشكات عاملية بهذا الصدد«.

وأوضح أن “عملية نقل اللقاح تحتاج إىل جهود، 

وهناك  العالم،  دول  جميع  يف  حصل  األمر  وهذا 

مبينا  املصنعة”،  الرشكات  خربات  إىل  احتياج 

هذه  مع  يومي  بشكل  متواصلة  “الوزارة  أن 

الرشكات، واألمور تسري بانسيابية عالية ،وقريباً 

سيحصل العراق عىل هذا اللقاح، ويبدأ بإعطائه 

إىل املواطنني«.

يف  لكورونا  املستخدمة  “اللقاحات  أن  وتابع، 

جميع أنحاء العالم خضعت للتجارب، التي أثبتت 

من  جزء  هو  العراق   “ أن  إىل  مشرياً  نجاحه”، 

منظمة  تعليمات  ضمن  تعمل  عاملية  منظومة 

دول  الخرباء يف  أغلب  التي تضم  العاملية  الصحة 

العالم«.

أنتجت  التي  “الرشكات  أن  اىل  التميمي  وأشار 

ولديها  رصينة،  عاملية  رشكات  هي  اللقاحات 

املجال”،  هذا  يف  املتخصصني  والفنيني  الخرباء 

األعراض  عن  يقال  أو  أشيع  ما  أن”كل  مؤكداً 

أساس  عىل  يستند  ال  كورونا  للقاحات  الجانبية 

علمي، وإنما عىل معلومات من هنا وهناك«.

ولفت التميمي إىل أن “ العراق ال يزال متواصالً مع 

العامليني،  الخرباء  ومع  العاملية،  الصحة  منظمة 

ويعقد يومياً اجتماعات مع أغلب الخرباء يف دول 

العالم بشأن اللقاحات، وحتى اآلن لم يوثق عاملياً 

مثل ما تم تداوله يف بعض وسائل اإلعالم بشأن 

متفائل  والعالم  للقاحات،  الجانبية  األعراض 

أجل  من  النتائج  وينتظر  الجديد  باللقاح  اليوم 

غلق صفحة كورونا«.

بعض  له  تحدث  فريوس  “كل  أن  إىل  وأشار 

أما  النووي،  الحمض  إىل  بالنسبة  الطفرات 

طيبة  نتائج  تحقيق  تم  فقد  العراق  إىل  بالنسبة 

العالم، من  عىل مستوى املنطقة، وعىل مستوى 

حيث نسبة الشفاء التي وصلت إىل حدود 90 يف 

املئة، يف حني أن نسبة الوفيات بلغت 2 يف املئة أو 

أقل من ذلك«.

الكثري  إىل  يحتاج  كورونا  “فريوس  أن  إىل  ونوه 

بشأن  العالم  يف  موجود  ما  وكل  الدراسات،  من 

نفسها  األعراض  هي  لكورونا  الجديدة  الساللة 

التشخيص  والتشخيص واألجهزة املستخدمة يف 

نفسها، وكذلك الربوتوكوالت العالجية املستخدمة 

عاملياً، ولذلك اليوم ما يهم وزارة الصحة هو التزام 

املواطن ووعيه، فقد يكون انتشار هذا الفريوس 

الوحيد  الحل  ولكن  أرسع،  يشاع  ما  حسب 

ملواجهة فريوس كورونا أو السلسلة الجديدة هو 

ارتداء الكمامة والتباعد االجتماعي”. 

والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت  اخر،  جانب  من 

ومركز  الكىل،  غسل  مركز  افتتاح  السبت،  امس 

العناية املركزة لالطفال يف بغداد.

صحفي:  حديث  يف  الوزارة  بإعالم  مصدر  وقال 

ان »وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، افتتح 

املركز  للعناية  وآخر  الكىل،  لغسل  مركزا  اليوم 

لالطفال، يف مستشفى الطفل املركزي يف منطقة 

االسكان، غربي العاصمة بغداد«. 

بغداد/ الزوراء:
امس  الحدودية،  املنافذ  هيئة  أعلنت 
 20 تهريب  محاولة  إحباط  السبت، 
أم  عجلة دون املوديل يف منفذ ميناء 
األوسط. بينما أعلنت هيئة الجمارك 
ضبط  براد يحتوي عىل مواد غذائية 
قرص  ام  جمرك  مركز  يف  مخالفة 

الشمايل.
وذكرت الهيئة، يف بيان تلقت »الزوراء« 

منفذ  »يف  تمكنت  أنها  منه:  نسخة 
محافظة  يف  األوسط  قرص  ام  ميناء 
البرصة من ضبط )5( حاويات حجم 
40 قدما، بناًء عىل املعلومات الوارده 
من جهاز املخابرات الوطني وشعبة 

االستخبارات يف امليناء«.
لجنة  تشكيل  »تم  أنه  وأضافت 
الجمارك  رشطة  أعضاؤها  للكشف 
والجمرك املدني وممثل االستخبارات 

ممثل  عن  فضالً  املخابرات،  وجهاز 
املنافذ  هيئة   / والتحري  البحث 
عليها  الكشف  تم  والتي  الحدودية، 
وتبني وجود عجالت دون املوديل عدد 
التزاما  باستريادها  يسمح  ال   )20(

بالضوابط والتعليمات النافذة«.
بالختم  الحاويات  »ختم  إىل  ولفتت 
محرض  وفق  واحالتها  الجمركي 
الجمارك  رشطة  مركز  اىل  اصويل 

الجهات  أمام  عرضها  لغرض 
القضائية املختصة التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقها«.
الهيئة  أعلنت  متصل،  جانب  من 
العامة للجمارك، امس السبت، ضبط  
براد يحتوي عىل مواد غذائية مخالفة 

يف مركز جمرك ام قرص الشمايل.
تلقت  بيان  يف  الهيئة،  وذكرت 
»الزوراء« نسخة منه: أن كوادرها 

ام  جمرك  مركز  يف  »العاملة 
مع  وبالتعاون  الشمايل  قرص 
قامت  الوطني،  املخابرات  جهاز 
غذائية  بمواد  محمل  براد  بضبط 
)مقطعات دجاج ( مخالفة لرشوط 

االسترياد.
اىل  املخالفات  »إحالة  إىل  وأشارت 
القانونية  اإلجراءات  إلتخاذ  القضاء 

بحقها«.

بغداد/ الزوراء:

وجهت محكمة تحقيق الديوانية املختصة بقضايا 

الديوانية  بلدية  مدير  باستقدام  أمرا  النزاهة 

وموظفة.

محكمة  قايض  من  الصادرة  الوثيقة  وبحسب 

نسخة  عىل  »الزوراء«  واطلعت  الديوانية،  تحقيق 

القانوني يف مديرية  منها، تتضمن :« تبليغ املمثل 

اقواله،  لتدوين  املحكمة  امام  الديوانية  بلدية 

الطلبات  حاسبة  يف  موجود  ما  جميع  وضبط 

بموجب قرص الـ يس دي، وقوائم ورقية مطابقة 

عليه  التدقيق  ويتم  والحاسبة،  القرص  ملحتويات 

من قبل املوظف املختص«.

واضافت التوثيقة:« تبليغ املتهمني كل من )سفيان 

الصادر  كناوي(  صادق  وتضامر  العزيز،  عبد 

بحقهما أمر استقدام عىل وفق املادة 331 عقوبات 

امام املحمكة )دائرة املحقق القضائي(.

بغداد/ الزوراء:

والتحقيقات  االستخبارات  وكالة  أعلنت 

القبض  إلقاء  عن  السبت،  امس  االتحادية، 

عىل امرأتني توزعان “الكفاالت” عىل عوائل 

تنظيم “ داعش” اإلرهابي يف كركوك.

»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوكالة  وذكرت 

القبض  ألقت  “مفارزها  ان  منه:  نسخة 

يسمى  ما  بتوزيع  يقمن  إرهابيتني  عىل 

محافظة  يف  داعش  عوائل  عىل  )الكفاالت( 

كركوك«.

املستمرة  املتابعة  خالل  “من  أنه  وأضافت 

وكالة  مفارز  تمكنت  املسؤولية،  لقواطع 

استخبارات  بمديرية  املتمثلة  االستخبارات 

القبض  إلقاء  من  الداخلية  وزارة  يف  كركوك 

عىل إرهابيتني اثنتني مطلوبتني وفق أحكام 

املادة )4 إرهاب( النتمائهن لعصابات داعش 

اإلرهابية«.

وأشارت الوكالة، إىل أنه “تم تدوين أقوالهن 

التخاذ  التوقيف  وإيداعهن  باالعرتاف 

اإلجراءات القانونية بحقهن”. 

بغداد/ الزوراء:
مرشوع  تصاميم  انجاز  عن  السبت،  امس  العامة،  والبلديات  واإلسكان  اإلعمار  وزارة  أعلنت 
)العراق املصغر( بصفته معلما حضاريا جديدا يف العاصمة سيشيد يف متنزه الزوراء قرب فندق 

الرشيد.
بيان  يف  مجحم،  مدب  حسن  بالوزارة،  الهندسية  لالستشارات  الوطني  املركز  عام  مدير  وقال 
ينفذ الول مرة يف  يعد معلما حضاريا وسياحيا وثقافيا  إن “املرشوع  »الزوراء«:  اطلعت عليه 

بغداد”، منوها بأنه “تجري حاليا عملية تخصيص قطعة االرض الخاصة به.
التنفيذية”،  االجراءات  وبقيت  متقدمة  ملراحل  وصلت  التخصيص  “عملية  ان  مجحم  وأضاف 
إىل ان “املوقع الذي سيجري اختياره سيضم مجسمات لكل املعالم املوجودة بالبالد من  الفتاً 
خالل جمعها بمكان واحد يسمى العراق املصغر )ميني عراق( وتم االخذ بنظر االعتبار التجرد 
وحقبتها  حضارة  كل  تمثل  التي  الرئيسة  العنارص  واتخاذ  الرافدين،  وادي  لحضارات  الزمني 

الزمنية الطالع الزائر عليها يف رقعة جغرافية واحدة سواء من  العرب اواالجانب”.
وذكر ان “التصميم اخذ بنظر االعتبار مواقف ومداخل للحركة والدخول اضافة اىل اعتماد اسلوب 
يجري ألول مرة من خالل بيع املقتنيات والنماذج املصغرة التي تمثل حضارة العراق، فضال عن 
امكانية التقاط الزوار والسياح الصور الخاصة باالزياء التي لبسها سكان وادي الرافدين عرب 

عصورهم املختلفة”.
وأكد مجحم “اعداد دراسة جدوى اقتصادية له وهو مرشوع مجٍد سيحقق كلفة انجازه خالل 
اربعة اعوام، فضال عن انه يضم برجا وسط املكان يمكن للزائر من خالله االطالع عىل املوقع 
من األعىل”، مشرياً اىل انه “وعقب االنتهاء من تخصيص قطع االرايض، سيحال بعدها للتنفيذ، 

من خالل االستثمار كونه سيعود بوارد كبري للبالد”. 

بغداد/ الزوراء:

أعلنت وكالة االستخبارات، امس السبت، عن 

يتاجرون  متهمني  ثالثة  عىل  القبض  القاء 

يف  منفصلتني  بعمليتني  املخدرة  باملواد 

محافظتي بغداد وذي قار

وقالت الوكالة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 

إنه “من خالل متابعة عنارص الجريمة  منه: 

املنظمة من املتاجرين باملواد املخدرة، تمكنت 

بمديرية  املتمثلة  االستخبارات  وكالة  مفارز 

استخبارات الجريمة املنظمة يف وزارة الداخلية 

من إلقاء القبض عىل ثالثة متهمني يتاجرون 

ببيع املواد املخدرة، حيث تم إلقاء القبض عىل 

يف  لهما  محكم  كمني  نصب  بعد  منهما  اثنني 

قار  ذي  محافظة  ضمن  دخيل  سيد  سيطرة 

 )455( و  مخدرة،  حبة   )10000( بحوزتهما 

غراما من مادة الكرستال«.

املتهم  عىل  القبض  “تم  أنه  البيان  وأضاف 

الثالث بعد مداهمة منزله يف منطقة العبيدي 

مخدرة،  حبة   )٦00( بحوزته  وضبط  ببغداد 

تم  وقد  للتعاطي،  تستخدم  مختلفة  ومواد 

أصويل  ضبط  بمحرض  املخدرة  املواد  ضبط 

أقوالهم  تدوين  بعد  التوقيف  املتهمني  وإيداع 

القانونية  اإلجراءات  التخاذ  باالعرتاف 

بحقهم”. 

 بغداد/ الزوراء:
عون  املائّية،  املوارد  وزير  مستشار  أكد 
يف  يؤثر  ال  الرتكي  اليسو  سد  أن  ذياب، 

كميات املياه الواردة إىل العراق.
وقال ذياب يف ترصيح صحفي: ان »هناك 
بشأن  الرتكي  الجانب  مع  تحقق  تفاهماً 
من  العراق  إىل  تصل  التي  املياه  كميات 

آب  شهر  يف  عقد  الذي  االجتماع  خالل 
الدائرة  طريق  عن  الجانبني  بني  املايض 

التلفزيونية املغلقة«.
اتفاق  إىل  »التوصل  رضورة  ذياب  وأكد 
إىل  تصل  التي  املياه  كميات  بشأن  ثنائي 
تركيا  تقوم  ان  قبل  العراق  مع  الحدود 

بإنجاز مشاريعها املائية«.

بغداد/ الزوراء:
بسبب  ايران  مع  حدودي  منفذ  اغالق  السبت،  امس  دياىل،  يف  حكومي  مسؤول  نفى 

كورونا املتحولة.
وقال مدير ناحية منديل وكالة)90كم رشق بعقوبة( مازن الخزاعي، يف حديث صحفي: 
ان” منفذ منديل الحدودي مع ايران رشق دياىل يعمل عىل مدار الساعة والصحة إلغالقه 

ألي سبب كان سواء بسبب ما يسمى بكورونا املتحولة او غريه«.
منافذ  تأثري  بسبب  اآلن  حتى  طاقته  بنصف  يعمل  اليزال  املنفذ  ان”  الخزاعي  واضاف 
كردستان القريبة منه، وخاصة برويز خان ضمن حدود السليمانية«. مؤكدا »ان املنفذ 
من  انواع  تضم  رزنامة  لوجود  الزراعية  باستثناء  واملواد  البضائع  لدخول  مخصص 

املحاصيل يمنع استريادها بموجب قرارات وزارة الزراعة«.
ويعد منفذ منديل من املنافذ الحدودية املهمة يف رشق العراق، وافتتح قبل سنوات بعد 

اغالقه ألكثر من 3 عقود متتالية. 

بغداد/ الزوراء:
اطالق صواريخ  احباط عملية  السبت،  امس  العسكرية،  االستخبارات  اعلنت مديرية   
يف محافظة صالح الدين.وذكر بيان للمديرية: ان »االستخبارات العسكرية تمكنت من 
احباط عملية اطالق صواريخ الستهداف املناطق السكنية والقوات األمنية يف محافظة 

صالح الدين«.

بغداد/ الزوراء:
االنبار،  محافظة  حشد  يف  القيادي  افاد 
قطري العبيدي، امس السبت، بأن القوات 
 20 مفعول  ابطال  من  تمكنت  االمنية 
املناطق  اقتحام  بعملية  ناسفة  عبوة 
الصحراوية القريبة من الرشيط الحدودي 

مع سوريا غربي االنبار .
وقال العبيدي يف ترصيح صحفي: ان “قوة 
امنية من قيادة عمليات الجزيرة مسنودة 
والعشائري،  الشعبي  الحشد  من  بقوة 
عملية  نفذت  الجيش،  طريان  من  وبدعم 
القائم  بقضاء  املشاريع  ملنطقة  اقتحام 
من  القريبة  الصحراوية  املناطق  باتجاه 
الرشيط الحدودي مع سوريا غربي االنبار، 
تمكنت من خاللها من ابطال مفعول 20 
الصنع من مخلفات  عبوة ناسفة محلية 

ارهابي داعش«.
رشعت  االمنية  “القوات  ان  واضاف 
الصحراوية  للمناطق  اقتحام  بعمليات 
سوريا  مع  الحدودي  الرشيط  باتجاه 
االجرامي  التنظيم  خاليا  بقايا  لتعقب 
املناطق  يف  واالخر  الحني  بني  تنشط  التي 
معلومات  ان”  مبينا  املستهدفة«. 
من  االمنية  القوات  مكنت  استخباراتية 
الناسفة  العبوات  مكان  عىل  االستدالل 
معالجة  فرقة  قبل  من  مفعولها  وابطال 
اصابات  أية  تسجيل  دون  املتفجرات 

برشية او مادية«.
يشار اىل ان القوات االمنية داهمت مناطق 
صحراء االنبار الغربية يوم امس، وتمكنت 
إلرهابيي  رسية  مضافات   4 تدمري  من 

داعش.

 بغداد/ الزوراء:

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، امس 

إلقاء القبض عىل متهمني بتداول  السبت، 

»العملة املزيفة« يف العاصمة بغداد.وذكرت 

نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  املديرية 

بغداد  إجرام  مديرية  »مفارز  ان  منه: 

التابعة اىل وكالة الوزارة لشؤون الرشطة، 

تمكنت من القبض عىل متهم برسقة )75 

مليون دينار(، واثنني اخرين بتداول العملة 

املزيفة يف العاصمة بغداد«.

الثقافة تستحدث برناجماً عالي التقنية حلفظ بيانات املخطوطات 
أزالت التجاوزات عن موقعني أثريني يف بغداد

الصحة تكشف عن 140 سلسلة تربيد حلفظ لقاح فايرز.. وتؤكد: 
سنحصل عليه قريبا

أمر استقدام حبق مسؤول حملي سابق وموظفة 
يف بلدية الديوانية

اعتقال إرهابيتني توزعان الكفاالت بني عوائل 
“داعش” يف كركوك

اإلعمار تعلن اجناز تصاميم مشروع 
“العراق املصغر”

القبض على متهمني يتاجرون 
باملخدرات يف حمافظتني

إحباط تهريب عجالت وضبط براد خمالف يف أم قصر 

افتتحت مركزا لغسل الكلى وآخر للعناية املركزة باألطفال يف العاصمة املوارد: سد اليسو الرتكي ال يؤثر يف 
كميات املياه الواردة للعراق

دياىل تنفي إغالق منفذ مندلي مع إيران 
بسبب »كورونا املتحولة« 

االستخبارات حتبط عملية إطالق صواريخ 
يف صالح الدين 

إبطال 20 عبوة ناسفة عند الشريط 
احلدودي مع سوريا

إجرام بغداد تقبض على متهمني بتداول 
»العملة املزيفة« 
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يعد من أكرب حقول العراق باحتياطات النفط 

احتل املرتبة الثالثة ألكثر الدول املصدرة إىل الصني

الكشف عن كواليس املفاوضات 
األخرية بني بغداد وأربيل

خبري: تقشف التموينية يف 2021 
سيخلق أعباًء جديدة على املواطنني

إحالة 30 مشروعاً استثمارياً يف 
األنبار خالل 2020

واسط تلزم احملال التجارية بتسعرية 
موحدة للمواد الغذائية

الرافدين يطلق رواتب احلشد 
الشعيب 

جلنة خمتصة حتذر من “انهيار” االقتصاد العراقي 
بسبب “السياسات الفاشلة” 

موافقات أولية لتنفيذ أكرب مشاريع 
الصناعات اإلنشائية عامليًا

بغداد/ الزوراء:

أك�د عضو لجن�ة االقاليم يف مجلس 

النواب، مرض الكروي، امس السبت، 

أن اس�تثمار حق�ل املنصورية رشق 

دي�اىل س�يعالج 3 مش�اكل كبرية يف 

العراق، داعيا اىل رضورة عقد جلسة 

خاصة ملجلس الوزراء وتشكيل فريق 

عمل حكومي من الكفاءات لدراسة 

ملف تشغيل حقل املنصورية.

وق�ال الك�روي يف ترصي�ح صحفي: 

ان” املنصوري�ة رشق دي�اىل يعد اكرب 

حق�ول الع�راق باحتياط�ات النفط 

وربما االكرب يف الرشق االوسط لو اعيد 

تقييم االحتياطي م�رة اخرى الن أي 

اجراء عىل الحقل ل�م يجِر من ناحية 

الدراسات منذ سنوات طويلة”. 

مبينا أن “موقع الحقل واكمال االبار 

املوجودة فيه تس�هم يف جعل عملية 

االنت�اج ليس�ت معق�دة، ناهيك عن 

موقعه االسرتاتيجي ووجود خطوط 

لنقل الغاز صوب العاصمة بغداد”.

الحق�ل  “اس�تثمار  أن  وأض�اف 

س�واء من خ�ال الك�وادر الوطنية 

لوزارة النف�ط او الرشكات االجنبية 

سيعالج 3 مش�اكل كبرية يف العراق 

هي نق�ص الغاز لتش�غيل محطات 

تولي�د الكهرب�اء، وتقلي�ل فات�ورة 

االس�ترياد التي تضغط عىل ميزانية 

االف  تش�غيل  ع�ن  ناهي�ك  الب�اد، 

االختصاص�ات الفني�ة والهندس�ية 

وربم�ا بداي�ة والدة مجم�ع كام�ل 

للبرتوكمياوي�ات بس�بب وجود ابار 

نفط قريبة منه”.

واش�ار الك�روي اىل ” رضورة عق�د 

ال�وزراء  ملجل�س  خاص�ة  جلس�ة 

وتش�كيل فري�ق عم�ل حكومي من 

الكفاءات لدراسة ملف تشغيل حقل 

املنصورية، خاص�ة وان العراق يمر 

بوضع م�ايل واقتصادي اس�تثنائي 

تتطلب تحرك عاج�ل حيال الثروات 

الت�ي ل�م تس�تثمر والت�ي س�تدعم 

خزينة الباد مبمبالغ مالية كبرية”.

ويعد حق�ل املنصورية، رشق دياىل، 

م�ن اك�رب حق�ول الع�راق الغازي�ة 

باحتياط�ات كب�رية ج�دا اكتش�ف 

يف بداي�ة الس�بعينيات م�ن الق�رن 

املايض.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الزراع�ة، ام�س الس�بت، ع�ن تلقيها 
عروض�ا من دول ع�دة لرشاء املنتج�ات واملحاصيل 
الزراعية، مشرية إىل تصدير أكثر من )150( ألف طن 

من التمور إىل الخارج.
وقال املتحدث باس�م الوزارة، حميد النايف، يف بيان 
اطلع�ت علي�ه “ال�زوراء”: إن “ال�وزارة لديها خطة 
لتصدير الفائض، وهذا م�ا تحقق من خال تصدير 
الفائ�ض من محصول الطماطم، حي�ث تلقينا عدة 
ع�روض م�ن رشكات القطاع الخ�اص لتصدير هذا 
املحصول إىل عدة بلدان عربية، وبالخصوص اململكة 
العربية السعودية التي تم تصدير أكثر من )4500( 
طن لع�دة محاصيل زراعية لها، من بينها الطماطم 

والخيار والباذنجان والفلفل والبصل والليمون”.
وأض�اف الناي�ف أن “ال�وزارة تلقت عروض�اً أخرى 
م�ن دول عدة لرشاء منتجاتن�ا الزراعية ملا تمتاز به 

من ج�ودة عالية، وتلقينا عروضاً من خال رشكات 
س�يتم الكش�ف عنها بعد أن تحصل ع�ىل املوافقات 

الرسمية”.
ونوه إىل أن “الوزارة متفائلة يف ما يخص واقع القطاع 
الزراع�ي اآلن، حيث تمكنت الوزارة من تصدير أكثر 
من )150( ألف ط�ن من التمور إىل الخارج وتصدير 
الش�عري إىل إي�ران، وتمكنا من خاله تس�ديد مبالغ 
كبرية من الدي�ون كانت بذمة الع�راق”، الفتاً إىل أن 
“الوزارة تسعى إىل زراعة محاصيل جديدة، ولكن ما 

يعيق خطط الوزارة هي الخطط اإلروائية للمياه”.
وتاب�ع: “عندم�ا يتوف�ر لدين�ا خزي�ن اس�رتاتيجي 
للمياه نتمكن من زراعة مختلف املحاصيل الزراعية 
وبكمي�ات كب�رية”، مؤك�داً أن “الخط�ط الزراعي�ة 
محكوم�ة بالخط�ة الزراعي�ة، وال يمك�ن أن نقوم 
بزراع�ة دونم واحد م�ن دون موافق�ة وزارة املوارد 

املائية”. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنت ادارة معلومات الطاقة األمريكية، امس 
الس�بت، عن زيادة ص�ادرات النفط العراقية 
للوالي�ات املتح�دة اىل 105 االف برميل يوميا 
خال االس�بوع امل�ايض. بينما احت�ل العراق 
املرتبة الثالثة ضمن قائمة أكثر الدول تصديراً 
للنفط الخام اىل الصني يف شهر ترشين الثاني 

حسب بيانات جمركية صينية.
وقال�ت ادارة معلوم�ات الطاق�ة األمريكي�ة 
يف تقري�ر له�ا اطلع�ت علي�ه “ال�زوراء”: إن 
“متوسط االس�تريادات االمريكية من النفط 
الخام خال االس�بوع املايض م�ن ثمان دول 
بلغ�ت 4.675 مايني برميل يوميا، منخفضة 
بمقدار 141 الف برميل باليوم عن االس�بوع 
الذي س�بقه والذي بل�غ 4.816 مايني برميل 

يوميا”.
وبين�ت ان “امري�كا اس�توردت النفط الخام 
من العراق خال االسبوع املايض بمعدل 105 
آالف برمي�ل باليوم بعد ان نزلت اىل الصفر يف 

االسبوع الذي سبقه”.
االي�رادات  “اكث�ر  ان  اىل  االدارة  واش�ارت 

النفطي�ة ألمري�كا خ�ال االس�بوع امل�ايض 
ج�اءت من كندا وبمعدل بل�غ 3.204 مايني 
برمي�ل يومي�ا، تليها املكس�يك بمع�دل 850 
الف برميل يوميا، ث�م الربازيل وب�206 االف 
برميل يوميا، والس�عودية ب�198 الف برميل 

يوميا”.

وذكرت ان “كمية االستريادات االمريكية من 
النف�ط الخ�ام من االك�وادور بلغ�ت 73 الف 
برمي�ل يوميا، ومن كولومبي�ا 71 الف برميل 
يوميا، فيما انخفض�ت من نيجرييا لتصل اىل 

معدل 3 االف برميل يوميا فقط”.
بينما احتل العراق املرتبة الثالثة ضمن قائمة 

أكث�ر الدول تصديراً للنفط الخام اىل الصني يف 
ش�هر ترشين الثاني حس�ب بيانات جمركية 

صينية.
ب�أن  صيني�ة  جمركي�ة  بيان�ات  وأظه�رت 
“واردات الصني من النف�ط الخام من العراق 
بلغت 5.098 مايني ط�ن، أو ما يعادل 1.24 

مليون برميل يوميا”.
واضافت ان “إجمايل كمية الواردات الصينية 
النفطي�ة م�ن العراق يف أول أحد عرش ش�هرا 
م�ن العام الح�ايل بلغ�ت 56.94 مليون طن، 
بزي�ادة نح�و 21 باملئة فوق مس�توى نفس 
الف�رتة قبل عام”.. والط�ن الواحد من النفط 

الخام يساوي 7 براميل.
واش�ارت اىل: “ان الس�عودية احتل�ت املرتبة 
األوىل كأك�رب مصدر للنفط الخ�ام يف ترشين 
الثاني، وبصادرات بلغت 8.48 مايني طن او 

ما يعادل 2.06 مليوني برميل يوميا “.
ولفتت اىل ان “روس�يا احتل�ت املرتبة الثانية 
كأك�رب مورد للنف�ط الخام للص�ني، وبكمية 
بلغ�ت 6.1 ماي�ني ط�ن، أو ما يع�ادل 1.48 

مليون برميل يوميا”.

األقاليم النيابية: استثمار حقل املنصورية سيعاجل 3 مشاكل كبرية يف البلد

الزراعة تعلن تلقيها عروضا دولية لشراء منتجاتها وحماصيلها 

صادرات العراق النفطية ألمريكا ترتفع خالل األسبوع املاضي

بغداد/ الزوراء:
كش�فت عضو اللجن�ة املالي�ة النيابية، ماج�دة التميمي، امس الس�بت، عن 
كوالي�س الحوار مع االقليم خال األيام املاضية، مؤكدة أن ش�فافية البيانات 

هي أساس حل املشاكل بني املركز واالقليم .
وقال�ت التميم�ي يف ترصيح صحف�ي: إن “هناك إيجابية يف الح�وار مع الوفد 
املفاوض الكردي، وقد وطالبنا من الوفد بعرض البيانات ملعرفة مكامن الخلل 

بني الطرفني”.
وأضاف�ت “أنن�ا طالبنا ب�رضورة إعداد موازنة وحس�ابات ختامي�ة من قبل 
اإلقليم، فمن خالها س�تتم معرفة املخصص واملرصوف الفعيل وكمية س�عر 

النفط املصدر واملستخرج وعدد املوظفني واملتقاعدين”.
وأش�ارت إىل ان “اإلقلي�م ال يمتل�ك أي موازنات، وعليه إع�داد موازنة، كما أن 
املوازنة س�تكون هي األس�اس يف الحس�ابات الختامية، واإلقلي�م ال يمتلك أي 

حسابات ختامية، فضا عن توطني رواتب موظفي اإلقليم”.
وكان مص�در أفاد بأن حكومة كردس�تان تريد تس�ليم 460 الف برميل نفط، 
ع�ىل أن تتحمل بغداد دفع روات�ب املوظفني والبيش�مركة وحصة اإلقليم من 

املوازنة كاملة. 

بغداد/ الزوراء:
تح�دث الخب�ري االقتص�ادي، نبي�ل 
ع�ن  الس�بت،  ام�س  املرس�ومي، 
التقش�ف يف موازن�ة 2021 وال�ذي 
يخص موضوع البطاقة التموينية، 
فيم�ا اش�ار اىل ان ذل�ك يع�د اجراء 
جدي�دا س�يخلق أعب�اء جديدة عىل 

العراقيني.
وقال املرسومي يف بيان صحفي: ان 
التموينية يف  البطاقة  “تخصيصات 
موازنة 2019 = 1500 مليار دينار، 
أي ما يع�ادل 1260 ملي�ون دوالر، 
فيم�ا بلغ�ت تخصيص�ات البطاقة 
بموازن�ة 2021 = 794 مليار دينار، 
أي ما يعادل بس�عر الرصف الجديد 

548 مليون دوالر”.
واضاف “عىل الرغم من ارتفاع عدد 
س�كان العراق بني عام�ي 2019 و 
2021 بحوايل مليوني نس�مة، إال ان 
تخصيصات البطاق�ة التموينية قد 
انخفضت يف موازنة 2021 بنس�بة 

%57 قياسا اىل موازنة 2019”.
 مش�ريا اىل ان “ذلك يأتي انس�جاما 
م�ع الورق�ة الحكومي�ة البيض�اء 
التي تس�تهدف تعويض املشمولني 
بشبكة الحماية االجتماعية بمبالغ 
ش�هرية بعد تطبي�ق جدولة زمنية 
واضح�ة للخ�روج التدريج�ي م�ن 

نظام البطاقة التموينية”.
وتاب�ع ان “هذا االجراء س�يؤدي اىل 
خلق أعباء جديدة، إضافة اىل األعباء 
الناجمة عن تخفيض س�عر رصف 
الدين�ار، مم�ا س�يؤثر س�لبيا عىل 
العراقي،  للمواط�ن  الغذائ�ي  االمن 
ويدفع مايني جديدة تحت مستوى 

خط الفقر”.
ع�اء  التج�ارة،  وزي�ر  واعل�ن 
االول  كان�ون   23 يف  الجب�وري، 
الحايل، ان الحكومة خصصت مبالغ 
مالي�ة جي�دة ضم�ن موازن�ة عام 
2021 لتحس�ني مف�ردات البطاقة 

التموينية.

بغداد/ الزوراء:
أحال�ت هيئ�ة اس�تثمار األنب�ار 30 
الع�ام  اس�تثمارياً خ�ال  مرشوع�ًا 

الحايل.
وق�ال رئي�س الهيئة، مه�دي صالح 
اّن  صحف�ي:  حدي�ث  يف  النوم�ان، 
“الهيئة، ورغم االوضاع الصحية التي 
ادت اىل توقف املش�اريع يف الباد منذ 
اذار املايض، فضلت االس�تمرار بهذه 
املشاريع، رغم بطء االجراءات بسبب 

حظر التجوال الذي فرض انذاك”.
واض�اف ان “تلك املش�اريع تس�عى 
اىل النه�وض بواق�ع املحافظ�ة الذي 

تعرض للتدمري من ظاميي “داعش” 
بعد احتالها العام 2014”.

واش�ار النومان اىل ان “الجهات التي 
احيلت لها هذه املشاريع بارشت بها، 
وحث�ت الجه�ود إلنجازه�ا يف املوعد 
الذي ح�دد من قبلها الس�تكمال تلك 

املشاريع وادخالها الخدمة”.
وأك�د ان “العام املقبل س�يكون عام 
االستثمار يف املحافظة رغم املعوقات 
التي تواجه املستثمرين”، منوها بأن 
“هناك العديد من ال�رشكات العاملية 
لها الرغبة يف اقامة مش�اريع يف هذه 

املحافظة”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت الحكومة املحلية يف واس�ط، امس الس�بت، عن إلزام أصحاب املحال 
التجاري�ة بتس�عرية موح�دة للم�واد الغذائي�ة م�ن خال قائمة س�تصدر 

باالسعار خال األيام القليلة املقبلة.
وق�ال املحافظ، محم�د املياحي، يف حديث صحفي: أن “هناك تنس�يقا بني 
خلية األزم�ة االقتصادية التي ش�كلت يف املحافظة وغرف�ة التجارة إلعداد 

الئحة األسعار”.
وب�ني ان “الغاي�ة من هذه الائحة ه�و ضمان عدم اس�تغال أزمة ارتفاع 

سعر رصف الدوالر من قبل بعض التجار واصحاب املحال التجارية”..
وكانت محافظة واس�ط، قد أعلنت، يف وقت س�ابق، عن تشكيل خلية أزمة 

اقتصادية ملعالجة ومراقبة حاالت ارتفاع األسعار يف السوق.

بغداد/ الزوراء:

اعلن مرصف الرافدين، امس السبت، توزيع رواتب منتسبي الحشد 

الشعبي.

وقال املكتب االعامي للمرصف يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: 

إنه “تم اطاق رواتب منتسبي الحشد الشعبي”. مؤكدا “ان الرصف 

تم عن طريق بطاقات الدفع االلكرتوني”.

وأض�اف البيان أن�ه “بإمكان املنتس�بني تس�لم الراتب من ش�بكة 

الف�روع املنت�رشة يف بغداد واملحافظات او من خ�ال مكاتب املنافذ 

الخاصة”.

بغداد/ الزوراء:

حذر عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، نوفل 

النايش، امس الس�بت، من انهي�ار االقتصاد العراقي 

مع استمرار السياسة الفاشله لاداره املنتخبة، مبينا 

أن الحكومة تدور يف فلك محاربة املوظفني.

وق�ال الن�ايش يف ترصي�ح صحف�ي: إن “االح�زاب 

الفاسدة احجبت الخري عن الشعب العراقي من خال 

مس�كها لعقود الوزارات والصفقات الكبرية التي قد 

فك�ر بها من قبلهم ازالم الهدام )يف إش�ارة اىل رئيس 

النظام السابق صدام( واستحوذوا عىل ما استحوذوا 

عليه”.

وأض�اف ان “الش�عب س�يتحرك م�رة اخ�رى إلنقاذ 

الوض�ع االقتص�ادي قب�ل ف�وات األوان م�ن قبض�ة 

األح�زاب الفاس�دة الت�ي تولت الحكم عرب الس�نوات 

الس�ابقة، ول�م تحقق س�وى كث�رة مال املفس�دين 

وضعف تطبيق القانون”.

ولفت النايش إىل أن “الكثري من األموال قد تس�تغل يف 

غري محلها وقد تحدث حاالت فس�اد غري مس�بوقة، 

وهذا ما حذرنا ونحذر مرة أخرى من انهيار االقتصاد 

العراقي”.

وكانت لجن�ة تنفيذ الربنامج الحكوم�ي والتخطيط 

االسرتاتيجي أعربت، يف وقت سابق، عن استغرابها من 

إجراءات الحكومة بش�أن األزمة املالية واالقتصادية، 

واصفة إياها باإلجراءات الرتقيعية. 

بغداد/ الزوراء:

أعلن مدي�ر عام هيئ�ة اس�تثمار املثنى، 

ع�ادل داخ�ل الي�ارسي، من�ح الحكومة 

املحلّي�ة وهيئ�ة االس�تثمار يف املحافظة 

املوافق�ات االولي�ة لتنفيذ اكرب مش�اريع 

الصناعات اإلنشائية عىل مستوى العالم.

وق�ال الي�ارسي يف ترصي�ح صحفي: ان 

“محاف�ظ املثن�ى، أحم�د منف�ي جودة، 

وهيئ�ة االس�تثمار، بحث�ا م�ع تحال�ف 

ي�ان(  وس�ان  ونك�ري  )هول�در  رشكات 

الصينية، فرص تنفيذ مش�اريع صناعية 

يف املثنى بقيمة تصل لنحو عرشين مليار 

دوالر”.

ووجه منفي ب� “تشكيل لجنة من مدراء 

الدوائر املعنية لإلرساع بإكمال اإلجراءات 

االدارية لتس�هيل عمل الرشكة واملبارشة 

بتنفي�ذ املرشوع خ�ال الرب�ع االول من 

العام املقبل بعد انجاز املوافقات االتحادية 

من الهيئة الوطنية لاس�تثمار”، مشدداً 

عىل “أهمية تس�هيل جميع اإلجراءات ملا 

للمرشوع من أهمية س�رتاتيجية يف دعم 

االقتصاد وانع�اش القط�اع الصناعي يف 

املثنى”.

ب�دوره، ق�ال الوكي�ل املف�وض ملجموعة 

الرشكات الصيني�ة، إبراهيم الصميدعي، 

يف ترصيح صحفي: ان “الرشكات جاهزة 

ملب�ارشة العم�ل ف�ور إكم�ال املوافق�ات 

الرس�مية حيث س�تتضمن املرحلة األوىل 

خمس�ة مش�اريع بقيمة ملي�اري دوالر، 

من بينها مصنع لارضيات والبورس�لني 

نان�و كرس�تال بطاقة إنتاجي�ة تصل إىل 

)32 أل�ف( م2/ يوم، ومصنع س�رياميك 

الجدران الكلوزي والواجهات بطاقة )36 

ألف( م2/ يوم، ومصنع األدوات الصحية 

انتي سد كلوزي بطاقة )360( م3/ يوم، 

ومصن�ع س�رياميك لاكسس�وار املذهب 

ميكرو كرس�تال تيتاني�وم فاكيوم كولد 

بطاقة )108( آالف م2 /ش�هر، ومصنع 

للورق والكارتون املق�وى بطاقة )125( 

مليون كارتون ش�هرياً، إضافة إىل س�تة 

مش�اريع أخرى ومحطة لتولي�د الطاقة 

الكهربائي�ة بطاق�ة )1000( ميغا/ واط 

س�تكون ضمن املرحلة الثانية للمرشوع 

لتصل القيمة االجمالية إىل عرشين مليار 

دوالر”.

وبني ان “نحو )40 ٪( من إنتاج املشاريع 

س�يغطي حاجة الباد بش�كل تام، بينما 

س�يخصص )60 ٪( م�ن اإلنت�اج ال�كيل 

اىل التصدير لاس�واق االوروبية وش�مال 

أفريقيا والرشق األوسط”.

جمهورية العراق                                        العدد:536/ب/2018
مجلس القضاء االعىل                                 التاريخ:2020/12/23

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة الشطرة

إعان
عطف�اً عىل قرار محكمة بداءة الش�طرة املرقم اعاه س�يتم بيع العق�ار املرقم 924/الحمام 
باملزايدة العلنية فعىل الراغب بالرشاء املراجعة خال مدة )30( يوماً من اليوم التايل لنرش هذا 
االعان يف صحيفتني محليتني يوميتني واس�عتي االنتش�ار مس�تصحباً معه تأمينات قانونية 
بنس�بة 10٪ من القيمة املق�درة وقت وضع اليد والبطاقة الوطنية ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور االعان واملزايدة والداللية.
القايض
عيىس عطوان عبدالله

موقع العقار: مدينة الشطرة. 
مميزات العقار يقع عىل شارع عام/ شارع العدل/ مع محل.

الوصف العام للعقار: دار سكن/ مجهزة باملاء والكهرباء.
القيمة املقدرة: )233,700,000( مائتان وثاث وثاثون مليون وسبعمائة الف دينار.
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بغداد/ مصطفى العبطان
تصوير/ عالء الكعبي

قلب فريق كرة السلة لنادي الحشد الشعبي 
بعد  البرصة  نفط  عىل  الطاولة  الريايض 
إىل  البرصة  نفط  فريق  امام  تأخره  تحويل 
الذي  اللقاء  يف  نقطة_79   80 بنتيجة  فوز 
ليواصل  املغلقة  الشعب  قاعة  احتضنته 
سلسلة انتصاراته.يف الربع األول نجح فريق 
نفط  محاوالت  رغم  اسلوبه  بفرض  الحشد 
الحشد  ليتمكن  االمور  زمام  ملسك  البرصة 
18_12.ويف  بنتيجة  األول  الربع  حسم  من 
الربع الثاني ضغط نفط البرصة ونجح بقلب 
النتيجة لصالحه بعد مرور دقيقتني ونصف 
ليوصل سيطرته عىل  الكوارتر  انطالقة  عىل 
الثاني  الربع  بحسم  ونجح  بالكامل  املباراة 
بنتيجة 44_28.ويف الربع الثالث واصل نفط 

حاول  فيما  الحشد  عىل  ضغطه  البرصة 
مدرب الحشد عيل فرحان من إعادة الفريق 
من  سلسلة  إجراء  بعد  الطبيعي  وضعه  إىل 
ان  اال  الوضع  من  حسنت  التي  التغيريات 
عىل  سلباً  اثرت  التحكيمية  األخطاء  بعض 
نفط  لصالح  الثالث  الربع  لينتهي  النتيجة 
الرابع  الربع  67_50.ويف  بنتيجة  البرصة 
له  ليتحقق  العودة  عىل  عازماً  الحشد  دخل 
ذلك بعد مرور 3 دقائق عىل انطالقته ليتمكن 
من تقليص الفارق إىل 10 نقاط ومن ثم إىل 
اللقاء  مجريات  عىل  سيطر  وبعدها  ثالث 
منخي  احمد  الحشد  العب  ليتمكن  بالكامل 
من تسجيل »ثالثيتني« قلص بها الفارق مع 
الثواني  ويف  واحدة  نقطة  إىل  البرصة  نفط 
قلب  من  الحشد  تمكن  للمباراة  األخرية 

النتيجة وتحقيق الفوز بنتيجة 80_79.

بغداد/ متابعة الزوراء
شدد مدرب النجف بكرة القدم حسن أحمد، عىل أهمية مباراة فريقه أمام القوة الجوية، اليوم 
األحد، يف إطار الجولة 11 من عمر الدوري املمتاز.وقال حسن مواجهة القوة الجوية، مفصلية 
بالنسبة لنا، ألنها ستحسم الرصاع عىل الوصافة واالقرتاب من الصدارة«.وأضاف »الفريق أكمل 
تحضرياته للمباراة، جميع الالعبني عىل أتم الجاهزية لخوض اللقاء«.ونوه »رغم أن التحضريات 
حيث  من  خصوصية  لها  تكون  املواجهات  بعض  لكن  نقاط،   3 مباراة  كل  محصلة  ألن  واحدة 
واجبات الالعبني، خاصة مع كبار األندية، تكون املواجهة لها نكهة مختلفة، فما بالك تكون مع 
فريق ينافسك عىل مركز متقدم يف الئحة الرتتيب«.وأشار »النجف عازم عىل حصد النقاط الثالث، 

خاصة وأن املباراة عىل ملعبنا، الفريق مكتمل بعد عودة الالعب محمد عبد الزهرة للتشكيل«.

سلة احلشد تقلب الطاولة على نفط 
البصرة يف الدوري املمتاز

حسن أمحد: مواجهة القوة 
اجلوية مفصلية للنجف

بغداد/ متابعة الزوراء

خاطبت الهيئة التطبيعية يف االتحاد العراقي بكرة 

بني  ودية  مباراة  لتأمني  التوغويل  االتحاد  القدم، 

املنتخبني.

باسل  الوطني  للمنتخب  االداري  املدير  وقال 

كوركيس إن “التطبيعية خاطبت االتحاد التوغويل 

بني  ودية  مباراة  تأمني  اجل  من  القدم  لكرة 

املنتخبني”.

واوضح ان “املباراة من املؤمل ان تقام يف االمارات 

يف التاسع من شهر كانون الثاني املقبل يف االطار 

الودي بعد الغاء البطولة الرباعية واعتذار ايسلندا 

والكونغو”.

يذكر ان العراق من املؤمل ان يواجه االمارات ودياً 

يف الـ12 من الشهر املقبل.

القدم  بكرة  الوطني  املنتخب  مدرب  ووجه 

الالعبني  من  لعدد  دعوة  كاتانيتش،  رسيتشكو 

لقائمته األولية استعداداً لالستحقاقات املقبلة.

قائمته  يف  املحليني  الالعبني  عىل  كاتانيتش  وركز 

األولية، من أجل االعتماد عليهم يف مباريات األسود 

الودية مطلع العام املقبل.

الحدود منار  اىل مهاجم  الدعوة  ووجه كاتانيتش، 

وفيصل  جاسم  سجاد  الوسط  نفط  وثالثي  طه 

مهاجم  استدعاء  عن  فضال  كاظم،  وعيل  جاسم 

اربيل شريكو كريم.

وباإلضافة اىل هؤالء فهو وجده الدعوات لعدد من 

وجاءت  والرشطة  الجوية  والقوة  الزوراء  العبي 

عىل النحو التايل:

جاسم،  عيل  حسني  الزهرة،  عبد  عالء  الزوراء: 

رضا،  محمد  حسن،  جالل  اسماعيل،  رضغام 

مصطفى محمد.

ناطق،  باسل، سعد  احمد  الرشطة: محمد حميد، 

مازن  عطوان،  امجد  مهاوي،  عالء  فائز،  عيل 

فياض، محمد مزهر، محمد قاسم.

احمد  طالب،  فهد  صالح،  محمد  الجوية:  القوة 

ابراهيم، ميثم جبار، رشيف عبد الكاظم، ابراهيم 

بايش، حسن رائد، ايمن حسني.

وسينطلق تجمع املنتخب الوطني يف السادس من 

من  الـ13  يف  وينتهي  املقبل  الثاني  كانون  شهر 

الشهر ذاته.

بغداد/ متابعة الزوراء
 )2-2( بنتيجة  اإليجابي  التعادل  حسم 
مواجهة ليسرت سيتي وضيفه مانشسرت 
امس  باور  كينج  ملعب  عىل  يونايتد، 
 15 رقم  الجولة  لقاءات  ضمن  السبت، 

من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
يونايتد  مانشسرت  ثنائية  وسجل 
وبرونو   )23( راشفورد  ماركوس 
ثنائية  سجل  بينما   ،)79( فرينانديز 
وجيمي   )31( بارنيس  هاريف  ليسرت 

فاردي )85(.
وبتلك النتيجة رفع ليسرت سيتي رصيده 
إىل 28 نقطة يف املركز الثاني، كما رفع 
مانشسرت يونايتد رصيده إىل 27 نقطة 

يف املركز الثالث.
أهدر مانشسرت فرصة محققة للتسجيل 
برونو  أرسل  بعدما  الثانية،  الدقيقة  يف 
تماًما  الخايل  راشفورد  تجاه  عرضية 
من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليسدد 

رأسية ذهبت أعىل العارضة بغرابة.
بعرضية  ليسرت،  من  رسيًعا  الرد  وأتى 
بتسديدة  فاردي  تابعها  جاستن  من 
مبارشة من داخل منطقة الجزاء، علت 

العارضة بقليل يف الدقيقة الثالثة.
شمايكل  مباغتة  مارسيال  وحاول 
يف  الجزاء  منطقة  خارج  من  بتسديدة 
ذهبت  كرته  أن  إال  السادسة،  الدقيقة 

ضعيفة يف يد الحارس الدنماركي.
افتتاح  يف  يونايتد  مانشسرت  ونجح 

مرر  بعدما   ،23 الدقيقة  يف  التسجيل 
داخل  لراشفورد  رائعة  كرة  برونو 
منطقة الجزاء، لينفرد بشمايكل ويسدد 

كرة أرضية سكنت الشباك.
وسدد فاردي بعدها يف الدقيقة 26 كرة 
ضعيفة من داخل منطقة الجزاء، أمسك 

بها دي خيا بسهولة.
وتمكن ليسرت سيتي من تسجيل التعادل 
أطلق  بعدما   ،31 الدقيقة  يف  رسيًعا 
منطقة  خارج  من  صاروخية  بارنيس 

الجزاء، فشل دي خيا يف التصدي لها.
الهدف  يضيف  أن  مانشسرت  وكاد 
الثاني يف الدقيقة 37، بعدما أرسل شاو 
برونو  لها  ارتقى  عرضية من مخالفة، 
جوار  إىل  بقليل  مرت  رأسية  مسدًدا 
بالتعادل  األول  الشوط  لينتهي  القائم، 

اإليجابي 1-1.
األول  التبديل  سولسكاير  وأجرى 
بنزول بوجبا  الدقيقة 54،  ملانشسرت يف 

عىل حساب جيمس.
الفريقني  بني  الحذر  من  فرتة  وبعد 
الثاني،  الشوط  من  ساعة  ربع  أول  يف 
الدقيقة  يف  بشمايكل  راشفورد  انفرد 
الحارس  أن  إال  قوية،  كرة  وسدد   60

الدنماركي تألق وتصدى للكرة.
هدًفا  مارسيال  سجل  مبارشة  وبعدها 
املباراة  حكم  أن  إال  جديد،  انفراد  من 

ألغاه بداعي التسلل.
يف  الثانية  بورقته  سولسكاير  ودفع 

عىل  تاونزيبي  بنزول   ،66 الدقيقة 
من  األخرية  ملعاناة  ليندلوف،  حساب 

اإلصابة.
يف  مخالفة  من  عرضية  شاو  وأرسل 
الدقيقة 70، ارتقى لها ماجواير مسدًدا 

رأسية ذهبت أعىل العارضة.
يف  األخري  التبديل  سولسكاير  وأجرى 
الدقيقة 75، بنزول كافاني عىل حساب 
النقاط  خطف  عن  بحًثا  مارسيال، 
من  األخرية  ساعة  الربع  يف  الثالث 

املباراة.
الدقيقة  يف  أراد  ما  لسولسكاير  وكان 
متقنة  كرة  كافاني  مرر  بعدما   ،79
لربونو داخل منطقة الجزاء، الذي انفرد 
سكنت  أرضية  كرة  وسدد  بشمايكل 
الشباك، مسجاًل الهدف الثاني ملانشسرت 

يونايتد.
يونايتد،  مانشسرت  فرحة  تكتمل  ولم 
التعادل  هدف  فاردي  سجل  بعدما 
تابع  بعدما   ،85 الدقيقة  يف  لليسرت 

الجزاء  منطقة  داخل  أرضية  عرضية 
من برييز، مسدًدا كرة اصطدمت بقدم 

تاونزيبي وسكنت الشباك.
مانشسرت  يصعق  أن  ليسرت  وكاد 
من  الثالثة  الدقيقة  يف  الثالث  بالهدف 
برييز  تابع  بعدما  الضائع،  بدل  الوقت 
محاواًل  الجزاء،  منطقة  داخل  تسديدة 
تغيري اتجاه الكرة، إال أن تسديدته مرت 
اللقاء  لينتهي  القائم،  جوار  إىل  بقليل 

بعدها بالتعادل اإليجابي 2-2.

بغداد/ متابعة الزوراء
 أكد مدرب فريق نفط ميسان، رزاق 
الدويل  النجم  تواجد  رس  فرحان، 
نفط  بتدريبات  أكرم  نشأت  السابق 
يف  فريقه  هدف  حدد  فيما  ميسان، 
املوسم.وقال  لهذا  الكروي  الدوري 
فرحان ان »هدفنا ان نكون من الفرق 
الـ 8 االوائل يف الدوري وطموحنا ان 
نكون من الفرق املتقدمة اذا ما تمكن 
مستواه  اىل  املحافظة  من  الفريق 
الخاصة  »االدارة  ان  الحايل«.وأضاف 
للفريق  عمل  خطة  وضعت  بالفريق 
العب  اي  مع  التعاقد  عدم  تتضمن 

جميع  ترتيب  وتم  ميزانيتها،  يثقل 
ملعب  عل  الحصول  ونأمل  االمور 

بثيل طبيعي«.
مكافآت  يمنح  »النادي  ان  وتابع 
تتمكن  املباريات  جميع  ويف  لالعبني، 
ونحن  املكافآت  اعطاء  من  االدارة 
االدارة  بمعاناة  نشعر  كفريق 
مبينا  ساندتنا«،  هي  كما  ونساندها 
جدا  مهم  وتاثريه  امللعب  »اهمية  ان 
اعادة  او  ترميمه  يتم  لم  وامللعب 
يلتفت  ان  الوزير  من  ونامل  تأهيله 
من  الجمهور  منع  االمر«.وعن  لهذا 
دخول املالعب قال انه »عىل الرغم من 

اهمية الحفاظ عىل الوضع الصحي، 
دراسة  اىل  يحتاج  القرار  ان  اال 
عميقة الهمية الجمهور وتواجده يف 

املباريات.
الدويل  النجم  »تواجد  ان  وأوضح 
مجرد  معنا  اكرم  نشأت  السابق 
ولم  الفريق،  ومساندة  للتمرين 
وعمل  النادي  يف  منصب  اي  يتسلم 
خارج  اىل  متجه  االن  اكرم  نشأت 
انه محلل  كما  اداري  يف عمل  العراق 

ريايض ناجح«.
وبني ان »الالعب العراقي لم يتأسس 
االخرية،  االونة  يف  الصحيح  بالشكل 

يكون  الفرق  بني  النقطي  والتقارب 
دليل عىل مستوى الفرق املتوسط واذا 
ما استمر الدوري سنشهد ارتفاعا يف 

مستو االندية«.
اىل  يحتاج  »الفريق  ان  واستدرك 
الالعبني  ببعض  صفوفه  تعزيز 
خالل املوسم الشتوي، خصوصا وان 
اىل مرتبة  الوصول  اىل  الفريق يطمح 

جيدة يف الدوري«.
حب  جيل  هو   2004 »جيل  ان  واكد 
االطالع والطموح واملدرب العراق لديه 
التي  الصعوبات  ان  اال  االمكانيات 

يواجهها يف بعض االحيان تؤثر«.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد لؤي صالح، املدرب املساعد لفريق نفط الوسط، أن الهدف من كل 
مباراة يخوضها الفريق هو تقديم مستوى جيد، يساعد عىل التصاعد 
الكهرباء،  اليوم األحد، فريق  الفني.ويواجه نفط الوسط،  يف املستوى 
التاجي، ضمن افتتاح منافسات الجولة الحادية عرش.وقال  يف ملعب 
صالح نحن ننظر لجميع مباريات الدوري باألهمية نفسها، وما يهمنا 
من كل مباراة أن نحافظ عىل التصاعد يف الخط البياني للمستوى الفني 
لفريقنا، وبالتايل واصلنا التحضري بالنسق املعتاد قبل أي مباراة«.وبني 
إبراهيم  »خلدون  هم  مؤثرين،  العبني  لخدمات  سيفتقد  الفريق  أن 
لتوظيف  األخرية  التدريبية  الوحدة  يف  »سعينا  حنون«.وزاد:  ورسالن 
البدائل بالشكل الصحيح، ونتمنى أن يوفق الالعبون بتطبيق الواجبات 
مثلما رسمت لهم من الطاقم الفني«.وأوضح أن الكهرباء فريق مميز 
الوسط  »نفط  املميزين«.وأتم:  الشباب  الالعبني  من  مجموعة  ويضم 
هذه  عىل  يحافظ  أن  وعليه  الصدارة،  اعتالء  من  مكنته  هوية  لديه 
الئحة  يتصدر  الوسط  نفط  أن  إىل  املباريات«.يشار  جميع  يف  الهوية 
الرتتيب برصيد 20 نقطة، فيما يحتل الكهرباء املركز السابع برصيد 

14 نقطة.

بغداد/ متابعة الزوراء
اكدت ادارة نادي الحدود الريايض، 
انها ستتعامل بالرق القانونية التي 
بالدوري  الكروي  فريقها  تواجه 
ان  الحدود  عن  بيان  املمتاز.وذكر 
»تدريبات فريقنا بكرة القدم شهدت 
تواجد رئيس الهيئة اإلدارية ل نادي 
الحدود الريايض العميد فواد نارص 
اإلدارة  دعم  عىل  اكد  الذي  الركابي 
الذي  القدم  كرة  لفريق  الكامل 
السماوة  محافظة  اىل  الرحال  شد 
ملالقاة اهل الدار اليوم االحد  ضمن 
منافسات الجولة الحادية عرش من 
ان  الكروي«.واضاف  دورينا  عمر 
الفني  الجهاز  حث  النادي  »رئيس 
يف  األفضل  تقديم  عىل  والالعبني 
املباراة  يف  والرتكيز  املباريات  قادم 
وترك االعرتاضات عىل الحكام التي 
الفريق وان كانت  ليست بمصلحة 
هناك اخطاء يف بعض الحاالت فأن 
االدارة ستتعامل بالطرق القانونية 
الفريق مطالب  مع هذا الظلم وان 

املركز  كون  الفوز  بتحقيق  االن 
الذي يقف فيه هو ليس من افكار 
كرة  ظروف  تتفهم  التي  االدارة 
يقدم  فريقنا  وان  سيما  القدم 
مستويات جيدة لكن ينقصه الحظ 
يف  ايضاً  االحيان والرتكيز  يف بعض 
الدقائق االخرية التي خرس بسببها 
»كما  كثرية«.وتابع  نقاط  الفريق 
رس  امني  تواجد  التدريبات  شهدت 
اشارة  الذي  تيموز  حازم  النادي 
داعمه  االدارة  ان  عىل  بدوره 
للفريق بشكل كبري وتنتظر تحقيق 
التي  السماوة  مباراة  يف  االنتصار 
املنافس هو  نقاط كون  تعد بست 
النقاط  بنفس  لفريقنا  مشارك 
الفوز  وان فريقنا قادر عىل كسب 
»ال  البيان،  بحسب  تيموز  ».وتابع 
ونتحرس  الخلف  اىل  النظر  نريد 
التي  السابقة  املباريات  نقاط  عىل 
فقدناها علينا ان نركز يف املباريات 
القادمة وال نضيع اي نقاط ونحن 

قادرون عىل تحقيق ذلك«.

املنتخب الوطين يواجه منتخيب توغو واالمارات وديا الشهر املقبل يف دبي 
حتضريا للتصفيات القارية املزدوجة

ليسرت سييت  خيطف تعاداًل مثرًيا أمام مانشسرت يونايتد يف الدوري االنكليزي لؤي صالح: الكهرباء فريق مميز 
وهويتنا سر صدارة الدوري

ادارة احلدود: سنتعامل بالطرق 
القانونية مع الظلم التحكيمي

فرحان: نشأت اكرم  لن يتسلم اي منصب مع نادي نفط ميسان 

6الرياضيالرياضي كورونا يصيب طبيب املنتخب الوطين 
قاسم اجلنابي

بغداد/ متابعة الزوراء

اصيب طبيب املنتخب الوطني قاسم الجنابي بفريوس كورونا املستجد “كوفيد 19”.

وقـال مصدر مقرب من الجنابي إن “الجنابي شـعر خالل اليومـني املاضيني بأعراض 

االصابة بفريوس كورونا املستجد”.

واوضـح أن “طبيـب املنتخـب الوطني اجـرى الفحـوص الطبية والتي اكـدت اصابته 

بالفـريوس”، مشـرياً إىل أن “الجنابـي سـيخضع للحجـر الصحـي حتى سـفائه من 

الفريوس”.

أصفر وأمحر

No: 7394    Sun    27    Dec    2020العدد:   7394    االحـد   27   كانون االول     2020 www.alzawraapaper.com



انتقد مارس�يلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد وسائل اإلعالم قائال: إن البعض يحاول 
“زعزعة استقرار” فريقه من خالل دعوات لتغيري طريقة اللعب.

وبينم�ا أثارت فلس�فة بييلس�ا الهجومية إعجاب الكثري من الخرباء، ش�كك 
آخ�رون يف جدواها حيث مني مرمى ليدز الصاعد حديثا بأهداف أكثر من 

تلك التي سجلها ليرتاجع للمركز 14.
وتج�ّرع ليدز هزيمة مذلة 6 - 2 أمام مضيفه مانشس�رت يونايتد يوم 
األحد امل�ايض مما زاد االنتق�ادات لطريقة لعب بييلس�ا حيث تالعب 
يونايتد بقيادة أويل غونار س�ولشار بمنافس�ه يف أول�د ترافورد. لكن 

بييلسا قال إن تلك النتيجة ال يجب أن تكون منصة لالنتقادات املوجهة 
لخططه التدريبية.

وقال للصحفيني قبل مواجهة ضيفه برينيل اليوم األحد: “ال أقلق كثريا 
مم�ا تقوله وس�ائل اإلعالم. 

أس�مع وأش�اهد وأطال�ع 
وسائل اإلعالم يف محاولة 
للخروج بأفضل رس�الة 
ممكن�ة مم�ا تقوله. ما 
أن بعض  يقلقني حق�ا 
ما تكتب�ه الصحف يؤثر 

وع�ى  الجماه�ري  ع�ى 
قدرته�ا عى فه�م حقيقة ما 

ي�دور حوله�ا. يحاول�ون أيض�ا 
زعزع�ة االس�تقرار م�ن خ�الل 
اإليح�اء لالعب�ني ب�أن طريق�ة 

اللعب تحتاج إىل تغيري”. 
وأضاف: “يحدث هذا األمر مع أي خسارة ثقيلة. قبل مباراة يونايتد كان 
الرأي مختلفا تماما. بالطبع يتم الحكم عى األداء من خالل األهداف التي 

تدخل مرماك”.
وقال بييلس�ا إنه ع�ى الرغم من ف�وز يونايتد الكبري تقاس�م الفريقان 
السيطرة عى املباراة لكن أصحاب الضيافة نجحوا يف ترجمة فرصهم إىل 

أهداف بينما أخفق ليدز يف ذلك رغم صناعة فرص أكثر.
لكن املدرب األرجنتيني أقر بأن سولشار تفوق عليه باالعتماد عى فريد 

وسكوت مكتوميناي يف خط الوسط.
وقال: “بهذه الطريقة تفوق مدرب يونايتد عيل فيما يتعلق بالسيناريو 
ال�ذي تخيلته للمباراة. س�اعده ذلك عى الوصول إىل الت�وازن الدفاعي 
املطلوب”.وقال بييلسا عقب املباراة إن ليدز لن يتخى عن أسلوب لعبه 

داعيا الفرق الصغرية إىل املجازفة لصالح تطور كرة القدم اإلنكليزية.

قال فريق وليامس املنافس يف بطولة العالم لس�باقات فورموال 1 للس�يارات إن فرانك وليامس مؤس�س 
الفريق غادر املس�تشفى ويتعاىف يف منزله. وقالت عائلته يف بيان األس�بوع املايض إن وليامس البالغ من 

العمر 78 عاما دخل املس�تشفى ألس�باب طبية خاصة لكنه يف حالة مستقرة. ولم يعد هناك أي دور 
لوليامس وابنته كلري مع الفريق الربيطاني بعد بيعه ملجموعة دوريلتون كابيتال لالستثمارات 

ومقرها الواليات املتحدة يف أغسطس/آب. ويجلس الرئيس 
السابق عى كريس متحرك منذ أصيب بالشلل جراء 

حادث سيارة يف فرنسا يف 1986. وقىض أيضا 
بع�ض الوقت يف املس�تشفى بعد إصابته 

بالتهاب رئوي يف 2016.

كشف النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم بوروس�يا دورتموند، عن أحالمه املستقبلية، 
يف ظل تواجده مع أس�ود الفيس�تيفال. الدويل النرويجي يغيب منذ بضعة أسابيع عن 
املالعب، بسبب إصابة عضلية، لكنه قد يعود عند استئناف الدوري األملاني يف يناير/
كان�ون ثان املقبل. وخالل فيلم وثائقي أعده النادي األملاني، قال هاالند: “دورتموند 
أح�د أك�رب أحالمي حالًي�ا، والفوز معه بأح�د األلقاب هو أهم األهداف التي أس�عى 
إليه�ا”. وأضاف: “أريد منح النادي والجماهري ش�يًئا ما، ألن�ي أعتقد أن الجميع هنا 
يس�تحق ذل�ك”. يأتي ذلك يف ظل ارتباط اس�م صاح�ب ال�20 عاًما، باالنتق�ال إىل عدد من 
كبار أندية أوروبا، أمثال ريال مدريد، مانشس�رت يونايت�د ويوفنتوس. يذكر أن هاالند يلعب 
ضمن صفوف دورتموند منذ يناير/كانون الثاني املايض، حيث انضم إليه قادًما من ريد بول 

سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو.

أص�در مكتب مجل�س االتح�اد الدويل لك�رة القدم 
قرارات هامة تتعلق ببعض بطوالته املستقبلية.

وق�رر الفيفا إلغ�اء بطولتي ك�أس العالم تحت 20 
عاما وكأس العالم دون 17 عاما يف عام 2021 عى 
أن تقام�ا يف ع�ام 2023 يف إندونيس�يا والبريو عى 

التوايل وذلك بسبب تداعيات كورونا. كما أقر الفيفا 
رسميا رفع عدد املنتخبات املشاركة يف كأس العالم 
للس�يدات إىل اثنني وثالثني وذلك بعد النجاح الكبري 
للبطولة يف نسختها األخرية التي احتضنتها فرنسا 

والتي شهدت مشاركة أربعة وعرشين فريقا.

          

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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مدة غياب رودريغو جمهولة

بوسطن يعلن وفاة جنمه السابق
 كاي سي جونز

اعالم الكرتوني

مورينيو يكشف آخر مستجدات إصابة األرجنتيين لوسيلسو

أعل�ن ريال مدريد أن العبه الربازييل رودريغو يعاني من إصابة 
عضلية عى مستوى فخذه اليمنى.

وق�ال النادي يف بيان ل�ه إن اإلصابة العضلي�ة التي تعرّض لها 
مهاجمه الربازييل أث�رت أيضا عى وتر العضلة الخلفية لفخذه 

اليمنى.
ولم يحّدد حامل لقب الدوري اإلسباني مدة غياب رودريغو.

وك�ان املهاجم الشاب ق�د غادر مب�اراة فريقه أم�ام غرناطة 
محموال عى نقالة.

أعلن نادي بوس�طن س�لتيكس وفاة نجمه السابق كاي يس جونز 
املت�وج ب��12 لقباً كالعب وم�درب يف دوري كرة الس�لة األمريكي 

للمحرتفني وذهبية أوملبياد 1956، عن سن 88 عاماً.
وتّوج جونز الذي أدرج اس�مه يف قاعة مشاهري كرة الس�لة يف عام 
1989، بلق�ب الدوري 8  مرات كالع�ب )1959 - 1966(، ومرتني 

كمدرب ))1984 و1986( (.
وقال سلتيكس يف بيان: “عائلة سلتيكس حزينة عى خسارة بطل 
ال�دوري األمريك�ي للمحرتفني 12  م�رة، وبط�ل دوري الجامعات 
مرتني، والحائز عى الذهب األوملبي واملدرج اسمه يف قاعة املشاهري 

كاي.يس. جونز بينما نحتفل بمسريته وحياته الرائعة”.
لعب جونز كرة السلة الجامعية يف جامعة سان فرانسيسكو، وفاز 
باللقب عام�ي 1955 و1956  وذهبية أوملبياد ملبورن عام 1956 
إىل جانب زميله املس�تقبيل يف فريق س�لتكس بيل راسل الذي كتب 

تغريدة بأّنه قيل له إّن جونز تويف صباح الجمعة.
وقال مدرب س�لتيكس الحايل براد س�تيفنس: “الطريقة التي كان 
�ر بها من قبل الالعب�ني الذين لعب معهم، واألش�خاص الذين  يوقَّ

عمل معهم، والالعبني الذين لعبوا له كمدرب، كانت مميزة”.
مع س�لتيكس، فاز جون�ز بثمانية ألقاب متتالي�ة من عام 1959  
إىل ع�ام 1966 ورقم قميصه، 25، س�حب من قب�ل النادي يف عام 
1967.وأضاف س�لتيكس: “أينما ذهب كاي يس جونز، كان الفوز 

يتبعه بالتأكيد”.

عندم�ا التج�أت إلي�ه إدارة باي�رن ميونيخ 
نهاية 2019، قدمته علنا عى أنه حّل مؤقت 

إىل غاية الحصول عى    مدرب “كبري”.
لكن مس�اعد امل�درب حق�ق ما فش�ل فيه 
الكبار عى الس�احة األوروبية، وما الثالثية 
إالّ غي�ض م�ن في�ض يمك�ن لهان�ز فليك 
“تشكي�ل حقبة م�ع الجيل الح�ايل لبايرن 
مثلما حدث عندما ف�از الفريق بلقب كأس 
أوروب�ا لألندي�ة األبط�ال )دوري األبط�ال 
حالي�ا( يف ثالثة مواس�م متتالية من 1974 

إىل 1976”.
باي�رن  لفري�ق  الس�ابق  امل�درب  يق�ول 
ميونيخ األملاني أوتمار هيتس�فيلد، ملوقعي 
“س�بوكس” و”جول”، متحدث�ا عن مدرب 
الفريق الح�ايل الذي أحدث طف�رة هائلة يف 
البافاري يف غضون شهور قليلة منذ توليها 

فيها مس�ؤولية قيادة الفريق األملاني.
معظ�م  كان�ت  فق�ط،  ش�هرا   14 وقب�ل 
التكهن�ات تش�ري إىل أن باي�رن ينتظر عاما 
صعب�ا يف 2020، وأن ه�ذا الع�ام قد يشهد 
كرس هيمنته عى الك�رة األملانية واحتكاره 
للق�ب الدوري األملاني )بوندس�ليجا( بعد 7 

مواسم متتالية تّوج فيها باللقب.
لكنه�ا توقع�ات ذهب�ت أدراج الري�اح بعد 
ش�هور قليل�ة، فقد اعت�ى الفري�ق يف عام 
كورونا الع�رش األوروبي مؤك�دا بالتوازي 

هيمنته املحلية.
كم�ا اس�تعاد الالعبون بريقه�م، يف خطوة 
أثبت�ت أن الباف�اري ك�ان فق�ط بحاجة إىل 
استثمار إمكانيات العبيه بالشكل املناسب، 

األمر الذي قام به فليك بنجاح.
البداية بإقالة كوفاتش

� بعد إقال�ة نيكو كوفاتش، لجأ مس�ؤولو 
باي�رن إىل تصعيد املدرب هان�ز ديرت )هانز 
فليك( من منصب املدرب املساعد إىل منصب 
قي�ادة الفريق “مؤقتا” لحني ترتيب األوراق 
والتعاق�د م�ع م�درب “كبري” خ�الل فرتة 

العطلة الشتوية، كما قيل آنذاك.
بالرتحي�ب  البداي�ة  يف  يح�ظ  ل�م  خي�ار 

الجماهريي واإلعالمي، يف ظّل صعوبة وضع 
الفري�ق وق�وة املنافس�ة محلّي�ا وأوروبّيا، 
وحاج�ة الفري�ق إىل م�درب “كب�ري” يتوىل 
املهم�ة رسيعا قبل فوات األوان، خاصة وأّن 
فليك لم يس�بق ل�ه العمل كمدي�ر فني مع 

الفرق الكبرية يف بوندسليجا.
لكن مس�اعد امل�درب الس�ابق ال�ذي قىض 
فري�ق  م�ع  التدريبي�ة  مس�ريته  معظ�م 
هوفنهاي�م يف املراكز الدنيا يف ترتيب الدوري 
املحيّل من 2000 إىل 2005، والذي عمل أيضا 
كمدرب مس�اعد مع يوآخيم لوف يف تدريب 
املنتخب األملان�ي )مانشافت( من 2006 إىل 

2014، كان له رّد آخر.
نجح فليك رسيعا يف إعادة الثقة إىل صفوف 
الفري�ق وأع�اد األم�ور إىل نصابه�ا، عامال 
عى تحس�ني أداء الفري�ق وتقوية عروضه 
يف غض�ون ف�رتة قصرية، ما دفع مس�ؤويل 
األول/ كان�ون   22 يف  اإلع�الن  إىل  الن�ادي 

ديس�مرب 2019 عن اس�تمرار فليك رسميا 
مع الفريق حتى نهاية املوسم.

كانت العطل�ة الشتوية فرص�ة جيدة أمام 
امل�درب الجدي�د لصب�غ الفري�ق بأس�لوب 
لعب�ه بشكل أكرب، اس�تعدادا للنصف الثاني 
م�ن موس�م البوندس�ليجا وكذلك ل�ألدوار 

االقصائية يف دوري األبطال األوروبي.
ثالثية يف زمن كورونا

� بالفعل، انطلق الفري�ق بثبات بعد انتهاء 
العطل�ة الشتوية حتى ج�اءت أزمة تفيش 
اإلصاب�ات بف�ريوس “كورون�ا” املس�تجد، 
لتوّق�ف األنشط�ة الرياضي�ة يف أملاني�ا منذ 

منتصف آذار/مارس.
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ومع استئناف النشاط يف أيار/مايو املايض، 
الك�رة األملاني�ة نموذج�ا يحت�ذى  قدم�ت 
ب�ه لجمي�ع الدوري�ات الكربى، م�ن خالل 
إج�راءات صحية وطبّية مميزة وبروتوكول 

صارم ملكافحة تفيش العدوى.
وبدا أن فرتة التوقف لم ترتك أثرا سلبيا كبريا 
عى بايرن حيث شّق الفريق طريقه بنجاح 
إىل منصة التتويج بلقب البوندس�ليجا، كما 

فاز بالكأس املحلية ليضاعف من طموحات 
الفريق يف الف�وز بالثالثية للم�رة الثانية يف 

تاريخه.
وخالل مس�ريته يف دوري األبطال،اكتس�ح 
باي�رن امل�ارد اإلس�باني برش�لونة )8 - 2( 
يف دور الثماني�ة ث�م تف�وق عى لي�ون، ويف 
النهائي واجه منافس�ة رشسة أمام باريس 

سان جريمان.
لكن بايرن حس�م اللقب بهدف كينجس�يل 
كومان، فيم�ا أنقذ زميله العم�الق مانويل 
نوير ش�باكه من أكثر م�ن فرصة محققة 
للربازي�يل نيم�ار وزميل�ه الش�اب كيلي�ان 

مبابي.
وم�ع اس�تكماله الثالثي�ة للم�رة الثانية يف 
تاريخ�ه بع�د األوىل يف ع�ام 2013، أصب�ح 
باي�رن ثاني ن�اٍد يف التاريخ يفوز بها مرتني 
حيث س�بقه إىل هذا اإلنجاز فريق برشلونة 

اإلسباني فقط.
وبعدم�ا أحك�م ري�ال مدري�د قبضت�ه عى 
دوري األبط�ال األوروب�ي لثالث�ة مواس�م 
متتالية من 2016 إىل 2018، يتس�اءل اليوم 
عشاق الكرة ع�ن مدى قدرة بايرن ميونيخ 
األملان�ي عى تكرار اليشء ذاته يف الس�نوات 

القليلة املقبلة.
رّس النجاح

� لج�أ فليك إىل دمج جمي�ع طاقات الفريق 
وصهرها يف بوتقة واحدة، لخدمة طموحات 
العمالق األحمر، يف وصفة اعتمدت أساس�ا 
ع�ى الدم�ج ب�ني عن�ارص الخ�ربة املتمثلة 
املرم�ى مانوي�ل  يف العب�ني مث�ل ح�ارس 
نوي�ر واملهاج�م البولندي الخط�ري روبرت 
ليفاندوفس�كي الحائز ع�ى جائزة األفضل 
مؤخ�را، وزميله توماس مولر والنمس�اوي 

ديفيد آالبا.
مع العنارص الشابة املميزة بالفريق ومنها 
نجوم الجيل الشاب من الالعبني من مواليد 
1995 ويف مقدمتهم جوشوا كيميتش وليون 
جوريتسكا وسريج جنابري ونيكالس زوله، 
إضافة لالعب الشاب املتألق ألفونسو ديفيز 

البالغ من العمر 19 عاما، وهؤالء جميعهم 
بات�وا يشكل�ون هيك�ل االعتم�اد البافاري 

ونواة الجيل الذهبي الجديد.
وحس�ب هيتس�فيلد ف�إن ه�ؤالء الالعبني 
ظ�ل  يف  االس�تقرار  ب�”عام�ل  يتمتع�ون 
أعمارهم الصغ�رية واملتوس�طة”، وما زال 
أم�ام جوريتس�كا وزوله عى س�بيل املثال، 
مج�ال لتطوي�ر وتحس�ني مس�تواها نظرا 
ألعمارهما الصغرية أو املتوس�طة، وهو ما 
ينطبق أيضا عى الفرنيس كينجسيل كومان 

ولريوى ساني.
باي�رن  أن  أرى  “له�ذا  هيتس�فيلد:  وق�ال 
ميوني�خ س�يشكل الحقب�ة املرتقب�ة ع�ى 
الس�احة الدولي�ة يف الس�نوات املقبلة، كما 
أن�ه يمتلك فرصة جّي�دة للدفاع عن لقبه يف 

دوري األبطال”.
وم�ع البداي�ة القوية التي قدمه�ا بايرن يف 
املوس�م الح�ايل رغم ع�دم حص�ول العبيه 
ع�ى الراح�ة الكافية بني املوس�مني املايض 
والحايل، يبدو الفريق ق�ادرا عى الدفاع عن 
لقبه يف البوندسليجا وتمديد الرقم القيايس 
لعدد مرات الفوز املتتايل، حيث احتكر اللقب 
ع�ى مدار املواس�م ال�8 املاضي�ة كما يبدو 
مرش�حا بقوة لالحتفاظ بلقبه األوروبي يف 

ظل تراجع مس�توى معظم املنافس�ني.
باي�رن  أن  أرى  “له�ذا  هيتس�فيلد:  وق�ال 
س�يشكل الحقب�ة املرتقب�ة ع�ى الس�احة 
الدولية يف الس�نوات املقبلة كم�ا أنه يمتلك 
فرص�ة جّي�دة للدف�اع ع�ن لقب�ه يف دوري 

األبطال”.
وم�ع البداية القوي�ة التي قدمه�ا بايرن يف 
املوس�م الح�ايل رغ�م ع�دم حص�ول العبيه 
ع�ى الراح�ة الكافية بني املوس�مني املايض 
والح�ايل، يبدو الفريق ق�ادرا عى الدفاع عن 
لقبه يف البوندس�ليغا وتمديد الرقم القيايس 
لع�دد مرات الفوز املتتايل حيث احتكر اللقب 
عى مدار املواسم الثمانية املاضية كما يبدو 
مرش�حا بقوة لالحتفاظ بلقبه األوروبي يف 

ظل تراجع مستوى معظم املنافسني.

كيف كتب فليك التأريخ يف 2020؟

وليامس يعلن مغادرة مؤسسه املستشفى

بييلسا ينتقد وسائل اإلعالم

هاالند: هذا النادي أحد أكرب أحالمي

فيفا يتخذ قرارات مهمة 

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبري إن العب الوسط جيوفاني 
لوسيلس�و لن يلعب عى األرجح حتى بداي�ة العام الجديد بعد إصابته يف 

عضالت الفخذ الخلفية أمام ليسرت سيتي مطلع األسبوع الجاري.
وخرج الالع�ب األرجنتيني )24 عاما( مصاب�ا يف بداية الشوط الثاني يف 
الخس�ارة 2 -صفر أمام ليسرت يوم األحد وس�يغيب عن جدول مباريات 
مزدحم خالل فرتة عيد امليالد حيث يلعب توتنهام ثالث مباريات يف سبعة 

أيام.  
لكن العب الوس�ط تانغي ندومبي�يل أصبح جاهزا بعد غيابه عن انتصار 
“سبريز” 3 - 1 عى مضيفه ستوك سيتي يف دور الثمانية لكأس الرابطة 

يوم األربعاء املايض. 
وق�ال مورينيو للصحفيني قب�ل مواجهة ولفرهامبت�ون واندرارز اليوم 
األحد: “سيغيب جيوفاني. لن يكون جاهزا، ال أعلم تحديدا موعد عودته. 
لن يشارك يف مباريات فرتة عيد امليالد”.وأضاف: “ندومبييل أصبح جاهزا 
لكنه غاب عن مباراة ستوك. كان األمر بناء عى قراري. لكنه بات الئقا”.

ولع�ب هاري ك�ني 90 دقيقة كاملة يف آخر أرب�ع مباريات لكن مورينيو 
رفض دع�وات إلراحة املهاجم الذي كان س�ببا يف 19 هدفا بالدوري هذا 
املوس�م.وأضاف موريني�و: “أتمنى أن يلع�ب املباراة التالي�ة دائما. آخر 
مب�اراة خاضه�ا كانت ي�وم األربعاء امل�ايض ونحن نتحدث ع�ن املباراة 
التالية اليوم األحد. العب مثله يجتهد بقوة ويعتني بنفسه جيدا ويعيش 
حياة االحرتاف عى أعى مس�توى سيكون جاهزا خالل ثالثة أيام ملباراة 

ولفرهامبتون”.
وك�ان توتنه�ام يتصدر الدوري يف وقت س�ابق هذا الشه�ر لكنه تراجع 

للمركز السادس بعد حصوله عى نقطة واحدة يف آخر ثالث مباريات.
وال يتوقع مورينيو مشوارا سهال رغم أن توتنهام سيواجه منافسني من 

النصف الثاني يف الرتتيب مثل فولهام وليدز يونايتد وولفرهامبتون.
وق�ال: “لعبنا يف فرتة ما ضد الفرق الس�تة الكبار وربم�ا يعتقد البعض 
اآلن أننا سنواجه مباريات أسهل نسبيا. ال أعتقد ذلك، ننافس يف مسابقة 

جدا بهذا األمر. إنها بطولة رائعة”.قوي�ة ويجب أن نكون س�عداء 
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مفكرة الزوراء



 حلب/متابعة الزوراء:
نّظ�م إعالمي�ون يف محافظ�ة حل�ب الس�ورية، وقف�ة 
تضامنية مع الناش�ط عبد الفتاح الحسني الذي اعتقلته 
»هيئة تحرير الشام« )جبهة النرصة سابقاً( يف محافظة 

إدلب، شمال غربي البالد، قبل أيام.
وق�ال الناش�ط مصطفى محم�د ، إن الوقف�ة نّظمت يف 
مدينة أعزاز الخاضعة لس�يطرة املعارضة، شمال غربي 
مدينة حلب، وشارك فيها ناشطون وصحفيون عاملون 

يف مؤسسات محلية وعربية.
وأضاف أن املشاركني يف الوقفة نّددوا بممارس�ات »هيئة 
تحري�ر الش�ام« ضد اإلعالمي�ني، وطالب�وا بالكشف عن 
مصري الحسني وإطالق رساحه فوراً. وتضّمنت الالفتات 
الت�ي رفعه�ا املشارك�ون يف الوقفة عب�ارات »الصحافة 
ليست جريمة« و«الحرية للزميل عبد الفتاح الحسني من 

سجون جبهة النرصة«.
وكان الحسني العامل يف »مكتب مارع اإلعالمي«، يف ريف 
حل�ب، اعتقل الثالثاء امل�ايض عىل نقط�ة تفتيش تابعة 

ل�«هيئة تحرير الشام«، أثناء عودته من إدلب إىل حلب.
وتس�يطر »هيئ�ة تحرير الش�ام« عىل مناط�ق محافظة 
إدلب الخارجة عن سيطرة النظام، وتفرض قبضة أمنية 
مشددة عىل السكان، ما اضطر الكثريين إىل اللجوء ملناطق 

سيطرة »الجيش الوطني« يف ريف حلب الشمايل وتركيا.
وأّكدت »الشبكة السورية لحقوق اإلنسان«، يف آخر تقرير 
لها، أن قرابة 2116 مواطنا سوريا ال يزالون قيد االعتقال 
أو اإلخف�اء القرسي يف مراكز االحتج�از التابعة ل�«هيئة 

تحرير الشام«، رغم تفيش فريوس كورونا الجديد.
بح�ق  انتهاك�ات  كله�ا  الس�ورية  األط�راف  وتم�ارس 
الصحفي�ني، وقال�ت منظم�ة »مراس�لون بال ح�دود«، 

يف تقري�ر آخ�ري، إن س�ورية واح�دة م�ن أكرب س�جون 
الصحفي�ني. ويف تقري�ر ع�ام 2019، تص�ّدرت س�ورية 
تصني�ف »لجنة حماية الصحفيني« كأكث�ر البلدان فتكاً 

بالصحفيني عاملياً.
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يف بلد ال يوجد فيه سوى عدد قليل من وسائل اإلعالم احلكومية

بعد تغطيتها تظاهرات السليمانية

اعتقال رئيس مؤسسة إعالمية يف كردستان العراق
بغداد/متابعة الزوراء:

اعتقل�ت ق�وات األم�ن يف إقليم كردس�تان 
العراق رئيس مؤسس�ة »نالي�ا« اإلعالمية، 
آوات ع�ي، يف مطار أربي�ل، بعد عودته من 
الس�ويد، بحس�ب م�ا نقلت وس�ائل إعالم 

محلية عن مصادر يف اإلقليم. 
وتضم مؤسسة »ناليا« أذرعاً إعالمية، من 
بينه�ا فضائية »أن آر ت�ي« NRT اململوكة 
لرئيس »حراك الجيل الجديد« ساشوار عبد 
الواحد، وكانت داعم�ة للتظاهرات األخرية 
التي ش�هدتها مدن محافظة الس�ليمانية 
يف إقلي�م كردس�تان وقوبل�ت بقم�ع م�ن 
قوات أمنية كردية، مما أس�فر عن سقوط 
قت�ىل وجرحى. وأكدت العض�وة يف الربملان 
الس�ابق، رسوة عبد الواحد، شقيقة رئيس 
»ح�راك الجيل الجدي�د«، إن القوات األمنية 
يف اإلقلي�م اعتقل�ت رئيس مؤسس�ة »ناليا 

اإلعالمية« آوات عي، عرب موقع »تويرت«.

كم�ا أكد مدي�ر »مركز مي�رتو« للدفاع عن 
حق�وق الصحفيني، دياري ح�اج، يف بيان، 
أن آوات ع�ي اعتقل فجر  الجمعة يف مطار 
أربي�ل عن�د عودته م�ن الس�ويد، موضحاً 
أن اعتقال�ه ت�م بناًء عىل دع�اوى قضائية 
رفع�ت ض�ده يف وق�ت س�ابق »بصفت�ه 
رئيس )مؤسسة ناليا اإلعالمية( التي تدير 
مجموع�ة قنوات NRT الناطق�ة بالكردية 
السياس�ية وقن�اة األطفال وقن�اة الرتفيه 

والقناة الدينية االجتماعية«. 
ويف الس�ياق ذات�ه، أوض�ح منس�ق »مركز 
ميرتو« يف إقليم كردس�تان، رحمن غريب، 
أن آوات ع�ي اتص�ل به يف الس�اعة الرابعة 
فج�راً، وأبلغه أن القوات األمنية اس�تدعته 
فور وصول�ه إىل اإلقليم، عىل خلفية دعوى 
قضائي�ة ض�ده، الفت�اً إىل أن »االتص�االت 
مس�تمرة مع الجهات املس�ؤولة للمطالبة 

بإطالق رساحه«.

وأش�ار غري�ب إىل أن اإلج�راءات القانونية 
س�تبقى معلق�ة حتى اليوم األحد، بس�بب 

العطلة .
وسبق لسلطات إقليم كردستان أن اعتقلت 
رئيس مؤسس�ة »ناليا« عام 2017، بسبب 
لتوجه�ات  املع�ارض  املؤسس�ة  خط�اب 
األح�زاب الحاكم�ة يف اإلقلي�م، قبل إطالق 

رساحه يف وقت الحق. 
ويف الس�ابع م�ن الشه�ر الح�ايل، أغلق�ت 
الس�لطات األمنية يف محافظة السليمانية 
الناطق�ة  ت�ي«  آر  »أن  فضائي�ة  مق�ّر 
بالكردية، بس�بب تغطيته�ا لالحتجاجات. 
وقال املوقع الرس�مي للفضائية حينها إّن 
القوات األمنية يف السليمانية أغلقت مقرها 
الرئيس ومنعتها من البّث، من دون إظهار 
أم�ر محكم�ة، موضح�ة أن وزارة الثقافة 
والشب�اب يف حكومة إقليم كردس�تان هي 

من أمرت بإغالق الفضائية ألسبوع.

باريس/ متابعة الزوراء: 
أعربت منظمة “مراسلون بال حدود” عن 
اس�تنكارها ل�”الترصيحات الكاذبة التي 
أدىل بها الرئيس الجيبوتي إس�ماعيل عمر 
جيله وتشويه مؤسس�ة اإلعالم املستقلة 
الوحيدة التي يديرها صحفيون جيبوتيون 
أج�ربوا عىل العمل تح�ت األرض هرًبا من 

القمع”.
وقال�ت املنظم�ة إن مقابل�ة الرئيس عمر 
جيل�ه م�ع صحيف�ة “ش�باب أفريقي�ا” 
الفرنس�ية تهدف فقط إىل تشتيت االنتباه 
ع�ن النق�ص الت�ام لحري�ة الصحاف�ة يف 

جيبوتي.
وأدىل جيله، الذي قد يرتشح لوالية خامسة 
بترصيح�ات  املقب�ل،  أبري�ل  يف  كرئي�س 
لتشويه مؤسسة “صوت جيبوتي”، وهي 
محط�ة إذاع�ة وتلفزي�ون ولديه�ا موقع 
إلكرتوني، عندما ُسئل عن حرية الصحافة 

يف جيبوتي.
املؤسس�ة  الجيبوت�ي  الرئي�س  ووص�ف 
بأنه�ا “موقع معارض مقره بروكس�ل” 
واصفاً الصحفي�ني العاملني فيها “بالكاد 
متعلمون يف بعض األحيان”. كما زعم أنه 

“لم يسجن أحداً”.
وأفادت “مراس�لون بال ح�دود” أنه “من 
الصع�ب نط�ق الكث�ري م�ن األكاذي�ب يف 

جملتني فقط”.
وفندت ك�الم جيله، قائلة إن املقر الرئيس 
ل�”ص�وت جيبوتي” يقع يف باريس وليس 

يف بروكس�ل، ويتع�ني ع�ىل مراس�ليها يف 
جيبوتي العم�ل رساً للهروب من اضطهاد 
النظام. وقد تم اعتقالهم س�ت مرات عىل 
األق�ل يف العام، وهو م�ا وثقته املنظمة يف 

ذلك الوقت.
وأضاف�ت “بعي�داً عن كونه�م أميني، فإن 

العامل�ني يف ص�وت  معظ�م الصحفي�ني 
جيبوتي حاصلون عىل ش�هادات جامعية 
يف  الصحاف�ة  يف  دورات  أخ�ذ  وبعضه�م 

الخارج. ويتحدث معظمهم عدة لغات”.
وأك�دت أنها اطلعت عىل الس�جالت املالية 
 2018 عام�ي  يف  اإلعالمي�ة  للمؤسس�ة 
و2019، مشرية إىل أنها لم تتلق أي تمويل 

من املعارضة الجيبوتية.
وتم إنشاء “صوت جيبوتي” يف عام 2010، 
وال تزال هي وس�يلة اإلعالم الوحيدة التي 
تق�دم معلومات مس�تقلة يف بل�د ال يوجد 
فيه س�وى ع�دد قليل من وس�ائل اإلعالم 
الحكومية، املجربة عىل نقل دعاية النظام 
لله�روب من قم�ع الصحافيني ووس�ائل 
اإلعالم. وتوفر برامجها ومحتواها مساحة 
لآلراء املستقلة واملناقشات والتقارير التي 

ال يتم التسامح معها يف جيبوتي.
وتبث برامجها اإلذاعية اإلخبارية باللغات 
الفرنسية والصومالية والعربية؛ ونرشات 
إخباري�ة ومقابالت وح�وارات التي تحول 
أس�ود  ثق�ب  إىل  جيبوت�ي  تح�ول  دون 
للمعلوم�ات. ويت�م حظ�ر موق�ع اإلذاعة 

بشكل منهجي من قبل السلطات هناك.

الرباط/متابعة الزوراء:
قالت النقابة الوطنية للصحافة 
بقل�ق  “تتاب�ع  إنه�ا  املغربي�ة 
كب�ري تطورات األوض�اع املادية 
واملهني�ة لصحفيات وصحفيي 
وعامالت وعم�ال يومية ‘أخبار 
الي�وم’ باختالف فئاته�م، التي 
وصلت حد تلك�ؤ إدارة الرشكة 
املصدرة لليومية يف رصف رواتب 
مجم�وع العام�الت والعامل�ني 
وصحفي�ات  صحفي�ني  م�ن 
ومس�تخدمني، وامتناعه�ا عن 
املتعاون�ني  تعويض�ات  رصف 
بع�ض  وترسيحه�ا  معه�ا، 

العاملني”.
وأش�ارت النقابة، يف ب�الغ لها، 
إىل أن الق�رارات املذكورة دفعت 
صحفي�ات وصحفي�ي يومي�ة 
“أخبار اليوم”، وباقي العامالت 
االعتص�ام  إىل  به�ا،  والعم�ال 
بمقره�ا احتجاج�ا ع�ىل ع�دم 

رصف أجورهم.
الوطني�ة  النقاب�ة  واعت�ربت 
للصحافة املغربية أن “كل هذه 
الخط�وات النضالي�ة مرشوعة 
يف ظل التجاهل املس�تمر إلدارة 
املؤسس�ة، وع�دم إبداء حس�ن 

النية بخصوص تسوية مشكل 
تراكم الرواتب والتعويضات غري 
املرصوفة ملس�تحقيها، وإغالق 
دون  بالرب�اط  الجري�دة  مق�ر 
إخبار العاملني به، رغم استمرار 
صدور اليومية وإرصار مجموع 
العامل�ني به�ا عىل تأم�ني تلك 
بتعاقداتهم  وفاء  االس�تمرارية 

املهنية واإلعالمية”.
وورد ضم�ن الب�الغ ذات�ه أن�ه 
“أم�ام امل�ربرات غ�ري املقنع�ة 
التي تس�وقها إدارة املؤسس�ة، 
والحيثي�ات املرتبطة برصاعات 
تدب�ري ش�ؤونها، ف�إن النقابة 

املغربي�ة  للصحاف�ة  الوطني�ة 
الصحفي�ات  ح�ق  أن  تعل�ن 
ومجم�وع  والصحفي�ني 
العام�الت والعم�ال يف التوصل 
حق  وتعويضاته�م  بأجوره�م 
أص�ي وثابت ال يقب�ل التأجيل، 
وغري مستساغ تربير حرمانهم 
من مس�تحقاتهم ب�أي دعاوى 
مرتبط�ة بمشاك�ل تس�يريية، 
املس�رية  ف�اإلدارة  وبالت�ايل 
املس�ؤولية  تتحم�ل  للرشك�ة 
األوىل والحرصية يف هذا الوضع 
الشاذ، الذي ال دخل للصحفيات 
والصحفيني والعامالت والعمال 

يف حيثياته وأسبابه”.
أن  ذاته�ا  النقاب�ة  وأضاف�ت 
ه�ذه  داخ�ل  “الرصاع�ات 
املؤسس�ة، الت�ي كش�ف عنه�ا 
الب�الغ الص�ادر عنه�ا، ال يجب 
أن تكون عىل حس�اب الحقوق 
الثابتة للصحفيني والصحفيات 
وع�ىل  والعام�الت،  والعامل�ني 
رأسها انتظام رصف األجور وما 
يتبعها م�ن التزامات وتحمالت 
اجتماعي�ة”، داعي�ة يف الوق�ت 
ذاته إدارة املؤسسة إىل “الرصف 
الفوري لكامل األجور املرتاكمة 
لفائدة مجموع الفئات العاملة 
لديه�ا”، ورافض�ة رب�ط ه�ذه 
وزارة  دع�م  ب�رصف  العملي�ة 
االتص�ال، “الذي ب�دوره تبقى 

تسويته من مسؤولياتها”.
الوطني�ة  النقاب�ة  ودع�ت 
مس�ؤويل  املغربي�ة  للصحاف�ة 
إىل “توضي�ح  االتص�ال  قط�اع 
أسباب تعثر عدم رصف األجور 
وفق املسطرة الدعم االستثنائي، 
املعطي�ات  تتض�ح  حت�ى 
والصحفي�ني  للصحفي�ات 
والعام�الت والعم�ال”، رافضة 
“جعلهم أكباش فداء ملالحظات 

أو تقييمات للوزارة حول أوجه 
رصف منح�ة الدعم يف س�نوات 
ماضي�ة”؛ فيم�ا ن�ّددت ب�”كل 
عملي�ات الترسيح الت�ي قامت 
بها إدارة مؤسسة أخبار اليوم، 
التعسفي،  بالطرد  واملوس�ومة 
التضيي�ق  أش�كال  ك�ل  وك�ذا 
آخرين  بهدف دفع مستخدمني 
إىل مغادرته�ا دون  باملؤسس�ة 

الحصول عىل تعويضاتهم”.
النقاب�ة  دع�ت  وبعدم�ا 
يف  ومناضليه�ا  “مناضالته�ا 
مختلف القطاعات واملؤسسات 
إىل التعب�ري ع�ن التضام�ن مع 
زمالئهم بيومي�ة ‘أخبار اليوم’، 
وتقدي�م الدعم لهم يف معركتهم 
بجمي�ع  أهاب�ت  النضالي�ة”، 
يف  والصحفي�ني  الصحفي�ات 
الصحاف�ة املكتوب�ة، “الورقية 
ورص  “التعبئ�ة  والرقمي�ة”، 
الصفوف ملواجهة كل مس�اس 
قط�اع  داخ�ل  بحقوقه�م 
الصحاف�ة املكتوبة الذي يواجه 
ظروف�ا صعب�ة”، كم�ا تهي�ب 
بالقطاع�ات  األعض�اء  بباق�ي 
األخرى “التعب�ري عن التضامن 

مع زميالتهم وزمالئهم”. 

بغداد/ نينا:
 ادان املرص�د العراق�ي للحريات الصحفي�ة يف نقابة الصحفيني العراقي�ني االعتداء اآلثم 
الذي طال منزل مقدم الربامج يف قناة العراقية الصحفي احمد شكري ، وقيام مجهولني 

باشعال النار يف سيارته الخاصة.
وطال�ب املرص�د يف بيان تلق�ت الوكالة الوطنية العراقي�ة لالنباء / نينا / نس�خة منه ، 
وزارة الداخلية باثبات قدراتها والقيام بواجباتها يف كشف املعتدين وتقديمهم اىل القضاء 

لينالوا جزاءهم العادل مقابل ما اقرتفوه من جريمة.
وقال احمد شكري مقدم الربامج يف قناة / العراقية / للمرصد العراقي للحريات الصحفية 
، ان كامريات املراقبة س�جلت قيام احد االش�خاص امللثمني باش�عال النريان يف س�يارته 
الخاص�ة عندم�ا كانت متوقفة ام�ام داره يف حي تونس بالعاصمة بغداد، عند الس�اعة 
الرابع�ة فجر االربعاء وإنه اليري�د إتهام أحد، ويرتك األمر اىل الس�لطات املختصة لتقوم 

بدورها يف مالحقة املتورطني، ومعرفة دوافعهم، والجهات التي تقف من ورائهم. 

الرباط/أ.ف.ب:
مثل الصحف�ي املغربي عمر الرايض، املوقوف منذ نهاي�ة يوليو/تموز، أمام قايض تحقيق 
يف أوىل جلسات االستماع إليه يف قضية »تجسس«  ، علماً أنه يالحق أيضاً يف قضية »اعتداء 
جن�ي«. وقال محاميه ميلود قنديل، لوكالة »فرانس برس«، إنه »جدد التأكيد أمام قايض 
التحقيق عىل براءته من كل التهم املوجهة إليه«، وعىل أن عالقاته مع أجانب يتهم بالتخابر 

معهم »تدخل يف صميم عمله الصحفي«، من دون إضافة تفاصيل »لرسية التحقيق«.
أوقف الرايض )34 عاماً( أواخر يوليو/تموز، بأمر من النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة 

»املس بسالمة الدولة« والتخابر مع »عمالء دولة أجنبية« لم تحددها.
فِتحت هذه القضية غداة صدور تقرير ل� »منظمة العفو الدولية« اّتهم السلطات املغربية 
بالتجّس�س ع�ىل هاتف الصحفي، وهو ما نفت�ه الرباط بشّدة مطالب�ًة املنظمة الحقوقية 
بنرش أدلتها. وسبق للصحفي والناشط الحقوقي أن اعترب اتهامه يف هذه القضية »انتقاماً 

منه بسبب تقرير )منظمة العفو الدولية( حول التجّسس عىل هاتفه املحمول«.
يف الوقت نفس�ه، وجه�ت له النيابة العام�ة تهمة »اعتداء جني«، عىل أثر ش�كوى ضده 
تقدم�ت بها زميلة له يف العمل. وكان الرايض قد أعلن برفقة رئيس تحرير صحيفة »أخبار 
اليوم« سليمان الريسوني، املوقوف هو اآلخر يف قضية اعتداء جني، خوض إرضاب رمزي 
عن الطعام ل�24 س�اعة، ملناس�بة »اليوم العاملي لحقوق اإلنس�ان« يف 10 ديسمرب/كانون 
األول الحايل، »احتجاجاً عىل استمرار سجنهما احتياطياً من دون محاكمة، عقاباً لهما عىل 

أفكارهما ومواقفهما«، بحسب بيان للجنة التضامن معهما.
أوقف الريس�وني )48 عاماً( أواخر مايو/أيار املايض، إثر اتهامه من طرف شاب باالعتداء 
عليه جنسياً. ويطالب ناشطون حقوقيون باإلفراج عنه، مدينني يف عريضة نرشت يف وقت 

سابق »استهداف« الصحفيني، ب� »االرتكاز عىل تهم االعتداء الجني«.
ونف�ى مقدم�ا الشكويني يف مناس�بات ع�دة أن يكونا مس�خرين من أي جهة الس�تهداف 
الصحفي�ني، مؤكدين عىل عدالة قضيتيهما. وتشدد الس�لطات من جانبها عىل اس�تقاللية 
القضاء وس�المة اإلجراءات.وأنهى قايض التحقيق، أواخ�ر نوفمرب/ترشين الثاني املايض، 
التحقي�ق م�ع ال�رايض يف قضية »االعت�داء الجني« الت�ي تقرر فيه�ا أيضاً اته�ام زميله 
الصحفي عماد إستيتو، الشاهد لفائدته، ب� »املشاركة يف االغتصاب«، وفق ما أكد محامي 
دفاعه يف وقت سابق.وس�بق أن اوقف الرايض وحكم عليه يف مارس/آذار املايض بالس�جن 
أربعة أش�هر مع وقف التنفيذ، بتهمة »املّس بالقضاء« عىل خلفية تدوينة عىل »تويرت«، يف 

محاكمة أثارت انتقادات واسعة.

احراق سيارة مقدم برامج يف قناة 
العراقية امام منزله

الصحفي املغربي عمر الراضي ميثل أمام 
قاضي التحقيق يف قضية »جتسس«

»مراسلون بال حدود« تتهم رئيس جيبوتي بالكذب لتشويه اإلعالم

نقابة الصحفيني املغربية تطالب بإنصاف مهنّيي »أخبار اليوم«

وقفة تضامنية يف حلب مع إعالمي اعتقلته »هيئة حترير الشام«
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ثقافية

أمحد فاضل
كانت   كلمات   الشاعر  اإلنكليزي 

ويليام وردزورث مصدر إلهامي
ومبع�ث  عشقي   لقراءة  الشعر ، 

فقد توقفت طويالً أمام قوله :
» أن  الشع�ر  الجيد  هو  »  التدفق   
التلقائي   للمشاعر  »  الناشئ  عن  
العواط�ف ،  يف  ذات  الوق�ت الذي  
يج�ب  أن  يلتقط الشاعر املشاعر 
التي ق�د تكون مخفي�ة حتى عن 
أنفسنا داخل ذكريات  لم  يمسها  
أح�د ،  قد  تجذبنا  تحت مس�توى 
الوع�ي ، أو قد تك�ون مخفية عن 

قصد
 حيث  تتدفق  بحرية مع كل كلمة 

وإيماءة«.
الشع�راء  لديه�م  دائم�اً  ه�ذه  
الوفرة من التدف�ق  والتنقيب عن 
مشاعره�م  وتشكيله�ا  ش�عرياً 
، لذل�ك  تران�ي  دائم�ا أبح�ث عن 
التفاصي�ل – امللموس�ة ب�دالً  من 
الرتكي�ز عىل الفك�رة ، وجدت كل  
ذل�ك  يف  اش�تغاالت  الشاعر  عبد  
الحس�ن  بريس�م   يف  مجموعتيه  
الشعريت�ن  : »  ديوان  الربيس�م«  

الع�راق    الص�ادر  ع�ن  مرك�ز   
ال�دويل  للثقاف�ة  واإلع�الم  2009    
،  و » تاري�خ  الجن�ود  املجهولن«    
الص�واف   دار   ع�ن    الص�ادر   
للطباعة  والنرش /  دمشق  2018 
، والزمن  املحسوب  بن  صدورهما   
تسع   س�نوات ، هو  زمن  تقلبت  
فيه  الحروف واألبجديات  صعوداً  
وهبوط�اً  ،  لكنه�ا  ل�م  تفت  من  
عضد  الشاعر  بريسم ، فقد  بقي  
محافظاً عىل مستواه  الشعري  ، 
بل  تس�مح  قصائ�ده  األخرية  أن  
امنحها  التبؤ الالئق  بها  من  حيث 

مستواها عما سبقت  كتابتها .
ق�د   تختلف   تفاصيل   مجموعته  
الشعرية  األوىل  » ديوان الربيسم«  
ع�ن  الثاني�ة  » تاري�خ  الجن�ود 
املجهولن« ، يف أن الشاعر تنقل يف 
األوىل    ب�ن    العاطف�ي   والذاتي  

املوضوعي  واالجتماعي الديني
 والوطني ،  كما  يف  هذه  االنتقاالت 

الشعرية املنتقاة :
1 – العاطفي

» جميالت الطابق الثاني«
من أيما قارورة عطر ..

أتاك عفريت الهوى

يا واقفاً عىل غابات سحر
وال عجوز تعطيك مغارة ..

فيها أمرية هدها العشق
أصعد شجر اللذة

وأرمي ألشباه النساء
قرشة القلب القديم .
2– الذاتي املوضوعي

» عراق�ي يدخ�ن يف درج�ة حرارة 
انفجار«

وما علمته الشعر ، ولكن
رأى املوت يركض حافياً

يلتقط األخرض
ويبصق لعابه عىل اليابس .

3 - االجتماعي  الديني والوطني
» قمر الشهداء«

ألن الحزن شجرة شيطان
أزهرت يف القلب .

أتساءل دائماً :
من يل بمعول أسطوري

يجتث هذا ..
هذا   هو  الخط  الذي  اس�تخدمه  
مفه�وم   لرتس�يخ     الشاع�ر  
قصائ�ده   الذاتي�ة   واملوضوعية   
والعاطفي�ة  ،   االجتماعي  الديني  
والوطن�ي  يف ذهن  الق�ارئ ،  هو 
هن�ا  يف   تفاصيل�ه لق�راءة  م�ا 

يم�س   الحي�اة   اليومي�ة   الت�ي  
يمكن  أن  تتناس�ب  كتابتها   مع   
إيقاعه�ا   امليلودرام�ي ،  فإذا  لم  
يك�ن  خي�ار  الكتاب�ة   موج�وداً،   
فس�يشعر   الكثري  منا  باالختناق  
بس�بب الحاج�ة إىل التعب�ري ع�ن 
الص�ور الثابت�ة الت�ي نلتقطها يف 
أذهاننا ونشع�ر  بأننا  مضطرون   
إىل  تحقيقه�ا ،  لك�ن  األم�ر  أكثر 
من  ذلك  أيض�اً ، غالب�اً  ما نكتب  
الشع�ر  ملقاومة  الوض�ع  الراهن 
،  ملقاوم�ة  الظلم، ملقاومة املرض  
وثقافاتن�ا     أنفس�نا   نكت�ب     ،
وصدماتن�ا    يف  بع�ض   مظاه�ر  
املعن�ى، إنه  إنارة  للج�روح  التي   
يج�ب   رؤيته�ا   حت�ى   تلتئ�م،  
هن�ا  ينظر الشاعر حول محيطه، 
واألماك�ن الت�ي يزوره�ا وتجعله 
يرغ�ب يف الكتابة عنه�ا ووصفها 
كونها ج�زء من تفاصي�ل حياته 

وما يشعر بها . 
يف مجموعت�ه  الثانية التي بأيدينا  
» تاريخ  الجنود املجهولن« ،  التي  
خصه�ا  بإحدى  وعرشين قصيدة 
جميعه�ا  أرخ�ت  لوقائ�ع حروب 
أمكنته�ا  وزمانه�ا  تباين�ت  يف  

احتجاجات�ه  خالله�ا   رف�ع      ،
وقدم رؤى عميق�ة لها ، هي أكثر 
األنشطة البرشية تدمي�راً  وقسوة  
وم�ع  ذل�ك  فالحروب  له�ا  تأثري 
عميق عىل الشاعر   وهو   يستعيد  

حكاياتها ،
كم�ا  يف  أوىل  قصائ�د املجموعة » 

سوف تنتهي الحرب« :
سوف تنتهي الحرب

يعود الجنود
إىل امهاتهم

ومدنهم
أجساداً

بال روح .
إنه  يمنحها  غضبه  وحزنه  ، فبعد  
كل  تلك الحروب ينظر الشاعر  إىل  
تأث�ري الشعر يف  تشكي�ل  موقفه  

تجاهها مؤرخاً
تأريخها ، كم�ا يف » تاريخ الجنود 

املجهولن« :
يف سبعينيات القرن املايض

كانت بوصلة الحرب
ُتشري شماالً

تأخذ الجنود حطباً
لدفء الجبال

وتعزف موسيقى عسكرية
أناشيدها جماجم .

نش�أت  ه�ذه  االنطباع�ات  لدى  
الشاع�ر  حت�ى   وأن�ا    أختت�م   
قراءت�ي ملجموعته هذه من خالل 
قصيدت�ه » جثة طافي�ة عىل نهر 

الفرات » :
جثة طافية عىل نهر الفرات

تشري إىل قاتلها وترصخ سبايكر
ارتدى ُحلماً بريئاً

ومىض يرسم خطوات عشقه
عىل أمل أن يكون له وطن

بال دماء .

ثقافية الزوراء تفتح الستارة على الفنان اجلزائري مشس الدين بلعربي

مشس الدين من راعي غنم اىل فنان عاملي

يا سيدَِّة املُُدِن واملُتَِّشَحَة 

بهاِل ربيٍع راَح يطوُل

يمتدُّ فصوالً  ِمْن عِن املاِء ،وحتى آخر نهٍر

يحمُل برشى

صوَب ظماِء الزّمِن...

ماذا أقوُل من األشعاِر للّنجِف الرشيْف؟

ماذا أقوُل وُكلُّ أشواقي نزيْف!

ولْهى أجيُء بلهفتي

مدَّ الحنِن عىل الوتْن...

ماذا أقوُل، اآلَن ياِسَّ األماْن؟

يا كوكباً بمدارِه صىل املكاُن مع الزماْن..

والحبُّ يربو بن طّياِت العصوِر ويف

الصدوْر

ِك الخرضاُء والحسناُء واملاُء الّنمرْي بأَُكفُّ

يدعو األحبََّة للعبوْر،

يا نخلة للدهِر ظلَّْت عاليْه

يف ُكلِّ ِعذٍق للمفاِخِر داليْه

هي ذلك الطعُم العظيم

هي ذلك الصوُت الرخيْم...

يأتي إليها الحبُّ 

طرياً جنحُه عذُب النسيْم!

ُخّط�ْت ِبماِء الن�وِر كالفرقاِن والت�وراِة واإلنجيِل 

بالخرِب اليقْن....

حدبوا إليها من بقاِع الكوِن

من أقىص الرماِل إىل الُسحاْب

ُكلٌّ يرتحُم عشَقُه الباهي كتاْب

فتبلَّج الرُّطُب الشهيُّ

كخمرٍة بن الثغوْر

ما بَن نهريِه الغريُّ تمخّضْت

ِسفراً جرَتُه الشمُس يف ُخلِد األثرْي

الِفقُه، واآلداُب ،والِعلُم الذي فتَق الصخوْر...

حيُث انربى بال�)ِحريِة(العصماَء تاريٌخ مجيْد

فهنا السفينُة حيُث حّطْت ،

نوُح النبيُّ عىل مشاِرفها اسرتاْح

ليعوَد يكِمَل فيِك دوَرتُه الصباْح

وبحضنها انبلَج الرّضيْح

باملُرتىض صنَو النبوِّة 

والفتى الفذُّ الرصيْح

إذ يمأل الُدنيا بمنهجِه العظيْم

النجف
الشاعرة وفاء دال

عبد احلسني بريسم يف جمموعتيه الشعريتني
» ديوان الربيسم « و » تاريخ اجلنود اجملهولني « تدفق تلقائي للمشاعر

الزوراء / خاص
الزيتون االدبية  احتفت ورش�ة 
للشاع�ر  الشعري�ة  بالتجرب�ة 
محم�د الشحات والت�ي امتدت 
ع�ىل م�دى 45 س�نة ومن�ذ ان 
ال�دوران  األول  ديوان�ه  أص�در 
ح�ول ال�رأس الف�ارغ الص�ادر 
ع�ن دار الحري�ة للطبع والنرش 
ع�ام 1974 ، وع�ىل امت�داد تلك 
الرحل�ة أصدر عرشي�ن ديوانا ، 
وقد شارك بالحديث عن تجربة 
الشاع�ر  جان�ب  اىل  الشاع�ر 
واملؤرخ شعبان يوسف الدكتور 
محم�د ط�ه إبراهيم ال�ذى أدار 

االحتفالية .
قدمت د. فاطمة الصعيدى ورقة 
نقدية  اىل جانب مشاركة هامة 
وفعال�ة م�ن الشاع�ر واملرتجم 
والشاع�ر   ، حاف�ظ  رشق�اوى 
اسامة ريان ، والناقد مصطفى  
ف�ودة  والشاعر هش�ام العربى 
، والق�اىص هان�ى منىس والذى 

قام بتوثيق الندوة .
ط�ه  محم�د  الدكت�ور  وص�ف 
إبراهيم ال�ذى أدار الن�دوة بأنه 
يعد ظاهرة ش�عرية فهو شاعر 
غزي�ر اإلنتاج يص�در حتى االن 
ع�رشون ديوانا ش�عريا ، ورغم 
توقفه عن الكتابة ملا يقرب من 
س�بعة عرش عاما بعد أن أصدر 

ديوان الس�ادس كثرية هزائمي 
الص�ادر ع�ن سلس�لة أصوات 
بهيئة قصور الثقافة عام 1996 
، اىل ان ع�اد للكتابة مرة جديدة 
ع�ام 2012 عندما أصدر ديوانه 
الس�ابع املرتو ال يقف يف ميدان 
التحرير حي�ث تدفقت دواوينه 
الشعرية والت�ي وصلت إىل رقم 
20 كم�ا أن�ه ل�ه دي�وان تح�ت 
الطب�ع األول مالمح ظيل بهيئة 
الكت�اب والثاني رجل مس�كون 

بالزرقة عن اتحاد الكتاب 
ق�دم الشاع�ر واملؤرخ ش�عبان 
يوس�ف مؤسس ورشة الزيتون 
وال�ذى جايل الشاع�ر فهم من 
أبن�اء جيل واح�د والذى وصفه 
بأن�ه رفيقه يف الدرب واملس�رية 
وإن كان لك�ل منهما اتجاهاته 
بينهم�ا يف  ب�دأت  العالق�ة  وان 

ول�م   ، الس�بعينات  منتص�ف 
تسعفه الذاكرة لتحديد أول مرة 
تم اللق�اء هل كان يف دار االدباء 
او يف مجل�ة الكات�ب وىف واقعة 
ش�هرية للشاع�ر الراح�ل أم�ل 
دنق�ل ، اال ان محم�د الشح�ات 
كان غزي�ر اإلنتاج رغ�م انه لم 
تكن قد ظهرت مالمح كل شاعر 
عىل حدى ، واذكر ما قاله له انه 
سوف يكتب ألف قصيدة ، واننا 
مع اس�تاذنا صالح عبد الصبور 
وعىل ش�لش  واحيانا كنا نلتقى 
بنجي�ب سور ومحم�د مهران 

السيد 
واض�اف ش�عبان ب�أن  محم�د 
الشح�ات منذ أن ب�دأ حتى االن 
يعمل ىف معمله الخاص وتجاربه 
التجريبية الخاصة وانها امتداد 
عىل وج�ه الخص�وص  كأحمد 

عبد املعطى حجازى وامل دنقل 
وص�الح عبد الصبور  وان كانت 
تجربة محم�د عفيفى مطر لم 
تس�تهويه ، وان�ه حاف�ظ ع�ىل 
قصيدة التفعيلة حتى اليوم ولم 

يذهب اىل قصيدة النثر ، 
وقدم�ت د. فاطم�ة الصعي�دى 
ورقة نقدية  عن ديوان ترنيمات 
ش�اعر قب�ل الرحي�ل ،  حمل�ت 
دراس�تها عن�وان )كتاب�ه األنا 
واس�تدعاء االخ�ر (، والدي�وان 
يق�ع ىف اربعه واربع�ن قصيدة 
، العم�ل األدب�ي نتائ�ج اصي�ل 
لصاحبه  وسدت سرية الذاتية 
من�ذ اول ديوانه ال�دوران حول 
ال�رأس الفارغ ال�ذى صدر عام 
1974 ، وحول العنوان ترنيمات  
وصفت الرتنيم�ة  بأنها األغنية 

الصغرية خفيفة اللحن ، 

وقال املرتج�م والشاعر رشقاوى 
حاف�ظ ب�أن الشاع�ر يبع�د عن 
الشع�ر العمودى وع�ن القصيدة 
  ، تفعيل�ة  ش�اعر  وه�و  النث�ر 
وحاول ان يض�ع إيقاعا داخليا ، 
وهو تخلص من القافية من اجل 
تدف�ق القصي�دة ، ألن القصي�دة 
لدي�ه دفقة واح�دة ، ونحن أمام 
ش�اعر بلغ من النض�ج يقدم لنا 

تجربة متماسكة ،
وق�دم الناق�د مصطف�ى ف�ودة 
دراس�ة قراءة ىف ديوان مكاشفة 
مشريا اىل أن املكاشفة تعنى لغة 
االط�الع أو املعاين�ة أو اإلظه�ار 
ولها داللة عند الصوفية انكشاف 
الحقائ�ق االلهي�ة للص�ويف بنور 

يقذفه الله ىف القلب 
وقدم الناقد هاني  منىس قراءة 

ىف دي�وان مح�اوالت ال اع�رف 
هيئ�ة  ع�ن  الص�ادر  نهايته�ا 
الكت�اب ، وامل�ح الناق�د اىل م�ا 
حاول الشاعر ان يزيل قصائدة 
بالي�وم والشه�ر والس�نه وان 
القصائد كتبت ىف ظل تسلس�ل 
زمن�ي ، وان العنوان ان العنوان 
محاوالت لك ان تتخيل كل أنواع 
املحاوالت ، والعنوان رائع وايضا 
ومفرداتها  املحاوالت  استخدام 
ع�رب قصائ�د الديوان.فيما قال 
الشاع�ر هشام العرابى  س�وف 
اش�ري اىل ملحوظتن تشابه اسم 
الشاع�ر مع اس�من اخرين وان 
هذا االرتباط بعد أن رأيت الصورة 
تأك�د بأن�ه غ�ري الشاع�ر محمد 
الشح�ات محمد وايض�ا الدكتور 
محم�د الشح�ات ، وأن�ه س�عيد 
باالط�الع عىل تجربة هذا الشاعر 
، مشي�دا بمالحظ�ات الدكت�ورة 
والرشق�اوى  الصعي�د  فاطم�ة 
حاف�ظ ، و ان الشاعر اس�تطاع   
وان الشاعر منكم من التناصات 
، وقام باستعراض مجموعة من 
تل�ك التناصات التي اس�تخدمها 
الشاعر ع�رب قصائ�ده وبقدره 
حت�ى وص�ل اىل إع�ادة  ابتك�ار 
تنص�ات خاص�ة به ، واس�تلهام 
الكثري م�ن التناصات قدرته عىل  

ابتكارات تناصات خاصة به.

عندما يكون الشاعر متألقا
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الزوراء / خاص
من�ذ ف�رتة طويل�ة وثقاف�ة ال�زوراء تتابع 
مس�رية الفن�ان الفطري الجزائري ش�مس 
لوحات�ه  ع�ىل  اطلع�ت  بلعرب�ي...  الدي�ن 
وتابعت مس�ريته وحاورت�ه عن بعد، وقفت 
ع�ىل مراحل تجربته الفني�ة فأدهشها صرب 
الفنان للوصول اىل ما يريد ، س�عيه املستمر 
م�ن اجل النج�اح رغم ك�ل الصعوبات التي 

كانت تعرتضه .
كان رائ�دا يف تحمل الصع�اب ، وكان محط 
تقدير واعج�اب يف مواجه�ة الفقر واملرض 
، اضط�ر اىل ت�رك الدراس�ة نتيج�ة ظروفه 

القاهرة ولكنه نجح يف مدرسة الحياة .
ات�رك الحدي�ث له�ذا الفن�ان املكاف�ح وهو 

يحصد نجاحاته املتواصلة دون تدخل : 
إسمي الكامل شمس الدين بلعربي و اسمي 
الفن�ي : chemsou belarbi - belardi م�ن 
موالي�د 14 فيف�ري 1987يف البداي�ة كان�ت 
اعي�ش يف قرية صغ�رية ببلدة عن تادلس يف 

مستغانم غرب الجزائر .
  كن�ت ارع�ي الغنم م�ع خايل رحم�ه الله و 
بينم�ا كن�ت ام�ارس مهن�ة رع�ي الغنم يف 
سن الخامس�ة كانت تمر بجانبي صفحات 
الجرائ�د و كان�ت تجذبن�ي الص�ور الرباقة 
لنجوم السينما فالتقط هذه الجرائد من عيل 
االرض و اتمع�ن فيها و ارس�مها بالعود يف 
الرمال و عندما بلغت سن السادسة انتقلت 
ايل املدينة لكي ادخل ايل املدرسة و يف املدرسة 
ب�دأ املعلمون يكتشف�ون موهبت�ي و بدأت 
اعطي األهمية ملادة الرس�م اكث�ر من باقي 
امل�واد مثل الرياضي�ات والفيزياء ،و لكن انا 
م�ن عائلة جد فقرية و اضطررت ايل التوقف 
عن الدراس�ة و الخروج اىل الشارع المتهان 

الرس�م كحرفة مثل تزين املحالت التجارية 
و الديكور لكن الشارع قايس جدا .

تعرضت لالستغالل من قبل عديمي الضمري 
الذي�ن امتص�وا طاقت�ي الفني�ة و يف بعض 
األحي�ان كنت اعمل عند أش�خاص و عندما 
اطلب اجر مقابل عميل كنت اتعرض التهديد 
و كنت صغري انا ذاك فكنت اعمل تحت أشعة 
الشمس الحارقة و احمل الساللم الحديدية 
و انا ضعيف الجسد حيث أن الشمس كانت 
تسخن الس�اللم الحديدية فاحملها بحروق 

يف يدي 
الرشط�ة  اخ�رب  ان  اري�د  كن�ت  عندم�ا  و 
يهددونن�ي ، و العكس صحي�ح كنت التقي 
مع ناس اعتنوا بي و قدموا يل يد املساعدة  

و كنت امر بجانب قاعات الس�ينما اش�اهد 
االفيشات والصور الضخمة لنجوم السينما  

عن�د اب�واب القاعة و عندما اع�ود اىل البيت 
ارسم كل ما شاهدته عىل اوراق الرسم .

 املشكلة اننا كنا نعيش يف بيت واحد ، نطبخ 
فيه ، و ننام فيه و أكنت ارس�م يف وسط هذا 

الضيق و ارسم بصرب
زد ع�يل ذلك فالبيت كان مكس�ور الس�قف 

جزئيا و كنا نعاني يف فصل الشتاء
و أتلفت الكثري من رسوماتي بسبب املطر و 
بدأت أفكر ارسال أعمايل الفنية اىل الخارج .

و فع�اًل ارس�لت كل الرس�ومات اىل رشكات 
االنتاج السينمائية عن طريق الربيد

و ب�دأ الن�اس ينعتونن�ي باملجن�ون و لك�ن 
اتكل�ت ع�يل الله ألنه هو م�ن اعطاني هذه 
املوهب�ة و واصل�ت املثاب�رة و العمل و لكن 

مرت السنوات و  لم احصل عىل اي رد 
وواصل�ت العم�ل يف الش�ارع لك�ن بس�بب 

املشاك�ل تأثرت صحت�ي و دخلت يف مرحلة 
صعب�ة جدا و بدأت اعمل يف املعامل و تأثرت 
صحت�ي و دخل�ت املس�تشفى م�دت ثالثة 
أش�هر. و بعده�ا بدأت حالتي يف التحس�ن ، 
حتي جاء يوم تلقيت فيه رس�الة من منتج 
ارجنتين�ي يعمل بالرشاكة م�ع هوليوود و 
عرف بأعمايل يف األوساط السينمائية و بدأت 
تنه�ال الطلبات من املخرج�ن و املنتجن و 
عمل�ت الكثري من ملصقات األف�الم العاملية 

أذكر منها :
The News.. و Honor و Garra Mortal و 

Bucks of America
 Chinese الكب�ري  الوثائق�ي  الفيل�م  و   

 Hercules The BOLO YEUNG Story
و عرضت أعمايل الفنية عيل يف مهرجان كان 
الس�ينمائي الدويل و مهرجانات األوس�كار 

و س�يزار ، فشاهد أعمايل املمثل الهوليودي 
JIMMY GOURAD فاتص�ل ب�ي و وعدني 

بتكريم 
و بعده�ا تم�ت دعوت�ي ملهرج�ان العامل�ي 
للسينما يف  املغرب و دعاني املمثل الهوليودي 
الشهريTONG POO الذي يعترب من أساطري 
هوليود و له افالم ش�هرية رفقة روجي مور 
و جون كلود فان دام و آخرين و اتفقنا عيل 

مرشوع عمل 
و هن�اك مشاري�ع مس�تقبلية ادع�و الل�ه 

التوفيق
و بعدها جاء وفد من خرباء س�ينمائين  ايل 
الجزائ�ر و ك�ان رئيس الوفد املمث�ل العاملي  
كرمون�ي  حي�ث   RAMDAN GOURAD
يف حف�ل كب�ري عيل أس�اس اني اخ�ر عربي 
و افريق�ي و العال�م العرب�ي م�ازال يصمم 

ملصقات األفالم العاملية بالطريقة التقليدية 
أي عن طريق الرسم و الفن التشكييل .

 حاولت نرش الثقافة اإلسالمية و العربية يف 
األوساط األوروبية و العاملية و الحمد لله .

يقول شمس الدين عن حياته : ) انا عصامي 
، لم اتعلم الرسم يف اكاديمية للفن .

ش�ارك يف املع�ارض الفنية يف الجزائ�ر ، اما 
بالنس�بة للملصقات فهو ين�وي اقامة اول 

معرض له يف مهرجان السينما بالسويد
وعن تأثره بالفنانن العاملين قال :

 Patrick ganin العامل�ي  بالفن�ان  تأث�رت 
وأوظف فن الكوالج يف امللصقات .

لق�د ت�م اختيار لوحت�ي الفني�ة املعربة عن 
ي�وم العامل�ي للحي�وان م�ن املمث�ل العاملي 
Jean Claude van damme و ال�ذي تبنته�ا 

JCVD WORL مؤسسته العاملي
و صنفتني مؤسسة هوليوود العاملية كأخر 
فنان عربي و افريقي مازال يصمم ملصقات 
األف�الم العاملية بالطريق�ة التقليدية أي عن 

طريق الفن التشكييل
عندما اتصلت ب�ي االدارة طلبت منها تكتب 
قصت�ي باللغة العربي�ة ... فاحتاروا بطلبي 
هذا و لم يوافقوا يف بداية األمر و بعد نقاش 
وافقوا ع�يل طلبي و ن�رشوا صفحة باللغة 
العربي�ة و هذه  أول م�رة يف تاريخ هوليود 
حي�ث تكتب مقال باللغة العربية يف قاموس 

امريكي مكتوب باإلنجليزية و الحمد لله
 INFLUENTIAL PEOPLE لقد أصدرت مجلة
األمريكي�ة الشهرية عدده�ا الجديد قبل أيام و 
نرشت عميل الفني عيل غالفها و اختارتني من 
بن الشخصيات الفنية األكثر تأثريا يف الواليات 
املتح�دة األمريكية و ن�رشت تقرير طويل عن 

مسريتي الفنية يف اربع صفحات .



ق�د تبدو منادي�ل املاكياج واملنّظفات الس�ائلة مريحة، غري أنها مع 
الوق�ت ت�ؤذي برشتك من خالل بقاي�ا املّكونات املنّظف�ة. هذا األمر 
م�ن ش�أنه تجفيف ب�رشة بع�ض النس�اء خصوص�اً ذوات البرشة 

الحساسة. 
فيم�ا ييل بعض الطرق الطبيعية إلزالة املاكياج وإنعاش برشتك من 

دون اللجوء إىل املواد الكيميائية القاسية. 
الزيت الطبيعي: 

إن اس�تخدام أي ن�وع من مزي�ل املاكياج يجرّد الب�رشة من الزيوت 
الطبيعي�ة األمر الذي يؤدي إم�ا إىل جفاف البرشة وإما إىل اإلفراط يف 
إنت�اج الزيوت. عىل رغم أن العديد من املنتجات يف األس�واق “خالية 
م�ن الزيوت”، إال أن برشت�ك معرّضة لل�رر وللشيخوخة املبكرة. 
فزي�وت الب�رشة الطبيعية ه�ي التي تحاف�ظ عىل ش�باب البرشة، 

ليونتها وحيوّيتها. 
لذلك ان اس�تخدام الزيوت الطبيعية كزيت الزيتون وزيت جوز الهند 
تنّظف وتطّهر البرشة م�ن دون اإلفراط يف تجفيفها. كما انها تزيل 

كل أنواع املاكياج من املاسكارا السوداء إىل أحمر الشفاه الالمع.
الحليب: 

إن الحلي�ب من املواد املهمة للبرشة. فالربوتينات والدهون املوجودة 
في�ه تس�اعد ع�ىل ترطيب الب�رشة والحف�اظ عىل رطوبته�ا لوقت 

أطول. 
فف�ي حني أن رشب الحليب ق�د يؤدي إىل تفاقم األم�راض الجلدية، 
اس�تخدامه موضعياً يعمل عىل تهدئة الب�رشة. لذلك أضيفي ملعقة 
كب�رية من زيت اللوز إىل وعاء من الحليب كامل الدس�م، وامس�حي 

وجهك بواسطة قطنة مبللة بالخليط.
الخيار:

 إن العديد من املنتجات تس�تخدم مكّونات الخيار من أجل املساعدة 
ع�ىل إزالة املاكياج. فللخي�ار خصائص مضادة لإللتهابات تس�اعد 

عىل تهدئة البرشة ومعالجة مشاكلها. 
لذلك إجعيل من الخيار عجينة واستخدميها كمزيل للماكياج. أضيفي 

القليل من الحليب أو زيت الزيتون عند صعوبة إزالة املاكياج.
لبن الزبادي: 

إن استخدام لبن الزبادي عىل برشتك يساعد عىل ترطيبها والتخفيف 
من حروق الشمس. لذلك خذي قطنة مبلّلة بلبن الزبادي وامس�حي 

وجهك بحركة دائرية، بعدها أغسيل وجهك باملاء البارد.

املكوّنات
سكر - كوب

سميد - 3 أكواب
بيض - 6

كاكاو - ملعقتان كبريتان
قشطة - كوبان

فانيليا - نصف ملعقة صغرية
بايكنغ باودر - ملعقتان كبريتان

قهوة نسكافيه - ملعقتان كبريتان

زيت - كوبان
ملح - نصف ملعقة صغرية

طريقة العمل
- اخفق�ي البي�ض مع الزي�ت، امللح 

والقشطة يف وعاٍء كبري.
- اخلطي جّيداً يف وعاٍء ثاٍن الس�ميد، 
الس�كر، الكاكاو، الفانيليا، البايكنغ 

باودر والقهوة.
- اضيفي مزيج املكّونات السائلة إىل 

تلك الجاّفة وامزج�ي املكّونات جّيداً 
باس�تخدام ملعقة خشبية كبرية أو 

مرب يد.
- ادهن�ي قال�ب كي�ك بالقلي�ل من 

الطحينة.
يف  الس�ائلة  العجين�ة  اس�كبي   -

القالب.
الشوكوالت�ة  بسبوس�ة  اخب�زي   -

لحوايل 25 دقيقة ثّم قّدميها!

قد يحب الزوج صفات لدى الزوجة اكثر 
م�ن مظهره�ا الخارجي، حي�ث ترتبط 
ه�ذه الصفات بس�مات يف ش�خصيتها 

وحضورها ال تتوقعها الكثريات.
ويجب ع�ىل املرأة ان تتنب�ه اىل ذلك لكي 
تعم�ل عىل تعزي�ز هذه الصف�ات وعىل 
جعله�ا تربز بشكل افضل من اجل جعل 
عالقته�ا بزوجه�ا اكثر متان�ة وصالبة 

واستقراراً وهدوًءا.
إليِك أبرز صفات ش�خصية الزوجة التي 
يمكن ان يحبها الزوج اكثر من مظهرها 

الخارجي. 
م�ن املمك�ن ان تتوف�ر ل�دى الزوج�ة 
صفات يحبها ال�زوج اكثر من صفاتها 

الخارجية، ومنها:
1الصدق  

يحب الرجل املرأة التي تتس�م بالوضوح 
املوارب�ة  اس�اليب  اىل  تلج�أ  ال  والت�ي 
واالحتيال من اج�ل التعبري عن افكارها 
مشاعره�ا، كما انه يفضل تلك العفوية 
والصادق�ة والت�ي ال تعتم�د األالعي�ب 

اسلوباً للوصول اىل قلبه.
وهو يحبذ االرتباط بممن يمكنه معرفة 
نواياه�ا وافكارها م�ن دون ان تتحدث 
عنه�ا او تكشفه�ا، فهذا يس�اعده عىل 
عيش حياة مستقرة بعيدة عن الخالفات 

واملشاجرات واالقاويل.  
2البساطة 

ال يحب الرج�ل عموماً االمور املعقدة يف 
الحياة بل انه يمل اىل البس�اطة واىل بناء 

عالق�ات ذات خطوط واضح�ة املعالم، 
كما ان�ه يفضل عدم خ�وض املغامرات 
والنقاش�ات  االنت�اج  محس�وبة  غ�ري 

العقيمة.
ويس�عى الرجل لالرتب�اط بامرأة تعتمد 
السهولة طريقة لحياتها، كما انه يحب 
تلك التي تقوم بالتخطيط وبناء الربامج 
م�ن اج�ل تأم�ني حس�ن س�ري الحي�اة 
الزوجية واالرسية والتعامل بحكم ة مع 

املفاجآت اياً كان نوعها.

3 النعومة
يح�ب الرجل ان تق�وم الزوجة بحركات 
الدالل وان تحرص عىل االهتمام به، ومن 
املهم  بالنس�بة الي�ه ان تتمتع بالنعومة 
عىل مس�توى الشكل والصوت وطريقة 
العناي�ة ب�ه وبأرستهم�ا، فه�و يرفض 
املس�رجلة والتي تتخطى حدود انوثتها 
كلما ادت عمالً مهماً ما او حققت انجازاً 
ما، كما انه ال يحب ان تتوىل املرأة القيام 
باملهم�ات التي توكل عادة اىل الرجال وال 

ان تغري عاداتها التي يظهر تعلقه بها. 
4املرح

من االفضل بالنس�بة اىل الزوج ان تتمتع 
رشيكة حياته ب�روح املرح والقدرة عىل 
امل�زاح بطريقة مهذبة وغري خارجة عىل 
املث�ل والقيم، وه�و يرغ�ب يف ان يتخلل 
جلس�اتهما الضحك يف موازاة االنسجام 

التام والتفاعل املتبادل.
ومن املهم بالنس�بة اليه ان تجعله هذه 
الجلس�ات ينىس كل ما يمكن ان يزعجه 

يف الحي�اة العامة واملهنية وكل ما يمكن 
ان يؤرق�ه ويدفع�ه اىل ع�دم الشع�ور 

باالرتياح.  
5حب الحياة  

ترتب�ط ه�ذه الصف�ة بامل�رح، فالرجل 
يمك�ن ان يرك�ز عن�د اختي�ار رشيك�ة 
حياته ع�ىل ان تكون محب�ة للحياة اي 
قادرة ع�ىل تخطي االزمات او حتى عىل 
مواجهته�ا به�دوء وم�ن دون توت�ر او 
انفع�ال او غضب، فه�ذا يجعلها تتمتع 

بالكثري من الجاذبية بنظره.
وهذ يس�اعد الرجل عىل تجاوز العقبات 
الت�ي قد يواجهه�ا يف حيات�ه املهنية او 
االرسية م�ن دون صعوبة وبالكثري من 

املرونة. 
6 الوفاء 

يعت�رب الوف�اء من اب�رز الصف�ات التي 
يفض�ل الرج�ل ان تتمت�ع به�ا زوجته، 
فه�ذا يجعل�ه يح�س باالرتي�اح تج�اه 
املس�تقبل القري�ب والبعي�د، كم�ا ان�ه 
يشعره باالس�تقرار ويحفز لديه القدرة 
ع�ىل الب�ذل والعطاء ع�ىل مختلف صعد 
حياته، وهو يمكنه من التفكري بوضوح 
وهدوء من اجل ايجاد الحلول للكثري من 

املشاكل التي يمكن ان تعرض طريقه.
ويمكن هذه الصفة ان تشكل االس�اس 
لبن�اء حي�اة س�عيدة ع�ىل املس�تويني 
الخاص والعام، ويعد االخالص من ابرز 
6 صفات لدى الزوجة يحبها الرجل اكثر 

من مظهرها الخارجي.

10واحة
إليِك أهم الصفات اليت حيبها الزوج لدى زوجته

حنو مستقبل افضل...هلا
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كشفت دراس�ة أملاني�ة حديثة أن جثث 
بع�ض ضحايا ف�ريوس )كورون�ا(، قد 
تظ�ل معدية لفرة بع�د الوفاة تصل إىل 
أس�بوع؛ مما يتطلب توخي الحذر عند 
التعام�ل معها، فما ه�ي أبرز توصيات 
التعام�ل م�ع جثث ضحاي�ا )كورونا(، 

وفقا ملنظمة الصحة العاملية.
املرك�ز  باحث�ون يف  الدراس�ة  وأج�رى 
الطبي الجامع�ي هامبورغ-إيبندورف، 
ون�رشت “املقال�ة بإصدار مبك�ر”، قد 
تخض�ع لتعدي�الت الحق�ة قب�ل النرش 
مجل�ة  يف  بحثي�ة  كرس�الة  النهائ�ي، 

األمراض املعدية الناش�ئة الصادرة عن 
املراكز األمريكية للسيطرة عىل األمراض 
والوقاية منها، والدراس�ة شملت عينة 
من أش�خاص مصابني بحاالت شديدة 

من مرض )كوفيد- 19(.
وقام الفريق بفحص جثث 11 شخصا 
ماتوا بسبب فريوس )كورونا(، وقاموا 
بمسح أنوفهم للبحث عن آثار الفريوس 
عىل فرات منتظمة ملدة تصل إىل أسبوع 
بع�د الوف�اة، والحظوا اس�تمرار وجود 
ف�ريوس )كورونا( املس�تجد، واس�مه 
العلمي )س�ارس كوف- 2( يف مسحات 

األنف.
وقال الباحثون “لقد أظهرنا اس�تمرار 
العدوى بفريوس )سارس كوف- 2( يف 

أنسجة املرىض املتوفني”.
ويضيفون “تشري بياناتن�ا إىل إمكانية 
وجود درجة عالية من العدوى يف الجثث 
البرشية، مما يتطلب تقييمات املخاطر 
يف املج�االت املهني�ة املعني�ة والتعام�ل 
الح�ذر والواع�ي، لك�ن فري�ق البح�ث 
األملاني أكد أن هناك حاجة إىل مزيد من 

البحث، وأن هذه الدراسة لها عيوب”.
صغ�رية،  عين�ة  ش�ملت  فالدراس�ة 

واألش�خاص املصابني بحاالت ش�ديدة 
م�ن املرض، ويج�ب توس�يعها لتشمل 
عددا أك�رب، ولفرة زمني�ة أطول )أكثر 
م�ن أس�بوع بع�د الوف�اة(، والح�االت 
األخ�ف من امل�رض؛ لك�ن ه�ذا يطرح 
صعوبات طبع�ا، ألن الحاالت الخفيفة 
م�ن )كوفي�د- 19(، لن ت�ؤدي منطقيا 

لوفاة املصاب.
وقال الباحثون: “إنهم يوصون بإجراء 
جميع األعمال املتعلق�ة بالجثث، وفقا 
لإلرشادات التي نرشتها منظمة الصحة 

العاملية”.

يعترب العقل هو مركز التحكم يف الجسم كما 
أنه هو املسؤول عن الحفاظ عىل قلبك ينبض 
ويسمح لك بالحركة والشعور والتفكري، لذلك 
يج�ب عليك الحف�اظ عىل صحت�ه، واختيار 
األطعم�ة التي تعزز الصح�ة العقلية وتحفز 

الذاكرة والركيز.
وكان�ت الصح�ة العقلي�ة مصدر قل�ق ينذر 
بالخطر للن�اس يف جميع أنح�اء العالم، مع 
تزاي�د التوتر ونم�ط الحياة رسي�ع الخطى، 
حدث تده�ور كبري يف الحال�ة العقلية للفرد، 
ووفًق�ا ملنظم�ة الصحة العاملي�ة، كان هناك 
ارتفاع بنس�بة %13 يف حالة الصحة العقلية 
حتى عام 2017، مقارنة بالوضع نفس�ه يف 

العقد املايض.
ووج�دت دراس�ة حديث�ة أيض�ا أن الفواكه 
والخ�روات النيئ�ة، إىل جانب الن�وم الجيد 
والتماري�ن الرياضي�ة، ه�ي الركائ�ز الثالث 
الرئيس�ة للصحة العقلية، حيث أن الحصول 
ع�ىل نوم جي�د وممارس�ة الرياض�ة وتناول 
املزي�د من الفواكه والخ�روات النيئة تنبئ 
بصحة عقلية أفضل ورفاهية لدى الشباب”

إليك 5 أطعمة نيئة تع�زز الصح�ة العقلي�ة:
التوت

يوف�ر الت�وت العدي�د م�ن الفوائ�د الصحية 
لعقلك بسبب األنثوس�يانني، وهي مجموعة 
من املركبات النباتي�ة ذات التأثريات املضادة 
وتعم�ل  األكس�دة،  ومض�ادات  لاللتهاب�ات 
مض�ادات األكس�دة ض�د ش�يخوخة الدماغ 
واألم�راض العصبية وتس�اعد عىل تحس�ني 
االتص�ال بني خاليا الدماغ وتحس�ني الذاكرة 
وق�د يؤخ�ر حتى فق�دان الذاكرة ع�ىل املدى 

القصري.
الربوكيل

الربوكيل غني بمضادات األكس�دة، ويحتوي 
عىل نسبة عالية جًدا من فيتامني K، وربطت 
بعض الدراسات التي أجريت عىل كبار السن 
ب�ني تن�اول كمي�ات كب�رية م�ن فيتامني ك 
وتحس�ني الذاكرة، كما يحتوي الربوكيل عىل 
عدد من املركبات التي تمنحه تأثريات فاعلة 
كاملض�ادة لاللتهاب�ات واملضادة لألكس�دة، 
والتي قد تساعد يف حماية الدماغ من التلف.

البابايا الخام
تعترب البابايا االختيار األمثل لألشخاص الذين 
يعانون من التقلبات املزاجية، الحتوائها عىل 
العدي�د من العن�ارص الغذائية، التي تس�اعد 
عىل الشعور باالس�رخاء، والتقليل من حدة 
الشع�ور بالتوت�ر والقل�ق، مث�ل فيتامني ج 

وفيتامني يس.
أش�ارت دراس�ة أجريت يف جامعة أالباما، إىل 
أن 200 ملليج�رام من فيتامني يس، يس�اعد 
عىل تنظيم تدفق هرمونات التوتر يف الجسم، 
كما أنها تحافظ عىل صحة العني، الحتوائها 

فيتام�ني أ، ال�ذي يقل�ل من ف�رص اإلصابة 
بالضمور البقعي عند التقدم يف العمر.

الكركم
أثار الكركم الكثري من الضجة مؤخرًا، بسبب 
فوائ�ده العظيم�ة لصح�ة العق�ل، وثبت أن 
مركب الكركمني، املك�ون النشط يف الكركم، 
يعرب الحاجز الدم�وي الدماغي، ما يعني أنه 
يمك�ن أن يدخ�ل مب�ارشة إىل الدم�اغ ويفيد 
الخالي�ا هن�اك، وه�و مرك�ب ق�وي مض�اد 
لألكسدة ومضاد لاللتهابات تم ربطه بفوائد 
الدماغ بما يف ذلك محاربة االكتئاب وتحسني 
الذاكرة ومس�اعدة خاليا الدماغ الجديدة عىل 

النمو.
الجزر

يق�وي الذاك�رة ألنه ينش�ط عملي�ة التمثيل 
العض�وي يف املخ وكذلك عص�ري الجزر يعمل 
ع�ىل تنظيف ال�دم من الس�موم مم�ا يمنح 
الشع�ور بالراح�ة والتخل�ص م�ن الخمول 

والكسل. 

تواج�ه ك�ل أم مشكلة غرية طفلها م�ن قدوم مولوده�ا الجديد، وهي 
الغ�رية التي قد تص�ل أحياًن�ا إىل محاولة الشقيق األكرب إيذاء ش�قيقه 
املول�ود حديًثا؛ نظًرا لالهتمام الزائد به، لذلك يجب أن تبدأ تهيئة الطفل 
نفسًيا قبل الوالدة الستقبال شقيقه وكيفية التعامل معه، ويف السطور 

التالية ستجدين بعض الخطوات التي تساعدك يف ذلك.
ويف البداية هناك بعض الخطوات التي يجب أن تحريص عىل اتباعها قبل 

قدوم مولود جديد وهي:
-ال تخربي طفلك شيًئا عن قدوم طفل جديد قبل أن تظهر عليك عالمات 
الحم�ل، وقومي بربط موع�د قدومه بأوقات معينة يس�هل عىل طفلك 
فهمه�ا، مث�ل إن املولود الجديد س�يأتي يف فصل الشت�اء عندما يصبح 

الجو بارًدا.
- صف�ي حالت�ك الصحي�ة عند قدوم مول�ودك الجديد لطفل�ك، مثل أن 
تخربيه ع�ن التعب الذي س�تشعرين به وبكاء الطفل باس�تمرار وقلة 

عدد ساعات نومك.
- ش�جعي طفلك عىل مشاهدة الصور والفيديوهات الخاصة به عندما 
كان رضيًعا، حتى يستطيع تخيل شكل شقيه أو شقيقته عندما يولد.

- تجنب�ي عم�ل أي تغيريات واضحة وكب�رية يف طفلك يف وقت قريب من 
موع�د الوالدة، مث�ل تغيري مدرس�ته، أو الحضانة التي يذه�ب إليها، أو 
شكل رسيره، أو بدء التدريب عىل استخدام املرحاض مثالً، حتى ال يقوم 

بربط انطباعاتهم السلبية حول هذه التغيريات بوصول املولود الجديد.
- استخدمي لعبة تمثيل األدوار باستخدام الدمى للحديث عن املشاعر، 

والتكيف وكيف سيكون وضع الحياة عند وصول األخ الجديد.
وهن�اك بعض الخط�وات التي يجب اتباعها ملس�اعدة الطفل عىل تقبل 

املولود الجديد بعد والدة األم مبارشة وهي:
- الس�ماح بزي�ارة األم ولق�اء املولود الجدي�د يف املس�تشفى بعد فرة 
قصرية من والدته )يف املس�تشفى(، ألن ذلك س�وف يس�اعد عىل تعزيز 

شعور الطفل بأن هناك مناسبة عائلية ذات طابع خاص.
- تحضري هدايا للطفل عند عودة األم إىل املنزل وإخباره بأن هذه الهدايا 

بسبب قدوم املولود الجديد عندما يلتقيان به ألول مرة.
- عدم القي�ام بعمل املقارنات بني الطفل واملولود الجديد مثل: إنه أكثر 

هدوًءا أو جماالً مما كنت عليه.
- ع�دم التعج�ب أو القلق إذا ك�ان الطفل ال يب�دي اهتماًم�ا يف البداية 

باملولود الجديد، ألن عالقات األخوة تتطور وتنمو مع الوقت.

- يجب احتضان ورعاية الطفل الكبري، كما لو كان أقل عمرًا لفرة من 
الوقت، إذا كان هذا يحتاجه يف هذه املرحلة.

- يمك�ن أن تك�ون رؤية العدد الكبري م�ن الهدايا الت�ي يتلقاها املولود 
الجديد أمرًا مزعًجا بالنس�بة للطف�ل، وخصوًصا عندما ال يجلب الناس 
شيًئا لهم، لذلك يفضل تنبيه الضيوف بعدم إظهار الهدايا أمام الطفل.

- يمكن الطلب من الطفل أن يشارك ويساعد يف رعاية املولود الجديد مثل 
املساعدة يف تحضري الحفاضات وقراءة قصة للمولود ودفع عربته.

- يمكن�ك أن تركيه يحم�ل املولود إذا كان جالًس�ا، فضعي املولود عىل 
ساقه ملدة قصرية، ولكن ال تركيهما وحدهما طبًعا!.

- اسأليه عن رأيه ودعيه يختار املالبس التي يلبسها املولود اليوم.
-اطلب�ي منه أن يحكي حكاية للمول�ود، فاألطفال الصغار لديهم قدرة 
ع�ىل التس�لية بجمي�ع أنواعها، فس�ريقص ويغن�ي ويفتع�ل تعبريات 

مضحكة.
- تعاطفي مع مشاعره وأعلميه أنك تقدرين ش�عوره وتفهمني حالته، 
فأحياًنا كل ما يحتاجه هذا الطفل الصغري هو بعض التعاطف وفرصة 

يعرب فيها عن غضبه.
- اقيض بعض الوقت مع�ه وحدكما يف مشاهدة الكرتون املفضل لديه، 
أو يف اللع�ب باملكعب�ات أو للرس�م، فه�ذا الوقت س�يشعره بأهميته يف 

حياتك.

سلوكيات

دراسات حديثة

طبيبك يف بيتك

غرية الطفل من املولود اجلديد... كيف تسيطرين عليها؟

علماء: اجلثث قد حتمل عدوى )كورونا( حتى أسبوع بعد الوفاة

األطعمة النيئة اليت تعزز الصحة العقلية

لطلة ابهى..

أربعة طرق طبيعية إلزالة 
املاكياج

املطبخ ..
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

1927 - ط�رد االدي�ب ال�رويس ليو تولس�توي من 
الحزب الشيوعي.

1934 - فارس تغري اسمها اىل ايران.
1945 - موج�ة م�ن العملي�ات االرهابي�ة تشنها 
منظم�ات يهودية تس�تهدف املنشآت العس�كرية 

الربيطانية يف فلسطني.
1949 - استقالل اندونيسيا.

1978 - وفاة الرئيس الجزائري هواري بومدين.
1978 - دستور جديد يف اسبانيا يحولها اىل النظام 
الديمقراط�ي بع�د حك�م ديكتات�وري اس�تمر 40 

عاما.
1979 - الق�وات الس�وفياتية تدخ�ل افغانس�تان 

بطلب من الحكومة املركزية يف كابول.

1991 - روس�يا تشغ�ل للم�رة االوىل مقعد االتحاد 
السوفياتي يف مجلس االمن الدويل.

2005 - انس�حاب الجنود االوكرانيني والبلغار من 
العراق.

2006 - وف�اة جريال�د ف�ورد 93) عام�ا( الرئيس 
االمريكي االسبق.

 2007 -اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية بنازير 
بوت�و يف عملي�ة انتحارية عن�د مغادرتها مهرجانا 

انتخابيا يف روالبندي.
  2008 - ارسائيل تبدأ عدوانا واسعا عىل قطاع غزة 
بقصف ج�وي وبري وبحري ط�ال مختلف مرافق 
الحياة يف القطاع اس�تخدمت فيه اس�لحة محرمة 

دوليا وارتكبت سلسلة من جرائم الحرب.

غزل عراقي
يلحبيت غريي وكلت بس وياك

ادري ارشاع غريي يطوفهه ابحارك
يلعشكك جذب وركه بخريف وطاح
ذبل حبك جفيت وخلص مشوارك
يلعفت النوارس عارشت خفاش
يلهندس ضواك وخافته انوارك
مالومك ابد طبعك يحب الليل

مو خيال بس الضلمه مضمارك
الذيب شما تشبعه يغدرك من يجوع

ما رابي بمضيف يجوع يتعارك
يا تمساح دمعك جذب جان يطيح
ونه مصدك غشيم بهمك اشارك

شلت حملك عمر جن نمله شالت فيل
وعيل تايل ياوسفه تكاطف حجارك

أبـــــــراج

مهني�اً: تحب العم�ل ىف مجال االقتصاد والسياس�ة 
ولديك خربة كبرية تؤهلك للعمل يف هذه املجاالت

عاطفياً: تتميز بالجمال الخاص وتعتني بمظهرك بشكل 
كب�ري وتج�ذب الكث�ري للوقوع يف حب�ك ما يشع�ر الكثري من 

زمالئك بالغرية
صحياً: تعاني ضعف املناعة التي تجعل الفريوس�ات تتمكن 

منك بسهولة يف أوقات كثرية

مهني�اً: ال تتالعب بأعصاب اآلخرين، ألن ذلك يرتك 
انعكاسات سلبية عىل عالقتك بالزمالء.

عاطفياً: تتحىل بالقدرة الكافية لسرب أعماق املحيطني 
بك ومعرفة ما يضمرون تجاهك. 

صحياً: إعمد إىل مراقبة صحتك وابتعد عن التشنج الجس�دي 
والفكري.

مهني�اً: فرص�ة جديدة تفتح لك كث�رياً من األفق، 
بوس�عك أن تكتش�ف قدراتك اإلبداعي�ة من جديد، 
وتتخىل عن أفكارك القديمة. عاطفياً: ال تقبل األعذار 
الواهي�ة وابحث عن األفعال التي تثبت لك حقيقة القول، 
والح�ذر مطلوب كث�رياً يف الف�رتة املقبل�ة. صحي�اً: القراءة 
واملوس�يقى عالج جيد جداً للروح، وربما يكون حضور حفل 

موسيقي عامالً إيجابياً لتحسني نفسيتك.

مهنياً: تس�تغل أفك�ارك وقراراتك لبل�وغ أهدافك 
املرس�ومة بدق�ة، وتتخل�ص م�ن املنافس�ة غ�ري 

الرشيفة.
عاطفياً: يحم�ل هذا اليوم بعض التقلبات العاطفية، ذلك 

بسبب انشغال الحبيب عنك أو بعد املسافة بينكما.
صحياً: عىل الرغم من الضغوط واإلرهاق تعرف كيف تمايش 

الظروف وتحافظ عىل رونق صحتك وهدوء أعصابك.

مهنياً: ثمة ما يشري اىل أجواء مشحونة ومضطربة 
وغ�ري مبرّشة بالخ�ري، فطباعك متقلّبة ال تس�مح 

بالتعامل معك بصورة هادئة. 
عاطفي�اً: بع�ض األس�ئلة التي كن�ت ت�ود طرحها عىل 

الحبيب منذ وقت طويل، تجد لها األجوبة الشافية.
صحي�اً: عليك اتخ�اذ األمور به�دوء أكثر كما علي�ك التمهل 

بجميع شؤونك حتى يف قيادة السيارات.

مهني�اً: تنتقل إىل مك�ان عمل أفضل م�ن القديم 
وهذا يؤثر فيك بشكل إيجابي، ولهذا عليك أن تبذل 

ما بوسعك به.
عاطفياً: فينوس يف منزلك العارش ال يس�هل عليك األمور 
ع�ىل الصعي�د العاطف�ي، لكنه ق�د يغري س�ري حياتك بشكل 
يبهرك.صحي�اً: صحت�ك جي�دة ولك�ن علي�ك االس�تمرار يف 

ممارسة الرياضة بشكل منتظم

مهنياً: يشكل فينوس مربعاً ش�ديداً مع جوبيتري 
ما يوجب عليك البحث عن فرصة عمل جديد إلبراز 

مواهبك وأفكارك املبدعة.
عاطفي�اً: ال تبتعد عن الرشيك الي�وم واحرص عىل اتباع 

األسلوب الهادئ عند حل املشكالت أو التخاطب معه.
صحي�اً: ال تهمل صحتك اليوم فأن�ت عرضة لإلصابة بنزالت 

برد شديدة وال سيما أن مناعتك ضعيفة.

وبأفك�ارك  بديهت�ك  برسع�ة  تتمي�ز  مهني�اً: 
وتعي�ش  أعماالً ناجح�ة،  وتنج�ز  املقنع�ة 

انفعاالت شخصية مهمة واحالماً خاصة ووردية.
عاطفياً: تستعيد مع الرشيك ذكريات املايض وتستحرض 

أرساراً باتت اليوم مضحكة.
صحياً: تشعر بغضب وبتوتر أعصاب يهّد من عافيتك وابتعد 

عن صّب غضبك عىل اآلخرين.

مهني�اً: ال ت�رتك حيات�ك تس�ري وفًق�ا لتخطي�ط 
اآلخرين، واخرت مجال الدراس�ة الذي يؤهلك للعمل 
الذي تحبه. عاطفي�اً: تتعرض لحالة حب كاذبة، فلن 
تج�د يف عالقات�ك بالرشيك الذي تح�اول االقرتاب منه أي 
صدق حقيق�ي، فال تترسع يف ه�ذه العالقة. صحي�ًا: الوزن 
الزائد الذي تعانيه يف اآلونة األخرية، قد يكون بس�بب اإلصابة 

بأحد األمراض، فكن حذراً.

قارب�ت االوق�ات الصعب�ة ع�ىل االنتهاء ف�ال تفقد 
عصبيت�ك يا مولود العقرب وحافظ عىل 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 عىل الساحة، امس�ية لطيفة بانتظارك يف املساء فال 

تضيعها وبخاصة مواليد 23 اىل 28 تموز. 

مهني�اً: تواجه ضغوطاً كبرية يف العمل، لكنك قادر 
عىل تجاوز الصعوبات مهما بلغت .

عاطفياً: تجد االنس�جام يف حياتك العاطفية وال سيما 
إذا كنت تعيش مع رشيك منفتح العقل ورحب الصدر .

صحياً: حصن نفسك ضد الحساسية يف فصل الربيع وتناول 
األدوية الكفيلة بتجنيبك اإلصابة بها.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: طعنة يف ظهرك تتلقاها من شخص قريب 
من�ك يف العمل لم تكن متوقعة منه، ومع ذلك فإنك 

تسامحه عمالً بالقول املسامح كريم.
عاطفياً: حياتك العائلية والعاطفية عىل صفيح س�اخن، 

حاول امتصاص غضب رشيك حياتك لتهدأ األمور.
صحياً: صحتك يف تراجع بسبب إهمال تعليمات الطبيب بعد 

إجرائك عملية جراحية.

شخصيات من التاريخ

زرقاء اليمامة

كن�ت  س�نة،   25 عم�ري  أن�ا 
ش�يطانة بكل ما تعني الكلمة، 
كنت أق�وم بأفعال وأجدها كلها 
غل�ط، ولدرجة أه�يل تعبوا من 
مشاكيل وصارت مشاكل كثرية 
بيني وبينهم، إىل أن قررت البحث 
ع�ن زوج ألت�زوج وأتخلص من 
بي�ت أبوي، ال�ذي كن�ت أعتربه 
س�جًنا، وبعدم�ا تزوجت الزوج 
ال�ذي اخرتت�ه، غ�ريت حيات�ي 
بالكامل، ورصت إنسانة مساملة 
مس�تقيمة، ولك�ن اكتشفت أن 
زوج�ي يفعل كل م�ا أنا توقفت 
ع�ن فعله بع�د زواج�ي؛ فأنا ال 
أستطيع أن أعتربه رجالً راشًدا؛ 
فعقله كطفل عنيد كاذب، وهو 
يكلم بنات، ويتقمص شخصية 
امللتزم أمام أع�ني الجميع، أريد 
حالً؛ ألن�ي تعبت كثريًا بالحديث 
وإعط�اء الف�رص، كأن�ه مرص 
ع�ىل ما يفعل، ه�ذا جعلني غري 
مرتاحة معه نفس�ًيا وعاطفًيا، 
رغم أن زواجي لم يكمل العامني 

حتى اآلن؛ فما العمل؟
النصائح والحلول:

- أحييك ع�ىل توبتك وبحثك عن 
الس�رتة واالس�تقرار يف الزواج؛ 
فهذه خطوة أوىل مهمة ستنقذك 

من شياطني نفسك، بإذن الله.
أن  أعتق�د  أم�ا زوج�ك؛ ف�ال   -
ستس�تمر؛  العابث�ة  ترصفات�ه 
فمن وصف�ك يتبني أنه يترصف 
بتأكي�د فع�ل  بطي�ش، ولي�س 

تعقل�ك  ف�إن  وله�ذا  الخيان�ة، 
أن  ب�د  ال  والتزام�ك،  وإيمان�ك 

تصيبه بالعدوى مع األيام.
ل�ك  األساس�ية  نصيحت�ي   -
اآلن ه�ي الص�رب؛ فأن�ت أنقذت 
نفس�ك، ووف�ر ل�ك الل�ه فرصة 
الس�رتة واالس�تقرار؛ فحافظي 
أن تس�اعدي  عليهم�ا وح�اويل 
زوج�ك بطرق مختلف�ة؛ لتكونا 
نم�وذج الزوجني الشابني اللذين 

يترصفان بعقل والتزام؛ فيفتح 
الل�ه أمامهم�ا س�بل الس�عادة 

وأنواع النعم.
- ضع�ي هدًفا لحيات�ك، وليكن 
األمومة، واس�عي أن�ت وزوجك 
عىل تأسيس عائلة معا سعيدة، 
تنعم بأبن�اء أحب�اء وصالحني، 
بإذن الله، وثقي بأن هذا الهدف 
واالطمئن�ان  األم�ان  س�يعيد 
إىل قلب�ك، وكلم�ا زدت تمس�ًكا 
بتوبت�ك، س�ينعكس ذل�ك ع�ىل 
زوج�ك، وتنت�رصان مًع�ا ع�ىل 

األخطاء والهفوات، بإذن الله.
- ال تحاس�بي زوجك؛ بل كوني 
يجعل�ه  مم�ا  جي�ًدا؛  نموذًج�ا 
يغار منك، كون�ي زوجة جميلة 
ولطيف�ة، وصديق�ة أمين�ة له، 
وامنحيه الحب والثقة، واعتربيه 
ابنك الصغ�ري إىل أن تنجبي ابنك 
الحقيق�ي، ب�إذن الله، وس�وف 
ترين نتائ�ج مذهلة من حيث ال 
تحتسبني؛ فأحسني الظن بالله، 

وثقي بنفسك واسعي وتفاءيل.

يرضب للشخ�ص الذي يبخ�س الناس حقهم 
ويجع�ل م�ن باطله حقا فرض�ه عليهم ، لؤما 

منه وبهتانا . 
أصل�ه: أن رج�ال كان ق�د أق�رض جحا بعض 
املال ألجل معني . فلما حان موعد س�داد الّدين 
ل�م يكن مع جحا من املال ما يس�ّدد به دينه . 
فاعت�ذر للرج�ل ، وعنّي له موعدا آخر للس�داد 
. فلما ع�اد الرجل يف املوعد املعنّي لم يس�تطع 
جح�ا أن يفي له بما وعده به ، لضيق ذات يده 
، ف�راح يماط�ل الرج�ل ويعده مواعي�د أخرى 
. واس�تمر الح�ال هكذا زمنا طوي�ال حتى كّل 

الرجل ومّل . 

ويف ذات ي�وم جاء الرج�ل إىل بيت جحا يطالبه 
بس�داد الّدين ، فخرج إلي�ه ولده ، وقال له : )) 
والدي يقرؤك السالم ويقول لك : أن بجوار بيتنا 
أكواما كثرية من الشوك ، وأن رعاة الغنم كثريا 
ما يم�رون بأغنامهم من ههن�ا ، فتحتّك فراء 
تلك األغنام بتلك األش�واك ، فينزع منها بعض 
الص�وف فيعلق بالش�وك . وقد أمرن�ي والدي 
أن أجمع ذلك الص�وف العالق بالشوك كل يوم 
وأحتف�ظ به حتى يصبح كمي�ة كبرية فنعزله 
وننّظفه ونمّشطه ونغزله ونلّفه عىل الدوالب ، 
ثم نحيكه عباءة كبرية ، متقنة الصنع ، ناعمة 
امللم�س ، فنبيعها بثمن ع�ال ، ونفي لك حقك 

من ذلك الثمن (( . ولم يكد الرجل يس�مع ذلك 
الك�الم حت�ى راح يضحك عالي�ا وهو يفحص 
األرض برجليه ، حتى اس�تلقى عىل ظهره من 

شدة الضحك . 
ملا عاد جحا إىل بيته ، أخربه ولده بقدوم الرجل 
الدائ�ن ، وم�اذا قال له ، وكي�ف رشح له األمر 
رشح�ا كافي�ا حت�ى فح�ص األرض بقدميه . 
فقال جح�ا : معلوم يضحك ... إذا )) فلوس�ه 
ص�ارت بجيبه ... لي�ش مايضح�ك ؟ (( . ذاع 
ذلك الخرب بني الناس ، فضحكوا من قول جحا 
وعجب�وا من فعل�ه ، ورث�وا لحال ذل�ك الدائن 

املسكني. وذهب ذلك القول مثال . 

تساعد بعض االختبارات البرصية 
بع�ض  تحدي�د  ع�ىل  والنفس�ية 
الخي�ارات املهمة يف الحي�اة. كما 
أنه�ا تش�ري إىل بع�ض اتجاه�ات 
املصري. ومن خالل اختيار الكريس 
املفض�ل يف ه�ذا االختب�ار يمك�ن 
مثالً معرفة الصفة الرئيسة التي 

يتمتع بها الزوج املناسب.
1 رجل األعمال

األول فه�ذا  الك�ريس  إذا اخ�رتت 
يعني أن رج�ل األعمال هو الزوج 
املناس�ب لك ولشخصيت�ك ونمط 
حيات�ك. فه�و يرك�ز ع�ىل األمور 
واملشاريع املعقدة. إال أّنه ال يبالغ 
يف االهتم�ام بعمل�ه. ب�ل يحرص 
عىل الخلود إىل الراحة أحياناً. كما 
يسعى إىل االهتمام بك وبحاجاتك 
يف أحيان أخ�رى. واألهم أنه يبدي 

تجاهك الكثري من االحرتام.
2  الناشط يف الجمعيات الخريية

إذا اخ�رتت الكريس رق�م 2، فهذا 
ي�دل ع�ىل أن الرج�ل الناش�ط يف 
املجال الخ�ريي هو املناس�ب لك. 
فهو يس�عى دائم�اً إىل مس�اعدة 
اآلخرين. كما أن�ه مفعم بالطاقة 
والحيوية ويسعى غالباً إىل تقديم 
املباردات. وله�ذا يمكنك  االعتماد 
علي�ه ملس�اعدتك عىل ح�ّل الكثري 
من املشاكل التي تواجهينها وأداء 

الكثري من املهمات.
3 رجل العلم

يف ح�ال وق�ع اختي�ارك ع�ىل هذا 
الك�ريس، فهذا يكش�ف أن الرجل 
املناس�ب لك ه�و من يهت�م كثرياً 
مب�دع  فه�و  العلمي�ة.  باألم�ور 
ويحب االبتكار. كم�ا أنه ال يرتدد 
والقي�ام  املغام�رات  خ�وض  يف 
باملهم�ات الصعبة. إذاً س�تجدين 

األمان إىل جانبه.
4 الناقد

يشري اختيارك لهذا الكريس عىل أن 
الرجل الذي يناسبك يتمتع بحس 
النقد البناء أي الذي يحرص دائماً 
عىل تصحيح األخطاء يف محيطه. 
إال أن�ه يتح�ىل أيضاً ب�روح املرح 
ويمتلك موهبة الس�خرية املرحة. 
وهو م�ا يجعل حيات�ك إىل جانبه 

أمراً ممتعاً للغاية.
5 خبري علم النفس

قد يكون الزوج املناسب لك خبرياً 
أو طبيب�اً يف مج�ال عل�م النفس. 
ولهذا هو دائم التفكري واالهتمام 
بمساعدة الناس عىل التخلص من 
مشاكلهم. كما أنه يتميز بنظرته 
املختلفة إىل األم�ور وبقدرته عىل 
إظهار التف�اؤل وتقديم التشجيع 
لكل األش�خاص الذي�ن يحتاجون 
إىل ذلك. وال شّك يف أنك من هؤالء.

6 املسافر
يف حال كنت تفضلني هذا الكريس، 
فه�ذا يدل ع�ىل أن رشي�ك الحياة 
املناسب دائم الس�فر. فقد يكون 
ربان طائرة أو سفينة أو عامالً يف 
الشأن العام. وهذا يعني أنه يتمتع 
بشخصي�ة جذاب�ة وقوي�ة وأن�ه 
يمكنه مواجه�ة أقىس التحديات. 
كما يدل عىل أّن�ه ال يحب الروتني 
ويفض�ل التغيري. وال ش�ّك يف أّنك 

ستفرحني بذلك.  
7 الرومنيس

يكشف اختيارك له�ذا الكريس أن 
الزوج املناس�ب لك هو الكاتب أو 
الشاعر أو املوس�يقي... هو رجل 
رومنيس ويتفاع�ل مع كل يجري 

عاطفي�ة.  بطريق�ة  محيط�ه  يف 
وه�ذا م�ا تحتاج�ني إلي�ه ألّن�ك 
تبحثني دائماً عّمن يظهر عواطفه 
تجاه�ك. فه�ذا يمنح�ك االندفاع 

والقدرة عىل تحقيق التطور.
8 الفيلسوف

ال�زوج  ع�ىل  الكث�ريون  يطل�ق 
الفيلس�وف.  املناس�ب لك صف�ة 
والس�بب أنه يتمتع بثقافة عالية 
املس�توى وي�رى ك�ل م�ا حول�ه 
بطريقة مختلفة عن تلك الخاصة 
باآلخرين. كم�ا يدل اختيارك لهذا 
الكريس عىل أّنه يتمتع بالكثري من 
الوع�ي ال�ذي يس�اعده عىل جذب 
اهتم�ام  الكث�ري من األش�خاص 

ومنهم أنت.   

مشاكل وحلول

قصة مثل

اختبارات شخصية

زوجي ال يتوب!

فلوسه صارت جبيبه... ليش مايضحك؟ 

الكرسي الذي تفضلني اجللوس عليه يكشف صفة الزوج املناسب لك

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

acebook Fمن الفيسبوك

No: 7394 Sun 27 Dec 2020العدد: 7394 االحد - 27 كانون األول 2020

تل�ك املرأة ذات النظ�ر الثاقب الذي منحها حكمًة وق�درًة خارقًة علی رسعة 
البديهة حيث كانت تستطيع أن تری من مسرية ثالثني مياًل ويذكر يف إحدی 
الروايات أن “حس�ان بن تبع” ق�د غزا قومها، فاس�تطاعت أن تری جيشه 
قادم علی مس�رية ثالثة أي�ام، حيث صعدت إلی مرتف�ع صغري فنظرت إلی 
الجيش وكان كل جندي قد حمل ش�جرة ليسترت بها، وكان يحتاج إلی ثالثة 
أيام ليصل إلی القوم، فرأته علی بعد تلك املسافة وقالت لقومها: “ياقوم قد 

أتتكم الشجر، أتتكم حمري”.
وتذكر الروايات أن يف عينيها عروق س�ود من األثمد )نوع من الُكحل( لكثرة 
م�ا اكتحلت به، وه�ي أول من اكتحل ب�ه من العرب، ويقال أن اس�مها هو 
“عنرت” ويف رواية أخری اسمها اليمامة وقد سمي قومها باسمها وقيل أنها 
م�ن جديس، ولها روايه مشهورة يف قدرتها علی تحديد العدد مهما كان بعد 
املعدود، فريوی أنها استطاعت أن تعد تسع وتسعني حمامة يف السماء حيث 

قالت: لو أن هذي الحمامات إلی حمامتنا لرصن مئة، وذلك لحدة نظرها.
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كلنا يسعى اىل ان تكون حياته اكثر سعادة.. كلنا يسعى اىل ان 
تكون حياته لونهـا ”بمبي“، وهذه السعادة ال تأتي بالتمنيات 
بل بقدرة االنسان عىل اجراء التغيري، ويف كل دول العالم حصلت 
خـالل السنني املاضية طفرات نوعيـة كبرية عىل طريق اسعاد 
املجتمعات، وايجاد طرق لتوسيع آفاق الرفاهية من خالل خلق 
ظـروف مناسبة لراحـة واسعاد الفرد الذي يسعـى اىل ان تعم 
السعادة والفرحة له ولعائلته، إال نحن، فبعد ان كان العراق من 
الدول السباقة يف تأسيس صـاالت السينما، حيث بدأت بدايات 
بسيطة بعد الحرب العاملية الثانية، حيث انتجت رشكة الرشيد 
العراقيـة املرصية خالل عـام ١٩٤٦ اول فيلم عراقي بعنوان ” 
ابن الرشق ” للمخرج املرصي نيازي مصطفى، تبعه فيلم اخر 
عنوانـه ” القاهرة بغداد ”، لكن االكثر اثـارة عن السينما يوم 
اخربنـا ابي، وكان يجلس مع اصدقائـه يف جلسة سمر يف احد 
مطاعـم ابو نواس، انه سيظهر يف فيلـم عراقي تم تصويره يف 
تلك املنطقة بعنوان ” سعيد افندي“ اخراج كامران حسني عام 
١٩٥٨، وحـال عـرض الفيلم يف سينما الوطنـي حرض العرض 
اغلـب اقرباء والدي ووالدتي ملشاهدة ذلك املشهد الذي سيظهر 
فيه الوالد، حتى شـكل عدد االقرباء بحدود ٢٠ باملائة من عدد 
الحضـورن وما ان بدأ الفيلم واالقرباء يف تحفز ملشاهدة الوالد، 
ومـن ثم لـم تظهر إال صورة كتـف الوالد، وهي صـورة يتيمة 
بائسة اثارت ضحـك االقرباء، فكانت محط سخرية الحضور، 
وبقي الوالد واقفا متسمـرا يحس بخيبة االمل من هذا املوقف 
املحرج الـذي وقع فيه.. كانت دور السينمـا العراقية املنترشة 
يف اغلـب مناطق بغـداد اماكن تجذب العائلـة لدخولها للتمتع 
بساعات من الراحة، وهي مشهرة ابوابها من ساعات الصباح 
حتى ساعات متأخرة من الليل، ووصل االمر بالعائلة العراقية 
ان تحجـز مقعدها عرب جهاز الهاتف. أمـا اليوم، فمع االسف 
الشديـد، بعد ان سـادت اجواء املزاجية فقـد اغلقت اغلب دور 
السينمـا ابوابهـا وانطفأت انوار شاشـاتها، واغلقـت اغلبها 
واصبحت مخازن للخردة.. مؤخرا فتحت بعض املحال التجارية 
”املوالت“ صاالت عرض سينمائي بعد فرتة ركود طويلة بسبب 
االوضـاع السياسيـة واالمنية.. وبحسب تقديـري فإن املرحلة 
القادمة تتطلـب عقد اتفاقات مع رشكـات استثمارية عربية 
لفتـح آفاق اقامـة نهضـة سينمية من خـالل ارشاك رشكات 
استثمار عربية إلعادة افتتاح دور السينما بعد اجراء ترميمات 
عليها او بناء دور سينما جديدة تتيح للمواطن وعائلته دخولها 
للتمتع بمشاهدة االفالم، ولتكون حياته ”بمبي بمبي“ بعد أن 

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

كشفـت الفنانة جومانـا مراد عن 
ظهورها كضيفة رشف عىل أحداث 
فيلم «يوم 13» الذي يجري تحديد 
موعد طرحه بدور العرض خالل 
العام املقبل، حيـث تعود جومانا 
بالفيلـم إىل السينمـا بعـد غياب 
ىف  مشاركتهـا  منـذ  سنـوات   7
معـه أيضاً يف فيلـم «الحفلة» مع 
الفنانـني أحمد عـز ومحمد رجب 

ترصيحـات  يف  جومانـا  وروبى.وأضافـت 
صحفيـة أن الفيلم تدور قصته حول فكرة 
مشوقـة ترتقـي إىل نوعيـة الرعب وتجسد 
خالله شـخصية «أحالم» وهـي سيدة من 
طبقـة أرستقراطيـة، الفتـة إىل أن دورها 
له خصوصيـة وغريب وسيكـون مفاجأة 
للجمهـور، كمـا أن الفيلـم يضـم توليفـة 
مميزة مـن الفنانني مثل أحمـد داود ودينا 
الرشبينـي ونرسيـن أمني ومحمد شـاهني 

وضيوف رشف كثريين.
 وأشـارت جومانا إىل أنهـا سعيدة بعودتها 
إىل التمثيـل مـرة أخرىـي رمضـان املايض 
بمسلسـل «خيانـة عهـد»، موضحـة أنها 
اختارت هذا العمل ألنه بطولة نجمة كبرية 
مثـل يرسا فهـي قامة فنية كبـرية والعالم 
كلـه ال يوجد به إال يـرسا واحدة، باإلضافة 
إىل ورق مكتـوب بحرفيـة عاليـة صناعـة 

ورشكة إنتاج كبرية.

الروسيـة   ENIX رشكـة  كشفـت 
 Interpolitex-2020 خالل معرض
التقني الذي عقد مؤخرا يف موسكو 
عن عدة نماذج جديدة من الدرونات 
التي طورتهـا لتستخدم يف عمليات 
اإلنقـاذ والبحـث العلمـي والبيئي. 
ومـن أبرز الدرونـات التي عرضتها 
القـادر   Eleron-7 جـاء  الرشكـة 
عىل التحليـق إىل ارتفاعات تصل إىل 
5000 م، وتبـادل البيانات الرقمية 
واملحطـات  التحكـم  أجهـزة  مـع 
األرضية من مسافة 40 كلم تقريبا. 
كما يمكـن لهـذا الـدرون الطريان 
130 كلم/سـا،  برسعـة تصـل إىل 
ونقـل حمـوالت تزن أكثـر من 1.5 
كلغ، والتحليق ألكثر من 3 ساعات 
متواصلـة. ويمكن االعتماد عليه يف 

عمليات تحديـد مواقع املصابني أو 
الجرحى أثناء الحوادث أو الكوارث 
البيئيـة يف األماكـن التـي يصعـب 
الوصول إليهـا، ويف عمليات إيصال 
الدواء ومعدات اإلسعاف للمصابني، 
وعمليـات البحث. كمـا استعرضت 
الـذي   Veer درون  أيضـا   ENIX
زود بمعـدات قـادرة عـىل توثيـق 
فيديوهـات عالية الدقـة وإرسالها 
مبارشة إىل مراكز التحكم األرضية، 
 GPS وأنظمـة تحديد املواقـع مثل
و»غلوناس». ويمكـن لهذا الدرون 
العمـل يف أصعب الظـروف املناخية 
ويف درجات حرارة تصل إىل 30 درجة 
مئوية تحت الصفر، ونقل حموالت 
يصـل وزنهـا إىل 1 كلـغ، والتحليق 

ألكثر من ساعة متواصلة.

ذكرت صحيفة واشـنطن بوست نقالً 
عـن أربعـة أشـخاص مطلعـني عىل 
األمر أن فيس بوك قد يواجه اتهامات 
أمريكيـة خاصة بمكافحـة االحتكار 
ىف أقـرب وقت ممكن بحلول نوفمرب/ 
ترشين الثاني ، إذ أفادت الصحيفة أن 
لجنة التجارة الفيدرالية اجتمعت عىل 
انفراد، يوم الخميس، ملناقشة تحقيق 
بينما كـان املدعون العامـون للوالية 
بقيادة ليتيسيـا جيمس من نيويورك 
يدققون ىف تعامالت الرشكة بحًثا عن 
للمنافسة، حسبما  تهديدات محتملة 
ذكرت الصحيفة.وقالت الصحيفة إن 
الجـدول الزمنى قد يتغري، مضيفة أن 
املدعـني العامني ىف الواليـة ىف املراحل 
األخرية مـن إعـداد شـكواهم، بينما 

لـم يعلق فيـس بـوك و FTC ومكتب 
املدعى العـام ىف نيويورك عـىل الفور 
إن  أغسطـس  ىف  بـوك  فيـس  وقـال 
الرئيـس التنفيـذى مـارك زوكربريج 
تمت مقابلتـه ىف جلسة تحقيق لجنة 
التجـارة الفيدرالية كجزء من تحقيق 
الحكومة ملكافحة االحتكار ىف الرشكة. 
وواجـه فيس بوك تحقيقـات مماثلة 
من قبل وزارة العدل واملدعني العامني 
بالوالية، وقال سابًقـا إن التحقيقات 
كانـت تبحـث ىف عمليـات االستحواذ 
السابقـة واملمارسـات التجارية التى 
تنطـوى عـىل الشبكـات االجتماعية 
االجتماعيـة،  الوسائـط  خدمـات  أو 
تطبيقـات  أو  الرقميـة،  واإلعالنـات 

الهاتف املحمول أو عرب اإلنرتنت.
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قبل أيام، نـرشت ملكة اإلحساس إليسا 
أحـدث صورها عرب صفحتهـا الخاصة 
عـىل إنستغـرام لتظهـر بيـد مضّمدة، 
وكأنهـا خضعـت مـرة ثانيـة لعمليـة 
جراحية إلزالة املياه من يدها التي كانت 
قد خضعـت لها العـام املـايض، نتيجة 
مضاعفات إصابتهـا بمرض الرسطان، 

لتطمنئ الجمهور عـىل صحتها بصورة 
مليئـة بالحيويـة والطاقة وهـي تقود 
دراجتهـا الهوائية عىل أنغام مقطع من 

أغنيتها «بنحب الحياة».
,فوجـىء جمهور إليسـا بإعالن خاص 
لهـا يف شـوارع بـريوت عـن مفاجـأة 
تحرضهـا إليسـا خـالل األيـام املقبلة، 

حيث يحتفل معها الشاعر شاكر خزعل 
لتكون ضيفة رشف أول صالون أدبي له 
يف بـريوت للحديث عـن مشوارها الفني 
الطويل واالحتفـال معه بمرور عرشين 

عاماً.
 وكان شاكر قد ذكر إليسا يف كتابه أكثر 
مـن مـرة، وقدم لهـا رسالة شـكر عىل 
دعمها للمواهب الشابة كما ذكر والدها 
الشاعـر اللبنانـي زكريا خوري وأشـاد 
 ،OUCH به ضمن فقرة خاصـة بكتابه
الذي ُيعد الكتـاب األكثر مبيعاً يف بريوت 

بعد صدوره بأيام قليلة.  
ويبـدو أن الروايـات تسيطـر عىل حياة 
إليسـا يف الفـرتة الحالية، حيـث ذكرت 
يف إحـدى الروايات التـي قرأتها للكاتب 
الراحـل الربيطانـي ريجينالـد هيـل أن 
البطل كان مسحـوراً بجمالها وصوتها 
وعيونهـا؛ وهي روايـة بوليسية واقعية 
وهنـا تفكـري بتحويلهـا لعمـل درامي 
ويبدو أن الفكرة نالت إعجاب إليسا ومن 

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

دبي \ الزوراء :
 قالـت الفنانـة اإلماراتيـة الشابـة، فاطمـة 
الطائي، إن الساحة الفنية الخليجية والعربية 
بـدأت تتعـاىف من آثـار جائحة كورونـا والتي 
الحيـاة،  مجـاالت  كل  عـىل  بظاللهـا  ألقـت 
وعطلـت الكثري من األعمـال الدرامية واألفالم 

واملرسحيات.
وأضافت عـن تأثـر الدراما بالجائحـة : فيما 
يتعلـق بالدرامـا التلفزيونيـة أتمنـى أن يتـم 
استغـالل الوقت الحـايل يف ظل تقليـل القيود 
الصحيـة املفروضـة لكي نصـور أعمالنا قبل 
دخـول شـهر رمضـان املبـارك، ألن الظروف 
قـد تتغري يف أيـة لحظـة، وهذا قـد يطيل من 
عمليـة التصوير أو يتم تأجيـل العمل إىل أجل 
غـري مسمى، كما أنـي أتوقـع أن تتغري ميول 
الجمهـور يف املستقبل وربمـا رغبته تتجه إىل 
نوعيـة مسلسـالت مختلفة، السيمـا أن فرتة 
«كورونـا» غـرّيت مـن واقـع الكثرييـن ومن 

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

التلفزيونـي، وأعتقـد أن مراعـاة هـذا األمـر 
سيضيف تحديا أكرب لرشكـات اإلنتاج لتقديم 

أعمال درامية ناجحة يف الفرتة املقبلة.
اعمالهـا  يخـص  مـا  يف  الطائـي،  وأشـارت 
القادمة: لقد وصلتني نصوص سينمائية لعدد 
مـن املخرجني واملنتجني والتـي يتم التخطيط 
لتصويرهـا يف السنـة املقبلـة، ضمـن ظروف 
مالئمـة أكثـر، وسأعلـن التفاصيـل بمجـرد 
االتفاقات النهائيـة. مشددة عىل: أنها كفنانة 
لديها رسالة يجب أن تؤديها بالنصح واإلرشاد 
للجمهـور بـأن يأخـذوا الحيطـة مـن الوباء 
لكي يحمـوا أنفسهم ويحافظـوا عىل أرسهم 
ومجتمعهـم. الفتة اىل: أن لديهـا تفاؤال كبريا 
بـأن غمة «كورونـا» ستزول قريبـا، وستعود 

الحياة اىل طبيعتها.
وعـن تجربـة املنصـات الرقمية والتـي بدأت 
تستحوذ عىل اهتمام الناس وأصبحت تنافس 
شاشـات التلفزيون والسينما يف 
تقديم مسلسالت متنوعة 
لـم  جديـدة  وأفـالم 
تعـرض مـن قبل، 
هنـاك  قالـت: 

موجة واضحة جاءت قبيل ظهور املوجة األوىل 
لـ «كورونـا» هي «موجة املنصـات الرقمية» 
مثل «نتفليكـس» وغريها، وسيكون من املثري 
حقـا ان كانت تلك املنصـات ستتصدر اإلنتاج 
الرمضاني املتعـارف عليه يف شاشـة التلفاز، 
ولكـن ال أعتقـد أنها ستكـون العبـا منفردا، 
فشاشة التلفزيون تأثريها موجود والكثريون 

مرتبطون بها.

بإحـراج  السقـا  أحمـد  الفنـان  قـام 
مذيعـة أثناء إجرائها لقـاء تلفزيونيا 
معه، عـىل هامش حفـل افتتاح 
الدورة الرابعـة ملهرجان الجونة 
السينمائي. وضمن إشادة السقا 
مهرجانـات  إقامـة  عـن  للمذيعـة 
مهرجـان  مثـل  عامليـة  سينمائيـة 

”فينيسيـا“، رغم جائحة فـريوس ”كورونا“ 
املستجد، فقد أكد أن هذا ال يمنع من استمرار 
التقيد باإلجراءات االحرتازية الوقائية، ورضب 
مثاال لها أنه لو كان اللقاء يتم يف ظروف عادية 
لكان اقرتب منهـا وليس ابتعد عنها.وبصورة 
عمليـة، اقرتب أحمد السقا مـن املذيعة وجها 
لوجه قبل أن يعود إىل مكانه حيث يبتعد عنها 

وتقـف زوجتـه اإلعالمية، مهـا الصغري، التي 
حرضت معه حفل االفتتاح.وأثار ترصف أحمد 
السقا املفاجئ ضحـك املذيعة وكذلك زوجته، 
وعلقـت فضائية ”أون إي“ عىل ترصف السقا 
عـرب قناتهـا الرسمية عىل موقـع ”يوتيوب“: 
”السقـا دائما يبهرنـا يف كل لقاء له.. وهذا ما 

حدث يف مهرجان الجونة“.

أحمد السقا يحرج مذيعة مهرجان الجونة

الدائمـة االوىل للفنـان  بعـد أن أتاحـت اإلقامـة 
واملطرب وامللحن املغـرتب، مهند محسن، يف دبي، 
فرصـة اكـرب لالنتشـار واالنطالق يف عالـم الغناء 
واملوسيقـى، السيمـا انـه يتمتـع بصـوت جميل 
النفـاذ اىل ذوق  وموهبـة تلحينيـة قـادرة عـىل 
الجمهور، غادرها باتجـاه اإلقامة الدائمة الثانية 
يف العاصمة بروكسل ببلجيكا، حيث يجد وعائلته 

فرصة لالستقرار واالنطالق من جديد.
الفنـان مهنـد محسن من جيـل املطربـني الذين 
منحـوا األغنيـة العراقية لونا وطـرازا عذبا، ومنذ 
صغره احبه الجمهور ، فكان صوتا متميزا بعد أن 
درس املوسيقى وتعلم أرسارهـا، مؤسسا أرضية 

راسخة يف بورصة الغناء العراقي والعربي.
 يف هـذا الحـوار الذي جرى عن ُبعـد يكشف مهند 
محسـن عن جديـده القادم وطموحاتـه، وأرسار 

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

- جميل أن يكون لألغنية أرسار يف حزنها مع أنها 
نتـاج بيئة اجتماعيـة موروثة وغارقـة يف دالالت 
عميقـة.. والحزن يف األغنية العراقية ذو شـجون 
نفسية طبعت شخصية املواطن العراقي، واصبح 

ال يتذوق سوى هذا الطعم الحزين.. 
• بمعنى ذلك واقعا ؟

- أنـا ال ابصـم بهـذه الحقيقة، خاصـة أن الغناء 
العراقـي يتميز بالتنوع ما بـني الجنوب والشمال 
نتيجة تضاريس األرض املختلفة التي تؤثر بشكل 
مبارش عـىل التلوين يف الغناء، فهنـاك غناء املقام 
املعـروف بجـذوره األصيلـة كذلك اللـون الريفي، 
وهنـاك موجـة األغنية الحديثـة اآلن التـي بدأت 

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

- نعـم، كنت كذلـك، نحن جيل استفـاد كثريا من 
أصالـة الغنـاء العراقـي، إضافـة اىل أننـا درسنا 
الغناء واملوسيقى دراسة أكاديمية، وعىل يد اشهر 
الفنانني املعروفـني، وهم ذوو أفضـال علينا مثل 
فاروق هالل والراحل طالب القرغويل، لذلك فإنني 
اعتقد أننا امتداد لهم وغري متأثرين بموجة الغناء 
التي طرأت عىل ساحة الغناء يف بغداد واملحافظات 

والتي انحرصت فيما بعد بمطربني محدودين. 
• وماذا تشكل إقامتك يف بلجيكا اآلن؟  

- هي هجرة وإقامة استقـرار فقط، أوضاع البلد 
اليوم وقبل ذلك صعبة جدا، وكما تعرف إنني أقمت 
يف دبي سنوات طويلة جدا رغبة يف تطوير قدراتي 
واالنتشـار رسيعا عرب املحطـات الفضائية، وهذا 
ما كنـا نعاني منـه يف بغداد خالل فـرتة الحصار 
والحرب عىل العراق. كما أن دبي كانت ملتقى لكل 

املبدعـني من مطربني وشـعراء أغنية وموسيقى، 
وهـذا سوف يتيح فرصة لالتصال الرسيع وتالقح 

األفكار والتقدم بيشء جديد. 
• هل اختلف التوجه عند مهند محسن؟  

- الفنـان حينمـا يحـط الرحـال يف أي بلـد فإنـه 
سوف يتأثر بالبيئة والـذوق العام سواء يف الحياة 
أو املوسيقـى والغنـاء، وعليـه أن يستشـف هذه 
العالقـة ويعـزز مـن خاللهـا أسلوبـه الجديد يف 
التعامـل، أنا توصلت اىل هـذه القناعة ليس اليوم 
بـل منـذ سنـوات، أن طريقة الفنـان الناجح هي 
التـي تساعده عىل ولوج واهتمـام وسائل اإلعالم 

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

- ملـاذا ال تعتقد ذلك، ربما تطويـرا لهذه الجذور.. 
الغنـاء ليـس حالـة جامدة بـل متحركـة، الغناء 
العراقـي قريب جـدا للمستمـع العربـي، واقصد 
هنـا بالذات يف بلدان الخليـج العربي ربما لتشابه 
العادات والتقاليـد والبيئة واللهجة، وكلما حققنا 
وسيلـة هذا االنتشـار فإننا بالتأكيـد سوف نعزز 

جذورنا يف املستقبل.
• الغربة ومهند محسن هل كانت مؤملة ؟

- الغربـة ومرارتها وابتعادي عـن بغداد واختالف 
املكـان وتـرك العـراق والجمهـور بعـد الظروف 

الصعبـة التي مر به العـراق، كانت والتزال مؤملة، 
كمـا أنها أضافـت يل الكثري من األشـياء وتعرفت 
عىل أناس من غري العراقيني يف الخارج من الوطن 
العربي وكل خطوة من العالقات الخارجية أضافت 

اىل مسريتي الفنية وتعلمت ألحن الغربي كذلك .
• طموحك إذن؟ 

- أن اصـل للمواطن العربي يف كل مكان يف العالم، 
وطبيعي هذا ليس باليشء السهل ويحتاج اىل جهد 

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

أو مطرب؟ 
- حينمـا اختار النصـوص الشعريـة والتي أراها 
قريبة من نفيس، لتبدأ مرحلة التلحني بحيث امنح 
روحا جديدة للكلمة، وهذه التفاصيل الرقيقة هي 
امللتقى األخري يف حنجرتـي، أنا أتعامل مع األغنية 

أوال كملحن، واخترب صوتي بعد ذلك يف األداء.
•  وبما ذلك مع املطربني العرب؟ 

- بالتأكيـد، ألنني أضع اللحـن عىل مستوى قدرة 
أداء هـذا املطـرب أو ذاك، لقد غنـت يل ديانا حداد 
(يا ساكني الضعن) بأداء جميل، وكذلك للمطرب 
راشـد املاجد، وقد اشـتهرت األغنية بنطاق واسع 

جدا  ، ولدي مشاريع أخرى قادمة .
• أخريا .. كيف تقرا األوضاع يف العراق .. وهل أنت 

عائد اىل بغداد ؟
- األوضاع املأساوية التـي يعيشها العراق تحتاج 
اىل تكاتـف وجهـود كل أبنائه، عمـل املبدع يف هذا 
الظـرف صعب لكنه مهـم جداً، اذ يجـب عليه أن 
يعطي يف هذه املرحلـة اكثر من قبل، إذ أن األغنية 
العراقيـة والطرب العراقي جـزء مهم من ثقافات 

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 

مهند محسن: الغناء العراقي قريب جدا من المستمع العربي وهو حالة متحركة غير جامدة 
نحن جيل استفاد كثيرا من أصالة الغناء 
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مبارك فوزكم يف 
االنتخابات   

اشكاال  تمثل  كونها  كبرية  اهمية  املهنية  النقابات  انتخابات  اكتسبت 
تجمعهم  املواطنني  من  معينة  لجماعات  املجتمعية  واملشاركة  للتفاعل 
املهنية واملصالح املشرتكة، ويشعرون بالقدرة عىل التأثري والفعل املميز 
يف املحيط الذي يعملون فيه.. وتستخدم يف هذه االنتخابات انواع واشكال 
نقابة  ديمقراطية جّسدتها  االنتخابات وسيلة  وتعد  املختلفة..  االتصال 
اهتماما  املمارسة  هذه  اولت  وقد  تأسيسها،  منذ  العراقيني  الصحفيني 
انتخاب من يمثلها  العامة يف  اهتمام اعضاء هيئتها  لقياس مدى  كبريا 
الهيئة  ألعضاء  الخدمات  تقديم  عىل  واملقدرة  الكفاءة  فيه  تتوفر  ممن 
العراقيني  الصحفيني  نقابة  نظمت  التوجه،  لهذا  وتطبيقا  العامة.. 
الصحافة  التحاد  االدارية  الهيئة  واعضاء  رئيس  النتخاب  انتخابات 
صحفيا   ١٤٢ االنتخابات  يف  شارك  حيث  الجديدة،  دورته  يف  الرياضية 
بأجواء ديمقراطية، وبإرشاف  التي جرت  االنتخابات  رياضيا، واسفرت 
نقيب الصحفيني العراقيني، رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، 
الزميل  انتخاب  تجديد  الربيعي، عن  نعمة  للنقابة،  القانوني  واملستشار 
االتحاد  رئيس  نائب  بمنصب  فاز  كما   االتحاد،  لرئاسة  جاسم  خالد 
الزميل عدنان لفته، ومنصب امني الرس الزميل يوسف  فعل، اضافة  اىل 
اعضاء  الهيئة االدارية لالتحاد، وهم طليعة من الخربة يف مجال الصحافة 
يف  سيسهمون  حتما  الذين  الزمالء  من  نوعية  اضافة  تشكل  الرياضية 
تطوير عجلة االتحاد، ويف كلمة له، خالل ارشافه عىل االنتخابات، بارك 
مؤيد  العرب،  الصحفيني  اتحاد  رئيس   العراقيني،  الصحفيني  نقيب  
ودورها  الرياضية  الصحافة  اهمية  وأكد  التشكيلة،  هذه  فوز  الالمي، 
البارز يف  تغطية االحداث الرياضية املحلية والعربية والدولية، وقال: اننا 
نعتز بالصحفيني االختصاص، ومن بينهم من  يمارسون  مهنة الصحافة 
الرياضية، ونعدهم ركنا اساسيا من اركان الصحافة العراقية، خاصة ان 
الصحفيني   نقابة  او عمال سيئا.. وتشهد  لم يشهد فسادا  القطاع  هذا  
العراقيني، خالل االسابيع املاضية والقادمة، أعراسا ديمقراطية النتخاب 
خاصة  املحافظات،  يف  النقابة  لفروع  االدارية  الهيئات  واعضاء  رؤساء 
انتخاب رئيس  الجاري من االرشاف عىل  الشهر  بداية  انتهت  النقابة  ان 
واعضاء الهيئة االدارية  لفرع  النقابة يف محافظة  بابل، وتستعد  حاليا  
اكثر  اداري  نظام  لبلورة  استعدادا   الفروع   لبقية  االنتخابات   إلجراء 
متنورة  حرة  صحافة  اقامة  يف  النقابة  طموحات  لتلبية  وادارية  مهنية 
تخدم االرسة الصحفية، وتحقق طموحاتها  وبرامجها املهنية  املتنوعة 
وسط ظروف معقدة تمر بها البالد.. فألف مبارك للزمالء الجدد  الفائزين 
يف انتخابات االتحاد، ونتمنى لرؤساء واعضاء الهيئات االدارية واملرشحني 
إلشغال هذه املناصب يف فروع النقابة يف املحافظات الفوز يف انتخابات 
من  املزيد  تحقيق  يأملون  الذين  العامة  الهيئة  اعضاء  لخدمة  فروعهم 

االنجازات.. ومن الله التوفيق.

إيرادات   »Monster Hunter« فيلم  حقق 
حول  أمريكي  دوالر  ماليني   7 إىل  وصلت 
ضجة  حوله  أثري  الذي  الفيلم  وهو  العالم، 
السينما  دور  من  سحبه  تم  حيث  كبرية، 
افرتاء  إنه  ُيقال  مشهد  بسبب  الصينية 
عىل  الجدل  اندالع  بعد  وذلك  عنرصي، 
خالل  من  الفيلم  افتتاح  يوم  يف  اإلنرتنت 
تبادل املشهد ويقول املشاهدون الصينيون 

إنه »يهني الصني«.
الفيلم ظهر ألول مرة رسمًيا يف دور السينما 
الصينية يوم ٤ ديسمرب الجارى، إال أنه حقق 
5.١9 مليون دوالر فقط يف اليوم األول، وهو 
أمر جيد خاصة بعد ظهوراملشاكل والجدل 

رسيًعا.
وبدأت دور السينما يف جميع أنحاء الصني 
اعترب  عندما  قوائمها  من  الفيلم  بسحب 
أن  يقصد  كان  ما  املحليون  املشاهدون 
يكون لحظة مرحة يف الفيلم بمثابة إهانة 
حوايل  تخصيص  من  الرغم  وعىل  شديدة، 
 Monster« ربع دور العرض يف الصني لفيلم
انخفضت  أنه  إال  الجمعة،  يوم   »Hunter
منتصف  وبحلول   ،%0.7 بنسبة  اإليرادات 

من  العديد  تلقت  تقريًبا،  اليوم  نفس  ليل 
جميع  إللغاء  عاجالً  إشعاًرا  السينما  دور 
التذاكر  واسرتجاع  القادمة  العروض 

املباعة، التي تم بيعها بالفعل.
سلسلة  عىل  كبري  بشكل  الفيلم  يعتمد 

والتي  نفسه،  االسم  تحمل  فيديو  ألعاب 
طورتها رشكة Capcom اليابانية، ولكن تم 
رشكة  بواسطة  الصني  يف  وتوزيعها  بيعها 
 ،  Tencent العمالقة  الصينية  التكنولوجيا 

والتي شاركت أيًضا يف إنتاج الفيلم.

فرج  سمري  أحمد  املخرج  يصور 
مسلسله  يف  األخرية  املشاهد 
يتبقى  حيث  »الدايرة«،  الجديد 
يف  تصويره  يتم  فقط  أسبوع 
اإلنتاج اإلعالمي،  املعادي ومدينة 
بالكامل  انتهى  العمل  ويكون 
ويبدأ مخرجه يف عمليات املونتاج 
للرشكة  تسليمه  قبل  واملكساج 
خالل  لعرضه  تمهيداً  املنتجة 
صناع  املقبلة.واستقر  الفرتة 

ليكون  »الدايرة«  عىل  املسلسل 
فرتة  بعد  للعمل  النهائي  االسم 
االسم  اختيار  حول  الحرية  من 
كان  حيث  التصوير،  فرتة  طوال 
مرشح  اسم  من  أكثر  هناك 
افرتايض«.مسلسل  »واقع  مثل 
أعمال  لنوعية  ينتمي  »الدايرة« 
محمد  تأليف  من  حلقة،  الـ٤5 
عبد املعطي، وإخراج أحمد سمري 
سينرجي،  رشكة  وإنتاج  فرج، 

حسني،  صالح  أحمد  وبطولة 
كامل،  إيناس  العايص،  إيمان 
إسالم  عالء،  محمد  القايض،  مى 
أحمد  رزق،  عىل  محمد  جمال، 
جمال سعيد، سامية الطرابليس، 
حافظ،  محمود  عوف،  أبو  مها 
وعدد  رشا  وعماد  كمال  أماني 

آخر من الفنانني الشباب.
مع  تعاونه  صالح  أحمد  ويكرر 
املخرج أحمد سمري فرج واملؤلف 

الثانية  للمرة  العاطي  محمد عبد 
»ختم  مسلسل  قدموا  بعدما 
شهر  يف  عرضه  تم  الذي  النمر« 
بطولته  يف  وشارك  املايض،  يناير 
حسني  ومريهان  طافش  نرسين 
شعيب،  وعفاف  جمال  وإسالم 
جميل برسوم، أمري صالح الدين، 
سليمان،  حنان  شلتوت،  تامر 
رشدى الشاي، وفاء سالم، وتميم 

عبده.

»Monster Hunter«  حيقق إيرادات بـ 7 ماليني دوالر حول العامل

أمحد صالح ينتهي من مسلسله »الدايرة« بعد أسبوع

سعد حمسن خليل 

كشفت املمثلة السورية، خلود عيىس، أنها 
بدأت تصوير مشاهدها يف مسلسل »ضيوف 
املوسم،  هذا  أعمالها  أول  يف  الحب«  عىل 

من  تأليف سامر وهو 
عيل  سما ج إ خرا إ و

مريي.فهد 
لت  قا و
نها  إ
ي  د تؤ

وهي  صحفية،  شخصية 
جداً،  جميلة  شخصية 

تشبه  أنها  إىل  مشرية 
تفاصيل  من  الكثري 
أنها  إىل  حياتها، إضافة 

مليئة بالتقلبات.
تود  ال  أنها  وأكدت 
عن  أكثر  اإلفصاح 

الشخصية،  تفاصيل 
ستقدم  أنها  موضحة 

شخصية جديدة كلياً.
مجموعة  حياة  عن  العمل  وتحدث 

يقطنون  وشابات  شباباً  األصدقاء  من 
ويالحقون  القديمة  دمشق  يف  واحداً  بيتاً 
تجعل  قاسية  ظروف  وسط  أحالمهم 

حني  يف  قناعاته  يغرّي  بعضهم 
إىل  إضافة  آخرون،  ينكفئ 
أن بعضهم يقرر الهجرة 
كما يتناول تجارب حب 
تذبل  وأخرى  تفشل 
وتذوي بفعل اصطدام 
الواقع  بمرارة  األحالم 
ما بعد سنوات الحرب.

بطولة  يف  ويشارك 
شكران  من  كل  العمل 
مرتجى وفادي صبيح وجيني 
الرواس  ونظيل  قزق  وفايز  إسرب 
وكرم  رمضان  وزهري  جبارة  وجرجس 
الشعراني ووضاح حلوم ورنا العضم ورنا 

كرم.

للعام  نرص   أصالة  استعّدت 
الجديد بلوك مختلف، حيث اعتمدت 
اللون األشقر لشعرها لتبدو بشكل 
جديد قبل استقبال العام املقبل، لتودع 
ولوك  متجددة  بروح  املايض  عامها 

مغاير وخطوات فنية مفاجئ.
غنائياً  مرشوعاً  هناك  أن  ذكر  فقد 
مع  نرصي  أصالة  يجمع  جديداً 
أميمة طالب نجمة ستار أكاديمي 
أبدى  أن  بعد   ،٢0٢١ عام  خالل 

الثنائي موافقتهما املبدئية للمرشوع الذي 
تكتبه الشاعرة ود السعودية.

شاركتا  قد  طالب  وأميمة  أصالة  وكانت 
معاً يف حفل غنائي ضخم خالل العام قبل 
يف  السعودية  العربية  اململكة  يف  املايض 
مدينة الرياض، والذي حمل عنوان »تركي«، 
وتشاركتا معاً الغنائي يف الكواليس وانترش 
ميديا،  السوشيال  وسائل  عرب  املقطع 
وطلب الجمهور تقديمهما دويتو يف أرسع 

وقت.

»الفرق  أغنية  حققت  آخر،  صعيد  عىل 
عرب  مشاهدة  مليون   ١3 ألصالة  الكبري« 
قليلة،  أيام  قبل  طرحها  منذ  اليوتيوب 
وألحان  الشيخ  آل  تركي  كلمات  واألغنية 

نواف عبد الله.
جمهورها  عىل  أطلت  قد  أصالة  وكانت 
بحفلها الغنائي األونالين األول عرب شاشة 
شعار  تحت  اإللكرتونية  شاهد  منصة 
الذي  الشعار  وهو  معاكم«؛  »مكملني 
واملرئيات  للصوتيات  رفعته  رشكة روتانا 

أّجل  الذي  كورونا  فريوس  انتشار  بعد 
جميع الحفالت الغنائية الجماهريية خالل 

الفرتة املاضية.
الكثري من  أثارت  أصالة  أن  بالذكر  الجدير 
الجدل خالل األيام املاضية بعد نرش ابنتها 
أيمن  طليقها  مع  تجمعهما  صورة  شام 
من  يقرب  ما  دامت  قطيعة  بعد  الذهبي 
لقائهما  عاماً، وكانت شام هي سبب   ١5
غري املخطط له بالصورة، حيث اجتمعوا يف 

منزل أيمن الذهبي يف لقاء عائيل خاص.

وليلة«  يوم  »يف  مسلسل  ُصناع  انتهى 
واملقرر  العمل،  مشاهد  تصوير  من 
الرمضاني  السباق  خارج  قريًبا  عرضه 
املقبل لعام ٢0٢١.ويشارك يف املسلسل عدد 
عبدالله،  صالح  أبرزهم  املمثلني،  من  كبري 

عامر،  وآيتن  رزق،  وأحمد  مصطفى،  وداليا 
كرارة،  وأحمد  بدر،  وسوسن  جمعة،  ومحمد 
وحسني  مهران،  ومحمد  فارس،  وحسام 
وحوار  سيناريو  وكتب  الرشيف.  ووالء  شتا، 
إخراج  ومن  هاشم،  جمال  مصطفى  العمل 

شريين عادل، وتدور أحداثه ضمن 35 حلقة.
ونرشت املمثلة املرصية، داليا مصطفى، فيديو 
اإلجتماعي،  التواصل  موقع  عىل  حسابها  عرب 
»يف  مسلسل  أحداث  لتصوير  يوم  آخر  يف 
حسام  أصدقاؤها  معها  وظهر  وليلة«،  يوم 

أسعد  أنه  عىل  مؤكدة  جمعة،  ومحمد  فارس، 
مع  واحد  فني  عمل  يف  لتواجدها  حياتها  يوم 
أصدقائها باملعهد خصوًصا أحمد رزق وأحمد 
يف  املعهد مش  يف  إننا  كرارة، وعلقت »حاسني 

لوكيشن بره«.

خلود عيسى يف شخصية تشبه تفاصيل حياتها

ماليني أصالة تقتحم املنصات

داليا مصطفى حتتفل بانتهاء تصوير “يف يوم وليلة “

دبي / الزوراء / ظافر جلود:
يف  الحوسني،  فاطمة  اإلماراتية،  النجمة  أدوار  تتنوع 
يف  تمكنها  آخر  بعد  يوماً  لتؤكد  التلفزيونية،  الدراما 
فهي  الصعبة،  األدوار  جميع  وتقمصها  التمثيل،  عالم 
تظهر رشيرة متسلطة يف عمل وتظهر يف غاية الطيبة 
والحنان يف أعمال أخرى، وما قرّبها إىل املشاهد الخليجي 
االستحواذ  القدرة عىل  تلك  والعربي بصورة عامة هي 
عىل املشاهد وأسلوبها التلقائي يف األداء الذي استطاع 

أن يخلق لها قاعدة جماهريية كبرية.
وتذكر سرية الفنانة الحوسني أنها قدمت خالل« ١6 » 
وحظيت  الخليجية،  املسلسالت  يف  متنوعة  أدواراً  عاماً 
شخصيات  تقديم  يف  برعت  ألنها  املشاهدين  بحب 
أنها تفضل  مختلفة يف ألوانها وأعمارها وأعماقها، إالّ 
تجسيد الفتاة املراهقة واألم والسيدة الطيبة والرشيرة 
تجد  حيث  الرتاجيدية،  واألدوار  املتسامحة  والعجوز 

نفسها قادرة عىل العطاء فيها. 
فاطمة الحوسني كانت يف ضيافة الزوراء ...

• أنت غائبة عن املرسح، فما السبب؟
- أنا من عّشاق املرسح، وكان من املفرتض أن أشارك 
نصيب  يحصل  لم  لكن  مرسحي،  عمل  يف  العام  هذا 
بسبب توقف األعمال املرسحية نتيجة جائحة كورونا، 
يف  حاجزاً  تقف  من  هي  التلفزيونية  األعمال  أن  ثم 
مشاركتي باملرسح، كونه يحتاج وقتاً طويالً للربوفات، 
املقبل  لكن إن حصل مجال فسأشارك يف شهر مارس 

باملهرجان املحيل »أيام الشارقة« املرسحي.
املرسح  يف  الصعبة  األدوار  ممثلة  انك  دائما  تعرفني   *

اإلماراتي ؟
- هذا يشء مهم، وأعتقد انه قد كتب ذلك يف الصحافة 

باب   « ذلك عقب عرض مرسحية  والعربية،  اإلماراتية 
الحاي،  ناجي  الكبري  املخرج  وإخراج  تأليف   « الرباحة 
وقد حصلت عىل جوائز محلية وخليجية وعربية، كان 
دوري فيها شخصية صعبة، ألنك بني رجال مسنني يف 
تاريخهم ووطنهم، السيما  يستذكرون  للعالج  مشفى 

أن املمثلني هم نجوم كبار يف املرسح اإلماراتي .
• هل تعتقدين أن عدم توفر العنرص النسائي سّهل لك 
ولغريك من الفنانات الربوز يف الساحة الفنية بسهولة 

لم تتخيلوها؟
- ال طبعاً.. فحبي للفن والتمثيل هو ما جعلني بارزة 
املادي  الجانب  عىل  تركيزي  وعدم  الفنية،  الساحة  يف 
جعلني  كذلك  العمل،  عىل  املوافقة  يف  أسايس  كعنرص 
أختار أدواري بعناية فائقة، فال يمكنني املجازفة يف أي 

عمل غري مقتنعة به.
• كم تكلف أناقة املمثلة، خاصة يف األعمال التلفزيونية 

؟
مالبس  يوفرن  ممثالت  هناك  املمثالت،  كل  ليس   -
التي  السنة  تصوره  ملسلسل  السنة  هذه  املسلسل 

تعقبها، وتقول ان املشاهدين لن يالحظوا ذلك.
•  هل قدمت كل ما ترغبني فيه من أدوار؟

أني  رغم  أريد،  ما  اآلن  حتى  أقدم  ولم  ال،  اآلن  حتى   -
النص  لكّتاب  يرجع  وهذا  عاماً،   ١6 منذ  املجال  يف 
الصماء  ودور  العمياء  دور  تقديم  وأتمنى  واملخرجني، 
واملعاقة، فهذه ادوار لم أقدمها حتى اآلن، ودائماً أقول 
أن املمثلة التي ال تستطيع تقديم جميع األدوار هي غري 

ممثلة. 
• هل يجب أن تكون املمثلة منتجة لتحصل عىل جميع 

األدوار التي ترغب فيها؟

أريد  أيضاً  ولكن  الصحة،  من  جانب  فيه  الكالم  هذا   -
أنتجت  ملا  املقرن  الفنانة لطيفة  أقول كلمة حق يف  أن 
إنتاجها  من  العمل  أن  ورغم  الطري(،  )مالذ  بمسلسل 
أنها قدمت دوراً بسيطاً يف العمل ولم تستحوذ عىل  إالّ 
يكون  أخرى  مواقف  وهناك  املسلسل،  يف  األهم  الدور 
العمل دور فيها، وهي أن يفرض  للمنتج دور أو بطل 
يناسبها،  ال  الدور  أن  رغم  معينة،  فنانة  املخرج  عىل 

فيحصل دروب يف العمل.
• عملت األدوار الكوميدية والرتاجيدية، َمن األقرب إىل 

قلبك؟
- الكوميدية، ألن وجهي يضحك دائماً.

• ما الرشوط التي تضعينها للموافقة عىل نص معني؟

يعجبني  ان  يشء  أهم  معينة،  رشوط  أي  توجد  ال   -
الدور وأقرأ النص ألتمكن من أن أتخيل الشخصية التي 

سأتقمصها، وبعد ذلك تأتي املوافقة.
• األرسة واألوالد ؟

الراحة  سبل  وتوفري  أوالدي  أجل  من  كثرياً  عانيت   -
التامة لهم.

•  أفضل دور قمت فيه بالشكل املطلوب، وبقي محفوراً 
يف أذهان جمهورك؟

- دوري يف مسلسل »دارت األيام«، وشخصية مويض، 
فالجميع عرفني من هذا الدور القوي واملؤثر لدرجة أن 

أكثر الناس عندما يقابلوني ينادوني مويض.
•  هل لفاطمة الحوسني أحقاد يف الوسط الفني؟

- األحقاد موجودة يف كل مجال، والحسد موجود، لكن 
عىل أيام أجدادنا كان هناك تقارب بني الناس جميعا .

• اخرتت اإلقامة يف الكويت، ملاذا؟
واالنتقال جاء  تبدو قصرية،  ال  قد  منذ فرتة  انتقلت   -
اإلمارات سيضيع عيّل فرصاً  بقائي يف  بأن  بعد قناعة 
يف  أعىل من غريها  الكويت  يف  اإلنتاج  كثرية ألن حركة 
الخليج، وكذلك انتقايل للتوفري عىل املنتجني الذين عندما 
الخليج فهم  أو مشاركة فنانة من  يريدون مشاركتي 
مضطرون لدفع تكاليف سكن ومرصوف جيب وتذاكر 
الفنانة  طريق  يف  عائقاً  تقف  املصاريف  وهذه  سفر، 

للمشاركة يف األعمال التي تصور يف الكويت.
أم  اإلماراتية  باللهجة  التحدث  تفضلني  وهل   •

الكويتية؟
-  طبعاً أتحدث باللهجة الكويتية من أجل نجاح سري 
تماماً  صادقة  وألكون  أجيدها،  أنا  لله  فالحمد  العمل، 

فهناك بعض الجمل الكويتية القديمة التي ال أعرفها.

فاطمة احلوسين : أعشق أدوار الكوميديا اليت تأتي على السجية وبدون تكلف 

بمقدار ٤٤٤ مليار دوالر 

تطبيق جديد يتيح للمستخدم 
التنزه مع األصدقاء افتراضيا

)فيس بوك( يزيل العالمة الزرقاء 
التي توثق صفحة )أبل(

استحوذت رشكة تويرت عىل تطبيق Squad الذى يتيح للمستخدم التنزه 
مع أصدقائه عن طريق دردشة الفيديو ومشاركة الشاشة، وستستفيد 

تويرت من سـكواد الذى سـيقدم طرقاً جديدة للناس كي يتفاعلوا مع 
بعضهـم البعض ويعربون عن أنفسـهم والدخول يف محادثة عامة، 
حسـبما قـال إليا بـراون نائـب رئيس املنتـج يف تويرتعـرب تغريدة 

عىل حسـابه.وأوضح إليا قائالً إن فريق سـكواد يأتـي بفهم عميق 
لكيفية مشاركة الناس يف محادثات الصوت والفيديوهات التفاعلية 

وسـيقومون بترسيـع العمل إلعطـاء الناس أدوات جديـدة وخالقة 
للبـدء باملحادثات واالنضمام إليها عرب الخدمة.ويعمل تويرت منذ فرتة 
عىل استكشـاف طـرق ليتواصل الناس من خاللها فيمـا وراء التغريد 
التقليـدي، وقد بدا ذلك واضحاً من خالل خاصية Fleets التي أطلقتها 
عامليـًا يف اآلونة األخرية.وجدير بالذكر أنه كان أخرب موقع تويرت فريق 
الرئيـس املنتخب جو بايدن مؤخـرا، أن متابعي الرئيس دونالد ترامب 
لن ينتقلوا إىل الحسـابات الرسـمية املخصصة للرئيس الجديد والبيت 
األبيض يف يناير، وهو عكس ما حدث عند تويل ترامب الرئاسة، وتعني 

هذه الخطوة أن حسابات إدارة بايدن ستبدأ بدون متابعني.

أزال تطبيـق )فيس بـوك(، قبل ايام، العالمة الزرقـاء التي توثق الصفحة 
الرئيسية لرشكة أبل، والعالمة التي تمنح للشخصيات العامة والرشكات، 
لكـي تدل عىل أصالتها وهويتها الحقيقية.وغياب العالمة يعني أن صانع 
أبل أصبح مالكا لصفحة عادية مثله مثل أي صفحة ينشـئها مسـتخدم 
يف ثوان.والالفـت يف األمر أن العمالق األزرق أبقى عىل العالمة الزرقاء التي 
توثـق حسـابات منافيس أبل مثل مايكروسـوفت وسامسـونغ وغريهم.

وستمنح التحديثات الجديدة املستخدمني حق اإلذن من عدمه للتطبيقات 
لكـي تتبعهـم ألغـراض إعالنية، وهـو واحد مـن التطبيقات التـي تتبع 
املسـتخدمني، ويقول إن ذلك مهم للغايـة لربطهم مع الرشكات الصغرية 
التي تقـدم لهم خدمـات تلبـي احتياجاتهم.وقال التطبيـق األزرق: “إنه 
بإجراء التتبع يسـاعد الرشكات الصغرية يف كل مكان يف العالم، مشريا إىل 
أن عددها يزيد عىل 10 ماليني”.وكان عمالق شبكات التواصل االجتماعي 
يرد عمليا عـىل ترصيحات املدير التنفيذي لرشكة أبل، تيم كوك، التي قال 
فيها إن أبل تعتقد أنه من حق املسـتخدمني امتالك خيار بشـأن البيانات 
التي تجمع عنهم وكيفية استخدامها.وكتب كوك ذلك يف تغريدة عىل تويرت 
أورد فيها صورة من فيسـبوك تظهر طلب األخري بيانات عن املسـتخدم، 
وربمـا هـذا ما أثـار غضبه.ويف حـال ميض أبل يف هـذا الخيـار، فإن ذلك 

سيشكل رضبة قاصمة ملداخيل فيسبوك، الذي يعتمد عىل اإلعالنات.

أعلنت )تويرت( األسبوع املايض 
إعـادة إطـالق نظـام التحقق 
باملنصـة،  الخـاص  والتوثيـق 
 ،2021 مـن  ابتـداًء  وذلـك 
سياسـة  مسـودة  وطرحـت 
جديدة لعملية التوثيق، مطالبة 
الجمهـور بإبداء الرأي قبل بدء 

تطبيقها.
الجديدة، ستبدأ  القواعد  ووفق 
الرشكـة يف توثيـق 6 أنواع من 
الحسابات، حسابات املسؤولني 
الـرشكات  الحكوميـني، 
والعالمات التجارية واملنظمات 
الرتفيه،  الربحية، األخبار،  غري 
النشـطاء  وأخـرياً  الرياضـة، 
واملؤثرين، مـع التأكيد أن هذه 
األنـواع يمكـن أن تتوسـع مع 

الزمن.
التوثيـق  أن نظـام  واملعـروف 
الخاص باملنصـة، يوفر عالمة 
أسـماء  أمـام  زرقـاء مميـزة 
تنتمـي  التـي  الحسـابات 
ملؤسسات أو شخصيات عامة، 
ليتأكد املتابع أن هذا الحسـاب 
ينتمي فعلياً لصاحبه املعروف.
وكانـت الرشكـة قـد أوقفتـه 

ملعالجـة   ،2017 عـام  مؤقتـاً 
أوجه االلتبـاس املختلفة حول 
تسـتحق  التـي  الحسـابات 
التوثيق واآللية املطلوبة إلنجاز 

التحقق.
مـن  الكثـري  املنصـة  وتلقـت 
إىل  تدعـو  التـي  االقرتاحـات 
إضافـة فئـات إضافيـة تكون 
مؤهلة للحصـول عىل التوثيق، 
ومنهـا العلمـاء واألكاديميون 
والشـخصيات الدينيـة، وردت 
الرشكة أنه حتى يمكن إضافة 
املزيـد من الفئـات، فإن هؤالء 
طلـب  يمكنهـم  األشـخاص 
التحقق ضمن فئة “النشـطاء 
واملؤثرون.”الرشكة أيضاً أكدت 
الجديـدة  التحقـق  عمليـة  أن 
سـتكون »ذاتيـة الخدمة«، أي 
أنها سـتتاح من خـالل روابط 
إعدادات الحساب عرب التطبيق 
سـواء من خـالل الكمبيوتر أو 
املوبايل، حيث يمكن من خالل 
الرابط اختيار الفئة التي ينتمي 
إليها طالـب التوثيـق وإدخال 
املعلومـات والوثائـق املطلوبة 

لدعم الطلب

تويتر تعلن عودة )الشارة( الزرقاء

  

تغريدات

راغب عالمة

مايا دياب

ــس  لي ــاح  وترّيثوا،اللق ــّرعوا  تتس ــا   م
مبعجزة،ارجعوا بالتاريخ اىل الوراء وشوفوا 
ــاح ُوجد  ــرع لق ــتغرق من الوقت اس ــم اس ك
ــنوات وحتى  ــرض؟؟ مش اقل من ٤ ل ٦ س مل
ــات ختضع لتعديالت  ــاعة معظم اللقاح الس
ــنا حقل جتارب،اللقاح بدائي  برتكيبتها،لس
ــر عقول الناس،ال تضعوا  جداً وعلينا تنوي

املوت والسم يف اجسادكم..

ــرح، ورح نرجع   رح يرجع نبض احلياة للمس
نغيّن ونلتقي، ألّني ملا بوقف عاملسارح بتأمل 
فيكم و بغنيلكم و بعرف شو معنى السعادة .

ــوط  ــوف كّل حدا مبس  هيدا هو األمل أنه نش
وأنه حيمل العام اجلديد الطمأنينة واألمان 

والصّحة والفرح

جنمة األدوار الصعبة يف املسرح اإلماراتي 

عـين على العالم


