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بغداد/ الزوراء:
قال�ت الرشكة الوطنية لتس�ويق النفط 
يف الع�راق إنه بعد اتف�اق أوبك، وتحديدا 
الش�هر املايض كانون األول، فإن كميات 
النفط املص�درة بلغت 2.9 مليون برميل 
يومي�ا وبإيرادات 4.2 مليار دوالر. بينما 
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية 
أن ص�ادرات الع�راق ألم�ريكا بلغ�ت يف 
املتوس�ط 84 أل�ف برميل بالي�وم خالل 

ش�هر كان�ون األول املايض.وق�ال مدير 
ع�ام الرشك�ة الوطنية لتس�ويق النفط 
يف الع�راق، ع�الء الي�ارسي: إن�ه “بع�د 
اتف�اق أوبك، وتحديدا يف الش�هر املايض، 
كانون األول، فإن كميات النفط املصدرة 
بلغت 2.9 ملي�ون برميل يوميامتفوقني  
وفق�ا  دوالر”،  ملي�ار   4.2 وبإي�رادات 

لرويرتز. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكد مستش�ار رئي�س الوزراء للش�ؤون 
املالي�ة مظهر محم�د صال�ح، معالجة 
العجز املايل بكثري من الفقرات يف موازنة 
الع�ام املقب�ل، متوقع�اً زي�ادة أس�عار 
النفط خ�الل الصيف املقبل.وقال صالح 
يف ترصي�ح صحف�ي: إن “العجز يمكن 
معالجت�ه بكث�ري م�ن فق�رات موازن�ة 
العام الحايل، منها زيادة أس�عار النفط، 
س�تعوض  وبذل�ك  النفق�ات،  وضغ�ط 
ع�ن االقرتاض”. وتوقع املستش�ار املايل 
أن “تواص�ل أس�عار النف�ط الصعود إىل 
دوالراً   65 إىل  تص�ل  أع�ى  مس�تويات 
للربميل الواحد مع حلول الصيف املقبل، 
ورف�ع القي�ود ع�ن النق�ل بعد تحس�ن 
األوضاع عاملي�ا، من ف�ريوس كورونا”. 
وأض�اف، أن “الزيادة الت�ي أقرتها أوبك 
مؤخرا يف إنت�اج النفط البالغة 500 ألف 
برميل يوميا، تشري إىل زيادة الطلب عامليا 

ع�ى النف�ط وانخف�اض نس�ب التخمة 
فيه”.وأشار إىل أن “نسبة الفقر يف البالد 
بلغت 30 % من مجموع السكان، منهم 
مهج�رون قدماء وعاطل�ون عن العمل، 
إضاف�ة إىل أن هنال�ك أكثر م�ن مليوني 
عائل�ة، أضيفت نتيجة جائح�ة كورونا 

التي اجتاحت العالم”.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
بعد حوايل ش�هرين ع�ى توقفها، إثر 
الفش�ل يف التوصل التفاق، استؤنفت، 
ام�س األح�د، اجتماع�ات مفاوضات 
س�د النهضة بني الدول الثالث املعنية 
باس�م  املتح�دث  افرتاضيا.وأعل�ن 

الخارجي�ة املرصية ب�دء اجتماع عرب 
الفيديو كونفران�س لوزراء الخارجية 
والس�ودان  وإثيوبي�ا  مل�رص  وال�ري 
م�لء  ح�ول  املفاوض�ات  الس�تئناف 
وزي�ر  بمش�اركة  الس�د،  وتش�غيل 
الخارجية سامح شكري ووزير املوارد 

املائية والري د. محمد عبد العاطي.يف 
حني ذك�رت وكالة األنباء الس�ودانية 
الرس�مية )س�ونا( أّن مس�ؤولني من 
جن�وب إفريقي�ا الت�ي تت�وىل حالي�ا 
رئاس�ة االتح�اد اإلفريقي يش�اركون 
يف جول�ة املحادث�ات الجديدة.وقال�ت 

نقال عن مس�ؤول لم تذكر اس�مه إّن 
السودان سيقرتح منح خرباء االتحاد 
اإلفريق�ي “دورا أك�رب” يف املفاوضات 
للتوص�ل التف�اق مل�زم بش�أن م�لء 
الس�د وتش�غيله.بينما رح�ب االتحاد 
األوروب�ي، أح�د مراقب�ي مفاوضات 

مس�اء  بي�ان  يف  باملحادث�ات  الس�د، 
أمس، قائال: إنها توفر “فرصة مهمة 
التوصل التفاق.وانتهت  للتقدم” نحو 
آخ�ر جول�ة مفاوض�ات عق�دت عن 
طري�ق الفيديو يف أوائل نوفمرب، بدون 

إحراز أي تقدم.

الزوراء/ حسني فالح:
م�ع ب�دء الع�ام الجدي�د 2021 ش�هدت 
االس�واق املحلية ارتفاعا كبريا باالس�عار 
نتيج�ة رفع س�عر رصف ال�دوالر مقابل 
الدينار، وفيما ناش�د مواطنون الحكومة 
التدخل للس�يطرة عى االسعار يف السوق 
يف ظ�ل املس�توى املعي�ي املح�دود، اكد 
مختص�ون يف الش�أن االقتصادي ان قرار 
الحكوم�ة والبن�ك املرك�زي برفع س�عر 
رصف ال�دوالر لي�س إجراًء وقتي�ا، وانما 
س�يأخذ وقتا طويال، محذري�ن من خلق 
كساد كبري يف السوق نتيجة ضعف القوة 
الرشائي�ة للمواطن.وقال�ت عض�و لجنة 

االقتص�اد واالس�تثمار النيابي�ة، النائبة 
ندى شاكر جودت، يف حديث ل�«الزوراء«: 
ان س�عر رصف ال�دوالر الجديد تضمن يف 
مرشوع قانون املوازنة العامة لعام 2021، 
ما يعني ان قرار رفع س�عر الرصف ليس 
وقتيا وانما س�يأخذ وقتا، وبالقليل سنة 
كامل�ة او اكثر.واضاف�ت: ان رفع س�عر 
رصف ال�دوالر م�ن 1119 دين�ارا للدوالر 
الواح�د اىل 1450 دينارا للدوالر، س�يؤثر 
حتم�ا عى الس�وق املحيل م�ن ناحية ان 
التاجر عندما يستورد البضائع سيزيد من 
قيمتها يف الس�وق النه يستوردها بعملة 
الدوالر، وهذا ما س�يرض باملواطن وذوي 

الدخل املحدود من املوظفني واملتقاعدين. 
مش�رية اىل: ان املوازن�ة العام�ة تضمنت 
اس�تقطاعات وتخفيض�ا بالروات�ب م�ا 
يعني ان املواطن س�يكون املترضر االول 
واالخري من هذا القرار .واوضحت: ان هذا 
القرار سيضعف القوة الرشائية للمواطن 
مم�ا يجع�ل هن�اك نوع م�ن الكس�اد يف 
الس�وق املحلي�ة. مؤكدة: ان ه�ذا القرار 
ع�ى املس�توى البعي�د س�يفيد االقتصاد 
من ناحية تقلي�ل عمليات تهريب العملة 
االجنبي�ة لك�ون قيمتها اصبح�ت اعى، 
وسيس�اعد عى بناء االقتص�اد العراقي.

وتابع�ت: انه كان يف�رتض من الحكومة 

ان تتخ�ذ اجراءات اقل م�ن التي اتخذتها 
من اجل تخفيف الرضر علىى املواطن من 
خالل رفع س�عر الرصف تدريجيا وليس 
كما حصل اآلن، فضال عن تفعيل االبواب 
االقتصادي�ة االخ�رى كإي�رادات املناف�ذ 
واقلي�م كردس�تان وش�بكات االتصاالت 
وغريه�ا. مؤك�دة: ان العراق بل�د نفطي 
ولديه اقتص�اد زراعي وث�روات معندنية 
وم�وارد برشية هائلة، ف�ال داعي التخاذ 
مث�ل هك�ذا ق�رارات ت�رض باملواطن.من 
جهته، ذكر الخب�ري االقتصادي، رضغام 
محمد ع�يل، يف حدي�ث ل�«ال�زوراء«: ان 
رفع س�عر رصف الدوالر يف البنك املركزي 

تس�بب بانكم�اش الس�وق وادى اىل قلة 
الطلب عى الدوالر، وتراجع نس�ب الطلب 
النق�دي وتراج�ع الحواالت.واض�اف: ان 
الس�حب عى البضائع قل بس�بب ارتفاع 
اس�عارها، وهو ما سبب ضعفا يف الطلب 
ع�ى ال�دوالر. مبين�ا: انه م�ن املتوقع ان 
يتنامى الطلب نسبيا عليه، لكن لن يصل 
اىل مستوياته الس�ابقة.وانتقد مواطنون 
اتخذته�ا  الت�ي  املفاجئ�ة  االج�راءات 
الحكومة والتي تس�ببت بارتفاع اس�عار 
املنتجات يف االسواق املحلية.وقال املواطن 
الكب�ري واملفاج�ئ  االرتف�اع  ان  )م. ع(: 
بسعر رصف الدوالر مقابل الدينار ادى اىل 

رفع االسعار بشكل مضاعفة يف االسواق 
املحلي�ة، ال س�يما املنتجات املس�توردة. 
الفتا اىل: ان املس�توى املعي�ي للمواطن 
م�ا زال ضعيف�ا ومح�دودا، وال يتحم�ل 
االس�عار. يف  الكب�ري  االرتف�اع  املواط�ن 
واضاف: انه عى الحكومة التدخل لعودة 
االس�عار اىل طبيعته�ا الن ه�ذا االرتف�اع 
س�يؤدي اىل الكس�اد بس�بب قلة الرشاء، 
واىل ارتفاع نس�بة الفق�ر يف البالد.اىل ذلك 
ع�زا املواطن )س. م(- صاحب اس�واق- 
االرتف�اع الحاص�ل يف اس�عار املنتج�ات 
يف االس�واق اىل رف�ع س�عر رصف الدوالر 
مقاب�ل الدينار، مبينا: ان جميع املنتجات 

الت�ي تأتي من الخارج يت�م التعامل فيها 
بال�دوالر، مم�ا يجع�ل س�عرها مرتفعا 
االخ�ري  الق�رار  ان  االس�واق.واضاف:  يف 
برف�ع س�عر رصف الدوالر ارض الس�وق 
العراقي، وجعل هناك ش�به كساد بسبب 
قل�ة الرشاء م�ن قبل املواط�ن. مبينا: ان 
املواطن ال يس�توعب االرتفاع الكبري الذي 
حصل ويحمل التاجر املس�ؤولية، يف حني 
ان املس�ؤولية تق�ع عى عات�ق الحكومة 
والبن�ك املركزي.ودع�ا الحكوم�ة والبنك 
املركزي اىل اعادة س�عر رصف الدوالر اىل 
وضع�ه الطبيعي من اجل انقاذ االقتصاد 

العراقي.

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
بعد اعالن رئاس�ة مجل�س النواب عن 
وص�ول مرشوع قانون املوازنة العامة 
مجل�س  اىل   2021 لع�ام  االتحادي�ة 
االس�بوع  منتص�ف  رس�ميا  الن�واب 
االخ�ري م�ن الع�ام املنته�ي، وتمدي�د 

الفص�ل الترشيع�ي الحايل ملدة ش�هر 
واحد، تس�تعد اللجان النيابية لدراسة 
ومناقشة بنود مرشوع القانون تمهيدا 
إلق�راره بالتصوي�ت النهائ�ي، فيم�ا 
اكدت اللجنة املالية النيابية ان املوازنة 
العامة 2021 ال يمكن التصويت عليها 

بالصيغة الحالية .وقال عضو اللجنة، 
النائ�ب ثام�ر ذيبان، ل�«ال�زوراء«: ان 
»حج�م العجز يف موازن�ة 2021 وصل 
ل�71 تريليون دينار واالنفاق االجمايل 
بل�غ 164 تريليون دين�ار، وهذا يعني 
ان املوازنة ليس�ت اصالحية كما تدعي 

الحكوم�ة«، مش�ريا اىل ان » الربمل�ان 
مس�تفيضة  مناقش�ات  س�يجري 
بخصوص املادة املتعلقة بحصة االقليم 
وتصدي�ر النفط لتحقيق مب�دأ العدالة 
ب�ني جمي�ع املحافظات».واض�اف ان 
االس�بوع  س�تقوم  املالي�ة  اللجن�ة   «

املقبل بمناقش�ة بنود املوازنة العامة، 
وس�تعمل عى حذف بع�ض الفقرات، 
واضاف�ة اخ�رى او اج�راء التعديالت 
الالزمة عليها لضغ�ط االنفاق وتقليل 

العجز«. 

اقتصاديون لـ         : رفع سعر صرف الدوالر ليس إجراًء وقتيا وسيخلق كسادا كبريا يف السوق

الربملان يستعد ملناقشة املوازنة العامة واملالية النيابية تؤكد لـ         : ال ميكن إقرارها بالصيغة احلالية

مع بدء العام اجلديد.. األسواق احمللية تشهد ارتفاعا كبريا باألسعار ومواطنون يناشدون احلكومة التدخل

النيجر/ متابعة الزوراء:
قت�ل مئ�ة ش�خص الس�بت يف هجم�ات عى 
قريتني يف غرب النيجر، وفق ما أفاد مس�ؤول 
مح�يل، فيم�ا ق�د يكون أس�وأ مج�زرة بحق 
املدني�ني يف البل�د الذي تس�تهدفه مجموعات 
مسلحة. وتحدث نفس املصدر عن “إرهابيني 
وصلوا مس�تقلني نح�و مئة دراج�ة نارية”.

وق�ال أمل�و حس�ن مس�ؤول املنطق�ة الت�ي 
تق�ع فيه�ا القريت�ان “عدنا للتو م�ن مكان 
الهجمات. وصل عدد القتى يف تش�وما بانغو 
ثالث�ني”،  إىل  زاروم�اداري  ويف  س�بعني  إىل 
متحدثا عن “إرهابيني وصلوا مستقلني نحو 
مئة دراجة نارية”.وأوضح حس�ن “ملهاجمة 
القريت�ني )اللت�ني تبعد الواحدة ع�ن األخرى 

س�بعة كيلوم�رتات(، انقس�م املهاجمون إىل 
فريق�ني بحي�ث هاجم أحدهم�ا زاروماداري 
واآلخ�ر تش�وما بانغو”.وتق�ع القريتان عى 
بع�د ح�وايل 120 كيلوم�رتا ش�مال العاصمة 
نيامي، يف منطقة تيالب�ريي، عى الحدود مع 
مايل وبوركينا فاس�و. وتستهدف الجماعات 

الجهادية بانتظام هذه املنطقة منذ سنوات.
وتم تنفي�ذ هذا الهجوم امل�زدوج، الذي أعلنه 
مسؤولون محليون السبت ولكن بدون إعطاء 
حصيلة محددة، يف اليوم نفسه إلعالن نتيجة 
االنتخاب�ات الرئاس�ية، التي فاز به�ا بفارق 
كب�ري )%39,33( مرش�ح الح�زب الحاك�م 
محم�د ب�ازوم، وزير الداخلية الس�ابق، الذي 

وعد بتعزيز محاربة الجماعات املسلحة.

لندن/ متابعة الزوراء:
اكد رئي�س ال�وزراء الربيطان�ي، بوريس جونس�ون، إنه 
سيس�تمر يف قي�ادة بريطاني�ا، حت�ى بع�د خ�روج البالد 
م�ن االتح�اد األوروب�ي “بريكس�ت”.وجاءت ترصيحات 
جونس�ون يف مقابلة أجرتها معه هيئة اإلذاعة الربيطانية 
“بي بي يس”.وقال جونس�ون يف املقابلة: “نعم، سأستمر 
يف قيادة الحكومة الربيطانية بعد الربيكس�ت، وال أخطط 
أب�دا ل�رتك منصبي”.وعن احتم�ال إج�راء تصويت جديد 
عى استقالل اس�كتلندا، قال جونسون إن “االستفتاءات 
يج�ب أال تجرى أكثر م�ن مرة واح�دة يف الجيل”.وأضاف 
جونس�ون “النقطة الوحيدة التي أرغ�ب يف التأكيد عليها 
ه�ي أن االس�تفتاءات... بحك�م خربت�ي املب�ارشة يف هذا 
البلد، ليس�ت حدث�ا مبهجا عى وج�ه الخصوص”.وتابع 
رئي�س ال�وزراء الربيطان�ي: “ال يمكنها )االس�تفتاءات( 
أن توح�د امل�زاج العام للبالد، ويجب أال تجرى س�وى مرة 
واح�دة يف الجيل”.وكان�ت تقارير صحفي�ة بريطانية قد 

تحدثت عن أن جونس�ون مهدد بفقدان مقعده يف الربملان 
الربيطاني.وذكرت صحيفة “صنداي تايمز” الربيطانية يف 
استطالعها الجديد أن “رئيس الوزراء الربيطاني، بوريس 
جونس�ون، يف طريقه لخس�ارة مقعده بالربملان، وأن من 
املس�تبعد أن يف�وز أي م�ن الحزب�ني الرئيس�يني بأغلبية 
مطلق�ة يف االنتخاب�ات العامة املقبلة الت�ي تجري يف عام 
2024 عى أقرب تقدير”.وش�مل االستطالع، الذي نرشته 
الصحيفة، م�ا يزيد عى 22 ألف�ا، وأجرته رشكة “فوكال 
دات�ا” املتخصص�ة يف جم�ع البيان�ات البحثي�ة عى مدى 
أربعة أسابيع خالل كانون األول/ ديسمرب.وجاء يف نتائج 
االستطالع أن حزب املحافظني الحاكم سيفقد 81 مقعدا، 
مما س�يفيض إىل خس�ارته األغلبية الت�ي يملكها بفارق 
80 مقعدا.وأوضح االس�تطالع أنه بهذه النتيجة سيحصل 
املحافظ�ون عى 284 مقعدا، بينم�ا يرجح حصول حزب 
العم�ال املع�ارض عى 282 مقع�دا، مش�ريا إىل أن رئيس 

الوزراء قد يفقد مقعده يف دائرة أكسربيدج بغرب لندن.

الفياض يؤكد ضرورة احلفاظ على السيادة والعامري يدعو إىل إخراج القوات األجنبية من العراق
يف الذكرى السنوية األوىل الغتيال أبو مهدي املهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني

بغداد/ الزوراء:
اك�د رئي�س هيئة الحش�د الش�عبي، 
فال�ح الفي�اض، رضورة الحفاظ عى 
الس�يادة، وفيم�ا دع�ا زعي�م تحالف 
الفت�ح، هادي العام�ري، الحكومة اىل 
االلت�زام بتعهداته�ا إلخ�راج الق�وات 
االجنبية من البالد، حذر رئيس ائتالف 
الن�رص، حي�در العب�ادي، م�ن ادخال 

العراق واملنطقة يف رصاع مدمر.
وق�ال الفياض يف كلمة ل�ه يف الذكرى 
السنوية األوىل الستشهاد نائب رئيس 
هيأة الحشد الش�عبي ورفاقه تابعته 
“ال�زوراء”: انه “ يج�ب الحفاظ عى 
“الحش�د  أن  إىل  مش�رياً  الس�يادة”، 
الش�عبي مؤسسة رس�مية”.وأضاف 
يف  الطائفي�ة  النع�رات  إث�ارة  أن” 
العراق أس�همت يف تأخري مس�ريته”، 
والتماس�ك.ولفت  الوح�دة  إىل  داعي�اً 
الفي�اض إىل “أننا لس�نا طالب عدوان 
وال دعاة عنف وس�نحمي مصالحنا”.
م�ن جهته، دعا زعي�م تحالف الفتح، 
هادي العام�ري، الحكومة اىل االلتزام 
بتعهداته�ا بإخ�راج الق�وات االجنبية 
كافة م�ن العراق، فيما طالب بالعودة 
اىل االتفاقي�ة الصينية.وقال العامري، 
يف كلمة له بمناس�بة الذكرى السنوية 
الغتي�ال نائ�ب رئي�س هيئة الحش�د 
الش�عبي ابو مه�دي املهن�دس وقائد 

فيلق القدس االيراني قاسم سليماني: 
“ع�ى الحكوم�ة ان تلت�زم بتعهداتها 
بإخ�راج الق�وات االجنبي�ة كافة، ويف 
مقدمته�ا الق�وات االمريكي�ة، وف�ق 
جدول لالنس�حاب”، معربا عن اسفه 
بالق�ول “لحد اآلن ل�م تتخذ الخطوات 

العامري  واملطلوبة”.وطالب  الالزم�ة 
الحكوم�ة بال�”الع�ودة اىل االتفاقي�ة 
الصينية التي تعطلت ألسباب مجهولة 
مع اننا اليوم يف امس الحاجة لها”.اىل 
ذلك، أك�د زعيم ائت�الف النرص، حيدر 
العبادي، أن عملية اغتيال نائب رئيس 

هيئ�ة الحش�د الش�عبي، أب�و مهدي 
املهندس، وقائد فيلق القدس اإليراني، 
قاس�م س�ليماني، قبل ع�ام من اآلن 
كانت “تج�اوزاً عى س�يادة العراق”.

وقال العبادي، يف تغريدة عى “تويرت”: 
“تم�ر الي�وم الذك�رى األوىل لحادث�ة 

املطار الدامية التي استش�هد جراءها 
قادة قاتلوا معن�ا لهزيمة داعش، وتم 
التج�اوز ع�ى س�يادة الع�راق وخرق 
أمنه”. وأض�اف العبادي أن “التصعيد 
الذي حذرنا منه كاد وما زال ان يدخل 
العراق واملنطقة يف رصاع مدمر يمكن 
الحكم�ة وحماي�ة  بالت�زام  تج�اوزه 
س�يادة البل�د ومصالحه والت�زام أطر 
الدولة”.م�ن جانبه، وصف مستش�ار 
االعرج�ي،  قاس�م  الوطن�ي،  االم�ن 
حادث�ة اغتي�ال نائ�ب رئي�س هيئ�ة 
الحش�د الش�عبي ابو مهدي املهندس 
وقائد فيلق القدس قاس�م س�ليماني، 
ب�”االعتداء اآلثم، واالنتهاك للس�يادة 
الوطنية”.وق�ال االعرج�ي يف تغري�دة 
االوىل  الس�نوية  الذك�رى  بمناس�ة 
الغتي�ال القائدي�ن: “وإنَّ الرّاحَل إليَك 
هنيئ�اً  املسافة... ش�هداءنا..  قري�ُب 
وطوب�ى لك�م الش�هادة الت�ي تّوجْت 
التضحيات”.واض�اف “نج�دد الق�ول 
فإن ما حصل ه�و اعتداء آثم وانتهاك 
ام�س  الوطنية”.وتظاه�ر،  للس�يادة 
االح�د، االالف من املواطنني يف س�احة 
التحرير وسط بغداد بمناسبة الذكرى 
االوىل الستش�هاد نائ�ب رئي�س هيئة 
الحش�د الش�عبي ابو مهدي املهندس 
وقائ�د فيلق الق�دس االيراني قاس�م 

سليماني.

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:
أكد رئيس ائتالف الوطنية، إياد عالوي، أن ملكة 
يف  أبدعوا  متفوقني  عراقيني   4 كرمت  بريطانيا 
خدمة اإلنسانية بانجازات متميزة.وقال عالوي 
كرمت  بريطانيا  ملكة  »عجيب..  له:  تغريدة  يف 
اإلنسانية  خدمة  يف  أبدعوا  متفوقني  عراقيني   4
فيه  تسببت  الذي  الوقت  يف  متميزة،  بانجازات 
العدالة  وغياب  سياسياً،  املدعومة  املحاصصة 
الكفاءات  بهجرة  املنفلت،  السالح  وفوىض 
البلد  ليخرس  الخارج،  اىل  العراقية  والطاقات 

جهود ابنائه يف عز حاجته لهم«.

ملكة بريطانيا تكرم ٤ عراقيني 
متفوقني يف خدمة اإلنسانية

“سومو”: النفط املصدر جتاوز مليوني 
برميل يوميا بـ 4.2 مليارات دوالر

بعد اتفاق أوبك الشهر املاضي

مظهر حممد يؤكد إمكانية معاجلة 
العجز املالي يف موازنة 2021

ارتفاع حصيلة اهلجمات على مدنيني يف 
النيجر إىل 100 قتيل 

جونسون: سأستمر يف قيادة بريطانيا حتى بعد “بريكست”

كاتانيتش خيتار اربعة وعشرين العبا ملباراة االمارات الودية»الزوراء« تنشر ملفا خاصا عن اهم احداث 2020 ص 6ص 3

بعد تسجيل 741 إصابة ووفاة 5 آخرين 
العراق يسجل أدنى معدل بإصابات 

ووفيات كورونا منذ عدة أشهر
الزوراء/مصطفى العتابي :

ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
االح�د، املوق�ف الوبائي اليوم�ي لفريوس 
كورون�ا املس�تجد يف الع�راق، وفيما اكدت 
تس�جيل 741  اصاب�ة جدي�دة و 5 حاالت 
ح�ددت  حال�ة،   1974 وش�فاء  وفي�ات 
دائرتي صح�ة الرصافة والك�رخ التوزيع 
الجغرايف لالصابات حسب املناطق.وذكرت 
ال�وزارة يف وثيق�ة تلقته�ا »ال�زوراء«: ان 
ع�دد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس: 
31600، ليصبح ع�دد الفحوصات الكلية: 
4650187، مبين�ة ان�ه تم تس�جيل 741  
اصاب�ة جديدة و 5 حاالت وفيات وش�فاء 
ح�االت  ع�دد  ان  حالة.واضاف�ت:   1974
الشفاء الكيل: 543720 )91.0%(، اما عدد 
حاالت االصاب�ات ال�كيل: 597774، بينما 
عدد الحاالت التي تحت العالج: 41220، يف 
حني عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 
156، وعدد حاالت الوفيات الكيل:12834.
م�ن جهته، اعل�ن مدير عام صح�ة بغداد 

الرصافة عبد  الغني الساعدي، تسجيل73 
اصاب�ة جديدة بف�ريوس كورونا بينها 47 
اصاب�ة ش�خصت خ�الل الرص�د الوبائي 
للقطاعات الصحية.وقال الساعدي يف بيان 
تلقته »الزوراء«: ان »املؤسس�ات الصحية 
يف جانب الرصافة سجلت امس, 73 اصابة 
جديدة بف�ريوس كورونا موزع�ة كالتايل:  
47 حالة خ�الل الرصد الوبائي للقطاعات 
الصحية: قط�اع البلديات الثاني حالتني / 
قط�اع الرصافة 8 ح�االت / قطاع املدائن 
5 ح�االت / قط�اع االس�تقالل 3 حاالت / 
قط�اع الصدر 3 حاالت / قطاع الش�عب 6 
حاالت / قطاع االعظمية 9 حاالت / قطاع 
النه�روان حالتني / قط�اع بغداد جديدة 9 
حاالت .واش�ار اىل ان 26 حالة رصدت من 
الصحية   للمؤسس�ات  خالل مراجعاته�م 
وكم�ا ييل : منطقة االعظمي�ة 5 حاالت / 
مدينة الصدر 4 حاالت  / و 3 حاالت يف كل 

من الزعفرانية و الحسينية.

مفاوضات سد النهضة بني الدول الثالث تنطلق ثانية افرتاضيا
بعد حوالي شهرين على توقفها 

بغداد/ الزوراء:
بحق  االعتداءات  منفذي  من  عدد  عى  القبض  إلقاء  أربيل،  محافظة  رشطة  أعلنت 
السائحني أمام مجمع »فامييل مول«.وفيما طالبت من املعتدى عليهم، زيارة مديرية 
رشطة املحافظة إلكمال اإلجراءات القانونية، أكدت أن كل من يرتكب جريمة لن يفلت 
اعتداء  وقع  السنة،  رأس  ليلة  »يف  أنه   : أربيل  رشطة  ملديرية  بيان  القانون.وذكر  من 
بعض  األشخاص  بعض  وهاجم  العاصمة،  أربيل  مدينة  يف  مول  فامييل  مجمع  امام 
من السائحني وقاصدي هذا املكان، و ألحقوا أرضاراً بعدد من الحافالت والسيارات«.

القبض  وألقي  باعتقال 16 متهماً  األمن والرشطة  قامت قوات  »لهذا  البيان  واضاف 
»يمكن  أنه  البيان؛  العقوبات«.وتابع  قانون  من  و413   477 املادتني  بموجب  عليهم 
ألي شخص تعرض لألذى يف هذه الواقعة زيارة مديرية رشطة محافظة أربيل التخاذ 

اإلجراءات القانونية«.

اربيل تعلن اعتقال 16 متهما باهلجوم 
على السائحني بليلة رأس السنة

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   



الزوراء/مصطفى العتابي :
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االحد، املوقف 
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي 
العراق، وفيما اكدت تسجيل 741  اصابة جديدة 
و 5 حاالت وفيات وشفاء 1974 حالة، حددت 
دائرتي صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 

لالصابات حسب املناطق.
ان  »الزوراء«:  تلقتها  وثيقة  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات املختربية ليوم امس: 31600،  عدد 
 ،4650187 الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 
 5 و  جديدة  اصابة    741 تسجيل  تم  انه  مبينة 

حاالت وفيات وشفاء 1974 حالة.
الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
االصابات  حاالت  عدد  اما   ،)%91.0(  543720
تحت  التي  الحاالت  عدد  بينما   ،597774 الكيل: 
الراقدة  الحاالت  عدد  حني  يف   ،41220 العالج: 
الوفيات  حاالت  وعدد   ،156 املركزة:  العناية  يف 

الكيل:12834.
من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة 
عبد  الغني الساعدي، تسجيل73 اصابة جديدة 
بفريوس كورونا بينها 47 اصابة شخصت خالل 

الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
ان  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 
الرصافة سجلت  »املؤسسات الصحية يف جانب 
كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   73 امس, 

الوبائي  الرصد  موزعة كالتايل:  47 حالة خالل 
الثاني  البلديات  قطاع  الصحية:  للقطاعات 
قطاع   / حاالت   8 الرصافة  قطاع   / حالتني 
املدائن 5 حاالت / قطاع االستقالل 3 حاالت / 
قطاع الصدر 3 حاالت / قطاع الشعب 6 حاالت 
النهروان  قطاع   / حاالت   9 االعظمية  قطاع   /

حالتني / قطاع بغداد جديدة 9 حاالت .
خالل  من  رصدت  حالة   26 ان  اىل  واشار 
ييل  وكما  الصحية   للمؤسسات  مراجعاتهم 

الصدر  مدينة   / حاالت   5 االعظمية  منطقة   :
الزعفرانية  من  كل  يف  حاالت   3 و   / حاالت    4
دياىل  جرس  من  كل  يف  وحالتني  الحسينية/  و 
من  كل  يف  واحدة  وحالة   / الشعب  و  زيونة  و 
املاطق التالية : املامون و سبع ابكار و الصليخ 

و الداودي وحي اور .
واضاف الساعدي انه »تم نقل جميع املصابني اىل 
الحجر الصحي لتلقي العالج فيما نقلت الحاالت 
بالعزل«،  الخاصة  املركزة  العناية  اىل  الحرجة 

مشريا اىل ان »العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل 
الشفاء  اكتسب  73328 تويف منهم 1415 فيما 

71272  ومتبقي قيد العال ج  641  ».
ودعا الساعدي املواطنني اىل »االلتزام بإجراءات 
الوقاية وتطبيق التباعد االجتماع لحمايتهم من 

االصابة وتقليل تفيش الوباء«.
اىل ذلك، حددت دائرة صحة الكرخ، املوقف الوبائي 
يف  املشخصة  الحاالت  عناوين  و  اعداد  مع  لها 
املستجد مع  مخترباتها بمرض فريوس كورونا 
العارشة  الساعة  لغاية  والوفيات  الشفاء  اعداد 

من ليلة السبت واملعلن عنها امس االحد.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان عدد 
 /5 غريب  أبو  كاآلتي:  161موزعة   االصابات 
 /3 التاجي   /1 البياع   /6 االعالم   /1 اإلسكان 
السيدية  الدورة 12/  الحرية 11/  الحارثية 1/ 
 /4 العامرية   /5 الطارمية   /10 الشعلة   /7
 /9 الكاظمية    /8 القادسية    /1 العطيفية 
املحمودية 9/ املشاهدة  4/ املنصور 9/ الوشاش 
 /10 العامل  4/ حي  الريموك  11/ جكوك   /1
حي الجامعة 5/ حي الجهاد 4/ حي الخرضاء 
5/ حي الفرات 2/ شارع حيفا 2/ كرادة مريم 
الرصافة  جانب  سكنة   /1 الرشيد  ناحية   /2
 /1 دياىل  محافظة   /1 الديوانية  محافظة   /2
محافظة بابل 4، مبينة ان عدد حاالت الشفاء: 

238، بينما الوفيات:1.

الربملان يستعد ملناقشة املوازنة العامة واملالية النيابية تؤكد 
لـ         : ال ميكن إقرارها بالصيغة احلالية

العراق يسجل أدنى معدل بإصابات ووفيات كورونا منذ عدة أشهر

بغداد/ الزوراء:
النواب،  النائب االول لرئيس مجلس  أعلن 
عمل  بدء  االحد،  امس  الكعبي،  حسن 
اللجنة التي وجه بتشكيلها السيد مقتدى 
الصدر لتلقي الشكاوى املتعلقة بعقارات 

املسحيني وامالكهم املغصوبة.
التي  اللجنة   « أن  بيان:  يف  الكعبي  وذكر 
الصدر،  مقتدى  السيد  بتشكيلها  وجه 
املسيحيني  االخوة  شكاوى  لتلقي 
واملتعلقة بأمالكهم وعقاراتهم املغصوبة، 
االجراءات  وتم وضع  امس،  بعملها  بدأت 

العملية املتفق عليها موضع التنفيذ«. 
اللجنة عرب  اعضاء  »العمل مع  اىل  واشار 
داخل  املسيحيني  األخوة  شكاوى  تلقي 
مع  الدائم  والتنسيق  وخارجه،  البالد 
الجهات القضائية  الحكومية ملحاسبة كل 
من يثبت تجاوزه واعتداؤه عىل ممتلكات  

رشكاء الوطن«. 
للتعاون  الخارجية  وزارة  الكعبي  ودعا 
املوجودة  الدبلوماسية  البعثات  خالل  من 
يف الخارج بشأن موضوعة تسلم شكاوى 
كل  يف  املوجودين  املسيحيني  االخوة 
تثبث  التي  الوثائق  وتقديم  العالم  انحاء 
اغتصاب ممتلكاتهم وعقاراتهم، لالرساع 
القضائية  القنوات  عرب  اسرتدادها  يف 
العدل  وزارة  طالب  فيما  والقانونية، 
لهذا  للتعاون  لها  التابعة  واملؤسسات 
لجميع  »الدعوة  موجها  ايضا«،  الغرض 
املسيحيني داخل العراق وخارجه للتواصل 

مع اللجنة من خالل الربيد االلكرتوني«. 
 alsadrnajaf@gmail.com

ورقم الهاتف / الواتساب 07807709783 
،  عىل ان يتم تزويد السادة اعضاء اللجنة 

الكريمة بكامل االوراق الثبوتية« .

كابول/ متابعة الزوراء:
من  جديدة  سلسلة  الثالثاء،  غدا  تبدأ، 
والحكومة  طالبان  حركة  بني  املحادثات 
العنف  تصاعد  وسط  قطر،  يف  األفغانية 
موجة  مؤخرا  شهدت  التي  أفغانستان  يف 
بارزة. شخصيات  استهدفت  اغتياالت 
األفغانية،  السالم  محادثات  وأرجئت 
فندق  يف  أيلول/سبتمرب   12 يف  بدأت  التي 
الثاني/ كانون   5 حتى  الدوحة،  يف  فخم 
يناير.ولم تسفر املحادثات، التي استمرت 
نتائج  عن  الجانبني،  بني  أشهر  عدة 
أحرزا  الطرفني  لكن  اآلن،  حتى  تذكر 
اتفقا  عندما  املايض  العام  التقدم  بعض 
التالية. الجولة  يف  سيناقش  ما  عىل  أقله 
األفغانية  الحكومة  مفاوضو  وسيضغط 
النار وحماية  دائم إلطالق  أجل وقف  من 

طالبان  إطاحة  منذ  القائم  الحكم  نظام 
قادته  بغزو   2001 العام  يف  السلطة  من 
الواليات املتحدة عقب هجمات 11 أيلول/
اتفاق  عقب  املحادثات  سبتمرب.وتأتي 
انسحاب تاريخي للقوات األمريكية وقعته 
شباط/فرباير  يف  وواشنطن  طالبان 
األجانب  الجنود  جميع  بموجبه  سيخرج 
من الدولة التي مزقها العنف بحلول أيار/
السالم  مفاوضات  املقبل.ورغم  مايو 
طالبان،  وحركة  األفغانية  الحكومة  بني 
تشهد أفغانستان تصاعدا للعنف، إذ شنت 
القوات  يومية ضد  طالبان هجمات شبه 
األخرية.كذلك،  األسابيع  يف  الحكومية 
ازدادت الهجمات التي تستهدف صحفيني 
عن  ومدافعني  دين  ورجال  وسياسيني 

حقوق اإلنسان يف األشهر املاضية.

بغداد/ الزوراء: 
خالل  اإلقامة  لقانون  أجنبي  مخالف  ألف   33 من  أكثر  ترحيل  الداخلية  وزارة  اعلنت 
العميد  واإلقامة،  والسفر  املدنية  لألحوال  العامة  املديرية  يف  اإلقامة  مدير  2020.وقال 
القبض  الذين تم  املخالفني األجانب  إن »عدد  الكعبي، يف حديث صحفي:  قيص صبيح 
لقانون  أجنبيا  مخالفا   33164 بلغ  العراق  خارج  وترحيلهم   2020 عام  خالل  عليهم 

اإلقامة رقم 76 لسنة 2017«.
إجراءات  من  بالرغم  عالية  بجهود  تمت  والرتحيل  القبض  إلقاء  »عمليات  أن  وأضاف 

الحظر الجزئي أو الكيل خالل فرتة جائحة كورونا«.

الزوراء/ يوسف سلمـان:

النواب  مجلس  رئاسة  اعالن  بعد 

املوازنة  عن وصول مرشوع قانون 

اىل   2021 لعام  االتحادية  العامة 

منتصف  رسميا  النواب  مجلس 

املنتهي،  العام  من  االخري  االسبوع 

وتمديد الفصل الترشيعي الحايل ملدة 

شهر واحد، تستعد اللجان النيابية 

مرشوع  بنود  ومناقشة  لدراسة 

القانون تمهيدا إلقراره بالتصويت 

املالية  اللجنة  اكدت  فيما  النهائي، 

 2021 العامة  املوازنة  ان  النيابية 

بالصيغة  التصويت عليها  ال يمكن 

الحالية .

ثامر  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 

»حجم  ان  لـ«الزوراء«:  ذيبان، 

العجز يف موازنة 2021 وصل لـ71 

تريليون دينار واالنفاق االجمايل بلغ 

164 تريليون دينار، وهذا يعني ان 

املوازنة ليست اصالحية كما تدعي 

الربملان   « ان  اىل  الحكومة«، مشريا 

مستفيضة  مناقشات  سيجري 

بحصة  املتعلقة  املادة  بخصوص 

االقليم وتصدير النفط لتحقيق مبدأ 

العدالة بني جميع املحافظات ».

واضاف ان » اللجنة املالية ستقوم 

بنود  بمناقشة  املقبل  االسبوع 

املوازنة العامة، وستعمل عىل حذف 

اخرى  واضافة  الفقرات،  بعض 

عليها  الالزمة  التعديالت  اجراء  او 

العجز«.  وتقليل  االنفاق  لضغط 

ستميض  املالية  اللجنة   « ان  مبينا 

التي  القانونية  املخالفات  بمعالجة 

ضمتها املوازنة ومنها التجاوز عىل 

 2019 لسنة  املالية  االدارة  قانون 

عرب تقليل العجز املايل«.

يف  االخر  العضو  اكد  باملقابل، 

الهادي  عبد  النيابية،  املالية  اللجنة 

ان االستقطاع سيكون  السعداوي، 

من رواتب الدرجات الخاصة فقط. 

واشارت اىل ان تمرير املوازنة العامة 

تضمينها  بعد   2021 االتحادية 

تعديالت جذرية .

الزوراء«  لـ«  السعداوي  وقال 

الدولة  ان »رواتب موظفي  مؤخرا: 

السماح  يتم  ولن  احمر،  خط 

بها  باملساس  النواب  مجلس  يف 

مخصصات  من  االستقطاع  او 

عىل  التصويت  اثناء  املوظفني 

موازنة العام املقبل 2021 »، مشريا 

االستقطاع  اىل  اللجوء  امكانية  اىل 

أصحاب  ومخصصات  رواتب  من 

بدرجة  فقط  الخاصة  الدرجات 

مدراء عامني فما فوق .

فرض  من  مانع  ال   « انه  واضاف 

كونه  املوظفني  عىل  الدخل  رضيبة 

أمرا معموال به بجميع دول العالم، 

سيكون  االستقطاع  قرار  لكن 

للربملان موقف حازم ورأي مختلف 

تغيريا  هناك   « ان  مبينا   .« تماما 

الدوالر  الدينار مقابل  بسعر رصف 

يف  االسعار  ارتفاع  من  قابله  وما 

السوق املحلية، فضال عن الرضائب 

املفروضة ما يشكل عبئاً  والرسوم 

عىل املواطنني« .

الكعيب يعلن تفعيل عمل جلنة تلقي 
شكاوى املسيحيني داخل البالد وخارجها

استئناف حمادثات السالم األفغانية مع 
استمرار إراقة الدماء

الداخلية ترحل أكثر من 33 ألف أجنيب 
خمالف لقانون اإلقامة

بعد إعالن رئاسة جملس النواب عن وصوهلا 

بعد تسجيل 741 إصابة ووفاة 5 آخرين

إلحاقاً بإعالننا املرقم 200 يف 2020/2/23 و1183 يف 2020/10/11...
تعلن ُمحافظة ذي قار عن مناقصة مرشوع )انشـاء مجموعة صحية )8( مقعد عدد )20( وانشـاء جناح اضايف )6( صف عدد )25( ( ضمن 
خطة تنمية االقاليم لعام 2019 واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط 
امللحقـة بهـا وتعليمات تنفيـذ املوازنة العامة االتحادية لعـام 2019 . ان وثيقة الدعـوى لتقديم العطاء )االعالن( عـن املناقصة العامة لهذا 

املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )الزمان- الصباح - الزوراء(
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياسية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول 

املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
وبإمـكان مقدمـي العطاءات رشاء وثائـق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلـب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمـات ملقدمي العطاء ان 
اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات 
عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة 12 ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 2021/1/5 يف املديرية العامة لرتبية محافظة ذي 

قار 
فعـىل الراغبـني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلـني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والـرشكات العربية واالجنبية من 
اصحاب االختصاص مراجعة  مديرية بلدية النارصية لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد )وكما مؤرش 
ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية غري نافذة واوراق التسـجيل للرشكات االجنبية عند رشاء 

العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - املتطلبات الفنية:- الخربة التخصصية )واالعمال املماثلة( ولعقد عدد )1( وبمبلغ اليقل عن )3,500,000,000( ثالثة مليارات وخمسمائة 
مليون دينار عراقي وللسنوات الـ )10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة .

ب - املعدات و االليات )توفري او تعاقد (

ج- الكوادر الفنية 

د-املتطلبات املالية :-
اوال:- االداء املايل السـابق الذي يظهر تحقيق االرباح للسـنتني االخريتني يف حال توفرها او السـنتني التي سـبقت االزمة املالية  هي )2012-

2013( )كشف الحسابات الختامية( مصادق من محاسب قانوني .
ثانيـا:- املـوارد املالية )السـيولة النقدية( من خـالل تقديم ما يثبت القـدرة املالية  لتنفيذ املـرشوع ملبلغ اكرب او يسـاوي )537,814,000( 

خمسمائة وسبعة وثالثون مليون وثمانمائة واربعة عرش الف دينار عراقي .
ثالثا :- معدل االيراد السنوي ان يكون اكرب من او يساوي )4,000,000,000( اربعة مليارات الف دينار عراقي )وعىل ان ال يقل عن سنتني و 

ال يزيد عن عرش سنوات ( وخالل السنوات العرشة السابقة .  
هـ - املتطلبات القانونية

اوال:- االهلية وتشمل )جنسية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح, لم يتم  ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، الرشكات 
اململوكـة للدولـة )ان تثبت انها مسـتقلة قانونيـا وماليا وانها تعمل وفق القانـون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعـة لصاحب العمل( غري 

مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانيا:- عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

ثالثا:- شـهادة تأسـيس الرشكة مـع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطـاء اجنبية  تقوم بتقديم اوراقها كافـة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية.

رابعا:- هوية تسـجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسـب ما مطلوب يف 
الجدول ادناه.

خامسا:- وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية +نسخة مصورة(

2- كل العطـاءات يجـب ان تتضمـن ضمان للعطاء )التامينـات االولية( ملقدمي العطـاءات بموجب خطاب ضمان بنكـي او صك مصدق او 
سـفتجه صادر من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد )ديوان محافظة ذي 
قار قسم العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز )الرشكة 
او املقـاول( الـذي ترسـو عليه املناقصة مبـارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيـع العقد تقديم خطاب ضمان بحسـن التنفيذ بقيمة %5 
مـن مبلـغ االحالـة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظـات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة 

الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
3- يتم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل 
املحـددة فيهـا بفروعها كافة والـرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبـة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقـدم العطاء ملا تتطلبه 

الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
4- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

5- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
6- تتحمـل من ترسـو عليـه املناقصة اجور النرش واالعـالن والخر اعالن عن املناقصـة وان تتحمل الرشكة التي يحـال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
7- يلتزم الطرف الثاني بان  يشغل ما اليقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف حالة اعتذار املركز 

عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب.
8- يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد 
مشـاركة مصـادق عليه اصوليا مع العطـاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة  موقع من قبل  اطراف الرشاكـة معزز بتعهد من قبلهم  بعدم 
التنازل  او االنسـحاب يف حال رسـو املناقصة عليهما ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال تجاوز 

)14يوما( من تاريخ توقيع العقد و يف حال انسحاب احد الرشكاء وفيتهم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او املخل و حسب واقع الحال.
9- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.

10- تتحمل الدائرة املسـتفيدة مسـؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد 
املقاولة.

11- املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
12- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسـتكمال نواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل سبعة  ايام من تاريخ 

فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
13- تكـون االولويـة للمواد االولية املصنعـة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعـاة االلتزام بالضوابط السـعر والنوعية املجهزة  مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
14- ملكية التصاميم و الخرائط و املواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل 

15- ان اخـر يـوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة )11( ظهرا من يـوم االربعاء املصادف 2021/1/13 اىل العنـوان التايل محافظة ذي قار-
قسـم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار سـابقا( 
عـىل ان تكون االسـعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطـاء وتكون الكتابة واضحة وخالية 
مـن الحك والشـطب وتكون جميـع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنـوان الكامل للرشكة ورقم الهاتـف والربيد االلكرتوني ويلتزم 
املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 
واليسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطـاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان 
محافظـة ذي قـار مبنى املحافظة الجديد/شـارع االمام عيل)ع(. وسـوف ترفض العطـاءات املتاخرة واذا صادف يوم فتـح املناقصة عطلة 
رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء 

وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
16- عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قسم الشؤون القانونية يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالستمرار بالتنفيذ بدون 

املطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات.
17- تسدد مبالغ املرشوع املذكورة ادناه لحني توفر الخصيصات املالية والتمويل الالزم.
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 2020 العراق االستثنائية... ابتدأت باغتيال سليماني واملهندس 

ابرزها...استقالة عادل عبد املهدي وحكومته وتكليف الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة وتفشي فريوس كورونا
بغداد/ الزوراء:

نهاي�ة ع�ام 2019 ال تمث�ل نهاي�ة 
السياس�يني  م�ن  لكث�ر  س�عيدة 
العراقيني، بسبب حركة االحتجاجات 
الشعبية يف بغداد ومحافظات وسط 
وجنوب العراق والتي اس�تمرت منذ 
األول من ترشين األول-أكتوبر للسنة 
نفس�ها، والتي ق�ادت اىل اس�تقالة 
حكومة رئيس الوزراء السابق عادل 
عبد املهدي، وارباك حس�ابات القوى 
الس�لطة،  يف  املشارك�ة  السياس�ية 
املصال�ح  حس�ابات  ع�ن  فض�ا 
االحداث  والدولية، ودفعت  اإلقليمية 
واملؤسس�ات  املحلل�ني  املتس�ارعة 
البحثي�ة اىل إع�ادة النظ�ر بتنبؤاتها 

بشأن هذا البلد.
باألح�داث  حاف�ل   2020 ع�ام 
والتطورات يف العراق، ما يجعل سنة 
2020 استثنائية بالفعل بالنسبة اىل 

العراقيني. 
فالس�نة التي ابت�دأت باغتيال أمني 
مزل�زل أث�ار مخ�اوف واس�عة من 
ان�دالع مواجهة عس�كرية اقليمية، 
م�رت الحقا بض�خ دم�اء جديدة يف 
الحياة السياسية بانتخاب مصطفى 
الكاظمي، ثم بخرب يبعث عىل التفاؤل 
باإلع�ان عن زيارة بابوية اىل العراق 
قريبا، لتنتهي السنة الحقا بمخاوف 

متجددة حول املواجهة االقليمية.
وليس من قبيل املبالغة القول إن أيام 
السنة كلها لم تكن طبيعية بالنسبة 
اىل غالبية العراقي�ني، وهي تتأرجح 
م�ا ب�ني ه�زات أمني�ة وسياس�ية 
واقتصادية، ب�ل وحتى صحية حيث 
طاردهم فروس كورونا يف تفاصيل 
حياتهم كلها، واجربهم مرات كثرة 
عىل االنكفاء خوفا، برغم ضيق سبل 

العيش بمايني الناس.
وكما أسلفنا الذكر، فقد استهل العام 
2020 عراقيا، وعاملي�ا، بحدث أمني 
ص�ارخ، تمث�ل باغتي�ال االمركيني 
الجن�رال العس�كري اإليراني قاس�م 
سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد 
الشعبي أبو مهدي املهندس،يف الثالث 
م�ن كان�ون الثاني/يناي�ر برضب�ة 
بطائ�رة من دون طي�ار بالقرب من 
مط�ار بغ�داد. وبس�بب ذل�ك، وقف 
الع�راق والعالم، عىل حاف�ة الهاوية 
فجأة، إذ كانت املواجهة العس�كرية 

هي الخيار املرجح.
وتأججت املخاوف الحقا بشكل أكرب، 
فبعد خمس�ة أي�ام، ردت ايران، كما 
كان متوقع�ا، عرب اط�اق صواريخ 
بعي�دة املدى ع�ىل قواعد عس�كرية 

أمركية يف العراق.
وحب�س الع�راق والعالم انفاس�هم، 
اىل ان اعل�ن الرئيس االمركي دونالد 
ترامب ان الهجمات االيرانية لم توقع 
قت�ىل امركي�ني. واعل�ن البنتاغون 
تباع�ا، إصابة أكثر م�ن 100 جندي 

بارتجاجات يف الدماغ.
وظ�ن كث�رون، أو أمل�وا، ان تكون 
الصفح�ة ق�د طوي�ت، لك�ن ذلك لم 
يحدث. ف�إىل جان�ب تأكي�د طهران 
ان الحس�اب م�ع االمركيني لم ينته 
بقص�ف القواع�د، فتح�ت مرحل�ة 
جديدة م�ن النزاع. فقد اتخذ الربملان 
الحكوم�ة  العراق�ي ق�رارا يطال�ب 
بالعمل عىل اخ�راج القوات االجنبية 
م�ن الع�راق، بينم�ا أكدت إي�ران أن 
واملهن�دس،  لس�ليماني  االنتق�ام 

سيكون بإخراج القوات االمركية.
اال ان االعان�ات االمركي�ة املتكررة 
حول عمليات س�حب ق�وات واعادة 

تموض�ع يف الع�راق وإخ�اء بع�ض 
القواع�د العس�كرية، أث�ارت آم�اال 
بانحس�ار املخ�اوف م�ن املواجه�ة 

الشاملة.
استقالة رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 

وحكومته
 اس�تقالة  رئي�س ال�وزراء الس�ابق 
ع�ادل عبداملهدي  وحكومته، وكانت 
واصبح�ت  املشكل�ة،  م�ن  جان�ب 
حكومة ع�ادل عبداملهدي، يف مرحلة 

ترصيف اعم�ال بحكم اس�تقالتها، 
ويبدو بالتايل انها لم تكن قادرة عىل 
الت�رصف بالكام�ل يف مل�ف ملتهب 
كملف الوجود العس�كري األمركي، 
لك�ن ذلك ل�م يمنع وزي�ر الخارجية 
االمركي مايك بومبيو من ان يوجه 
يف الس�ابع من نيسان/أبريل، دعوة 
إلج�راء “ح�وار اس�راتيجي” م�ع 
بغ�داد، ورضب موعدا مقرحا له يف 

حزيران 2020.
وجاءت دع�وة بومبيو قب�ل يومني 
م�ن تكلي�ف مصطف�ى الكاظم�ي 
تشكيل الحكومة الجديدة، وهو قال 
يف دعوته ان الحوار املقرح سيشمل 
“جميع القضايا االس�راتيجية بني 
بلدينا، بما يف ذلك الوجود املستقبيل 

للقوات االمركية”.
ولهذا، بعدها بشه�ر تقريبا، عندما 
ن�ال الكاظم�ي تأيي�د الربمل�ان عىل 
تشكيل الحكومة يف السابع من أيار/

مايو، ك�ان يتحتم عليه�ا االنكباب 
فورا عىل إعداد ملف التفاوض حول 
العاقات مع االمركيني.  مس�تقبل 
وم�ع حل�ول املوع�د املق�رح م�ن 
بومبي�و إلجراء الح�وار يف حزيران/

يونيو، ثم اس�تكماله يف واشنطن يف 
أغس�طس/آب، كان امليدان العراقي 
يشهد ش�كا جديدا من التحرش�ات 
العسكرية، تتمثل بهجمات متفرقة 
تس�تهدف قوافل لوجستية مرتبطة 
االمرك�ي،  العس�كري  بالوج�ود 

ورش�قات صاروخي�ة متفرقة عىل 
املنطقة الخرضاء.

وبدت هذه الهجمات محاولة للتأكيد 
ع�ىل ه�دف إخ�راج األمركي�ني من 
الع�راق، اال انه كان من الواضح انها 
اتس�مت بكثر من العشوائية وعدم 
الدق�ة، ول�م توق�ع قت�ىل امركيني، 
مس�تمرا  ضغط�ا  ش�كلت  لكنه�ا 
طرف�ني: ترام�ب ال�ذي ك�ان يعتقد 
ان الوج�ود العس�كري األمرك�ي يف 

ال�رشق االوس�ط ب�ا قيم�ة رابحة، 
وع�ىل الكاظمي الذي كان مس�ؤوال 
ع�ن جولتي “الحوار االس�راتيجي” 

مع االدارة االمركية.
والكاظم�ي  ترام�ب  ك�ان  وبينم�ا 

يأمان عىل ما يبدو ان تكون قمتهما 
يف واش�نطن يف 20 أغس�طس/ اب، 
مخرجا مريحا مللف الوجود العسكري 
األمركي بعد اعان الرئيس االمركي 
عزم باده خف�ض قواتها يف العراق، 
واصفاً إرس�ال القوات إىل هناك بانه 
كان خط�أ كبرا، اال ان التحرش�ات 

االرايض  ع�ىل  األمرك�ي  بالوج�ود 
العراقي�ة لم تراج�ع، ما فرض هذه 
القضي�ة ان تظل ملف�ا مفتوحا مع 
2020، فيم�ا  الع�ام  حل�ول نهاي�ة 
ظ�ل الكاظمي عرض�ة للضغوطات 

االمركية للتحرك أمنيا.
ال بل ان القضية التهبت مجددا، بعد 
محاولة استهداف السفارة االمركية 
باكث�ر م�ن 20 صاروخ�ا، وتلوي�ح 
ترامب بعمل عس�كري ضد ايران اذا 
قتل اي جن�دي امركي بالرافق مع 
ارس�ال تعزيزات عس�كرية امركية 

اىل مياه الخليج.
وكان�ت ك�ل ه�ذه االح�داث يف العام 
2020 تج�ري يف وقت اس�تمرت فيه 
الحرك�ة االحتجاجي�ة ض�د الحك�م 
يف  تطوراته�ا  وتحول�ت  والفس�اد، 
بعض االحيان اىل اعمال عنف اوقعت 

عرشات الضحايا. 
وحصل تطور بارز ايضا عندما قطع 
املتظاهرون للمرة االوىل يف 21 كانون 
الرابط  الدويل  الطري�ق  الثاني/يناير 

بني بغداد ومحافظة بابل.
ومن االح�داث الب�ارزة عراقيا خال 
تنظي�م  ب�روز  ايض�ا  ك�ان  الع�ام، 
داع�ش مج�ددا ع�ىل س�احة العمل 
امليداني املتفرق. وقد نجح داعش يف 
االمنية والراخي  الثغرات  اس�تغال 
انتش�ار  ظ�ل  يف  عموم�ا  االمن�ي 
جائح�ة كورونا، للول�وج اىل مناطق 
حساس�ة ورخ�وة، مس�تفيدا ايضا 
من عدم تفعيل التنس�يق االمني بني 

البيشمرك�ة وقوات االمن االتحادية. 
وخ�ال الشه�ور االوىل م�ن الع�ام، 
نفذت العديد من الهجمات االرهابية 
يف مناطق دياىل، صاح الدين، االنبار، 

نينوى باالضافة اىل كركوك.
حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

ال�وزراء مصطف�ى  اس�تلم رئي�س 

الكاظمي املنص�ب يف 7 مايو/ ايار 
2020. بعد أن كان املنصب مشغواًل 
م�ن قبل ع�ادل عب�د امله�دي الذي 

استقال منه يف نهاية عام 2019.
وبطبيعة الحال، كان نيل الكاظمي 
الثق�ة الربملاني�ة بحكومته يف ايار/
مايو، اح�د اهم االح�داث العراقية 
2020، بعدم�ا ك�ان  خ�ال س�نة 
بره�م  العراق�ي  الرئي�س  رش�حه 
صال�ح، م�ا انهى خمس�ة ش�هور 
من الفراغ الس�يايس، وه�و ما اثار 
االم�ال بان حكومته س�تنكب فورا 
االوض�اع  ع�ىل محاول�ة معالج�ة 
واالمنية  واالقتصادي�ة  السياس�ية 

والصحية املردية.
والسياس�يون  املراقب�ون  وتوق�ف 
االمرك�ي  املوق�ف  ام�ام  مط�وال 
الكاظمي، ما  املتحم�س لحكوم�ة 
ف�ر عىل ان�ه ره�ان امرك�ي عىل 
تحقي�ق تواف�ق معها ح�ول ملفات 
مهم�ة امركي�ة خاص�ة مس�تقبل 

الوجود العسكري االمركي يف البلد.
ولرعة وكثرة القرارات والخطوات 
الت�ي قام بها الكاظمي يف االس�ابيع 
االوىل م�ن واليت�ه، اثرت تس�اؤالت 
منطقي�ة عم�ا اذا ك�ان ينف�ذ فعليا 
“انقاب�ا أبي�ض” به�دوء لإلمس�اك 

بمفاص�ل االم�ور وامللف�ات، بم�ا يف 
ذلك التغي�رات العميقة التي اجراها 
يف االجهزة العس�كرية واالمنية، من 
بينها قراره إعادة الفريق عبد الوهاب 
الساعدي إىل جهاز مكافحة اإلرهاب 
وترقيته ملنصب رئيس الجهاز، وذلك 

يف أعقاب أول جلسة لحكومته.
كما قام بتكلي�ف الفريق الركن عبد 
األم�ر يار الله بمنصب رئيس أركان 
الجي�ش، والفريق الرك�ن عبداالمر 
الزيدي معاونا لرئيس اركان الجيش 
للعملي�ات، فيما ت�وىل الفريق الركن 
وزي�ر  منص�ب  الغانم�ي  عثم�ان 
الداخلي�ة، وج�رى تكلي�ف تكلي�ف 
الفريق الرك�ن عبد األم�ر الشمري 
العملي�ات املشركة،  بمنصب قائ�د 
التي كان يتواله�ا عبداألمر يارالله. 
وكل�ف الفريق الركن باس�م الطائي 
االرك�ان  رئي�س  مع�اون  بمنص�ب 
لشؤون االدارة. كما كلف أيضا اللواء 
الركن قاسم محمد املحمدي بمنصب 

قائد القوات الربية.
االخب�ار  نج�م  الكاظم�ي  وظ�ل 
واالهتمام االعام�ي، عندما اعلن يف 
تموز/يولي�و عن موع�د االنتخابات 
االنتخاب�ات املبك�رة الت�ي كانت من 
اب�رز مطالب الحرك�ة االحتجاجية، 

وذلك يف يونيو/حزيران 2021.
ويف 20 حزي�ران/ يونيو، قام رئيس 
اقليم كردس�تان نيجرفان بارزاني، 
لوض�ع  بغ�داد  اىل  مهم�ة  بزي�ارة 
النق�اط عىل ح�روف العاق�ات بني 
اربي�ل وبغ�داد، بعد ت�ويل الكاظمي 
رئاس�ة الحكوم�ة، وق�ال يف تغريدة 
عىل توير “انه ناقش مع الرئاس�ات 
الث�اث العاقات بني اربي�ل وبغداد، 
املشك�ات  ملعالج�ة  والح�وارات 

املرحل�ة  يف  التحدي�ات  ومواجه�ة 
الحالية”.

وك�ان من بني امللف�ات التي طرحت 
نفس�ها خال زيارة بارزان�ي، وباء 

كورونا.
وأثمر االنفتاح السيايس املتبادل بني 
اربيل وبغداد تنسيقا عسكريا فعاال 
للمرة االوىل منذ س�نوات بني الجيش 
البيشمركة ملواجهة  العراقي وقوات 
عصاب�ات داع�ش الت�ي تغلغ�ت يف 
بعض املناطق الحدودية مع االقليم، 
مس�تفيدة من الغياب االمني وتباعد 
املس�افة ب�ني العاصمتني سياس�يا 
فيما قب�ل حكوم�ة الكاظمي. فبعد 
ذل�ك بيوم�ني، أعلن رئي�س حكومة 
إقلي�م كردس�تان م�رور بارزاني 
حزيران/يوني�و،   22 يف  وتحدي�دا 
اس�تعداد حكومت�ه لح�ل الخافات 
“جذريا” مع بغداد، ما ش�كل جرعة 
دعم اضافية للكاظمي بعيد انتخابه 

بأيام.
فريوس كورونا ووفاة فنانني ورياضيني 

ابرزهم امحد راضي
وع�ىل جبه�ة اخ�رى، ك�ان الع�راق 
يكاف�ح ف�روس كورون�ا. ففي 24 
ش�باط/فرباير، كان يسجل رسميا 
اول اصابة بفروس كورونا وتحديدا 

يف مدين�ة النجف، بينما س�جلت اول 
 27 يف  بغ�داد  العاصم�ة  يف  اصاب�ة 
العراقيون  واخت�رب  ش�باط/فرباير. 
تحدي�ا جديدا م�ن نوع�ه، اذ اعلنت 
الس�لطات حظرا للتج�وال يف العديد 
م�ن املحافظ�ات وامل�دن يف محاولة 
الحتواء الوب�اء ومنعه من االنتشار، 
لك�ن االصاب�ات بلغت م�ع انتصاف 
ش�هر حزيران/يوني�و، اكثر من 20 
الف حال�ة، وبلغت م�ع نهاية العام 

2020 نحو 600 الف اصابة.
وف�اة الفنان مناف طال�ب، والاعب 
عيل ه�ادي، العب كرة ق�دم عراقي، 
والكابت�ن أحم�د رايض، الع�ب كرة 

قدم. 
وايض�ا وف�اة النائبة غي�داء كمبش، 
سياسية عراقية.)بفروس كورونا(.

اغتيال هشام اهلامشي
وم�ن ب�ني االح�داث االخ�رى املهمة 
التي وس�مت الس�نة العراقية هذه، 
طال�ت  الت�ي  العدي�دة  االغتي�االت 
ناش�طني ومعارض�ني مشاركني يف 
ث�ورة اكتوب�ر، لك�ن الحادث�ة التي 
اث�ارت الصدمة االك�رب داخل العراق 
وخارج�ه تمثل�ت باغتي�ال الباحث 
والخب�ر االمني هشام الهاش�مي يف 
تموز/يولي�و، والذي ك�ان يعترب من 
مس�تشاري الكاظم�ي واح�د اب�رز 
االص�وات التي تحدثت ضد الفس�اد 

والطائفية واإلرهاب.
القمة الثالثية اليت مجعت الكاظمي 

والسيسي وامللك عبداهلل الثاني
ح�دث آخر حظ�ي باهتم�ام عراقي 
ودويل كب�ر، تمثل يف القم�ة الثاثية 
الت�ي جمعت الكاظم�ي للمرة االوىل 
امل�رصي عبدالفت�اح  الرئي�س  م�ع 
عبدالل�ه  األردن�ي  واملل�ك  الس�ييس 
الثان�ي يف العاصم�ة االردني�ة عمان 
يف اب/أغس�طس، وذل�ك بعيد عودة 
الكاظم�ي م�ن قمته م�ع ترامب يف 
واش�نطن. وكانت عناوي�ن التعاون 
االقتصادية هي األبرز ضمن محاور 
القم�ة، لكنها ايضا وجهت رس�ائل 
ترفض التدخات الخارجية يف سيادة 

العراق.
زيارة الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون

زي�ارة الرئي�س الفرن�يس ايمانويل 
العراقي�ة  العاصم�ة  ،اىل  ماك�رون 

بغداد. 
ص�در  ايض�ا،  ايلول/س�بتمرب  ويف 
البيان التحفيزي – اإلنذار من املرجع 
الديني االعىل السيد عيل السيستاني، 
الذي قرع الجرس للفت االنتباه اىل ان 
الع�راق يف مرحلة خطرة، ما لم تويل 
حكومة الكاظمي، االولوية للقضايا 
الس�اخنة ح�ول مكافح�ة الفس�اد 

واالس�تماع اىل املتظاهري�ن وحماية 
واالنتخاب�ات  العراقي�ة  الس�يادة 
املبك�رة. وق�د تلقف الكاظم�ي نداء 
الس�يد السيس�تاني ببي�ان ترحيبي 
الت�ي  بالتوجيه�ات  التزام�ه  يؤك�د 

حددها املرجع الديني االعىل.
اتفاق سنجار

تط�ور آخ�ر اعت�رب بمثاب�ة ح�دث 
كب�ر عىل املس�توى العراق�ي، تمثل 
باإلع�ان يف ترشي�ن االول/اكتوب�ر 
ع�ن “اتف�اق س�نجار” ال�ذي وقعه 
ممث�ان ع�ن الحكوم�ة االتحادي�ة 
وحكوم�ة اقلي�م كوردس�تان والذي 
يق�ي بتطبي�ع الوضع يف س�نجار 
وخ�روج ك�ل مجموعات املس�لحني 
وامليليشيات، بما يف ذلك حزب العمال 

الكوردستاني، وعودة النازحني.
حدثان امني�ان وقعا ايضا يف ترشين 
العرشات  اقتحم  االول/اكتوبر حيث 
م�ن أنص�ار الحش�د الشعب�ي مقر 
الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني 
يف بغ�داد واحرقوه كم�ا احرقوا علم 

كردستان. 
والحدث الثاني قوع جريمة تمثلت يف 
ارتكاب مجزرة يف منطقة الفرحاتية 
يف قضاء بلد بمحافظة صاح الدين. 
وهزت املشهد االمني بعنف، يف الوقت 
الذي كانت حكومة الكاظمي تحاول 
التأكي�د عىل خط�ورة املل�ف االمني 
فيم�ا ك�ان يه�م باملغ�ادرة للقي�ام 
بجولته األوروبية الت�ي تعول عليها 
حكومته، لدعم الخطط االقتصادية 
واملالية ومس�اندة العراق يف مواجهة 

تداعيات وباء كوفيد- 19.
ويف 26 ترشي�ن االول، اعل�ن ح�زب 
البع�ث املنح�ل وف�اة ع�زة ابراهيم 
ال�دوري ودفن�ه يف مك�ان مجهول، 
بعدم�ا ظل متواريا ع�ن االنظار منذ 
العام 2003 باعتب�اره الرجل الثاني 
يف النظام السابق بعد صدام حسني. 
وطرحت وفاته تس�اؤالت عن مصر 
الحزب من بعده خاصة يف ظل األنباء 
عن انقس�امات وخافات بني بعض 

رموزه وقياداته.
وخال االسابيع االخرة التي سبقت 
نهاي�ة الع�ام 2020، ش�هد الع�راق 
تمثل�ت  الفت�ة،  سياس�ية  قضي�ة 
بمحاوالت، من جان�ب كتلة الجبهة 
العراقي�ة بزعامة اس�امة النجيفي، 
القالة رئيس الربملان محمد الحلبويس 
الذي نجا منها، وقام بتحرك سيايس 
– ش�عبي واس�ع يف محاولة عىل ما 
يب�دو لحس�م املعرك�ة ع�ىل زعامة 

البيت السني.
وخطف السيد مقتدى الصدر االضواء 
عندم�ا غ�رد يف الثان�ي م�ن كانون 
االول/ديسمرب عىل توير داعيا اىل ما 

اسماه “ترميم البيت الشيعي”.
خروج التظاهرات يف السليمانية

ويف الشهري�ن االخرين من الس�نة، 
ش�هدت بعض م�دن وبل�دات اقليم 
كردس�تان خروج تظاهرات، خاصة 
يف الس�ليمانية، وذل�ك بس�بب تأخر 
وانقطاع الرواتب، وش�هدت سقوط 
ضحاي�ا واعمال عنف وح�رق مبان 
حزبية، فيما فرضت الحكومة حظر 
التج�ول وتم قطع خدم�ة االنرنت. 
وتفاقم�ت مشكل�ة الرواتب بس�بب 
تعثر التفاهمات املربمة مع بغداد يف 
ظل التداعي�ات االقتصادية لجائحة 

كورونا.
اعالن زيارة البابا فرانسيس

االول/ كان�ون  م�ن  الس�ابع  ويف 
ديس�مرب، اعلن البابا فرانسيس انه 
سيزور العراق يف الخامس من آذار/

م�ارس، يف زيارة بابوي�ة تاريخية يف 
لحظة مفصلي�ة من تاري�خ العراق 
واملس�يحيني في�ه ويف املنطق�ة، بعد 
موج�ة س�نوات االره�اب الداع�ي 
والقاع�دي الذي اس�تهدف األقليات 
املس�يحية يف العراق وسوريا. ويأمل 
تك�ون  أن  والعراقي�ون  الفاتيك�ان 
زي�ارة فرانس�يس صفح�ة جدي�دة 
م�ن الغفران والتس�امح والتعايش، 
وتأكيد ارتباط املسيحيني بوجودهم 

يف املنطقة.
اخنفاض سعر الدينار امام الدوالر

وقب�ل نهاي�ة الع�ام، دف�ع تراج�ع 
أس�عار النف�ط عاملي�اً إىل تخفي�ض 
العراق س�عر ديناره أم�ام الدوالر يف 
إج�راء أول م�ن نوعه منذ س�نوات، 
األم�ر ال�ذي يخل�ق تص�وراً لس�نة 
مالية عاصفة ق�د ينتظرها العراق، 
واملقصود هن�ا 2021، حيث يرقبها 
العراقيون أكثر من غرهم، كيف ال، 
أضف إىل ذلك رائحة البارود تتصاعد 
ملصادمات بني إي�ران وأمريكا، فهل 
يتجرع الع�راق كأس مرارتها بشكل 

مبارش؟



بغداد/ الزوراء: 
رشكة  لقاح  سعر  ان  الصحة  وزارة  أكدت 

فايزر بايونتيك هو موحد لكل دول العالم.
االدوية  لتسويق  العامة  الرشكة  وذكرت 
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الطبية  واملستلزمات 
فايزر  رشكة  لقاح  ان«سعر  منه:  نسخة 

بايونتيك هو سعر موحد لكل دول العالم«.
سعر   اىل  تشري  التي  ان«االخبار  واضافت 
مختلف يف العراق عارية عن الصحة والغرض 
الصحة  وزارة  جهود  عىل  التشويش  منها 

لتوفري اللقاح االمن«.
من جانب اخر، اعلنت وزارة الصحة والبيئة، 
صحية  مشاريع  تسعة  انجاز  االحد،  امس 
قريبا  الخدمة  ستدخل  نينوى  يف  مهمة 
الصحي  بالواقع  بالنهوض  وستساهم 

باملحافظة.

امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت  بينما 
البدء باملراحل االوىل النشاء مستشفى  االحد، 

ميداني يف محافظة املثنى.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة  اعالم  وذكر 
من  مبارش  وارشاف  »بدعم  انه  منه:  نسخة 
التميمي،  حسن  والبيئة  الصحة  وزير  قبل 
باملراحل  البدء   والبيئة  الصحة  وزارة  اعلنت 
 ٣٦ سعة  ميداني  مستشفى  النشاء  االوىل 

رسيرا يف محافظة املثنى«. 
االوىل  املرحلة  خالل  »تم  انه  الوزارة  وبينت 
التنفيذ  وباسلوب  تجهيزها  مع  االرض  دفن 

املبارش«.
واشارت اىل »مشاركة كوادر الوزارة الهندسية 
املستشفى  النجاز  وعزيمة  بهمة  بالعمل 
باقرب وقت ممكن خدمة الهايل قضاء الهالل 

بمحافظة املثنى«.

بغداد/ الزوراء:

عن  األحد،  امس  التخطيط،  وزارة  كشفت 

الفقر،  خط  ملعالجة  االسرتاتيجية  املشاريع 

العراق  سكان  ربع  من  مايقرب  أن  مبينة 

يعيشون تحت خط الفقر نتيجة للظروف التي 

مرت بالبالد.

الزهرة  عبد  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 

إن  »الزوراء«:  عليه  اطلعت  بيان  يف  الهنداوي، 

بارتفاع  أسهمت  بالعراق  مرت  التي  “الظروف 

نسبة الفقر، إذ كانت نسبة الفقر يف نهاية العام 

العراق  دخول  مع  أنه  إال  باملئة،   20 هي   2019

وما  كورونا  جائحة  املزدوجة،  األزمة  نفق  يف 

أسعار  تراجع  بسبب  مالية،  أزمة  من  رافقها 

النفط، أثرت بشكل كبري عىل ارتفاع نسبة الفقر 

يف البالد”.

يف  دراسة  أعدت  “الوزارة  أن  الهنداوي  وأضاف 

تموز  شهر  يف   2020 سنة  من  الثاني  النصف 

ومنظمة  الدويل  البنك  مع  بالتعاون  املايض، 

ارتفاع  توقعات  سيناريو  ووفق  اليونسيف، 

األسعار نتيجة كرب األزمة، فقد توقعت الدراسة 

يف محورها األول أنه إذا ارتفعت األسعار بنسبة 

50 باملئة، عما كانت عليه قبل األزمة، سيسهم 

حوايل  أي  باملئة،   ٣1.7 إىل  الفقر  نسبة  بارتفاع 

٣2 باملئة، ويصبح عدد الفقراء 11 مليوناً و400 

ألف يعيشون تحت خط الفقر”.

تم  التي  الدراسة  من  الثاني  املحور  “أما  وتابع 

األسعار،  مراقبة  وبعد  بعد،  فيما  استكمالها 

املتوقعة،  بالنسبة  ترتفع  لم  االسعار  أن  اتضح 

حيث ارتفعت بنسبة ٦ باملئة فقط، وهذا ارتفاع 

طفيف بمقارنة ما حدث يف دول العالم، وبموجب 

يدخلون  الذين  الفقراء  يكون  الزيادة،  هذه 

الف فقري،  الفقر هم مليونان و700  تحت خط 

الكيل  العدد  ليصبح  املؤرش،  العدد  اىل  يضافون 

هو 9 ماليني و٦00 ألف، و يشكلون حوايل 24.8 

باملئة، أي ما يقرب من 25 باملئة، وبناء عىل هذه 

املعطيات فأن ربع سكان العراق هم تحت خط 

سكان  عدد  كان  إذا  بقليل،  بذلك  اقل  أو  الفقر 

العراق هم 40 مليوناً”.

وأشار إىل أن “هناك إجراءات كثرية يجري العمل 

ضوء  يف  الحايل،  العام  من  الحقاً  و  حالياً  بها 

سرتاتيجية خفض الفقر يف العراق، التي أطلقتها 

، وبعد  العام 2022  الوزارة يف عام 2018 لغاية 

النظر ببعض مسارات هذه السرتاتيجية  إعادة 

الجديدة، واملسار اآلخر خطة  للمعطيات  ووفقاً 

من  مجموعة  تتضمن  التي  الخمسية  التنمية 

اإلجراءات واملعالجات للواقع العراقي”.

التي ستطبق خالل  أنه “من اإلجراءات  وأوضح 

تضمنت   2021 العام  موازنة  يف  الحايل  العام 

زيادة يف تخصيصات شبكة الحماية االجتماعية 

قاعدة  زيادة  بهدف  دينار،  ترليوني  بحوايل 

الشمول للفقراء، أي شمول أرس جديدة، وكذلك 

إذا كانت هنالك إمكانية زيادة الرواتب املمنوحة 

للمشمولني بهذه الشبكة، هذا املسار رقم 1 وهو 

يمثل أحد املسارات املهمة لوزارة العمل والشؤون 

وارد  ايضا  وهو  الفقر،  معالجة  يف  االجتماعية 

ضمن سرتاتجية تخفيض خط الفقر”. 

بغداد/ الزوراء:
الحبانية  قضاء  قائممقام  اعلن 
الدليمي،  بمحافظة االنبار عيل داود 
التصاميم  من  االنتهاء  االحد،  امس 
رشقي  ملناطق  الحديثة  العمرانية 

مدينة الرمادي .
صحفي:  ترصيح  يف  الدليمي  وقال 
احالت  املحلية  االنبار  حكومة   ” ان 

عام 2012 مرشوع تصميم قضاءي 
مدينة  رشقي  والخالدية  الحبانية 
الرمادي، اىل احد املكاتب االستشارية 
التصاميم  احدث  وضع  لغرض 
العمرانية لتلك املناطق التي تعد من 
اهم مناطق جذب االستثمار لوقوع 
نهر  ضفاف  عىل  مناطقها  بعض 
عىل  فضال  طبيعتها  وجمال  الفرات 

انهاء تضم مناطق زراعية وصناعية 
عديدة “.

العمرانية  التصاميم  ان”  واضاف 
كبرية  مساحة  خصصت  الجديدة 
عن  فضال  جديد  مطار  إلنشاء 
إلنشاء  شاسعة  اراض  تخصيص 
ازمة  ملعالجة  سكنية  مجمعات 
السكن باإلضافة اىل انشاء مشاريع 

متنوعة تقام ألول مرة يف املحافظة«، 
لتلك  الجديدة  التصاميم  ان”  مبينا 
السكانية  الزيادة  راعت  املناطق 
مختلف  يف  الحديث  والتطور 

املشاريع«.
استثمارية  رشكات  ان”  موضحا   
يف  رغبتها  ابدت  وخليجية  اجنبية 
استثمارية  فرص  عىل  الحصول 

تم تخصيصها وفق  التي  للمشاريع 
التصاميم العمرانية الجديدة “.

املحلية  االنبار  حكومة  ان  اىل  يشار 
عرضت مشاريع التصاميم العمرانية 
اىل  املحافظة  مدن  لكافة  الجديدة 
االستشارية  الهندسية  املكاتب 
لغرض وضع تصاميم حديثة تراعي 

التطور الحديث للمدن “. 

بغداد/ الزوراء:
ضمن الحملة االمنية التي تبناها جهاز االمن الوطني 
تخلفه  قد  وما  املخدرات  ظاهرة  انتشار  من  للحد 
االوساط  عىل  بظاللها  تلقي  سلبية  تداعيات  من 
محافظة  يف  الجهاز  مفارز  تمكنت  املجتمعية، 
وبناء  القانونية  املوافقات  استحصال  بعد  البرصة 
احد  اعتقال  من  دقيقة  استخبارية  معلومات  عىل 
اخطر تجار املواد املخدرة، وضبطه بالجرم املشهود 
مادة  من  كغم   2 بنحو  املتاجرة  محاولته  اثناء 

الكرستال، قبل تهريبها اىل خارج املحافظة.
بعدما اعرتف ببيع  وقد جرى تدوين اقواله اصولياً 
ورشاء املواد املخدرة، وإحالته اىل الجهات القانونية 

املختصة التخاذ االجراءات العادلة بحقه.
األحد،  امس  دياىل،  محافظة  رشطة  اعلنت  بينما 
تجار  »كبار«  من  عنارص  أربعة  عىل  القبض  ألقاء 

املخدرات يف املحافظة.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الداخلية  وزارة  وذكرت 
رشطة  مديرية  ودوريات  »مفارز  أن  منه:  نسخة 
الرشطة  لشؤون  الوزارة  وكالة  إىل  التابعة  دياىل 
واملؤثرات  املخدرات  شؤون  قسم  مع  وبالتنسيق 
كبار  من   4 عىل  القبض  إلقاء  من  تمكنت  العقلية 
املواد  من  كبرية  كميات  بحوزتهم  املخدرات  تجار 

املخدرة يف املحافظة«.  
خليل  حامد  اللواء  املحافظة  رشطة  مدير  وبني 
األمنية  »املمارسات  أن  البيان:  بحسب  الشمري، 
تنفيذا  تأتي  املخدرات  شؤون  قسم  مع  املشرتكة 
الظواهر  ملحاربة  الداخلية  وزير  معايل  لتوجيهات 
للمواطنني  التوعوية  الربامج  خالل  من  السلبية 
والقانونية  االقتصادية  بمخاطرها  والتعريف 

واالجتماعية والنفسية عىل  الفرد واملجتمع«.  

بغداد/ الزوراء:
االستخبارات  مديرية  يف  امني  مصدر  افاد 
العسكرية، امس االحد، بأن القوات االمنية استولت 
عىل 5 صواريخ نوع كاتيوشا و 50 سبحة تفجري 

بعملية امنية استباقية يف املناطق الغربية.
وقال املصدر يف ترصيح صحفي: إن “قوة امنية من 
وبالتنسيق  العسكرية  االستخبارات  شعبة  مفارز 
امنية  العسكرية نفذت عملية  القطعات  مع بقية 
غربي  حديثة  قضاء  صحراء  استهدفت  استباقية 
 5 عىل  االستيالء  من  خاللها  من  تمكنت  االنبار، 
تعود  تفجري  سبحة   50 و  كاتيوشا  نوع  صواريخ 

لبقايا خاليا عصابات داعش االجرامية “.
واضاف املصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هوية: 
ان” القوات االمنية استولت ايضا عىل 44 مسطرة 
تفجري و 57 عبوة ناسفة عىل شكل غالون سعة 
االنفجار  شديد  السيفور  بمادة  معبأــ  لرت   10
فضال عن االستيالء عىل 2 قذيفة مدفع عيار 155 
ملم”.وأوضح أن “فرقة معالجة املتفجرات ابطلت 
املضبوطة  واالسلحة  الصواريخ  االسلحة  مفعول 
دون وقوع اي اصابات يف صفوف القوات األمنية”، 
القوات  مكنت  استخباراتية  “معلومات  ان  مؤكدا 

االمنية من االستيالء عىل االسلحة “. 

بغداد/ الزوراء:

أفادت خلية اإلعالم األمني، امس األحد، بتدمري وكر 

لداعش يف محافظة كركوك.وذكرت الخلية، يف بيان 

تلقت »الزوراء« نسخة منه: أنه »بناًء عىل معلومات 

مع  وبالتنسيق  العراقي  الوطني  املخابرات  جهاز 

الرشطة  يف  الخامسة  بالفرقة   18 اللواء  من  قوة 

االتحادية، تحركت مفرزة من مخابرات كركوك مع 

قوة من اللواء 18 اىل منطقة وادي زغيتون التابعة 

لناحية الرشاد - قضاء داقوق«.

وأضافت أن »القوة تمكنت من تدمري وكر  لعصابات 

داعش كان يستخدم لالعداد لتنفيذ أعمال إرهابية، 

وبطاريات  غذائية  مواد  عىل  بداخلها  عثرت  حيث 

كهربائية  واسالك  كهربائية  وعاكسات  شحن 

وأدوات للطبخ«.

بغداد/ الزوراء:
العزاوي، امس االحد، عن تشكيل  النائب عبد الخالق  النيابية،  اعلن عضو لجنة االمن والدفاع 

لجنة تحقيق فورية يف هجوم ارهابي استهدف قطعات الجيش يف دياىل.
قطعات  عىل  داعش  هجوم  لضحايا  النهائية  الحصيلة  ان”  صحفي:  حديث  يف  العزاوي  وقال 
ساعة  يف  بعقوبة(  رشق  شمال  جلوالء)70كم  ناحية  قرب  حلوان  منطقة  يف  العراقي  الجيش 
متاخرة من مساء يوم االمس اسفرت عن سقوط شهيد و7 جرحى بينهم حاالت حرجة«. الفتا 

اىل »ان ماحدث يدلل عىل خطورة االرهاب”.
واضاف العزاوي ان” وزارة الدفاع شكلت لجنة تحقيق فورية وعاجلة لبيان مالبسات ماحصل 
خاصة وانه خرق امني خطري يف قاطع سرتاتيجي”، الفتا اىل ان “اللجنة ستتخذ سلسلة اجراءات 

لتأمني املنطقة ومنع تكرار ماحصل”.
وكان تنظيم “ داعش” االجرامي هاجم يف ساعة متاخرة من مساء يوم االمس نقاطا مرابطة 
سقوط  اىل  ادى  ما  القنص  اسلحة  خالل  من  جلوالء  ناحية  قرب  حلوان  منطقة  يف  للجيش 

ضحايا.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشطة محافظة واسط، امس األحد، 
الجائر،  الصيد  يف  تستخدم  ادوات  ضبط 
وذلك خالل حملة تفتيش قرب نهر دجلة.

بيان  يف  واسط  رشطة  مديرية  وذكرت 
تلقت »الزوراء« نسخة منه: إنه »من أجل 
األنهر  يف  السمكية  الثروة  عىل  الحفاظ 
دجلة  نهر  داخل  الجائر  الصيد  ومنع 
قامت  األسماك،  تكاثر  فرتة  خصوصا 

النهرية  النجدة  رشطة  قسم  من  مفارز 
وتم  املسؤولية،  قاطع  ضمن  بالتجوال 
وتم  الجائر  للصيد  تستعمل  مواد  ضبط 
التخاذ  املختصة  الجهات  اىل  تسليمها 

اإلجراءات القانونية بحقها«.  
جهاز  عن  عبارة  هي  »املواد  أن  وأضافت 
كهربائي  ومولد  عدد2،  )نتالة(  صعق 
10امبري عدد2، وشكافة صيد كبرية عدد، 

وبطارية حجم كبري عدد 4«.   

بغداد/ الزوراء: 
رشعت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة بوزارة الداخلية، امس االحد، بمعملية تفتيش 

لنزع السالح غري املرخص للمناطق املحيطة بمطار بغداد الدويل.
توجيهات  خالل  »من  انه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الداخلية  وزارة  وذكرت 
املحيطة  للمناطق  املرخص  غري  السالح  لنزع  امليداني  التفتيش  بصدد  العليا  املراجع 
بمطار بغداد الدويل، حيث رشعت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة باستخبارات الفوج 
الثالث اللواء الخامس والسادس التابعني ملديرية استخبارات الرشطة االتحادية يف وزارة 

الداخلية بعملية تفتيش ضمن منطقتي الحمدانية و االساتذة ضمن محافظة بغداد«.
 RBK واشار البيان اىل أنه »نتج عن العملية ضبط )8( بنادق نوع كالشنكوف و بندقية
و)5(رمانات هجومية و)5( مخازن عتاد و )7٦( اطالقة عتاد بندقية مختلف و مسدس 

وتجهيزات عسكرية مختلفة«.
واضاف البيان انه »تم ضبط املواد بمحرض ضبط اصويل بدون حادث يذكر«.

بغداد/ الزوراء:

اتفاق  حصول  الكهرباء  وزارة  أكدت 

اإليراني  الغاز  معاودة ضخ  مبدئي عىل 

إىل العراق.

الكهرباء:  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 

أحمد موىس: إن »الجانب اإليراني إىل اآلن 

لم يعاود ضخ الغاز وبانتظار املوافقات 

العليا يف إيران«.

بني  جمع  الذي  »االجتماع  أن  وأضاف 

حنتوش  مهدي  ماجد  الكهرباء  وزير 

تذليل  شهد  اإليراني،  الطاقة  ووزير 

العديد من املشاكل العالقة بني الطرفني، 

معاودة  عىل  مبدئي  اتفاق  جرى  حيث 

الناقلة  الخطوط  خالل  من  الغاز  ضخ 

محطات  منها  تستفيد  التي  للغاز 

اإلنتاج«.

اآلن  تنتظر  »الوزارة  أن  إىل  ولفت 

املوافقات الرسمية وتنفيذ ما تم االتفاق 

عليه مع الجانب اإليراني من ضخ الغاز 

إىل العراق«.

رضا  اإليراني  الطاقة  وزير  وكان 

سابق،  وقت  يف  تعهد،  قد  اردکانیان 

عاجل  بشكل  الغاز  ضخ  باستئناف 

والذي تم قطعه مؤخرا ألسباب فنية.

 بغداد/ الزوراء:

الطرايق  عند  شاحنات   ٣ ضبط  األحد،  امس  للكمارك،  العامة  الهيئة  أعلنت 

الرابط بني كركوك- سليمانية، مخالفة للضوابط والتعليمات.

وذكر اعالم الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: أن«مفاروها يف قسم 

التحري ومكافحة التهريب يف مديرية كمرك املنطقة الشمالية بالتعاون مع  

 { بني  الرابط  الطريق  عند  شاحنات   )٣( ضبط  من  تمكنت  الكمارك  رشطة 

و  للضوابط  مخالفة  ومقطع،  مجمد  دجاج  محملة  سليمانية{   / كركوك 

التعليمات«. 

االجراءات  التخاذ  القضاء  اىل  احالتها  تمت  »الشاحنات  أن  البيان  واضاف 

القانونية بحقها«.

بغداد/ الزوراء:

اعلنت وكالة االستخبارات العسكرية، امس االحد، القبض عىل ثالثة متسللني 

اجانب غربي نينوى.

وذكرت الوكالة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه »تعضيدا لجهودها يف 

تأمني الحدود ومنع حاالت التسلل والتهريب وبالتنسيق مع قسم استخبارات 

العسكرية  االستخبارات  شعبة  مفارز  تمكنت  نينوى،  غرب  عمليات  قيادة 

استخبارات  من  ومفرزة   71 املشاة  لواء  استطالع  فصيل  و   15 الفرقة  يف 

ومكافحة إرهاب ربيعة من إلقاء القبض عىل ثالثة متسللني من حملة الجنسية 

السورية«.

 واضاف البيان ان »العملية تمت بعد نصب كمني محكم لهم يف قرية الجزرونية 

التابعة إىل ناحية زمار غربي نينوى«.  واشار البيان اىل أن »املتسللني تم تسليمهم 

إىل الجهات املختصة«.

بغداد/ الزوراء:

والشؤون  العمل  لجنة  عضو  رجح 

جابر  فاضل  النيابية،  االجتماعية 

الفتالوي، شمول نحو ٦00 الف مواطن 

جديد لتوسيع مظلة الحماية االجتماعية 

، مشريا اىل ان لجنته عاكفة عىل زيادة 

االعانة الشهرية للمستفيدين .

صحفي:  ترصيح  يف  الفتالوي  وقال 

زيادة  ستشهد   2021 عام  “موازنة  إن 

الف   ٦00 بنحو  تقدر  جديدة  أعداد 

الحماية  شبكة  دائرة  ضمن  مواطن 

االجتماعية”.

وأضاف أن “لجنة العمل ستدرس شمول 

العام  موازنة  ضمن  الجديدة  اإلعداد 

تخصيصات  وجود  عن  فضال  الحايل، 

التوسيع  »أن  إىل  وأشار   ،« لهم  مالية 

وتحسني  الفقر  نسبة  تقليل  بهدف 

االوضاع املعيشية”.

سابق  ترصيح  يف  أكد  الفتالوي  وكان 

يعيشون  العراقيون  من   40 حوايل  أن 

تحت خط الفقر يف ظل تفاقم األوضاع 

منذ  البالد  تشهدها  التي  االقتصادية 

الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس 

للسلطة. 

الصحة تؤكد: سعر لقاح »فايزر« موحد لكل دول العامل
اجنزت مشاريع صحية وباشرت مبستشفى يف حمافظتني

التخطيط: ربع سكان العراق يعيشون حتت خط الفقر

اعتقال 5 عناصر من كبار جتار املخدرات يف 
دياىل والبصرة

االستيالء على صواريخ كاتيوشا يف األنبار

تدمري وكر لداعش يف كركوك

تشكيل جلنة ”فورية” للتحقيق يف 
هجوم جلوالء اإلرهابي

النجدة النهرية تضبط أدوات 
تستخدم للصيد اجلائر يف واسط

الشروع بعملية أمنية يف بغداد لنزع 
السالح غري املرخص

االنتهاء من التصاميم العمرانية احلديثة ملناطق شرقي الرمادي

كشفت عن املشاريع االسرتاتيجية ملعاجلته الكهرباء: اتفقنا مبدئيا على معاودة ضخ 
الغاز اإليراني للعراق

ضبط شاحنات خمالفة للضوابط يف كمرك 
املنطقة الشمالية

اإلطاحة بثالثة متسللني أجانب 
غربي نينوى

العمل النيابية: مشول 600 ألف مواطن 
جديد باحلماية االجتماعية
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أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

750 دينارجزر500 دينارالطماطة

1250 ديناربرتقال عراقي750 دينارالخيار

750 ديناربرتقال مستورد500 دينارالبطاطا

7500 دينارتفاح750 دينارالباذنجان

1250 دينارتفاح اخرض1000 دينارالفلفل

750 دينارليمون1250 دينارفاصولياء

1250 دينارموز750 دينارالبصل

1000 ديناراللنكي500 دينارقرنابيط

750 ديناررارنج750 دينارشجر

1500 دينارسندي500 دينارشلغم

1500 ديناررمان 500 دينار سمندر

3000 دينارعنب مستورد1000 دينارسبانخ

صادرات أمريكا ارتفعت إىل 84 ألف برميل باليوم

سوقت حتى اآلن )238( ألف طن من حمصول الشلب

كوجر: موازنة 2021 مبالغ فيها 
ونفقاتها ضعفي العام املاضي

اتهامات برملانية للمالية والبنك املركزي 
باإلهمال واإلضرار باملال العام

دعوات نيابية لإلسراع حبسم ملف 
استثمار الغاز املصاحب

الكشف عن جهود إلنشاء منظومة 
سيطرة على أسعار األدوية

بغداد/ الزوراء:

لتس�ويق  الوطني�ة  الرشك�ة  قال�ت 

النفط يف العراق إن�ه بعد اتفاق أوبك، 

وتحديدا الش�هر املايض كانون األول، 

ف�إن كمي�ات النف�ط املص�درة بلغت 

2.9 ملي�ون برميل يومي�ا وبإيرادات 

4.2 ملي�ار دوالر. بينم�ا أعلن�ت إدارة 

أن  األمريكي�ة  الطاق�ة  معلوم�ات 

الع�راق ألم�ريكا بلغ�ت يف  ص�ادرات 

املتوس�ط 84 ألف برميل باليوم خالل 

شهر كانون األول املايض.

وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة الوطنية 

ع�الء  الع�راق،  يف  النف�ط  لتس�ويق 

الي�ارسي، إن�ه “بع�د اتف�اق أوب�ك، 

وتحديدا يف الشهر املايض، كانون األول، 

فإن كميات النفط املصدرة بلغت 2.9 

مليون برمي�ل يوميا وبإي�رادات 4.2 

مليار دوالر”، وفقا لرويرتز. 

يأت�ي ذل�ك بع�د إع�الن وزارة النفط 

العراقي�ة أن إجم�ايل صادراته�ا م�ن 

الخام ارتف�ع إىل 2.846 مليون برميل 

يومياً يف ديس�مرب، من 2.709 مليون 

برميل يومياً يف الشهر السابق.

واتفقت أوبك ع�ى زيادة اإلنتاج 500 

أل�ف برمي�ل يومي�ا يف يناي�ر كان�ون 

الثاني وعقد اجتماعات شهرية بداية 

من يناي�ر كانون الثاني لتبني قرارات 

بش�أن أي تعدي�ل آخر لإلنت�اج بما ال 

يزيد عن 500 ألف برميل شهريا.

وقال مصدران قريب�ان من مجموعة 

أوبك بلس، يف وقت س�ابق من الشهر 

تعق�د  أن  املحتم�ل  إن م�ن  امل�ايض، 

منظمة الدول املصدرة للنفط “أوبك” 

وروسيا وحلفاؤهما اجتماعهم املقبل 

بشأن السياسة النفطية يف الرابع من 

يناير/ كانون الثاني.

وأوض�ح مص�در ثال�ث إنه س�يجري 

تأكيد موع�د االجتماع خالل االجتماع 

املقبل للجنة املراقبة الوزارية املشرتكة 

التابعة للمجموعة يف 17 ديس�مب/ر 

كانون األول.

وأش�ار غولدم�ان س�اكس يف تقرير، 

إىل أن “أوب�ك+ تزي�ل عقب�ة الخروج 

م�ن تخفيضاته�ا الحالي�ة بطريق�ة 

منس�قة، مما يعزز قناعتن�ا بارتفاع 

ثابت ومس�تدام ألس�عار النفط خالل 

.”2021

إدارة  أعلن�ت  متص�ل،  جان�ب  م�ن 

معلوم�ات الطاق�ة األمريكي�ة، امس 

األح�د، أن ص�ادرات الع�راق ألم�ريكا 

بلغت يف املتوسط 84 ألف برميل باليوم 

خالل شهر كانون األول املايض.

وقال�ت اإلدارة يف تقري�ر له�ا اطلعت 

عليه “ال�زوراء”: إن “صادرات العراق 

ألم�ريكا بلغ�ت يف املتوس�ط 84 أل�ف 

برميل باليوم خالل شهر كانون االول 

امل�ايض، مرتفع�ًا ع�ن ش�هر ترشين 

الثان�ي من العام نفس�ه ال�ذي بلغت 

متوسط الصادرات فيه 54 ألف برميل 

باليوم”.

وأضافت أن “متوسط صادرات العراق 

من النفط ألمريكا خالل األسبوع األول 

من الشهر املايض بلغ 109 االف برميل 

يومي�اً، فيم�ا لم يص�در اي كمية من 

النفط خالل االس�بوع الثاني”، مبينة 

أن “االسبوع الثالث شهد تصدير 105 

ال�ف برميل يومي�ا يف املتوس�ط، كما 

شهد االسبوع الرابع تصدير 123 الف 

برميل يوميا يف املتوسط”.

بغداد/ الزوراء:

أعلن الجه�از املركزي لإلحصاء، ام�س االحد، ان 

مساهمة النفط بالناتج املحيل للفصل الثالث من 

س�نة 2020 بلغ أكثر م�ن %57، مبينا ان النفط 

يشكل %80 من موازنة العراق العامة.

وق�ال الجهاز يف تقرير له اطلعت عليه “الزوراء”: 

ان “مس�اهمة نش�اط النف�ط يف النات�ج املح�يل 

اإلجم�ايل باألس�عار الثابتة للفصل الثالث لس�نة 

2020 جاء باملرتبة االوىل وبنسبة %57.68، فيما 

جاء باملرتبة الثاني نش�اط تجارة الجملة واملفرد 

والفنادق وبنس�بة مس�اهمة %8.05”، مبينا أن 

“نش�اط الحكوم�ة العامة ج�اء باملرتب�ة الثالثة 

بنسبة 7.91%”.

وتاب�ع أن “نش�اط الزراع�ة والصناع�ة بالناتج 

املح�يل االجمايل جاءت بنس�بة %4.77 و 1.67% 

عى الت�وايل يف الناتج املحيل للفصل الثالث لس�نة 

.”2020

له�ذه  وفق�ا  العراق�ي  “االقتص�اد  ان  واض�اف 

االحصائية م�ا زال اقتصادا ريعي�ا باعتماده عى 

نش�اط النف�ط الخ�ام كمص�در أس�ايس للدخل، 

وأن واردات النف�ط تمث�ل مصدر رئي�ي لتمويل 

املوازن�ة، وبنس�بة تزي�د ع�ن %80 من إي�رادات 

املوازنة العامة”.

يذك�ر أن العراق يعد من ال�دول ذات االقتصاديات 

الريعي�ة املعتم�دة عى النف�ط يف موازنته العامة، 

مم�ا جع�ل ذلك يتع�رض اىل ازمات مالي�ة نتيجة 

انخفاض اس�عار النفط وصلت اىل حد عدم قدرة 

الحكومة عى تسديد رواتب املوظفني.

بغداد/ الزوراء:
وصف الخبري االقتصادي، قيص صفوان، امس االحد، 
النفقات الحكومية خالل موازنة 2021 بالعشوائية 
وغري املدروس�ة، مبينا ان الربملان س�يقلص االرقام 

بشكل كبري للغاية.
وقال صفوان يف ترصيح صحفي: ان “موازنة 2021 
تحتوي ع�ى تخصيصات ونفق�ات حكومية مبالغ 
فيها، وهي عشوائية ال يمكن االبقاء عليها مطلقا”.

واض�اف ان “الربملان س�ينهي تلك  العش�وائية كما 
فع�ل يف تقليص نفق�ات الحكومة يف قان�ون الدين 
العام لنحو 60 % من قيمتها من خالل مناقش�تها 

واجراء املناقلة واالستحداث”.
الخ�اص  القط�اع  “دع�م  ان  اىل  صف�وان  واش�ار 
وتنشيطه يجب ان يكون بالرشاكة وليس بسياسية 
غري مدروس�ة ل�ن تجلب س�وى املزيد م�ن الديون 

والفشل االقتصادي”.

بغداد/ الزوراء:
وج�ه م�رصف الرافدي�ن، ام�س االح�د، فروعه يف 
بغداد واملحافظ�ات برضورة اس�تقطاب الرشكات 
واملس�تثمرين الراغب�ني بالحص�ول ع�ى التموي�ل 
ومنح القروض لهم لغرض اس�تكمال مش�اريعهم 
املكت�ب  .وق�ال  انواعه�ا  بمختل�ف  االس�تثمارية 
االعالم�ي للمرصف يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة 
من�ه: ان “مدير عام املرصف عقد اجتماعا موس�عا 
مع عدد م�ن مدراء الفروع واملندوبني يف محافظات 

البالد للتباحث بش�أن آلية العمل املرصيف والخدمات 
الت�ي تق�دم للمواطنني”.واضاف البي�ان ان “مدير 
ع�ام املرصف ش�دد عى رضورة مس�اهمة القطاع 
املرصيف يف دعم وتنش�يط القطاع الخاص يف مختلف 
املجاالت”.ودعا املرصف اىل “تقديم افضل الخدمات 
املرصفي�ة للزبائ�ن والعمل ع�ى تس�هيل اجراءات 
معامالته�م، ووضع الحل�ول للمش�اكل واملعوقات 
التي تع�رتض انج�از املعامالت وبالرسع�ة املمكنة 

ومن دون عراقيل بعيدا عن الروتني”. 

بغداد/ الزوراء:

العام�ة  الرشك�ة  التج�ارة وض�ع  وزارة  اعلن�ت 

للمعارض والخدمات التجارية العراقية يف الوزارة 

رشوط وتعليمات جديدة إلصدار هوية االس�ترياد. 

وفيم�ا اعلنت ال�وزارة التجارة أن كميات الش�لب 

املس�وقة من الفالحني حت�ى اآلن تجاوزت )238( 

الف طن، اكدت اس�تئناف العمل يف مواقع الرشكة 

العامة لتجارة الحبوب.

وق�ال مدير عام الرشكة، رسمد طه س�عيد، امس 

االح�د، يف بي�ان تلقت “ال�زوراء” نس�خة منه: ان 

ال�رشوط الت�ي اصدرته�ا الرشك�ة للحصول عى 

هوي�ة االس�ترياد تضمن�ت جل�ب اوراق الرشك�ة 

مصدقة من قبل دائرة تس�جيل الرشكات يف وزارة 

التج�ارة، فضالً عن املوافق�ة االمنية الصادرة من 

وزارة الدخلية.

واض�اف: ان الرشوط تضمن�ت كذلك جلب الهوية 

الرضيبية ومستمسكات املدير املفوض، باالضافة 

اىل صور شخصية للمدير املفوض ونسخة مصورة 

من جواز السفر والرسوم .

واش�ار س�عيد اىل: ان رشك�ة املع�ارض العراقية 

مس�تمرة بإصدار الهويات واالجازات االستريادية 

الكرتوني�ًا للح�د م�ن ح�االت التالع�ب والتزوي�ر 

والقضاء عى الفساد االداري واملايل وكرس الروتني 

للموطنني .

بينما اعلنت وزارة التجارة، امس االحد، أن كميات 

الش�لب املس�وقة من الفالحني حتى اآلن تجاوزت 

)238( ال�ف ط�ن، فيما اكدت اس�تئناف العمل يف 

مواقع الرشكة العامة لتجارة الحبوب.

وقال مدير عام رشكة تجارة الحبوب، عبد الرحمن 

عجي طوفان: ان “مواقع الرشكة استأنفت عملها 

من خالل معاودتها استالم الشلب من الفالحني يف 

املحافظات”.

واضاف ان “مراكز التسويق يف محافظات النجف 

واملثنى وبابل والديوانية  وميسان تسلمت الشلب 

من الفالحني وبلغت الكميات املتسلمة لغاية امس 

)238,190 ( الف طن من الشلب”.

وب�ني طوفان ان “معدل تس�لم الش�لب املكيس يف 

س�ايلو النج�ف االفقي ه�ذا العام تج�اوز ) 31 ( 

الف طن ولم يصل لهذا املس�توى لس�نوات ومعدل 

التسلم فاق تسلم العديد من املواقع” .

م�ن جان�ب اخر، كش�ف مدي�ر ع�ام الرشكة عن 

“مواصلة فروع الديوانية والنجف بمناقلة الشلب 

اىل فروع الرشكة يف كربالء و املثنى لفس�ح املجال 

وتهيئ�ة الطاق�ات الخزنية التي تس�هم يف تس�لم 

الش�لب م�ن الفالحني اللذين ينتظ�رون دورهم يف 

التسويق”.

 واش�ار إىل ان “فروع كرك�وك و الديوانية واملثنى 

وصالح الدي�ن جهزت  املطاح�ن بحصص جديدة 

من الحنطة”. موضحا ان “فرع الرشكة يف ميسان 

انهى تجهيز املطاحن بالحصة العارشة” .

ولف�ت اىل “معاودة مجرش�ة العم�ارة الحكومية 

بعملي�ة تصني�ع ال�رز ومناقلة الحنط�ة من فرع 

نينوى اىل مواقع بغداد” .

وذك�ر طوف�ان ان “الجه�د الفن�ي يف نينوى 

بارش كذل�ك اج�راء مناقلة الحنط�ة املحلية 

من س�ايلو الوائلية اىل سايلو الدورة وحسب 

خط�ة املناقل�ة املركزي�ة وتم تحمي�ل) ٦2( 

شاحنة لحد اآلن، والتحميل مستمر لساعات 

متأخ�رة، فيما تس�لم س�ايلو ال�دورة )2٤( 

ش�احنة محملة بالحنط�ة املحلية واردة من 

صومعة الوائلية” .

هذا وعاودت املجارش الحكومية يف الحلة والعمارة 

واب�و صخ�ري بتش�غيل مجارش�ها إلنت�اج ال�رز 

املحلية اس�تعدادا لتوزيعه ضمن مفردات البطاقة 

التمويني�ة لعام 2021، وبع�د ان عاودت املجارش 

تسلم كميات من الشلب لغرض تصنيعه اىل رز . 

بعد اتفاق أوبك.. “سومو”: النفط املصدر جتاوز مليوني برميل يوميا بـ 4.2 مليارات دوالر

املركزي لإلحصاء: اقتصاد العراق ما زال ريعياً 

اقتصادي: النفقات احلكومية يف موازنة 
2021 عشوائية 

الرافدين يوجه فروعه باستقطاب الشركات 
االستثمارية 

التجارة تضع تعليمات وشروطا جديدة بشأن إصدار هوية االسترياد 

جمهورية العراق                                      العدد:5275/ش/2020
مجلس القضاء االعى                                      التاريخ:2020/12/31

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل/ املدعى عليه عبد الله يارس ضيف
م/ تبليغ

أقامت املدعية )س�ناء ضياء محمد( الدع�وى الرشعية املرقمة اعاله والتي تطلب فيها 
التفريق للهجر الجس�دي وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ، 
ل�ذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور أمام هذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املوافق 2021/1/11 الس�اعة التاس�عة صباحاً وعند عدم حضورك او ارسال 

من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً و وفقاً للقانون.
القايض
مرتىض سليم خصاف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى                                                           العدد:2020/13300

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                          التاريخ:2020/12/27
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل/املواطن صربي عبد الجبار حسن
م/اعالن

بن�اًء عى الطلب املقدم من قبل املدعو )رملة عبد الجبار حس�ن( والتي تطلب اصدار 
حج�ة حجر وقيموم�ة بحقك، عليه تق�رر تبليغ�ك يف صحيفتني محليت�ني يوميتني 
بالحضور امام هذه املحكمة او من ينوب عنك قانونا خالل سبعة ايام من اليوم التايل 
للنرش وبخالفه س�وف تقوم هذه املحكمة بإصدار حجة حجر وقيمومة بحقك وبناًء 

عى الطلب املقدم من املدعو اعاله.
القايض 
عباس معني كاظم

 بغداد/ الزوراء:
انتقد عض�و اللجنة املالي�ة النيابية، 
جمال كوجر، األرق�ام “املبالغ فيها” 
يف مرشوع قانون املوازنة املالية لعام 

.2021
وق�ال كوج�ر يف ترصي�ح صحف�ي: 
“موازنة هذا الع�ام هي أعى موازنة 
يف تاريخ العراق الحديث بالدينار لكن 

بالدوالر هي أقل من 2020”.
وأضاف “يف املوازنة أرقام مبالغ فيها 
ف يف  جداً” . مبين�ا ان “عموم ما رصرُ

العام املايض كان 72 تريليون دينار يف 
حني املوازنة الجارية فقط يف موازنة 
2021 أكث�ر م�ن 163 ترلي�ون دينار 

بمعنى ضعفي هذا املبلغ وأكثر”.
يذك�ر ان مجل�س النواب، قد تس�لم 
األس�بوع امل�ايض، م�رشوع قان�ون 

املوازنة املالية لعام 2021.
وأثارت املوازنة عدة انتقادات برملانية 
وش�عبية ملا تضمنته من إس�تقطاع 
للروات�ب وغي�اب التعيين�ات وس�ط 

توقعات باقرارها هذا الشهر.

بغداد/ الزوراء:
اتهم�ت لجن�ة التخطي�ط ومتابع�ة 
الربنامج الحكومي يف مجلس النواب، 
وزي�ر املالية ع�يل ع�الوي ومحافظ 
غال�ب،  مصطف�ى  املرك�زي  البن�ك 
بالتس�بب باالهم�ال واالرضار باملال 
العام، مبينا ان الربملان سيحاسبهما 

يف حال عدم تقديمهما دليل الرباءة.
وق�ال نائ�ب رئي�س اللجن�ة، محمد 
البلداوي، يف ترصي�ح صحفي، امس 
األحد: ان “مجل�س النواب عازم عى 
اس�تكمال اس�تجواب وزي�ر املالي�ة 
ع�يل عالوي ومحاف�ظ البنك املركزي 

العراق�ي مصطف�ى مخفي بس�بب 
تقرصيه�م وقيامهم ب�األرضار املايل 
الكبري”.واض�اف البل�داوي ان “رفع 
س�عر ال�دوالر ام�ام العمل�ة املحلية 
الدينار تعد كارثة ال يمكن الس�كوت 
عنها، وقد جمع الربملان جميع االدلة 
واالس�ئلة الس�تجوابهما فض�ال عن 
قيامهم بإعداد موازنة مجحفة بحق 
املواطنني”.واشار اىل ان “الطرفني يف 
حال عدم تقديم براءتهم امام الربملان 
فإن�ه يعت�زم اقالتهم ومحاس�بتهم 
بس�بب التواطؤ الكب�ري ولتبديد املال 

العام”.

بغداد/ الزوراء:
أك�د عض�و مجل�س الن�واب، مرض 
الك�روي، ام�س االح�د، أن الع�راق 
يح�رق غ�ازا يكفي إلنت�اج اكثر من 
5 االف ميكاواط، مش�ريا اىل رضورة 
االرساع بحسم ملف اس�تثمار الغاز 

املصاحب.
وق�ال الك�روي يف حدي�ث صحف�ي: 
ان” حق�ول النف�ط العراقي�ة تحرق 
الغاز املصاحب لعمليات االس�تخراج 
والذي تصل كميته اىل 18 مليار م/2 
س�نويا وهي كمية كبرية جدا لو تم 
استغاللها بالشكل الصحيح ستكون 
كافي�ة النتاج اكثر م�ن 5 االف ميكا 
واط وتحقق اي�رادات مالية تصل اىل 

عرشات املاليني من الدوالرات”.
واض�اف الك�روي ان” الع�راق يملك 

الكثري من الث�روات املهدورة خاصة 
الغاز الطبيعي يف ظل جود احتياطات 
عمالقة يمك�ن ان تتح�ول اىل نافذة 
كب�رية الي�رادات تس�هم يف انع�اش 
االقتصادي العراق�ي وتقلل االعتماد 
يعان�ي  ال�ذي  الخ�ام  النف�ط  ع�ى 
من تقلب�ات يف اس�عاره بالس�نوات 

األخرية”.
وأش�ار الكروي إىل “رضورة االرساع 
بحسم ملف استثمار الغاز املصاحب 
نظ�را لتداعي�ات حرق�ه ع�ى البيئة 

ونرش االمراض الرسطانية”.
ويحرق العراق الجزء االكرب من الغاز 
املصاحب الستخراج النفط الخام يف 
حقول�ه رغم ان�ه يمثل ث�روة طائلة 
يمكن ان ت�در عليه ماليني الدوالرات 

سنويا.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، حس�ن خالط�ي، امس االحد، عن 
جهود جهود حثيثة تبذلها لجنة الصحة الربملانية باالشرتاك مع وزارة الصحة 
يف إنش�اء منظومة س�يطرة عى أس�عار الدواء، مش�ريا إىل أن هناك تفاوتا يف 
األس�عار ب�ني صيدلي�ة وأخرى.وقال خالط�ي يف ترصيح صحف�ي: إن “لجنة 
الصحة النيابية تدعم أي خطوات من ش�أنها وضع سيطرة التكرونية باركود 
مع�ني ألس�عار كل دواء يب�اع يف املذاخ�ر والصيدليات”.واض�اف أن “اله�دف 
من انش�اء املنظوم�ة يف وزارة الصح�ة املركزية لالطالع ع�ى جميع تفاصيل 
األدوي�ة املباعة م�ن قبل الصيدلي�ات، وان تكون البيانات مخزن�ة لدى وحدة 
الس�يطرة اإللكرتونية داخل الوزارة”.وأش�ار خالط�ي إىل أن أن “هناك تحركا 
إلنش�اء سيطرة كاملة من شأنه املساهمة يف استقرار أسعار الدواء خصوصا 
املس�توردة وانعكاس�ها عى أصحاب ذوي الدخ�ل املحدود”.وكانت قد أعلنت 
نقابة الصيادلة، يف وقت س�ابق، ارتفاع أس�عار األدوية يف االسواق بنسبة 20 

باملئة، مؤكدة أنها ال تستطيع محاسبة الصيدليات أو ألوانها بأي إجراء. 
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بغداد/ الزوراء

لكرة  الوطني  منتخبنا  مدرب  أعلَن 

سرتيشكو  السلوفيني  القدم، 

الرافدين  اسود  قائمة  كاتانيتش، 

ملباراة االمارات الودية والتي ستقام يف 

الجاري  الشهر  بالثاني عرش من  دبي 

املنتخبني للتصفيات  ضمن تحضريات 

اآلسيوية املزدوجة. 

ووجَه كاتانيتش الدعوة لـ)24( العباً، 

ومحمد  حسن  جالل  من:  كل  وهم 

املرمى،  لحراسة  طالب  وفهد  حميد 

محمد  ومصطفى  مهاوي  وعالء 

إسماعيل  ورضغام  عدنان  وعيل  جرب 

وميثم  وسوالقا  وريبني  رائد  وحسن 

جاسم  وفيصل  إبراهيم  وأحمد  جبار 

لخط الدفاع. 

وضمت القائمة، أيضا، الالعبني أمجد 

عطوان وصفاء هادي وابراهيم بايش 

الكاظم  عبد  ورشيف  فياض  ومازن 

ومحمد قاسم وسجاد جاسم وحسني 

عيل وشريكو كريم لخط الوسط، وعالء 

ومحمود  حسني  وأيمن  الزهرة  عبد 

خليل لخط الهجوم. 

يوم  الوطني  منتخبنا  وفد  وسيسافُر 

الخميس املقبل إىل دبي لخوض املباراة 

االمارات  من  سيعود  فيما  الودية، 

بالثالث عرش إىل العراق.

فان  بريت  الهولندي  أعلن  جهته  ومن 

مارفيك، املدير الفني ملنتخب اإلمارات 

الداخيل،  للمعسكر  »األبيض«  قائمة 

الذي يقام يف دبي من 3 إىل 12 كانون 

اإلعداد  برنامج  ضمن  الجاري،  الثاني 

اآلسيوية  التصفيات  الستئناف 

املشرتكة، يف آذار املقبل.

وضمت القائمة، 27 العًبا، هم:

فهد  خصيف،  عيل  عيىس،  »خالد 

بندر  الحوسني،  عادل  الظنحاني، 

راشد،  برغش، سالم  اإلحبابي، محمد 

خليفة الحمادي، شاهني عبد الرحمن، 

محمود  عباس،  وليد  املحرمي،  حسن 

خميس، يوسف جابر، ماجد رسور.

الله  عبد  ساملني،  عيل  حسن،  ماجد 

خليل  النقبي،  الله  عبد  رمضان، 

خلفان  ليما،  دي  فابيو  الحمادي، 

الزعابي، عيل صالح،  مبارك، طحنون 

كايو كانيدو، عيل مبخوت، سبيستيان 

تيجايل وزايد العامري«.

اعتبارا  تجمعه  اإلمارات  منتخب  وبدأ 

من امس األحد، عىل أن يؤدي تدريباته 

بنادي  الفرعي  امللعب  يف  اليومية 

نظريه  ملواجهة  استعدادا  الوصل، 

الثاني  كانون   12 يوم  وديا،  العراقي 

الجاري.

نائب  كامل،  شامل  ال  جهته  ومن 

منتخب  إن  التطبيعية،  الهيئة  رئيس 

الفيتنامي،  نظريه  سيواجه  العراق 

ودًيا يف 25 آذار املقبل، ضمن تحضريات 

اآلسيوية  للتصفيات  الرافدين  أسود 

املشرتكة.

كونج  هونج  اتحاد  شامل  وأضاف 

العراق،  أمام  مباراته  بإقامة  أخربنا 

ضمن  املقبل  اذار   30 يف  أرضه  عىل 

مباريات املجموعة الثالثة«.

ودية  مباراة  خوض  »فضلنا  وتابع 

أجل  من  كونج،  هونج  من  قريبة 

تأقلم الالعبني عىل األجواء، ولذلك وقع 

االختيار عىل فيتنام«.

بغداد/ محمد حمدي 
َتفقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال 
الَتدريبي  املركِز  يف  األربعة  التنس  َمالعب 
املَركز  وَيُضم  الدويل.  الشعِب  َملعب  بُمجمِع 
للَتدريِب  َثالثة منها  أربعَة مالعب،  الَتدريبي 
تأهيلها  إعادة  َتَم  واحد،  رئيس  وُملعب 
بالكامِل، إذ بدأ العمل فيها بإيعاٍز  من وزير 
ترشين  شهر  ُمنتصف  والرياضِة  الشباِب 

الثاني املايض 2020. 
التام  رضاه  عن  درجال  الوزير  وََعرب 
الذي  التنس  َمالعب  يف  العمل  بُمواصفاِت 
وألوِل  السويدية   NYNORD رشكة  نفذتُه 
 Hard court مرٍة يف العراق أرضيات اكريلك

وُمواصفات دولية ُمعتمدة لدى اإلتحاد الدويل 
للتنس ITf. وأكد الوزير درجال، خالل الزيارة 
الرتبية  دائرة  عام  ُمدير   فيها  رافقُه  التي 
الجادري  البدنية أحمد عودة زامل، و ماجد 
املاَلعب  إن  املُنفذة،  للرشكِة  املُفوض  املُدير 
األربعة َستكون جاهزًة خالل األسبوع املُقبل 
بحلٍة جميلٍة ُمناسبٍة للعبة التي َتحتاج منا 

ُكل الدعم ُعقب إهمال لعقوٍد طويلة.
 وأضاف: َنأمل أن تكون عملية إعادة التأهيل 
وَنشهد  األريض،  التنس  بداية جديدة إلتحاد 
التأهيل  أن  سيما  ال  ملحوًظا،  تطوًرا  فيها 
من  عدٍد  يف  للتنس  أُخرى  َمالعب  َسيشمل 

املُحافظات.

بغداد/ حسني عمار
االتحاد  إىل  االتحاد  اسم  تغيري  للسباحي  العراقي  لالتحاد  اإلدارية  الهيأة  قررت 
خالد  للسباحة،  العراقي  االتحاد  رئيس  املائية.وقال  واأللعاب  للسباحة  العراقي 
كبيان، إن »الهيأة اإلدارية قررت تغيري اسم االتحاد إىل االتحاد العراقي للسباحة 
واأللعاب املائية«، الفتا إىل أن »هذا القرار اتخذ من خالل اجتماع الهيأة اإلدارية 
والسباحة  األوملبية،  )السباحة  هي  ألعاب،  أربعة  يرعى  االتحاد  لكون  لالتحاد 
مخاطبة  »تمت  أنه  املاء(«.وأضاف،  وكرة  املاء،  إىل  والغطس  املفتوحة،  املياه  يف 
الجهات  إعالم  عن  فضال  القرار،  هذا  عىل  للموافقة  واآلسيوي  الدويل  االتحادين 

املعنية ذات العالقة، وزارة الشباب والرياضة واللجنة األوملبية العراقية«.

درجال َيتفقد َمالعب التنس اجلديدة 
مِع  َملعِب الشعب الدولي يف مجُ

كبيان يقرر تغيري مسمى االحتاد 
العراقي للسباحة

بغداد/ متابعة الزوراء

من  الخامس  السلة  كرة  اتحاد  حدد 

الدور  النطالق  موعدا  الجاري  الشهر 

الثاني من الدوري املمتاز والتي تتضمن 

تقاطع أندية بغداد فيما بينها وتنافس 

فرق بقية املحافظات معا.

خالد  الدكتور  االتحاد  رس  أمني  وقال 

الثالثاء  غد  يوم  حدد  االتحاد  إن  نجم 

بانطالق  الدوري  الستكمال  موعدا 

نافذته الثانية حيث ستلعب أندية بغداد 

فيما بينها واملباريات جميعها ستكون 

تحتضن  فيما  املغلقة،  الشعب  قاعة  يف 

أندية  منافسات  كركوك  مدينة  قاعة 

املحافظات.

وستقام يوم غد الثالثاء أربع مباريات، 

الرشطة  فريقي  األوىل  يف  يلتقي 

النفط والخطوط  واألعظمية ثم مباراة 

الكهرباء  فريق  سيواجه  فيما  الجوية 

نظريه الحشد الشعبي.

غاز  مباراة  كركوك  قاعة  وتحتضن 

الشمال ونفط الشمال، عىل أن تستكمل 

املباريات املتبقية يوم الخميس املقبل.

يشار إىل أن أربعة أندية حققت العالمة 

الكاملة من النقاط يف الدور األول وهي 

أندية النفط والحشد الشعبي والرشطة 

والكهرباء.

نادي  إدارة  انهت  منفصل  سياق  ويف 

املوافقات  الريايض،  الشعبي  الحشد 

االمريكي  الالعب  النضمام  األصولية 

ماكي ديرك، لتمثيل فريق كرة السلة يف 

الدوري املمتاز.

من  أنه  الحشد،  لنادي  بيان  وذكر 

النافذة  منافسات  يخوض  أن  املنتظر 

الثانية لدوري السلة املمتاز، التي تفتتح 

مبارياتها يوم غد  الثالثاء، حيث يلتقي 

الكهرباء  فريق  الشعبي  الحشد  فريق 

الشعب  قاعة  السابعة مساء، عىل  عند 

املغلقة.

األمريكي  الالعب  أن  البيان،  وأكد 

للمحرتف  بديال  الفريق  مع  سيلعب 

كان  الذي  حيدر،  عيل  الدويل  اللبناني 

أن  بيد  األوىل،  النافذة  منافسات  نجم 

من  حرمته  لها  تعرض  التي  اإلصابة 

النافذة  منافسات  يف  مهمته  إكمال 

الحشد  التي سوف تجمع سلة  الثانية، 

الشعبي مع فرق بغداد.

يذكر أن الالعب األمريكي، يبلغ من العمر 

31 عاما وطوله مرتين و11 سم، سبق 

األردني  الدوري  يف  اللعب  احرتف  أن  له 

وكانت آخر مشاركة له يف املوسم املايض 

مع نادي الظفرة اإلماراتي.

بغداد/ متابعة الزوراء
اكد مدرب منتخب الشباب بكرة القدم قحطان جثري، ان الغاء 

تحضريات ليوث الرافدين، قتل مستقبل الكرة العراقية.
وقال جثري ان “الهيئة التطبيعية وضعتنا يف موقف محرج جداً 

امام الجانب اللبناني بعد ان حجزوا تذاكر السفر”.

واوضح ان “الغاء جميع الرتتيبات الخاصة بمستقبل منتخب 
الكرة  مستقبل  لقتل  طلقة  يعد  دراسة  دون  من  الشباب 

العراقية”، واصفاً قرار التطبيعية بـ”املترسع”.
يذكر ان التطبيعية الغت املباراتني الوديتني ملنتخب الشباب امام 

االوملبي اللبناني.

بغداد/ الزوراء
سمت الهيئة االدارية للنادي حارس مرمى 
سعد  السابق  الوطني  واملنتخب  الطلبة 
خلفاً  الفريق  مرمى  لحراس  مدرباً  نارص 
عن  اعتذر  الذي  ناعم  الكريم  عبد  للكابتن 
تكملة املشوار مع الفريق ،نارص اتفق مع 
ادارة النادي عىل بنود العقد والذي سيستمر 
لحني  اويل  بشكل  الحايل  املوسم  نهاية  اىل 
ان  بالذكر  الجدير   ، للمدرب  الرؤيا  اتضاح 
وقاد  االحد  امس  بالتدريبات  التحق  نارص 
ابراهيم  املدربني  رفقة  الحراس  تدريبات 
عبد نادر وفريد مجيد ، عىل صعيد متصل 
اي  تسمية  للنادي  االدارية  الهيئة  نفت 
مدرب لقيادة الفريق االول وال زالت يف طور 

مناقشة االسماء الختيار االنسب يف الوقت 
الحايل وتؤكد عىل وسائل االعالم ان تعتمد 
باخبارها عىل املكتب االعالمي وهو املصدر 
تتناقله  ما  عن  واالبتعاد  للنادي  الرسمي 
من  االجتماعي  التواصل  صفحات  بعض 
اخبار كاذبة و التي تهدف لتحقيق غاياتها 
الخاصة .كما تقدمت الهيأة االدارية لنادي 
الطلبة الريايض بالشكر والتقدير اىل املدرب 
عبد  الكابتن  الحراس  ومدرب  خلف  احمد 
عمل  من  قدماه  ما  كل  عىل  ناعم  الكريم 
بتفاني واخالص خدمة لالنيق خالل الفرتة 
تثمن  انها  النادي  ادارة  املاضية.وتؤكد 
احمد  املدربني  قدمه  الذي  الكبري  الدور 
الكريم  عبد  املرمى  حراس  ومدرب  خلف 

ناعم بعد اعتذارهما عن إكمال مسريتهما 
الذي نثمن فيه دور  الوقت  النادي ويف  مع 
ان  االدارية  الهيأة  تعلن  التدريبي  الكادر 
مع  سيتواجد  ناعم  الكريم  عبد  املدرب 
اربيل  فريق  امام  املقبلة  املباراة  يف  الفريق 
وان الكادر املساعد املؤلف من الكابتن فريد 
مجيد والكابتن ابراهيم عبد نادر سيقودان 
الفريق يف املباراة املقبلة امام اربيل ضمن 

الجولة 13 لدوري الكرة املمتاز. 
والصحفيني  اإلعالميني  باألخوة  ونهيب 
االخبار  نقل  يف  الدقة  توخي  اىل  العاملني 
كون االدارة لم تتفق مع اي مدرب لقيادة 
الفريق الطالبي وجميع األخبار التي تنقل 

عارية عن الصحة.

بغداد/ متابعة الزوراء
أوضح شاكر محمود مدرب السماوة، أن الفوز عىل الكهرباء 
وأن  السيما  كبرية  معنوية  دفعة  منحنا  املاضية،  الجولة  يف 
الدوري  ترتيب  جدول  يف  األمام  إىل  دفعتنا  الثالث  النقاط 

املمتاز.
نفط  أمام  مهمة  ستكون  املقبلة  املباراة  إن  محمود   وقال 
البرصة، ألنه من الفرق املنافسة لنا يف الئحة الرتتيب وبالتايل 
نقاطها ستكون يف غاية األهمية وعلينا أن نستثمر الجانب 

املعنوي للخروج من املباراة بنتيجة إيجابية.
وأضاف أن فريق السماوة بحاجة إىل الصرب لذا أدعوا القائمني 
لتصحيح  فرصة  تمنحنا  أن  املحبة،  والجماهري  النادي  عىل 
املسار، خصوصا أن أغلب الالعبني من فئة الشباب وتنقصهم 

الخربة وبالتايل علينا أن نتعامل معهم بشكل تدريجي.
يمكن  وال  بواقعية  الفريق  مع  تعامل  أنه  إىل  شاكر،  وأشار 
التغيري يف أسلوب اللعب، ألن الدوري مستمر وهناك ضغط يف 

املباريات وبالتايل نحتاج إىل الوقت إلعادة ترتيب األوراق.
الـ12  الجولة  يف  الكهرباء  عىل  فوزه  بعد  السماوة  أن  يذكر 

تقدم إىل املركز الـ16 برصيد 12 نقطة.

بغداد/ متابعة الزوراء

اعلن نائب رئيس الهيئة االدارية 

يف  الريايض  بيشمركة  لنادي 

محمود  السليمانية  محافظة 

النادي  احمد مراد عن تضييف 

املمتاز  الدرجة  اندية  لبطولة 

.A بالكرة الطائرة للمجموعة

»املجموعة  ان  مراد   قال  و 

هي:  اندية  سبعة  تضم   A

الشمال  نفط  و  بيشمركة 

والقاسم والحبانية و الصناعة 

مبيناً   « الرشطة  و  دوكان  و 

ان منافسات املجموعة تنطلق 

اليوم األثنني عىل القاعة املغلقة 

تستمر  و  البيشمركة  لنادي 

العارش من  القادم  لغاية االحد 

شهر كانون الثاني الجاري«.

الهيئة  رئيس  نائب  ولفت 

بيشمركة  لنادي  االدارية 

سباق  »النادي  ان  اىل  الريايض 

بطوالت  رعاية  و  دعم  يف 

مختلف  يف  املركزية  االتحادات 

تحتضنها  والتي  االلعاب 

 ، للنادي  الرياضية  املنشآت 

املعسكرات  تضييف  عن  فضالً 

لالندية  الودية  املباريات  و 

محافظات  عموم  يف  الرياضية 

دعماً  السنة  مدار  عىل  و  البلد 

و  النادي  ادارة  مجلس  من 

و  األخوية  للعالقات  توطيداً 

االندية  ادارات  مع  الرياضية 

واالتحادات املركزية«.

املدرب كاتانيتش خيتار اربعة وعشرين العبا ملباراة االمارات الودية 
املنتخب يغادر اخلميس اىل دبي

احتاد كرة السلة يعلن مواعيد مباريات الدور الثاني شاكر حممود: السماوة حيتاج 
إىل إعادة ترتيب األوراق

نادي البيشمركة يستضيف منافسات 
بطولة اندية العراق بالكرة الطائرة

جثري: الغاء ترتيبات ليوث الرافدين قتل مستقبل الكرة العراقية

تسمية سعد ناصر مدرباً حلراس مرمى الفريق االنيق

6الرياضيالرياضي العشرات من مجاهري القوة اجلوية 
يتظاهرون امام مقر النادي

بغداد/ متابعة الزوراء
نظـم العرشات من جماهري نـادي القوة الجوية، تظاهرة امام مقر النادي بسـبب عقد ابرمته 

الرشكة مع احدى الرشكات الخاصة بالتسويق واالنتاج التلفزيوني.
وتظاهرت جماھیر نادي القوة الجویة يوم امس االحد امام مقر النادي إلعالن موقفهم الرافض 

لتعاقد االدارة مع رشكة االضواء لإلنتاج والتسويق التلفزيوني.
واوعز شهاب جاهد رئيس الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية بمنع دخول الجمهور واالعالميني 
اىل مقـر إلكمال تظاهرهم.يذكر ان نادي القوة الجويـة قد ابرم عقد رشاكة مع رشكة االضواء 

الناقل الحرصي للدوري العراقي املمتاز بكرة القدم.

أصفر وأمحر
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ع�ر مدرب آرس�نال ميكي�ل أرتيتا، عن س�عادته بفوز 
فريقه الكاس�ح عىل مضيفه وس�ت بروميتش برباعية 
نظيف�ة، ضمن منافس�ات الجولة الس�ابعة عرشة من 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ويف أج�واء ب�اردة، وأرضي�ة اكتس�ت أحيان�ا بالثل�وج 
املتس�اقطة بغ�زارة، تمك�ن آرس�نال م�ن تحقيق فوز 

مستحق بعد أداء هجومي مميز.
وقال أرتيتا يف ترصيحات لشبكة سكاي سبورتس عقب 
انته�اء اللقاء: “ف�وز مقنع للغاي�ة، الف�وز باملباريات 
الث�الث األخرية يف ف�رة أعياد امليالد ليس س�هال، عندما 

كان�ت الظ�روف أفض�ل لعبن�ا 
كرة ق�دم جيدة، تحت�م علينا 

ن التعامل م�ع بعض الفرات  أل
امللعب كان صعبا”.

وأضاف: “اله�دف األول، 
ن�ي الحركة م�ن قبل كريان  تري
ي�ج كانت رائعة، وكان هناك  مز
ب رائ�ع يف اله�دف الثاني،  س�لو أ
عظي�م  هجوم�ي  اليوم”.لع�ب 

بالعب�ه  أرتيت�ا  ي وأش�اد  س�كتلند أل ا
ك�ريان تريني ال�ذي قدم مب�اراة رائع�ة وتوج 
مجهوده بهدف ممي�ز، وقال: “كان رائعا منذ 
قدومي إىل هن�ا، منذ اللحظة الت�ي عاد فيها 
من إصابة يف كتفه وهو يقدم أداء رائعا، إنه 
ش�اب يمنح�ك كل يشء ويحرض معه طاقة 

عظيمة”.
وتابع: “أنا س�عيد للغاية أنه كان بوس�عنا 
تحقيق هدفنا، جدول الرتيب يبدو مختلفا 
كليا، الطاق�ة مختلفة، واالنتصارات تجلب 
الثق�ة، لدين�ا أس�بوع للتحضري ملس�ابقة 
أخ�رى، لدينا ذكري�ات عظيمة م�ن الفوز 

بكأس إنجلرا”.

علق ماركو أسينس�يو، جناح ريال مدريد، عىل فوز فريقه 
)2 � 0( وتسجيل هدف أمام سيلتا فيجو، يف الجولة 17 من 

الليجا.
أسينس�يو،  أبرزته�ا وقال  ترصيح�ات  يف 

“ع�ودة صحيف�ة ماركا  اإلس�بانية: 
تراه اآلن. ال يعرف الناس مستواي؟ أنت 

طويلة وتحت�اج لخوض أنها مسألة 
املباري�ات  م�ن  العدي�د 
والدقائ�ق. أنا ع�ىل الطريق 
الصحي�ح وأعم�ل بج�د لتقدي�م 

أفضل ما لدي”.
وأضاف: “تسجيل الهدف األول يل؟ كانت هناك بعض املقاومة 
منذ بداية املوس�م، لكن يجب أن يأتي يف النهاية، واألمر األكثر 

أهمية أن الفريق حصل عىل ثالث نقاط”.
وتابع: “التعادل مع إلتيش؟ غادرنا املباراة ولدينا شعور سيئ. 
لقد قدمنا لقاء جيًدا رغم عدم االنتصار، لكن أمام سيلتا رأينا 
وجًها آخر لهذا الفريق عىل مستوى القوة وصناعة الفرص”.

وأتم: “كل يشء معقد بعض اليشء هذا املوسم بسبب الظروف 
التي نعيش�ها، لك�ن لدين�ا فاعلية جي�دة. أفكارن�ا وعقليتنا 

واضحة وسنفوز بالعديد من املباريات بهذا األسلوب”.

أك�د تقري�ر صحف�ي إس�باني، أن إن�ر مي�الن عرض 
خدم�ات العب�ه الدنماركي كريس�تيان إريكس�ن، عىل 
ناديي ري�ال مدري�د وأتلتيك�و مدريد. وانتقل إريكس�ن 
إىل إنر مي�الن يف يناير/ كانون الثان�ي املايض، قادًما من 
توتنهام، لكنه فشل يف االنسجام مع الكرة اإليطالية، ليقرر 
النرياتزوري التخلص منه الشهر الجاري. وبحسب صحيفة 
ماركا اإلس�بانية، فإن الري�ال وأتلتيكو كان�ا حريصني عىل 
ضم إريكس�ن يف صيف 2019، قبل نهاي�ة عقده مع توتنهام 
بموس�م واحد، إال أن الس�بريز غاىل يف مطالب�ه املادية، قبل أن 
يرح�ل إىل إنر يف يناير/ كانون الثاني 2020، مقابل 20 مليون 
يورو. وأوضحت الصحيفة، أن األزمة املالية الكرى التي يعاني 
منه�ا قطب�ي مدريد حالًي�ا، تجعل خطوة التعاقد مع إريكس�ن 
غ�ري محتملة.جدير بالذكر أن باريس س�ان جريم�ان قد يكون 
األقرب لضم العب الوسط الدنماركي، خاصة بعد تويل األرجنتيني 
ماوريس�يو بوكيتينو، مدربه الس�ابق يف توتنهام، قي�ادة الفريق 

الفرنيس.

          

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
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نيمار يعود إىل باريس بعد حفله 
املثري للجدل

تأجيل مباراة يف الدوري اإلنكليزي 
بسبب فريوس كورونا

اعالم الكرتوني

باريس سان جريمان يعينّ رمسياً بوتشيتينو مدرباً للفريق

غادر النجم الرازييل نيمار دا س�يلفا، العب باريس س�ان جريمان 
الفرن�يس، مقر إقامت�ه بمدينة ريو دي جان�ريو، متجها عىل متن 
طائرة خاصة إىل فرنس�ا لالنضمام لفريقه، بعد راحة أليام بسبب 
احتفاالت أعياد امليالد. ون�رش النجم الرازييل، صورة له من داخل 
الطائ�رة التي كان�ت تقله للعاصمة الفرنس�ية، وكتب يف رس�الة 
معه�ا “يف طريق العودة إىل املنزل يف فرنس�ا. أمر سيس�عد البعض 
وس�يصيب آخرين بالح�زن”. وكان نيم�ار، قد أث�ار الجدل خالل 
األيام املاضية، بعد أن أقام حفال داخل مقر إقامته يف الرازيل، رغم 
اإلج�راءآت االحرازية للحد م�ن تفيش جائحة كورون�ا. وتحدثت 
الصح�ف املحلي�ة عن وجود 500 ش�خص يف الحفل ال�ذي كلفه 4 
مالي�ني ريال برازييل )نحو 800 ألف دوالر(. إال أن الرشكة املنظمة 
للحفل، أكدت أن الحفل ش�هد حضور 150 شخصا، غالبيتهم من 
أقارب وأصدقاء الالع�ب املقربني، التزموا جميعا ب�”الروتوكوالت 
الصحي�ة”. وتس�بب الحفل يف إث�ارة الجدل عر وس�ائل التواصل 
االجتماعي، حي�ث رفضت الغالبية ت�رصف الالعب، حيث اعترت 
أن�ه “من غ�ري الالئق” إقامة حدث بهذا العدد من املدعوين وس�ط 
تفيش املوجة الجديدة م�ن الفريوس التاجي، الذي أصاب أكثر من 

7.7 مليون شخصا، وتسبب يف وفاة أكثر من 195 ألف شخص.

أعلنت رابطة ال�دوري اإلنكليزي املمتاز عن تأجيل مباراة برينيل 
وفولهام التي كانت مقررة يوم أمس األحد. وجاء يف بيان للرابطة 
ن�رش عر موقعها الرس�مي ع�ىل اإلنرنت: “املب�اراة بني برينيل 
وفوله�ام املقررة يوم أم�س األحد يف الثالث م�ن كانون الثاني/
يناي�ر قد تأجلت بع�د اجتماع الرابطة ال�ذي عقد صباح أمس”.
وأوضحت الرابط�ة أّن الفحوصات التي أجري�ت لالعبي وكوادر 
فوله�ام أثبتت وجود املزيد م�ن اإلصابات بفريوس كورونا األمر 
ال�ذي دفعها لتأجيل املباراة. وكانت الرابطة قد أجلت مباراة يوم 
األربعاء الفائت بني فولهام وتوتنهام بسبب فريوس كورونا أيضاً.
وذك�ر توتنهام يف بي�ان األربعاء املايض: “طل�ب فولهام التأجيل 
بس�بب حاالت كورونا املتزاي�دة يف صفوف العبي�ه وموظفيه”.
وكانت مباراة مانشسر سيتي ومضيفه إيفرتون االثنني املايض 
قد تأجلت للسبب عينه، بعد تفيش كورونا يف صفوف األول، علماً 
أن املباراة األوىل التي تأجلت هذا املوسم يف الدوري بسبب كوفيد-
19 كانت مقررة بني آستون فيال ونيوكاسل يف الرابع من الشهر 
الج�اري. ويحتل فوله�ام املركز الثامن ع�رش برصيد 11 نقطة 

بفارق خمس نقاط عن برينيل السادس عرش.

واص�ل فري�ق أرس�نال أداءه التصاع�دي 
وحقق ف�وزه الثالث عىل الت�وايل بالتغلب 
عىل مستضيفه وس�ت بروميتش ألبيون 
بأربع�ة أه�داف دون رد، يف إط�ار الجولة 
الس�ابعة عرشة م�ن ال�دوري اإلنكليزي 

املمتاز.
ورغم ب�رودة الطقس والثلوج الذي ظلت 
تنهمر عىل أرض اس�تاد “ذا هاوثورنس” 
معقل ويس�ت بروميتش، ط�وال املباراة 
وقبل بدايتها وهددت إقامتها من األساس، 
س�يطر تمام�ا األرس�نال ع�ىل مجريات 
اللقاء وافتتح مدافعه االسكتلندي كريان 
تريني التس�جيل يف الدقيقة 23 ثم أضاف 
نجم الفريق، الصاعد بوكايو ساكا الهدف 

الثاني يف الدقيقة 28.
ألكس�ندر  واص�ل  الثان�ي  الش�وط  ويف 
الكازي�ت تس�جيله لأله�داف يف املب�اراة 
الثالثة عىل التوايل وأحرز هدفني متتاليني 

يف الدقيقتني 60 و64 عىل التوايل.
وهو ثالث انتصار عىل التوايل للمدفعجية 
عق�ب التغلب ع�ىل تش�يليس )3 - 1( ثم 

برايتون بهدف نظيف.
ورف�ع أرس�نال رصي�ده إىل 23 نقط�ة يف 
املركز الح�ادي عرش بع�د أن حقق فوزه 
الس�ابع مقابل تعادل�ني و8 هزائم، فيما 
تجمد رصيد وست بروميتش عند 8 نقاط 
فق�ط يف املرك�ز قبل األخري بع�د أن تلقى 

خسارته الحادية عرشة.
وس�جل القائد لويس دان�ك هدفا برضبة 

رأس ليه�دي برايت�ون آن�د ه�وف ألبيون 
التعادل 3-3 عىل أرضه مع وولفرهامبتون 
وان�درارز بعدما اس�تقبل صاحب األرض 
ثالث�ة أه�داف يف الش�وط األول بالدوري 

اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.

لرايت�ون  التق�دم  آرون كون�ويل  ومن�ح 
به�دف مبكر لك�ن رومان س�ايس أدرك 
التعادل برضبة رأس ثم س�جل دان برين 
الع�ب برايت�ون بطريق الخط�أ يف مرماه 
وأض�اف روب�ن نيفيز اله�دف الثالث من 

ركلة جزاء.
وقلص نيل موباي الفارق من ركلة جزاء 
بعد االسراحة، ليستعيد برايتون األمل ثم 
ي�درك دانك التعادل بع�د كرة عرضية من 

لياندرو تروسارد يف الدقيقة 70.

االنتفاض�ة  يواص�ل  أن  برايت�ون  وكاد 
ووضع تروس�ارد الك�رة يف الش�باك قبل 
إلغ�اء الهدف بس�بب وجود خط�أ يف بناء 

الهجمة.
ويحت�ل برايت�ون املركز 17 بف�ارق ثالث 
نق�اط ع�ن منطقة الهب�وط لكنه خاض 
مباراتني أكثر م�ن فولهام صاحب املركز 

.18
ويأت�ي وولفرهامبت�ون يف املركز 12 ولم 

يحقق أي فوز يف آخر أربع مباريات.
وقال دان�ك: “بعد إظهار ال�روح القتالية 
والع�ودة يف املب�اراة، فه�ذه نقطة مهمة، 
ولقد كانت مب�اراة صعبة. ركل�ة الجزاء 

)بعد االسراحة( كانت نقطة تحول”.
ول�م يحق�ق برايت�ون أي ف�وز يف ثماني 
مباريات بالدوري لكن انتفاضة الش�وط 

الثاني أسعدت املدرب جراهام بوتر.
ورغ�م أداء برايت�ون الق�وي يف الش�وط 
الثان�ي، كاد ذل�ك كل�ه أن يذه�ب أدراج 
وولفرهامبت�ون  صن�ع  عندم�ا  الري�اح 

فرصة خطرية يف الثانية األخرية.
وأرس�ل الجن�اح الرسي�ع والق�وي آداما 
ت�راوري ك�رة عرضي�ة وضعه�ا البدي�ل 
األمريكي أوين أوتاس�وي برأسه أعىل من 

املرمى بقليل.
وق�ال نون�و إس�برييتو س�انتو م�درب 
وولفرهامبت�ون: “أن�ا حزي�ن ومحب�ط. 
س�يطرنا عىل املباراة ويف الش�وط الثاني 

كان يجب أن نلعب بشكل أفضل”.

أرسنال حيقق فوزه الثالث توالياً وتعادل برايتون مع وولفرهامبتون

مقرتح بتخصيص امللعب األومليب يف برلي ملنتخب أملانيا

أرتيتا: تريني حيضر معه طاقة عظيمة

أسينسيو: ظهرنا بوجه آخر أمام سيلتا فيجو

انرت حياول بيع أريكسن هذا الشهر

جريم�ان  س�ان  باري�س  أعل�ن 
الفرن�يس عن تعي�ني األرجنتيني 
ماوريس�يو بوتش�يتينو كمدرب 

للفريق األول.
كتب حامل لقب الدوري ووصيف 
دوري أبط�ال أوروبا عىل موقعه 
الرسمي “وقع املدرب األرجنتيني 
عق�داً حت�ى 30 حزيران/يونيو 

2022 زائد سنة كخيار إضايف”.
اقالته  الح�ر من�ذ  وبوتش�يتينو 
من تدري�ب توتنهام االنكليزي يف 
ترشي�ن الثاني/نوفم�ر 2019، 
التمارين  س�يرشف األح�د ع�ىل 
األوىل لفريق العاصمة، بعد توقف 
دام نحو أسبوعني بسبب العطلة 

الشتوية.
قال قلب الدفاع السابق البالغ 48 
عاماً يف بيان النادي: “أنا س�عيد 
جداً ويرشفن�ي أن أصبح املدرب 

الجديد لباريس سان جريمان”.
حم�ل  ال�ذي  بوتش�يتينو  تاب�ع 

ألوان س�ان جريمان ب�ني عامي 
تعلم�ون،  “كم�ا  2001 و2003 
يحتل ه�ذا النادي موقع�اً مميزاً 
يف قلبي. احتفظ بذكريات رائعة، 
خصوصاً األج�واء الفريدة لبارك 
دي برانس )ملعب النادي(. أعود 

الي�وم إىل ن�اد يمل�ك طموح�ات 
كب�رية وتواضع�اً وأت�وق للعمل 
م�ع العبني من األكث�ر موهبة يف 

العالم”.
أضاف: “يملك هذا الفريق قدرات 
م�ع  يشء  كل  وس�أقدم  رائع�ة 

جه�ازي الفن�ي لتحس�ني نتائج 
س�ان جريمان يف كل املسابقات. 
كم�ا س�نقوم ب�كل يشء، ملن�ح 
القت�ايل  اللع�ب  هوي�ة  فريقن�ا 
والهجوم�ي الت�ي أحبه�ا دوم�اً 

الجمهور البارييس”.
ويخوض أوىل مبارياته يف الدوري 
يف 6 الج�اري ع�ىل أرض س�انت 

إتيان يف املرحلة 18.
ال�ذي  بوتش�يتينو  يرف�ع  ول�م 
أرشف ع�ىل توتنهام ب�ني 2014 
و2019 أي لق�ب كم�درب، لكنه 
قاد توتنه�ام إىل وصافة الدوري 
اإلنكليزي 2017 ووصافة دوري 

أبطال أوروبا 2019.
يحمل معه سمعة املدرب املتفاني 
بعمله واملتطلب كثرياً من ناحية 
اللياقة البدنية لالعبيه. وكان قد 
وص�ل إىل باريس مع مس�اعديه 
وميغ�ل  بريي�س  خيس�وس 

داغوستينو.

مفكرة الزوراء
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أعرب لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد، عن سعادته باالنتصار 
بنتيجة )2 - 0( خالل مواجهة سيلتا فيجو، يف إطار منافسات 

الجولة 17 من الليجا.
موندو  صحيفة  نقلتها  ترصيحات  خالل  فاسكيز،  وقال 
ديبورتيفو اإلسبانية: “لقد تحدثنا قبل املباراة، وأردنا أن نظهر 

أن الضغط العايل يجعل من السهل علينا تسجيل األهداف”.
املفتاح،  ستكون  املباريات  كل  فصاعًدا  اآلن  “من  وأضاف: 
ونحن نعيش يف ديناميكية جيدة، والفريق لعب مباراة جيدة، 
وبهذه الطريقة سنقاتل من أجل كل األلقاب”. وعن ثقة زيدان 
مساعدة  وأريد  جًدا،  سعيد  وأنا  كثريًا  ألعب  “أنا  علق:  فيه، 
زمالئي”.وتابع: “نحن نرى أن الرصاع يف الليجا مشتعل، وكل 
الفرق تجعل األمور صعبة، وسنقاتل من أجل جميع األلقاب”.
وأتم: “تجديد عقدي؟ ال يعتمد األمر عيل وحدي، وسوف نرى 

ما سيحدث”.

فاسكيز: سعيد بثقة زيدان

قد يتحول االستاد األوملبي يف العاصمة برلني إىل امللعب الخاص باملنتخب 
اإلنجليزي،  للمنتخب  بالنسبة  ويمبيل  باستاد  أسوة  القدم  لكرة  األملاني 

بحسب مهندسني معماريني يف أملانيا.
حيث  املستقبل،  يف  األوملبي  لالستاد  برلني  هريتا  إيجار  عقد  يستمر  ولن 
ثم سينتقل   2025 الخاص بحلول عام  بناء ملعبه  األملاني  النادي  يعتزم 
يف  اونالين”  “تي  لبوابة  نينهوف  هوبرت  املعماري  املهندس  إليه.وقال 
تقرير نرش: “بدال من عدم استخدامه نهائيا ملا ال نستخدمه أخريا كملعب 
للمنتخب الوطني”. وعمل نينهوف ومجموعة “جي ام بي” عىل تحديث 
 1936 أوملبياد  الستضافة  األصل  يف  تشييده  جرى  الذي  األوملبي  االستاد 

وذلك قبل استضافة أملانيا لكأس العالم 2006.
غري  األوملبي  االستاد  أن  يف  البعض  رؤية  مع  نينهوف  واختلف 
مناسب لفعاليات كرة القدم وعارض مخطط هريتا برلني للرحيل 

عن ملعبه الحايل.
أيضا  األوملبي  االستاد  يستضيف  برلني  هريتا  مباريات  وبخالف 
نهائي كأس أملانيا واللقاء السنوي أللعاب القوى بجانب فعاليات 

احتفالية أخرى.
وأيد هانز يواخيم باب زميل نينهوف، أيضا مقرح أن 

العالم  بطولة  استضاف  الذي  امللعب  يقترص 
أوروبا  وبطولة   2009 يف  القوى  أللعاب 

مباريات  استضافة  عىل   ،2018 يف  للقوى 
كرة القدم. وقال: “إذا كان االستاد األوملبي 
القدم  كرة  فعاليات  الستضافة  تحول  قد 
التاريخية،  البنية  عىل  التأثري  دون  فقط 
التحديث الكامل منذ كأس العالم 2006، 
فإنه كان سيتكلف أقل من نصف تكلفة 

ستاد ويمبيل الجديد يف إنجلرا”.
لديها  سيكون  أخريا  “أملانيا  وأضاف: 

بها،  الخاص  األملاني  ويمبيل  استاد 
دون خوف من حدوث مقارنات مع 

امللعب األصيل”.



8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

القوانني الروسية اجلديدة... تضييق على االعالم على الطريقة السوفييتية
موسكو/متابعة الزوراء:

تبنت السلطات الروسية تعديالت عىل 
قوان�ن الن�ر وتنظيم عمل وس�ائل 
اإلعالم ووس�ائل التواصل االجتماعي، 
ه�ي األقىس من�ذ عقود تعي�د التذكري 
بقوانن االتحاد السوفييتي، وتضييقه 
ويف  الكلم�ة.  وحري�ة  اإلع�الم،  ع�ىل 
اس�تكمال لسلس�لة قوان�ن جدلي�ة 
تح�ّد م�ن حري�ة الن�ر يف الصح�ف 
وتف�رض  اإللكرتوني�ة،  واملواق�ع 
رقاب�ة صارم�ة عىل وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي يف روس�يا، وّق�ع الرئيس 
امل�ايض  األس�بوع  بوت�ن  فالديم�ري 
ع�ىل قانون�ن: األول ح�ول »ال�وكالء 
األجانب«، ويشمل الصحفين األجانب 
والخ�راء يف املنظم�ات الت�ي تتلق�ى 
تمويالً م�ن الخارج، والثاني يس�مح 
لهيئ�ة الرقابة الروس�ية ع�ىل اإلعالم 
عقوب�ات  إن�زال  )روس�كومنادزور( 
بوس�ائل اإلع�الم وش�بكات التواصل 
االجتماع�ي. وت�راوح العقوب�ة ب�ن 
فرض غرام�ات مالية وحظر الوصول 

إىل هذه املواقع يف البالد. 
وتف�رض القوانن التي تبناها مجلس 
الدوما )الرملان( واالتحاد )الش�يوخ( 
املنظم�ات  ع�ىل  إضافي�ة  قي�وداً 
اإلع�الم،  الحكومي�ة، ووس�ائل  غ�ري 
والسياسين،  االجتماعية،  والشبكات 
واملدرسن،  والصحفين،  والناشطن، 

واملواطنن الناشطن سياسياً.

ويوسع القانون األول الذي وّقع عليه 
بوتن اليوم قائمة العمالء األجانب، إذ 
يمك�ن اعتبار أي رويس يقود نش�اطاً 
سياس�ياً ويتلق�ى أمواالً أو مس�اعدة 
تنظيمية ومنهجية من الخارج، عميالً 
أجنبياً. ويلزم القانون وس�ائل اإلعالم 
بوضع إشارات عند ذكر جميع الوكالء 
األجان�ب، وينطبق األمر عىل الكيانات 
القانونية والجمعي�ات العامة، وحتى 

األفراد املعرتف بهم كوكالء أجانب.

ويجب عىل الصحفين ووسائل اإلعالم 
الروس�ية التحق�ق م�ن أن الخب�ري أو 
الصحفي ينطبق عليه قانون »العمالء 
األجانب« واإلشارة إىل ذلك يف النصوص 
املكتوبة إذا قررت الحصول عىل تعليق 
لألخبار أو املقاالت. ويساوي القانون 
اإلرهابي�ة  املنظم�ات  ب�ن   الجدي�د 
وال�وكالء األجان�ب عملي�اً. فوس�ائل 
بإضاف�ة  ملزم�ة  الروس�ية  اإلع�الم 
الزم�ة »إرهابية محظورة يف روس�يا« 

عن�د ذك�ر »داعش« أو »هيئ�ة تحرير 
الش�ام« عىل س�بيل املث�ال، واآلن بات 
عليها القيام باملث�ل عند ذكر صندوق 
مكافحة الفساد أو حتى مركز ليفادا 
الستطالعات الرأي. فيجب اإلشارة إىل 
أن هذه املنظمات معرتف بها كعمالء 
أجان�ب، ويف حالة ع�دم االمتثال لهذا 
املطلب، تواجه وس�ائل اإلعالم غرامة 
تراوح بن 4 و5 آالف روبل )54 إىل 67 
دوالراً( لألف�راد، وم�ن 40 إىل 50 أل�ف 

روب�ل )540 إىل 670 دوالراً( للكيانات 
القانوني�ة. القانون نفس�ه س�يطّبق 
ع�ىل املواطنن العادي�ن واملدونن، يف 
س�عي واضح من الس�لطات الروسية 
إىل تقلي�ل االستش�هاد واالقتباس من 
ال�وكاالت واألف�راد املصّنف�ن ضم�ن 

»العمالء األجانب«.
ويضع القانون الجديد وسائل اإلعالم 
الروسية أمام خيارات صعبة، خاصة 
عند رغبتها يف االستش�هاد بصحفين 
ملؤسس�ات  يعمل�ون  روس  وخ�راء 
مدرجة ضمن »العم�الء األجانب«، أو 
صحفين أجانب معتمدين يف روس�يا. 
فمعظ�م املعلقن ال يفضل�ون إضافة 
صف�ة »عمي�ل أجنبي« إىل أس�مائهم، 
مل�ا ينط�وي علي�ه األمر م�ن تقليل يف 
صدقيته�م، وخصوص�اً يف ظ�ل ضخ 
املاكين�ة اإلعالمي�ة والدبلوماس�ية يف 
روسيا أخباراً عن أن الغرب يعمل عىل 
منع تطور روسيا، وإلصاق تهم باطلة 
بقيادته�ا والتش�كيك بم�ا حققته. يف 
املقابل، ال تريد وسائل اإلعالم التعرض 

لغرامات وإمكانية إغالق مواقعها. 
ويطال قانون »العمالء األجانب« املثري 
للج�دل، الصحفين والباحث�ن الذين 
يجمعون املعلومات عن قصد يف مجال 
والعس�كرية  العس�كرية،  األنش�طة 
الفنية من املص�ادر املفتوحة. ويجب 
مم�ن  والصحفي�ن  الباحث�ن  ع�ىل 
العس�كرية  القضاي�ا  إىل  يتطرق�ون 

تقدي�م إش�عار إلدراجه�م يف س�جل 
الوكالء األجان�ب قبل االنخراط يف مثل 
ه�ذه األنش�طة، وإال فق�د يواجهون 

عقوبة تصل إىل 5 سنوات سجن. 
وم�ع أن القانون يؤكد أن »اس�تخدام 
املعلوم�ات ضد أمن االتح�اد الرويس« 
ال ينطب�ق ع�ىل الح�االت املنص�وص 
عليه�ا يف املادت�ن ال�� 275 وال� 276 
من القانون الجنائي، أي التجسس أو 
الخيانة، فإن أي منش�ور حول قضايا 
عسكرية يف مجلة أجنبية، حتى لو ُبني 
عىل معلوم�ات من مص�ادر مفتوحة 
مش�ار إليه�ا يف القائم�ة الت�ي أعّدها 
مكتب األمن الفيدرايل، قد يصبح مرراً 
للمحاكم�ة إذا ل�م يس�جل الش�خص 
يق�دم  ول�م  أجنب�ي  نفس�ه كعمي�ل 
إش�عاراً بإدراجه يف الس�جل. ويف حال 
عدم قدرة  جهاز األم�ن الفيدرايل عىل 
إثبات التجس�س أو الخيانة، سيطبق 
هذه املادة، حي�ث تكون عتبة اإلثبات 
أقل. ويرى مراقبون أن تطبيق قانون 
»العم�الء األجانب« س�يكون انتقائياً 
عىل األرج�ح، وُيَعّد س�يفاً مصلتاً من 
قبلها الستخدامه عند الحاجة إليقاف 
ش�خص ما، كأداة سياس�ية ملكافحة 

نر أي معلومات وأنشطة عامة. 
ويف خطوة قد تقلص يف شكل ملموس 
األبحاث األجنبية عن روس�يا، يفرض 
ع�ىل  األجان�ب«  »العم�الء  قان�ون 
الباحث�ن األجانب الراغب�ن يف العمل 

يف روس�يا والحص�ول ع�ىل معلومات 
من مص�ادر مفتوحة ق�د تتداخل مع 
قائمة املحظورات لدى األمن الفيدرايل 
الرويس تقديم إشعار مسبق إلدراجهم 
ضمن سجل »الوكالء األجانب«، وبهذا 
يمكن األمن الرويس ببس�اطة منع أي 
باحث أجنبي من دخول البالد بطرده 

من البلد.  
يف خطوة لتشديد الرقابة عىل محتوى 
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي، وّق�ع 
الرئي�س بوت�ن قان�ون »املعلومات«، 
بش�أن تنظيم عمل ش�بكات التواصل 
االجتماع�ي. ويلزم القانون ش�بكات 
التواص�ل االجتماعي بكش�ف وحظر 
املحت�وى غري القانوني اعتب�اراً من 1 
فراير/ ش�باط املقبل. ورفض النائب 
ألكس�ندر خينش�تاين، الذي ب�ادر إىل 
طرح مروع القانون، اتهامات تفيد 
بأن ه�دف التعديالت يكم�ن يف زيادة 
التضييق عىل اإلعالم ووسائل التواصل 
ترصيح�ات  يف  وق�ال  االجتماع�ي. 
لوكالة »تاس« الحكومية إن »االقرتاح 
استمرار لنهج النظام يف عالم اإلنرتنت، 
الس�لبي،  املحت�وى  م�ن  وتنظيف�ه 
وواضح�ة  ش�فافة  آلي�ة  ويتضم�ن 
للتعامل مع هيئة »روس�كومنادزور« 
)هيئة الرقابة عىل االتصاالت(«، وزاد 
أن مروع القانون »ينطلق من إدراك 
شبكات التواصل، ألنها تحظر يف شكل 

طوعي املحتوى غري القانوني«.

بريوت/متابعة الزوراء:
 انتق�دت وزي�رة اإلع�الم اللبناني�ة منال 
عبدالصم�د، املتابعة القضائي�ة والتهّجم 
عىل اإلعالمين من قبل بعض الجهات التي 
خرجت عن إطار ضبط الش�ارع، مش�رية 
إىل أن “اإلعالمي هو آخر من تتم محاكمته 
بعدم�ا نكون ق�د حاكمنا كل األش�خاص 
الذين أخط�أوا وأجرموا يف البلد”، يف تكرار 
لترصيحات س�ابقة لم ترتجم إىل إجراءات 

تساهم يف حماية الصحفين.
وقال�ت عبدالصم�د يف لق�اء م�ع “إذاع�ة 
لبن�ان” الرس�مية تناولت في�ه اإلنجازات 
ال�وزارة واملش�اريع قي�د  خ�الل توليه�ا 
التنفيذ، “لدينا رؤية أساسية وهي اإلبقاء 

عىل اإلعالم الحر وتحفيز هذا املنر”.
واكتف�ت الوزي�رة كم�ا هو ح�ال غالبية 
عام�ة  ترصيح�ات  بإط�الق  املس�ؤولن 
فضفاض�ة وإلقاء املس�ؤولية عىل جهات 
“غ�ري منضبطة” دون تس�ميتها، وبقيت 
يف املنطقة الوس�ط من جميع األطراف، يف 
حن يحتاج الصحفيون ووس�ائل اإلعالم 
إىل قوان�ن وتريع�ات وهيئات رس�مية 
تحفظ لهم حقوقهم وتنهي حالة اإلفالت 
م�ن العق�اب، وتوقف مالحقتهم بس�بب 
منش�ورات فيه�ا أي ن�وع م�ن االنتق�اد 

للمسؤولن الحكومين.

فق�د اس�تدعى مكت�ب مكافح�ة جرائ�م 
الفكري�ة  امللكي�ة  وحماي�ة  املعلوماتي�ة 
الثالث�اء امل�ايض، الصحفية ل�ن طحيني 
ع�ىل خلفية ش�كوى “ق�دح وذّم” مقّدمة 
م�ن املستش�ار القانون�ي لوزي�ر الثقافة 
عباس مرتىض القايض وليد جابر، بسبب 
منشور عىل فيس�بوك استنكرت فيه عدم 
حص�ول رئي�س املعهد العايل للموس�يقى 
“الكونرسفتوار” بس�ام س�ابا، الذي تويّف 
بس�بب إصابت�ه بفاي�روس كورونا، عىل 

مس�تحقاته املالية منذ س�نتن من وزارة 
الثقافة.

وت�م الُطل�ب منه�ا إزالة املنش�ور، بحيث 
الرس�الة مّم�ا ن�رت، وقال�ت  وصل�ت 

“سأظّل أدافع عن الحقوق اإلنسانية”.
اللبنان�ي ع�ىل جمل�ة  ويعتم�د القض�اء 
م�ن امل�واد القانوني�ة لتجري�م املدّون�ن 
مواق�ع  ع�ىل  والصحّفي�ن  والناش�طن 
التواص�ل االجتماعي وس�ط غياب قانون 

ونّص يرعى هذا املجال اإللكرتوني.

جوستيس�يا  منظم�ة  رئي�س  وأش�ار 
الحقوقي�ة، الخب�ري القانون�ي واملحام�ي 
“مع�ّدل  أّن  إىل  مرق�ص،  ب�ول  اللبنان�ي 
االستدعاءات ملواضيع تتّصل بحرّية الرأي 
والتعب�ري واإلعالم ارتفعت من 6 يف املئة يف 
الع�ام 2015 إىل 34 يف املئة يف العام 2019 
وانخفض�ت قلي�ال يف العام 2020 بس�بب 

كورونا واإلقفال وغريه”.
وأض�اف يف حدي�ث لش�بكة الصحفي�ن 
الدولي�ن “كان الع�ام 2020 من بن أكثر 
الس�نوات تراجعا لناحية الحّريات العاّمة 
يف لبنان خاصة يف الفرتة املمتّدة بن أكتوبر 
2019 والش�هر نفس�ه من الع�ام 2020. 
بس�بب زيادة االس�تداعاءات الناتجة عن 
املظاهرات والس�خط الشعبي عىل وسائل 

التواصل من الوضع املعييش”.
وتجلت األسباب الرئيسة لالستدعاءات يف 
القدح والذّم، وتحقري رئيس الدولة، وإثارة 

النعرات الدينية والطائفية.
املالحق�ة  ه�ذه  نتيج�ة  لبن�ان  وخ�رس 
للصحفين واملدونن واملمارس�ات ضدهم 
عدة درج�ات يف م�ؤّش الحرّي�ات العامة 
وحّريات الصحافة يف البالد، فحل يف املرتبة 
102 م�ن أص�ل 180 دولة وفق�ا للتقرير 
الذي أصدرته منظمة مراس�لون بال حدود 

عن عام 2020.

تونس/متابعة الزوراء:
وّدعت الس�احة اإلعالمية التونس�ية ع�ام 2020 عىل أمل 
أن يبدأ العام الجديد بتفاؤل ومش�اريع جديدة. ويف نظرة 
رسيع�ة إىل الس�نة املاضي�ة يب�دو واضح�اً أن اإلعالمين 
التونس�ين قد حققوا مكاسب مهمة، أبرزها عقد مؤتمر 
النقاب�ة الوطنية للصحفين ال�ذي أدى إىل انتخاب مكتب 
نقابي ش�اب بقيادة النقيب محمد ياس�ن الجاليص. كما 
شهدت السنة تأسيس مجلس أعىل للصحافة ألول مرة ىف 

تاريخ اإلعالم التونيس.
لكن س�نة 2020 عرفت أيض�اً عدداً من األح�داث الهامة 
الت�ى كان لها تأثري مباش ع�ىل الوضع االجتماعي الهش 
للعامل�ن ىف القطاع. فوّثقت املنظم�ات التي ُتعنى بحرية 
الصحاف�ة 155 حالة اعتداء ع�ىل الصحفين. كما عرفت 
أكث�ر م�ن 120 حال�ة طرد م�ن العم�ل بس�بب الظروف 
االقتصادية التى مرّت بها املؤسسات اإلعالمية بعد جائحة 
كوفي�د 19، ما أدى إىل توق�ف صدور الصحف الورقية ملدة 
ش�هرين، وتراجع اإلعالنات التجارية بنس�بة الثلث، وفقاً 
للخ�راء االقتصادي�ن. وه�ذا الواقع انس�حب كذلك عىل 
التلفزيونات واإلذاعات التي اس�تغنت عن الرامج املكلفة 
مادي�اً، ما نتج عنه تده�ور رسيع يف الحال�ة االجتماعية 

لعدد من اإلعالمين والتقنين العاملن يف هذه الرامج.
ه�ذه األوض�اع الصعب�ة دفع�ت النقابت�ن اإلعالميت�ن 
وهم�ا النقابة الوطني�ة للصحفين التونس�ين، والنقابة 
العامة لإلع�الم املنضوية تحت لواء االتحاد العام التونيس 
للش�غل، إىل مطالب�ة الحكوم�ة بالتدخ�ل العاج�ل إلنقاذ 
قط�اع الصحافة الورقي�ة والقطاع اإلعالم�ي ككل، وهو 
ما اس�تجابت ل�ه حكومة إلياس الفخفاخ الس�ابقة، بعد 
ضغ�وط كبرية، فق�ررت تخصيص منحة مالي�ة تقدر ب� 

1.2 مليون دينار تونيس )ح�وايل 320 ألف دوالر أمريكي( 
إلنق�اذ الصحافة الورقي�ة من االندثار. كم�ا خصصت 5 
مالي�ن دينار )حوايل 1.7 مليون دوالر أمريكي( ملس�اعدة 
وسائل اإلعالم التونس�ية عىل تجاوز األزمات التي خلقها 

تفيش فريوس كورونا. 
لك�ن ه�ذه الوع�ود بقي�ت معلقة خاص�ة بعد اس�تقالة 
حكومة إلياس الفخفاخ، وتويل حكومة هش�ام املش�ييش 
منذ ثالثة أش�هر الس�لطة التنفيذية ىف تونس. هذا الواقع 
وتأجي�ل تحقيق االلتزام�ات التي أقرته�ا الحكومة أجرا 
الصحفين التونس�ين عىل القيام بسلسلة من التحركات 
االحتجاجية، بدأت برفع الش�ارة الحمراء )ارتداء شارات 
حم�راء تعب�رياً ع�ن رفضه�م لع�دم اس�تجابة الحكومة 
إىل ق�رار اإلرضاب  لحقوقه�م( تاله�ا اعتص�ام وص�والً 
الع�ام ي�وم 10 كان�ون األول / ديس�مر 2020. وه�و ما 
دفع الحكومة التونس�ية إىل عقد سلس�لة من املفاوضات 
م�ع النقاب�ة الوطني�ة للصحفي�ن لتعل�ن ه�ذه األخرية 
تعلي�ق اإلرضاب العام. وبحس�ب عضو املكت�ب التنفيذي 
للنقابة املكلفة بالعالق�ات الخارجية فوزية الغيلويف فإن 

املفاوض�ات كانت صعبة مع الطرف الحكومي »خصوصاً 
تلك املتعلقة بنر االتفاقية املش�رتكة للقطاع اإلعالمي يف 
الجريدة الرسمية التونسية لتصبح لها مفاعيل قانونية«. 
وتضيف: »هذه االتفاقية س�تمكن الصحفين التونسين 
من ضم�ان الح�د األدنى من األج�ور، وضمان اس�تقرار 
مهن�ي للصحفين. وقد تعهدت الحكومة بنرها ىف بداية 
س�نة 2021 لذلك نحن نعلق آماالً كبرية عىل هذه الس�نة 
الجديدة علّها تكون فاتحة خري عىل الصحفين التونسين 
ويحقق�ون فيها إنج�ازاً تاريخياً طاملا حلم�وا به وتخرج 
به�م من األوض�اع االجتماعية الصعبة الت�ى يعاني منها 
كث�ريون. فمن غري املقبول اليوم أن نجد بعض الصحفين 
والصحفيات الش�باب يقدر أجرهم ب��400 دينار تونيس 
)ح�وايل 140 دوالرا أمريكيا( وهي أج�ور ال تكفي للعيش 
بكرام�ة ملدة أس�بوع ىف ظل حال�ة التضخ�م والغالء الذي 

تعرفه تونس منذ سنوات«.
آم�ال معلق�ة كث�رية ينتظر الصحفي�ون التونس�يون أن 
تتحق�ق يف هذا الع�ام الجديد. ويف هذا اإلط�ار يقول نائب 
رئي�س النقابة العامة لإلعالم محمد الهادي الطرش�وني: 
»الوضع امل�ادي الصع�ب لإلعالمين التونس�ين هو أكر 
معضل�ة تواج�ه القط�اع، خصوص�اً ه�ؤالء العامل�ن يف  
الصحافة الورقية التي تش�هد أزمة خانقة، دفعت العديد 
م�ن الصح�ف إىل اإلغ�الق النهائ�ي أو االكتف�اء بمواق�ع 
إلكرتونية. لذلك نأمل ونتمنى أن تكون س�نة 2021، سنة 
تلتزم فيها الحكومة بتعهداتها وتقوم بتفعيل املساعدات 
املادي�ة الت�ي قررته�ا الحكوم�ة الس�ابقة س�واء لقطاع 
الصحاف�ة الورقية أو لوس�ائل اإلعالم الت�ي  ترضرت من 
جائحة كورونا بش�كل كبري بعد تراجع مداخيلها بش�كل 

الفت، ضماناً الستمرارية القطاع وديمومتها«.

كابل/ رويرتز- أ.ف.ب:
قال مسؤولون، السبت، إّن صحفياً أفغانياً 
قتل بالرص�اص يف كمن لس�يارة، يف إقليم 
غور وسط أفغانستان، وهو خامس إعالمي 

يسقط قتيالً يف البالد خالل شهرين.
وقتل بس�م الله ع�ادل أيم�اق )28 عاماً(، 
وه�و رئيس تحري�ر محط�ة إذاعة »صدى 
الغ�ور«، ق�رب مدينة فريوز ك�وه عاصمة 
اإلقلي�م، ي�وم الجمعة. ولم تعل�ن أي جهة 

مسؤوليتها عن القتل.
وكان متزوجاً، ونجا م�ن محاولتي اغتيال 
يف األش�هر الثالث�ة األخرية. فف�ي نوفمر/
تري�ن الثاني ألقى مهاجمون لم تكش�ف 
هويته�م قنبل�ة يدوية ع�ىل منزل�ه. وقبل 
ش�هر منها تعرضت س�يارته إلطالق نار يف 

فريوز كوه.
يأتي ذلك بع�د مقتل الصحف�ي رحمة الله 
نكزاد بمس�دس كاتم للصوت قرب منزله، 

أثناء توجهه إىل مسجد قريب يف والية غزنة 
شق الب�الد، يف 12 ديس�مر/كانون األول. 
وذكرت املديرية الوطنية لألمن، وهي وكالة 
أفغانس�تان،  يف  الرئيس�ية  االس�تخبارات 
يف س�اعة متأخ�رة م�ن مس�اء الخميس، 
أّنها أوقفت س�جينن م�ن »طالبان« أُطلق 
ب�ن  الس�الم  محادث�ات  قب�ل  رساحهم�ا 
املتمردي�ن والحكومة األفغاني�ة، لصلتهما 

بمقتل نكزاد.

الرباط/متابعة الزوراء:
 اضط�رت العديد من وس�ائل اإلع�الم املغربية لالنتقال إىل العالم الرقم�ي مع توقف الطباعة 
بس�بب تفيش جائحة فايروس كورونا عام 2020. ولقيت هذه التجربة إقباال ملحوظا نظرا 
لحاجة املواطنن إىل الحصول عىل معلومات حول الوباء، واآلن بعد اس�تئناف الطباعة تواجه 

تحدي إرساء عادة جديدة لراء املحتويات الرقمية.
ودفعت األزمة عددا من الناشين إىل التفكري يف نموذج اقتصادي آخر، ملسايرة الوضع الراهن 

يف ظل تزايد االعتماد عىل الفضاء الرقمي.
وخالل فرتة الحجر الصحي لحقت خسائر جسيمة بقطاع الصحافة الورقية وسوق اإلعالن، 
كما تس�بب إغالق املقاهي يف توقف س�وق مه�م من مصادر مبيعات املؤسس�ات اإلعالمية. 
واكتش�ف الناشون أن املقاهي التي كانت مصدر إزعاج لهم بسبب توفريها قراءة الصحف 

مجانا ملرتاديها، كانت هي الرافد األسايس للصحف املغربية.
وق�ال نورالدي�ن مفتاح ناش صحيف�ة “األيام” األس�بوعية، “يف اليومن األول�ن من إغالق 
املقاه�ي التي كانت تش�كل لنا أزمة، بحك�م أن فيها الق�راءة الجماعية للجرائ�د، تبّن أنها 

تحتضن 85 يف املئة من مبيعات الصحف املغربية”.
وأض�اف “إذا افرتضن�ا أن كل جريدة توضع يف مقهى يقرأها 10 ق�راء، فهذا معناه أن هناك 
مليوني قارئ للصحف املغربية، لكننا ال نستخلص ثمن الجريدة إال من 200 ألف منهم، بينما 

مليون و800 ألف يطالعونها باملجان”.
وهذا الوضع يزيد من صعوبة أوضاع املؤسس�ات الصحفية، التي جعلتها الجائحة “منكوبة 

ومترضرة أكثر من ترضر بقية الصحافة الورقية يف العالم”، بحسب مفتاح.
وتاب�ع “أغلبية ق�راء الجرائد باملغ�رب يقرأونها باملج�ان، مع أن املؤسس�ات الصحفية هي 

استثمارات خاصة وليست مؤسسات عمومية، وهذا وضع غري موجود يف باقي الدول”.
ونتيج�ة هذه الظروف فقد نما توجه عام لالهتمام بش�كل أكر باملحت�وى الرقمي، ولجأت 
العدي�د من وس�ائل اإلعالم التقليدي�ة إىل تقديم عروض اش�رتاك عىل منصاته�ا اإللكرتونية 

وباإلضافة إىل نسختها الورقية، قدمت نسخة إلكرتونية كتجربة مجانية.
وكان�ت تجرب�ة ناجحة إىل ح�د ما، فقد أدت القي�ود الصارمة املفروضة ع�ىل التنقل وإغالق 

نقاط البيع، إىل تمكن أصحاب املؤسسات الصحفية من استقطاب مشرتكن جدد.
وقامت بعض وسائل اإلعالم بالفعل بدمج خدماتها اإللكرتونية واالشرتاك يف منصاتها، وذلك 

عر تقليل عدد محتوياتها املتاحة مجانا عىل اإلنرتنت.
وخاضت بعض الصحف مثل جريدة “أخبار اليوم” )مس�تقلة(، تجربة االش�رتاك يف النسخة 
اإللكرتونية للجريدة، وتس�ري وس�ائل اإلعالم هذه عىل خطى أخرى كانت قد شعت يف هذه 
العملية قبل األزمة الصحية، مثل صحيفة “تيلكيل” األس�بوعية عام 2018، ومن املتوقع أن 

تتبع بوابات إخبارية أخرى نفس النهج.
لكن العديد من العاملن يف القطاع يعتقدون أن التجربة تصطدم بعوائق عديدة.

وبحس�ب مفتاح، فإن “النموذج الكالس�يكي كان يعتمد عىل الطبع والبيع، ثم تطور نسبيا، 
فأسس�ت الصحف مواقع إلكرتونية تابعة لها، مع فريق مس�تقل تحريريا، لكن هذا التنويع 
اصطدم بانخفاض ثمن اإلعالنات بالصحف اإللكرتونية وكذلك بتوجه أغلب املعلنن ب�80 يف 

املئة إىل اإلعالن عر منصات التواصل االجتماعي مثل فيسبوك”.
ويعتم�د النموذج مدف�وع األجر بالدرجة األوىل ع�ىل وفاء الجماهري، وهو م�ا يتم فقط عر 
تقدي�م محتويات موثوق�ة وذات جودة عالية، لذلك فإن وس�ائل اإلع�الم اإللكرتونية ملزمة 
بالتحقق من األخبار التي تبثها عىل وس�ائطها الرقمية وتجنب املقاالت التي تسعى فقط إىل 

الحصول عىل أكر عدد من الزيارات.
ويقول البعض إن نمط االش�رتاك يف الصحافة املغربية غري موثوق النجاح، بس�بب معوقات 

ثقافية أكثر منها معيقات اقتصادية.
وق�ال يونس مس�كن مدير نر صحيفة “أخبار الي�وم”، إن “منظومة الصناعة الصحفية، 

من مؤسسات إعالمية وشكات توزيع وتسويق، لم تطّور عالقة مباشة مع القارئ”.
وال يعلّ�ق مس�كن، آماال كب�رية عىل ما بع�د كورونا لتقوي�ة البيع اإللكرتون�ي للصحف، إذ 
يؤكد أن “الجائحة لن تس�اعد كثريا يف تنمية ثقافة االش�رتاك، ألن األوان ربما فات، وال يمكن 

االنطالق من الصفر يف ظرف استثنائي مثل هذا”.
وأضاف “حتى تجارب االش�رتاك املعمول بها حاليا يف بعض املنابر اإلعالمية، ظلت هامش�ية 

ولم تخصص لها سياسات تسويقية خاصة لتقويتها وتمتينها”.
ويختلف األمر قليال بالنسبة إىل مفتاح، إذ يرى أن “الجائحة دفعت الصحف إىل تجريب نسخها 
اإللكرتونية ‘بي.دي.أف’ التي استأنس بها القارئ، وال بد من البناء عىل هذه التجربة، وامليض 
فيه�ا ُقدما، إضافة إىل البيع الجرائد يف األكش�اك”. وأضاف مفت�اح “رغم ذلك فاألفق صعب 
تها”. وترى  ج�دا، ول�ن نرجع أبدا إىل نفس املبيعات التي كانت يف الس�ابق عىل الرغ�م من عالاَّ
وكال�ة املغرب العرب�ي لألنباء، أن التجربة املغربي�ة تأتي امتدادا لإلقبال عىل وس�ائل اإلعالم 
اإللكرتونية يف جميع أنحاء العالم. ففي فرنس�ا، عىل س�بيل املثال، لدى جريدة “لوموند” 95 

ألف مشرتك، و”ميديابارت” 50 ألفا، و”لو فيغارو” 35 ألفا.

الصحف املغربية تطمح إىل إرساء 
عادة شراء احملتويات الرقمية

تصرحيات وزيرة اإلعالم غري قادرة على محاية الصحفيني يف لبنان

الصحفيون التونسيون يدخلون العام اجلديد حبذر

اغتيال صحفي بالرصاص وسط أفغانستان
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ثقافية

عيٌد بأيِة .........
واألحالُم ما فتئت

تهدي اليك ندى ً من اجمل الِشعِر
يا قامَة الطيِب

مرّي كي نسامرَها
وننهَل املا تبقى من شذى الفجِر

ونسرتيَح عىل انغاِم قافيٍة
يف ظّل شحرورٍة 

ناغت ضحى الرسٌّ
ونستفيَق مرايا

كلْما هجسْت اصبوحٌة
تاَه طيٌف يف مدى العمِر

يا قامَة الطيِب
أفياُء الشعوِر هوًى

وذي ساللُة بوٍح
من لظى الفكِر

وعدَت ثانيًة
ايُّ الحروِف هوْت

من مقلٍة
فتجلَّْت آيُة السحِر

ارشاقُة الحرِف
ترنيٌم نلوُذ بِه

اذا استطالْت مشاويراً
يُد الغدِر

وعدَت من ايِّ لوٍن
كنَت ملحمًة من الرسوِر

فكيَف العوُد بالرشٌّ
قد عدَت 

والصحُب خلَف االفِق
رايُتهم

اذ انها سورُة الفقدان 
اذ ترسي 

وعدَت ثانيًة
خضر مخيس

نبيل جميل
       يعي�ش الح�ب وبك�ل معن�اه، ويكتبه، 
ولهذا ظهرت اغلب قصائده مفعمة بنكهة 
الح�ب والعش�ق، خرضاء طري�ة، وعىل من 
يلمس�ها وهو يتصفح اح�دى مجموعاته، 
أنامل�ه  تلتص�ق  لئ�اّل  الح�ذر،  يتوخ�ى  أن 
فيص�اب بع�دوى الح�ب األبدي�ة، وم�ن ثم 
يذوب وينصهر يف عاملها، عالم قصيدة النثر 
العراقي�ة بامتي�از، هكذا عرفت�ه منذ بداية 
التس�عينيات، مره�ف االحس�اس هامش�اً 
ومرك�زاً، متن�اً يفي�ض بالشع�ر ويحتفي 
دائم�اً بالوطن، رغم املعان�اة وما تعرض له 
من تعذي�ب، اثن�اء االعتقال م�ع مجموعة 
من األدباء عام 1992 يف معتقل الرضوانية، 
يعج�ن همومه وهم�وم اآلخري�ن يف دوامة 
الوجع، ويخرج لنا قصي�دة تفوح بنكهتها 
عصارة جهد تجربته الشعرية، ليحيلنا رغم 
أساه اىل عنرص الجمال، غربته داخل وطنه 
ل�م توقف قط�ار الشعر لديه، وه�ذا ديدنه، 
فمع كل وخزة ألم وس�وط ج�الد، يروي لنا 
حكايات�ه وأمانيه وعشقه، منجم يدر علينا 
بجواهره وال ينض�ب، الحروب أكلت نصف 
عمره، وك�ذا ما فعله لصيق�ه الدائم القلق 
الكون�ي العام، نع�م فهو لي�س بمعزل عن 
ما يحيطه، دائم التفك�ر بهواجس الناس، 
الكادحني، الس�جناء، املعذب�ني، واملهمشني 
يف بل�د غني، الحرسة تأك�ل قلبه، عند تأمله 
لشط العرب أو حني يخطو يف شوارع خربة 
مليئ�ة بالقمام�ة، أو عندما يمس�ح دموع 
اطفال الش�وارع بنظراته الح�رى، يواصل 
نزيف بوحه الشعري عاكس�اً م�ا يراه عىل 
وهج القصيدة، حت�ى تتدفق بما مدفون يف 
زمنه الذي تغاىض عنه الكثرون، فهو يدّون 

ملرحلة مهمة يمر بها العراق، تضاف اىل إرثه 
وس�تدّرس لألجيال القادم�ة، فالحدث لديه 
يتحرك يف وح�دة موضوعية أث�رة، تكشف 
موقفه من السلطة، الحرب، الجوع، املقابر 
الجماعية.. الخ، نوع من الرفض مع تفاؤل 

وانفتاح للمستقبل.
)الخيانة 

ال تبدأ دائماً للوطن
فحني تكرس بفأسك قلب شجرة

فهذه خيانة للهديل
وحني تستيقظ

والشمس لم تكن قد أكملت إفطارها 
فهذه خيانة للصباح

وحني تنام
والنجوم لم تختمر، بعد، بعينيك

فهذه خيانة للقمر
وحني ال ينتفض قلبك أمام الجمال

مثل مدية بدوي
حّبأ ثأره أربعني عاماً

فه�ذه خيان�ة للع�دل والجم�ال(  قصي�دة 
»خيانات كونية«

    ان الصور الشعرية حّسية كانت أم خيالية، 
تتجىل يف قاموسه كمهيمن حيوي، بمشاعر 
صادق�ة تكش�ف احساس�ه الوجدان�ي، يف 
التلق�ي والقراءة لبيئته، م�ن خالل االرتقاء 
بالنص واده�اش الق�ارئ، امتاعه وايصال 
الصورة اليه بفنية عالي�ة، لتؤدي القصيدة 
دوره�ا الكام�ل، وتمنح املس�تمع، القارئ، 
ش�عور املشاركة واالس�تجابة، وهو تفاعل 
يبح�ث عنه الشاعر املب�دع، لحرصه الشديد 
يف نج�اح تجربت�ه. فن�راه أحيان�اً ي�رسد 
باس�تخدام ضمر املتكلم )األنا( أو وسيطاً 
ب�ني الحدث واملتلقي. الهّم األكرب هو ايصال 
املعن�ى وترس�يخ التجربة الت�ي انطلق بها 

صوته.
) برفيفها األخرض

تمسُح الطيور عن أفئدة الغابة
حرائق قادمة

ذات صباح سيُدقُّ عنقها صّياد باشط
يصنع منها مخالب

تكرس ذاك الرفيف
تقول أمي القطط دائماً تِحبُّ من يخنقها

الشعوب تفعل ذلك أيضاً
فهي منهكة بتأثيث الكرايس

وألنها ساذجة
فهي تعتن�ي دائماً بك�رايس امللوك( قصيدة 

»األباطرة السمان«
      ق�ال عن�ه الناق�د فاض�ل ثام�ر )كري�م 
جخي�ور افضل م�ن يمثل جيل�ه الشعري( 
كم�ا قال عن�ه الناقد جاس�م الخالدي )هو 
من الشعراء العراقيني القالئل الذين يكتبون 
قصي�دة النثر لي�س عىل النم�وذج الفرنيس 
املرتجم بل بطريقة خاصة يمكن تس�ميتها 
الطريق�ة العراقي�ة يف كتاب�ة قصي�دة نث�ر 
عربية جامعة لكل اشرتاطات القصيدة بناًء 
ولغة ومضامني( وقال عنه الشاعر ياس�ني 
ط�ه حاف�ظ )كري�م جخي�ور يق�دم املحيل 

عاملياً(.* *
    من�ذ أوىل قصائده املنش�ورة، عرَف كيف 
يدخل منطقة الشعر، وأتى هذا من معرفته 
بعوال�م هذا الف�ن، قّدم نصوص�ه الشعرية 
بحكم�ة العارف، راح يس�ر وف�ق مؤرشه 
االبداع�ي، ح�ني اكتمل�ت عدت�ه، فاملتاب�ع 
لنتاجات�ه يكتش�ف عم�ق التجرب�ة الثرية، 
ونضج مرشوعه الشعري وكيف ال وهو ابن 

البرصة حاضنة الشعر.
) يف مدّونة جدي

أنه منذ أن صار السواد
بستاناً يف بطون قريش

وهو يطوي خيمته
من بر اىل سهل

ومن تل اىل فج عميق
ليس له من فيئهم يشء

وكان اسمه دائماً مرّقناً يف سجالت الغنائم
وثابتاً يف أوامر القبض عند العسكر(  قصيدة 

» مدّونة الساللة »
     ال تخل�و قصائد )كريم( من النقد الالذع، 
وبوضوح ال يحتاج اىل فك رموز، فاملعاينة اىل 
سطح القصيدة يكفي، ببساطة لغة ونسق 
متزن، وهو احدى ميزات القصيدة الحديثة، 
الطالس�م،  للرم�وز،  يذه�ب  م�ن  بعك�س 
وغرهما، وينتج نصاً مغلقاً صعب التفسر، 
فقصيدة النثر تحاك�ي اليومي املعاش، وان 
توغل�ت يف عمق التاري�خ، واالرتق�اء بها ال 
يحت�اج اىل تعقيد، القصد ليس من الس�هل 
ركوب موجتها، بتس�طر مفردات متباعدة 
ال حّس فيها وال موس�يقى، ب�ل مثلما فعل 
)كري�م( وغ�ره م�ن الشع�راء املبدع�ني، 
الس�هل املمتنع والعيص ع�ىل التقليد، ولهذا 
انفرد ع�دد من الشعراء ومن بينهم )كريم( 
الذي أثبت أس�مه يف ساحة الشعر وبجدارة، 
وقصائده س�تبقى زمناً يف الذاكرة، لس�عيه 

املجد يف التجريب والتجديد.
 * � مقاط�ع القصائ�د املذك�ورة نرشت يف 
املجموعة املشرتكة » جن�وب يبتكر املطر » 
الجزء الثاني. شعراء من البرصة. منشورات 

اتحاد األدباء والكتاب يف البرصة 2014.
**� م�ن حوار مع الشاعر ن�رش يف جريدة 
 .  2018/3/28 بتاري�خ  الجدي�دة  البين�ة 

حاورته: عدوية الهاليل.

الزوراء / خاص
قاص وروائي وناق�د ، كتب يف املرسح 
ويف أدب األطفال ، امتاز بغزارة انتاجه 
، ون�رش يف الصح�ف واملج�الت االدبية 
والثقافي�ة من�ذ مطلع التس�عينيات ، 
ح�از عىل ع�دة جوائ�ز منه�ا : جائزة 
يوس�ف ادريس يف مج�ال القصة عام 
2009 / جائزة راشد بن حمد بن حمد 
يف مج�ال الرواية ع�ام 2019 / جائزة 
نبي�ل طعم�ة يف مج�ال القص�ة ع�ام 

. 2008
صدرت له املجاميع القصصية التالية:
*يف البحث عن الضياء- دار التوحيدي- 

سورية 2001
* تصفيق حتى املوت- دار التوحيدي- 

سورية 2001
* م�اء ودماء- اتح�اد الكتاب العرب- 

سورية 2006
* الساعة اآلن- اتحاد الكتاب العرب- 

سورية 2008 
* س�يكون يف جدي�د الزم�ان- اتح�اد 

الكتاب العرب- سورية 201
* حص�ار مفت�وح- وزارة الثقاف�ة- 

سورية 2016
 * صدرت له يف مجال النقد االدبي : 

الزاوية واملحور- اتحاد الكتاب العرب- 
سورية 2010

* وج�وه ومواجهات- اتح�اد الكتاب 
العرب- سورية 2011

* رصاع�ات يف املراي�ا البي�ض- وزارة 
الثقافة- سورية 2018

ص�درت ل�ه الرواي�ات التالي�ة :
* س�رة ذاتية للجميع- دار الشمايل- 

سورية 2006
* خل�ف الجدران تح�ت الشمس- دار 

راشد للنرش- اإلمارات 2019
صدرت له يف مجال املرسح : 

وزار  س�ابق-  مواط�ن  *يومي�ات   
الثقافة- سورية 2017

ويف أدب األطفال:
* مجموعة من الكتب واحتوت عىل 70 
قصة وصدرت ع�ن دور نرش مختلفة 

يف الوطن العربي.
ثقاف�ة ال�زوراء دخل�ت بي�در االديب 
الس�وري سامر أنور الشمايل وخرجت 

منه بهذا العطاء :
* يقال إن عرصن�ا عرص الرواية، وما 
ع�اد الشع�ر يحت�ل مكانته الس�ابقة 
عندم�ا ك�ان الشاع�ر لس�ان القبيلة 

والشعر ديوان العرب، فم�اذا تق�ول؟.
� هذا الرأي كان مس�تهجنا يف البداية، 
ولكن�ه أصب�ح م�ن البديهي�ات هذه 
األيام. فأهم الجوائ�ز األدبية يف العالم 
تذهب إىل كتاب الرواي�ة، وأكثر الكتب 
مبيعا عامليا هي الروايات. لعل القارئ 
يجد يف ق�راءة الرواية راح�ة أكثر مما 
يج�ده يف الق�راءة يف مج�االت أخرى، 
فالن�ص الروائي ممتع ومس�ل ويقدم 
تج�ارب حياتي�ة ومع�ارف مختلف�ة 
بطريقة غ�ر مبارشة. كذل�ك الرواية 
أصبحت موسوعة القارئ غر املختص 
الكتشاف العالم من حوله. وربما يعود 
الشع�ر مرة أخ�رى إىل تص�در املشهد 

األدب�ي، ولك�ن يب�دو أن ه�ذا ليس يف 
املدى املنظور. فاإلنتاج الروائي أصبح 
صناعة أيض�ا. وبالتأكيد هذا االنتشار 
الواس�ع للرواي�ة يس�عدني ألنني من 

كتابها.
* يق�ال: هناك روائ�ي.. وهناك كاتب 

رواية. كيف تنظر إىل هذا القول؟.
� ق�ول ال يخلو من الحكمة إذا اعتربنا 
أن الروائي هو املبدع الذي يتقن أصول 
ه�ذا الف�ن ال�رسدي الواس�ع الطيف، 
ولديه الخ�ربة الكافية إلمت�اع القارئ 
وجذبه دون أن يكون هذا فعال مجانيا، 
فالرواي�ة تأخذ من الحي�اة ما تأخذه 
وتعالج�ه، ث�م تعي�د إنتاج�ه لتقديم 
تجربة إنس�انية تثري م�دارك القارئ 
ومعارفه. أما كاتب الرواية فهو مجرد 
كات�ب يق�وم بالكتابة كفع�ل روتيني 
تنقص�ه بهجة اإلبداع ألن�ه ال يملك أي 
موهبة أصيل�ة أو ثقافة كافية، ، لهذا 
الرواي�ة لدي�ه تكون ش�بيهة بالرواية 

وليست رواية بالفعل!.
* م�ا تأث�ر املكان يف قلم�ك القصيص 

والروائي؟.
�  للمك�ان حض�وره وتأث�ره ع�ىل 

الكاتب بطبيعته الجغرافية والثقافية، 
وهذا ينعك�س يف أدبه بطرق مختلفة. 
أما املك�ان عىل صفح�ات أعمايل فهو 
دون أس�ماء محددة غالب�ا، وال اربطه 
بمرجعية محددة تعي�ده ملكان بذاته، 
وه�ذا يع�ود إىل طبيعة ن�يص املنفتح 
ع�ىل تأوي�الت متعددة. وه�ذا ال يعني 
أن النص الذي يحمل أس�ماء حقيقية 
غر قابل للتأوي�الت. ولكن لكل كاتب 
أسلوبه الخاص يف التعبر عن املكان أو 

أي يشء آخر.
*  ل�م يعد للمرسح ذل�ك الحضور قي 
املشه�د األدبي، فماذا دفعك إىل الكتابة 
يف ه�ذا الجنس األدبي الذي بات ش�به 
منيس بع�د االنتشار الواس�ع للرواية، 
وطغيانه�ا حت�ى عىل الشع�ر صاحب 

الرتاث العريق؟.
� كنت معجبا ومتابعا ألعمال روائيني 
وقصاص�ني كتب�وا للم�رسح، أخ�ص 
)تشيخوف( وكنت قارئا جيدا يف مجال 
املرسح. وهناك أفكار راودتني فوجدت 
أن خر ش�كل يمثلها ه�و املرسح، أي 
أنني ال أتعمد الكتابة يف جنس معني بل 
اخت�ار الجنس الذي يناس�ب املوضوع 

ال�ذي أري�د الكتابة عنه، له�ذا تنوعت 
األجناس األدبي�ة الت�ي أكت�ب فيه�ا.

كي�ف  األطف�ال،  أدب  بخص�وص   *
اتجه�ت إىل كتاب�ة ه�ذا الن�وع، وأنت 

غزير اإلنتاج يف هذا املجال أيضا؟.
� أع�رتف أنني ب�دأت الكتابة لألطفال 
مصادف�ة، ك�ان هن�اك ن�ارش يبحث 
عمن يكت�ب قصصا لألطفال، فقدمت 
ل�ه نفيس وق�د رغبت يف خ�وض هذه 
التجربة. وق�ت القت كتاباتي لألطفال 
القب�ول م�ن الكث�ر م�ن النارشين يف 
أرجاء الوطن العربي، وهذا ما جعلني 

استمر يف هذا املجال.
النق�دي  املشه�د  إىل  *  كي�ف تنظ�ر 
أم�ام ه�ذا الك�م الهائل م�ن الشعراء 

والروائيني؟.
� م�ن يحرتفون الكتاب�ة النقدية قلة، 
الس�يما من يكتبون النقد بموضوعية 
واحرتافي�ة. وه�ذا يعن�ي أن النق�د ال 
يواك�ب النتاج اإلبداعي، وال يس�تطيع 
ذل�ك يف الوق�ت الراه�ن كم�ا يبدو من 
املعطي�ات الت�ي لدينا، وه�ذا أمر غر 
لتطوي�ر  ردي�ف  النق�د  ألن  مطم�ن 
التج�ارب اإلبداعية. مع العلم أن أغلب 

م�ا ينرش ليس أدبا يف حقيقة األمر، بل 
تجارب أدبية متواضعة وبس�يطة، وال 
تس�تحق أي اهتمام نقدي. ورغم ذلك 
أنا لس�ت مع القائلني برضورة فرض 
رقابة عىل ما ينرش، فمن حق الجميع 
التعبر عن نفسه بالطريقة التي يريد، 
وم�ن حق م�ن يريد الكتاب�ة أن يكتب 
وان ل�م يك�ن كاتبا محرتفا، فحس�به 
أن يق�رأ له م�ن يف دائرته الصغرة من 

األصدقاء إذا كانت هذه رغبته.
* قلة من يكتب اإلبداع إىل جانب النقد. 
كيف جمعت بني كتابة الرواية والقصة 

واملرسحية والنقد األدبي؟.
� لم أتعم�د أن أكون ناقدا، ولكن كنت 
أق�رأ الكثر يف مجال النق�د األدبي كي 
أط�ور تجربت�ي األدبي�ة، وك�ي أكتب 
بطريقة أفضل. ويبدو أن كثرة القراءة 
يف مجال النقد األدبي منحتني الثقافة 
الكافي�ة لكتاب�ة النقد األدب�ي بشكل 

احرتايف.
* ما رأيك بال�ذي يقول: )النص الجيد 
يفرض نفس�ه ع�ىل الجمي�ع( يف هذا 
العالم الذي تتالع�ب فيه قوى الدعاية 

واإلعالم؟.

** أن�ا م�ع ه�ذا الق�ول ألن�ه يمث�ل 
تجربتي األدبية بصورة واقعية تماما، 
فق�د دخل�ت عال�م األدب دون معل�م 
يرشدني، أو صديق يشد عىل يدي. لقد 
دخلت�ه وال أملك غر قلم�ي، ولم اخرت 
ذلك ألنه كان يس�عدني وكان س�يوفر 
ع�يل الكثر من املشقة ل�و وجدت من 
يشد من أزري يف الوسط األدبي، ولكن 
هذا ل�م يحدث قط، وه�و أمر ال يخلو 
من الفائدة، فحس�بي أن كل انجازاتي 
عمل فردي خالص. وأستطيع االدعاء 
أنني اكت�ب نصا جيدا ل�ه حضوره يف 
املشه�د األدب�ي، وما حققت�ه يؤهلني 
لهذا االدعاء. والشك أن لوسائل اإلعالم 
والدعاية دورا كب�را يف تهميش األدب 
الجيد، والرتوي�ج لألدب الرديء، ولكن 
ه�ذا لن ي�دوم طوي�ال، فهن�اك قائمة 
طويلة من الذين نالوا جائزة نوبل منذ 
س�نوات قليلة ولم نعد نقرأ لهم شيئا. 
وكتجربة ش�خصية أن�ا غر محظوظ 

إعالميا.
زمنن�ا،  يف  املصطلح�ات  كث�رت   *
وال�ورش النقدية بدأت تط�رح الكثر 
من املصطلحات كل يوم، هل تعتقد إن 

هناك إشكالية باملصطلح النقدي؟.
� األدب يف إش�كالية دائم�ا، حت�ى يف 
املصطلح النقدي، ف�ال يمكن توحيده 
كما يف مصطلحات العل�وم الطبيعية، 
فالنقد وجهة نظر يف األدب، ويف الحياة 
أيضا، وبذل�ك تختلف طريق�ة التعبر 
ب�ني مدرس�ة وأخ�رى، أو تي�ار أدبي 
وآخ�ر، وربما بني ناق�د وآخر. عىل أي 
ح�ال يج�ب أال نضي�ق باملصطلحات 
املتكاث�رة، أو حتى بالف�وىض التي قد 
تصنعه�ا، يف تاري�خ ظه�رت م�دارس 
واتجاه�ات أدبي�ة حقق�ت يف زمنه�ا 
حض�ورا الفتا، ثم انطف�أت مع تراثها 
ومصطلحاتها، وكأنه�ا لم تكن يوما. 
الزم�ن هو خ�ر ناق�د ل�ألدب والنقد 

وبالنتيجة املصطلحات.

األديب السوري سامر أنور الشمالي يف ضيافة ثقافية الزوراء

كريم جخيور شاعر احلب واألمل
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 الزوراء / خاص
   كان�ت فكرتنا األساس�ية؛ ه�ي تشجيع  
الكتاب وخاص�ة جيل الشباب، عىل خوض 
مغام�رة الكتاب�ة يف الخي�ال العلمي، وعىل 
الرغم م�ن إدراكنا املس�بق، أن ه�ذا النوع 
م�ن الكتاب�ة، يكاد يك�ون فن�ا مهجورا يف 
املمارس�ة اإلبداعية العربي�ة-إال فيما ندر- 
إال أن إيمانن�ا برضورة املب�ادرة والتحفيز 
ألجل تشجي�ع األقالم العربي�ة عىل خوض 
غم�ار هذا اإلب�داع، كان كب�را وبال حدود، 
ذل�ك ألن القناعة األزلي�ة يف الوطن العربي 
ويف بقي�ة العالم ه�ي أن أي منجز علمي يف 
حياة اإلنس�ان، كان حلما وخياال يف املبتدأ، 
بل كان يف مرحلة ما مجرد نسيج  من إبداع 
كات�ب ما يف مرحلة ما من حياة الناس قبل 

أن يتح�ول إىل مادة تجريبي�ة لتصر فتحا 
عظيما باستطاعته تغير حياة الشعوب.  

كان ذلك هو املحرك الكبر ، ملبادرتنا يف بيت 
الفن�ون بالدعوة إىل خوض ه�ذه التجربة 
وكن�ا نتطل�ع إىل مشارك�ات ع�دة، لك�ن 
االس�تجابة كانت أكرب م�ن املتوقع وحتى 

أكرب من الحرص وهو م�ا أثل�ج صدورن�ا.
 إن ف�ن الكتابة يف الخي�ال العلمي، بقيمته 
العظيمة يف مس�ار تاريخ وحياة اإلنس�ان 
لديه محبي�ه ولهم ما يكفي من اس�تعداد  
للخوض يف تفاصيله حتى و إن كانت املهمة 
صعبة والتجربة محدودة اإلرث والرصيد يف 

املكتوب العربي.  
ها نحن جميع�ا و بجهد جماعي، نصل إىل 
جمع عدد كبر من النصوص التي تتفاوت 

يف قيمتها الفني�ة واإلبداعية؛ لكنها جميعا 
تحمل ذل�ك املعنى الذي قصدن�اه وأردناه 
وه�و التحفيز ألجل إيجاد نص عربي حالم 
يس�عى إىل تحقي�ق فكرة علمي�ة ومنطلق 
أسايس للتغير والتطور والذي قد يشكل يف 
يوم ما إضافة إىل املنجز اإلنس�اني بصورة 

عامة، حتى وإن بدا  األمر بعيدا.  
إن فك�رة الكتاب�ة يف الخي�ال العلم�ي من 
وجه�ة نظرنا يف بي�ت الفن�ون، كانت هي 
الجرأة يف إط�الق العنان للخيال والس�ماح 
له بالتحليق بعيدا، عىل أمل أن نحققه وإن 

ظهر مستحيال يف بدايته.  
ه�ذا الجهد م�ن جانبن�ا يف بي�ت الفنون 
وم�ن جان�ب املبدع�ني الع�رب، م�ا كان 
ليكتمل ويحق�ق نضجه الكامل، من غر 

تلك املشاركة الكب�رة بالجهد والتضحية 
بالوق�ت والتكرم باملعرف�ة واالطالع عىل 
كاف�ة النص�وص ومراجعته�ا وقراءتها 
يف أبعاده�ا، م�ن قب�ل أعض�اء اللجن�ة 
األفاضل الذين استجابوا متكرمني لدعوة 
بي�ت الفن�ون للمشاركة يف إنج�اح هذه 

املسابقة.  
لم يكن األمر س�هال وال هين�ا أمام العدد 
الكب�ر من النص�وص املشارك�ة وضيق 
الوقت والحاجة إىل القراءة املتأنية لجميع 
النصوص، لكن كرم السادة أعضاء لجنة 
التحكيم كان أكرب من كل تصور بالنظر إىل 
يرس التعامل ورسيع االستجابة والتدقيق 
يف النص�وص املشاركة ونح�ن هنا نجدد 
امتنانن�ا الكب�ر، لجمي�ع أعض�اء لجنة 

التحكيم ملا أظهروه من س�خاء كبر، يف 
كل صفات وح�االت العطاء املمكنة حتى 
وإن كان األمر قد أخ�ذ الكثر من وقتهم 

وجهودهم الفردية والجماعية.  
 بي�ت الفنون ال يجد ما يكف�ي من كلمات 
الشكر واالمتنان، لألساتذة الكرام األفاضل 
والذي�ن لوال كرم جهدهم املعريف اإلنس�اني 
التطوعي الكبر، ما كنا لنكون هنا يف هذه 
اللحظة العظيمة، من تجربة مسابقة بيت 

الفنون.  
 وم�ع تجدي�د االمتن�ان لجميع األس�اتذة 
املتكرم�ني بمشاركتن�ا التجرب�ة، الشك�ر 
موصول للروائي واسيني األعرج والروائية 
هيفاء بيط�ار والقاص�ة والباحثة لطيفة 
لبصر والروائية والقاصة ابتس�ام ترييس 

والباحث�ة والقاصة جميلة زن�ر والروائي 
ممدوح رزق و والكاتب والباحث األكاديمي 
نورالدين محقق إضافة إىل الشاعر واملرتجم 
إس�كندر حبش الذي تعذر علي�ه املشاركة 
لظروف خاصة وش�كرنا العمي�ق للروائي 
أمر ت�اج الرس الذي لم يبخل علينا بجهده 
وكريم إسهامه لوال ظروف صحية طارئة، 

له كل السالمة والصحة والعافية.  
مبارك للفائزين:

1- أيم�ن الصي�اح، ف�ازت قصت�ه »الدن« 
باملرتبة األوىل

2- جه�اد جار الل�ه، ف�ازت قصتها »قلب 
القط األخر« باملرتبة الثانية

3- أحمد طاحون، ف�ازت قصته »)أ( )ب( 
)ج(« باملرتبة الثالثة

يعلن بيت الفنون بواشنطن عن نتائج مسابقة القصة القصرية يف اخليال العلمي                      

نحيا وأحداث الدنى
والحزن مّنا قد دنا
هل من نسيٍم زائٍر 
ضيٍف يقيم بيننا؟

أهدابه مأوى لنا
كم رّق فينا واعتنى

يميض إلينا إّنه 
ليٌل أقام املسكنا 

فيه الرسور للورى
وقد تأبطوا العنا
لّبى نداء أنفٍس 

ألمرها كم أذعنا 
الليل واحٌة ويف

ظاللها جفن الهنا 
للحاملني يف األىل 

نار الهموم  والضنى

مهما يٍفْض يف مدِِّه
يعمْد إىل نرش السنا

يميض كقارٍب إىل
بّر الضحى يشدُّنا

كي يدفع النهار يف
عزيمٍة نحو املنى

فيها اجتهادنا غدا
دأبا وفينا ديدنا 

عزمية
 املنى
غازي املهر



 تع�ّد البطاطا من األغذية األكثر ش�عبية، حيث يمك�ن طهيها بطرق 
مختلفة وتقديمها سواء مهروسة أو مشوية أو مقلية.

وقالت الكاتبة كالرا أولشانس�كي: “إنه يف بعض األحيان، من املحتمل 
أن تك�ون البطاط�ا الطعام، ال�ذي تحتاجه للحصول ع�ى جرعة من 
العنارص الغذائية التي تفتقر إليها، ويف أوقات أخرى، يمكن أن يتسبب 

يف تفاقم بعض املخاطر الصحية”،.
وفيما ييل 4 أشياء تحدث لجسمك عند تناول البطاطا بانتظام:

4 -ستكون عضالتك أكثر اسرتخاء
يعد البوتاس�يوم رضوريا لصحة عضالتنا وتعافيها، وهو يس�اعدها  
عى التقلص واالس�رتخاء؛ لذلك، تعد البطاطا م�ن األطعمة املنصوح 
به�ا، حيث تحتوي حبة بطاطا واح�دة عى 20 % من الكمية اليومية 

املوىص بها من البوتاسيوم.
2 - خطر إصابتك بمرض السكري من النوع الثاني

ق�د يزداديمك�ن أن تعرضك البطاطا لخطر اإلصابة بمرض الس�كري 
م�ن النوع الثاني، فقد كشفت دراس�ة أجريت عام 2016 من باحثني 
يف جامعة هارفارد أن “االستهالك العايل للبطاطا )بما يف ذلك البطاطا 
املشوية أو املسلوقة أو املهروسة أو املقلية( ارتبط بشكل كبري بارتفاع 

مخاطر اإلصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
وارتب�ط تن�اول البطاط�ا املقلي�ة بمخاطر أع�ى من تن�اول البطاطا 
املطهي�ة أو املس�لوقة أو املهروس�ة، كم�ا الح�ظ مؤلفو الدراس�ة أن 
“اس�تبدال البطاطا بالحبوب الكاملة كان مرتبطا بانخفاض مخاطر 

اإلصابة بالنوع الثاني من السكري”.
3 - من املحتمل أن تتعرض لخطر ارتفاع ضغط الدم

-root ve )وج�دت األبحاث التي تدرس آثار “الخ�روات الجذرية” 
etable( ع�ى الجس�م أن “تناول كميات كبرية م�ن البطاطا املشوية 
أو املس�لوقة أو املهروسة أو املقلية كان مرتبطا بزيادة خطر اإلصابة 
بارتف�اع ضغ�ط الدم ل�دى 3 مجموعات كب�رية من الرجال والنس�اء 

البالغني”.
4 - ستشعر بالشبع حتى وجبتك التالية

تجعل�ك البطاط�ا املس�لوقة تشعر بالشب�ع أكثر من الخب�ز األبيض، 
وهي أكثر إش�باعا من األس�ماك ودقيق الشوفان والتفاح ولحم البقر 

والعدس والعديد من األغذية.
ختاما الرس هو يف االعتدال، والرتكيز عى البطاطا املس�لوقة، واالبتعاد 
ع�ن أو تقليل البطاطا املقلية، وأيضا تقليل تناول الصلصات املحتوية 

عى السكر والدهون مع البطاطا مثل الكاتشاب واملايونيز.

املكرون�ة من األطباق املحبوبة كونها س�هلة 
التحض�ري واإلعداد، لكن ع�ى الرغم من ذلك 
فكث�ري منا ال يعلم أنه يقوم بطهيها بطريقة 
خاطئ�ة، وإليكم الطريق�ة الصحيحة إلعداد 

مكرونة شهية وبدقائق معدودة.
الطريق�ة املعت�ادة إلعداد املكرون�ة هي ملء 
وعاء الطبخ بامل�اء، واالنتظار حتى غليانها. 

معظم إرشادات الطبخ التي تكون عى أكياس 
تغلي�ف املكرونة تويص بطهي كل 100 جرام 
منها مقابل لرت من امل�اء، لكن هناك طريقة 

أفضل، ستحفظ لك الوقت واملاء واملال.
ض�ع املكرونة يف مقالة تك�ون كبرية بما فيه 
الكفاية للسماح لها أن تكون مغمورة باملاء، 
مساحة الس�طح األكرب للمقالة سيعمل عى 

اس�تهالك كميات أقل من املاء. ماء أقل يعني 
وقت أقل خالل الطبخ، وكذلك اس�تهالك أقل 
للطاقة. كما أن الباس�تا لن تلتصق ببعضها 
. انتظر دقائق  ألنها س�توضع يف ماء بارد أوالاً
مع�دودة قبل أن تخرجها م�ن املقالة، وبهذا 
تك�ون ق�د حصلت ع�ى مكرون�ة مطبوخة 

بشكل جيد.

ع�ى الرغ�م م�ن أنن�ا نعي�ش أج�واء 
احتفاالت بالعام الجديد، لكن اإلجازات 
واالحتف�االت قد تجلب التوت�ر إىل أفراد 
أرستك، لذا عليِك العمل من أجل الحفاظ 
عى جو أرسي هادئ، وأن تجلبي السالم 
ملنزلك لتنعمي به مع أحبائك .. إليِك 10 
ط�رق إلحالل الس�الم يف منزلك يف العام 

الجديد:
1. ضعي حدودااً للعمل

ضعي ح�دودااً صارمة لج�دول أعمالك، 
العم�ل  ملطال�ب  الس�ماح  وارف�ي 

الالنهائية بأن تتجاوز حياتك األرسية.
2. احريص عى النشاط الحركي لتحرر 

الطاقة
احريص ع�ى أن تماريس نشاطااً حركيااً 
مع أفراد أرستك يوميااً، سوف تشعرون 
ببهج�ة ومرح، كم�ا س�يعمل النشاط 
البدن�ي ع�ى تجدي�د طاقتك�م وإزال�ة 

التوتر.
3. حافظي عى الروتني قدر اإلمكان

ال تجعيل أيام اإلجازة واالحتفاالت تكرس 
الروت�ني اليوم�ي بالكام�ل، فاألطف�ال 
م�ع  واألم�ان  باالس�تقرار  يشع�رون 
الروتني، ل�ذا حاويل الحفاظ عى الهيكل 

األسايس للروتني اليومي.
4. الصالة

الصالة تجلب الس�الم والراحة والهدوء 

إىل قلب�ك وعقل�ك، وكذل�ك بالنس�بة إىل 
أف�راد أرست�ك، فاحريص ع�ى أن تؤدوا 

الصالة معااً يوميااً.
5. الغناء والرقص معااً

ان�ري البهجة وامل�رح يف أرجاء منزلك 
عرب تشغيل موس�يقى مبهج�ة، وغّني 

وارقيص مع أفراد أرستك.
6. التخلّص من الفوىض

الفوىض من أكرب أسباب التوتر يف املنزل، 
لذا احريص عى التخلص منها أوالاً بأول، 
عرب تخصيص أماكن محددة لألغراض، 
وأن يعتاد جميع أفراد األرسة عى وضع 

األغراض يف مكانها تجّنبااً للفوىض.
7. اختاري خالفاتك ومعاركك

هن�اك الكث�ري م�ن التفاصي�ل اليومية 
التي يمكن أن تث�ري الخالفات واملشاكل 
بس�هولة، س�واء بينك وب�ني زوجك، أو 
بينك وب�ني أطفالك، والح�ل هو اختيار 

الخالف�ات واملع�ارك الت�ي تس�تحق أن 
تخويض ج�داالاً بشأنه�ا، وأن تتجاهيل 
ما يمك�ن تمري�ره دون مشاكل، وبهذا 
تحصل�ني ع�ى أك�رب ق�در ممك�ن من 

السالم يف منزلك.
8. اضحكي كثريااً

الضح�ك يط�رد التوتر م�ن املن�زل، لذا 
اح�ريص عى نر روح امل�رح والدعابة 
يف منزل�ك عن طريق الضح�ك مع أفراد 
أرستك، س�واء عى حكايات طريفة، أو 

عرب مشاهدة عروض كوميدية.
9. ضعي حدودااً لتشغيل التلفزيون

التلفزي�ون أحد أك�رب عوام�ل التوتر يف 
املنزل، حيث يس�بب ضوضاء يف املنزل، 
م�ا يثري توتر الجمي�ع دون أن يشعروا، 
ل�ذا ضعي ح�دودااً لتشغي�ل التلفزيون، 
وال تس�محي بأن تك�ون ضوضاؤه هي 
خلفية أساس�ية ألص�وات منزلك، فقط 
الوق�ت املح�دد  اس�محي بتشغيل�ه يف 
ملشاهدة بعض الع�روض املختارة. 10. 

اجلبي الطبيعة إىل داخل منزلك
النباتات لها تأث�ري مهدئ يف املنزل، لذا 
اح�ريص ع�ى أن يحت�وي منزلك عى 
نباتات تصل�ح للنمو داخله، واحريص 
ع�ى رشاء الزهور الجميل�ة ونثرها يف 
أرج�اء منزل�ك يف األماك�ن املخصصة 

لها.
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10 طرق إلحالل السالم يف منزلك بالعام اجلديد

حنو مستقبل افضل...هلا
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كان عام 2020 صعبا عى الجميع 
ومأساويا بالنس�بة لكثريين، لكن 
أخبار توزيع اللقاحات حول العالم 
يف أواخ�ر الع�ام املن�رم ش�كلت 

نافذة أمل ننظر عربها إىل 2021.
وم�ع ذل�ك، ف�إن ن�دوب األش�هر 
الطويلة يف الع�ام املايض من جراء 
بس�هولة،  تندم�ل  ال  ق�د  الوب�اء 
الوح�دة  م�ن  عان�وا  والكث�ريون 
والقل�ق واإلحب�اط، خاص�ة أولئك 
الذين أصيبوا أو الذين فقدوا عزيزا 

أو فقدوا مصدرهم رزقهم.
ويمكن للتوت�ر املزمن أن يغري من 
حال�ة الدم�اغ إىل األس�وأ، بحي�ث 
عندما يكون اإلنس�ان يف حالة من 
اإلرهاق والضع�ف ال يكون مهتما 
ع�ادة يف فعل األش�ياء التي تجعله 

يشعر بتحسن.
إليك نصائح تساعدك يف االستمتاع 
بع�ام 2021، مع رضورة التخلص 
م�ن الع�ادات املدم�رة واس�تعادة 
مس�تويات الطاقة السابقة، وهي 

عى النحو اآلتي:
 1 -التمارين الرياضية:

األنشط�ة البدنية تنعك�س إيجابا 
البدني�ة  اإلنس�ان  صح�ة  ع�ى 
والنفس�ية ع�ى حد س�واء، بما يف 
ذلك تحسني صحة القلب واألوعية 

الدموية والحد من االكتئاب.
وأظهرت دراس�ات أن األش�خاص 

الذي�ن لديهم مس�تويات أعى من 
اللياقة البدني�ة، يزيدون من حجم 
أدمغته�م، بم�ا يع�زز أداء اإلدراك 
الذي�ن  واألش�خاص  للبالغ�ني، 
يعيش�ون  الرياض�ة  يمارس�ون 

أطول.
والرياضة هي من أفضل األش�ياء 
التي يمكن القيام بها الس�تنهاض 
أو  الهرول�ة  ع�رب  وذل�ك  الدم�اغ، 
الدراج�ات  رك�وب  أو  الرك�ض 

الهوائية.
2. كّل جيدا:

إن التغذي�ة تؤثر بص�ورة كبرية يف 
الدماغ وتط�وره ووظائفه،  صحة 
وأظهرت أدلة سابقة أن النقص يف 
العنارص الغذائية يمكن أن يؤدي إىل 
أرضار هيكلية ووظيفية يف الدماغ، 
بينما يساعد النظام الغذائي الجيد 
يف املحافظة عى الحجم الكبري لهذا 

العضو الهام.
3. تعلم شيئا جديدا:

يمكن للخ�ربات الجديدة مثل تعلم 
مه�ارات جدي�دة أن تحس�ن م�ن 

وظائف الدماغ وبنيته األساسية.
وق�د ثب�ت ع�ى س�بيل املث�ال أن 
املوس�يقيني مث�ال زادوا م�ن املادة 
الرمادي�ة يف أدمغته�م، خاص�ة يف 
األج�زاء الت�ي تعال�ج املعلوم�ات 
الس�معية بع�د اكتس�ابهم مهارة 

جديدة يف عالم األلحان.
4. النوم الصحيح:

وباس�تطاعة  س�هلة  نصيح�ة 
الجمي�ع القيام بها، لك�ن كثريين 
ال يجدون س�بيال إىل النوم الصحي 

املفيد، فليس كل نوم مفيد.
وهناك عالقة بني النوم والدماغ، إذ 
يعيد األخري ترتيب نفس�ه وشحن 
ذات�ه بالطاق�ة وإزال�ة املخلف�ات 

الس�امة منه، وه�ذا كله يفي إىل 
أداء دماغي طبيعي.

التواص�ل  ع�ى  املحافظ�ة   .5
االجتماعي:

ع�ى  “املحافظ�ة  جمل�ة  كان�ت 
التباعد االجتماعي” من بني األكثر 
تكرارا خالل ع�ام 2020، واضطر 
الكث�ريون إىل االنعزال عن اآلخرين 
لفت�ت  بحي�ث  الجائح�ة،  بفع�ل 
العدي�د م�ن األدل�ة العلمي�ة إىل أن 
العزلة االجتماعي�ة تر بالصحة 

الجسدية والنفسية والعقلية.
االجتماع�ي  التفاع�ل  ويرتب�ط 
وزي�ادة  اإليجابي�ة  باملشاع�ر 
يف  املكاف�أة  نظ�ام  يف  التنشي�ط 
الدماغ، وبالتايل، فليتأكد اإلنس�ان 
خالل 2021 من االتصال جيدا مع 
العائل�ة واألصدق�اء، وال مانع من 

املبارشة بصالت جديدة.
6. اإليثار ومساعدة اآلخرين:

التربع�ات  أن  دراس�ة  أظه�رت 
الخريية تنشط م�ا بنظام املكافأة 
بطريق�ة مماثل�ة تقريب�ا لتلق�ي 
األم�وال، وهذا ينطبق ع�ى تقديم 
الذين تعرضوا  املس�اعدة لآلخرين 

للظلم.
والعم�ل التطوعي يمكن أن يعطي 
جدي�دا  إحساس�ا  أيض�ا  للحي�اة 
بالحياة، ويعزز الس�عادة والصحة 

والرفاهية. 

ق�د يك�ون الفط�ام س�هالاً يف البداي�ة، فكل ما 
يحتاج إليه طفلك هو بعض الوجبات الصغرية 
املسلوقة، ولكن مع الوقت يصبح طفلك دارجااً، 
وبحاجة إىل وجبات متوازنة، وهذا ما يلقي عى 

عاتقك مسؤولية تشجيعه عى الطعام.
وتنفتح شهية الطفل عى الطعام عندما يطعم 
هو نفس�ه، حيث يشعر بالحري�ة، وأنه يختار 
األك�ل بنفس�ه، م�ا يحفزه ع�ى تن�اول املزيد، 
وتجربة أصن�اف الطعام املختلف�ة ألنه ال يقع 

تحت ضغط والدته.
ولكن تعوي�د طفلك الدارج عى إطعام نفس�ه 
خط�وة تحتاج إىل تمهيد وتدريب وصرب، ويف ما 
ييل 5 طرق ملس�اعدة طفل�ك الدارج عى إطعام 

نفسه:
1 - ابدئ�ي بالوجبات الخفيف�ة وقطع الطعام 

السهلة األكل
ُتع�د الوجب�ات الخفيفة طريقة جي�دة لتعويد 
طفل�ك عى توجيه طعامه نحو فمه، ويس�اعد 
عى هذا اختيار أصناف الطعام السهلة التناول، 
مثل قطع الفاكهة أو الخروات، أعواد الخرب، 
والزبيب، هذه األنواع من الطعام رائعة يف تعويد 
طفل�ك عى إطع�ام نفس�ه، حي�ث يتمكن من 

السيطرة عليها بسهولة.
 يف وق�ت الح�ق يمكن�ك االنتق�ال إىل األطعم�ة 
الخب�ز  مث�ل  الرئيس�ة،  للوجب�ات  املناس�بة 
املحم�ص، والس�ندويتشات الصغ�رية، وقطع 
الجب�ن، واللح�وم، والخ�روات املقطعة التي 

يمكن أن يلتقطها طفلك بامللعقة.
2 - اجعيل وقت الطعام مرحااً وممتعااً

عندم�ا يب�دأ طفلك بالتق�اط الطعام بنفس�ه، 

تأك�دي م�ن أن يك�ون وق�ت الطع�ام مرح�ااً 
وممتعااً، جّرب�ي لعبة تبادل األدوار واطلبي من 
طفل�ك إطعام�ك، والتقطي قط�ع الطعام من 
ي�ده وتناوليها بحماس�ة، س�وف يشعر طفلك 
باملتع�ة ألنه يس�تطيع تناول طعامه بنفس�ه، 
وأيض�ااً يطعم�ك كما كن�ت تفعل�ني معه حتى 

وقت قريب.
3 - اللعب بالطعام

إلضف�اء ج�و م�ن امل�رح والفكاهة، اس�محي 
لطفلك الدارج باللعب باس�تخدام الطعام، مثل 
أن يصنع شكالاً مضحكااً عى وجهه باستخدام 

املعكرونة السباغيتي.
4 - التعليم بالقدوة

أفض�ل طريق�ة لتعليم طفل�ك ال�دارج كيفية 
تن�اول طعامه، هي أن تريه بنفس�ك كيف يتم 

ذلك بالضب�ط، التقطي قطع الطعام ووّجهيها 
نح�و فمك أمام�ه، ويف مرحل�ة متقدمة علّميه 
كيفية اس�تخدام أدوات املائدة يف تناول الطعام 

اً. األكثر تعقيدا
وال تن�ي أن تس�تمتعي بتن�اول الوجب�ة م�ع 
صغريك بينم�ا تعلّمينه كيفية تن�اول الطعام، 

فهذه أوقات ال يمكن تعويضها.
5 - تجاهيل الفوىض

الفوىض ج�زء ال يتجزأ من مرحلة تعليم طفلك 
تن�اول الطعام بنفس�ه، امله�م أال تلفتي نظره 
أو تح�اويل إخب�اره بأن�ه يث�ري الف�وىض حتى 
ال يتوق�ف ع�ن املحاول�ة خشي�ة إغضابك، بل 
نظفي الفوىض بهدوء، ثم أعيدي وضع الطعام 
أمامه بابتس�امة لتشجيعه عى االس�تمرار يف 

املحاولة.

طبيبك يف بيتكسلوكيات

كيف تعايف دماغك بعد انتهاء عام 2020 ؟طرق جديدة لتشجيع طفلك الدارج على إطعام نفسه

إنَّ أّي عمل يقوم به اإلنس�ان ولو كان بس�يطااً 
سيكون أفضل من الخمول وعدم الحركة. ويعدُّ 
التح�رك من أم�ام شاش�ة الكمبيوت�ر أو أثناء 
الجل�وس يف الطائرة يف غاية األهمية لتدّفق الدم 

ومنع مخاطر اإلصابة بأمراض الرايني.
وحسب نتائج دراسة فإّن معاناة الشخص من 
حّكة يف القدمني أمر جّيد للصحة. والتململ أو 
التحرك ولو قليالاً يف الطائرة أو أمام الكمبيوتر 
يس�اعد يف املحافظ�ة ع�ى صحة ضغ�ط الدم 
ويقلّ�ل مخاط�ر اإلصابة باألم�راض املرتبطة 

به.
وقد أجرى باحثون دراس�ة صغرية ش�ملت 11 
مشارك�ااً ملعرفة م�ا إذا كانت بع�ض الحركات 
يف الس�اقني يمكن أن تكون كافية ملنع اإلصابة 
بأمراض األوعية الدموية فيها بس�بب الخمول 
وع�دم الحركة لف�رتة طويلة. وقام�وا بمقارنة 
11 متطوع�ااً،  ل��  الدموي�ة  األوعي�ة  وظائ�ف 

جميعه�م بصح�ة جّي�دة، بعد الجل�وس ملدة 3 
س�اعات. وطلبوا من نص�ف املجموعة التململ 
يف أكنته�م ملدة دقيقة واحدة، كّل خمس دقائق، 
بينم�ا بقي نص�ف املجموعة اآلخر س�اكنااً من 

دون حراك.
التململ مفيد للصحة!

أثبتت نتائج الدراسة أن وجود حكة يف القدمني 

دلي�ل ع�ى تحّس�ن تدف�ق ال�دم، ويحمي من 
مخاطر اإلصابة بأمراض الرايني.

وينصح املختصون به�ّز القدمني ونقرهما عى 
األرض لالس�تفادة م�ن الحرك�ة إىل أقىص حّد، 
علم�ااً ب�أنَّ ذل�ك ال يعني االس�تغناء ع�ن امليش 
وممارس�ة التمرينات الرياضية؛ وهما عامالن 

مهّمان للغاية لصحة القلب واألوعية الدموية.
وباختصار، هذا واح�د من البدائل التي اختربت 
بالفعل أثناء الدراس�ة، وهو أّن أّي حركة تقوم 
به�ا أفضل م�ن الخم�ول وع�دم الحرك�ة عى 

اإلطالق.
وتؤكد نتائج ه�ذا البحث الجديد نتائج األبحاث 
التي قامت بها جامعة أوريغون للعلوم والصحة 
يف الوالي�ات املتح�دة، حني قامت بنر دراس�ة 
تؤك�د أّن امل�يش 5 دقائ�ق كّل س�اعة يعمل عى 
تحس�ني وظائف الراي�ني ودورة ال�دم، مثلما 

ُيقلّل مخاطر الخمول وعدم الحركة.

اً  تحلم الكثري من الفتيات بالحصول عى خدود ممتلئة ألنها تعطي مظهرا
جذابااً وتجعل للوجه مالمح س�احرة، وضعف الوجه والخدين غالبااً يكون 
عالمة عى الشيخوخة ويعطي مظهرااً أكرب يف السن، ووجود الدهون تحت 

الجلد يقل مع التقدم يف السن.
ونرى أن معظم األطفال لديهم خدود وردية وس�مينة تعطي نظرة بريئة 
وجميل�ة، لذلك يفضل الكثري من البالغ�ني هذا الوجه للحفاظ عى مظهر 

الشباب.
ويمك�ن تحقيق ذلك عن طريق اس�تخدام الطرق الطبيعي�ة دون اللجوء 
إىل العملي�ات والتكلف�ة املادية، فقط قومي ببع�ض التمارين والعالجات 

املنزلية التي تساعدك يف إعطاء الخدود مظهرااً ممتلئااً.
الطريق�ة األوىل: نف�خ البالونات من الطرق الفعال�ة للحصول عى خدين 
ممتلئني، ومن السهل القيام بها، فقط تحتاجني إىل النفخ يف بالون بالفم 
مع االس�تمرار ملدة دقيق�ة، بعد ذلك قومي بإخراج اله�واء، وعليك تكرار 

هذه العملية 5 أو 6 مرات يوميااً.
الطريق�ة الثانية: الصبار له خصائص مهمة يف ش�ّد الجلد، إذ يس�اعد يف 
التخلص من ترهل الخدين، وأيض�ااً يعزز مرونة الجلد،إضافة إىل احتوائه 
عى مواد مضادة لألكسدة، والتي تمنع الرر الذي تسببه الجذور الحرة 

ويعزز إنتاج الكوالجني إلعطائك برة شابة.
قوم�ي فقط بتدليك الخدين بهالم الصبار بحركات دائرية ملدة 10 دقائق، 
واتركيه ملدة 10 دقائق أخرى، ثم اغس�ليه بامل�اء الفاتر مع تكرارك لهذه 

الوصفة مرتني أسبوعيااً.

لطلة ابهى....نصائح طبية

كيف حتصلني على خدود ممتلئة دون أي تكلفة مادية؟حك القدمني حيمي من أمراض القلب والشرايني!

احذر وامتنع من اخطاء شائعة...

ماذا سيحدث جلسمك عند 
تناولك البطاطا بشكل يومي ؟

املطبخ ..

قد ال تعلم بأنك حتّضر املكرونة بطريقة 
خاطئة متاًما..تعلّم الطريقة الصحيحة
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

1982: مؤتم�ر الّشعب الصينّي يقّر الّدس�تور الجديد 
لجمهورّي�ة الص�ن الّشعبّية بعد ح�وايل 35 عاًما من 

قيام الّدولة الشيوعّية يف الصن.
1983: الوالي�ات املّتح�دة تقص�ف املواق�ع الس�ورّية 
يف لبن�ان، وق�ّوات الح�زب االش�راكّي تق�وم بقتل 8 
عس�كرين يف قص�ف ملواق�ع أمريكّي�ة ح�ول مط�ار 

بريوت.
1984: اغتي�ال القائم باألعمال يف س�فارة األردن لدى 

بوخارست عزمي املفتي عىل يد مسلّح مجهول.
1985: اس�تقالة مس�تشار األمن القوم�ّي األمريكّي 
روبرت ماكفرلن يف أعقاب خطف املقاتالت األمريكّية 
لطائ�رة ُرّك�اب مرصّي�ة كانت ُتق�ّل فلس�طينين يف 

طريقهم إىل تونس.
1988: بينظري بوتو تؤلّف الحكومة يف باكستان.

1990: االّتحاد الس�وفياتي يس�مح بامللكّية الخاّصة 
ألّول مرّة.

1990: زعي�م املتمرّدي�ن يف تشاد إدري�س ديبي يعلُِن 
نفسه رئيًسا مؤّقًتا بعد إقالة الرّئيس حسن حربي.

1991: رشك�ة الّط�ريان األمريكّية بان�ام تتوّقُف عن 
العمل بعد 64 عاًما من تأسيسها.

1991: اإلفراج عن تريي أندرسون آخر رهينة أمريكّي 
ُمْحَتَجز يف لبنان منذ حوايل سبع سنوات.

1991: توقيع معاهدة ماسريخت.
�وق العربّية يبحثون  1992: وزراء خارجّي�ة دول الطُّ
يف بريوت وضع مفاوضات الّس�الم الّثنائّية مع الكيان 

اإلرسائييّل.
2003: الرّئي�س األمريكّي جورج بوش ُيلغي رس�وًما 
إضافّي�ة ع�ىل اس�ترياد الف�والذ، أث�ار فرْضها غضب 
االّتحاد األوروّبّي، واعتربته�ا منّظمة الّتجارة العاملّية 

مخالِفة لقواعِدَها.
2004: كولومبيا تس�لّم أحد كب�ار مهرّبي املخّدرات يف 
العالم الكولومبّي جيلربتو رودريغيز أوريخويال زعيم 

كارتل كايل إىل الواليات املّتحدة.
2005: فوز مؤّيدي الّرئيس هوغو شافيز يف االنتخابات 
الّترشيعّية التي سمحت لهم بالحصول عىل كّل مقاعد 

الربملان بسبب مقاطعة املعارضة لالقراع.
2006: الرّئي�س الفنزوييّل هوغو ش�افيز يفوز بفرة 

رئاسية ثالثة.
2006: الرّئيس األمريكّي جورج بوش يقبل اس�تقالة 
ج�ون بولتون املندوب األمريكّي يف مجلس األمن، وهو 

ما ُيعّد تراجًعا من قبله أمام الحزب الّديمقراطّي.
2014: مجل�س الّنواب التونيّس ينتخب محمد النارص 
رئيًس�ا للمجلس، وعبد الفتاح مورو نائًبا أّول لرئيس 

املجلس.

غزل عراقي
التزعل عيل وتگيل ماحاچيك
خيل الدنيا تزعل وانَت التزعل
شجرة انه وحبيبي املاي انت
واموت انا بغيابك حتماً واذبل

ونور اعيوني ولو رحت ما شوف
واذا ما اعمى يمكن انگلب وجفل
انطق گول كليش وال تگول فراگ
وسوي شما تسوي بيه انه اتقبل
عگبك راح اخلص وانسل بلياك

ومو بس انه گلبي وياي هم ينسل
شلون انطاك گلبك تبتعد وتروح
جاوبني بعذر يقنعني من أسئل
مات الگلب بعدك موته الفراگ

وبس يسمع بجيتك ينهض ويعدل
واذا انَت رحت املن اگول اهواك
وبعد يا االوصفه وبيمن اتغزل

تعال ورد اليه وانه انتظرك
وخل نرجع أحباب ارجوك مثل اول

لغريك ماتوسل گلبي فد ي��������وم
وچي هوه يحبك الك يت�������وسل

واذا غريك احبن يجوز مايويف
وأخافن مايقدر حبي اله وانذل
صعبه العيشه دونك تنحل بلياك
واذا مويمي انَت العمر هم ينحل

كليش انَت بحياتي لو رحت كليش راح
وحتى الفوگ عگبك ينگلب أسف���ل

أبـــــــراج

ك�ن ح�ذرا فتكف�ريك اليوم غ�ري واض�ح وعقلك 
مشتت، ولكن ال تس�مح لهذه الظ�روف أن تعوقك. 
يف الحقيق�ة، ربما تس�تغل ش�عورك بالوهم لصالحك. 
س�تكتشف أن�ك كلم�ا تقبلت أي ش�عور غريب أو ش�اذ، 
س�تكون ك�ل أمورك عىل م�ا يرام. ال تظ�ن أن كل يشء يف 

حياتك يجب أن يكون عقالنيا.

تشعر الي�وم أنك فنان ومول�ع بالفنون املرئية. 
من األفضل لك الي�وم أن تحرض إحدى الحفالت 
املوسيقية أو املرسحيات أو التجول داخل املعارض 
الفني�ة. ق�د يرافقك الي�وم أحد األصدق�اء ممن لديهم 
نف�س ميولك وأفكارك. خ�ذ وقتك الك�ايف لتدوين أفكارك 

حتى تتذكرها فيما بعد.

تبتس�م ل�ك الحظ�وظ وتواص�ل التزاماته�ا 
ووعوده�ا ل�ك بالنج�اح، كم�ا تحم�ل إلي�ك 
الحواف�ز الكث�رية والحماس�ة واإلرادة يف النجاح 
والتألق، فتنطلق واثقا بنفسك وتحصل عىل االهتمام 

والتأييد.

تظه�ر أكثر من أي وقت م�ى طبيعتك املحبة 
للن�اس وللتعام�ل بشفافي�ة م�ن أج�ل إرس�اء 
الرواب�ط الفعلي�ة والعالقات اإلنس�انية من حولك، 
ولتشجي�ع اآلخرين عىل القيام باملثل. تصغ إىل اآلخرين 
بانتباه وتعاطف وتعطيهم أفضل األفكار التي تساعد عىل 

حل مشاكلهم.

عالم الخي�ال الذي تعيش فيه الي�وم قد يجعلك 
تشعر بالس�عادة ولك�ن رسعان ما ت�زول هذه 
الس�عادة عندم�ا تخ�رج من ه�ذا العال�م. يمكنك 
التمسك بهذا العالم فقط إذا كان يمكنك تحقيق بعض 
األح�الم. ننصحك بأن تس�تعد ملواجهة بعض األش�خاص 

ملعاجلة بعض القضايا املالية.

الش�ك أنك إذا كان�ت أمامك اختي�ارات عديدة، 
س�يكون من الصعب علي�ك تحديد اختيار واحد 
من بينها يف وقت وجيز ألن القرار سيكون صعبا. ال 
تدع الردد يؤثر فيك. ال تنظر إىل كل االختيارات بنظرة 
س�لبية. اس�تمتع بوقتك وافرح لطاملا تتحمل مس�ؤولية 

ترصفاتك وأفعالك.

قد يك�ون من الصعب عليك الي�وم التعامل مع 
أي يشء ألن�ك ال تركز عىل مهمة واحدة بل تبدو 
مشتت�ا وتنتقل م�ن مهم�ة إىل أخ�رى دون إنجاز 
احداها. اليوم ليس مناس�با إليجاد حلول ألي مشكلة 
ولكن من األفضل أن تعيد البحث وتطرح األس�ئلة وتجمع 

بعض الحقائق.

قد تخ�وض مج�اال جدي�دا يف العم�ل، وهذا لن 
يكون س�هال فك�ن مس�تعدا لتحدي�ات جديدة. 
ترصف�ات الرشيك زادت عن حدها، ويستحس�ن أن 
تت�دارك املوضوع قب�ل تفاقمه. جام�ل اآلخرين وفرس 
لهم كالمك وماذا تقصد منه. الكلمات واملجامالت ستكون 

سبب الحظ السعيد األيام املقبلة.

انتظر خربا أو مفاجأة غري متوقعة أو مساعدة 
من الحظ، من املستحس�ن االستفادة منه. تبدو 
تحركاتك وحماس�تك عىل ما يرام، وتبدي استعدادا 
للقيام بأمور مستحيلة إلرضاء الرشيك فقط. ال تأخذ 
عىل عاتقك االلتزام بأمور كثرية قد ترهق وضعك الصحي 

وتسبب لك مشاكل.

تعي�ش أوضاع�ا رومانس�يًة بالتأكي�د تخ�دم 
مصلحة العالقة، فأنت تميل إىل الهدوء االيجابي 
بع�د عواص�ف األي�ام الس�ابقة، وترغ�ب يف تعزيز 
الرواب�ط بين�ك وب�ن الحبيب، ب�ل قد تكون مس�تعدا 
للتغ�ايض عن املس�اوئ الت�ي تظهر بن الح�ن واآلخر يف 

شخصية حبيبك.

إذا تحدث�ت عن ش�خص م�ا اليوم، تأك�د أنك ال 
تغتابه وال تقول عنه ما ال يرضيه إذا كان جالسا 
معك. انتبه فالقيل والقال قد يؤدي إىل تفاقم األمور 
ول�ن يكون لديك ع�ذر تقدمه عند ح�دوث أي مشاكل. 
عليك توخي الحذر اليوم ألن كالمك سيكون له تأثري سلبي 

عىل األشخاص الذين تتحدث عنهم.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تتنق�ل يف محيطك وب�ن أفراد عائلت�ك لتقديم 
الخدم�ات والع�ون مل�ن يحتاجه، وكأن�ك املالك 
الحارس الذي يطلب الجميع وجوده ومساندته. أما 
مهنيا، فيح�ذرك الفلك من املوافقة ع�ىل إنجاز العديد 
م�ن األعمال واملهام الت�ي قد تثقل كاهلك وتؤثر س�لبا يف 

صحتك.

إن النم�ل يمتل�ك الدم�اغ األكرب 
ب�ن عال�م الحرشات قياس�اً إىل 
حجمه�ا.. ولكن ه�ذا الدماغ ال 
يكفي للقيام بكل هذه العمليات 
املعق�دة وبخاص�ة أن العلم�اء 
قد اكتشفوا أن النمل يس�تخدم 
أو ش�بكة  ب�ه  إنرن�ت خ�اص 
معلوماتي�ة ويتفوق عىل رشكة 

جوجل مثالً! 
وبالت�ايل يج�ب تصني�ف ه�ذه 
املخلوقات يف مرتبة تشبه البرش 

وليس أقل من ذلك..
يف دراس�ة مفاجئة للعلماء تبن 
أن النم�ل ينظ�ف نفس�ه وم�ا 
حول�ه بطريقة عجيب�ة لدرجة 
أننا ال نجد أي مس�تعمرة للنمل 

يمك�ن أن ُتص�اب بامل�رض.. يف 
هذه الدراس�ة قام العلماء برش 
كمي�ة من الفط�ور الضارة عىل 
مس�تعمرة نم�ل، وق�ام النم�ل 
ع�ىل الفور بإزالة ه�ذه الفطور 
م�ن أجس�امهم وم�ن أجس�ام 
النمالت.. كل نملة كانت تساعد 
م�ن  التخل�ص  ع�ىل  األخ�رى 

الفطري�ات... حت�ى ت�م تطهري 
املستعمرة بشكل كامل.

هذا السلوك يف التعاون والطهارة 
ع�ىل  والح�رص  الخ�ري  وح�ب 
املصلح�ة العام�ة... هو س�لوك 
شبيه بالس�لوك البرشي.. ولكن 
النمل يق�وم بشكل طوعي ومن 
دون توجي�ه أو أن يطل�ب من�ه 

أحد ذلك..
أن  العملي�ة  ه�ذه  يف  الغري�ب 
النم�ل يزي�ل الفطور ع�ن بقية 
ظه�ور  قب�ل  حت�ى  النم�الت 
أعراض امل�رض.. وبذلك يتفوق 
عىل اإلنسان يف أخذ االحتياطات 
م�ن قبل انتشار امل�رض. وبهذا 
يعت�رب النمل س�يد الطه�ارة... 
والس�بب أن هناك أعدادا هائلة 
م�ن النمل تعي�ش يف حيز ضيق 
وبالتايل ف�إن أي م�رض يمكن 
أن ينترش بس�هولة.. ولكن هذا 
ال يح�دث يف عالم النمل بس�بب 
الطه�ارة الزائدة التي يتميز بها 
هذا املخل�وق.. فه�ل نتعلم من 

النمل؟

جحا ش�خصية تاريخي�ة الق�ت العديد من 
التناقضات يف أصلها وحقيقتها وعىل الرغم 
من هذا القت ش�هرة واس�عة يف جميع دول 
العالم، فكل دولة يوجد بها ش�خصية تشبه 
جح�ا ال�ذي نق�رأ عن�ه القص�ص والطرف 
والحكاي�ات لكن الحقيقة غ�ري ذلك، فهناك 
ش�خصيتان هم�ا م�ن نس�بت إليهم�ا تلك 
الحكاي�ات وتلك الشخصيتان يحمالن اس�م 
جحا لكنهما بريئان م�ن تلك القصص التي 

نسبت إليها، واليك بعض من حياتهم.
جح�ا  أبو غص�ن دجن بن ثاب�ت الريبوعي 

البرصي التابعي الجليل:
جحا الرجل الطيب والذكي والفطن والعالم، 
الرج�ل ال�ذي افريت علي�ه وانتس�بت إليه 
العدي�د من القص�ص الس�اخرة كذبا وزورا 
وبهتانا، فه�و رجل طيب وعالم جليل، لكنه 
يف عرصنا الح�ايل رجل تاف�ه مغفل واحمق 
وابله، جحا ذلك الرجل الذي كان يقيم الحق

هو جحا دجن بن ثاب�ت الريبوعي البرصي 
وينتمي بالنسب إىل قبيلة فرازة العربية وهو 

أول م�ن أطلق عليه لقب جح�ا وكان يكنى 
بأبي غص�ن، ول�د يف النصف الثان�ي للقرن 
األول الهجري عام 60 هجرية وعاش نصف 

حياته يف الكوفة بالعراق.
لذا وجب علينا التنبيه عن قدر هذه الشخصية 
الجليلة والتابعي الكبري وعدم الخوض يف ما 

ال نعرف ، أما الشخصي�ة الثانية التى لقبت 
باس�م جحا فهو العالم الركي الجلييل نرص 

الدين خوجه، فتعالوا لنتعرف عليه.
جح�ا نرص الدي�ن خوجه أو كم�ا يقال عنه 
جح�ا األت�راك ك�ان معل�م وفقي�ه وقاضيا 
وم�ن أقطاب املذهب الحنف�ي يف زمانه، ولد 
يف قري�ه صغرية تس�مى  خرتع�ه عام 605 
هجري�ة وفيها تعل�م العلم والفق�ه، وأطلق 
لقب خوجه علي�ه أي املعلم ألنه كان يدرس 
علم الفقه للطالب، وكان يأمر الناس باألمر 
باملع�روف والنهي عن املنكر ، تويف عام 683 
هجري�ه ودف�ن يف مق�ربة آق ش�هر الكربى 

وموجود إىل اآلن.
فه�ل يعقل ان يكون جح�ا أبو غصن دجن 
ب�ن ثابت أو جحا نرص الدين خوجه العاملان 
الجليالن الزاهدان أن يصدر عنهما ما ينسب 

إأليهما اآلن؟؟!!!!!!
لذا يجب علن�ا توقري جحا كرجل دين وعالم 
جليل وأن ننزله مكانته التى تليق به س�واء 

أبو غصن دجن أو نرص الدين خوجه.

س�ابقا كان اكثر الن�اس فقراء واكله�م خاليا من اللح�وم والدهن 
وعمل او الطبخ باس�تخدام الدهن واقصد ب�ه الدهن الحر الحيواني 
ولي�س النبات�ي او رشاء لية الخروف او رشاء اللح�م والدجاج كانت 
يشء نادر وال يس�تعمله اال العوائل التي حالتها املادية جيدة جدا اي 
هي بالحقيقة معيار لغنى هذه العوائل وانا باملناسبة اتذكر املرحوم 

والدي حينما يمرض احدن�ا ايام الطفولة بالبيت فيطلب من الوالده 
عمل دجاجة له وهي تعترب من االكالت الدسمة التي بها دهن فلهذا 
اذا دعي شخص من قبل ناس متمكنن او اغنياء عىل عزيمة كالغداء 
او العشاء فنقول له هذا املثل النه نحن متاكدون من انهم سيكرموه 

بأكل كله لحم ودسم.

هل تعلم

شخصيات من التاريخ

قصة مثل 

قصة وعربة

النمل سيد الطهارة!

جحا الرجل العامل العاقل الذي ظلمه التاريخ والناس

اضرب عمي ايدك بالدهن

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك
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يف عام ١٩٧٧م قامْت السيدة األمريكية “لورا شولتز” البالغة من العمر ٦٣ 
عاماً برفِع مؤخرة سيارة وحدها لُتحرِّر ذراع حفيدها من تحتها!

+ لم تُكن لورا رافعة أثقال، ولم َيس�بق أن دخلْت نادياً رياضياً، عىل العكس 
تمام�اً كانت جدَّة تقليدية تشكو أالم�ًا يف عظامها ووهناً يف مفاصلها، غري 
أنه�ا عندما رأْت ذراع حفيدها تحت إطار الس�يارة جاءتها قوة رافع أثقال 

أوليمبي!
+ أجرى الصحف�ي “تشارلز جارفيلد” مقابلة معه�ا، فتفاجأ أنها حزينة، 
وال ترغ�ب بالتحدث يف األم�ر، وعندما ألحَّ عليها ليعرف س�بب حزنها رغم 
أنها قامْت بعمل بطويل أش�به ما يكون بمعجزة وأّنه لوال أن الحادثة قد تمَّ 
تصويرها لم يكن ألحد أن يصدق أن هذه املرأة العجوز اس�تطاعت أن ترفَع 

مؤخرة السيارة وحدها!
فقالْت له: )أنا حزينة ألني اكتشفُت يف الوقت الضائع من حياتي رّس الحياة 
برمتها، نحن نستطيع أن نفعل املعجزات إذا آَمّنا بقدرتنا وكان لدينا الرغبة 
والحاف�ز، عندما رأيُت يد حفيدي تحت إطار الس�يارة لم أُش�ك للحظة أنِّي 
ق�ادرة عىل رفعه�ا، فلم أُقم باألمر من باب التجربة ع�ىل العكس تماماً لقد 
كن�ُت يف تل�ك اللحظة عىل يقٍن أن�ي قادرة عىل فعله�ا، يف اليومن املاضين 
اس�تعرضُت حياتي املاضية، أش�ياء كثرية كنُت أودُّ أن أفعلها ولكن الخوف 
من الفشل منعني عنها، لقد اكتشفُت أني كنُت قادرة ولكن إيماني بنفيس 

لم يكن موجوداً، *إن رّس النجاح أن يؤمن املرء بنفسه!*(
ما أحالها من حكمة إمرأة عجوز:

إن رس النجاح أن ُيؤمن املرء بنفسه!
ال أحد يستطيع أن ُيسقطك أرضاً إال بمساعدتك!

وال أحد يستطيع أن يقودك إىل النجاح ما لم تَر نفسك ناجحاً أوالً!
إن نظرتنا ألنفسنا هي التي تحدد مصرينا يف الحياة!

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

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

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

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

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

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

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

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

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

مرتبطون بها.

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

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

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

حدث يف مهرجان الجونة“.

أحمد السقا يحرج مذيعة مهرجان الجونة

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

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

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

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

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

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

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

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

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

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

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

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

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

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

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

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

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

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

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

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

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

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

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

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

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

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

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

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 

مهند محسن: الغناء العراقي قريب جدا من المستمع العربي وهو حالة متحركة غير جامدة 
نحن جيل استفاد كثيرا من أصالة الغناء 
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دعونا نتفاءل بعام 
2021

وهو  واإلنجاز،  اإلبداع  إىل  يؤدي  الذي  والطريق  اإليمان  هو  التفاؤُل 
أحداث  يدور حولنا من  ملا  األفضل  الجانب  إىل  والنظر  داخيل،  شعور 
إيجابياً  الشخص  يبقي  النتائج.. والتفاؤل  أفضل  لها  نتمنى  وأحوال 

وصاحب فلسفة جميلة يف الحياة.
والتفاؤُل نعمة من الله، وجميل أن نبدأ عامنا الجديد 2021 به، ونرتك 
خلفنا كل ما أصابنا وجرى لبلدنا يف عام 2020 من احداث سياسية 
وأزمات صحية واقتصادية، والتي أغلبها كانت مؤثرة ومؤملة، السيما 
بعد تفيش فريوس كورونا.. هذا الوباء الذي أصاب عامليا أكثر من 84 
أكثر  الف اخرين يف  أكثر من مليون وثمانمائة  مليونا، واودى بحياة 

من 218 دولة ومنطقة، من بينها بلدنا العراق.
إذا نظرنا بعني التفاؤل إىل الوجود، لرأينا الجمال شائعاً يف كل ذراته، 
واحياناً يغلق الله سبحانه وتعاىل أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر 
تركيزهم ووقتهم  الناس يضيعون  أفضل منه واوسع، ولكن معظم 
وطاقتهم يف النظر اىل الباب الذي أغلق، بدال من باب االمل الذي انفتح 

أمامهم عىل مرصاعيه.
 قد نتألم من الوضع الحايل يف البالد.. نعم .. ولكن نظرتنا املستقبلية 
الجنني  يولد  وال  الله..  شاء  إن  افضل  ملستقبل  »تفاؤل«  نظرة  هي 
التعاسة ملا  ملا تعلمنا.. ولوال  التحديات  ألم، ولوال  أمه دون  من رحم 

سعدنا.. ولوال مرضنا ملا شفينا.. ولوال فقرنا ملا اغتنينا .
ألنها ستحول  وأخطاء ماضينا،  عند مشاكل  كثرياً  نقف  ال  ان  يجب 
حارضنا اىل جحيم.. لنجعل من التفاؤل يف عام 2021 بابا ندخل فيه، 
ان  اراد  ونصطحب معنا من يشاركنا فيه، ونبقيه مفتوحا لكل من 

يتفاءل.
ويف مقايل هذا حاولت ان أجمع بعض االفكار التي تركز عىل االستعانة، 
بعد الله سبحانه وتعاىل، بـ« األمل«.. هذه النافذة الصغرية التي مهما 
ان  من  محذراً  الحياة،  يف  واسعة  آفاقاً  تفتح  أنها  إالاّ  حجمها،  صغر 
الحياة مليئة بالحجارة.. فال تتعثر بها، بل اجمعها، وابني بها سلماً 
البرش،  بني  من  الناجحني  حكمة  هي  هذه  الهدف..  نحو  به  تصعد 
والتي طاملا اثبتت قوتها، فال يأس مع الحياة، وال حياة مع اليأس، هذا 

جوابنا لكل من يقول ان املتفائل يرى ضوءاً غري موجود.
طاملا تأملنا مما يمر به بلدنا وما يعيش به اىل اآلن من أزمات متالحقة 
ودستور  معطلة،  وقوانني  سياسية،  وسجاالت  شائكة،  وملفات 
للصرب،  تدعونا  املستقبلية  نظرتنا  لكن  فقراته،  بعض  عىل  مختلف 

والتفاؤل باألمل، السيما بعد دخولنا العام الجديد .
كما ليس هناك تناقض بني الصرب والتفاؤل.. بل التفاؤل ركنه الركني 
هو الصرب.. إنك تتفاءل بأن األمور ستكون طيبة، وإنك ستجد نتائج 
إيجابية، وإنك ستحقق ما تريد، ولكن يجب أن يكون متكأك وعمادك 

هو الصرب.
يحكى ان طفلة مريضة سألت أختها: كم ورقة عىل الشجرة التي يف 
أجابت  عزيزتي؟..  يا  تسألني  ملاذا  الكربى:  األخت  فأجابت  منزلنا؟.. 
الطفلة املريضة: ألني أعلم أن أيامي ستنتهي مع وقوع اخر ورقة.. 
هنا ردت األخت، وهي تبتسم: إذن سنستمتع بحياتنا ونفعل كل ما 

نريد .
مرت األيام واأليام والطفلة املريضة تستمتع بحياتها مع أختها، تلهو 

وتلعب وتعيش أجمل طفولة .
تساقطت األوراق تباعاً وبقيت ورقة واحدة، وتلك املريضة تراقب من 
نافذتها هذه الورقة ظناً منها أنه يف اليوم الذي ستسقط فيه الورقة 

ستنتهي حياتها بسبب مرضها!
الورقة،  تسقط  ولم  السنة  ومرت  الشتاء  وبعده  الخريف  انقىض 
والفتاة سعيدة مع أختها، وقد بدأت تستعيد عافيتها من جديد حتى 

شفيت تماماً من مرضها .
استطاعت أخرياً أن تتعاىف وتميش بشكل طبيعي، فكان أول ما فعلته 
أنها ذهبت لرتى معجزة الورقة التي لم تسقط عن الشجرة، فوجدتها 
ورقة شجرية بالستيكية مثبتة جيدا عىل الشجرة، فعادت إىل أختها 

مبتسمة بعدما ادركت ما فعلته اختها ألجلها..
الرسور  إدخال  والبصرية يف  القدرة  لديه  كانت  اقول: من  الختام  ويف 

والتفاؤل عىل قلب أي انسان، فليفعل وال يرتدد .

انتهى مصور املشاهري ذبيان سعد من تصوير 
فيديو كليب ألغنية »عاجل« للنجمة العراقية 
رشكة  وتوزيع  إنتاج  من  حسون  شذى 
تجاربه  أوىل  يف  واملرئيات  للصوتيات  »روتانا« 

اإلخراجية.
وقامت شذى منذ أيام بنرش االعالن الرتويجي 
التواصل  مواقع  يف  حساباتها  عرب  للكليب 

االجتماعي.
اإلخراج  فن  يف  املتخصص  سعد،  ذبيان 
والتصوير يف الجامعة، لم يدخل عالم تصوير 
املناسب  الوقت  ينتظر  كان  كونه  الكليبات 

لذلك.
من جهتها، شذى املؤمنة بقدرات ذبيان والذي 
جانب  اىل  وطيدة،  صداقة  عالقة  به  يربطها 
العديد من جلسات التصوير التي نفذتها معه، 
أغنية  كليب  يحمل  أن   2021 العام  يف  أرادت 

»عاجل« توقيع ذبيان، وهذا ما حصل.
شذى أشارت إىل أنها »قراّرت أن تقدم األغنية 
مع بداية عام 2021، وبدأت الرتويج لها منذ 
لدى  االستحسان  »تالقي  أن  متمنية  أيام«، 

الجمهور، وتأخذ الضجة التي تستحقها«.
وعن تعاونها األول مع ذبيان بإخراج األغنية، 
بهذه  الكبرية  سعادتها  عن  شذى  أعربت 
كانت  أنها  إىل  الفتة  بها،  قامت  التي  الخطوة 
تملك مسبًقا الثقة والتصور عن النتيجة التي 
سيظهر بها العمل، السيما أنه سبق وجمعها 

بـ ذبيان عدة جلسات تصوير.
وتابعت: »خطر ببايل أن نقوم بتصوير األغنية 
بطريقة واقعية، وأول مرة يكون التصوير من 

من  هائلة  وأعداد  عالية  تقنيات  وجود  دون 
التقنيني«.

مع  نوعية  بنقلة  أقوم  أن  »أردت  وأضافت: 
ويحب  ومبدع  موهوب  شخص  كونه  ذبيان 
كمصور  معروف  شخص  هو  وطاملا  عمله، 
شك  أدنى  لدياّ  يكن  لم  محرتف،  فوتوغرايف 
بأنه سيكون مخرج عىل قدر التوقعات وهذا 

أسعدني كثرياً«.
وختمت قائلة: »حقيقة عندما أرسل ذبيان يل 
النتيجة  من  واندهشت  سعيدة  كنت  الفيديو 
التي قدمها يل، أحببتها وبات بإمكاننا القول 
الفنية،  الساحة  يف  جديد  مخرج  ولد  أنه 
بيننا،  التعاون األخري  لن يكون هذا  وانشالله 

أعمال  يف  أخرى  تعاونات  هناك  وسيصار 
مقبلة«.

 شذى يف الكليب رقصت بكل عفوية وتلقائية، 
ارتدت  حيث  مختلفتني،  اطاللتني  واعتمدت 
باللون  آخر  وفستانا  عسكريا  جمبسوت 

األحمر.
ذبيان  العمل  مخرج  كشف  ثانية،  جهه  من 
أن  واتفقا  األغنية  أسمعته  »شذى  أن  عن 
منها  هدية  لتكون  رسيًعا  بتصويرها  يقوما 

لجمهورها يف العام 2021.
ونصف  ساعة  الكليب  تصوير  واستغرق 
بكامريا واحدة، ومن دون اضاءة، أو أي أدوات 

ضخمة.

الكبري  املرصي  الكاتب  تويف، 
وحيد حامد عن عمر يناهز 
مع  رصاع  بعد  عاماً،   76
املرض استمر أسبوعاً، حيث 
بغرفة  املالحظة  قيد  كان 
بأحد  الفائقة  الرعاية 
األسبوع  منذ  املستشفيات، 

املايض.
وكان آخر ظهور لحامد يف 
بمهرجان  تكريمه  ندوة 
القاهرة السينمائي الدويل 

يف دورته األخرية.

ُيذكر، أن وحيد حامد من مواليد 
منيا  مركز  يف   1944 يوليو 
الرشقية،  بمحافظة  القمح 
 1963 عام  منذ  بالقاهرة  وأقام 
أضافت  التي  الفنية  رحلته  لتبدأ 
إىل  املهمة  األعمال  عرشات 
سجالت السينما والدراما، أبرزها 
أفالم: طائر الليل الحزين، وغريب 
واإلرهاب  والربيء،  بيتي،  يف 
الكبار،  مع  واللعب  والكباب، 
ومسلسالت: العائلة، وأوان الورد، 

والجماعة.

الجديد،  العام  أيام  ل  أواّ يف 
عجرم  نانيس  تصدرت 
التواصل  وسائل  ترند 
عرض  بعد  االجتماعي 
الصخم يف  الغنائي  حفلها 
مرص ليلة رأس السنة عرب 

شاشة الحياة وأون.
أزمة  بعد  إنها  نانيس  وقالت 
كوفيد-19 أدركت قيمة األشياء 
البسيطة يف حياتها، كما أكدت 
أنها تشعر بالخوف والقلق قبل 

أي حفل غنائي تحييه، مشريًة 
بمسؤولية  تشعر  أنها  إىل 
من  جزء  الشعور  فهذا  كبرية؛ 
شخصيتها رغم أن لديها فريق 
ولكنها  كثرياً،  يساعدها  عمل 
أن  وكشفت  دائم،  بقلق  تشعر 
األمر الوحيد الذي تقوم به قبل 
الصعود عىل خشبة املرسح هو 
قبل  بالراحة  لتشعر  »الصالة« 

أي حفل.
كلمة  عجرم  نانيس  هت  ووجاّ

من  بواحدة   2020 لعام 
أما  إيه«  »إنت  وهي  أغنياتها 
2021 فوجهت لها كلمة »الدنيا 

حلوة«.
ليا  ابنتها  أن  نانيس  واعتربت 
هي أكثر شخص أثاّر بها يف عام 
2020 وأرجعتها إىل طفولتها يف 
هذا العام. وأخرياً، ذكرت نانيس 
تصدر  أن  املفرتض  من  أنه 
وتتمنى   2020 عام  يف  ألبومها 

أن تطرحه يف عام 2021.

أغنية »عاجل« جتمع شذى حسون بـ ذبيان سعد يف أوىل جتاربه اإلخراجية

وفاة الكاتب املصري الكبري وحيد حامد

حييى الزيدي

انضمت الفنانة ملك قورة إىل أرسة مسلسل 
محمود  وإخراج  روبي  بطولة   »6 »شقة 
حلقة  الـ15  أعمال  نوعية  من  وهو  كامل 
للعرض عىل إحدى املنصات الرقمية خالل 
من  أجواء  يف  أحداثه  وتدور  املقبلة،  الفرتة 
التشويق والرعب إحدى العمارات، ويحدث 

أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجريان.
دربالة  محمد  تأليف   ،6« »شقة  مسلسل 
روبى،  وبطولة  كامل،  محمود  وإخراج 

ومحمود  بدير،  وأحمد  رجب،  سيد  سالمة،  رشيف 
وتجري  العييل،  وحمزة  الله،  عبد  وصالح  البزاوي، 
لبدء  تمهيًدا  التعاقدات  باقي  ابرام  املنتجة  الرشكة 

التصوير خالل األيام املقبلة.
وتعمل ملك قورة حالياً عىل قراءة أكثر من سيناريو 
املشاركة  أجل  من  عليها  عرض  جديد  مسلسل 
عىل  املقبل،  رمضان  شهر  يف  للعرض  بطولته  ىف 
األيام  خالل  ستقدمه  الذي  العمل  عىل  تستقر  أن 

املقبلة.

ملك قورة تنضم ملسلسل »شقة 6« من 
15 حلقة مع روبي

نانسي عجرم: ابنيت »ليا« أكثر شخصية أثرت بي يف 2020

يف املرآة

 دبي / الزوراء :
ليىل املقبايل، مذيعة وفنانة شابة انطلقت من تلفزيون 
دبي لتضع لها بصمة يف بعض اإلعمال التي شاركت بها 
عمانية  ليىل  واملذيعة  والفنانة  الصغرية،  الشاشة  عرب 
األصل لكنها من مواليد اإلمارات، نشأت وترعرعت بني 

اإلذاعة والتلفزيون، سيما وإنها خريجة إعالم.
وهي  يالزمها  ظل  الذي  التمثيل  عشق  ليىل  تنكر  وال 
بطولة  تجربة  خوض  قررت  لذا  اإلعالم،  طريق  تشق 
جديدة تتقاسمها مع نخبة من نجوم الدراما الخليجية 
يف املسلسل »دبي لندن دبي«، الذي أنتجته شبكة قنوات 

دبي، وعرض عىل قناتي دبي األوىل وسما دبي.
عليها  للتعرف  حديث  يف  ليىل  املذيعة  الزوراء  ضيفة 

أكثر.  
• هل كان اختيارا موفقا؟

الذي  التقديم  لتجربة  اآلن  حتى  حياتي  كرست  لقد   -
لتحقيق  واهتمامي  وقتي  كل  له  وسخرت  أحببته، 
ثمار  اليوم  أحصد  بأنني  وسعيدة  والتميز،  النجاح 
جهدي وأحظى بتقدير الجمهور واحرتامه، وعازمة عىل 
تجسيده  أردت  الذي  والتجديد  التميز  مشوار  مواصلة 

اليوم عرب خوض تجربة التمثيل الذي أحبه.
• ملاذا هذا املسلسل بالذات؟

- قدمت يل عروض كثرية ظلت رهينة الرفض أو التأجيل 
لبعض األسباب العائلية املرتبطة برفض األهل القطعي 
املوضوع، وبعض  إزاء هذا  التمثيل وتحفظهم  لتجربة 
ظهوري  بمتطلبات  املتعلقة  الشخصية  القناعات 
وتقاليد  عادات  مع  ويتناسب  يرضيني  الذي  بالشكل 
املجتمع اإلماراتي املحافظ، وهذا ما جعلني متحمسة 
للمشاركة يف مسلسل )دبي لندن دبي(، خصوصاً أنني 
أسعدتني  الذي  دبي،  سما  قناة  مدير  قبل  من  رشحت 
التي  التجربة  هذه  إنجاح  عىل  وبقدرتي  بي،  ثقته 
املشاهدين  إعجاب  ستنال  استثنائية  فرصة  اعتربها 

الذين سريونني يف إطاللة جديدة ومختلفة .

البعض،  عند  فعل  ردود  التلفزيون  دخولك  أثار  هل   •
وملاذا برأيك؟

- دائما مجتمعاتنا الرشقية يكون فيها نوع من النقد 
وبالرغم  املرأة،  أن تخطوها  املسبق ألي خطوة ممكن 
من ردود الفعل السلبية يف بعض األحيان، إال أن الدعم 
الذي تتلقاه املرأة يف املجتمع اإلماراتي وتشجيع أهيل يل 

كانا الحافز الذي دفعني لالستمرار فيما بدأت.
املنتجني  باهتمام  اإلماراتية  الفنانة  • غالبا ما تحظى 
عىل  تأكيد  ذلك  هل  برأيك  اإلنتاجية،  واملؤسسات 

موهبتها؟
- أكيد، وبالنهاية املوهبة أساس اإلبداع يف كل املجاالت.

• كونك خريجة إعالم، فهل دخولك التلفزيون للتعويض 
عن حاجة ما يف نفسك،

     وماذا اكتسبت من اإلعالم؟
انطلقت  الذي  والثقايف  األكاديمي  األساس  اكتسبت   -

منه ألعزز ثقتي بنفيس والطموح ملا هو أكرب.
خالل  من  وجمهورك  بينك  بالعالقة  تهتمني  كيف   •

برامجك التلفزيونية، خاصة يف املسابقات الرتاثية؟
- من خالل تواصيل معهم عرب )السوشال ميديا(، وأنا 

أحبهم كثريا، وهم مصدر قوتي .
ظهورك  خالل  من  اكرب  شهرة  عن  تبحثني  هل   *

كممثلة؟
- ال أظنني اليوم بعد تجربتي يف اإلعالم أركض وراء أي 
شكل من أشكال النجومية التي قد ُيبحث عنها، ليس 
النجاح  طعم  ألن  طبيعي  فهذا  فيها،  أرغب  ال  ألنني 
يف  نجحت  أنني  املقابل  يف  أرى  لكنني  ومغر،  جميل 
اإلعالم بشكل يجعلني فخورة بالنجومية التي حققت 
أزال أطمح  اإلعالم، كما ما  منها يف تجربة  كبرياً  جزءاً 
الكفيلة  األساليب  عن  مستمر  بشكل  وأبحث  للمزيد، 
بتطوير تجربتي حتى بعد الخربة التي اكتسبتها طوال 
هذه السنوات، التي جعلتني، والحمد لله، أثق بقدراتي، 

وأمتلك مفاتيح النجاح والتفرد.

• من هو مكتشفك، وماذا قدم لك إضافة لذلك؟
الفنانات واملمثلني،  أقلد  ما  - منذ طفولتي كنت غالبا 
بالتأكيد  عائلتي  األزياء،  للرسم وتصميم  بجانب حبي 
صقلها،  يف  وساهموا  مواهبي  اكتشف  من  أول  كانوا 
الذي  الحقيقي  الشخص  ومازالت  كانت  والدتي  لكن 
آمن بمواهبي ودعمتني لالستمرار بكل حياتي العملية، 

الله يحفظ والدتي ووالدي. 
• بعض املذيعني من الجنسني ال يرغب بمنافسة املمثل 

كمذيع أو مقدم برامج له؟
الربامج  من  العديد  ظهرت  بالفعل  األخرية  بالفرتة   -
األشخاص  برأيي  مشهورين،  ممثلني  مقدميها 
القبول  استغلوا  الربامج  هذه  عىل  فالقائمون 
الجماهريي لهؤالء املمثلني لعملية تسويق أوسع، وإذا 

كان الجمهور يقبل فال توجد مشكلة.
• هل حققت لك أعمالك كمذيعة حضورا أكرب من كونك 

ممثلة؟

إيصايل برسعة  - عميل يف تخصيص كمذيعة ساهم يف 
أكرب للمستمعني، كون أن الغالبية يشاهدون التلفزيون 
، وكثريا ما يسعدني يوم ينادوني أصدقائي ومشاهدي 

باسم برامجي. 
• هل تؤمنني بأهمية الثنائيات يف العمل الفني، ومن هو 

األقرب إليك يف ذلك؟
ثنائيات  وهناك  وارد،  اليشء  هذا  الغناء  مجال  يف   -
حققت نجاحات كبرية، لكن يف مجال التمثيل اعتقد ان 
الثنائيات ممكن أن تصيب املشاهدين بامللل، بالرغم أن 

القليل منها استطاع أن يكرس القاعدة.
مذيعة  حضورك  من  وبرغم  انك  املعلقني  احد  قال   •
ناجحة وممتعة، لكن تمتلكني حس البديهة واالنتباهة 

كممثلة ؟
- هذه شهادة يل بالنجاح يف اي مجال من املجاالت التي 
أكثر،  نفيس  اثبت  لكي  يل  دافع  وهي  مهنيا،  أخوضها 
وقريبا تسمع من احد املعلقني عن تميز ليىل كمذيعة 

ضمن فريق عمل مميز .
• اإلمارات تزدحم باملمثالت واملذيعات من شتى الدول 

الخليجية، هل هي ظاهرة صحية يف التنافس؟
نسق  لها  وأيضا  جمهورها،  ممثلة  أو  مذيعة  لكل   -
الدرامي  التي تعرض عليها، واإلنتاج  األدوار  معني من 

كثيف، واملجال يتسع للكثري.
• وهل املنتج املنفذ يلبي رغبات املمثلني اليوم؟

- هذا يعتمد عىل رشكات اإلنتاج، ال يمكن التعميم عىل 
الجميع.

السينما  عن  بعيدة  أنت  وملاذا  حضورك،  يكمن  أين   •
واملرسح؟

بعد،  املرسحية  لالعمال  اي عروض مناسبة  أتلَق  لم   -
التمثيل عىل املرسح عىل  إني درست فنون  بالرغم من 
تكشف  فربما  السينما  أما  غلوم.  حبيب  الدكتور  يد 
األيام القادمة عن جديد يل، لدي الثقة إنني يف كل مجال 

استطيع أن اثبت نفيس فيه .

الفنانة ليلى املقبالي: منذ طفوليت كنت أقلد الفنانات واملمثلني جبانب حيب للرسم

بمقدار 444 مليار دوالر 

قطارات تعمل بالفضالت البشرية 
وبقايا األطعمة ! 

بدلة فضائية بتصميم مشترك بين 
)ناسا( و)جوجل(

طـور فريق من املهندسـني عربـة السـكك الحديديـة BioUrtla، بقيادة 
Worcester، والتـي يمكـن  Urtla Light Rail Partners ومقرهـم 
أن تعمـل بالغـاز املصنـوع مـن فضالت البـرش والحيوانـات وبقايا 

األطعمة، وسـتكون قادرة عىل حمل ما يصـل إىل 120 راكًبا، وهذه 
الخطـوات جاءت يف إطار خطط للتخلـص التدريجي من محركات 

الديـزل، حتى تنضـم إىل القطارات الدارجة يف السـكك الحديدية 
الربيطانية.القطارات املطـورة تعمل برسعة قصوى تبلغ 50 

ميالً يف الساعة، حيث ستحول عربة القطار التي يبلغ طولها 
66 قدًمـا )20 مرتًا( غاز امليثان الحيـوي إىل طاقة كهربائية 
ستشـحن بطاريات القطـار وتديـر محركاته.كما يتم دعم 
oInn 60.000 جنيه إسـرتليني من   التطويـر بمنحة قدرها

vate UK، وهي وكالة تمويل األبحاث الحكومية غري الحكومية.
هذه هي املنحة الثانية التي يتم منحها للفريق، حيث تم اسـتخدام 

الطراز السابق، مقابل 350 ألف جنيه إسرتليني، لبناء عربة سكة حديد 
أصغـر تتسـع لـ 60 شـخًصا يف وقت سـابق من العـام املاىض.كما تم عرض 

هـذا “القطار الصغـري” التجريبى، الـذي كان يبلغ طوله حـوايل 33 قدًما )10 
 Long Marston أمتار( ووزنه حوايل 12 طًنا، خالل خطواته يف منشأة اختبار

COVIDo يف يوليو من العام املـاىض. ويف أعقاب Motorail التابعـة لرشكة
19، سـيوفر القطار الجديد ميزات صحية مثل اإلضاءة فوق البنفسـجية 
واألسطح النحاسـية القاتلة للفريوسات والدروع البالستيكية والتهوية 
القوية.سـيكون قطـار BioUrtla قـادًرا عىل اسـتبدال عربات السـكك 
الحديدية التي تعمل بالديـزل امللوثة واألكثر ضوضاء واألقل كفاءة عىل 

تلك الخطوط الفرعية الصغرية التي لم يتم تزويدها بالكهرباء.

سـاعد الذكاء االصطناعي العلماء يف وكالة الفضاء األمريكية ناسـا 
عىل حل العديد من املشـكالت التي تواجـه علوم الفضاء، وذلك بدعم 
 )Intel( من عـدد مـن رشكات الـذكاء االصطناعـي العمالقة مثـل
و)غوغل( و)IBM(، باالعتماد عىل اسـتخدام خوارزميات الكمبيوتر 

املتقدمة.
وكشـفت وكالة ناسـا مؤخراً عن بدلة فضاء مـن الجيل التايل، وهي 
التي سوف يرتديها رواد الفضاء يف مهمتهم القادمة عىل سطح القمر 

يف عام 2024، إذ تخطط الوكالة لجعل القمر أرضاً جديدة للبرش.
وسـوف تسـاعد البدلة الجديدة التي تم تصميمها بمسـاعدة الذكاء 
االصطناعي يف توفري الكثري من الوقت الذي كان يقضيه رواّاد الفضاء 

بتنظيف الغبار املترساّب داخل بدالتهم.
وتم تصميم بدلة الفضاء الجديدة بطريقة تسمح لها بااللتواء والتمدد 
بسـهولة لم تكن ممكنة من قبـل، ويمكن لرواّاد الفضاء ارتداء البدلة 
وخلعهـا بسـهولة أكثر بكثري من السـابق، ويمكنهـم تبديل األجزاء 

لتناسب بشكل أفضل، والبقاء لفرتة طويلة دون إجراء إصالح.
تكمـن أهميـة البدلة يف نظـام دعم الحيـاة الذي يحافـظ عىل الزي 
الجديـد متحكمـاً فيـه ومـزوداً باألكسـجني، ويحافظ عـىل درجة 
الحرارة املناسـبة، ويسـاعد عىل التواصل مع العالم الخارجي. ومن 
أجـل التحكم بكل تلك املهام الحساسـة، أدخلت وكالة ناسـا الذكاء 

االصطناعي يف الصورة.

أعلنت رشكة مايكروسـوفت، أن 
مجموعة التسلل اإللكرتوني التي 
اخرتقت نظم رشكة سـوالرويندز 
الرشكـة  اخـرتاق  مـن  تمكنـت 
شـيفرات  بعـض  إىل  والوصـول 

املصادر.
يف  مايكروسـوفت  وذكـرت 
كشـف  تحقيقهـا  أن  منشـور 
عـن عيـوب يف “عـدد صغـري من 
الحسابات الداخلية” وأن أحد تلك 
إىل  للوصول  الحسابات “استخدم 
شـيفرة املصدر يف بعـض مواقع 

التخزين”.
الحسـاب  أن  وأضافـت الرشكـة 
لـم يكن لديه إمكانيـة مراقبة أي 
مايكروسـوفت  تخـص  شـيفرة 

وأنهـا لـم تجـد مـا يدل عـىل أن 
“خدمـات  إىل  وصـل  االخـرتاق 

اإلنتاج أو بيانات العمالء”.
وقالت “التحقيق ما زال مسـتمرا 
ولم يتم العثـور عىل أي مؤرشات 
اسـتخدمت  أنظمتنـا  أن  عـىل 

للهجوم عىل آخرين”
إىل  الجديـد  الكشـف  وينضـم 
القرصنـة  قائمـة متزايـدة مـن 
باخـرتاق  املرتبطـة  االلكرتونيـة 
التي استغلت  نظم سـوالرويندز، 
الخاصـة  املراقبـة  برمجيـات 
املتمركزة يف تكسـاس  بالرشكـة 
شـبكات  إىل  للوصـول  كأداة 
ورشكات  حساسـة  حكوميـة 

تكنولوجيا أخرى.

“كارثة” تضرب مايكروسوفت

  

تغريدات

السيد عمار الحكيم

محمد بن راشد ال مكتوم

 اإلخوة واألخوات .. أبناء شعب اإلمارات 
ــة  ــاً يف ٢٠٢١ يف رئاس ــل ١٥ عام .. نكم
ــارات .. عملنا على  ــة اإلم ــة دول حكوم
حتقيق رؤية أخي رئيس الدولة حفظه 
ــعب  ــة ش ــعنا خلدم ــا وس اهلل .. وبذلن

االحتاد .. هذه رساليت ..

ــي إذا ما متت  ــدد السياس ــوع والتع  إنَّ التن
إدارته  داخليا بشكل صحيح ، فإنه سينعكس 
ــرًة على متانة القرارات وثراء األفكار  مباش
ــرار ، وتبقى  ــرع يف اختاذ الق ــدم التس وع
و  دؤوب  ــٍل  عم اىل  ــة  حباج اإلدارة  ــذه  ه
تنضيج اجتماعي و سياسي حثيث و تثقيف 

وتدريب وتنشئة مستمرة.

أكدت عشقها للربامج الرتاثية وسعادتها جبمهورها  

عـين على العالم


