رونالدو يفوز جبائزة رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
العب القرن
مؤيد الالمي

بغداد /متابعة الزوراء:
حصل كريستيانو رونالدو ،امس األحد ،عىل املركز
األول يف جوائز «جلوب سوكر» ألفضل العب يف القرن
.2020 -2001وفاز كريستيانو رونالدو نجم نادي
يوفنتوس بجائزة العب القرن  ،2020 -2001بعدما
جاء يف املركز األول بنسبة تصويت بلغت .% 38واحتل
ليونيل مييس نجم نادي برشلونة املركز الثاني بعد
حصوله عىل  % 24من األصوات .يف حني حصل محمد
صالح عىل  % 23من األصوات ليحل يف املركز الثالث.
فيما حصل نادي ريال مدريد عىل جائزة نادي القرن
وتوج غوارديوال بجائزة مدرب القرن.

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت وزارة الزراع�ة ع�ن خططه�ا
لتصدير الفائض من املحاصيل الزراعية،
وفيما أكدت س�عر طبقة بي�ض املائدة
ل�دى املنتجني ب��  4500دين�ار ،أعلنت
قرب افتتاح مش�اريع جدي�دة للدواجن
لتعزيز االكتفاء الذات�ي من مادة بيض
املائدة.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة ،حميد
الناي�ف ،يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان
من مه�ام وزارة الزراعة زي�ادة االنتاج
الزراعي كما ونوع�ا .مؤكدا :ان الوزارة
اثبت�ت خ�الل جائح�ة كورون�ا بأنه�ا
ماضية يف توفري كل املنتجات ،وبأسعار
ميرسة .واضاف :ان الحكومة والربملان
مهتم�ان بدعم القط�اع الزراعي لكونه
يؤمن مستلزمات االمن الغذائي للمواطن
العراقي ،مما زاد م�ن اقبال الفالح عىل
الزراع�ة ،فض�ال عن تش�جيع ال�وزارة
جمي�ع الفالح�ني واملزارع�ني لزراع�ة
الخ�ر والفواكه ،وإنش�اء البس�اتني
الجديدة.واش�ار اىل :ان الوزارة وضعت
يف خططها تصدير الفائض عن الحاجة
املحلي�ة ،بمعن�ى ان أي محص�ول تزيد
وفرته يف االس�واق يفتح ب�اب التصدير
له ،من اجل عدم تدني سعره كما حصل
ملحص�ول الطماط�م الذي تدنى س�عره
بس�بب وفرته وبكمي�ات كبرية.وتابع:
ان هن�اك  23مادة زراعية موفرة محليا
يف االسواق قامت الوزارة بدعوة رشكات
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أكدت حتديد سعر طبقة بيض املائدة لدى املنتجني بـ  4500دينار

عن خططها لتصدير الفائض من احملاصيل وتعلن قرب افتتاح مشاريع جديدة للدواجن

القطاع الخاص وتشجيعهم للدخول اىل
ج�ال التصدير ،به�دف تعزي�ز ايرادات
الدولة من خ�الل ادخال العملة الصعبة
م�ن جهة وتش�جيع الفالح ع�ىل زيادة
املس�احات املزروعة لنظرا لتعدد منافذ
التس�ويق.واوضح :انه تم تصدير اكثر
من  150الف ط�ن من التمور وعمليات
التصدي�ر م�ا زال�ت مس�تمرة ،وكذلك
تصدير محاصيل الطماطم للس�عودية
ودول الخليج ،فضال عن تصدير الخيار

والباذنج�ان .الفت�ا اىل :ان رشكات
القط�اع الخاص تبحث حاليا عن منافذ
تصديرية جديدة لتصدي�ر الفائض من
محص�ول البطاط�ا ،حيث هن�اك وفرة
كب�رية باالنتاج.ولف�ت اىل :ان هن�اك
وف�رة بإنتاج العس�ل وس�يتم تصديره
ايض�ا اىل الخ�ارج .مؤك�دا :ان عمليات
التصدير س�تعزز اي�رادات الدولة املالية
وتدع�م املنت�ج املحيل.واك�د :ان الوزارة
لديها خط�ط اس�رتاتيجية للوصول اىل

االكتف�اء الذات�ي من جمي�ع املحاصيل
الزراعية وتصدي�ر الفائض منه .مبينا:
ان�ه ال توجد مش�كلة بتصدير أي منتج
متوفر محليا اىل الخارج رشط ان يقوم
التاجر بتقدير طلب للحصول عىل اجازة
تصدير م�ن قبل وزارة الزراعة.واش�ار
اىل :ان هن�اك انتاج�ا وف�ريا م�ن بيض
املائ�دة يف االس�واق املحلي�ة ،حيث تباع
طبق�ة البيض من املنتج بس�عر 4500
دينار إال ان التاجر يقوم برفع س�عرها

اىل  6االف دينار واكثر .مؤكدا :ان جميع
مدخ�والت م�زارع الدواج�ن بال�دوالر
كالعلف وغريها ،وعند صعود الدوالر يف
املوازنة وضعت الوزارة آلية جديدة لكي
ال يت�رر منتج�و الدواجن.وتابع :ان
وزير الزراعة طل�ب من مجلس الوزراء
واملجل�س االقتص�ادي ال�وزاري دع�م
منتج�ي الدواج�ن من خ�الل إعطائهم
املنتج�ات النفطي�ة بأس�عار مجاني�ة
او بأس�عار مدعوم�ة ،وكذلك تخفيض
جباي�ات الكهرب�اء ورف�ع التعريف�ة
الكمركي�ة وغريه�ا لتعوي�ض املنتجني
بعد رفع س�عر رصف الدوالر.ولفت اىل:
ان ال�وزارة تس�عى اىل خلق ت�وازن بني
حماي�ة املس�تهلك وحماي�ة املنتج ،أي
انه�ا ال تريد ان تكون االس�عار مرتفعة
ج�دا فيت�رر املواط�ن ،وال منخفضة
ج�دا فيت�رر املنت�ج او املزارع.واكد:
ان هن�اك مش�اريع جدي�دة للدواجن يف
ط�ور التأهي�ل س�يتم تدش�ينها خالل
شهرين او ثالثة ،وهذه سرتفد االسواق
املحلية ببيض املائ�دة ولحوم الدواجن.
مرجحا فتح باب التصدير لبيض املائدة
والدواج�ن عن�د افتتاح تلك املش�اريع.
ّ
وبني :ان هناك وفرة محلية من البيض،
فال توجد مش�كلة بفتح ب�اب التصدير
له عند البحث عن مناف�ذ تصديرية له.
وختم :ان رشكات القطاع الخاص بدأت
تبحث عن اسواق جديدة يف دول الجوار
لتصدير املحاصيل العراقية.

نفط الوسط يعزز صدارته بفوز صعب على الكهرباء واجلوية يتعثر أمام النجف
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عراقي يربي أسودًا يف بيته ويبيع الواحد منها بنحو  10آالف دوالر

االخرية

أنباء عن تأجيل زيارة السيسي
إىل العراق
بغداد /متابعة الزوراء:
أفادت وس�ائل إعالم عربية ،امس األحد،
بأن زيارة الرئيس امل�ري ،عبد الفتاح
السييس ،إىل العراق ،تأجلت إىل وقت غري
مح�دد ،والتي كان من املق�رر أن تجري
يف كان�ون الثاني املقبل.وذك�ر تلفزيون
“ال�رق” ،يف إش�عار عاج�ل  :أن زيارة
الرئيس املري عبد الفتاح الس�ييس إىل
الع�راق ،تأجلت إىل وقت الحق ،دون ذكر
أس�باب التأجيل ،وما إذا كان ذلك بطلب
م�ن بغ�داد أو القاهرة.وكان�ت وس�ائل
إعالم مرية قد ذكرت ،يف أواسط شهر
كانون األول الجاري ،أن الرئيس املري
عبد الفتاح الس�ييس ،تلقى دعوة لزيارة
بغ�داد ،م�ن رئي�س ال�وزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،نقله�ا نائب رئي�س الوزراء
وزي�ر التخطي�ط خالد النج�م ،الذي زار
القاه�رة م�ع وف�د ض�م وزراء النق�ل
والصح�ة والهج�رة واالس�تثمار وعددا ً

بغداد /الزوراء:
نفت وزارة الداخلية وجود حظر للتجوال خالل األسبوع املقبل واحتفاالت رأس
السنة امليالدية الجديدة .2021وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ،اللواء خالد
املحنا ،يف تريح صحفي« :ستكون هناك خطة أمنية مشددة بخصوص احتفاالت
رأس السنة ،وستتخذ الرطة املجتمعية االجراءات الالزمة املتبعة يف كل عام» .وبني
أن «االجراءات يف هذه السنة ستكون أكثر تشديدا عىل اعتبار أن وزارة الداخلية
تتبى حماية املناطق السكنية من القضايا الال اخالقية والتمددات العشوائية من
محالت الخمور وغريها من االماكن»  .مشريا اىل انه «ستكون هناك خطة أمنية
تحافظ ،وتحمي سكان املناطق ال سيما وسط بغداد» .ونفى الناطق باسم وزارة
الداخلية «وجود أي حظر تجوال جزئي او غريه خالل االسبوع املقبل».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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الزراعة تكشف لـ

الداخلية تنفي وجود حظر للتجوال يف
رأس السنة

الصحة تلوح حبظر التجوال بسبب الساللة اجلديدة

اهليئة الوطنية النتقاء األدوية جتيز استخدام
لقاح «فايزر» بشكل طارئ يف العراق
بغداد /الزوراء:
وافق�ت الهيئ�ة الوطنية النتق�اء االدوية
ل�وزارة الصحة العراقية ،امس األحد ،عىل
اس�تخدام العراق للق�اح فاي�زر ملواجهة
جائحة كورونا .بينما لوحت وزارة الصحة
والبيئ�ة بف�رض حظ�ر التج�وال بس�بب
الس�اللة الجدي�دة م�ن ف�ريوس كورونا،
وفيما نفت تس�جيل اصاب�ات بها ،اكدت
ان لقاح فايزر فع�ال ضد كوفيد  19 -و-
. 20وق�ال وزي�ر الصحة والبيئة ،حس�ن

التميم�ي ،يف حديث صحف�ي :إن «الهيئة
الوطني�ة النتق�اء األدوية التابع�ة لوزارة
الصح�ة العراقي�ة تجيز اس�تخدام لقاح
«فاي�زر» بش�كل طارئ ملواجه�ة جائحة
كورونا».وأوضح الوزير ،حسن التميمي:
ان «املس�تلزمات الخاص�ة بلق�اح فايزر
س�يتم اعتمادها يف الع�راق» ،موضحا أن
«الوزارة لديها أكثر من  140سلسلة تربيد
لحفظ اللقاح يف بغداد واملحافظات».

تفاصيل ص2

القضاء يطلب رفع احلصانة عن النائب
خالد العبيدي
بغداد /الزوراء:
طلبت محكم�ة تحقيق الكرخ الثانية من
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد /الكرخ
االتحادية ،مفاتح�ة مجلس النواب لرفع
الحصانة عن النائب خالد العبيدي.وقالت
املحكم�ة ،يف كتاب رس�مي مذيل بتوقيع
الق�ايض االول ضي�اء جعف�ر ،حصل�ت
«الزوراء» عىل نس�خة من�ه :إنها «تجري
التحقي�ق يف القضي�ة الخاص�ة بقي�ام

املتهم (خالد متعب العبيدي) وزير الدفاع
الس�ابق ،وعضو مجلس الن�واب العراقي
لل�دورة الحالي�ة ،بالت�رف باالس�لحة
التي تم ضبطها عىل متن طائرة الش�حن
التشيكية الهابطة من مطار بغداد الدويل
دون إنتظ�ار نتائ�ج التحقيق».وطالب�ت
ايضا بمفاتحة املجلس رفع الحصانة عن
العبيدي «بغية إكمال االجراءات القانونية
بحقه».

املالية النيابية تدعم االستقطاع من رواتب الدرجات اخلاصة حصرا

ترقب نيابي لتسلم موازنة  2021من جملس الوزراء وتأكيدات بعدم مترير استقطاعات املوظفني
الزوراء /خاص:
بع�د أن صوّت مجلس ال�وزراء ع�ىل املوازنة العامة
االتحادي�ة للس�نة املالي�ة  ، 2021خ�الل الجلس�ة
االس�تثنائية الت�ي عقده�ا االثنني املايض ،برئاس�ة
رئي�س مجلس الوزراء مصطف�ى الكاظمي ،ترتقب

االوس�اط النيابية وصول مس�ودة م�روع قانون
املوازنة العامة اىل مجلس النواب يف غضون الساعات
املقبل�ة.مقاب�ل ذلك اكدت اللجن�ة املالية النيابية ان
االس�تقطاع س�يكون من رواتب الدرج�ات الخاصة
فقط .واشارت اىل ان تمرير املوازنة العامة االتحادية

 2021س�يكون مطل�ع الع�ام املقبل بع�د تضمينها
تعدي�الت جذرية.وق�ال عض�و اللجن�ة ،النائب عبد
الهادي السعداوي ،ل�» الزوراء» :ان «رواتب موظفي
الدول�ة خ�ط احم�ر ،ول�ن يت�م الس�ماح يف مجلس
النواب باملس�اس بها او االستقطاع من مخصصات

املوظف�ني اثن�اء التصويت عىل موازن�ة العام املقبل
 ،« 2021مش�ريا اىل امكانية اللجوء اىل االس�تقطاع
من رواتب ومخصص�ات أصحاب الدرجات الخاصة
فقط بدرجة مدراء عامني فما فوق.

تفاصيل ص2

ألول مرة ..إيران تكشف :عدد املتورطني يف اغتيال سليماني واملهندس بلغ  48شخصاً

م�ن رج�ال األعمال.وأضاف�ت املصادر:
أن الس�ييس أبدى موافقة مبدئية لزيارة
بغداد ،وحضور القمة الثالثية بني العراق
ومر واألردن ،اس�تكماالً للقاءات التي
كان آخره�ا يف آب امل�ايض ،بالعاصم�ة
األردني�ة عمّان ..وم�ن املتوقع أن تكون
الزيارة يف كانون الثاني املقبل.

بعد تسجيل  818إصابة و 13حالة وفاة

لليوم الثاني على التوالي ..العراق يسجل
تراجعا بعدد إصابات كورونا إىل دون األلف

الزوراء/مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االحد،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املس�تجد ،وفيم�ا اك�دت تس�جيل 818
اصاب�ة جديدة و 13حالة وفاة وش�فاء
 1541حال�ة. ،وذك�رت ال�وزارة يف بيان
تلقت�ه “ال�زوراء” :ان ع�دد الفحوصات
املختربي�ة ليوم ام�س ،34058 :ليصبح
ع�دد الفحوص�ات الكلي�ة،4403180 :

مبينة انه تم تسجيل  818اصابة جديدة
و 13حال�ة وف�اة وش�فاء  1541حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الش�فاء الكيل:
 ،)89.9%( 531803بينم�ا عدد حاالت
االصاب�ات ال�كيل ،591597 :أم�ا ع�دد
الح�االت الت�ي تح�ت الع�الج،47014 :
يف حني ع�دد الحاالت الراق�دة يف العناية
املرك�زة ،180 :وع�دد ح�االت الوفي�ات
الكيل.12780 :

بغداد /متابعة الزوراء:
أفاد تقرير نرت�ه صحيفة ”لوموند“
الفرنس�ية ،أن الرئي�س الرتك�ي رجب
طي�ب أردوغ�ان ،ق�د يدف�ع بقواته إىل
إقلي�م كردس�تان يف تدخ�ل عس�كري
واس�ع النطاق.واعت�رب التقري�ر أن
التدخ�ل الرتكي املحتم�ل يأتي مدفوعا
ب�”غ�رور الرئيس رجب طيب أردوغان
بانتصارات�ه املتتالية يف س�وريا وليبيا
والقوقاز“ ،بحس�ب ش�بكة إرم.وجاء
يف التقري�ر ”الرئي�س الرتك�ي س�جّ ل

خ�الل أكثر من عام ثالثة نجاحات عىل
الس�احة اإلقليمية ،حيث ّ
مكنه هجوم
أكتوبر  /ترين األول  2019يف ش�مال
رشق س�وريا من صد القوات الكوردية
ع�ىل بع�د ع�رات الكيلوم�رتات م�ن
الحدود الرتكية وكرس الحزام الكوردي،
وس�اعد تع�اون أنق�رة م�ع حكوم�ة
الوف�اق الليبي�ة يف طرابل�س يف يناير /
كان�ون الثاني  2020ع�ىل صد الجيش
الوطني الليبي.

أنقرة ختطط لـ”عملية غري مسبوقة”
يف كردستان لضرب حزب العمال

تفاصيل ص2

طهران /متابعة الزوراء:
كش�ف املتح�دث باس�م اللجنة الش�عبية
إلحي�اء ذك�رى اغتي�ال الجن�رال قاس�م
س�ليماني ،ام�س األح�د ،ع�دد املتهم�ني
الرئيس�يني يف قضي�ة اغتي�ال س�ليماني
وأب�و مه�دي املهندس.وأكد ،حس�ني أمري
عبداللهي�ان ،يف مؤتمر صحف�ي :أن “عدد

املتهم�ني الرئيس�يني يف قضي�ة اغتي�ال
الجن�رال قاس�م س�ليماني وأب�و مه�دي
املهندس ارتف�ع من  45إىل  48ش�خصاً”،
وذل�ك حس�ب وكال�ة “تس�نيم” اإليرانية.
وبش�أن اإلجراءات القضائي�ة والقانونية
ملواجه�ة مرتكب�ي اغتيال س�ليماني ،نقل
حس�ني أمري عبد اللهيان ،امس األحد ،عن

السلطة القضائية ان القضاء االيراني عىل
اتص�ال م�ع  6دول ملتابعة مل�ف االغتيال
.وأوضح املتحدث باس�م اللجنة الش�عبية
إلحياء الذكرى“ :ينبغي القول إنه سيصدر
الحك�م قريب�ا ً نظ�را ً إىل جه�ود الس�لطة
القضائي�ة إلص�دار حكم ملالحق�ة من أمر
ونف�ذ جريمة اغتيال الجنرال س�ليماني”،

قررت عودة املرقنة قيودهم من طلبة املراحل املنتهية

مش�ريا إىل أن “عدد املتهمني الرئيس�يني يف
قضية اغتي�ال الجنرال قاس�م س�ليماني
وأبو مهدي املهن�دس ارتفع من  45إىل 48
ش�خصاً”.وقال حس�ني أمري عبد اللهيان،
يف الخت�ام املؤتمر الصحف�ي :إن “االنتقام
الشديد مدرج عىل جدول أعمال الجمهورية
اإلس�المية ،رغ�م أن�ه ت�م توجي�ه بع�ض

الصفعات إىل الجن�اة والحكومة اإلرهابية
األمريكية”.وقت�ل قائد فيلق القدس التابع
للحرس الثوري اإليراني ،قاس�م سليماني،
وأب�و مهدي املهن�دس ،نائ�ب رئيس هيئة
الحش�د الش�عبي ،يف  3يناي�ر /كان�ون
الثاني املايض ،يف غارة أمريكية اس�تهدفت
موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

لتفش أوسع لفريوس “كورونا”
تفاديًا ٍ

التعليم تقرر إعفاء الناجحني يف الدور التكميلي من فرنسا تدعو مواطنيها إىل عدم االحتفال
برأس السنة
األجور الدراسية

بغداد /الزوراء:
ق�ررت وزارة التعليم العايل والبح�ث العلمي ،امس االحد،
إعف�اء الناجحني يف الدور التكمييل للس�نة 2020/2019
من األجور الدراس�ية.وذكر بيان للوزارة تلقت “الزوراء”
نسخة منه :أن “هيئة الرأي يف وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي قررت إعف�اء الطلبة الناجحني يف املحاولة الثانية
من ال�دور التكمييل للس�نة الدراس�ية  2020/2019من
األجور الدراسية”.وأضاف البيان أن “ذلك يشمل الجامعات
والكلي�ات الحكومي�ة واألهلي�ة يف الدراس�تني الصباحية
واملس�ائية” .من جانب متصل ،قررت وزارة التعليم العايل
والبح�ث العلمي ،امس االحد ،ع�ودة املرقنة قيودهم من
طلب�ة املراح�ل املنتهي�ة فق�ط يف الجامع�ات الحكومية
واألهلية ابتدا ًء من السنة الدراسية  2003/2002ولغاية

 2009/2008اىل مقاعد الدراسة.وقال املتحدث الرسمي،
حي�در العبودي ،يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه :إن
“هيأة الرأي قررت السماح لطلبة املراحل املنتهية املرقنة
قيوده�م يف الكلي�ات واملعاه�د يف الدراس�تني الصباحية
واملسائية ابتدا ًء من السنة الدراسية  2003/2002ولغاية
 2009/2008بالعودة اىل الدراس�ة باستثناء املستفيدين
من قرارات س�ابقة أو املرقنني بسبب الغش أو التزوير أو
العقوبات االنضباطية”.وأضاف العبودي أن “عىل الطالب
املش�مول بالقرار تقديم طلب بالعودة اىل الكلية أو املعهد
يف موع�د ال يتجاوز أس�بوعني ابتدا ًء من ي�وم امس األحد
املواف�ق .”2020/12/27وتابع أن “تس�لم طلبات عودة
املرقن�ة قيودهم للس�نوات  2009/2008ولغاية الس�نة
 2020/2019يبقى مستمرا باملدة نفسها املشار اليها”.

باريس /متابعة الزوراء:
دع�ا وزي�ر الصح�ة الفرن�يس ،أوليفييه
ف�ريان ،مواطن�ي ب�الده إىل التخ�يل ع�ن
االحتف�ال برأس الس�نة الجدي�دة ،تفاديا
لتف�ي أوس�ع لف�ريوس كورونا.وق�ال
فريان ،يف حديثه إىل الصحيفة الفرنس�ية
“لوجورن�ال دي ديمان�ش” :إن “أفض�ل
طريق�ة لالحتف�ال بالدخ�ول يف الع�ام
الجديد هي ع�دم االحتفال به”ّ .
وعرب عن
تمنيه بأن تتوفر “فرصة إقامة احتفاالت
كبرية (نهاية) ع�ام  2021عندما نتمكن
م�ن القول للفرنس�يني بأنهم ل�م يعودوا

رَ
مجربي�ن ع�ىل االرت�داء الدائ�م لألقنعة،
وحي�ث ل�ن نك�ون مضطري�ن إلحص�اء
املوتى”.وأض�اف الوزير الفرنيس بأنه “ال
يمكن ،من أجل س�هرة ،أن نخاطر بش�ل
كل الب�الد مج�ددا ع�ىل م�دى أس�ابيع”.
ج�اءت تريحات الوزي�ر أوليفيه فريان
هذه متزامنة مع انط�الق حملة التطعيم
الش�املة ضد وب�اء كورونا يف ب�الده ويف
دول االتح�اد األوروب�ي ابت�دا ًء من امس،
بع�د نحو أس�بوع من اعتم�اد املفوضية
األوروبي�ة يف بروكس�ل لق�اح “فاي�زر-
بيونتيك” ملكافحة تفي الوباء.

مصر ترفض أي قواعد عسكرية تركية يف ليبيا

تركيا تهدد اجليش اللييب وحفرت ..والربملان العربي يرفض تلك التهديدات «السافرة»

انقرة /متابعة الزوراء:
ح�ذر وزي�ر الدفاع الرتك�ي ،خلويص
أكار ،من أن بالده س�تعد قوات قائد
الجيش الليبي خليفة حفرت وأنصاره
يف ليبي�ا «أهداف�ا ً مروع�ة» ،إذا ما
حاول�وا مهاجمة الق�وات الرتكية يف
املنطقة ،وفيما ن�دد الجيش الوطني

الليب�ي بزي�ارة وزير الدف�اع الرتكي،
خل�ويص أكار ،إىل ليبيا ،رفض رئيس
الربملان العربي تهديدات وزير الدفاع
الرتكي «السافرة» ضد الجيش الليبي.
تهديد الوزير الرتكي جاء بعد ساعات
م�ن زي�ارة ق�ام به�ا إىل طرابل�س،
واعتربته�ا الحكومة الليبي�ة املؤقتة

بمثاب�ة قرع لطب�ول الحرب.وأضاف
أكار :أن ق�وات حف�رت وأنصاره «لن
يك�ون أمامهم م�كان يف�رون إليه»
إذا هاجم�وا القوات الرتكية .وقال إن
تركي�ا ستس�تهدفهم «يف كل مكان»،
ع�ىل ح�د تعبريه.ثم ع�اد أكار وكرر
تهديده ،يف مقابلة مع املركز اإلعالمي

لعملية بركان الغض�ب التابع لقوات
الوف�اق الليبي�ة ،مؤك�دا ً أن «حف�رت
س�ينال ال�رد املناس�ب عندم�ا يحني
الوقت» ،بحس�ب تعبريه .مضيفا ً أن
«حف�رت ليس لوح�ده وأطراف أخرى
تحاول القيام بأعمال تفوق قدراتها،
وتم الرد عليهم بش�كل مناسب».من

جانب�ه ،ن�دد الجيش الوطن�ي الليبي
بزيارة وزير الدف�اع الرتكي ،خلويص
أكار ،إىل ليبي�ا ،واعتربه�ا رس�الة
طمأنة تبعثها أنقرة لحكومة الوفاق
ولإلخ�وان تفي�د بوقوفه�ا خلفهم يف
املرحلة القادمة.
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خالل ورشة عمل نظمت بالتعاون مع الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة

وزير التخطيط :التنمية املستدامة متثل منطلقاً
حقيقيا لتحقيق العيش الكريم للمواطن

بغداد /الزوراء:
َ
التنمية
اكد وزير التخطيط ،خالد بتال النجم ،امس االحد ،إن
َ
تمثل منطلقا ً
ُ
بجميع اهدا ِفها وتوجها ِتها،
املستدامة،
ِ
ُّ
يمثل محو َر
الكريم ،للمواطن الذي
العيش
لتحقيق
حقيقياً،
ِ
ِ
ِ
التنمي ِة ،وهدفها.
تعزيز
وقال النجم ،يف كلمة له خالل افتتاح ورشة عمل عن
ِ
الوطني التي
اهداف التنمي ِة املستدام ِة يف سيا ِقها
تكام ِل
ِ
ِ
نظمتها الوزارة بالتعاون مع الربنامج اإلنمائي لألمم املتحدة،
يف بيان تلقته “ الزوراء” :انه يف ظ ِل االلتزاماتِ التي قطعها
َ
ُ
وتحقيق
يعمل عىل توطني
املجتمع الدويل ،بان
العراق اما َم
ِ
ِ
بقدر تعل ِقها بواقعنا الوطني ،فإن
،
ة
املستدام
ة
التنمي
اهداف
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ٌ
ذلك يلقي علينا جميعا ،التزاماتٍ كبرية،
مرتبطة بمساراتٍ
محدد ٍة وتوقيتاتٍ زمني ٍة واضح ٍة.
ً
العراق ،يواج ُه اليوم ،ظروفا ً
َ
واضاف :ان
صعبة للغايةُ ،تلقي
بظال ٍل سلبي ٍة قاتم ٍة عىل االقتصاد ،الذي عانى كثريا ولعقو ٍد
طريق شب ِه
طويل ٍة من اختالالتٍ هيكلي ٍة كبريةٍ ،اوصلتنا اىل
ٍ
َ
مسدود،
املفرط عىل النفط ،وعدم االلتفاتِ .
نتيجة االعتما ِد
ِ
واوضح :ان الفرصة باتت مناسبة للميض قدما يف اجرا ِء
االصالحاتِ االقتصادي ِة املطلوبة،
وتصحيح مساراتِ
ِ
التنمية ،ويف مقدمتها ،اخراج االقتصاد من ريعيت ِه واحاديت ِه
مصادر التمويل ،وتحسني مستوى
النفطية،من خالل تنويع
ِ
ً
ً
حقيقية،
ترجمة
اداء القطاعات االنتاجية ،وهذا يمثل
َ
اهداف التنمي ِة املستدام ِة ،التي تتطلبُ
االمن
تحقيق
لتحقيق
ِ
ِ
ِ
الغذائي املستدام ،وتهذيب السلوك االستهالكي لدى املواطن،
الفقر ،وحماي ِة البيئ ِة
االساليب الفعال ِة ،ملحارب ِة
وهذه من
ِ
ِ
وتحقيق
الحكم الرشيد ،واالهداف االخرى.
ِ
ِ
َ
اهداف التنمي ِة املستدام ِة ،تستن ُد
لتحقيق
ا،
رؤيتن
ان
وتابع:
ِ
ِ
ُ
الخاص
والقطاع
سس الرشاكة الثالثي ِة بني الدول ِة
ِ
اىل أ ِ
ِ
اصحاب املصلح ِة ،من
جميع
وتمكني
واملجتمع املدني،
ِ
ِ
ِ
املشارك ِة ،يف عملياتِ التخطيطِ  ،والتنفي ِذ والرقاب ِة ،وممارس ِة
ُ
العراق
مناسب ،إلمكانا ِتها يف تلك العمليات ،مؤكدا ان
دور
ٍ
ٍ
ً
يبذل جهودا ً
كبرية للتعاون مع الدول الجارة والصديقة،
ُ
ُ
مايتعلق منها
تواجهه ،السيما،
لتجاوز التحديات ،التي
وتأمني العود ِة الطوعي ِة املستدام ِة
بالتنمي ِة واعاد ِة االعمار،
ِ
للنازحني.
َ
وزارة التخطيط ،من خالل خطة التنمية
واشار اىل :ان
الوطنية الخمسية واسرتاتيجية خفض الفقر ،واسرتاتيجة
تطوير القطاع الخاص ،والوثيقة الوطنية للسياسات
بوجوب امليض قدما ً يف
السكانية ،مؤكدا التزامها القوي
ِ
قيام جميع الوزارات
عرب
اهداف التنمي ِة املستدام ِة،
تحقيق
ِ
ِ
ِ
خطط واضح ٍة ،تتبنى
بوضع
ومؤسسات الدولة املختلفة،
ٍ
ِ
َ
تلك االهداف ،بقو ٍة ووضوح ،من خالل العم ِل عىل استكما ِل
وتعزيز الديمقراطي ِة ،وسياد ِة
اسس بناء الدول ِة االتحادي ِة،
ِ
ِ
االستثمار االمث ِل
االمن الداخيل  ،فضالً عن
وشيوع
القانون،
ِ
ِ
ِ
ِ
للطاق ِة ،واملوار ِد املائي ِة ،وهذه جميعها تؤدي اىل تقوي ِة
وتحقيق التنمي ِة البرشي ِة
وتوفري الخدماتِ ،
االقتصادِ،
ِ
ِ
واملجتمعية يف ضوء الرؤية الوطنية للتنمية املستدامة
.2030
التقرير الوطني الطوعي
بإعداد
ل
العم
انطالق
ان
واوضح:
ِ
ِ
ِ
ُ
للمجتمع الدويل خالل
العراق،
الثاني ،الذي سيقدمه
ِ
االجتماع السيايس عايل املستوى لألمم املتحدة يف العام املقبل،

الفتا اىل ان هذا التقرير يتطلب منا عمالً وجهدا ً كبريين ،ألننا
املجتمع الدويل ،وهي،
نوصل رسالتنا اىل
نريد من خالله ان ِ
ِ
َ
َ
املتمثلة بجائح ِة كوفيد
والظروف الصعبة،
ان التحدياتِ
 ١٩واالزم ِة املالي ِة ،لم ُت ْث ِننا عن التزاما ِتنا ،بتحقيق اهداف
التنمية املستدامة.
من جانبها قالت املمثل املقيم لربنامج االمم املتحدة االنمائي
يف العراق زينة عيل احمد يف كلمة لها عرب املنصة االلكرتونية
:أن توطني مؤرشات أهداف التنمية املستدامة وضمان
ادماجها يف اإلطار االسرتاتيجي الوطني تمثل مدخال اساسيا
لتبني منهجا وطنيا سرتاتيجيا وفق اطر منطقية يمكن ان
تسهم يف اعداد نظم التقارير ووضع اليات متطورة لقياس
التقدم املحرز يف تحقيق كل هدف عىل وفق رؤية العراق
.2030
واضافت :ان توطني املؤرشات تعد من املهمات االساسية
التي تعمل عليها فرق التنمية املستدامة التقنية عىل
مستوى القطاعات واملحافظات ومالكات الجهاز املركزي
لإلحصاء مع اللجنة الوطنية للتنمية املستدامة بالرشاكة
والتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،والرشكاء
الدوليني واملحليني كافة.
واكدت زينة :ان إنشاء لجان التنمية املستدامة عىل مستوى
املحافظات تعد خطوة مؤسسية مهمة إىل األمام لتوطني
وتكييف أهداف التنمية املستدامة لتناسب الحقائق املحلية
يف األطر والخطط االسرتاتيجية ،وهذا أمر بالغ األهمية
لضمان أولويات التنمية الوطنية.
واشارت اىل :أن عملية تقييم فجوة البيانات ألهداف التنمية
املستدامة التي أجراها الجهاز املركزي لإلحصاء بدعم فني
من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي يف العراق تمثل خطوة أوىل
رضورية يف التعاطي مع بعض الفجوات.
ومضت بالقول :إذ يوفر هذا التقرير املهم تحليال مفصال
لفجوة بيانات أهداف التنمية املستدامة الحالية يف العراق
ويقرتح املنهجيات واالليات املساعدة البديلة لتوفري البيانات
غري املتاحة حاليا ،مما يسمح وييرس لصانعي القرار تحديد
أولويات مسارات التنمية االسرتاتيجية بكفاءة .مبينة:
ان تقييم فجوة البيانات تهدف اىل توسيع قدرة الرصد
اإلحصائي ألهداف التنمية املستدامة يف البالد من خالل الدعم
الفني ملنظمات املجتمع املدني يف العراق والوزارات واإلدارات
التنفيذية لتقييم مدى كفاية البيانات املتوفرة حال ًيا  ،و
تحديد البيانات املفقودة.
وتابعت بالقول  :انه تم تطوير املنصة االلكرتونية لتبادل
البيانات املتعلقة بمؤرشات أهداف التنمية املستدامة عرب
اإلنرتنت بجهود وخربات الجهاز املركزي لإلحصاء وخرباء
الربنامج االنمائي .مشرية اىل ان هذه املنصة ستشكل خطوة
اوىل لتقوية منظومة البيانات الوطنية وستساعد يف تسهيل
تدفق البيانات عرب املؤسسات وتعزيز الدراسات واالبحاث
بهذا الصدد.
إىل ذلك شهد اليوم األول من املؤتمر عقد العديد من جلسات
العمل ،التي تناولت توطني مؤرشات التنمية املستدامة
املتعلقة بالبعدين البيئي واالقتصادي ،فضال عن مسارات
التنمية املستدامة ضمن املحتوى الوطني .كذلك شهدت
الورشة اطالق تقرير فجوة ومنصة البيانات التنمية
املستدامة.

أنقرة ختطط لـ”عملية غري مسبوقة” يف
كردستان لضرب حزب العمال

بغداد /متابعة الزوراء:
أفاد تقرير نرشته صحيفة ”لوموند“
الفرنسية ،أن الرئيس الرتكي رجب
طيب أردوغان قد يدفع بقواته إىل
إقليم كردستان يف تدخل عسكري
واسع النطاق.
واعترب التقرير أن التدخل الرتكي
املحتمل يأتي مدفوعا بـ”غرور
الرئيس رجب طيب أردوغان
بانتصاراته املتتالية يف سوريا وليبيا
والقوقاز“ ،بحسب شبكة إرم.
وجاء يف التقرير ”الرئيس الرتكي
سجّ ل خالل أكثر من عام ثالثة
نجاحات عىل الساحة اإلقليمية،
حيث ّ
مكنه هجوم أكتوبر  /ترشين
األول  2019يف شمال رشق سوريا
من صد القوات الكوردية عىل بعد
عرشات الكيلومرتات من الحدود
الرتكية وكرس الحزام الكوردي،
وساعد تعاون أنقرة مع حكومة
الوفاق الليبية يف طرابلس يف يناير
 /كانون الثاني  2020عىل صد
الجيش الوطني الليبي ،وكان الدعم
العسكري الرتكي حاسمًا أخ ً
ريا يف
انتصار أذربيجان عىل أرمينيا يف نزاع
ناغورنو كاراباخ“.
وأضاف التقرير” :أردوغان ،الذي
ثمل بسبب سلسلة االنتصارات هذه،
قد يغريه الوضع بمغامرة جديدة
هذه املرة يف كوردستان العراق ،حيث
تنفذ قواته بالفعل عمليات عسكرية
متقطعة“.

وعرض التقرير جردا تاريخيا
للتدخالت الرتكية يف العراق ،معتربا
أن هناك تاريخا طويال من هذه
التدخالت تعود إىل منتصف ثمانينيات
القرن املايض.
وأسس حزب العمال الكردستاني
معسكراته يف وقت مبكر ج ًدا يف قلب
جبل قنديل أقىص شمال رشق العراق
عىل الحدود اإليرانية ،فكان ذلك بداية
لدورة من التدخالت املنتظمة للجيش
الرتكي بالعراق تم تعليقها فقط
خالل وقف إطالق النار بني أنقرة
وحزب العمال الكردستاني من 1999
إىل  2004ثم أثناء عملية السالم بني
حكومة أردوغان واملقاتلني الكرد من
 2013إىل .2015
وأوضح التقرير أن ”عام  2020تميّز
بتصعيد تدريجي للغارات الرتكية يف
العراق ،لتطهري املنطقة الحدودية من
أي وجود لحزب العمال الكردستاني،
وتمت مضاعفة التدخل العسكري
باستخدام طائرات بدون طيار
لوحظت فعاليتها يف ليبيا والقوقاز“.
وأكد أن ”رغبة بغداد يف تأكيد السيادة
يف املنطقة لم تمنع أنقرة من مواصلة
قضمها املمنهج ،ففي آب  /أغسطس
ُ 2020قتل ثالثة عسكريني عراقيني،
بينهم ضابطان ،يف قصف تركي عىل
اجتماع كان حرس الحدود يعقده مع
كوادر حزب العمال الكردستاني ،ولم
يتم االحتجاج من بغداد األمر الذي
من شأنه دفع تركيا إىل التمادي يف

مثل هذه األعمال“.
وأشار إىل استثمار تركيا للخالفات
القائمة بني الحزب الديمقراطي
الكردستاني  ،وحزب العمال
الكردستاني  ،بحسب ما ورد يف
التقرير.
وأضاف ”كما أدت الحملة األخرية
عىل املحتجني يف إقليم كردستان إىل
إضعاف مصداقية السلطات املحلية،
بينما أدان رئيس الوزراء العراقي
الذي استقبله أردوغان مؤخرًا يف
أنقرة أي عمل يرض برتكيا من
األرايض العراقية ،فيما تعهد مضيفه
بمواصلة القتال حتى القضاء عىل
العصابات اإلرهابية“.
وتابع أن ”هذا السياق قد يدفع
تركيا إىل استغالل الخالف الكردي
وتهاون بغداد لرضب حزب العمال
الكردستاني يف الرأس ،واستهداف
مقراته يف جبال قنديل ولن تخلو
العملية ،التي سيكون حجمها غري
مسبوق ،من املخاطرة بمواجهة
البيشمركة التي تألف تلك املناطق
الوعرة“.
واختتم التقرير بالقول” :لدى
الجيش الرتكي اآلن إمكانية إرسال
مرتزقة سوريني حشدهم بالفعل يف
ليبيا وأذربيجان إىل خط املواجهة،
باإلضافة إىل أن القيادة الرتكية
بطائراتها بدون طيار عالية األداء
ً
سالحا أثبت بالفعل قيمته يف
تملك
جبال القوقاز“.

مصر ترفض أي قواعد عسكرية تركية يف ليبيا

تركيا تهدد اجليش اللييب وحفرت  ..والربملان
العربي يرفض تلك التهديدات “السافرة”

انقرة /متابعة الزوراء:
حذر وزير الدفاع الرتكي ،خلويص أكار ،من أن بالده ستعد
قوات قائد الجيش الليبي خليفة حفرت وأنصاره يف ليبيا
“أهدافا ً مرشوعة” ،إذا ما حاولوا مهاجمة القوات الرتكية
يف املنطقة ،وفيما ندد الجيش الوطني الليبي بزيارة وزير
الدفاع الرتكي ،خلويص أكار ،إىل ليبيا ،رفض رئيس
الربملان العربي تهديدات وزير الدفاع الرتكي “السافرة”
ضد الجيش الليبي.
تهديد الوزير الرتكي جاء بعد ساعات من زيارة قام بها
إىل طرابلس ،واعتربتها الحكومة الليبية املؤقتة بمثابة
قرع لطبول الحرب.وأضاف أكار :أن قوات حفرت وأنصاره
“لن يكون أمامهم مكان يفرون إليه” إذا هاجموا القوات
الرتكية .وقال إن تركيا ستستهدفهم “يف كل مكان” ،عىل
حد تعبريه.
ثم عاد أكار وكرر تهديده ،يف مقابلة مع املركز اإلعالمي
لعملية بركان الغضب التابع لقوات الوفاق الليبية ،مؤكدا ً
أن “حفرت سينال الرد املناسب عندما يحني الوقت”،
بحسب تعبريه .مضيفا ً أن “حفرت ليس لوحده وأطراف
أخرى تحاول القيام بأعمال تفوق قدراتها ،وتم الرد
عليهم بشكل مناسب”.

من جانبه ،ندد الجيش الوطني الليبي بزيارة وزير الدفاع
الرتكي ،خلويص أكار ،إىل ليبيا ،واعتربها رسالة طمأنة
تبعثها أنقرة لحكومة الوفاق ولإلخوان تفيد بوقوفها
خلفهم يف املرحلة القادمة.
يف غضون ذلك قال رئيس الربملان العربي ،عادل بن
عبد الرحمن ،العسومي إنه يرفض التدخالت الرتكية يف
الشأن الليبي ،حسب ما نقلت عنه صحيفة “عكاظ”
السعودية.
وأضاف رئيس الربملان العربي أنه يرفض ترصيحات وزير
الدفاع الرتكي ،واصفا إياها بـ”السافرة” ضد الجيش
الليبي.
كما وصل الوفد املرصي األمني والسيايس ،امس األحد ،إىل
العاصمة الليبية طرابلس يف زيارة غري معلنة مسبقا ً.
وابلغ الوفد املرصي حكومة الوفاق برضورة وقف
صادرات السالح الرتكي ،كما أبلغ طرابلس برضورة
تفكيك امليليشيات املسلحة ،ورفض مرص ألي قواعد
عسكرية تركية يف ليبيا.
ويضم الوفد املرصي نائب رئيس جهاز املخابرات العامة،
ومساعد وزير الخارجية وعددا ً من املسؤولني يف الحكومة
املرصية.
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اهليئة الوطنية النتقاء األدوية جتيز استخدام لقاح “فايزر”
بشكل طارئ يف العراق
بغداد /الزوراء:
وافقت الهيئة الوطنية النتقاء
االدوية لوزارة الصحة العراقية،
امس األحد ،عىل استخدام العراق
للقاح فايزر ملواجهة جائحة كورونا.
بينما لوحت وزارة الصحة والبيئة
بفرض حظر التجوال بسبب الساللة
الجديدة من فريوس كورونا ،وفيما
نفت تسجيل اصابات بها ،اكدت ان
لقاح فايزر فعال ضد كوفيد 19 -
و. 20 -
وقال وزير الصحة والبيئة ،حسن
التميمي ،يف حديث صحفي :إن
“الهيئة الوطنية النتقاء األدوية
التابعة لوزارة الصحة العراقية

تجيز استخدام لقاح “فايزر” بشكل
طارئ ملواجهة جائحة كورونا”.
وأوضح الوزير ،حسن التميمي :ان
«املستلزمات الخاصة بلقاح فايزر
سيتم اعتمادها يف العراق» ،موضحا
أن «الوزارة لديها أكثر من 140
سلسلة تربيد لحفظ اللقاح يف بغداد
واملحافظات».
واضاف أن «عملية نقل اللقاح
تحتاج إىل جهود واىل خربات
الرشكات املصنعة» ،مبينا ً أن
«الوزارة متواصلة بشكل يومي
مع تلك الرشكات من اجل ان تسري
االمور بانسيابية عالية».
من جانبه ،قال املتحدث باسم

الوزارة سيف البدر :ان «العراق
تعاقد بشكل رسمي مع رشكة
فايزر ،وستصل اول دفعة من جرعة

اللقاح مطلع العام الجديد» ،مشريا
اىل ان «الجرعة االوىل سيصل تعدادها
اىل مليون ونصف املليون».

وذكر البدر ان «لقاح فايزر تم تأكيده
بأنه فعال ضد الساللتني كوفيد 19 -
و ،» 20 -موضحا ان «وزارة الصحة
عىل تواصل مع منظمة الصحة
العاملية بشأن اخر املستجدات
بجميع ما يخص كورونا».
وبشأن حظر التجوال ،اشار املتحدث
باسم الوزارة اىل أن «فرض الحظر
يعتمد عىل طبيعة املستجدات
الوبائية» ،مشريا اىل ان «اللجنة العليا
للصحة والسالمة اتخذت مؤخرا
اجراءات احرتازية تحسبا لظهور
إصابات بالساللة الجديدة» .ونفى
البدر «ظهور أية إصابة بالفريوس
الجديد».

املالية النيابية تدعم االستقطاع من رواتب الدرجات اخلاصة حصرا

ترقب نيابي لتسلم موازنة  2021العامة من جملس الوزراء وتأكيدات
بعدم مترير استقطاعات املوظفني
الزوراء /خاص:
بعد أن صوّت مجلس الوزراء عىل املوازنة
العامة االتحادية للسنة املالية  ، 2021خالل
الجلسة االستثنائية التي عقدها االثنني
املايض ،برئاسة رئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي ،ترتقب االوساط
النيابية وصول مسودة مرشوع قانون
املوازنة العامة اىل مجلس النواب يف غضون
الساعات املقبلـة.
مقابل ذلك اكدت اللجنة املالية النيابية ان
االستقطاع سيكون من رواتب الدرجات
الخاصة فقط .واشارت اىل ان تمرير
املوازنة العامة االتحادية  2021سيكون
مطلع العام املقبل بعد تضمينها تعديالت
جذرية.
وقال عضو اللجنة ،النائب عبد الهادي
السعداوي ،لـ” الزوراء” :ان “رواتب

موظفي الدولة خط احمر ،ولن يتم
السماح يف مجلس النواب باملساس بها او
االستقطاع من مخصصات املوظفني اثناء
التصويت عىل موازنة العام املقبل 2021
“ ،مشريا اىل امكانية اللجوء اىل االستقطاع
من رواتب ومخصصات أصحاب الدرجات
الخاصة فقط بدرجة مدراء عامني فما
فوق.
واضاف انه “ ال مانع من فرض رضيبة
الدخل عىل املوظفني كونه أمار معموال به
بجميع دول العالم ،لكن قرار االستقطاع
سيكون للربملان موقف حازم ورأي مختلف
تماما” .مبينا ان “ هناك تغيريا بسعر
رصف الدينار مقابل الدوالر وما قابله من
ارتفاع االسعار يف السوق املحلية ،فضال عن
الرضائب والرسوم املفروضة ،ما يشكل
عبئا ً عىل املواطنني” .

واوضح ان “ اللجنة املالية لم تتسلم
مسودة موازنة  2021بشكل رسمي حتى
اآلن ،وبانتظار وصول املسودة الرسمية
املصوت عليها من الحكومة” .مشددا عىل
عدم تمرير أية فقرة تتعلق باستقطاع
رواتب املوظفني ضمن املوازنة العامة لدى
وصولها من مجلس الوزراء .
باملقابل ،اعلنت العضو االخر يف اللجنة
املالية النيابية ،اخالص الدليمي ،ان املوازنة
العامة االتحادية  2021ستمرر مطلع العام
املقبل بعد تضمينها تعديالت جذرية.
وقالت الدليمي ،يف ترصيح صحفي :ان “
مسودة قانون املوازنة العامة االتحادية
للعام  2021التي اقرها مجلس الوزراء ،لم
تصل اىل مجلس النواب رسميا حتى اآلن”.
واشارت اىل وجود مشاكل وعقبات عديدة
بضمنها االستقطاعات والرضائب التي

ستثقل كاهل املواطن.
واضافت ان “مسودة املوازنة العامة
لن تمرر بصيغتها الحالية التي اعدتها
الحكومة دون اجراء تعديالت جوهرية
عىل االرقام واملخصصات ،سيما النفقات
غري الرضورية ،وإنصاف الفئات املترضرة
قبل التصويت النهائي عليها” .مبينة ان “
االستقطاعات التي فرضتها الحكومة ،منها
نسبة  5%لرواتب الدرجات الخاصة وهي
ال تؤثر باملجمل عىل رواتبهم العالية”.
واوضحت ان “ اللجنة املالية ستعمل عىل
عدم شمول ذوي الدخل املحدود واملوظفني
كافة باالستقطاعات ،السيما الذين رواتبهم
اقل من  750الف دينار” .مبينة ان “كل
الفقرات املتعلقة بفرض الرضائب وخفض
الرواتب وزيادة سعر رصف الدوالر ،لن
تمرر دون توافق سيايس”.

ة الوباء
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العاصمة بحماية روسيا ورواندا و”مينوسكا”

انتخابات رئاسية وتشريعية حتت تهديد
املتمردين يف أفريقيا الوسطى

بانغي /أ .ف .ب:
ش�هدت جمهوري�ة أفريقي�ا الوس�طى،
امس األحد ،انتخابات رئاس�ية وترشيعية
ق�د يتمكن ع�دد قلي�ل م�ن الناخبن من
التصويت فيها مع استمرار الحرب األهلية
وتحت تهديد هجوم جديد للمتمردين ضد
نظ�ام الرئي�س املنتهي�ة واليته فوس�تان
أرشانج توايرا املرش�ح األوفر حظا للفوز
يف االقرتاع.
وفتح�ت مراكز التصوي�ت أبوابها وبعض
منه�ا بتأخر خمس�ن دقيقة ع�ن املوعد
املح�دد يف العاصم�ة بانغي ،حس�بما ذكر
صحفيون من وكالة فرانس برس.
وتش�هد العاصم�ة بانغ�ي ه�دوءا لك�ن
الخوف يس�ود يف بع�ض األحي�اء .وتقوم
وح�دات من قوات حفظ الس�الم والجنود
ومن جيش البالد بدوريات يف املدينة .لكن
يف الداخ�ل وبعيدا عن العاصمة حتى اآلن،
تجري مع�ارك متقطع�ة ما يه�دد إجراء
االنتخابات يف هذه املناطق.
وبقي�ت املجموع�ات املس�لحة التي كانت
تس�يطر فعلي�ا ع�ىل ثلث�ي أرايض الب�الد
وأقس�مت قبل تس�عة أيام عىل “السر إىل
بانغ�ي” ملنع االق�رتاع ،بعيدة عن عاصمة
ه�ذا البلد الذي يعد من أفق�ر دول العالم.
لك�ن ذل�ك يع�ود إىل تعزي�زات م�ن مئات
الجنود للقوات الخاصة الروس�ية وجنود
رواندي�ن وق�وات حف�ظ الس�الم التابعة
لبعثة األمم املتح�دة يف جمهورية إفريقيا
الوسطى (مينوسكا).
وي�رى الخ�رباء واملعارض�ة أن رشعي�ة
املسؤولن الذين سيتم انتخابهم يف االقرتاع،
وهم الرئيس و 140نائبا ،ستكون موضع
ش�ك إذا لم يش�ارك جزء كبر من السكان
يف التصويت ،أو إذا لم يقوموا بذلك بحرية
وهدوء خارج بانغي.
لذل�ك يش�كل إج�راء ه�ذه االنتخاب�ات
الرئاس�ية والترشيعي�ة رهان�ا رئيس�يا
إلفريقيا الوس�طى وللمجتمع الدويل أيضا
ال�ذي يحاول مس�اعدتها يف إع�ادة البناء
والحفاظ عىل أمن نسبي منذ .2014
وتوقع ،روالن مارش�ال ،الخب�ر يف مركز

األبح�اث الدولي�ة التابع لجامع�ة العلوم
السياسية يف باريس أن “تجري االنتخابات
بش�كل س�يّئ” ،وأن “يجد الشعب نفسه
رهينة للوضع الحايل”.
أم�ا تياري فركولون م�ن املعهد الفرنيس
للعالق�ات الدولي�ة ،فقد رأى أن�ه “يمكن
للمتمردي�ن الس�يطرة إىل ح�د كب�ر عىل
العدي�د م�ن املناط�ق ،وال يحتاج�ون إىل
الذهاب إىل بانغي لتعطيل االنتخابات”.
لك�ن ه�ؤالء املقاتل�ن الذي�ن هاجموا يف
 2013و 2014مدنين تخىل عنهم الجيش
امله�زوم حين�ذاك ،يواجه�ون معارض�ة
جدية.
فباإلضافة إىل قوات حفظ السالم التي يبلغ
قوامها  11ألفا و 500جندي وتم تعزيزها
ب 300جن�دي روان�دي الخميس ،هرعت
موس�كو وكيغايل قبل أيام قليلة ملساعدة
س�لطة الرئيس تواديرا الذي يتهم الرئيس
السابق فرانسوا بوزيزيه بقيادة “محاولة
انق�الب” عىل رأس ه�ؤالء املتمردين .لكن
بوزيزيه ينفي ذلك.
وتقدمت املعارضة املش�تتة ب 15مرشحا
عل األق�ل لالنتخاب�ات يف مواجهة تواديرا
ال�ذي يرجح خ�رباء ودبلوماس�يون فوزه
بوالي�ة ثاني�ة .وتتهم املعارضة معس�كر
رئي�س الدول�ة باإلع�داد لعملي�ات تزوير
واسعة للفوز يف الجولة األوىل.
ُ
وقتل آالف األش�خاص وف�ر أكثر من ربع
سكان إفريقيا الوسطى البالغ عددهم 4,9
مالين نس�مة منذ اندالع الحرب األهلية يف
 2013عندما أطاح تحالف “س�يليكا” ذو
األغلبية املسلمة ،فرانسوا بوزيزيه.
واندلعت بعد ذلك مواجهات بن “سيليكا”
وامليليش�يات املس�يحية واإلحيائية “أنتي
ب�االكا” .وتته�م األم�م املتح�دة الجانبن
بارت�كاب جرائ�م ح�رب وأخ�رى ض�د
اإلنسانية.
ومنذ  ،2018تراجعت حدة القتال بش�كل
كبر وب�ات مح�وره تناف�س املجموعات
املسلحة للس�يطرة عىل املوارد ،مع بعض
الهجم�ات املتقطع�ة وممارس�ات ض�د
املدنين.
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الشرطة األمريكية حتدد شخصاً يشتبه بِصلته بتفجري مدينة ناشفيل

واشنطن /متابعة الزوراء:
أف�ادت ش�بكة “ ”CBSاألمريكية،
ب�أن الرشطة تعرفت عىل ش�خص
ل�ه صل�ة بالتفج�ر ال�ذي حدث،
الجمعة ،يف مدينة ناش�فيل بوالية
تينييس ،والذي أسفر عن إصابة 3
أش�خاص وإلحاق أرضار جسيمة
بمبان عديدة وممتلكات.
ٍ
دون تقدي�م أي تفاصي�ل إضافية،
ذك�رت الش�بكة األمريكي�ة ،وفق
مص�در أمن�ي ،أن الرشطة تعرفت
عىل ش�خص له عالق�ة بالحادث،
ومن املنتظ�ر أن يتم الكش�ف عن
تفاصي�ل إضافي�ة ،يف الس�اعات
القليلة املقبلة.
يف الس�ياق نفس�ه ،أك�دت قن�اة
“ ”news channel 5األمريكية ،أن
رشطة املدينة عقدت ندوة صحفية
لإلع�الن ع�ن آخ�ر املس�تجدات
املرتبط�ة بالتحقي�ق ،وكش�ف
معطي�ات مرتبط�ة بالش�خص
املشتبه فيه.
من جانبها ،قالت قناة “”news19
إن�ه ت�م جم�ع مبل�غ  300أل�ف
دوالر ،س�يتم منح�ه كمكافأة لكل
ش�خص يق�دم معلوم�ات ت�ؤدي
إىل الوص�ول إىل املش�تبه في�ه يف
التفج�ر .إذ أوردت القن�اة أن هذا
املبلغ تم جمعه م�ن مجموعة من
الشخصيات الشهرة ،كان أبرزهم
ماركوس ليمونيز ،املدير التنفيذي
لشبكة  ،CNBSكما عرضت رشكة
Nashville Convention and Visً
مكافأة قدرها 10000
itors Corp
دوالر ،وتعه�د كالي ترافي�س ،من
رشك�ة  ،FOX Sportsبتقدي�م
دوالر مكافأة أيضا ً.
10000
ٍ
ويعك�ف أف�راد الرشط�ة وعنارص
اتحادي�ة يف مدين�ة ناش�فيل
األمريكي�ة ع�ىل البحث ع�ن أدلة،

لتحدي�د كي�ف وملاذا تحط�م منزل
متنق�ل يف تفجر -فيما يبدو -يوم
عيد امليالد؛ مما أدى إىل إصابة ثالثة
أش�خاص وإلحاق أرضار بعرشات
املبان�ي يف قلب عاصمة موس�يقى
الريف بالواليات املتحدة.
وقالت شبكة  CNNاألمريكية ،نقالً
عن محقق�ن ،إن كمية املتفجرات
ُ
اس�تخدمت يف تفجر ناشفيل
التي
“غ�ر مس�بوقة داخ�ل الوالي�ات
املتحدة” ،مضيفة أنه ال مشتبه به
بع� ُد يف تفجر ناش�فيل ،والدوافع
مجهولة ،والرسالة التحذيرية تؤكد
ع�دم الرغبة يف إيقاع ضحايا ،فيما
دع�ا ال�”إف بي آي” األمريكين إىل
إرسال جميع املعلومات والوسائط
املرتبطة بحادث ناشفيل.
إذ انفج�ر من�زل متنق�ل يف عرب�ة
بوسط مدينة ناش�فيل األمريكية،
الجمع�ة ،صب�اح عي�د املي�الد ،يف

ح�ادث وصفت�ه الرشط�ة بأن�ه
عم�ل متعمَّ�د ،وذك�ر مس�ؤولون
م�ن مكافح�ة الحرائ�ق ،أن ثالثة
أش�خاص ُنقلوا إىل املستشفى لكن
إصاباتهم ليست خطرة.
االنفج�ار ج�اء بع�د لحظ�ات من
تعامُ �ل الرشط�ة مع بالغ�ات عن
إطالق ن�ار يف املنطقة ومالحظتها
للمن�زل املتنق�ل وس�ماع رس�الة
ِّ
تح�ذر من وجود
آلي�ة صادرة منه
قنبلة.
فيما قالت الرشط�ة إنها لم تعرف
ع�ىل الف�ور وس�يلة التفج�ر وما
إذا كان هن�اك أي ش�خص داخ�ل
املن�زل املتنقل عندم�ا انفجر ،لكن
املحققن يفحصون م�ا يعتقدون
أنها أش�الء برشية ُعثر عليها قرب
مكان االنفجار.
كم�ا ل�م تق�دم الرشط�ة أي دافع
محتم�ل ،ول�م تعل�ن أي جه� ٍة

مس�ؤوليتها ،ع�ىل الرغ�م م�ن أن
مس�ؤويل رشطة ناش�فيل وصفوا
االنفج�ار بأن�ه “عم�ل متعمَّ�د”،
وتعهدوا بتحديد مصدره.
من جانبه قال قائد رشطة ناشفيل،
جون دريك ،إن الرشطة استجابت
لحادث إطالق نار ،لكن عند وصول
عنارص الرشط�ة إىل املكان رصدوا
مركب�ة م�ن ط�راز كاراف�ان وقد
كانت تطلق تحذيرا ً صوتيا ً مسجالً
م�ن أن قنبلة س�تنفجر يف غضون
 15دقيقة.
يف املقاب�ل قال قائ�د الرشطة إنهم
أخلوا املباني املجاورة ،واس�تدعوا
فرقة املتفج�رات قب�ل أن تنفجر،
مشرا ً إىل أن الرسالة الصوتية التي
كانت تبثها مركبة الكارافان كانت
تق�ول“ :إذا كان بإمكان�ك س�ماع
هذه الرسالة ُ
فقم باإلخالء اآلن”.
م�ن جانب�ه ،أعل�ن كوب�ر ع�ن

فرض حظر التجوال من الس�اعة
ال� 16:30الجمعة بالتوقيت املحيل،
وحتى ال� 16:30من مس�اء األحد،
مبين�ا ً أن عنارص الرشطة ومكتب
التحقيق�ات الفي�درايل س�يتولون
إدارة األم�ور يف املنطق�ة؛ للحفاظ
عىل األم�ن ومتابع�ة التحقيقات،
وس�يعملون عىل جلب املس�ؤولن
إىل العدالة.
ويعكف أف�راد الرشط�ة وعنارص
اتحادي�ة يف مدين�ة ناش�فيل
األمريكي�ة ع�ىل البحث ع�ن أدلة،
السبت  26ديس�مرب/كانون األول
 ،2020لتحدي�د كيف وملاذا تحطم
منزل متنقل يف تفج�ر فيما يبدو
يوم عيد امليالد ،مما أدى إىل إصابة
ثالث�ة أش�خاص وإلح�اق أرضار
بع�رشات املباني يف قل�ب عاصمة
موس�يقى الري�ف يف الوالي�ات
املتحدة.
والجمع�ة قال�ت ش�بكة CNN
األمريكية ،نقالً ع�ن محققن ،إن
ُ
اس�تخدمت
كمي�ة املتفجرات التي
يف تفجر ناش�فيل “غر مس�بوقة
داخ�ل الواليات املتح�دة” ،مضيفة
أن�ه ال مش�تبه ب�ه بع� ُد يف تفجر
ناش�فيل ،والدواف�ع مجهول�ة،
والرس�الة التحذيري�ة تؤك�د عدم
الرغبة يف إيق�اع ضحايا ،فيما دعا
ال��”إف ب�ي آي” األمريكي�ن إىل
إرسال جميع املعلومات والوسائط
املرتبطة بحادث ناشفيل.
إذ انفج�ر من�زل متنق�ل يف عرب�ة
بوسط مدينة ناش�فيل األمريكية،
الجمع�ة ،صب�اح عي�د املي�الد ،يف
ح�ادث وصفت�ه الرشط�ة بأن�ه
عم�ل متعمَّ�د ،وذك�ر مس�ؤولون
م�ن مكافح�ة الحرائ�ق ،أن ثالثة
أش�خاص ُنقلوا إىل املستشفى لكن
إصاباتهم ليست خطرة.

مجموعات “إجرامية” تستغل ظروف الوباء

الشرطة األوروبية حتذر من خطر لقاحات وهمية لفريوس كورونا جيري الرتويج هلا
برلن /متابعة الزوراء:
بتزامن مع انطالق حملة التلقيح ضد فروس
كورون�ا يف معظم بل�دان االتح�اد األوروبي،
ح�ذرت الرشط�ة األوروبي�ة (يوروبول) من
خطورة لقاحات وهمية محتملة للفروس،
يف ظل مؤرشات لوجود خطط لدى مجموعات
إجرامية تريد بيعها عرب اإلنرتنت.
وذكرت كاترين ديبول رئيسة جهاز الرشطة
األوروبية (يوروب�ول) يف ترصيحات نرشتها
صح�ف تابع�ة ملجموع�ة فونك�ه اإلعالمية
األملاني�ة ،أم�س األح�د ،عن خط�ر حقيقي
يتمث�ل يف محاولة مجرمن اس�تغالل الطلب
الهائ�ل ع�ىل اللقاح�ات ،لع�رض لقاح�ات
وهمية عىل شبكة اإلنرتنت قصد بيعها.
وقالت ديبول إن املس�ؤولن رص�دوا بالفعل
عالمات ملموسة عىل وجود احتمال تالعب،
مثل اللقاحات املزعومة املعروضة للبيع عرب

وسائل التواصل االجتماعي.
وطالب�ت املس�تهلكن بتوخي الح�ذر ،قائلة

إن أي ش�خص انته�ز فرص�ة الحصول عىل
مثل هذه العروض من املرجح أن يجد نفسه

لم يحص�ل عىل يشء أو تلق�ي لقاحا وهميا
منوه�ة إىل أن الوضع األخ�ر يمكن أن يمثل
أيضا تداعيات خطرة عىل الصحة.
وأشارت ديبول إىل أن “يوروبول” قد أرسلت
تحذي�رات مناس�بة ودع�ت ال�دول األعضاء
ً
قدم�ا بح�ذر .وأضافت
يف التكت�ل إىل امل�ي
أن الس�لطات يجب أن تكون مس�تعدة أيضا
ملح�اوالت رسق�ة اللق�اح .وقال�ت إن هيئة
الرشطة حددت نقاط ساخنة محتملة.
وأش�ارت ديب�ول إىل أن إدارات الرشط�ة يف
جميع أنح�اء االتح�اد األوروب�ي تعمل معا
لحماية عمليات نقل اللقاح.
يذك�ر أن حملة التطعيم بدأت يف بعض الدول
األوروبية ومن بينها أملاني�ا وهنغاريا ،علما
أن املوعد الرس�مي النطالق هذه الحملة كان
اليوم األحد .ويعرض التطعيم مجانا وبشكل
غر إجباري.

دول عربية تترقب إماطة اإلدارة الجديدة اللثام عن سياساتها الخارجية

توجس من تقويض بايدن إلجنازات سلفه ترامب يف الشرق األوسط
واشنطن/متابعة الزوراء:
ال ي�زال الغموض يكتنف السياس�ة
الخارجي�ة الت�ي يعت�زم الرئي�س
األمرك�ي املنتخ�ب ج�و باي�دن
اتباعه�ا ،م�ا يعاظ�م م�ن مخاوف
العدي�د م�ن ال�دول ع�ىل غ�رار
الس�عودية ومرص وتركيا وهي دول
تحاول البع�ث بإش�ارات إىل اإلدارة
األمركي�ة الجديدة م�ن أجل تجنب
صدام معها ،والسيما أن العديد من
امللفات املشرتكة ُينتظر أن تعالجها
ه�ذه اإلدارة عىل غرار إيران وعملية
السالم يف الرشق األوسط وغرهما.
فمع بدء العد التنازيل لتسلم الرئيس
األمرك�ي املنتخ�ب ،ج�و باي�دن،
مقالي�د الحكم ،ت�زداد التس�اؤالت
بشأن السياسة التي ينوي انتهاجها
خارجيا والس�يما يف الرشق األوسط
الذي يشهد تغرات كبرة.
ومن املتوقع أن يدخ�ل بايدن البيت
األبي�ض يف  20يناي�ر املقبل ،وس�ط
غموض كبر بش�أن الدبلوماس�ية
الت�ي ين�وي اتباعه�ا وم�ا إذا كانت
إدارته ستتعمد التوجه نحو تقويض
م�ا حققت�ه إدارة س�لفه دونال�د
ترامب.
ويف العديد من العواصم العربية عىل
غ�رار الرياض والقاه�رة وغرهما،
ال ي�زال ترق�ب سياس�ات الرئي�س
األمركي الجديد سيّد املوقف.
وت�زداد املخاوف م�ن أن يعود بايدن

إىل خطة العمل املشرتك التي تتضمن
رف�ع العقوب�ات ع�ن إي�ران ،عالوة
ع�ىل التوج�س من أن تمن�ح اإلدارة
األمركي�ة الجدي�دة فرص�ة جديدة
لتنظيم اإلخوان املس�لمن للعودة إىل
الواجهة.
ولفت�ت صحيف�ة نيوي�ورك تايم�ز
األمركية يف تقرير لها ،إىل أن العودة
املحتملة إىل الصفقة ستكون أفضل
طريقة لتحقيق بعض االس�تقرار يف
املنطق�ة ،مش�رة إىل أن العدي�د من

املرش�حن لتقلد مناص�ب يف اإلدارة
الجدي�دة عىل غرار وزي�ر الخارجية
األمركي ،أنتوني بلينكن ،ومستشار
األمن القومي ،جيك سوليفان عملوا
مع مسؤولن إيرانين يف املفاوضات
الت�ي أدت إىل إبرام االتف�اق النووي
اإليراني يف العام .2015
واس�تنادا ع�ىل ه�ذه اإلش�ارات
والتهدي�دات الس�ابقة للرئي�س
األمركي املنتخب بشأن إعادة تقييم
الروابط معها ،كثفت السعودية من

رس�ائلها املوجهة لإلدارة األمركية
الجدي�دة م�ن خ�الل التأكي�د ع�ىل
رضورة ع�دم اس�تثنائها م�ن أي
نقاشات بش�أن املنطقة بعد دخول
بايدن للبيت األبيض.
وبالنس�بة إىل الري�اض ،فإن�ه م�ن
الرضوري أن يضع أي رئيس أمركي
يف الحسبان كم املصالح التي تجمع
البلدي�ن والرهان�ات االقتصادي�ة
واألمنية الت�ي يواجهانها عالوة عىل
عق�ود م�ن الزمن م�ن التع�اون يف

العديد من القضايا.
وقال وزير الخارجية السعودي األمر
فيصل ب�ن فرحان ،يف وقت س�ابق،
إن�ه واث�ق م�ن أن اإلدارة األمركية
املقبلة برئاس�ة جو بايدن ستنتهج
سياس�ات تس�اعد عىل االس�تقرار
اإلقليم�ي وأن أي مناقش�ات معه�ا
ستؤدي إىل تعاون قوي.
ومن جهت�ه ،قال عبدالل�ه املعلمي،
مبعوث الرياض ل�دى األمم املتحدة،
ً
“ساذجا”
إنه ال ينبغي ألحد أن يكون
بحيث يعيد التفاوض بشأن االتفاق
النووي اإليراني السابق.
ويف مقابل�ة م�ع قناة فوك�س نيوز
يف نوفم�رب املايض ،أك�د الدبلومايس
الس�عودي أن العال�م ش�هد فش�ل
الصفقة وال ينبغي العودة إىل الرتتيب
القدي�م .ودعا املعلمي إىل عقد اتفاق
مختلف يشمل السعودية وال يقترص
عىل كبح جماح الطموحات النووية
اإليراني�ة ،ولكن�ه س�يتناول ً
أيض�ا
برنامجها الصاروخي والدعم املادي
للجماعات الوكيلة.
ووج�ه رئيس املخابرات الس�عودية
الس�ابق ،األم�ر ترك�ي الفيص�ل،
تحذيرا مبارشا بش�أن هذه القضية
لباي�دن مفادها أنه ال يجب أن يكرر
أخط�اء ونواق�ص الصفق�ة األوىل
وأن أي اتفاق غر ش�امل لن يحقق
السالم واألمن الدائمن يف منطقتنا.
وقال األمر تركي الفيصل يف خطاب

ألقاه أمام املجلس الوطني للعالقات
األمركي�ة – العربي�ة يف املنام�ة يف
ديس�مرب ،إن “الس�لوك اإليران�ي
التخريبي اإلقليمي يف العراق وسوريا
واليم�ن ولبن�ان والس�عودية ،م�ن
خالل مهاجمتها بشكل مبارش وغر
مبارش للمنش�آت النفطي�ة ،ال يقل
خطورة عن برنامجها النووي”.
وح�ذر بايدن م�ن تك�رار “أخطاء”
املايض وأوىص بش�دة ب�أن تتضمن
أي صفق�ة جديدة جمي�ع القضايا
ذات الصل�ة ،مما يعن�ي أن أصدقاء
واشنطن وحلفاءها يجب أن يكونوا
جز ًءا من املفاوضات.
إىل ذلك ،تخ�ى العديد من النخب يف
مرص أن ينتقل االهتمام األمركي إىل
ملف حقوق اإلنس�ان ،بينما ْ
يطمنئ
الحقوقي�ون لذل�ك رغ�م اإلش�ارات
التي ترسلها السلطات املرصية التي
مفادها أنها لن تخفف من قبضتها
ملجرد فوز بايدن أو غره.
كما تتوجس مرص من أن تتبع اإلدارة
األمركي�ة الجديدة نفس السياس�ة
التي انتهجتها إدارة الرئيس األسبق
ب�اراك أوباما من خالل دعم جماعة
اإلخوان وفتح جسور التواصل معها
للسماح لها بتنفيذ أجنداتها.
وح�ذر الكات�ب ع�زت إبراهي�م عن
مخاوف�ه م�ن أن تح�اول جماع�ة
اإلخوان ،بعد تنصيب رئيس الواليات
املتح�دة الجديد ،تقديم نفس�ها من

جديد ل�إلدارة الديمقراطية القادمة
م�ن خ�الل اللع�ب ع�ىل فك�رة أن
األح�داث الجاري�ة يف م�رص تقوض
“التيارات املعتدل�ة” داخل الجماعة
وتضعفه�ا باعتبارها “جدار حماية
ضد التطرف”.
وذك�ر إبراهيم يف مقالة له يف جريدة
”األه�رام ويكيل” بأنه تم اس�تقبال
مجموع�ة ممّ�ا يس�مى بائت�الف
الش�باب الث�وري امل�رصي تض�م
ش�خصيات معروف�ة م�ن الثورة يف
واشنطن يف أكتوبر  ،2011وكذلك يف
وزارة الخارجية .كان هذا جز ًءا من
سياس�ة وزيرة الخارجية األمركية
الس�ابقة هيالري كلينت�ون لتعزيز
الحوار مع اإلخوان املسلمن.
واختتم بتحذير وهو أنه “إذا نجحت
جماعة اإلخوان يف الرتويج ملثل هذه
األف�كار الزائفة ،فإن ه�ذا لن يؤدي
إال إىل تعزيز تهدي�د اإلرهاب وتعزيز
التعصب واالنفصال داخل املجتمعات
املس�لمة يف الغرب” .وتجدر اإلشارة
إىل أن النظ�ام امل�رصي الح�ايل كان
داعما ً ملبادرة السيناتور الجمهوري
األمرك�ي ،تيد ك�روز ،إلعادة تقديم
مرشوع قان�ون يف الكونغ�رس هذا
الع�ام لتصني�ف جماع�ة اإلخ�وان
املسلمن منظمة إرهابية يف الواليات
املتح�دة ومطالب�ة وزارة الخارجية
بتقديم أدلة عىل إدراج الجماعة عىل
قائمة املنظمات الداعمة لإلرهاب.
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اإلتصاالت تشكل جلاناً ملتابعة املكاتب
اخلاصة بتجهيز االنرتنت
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة االتصاالت ،امس األحد ،تش�كيل لجان ملتابعة أصحاب املكاتب
الخاصة بتجهيز االنرنت.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م وزارة االتصاالت ،رعد املش�هداني ،بحس�ب
الوكالة الرس�مية :إن «وزارة االتصاالت تج�دد تأكيدها بأنه ال يوجد ارتفاع
يف أس�عار السعات الخاصة باالنرنت» ،الفتا ً إىل أن «وزير االتصاالت ،أركان
ش�هاب ،أمر بتش�كيل لج�ان ملتابع�ة أصحاب املكات�ب الخاص�ة بتجهيز
االنرنت».
وأشار املشهداني ،إىل أن «الوزارة ستتخذ إجراءات بحق ضعاف النفوس من
بعض أصحاب الرشكات يف حال قيامهم برفع أسعار االنرنت».
وكان�ت وزارة االتص�االت ق�د أكدت ،يف وقت س�ابق ،عدم وج�ود ارتفاع يف
أس�عار خطوط االنرنت ،فيما توعدت املستغلني من الرشكات بمحاسبتهم
قانونيا ً.

حقوق اإلنسان :موجة الربد والصقيع
تهدد حياة األطفال النازحني
بغداد /الزوراء:
قال عض�و املفوضي�ة العليا لحقوق
االنس�ان يف العراق ،فاض�ل الغراوي،
ام�س االح�د ،ان حي�اة االالف م�ن
النازح�ني باتت مه�ددة بخطر الربد
والصقيع خصوصا ً االطفال والنساء
منهم .
واض�اف الغ�راوي يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه :ان «أغل�ب
االطف�ال يعيش�ون يف مخيم�ات
التتوفر فيه�ا متطلبات التدفئة ،مما

ادى اىل اصاب�ة العدي�د م�ن االطفال
وكبار السن يف املخيمات بنزالت الربد
وظه�ور اع�راض صدري�ة وجلدي�ة
عليهم».
واوض�ح الغ�راوي ان «الحكوم�ة
العراقي�ة قد قامت بغل�ق العديد من
املخيم�ات ،مم�ا يس�تدعي مطالب�ة
وزارة الهج�رة واملهجري�ن بتوف�ري
الدع�م وتقديم الكرفان�ات للنازحني
املتبقني يف املخيم�ات بدال من الخيم،
وذلك للحفاظ عىل حياتهم».
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التجارة جتهز وكالء املواد الغذائية مبفردات البطاقة التموينية
بغداد /الزوراء:
وج�ه مدير ع�ام الرشكة العامة لتج�ارة املواد
الغذائي�ة ،املهن�دس قاس�م حم�ود منص�ور،
باس�تمرار عملية تجهيز وكالء امل�واد الغذائية
بمفردات البطاق�ة التمويني�ة ليومي الجمعة
والس�بت ،وذلك بالنظر النتهاء الس�نة املالية،
وبدء عملية الجرد السنوي ،ولحاجة املواطنني
املاس�ة للمواد الغذائية ،خصوص�ا بعد ارتفاع
سعرها يف السوق املحلية.
وتنفي�ذا لتل�ك التوجيه�ات قام ف�رع الرشكة
يف الب�رة بتجهي�ز كمية ( )٤٨٣٥طن س�كر
ملناط�ق (الفراهي�دي  ،العش�ار ،الجنين�ة،
الرباضعية  ،املعقل ،الزبري  ،الخور ،سفوان  ،أم
قر) ،ويف النج�ف االرشف تم تجهيز كمية (
 ) ١٩٧٦طن سكر و (  ) ١٣٦٥طن زيت طعام،
ويف ف�رع الرشك�ة يف واس�ط تم تجهي�ز كمية
(  ) ٢١٠٠ط�ن س�كر و (  ) ١٠٠٠ط�ن زي�ت
طع�ام ملناطق (الصوي�رة  ،الحفرية ،األحرار ،
النعمانية ،الش�حيمية) ،ويف ميسان تم تجهيز
(  ) ١٠٤ .٢٦٥ط�ن زيت طعام املناطق ( املجر
وقضاء كمي�ت) ،ويف كركوك تم تجهيز مادتي

الس�كر بكمي�ة ( )٧٣٨طن�ا وزي�ت الطع�ام
بكمية ( )١٤٧٠طن�ا ،وكذلك الحال يف دياىل تم
تجهيز مادة الس�كر بكمي�ة ( )٨٥٤.٥٩٨طنا.
أم�ا يف املوصل فتم تجهيز مادة الس�كر بواقع
( )١٣٢٤.١٣٤طن�ا ملناط�ق املحافظة (حمام
داخل ،حمام خارج ،قيارة داخل ،قيارة خارج،

الش�ورة ،برطل�ة ،الحرض ،الحمداني�ة ،الكلك،
بعش�يقة  ،موصل جديدة  ،املأم�ون ،الريموك،
مخمور ،الكوير ،قراج  ،صالح الدين ،الوحدة ،
النر ،الجزائر ،زم�ار ،ربيعة ) ،ويف االنبار تم
تجهيز مادة السكر بكمية ( )١٦٠٩.٠٠٠طن،
وكذلك قام فرع الرشكة يف دهوك بتجهيز مادة

الس�كر بواقع (  )٢٥٣٨ط�ن .أما يف بغداد فقد
تم تجهيز م .م االمام عيل بكمية ( ) ١٢٩٤طن
سكر وزيت الطعام بكمية ( )٦٩٧طن لجميع
مناطق مدينة الصدر ،ومجمع مخازن املش�تل
بكمي�ة ( ) ٤٦١٥طن س�كر ملناط�ق (املدائن،
بغ�داد الجدي�دة ،املدائ�ن ) ،ويف م.م الكرخ تم
تجهيز مادتي الس�كر بواقع ( )١٣٥طنا وزيت
الطع�ام بواقع ( )١٢٨طنا ،ويف م .م .الرصافة
تم تجهيز مادتي الس�كر بكمي�ة (  )٥٤٠طن
وزي�ت الطعام بكمي�ة ( )٢٠٦اطنان ملناطق (
الزعفرانية ،الصليخ ،املش�تل ، ١املشتل  ،٢حي
تون�س ،القاه�رة  ،النعم�ان ،الربي�ع ،املغرب،
االعظمي�ة ،حي الربيع ،الس�عدون ،الكرادة )،
وكذل�ك قي�ام م .م التاجي بتجهي�ز مادة زيت
الطع�ام بواق�ع ( )٣٠١ط�ن ملناط�ق التاجي،
التحري�ر ،الطارمي�ة ) .أم�ا مجم�ع مخ�ازن
الدب�اش فقام بتجهي�ز مادتي الس�كر بكمية
( )١٨٠طن�ا وزيت الطع�ام بكمية ( )١٦٠طنا
لوكالء الحرية ملناطق (الش�علة األوىل والثانية،
الغزالية ،السالم ،الحرية األوىل ،ذات السالسل،
الكاظمية واألوىل والثانية).

الثقافة تكشف % 80 :من املواقع األثرية يف البلد متضررة
بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة الثقافة والسياحة
واالث�ار ،ام�س االحد ،ع�ن ترضر
نحو  ٨٠باملئة م�ن املواقع االثرية
يف البالد.
وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة الصيانة
والحفاظ عىل االثار يف الوزارة ،اياد

بدء املرحلة اخلامسة لعمليات الوعد
الصادق يف البصرة

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت قيادة حرس حدود املنطق�ة الرابعة ،امس االحد ،ع�ن انطالق الصفحة
االوىل من املرحلة الخامس�ة لعمليات (الوعد الص�ادق) لتفتيش مناطق جنوبي
البرة .
وذك�ر مص�در يف القي�ادة يف تري�ح صحفي :ان «قي�ادة الح�رس وقوات من
وزارت�ي الداخلي�ة والدفاع وال�وكاالت االمنية واالس�تخبارية ،ب�ارشت بعملية
واس�عة للصفح�ة االوىل م�ن املرحلة الخامس�ة لعمليات الوع�د الصادق ضمن
محور قضاءي الزبري وابي الخصيب».

حس�ن عبد حمزة ،يف بيان اطلعت
علي�ه «ال�زوراء» :ان “املواق�ع
االثري�ة املوجودة يف عم�وم العراق
كث�رية ،بي�د ان غالبيته�ا ت�رضر
عىل مدى االعوام الس�ابقة” ،مبينا
أن “بع�ض االرضار تس�ببت به�ا
الق�وات االمريكي�ة عن�د دخوله�ا

الكهرباء :ختفيض الغاز
اإليراني سيجعل جتهيز
الطاقة شبه معدوم

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الكهرباء ،امس األحد ،أن تخفيض
الغ�از االيران�ي س�يجعل تجهيز الطاقة ش�به
معدوم.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الكهرب�اء ،احمد
موىس :إن «الجانب اإليراني سيقلل تجهيز وقود
الغ�از من  ٥ماليني م�ر مكعب إىل  ٣ماليني مر
مكع�ب نتيجة لعدم تس�ديد الديون املرتبة عىل
رشاء الغاز».
وأضاف املتحدث باس�م الوزارة :أن «التخفيض
سيجعل تجهيز الكهرباء ش�به معدوم يف بغداد
والف�رات األوس�ط ،خاص�ة أن ق�رار تخفيض
نس�بة تجهيز الغاز اإليراني جاء بعد أس�بوعني
من اتخاذ ق�رار مماثل َ
لخ َفض نس�بة التجهيز
م�ن  ٥٠ملي�ون م�ر مكع�ب إىل  ٥مالي�ني مر
مكعب».
ودع�ا م�وىس «وزارة املالي�ة لدفع مس�تحقات
الغاز اإليراني تالفيا لفقدان التيار الكهربائي».

من ضمنهم قيادي كبري بالتنظيم

اإلطاحة بـإرهابيني بارزين يف ثالث حمافظات
بغداد /الزوراء:
اعل�ن مص�در امني يف حش�د محافظ�ة االنبار،
امس االحد ،ع�ن اعتقال اثنني من ابرز ارهابيي
داعش بكمني غربي االنبار.
وق�ال املص�در يف تريح صحف�ي :ان “القوات
االمني�ة نصبت كمين�ا الثنني من اب�رز من ابرز
ارهابي داعش ح�ال معرفة مكان تواجدهما يف
قضاء الكرمة رشق�ي مدينة الفلوجة ،وتمكنت
من اعتقالهما دون وقوع أي مقاومة تذكر “.
واض�اف املص�در ،الذي فضل عدم الكش�ف عن
هويته :ان” املعتقل�ني يعدان من ابرز املطلوبني
للق�وات االمني�ة» ،مبين�ا ان” عملي�ة اعتق�ال
املطلوبيني وفق املادة  /٤ارهاب جاء عىل خلفية
ورود معلوم�ات اس�تخبارية اك�دت تواجدهما
يف املناط�ق املس�تهدف ،وت�م اعتقالهما بصورة
مفاجئ�ة» ،موضح�ا ان” الق�وات االمنية رصد
حركة املستهدفني وتمكنت من اعتقالهما “.
يش�ار اىل ان الق�وات االمني�ة تمكن�ت يف اآلونة
االخ�رية م�ن اعتق�ال اب�رز عن�ارص التنظي�م
االجرام�ي املتورط�ني بعملي�ات مهاجم�ة
الق�وات االمنية يف قضاء الكرم�ة رشقي مدينة
الفلوجة».
بينم�ا أعلنت وكالة االس�تخبارات ،امس االحد،
ع�ن اإلطاحة بقي�ادي كبري بتنظي�م “ داعش”
االجرام�ي ،مش�رية إىل أن عمل بما يس�مى آمر
املف�ارز العس�كرية لقواط�ع نين�وى وكركوك
والرشطة الالإسالمية بالتنظيم.
وقال�ت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه :إن�ه “من خالل متابعة عن�ارص عصابات
داع�ش اإلرهابي�ة ،تمكن�ت مف�ارز وكال�ة
االس�تخبارات املتمثل�ة بمديري�ة اس�تخبارات
الرشط�ة االتحادي�ة يف وزارة الداخلية من إلقاء
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العراق العام  ٢٠٠٣واتخاذ بعضها
كقواعد لهم”.
وأضاف عب�د حمزة أن “الصيانات
السابقة التي كان بعضها خاطئا،
ما ادى اىل مضاعفة االرضار يف تلك
املوقع ،مع قلة التخصيصات التي
ادت اىل عدم االهتمام بتلك املواقع،

فض�ال ع�ن العوام�ل املناخية من
االمطار والري�اح ،ومن ثم احتالل
عصابات “ داعش” االرهابية لعدد
م�ن املحافظات وتحطي�م املواقع
االثرية قبل رسقة ونهب بعضها”.
وتابع عبد حم�زة ان “هناك خطة
تعدها الدائرة مع املنظمات الدولية

وبع�ض الدول العربي�ة واالقليمية
والعاملي�ة لصيان�ة االرضار الت�ي
لحق�ت باملواقع االثرية يف البالد ،إذ
س�راعي تلك االعم�ال خصوصية
املوق�ع االثري والحف�اظ عليه من
التالع�ب او الطم�س والتأث�ريات
املناخية”.

خماوف من ساللة «كورونا» اجلديدة ودعوات لاللتزام
بالتعليمات الوقائية
بغداد /الزوراء:
أبدت لجنة الصحة والبيئة النيابية ،امس
األح�د ،تخوفه�ا م�ن الس�اللة الجديدة
لفريوس كورونا ،فيما دعت املواطنني إىل
االلتزام بالتعليمات الوقائية.
وذك�رت اللجنة يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة من�ه :أن «لجنة الصح�ة والبيئة
النيابية تراقب ع�ن كثب املوقف الوبائي
يف الع�راق ،ويف الوق�ت ال�ذي تفتخ�ر
في�ه لجنتنا بم�ا حققت�ه وزارة الصحة
وقيادته�ا م�ن زيادة يف نس�بة الش�فاء
من وب�اء كورونا وتقليل ع�دد الوفيات،
وكذل�ك زيادة ع�دد الفحوصات بش�كل
ملف�ت للنظر بعد زيادة ع�دد املختربات،
نسجل الثناء واإلشادة بالتحسن الواضح
بواقع املؤسسات الصحية وإعادة تأهيل
املستش�فيات ،باإلضافة اىل إعادة العمل
باملستش�فيات املتلكئ�ة ،وكذل�ك حرص
وزارة الصح�ة عىل توف�ري لقاح فريوس
كورونا بأرسع وقت ممكن».
وأضاف�ت أنه «من خ�الل عملنا يف لجنة

الصح�ة والبيئة كفري�ق واحد مع وزارة
الصح�ة ،ال نخفي تخوفنا من الس�اللة
الجدي�دة للف�ريوس وتأثرياته�ا ،وكذلك
عدم التزام املواطنني بالتعليمات الصحية
والته�اون الكبري من خ�الل التجمعات،

لذا نهيب بأبناء ش�عبنا الغي�ور التعاون
مع وزارة الصحة واإللت�زام بتعليماتها،
وتنفي�ذ كل توجيهاتها من أجل الترسيع
يف انحس�ار الوب�اء وع�ودة الحي�اة
لطبيعتها».

القبض على ناقل وموزع
للمخدرات يف النجف

إنقاذ فتاة كربالئية «يف مقتبل
العمر» من حماولة ابتزاز

بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االس�تخبارات التابعة لوزارة الداخلي�ة ،امس األحد ،إلقاء
القبض عىل تاجر مخدرات يف محافظة النجف.
وذكرت وزارة الداخلية يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :أن» مفارز
وكال�ة االس�تخبارات املتمثل�ة بمديرية اس�تخبارات النج�ف يف وزارة
الداخلية تمكنت م�ن إلقاء القبض عىل احد املتاجرين باملخدرات والذي
يقوم بنقل وتوزيع املواد املخدرة بني محافظتي بغداد والنجف».
واض�اف البي�ان أن «عملية إلقاء القبض تمت بع�د نصب كمني محكم
ل ُه اثن�اء دخوله املحافظة ومتابعت ُه بعد أن الذ بالفرار والقبض عليه يف
منطقة حي املهندس�ني بمحافظة النجف وبالجرم املش�هود ،وبحوزته
ثالثة كيلو غرام من مادة الكريستال املخدرة داخل عجلته».
وأك�دت ال�وزارة عىل «تدوين أقوال�ه باالعراف وإحالت�ه للقضاء لينال
الجزاء العادل».

بغداد /الزوراء:
تمكن�ت الرشط�ة املجتمعية التابع�ة لدائرة العالقات واالع�الم يف وزارة
الداخلية بمحافظة كربالء املقدسة ،امس االحد ،من إحباط عملية ابتزاز
مارسها أحد األشخاص بحق فتاة بمقتبل العمر.
وذك�رت الرشطة يف بيان صحف�ي :ان «العملية اإلحباط جاءت إثر ورود
مناش�دة م�ن الفتاة التي تس�كن املحافظ�ة عن طريق الخط الس�اخن
( )٤٩٧الخ�اص بالرشط�ة املجتمعية ،حيث تم إنه�اء العملية وتعريف
الشخص املبتز بالعقوبات التي حددها القانون ملثل هذا الفعل وإفهامه
بأن فعله مخالف للقانون والرشع واألعراف االجتماعية».
واض�اف البي�ان ان «املجتمعية واجه�ت مبتز الفتاة باألدل�ة التي تثبت
تورط�ه باالبتزاز ،األمر الذي جعله يعرف بها ،واتخذت بحقه اإلجراءات
األصولية الالزمة».

النزاهة توقف إجـراءات متليك عقــار يف ذي قار
القبض عىل أحد قادة داعش اإلرهابي ،واملطلوب
وفق أحكام املادة  ٤إرهاب ،باإلضافة اىل صدور
ع�دة مذكرات قب�ض بحقه النتمائ�ة لعصابات
داعش اإلرهابية”.
وأضافت أن “املعتقل كان يعمل بما يس�مى آمر
املف�ارز العس�كرية لقواطع كرك�وك ،ونينوى،
والرشطة الالإس�المية ضم�ن عصابات داعش،
فضال عن عمله بصفة جندي بما يس�مى فرقة
القادس�ية ،وديوان البحث والتطوير ،وقد تمت
عملي�ة إلق�اء القبض بعد تش�كيل فريق للعمل
املختص ،ونصب كم�ني محكم ومداهمة منزله
يف ناحية شوان ضمن محافظة كركوك”.
من جهتها ،اعلنت رشطة الديوانية ،امس األحد،
القبض عىل شخصني اثنني متهمني باإلرهاب يف
شمال رشق املحافظة.

وقال بيان للرشطة تلقت «الزوراء» نسخة منه:
ان�ه «تنفيذا لتوجيه�ات وزي�ر الداخلية عثمان
الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الرشطة الفريق
عم�اد محمد محمود ،والت�ي تؤكد عىل مالحقة
املطلوب�ني م�ن أج�ل الحف�اظ ع�ىل اس�تتباب
األمن وبمتابعة ش�خصية م�ن قبل قائد رشطة
محافظ�ة الديوانية واملنش�آت العميد الحقوقي
حيدر حس�ن منخي ،تمكنت س�يطرتا الدغارة
وعفك من القاء القبض عىل شخصني مطلوبني
إىل مديرت�ي اس�تخبارات ومكافح�ة إره�اب
محافظت�ي واس�ط واملثن�ى وف�ق امل�ادة  ٤من
قانون مكافحة اإلرهاب».
واش�ار البي�ان اىل ان�ه «وبع�د تدقيق االس�ماء
الت�ي وجدت ضم�ن قوائم املطلوب�ني ،تم اتخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم».

بغداد /الزوراء:
كش�فت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس االحد،
ع�ن ُّ
عقار
تمكنها من إيقاف إج�راءات تمليك
ٍ
ت َّم بيعه باملُزاي�دة العلنيَّة يف محافظة ذي قار
لوج�ود هدر باملال العام ،مُ ب ِّي ً
نة أن قيمة الهدر
ٍ
دينار.
تصل إىل ( )٢,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ملياري
ٍ
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :إن “دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة ،ويف
مع�رض حديثها ع�ن عمليَّة الضب�ط ،أفادت
ُّ
بتمك�ن فري�ق عمل مكت�ب تحقي�ق ذي قار
َّ
الخاصة ببيع
من ضب�ط األوليَّات واملح�ارض
ملتهم
َّته
ي
ملك
تعود
العقار املُش�يَّ د عليه (مول)
ٍ
ومحجوز ملصلح�ة محافظة ذي قار؛
ه�ارب،
ٍ
ٍ
رتب ٍة بذمَّ �ة املُ َّتهم ،مش�ريةً
دي�ون مُ ِّ
لوج�ود
ٍ
إىل قي�ام مديريَّ�ة تنفي�ذ النارصيَّ��ة بعرضه
بمزاي�د ٍة علن َّي ٍة وبيعه بس�عر ّ
أقل من س�عره
الحقيقي”.
َّ
وأضافت الدائ�رة إن “العقار الذي تبلغ قيمته
التقديريَّ�ة ( )٣,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ملي�ارات

دينار ،ت� َّم بيع�ه بمبل�غ ()١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
ٍ
َّ
هدر يف املال
حصول
إىل
أدى
�ا
م
م
دينار،
ملي�ار
ٍ
العام”.
وأوضح�ت أن “الس�يَّد محكم�ة التحقي�ق
املُ
َّ
ختص�ة بقضاي�ا النزاه�ة يف ذي ق�ار ،بع�د

اطالعه عىل اإلجراءات املتخذة من قبل الهيئة،
قرَّر إيقاف إجراءات تمليك العقار لحني حسم
القضيَّ�ة ،وبي�ان صحَّ ة إج�راءات املُزايدة من
ً
ّ
فض�ال ع�ن
عدمه�ا،
ح�ث مُ حافظ�ة ذي قار
للطعن بإجراءات املزايدة”.

أسواق
العدد 7395 :االثنين  28كانون االول 2020

الطاقة الربملانية :حتديد سعر 42
دوالرا للنفط يف موازنة  2021مقبول
بغداد /الزوراء:
ع نّد عضو يف لجنة النفط والطاقة
النيابية ،امس االحد ،أن سعر 42
دوالرا للنف�ط يف موازن�ة 2021
يع�د مقب�وال ،مبين�ا أن الوف�رة
النفطية س�تتيح للع�راق زيادة
موارده املالية.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة
النيابي�ة ،النائ�ب غال�ب محمد،
يف حدي�ث صحف�ي :إن “م�ا تم
تحدي�ده لس�عر النف�ط ضم�ن
مس�ودة موازن�ة ع�ام 2021
والبال�غ  42دوالرا يع�د جي�دا
ومقب�وال ،وليس م�ن املفروض
رفعه نتيجة زيادة اسعار النفط
عامليا”.
واضاف محمد ان “العالم ال يزال
لغاي�ة اآلن يم�ر بأزم�ة جائحة
كورونا وال يمكن معرفة بقاء أو
عدم بقاء هذا املرض ،واحتمالية
أن تأت�ي سلس�لة جدي�دة م�ن
الكورون�ا وانتش�ارها بش�كل
واسع ،مما يؤثر بشكل كبري عى

أسعار النفط العاملية”.
واش�ار محم�د اىل ان “الع�راق
يمكنه االستفادة ليس من رفع
سعر النفط يف املوازنة وإنما من
وف�رة النفط والزي�ادة املحتملة
لالنت�اج النفطي ألعض�اء أوبك
خالل الفرة املقبلة” .مؤكدا ان
“الوفرة النفطية س�تتيح زيادة
يف األموال يمكن االستفادة منها
يف مجاالت استثمارية وخدمية،
ويمكن االس�تفادة منه�ا أيضا
يف س�د دي�ون الع�راق نتيج�ة
القروض او س�د العجز املوجود
يف املوازنة “.
وأظه�رت مس�ودة ملوازن�ة عام
 ، 2021وحصل�ت “ال�زوراء”
ع�ى نس�خة منه�ا ،احتس�اب
س�عر تصدي�ر برمي�ل النف�ط
عن�د  42دوالراً ،بمع�دل تصدير
( )3,250ماليني برميل بضمنها
( )250أل�ف برميل ع�ن كميات
النف�ط الخ�ام املنت�ج يف إقلي�م
كوردستان.

www.alzawraapaper.com

استغربت من تقدير النفقات يف موازنة  2021بـ( )150تريليون دينار

االقتصاد واالستثمار تقرتح جمموعة حلول للخروج من األزمة املالية
بغداد /الزوراء:
أبدى النائب مازن الفييل ،عضو لجنة االقتصاد
واالس�تثمار النيابية ،مجموع�ة من املالحظات
حول م�روع قان�ون املوازن�ة العامة لس�نة
.2021
وق�ال الفي�يل يف بي�ان صحف�ي :إن “تقدي�ر
النفقات ال�ذي تضمنته موازن�ة  2021والبالغ
( )150تريليون دينار مثري لالستغراب الشديد،
إذ نعتق�د ان التقدير الواقعي للنفقات املطلوبة
لس�نة  2021اليتجاوز ( )89تريليون بالقياس
ملا تم إنفاقه سنة  2020مع مالحظة تغري سعر
رصف الدوالر.
وأض�اف أن “اإلنف�اق الفع�يل لس�نة  2020لم
يتجاوز ( )72تريليون دينار ،واذا تم احتس�اب
ارتف�اع س�عر رصف ال�دوالر ملوازن�ة 2021
بنس�بة  18%اع�ى مم�ا كان يف س�نة 2020
يكون مجموع اإلنفاق املستحق لسنة  2021ال
يتجاوز ( )89تريليون دينار”.
نّ
وب�ني أن “ما تطلبه الحكوم�ة يفوق هذا الرقم
بمق�دار ( )61تريليون دينار ،وهو دليل واضح
عى مبالغة كبرية ج�دا يف أرقام موازنة ،2021
ويتن�اىف م�ع مبدأ تقلي�ل النفق�ات وإلغاء غري
الرضورية منها”.
وطالب الفييل “مجلس النواب بموقف مسؤول
لتعدي�ل م�روع املوازن�ة ال�ذي ص�وت عليه
مجلس الوزراء باالس�تناد إىل الحقائق املذكورة

أعاله”.
وش�دد ع�ى رضورة “ تخفي�ض روات�ب كبار
مس�ؤويل الدولة وأصح�اب الدرج�ات الخاصة
واملدراء العامني بنسبة اعى مما فرضته موازنة
 2021ونرفض تقليل رواتب بقية املوظفني”.
ورأى عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية
ان “قرار رفع س�عر الرصف للدوالر مس�تعجل
وغ�ري م�دروس ،وينت�ج ارضارا اقتصادي�ة
واجتماعية قاس�ية ،واملبلغ ال�ذي يتوفر للدولة
من هذا القرار ال يتج�اوز ( )12تريليون يمكن
تحقيق أكثر من ضعفها”.

أكدت أن أمام احلكومة طريقني لصرف الرواتب

املالية النيابية :رواتب الشهرين املقبلني غري مرتبطني بإقرار املوازنة
بغداد /الزوراء:
أكدت اللجن�ة املالية النيابي�ة ،امس األحد ،أن
إقرار املوازنة العامة سيؤمِّ ن الرواتب بالكامل،
فيما أشارت إىل أن رواتب شهري كانون الثاني
وشباط غري مرتبطني يف اقرار املوازنة.
وق�ال مق�رر اللجنة املالية ،أحم�د الصفار ،يف
ح�وار اطلع�ت علي�ه “ال�زوراء” :إن “رواتب
موظفي الدولة س�تؤمن لنهاية الس�نة املالية
بالكامل ح�ال اق�رار املوازنة “ ،الفت�اً إىل أن”
املعطي�ات املالي�ة الحالي�ة يف�رض أن تكون
مؤمن�ة لش�هري كان�ون الثان�ي وش�باط
م�ن الس�نة املقبل�ة إىل أن يت�م إق�رار املوازنة
العامة”.
وأض�اف الصف�ار أن” الربملان س�يقف بالضد
من أي اس�تقطاع للرواتب الدنيا واملتوس�طة
للموظفني” ،مبينا أن” العجز املايل يتم تمويله
وعالج�ه من خالل الوفرة املتحققة يف الس�عر
والكميات املصدرة م�ن النفط ،كون الكميات
املص�درة عادة م�ا تك�ون أكثر م�ن الكميات

املخطط لها وبذلك تحقق وفرة ،وكذلك السعر
املخم�ن ال�ذي بني�ت علي�ه املوازن�ة أق�ل من
الواقع”.
وتاب�ع أن “العج�ز ال�ذي يوض�ع يف جمي�ع
املوازن�ات الت�ي اقرت يف الع�راق افرايض ألنه
يحتس�ب حسب س�عر برميل النفط بأقل من

الس�عر املتوق�ع كإج�راء اح�رازي وصم�ام
أمان” .مش�ريا اىل أن” جميع املوازنات العامة
للدول�ة تح�ول العجز اىل فائض ويت�م تدويره
للسنة التالية”.
بينما اكد عضو اللجن�ة املالية النيابية ،جمال
كوج�ر ،ان الحكوم�ة لديه�ا طريقان لرصف

رواتب املوظفني للش�هر املقب�ل يف حال لم يتم
التصوي�ت ع�ى املوازنة خ�الل ش�هر كانون
الثاني املقبل.
وق�ال كوجر يف ترصي�ح صحف�ي :ان “إقرار
املوازنة قد يتأخر بحس�ب األرق�ام واملعطيات
الت�ي تتضمنه�ا ،وبالت�ايل فإن ش�هر كانون
الثاني املقبل قد ال ترصف رواتبه وفقا لقانون
املوازنة الجديدة”.
وأض�اف ان “امام الحكوم�ة طريقني لرصف
الرواتب اما من خالل اتباع النظام الدس�توري
 1/12املعم�ول ب�ه يف الس�نوات املاضي�ة ،او
قيام وزير املالية عن طريق الصالحية املخولة
الي�ه باق�راض مبلغ بش�كل مؤق�ت لرصف
الرواتب”.
وب�ني ان “الحكوم�ة لديه�ا كام�ل الصالحية
ل�رصف الروات�ب وفق�ا للنظ�ام املذك�ور ،او
االق�راض املؤق�ت لحني إق�رار املوازن�ة ،ليتم
تحويل ذلك القرض يف قانون املوازنة اىل قرض
دائمي مدرج يف تلك املوازنة”.

الزراعة :سيطرنا على األسعار
رغم ارتفاع الدوالر
بغداد /الزوراء:
اعلن املتحدث بإسم وزارة الزراعة ،حميد النايف،
امس االح�د ،عن زيادة االنت�اج الزراعي لتحقيق
االكتفاء الذاتي لالنتاج املحيل.
وق�ال النايف يف حديث صحفي“ :ك�وزارة زراعة
م�ن واجبنا زي�ادة االنت�اج الزراعي كم�ا ونوعا ً
لنحق�ق  23م�ن م�ادة الزراعية ماع�دا الحنطة
والشعري واملادة الصفراء”.
واض�اف “خ�الل جائح�ة كورون�ا كان الع�راق
يخ�ى ان يتعرض إىل ازمة غذائية ،وبالتايل خالل
اليوم�ني األوىل عندم�ا غلق�ت الحدود اس�تطعنا
تأم�ني كل املواد الغذائية بأس�عار ميرسة” .الفتا ً
اىل انه “عندما ارتفع س�عر الدوالر اس�تطعنا ان
نسيطر عى االس�واق ،ودخلنا عى االسواق بقوة
والسيطرة عى االسعار”.
واوضح النايف “أما النسبة للمحاصيل والخضار،
فاليوم لدينا  23مادة زراعية حققنا فيها االكتفاء
الذاتي ،كما ان إحدى الركات الس�عودية قدمت
قب�ل يوم�ني طلب�ا ً ب��  250طن�ا ً م�ن محصول
الطماطم” .الفت�ا اىل ان”توفري املحاصيل املحلية
يشجع الفالح عى الزراعة”.

نّ
املرض ،اقرح الفييل “ضغط
ولتجنب هذا القرار
النفق�ات وإلغ�اء غ�ري الرضورية ،منه�ا مثل
النثري�ات وااليفادات وغلق الس�فارات يف الدول
التي ال تتحقق جدوى واضحة من وجودها”.
وأكد عى “تحصيل ايرادات املش�تقات النفطية
للمصايف املحلية التي تجهزها الحكومة بالنفط
الخام والت�ي تقدر قيمة املنتج من برميل واحد
( )150دوالر”.
كم�ا اق�رح “االس�تيفاء الكام�ل للرضائ�ب
والرس�وم ع�ى الهوات�ف النق�ال واملص�ارف
املستفيدة من مزاد العملة ،فضال عن “تحصيل

إي�رادات الكم�ارك وإخضاع جمي�ع معامالتها
للتدقي�ق اإللكرون�ي (األتمت�ة)” .منوه�ا أن
“هذه وحده�ا تتج�اوز ( )10تريليونات دينار
س�نويا وفقا لترصيحات مسؤويل وزارة املالية
العراقية”.
ودعا الفييل إىل “تسليم جميع نفط االقليم املنتج
وعم�وم واردات�ه األخرى للس�لطة االتحادية”،
و”إكم�ال التدقي�ق البايومري ع�ى املوظفني
وإلغاء مئ�ات آالف الوظائف الوهمية” ،اضافة
إىل “اعتم�اد آليات دقيقة وحازمة يف اس�تيفاء
الرس�وم والجباي�ات التي تصل إىل ال�وزارات”،
و”جدول�ة الدي�ون الخارجية وتأجيل تس�ديد
الديون الداخلية وتعويضات الكويت”.
وتابع الفييل مقرحاته ،مطالبا ب�”إلغاء عقود
ج�والت الراخي�ص وعقود رشاك�ة االقليم مع
ال�ركات األجنبي�ة وإيج�اد الصيغ�ة البديلة
بم�ا يحقق اع�ى منفع�ة اقتصادي�ة للعراق”،
كم�ا طالب ب�”رفع فائ�دة املصارف الحكومية
اىل  10%لتش�جيع املواطن�ني عى اإلي�داع لدى
الدول�ة وتوفري الس�يولة ً
بدال من دف�ع الفائدة
لل�ركات والبنوك األجنبية ،وبنس�بة أعى من
هذه واملواطنون أوىل بهذه الفائدة”.
واختت�م النائ�ب الفييل مقرحاته ب�”تش�جيع
القط�اع الخ�اص ،خصوصا يف بن�اء املجمعات
الس�كنية ،لحل أزمة السكن وتشغيل العاطلني
وتحريك عجلة االقتصاد”.

الشركة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانوني
م /مزايدة
تعلن الركة العامة لتجارة الحبوب فرع النجف عن بيع املواد املدرجة ادناه
يف املزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة 2013
وستجري املزايدة الساعة العارشة من صباح يوم (.)2021/1/14
فع�ى الراغبني بالراء الحض�ور باملكان والزمان املعينني مس�تصحبني
معهم التأمينات املبينة ادناه بصك ألمر الركة وبإس�م املش�ري حرصا ً
والبطاقة التموينية وبطاقة الس�كن وب�راءة الذمة من الرضيبة ويتحمل
من ترسو عليه املزايدة اجور خزن بنسبة ( %)2/1نصف من املئة من بدل
البيع عن كل يوم تأخري وملدة ( )30ثالثون يوم ،عى ان يتحمل من ترسو
علي�ه املزايدة اجور النر واالعالن وأية مصاريف اخرى ورفع املواد خالل
املدة املحددة.
علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة ( )5خمسة ايام اعتبارا من تاريخ
االحالة.

املدير العام
الحقوقي
عامر جاسم حمود
مدير القسم

جلنة اخلدمات« :املنتج
الوطين أوالً» خالل العام املقبل
بغداد /الزوراء:
أعلنت لجن�ة الخدمات النيابية رفع ش�عار «املنتج
الوطن�ي أوالً» خالل العام املقب�ل ،مبينة أن ارتفاع
سعر رصف الدوالر محفز لالعتماد عى املنتج املحيل.
يأتي ذلك يف وقت كش�فت فيه وزارة الزراعة عن ان
الخطة الزراعية لهذا العام شملت  14مليونا و500
ألف دونم ،بينما أكدت تلقيها عروضا لتصدير املزيد
من املنتجات.وقال رئيس لجن�ة الخدمات النيابية،
وليد الس�هالني ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن «اللجنة
س�رفع ش�عار املنتج الوطني أوالً العام املقبل ،ألن
الظرف االقتصادي الذي يمر به العراق ،السيما بعد
ارتفاع سعر رصف الدوالر ،سيعطي محفزا ً العتماد
املنتج املح�يل ،وجودته كفيلة بالقدرة التس�ويقية
له».وأضاف أن «معامل االسفلت والقطاع الخاص
ورشكات التمويل الذات�ي ،خصوصا الركات التي
ترتبط ب�وزارة الصناعة ،تحت�اج إىل دعم الحكومة
ع�ن طري�ق الق�روض ،وإيج�اد رؤي�ة اقتصادية،
إضافة اىل معالجة موضوع العمالة».وأش�ار إىل أن
«الكثري من املواد االنش�ائية املس�توردة تعتمد عى
قناعة املس�تهلك املحيل بجودة املنت�ج االجنبي من
جانب ،أم�ا الجانب الثاني فيحتاج من مؤسس�ات
الدول�ة وض�ع ضواب�ط معين�ة لتحقي�ق الج�ودة
للنهوض باالنت�اج املحيل».بدوره ،اثنى عضو لجنة
الزراع�ة واملي�اه واالهوار يف مجلس الن�واب ،جمال
فاخ�ر ،ع�ى الخط�ط التطويري�ة ل�وزارة الزراعة
لتحقي�ق االكتفاء الذاتي من العدي�د من املحاصيل
وتصدير الفائض منها.
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جمهورية العراق
جمهورية العراق
جمهورية العراق
محكمة بداءة الشطرة
العدد/14:ب2020/
العدد/536:ب 2018/محكمة بداءة الغراف
الفهود
يف
الشخصية
محكمة االحوال
مجلس القضاء االعى
التاريخ 2020/12/23:مجلس القضاء االعى التاريخ2020/12/24:
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
إعالن
رقم الدعوى/93:ش2020/
عطف�اً عى قرار محكم�ة بداءة الش�طرة املرقم اعاله اىل الشخص الثالث اىل جانب املدعى عليه (املدعو
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية سيتم بيع العقار املرقم  /924الحمام باملزايدة العلنية احمد كامل زاجي)
التاريخ 2020/12/27:فع�ى الراغب بالراء املراجعة خالل م�دة ( )30يوما ً
املوضوع/تبليغ
من اليوم التايل لنر هذا االعالن يف
صحيفتني محليتني بالنظر ملجهولية مح�ل اقامتك بالوقت الحارض
اىل/املدعى عليها /حوراء محمد موىس
يوميتني واس�عتي االنتشار مس�تصحباً معه تأمينات حس�ب رشح القائم بالتبليغ تقرر تبليغك اعالنا ً
م/تبليغ
قانونية بنسبة  %10من القيمة املقدرة وقت وضع اليد
بنا ًء ع�ى القرار الصادر م�ن هذه املحكمة والبطاقة الوطني�ة ،ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة بصحيفتني محليتني واسعتي االنتشار يوميتني
ع�ى موع�د املرافعة املواف�ق ي�وم 2021/1/4
اجور االعالن واملزايدة والداللية.
بالع�دد /93ش 2020/يف 2020/12/3
القايض التاس�عة صباح�ا ً بالدع�وى املقام�ة م�ن قبل
الخ�اص باملدع�ي (عب�اس ع�يل حنت�و)
عبدالله
عطوان
عيىس
(ضي�اء كامل زاج�ي وجماعته) والت�ي يدعوك
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك قررت موقع العقار :مدينة الشطرة.
فيه�ا للمرافعة والحكم له بإزالة ش�يوع العقار
مميزات العقار :يقع عى ش�ارع عام /شارع العدل/
املرقم  3187/40الغراف ،ويف حال عدم حضورك
املحكمة تبليغك عن طريق النر بصحيفتني مع محل.
الوص�ف الع�ام للعق�ار :دار س�كن /مجه�زة بامل�اء باملوعد املحدد اعاله سوف تجري املرافعة بحقك
محليتني ..مع التقدير.
والكهرباء.
غيابا ً وعلنا ً ووفق القانون.
القايض
وث�الث
مائت�ان
()233,700,000
املق�درة:
القيم�ة
القايض
محمد ضيول خليف وثالثون مليون وسبعمائة الف دينار.
عيىس عطوان عبدالله

الرياضي

أصفر وأمحر

همام طارق ينفي خوضه أي مباراة
مع فريق شعيب

بغداد /متابعة الزوراء
كشف العب املنتخب الوطني ،همام طارق ،حقيقة مشاركته يف مباراة للفرق الشعبية
بك�رة القدم.وق�ال طارق إن “عددا من وس�ائل االعام ومواق�ع التواصل االجتماعي،
ن�رت ص�ورا ً يل يف احدى املباريات وقالت ان هذه املباراة اقيمت قبل ايام قليلة وألحد
الفرق الشعبية”.واوضح ان “هذه االخبار ليست صحيحة والصور قديمة تعود ملباراة
خريية تخص ش�هداء الحشد الش�عبي” ،داعيا ً وسائل االعام اىل “توخي الدقة يف نر
االخبار”.يذكر ان وس�ائل االعام اش�ارت اىل ان طارق شارك يف مباراة للفرق الشعبية
بمدينة الرمادي.

العدد 7395 :االثنين  28كانون االول 2020

6

No: 7395 Mon 28 Dec 2020

www.alzawraapaper.com

السماوة يتعادل مع احلدود سلبيا

نفط الوسط يعزز صدارته بفوز صعب على الكهرباء واجلوية يتعثر أمام النجف

بغداد /متابعة الزوراء
حس�م التعادل الس�لبي مب�اراة فريقي
النج�ف والق�وة الجوي�ة الت�ي أقيم�ت
مس�اء امس األح�د عى ملع�ب النجف
الدويل لحساب الجولة الحادية عر من
الدوري املمتاز.
رغم أن املباراة تمثل رصاعا عى وصافة
الرتتيب وتع�د ذات أهمية بنقاطها لكن
ترتق
الفريق�ن لعب�ا بتحفظ عال ول�م
ِ
املب�اراة ملس�توى الطم�وح ولم تش�هد
سوى عددا قليا من املحاوالت من بينها
رأس�ية أيمن حسن التي علت العارضة
وتس�ديدة معن احمد الت�ي تصدى لها
الحارس فهد طالب عى دفعتن لتنتهي
املباراة بالتعادل السلبي.
ورفع القوة الجوي�ة رصيده إىل النقطة

 ١٩يف املركز الثاني بشكل مؤقت يف حن
رف�ع النج�ف رصي�ده إىل النقطة  ١٦يف
املركز السادس مؤقتا.
وأحكم نفط الوسط ،قبضته عى صدارة
الرتتي�ب بال�دوري املمت�از ،بع�د فوزه
مس�اء امس األحد عى فريق الكهرباء،
بهدف دون رد يف املباراة التي أقيمت عى
ملعب التاجي لحساب الجولة ال�.11
سجل هدف املباراة الوحيد ،الاعب عمر
املنصوري يف الدقيقة  4من املباراة.
ف�رض نف�ط الوس�ط أس�لوبه ع�ى
الكهرب�اء وحص�ل ع�ى ركلة ج�زاء يف
الدقيق�ة الرابعة ،س�جل منها املحرتف
املغربي عمر املنصوري الهدف.
وأضاع نفط الوس�ط فرصتن ثمينتن،
عن طريق املحرتف الس�رياليوني تشيكا

الزوراء يدخل على خط
املفاوضات خلطف حممد داود
بغداد /متابعة الزوراء
ذكرت مصادر مقربة من الزوراء أن اإلدارة فاتحت إدارة النفط
من أجل التعاقد مع املهاجم محمد داود.
وق�ال املصدر ان الجه�از الفني لل�زوراء فطال�ب إدارة النادي
بفتح قناة االتصال مع النفط لضم داود لكتيبة النوارس.
وأش�ار إىل أن إدارة ال�زوراء بالفعل فتحت قن�وات االتصال مع
إدارة النف�ط واملفاوضات جارية للحص�ول عى بطاقة الاعب
الدولية.
وأوض�ح“ :من املؤمل أن تش�هد األي�ام املقبلة ارت�داء املهاجم
محمد داود لقميص الزوراء وتمثيله يف املوسم الحايل”.
يشار إىل أن إدارة الرطة سبق أن فاوضت النفط لضم الاعب
لصفوفها.

عبد اهلل جميد :أسباب مالية وراء
تراجع أداء أربيل يف الدوري املمتاز
بغداد /امري الداغستاني
كش�ف رئيس نادي اربيل ،عبد
الل�ه مجي�د ،اس�باب النتائ�ج
املتواضع�ة ونزي�ف النق�اط
لفريق ن�ادي اربي�ل يف الدوري
الكروي العراقي املمتاز .وفيما
ع�زا بع�ض األس�باب لضعف
الجان�ب املادي ،أش�ار إىل عدم
امتاك الفري�ق ملهاجم قناص
عى مستوى عال.
وقال مجيد ان الفريق ال يمتلك
أي الع�ب س�وبر وأغلب العبيه
هم من الش�باب .مشريا إىل ان
أربعة اىل خمسة العبن يلعبون
أساس�ين ألول مرة يف الدوري
العراق�ي املمتاز.وأض�اف أن
“إدارة الن�ادي تفك�ر للم�دى
البعيد يف تهيئة العنارص الشابة
ليكونوا أكثر نضوجا ً يف املوسم
القادم”.ولف�ت رئي�س ن�ادي
اربي�ل إىل ان “االدارة ال تحمّ�ل
امل�درب رادان النتائج الس�لبية
للفريق ألنه يؤدي واجبه بشكل

صحيح ،وإدارة النفكر بتغيريه
وسيبقى يف قيادة الفريق”.
واش�ار اىل ان “س�بب ع�دم
التعاق�د مع العبن س�وبر هو
ضع�ف الجانب امل�ادي للنادي،
مم�ا ح�دا بن�ا لاعتم�اد ع�ى
العب�ي مدين�ة اربي�ل واغلبهم
من الشباب ،وهذا األمر تسبب
لن�ا بنق�ص وثغ�رات يف مركز
الهجوم ،كما أن الفريق بحاجة
اىل صان�ع الع�اب متميز يكون
خلف املهاجم ،وهذا ما ال يتوفر
يف الوقت الحايل”.
وتابع مجي�د ان إدارته “تفكر
بالتنس�يق مع امل�درب واللجنة
الفني�ة للتعاق�د م�ع مهاج�م
رسي�ع مح�رتف أجنب�ي خال
االنتقاالت الش�توية س�ندرس
س�ريته ونطل�ع عى مس�تواه،
بغي�ة زج�ه م�ع الفري�ق
واالس�تفادة م�ن إمكانياته يف
املرحل�ة الثاني�ة م�ن ال�دوري
العراقي املمتاز”.

فوفون�ا والثاني�ة عرب عم�ر املنصوري،
لينتهي الشوط األول بتقدم نفط الوسط
بهدف دون رد.
ورغ�م أفضلي�ة الكهرب�اء يف الش�وط
الثان�ي ،إال أن�ه ل�م ينج�ح يف اس�تثمار
الف�رص ،وكان أخطره�ا ركل�ة ح�رة
لاعب ع�اء محيس�ن ،ومحاولة أخرى
لرحيم أوالبي لتنتهي املباراة بفوز نفط
الوسط (.)1-0
ورفع نفط الوس�ط رصي�ده إىل النقطة
 23يف صدارة الرتتيب ،فيما تجمد رصيد
الكهرب�اء عن�د النقط�ة  14يف املرك�ز
السابع مؤقتا.
ويف مباراة أخرى ،خيم التعادل الس�لبي
عى مباراة السماوة والحدود التي جرت
مس�اء امس االحد ،عى ملعب السماوة

لحساب الجولة ال�.11
وعجز الفريق�ان عن الوصول للش�باك
لتنتهي املباراة بيضاء.
ورفع الس�ماوة رصي�ده إىل النقطة  9يف
املركز ال� ،18وبالرصيد نفس�ه للحدود،
وال�ذي يس�بقه بمرك�ز بس�بب ف�ارق
األهداف.
ويف س�ياق منفصل ،يغيب  6العبن من
صفوف الطلب�ة عن مواجهة اليوم أمام
نفط ميس�ان لحس�اب الجولة الحادية
ع�ر م�ن ال�دوري العراق�ي يف ملع�ب
ميسان األوملبي.
وق�ال م�درب الطلب�ة أحم�د خل�ف إن
الفريق س�يعاني من غياب ستة العبن
ه�م محمد جفال واملح�رتف موىس داو
وصف�اء جبار والح�ارس أمج�د رحيم

ومحم�د كري�م وعب�د الق�ادر ط�ارق،
باإلضاف�ة إىل إيق�اف الاع�ب إبراهي�م
نعي�م ،وبالتايل س�يغيب ع�دد كبري من
مفاتيح اللعب يف املواجهة.
وبن“ :رغم تل�ك الغيابات إال أن الطلبة
فري�ق ق�ادر ع�ى التعوي�ض وعلينا أال
نتعكز عى تلك الغيابات ونوظف غريهم
مم�ن ح�روا وثقتنا كب�رية بالاعبن
املتواجدي�ن لس�د الف�راغ ج�راء تل�ك
الغيابات”.
وأش�ار“ :الطلبة ونفط ميس�ان يلعبان
بطريق�ة جماعي�ة جميل�ة ،ل�ذا نتوقع
أن ترتقي املباراة إىل مس�توى الطموح،
والنتيجة مهمة بالنس�بة لن�ا وعلينا أن
نس�تعيد توازننا من خال ه�ذه املباراة
ونقدم مباراة تليق باسم نادي الطلبة”.

يذك�ر أن الطلب�ة يحت�ل املرك�ز الثامن
برصي�د  14نقط�ة فيم�ا يحت�ل نف�ط
ميسان املركز الرابع برصيد  17نقطة.
ومن جهة اخرى ،أكد أحمد عبد الجبار،
مدرب الكرخ ،جاهزي�ة فريقه ملواجهة
النفط ،الي�وم اإلثنن ،لحس�اب الجولة
ال� 11من الدوري العراقي املمتاز ،الفتا
إىل أن الك�رخ يس�عى ملواصل�ة صحوته
بالنتائج ،بعد أن عانى من نتائج سلبية
للوضع النفيس الذي مر به الاعبون.
وقال عبد الجبار :إن النفط فريق محرتم
وقادم من خسارتن ويسعى للتعويض
ون�درك الوض�ع ال�ذي يمر ب�ه الفريق،
لكننا بالوقت نفسه نراهن عى استقرار
الفريق فنيا ونسعى لتعويض خسارتنا
يف الجولة املاضية أمام الرطة.

وأض�اف “فري�ق الك�رخ ب�دأ يكتس�ب
الش�خصية بمرور املباريات كون أغلب
العبينا هم من فئة الش�باب وتنقصهم
الخربة ،لكننا نس�عى لرتسيخ مبدأ مهم
وه�و ثقاف�ة البحث ع�ن نق�اط الفوز
مهما كانت قوة املنافس”.
وأوض�ح عب�د الجبار “الكرخ س�يفتقد
لخدم�ات س�امر ماج�د ،ال�ذي أبعدته
اإلصاب�ة لعدة ج�والت ،وجهزن�ا البديل
املناسب”.
وخت�م “باملقابل نس�عى لوض�ع تكتيك
مناس�ب خصوصا أن أوراق الفرق باتت
مكشوفة للجميع”.
يش�ار إىل أن الكرخ يحت�ل املركز ال�14
برصي�د  11نقط�ة ،فيما يحت�ل النفط
املركز ال� 12برصيد  12نقطة.

احتاد الصحافة الرياضية يثمن موقف هيئته العامة ويسمي جلانه العاملة
بغداد /الزوراء
عقد مجلس ادارة االتحاد العراقي للصحافة
الرياضي�ة ،املُنتخ�ب بتش�كيلته الجديدة،
اجتماع�ه االول بمق�ر نقاب�ة الصحفي�ن
وبحضور
العراقي�ن يف العاصم�ة بغ�داد،
ٍ
كام� ٍل ،لوضع خارط�ة الطري�ق الجديدة،
وتوزي�ع اللج�ان ومناقش�ة اه�م املحاور
املتعلقة بالعمل يف الفرتة املقبلة.
يف بداية االجتماع ،ش�كرت االدارة الجديدة
الزم�اء ،االعزاء اعضاء الجمعية العمومية
ع�ى حضوره�م الفاع�ل يف االنتخاب�ات
واس�هامهم املب�ارش يف نج�اح العملي�ة
االنتخابي�ة ،ثم قدم رئي�س االتحاد الزميل
خالد جاسم ،رشحا ً موجزا ً لكلمات الشكر
والثناء من رس�ائل تلقاها االتحاد واصداء
تش�كيل مجل�س ادارة االتح�اد املنتخب يف
 19كان�ون االول ديس�مرب املنرصم ،معتربا ً
ما تحقق انج�ازا ً يف ظل الظ�روف الصعبة
بس�بب جائح�ة كورونا وصعوب�ة حضور
كل اعض�اء الهيئ�ة العامة البال�غ عددهم
 190عض�واً ،وحض�ور  143عض�وا ً م�ن
اعضاء الهيئة العامة للتصويت عى اختيار
االعض�اء املُرش�حن االكف�اء م�ن الذي�ن
انتخبته�م الهيئ�ة العامة ووضع�ت ثقتها
بهم للسنوات االربع املقبلة.
وتلقى االتح�اد العديد من رس�ائل التهنئة
التربيكات ع�ى مختلف االصع�دة ،املحلية
والعربي�ة والقارية والدولية ،عقب انتخاب

تش�كيلة اختلطت فيها اقام الخربة والباع
الطويل بالكفاءات الشابة والطموحة.
وناق�ش االجتماع االول رضورة ايجاد مقر
يليق باس�م االتحاد وتاريخ�ه العريق الذي
يع�ود اىل العام  1971ليك�ون مكانا ً مُ عرفا ً
اش�به بامللتق�ى يضم الجمي�ع رشيطة ان
يفلح االتحاد باالعتماد عى نفسه يف تمويله
من خال البحث عن الرعاة والداعمن له يف
املدة القادمة.
كم�ا وق�رر اعض�اء مجلس االدارة انش�اء
موقع رس�مي مس�تقل لاتحاد عى شبكة
املعلومات الدولي�ة االنرتنت والتعامل بربيد
الكرتوني جديد والعم�ل عى تغذية املوقع،
الذي َ
س�يُنجز باالخب�ار ،وان يكون اش�به
بوكال�ة انب�اء رس�مية يتم ت�داول االخبار
واملواضيع املهمة فيه.
وس�مى االتحاد ،الزميل جعف�ر العلوجي،
امين�ا ً ماليا ً لاتحاد والزمي�ل جمعة الثامر
ناطقا ً صحفيا ً بإسم االتحاد والزميل سيف
املالكي ،امن الرس املساعد ،كما وزع املهام
بن اعضاء مجل�س االدارة يف قيادة اللجان
العاملة ،حيث تمت تسمية الزميل الدكتور
عدنان لفت�ة ،نائب رئيس االتحاد ،رئيس�ا ً
للجن�ة العاق�ات والزمي�ل عم�ار س�اطع
لرئاس�ة لجنة الدورات التطويرية والزميل
ميث�م الحس�ني للجن�ة املهني�ة والزمي�ل
مؤنس عبدالل�ه للجنة االجتماعية والزميل
س�مري الس�عد للجنة االقاليم واملحافظات

والزمي�ل بال زك�ي للجن�ة االعامية ،عى
ان يخت�ار كل رئي�س لجن�ة ،اربعة اعضاء
م�ن الهيئ�ة العامة يف لجنت�ه الدامة العمل
وتس�هيل املهام املوكلة اليه�م ،رشيطة ان
يتم تقييم عمل اللجان كل ستة اشهر ،وان
يُق�دم كل رئيس لجنة ملف�ا ً متكاماً يضم
برنام�ج عمله ورؤيت�ه بتفعيل وتنش�يط
لجنته ولفرتة اربعة اشهر مقبلة.
كم�ا وتق�رر يف االجتم�اع تس�مية الزماء
سعدون جواد والدكتور عيل الهاشمي وعيل

ري�اح والدكتور ه�ادي عبدالل�ه والدكتور
عم�ار طاهر للجن�ة االستش�ارية لاتحاد
والزمي�ات ،الدكت�ورة عاصف�ة م�وىس
رئيس�ة للجنة النس�وية بمعي�ة الزميات
نغم التميمي وس�مرية الداغستاني وامرية
محس�ن وايمان كاظم ،عضوات يف اللجنة،
بينم�ا تق�رر التصوي�ت م�ن قب�ل اعضاء
مجل�س ادارة االتح�اد عى موض�وع ايفاد
الزماء الصحفين.
وبهدف ضمهم اىل العمل يف االتحاد العراقي

للصحاف�ة الرياضية ،تقرر تأس�يس لجنة
املصوري�ن الصحفي�ن الرياضي�ن م�ع
تمييزهم بصفة “مصور ريايض” ومنحهم
هوية عضو يف االتحاد ،عى ان يكون منتميا ً
اىل مؤسس�ة صحفية او مكاتب إعامية يف
االندي�ة او االتحادات الرياضي�ة او الدوائر
ذات العاقة بالعم�ل الرياضية ،وان يكون
مستمرا ً يف العمل ووفقا ً للضوابط واالليات
التي تضم�ن واجباتهم يف العمل وحقوقهم
املعنوية.

سلة احلشد حتقق فوزاً مرحياً على غاز الشمال يف الدوري املمتاز
بغداد /الزوراء
تصوير  -عاء الكعبي
حق�ق فري�ق الحش�د الش�عبي ف�وزا
مس�تحقا عى منافس�ه غاز الش�مال
بف�ارق  ٣١نقطة وبنتيج�ة بلغت ١٠٣
مقاب�ل  ٧٢يف اللق�اء ال�ذي احتضنت�ه
قاعة الشعب املغلقة يف العاصمة بغداد
امس االحد.
الربع االول ش�هد اث�ارة وندية كبريتن
ب�ن الفريق�ن لك�ن الحش�د انه�اه
بأفضلية بس�يطة وبفارق س�ت نقاط

وبواقع  ٢٠-٢٦نقطة.
واس�تمر تفوق فريق الحش�د يف الربع
الثاني الذي شهد سيطرة مطلقة ألبناء
املدرب عيل فرحان قابله استس�ام تام
من العب�ي فريق غاز الش�مال لينتهي
الربع الثاني بفارق كبري بلغ  ١٨نقطة
وبنتيجة  ٢٩-٥٣نقطة.
الح�ال تغري قليا يف الربع الثالث ،حيث
اس�تغل العبو غ�از الش�مال اطمئنان
العبي الحش�د الش�عبي وبالتايل تفوق
الفري�ق الش�مايل يف هذا الرب�ع بفارق

 ١١نقط�ة وليقلصوا النتيج�ة اىل -٧٥
 ٦٢نقط�ة بفض�ل التح�ركات املميزة
ملحرتفهم االمريكي جاكسون.
دقائ�ق الرب�ع الراب�ع واالخري ش�هدت
س�يطرة مطلق�ة لزم�اء املح�رتف
اللبنان�ي محمد ع�يل حيدر ال�ذي كان
افض�ل العبي الحش�د الش�عبي ،حيث
رف�ع الف�ارق النقط�ي اىل  ٣١نقط�ة
لتنهي املباراة بفوز س�ادس عى التوايل
للحشد وبنتيجة نهائية بلغت ٧٢-١٠٣
نقطة.
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صالح يف  ... 2020أرقام تارخيية ونهاية جدلية
واصل النجم الدويل املرصي محمد صالح إبداعه
م�ع فريقه ليفربول اإلنجلي�زي لكرة القدم يف
عام  ،2020ليسري عىل نهج أعوامه السابقة يف
مسريته الحافلة مع الفريق األحمر.
وبعدما توج بالعديد من األلقاب والجوائز منذ
انضمام�ه إىل ليفربول قادما من روما اإليطايل
يف يوني�و /حزيران عام  ،2017فقد حمل عام
 2020الب�رى لص�الح بعدما ت�وج ألول مرة
م�ع الفريق بلق�ب الدوري اإلنجلي�زي املمتاز
موس�م  ،2020 / 2019ال�ذي توقف يف الفرتة
من م�ارس /آذار حتى يونيو/حزيران املايض
بسبب تداعيات فريوس كورونا املستجد ،التي
تس�ببت أيضا يف إقامة املباري�ات خلف أبواب
مغلقة.
ولعب صالح دورا مهاما يف اس�تعادة ليفربول
لقب ال�دوري اإلنجليزي الغائب عنه منذ ثالثة
عق�ود ،بعدما تربع عىل ص�دارة هدايف الفريق
يف املس�ابقة العريق�ة برصي�د  19هدفا ،كما
ق�ام بصناعة  10أهداف أخرى لزمالئه ،ليقود
الفري�ق للفوز بالبطولة للمرة التاس�عة عر
يف تاريخه ،مقلصا الفارق مع منافس�ه العتيد
مانشس�رت يونايت�د ،صاح�ب الرق�م القيايس
يف عدد م�رات الفوز بالبطول�ة ،إىل لقب وحيد
فقط.
وبعدما من�ح ليفربول لقب�ه األول يف البطولة
بنظامه�ا الحديث ،ال�ذي بدأ تطبيقه موس�م
 ،1993 / 1992قال صالح “التتويج بالدوري
اإلنجلي�زي ،يوم تاريخي بالنس�بة لنا ،حققنا
لقب�ا بعد م�رور  30عام�ا ،كن�ا نتمنى وجود
الجماهري يف امللعب لك�ن تأقلمنا عىل الوضع.
إن ش�اء الله الجماهري تك�ون موجودة العام
املقبل ونحتفل معهم”.
وبات ص�الح أول العب مرصي يتوج بالدوري
اإلنجلي�زي املمتاز عىل مدار تاريخ املس�ابقة،
فيما أصبح ثاني الع�ب عربي ينال اللقب بعد

الجزائ�ري ري�اض محرز ،الذي حق�ق اإلنجاز
ذاته مع فريقه الس�ابق ليس�رت سيتي موسم
 ،2016 / 2015وفريق�ه الح�ايل مانشس�رت
سيتي موسم .2019 / 2018
ويأمل صالح يف قيادة ليفربول نحو االحتفاظ
بلق�ب ال�دوري اإلنجلي�زي يف املوس�م الح�ايل
 ،2021 / 2020حيث يرتبع الفريق حاليا عىل
الصدارة برصيد  31نقطة.
وم�ازال (املل�ك امل�رصي) ،كم�ا تطل�ق عليه
جماهري ليفربول ،يواصل هز شباك منافسيه
يف البطول�ة املحلية هذا املوس�م ،حيث يتصدر
ه�دايف ال�دوري اإلنجلي�زي حالي�ا برصيد 13
هدفا.
ويطم�ح ص�الح الس�تعادة جائ�زة (الح�ذاء
الذهب�ي) كأفضل هداف للموس�م يف البطولة،
الت�ي حص�ل عليه�ا يف أول موس�مني ل�ه مع
ليفربول ،قبل أن يفقدها يف املوسم املايض.
وش�هد العام الحايل تخطي ص�الح للعديد من
أساطري الساحرة املستديرة يف قائمة الهدافني

التاريخي�ني لل�دوري اإلنجلي�زي ،بعدم�ا بلغ
رصي�ده التهديفي يف البطول�ة  88هدفا حتى
اآلن ،بواقع هدفني مع فريقه السابق تشيليس
و 86هدفا مع ليفربول.
ويحتل صالح املركز األربعني يف قائمة الهدافني
التاريخي�ني للمس�ابقة ،متج�اوزا الربتغ�ايل
كريس�تيانو رونالدو ،الذي سجل  84هدفا مع
فريقه الس�ابق مانشسرت يونايتد ،والبلجيكي
إيدي�ن ه�ازارد نجم تش�يليس الس�ابق ،الذي
سجل  85هدفا ،واألسطورة الهولندي املعتزل
ديني�س بريكام�ب أيقون�ة أرس�نال ،صاحب
ال� 87هدفا.
عىل الصعيد األوروب�ي ،لم يحقق صالح نفس
النج�اح م�ع ليفرب�ول ،بعدم�ا ودع الفري�ق
اإلنجليزي بطولة دوري أبطال أوروبا يف املوسم
امل�ايض مبك�را م�ن دور الس�تة ع�ر ،عقب
خسارته أمام أتلتيكو مدريد اإلسباني ،ليفقد
اللقب الذي أحرزه موسم .2019 / 2018رغم
ذل�ك ،كان ص�الح ع�ىل موعد مع إنج�از رائع

م�ع ليفربول بدوري األبط�ال يف  ،2020بعدما
أصبح يف كانون االول/ديس�مرب الحايل الهداف
التاريخي للفريق يف املس�ابقة القارية برصيد
 22هدفا ،متجاوزا الرقم القيايس السابق الذي
كان يحمل�ه النج�م املعتزل س�تيفن جريارد،
الذي أحرز  21هدفا خالل مسريته مع الفريق
بالبطولة.
وبصفة عامة ،ش�ارك صالح يف  43مباراة مع
ليفربول بمختلف املسابقات عام  ،2020أحرز
خالله�ا  26هدفا ،فيما قام بع�رة تمريرات
حاسمة لزمالئه.
وم�ا زالت الفرصة مواتية أم�ام صالح لزيادة
رصيده التهديفي مع ليفربول يف العام الحايل،
حال مش�اركته يف مبارات�ي الفريق املتبقيتني
بال�دوري اإلنجليزي يف عام  2020أمام ضيفه
وس�ت بروميتش ألبيون ،ومضيفه نيوكاس�ل
يونايتد.
حاف�ظ صالح ع�ىل تواج�ده يف املراكز العرة
األوىل بقائمة أفضل العبي العالم ،ضمن جوائز
(ذا بيس�ت) املقدم�ة من االتحاد ال�دويل لكرة
القدم (فيف�ا) ،للعام الثالث عىل التوايل ،بعدما
حصل عىل املركز الس�ادس يف القائمة التي تم
اإلعالن عنها مؤخرا عام .2020
احت�ل صالح املركز الس�ادس يف القائمة ،التي
تصدره�ا البولن�دي روب�رت ليفاندوفس�كي
مهاج�م بايرن ميونيخ األملان�ي ،بعدما حصل
ع�ىل  25نقط�ة ،يف التقيي�م الذي ش�ارك فيه
مدرب�و وقائ�دو املنتخبات الوطني�ة وعدد من
اإلعالميني يف مختلف أنح�اء العالم ،باإلضافة
لتصويت الجماهري.
تفوق صالح ،الذي كان الالعب العربي الوحيد
املتواجد ضمن القائمة التي رشحت للحصول
عىل الجائزة ،عىل العديد من أباطرة الس�احرة
املستديرة يف الوقت الحايل مثل الفرنيس كيليان
مباب�ي والربازييل نيم�ار والهولن�دي فريجيل

فان دايك واإلسباني سريجيو راموس.
وخالل الع�ام الحايل ،فاز صالح بجائزة أفضل
الع�ب يف إنجل�رتا لع�ام  ،2020يف االس�تفتاء
الجماه�ريي ال�ذي أجرته صحيف�ة (مريور)
الربيطانية ،ليتوج مجهوده مع ليفربول طوال
العام الحايل.
ع�ىل الصعي�د الدويل ،لم يش�ارك ص�الح يف أي
مب�اراة م�ع منتخب م�رص هذا الع�ام ،حيث
أصيب بفريوس كورونا املستجد خالل تواجده
بمعس�كر منتخب (أحفاد الفراعن�ة) الوحيد
يف الع�ام الح�ايل ،ال�ذي كان يس�تعد الش�هر
امل�ايض ملواجه�ة منتخ�ب توج�و يف الجولتني
الثالث�ة والرابعة بالتصفي�ات املؤهلة لبطولة
كأس األمم األفريقي�ة بالكامريون مطلع عام
.2022
يف الفرتة األخرية ،أثار صالح الش�كوك بش�أن
مس�تقبله م�ع ليفرب�ول ،بعدما فت�ح املجال
أم�ام إمكاني�ة رحيله عن قلع�ة (آنفيلد رود)
مستقبال ،خالل حديث أدىل به مؤخرا لصحيفة
(آس) اإلس�بانية ،يف الوقت ال�ذي أبدت خالله
إدارة ليفربول تمسكها ببقاء الالعب ،حسبما
أفادت صحيفة (ذا صن) الربيطانية.
وأعل�ن صالح ،ال�ذي ينتهي عق�ده الحايل مع
ليفربول يف صيف  2023عن شعوره باإلحباط
من ع�دم حمل�ه ش�ارة قي�ادة الفري�ق أمام
مضيف�ه ميتييالند الدنمارك�ي ببطولة دوري
أبط�ال أوروبا ،بعدم�ا فضل األملان�ي يورجن
كلوب مدرب الفريق منحها إىل ترينت أليكسندر
آرنولد.وع�زز النج�م املرصي الس�ابق محمد
أبوتريك�ة ،الذي يعد أح�د املقربني من صالح،
من حدة التكهنات بشأن مستقبل الالعب مع
ليفرب�ول ،بعدما أكد خالل ترصيحات إعالمية
له مؤخرا عن اعرتاف صالح له بعدم إحساسه
بالراحة مع ليفربول حاليا ،دون اإلفصاح عن
األسباب.

البوكسينغ داي ..مانشسرت سييت ينتصر دون عناء وفوز إيفرتون على شيفيلد
صعد مانشس�رت س�يتي للمركز الخامس بفوزه عىل ضيفه نيوكاس�ل
بهدفني نظيفني ضمن املرحلة الخامسة عرة يف الدوري اإلنكليزي.
ورفع مانشسرت سيتي رصيده إىل  26نقطة عقب فوزه بهدفني سجلهما
األملاني ايلكاي غوندوغان ( )14وفريان توريس )55(.
وع�ىل الرغم م�ن افتق�اد ال�”س�يتيزينز” لالعبي�ه الربازي�يل غابريال
جيزوس وكاي�ل ووكر املصابني بفريوس كورونا املس�تجد ،إال ّ
أنه كان
الطرف األفضل عىل مدى الدقائق التسعني ،أما منافس يتخبط بنتائجه
الس�يئة يف الف�رتة املاضية ،كان آخرها خروجه من ال�دور ربع النهائي
لكأس رابطة األندية اإلنكليزي�ة املحرتفة عىل يد برينتفورد من الدرجة
الثاني�ة صفر.-1وتجمّد رصي�د ال�”ماغبايز” عن�د  18نقطة يف املركز
الثاني عر.وافتتح س�يتي التس�جيل بعد تمريرة أمامية من الربتغايل
جواو كانسيلو لرحيم ستريلينغ الذي دخل لعمق منطقة الجزاء وتالعب
باملدافع�ني ولعبه�ا عرضية قص�رية لغوندوغان الذي تابعه�ا بيمناه يف
املرم�ى  )14(.وس�اهم س�تريلينغ ب��  150هدفا ً يف جميع املس�ابقات
تحت ادارة املدرب اإلس�باني جوس�يب غوارديوال ،وهو أول العب يصل
إىل هذا املجموع تحت قيادته ملانشس�رت س�يتي ( 96هدفا ً و 54تمريرة

حاسمة).
وكان البلجيكي كيفن دي بروين أمام فرصة سهلة لتعزيز تقدم فريقه
بعد انف�راد تام بالح�ارس كارل دارلو ،لكته تأخر يف التس�ديد لينقض
األخري عليه ويمنعه من هز الشباك )35(.

ولفرهامبتون مينع العبيه من التسوّق
من�ع ن�ادي ولفرهامبت�ون اإلنكلي�زي العبيه من التس�وق يف
املتاجر ،وسط مخاوف من إصابتهم بفريوس كورونا املستجد،
مع تزايد العدوى يف أنحاء البالد.
ومن املقرر أن يخضع العبو وموظفو الدوري املمتاز إىل اختبار
كوفيد -19مرتني أس�بوعيا ً يف مناطق تخضع لقيود املس�توى
الرابع بحسب لوائح السلطات الربيطانية.
وكش�فت الجولة األخ�رية م�ن الفحوصات عن س�بع حاالت
إيجابي�ة م�ن أص�ل  1569اختب�اراً .وأك�د ن�ادي مانشس�رت
س�يتي إصابة العبيه الربازييل غابريال جي�زوس وكايل ووكر
وموظف�ني آخرين.وقال م�درب ولفرهامبت�ون الربتغايل نونو
إس�برييتو س�انتو“ :لدينا موظفون للذهاب للتسوق واملتاجر
م�ن أجلهم”.وأض�اف“ :علينا تجنب أي نوع م�ن املخاطر ألن
لدينا فريق صغري ولدينا مش�اكل مع بعض الالعبني الغائبني.

ال يمكننا تحمل خس�ارة أي العب ،نقول لهم بشكل يومي -
ال تستخفوا وحاولوا أن تكونوا أكثر حذرا ً”.
وطل�ب النادي م�ن الالعبني تجن�ب املتاج�ر الكبرية خالل
األش�هر الثالث�ة األوىل من اإلغالق ب�ني آذار/مارس وأيار/
مايو املاضيني.
وأش�ار امل�درب إىل أن “طاق�م املطب�خ لدين�ا يض�ع
صندوق�ا ً كب�ريا ً م�ن األش�ياء األساس�ية الت�ي
نحتاجها .خ�الل ذروة انتش�ار الوباء،
كان يض�ل (الصن�دوق)
للجميع .وعندما تحسن
الوضع قلن�ا لالعبني
لكم حرية التسوق
بأنفسكم”.
وخت�م“ :لك�ن
اآلن م�ع ارتف�اع
الح�االت ،وم�ع
ه�ذه الطف�رة
الجدي�دة الت�ي
تقل�ق الجمي�ع،
سنعود إىل السابق
مج�دداً .األم�ر
يتعل�ق بحماي�ة
أنفسنا”.

مفكرة الزوراء

وضاع�ف توري�س النتيجة به�دف من تس�ديدة قريبة املدى مس�تغالً
تمريرة من الربتغايل برناردو سيلفا حاول املدافع األرجنتيني فيديريكو
فرناندي�س تش�تيتها فارت�دت إىل الدويل اإلس�باني الواع�د ( 20عاماً)
فأودعها الشباك  )55(.وارتقى إيفرتون للمركز الثاني يف جدول ترتيب
الدوري اإلنكليزي بفوزه الهزيل عىل مضيفه ش�يفيلد يونايتد 1-صفر
ضمن املرحلة الخامس�ة عرة.وسجل اإليسلندي غولفي سيغورسون
( )80ه�دف إيفرت�ون الوحيد.ورف�ع إيفرت�ون رصي�ده إىل  29نقطة،
بف�ارق نقطتني ع�ن ليفربول املتص�در وحامل اللقب الذي اس�تضاف
أم�س األحد وس�ت بروميتش ألبي�ون ،فيما واصل ش�يفيلد تقهقره يف
املرك�ز األخ�ري بنقطتني.وأصبح ش�يفيلد يونايتد ثال�ث فريق يف تاريخ
الدرجة العليا يف الكرة اإلنكليزية (الدرجة املمتازة حاليا ً واألوىل س�ابقاً)
ال يتمكن من الفوز بأي مباراة حتى هذا الوقت من الس�نة (البوكسينغ
داي) ب� 13خسارة وتعادلني ،بعد برينيل موسم  1889-1890وبولتون
.1902-1903وسجل إيفرتون هدف االنتصار بعد دربكة داخل منطقة
الجزاء مرّر عىل اثرها الفرنيس عبدوالي دوكوري الكرة إىل سيغورسون
فسددها أرضية بيمناه عىل يمني الحارس )80(.
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كافاليريز يهزم بيستونز بعد
مباراة ماراثونية

ق�اد كولني سيكس�تون فريقه كليفالن�د كافالي�ريز للفوز عىل
ديرتويت بيس�تونز  128-119بتس�جيله  32نقطة بعد التمديد
مرت�ني يف املباراة التي جمعت بني الفريقني يف دوري كرة الس�لة
األمريكي للمحرتفني.
وش�هدت املباراة تقلبا ً يف النتيجة بني الفريقني ليحس�مها بطل
عام  2016لصالحه مس�تفيدا ً من تألق سيكستون ومعه أندريه
درومون�د ( 23نقط�ة و 5تمري�رات حاس�مة و 15متابع�ة)،
واملقدوني الشمايل سيدي عثمان ( 22نقطة) ،وداريوس غارالند
( 21نقطة و 12تمريرة حاسمة و 5متابعات).
تع�ادل الفريقان يف الربع األول  26-26ثم تقدم كافاليريز بواقع
 59-53قبل الدخول إىل االسرتاحة ،لكن البيستونز عادوا يف الربع
الثالث وتقدموا  ،86-81ثم عاد الضيوف واستعادوا زمام األمور
وأنه�وا الربع الراب�ع متفوقني  20-15ليفرض�وا التعادل 101-
.101
وقال م�درب كافاليريز دج�اي بي بيكرس�تاف“ :كانت الفرص
متكافئة وكل فريق كانت لديه إمكانية الحسم لصالحه”.
وتواصلت الندية يف الش�وط اإلض�ايف األول لينتهي بالتعادل 11-
 ،11لينج�ح بع�د ذلك كافاليريز بحس�م نتيجة الش�وط االضايف
الثاني  16-7وبالتايل املباراة بفارق  9نقاط .128-117
ومنح يس دج�اي ماكولوم فريقه بورتالن�د ترايل باليزرز فوزه
األول يف املوسم الجديد بالتغلب عىل هيوستن روكتس 128-126
بع�د التمديد ،بتس�جيله ثالثي�ة قبل  6.9ثوان م�ن نهاية الوقت
االضايف بعدما كانت النتيجة تشري إىل تأخره بفارق نقطة.
وس�جل ماكولوم  44نقطة ،منها تس�ع رميات ثالثية ،وأضاف
دامي�ان ليالرد  32نقطة ،يف املقابل س�جل نجم روكتس جيمس
هاردن  44نقطة و 17تمريرة حاس�مة ،فيما أضاف كريستيان
وود  31نقطة.
وق�ال ماكول�وم“ :لقد وصلت لت�وى إىل الزاوية .كن�ت أعرف أن
(زميل�ه دامي�ان لي�الرد) س�يكون رشس�ا ،لقد ج�ذب الالعبني
باتجاهه .زمييل امن يل املساحة لذلك انتقلت إىل منطقة مفتوحة
ورميت الكرة بنجاح”.
وضم�ت تش�كيلة روكت�س تس�عة العبني فق�ط (الح�د األدنى
بحس�ب الربوتوكول املعمول به يف البطولة) بعدما جاءت نتائج
اختب�ارات “كوفيد ”-19الثنني من العبيه إيجابية ،كما تم وضع
أربع�ة العبني آخري�ن يف الحجر الصحي بس�بب إج�راءات تتبع
املخالطني.
وت�م تأجيل مباراة روكتس املاضية مع أوكالهوما س�يتي ثاندر
ال�ذي ف�از يف أوىل مباريات�ه يف البطولة عىل تش�ارلوت هورنتس
 109-107يف لق�اء حس�م يف آخ�ر  1,4ثانية برمي�ة من الكندي
شاي جيلجو-ألكسندر.

عام للنسيان يف مسرية جوارديوال
رغم تمديد عقده مع مانشسرت سيتي قبل أسابيع
قليلة ،س�يظل  2020عاما للنس�يان يف مسرية
امل�درب اإلس�باني الش�هري بي�ب جوارديوال،
م�درب مانشس�رت س�يتي اإلنجلي�زي ،بع�د
إخفاقه مع الفريق عىل كل املستويات محليا
وأوروبيا.
وعىل م�دار أكثر م�ن  4س�نوات قضاها مع
الفري�ق ،ق�اد جوارديوال فريق مانشس�رت
س�يتي لعدد كبري م�ن األلق�اب املحلية،
لكن�ه واص�ل إخفاق�ه األوروب�ي م�ع
الفريق وس�قط يف محاولت�ه الرابعة
م�ع الفري�ق اإلنجلي�زي يف دوري
أبطال أوروبا.
وم�ع البصم�ة الت�ي تركه�ا
جواردي�وال يف أداء الفري�ق عىل
مدار السنوات املاضية ،تعرض
امل�درب الش�هري النتق�ادات
عنيف�ة بع�د س�قوطه أمام
لي�ون الفرن�يس ( )3-1يف
دور الثمانية لدوري األبطال
باملوسم املايض.
كم�ا أنه�ى الفري�ق املوس�م
املايض من ال�دوري اإلنجليزي
يف املرك�ز الثاني ولك�ن بفارق كبري
للغاية خلف ليفربول ،حيث بلغ الفارق  18نقطة.
وب�دا جوارديوال يف حرية من أم�ره وذهول وصدمة
كادت تدفع�ه إىل االس�تقالة من تدري�ب الفريق،
بعد الهزيمة أمام ليون يف دوري األبطال .وكانت
خيبة األمل هائلة هذه املرة إزاء الخروج الجديد
للفريق من دوري األبطال.
وه�ذه هي امل�رة الرابع�ة عىل الت�وايل ،التي
يفشل فيها مانشسرت سيتي مع جوارديوال
يف البطولة ،حيث لم يسبق للفريق بقيادة
هذا املدرب أن بل�غ املربع الذهبي لدوري
األبطال.
لك�ن البداية الجيدة ملانشس�رت س�يتي يف
دوري األبطال هذا املوس�م؛ حيث تصدر
مجموعته برصي�د  16نقطة ،تزامنت
م�ع بداي�ة س�يئة للغاي�ة للفريق يف
الدوري اإلنجلي�زي وضعته يف املركز
الس�ادس بعد  14مباراة من بداية
املوسم وبفارق خمس نقاط خلف
ليفربول.
ولكن هذه البداية السيئة لم تمنع النادي من
تمديد عق�د جوارديوال حتى نهاية موس�م

 ،2022-2023بعدما كان املوس�م الحايل هو األخري
له مع الفريق طبقا للعقد القديم.
وربم�ا كان ه�ذا التجديد الس�تمرار الثق�ة يف قدرة
جواردي�وال ع�ىل التتويج م�ع الفريق بلق�ب دوري
األبطال ،حيث س�بق له أن توج مع برشلونة باللقب
األوروبي الغايل يف نسختي  2009و. 2011
وأش�ارت وسائل اإلعالم الربيطانية إىل أن األمر يبدو
كلعنة تراف�ق جوارديوال ،الذي لم يبلغ نهائي دوري
األبطال ،منذ أن رحل عن تدريب برش�لونة يف ،2011
حيث فش�ل يف هذا خالل  3مواسم توىل فيها تدريب
باي�رن ميوني�خ األملاني ،ث�م يف املواس�م األربعة مع
فريقه الحايل مانشسرت سيتي.
ولك�ن الكب�وة الكب�رية التي م�ر به�ا جوارديوال يف
بداية املوس�م الحايل بال�دوري اإلنجليزي قد تقلص
طموح�ات الفري�ق ه�ذا املوس�م س�واء محلي�ا أو
أوروبيا.
ومنذ تويل جوارديوال تدريب مانشس�رت س�يتي ،فاز
م�ع الفريق ب� 8ألق�اب كبرية ،بما يف ذل�ك التتويج
بلقب الدوري اإلنجليزي مرتني يف  2017و.2018
وفاز مانشس�رت سيتي يف  188مباراة من أصل 256
مباراة خاضها الفريق تحت قيادة جوارديوال.
لك�ن نجاح جوارديوال مع الفريق يف املوس�م الحايل،
قد يكون مرهونا باجتياز أكثر من تحد ويف مقدمتها
ازدحام وتالحق املباريات وكثرة اإلصابات.
ووس�ط ازدحام املباريات وتالحقها يف هذا املوس�م
املضغ�وط ،بس�بب أزمة تفيش اإلصاب�ات بفريوس
“كورون�ا” املس�تجد يف الش�هور املاضي�ة ،عان�ى
جوارديوال من لعنة اإلصابات التي تطارد فريقه.
وكاف�ح بي�ب وفريق�ه يف مواجه�ة بع�ض ح�االت
اإلصابة بفريوس كورون�ا وكذلك اإلصابات البدنية،
يف محاولة الستعادة املستوى العايل للفريق والقدرة
عىل املنافسة يف البطوالت.
وكانت فرتة العطلة القصرية بني املوس�مني املايض ،الذي
أفس�دته أزمة كورونا ،والحايل (املزدحم باملباريات) أمرا
صعبا للغاية عىل فريق جوارديوال املفعم بالنجوم ،السيما
وأن العديد من العبيه ش�اركوا أيضا يف الروزنامة الدولية
مع منتخبات بالدهم يف الشهور القليلة املاضية.
وقب�ل عام�ني فق�ط ،كان مانشس�رت س�يتي بقي�ادة
جواردي�وال ينطل�ق بق�وة محطم�ا األرقام القياس�ية يف
طريقه للفوز بلق�ب الدوري اإلنجليزي ،لكنه اآلن يحتاج
النتفاض�ة هائلة يف النتائج خ�الل الفرتة املقبلة ليعود إىل
دائرة املنافسة.
وي�راود األمل جوارديوال يف الع�ودة بقوة خالل  2021بعد
عام للنس�يان مع الفريق السيما بعدما اطمأن ملستقبله
مع الفريق بتوقيع العقد الجديد.

السلطة الرابعة
العدد 7395 :االثنين  28 -كانون االول 2020

نقابة الصحفيني التونسيني حتذر من خطورة
تتالي االعتداءات ضد الصحفيني

تونس /متابعة الزوراء:
حلذرت النقابلة الوطنيلة للصحفيلني
التونسليني ،ملن خطورة تتلايل االعتداءات
ضلد الصحفيلني ،مؤكدة تمسلك العاملني
ّ
بحقهلم يف جلرب
باملؤسسلات اإلعالميلة
اللرر قانونيا ،وذلك على خلفية االعتداء
بالعنلف على الصحفلي بإذاعلة راديو ،6
سليف الوسالتي أثناء توجهه للعمل بقاعة
“التياتلرو” بأحلد الفنلادق بالعاصملة
الخميس املايض.
وأدانلت النقابلة االعتلداء اللذي تعرض له
مقلدم الربامج بل “راديو  6تونس” سليف
الوسلالتي يف ظل محاولة التعتيم عى امللف
من قبلل املعتدين ،كما دعلت النقابة إدارة
الفنلدق ،حيث تقع قاعة التياترو للمرسح،
إىل اتخلاذ كل اإلجلراءات التأديبيلة يف حق
منظوريها.
وشلددت على دعمها لكل جهلود العاملني
يف املؤسسلات اإلعالمية يف مالحقة املعتدين
عليهم لكرس حاجلز اإلفالت من العقاب يف
الجرائم املسللطة عليهم ،مؤكدة ّ
أنها تتابع

كل اإلجلراءات القانونيلة يف حلق كل ملن
انخرط يف االعتلداء العنيف عى الوسلالتي
علرب طاقمهلا القانونلي من أجلل ضمان
محاسبتهم وتحقيق االنصاف للضحية عن
الرر املادي والنفيس الذي تعرض له.
ووفلق ما جلاء يف بيان نقابلة الصحفيني،
فقلد قام أعلوان أحلد الفنلادق بالعاصمة
باالعتلداء ،مسلاء الخميلس ،بالعنلف
الجسدي عى سيف الوسالتي مقدم برنامج
“املاتينال” بإذاعلة “راديو  6تونس” خالل
تنقله إىل قاعلة “التياترو” من أجل تغطية
عرض مرسحي.
وأشار البيان إىل أن هذا االعتداء الذي تم بآلة
حادة ،اسلتوجب نقل الصحفي الفوري إىل
املستشلفى وخلف له كسلورا عى مستوى
الفك واألنف كما أقر التقرير الطبي الخاص
به برورة الراحة ملدة  21يوما.
وتوجه الصحفي إىل املستشلفى حيث تمت
معاينته بناء عى تسلخري ملن مركز األمن
اللذي تقلدم لديله بشلكوى يف حلق أعوان
الفندق املذكور ،وفق ّ
نص البيان.

“التلفزيون العربي” يستحضر ثورات الربيع
يف ذكراها العاشرة
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رايتس ووتش تدعو الصني لإلفراج عن صحفيني وناشطني
اعتقلوا بطريقة “تعسفية”
واشنطن /متابعة الزوراء:
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش ،السلطات
الصينيلة إىل اإلفراج عن ناشلطني وصحفيني
اعتقللوا بطريقة تعسلفية بسلبب تغطيتهم
أخبلار جائحلة فلريوس كورونلا املسلتجد أو
انتقادهلم الحكوملة ،باإلضافلة إىل قضايلا
أخرى.
وبحسلب املنظملة ،فقلد نفلذت السللطات
الصينيلة عمليلات اعتقال جديلدة لصحفيني
وناشلطني دون تقديم أي معلوملات موثوقة
تشري إىل ارتكابهم جرائم بنظر القانون.
وحثت املنظمة السلطات الصينية عى إسقاط
جميع التهم التي ال أساس لها واإلفراج بشكل
فوري وغري مرشوط عن املحتجزين دون وجه
حق.
“يبدو أن الحكومة الصينية لم تتعلم شيئا من
حملتهلا بشلأن املعلومات بعد تفليش كوفيد-
 ،”19قلال الباحلث يف شلؤون الصلني للدى
املنظمة ،ياكيو وانغ.
وأضاف أن “احتجاز الصحفيني والناشطني لن

يجعل مشاكل الصني الحقيقية جدا تختفي”.
وكانلت الصلني قلد احتجلزت مجموعلة من
الصحفيني والناشلطني بتهمة “السعي إلثارة
الخالفات واملشلاكل” ،بموجب املادة  293من
قانلون العقوبلات الصيني ،ألسلباب مرتبطة

بانتقادهم للحكومة الصينية.
ومنلذ بدء الجائحلة يف أواخلر  ،2019اعتقلت
السللطات علددا ملن الناشلطني والصحفيني
بسبب تقارير أعدوها بشأن الوباء.
وبينملا أفرجت السللطات علن البعض منهم،

ال يلزال مصري اآلخرين مجهلوال خلف قضبان
السجون.
وكانلت السللطات قلد أملرت بطلرد أكثر من
علرشة صحفيلني أجانلب يف وقت سلابق من
العام الحايل.
واحتجزت السللطات يف ديسلمرب الصحفية يف
مكتلب وكالة “بلومبريغ” يف بكلني ،هيز فان،
لالشتباه بتعريضها األمن القومي للخطر.
ولم تقتلرص االعتقاالت عى مواطنلي الدولة،
فقد اعتقلت بكني كذلك صحفيا أسراليا يعمل
يف مؤسسلة إعالميلة صينيلة حكومية ،يدعى
تشينغ يل.
وشلملت االعتقاالت رجل أعملال من ووهان،
تلم احتجلازه يف فرباير لنرشه مقاطلع فيديو
ملستشفيات املدينة.
ووفقلا لهيوملن رايتلس ووتش ،فقد سلعت
السللطات الصينيلة إىل تقييلد الرواية بشلأن
جائحلة كورونا من خالل إسلكات الصحفيني
املسلتقلني ،واسلتخدام الرباملج املتخصصة،
ومراقبة اإلنرنت.

إتهام مسؤولني أردنيني بأخذ لقاح كورونا سرا جير صحفيا وراء القضبان

عمان/ميدل ايست اونالين:
أكد مصدر قضائي أردني السلبت توقيلف مالك موقع إخباري
عى خلفية نرشه مقاال اتهم فيه مسؤولني أردنيني بتلقي لقاح
ضد فريوس كورونا املستجد من دون إعالن رسمي.
وقلال املصدر ،الذي فضل عدم الكشلف عن هويتله إن “مدعي
علام محكملة أمن الدوللة أوقلف الصحفي جمال حلداد نارش
موقلع الوقائلع األخبلاري ،على خلفية ملادة صحفيلة حول
تلقلي مسلؤولني يف الحكومة اللقلاح املضاد لفلريوس كورونا،
منتقدا ً تضلارب الترصيحات الحكومية حلول اللقاح”.وأوضح
أن “املدعلي العلام وجه لحلداد تهلم تعريض سلالمة املجتمع
للخطر ،واحداث فتنلة واالخالل بالنظام العام ونرش الرعب بني
النلاس وقرر توقيفله  15يوما عى ذملة القضية”.ونرش موقع
“الوقائع” اإلخباري االسلبوع املايض مقلاال بعنوان “وماذا عن
الشلعب!! هل وصل مطعلوم (لقاح) فايلزر رسا ويتم تطعيمه
لكبار املسلؤولني يف الحكوملة األردنية”.وقال مصدر مقرب من
عائللة حداد ان “جمال تم نقله الجمعة اىل مستشلفى البشلري
بعلد إصابتله بارتفلاع ضغلط الدم وأللم يف الصلدر حيث طلب
االطبلاء إبقاءه تحلت املراقبلة يف املستشلفى”.وأعرب مجلس
نقابلة الصحفيلني األردنيني يف بيلان عن أسلفه لتوقيف حداد،
مطالبلا باإلفراج الفوري عنه.وقال املجلس يف بيانه هذا التوقف
“يؤثلر على مكانلة األردن الخارجيلة وموقعله على مؤرشات
الحريلات الصحفية الدولية”.وأوضلح إن “الصحافة الحرّة هي
جلزء من مقومات اللدول ،وإن دعمها وحمايتها تشلكل رافعة

حقيقيلة السلتقرار املجتمعلات” ،مطالبا باإلفراج علن حداد.
ويدعلو صحفيون أردنيون منذ سلنوات لتعديل الترشيعات بما
يمنلع توقيلف الصحفيني يف قضايا املطبوعلات والنرش وعرض
الصحفيني عى غري املحاكم املدنية املختصة بقضايا املطبوعات
والنرش .ويطالبون كافة السلطات ونواب مجلس الشعب بتبني
هذا املرشوع الوطني والدفاع عنه.وأكد الصحفيون أن الحكومة
وعلدت مرارا بأن ينتهي الزمن الذي تحال فيه الصحافة لل”أمن
الدولة” لكن الحكوملات املتعاقبة تجاهلت األمر ،رغم أن إحالة
وسلائل اإلعالم إىل أملن الدولة تتناىف مع الدسلتور ومع املعايري
الدوليلة لحريلة الصحافة.وأوضلح مركلز حمايلة الصحفيني
بلاألردن يف بيلان “حاولنا التواصل مع الحكوملة إلبالغها قلقنا
الباللغ حيال ما تعرض له حداد ،واالطالع عى حيثيات القضية،

ولكلن لم نتمكلن ملن ذلك”.ونبّه إىل تكلرار إحاللة الصحفيني
ملحكملة أمن الدولة ،مؤكلدا أن ذلك يفرض قيلودا متزايدة عى
حريلة التعبري واإلعالم ويلر بصلورة األردن .وطالب مجلس
النلواب بلرورة تعديل امللواد القانونيلة التي تسلمح بإحالة
الصحفيلني إىل محكملة أملن الدولة.وينص قانلون املطبوعات
والنلرش رصاحة عى عدم جواز توقيلف الصحفيني ،لكن الكثري
ملن القضايا املرفوعة ضد الصحفيني يجري التعامل معها وفق
قوانلني أخلرى كقانلون العقوبات وقانلون أمن الدوللة اللذين
يتيحان توقيلف الصحفي.ويقول الصحفيلون إنهم يخضعون
لنحلو عرشيلن بنلدا يف قوانلني أخرى غلري قانلون املطبوعات
والنلرش ،تتيح جميعهلا توقيهم عى خلفيلة قضايا نرش ،وهو
ملا جعل بند منع توقيف الصحفيني يف قانون املطبوعات مفرغا
من محتواه.ولم يتسللم األردن ،الذي سلجل حتلى اآلن أكثر من
 285أللف إصابة و 3711وفاة ،اللقاحلات ضد فريوس كورونا.
وقال مسؤول ملف كورونا يف األردن ،األمني العام لوزارة الصحة
األردنية لشؤون األوبئة وائل الهياجنة األربعاء إنه يتوقع وصول
اللقاح إىل اململكة “نهاية شهر كانون ثاني/يناير املقبل أو بداية
شلهر شلباط/فرباير”.وأطلقت وزارة الصحة الخميس موقعا
الكرونيا لتسجيل أسماء الراغبني بتلقي اللقاح رشط أن يكونوا
ملن العاملني يف الكوادر الصحية أو يعانلون من أمراض مزمنة
أو ممن تجاوزت أعمارهم الستني عاما.وكانت املؤسسة العامة
للغذاء والدواء يف األردن منحت مؤخرا ترخيصا ً طارئا ً الستعمال
لقاح فايزر/بايونتيك ملكافحة انتشار وباء كوفيد.-19

«كورونا» ُيربك الوسطني اإلعالمي والفين يف مصر

لندن/متابعة الزوراء:
يرصد “التلفزيون العربي” ،وعى مدى أشهر ،واقع الشعوب العربية التي طاولتها موجات
ما ُعرف بالربيع العربي قبل عرش سلنوات ،موثقا ً عرب قراءة تحليلية مآالت حراك شلعوب
عربيلة ضد أنظمة اسلتبدادية.يف هذا السلياق ،ينتلج “التلفزيون العربلي” مجموعة من
األفالم والربامج الوثائقية من مختلف بلدان ثورات الربيع ،توثق لحظات االنطالق وتعالج
الظروف التي أدت لهذا الحراك الشلعبي وما طرأ عى املشلهد من تغيري بعد مرور عقد من
الزمان.أوىل املعالجات كانت حلقة خاصة من برنامج “مذكرات” ،عرضت شلهادة السفري
الفرنيس السلابق يف تونس ،إيف أوبان دو ال ميسليزيار الذي شلغل منصبه الدبلومايس يف
تونس بني عامي  2002و.2005املذكرات تسلتمد أهميتها من اطالع إيف أوبان عى خبايا
تلك الفرة ،بحكم منصبه الدبلومايس الرفيع وقدرته عى رسم صورة لشكل النظام املستبد
اللذي بناه بن عي.الربناملج صاحب مذكراته حيث وصف نظام بن عي باالسلتبدادي ذي
الشخصية البوليسية القوية واملريض بداء عبادة الزعيم .واتهم إيف أوبان دو ال ميسيزيار
بن عي ونظامه بنهب االقتصاد التونيس ،بتحريض من عشلرية الطرابليس التي تنتمي لها
زوجته ليى.

القاهرة/متابعة الزوراء:
أربك تصاعلد اإلصابات بل«كوفيد »19 -بني
صفوف املمثلني واملذيعني املرصيني ،الوسط
الفني واإلعالمي املرصي ،ال سليما أن بعض
املصابني كانلوا مرتبطني برباملج منوعات
وبراملج إخبارية يوميلة وحفالت غنائية يف
موسلم رأس السنة ،فضالً عن التزام آخرين
بمواعيد تصوير أعمال سينمائية ودرامية.
وخلالل األيلام االربعلة املاضيلة ،أعللن
علللللللللللدد من النجوم عن إصابتهم
بل«كورونلا» علرب حسلاباتهم الرسلمية
عى مواقلع التواصل االجتماعلي ،لتحذير
مخالطيهلم ،والكشلف عن سلبب غيابهم
علن الشلللاشللللللة.وأعلن الفنللان
أمري كلرارة عن إصابتله بل«كوفيد،»19 -
مسلللللللاء الخميس املايض ،وكتب عى
صفحته الرسمية عى «إنسلللللللتغرام»:
«أجريت مسلحة طبية ثانية اليوم وأثبتت
إصابتي بل(كللللللورونلا) ...برجاء من
تعامل معي أن يتوخى الحيطة وادعلللللوا

يل بالشللللللفاء».وجاء ذللك بعلد إثارة
كلرارة الجلدل عقلب اإلعلالن علن إلغائه
تصوير برنامجه «سلهرانني» يوم الجمعة
امللايض ،لشلعوره باإلجهاد الشللللللديد
بعلد قضاء  23سلاعة متواصلة يف تصوير
مسلسلللللل «نسللللل األغراب» ،ونفى
كرارة يف البدايلللللة إصابته بل«كورونا»
بعلد سلحب العينلة األوىل ،قبلل أن يؤكلد
إيجابية إصابته يف املسحة الثانية.مسلسل
«نسل األغراب» بطولة كرارة وأحمد السقا
ومي عمر ،وديلاب ،وفردوس عبد الحميد،
ونجالء بلدر ،وإدوارد ،وأحمد مالك ،وأحمد
داش ،وأحملد فهيم ،وإنجلي املقدم ،ومن
املقرر مشلاركته يف ماراثون دراما رمضان
املقبل.كما أعلن املنتج جمال العدل إصابته
بالفلريوس ،وقال يف ترصيحلات صحفية
 ،إنله يخضلع للعلزل املنلزيل ،ويعاني من
بعض املتاعلب الصحية.جاء ذلك يف الوقت
اللذي اعتلذر فيه املطلرب امللرصي «أبو»
علن تقديم الحفلالت التي كان ملن املقرر

إحياؤها خالل موسم رأس السنة يف مرص،
إثلر إصابتله بل«كوفيلد ،»19 -وكتب عى
صفحته الرسمية عى «إنستغرام» ،صباح
السلبت« :إىل جمهلوري العزيلز ...أعتلذر
عن علدم قدرتي على إحياء حفللة الليلة
نظلرا ً لظروف مريض بعلدوى (كورونا)».
كملا قاللت الفنانلة يلرسا على صفحتها
الرسلمية على «فيسلبوك» إنهلا أصيبت
بالفريوس ،مسلاء أول ملن أمس ،موجهة
الشلكر للكل ملن حلاول االطمئنلان عى
صحتها ،قبلل ظهورها يف وقت متأخر من
مسلاء الجمعة يف حلقة مسلجلة بربنامج
«أبلة فاهيتلا»؛ حيث ظهرت يرسا يف كامل
فقلرات الحلقلة التي حرهلا عرشات يف
االسلتوديو ،وظهر فيها كثري من الضيوف
من دون كمامات واقيلة ،ورجَّ ح متابعون
إصابة يرسا خالل تسجيل الحلقة األسبوع
املايض ،ال سليما أنها قدملت فقرة غنائية
جماعية من دون ارتداء كمامة.واستأنفت
بعلض الرباملج املرصيلة التلي يحرها

الجمهلور عملها بعد أشلهر ملن االمتناع
عن دعلوة الجمهور إىل االسلتوديو ،خوفا ً
من العدوى ،خالل األشلهر الثالثة األخرية
بعد تخفيف اإلجراءات االحرازية.ويطالب
خلرباء مرصيلون بتطبيلق اإلجلراءات
نفسلها التي اتبعتهلا الحكومة املرصية يف
منتصف شلهر مارس (آذار) املايض ،للحد
من تفيش العدوى يف البلالد؛ خصوصا ً بعد
تجاوز عدد اإلصابات املعلن عنها رسميا ً يف
مرص حاجز األلف إصابة خالل السلاعات
األخرية ،بالتزامن مع ارتفاع أعداد الوفيات
التلي بلغلت  49حاللة وفلاة بل«كورونا»
مساء أول من أمس.

مدخل لالستفادة من لغة  Rالربجمية يف إجناز تقارير صحفية
بغداد /متابعة الزوراء:
تعمل اليلوم صحافلة البيانات على إعادة
التنظيلم غلرف األخبلار ،وإعادة تشلكيل
األدوار املهنيلة للصحفيني ،الذين يتعاونون
بشلكل متزايد ملع املربمجلني واملصممني
وخرباء البيانات يف إنجاز التقارير الصحفية
التي تعتمد عى البيانات واإلحصاءات ،وهذا
يتطلب ً
نوعا من الكفاءة يتجاوز األسلاليب
الصحفية الكالسيكية.
فقلد أصبلح مطلو ًبا من الصحفلي التمتع
بخربة واسلعة يف تجميع مصلادر البيانات
وتحليلهلا ،بمسلاعدة قواعلد البيانلات
املختلفة ،وتوضيحها بمسلاعدة رسلومات
بيانيلة يمكلن الوصلول إليهلا وتكييفهلا،
بحيلث تكلون مفهومة وسلهلة للجمهور.
بمعنى آخر ،صحافة البيانات هي فن إجراء
املقابالت ليس فقط مع األشلخاص ،ولكن
ً
ً
عمقا
أيضا مع البيانات ،التي تعطي القصة
وتوفر سليطرة جيدة عى القصة ،لتحقيق
األثر املطلوب.
يف هلذه امللادة ،تقل ّدم شلبكة الصحفيلني
ً
مدخلال للتعرّف عى لغلة برمجة
الدوليلني
رائجلة جلدا ً يف غرف األخبار يف املؤسسلات
اإلعالميلة الكلربى ،هلذه اللغلة الربمجيلة
تسلمى  ،Rوهلي عبلارة علن لغلة برمجة
تمنحك القدرة عى التعامل مع كمية كبرية
من البيانات التي تقدم بتنسليقات مختلفة
من املصدر ،والتي يصعب فهمها وتفسريها
وتحليلهلا و تصويرهلا يف وضعهلا األويل،
ليأتي دور لغة الربمجة  ،Rيف ترتيب وتحليل

وتصميم و تقديم هذه البيانات بشكل جيد
بحيث تكون مفهومة وسهلة.
باإلضافلة إىل ذللك لغلة  ،Rهلي مجانيلة
ومفتوحة املصلدر ،ومتاحلة تحت رخصة
جنلو .على هلذا األسلاس  ،تسلتمر  Rيف
التطلور ،إىل حد كبري من خالل إضافة حزم
 ،Rوالحزملة هلي مجموعلة ملن البيانات
ووظائلف اللغلة  Rوالوثائلق والعنلارص
املحملة ديناميك ًيا يف  Cأو .Fortran
املقيلاس العامللي لشلعبية  Rهلو أن هناك
أكثر من  95000عضلو يف مجموعة  Rعى
 Linkedinمقياس آخر هو أن هناك أكثر من

 10000حزملة إضافية متاحة R .مجانية،
مفتوحة وقابلة للتوسيع و التطوير.
وتتمتع  Rبقوتني رئيسيتني:
األوىل :التعاملل ملع مجموعلات البيانلات
الكبلرية .حيث ال توجد مشلكلة يف التعامل
مع مجموعلات البيانات التلي يبلغ طولها
ماليني الصفوف وعرضها عرشات األعمدة.
ملن املحتمل أن يكون من الصعب ج ًدا عمل
أي مجموعلة بيانات بهلذا الحجم الكبري يف
أي جدول بيانات عادي.
الثانيلة :علرض مرئي احلرايف للمعلومات
بطريقة متقدمة و ابتكارية.

ملاذا يجب أن أهتم بل R؟
يف عرص األخبار الكاذبة والحقائق البديلة،
ملن الجيد أن تسلتند صحافتلك إىل األرقام
واإلحصائيات التي يمكنلك الحصول عليها
برتيلب معلني أحيانلا ً من بعلض املصادر
وقواعد البيانات ،لكن البعض اآلخر يقدمها
بتنسليق مختللف .يف بعلض األحيان تكون
األشلياء أمامك عى الطاولة بدقة وواضحة
 ويف أحيان أخرى يكون من الصعب فهمهاوتفسلريها .هنا يأتي دور لغة الربمجة ،R
التي تمنحك القدرة عى التعامل مع البيانات
الضخمة و الكبرية ،عندما تقرر إنجاز عمل

صحفي يعتمد عى البيانات.
لكن كيف تبدأ بها؟
أبلدأ بتصفلح  ، r-project.orgالحقلا ً قلم
بتنزيلل  ( R-environmentبيئلة  .)Rإنله
متاح ألنظمة  Windowsو Mac OS Xو -L
 .nuxبمجرد تثبيته ،يمكنك البدء باستخدام
 ،Rولكلن ملن اللذكاء ً
أيضلا تثبيلت األداة
املجانية  .Rstudioيوفر استديو  ،Rوظائف
مثلل تمييز اللون للرمز واإلكملال التلقائي
لألوامر.
تتكلون الشاشلة يف  Rstudioملن أربعلة
أجزاء .يف الجلزء العلوي األيرس توجد نافذة
تحرير يمكنك من خاللها إنشلاء ملفات .R
يف أسفل اليسار توجد وحدة تحكم لتشغيل
أواملر  Rبشلكل تفاعلي .يف أعلى اليملني
توجلد معلومات متنوعة ،عى سلبيل املثال
حول الكائنات املوجودة يف الذاكرة و سلجل
األواملر .يف الجلزء السلفي األيملن ،أخ ً
ريا ،
توجد مخططات ناتجة عن رمز .R
إذا ظهلرت شلهيتك لل  ،Rفلإن -Compu
 ،erworldوهو موقع شلقيق للل ،IDG.se
يقدم دورة مفصلة للمبتدئني باسلتخدامه،
يمكنلك معرفة أوامر  Rاألوىل واستكشلاف
االحتماالت املختلفة التي توفرها بيئة .R
أمثلة عن استخدام لغة  ،Rيف الصحافة:
نرش املوقع األمريكي الشلهري بازفيد تقريرًا
حول عرشات الطائرات التي تحوم ببطء يف
سماء الواليات املتحدة األمريكية ،والتي يتم
توجيههلا من قبل عمالء مكتب التحقيقات
الفيلدرايل ووزارة األملن الداخلي .ملراقبلة

كل يشء والتجسلس على بعلض األفلراد
واللرشكات ملن األعلى .ويحتلوي التقرير
عى خرائط صممت باسلتخدام لغة  ،Rمن
خالل تحليلل بيانات موقلع الطائرات التي
تلم جمعها بواسلطة موقع تتبلع الرحالت
 Flightradar24وتوضلح أماكلن تحليلق
طائرات املراقبة.
ويف صحيفلة “واشلنطن بوسلت” ،يمكلن
قراءة مقال استخدمت فيه لغة  ،Rيف تمثيل
البيانات حول كيف بنى جاريد كوشنر صهر
الرئيلس األمريكلي املنتهية واليتله دونالد
ترامب ،ناطحة سلحاب فاخرة باسلتخدام
القلروض املخصصلة للمناطق املتعطشلة
للوظائف.
يف هلذا الحديلث املسلجل ،سليظهر تيملو
جروس ،وهو صحفي البيانات يف هيئة البث
العام السلويرسي ،ومؤسلس ،Rddj.info
للحديلث كيف أصبحت  Rاألكثر شلعبية يف
أوساط صحفيي البيانات .وسيعرض بعض
األعمال املبتكرة التي تم إجراؤها باستخدام
لغلة  Rيف مجال صحافلة البيانات ،سلواء
ملن قبل فريقه الخاص أو من قبل وسلائل
اإلعلالم األخلرى يف جميلع أنحلاء العاللم.
يف الوقت نفسله ،سيشلري إىل نقلاط القوة
(قابلية التكرار ،عى سبيل املثال) والعقبات
(الحاجة إىل تعلم الربمجة).
يمكنله ً
أيضلا إنتاج تصلورات جميلة ،مثل
هذا املقال الذي يتطرّق إىل الطفرة العقارية
يف مدينة مانشسلر باالعتماد عى البيانات
املُتاحة مجانا ً بشكل مفتوح.
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درس على يد الفنانني فائق حسن وحممد صربي ووليد شيت
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الفنان التشكيلي علي كاظم يروي لـ” الزوراء “ مسريته الفنية وكيف اصبح فنانا عامليا
تس�تمر صحيفة «الزوراء» كما عودت قراءه�ا بمواصلة الحوارات يف
صفحتها االسبوعية» ذاكرة» ..والتي تحاول من خالها اتاحة الفرصة
اىل اكرب عدد من الفنانني ليتحدثوا عن مسريتهم .
والي�وم يس�تمر هذا العط�اء من خال حوارن�ا مع الفنان التش�كييل عيل كاظم
س�لطان الذي يعد واحدا من بني اكثر من مئة فنان تشكييل شاركوا بأعمال فنية
تش�كيلية يف مهرجان الواس�طي للفن التش�كييل ال�ذي أقامت�ه وزارة الثقافة يف
اروقتها .
ش�ارك الفن�ان بلوح�ات عديدة مثل�ت االس�لوب التجريدي للف�ن الحديث ،فهو
فن�ان متمكن م�ن ادواته بدأ حياته هاوي�ا وملا اصبح فنانا كانت له مش�اركات
عديدة بمعارض اخرى ومش�اركات بمعارض ش�خصية عاش منذ نشأته مقلدا
الرس�وم واإلشكال البرشية والحيوانية والزخرفة النباتية وكان طموحا ان يكون
منفردا بني اقرأنه من الش�باب اذ كان يمتلك القدرة واملهارة يف التعلم وتلقيد كل

حوار – مجال الشرقي

هذه نب�ذة قصرية عن بداي�ات ضيفنا
الفنان عيل كاظم سلطان الذي التقيناه
يف اروقة ص�االت املعارض ف�كان معه
الحوار اآلتي:
اه�ا ب�ك اس�تاذ وان�ت الي�وم ضي�ف
الزوراء-
اها ومرحبا بكم وبالزوراء العزيزة؟-
البطاقة الشخصية الكاملة -
االس�م الرباع�ي  :عيل كاظم س�لطان
جرب -
 الوالدة 1969 : مسقط الراس:بغدادالتحصي�ل ال�درايس :بكالوريوس كلية
الفنون الجميلة  /جامعة بغداد /قسم
الفنون التشكيلية /فرع الرسم
سنه التخرج 1991- 1990
حاصل ع�ى زمال�ة دراس�ية يف بولندا
يف صيان�ة وترمي�م االعم�ال الفني�ة /
كلية الفنون البولندية/وارس�و2004م
2005
عضو نقابة الفنانني العراقيني
عضو جمعية التشكيليني العراقيني
عضو جمعية الخطاطني العراقيني
عض�و يف مؤسس�ة امللك�ة للثقاف�ة
والفنون فرع االردن
 لكل مبدع بيئة وعائلة عاش يف كنفهاوربم�ا كانت الس�بب يف رس�م طريقه
ونهج�ه حدثنا عن النش�أة؟ وتاثرياتها
عليك ؟
 ول�دت وعش�ت يف منطق�ة ش�عبيةوكنت قد تاثرت باخي االكرب رحمه الله
فطريا بارع�ا كنت اراقبه وهو يرس�م
كما هو حال املناطق الشعبية يف مدينة
(الث�ورة) واحده من اكثر املناطق التي
تحتضن كثريمن املواهب واملوهوبني يف
الرياضة والشعر والغناء والرسم والخط
العربي وكنت واحدا من املتاثرين بهم..
وكنا نلتقي ونعرض نتاجاتنا يف الرسم
والخط والزخرفة حي�ث تدور حوارات
نقدية حول االعمال.
 كي�ف ب�دأت هواي�ة الرس�م مت�ىوكي�ف تجس�دت ؟ حدثنا ع�ن بداياتك
باسهاب؟
 منذ النش�أة االوىل كن�ت كثريا ما اقلدالرسوم واالش�كال البرشية والحيوانية
والزخرف�ة النباتي�ة كن�ت طموح�ا ان
اكون منف�ردا بني اقراني من الش�باب
حيث ان�ي كنت امتلك الق�درة واملهارة

رس�م او زخرفة  -كان مولعا يف رس�م املناظر الطبيعية حيث األشجار باشكالها
املرتفع�ة والوانها الخرضاء الزاهي�ة وهي تتمايل مع الرياح ولون الس�ماء ذات
الزرقة الصافية واالرض املنبسطة والطرق النيسمية التي خطتها أرجل الفاحني
والحيوانات كان يف االبتدائية يرس�م كثريا حتى يحصل عى عامة كاملة يف درس
الرتبي�ة الفنية وكل عام يكون االول ع�ى الصف ويحصل عى تكريم الوان ماجك
تحمل عامة دعائية (شاي سيان) تحتوي خمسة اقام ملونه وربما ثمانية  .كان
يشعر بالفرح الغامر عندما يؤدي لوحة معينة  .كان اندفاعه يكرب شيئا .استمر
الحال يف املتوس�طة واالعدادية هنا كان يش�ارك يف معارض مهمة عى مس�توى
مديري�ات الرتبية ويحصل عى هدايا تش�جيعية –يف الصف الخامس االعدادي بدأ
مش�واره مع اول تجرب�ة التدريس حيث عمل محارضا يف احدى مراكز الش�باب
(مركز ش�باب الج�والن) وكانت الدفعة األوىل م�ن املطبقات من معهد
املعلمات كان يدرس التخطيط والرسم بالزيت وكذلك الخط العربي .
فينوس من الجبس االبيض عى بوكس
خش�ب واضاءة جانبية اخ�ذت الزاوية
الت�ي اردت اب�داء منها حيث االس�تاند
والرس�م من وقوف ..بدات ارس�م اوت
الي�ن خط�وط خارجي�ة ول�م ادخل اىل
مرحلة التضليل كمرحله اوىل للرس�م..
فاجاني االس�تاذ املراقب للقاعة وكان
االس�تاذ الخزاف تركي حس�ني عرفته
بعد ذلك قال انت مبدع هل كنت رساما
قبا وهل انت اول مرة تخرب ..قلت نعم
فن�ادى عى اس�تاذ اخر قال له اس�تاذ
تعال ش�وف هذا االس�مر ماذا يرس�م .
ملا جاء قال هذا رس�مك قلت نعم  ..قال
انت طالب معهد فنون قلت ال هذه اول
مرة اخ�ل اختبار قال ات�رك العمل انت
مقبول ..فبهت حينها كيف اترك العمل
وانا لم اكمله والوقت لم ينته بعد.
شككت باملوضوع وقلت اذا تركت العمل

حصلت على زمالة دراسية يف بولندا يف صيانة وترميم االعمال الفنية
اقمت معارض عديدة يف بولونيا وصربيا واالردن وسوريا واملغرب وتونس واليمن
يف التعل�م وتلقيد كل رس�م او زخرفة-
كنت مولعا يف رس�م املناظ�ر الطبيعية
حي�ث االش�جار باش�كالها املرتفع�ة
والوانها الخرضاء الزاهية وهي تتمايل
م�ع الرياح ول�ون الس�ماء ذات الزرقة
الصافي�ة واالرض املنبس�طة والط�رق
النيس�مية التي خطتها ارجل الفاحني
والحيوان�ات كن�ت يف االبتدائية ارس�م
كث�ريا حتى احص�ل عى عام�ة كاملة
يف درس الرتبية الفني�ة وكل عام اكون
االول ع�ى الصف واحصل ع�ى تكريم
الوان ماجك تحمل عامة دعائية (شاي
س�يان) تحتوي خمس�ة اق�ام ملونة
وربم�ا ثماني�ة كنت فرحا ج�دا حينها
 .كان اندفاع�ي يك�رب ش�يئا .اس�تمر
الحال يف املتوسطة واالعدادية هنا كنت
اش�ارك يف معارض مهمة عى مستوى
مديري�ات الرتبي�ة واحصل ع�ى هدايا
تشجيعيه –يف الصف الخامس االعدادي
بدأ مش�واري م�ع اول تجربة التدريس
حي�ث عمات مح�ارضا يف احدى مراكز

الشباب (مركز شباب الجوالن) وكانت
الدفع�ة االوىل من املطبق�ات من معهد
املعلم�ات حيث كن�ت ادرس التخطيط
والرسم بالزيت وكذلك الخط العربي .
 ومت�ى ش�عرت ان�ك يج�ب ان تكونرساما؟
 عادة يف املرحلة االخرية يف كلية الفنونالجميلة يطلب م�ن كل طالب ان يعمل
مرشوع وه�و عبارة عن عم�ل يقدمه
الطالب غري منقول م�ن صورة اوعمل
فني_ عمل انش�اء ملوض�وع يطلب من
كل طالب عليه البحث وعمل سكيجات
كثرية لتكوين انش�اء اللوحة خاصا لك
للتخ�رج والحص�ول عى درج�ة .فهنا
ب�دأت مرحل�ة التدري�ب االكاديمي قد
انته�ت ( ال اقص�د التمري�ن للرس�ام)
وهنا بدأت اتحمل مسؤولية اللوحة من
الفكرة اىل االنشاء والرشوع بالتخطيط
والتكوي�ن اىل نهاي�ة اللوحة بوس�مها
بتوقيعي الخاص.
 املش�جعون م�ن هم ؟وماذ ش�اهدواليشجعونك؟
 كثري م�ن اصدقائي ان�ذاك واملعلمنيوخاص�ة معلمني الرتبي�ة الفنية كانوا
يش�اهدون كل م�ا ارس�م م�ن لوحات
وصور شخصية.
 هل تتذكر الرسوم االوىل ؟وهل وثقتبعضا منها؟
 لاس�ف ل�م توثق تلك الرس�وم ولكناتذكر بعضا منها مثل لوحات الطبيعة
من ش�مال العراق واخرى لوحة عاملية
تمث�ل الس�يدة مري�م الع�ذراء قي�اس
 800×100كث�ريا م�ن األعم�ال الت�ي
ارسمها اما تهدى اوتباع .
 م�ع الدراس�ة كي�ف نم�ت املوهبة؟واول مش�اركة لك هل يف معرض ام اي
مكان؟
 م�ع الدراس�ة ب�دأ املش�وار الفن�يالحقيقي حيث اني وجدت من يضعني
عى الطري�ق الصحيح عى يد اس�اتذة
كب�ار له�م دور الري�ادة يف الحرك�ة
التش�كيلية العراقية مث�ل الفنان فائق
حس�ن والفنان محمد ص�ربي والفنان
وليد ش�يت والفنان مكي عمران ونزار
سليم واخرين .
 اول لوح�ة ش�عرت م�ن خاله�ا انكرصت صاح�ب مضم�ون؟ وماه�و
مضمونها؟
 عندم�ا بدأت اجرب بعض االس�اليبالفني�ة راق يل االس�لوب الواقع�ي
التعب�ريي وحري�ة اس�تخدام الش�كل
وامل�ادة املنفذ بها العم�ل الفني ..كانت
لوح�ة بعنوان(الحافلة)حي�ث اص�ور
مش�هدا م�ن داخ�ل ب�اص ذو طابقني

وكان الطاب�ق ممتلئا وقوف�ا من كثرة
الزح�ام يف الحافلة وهم يتارجحون كل
ي�وم ذهابا اىل الكلي�ة او العم�ل وايابا
اىل منازله�م وكل يحم�ل هم�ه بصمت
املعان�اة الطوي�ل وق�د ش�اركت بها يف
مركز الفنون  ..يف وزارة الثقافة س�نة
.1989
 كي�ف كن�ت تخطط لرتس�م او كيفتستنبط لوحاتك يف بداية مسريك؟
 عندم�ا كن�ت ارس�م يف البداي�ه كنتاعتم�د ع�ى النق�ل بحرفي�ه لكثري من
االعمال الفني�ة  ..لكن بعد دخول كلية
الفنون ب�دات اتخلص من قي�ود تقليد
االعم�ال الفني�ة للرس�امني العاملي�ني
فبدأت ادخل اىل م�دارس الفن املختلفة
واح�اول ان اجد يل رؤي�ة خاصة حول
بنية اللوحة وعنارصها املكونة .اخرج
اىل الطبيع�ة وارس�م ب�كل حري�ة يف
معالجة اللون والس�طح واالنعكاسات
اللونية عى السطوح وعاقات االشكال
واملنظور.
 اعمال�ك ومش�اركاتك يف(االبتدائية –املتوسطة – االعدادية – الكلية)؟
 كانت ل�كل مرحلة ف�رتة تختلف عناالخ�رى ..االبتدائية كان�ت تقترصعى
استخدام االقام امللونة حيث اجد متعة
يف الحص�ول ع�ى االل�وان وان كان�ت
محدودة حسب ما يتوفر منها ..
املتوس�طة ايضا كانت فيها خصوصية
حيث بدأت ارسم وجوه االشخاص
االعدادي�ة ب�دأت بانطاق�ة جدي�دة يف
الرس�م باالل�وان الزيتية والرس�م عى
س�طح من املاس�ونايت بعد تحضريه
بصبغ البنتايت والغراء وتنعيمها ومن
ثم الرسم عليها بالفرشاة بعد تخطيط
العمل بقلم الرصاص.
 ه�ل ارصرت ان تدخ�ل اكاديمي�ةالفنون؟ وملاذا؟
 الحقيقه انا منذ البدايه وبالتحديد يفاملرحل�ه االعداديه وقتها كنت محارضا
يف مرك�ز الش�باب ومش�ارك يف كل
املس�ابقات الفنية ملديري�ات الرتبية ..
كنت يف الفرع االدبي اس�تعدادا لدخول
القبول الخاص يف كليه الفنون الجميلة
 /جامع�ة بغ�داد ..وقتها ل�م تكن لدي
الرغب�ة يف الدخ�ول للكلي�ات االدبي�ة
وانتظار االنسيابية يف تحديد الكلية.
االختبار االكاديمي كيف ومن اختارك؟ وكيف كانت النتائج -
 عندم�ا قدم�ت لاختب�ار يف كلي�ةالفن�ون الجميل�ة توجه�ت لاختب�ار
وكان االختب�ار ه�و اختب�ار تخطي�ط
وكان ع�دد كبري من املتقدمني بمختلف
مس�توياتهم  ..االختب�ار كان تمث�ال

غ�ري مكتمل س�وف افش�ل يف االختبار
ولم احصل ع�ى درجة القبول  ..وقتها
قال يل الفنان تركي حس�ني تعرف هذا
منو قلت ل�ه ال ..قال هذا الفنان الكبري
اس�ماعيل فت�اح ال�رتك صاح�ب عمل
نصب الش�هيد ..عنده�ا تركت القاعة.
وبعد تسليم النتائج قبلت طالبا يف كلية
الفنون قس�م الفنون التش�كيلية عام
89 -88
بعد الكلية انفتحت االجواء وكنت فنانا
حدثنا عن تلك املسرية؟ -
بع�د الكلية كانت الحركة التش�كيليةيف اوجه�ا يف الع�راق وس�وق االعم�ال
الفنية رائجا واملشاركات كثرية وكانت
املش�اركات مع كبار الفنانيني تدفعني
ان اق�دم اجمل وافض�ل اعمال وتحدي
لج�ان التحكي�م باملش�اركة والبح�ث
الدائم بان تكون يل مكانة واس�م يعرف
يف الوس�ط الفني وتحقيق نتائج مهمة
يف كل النشاطات واملشاركات
كي�ف فك�رت ان تكم�ل دراس�تكاملاجستري –ما اطروحتك ؟
بعد التخ�رج حصلت عى معدل 82,53
ملعدل جيد جدا طلب من االستاذ رئيس
قسم الفنون التش�كيلية الدكتور زهري
صاح�ب ان اقدم اوراقي اىل الدراس�ات
العلي�ا للحصول عى درجة املاجس�تري
بالفن�ون وفع�ا حصل�ت ع�ى االم�ر
ال�وزاري بالقب�ول ,وحينه�ا كنت اريد
الس�فر اىل االردن بداع�ي الهج�رة اىل
اوربا فاضطررت اىل التخيل عن مقعدي
واسافر ولم اكمل دراستي
حدثنا عن مس�ريتك كفنان معروف بدأ
خطواته لانتشار؟ -
عندم�ا تم اختي�اري من قب�ل الفنانفائق حس�ن مع الفنانني من االساتذه
والط�اب للمش�اركه والرس�م م�ن
الطبيعه يف ش�مال العراق وملدة اسبوع
(مع�رض عن�اق الثل�وج ) واتخ�اذي
اس�لوبي الخ�اص وتجرب�ه خاص�ه
بالرسم الحديث بدأت اتحمل مسؤولية
اللوحة واملشاركة وتوقيعي عليها
مش�اركاتك الفني�ة كفن�ان مش�اركوليس رئيسا متى ومع من-
هناك الكثري من املش�اركات منذ كنتطالبآ يف كلية الفنون الجميلة ...جميع
مع�ارض مرك�ز الفن�ون ...املع�ارض
الواقعية واملعارض الحداثوية
معرض عناق الثلوج
معارض الطبيعة السنوية
معرض املناسبات الفنية
الفن العراقي املعارص
مهرجانات الواسطي

سمبوزيوم اربيل
منذ العام  89واىل اآلن
اخ�ر معرض_مهرج�ان الواس�طي
بدورته «2020 »13
معرض استرشاق
معرض اسفي الدويل للسام يف املغرب
معرض الفنانيني العرب يف مرص
معرض الوان الصحراء املغربية
معرض احياء ذكرى بيكاسو _ االردن
مع�ارض الح�زب الش�يوعي –قاع�ة
كولبنكيان
وجميع معارض دائ�رة الفنون العامة
يف وزارة الثقافة
معرض مشرتك –سوريا
معرض مشرتك -تونس
اول مع�رض ش�خيص متكام�ل متى؟واين؟وماذا ضم من لوحات؟
كان يف الجامع�ة املس�تنرصية عندماكن�ت طالب�ا يف الص�ف الثان�ي /كلية
الفن�ون حي�ث عمل�ت  15عم�ل لوحة
بني الزي�ت والتخطيط –اهم عمل كان
لوحة (راقصة الباليه)
قاسم محس�ن فنان تشكييل فقط امتعدد يف اسلوبه ؟
 قاس�م محس�ن فنان متم�رس قدماعم�ال متنوع�ة حي�ث ان�ه يس�تطيع
التنقل بني االس�اليب الفني�ة املختلفة
م�ن حيث امل�واد والخام�ات فهو مبدع
اينم�ا يعم�ل يف دائرة العمل التش�كييل
تجده يحقق هدفا ابداعيا واضحا.
 املشاركات الدولية ؟ نع�م يف «بولوني�ا -رصبي�ا -االردنسوريا -املغرب -تونس –اليمن» نهج�ك يف التش�كيل ه�و كان واح�دام حصل�ت علي�ه تغي�ريات ونعني هل
تع�ددت مضامينك ام طغى عليك اللون
البغدادي ؟
 التعبريي�ة التجريدي�ة يف اعم�ايلواضح�ة حي�ث انني ال اض�ع نفيس يف
قالب محدد يقي�د حرية التعبري ومتعة
التحرر عى سطح اللوحة الجل تحقيق
ذائق�ة ممتع فاجد نف�يس دائم التغيري
يف اعمايل وكل عمل يحمي ثيمة معينة
خاصة ..يف واجهة الخطاب التشكييل يف
لوحتي –املوروث الحضاري والتاريخي
والش�عبي بمثاب�ة مكتب�ة عام�رة
باملواضيع التي تستنبط منها كثري من
الحكايا.
 اين تضع نفسك مع معارصيك؟ ان�ا فخ�ور بان�ي وج�دت يل بطاق�ةسفر اللتحق بكثري من االسماء الفنية
االمعة التي وضعت بصمتها يف الوسط
التش�كييل العراق�ي عندما كنت ش�ابا
كنت اش�ارك مع كب�ار الفنانني محمد
مهر الدين سعدي الكعبي شاكر حسن
ال س�عيد امني عب�اس عام�ر العبيدي
ليى العطار عاء بشري واخرين .
 املناصب التي تحملت عبئها ؟عملت رئيسا لقسم التصميم يف مركزخزف ك�واره –التابع لصن�دوق امللكة
علياء-يف االردن
عملت مدرس�ا للفنون يف معهد الفنون
– يف ليبيا ملدة اربع سنوات .يف محافظة
بنغازي.
عملت مس�ؤول ش�عبة صيانة االعمال
الفنية يف دائرة الفن�ون العامة –وزارة
الثقافة.
 املؤلفات؟اليوجد الجوائز؟ش�هادات تقديرية جمعي�ة الدفاع عن
الفن العربي –مرص-
ش�هادات تقديرية االس�بوع الثقايف يف

بلغراد –رصبيا
ش�هادة تقديرية م�ن اتح�اد الفنانني
التشكيليني املغاربة فرع الرباط
ش�هادة تقديري�ة من مجموع�ة فنون
للمرئيات
ش�هادة تقديري�ة من رابط�ة املبدعني
العراقيني للفنون الجميلة
درع االب�داع م�ن اتح�اد جمعي�ات
ومؤسس�ات املجتم�ع املدن�ي ال�دويل
للتنمية
االهتمام الفني يف الحركة التش�كيليةيف العراق هل يعجبك؟
م�ازال يحب�وا حبو الس�لحفة حيث ان
الكثري من الفنانني قد غادروا الس�احة
الفنية بني املوت والغربة ..اما االهتمام
فهو محدود كثري من اتمش�اركني وكم
هائ�ل م�ن االعم�ال الفني�ة والوج�ود
القتناء او دعم واضح للفنانني
 لقاءات�ك م�ع االذاع�ة والتلفزي�ونوه�ل اعددت برامج للتلفزيون س�ابقا
وح�ارضا؟ وهل تم�ت اس�تضافتك يف
فضائية ما؟
 كثري من اللقاءات التلفزيونية يف قناةالحرة _قناة املس�ار-قناة الفرات _قناة
العراقية برنامج تشكيل للمعد واملقدم
رسمد الحسيني _قناة اي نيوز برنامج
قرط�اس ..كنت اعم�ل يف قن�اة الديار
بصفة مونتري.
 حدثن�ا ع�ن مش�اركتك يف مهرج�انالواس�طي  12كي�ف كان�ت وم�ا الذي
اعجبك فيها؟
 مهرج�ان الواس�طي يع�د م�ناملهرجانات الس�نوية املهمة عى قاعات
دائ�ره الفنون العام�ة يف وزاره الثقافة
م�ن حي�ث املش�اركة الفاعل�ة لفنانني
مهمني يف الحركة التشكيلية العراقية انا
اس�تعد دائما لهذا الكرنفال التتشكييل
حي�ث ابداء بتحضري االل�وان والخامات
واس�تعد للبحث عن م�رشوع عمل من
جدي�د يتناس�ب وثيم�ه الح�دث حي�ث
تأتي االفكار تل�وا االفكار وبعد مخاض
طويل اصل اىل عمل فني يريض الطموح
ويش�كل حضورا ملفتآ فف�ي مهرجان
الواسطي كان الخطاب التشكييل يتجى
بموضوع املثيولوجية الشعبية حيث ان
الذاكرة لعبت دورا يف ايجاد االثر (اللوحة
بعن�وان حي�ه ودرج لعب�ه الحياة)هذه
اللعب�ة الورقي�ة التي تكون عى ش�كل
طبقة من الكارتون بشكل مربع مقسم
اىل مربعات عدة حي�ث اللعب يكون من
خ�ال قطع�ة الزهريرمى وتج�د رقمآ
يؤهل�ك للصعود او الن�زول واذ تتفاجئ
باألفع�ى فتبتل�ع وترج�ع اىل مرب�ع يف
الس�طر الرابع او الثالث اش�به بالحياة
ربم�ا يوم�ا تجد نفس�ك يف القمة وربما
تج�د نفس�ك باخ�ر طري�ق ...فالحياة
عبارة عن ارق�ام للحظ والعمل الصالح
...االعم�ال الصالح�ة حس�ب س�عي
االنسان يف تحقيق الذات واثبات الوجود
هل تود ان تجيب عن يشء لم نس�ألكعنه؟
 كا ما الذي بيدك االن واين انت االن ؟متواص�ل يف نتاجي الفن�ي ولدي حاليا
اسألتكم ألجيب عليها-
س /كلمة اخرية ؟
اليس�عني اىل ان اتق�دم بالش�كروالتقدي�ر لجريدتك�م الغ�راء جري�دة
ال�زوراء وش�كري موص�ول اىل جم�ال
الرشق�ي وتمنيات�ي لك�م باملوفقي�ة
والنجاح الدائم
 كل التقدي�ر واالح�رتام متمن�ني ل�كاملزيد من العطاء .
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حنو مستقبل افضل ..هلم
ال تعل�م الكثرات اهمي�ة الطهو مع
ال�زوج يف تمت�ني العالق�ة الزوجية
وجعلها اكثر قوة ،فه�ذا يعترب نوعا ً
من الراكة التي تعزز العاطفة.
وم�ن املهم ان تدع�و الزوجة زوجها
اىل مش�اركتها تحض�ر الطع�ام
يف بع�ض املناس�بات ويف العط�الت
االسبوعية وايام االجازات السنوية،
وق�د يرفض ه�ذا يف الب�دء لكن من
امله�م ان تش�جعه عى ذل�ك ،وهكذا
يمكنها ان تكتش�ف اهمي�ة الطهو
مع الزوج يف جع�ل العالقة الزوجية
اكثر تماس�كا ً وقدرة ع�ى مواجهة
املصاع�ب واملتاع�ب واملش�اكل ويف
فتح ابواب الحوار والتفاهم.
يمكن عملي�ة الطهو املش�رتكة بني
الزوجة والزوج ان تعود بالعديد من
الفوائ�د ع�ى الحي�اة الزوجية وعى
العالقة اليومية بني طرفيها.
 .1قضاء الوقت معا ً
م�ن اب�رز املش�اكل الت�ي يمكن ان
يواجهه�ا اي ثنائ�ي البع�د وع�دم
قضاء الوقت معا ً بسبب االنشغاالت
اليومي�ة ،ويمك�ن عملي�ة تحض�ر
الطعام املش�رتكة ان تتيح التقارب،
ولهذا من امله�م ان يحرص الزوجان
ع�ى تمضي�ة بع�ض الوق�ت معا ً يف
املطب�خ ،ولهذه الغاية م�ن املفيد ان

طبيبك يف بيتك

تعريف على أهمية الطهو مع زوجك

يختارا وصفة يحبها كل منهما.
واالفضل اال تكون معقدة وان تكون
س�هلة التحضر ،كما ان هذا يشكل
مس�احة للح�وار والتح�دث بش�أن
ً
فض�ال ع�ن انه
مختل�ف املواضي�ع
يتيح لكل منهما اكتش�اف املزيد من

املعلومات عن اآلخر.
 .2التشارك
يعني هذا تش�ارك االذواق املختلفة،
ويف ه�ذه الحال�ة يمك�ن كل م�ن
الزوجني ان يتعرف اكثر عى خيارات
اآلخر بالتفصيل وان يكش�ف بعض

خباي�ا ش�خصيته غ�ر الواضح�ة،
وه�ذا م�ا يع�زز روح التفاه�م
والراك�ة بينهما ،كما انه يس�مح
بتن�اول الطع�ام الصح�ي املح�ر
منزليا ً ويس�هم يف الحد من استهالك
املأكوالت التي تحتوي عى الكثر من
املواد الضارة.
 .3تعزيز االبداع املشرتك
يصب�ح يف ح�ال الطه�و املش�رتك
م�ن الس�هل ان يتب�ادل الزوج�ان
االف�كار واالبت�كارات واالقرتاح�ات
هك�ذا يمكنهما تقديم اف�كار جيدة
بش�أن الوصفات املعروفة ،وهذا ما
يمك�ن ان يش�يع اجواء م�ن التآلف
واالنسجام والود بينهما.
ويمك�ن ال�زوج يف ه�ذه الحال�ة ان
يتع�رف عى االعب�اء الت�ي تتكبدها
الزوج�ة من اج�ل تحض�ر االطباق
املختلف�ة ،وه�ذا م�ا يجعل�ه اكث�ر
تفهما ً لش�عورها بالتع�ب يف الكثر
من االحيان.
 .4الحد من املشاكل
من املمكن ان تش�كل عملية الطهو
املش�رتك فرصة للحد من التشنجات
الت�ي تنتج ع�ن مش�اكل وخالفات
زوجي�ة روتيني�ة ق�د تنش�أ ب�ني
الزوج�ني ،وقد يس�هم الحصول عى
نتيجة ممي�زة اي عى وصفات ذات

نصائح عند تناولك وجبة العشاء
نكه�ات فري�دة ولذي�ذة يف تخفي�ف
ش�عور كل من الزوجني بالتوتر ويف
م�لء املس�افة املمتدة بينهم�ا ،كما
ان ح�رص كل منهم�ا ع�ى تحقيق
اله�دف الواح�د يوح�د افكارهم�ا
ويمأل اله�وة الفاصلة بينهما ويعيد
توحيد صفوفهما ويجعل كالً منهما
اكثر اس�تعدادا ً لتفهم اآلخر وقبلوا٠
االختالف معه ومصالحته.
 .5االبتعاد عن العالم الخارجي
وهو م�ا يحت�اج الي�ه الزوجان بني
الحني واآلخر ،فم�ن املهم ان يمضيا
وقتا ً معاً ،بمفردهما ،بعيدا ً عن تأثر
االشخاص الذين يعيشون يف املحيط
وآرائهم ومواقفهم ،فالطهو املشرتك
يشكل واحدة من الفرص الحقيقية
الت�ي يتع�ني ع�ى ط�ريف العالق�ة
الزوجية استغاللها من اجل عيشها
بطريق�ة صحيحة بناء ع�ى قاعدة
من التفاهم واملصلحة املشرتكة.
وتنطوي عملية تحضر الطعام من
قب�ل الثنائي عى العدي�د من الفوائد
يف الحي�اة الزوجية وهو ما ال يعرفه
الكثر م�ن األزواج ولهذا عليهم من
اآلن وصاعدا ً ضمها اىل الئحة العادات
الجيدة التي يتع�ني عليهما اتباعها،
وعى كل زوج�ة اذا ً ان تتذكر اهمية
الطهو مع الزوج يف العالقة.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

هلذا السبب ال تدخلوا هاتفكم اىل احلمام

م�ع التط�ور الحاص�ل يف عاملن�ا ،
أصبح�ت ع�ادة إدخ�ال الهاتف إىل
الحمام أمرا ً طبيعيًّا.
وتعترب هذه العادة غر صحية أبداً،
فقد ن�ر موق�ع صحيفة -ME
 ROبع�ض املعلوم�ات التي قدمها
اختصاصيون يف هذا املجال ،أثبتت
أن هذه العادة س�يئة جدا ً وتعرّض
الش�خص والناس املحيطني به اىل
جراثي�م متنوعة منها الس�املونيال
وال� “إي كوالي”.
أم�ا ال�رر فيحص�ل عن�د رضب

دورة املي�اه وحم�ل الهاتف بعدها
م�ن دون غس�ل اليدي�ن أو حت�ى
وضعه جانبا ً يف الحمام ما يس�بب
خطرا أيضا بانتقال الفروسات.
وبناء عليه ،يجب االمتناع عن هذه
العادة أو االلتزام ببعض اإلجراءات
لحماية أنفسكم.
وتنحرص االجراءات بحسب خبرة
الصحة الدكتورة ليزا أكريل ،بحمل
الهات�ف بالي�د اليمنى ث�م نقله اىل
الي�د الي�رسى ل�رب دورة املياه
بالي�د اليمن�ى ،وم�ن األفضل عدم

ملس يشء بعدها قبل غسل اليدين.
ويف ح�ال وضعت�م الهات�ف جانبا ً
وغس�لتم أيديك�م ث�م حملتم�وه
مج�ددا ق�د تنتقل اليك�م الجراثيم
ألنه�ا موج�ودة يف ّ
أيضا ّ
كل مكان
لذل�ك يج�ب وضع�ه يف الجيب عند
غسل اليدين.
يذك�ر أن�ه يف حال تع�رّض الهاتف
للجراثيم ،فانه يبقى ملوثا ً لبضعة
أن الهواتف تس�خن أحيانا ً
أيام ،اذ ّ
مم�ا يعطي الجراثي�م بيئة لطيفة
ودافئة للبقاء

نصائح طبية

يعترب العشاء من الوجبات الرئيسية التي
يصع�ب التخ�ي عنها ،لكن تن�اول كمية
كبرة من الطعام يف آخر اليوم ،قد يشكل
خطرا عى الصحة ويفشل كل جهودك يف
الحفاظ عى وزن مثايل.
والح َيل التي يمكن
وهنا عدد من النصائح
ِ
تطبيقه�ا يف وجبات العش�اء ملس�اعدتك
عى إنقاص الوزن واالس�تمتاع بأطباقك
املفضلة يف آن واحد.
 .1تناول طبقا متوازنا
يعت�رب م�زج الده�ون والربوتين�ات
والكربوهي�درات يف كل وجب�ة عش�اء
من ش�أنه أن يس�اعدك يف إبط�اء عملية
الهض�م ويجعل�ك تش�عر بالش�بع لفرتة
أط�ول ،باإلضافة إىل ذل�ك ،من املهم أيضا
تن�اول األلي�اف املوج�ودة يف الفواك�ه
والخروات.
وتعتمد وجبة العش�اء املثالية عى نصف
طبق مكوّن من الخروات أو الفاكهة أو
كليهما ،والنصف اآلخر من الكربوهيدرات
الصحي�ة والربوتين�ات ،وإىل جان�ب ذلك،
يفضل إضافة الدهون الصحية.
 .2أضف البطاطس
تعترب البطاطس أفضل مثبطات الش�هية
عى اإلطالق ،حس�ب مؤرش الش�بع الذي
نره قس�م الكيمياء الحيوية يف جامعة
س�يدني ،ف�إن البطاطس تعزز الش�عور
بالش�بع أكثر من مصادر الكربوهيدرات
األخرى ،كما تعد البطاطس من األطعمة
الغني�ة باأللي�اف ومنخفضة الس�عرات
الحرارية ،ولكن ليس املقلية بكل تأكيد.
 .3تناول أطباقا متنوعة طوال األسبوع
يضمن ل�ك تناول مجموع�ة متنوعة من

األطعم�ة خ�الل األس�بوع الحصول عى
جميع العن�ارص الغذائي�ة والفيتامينات
ّ
ويفضل أن
واملع�ادن املفي�دة لجس�مك،
تج�رب طبق�ا جدي�دا كل ليل�ة ،ألن ذلك
سيس�اعدك يف إنقاص الوزن واالستفادة
من تنوع العنارص الغذائية.
 .4ال تضع كمية كبرة من زيت الزيتون
حاول أن ال تضع زيت الزيتون عى الطعام
بكمي�ات كبرة ،ألن ذل�ك يعني مزيدا من
السعرات الحرارية ،فكمية قليلة من زيت
الزيتون ستكون كافية لتحصل عى طبق
لذيذ وصحي.
 .5ارشب كوب�ا م�ن امل�اء أثن�اء إع�داد
الطعام
رشب امل�اء قب�ل تن�اول الوجب�ات يخلق
إحساس�ا بالش�بع ويس�اعدك يف تن�اول
كميات أقل من الطعام.
 .6تناول الفواكه والخروات
يقل�ل تن�اول الفواك�ه والخ�روات من
خطر اإلصابة بأمراض القلب والرسطان،
ويساعد يف التخلص من اإلمساك ومشاكل
الكوليس�رتول ،كم�ا يعني ذل�ك حصول
الجس�م عى الكمية الكافية من األلياف،
وهي عنرص أسايس لفقدان الوزن.
 .7تناول الطعام عى املائدة
قد يكون تناول وجبة العشاء أمام شاشة
التلفزي�ون أم�را ممتعا ،لكن الدراس�ات
تش�ر إىل أن ذل�ك ق�د ي�ؤدي إىل تن�اول
كميات أكرب من الطعام واس�تهالك املزيد
من الس�عرات الحرارية ،ومن األفضل أن
تتن�اول الطعام ع�ى املائدة حت�ى تنتبه
جيدا إىل اإلش�ارات التي يرس�لها الجسم
عن اإلحساس بالشبع.

كل يوم معلومة

أيهما أفضل للحماية  ...الكمامة أم القناع الزجاجي؟

أعراض االصابة مبشاكل املرارة

يمك�ن ألي ش�خص أن يعاني
م�ن مش�اكل يف امل�رارة ،وذلك
بس�بب بضع�ة عوام�ل خط�ر
رئيس�ية مثل الوراثة والسمنة
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والجن�س حي�ث أن امل�رأة أكثر
عرض�ة ملثل هذه املش�اكل من
الرج�ال ،وهذه املش�اكل يمكن
أن تكون مصدر إزعاج بس�يط

أو تطور ملشكلة طبية كربى .
أعراض املرارة :
مش�اكل امل�رارة ت�ؤدي اىل
مجموع�ات مختلف�ة م�ن
األع�راض ومن ه�ذه األعراض
ألم يف منطقة البطن العلوية
ألم تحت الكتف األيمن.
أل�م بع�د تن�اول وجبة دس�مة
غنية بالدهون.
ألم يف الصدر وحرقة.
عرس الهضم.
الغازات واالنتفاخ الزائد .
إذا كن�ت تش�ك يف أن�ك تواج�ه
مش�كلة يف امل�رارة ،علي�ك
استش�ارة طبيب�ك ف�ورا
للتش�خيص ووص�ف الع�الج
املناس�ب ،وهن�اك العدي�د من
املرىض الذين يمكنهم التحسن
عن طريق إزالة املرارة ،ولحسن
الح�ظ يمك�ن العي�ش بدونها،
وم�ع ذلك يمكن اتخاذ خطوات
ملن�ع أو تقلي�ل خط�ر اإلصابة
بمش�كالت يف امل�رارة يف املق�ام
األول .

يلتزم س�كان ع�دد كبر م�ن دول العالم
بالكمام�ات لكب�ح تف�ي ف�روس
(كورونا) املس�تجد ،ويبقى السؤال حول
جدوى أقنعة الوجه ..فإىل أي مدى يمكن
أن تحمينا من العدوى؟.
كش�ف باحث�ون ،أن أقنعة الوج�ه تقلل
من خطر انتش�ار القطرات الكبرة التي
يمكن أن تنقل الع�دوى ب�(كوفيد،)-19
عند الحديث أو الس�عال بنس�بة تصل إىل
ً ،99.9%
وفق�ا لتجرب�ة مخربية جديدة
أجريت عى تماثيل عرض وعى البر.
وكتبوا يف دورية (رويال سوس�ايتي أوبن
ساينس)“ :أن امرأة تقف عى بعد مرتين
م�ن رجل يس�عل بدون قناع س�تتعرض
ملثل ه�ذه القط�رات بمق�دار ( )10آالف
ً
قناعا”.
مرة أكثر مما لو كان يضع
وق�ال املع�د الرئي�ي (إغناس�يو ماريا
في�وال) ،الخب�ر يف دينامي�ات الس�وائل
التطبيقي�ة يف كلي�ة الهندس�ة يف جامعة
(أدن�ربه)“ :ال ش�ك يف أن أقنع�ة الوج�ه
يمك�ن أن تقلل بش�كل كبر من تش�تت
القط�رات التي يحتم�ل أن تكون محمَّلة
بالفروسات”.
وأوض�ح أن قط�رات التنف�س الكب�رة

التي تخ�رج عى ش�كل رذاذ وتعمل مثل
مقذوف�ات قب�ل أن تس�قط ع�ى األرض
بفعل الجاذبية ،تمثل عى األرجح املحرك
الرئيي النتقال فروس (كوفيد .)19
ويمكن أن تظل القطرات األصغر واألدق،
التي تش�كل م�ا يس�مى الهب�اء الجوي
وهي الجزيئات العالقة ،معلقة يف الهواء
لف�رتات أط�ول وتمث�ل خط�رًا ال س�يما
يف الداخ�ل يف األماك�ن الس�يئة التهوي�ة
خصوص�ا ً إذا كان�ت كذل�ك مزدحم�ة
بأشخاص ال يضعون كمامة أو يسيئون

وضعها ،تحت األنف.
وأضاف الباحث“ :نستنش�ق باس�تمرار
مجموع�ة متنوع�ة م�ن القط�رات ،من
املقي�اس الصغ�ر امليك�روي إىل مقياس
املليمرت ،وتس�قط بعض القطرات أرسع
م�ن غرها اعتم�ا ًدا عى درج�ة الحرارة
والرطوبة ورسعة تي�ار الهواء عى وجه
خاص”.
ورك�زت الدراس�ة ع�ى جزيئ�ات يزي�د
قطره�ا ع�ى ( )170ميك�رون ح�وايل
ضعف�ي إىل أربعة أضعاف عرض ش�عرة

اإلنسان.
وتوصف جس�يمات الهب�اء الجوي التي
تمي�ل إىل اتب�اع التي�ارات الهوائية ،بأنها
أصغر من  20أو  30ميكرون.
وق�ال (إيغناس�يو ماري�ا في�وال)“ :يف
دراس�تنا ،نتحدث عن انخفاض بنس�بة
 99.9%بالنس�بة ألك�رب القط�رات التي
نقيسها”.
وقام�ت منظمة الصح�ة العاملية مؤخرًا
بتحدي�ث إرش�اداتها الخاص�ة باألقنعة
للتوصي�ة بارتدائه�ا يف الداخ�ل بوج�ود
أش�خاص آخري�ن إذا كان�ت التهوي�ة
ُ
كافية.وتس�تخدم األقنع�ة بش�كل
غ�ر
أسايس لتقليل انبعاث القطرات املحملة
بالفروس�ات م�ن أش�خاص يس�علون
أو يعطس�ون أو يغن�ون أو يتحدث�ون أو
ببس�اطة يتنفس�ون ،ولكنه�ا يمكن أن
تساعد ً
أيضا يف منع استنشاق الرذاذ من
جانب األشخاص الذين يضعونها.
إن تعمي�م وضع القناع س�يقلل من عدد
الوفي�ات يف جميع أنح�اء العالم بمقدار
( )400أل�ف بحل�ول األول من نيس�ان/
أبري�لً ،
وفقا ملعه�د القياس�ات الصحية
والتقييم يف سياتل بوالية واشنطن.

املطبخ ..

حتضري كرات السمك املقلية
املكونات:
نص�ف كيل�و م�ن البطاطس
–  300ج�رام س�مك – بصلة
(بحجم  160ج�رام) – بيضة
–  50جرام دقيق -أربع مالعق
زبدة – ثالثة مالعق بقدونس –
ثالث�ة أرباع ملعقة ملح – ربع
ملعقة فلفل أسود مطحون –
 160مل لب�ن – ملعقتني زيت
زيتون.
طريقة العمل :
 1ق�م يف البداي�ة بتقش�رالبطاط�س ووضعه�ا يف امل�اء
ع�ى الن�ار ث�م ابدأ بحس�اب
ثمانية ع�رة دقيقة من بدء
املاء يف الغليان.
 2وأثناء طهي البطاطس قمبإضافة السمك يف وعاء وأضف
إليه الحليب ثم اتركه عى نار

هادئة ملدة ثمانية دقائق حتى
يصبح لحم السمك لينا ً.

 3ث�م ق�م بتقش�ر البصل�ةث�م اقس�مها إىل نصف�ني ث�م

ق�م بتقطي�ع كل نص�ف إىل
أجزاء كم�ا يف الص�ورة واترك

نهاي�ة القط�ع متصل�ة بجذر
البصل�ة ومن الناحي�ة الخرى
قم بتقطي�ع رشائح البصل إىل
أجزاء صغرة.
 4ثم ق�م بوضع نصف كميةالزب�دة يف املقالة وق�م بوضع
البص�ل يف املقالة وق�م بطهيه
حت�ى يتح�ول لون�ه إىل اللون
الش�فاف ث�م ارفع�ه من عى
النار.
 5واآلن ق�م بإخراج الس�مكمن الحلي�ب وال ترمي الحليب
ألنك س�وف تحتاجه فيما بعد
وقم بنزع الجلد عن السمك.
 6ثم قم بهرس السمك بعضال�يء بالش�وكة ويمكنك ان
تقوم بإضافة بعض الجمربي
إليه إذا رغبت يف ذلك.
 7-ثم ق�م باختبار البطاطس

إذا ما كانت قد تم طهيها ام ال
عن طريق إدخال السكينة بها
ف�إذا وج�دت أنه ق�د أصبحت
لين�ة فقم بإخراجه�ا من املاء
واتركها جانبا.
 8ث�م ق�م بإضاف�ة املتبق�يم�ن الزبدة واملل�ح والفلفل إىل
البطاطس.
 9ث�م قم به�رس البطاطسبالش�وكة ث�م أض�ف إليه�ا
اللب�ن املتبق�ي وال�ذي ق�د تم
طه�ي الس�مك به واس�تمر يف
ه�رس البطاطس تماما ولكن
ال تدعه�ا تتح�ول إىل س�ائل
حيث يج�ب ان يك�ون القوام
متماسكا بعض اليء.
 10ثم قم بتقطيع البقدونسإىل اج�زاء صغ�رة ث�م أض�ف
مكون�ات ك�رات الس�مك إىل

بعضه�ا البع�ض الس�مك
والبطاطس والبقدونس ثم قم
بتقليبه�م معا جي�دا باملعلقة
وال تن�ى إضاف�ة بع�ض من
امللح والفلفل األس�مر لضبط
الطعم واخت�رب الطعم ألنك لن
تتمكن من ضب�ط الطعم بعد
ذلك.
 11واآلن ق�م بتقس�ميالخليط إىل قط�ع صغرة كما
هو موض�ح بالص�ورة بحيث
تحصل ع�ى ثماني�ة قطع ثم
ضعه�ا بالفري�زر مل�دة نصف
ساعة عى األقل.
 12واآلن ق�م بإحضار ثالثةاطب�اق صغرة ض�ع يف األول
الدقي�ق ويف الثان�ي البيض�ة
بع�د خفقه�ا ويف الثالث فتات
الخبز.

 13ويف مقالة قم بوضع زيتالزيتون وقطعة زبدة واتركهما
حت�ى يذوبا قب�ل وضع قطع
كرات السمك بهما.
 14وبعد إخ�راج قطع كراتالسمك من الفريزر قم بوضع
كل قطع�ة يف الدقي�ق أوال ث�م
يف البيض وبع�د ذلك ضعها يف
طبق فتات الخبز.
 15واآلن ق�م بوض�ع قط�عك�رات الس�مك يف املق�الة
واتركها حتى يت�م قليها جيدا
وال تخرجه�ا م�ن املق�الة ملدة
دقيقت�ني أو حت�ى تكتس�ب
اللون البني الذهبي.
 16واالن تك�ون ك�رات ق�داصبح�ت جاه�زة للطع�ام
يمكنك�م تقديمه�ا للطع�ام
واالستمتاع بها.
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كلمات متقاطعة

الحمل

أصحاب برج الحمل:مهنياً :يكلّفك رؤساؤك ببعض
املهام واملس�ؤوليات فكن عند حس�ن ظنهم وانجزها
برسعة .عاطفياً :كن مخلصا ً للرشيك حتى ال تخرسه إىل
تخف أي حقائق عنه .اجتماعياً :ال تكرتث النتقادات
األبد وال
ِ
الغري بل اعمل وفق ما يمليه عليك عقلك وحدسك.

الثور

أصحاب برج الثور:مهنياً :استع ّد لتسلم مشاريع
ّ
تحقق لك مكاس�ب مالية لم تكن تحلم
جديدة قد
ّ
به�ا .عاطفياً :تقتلك الغرية ،تغلب عليها وأبعدها عن
عالقت�ك بالرشيك كي ال تخ�رسه .اجتماعياً :تعرف جيدا ً
بت�أن وتخطيط مس�بق للوصول إىل
كي�ف تخطو خطوات�ك
ِ
أهدافك.

الجوزاء

أصحاب برج الجوزاء:مهني�اً :تريد أن تربهن أنك
تع�رف كل يشء ،فك�ن ح�ذرا ً كي ال تواج�ه أمورا ً
مس�تحيلة .عاطفي�اً :تتأثر بكالم الرشي�ك وتتواصل
مع�ه ب�كل رصاحة ووض�وح ما يع�زز العالق�ة بينكما.
اجتماعي�اً :ال تف�رض نفس�ك ع�ىل اآلخرين بل ض�ع حدودا ً
لعالقتك مع املحيطني بك.

 - 1882اإلنجلي�ز ينفون الزعيم املرصي أحمد
عرابي إىل جزيرة رسنديب.
 - 1903افتتاح املتحف اإلسالمي يف القاهرة.
 - 1908زل�زال يف مدين�ة مس�ينة م�ن جزيرة
صقلية يحصد  75000نسمة.
 - 1947مجموع�ة يهودي�ة تهاج�م “مقه�ى
اللفتاوي” يف البلدة القديمة من القدس وتقتل
وتجرح  17فلسطين ًيا.
 - 1948اغتيال رئيس الوزراء املرصي محمود
فهمي النقرايش.
 - 1968ق�وة كومان�دوس إرسائيلي�ة تش�ن
هجومً �ا ع�ىل مط�ار ب�ريوت ال�دويل وتدم�ر
ً
ً
مكون�ا م�ن  13طائرة مدني�ة تابعة
أس�طوال
ملختل�ف رشكات النقل اللبنانية العاملة آنذاك،
وق�د جاءت ه�ذه العملية ر ًدا ع�ىل هجوم قام
ب�ه عنرصان تابعان للجبهة الش�عبية لتحرير

السرطان

أصح�اب برج الرسطان:مهني�اً :ال ترتدد يف اتخاذ
ق�رار مهن�ي ج�ريء واس�ترش أح�د األش�خاص
ملس�اعدتك .عاطفياً :كن واعيا ً يف تعاملك مع الرشيك
ألن عالقتك به تسري عىل الحافة .اجتماعياً :تحتاج العائلة
إىل مساندتك يف هذه الفرتة قف إىل جانبها وال تخذلها.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

األسد

أصحاب برج األس�د:مهنياً :إنجز مهامك يف وقتها
حت�ى ال ترتاك�م عليك وثق بأدائك املمتاز وحس�ن
تدب�ريك لألم�ور  .عاطفي�اً :عندم�ا تش�عر بالضياع
ّ
تم�ت إىل الواقع
تعم�د إىل اس�تفزاز الرشي�ك يف أم�ور ال
بصلة .اجتماعياً :ال يمكنك أن تعيش كما يحلو لك بل ّ
فكر يف
املحيطني بك ويف مشاعرهم تجاهك.

العذراء

أصح�اب ب�رج العذراء:مهني�اً :تك�ون م�ن ب�ني
املحظوظ�ني الذين تعرض عليه�م فرص للوصول
إىل مراكز مهمة .عاطفياً :تحاول إخفاء مشاكلك عن
الرشيك إال أنه يعرفك جيدا ً ويكتشف برسعة ما يزعجك.
اجتماعي�اً :تف�ا َد الدخول يف أي نقاش حاد م�ع أحد املعارف
وتعامل معه بانفتاح ومحبة.

الميزان

أصح�اب ب�رج امليزان:مهني�اًّ :
نظ�م وقتك بهدف
تنس�يق أعمالك وفق الربنامج الذي أعددته واملهلة
التي ح ّددتها .عاطفياً :ال تظهر مشاعرك أمام الرشيك
يف املس�تقبل القريب قبل التأكد من مش�اعره .اجتماعيا ً:
ك�ن قويا ً وواج�ه نقاط ضعفك وال تس�مح للغ�ري باخرتاق
شخصيتك.

العقرب

أصح�اب ب�رج العقرب:مهني�اً :تخوّل�ك مهاراتك
العالية وثقافتك الواس�عة الرتق�ي إىل مراكز عالية
يحس�دك عليها اآلخرون .عاطفي�اًّ :
تعرب عن إعجابك
بشخص من الطرف اآلخر التقيت به أخريا ً وتلقى تجاوبا ً
م�ن قبله .اجتماعياً :تواجه مش�كلة مع أحد األصدقاء فكن
واعيا ً يف حلها وال تخرس صداقته.

القوس

أصحاب ب�رج القوس:مهنياًَّ :
تخل عن كل األعمال
التي ال تد ّر عليك ماالً وفريا ً ألنها تأخذ وقتا ً طويالً.
عاطفياً :ابتعد عن الوحدة وابحث عن ش�خص تسعد
بصحبت�ه وتبني مس�تقبلك مع�ه .اجتماعي�اً :يجب أال
ينسيك حنينك إىل املايض حارضك ومسؤولياتك تجاه املقربني
منك.

الجدي

أصح�اب ب�رج الجدي:مهني�اًّ :
تغري ع�ىل الصعيد
العميل يس�عدك ويجعلك واثقا ً بنفس�ك وإمكاناتك
وطاقاتك الكب�رية .عاطفياً :ال تعاند الحبيب بل اعمل
ع�ىل نيل رضاه وح�اول الوف�اء بوعودك ل�ه .اجتماعيا ً:
ضاعف انتباهك أثناء التنقالت أو قيادة السيارة أو استعمال
األدوات الخطرية.

الدلو

أصحاب برج الدلو:مهنياً :يقودك التفكري الصحيح
والذك�ي إىل اتخ�اذ الق�رارات املناس�بة يف األوقات
املالئمة .عاطفياً :يتقرّب ش�خص م�ن الطرف اآلخر
من�ك إال أن�ك ال تكرتث ألنك مش�غول بغ�ريه .اجتماعيا ً:
تعيش تأرجحا ً بني الهدوء والتوتر ،تجاوز هذا الوضع برسعة
خشية أن يؤثر فيك.

الحوت

أصح�اب ب�رج الحوت:مهني�اً :إي�اك أن تتح�دى
رؤس�اءك يف العمل أو بعض املراج�ع النافذة حتى
ل�و كنت عىل ح�ق .عاطفياً :تكث�ر متطلبات الرشيك
ّ
وتفك�ر يف اإلبتعاد عنه.
يف هذه الف�رتة ما يثري انزعاجك
اجتماعياً :أجّ ل النقاش يف أمور مدهشة إىل وقت الحق ،ريثما
تتأكد من نتائج النقاش مسبقا ً.

فلس�طني ض�د طائ�رة إل ع�ال اإلرسائيلية يف
مطار أثينا الدويل.
 - 1999انتخاب الرئيس الرتكمانستاني صابر
ً
رئيسا مدى الحياة.
مراد نيازوف
 - 2004أسامة بن الدن يظهر يف رشيط مرئي
يدعو فيه إىل مقاطعة االنتخابات العراقية.
 - 2007الربمل�ان النيب�ايل يلغ�ي الحكم امللكي
ويعلن نيبال جمهورية ديمقراطية.
 - 2010مجل�س األم�ة الكويت�ي يناق�ش
استجواب لرئيس الوزراء الشيخ نارص املحمد
الصب�اح ق�دم م�ن قبل الن�واب مس�لم الرباك
وصالح املال وجمعان الحربش
ح�ول بقضاي�ا يتعل�ق بانته�اكات محتمل�ة
للدس�تور والحريات العامة،وعرشة نواب بعد
نهاية الجلس�ة يقدمون كتاب بع�دم التعاون
مع رئيس الحكومة.

مشاكل وحلول

فقدت ثقيت وزوجي م ّل مين!!

زوجي متدي�ن محافظ عىل الصالة ومحرتم ،لك�ن يف بداية زواجنا
تفاج�أت أن�ه لديه بعض الش�ح ،ولي�س يف كل املصاري�ف مع أنه
ميس�ور ،ولديه ش�ح يف مش�اعره تجاهي وقس�وة ،يعاقبني عىل
كل صغ�رية؛ حتى أنه اع�رتف أنه يف راحة معي باألش�ياء الكبرية،
رضبني وسب أبي بسبب بكاء ابنتنا ،وقال إني ال أقدر عىل تربيتها،
وكان عمرها شهورًا ،ال يتكلم معي أيامً ا ،وكالمه جارح يف صفاتي
ً
قاس�يا يف شكيل وطريقة تربيتي ،وأني ال أسمع
ج ًدا ،ويقول كالمً ا
الكالم.
اس�تهانته ب�ي جعلتني أفقد الثق�ة بنفيس؛ إضاف�ة إىل أني تربيت
ببيئة محافظة ج ًدا ،وال أبالغ إن قلت إني ال أفقه ً
شيئا من حركات
النس�اء ،وكان يح�ب هذا ال�يء يفّ ويقدره ،لكن بع�د فرتة انتقل
ثان ،فيه موظفات يأتني إىل العمل ش�به عاريات ،وعندما
إىل عم�ل ٍ
رأيته�ن جننت حرف ًيا وفقدت عقيل؛ علمً�ا بأنني يف هذه الفرتة زاد
وزني ،وأصبح يس�خر من ش�كيل بكالم جارح ،علمً�ا بأنني أعترب
من الجميالت ،وجود النساء يف عمله أتعبني ،لكنه حلف مرارًا بأنه
ال يخالطهن إال نادرًا ،وقس�مه كله رجال ،لكن فقدت الثقة نهائ ًيا
به؛ فهو من األصل ال يشاركني أموره ،ويحب أن يخفي عني أمورًا
مث�ل املال ،مع أن مرصويف قليل ،ولس�ت متطلبة ،وأحرتم أي يشء
بخصوص املصاريف.
اآلن هو يسعى ألن يصلح األمور ،وقد تغري لألفضل ،وزاد مرصويف،
وأنا غري متقبلة ع�ىل اإلطالق وال أفكر إال يف الطالق ،وعندما يكون
موجو ًدا ،أكره نفيس ج ًدا ،وال أثق به يف أي يشء ،ومازال ال يحب أن
يشاركني كل يشء؛ علمًا بأنه متمسك بي ج ًدا ،ولكنه ّ
مل مني ومن
كآبتي واملش�اكل التي أوقعني بها ،مع أني أحببته بصدق ،وعندما
كان يجرحن�ي ل�م أكن أجرح�ه ..أصبحت ال أصدق�ه ،وكلما رأيت
امرأة اشتعلت من داخيل؛ بسبب فقداني لثقتي تمامً ا.
الحل والنصائح:
 أن لدي�ك كل الحل�ول ملش�كلتك ،وأنك تعرفينها ،لكنك لألس�ف التنفذينها!!!
 إذا س�ألتي كيف وملاذا ،س�أقول لك إنك تعرف�ني أنك تربيت تربيةمحافظة ،وأنك تتحلني بفطرة الرباءة والبساطة ،وأنك فقدت الثقة
بنفس�ك؛ ألنك لم تس�تطيعي أن تضبطي غريتك من النساء الالتي
يعملن يف املكان الذي يعمل به زوجك!
 كل ه�ذه املعلوم�ات تضع الحل بني يديك؛ بل تس�هل عليك األمر؛ألن�ك تعرفني تمامً ا أن وزنك زاد بس�بب قلقك وغريتك اللذين قاداك

إىل الكس�ل؛ فرح�ت تكثرين من االس�رتخاء والته�ام الطعام؛ مما
جعلك عىل هذا الشكل الذي أزعجك وأزعج زوجك ً
أيضا!
 ولكي أس�هل علي�ك األمر ،تعايل نضع م ًعا النق�اط اإليجابية لدىرجلك وحياتك معه ،مقابل النقاط السلبية؛ فماذا سنجد؟
 اإليجابيات :حنون ملتزم ،ميسور ،متمسك بك ،زاد من مرصوفك،يؤكد لك حبه وإخالصه.
الس�لبيات :يسخر من ترصفاتك وش�كلك ،ال يصارحك بكل أموره،
ً
أحيانا.
يبخل عليك
 اآلن إذا وضعن�ا الس�لبيات يف كفة املي�زان ،واإليجابيات يف الكفةاألخرى ،س�نجد أنك الفائ�زة ،وأن فكرة الطالق من هذا الرجل ،أمر
ً
جنونا من جنون غريتك من النساء حوله!!
أكثر
ً
ً
برنامجا غذائ ًيا محددا ،نس�تعيد فيه
 ه�ذا معناه أن نعقل ونب�دأرش�اقتنا ،ونهتم بش�كلنا ومظهرنا؛ فهذه كلها أدوات تساعد عىل
اكتس�اب ثقتك بنفسك ،وأن نتجاهل األمور التي ال يشاركنا الزوج
به�ا ،ونتقرب منه بود وحب؛ فهذا ما يكس�به اس�تعادة ثقته بنا،
ومع األيام ستكونان صديقني تتشاركان كل األمور ،بإذن الله.
 الحل بيدك ،وليست عيوب زوجك أمرًا يوصلك إىل الحالة التي أنتعليها؛ بل هي س�لبيتك وكس�لك؛ فتخليص منهما ح�االً وحافظي
عىل زوجك وبيتك ،واجعيل ابنتك س�بب مزي�د من الفرح ال الخالف
بينكما أو املش�اكل ،وعليك اإلرساع يف تنفيذ خطتك؛ لتس�عدي بدالً
م�ن أن تفقدي جنتك الصغرية ،التي تحس�دك عليها كثريات؛ حتى
من النساء الالتي يعملن مع زوجك!!!

قل لي ماذا تأكل ...اقول لك من انت
اذا كن�ت تح�ب اكل الش�طة
والفلفل واالطعمه الحارة جدا
واملخلالت.
* معنى ذلك انك انسان تحاول
ان تتغلب عىل يشء مجهول .
** اذا كنت تحب اكل الوجبات
الرسيع�ة مث�ل الش�طائر
والبطاط�ا املحم�رة والجب�ن
والفول
* فمعن�ى ذل�ك ان�ك تح�ب
املنافسة وتحرص عىل استمرار
العمل واالنجاز واالنتاج وعدم
تضييع الوقت .
** ام�ا اذا كن�ت تح�ب اكل�ة
الجم�ربي او الربي�ان واللحوم
املشوية ورشب القهوة بكثرة.
* فانت تحب املغامرة واالقدام
وحب النفس وحب الذات.
** اذا تناولت طعاما عاديا.
* فه�اذا يعن�ي ان�ك ش�خص
عادي .
** اذا كن�ت تح�ب االكل
والطعام

غزل عراقي
مـو جلـروحي  ...تعال اخلـاطر الشـيـب
تغيـرت كل مـالمـح وجهـــي بجفـــــــاك
تعــال ومــن جتـي تلـكانـي متثــــــــــال
واكـف فـاتـح آيــدي حلضـن ملكـــــــاك
خـايف كبـل جيتـك يوصـــل املــــــــوت
شكلـه انتظـر خـاطـر التقـــي ويــــــــاك
-----------------أدري بيك حتبني وبشوكي تـــــــــــذوب
وأدري عنك لــــو غبت تشبع قهــــــــــر
وما نسيتك جنك انتة اللي نسيـــــــــــــت
خلصت عمري الك يـــامــا أنتظــــــــــر
كافي ارجع تدري كل حلظة امــــــــوت
وليلي مــايكدر بعد يحمل سهـــــــــــــــر
تدري بفراكك جهنم من تــــــــروح
وابقى جم دوب انتظر فوك اجلمـــر

من الفيسبوك

F

acebook

شخصيات يف التاريخ

اختبارات شخصية

* فيعن�ي ذل�ك ان�ك ش�خص
معقد تحكمه الشهوانية .
** اذا كن�ت التهوى االكل وال
تهتم بالطعام.
*فمعن�ى ذلك انك ش�خص
ضعي�ف واه�ن فات�ر
الهمة.
** اذا كنت تمضغ
الطع�ام بص�وت
عال او تكسريه بني
االسنان.
* فمعن�ى ذلك انك
م�ن الن�وع ال�ذي
يري�د ان ينفس عما
يف داخله.
اذا
**

الكلمات األفقية
1مم�ر مائ�ي ضي�ق يص�ل ب�نيمس�طحني مائي�ني كبريي�ن  -عزة و
رفعة
 2مضي�ق يصل ب�ني البح�ر األحمرواملحيط الهندي
 3بواسطتي  -الحاذق (م) 4مضي�ق يق�ع يف الياب�ان  -مط�رخفيف
 5متش�ابهان  -مضي�ق يص�ل ب�نيتاسمانيا وأسرتاليا (م)
 6أعرض مضي�ق يف العالم  -مدخلروسيا
7مضي�ق يص�ل ب�ني ش�به الجزيرةالعربي�ة و إي�ران (م)  -م�ن أس�ماء
جهنم (م) “أعاذنا الله و إياكم منها”
 8لثم و قبل9مضيق يصل بني جزيرتي نيوزيلندا مضيق بني جزي�رة أواجي ومنطقةشيكوكو يف اليابان
 10م�ن أن�واع املوس�يقى الغربي�ة(ن)  -مضي�ق يصل بني جزيرة تابعة
لتانزانيا وقارة إفريقيا

الكلمات العمودية
 1أح�د الوالدي�ن  -ج�ود -خداع
 2مضي�ق يقع ب�ني جزيرةهوكاي�دو الياباني�ة وجزيرة
س�خالني الروس�ية يف املحيد
الهادي  -متشابهان
 3اإلقامة باملكان ليال (ن) -تق ّدم يف السري  -متشابهان
 4أجه َد و أحزن  -إختالط واضطراب
 5يس�هل  -بواس�طته -اسرتخت مفاصله من املرض
 6أكرب جرم س�ماوي يمكنرؤيت�ه لي�ال  -متش�ابهان -
ظهر
 7رشه  -أهز و أحرك بشدة8مساعدة  -حليم و عاقل 9مضيق يفص�ل بني البحراألبي�ض املتوس�ط واملحي�ط
االطليس  -قادم (م)
10مضي�ق يصل بني آس�ياوأوروبا

كنت تتناول الطع�ام بطريقة
رسيعة.
* ه�ذا يعني انك انس�ان قليل
الصرب.
** اذا كن�ت تم�أل
الصحن بالطعام
واليرتك ش�يئا
في�ه بع�د
االنتهاء منه.
* فذل�ك دليل
اىل عاده تعود
اىل الصغ�ر
يحرت مه�ا
االنسان.
** اذا كن�ت
ترتك بعض

الطعام يف الصحن.
* ه�ذا يع�رب ع�ن ن�وع م�ن
التمرد.
** من يأكل من وسط رغيف
الخبز ويرتك اطرافه اليابسة.
* فهذا انس�ان عميل يحب ان
يدخل يف ل�ب املوضوع واليهتم
باالمور السطحية او القشور.
** اذا كن�ت تخل�ط ان�واع
الطعام ببعضها وتاكلها معا.
* فان�ت انس�ان تخل�ط امور
حياتك بعضه�ا ببعض وتنظر
نظرة مختلطة اىل كل ش�ؤون
حياتك.
** م�ن ي�أكل طعام�ه صنفا
صنفا.
*فهذا ش�خص حذر وال يؤدي
اكث�ر من عمل واح�د يف الوقت
ذاته.
** ام�ا الش�خص ال�ذي يغري
انواع طعامه ملجرد التنويع 0
* فه�و ش�خص م�رن يمكن
التعامل معه.

«ماو تسي تونغ»مؤسس
الصني كأمة قوية
ول�د م�او يف  26ديس�مرب 1893
يف مقاطع�ة هيوف�ن م�ن أب فالح
وعندم�ا كان يف الثامنة عرشة من
عم�ره قام�ت الث�ورة ضد س�اللة
تش�ينغ وبعد ش�هور م�ن قيامها
انته�ت امللكية وأعلن�ت جمهورية
الص�ني ،الت�ي ل�م تع�رف حكومة
مس�تقرة فكان�ت قاع�دة لح�رب
أهلي�ة مس�ببة الف�وىض وظل�ت
الصني كذلك حتى .1949
أراد م�او ان يصبح اس�تاذا ً فدخل
جامعة بكني يف  1918وهناك اعتنق
الش�يوعية كونه يساريا ً يف أفكاره.
ً
واضح�ا أن�ه مارك�يس رادي�كايل كع�رشات الصينني.
ويف  1920كان
ً
ويف يوني�و  1921أصب�ح واحدا من اإلثني عرش الذين أسس�وا الحزب
الشيوعي يف شنغهاي .وترقى فيه ببطء فكان زعيمه يف .1937
خ�ذ ماو عىل عاتقه تمدن الص�ني وتحويلها إىل أمة عرصية قوية ،بدأ
بالعناي�ة بالتعلي�م والتصنيع والصحة .حول النظ�ام االقتصادي من
رأسمالية إىل اشرتاكية ،وسيطر ماو عىل كل أجهزة الدولة واستخدمها
للدعاية ،فبعد أن كانت الصني تقدس اآلباء واألجداد منذ آالف الس�نني
أصبحت تقدس الوطن وبدأت تعاليم كونفوشيوس يف االنقراض حتى
اختفت.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

برج خليفة يُضاء بصورة
الشيف بوراك

انعكس�ت صورة الشيف الرتكي
(ب�وراك أوزدم�ر) ع�ى ب�رج
خليفة ،وكان ذلك بمثابة اإلعالن
عن افتتاح فرع ملطعمه يف دبي؛
إذ جرى افتتاح�ه بالتزامن مع
عي�د الكريس�ماس ،وتضم�ن
اإلع�الن الرس�مي ع�ن االفتتاح
ً
عرض�ا ضوئ ًي�ا ضخمً�ا ع�ى
الربج.
وبه�ذه املناس�بة نرش الش�يف
ً
ص�ورة ل�ه وه�و أمام
الرتك�ي
الربج املضاء باس�مه وصورته،
ع�رب حس�ابه ع�ى إنس�تغرام،
معلق�ا عليه�ا بالق�ول“ :دب�ي
رحّ بت بي بش�كل جميل للغاية،
شكرا لكم”.
كم�ا ش�ارك الش�يف الرتك�ي،
والذي يتابعه أكثر من  17مليون
ش�خص عرب إنستغرام ،سلسلة
م�ن الص�ور ومقاط�ع الفيديو
لويل عهد دبي الشيخ حمدان بن

محمد بن راش�د آل مكتوم أثناء
زيارت�ه للمطعم الجدي�د والذي
يحم�ل اس�م (يس زد إن بوراك)
الواق�ع يف منطق�ة (بوليف�ارد
بوينت) يف وسط مدينة دبي.
وأظه�رت كذلك مقاطع الفيديو
قي�ام الش�يخ حم�دان بتن�اول
مجموع�ة م�ن األطب�اق خ�الل
زيارته للمطعم ،والتي تم طهيها
وإعدادها من قبل الشيف بوراك
نفسه.
و ُيع�د الف�رع الجدي�د للمطعم
ال�رشق األوس�طي الجدي�د أول
فرع ل�� (بوراك) خ�ارج تركيا،
ٍ
إذ يمتل�ك ثالثة مطاعم ش�هرة
يف تركي�ا ،ليق�رر اختي�ار دب�ي
يف خط�و ٍة من�ه للتوس�ع خارج
تركي�ا ،فيم�ا تحت�وي قائم�ة
الطع�ام الخاص�ة باملطعم عى
ً
طبق�ا عربيا
أكث�ر م�ن ()150
وتركيا.

انطالق النسخة العربية من
لعبة “ببجي”

أعل�ن تطبيق لعب�ة ببجي موباي�ل (س�كوادي جنبي) يتضم�ن فيديو
موسيقي األول من نوعه الناطق باللغة العربية ،وحزمة الصوت العربية
داخل اللعبة ،والتي تضم صوت نجمة اإلنرتنت الش�هرة (نور ستارز)،
لالحتفال بالذكرى السنوية الثانية للعبة ببجي موبايل العربية.
وأطلق�ت ببج�ي موبايل ( )PUBG MOBILEألول م�رة مقطعا ً صوتيا ً
عربيا ً كامالً وتضم أغنية (سكوادي جنبي) الناجحة واملصحوبة بفيديو
موسيقي ميلء بالتشويق وحزمة صوت باللغة العربية داخل اللعبة.
وتم الكشف عن نسخة ببجي موبايل العربية لالعبني يف شهر ،كجزء من
التزام ببجي موبايل بجلب اللعبة إىل جمهورها الكبر بلغته املفضلة.
ومن�ذ إطالقه�ا رحب الالعبون وعش�اق اللعبة بنس�خة ببجي موبايل
العربي�ة ،وارتق�ت لعبة ببج�ي موباي�ل يف العالم العربي م�ن مكانتها
القوية إىل أقوى عرب عدد من البطوالت الكربى والفعاليات الخاصة ،بما
يف ذلك (ببجي موبايل تحدي النجوم) الذي يجري يف املنطقة.
كش�فت (ببج�ي) موباي�ل أيض�ا ً ع�ن مقط�ع فيديو موس�يقي ميلء
بالتشويق إلضفاء الحيوية إىل أغنية (سكوادي جنبي) ،ويصور الفيديو
جوهر األغنية ،فتظهر فيه نور ستارز وفريقها وهم يقومون بحركات
الرقص الرائعة ويرتدون األزياء امللونة واملستوحاة من مجموعة املالبس
الحرصية واملتوفرة للرشاء داخل اللعبة.
ويستطيع الالعبون اآلن أيضا ً االستمتاع بتجربة ببجي موبايل الكاملة
باللغة العربية العامية ،مع إطالق حزمة نور س�تارز الصوتية العربية،
والتي تضم أكثر من ( )60أمرا مختلفا باللغة العربية العامية.

الحرب على المكشوف بين (فيس
بوك) و(أبل)

دخل�ت الخالف�ات ب�ني عم�الق الش�بكات االجتماعي�ة موق�ع التواصل
االجتماعي (فيس بوك) ،وعمالق التكنولوجيا (أبل) ،منعطفا جديدا خالل
األيام املاضية.
وق�ام (فيس بوك) بإزال�ة عالمة التوثيق الزرقاء عن الصفحة الرئيس�ية
لرشك�ة (أب�ل) ع�ى املنصة ،وه�ي العالم�ة التى يت�م منحه�ا للرشكات
والشخصيات العامة للداللة عى أصالتها وهويتها الحقيقية ،وحذف تلك
العالم�ة يعني أن صفح�ة الرشكة أصبحت صفحة عادي�ة مثلها مثل أية
صفحة ينشئها أي مستخدم.
وج�اءت ه�ذه الخطوة العنيفة من (فيس بوك) ض�د (أبل) وحدها ،حيث
ل�م تتأث�ر أوضاع صفح�ات رشكات التقني�ة أو الرشكات األخ�رى والتي
ظلت صفحاتها مح�ددة بعالمة التوثيق الزرق�اء ،ولكنها كانت متوافقة
م�ع االنتقادات العنيفة التي أطلقها (مارك زوكربرج) ،الرئيس التنفيذي
لرشكة (فيس بوك) ضد تحديثات سياسات الخصوصية يف أنظمة تشغيل
أبل والتي سيبدأ تنفيذها العام املقبل.
وس�تمنح ه�ذه التحديثات املس�تخدم الح�ق الكامل يف الس�ماح أو منع
التطبيق�ات م�ن تتبعه ألغراض إعالني�ة ،وهو األمر الذي م�ن املتوقع أن
يؤثر عى العديد من الخدمات ،وعى رأس�ها (فيس بوك) املش�هورة بأنها
أكثر من يتتبع املس�تخدم ط�وال الوقت ،لكنه يدافع عن ه�ذا األمر دائما
بأن عملية الربط بني املستخدم والرشكات ،خاصة الصغرة منها ،مسألة
رضورية للغاية.
ويرى الخرباء أنه لو اس�تمرت (أبل) يف تطبيق خيار تعديالت الخصوصية
فإن هذا األمر س�وف يش�كل رضبة قوية ل�(فيس ب�وك) ،الذي يعتمد يف
دخل�ه الهائ�ل عى اإلعالنات والت�ي تعتمد بدورها ع�ى البيانات التي يتم
جمعها من املستهلك.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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عراقي يربي أسودًا في بيته ويصفها “بالخراف والدجاج”
يرب�ي ،غ�ايل املراجلة ،األس�ود
داخ�ل بيته وحديقت�ه الصغرة
يف الب�رصة ،منذ  10س�نوات ،يف
ظاهرة أثارت اس�تغراب سكان
املدين�ة الواقعة جن�وب رشقي
العراق.
وي�رى املراجلة أن هذه األس�ود
تصبح بم�رور الوقت جزءا من
العائل�ة ،مثلها مث�ل أي حيوان
ألي�ف آخر أو طر يربى يف البيت
كالغنم والدجاج.
وقال الرجل ،الذي يعشق تربية
األس�ود وترويضه�ا“ :حديقتنا
تمتلك  8أس�ود جاه�زة بالغة،
أعماره�ا فوق  10س�نوات ،و4
إناث و 4ذكور”.
وأوض�ح أن الحيوان�ات تتكاثر
كل س�نة ،حيث “يصب�ح لدينا
أشبال ،كل لبؤة تلد بالسنة مرة

من شبلني إىل .”3
وتق�در قيم�ة األس�د بم�ا بني
 6و 10آالف دوالر ،وق�د ب�اع
املراجل�ة  62أس�دا رباها خالل
السنوات العرش املاضية.
وقال“ :التكاث�ر أنتج ما يقارب
 62ش�بال ع�ى م�دار الع�رش

سنوات األخرة ،بعتهم يف بغداد
والحلة ،وهنا داخل البرصة”.
واختار املراجلة أن يربي األسود
اإلفريقية ،ألنه يرى أنها تتكيف
بسهولة أكثر مع البيئة املحيطة
بها.
وتابع “أبدأ ترويضها من والدتها

وأتواص�ل معها حت�ى تكرب ،أي
خط�أ أعنفه�ا ،ه�ي حيوان�ات
مفرتس�ة وأحيان�ا تهاجمن�ي
عندما تك�ون جائعة أو يف فرتة
التزواج ،لكنها تحرتمني”.
ويحتف�ظ املراجل�ة بأش�بال
األس�ود يف بيت�ه حت�ى يبل�غ
عمره�ا  3س�نوات ،ث�م ينقلها
بعد ذلك لحديقته التي تستقبل
زوارا يدف�ع كل منهم ما يعادل
دوالري�ن لرؤي�ة الحيوان�ات
املفرتسة.
وأض�اف “بع�د والدة األش�بال
بحوايل  45يوما نحرضها للبيت
ونكم�ل ترويضه�ا هن�ا حت�ى
تحت�ك بس�كان املن�زل وتصر
جزءا منه�م ،تصبح أليفة مائة
باملائة ،كما لو أنك تربي خروفا
أو دجاجة ..الحياة طبيعية”.

المجلس األعلى لإلعالم يحذر رامز ويناشد الفنانين
االبتعاد عن برامج المقالب

اجتم�ع املجلس األعى لتنظي�م اإلعالم للبحث
يف اإلجراءات التي ين�ص عليها قانون املجلس
والئح�ة الج�زاءات تج�اه برام�ج املقال�ب أو
التس�لية التي تس�خر من الفنانني ،ال سيما يف
شهر رمضان املبارك ،مطالبا الفنانني باالبتعاد
ع�ن ه�ذه الربام�ج التي تن�ال م�ن صورتهم،
حس�بما ق�ال الكات�ب الصحف�ي ،ك�رم جرب،
رئيس رئيس املجلس األعى لتنظيم اإلعالم.
وق�ال ج�رب يف ترصيح خ�اص :إن�ه يقصد أي

برنام�ج يس�خر م�ن الفنان امل�رصي برصف
النظ�ر ع�ن األس�ماء .موضحا أن أك�رب جزاء
يوق�ع عى ه�ذه الربامج أن يقف ال�رأي العام
ضدها .وتابع ”:التس�لية بالسخرية من أسوأ
أن�واع الربامج ،وأناش�د الفنان�ني االبتعاد عن
هذه الربامج ألن الفنان قيمة ومثل ،وسنبحث
يف اإلجراءات التي ين�ص عليها قانون املجلس
والئحة الجزاءات”.
ويع�د برنام�ج رام�ز جالل م�ن أب�رز برامج

املقالب التي يتم بثها يف شهر رمضان منذ عدة
س�نوات ،وقد أثار لغطا كبرا ،ال سيما يف شهر
رمضان امل�ايض؛ حي�ث تلقى املجل�س األعى
لتنظي�م اإلعالم ش�كاوى ض�د الربنامج ،كما
أص�درت نقاب�ة اإلعالميني ق�رارا بمنع ظهور
رام�ز ج�الل ،مق�دم برنام�ج املقال�ب (رامز
مجنون رسمي) عى قناة ( )mbcمرص ،وعى
أي�ة وس�يلة إعالمي�ة تبث داخل م�رص ،لحني
توفيق أوضاعه القانونية.

نقابة المهن التمثيلية تعلق على تصريحات رانيا يوسف الجريئة
خرجت نقابة املهن السينمائية بتعليق عى الترصيحات
الجريئة التي أدلت بها الفنانة ،رانيا يوسف ،يف لقاء
تلفزيوني لها حول إطاللتها املثرة للجدل.
وقال الفنان ،أرشف طلبة ،سكرتر نقابة املهن
التمثيلية ،إنه س�يتم االطالع عى الفيديو الذي
نرشته الفنانة رانيا يوسف ،عرب حسابها عى
موقع التواصل االجتماعي فيس بوك ،وتحدثت
عن تلك الترصيحات.
وكان�ت الفنان�ة راني�ا يوس�ف ،ق�د ن�رشت ع�رب
حس�ابها فيديو مدت�ه  20ثانية ،حي�ث كان جزءا ً من

(يونيسف) تعين يارا سفيرة
إقليمية في الشرق األوسط

ن�رشت الفنان�ة ،ي�ارا ،ص�ورة
جدي�دة لها عرب مواقع التواصل
اإلجتماع�ي ،أعلنت بها تعيينها
كس�فرة ملنظمة األم�م املتحدة
للطفولة (يونيسف).
وظه�رت الفنان�ة اللبناني�ة
بكن�زة للمنظم�ة ،وكتب�ت:
“عينت يونيس�ف الي�وم املغنية
يارا الس�فرة اإلقليمية ملنطقة
ال�رشق األوس�ط وش�مال
إفريقيا”.
وقال�ت يارا بع�د توقي�ع العقد
“يسعدني للتو تلقي هذا املوعد
مع اليونيسف ،أتطلع إىل العمل
م�ع أصدقائ�ي يف اليونيس�ف
للنه�وض بقضاي�ا األطف�ال يف
جميع أنحاء املنطقة”.
وأقي�م حفل التعي�ني من خالل
مؤتم�رات الفيديو عرب اإلنرتنت

بسبب فروس (كورونا).
وقال تيد شيبان ،املدير اإلقليمي
لليونيس�ف يف الرشق األوس�ط
وش�مال أفريقي�ا“ :إن�ه لرشف
مطل�ق أن أرحب بي�ارا يف أرسة
اليونيسف يف املنطقة”.
وأض�اف “نح�ن ممتن�ون لكل
جه�ود يارا لدع�م عملنا خاصة
يف حملة ( )MaskUpلتشجيع
املزيد من األشخاص عى ارتداء
األقنع�ة للحماي�ة م�ن جائحة
(.”)COVID-19
وترك�ز ي�ارا يف دوره�ا الجديد،
وبش�كل أس�ايس ،ع�ى جه�ود
يونيس�ف للوص�ول إىل املزي�د
م�ن األش�خاص بمعلوم�ات
موثوق�ة بما يف ذل�ك معلومات
ع�ن ( ،)COVID-19وتداب�ر
الصحة والوقاية.

تغريدات
على مايبدو الكتل السياسية ستذهب
لالتفــاق بشــأن االنتخابــات ولكــن
ليست مبكرة وســيكون املوعد املتفق
عليــه يف  2022ومن أجــل املطالبني
باجــراء انتخابــات املبكــرة ســيتم
سروة عبد الواحد تقدميها شهرين اي قديكون يف أيار
بدل متوز ..

ايمن جادة

بثالثيــة مثرية أمــام تشلســي املنافس
على مراكز املقدمة شــاهدنا ماذا بإمكان
آرســنال وأرتيتا أن يفعال  ،لكن املشكلة
أنها مباراة واحدة فقط  ..ومن يقدر أن
يفعلهــا مرة  ،عليه أن حيــاول ذلك يف
كل مرة !

لق�اء تليفزيوني أجرته مؤخرًا م�ع املذيع العراقي نزار
الفارس.
وقالت رانيا يف اللقاء التلفزيوني ر ًدا عى س�ؤال
املذي�ع ع�ن إثارته�ا الج�دل خ�الل حضورها
حفل ختام مهرج�ان القاهرة الس�ينمائي يف
دورته ال�  42مؤخرًا ،وارتدائها فستانا أبيض
يُ�ربز مفاتن جس�دها ،ل�رتد راني�ا بأنها ليس
بمفرده�ا التي تربز مفاتنها ،هن�اك الكثر من
الفنان�ات يرتدين إطالالت مث�رة ،ومازحت رانيا
قائلة”:ممكن تكون مؤخرتي مميزة شوية”.

مصر تحتفل بصاحب الرباعيات ..الصحفي
والفنان المصري الراحل صالح جاهين
دبي  /الزوراء:
احتفل�ت مرص مؤخرا ،بعيد امليالد
التس�عني لصاح�ب الرباعي�ات،
الصحفي والفنان املرصي الكبر،
الراح�ل صالح جاه�ني ،وما قدمه
من ملحمة نادرة الوجود يف تاريخ
الثقافة املرصية والعربية ،اتسعت
معه�ا إبداعاته كامل�وج الهادر ،يف
جميع مجاالت الفن والثقافة.
ول�د محم�د ص�الح الدي�ن بهجت
أحم�د حلمي ،ال�ذي عرف باس�م
صالح جاهني ،يف  25ديسمرب عام
 1930يف ش�ارع جميل باشا بحي
ش�ربا ،ورغم أنه نشأ يف ظل عائلة
أرس�تقراطية ،إذ كان والده يعمل
مستش�ارا ً بالس�لك القضائي ،إال
أنه اق�رتب يف جميع أعماله الفنية
واألدبية ،ورسوم الكاريكاتر ،من
مختل�ف أطياف الش�عب املرصي،
وظ�ل عى تل�ك الحال ول�م يتبدل،
حت�ى حان�ت س�اعة
رحيل�ه ع�ن 55
عام�اً ،يف 21
إبري�ل ع�ام
 ،1986تاركا ً
خلف�ه إرث�ا ً
أدبي�ا ً وفني�ا ً
ال ين�ى،
بعدما مست
س�طو ر ه

وكلماته وملس�اته ،قل�وب القارئ
املرصي والعربي.
قدم ص�الح جاه�ني ،ع�ى امتداد
مشواره القصر يف الدنيا ،عرشات
األعم�ال اإلبداعي�ة يف الش�عر
والكاريكاتر والفنون التشكيلية،
والتلفزيون والس�ينما وكل فروع
الفن ،ما جعله أش�به ب�«مرشوع
كبر» ،رسعان م�ا تحول لقنطرة
نقل�ت الثقاف�ة الرفيع�ة للماليني
م�ن البس�طاء ،بخف�ة وبس�اطة
عربت ع�ن عبقرية صاحبها ،الذي
أنتج ط�وال مش�واره القصر مع
الش�عر ما يزيد عى  160قصيدة،
م�ن أش�هرها «عى اس�م مرص»،
و«ت�راب دخ�ان» التي ألفه�ا بعد
هزيم�ة يوني�و  ،1967وأوبري�ت
«الليل�ة الكبرة» ،الذي يعد أش�هر
أوبري�ت للعرائس يف مرص والوطن
العربي.
ويع�د دي�وان «الرباعي�ات» ه�و
األش�هر ب�ني مؤلف�ات ص�الح
جاه�ني ،واألكث�ر مبيع�ا ً ع�ى
مدار أكثر من نصف قرن.
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منمنمات

حملة الشورجة ..عبق
املاضي ونكهة الرتاث
طارق حرب

م�ن محالت واس�واق بغ�داد الرتاثية (محلة الش�ورجة) التي أش�تهرت
بس�وقها سوق الشورجة ،حتى ان السوق بدكاكينه ومحالته قضت عى
أكثر س�كان ه�ذه املحلة الرتاثي�ة البغدادية ،فتحول�ت دورها اىل محالت
تجارة ،والش�ورجه من مح�الت الجزء الرشقي من بغ�داد ،وكانت جزءا
من محلة الفراش�ة العباس�ية والتي حافظت عى اسمها اىل وقت قريب،
وفراش�ة منس�وبة اىل موىل الخليفة الثاني لحكام بغ�داد املهدي بن باني
بغ�داد الخليفة املنصور ،وكانت محلة الفراش�ه تمت�د اىل محالت اخرى،
منه�ا تحت التكية وقنرب عيل ،وبأمتداد حتى يصل اىل س�وق الش�ورجه،
وكان�ت من مح�الت نهر املعى ،حيث تس�مى باس�م درب الفراش�ة ،ثم
عرف�ت بمحلة الدش�تي ،وكان اس�م ش�ورجة بغداد ملاع�ا ً فكانت محلة
الشورجة يف كركوك ويف مدينة آغ جلر يف السليمانية ويف ناحية قره حسن
من نواحي كركوك ،وقد ذكر الش�ورجة كعقد ولي�س كمحلة ،االنگليزي
فيلك�س جونز ،عندما س�كن بغداد لس�نوات وقدم تقري�را ً اىل الحكومة
االنگيزية عنها س�نة  ،١٨٥٦وفعالً فإٔن الشورجه لم تشتهر كسوق كبر
من اس�واق بغداد يضاهي اس�واق بغداد االخرى كس�وق امليدان وس�وق
البزازين وسوق الهرج وشارع الرشيد وشارع النهر ومحالتها ،إال ببداية
أربعينيات الق�رن العرشين ،وهذا واضح من محالت تجارات الش�ورجة
وتجارة الجهات االخرى التي ذكرها الدليل الرسمي لسنة .١٩٣٦
وقد اختلف اصحاب الشأن يف أصل تسمية الشورجة ،فالدكتور مصطفى
ج�واد يرى انحدارها من (ش�ورگاه) ،أي محل الش�وره او املاء املالح ،إذ
يرى ان الش�ورجة كان فيها برئ ماء او بركة ماء من املاء املالح فحرفت
اىل الش�ورجة ،والشيخ جالل الحنفي يؤيد هذا القول ،ويرى انها منطقة
مس�تنقعات .أما س�الم االل�ويس فيق�ول ان اصلها الش�رج وهو دهن
السمس�م ،ونحن ن�رى ان اصلها من (الش�ورج) ،وه�ي الطبقة امللحية
البيضاء التي تكسو املياه املالحة ،خاصة بعد ان يقل املاء وتظهر االمالح
البيضاء ،ذلك ان العمل يف تنظيف االرايض من الشورج وإعدادها للزراعه
كانت الس�بب وراء خروج الزنج عى الخالفة العباسية يف العهد الوسيط،
حتى انه�م هددوا بغداد وقتها يف ثورتهم ،فالش�ورجة كان يتجمع فيها
(الس�بخ) االبيض الذي يش�كل طبق�ة فوق املاء املالح واالرض املش�بعة
بامللح ،فهي شورج ،وليس شرج او شورجه.
وكانت الش�ورجة س�وقا ً ومحلة حديثة ،لكنها اصبح�ت املركز التجاري
الكبر يف بغ�داد والعراق مند أربعينيات الق�رن العرشين ،وهي اصالً من
تجم�ع عدد من العق�ود هي عقد املن�ارة املگطوع�ة (املقطوعه) وقهوة
الب�زاره وعقد كواس وحمام الش�ورجة وعقد علوة الخيار وعقد س�وق
الش�ورجه وعق�د املراد وعقد العينه چي وس�وق البقال وجامع الش�يخ
وس�وق التماره ،وهذه امكن�ة قديمة من العهد العب�ايس ،وتعرف بعض
اج�زاء الش�ورجه بمحلة الدش�تي ومحلة االمام طه ،وه�ي من املحالت
املتداخلة مع سوق الشورجه الذي توسعت محالته بحيث استحوذت عى
بعض اقس�ام هذه املحالت ،وقد حافظت الشورجة عى نكهتها القديمة،
فمن معاملها قهوة الحنطة وخان الدجاج الذي كان موضعا ً للحريق اكثر
م�ن م�رة ،وخاصة حريق س�نة  ١٩١٢زمن الوايل العثماني ناظم باش�ا،
وحمام الش�ورجه وس�وق الصغر وس�وق البقالخانه وس�وق املناضل
وسوق التماره وسوق الفاكهه وعالوي الشورجه وسوق العطارين وخان
مخزوم وبنات الحس�ن ،حيث كانت الش�ورجة يف العه�د العثماني تطلق
عى ما بني س�وق العطارين وس�وق البقالخانه ،إذ اورد املؤرخ العثماني
والرحالة (أوليا چلبي) ،وما زالت الشورجه لدى البغداديني تمثل التواصل
الح�ي بني عمق مايض بغ�داد بنكهة تراثها االصيل ،مم�ا هو أثر لديهم
ومحب�ب اىل نفوس�هم الرتباط الش�ورجه وم�ا فيها بأجمل املناس�بات
والذكريات ذات النكهه البغداديه ،حيث تتجسد تقاليدهم وقيمهم ،فليس
هناك ثمة بيت بغدادي ال يغرتف من س�وق الشورجة مؤونة أكالت شهر
رمض�ان ،وال (كليچة) وحلويات عيد االضح�ى ورمضان ،وال محتويات
الصيني�ة التي اعتاد أهل بغ�داد إعدادها ليلة محي�ا الزكريا ،وغرها من
املناس�بات الدينية واالجتماعي�ة كالخطبة والزواج والخت�ان ،إال وكانت
محتوياتها وما يقدم فيها من حلويات وسكر وشموع وكرزات مصدرها
الش�ورجه ،ومضت االيام الخوايل وال نعلم رس الشورجة لدى البغداديني،
وحت�ى ال نك�ون أهل خط�ا ٔ عندما نقول ان الش�ورجه كان�ت جزءا من
االفراح واملرسات يف الزمن البغدادي الرتاثي.

بعد إصابتها بكورونا ..يسرا تطمئن جمهورها وتلتزم بالعزل

بعد إعالن إصابتها بف�روس كورونا ،تحاول يرسا
أن تطمنئ جمهورها عى صحتها من حني آلخر عرب
صفحتها الخاص�ة عى موقع التواص�ل االجتماعي
وتبادل الصور اإلنس�تغرام ،وترسل رسائل شكر لكل
من حاول اإلطمئنان عنها يف األيام املاضية.ملكة
القل�وب ،اللقب ال�ذي يُطلق�ه عليها كل
من يعرفها ،أعلنت إصابتها بكورونا
وه�ي تلت�زم حالي�ا ً بف�رتة العزل
الصح�ي لح�ني زوال األعراض
تمام�اً ،وتطمنئ جمهورها
أنها يف تحسّ ن ،وال داعي
للقلق عليها.وقد نفى
مص�در مق�رب أن
تكون ي�رسا قد بدأت
بتصوي�ر مسلس�لها

الدرام�ي الجديد “ح�رب أهلية”؛ فاملش�اهد التي ُ
صوّرت
خالل الف�رتة املاضية لم تك�ن تتعلّق بها.واملسلس�ل من
تأليف أحمد عادل وإخراج س�امح عبد العزيز ،وتش�ارك
يف بطولت�ه الديفا هيفاء وهب�ي يف أول عمل فني يجمعها
بيرسا خ�الل املوس�م الرمضاني لع�ام .2021عى صعيد
آخر ،ي�رسا تس�تعد لبطولة فيلمه�ا الس�ينمائي الجديد
“ليل�ة عيد” الذي تش�ارك يف بطولته أم�ام كل من ريهام
عبد الغفور وعبر صربي واإلخراج لس�امح عبد العزيز..
ينتم�ي الفيل�م لنوعية األعمال الس�ينمائية التي اش�تهر
بها س�امح عب�د العزيز؛ وهي تدور يف ليل�ة واحدة ،حيث
يتن�اول معان�اة املرأة املقه�ورة ،وتظه�ر النجمة يرسا يف
شخصية امرأة متزوجة من “سيد رجب” وتتعرّض للقهر
واملعاناة منه طيل�ة الوقت.ويتناول العمل معظم مظاهر
ليل�ة “العيد” يف األحياء الش�عبية يف مرص ،ومن املقرر أن
يُعرض يف موسم عيد الفطر السينمائي لعام .2021

أيتن عامر تنتقد تصريحات عفاف
شعيب عن األزواج
خرج�ت الفنان�ة ،أيتن عامر لتكش�ف
عن رأيه�ا يف ترصيحات الفنانة عفاف
شعيب األخرة.
وكتبت أيتن من خالل حسابها بموقع
التواص�ل االجتماع�ي تويرت”:اي�ه
الترصيحات العجيب�ة دي بس !!! مني
قال ان اليل يس�اعد مراته ىف ظل طحنة
الدنيا دى يبقى انصاف رجال ؟!!”.
وتابع�ت أيت�ن ”:الس�تات بيش�تغلوا
و ينضف�وا ويطبخ�وا ويغس�لوا وبلي�ل

مبينام�وش س�اعتني عى بعض بس�بب نوم
الطفل املتقطع وملا الراجل يساعد نقول علية
مش راجل !!!!! ايه دة بجد”.
وكان�ت الفنان�ة عفاف ش�عيب علقت يف أحد
اللق�اءات أن هن�اك بع�ض األزواج ،خاص�ة
ً
حديثا ،يهتم�ون باألعمال املنزلية
املتزوج�ني
ويصل األمر لتويل غسل الصحون.
وقالت عفاف شعيب ”:يف مثل بيقول يف رجال
ويف رج رج ،الراج�ل ال�يل بيغس�ل املواعني ده
يبقى رج رج أنصاف رجال يعني”.

