
بغداد/ مصطفى العتابي:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
االربعاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املس�تجد يف الع�راق، وفيما اكدت 
تس�جيل 901 اصاب�ة و8 ح�االت وفيات 
دائرت�ي  1547 حال�ة، ح�ددت  وش�فاء 
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 
املناطق.وذك�رت  حس�ب  لالصاب�ات 
ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: ان 
عدد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس: 
37144، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 
4511833، مبين�ة انه تم تس�جيل 901 
اصاب�ة و8 حاالت وفيات وش�فاء 1547 
حالة.واضاف�ت، ان عدد حاالت الش�فاء 
ال�كيل: 536348 )%90.2(، بينم�ا ع�دد 
ح�االت االصاب�ات ال�كيل: 594442، اما 

عدد الح�االت التي تحت العالج: 45286، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 
املركزة: 160، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 
12808.من جهته، اعلن مدير عام صحة 
بغ�داد الرصاف�ة عب�د الغني الس�اعدي، 
بف�ريوس  اصاب�ة جدي�دة   55 تس�جيل 
كورونا بينها 34 اصابة ش�خصت خالل 
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية. وقال 
الس�اعدي يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”: ان 
“املؤسس�ات الصحية يف جانب الرصافة 
55 اصاب�ة جدي�دة بف�ريوس  س�جلت, 
كورون�ا موزعة كالت�ايل: 34 حالة خالل 
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية: قطاع 
االستقالل حالتني / قطاع البلديات االول 

4 حاالت .

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت الوالي�ات املتحدة من�ح العراق 
30 س�يارة عس�كرية مدرعة.وقال�ت 
ان  بي�ان:  يف  االمريكي�ة  الس�فارة 
“الوالي�ات املتحدة ُملتزمة بمس�اعدة 
الجي�ش العراقي يف الحف�اظ عىل أمِن 
العراق وبغداد”. واضافت انه “تحقيقاً 
لهذا اله�دف، قّدمت الوالي�ات املتحدة 
ي�وم االثنني امل�ايض للجي�ش العراقي 
ثالث�ني س�يارة ُمدّرعة للمس�اعدة يف 
تأم�ني املنطق�ة الدولية”. مش�رية اىل 

ُقدِّم�ت لفرق�ة  الس�يارات  ان “ه�ذه 
القي�ادة الخاص�ة والكائن�ة يف قاعدة 
الجيش  الجوية، وسيستخدمها  األسد 
العراقي يف دورياته”.وتابعت ان “هذه 
املس�اهمة تأتي باعتباره�ا ُجزءا من 
خط�ٍة أك�رب ل مكت�ب التع�اون األمني 
التابع للجيش األمريكي - العراق لدعم 
فرقة القي�ادة الخاصة يف تأمني مركز 
بغ�داد”. مش�رية اىل “انن�ا س�نواصل 
العمل معاً لضماِن ُمس�تقبٍل ُمس�تقٍر 

وآمٍن للشعب العراقي”.

بغداد/ الزوراء:
قررت وزارة النف�ط زيادة حصة املولدات 
االهلي�ة يف بغ�داد واملحافظ�ات م�ن قود 
الكاز.وق�ال مع�اون ع�ام رشك�ة توزيع 
املنتجات النفطية، حس�ني طالب، يف بيان 
: إن�ه “اس�تنادا اىل توجيه وزي�ر النفط، 
احسان عبد الجبار، وبهدف توفري الوقود 
للمواطنني والتعويض عن النقص الحاصل 
يف تجهيز الطاقة الكهربائية، تقرر زيادة 
حص�ة املول�دات االهلي�ة لش�هر كان�ون 
الثان�ي 2021 اىل )15( لرتا لكل )Kv( بدال 

من )10( ل�رتات، فضال عن توزيع حصة 
اضافية م�ن النفط االبيض بني املواطنني 
يف املحافظات”.واك�د عىل “تجهيز جميع 
ان�واع الوق�ود اىل جمي�ع محط�ات توليد 
الطاق�ة الكهربائي�ة وبكمي�ات تصل اىل 
مالي�ني الل�رتات يومياً من النف�ط الخام، 
النف�ط االس�ود، ال�كاز، اضاف�ة اىل الغاز 
الج�اف، باالضافة اىل توفري الوقود البديل 
عن الغاز الج�اف للمحطات العاملة بهذا 
النوع م�ن الوقود وفق الخط�ة الوقودية 

املتفق عليها مع وزارة الكهرباء”.

طهران/ متابعة الزوراء:
حس�ن  اإليران�ي،  الرئي�س  وج�ه 
روحاني، رسالة إىل األمريكيني مهددا 
بإنه�اء وجود الق�وات األمريكية يف 
املنطقة انتقاما ملقتل الفريق قاسم 
س�ليماني، فيما اتهم املدعي العام 
يف طهران، عيل القايص مهر، رشكة 
G4S الربيطانية، املسؤولة عن أمن 
الط�ريان يف مط�ار بغ�داد بالتورط 

يف اغتيال س�ليماني.وقال روحاني 
مخاطبا األمريكيني، وبحسب وكالة 
األنباء اإليرانية “مهر”: “قد قطعتم 
يد القائد س�ليماني يف العراق، فالبد 
أن نقطع أقدامكم وننهي وجودكم 
يف املنطق�ة، وم�ا دمت�م موجودين 
يف املنطق�ة، يعن�ي أنن�ا ل�م ننتقم 
بشكل نهائي، ومتى ما إن تم إنهاء 
وجودك�م يف املنطق�ة يعني أن الثأر 

ق�د تحقق”.وأض�اف روحاني، قبل 
أي�ام م�ن الذك�رى الس�نوية األوىل 
الغتيال قاسم سليماني بالقرب من 
مط�ار بغ�داد: “الرئي�س األمريكي 
دونال�د ترام�ب ووزي�ر خارجيت�ه 
بومبي�و هما املس�ؤوالن ع�ن هذه 
الجريمة، إضافة إىل أطراف أخرى”. 
وشدد عىل أن “الش�عب اإليراني لن 
يك�ف عن مالحق�ة ه�ؤالء ألن من 

حقه الثأر لدم ه�ذا القائد الكبري”.
وتاب�ع: “تنظي�م داع�ش اإلرهابي 
ه�و صنيعة الصهاين�ة واألمريكان 
الذي�ن هم املس�تفيد األول من خلق 
األمن�ي  واالنهي�ار  االضطراب�ات 
روحان�ي:  املنطقة”.وتاب�ع  يف 
“الصهاينة هم املنتفعون من انعدام 
األم�ن يف اليم�ن وس�وريا والع�راق 
ولبنان وأفغانستان، وبالتايل فإنهم 

اغتال�وا القائد س�ليماني ألنه وقف 
إىل جان�ب ه�ذه الدول، وح�ال دون 
تحقي�ق املصال�ح الصهيونية”.ويف  
الس�ياق نفس�ه، اتهم املدعي العام 
يف طهران، عيل القايص مهر، رشكة 
G4S الربيطانية، املسؤولة عن أمن 
الطريان يف مط�ار بغداد بالتورط يف 

اغتيال قاسم سليماني.

عدن/ متابعة الزوراء:
بالتزام�ن مع وصول الحكوم�ة اليمنية 
الجدي�دة إىل عدن، ام�س األربعاء، هزت 
3 انفج�ارات بقذائف ه�اون مطار عدن 
بع�د قليل من هبوط طائ�رة تقل جميع 
الوزراء، باس�تثناء وزي�ر الدفاع.وبلغت 
حصيل�ة تفجري مطار ع�دن، األولية 26 
قتيال و50 جريحا، بينهم ممثلة الصليب 
األحمر.وق�ال مص�در إن االنفجار وقع 
داخل صالة املطار قبل نزول الوزراء من 
الطائ�رة، مش�رياً إىل إصاب�ة نائب وزير 
النقل يف عدن ومسؤول آخر محيل، وعدد 
كبري م�ن الطواقم اإلعالمي�ة التي كانت 
بانتظ�ار الطائرة.كما أك�د أن االنفجار 
كان ضخما، وصاحبه إطالق نار، مشرياً 

إىل أن هن�اك معلومات أولية عن احتمال 
أن تك�ون طائرة مس�رية اس�تخدمت يف 
الهجوم.وح�ول س�المة ال�وزراء، ق�ال: 
»ل�م يتعرض�وا ألذى«، وت�م نقله�م إىل 
ق�ر املعاش�يق يف العاصم�ة اليمني�ة 
املؤقت�ة بعد االنفجار، مبين�ًا أنهم كانوا 
يف الطائ�رة لحظ�ة التفجري.وأفاد موقع 
»املش�هد اليمني« ب�أن االنفجار دوى يف 
صالة استقبال املطار، فيما نقلت وكالة 
»روي�رتز« ع�ن ش�هود عي�ان تأكيدهم 
سماع انفجار كبري وإطالق نار يف مطار 
عدن بعد قليل من وصول الحكومة إليه.

وتتح�دث تقاري�ر إعالمي�ة عربي�ة عن 
س�قوط عرشات القتىل والجرحى جراء 
االنفجار، مضيفة أن الوزراء يف الحكومة 

الجدي�دة نقلوا عق�ب االنفجار إىل قر 
املعاش�يق يف عدن.ووثق�ت لقطات البث 
املب�ارش لحظة وق�وع االنفج�ار وحالة 
م�ن الفوىض س�ادت الن�اس الذين كان 
يتجمع�ون أم�ام طائ�رة الحكوم�ة.إىل 
ذلك، شنت القوات األمنية حملة تفتيش 
واسعة يف األحياء السكنية الواقعة قرب 
املطار، وأقامت عددا من نقاط التفتيش.

يشار إىل أن هذا االستهداف جاء قبيل أن 
تستأنف الحكومة، امس االربعاء، عملها 
كما كان مق�رراً س�ابقا، يف حني تواجه 
تلك الحكومة الجديدة التي يرأسها معني 
عبداملل�ك، وتتكون م�ن 24 وزيرا، جملة 
من التحديات، عىل رأسها امللف األمني يف 

املناطق املحررة.

عشرات القتلى واجلرحى يف 3 إنفجارات هزت مطار عدن
بالتزامن مع وصول احلكومة اليمنية اجلديدة 

بغداد/ متابعة الزوراء:
كش�فت وثائق حكومية بريطاني�ة رفعت الرسية 
عنها، امس االربعاء، عن أن بريطانيا يف عهد رئيس 
الوزراء جون ميجور، كانت تخىش احتمال االنجرار 
إىل حرب أخرى بقيادة الواليات املتحدة ضد العراق، 
وتفكر يف التخيل عن حلفاء أكراد.ونرش األرش�يف 
الوطني للمرة األوىل هذه الرس�الة الرسية التي تعد 
واحدة من وثائق عديدة تعود إىل الس�نوات األخرية 
م�ن والية جون ميجور، بني 1995 و1997.وحذر، 
ج�ون هومل�ز، الس�كرتري الخ�اص مليج�ور من أن 
“األمريكيني قد يس�عون إىل رد عسكري عىل نطاق 
واس�ع” إذا س�يطرت قوات رئيس النظام السابق 
صدام حسني عىل اقليم كردستان.وكتب يف ترشين 
الثاني/نوفم�رب 1996 قب�ل اجتم�اع ثنائ�ي م�ع 

وارن كريس�توفر وزير الخارجي�ة يف عهد الرئيس 
األمريكي بي�ل كلينتون أن عمال عس�كريا من هذا 
الن�وع “ل�ن نتمكن م�ن دعمه ببس�اطة”.وكانت 
الوالي�ات املتح�دة وحلفاؤها بمن فيه�م بريطانيا 
أقام�ت مالذا آمن�ا وفرضت منطق�ة حظر طريان 
يف ش�مال العراق الذي يس�يطر علي�ه الكرد.يف تلك 
الفرتة، بدت املنطقة مهددة بالوقوع تحت سيطرة 
القوات العراقية بينما كان يدور قتال بني الفصائل 
الكردي�ة املتناحرة وتدعم بغ�داد فصيال ضد آخر. 
وكان الرئيس العراقي شن قبل أشهر عملية توغل 
واسعة يف ش�مال العراق، مما أدى إىل شن رضبات 
جوي�ة أمريكية.وكت�ب هومل�ز “هذا من ش�أنه أن 

يشكل معضلة سياسية كبرية بالنسبة لنا”. 

بغداد/ الزوراء:
أظهر إحص�اء لوكال�ة “روي�رتز” أن أكثر من 
81.5 مليونا أصيبوا بفريوس كورونا املس�تجد 
ع�ىل مس�توى العال�م، يف ح�ني وص�ل إجمايل 
ع�دد الوفيات الناتجة ع�ن الفريوس إىل مليون 
و781891.وتم تس�جيل إصابات بالفريوس يف 
أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتش�اف أوىل 
حاالت اإلصابة يف الصني، يف ديسمرب كانون األول 
2019.وفيما ييل قائمة بالدول العرش األكرب من 
حيث عدد الوفيات واإلصابات:الواليات املتحدة: 
334933 وف�اة و19262073 إصاب�ة، الهن�د 
 191570- 10224303،الربازي�ل   148153-

3105037،فرنسا   55827- 7504833،روسيا 
-64078 2574041،اململك�ة املتحدة -71567 
2382865،تركي�ا -20388 2178580،إيطاليا 
 50442- ،إس�بانيا   2067487  73029-
1687185. وفيما  1893502،أملاني�ا -32107 
ي�يل قائم�ة بأكث�ر ال�دول العربي�ة م�ن حيث 
عدد الوفي�ات واإلصابات وترتيبه�ا يف القائمة 
اإلجمالية:25 - العراق  وفاة -12800 593541 
اصاب�ة،31  - املغ�رب -7314 435189، -35- 
األردن   -  39  ،362488  6204- الس�عودية 
 662- اإلم�ارات   -  291393،47  3801-

204369،50 - لبنان -1430 175118.

الكشف عن السعي لتخفيف األعباء املالية على املواطن والبحث عن أبواب لتقليل العجز
بعد تضمني املوازنة استقطاعات من الرواتب وزيادة الضرائب واجلبايات

الزوراء/ حسني فالح:
النيابي�ة  املالي�ة  اللجن�ة  كش�فت 
ع�ن تضم�ني موازن�ة ع�ام 2021 
بالرواتب، فضال عن  اس�تقطاعات 
ارتفاع بمعدل الرضائب والجبايات، 
وفيم�ا اك�دت س�عيها اىل تخفي�ف 
االعباء املالي�ة عن املواطن باملوازنة 
والبحث ع�ن ابواب جدي�دة لتقليل 
العج�ز املايل، ش�ددت ع�ىل رضورة 
عدم ربط الرواتب بترشيع املوازنة.

وقال عض�و اللجن�ة، النائب جمال 
ل�”ال�زوراء”:  حدي�ث  يف  كوج�ر، 
ان روات�ب املوظف�ني واملتقاعدي�ن 
يف�رتض ع�دم ربطه�ا بترشيع أي 
قانون. مؤكدا: انه طوال الس�نوات 
املاضية لم نش�هد تأخ�ريا بالرواتب 
بسبب ترشيع او عدم ترشيع قانون 

سواء كان اقرتاضا او موازنة.
وتاب�ع: انه يف عام 2019 تم ترشيع 
قانون املوازنة يف 15/ 2، ورغم ذلك 
لم تتأخ�ر روات�ب الش�هرين االول 
والثان�ي. مبين�ا: ان�ه يف ح�ال عدم 
توف�ر الس�يولة املالية ف�إن الوزارة 
تحت�اج اىل س�قف قانوني يس�مح 
لها باالقرتاض.واوضح: ان القانون 
نافذ، أي يس�تطيع وزي�ر املالية ان 
يلجأ اىل اصدار سندات خزينة وهي 
عب�ارة عن اقرتاض مؤق�ت من 90 

يوما قابل�ة للتمدي�د اىل 180 يوما. 
مؤكدا: ان الوزارة تقرتض بما تحتاج 
اليه من اموال، وعند ترشيع املوازنة 
يحول القرض اىل ج�زء من قروض 
املوازنة.وتابع: نحن ندرك جيدا بأن 
الدولة تم�ر بأزم�ة اقتصادية لكن 

اجراءاته�ا ارضت باملواطن، خاصة 
اصح�اب الروات�ب يف اكثر من فقرة 
باملوازنة، منها سعر الرف والذي 
تسبب بإرضار املواطن بما يساوي 
مس�ودة  ان  اىل:  الفت�ا  دوالرا.   76
موازنة 2021 تضمنت استقطاعات 

بالرضائ�ب  بالرواتب،وزي�ادة 
والرس�وم والجباي�ات، فض�ال عن 
ارتفاع اسعار الوقود وغريها.ولفت 
اىل: ان هذه الفقرات سترض املواطن 
كث�ريا. منوه�ا اىل: ان اللجنة املالية 
النيابية ستعمل جاهدة اىل تخفيف 

ه�ذه االعب�اء املالي�ة ع�ن املواطن 
والبحث ع�ن ابواب جدي�دة تضمن 
تحقيق املبالغ التي وفرتها الحكومة 
من هذه االج�راءات لغ�رض تقليل 
املوازنة.م�ن جهته�ا، أكدت  عج�ز 
لجنة الخدمات واإلعمار النيابية أن 
إجراءات موازن�ة 2021 غري كافية 
لالبتع�اد ع�ن االقتص�اد األح�ادي، 
جدي�دة  اب�واب  ايج�اد  اىل  داعي�ة 
لتن�وع االقتص�اد الوطن�ي وجعله 
اللجنة، مرض  منتجا.وق�ال عض�و 
خزع�ل، يف حديث ل�”ال�زوراء”: إن 
الواردات غري النفطية كثرية، لكنها 
بحاجة إىل تنظيم وإدارة للس�يطرة 
عليه�ا، وه�ذا يحت�اج إىل وقت من 
أج�ل التح�ول إىل اقتص�اد متنوع.
واضاف: أن اإلجراءات التي اتخذتها 
الحكومة ضمن موازنة العام 2021 
غري كافي�ة، وال تبتعد عن االقتصاد 
الحكومة  داعي�اً  الجان�ب.  أح�ادي 
إىل اتخ�اذ إج�راءات حقيقية وذات 
بعد عم�يل وحقيقي يف اس�تحصال 
واردات متنوع�ة الدخ�ل م�ن غ�ري 
املدخ�والت النفطي�ة.وكان النائ�ب 
االول لرئيس مجلس النواب، حسن 
كري�م الكعب�ي، ق�د اعل�ن، الثالثاء 
امل�ايض، وص�ول موازن�ة 2021 اىل 

الربملان.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
أمر وزير الدفاع، جمعة عناد سعدون، ترقية مراتب 
 « تلقت  الدفاع  لوزارة  بيان  الجيش.وذكر  وجرحى 
املئوية  الذكرى  انه »بمناسبة  الزوراء« نسخة منه: 
املايس(  )اليوبيل  الباسل  العراقي  الجيش  لتأسيس 
أمر وزير الدفاع برتقية مراتب الجيش العراقي من 
الثاني 2021  كانون   6 الرتقية يف جدول  مستحقي 
ضمنهم  »من  ان  أعىل«.واضاف  واحدة  رتبة  إىل 
املوارد  نظام  يف  املؤرشون  واملفقودون  الجرحى 
البرشية والبالغ عددهم )96707( منتسبني تكريماً 
لجهودهم وتضحياتهم داخل املؤسسة العسكرية«.

وزير الدفاع يأمر برتقية 
مراتب وجرحى اجليش

بعد تسجيل 901 إصابة و8 وفيات

إصابات كورونا يف العراق تتخطى عتبة  
الـ 594 ألفا والشفاء تتجاوز 90 %

واشنطن متنح العراق 30 سيارة 
مدرعة

النفط تقرر زيادة حصة املولدات 
األهلية من وقود الكاز

وثائق سرية منذ ربع قرن تكشف عما كانت ختشاه 
عامليا  .. اجلائحة تصيب أكثر من 81 مليونا بريطانيا من االجنرار حلرب مع العراق 

والوفيات تتعدى املليون و700 ألف

بعد تفشي الفريوس يف 210 دول منذ اكتشافه بالصني

ملاذا حيتاج رواد الفضاء الصطحاب األسلحة النارية خالل رحالتهم ؟

االخرية“عراق آيدول”.. برنامج مواهب جديد وسيف نبيل ضمن جلنة التحكيم

ص 10

العراق يتعاقد رمسيا مع شركة »دايو«  
الكورية إلنشاء ميناء الفاو الكبري

بغداد/ الزوراء:

ابرم�ت وزارة النقل، امس االربعاء، عقداً 

م�ع رشكة داي�و الكورية إلنش�اء ميناء 

الفاو الكب�ري، وفيما اكد وزير التخطيط، 

خالد بتال النجم، امس االربعاء، ان ميناء 

الفاو س�يحقق نقلة نوعي�ة يف االقتصاد 

كان�ت  وزارت�ه  ان  اىل  اش�ار  العراق�ي، 

حريصة عىل ادراجه ضمن موازنة 2021.

وذكر بيان لوزارة النقل تلقته »الزوراء«: 

ان وزارة النق�ل ابرمت عق�داً مع رشكة 

دايو الكورية إلنش�اء خمس�ة مش�اريع 

للبنى التحتية ضمن مرشوع ميناء الفاو 

الكبري، ج�اء ذلك خالل حفل أقيم يف مقر 

ال�وزارة ح�رضه ممث�ل رئي�س مجلس 

الوزراء خالد نجم البتال وزير التخطيط، 

ووزي�ر النق�ل الكابت�ن ن�ارص حس�ني 

الشبيل وعدد من الوزراء والنواب، وكذلك 

عدد من الشخصيات الكورية.وقال وزير 

النق�ل، الكابتن نارص الش�بيل، بحس�ب 

البيان : ال يسعني إال ان اقدم شكري لكل 

من وق�ف معنا م�ن اجل ان ي�رى ميناء 

الفاو الن�ور، هذا املرشوع االس�رتاتيجي 

العمالق سيوفر عرشات االالف من فرص 

العمل للش�باب ليس يف محافظة البرة 

املج�اورة  واملحافظ�ات  ب�ل  وحس�ب، 

االخ�رى س�واء اثن�اء التنفي�ذ او اثن�اء 

التشغيل .واضاف: ان تنفيذ امليناء سيبدأ 

بوترية متصاعدة، الس�يما انه تعرض اىل 

التعطي�ل ألس�باب كثرية من اج�ل اتمام 

انجازه ضمن الوق�ت املحدد .من جهته، 

ق�ال مدير ع�ام الرشك�ة العام�ة ملوانئ 

الفرطويس،  الع�راق، فرح�ان محيس�ن 

ال�ذي وقع العق�د مع الجان�ب الكوري : 

ان العق�د الذي تم توقيعه مع رشكة دايو 

يتضمن مشاريع للبنى التحتية الخمسة 

األساس�ية، الت�ي تتضم�ن إنش�اء قناة 

مالحية بط�ول )14( كم، تمتد إىل عرض 

البحر، وإنشاء الحوض الخاص بالبواخر 

الت�ي سرتس�و يف امليناء، إضاف�ة إىل نفق 

تحت امل�اء، وهو األكرب م�ن نوعه، حيث 

س�ريبط ميناء الفاو الكب�ري بخور الزبري 

وطري�ق يرب�ط ب�ني األرصف�ة والنف�ق.  

وأش�ار إىل: أن عملية حف�ر مرىس امليناء 

والقناة املالحية، بعمق )19،٨م( بحاجة 

إىل رفع )110 مليون م3( من الرتس�بات 

الطينية. مؤكدا: ان العمل سيبدأ يف االيام 

القادمة، السيما ان الرشكة املنفذة تمتلك 

اآللي�ات الالزمة املوج�ودة يف ارض امليناء 

للرشوع بالعمل .

روحاني لألمريكيني: البد أن نقطع أقدامكم وننهي وجودكم يف املنطقة
إيران تتهم شركة G4S الربيطانية بالتورط يف اغتيال سليماني

تتقدم أرسة تحرير صحيفة »الزوراء«بأحر التهاني وأعطر التربيكات 
مقرونة بالود والتقدير إىل الشعب العراقي الكريم واالرسة الصحفية 

بمناسبة حلول العام الجديد »2021« .. سائلني املوىل عز وجل 
أن  يحفظ  بلدنا من كل مكروه وسوء، وأن يكون العام 

الجديد عام خرٍي وسالم، ومحبة ووئام، ونهاية 
لجائحة كورونا.. عاما يتألأل فيه الفرح عىل بلدنا، 

والسعادة الجديدة والرفاهية لكل مواطن.

الزوراء تهنئ الشعب العراقي حبلول 
عام 2021

وكل عام وأنتم بألف خري

العوائل العراقية تستعد لالحتفال برأس السنة امليالدية

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   
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سياسة

إصابات كورونا يف العراق تتخطى عتبة الـ 594 ألفا 
والشفاء تتجاوز %90

وثائق سرية منذ ربع قرن تكشف عما كانت ختشاه 
بريطانيا من االجنرار حلرب مع العراق 

روحاني لألمريكيني: البد أن نقطع أقدامكم 
وننهي وجودكم يف املنطقة

إيران تتهم شركة G4S الربيطانية بالتورط يف اغتيال سليماني

الكاظمي: 2020 كان عام القضاء الكامل على داعش وغلق كل منافذ منوه

العراق يتعاقد رمسيا مع شركة “دايو” الكورية إلنشاء ميناء الفاو الكبري

خالل كلمته يف أعمال املؤمتر السنوي لقيادة العمليات املشرتكةالصحة تسجل 901 إصابة جديدة و8 وفيات

وزير التخطيط يؤكد أن املشروع سيحقق نقلة نوعية يف االقتصاد العراقي

بغداد/ مصطفى العتابي:
املوقف  االربعاء،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
العراق،  يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي 
وفيات  حاالت  و8  اصابة   901 تسجيل  اكدت  وفيما 
الرصافة  صحة  دائرتا  حددت  حالة،   1547 وشفاء 

والكرخ التوزيع الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
عدد  ان  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات املختربية ليوم امس: 37144، ليصبح عدد 
تم تسجيل  انه  مبينة   ،4511833 الكلية:  الفحوصات 

901 اصابة و8 حاالت وفيات وشفاء 1547 حالة.
 536348 الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت 
)%90.2(، بينما عدد حاالت االصابات الكيل: 594442، 
اما عدد الحاالت التي تحت العالج: 45286، يف حني ان 
وعدد   ،160 املركزة:  العناية  يف  الراقدة  الحاالت  عدد 

حاالت الوفيات الكيل: 12808.
من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد 
بفريوس  جديدة  اصابة   55 تسجيل  الساعدي،  الغني 
كورونا بينها 34 اصابة شخصت خالل الرصد الوبائي 

للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته “الزوراء”: ان “املؤسسات 
55 اصابة جديدة  الصحية يف جانب الرصافة سجلت, 
بفريوس كورونا موزعة كالتايل: 34 حالة خالل الرصد 
الصحية: قطاع االستقالل حالتني  للقطاعات  الوبائي 
 7 الرصافة  قطاع   / حاالت   4 االول  البلديات  قطاع   /
حاالت / قطاع الشعب 3 حاالت / قطاع بغداد جديدة 
االعظمية  قطاع  حاالت/   3 املدائن  قطاع   / حالة   11

حالتني / قطاع النهروان حالتني .
مراجعاتهم  خالل  من  رصدت  حالة   21 ان  اىل  واشار 
 4 البلديات  منطقة   : ييل  وكما  الصحية   للمؤسسات 
الصدر  املناطق مدينة  3 حاالت يف كل من  و  حاالت / 

والشماعية والعبيدي والزعفرانية/ وحالة واحدة يف كل 
من املاطق التالية : الكفاح والسيدية وشارع فلسطني 

وحي اور وباب الرشقي  . 
اىل  املصابني  جميع  نقل  “تم  انه  الساعدي:  واضاف 
الحاالت  نقلت  فيما  العالج  لتلقي  الصحي  الحجر 
الحرجة اىل العناية املركزة الخاصة بالعزل”، مشريا اىل 
تويف   73056 اىل  ارتفع  لإلصابات  الرتاكمي  “العدد  ان 
منهم 1415 فيما اكتسب الشفاء 71109  ومتبقي قيد 

العال ج  532  “. 
ودعا الساعدي املواطنني اىل “االلتزام بإجراءات الوقاية 
وتطبيق التباعد االجتماع لحمايتهم من االصابة وتقليل 

تفيش الوباء”.
اىل ذلك، حددت دائرة صحة الكرخ املوقف الوبائي لها 
مخترباتها  يف  املشخصة  الحاالت  وعناوين  اعداد  مع 
الشفاء  اعداد  مع  املستجد  كورونا  فريوس  بمرض 
الثالثاء  ليلة  من  العارشة  الساعة  لغاية  والوفيات 

واملعلن عنها امس االربعاء.
عدد  ان  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
أبو   /4 دشري  أبو  كاآلتي:  موزعة   219 االصابات 
الحرية   /8 التاجي   /7 البياع   /7 االعالم   /29 غريب  
12/ الدورة 18/ الدولعي 3/ الرحمانية  1/ السيدية  
 /9 الشعلة   /1 الخامسة  1/ الرشطة  الشالجية   /10
 /5 الغزالية   /1 العالوي   /9 العامرية   /3 الطارمية  
1/ املحمودية  7/ اللطيفية  5/ الكاظمية   القادسية  
8/ املنصور 11/ الوشاش 1/ الريموك 7/ حي الجامعة 
13/ حي الجهاد 9/ حي الخرضاء 6/ حي العامل 6/ 
1/ كرادة  اليوسفية  4/ صدر  4/ سويب  الفرات  حي 
مريم 2/ ناحية الرشيد 2/ سكنة جانب الرصافة  3/ 
بينما   ،140 الشفاء:  ان  مبينة   ،1 الديوانية  محافظة 

الوفيات: 1.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشفت وثائق حكومية بريطانية رفعت الرسية عنها، 
الوزراء  أن بريطانيا يف عهد رئيس  امس االربعاء، عن 
إىل حرب  االنجرار  احتمال  جون ميجور، كانت تخىش 
يف  وتفكر  العراق،  ضد  املتحدة  الواليات  بقيادة  أخرى 

التخيل عن حلفاء أكراد.
الرسالة  هذه  األوىل  للمرة  الوطني  األرشيف  ونرش 
إىل  تعود  عديدة  وثائق  من  واحدة  تعد  التي  الرسية 
 1995 بني  ميجور،  جون  والية  من  األخرية  السنوات 

و1997.
أن  من  مليجور  الخاص  السكرتري  هوملز،  جون  وحذر، 
نطاق  عىل  عسكري  رد  إىل  يسعون  قد  “األمريكيني 
واسع” إذا سيطرت قوات رئيس النظام السابق صدام 

حسني عىل اقليم كردستان.
اجتماع  قبل   1996 الثاني/نوفمرب  ترشين  يف  وكتب 
عهد  يف  الخارجية  وزير  كريستوفر  وارن  مع  ثنائي 
من  عسكريا  عمال  أن  كلينتون  بيل  األمريكي  الرئيس 

هذا النوع “لن نتمكن من دعمه ببساطة”.
وكانت الواليات املتحدة وحلفاؤها بمن فيهم بريطانيا 
يف  طريان  حظر  منطقة  وفرضت  آمنا  مالذا  أقامت 

شمال العراق الذي يسيطر عليه الكرد.
تحت  بالوقوع  مهددة  املنطقة  بدت  الفرتة،  تلك  يف 
بني  قتال  يدور  كان  بينما  العراقية  القوات  سيطرة 
ضد  فصيال  بغداد  وتدعم  املتناحرة  الكردية  الفصائل 
عملية  أشهر  قبل  شن  العراقي  الرئيس  وكان  آخر. 
توغل واسعة يف شمال العراق، مما أدى إىل شن رضبات 

جوية أمريكية.
وكتب هوملز “هذا من شأنه أن يشكل معضلة سياسية 
كبرية بالنسبة لنا”. وأضاف “قد يكون األمر الواقعي 
بالنسبة لنا ولألمريكيني هو أنه يتعني علينا التخيل عن 

شمال العراق”.

وتكشف املذكرة عن عدم وجود رغبة لدى لندن يف ذلك 
الوقت ملزيد من العمل العسكري عىل نطاق واسع.

تكون  لن  املتحدة  الواليات  أن  إىل  أيضا  هوملز  وأشار 
قادرة عىل خوض حرب كهذه.

وكتب أن التخيل عن “شمال العراق” سيكون “مهينا”، 
لكن “قد ال يكون لدينا خيار آخر - ال أحد منا مستعد 
لبذل جهد عسكري حقيقي أو تخصيص موارد لوقف 
صدام يف الشمال، وقد ندمر التحالف إذا حاولنا” القيام 

بذلك.
يف الوقت نفسه، نصح هوملز بعدم إخبار إدارة كلينتون 
دعم  قدرتنا عىل  بعدم  اآلن  “االعرتاف  أن  بذلك. وكتب 
سيكون  افرتايض  مستقبيل  وضع  يف  املتحدة  الواليات 

صعبا جدا”.
رئاسة  ميجور،  قبل  تتوىل،  تاترش،  مارغريت  وكانت، 
الحكومة عندما بدأت حرب الخليج األوىل ردا عىل غزو 

العراق للكويت يف آب/أغسطس 1990.
وتوىل ميجور رئاسة الوزراء يف ترشين الثاني/نوفمرب 
مشاركة  شهد  الذي  الرصاع  خالل  البالد  وقاد   ،1990
ودول  املتحدة  الواليات  جانب  إىل  الربيطانية  القوات 
أخرى يف التحالف الدويل ضد العراق حتى شباط/فرباير 

.1991
بريطانيا  يف  الرئييس  املعارض  العمال  حزب  حقق 
بقيادة توني بلري فوزا ساحقا يف االنتخابات ضد حزب 

ميجور املحافظ الحاكم يف 1997.
يف وقت الحق، دعم بلري الرئيس األمريكي، جورج بوش، 
اندالع  عند  رئيسا  األب  بوش  جورج  والده  كان  الذي 

حرب الخليج األوىل، يف الهجوم عىل العراق يف 2003.
دمار  أسلحة  يمتلك  العراق  أن  وبوش  بلري  ادعى  وقد 

شامل، ولكن لم يتم العثور عىل أي منها.
واعتقل صدام حسني يف نهاية املطاف، وحوكم وأعدم 

يف 2006.

طهران/ متابعة الزوراء:
وجه الرئيس اإليراني، حسن روحاني، 
بإنهاء  مهددا  األمريكيني  إىل  رسالة 
املنطقة  يف  األمريكية  القوات  وجود 
انتقاما ملقتل الفريق قاسم سليماني، 
فيما اتهم املدعي العام يف طهران، عيل 
القايص مهر، رشكة G4S الربيطانية، 
مطار  يف  الطريان  أمن  عن  املسؤولة 

بغداد بالتورط يف اغتيال سليماني.
األمريكيني،  مخاطبا  روحاني  وقال 
اإليرانية  األنباء  وكالة  وبحسب 
القائد  يد  قطعتم  “قد  “مهر”: 
نقطع  أن  فالبد  العراق،  يف  سليماني 
املنطقة،  يف  وجودكم  وننهي  أقدامكم 
وما دمتم موجودين يف املنطقة، يعني 
ننتقم بشكل نهائي، ومتى ما  لم  أننا 
إن تم إنهاء وجودكم يف املنطقة يعني 

أن الثأر قد تحقق”.
وأضاف روحاني، قبل أيام من الذكرى 
السنوية األوىل الغتيال قاسم سليماني 
“الرئيس  بغداد:  مطار  من  بالقرب 
ووزير  ترامب  دونالد  األمريكي 
املسؤوالن  هما  بومبيو  خارجيته 
أطراف  إىل  إضافة  الجريمة،  هذه  عن 

أخرى”.
لن  اإليراني  “الشعب  أن  عىل  وشدد 
يكف عن مالحقة هؤالء ألن من حقه 

الثأر لدم هذا القائد الكبري”.
هو  اإلرهابي  داعش  “تنظيم  وتابع: 
صنيعة الصهاينة واألمريكان الذين هم 
االضطرابات  خلق  من  األول  املستفيد 

واالنهيار األمني يف املنطقة”.

هم  “الصهاينة  روحاني:  وتابع 
اليمن  يف  األمن  انعدام  من  املنتفعون 
وأفغانستان،  ولبنان  والعراق  وسوريا 
وبالتايل فإنهم اغتالوا القائد سليماني 
ألنه وقف إىل جانب هذه الدول، وحال 

دون تحقيق املصالح الصهيونية”.
ويف  السياق نفسه، اتهم املدعي العام 
رشكة  مهر،  القايص  عيل  طهران،  يف 
أمن  عن  املسؤولة  الربيطانية،   G4S
يف  بالتورط  بغداد  مطار  يف  الطريان 

اغتيال قاسم سليماني.
جلسة  خالل  العام،  املدعي  وقال 
متابعة قانونية وقضائية مللف اغتيال 
والتي  له،  املرافق  والوفد  سليماني 
القضاء  رئيس  بحضور  امس  عقدت 
األجهزة  ومسؤويل  رئييس،  إبراهيم 
واألمنية  والعسكرية  القضائية 
واالستخباراتية والسياسية: إن الرشكة 
الربيطانية زودت الجيش األمريكي يف 
التي  الطائرة،  وصول  بموعد  العراق 

كانت تقل قاسم سليماني.
إىل ذلك، أفاد املدعي العام أن التحقيقات 
تشري إىل تورط أملانيا يف عملية اغتيال 

سليماني.
الجوية  القوات  قاعدة  أن  وأوضح: 
عن  مسؤولة  أملانيا  يف  األمريكية 
توجيه الطائرة، التي استهدفت موكب 
وبيانات  معلومات  وتقديم  سليماني، 
الطريان للقوات األمريكية.وأكد املدعي 
العام أن السلطات اإليرانية تعمل عىل 
املسؤولة  الربيطانية  الرشكة  مالحقة 

عن أمن مطار بغداد.
 45 هوية  عىل  التعرف  “تم  وأضاف: 
شخصية أمريكية مسؤولة عن اغتيال 
إىل  استدعائها  أمر  وقدمنا  سليماني، 

الرشطة الدولية اإلنرتبول”.
وأشار إىل أن إيران “منحت 6 دول هي 
العراق وسوريا وقطر والكويت ولبنان 
يف  للتحقيق  قضائيا  تمثيال  واألردن، 

اغتيال سليماني”.

بغداد/ الزوراء:
العام  القائد  الوزراء،  مجلس  رئيس  اكد 
للقوات املسلحة، مصطفى الكاظمي، امس 
عىل  القضاء  عام  كان   2020 ان  االربعاء، 
فيما  نموه،  منافذ  كل  وغلق  داعش  تنظيم 
دعا الوزراء ومؤسسات الدولة للتعاون مع 

قيادة العمليات املشرتكة.
أعمال  يف  كلمته  خالل  الكاظمي،  وقال 
املشرتكة  العمليات  لقيادة  السنوي  املؤتمر 
أحيي  “الزوراء”:  تلقته  ملكتبه  بيان  يف 
مؤسساتنا  كل  يف  واملراتب  الضباط  كل 
العسكرية واألمنية، جيشا ورشطة ورشطة 
اتحادية ومخابرات ومكافحة إرهاب وأمنا 

وطنيا وحشدا شعبيا وبيشمرگة.
واضاف: ان انجازات القوات االمنية يف عام 
2020 كبرية ومفخرة لنا. الفتا اىل: انه عام 
القضاء الكامل عىل تنظيم داعش وغلق كل 
محاوالته  أمام  الطريق  وقطع  نموه  منافذ 
الله  بعون  سيكون   2021 وعام  الخبيثة، 

أفضل عىل املستوى األمني.
للتعاون  الدولة  ومؤسسات  الوزراء  ودعا 
البيت  كونها  املشرتكة  العمليات  قيادة  مع 
وتنسيق  وتوحيد  األمنية،  للقوات  الكبري 
جهود القطعات واالستفادة من إمكانياتها، 
هيبة  وإعادة  اإلرهاب  عىل  النرص  لتحقيق 
جهدنا  توحيد  علينا  انه  مبينا:  الدولة، 
يف  املطلوب  التكامل  لنخلق  االستخباري 

عملنا األمني.
النفيس  بالبناء  االهتمام  اىل  أدعوكم  وتابع: 
للمقاتلني واملنتسبني .. الوالء للدولة.. يجب 
أن  الجديدة  األمنية  األجيال  كل  نعلّم  أن 
عىل  للحفاظ  غاليا  دما  دفعنا  غاٍل،  العراق 
أمنه ووحدته وسالمة شعبه رغم التحديات. 
األمن  بوابة  هو  الحدود  ضبط  ان  اىل:  الفتا 

واالستقرار . 
ومىض بالقول: يجب رفع املواقف األمنية اىل 

املراجع كما هي وعدم إخفاء أي معلومات 
عىل املقر األعىل، لكي تتم املعالجة وإعطاء 
محاولة  وليس  الحادث  ضوء  يف  التوجيه 
ان عام ٢٠٢٠  الحادث. مؤكدا:  التقليل من 
هو عام تقييم القادة واملديرين عىل أساس 

عملهم .
وزاد: انه يجب االبتعاد عن التقاطعات بني 
الشخصية،  األمور  وترك  األمنية  القوات 
من  لهم  املرسومة  األهداف  عىل  والرتكيز 

عىل  مشددا  املشرتكة.  العمليات  قيادة  قبل 
التدريب ثم التدريب ثم التدريب .. ال ترتكوا 
يجب  والنفيس،  والعلمي  البدني  التدريب 
متكاملة  تدريبية  مناهج  بإعداد  التوسع 

لكل الضباط واملراتب .
هدفنا  هي  شعبنا  حماية  ان  واوضح: 
األسمى.. ضعوا الشعب يف حدقات أعينكم. 
مازال  بعد،  التحديات  تنته  لم  انه  مؤكدا 
سالح  هناك  ومازال  لعمله،  الكثري  أمامنا 
منفلت وعصابات جريمة وتجارة مخدرات 
وأسلحة ونزاعات عشائرية خارج القانون، 
ملواجهتها  جميعا  نتضامن  أن  والبد 

وردعها.
االنتخابات،  حماية  واجب  أمامنا  وتابع: 
وعىل الجميع أن يعمل من اآلن لتوفري املناخ 
انتخابات عام ٢٠٢١ ، ويجب  اآلمن إلجراء 
أن ال نكرس بأي مؤسسة أمنية، فالتجاوزات 
وتحصل  أفراد،  تجاوزات  هي  تحصل  التي 
انهيارات  كل  ان  اىل:  الفتا  األجهزة.  كل  يف 
الجيوش يف العالم كانت بسبب التقاطعات 

ويجب االبتعاد عنها.
واشار اىل: ان عام 2021 يجب أن يكون عام 
انتماء املؤسسات للدولة واإليمان بها، وهذا 
التوجه الجديد نعمل عليه حاليا. مبينا: ان 
روح الثقة والتكامل هي عنوان املؤسسات 
األمنية والعسكرية، ومن املهم جدا أن تكون 

عالقاتكم تكاملية.

بغداد/ الزوراء:
امس  النقل،  وزارة  ابرمت 
رشكة  مع  عقداً  االربعاء، 
ميناء  إلنشاء  الكورية  دايو 
وزير  اكد  وفيما  الكبري،  الفاو 
النجم،  بتال  خالد  التخطيط، 
الفاو  ميناء  ان  االربعاء،  امس 
سيحقق نقلة نوعية يف االقتصاد 
وزارته  ان  اىل  اشار  العراقي، 
ادراجه  عىل  حريصة  كانت 

ضمن موازنة ٢٠٢١.
تلقته  النقل  لوزارة  بيان  وذكر 
النقل  وزارة  ان  “الزوراء”: 
دايو  رشكة  مع  عقداً  ابرمت 
الكورية إلنشاء خمسة مشاريع 
مرشوع  ضمن  التحتية  للبنى 
ذلك  جاء  الكبري،  الفاو  ميناء 
خالل حفل أقيم يف مقر الوزارة 
مجلس  رئيس  ممثل  حرضه 
وزير  البتال  نجم  خالد  الوزراء 
التخطيط، ووزير النقل الكابتن 
من  وعدد  الشبيل  حسني  نارص 
الوزراء والنواب، وكذلك عدد من 

الشخصيات الكورية.
وقال وزير النقل، الكابتن نارص 
ال   : البيان  بحسب  الشبيل، 
يسعني إال ان اقدم شكري لكل 
من وقف معنا من اجل ان يرى 
ميناء الفاو النور، هذا املرشوع 
سيوفر  العمالق  االسرتاتيجي 
عرشات االالف من فرص العمل 

محافظة  يف  ليس  للشباب 
البرصة وحسب، بل واملحافظات 
اثناء  سواء  االخرى  املجاورة 

التنفيذ او اثناء التشغيل .
امليناء سيبدأ  تنفيذ  ان  واضاف: 
انه  السيما  متصاعدة،  بوترية 
ألسباب  التعطيل  اىل  تعرض 
انجازه  اتمام  اجل  من  كثرية 

ضمن الوقت املحدد .
عام  مدير  قال  جهته،  من 

العراق،  ملوانئ  العامة  الرشكة 
الفرطويس،  محيسن  فرحان 
الجانب  مع  العقد  وقع  الذي 
تم  الذي  العقد  ان   : الكوري 
توقيعه مع رشكة دايو يتضمن 
مشاريع للبنى التحتية الخمسة 
إنشاء  تتضمن  التي  األساسية، 
كم،   )14( بطول  مالحية  قناة 
وإنشاء  البحر،  عرض  إىل  تمتد 
التي  بالبواخر  الخاص  الحوض 

إىل  إضافة  امليناء،  يف  سرتسو 
نفق تحت املاء، وهو األكرب من 
نوعه، حيث سريبط ميناء الفاو 
الكبري بخور الزبري وطريق يربط 

بني األرصفة والنفق.  
حفر  عملية  أن  إىل:  وأشار 
املالحية،  والقناة  امليناء  مرىس 
بعمق )١٩،٨م( بحاجة إىل رفع 
)١١٠ مليون م٣( من الرتسبات 
الطينية. مؤكدا: ان العمل سيبدأ 

ان  السيما  القادمة،  االيام  يف 
اآلليات  تمتلك  املنفذة  الرشكة 
الالزمة املوجودة يف ارض امليناء 

للرشوع بالعمل .
وزير  اكد  نفسه،  السياق  ويف 
التخطيط، خالد بتال النجم، ان 
ميناء الفاو سيحقق نقلة نوعية 
يف االقتصاد العراقي، فيما اشار 
اىل ان وزارته كانت حريصة عىل 

ادراجه ضمن موازنة ٢٠٢١.
التخطيط  لوزارة  بيان  وذكر 
وزير  ان  “الزوراء”:  تلقته 
النجم،  بتال  خالد  التخطيط، 
عقد  توقيع  حفل  يف  شارك 
الفاو  ميناء  مرشوع  تنفيذ 
وزارة  نظمته  الذي  الكبري، 
من  عدد  بحضور  النقل، 
املسؤولني  وكبار  الوزراء، 
الوزير،  واطلّع  الدولة،  يف 
املخططات  عىل  الحفل،  خالل 
ومراحل  للميناء،  التفصيلية 
الزمنية  والتوقيتات  التنفيذ 

النجاز املرشوع.
ميناء  مرشوع  ان  النجم:  وقال 
مهمة  اضافة  يمثل  الفاو 
انجازه  وان  العراقي،  لالقتصاد 
يف  كبرية،  تحول  عملية  سيمثل 
الواقع التنموي. مؤكدا: ان وزارة 
التخطيط كان حريصة ومرّصة 
الربنامج  ضمن  ادراجه  عىل 

االستثماري لعام ٢٠٢١.
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بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، 
امس االربعاء، اهمية تعزيز التعاون 
املشرتك بني العراق ومرص، فيما شدد 
عىل الحرص عىل تعزيز عمل اللجنة 

العراقية – املرصية املشرتكة.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته 
“ال�زوراء”: ان رئي�س الجمهورية، 
برهم صالح، التقى يف قرص الس�ام 
ببغداد، الس�فري املرصي لدى العراق 
عاء الدين عبد املنعم محمد موىس، 
واكد أهمية تعزيز التعاون املشرتك، 
مش�يداً بالتطور القائم يف العاقات 

املشرتكة بني البلدين.
وش�دد رئيس الجمهورية عىل عمق 
العاقات التي تجمع العراق ومرص يف 
مختلف املجاالت، والحرص عىل دعم 
أط�ر التع�اون الثنائي ب�ني البلدين، 

الفت�ا اىل  رضورة تعزيز عمل اللجنة 
العليا العراقية – املرصية املشرتكة، 
واالنط�اق نح�و آف�اق أوس�ع عرب 
املتفق  والربوتوك�والت  التفاهم�ات 

عليها.
وحّمل الرئيس، الس�فري عاء الدين، 

تحيات�ه إىل أخيه الرئيس عبد الفتاح 
الس�ييس، فيم�ا أك�د الس�فري عزم 
باده توس�يع آف�اق التع�اون البناء 
م�ع العراق يف مختل�ف األصعدة بما 
يحقق تطلعات الش�عبني الشقيقني 

يف التقدم واالستقرار.

واشنطن/متابعة الزوراء:
أن  م�ن  تحذي�ره  م�ع  بالتزام�ن 
تطعي�م أغل�ب األمريكي�ني بلقاح 
كوفي�د19- قد يس�تغرق س�نوات 
بمعدالت التوزيع الحالية، ال سيما 
أن مليوني فرد تلقوا الجرعة األوىل 
م�ن اللقاح�ني اللذي�ن اعتمدتهما 
الس�لطات املعني�ة فق�ط، أي أقل 
بكثري م�ن العدد الذي وعد الرئيس 
الجمهوري دونالد ترامب بتطعيمه 
قب�ل نهاي�ة الع�ام، دع�ا الرئيس 
األمريكي املنتخب جو بايدن ترمب 
إىل أخذ اللقاح، لتشجيع العديد من 

األمريكيني عىل ذلك.
إىل ذلك، أقدم الرئيس الديمقراطي 
االس�تجابة  فري�ق  توس�يع  ع�ىل 
للوباء، مس�تعيًنا بثاثة مسؤولني 
كب�ار لتنس�يق اللق�اح والفحص 

واسرتاتيجية ساسل التوريد.

ه�ؤالء  يلع�ب  أن  املق�رر  وم�ن 
يف  رئيس�ًيا  دوًرا  املس�ؤولون 
اس�تجابة بايدن للوب�اء املتفاقم، 
 POLITICO بحسب ما أفاد موقع

األمريكي اليوم األربعاء.
3 خرباء جدد

ويف التفاصيل، اختار بايدن بشارة 
-Ka  شقري، وهو مدير تنفيذي يف
ser Permanente، ليكون منسًقا 
للقاح Covid-19 يف الباد. ويعرف 
شقري بأنه طبيب األرسة الذي شغل 
س�ابًقا منص�ب مف�وض الصحة 
العام�ة يف ش�يكاغو، وتخصص يف 
تعزيز الوصول إىل الرعاية الصحية 
بصفته مسؤول الصحة الرئييس يف 
أكرب نظام   ،Kaiser Permanente
متكامل لتقديم الرعاية الصحية يف 
الباد.كما اخت�ار الرئيس املنتخب 
كارول جونس�ون مفوضة قس�م 

الخدم�ات البرشي�ة يف نيوجرييس، 
ومستش�ارة صحية رفيعة سابقة 
يف البي�ت األبي�ض يف إدارة أوبام�ا 
وباي�دن، كمنس�ق جدي�د الختبار 
Covid-19 يف الباد. وس�وف تركز 
عمل�ت  الت�ي  جونس�ون،  كارول 
ع�ىل اس�رتاتيجيات ملكافحة وباء 
إيب�وال وزي�كا كعض�و يف الفري�ق 
الصح�ي التابع ملجلس السياس�ة 
املحلية للبيت األبيض، عىل توسيع 
االختبارات يف املدارس ودور رعاية 
األماك�ن،  م�ن  وغريه�ا  املس�نني 
وللسكان املعرضني ملخاطر عالية.

باإلضاف�ة إىل ذلك، ع�ني بايدن تيم 
مانين�غ، الذي ش�غل منصب نائب 
إلدارة  الفيدرالي�ة  الوكال�ة  مدي�ر 
الثماني  الس�نوات  الطوارئ طوال 
منس�ًقا  وباي�دن،  أوبام�ا  إلدارة 
Covid- جدي�ًدا إلمدادات ف�ريوس

19 يف الباد.
ويعم�ل مانينغ حالًيا كمستش�ار 
ملركز الك�وارث يف املحي�ط الهادئ 
الذي ترشف علي�ه جامعة هاواي، 
وهو عضو هيئة تدريس يف جامعة 

جورج تاون.
ويعل�ق باي�دن أمل�ه ع�ىل فريقه 
يف  الجائح�ة  ملواجه�ة  الصح�ي 
الباد، معترباً أن املسؤولني الثاثة 
س�تكون أوليتهم القصوى احتواء 

أزمة كورونا.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ارتفع النفط العاملي، امس االربعاء، إذ 
تلقت األسعار دفعة من حزمة تحفيز 
م�ايل للتخفيف م�ن تداعيات فريوس 
كورون�ا يف الوالي�ات املتح�دة، وم�ن 

انخفاض مخزونات النفط الخام.
وصعدت، امس، العق�ود اآلجلة لخام 
“برنت” بنس�بة 0.7 باملئة إىل 51.44 
دوالرا للربميل، بحلول الساعة 08:03 
بتوقيت غرينتش. وصعدت عقود خام 
“غرب تكس�اس الوس�يط” األمريكي 
48.30 دوالرا  إىل  باملئ�ة   0.6 بنس�بة 

للربميل.
وقال، ستيفن إينس، كبري اسرتاتيجي 
الس�وق العاملية لدى “أك�يس”، وهي 
رشك�ة س�مرسة: “م�ا زالت أس�عار 
النفط تلق�ى الدعم من ضعف الدوالر 
األمريك�ي أثناء اللي�ل، وأخريا وجدت 
صديق�ا يف تقري�ر املخزون�ات ملعه�د 

البرتول األمريكي”.
وأض�اف: “معه�د الب�رتول األمريكي 
أورد س�حبا أك�رب بكث�ري مقارنة مع 

متوس�ط التوقعات ملخزون�ات الخام 
يف األس�بوع املنته�ي يف 25 ديس�مرب 

الجاري”.
ون�زل ال�دوالر ألدنى مس�توى يف عدة 
س�نوات مقابل العديد من العمات، إذ 
نحى املتعاملون جانب�ا تأجيا جديدا 
الوالي�ات  يف  تحفي�ز  أم�وال  لتقدي�م 
املتح�دة وأبق�وا ع�ىل رهاناته�م بأن 
تقدي�م مس�اعدات مالي�ة إضافية ما 

زال مرجحا.
وقد تكس�ب أس�عار النفط املزيد من 
الق�وة م�ع ب�دء برام�ج تحصني من 
الف�ريوس يف أنح�اء العال�م يف 2021، 
مما يس�مح لل�دول بتخفي�ف القيود 

عىل التنقل وأنشطة الرشكات.
وتظه�ر بيان�ات م�ن معه�د البرتول 
األمريكي أن مخزونات النفط الخام يف 
الواليات املتح�دة تراجعت 4.8 مليون 
برميل األسبوع املايض إىل نحو 492.9 
ملي�ون برمي�ل، متج�اوزة توقع�ات 
املحلل�ني الذي�ن أش�اروا إىل انخفاض 

2.6 مليون برميل.

برلني/د ب أ:
 أع�رب وزير الخارجي�ة األملاني هايكو 
ماس ع�ن ش�عوره بخيبة األم�ل لعدم 
ح�دوث انفراج�ة يف القضي�ة الخافية 
املتعلق�ة بالهج�رة خال فرتة رئاس�ة 
ب�اده الدورية لاتح�اد األوروبي والتي 

تنتهي غدا الخميس.
ويف مقابل�ة م�ع وكالة األنب�اء األملانية 
)د.ب.أ(، قال الوزي�ر املنتمي إىل الحزب 
االش�رتاكي الديمقراط�ي:” كنت أتمنى 
امل�ي قدم�ا لك�ن ه�ذا األمر ل�م يكن 
ممكن�ا بس�بب اعرتاض بع�ض الدول” 
وتابع أن ه�ذا الخاف ” س�يظل واحدا 
من املس�ببات الكبرية لانقس�ام داخل 
أن  م�اس  األوروب�ي”.ورأى  االتح�اد 
حصيل�ة رئاس�ة ب�اده للتكت�ل خ�ال 
النصف الثاني من الع�ام الجاري كانت 
إيجابية بوجه عام ” وأعتقد أننا أنجزنا 
خ�ال رئاس�تنا م�ا كان منتظ�را منا” 

مش�ريا إىل اتف�اق الدقيق�ة األخرية مع 
بريطانيا لتنظيم العاقات التجارية بني 
بروكسل ولندن بعد الخروج الربيطاني، 
وإق�رار املوازنة األوروبية، ومس�اعدات 
كورونا باإلضاف�ة إىل بدء النقاش حول 

تحقيق املزيد من السيادة األوروبية.
ويف إش�ارة إىل ع�دم تمك�ن املفوضي�ة 
األوروبية من طرح مقرتحاتها الخاصة 
بإص�اح قان�ون اللج�وء إال يف ايل�ول/
سبتمرب املايض بس�بب كثرة املحادثات 
التمهيدي�ة مع بع�ض ال�دول األعضاء 
وأزم�ة كورون�ا مع بق�اء الخاف حول 
توزيع الاجئني عىل الدول األعضاء دون 
حل، قال ماس إنه مع تأخر املفوضية يف 
طرح خطته�ا ” كان من الواضح فعليا 
أننا ل�ن نتمكن من الوصول إىل نتيجة”، 
وأضاف أن الرئاس�ة الربتغالية س�تتوىل 
هذا املوضوع خال رئاس�تها يف النصف 

األول من العام الجديد.

صاحل يؤكد احلرص على تعزيز عمل اللجنة 
العراقية – املصرية املشرتكة

بايدن يدعو ترامب ألخذ اللقاح

النفط يرتفع بفضل آمال تعايف الطلب
أملانيا تشعر خبيبة األمل لعدم حل 

قضية اهلجرة

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
بعد ان ارجأت رئاسة مجلس 
امل�ايض،  الش�هر  الن�واب، 
االجتماع املشرتك لقادة الكتل 
السياس�ية واعض�اء اللجن�ة 
القانوني�ة النيابي�ة والن�واب 
ممث�ي الكت�ل واملحافظ�ات، 
اىل موعد اخر س�يحدد الحقا، 
القانوني�ة  اللجن�ة  ق�ررت 
النيابية االس�تمرار بمناقشة 
االتحادي�ة  املحكم�ة  قان�ون 
املقرتحة  التعديات  ودراس�ة 

من رؤساء الكتل .
اللجن�ة  اك�دت  ذل�ك  وازاء 
املكلف�ة  الخاص�ة  النيابي�ة، 
ان  الدس�تورية،  بالتعدي�ات 
قانون املحكمة االتحادية هو 

االسه�ل للترشيع .
النائب  اللجن�ة  وق�ال عض�و 
يون�ادم كنا ل�”ال�زوراء”: ان 
وااله�م  واالرسع  االس�هل   “
للترشي�ع حالي�ا ه�و قانون 
املحكم�ة االتحادي�ة ال�ذي ال 
يستوجب اي تأخري”. مرجحا 
واح�دة  جلس�ة  اىل  الحاج�ة 
إلجراء الق�راءة االوىل والثانية 
ملرشوع القانون، عىل ان ينجز 

بالكامل خال اسبوع واحد .
واض�اف ان “ اولوي�ة جدول 
اعمال جلسات مجلس النواب 

ابت�داًء من  املؤم�ل عقده��ا 
الش�هر املقب�ل، ه�ي ترشيع 
العام�ة  املوازن�ة  قانون�ي 
مبينا  االتحادي�ة”.  واملحكمة 
النهائي�ة  الصياغ�ة   “ ان 
ملرشوع تعديل قانون املحكمة 
االتحادي�ة ، ال ت�زال بعه�دة 
النيابي�ة  القانوني�ة  اللجن�ة 
وبانتظ�ار قرار اتف�اق الكتل 
جاه�زة  لتك�ون  السياس�ية 

رسميا “.
يأتي ذلك حيث توقعت اللجنة 

تمري�ر  النيابي�ة  القانوني�ة 
م�رشوع التعديل املرس�ل من 

رئاسة الجمهورية.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائب 
ل�”الزوراء”،  العقابي  حسني 
مؤخرا: ان “ اللجنة القانونية 
م�ن  كب�ريا  ش�وطا  قطع�ت 
امل�رشوع  ع�ىل  املناقش�ات 
 .“ الحكوم�ة  م�ن  املرس�ل 
مش�ريا اىل ان “ الكتل الكردية 
التصويت  بأن يك�ون  تطالب 
يف املسائل التي تخص اإلقليم 

ب��%80، األمر ال�ذي يرفضه 
عدد من الكتل الربملانية “.

الكت�ل  “بع�ض  ان  واض�اف 
باإلبق�اء  يطال�ب  الربملاني�ة 
ع�ىل م�ا معم�ول ب�ه اآلن يف 
املحكم�ة االتحادي�ة، بحي�ث 
يكون التصوي�ت عىل قرارات 
املحكم�ة بالثلث�ني “. مبين�ا 
ان “ الكت�ل س�تمرر مرشوع 
التعدي�ل )املرس�ل م�ن قب�ل 
مل�لء  الجمهوري�ة(  رئاس�ة 
وآلي�ة  الحاص�ل  الش�اغل 

تحديد  وإمكاني�ة  الرتش�يح، 
املحكم�ة  أعض�اء  أعم�ار 

االتحادية”.
نائ�ب رئیس  اعلن  باملقاب�ل، 
الدس�توریة،  التعدیات  لجنة 
تعدي�ل  ان  محم�د،  يوس�ف 
االتحادي�ة  املحكم�ة  قان�ون 
رقم )30( لسنة 2005 النافذ 
يمكن�ه حل مش�كلة النصاب 

القانوني فيها.
ترصي�ح  يف  محم�د،  وق�ال 
صحف�ي: ان “مجلس النواب 
يمكن�ه حل مش�كلة النصاب 
يف املحكمة االتحادية، بتعديل 
قانونه�ا وح�ل مش�کلة آلیة 
الب�دالء  القض�اة  ترش�یح 
النصاب  الستكمال  للمحکمة 
القانوني فيها والذي يس�مح 
له�ا بالقيام بكل اعمالها عىل 

اتم وجه” .
واض�اف ان “إنش�اء محكمة 
اتحادية بأعضاء جدد يحلون 
بدي�ًا عم�ا موج�ود حالي�اً، 
کم�ا تطلب�ە بع�ض الق�وی 
السیاس�یة، یتطل�ب ترشي�ع 
قانون جديد لها حسب ما هو 
منصوص علیە يف الفقرة ثانيا 
من امل�ادة 92 من الدس�تور، 
والذي يحتاج اىل تصويت ثلثي 

اعضاء مجلس النواب”.

جلنة التعديالت الدستورية لـ         : تشريع قانوني 
املوازنة واحملكمة االحتادية من أولوية جلسات الربملان

السودان أمام أوضاع تعيد إىل األذهان حتديات هزت اركان حكم البشري
الخرطوم/متابعة الزوراء:

 ل�م ينجح زخ�م الثورة والتس�ويات 
الت�ي تمت ب�ني مختلف املش�اركني 
فيه�ا يف تبدي�د مخاوف الس�ودانيني 
من مخاطر العودة إىل مربع األزمات 
التي كانت وراء سقوط حكم الرئيس 
املخلوع عمر حسن البشري، مع عودة 
املواجهات يف دارفور، والتوترات عىل 
الح�دود مع إريرتي�ا وإثيوبيا، فضا 
عن العج�ز االقتص�ادي والتحريض 
اإلخواني املس�تمر ع�ىل حكم ما بعد 

الثورة.
وين�ذر التوتر عىل الحدود مع إثيوبيا 
بتط�ورات صعب�ة، حي�ث اس�رتدت 
قوات الجيش الس�وداني خال األيام 
املاضي�ة نحو 85 يف املئ�ة من أرايض 
منطق�ة “الفش�قة” كانت تس�يطر 
عليه�ا إثيوبي�ا، الت�ي خرج�ت منها 
ترصيحات متضارب�ة، بعضها يعلن 
االستنفار العسكري، والبعض اآلخر 

ينارص الهدوء واالستقرار.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية 
اإلثيوبي�ة، دينا مفتي، الثاثاء، إنه ال 
مصلحة لب�اده يف الدخ�ول يف حرب 
م�ع الس�ودان، وم�ع ذل�ك يتواصل 
التوتر الح�دودي، عىل خلفية هجوم 
شنته ميليشيات “الفشقة” مدعومة 
م�ن ق�وات نظامي�ة ع�ىل الجي�ش 

السوداني.
يف  الح�دودي  التصعي�د  ويتزام�ن 
الجنوب الرشقي للسودان مع تصعيد 
قب�ي بإقلي�م دارفور يف الغ�رب، راح 
ضحيت�ه عدد م�ن املواطن�ني، ودفع 
باملزيد من التعزيزات العس�كرية، يف 
محاولة للس�يطرة عىل األمور، وسد 
الفراغ الذي يتوق�ع أن يحدثه انتهاء 
مهم�ة العملي�ة املختلط�ة لاتح�اد 
األفريق�ي واألمم املتح�دة )يوناميد( 

مع نهاية العام.
وبالتوازي مع التوتر األمني يف الحدود 
الجنوبية والغربية لم تس�تقر تماما 
الحدود الرشقية، القريبة من إريرتيا، 
فا تزال التداعيات التي خلفتها أزمة 

تعيني وايل كسا تلقي بظالها، إذ ان 
روافدها االجتماعية لم تهدأ، ما أدى 

إىل زيادة أعباء املؤسسة العسكرية.
وتضاع�ف التوت�رات الراهن�ة مأزق 
اتفاق الس�ام يف جوب�ا، الذي وقعته 
الجبه�ة  م�ع  االنتقالي�ة  الس�لطة 
الثورية التي تضم حركات مس�لحة، 
من�ذ ثاثة أش�هر، فالكث�ري من بنود 
االتف�اق ل�م يت�م تطبيقه�ا، وبعض 
الحركات يف الجنوب والغرب لم توقع 
عليه، ما يزيد األم�ر تعقيدا، ويجعل 
فرص التوتر متس�اوية م�ع الهدوء 

تقريبا.
وتعّظ�م عودة ش�بح الرصاعات عىل 

حدود السودان دور املكون العسكري 
يف مجلس الس�يادة االنتق�ايل، وتقلل 
فرص تهميش�ه عن�د إع�ادة ترتيب 
املرحل�ة االنتقالي�ة م�رة ثاني�ة بعد 
التوقيع عىل اتفاق جوبا، والتي تواجه 
بتحدي�ات سياس�ية وأمني�ة كبرية.
ومع اتس�اع نط�اق الرصاعات، يجد 
الجيش الس�وداني نفس�ه يف صدارة 
والس�يايس،  العس�كري  املش�هدين 
ويخفت صوت الحكومة املدنية التي 
لم تجد قط من تأييده عىل استحياء، 
االصطف�اف  دواع�ي  م�ع  اتس�اقا 
الوطني، وخوفا م�ن حدوث توترات 
تؤثر عىل الجسم املزدوج )العسكري 

واملدن�ي( ملجل�س الس�يادة، ومن�ح 
قوى املعارضة املحس�وبة عىل نظام 
الرئيس الس�ابق عمر البشري فرصة 

الستغال املوقف.
وتمنح السخونُة الزائدُة عىل الحدود 
الجيَش السوداني ميزًة قد تبعده عن 
الغ�رق يف املش�كات الداخلية، حيث 
يزداد الوضع االقتصادي سوءا، وهو 
م�ا تقع تبعات�ه عىل عات�ق حكومة 
عبدالله حم�دوك وحدها، باعتبار أن 

الجيش منشغل بالدفاع عن الوطن.
كما يعيش السودان عىل وقع حمات 
إخواني�ة متع�ددة بس�بب الخطوات 
الت�ي قطع�ت لتفكي�ك نف�وذ نظام 

آخره�ا  وكان  اإلس�امية،  الحرك�ة 
الحملة التي خاضتها أدوات إخوانية 
يف الخ�ارج عىل قرار حل هيئة علماء 
الس�ودان ومص�ادرة أماكها، وهي 
هيئ�ة تابعة لاتح�اد الع�ام لعلماء 
املس�لمني الذي هو واجهة سياس�ية 

للتنظيم الدويل لإلخوان املسلمني.
ويشري مراقبون إىل أن رئيس مجلس 
عبدالفت�اح  أول  الفري�ق  الس�يادة 
املؤسس�ة  يف  ورفاق�ه  الربه�ان 
العسكرية تعاملوا برباغماتية يف أزمة 
الح�دود مع إثيوبي�ا، ووجدوا فرصة 
إلح�راج أدي�س أباب�ا، فإم�ا أن تقر 
بعودة منطقة “الفش�قة” ومواجهة 

عصابات “الفشقة”، أو تواجه مأزقا 
كبريا يف ظل أزمة تيغراي.

وليس�ت أوضاع السودان أفضل حاال 
من إثيوبيا بشأن املأزق الذي يواجهه 
الت�ي  الخفي�ة  واأله�داف  كاهم�ا، 
يرم�ي إليه�ا كل طرف، حي�ث يوجد 
اقتن�اع بأهمية اله�دوء بينهما، لكن 
التن�ازالت املطلوبة صع�ب تحقيقها 

وسط توازنات داخلية حرجة.
يف  عس�كرية  قي�ادات  وتنح�از 
الدولتني إىل خيار أش�به ب�”مواجهة 
منضبط�ة” يمكن أن يس�تفيد منها 
هؤالء يف تعزيز نفوذهم داخل سلطة 

مهتزة يف الخرطوم وأديس أبابا.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
أفريقيا الدولي�ة يف الخرطوم، محمد 
خليفة صديق، أن الحكومة اإلثيوبية 
لعصاب�ات  ملحوظ�ا  دعم�ا  تق�دم 
ق�رى  ببن�اء  وقام�ت  “الفش�قة”، 
وتعبيد طرق يف “الفش�قة الصغرى” 
من�ذ ف�رتة، كمحاول�ة لتكريس أمر 
واقع يصعب تغيريه، وهو ما يرفضه 

الجيش السوداني.
وأض�اف صدي�ق ، أن التوقيت الحايل 
ليس ل�ه دالل�ة سياس�ية، فالجيش 
يتح�رك؟  وكي�ف  مت�ى  يس�أل  ال 
حيث يخت�ار الوقت املناس�ب، وهذا 
تقدي�ر يرتبط بحس�ابات عس�كرية 
ولوجس�تية ال عاقة له�ا بتطورات 
إثيوبيا، ألن بداية املناوش�ات جاءت 
من جانبه�م، ووصلت إىل حد تعرض 
ق�وات تابع�ة للجيش الس�وداني إىل 

القصف بمدفعية ثقيلة.
وحذر مراقبون م�ن إمكانية حدوث 
ف�وىض ع�ىل الح�دود املش�رتكة بني 
الس�ودان وإثيوبي�ا -بالتزام�ن م�ع 
تزاي�د حدة أزم�ة الاجئ�ني الفارين 
من إقليم تيغراي إىل داخل السودان- 
تص�ب يف صالح ق�وى معارضة عىل 
الجانبني، وتؤدي إىل انفات قد يجعل 

الحرب خيارا ال مفر منه.
وتعي�د ه�ذه األج�واء املعقدة ش�بح 
تص�ورات البش�ري، ال�ذي انخرط يف 

أزمات ع�ىل األط�راف، كان عمادها 
ووقوده�ا الجيش الس�وداني، حيث 
س�خره لتحقي�ق أه�داف سياس�ية 
من خال الزج ب�ه يف حروب بالغرب 
والجن�وب وال�رشق، ربم�ا تتقدم أو 
تتأخر، لكنها يف املجمل مثلت مدخا 
للحفاظ عىل السلطة ملدة ثاثة عقود 
متصلة.وتخ�ى ق�وى س�ودانية أن 
يقود انغماس الجيش حاليا يف أزمات 
حدودي�ة إىل ارتخ�اء القبضة األمنية 
يف العاصم�ة الخرط�وم، ما يس�اعد 
كامن�ة تس�عى  عن�ارص معارض�ة 
لانقض�اض عىل الث�ورة يف الخروج 
املش�كات  واس�تغال  الش�ارع،  إىل 
التي تعاني منها الحكومة، وانهماك 
الجي�ش يف حرب م�ع إثيوبيا، وفض 

نزاعات يف الغرب والرشق.
وخلّ�ف النظ�ام الس�وداني الس�ابق 
وراءه مرياث�ا س�لبيا لحك�م الجيش 
الذي انش�غل رئيسه األعىل )البشري( 
بح�روب مختلف�ة عىل حس�اب حل 
أزم�ات الب�اد بالط�رق السياس�ية، 
لذلك فاللجوء إىل الحلول العسكرية يف 
أي من أقاليم الس�ودان يصب مؤقتا 
يف صال�ح املك�ون العس�كري، لكنه 
س�وف يؤثر يف وح�دة الباد.ورضب 
البش�ري  تفضي�ل  مث�ا  س�ودانيون 
ع�ىل  الس�ودان  بجن�وب  التضحي�ة 
اتخ�اذ جملة من الخط�وات العملية 
التي تعزز املواطنة، وتفس�ح املجال 
إلصاحات سياسية تستوعب جميع 
األطياف، ويف النهاية انفصل الجنوب 
ورحل البش�ري، وبقي الس�ودان ينئ 
حت�ى اآلن.وتؤث�ر األوض�اع امللتهبة 
واحتمال توظيفها م�ن قبل الجيش 
ع�ىل صورة الس�ودان الجدي�د، الذي 
قطع ش�وطا كبريا لتطبي�ع عاقاته 
م�ع املجتم�ع الدويل بعد رفع اس�مه 
من الائح�ة األمريكية للدول الراعية 
تنام�ي  ويقل�ل  مؤخ�را،  لإلره�اب 
األزمات يف املرك�ز وعىل األطراف من 
فرص توظيف هذه الخطوة سياسيا 

واقتصاديا.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة، ام�س األربعاء، 

حج�م الكمي�ة االوىل م�ن لق�اح فاي�زر، والتي 

ستصل العراق مطلع العام املقبل.

وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، س�يف البدر، 

بحسب الوكالة الرس�مية: إن »العراق وقع مع 

فايزر عىل اس�تمرار االلتزام مع التحالف الدويل 

للقاحات والرشكات االخرى«.

واضاف البدر أنه »يف بداية العام املقبل س�تصل 

أوىل الجرعات إىل مليون ونصف مليون جرعة«، 

مبين�اً أن »هن�اك تعاق�دات اخ�رى م�ع فايزر 

بحسب النس�ب واألولويات التي أعلنتها وزارة 

الصحة«.

وأك�د أن » اللق�اح س�يكون متاح�اً يف مراك�ز 

الصحة التي ستعلنها الوزارة خالل الربع األول 

م�ن العام املقبل«، الفتاً إىل أن »سلس�لة التربيد 

تم تجهيزها لتخزين اللقاح«.

بينما اعلنت عدم تس�جيل أي إصابة بالس�اللة 

الجديدة لفريوس كورونا يف البالد حتى اآلن.

وق�ال الب�در: ان »تس�جيل اصابات بالس�اللة 

وارد  احتم�ال  الع�راق  يف  للف�ريوس  الجدي�دة 

بالتزامن مع انتشاره يف عدد من الدول األوربية 

والعربية«.

واش�ار إىل »وجود حاج�ة لتحديث األجهزة كي 

تكون قادرة عىل تش�خيص أي س�اللة جديدة 

وهذا يتطلب بعض الوقت«.

ولفت الب�در إىل »ق�رب تحديث أجه�زة مخترب 

الصحة العامة املركزي ومختربات مدينة الطب 

التعليمي�ة مبدئي�ا دون االتج�اه إىل املختربات 

املرجعية«، مشددا عىل »رضورة إتباع التعليمات 

الصحي�ة التي فرضت أثناء انتش�ار كوفيد ١٩ 

لتجنب االصابة به وبالساللة الجديدة منه«.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة واالثار، 

امس األربع�اء، أن املواقع املدرجة عىل 

الالئحة املؤقتة لليونسكو اصبح عددها 

١2 موقعاً آثارياً، بينما ابرمت اتفاقية 

املوص�ل( م�ع  م�رشوع )فسيفس�اء 

منظم�ة ) ALIPH ( الدولي�ة ل�تأهيل 

مواقع دمرها االرهاب يف نينوى.

وقال مدير اعالم الهيئ�ة العامة لالثار 

وال�راث يف ال�وزارة، حاكم الش�مري، 

بحس�ب اإلعالم الحكوم�ي: ان »ادراج 

الهيئة للموقع عىل الالئحة املؤقتة، يأتي 

ضمن جهوده�ا الحثيث�ة ومباحثاتها 

املكثفة م�ع منظمة اليونس�كو، لضم 

معبد اللش الواقع ش�مال غرب مدينة 

املوصل والتاب�ع لاليزيديني، عىل الئحة 

ال�راث العاملي، ملا يمثله املعبد من ارث 

تاريخي عريق«.

وافاد ان »املواق�ع املدرجة عىل الالئحة 

عدده�ا  اصب�ح  املؤقت�ة  التمهيدي�ة 

آثاري�اً وتراثي�اً ملواق�ع يف  ١2 موقع�اً 

بغ�داد واملحافظات«، معرب�ا عن امله 

»إدراجه�ا ع�ىل الئح�ة ال�راث العاملي 

بحسب الرشوط الخاصة بذلك«.

وب�ني الش�مري ان »الهيئ�ة تعمل عىل 

رف�ع املخلف�ات الحربي�ة ع�ن املواقع 

اآلثاري�ة والراثي�ة يف محافظة نينوى 

بالتع�اون م�ع الهندس�ة العس�كرية 

وقي�ادة عملي�ات نين�وى ضمن خطة 

ال�وزارة إلع�ادة بن�اء وتأهي�ل املواقع 

عصاب�ات  دمرته�ا  الت�ي  اآلثاري�ة 

»داعش«االرهابي�ة يف املحافظة وبدعم 

وتع�اون مع منظم�ات دولية مختصة 

بمجال اآلثار«.

وافص�ح ع�ن »اب�رام اتفاقية مرشوع 

)فسيفساء املوصل( بني وزارة الثقافة 

ومنظم�ة ) ALIPH ( الدولي�ة بش�أن 

اعم�ار ه�ذه املواق�ع، والت�ي تش�مل 

كال م�ن: جامع�ي الرابعي�ة واملصفي، 

وكنيستي مارتوما والطاهرة للكلدان، 

إذ تمت مفاتحة الهندس�ة العس�كرية 

يف قيادة عملي�ات نينوى للتوجه لهذه 

املخلف�ات  ورف�ع  لتأمينه�ا  املواق�ع 

الحربية لتت�م املبارشة بأعمال تأهيلها 

مطلع العام املقبل«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، 
ام�س األربع�اء، انها تنس�ق م�ع منظمات 
للمجتمع املدني لتوفري املس�تلزمات الطبية 
والقروض امليرسة لالش�خاص ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة.
وقال رئيس هيئة ذوي االعاقة واالحتياجات 
الخاصة بال�وزارة، عصام عب�د اللطيف، يف 
بي�ان اطلعت علي�ه »ال�زوراء«: ان “الهيئة 
تعم�ل عىل توفري ابس�ط مس�تلزمات ذوي 
ت�م  اذ  الخاص�ة،  واالحتياج�ات  االعاق�ة 
التنس�يق م�ع منظم�ات املجتم�ع املدن�ي 
لرعاي�ة االش�خاص ذوي االعاق�ة بتوف�ري 

فرص عمل”.
واض�اف عبد اللطيف انه “ت�م عقد اجتماع 
موس�ع مع الجهات املختصة باملؤسس�ات 
ورشكات  الدولي�ة  واملنظم�ات  الحكومي�ة 
القط�اع الخ�اص، إلعداد آلي�ة عمل ووضع 
التوصي�ات واعتماده�ا كخريط�ة طري�ق 
مح�ددة باألنش�طة واالزمنة وف�ق املعايري 
واالتفاقي�ات الدولية وقان�ون ذوي االعاقة 

للتأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة”.
وافص�ح عب�د اللطي�ف عن “تش�كيل لجنة 
مختص�ة ملتابعة الخدمات واالنش�طة التي 

تقدمها الهيئة ومؤسس�ات الدولة والقطاع 
املختل�ط والخ�اص يف الجان�ب املهني لهذه 
الرشيحة املترضرة، والسعي لتوفري قروض 
ميرسة لهم للبدء بمشاريعهم الخاصة التي 

تتناسب مع وضعهم الصحي”.
واوضح انه “تمت مخاطبة منظمات املجتمع 
املدن�ي لتوفري املس�تلزمات الطبية والفنية، 
فض�ال عن انش�اء م�دارس ومستش�فيات 

واماك�ن عمل خاصة بهم، ع�الوة اىل توفري 
قروض ميرسة لهم لتش�جيعهم عىل العمل 
ودمجهم يف س�وق العم�ل، وكذلك ارشاكهم 
ب�دورات مهني�ة وفني�ة لتطوي�ر قابليتهم 
العملي�ة تمهي�دا لتنفي�ذ سياس�ة االدماج 
الدول�ة  وزارات  ب�ني  املش�رك  بالتع�اون 
والهيئات الحكومية املرتبطة وغري املرتبطة 

بوزارة ومنظمات املجتمع املدني”.

بغداد/ الزوراء:

عقدت الرشكة العامة لتنفيذ مش�اريع النقل، 

ام�س االربعاء، اجتماعا مهم�ا مع مدير عام 

الرشك�ة العام�ة للخط�وط الجوي�ة العراقية 

كفاح حس�ن، وحضور مؤيد حس�ن ياس�ني، 

مدير عام دائرة العقود والراخيص.

وذك�رت وزارة النقل يف بيان تلق�ت »الزوراء« 

نسخة منه: أن »الرشكة العامة لتنفيذ مشاريع 

النقل متمثلة بمديرها العام زيد خليل شعالن 

االس�دي عقدت اجتماعا مهم�ا مع مدير عام  

الرشك�ة العام�ة للخط�وط الجوي�ة العراقية 

الكابت�ن كفاح حس�ن وحضور مؤيد حس�ن 

ياسني مدير عام دائرة العقود والراخيص«. 

وواذاف البي�ان أن »االجتم�اع بح�ث موضوع 

الجوي�ة  للخط�وط  العام�ة  الرشك�ة  أتمت�ة 

العراقية  ونظام القطع اإللكروني والحوكمة 

اإللكروني�ة ملفاص�ل الرشك�ة إداري�ا وماليا 

وتش�غيليا م�ن خالل خ�ربة تنفيذ املش�اريع 

وال�رشكات املؤتلفة معها والتي لها باع طويل 

وخ�ربة يف ه�ذا املج�ال عاملي�ا والواضحة من 

خالل األعمال املماثلة«.

وتابع: »ناقش املجتمعون كل تفاصيل العرض 

الفن�ي لالتمت�ة ال�ذي قدمته مش�اريع النقل 

ومعالج�ة كل املعوقات وطرح الحلول املمكنة 

للس�يطرة عىل عمل الخطوط الجوية بموجب 

نظام محاسبي متكامل إداريا وماليا«.

تنفي�ذا  ج�اء  »ذل�ك  ان  اىل  االس�دي  واش�ار 

لتوجيهات وزير النقل نارص حس�ني الش�بيل 

بتكامل العمل بني تش�كيالت ال�وزارة«. واكد 

»ق�درة رشكت�ه ع�ىل تنفي�ذ هك�ذا م�رشوع 

وتعميم�ه عىل كل الوزارات ودوائرها ملا تمتلك 

من خربات وإمكانات وأعمال مماثلة«. 

أكدت عدم تسجيل إصابة بالساللة اجلديدة

الصحة تعلن موعد وحجم الكمية األوىل من لقاح »فايزر« إىل العراق

الثقافة تعلن إدراج 12 موقعاً آثارياً على الالئحة املؤقتة لليونسكو

النقل تدرس أمتتة اخلطوط اجلوية العراقية ونظام العمل متنح ذوي االحتياجات اخلاصة واملعاقني قروضاً ميسرة
القطع اإللكرتوني

بغداد/ الزوراء:
اعلنت الرشطة االتحادي�ة التابعة لوزارة 
الداخلي�ة، ام�س االربع�اء، العث�ور ع�ىل 
مضافة من مخلفات العصابات اإلرهابية 
تحت�وي مجموعة من املتفج�رات واملؤن 

واملواد الغذائية يف قضاء الحويجة.
تلق�ت  بي�ان  يف  الرشط�ة  اع�الم  وذك�ر 
»تنفي�ذاً  أن�ه  من�ه:  نس�خة  »ال�زوراء« 
لتوجيهات قائد ق�وات الرشطة االتحادية 
بإتخ�اذ اإلج�راءات األمني�ة الت�ي تضمن 
حماية قواطع املسؤولية قطعات اللواء ١2 

الفرقة الثالثة رشط�ة اتحادية يف كركوك 
تواص�ل تنفي�ذ عمليات تجري�ف وتطهري 
الضف�ة الي�رسى لنه�ر الزاب األس�فل يف 
وادي مكحور املحاذي لقضاء الحويجة«.
واض�اف البي�ان أن »الرشط�ة االتحادية 
عثرت عىل مضافة من مخلفات العصابات 
 RBG7 اإلرهابي�ة تحتوي ع�ىل 4 صاروخ
و 8 موق�ت تفج�ري و 2 اجه�زة موبايل، 
باإلضافة إىل مؤن ومواد غذائية، تم اتالف 
املواد وردم املضافة من قبل مفرزة كتيبة 

هندسه ميدان الفرقة«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت قي�ادة قوات الرشط�ة االتحادية، امس االربع�اء، تنفيذ عملي�ة تفتيش وضبط 
اس�لحة مختلفة غربي بغداد.وذكر بيان للقيادة: ان�ه »تأكيداً لتوجيهات وزير الداخلية 
بتطهري قواطع املسؤولية والعمل عىل إنهاء ظاهرة السالح املنفلت وفرض هيبة الدولة 
وسلطة القانون بمتابعة قائد قوات الرشطة االتحادية، تمكنت قوة من اللواء 5 الفرقة 
الثانية رشطة اتحادية من ضبط عدد من االسلحة واملقذوفات الحربية«.وأضاف البيان 
ان »القوة ضبطت 7 بندقية كالشنكوف مع ١0 مخازن و قاذفة RBG7 وسالح مسدس، 
باالضاف�ة اىل 8 قناب�ر هاون مختلفة ودرع نس�يجي وكمية من العت�اد الخفيف، اثناء 

تنفيذ واجب تفتيش مناطق السالميات والدهلة والرجاء غربي العاصمة بغداد«.

بغداد/ الزوراء:

اكد مس�ؤول العالقات يف محور الش�مال 

للحش�د الش�عبي، عيل الحس�يني، امس 

االربع�اء، أن عملي�ات تعق�ب تنظي�م “ 

داعش” االجرامي خالل 2020 تمت بدون 

اي دعم من الطريان االجنبي.

وق�ال الحس�يني يف ترصي�ح صحفي: ان 

“العمليات العسكرية الكبرية التي نفذتها 

قطعات الحش�د الش�عبي يف صالح الدين 

وكركوك خالل الع�ام الجاري 2020 تمت 

بدون اي دعم او اس�ناد م�ن قبل الطريان 

االجنبي”.

واضاف الحس�يني ان” جمي�ع العمليات 

اعتمدت عىل القوة الجوية وطريان الجيش 

العراقي اللذين كانا عىل مس�توى راٍق من 

االحراقي�ة يف قص�ف االه�داف املنتخب�ة 

وتأم�ني االج�واء لتح�ركات القطعات يف 

عمق املناطق”.

ولف�ت إىل أن “كل العمليات كانت ناجحة 

وحققت اهدافا مهمة خاصة قتل واعتقال 

العرشات من قادة وعنارص داعش وضبط 

وتدم�ري مضافاته�م، م�ا ادى ىل ارتف�اع 

معدالت االس�تقرار االمن�ي يف محافظتي 

صالح الدين وكركوك اىل اكثر من %85”.

وكان الحشد الشعبي نفذ سلسلة عمليات 

عس�كرية واس�عة النط�اق يف محافظتي 

ص�الح الدين وكركوك يف االش�هر املاضية 

لتعقب خاليا داعش. 

بغداد/ الزوراء:

وجه وزير الربية، عيل حميد الدليمي، امس األربعاء، بقبول االسماء التي وردت يف 

قوائم االحتياط للمتقدمني اىل معاهد الفنون الجميلة الصباحية واملسائية ولجميع 

األقسام، والبالغ عددها )3( مقاعد لكل قسم .

وذك�ر بيان لل�وزارة تلقت »الزوراء« نس�خة من�ه: أن “التوجيه ج�اء انطالقاً من 

مراعاة ظروف طلبتنا، والش�عور باملس�ؤولية اتجاه جميع املناشدات التي وردت 

من قبل عوائلنا الكريمة، معرباً عن امله »أن ُتسهم هذه الخطوة يف جذب الطاقات 

والكفاءات الفنية التي ترفع اسم العراق عالياً يف املشاركات العربية والدولية”.

وأض�اف البي�ان أن “القرار يش�مل الطلبة ضم�ن قائمة االحتياط الذين اس�توفوا 

الرشوط واجتازوا املقابلة واالختبار للعام الدرايس الحايل 2020 – 202١”. 

االحتادية تضبط أسلحة خمتلفة 
غربي بغداد

احلشد: عمليات تعقب داعش يف 2020 
متت بدون دعم »الطريان األجنيب«

الرتبية توجه بقبول الطلبة االحتياط 
يف معاهد الفنون اجلميلة

العثور على مضافة لداعش يف قضاء 
احلوجية

بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات، امس 

االربعاء، عن احباط تفجري انتحاري 

خالل اعياد رأس السنة يف بعقوبة.

وقالت الوكالة يف بيان تلقت »الزوراء« 

نس�خة منه: انه »بناًء عىل اعرافات 

احد االرهابيني امللقى القبض عليهم 

يف وقت س�ابق، وبعملية اس�تباقية 

اس�تخباراتية نوعية، تمكنت مفارز 

وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية 

اس�تخبارات ومكافحة ارهاب دياىل 

م�ن قت�ل ارهاب�ي انتح�اري يرتدي 

حزاما ناسفا يف منطقة البزل املحاذية 

لطريق املرادية ضمن محافظة دياىل 

وال�ذي كان ي�روم تفجري نفس�ه يف 

قضاء بعقوب�ة من املحافظ�ة اثناء 

احتفاالت رأس السنة امليالدية«.

واضاف�ت ان�ه »ت�م تفكي�ك الحزام 

بندقي�ة  ع�ىل  واالس�تيالء  الناس�ف 

كالش�نكوف م�ع عتاده�ا ورمانات 

يدوية كانت بحوزته«.

القب�ض  الق�اء  »ت�م  ان�ه  وتابع�ت 

ع�ىل ارهابي اخ�ر ضمن مايس�مى 

واملطلوب  االنغماس�يني  املجاهدي�ن 

)4اره�اب(  امل�ادة  اح�كام  وف�ق 

النتمائه لعصاب�ات داعش االرهابية 

والذي س�بق أن تم قتل مسؤول تلك 

املجامي�ع االنتحاري�ة والقبض عىل 

ثمانية منهم«.

بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت هيئة الكم�ارك، امس االربع�اء، اعادة 

اص�دار 5 حاويات مخالف�ة يف جمرك ام قرص 

الجنوبي.

وذك�ر بي�ان للهيئة ان »كوادره�ا يف جمرك ام 

قرص الجنوبي وبالتعاون مع الجهات الساندة 

قامت بإع�ادة اص�دار )5( حاوي�ات )اجهزة 

استنس�اخ ومنظومة تصفية س�وائل واجهزة 

طباعة وزيوت محركات ومواد تنظيف ومواد 

معالج�ة تصفي�ة املي�اه( مخالف�ة ل�رشوط 

االس�ترياد«. وأضاف�ت ان�ه »تم�ت إحالتها اىل 

القضاء التخاذ االجراءات القانونية بحقها«.

بينم�ا قام منفذ القائم الح�دودي يف محافظة 

األنب�ار بإت�الف م�ادة البطاط�ا الت�ي يمن�ع 

اس�تريادها وبواق�ع )400 صن�دوق( دعم�ا 

للمنتج املح�يل والتزاما بالضوابط والتعليمات 

النافذة.

وقد تمت عملية االئت�الف وفق محرض اصويل 

من لجنة ش�كلت من مديري�ة املنفذ الحدودي 

ورشط�ة الكم�ارك والكم�رك املدن�ي وممث�ل 

االستخبارات واملخابرات.

وايضا أعلن�ت الهيئة العام�ة للجمارك، امس 

األربع�اء، ضب�ط 4 ش�احنات مخالف�ة عن�د 

مداخل مديرية جمرك املنطقة الشمالية.

وذكرت الهيئة، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 

منه: أن »قس�م التحري ومكافحة التهريب يف 

مديرية جمرك املنطقة الشمالية قام بالتعاون 

مع رشط�ة الجمارك بضبط 4 ش�احنات عند 

الطري�ق الراب�ط )ده�وك / نين�وى( محمل�ة 

ب�)زيت محركات ولحم مجفف واصباغ شعر 

ومالب�س( مخالف�ة للضواب�ط و التعليمات«. 

إلتخ�اذ  القض�اء  اىل  »احالته�ا  إىل  وأش�ارت 

اإلجراءات القانونية بحقها«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الداخلية، امس االربع�اء، عن خطتها 
األمنية خالل ليلة رأس الس�نة امليالدية، مؤكدة أنها 
س�تطبق قرارات لجن�ة الصحة والس�المة املتعلّقة 
باالحتف�االت، فيم�ا توع�دت املخالف�ني للتعليمات 
الصحي�ة ب�«إج�راءات قانونية«.ونقل عن املتحدث 
باس�م الوزارة، اللواء خالد املحن�ا، قوله: إن »هناك 
خططاً أمنية تشمل توفري الدوريات الراجلة واآللية، 
لحماية املناطق السيما وسط بغداد«.وأضاف املحنا 
أن »وزارة الداخلي�ة س�تنفذ ق�رارات لجنة الصحة 

والس�المة الوطنية، من خالل من�ع التجمعات بعد 
ساعات معينة من املساء، وغلق بعض املحال، التي 
يتواج�د فيها اع�داد كبرية م�ن املواطنني«.وأش�ار 
إىل أن�ه »س�يتم اتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة بحق 
املخالف�ني للتعليم�ات الصحي�ة«، مبين�اً أن »هناك 
مواد قانونية ال تجيز لألشخاص مخالفة التعليمات 
الت�ي تصدره�ا الدولة«.وأوض�ح أن »جهاز رشطة 
النج�دة كلف�ت بمتابعة ومالحقة وضب�ط الحاالت 
التي تس�بب ازعاجا للمواطن�ني، وارضارا مادية او 

إصابات بسبب األلعاب النارية«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن جه�از األمن الوطني، ام�س االربعاء، القبض 
ع�ىل ش�خص بحوزت�ه )١80( ال�ف دوالر و)70( 
مليون دين�ار مزور يف محافظ�ة نينوى.وذكر بيان 
للجهاز: انه »بعملية اس�تباقية بعد ورود معلومات 
استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية؛ تمكنت مفارز 
جه�از األم�ن الوطني يف غرب محافظ�ة نينوى من 
إلق�اء القبض وفق اوامر قضائي�ة عىل احد مهربي 

العملة املزورة بكمني محكم يف مركز املحافظة«.
وأض�اف ان »املعتق�ل ضب�ط بحوزته مبل�غ مزور 
مق�داره )١80( ال�ف دوالر و)70( مليون دينار؛ إذ 
دونت اقواله اصولياً واعرف بامتهانه تزوير العملة 
يف اح�دى دول الجوار وادخاله�ا اىل العراق لتوزيعها 
يف املحافظ�ات؛ وقد ج�رى احالته م�ع املضبوطات 
اىل الجه�ات القانوني�ة املختصة التخ�اذ اإلجراءات 

الالزمة بحقه«.

بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة يف محافظة ذي 

قار، امس األربعاء، عن ضبط مس�ؤول 

رواتب بلدية النارصية متلبسا باختالس 

مبلغ قدره 2٩ مليون دينار.

وذك�ر بي�ان للهئي�ة تلق�ت »ال�زوراء« 

نس�خة منه: ان »مفارز هيئة النزاهة يف 

محافظة ذي قار ضبطت مسؤول رواتب 

بلدي�ة النارصي�ة متلبس�ا يف ال�رشوع 

باخت�الس روات�ب األج�راء اليومني من 

عمال التنظيف«.

ولف�ت اىل ان »مق�دار املبل�غ ال�ذي كان 

بحوزت�ه 2٩ مليون دين�ار، ومعه قوائم 

واوليات الرصف«.

إحباط تفجري انتحاري 
خالل أعياد رأس السنة 

يف بعقوبة
إعادة حاويات وإتالف 400 صندوق بطاطا يف أم قصر والقائم

ضبط شاحنات خمالفة يف املنطقة الشمالية

الداخلية تعلن خطتها األمنية يف رأس السنة 
وتتوعد »املخالفني«

األمن الوطين يقبض على مهرب عملة يف نينوى

النزاهة تضبط 
مسؤوالً اختلس 29 

مليوناً من رواتب 
بلدية الناصرية
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شددت على ردع التجار املتالعبني بقوت الفقري

استأنفت العمل مبد أنابيب اخلام يف حقل احللفاية

الكشف عن رفض نيابي الستقطاع 
رواتب املوظفني

النجف تسوق أكثر من 100 ألف 
طن من الشلب

الرشيد يوقع عقدا إلنشاء مركز 
بيانات الزبائن

جلنة نيابية: موازنة 2021 حتمل 
يف طياتها “فسادا مبطنا”

الدوالر يواصل االرتفاع يف األسواق 
احمللية

االقتصاد واالستثمار: الربملان سيجري 
تعديالت جوهرية على املوازنة

مبيعات مزاد العملة تتهاوى جمددا

التجارة متنح حنو )11( ألف إجازة 
استرياد متنوعة خالل الشهر احلالي

بغداد/ الزوراء:
حذرت هي�أة النزاهة، امس االربعاء، 
م�ن اس�تغالل تداعيات تغيري س�عر 
الدوالر، فيما شددت عىل ردع التجار 

املتالعبني بقوت الفقري.
وذكر بي�ان للهي�أة ان “رئيس هيئة 
النزاهة االّتحاديَّة، القايض عالء جواد 
حميد، ش�دد ع�ىل رضورة أن يكون 
القانون هو الرادع لجميع من ُتسّول 
ل�ه نفس�ه التالعب يف ق�وت املواطن 
�ار وضع�اف  الفق�ري”، ُمح�ّذراً التُّجَّ
النف�وس  م�ن “اس�تغالل تداعي�ات 
تغيري رصف العملة؛ من أجل تحقيق 
مكاس�ب ماليَّة عىل حس�اب حاجة 

املُواطنني من ذوي الدخل املحدود”.
ونبه ج�واد اىل “أهميَّ�ة التعامل مع 
ُمس�تغيل ه�ذه األزم�ة بم�ا أباح�ه 
القانون من ُمحدِّداٍت؛ من أجل ردعهم 
عن استغاللها بأساليب وطرٍق تؤثر 
سلباً عىل حياة املُواطن الفقري، الذي 
يج�ب أن نكون نحن كأجهزٍة رقابيٍَّة 
قريبني جداً منه”، ُمبّيناً أنَّ “األجهزة 
حصن�اً  تك�ون  أن  يج�ب  الرقابيَّ�ة 
حصيناً للمواط�ن، ورادعاً بالقانون 

للمتالعبني بقوته”. 

�د جواد، خ�الل زيارته عدداً من  وأكَّ
مكات�ب تحقيق الهيئ�ة يف املنطقة 
الش�ماليَّة، ع�ىل “رضورة الول�وج 
إىل العم�ل امليدان�يِّ والتواجد الدائم 
س�يما  ال  الدول�ة،  س�ات  مؤسَّ يف 

الخدميَّ�ة منه�ا؛ م�ن أج�ل تلبي�ة 
ع�ىل  والعم�ل  املُراجع�ني،  حاج�ة 
تيس�ري إتمام معامالتهم بسالس�ٍة 
وع�زل الفاس�دين الذي�ن يحاولون 
أو  عرقلته�ا  أخ�رى  أو  بطريق�ٍة 

مساومتهم؛ من أجل إجبارهم عىل 
دف�ع ال�رىش”، الفت�اً إىل “رضورة 
أن تك�ون الهيئة ناف�ذَة األمل التي 
يطلُّ م�ن خالله�ا املُواط�ن إلعادة 
س�ات الدول�ة املُختلفة،  ثقته بُمؤسَّ

ق إال من خالل  ُمبّيناً أنَّ ذلك ال يتحقَّ
التواجد الدائم ملالكات الهيئة يف تلك 
سات؛ بغية تشجيع الصالحني  املُؤسَّ
ف�ني ع�ىل تقدي�م أفضل  م�ن املُوظَّ
الخدمات للُمواطن، وعزل س�واهم 
م�ن الذي�ن ُتس�وُِّل له�م أنفس�هم 

مساومة املُواطن وابتزازه”.
املواط�ن  ثق�ة  “إع�ادة  أن  وتاب�ع 
الت�ي يح�اول  الدول�ة،  س�ات  بُمؤسَّ
البعض إس�قاطها من خ�الل إعمام 
صفة الفس�اد عىل جميع ُموظفيها 
ُمتناس�ني الصلحاء والنزهاء منهم، 
وه�م أكثريَّ�ة، يج�ب أن يك�ون من 
أولويَّ�ات عم�ل الهيئ�ة، وذل�ك عرب 
س�ات،  التواج�د الدائ�م يف تلك املُؤسَّ
والتق�رُّب م�ن احتياج�ات املُواط�ن 
وقي�اس مس�توى رض�اه ع�ن عمل 
سات، وتشخيص العنارص  تلك املُؤسَّ
إىل  داعي�اً  خالل�ه”،  م�ن  الفاس�دة 
الضب�ط  “تصعي�د وت�رية عمليَّ�ات 
بالجرم املش�هود، وقياس ُمستويات 
س�ات  تعاط�ي الرش�وة يف تلك املُؤسَّ
عرب توزيع االستبانات بني املراجعني 
بش�كلٍّ دائٍم ومد جسور الثقة بينهم 

وبني مالكات الهيئة”.

بغداد/ الزوراء:
أبرمت وزارة النفط عقدا استثماريا 
هدرج�ة  وح�دة  م�روع  النج�از 
النجف  البنزين بمحافظة  وتحسني 
االرشف، لتأم�ني مليون ل�ر بنزين 
عايل االوكتاين يومي�ا، فيما نجحت 
مالكاته�ا من اص�الح االرضار التي 
طالت مصفاة الصينية نتيجة عمل 

ارهابي يف وقت سابق.
وقال الناطق باس�م الوزارة، عاصم 
ان  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  جه�اد، 
رشك�ة مصايف الوس�ط ابرمت، قبل 
اي�ام، عق�دا م�ع احدى ال�ركات 
م�روع  لتنفي�ذ  املتخصص�ة 
البنزين  الهدرجة وتحس�ني  وح�دة 
بمحافظ�ة النج�ف األرشف بطاقة 

ستة االف برميل باليوم.
ونق�ل ع�ن وكيل ال�وزارة لش�ؤون 
املص�ايف، حام�د يون�س الزوبع�ي، 
قول�ه: ان العق�د يه�دف اىل زي�ادة 
انتاج البنزين عايل االوكتاين بطاقة 
تق�در بملي�ون لر يومي�ا. مضيفا: 
ان وزارته تعمل من خالل مش�اريع 
تطوي�ر املص�ايف ووحدات تحس�ني 
االنت�اج  وتطوي�ر  لتنمي�ة  املنت�ج، 
لتقلي�ل  املش�تقات  م�ن  الوطن�ي 
االس�ترياد وتوفري منتجات صديقة 

للبيئ�ة، منوها بان مدة تنفيذ العقد 
36 شهرا.

بنج�اح  اف�اد  اخ�رى،  جه�ة  م�ن 
م�الكات الوزارة يف اص�الح اعطاب 
خ�زان املنتج�ات النفطية وش�بكة 
االنابي�ب يف مصف�اة الصيني�ة بعد 
تأثرها جراء عمل تخريبي ناتج عن 

س�قوط صاروخ بموقعه�ا يف وقت 
س�ابق. موضحا: ان م�الكات دائرة 
املش�اريع النفطية بهيئة مش�اريع 
الشمال، استنفرت جهودها الحتواء 
الحريق وم�ا خلفه العمل التخريبي 
الذي استهدف خزان النفط وشبكة 
األنابيب، وتمكنت من احتواء السنة 

النريان وتربيد الخزانات القريبة من 
الحادث ملنع اتس�اع رقع�ة الحريق 
والس�يطرة عىل املوقف من دون اية 

خسائر برية.
م�ن جهته�ا، اس�تأنفت الركات 
املقاول�ة ضم�ن مش�اريع ش�عبة 
التشييد يف قسم املنشآت السطحية 

يف حق�ل الحلفاي�ة تنفي�ذ ثماني�ة 
مشاريع إلنشاء انابيب نفطية لنقل 
النفط الخام من االبار اىل مجمعات 
املعالجة بعد توق�ف األعمال نتيجة 

جائحة كورونا.
وق�ال مدي�ر اع�الم رشك�ة نف�ط 
ميس�ان، حيدر خض�ري، يف ترصيح 
صحف�ي: ان اربع رشكات مقاول،ة 
منه�ا ث�الث رشكات محلية واخرى 
صيني�ة، اس�تأنفت تنفي�ذ ثماني�ة 
انابي�ب  ورب�ط  إلنش�اء  مش�اريع 
مختلفة، منها انابي�ب لنقل النفط 
الخ�ام املنتج م�ن االب�ار وصوال اىل 
 )OGM ( مجمع�ات النفط االولي�ة
املعالج�ة  مجمع�ات  اىل  وبعده�ا 
الثالثة الرئيس�ة يف حق�ل الحلفاية، 
اضافة اىل تنفي�ذ انابيب لحقن املاء 
يف االبار النفطية وانش�اء مجمعات 

ابار جديدة.
وب�ني: ان نس�ب االنج�از يف ه�ذه 
 97 اىل   30 املش�اريع ت�راوح ب�ني 
باملئة. موضح�ا: ان حقل الحلفاية 
يع�د م�ن اه�م حقول رشك�ة نفط 
ميس�ان، وقد ش�هد قف�زة يف انتاج 
النفط خالل االعوام املاضية، اضافة 
اىل انت�اج كمي�ات من الغ�از تجهز 
ملحطة الكحالء للطاقة الكهربائية. 

بغداد/ الزوراء:

أكد املختص بش�ٔان الطاقة، احمد الركابي، رضورة 

العمل عىل تأهيل شبكات توزيع الطاقة الكهربأيية 

من خالل اس�تثمار مذك�رات التفاهم مع الركات 

العاملي�ة املختصص�ة به�ذا املفصل امله�م يف قطاع 

الطاقة .

وق�ال الركاب�ي إن “واق�ع تطوير ش�بكات توزيع 

الطاقة م�ن الصناعات بنس�بة ٥٠ باملئة، الس�يما 

أن أغلب ش�بكات البالد لم تٔوهل منذ انش�ائها قبل 

عق�ود من الزمن، االٔمر الذي رفع نس�بة الصناعات 

العتماد الطرق التقليدية يف معالجة القطوعات التي 

تتعرض لها”.

وأض�اف الركاب�ي ان “أس�اليب نق�ل الطاقة حول 

العال�م ش�هدت تط�ورا يف جميع مفاصله�ا وباتت 

خطوط النقل مخفية يف كثري من دول العالم، ويقلل 

من تعرض الشبكة للتأثري بالعوامل املناخية.” 

وكان املدي�ر الع�ام لش�نايدر إلكريك الع�راق، إمرا 

تكدمري، بني:” تتواجد ش�نايدر إلكريك بأعمالها يف 

العديد من املروعات الحيوية التي تس�هم يف إعادة 

االٕعم�ار، ومع تزايد الطلب ع�ىل الكهرباء يف العراق 

ليص�ل س�نويا اىٕل ما يقرب م�ن 10 باملئة، كان من 

الرضوري وجود حلول تكنولوجية تس�هم يف زيادة 

كفاءة الخدم�ات التي تقدمها محط�ات الكهرباء، 

ومواجه�ة االحتياجات الرضوري�ة لوجود محطات 

جدي�دة لح�ل مش�كالت التوزي�ع يف قط�اع الطاقة 

ومس�اعدة وزارة الكهرب�اء يف تحقي�ق أهدافه�ا يف 

توصي�ل طاقة كهربأيية فعالة وموثوقة للمواطنني 

العراقيني”.

بغداد/ الزوراء:
كشف وزير الصناعة، منهل عزيز الخباز، عن 
خطط لتش�غيل املعامل واملصان�ع املتوقفة، 
منوهاً بعدم تس�لم ال�وزارة اية تخصيصات 
خ�الل العام 2020 إلكمال مش�اريع الخطة 

االستثمارية نتيجة عدم اقرار املوازنة.
وقال الخباز يف ترصي�ح صحفي: ان الوزارة 

تس�عى لدعم الجهات التي تعمل عىل تطوير 
املصانع االنتاجية، واتاحة الفرصة للنهوض 
بالصناع�ة واع�ادة املنت�ج املحيل إىل س�ابق 
عه�ده، ودع�م الصناعي�ني من اج�ل افتتاح 
مصانعه�م وتخفي�ض الرضائب والرس�وم 

الجمركية من اجل خلق منافسة حقيقية.
وأض�اف: ان ال�وزارة واجهت خالل االش�هر 

الس�تة املاضية ظروفا وتحديات صعبة، بيد 
انها ركزت عىل افتتاح مش�اريع اسراتيجية 
دعم�ا لالقتصاد الوطني، خصوصا تش�غيل 
املصانع املتوقفة يف نينوى وكركوك وميسان 
والبرصة، ومنها معمل املنتجات االس�فلتية 
يف ميس�ان الذي يضم اربعة خطوط انتاجية 
بطاقة 100 ألف طن س�نويا، ويعد من اكرب 
املشاريع الحديثة التي تم تنفيذها بالراكة 

مع القطاع الخاص. 
وتابع: ان الوزارة س�تنفذ وتعمل عىل تأهيل 
مجموعة من املش�اريع الحيوية خالل العام 
املقب�ل، منها معم�ل املنتجات االس�فلتية يف 
ناحي�ة برطل�ة بمحافظ�ة نينوى وتش�غيل 
مصنع الحدي�د والصلب يف الب�رصة وتأهيل 
مصانع الس�كر يف ميسان ونينوى بالتعاون 
م�روع  وتنفي�ذ  عاملي�ة،  رشكات  م�ع 
البروكيمياوي�ة يف  للصناع�ات  )الن�رباس( 
الب�رصة الذي ينت�ج مليون�ا و800 ألف طن 
سنويا، ويوفر اكثر من 30 ألف فرصة عمل، 
ويحقق إيرادات مالي�ة كبرية لخزينة الدولة 
مستقبال، وتبلغ الكلفة التخمينية للمروع 

8 مليارات دوالر.

النزاهة حتذر من استغالل تداعيات تغيري سعر صرف العملة

النفط تتعاقد لتوفري مليون لرت بنزين عالي األوكتاين يوميا يف مصفى النجف

خمتص: جيب تأهيل شبكات توزيع الطاقة من خالل مذكرات التفاهم 

الصناعة تكشف عن خطط لتشغيل املصانع 
واملعامل املتوقفة

بغداد/ الزوراء:
كشفت اللجنة املالية النيابية، امس 
الحكوم�ة  ابالغه�ا  ع�ن  االربع�اء، 
روات�ب  قط�ع  خط�وة  برفضه�ا 
املوظفني بش�كل قطع�ي، مبينة ان 
رواتب الدرج�ات العليا هي الوحيدة 

املشمولة باالستقطاع.
وق�ال عضو اللجنة، جم�ال كوجر، 
“اللجن�ة  ان  يف ترصي�ح صحف�ي: 
ابلغ�ت الحكومة وبش�كل رس�مي 
يف وق�ت س�ابق برفضه�ا القطعي 
ألي اس�تقطاع لروات�ب املتقاعدين 

والدرجات الدنيا مهما كلف االمر”.
وأضاف كوجر ان “رواتب الدرجات 
ه�ي  الث�الث  والرئاس�ات  العلي�ا 
للع�ام  باالس�تقطاعات  املش�مولة 
املالي�ة  ازمت�ي  ملواجه�ة  املقب�ل 

وكورونا”.
التخميني�ة  اىل ان “املبال�غ  واش�ار 
للحكوم�ة مبال�غ فيها ول�م تكلف 
نفس�ها يف ضغط النفقات وتقليص 
الحكومي غ�ري الرضوري  االنف�اق 
ملن�ع االرساف الذي يص�ل اىل مبالغ 

فلكية كل عام”.

بغداد/ الزوراء:
النج�ف  زراع�ة  مديري�ة  اعلن�ت 
االرشف، امس األربعاء، عن تسويق 
110 الف طن من محصول الش�لب 
يف  التج�ارة  وزارة  س�ايلوات  اىل 

املحافظة.
وقال مدير الزراعة، منعم الفتالوي، 
يف ترصي�ح صحف�ي: ان “املزارعني 
يف النجف االرشف سوقوا لغاية اآلن 
110 الف طن من محصول الش�لب 
بانواعه الثالثة )الياسمني، والعنرب، 

والف�رات( اىل مناف�ذ وزارة التجارة 
ع�ىل الرغم م�ن بع�ض الصعوبات 

التي تواجه عملية التسويق”.
“املزراع�ني  ان  الفت�الوي  واض�اف 
محصولهم،  بتس�ويق  متواصل�ون 
حي�ث م�ا زال�ت عملي�ة الحص�اد 
مس�تمرة، والتسويق ما زال يف وقت 

الذروة”.
يذك�ر ان الزراع�ة النج�ف االرشف 
توقع�ت ان يبل�غ االنتاج ه�ذا العام 

300 الف طن من محصول الشلب.

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرش�يد، امس االربعاء،  توقي�ع عقد )Data center( مع رشكة 

)InfoTech( والتي تمتلك فرعا لها يف العراق.
وذكر املكتب االعالمي يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: ان “العقد يتضمن 

تجهيز وتركيب وتشغيل مركز البيانات ومركز التعايف من الكوارث”. 
واض�اف ان “مرك�ز البيان�ات يعد املركز االس�ايس يف تطبي�ق النظام املرصيف 
الش�امل الذي س�يعمل به قريبا يف املرصف، علما ان املركز يحافظ عىل بيانات 
الزبائ�ن ورسيته�ا وحمايتها م�ن االخراق وال�ذي يعد نقلة نوعي�ة يف العمل 

املرصيف”.

بغداد/ الزوراء:
أك�دت لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة ان موازن�ة 2021 تحم�ل يف طياتها “فس�ادا 
مبطنا”، مش�رية اىل ان الحكومة ذهبت نح�و عقود احتكارية وقروض الغاية 
منها اس�تنزاف أموال الدولة العراقية. فيما اعلن�ت هيئة النزاهة يف محافظة 
ذي قار ضبط مس�ؤول روات�ب بلدية النارصية متلبس�ا باختالس مبلغ قدره 

29 مليون دينار.
وقال�ت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالي�ة نصيف، امس االربعاء، يف ترصيح 
صحف�ي: إن�ه “بدال م�ن تقليص الفس�اد ف�إن الحكومة ذهبت نح�و عقود 
احتكاري�ة وقروض الغاية منها اس�تنزاف األموال العراقية بمش�اريع وأرقام 

ليس دقيقة”.
وأضاف�ت أن “مجلس النواب ضد اس�تهداف رواتب موظف�ي الدولة العراقية 
باس�تثناء الدرجات العليا”، مؤكدة أن “املوازنة تحمل يف طياتها مواد ملغومة 

وفساد مبطن”.
وكانت اللجنة املالية يف مجلس النواب وصفت، الثالثاء، حديث رئيس الوزراء، 

مصطفى الكاظمي، بشأن اإلصالح يف موازنة ٢٠٢١ بأنه متناقض.

بغداد/ الزوراء:

تواصل أس�عار رصف ال�دوالر يف العراق باالرتفاع، امس االربعاء.. وبلغ س�عر 

الرصف يف بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 1438 ديناراً، أي 143 الفاً و800 

دينار للمائة دوالر.. وكان سعر األمس يف بغداد 1430 ديناراً.

أما أسعار مكاتب الصريفة فارتفعت أيضاً اىل 1447.5 ديناراً للبيع، و1427.5 

ديناراً للراء.

بغداد/ الزوراء:
اك�دت لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابية، ام�س األربعاء، ان مجلس 
النواب س�يجري تعديالت جوهرية 
ع�ىل اإلج�راءات التقش�فية الت�ي 
وضعتها الحكومة يف قانون املوازنة، 
مبينة أن رفع سعر الرصف سيؤثر 
ع�ىل الراتب من خالل غالء أس�عار 

السلع والبضائع.
وقال عض�و اللجن�ة، النائب مازن 
الفي�يل، يف ترصي�ح صحف�ي: ان ” 
م�روع قانون املوازن�ة االتحادية 

الت�ي رفعتها الحكوم�ة اىل الربملان 
تتضمن إجراءات تقش�فية مرضة 
للمواطن وستثقل كاهله”. موضحا 
تعدي�الت  س�يجري  الربمل�ان   ” ان 

جوهرية عىل تلك اإلجراءات ” .
وأضاف ان ” رفع س�عر بيع الدوالر 
مقارن�ة بالدين�ار ام�ر مس�تغرب 
لكونه س�يلقي تبعات ع�ىل جميع 
الدخ�ل  ذوي  خاص�ة  املواطني�ني 
املح�دود والفق�راء ”. مبين�ا ان ” 
الربمل�ان س�يعمل ع�ىل تخفيض يف 

قيمة الدينار العراقي ” .

بغداد/ الزوراء:
تواصل مبيعات البنك املركزي العراقي من الدوالر باإلنخفاض بشكل غري مسبوق.

وبحس�ب النرة اليومية للبنك عن مزاد العملة، امس االربعاء، فإن إجمايل البيع 
ألغ�راض تعزي�ز األرصدة يف الخارج }ح�واالت، إعتمادات{ 12 مليون�ًا و754 ألفاً 
و239 دوالراً، أما البيع النقدي فكان مليوناً و300 الف دوالر.. يف حني كان إجمايل 
املبيع�ات الكلية 14 مليون�اً و54 الفاً و239 دوالراً.. وكان�ت مبيعات مزاد العملة 
األجنبية ليوم األمس 15 مليون دوالر.ويبيع البنك املركزي الدوالر للمبالغ املحولة 
لحس�ابات املصارف يف الخارج بس�عر }1460{ ديناراً ل�كل دوالر، والبيع النقدي 

بسعر }1460{ ديناراً لكل دوالر، تنفيذاً لقراره األخري برفع سعر الرصف.

بغداد/ الزوراء:
ام�س  التج�ارة،  وزارة  أعلن�ت 
العام�ة  الرك�ة  أن  األربع�اء، 
التجاري�ة  والخدم�ات  للمع�ارض 
أص�درت  له�ا  التابع�ة  العراقي�ة 
)١١٣٠٩( اج�ازة اس�ترياد متنوعة 
خالل  ش�هر كانون االول من العام 

الحايل ٢٠٢٠.
وق�ال مدير ع�ام الرك�ة، رسمد 
طه سعيد، يف بيان تلقت “الزوراء” 
نسخة منه: إن “االجازات املمنوحة 
السيارات  شملت اجازات اس�ترياد 
الش�خيص والت�ي بلغ�ت )٢٩٣١( 

اج�ازة كما تم من�ح )٧٩٣( اجازة 
استرياد لذوي االحتياجات الخاصة، 
اس�ترياد  اج�ازة   )٤٧٣٤( ومن�ح 

سيارات للركات املوردة”.
وأضاف س�عيد أن “الركة منحت 
كذلك )٧٤٨( اجازة اس�ترياد للمواد 
للغذائي�ة، كما تم اص�دار )٢١٠٣( 

اجازة للمواد املتنوعة”.
وب�ني أن “الرك�ة اص�درت كذلك 
هوي�ات اس�ترياد ع�دد )٢٩( ألول 
م�رة، كما ت�م تجدي�د )٥٠( هوية 
استرياد، وبلغ عدد املعامالت املنجزة 

يف برنامج املنع )٨٥( معاملة”.
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6 استقالة مدرب فريق القاسم جاسم 
جرب من منصبه 

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن نادي القاسم الريايض استقالة مدرب فريق كرة القدم جاسم جابر من منصبه.

وق�ال رئيس النادي حس�ن الكعبي إن “مدرب فريق كرة القدم االول بالنادي جاس�م 
جابر قدم استقالته بشكل رسمي اىل االدارة”.واوضح أن “االدارة وافقت عىل استقالة 
امل�درب وتعرب عن امنياتها بأن يوفق يف وجهته الجدي�دة”، مبيناً ان “املالك التدريبي 

املساعد سيقود الفريق أمام الزوراء يف الجولة املقبل”.
    يذك�ر أن هذه االس�تقالة ه�ي الرابعة يف الدوري املمتاز بعد اقال�ة مدربي الديوانية 

حازم صالح وسعد حافظ وحسن احمد.

أصفر وأمحر

صفاء هادي ينتظر موافقة ناديه الروسي لاللتحاق بأسود الرافدين

عدنان محد: مل أحتدث بسوء عن اجليل الذهيب للمنتخب الوطين 

بغداد/ متابعة الزوراء

قررت ادارة نادي الزوراء االس�تعانة بخدم�ات العب النوارس 

الس�ابق، حيدر عبد االمري، لتدريب فريق كرة النوارس بدالً من 

املستقيل باسم قاسم.

وعقدت ادارة نادي الزوراء اجتماعاً مع املدرب باس�م قاس�م، 

لبحث اسباب تراجع نتائج الفريق يف املوسم الحايل.

وبحس�ب مصدر م�ن ادارة الن�ادي، فإن “عبد االمري س�يقود 

الفريق مؤقتاً يف املباراة املقبلة أمام فريق القاسم”.

واوض�ح أن “االدارة س�تفتح قن�وات االتص�ال م�ع ع�دد من 

املدرب�ن املرش�حن لقي�ادة الفريق، م�ن بينهم حس�ن أحمد 

وعماد محمد.

بغداد/ متابعة الزوراء

تلقى املدرب الدويل، ثائر جسام، 

املوس�م  يف  للتدري�ب  عرض�ن 

الكروي الحايل.

وقال مصدر مقرب من جس�ام  

ان “امل�درب ثائر جس�ام تلقى 

قب�ل  تدريبي�ن م�ن  عرض�ن 

امليناء واربي�ل لتدريب  ادارت�ي 

فرقها يف املوسم الحايل”.

واوضح ان “جسام يميل لكفة 

املين�اء ويفك�ر جدي�اً بقب�ول 

الع�رض، خاصة ان مفاوضات 

ليخل�ف  للغاي�ة  ج�ادة  االدارة 

املدرب تيتا فالريو”.

يذك�ر ان جس�ام درب العدي�د 

م�ن االندية يف ال�دوري املمتاز، 

م�ن بينه�ا الرشط�ة والنج�ف 

وغريها.

تسمية حيدر عبد األمري مدرباً 
مؤقتاً للزوراء

ناديا أربيل وامليناء يطمعان 
بكسب ود املدرب ثائر جسام

جنم: استئناف منافسات دوري السلة املمتاز األسبوع املقبل

بغداد/ غيث جمال
الهي�أة  باس�م  االعالم�ي  الناط�ق  اك�د 
التطبيعي�ة، هش�ام محم�د، ان منتخبنا 
الوطني سيس�افر اىل االمارات يف السابع 
م�ن كانون الثاني املقب�ل لخوض مباراة 
ودي�ة مع نظريه االماراتي يف الثاني عرش 
من الش�هر نفس�ه. محمد اكد: ان تواجد 
العب�ي منتخبن�ا الوطن�ي ع�ي عدنان و 
ريبن س�والقا يف ودي�ة االم�ارات املقبلة 

امر وارد بنسبة كبرية كون الالعبن ليس 
لديه�م اي ارتباط بأنديتهم يف وقت موعد 
اقامة املباراة، يف حن تمت مفاتحة ادارة 
ن�ادي كريليا ال�رويس من اجل الس�ماح 
لصفاء هادي باالنضمام اىل بعثة االس�ود 
يف االمارات . واضاف : س�يتم االعالن عن 
قائم�ة منتخبنا الوطني التي س�تخوض 
ودية االمارات يف االسبوع املقبل بعد انهاء 
جمي�ع املتعلق�ات بالالعب�ن املحرتف�ن 

وانديتهم.
ويف س�ياق متص�ل، افاد الدكت�ور، حيدر 
ع�ويف، ان�ه س�يتم ايق�اف دوري الك�رة 
اي   ،  13 الجول�ة  نهاي�ة  بع�د  املمت�از 
بتاريخ 6  كانون الثاني، وتعود املسابقة 
لالستئناف يف الس�ادس عرش من الشهر 
الك�رخ  ان مب�اراة  اىل:  نفس�ه، مش�رياً 
والنجف املؤجلة س�تقام يف فرتة التوقف 

املقبل.

بغداد/ متابعة الزوراء
ق�دم امل�درب العراق�ي، عدن�ان حم�د، 
توضيحاً بشأن ترصيحات عن مشاركة 
املنتخ�ب العراقي لكرة الق�دم يف بطولة 
كأس العال�م ع�ام 1986، والت�ي اثارت 

جدالً واسعاً يف الشارع الريايض.
وق�ال حمد: ال يح�اول البعض تفس�ري 
الكالم بطريقة خاطئة.. بالنس�بة لجيل 
الثمانين�ات ه�و جي�ل ذهب�ي بامتي�از 
وحق�ق انجازات  عديدة، وكان هناك كم 
كبري من الالعبن الذين امتازوا باالضافة 
اىل امكانياته�م الفنية العالية بالس�لوك 
يلعب�ون  وكان�وا  واالنتم�اء،  واالخ�الق 

بهواية خالصة”. 
وأضاف “اترشف بأني كنت احد الالعبن 

الذين س�اهموا ببعض االنجازات املهمة 
يف تلك الفرتة وهي كأس الخليج السابعة 
وكأس العرب وال�دورة العربية والتأهل 
اىل اوملبياد ل�وس انجلوس”. موضحا أن 
“هذا الجيل قد حظي بدعم كبري وتكريم 
س�خي من قبل الدولة، حيث شمل بيوتا 
وشققا سكنية وسيارات بعد كل انجاز، 
وحظ�ي ايض�ا باهتم�ام عىل مس�توى 
بإقامة معس�كرات  للبط�والت  االع�داد 
تدريبي�ة خارجي�ة ع�ىل مس�توى عاٍل 

ومباريات مع دول متطورة”.
وتابع حمد “رغم الحرب مع ايران يف تلك 
الفرتة لكن كان املنتخب يس�افر بطائرة 
خاص�ة يف بعض املباري�ات او البطوالت 
او من مط�ار بغداد، ولم يتم غلق املطار 

والس�فر بال�ر إال يف اي�ام الحص�ار يف 
التسعينات وبعد االحتالل. أما القول بأن 
الحظ ساعدنا عىل التأهل اىل كاس العالم 
١٩٨٦ فه�ذا ال يقلل م�ن االنجاز الوحيد 
بل ه�و رسد لوقائع ما ح�دث للمنتخب 
يف تلك الف�رتة الن املنافس�ة كانت قوية 
وتلقى املنتخب خسارتن من قطر ومن 
االم�ارات ول�وال ه�دف كريم ص�دام يف 
الدقيق�ة االخرية يف مباراتنا مع االمارات 
الت�ي جعلت النتيجة ٢ -١ لالمارات لكنا 
خ�ارج البطول�ة ولتأهلت االم�ارات اىل 

مباراة الحسم  ضد سوريا”.
من جانب�ه، رّد الحارس الدويل الس�ابق 
“فتاح نصيف” حول اتهام الجيل الذهبي 

بأنه وصل لكاس العالم بالحظ.

وقال نصيف “اعتقد ان عملية التسقيط 
الت�ي تكلم بها عدنان حم�د عن الفريق 
العراقي يف فرتة الثمانينات كانت معيبة 
بح�ق ه�ذا الجي�ل يف برنام�ج هاتري�ك 
عندم�ا وصف وص�ول الع�راق اىل كاس 
بالح�ظ”،  املكس�يك  1986،  يف  العال�م 
متس�ائال “ه�ل يعل�م عدن�ان ان ف�رتة 
الثمانينات هي الفرته الذهبية للمنتخب 
العراق�ي، وصلن�ا اىل اوملبي�اد موس�كو 
1980 ، واوملبي�اد لوس انجلوس 1984، 
واوملبي�اد س�يئول 1988،  وكأس العالم 
1986 وحققن�ا بطول�ة الخلي�ج ث�الث 
م�رات وبطولة العرب باملغ�رب وبطولة 
العالم العس�كرية مرت�ن، ناهيك الكثري 
م�ن االنجازات، هل ه�ي ايضا بالحظ؟. 

ولو كنت معنا هل ستقول هذا الكالم”.
وتابع “لقد عانينا الكثري بسبب الحصار 
وكنا نقطع االف الكيلومرتات بالس�يارة 
وكث�ريا م�ا نن�ام يف الس�ياره بانتظ�ار 
الطائ�رة  الت�ي تقلنا من عم�ان اىل دول 
العالم، كل هذا وتقول بالحظ، ألم تدرب 
املنتخب، ملاذا لم يحالفك الحظ بالوصول 
اىل كاس العال�م وانت انس�ان محظوظ، 
اعتقد ان ه�ذه عملية اس�تخفاف بحق 
الع�راق العظي�م وجيل�ه الذهب�ي، واذا 
وصل العراق اىل كاس العالم قطر 2022 
هل س�يصل بالحظ وانت تق�ول انه لن 
يص�ل ربما يحالفه الح�ظ ويصل، رحم 
الله ام�رءاً عرف قدر نفس�ه، وللحديث 

بقية”.

عليوي: ما حيصل من خروقات من بعض اجلماهري يف الدوري املمتاز مرفوض متاما 
حتديد مواعيد دوري الدرجة األوىل لكرة الصاالت 

بغداد/ حسن عمار

يف  والرياض�ة  الش�باب  لجن�ة  اك�دت 

الرملان رفضها لحال�ة الخرق من قبل 

بع�ض جماهري االندية لق�رارات خلية 

االزم�ة بدخول املالعب خ�الل مباريات 

ال�دوري املمت�از ودوري الدرج�ة االوىل 

بكرة القدم . 

وقال رئي�س لجنة الش�باب والرياضة 

الرملاني�ة، عب�اس علي�وي: ان “ لجنة 

الكث�ري  تصله�ا   والرياض�ة  الش�باب 

م�ن التقاري�ر و الص�ور ح�ول بعض 

الخروقات التي تشهدها بعض مباريات 

الدوري املمتاز وخصوصاً دوري الدرجة 

االوىل“. مبيناً  أن “ من واجب االتحادات 

الفرعية واالندية الرياضية املوجودة يف 

تلك املحافظات رفع مس�توى التنس�ق 

م�ع االجه�زة االمني�ة واملحافظن من 

اجل السيطرة عىل املالعب “.

وتابع عليوي أن “ عىل الهيأة التطبيعية 

ووزارة الشباب والرياضة التواصل مع 

االندي�ة للتش�ديد عىل ف�رض القانون 

ومتابع�ة تطبي�ق الق�رارات الص�ادرة 

من وزارة الصح�ة والبيئة بعدم دخول 

الجماه�ري”. موضحاً: “ البد من فرض 

الهي�أة  قب�ل  م�ن  عقوب�ات صارم�ة 

التطبيعية لتجن�ب حصول ما ال يحمد 

عقب�اه، وبالت�ايل ف�إن املت�رر االول 

واالخري  هو الجمهور واملواطن” . 

وأش�ار علي�وي اىل أن “لجنة الش�باب 

والرياض�ة ملتزم�ة بقان�ون املوازن�ة 

وخصوصاً موازنة االتح�ادات واللجنة 

االوملبي�ة الوطني�ة واالندي�ة الرياضية 

ورضورة متابعته مع اللجنة املالية من 

اجل تقدي�م الدعم للرياضة العراقية يف 

اقامة نشاطاتها لعام 2021 “.

ويف س�ياق منفصل، ح�ددت لجنة كرة 

الصاالت والشاطئية يوم 20/1/2021 

يف  األوىل  الدرج�ة  دوري  لب�دء  موع�دا 

املحافظ�ات وكل حس�ب محافظت�ه، 

عىل أن يتأهل فريٌق واحد من كل اربعة 

ف�رق، وم�ن كل خمس�ِة ف�رق يتأهل 

فريق�ان إىل ال�دور الثان�ي ال�ذي حدد 

ي�وم 25/2/2021 النطالق�ه، وال�ذي 

يقام بنظام التجمع وحس�ب املناطق، 

ويتضمن نظام املسابقة تأهل فريقن 

م�ن كل منطق�ة إىل النهائي�ات الت�ي 

سيحدد موعدها الحقا.

وينطل�ُق دوري الش�باب، تول�د 2003 

/ 2004 ، ي�وم 12/2/2021، وال�ذي 

س�يكون بنظام التجمع يف محافظة أو 

أكثر وحسب عدد الفرق املشاركة.

ودعت لجنة كرة الصاالت والش�اطئية 

الراغب�ة باملش�اركة لحض�ور  الف�رق 

االجتم�اع املوس�ع ال�ذي س�يعقد يوم 

13/1/2021 ع�ىل قاع�ة املؤتمرات يف 

االتحاد العراقي لك�رة القدم، مع جلب 

كتاب مشاركة.

جلنة الركيب ونادي الكهرباء يقيمان 
حفال تأبينيا للراحل أمحد قاسم

بشار رسن يوقع رمسيا على 
كشوفات نادي قطر

بغداد/ محمد الجزائري
عدسة/ عي الشعراوي

اقام�ت الهيئ�ة االداري�ة للجن�ة 
بالتع�اون مع  العراقي،  الركب�ي 
ن�ادي الكهرباء الري�ايض، حفال 
تأبيني�ا عىل روح املرحوم ) احمد 
قاسم حس�ن( مؤسس ورئيس 
لجن�ة الركب�ي العراق�ي وعضو 

ادارة نادي الكهرباء يف بغداد.
وشهد املجلس حضور شخصيات 
رياضية واعالمية قدمت التعازي 
املتمثل�ة بولديه  املرح�وم  لعائلة 
يف  وزمالئ�ه  ومحم�د(  )يوس�ف 
اللجن�ة والن�ادي، معري�ن ع�ن 

حزنهم ومواقف الكابتن معهم .
وق�ال نائب رئيس لجن�ة الركبي 
فري�ق ه�زاع: ان فق�دان كابت�ن 
احمد قاسم يعد خسارة للرياضة 
العراقي�ة كونه ش�خصية مهمة 
العراق�ي  الري�ايض  الوس�ط  يف 
والعرب�ي. واض�اف : قدمنا نحن 
عائلة الركبي عهدا بعدم نس�يان 
يف  الركب�ي  رياض�ة  مؤس�س 
العراق�ي وصاح�ب الفضل علينا 
جميعا، وسنكمل الطريق لتحقيق 
حلم�ه بإكمال جمي�ع االجراءات 
لالع�رتاف العامل�ي واملش�اركة يف 

املحافل الدولية مستقبال.

بغداد/ محمد خليل
اختار نجم املنتخب الوطني بكرة القدم، بش�ار رس�ن، وجهته املقبلة 

بعد نهاية رحلته يف الدوري االيراني.
وانهى رسن عقده مع بريسبوليس االيراني بالرتايض بن الطرفن.

وقال بهروز دزهبود، وكيل اعمال رس�ن: ان “بش�ار رسن اختار نادي 
قطر ووقع عىل عقد انضمامه رسمياً خالل الساعات املاضية”.

وكان نادي�ا الريان والدحيل قد أبديا رغبتهما بالتعاقد مع رس�ن، لكن 
قطر انهى املفاوضات مبكراً.

بغداد/ متابعة الزوراء

 اعلن االتحاد العراقي املركزي لكرة السلة عن استئناف منافسات 

الدوري املمتاز لكرة السلة يف الخامس من شهر كانون الثاني.

وقال أمن رس اتحاد كرة السلة خالد نجم: إن »االتحاد قرر باالتفاق 

مع الفرق اقامة املنافسات يف الخامس من الشهر املقبل، وان تقسم 

املنافسات يف بغداد وكركوك«.

واضاف ان »الفرق التي ستتنافس يف كركوك هي نفط الشمال، وغاز 

املتنافسة  الفرق  بينما  البرصة،  نفط  اىل  اضافة   ، وزاخو  الشمال، 

الشعبي،  والحشد  والكهرباء،   ، والرشطة  النفط،  هي  بغداد  يف 

والخطوط الجوية، واالعظمية ، والتضامن النجفي، والحلة«.

وبن نجم ان »سبب الرتقف هو لراحة الفرق وكذلك ملناسبة اعياد 

امليالد ورأس السنة امليالدية«.

املمتاز  السلة  دوري  ترتيب  السادس  الدور  النفط  فريق  وتصدر 

الذي احتضنته  التجمع األول  برصيد ١٢ نقطة يف ختام منافسات 

خالل  بغداد  العاصمة  يف  الرياضية  لأللعاب  املغلقة  الشعب  قاعة 

الفرتة من التاسع عرش ولغاية السابع والعرشين من شهر كانون 

األول الجاري، وسجل النفط 5٩٦ وسجلت يف شباكه 3١4 متفوقاً 

الشعبي  الحشد  الرشطة وفريق  النقاط عىل وصيفه فريق  بفارق 

صاحب املركز الثالث.

No: 7398   Thu    31     Dec    2020العدد:   7398    الخميس     31    كانون االول     2020



دعا س�ام آالردايس مدرب وس�ت بروميتش ألبي�ون إىل إيقاف 
مؤق�ت لل�دوري اإلنجليزي املمتاز، م�ن أجل احت�واء االنتشار 

الرسيع لفريوس كورونا بني أندية املسابقة.
وقال�ت رابط�ة الدوري اإلنجلي�زي املمت�از إن 18 العبا أصيبوا 
بكوفيد19- بني 21 و27 ديسمرب/ كانون األول، وهو أكرب عدد 

حاالت مسجلة يف أسبوع واحد خالل املوسم الجاري.
وأبل�غ ش�يفيلد يونايت�د عن العديد م�ن الح�االت الجديدة قبل 

خسارته 0-1 أمام برينيل.
وأعلن مانشسرت سيتي عن حاالت إيجابية جديدة بعد أيام من 
إصاب�ة جابرييل جيس�وس وكايل ووكر بالف�ريوس، وتأجلت 

مباراته ضد إيفرتون.
وتصارع بريطانيا سالسة جديدة رسيعة االنتشار من فريوس 

كورونا املستجد وقال آالردايس 
إن الوقت حان للتدخل.

وأبل�غ آالرداي�س الصحفيني: 
“س�المة الجمي�ع أه�م من 
أي يشء آخر. عندما أس�تمع 

لألنباء حول انتشار الس�اللة 
الجدي�دة بطريق�ة أرسع م�ن 

أن  يج�ب  األصلي�ة...  بطريق�ة الس�اللة  نت�رف 
صحيحة ونتوقف قليال”.

وأضاف: “عمري 66 عاما وآخر يشء أرغب فيه هو اإلصابة 
بكوفيد-”19.

: “أش�عر بقلق بالغ ع�ى نفيس وكرة الق�دم... لدينا  وبنينّ
حال�ة إيجابي�ة واحدة ه�ذا األس�بوع ويب�دو أن العدوى 

تنترش بغض النظر عن محاوالتنا”.
وقال شون دايك مدرب برينيل إن رابطة الدوري يجب أن 

تتخذ إجراء إذا استمر عدد اإلصابات يف االرتفاع.
وأكد جراهام بوتر مدرب برايتون إنه سيتبع اإلرشادات 

الرسمية.
لكن أويل جونار سولس�كاير مدرب مانشس�رت يونايتد 
قال إن توقف املس�ابقة س�يضع ضغط�ا إضافيا عى 

الفرق التي تواجه بالفعل جدوال مزدحما باملباريات.
وأضاف امل�درب النرويج�ي: “ال أرى فائ�دة يف توقف 
املس�ابقة. متى س�نلعب هذه املباريات؟ كلنا نعلم أن 

هذا العام سيكون صعبا... ال أعتقد أن إيقاف املباريات 
سيحدث فارقا كبريا”.

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، عن قيمة العرض الذي 
قدم�ه يوفنتوس لنجمه األرجنتيني باولو ديباال، من 

أجل تجديد عقده.
ويرتب�ط ديب�اال بعقد م�ع يوفنت�وس حتى صيف 
2022، وبالتايل يس�عى البيانكونريي لتجديد عقده 
خ�الل هذه الفرتة، حتى يقطع الطريق عى األندية 

الراغبة يف ضمه خالل الصيف املقبل.
وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن يوفنتوس 
س�يقدم عرًضا لديباال لتجديد عق�ده حتى صيف 2025، 

بقيمة 9 ماليني إسرتليني سنوًيا، باإلضافة إىل املكافآت.
ويعت�رب ديباال هدًفا ألندية برش�لونة ومانشس�رت س�يتي، 
باإلضافة إىل باريس س�ان جريمان.وأوضحت أن يوفنتوس 
س�يبيع ديب�اال لو رف�ض الع�رض الجديد، خاص�ة وأنه يف 
الصي�ف املقبل س�يتبقى يف عقده موس�ما واح�دا وبالتايل 
ستكون الفرصة األخرية عمليا لالستفادة ماليا من رحيله.

وانتق�ل ديب�اال إىل يوفنت�وس، يف صي�ف 2015، قادًما من 
بالريمو، وخاض مع السيدة العجوز 240 مباراة يف مختلف 

املسابقات، حيث سجل 97 هدًفا وصنع 38 آخرين.

نف�ى نيم�ار دا س�يلفا، نج�م 
باريس سان جريمان الفرنيس، 
الصاخ�ب  بالحف�ل  عالقت�ه 
الذي أقيم منذ أي�ام يف الربازيل 
بمناسبة احتفاالت رأس السنة.
ق�ال محامي الالع�ب الربازييل 
لوكالة األنباء الفرنسية: “ال.. 
هذا الحف�ل يخص الرشكة 
املنظمة فق�ط، وال عالقة 
بنيمار”.وأض�اف:  ل�ه 
“نيم�ار يتواج�د مع ابنه 
وعائلته وأخصائي العالج 

الطبيعي، وسيقيض ليلة رأس السنة مع أرسته”.وكانت الرشكة املنظمة للحفل، 
أش�ارت يف بيان رسمي إىل أن الحدث أقيم بحضور 150 شخصا وليس 500 كما 
رددت وس�ائل اإلعالم الربازيلية.وأك�دت الرشكة أن الحفل أقي�م بعد الحصول 
عى كاف�ة الرتاخيص الالزمة من الجهات املس�ؤولة.وتعرض نيمار النتقادات 
عنيفة عرب مواقع التواصل االجتماعي، بسبب هذا الحفل، يف ظل تفيش فريوس 

كورونا.
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برشلونة يواصل اهدار النقاط

خاميس يبشر مجاهري إيفرتون

اعالم الكرتوني

الوقت القاتل يهدي مانشسرت يونايتد الفوز على وولفرهامبتون

س�قط برش�لونة يف فخ التعادل مع ضيفه إيبار 1-1 يف األس�بوع 
السادس عرش من مسابقة الدوري اإلسباني لكرة القدم.

وبدا واضحاً من خالل ملخص مباراة برشلونة وإيبار تأثر املضيف 
بغياب فاتي ونجمه األول ليونيل مييس بسبب اإلصابة، خاصة وأننّ 

الدنماركي برايتوايت أضاع العديد من الفرص السهلة.
ولعب�ت تقني�ة الفيديو دوراً كب�رياً يف أحداث الش�وط األول بعدما 
ثبت�ت ركلة جزاء لصالح برش�لونة لم يراه�ا الحكم يف البداية كما 

ألغت هدفاً لصالح برشلونة.
ومع أننّ أداء برشلونة تحسن يف الشوط الثاني لكن الهدف جاء من 

قبل كيكي )57( قبل أن يدرك الفرنيس ديمبييل التعادل .)67( 
وص�ار رصيد برش�لونة 25  نقط�ة يف املركز الس�ادس فيما ابتعد 

إيبار عن مراكز الهبوط قليالً بعدما رفع رصيده إىل 16 نقطة.

أعطى الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم إيفرتون، تلميًحا 
بشأن موع�د عودته للمشاركة مع فريق�ه يف املباريات مرة 

أخرى، وذلك بعد غياب استمر لفرتة بسبب اإلصابة.
ولم يشارك خاميس يف أي مباراة مع إيفرتون، منذ مواجهة 
برينيل يوم 5 ديس�مرب/ كانون الثاني املايض، بسبب إصابة 

عضلية.
وقال خاميس عرب حس�ابه ع�ى “تويرت”، أثناء ممارس�ته 
إلح�دى ألع�اب الفيدي�و: “أنا بخ�ري، يف غضون أي�ام قليلة 

سأكون جاهزا للعب”.
ومن املقرر أن يكون خاميس جاهزًا للمشاركة مع إيفرتون، 
بدًءا من مباراة نيوكاس�ل، واملق�رر لها يوم 1 يناير/ كانون 

الثاني املقبل.
وغاب خاميس عن خمسة مباريات إليفرتون يف الربيمريليج 
وكأس الرابطة، أمام آرس�نال، مانشس�رت يونايتد، شيفيلد 

يونايتد، ليسرت سيتي وتشيليس.

عاش�ت ك�رة الق�دم األوروبي�ة محطات 
هامة وغريبة يف آن واحد املوس�م املايض. 
من تتويج باي�رن ميونيخ األملاني بدوري 
أبط�ال أوروب�ا، م�رورا بع�ودة ليفرب�ول 
اإلنكلي�زي ملعانقة اللق�ب األحب إىل قلبه، 
وص�وال إىل الرحي�ل الص�ادم لألس�طورة 

دييغو مارادونا.
وفيما ييل أبرز خمس محطات يف موس�م 

كرة القدم األوروبية عام 2020.
بايرن )وحش املوسم(

ج  � بعد س�بع س�نوات م�ن االنتظ�ار، تونّ
بايرن ميونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا.
اس�تؤنقت املس�ابقة املعلنّق�ة من�ذ أذار/
مارس بس�بب فريوس كورونا املس�تجد، 
يف العاصم�ة الربتغالية لشبونة بمشاركة 

ي. ثمانية أندية يف تجمع صحنّ
حس�م الفري�ق الباف�اري مبارياته ال�11 
وص�وال إىل النهائ�ي ض�د باري�س س�ان 
جريم�ان الفرن�يس. لكن مبارات�ه يف ربع 
النهائ�ي، أك�دت أن�ه الوح�ش الص�ارخ 
للموس�م امل�ايض، بع�د إذالل�ه برش�لونة 

اإلسباني 8-2.
مشواٌر س�مح لهداف�ه البولن�دي روبرت 
ليفاندوفس�كي بالحص�ول ع�ى جائ�زة 
أفضل العب مقدنّمة من قبل االتحاد الدويل، 
وذل�ك يف ظل حجب جائ�زة الكرة الذهبية 

لفرانس فوتبول بسبب كورونا.
سان جريمان يقرتب من التتويج

� م�رنّ باري�س س�ان جريم�ان الفرن�يس 
ونجم�ه الربازي�يل نيمار ع�ى مقربة من 
تحقيق حلمه وحل�م الفريق بإحراز لقب 

دوري أبطال أوروبا.
 )2-1( اإليط�ايل  أتاالنت�ا  تخطي�ه  بع�د 

واليبزي�غ األملان�ي )-3صف�ر(، يف األدوار 
خ�اض  لشبون�ة،  تجم�ع  يف  اإلقصائي�ة 
فري�ق العاصمة الفرنس�ية أول نهائي له 
يف املس�ابقة القارية املرموقة أمام بايرن 
ميوني�خ يف 23 آب/أغس�طس، تزامنا مع 

الذكرى الخمسني لتأسيسه.
وأكد الفري�ق البارييس أنه بات قريب جداً 
م�ن نيل م�راده بالرتبع عى ع�رش الكرة 

األوروبية.
نابويل تبكي أسطورتها

� ش�مع، ورود، قمص�ان، ص�ور... بع�د 

اإلع�الن عن وف�اة دييغ�و مارادونا يف 25 
ع أبناء مدينة  ترشين الثاني/نوفمرب، تجمنّ
ناب�ويل اإليطالية أم�ام ملعبهم ورس�موا 
لوحات جدارية له باللون األزرق ملشاركة 

حزنهم برحيل األسطورة األرجنتينية.
الجن�وب  يف  أمضاه�ا  س�نوات  س�بع  يف 
�ش مقارن�ة م�ع الشم�ال  اإليط�ايل املهمنّ
الغني، منح “الطف�ل الذهبي” بارقة أمل 
لجماهري “بارتينوب�ي” من خالل رفعهم 
إىل رأس الدوري املحيل ولقب كأس االتحاد 

األوروبي يف نهاية الثمانينيات.

برغم الحج�ر، نزلوا إىل الش�وارع باآلالف 
يف “كوارتريي س�بانيويل” القلب التاريخي 
والشعبي للمدينة، لوداع الالعب الرقم 10 
الذي ت�ويف ع�ن 60 عاما إث�ر مضاعفات 

صحية.
من�ذ س�نوات لم يحم�ل أحد الرق�م 10 يف 
ناب�ويل، لكن اس�مه س�يبقى خال�دا بعد 
اعتماده يف ملعب سان باولو ليصبح تحت 

مسمى “دييغو أرماندو مارادونا”.
ليفربول يفك نحسا دام 30 عاما

� انتظ�رت جماهري ليفربول ثالثني س�نة 

لرتى فريقها يحرز لقب الدوري اإلنكليزي 
مج�ددا، يف ظل هيمنة مانشس�رت يونايتد 

لسنوات مع السري أليكس فريغوسون.
بعد موس�م رائ�ع لالعبي امل�درب األملاني 
يورغ�ن كل�وب، ج�اء ف�ريوس كورون�ا 
املس�تجد وكاد يبعثر أح�الم “الحمر” من 

خالل توقف الدوري.
وبعد موس�م من رفعه لقب دوري أبطال 
أوروب�ا، قاد النجم امل�ري محمد صالح 
فريقه إىل لقب “بريمريليغ” األهم بالنسبة 
ملشجعي الن�ادي الشغوفني، حتى لو جاء 
ذل�ك وراء أبواب موصدة بس�بب تداعيات 

كورونا.
ليفرب�ول - أتلتيك�و املب�اراة األخرية قبل 

الكابوس
املباري�ات  أنفيل�د ع�ى  ملع�ب  اعت�اد   �
أذار/م�ارس،   11 يف  لك�ن  الجماهريي�ة. 
عرف امللع�ب التاريخي رضب�ة مزدوجة. 
أق�ي حامل اللقب من ثمن نهائي دوري 
األبط�ال عى يد أتلتيكو مدريد اإلس�باني، 
برغم وضعه املريح يف الوقت اإلضايف حيث 
تقدم -2صفر قبل خسارته 3-2 إيابا عى 

أرضه )صفر1- ذهابا(.
يف الوقت عينه، كان كابوس يفرض نفسه 
ع�ى الك�رة األوروبي�ة، إذ كان�ت املباراة 
األخ�رية يف إنكل�رتا قب�ل تدخ�ل كورون�ا 

وفرضه حالة من الشلل ملدة ثالثة أشهر.
املب�اراة تهم�ا إضافي�ة بس�بب  حمل�ت 
حي�ث  اإلس�بانية،  الجماه�ري  مخالط�ة 
كان�ت الب�الد تعان�ي من موج�ة كورونا، 
مع الكثري من السكان املحليني يف منطقة 
“مرسيسايد” التي كانت األكثر ترضرا يف 

بريطانيا.

حصيلة 2020 ... مخس حمطات يف موسم كرة القدم

كييل يهزم برشلونة ويتوج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد

سولسكاير يعارض دعوة آالردايس إليقاف الربميريليج

يوفنتوس يضع عرضه األخري على طاولة ديباال

نيمار ينكر عالقته حبفل األزمة يف الربازيل

نج�ح مانشس�رت يونايت�د يف الف�وز عى 
يف  ج�اء  ه�دف  بع�د  وولفرهامبت�ون 

اللحظات األخرية من املباراة.
مواجهت�ه  يونايت�د  مانشس�رت  وحس�م 
الصعبة أمام ضيفه وولفرهامبتون 1-0 
يف األس�بوع الس�ادس عرش من مسابقة 

الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وكانت املباراة تس�ري باتجاه التعادل قبل 
أن يأت�ي هدف الف�وز بفضل راش�فورد 
3+90 عق�ب تس�ديدة ارتطم�ت بالدفاع 

وتحولت إىل املرمى.
ورفع مانشس�رت يونايتد رصي�ده إىل 30 
نقط�ة يف املرك�ز الثاني بف�ارق نقطتني 
فقط ع�ن ليفربول املتص�در فيما توقف 
رصي�د الخ�ارس عن�د 21 نقط�ة باملركز 

الثاني عرش.
وأج�رى النروج�ي أويل غونار س�ولشاير 

ستة تغيريات عى التشكيلة األساسية التي 
ب�دأت املباراة يف التعادل 2-2 أمام ليس�رت 
س�يتي الس�بت يف ظلنّ الج�دول املزدحم، 

أبرزه�ا مشارك�ة ال�دويل األوروغويان�ي 
إدينس�ون كافاني عى حس�اب الفرنيس 

أنطوني مارسيال.

وكان “الذئ�اب” األخطر مع بداية املباراة 
حي�ث س�ددوا ث�الث م�رات ع�ى مرمى 
أصح�اب األرض أخطره�ا ع�رب الربتغايل 
روبن نيفيش من خ�ارج املنطقة أبعدها 

الحارس اإلسباني دافيد دي خيا .)13( 
نون�و  الربتغ�ايل  امل�درب  فري�ق  واص�ل 
اس�برييتو سانتو ضغطه وأصاب املغربي 
رومان س�ايس العارضة إثر رأس�ية من 
رضبة ثابتة من الربتغ�ايل جواو موتينيو  

 )23(.
وأت�ت أخطر ف�رص يونايت�د عندما رفع 
مايسون غرينوود كرة متقنة عن الرواق 
األيمن تابعها الربتغ�ايل برونو فرنانديش 
م�ن أم�ام املرم�ى تص�دى له�ا مواطنه 

الحارس روي باتريسيو برجليه .)34( 
وأنقذ دي خي�ا مرماه بتصٍد رائع للمتألق 
س�ايس الذي تابع عى الطائ�ر الكرة إثر 

عرضية من بيدرو نيتو .)39( 
وبعد أن ش�هد نص�ف الس�اعة األول من 
الش�وط الثاني أداًء باهت�اً من الفريقني، 
ظننّ يونايت�د أنه افتتح التس�جيل عندما 
تاب�ع اإليف�واري أري�ك بايي برأس�ه كرة 
عرضية من لوك ش�و ارتدت من املدافعني 
لتتهيأ أمام كافاني الذي تابعها يف الشباك 
إال أننّ�ه ألغ�ي بداع�ي تس�لل ع�ى األخري 
)69(، قبل أن يس�دد الفرنيس بول بوغبا 

كرة قوية تصدى لها باتريسيو .)75( 
وعندم�ا كان�ت املب�اراة تلفظ أنفاس�ها 
األخ�رية، رف�ع فرنادي�ش ك�رة طويل�ة 
م�ن خلف خ�ط منتصف امللع�ب يف ظهر 
املدافعني، وصلت إىل راشفورد الذي تالعب 
بمدافعني قبل أن يس�ددها بيرساه ارتدت 
من س�ايس لتتابع طريقها نحو الشباك 

 )90+3(.

مفكرة الزوراء

دوري  بلقب  ج  وتونّ اإلسباني  برشلونة  التاريخي  بالبطل  الهزيمة  األملاني  كييل  ألحق 
أبطال أوروبا لكرة اليد.وحسم كييل الذي فاز آخر مرة بلقب دوري األبطال يف 2012 
اللقب  33 28- ليحصد  أهداف  أقيمت يف كولن بفارق خمسة  التي  النهائية  املباراة 

للمرة الرابعة يف تاريخه.ولم يتمكن برشلونة صاحب الرقم القيايس بعدد األلقاب 
 ،2015 منذ  األوىل  للمرة  إىل خزائنه  اللقب  إعادة  يف  كييل وفشل  )9( من مجاراة 
علماً أننّه يحتل املركز الثاني للمرة الخامسة يف تاريخه.وأنهى كييل الشوط األول 

لصالحه 19 – 16 قبل أن يواصل أفضليته يف الثاني ويحسم املواجهة بفارق خمسة 
أهداف.واحتل باريس سان جريمان املركز الثالث يف دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، 

بعد فوزه يف املباراة الرتتيبية عى فيسربيم املجري بواحد وثالثني هدفاً لستة وعرشين.
وبسط الفريق البارييس سيطرَته عى نظريه املجري وتفونّق عليه يف الشوط األول 

بأربعة عرش هدفاً ألحد عرش.وواصل باريس سان جريمان تقدمه 
يف الشوط الثاني، ليحسم املواجهة يف النهاية بفارق خمسة 

كييل  نجم  ساغوسني  ساندر  النرويجي  أهداف.وقال 
األملاني إننّ فريقه استحق الفوز عى برشلونة اإلسباني 

والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.وقال ساغوسني: 
حققه  بما  جداً  سعيد  أنا  يصدق،  ال  اإلنجاز  “هذا 

كييل هذه الليلة ويف الليلة الفائتة”.وتابع: “فوزنا 
النهائي(  نصف  )يف  املجري  فيسربيم  عى 

ملواصلة  ثقتنا  يعزز  اإلسباني  وبرشلونة 
مشوارنا وامليض قدماً هذا املوسم”.
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موسم الهجرة إلى اإلنترنت

بعد 6 أيام على توقيفه بسبب تقرير حول لقاح كورونا

موضوعها لقاح كورونا

أمريكا تدين اعتقال الصحفية الصينية تشانج تشان
واشنطن/متابعة الزوراء:

 أدان وزير الخارجية األمريكي مايك 
بومبي�و الثالث�اء اعتق�ال الصحفية 
التشاركي�ة الصيني�ة تشانج تشان، 
املحامية الس�ابقة التي صدر بحقها 
حكم بالس�جن ألربع سنوات بسبب 
تغطيته�ا ألنب�اء جائح�ة ف�روس 

كورونا.
وقال بومبيو يف بيان: “ندعو حكومة 
إىل  الشعبي�ة(  الص�ن  )جمهوري�ة 
قي�د  دون  ف�ورا  رساحه�ا  إط�الق 
ب��  املحاكم�ة  واصف�ا  رشط”،  أو 

“الزائفة”.
وتاب�ع: “لقد أظهر الحزب الشيوعي 
الصين�ي مج�ددا أنه س�يفعل كل ما 
يلزم إلسكات من يشككون يف املوقف 
الرس�مي للحزب، حت�ى فيما يتعلق 

بمعلومات الصحة العامة املهمة”.
وتعود قضية التضييق عىل الصحفين 
الصينين بعد عاٍم من تفيش فروس 
كورونا يف مدين�ة ووهان. فقد حكم 
القضاء الصيني، اإلثنن املايض، عىل 
املواطنة الصحفي�ة الصينية تشانغ 
ش�ان، الت�ي أوقف�ت بع�د تغطيتها 

الحجر الصحي يف ووهان، بالس�جن 
أربع سنوات بحس�ب محاميها، بعد 
عام م�ن ظهور كوفي�د-19 يف هذه 

املدينة.
الذين  وقمع�ت الص�ن الصحفي�ن 
توجه�وا إىل ووه�ان للتغطي�ة ع�ر 

مواقع التواصل االجتماعي، فاختفى 
العديد منهم وُحجب�ت املقاطع التي 
رفعوها كم�ا اس�تجوب أطباء وكل 

َم�ن خال�ف الرواية الرس�مية حول 
تفيش الفروس. وبسبب هذا القمع 
اإلعالم�ي، تفشىّ كورون�ا يف ووهان 
وسادت حالة من الفوىض وذلك قبل 
أن ُتعل�ن الصن رس�مياً وجود وباء 
انطل�ق من أراضيها. ويرى متابعون 
س�اهمت  الص�ن  أنىّ  املس�ار  له�ذا 
بتف�يش الفروس ألنه�ا منعت نرش 

املعلومات الكاملة عنه.
تشاني�و  ري�ن  املحام�ي  وق�ال 
للصحفين إن محكمة يف ش�نغهاي 
)رشق الص�ن( حكم�ت عىل تشانغ 
ش�ان املحامية الس�ابقة البالغة من 
العمر 37 عاماً، بع�د إدانتها »بإثارة 
اضطرابات« بعد محاكمة اس�تمرت 
بضع ساعات. وقال لوكالة »فرانس 
ب�رس« إنىّ تشانغ »ب�دت حزينة جدا 

عندما أعلن الحكم«.
وتشانغ من شنغهاي أصالً وتوجهت 
إىل ووهان التي كان ينترش فيها وباء 
كوفي�د-19 يف فراير/ ش�باط. وقد 
نرشت تقارير مصورة عىل ش�بكات 
التواصل االجتماعي تتعلق خصوصاً 
ويف  املس�تشفيات.  يف  بالف�وىض 

مقاالت نرشتها ع�ىل اإلنرتنت، دانت 
تشان�غ خصوصاً الحجر الذي فرض 
يف ووهان مش�رة إىل »انتهاك خطر 

لحقوق اإلنسان«. 
وح�اول ح�وايل عرشة دبلوماس�ين 
أجان�ب ومؤيدون لتشان�غ من دون 
جدوى الدخول إىل قاعة املحكمة لكن 
الرشط�ة طردتهم م�ع الصحفين، 
التق�اط  م�ن  املصوري�ن  ومنع�ت 
مقاطع أم�ام املحكمة حيث ظهرت 

تشانغ.
وق�ال محام�و تشان�غ إن موكلتهم 
من�ذ  الطع�ام  ع�ن  إرضاب�اً  ب�دأت 
حزيران/يونيو وت�م إطعامها قرساً 

باستخدام أنبوب أنفي.
وتفي�د األرق�ام الرس�مية أن أربع�ة 
آالف وفاة بكورونا سجلت يف ووهان 
املدينة الكبرة التي يبلغ عدد سكانها 
11 ملي�ون نس�مة، أي الجزء األكر 
من الوفيات الت�ي أحصيت يف جميع 
يناير/كان�ون  ب�ن  الص�ن  أنح�اء 
الثان�ي، ومايو/أيار املاضين وبلغت 

4634، بحسب »فرانس برس«.
أوقفت تشانغ ش�ان وتشن كيويش 

وفان�غ ب�ن ويل زيه�وا لتغطيته�م 
أحداث تف�يش كورونا يف ووهان بعد 

مالحقة وترهيب تعرىّضوا له
وإىل جانب تشانغ شان، أوقف ثالثة 
صحفين آخرين ه�م تشن كيويش 
وفان�غ ب�ن ويل زيه�وا لتغطيته�م 
األح�داث نفس�ها. واختف�ى ه�ؤالء 
الصحفي�ون بعدما ظه�ر رجال أمن 
عىل أبواب منازلهم، حسب ما وثىّقوا 
يف مقاطع فيديو نرشوها عىل مواقع 

التواصل االجتماعي.
وقالت مجموعة »املدافعن الصينين 
عن حقوق اإلنسان«، ومقرها هونغ 
كون�غ، يف تقرير س�ابق ه�ذا العام: 
ف�روس  مكافح�ة  س�تار  »تح�ت 
دت السلطات يف  كورونا الجديد، صعىّ
الص�ن من قمعها ع�ر اإلنرتنت من 
خالل منع التقارير املستقلة، وتبادل 
االنتقادية  والتعليق�ات  املعلوم�ات، 

عىل ردود فعل الحكومة«.
وه�ذا العام أيض�اً، تص�دىّرت الصن 
للصحفي�ن  س�جناً  األكث�ر  ال�دول 
ح�ول العالم. وقامت هذا العام أيضاً 

باستجواب وطرد صحفين أجانب.

ان/متابعة الزوراء: عمىّ
قررت محكمة أمن الدولة األردنية الثالثاء 
إخالء س�بيل الصحفي جمال حداد نارش 
بكفال�ة  اإلخباري�ة«  »الوقائ�ع  موق�ع 
ش�خصية، بعد تهديد نقاب�ة الصحفين 

بالتصعيد.
وكان�ت املحكمة قد ق�ررت توقيف حداد 
مل�دة 15 يوما ع�ىل خلفية ن�رش مقال يف 
موقع�ه اإللكرتون�ي »الوقائ�ع« تح�دث 
فيه عن أن مس�ؤولن أردنين تلقوا لقاح 

كورونا دون إعالن رسمي.
وتحول�ت قضية توقيف ح�داد إىل قضية 
تضام�ن واس�عة يف اململك�ة، فت�ح فيها 
الناشطون والصحفيون ملفات التوقيف 
يف قضاي�ا الن�رش وتحويله�ا إىل محكمة 

أمن الدولة.
وهددت نقابة الصحفين يف األردن باتخاذ 
خطوات تصعيدية يف حال لم يطلق رساح 

الصحفي.
وقال نقيب الصحفين راكان الس�عايدة 
االثنن إنه يف حال لم يتم الحصول عىل رد 
عىل طلب إخالء سبيل بكفالة للزميل حداد 
فس�تتم دعوة مجلس النقابة إىل اجتماع 

ط�ارئ، يت�م م�ن خالله وض�ع األعضاء 
بكافة الجه�ود املبذول�ة والحيثيات التي 

تمت لإلفراج عن حداد.
وأض�اف أن�ه »س�يتم النظ�ر بالخطوات 
التصعيدية التي من املمكن السر فيها«، 
مج�ددا تأكي�ده ع�ىل رف�ض التوقي�ف 
بقضاي�ا املطبوعات والن�رش وأنه ال يرى 

مررا موضوعيا أو أمرا مقنعا الس�تمرار 
التوقيف.

واعت�ر أن التقري�ر موض�وع القضي�ة 
ال يس�تحق ع�ىل اإلط�الق أن ينظ�ر أمام 

القضاء املدني أو أمن الدولة.
ونرش موقع »الوقائع« االس�بوع املايض 
مق�اال بعنوان »وم�اذا ع�ن الشعب! هل 

وصل مطع�وم )لقاح( فاي�زر رسا ويتم 
تطعيم�ه لكب�ار املس�ؤولن يف الحكومة 

األردنية«.
ولم يتس�لم األردن، الذي سجل حتى اآلن 
أكث�ر من 285 ألف إصاب�ة و3711 وفاة، 

اللقاحات ضد فايروس كورونا.
وقال مس�ؤول مل�ف كورون�ا يف األردن، 
األم�ن الع�ام ل�وزارة الصح�ة األردني�ة 
لش�ؤون األوبئة وائ�ل الهياجنة األربعاء، 
إن�ه يتوق�ع وص�ول اللق�اح إىل اململك�ة 
»نهاية ش�هر يناير املقبل أو بداية ش�هر 

فراير«.
وأطلق�ت وزارة الصح�ة الخميس موقعا 
إلكرتوني�ا لتس�جيل أس�ماء الراغب�ن يف 
تلقي اللقاح رشط أن يكونوا من العاملن 
يف الكوادر الصحية أو يعانون من أمراض 
مزمنة أو ممن تجاوزت أعمارهم الستن 

عاما.
وكانت املؤسس�ة العامة للغ�ذاء والدواء 
يف األردن منح�ت منتص�ف الشهر الحايل 
ترخيصا طارئا الس�تعمال لقاح فايزر/
بايونتيك ملكافحة انتش�ار وباء كوفيد – 
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بروكسل/متابعة الزوراء:
 أعرب جوزيف بوريل، مفوض االتحاد األوروبي للسياسة 
الخارجي�ة، عن ني�ة االتحاد اس�تخدام نف�وذه لتطبيق 
قواع�د رقابة البيئة اإلعالمية العاملي�ة ملنع “التدخالت يف 
الحي�اة الديمقراطي�ة واالنتخابات يف أوروبا”، يف إش�ارة 
إىل روس�يا، يف أحدث سلس�لة م�ن االتهام�ات بالتضليل 

اإلعالمي بن الطرفن.
وق�ال بوريل يف بيان أص�دره االثنن، إن “وس�ائل إعالم 
روس�ية تنرش معلوم�ات مضللة ح�ول لقاحات مضادة 
لفايروس كورونا املط�ورة يف أوروبا والواليات املتحدة”. 
وأشار إىل أن فرتة جائحة عدوى فايروس كورونا أظهرت 
أن التدخ�الت األجنبي�ة وحم�الت التضلي�ل اإلعالمية قد 
تؤدي إىل تداعيات واسعة ومدمرة ألمن االتحاد األوروبي 

وديمقراطيته ومجتمعه.
وأضاف أن “بع�ض األطراف الخارجي�ة، بينها حكومية 
وغ�ر حكومية، تشارك يف حمالت تضليل إعالمية وتنرش 
ع�ن قصد معلومات كاذبة ومضللة”، معترا أنها “تفعل 
ذل�ك من أج�ل إضعافنا وتقوي�ض قدراتنا ع�ىل التعامل 

بفعالية مع األزمة”.
وش�كل اللقاح املضاد لفايروس كورونا مادة للشائعات 
التواص�ل  مواق�ع  ع�ىل  خصوص�ا  الكاذب�ة  واألخب�ار 
االجتماع�ي، وموضوع�ا لتبادل االتهامات بن موس�كو 
والدول الغربية، والتشكيك يف فعالية اللقاح يف هذه الدول 

من قبل الخصوم طيلة األشهر املايض.

وسلىّطت وس�ائل اإلعالم الروسية الضوء عىل ترصيحات 
بوري�ل، وردت بالق�ول إن روس�يا نفت م�رارا مثل هذه 
االتهام�ات. وأض�اف موقع قن�اة “آر.تي” الروس�ية أن 
لقاح “س�بوتنيكV” يعت�ر أول مصل مس�جل يف العالم 
ضد ع�دوى كوفي�د – 19 يتم اس�تهدافه بحملة تشويه 

مدعومة من الخارج.
وس�بق أن اتخذ االتح�اد األوروبي حزمة م�ن اإلجراءات 
للح�د من نفوذ وس�ائل اإلعالم الروس�ية خاصة ش�بكة 
“آر.تي” و”سبوتنيك” يف أوروبا، ما دفع روسيا إىل اتهام 
التكتل بخرق مب�ادئ حرية التعبر واتب�اع نهج املعاير 

املزدوجة.
وذكر بوريل أن “الس�خرية من مطوري اللقاحات الغربية 
تتم علنا يف وس�ائل إعالم روس�ية متعددة اللغات تس�يطر 
عليها الدولة، ما أفىض يف بعض الحاالت إىل مزاعم سخيفة 
بأن اللقاحات ستحوىّل الناس إىل قردة”. وأشار إىل أن “مثل 
ه�ذه الرواي�ات موجهة، كما ه�و واض�ح، إىل دول ترغب 
روس�يا يف بيعه�ا لق�اح س�بوتنيكV”، مضيف�ا أن “هذه 

التحركات تهدد الصحة العامة وسط الجائحة”.

الجزائر/متابعة الزوراء:
الرمل�ان  يف  النائ�ب  أعلن�ت   
ع�ن  س�ليم  أم�رة  الجزائ�ري 
مق�رتح م�رشوع قان�ون ملن�ع 
الرتوي�ج للتطبيع م�ع إرسائيل، 
ع�ر وس�ائل اإلع�الم التقليدية 

واملنصات الرقمية.
وقالت س�ليم ع�ر صفحتها يف 
فيسبوك “ألن هذا التطبيع قد بدأ 
يشيع انقس�اما اجتماعيا حوله 
بس�بب آراء مجهول�ة املص�در، 
وانتشار األخبار الكاذبة، خاصة 
عىل وس�ائل اإلع�الم البديل عىل 
توجب  اإللكرتونية،  الصفح�ات 
حماية املواطن الجزائري وتنوير 
الرأي العام عىل أن هذا املوضوع 
يقع ضم�ن دائ�رة املحظورات، 
وفيه مساس باملواقف الجزائرية 
الثابتة تج�اه قضايا األمة وعىل 

رأسها القضية الفلسطينية”.

ويف إط�ار الحدي�ث عن أس�باب 
امل�رشوع،  ه�ذا  س�ن  اق�رتاح 
أضافت “يبتغي النص القانوني 
يف مقاص�ده التحك�م يف ه�ذه 
الظاه�رة، ومنع فتح س�جاالت 
م�ن  املجتم�ع،  داخ�ل  حوله�ا 
خالف�ات  إىل  تق�ود  أن  ش�أنها 
ح�ول  عميق�ة  أيديولوجي�ة 
التطبي�ع مع الكيان الصهيوني، 
الع�ام  بالنظ�ام  واملس�اس 
واس�تقرار الدولة، واملجتمع، يف 
الوق�ت الذي يقت�ي فيه الحال 
رص صف�وف األمة، وليس زرع 
الخالف�ات، وال االختالف�ات من 
أجل حماية اس�تباقية للجزائر، 
ش�عبا ودول�ة، يف جانب�ي األمن 

القومي واإلقليمي”.
املق�رتح عىل  القان�ون  وين�ص 
العام�ة  للنياب�ة  تجي�ز  بن�ود 
تحري�ك الدع�وى العمومية بناء 

ع�ىل ش�كوى أو تلقائيا ضد كل 
إعالمي يقوم بالرتويج للتطبيع 
وُيح�ال ع�ىل القض�اء للتحقيق 
والفص�ل يف ما يقتضي�ه الفعل 

محل املتابعة.
وأورد مق�رتح القان�ون عقوبات 
األش�خاص  ع�ىل  مش�ددة 
واملؤسس�ات اإلعالمي�ة املخالفن 
للقان�ون. وبحس�ب م�ا ج�اء يف 
الن�ص الذي نرشته النائبة س�ليم 
“ال يسمح لألفراد وال للمؤسسات 
بالرتوي�ج للتطبي�ع م�ع الكي�ان 
الصهيوني يف املؤسسات العمومية 
أو  االحتجاجي�ة  التظاه�رات  أو 
النشاطات النقابية املهنية أو عر 
وسائل التواصل االجتماعي البديل 

لإلعالم الرسمي”.
وتعد الدع�وة إىل التطبيع “جنحة 
مس�اس بوح�دة األم�ة وُيعاق�ب 
بشك�ل قانون�ي ك�ل م�ن يخالف 

أحكام امل�ادة الثالثة بالحبس من 
03 سنوات إىل 10 سنوات بالنسبة 
إىل األش�خاص الطبيعية وبالغلق 
أو س�حب االعتم�اد بالنس�بة إىل 
وبغرامة  والجمعيات  املؤسس�ات 
مقداره�ا 300 ألف دينار جزائري 
بالنس�بة إىل األفراد ومليون دينار 
جزائري بالنس�بة إىل املؤسس�ات 

ويمكن مضاعفة العقوبة يف حالة 
العودة بالنس�بة إىل الغرامة ورفع 
عقوبة الحبس إىل 15 سنة حبسا 

نافذا”.
الخ�ارج  الجزائري�ون يف  ويمن�ع 
م�ن الرتوي�ج للتطبي�ع ويعرض 
كل مرتك�ب له�ذا التحريض عىل 

املحاكم الجزائرية.

واشنطن/رويرتز:
ق�ال القائم بأعمال وزير الع�دل األمريكي جيفري روزن إن الواليات املتحدة قد تس�عى 
ملثول رجل متهم بقتل الصحفي األمريكي دانيال برل أمام محكمة أمريكية بعدما أمرت 

محكمة باكستانية باإلفراج عنه.
وكانت محكمة باكستانية قد أمرت األسبوع املايض باإلفراج عن أحمد عمر سعيد شيخ 

املشتبه به الرئيس يف خطف وقتل برل عام 2002 وذلك بعد إلغاء حكم بإدانته.
وقال روزن يف بيان “إن األحكام القضائية املنفصلة التي تلغي إدانته وتأمر باإلفراج عنه 

إهانة لضحايا اإلرهاب يف كل مكان”.
وأضاف أنه ما لم تنجح مساع إلعادة اإلدانة فإن “الواليات املتحدة مستعدة للتحفظ عىل 

عمر شيخ ملحاكمته هنا”.
وتابع “ال يمكننا السماح له بالتهرب من العدالة لدوره يف خطف وقتل دانيال برل”.

وكان برل )38 عاما( مراسال لصحيفة وول سرتيت جورنال عندما اختطف وهو يحقق 
يف أنشطة متشددين إس�المين يف كراتيش عقب هجمات 11 سبتمر 2001 عىل الواليات 

املتحدة.
والق�ت قضيت�ه اهتماما إعالميا عامليا بع�د نرش مقطع مصور لذبحه بعد أس�ابيع من 

خطفه.

واشنطن/متابعة الزوراء:
شهد عام 2020 توقف أربع شبكات تلفزيونية أمركية عىل األقل عن العمل. وبدا واضحاً 

أنىّ السبب الرئيس إلغالقها هو انتقالها إىل اإلنرتنت كمنصات بث رقمي.
وESPN Goal Line & Bases Loaded هي ش�بكة يتم تشغيلها فقط يف أوقات املباريات 

تديرها شبكة ESPN الرياضية.
يف 13 مارس/ آذار 2020، أرسلت ESPN إشعاراً إىل موفري الكابالت واألقمار الصناعية 
بأنىّ Goal Line & Bases Loaded س�يتم إيقافها رس�مياً يف 30 يونيو/حزيران. وتزامن 

هذا مع تركيز الشبكة عىل خدمة البث ESPN+، وترسيح املوظفن.
م�ن جهته�ا MHz WorldView الشبك�ة األمركي�ة العام�ة املتخصص�ة يف الرمج�ة 
التلفزيونية الدولية، أعلنت يف 8 يناير/كانون الثاني 2020، أنها س�توقف عملياتها أثناء 

استعدادها لالنتقال إىل خدمات البث الرقمي.
 First إىل ش�بكات أخرى مثل MHz Worldview وتحولت العديد من املحطات التي تدعم

.NHK Worldو Deutsche Welleو World Channelو Nations Experience
وأعلن�ت رشك�ة AT&T، يف 8 يناير/كان�ون الثان�ي 2020، ع�ن قراره�ا إيقاف ش�بكة 
 HBO وذل�ك م�ن أجل الرتكيز أكثر عىل منصة مشاهدة األفالم واملسلس�الت ،Audience

 .Max
وEl Rey Network هي شبكة تلفزيونية أمركية أسسها روبرت رودريغيز وتم إطالقها 

يف 15 ديسمر/كانون األول 2013. 
وأعلن�ت الشبكة، يف 8 ديس�مر/كانون األول الحايل، أنها س�تتوقف كقن�اة كابل وقناة 

فضائية. وأشارت تقارير إىل احتمال انتقال العالمة إىل العمل كخدمة رقمية.

أمريكا قد تسعى حملاكمة املتهم 
بقتل الصحفي دانيال بريل

إغالق أربع شبكات تلفزيون 
أمريكية يف 2020

اإلفراج عن الصحفي األردني مجال حداد

حرب إعالمية بني الغرب وروسيا

مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل يف اإلعالم اجلزائري
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فهيم مزياني، جامعة باتنة 
مق�االت  ع�ى  اطالع�ي  بع�د   
الزمي�ل الدكت�ور م�وىس بن ح�داد حول 
الكاتب�ة املتميزة آمال ش�تيوي، وكذا بعد 
قراءتي ملجموعتيه�ا القصصيتني تبني يل 
أن الكاتبة، تملك موهبة كبرية يف الكتابة، 
وأس�لوبا أنيقا، ولغة أدبية عالية، كل ذلك 
توجهه رؤية انشطارية تزودها بإمكانات 
ال مح�دودة، تس�مح له�ا لي�س بالكتابة 
ضم�ن مج�ال القص�ص الوم�ي فقط 
وإنم�ا االنتقال بني األجناس الرسدية بكل 

سالسة وكفاءة.
وعند مقارنته�ا بنظرياتها ممن يكتبن يف 
ه�ذا الفن؛ أي الومضة نج�د أن غريها قد 
ولجنه غصبا ال عن موهبة أو وعي رؤيوي 
ناض�ج، إذ ن�رى أن الحج�م املكث�ف لهذا 
الجنس قد أغ�رى املتطفل�ني واملتطفالت 
لنئ يطرقوا بابه دون موعد. آمال شتيوي 
هذه الكاتب�ة التي تألق نجمها يف س�ماء 
الجزائ�ر، أبانت ع�ن إمكان�ات هائلة من 
خ�الل كتاباتها، كما كشفت عن امتالكها 
لنهج مختلف يف الكتابة، وفلسفة إبداعية 

تضم من كل يشء بطرف.
كتاباته�ا تجم�ع ب�ني املعاين�ة البرصية 
إذ وكأنه�ا تكت�ب  الذهني�ة،  واملشاه�دة 
مقاطع فيلمية قصرية نمذجتها يف قوالب 
تشكيلي�ة لغوي�ة فائقة الدق�ة والرباعة، 
حي�ث إن م�ن يق�رأ نصوصه�ا الومضية 
يك�ون يف اآلن ذات�ه أم�ام بعدي�ن، بع�د 
القراءة اآلنية وبع�د املشاهدة العينية عن 

طريق تفعيل عدس�ة  الع�رض يف مخيلته 
دون وع�ي منه، إذ ذلك التأثري الذي تنتجه 
الدالالت هو ما يعمل عى تنشيط الذكرى 
وحثها ع�ى ابتكار صور مماثل�ة ملا يقرأ 

من كلمات.
الكاتب�ة آم�ال ش�تيوي دعم�ت موهبتها 
لي�س فقط بما أنتجه التجريب، ولكن بما 
ابتكرت�ه ه�ي، إذ تمتلك مخيل�ة ابتكارية 
تخ�رج لن�ا م�ا ال يخطر عى ب�ال، نماذج 
تدهش العني قبل األلباب، هذه املبدعة لم 
تولد كتاباتها من فراغ، وإنما جاءت لتعرب 
عن ال�ذات والوجود والجماعة بل لتعكس 

يف مرايا حروفها كل يشء.
نص�وص ذات أبع�اد أليغوري�ة، دينامي�ة، 
تنض�ح  ممخيل�ة،  واقعي�ة  تشخيصي�ة، 
بالشاعري�ة والتوات�ر، كل ن�ص يختلف يف 
تشكيل�ه وبن�اءه الفن�ي وحتى يف رس�مه 
الطبوغ�رايف، ولن تج�د تشابها ال من حيث 
الدالل�ة وال م�ن حي�ث الشكل، ك�ل وحدة 
م�ن وح�دات مجموعتيها تمت�ح من رحم 
الواق�ع، وتتشح بأردي�ة التخيي�ل املبتكر، 
كأنما الكاتبة تعزف مقطوعات موس�يقية 
استمدت نوتاتها عرب امتداد الزمن)مايض، 
ح�ارض، مس�تقبل(، وحت�ى م�ن الزم�ن 

التخيييل الذي يجعل املستحيل محققا.
الكاتب�ة آمال ش�تيوي ال تغرق يف توظيف 
التقنيات التي أسفر عنها الفعل التجريبي، 
وإنم�ا تشك�ل بناءه�ا الفن�ي يف كل نص 
وم�ي باعت�دال وت�وازن، ألن له�ا رؤية 
متعددة األبعاد وليس مثل تفعل مثيالتها، 
اعتق�دوا أن كل نص مكثف هو ومضة، يف 
ح�ني أن القصة القص�رية جدا عكس ذلك 
تماما، إذ ال يكف�ي الحجم املوجز جدا وال 
التكثيف فقط لوس�م النص بهذه السمة 

أو يف تصنيفه وفق هذا الجنس.
اآلن  حت�ى  أص�درت  وإن  ش�تيوي  آم�ال 
مجموعت�ني فقط إال أنه�ا يف نظري تشكل 
مدرس�ة فني�ة تعك�س حقيقة ه�ذا الفن 
وتؤطره وذلك ملا يف نصوصها من أس�اليب 
ورؤى وتشكي�الت لغوي�ة وبرصي�ة وتل�ك 
الدينامي�ة والشاعري�ة والرمزية  املس�وح 
والواقعي�ة واملضام�ني املنوع�ة وقب�ل ذلك 
امل�زدوج  والتعب�ري  الكتاب�ة  يف  فلس�فتها 
)اللغوي-الصوري(، فهل هناك كاتبة بهذا 
الحج�م ضمن ف�ن الومض�ة تمتلك موهبة 
الكتاب�ة يف ش�تى فنون األجن�اس الرسدية 

وحتى الشعرية منها كقصيدة النثر. 
م�ن أراد أن يق�ف ع�ى حقيق�ة الكتاب�ة 
الومضي�ة علي�ه بنص�وص الكاتب�ة آم�ال 
ش�تيوي، ففيها س�يجد كل م�ا يبحث عنه 
ح�ارضا، فهذه األخ�رية ال تكت�ب رغبة يف 
ش�هرة وال ني�ل رشف، إنم�ا تكتب ش�غفا 
بالكتابة، ذلك أن الكتابة هي من تميل وهي 

تسطر.س

إبراهيم األعاجييب
البحث والتنقيب يف مجهوٍل، يستدعي من القاص أن 
يجمع أدواته الكشفية، وس�نتبع يف قراءتنا للرواية 
أثر املونولوج يف مس�رية الحدث، الشخصية الباحثة 
اس�مها جايل الذي ظل النح�س والفقر يالحقه، إال 
ان بصي�ص األمل ك�ان يربق لعين�ه يف قضية الكنز 
املخب�وء يف باط�ن األرض، وما زال س�عيه محموماً 
للوص�ول إىل ذات الدفين�ة، ولعل الدفين�ة تضمر أن 
ال�يء الذي يبحث عن�ه مطم�وراً يف باطن األرض، 
بقيت رس�مية زوجة جايل تنكد ع�ى زوجها وتثري 
في�ه الغض�ب من جراء س�وء الطالع ال�ذي يالحقه 
كثرياً، األرض ريفية، املجتمع ريفي، القصة تس�لط 
الض�وء عى مشاك�ل الريف امل�رصي يف قرية جايل، 
الالف�ت للنظر أن الكاتب ك�ان يحاكي الذات ويرسد 
الحوادث بصورٍة جعلت الشخصية هي الراوية لهذه 
االحداث بل مشاركة فيها مشاركة واضحة، البحُث 
يف غ�وار النفس البس�يطة ميزة اتص�ف بها الرسد، 
الح�واراُت الت�ي دارت بني رس�مية وزوجه�ا جايل، 
تعط�ي ص�ورة واضحة ع�ن العائلة املرصي�ة التي 
تعيش الضنك والبؤس، ولكن هناك منولوج واس�ع 
وكب�ري عملت عليه الرواي�ة، الكاتب ترك للشخصية 
أن تحك�ي وأصب�ح الق�ص عب�ارة ع�ن حكاية بني 
الشخصي�ات، وأغلب هذه الحكايات كان يف الحياة، 
املعيش�ة و الدفين�ة! وردت الكث�ري م�ن املف�ردات 
وهي بلس�ان الراوي املتكلم، ه�ذه الكلمات لجأ إىل 
الرسد لرضورٍة رسدي�ة، يف كثرٍي من األحيان تحتاج 
الشخصية أن تعرب بلهجتها لتصل الرسالة الرسدية،  
م�ارس الكاتب لعبًة رسديًة، وذلك بتالعبه بعنرصي 
الزمان واملكان، وهذا التفاعل جعل من الكاتب يرسد 
الرواية وهو فناناً كتابياً، امليزة األخرى يف الرواية هو 
عنرص الشد، الذي أمس�ك بالرواية من أولها ومىض 
هك�ذا، تحتاج أن تكمل القراءة حتى تفك الطالس�م 

الت�ي وضعها الكاتب بني طيات رسده، أول ش�فرة 
فتحها القاص ه�ي إعرابه عن معنى عنوان الرواية 
) الدفين�ة( ليتض�ح يف أول وهلة يف مخيل�ِة القارئ 
أنه يشٌء مفقود وثمني وج�اٍر البحث عنه والتنقيب 
للعث�ور علي�ه، اغمَس الق�ارئ مع الكات�ب ليعرف 
نهاية القصة ليجد متعة الحصول عى الدفينة، ربما 
كان القارئ أكثر تشويق�اً من القارئ ليصل إىل هذا 
اللغز، ألن  ش�هية البحث والتنقيب التي بثها الكاتب 
يف الن�ص جعل�ت من الق�ارئ مشدود حت�ى يبحث 
وينقب كما شخصية جايل التي تبحث عن الدفينة، 
التالع�بُ الرسدي هو الذي أمس�ك بتالبي�ب القارئ، 
الرسُد عملي�ة إبداعية واحرتافي�ة وتحتاج إىل كاتٍب 

حاذق يجيد اللعب يف القص.

9 www.alzawraapaper.com

ثقافية

فلسفة الكتابة عند القاصة آمال شتيوي بني تعدد الرؤية 
وأساليب النمذجة واإلخراج

وحنن على أبواب عام جديد:

شكرا لكل من أسهم يف جناح الصفحة الثقافية جلريدة الزوراء
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رواية الدفينة للكاتب حممد فيض خالد
البحث عن املخبوء

انته�ى ع�ام 2020 وب�دأ ع�ام جديد 
، والب�د م�ن التوق�ف قلي�ال ملراجعة 

مسريتنا خالل السنة املاضية .
منذ س�نوات كان�ت البداي�ة يرافقها 
بعض التحدي عى تجاوز الصعوبات 
التي تعرتض عملنا ، وكّنا منذ البداية 
نفكر بإخراج صفح�ة ثقافية تكون 
من�ربا لك�ل االق�الم املبدع�ة املضيئة 
داخ�ل الع�راق وخارج�ه دون النظر 
اىل االنتم�اء الس�يايس او الدين�ي او 

القومي او الطائفي.

كانت مهمتنا االوىل ترتكز حول االبداع 
الحقيق�ي واخ�راج صفح�ة ثقافية 
رصين�ة تحظ�ى بالقب�ول والتقدي�ر 
من قب�ل القراء ، ولكي نس�تمر وفق 
وترية متصاعدة بدأنا بإخراج صفحة 
ثقافي�ة واح�دة يف االس�بوع ، بعدها 
اصدرن�ا صفحت�ني حت�ى تمكنا من 
اص�دار الثالث�ة والرابعة يف االس�بوع 
واضع�ني أمامن�ا رضورة التن�وع يف 
الصفحة الواح�دة واالهتمام بالجهد 

ن�ره  امل�راد  للموض�وع  االبداع�ي 
،واعتمدن�ا ع�ى مب�دأ االبتع�اد ع�ن 
املنش�ورة س�ابقا س�واء  املواضي�ع 
كانت منش�ورة يف الصحف واملجالت 
او يف ش�بكات التواص�ل االجتماعي ، 
واالبتع�اد عن نر الصور الشخصية 
املتعلق�ة بالنص�وص لك�ي ال تكون 
الصفحة معرض�ا للصور الشخصية 
وعى حس�اب املادة املنشورة ، وعدم 
الرتويج للكتب الصادرة حديثا خوفا 
من جعل الصفحة لوح�ة لإلعالنات، 
وم�ع كل حال�ة نجاح كان�ت االبواب 
تفتح أكثر لألدباء والفنانني للمشاركة 
الواسعة يف الصفحة الثقافية ودفعها 

اىل عالم االنتشار الواسع.

اعتمدنا عى الحوارات مع الشخصيات 
االدبي�ة املبدع�ة ، واس�تطعنا ن�ر 
ح�وارات مهمة مع مبدع�ني كبار يف 
مج�ال الشعر والرواي�ة والنقد داخل 
الع�راق وخارج�ه يف تغطية ش�املة 
للمشه�د الثق�ايف العراق�ي والعرب�ي 
حي�ث وص�ل ع�دد الح�وارات خالل 
الس�نة املاضية ) 51 ( حوارا ، وليس 
امامن�ا بعد هذا النج�اح اال ان نتقدم 
بالشك�ر الجزيل لكل اس�هم معنا يف 

نر الثقافة االصيلة .

كم�ا اعتمدن�ا ع�ى ن�ر الق�راءات 
النقدي�ة الت�ي تصلنا يومي�ا من قبل 
النق�اد الذي�ن س�لطوا االض�واء عى 

االعم�ال االدبية فيما يخ�ص الرواية 
والقص�ة والشع�ر والفن�ون االخرى 
رغم الصعوبات الت�ي كانت تواجهنا 
والتي يقف يف مقدمتها طول القراءة 

النقدي�ة، وكث�رة االخط�اء النحوي�ة 
واالمالئي�ة واملطبعي�ة يف القلي�ل من 
الق�راءات الت�ي تص�ل الين�ا، كما ان 
تصل�ح  ال  الدراس�ات  ه�ذه  بع�ض 

للنر بس�بب أدائها اللغوي وطريقة 
معالج�ة امل�ادة املراد الق�راءة عنها ، 
أو كث�رة الصور املرافق�ة للمادة مما 
جعلن�ا امام خيارين أحالهما مر: اّما 

النر رغم كل ما فيها من عيوب مما 
ي�ؤدي اىل تدني الصفح�ة الثقافية او 
عدم ن�ر املادة واالعت�ذار اىل كاتبها 
، وه�ذا يضعن�ا ام�ام )زع�ل( بعض 

السادة االفاضل.
اعتمدنا عى نر النصوص الشعرية 
والقصصية التي تساعدنا عى تحقيق 
التنوع يف تقديم الصفحة الثقافية اىل 
القراء واس�تطعنا م�ن نر عرات 
النصوص رغ�م ان ما يصلنا يفوق يف 

عدده ما ينر .

لق�د واجهن�ا الكثري م�ن الصعوبات 
امام الك�م الهائل من النصوص الذي 
يردنا ، والبعض كان يرس�ل اكثر من 
ن�ص يف االس�بوع ويطال�ب بنره ، 
كم�ا ان البعض يرس�ل لن�ا نصوصا 
منش�ورة يف اكثر م�ن جريدة وموقع 
معتق�دا ان الن�ر به�ذه الطريق�ة 
يحقق له ش�هرة واس�عة ، وكنا رغم 
م�ا نعاني منه  نرس�ل اش�ارة اىل كل 
م�ن يراس�لنا تخربه بوص�ول مادته 

ولم نهمل أي مادة ارسلت الينا اال اذا 
كان�ت غري صالحة للن�ر وهو نادر 

الحدوث .
كّنا نفض�ل املادة القص�رية يف النر 

كونه�ا تتي�ح لن�ا فرص�ة املزي�د من 
املواضي�ع لتغطية كل م�ا يصل الينا 

من مواضيع .
انتهى ع�ام وجاء ع�ام جديد وبهذه 
املناس�بة يتق�دم القس�م الثقايف لكل 
الس�ادة االفاض�ل الذي�ن اس�هموا يف 
نج�اح الصفحة الثقافي�ة ، فالفضل 
يع�ود اليه�م أوال وآخ�را ، والب�د من 
تقدي�م اعتذارنا عن كل حالة حصلت 
س�هوا ، ونعتذر عن نر صور الذين 
اس�هموا يف نجاح الصفحة ولكل من 
وض�ع بصمت�ه املضيئة عليه�ا، فقد 
وصل عدد املشاركني يف النر اىل اكثر 

من ) 170 ( .
كما حققت الصفحة س�بقا يف الكثري 
م�ن املواضيع ، وس�لطت الضوء عى 
الكث�ري م�ن االعمال االدبي�ة الجديرة 
باالهتم�ام ، ودخل�ت اىل عوال�م ل�م 
يدخل اليها أحد م�ن قبل ، فأصبحت 
مرك�زا جاذب�ا لك�ل االق�الم املمتلئة 
بعنارص العافية واالبداع ، وان تحقق 
ش�هرة كبرية يف اوساط املثقفني عى 

املستوى املحيل والقومي . 
لق�د خرج�ت الصفحة عن الس�ياق 
املأل�وف  تتن�اول  وب�دأت  التقلي�دي 
بطريقة غري مألوفة ، وواكبت حاالت 
التطور التي تشهدها الساحة العاملية 
يف مجال النقد واالبداع من خالل نقل 
تج�ارب الشعوب والق�اء الضوء عى 

تجربة الكبار من املبدعني .
ما يميز الصفحة خالل العام املنرصم 
هو انها لك تكن صفحة للنخبة بقدر 
م�ا هي صفحة لجمي�ع املثقفني من 
خ�الل ابتعادن�ا عن نر الدراس�ات 
االكاديمي�ة وتجنب الدخ�ول اىل عالم 
املصطلحات الوعرة، وك�ان بودنا ان 
نذكر جميع الحاالت مع االسماء التي 
اس�همت اال ان ه�ذا الفعل يس�تغرق 
من�ا جهدا كب�ريا وال تس�عه صفحة 

واحدة .
حاولن�ا دف�ع جمي�ع م�ا لدين�ا من 
املواضيع اىل الن�ر اال اننا اخفقنا يف 
ذلك لكثرتها ، ونعاهد جميع الس�ادة 
االع�زاء م�ن ن�ر كل م�ا لدين�ا من 

مواضيع .
م�رة أخ�رى نعت�ذر عن ن�ر جميع 
ص�ور املس�اهمني يف الصفحة خالل 
الع�ام املايض ، ومرة أخرى نعتذر عن 
ك�ل حالة غري مقص�ودة ان حصلت ، 
وكل م�ا نتمن�اه هو بق�اء الصفحة 

مرقة وان تحقق نجاحات أكرب  .
 ، االع�زاء  االصدق�اء  ايه�ا  لك�م  ش�كرا 

حفظكم الله وكل عام وانتم بألف خري .



ق�د ال نعل�م الكث�ر ع�ن حي�اة رواد 
الفض�اء، لك�ن القلي�ل م�ن يعلم أن 
رواد الفض�اء يصطحب�ون معه�م يف 
رحالتهم الفضائية مسدسات نارية، 
يعن�ي ذلك منذ أول رحلة أجراها رائد 
الفض�اء ال�رويس ي�وري غاغارين يف 
سيتينيات القرن املايض.كما كان أول 
مس�دس حمله غاغاري�ن إىل الفضاء 
م�ن ن�وع ماك�اروف، لكن بع�د ذلك 
تم اس�تبداله بمس�دس الصيد بثالث 
فوهات من نوع TP-82، لكن السؤال 
ال�ذي يطرح نفس�ه هو مل�اذا يحتاج 

رائد الفضاء أسلحة نارية؟
اإلجاب�ة طبع�ا س�هلة ج�دا، فرائ�د 
الفضاء ال يحتاج الس�الح يف الفضاء 
ألن ليس مضطرا ملواجهة أحد طبعا، 
لك�ن أي حالة هب�وط “خاطئ” عىل 
األرض يف منطق�ة حرجي�ة أو بري�ة، 
يحتاج منه حماية نفس�ه من هجوم 
الحيوان�ات املفرتس�ة. املس�دس من 
نوع TP-82، كما يعترب س�الحاً قوياً 
بس�بطانة طولها 30 سم، يزن بدون 
ذخ�رة 1.6 كيلوغرام، كم�ا يذكر أن 
ح�االت مواجه�ة لدبب�ة حصلت كما 

ورد يف كت�اب “الصواري�خ والب�ر” 
للعالم املصمم بوريس يفسييفيتش.  
يف هذا الكتاب قيل ان: “رائدي الفضاء 
اليكيس ليونوف وبافل بيليايف هبطا 
إىل األرض يف 1965 يف تايغ�ا ش�مال 
األورال، لكن وبس�بب س�وء األحوال 
الجوية احتاجت فرق االنقاذ للوصول 
إىل مكانهم�ا ع�دة أيام.كم�ا أض�اف 
يفس�ييفيتش يف كتاب�ه إن “رائ�دي 
الفض�اء تمكنا من إخافة الدببة التي 
كان�ت تقرتب م�ن ضوء موق�د النار 
بإط�الق األع�رة الناري�ة، مؤكدي�ن 
فيما بعد أن هناك حاجة ألسلحة من 
ن�وع آخ�ر، ويذك�ر أن TP-82 أوقف 
استخدامه يف 2006، من دون اإلعالن 

عن نوع السالح الذي حل مكانه.

جامع�ة  م�ن  علم�اء  اكتش�ف 
كاليفورنيا األمريكية ان نبات الشيح 
)األرطماس�يا( ق�ادر ع�ىل تدمر 98 
يف  الرسطاني�ة  الخالي�ا  م�ن  باملئ�ة 

الجسم خالل 16 ساعة فقط.
ه�ذا االكتشاف جعل الخرباء يعملون 
ع�ىل ابتكار مس�تحرض طب�ي يمكن 
بواس�طته القض�اء ع�ىل األم�راض 

الرسطانية تماما.
واكتش�ف الخ�رباء ان نب�ات الشيح 
يف�رز مادة artemizinin حيث اثبتت 
االختب�ارات الرسيري�ة ان جرعة من 
هذا الدواء تكفي لتدمر 98 باملئة من 
الخالي�ا الرسطانية يف الجس�م خالل 

16 ساعة فقط.
وحس�ب رأي العلم�اء، عن�د إضاف�ة 
الحدي�د اىل ه�ذا املس�تحرض س�وف 
يدم�ر 100 باملئة الخالي�ا الرسطانية 
خالي�ا  ظه�ور  ويمن�ع  الجس�م  يف 
رسطاني�ة جديدة.تجدر االش�ارة اىل 

أن اس�تخدام نب�ات الشي�ح الح�ويل 
لوحده يمكن ان يقيض عىل 28 باملئة 
م�ن الخالي�ا الرسطانية يف الجس�م، 
ولك�ن عند إضافة عنرص الحديد فإن 
املزي�ج يدمر كافة الخاليا الرسطانية 
بين�ت  ه�ذا  إىل  إضاف�ة  الجس�م.  يف 
االختب�ارات ان ه�ذا النب�ات ال يؤث�ر 
يف الخالي�ا السليمة.وتس�تخدم مادة 
artemizinin يف الوقاي�ة من املالريا، 
ولكن العلماء اثبت�وا ان نبات الشيح 
الحويل فعال جدا يف مكافحة األمراض 
-A  الرسطانية.نب�ات الشيح الحويل
ان�واع  م�ن  ن�وع   ،  temisia annua
نباتات الشيح، فواح العرف العطري 
ويرتاوح ارتفاعه بني 50 و150 سم، 
النص�ل وقنابات�ه  وأوراق�ه خملي�ة 
ش�فافة وعروقه�ا ضارب�ة اىل اللون 
األخرض.ويس�تمر ازهراره يف شهري 
يوليو/تموز واغسطس/آب، وينتر 

يف مختلف بقاع العالم.

لدبس الرمان العديد من الفوائد الصحية 
وتعزي�ز  الكولس�رتول  نس�بة  لخف�ض 
املناع�ة، ويس�تخدم يف إعداد الس�لطات 
وتتبيل األطباق املختلف�ة. جرّبي صنعه 

يف املنزل بنفسك.
املقادير: 

4 أكواب عصر رمان مصفى من البذور

½ كوب سكر
¼ كوب عصر ليمون

الطريقة: 
عىل نار متوسطة، ضعي عصر الرمان، 
والس�كر، وعص�ر الليم�ون يف قدر غر 
مغط�ى، وقلبي�ه حت�ى ي�ذوب الس�كر 

تماًما.

اخفيض النار واتركيه يغيل ملدة س�اعة، 
أو حتى يصبح رشاًبا غليًظا.

اتركي�ه ي�ربد ث�م صبي�ه يف برطمان�ات 
زجاجية واحفظيه يف الثالجة

يمكنك إضافة ملعقة كبرة من السماق 
له وإن كان ذلك اختيارًيا، لكن اطحنيها 

ناعًما جًدا.

قوان�ني  للفت�اة  األرس  معظ�م  تض�ع 
وأحكاماً وحدوداً يجب أن تس�ر عليها 
وال تخرج ع�ن نطاقها مهما وصل بها 
األمر، ويعترب أفراد األرسة تلك القوانني 
أنه�ا الحصن األمني للفت�اة للمحافظة 
عليه�ا، فخوفه�م عليه�ا ق�د يدفعهم 
إىل وضعه�ا يف دائ�رة مغلق�ة محاط�ة 
بسلس�لة طويلة من املمنوع�ات، التي 
ق�د تخل�ق ج�واً م�ن الضغ�وط، نظراً 
لرفض بع�ض الفتيات هذه املمنوعات، 
لحريته�ن  تتص�دى  أنه�ا  يعتق�دن  إذ 
الشخصية وآرائهن املستقلة وتتدخل يف 

كافة ش�ؤونهن.
الس�بب الرئيس للممنوع�ات يتمثل يف 

العادات وخوف األرسة عىل الفتاة:
سلبيات وإيجابيات قائمة املمنوعات:

أن لكل عمل�ة وجهني، وكذلك األمر مع 
قائم�ة وحدود املمنوع�ات التي توضع 
للفتي�ات م�ن قب�ل األه�ل، فم�ن أهم 
سلبياتها أن سلسلة املحظورات والعيب 
قد تضع الفتاة يف حالة قلق وتوتر، وقد 
تفع�ل أش�ياء دون عل�م عائلتها وهي 
بس�يطة جداً، لكن خوفها من ردة فعل 
العائلة وتوقعها أنه�ا ممنوعة يجعلها 
تح�ت الضغ�ط بشك�ل مس�تمر خوفاً 
من الوق�وع يف املحظور ل�دى عائلتها، 
وم�ن هنا ق�د تنش�أ املشاك�ل العائلية 
املتع�ددة م�ن حي�ث ك�رس املمنوعات 
من قب�ل الفت�اة، باإلضاف�ة إىل انعدام 

الثق�ة بالنفس واالنط�واء لالبتعاد عن 
ك�ل أنشط�ة الحياة خوفاً م�ن ارتكاب 

األخطاء.
أم�ا اإليجابي�ات فتك�ون عندم�ا يت�م 
توضي�ح األمر للفتاة، ف�إذا تم إقناعها 
ب�أن هذه القائمة من أج�ل مصلحتها، 
ورشح له�ا أهمي�ة ك�ل أم�ر ممن�وع 

وسبب رفضه يف جو أرسي جميل، فإن 
الفتاة تتقبل وتتفهم األمر، وتتم األمور 
تام�ة ب�ني األرسة، وتنش�أ  برصاح�ة 
عائل�ة مس�تقرة متفاهم�ة وواضحة، 
كما أنه�ا تقتنع باملمنوع�ات والحدود 
املفروضة عليها وتطبقها وهي مؤمنة 
به�ا فتس�توعبها بشك�ل أك�رب، وذلك 

يعطيها ثقة بالنفس وباألهل وبالحرية 
املروطة الناجحة.

املمنوع�ات  ع�ىل  الفتي�ات  فع�ل  رد 
املفروضة:

تختل�ف ردود أفعال الفتيات عىل ثقافة 
العي�ب واملمنوع�ات، وحس�ب وض�ع 
فق�د  االجتماعي�ة،  وتنشئته�ا  األرسة 

تتقبل بع�ض الفتيات ه�ذه املمنوعات 
حني تأتي من األرسة يف جو أرسي جميل 
ورصاحة وتوضيح س�بب املن�ع، فيما 
ال تتقب�ل أخريات ذلك ويمارس�ن هذه 
املمنوعات يف ظل غياب الرقابة األرسية، 
ومن هنا أركز عىل تعزيز الرقابة الذاتية 
ل�دى الفت�اة، وأنها ال تحت�اج إىل خرق 
قائمة املمنوعات األرسي�ة أو أن تكون 
لها قائمة ممنوعات من األساس، فهي 
ناضجة وتعرف الصح من الخطأ سواء 

بوجود األرسة أو بغيابها
6 طرق تجعل الفتاة تتعامل مع قائمة 

املمنوعات دون أن تشعر بالكبت:
وتقوي�ة  بالنف�س  الثق�ة  -1تعزي�ز 
الشخصي�ة، وأن تضع الفتاة لنفس�ها 
حدود حريتها ضمن الروط املوضوعة 

من قبل األرسة.
-2املرونة وتقبل قرارات األرسة.

-3مناقشة األرسة يف قائمة املمنوعات، 
واختيار األوقات املناس�بة لذلك، وطرح 
اآلراء به�دوء دون انفعال لتفهم وجهة 

نظرها.
ع�ن  تبح�ث  األرسة  ب�أن  -4االقتن�اع 

مصلحة الفتاة وليس منعها.
-5اكتس�اب ثقة األهل وتنفيذ أوامرهم 

بح�ب وود.
6-تيق�ن الفت�اة أنها جوه�رة مصونة 
يج�ب الحف�اظ عليه�ا وإحاطتها بكل 

حب ببعض القوانني للحفاظ عليها.

10واحة
 6 طرق لتتقبلي املمنوعات يف جمتمعك دون الشعور بالكبت

حنو مستقبل افضل...له
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تأخ�ر امليش عن�د االطفال يصب�ح مشكلة يف 
ح�االت معين�ة، وال داع�ي للقل�ق يف ح�االت 
أخرى، ولذل�ك يجب عىل كل أم أن تعرف متى 
عليها القلق يف حال تأخر امليش عند طفلها؟.

السن املتوقعة مليش الطفل
انتظري حتى س�ن س�نة ونص�ف ،يتوقع أن 
يميش الطفل يف سن تس�عة اشهرويتوقع أن 
يميش بعد عمر الس�نة، ويمك�ن ان يميش يف 

سن ستة عر شهراً.
وعىل األم ع�دم املقارنة بني طفلها وأي طفل 
آخر، فك�ل طفل له ظروف�ه الصحية وبنيته 

الخاصة.
يمكن أن تقل�ق يف حال كان طفلها قد اصبح 
يف س�ن س�نة ونصف ل�م يمش أو تب�دو منه 

بوادر امليش مثل الوقوف بدون مساعدة.
يمك�ن أن تنتظ�ر األم حتى س�ن س�نتني ثم 
تق�وم بعرض طفله�ا عىل طبي�ب العظام يف 

حال تأخر مشيه.
عىل طبيب العظام فحص الحوض والساقني 

عند الطفل.
وع�ىل الطبيب طل�ب تحاليل خاصة بنس�بة 

فيتامني دال، ونسبة الكالسيوم عند الطفل.
عالج تأخر امليش عند الطفل

قد يخاف من امليش

الطف�ل تش�وه يف عظ�ام  ل�دى  يك�ون  ق�د 
الحوض.

وق�د يعاني الطفل من القدم املخلبية كما هو 
متع�ارف عليها، مما يعي�ق مشيه، وكل هذه 

األمور يقوم الطبيب بفحصها.
نقص فيتامني دال هو السبب األسايس لتأخر 

ميش الطفل.
وكذلك سوء التغذية بوجه عام وعدم تعريض 

الطفل ألشعة الشمس.
عدم قيام األم بتمرين الطفل عىل امليش يؤخر 
من الس�ن التي يم�يش فيها الطف�ل، فيجب 

االمساك بيديه وتدريبه عىل امليش.
خ�وف الطف�ل م�ن امل�يش ويج�ب ع�ىل األم 

تشجيعه وتدريبه.
يجب أن يحصل عىل جرعات من فيتامني دال 

منذ سن الشهرين وتحت ارشاف الطبيب.

تعان�ي الكث�ر م�ن األمه�ات م�ن ترصف�ات 
أطفاله�ن الس�يئة الت�ي تس�بب له�ن اإلزعاج 
يف املن�زل، باإلضاف�ة إىل الشعور بالح�رج أمام 

املعارف واألصدقاء.
وتؤك�د العدي�د م�ن الدراس�ات أن س�لوكيات 
األطف�ال مكتس�بة وليس�ت وراثي�ة يف معظم 
األحي�ان، وبالتايل فإن الترصفات الس�يئة التي 
تص�در عنهم، ما هي إال نتاج ألس�لوب معاملة 

الوالدين واملجتمع لهم.
وفيما ييل بع�ض الترصفات الس�لبية لألطفال 

وأسبابها:
-1 الكذب

إذا ك�ان الطفل يميل إىل الك�ذب، فهذا ناتج عن 
ردود فع�ل مبالغ�ة فيه�ا م�ن قب�ل والديه عن 

أخطائه يف املايض.
-2 ضعف الثقة بالنفس

ينتج ضعف الشخصية ل�دى األطفال عن اتباع 
الوالدي�ن أس�لوب النصيحة وإم�الء التعليمات 
بشك�ل دائم، ب�دالً م�ن تجشيعهم ع�ىل اتخاذ 

القرارات بأنفسهم.
-3 عدم القدرة عىل املواجهة

إذا ك�ان طفلك غر قادر عىل املواجهة أو الدفاع 
ع�ن نفس�ه، فه�ذا ناتج ع�ن أنك تع�ودت عىل 

توبيخه يف األماكن العامة وأمام اآلخرين.
-4 أخذ أشياء ليست ملكاً لهم

يف حال اس�تمر طفلك بأخذ أش�ياء ليست ملكاً 
له، حتى لو حصل عىل كل ما يريد، فهذا بس�بب 
أنك لم تمنحيه الفرصة ليختار ما يريد بنفسه.

-5 الخوف

إذا ك�ان طفلك جبان�اً، فهذا ألنك تس�ارعني إىل 
مس�اعدته دائم�اً، دون أن ترتك�ي ل�ه الفرصة 

ملواجهة الصعوبات التي يتعرض لها بنفسه.
-6 الغرة

الغرة ش�عور طبيعي لدى األطفال، لكن عندما 
يبال�غ طفل�ك فيه�ا، فه�ذا ألن�ك تع�ودت عىل 

مقارنته باألطفال اآلخرين.
-7 الغضب الرسيع

إذا الحظت�ي أن طفل�ك يشع�ر بالغض�ب ألتفه 
األس�باب، فه�ذا نات�ج ع�ن قل�ة مديح�ك ل�ه 
ولإلنج�ازات الت�ي يحققها، فهو يس�عى للفت 

االنتباه إليه عن طريق السلوك السيئ.
-8 قلة احرتام اآلخرين

يف ح�ال كان طفلك ال يح�رتم مشاعر اآلخرين، 

فربما يكون س�بب ذلك عدم احرتامك ملشاعره، 
فإصدار األوامر للطفل بشكل دائم دون مراعاة 
رغبات�ه، يجعل�ه أق�ل مي�اًل لتقدي�ر واح�رتام 

اآلخرين.
-9 الرّسية

يمي�ل الكثر م�ن األطفال إىل الرسي�ة، وإخفاء 
بعض األش�ياء عن الوالدين، وه�ذا ناتج عن أن 
الوالدين يضخمون األم�ور، وال يتعامون معها 

بحسب حجمها الحقيقي.
-10 الترصف بوقاحة

يمي�ل األطفال عادة إىل تقلي�د ترصفات الكبار، 
ف�إذا ك�ان طفلك يت�رصف بوقاح�ة، فهو عىل 
األرجح يقلد أحد والديه أو أش�قائه األكرب س�ناً 

منه.

نصائح طبيةسلوكيات

متى تقلقني من تأخر املشي عند طفلك؟١٠أسباب وراء تصرفات أطفالك السيئة

يعم�ل حم�ام البخ�ار ع�ىل فت�ح 
مس�ام الب�رة، وبالت�ايل يس�اعد 
عىل التخلص من األتربة واألوساخ 
ال�دورة  وينش�ط  به�ا،  العالق�ة 
الدموي�ة، ه�ذا باإلضاف�ة إىل أن�ه 
يخلصك بشكل فع�ال من الرؤوس 

السوداء. 

إذا كن�ت ترغب�ني يف الحص�ول عىل 
ب�رة صافية، فواظب�ي عىل عمل 
حمام بخار لوجهك واستفيدي من 
فوائده. يف الس�طور القادمة سوف 
أخ�ربك بطريقة عمل حمام البخار 

بنفسك يف املنزل.
١- قوم�ي بتنظي�ف وجه�ك جيدا، 

وذل�ك بواس�طة غس�ول مناس�ب 
بعم�ل  وقوم�ي  برت�ك.  لن�وع 
م�ن  للتخل�ص  خفي�ف  س�كراب 
الخالي�ا امليتة، ويمكن�ك اللجوء إىل 
الصودي�وم  بيكربون�ات  س�كراب 

واملاء املناسب لكل أنواع البرة.
٢- اغ�يل م�ا يق�رب م�ن ٢ لرت من 

املاء.
٣- يمكنك إضافة من ٣ إىل ٤ قطرات 
من الزيوت العطرية املفضلة لديك، 
أو وفقا لنوع برتك. فمثال لتنعيم 
الب�رة الجافة اضيف�ي ماء الورد 
وللب�رة الدهنية زي�ت الليمون أو 
الربتقال أو أوراق النعناع الطازجة. 
أما البرة العادية فيمكنك إضافة 
الهن�د  ج�وز  زي�ت  م�ن  قط�رات 
الحب�وب  وملشاك�ل  الالفن�در.  أو 

استعيني بزيت الشاي.

٤- ضعي منشفة كبرة عىل رأسك، 
وعريض وجهك للبخار عىل مسافة 
٢٠ س�م حت�ى ال يح�رتق جل�دك. 
كرري العملية خمس مرات ويف كل 

مرة انتظري دقيقتني.
٥- قومي بتطبي�ق خلطة طبيعية 
ع�ىل وجهك بع�د التع�رض للبخار 
النتائ�ج.  أفض�ل  ع�ىل  للحص�ول 
يمكنك خلط ملعق�ة من الشوفان 
والعس�ل واملاء الدافئ مع بعضهم 
جيدا ث�م طبقيها ع�ىل وجهك ملدة 

٢٠ دقيقة واغسليه باملاء البارد.
٦- ال تن�يس ترطي�ب برت�ك بعد 
االنته�اء م�ن عم�ل حم�ام بخار 
باس�تخدام  إم�ا  وذل�ك  للوج�ه، 
الكري�م الخاص ب�ك أو االتجاه إىل 
أحد الزي�وت الطبيعية كزيت جوز 

الهند. 

لح�رق  ال�وزن  إنق�اص  يحت�اج 
سعرات حرارية أكثر مما نستهلك، 
وه�ذا يعني ش�يئاً واح�داً: التحكم 
يف كمي�ة الطع�ام الت�ي تتناوله�ا 
باإلضاف�ة لتحس�ني ن�وع  يومي�اً 
األطعم�ة الت�ي تحتويه�ا وجباتك 
س�هلة  طريق�ة  الغذائية.وهنال�ك 

لخفض الحصص وتقليل السعرات 
الحرارية وفقدان الدهون:

-1 تن�اول كوب كبر م�ن املاء قبل 
األكل، ذلك س�يقلل م�ن اإلفراط يف 

تناول الطعام.
-2 ارت�داء مالب�س بحزام خرص أو 
سرتة بأزرار يمكن أن يكون بمثابة 

أداة تدفع لإلبطاء بالطعام.
-3 تن�اول املزي�د م�ن الخض�ار يف 
الوجبات يساعد يف خفض السعرات 

الحرارية.
طريق�ة  يف  التفك�ر  إع�ادة   4-

استخدام الحبوب والنشويات.
-5 اإلض�اءة الخافت�ة واملوس�يقى 

الهادئة لتناول وجب�ة مريحة، مع 
املض�غ البط�يء ورشب املاء لجعل 

الوجبة تدوم لفرتة أطول.
-6 يمك�ن تن�اول األطعم�ة الت�ي 

تتطلب التقشر بشكل فردي.
-7 عن�د رشاء كي�س م�ن رقائ�ق 
البطاطس، املعجنات، أو املكرسات، 

قّسم محتوياتها إىل 10 حصص.
-8 بدء الوجبة بالحساء قد يساعد 
يف تقليل إجمايل السعرات الحرارية 

التي تتناولها.
-9 التحقق م�ن محتويات البوفيه 
اختي�ار  قب�ل  العش�اء  مائ�دة  أو 

الطعام.
-10 ال ب�أس يف تن�اول كوكتيل مع 
الوجبة، ولكن يمكن وضعه يف كوب 

طويل ورفيع مع إضافة الثلج.
-11 عدم تشغيل التلفزيون ووضع 
الهات�ف الذك�ي بعيداً أثن�اء تناول 

الطعام.
-12 وضع الطعام يف وعاء أو طبق 

صغر.
-13 استبدال الحلوى بعد الوجبات 

بشاي بدون كافيني أو الفاكهة.

لطلة ابهى....

طبيبك يف بيتك

لبشرة صافية ونقية... واظيب على عمل محام البخار املنزلي

حيل مهمة لتقليل كميات الطعام يف وجباتكم

كل يوم معلومة

سر االعشاب..؟؟؟

ملاذا حيتاج رواد الفضاء لألسلحة 
النارية خالل رحالتهم؟

الشيح يدمر اخلاليا السرطانية

املطبخ ..

طريقة إعداد دبس الرمان باملنزل
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يحك�ي أن ك�ان هناك صديق�ان قررا أن يصعدا عيل س�طح ناطحة 
س�حاب عالية جداً لريس�ما لوح�ات جميلة، صع�د الصديقان وبدأ 
كل منهما يف رس�م لوحته، وعندما انتهى احدهما من رس�م لوحته 
وضعها أمامه عىل س�ور مرتفع ثم رجع إىل الوراء ليتمعن فيها ويف 
تفاصيله�ا الجميل�ة، فأعجبته جداً وأخذ يواص�ل الرجوع إىل الوراء 
ليشاهد املزي�د من التفاصيل وتعجبه أكثر وأكث�ر كلما رجع، إىل أن 

وصل إىل حافة سطح العمارة دون أن يدري.
انتبه صديقه ملا يحدث ولكنه خاف أن يرصخ لينبهه بصوت مرتفع 
فريتب�ك من النداء ويس�قط من الس�طح، فكر رسيعاً ث�م أخذ علبة 
األل�وان الخاصة به وس�كب جميعها عىل لوح�ة صاحبه فتشوهت 
جمي�ع مالمحه�ا وتفاصيلها، وهن�ا ركض صاح�ب اللوحة باتجاه 
لوحته وهو يرصخ يف غضب شديد : ملاذا فعلت هكذا يا هذا ؟ فأجابه 
صديقه : لو س�كت وتركتك يف إعجاب�ك بلوحتك الجميلة لكنت ميت 

اآلن أسفل العمارة .
الحكم�ة م�ن القصة : أحيان�اً نرى اش�ياء جميلة بحياتن�ا نحبها، 
ونتعلق بها ، حتى تتمكن منها وال نتخيل حياتنا بدونها، ومن ش�دة 
اعجابنا به�ا وبدون ان نشعر ُترجعنا للخل�ف .. وال نكاد ننتبه انها 

س�بب تأخرن�ا قد نتوجُع من أش�ياء مضت  وقد نبك�ي بحرقة عىل 
أق�داٌر ل�م ُتكتب لنا، ولكن بع�د مرور الوقت نكتش�ف العربة وندرك 
س�بب النهاية، وحينه�ا نحمد الله عز وجل كثرياً عيل خس�ارة هذه 
االشياء التي تعد خسارتها مكسب مؤكد، أما استمرارها معنا فهي 

الخسارة بعينها.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

حدث يف مثل 
هذا اليوم

1876 - خلع الس�لطان العثماني مراد الخامس 
إلصابت�ه بمرض عقيل، وتنصيب الس�لطان عبد 

الحميد الثاني خلفاً له.
1897 - توم�اس إديس�ون يحص�ل ع�ىل ب�راءة 
اخ�راع عن كام�ريا الصور املتحرك�ة التي أطلق 

عليها اسم الكينتوغراف.
1918 - البالش�فة الروس يهاجم�ون القنصلية 

الربيطانية يف مدينة بروغراد.
1931 - فيض�ان نه�ر يانغري جيان�غ يف الصني 

يؤدي إىل مقتل 250 ألف شخص.
1937 - تأس�يس الرشك�ة الوطني�ة الفرنس�ية 

للسكك الحديد.
1955 - إرسائيل تقوم بمذبحة وحشية يف مدينة 
خان يونس الفلس�طينية قتلت خاللها عدد كبري 

من سكانها.
1957 - إعالن استقالل ماليزيا.

1965 - تدش�ني الخ�ط الهاتف�ي األحم�ر ب�ني 
االتحاد الس�وفيتي والوالي�ات املتحدة املخصص 

لوقت األزمات الخطرية.
1965 - تعدي�ل يف نظ�ام مجل�س األم�ن تم من 
خالله زيادة عدد أعضائه إىل 15 عضوا بينهم 10 

أعضاء غري دائمني.

1982 - آخر قوافل املقاتلني الفلسطينيني تغادر 
بريوت عقب الغزو اإلرسائييل.

1989 - ليبي�ا وتش�اد توقعان ع�ىل اتفاق ينهي 
النزاع الحدودي بينمها املستمر منذ 16 عاما عىل 

رشيط أوزو.
تعلن�ان  وأوزبكس�تان  قرغيزس�تان   -  1991

استقاللها عن االتحاد السوفيتي.
1992 - امللك حس�ني يوافق ع�ىل قانون األحزاب 

السياسية يف األردن.
ال�ذي  الجي�ش الجمه�وري االيرلن�دي   - 1994
يطال�ب بتوحيد الجزي�رة األيرلندي�ة يعلن وقف 

عملياته العسكرية للمرة األوىل منذ 25 عام.
1996 - أمني عام مجلس األمن الرويس ألكسندر 
ليبي�د يعل�ن التواص�ل إىل اتفاق ينه�ي الحرب يف 
الشيشان ويؤجل حسم مسألة وضع الجمهورية 

القوقازية إىل 31 ديسمرب 2001.
العه�د  ويل  طليق�ة  س�بينرس  ديان�ا   -  1997
الربيطان�ي وصديقه�ا دودي الفاي�د يموت�ان يف 

حادث سيارة يف نفق أملا يف فرنسا.
 2005 -   س�قوط وغ�رق أكثر من ألف ش�خص 
بني نس�اء وأطفال ورجال يف نهر من فوق جرس 

األئمة يف العراق نتيجة للتدافع الشديد.

غزل عراقي
أدري بيك تحبني ما داعي الكالم 

وأدري بدموعك صّدك تبجييل 
من تجيني ال تكلّمني بغ�������رام 

َعْفِية عوف الّشوك ال تحجييل 
أّنه لييل باليا وأهّس ما أن���ام 

إشلون لو رصت أنت واهس لييل 
وإشلون لو حّبيت شكلك والخصال 

وإشلون لو باجر تروح وتعتذر 
هم ترد ملن أكلّك تع��������������ال 
وتنتظر ملّن أكلّك انتظ�����������ر 

* نخاف من حّبك ألّن حّبك جديد 
ذهب جّنه وياهو إليشوفة إنعجب 
واملشاعر فقرة معضدها حدي��د 
وأنت يّم الفقرة ال تطلع الّذهب 

وّياك ما نصقل بعد ال ما نعي���د 
عوفنه ولتكول بينويل الّسب��ب 
إحنا ما عدنه جواب ألي سؤال 
ألن من شفناك تّيهنا الف���كر 

أبـــــــراج

النجاح س�يكون حليفك وس�يغري س�ري األمور 
نحو األفضل بعد إخفاقات غري متوقعة. العالقة 
بالرشي�ك يتحك�م فيها امل�زاج املتقلب، ل�ذا تلجأ إىل 
ق�رارات عشوائي�ة. تنت�رص ع�ىل مصاعب�ك الصحية 

بالتفاؤل واألمل، وتعيش أجمل يوم يف حياتك.

تتمتع برسعة البديهة كطبيعة معظم مواليد 
ب�رج الرسطان، كما أن لديك قدرة عىل التعبري 
ع�ن رأي�ك بكل قوة. تحت�اج الي�وم إىل أن تتوقف 
عن التفكري يف العمل وتفكر يف األشياء الجميلة التي 
تس�عدك. بعض األح�الم ووجهات النظر قد ترس�م لك 

خطوطا عريضة نحو مستقبل أفضل.

تهت�م الي�وم بوضع�ك العاطفي ج�دا. الحب 
والعاطفة والرومانس�ية واملتعة واإلثارة كلها 
أم�ور مهمة ورئيس�ية بالنس�بة لك ه�ذا اليوم، 
ولذل�ك ال تدع أي ش�خص يقف يف طريق�ك أو يعكر 
صفوك. تعرف ما تريد، ولذلك ال تقول انك لست مهتما 

بما تفعله. الحب قادم إليك، فاستعد.

إذا كنت تس�عى منذ فرة لتحقيق مكاس�ب 
مالي�ة معينة، ربم�ا تصل إىل ه�ذه الغاية هذا 
اليوم. طاقتك العاطفية والبدنية تمنحك قدرة عىل 
التفكري والتخطيط. س�تنبهر يف نهاية اليوم بالنتائج 
التي حققتها عىل املس�توى امل�ادي واملهني. مشاريعك 

الشخصية تسري عىل ما يرام.

للعصبي�ة واالنفع�ال حت�ى ال تفق�د  داع  ال 
القدرة ع�ىل الركيز. يف الحقيقة، ربما ترتكب 
العديد م�ن األخطاء اليوم وربما ت�رك املزيد من 
النشاط�ات دون أن تنجزها. ننصح�ك بعمل قائمة 

باحتياجاتك ومواعيدك وأعمالك وابدأ بأهمها.

علي�ك أن تك�ون أكثر قدرة ع�ىل التعامل مع 
املواق�ف الصعب�ة يف العم�ل. ال تب�ك عىل حب 
قديم وانطلق اىل األمام. العمل يشغل بالك ويحتل 
كل تفكريك. ال تكن حساسا وتأخذ كل كلمة يقولها 

الحبيب عىل محمل الجد.

ربم�ا تناقش بع�ض املوضوع�ات املهمة مع 
األصدق�اء أو األق�ارب أو بع�ض األش�خاص 
املقربني منك اليوم. ستستفيد من هذه املناقشات 
وربما تكون س�ببا يف تجديد أفك�ارك. لديك األفكار 
وهم لديهم العزيمة عىل تنفيذ أي يشء، ولذلك يجب أن 

تستغل وجودك معهم اليوم. النتائج ستبهرك!

تلتق�ي الي�وم بصديق جدي�د. يشع�ر الناس 
بالراحة بالق�رب منك حتى إن كانوا مختلفني 
عنك. هذا األمر قد يكون غريبا بالنسبة ملن حولك 
ولك�ن بالنس�بة لك ه�و أم�ر طبيعي ألنك ش�خص 
مختلف، ذو عقل متفتح. خطط للقيام بنشاط مختلف 

مع صديقك الجديد.

رؤيتك وتحدثك مع بعض األشخاص املهتمني 
بالفن والروحانيات قد يجعلك تنظر ملستقبلك 
بطريقة أفضل. تتمنى أن تلتقي بمن تحب اليوم 
ول�ذا س�تخطط لذلك يف املس�اء.إذا لم تك�ن مرتبطا 

بالفعل، ستقابل اليوم نصفك اآلخر.

تشع�ر بالقوة وبالثق�ة يف النفس ه�ذا اليوم 
أكثر من البارحة. وقت مناسب لتجربة نشاط 
جدي�د لم تقم به من قب�ل. ال تؤجل عمل اليوم إىل 
الغ�د، خاصة إذا كنت تس�عى لتغيري أس�لوب حياتك 
ب�أرسع وقت. لديك الق�درة والشجاعة التي تمكنك من 

عمل تغيري حقيقي يف حياتك.

لعل اليوم هو أفضل أيام األسبوع عىل اإلطالق 
للتفكري يف عالم األحالم. تفكر بطريقة إيجابية 
وتسعى لرسم لنفسك طرقا متعددة لنيل املعرفة. 
امنح نفسك وقتا كافيا لتفكر جيدا. احلم وال تتوقف 
عن التفكري يف مستقبلك، فالعديد من األحداث الواقعية 

التي نعيشها اآلن كانت مجرد أحالم.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تحتاج اليوم أن تخصص جزءا من وقتك لنفسك. 
تحل�م ب�أن تنام يف فراش�ك دون أن يزعج�ك أفراد 
أرست�ك. اخ�رج من الج�و الكئي�ب الذي تعي�ش فيه 
وافتخر بنفسك وبإنجازاتك. تشعر بالتجاهل من اآلخرين 
خاصة يف األمور العاطفي�ة. هذا ال يعني أن تظل بمفردك أو 

تبتعد عن االخرين ولكن حوال أن تثبت وجودك.

أن�ا فت�اة مخطوب�ة م�ن 3 أش�هر يف رؤية 
رشعية، لم يعجبني ش�كله ول�م أتقبله ولم 
أك�ن أريد أن أوافق، ولكن م�ع موافقة أهيل 
قلت نعم. شكيل متوسط الجمال ورغم هذا 
لم أتقب�ل هذا العريس، وإىل اآلن لم أحبه وال 
أشتاق له وال أطلب رؤيته، واليهمني إن أتى 
لرؤيت�ي أو ال وموعد زف�ايف اقرب وأنا أبكي 

من الحرية والقلق.
النصائح والحلول:

1أنت بحاجة إىل تأجيل موعد الزفاف لتبدأي 

فرة مراجعة شاملة لهذه الخطوبة
 2إش�ارتك إىل أن الخطوب�ة تمت عرب الرؤية 
الرشعية تعني أنك لم تختاري هذا العريس، 
وأن األهل لم يركوا ل�ك فرصة معرفته قبل 

عقد القران أو الزفاف
 3رغم أني ال أعرف الحدود التي تلتقني فيها 
بخطيبك، لكن يبدو أنك لم تتعريف عليه جيداً 
بع�د؛ ألن�ك توقفت فق�ط عند ش�كله وعدم 

تقبلك له
 4م�ع ذل�ك أق�ول إن الح�ل األفض�ل هو أن 

تطلب�ي م�ن والدت�ك فرصة تراجع�ني فيها 
نفسك، وتحاولني اكتشاف شخصية خطيبك 
وأس�لوبه يف التعامل، وعالقته مع اآلخرين، 

وكيف يفكر وبماذا يشعر
 5ه�ذه املعرفة رضوري�ة، فالشكل وحده ال 
يمكن أن ينج�ح زواجاً ويبني أرسة، خاصة 
البحث عن الشاب الوسيم أو الجذاب. تأكدي 
أن الشكل يكمل الشخصية وأن ما بداخل كل 
منا ينعكس عىل ش�كله، وقد يمكن تحسني 
املظهر بالعملي�ات الجراحية واألناقة ولكن 
هل نس�تطيع تحس�ني الجوه�ر بجراحة أو 

بعالمة تجارية شهرية؟؟
 6تعق�يل وابحث�ي يف خطيب�ك ع�ن الجوهر 
أوالً، فهو الباقي والثابت، أما الشكل فيتغري 
والجمال والنضارة تراج�ع أمام العمر، وال 
يبق�ى منه�ا إال الن�ور الداخيل ال�ذي ييضء 
وج�وه أصحاب النف�وس الخ�رية والطيبة، 

وهذا هو الجمال الحقيقي
 7ورغ�م ك�ل ذل�ك، يمكنك رفض�ه، إذا كان 
نف�ورك منه أق�وى من كل م�ا ذكرته، أو لم 
يكن جوه�ره بأفضل من ش�كله. لكن إياك 
أن ترضخ�ي لوسوس�ة الشيط�ان أو أح�د 
مم�ن حولك، بل اس�تخريي ربك واس�تفتي 
قلبك وعقلك، وس�تجدين اإلجابة أسهل مما 

تظنني.

ايد من وره وايد من كدام اي مثل الذي خرج 
من املولد بال حمص كما يقول املرصيون

يحك�ى ان اح�د الرج�ال “ يل�يل حالته�م 
منيحة “ اي مرتاح ماديا دخل ليلعب قمار 
فل�م يحالفه الحظ فبدء يخرس فلوس�ه اىل 
ان افل�س ث�م اخ�ذ يراهن ع�ىل ثيابه حتى 
خرسها قطعة قطعة وبقي كما خلقتني يا 

رب ثم لم يس�محوا له باللع�ب فطردوه اىل 
الشارع عاريا تماما , فحط إيد من ورا وايد 
من قدام” ليخفي عوراته وذهبت مثال “ ايد 
م�ن ورا وايد من ق�دام “ . ويحكى ايضا ان 
حسني گسام هو له دور بأصل هذه الحكاية 
عندما عمل فاصل هزيل مع فالحني بسطاء 
يف حم�ام بالنجف حيث اخ�رج رهط منهم 

بال�رسة واحد يميش وره االخر وحاطني أيد 
م�ن وره وأيد م�ن گدام وال�وزرة معصوره 
وموضوعه عىل الراس وهو نفس�ه امامهم 
واضع يد عىل كل من عورتيه يد من الخلف 

ويد من األمام!!
ع�ىل  للدالل�ة  تق�ال  ه�ذه  املقول�ة  ان  أي 

الخيبة. 

قصة وعربة

مشاكل وحلول

قصة مثل 

قصة الصديقني واللوحة اجلميلة

هل تكفي الرؤية الشرعية؟

طلع ايد من وره وأيد من گدام

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
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

أبل تزيل تطبيقا يروج للحفالت 
السرية أثناء جائحة “كورونا”

اليابان تصنع أول أقمار 
صناعية من الخشب

حالة نادرة.. كورونا أدخله في غيبوبة 
فخرج منها بلهجة غريبة !

“الخنفساء”.. أصغر طائرة تجسس 
خارقة بحجم الهاتف الذكي

عـين على العالم

 iOS س�حبت رشكة أب�ل تطبيق
 ،”Vybe Together“ يس�مى 
الذي يروج لحفالت خاصة أثناء 
جائح�ة COVID-19 عىل متجر 
تطبيقات أبل، وتم حظر حسابه 
أيضا عىل تيك توك، وألغى معظم 
تواجده عرب اإلنرتنت، حيث أخرب 
 ،The Verge  منش�ئو التطبي�ق
أن أبل هي م�ن إزالته من متجر 

التطبيقات.
 Vybe Together ووصف�ت   
نفس�ها عىل تيك ت�وك وموقعها 
لتنظي�م  كم�كان  اإللكرتون�ي 
الرسي�ة،  الحف�الت  وحض�ور 
باستخدام شعار “تمرد.. احصل 

عىل حفلتك”.
 يمن�ح املنظم�ن املوافق�ة عىل 
م�ن يري�د الحض�ور، ويحص�ل 
األش�خاص الذين تمت املوافقة 
عليهم عىل العنوان قبل ساعتن 

من الحدث. 
وكان�ت معظم ه�ذه التجمعات 
غري قانونية بموجب قيود الوباء 
األمريكية الحالية، مما قد يفرس 
س�بب مطالب�ة التطبي�ق من�ك 
بتقدي�م ملف تعري�ف للموافقة 

قبل السماح لك بالدخول.
وكش�ف أحد مؤس�ي التطبيق 
املش�اركن عن إن التطبيق لديه 
آالف م�ن املس�تخدمن، وهناك 
آالف م�ن املتقدم�ن اإلضافين 
طلب�وا الوصول إليه من�ذ أن بدأ 
التطبيق يف وضع مقاطع فيديو 

 .TikTok عىل
التطبيق إرس�ال اسم  ويتضمن 
انس�تجرام الخاص بك وتحميل 
صورك وأنت تحتف�ل بالخدمة، 
للتأك�د من أنك لس�ت ش�خًصا 
كان ع�ىل وش�ك اإلفص�اح عن 

األحداث.

ب�دأت اليابان أوىل خطواته�ا نحو تصنيع أول أقم�ار صناعية يف العالم 
م�ن الخش�ب، التي تعت�زم إطالقه�ا يف ع�ام 2023.وتعاون�ت جامعة 
كيوت�و مع رشكة “س�وميتومو” التي قال�ت إنها ب�دأت يف إعداد بحث 
عن نمو األش�جار واس�تخدام املواد الخش�بية يف الفضاء، وذلك بغرض 
تقلي�ل النفايات الفضائية.وس�تبدأ الرشاكة ب�ن الجامعة والرشكة يف 
تجرب�ة أنواع مختلف�ة من األخش�اب يف البيئات القاس�ية عىل األرض، 
حيث أصبحت النفايات الفضائية مش�كلة متزايدة مع إطالق املزيد من 
األقمار الصناعية يف الغالف الجوي.وتتميز األقمار الصناعية الخش�بية 
أنه عند احرتاقها ال تطلق مواد ضارة يف الغالف الجوي، أو تمطر األرض 
بحطامها عند وقوعها.وقالت رشكة “س�وميتومو” التي تأسس�ت منذ 
أكثر من 400 عاما، : “إنها س�تعمل عىل تطوير مواد خش�بية ش�ديدة 
املقاومة للتغريات يف درجات الحرارة وأش�عة الشمس، من أجل تصنيع 

القمر الصناعي الخشبي األول يف العالم”.

وص�ف، االمريكي واين أولدهام وعائلت�ه، اآلثار الجانبي�ة الغريبة بعد قضائه 
أس�ابيع فاقدا وعيه إثر إصابته بفريوس كورونا، وتقول زوجته: “عندما خلع 
القناع كانت ل�ه هذه اللهجة الغريبة، بدت وكأنها لهجة اس�كتلندية”.وتحدث 
أحد س�كان قرية Aintree مريسيس�ايد، اململكة املتحدة بلكنة اسكتلندية بعد 
الخ�روج م�ن غيبوبة.“كافح واي�ن أولدهام الف�ريوس مدة 11 أس�بوعا، وتم 
نقله إىل املستش�فى بتش�خيص إصابته بفريوس كورونا يف 5 أكتوبر/ ترشين 
األول، بس�بب املضاعفات، ومن ثم دخل الرجل يف حالة غيبوبة، بعد فصله عن 
جه�از التنفس الصناعي، بدأ أولدام يتح�دث بلهجة غري عادية”.ويروي الرجل 
معاناته املرضية قائال: “عندما اس�تيقظت، كنت مثل املجنون، وتحدثت بلكنة 
اسكتلندية، لم أستطع تحريك أي يشء، فقط رأيس قليال، ويضيف بالقول: “ لقد 
أصبت بالش�لل”.وتم تأكيد وجود اللهجة من قبل زوجة واين أولدهام. وتتذكر 

املرأة أن زوجها لم يتعرف عليها عىل الفور.. واشتكى من أنها لم تزره.

اش�رتى الجيش الربيطاني طائرات 
م�ن ط�راز “Bug”، أو الخنفس�اء، 
ويمكنه�ا  بالي�د  تحم�ل  الت�ي 
التجس�س ع�ىل أه�داف ع�ىل بع�د 
األح�وال  يف  حت�ى  كيلومرتي�ن، 
الجوية الس�يئة.ويمكن اس�تخدام 
الصغ�رية  االس�تطالع  طائ�رات 
الفيديو،  ه�ذه، لتصوي�ر مقاط�ع 
عن ق�رب، ومن ثم إعادة إرس�الها 
إىل الق�وات العس�كرية، حي�ث تزن 
 196 الطائ�رات الرباعي�ة املصغرة 
غرام�ا، أي بنف�س حج�م الهواتف 
الذكية، وله�ا عمر بطارية يصل إىل 
“إن  املصنع�ون:  دقيقة.وق�ال   40
ه�ذه الطائرات قادرة ع�ىل التعامل 
مع أح�وال الطقس الس�يئة، وذلك 
خ�الل تجربة قت�ال حربية، أجرتها 
الدفاع”.وتم تصنيع طائرات  وزارة 

الخنفساء الصغرية للجيش من قبل 
رشكة تصنيع األس�لحة الربيطانية 
جن�ب  إىل  جنب�ا   ،BAE Systems
م�ع UAVtec، وه�ي رشكة تطوير 
أصغ�ر للطائ�رات العس�كرية دون 
طيار مقرها غلوسرتشري.وتم حتى 
اآلن تس�ليم 30 طائ�رة إىل الجي�ش 
الربيطان�ي، الذي وض�ع الطائرات 
يف سلس�لة من التج�ارب املصممة 
ملحاكاة التحديات التي قد تواجهها 
يف حالة القتال.وأعلنت وزارة الدفاع 
الربيطاني�ة، الع�ام امل�ايض، إنفاق 
66 ملي�ون جني�ه إس�رتليني ع�ىل 
س�احات  يف  الروبوت�ات  مش�اريع 
القتال، وتش�مل “طائرات ُمس�رية 
صغرية” مشابهة ألغراض املراقبة، 
إضافة إىل مركبات قتالية ُمس�رية، 

ومركبات لوجستية ذاتية القيادة.

يت�م التحض�ري لربنام�ج خ�اص باملواهب 
واألصوات الجميلة بعن�وان “عراق آيدول”، 
وس�ينطلق املوس�م األول منه قريب�اً، ويعد 
ه�ذا الربنام�ج نس�خة م�ن “أراب آيدول” 
الذي عرض عىل مواسم عدة، لكن للمواهب 

املوجودة يف العراق.
يذكر أن الفنان العراقي، سيف نبيل، سيكون 
ضمن اللجنة التحكيمية العراقية للربنامج 
به�دف تحكيم املواهب العراقية املش�اركة، 
ويس�تمر بحص�د النجاح�ات املتتالية بعد 
طرح�ه أغنيت�ن منفردتن “قلبك أس�ود” 
و”ف�دوة أروح أن�ي”، وتخطيهم�ا حاج�ز 

الثالثة مالين مشاهدة عرب يوتيوب.
من جهة آخرى، يحتفل س�يف بإس�تقبال 
الع�ام الجدي�د، يف جلس�ة افرتاضي�ة يطل 
فيها ع�ىل محبيه من دون جمهور عرب أحد 
مواقع التواص�ل اإلجتماعي، وذلك بس�بب 

إنتش�ار فريوس كورونا، وضمن اإلجراءات 
اإلحرتازية للحد من إنتشار الفريوس، ضمن 

أجواء رشقية من الصحراء، سيتحدث سيف 
نبيل خاللها عن مسريته الفنية.

الفنان�ة  طرح�ت 
كارول  اللبناني�ة، 
 ، حة س�ما
أغنيتها 

ة  ي�د لجد : ا ن بعنوا
“كل عيد وإنت بخري حبيبي” 
ع�رب قناته�ا الخاص�ة ع�ىل 
األغني�ة م�ن  “يوتي�وب”.. 
 hugh“ وألح�ان  كلماته�ا 
إلي�و  وتوزي�ع   ”martin
كاليس.. وم�ن كلماتها:” 

هاللييل ما بتش�به أي لييل نعيد س�وا وما نام 
ضوي شموع الدار وبقلبي تعا سهار هاللييل 
ما بتش�به أي لييل هيدي ليل�ة عيد وع صوت 
املوس�يقى دقة قلبي بتزي�د بعيش العيد معك 
كل س�نة انت كل الدني ي�ا حبيبي واألصحاب 
األوفيا.. يس�هرو معن�ا بهاليوم داوينا س�وا 
جروح�ات عش�ناها.. بالعقل وبالقلب ش�و 

عشنا أوقات حلوي ومرا سوا واللييل بقلك”.
يذكر أن س�ماحة كانت قد روجت للعمل قبل 
أيام ون�رشت يف صفحتها الخاصة عىل موقع 
التواصل اإلجتماعي الصورة الرتويجية للعمل 
أرفقته�ا بتعلي�ق كتبت فيه:” العش�اق قلهم 
حصة كبرية بهالعيد،  ترقبوا غداً فيديو كليب، 

كل عيد وانت بخري حبيبي”.

كارول سماحة تطرح “كل عيد 
وانت بخير حبيبي” 

االس�تعراض،  ملك�ة  غاب�ت 
جمهوره�ا  ع�ن  ش�رييهان، 
س�نوات ليس�ت قصرية، ولكنها 
م�ن  معه�م  التواص�ل  تفّض�ل 
خ�الل صفحاته�ا ع�ىل مواق�ع 
التواص�ل اإلاجتماعي، ويبدو أن 
هن�اك مفاجأة خاص�ة لجمهور 

شرييهان خالل األيام املقبلة .
 فقد ذكر أن هناك مفاوضات بن 
إدارة إحدى املحط�ات الفضائية 
وب�ن الجه�ة املنتج�ة ملرسحية 
أنه�ت  الت�ي  ش�انيل”  “كوك�و 

ش�رييهان تصويره�ا قب�ل عام 
تقريب�اً، وأُّجل�ت لح�ن الوصول 
إىل اتف�اق مناس�ب لعرضها عرب 

شاشة التلفزيون.
وتحاول الجهة املنتجة أن تكون 
مفاجأة شرييهان لجمهورها يف 
ليلة رأس الس�نة، ولكن ما زالت 
املفاوض�ات الرسية ب�ن الجهة 
املنتجة وإدارة املحطة مس�تمرة 
ي�ريض  اتف�اق  إىل  للوص�ول 

الطرفن.
ع�ىل صعيد آخ�ر، أنه�ى مخرج 

ه�ادي  املرسح�ي،  الع�رض 
املونت�اج  عملي�ات  الباج�وري، 
الخاصة بالعمل قبل أيام تمهيداً 

لعرضه خالل الفرتة القريبة.
وتقدم ش�رييهان خ�الل العرض 
عدداً م�ن األغنيات بصوتها، كما 
يش�ارك مجموع�ة جدي�دة م�ن 
املطرب�ن يف تقديم أغنيات أخرى 

ضمن العرض املرسحي.
تصمي�م  يف  ش�ارك  املرسحي�ة 
أزيائه�ا كل من زه�ري مراد الذي 
ش�ارك يف تصميم أزياء العرض، 

أما  ولك�ن غ�ري االس�تعراضية. 
مراد رسكيس فهو املس�ؤول عن 
تصمي�م األزي�اء االس�تعراضية 
“كوك�و  بمرسحي�ة  الخاص�ة 

شانيل”.
ومن املفرتض أن تصّور شرييهان 
م�رة ثاني�ة أعماله�ا املرسحية، 
تحم�ل عنوان “مارل�ن مونرو” 
خالل الف�رتة املقبلة، حيث أنهت 
الجهة املنتجة التحضريات األوىل 
للعرض اس�تعداداً لتصويره مع 

بداية العام الجديد.

كذب�ت النجمة، نيليل كريم، الش�ائعات التي ترددت خالل 

الس�اعات املاضي�ة، ع�ن إصابتها بف�ريوس كورونا 

األي�ام املاضي�ة، وأنها تخض�ع حالي�اً لربوتوكول 

العالج والعزل املن�زيل، حيث قالت “أنا الحمد لله 

معندي�ش حاجة، ولو عن�دي والله ي�ا جدعان 

هقول”.

وأكدت نيليل كريم أنها تحرض ملسلسلها الجديد، 

املقرر أن تخوض من خالله الس�باق الرمضاني، 

حيث تعقد جلس�ات عمل مع القائمن عىل العمل، 

واملخرج أحم�د خالد، للوقوف ع�ىل التفاصيل املبدئية 

للعمل، والشخصيات وترشيح املمثلن وخالفه.

كب�رياً  نيل�يل كري�م حقق�ت نجاح�اً  أن  إىل  يش�ار 

بمسلسلها “ب� 100 وش” الذي عرض يف رمضان 

املايض.

كم�ا تعود نيل�يل كريم لتصوي�ر فيلمها الجديد 

“العمي�ل صفر” مع النجم أكرم حس�ني خالل 

الف�رتة املقبلة بالتزامن مع مسلس�لها الجديد، 

ويش�ارك يف بطول�ة الفيلم كل م�ن لبلبة، محمد 

ع�الء، عالء زنهم، وليىل عز العرب، وغريهم، تأليف 

وإخراج محمد سامي.

طرحت الفنانة اللبنانية، نجوى 

كرم، أغنيته�ا الجديدة “معذور 

وق�د  يوتي�وب،  ع�ىل  قلب�ي” 

صورتها ع�ىل طريق�ة الفيديو 

كلي�ب بتوقيع املخ�رج اللبناني 

وليد ناصيف.

األغني�ة تحم�ل طابع�اً إيقاعياً 

املش�اهد  وتنوع�ت  ش�عبياً، 

ب�ن الغن�اء عىل امل�رسح، وبن 

وجود نجوى بن الس�يارات مع 

الراقص�ن، وذل�ك ع�ىل الجناح 

املقابل للدمار الذي لحق بمدينة 

بريوت.

األغنية م�ن كلمات عامر الوند، 

ألح�ان وتوزي�ع عيل حس�ون، 

ميك�س وماس�رتينغ موري�س 

دان�ي حل�و،  طويل�ة، س�تديو 

ج�و  س�تديو  ص�وت  تس�جيل 

باروتجيان.

ع�ىل صعي�د آخ�ر، كان ُح�ذف 

كلي�ب األغني�ة بع�د دقائق من 

اصداره مؤخرا، وعن ذلك رّصح 

املخ�رج ولي�د ناصي�ف: “ليس 

هناك مشاكل، كان مفروض ان 

نقدم فيدي�و ترويجيا، وهذا ما 

قمنا به.. وبعد ٤٨ س�اعة التي 

انطلقت م�ن وقت إعالن نجوى 

ع�ن األم�ر س�تصدر النس�خة 

الت�ي  الكلي�ب  م�ن  النهائي�ة 

ستبقى موجودة”.

حصدت الفنانة، شمس الكويتية، عىل أول 

مليون مش�اهدة عن فيديو كليبها أغنيتها 

“ش�يزوفرينيا” الذي طرحته قبل أس�بوع 

تقريباً.

العم�ل جريء وغري�ب يف الوقت عينه أكان 

م�ن ناحي�ة الفك�رة او طريق�ة التصوير، 

وظه�رت في�ه ش�مس جميلة للغاي�ة، اما 

أكثر ما لف�ت أنظار املتابعن فإطالالتها يف 

الفيديو كليب والتنسيق الواضح يف الفكرة 

مع كل قطعة من األلبسة التي ارتدتها!

واملالب�س  الفس�اتن  جان�ب  واىل 

واالكسس�وارات، تج�رأت ع�ىل تغي�ري لوك 

ش�عرها أكث�ر م�ن م�رة يف العم�ل، وحتى 

املكياج فت�ارة يكون صاخباً وت�ارة يكون 

ناعماً.

شوقت املمثلة املرصية، مرينا نور 
الدين، متابعيها بصورة نرشتها 
يف صفحته�ا الخاصة عىل موقع 
اإلجتماع�ي، وإكتفت  التواص�ل 
ب�”قريب�اً”،  عليه�ا  بالتعلي�ق 
وظهرت بإطاللة الفتة، ومكياج 
أبرز جمال مالمحه�ا وترسيحة 
ش�عر مجع�دة، والق�ت الصورة 
إعجاب عدد م�ن متابعيها الذين 
مكياجه�ا،  جم�ال  ع�ىل  أثن�وا 

وعربوا عن حماس�هم يف إنتظار 
جديدها.

مرين�ا  أعم�ال  آخ�ر  أن  يذك�ر 
كان الج�زء الرابع من مسلس�ل 
“حكاي�ات بن�ات”، وتش�ارك يف 
بطولت�ه م�ع املمثلن هن�د عبد 
الحلي�م وأس�ماء ج�الل ومرينا 
نور الدي�ن وهاجر أحمد، وحازم 
إيه�اب وخال�د منص�ور وتام�ر 

هاشم.

 ع�ادت الفنانة، ش�ريي ع�ادل، للظه�ور كضيفة 
رشف بمش�هد واح�د فق�ط يف فيل�م يحمل اس�م 

م�ن “لإليج�ار”، بعد ثالث س�نوات كاملة 
الغياب عن السينما.

وانتهت ش�ريي بالفعل من 
تصوير املش�هد يف مدينة 

بمشاركة  اإلس�كندرية 
أبط�ال الفيل�م الفنان 

الص�اوي  خال�د 
ومحمد سالم.

يذكر أن ش�ريي 
الغائبة  ع�ادل، 

الس�ينما  عن 
ي�ة  ملرص ا

من�ذ ش�اركت ببطول�ة فيل�م “ف�ن قلب�ي” م�ع 
الفن�ان مصطفى قمر ع�ام 2017، نفت أن تكون 
مش�اركتها يف فيلم “لإليجار” كبطل�ة، مؤكدة أن 
الفيل�م م�ن بطولة خال�د الصاوي ومحمد س�الم 
فقط، ويشهد مش�اركة عدد كبري من ضيوف 

الرشف جاري التفاوض معهم حاليا.
وتدور أحداث فيل�م “لإليجار”، يف منطقة 
الوح�دة  قص�ة  ويحك�ي  اإلس�كندرية، 
وما تس�ببه لإلنس�ان من أثر سلبي، وقد 
تصيب�ه باالكتئ�اب، فه�و يتن�اول حالة 
االكتئاب التى يصاب بها اإلنس�ان، ولكن 

بشكل كوميدي اليت.

 
                 

“ما أضيق العيش لوال 
فسحة األمل”

يقول الطغرائي :
أعلل النفس باآلمال أرقبها  ***  ما أضيق العيش لوال فسحة األمل

ويقول ايليا أبو مايض :
أيها الشاكي وما بك داء  *** كن جميال تر الوجود جميال

وتغنى الشعراء باألمل والتفاؤل، وألننا مولعون بما يقوله الشعراء فالبد 
أن تص�دح حناجرنا بالهتاف لألمل والتفاؤل، وأن نقيم أعراس�نا وس�ط 
أج�واء الخ�وف التي تحارصنا م�ع إطاللة كل فجر، ورغم كل الس�نوات 
العج�اف التي مرت علينا، ورغ�م الحصاد املر واالنكس�ارات التي أخذت 
بخناقن�ا ج�راء االخفاق الكب�ري للعملية السياس�ية الت�ي ابتلعت أحالم 
الجميع، فالبد من اطالق نش�يد األمل، ونحن نودع عاما ونس�تقبل عاما 

جديدا .
انتهى عام من الرتقب كان الخوف فيه يرتبص بنا، يتسلق أبوابنا ويتسلل 
من ثق�وب ثيابنا، وينام معنا، وكنا نهرب منه فيصطادنا الخوف االكرب، 
فبعد انتشار وباء الكورونا وما خلفه من رعب يف نفوس الكبار والصغار، 
وصلت إلينا االزمة املالية حاملة معها التهديد والوعيد، ومبرشة بمستقبل 
ال ن�رى م�ن خالله إال املزيد من أل�وان الفاقة والفق�ر والحرمان، عندها 
ارتفعت اصواتنا بنش�يد التفاؤل، وان ما حصل ال يمثل غري غيمة عابرة 
س�وف تنهزم امام شمس املس�تقبل الزاهر الذي يتحقق بفضل العملية 
السياس�ة املحروس�ة، وتمخضت االزمة عن والدة خوف جديد بدأ يقرتب 
من رواتب املتقاعدين واملوظفن الذين ال يملكون من دنياهم الفانية غري 

أجورهم الزهيدة .
وم�ا كل زائر مخي�ف يطرق ابوابنا، يخ�رج االطفال بمالبس�هم املمزقة 

ينشدون لألمل والتفاؤل، وتغرد االرامل وعىل وجوهن بريق من االمل .
انته�ى عام عانينا من مرارته، وتجرعنا امل�وت الزؤام من ثقله، وال نملك 
إزاء م�ا يحدث غري الدعاء ب�أن يكون العام الجديد ع�ام أفراح ومرسات 
لجمي�ع الفق�راء واملحروم�ن من أبناء هذا الش�عب ال�ذي عانى من كل 

أشكال الفساد .
عام جدي�د نتمنى أن يكون اطفالنا بخري وهم يدخلون مدارس�هم وعىل 

شفاههم بسمة الرباءة والطفولة والرباءة والنقاء .
عام جديد نسأل أن يمن الله فيه بالشفاء العاجل عىل مرضانا ويخلصهم 
م�ن وب�اء ارتفاع ال�دواء والع�الج، ويجنبه�م مراجعة االطب�اء، ويعتق 

جيوبهم من جحيم أجور املختربات .
ع�ام جديد يراجع في�ه املواطن دوائر الدولة فال يج�د امامه غري التقدير 
واالحرتام بعيدا عن كل مظاهر الرايش واملرتيش والرائش، وبال محسوبية 
أو منس�وبية، ويعود اىل بيته ولس�انه يلهج بالدعاء لحكومتنا الراش�دة 

الرشيدة .
ع�ام جدي�د نتمنى أن يعيش في�ه الناس بأمن وأمان، وبرفاهية وس�الم 
بعيدا عن لغة الس�الح، وأن يوفق قادة مس�ريتنا حفظه�م الله وأبقاهم 
ذخ�را لنا، ويفت�ح قلوبهم للمحبة، وعيونهم عىل ما يج�ري يف هذا البلد، 

ويدير رؤوسهم نحو طريق اإلعمار .
انشدوا لألمل، ورددوا جميعا: ما أضيق العيش لوال فسحة األمل .

إىل اللقاء ...

“عراق آيدول”.. برنامج مواهب جديد وسيف نبيل ضمن 
لجنة التحكيم 

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

شيريهان تفاجئ جمهورها في ليلة رأس السنة

نيللي كريم تكذب شائعات إصابتها بكورونا

نجوى كرم تطلق “معذور قلبي”

شمس الكويتية تتخطى 
المليون األول في 

أغنيتها “شيزوفرينيا” 

ميرنا نور الدين تشوق متابعيها 
لجديدها  

شيري عادل تعود للسينما بمشهد واحد فقط 

  

تغريدات

احالم مستغانمي

بهاء االعرجي

ــٌة ُتبنى وارداتها على توقعات ثبات  موازن
ــا رغم أن تقاريراً  ــعار النفط أو زيادته أس
مهمة تشري إىل أزمٍة مالية ستواجه العالمَ 
مطلع العام القادم. هذا يعين أننا مقبلون 
على كارثٍة إن ل نتفاداها مبراجعٍة علميٍة 

واقعية وليست سياسية.

ــوري العاملي مصطفى  ــت املخرج الس عندما رثي
ــع ابنته يف انفجار إجرامي  العقاد الذي رحل م
ــل مع حامت  ــنة 2005،كنت على تواص ــان س بعم
ــحا يف البدء  ــذي كان مرش ــه اهلل ال ــي رمح عل
ــل ذاكرة اجلسد .قال لي متأثرا  إلخراج مسلس
برثائي »ليتين أعرف ماذا ستكتبني حني أموت 
»قوله املازح ذاك آملين اليوم بقدر خرب موته.


