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بغداد/ الزوراء:
اعل�ن وزي�ر وزي�ر الطاق�ة اإليران�ي، 
رضا اردکانیاني، اس�تئناف ضخ الغاز 
اإليران�ي للع�راق بش�كل عاجل.وق�ال 
املكتب االعالمي لرئاسة الوزراء يف بيان 
تلقت�ه “ال�زوراء”: ان “رئي�س مجلس 
الكاظمي، اس�تقبل  الوزراء، مصطفى 
يف مكتب�ه، امس الثالث�اء، وزير الطاقة 
والوف�د  اردکانی�ان،  رض�ا  اإليران�ي، 
املراف�ق له، وج�رى خالل اللق�اء بحث 
العالق�ات الثنائي�ة بني البلدين وس�بل 
توطيد التعاون املش�رك ب�ني البلدين”، 
الفت�ا اىل ان “رئيس الوف�د اإليراني نقل 
تحي�ات رئي�س الجمهورية اإلس�المية 
االيراني�ة، حس�ن روحان�ي، إىل رئي�س 
مجلس ال�وزراء وتمنياته بامليض قدما 
االقتصادي�ة  العالق�ات  تطوي�ر  نح�و 
ب�ني البلدي�ن، فضال عن دع�م خطواته 

األمني�ة يف مواجه�ة الس�الح املنفل�ت، 
ع�ن  الخارج�ة  الجماع�ات  وضب�ط 
القانون، وبس�ط األمن واالس�تقرار يف 
عم�وم الب�الد بق�وة القانون”.واضاف 
ان “ اردكان�ي نق�ل تعه�دات الحكومة 
االيرانية باس�تئناف ضخ الغاز اإليراني 
بش�كل عاجل، والذي ت�م قطعه مؤخرا 
ألس�باب فنية”.ويف س�ياق اخ�ر، بحث 
محافظ البنك املركزي، مصطفى غالب 
مخيف، مع وزير الطاقة االيراني، رضا 
اردكانيان، س�بل التع�اون بني البلدين.
وذكر البن�ك املركزي يف بي�ان مقتضب 
تلقت�ه “ال�زوراء”: ان محاف�ظ البن�ك 
غال�ب  مصطف�ى  العراق�ي،  املرك�زي 
مخي�ف، التقى وزي�ر الطاق�ة االيراني 
الس�يد رضا أردكانيان، ام�س الثالثاء، 
وبح�ث الجانب�ان س�بل التع�اون ب�ني 

البلدين .

بغداد/ الزوراء:
وافق مجل�س الوزراء، امس الثالثاء، 
ع�ى تخويل وزارة النق�ل إلبرام عقد 
مع رشك�ة هولندية لبن�اء باخرتني، 
وفيما اق�ر توصيات املجلس الوزاري 
للطاق�ة، اكد املتحدث باس�م مجلس 
الوزراء، وزير الثقافة، حس�ن ناظم، 
التصعي�د  تتوخ�ى  ال  الحكوم�ة  ان 
وتعاملت مع التحديات األمنية بصرب 
وحكمة.وذكر املكتب االعالمي لرئيس 
الوزراء يف بيان تلقت�ه “الزوراء”: ان 
مجلس الوزراء، عقد جلسة اعتيادية 
ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س  برئاس�ة 
مصطف�ى الكاظمي، ج�رى خاللها 

بح�ث مس�تجدات األح�داث، فض�ال 
ع�ن مناقش�ة املوضوع�ات املدرجة 
ضم�ن ج�دول أعمال�ه، وتمت خالل 
الجلس�ة مناقش�ة مس�تجدات عمل 
لجنة تعزي�ز اإلج�راءات الحكومية، 
والس�يطرة  الوقاي�ة  مج�االت  يف 
الصحي�ة والتوعية، حي�ث قدم وزير 
الصحة عرضا مفصال عن اإلجرءات 
الحكومي�ة املتبع�ة ملواجهة فريوس 
كورونا، والحد من مخاطر انتشاره. 
واضاف: ان�ه بع�د أن ناقش مجلس 
ال�وزراء ما مدرج م�ن موضوعات يف 

جدول أعمال الجلسة.

انقرة/ متابعة الزوراء:
ق�ال وزي�ر الخارجية الرك�ي، مولود 
تش�اووش أوغل�و، يف ترصيح صحفي 
ألح�د  يح�ق  ال  إن�ه  الثالث�اء،  ام�س 
مطالبة ب�الده بالخروج من ليبيا.وأكد 
تشاووش أوغلو، خالل مؤتمر صحفي 

مش�رك مع نظ�ريه الرويس س�ريغي 
الف�روف: أن�ه ال يح�ق لحف�ر )قائ�د 
الجيش الوطني الليب�ي خليفة حفر( 
أو ألية دول�ة أخرى املطالب�ة بمغادرة 
تركيا ل�أرايض الليبية ووق�ف دعمها 

للحكومة الرشعية.

بريوت/ متابعة الزوراء: 
ق�ال رئي�س حكومة ترصي�ف األعمال 
اللبنانية، حس�ان دياب، امس الثالثاء، 
إن تقري�ر مكتب التحقيق�ات الفدرايل 
ق�ّدر كمي�ة  آي”  ب�ي  “إف  األمريك�ي 
ني�رات األمونيوم الت�ي انفجرت داخل 
مرفأ بريوت يف 4 أغسطس ب�500 طن، 
متسائال عن الكمية الهائلة املتبقية التي 

تحدثت عنه�ا تقاري�ر لبنانية.وجاءت 
التقديرات األمريكية يف حدود 500 طن، 
بينم�ا تحدث�ت الس�لطات اللبنانية، يف 
وقت س�ابق، عن وج�ود كمية أكرب من 
2700 طن من ن�رات األمونيوم.وعزت 
الحكوم�ة اللبناني�ة االنفج�ار املروع، 
ال�ذي تس�بب بمقت�ل أكث�ر م�ن 200 
ش�خص وإصابة نح�و 6500 بجروح، 

إىل حريق نش�ب يف مستودع ُخزنت فيه 
نرات األمونيوم منذ س�ت س�نوات من 
دون إج�راءات حماية.وأوضح حس�ان 
دي�اب أن “تقرير إف بي آي كش�ف أن 
الكمي�ة الت�ي انفجرت ه�ي 500 طن 
فقط”، متسائال: “أين ذهبت ال�2200 
م�ن  فري�ق  املتبقية؟”.وش�ارك  ط�ن 
الف�درايل األمريكي  التحقيقات  مكت�ب 

الجان�ب  وس�ّلم  األويل،  التحقي�ق  يف 
اللبناني نسخة عن تقريره، كما شارك 
محقق�ون فرنس�يون يف عملي�ة جمع 
األدل�ة.يف غض�ون ذل�ك، رف�ض لبنان 
إج�راء تحقي�ق دويل يف االنفج�ار الذي 
ألحق أرضارا جسيمة باملرفأ الرئييس يف 
البالد وبعدد من أحياء العاصمة، مرشدا 
عرشات آالف العائالت من منازلها التي 

ترضرت أو تهّدمت.وتحقق الس�لطات 
يف االنفج�ار منذ وقوعه، لك�ن املحقق 
العديل، فادي صوان، أعلن، يف ديس�مرب 
الج�اري، تعلي�ق التحقيق�ات لع�رشة 
أي�ام، بعدم�ا طل�ب وزيران س�ابقان 
مدع�ى عليهما، يف مذكرة، نقل الدعوى 
إىل ق�اض آخر، عى وفق ما ذكر مصدر 

قضائي لوكالة فرانس برس.

الزوراء/ يوسف سلمان:
اعلن�ت رئاس�ة مجل�س النواب وص�ول مرشوع 
قان�ون املوازن�ة العام�ة االتحادية لع�ام 2021 
اىل مجل�س النواب رس�ميا، ظهر ام�س الثالثاء، 
 48 ق�دره   وبعج�ز  دوالر  ملي�ار   113 بقيم�ة 
ملي�ار دوالر، فيما ق�ررت هيئة الرئاس�ة تمديد 

الفص�ل الترشيعي الحايل ملدة ش�هر واحد .وذكر 
رئي�س الربمل�ان، محمد الحلب�ويس: إن » مجلس 
النواب س�يمدد فصله الترشيعي األول من السنة 
الترشيعية الثالثة ملدة ش�هر واحد، وذلك إلكمال 
العديد من الترشيعات املهمة للفرة املقبلة، ومن 
ضمنها مرشوع قانون املوازنة العامة االتحادية 

ال�ذي وص�ل إىل مجل�س  املالي�ة 2021  للس�نة 
الن�واب«.يف غض�ون ذل�ك، ابل�غ مجل�س النواب 
وزارة املالية، رس�ميا، بأن موعد استجواب وزير 
املالي�ة عيل عالوي س�يكون خالل ش�هر كانون 
الثاني املقبل 2021 ، بعد اس�تكمال كل الرشوط 
واالج�راءات القانوني�ة وفق�ا للطل�ب املقدم من 

عضو لجنة النزاهة النيابية يوس�ف الكالبي.كما 
اعلنت لجن�ة االتصاالت واالع�الم النيابية تحديد 
موعد اس�تجواب رئيس هيئة اإلعالم واالتصاالت 
يف الجلس�ة األوىل للربملان من شهر كانون الثاني 

املقبل 2021 .

بغداد/ الزوراء:
ام�س  االنتخاب�ات،  مفوضي�ة  ق�ررت 
الثالث�اء، إيقاف عملي�ة توزيع بطاقات 
الناخبني القصرية األمد.وقالت املفوضية 
يف بي�ان: إن »املفّوضية العليا املس�تقلّة 
لالنتخاب�ات س�تبارش مرحل�ة تحديث 
التس�جيل  الناخب�ني يف مراك�ز  س�جل 

اإللكروني )البايومري( يف عموم أرجاء 
العراق مل�ّدة )30( يوًما ابتداًء من تاريخ 
2021/1/2 ولغاية تاريخ 2021/2/2، 
لغرض جم�ع بيانات الناخب�ني النصية 
والحيوي�ة وتحديثه�ا، إذ تتمّثل مرحلة 
التحديث بإجراء أّي من حاالت )اإلضافة، 
الح�ذف، التغي�ري، التصحيح، تس�جيل 

النازح�ني والقّوات األمني�ة(، فضاًل عن 
البايومري  اس�تمرار عملية التس�جيل 
للناخبني غري املسّجلني، وتوزيع بطاقة 
الناخب البايومرية«.وبينت أنه »يمكن 
للمهتّم�ني بالش�أن االنتخاب�ي االّطالع 
عى )املوقف العملياتي األس�بوعي( عرب 
املوقع الرس�مي ملفّوضية االنتخابات«.

وأضاف�ت أنه«لضمان ونزاه�ة العملية 
االنتخابي�ة والحّد م�ن عمليات التزوير، 
أص�در مجل�س املفوّضني ق�راًرا يقيض 
بإيقاف عملية توزيع بطاقات الناخبني 
القص�رية األم�د املطبوع�ة يف الفرة من 
أُتلِف�ت وُحِذف�ت  ) 2013 - 2018(، إذ 
البيان�ات النصي�ة املتعلّق�ة به�ا، لعدم 

مراجعة أصحابها لتسلّمها«. مشرية إىل 
أن«املفّوضية ستقوم بإعادة تسجيلهم 
بايومريًّ�ا عن�د مراجعته�م، ول�ذا فإّن 
مفّوضي�ة االنتخاب�ات تدع�و الناخبني 
كاّفة إىل مراجعة مركز التسجيل القريب 

من محّل سكنهم.

الربملان يتسلم رمسيا قانون موازنة 2021 من احلكومة وميدد فصله التشريعي شهرا واحدا

مفوضية االنتخابات تعلن إيقاف عملية توزيع بطاقات الناخبني القصرية األمد

بقيمة 113 مليار دوالر وبعجز قدره 48 مليارا

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أعلن الجيش الس�وداني اس�تعادته 
األرايض  معظ�م  ع�ى  الس�يطرة 
الس�وادنية عى الحدود مع إثيوبيا.
وق�ال نائب رئي�س هيئ�ة األركان، 
خ�الل  الش�امي،  عابدي�ن  خال�د 
ترصيح�ات صحيف�ة إن “الجي�ش 
معظ�م  ع�ى  س�يطر  الس�وداني 
األرايض الت�ي كان�ت بي�د عصابات 
الشفتة التي خرج )الجيش( منها يف 
الع�ام 1996”، موضحا أن “القوات 
املس�لحة أّمنت هذه املناطق تماما، 

وجاهزة للتصدي ل�كل من يفكر يف 
االعتداء عليها مجددا”.وكشف نائب 
رئيس هيئ�ة األركان عن أن “بعض 
بني جلدتنا”، كما أسماهم، تعاونوا 
مع املعتدين يف تغ�ري معالم الحدود 
من خالل انت�زاع العالمات، مضيفا 
أن�ه ال مجال لتغي�ري الديمغرافيا يف 
املنطقة.وقالت مص�ادر مطلعة ان 
األرايض املس�تعادة تف�وق امللي�ون 
الزراعي�ة،  األرايض  م�ن  ف�دان 
باإلضافة إىل بل�دات حدودية بكامل 

خدماتها.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
ق�ال الرئيس األمريك�ي املنتخب، جو 
باي�دن، إن العدي�د م�ن وكاالت األمن 
الوطني تكبدت أرضارا جسيمة خالل 
حك�م الرئيس الح�ايل، دونالد ترامب، 
مؤك�دا أن القيادة السياس�ية “تضع 
عقب�ات” يف طري�ق فريقيه.وخ�الل 
إعالن�ه ع�ن أعض�اء فريق�ه الرقمي 
املسؤول عن التواصل مع األمريكيني 
ع�رب منص�ات اإلنرنت، ج�ّدد بايدن 
تأكي�ده أن فريق�ه االنتقايل ال يحصل 
عى املعلومات التي يحتاجها من إدارة 
ترام�ب، قائ�ال إن “قي�ادة البنتاغون 
تعرقل نقل السلطة إىل اإلدارة املقبلة”.

وأضاف: “واجهنا عراقيل من القيادة 
الدفاع، والحقيقة  السياس�ية لوزارة 
هي أن العديد من الوكاالت التي تعترب 
بالغ�ة األهمية ألمنن�ا تكبدت أرضارا 

جس�يمة”.وقال باي�دن إن “التواصل 
الش�عب  م�ع  وص�دق  بش�فافية 
األمريك�ي ه�و أحد أهم مس�ؤوليات 
الرئي�س.. يتمت�ع ه�ذا الفري�ق م�ن 
الخ�رباء املتنوع�ني بخربة واس�عة يف 
اإلس�راتيجية الرقمي�ة، وسيس�اعد 
ع�ى رب�ط البي�ت األبيض بالش�عب 
األمريك�ي بطرق جدي�دة ومبتكرة”.
ويتأل�ف فريق باي�دن الرقمي من 12 
ش�خصا، برئاس�ة برين�دان كوهني، 
أما روب فالهريتي، الذي يشغل حاليا 
منصب املدي�ر الرقم�ي لفريق بايدن 
االنتقايل، فس�يواصل الدور نفس�ه يف 

البيت األبيض.

الكشف عن أسباب زيادة نسبة البطالة ودعوة لتقنني العمالة األجنبية لتوفري فرص عمل للعاطلني
خرجيون يناشدون احلكومة عرب          توفري درجات وظيفية يف موازنة 2021

الزوراء/ حسني فالح:
حددت لجنة العمل والشؤون االجتماعية 
النيابية اس�باب زيادة نس�بة البطالة يف 
االونة االخرية، وفيما كشفت عن دخول 
العمالة االجنبية اىل العراق بطرق ملتوية 
وغ�ري قانونية، داعي�ة اىل تقنني العمالة 
االجنبي�ة لتوفري فرص عم�ل للعاطلني، 
الحكوم�ة ومجل�س  ناش�د خريج�ون 
يف  الن�واب تضم�ني درج�ات وظيفي�ة 
موازنة 2021 وتوزيعها بش�كل شفاف 

وعادل.
وقال عضو لجن�ة العمل، النائب فاضل 
الفت�الوي، يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان 
نسبة البطالة يف العراق ارتفعت يف االونة 
االخرية بسبب غياب الرؤية االقتصادية 
الواضحة للحكومات الس�ابقة لتشغيل 
الشباب، باالضافة اىل غياب فرص العمل 
يف القطاع الخاص، وعدم تشغيل املعامل 
الصناعي�ة املتوقفة.واض�اف: ان توفري 
فرص عم�ل للعاطلني يجب ان ال يكون 
عن طري�ق الوظائ�ف الحكومية، وانما 
عن طريق القطاع الخاص. مشددا عى 
رضورة منح امتي�ازات عالية للعاملني 
يف القط�اع الخاص اس�وة بأقرانهم من 
املوظف�ني يف القطاع الحكومي من اجل 
التش�جيع للعم�ل يف القط�اع الخاص، 
وتقلي�ل الثقل عن كاهل الدولة.واش�ار 
اىل: ان ذلك يتطلب رؤية اقتصادية تدعم 
القطاع�ات االنتاجية م�ع توفري البيئة 
الترشيعية التي تضمن حقوق العاملني. 

الفت�ا اىل: ان قانون الضمان االجتماعي 
من القوانني املهمة التي ستدعم القطاع 
الخ�اص ويضم�ن الحق�وق التقاعدية 
زميل�ه  كش�ف  فيه.ب�دوره،  للعامل�ني 
يف اللجن�ة، النائ�ب س�تار العتابي، عن 
وج�ود رشكات تق�وم بإدخ�ال العمالة 
االجنبي�ة للع�راق بط�رق ملتوية وغري 
قانوني�ة، داعيا الحكومة اىل الس�يطرة 
عى موض�وع العمال�ة االجنبية لتوفري 
ف�رص عم�ل للعاطلني.وق�ال العتاب�ي 

يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: إن ال�رشكات 
األجنبي�ة العاملة داخل العراق ال تعطي 
بيانات حقيقي�ة عن حاجته�ا للعمال، 
باإلضاف�ة إىل وج�ود ي�د عامل�ة داخلة 
لهذه الرشكات بش�كل ش�به رسمي أو 
غري رسمي، فضالً عن جلب اليد العاملة 
م�ن قبل بعض الرشكات بطرق ملتوية، 
وبالتايل هذا يؤثر يف تش�غيل اليد العاملة 
العراقية.وأض�اف: أن هن�اك الكثري من 
اليد العاملة يف محطات الوقود واملطاعم 

والبي�وت وغريه�ا، بعيدة ع�ن الرقابة، 
وحتى فرق التفتيش عندما تقوم بزيارة 
بع�ض الرشكات، ال تس�تطيع الحصول 
عى معلومات حقيقية.وتابع: أنه خالل 
الفرة األخرية تمت زيارة بعض الرشكات 
برفقة حماية أو قوات أمنية، ألن بعض 
ف�رق التفتي�ش عندم�ا تق�وم بزي�ارة 
بع�ض ال�رشكات تمنعها م�ن الدخول، 
وتقوم بترسيب بعض العاملني.واش�ار 
اىل: أن التوجي�ه خ�الل الف�رة األخ�رية 

ه�و االعتم�اد ع�ى املعلومات ال�واردة 
والزيارة لهذه الرشكات بصورة مباغتة، 
ولكن تبق�ى هناك يد للفس�اد موجودة 
يف ه�ذا املجال. موضح�ًا: أن تنظيم اليد 
العاملة والس�يطرة عى دخ�ول العمالة 
األجنبي�ة إىل الع�راق، س�يوفران الكثري 
من ف�رص العمل للش�باب العاطلني.اىل 
ذلك، ناش�د عدد من خريجي الجامعات 
عرب “الزوراء” الحكومة ومجلس النواب 
توفري درجات وظيفية يف موازنة 2021.

وقال أحد الخريجني: انه تخرج من كلية 
االدارة واالقتصاد الجامعة املستنرصية، 
ويطمح للحصول عى وظيفة حكومية. 
داعي�ا اىل توف�ري فرص عم�ل يف القطاع 
الحكومي يتم توزيعها بش�كل ش�فاف 
وعادل.م�ن جانب�ه، اك�د اح�د خريجي 
كلي�ة القان�ون جامعة بغ�داد: ان هناك 
س�مارسة تابع�ني لبعض السياس�يني 
ب�دأوا الروي�ج ع�ن درج�ات وظيفية 
لغ�رض الدعاية االنتخابي�ة. مبينا: ان 
اغل�ب الخريج�ني يبحث�ون ع�ن منفذ 
للحص�ول ع�ى درج�ة وظيفي�ة، مما 
جعله�م فرص�ة لالس�تغالل م�ن قبل 
هؤالء السياس�يني عى ام�ل الحصول 
عى وظيفة.واضاف: ان عى الحكومة 
وتق�وم  وظيفي�ة،  درج�ات  توف�ري 
بتوزيعه�ا بش�كل ع�ادل ونزي�ه ب�ني 
الخريجني وفقا ملعايري محددة، وإبعاد 
السياس�يني الفاس�دين من اس�تغالل 

الوظائف ملآربهم الخاصة.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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غداد/ الزوراء:
عاودت أسعار رصف الدوالر لالرتفاع مرة اخرى 
بورصة  الثالثاء.وسجلت  امس  بغداد،  اسواق  يف 
الف   143100 امس،  بغداد،  يف  املركزية  الكفاح 
وهو  امريكي،  دوالر   100 مقابل  عراقي  دينار 
ببغداد.وكانت  الحارثية  لبورصة  نفسه  السعر 
محال  يف  ايضا  ارتفعت  والرشاء  البيع  اسعار 
بلغ  حيث  بغداد،  يف  املحلية  باألسواق  الصريفة 
بينما  عراقي،  دينار  الف   144000 البيع  سعر 
لكل  دينار  الف   142000 الرشاء  أسعار  بلغت 

100 دوالر امريكي.

الدوالر يعاود االرتفاع 
يف أسواق بغداد

وزير الطاقة اإليراني يعلن استئناف 
ضخ الغاز للعراق بشكل عاجل

املتحدث باسم جملس الوزراء: رواتب 
األشهر املقبلة غري مرتبطة باملوازنة 

وستمضي بشكل طبيعي

تركيا: ال حيق ألحد مطالبتنا 
باخلروج من ليبيا

السودان يستعيد السيطرة على معظم 
أراضيه على احلدود مع إثيوبيا

بايدن: قيادة البنتاغون تعرقل نقل السلطة إىل اإلدارة املقبلة

»الزوراء« تنشر نسبة الضريبة املفروضة على رواتب املوظفني يف موازنة 2021

ص 6زاخو يفاجئ مضيفه الزوراء ويلحق به اهلزمية االوىل وامليناء يتعثر امام بغداد بالدوري

ص 3

السيد الصدر يدعو لدمج انتخابات  
جمالس احملافظات مع النواب

تفجري يستهدف رتال للتحالف الدولي 
على طريق الديوانية

بغداد/ نينا :
دع�ا زعي�م التي�ار الص�دري الس�يد 
مقت�دى الص�در اىل دم�ج انتخاب�ات 
مجلس الن�واب مع انتخابات مجالس 
املحافظ�ات .وق�ال مس�ؤول املكت�ب 
التي�ار  لزعي�م  الخ�اص  االعالم�ي 
الصدري السيد مقتدى الصدر ، حيدر 
الجابري يف مؤتمر صحفي جمعه مع 
الناطق الرسمي باس�م الصدر صالح 
العبيدي ، ان  السيد الصدر دعا الربملان 
واملفوضي�ة العليا لالنتخابات اىل دمج 
انتخابات مجلس النواب مع انتخابات 
مجالس املحافظات .وش�دد الجابري 
عى ان التصعيد الحاصل يف املنطقة ال 

يص�ب يف صالحه�ا أو صالح أحد وإن 
العراق هو املترضر الوحيد وخصوصا 
م�ع االنف�الت األمني من قب�ل بعض 
الوضع�ي  القان�ون  ع�ن  الخارج�ني 
والرشع�ي .وحول زيادة س�عر رصف 
الدوالر ، قال الجابري » ان قرار زيادة 
رصف الدوالر ال�ذي اتخذته الحكومة 
العراقية يجب ان ال يكون عى حساب 
الطبقات الفقرية، والحكومة مطالبة 
باتخاذ أقىس االجراءات بحق املتالعبني 
باألس�عار ، مطالبا الحكومة بااللتزام 
بتوف�ري الحص�ة التمويني�ة عى مدار 

شهور السنة .

بغداد/ الزوراء:
الثالث�اء،  ام�س  أمن�ي،  مص�در  أف�اد 
باس�تهداف رت�ل دع�م لوجس�تي تاب�ع 
للتحال�ف ال�دويل ع�ى الطريق ال�دويل يف 
محافظة الديوانية.وقال املصدر يف حديث 
صحف�ي: ان »عب�وة ناس�فة انفج�رت، 
امس، مس�تهدفة رتال للدعم اللوجس�تي 

تابعا للتحالف الدويل عى طريق الديوانية 
ال�دويل، م�ا ادى اىل اصابة اح�د العنارص 
االمني�ة، وت�رضر احدى عج�الت الرتل«.
واضاف ان »عبوة ثانية اس�تهدفت الرتل 
نفس�ه اثناء مروره عى رسيع الس�ماوة 
ال�دويل، م�ن دون وق�وع أي اصاب�ات او 

ارضار مادية«.

تقرير “اف بي آي” يكشف عن مفاجأة بشأن انفجار بريوت اهلائل
بعد مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة حنو 6500 آخرين

بغداد/ الزوراء:
وزير  استجواب  لجلسات  موعداً  املقبل  الثاني  كانون  شهر  النواب  مجلس  حدد 
املالية، عيل عالوي، عى خلفية خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدوالر األمريكي.
وجاء يف وثيقة موجهة من مجلس النواب إىل مكتب وزير املالية، بتاريخ 28 كانون 
األول الجاري، أنه »بناًء عى طلب االستجواب املقدم من النائب يوسف بعري علوان 
االسئلة  عليكم  نحيل  الطلب،  يف  والقانونية  الدستورية  الرشوط  ولتوفر  الكالبي، 
انفا«. اليه  املشار  املالية  وزير  استجواب  طلب  تناولها  التي  والنقاط  والوقائع 
وبحسب الوثيقة، فقد حدد مجلس النواب تاريخ االستجواب بأنه سيكون يف شهر 
كانون الثاني 2021.يشار إىل أن وزير املالية، عيل عالوي، هو أول وزير يف حكومة، 

مصطفى الكاظمي، سيتم استجوابه يف مجلس النواب.

حتديد موعد الستجواب أول وزير يف 
حكومة الكاظمي 

تفاصيل ص3

تفاصيل ص3



مفوضية االنتخابات تعلن إيقاف عملية توزيع بطاقات الناخبني القصرية األمد
بغداد/ الزوراء:

امس  االنتخابات،  مفوضية  قررت 

إيقاف عملية توزيع بطاقات  الثالثاء، 

الناخبني القصرية األمد.

وقالت املفوضية يف بيان: إن »املفوّضية 

ستبارش  لالنتخابات  املستقلّة  العليا 

مرحلة تحديث سجل الناخبني يف مراكز 

يف  )البايومرتي(  اإللكرتوني  التسجيل 

يوًما   )30( ملّدة  العراق  أرجاء  عموم 

ولغاية   2021/1/2 تاريخ  من  ابتداًء 

جمع  لغرض   ،2021/2/2 تاريخ 

والحيوية  النصية  الناخبني  بيانات 

التحديث  مرحلة  تتمّثل  إذ  وتحديثها، 

)اإلضافة،  حاالت  من  أّي  بإجراء 

تسجيل  التصحيح،  التغيري،  الحذف، 

األمنية(، فضاًل عن  والقّوات  النازحني 

البايومرتي  التسجيل  عملية  استمرار 

للناخبني غري املسّجلني، وتوزيع بطاقة 

الناخب البايومرتية«.

بالشأن  للمهتّمني  »يمكن  أنه  وبينت 

)املوقف  عىل  االّطالع  االنتخابي 

املوقع  عرب  األسبوعي(  العملياتي 

الرسمي ملفوّضية االنتخابات«.

العملية  ونزاهة  أنه«لضمان  وأضافت 

االنتخابية والحّد من عمليات التزوير، 

يقيض  قراًرا  املفوّضني  مجلس  أصدر 

بطاقات  توزيع  عملية  بإيقاف 

يف  املطبوعة  األمد  القصرية  الناخبني 

الفرتة من ) 2013 - 2018(، إذ أُتلِفت 

وُحِذفت البيانات النصية املتعلّقة بها، 

لتسلّمها«.  أصحابها  مراجعة  لعدم 

مشرية إىل أن«املفّوضية ستقوم بإعادة 

مراجعتهم،  عند  بايومرتيًّا  تسجيلهم 

تدعو  االنتخابات  مفّوضية  فإّن  ولذا 

مركز  مراجعة  إىل  كاّفة  الناخبني 

سكنهم،  محّل  من  القريب  التسجيل 

إلجراء أّي من حاالت التحديث املذكورة 

آنًفا«.

وأشار إىل أنه«استناًدا إىل مالحق قانون 

التي  االنتخابات رقم )9( لسنة 2020 

ُقّسمت فيها الدوائر االنتخابية إىل )83( 

دائرة انتخابية يف عموم أرجاء العراق، 

سجل  عىل  املفّوضني  مجلس  صّدق 

االقرتاع  مراكز  ودليل  األّويل،  الناخبني 

الذي  كاّفة،  التسجيل  مراكز  يف  املوّزع 

ُيمّكن الناخب من االستدالل عىل مركز 

بحسب  فيه  سيصوّت  الذي  االقرتاع 

دائرته االنتخابية«.

وعىل صعيد مّتصل بالدوائر االنتخابية، 

»استكملت  أنها  املفوضية  اوضحت 

االقرتاع  ملراكز  األخري  االنتشار  مالمح 

االعتبار  بنظر  األخذ  بعد  ومحّطاته 

الدوائر وإضافة املواليد )2002-2001 

ليكون  الُجُدد  الناخبني  من   )2003-

عىل  االقرتاع  ملحّطات  التقريبي  العدد 

والخارج  الداخل  يف  العراق  مستوى 

الذي  األمر  محّطة،  بنحو)58915( 

مع  مالحق  توقيع  إىل  املفّوضية  دعا 

عّدة  لتجهيز  الكورية(،  )مريو  رشكة 

ملكاتب  اإلضافية  اإللكرتوني  التحّقق 

األجهزة  وكذلك  كردستان،  إقليم 

واملواليد  الخارج  النتخابات  اإلضافية 

مؤرّشات  بحسب  واالحتياط  الجديدة 

وكذا  املفّوضية،  أجرته  انتشار  آخر 

الفرز  بأجهزة  يتعلّق  ما  يف  الحال 

الخاّصة  التعويضية  اإللكرتونية  والعّد 

والخارج  أربيل  انتخابات  بمكتب 

وبذلك  واالحتياط،  الجديدة  واملواليد 

عملية  استكملت  قد  املفّوضية  تكون 

االنتخابية  اإللكرتونية  األجهزة  تأمني 

العملياتي  الزمني  الجدول  ضمن 

الخاّص بالعملية االنتخابية«.

وبني أنه«يف ما يتعلق بطلبات تسجيل 

العدد  بلغ  فقد  السياسية،  األحزاب 

الكيل للعمليات االنتخابية كاّفة )429( 

بمنح  يتعلّق  طلًبا   )231( منها  طلًبا، 

مجلس  منها  منح  تأسيس،  شهادة 

وفق  عىل  املشّكل  الجديد  املفّوضني 

رقم  االنتخابات  مفوّضية  قانون 

)31( لسنة 2019، )3( أحزاب شهادة 

بالشأن  للمهتّمني  ويمكن  تأسيس، 

االنتخابي االّطالع عىل )موقف تسجيل 

املوقع  يف  املوجود  األسبوعي(  األحزاب 

اإللكرتوني الرسمي للمفوّضية«.

لضمان ونزاهة العملية االنتخابية واحلد من عمليات التزوير
No: 7397    Wed    30    Dec    2020العدد:   7397    االربعاء   30   كانون االول     2020



بغداد/ نينا :
دع�ا زعي�م التي�ار الص�دري الس�يد 
مقت�دى الص�در اىل دم�ج انتخاب�ات 
مجلس النواب مع انتخابات مجالس 

املحافظات .
االعالم�ي  املكت�ب  مس�ؤول  وق�ال 
الخاص لزعيم التيار الصدري الس�يد 
مقت�دى الص�در ، حي�در الجابري يف 
مؤتم�ر صحف�ي جمعه م�ع الناطق 
الرسمي باسم الصدر صالح العبيدي 
، ان  الس�يد الصدر دعا ايضا الربملان 
اىل،  لالنتخاب�ات  العلي�ا  واملفوضي�ة 
دم�ج انتخاب�ات مجلس الن�واب مع 

انتخابات مجالس املحافظات .
وش�دد الجاب�ري ع�ى ان التصعي�د 
يف  يص�ب  ال  املنطق�ة  يف  الحاص�ل 
صالحه�ا أو صالح أح�د وإن العراق 
وخصوص�ا  الوحي�د  املت�رر  ه�و 
م�ع االنف�الت األمني م�ن قبل بعض 
الخارج�ن ع�ن القان�ون الوضع�ي 

والرشعي .
وحول زيادة سعر رصف الدوالر ، قال 

الجابري “ ان قرار زيادة رصف الدوالر 
الذي اتخذته الحكومة العراقية يجب 
ان ال يك�ون ع�ى حس�اب الطبقات 
باتخاذ  الفقرية، والحكوم�ة مطالبة 
املتالعب�ن  بح�ق  االج�راءات  أق�ى 
باألسعار ، مطالبا الحكومة بااللتزام 
بتوف�ري الحصة التمويني�ة عى مدار 

شهور السنة .
وبشان املقاومة، قال “ اذا كان هناك 
مجلس تنس�يقي للمقاومة فال يعني 
ذلك الوقوف ضد الش�عب والحكومة 
وفت�ح املجال ملن هب ودب لتش�كيل 
فصائل مس�لحة تغرد خارج الرسب 
، مش�ريا اىل ان الدفاع عن التش�يع ال 
يكون بمعزل عن التعاون الوثيق مع 
كل األدي�ان والعقائد األخ�رى ووفق 
السماوية واالنسانية وبعيدا  األسس 

عن أي طائفية .
وطالب الجابري الحكومة بأخذ زمام 
األم�ور يف تحقي�ق الس�لم املجتمعي 
من خالل قواتنا األمنية البطلة ومنع 
االنفالت األمني الذي تسعى له بعض 

القوى الداخلية والخارجية ، .
م�ن جانب�ه ق�ال الناط�ق الرس�مي 
بلس�ان زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر الشيخ صالح العبيدي ان النية 
لدى التيار الصدري هي الحصول عى 
100 مقعد لتكون ش�خصية صدرية 
تخوض زمام األمور يف رئاسة الوزراء 

.
وبش�ان التحالف�ات االنتخابي�ة اكد 
العبيدي “ عدم جدوى اقامة تحالفات 

ما قبل االنتخابات .
وق�ال العبيدي ان “ جمي�ع االطراف 
تتحدث عما سيحصل قبل االنتخابات 
ويف االنتخابات وما بعدها ، خصوصا 
بع�د ترصيحاتن�ا يف الني�ة للحصول 
ع�ى الكتل األك�رب لربم�ا 100 مقعد 
وأن تك�ون هنالك ش�خصية صدرية 
تخوض زمام األمور لرئاسة الوزراء.

ان  العبي�دي  ق�ال  االق�راض  وع�ن 
سائرون اشرطت يف قضية االقراض 
تضمن حق�وق املحارضين والعقود 

واألجراء اليومين.

السيد الصدر يدعو لدمج انتخابات جمالس 
احملافظات مع النواب

الزوراء/ يوسف سلمان:
اعلنت رئاسة مجلس النواب وصول مرشوع 
قانون املوازنة العامة االتحادية لعام 2021 
اىل مجل�س الن�واب رس�ميا، ظه�ر ام�س 
الثالث�اء، بقيم�ة 113 ملي�ار دوالر وبعجز 
ق�دره  48 ملي�ار دوالر، فيم�ا ق�ررت هيئة 
الرئاسة تمديد الفصل الترشيعي الحايل ملدة 

شهر واحد .
وذكر رئيس الربملان، محم�د الحلبويس: إن 
“ مجل�س النواب س�يمدد فصله الترشيعي 
األول من السنة الترشيعية الثالثة ملدة شهر 
واح�د، وذلك إلكمال العدي�د من الترشيعات 
املهم�ة للفرة املقبلة، ومن ضمنها مرشوع 
قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية 

2021 الذي وصل إىل مجلس النواب”.
يف غضون ذل�ك، ابلغ مجلس الن�واب وزارة 
املالية، رس�ميا، بأن موعد اس�تجواب وزير 
املالي�ة ع�ي ع�الوي س�يكون خالل ش�هر 

كانون الثاني املقبل 2021 ، بعد اس�تكمال 
كل ال�رشوط واالج�راءات القانوني�ة وفقا 
للطل�ب املق�دم م�ن عض�و لجن�ة النزاهة 

النيابية يوسف الكالبي.
كما اعلنت لجنة االتصاالت واالعالم النيابية 
تحديد موعد اس�تجواب رئيس هيئة اإلعالم 
واالتص�االت يف الجلس�ة األوىل للربمل�ان من 
ش�هر كان�ون الثان�ي املقب�ل 2021 ، فيما 
تعهد النائب املس�تجوب عضو اللجنة، عالء 
الربيع�ي، بإثب�ات حج�م الخروق�ات الت�ي 
رافق�ت عمل الهيئة، وتحدي�داً ملف الهاتف 

النقال.
باملقاب�ل، اكدت اللجن�ة املالي�ة النيابية ان 
االس�تقطاع س�يكون من روات�ب الدرجات 
الخاصة فقط. واشارت اىل ان تمرير املوازنة 
بع�د تضمينه�ا   2021 االتحادي�ة  العام�ة 

تعديالت جذرية .
وق�ال عض�و اللجن�ة، النائب عب�د الهادي 

ان  مؤخ�را:  ل�”ال�زوراء”  الس�عداوي، 
“رواتب موظف�ي الدولة خ�ط احمر، ولن 
يت�م الس�ماح يف مجلس النواب باملس�اس 
بها او االس�تقطاع من مخصصاتهم اثناء 
التصوي�ت عى موازنة الع�ام املقبل 2021 
“، مشريا اىل امكانية اللجوء اىل االستقطاع 
م�ن رواتب ومخصصات أصحاب الدرجات 
الخاص�ة فق�ط بدرجة م�دراء عامن فما 

فوق.
واض�اف ان�ه “ ال مانع من ف�رض رضيبة 
الدخ�ل عى املوظفن كون�ه أمرا معموال به 
بجمي�ع دول العالم، لكن قرار االس�تقطاع 
سيكون للربملان موقف حازم ورأي مختلف 
تمام�ا “. مبين�ا ان “ هن�اك تغيريا بس�عر 
رصف الدينار مقابل ال�دوالر وما قابله من 
ارتفاع االسعار يف السوق املحلية، فضال عن 
الرائب والرسوم املفروضة ما يشكل عبئاً 

عى املواطنن” .

بدورها، اعلنت العضو االخر يف اللجنة املالية 
النيابية، اخالص الدليمي، ان املوازنة العامة 
االتحادية 2021 ستمرر مطلع العام املقبل 

بعد تضمينها تعديالت جذرية .
الدليم�ي، يف ترصي�ح صحف�ي:  وقال�ت 
ان “مس�ودة املوازن�ة العام�ة ل�ن تم�رر 
بصيغته�ا الحالية الت�ي اعدتها الحكومة 
دون اج�راء تعديالت جوهرية عى االرقام 
غ�ري  النفق�ات  س�يما  واملخصص�ات، 
الروري�ة وانص�اف الفئ�ات املت�ررة 
قبل التصوي�ت النهائي عليها “. مبينة ان 
“ اللجنة املالية س�تعمل عى عدم ش�مول 
ذوي الدخ�ل املح�دود واملوظف�ن كاف�ة 
الذين رواتبهم  باالس�تقطاعات، الس�يما 
اقل م�ن750 الف دين�ار”. مبينة ان “كل 
الرائ�ب  بف�رض  املتعلق�ة  الفق�رات 
وخف�ض الروات�ب وزي�ادة س�عر رصف 

الدوالر، لن تمرر دون توافق سيايس “.

الربملان يتسلم رمسيا قانون موازنة 2021 من احلكومة وميدد 
فصله التشريعي شهـرا واحدا

نسبة الضريبة املفروضة على رواتب املوظفني يف موازنة 2021

بقيمة 113 مليار دوالر وبعجز قدره 48 مليارا
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جملس الوزراء يوافق على إبرام عقد مع شركة هولندية لبناء باخرتني ويقر توصيات جملس الطاقة
بغداد/ الزوراء:

وافق مجل�س ال�وزراء، امس الثالث�اء، عى 
تخوي�ل وزارة النق�ل إلبرام عق�د مع رشكة 
هولندي�ة لبناء باخرتن، وفيما اقر توصيات 
املجلس الوزاري للطاقة، اكد املتحدث باس�م 
مجلس الوزراء، وزير الثقافة، حس�ن ناظم، 
ان الحكومة ال تتوخى التصعيد وتعاملت مع 

التحديات األمنية بصرب وحكمة.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف 
بيان تلقت�ه “الزوراء”: ان مجل�س الوزراء، 
عقد جلس�ة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس 
ال�وزراء، مصطفى الكاظم�ي، جرى خاللها 
بحث مستجدات األحداث، فضال عن مناقشة 
املوضوع�ات املدرج�ة ضمن ج�دول أعماله، 
وتمت خالل الجلس�ة مناقش�ة مس�تجدات 
عم�ل لجن�ة تعزي�ز اإلج�راءات الحكومية، 
الصحي�ة  والس�يطرة  الوقاي�ة  مج�االت  يف 
والتوعي�ة، حيث ق�دم وزي�ر الصحة عرضا 
مفص�ال ع�ن اإلج�رءات الحكومي�ة املتبعة 
ملواجه�ة فريوس كورونا، والحد من مخاطر 

انتشاره.
 واض�اف: انه بعد أن ناق�ش مجلس الوزراء 
ما م�درج م�ن موضوعات يف ج�دول أعمال 

الجلسة، أصدر القرارات اآلتية:
أوال/ املوافقة ع�ى قيام وزارة النقل بامليض 
يف إج�راءات إب�رام عق�د جدي�د م�ع رشكة 
)Kapier( الهولندي�ة لبناء باخرتن بدال من 
)٨( بواخ�ر، بمبل�غ مق�داره )٣١٧٥٠٠٠٠( 
دوالر، فقط واحد وثالثون مليونا وسبعمائة 
وخمسون الف دوالر، لكل باخرة مع إضافة 
مصعد )ELEVATOR( لكل باخرة، وتخويل 
الس�يد مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة للنقل 
البح�ري صالحية توقيع العق�د وااللتزامات 
املالية املرتبة عى ذلك، مع مراعاة ما يأتي:

- تتحمل وزارة النقل والرشكة املذكورة آنفا 
صحة اإلجراءات التعاقدية واإلحالة أصوليا، 

والتفاوض مع الرشكة لتخفيض األسعار.
- إلزام الرشكة املتعاق�د معها بتقديم تنازل 

خطي رسمي عن أي حقوق ناجمة عن العقد 
السابق قبل توقيع العقد الجديد معها.

-قيام وزارة النقل بأخذ اإلجراءات القانونية 
بشأن توقيع العقد السابق قبل تنفيذ الفقرة 
)3( م�ن ق�رار مجلس ال�وزراء )٤٤ لس�نة 
٢٠١٣(، وتحديد املقرصين، إن وجد تقصري، 

وأخذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
 ثانيا/

أ- إقرار توصية املجلس الوزاري للطاقة )٥٥ 
لسنة ٢٠٢٠(، بحسب اآلتي:

MBL/( املوافقة عى تجدي�د العقد املرقم -
M4/20/37( م�ع الهيئ�ة املرصي�ة العامة 
 ٢٠٢١ الق�ادم/  للع�ام   )EGPC( للب�رول 
وبنفس الكمية العقدية البالغة )١٢( مليون 
برمي�ل م�ن نف�ط خ�ام الب�رصة الخفيف، 
وال�رشوط التعاقدي�ة املعم�ول بها س�ابقا، 
رشيط�ة حثه�م ع�ى التس�ديد ضم�ن املدة 
الزمني�ة التعاقدية، اس�تثناًء م�ن الضوابط 

رقم )٩( الصادرة من وزارة التخطيط.
ب- إق�رار توصية املجلس ال�وزاري للطاقة 
بش�أن الطلبي�ة ٩٧١٨٠٠٣٢- العق�د املرقم 
٣٠٦٣، تجديد عقد تأجري محطة توليد ذاتي، 

رشكة مصايف الشمال، بحسب اآلتي: 
١. املوافقة عى تجديد العقد املرقم )٣٠٦٣ 
لس�نة ٢٠١٨( امل�ربم ب�ن رشك�ة مصايف 
 )Aggreko Middle East( الشمال ورشكة
الربيطانية/ فرع اإلمارات العربية املتحدة 
لغرض تأجري محطات توليد ذاتي لتشغيل 
مصايف صالح الدين )١و٢( ملدة )6( أشهر، 
بالكميات ورشوط والتزامات العقد األصي 
نفس�ها، اس�تثناًء من الضوابط رقم )9( 
امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
)٢ لس�نة ٢٠١٤(، بس�بب ظروف جائحة 
كورون�ا، الت�ي أدت اىل تأخ�ري إج�راءات 
الدعوة املب�ارشة الخاصة ب�رشاء وحدات 

الطاقة.
٢. توجي�ه وزارة الكهرب�اء بإيجاد حل أكثر 

فاعلية للحد من تكرار الحاجة لالستئجار.

ج- إق�رار توصي�ة املجلس ال�وزاري للطاقة 
CMIT-( بشأن املوافقة عى استثناء الطلبية
ب�را   )٢٢( حف�ر   )PRT-10.30-190110
- يف حقول ميس�ان- الوجبة الثالثة- رشكة 
نفط ميس�ان، م�ن الفق�رة )ثانيا/ه�( من 
الضوابط رقم )٣( امللحق�ة بتعليمات تنفيذ 

العقود الحكومية )2( لسنة ٢٠١٤(.
ثالثا/  إقرار توصية املجلس الوزاري للتنمية 
البرشية بشأن قطع األرايض العائدة للمعهد 
الطبي يف محافظتي النجف األرشف واملثنى، 

وكما يي:
-1 ش�طب مبل�غ اس�تمالك قط�ع األرايض 
و56/1296   56/505 و   56/500 املرقم�ة 
مقاطع�ة 19 أم العصاف�ري الرشقية- بلدية 
الس�ماوة، واملش�يَّد عليه�ا أبني�ة جامعي�ة 
للمعه�د التقن�ي/ جامع�ة الفرات األوس�ط 

التقنية، بمس�احة )9/11478( م2، البالغة 
قيمتها )1262679000( دينار، فقط مليار 
ومائت�ان وإثنان وس�تون مليوناً وس�تمائة 
وإكم�ال  دين�ار،  أل�ف  وس�بعون  وتس�عة 

اإلجراءات األصولية للتسجيل.
-2 ش�طب مبلغ اس�تمالك قطع�ة األرض 
املرقم�ة )13/10 مقاطع�ة 6 أب�و محار( 
للمعه�د  واملخصص�ة  الس�ماوة،  بلدي�ة 
التقن�ي/ جامعة الفرات األوس�ط التقنية 
بمساحة )39 دونماً و14 أولك و67.80 مراً 
مربع�اً، البالغة قيمته�ا )1484517000( 
دين�ارا، فق�ط ملي�ار وأربعمائ�ة واربع�ة 
وثمانون مليوناً وخمس�مائة وسبعة عرش 
ال�ف دينار، وإكم�ال اإلج�راءات األصولية 

للتسجيل.
-3 ش�طب مبل�غ اس�تمالك قطع�ة األرض 

املرقم�ة )37/457 مقاطع�ة 20 الجديدة(، 
بلدي�ة الرميثة، بمس�احة )2 دون�م و7 أولك 
د عليه�ا موق�ع معه�د  و43.98 م2(، املش�يَّ
الرميثة وحاليا لدى لجنة التقدير يف محافظة 
املثنى لتثمينها، وإكمال اإلجراءات األصولية 

للتسجيل.
-4 ش�طب مبلغ اس�تمالك قطعة األرض 
املرقمة )1/7895( باس�م مديرية بلدية 
النجف بمس�احة )257 دونماً، و13أولك 
د عليها املعه�د التقني/  و75م2(، املش�يَّ
جامعة الفرات األوس�ط التقني�ة البالغة 
دينار، فقط   )12877500000( قيمته�ا 
اثن�ا ع�رش ملي�اراً وثمانمائ�ة وس�بعة 
وسبعون مليونا وخمس�مائة الف دينار، 

وإكمال اإلجراءات األصولية للتسجيل.
اس�تنادا اىل أح�كام امل�ادة )46( م�ن قانون 

اإلدارة املالي�ة االتحادي�ة )6 لس�نة 2019( 
املع�ّدل، وق�رار مجل�س الوزراء ) 28 لس�نة 

.)2020
رابعا/

-1 التوصي�ة اىل مجل�س الن�واب العراق�ي 
بس�حب م�رشوع قان�ون تصدي�ق اتفاقية 
ترسيع التعاون االقتصادي وش�ؤون الطاقة 
ب�ن حكوم�ة جمهوري�ة الع�راق وحكومة 

كوريا الجنوبية.
٢-  قيام وزارتي النفط والكهرباء بالتنسيق 
مع الجانب الكوري الجنوبي، إلعادة دراسة 
م�رشوع االتفاقي�ة آنف�اً، وتقدي�م صيغ�ة 

مالئمة لها.
خامسا/

-1  تجهيز وزارات الدفاع والداخلية والصحة 
املائي�ة وتش�كيالتها، ومحافظتي  وامل�وارد 
ذي قار وواس�ط باملواد التالي�ة: زيت الغاز، 
والزيوت والبانزين، باآلجل من تأريخ 1/1/ 
2021 لغاية 31 آذار 2021، بعد قيام الجهات 
املذك�ورة آنفا وتش�كيالتها بإرس�ال جدول 
رسمي ش�هري باحتياجاتها من املحروقات 

اىل وزارة النفط.
-2  تس�جيل املبالغ املالي�ة ذمة عى الجهات 
املذكورة آنفاً وتشكيالتها، ترصف الحقاً عند 
إقرار التخصيصات املالي�ة يف قانون املوازنة 

العامة االتحادية للسنة املالية/2021.
سادس�ا/ إق�رار توصي�ة املجلس ال�وزاري 
 ،)2019 لس�نة   37( االجتماعي�ة  للخدم�ة 
بش�أن امليض يف إكمال إج�راءات التعاقد من 
قب�ل محافظ�ة بابل م�ع ائت�الف الرشكات 
 +GAMA +جيمس+ التفوي�ض+ الجزيرة(
اإلرشاف  عملي�ة  تت�م  أن  ع�ى  االحتف�اد(، 
واملتابعة الهندس�ية والفني�ة للمرشوع من 
قب�ل املديرية العامة للماء واملجاري يف وزارة 
واألش�غال  والبلدي�ات  واإلس�كان  اإلعم�ار 

العامة.
ويف س�ياق اخر، اكد املتحدث باس�م مجلس 
ال�وزراء وزي�ر الثقاف�ة حس�ن ناظ�م، ان 

م�رشوع غ�از الحلفاية س�يدخل الخدمة يف 
ع�ام 2022، فيما بن ان الحكومة الحالية ال 

تتوخى التصعيد.
الصحف�ي  املؤتم�ر  خ�الل  ناظ�م  وق�ال 
االسبوعي ملجلس الوزراء تابعته “الزوراء”: 
ان “ الحكوم�ة الحالي�ة ال تتوخ�ى التصعيد 
و تعامل�ت م�ع التحدي�ات األمني�ة بص�رب 

وحكمة”.
واض�اف ان “ وزي�ر الصح�ة أك�د إكم�ال 
اإلجراءات م�ع رشكة فايزر الس�ترياد لقاح 
ال�وزراء  كورون�ا”، الفت�ا اىل ان “ مجل�س 
صّوت عى اس�تمرار تنفيذ مرشوع مجاري 
الحلة و ميض وزارة النقل بالتعاقد عى بناء 
باخرتن، فيما صوت ع�ى معالجة مرشوع 
مصف�اة النارصية، فضال عن التصويت عى 

دعم تنفيذ مرشوع مصفى الجنوب”.
واشار اىل ان “ مرشوع غاز الحلفاية سيدخل 

الخدمة يف عام 2022”.
وتابع ان “موازنة 2021 بداية تنفيذ الخطة 
اإلصالحي�ة الش�املة”، مبين�ا ان “ الورق�ة 

البيضاء بداية اإلصالح املنشود”.
وبش�أن الوف�ود االيراني�ة عل�ق ناظ�م ان “ 
املناقش�ات م�ع الوفود اإليراني�ة ركزت عى 

جوانب األمن واالقتصاد”.
كم�ا اكد املتحدث باس�م مجلس ال�وزراء ان 
رواتب األشهر األوىل من العام املقبل ستميض 
بش�كل طبيعي، الفت�ا اىل انها غ�ري مرتبطة 

بترشيع املوازنة.
وق�ال ناظ�م يف مؤتمر صحف�ي : ان “تغيري 
س�عر ال�رصف س�ينعش القط�اع الخ�اص 
وس�يوفر فرص عمل للعاطلن”، مش�ريا اىل 
ان “الوف�د املرس�ل إىل إي�ران ناق�ش الوضع 

األمني الذي تتعرض له البالد”.
واش�ار اىل: ان رواتب األشهر األوىل من العام 
املقبل س�تميض بش�كل طبيع�ي، وانها غري 

مرتبطة بترشيع املوازنة.
واك�د املتح�دث ان “هن�اك س�الحا منفلت�ا 

بحاجة إىل مفاوضات ونقاشات”.

املتحدث باسم جملس الوزراء: رواتب األشهر املقبلة غري مرتبطة باملوازنة وستمضي بشكل طبيعي 
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بغداد/ الزوراء:
عن  الثالثاء،  امس  بغداد،  محافظة  كشفت 
انشاء  تتضمن   2021 املقبل  العام  خطة  ان 
المتصاص  العاصمة  أطراف  يف  جديدة  مدن 
مستشفيات  أربعة  وإكمال  السكاني،  الزخم 
مطار  تطوير  جانب  إىل  حاليا،  اإلنجاز  قيد 
لالقضية  التحتية  البنى  الدويل وخدمات  بغداد 

والنواحي.
احمد  عيل  بغداد،  ملحافظ  االول  النائب  وقال 
“املحافظة  ان  صحفي:  حوار  يف  العيثاوي، 
عملت  متكاملة  اسرتاتيجية  خطة  وضعت 
توجيهات  بحسب   ،2020 العام  خالل  عليها 
الخدمات  لتقديم  الوزراء  مجلس  رئيس 
شبكات  خطوط  تنفيذ  تم  إذ  للمواطنني، 
االقضية  من  عدد  يف  التحتية  والبنى  املجاري 
والنواحي، منها اقضية الحسينية واملحمودية 
واملعامل  الجرس،  ونواحي  واملدائن  واللطيفية 
الطرق  اكساء  عن  فضال  والكرامة،  والسعادة 

الرئيسة لحزام بغداد”.

واضاف أن “هناك مشاريع خدمية يجري العمل 
يف  املنتظر  حي  مجاري  مرشوع  منها  عليها، 
مدينة الصدر، وتفعيل موضوع تحويل جنس 

االٔرايض اىٕل سكنية، فضال عن تقديم الخدمات 
يف سبع قصور والكريعات”.

الحكومة  “اهتمام  اىل  العيثاوي  واشار 

اىل  اعدادها  وصلت  التي  املتوسطة  باملشاريع 
واستثماري  خدمي  مرشوع   700 من  اكثر 
بسبب   2014 العام  منذ  العاصمة  يف  متوقف 
منها  البعض  لكن  املالية،  التخصيصات  قلة 
قيد  واالخرى  الحايل  العام  خالل  انجازه  تم 
االنجاز، ومن املؤمل أن تنتهي يف العام املقبل، 
ناحية  يف  للرشب  الصالح  املاء  مشاريع  منها 
الجرس بقضاء املدائن ومرشوع ماء املحمودية 

املركزي”.
اربعة  انشاء  عىل  تركز  “املحافظة  ان  وذكر 
منها  فيها،  العمل  يجري  مستشفيات 
ناحية  قاطع  ضمن  الفضيلية  مستشفى 
الجديدة بسعة 200 رسير، وقد وصلت  بغداد 
كمرحلة  باملئة   75 من  اكثر  اىل  انجازه  نسبة 
رسير   200 بسعة  الشعب  ومستشفى  ثانية، 
ايضا، ومرشوع توسعة مستشفى النعمان يف 
منطقة االعظمية بسعة 75 رسيرا، وتجاوزت 
الحرية  ومستشفى  باملئة،   75 انجازه  نسبة 

بسعة 400 رسير”. 

بغداد/ الزوراء:

الضوابط  الثالثاء،  امس  الرتبية،  وزارة  حددت 

للعام  النهارية  املدارس  يف  الطلبة  لقبول  الخاصة 

الدرايس 2020 – 2021 . فيما صادقت عىل نتائج 

للبنني  الجميلة  الفنون  بمعاهد  الخاصة  القبول 

للعام  واملسائية(  )الصباحية  وللدراستني  والبنات 

الدرايس 2020 – 2021. 

تلقت  بيان  يف  للوزارة  االعالمي  املكتب  وذكر 

للتعليم  العامة  »املديرية  أن  منه:  »الزوراء« نسخة 

للمديريات  اعماماً  اصدرت  واألجنبي  العام واألهيل 

العامة للرتبية يف بغداد واملحافظات يقيض بإلزامهم 

بالتعليمات اآلتية:

- يقبل الطالب يف الصف األول املتوسط من مواليد 

2005 بالنسبة للذكور، و2003 لألناث يف حالة عدم 

تركهم او رسوبهم يف صفوفهم .

- يقبل الطالب يف الصف الثاني املتوسط من مواليد 

2004 بالنسبة للذكور، و2002 لألناث يف حالة عدم 

تركهم او رسوبهم يف صفوفهم .

- يقبل الطالب يف الصف الثالث املتوسط من مواليد 

2003 بالنسبة للذكور، و2001 لألناث يف حالة عدم 

تركهم او رسوبهم يف صفوفهم .

- يقبل الطالب يف الصف الرابع اإلعدادي من مواليد 

2000 بالنسبة للذكور، و1998 لألناث يف حالة عدم 

تركهم او رسوبهم يف صفوفهم .

من  اإلعدادي  الخامس  الصف  يف  الطالب  يقبل   -

يف  لألناث  و1997  للذكور،  بالنسبة   1999 مواليد 

حالة عدم تركهم او رسوبهم يف صفوفهم .

من  اإلعدادي  السادس  الصف  يف  الطالب  يقبل   -

يف  لألناث  و1996  للذكور،  بالنسبة   1998 مواليد 

حالة عدم تركهم او رسوبهم يف صفوفهم .

- نقل الطلبة الراسبني سنتني يف صفوفهم عدا من 

اعتربت لهم سنة عدم رسوب اىل املدارس املسائية . 

السن  اعمارهم  تجاوزت  الذين  الطلبة  نقل   -

املسائية  املدارس  اىل  النهارية  ملدارسنا  النظامية 

وفقاً للتعليمات النافذة .

نتائج  عىل  الرتبية  وزارة  صادقت  اخر،  جانب  من 

للبنني  الجميلة  الفنون  بمعاهد  الخاصة  القبول 

للعام  واملسائية(  )الصباحية  وللدراستني  والبنات 

الدرايس 2020 – 2021. 

نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 

منه: أن “وزير الرتبية، عيل حميد الدليمي، صادق 

الجميلة  الفنون  معاهد  يف  املقبولني  نتائج  عىل 

للبنني والبنات والبالغ عددهم نحو )3103( طالباً 

وطالبة”.

العامة  املديريات  الوزارة “رؤساء املعاهد يف  ودعت 

الرصافة   ، الثالثة  الكرخ   ، االوىل  )الكرخ  بغداد  يف 

 ، الدين  صالح  كركوك،  نينوى،  عن  فضالً  األوىل، 

القادسية   ، واسط  األرشف،  النجف   ، االنبار  دياىل، 

العامة  املديرية  مقر  ملراجعة  البرصة(  قار،  ذي   ،

إلعداد املعلمني والتدريب والتطوير الرتبوي الستالم 

النتائج”.

املعاهد  “مراجعة  عىل  الطلبة  الوزارة  وحثت 

املوجودة يف كل مديرية من املديريات املذكورة اعاله 

يوم األحد املقبل من أجل تسلم نتائجهم”. 

بغداد/ الزوراء:
التحقيقات يف هيئة  دائرة  أعلنت 
ضبط  الثالثاء،  امس  النزاهة، 
بالجرم  الرشوة  بتسلُّم  متهمني 
املشهود يف بغداد، ُمبّينًة قيامهما 
ُمستثمَريِن  ومساومة  بابتزاز 
عىل  بالحصول  إيهامهما  مقابل 

تسهيالٍت استثماريٍَّة.
تلقت  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 

أن  منه:  نسخة  »الزوراء« 
تحقيق  مديريَّة  عمل  »فريق 
ُمتَّهَمني  ضبط  من  ن  تمكَّ بغداد، 
األجهزة  أحد  يف  منتسٌب  أحدهما 
األمنيَّة؛ البتزازهما ومساومتهما 
 ( مبلغ  لدفع  مستثمرين 
دوالٍر  مليون   )1,900,000
الحصول  لقاء  كرشوٍة  أمريكيٍّ 
عىل  املاليَّة  وزارة  موافقة  عىل 

محافظة  يف  عقارين  عرض 
كركوك كعرصٍة استثماريَّـٍة«.

»املُتَّهمني  إن  البيان  وأضافت 
ة  دا بإكمال املُوافقات الخاصَّ تعهَّ
بالعقارين من وزارة املاليَّة وهيئة 
الدولة  االستثمار ودائرة عقارات 
مجمٍع  إنشاء  لغرض  كركوك؛  يف 
تجاريٍّ ُمتكامٍل ومرآب بمساحة 

)8( دوانم«.

ولفت إىل أنه، »بعد متابعٍة ورصٍد 
ضبطهما  تمَّ  للُمتَّهمني،  دقيقني 
ُمتلبَِّسني بالرشوة أثناء تسلُّمهما 

الدفعة األوىل«.
»العمليَّة   ان  اىل  البيان  واشار   
اسفرت عن ضبط أسلحٍة وكتٍب 
بحوزتهما، وبمواجهتهما باألدلة 
من قبل ُمحققي مديريَّة تحقيق 
بغداد، إذ اعرتف املُتَّهمنِي رصاحًة 

وقيامهما  الرشوة،  بتسلُّم 
باالبتزاز واملُساومة«

محرٍض  تنظيم  »تمَّ  أنه  وتابع 
َذت  ُنفِّ التي  العمليَّة  يف  أصويلٍّ 
رٍة قضائيٍَّة، وعرضه  بموجب ُمذكَّ
قايض  السّيد  عىل  املُتَّهمني  رفقة 
قرَّر  الذي  املُختص؛  التحقيق 
القرار  أحكام  وفق  توقيفهما 

)160 لسنة 1983(«.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت دائرة الهجرة واملهجرين يف صالح الدين، 

يف  النازحني  مخيمات  غلق  عن  الثالثاء،  امس 

العلم  يف  الشهامة  مخيم  بضمنها  املحافظة 

واالجهزة  املحلية  الحكومة  مع  بالتنسيق 

والجهد  االمنية  القوات  أن  إىل  مشرية  األمنية، 

قيادة  و  سامراء  عمليات  لقيادة  الهنديس 

مسح  عىل  عملت  شعبي  حشد  العمليات 

واملخلفات  االنقاض  ورفع  بالكامل  املنطقة 

العسكرية.

يف  جاسم،  محجوب  خالد  الدائرة،  مدير  وقال 

بيان اطلعت عليه »الزوراء«: ان “الدائرة عملت 

عىل غلق جميع املخيمات يف املحافظة واعادة 

النازحني اىل مناطقهم بعد اكمال تحريرها من 

عصابات “ داعش” االرهابية، حيث تم غلق اخر 

الذي  الشهامة  املحافظة وهو مخيم  مخيم يف 

يحوي 150 أرسة من أرس “ داعش” االرهابي، 

مع  بالتنسيق  مناطقهم  اىل  اعادتهم  وتمت 

االستخبارية  الوكاالت  و  االمنية  القيادات 

االدارية  الوحدات  ورؤساء  العشائر  وشيوخ 

وضمان  بمتابعتهم  واالستمرار  بكفالتهم 

ضمن  انخراطهم  وعدم  باملجتمع،  دمجهم 

امنية  لجنة  وتخصيص  االرهابية  التنظيمات 

االستخبارية  االجهزة  و  العمليات  قيادة  من 

مناطق  اىل  اعادتهم  تمت  ان  بعد  ملتابعتهم 

سكناهم”.

ولفت محجوب اىل “فتح باب العودة اىل منطقة 

 32 اعادة  تمت  اذ  والحاتمية،  غريب  السيد 

اوىل  كمرحلة  غريب  السيد  منطقة  اىل  أرسة 

وتم اكمال جميع االجراءات االولية وتدقيقهم 

امنيا، وعىل اثرها تم تزويدهم بهويات تسمح 

بدخولهم اىل مناطقهم”.

واشار اىل ان “القوات االمنية والجهد الهنديس 

العمليات  قيادة  و  سامراء  عمليات  لقيادة 

املنطقة  مسح  عىل  عملت  الشعبي  الحشد 

بالكامل ورفع االنقاض واملخلفات العسكرية 

اعادة  عىل  املحافظة  قبل  من  العمل  بدء  مع 

غريب  السيد  ملنطقة  الرابط  املجرس  تأهيل 

تأهيل  الطرق، وكذلك  وفتح  الرئيس  بالطريق 

الشبكة الكهربائية من قبل دائرة الكهرباء”.

بغداد/ الزوراء:

الثالثاء،  العامة، امس  اصدرت مديرية املرور 

القوات  منتسبي  مراجعة  بشأن  جدوالً 

األمنية.

»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  املديرية  وذكرت 

نسخة منه: انه »ألمور تنظيمية ونظراً للزخم 

الحاصل يف بعض مجمعات تسجيل املركبات 

مراجعة  يكون  ان  تقرر  السياقة  واجازات 

القوات االمنية )ضباط، منتسبني، موظفني( 

وحسب التعليمات السابقة يف الدوام املسائي. 

االحد+االثنني  املراجعة:  ايام  حسب  وتابع: 

الدفاع{،  }وزارة  الثالثاء  الداخلية{،  }وزاردة 

الخميس  الشعبي{،  الحشد  }هيئة  االربعاء 

}بقية االجهزة االمنية{.

بغداد/ الزوراء:
املؤقتة  الالئحة  عىل  االيزيدية  للطائفة  اللش  معبد  إدراج  الثالثاء،  امس  الثقافة،  وزارة  أعلنت 
للطائفة  إدراج معبد اللش  »تم  إنه  »الزوراء« نسخة منه:  تلقت  بيان  الوزارة، يف  لليونسكو.وقالت 
العاملي«. وأضافت  الرتاث  إدراجها عىل الئحة  اليونسكو لحني  املؤقتة ملنظمة  الالئحة  االيزيدية عىل 
آثارياً وتراثياً ملواقع يف بغداد وبقية  التمهيدية أصبح )12( موقعاً  أن »املواقع املدرجة عىل الالئحة 
املحافظات«. وأشار البيان، إىل أن »قسم املنظمات أنجز خالل السنة الحالية عدداً من األعمال التي 
تخص تنظيم دورة ملوظفي القسم وانجاز تقارير الصيانة الدورية للمواقع اآلثرية والرتاثية وتقارير 
باللغتني  العاملي  الرتاث  بمواقع  تتعلق  التي  االستبيانات  إنجاز  عن  اليونسكو، فضالً  ملنظمة  أخرى 
العربية واالنكليزية«.ولفت إىل أن »القسم املذكور قام بتعديل حدود مدينتي آشور والحرض ومتابعة 
باالجتماعات  الفاعلة  املشاركة  عن  فضال  وسامراء،  والحرض  آشور  يف  العازلة  املناطق  تغيريات 

الخاصة بمنظمة اليونسكو واملركز اإلقليمي يف البحرين من أجل حماية مواقع الرتاث والعاملي«.

بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  االستخبارات،  وكالة  أعلنت 
للقطع  تاجرين  عىل  القبض  القاء  عن 
بعمليتني  ونينوى  بغداد  يف محافظتي  األثرية 

منفصلتني.
وقالت الوكالة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
استخباراتية  ملعلومات  “استناداً  إنه  منه: 
االستخبارات  وكالة  مفارز  تمكنت   ، دقيقة 
املتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة املنظمة 

عىل  القبض  القاء  من  الداخلية  وزارة  يف 
متهمني اثنني يتاجران بالقطع االثرية”.

عىل  القبض  القاء  “تم  أنه  البيان  وأضاف 
املتهم االول يف مركز محافظة نينوى وبحوزته 
خمس قطع اثرية، فيما تم القبض عىل املتهم 
منطقة  يف  لُه  محكم  كمني  نصب  بعد  الثاني 
املشهود  بالجرم  بغداد  بمحافظة  العالوي 
اىل  تعود  جميعها  اثرية  قطع   8 وبحوزته 

العصور القديمة”. 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت مديرية شؤون السيطرات التابعة لوزارة الداخلية، امس الثالثاء، القبض عىل مجموعة 
من املخالفني، فيما ضبطت مئات األغنام املخالفة للضوابط والقوانني بالقرب من مركز رشطة 

النهروان.
وذكرت وزارة الداخلية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: أن »مفارز مديرية شؤون السيطرات، 

تمكنت من إلقاء القبض عىل عدد من املخالفني وضبط عجالتهم لوجود مخالفات فيها«.  
وتابع »حيث تمكنت مفارز سيطرة بابا محمود من القبض عىل متهم وضبطت عجلته املحملة 
بـ 400  رأس غنم وماعز، بدون شهادة فحص طبي، كما تمكنت مفارز املديرية قرب مركز 
النهروان من ضبط عجلة حمل نوع مرسيدس قاطرة ومقطورة محملة بـ360 رأس  رشطة 

غنم وماعز بدون شهادة فحص طبي«.  
وأضاف »إىل ذلك ألقت مفارز املديرية القبض عىل متهم وضبطت عجلته نوع مرسيدس قاطرة 
إىل  تسليمهم  تم  »املتهمني  ان  اىل  البيان  واشار  وماعز«.   غنم  رأس  بـ405  ومقطورة محملة 

الجهات املختصة لغرض استكمال اإلجراءات القانونية بحقهم«. 

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، 
ملواجهة  جديدة  إجراءات  الثالثاء،  امس 
مشرياً  كورونا،  من  الجديدة  الساللة 
يف  زيادة  ستشهد  املقبلة  الفرتة  أن  إىل 
اليومية لتشخيص  املختربية  الفحوصات 

كورونا.
وقال التميمي، بحسب الوكالة الرسمية: 
ألسوأ  مستمر  بشكل  تنظر  »الوزارة  إن 
ساللة  ظهرت  أن  بعد  خاصة  األمور، 
أن  مبيناً  كورونا«،  فريوس  من  جديدة 
»هدف الوزارة هو تحقيق األمن الصحي 

العراقي عرب اتخاذ بعض اإلجراءات«.
بإجراءات  »االلتزام  إىل  املواطنني  ودعا، 
والعزل  الكمامة  بارتداء  الصحة  وزارة 

املوالت  غلق  بقرار  وااللتزام  االجتماعي، 
بعد  السياحية  املرافق  وبعض  واملطاعم 

الساعة السابعة«.
هذه  أقر  الوزراء  »مجلس  أن  إىل  مشرياً   
وتقليل  التجمعات  منع  بهدف  اإلجراءات 

انتقال الفريوس بني األشخاص«.
نسبة  حالياً  يحقق  »العراق  أن  وأكد 
مقارنة  كورونا  بفريوس  قليلة  إصابات 
بعدد الفحوصات التي ترتاوح بني 35 إىل 
املمكن  من  وأنه  يومياً،  فحص  ألف   40
األيام  خالل  الفحوصات  هذه  زيادة 

القليلة املقبلة«.
االلتزام   « أن  عىل  التميمي  وشدد 
للقضاء  الوحيد  السبيل  هي  باإلجراءات 

عىل فريوس كورونا والحد من اإلصابة«.

بغداد/ الزوراء:
اركيلة  معسل  تهريب  محاولة  إحباط  الثالثاء،  امس  الحدودية،  املنافذ  هيئة  أعلنت 

وإتالف أدوية برشية يف منفذ ميناء أم األوسط ومطار بغداد الدويل.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: أنه »تم ضبط حاوية حجم 40 قدما، 
البحث والتحري  إىل  الواردة  العراقي  الوطني  املخابرات  وعىل وفق معلومات من جهاز 
هيأتنا تفيد بوجود مواد يمنع استريادها داخل الحرم الجمركي، يف منفذ ميناء ام قرص 

األوسط يف محافظة البرصة«.
العالقة،  املختصة وذات  الجهات  الحاوية من  للكشف عىل  أنه »شكلت لجنة  وأضافت 
واثبتت عملية الكشف وجود مادة معسل اركيلة ال يسمح باسترياده ودخوله العراق 

التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة«.
 الفتة إىل »ختم الحاوية بالختم الجمركي واحالتهما وفق محرض اصويل اىل مركز رشطة 
القانونية  القضائية املختصة التخاذ اإلجراءات  الجهات  أمام  الجمارك لغرض عرضها 

الالزمة بحقها«.
يف  حجزها  تم  متنوعة  برشية  أدوية  اتالف  تم  الدويل  بغداد  مطار  منفذ  »ويف  وتابعت: 
صاالت املطار مخالفة لضوابط االسترياد، وكذلك اتالف مواد غش تجاري بإرشاف قسم 

البحث والتحري هيأتنا، وباسناد الدوائر العاملة يف املطار«.

بغداد/ الزوراء:

اعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، امس الثالثاء، اعتقال ما يسّمى بمسؤول خلية 

القنص والتدريب عىل الناظور الحراري يف املوصل.

واستباقية  نوعية  »بعملية  أنه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  املديرية  وذكرت 

انفردت بدقة املعلومة االستخبارية وجرأة التنفيذ، تمكنت مفارز مديرية االستخبارات 

عىل  والتدريب  القنص  خلية  مسؤول  عىل  القبض  إلقاء  من   14 الفرقة  يف  العسكرية 

الناظور اللييل لقاطع جبال قره جوغ«.

وأضاف البيان أن »االعتقال تم بعد نصب كمني محكم له يف منطقة املكوك، القريبة من 

منطقة الكشافات التابعة لقضاء القيارة باملوصل«.

مذكرة  بموجب  للقضاء  املطلوبة  االرهابية  العنارص  أحد  يعد  »اإلرهابي  أن  إىل  واشار 

قبض وفق أحكام املادة 4 إرهاب«.

بغداد/ الزوراء:

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اعلنت 

استمارة  فتح  الثالثاء،  امس  العلمي، 

املعلمني  من  الثالثة  الوجبة  تقديم 

املجازين دراسيا للقبول يف الجامعات.

وذكر بيان للوزارة انه »تم فتح استمارة 

املعلمني  من  الثالثة  الوجبة  تقديم 

الجامعات  يف  للقبول  دراسيا  املجازين 

الدراسة  يف   2020/2021 للسنة 

عرب  التقديم  ويستمر  الصباحية 

واملتابعة  والتخطيط  الدراسات  بوابة 

أربعة  ملدة   )www.dirasat-gate.org(

املوافق  الثالثاء  امس  من  بدءا  أيام 

.»29/12/2020

هم  بالتقديم  »املشمولني  ان  وأضاف 

الرتبية  وزارة  موافقة  عىل  الحاصلون 

الخيارات  إدخال  من  يتمكنوا  ولم 

يف  قبولهم  يتم  لم  الذين  او  االلكرتونية 

وقت سابق بسبب عدم تسجيل خيارات 

كافية يف استمارة التقديم«.

حمافظة بغداد: خطة 2021 تتضمن إنشاء مدن جديدة وتطوير املطار 

الرتبية حتدد ضوابط قبول الطلبة يف املدارس النهارية للعام احلالي

صالح الدين تعلن غلق خميمات النازحني 
يف احملافظة

املرور تصدر جدوالً بشأن مراجعة منتسيب 
القوات األمنية

الثقافة: إدراج معبد )اللش( على 
الالئحة املؤقتة للرتاث

القبض على تاجرين للقطع األثرية 
يف حمافظتني

ضبط شاحنات حمملة بأغنام دون فحص 
طيب قرب النهروان

النزاهة تضبط متهمني بالرشوة وابتزاز مستثمرين يف العاصمة

صادقت على نتائج الفنون اجلميلة للدراستني الصباحية واملسائية الصحة تتخذ إجراءات جديدة ملواجهة 
الساللة اجلديدة من كورونا

إحباط تهريب معسل وإتالف أدوية خمالفة 
يف أم قصر ومطار بغداد

اعتقال مسؤول »خلية القنص« لداعش 
يف املوصل

إطالق استمارة تقديم الوجبة الثالثة من 
املعلمني اجملازين دراسيا 
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توقعت عدم ارتفاع التضخم بشكل كبري للشهر احلالي  الكهرباء: هناك بوادر إجيابية حلل 
أزمة الغاز

خبري اقتصادي: أسعار النفط يف 
املوازنة بلغت ذروتها 

الكشف عن امتالك العراق مدنا 
سياحية يف 4 دول أوروبية

اإلعمار تؤكد تصاعد وترية العمل 
يف مشروع حمطيت الناصرية

Covid-19 النفط يصعد مع انتعاش طرح لقاحات

العراق جيدد تأكيده الكامل بااللتزام يف خفض 
اإلنتاج النفطي

يعتزم مضاعفة الطاقة التصديرية للموانئ النفطية

بغداد/ الزوراء:
كش�فت وزارة التخطيط، امس الثالثاء، 
ان متوس�ط دخ�ل الف�رد العراق�ي بلغ 
7 مالي�ن دين�ار خالل س�نة 2020، ويف 
الوق�ت الذي اكدت ان التضخم الس�نوي 
يف البالد لم يرتفع خالل األربع الس�نوات 
املاضي�ة، توقعت عدم ارتف�اع التضخم 
بشكل كبري لش�هر كانون االول الجاري 

نتيجة ارتفاع سعر الدوالر. 
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، عب�د 
الزه�رة الهن�داوي، يف حديث صحفي: 
ان “متوس�ط دخ�ل الف�رد الس�نوي 
يحتس�ب م�ن خ�الل تقس�يم النات�ج 
القوم�ي اإلجم�ايل ع�ى عدد الس�كان 
البلد”، مبينا “ان متوس�ط دخل الفرد 
ال يعني بالرضورة ان كل افراد املجتمع 

يحصلون عى الدخل نفسه”.
واض�اف ان “متوس�ط الدخل الس�نوي 
للفرد يف العراق خالل العام الحايل 2020 

بلغ ما بن 6 اىل 7 مالين دينار”.
م�ن جه�ة ثاني�ة، اعت�ر الهن�داوي ان 
“التضخ�م لي�س بال�رضورة ان يك�ون 
مرتفعا خالل شهر كانون االول الجاري 

نتيج�ة ارتفاع س�عر ال�دوالر الن الكتلة 
النقدي�ة املتداول�ة موج�ودة نفس�ها يف 
األسواق ولم تشهد تغيريا يف حجمها، كما 

ان مستوى االس�تثمارات ما زال نفسه، 
وبالتايل ليس بالرضورة ارتفاع األس�عار 
يؤدي اىل التضخ�م اذا كان التداول بذات 

الكتلة النقدية املتداولة يف السوق”.
واشار الهنداوي اىل ان “التضخم الشهري 
لشهر ترشين الثاني املايض شهد ارتفاعا 

طفيفا بلغ %0.5 مقارنة بالش�هر الذي 
س�بقه”، الفتا اىل ان “مؤرشات التضخم 
للس�نوات 3 اىل 4 املاضية كانت مستقرة 
 1 ارتفاع�ات طفيف�ة ال تتج�اوز  م�ع 
والنص�ف باملئة وربم�ا يف بعض الفرتات 
يوص�ل اىل اثن�ن باملئة والش�هري ايضا 

احيانا 0،3 احيانا 0،5 او 0.8%”.
واك�د ان “التضخ�م ي�زداد غالب�ا يف كل 
بل�دان العال�م، وحت�ى تلك البل�دان التي 
ينخف�ض  وال  ع�اٍل  اس�تثمار  لديه�ا 
بالس�الب لتأث�ره بحجم الكتل�ة النقدية 
املتداولة وبأس�عار رصف العملة وكذلك 
يتأثر بحجم االستثمارات ونمو االقتصاد 

للبلد”. 
أن  التخطي�ط، االثن�ن،  واعلن�ت وزارة 
نس�بة الفقر يف البالد وصل�ت إىل 32%، 

مع بدء جائحة فريوس كورونا.
ويمر العراق بظ�روف اقتصادية صعبة 
نتيج�ة انخف�اض اس�عار النف�ط التي 
تش�كل معظم اي�رادات الع�راق املالية، 
مم�ا اضطرت الحكومة إىل خفض قيمة 
الدين�ار العراق�ي مقاب�ل ال�دوالر بغية 

توفري رواتب املوظفن.

 عمان/نينا:
 أعل�ن املرصف األه�ي العراقي عن 
اس�تحواذه عى العمليات املرصفية 
لبن�ك َع�وده يف الع�راق، يف خط�وة 
رائدة تعد األوىل من نوعها يف القطاع 

املرصيف العراقي.
يس�تحوذ  االتفاقي�ة  وبموج�ب 
املرصف األهي العراقي عى عمليات 
ف�روع بنك عوده يف الع�راق والبالغ 

عددها 5 ف�روع لريتف�ع بذلك عدد 
الفروع اإلجمايل التابعة للمرصف إىل 

18 فرعاً يف مختلف أنحاء العراق.
ويع�ّد املرصف األه�ي العراقي بنكاً 
تابع�اً ملجموع�ة كابيت�ال بنك الذي 
م�ال  رأس  م�ن  85ر61%  يمل�ك 
املرصف األه�ي العراقي البالغ 210 

مالين دوالر.
ووّق�ع اتفاقي�ة االس�تحواذ “ع�ر 

رئي�س  املرئ�ي”،  األتص�ال  تقني�ة 
مجلس إدارة املرصف األهي العراقي 
باسم خليل السالم، ورئيس مجلس 
إدارة بنك َعوده س�مري حنا بحضور 
أعضاء م�ن اإلدارة التنفيذية يف كل 
م�ن كابيت�ال بنك، امل�رصف األهي 

العراقي، وبنك َعوده.
وق�ال الس�الم: “هذا االتف�اق يأتي 
ضمن اس�رتاتيجية املرصف األهي 
التنافيس  لتعزيز مرك�زه  العراق�ي 
وتوسيع انتش�اره اإلقليمي واملحي 
الخط�وة  ه�ذه  وتع�د  الع�راق.  يف 
يف  اس�تحواذ  عملي�ة  أول  الرائ�دة 
القط�اع امل�رصيف العراق�ي وتدعم 
نش�اط امل�رصف األه�ي العراق�ي 
في�ه. األم�ر ال�ذي يعّزز م�ن متانة 
م�ؤرشات البنك املالية، مع مواصلة 
تقديم الخدم�ات املرصفية املبتكرة 
للعم�الء  العالي�ة  الكف�اءة  وذات 
ع�ى مس�توى ال�رشكات واألفراد، 
واالرتقاء الدائم باملنتجات والحلول 
مدعومة بسياس�ة التحول الرقمي 
الت�ي ينتهجه�ا كابيت�ال بن�ك منذ 

سنوات”.
وأضاف السالم: “انتهز هذه املناسبة 
ألقدم الشكر للبنك املركزي العراقي 

واملتمث�ل بمحاف�ظ البنك مصطفى 
غال�ب ع�ى الدع�م املس�تمر ال�ذي 

قدموه للمرصف االهي العراقي”.
م�ن جانب�ه ق�ال الرئي�س املفوض 
للم�رصف األهي العراق�ي أيمن أبو 
دهي�م: “خط�وة رائ�دة إىل األم�ام 
وفروعن�ا  عملياتن�ا  يف  بالتوس�ع 
وخدم�ة عمالئن�ا بم�ا يتواف�ق مع 
التي تميض  خططنا االس�رتاتيجية 
بالعملي�ات  االرتق�اء  اتجاه�ن؛  يف 
املرصفي�ة واالعتم�اد ع�ى أح�دث 
الحلول واملنتجات التكنولوجية بما 
يس�هل من تجربة العم�الء، ويوفر 
له�م املوثوقي�ة واألم�ان والراح�ة، 
ويف االتجاه اآلخر مواصلة التوس�ع 
يف  حضورن�ا  وتعزي�ز  واالنتش�ار 

القطاع املرصيف العراقي”.
ويعت�ر امل�رصف األه�ي العراق�ي 
أحد املؤسس�ات املرصفية الرائدة يف 
العراق وقد خطى خطوات واس�عة 
يف تعزيز عملياته وأنش�طته ووضع 
بصمة يف الصناعة املرصفية املحلية 
بتقديمه حزمة متكاملة من الحلول 
والخدم�ات املرصفية االس�تثمارية 
والتجارية املصممة لتلبية متطلبات 

العمالء من الرشكات واألفراد.

بغداد/ الزوراء:

أعلن��ت الرشك�ة العام�ة للصناع�ات املطاطي�ة 

واإلطارات، إحدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن، 

امس الثالثاء، عن كميات املُنتجات املسوقة ِخالل 

العام الجاري واملُنتج�ة يف مصنع تدوير اإلطارات 

املُستهلكة يف الديواني�ة .

وق��ال مصدر مخول يف الرشكة ان “مصنع تدوير 

اإلط�ارات املُس�تهلكة س�وَّق )٦٠٣ ( أطن�ان من 

ُمنتجاته اىل القطاع الخاص خالل العام الجاري”.

واض�اف ان�ه “ت�م تس�ويق ) ٢٤٣ ( طن�ا، م�ن 

س�كراب األس�الك الحديدي�ة الناتج م�ن تقطيع 

وثرم اإلطارات املُستهلكة”. مبينا انه  “تم تسويق 

) ٨٥٠٠٠ ( أل�ف ل�رت من ُمنتج زي�ت الوقود ايضا 

لالسواق املحلية”.

ولف��ت املص�در إىل ان “املصن�ع املذك�ور انش�أ 

باملُش�اركة مع رشك��ة أب�راج الك��وت لتدوي�ر 

اإلط��ارات، ويع�د م�ن املش�اريع البيئي�ة الت�ي 

تس�تخدم اإلطارات املُس�تهلكة كمادة أولية له، إذ 

سيخلص البالد من أطنان من اإلطارات املُستهلكة 

والت�ي تجمعت ع�ى مدى س�نوات كث�رية إلنتاج 

ُمنتج�ات مفي�دة ذات مواصف�ات عالي�ة الجودة 

وبفرتة ضمان كافية وأسعار تنافسية”.

يذك�ر ان مث�روم اإلط�ارات ُيس�تعمل يف أرضيات 

املالعب الرياضية وم�ادة أولية ملُختلف الصناعات 

املطاطي�ة والكيمياوية، فيما يس�تخدم س�كراب 

األس�الك الحديدية كم�ادة أولية لصناع�ة الحديد 

والصلب، كما ويس�تخدم كوقود لألفران واملحارق 

املُختلف�ة . 

التخطيط: متوسط دخل الفرد 7 ماليني دينار خالل سنة 2020

املصرف األهلي يستحوذ على فروع بنك َعوده يف العراق

الصناعـة تسوق مئات األطنان من املنتجات لألسواق احمللية

جمهورية العراق                                       العدد:٥7٤٥/ش/٢٠٢٠
مجلس القضاء االعى                                التاريخ:1٢/٢7/٢٠٢٠

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل/ املدعى عليه رضا حسن عزيز
م/ تبليغ

قام�ت املدعية )أيناس رحيم عبود( الدعوى الرشعي�ة املرقمة اعاله والتي تطلب فيها تفريق للهجر بينها 
وبن املدعى عليه وبالنظر ملجهولية محل االقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتن 
محليتن يوميتن بالحضور أمام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق ٢٠٢1/1/1٣ الساعة التاسعة 

صباحاً وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابياً و وفقاً للقانون.
القايض
مرتىض سليم خصاف

فقدان هوية
فقدت الهوي�ة ٢1٠٠7٢ يف ٥/٢٢/٢٠19 
الص�ادرة م�ن نقاب�ة املهندس�ن العائدة 
للسيد محمد عبد الكريم كريمش محافظة 
ذي قار فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

بغداد/ الزوراء:
اكدت وزارة الكهرباء، امس الثالثاء، 
ان هن�اك ب�وادر إيجابية لح�ل ازمة 
تزوي�د الغاز اإليران�ي ملحطات انتاج 
الكهرب�اء بع�د وصول وزي�ر الطاقة 

اإليراني اىل العاصمة بغداد اليوم.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة، احمد 
م�وىس، يف ترصي�ح صحف�ي: ان ” 
االجتماع ال�ذي عقده وزي�را الطاقة 
اإليران�ي والكهرب�اء العراق�ي ح�ال 
وص�ول األول اىل بغ�داد صباح امس 
اجتماع�ا بروتوكوليا”.  الثالثاء كان 
مبينا ان ” الوف�د اإليراني يضم عددا 

كبريا من رجال االقتصاد”.
العراق�ي  الوفدي�ن   ” ان  وأض�اف 
واإليران�ي عق�دا اجتماع�ا موس�عا 
ام�س، حي�ث تم�ت مناقش�ة تزويد 

الجان�ب اإليران�ي للغ�از ال�ذي يزود 
محط�ات انت�اج الكهرب�اء ال�ذي تم 
قط�ع قس�م من�ه خ�الل اليومي�ن 
املاضين بس�بب عدم تس�لم الجانب 

استقاقته املالية “.
واوضح�ح أن “ب�وادر إيجابية الحت 
يف األف�ق لحل األزم�ة، وأن املباحثات 
س�تكون حول معاودة إط�الق الغاز 
بواقع 50 مليون مرت مكعب، بموجب 
عق�ود وقعته�ا وزراة الكهرب�اء مع 

الجانب اإليراني” .
وكان وزي�ر الطاق�ة اإليران�ي، رضا 
الجان�ب  رئي�س  وه�و  اردكاني�ان، 
اإليراني يف اللجنة االقتصادية اإليرانية 
– العراقي�ة املش�رتكة، ق�د وصل إىل 
بغداد صب�اح امس ,الثالثاء، يف زيارة 

رسمية عى رأس وفد اقتصادي. 

بغداد/ الزوراء:

ب�ن الخبري االقتصادي، وس�ام التميم�ي، امس الثالثاء، ان أس�عار النفط 

بلغ�ت ذروتها يف موازنة 2021، بعد قيام الحكومة بتخفيض س�عر رصف 

الدينار امام الدوالر، الفتا اىل ان األسعار القديمة للنفط ارتفعت بحدود 20 

دوالرا للرميل بعد تخفيض سعر الدينار.

وق�ال التميمي يف ترصيح صحف�ي: ان “الحكومة كانت قد وضعت س�عر 

برمي�ل النفط يف موازنة 2019 عند ال� 45 دوالرا للرميل عندما كان الدوالر 

يعادل 1200 دينار”.

وأضاف ان “إج�راءات الحكومة جعلت الدوالر الواح�د يعادل 1450 دينارا 

وبالتايل فأن الحكومة س�رتبح 250 دينارا يف الدوالر، حيث ان برميل النفط 

ال�ذي حدد ب�� 43 دوالرا يف موازنة 2021 قد ارتفع عن الس�عر الس�ابق له 

بحدود ال� 20 دوالراً بعد تخفيض قيمة الدينار امام الدوالر”.

وأوض�ح التميمي ان “س�عر برميل النفط يف موازن�ة 2021 قد بلغ ذروته، 

وبالتايل ف�أن هذا االرتفاع يجب ان يغطي عج�ز املوازنة ويغطي النفقات، 

خاصة مع فرض الرضائب عى الرواتب وتقليص بعض النفقات”. 

بغداد/ الزوراء:
كش�ف عضو اللجنة املالية النيابية، ثامر ذيب�ان، امس الثالثاء، عن املزيد من 
نقاط االس�تفهام بش�أن مصري عقارات العراق يف الخ�ارج والتي تدار بطرق 
ملتوية منذ س�قوط النظام الس�ابق 2003 .وقال ذيب�ان يف ترصيح صحفي: 
إن “ العراق يمتلك مدنا س�ياحية يف ايطاليا وإسبانيا والرازيل وفرنسا اغلبها 
مؤجرة لغاي�ة عام ٢٠٤9 “.وأضاف أن “هناك عق�ودا ابرمها العراق يف نهاية 
الثمانينيات من القرن املايض مع ايطاليا من أجل إنشاء أسطول بحري حربي 
يضم 11 سفينة بقيمة 1.٥ مليار دوالر واىل يومنا هذا لم يتسلم العراق أي من 
هذه الس�فن “.وأش�ار ذيبان إىل أن “معدل الفقر يف العراق يزداد يوما بعد يوم 
بس�بب ضعف الس�يادة الوطنية التي أضاعت امالك العراق يف الخارج”، مبينا 
أن “ضع�ف الس�يادة واإلرادة الحقيقي�ة الدارة موارد البالد ف�كل هذا ما كان 

ليكون لوال الفساد وسوء اإلدارة”.

بغداد/ الزوراء:
واإلس�كان  االعم�ار  وزارة  اك�دت 
والبلدي�ات العام�ة، ام�س الثالث�اء، 
مواصل�ة تنفي�ذ م�رشوع محطت�ي 
معالجة مدين�ة النارصية يف ذي قار، 
ب�إرشاف املديري�ة العام�ة للمجاري 
موازنته�ا  ضم�ن  لل�وزارة  التابع�ة 

التخطيطية.
وذك�ر املرك�ز اإلعالم�ي لل�وزارة، يف 
بي�ان، تلقت “الزوراء” نس�خة منه: 
ان “دائ�رة املهندس للمقي�م التابعة 
للمديرية تبذل جهوداً كبرية من اجل 
انجاز املرشوع وفق املواصفات الفنية 

املطلوبة والتوقيتات املحددة”.
يف  يتواص�ل  “العم�ل  أن  واضاف�ت 
امل�رشوع بوتائ�ر متصاع�دة وع�ى 
مدار الساعة بوجبات عمل صباحية 
ومسائية”، موضحة ان “املرشوع من 
مش�اريع البنى التحتية السرتاتيجية 
التي ُتس�هم يف معالجة املياه الثقيلة 
وتحويله�ا اىل مي�اه معالج�ة وف�ق 
البيئية الصالحة للس�قي  املح�ددات 

الزراعي”.
وبين�ت ال�وزارة ان “امل�رشوع يعمل 
ايضا عى تقليل الضغ�ط عى املوارد 

املائية وتقليل اثر التلوث البيئي”. 

رويرتز/ متابعة الزوراء:
ارتف�ع النفط يف التعامالت اآلس�يوية، 
أمس الثالثاء، بدعم من ضعف الدوالر، 
حيث أثقل املستثمرون توقعات الطلب 
ع�ى امل�دى القص�ري املتده�ور مقابل 
انتع�اش نهائ�ي م�ع ط�رح لقاحات 

.Covid-19
وع�زز انخفاض ال�دوالر م�ن جاذبية 
الس�لع مثل النفط املس�ّعر بالعملة، يف 
غضون ذلك  ارتفعت األسهم اآلسيوية 
مكاس�ب  متتبع�ة  رئي�يس،  بش�كل 

األس�هم األمريكية التي انتعش�ت بعد 
أن وق�ع الرئيس دونال�د ترامب حزمة 
تحفيز بقيمة 900 مليار دوالر لتصبح 

قانوًنا.
ارتفع غرب تكس�اس الوسيط تسليم 
شباط ٪0.52 إىل 47.87 دوالًرا للرميل 
يف بورصة نيويورك التجارية ابتداًء من 

الساعة 05:17 بتوقيت غرينتش.
وارتفع خام برنت يف التس�وية لش�هر 
يف  دوالراً   51.13 إىل   0.45٪ ش�باط 
بورصة أوروبا للعقود اآلجلة ICE بعد 

انخفاضه ٪0.8 يوم االثنن.
تعمل أوبك + ع�ى تقليص تخفيضات 
إنتاج النفط القياسية هذا العام لدعم 
الس�وق، ومن املقرر أن تزيد املجموعة 
اإلنتاج 500 ألف برميل يوميا يف يناير/ 
كان�ون الثان�ي وتدع�م روس�يا زيادة 

أخرى بنفس الكمية يف فراير شباط.
ومع ذلك، بالنس�بة ألسواق النفط، قد 
تكون املكاس�ب محدودة بسبب متغري 
اجتماع�ات  وع�بء  الجدي�د   COVID

أوبك.

بغداد/ الزوراء:
ج�دد الع�راق تأكيده االلت�زام الكامل 
بمحددات »اوبك بلس« يف خفض انتاج 
النفط الخام، وفق�ا لقرارات املنظمة 
وحلفائها لتقلي�ص تخمة املعروض، 
وضبط أس�عار النفط التي انخفضت 

إىل مستوى متدٍن يف ايار املايض.
وقال مدير ع�ام رشكة نفط البرصة، 
خال�د حمزة، يف ترصي�ح صحفي: إن 
“استقرار معدل التصدير عند مليونن 
و700 الف برمي�ل يومي قيايس، عر 

ميناء الفاو النفطي«.
واض�اف حم�زة ان » الع�راق الت�زم 

بتخفي�ض انتاج النف�ط الخام خالل 
للحص�ص  وفق�اً  املاضي�ة،  الف�رتة 
املح�ددة برنام�ج املنظم�ة”، مؤكدا 

“االستمرار عند هذا املستوى«.
اع�دت  النف�ط  »وزارة  أن  وأوض�ح 
خططا لتنفيذ مش�اريع اس�رتاتيجية 
ملضاعفة الطاق�ة التصديرية للموانئ 
النفطي�ة، البالغة حالي�ا اكثر من )4 
مالي�ن برمي�ل بالي�وم(، الس�تيعاب 

الزيادات املتوقعة باالنتاج«. 
 26 الس�بت،  النف�ط  وزارة  واعلن�ت 
س�عيها  ع�ن   ،2020 االول،  كان�ون 
لرفع طاقته�ا التصديرية اىل 6 مليون 

برميل، مبينة تنفيذ مش�اريع تش�مل 
انشاء 24 خزان .

وتق�وم وزارة النف�ط حالي�ا بتنفي�ذ 
الف�او  مس�تودع  تطوي�ر  مش�اريع 
تعزي�ز  اىل  ته�دف  والت�ي  النفط�ي 
وادامة الصادرات النفطية من املؤانى 
الجنوبي�ة م�ن خالل تنفيذ مش�اريع 
24 خ�زان  انش�اء  عمالق�ة، تش�مل 
بطاقة 58 الف برميل، مبينا ان الهدف 
منه�ا ه�و رف�ع الطاق�ة التصديرية 
للمنظومة الحالية من 3،5 مليون مرت 
مكع�ب اىل 6 مليون برميل باليوم بعد 

عام 2023.
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جلنة: ال حلول سوى 
مترير سعر صرف 

الدوالر املذكور باملوازنة
بغداد/ الزوراء:

اعلنت اللجن�ة االقتصادية النيابي�ة، امس الثالثاء 
ع�ن موق�ف الرملان م�ن س�عر رصف ال�دوالر يف 
املوازنة، فيما اش�ارت اىل ان الحكوم�ة ليس لديها 

حلول اخرى.
وقال عضو اللجنة، عي الالمي، يف ترصيح صحفي: 
ان “الحكوم�ة لي�س لديه�ا حل اخر س�وى تمرير 
س�عر الرصف الدوالر املذكور يف املوازنة”، مبينا ان 
“هنالك شبه اتفاق بن الكتل السياسية عى تمرير 

نفس سعر الرصف”.
واضاف ان “تغيري سعر الرصف سيؤثر عى املواطن 
يف ارتفاع اس�عار البضائع املس�توردة، وخاصة ان 
الع�راق ال يوجد لديه منتج مح�ي واغلب بضائعه 
اس�ترياد”، مؤكدا ان “الحكومة لي�س لديها حلول 

اخرى من اجل عدم قطع رواتب املوظفن”.
واعلن�ت عض�و اللجنة املالي�ة يف مجل�س النواب، 
ماج�دة التميم�ي، الجمع�ة، إن لجنته�ا تس�عى 
لتقليل آثار تغيري س�عر رصف الدوالر عى “الطبقة 

الهشة”.
وح�دد البن�ك املركزي س�عر رصف جدي�د للعملة 
الوطني�ة لريتف�ع ال�دوالر إىل 1450 دين�اراً مقابل 

1190 ديناراً قبل القرار.



بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة - حيدر الدليمي - غيث جاسم

الحق فريق زاخو، الخسارة االوىل بفريق الزوراء 
بعدما تغلب عليه 1-0 يف اللقاء الذي احتضنه 

ملعب الشعب الدويل، امس الثالثاء.
االسبوع  مباريات  اطار  يف  املواجهة  واقيمت 

الحادي عرش من املسابقة.
زياد  الالعب  توقيع  حمل  الوحيد  اللقاء  هدف 

احمد يف الدقيقة 70.
املركز  يف   17 النقطة  اىل  بزاخو  ارتقى  الفوز 
اىل  بالزوراء  الخسارة  هبطت  فيما  الخامس، 

املركز السابع برصيد 16 نقطة.
للفوز  بغداد  امانة  فريقه  كريم،  جبار  وقاد 
التي  عىل امانة بغداد بنتيجة 1-0 يف املواجهة 
اقيمت بني الفريقني ضمن الدوري املمتاز امس 

الثالثاء.
واحتضن ملعب البرصة الدويل اللقاء الذي يأتي 

لحساب االسبوع الحادي عرش من املسابقة.
وسجل كريم الهدف الوحيد يف املباراة بتسديدة 
صاروخية من خارج منطقة الجزاء يف الدقيقة 

.65
وبهذا الفوز وصل رصيد امانة بغداد اىل النقطة 
17 يف املركز الخامس، فيما توقف رصيد امليناء 

عند النقطة 11 يف املركز الخامس عرش.
وخطف الديوانية فوزاً ثميناً من مضيفه نفط 
البرصة بعد الفوز عليه بهدف نظيف يف املباراة 
البرصة  يف  النخلة  جذع  ملعب  احتضنها  التي 

لصالح الجولة 11 من الدوري  املمتاز.
املباراة لم تشهد الكثري من األحداث سوى بعض 
الهجمات من هنا وهناك، وسيطر الديوانية عىل 
مجريات الشوط األول لكنه لم يفلح يف تسجيل 

هدف لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.
ويف الشوط الثاني كانت النتيجة عكس اتجاه 
أفضل  بشكل  البرصة  نفط  ظهر  حيث  اللعب 
طريق  عن  ثمينا  هدفا  خطف  الديوانية  لكن 
عمر  من   )80( الدقيقة  يف  الكريم  عبد  فالح 

املباراة.
بهذه النتيجة ارتقى الديوانية إىل املركز التاسع 
يف  البرصة  نفط  حل  فيما  نقطة   15 برصيد 

املركز 16 برصيد 10 نقاط.

التطبيعية  الهيئة  يف  املسابقات  لجنة  وقررت 
موعد  تغيري  القدم،  بكرة  العراقي  لالتحاد 
منافسات  ضمن  والزوراء  القاسم  مباراة 

الدوري املمتاز.
ونرش محمد هيجل مدير رشكة عشتار الناقل 
صحته  عرب  املمتاز  الدوري  ملباريات  الحرصي 
»القاسم  قائالً:  »فيسبوك«  عىل  الرسمية 
ظهراً   1٢:٤5 وهو  جديد  توقيت  يف  والزوراء 
تعاونت  التي  االندية  ولكل  للتطبيعية  ..شكراً 

من اجل اسعاد الجمهور«.
الساعة  عند  املباراة  تقام  ان  املقرر  من  وكان 

الثانية ظهراً بتوقيت بغداد.
إطار  يف  املقبل  السبت  يوم  املباراة  وستقام 

منافسات االسبوع الـ1٢ من الدوري املمتاز.
التطبيعية  الهيأة  يف  االنضباط  لجنة  وعقدت 
املباريات،  مرشيف  تقرير  ملناقشة  اجتماًعا 

وكذلك النظر يف اعرتاضات األندية . 
وقررت اللجنة رد اعرتاض نادي بلد عىل نادي 
القانوني  الرسم  استيفائه  لعدم  االسحاقي 
البالغ مليون دينار، عىل أن ُيسدد إىل حسابات 

الـ  مبلغ  ُيعاد  وعليه  بغداد،  يف  الكرة  اتحاد 
اىل  املعرتض  قبل  املُسدد من  دينار  ألف   )٢50(

صاحب االعرتاض.
النرص  فريق  اعتبار  االجتماع،  خالل  وتقرر، 
نادي  أمام   )3-0( بنتيجة  خارسا  والسالم 
من  اوال  الثامنة/  املادة  اىل  استناًدا  بالدي 
الفريق )عيل  املسابقات، وحرمان العب  نظام 
سليم( من اللعب لثالث مباريات، والقرار قابٌل 
لالستئناف ضمن املدة القانونية البالغة سبعة 
املعرتض  لصالح  االعرتاض  مبلغ  وُيعاد  أيام، 

بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية   . 
مصايف  العب  معاقبة  أيضا،  اللجنة،  وقررت 
سعدي(  )مصطفى  الصاالت  لكرة  الوسط 
عىل  اإلطالع  بعد  وذلك  ملباراتني،  بالحرمان 
غري  ترصٍف  من  حصل  وما  الفيديو  مقطع 
أحكام  اىل  استناًدا  العقوبة  وصدرت  ريايض، 
من  ابتداًء  الصاالت  الئحة  من   3/٤6 املادة 
تاريخ صدور القرار، عىل أن يكون القرار قابال 
لالستئناف ضمن املدة القانونية البالغة سبعة 

أيام .

بغداد/ متابعة الزوراء

لجنة  رئيس  الشيباني  حميد  أكد 

كأس  اتحاد  شكلها  التي  التفتيش 

أجل  من  العراق  لزيارة  العربي  الخليج 

البرصة  بمدنية  الخاصة  املرافق  تفقد 

كأس  من   ٢5 النسخة  الستضافة 

الخليج أن الزيارة ستكون خالل الفرتة 

ما بني ٢٤ حتى ٢7 كانون الثاني املقبل 

املدينة  جاهزية  عىل  الوقوف  أجل  من 

من ناحية املالعب والبنى التحتية التي 

وفق  وستكون  باالستضافة،  تتعلق 

عليها  تنص  التي  واملعايري  الضوابط 

الئحة بطوالت كأس الخليج.

تاريخ  له  »العراق  إن  الشيباني  وقال 

وعنرص  الخليج  كأس  بطوالت  يف  كبري 

فاز  أن  سبق  ومنتخبه  فيها،  فاعل 

بالبطولة عدة مرات، ونتمنى أن يكون 

من  استفادوا  قد  العراق  يف  األشقاء 

أو  املتطلبات  إكمال  يف  السابقة  الفرتة 

املطلوب  النحو  عىل  إكمالها  يف  امليض 

..لقد وسبق أن قمنا بزيارة قبل سنوات 

املدينة  البرصة، واطلعنا عىل  إىل مدينة 

الرياضية«.

صعبة  ليست  »الرشوط  ان  وتابع 

من  الالئحة  تضمنته  عما  تخرج  وال 

التحتية  بالبنى  مرتبطة  اشرتاطات 

والجوانب  وطرق  وفنادق  مالعب  من 

ضمنها  من  يدخل  وربما  األمنية، 

الربتوكول الطبي جراء جائحة كورونا 

إذا ما استمر الوباء ال سمح الله«.

املتبقية  »الفرتة  أن  الشيباني  واوضح 

ليست  املنافسة  انطالق  موعد  عىل 

طويلة وتحتاج إىل جهد كبري جدا«، الفتا 

املباراة  الوفد  يحرض  أن  »احتمالية  اىل 

املتوقع تنظيمها خالل هذه الفرتة بني 

املنتخبني العراقي والكويتي«.

بغداد/ متابعة الزوراء
منري  قيص  الديوانية  مدرب  وصف 
نفط  عىل  فريقه  حققه  الذي  الفوز 
التي  املباراة  يف  رد  دون  بهدف  البرصة 
يف  الرياضية  املدينة  ملعب  يف  أقيمت 

الحادية عرش  الجولة  لحساب  البرصة 
بأنه مهم لكرس سلسلة التعادالت التي 

رافقت الفريق.
تكرار  ظل  يف  مهم  »الفوز  منري  وقال 
التعادالت يف الجوالت الخمس املاضية، 

حيث كسبنا ثالث نقاط منحتنا دافعا 
الصناعات  مواجهة  قبل  معنويا 

الكهربائية يف الجولة املقبلة«.
التي  املباريات  بعض  أن  »رغم  وبني: 
تنتهي بالتعادل تعد مقبولة باملضمون 
الفوز  إىل  بحاجة  الفريق  لكن  العام 
مباراة  يف  الرتتيب،  الئحة  يف  والتقدم 
الثالث  النقاط  كسبنا  البرصة  نفط 
وبمستوى فني مقبول رغم أن الفريق 
قدم مباريات أفضل كمستوى فني لكن 

أحيانا الفوز يربر الكثري من األشياء«.
مهمة  املباريات  »جميع  وأوضح: 
وبالتايل  متقاربة  املستويات  وجميع 
جميع  وتوظيف  الرتكيز  إىل  نحتاج 
من  الديوانية  نصيب  ليكون  الجهود 
يف  للتقدم  فرصة  يمنحه  ما  النقاط 

الئحة الرتتيب«.
املركز  يحتل  الديوانية  أن  إىل  يشار 

التاسع برصيد 15 نقطة.

بغداد/ الزوراء

الهيأة   يف  النسوية  اللجنة  أجرت 

التطبيعية قرعة دوري الكرة للساحات 

-٢0٢0 للموسم  والصاالت  املكشوفة 

لكرة  العراقي  االتحاد  مقر  يف   ٢0٢1

القدم، بحضور رئيس الهيأة التطبيعية، 

إياد بنيان، وعضو التطبيعية، الدكتور 

اسعد الزم، واالمني العام محمد فرحان، 

الدكتور  املسابقات،  لجنة  ورئيس 

النسوية،  اللجنة  واعضاء  حيدر عويف، 

بطولتي  يف  املشاركة  االندية  وممثيل 

الساحات  املكشوفة والصاالت.

بنيان:  إياد  التطبيعية،  رئيس  وقاَل 

النسوية  القدم  كرة  تطوير  اىل  نسعى 

من خالل االهتمام واالرتقاء بمنافسات 

مناسبة  الفرصة  لتكون  الدوري 

وضمها  الواعدة  الطاقات  الكتشاف 

للمنتخبات. 

يوم  املباريات  ستنطلق  وأضاَف: 

بلقاء   1٢-31 املوافق  الخميس 

وشباب  الشمال  نفط  فريقي  يجمع 

املستقبل.

للساحات  االول  الدور  قرعة  واسفرْت 

املكشوفة عن لقاء فتاة نينوى مع نفط 

املستقبل،  شباب  مع  وبالدي  الشمال، 

أما يف منافسات كرة الصاالت ستنطلق 

يف الثامن من  كانون الثاني للعام املقبل 

بالدي  أمام  الجوية  القوة  فسيلعب   

وغاز الشمال مع الزوراء، والبلدي مع 

شباب الوطن.

بغداد/ امري الداغستاني
امهل حسن احمد مدرب نادي النجف ادارة النادي »خمسة ايام فقط« 
الفريق يف حال يتم  املتأخرة.وقال أحمد؛ سأغادر  لتسديد مستحقاته 
تسديد مستحقاتي املتبقية«، موضحا أنه تسلم ٢5 مليون دينار فقط 
من عقده ، علما ان قيمة العقد املربم 1٤0 مليون دينار.واشار اىل انه 
»احرتاما إلدارة النادي وجمهور النجف سيقود لقاء النجف أمام الحدود 
يوم الجمعة املقبلة ضمن الجولة الـ1٢«، الفتا إىل أن »فرتة الخمسة 
أيام منحها لإلدارة من أجل أن يبحثوا عن مدرب آخر يقود الفريق«.
 90 قدرها  سابقة  بمستحقات  النادي  يطالب  مازال  انه  احمد  وتابع 
لم  اللحظة  ولحد هذه  املايض  للموسم  قيمة عقده  دينار عن  مليون 
تسدد ايضا.وأعرب مدرب نادي النجف، عن أسفه لهذا التجاهل املايل 
اغلب  الذين  الفريق  يحققها  التي  الرائعة  النتائج  مع  السيما  تجاهه 
إذ يقف  النادي كثريا،  يكلف  الشعبية ولم  الفرق  بهم من  العبيه جاء 
لم  أنه  إىل  احمد  له.ونوه  مباراتني  تأجيل  رغم  متقدم  بمركز  الفريق 
سيغادرون  ايضا  الالعبني  بل  الجانب،  هذا  من  ممتعضا  وحده  يكن 
الفريق«، الفتا اىل ان »عددا كبريا من الالعبني ال يمتلكون املال لرشاء 

حذاء ريايض ويعانون من ضائقة مالية امام عوائلهم«.

بغداد/ متابعة الزوراء
العراقي  االتحاد  اعلن 
مدرب  مع  تعاقده  للسباحة، 
املنتخبات  لقيادة  اوكراني 
االستحقاقات  يف  الوطنية 

املقبلة.
وقال رئيس االتحاد خالد كبيان 
الشباب  »وزير  إن  بيان  يف 

والرياضة عدنان درجال، اوعز 
السباحة  مدرب  مع  بالتعاقد 

االوكراني سريجي بيليتيوك«.
واوضح ان » بيليتيوك، سيتوىل 
منتخباتنا  سباحي  تدريب 
مهارات  وتطوير  الوطنية 
اساليب  حسب  مدربينا 

التدريب الحديث«.

زاخو  يفاجئ مضيفه الزوراء ويلحق به اهلزمية االوىل وامليناء يتعثر امام بغداد بالدوري
الديوانية يهزم مضيفه نفط البصرة

الشهر املقبل .. وفد خليجي يزور العراق لتفقد منشآت خليجي 25 حسن أمحد ميهل ادارة النجف 
مخسة أيام لتسديد مستحقاته

احتاد السباحة يتعاقد مع مدرب 
أوكراني لقيادة املنتخبات الوطنية

قصي منري: جنحنا يف كسر سلسلة التعادالت اليت 
رافقت الديوانية

إعالن مواعيد مباريات دوري الكرة 
النسوية للمكشوفة والصاالت

6الرياضيالرياضي خبري قانوني: الالعب لؤي العاني 
جيب ان يعاقب ست مباريات

بغداد/ متابعة الزوراء
اكـد الخبري القانوني نزار احمد، ان عقوبة العب القـوة الجوية مهند العاني يجب ان يعاقب 
بااليقاف سـت مباريات.وقال احمد ان “الئحة االنضبـاط يف الهيئة التطبيعية تحتم معاقبة 
الالعـب لـؤي العانـي بااليقاف 6 مباريـات كحد ادنى بعـد حاثة البصق”.واضـاف “يف املرة 
السـابقة لجنة االسـتئناف رفعت عقوبة االيقاف الربع مباريات عن العب القوة الجوية مع 
العلـم ان املـادة 1٢8 من الئحة االنضباط تقـول انه عقوبات االيقاف عـن املباريات قطعية 
واليجوز اسـتئنافها”.يذكر ان العاني بصق عىل العب النجف تاال خالل مباراة الفريقني التي 

اقيمت مؤخرا يف دوري الكرة املمتاز.

أصفر وأمحر
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ألح�ق بورتالند ترايل بالي�زرز بمضيفه لوس أنجليس ليك�رز حامل اللقب 
الهزيم�ة الثانية يف أرب�ع مباريات خاضها حتى اآلن يف املوس�م الجديد من 
دوري كرة الس�لة األمريكي للمحرتف�ني، وذلك بالفوز علي�ه االثنني -115

107، فيم�ا حقق ممفيس غريزليز فوزه األول عىل حس�اب بروكلني نتس 
لكنه خرس جهود نجمه الشاب جا مورانت.

ورغ�م جهود “امللك” ليربون جيمس الذي س�جل 29 نقطة مع 9 متابعات 
و6 تمري�رات حاس�مة، واألملاني دينيس رشودر الذي س�اهم ب�24 نقطة، 
من�ي ليكرز بهزيم�ة ثانية يف املباري�ات األربع األوىل للموس�م الجديد التي 

خاضها جميعها حتى اآلن عىل ملعبه “ستايبلس سنرت”.
وأوق�ف باليزرز بف�وزه الثاني تواليا من أصل ث�الث مباريات له حتى اآلن، 
مسلس�ل انتص�ارات ليكرز يف املباري�ات التي دخل فيه�ا الربع األخري وهو 
متق�دم، عند 59 تواليا وذلك بفضل داميان ليالرد بالذات، إذ س�جل 21 من 

نقاطه ال�31 يف الشوط الثاني من اللقاء.
وأم�ل مدرب باليزرز تريي س�توتس “أن نتمكن من البناء” عىل هذا الفوز، 
مضيف�ا “ندرك أنه بإمكاننا أن نكون فريقا جيدا. لقد فزنا للتو عىل حامل 

اللقب، وهم فريق رائع”.
وتألق غاري ترنت جونيور من خارج القوس بتسجيله سبع ثالثيات، منهيا 
اللق�اء ب�28 نقطة، فيما س�اهم يس دجاي ماكولوم ب��20 نقطة مع 11 
تمريرة حاسمة.وأش�اد ليالرد بزميله البالغ 21 عاما، بالقول: “أفرتض أن 
أي العب قادم من موس�م مماثل للموس�م املايض )خاض 8 مباريات فقط 
كأسايس وس�جل ما معدله 8,9 نقاط يف 61 مباراة خالل املوسم املنتظم(، 

لن ينال فرصة اللعب يف املداورة ألكثر من ست دقائق”.

وتاب�ع: “أعتقد أن ما قدمه يظهر معدن�ه والقدرات التي يتمتع 
به�ا. ما قدم�ه يؤكد مدى قوت�ه ذهنيا، وحج�م تصميمه هذا 

املوسم”.
واس�تفاد ترنت جونيور ع�ىل أكمل وجه م�ن غياب النجم 

املخ�رم كارميلو أنتوني بس�بب الربوتوكوالت الصحية 
املرتبط�ة بف�ريوس كورونا املس�تجد بحس�ب م�ا أعلن 

الفري�ق م�ن دون أن يعطي املزيد م�ن التفاصيل، لكي 
يفرض نفس�ه بقوة كعنرص مؤث�ر بعدما نجح يف 10 

من محاوالت�ه ال�14 يف اللقاء الذي دخل ليكرز ربعه 
األخ�ري وهو يف املقدمة بف�ارق نقطة بعد ربع ثالث 

سجل فيه 15 نقطة متتالية بدون رد من ضيفه.
لكن بالي�زرز رضب بقوة يف الوقت الحاس�م من 

اللق�اء بتس�جيله 12 نقط�ة مقاب�ل 6 للبطل، 
م�ا س�مح ل�ه يف الخ�روج منت�رصا والتفوق 

عىل جيمس ورفاق�ه، بينهم أنتوني ديفيس 
ال�ذي س�جل 13 نقط�ة م�ع 10 متابعات 
بعد أن غاب عن مب�اراة األحد املايض ضد 
مينيسوتا تمربوولفز )91-127( بسبب 
إصاب�ة يف ربل�ة س�اقه.ولم يكن مدرب 
ليكرز فرانك فوغل راضيا عما ش�اهده 
من فريقه، قائال: “كنا عالقني يف الوحل 

بع�ض ال�يء. ال أعل�م )الس�بب(. 
عانينا وحس�ب م�ن اإلبق�اء عىل 

إصاب�ة  اندفاعنا”.وعّك�رت 
النج�م الواعد ج�ا مورانت فوز 

ممفيس غريزليز عىل مضيفه 
بروكلني نتس 111-116 بعد 
التمديد.وبعد أن بدأ املوس�م 
بهزيمتني عىل التوايل، خرس 
أفضل  اآلن جهود  غريزليز 
للموس�م  العب “مبتدئ” 

املن�رصم بع�د تعرض�ه 
يف  الكاح�ل  يف  اللت�واء 
أواخر الربع الثاني، ما 
اضط�ره للخ�روج من 
الكريس  ع�ىل  امللع�ب 

املتحرك.

أعل�ن باري�س س�ان جريم�ان، بط�ل ال�دوري 
الفرنيس لكرة القدم، رسمياً إقالة مدربه األملاني 

توماس توخيل.
وقال س�ان جريمان يف بيان: “بع�د تحليل معّمق 
لوضعه الريايض، قّرر باريس س�ان جريمان إنهاء 
عقد توماس توخيل” الذي قاد النادي البارييس للفوز 
بلقب ال�دوري الفرنيس يف املوس�مني اللذين أمضاهما 
مع�ه بعد قدومه إليه صي�ف 2018، إضافة إىل قيادة 
الفريق املوسم املايض إىل نهائي دوري أبطال أوروبا 

للمرة األوىل يف تاريخه.

اكتفى تشيليس بالتعادل 1-1 مع ضيفه أستون فيال ضمن املرحلة 16 من الدوري 
اإلنكليزي املمتاز.

وس�جل للبل�وز املهاج�م الفرن�يس أوليفيه ج�ريو 34، فيم�ا عادل ألس�تون فيال 
الهولندي أنور الغازي 50.

تشيليس سادساً برصيد 26 نقطة، وأستون فيال خامساً بذات الرصيد لكن بفارق 
األهداف.

وبع�د ثالث هزائم وفوز وحيد يف املراحل األرب�ع املاضية، اكتفى تشليس  بالتعادل 
عىل أرضه مع ضيفه القوي أستون فيال 1-1.

وبجل�وس الثنائي األملاني تيم�و فرينر وكاي هافريتس عىل مقاعد البدالء بس�بب 
ع�دم رىض امل�درب فرانك المب�ارد عن أدائه، وض�ع جريو تشل�يس يف املقدمة بكرة 

رأسية إثر عرضية من بن تشيلويل.
لكن الهولندي املغربي األصل الغازي جنب فيال هزيمته السابعة توالياً أمام تشيليس، 
بإداركه التع�ادل يف بداية الشوط الثاني بعد تمريرة عرضية من ماثيو كاش )50(، 
مجنباً الفريق الذي كان قاب قوس�ني أو أدنى من الهبوط إىل الدرجة األوىل املوس�م 

املنرصم، هزيمته األوىل يف آخر خمس مراحل.
وبقي الفريقان عىل املس�افة ذاتها، لكن مع مبارياتني أقل ألس�تون فيال الذي بدأ 
سلس�لة من خمس مباري�ات من هذا العي�ار، إذ يلتقي بعدها مانشس�رت يونايتد 
يف ال�دوري، ث�م ليفربول يف الدور الثالث ملس�ابقة الكأس، قبل أن يعود ملنافس�ات 

ال�”بريمريليغ” بلقاء توتنهام ثم إيفرتون.

          

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 

alzawraanews@yahoo.com
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ادارة ايفرتون تصدر بيانا عقب التأجيل
عائلة ميسي حتسم مستقبله

جاريث بيل يعبث خبطة ريال مدريد

اعالم الكرتوني

رقم تارخيي ينتظر انهيار شالكه يف البوندسليجا

يبقى مستقبل النجم األرجنتيتي ليونيل مييس، أسطورة برشلونة، 
الشغ�ل الشاغل للجميع يف كتالونيا، خاص�ة وأنه لم يجدد تعاقده 

الذي ينتهي الصيف املقبل.
وألق�ى برنامج الشرينجيتو اإلس�باني الشه�ري، الضوء عىل عامل 
مهم س�يلعب دوًرا محورًي�ا يف تحديد وجهة مي�يس املقبلة، حيث 
أشار إىل أن عائلة النجم األرجنتيني لديها رغبة واضحة يف الذهاب 
للعيش بميامي يف الواليات املتحدة األمريكية سواء عاجالً، أو آجالً.

وكانت العديد من التقارير، ربطت مييس مؤخرًا باالنتقال إىل نادي 
إن�رت ميامي األمريكي.وأش�ار الربنامج اإلس�باني، إىل أن مييس ال 
يظه�ر أي اهتمام بالبقاء يف برش�لونة، وال يعت�رب ذلك خياًرا يف أي 
وقت.وأوضح “الشرينجيت�و” أن رأس الربغوث بات خارج النادي 
الكتالون�ي، منذ إرس�ال الربوفاكس )خدمة تس�تخدم يف إس�بانيا 
إلرسال املس�تندات بشكل عاجل وموثق( لطلب فسخ عقده خالل 

الصيف املايض.

وجه الويل�زي جاريث بيل، جناح ريال مدري�د، املعار إىل توتنهام، 
صدمة جديدة للنادي امللكي، خالل املوسم الحايل.

وقالت ش�بكة ديفنسا سنرتال اإلس�بانية، إنَّ مسؤويل ريال مدريد 
يتابع�ون بقل�ق بال�غ أداء جاري�ث بي�ل يف إنجلرتا، خالل املوس�م 
الح�ايل .وأوضح�ت أن الريال كان يطمح يف حص�ول بيل عىل رضا 
الربتغ�ايل جوزي�ه مورينيو، مدرب الس�بريز، حت�ى يضمن تقدم 
توتنهام بعرض لرشاء عقد بيل نهائًيا، الصيف املقبل.وأش�ارت إىل 
أنه لي�س رًسا أن بدايات بيل للموس�م جاءت مخيب�ة لآلمال، وأن 
توتنهام غري راٍض ع�ن مردود صفقة اإلعارة.وذكرت أن بيل غاب 
عن 6 مباريات لتوتنهام هذا العام )4 بس�بب اإلصابة، و2 بس�بب 
ق�رار فني(.وقال�ت الشبكة اإلس�بانية، إن فلورنتينو برييز رئيس 
امللك�ي، وزي�ن الدين زيدان املدير الفني، ال يرغب�ان يف رؤية بيل يف 
الربنابي�و بعد اآلن.وأضافت أنه إذا لم يرغب توتنهام يف التعاقد مع 
بيل يف نهاية املوسم، سيبحث ريال مدريد عن وجهة أخرى للجناح 

الويلزي، ولن يسمح له بالعودة إىل تدريبات املرينجي أبدا.

أعلن ن�ادي إيفرتون اإلنكليزي أن مباراته 
مع مانشسرت سيتي املقررة ضمن املرحلة 
16 م�ن الدوري اإلنكليزي تأجلت بس�بب 
اكتشاف حاالت إصاب�ة بفريوس كورونا 

داخل نادي مان سيتي.
بدوره قال سيتي: “بناء عىل نصيحة طبية 
مشددة، قررت رابطة ال�دوري اإلنكليزي 
املمتاز، وبعد استشارة الناديني، أن تؤجل 

املباراة”.
ويحتل سيتي املركز السادس ب�26 نقطة 
بف�ارق 6 نقاط عن ليفربول حامل اللقب 
واملتص�در بع�د 15 مرحلة، فيم�ا يتخلف 
إيفرتون ع�ن “الحمر” بفارق ثالث نقاط 

يف املركز الثاني.
وكشف فريق املدرب اإلس�باني جوس�يب 
غوارديوال عن ظهور أربع حاالت إيجابية 
يوم عيد امليالد تع�ود للمدافع كايل ووكر 
جي�زوس  غابري�ال  الربازي�ي  والجن�اح 

وعاملني يف طواقم الفريق.
وتابع: “بعد الجولة األخرية من اختبارات 
العدي�د م�ن  للن�ادي  تب�ني  كوفي�د19-، 
الحاالت اإليجابية، إضاف�ة اىل األربع التي 

ظهرت يوم عيد امليالد”.
واعت�رب أنه “مع تعرض س�المة الفقاعة 
للخطر، كانت هناك مخاطرة بإمكانية أن 
ينت�رش الفريوس بشكل أك�رب بني أعضاء 

الفريق، الطاقم وربما أبعد من ذلك”.
وس�يغلق نتيج�ة ذل�ك مرك�ز التماري�ن 
الخاص بالفريق “لفرتة غري محددة” مع 
إخضاع الالعبني والعاملني يف النادي ملزيد 

من االختبارات قبل إعادة فتحه.
وم�ن املق�رر أن يحل س�يتي ضيف�اً عىل 
تشيل�يس األحد املقبل يف املرحلة الس�ابعة 

عرشة.
وهي امل�رة الثاني�ة التي يتم فيه�ا إرجاء 
مب�اراة يف ال�دوري املمت�از ه�ذا املوس�م 

بس�بب “كوفي�د19-”، بعد لقاء اس�تون 
فيال ونيوكاس�ل يف وقت سابق من الشهر 

الحايل بسبب إصابات يف صفوف األخري.
وأش�ارت رابطة الدوري املمتاز يف بيان إىل 
أن الق�رار بإرج�اء لقاء س�يتي ومضيفه 
إيفرتون اتخذ كإجراء “احرتازي”، معربة 
ع�ن ثقته�ا ب�أن الربوتوك�والت الصحية 
املطبقة من أجل تجنب انتشار الفريوس، 
تعط�ي ثمارها رغم االرتف�اع الحاد بعدد 

الحاالت اإليجابية يف إنكلرتا.
وتابعت: “تقدم مانشس�رت س�يتي بطلب 
إىل رابط�ة ال�دوري املمتاز إلع�ادة جدولة 
املباراة بس�بب ارتفاع الح�االت اإليجابية 
بفريوس كوفيد19- يف النتائج التي حصل 
عليه�ا الن�ادي ه�ذا الصب�اح، إضافة اىل 

الحاالت التي سجلت يوم عيد امليالد”.
وأق�رت الرابطة أن “هذا االرتفاع تس�بب 
بحالة ع�دم يقني وحص�ل مجلس رابطة 
ال�دوري عىل توصي�ة طبية ب�رورة أن 
تؤجل املب�اراة. وافق املجل�س عىل تأجيل 
وس�تجرى  اح�رتازي،  كإج�راء  املب�اراة 
املزيد م�ن االختبارات الي�وم. اتخذ القرار 
م�ع إعط�اء األولوي�ة لصح�ة الالعب�ني 

واملوظفني”.
وتابع�ت: “رابطة ال�دوري املمتاز تواصل 
ثقتها الكاملة يف بروتوكوالتها وقواعدها، 

والطريقة التي تطبقها جميع األندية”.
وإدراك�اً منه بخطر هذا الفريوس، ش�دد 
غواردي�وال بع�د ف�وز األح�د امل�ايض عىل 
نيوكاسل -2صفر بأن صحة العبيه تبقى 

األولوية.
وأوضح اإلس�باني: “ما نريده أال يتدهور 
الوض�ع الصح�ي لغابري�ال وكاي�ل، وأال 
تكون هناك معاناة من العوارض وأن تمر 
عليهما هذه األي�ام الثمانية - العرشة من 

عوارض صعبة”.
تابع: “كوفيد هنا. ليس هنا يف مانشس�رت 
س�يتي وحس�ب، بل يف كافة أنحاء العالم 
ويهاج�م برشاس�ة، له�ذا الس�بب علينا 
توخ�ي الحذر. م�ا نريده يف األي�ام القليلة 
املقبل�ة أال يعاني الالعبان م�ن العوارض 

والتعايف”.
ادارة ايفرتون تجهل أسباب التأجيل

يرغب إيفرتون يف معرفة جميع املعلومات 
املتعلق�ة بتفي كوفيد 19 يف مانشس�رت 

سيتي، ما أدى لتأجيل مباراتهما بالدوري 
اإلنجليزي املمتاز.

وقبل س�اعات قليلة عىل انط�الق املباراة 
باس�تاد جوديس�ون بارك، قال سيتي إن 
ع�دًدا من أفراده أصيبوا بفريوس كورونا، 
باإلضافة إىل 4 جاءت فحوصاتهم إيجابية 
بينه�م  األول،  ديس�مرب/كانون   25 يف 
املهاجم جابرييل جيسوس، واملدافع كايل 

ووكر.
وقررت رابطة ال�دوري اإلنجليزي املمتاز، 
تأجي�ل املب�اراة الت�ي كان م�ن املفرتض 

إقامتها أمام 2000 مشجع.
وق�ال إيفرت�ون يف بي�ان بموقع�ه ع�ىل 
اإلنرتن�ت: “بينم�ا يض�ع إيفرت�ون دائًما 
السالمة العامة يف املقدمة، فإننا سنطلب 
الكشف الكامل عن جميع املعلومات التي 
قدمها مانشس�رت س�يتي لرابطة الدوري 
اإلنجليزي، حتى يتمكن النادي من معرفة 

سبب اتخاذ هذا القرار”.
وتن�ص لوائ�ح رابطة ال�دوري اإلنجليزي 
املمتاز عىل عدم إمكانية تأجيل أي مباراة، 
إال ل�و كان الفريق يمتلك أقل من 14 العًبا 

جاهزين للعب.
وم�ن املق�رر أن يح�ل س�يتي ضيفا عىل 
الثان�ي،  يناير/كان�ون  ب��3  تشيل�يس 
ث�م يواج�ه غريم�ه التقليدي مانشس�رت 
يونايتد بنصف نهائي كأس رابطة األندية 

اإلنجليزية يف 6 من الشهر ذاته.
وكان�ت هذه املب�اراة، هي ثان�ي مواجهة 
تتأج�ل هذا املوس�م بعد أن تس�بب تفي 
كوفي�د 19 يف نيوكاس�ل يونايتد يف تأجيل 
مباراته أمام أس�تون فيال يف وقت س�ابق 
من الشهر الحايل.وقال آرسنال، إن نتيجة 
فحص مدافعه جابرييل ماجالياس، الذي 
يعزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكوفيد 

19، جاءت إيجابية أيًضا.

 تأجيل مباراة إيفرتون ومانشسرت سييت بسبب تفشي فريوس كورونا

ليفربول يقرر عدم دخول املريكاتو الشتوي

باليزرز يلحق اهلزمية الثانية بالبطل وفوز مؤمل لغريزليز

باريس يعلن رمسياً إقالة مدربه توخيل

تشيلسي يكتفي بالتعادل أمام أستون فيال

ب�دأ املدرب الس�ويرسي كريس�تيان ج�روس، مهمته الجدي�دة يف نادي 
شالكه بعد تعيينه يف منصب املدير الفني للفريق، حتى نهاية املوسم.

وتأم�ل إدارة األزرق امللك�ي، يف انتشال جروس، الفري�ق من ذيل جدول 
ترتيب البوندسليجا؛ نظرًا لعدم فوزه يف أي مباراة منذ بداية املوسم حتى 
اآلن.وأش�ارت شبكة سكاي س�بورت أملانيا إىل كون جروس هو املدرب 
الرابع الذي يقود شالكه منذ بداية املوسم، ما يجعل النادي عىل مشارف 
رق�م قيايس س�لبي.وال يعد ش�الكه، النادي الوحيد ال�ذي قام بتعيني 4 

مدربني مختلفني يف موسم واحد عىل مدار تاريخ البوندسليجا.
وهناك قائمة تضم 20 نادًيا، أقدموا عىل تغيري 4 مدربني يف موسم واحد، 

كان آخرهم هريتا برلني يف املوسم املايض، قبل أن يلحق به شالكه.
وحال اس�تمرار سوء نتائج شالكه، وقررت اإلدارة إقالة جروس وتعيني 

مدرب آخر، فإن النادي س�يصبح بذلك أول م�ن يقوم بتعيني 5 مدربني 
لفريق يف موسم واحد عىل مدار التاريخ.

ويع�د كولن، وهامب�ورج، األرسع يف تغيري املدربني ع�ىل اإلطالق، حيث 
جاء تعيني جروس مدرًبا لشالكه بعد الجولة ال�14 من البوندسليجا.

ويف موس�م 1992-1991، قام كولن بتعيني رابع مدرب يف املوسم بداية 
من الجولة التاس�عة، فيما س�ار هامبورج عىل خطاه بموس�م -2011

2012 بتعيني املدير الفني الرابع بعد الجولة العارشة.
وع�ىل صعيد آخر، يأتي ش�الكه ع�ىل رأس قائم�ة أكثر األندي�ة تعييًنا 
للمدرب�ني يف تاري�خ البوندس�ليجا، بواق�ع 53 مدرًب�ا، متقدًم�ا ع�ىل 
ش�توتجارت )48(، آينرتاخ�ت فرانكفورت )44( وبوروس�يا دورتموند 

)43( مدرًبا.

مفكرة الزوراء

No: 7397 Wed 30 Dec 2020العدد: 7397 االربعاء - 30 كانون األول 2020

اتخذ ليفربول، قراًرا حاسًما بشأن تحركاته 
لض�م العبني ج�دد خالل املريكات�و الشتوي 

املقبل، بحسب تقارير صحفية إنجليزية.
وقالت صحيفة مريور، إن مسؤويل ليفربول، 
ق�رروا ع�دم التح�رك للتعاقد م�ع مدافعني 
املوس�م  وإكم�ال  املقب�ل،  الشه�ر  جدي�د، 

بالالعبني الحاليني.
وأش�ارت إىل أن مس�ؤويل الريدز، ي�رون أنَّ 
الثنائي الشاب ريس ويليامز، ونات فيليبس 

قادر عىل تعويض الغيابات يف الخط الخلفي 
لليفربول.

الهولن�دي  خدم�ات  ليفرب�ول،  ويخ�رس 
فريجيل فان دايك، واإلنجليزي جو جوميز، 
لفرتة طويلة، وق�د ال يلعب الثنائي مجدًدا 
تع�رض  املوس�م.كما  ه�ذا  الفري�ق  م�ع 
الكامريون�ي جويل ماتي�ب إلصابة جديدة 
مؤخ�رًا، وس�يغيب ع�ن الفري�ق لبع�ض 
الوقت، وال س�يما أن املدرب يورجن كلوب 

قال عقب مباراة وست بروميتش ألبيون إن 
اإلصابة قد تكون س�يئة.يذكر أنَّ ليفربول 

ال�ذي يتصدر ال�دوري اإلنجليزي 
ب��32 نقطة، ُمني مرماه 

هذا املوسم ب�20 هدًفا 
15 جول�ة، علًما  بعد 
 33 اس�تقبل  بأن�ه 
هدًف�ا طوال املوس�م 

املايض.
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الصحفيون ضحايا االغتيال يف الدول اهلادئة أيضادعمته وأيدته خالل حملته االنتخابية األخيرة

بناًء على جتربة »يد صغرية«

مواقع التواصل االجتماعي يف لبنان.. بني حرّية التعبري والقوانني
بريوت/متابعة الزوراء:

اشتعلت مواقع التواصل االجتماعي يف لبنان 
من�ذ مطل�ع الع�ام 2020 بس�بب األحداث 
املتتالي�ة والرتاج�ع الكب�ري يف وض�ع البالد 
اقتصادي�اً واجتماعياً. ومع تدهور االحداث 
ع�ى األرض ازدادت حّدي�ة الجمه�ور ع�ى 
مواق�ع التواصل االجتماعي مثل فايس�بوك 
وتويرت وغريها من املنّصات االلكرتونية التي 
سمحت للناشطني وللصحّفيني بالتعبري عن 

رأيهم حيال ما يحدث حولهم.
وهنا برزت إشكالية كبرية تمثلّت يف الرصاع 
م�ا ب�ني حرّي�ة التعب�ري وخ�رق القوان�ني 
والدس�اتري. فق�د ن�ّص الدس�تور اللبناني 
يف مقدّمت�ه وتحدي�ًدا يف البن�د »ج« ع�ى أّن 
»لبن�ان جمهوري�ة ديمقراطي�ة برملاني�ة، 
تق�وم ع�ى اح�رتام الحري�ات العام�ة ويف 
طليعته�ا حري�ة ال�رأي واملعتق�د«. يف حني 
ين�ّص قان�ون العقوب�ات اللبنان�ي يف املاّدة 
384 منه عى التايل: »من حّقر رئيس الدولة 
عوقب بالحبس من ستة أشهر إىل سنتني«. 
وتفرض العقوبة نفسها عى من حقر العلم 
أو الشعار الوطني عالنية بإحدى الوس�ائل 
املذك�ورة يف املادة 209، التي ذكرت أنه »تعّد 
وس�ائل نرش األعمال والحركات إذا حصلت 
يف مح�ل ع�ام أو مك�ان مب�اح للجمهور أو 
مع�رض لألنظار أو ش�اهدها بس�بب خطأ 

الفاعل من ال دخل له بالفعل«.
وهن�ا يق�ع االلتب�اس الكب�ري، إذ أّن بعض 
الناش�طني والصحفّيني واملدّونني يعتمدون 
عى ه�ذه املادة للقول إن وس�ائل التواصل 
االجتماعي ليس�ت واردة يف امل�اّدة املذكورة 

وبالت�ايل فإن س�قف الحرّية ع�اٍل جًدا عى 
املواق�ع اإللكرتونية، غري أن�ه وما ال يعرفه 
كث�ر هو أنه يف الع�ام 2018 أضيف عى تلك 
امل�اّدة الجمل�ة التالية: »بما فيها الوس�ائل 
االلكرتونية«.  وقد عدلّ�ت بتاريخ 10-18-

2018 ونرشت يف الجريدة الرسمية.
وبه�ذأ أصبح القض�اء اللبنان�ي يعتمد عى 
هذه املواد القانونية لتجريم مواقع التواصل 
االجتماعي وسط غياب قانون ونّص يرعى 
هذا املجال اإللكرتوني بشكل حاس�م. األمر 
الذي ي�رتك الغالبي�ة العظمى م�ن املدّونني 
م�ن  حال�ة  يف  والصحّفي�ني  والناش�طني 

التحّفظ ع�ى إقرار هكذا قانون من ش�أنه 
الحّد من حرّية التعبري والصحافة.

بن�اًء عى ه�ذا الواق�ع، كيف نكت�ب وكيف 
نعّب عن آرائن�ا من دون التعرّض للمالحقة 
القضائي�ة؟ وهل التعرّض ل�رأس الدولة أو 
لرئيس الجمهورية يحمل العقاب نفس�ه يف 

كل الدول؟
إذا نظرن�ا اىل مقّدم�ة الدس�تور األمريك�ي 
عى س�بيل املث�ال ال الحرص لرأين�ا مثالً أن 
ال ضوابط للحرّية وأن الدس�تور يحمي هذا 
الحّق املطلق ويف املمارس�ة نرى أن التعرّض 
لرئيس الجمهورية أمر عادي ال بل س�خيف 

يف بعض األحيان، فنج�د يف تغريدات فّنانني 
ومشاه�ري ع�ى موق�ع تويرت مث�اًل تعرّضاً 
باملب�ارش للرئيس دونال�د ترام�ب واّتهامه 
بألف�اظ ونعته بصفاٍت ع�ادة ال يجرؤ أحد 

عى التوّجه بها اىل رأس الدولة.
يف الدول العربية األمر يختلف إذ أن الدساتري 
نّصت عى احرتام املواقع العليا للبالد حفاظاً 
عى هيبتها وهناك أمثل�ة عديدة حصلت يف 
ه�ذا الس�ياق عرّضت أصحابه�ا إىل عواقب 
كب�رية وصلت يف بعض األحي�ان إىل األحكام 

بالسجن مدى الحياة.
ويف ه�ذا الس�ياق، أوض�ح  رئي�س منظمة 

جوستيس�يا الحقوقي�ة، الخب�ري القانوني 
واملحام�ي اللبناني بول مرق�ص، يف حديث 
أّن »مع�ّدل  الدولي�ني  لشبك�ة الصحفي�ني 
االس�تدعاءات ملواضيع تتّصل بحرّية الرأي 
والتعب�ري واإلعالم ارتفعت م�ن 6% يف العام 
2015 إىل 34% يف الع�ام 2019 وانخفض�ت 
قليالً يف العام 2020 بسبب كورونا واإلقفال 
وغ�ريه«. وأض�اف: »كان الع�ام 2020 من 
بني أكثر الس�نوات تراجعاً لناحية الحّريات 
العاّم�ة يف لبنان خاصة يف الفرتة املمتّدة بني 
ترشين األول/أكتوبر 2019 والشهر نفس�ه 
من العام 2020. بسبب زيادة االستدعاءات 
الناتج�ة عن املظاهرات والس�خط الشعبي 

عى وسائل التواصل من الوضع املعييش«. 
أما حول األس�باب الرئيس�ة لالس�تدعاءات 
فه�ي: القدح وال�ذّم، تحقري رئي�س الدولة، 

إثارة النعرات الدينية والطائفية.
والجدي�ر ذكره أّن لبن�ان خرس نتيجة هذه 
االس�تدعاءات واملمارس�ات مرات�ب عديدة 
لناحية م�ؤرّش الحرّي�ات العام�ة وحّريات 
الصحاف�ة يف الب�الد، ويمك�ن االط�الع عى 
ج�دول التقييمات بحس�ب أربعة مؤرشات 

ملعظم دول العالم.
وفيما ييل بعض اإلرشادات للكّتاب واملدّونني 
م�ن أج�ل إدراك كيفي�ة الكتاب�ة م�ن دون 

تعريض أنفسهم للمالحقة:
مل�ّف، يج�ب  أي  الكتاب�ة ع�ن  قب�ل  أوالً: 
تكوي�ن قاعدة واس�عة من البيان�ات حوله 
وإجراء بحث معّم�ق للحصول عى الوثائق 
واملعلوم�ات الوافي�ة والشاملة يف حال تّمت 

مراجعتهم القانونية يف هذا الخصوص.

ثانًيا: االطالع عى القوانني والنصوص يف كل 
دولة قب�ل الكتابة عنها أو فيه�ا. فالثقافة 
القانونية هي مس�ألة رضوري�ة لكّل كاتب 

أو مدّون.
ثالًثا: التعبري عن ال�رأي قوالً وفعالً ال يعني 
بال�رورة التعرّض للكرام�ات أو املقامات 
متاه�ات  يف  فالدخ�ول  ش�خيص.  بشك�ل 
التس�ميات م�ن دون وثائق ودالئ�ل دامغة 
يعرّض الكاتب)ة( للمساءلة أمام القانون.

رابعاً: استشارة أحد الخباء يف القانون عند 
الكتاب�ة يف ملّف ش�ائك قد يع�رّض الكاتب 
للمالحق�ة القانوني�ة والتأك�د م�ن كيفية 
التط�ّرق إىل ه�ذا املل�ف وكيفية االس�تعانة 

بالنصوص القانونية والشواهد العلمية.
وذكره�ا  املراج�ع  اس�تخدام  خامس�اً: 
والتحّص�ن بالقانون الذي يرع�ى الحّريات 
العاّم�ة ق�والً وكتاب�ًة يف البل�د الذي س�تّتم 
عملية النرش في�ه والتأكد من عدم تعريض 
صاحب املقال إىل املالحقة القانونية يف حال 

الكتابة يف هذا امللّف.
سادساً: االنضمام اىل جمعيات أو مؤسسات 
غ�ري حكومي�ة يك�ون هدفه�ا العم�ل عى 
صون الحرّيات العامة والحرّيات الصحفية 
واالنخ�راط يف أنشطة ه�ذه املنظمات مّما 
يعّزز الثقافة القانونية للصحفي أو الكاتب 
أو امل�ّدون ويخلق نوع�اً م�ن التحالف بينه 

وبني زمالء يف املهنة.
بإمكان هذه الخط�وات أن تجّنب صاحبها 
الكث�ري من التبع�ات القانوني�ة واملالحقات 
كما تحفظ حّق النارش وتحّصنه يف وجه أي 

مالحقات أو مضايقات.

باريس / متابعة الزوراء:
سجلت يف العام 2020 انتهاكات كبرية لحق 
اإلعالم مع قتل 50 صحفيا غالبيتهم يف دول 
ال تشهد نزاعات فيما يقبع نحو 400 آخر يف 
السجون عى ما أكدت منظمة مراسلون بال 

حدود يف تقريرها السنوي.
وبق�ي ه�ذا الع�دد مس�تقرا مقارن�ة ب�53 
صحفيا قتلوا يف 2019، رغم انخفاض أعداد 
التقارير الصحفية بسبب أزمة وباء كوفيد-

19، عى م�ا أوضحت املنظم�ة املدافعة عن 
الصحافة مضيفة أن الحصيلة تشمل الفرتة 

بني األول من يناير و15 ديسمب.
ع�دد  »انخف�اض  إىل  املنظم�ة  وأش�ارت 
الصحفيني الذين قتلوا يف حروب« مع ازدياد 
متواصل الغتيال صحفيني يف بلدان يعم فيها 

السالم وهو منحى كان بدأ يف 2016.
وتراجعت نس�بة الصحفي�ني الذين قضوا يف 
مناطق نزاعات من 58 باملئة يف العام 2016 
إىل 32 باملئة هذا العام يف بلدان تشهد حروبا 
مث�ل س�وريا واليم�ن أو يف »مناط�ق تشهد 
نزاعات منخفضة أو متوس�طة الحدة« عى 
غرار أفغانستان أو العراق.يف 2020 قتل نحو 
70 باملئ�ة من الصحفيني أي 34 صحفيا، يف 

بلدان ال تشهد نزاعات.
وكانت املكس�يك الدولة الت�ي قتل فيها أكب 
عدد م�ن الصحفيني )8( تليها أفغانس�تان 
)5( والهن�د )4( وباكس�تان )4( والفيليبني 
)3( وهن�دوراس )3(.ومن ب�ني إجمايل عدد 
الصحفي�ني الذين قتلوا يف 2020، اس�تهدف 
84 باملئ�ة عم�دا، مقارن�ة ب��63 باملئ�ة يف 

2019. وأكدت مراسلون بال حدود أن »عددا 
منه�م )قىض( يف ظروف عى ق�در كبري من 
الوحشي�ة«.وأوردت املنظمة مثال الصحفي 
املكس�يكي خوليو فالديفيا رودريغيس من 
صحيف�ة إل موندو دي فرياك�روز الذي عثر 
عى جثت�ه مقطوعة ال�رأس يف رشق البالد، 
وزميله فيكت�ور فرناندو ألفاري�ز تشافيز، 
مدي�ر تحرير موقع إخب�اري محيل عثر عى 

جثته مقطعة يف مدينة أكابولكو.
يف الهند أحرق الصحفي راكيش سينغ »حيا 
بعدم�ا رش�ت عليه م�ادة كحولي�ة رسيعة 
االش�تعال، فيم�ا ُقت�ل الصحف�ي إرسافيل 
موزيس مراس�ل محطة تلفزيونية يف تاميل 

إن  املنظم�ة  بالس�واطري«.وقالت  ن�ادو، 
خمس�ة صحفيني قتلوا يف أفغانس�تان التي 
مزقتها الحرب، مش�رية إىل زيادة الهجمات 
املستهدفة عى اإلعالميني يف األشهر األخرية 
حت�ى م�ع اس�تمرار محادثات الس�الم بني 
الحكومة وطالبان.وقال كريس�توف دولوار 
األم�ني العام ملنظمة مراس�لون ب�ال حدود، 
»يعتب جزءا من ال�رأي العام أن الصحفيني 
يقع�ون ضحية مخاطر املهن�ة يف حني أنهم 
يتعرضون لهجم�ات متزايدة عندما يجرون 
تحقيق�ات حول مس�ائل حساس�ة. يتم يف 
الواقع إضعاف الحق يف اإلعالم«.وقتل قرابة 
20 صحفيا اس�تقصائيا هذا العام 10 منهم 

كان�وا يحقق�ون يف قضاي�ا فس�اد محلي�ة 
واخت�الس أموال عام�ة، وأربعة يحققون يف 
قضايا متعلق�ة باملافي�ا والجريمة املنظمة 
وثالثة كان�وا يعملون عى مواضيع مرتبطة 
بمس�ائل بيئية.وأوردت املنظمة أيضا مقتل 
س�بعة صحفي�ني كان�وا يقوم�ون بتغطية 
تظاه�رات يف الع�راق ونيجريي�ا وكولومبيا 

وهو »واقع جديد«، حسب ما قالت.
ويف الج�زء األول من تقريرها الس�نوي الذي 
نرش يف منتصف ديس�مب، أشارت مراسلون 
بال حدود إىل وجود 387 صحفيا يف السجون، 

»وهو عدد قيايس«.
وش�ددت املنظمة كذل�ك عى تأث�ري جائحة 
كوفي�د-19 مع تس�جيل »ذروة يف انتهاكات 
حري�ة الصحاف�ة ال يس�تهان به�ا” خ�الل 
الربيع “سهلتها قوانني وإجراءات الطوارئ 

املتخذة” يف غالبية الدول.
ورأت املنظم�ة التي أطلقت يف مارس املايض 
زادت  »التوقي�ف  عملي�ات  أن   19 مرص�د 
أرب�ع مرات« ب�ني م�ارس ومايو.وأوضحت 
»ش�كلت التوقيفات التعسفية 35 باملئة من 
املمارسات املس�جلة من أصل أكثر من 300 
حادث مرتبط مب�ارشة بالتغطية الصحفية 
ال�دويل  االتح�اد  الصحية«.وح�ذر  لألزم�ة 
للصحفي�ني م�ن جهته يف تقريره الس�نوي 
م�ن تس�جيل »تراج�ع يف حري�ة الصحافة 
أينم�ا كان« مشريا إىل مقت�ل 2658 صحفيا 
منذ 1990. وش�دد عى أن�ه يف 90 باملئة من 
االغتي�االت »ال تحصل إال مالحقات قليلة إن 

لم تكن معدومة«.

بغداد/متابعة الزوراء:
كتبت هديل عرجة وهي مشاركة 
يف ال�دورة الس�ابعة م�ن برنامج 
مركز التوجيه للمبادرات اإلعالمية 
وش�مال  األوس�ط  ال�رشق  يف 
أفريقي�ا التابع لشبكة الصحفيني 

الدوليني:
»علم�ت أنني إذا فشل�ت فلن أندم 
ع�ى ذل�ك، لكنن�ي كن�ت أع�رف 
أن ال�يشء الوحي�د الذي ق�د أندم 
علي�ه ه�و ع�دم املحاول�ة«، ربما 
تخت�رص هذه العب�ارة التي قالها 
جي�ف بي�زوس مؤس�س ومدي�ر 
ال�ذي  التح�دي  أم�ازون  رشك�ة 
يضعه أصحاب املشاريع الناش�ئة 
نص�ب أعينهم فقد اتخ�ذوا القرار 
الب�دء بمشاريعه�م  باملحاول�ة و 

الخاصة.
وهناك عنارص مختلفة متشابكة 
لنج�اح  البع�ض  بعضه�ا  م�ع 
واس�تمرار أي م�رشوع، إحداه�ا 
التمويل امل�ادي، ولكن قبل البحث 
امل�رشوع  لتموي�ل  مص�در  ع�ن 
البد من امل�رور بمراح�ل مختلفة 
ومهمة، وخاصة أن التمويل ليس 
الحل الس�حري لنجاح مرشوعك، 
ويف الوقت نفسه فإن الفوز بمنحة 

هو أمر تنافيس ومعقد.
املرحلة األوىل: اختيار الفكرة

 Tiny« عى سبيل املثال يف مرشوع

كان�ت  صغ�رية«،  /«ي�د   »hand
الفكرة واضحة املعالم منذ اللحظة 
األوىل وهي مرشوع إعالمي يعتمد 
املرئ�ي  القص�يص  ال�رسد  ع�ى 
العال�م  األطف�ال ح�ول  لقضاي�ا 
وبشكل خاص يف مناطق النزاعات 
باللغتني  والحروب ينرش تقاريره 

العربية واالنجليزية.
إذاً علي�ك تحديد فك�رة مرشوعك، 
وكلم�ا كانت أكث�ر تخصصاً كان 

احتمال تميزك ونحاجك أكب.
إليك مجموعة من الخطوات عليك 

اتخاذها قبل انطالق املرشوع:
ادرس فكرت�ك جي�داً: اط�رح عى 
نفس�ك ه�ذا الس�ؤال »م�ا ال�ذي 
س�أقدمه للقارئ؟ وكيف س�يؤثر 

هذا املحتوى فيه؟.
الكثري من الدورات: عندما تحسم 

الق�رار ح�ول الفكرة يج�ب عليك 
الفك�رة  تل�ك  تفاصي�ل  دراس�ة 
بشك�ل واس�ع ومتمك�ن، ويعتب 
موقع Poynter من املواقع املهمة 
املج�ال،  ه�ذا  يف  تس�اعدك  الت�ي 
وموق�ع إدراك،  إضاف�ة إىل موقع 

 .Coursera
حدد امليزانية واخرت رشكاء العمل 
وك�ن واضح�اً معهم ح�ول هذه 

امليزانية.
خط�ة عمل النط�الق املوقع وآلية 
عمل واضح�ة يومية. أس�بوعية. 

شهرية.
املرحلة الثانية: انطالق املرشوع

واآلن بعد انطالق املرشوع، ستجد 
نفس�ك أم�ام تحد كب�ري وحقيقة 
ربم�ا تعتبها صادمة »لن تحصل 
ع�ى تمويل ملجرد أن املوقع أصبح 

متاحاً أون الين«.
وهناك أس�باب عديدة تقف عائقاً 

أمام ذلك:
ال تملك سجالً حافالً يف املوقع بعد، 
لم ترتك أي تأثري بعد عى الجمهور 
املس�تهدف وم�ا زل�ت يف مرحل�ة 
مبك�رة ج�داً فأنت لم تبِن ش�بكة 
من القراء بع�د، وهذا أمر طبيعي 

فاملوقع جديد.
ال تمل�ك العالق�ات التي تس�اعدك 
للوصول إىل املنحة املناسبة: املنحة 
تنافسية. غالًبا ما يغرق املانحون 
الذين يقبلون مقرتحات املنح غري 
املطلوب�ة ب�آالف الطلب�ات. إنه�م 
يعطون األولوي�ة للمنظمات التي 

يعرفونها بالفعل.
نق�ص يف املعلوم�ات املطلوبة من 
قبل املنحة: هذا ستواجهه كثرياً يف 
موقع جديد، غالباً ما تتطلب املنح 
س�جالت لم تكن ق�د بينته�ا بعد 

بسبب عمر املوقع الصغري.
كاتب منح جي�د: تحتاج لشخص 
بارع يف كتابة املنح يصيغ أهدافك 
وخططك وإنجازاتك يف رسد مقنع، 
عندم�ا يت�م رف�ض املنح�ة عليك 
مراجع�ة املعلومات الت�ي قدمتها 

وأسلوب تقديمها.
االس�تمرارية  الثالث�ة:  املرحل�ة 

والتقييم املستمر 
تعد منص�ات التواصل االجتماعي 

إح�دى الوس�ائل املهم�ة للوصول 
وه�ي  املس�تهدف،  الجمه�ور  إىل 
يف الوقت نفس�ه تتيح ل�ك فرصة 
دراس�ة خصائص ه�ذا الجمهور 
»العمر والجنس، التواجد الجغرايف، 
االهتمامات«، وبالتايل تقييم عمل 
املوق�ع ال�ذي تدي�ره، ومعرفة ما 
إن ك�ان ه�ذا امل�رشوع ق�د حقق 
أهداف�ه يف الوص�ول إىل الجمه�ور 

املستهدف.
وهنا علي�ك تدوين كل إنجاز الفت 
 Mission يف مرشوعك وإضافته إىل
statement أو تقرير املهمات الذي 
تتم صياغت�ه عادة ع�ن املرشوع 

وتقديمه للممول.
ع�ى س�بيل املث�ال حصول�ك عى 
جائزة ما ستعكس أهمية املحتوى 
الذي تقدمه وتأثريه عى اآلخرين.

وهذا ما حصل يف موقع  يد صغرية 
Tiny hand  فل�م يعد الهدف فقط 
الحص�ول ع�ى منحة ب�ل الرتكيز 
ع�ى جع�ل ه�ذا املوق�ع منص�ة 
مؤث�رة ومهمة، ويف أق�ل من عام 
من انطالق�ه حاز عى جائزة فيلم 
قصري موش�ن غرافيك، واستطاع 
أن ينضم إىل برنامج مركز التوجيه 
التابع لشبكة الصحفيني الدوليني، 
وه�ذه خط�وات مهم�ة للوصول 
وضم�ان  املناس�ب  التموي�ل  إىل 

االستمرارية لهذا املرشوع.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أب�رز موق�ع Axios األمريك�ي افتتاحي�ة 
نارية إلص�دار Page Six التابع لصحيفة 
»الس�يد  بعن�وان  بوس�ت«،  »نيوي�ورك 

الرئيس.. توقف عن الجنون«.
تع�د »نيويورك بوس�ت« ه�ي الصحيفة 
املفضلة للرئيس، دونالد ترمب، بل إنه كان 
يسهم ش�خصًيا يف باب »أرسار املشاهري« 
Page Six وهو اإلص�دار، الذي يصدر عن 
املؤسس�ة املالك�ة لصحيف�ة »نيوي�ورك 

بوست«، عندما كان يعيش يف مانهاتن.
وبع�د انتقال الرئيس ترم�ب إىل العاصمة 

األمريكي�ة، أصبح روبرت م�ردوخ، الرئيس 
املش�ارك ل��Fox Corp والرئيس التنفي�ذي لرشكة News Corp، والت�ي تضم إصداراتها 

صحيفة »نيويورك بوست«، أحد املقربني منه شخصًيا.
وأش�ار موق�ع Axios إىل أن مردوخ قب�ل االنتخابات كان يشعر بالس�خط تجاه ترمب، 

واآلن تحول إىل الهجوم املعلن، أو ملا يشبه مجاًزا »حالة الطالق«.
وقال�ت صحيفة »نيويورك بوس�ت«، التي دعمت وأيدت ترمب خ�الل حملته االنتخابية 
األخرية، يف افتتاحيتها أن ترمب »يشجع عى انقالب غري ديمقراطي« من خالل إرصاره 

عى التغريد وبذل الجهود إللغاء االنتخابات الرئاسية التي خرسها.
ووجه�ت االفتتاحي�ة الحديث إىل الرئيس ترمب: »كان لك كل الحق يف ]طلب[ التحقيق يف 

االنتخابات. ولكن لنكن واضحني: لم تصل هذه الجهود إىل يشء«.
وج�اء يف االفتتاحي�ة: »نح�ن نتفه�م، س�يادة الرئيس، أن�ك غاضب ألنك خ�رست. لكن 
االس�تمرار يف هذا الطريق مدمر. نحن نقدم ه�ذا ]النصح[ كصحيفة أيدتك ودعمتك: إذا 
كن�ت ترغب يف ترس�يخ نفوذك، أو حتى تمهي�د الطريق لعودة مس�تقبلية، فيجب عليك 
توجي�ه غضب�ك إىل يشء أكث�ر إنتاجية«.وحذرت االفتتاحي�ة الرئيس ترم�ب من امليّض 
قدًم�ا فيم�ا وصفته ب�«املهزلة املظلم�ة« قائلة: إذا كنت ترص عى قض�اء أيامك األخرية 
يف املنص�ب وتهدد بإحراق كل يشء، فس�وف تتذكر هذه الطريق�ة، ليس كثوري، ولكن 

كفوضوي يحكم مباراة.

كمباال/ رويرتز:
قال�ت الرشط�ة األوغندية إن ثالث�ة صحفيني محليني نقل�وا إىل املس�تشفى، بعد إصابتهم 
بجروح عندما اس�تخدم أفرادها الغاز املسيل للدموع لتفريق أنصار املرشح الرئايس ونجم 

البوب بوبي واين.
وبرز واين، واسمه الحقيقي روبرت كياجوالني، كأقوى منافس للرئيس يوري موسيفيني 
)76 عاماً( يف االنتخابات الرئاسية املقررة يف 14 يناير/ كانون الثاني. وقال إن أحد املصابني 

»يف حالة حرجة«.
وقال املتحدث باس�م الرشطة فريد إينانجا إن أنصار واين تجمعوا، أمس، يف ماس�اكا عى 
بعد 125 كيلومرتاً جنوب غربي العاصمة كمباال. وكان واين قد حر قداس�ًا بكنيس�ة يف 

تلك البلدة، وفقاً لتغريدة عى حسابه الرسمي.
وق�ال إينانجا إّن أنص�ار واين كانوا »مجموعة عنيف�ة«، دون أن يذكر تفاصيل أخرى عما 
فعل�وه. وأضاف »تم اس�تخدام الغاز املس�يل للدموع لقم�ع العنف، وأُصي�ب الصحفيون 

لألسف خالل عملية تفريق املجموعة العنيفة«.

صحيفة »نيويورك بوست« املفضلة لرتامب تدير 
له ظهرها.. بافتتاحية من العيار الثقيل

إصابة 3 صحفيني أوغنديني خالل اشتباكات 
بني الشرطة وأنصار بوبي واين
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خلود البدري
بعد أيام ُنمزق ُروزنامة سنة ُمتعبة. رّبما رآها البعض منا، سنة ُمخيفة 
بما حملته لنا من وباء عاملي، وترّقب انفراجة لم تتوضح خيوطها بعد. 
س�نة االنتظار والحظر املنزيل، فلم يكن أحدنا بمعزل عما يجري يف هذا 
الكون الواسع. س�نة وضعت البرشية أمام  تحّديات كبرية. فايروس ال 
ّيرى بالعني املُجردة، هزمنا، وحجرنا يف بيوتنا، وبتنا ننتظر رحمة رجال 

العلم، ورب كريم.  
س�نة انس�ابت كأفعى مجلجل�ة، ذات جرس، ي�رن وقعه يف رؤوس�نا. 

فانسلت بانسيابية ُمفزعة، وهي لعمري كذلك! 
الروزنام�ة ُتش�ري إىل أن الي�وم غري األم�س يف التقوي�م. أذن، هي دعوة 
لحي�اة متع�ددة األل�وان، ال نرتيض أس�ود انهكنا وكبلن�ا بكآبته! ليكن 
عامن�ا الجديد عام اس�تنارة للعقل الب�رشي: بأن يكون امتداد ش�عاع 

العمر طريقنا لنور املعرفة.
يف علم الطاقة _ رغم اختالف اآلراء حول هذا العلم _ أن الجس�د البرشي 
تحرك�ه طاق�ة ما، تشتم�ل ع�ى الجانب امل�ادي والعاطف�ي والنفيس 
والروح�ي، وقانون جذب ه�و علم من علوم ه�ذه الطاقة. فأن وجهنا 

ال�ردد جذبنا ما نريد. وبإمكاننا والحالة ه�ذه جذب طاقة إيجابية أو 
س�لبية، وأن األمر لم يع�د صعبا! هكذا ُيرصح علماء ه�ذه الطاقة: أن 
الك�ون يهبك ما تطمح إليه، وأغلب ما تري�د تحقيقه من أحالم. طبعا، 

» ال يشء يأت�ي م�ن ال يشء، ال يشء يأت�ي م�ن العدم » كم�ا قال عميد 
الفلسفة العقالنية رينيه ديكارت. وتلك حكمة نقشُتها عى جدار غرفة 
مكتبي بخط أزرق. ومع » أن الشك موجود كي ننصت إليه ». كما يقال. 
ال يمنع أن نس�تخلص العرب والدروس م�ن املايض، وأن ُنحولها لخربات 

يف تطلعنا إىل املُستقبل. 
وبتمعن نظرُت لنفيس، وما حلمت به: لم أكن أتوقع يف يوم ما، أن أصبح 
كاتبة. صحيح، كانت القراءة تأخذ جّل وقتي، وسماع الشعر من راديو 

صغري لم ُيفارق أذني، ليال عدة. لكني حسبتها هواية ليس إال.
بعدها دّربت أصابعي عى الكتابة، أكتفي بتدوين ما يومض يف مخّيلتي، 

فيشدني دفري الصغري إليه أكثر.
ل�م أكن أوّضب م�ا كتب�ت يف أّي خانة، هم�ي أدراج كلم�ات تجتاحني 
فحس�ب، ومواصلة كتابة ما يضطرم يف نفيس، ويضطرب يف رأيس. هل 

هو شعر، قصة، خاطرة؟، لم أكن أعرف!. 
تمر س�نوات ط�وال، وتأتن�ي فك�رة مشاركة م�ا كتبت، م�ع القارئ، 
أّي ق�ارئ!. وك�ان ذلك قبل رشاء حاس�وبي الشخ�ي، عموما لم تكن 
الحواسيب متوفرة يف السوق. آنذاك دأبت عى أن أتأبط يد فرد من أفراد 

العائلة، ألجلس�ه معي يف مقهى أنرنيت، ال يبعد عن بيتنا س�وى أمتار 
قليلة، ال نساء هناك، رجال فقط. 

كل أس�بوع مرة أو أكثر وبعد إلحاح وتوس�ل، أن�رش وقتها ما كتبت يف 
موقع كتابات. ثم يف 6/ 6 / 2006 اقتنيت حاسوبي الخاص. 

رق�م غريب ومميز، أليس كذل�ك؟! تلك األرقام لن ُتن�ى، أو ُتمحى من 
ذاكرتي. حينئذ فتحت صفحة عى الفيس بوك، وبدأُت رحلة  الشعر، ثم 

كتابة املقالة، والقصة القصرية، وصوال إىل التحدي األكرب: الرواية.
أعاود اليوم رشيط العمر، استعيد كل ما مّر، تلك احالم أصبحت حقائق. 
غري أني لم ولن أكف عن الحلم. وس�أظل استقي من األيام أجملها. وأن 
ال اتط�ري من س�نة أم�ّدت البرشية بمعرف�ة احتياجها لآلخ�ر  نظريها 

وشبيهها. 
اودع س�نة استذكر فيها كيف أيقظت فينا حبنا لآلخر، البعيد عنا.  وأن 
ال معن�ى إلمعاننا يف اجرار انعطافة هزّت كياننا، أو االنصياع اىل خوف 

من قادم األيام؟! 
ع�ام جديد لنا، نعزف�ه عى الفالس الثاني لديمتريي شوس�تاكوفيتش، 

ونغنيه مع ماجدة الرومي يف« العالم النا ».

د.عمار إبراهيم الياسري
لم تع�د الحجاجية يف التنظ�ريات الحديثة 
مقترصة ع�ى خطابي�ة املف�ردة اللغوية 
وبالغيته�ا اإلقناعي�ة؛ بل أصبح الجس�د 
الروائي�ة  واملك�ان والبيئ�ة يف النص�وص 
منظومات داللي�ة لها بنيته�ا الحجاجية 
تجاه اآلخر، وقد شهدت رسديات الروائي 
ع�ي لفت�ة س�عيد ه�ذه تمث�الت ه�ذه 
املنظوم�ات بشكل مائز؛ ففي رواية »حب 
عتي�ق« الص�ادرة مؤخراً اش�تغل الروائي 
ع�ى ثنائي�ة الجس�د واملك�ان يف متوالي�ة 
رسدية يتشظى بها املكان السائد والجسد 
املرك�زي حتى يتح�ول املك�ان املألوف إىل 
أمكن�ة فرعية هامشي�ة تشتغل يف عملية 
ه�دم وبناء كم�ا يطلق عليها الفيلس�وف 
الفرن�يس »جاك دري�دا«؛ إذ توجه األمكنة 
الهامشي�ة رضباته�ا املتوالي�ة إىل املكان 
السائد ثم تتسيد مكانه حتى تعيد تشكيل 
الس�ائد املكاني يف بنية الرواية؛ ولو تابعنا 
الب�ؤرة املركزية للمك�ان واملتمثلة بمدينة 
»س�وق الشي�وخ« تل�ك املدين�ة الضاجة 
االجتماعي�ة  باملتناقض�ات  والصاخب�ة 
والدينية والسياس�ية والثقافية نلحظ أن 
املدينة لم تكن البؤرة العميقة للمكان بعد 
أن فع�ل الروائ�ي قاع املجتم�ع بهوامشه 
اآلرسة مثل ضفة نهر الفرات حيث يمارس 
»عبيس« صاحب العربة و«نعيم« املتسول 
و«ستار« العتال طقوسهم الليلية ومقهى 
»الس�يد« ومقه�ى »أبو كاظ�م« ومقهى 
»غضب�ان«؛ فحينم�ا يجل�س الهوام�ش 
الثالث�ة قرب نهر الف�رات حيث الصريورة 
ال�ذي يغس�ل ك�ل  بامل�اء  املتمثل�ة  األوىل 
الدناس�ات فهم يؤسسون لوطن خال من 
كل الدناس�ات وخال وم�ن الظلم والجور 

واالستبداد ليصبح النهر هو املكان املألوف 
م�ن دون أي س�قوط يف فخ الديس�توبيا؛ 
بل هو أداة تشكي�ل وأداة رفض حجاجية 
قبالة االستعمار والعمالة وتنابذ الهويات 
والرصاع الطبق�ي االقتصادي؛ فقد تحول 
مك�ان الص�ريورة األوىل املتمث�ل بالبي�ت 
واملدين�ة إىل مك�ان ط�ارد لتصب�ح ضفة 

النهر هي املكان املألوف.    
أما الجس�د فق�د تعرض إىل ه�زات كبرية 
وقع معها تح�ت حيف وجودي كبري؛ وقد 
تمظهرت تلك الهزات عى ش�كل س�لطات 
عدي�دة مثل الس�لطة الالهوتي�ة والقبلية 
حاول�ت  بدوره�ا  والت�ي  والسياس�ية 
فالس�لطة  وتهميش�ه؛  الجس�د  تعلي�ب 
السياس�ية املتمثلة باالس�تعمار والعمالة 
له�ا ضواغطها تجاه »عبي�س« و«نعيم« 

و«ستار« والسلطة القبلية لها ضواغطها 
تج�اه »نعي�م« و«س�تار« والح�ال ذات�ه 
مارسته السلطة الالهوتية ليعيش الجسد 
معه�ا اغراب�اً وجودياً حاول م�ن خالله 
التماه�ي مع املكان املهمش املتجس�د من 

خالل ضفة النهر وأرائك املقهى.
إن التماهي ما بني املكان املهمش والجسد 
املهمش أنت�ج خطاباً تقويضي�اً حجاجياً 
هشم الرسديات الكربى السائدة يف املدينة 
مثل العشرية والسلطة والعادات والتقاليد 
تفعي�ل  بوس�اطة  والعمال�ة  واألحت�الل 
الرسدي�ات الصغرى مثل الغن�اء الشعبي 
واألن�ني والقفش�ات الضاحك�ة و« األب�و 
ذية« بني »ستار« و«نعيم« و«عبيس« التي 
أسس�ت إىل وعي مختلف أس�هم يف التغيري 
فمن دونها لم نر »نعيم« يقود التظاهرات 

و«ستار« يغني لها.
أم�ا املح�ور اليس�اري املتمث�ل بامل�درس 
فق�د  و«س�عد«  و«محم�ود«  »نعم�ان« 
م�ن  تنويري�اً  ثقافي�اً  خطاب�اً  اعتم�دوا 
أج�ل تقويض الس�ائد املتمث�ل بالهويات 
الفرعي�ة نح�و هوي�ة ش�مولية عمادها 
اإلنسان بوصفه قيمة عليا؛ فبعد أن خرس 
»نعمان« عالقته مع »تانيا« بسبب املكان 
واالختالف الهوياتي ومكابدات »محمود« 
بس�بب هويته الصابئية، لذا جعل الروائي 
هذا املح�ور هو محور املثق�ف النوعي أو 
العضوي الذي يؤس�س إىل هوية شمولية 
عاب�رة للفرعيات عى الرغ�م من املخاوف 
التي بينها من أن األحزاب ستحول الثورات 
إىل رسدية كربى جديدة تهمش اآلخر وهذا 
م�ا بدا جلي�اً من خ�الل االح�راب ما بني 
املعس�كر الشيوعي واملعسكر البعثي الذي 

يقوده »نديم الحداد«.
أم�ا ع�ى مس�توى معمارية ال�رسد فقد 
ش�يد الروائي معماره ال�رسدي عى وفق 
ترسي�د الوثيقة؛ فبع�د أن أعلنها رصيحة 
من�ذ نصوص�ه املوازية مثلم�ا نلحظ ذلك 
يف إهدائه إىل مدينة »س�وق الشيوخ« عاد 
يف تربيره يبني لن�ا تالعبه يف األحداث التي 
هشمه�ا يف متوالياته الرسدي�ة فهو يعيد 
تشكيل الوثيقة بوساطة مخياله الرسدي 
املتحك�م يف تقان�ات اإلبط�اء والترسي�ع، 
لذا وظ�ف املشهدي�ة والوص�ف من جهة 
والخالصة والحذف من جهة أخرى، وعى 
الرغم من أن وجهة النظر الرسدية الغالبة 
يف الرواي�ة هي الس�ارد العلي�م من خارج 
االح�داث بتبئري صف�ري إال أنه�ا لم تكن 
رواي�ة »مونوفوني�ة« يف س�اردية املتلقي 
ب�ل »بوليفوني�ة«؛ إذ أس�تشعرنا ص�وت 

»نعيم« و«س�تار« و«عبي�س« و«نعمان« 
و«محم�ود«، وقد عم�د الروائي يف ترسيد 
الوثيقة إىل توظيف أنساق رسدية هشمت 
هي االخرى الزم�ن »الكرونولوجي« فمن 
خالل محور »عبيس« و«نعيم« و«ستار« 
نلح�ظ التن�اوب املونتاجي ال�ذي تشظى 
إىل أنس�اق ثانوية كم�ا يف حكاية »بدرية« 
ذات النس�ق االس�رجاعي وحكاي�ة حب 
»محمود« ل�«رزيقة« ذات النسق الدائري؛ 
وقد أعطت هذه الرسود الفرعية يف الرواية 
دفقاً رسدياً أعاد تشكيل املتن الحكائي من 
جهة وفعل ساردية املتلقي يف إعادة ترتيب 
هذه األحداث الرسدية املتناثرة مرة أخرى 
مثل حكاي�ة األس�تاذ »نعم�ان« وحكاية 
»بدري�ة« وغريه�ا، ول�م يكت�ف الروائ�ي 
بذلك ب�ل وظ�ف الفراغات الرسدي�ة التي 
تجعل املتلقي يستنبط ويستنتج األحداث 
املحذوفة وهذا ما تج�ى يف فصل الخاتمة 
الثال�ث والثالثني حينما قال« لكن الجميع 
انتبهوا إىل نعيم وهو يرتدي مالبس ش�يخ 
العش�رية وقد ع�اد الدم لوجه�ه«، فعودة 
»نعيم« ش�يخاً لعشريته وبزوغ »س�تار« 
مطرب�اً غنائي�اً ع�ى الرغ�م م�ن التمهيد 
الرسدي لهم�ا إال أن عملية التحول تركها 

الروائي إىل ساردية املتلقي.
يف رواية »حب عتيق« مارس الجسد بمعية 
املكان خطاباً حجاجي�ًا تمظهر من خالل 
التمث�الت الفكري�ة والركيب�ات الشكلية 
ليتح�ول املت�ن الرسدي برمت�ه إىل خطاب 
حجاج�ي يشتغ�ل ع�ى ترس�يخ مفاهيم 
إقناعي�ة جدي�دة يف وعي املتلق�ي بوصفه 
طرف الحج�اج اآلخر الذي يكمل نس�قية 
التواص�ل الت�ي تحدث�ت عنه�ا طروحات 

املنظر الشكالني »رومان جاكوبسن«.  

عبد اجمليد بطالي
الفضاء جمع أفضية وهي األماكن 
أو ما اتس�ع من األرض يف الكون، 
وه�و املس�احة وامل�دى الفس�يح 
ومنه الفضاء الخارجي، والفضاء 
الداخ�ي، ومن�ه الفض�اء املادي، 
والفضاء املعنوي.. ويحتل الفضاء 
يف حي�اة اإلنس�ان أهمي�ة بالغة، 
حي�ث يعت�رب الرك�ن األس�اس يف 
احتضان الذات اإلنسانية وبالتايل 
إقامة عالقة معه، تربطه به ماديا 
واجتماعي�ا،  تاريخي�ا  وروحي�ا، 
جماليا ونفس�يا، وبذلك »يحظى 
الفض�اء الفيزيائ�ي يف القصي�دة 
العربية بمكانة مرموقة، إذ بدون 
األفضية املكانية عى الخصوص، 
ال يكون وجود األشياء أصال، ومن 

ضمنها اإلنسان..« )1(
بداية من عتب�ة الديوان باعتباره 
عالمة س�يميائية ونص�ا موازيا، 
يتب�دّى للمتلقي م�ن خالل جملة 
الشت�اء«  ح�وض  يف  »مناج�م 
أهمية وجود األفضية.. )مناجم( 
و)ح�وض( يف تأثيث بنية العنوان 
عى املس�توى الركيب�ي والداليل.. 
فاملنج�م اس�م مك�ان ع�ى وزن 
مفعل، ويجمع عى »مناجم« عى 
وزن مفاعل.. وهي األمكنة الغائرة 
يف ج�وف األرض والتي يس�تخرج 
منها املعادن.. وتوظيفها يف العتبة 
له داللة معنوية لها ارتباط بالبعد 
النفيس والسلوكي لإلنسان، حيث 
نق�ول الن�اس مع�ادن.. ويق�ال 
منجم ص�دق، للدالل�ة عى صدق 
الرج�ل ومعدن�ه األصي�ل... وق�د 
أت�ى بها جمعا لإلحالة عى التعدد 
الس�لوكي الغائر يف اإلنس�ان أوال، 
وبالتايل جاء ورودها نكرة إلطالق 
الدالل�ة وفس�ح املج�ال للتأوي�ل 
فلفظ »مناجم« مسّمى عام شائع 
وغ�ري معنّي.. وقد يأخذ هنا صفة 
معنوي�ة لإلحالة عى م�ا تنطوي 
عليه أغ�وار النفوس البرشية من 

خ�ري أو رش أو غري ذل�ك، كما هو 
الحال بالنسبة للمنجم املادي من 

األرض.. 
لقد لج�أ الشاعر )أحم�د بياض( 
يف كثري م�ن نصوصه املتضمنة يف 
ديوانه »مناجم يف حوض الشتاء« 
إىل توظي�ف األفضي�ة باعتباره�ا 
ع�ى  س�يميائيا  دال�ة  عالم�ات 
االحتض�ان، واللجوء س�اعة األلم 
أو الح�زن إىل دفء املك�ان كبديل 
لخل�ق أج�واء الراب�ط الروح�ي 
والنف�يس واالجتماع�ي.. كما هو 

وارد يف نص: »وقع الغيم«
»األلفاظ تراقص

 تهيم

 تنفض العبارات
يف شوق أخرس 

تنرش بذورا
من رحم الكلمة

 وال تستقيم
ينتهي يف حضن الليل

بعد املنى
والقدر عالق

أسكرته روح التمني
وشاطئ الزورق حزين 

يف الربى
أنني عزف ناي الحياة

والوقت هجني
يا صاحبي

ما تبقى من فنجاني

عصري ثمرة
ماتت يف أحضاني

والرحى ال تلني
تجرعها يف غربتي

ستتلو عليك أمنيتي
ملوحة شوقي

ذكرياتي لهيب الشعر يف
وشظايا الرحيل

وسيمفونيتي املتهالكة
بما ارتوت من أحالمي

وشهوة الغسق
التي تقضم أوكار ذهني

فكري/ وزهرة حبي
صحاري موجي

وقصائدي العالقة
تحث وقع الغيم.« )2(

وهكذا تجد الشاع�ر أحمد بياض 
يحي�ك م�ن الحروف م�ا يؤثث به 
قصيدته م�ن األفضي�ة واألمكنة 
املعنوي�ة، الت�ي تحيل س�يميائيا 
نح�و  الشعوري�ة  الح�االت  ع�ى 
الحقيق�ي،  االحتض�ان  فق�دان 
نحو البحث عن الدفء اإلنس�اني 
املفتق�د يف عالم مغ�رق باملاديات 

والنفعيات..
ح�رف  الشاع�ر  ويس�تعمل 
الج�ر »يف« وه�ي »م�ن الح�روف 
العوام�ل، وعملها الج�ر ومعناها 
الوع�اء«)3( الذي يفي�د االحتواء 
والظرفي�ة ويحيل ع�ى األفضية، 
م�ن  املقصدي�ة  بالت�ايل  وي�ؤدي 
الركيب النسقي للجملة الشعرية 
إىل  بلوغ�ا  الدي�وان،  نص�وص  يف 
س�يميائية الفضاء/ وما يشتمل 
وع�اًء  باعتب�اره  املك�ان  علي�ه 
وجوديا حاضن�ا للكائنات ومنها 

اإلنسان..
النس�ق  ضم�ن  هن�ا  األفضي�ة 
الشع�ري يف )مناج�م يف ح�وض 
الشت�اء( ليس�ت مقت�رصة ع�ى 
امل�ادي  أو  الفيزيائ�ي  الفض�اء 
الجاف، بقدر ما ت�ؤدي وظيفتها 
الس�يميائية  املعنوي�ة وأبعاده�ا 

االحتض�ان  فل�ك  يف  ت�دور  الت�ي 
الروحي والنفيس لإلنسان...  

يف املقط�ع األول من »وقع الغيم« 
تطل عى املتلقي س�حابة تزحف 
متثاقلة من الكآبة والحزن املخيم، 
حيث تراقص الحروف والكلمات 
يف ش�وق أخ�رس منكث�م، وه�ي 
تح�اول أن تن�رش بعض البس�مة 
الكلم�ة«  رح�م  »م�ن  الخجول�ة 
باعتباره فض�اء وحضنا معنويا 
يعي�د البه�اء للعبارات الخرس�اء 
لكنها تتعثر »وال تس�تقيم« حيث 
ينتهي بها املس�ري فيهوي بها »يف 
حضن الليل«.. ه�ي أفضية دالة، 
إذا تأم�ل فيه�ا املتلق�ي وجده�ا 
حامل�ة لهم�وم الشاع�ر وآالم�ه 
يلج�أ إليها س�اعة االكت�واء بنار 

املعاناة.. 
ويالحظ املتلق�ي لنصوص ديوان 
أحمد بي�اض، تماهي »األفضية« 
م�ع أحاس�يس الشاع�ر وإلقائه 
بآالمه وأحزانه عليها بل إلباس�ها 
لب�وس الحلكة واملعان�اة.. كما يف 
نص: »ش�هاب طق�وس عى ريح 

مساء راحل« )4(  يقول:
»معلقات تابوت النجوم

ليصحو الجوري من ريح الفراغ
عى أرض يتيمة

ومزارع الفقراء«
وكيف تنفجر الدموع الوديعة..

»عى سواقي نهر
ضفافه أصداف

رحلت عن جزيرة
لتبحر يف ملهاة الحقول« 

)أرض  املادي�ة  األفضي�ة  ك�ل 
يتيمة، م�زارع الفقراء، س�واقي 
نه�ر ضفافه أص�داف..(  تراءى 
للشاعر يف الص�ورة التي يعيشها 
»الحوض«  حت�ى  س�يكولوجيا.. 
لم يك عادي�ا ومألوفا عنده، فهو 

»حوض مارق«.. 
يف  املتأم�ل  املتلق�ي  ويس�تشف 
نصوص أحم�د بي�اض، أن كثريا 

من األفضية الت�ي تحرض مخيلة 
الشاعر أثناء الب�وح تنهال عليها 
س�حب سوداوية يخيم عى أفقها 
ش�حوب وانس�داد - ربم�ا - من 
جراء تأزم نفيس أو ذاتي يحس�ه 
الكات�ب؛ فيتدف�ق س�يال من حرب 

ُمسّودا بياض الورق.. يقول: 
»يف البيداء أقتفي شوقها

حني يعّطر الحنني ثوب األرض
تغرس تالل الشمس 

هي التي يف حنطة الوداع
تكتب دموع الخطى

عى نهر الجفاف...« )5(
وهكذا يف كثري من النصوص التي 
احتواها ديوان »مناجم يف حوض 
الشتاء« تجد األفضية الشعرية قد 
أخذت تشكالتها املعنوية املغايرة 
لطبيعتها املادية، وقد انطبعت بما 
يعكس بوح الشاعر من أحاسيس 
واجتماعي�ة..  س�يكولوجية 
وبما يرج�م مشاع�ره وأفكاره 
وأف�ق تصوراته للمك�ان والزمان 

الشعريني..
الهوامش:

1 - عبد املجيد بطايل »طبوغرافيا 
الن�ص الشعري من خ�الل ديوان 

)يف كل اتجاه(
للشاعر: د. جمال مريس.. الدراسة 
منش�ورة يف صحيف�ة ال�زوراء يف 
عددها: 6601/ 23 غشت 2017.

2 - أحمد بي�اض، ديوان »مناجم 
يف حوض الشت�اء« مطبعة وراقة 
بالل/ فاس الطبعة األوىل، 2017، 

ص ص: 3، 4، 5  
»كت�اب  النح�وي،  الرمان�ي   -  3
دار  مطبع�ة  الح�روف«  معان�ي 
الرشوق/ ج�دة الطبع�ة الثانية، 

1981، ص: 96  
4 - أحمد بي�اض، ديوان »مناجم 
يف حوض الشت�اء« مطبعة وراقة 
بالل/ فاس الطبعة األوىل، 2017، 

ص: 6  
5 – نفس املصدر السابق، ص: 7
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ثقافية

حجاجية اجلسد واملكان يف رواية حب عتيق للروائي علي لفتة سعيد   

عام نعزفه على الفالس الثاني لدميتريي شوستاكوفيتش، ونغنيه مع ماجدة الرومي يف »العامل النا«

سيميائية األفضية الشعرية

قراءة يف ديوان: )مناجم يف حوض الشتاء(
أنَت قصيدتك

ناهض اخلياط

No: 7397 Wed 30 Dec 2020العدد: 7397 االربعاء - 30 كانون األول 2020

لن تنأى عن قصيدتك
كما لن تنأى هي عنك

فحني أراك  يف الشارع ِ
أقول : إنه ذاهب لها
وحني أراك يف املقهى

وأنت تحّدق يف ساعتك
وعى جبينك تراءى
فراشات نوروظالل

أقول : إنه عى موعد معها
ولكنها تعرف : أين ومتى تباغتك الشمس

كذلك  العصفور الذي حط عى كتفك فجأ ة ً
ذات مساء

وتلك القبلة الخاطفة التي طبعت وردَتها عى فمك
يف ليل كان بأضوائه معكم  يرقُص

وها أنت اآلن يف غرفتك
منسجم مع هدوئها

وما يتناهى لك من زقزقات عصافري
وما يومض عى النافذة

فجأة ًتنهض ُ
لتدفع يدك شيئا ما

تحسه  صلدا ًناعما ًباردا
كان نديَمك البارحة

ويسقط معه قلمك من املنضدة
فتبحث عنه وال تراه

وحني تصطدم عيناك به ِ
تهزك نشوة رؤيا

إذ تراءى لك
أضواء برج بعيد

وخفق  رشاع عى صارية

فرافقه بني أمواجه ِ
صاعدا ًهابطا 

أو تحوّم مثل النوارس ِ

بأجنحة الفضة الصافية ْ
وها هي ورقتك تفرد جناحها يف فضاءاتها

وتطري
ويدك متهيأة بدفئها
لليد التي ستصافحك

عى ضفة نهر بعيد
فيا لدهشتي من النسائم 

وهي تمسح وجهك بمناديلها ! 
وأيد ٍقريبة ونائية 
ترمي عليك الورود

ولوجهك البهي يف ها لته ْ
يهتف داخي

إلهي !
كم يبدو الشاعر جميال ًهكذا !

وألنك تريده لجنتك
التحب أن نراه

لكنني رأيته ُ
وها هو األن قبالتي

مبتسما ًلنفسه ِ

ومتكئا ًبمرفقه ِ
كراية انتصاْر

وكاملستيقظ من حلم جميل
يطرف عينيه

ثم يسدل جفنيه
لريى

ما كان من ليلته البارحة ْ
ولكنه اآلن ال يعنيه يشء

بعد أن رأى قصيدتْه
يف رسبها البعيد

ولم تعد يده ْ
دافئة بعدها

وانقبضت دواخله ْ

كغرفته ْ

حني ُيطفأ الضياء ْ
فينتابه خوف طفل 

وتتوجس قدمه من خطوتها

وذراعاه كجناحني تائهني يف فضاء ْ
فيا أيتها القصيدة !

لَم تركِتِه هكذا..

دمية فارغة ْ
تتحرك أطرافها بخيوط القضاء ! ؟



يعاني بعض األشخاص من تقّطع 
األنفاس عند صعود الدرج ألسباب 
مختلف�ة، منه�ا التع�ب. لكن من 
املمك�ن أن يواج�ه ه�ذه املشكل�ة 
الرياضي�ون.  األش�خاص  أيض�اً 
وغالباً م�ا ال يدعو ه�ذا إىل القلق. 
لك�ن يج�ب اس�تشارة الطبيب يف 
حال ترافق ذلك مع بعض األعراض 
مثل ألم الص�در والقدمني وانتفاخ 

الكاحلني.
وق�د يرتب�ط تقّطع األنف�اس عند 
صعود الدرج لدى األشخاص الذين 
يمارس�ون الرياضة بأسباب منها 
ع�دم التحمية، وه�و الروتني الذي 
يلجأ إلي�ه كل الرياضيني قبل البدء 

بالتمارين.
ويف ح�ال صعود الس�الم من دون 
فع�ل ه�ذا، م�ن املمك�ن الشع�ور 
بالتعب بس�بب امل�رور الرسيع من 
حالة الراحة إىل حالة النشاط، مما 
يدفع الجسم إىل بذل مجهود إضايف 

ملّد العضات باألوكسيجني.
التحمي�ة  عملي�ة  أن  إىل  وُيش�ار 
العض�ات  تحض�ر  ع�ى  تعم�ل 
للحرك�ة، وع�ى زي�ادة دف�ق الدم 
واألوكس�يجني إليه�ا، وع�ى الحد 
من احتم�ال التع�رّض لإلصابات. 
وله�ذا من األفضل عدم القيام بأي 
نشاط بدني قبل ممارسة حركات 

التحمية البسيطة. 

يع�ّد “الكحل” عاماً أساس�ياً يف مكياج املرأة، إال أّن الكثر من الس�يدات 
يواجهن مشكلة س�يان الكحل ألس�باب عديدة. فما ه�ي الخطوات التي 

يمكن اتباعها للتخلص من هذه املشكلة ؟
- استخدام نوعية جيدة من “الكحل”.

ل طبقًة عازلًة بني الجلد أسفل  - وضع الكونس�يلر أس�فل العينني، لُيشكِّ
العينني، وبني الكحل، مما يمنع سيانه.

- تثبي�ت الكحل، من خال تمرير كمية ُمناس�بة من ظ�ل العيون بنفس 
لون الكحل، فوق خط الكحل املرسوم.

- وض�ع أكث�ر من طبقة من الكح�ل، لضمان بقائه ألط�ول فرتة ممكنة 
وعدم سيانه.

- تمرير بودرة الوجه بواس�طة فرشاة كبرة فوق العينني، والحرص عى 
توزيعها بالتساوي.

املكوّنات
سمك أبيض، حجم كبر – 4 

لتحضر التتبيلة: 
ريحان مجفف – ملعقة كبرة

شبت – ملعقة كبرة
بودرة بصل – ملعقة كبرة

ثوم بودرة – نصف ملعقة صغرة
أوريغانو – نصف ملعقة صغرة

قرش ليم�ون حامض مبش�ور – نصف 
ملعقة صغرة

فلفل أسود – ربع ملعقة صغرة
ملح – ربع ملعقة صغرة

للقيل: 
زيت نباتي – بحسب الرغبة

للتقديم: 

ليمون حامض مقّطع إىل رشائح - 4 
طريقة العمل

 -1  لتحض�ر التتبيل�ة: يف وعاء، اخلطي 
الريح�ان، الشبت، ب�ودرة البصل، الثوم 
الليم�ون  ق�رش  الب�ودرة،  األوريغان�و، 
األس�ود  الفلف�ل  املبش�ور،  الحام�ض 

وامللح.  
 -2  لتحض�ر الس�مك: اغس�يل الس�مك 
وابرشي القرش يف وعاء عميق بواس�طة 

مبرشة السمك.  
 -3  بواس�طة مق�ص املطب�خ، اقطع�ي 
ذيل وزعانف الس�مك. افتحي البطن ثّم 
أزييل العروق  والغشاء األبيض بواس�طة 

سكني طويل.  
 -4  اغس�يل الس�مك من جدي�د وضعيه 

عى سطح العمل. بواسطة سكني حاد، 
اصنعي شقوقاً  عى جانبي كّل سمكة.  

 -5  تّبيل السمك بخلطة التوابل واحريص 
ع�ى أن تدهني ك�ّل الجوان�ب بالتتبيلة 

خاصة الشقوق. 
 -6  حّم�ي كمية وافرة من الزيت النباتي 

يف قدر عى حرارة متوسطة.  
أن  دون  املق�اة  يف  س�مكة  ضع�ي    7- 
تصاع�د  تاحظ�ني  عندم�ا  تقلّبيه�ا. 
فقاع�ات الزيت من الشق�وق  يف الجهة 
األعى من السمكة، أقلبيها حتى تنضج 

من الجهة الثانية.  
 -8  عندما تنضج السمكة، أخرجيها من 
الزيت وضعيها ع�ى رّف التربيد يف طبق 
حتى  تتخليص من أكرب كمية من الزيت.  

 -9  اعي�دي الخطوتني الس�ابقتني حتى 
انتهاء الكمية.  

 -10  قّدم�ي الس�مك املق�يل إىل جان�ب 
رشائح الليمون الحامض. 

ع�ى الرغم م�ن التغير الكب�ر الذي 
يط�رأ ع�ى الشخصي�ة بعد ال�زواج، 
تظل مجموعة من العيوب الشخصية 

عصية عى التغر..
تل�ك  التالي�ة  الس�طور  يف  ونوض�ح 

العيوب:
طبيعت�ك  وصف�ات  الترصف�ات 
األساسية ال عاقة لها بالزواج، سواء 
كن�ت انطوائًي�ا أو منفتًح�ا أو كانت 
لديك عادات غريبة أو أخاق، كل هذه 
األشياء ال تتغر بعد الزواج، وبالطبع 

لن تتغر يف رشيكك
حيات�ك لن تأخ�ذ منعطًف�ا وردًيا لن 
يعامل�ك الناس كعري�س جديد طوال 
الوق�ت، وال��زواج ل�ن يغ�ر ش�كل 
حيات�ك أو حي�اة رشيك�ك ويمنحها 
لوًنا وردًيا، فهو ل�ن يغر كيف ينظر 
إلي�ك وس�تظل بحاج�ة ألن  الن�اس 
تعيش حياتك وتط�ارد أحامك وتدير 
ش�ؤونك املالية وتتعامل مع األوقات 

الجيدة والسيئة.
ال توج�د س�عادة دائمة لألب�د بعد أن 

تصب�ح مرتبًطا وبعد انقضاء ش�هر 
العس�ل ستأتى لحظة اإلدراك وتاىش 

املرحلة الوردية حي�ث يجب عليك أن 
تتعامل مع الحياة العادية.

مس�توى النضج بعد ال�زواج لن تجد 
نفس�ك أكث�ر حكمة ونضًج�ا يف يوم 

وليلة بع�د ال�زواج، س�تظل ترى كل 
موق�ف بنف�س العدس�ة ول�ن تتغر 
وجهة نظرك تجاه األشياء إال تدريجًيا 

بمرور املواقف واألزمات.
مشاك�ل الحي�اة ال��زواج ليس عصا 
سحرية تمحو كل مشاكلك يف الحياة، 
وإنما س�تظل تشعر بالتوتر يف بعض 
األحيان وستظل لديك نفس املخاوف، 
وس�تظل تس�دد الفوات�ر وتذهب إىل 
العمل وتتعامل مع كل األش�ياء التي 

أزعجتك قبل ال�زواج.
ولكن االختاف الوحيد أنك س�تحصل 
أن  املن�زل يمكن�ك  ع�ى ش�خص يف 

تشاركه مشاكلك. رشيك حياتك.
إذا ك�ان لديك أمل يف تغير ش�خصية 
رشيك حياتك بعد ال�زواج فقد تكون 
عى خطأ، قد يتطور هو كأي شخص 
م�ع الوق�ت لكن�ه ل�ن يتشك�ل عى 
يدي�ك كما تحلم، وس�يظل كل منكما 
مضط�رًا للعم�ل بج�د ع�ى العاق�ة 
لتس�تمر وتنجح، وهى مهمة ليست 

سهلة.

10واحة
هل تتغري العيوب بعد الزواج..؟  

حنو مستقبل افضل...له

alzawraanews@yahoo.com

باس�كوال  الشه�ر  اإليط�ايل  الطاه�ي  ن�رش 
كوزولين�و ع�ن نصائح مهم�ة لتن�اول البيتزا 
م�ن دون التعرض لزيادة الوزن، مس�تمداً هذه 
النصائ�ح من تجربته الشخصي�ة، حيث تمكن 

من خسارة الوزن رغم تناوله البيتزا بانتظام.
اليك�م مجموعة م�ن النصائ�ح الت�ي تتيح لك 

تناول البيتزا دون التعرض لزيادة الوزن: 
ارشب املاء قبل تناول البيتزا

يق�ول كوزولين�و: “غالًب�ا ما يعتق�د الكثرون 
بأنه�م جائع�ون عندم�ا يشع�رون بالعط�ش، 
ويب�دؤون بتن�اول الطع�ام ع�ى الف�ور، وهذا 
يساهم بزيادة الوزن، لذا أنصح الجميع برشب 
ك�وب من امل�اء قبل تناول أي وجب�ة بما يف ذلك 

البيتزا، فقد يكون الشعور بالجوع مضلاً.
خفض نسبة السكر يف البيتزا

يمكنك خفض نسبة السكر يف البيتزا، عن طريق 
إضاف�ة طبقة غني�ة باأللي�اف والربوتني. عى 
س�بيل املث�ال، يف حني أن بيتزا الجبن البس�يطة 
تس�جل 80 من 100 عى مقياس نس�بة السكر 
يف ال�دم، فإن فطرة الخضار تس�جل 49 درجة 
فق�ط . الخض�ار النيئ�ة واللح�وم الخالية من 
الده�ن مثل ص�دور الدجاج تس�اهم يف خفض 
نس�بة الس�كر يف الدم. تجنب إضافات الخضار 

التي تم طهيها بالكثر من الزيت.
تناول البيتزا الغنية بالبندورة

اخ�رت البيتزا م�ع صلصة البن�دورة. كلما زادت 
صلص�ة البندورة ك�ان ذلك أفض�ل ألن صلصة 

البندورة غنية بالليكوبني، الذي تظهر الدراسات 
أن�ه قد يك�ون وقائًي�ا للقلب ويقل�ل من خطر 

اإلصابة ببعض أنواع الرسطان.
تقليل كمية الجبن

يع�د طل�ب )أو صن�ع( البيت�زا الخاص�ة ب�ك 
باس�تخدام كمية مخفضة م�ن الجبن، طريقة 
س�هلة لخفض الده�ون املشبعة )والس�عرات 
الحرارية( يف الفطائ�ر العادية. يمكنك تعويض 
قلة الجبن بإضافة املزيد من الخضار إىل فطرة 

البيتزا.
تجفيف الزيت

إذا الحظ�ت طبقة م�ن الزيت تطف�و عى بيتزا 
الجبن، خذ مندياً وامس�ح الفائض من الزيت، 
فهذا س�يوفر عليك ح�وايل 50 س�عرة حرارية، 

ويزيل كمية من الدهون من فطرة البيتزا.
تجن�ب تن�اول املرشوب�ات الت�ي تحت�وي عى 

سعرات حرارية زائدة
عندم�ا يأك�ل معظ�م الن�اس البيت�زا، فإنه�م 
يقرنونها بالصودا أو الشاي الحلو أو مرشوبات 
أخ�رى. ح�اول تجنب تن�اول ه�ذه املرشوبات 
واس�تبدالها بامل�اء أو الشاي املثل�ج غر املحى 

لتجنب السعرات الحرارية املوجودة فيها.

التنف�ي  الجه�از  الته�اب 
أو  ج�اف  بس�عال  املصح�وب 
إف�رازات وحّم�ى بس�يطة ، هو 

التهاب أصله فرويس.
ننص�ح بتجربة بعض العاجات 
الطبيعي�ة املنزلي�ة إىل أن يحني 

موعد الطبيب:
مغ�يل القرف�ة والزيزف�ون

الت�ي يقدمها  الفوائ�د  تس�اعد 
ش�اي األعش�اب ع�ى تخفي�ف 
الُشَع�ب  الته�اب  أع�راض 
الهوائية الحاد، ويمكن أن يمنع 
ح�دوث االلتهاب كذل�ك. كما أّن 
املرشوبات الس�اخنة تس�اعدِك 
ع�اوة ع�ى ذل�ك ع�ى تف�ادي 

الجفاف.
وصفة املغيل:

• امزج�ي حبت�ني م�ن القرنفل 
مع ورقة غار وعود قرفة بحجم 
2 سنتم، ورّش�ة من الزيزفون، 
وأضيف�ي كل ذل�ك إىل كوب من 

املاء البارد.
• اجعيل املزيج يغيل بشكل مرّكز 

ثم ارشبي الكوب يف املساء.
منقوع ورق اللباب والزعرت

• لتخفي�ف الس�عال، اغ�يل م�ا 
مق�داره 150 مل م�ن املاء الذي 
يحتوي ع�ى ملعقة صغرة من 
الزعرت، اترك�ي املزيج ُينقع ملدة 
10 إىل 15 دقيقة ثم ارشبي كوًبا 

مرات عدة يف اليوم.
الشع�ب  الته�اب  وملكافح�ة   •
الهوائي�ة بشكل فّعال، ِغيل 150 
مل من امل�اء ال�ذي يحتوي عى 
نص�ف ملعقة صغرة من أوراق 
ش�جرة اللباب املجفف�ة. دعي 
املزي�ج ُينقع مل�دة 10 دقائق ثمَّ 

ارشبي حوايل 3 أكواب يف اليوم.
• أو يمكنِك أن تغيل 150 مل من 
املاء الذي يحتوي عى 1.5 غرام 
من أوراق م�وز الجنة املجففة، 

ث�مَّ ارشبي ح�وايل 3 إىل 4 أكواب 
يف اليوم.

الفجل األسود املهروس
وصف�ة الج�دات ه�ذه ينبغ�ي 
أن  قب�ل  مقّدًم�ا،  تحضره�ا 
يبدأ الف�روس دورت�ه ويهاجم 
الُشَع�ب الهوائية. فبعد تحضر 
هذه الوصف�ة توضع يف الثاجة 
وُتستخدم مع ظهور أول عامات 

التهاب الشعب الهوائية.
• خذي كمية من الفجل األسود 

واهرس�يها يف خ�اط كهربائي. 
ضعيه�ا يف وعاء وضع�ي فوقه 
األكاس�يا  عس�ل  م�ن  طبق�ة 

األصفر.
• امزج�ي الخلي�ط وضعي�ه يف 
الثاج�ة مل�دة 15 يوًم�ا محك�م 

الغطاء تماًما.
• وبعد أس�بوعني يمكنِك تناول 
من 3 إىل 6 ماعق كبرة يف اليوم 
لتس�هيل تحوي�ل اإلف�رازات إىل 

سائل للتخلص منها.

طبيبك يف بيتكسر االعشاب..

حيل بسيطة لتناول البيتزا من دون زيادة الوزنعالجات طبيعية لـ “التهابات اجلهاز التنفسي”

يحظى الشاي بشعبية واس�عة يف العالم، لكن اإلكثار من رشبه ال يناسب 
بع�ض األش�خاص الذي�ن يمّرون بظ�روف صحي�ة خاصة مثل النس�اء 

الحوامل.
وأظهرت دراس�ة حديثة أن اإلفراط يف استهاك مادة الكافيني املوجودة يف 

الشاي والقهوة خال فرتة الحمل يعود بتبعات سلبية عى الجنني.
وأظه�رت عين�ة من ألف ام�رأة إيرلندي�ة أن تناول الكافي�ني بصورة غر 

معتدلة خال األشهر األوىل للحمل يؤدي إىل مشاكل صحية لدى األجنة.
اىل الحوامل... إياك رشب القهوة والشاي

وأش�ارت الدراسة إىل أن تناول الشاي الغني بالكافيني يؤثر يف مدة الحمل 
لدى املرأة ووزن الجنني عند الوالدة.

وأضافت أن هذه املخاطر تزيد بواقع الضعف لدى النس�اء اللواتي يرشبن 
بكث�رة م�رشوب الشاي خ�ال ف�رتة الحمل ع�ى الرغم م�ن التحذيرات 

الصحية الكثرة.
ويوض�ح الخ�رباء أن منس�وب الكافي�ني يختلف بحس�ب أن�واع الشاي، 
فالشاي األسود الذي يجري استهاكه يف إيرلندا بكثرة يحتوي تركيزا أعى 

مقارنة بالشاي األخرض.
ويختل�ف املق�دار املوىص ب�ه من الش�اي، م�ن منظمة إىل أخ�رى، ففي 
الوق�ت الذي تنصح منظمة الصحة العاملية بعدم تجاوز 300 ميليغرام يف 
اليوم الواحد، تنبه هيئة الس�امة الغذائي�ة يف إيرلندا إىل عدم تجاوز 200 

ميليغرام.

تتناىس الكثر من السيدات تفتيش 
املاب�س قب�ل غس�لها، حيث ترتك 
أغلبه�ن بعض من املناديل الورقية 
يف الجيوب، مما يؤدي إىل التصاقها- 
بعد بللها- بنسيج املابس، مسببة 
“الوب�ر والفت�ات امللتص�ق” الذي 
يصعب إزالته، ولذلك نقدم أفضل 3 
طرق س�حرية إلزالة بقايا املناديل 

من املابس بعد غسيلها.
- الغسيل

- أوال للتعام�ل الرسيع مع املناديل 
املبللة امللتصقة باملابس املغسولة، 
نبدأ به�ز املابس جي�دا ونفضها؛ 
حت�ى ت�زال أك�رب ق�در ممكن من 
نضغ�ط  أن  دون  املنادي�ل  فت�ات 
عليه�ا حتى ال تلتص�ق أكثر، والبد 
من القي�ام بهذا عدة م�رات إلزالة 

أكرب قدر ممكن.
- تستخدم فرشاة القماش إلخراج 
أي قط�ع منادي�ل كب�رة ال ت�زال 

عالقة يف مابس.
- توض�ع املاب�س بالغس�الة عى 
دورة مجف�ف فق�ط، حي�ث يقوم 
جام�ع الوب�ر بإزال�ة معظم قطع 
املنادي�ل املتبقي�ة، ويف ح�ال ع�دم 
تواف�ر ه�ذا الخي�ار يف الغس�الة؛ 
توضع يف دورة غس�يل كاملة حتى 

يمكن تنظيفها.

- األسربين
- ويستخدم األس�ربين؛ حتى يمكن 
التخلص الرسيع من املناديل، ولكن 
يف البداي�ة توض�ع املاب�س املغطاة 
باملنادي�ل يف دل�و ب�ه ماء س�اخن، 
وتذاب به عدة أقراص من األسربين- 

عى حسب كمية وحالة املابس-.
- ويمك�ن وض�ع وفرك األس�ربين 

مبارشة بمناط�ق التصاق املناديل 
الجي�وب  داخ�ل  مث�ل  بكثاف�ة 
والبطان�ة الداخلي�ة، وذل�ك بدون 
قلق ألن األسربين لن يرض باملابس 

ولكنه سيزيل املناديل برسعة.
- بع�د ف�رك املابس جي�دا توضع 
تجفي�ف  دورة  ع�ى  الغس�الة  يف 
للتخل�ص من املي�اه الزائدة وكذلك 

وبر املناديل.
- اليد وأدوات الوبر

- بع�د إزال�ة أكرب ق�در ممكن من 
بقايا املناديل باليد، يمكن استخدام 
املاب�س  الوب�ر م�ن  إزال�ة  أدوات 
لعل م�ن أهمها الرشي�ط الاصق، 
حي�ث يوضع ع�ى بقاي�ا املناديل 
م�ن خ�ال لفه ح�ول الي�د وجعل 
الجان�ب الاصق للخ�ارج ووضعه 
عى املابس، والضغط عليها حتى 
يلتصق النس�يج بالرشي�ط ، ويتم 

إزالته بسهولة باملناديل.

دراسات حديثة

تدبري منزلي

اىل النساء احلوامل... احذرن شرب الشاي!
3  حيل سحرية إلزالة بقايا املناديل من املالبس بعد الغسيل

نصائح طبية

لطلة ابهى..

اسباب تقطع األنفاس عند 
صعود الدرج؟ 

ملنع سيالن “كحل العينني”.. 
إليِك  اخلطوات

املطبخ ..

طريقة عمل السمك املقلي مثل املطاعم
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أنا عن�دي ولد عم�ره 3 س�نوات ومشكلتي 
مع�ه أن س�لوكه يف البيت ممت�از، حتى أنه 
م�رات يس�اعدني يف األعم�ال املنزلي�ة وهو 
ذك�ي. ولكن خ�ارج البيت يس�ّبب يل انهياًرا 
عصبًى�ا خاص�ة عندم�ا نخ�رج إىل املطعم، 
فهو ال ي�رىض الجلوس يف مكان�ه  ويتحرك 
بشكل مس�تمر ويحرجني برصاخه وملس�ه 
األش�ياء. ما هي الطريقة املناس�بة للتعامل 
مع�ه فأنا موظف�ة ودوام عميل من س�اعة 
3 ع�رًصا. نح�ن نعي�ش  يف  8 صباًح�ا إىل 
أربي�ل، و التتوافر لدينا أمكن�ة  مثال لتعليم 
املوس�يقى أونشاط�ات أخ�رى وأش�عر بأن 
ابني يحب الرياضة كثريًا، ويف الوقت نفس�ه 
يكره الحضانة جًدا وال يرىض الذهاب إليها، 
وهن�اك مشكلة أخ�رى فهو الي�زال ينام يف 

غرفتي هل هذا يؤثر يف شخصيته؟
النصائح والحلول:

مشكلتك هي إحدى املشكالت التي يواجهها 
معظ�م األه�ل. فهن�اك بع�ض 

الذي�ن  األطف�ال 
يمك�ن  ال 
اصطحابه�م 
أماك�ن  إىل 
إال  عام�ة 
أن  بع�د 
ا  و يص�ري

فعالً قادرين عىل ضب�ط ترصفاتهم. وربما 
ابنك ليس مس�تعداً تماماً لفكرة اصطحابه 
إىل املقه�ى، أو ربما يكون مس�تعداً يف اليوم 
الذي يك�ون فيه هادئاً أو جائعاً. ونصيحتي 
ه�ي أن�ه يمكن�ك أن تصحبين�ه إىل مطع�م 
تتوافر في�ه صالة ألعاب مخصصة لألطفال 
فق�د ذك�رت أن�ه يح�ب الرياض�ة، وصالة 
األلعاب توفر له م�ا يحّبه. كما يمكنك أثناء 
اصطحابه إىل املقهى إعطاؤه قلماً وورقة أو 
أش�ياء أخرى تبقيه مشغ�والً أثناء انتظارك 
الن�ادل. أو يمكنك القيام مع�ه بلعبة وأنتما 
جالس�ان إىل الطاولة كلعبة فزورة الكلمات 
واملف�ردات. وح�اويل س�يدتي ق�در اإلمكان 
الس�يطرة عىل رد فعلك تج�اه اإلحراج الذي 

يسببه فكلما كنت هادئة تجعلينه هادًئا.  
أم�ا يف ما يتعلّ�ق بعدم رغبت�ه يف الذهاب إىل 
الحضانة، فهل تحّققت من األس�باب. عليك 
أن تع�ريف أن الكث�ري م�ن 
تنتابهم  األطفال 
ت  ب�ا نو
ء  لبك�ا ا

الشدي�د يف الي�وم األول  م�ن الحضان�ة وقد 
يس�تغرق قبوله�م االنفصال ع�ن أمهاتهم  
أس�بوًعا أو أكث�ر، ل�ذا تس�مح بع�ض دور 
الحضان�ة لألم باملكوث م�ع طفلها يف اليوم 
تدريجًي�ا  ويتقل�ص  س�اعتني  م�دة  األول 
مكوثه�ا، إىل أن يعت�اد الطفل ع�ىل الحادقة 
وبقي�ة األطف�ال واألهم من ه�ذا أن تكوني 
رصيحة مع�ه، فال تباغتين�ه وترحلني أثناء 
لعبه مع األطفال، بل عليك التحدث إليه كأن 
تق�ويل له مث�اًل” املاما اآلن ذاهب�ة إىل العمل 
وأن�ت أيًض�ا لدي�ك عمل هن�ا، س�أعود عند 

الساعة الثالثة”.
فم�ن امله�م أن يشع�ر الطف�ل بالطمأنينة 
وب�أن أمه س�تعود. إذ يب�دو أن طفلك ليس 
لدي�ه أش�قاء وبالتايل ه�و متعلق ج�ًدا بك، 
وهذا واضح فهو يح�اول إرضاءك يف املنزل، 
ويخىش كث�رًيا أن تختف�ي، وبالتايل الذهاب 
إىل الحضان�ة يعن�ي بالنس�بة إلي�ه أنك غري 
موج�ودة.  فهل استس�لمت لبكائه من املرّة 
األوىل الت�ي ذه�ب فيه�ا إىل الحضان�ة ول�م 
تع�ودي ترس�يلنه إليه�ا؟ فبع�ض األطفال 
يستغلون هذا األمر ويبتزون أهلهم عاطفًيا 

عن طريق البكاء.
أّما يف يتعلّ�ق بمشكلة أنه ال يزال ينام معك 
يف الغرفة نفس�ها، ف�إذا لم يكن يف 
إمكانك توفري غرفة خاصة 
تضع�ي  أن  يمكن�ك  ب�ه 
و  ل�ه.  رسي�ًرا  الغرف�ة  يف 
تحّضينه  الطريق�ة  بهذه 
التدريج�ي  لإلنفص�ال 
عن�ك. فتقول�ني له مث�اًل:” من 
الجمي�ل أن يك�ون لك�ل واحد 
رسيره”، هكذا ي�درك معنى 
اإلستقاللية والخصوصية.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

1862 - الس�فينة األمريكي�ة “مونيت�ور” والتي 
تمث�ل أحد االبتك�ارات الحديثة يف مج�ال املعارك 

البحرية تغرق إثر هبوب عاصفة قوية.
1880 - فرنسا تضم تاهيتي إىل أراضيها.

1922 - مي�الد اتح�اد الجمهوريات اإلش�راكية 
السوفياتية.

1947 - إعالن الجمهورية الشعبية يف رومانيا.
1961 - إج�راء انتخاب�ات املجلس التأس�ييس يف 

الكويت وذلك بهدف وضع دستور للبلد.
1965 - انتخ�اب فرديناند ماركوس رئيًس�ا عىل 

الفلبني.
1972 - الوالي�ات املتحدة توق�ف قصفها املكثف 

عىل شمال فيتنام وذلك أثناء حرب فيتنام.
1985 - الرئيس الس�وري حافظ األس�د يجتمع 
مع ملك األردن الحس�ني ب�ن طالل يف دمشق بعد 

قطيعة دامت ست سنوات.
1997 - س�قوط 400 مدني قت�ىل من 4 قرى يف 

أسوأ أحداث العنف يف الجزائر.
2006 - تنفي�ذ حك�م اإلع�دام برئي�س النظ�ام 

السابق صدام حسني.
تفج�ريات إرهابي�ة يف مطار بارخ�وس الدويل يف 

مدريد.
الرئي�س  تدي�ن  إرسائيلي�ة  محكم�ة   -  2010
األسبق موش�يه كتساف بتهم اغتصاب وتحرش 

بموظفات سابقات عملن معه.
مواليد

39 - تيتوس، إمرباطور روماني.
س�لطان  الثال�ث،  أحم�د  الس�لطان   -  1673

عثماني.
1819 - جون وايت جريي، سيايس أمريكي.

1865 - روديارد كبلينغ، أديب وش�اعر بريطاني 
حاصل عىل جائزة نوبل يف األدب عام 1907.

1873 - آل سميث، سيايس أمريكي.
غزل عراقي1884 - هيديكي توجو، رئيس وزراء اليابان.

الف وسفه الوكت عنك بعدني
اموتن وارتجي وصلك بعدني
تراني عالعهد باقي بعدني

ويضل هذا العهد للموت بيه
----------------

اعيش بذكر صحبتكم بعدني
ورغم الوكت جي عنكم بعدني

براحة بال حسبالك بعدني
رصت َكد العراق جروح بيه

أبـــــــراج

باس�تطاعتك اليوم حل القضاي�ا الطارئة، ألن 
لديك الكف�اءة والق�درة عىل تحليل املس�تجدات 
والوض�ع الحايل بأعصاب هادئة وأس�لوب منطقي. 
تتع�رض لبعض املضايق�ات من األهل بس�بب عالقتك 
بالحبي�ب، لكن�ك رسع�ان ما تض�ع حدا لذل�ك. تشعر 

باإلرهاق اليوم بسبب كثرة الضغوط املحيطة بك.

عىل مدار األيام املاضي�ة، كنت محظوظا جدا 
م�ن الناحي�ة املادية، ولكن الي�وم ربما تشعر 
أن الوض�ع مختل�ف نوع�ا م�ا. إذا كن�ت تخطط 
الس�تثمار أموال�ك يف البورص�ة، أو إذا كنت تخطط 
لتوقيع عقد جدي�د أو رشاء يشء جديد، من األفضل أن 

تؤجل هذه الخطوات ليوم آخر.

ال تنتظ�ر اهتمام اآلخرين بمشاعرك أو حتى 
بكلماتك. أن�ت تحظى باح�رام اآلخرين أكثر 
من أي ش�خص آخر ولكن ل�ن تجد هذا اليوم من 
يهتم بعواطفك ومشاعرك. هذا األمر قد يكون صعبا 
بالنس�بة لك. كل ش�خص يعتقد أنه ع�ىل حق ولذلك ال 

تعاتب اآلخرين.

تحب الطبيعة ج�دا وتعشق الزهور واملناظر 
الخضاء، ولك�ن قد يفضل البع�ض االهتمام 
بالدراسة واالستفادة من بعض الخرباء يف مختلف 
املجاالت. عىل الجانب اآلخر، تحاول أن تطبق األفكار 
التي حصلتها خالل الفرة املاضية. هذا األمر س�يكون 

شيقا وممتعا جدا.

ال تؤج�ل العمل املطلوب منك إنج�ازه مرة واحدة، 
فهذا يؤثر يف مستقبلك ويرك انطباعاً غري إيجابي 
حول قدراتك الفعلية. تعجبك رومانسية الرشيك، لكن 
الح�ذر واجب يف مثل هذه الظروف، حت�ى تتضح النيات 
بالكامل. صحياً: إذا مارس�ت الرياضة ستصبح أكثر مرونة 
وصرباً، علي�ك أن تحاول ممارس�ة أنشط�ة رياضية جديدة 

لزيادة لياقتك البدنية.

تب�دو الي�وم عنيدا إىل ح�د ما وتفع�ل كل ما 
يخطر ببالك، وال تعط اهتماما ألي معايري أو 
قي�ود حتى ولو كانت هذه القيود مالية. يجب أن 
تهت�م اآلن بالقضاي�ا املالية التي ل�م تجد لها حال يف 
األيام املاضية. س�تتعلم اليوم دروسا تتعلق باملسؤولية 

املادية.

توق�ع اليوم حدوث بع�ض االضطرابات التي 
قد تكون ناتجة عن األحداث التي وقعت خالل 
األيام القليلة املاضية. ربما ال تتوافق احتياجاتك 
مع احتياج�ات األصدقاء ما يس�بب التنافر بينكم. 
أنت قلق جدا اليوم بشأن مستقبلك، ولكن ال تجعل هذا 

القلق يغري مزاجك.

اليوم ه�و الوقت املناس�ب ال�ذي ندعوك فيه 
للتفك�ري يف مس�تقبلك املهن�ي. ربم�ا تك�ون 
بحاجة إىل املرح والرفيه ألنك لم تشعر بالسعادة 
منذ وق�ت طويل. تمي�ل اليوم إىل الفص�ل بني العمل 

والرفيه واملرح، ولكن ال حاجة إىل ذلك!

يوم رائع وجميل، فأي يشء تلمسه اليوم حتى 
ولو كان ترابا س�يتحول إىل ذهب. تتميز اليوم 
بكفاءت�ك يف العمل. ال�يء الوحيد الذي ال تدركه 
اليوم هو إمكانية حدوث أي يشء ال تتوقعه أبدا. خذ 

وقتك الكايف حتى تتابع ما يحدث اليوم بالتفصيل.

ح�ان الوق�ت ألن تفه�م ذاتك. لدي�ك رغبة يف 
زي�ارة أماكن مختلف�ة باس�تمرار. تحتاج أن 
ترك�ز طاقت�ك وقوتك عىل يشء م�ا واقعي. ثق يف 
نفس�ك وافخر بكل ما تقوم به. ال تستسلم بسهولة 

وال تغري اتجاهاتك. ركز دائما.

تضيع طاقتك اليوم يف أمور ال فائدة منها وأنت 
تعلم ذلك جيدا. ربم�ا يدعوك األصدقاء لتناول 
العش�اء معهم، ولحض�ور احتف�االت وعروض، 
ولكن�ك ل�ن تحضها. تس�تمع ملن أمام�ك ولكن ما 
يقولونه ال يهمك وال يعنيك بأي حال من األحوال. تشعر 

بامللل ولكن تخىش من االعراف بذلك. 

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ليس من املهم الي�وم أن تترصف بطريقة ما 
يحبه�ا من حول�ك، عىل الرغم م�ن أن ذلك قد 
يضاي�ق اآلخرين ويحبطهم. م�ن املهم جدا اليوم 
أن تس�ريح يف املنزل وت�رك الجميع حت�ى ال تتأثر 

بهم. ابتعد عن جو اإلحباط والفشل والغضب.

قصة وعربة

تقييم ذاتّي 

األل�وان هي جزء مهم من الحياة، فهي تؤثر 
يف امل�زاج كما أن اختيارها يعكس الكثري من 
الصفات والطباع. لكن اللون املفضل يكشف 
أيض�اً بعض خفاي�ا املصري يف الع�ام الجديد 
2021. فاخت�اري لون�اً واعريف م�ا تعدك به 

هذه السنة.
األحمر

إذا كان األحمر هو لونك املفضل، فهذا يعني 
أّن�ك قد تعيشني قصة عاطفية رائعة يف حال 
كنت عزباء أو ق�د تجددين بعض التفاصيل 
املهمة يف حيات�ك الزوجية. كما يدل هذا عىل 
أّنك ستجدين أخرياً الصديقة التي تنتظرين. 
فف�ي ه�ذا الع�ام س�تتمتعني بالكث�ري من 

االنفتاح وستتخلني عن السلبية.
الربتقايل

يف حال اخ�رت اللون الربتقايل كلون مفضل 
لديك، فهذا يشري إىل أن العام 2021 قد يشهد 
ترحالك وانتقالك من بل�د إىل آخر. وغالباً ما 
س�تكون وجهاتك غ�ري مألوفة مث�ل الجزر 
ذات الطبيع�ة الغريبة. إال أّن�ك قد تخوضني 

مغامرات غري محسوبة النتائج، فانتبهي.
األصفر

إذا كن�ت تفضل�ني هذا الل�ون، فه�ذا يعني 
أّن عام�ك ه�و ع�ام امل�رح. فق�د تكتشفني 
أرسار س�عادتك يف محيطك العائيل ووس�ط 
مجموعة من صديقاتك. وقد تعيشني أوقاتاً 
مميزة س�تبقى محف�ورة يف ذاكرتك. إال أّنك 
ل�ن تتمكني أحياناً من تقديم املس�اعدة ملن 
يحت�اج إىل ذلك بس�بب ظ�روف خارجة عن 

إرادتك.

األخض
هل تحبني اللون األخض أكثر من غريه؟ هذا 
يدّل ع�ىل أّن الحظ حليفك يف الع�ام الجديد. 
فأخ�رياً قد تحصلني عىل املرك�ز املهني الذي 
لطامل�ا حلمت به. كما ق�د تربزين كشخص 
مميز وتصلني إىل خاتمة س�عيدة للكثري من 
املشاري�ع القديم�ة ع�ىل املس�تويني املهني 
والشخيص. إال أّن بعض األشخاص الغيورين 
قد يعرضون طريقك يف بعض األحيان ومن 

األفضل أال تعرييهم أي اهتمام.
األزرق

إذا ك�ان األزرق هو اللون املفضل لديك، فهذا 
ي�دل عىل أّنك قد تتمتعني ه�ذا العام بالقدرة 
عىل اختي�ار الفرص الجيدة لبل�وغ النجاح. 
وقد تحققني ج�زًءا مهماً من أحالمك. إال أن 
الطم�وح املبالغ فيه قد يشعرك باإلحباط يف 
أحيان كثرية. إذاً األفضل أن تتحيل بالواقعية 
م�ن دون أن تكف�ي عن الس�عي إىل تحقيق 
أهدافك. وح�اويل أن تحافظي ق�در اإلمكان 
عىل التوازن بني حياتك الشخصية واملهنية.

البنفسجي
يف ح�ال ك�ان هذا الل�ون هو املفض�ل لديك، 
فهذا يش�ري إىل أّنك قد تحققني أرباحاً مادية 
إضافية هذا العام. وق�د تقفل أمامك بعض 
األب�واب إال أّن�ك رسعان ما س�تجدين أبواباً 
أخرى مفتوح�ة. ولن تتأخ�ري يف الحصول 
ع�ىل الف�رص املهمة. لك�ن م�ن األفضل أن 
تنتبه�ي إىل أصح�اب النواي�ا الس�يئة. فقد 
يحاول�ون إثارة الفتنة بينك وبني أش�خاص 

مقربني منك.

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

سلوك ابين خارج البيت يسّبب لي انهياًرا عصبياً!

لونك املفضل سيكشف لك خفايا العام اجلديد

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التس�عة 
الصغ�رية، ث�م أكمل توزي�ع باقي األرق�ام يف األعمدة التس�عة 
الرأس�ية واألفقية يف املرب�ع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة 

واحدة.

كلمات متقاطعة

الكلمات األفقية 
فيه�ا  ح�ج  الت�ي  الس�نة   1-
الرس�ول صىل الله عليه و سلم 

- مدينة إيرانية
-2 يلهو - كفاءة

-3 يمرن - إنصاف
-4 ييبس - إشتاق

عصي�ان   - متشابه�ان   5-
الزوجة - متشابهان

-6 يتبع - مساندة
-7 ذكر البقرة - مرض صدري

-8 قر - مدينة جزائرية
-9 مدينة س�ورية -  أحد أحياء 
مدينة املنامة عاصمة البحرين 
-10 ضمري متصل - من األنبياء 

عليهم السالم - ودًك

الكلمات العمودية
-1أكرب صح�راء جليدية يف العالم )م( 

- ترّدَد صوته يف جوفه
-2 للج�زم - “أم�ري” الغابة - حرض 

)م(
-3 عزّة و مَنعة - اس�م قديم للمدينة 

املنورة
-4غزوة إسالمية - حب

-5عال�م زالزل وفيزيائ�ي أمريك�ي - 
للتخيري

-6 كس�د )م( - ح�رف ن�داء للندبة - 
ثمرة شجر النخيل

-7 متشابه�ان - م�ن أش�هر الس�نة 
الشمسية

-8 حذاء )م( - ينفر
-9 أرس - شاعر عربي معارص
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دخ�ل فت�ى صغري إىل مح�ّل تس�ّوق، وجذب صندوق�اً إىل أس�فل كابينة 
الهات�ف، وقف الفتى فوق الّصندوق ليصل إىل أزرار الهاتف، وبدأ باتصال 
هاتف�ّي، انتبه صاح�ب املحل للموقف، وبدأ باالس�تماع إىل املحادثة التي 
يجريه�ا الفتى. ق�ال الفتى:” س�ّيدتي: أيمكنني العمل لدي�ك يف تهذيب 
عش�ب حديقتك؟ “، أجابت الس�ّيدة:” لدّي من يقوم به�ذا العمل “، قال 
الفت�ى:” س�أقوم بالعمل بنصف األج�رة التي يأخذها ه�ذا الّشخص “، 
أجابت الّسيدة بأّنها راضية بعمل ذلك الّشخص وال تريد استبداله. أصبح 
الفتى أكثر إلحاحا، وقال:” س�أنّظف أيضاً مم�ّر املشاة، والرّصيف أمام 
منزلك، وس�تكون حديقتك أجمل حديقة يف مدينة بالم بيتش فلوريدا “، 
ومرًّة أخرى أجابته الّس�يدة بالّنفي، تبّس�م الفت�ى وأقفل الهاتف. تقّدم 
صاحب املحل، والذي كان يس�تمع إىل املحادثة، من الفتى وقال له:” لقد 
أعجبتني هّمتك العالية، واح�رم هذه املعنوّيات اإليجابّية فيك، وأعرض 
علي�ك فرص�ًة للعمل لدّي يف املح�ل “، أجاب الفتى الّصغري:” ال، وش�كراً 
لعرض�ك، إّني كنت فقط أتأّكد من أدائي للعمل الذي أقوم به حالياً، إّنني 

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

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

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

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

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

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

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

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

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

مرتبطون بها.

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

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

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

حدث يف مهرجان الجونة“.

أحمد السقا يحرج مذيعة مهرجان الجونة

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

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

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

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

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

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

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

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

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

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

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

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

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

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

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

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

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

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

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

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

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

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

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

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

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

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

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

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 

مهند محسن: الغناء العراقي قريب جدا من المستمع العربي وهو حالة متحركة غير جامدة 
نحن جيل استفاد كثيرا من أصالة الغناء 
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عام يرحل.. سنة باقية

يلملم  األربعاء( يكون عام 2020  )اليوم  املقال يف موعده  عند نرش هذا 
بحزن وكآبة آخر »جويالته« مسجال اسمه يف روزنامة الزمن عاما راحال.. 
الروزنامة نفسها أضافت لكل واحد منا سنة جديدة.. العرب يفرقون بني 
العام والسنة.. العام يمثل الرخاء بينما تمثل السنة الشدة والجدب.. يف 
القرآن الكريم وردت مفردة سنة يف سبعة مواضع، بينما وردت يف صيغة 
الجمع يف 12 موضعا، بينما ذكرت كلمة عام بصيغة املفرد فقط يف سبعة 

مواضع، ولهذا داللته.
هي  الشدة  سنوات  بينما  قليلة  الخري  أعوام  أن  الدالالت  تلك  أهم  من    
األكثر.. فالعرب تقول عام الفيل ال سنة الفيل.. ففي ذلك العام هزم أبرهة 
الحبيش الذي جاء بجيش من الفيلة لغزو الكعبة.. ويف سورة يوسف فّرق 
سبحانه وتعاىل بني السنني والعام.. ففي سورة يوسف »تزرعون سبع 
سنني دأبا« للداللة عىل الجدب والعمل الشاق، ثم يأتي الفرج عرب قوله 
تعاىل »ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس«.. حتى النبي نوح لبث 
يف قومه » الف سنة إال خمسني عاما«، وهو مايعني إنه عانى يف قومه 

950 سنة من الشدة والتعب مقابل 50 عاما من الرخاء.
 قبل عام يفرتض إننا دخلنا عاما جديدا حجز اسما له يف دورة  الزمن 
بني عام وسنة..  نفرق  ال  اليومي  الشعبي  اإلستخدام  يف   ..)2020 )عام 
الظن  وأنت طيب، ألننا نحسن  أو كل سنة  وأنت بخري،  فنقول كل عام 
أم  كانت  أفراحا  مفاجآت  من  حدوثه  يتوقع  ما  إال  وتحوالته  بالزمن 
أتراحا.. جاءت املفاجأة من الصني.. مرض غامض رسعان ماتحول اىل 
وباء ومن ثم جائحة.. قيض األمر ووقعت الواقعة ووقع الفأس برأس 6 
مليارات إنسان.. لم نعد ننظر اىل الصني عىل إنها طريق الحرير بل طريق 
اسم كوفيد  تحت  رئاتنا  فايروس دخل  أرس  أن وقعنا تحت  بعد  الزفت، 
19.. فرحل منا من رحل وقاوم منا من قاوم وفلت منا من فلت بإنتظار 

اللقاح فايزر أو سواه.
اىل  وجوههم  الجميع  ووىل  األرض،  حلول  نهاية  جميعا  البرشية  أعلنت 
السماء بإنتظار حلولها التي ال تأتي عىل طبق من توقعات ونبوءات بقدر 
ما تأتي عن طريق املختربات التي ال »ليلها ليل وال نهارها نهار« طوال 
تسعة شهور حتى بان الفرج.. لكن ما أن ظهر ضوء يف نهاية نفق العام 
تسعة  بعد  وبالفعل  حامل..  الكوفيد  أن  ظهر  حتى  الرحيل  عىل  املوشك 
شهور )الكوفيد أكمل دورة الحمل ورفض أن يأتي سبيعيا( ولد كوفيد 
20 باحثا عن ضحايا جدد، حيث مازالت بعض الدول التي كنا نحسدها 

تسجل يوميا عرشات آالف الحاالت من الكوفيديني األب واالبن.
وبينما بتنا نرى الساسة والزعماء وهم يفتحون قمصانهم لتلقي اللقاح 
الذي مازال محفوفا باملحاذير خشية أن يكون قد تم سلقه، خصوصا أن 
اللقاحات تستغرق سنوات التقل عن خمسا ال تسعة شهور فقط، فإن 
األمل واليأس يتشاركان أحالمنا نهاية ما يفرتض إنه عام، وإذا به سنة 
بكل ما تعنيه من تعاسة وشبه يأس.. ففيما يودعنا غدا عام 2020 فإن 
 .. بتأجيل عام 2021 حتى  الكوفيدان قضيا  باقية وتمدد..  سنة 2020 

آمل آخر.

املهندس  »ماجد  العربيان  النجمان  يستعد 
ليلة  ومميز  ضخم  حفل  إلحياء  وبلقيس« 
رأس السنة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

لتنظيم  السعيد«  »راشد  رشكة  وسترشف 
وتعهد الحفالت والفعاليات عىل الحفل الذي 
للمعارض  الدويل  الحمرا  مركز  يف  سيقام 

واملؤتمرات يف إمارة رأس الخيمة.
ويتزامن الحفل الفني الساهر، الذي يرعاه 
غرفة  مع  بالتعاون  الدويل  الحمرا  مركز 
ساحرة  أجواء  مع  الخيمة،  رأس  تجارة 
النارية  لأللعاب  عرض  أكرب  إطالق  يتخللها 

يف العالم.
سعادته  املهندس«  »ماجد  الفنان  وأبدى 
بالتواجد يف دولة اإلمارات وإحياء حفل رأس 
السنة يف رأس الخيمة، مبدياً تفاؤله باألجواء 
عىل  اإلمارات  يف  الذواق  الجمهور  اعتاد  التي 

إحداثها.
وقال يف ترصيحات خاصة: »إحياء الحفالت يف 
اإلمارات أمر رائع للغاية، فالنجوم يتواجدون 
هنا باستمرار.. وحفالت اإلمارات دائماً تلقى 

الذي  الذواق  الجمهور  حيث  مبهراً،  نجاحاً 
يشعل املرسح بالحماس والتفاعل«.

من جهته، أكد »راشد السعيد«، مدير رشكة 
الحفالت  وتعهد  لتنظيم  السعيد«  »راشد 
والفعاليات، أن تزامن الحفل مع أكرب عرض 
ألعاب نارية يف العالم، أمر سيضفي جواً رائعاً 

عىل السهرة املرتقبة.
يف  مضيفا  الحفل،  بنجاح  تفاؤله  وأبدى 
ترصيحات خاصة، أن »تواجد نجمني رائعني 
جمهور  أمام  وبلقيس،  املهندس  ماجد  مثل 
كفيل  أمر  اإلمارات،  دولة  يف  وراقي  ذواق 

بنجاح الحفل«.

الفنانة  من  مقرب  مصدر  كشف 
املرصية، يرسا، عن تطورات حالتها 
بفريوس  إصابتها  بعد  الصحية 
األعراض  وتطور  املستجد،  كورونا 

لديها بشكل خطري.
وقال املصدر إن الفنانة يرسا تعاني 
التنفس،  يف  بالغة  صعوبة  من 
أسطوانة  الستخدام  تلجأ  ولكنها 

األكسجني يف منزلها.
يرسا  حالة  أن  املصدر  وأوضح 

أحد  إىل  نقلها  حالياً  تستدعي  ال 
وأنها  بخاصة  العزل،  مستشفيات 
الذي  العالج  بربوتوكول  ملتزمة 
انتشار  منذ  الصحة  وزارة  أقرته 
أنها  إىل  مشرياً  مرص،  يف  الفريوس 
تتلقى اتصاالت يومية من زميالتها 
إلهام شاهني ولييل علوي واملخرجة 
عيل  لالطمئنان  الدغيدي  إيناس 

حالتها الصحية.
يرسا  شعور  عن  املصدر  وكشف 

بالحزن الشديد بعد علمها بإصابة 
بفريوس  وزوجته  )أبو(  املطرب 
تحبهما  أنها  خاصة  )كورونا(، 
اإلنساني  املستوى  عىل  بشدة 
وتتواصل  معهما،  التواصل  ودائمة 
معاناتها  رغم  الشاب  املطرب  مع 
يف  لرغبتها  الكالم  صعوبة  من 

االطمئنان عليه.
عىل  حرصت  قد  يرسا  وكانت 
 42 الدورة  فعاليات  حضور 

ملهرجان القاهرة السينمائي الدويل، 
التي أقيمت يف الفرتة من) 2 - 10( 
الجاري،  ديسمرب  األول/  كانون 
حيث أنها لم تتمالك دموعها لحظة 
تكريم الكاتب الكبري وحيد حامد يف 
ظهر  وأنه  بخاصة  االفتتاح،  حفل 

يف حالة صحية صعبة.
قبل  للفنانة  ظهور  اخر  وكان 
من  )كورونا(  بفريوس  اإلصابة 

خالل برنامج )أبلة فاهيتا(.

ماجد املهندس وبلقيس يشعالن ليلة رأس السنة يف رأس اخليمة

التنفس عرب اسطوانة أوكسجني.. تطورات حالة يسرا اخلطرية

محزة مصطفى

عىل  جمعاء،  البرشية  عىل  مرّت  صعبة  سنة 
مختلف األصعدة، تركت أثرها عىل الشعوب 
هو  الفن  أّن  وبما  لكن  كبري،  بشكل 
والتخفيف  الرتفيه  أساليب  من  واحد 
يحمل  أنه  كما  الحياة  وطأة  من 
سامية،  إنسانية  رسائل  دوماً 
جمعت رشكة بالتينوم ريكوردز 
قبل  أنغامي،  مع  بالتعاون 
نخبة   ،2020 عام  ختام 
الشباب،  النجوم  أملع  من 
من  نجماً   1٧ فاختارت 
تخّرج  الجنسيات  مختلف 
برامج  أهم  من  أغلبهم 
عرضت  التي  الهواة 
 Arab منها   Mbc عىل 
 The Voiceو  Idol
 Arabs Gotو
 Theو  Talent

تم  كما  كبرية،  نجاحات  وحققوا   ،  X factor
عمالً  ليقدموا  آخرين،  مميزين  نجوم  اختيار 
والتسامح  الحب  )الحياة( محوره  بعنوان  فنياً 

والسالم والتآخي.
قيص  من  كل  يجمع  اللهجات  متعدد  العمل 
يعقوب  الرشيف،  حازم  عساف،  محمد  خرض، 
شاهني، حال الرتك، يرسا سعوف، أحمد جمال، 
هوساوي،  حمزة  توما،  مشويل،انتوني  ابراهيم 
ماريا نديم، يمان الحاج، إيمان عبدالغني، مهند 
املرسومي، حمدان البلويش، مهدي عياش وجاد 

شويري. 
الكليب من إخراج جاد شويري، وقد تم تصويره 
الجغرايف  التحدي  مواجهاً  وجديد  ملفت  بشكل 
جمع  جاد  استطاع  حيث  كورونا،  أزمة  ظّل  يف 
مبتكرة،  بطريقة  بلدانهم  مختلف  من  النجوم 
وعماد  جاد  كتبه  الذي  العمل  فكرة  ليخدم 
أنطوني  امدي جرب، وتوزيع  ألحان  األسعد، من 

خوري.

ُتنهي قريباً الكاتبة اللبنانية نادين جابر 
يجمع  جديد  رمضاني  مسلسل  نص 
وزميلتها  غصن  بو  ماغي  النجمة 
بعد  ثاٍن  تعاون  يف  رحمة  دانييال 
القى  الذي  آدم«  »أوالد  مسلسل 

نجاحاً كبرياً يف املوسم املايض.
الجديد  املسلسل  قصة  أن  وذكر 
الخاص بالعرض الرمضاني 2021 
)ماغي  شقيقتني  قصة  تروي 
مواجهتما  وكيفية  ودانييال( 

ملشاكل املجتمع التي تحيط بهما، وال يخلو 
تغذي  التي  الحب  قصص  من  املسلسل 

األحداث.
ما  بعض  عىل  الضوء  املسلسل  ويلقي 
واقعي  بقالب  الشقيقتني  حياة  يعرتض 
غصن  بو  ماغي  إرصار  أن  خصوصاً  جداً، 

عىل هذا الخط تغلّب عىل رؤية الكاتبة. 
يف السياق، لم ُيعرف حتى اليوم من سيكون 
بتصويره  البدء  املزمع  املسلسل  يف  البطل 
مع بداية السنة الجديدة، وتزامناً مع تسلّم 

املمثلني السيناريو والقصة كاملني.
هذه  ماغي  تستعني  أن  مصادر  وُترجح 
تنسق  وهي  لبنان  من  بممثلني  السنة 
املخرج  سيما  ال  العمل  فريق  مع  بالكامل 
معلومات  تقول  فيما  ذلك،  بشأن  فيليب 
أخرى عن إمكانية مشاركة النجم السوري 

قيس الشيخ نجيب يف العمل املقبل.
إىل ذلك، يبدأ خالل أيام عرض مسلسل »داون 
تاون« الذي يجمع دانييال رحمة ومعتصم 

النهار عىل إحدى املنصات اإللكرتونية.

17  جنماً يغنون »احلياة« يف أضخم مشروع فين

دانييال رمحة وماغي بو غصن شقيقتان يف عمل جديد

هامش 

دبي / الزوراء / ظافر جلود:
ومرسحية  تلفزيونية،  ممثلة  الخطيب،  هدى  الفنانة 
التخرج  وبعد  فيها،  ونشأت  العربية  اإلمارات  يف  ولدت 
نحو  متجهة  البالد  غادرت  اإلماراتية،  املدارس  من 
أنجلوس  لوس  يف  ودرست  األمريكية  املتحدة  الواليات 
الهندسة، وتحديًدا هندسة تنظيم الحدائق، لكنها عادت 
اىل بلدها بشغف كبري للعمل الفني، بدأت العمل للشاشة 
اإلمارات  داخل  الجماهريية  عىل  وحصلت  الصغرية، 
من  املختلفة  األدوار  من  الكثري  فقدمت  وخارجها، 

الكوميدية إىل الرتاجيدية، فسميت بالفنانة الشاملة. 
امتازت هدى الخطيب بتنويعها يف أعمالها، فقد لعبت 
أهم  ومن  والرتاجيدية،  والدرامية  الكوميدية  األدوار 
وأكثر  أهم  من  العديد  يف  مشاركاتها  الفنية  محطاتها 
ومنها  العربي،  الخليج  يف  نجاًحا  التلفزيونية  األعمال 
مشاركتها  يف عدد من أجزاء املسلسل الشهري »طاش 
كما  العرشة،  أجزائه  عدد  تجاوزت  والذي  طاش«  ما 

ظهرت يف مسلسل »زمان اإلسكايف.
يف هذا الحوار تكشف »للزوراء« الفنانة املجتهدة املحبة 
من  بعض  عن  الخطيب  هدى  وفنه  وثقافته  للعراق 

تفاصيل يومها وعملها .
• نبدأ من تاريخ عودتك لإلمارات ؟

- عدت بعد ذلك إىل بلدي االمارات رغم البداية املتأخرة 
قلياًل عام 1995، وذلك للرشوع باملشاركة يف مسلسل » 
أبي عفًوا » وقمت بعد ذلك بأول بطوالتي والتي اعتربها 
مسلسل  يف   ذلك  وكان   ،199٧ عام  الحقيقية  بدايتي 

»القرار األخري«.
•  أكيد كانت بدايات مؤثرة ؟

- نعم وهو كذلك، إىل أن جاء عام 2002، وشاركت يف 
تدور  قطري  مسلسل  وهو   ، البرش«  حكم   « مسلسل 
اختلفوا  فقد  املال،  فرّقهم  قطرية  عائلة  حول  أحداثه 
الذي  والدهم  وفاة  بعد  العائيل  اإلرث  عىل  بينهم  فيما 
إىل  شاركت   2003 عام  ويف  وفاته.  قبل  متزوًجا  كان 
والعديد   الخرجي  وزهرة  حسني  غازي  من  كل  جانب 

آخر«،  »يوم  الشهري  املسلسل  يف  اآلخرين  املمثلني  من 
وكان نجاًحا آخر أضيف إىل سجل هدى الفني. أما عن 
مسلسل »غّصات الحنني« الذي أٌنتج عام 2004، فكانت 
أنه  وخصوًصا  عميل،  يف  جديدة  خطوة  فيه  مشاركتي 
يحمل طابًعا تاريخًيا، يتناول قصة تجارة أهل الخليج 

يف الهند أيام األربعينات والخمسينات.
• هل كانت األعمال هي من دفع استقرارك يف الكويت 

؟
أني  من  الرغم  فعىل  وتنوعه،  اإلنتاج  لكثرة  نعم،   -
انطلقت وبدأت عميل يف بلدي اإلمارات العربية وعرفت 
يف  الشهرة  عىل  حزت  أيضا  أني  إال  إماراتية،  كممثلة 
دولة الكويت، فقد تعاونت مع قامات فنية كبرية مثل 

النجم الراحل عبد الحسني عبد الرضا.
• يف املرسح كذلك ؟

مجال  يف  خاصة  األعمال،  من  كثري  يف  شاركت  نعم،   -
مرسح الطفل ، ويل حضور مع املخرج الكويتي املعروف 
وهي   « بوكري  حيال   « مرسحية  يف  البسام  سليمان 
بريوت  يف  أيضا  عرضت  انتقادية  كوميدية  مرسحية 

واإلمارات، وكذلك الكويت .
لكن  مرسح،  فنانة  بأنك  الجمهور  أيضا  يعرفك   •

التلفزيون غلب عليك ؟
- العمل يف التلفزيون ممتع، لكني لم أشارك يف األعمال 
التلفزيونية ألنها هي التي تحقق الشهرة، نعم عشقي 
مشكلة  لكن  قديسة،  أنا  هناك  املرسح،  هو  ومحرابي 
النصوص،  أفضل  فلدينا  النصوص،  يف  ليست  املرسح 
لكن ليس لدينا إيمان بأهمية املرسح، يف املقابل يحتاج 
الفنان إىل أن يعيش، لذا عليه أن يقبل العمل يف مجاالت 
أخرى غري املرسح، ولذلك أجد نفيس ملزمة بالعمل يف 
أتواجد  وحتى  املال،  عىل  للحصول  التلفزيونية  الدراما 
عىل الساحة وأشارك يف املزيد من األعمال يف التلفزيون 
من  ممثلة  كوني  افتخر  أنا  لذلك  واملرسح،  والسينما 

الزمن الجميل.
• كان لك حضور يف أعمال مهمة، منها مرسحية » ليلة 

باردة »؟
قدمت  والتي  بها  اعتز  التي  املرسحية  األعمال  من   -
خالل مهرجان أيام الشارقة املرسحية، وهي من تأليف 
باسمة يونس، وإخراج الفنان العراقي حسني محمود، 
وشاركتني الفنانة العراقية االء شاكر، وقد حصلت عىل 

جائزة التمثيل آنذاك .
• وكيف وجدت تجربة وعمق الفنان املرسحي العراقي 

يف املرسح اإلماراتي ؟
وحضور  التجربة  هذه  تمثل  كانت  كبري،  تأثري   -
املرسحيني العراقيني األساتذة بمثابة معهد متخصص 
بتجارب  كثريا  اعتز  أيضا،  والكتابة  واإلخراج  للتمثيل 
الراحلني قاسم محمد والدكتور عوني كرومي ومحمود 
وحكيم  خيون  وعزيز  األسدي   وجواد  العباس  أبو 

جاسم، وأسماء كبرية .
• اهم املخرجني اليوم يف املرسح اإلماراتي ؟

طاقات  فيه  طاملا  وعافية  بخري  اإلماراتي  املرسح   -
مبدعة وخالقة، ودعم كبري من الشيخ الدكتور سلطان 

القاسمي، حاكم الشارقة، وبدون جدل أو نقاش يقف 
العامري،  املقدمة، كذلك محمد  الحاي يف  الكبري ناجي 
احمد األنصاري، حسن رجب، وهناك جيل جديد هم من 

نتاج هذا الجيل املهم .
• من ينافس الخطيب بني جيلها ؟

سواء   ، املرسحي  العرض  صياغة  يف  نشرتك  كلنا   -
السينما، ولكل واحدة منهن  أو  التلفزيون  كان ذلك يف 
الحوسني،  فاطمة  هناك  طبعا  وأسلوب،  خصائص 

بدرية احمد، بدور.
• لكن الخطيب أول فنانة إماراتية تدخل االستوديو يف 

القاهرة ؟
فقد   ، صعوبتها  مع  ممتعة  تجربة  وكانت  نعم،   -
أتاحت يل تقديم أوراق اعتمادي للجمهور املرصي الذي 
الشهرة  نحو  عربي  ممثل  أي  لعبور  األوىل  البوابة  ُيعد 
التجربة  خوض  عىل  أيضاً  وشجعني  والنجومية، 
وجودي ضمن فريق عمل محرتف مثل رياض الخويل، 
هادي الجيار، محمود الجندي، نبيل نور الدين، وعندما 
لقدومي  سانحة  الفرصة  ووجدت  بلدي  يف  نجحت 
الثاني  بلدي  يف  آخر  نجاح  لتحقيق  حرضت  مرص،  إىل 

مرص.
• واللهجة املرصية ؟

- ال اعتقد أن هناك صعوبة ، كون املتلقي العربي أينما 
وانا  منذ صغري  املرصية،  األفالم  تعود عىل  قد  يكون 
التحدث  عىل  القدرة  ولدي  املرصية،  اللهجة  أحب  وأنا 
بها بصورة طبيعية، وخالل تصوير العمل كان الجميع 

متعاونا معي. 
بولند  الفنانتني حليمة  ملاذا هاجمت   .. ، هدى  أخريا   •

وميساء مغربي؟ 
- بكل رصاحة أقول، هاجمتهما بسبب إقحام نفسيهما 
هذا  يف  ذريعاً  فشالً  فشلتا  أنهما  مع  »الفوازير«،  يف 
»الفوازير«  أن  ثم  تقلدان غريهن،  املجال، ألنهما كانتا 
وممثالت  مؤهالت  إىل  ويحتاج  بذاته،  قائم  فن  هي 
موهوبات ولهن تجربة يف الغناء، مثل نيليل ورشيهان .

هدى اخلطيب لـ         : املسرح اإلماراتي خبري وعافية طاملا فيه طاقات مبدعة وخالقة 

بمقدار 444 مليار دوالر 

واتسآب يحصل على 3 مميزات 
جديدة بحلول فبراير 2021

بابا نويل يتسبب بمقتل 18 شخصاً!

من املتوقع أن يطرح تطبيق “واتساب” عددا من الخصائص والتعديالت 
الجديدة مع حلول عام 2021، حس�ب ما كشف موقع “ذا نيوز”، وقدم 
املصدر أبرز 3 تعديالت س�يطرحها التطبيق ملس�تخدميه بعد أيام قليلة 

وهي:
-املكامل�ات الصوتي�ة واملرئية: من املتوق�ع أن يطلق التطبي�ق إمكانية 
 WhatsApp“ إجراء املكاملات الصوتية واملرئية عىل نسخة سطح املكتب
Web”، علم�ا أن وات�س آب يتيح حاليا هذه امليزة ملس�تخدمي األجهزة 
املحمولة فقط.-لصق الصور والفيديوهات: ابتداء من 2021، ستصبح 
عملية مشاركة الصور سهلة إىل حد ما، حيث سيكون بإمكان املستخدم 
“نس�خ” الصور أو الفيديوهات م�ن مكتبة الصور و”لصقها” مبارشة 
يف رشي�ط املحادثة.- سياس�ة الخصوصية: س�ُيطلب من مس�تخدمي 
واتس�اب املوافقة عىل الرشوط وسياسة الخصوصية الجديدة الخاصة 
بالتطبي�ق يف ع�ام 2021.ويف حال رفض أي مس�تخدم ه�ذه العملية، 
 ،”WABetaInfo“ س�يجري حذف الحس�اب، حس�ب ما كش�ف عن�ه
املتخص�ص يف رصد امليزات التجريبي�ة يف واتس اب، ويتوقع ان يحّدث 

التطبيق رشوط الخدمة اعتبارا من 8 فرباير.

ت�ويف 18 ش�خصاً من س�كان أح�د دور الرعاية يف بلجيكا بس�بب 
إصابتهم بفريوس كورونا بعدما نقل “بابا نويل” إليهم العدوى.

ويف الّتفاصيل، فلم يحصل س�كان دار الرعاية بمدينة أنتويرب عىل 
هدايا العيد فحس�ب، ب�ل نقل “بابانويل” وفريق�ه العدوى ل�121 

مقيماً و36 عامالً من بينهم أيضاً.
وبع�د ثالثة أّيام ع�ىل زيارته ال�ّدار، أعلن “بابانوي�ل” عن إصابته 

بالفريوس ما دفع مسؤولني إلجراء فحوص مكّثفة للمقيمني.
وقد ألقى رّواد اإلنرتنت اللوم عىل “بابانويل” واملسؤولني بعد تداول 
فيديوهات وصور من داخ�ل دار الرعاية، وذلك بالتزامن مع زيادة 

عدد الوفيات يف املنطقة بسبب كوفيد19-.

إتخ�ذت دولة م�رص خطوات 
رسيع�ة ملواجه�ة تحدياته�ا 
املائي�ة الت�ي تتزاي�د كل يوم، 
والتغ�ريات  الس�كان  بزي�ادة 
نق�ص  ومخ�اوف  املناخي�ة 
نه�ر  م�ن  املائي�ة  حصته�ا 
الني�ل، ما دفعها نحو ترش�يد 
املياه ع�رب تصنيع  اس�تهالك 
أجهزة ذكية للري عرب الهاتف 

املحمول.
ونجحت وزارة امل�وارد املائية 
والري املرصي�ة بالتعاون مع 
إح�دى الجامع�ات البحثية يف 
صناع�ة وتطوي�ر جهازي�ن، 
أحدهما يقيس درجة رطوبة 
الرتبة وم�دى حاجتها للمياه، 
والثاني مس�ؤول عن إرس�ال 
هذه البيانات إىل جهاز الهاتف 
املحم�ول الخ�اص بامل�زارع، 
يف رس�ائل نصية، كم�ا يقوم 

بالري عن بعد.
وحت�ى اآلن ما زال�ت عمليات 
ع�دة  يف  مس�تمرة  التج�ارب 
هذي�ن  ع�ىل  محافظ�ات 
النتائ�ج  لك�ن  الجهازي�ن، 
األولي�ة تش�ري إىل النج�اح يف 
توفري كميات كبرية من املياه، 
وزيادة اإلنتاج، وتوفري جودة 

عالية للمحصول.
وقالت الدكتورة إيمان س�يد، 
رئيس قطاع التخطيط بوزارة 
امل�وارد املائية والري املرصية: 
“إن ه�ذه الفك�رة ج�اءت يف 
الدول�ة إلدخال  إط�ار خط�ة 
أس�اليب ري حديث�ة يتم من 
خالله�ا توف�ري كمي�ات م�ن 
املياه ورف�ع كفاءتها وزيادة 
العالم  أن  اإلنتاجية، موضحة 
كل�ه يس�تخدم ال�ري الذك�ي 

إلدارة الزراعات املختلفة”.

مصر تطور أول جهازين للري عبر 
الهاتف

  

تغريدات

حسام الحاج

جمال جبلي 

 أملنا يف اهلل وليس يف 2021
 والعيب فينا وليس يف 2020

ــل الفرج  ــتغفرو اهلل لع  فاس
قريب

 و ادعوه يستجب لكم

ــزي ) من 200  ــاض مبيعات البنك املرك  اخنف
ــكاس لتأثري  ــون ( هو انع ــون اىل 1٥ ملي ملي
ــعر  ــري و املفاجئ  بس ــاع الكب ــة االرتف صدم
ــود اقتصادي  ــبب يف رك ــذي تس ــرف ال الص
ــع املصاحل.. احلل  ــل مجي ــبوق وعط غري مس
ــرف اىل ماكان عليه  ــعر الص يكمن بارجاع س
او اللجوء اىل اضعف االميان جبعل سعره ال 

يتجاوز 1٣00  يف السوق

جتربة وحضور املسرحيني العراقيني لإلمارات مبثابة معهد متخصص للتمثيل واإلخراج والكتابة

عـين على العالم


