
تفاصيل ص2   

بغداد/ الزوراء:

اكد وزير النفط، احسان عبد الجبار، 

ام�س االثنني، ان اتفاق اوبك لخفض 

االنت�اج اس�هم يف تقلي�ل تداعي�ات 

ف�روس كورون�ا عىل اس�عار النفط 

الخام يف االس�واق العاملية.وذكر بيان 

ل�وزارة النفط  تلقته “ال�زوراء”: ان 

وزي�ر النف�ط احس�ان عب�د الجبار 

ش�ارك يف االجتم�اع ال�وزاري ملراقبة 

االنت�اج )Jmmc( واملنبثقة عن الدول 

املصدرة للنفط )اوبك( ، ويف االجتماع 

الوزاري العضاء منظمة اوبك ، وعرب 

الدائرة التلفزيونية .واكد عبد الجبار، 

بحس�ب البيان، حرص الدول املنتجة 

للنفط يف )اوبك( واملتحالفني معها يف 

الحفاظ عىل توازن واستقرار السوق 

النفطية العاملي�ة ، من خالل االلتزام 

االنتاج،ملواجه�ة  خف�ض  بخط�ط 

تداعي�ات وب�اء كورون�ا .واض�اف: 

ان االجتماع�ات ته�دف اىل متابع�ة 

تطورات الس�وق النفطية ، واالطالع 

ع�ىل التقاري�ر الفني�ة الت�ي تعدها 

الجه�ات املعنية يف املنظمة ، من اجل  

وض�ع التوصي�ات الالزم�ة لخط�ط 

املنظم�ة وال�دول املتحالف�ة معه�ا.

واش�ار اىل ان اتف�اق أوب�ك لخف�ض 

االنت�اج ق�د اس�هم يف التقلي�ل م�ن 

تداعي�ات وتأث�ر فاي�روس كورون�ا 

عىل استقرار واسعار النفط الخام يف 

االسواق العاملية.

بغداد/ الزوراء:

اك�َدت وزارة التعلي�م العايل والبحث 

العلم�ي، ام�س االثن�ني، ان العم�ل 

بنظ�ام التعليم االلكرتوني س�يبقى 

معتمدا لح�ني زوال جائحة كورونا.

وقال املتحدث باس�م الوزارة، حيدر 

علي�ه  اطلع�ت  بي�ان  يف  العب�ودي، 

“ال�زوراء”: ان “متغ�رات الظ�رف 

الصح�ي الحايل اس�تدعت ان تتبنى 

ال�وزارة وجامعاته�ا خ�الل الع�ام 

 )2021/  2020( الح�ايل  ال�درايس 

خط�ة وبرنامج�ا يق�وم ع�ىل آلية 

التعليم املدمج الذي يغطي متطلبات 

املواد النظرية عرب املنصات الرقمية”.

واضاف العب�ودي ان “هذا الربنامج 

يؤّمن مستلزمات الجانب التطبيقي 

الطبي�ة  التخصص�ات  يف  والعم�ي 

والعل�وم”. والهندس�ية  والصحي�ة 

وأوضح أن “اي كلية او معهد لديهم 

جان�ب عمي يقتيض حضور الطلبة 

يف املواد الدراس�ية العملية املختربية 

والرسيري�ة، يكون عىل وفق جداول 

التن�اوب  مس�ارات  تح�دد  مرن�ة 

الخاص�ة بمجامي�ع الطلب�ة، كم�ا 

انها تحقق يف الوقت نفس�ه االفادة 

من الجان�ب العلمي والعمي، فضال 

عن انها س�تؤّمن س�المة املنتسبني 

والطلب�ة عن طري�ق تطبيق رشوط 

لجن�ة الصح�ة والس�المة الوطنية 

الخاصة بالجائحة”. 

طهران/ متابعة الزوراء:
أوقفت إيران سفينة ترفع علم كوريا 
الجنوبي�ة بدعوى تلويثه�ا للبيئة يف 
منطقة الخليج، فيما اعلن املتحدث 
باسم الحكومة االيرانية، عي ربيعي، 
اليوراين�وم  تخصي�ب  عملي�ة  ان 
بنسبة 20 باملائة قد بدات يف مجمع 
“الش�هيد عي محم�دي” للتخصيب 
البحري�ة  الق�وة  فردو.وقام�ت  يف 
االثن�ني،  ام�س  الث�وري،  للح�رس 

بتوقي�ف ناقل�ة النف�ط “هانك�وك 
الص�ني” الت�ي تحم�ل عل�م كوري�ا 
الجنوبي�ة يف مي�اه الخلي�ج العربي، 
بس�بب “انتهاكه�ا قوان�ني املالحة، 
وتلويث املياه”.وج�اء يف بيان القوة 
البحري�ة للح�رس الث�وري: ان هذه 
السفينة كانت يف طريقها من ميناء 
جبيل الس�عودي إىل كوريا الجنوبية 
، حيث تم توقيفها يف الخليج بسبب 
انتهاكاته�ا املتك�ررة لقوانني البيئة 

التي ترفع  البحرية.وهذه الس�فينة 
علم كوري�ا الجنوبي�ة تحمل 7200 
طن من اإليثان�ول، وأعضاء الطاقم 
الذي�ن ت�م اعتقالهم هم م�ن كوريا 
وميانم�ار. وفيتن�ام  وإندونيس�يا 

واش�ار اىل البيان اىل اقتياد السفينة 
اىل ميناء بندر عباس وتش�كيل ملف 
قضائ�ي ضده�ا إلتخاذ االج�راءات 
القانونية.واوض�ح لبي�ان الح�رس 
الثوري ان توقف الس�فينة الكورية 

الجنوبية ت�م بناء عىل طلب منظمة 
املوان�ئ واملالحة البحري�ة االيرانية، 
وبأم�ر م�ن مكت�ب االدع�اء الع�ام 
بمحافظة هرمزكان )جنوب ايران( 
امس االثنني يف تمام الساعة 10:00 
صباًحا حس�ب التوقي�ت املحي )+ 
اعل�ن  اخ�ر،  ت�غ(.ويف س�ياق   3.5
املتحدث باس�م الحكوم�ة االيرانية، 
ع�ي ربيع�ي، ان عملي�ة تخصي�ب 
اليوراين�وم بنس�بة 20 باملائ�ة ق�د 

ب�دات قبل قليل يف مجمع “الش�هيد 
ع�ي محمدي” للتخصي�ب يف فردو.
وق�ال ربيع�ي يف ترصي�ح ل�ه حول 
كيفية تنفيذ النظام الداخي لقانون 
املبادرة االسرتاتيجية اللغاء الحظر: 
ان الحكومة كانت قد اعلنت سابقا 
بان القان�ون املصادق عليه من قبل 
مجل�س الش�ورى االس�المي ملزم 

التنفيذ وستكون ملتزمة به.

الزوراء / يوسف سلمان:
تق�ي  اىل  النيابي�ة  الدع�وات  تج�ددت 
مصي�ر األموال العراقية املهربة للخارج، 
الترشيع�ات  بتفعي�ل  وس�ط مطالب�ات 
القانونية والحاجة اىل تعاون دويل للميض 
باس�رتدادها،  فيم�ا افص�ح العض�و يف 
لجنة النزاهة النيابي�ة، طه الدفاعي،  ان 
حجم األم�وال املهربة خارج العراق تقدر 
ب� 350 ترليون دين�ار. وقال عضو لجنة 
النزاهة النيابي�ة النائب جمال محمد ل�« 

الزوراء »: ان »ملف االموال املهربة يحمل 
الكث�ر م�ن الخفاي�ا ، وهناك اش�خاص 
متنفذون، باإلضافة اىل دول جوار، حالت 
دون رغب�ة الحكوم�ات املتعاقبة يف فتح 
هذا امللف املهم بش�كل جدي منذ سنوات 
طويلة »، مش�را اىل ان » ليس هناك رقم 
محدد يكشف بشكل دقيق وواضح حجم 
االم�وال العراقي�ة الت�ي ت�م تهريبه�ا اىل 
الخارج ».واضاف ان » الربملان اقر قانون 
اسرتداد اموال العراق واجرى تعديال عليه 

يف اي�ار 2019 ،  لك�ن حت�ى اآلن لم يجر 
اس�رتداد اي من االم�وال املهربة »، مبينا 
ان » الكث�ر من امللفات التي تضم ارقاماً 
ووثائق تخ�ص االموال الكب�رة املهربة، 
لكن حتى اآلن ليس هناك تحرك حكومي 
ج�دي الس�تعادتها رغ�م مرور س�نوات 
طويل�ة عليها ».واوض�ح ان » معلومات 
النزاه�ة النيابي�ة ع�ن تل�ك االم�وال بأن 
تهريبه�ا تم عرب مرحلت�ني، االوىل يف زمن 
النظام الس�ابق من خالل برنامج النفط 

مقابل الغ�ذاء، واملرحلة الثانية بدأت بعد 
2003 م�ن خ�الل الفاس�دين ».باملقابل 
افص�ح العض�و االخ�ر يف لجن�ة النزاهة 
النيابية، طه الدفاع�ي،  ان حجم األموال 
املهرب�ة خ�ارج الع�راق تق�در ب�� 350 
ترلي�ون دينار.وق�ال الدفاعي يف ترصيح 
صحف�ي: ان »الحكوم�ة ش�كلت لجن�ة 
ملكافح�ة الفس�اد، وه�ذه اللجنة عملت 
خالل األي�ام األوىل بش�كل واضح وكبر، 
ولكنه�ا تراجع�ت خ�الل الف�رتة األخرة 

بس�بب الضغوط السياسية«.واضاف  ان 
»األم�وال الت�ي رصفت بعد الع�ام 2003 
تقدر بألف ترليون، وهي تشمل موازنات 
الوزارات التش�غيلية واالستثمارية، حيث 
ه�درت أموال طائل�ة يف قضاي�ا التعاقد، 
فض�ال عن الفس�اد الذي كان مس�ترشيا 
يف أغل�ب العق�ود الت�ي تعاق�دت عليه�ا 
ال�وزارات واملحافظات«.واوض�ح ان ت�م 
»تهريب بحدود 350 ترليون دينار خارج 
العراق خالل االع�وام املاضية، وجميعها 

ان  مؤك�دا  وهمي�ة«،  ايص�االت  خ�الل 
»أغلب االموال هربت بهذا االتجاه خارج 
الع�راق، بكثر م�ن هذه العم�والت التي 
كان يحصل عليها بعض املسؤولني«.لكن 
مق�رر لجنة النزاه�ة النيابية، عبد االمر 
املياحي، كشف عن اعداد قوائم احصائية 
الس�تعادة األموال املهربة خ�ارج العراق 
.وق�ال املياحي يف ترصي�ح صحفي: ان » 
اللجنة تمتلك الئحة كاملة بش�أن األموال 
املهربة، فيها أس�ماء األشخاص واألموال 

املوج�ودة خ�ارج العراق«، مش�را اىل ان 
»جائحة كورون�ا حالت دون التحرك عىل 
تل�ك األم�وال« .واضاف ان« الع�راق لديه 
أم�وال كث�ر يف الخ�ارج بعضه�ا مجمد 
والبع�ض األخ�ر بأيٍد غر أمين�ة »، مبينا 
ان » لجنة النزاهة اس�تدعت رئيس قسم 
اس�رتداد األموال خارج العراق ملعرفة ما 
قبل وبعد 2003 من األموال، وبعد انتهاء 
الجائح�ة س�تتم متابع�ة املل�ف بش�كل 

كامل«.

 الكويت/ مسقط / الزوراء:
بعث أمر الكوي�ت نواف األحمد الجابر 
الصباح، رس�الة إىل أمر قطر، تميم بن 
حمد آل ثاني، تضمنت آخر املستجدات 
ع�ىل الس�احتني اإلقليمي�ة والدولي�ة، 
فيم�ا  أف�ادت وكال�ة األنب�اء العمانية 
بأن س�لطان عمان هيثم بن طارق، لن 
يح�ر اجتماع�ات القم�ة الخليجية. 

الكويت�ي،  األم�ر  مبع�وث  ونق�ل 
وزيرالخارجية الش�يخ أحم�د النارص، 
رسالة ش�فهية من أمر البالد، إىل أمر 
قطر الش�يخ تمي�م بن حم�د آل ثاني، 
الثنائي�ة والوطيدة  العالق�ات  تضمنت 
الت�ي تربط البلدین والش�عبین وس�بل 
دعمھ�ا وتعزیزھا يف مختل�ف املجاالت 
وع�ىل كافة األصعدة، كما تضمنت آخر 

اإلقلیمیة  الس�احتین  املس�تجدات عىل 
والدولیة.ويف السياق ذاته أفادت وكالة 
األنب�اء العماني�ة ب�أن س�لطان عمان 
هيثم بن ط�ارق، لن يحر اجتماعات 
اململك�ة  يف  ال��41  الخليجي�ة  القم�ة 
العربي�ة الس�عودية.وذكرت الوكالة يف 
تغريدة عرب »تويرت« أن فهد بن محمود 
آل س�عيد نائب رئيس الوزراء لش�ؤون 

بالنياب�ة  س�يغادر  ال�وزراء،  مجل�س 
ع�ن الس�لطان متوجها إىل الس�عودية 
لرتؤس وفد الس�لطنة يف مؤتمر القمة.
وكان العاه�ل الس�عودي امللك س�لمان 
بن عبد العزيز، وجه رسالة إىل سلطان 
عم�ان تضمنت دعوت�ه لحضور القمة 
الخليجية املقررة يف الرياض يف ال�5 من 

كانون الثاني/ يناير.

النزاهة النيابية لـ         : متنفذون ودول جوار حالوا دون تقصي األموال العراقية املهربة إىل اخلارج

أمري الكويت يبعث رسالة إىل أمري قطر وسلطان عمان يعلن عدم حضوره القمة

أكدت أن حجم األموال املهربة خارج العراق تقدر بـ 350 ترليون دينار

قبل يوم من قمة »املصاحلة اخلليجية« يف السعودية 

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة، ام�س االثنني، املوقف 
الوبائ�ي اليومي لفروس كورونا املس�تجد يف العراق، 
وفيم�ا اكد تس�جيل 595 اصابة جدي�دة و10 وفيات 
و1809 حاالت ش�فاء.وذكرت ال�وزارة يف بيان تلقته 
“الزوراء”: ان ع�دد الفحوصات املختربية ليوم امس: 
27602، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 4677789، 

مبينة انه تم تس�جيل 595 اصابة جديدة و10 وفيات 
ح�االت  ع�دد  ان  ش�فاء.واضافت:  ح�االت  و1809 
الش�فاء الكي: 545529 )%91.2(، بينما عدد حاالت 
االصابات الكي: 598369، اما عدد الحاالت التي تحت 
الع�الج: 39996، يف ح�ني ان عدد الح�االت الراقدة يف 
العناي�ة املرك�زة: 141، وعدد حاالت الوفي�ات الكي: 

.12844

الجزائر/ متابعة الزوراء:
قض�ت محكم�ة جزائرية، ام�س االثنني، 
بالسجن 7 س�نوات وغرامة مالية قدرها 
مليون دينار، بحق أحم�د أويحيى الوزير 
األول األس�بق يف عهد الرئيس، عبد العزيز 
بوتفليق�ة يف قضي�ة فس�اد.كما حكمت 
املحكم�ة أيضا عىل كل م�ن وزيري النقل 
واألشغال العمومية السابقني عمار غول، 
وعب�د الغاني زعالن ب� 3 س�نوات حبس�ا 

نافذا وغرامة مالي�ة بقيمة مليون دينار.
ووقع�ت عقوب�ة 4 س�نوات حبس�ا نافذا 
ومليونا غرامة مالية يف حق املتهم الرئييس 
يف قضي�ة املس�تثمر محم�د ب�ن فيس�ح، 
وعام�ني حبس�ا نافذا يف حق نجله س�يف 
الدي�ن، و5 س�نوات يف حق الوايل الس�ابق 
لس�كيكدة بودربايل.وترواح�ت العقوبات 
الت�ي أدين به�ا بقية املتهم�ني يف القضية 

بني عام وعامني حبسا نافذا.

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جيري جولة يف شوارع بغداد 

االقتصاد النيابية تكشف باألرقام تفاصيل مسودة قانون موازنة 2021 ونسب االستقطاعات يف الرواتب
توجه نيابي لتعديل أو رفض ضريبة الدخل على املوظفني واملتقاعدين

بغداد / الزوراء: 

اج�رى القائ�د الع�ام للق�وات 

املسلحة رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي جول�ة تفقدية امس 

االثنني يف العاصمة بغداد .

واعل�ن مكت�ب رئيس ال�وزراء 

مصطفى الكاظمي، عن اجراء 

االخر جولة يف عدد من شوارع 

بغداد.

ب�أن  ال�زوراء  مراس�ل  وأف�اد 

الكاظمي تجول برفقة عدد من 

املس�ؤولني يف منطق�ة الكرادة 

وصوال إىل ساحة التحرير وسط 

بغداد.

وتأت�ي ه�ذه الجول�ة يف املكان 

ال�ذي ش�هد أم�س االول األحد 

للحش�د  حاش�دة  تظاه�رة 

الش�عبي وأنص�اره يف الذك�رى 

الس�نوية األوىل الغتي�ال قائ�د 

فيلق الق�دس اإليراني، قاس�م 

س�ليماني، ونائب رئيس هيئة 

الحش�د الش�عبي، أب�و مه�دي 

ج�وي  قص�ف  يف  املهن�دس، 

أمريك�ي ق�رب مط�ار بغ�داد 

الدويل يف 3 م�ن كانون الثاني/ 

يناير 2020.

اإلعالم�ي  املكت�ب  واكتف�ى 

للكاظم�ي ب�أن األخ�ر أجرى 

ش�وارع  م�ن  ع�دد  يف  جول�ة 

العاصمة بغداد.

الزوراء/ حسني فالح:
واالس�تثمار  االقتص�اد  لجن�ة  اعلن�ت 
النيابي�ة، باالرق�ام تفاصي�ل مس�ودة 
مرشوع قانون موازنة 2021، ونس�ب 
االستقطاعات يف الرواتب، وفيما كشفت 
اللجن�ة املالية النيابية عن توجه نيابية 
لتعدي�ل او رف�ض رضيب�ة الدخل عىل 

روات�ب املوظف�ني واملتقاعدين، حددت 
نسبة اقليم كردستان يف املوازنة.

وقالت عضو لجنة االقتصاد واالستثمار 
النيابي�ة، زيت�ون الدليم�ي، يف حدي�ث 
ل�”الزوراء”: ان مسودة مرشوع قانون 
موازنة 2021 وصلت اىل مجلس النواب. 
الفت�ة اىل ان مجموع املوازنة يبلغ 164 

تريلي�ون دين�ار، حيث تبل�غ االيرادات 
الكلي�ة 93 تريلي�ون دين�ار، وبمع�دل 
تصدي�ر نف�ط 3.25 ملي�ون برمي�ل يف 
اليوم، وبس�عر نفط 42 دوالرا للربميل.

التش�غيلية  النفق�ات  ان  واضاف�ت: 
تبل�غ 120 تريلي�ون دين�ار. مؤكدة ان 
س�عر رصف الدوالر ثبت يف املسودة ب� 

1450 ال�ف دين�ار للدوالر.واش�ارت اىل 
ان االي�رادات النفطية تبلغ 73 تريليون 
دينار، بينما غ�ر النفطية 20 تريليون 
االجم�ايل  العج�ز  ان  مبين�ة:  دين�ار. 
املخط�ط  يبلغ 71 تريلي�ون دينار، اما 
فج�وة التمويل تبلغ 47 تريليون دينار.

واوضح�ت: ان تمويل العجز س�يكون 

م�ن خ�الل البن�ك املرك�زي والقروض 
)الداخلي�ة والخارجي�ة(. الفت�ة اىل ان 
املوازنة الزمت حكومة االقليم بتس�ليم 
250 ال�ف برمي�ل اىل رشك�ة س�ومو، 
كما تضمنت رواتب البيش�مركة ضمن 

حصة االقليم.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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السعر 500 دينارالعدد:   7400    الثالثاء     5    كانون الثاني     2021 No: 7400   Tue    5     Jan    2021غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
امس  اإلجتماعية،  والشؤون  العمل  وزارة  قررت 
اإلثنني، ارجاء رصف رواتب اإلعانة االجتماعية، اىل 
تلقت  بيان  يف  الوزارة  الثالثاء.وذكرت  اليوم  مساء 
يوم  لتزامن  »بالنظر  انه  منه:  نسخة  »الزوراء« 
اطالق اإلعانة االجتماعية مع عطلة املصارف يوم 
امس االثنني املوافق 4-1-2021 ألغراض املطابقة 
إعانة  رصف  ارجاء  تقرر  املالية،  للتعليمات  وفقاً 
شهر كانون الثاني 2021 اىل مساء اليوم الثالثاء«.

تسلم  املستفيدين  »بإمكان  انه  البيان  واضاف 
عطلة  يف  حتى  الرصف  منافذ  من  مستحقاتهم 

ذكرى تأسيس الجيش العراقي«.

 اليوم .. صرف رواتب 
اإلعانة االجتماعية

العراق : اتفاق اوبك أسهم يف تقليل 
تداعيات كورونا على األسواق العاملية

التعليم: الدراسة اإللكرتونية ستستمر 
حتى زوال “كورونا”

لليوم الثاني على التوالي.. العراق يسجل تراجعا 
كبريا بإصابات كورونا

السجن 7 سنوات لرئيس الوزراء اجلزائري 
األسبق بتهمة الفساد

بعد تسجيل 595 إصابة جديدة و10 وفيات

أول امرأة عربية تنال ثالث جوائز من موسوعة غينيسنفط الوسط يف ضيافة الصناعات والشرطة يواجه النفط غدا بالدوري االخريةص 6

 

ترقية ضباط الداخلية ومكافحة 
اإلرهاب واملنافذ احلدودية 

مصرف الرشيد يعلن استئناف عمله 
اليوم الثالثاء

بغداد/ الزوراء:
أص�در رئيس مجل�س ال�وزراء القائد 
مصطف�ى  املس�لحة  للق�وات  الع�ام 
الكاظم�ي، امس االثنني، أم�راً ديوانياً 
برتقي�ة ضب�اط مس�تحقني الرتقي�ة.
القائ�د الع�ام  الناط�ق باس�م  وق�ال 
للقوات املس�لحة اللواء يحيى رس�ول، 
يف بيان تلقته »الزوراء«: ان »الكاظمي 
أص�در أم�را ديواني�ا برتقي�ة ضب�اط 
جهاز مكافحة اإلرهاب، وهيأة املنافذ 
الرتقي�ة  مس�تحقي  م�ن  الحدودي�ة 
لجدول 6 كانون الثاني لسنة 2021«.

واض�اف: ان »الكاظم�ي اص�در ام�را 

ديوانيا برتقية ضب�اط وزارة الداخلية 
مس�تحقي الرتقي�ة لج�دول 9 كانون 

الثاني لسنة 2021 ».

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن م�رصف الرش�يد، ام�س االثن�ني، 
اس�تئناف عم�ل فروعه ب�دءا م�ن اليوم 
الثالثاء.وذكر املكت�ب االعالمي للمرصف 
يف بيان تلقت�ه »الزوراء«: ان امس االثنني 

كان مخصص�ا الغ�راض التطبي�ق وغلق 
ابواب امل�رصف االحد املايض نظرا لتزامن 
امل�رصف  ان  عطل�ة رس�مية. واض�اف: 
سيستأنف العمل اليوم الثالثاء الستقبال 

زبائنه وتقديم الخدمات املرصفية.

إيران توقف سفينة كورية جنوبية يف اخلليج وحتقق مع طاقمها
بدأت عملية ختصيب اليورانيوم بنسبة 20 % يف فردو

بغداد/ الزوراء:
أنخفضت أسعار رصف الدوالر يف العراق، امس االثنني.. وبلغ سعر الرصف يف بورصتي 
دوالر..  للمائة  دينارا  و650  الفاً   143 أي  ديناراً،   1436.5 ببغداد  والحارثية  الكفاح 
أيضاً  وكان سعر أمس يف بغداد 1440 ديناراً.أما أسعار مكاتب الصرفة فانخفضت 
اىل 14450 ديناراً للبيع و1425 ديناراً للرشاء.ويف السياق ذاته، تواصل مبيعات البنك 
منذ  مستوى  وألدنى  مسبوق  غر  بشكل  باإلنخفاض  الدوالر  من  العراقي  املركزي 
سنوات.وبحسب النرشة اليومية للبنك عن مزاد العملة ليوم امس االثنني، فإن إجمايل 
البيع ألغراض تعزيز األرصدة يف الخارج }حواالت، إعتمادات{ 8 ماليني و135 الف دوالر 
وهو إجمايل املبيعات الكلية، ولم يبع البنك أي دوالر نقداً.ويبيع البنك املركزي الدوالر 
للمبالغ املحولة لحسابات املصارف يف الخارج بسعر }1460{ ديناراً لكل دوالر، والبيع 

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

الدوالر يواصل االخنفاض يف األسواق 
ومبيعات مزاد العملة تهبط ألدنى مستوى

تفاصيل ص2   
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سياسة

الكاظمي والكعيب يفصحان عن 
ذمتهما املالية للعام 2021

اهلجرة تعلن صرف منحة العائدين 
من النزوح الطارئ

االقتصاد النيابية تكشف لـ          باألرقام تفاصيل مسودة قانون موازنة 
2021 ونسب االستقطاعات يف الرواتب

إيران توقف سفينة كورية جنوبية يف اخلليج وحتقق مع طاقمها

توجه نيابي لتعديل أو رفض ضريبة الدخل على املوظفني واملتقاعدين

بدأت عملية ختصيب اليورانيوم بنسبة 20 % يف فردو

 بغداد/ الزوراء:
الوزراء  مجلس  رئيس  افصح 
مصطفى الكاظمي، والنائب االول 
لرئيس مجلس النواب، حسن كريم 
لعام  املالية  ذمتهما  عن  الكعبي، 

.2021
هيأة  يف  الوقاية  دائرة  وذكرت 
تلقته  بيان  يف  االتحاديَّة  النزاهة 
استمارة  ت  تلقَّ أنَّها  “الزوراء”: 
الجاري  للعام  املاليَّة   ة  الذمَّ كشف 
الوزراء  مجلس  برئيس  ة  الخاصَّ
أول  ليغدو  الكاظمي،  مصطفى 
ذممهم  عن  املفصحني  املسؤولني 
املاليَّة من رؤساء السلطات الثالث. 
أفصحت  الهيئة  ان  اىل  واشارت 
تفاصيل  عن   2019 العام  نهاية 
رقم  النافذ  لقانونها  األول  التعديل 
30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس 
ألحكام  طبقاً   ، التعديل،  النُّوَّاب 
والبند   )61( املادَّة  من  أوالً  البند 
ثالثاً من املادَّة )73( من الدستور، 
إذ أشارت املادَّة )16/ أوالً/ ج(، إىل 

إلزام كلٍّ من )رئيس ونواب رئيس 
ومن  والوزراء  الوزراء  مجلس 
بدرجتهم(، فضالً عن غريهم ممن 
واملناصب  الوظائف  إحدى  يشغل 
يف  املادة  تضمنته  كما  الرسمية 
فقراتها األخرى، بتقديم إقرار عن 

ذممهم املاليَّة.
كريم  حسن  كشف  جهته،  من 
لرئيس  االول  النائب  الكعبي 
املالية  ذمته  عن  النواب،  مجلس 

لعام 2021 . 
تلقته  الكعبي  ملكتب  بيان  وذكر 
لرئيس  االول  النائب  ان  “الزوراء”، 
عن  الكعبي  حسن  النواب  مجلس 
ذمته املالية قبل نهاية العام املايض 
، ليقوم بأرسالها اىل هيئة النزاهة 
اىل  النواب  مجلس  اعضاء  داعيا   ،
االرساع بكشف ذممهم املالية لهذا 
العام ، بإعتبار ان هذا االجراء أحد 
و  العام  املال  حماية  أدوات  أهم 
املسؤول الحكومي من التشكيك يف 

ذمته . 

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  فائق جابرو،  إيفان  واملهجرين،  الهجرة  اعلنت وزيرة 

منحة العائدين من النزوح الطارئ.
وقالت الوزيرة يف بيان تلقته “الزوراء”: انه “تم رصف الوجبة الحادية 
عرشة  من منحة املليون ونصف املليون دينار للعائدين اىل مناطقهم 
2600 عائلة بحسب األسبقية  املحررة “، مبينة ان “الوجبة شملت 
من  العائدين  النازحني  جميع  تشمل  املنحة  أن  مبينة   ،“ واألولوية 
واألنبار،  نينوى،  محافظات  يف  املحررة  املناطق  إىل  الطارئ  النزوح 

وصالح الدين، وكركوك، ودياىل، وحزام بغداد”.
ولفتت اىل ان “العوائل العائدة املشمولة باملنحة يمكنها تسلم املبالغ 
الخرب عىل  تاريخ نرش  اعتبارا من  الذكية  البطاقة  املالية عن طريق 
موقع الوزارة الرسمي”، مشرية اىل ان “الوزارة حريصة عىل رصف 
املنح املالية لجميع العائدين ملساكنهم حال توفر التخصيصات املالية 

الالزمة “.

الزوراء/ حسني فالح:
اعلنت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، باالرقام 
 ،2021 موازنة  قانون  مرشوع  مسودة  تفاصيل 
كشفت  وفيما  الرواتب،  يف  االستقطاعات  ونسب 
لتعديل  نيابية  توجه  عن  النيابية  املالية  اللجنة 
املوظفني  رواتب  عىل  الدخل  رضيبة  رفض  او 
يف  كردستان  اقليم  نسبة  حددت  واملتقاعدين، 

املوازنة.
النيابية،  واالستثمار  االقتصاد  لجنة  عضو  وقالت 
مسودة  ان  لـ”الزوراء”:  حديث  يف  الدليمي،  زيتون 
مجلس  اىل  وصلت   2021 موازنة  قانون  مرشوع 
 164 يبلغ  املوازنة  مجموع  ان  اىل  الفتة  النواب. 
 93 الكلية  االيرادات  تبلغ  حيث  دينار،  تريليون 
مليون   3.25 نفط  تصدير  وبمعدل  دينار،  تريليون 

برميل يف اليوم، وبسعر نفط 42 دوالرا للربميل.
واضافت: ان النفقات التشغيلية تبلغ 120 تريليون 
دينار. مؤكدة ان سعر رصف الدوالر ثبت يف املسودة 

بـ 1450 الف دينار للدوالر.
73 تريليون  واشارت اىل ان االيرادات النفطية تبلغ 
دينار، بينما غري النفطية 20 تريليون دينار. مبينة: 
ان العجز االجمايل املخطط  يبلغ 71 تريليون دينار، 

اما فجوة التمويل تبلغ 47 تريليون دينار.
واوضحت: ان تمويل العجز سيكون من خالل البنك 
الفتة  والخارجية(.  )الداخلية  والقروض  املركزي 
 250 بتسليم  االقليم  حكومة  الزمت  املوازنة  ان  اىل 

رواتب  تضمنت  كما  سومو،  رشكة  اىل  برميل  الف 
البيشمركة ضمن حصة االقليم.

تقديم  االقليم  حكومة  ألزمت  املوازنة  ان  وتابعت: 
حساب الديون املرتتبة عليها عىل ان تدرس يف لجنة 
مشرتكة. مؤكدة جدولة سداد ديون االقليم التابعة 

ملرصف تي بي اي عىل مدى 10 سنوات.
ايضا  تضمنت  املوازنة  مسودة  ان  اىل:  واشارت 
هواتف  كارتات  عىل   ٪  20 رضيبة  فرض  استمرار 
للسفر  دينار  الف   25 املطار  رسم  وكذلك  النقال، 
باالضافة  للداخيل،  دينار  االف   1.0 و  الخارجي 
واملرشوبات  التبوغ  عىل   ٪  20 رضيبة  فرض  اىل 
الكحولية، وكذلك فرض رضيبة 10 ٪ عىل مبيعات 
عىل   ٪  10 رضيبة  فرض  عن  فضال  السيارات، 

مبيعات املوالت واالسواق الكربى .
للوزارات  اعطت  املوازنة  ان  بالقول:  ومضت 
االجور.  او  الرسوم  فرض  صالحية  واملحافظات 
الرئاسات  رواتب  عىل   ٪  40 رضيبة  فرض  مؤكدة 
الدولة  موظفي  عىل  دخل  رضيبة  وفرض  الثالث، 

كافة.
املفروضة عىل رواتب دخل  ان الرضيبة  واوضحت: 
املوظفني واملتقاعدين ستكون كاآلتي: دون الـ 500 
الف سيكون معفيا، واستقطاع 10 ٪ عن كل ما زاد 
500 الف اىل مليون دينار، واستقطاع 20 ٪ عن كل 
عن  فضال  دينار،  مليون   1.5 اىل  مليون  عن  زاد  ما 
استقطاع 30 ٪ عن كل ما زاد عن1.5  مليون دينار. 

الرضيبة  لنفس  التقاعد  رواتب  يخضع  انه  مؤكدة 
ونفس النسب املذكورة. 

ولفتت اىل: ان اجمايل عدد املوظفني عىل املالك الدائم 
الفا   682 ذلك  الف، ويتضمن  3 ماليني و263  يبلغ 
من االقليم. مؤكدة ان اجمايل رواتب املوظفني يبلغ 

53 تريليون دينار.
بعض  عليها  يجري  سوف  املسودة  ان  وبينت 
هناك  تكون  ال  بحيث  شهر،  فرتة  خالل  التعديالت 
ارضار بدخول املوظفني الصغار، وانما االستقطاع 
فما  عام  مدير  من  العليا  الدرجات  يشمل  سوف 

فوق.
وتابعت: نحاول يف هذه املوازنة االستمرار باملشاريع 

السرتاتيجية والتي فيها نسب انجاز مهمة.
من جهته، ذكر عضو اللجنة املالية النيابية، النائب 
صالحية  ان  لـ”الزوراء”:  حديث  يف  مريزا،  شريوان 
مبلغ  تخفيض  الدستور  بحسب  النواب  مجلس 

املوازنة او املناقلة.
واضاف مريزا: ان هناك توجها داخل اللجنة املالية 
عىل  املفروضة  الدخل  رضيبة  رفض  او  بتعديل 
موازنة  يف  واملتقاعدين  للموظفني  االجمايل  الراتب 

.2021
وبشأن حصة اقليم كردستان، اوضح مريزا: ان هناك 
كردستان  اقليم  تخص  املوازنة  مسودة  يف  مادتني 
هما )10( و )11(، مبينا ان املادتني تتضمنان وجود 

التزامات عىل حكومة االقليم ومستحقات لالقليم.

حكومة  تسليم  تتضمن  االلتزامات  ان  اىل:  واشار 
سومو  رشكة  اىل  يوميا  برميل  الف   250 االقليم 
النفطية  الواردات  تسليم  وكذلك  النفط،  لتسويق 
وغري النفطية اىل خزينة الدولة، فضال عن ان هناك 
فقرة بشأن القروض وااللتزامات املالية التي بذمة 
 12.67% االقليم  تسليم  باملقابل  كردستان،  اقليم 

كنفقات تشغيلية من املوازنة.
واكد مريزا: انه اىل اآلن لم تتم مناقشة املوازنة من 
رئاسة  ننتظر  مبينا  النيابية،  املالية  اللجنة  قبل 

مجلس النواب تحديد يوم ملناقشة وقراءة املوازنة.
من جهتها، اكدت عضو لجنة االقتصاد واالستثمار 
النيابية، النائبة ندى شاكر ، ان تمرير االستقطاعات 
 2021 موازنة  يف  واملتقاعدين  املوظفني  برواتب 

مرهون بموافقة رؤساء الكتل السياسية.
وقالت شاكر يف ديث لـ”الزوراء”: ان رؤساء الكتل 
السياسية لهم تأثري كبري يف تمرير مشاريع القوانني 
ان  مبينة  النواب.  مجلس  داخل  وغريها  والقرارات 
تمرير او الغاء االستقطاعات التي تضمنتها موازنة 
مرهون  واملتقاعدين  املوظفني  رواتب  يف   2021

بموافقة رؤساء الكتل.
من  موقع  طلب  تقديم  تم  أن  سبق  انه  واضافت: 
رفع  خلفية  عىل  الحكومة  الستجواب  نائبا   120
نواب  بحضور  فوجئنا  اننا  إال  الدوالر،  رصف  سعر 
20 نائبا، ما يعني ان رؤساء الكتل كان  ال يتجاوز 

لهم رأي آخر.

طهران/ متابعة الزوراء:

كوريا  علم  ترفع  سفينة  إيران  أوقفت 

يف  للبيئة  تلويثها  بدعوى  الجنوبية 

املتحدث  اعلن  فيما  الخليج،  منطقة 

ربيعي،  عيل  االيرانية،  الحكومة  باسم 

بنسبة  اليوراينوم  تخصيب  عملية  ان 

20 باملائة قد بدات يف مجمع “الشهيد 

عيل محمدي” للتخصيب يف فردو.

وقامت القوة البحرية للحرس الثوري، 

النفط  ناقلة  بتوقيف  االثنني،  امس 

علم  تحمل  التي  الصني”  “هانكوك 

كوريا الجنوبية يف مياه الخليج العربي، 

املالحة،  قوانني  “انتهاكها  بسبب 

وتلويث املياه”.

للحرس  البحرية  القوة  بيان  يف  وجاء 

يف  كانت  السفينة  هذه  ان  الثوري: 

إىل  السعودي  ميناء جبيل  طريقها من 

توقيفها  تم  حيث   ، الجنوبية  كوريا 

املتكررة  انتهاكاتها  بسبب  الخليج  يف 

لقوانني البيئة البحرية.

كوريا  علم  ترفع  التي  السفينة  وهذه 

من  طن   7200 تحمل  الجنوبية 

تم  الذين  الطاقم  وأعضاء  اإليثانول، 

وإندونيسيا  كوريا  من  هم  اعتقالهم 

وفيتنام وميانمار.

السفينة  اقتياد  اىل  البيان  اىل  واشار 

ملف  وتشكيل  عباس  بندر  ميناء  اىل 

االجراءات  إلتخاذ  ضدها  قضائي 

القانونية.

واوضح لبيان الحرس الثوري ان توقف 

السفينة الكورية الجنوبية تم بناء عىل 

البحرية  واملالحة  املوانئ  منظمة  طلب 

االدعاء  مكتب  من  وبأمر  االيرانية، 

)جنوب  هرمزكان  بمحافظة  العام 

الساعة  تمام  يف  االثنني  امس  ايران( 

املحيل  التوقيت  حسب  صباًحا   10:00

)+ 3.5 تغ(.

باسم  املتحدث  اعلن  اخر،  سياق  ويف 

ان  ربيعي،  عيل  االيرانية،  الحكومة 

 20 بنسبة  اليوراينوم  تخصيب  عملية 

مجمع  يف  قليل  قبل  بدات  قد  باملائة 

يف  للتخصيب  محمدي”  عيل  “الشهيد 

فردو.

حول  له  ترصيح  يف  ربيعي  وقال 

لقانون  الداخيل  النظام  تنفيذ  كيفية 

الحظر:  اللغاء  االسرتاتيجية  املبادرة 

سابقا  اعلنت  قد  كانت  الحكومة  ان 

قبل  من  عليه  املصادق  القانون  بان 

مجلس الشورى االسالمي ملزم التنفيذ 

وستكون ملتزمة به.

اصدر  الجمهورية  رئيس  ان  واضاف: 

خالل االيام االخرية االمر بتنفيذ قانون 

الحظر  اللغاء  االسرتاتيجية  املبادرة 

وبدات اليوم) امس( عملية ضخ الغاز 

وسيتم الحصول يف غضون ساعات عىل 

. UF6 اول منتوج لليورانيوم املخصب

بعد  جرت  العملية  هذه  ان  واوضح 

مثل  االولية  االجراءات  جميع  تنفيذ 

الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  اطالع 

وفقا  التصميم  اسئلة  قائمة  وتحويل 

اللتزامات اجراءات الضمان.

مواقفها  اعلنت  الحكومة  ان  واعترب 

ان  وقال:  القانون،  هذا  ازاء  برصاحة 

بتنفيذ  ملزمة  نفسها  تعترب  الحكومة 

القانون.
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يرسنـا دعوتكم لالشـرتاك باملناقصـات أدناه والتي تتضمن تجهيز)املـواد املذكورة يف الجدول أدناه( والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. )www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة ) )www.kimadia.iq يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علما أن ثمن مستندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون هو )1,000,000( مليون دينار عراقي غري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون هو )2,000,000( مليونان 
دينار عراقي غري قابل للرد ويتحمل من سرتسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة 
1٪ من قيمة العرض تقدم عىل شـكل خطاب ضمان نافذ ملدة سـنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية 
ضامنة أو سـندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع سـتكون )حسـب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن ) DDP ( أو حسب الرشوط وان الرشكة غري 
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حسـن األداء( البالغة 5٪ من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان أو 
كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص 

باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء 2021/1/27.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

 

                                                              اعــــالن
وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية
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إعادة انتخاب بيلوسي رئيسة جمللس النواب وتسجيل يكشف ضغوط ترامب عودة احلياة إىل مؤسسات الدولة

عدن/متابعة الزوراء:
 عادت الحياة إىل مؤسسات الدولة 
اليمنية يف العاصم�ة املؤقتة عدن، 
بع�د تدش�ن حكوم�ة املناصف�ة 
الجدي�دة برئاس�ة مع�ن عبدامللك 
ممارس�ة مهماته�ا رس�ميا م�ن 
مقراتها الت�ي ظلت مشلولة طيلة 

عام كامل.
وب�ارش ع�دد م�ن وزراء الحكومة 
الجدي�دة، الت�ي وصل�ت األربع�اء 
امل�ايض عىل وقع اس�تقبال دموي 
أس�فر عن مقتل 26 شخصا، أول 
أي�ام العمل الرس�مي م�ن مقرات 
عملهم يف العاصم�ة املؤقتة، فيما 
ت�م توجي�ه الدعوة لن�واب ووكالء 
الوزارات الذي�ن ال يزالون يقيمون 
يف عواص�م عربية برسع�ة العودة 
األرايض  م�ن  أعماله�م  ملمارس�ة 

اليمنية.
الخارجي�ة،  وزراء  ه�ؤالء  وم�ن 
املالية، الكهرب�اء والطاقة، العدل، 
والعم�ل،  االجتماعي�ة  الش�ؤون 
التخطيط والتعاون الدويل، الشؤون 

القانونية، واإلعالم والثقافة.
الجديدة،  الحكوم�ة  وتوجه وزراء 
إىل مق�رات أعمالهم بع�د أيام من 
تشدي�دات أمنية مكثف�ة عليهم يف 

مقر معاشيق الرئايس.
اليمني�ة  األنب�اء  وكال�ة  وذك�رت 
)سبأ-رسمية(، يف أخبار متفرقة، 
الرس�مية  سلس�لة م�ن األنشطة 
لل�وزراء الج�دد وه�م يف مق�رات 
أعمالهم بعدن، بالتزامن مع عودة 
املالحة إىل مطار عدن الدويل، بعد 4 

أيام من الهجوم الدموي.
إىل  الحي�اة  ع�ودة  تزامن�ت  و 
اليمني�ة م�ع  الدول�ة  مؤسس�ات 
تحقيق تقدم نسبي بالشق األمني 
التفاق الرياض، بعد تسليم املجلس 
االنتقايل مقر رشط�ة عدن للمدير 

الجديد مطهر الشعيبي.
ووفق�ا لوكالة “س�بأ” الرس�مية، 
فقد أكد وزير الخارجية واملغرتبن، 
أحم�د ع�وض ب�ن مب�ارك، يف أول 
اجتم�اع ل�ه م�ع موظف�ي ديوان 
الوزارة، عىل أهمية مواكبة التوجه 
العام للحكومة التي تمارس عملها 
م�ن العاصمة املؤقتة عدن يف إطار 
الرسمية  إعادة إحياء املؤسس�ات 
للدول�ة وتطبي�ع الحي�اة وإنعاش 
املرافق الحكومية واستكمال عمل 

الوزارات املختلفة.
وأك�د وزير املالية س�الم بن بريك، 
يف اجتماع مع وكالء ومدراء عموم 
أهمي�ة  ع�ىل  ال�وزارة  يف  اإلدارات 
إعادة بناء املؤسسات املالية للدولة 
وتحصيل املوارد وفقا إلسرتاتيجية 
ذات أهداف واضحة، للمساهمة يف 
تعايف ونه�وض االقتصاد الوطني، 
وفق�ا لخطة الحكوم�ة يف الجانب 

االقتصادي وزيادة املوارد.
والثقاف�ة  اإلع�الم  وزي�ر  ودع�ا 
يف  اإلريان�ي،  معم�ر  والس�ياحة 
اجتماع منفصل بمقر الوزارة، كافة 
وس�ائل اإلعالم املرئية واملسموعة 
واملقروءة إىل فت�ح صفحة جديدة 
وتوحيد وتعزيز الجبهة الوطنية يف 

مواجهة الحوثين.

كما ش�دد وزير االتصاالت وتقنية 
املعلوم�ات نجيب العوج، عىل إيالء 
الحكوم�ة اهتمام�ا كب�را بقطاع 
االتص�االت واإلنرتنت الذي قال إنه 
سيشهد نقلة نوعية خالل املرحلة 

القادمة.
والث�روة  الزراع�ة  وزي�ر  ودع�ا 
السمكية سالم السقطري للتكاتف 
من أجل النهوض بدور مؤسسات 
الدول�ة وتصحيح االخت�الالت، بما 
يس�هم يف إح�داث نق�الت نوعي�ة 
يف مختل�ف القطاع�ات واالرتق�اء 
املقدم�ة  الخدم�ات  بمس�توى 

للمواطنن.
وعق�د وزير الش�ؤون االجتماعية 
والعمل محمد الزع�وري اجتماعا 
مع قي�ادات الوزارة ملناقشة خطة 
عمل العام الجاري، والتي تطرقت 
إىل قرار وزاري باعتماد دوالر واحد 
من عائ�دات بيع ك�ل برميل نفط 
لصالح صندوق الرعاية ومكافحة 
الفقر وتشغي�ل الشباب، كما عقد 
وزراء التخطي�ط والتع�اون الدويل 
وحق�وق  القانوني�ة  والش�ؤون 
نشاط�ات  والكهرب�اء  اإلنس�ان 
يف  أعماله�م،  مق�رات  يف  مماثل�ة 
حراك غر مسبوق قوبل بإشادات 

شعبية واسعة.
وكانت الحكومة الجديدة قد أكدت، 
بعد س�اعات من تعرضها لهجوم 
إرهاب�ي، أنه�ا باقية يف ع�دن ولن 
تغادر تحت أي ظروف، الفتة إىل أن 

أهداف منفذي الهجوم قد فشلت.
ويبدو أن األيام القادمة، بعد توجيه 
ع�دد م�ن ال�وزراء، وعىل رأس�هم 
وزي�ر اإلعالم معمر اإلرياني، كافة 
ن�واب ووك�الء الوزارات ورؤس�اء 
املؤسس�ات والقطاعات والهيئات 
والوكالء واملساعدين واملستشارين 
ومدراء العموم بالعودة الفورية إىل 
العاصم�ة املؤقتة ع�دن ومبارشة 
أعماله�م منها، ك�لٌّ يف ما يخصه، 

بناء عىل توجيهات رئاسية.
اليم�ن  مراس�م  أداء  وعق�ب 
الدس�تورية عقد الرئي�س عبدربه 
منصور هادي لقاء بالوزراء الجدد، 
حثهم خالل�ه عىل وضع معالجات 
االقتص�ادي  للوض�ع  عاجل�ة 
والتخفي�ف من معان�اة املواطنن 
الحكوم�ة  س�يطرة  مناط�ق  يف 

الرشعية.
وزراء  مخاطب�ا  ه�ادي  وق�ال 
الحكوم�ة، بحس�ب الوكال�ة، “لن 

يك�ون بع�د الي�وم وزي�ر يمارس 
عمله من خارج الدولة والعاصمة 
الجمي�ع  وس�يعود  )ع�دن(، 
لبناء  وس�تعملون بطاقة إضافية 

املؤسسات”.
“جع�ل  رضورة  ع�ىل  وش�دد 
خالي�ة  ع�دن  املؤقت�ة  العاصم�ة 
م�ن كاف�ة الوح�دات العس�كرية 
وتمكن األجهزة األمنية من القيام 

بدورها”.
ع�ن  محلي�ون  س�كان  وأع�رب 
ترحيبهم بتدش�ن معظ�م الوزراء 
أن  معتربي�ن  ع�دن،  يف  أعماله�م 
م�ع  الحكوم�ة  أعض�اء  لق�اءات 
املوظف�ن والعم�ال تمث�ل ب�ادرة 
القضاي�ا  بمعالج�ة  وأم�ل  خ�ر 
العالقة، خاصة يف الجوانب األمنية 

واالقتصادية والخدمية.
الري�اض”،  “اتف�اق  ع�ىل  وبن�اء 
اليم�ن  املناصف�ة،  أدت حكوم�ة 
الدستورية، يف 26 ديسمرب املايض، 
وتتأل�ف م�ن 24 حقيب�ة وزاري�ة 
مناصفة ب�ن الشم�ال والجنوب، 
وحص�ل املجل�س االنتق�ايل عىل 5 

منها ضمن حصة الجنوب.
ويه�دف تشكي�ل تل�ك الحكوم�ة 
إىل إنه�اء الخالف�ات بن الس�لطة 
االنتق�ايل،  واملجل�س  الرشعي�ة 
الذين  والتف�رغ لقت�ال الحوثي�ن 
اقرتب�وا من الس�يطرة عىل مأرب، 
آخر معاقل الحكومة شمايل البالد.

ودع�ا املجل�س االنتق�ايل الجنوبي 
األح�د، التحالف العرب�ي إىل تأمن 
بع�د  املؤقت�ة  العاصم�ة  أج�واء 
الهجوم الدم�وي األخر عىل مطار 
ع�دن إلفشال مثل هذه املخططات 

اإلرهابية.
وعق�ب اجتم�اع دوري له يف عدن، 
ق�ال املجلس يف بي�ان “بالرغم من 
النتائ�ج املؤملة لالعت�داء اآلثم عىل 
مطار عدن، إال أنه لن يثني املجلس 
عن مواصل�ة تنفيذ اتفاق الرياض 
)مع الحكومة لعام 2019( ودعمه 
لحكوم�ة املناصف�ة ب�ن الجنوب 

والشمال لتنفيذ مهامها”.
وجدد املجل�س دعوته إىل املشاركة 
بالح�ادث  التحقي�ق  يف  الدولي�ة 
لكش�ف الجه�ة الداعم�ة لتنفيذه 
وأدواته�ا اإلرهابي�ة املنف�ذة ل�ه، 
البي�ان. كم�ا دع�ا رئي�س  وف�ق 
الحكومة معن عبدامللك، إىل توجيه 
املعنين إىل رسع�ة اإلفراج عن كل 

املختطفن واملوقوفن.

احلكومة اليمنية اجلديدة تباشر 
أعماهلا من عدن

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعيد انتخ�اب زعيم�ة الديمقراطين 
األمريك�ي، نانيس  الن�واب  بمجل�س 
بيل�ويس، رئيس�ة للكونغ�رس، فيما 
أمريكي�ن  دف�اع  وزراء   10 رف�ض 
يف رس�الة، االدع�اءات الت�ي يطلقها 
ترام�ب  دونال�د  األمريك�ي  الرئي�س 
بشأن التشكي�ك يف نتائج االنتخابات 
الرئاس�ية األمريكية، والتي حس�مها 

الرئيس املنتخب جو بايدن.
وفازت بيلويس برئاسة مجلس النواب 
بفارق ضئيل، حيث حصلت عىل 216 
صوت�ا مقابل 209 أص�وات ل� كيفن 
مكارث�ي من والية كاليفورنيا، والذي 
س�يكون م�رة أخ�رى زعي�م األقلية 
حس�بما  املجل�س،  يف  الجمهوري�ة 

أظهرت نتائج التصويت.
ونالت بيلويس استحس�ان العديد من 
الديمقراطي�ن ملدة عام�ن لقيادتها 
معارضته�م للرئيس دونال�د ترامب، 
مما أدى إىل حد كبر إىل توحيد املعتدلن 
والتقدمين يف حزبها لتحقيق هدفهم 
املش�رتك املتمث�ل يف هزيمت�ه وجمع 
كمي�ات ضخمة م�ن أم�وال الحملة، 

وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.
ل�م يح�اول أي ديمقراط�ي تحديها، 
مم�ا يؤك�د التص�ور القائ�ل إن م�ن 
شبه املس�تحيل اإلطاحة بها من هذا 

املنصب.
ولك�ن واجه�ت، أول س�يدة يف تاريخ 
الواليات املتحدة تتوىل رئاسة مجلس 
الن�واب األمريك�ي، حمل�ة معارضة 
رشس�ة يف تلك املرة داخل الكونغرس، 
قبل الجلسة االفتتاحية ملجلس النواب 
يوم األحد املقبل، حيث سعى 15 نائبا 
ديمقراطيا لعدم ترشحها مرة ثانية.

وهو ما ح�دث بالفعل حيث صوت 5 
ن�واب ديمقراطين ضده�ا، وهو ما 
جعلها تحس�م مقعد الرئاسة بفارق 

ضئيل.
بيلويس، 80 عاما، هي زعيمة الحزب 
الديمقراط�ي يف مجلس الن�واب منذ 
ع�ام 2003. وتشغ�ل منص�ب رئيس 
مجلس النواب من�ذ عام 2019 وقبل 

ذلك من عام 2007 إىل عام 2011.
ويف س�ياق اخر رفض 10 وزراء دفاع 
أمريكي�ن يف رس�الة، االدعاءات التي 
يطلقه�ا الرئي�س األمريك�ي دونال�د 
نتائ�ج  التشكي�ك يف  ترام�ب بش�أن 
االنتخابات الرئاسية األمريكية، والتي 

حسمها الرئيس املنتخب جو بايدن.
وش�ملت رس�الة الوزراء الس�ابقن، 
الت�ي نرشته�ا صحيف�ة “واش�نطن 
بوس�ت”، كل من هم عىل قيد الحياة 

من قادة البنتاغون السابقن.
من وزراء الدفاع األمريكين العرشة؟

وال�وزراء ه�م، “أش�تون كارتر، ديك 
تشين�ي، وليام كوهن، مارك إس�رب، 
روب�رت غيتس، تشاك هيغل، جيمس 
ماتي�س، لي�ون بانيتا، ويلي�ام بري 

ودونالد رامسفيلد”.
وأجمع الوزراء العرشة عىل أنه “ليس 
هن�اك دور للجيش يف تحدي�د نتيجة 
االنتخابات. وأن جهود إرشاك الجيش 
يف حل النزاعات االنتخابية قد ينطوي 

عىل مخاطر غر دستورية”.
الرئي�س األمريك�ي، دونال�د ترام�ب 

البي�ت  يف  صحف�ي  مؤتم�ر  خ�الل 
األبي�ض، ويق�ف خلفه نائب�ه، مايك 
بنس، واشنطن، الواليات املتحدة، 13 

مارس/ آذار 2020.
الع�رشة  البنتاغ�ون  ق�ادة  وق�ال 
دف�اع  وزراء  “بصفتن�ا  الس�ابقن، 
س�ابقن، لدينا وجه�ة نظر مشرتكة 
ح�ول االلتزام�ات الرس�مية للقوات 
املس�لحة األمريكي�ة ووزارة الدف�اع. 
لقد أقسم كل منا عىل نرصة الدستور 
والدف�اع عن�ه ضد جمي�ع األعداء، يف 
الداخل والخارج، ولم نقسم عىل ذلك 

لشخص أو حزب بعينه”.
وأضافوا، “أن االنتخاب�ات األمريكية 
والتحوالت الس�لمية للسلطة الناتجة 
املمي�زة  الس�مات  عنه�ا، ه�ي م�ن 

لديمقراطيتنا”.
وأك�د ال�وزراء األمريكي�ن، أن طوال 
تاري�خ الوالي�ات املتح�دة ل�م يحدث 
س�وى اس�تثناء وحيد لعدم االنتقال 
الس�لمي، وال�ذي أزهقت في�ه أرواح 
أمريكي�ن أكث�ر من جمي�ع الحروب 
التي خاضتها البالد مجتمعة”، وفقا 

للرسالة.
وأكد ق�ادة البنتاغون الس�ابقن، أن 
الوالي�ات املتح�دة لديه�ا س�جل غر 
منقط�ع من التح�والت الديمقراطية 
الس�لمية منذ ع�ام 1789، بما يف ذلك 
خالل أوقات الرصاع الحزبي والحرب 

واألوبئة والكساد االقتصادي”.
وطالب الوزراء العرشة السابقن بأال 
يكون هذا العام اس�تثناء مثلما حدث 

سابقا.
وأوضح وزراء الدفاع السابقن، “لقد 
ج�رت انتخاباتنا. وأجري�ت عمليات 
إع�ادة ف�رز األص�وات. وق�د عالجت 
القضائية، وصدق  التحديات  املحاكم 
حكام الواليات ع�ىل النتائج، وصوت 

املجمع االنتخابي بذلك. 
لقد انقىض وقت التشكيك يف النتائج، 
وق�د ح�ان الوق�ت للف�رز الرس�مي 
ألصوات املجمع االنتخابي، عىل النحو 

املنصوص عليه يف الدس�تور والنظام 
األسايس”.

الدف�اع  وزارة  ق�ادة  كب�ار  وش�دد  
األمركية، “ليس هن�اك دور للجيش 
األمريكي يف تحديد نتيجة االنتخابات 
إىل  الرامي�ة  الجه�ود  إن  األمركي�ة. 
إرشاك القوات املس�لحة األمريكية يف 
ح�ل النزاعات االنتخابية من ش�أنها 
أن تأخذن�ا إىل منزل�ق خط�ر، وغ�ر 

قانوني، وغر دستوري”.
وأش�اروا، إىل أن  “املس�ؤولن املدنين 
والعس�كرين الذي�ن يوجه�ون هذه 
التداب�ر )عرقل�ة االنتق�ال الس�لمي 
مس�ؤولن  ينفذونه�ا  أو  للس�لطة( 
عن العواقب الوخيم�ة ألعمالهم عىل 
جمهوريتنا، وقد يتعرضون لعقوبات 

جنائية”.
ووجه الوزراء الس�ابقون حديثهم إىل 
وزير الدفاع باإلنابة كريستوفر ميلر 
ومرؤوس�يه - املعينون السياس�يون 
املدني�ون  واملوظف�ون  والضب�اط 
بالقس�م  بااللت�زام  وطالبوه�م   –
اإلدارة  ت�ويل  لتس�هيل  والقان�ون، 
والقي�ام  الحك�م،  مقالي�د  القادم�ة 
بذلك بكل إخ�الص. كما يجب عليهم 
أن يمتنع�وا ع�ن أي أعمال سياس�ية 
تق�وض نتائج االنتخاب�ات أو تعرقل 

نجاح الفريق الجديد.
واختتم الوزراء رسالتهم، “ندعو قادة 
البنتاغ�ون الحالين بأش�د العبارات، 
إىل أن يفعل�وا ما فعلت�ه أجيال عديدة 
من األمريكين قبلهم. وأن يلتزم هذا 
اإلجراء النهائي )نقل السلطة( بأعىل 
التقالي�د والكفاءة املهني�ة يف القوات 
املس�لحة األمريكي�ة، وتاريخ التحول 

الديمقراطي يف بلدنا العظيم”.
ذل�ك كشف�ت صحيف�ة  يف غض�ون 
األمريكي�ة  بوس�ت”  “واش�نطن 
طل�ب  ترام�ب  دونال�د  الرئي�س  أن 
م�ن س�كرتر والي�ة جورجي�ا ب�راد 
هاتفي�ة  مكامل�ة  يف  رافنس�برجر 
“إيج�اد” نح�و 12 ألف ص�وت لقلب 

فارق األصوات مع جو بايدن.
ترام�ب  ح�ذر  الصحيف�ة  وحس�ب 
س�كرتر والي�ة جورجيا م�ن تبعات 
جنائي�ة إذا لم يتج�اوب مع ادعاءاته 
بش�أن ح�دوث تزوي�ر يف انتخاب�ات 

الوالية.
ع�ىل  رافنس�برجر  ترام�ب  وح�ث 
“إيجاد” أصوات كافية إللغاء هزيمته 
يف مكاملة هاتفية غر عادية استمرت 
ملدة س�اعة يوم الس�بت ق�ال خرباء 

االنتخابات إنها تثر أسئلة قانونية.
وحصل�ت الصحيف�ة ع�ىل تس�جيل 
ترام�ب  اس�تهلها  الت�ي  للمحادث�ة 
بتوبيخ رافنس�ربجر، وتوسل إليه أن 

يترصف وهدده بعواقب جنائية.
املكاملة رفض رافنس�برجر  وط�وال 
واملس�تشار الع�ام ملكتب�ه تأكي�دات 
ترامب، موضح�ن أن الرئيس يعتمد 
املكشوف�ة  املؤام�رة  نظري�ات  ع�ىل 
وأن فوز الرئي�س املنتخب جو بايدن 
ب��11779 صوت�ا يف جورجي�ا ك�ان 

عادال ودقيقا.
وقال ترام�ب خالل املكاملة: “ش�عب 
جورجي�ا غاض�ب، والن�اس يف البالد 
غاضبون.. وال حرج يف قول إنك أعدت 

الحساب”.
وأجاب رافنس�ربجر: “حس�نا سيدي 
الرئيس، التحدي الذي تواجهه هو أن 

البيانات التي لديك خاطئة”.
وأض�اف: “كل ما أريد فعله هو ذلك.. 

أريد فقط أن أجد 11780 صوتا”.
ول�م ي�رد البي�ت األبي�ض وال حمل�ة 
ترامب ع�ىل طلب التعليق، كما رفض 

مكتب رافنسربجر التوضيح.
ن�رشت  الت�ي  للصحيف�ة  ووفق�ا 
مقاط�ع م�ن املكامل�ة ع�رب موقعها، 
فق�د اس�تخدم ترامب أس�اليب عدة 
يف مخاطبة س�كرتر والي�ة جورجيا 
تنوع�ت بن اإلط�راء والتوس�ل وبن 
التوبيخ والتهديد بتبعات جنائية غر 
واضحة إذا رف�ض التجاوب حتى أنه 

قال له إنه يأخذ “مخاطرة كبرة”.

10 وزراء دفاع أمريكيني سابقني يدعون قادة 
البنتاغون لعدم التدخل يف نتائج االنتخابات

بريطانيا أول دولة تبدأ باستخدام لقاح »أكسفورد - أسرتازينيكا«
لندن/متابعة الزوراء: 

بدأت بريطانيا، امس االثنن، استخدام 
لقاح املخترب الربيطاني »أسرتازينيكا« 
وجامع�ة »أكس�فورد«، لتصب�ح بذلك 
أول دول�ة يف العال�م تق�دم ع�ىل ذلك، 
مع احتم�ال أن تشدد مج�دداً التدابر 
للجم انتشار وباء »كوفيد- 19«، وفقاً 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهذا اللقاح أقل كلفة وتخزينه أسهل، 
ليك�ون بذل�ك أكثر تكيف�اً مع حمالت 
التلقي�ح ع�ىل نط�اق واس�ع، مقارنة 
بلقاحي »موديرنا« و»فايزر- بيونتيك« 
اللذين ُرخص لهما ووزعا يف دول عدة؛ 

وال سيما الواليات املتحدة.
وتلق�ى أكث�ر م�ن مليون ش�خص يف 
بريطاني�ا حت�ى اآلن لق�اح »فاي�زر- 
بيونتيك« منذ بدء حملة التلقيح مطلع 

ديسمرب )كانون األول(.
وأوصت السلطات الربيطانية عىل مائة 
مليون جرعة من لقاح »أسرتازينيكا- 
أكس�فورد«، وس�تكون 520 ألفاً منها 
متوف�رة، االثنن، عىل م�ا ذكرت وزارة 

الصحة.
ويف إنجلرتا تفتح مئات مراكز التلقيح 
أبوابها خالل األسبوع الحايل تضاف إىل 

730 متوفرة راهناً.
وق�ال وزي�ر الصح�ة م�ات هانكوك: 
»يس�عدني أن أطلق لقاح )أكسفورد( 
ال�ذي أت�ى نتيج�ة العل�م الربيطاني. 
يشك�ل ذلك تح�والً يف كفاحنا ضد هذا 

الف�روس الرهيب، وآمل أن يعيد األمل 
للناس أجمع�ن، بأن نهاي�ة الجائحة 

باتت بمرأى منا«.
للق�اح  كذل�ك  األرجنت�ن  ورخص�ت 
»أس�رتازينيكا- أكس�فورد« فضالً عن 
الهند، األحد، األمر الذي سيسمح لهذه 
الدول�ة البالغ عدد س�كانها 1.3 مليار 
نس�مة بمبارشة إحدى أوس�ع حمالت 

التطعيم يف العالم.
وأودى »كوفي�د- 19« بحي�اة أكثر من 

150 ألف ش�خص يف الهند، وس�يلقح 
ه�ذا البلد 300 مليون ش�خص بحلول 

منتصف عام 2021.
»أس�رتازينيكا-  لق�اح  مي�زات  وم�ن 
أكس�فورد« أنه قلي�ل الكلف�ة )حواىل 
2.5 ي�ورو للجرع�ة( كم�ا يمك�ن أن 
يحف�ظ يف براد ع�ادي خالف�اً للقاحي 
»موديرنا« و»فاي�زر- بيونتيك« اللذين 
يحتاجان عىل امل�دى الطويل إىل درجة 
ح�رارة متدنية ج�داً )20 درجة مئوية 

تح�ت الصفر ل�أول، و70 درجة تحت 
الصفر للثاني(. إال أن الرتخيص للقاح 
»أس�رتازينيكا« يف أوروبا لن يحصل يف 
يناي�ر )كان�ون الثاني( ع�ىل ما ذكرت 
وكالة األدوية األوروبي�ة، أما الواليات 
املتحدة ف�ال تنوي اعتم�اده قبل أبريل 

)نيسان(.
وتعترب بريطانيا م�ع أكثر من 75 ألف 
حالة وفاة من أكثر دول أوروبا ترضراً 

من الوباء.

وأصيب نحو 55 ألف شخص بالفروس 
متجاوزي�ن  س�اعة،   24 غض�ون  يف 
بذلك لليوم الس�ادس ع�ىل التوايل عتبة 
الخمس�ن ألف إصابة، عىل ما أظهرت 

آخر األرقام الرسمية الصادرة، األحد.
وحمل االنتشار الرسيع للوباء املنسوب 
إىل ف�روس »كورونا« املتح�ور رئيس 
ال�وزراء بوري�س جونس�ون إىل درس 

إمكان فرض تدابر أكثر رصامة.
وقال جونس�ون األحد لهيئ�ة »بي بي 
يس«: »ق�د نضطر يف األس�ابيع املقبلة 
إىل التح�رك مج�دداً التخ�اذ إج�راءات 
صعب�ة أكثر يف مناطق ع�دة يف البالد«، 
مضيفاً أن إغالق املدارس »من بن هذه 

التدابر«.
وأعلنت مرص، وه�ي أكثر دولة عربية 
تعدداً للسكان بنحو مئة مليون نسمة، 
أنها رخصت للقاح رشكة »سينوفارم« 

الصينية.
أما املكسيك فقد أعلنت أن أكثر من 20 
يف املائة من أفراد طواقم الرعاية الطبية 
والصحية، أي نحو 28 ألف شخص من 
أصل 150 ألفاً، تلقوا الجرعة األوىل من 

لقاح »فايزر- بيونتيك«.
وتفيد األرقام الت�ي نرشتها املختربات 
املنتج�ة للقاح�ات، بأن »س�ينوفارم« 
فع�ال بنس�بة 79 يف املئ�ة، و»فايزر- 
املائ�ة،  يف   95 بنس�بة  بيونتي�ك« 
أم�ا  املئ�ة،  يف  ب��94.1  و»موديرن�ا« 
»أسرتازينيكا- أكس�فورد« فأكدت أن 

لقاحها فعال بنس�بة 70 يف املئة؛ لكن 
قد تص�ل فعاليت�ه إىل 100 يف املئة بعد 

تلقي جرعتن.
ويعطي توفر اللقاحات األمل بتحس�ن 
الوضع يف مطلع هذه الس�نة الجديدة، 
اللقاح�ات  إنت�اج ه�ذه  أن وت�رة  إال 

وتخزينها غر مرضية تماماً.
وتزداد حملة التلقيح زخماً يف الواليات 
املتحدة، وقد تص�ل إىل مليون حقنة يف 
الي�وم عىل ما أكد مس�ؤولون األحد، يف 
وجه االنتق�ادات حول التأخر الحاصل 

يف بلد تجاوزت فيه الوفيات 350 ألفاً.
أم�ا االتحاد األوروبي فقد أقر الس�بت 
املايض بأن ق�درات اإلنتاج »غر كافية 
عاملياً«؛ معرباً عن استعداده للمساعدة 

يف زيادتها.
ورأى رئي�س الوزراء املج�ري فيكتور 
أوربان أن وترة رشاء االتحاد األوروبي 
للقاحات ه�ي املشكلة، مش�دداً األحد 
عىل أن اللقاحات »كانت متوفرة يف وقت 

أبكر يف كندا وبريطانيا وإرسائيل«.
الربوفس�ور مه�دي  يف فرنس�ا، ق�ال 
»فالنس�يان«  مرك�ز  م�ن  مجدوب�ي 
االستشفائي )شمال(: »ال أفهم وجود 
هذا الف�ارق الكبر مع أملاني�ا، فأملانيا 
تلق�ح 20 أل�ف ش�خص يف الي�وم، يف 

مقابل 50 شخصاً يومياً يف فرنسا«.
وتلقى األس�بوع املايض أكثر من 238 
ألف ش�خص اللقاح يف أملاني�ا، عىل ما 
أف�اد معهد »روبرت- ك�وخ« للمراقبة 

الصحية.
أما جن�وب أفريقيا التي ترضرت كثراً 
ج�راء املوج�ة الثاني�ة م�ن الجائحة، 
فتأمل بالحصول عىل أول اللقاحات يف 
فرباير )شباط(؛ إال أن الجدول الزمني 
ره�ن باملفاوض�ات الجاري�ة مع عدة 
رشك�ات صيدلة، ع�ىل ما أعل�ن وزير 

الصحة، األحد.
تعرض�ت  األخ�رة،  األس�ابيع  ويف 
أفريقية النتقادات  الجن�وب  الحكومة 
كث�رة، وال س�يما م�ن جان�ب خرباء 
الصحة يف البالد؛ ألنها تأخرت يف إطالق 

عملية رشاء اللقاحات.
ال�وزراء  رئي�س  أعل�ن  الياب�ان،  ويف 
يوش�يهيدي س�وغا، ام�س االثنن، أن 
حكومت�ه تدرس احتم�ال فرض حالة 
الط�وارئ مج�دداً يف منطق�ة طوكيو، 
بس�بب تفاقم الوضع ج�راء »كوفيد- 
19«، معرباً ع�ن األمل يف أن تبدأ حملة 

التلقيح نهاية فرباير.
ودعا الس�كان إىل تجن�ب الخروج من 
املنازل إال يف حالة الرضورة. وس�جلت 
يف الياب�ان ح�وايل 240 ألف إصابة أدت 

إىل وفاة 3 آالف و600 شخص.
وأس�فرت الجائح�ة عم�ا ال يق�ل عن 
يف  وف�اة  و824  ألف�اً  و835  ملي�ون 
العالم، م�ن بن 84 مليوناً و508 آالف 
و990 إصاب�ة، وف�ق تع�داد لوكال�ة 
إىل  اس�تناداً  الفرنس�ية،  الصحاف�ة 

مصادر رسمية.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أعلنيت وزارة الرتبيية، اميس االثنين، عن فتح 
باب التنسييب، للمدرسين يف مدارس املتميزين 
واملتفوقن وكلية بغداد ولغاية الي 11 منه. بينما 
نيرت اليوزارة الجيدول الخياص باالمتحانات 

التمهيدية للعام الدرايس 2020 – 2021.
وقيال مدير عيام تربيية الكيرخ الثانيية، قيس 
الكالبيي، يف بييان اطلعيت علييه »اليزوراء«: إن 
“املديريية وجهيت اعماما اىل االدارات املدرسيية 
للميدارس الثانوية بذلك من اجل سيد الشيواغر 
الحاصلية يف هذه املدارس”، مبينيا ان “الخطوة 
تأتي لتعزيز دور االدارة املدرسية يف رفع املستوى 
العلمي بميدارس املتميزيين واملتفوقن وثانوية 

كلية بغداد”.
ودعيا الكالبي مين “يرغب بالتنسييب اىل تقديم 
طلب مبيارشة إىل ادارات تلك املدارس”، كاشيفا 
عن “تشيكيل لجنة يف كل مدرسة من اجل اجراء 

االختبارات للراغبن بالتنسيب”.
وأشيار إىل أن “رشط املوافقية عيى التنسييب، 
سييكون باجتيياز املتقيدم لالختبار يف املدرسية 
سيواء كانت يف املتميزيين او املتفوقين او كلية 
بغداد، عى ان يرتأسها مدير املدرسة ويتم بتأييد 

من املرف االختصاص”.
بالتنسييب  “املشيمولن  ان  الكالبيي  واوضيح 
هيم من املدرسين من حملية الشيهادات العليا 
والبكالورييوس ممين اكمليوا خدمية االطيراف 
والذيين لديهيم الرغبية بالتنسييب اىل ميدارس 
املتميزين وثانوية كلية بغداد واملتفوقن، رشيطة 
ان يكون لديهم تأييد بذلك من مدارسهم االصلية 

تؤكد استمرارهم بالخدمة”. 

مين جانيب اخر، نيرت وزارة الرتبيية الجدول 
الخياص باالمتحانات التمهيديية للعام الدرايس 

.2021 – 2020
وذكير املكتيب اإلعالمي لليوزارة يف بييان تلقت 

»الزوراء« نسيخة منه: ان »االمتحانات ستنطلق 
يوم السيبت املوافق الي6 من شيهر شباط املقبل 

وتستمر لغاية الي11 من الشهر نفسه«.
واشيار البيان اىل ان »االمتحان يبدأ عند السياعة 

الواحيدة ظهيراً حسيب التوقييت املحيي ملدينة 
بغداد، اما يف حال وجود عطلة رسمية خالل أيام 
االمتحانيات فينقيل امتحان ذلك الييوم اىل اليوم 

الذي يليه وبنفس الجدول أعاله«.

بغداد/ الزوراء:
كشَفت الركة العامة ملوانئ العراق عن تفاصيل 

ازالة اللغم البحري من الناقلة النفطية.
وقال مدير الركة، فرحان محيسن الفرطويس، 
يف حدييث صحفي: إن »الباخرة )نوردك فريدم( 
املحملة بي149 الف طن من الوقود االسود، كانت 
معهيا بواخير صغيرة مهمتها نقل املشيتقات 
النفطيية البالغة كمياتها بن 20 – 30 الف طن 
من ميناء خور الزبير اىل بواخر املاذر املوجودة 

.»)FBF( يف محطات الي
واضياف ان »الناقلة )بولو( هيي التي تم نصب 
اللغيم بالبيدن الخارجيي لهيا من قبيل جهات 
مجهولية، وتيم اتميام عملية تفرييغ حمولتها 
بالكامل عى الباخرة نيوردك، علما ان الناقلتن 
قريبتان من بعضهميا البعض ولو انفجر اللغم 
لتسيبب بكارثة بيئية لم يشهدها تاريخ العراق 
الن حمولتها 149 الف طين، وبإمكانها تغطية 

سواحل رشق الخليج العربي بالكامل«.
واشيار اىل ان »القطيع البحرية بيارشت اجراء 
عملية مكافحة التلوث وجهوزيتها لالنذار، فضال 
عن دخول الساحبات املوجودة باملوانئ النفطية 
وعددها 16 ساحبة منها 6 ساحبات عى املوانئ 
الثابتة والقريبة جيدا من موقع الحدث يف حالة 
حدوث انفجيار اللغم مهمتها اخمياد الحرائق، 

 )sbm(و10 سياحبات موجودة يف محطيات الي
بالتعاون مع الزوارق الساندة«.

 مضيفيا انه »وتيم التوجه منذ الصبياح الباكر 
مين يوم السيبت ليالرشاف عى عمليية تفكيك 
الناقلية فريدم من الناقلة بوليو، بوجود القطع 
البحريية التابعة للقيوة البحريية العراقية التي 
تضم ضفادع برية وغواصن بمساندة الفريق 

التكتيكي، وبتنسيق عال«.

ولفيت الفرطيويس اىل انيه »تيم انتيزاع الناقلة 
الكبيرة فرييدم من املقدمية واملٔوخيرة وانتزاع 
جميع الوصيالت بن الناقلتن، وسيحبها بعيدا 
عين القناة بمسيافة ميل ونصف املييل، وانهاء 
العمليية فجر االحد برفيع اللغم البحري بعملية 
نوعيية من قبيل خيراء املتفجيرات، واصبحت 
املياه االقليمية والقنوات البحرية العراقية آمنة 

حاليا«.

بغداد/ الزوراء:

اعلنيت هيئية املنافذ الحدوديية، امس االثنن، 

ضبيط حاويتن حجم 40 قدميا تحتويان عى 

أجهزة ستاليت وملحقاتها واملنجزة معاملتها 

الجمركية من قبل مركز جمرك ميناء ام قرص 

الشمايل خالفا للضوابط والتعليمات النافذة.

وقالت الهيئة يف بيان، تلقت »الزوراء« نسيخة 

منيه: انيه »تميت عمليية ضبيط الحاويتين 

املذكورتين عنيد سييطرة البحيث والتحيري 

التابعة للهيئة«.

واضافت انه »وبعد تدقيق معاملتها الكمركية، 

ومعاينة البضاعة من قبل السييطرة،  تبن أن 

الحمولة الفعلية يف الحاويتن أجهزة سيتاليت 

فقط وفرق الرسيم الكمركي )21مليون 316 

اليف دينيار عراقيي( مما سيبب هيدرا باملال 

العام«.

ويف السياق نفسه، كشفت الهيئة انها »تمكنت 

من ضبط حاوية حجم 40 قدما تحتوي بمنفذ 

ميناء ام قرص الشمايل تحوي )أدوات احتياطية 

للسييارات، جام سيارات، ربل محرك( وحسب 

ميا تيم ذكيره يف املعاملية الجمركية، املنشيأ 

آسييوي واملنجزة من قبل دائرة جمرك محطة 

بوابة البرصة خارج الضوابط«.

ولفتيت إىل »ضبطيت الحاويية كذليك خيارج 

الحيرم الجمركي، وتبين بعد الكشيف وجود 

)14 شيوال( كل شيوال يحتوي عيى )13 لفة 

وايير( وكذلك )13( كارتون فييوزات وكتفات 

مسيتعملة لم يرصح بها ولم تذكير باملعاملة 

الكمركية وعدم اسيتيفاء الرسيوم الكمركية 

عنهيا، علميا بيأن وزن البضاعية )26طين و 

983كغم( وتم التحاسيب فيما يخص الرسوم 

عيى أوزان )2طين أدوات احتياطيية( )7طن 

جيام( )4طن ربل محرك(، علماً أن مادة الربل 

ال وجيود لها من ضمن البضاعية املرصح بها 

يف املعاملة«.

واشيارت الهيئية، إىل انيه »تمت إحالية ما تم 

ضبطه إىل الجهيات القضائية املختصة التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها«. 

أعلنت اجلدول اخلاص باالمتحانات التمهيدية للعام احلالي

الرتبية تفتح باب التنسيب ضمن مدارس املتميزين واملتفوقني وكلية بغداد

ضبط تالعب بالرسوم املستوفاة يف أم قصر الشمالي واألوسطاملوانئ العراقية: املياه اإلقليمية والقنوات املالحية آمنة بالكامل

بغداد/ الزوراء:

اعلين يحييى رسيول الناطق باسيم 

القائيد العام للقوات املسيلحة، امس 

ُعنرصيين  عيى  القبيض  االثنين، 

إرهابين من عصابات داعيش يف ُكل 

من ُمحافظتي األنبار وصالح الدين.

وذكر رسيول يف بيان تلقت »الزوراء« 

نسخة منه: أن »أبطال جهاز ُمكافحة 

اإلرهاب القوا القبيض عى ُعنرصين 

إرهابيين مين عصابيات داعيش يف 

ُكل مين ُمحافظتيي األنبيار وصالح 

الدين«.

وتابع: »حيث أُلقي القبض عى األول 

يف قضياء راوة، وبعملييٍة نوعيية تم 

القبض عى اآلخر يف قضاء الضلوعية، 

والذي كان يشيغل منصب ما يسمى 

أمر ألحد املفيارز اإلرهابيية التابعة 

لعصابات داعيش اإلرهابية ».

بغداد/ الزوراء:

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، امس االثنن، تعرض نقاطا للحشد والجيش لهجوم 

مسلح عى طريق بيجي حديثة.

وذكير اعيالم الهيئة يف بييان تلقت »اليزوراء« نسيخة منه: أن »نقاط مشيرتكة 

من اللواء الثالث املقر املسييطر/ حشيد االنبار والجيش تعرضت لهجوم مسيلح 

باألسلحة الثقيلة من مصادر إطالق بعيدة عى طريق بيجي حديثة«.

 واضاف البيان انه »لم تسيجل أي إصابة بصفوف أفراد القوة املشيرتكة، اذ انها 

ردت عى مصادر االطالق وأجرت العنارص اإلرهابية عى الفرار«.

بغداد/ الزوراء:

وزارة  يف  املختصية  امليالكات  نفيَذت 

االتصياالت اعمال تطوير البنى التحتية 

الخاصية بقطياع االتصياالت يف البيالد 

استعداداً إلطالق خدمات الجيل الرابع.

وقاليت مسيؤولة العالقيات واالعالم يف 

الركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية 

باليوزارة، اينياس الجلبيي، يف ترصيح 

صحفيي: انه يتيم حاليا تطويير البنى 

االنرتنيت،  لسيعات  الناقلية  التحتيية 

بتقدييم خدميات  لليروع  اسيتعداداً 

الجيل الرابع يف بغداد ومحافظات البالد 

كافة. 

مشيرة اىل: انيه تميت اضافية جهياز 

ضوئي نوع )Huawei Optics( يف بدالة 

قضاء الحرض بمحافظة املثنى، إلحداث 

حالية مين الجهوزيية التامية يف البنى 

التحتية ولعميوم مناطق املحافظة بما 

يخص عمل الجيل الرابع.   

وتابعت، يف السيياق نفسيه: تيم ايضا 

الكابيالت  يف  صيانية  اعميال  اجيراء 

الضوئيية ضمين محافظيات: النجيف 

االرشف ونينوى وواسط وصالح الدين، 

والتي كانت بعض الكابالت الضوئية قد 

توقفت عن الخدمة فيها بسيبب اعمال 

الحفرييات التيي تقيوم بهيا الجهيات 

املسيؤولة عن ادامة الطرق والجسيور، 

اضافة اىل دوائر البلديات. 

بغداد/ الزوراء:

أعلنت دائرة إصالح األحداث التابعة لوزارة العدل، امس االثنن، عن موقفها الشهري 

الخاص بعدد املطلق رساحهم لشهر كانون األول من العام املايض 2020.

وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت »الزوراء« نسيخة منه: إن »العدد الكي للمفرج 

عنهم خالل الشيهر املايض بلغ )66( حدثا بينهيم )45( حدثا موقوف لعدم كفاية 

األدلية، و)4( تخلييه بعد قضائهم مدة املحكوميية، و)3( عفو، باإلضافة إىل )14( 

باإلفراج الرطي«.

وأضاف البيان إن »دائرة إصالح االحداث تتابع بشيكل مسيتمر آلية إطالق الرساح 

بعد انتهاء اإلجراءات القانونية حرصاً منها عى إتمام العمل بالشكل األمثل«. 

احلشد واجليش يصدان تعرضا 
إرهابيا على طريق بيجي - حديثة

االتصاالت تستعد إلطالق خدمة 
اجليل الرابع

العدل تفرج عن 66 حدثا خالل 
الشهر املاضي

أحدهما أمري.. اإلطاحة بداعشيني يف 
راوة والضلوعية

بغداد/ الزوراء:

اوضحت قيادة رشطية بغداد، امس االثنن، 

منيع اسيتخدام الدراجية الناريية ألكثر من 

شخص.

وذكيرت قيادة رشطية بغداد يف بييان تلقت 

»الزوراء« نسخة منه: انه »تنفيذا لتوجيهات 

القائد العام للقوات املسلحة ووزير الداخلية 

ووكييل الوزارة لشيؤون الرطية برضورة 

مضاعفة الجهود للحيد من الجريمة، وبكل 

اشيكالها وانطالقيا مين هيذا املبيدأ ونظرا 

السيتغالل بعض املجرمن للدراجات النارية 

يف تنفييذ مآربهيم املريضية ومخططاتهيم 

االجرامية«.

مين  »املواطنين  بغيداد  رشطية  ودعيت 

مسيتخدمي الدراجيات الناريية إىل االلتزام 

بالتوجيهيات والوصاييا والتعليمات األمنية 

الخاصية بمنع اسيتخدام الدراجية من قبل 

اكثير مين شيخص واملخاليف سييتعرض 

للمساءلة القانونية«.

انيه »عيدم وجيود اسيتثناءات يف  واكيدت 

هيذا التوجيه لضميان تنفيذه بيكل مهنية 

والتزام«. 

بغداد/ الزوراء:

حذرت لجنة الخدمات النيابية من االسيتمرار 

برتدي واقع الكهرباء وقلة سياعات التجهيز، 

الفتة اىل ان مايحيدث اليوم ويف حال حدوثه يف 

فصيل الصيف فيأن العراق سيتحدث به ثورة 

وانتفاضة كبرة جراء ازمة الطاقة.

وقيال عضيو اللجنة عبياس يابير يف ترصيح 

صحفيي: ان “ماتقدميه وزارة الكهربياء من 

طاقية يعد اميراً مخزيا، بعيد املبالغ الضخمة 

التيي تيم رصفهيا عى هيذا القطاع مين اجل 

تطوير املحطات وزيادة الطاقة املنتجة”.

وأضياف ان “وزارة الكهرباء عيادت بإنتاجها 

لعيام 2005، وهو امر اليمكن القبول به، وهو 

ماولد نقصا كبرا بالطاقة املنتجة، إذ يتوجب 

االعتمياد عى الوقيود املنتج محليا بيدل الغاز 

املستورد لضمان عدم توقف املحطات”.

وبين ان “هنياك مؤاميرة كبرة عى الشيعب 

العراقيي تتعليق بمليف الكهربياء، وليو كان 

النقص الحاصل حاليا يف سياعات التجهيز قد 

حصل يف فصل الصيف لحدثت ثورة وانتفاضة 

كبرة للشعب العراقي يف جميع املحافظات”. 

بغداد/ الزوراء:
افياد مصدر امني يف قيادة حشيد محافظية االنبار، اميس االثنن، بأن 
مجموعية من بقايا خالييا “ داعش” حاولت الهجوم عيى نقطة امنية 

تابعة للجيش يف املناطق الغربية .
وقيال املصدر يف ترصيح صحفي: إن “مجموعية من بقايا خاليا داعش 
حاولت التعرض عى نقطة للجيش ضمن قاطع عمليات الجزيرة الواقعة 
عيى الطرييق الرابط بن قضياء حديثة وبيجي غربيي االنبار وجوبهت 
املجموعة االرهابية بوابل من االسلحة الخفيفة واملتوسطة ارغمها عى 

الرتاجع دون وقوع اي اصابات يف صفوف القوات االمنية “.
واضياف املصيدر، الذي فضل عدم الكشيف عين هويتيه: ان” تعزيزات 
امنية من حشد قضاء حديثة وصلت اىل مكان الحادث لصد اي هجمات 

ارهابية محتملة”.
وأشيار إىل أن “القوات االمنية نفذت حملة امنية استباقية لتعقب بقايا 
خاليا ارهابي داعش يف املناطق املستهدفة”، موضحا ان “القوات االمنية 

اتخذت تدابر امنية مشددة لحيلولة دون وقوع خرق امني “. 

بغداد/ الزوراء:
اعلنيت قيادة فرقية الرد الرسيع، امس االثنن،عين القبض عى القبص 10 

متهمن بي«الدكة العشائرية« يف محافظة البرصة
وذكرت القيادة يف بيان تلقت »الزوراء« نسيخة منه: »ضمن عمليات فرض 
االمن والقانون ونزع السالح املنفلت يف محافظة البرصة، تمكنت فرقة الرد 
الرسيع واثناء عملية البحث والتفتيش يف شيمال البرصة من اعتقال 10من 

املطلوبن للقضاء وفق املادة 2/4ارهاب دكة عشائرية«.
واضاف البيان ان »القيادة عثرت عى )12 ( بندقية كالشينكوف ومسيدس 
عدد واحد و)37( مخزن عتياد بندقية« مبينه انه تم العثور عى«عجلة بيك 

اب نوع تيوتا غر اصولية وضبط عدد كبر من العتاد الخفيف ».

بغداد/ الزوراء:
كشيف مصدر رفيع املسيتوى يف حكومة االنبار املحلية، اميس االثنن، عن 
صيدور مذكرة قبض واعتقيال بحق قائممقام قضاء عنيه و 5 من اعضاء 

الحزب االسالمي يف القضاء. .
وقيال املصدر يف ترصييح صحفيي: إن “القضاء اصدر مذكيرة قبض بحق 
قائممقيام قضاء الرطبة غربي االنبار، سيعيد العاني وفق املادة 4/ ارهاب 
وخمسية من اعضاء مكتب الحزب اإلسيالمي يف القضياء “.واضاف املصدر 
ان”املعلوميات املتوفيرة ليدى الحكومية املحلية تفييد بأن صيدور املذكرة 
ربميا تكون عى خلفيية اعرتافات للمطلوبن للقوات االمنية ذكروا أسيماء 
األشخاص الذي صدرت بحقهم اوامر القبض اثناء سر التحقيق”.يشار اىل 
ان قضاء عنه غربي االنبار شهدت قبل شهرين تقريبا تعرض معاون مدير 
صحية القضاء لتفجير ارهابي جيراء انفجار عبوة الصقة داخل سييارته 

الشخصية واعتقلت القوات االمنية العديد من املشتبة بتورطهم بالحادث.

شرطة بغداد متنع 
استخدام الدراجة 

النارية ألكثر من شخص

حتذيرات نيابية من استمرار تردي واقع الكهرباء وقلة التجهيز

إحباط هجوم “داعشي” على 
نقطة أمنية غربي األنبار

القبض على 10 متهمني بالدكة 
العشائرية يف البصرة

صدور مذكرات قبض واعتقال حبق 
قائممقام عنه 
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                           العدد:930/ب/2020
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية          التاريخ:2021/1/4

محكمة بداءة الشيوخ
اىل/ املدعى عليه/ عيل عبد حسني جابر الساكن سوق الشيوخ /ناحية الفضلية منطقة 

الخرض سابقا مجهول محل االقامة حالياً
م/اعالن

يف  امل�ؤرخ  قراره�ا  930/ب/2020  بالع�دد  الش�يوخ  س�وق  ب�داءة  محكم�ة  اص�درت 
2020/12/27 املتضمن بالفقرة الحكمية بإلزام املدعى عليه )عيل عبد حس�ني جابر( برد 
مبل�غ القرض البالغ ثالثة وس�بعون مليون دينار عراقي اىل املدعي )دريس جابر حس�ني( 
ولكونك مرتحل اىل جهة مجهولة وحس�ب اش�عار منطقة الخرض التابعة لناحية الفضلية 
واملرف�ق بكتاب مركز رشطة الفضلي�ة بالعدد 6584 يف 2020/12/28 ، لذا قررت املحكمة 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني بالقرار اعاله، ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من 

ينوب عنك قانونا فإن القرار سوف يكتسب الدرجة القطعية وفقاً لالصول والقانون.
القايض 
فهد حسن عبدالله

 جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                               العدد:217/ب/2020

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية          التاريخ:2021/1/4
محكمة بداءة الشطرة

اعالن
عطف�ا عىل قرار محكمتنا س�تبيع هذه املحكمة يف امل�زاد العلني العقار تسلس�ل 2/3197  حمام 

والعائد للرشكاء 
املدعني/1- مظفر رشيد فضيح     2-فائزة حسن حمادي

املدعى عليه /صدام رايض منشد
واملكتس�ب الدرج�ة القطعية فعىل الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة خ�الل مدة )30( يوماً 
اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف الصحف املحلية مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وتأمينات قانونية بنس�بة 10% من القيمة املقدرة للعق�ار عند وضع اليد ان لم 

يكن من الرشكاء ويتحمل املشرتي اجور االعالن والداللية.
القايض
عيىس عطوان عبدالله

االوصاف:-
دار سكن مشيدة عىل مساحة 254,43 م2 من الطابوق واالسمنت يف مدينة الشطرة –حي الزهور 

القيمة املقدرة : ثالثة وخمسون مليون واربعمائة وثالث واربعون الف دينار 
الشاغل/ الرشيك

الشركة: الصفقة حتقق لنا احلصول على مشاريع خارجية

هربت أغلبها من خالل ايصاالت وهمية 

جلنة اخلدمات النيابية  تدعو إىل تسديد 
مستحقات الفالحني وانصاف احملاضرين 

وموظفي العقود يف موازنة 2021

نقيب احملاسبني: هناك مشكالت يف 
احلسابات اخلتامية باملؤسسات كافة

سومو: األردن يفاوض العراق 
لتجديد عقد شراء النفط

اخنفاض تداوالت سوق العراق 
لألوراق املالية

جلنة االقتصاد: 3 ماليني موظف وعامل سيفقدون وظائفهم

العراق يستورد “اللنكي” بقيمة 37 
مليون دوالر من تركيا

بغداد/ الزوراء:
الس�ابق ع�ن  والنائ�ب  الوزي�ر  اته�م 
محافظ�ة البرصة، وائل عب�د اللطيف، 
ام�س االثن�ني، رشك�ة داي�و الكوري�ة 
يمك�ن  ال  تعجيزي�ة  رشوط  بوض�ع 
للحكومة تطبيقها لعرقلة انجاز ميناء 
الفاو، مبينا ان تل�ك الرشوط تهدف اىل 
تأجيل الرشوع بالعمل الفعيل يف امليناء 

وتأخريه لعرش سنوات مقبلة.
وقال عبد اللطي�ف يف ترصيح صحفي: 
ان “الرشك�ة الكوري�ة اكملت كارسي 
االم�واج الغرب�ي والرشق�ي، وان جزءا 
م�ن كارس االم�واج ابتلع�ه البحر دون 
معالج�ة تذكر ما يعني اع�ادة ترميمه 
مج�ددا او تركه مقاول�ة اخرى ما يثري 
عالمة استغراب من تجديد العقد لها”.

واضاف ان “العقد ل�م يوقع لغاية اآلن 
بني الحكوم�ة والرشك�ة الكورية دايو 
بسبب رشوط دايو التعجيزية بضمنها 
فتح خط�اب ضمان بكل مبل�غ العقد، 
وهو امر مس�تحيل يف ظل االزمة املالية 
الخانق�ة”، مبين�ا ان “ال�رشوط تنص 
عىل رصف مبلغ أي رصيف فور البدء يف 
اعماله، ما يعني ان الحكومة ستستمر 

بدفع املبالع غري املتوفرة يف االصل”.
واش�ار عبد اللطي�ف اىل ان “العقد مع 
الرشك�ة غام�ض للغاية، وفي�ه الكثري 
من التعقيد س�يما مع تحديد 60 شهرا 

النج�از املرشوع، ما يعن�ي ان املرشوع 
بحاجة اىل 10 س�نوات مقبلة واضاعة 
مبالغ كبرية يف خزينة الدولة”، مستغربا 
م�ن “اهم�ال الحكومة الع�روض التي 
ال�رشكات  م�ن  مجموع�ة  عرضته�ا 
واالوروبي�ة  والصيني�ة  الهنغاري�ة 

والربيطانية”. 
من جهتها، أعلنت رشكة دايو للهندسة 
واإلنش�اءات، وهي رشكة بن�اء كورية 

جنوبية كربى، امس االثنني، إنها وقعت 
عىل صفق�ة بقيم�ة 2.9 تريليون وون 
)2.7 مليار دوالر أمريكي( مع الحكومة 
العراقية لبناء مرافق ميناء، مش�رية اىل 
ان هدفه�ا الوص�ول اىل 5.07 تريليون 

وون كإيراد من املشاريع الخارجية .
وقالت الرشكة يف بيان اطلعت “الزوراء” 
علي�ه: إنه�ا حصلت ع�ىل الصفقة من 
العراقي�ة  للموان�ئ  العام�ة  الرشك�ة 

)GCPI( لبن�اء نف�ق ومحطة حاويات 
وط�رق مليناء الف�او الكبري يف محافظة 

البرصة.
ووفق�ا للبيان الذي نقل عن متحدث 
باس�م الرشك�ة قول�ه إن “الرشك�ة 
ش�اركت يف مرشوع بن�اء امليناء من 
ع�ام 2013.. يف الصفقة الس�ابقة، 
 1.2 قيمت�ه  بعق�د  بالفع�ل  فزن�ا 
تريلي�ون وون لبناء محطة وس�ور 

بحري ومنشآت أخرى يف امليناء”.
وذكر أن القيمة اإلجمالية للصفقتني 
اللتني حصلت عليهما الرشكة بلغت 

4.1 تريليون وون.
وقال�ت الرشكة إنها ف�ازت بطلبات 
خارجي�ة بقيمة 5.88 تريليون وون 
يف الع�ام امل�ايض، محقق�ة هدفه�ا 
الس�نوي للطلب�ات الخارجي�ة عن�د 

5.07 تريليون وون.
وميناء الفاو الكبري هو ميناء عراقي 
يف شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة 
البرصة. تبل�غ تكلفة املرشوع حوايل 
4.6 مليار يورو، وتقدر طاقة امليناء 
املقدرة 99 مليون طن سنوياً ليكون 
واح�داً من أك�رب املوان�ئ املطلة عىل 
الخليج والعارش عىل مستوى العالم.

ووضع حجر األس�اس لهذا املرشوع 
يوم 5 أبريل/نيسان 2010.

وأث�ارت قضية ميناء الف�او الكبري، 
والتلكؤ يف اكماله جدالً، واتهم نواب 
حكوم�ات متعاقبة بعق�د صفقات 
م�ع دول مج�اورة فرطت بإنش�اء 

امليناء لصالح موانئ تلك الدول.
كم�ا ش�هد امل�رشوع بع�ض التلكؤ 
عقب “انتح�ار” املدير الفني لرشكة 
املنف�ذة  الجنوبي�ة  الكوري�ة  داي�و 
ملرشوع ميناء الفاو الكبري، ألسباب 

غامضة.

بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة النيابي�ة، امس 

االثن�ني، ان حجم األم�وال املهربة خ�ارج العراق 

تقدر ب� 350 ترليون دينار.

وق�ال عض�و اللجنة، ط�ه الدفاع�ي، يف ترصيح 

صحف�ي: إن “الحكومة ش�كلت لجن�ة ملكافحة 

الفس�اد، وه�ذه اللجنة عملت خ�الل األيام األوىل 

بش�كل واض�ح وكب�ري، ولكنه�ا تراجع�ت خالل 

الفرتة األخرية بس�بب الضغوط السياسية، حيث 

اتهمت بش�تى أنواع االتهام�ات”، معرباً عن امله 

ب�”اس�تمرار عمله�ا، والتحقي�ق يف قضاي�ا أهم 

كملفات الفساد املسترشية يف بعض الوزارات”.

 وأش�ار إىل ان “األم�وال الت�ي رصفت بع�د العام 

2003 تقدر بألف ترليون، وهي تش�مل موازنات 

الوزارات التشغيلية واالس�تثمارية، حيث هدرت 

أموال طائلة يف قضايا التعاقد، فضال عن الفساد 

الذي كان مسترشيا يف أغلب العقود التي تعاقدت 

عليها الوزارات واملحافظات”.

وتابع “لم نلمس أي مرشوع واضح تم استكماله 

يف بغ�داد أو املحافظات، وأغلب املش�اريع أحيلت 

لرشكات غري رصينة، وتم التعامل عليها عىل أسوأ 

العموالت، لذل�ك لم تنجز األعمال، وبقيت االموال 

عىل مش�اريع بس�يطة، لكن لم نشاهد مشاريع 

إسرتاتيجية كطرق رئيسية وجسور رسيعة”.

 ولف�ت إىل “تهري�ب بح�دود 350 ترلي�ون دينار 

خارج العراق خ�الل االعوام املاضي�ة، وجميعها 

خالل ايصاالت وهمية”. مؤكدا ان “أغلب االموال 

هرب�ت به�ذا االتج�اه خ�ارج الع�راق، بكثري من 

ه�ذه العم�والت الت�ي كان يحص�ل عليها بعض 

املسؤولني”.

بغداد/ الزوراء:

أعل�ن رئيس االتح�اد املحيل للجمعي�ات الفالحية 

التعاونية يف الديوانية، محمد كشاش الجليحاوي، 

ام�س االثن�ني، ع�ن تج�اوز الكمي�ات املس�وقة 

ملحصول الشلب لحد اآلن يف محافظة الديوانية 90 

ألف طن.

وقال الجليح�اوي يف بيان اطلعت عليه “الزوراء”: 

إن “حملة التس�ويق ملحصول الشلب يف املحافظة 

املحافظ�ة  ومخ�ازن  س�ايلوات  ع�ىل  مس�تمره 

املخصصة لتس�لم محصول الش�لب من الفالحني 

واملزارع�ني يومي�ا وبتع�اون وجه�ود كب�رية من 

الكوادر العاملة يف السايلوات واملخازن املخصصة 

بتسلم محصول الشلب”.

وأض�اف أن “الخطة الزراعي�ة الصيفية ملحصول 

الش�لب بلغت 144750 دونم�ا موزعة عىل قضاء 

الشامية واملهناوية والصالحية وغماس والشنافية 

التابعة ملحافظة الديوانية”.

وطال�ب الجليحاوي ب�”تأمني املس�تحقات املالية 

للفالح�ني واملزراعني املس�وقني ملحصول الش�لب 

يف محافظ�ة الديواني�ة، وتكاتف جمي�ع الجهات 

املعني�ة بالقط�اع الزراع�ي يف املحافظ�ة إلنج�اح 

حملة التسويق”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي، امس االثنني، 
عن مش�اركته يف منصة ُبن�ى للمدفوعات 
العربية البينية بهدف العمل عىل توس�يع 

نطاق املدفوعات اإللكرتونية.
وقال البنك يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة 

منه: إنه “بهدف العمل عىل توسيع نطاق 
املدفوعات اإللكرتونية، تم االنطالق الفعيل 
والتش�غيل ملنصة ُبنى للمدفوعات العربية 
البيني�ة، وه�ي منص�ة تعمل ع�ىل توفري 
خدمات املقاصة والتسوية يف الوقت الفعيل 
للتحوي�الت املالية عرب الح�دود بني الدول 

العربي�ة وبالعمالت العربية والدولية، وقد 
تم تنفي�ذ اول حركة من خ�الل املصارف 
ب�ني دول�ة االم�ارات وجمهوري�ة م�رص 

العربية وبعملة الدرهم االمارتي”.
وأضاف أنه “س�بق أن ق�ام البنك املركزي 
املحلي�ة  املص�ارف  العراق�ي وع�دد م�ن 
بتوقيع اتفاقي�ة واكمال املتطلبات الفنية 
بالتنس�يق م�ع  امل�رشوع  يف  للمش�اركة 
صن�دوق النق�د العرب�ي والعم�ل ج�اري 
العتماد الدينار العراقي يف النظام للمرحلة 

القادمة”.
وتابع أنه “ستتمكن املصارف املشاركة يف 
الدول العربية من ارسال وتسلم املدفوعات 
فيم�ا بينها بصورة آمن�ة وموثوقة، فيما 
سُتس�اعد هذه املنصة ع�ىل تقليل اللجوء 
إىل املراك�ز العاملية من البنوك املراس�لة يف 
مقاصة وتس�وية املدفوعات العربية مما 
يس�هم يف تقليل الوقت والكلف املصاحبة 

عىل املصارف وزبائنهم”. 

وزير سابق: “دايو” تضع شروطا تعجيزية لعرقلة اجناز ميناء الفاو

النزاهة النيابية تقدر حجم األموال املهربة خارج العراق بـ 350 ترليون دينار 

الديوانية تسوق حنو ٩٠ ألف طن من حمصول الشلب 

املركزي ُيشارك يف منصة ُبنى للمدفوعات 
العربية البينية

بغداد/ نينا:
 دع�ت لجن�ة الخدم�ات واالعم�ار 
النيابي�ة ، إىل تس�ديد مس�تحقات 
املحارضي�ن  وانص�اف  الفالح�ني 
والفاحصني واملفصولني وموظفي 
العقود واألجور وخريجي السنوات 

السابقة يف موازنة 2021.
واش�ار عضو اللجنة النائب برهان 
املعم�وري ، اىل تطل�ع جميع أبناء 
الش�عب العراق�ي إىل وقف�ة جدية 
م�ن ممثليهم يف الربمل�ان ويأملون 
ب�أن ت�رشع موازنة رصين�ة تلبي 
بمختل�ف  املواطن�ني  طموح�ات 

فئاتهم وتخفف معاناتهم” .

 ، صحف�ي  بي�ان  يف   ، وأض�اف 
إىل  وصل�ت   2021 موازن�ة   “ ان 
مبن�ى مجلس الن�واب وأصبح من 
ومراجعتها  مناقش�تها  الرضوري 
الحل�ول  وايج�اد  دقي�ق  بش�كل 
الواقعي�ة ل�كل م�ا يس�بب القل�ق 
واالحباط لدى أبناء الشعب”، داعيا 
املحروم�ة  الطبق�ات  مراع�اة  إىل 
وانصاف املحارضي�ن والفاحصني 
العق�ود  وموظف�ي  واملفصول�ني 
واألج�ور وق�راء املقاييس ، وعقود 
بش�ائر الخري وخريجي الس�نوات 
تس�ديد  اىل  باإلضاف�ة  الس�ابقة 

مستحقات الفالحني.

بغداد/ الزوراء:
أكد نقيب املحاس�بني واملدققني، جواد الشهييل، امس االثنني، وجود مشكالت 
يف الحس�ابات الختامية بجميع املؤسس�ات، مش�ريا إىل أن ث�الث حكومات لم 

ترسل حساباتها الختامية.
وقال الش�هييل يف ح�وار صحفي: ان “الحكومة لم تقدم حس�اباتها الختامية 
من�ذ 2017 ولغاي�ة اآلن”، مبينا أن�ه “كان االجدر بلجنة مكافحة الفس�اد ان 
تلقي القبض عىل من تأخر بإرس�ال الحسابات الختامية يف بعض املؤسسات 

والوزارات”.
وبني الشهييل ان “هناك مشكالت يف الحسابات الختامية بجميع املؤسسات”، 
مؤكداً “ان ابرز تلك املش�كالت هي الس�لف املعلقة من�ذ عامي 2014 و2015 

لغاية اآلن”.
وأش�ار إىل أن�ه “باالمكان ان تك�ون هناك معالجات مالية ومحاس�بية، إال ان 

النية لحل هذه املشكالت غري متوفرة لغاية اآلن”. 

بغداد/ الزوراء:
اكدت رشكة تس�ويق النفط “س�ومو”، امس االثن�ني، ان األردن يفاوض العراق 
بش�أن رشاء النف�ط الخ�ام م�رة اخرى بع�د انتهاء العق�د الس�ابق.وقال مدير 
الرشكة، عالء اليارسي، يف حديث صحفي: إن العراق لم يصدر النفط الخام خالل 
شهر كانون األول النتهاء فرتة عقد تزويد األردن بالنفط الخام. مبينا: ان االردن 
تتف�اوض حاليا مع العراق بش�أن تجديد العقد.واضاف اليارسي “س�يتم خالل 
العق�د الجديد تحديد الكميات النفطية املصدرة لالردن وفرتة العقد”، متوقعا ان 
“يتم تجديد العقد واالعالن بشكل رسميا قريبا”.ولم يستورد االردن النفط الخام 
من العراق خالل ش�هر كانون االول املايض يف حني اس�تورد ما مقداره 252 ألف 
برمي�ل يف ترشي�ن الثاني املايض.وكان األردن تلقى يف أيلول 2019 أوىل ش�حناته 
بموج�ب اتفاق لرشاء 10 آالف برمي�ل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك 
لتلبي�ة ج�زء من الطلب املح�يل قبل ان يوقفها يف ش�هري ايار وحزي�ران نتيجة 

انخفاض اسعار النفط، ليعاود االسترياد مرة اخرى يف شهر ايلول املايض.

بغداد/ الزوراء:
اعلن س�وق العراق ل�أوراق املالية 
يف افتت�اح أول جلس�اته من العام 
الحايل م�ن يوم ام�س االثنني، عن 
تداول أكثر من 880 مليون س�هم 
بقيم�ة مالي�ة بلغ�ت 600 مليون 

دينار.
وقال الس�وق يف تقري�ر له اطلعت 
“الزوراء” عليه: إن “عدد الرشكات 
املتداولة أس�همها خالل يوم امس 
بلغ 23 رشكة من أصل 104 رشكة 

مدرجة يف السوق”.
وأضاف الس�وق أن “عدد االس�هم 
املتداولة بلغ�ت 886 مليوناً و170 
الف سهم بقيمة مالية بلغت 601 
ملي�ون دين�ار، فيم�ا اغلق مؤرش 
ISX60 ع�ىل  املتداول�ة   االس�عار 
500.80 نقطة مس�جالً انخفاضا 
يف  اغالق�ه  ع�ن   1.42% بنس�بة 

الجلسة السابقة”.
م�ن  املش�رتاة  “اس�هم  وبل�غ 

 65 العراقي�ني  غ�ري  املس�تثمرين 
مليون س�هم بقيمة مالي�ة بلغت 
51 ملي�ون دينار من خ�الل تنفيذ 
22 صفق�ة عىل أس�هم 5 رشكات 
واحدة”، فيما بلغت االسهم املباعة 
م�ن غ�ري العراقي�ني يف الس�وق 8 
ماليني سهم بقيمة مالية بلغت 31 
ملي�ون دينار من خ�الل تنفيذ 18 

صفقة عىل أسهم رشكة واحدة”.
يذك�ر ان س�وق الع�راق ل�أوراق 
املالية قد اس�تخدم انظمة التداول 
االلكرتون�ي واإلي�داع املركزي منذ 
عام 2009 ، ويسعى إلطالق نظام 
التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، 
وينظ�م خم�س جلس�ات ت�داول 
أس�بوعيا م�ن األح�د اىل الخميس، 
ومدرج فيه 104 رشكة مس�اهمة 
عراقي�ة تمثل قطاع�ات املصارف 
والزراعة  والصناع�ة  واالتص�االت 
امل�ايل  واالس�تثمار  والتأم�ني 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
كشفت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، 
ام�س االثن�ني، ع�ن فق�دان ثالث�ة ماليني 
موظ�ف وعامل لوظائفهم، بس�بب ارتفاع 

سعر رصف الدوالر.
وقالت عض�و اللجنة، ندى ش�اكر جودت، 
يف ترصي�ح صحف�ي: ان »الربمل�ان أعطى 
كلمته بش�أن رواتب املوظف�ني بأنها خط 

أحمر، وتم ذكر املواد الدستورية التي يجب 
أال تم�س به�ا روات�ب املوظف�ني«، مؤكدة 
»اس�تضافة وزير املالية خالل املدة املقبلة 
بع�د ان تحدد هيئ�ة الرئاس�ة املوعد الذي 
يجب أن يكون ب�أرسع وقت كونها املمثلة 

عن  الشعب«.
وبين�ت ج�ودت أن »ارتفاع أس�عار رصف 
ال�دوالر بش�كل مفاجئ امر غ�ري صحيح، 

ويجب أن يك�ون االرتف�اع تدريجيا ليكون 
تأثريه يف املواطن البسيط بصورة خفيفة«، 
الطريق�ة  به�ذه  »ارتفاع�ه  ان  مؤك�دة 
وتخفيض الرواتب، سيدفع ثمنه املواطن«.

ولفتت إىل ان »اتحاد املقاولني أبلغهم خالل 
اس�تضافته يف اللجن�ة ان االرتف�اع أوق�ف 
اعماله وبالنتيجة فإن ثالثة ماليني موظف 

وعامل سيتم ترسيحهم لهذا السبب«. 

بغداد/ الزوراء:
الفاكه�ة  مص�دري  اتح�اد  أعل�ن 
والخ�رضوات الطازجة يف بحر ايجة، 
امس االثنني، ان تركيا صدرت فاكهة 
 37 بقيم�ة  الع�راق  اىل  “الاللنك�ي” 

مليون دوالر خالل العام املايض.
وق�ال رئي�س االتح�اد، خ�ري الدي�ن 
علي�ه  اطلع�ت  تقري�ر  يف  أوتش�اق، 
“ال�زوراء”: إن ص�ادرات تركي�ا من 
ع�ام  خ�الل  )اليوس�في(  الاللنك�ي 

دوالر  ملي�ون   400 بلغ�ت   2020
بارتفاع بلغت نس�بته %22 عن سنة 
2019 التي بلغت قيمة صادراتها من 

هذه الفاكهة 347 مليون دوالر.
وبني: ان تركيا صدرت فاكهة الاللنكي 
اىل 67 دولة يف س�نة 2020. موضحا: 
ان حجم الصادرات لروس�يا بلغ 234 
ملي�ون دوالر، فيم�ا ت�م تصدي�ر ما 
قيمت�ه 55 ملي�ون دوالر اىل اوكرانيا، 

و37 مليون دوالر اىل العراق.
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حوار / انتصار الرساج

أكدت رشا رفعت، بطلة العراق بالدراجات 

الهوائية سابقاً، عزمها الرتشيح لرئاسة 

اتحاد اللعبة يف ال�دورة االنتخابية املقبلة 

املُدع�م  التطوي�ري  برنامجه�ا  لتنفي�ذ 

باالستثمار عن طريق الُرعاة، مؤكدة عدم 

تراجعه�ا عن ذلك مهم�ا كانت الضغوط 

كبرية. 

وأض�اف رش�ا يف ح�وار م�ع صحيف�ة 

)ال�زوراء( :”اصطدم�ت رصاحة بالكثري 

م�ن املش�اكل واملعوّقات أم�ام طموحي 

بقي�ادة اتحاد الدراج�ات الهوائية نتيجة 

توت�ر العالق�ة بين�ي وب�ني القائمني عىل 

االتح�اد ال�ذي يحتكره العن�ر الرجايل، 

وتم تس�وية األمر بيننا خالل الفرتة املاّرة 

وس�يكون لدينا تع�اون مع جه�ات عّدة 

لتش�كيل فرق نس�وية ملواكبة التطور يف 

دول العالم األخرى”.

الت�ي  األوىل  امل�رّة  :”ليس�ت  وأوضح�ت 

أحاول إيجاد مقعٍد ضمن توليفة االتحاد 

به�دف  الهوائي�ة  للدراج�ات  العراق�ي 

التفاُع�ل م�ع األعض�اء لتوس�يع قاعدة 

اللعب�ة وفت�ح م�دارس خاص�ة للفئ�ات 

العمرية لكال الجنسني، وأتمنى هذه املرة 

أن تكل�ل محاولتي بالنجاح من أعىل هرم 

املسؤولية”.

وعن س�بب عدم بروز بطالت ُجدد للعبة، 

قالت رشا “ال يوجد طموح لدى الالعبات 

املوهوب�ات مثلما كن�ا نمتلكه مع الصرب 

الطويل المتالك ناصي�ة التتويج، اضافة 

اىل انع�دام اهتم�ام االتحاد بفئة النس�اء 

لخلق أجواء تنافس�ية بينه�ن، ما أدى اىل 

انحسار الالعبات البارزات خالل بطوالت 

العراق”.

وبش�أن ع�دم تفعي�ل عمله�ا يف املكت�ب 

النسوي لالتحاد العربي للدراجات سابقاً 

، أكدت “أن اتحادنا املحيل لم يستثمر ذلك 

لتنش�يط البط�والت املحلية ع�ىل ارضنا، 

وكذل�ك لقلّة اجتماعات العربي وتباعدها 

بني أش�هر عدي�دة، وع�دم وج�ود خّطة 

عراقي�ة واضح�ة ومدروس�ة للنه�وض 

بواقع الدراجات الهوائية النسوية املحلية، 

فاالهتم�ام ينص�بُّ عىل العن�ر الرجايل 

فق�ط وذل�ك يتقاطع مع منه�ج االتحاد 

العربي الشامل لجميع الفعاليات”. 

وكشفت رشا أن “اللجنة األوملبية ال تعري 

أي اهتم�ام لرياض�ة الدراج�ات الهوائية 

النس�وية ع�ىل الرغ�م م�ن أن العن�ر 

النس�وي دائم�ا م�ا يحص�ل ع�ىل مراكز 

متقّدمة يف البطوالت برغم قلّة مشاركاته 

الخارجي�ة، بينما العن�ر الرجايل تكون 

منافس�اته الخارجية ألداء الواجب فقط، 

م�ا أّدى ذلك اىل ش�عور البط�الت بالُغبن 

واإلهم�ال الس�يما عندما يف�زن فتكريم 

األوملبية ال يوازي اإلنجاز أبداً”.

أكاديمي�ات  وج�ود  ع�دم  رش�ا  وع�زت 

رغب�ة  “ُضع�ف  اىل  النس�وية  باأللع�اب 

املُس�تثمر ال�ذي يعتم�د ع�ىل الالعب�ة أو 

املدربة الجاهزة التي ُتمارس اللعبة وليس 

لديه الصرب لتطوير الناِش�ئات عن طريق 

إج�راء دراس�ة تمويل م�روع نهضوي 

لهّن، مع اإلقرار بأن املُماِرسة تعرّفت عىل 

إيجابيات وسلبيات اللعبة، ولهذا هي من 

ُتبدع يف هذا املجال”.

وختم�ت رش�ا رفع�ت حديثه�ا بالق�ول 

“أتمن�ى خدم�ة اللعبة يف املرحل�ة املقبلة 

من خالل فس�ح املج�ال دون قيود، وعىل 

الصعي�د الش�خيص أروم الحص�ول ع�ىل 

أفتت�ح  وكذل�ك   ، تخّص�يص  يف  املاس�رت 

أكاديمية لرياضة الدرجات الهوائية ُتعنى 

بالنسوة املوهوبات، وهذا املروع أسعى 

لتحقيقه قريباً إن شاء الله”.
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جلوب: التقاطعات والنزاعات اضرت 
كثريا برياضة كرة اليد

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن املدرب املساعد لفريق كرة اليد يف نادي الرطة عمار جلوب، انه ابتعد عن الجميع 
بسبب النزاعات التي تشهدها كرة اليد العراقية.وقال جلوب إن “الوسط الريايض وكرة 
اليد عىل وجه الخصوص يشهد تقاطعات كبرية يف الوقت الراهن وهناك من ينقل كالماً 
خاطئاً عني”.واضاف “بس�بب هذه الضبابية التي تشهدها س�احة كرة اليد العراقية 
من تريحات من عدة أطراف، قررت قطع عالقتي مع جميع أرسة كرة اليد يف الوقت 
الحارض”.وتابع “لن ارش�ح الي منصب يف الوقت الحايل وس�أبقى فقط مع فريق اليد 

الذي يستعد للمشاركة يف الدوري العراقي لكرة اليد للموسم 2020-2021”.

أصفر وأمحر

رشا رفعت: سأرشح ملنصب رئيس احتاد الدراجات  واألكادميية مشروعي املقبل
بغداد/ متابعة الزوراء

الوس�ط  نف�ط  م�درب  ق�ال 
جم�ال ع�يل، إن مواجه�ة يوم 
غ�د األربع�اء أم�ام الصناعات 
الصناعة،  الكهربائية، يف ملعب 
لحساب الجولة 13 من الدوري، 
تعد مواجهة “رد الدين” لفريق 

الصناعات.
وقال عيل “نفط الوس�ط س�بق 
وأن خ�رس يف كأس العراق أمام 
الصناع�ات يف ملعب�ه، وبالت�ايل 
نس�عى لرد الدين، باإلضافة إىل 
أن فريقنا يس�عى للحفاظ عىل 
توازنه الفني يف الجوالت املتبقية 
لل�دوري،  األوىل  املرحل�ة  م�ن 

وبالتايل سيكون هدفنا الفوز”.
وأشار إىل أن الجهاز الفني شدد 

عىل رضورة احرتام جميع الفرق 
النظر لرصيدها  املنافس�ة دون 
من النقاط أو تسلسها يف الئحة 
قليل�ة  الف�وارق  ألن  ال�دوري، 

بشكل كبري.
وبني “الفريق جاهز وخطوطنا 
مكتمل�ة والجان�ب املعن�وي يف 
أفضل حاالته، م�ا يقلقنا فقط 
أرضي�ة امللع�ب، كونن�ا عانين�ا 
منها يف مباراة الكأس، ومع ذلك 
نس�عى ملن�ح الالعب�ني واجبات 
الفري�ق  طريق�ة  م�ع  تت�الءم 

املنافس وأرضية امللعب”.
يشار إىل أن نفط الوسط يتصدر 
الئحة الرتتيب برصيد 26 نقطة، 
فيما يحتل الصناعات املركز قبل 

األخري برصيد 9 نقاط.

مدرب نفط الوسط: نسعى لرد الدين 
إىل الصناعات الكهربائية

اعالمنا الرياضي

بغداد/ حسني عمار

كش�ف مدرب فريق ال�زوراء لكرة القدم 

رايض شنيش�ل عن تفاصي�ل عقده مع 

ادارة الن�ادي مؤك�دا عزم�ه ع�ىل إعادة 

الفريق اىل وضع�ه الطبيعي كمنافس يف 

البطوالت املحلية واالسيوية.  

وقال شنيشل إنه “ تم االتفاق مع الهيأة 

االدارية للنادي بتدريب فريق الكرة االول 

بعق�د يمتد حت�ى نهاية املوس�م الحايل 

-2020 2021 ، بعدها لكل حادث حديث 

“، مبينا ان “ الطاقم املساعد املؤلف من 

حيدر عبد االمري وحس�ام فوزي ومدرب 

الح�راس صال�ح حميد وم�درب اللياقة 

البدنية نص�ري عبد االمري و املحلل الفني 

عب�د االمري ناجي، تم اختي�اره من قبله 

ه�و ولم تف�رض ادارة الن�ادي اي واحد 

من االسماء املوجودة عىل الئحة الجهاز 

الفني “.

واض�اف شنيش�ل ان “ الع�ودة لتدريب 

فريق الزوراء ه�ي رشف كبري، وتركيزه 

ينصب حاليا عىل اعادة الفريق اىل وضعه 

الطبعي وبث روح املنافسة بني العبيه يف 

مهمته املحلية والقارية “.

وق�اد امل�درب رايض شنيش�ل الوح�دة 

التدريبي�ة االوىل لل�زوراء بع�د تس�ميته 

مدرباً للفريق.

وق�ال عض�و الهيئ�ة االداري�ة للن�ادي 

عب�د الرحمن رش�يد إن “امل�درب رايض 

شنيش�ل، وقع عىل عقده ام�س االثنني 

وقاد الوحدة التدريبية االوىل للزوراء”.

املتصدر نفط الوسط يف ضيافة الصناعات والشرطة يواجه النفط غدا بالدوري
الكرخ يلتقي القوة اجلوية

بغداد/ الزوراء
عدسة/ حيدر الدليمي

تنطلق بوم غد االربع�اء مباريات الجولة الثالثة 
ع�رة من دوري الك�رة املمت�از بإقامة خمس 
مواجه�ات، أذ يلتقي املتصدر نفط الوس�ط مع 
مضيف�ه فري�ق الصناع�ات الكهربائي�ة ال�ذي 
يحت�ل املركز التاس�ع عر )ما قب�ل االخري( يف 
املب�اراة الت�ي س�تقام ع�ىل ملع�ب الصناعة يف 
تم�ام الس�اعة الثاني�ة ظه�ران ويف الوقت ذاته 
يضي�ف ملع�ب الس�احر احم�د رايض مواجهة 
مهمة تجم�ع بني اصح�اب الدار فري�ق الكرخ  
الذي يحت�ل املرك�ز الثالث ع�ر بضيفه فريق 
الق�وة الجوية الذي يأتي ثالثا بعد املتصدر نفط 
الوسط والوصيف فريق الرطة، ويلتقي فريق 
النفط صاحب املركز الثامن مع ضيفه الوصيف 
فريق الرطة عىل ملعب نادي التاجي الريايض 
يف تمام الس�اعة الثانية ظه�را، ويضيف ملعب 
الش�عب الدويل مباراة مهم�ة تجمع بني الزوراء 
ال�ذي يحتل املركز الرابع والق�ادم من محافظة 
القادسية فريق الديوانية صاحب املركز التاسع 
يف تمام الس�اعة الرابعة والربع مس�اء، وتختتم 
مواجه�ات الغد بلق�اء يجمع ب�ني النجف الذي 
يحتل املرك�ز العارش والكهرب�اء صاحب املركز 
الثاني عر يف تمام الس�اعة السادس�ة والربع 
مس�اء ع�ىل ملع�ب النجف ال�دويل، وتس�تكمل 
املباري�ات يوم الخمي�س املقب�ل باقامة خمس 
مواجه�ات ايض�ا، حيث يلعب القاس�م صاحب 
املركز العرين )االخري( مع ضيفه امانة بغداد 
ال�ذي يحتل املركز الس�ابع ع�ىل ملعب الكفل يف 
تم�ام الس�اعة الثاني�ة ظه�را ، ويف الوقت ذاته 
يضي�ف ملعب زاخ�و اصحاب ال�دار الذي يحتل 
املركز الس�ادس مع ضيفه القادم من محافظة 
البرة فريق امليناء الذي يقبع يف املركز السابع 
عر يف ج�دول الرتتيب، ويخ�وض فريق اربيل 
صاحب املركز الرابع عر عىل ملعبه فرانس�وا 
حري�ري مواجه�ة مرتقب�ة مع ضيف�ه الطلبة 
الذي يحتل املركز الحادي عر يف تمام الس�اعة 
الرابعة عرا، ويضيف جذع النخلة يف محافظة 
البرة لقاء نفط البرة صاحب املركز الثامن 
عر وضيفه فريق الس�ماوة الذي يحتل املركز 
الس�ادس ع�ر يف تم�ام الس�اعة السادس�ة 
مس�اء، وتختتم مواجهات الجولة الثالثة عرة 
بمواجه�ة تجم�ع بني نفط ميس�ان الذي يحتل 
املرك�ز الخامس وضيفه الح�دود صاحب املركز 
الخام�س عر يف تمام الس�اعة الثامنة مس�اء 

عىل ملعب ميسان الدويل.

مدرب يطلق مبادرة انسانية إلعانة 
ذوي جنوم الكرة من ضحايا كورونا

تسمية عبد الغين شهد مدربا 
لكرة النجف

بغداد/ متابعة الزوراء
اطلق م�درب فري�ق ك�رة القدم 
الكهرباء عب�اس عطية،  بن�ادي 
ذوي  إلعان�ة  انس�انية  مب�ادرة 
نجوم الكرة م�ن ضحايا فريوس 

كورونا.
الع�راق ع�دة نج�وم يف  وخ�رس 
املايض بس�بب مضاعفات  العام 
كورون�ا  بف�ريوس  اصابته�م 
املس�تجد أبرزه�م: احم�د رايض 
وناظم ش�اكر وعيل هادي وكريم 

سلمان.
ع�رب  تدوين�ه  يف  عطي�ة  وق�ال 
ع�ىل  الرس�مية  صفحت�ه 
“فيس�بوك”، “خرسنا يف الس�نة 

املاضية اصدق�اء كثريين والبكاء 
والحزن عليهم ال يكفي”.

وأضاف “اقرتح ان يتم استقطاع 
%5 م�ن عق�ود مدرب�ي النخبة 
اول  وان�ا  لذويه�م  به�ا  للت�ربع 

املتربعني”.

بغداد/ متابعة الزوراء
اتفق�ت إدارة النج�ف مع املدرب عبد الغني ش�هد، عىل قي�ادة الفريق 

خلفا للمستقيل حسن أحمد، اعتبارا من الجولة 13 للدوري.
وقال عضو الهيئة اإلدارية للنجف عيل هاشم أن رئيس الهيئة الدكتور 
رض�وان الكندي اجتم�ع باملدرب وتم االتفاق معه ع�ىل قيادة الفريق، 

اعتبارا من الجولة املقبلة أمام الكهرباء.
وبني أن املدرب ش�هد أب�دى موافقته عىل العمل مدربا للفريق بش�كل 

طوعي دون الحديث باألمور املالية، برط أن تسلم حقوق الالعبني.
وأوضح “وتم االتفاق عىل تس�ليم الدفعة الثانية لالعبني البالغة 15% 

من عقودهم”.
وأش�ار إىل أن اإلدارة ملتزم�ة باملوع�د وس�تدفع الدفع�ة الثالثة أيضا 
باملوعد املحدد، من أجل خلق اس�تقرار نف�ي لالعبني، ليتمكن املدرب 

من تحقيق نتائج طيبة مع الفريق.
 وم�ن جهته قدم رئيس الهيئة االدارية للنادي رضوان الكندي ش�كره 
للمدرب الس�ابق حس�ن احمد عىل الجه�ود الذي بذلها خالل األش�هر 
املاضية مبينا ان” حس�ن احمد كون فريقاً جيداً لنادي النجف واالدارة 

لم تكن تتمنى خروجه من الجهاز الفني للفريق “. 
يذكر ان فريق النجف يحتل املركز العارش يف ترتيب فرق الدوري املمتاز 

برصيد ست عرة نقطة من 11 مباراة.

راضي شنيشل : عودة الزوراء اىل وضعه الطبيعي هديف االمسى 

يف اط�ار نش�اط اللجن�ة االجتماعي�ة يف االتح�اد العراق�ي للصحاف�ة 
الرياضي�ة زار الزميل مؤن�س عبد الله والزميلني قاس�م حنون ورحيم 
الدراج�ي رئيس واعض�اء اللجنة االجتماعية، الزميل محس�ن التميمي 
لتقدي�م التع�ازي بوفاة والدة الزميل عبد الكريم ي�ارس لتقديم التعازي 
بوفاة زوجته، إذ نقل الزمالء مواس�اة رئيس االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضي�ة واعض�اء املكت�ب التنفيذي وجمي�ع اعضاء الهيئ�ة العامة 
لالتحاد س�ائلني املوىل عز وج�ل ان يتغمد الفقيدتني برحمته الواس�عة 

وان يسكنهما جنات النعيم.   
 *************

تتواصل برقيات التهنئة للزميل خالد جاس�م 
وللزمالء أعضاء املكتب التنفيذي بمناس�بة 
فوزه�م ب�إدارة االتح�اد لألرب�ع س�نوات 

املقبلة.

ش�اركت مديرة االعالم والتنسيق يف 
العراقية هنادي  االوملبية  االكاديمية 
محمد يف مؤتم�ر االكاديمية الدولية 
ال�ذي عقد ع�رب املنص�ة املرئية عن 
بع�د، اذ تناول املؤتمر واقع الرياضة 
يف ظ�ل جائح�ة كورون�ا فضال عن 

برامج الرياضة والسالم.

 **************



ت�ويف جري مارس�دن املغني الذي أنشد “لن تس�ر وحدك أب�داً”، وهي األغنية 
الت�ي أصبح�ت نشي�داً لن�ادي ليفرب�ول، بحس�ب م�ا ذك�رت وس�ائل إعالم 

والن�ادي اإلنكليزي أول أمس األحد. وكتب ليفربول عرب حس�ابه عىل تويرت: 
م�ع “ببال�غ الح�زن واألىس تلقين�ا خرب وفاة جري مارس�دن، قلوبن�ا جميعاً 

ج�ري أرست�ه وأصدقائ�ه”. وأضاف: “هو ج�زء ال يتجزأ من ه�ذا املكان، رحل 
( ولك�ن كلماته باقية معنا، لن تس�ر وحدك أبداً”. وكان مارس�دن )78  م�اً عا

ال�ذي ولد يف ليفربول، قائد فرق�ة “ذا جري أند 
ذا بيس مايك�رز” )جري وصانعو الس�الم( يف 
الس�تينيات، التي أعادت غناء “لن تسر وحدك 
أب�داً” املكتوب�ة وامللحن�ة أصالً م�ن األمركيني 
روج�رز وهامرش�تاين يف مرسحية كاروس�يل 
الكوميدية الغنائية عام 1945. وتبنى مشجعو 
ليفرب�ول نس�خة مارس�دن وفرقته من�ذ العام 
1963، وأصبحت واحدة من أش�هر أناشيد كرة 
القدم ويتم عزفه�ا قبل لحظات من انطالق كل 

مباراة عىل ملعب آنفيلد.
واخت�ارت أندي�ة أخرى األغنية نشي�داً لها، عىل 
غ�رار س�لتيك اإلس�كتلندي وفين�ورد الهولندي 

وبوروسيا دورتموند األملاني.

اس�تهل يوفنت�وس الع�ام الجدي�د بشكل 
أفضل من نهاي�ة 2020، وذلك بفوزه عىل 
ضيف�ه أوديني�زي 4 - 1 يف الجولة 15 من 

الدوري اإليطايل لكرة القدم.
ودخ�ل يوفنت�وس اللق�اء وه�و يف املركز 
الس�ادس بعد خس�ارته املذلة يف املرحلة 
املاضية عىل أرضه أمام فيورنتينا صفر- 
3 وق�رار إلغ�اء اعتباره فائزا ع�ىل نابويل 3 
-صفر نتيجة عدم س�فر األخ�ر اىل تورينو 
بس�بب ح�االت إيجابي�ة يف صفوف�ه بفروس 
“كوفي�د- 19”، ما جعل�ه مدربه الجدي�د أندريا 

برلو يف وضع ال يحسد عليه.
لكن بطل األعوام التسعة املاضية استعاد توازنه قبل لقائه 
املرتق�ب األربعاء املقبل مع ميالن ورف�ع رصيده اىل 27 
نقط�ة يف املركز الخام�س بعد فوزه ع�ىل أودينيزي 
بفض�ل رونال�دو ال�ذي افتتح التس�جيل بعد 31 

دقيق�ة عىل البداي�ة بتمريرة من الويل�زي آرون راميس الذي 
افت�ك الك�رة يف منتص�ف منطقة الضي�ف إثر رمي�ة جانبية 

لألخر.
ثم مرر النجم الربتغايل كرة الهدف الثاني يف مس�تهل الشوط 
الثان�ي بحركة رائعة يف ظه�ر الدفاع لفيديريك�و كييزا الذي 
س�ددها أرضي�ة يف الزاوي�ة الي�رسى )49(، قب�ل أن يضيف 
بنفس�ه هدفه الشخ�ي الثاني والثالث لفريق�ه يف الدقيقة 
70 بعد تمريرة م�ن األوروغوياني رودريغو بنتانكور، معززا 

صدارته لرتتيب الهدافني ب�14 هدفا.
وب�ات رونالدو الثاني يف قائمة الهداف�ني يف تاريخ كرة القدم 
املحرتفة برصيد 758 هدفاً )عىل صعيد تس�جيل األهداف مع 
األندية واملنتخبات( متخطياً أسطورة كرة القدم بيليه )757 
هدفاً(. واس�تفاق أوديني�زي لكن متأخ�را بتقليصه الفارق 
ع�رب الهولندي مارتن زيغي�الر )90( لك�ن األرجنتيني باولو 
ديب�اال أعاده اىل ثالثة أهداف بع�د تمريرة من الربازييل دانيلو 

.)3+90(

لم يتفاجأ تياجو سيلفا مدافع 
تشيليس اإلنجلي�زي بقرار إقالة 
مدربه الس�ابق، توم�اس توخيل، 
م�ن قي�ادة باريس س�ان جرمان 

الفرنيس.
 RMC قن�اة  ع�رب  س�يلفا  رصح 
الفرنس�ية: “قرار إقالة توخيل صعب، 
لكن�ه متوق�ع، فاألمور داخلي�ا كانت 

تنذر بتغيرات مقبلة”.
وأضاف املدافع الربازييل: “يف رأيي، فإن 
ليوناردو املدير الريايض انفرد بالقرار، 
وق�د اخت�ار اإلطاحة بالجه�از الفني، 
وال أع�رف ه�ل كانت خط�وة جيدة أم 
ال بش�أن إقالة توخي�ل ومعاونيه بعد 
املباراة”. واستدرك قائد سان جرمان 
السابق: “لكن املؤكد، أن هذا التغير لم 

يكن مخططا له يف الوقت الحايل”.
وعن املدرب الجديد لسان جرمان، قال 

املدافع الربازييل: “لقد أدى ماوريس�يو 
توتنه�ام،  يف  رائع�ا  عم�ال  بوكيتين�و 
وأعتق�د أن�ه متحفز للعم�ل يف باريس 
بع�د رحيله عن النادي م�دة 20 عاما، 
أي أنه يعرف أجواء النادي قليال”. وأتم 

تياجو سيلفا ترصيحاته: “بالطبع بي 
إس جي تغ�ر كثرا، لكن�ه ذو خلفية 
كب�رة يف ك�رة الق�دم، وس�يعمل مع 
العبني عىل أعىل مس�توى، ما زلت من 

أنصار الفريق البارييس”.
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سواريز يهاجم برشلونة 
مبساعدة صديق

سلتيكس يستعيد توازنه على 
حساب بيستونز

اعالم الكرتوني

وج�ه لويس س�واريز مهاجم برش�لونة الس�ابق وأتلتيكو مدريد 
الحايل، رس�الة مشف�رة هاجم فيها الن�ادي الكتالوني، بعدما قاد 

فريقه لفوز قاتل عىل أالفيس يف الليجا.
ون�ر ألفري�دو مارتيني�ز الصحف�ي بإذاع�ة “أوندا س�رو” عىل 
حس�ابه الرس�مي عىل تويرت فقال: “العبقري املسؤول عن خروج 

سواريز، كان السبب يف طرد أحد أعظم الهدافني يف العالم”.
وأتم: “لقد دفع لسواريز قيمة عقده الحايل، وعزز منافسا مبارشا، 
وخي�ب آمال نجمه )مييس( الذي كان س�واريز صديقه املثايل. كل 
ذلك بقرار واحد، تهانينا”. ورد سواريز عرب حسابه الرسمي قائال: 
“شكرًا ألفريدو عىل دعمك الدائم يل”. وسجل سواريز الهدف الثاني 
القات�ل ألتلتيك�و مدريد يف الدقيق�ة 90 أم�ام ديبورتيفو أالفيس، 
ليعي�د الروخيبالنك�وس لصدارة جدول الرتتي�ب برصيد 38 نقطة 

وبفارق نقطتني عن الوصيف ريال مدريد.

توازن�ه وف�از ع�ىل مضيف�ه  بوس�طن س�لتيكس  اس�تعاد 
ديرتويت بيس�تونز 122 - 120 يف دوري كرة الس�لة األمركي 

للمحرتفني.
الرب�ع األول جاء متوازناً من الطرفني يف األداء والتس�جيل مع 
أفضلية نس�بية ألصحاب األرض الذين أنهوه ملصلحتهم بواقع 
33 - 31 ليفرض بعدها بوسطن سيطرته عىل مجريات الربع 
الثاني قالباً تأخره بنهايته إىل تقدم بفارق أربع نقاط. وعادت 
املب�اراة إىل الت�وازن يف الربع الثالث ليتقل�ص الفارق يف نهايته 
إىل ثالث نقاط، قبل أن تشتّد املنافس�ة يف الربع األخر ويتمكن 

بوسطن من حسم املواجهة ملصلحته بفارق نقطتني.

اس�تعاد باي�رن ميونيخ ص�دارة الدوري 
قل�ب  بعدم�ا  ب�”ريمونت�ادا”،  األملان�ي 
تأخ�ره بهدفني أمام ماينتس إىل اكتس�اح 
للبولن�دي روب�رت  ثنائي�ة  بينه�ا   2 - 5
ليفاندوفس�كي يف املرحل�ة الرابعة عرة 

من البوندسليغا.
ورفع بايرن رصيده إىل 33 نقطة يف صدارة 
الرتتيب، متخطياً اليبزي�غ الذي تمّتع بها 
موقت�اً ب��31 نقط�ة، فيما تجم�د رصيد 
ماينت�س عند 6 نق�اط يف املركز الس�ابع 

عر قبل األخر.
وس�جل لبايرن جوش�وا كيميتش )51(، 
لوروا س�انيه)56(، نيك�الس زوله )70(، 
وليفاندوفس�كي )76 م�ن ركل�ة ج�زاء، 
و80(، فيم�ا س�جل جوناث�ان بوركاردت 
)32( وألكسندر هاك )44( هديف ماينتس.

وك�اد ماينت�س يفج�ر مفاج�أة عندم�ا 
باغ�ت أصحاب األرض بافتتاح التس�جيل 
عن طريق الشاب بورك�اردت الذي انفرد 
بالحارس مانويل نوير وسدد كرة يسارية 

قوية يف الشباك )32(.
وقبل نهاية الشوط األول، ضاعف ماينتس 

النتيجة برأسية املدافع هاك )44(.
لك�ن بايرن قلب الطاولة يف الشوط الثاني 
بإعصار أهداف، فقلص الفارق يف الدقيقة 
51 ع�ن طريق كيميتش العائد من إصابة 
يف الركب�ة، قبل خم�س دقائق من معادلة 

سانيه للنتيجة )56(.
وع�اد البافاري�ون للتق�دم يف الدقيقة 70 
به�دف لزول�ه بع�د إلغ�اء ه�دف بداع�ي 

التس�لل، قب�ل أن يختت�م أفض�ل العب يف 
العالم ليفاندوفس�كي مهرج�ان األهداف 

بثنائية )76 من ركلة جزاء و80(.      
وصح�ح بوروس�يا دورتموند مس�اره يف 
ال�”بوندس�ليغا” األح�د بف�وزه بهدف�ني 
نظيفني ع�ىل ضيفه فولفس�بورغ ضمن 
املرحلة الرابعة عرة من الدوري األملاني، 
ليمح�ي خس�ارته املفاجئة أم�ام اونيون 

برل�ني )2-1( يف املرحل�ة األخ�رة لع�ام 
2020، ويرتقي إىل املركز الرابع.

نغم�ة  دورتمون�د  بوروس�يا  واس�تعاد 
االنتص�ارات به�ذا الفوز الذي س�يعطيه 
دفعة معنوية كبرة لكي يعود إىل املنافسة 
مجدداً.وسجل هديف دورتموند السويرسي 
مانويل أكانجي )66( واإلنكليزي جايدون 

سانشو )90+1(.

وشهدت املباراة ندية كبرة من الفريقني، 
وخل�ق كالهم�ا فرص�اً ع�دة، م�ا جعلها 

متكافئة جداً من حيث الخطورة.
لك�ن دورتموند كان صاحب الكعب األعىل 
يف املباراة وس�يطر ع�ىل مجرياتها فارضاً 
اس�تحواذاً كبراً، وقد ترج�م ذلك بافتتاح 
التسجيل لصالح الفريق األصفر واألسود 
عن طريق مدافعه أكانجي الذي قابل ركلة 

ركنية برأسية رائعة أسكنها الشباك.
ويف الوقت بدل الضائع، ضاعف دورتموند 
النتيجة عن طريق س�انشو، الذي اس�تلم 
عرضية من إيمري جان وس�ددها يمينية 
قوية من منتصف منطقة الجزاء إىل يمني 

الحارس.
وبالتايل، رفع بوروس�يا دورتموند رصيده 
إىل 25 نقط�ة وصع�د إىل املرك�ز الرابع يف 
الرتتيب، بينما تجمد رصيد فولفس�بورغ 
عند 24 نقطة وتراجع إىل املركز الس�ادس 
بع�د تلقي�ه الهزيم�ة الثاني�ة فق�ط هذا 

املوسم.
النج�م  ع�ودة  أيض�اً  املب�اراة  وش�هدت 
النريوجي الشاب إرلينغ هاالند اىل صفوف 
دورتمون�د بع�د غياب�ه قراب�ة ش�هر عن 

املالعب بسبب اإلصابة.
ودخل هاالند بدي�اًل يف الدقيقة 81، بعدما 
غاب عن آخر أربع مباريات يف البوندسليغا 
وس�بع يف جميع املس�ابقات إث�ر تعرضه 
لتم�زق يف عضالت الفخ�ذ الخلفية مطلع 

كانون االول/ديسمرب.
وتعت�رب ع�ودة هاالند مهمة ج�ًدا للفريق 
الذي عانى بغيابه من س�وء النتائج حيث 
اكتف�ى بفوز واحد يف الدوري )قبل مياراة 

اليوم( مقابل تعادل وهزيمتني.
وك�ان دورتموند أقال مدربه الس�ويرسي 
لوسيان فافر منتصف الشهر الفائت بعد 
الخس�ارة املدوي�ة عىل أرضه أم�ام الوافد 
الجدي�د ش�توتغارت بنتيج�ة 5-1، ليتوىل 

املهام املدرب املؤقت إدين ترزيتش. 

حقق مانشس�رت س�يتي فوزاً كبراً عىل حساب 
مضيف�ه تشيليس 3 - 1 عىل ملعب س�تامفورد 
بري�دج يف الجول�ة 17 م�ن ال�دوري اإلنكلي�زي 
املمتاز.وسجل كل من األملاني إلكاي غوندوغان 
)18( وفي�ل فودي�ن )21( والبلجيك�ي كيف�ني 
دي بروين )34( أهداف فريق املدرب اإلس�باني 
بي�ب غواردي�وال يف املقابل أح�رز الالعب كالوم 
هودسون أودوي هدف البلوز الوحيد يف الدقيقة 
92. ويحتل مانشس�رت س�يتي املرك�ز الخامس 
ب�29 نقطة وبفارق األهداف عن توتنهام الرابع 
يف املقاب�ل يأتي تشيليس يف املرك�ز الثامن ب�26 
نقطة. وخاض س�يتي املباراة من دون الربازييل 
إيدرسون وكايل ووكر واإلسباني فران توريس 
والربازييل غابريال جيزوس جراء تفيش كوفيد-

19 يف صف�وف الفري�ق، م�ا أرغمه ع�ىل تأجيل 
مواجهته مع إيفرتون االثنني املايض.

وف�رض رج�ال اإلس�باني جوس�يب غوارديوال 
إيقاعهم عىل املباراة منذ الدقائق األوىل، إىل حني 
افتتح غوندوغان التس�جيل عندما اس�تلم كرة 
خارج منطقة الجزاء واس�تدار حولها بطريقة 

فني�ة، قبل أن يس�ددها قوية أرضية إىل يس�ار 
الحارس )18(.

وبع�د دقائ�ق، ضاع�ف فودي�ن تق�دم س�يتي 
بتسديدة رائعة قرب القائم األيمن للحارس، بعد 

عرضية من دي بروين )21(.
ويف الدقيق�ة الرابع�ة والثالث�ني، وم�ن هجم�ة 
مرت�دة، انطلق رحيم اس�رتلينغ وحي�داً بالكرة 
لينف�رد بالح�ارس، ثم ق�رر ال�رتوي والتالعب 
بالدف�اع، قب�ل أن يس�دد ك�رة قوي�ة ارتطمت 
بالقائ�م األيرس، فأكمله�ا دي بروين يف الشباك 
معلن�اً الثالثي�ة. وكاد س�يتي أن يحق�ق نتيجة 
قاس�ية ويس�جل يف أكث�ر من مرة ع�رب فرص 
لفودي�ن وغوندوغان ودي بروين، لكنهم فشلوا 
يف تعزيز النتيجة يف الشوط الثاني والحفاظ عىل 
نظافة ش�باكهم، حينما سجل هودسن-أودوي 
)2+90( مكمالً كرة عرضي�ة. وللمفارقة، فإن 
المبارد نجح يف موسمه األول عندما كان فريقه 
ممنوعاً من إجراء اي تعاقدات بسبب مخالفته 
قوان�ني الالعبني الُقرصرٌ من قب�ل االتحاد الدويل 
لك�رة القدم )فيفا(، يف احت�الل مركز مؤهل إىل 

دوري أبط�ال أوروبا معتمداً عىل العبني ش�بان 
م�ن أكاديمي�ة الن�ادي أمث�ال تام�ي أبراه�ام 
ومايس�ون ماون�ت، يف ح�ني تراج�ع مس�توى 
الفريق هذا املوس�م عىل الرغم من أنه كان أكثر 
األندية انفاقاً وتعزيزاً لصفوفه، إذ دفع أكثر من 
270 ملي�ون يورو للحصول عىل خدمات العبني 
جدد ابرزهم الثنائي األملاني املهاجم تيمو فرنر 
وصان�ع االلعاب ك�اي هافرت�س باإلضافة إىل 
الجن�اح املغرب�ي حكيم زي�اش وقط�ب الدفاع 

الربازييل املخرضم تياغو سيلفا.
وكان المبارد أقر بعد التعادل مع أستون فيال يف 
املرحلة املاضية بأن فريقه يعيش “فرتة صعبة 

يتعني علينا الكفاح خاللها”.
وأعرب غوارديوال مراراً عن تفاؤله بقدرة فريقه 
عىل منافس�ة ليفربول عىل اللقب هذا املوس�م، 
خصوصاً بع�د الفوز يف مبارياته األربع األخرة، 
بينه�ا عىل أرس�نال 4 - 1 خ�ارج ملعبه يف ربع 
نهائي كأس الرابطة التي يستكمل مشواره فيها 
األربعاء املقبل بضيافة جاره اللدود مانشس�رت 

يونايتد يف دور األربعة.

بايرن يستعيد الصدارة برميونتادا ودورمتوند يتقدم للمركز الرابع

بط عزائم تشيلسي مانشسرت سييت يحُ

كومان: حل وحيد إلنقاذ موسم برشلونة

وفاة مغين نشيد ليفربول )لن تسري وحدك أبداً(

رونالدو يقود يوفنتوس لفوز كبري على أودينيزي

تياجو سيلفا: إقالة توخيل متوقعة

مفكرة الزوراء

عىل  باالنتصار  سعادته  عن  لربشلونة،  الفني  املدير  كومان،  رونالد  أعرب 
هويسكا، بنتيجة )1 - 0( يف معقل األخر “ألكوراز” بالجولة 17 من الليجا.

“أعتقد  اإلسبانية:  “ماركا”  صحيفة  نقلتها  ترصيحات  خالل  كومان،  وقال 
أمام  الخطرة  الفرص  من  الكثر  كنا جيدين، وخلقنا  دقيقة   20 آخر  يف  أننا 
فريق يدافع بقوة، وكانت مباراة صعبة، لكننا لعبنا براحة بال وسجلنا هدفا 
الثاني رائعة جًدا، وعانينا قليال  املباراة يف الشوط  رائعا”. وأضاف: “لم تكن 
ألنهم حاولوا صناعة الفرص، ونحن دافعنا بشكل جيد، وإذا لم تحسم املباراة 
ُمبكرًا فأنت تعاني دائًما”. وعن جريزمان، كشف: “أثق بكل العب يف الفريق، 
لثالثة  مساحة  يوجد  فإنه  الوسط،  خط  يف  العبني  بثالثة  اللعب  قررنا  وإذا 
مهاجمني، ومع مييس نراهن عىل العب يمكنه اللعب يف العمق مثل ديمبيل، ثم 
االختيار بني برايثوايت وجريزمان”. وتابع: “برايثوايت قدم أداًء جيًدا، ولكن 
هذا ال يعني أي يشء عن وجود جريزمان كبديل، ولدينا الكثر من املباريات 
يف  التحسن  يمكننا  قليلة؟  “فعالية  وأردف:  الالعبني”.  جميع  إىل  ونحتاج 

اللمسة األخرة، والتمركز بشكل جيد يف املنطقة، وأنا سعيد بهدف فرينكي 
دي يونج، ألننا نريد من العبي الوسط دخول منطقة جزاء الخصم، ونأمل 
العب  “ديمبيل  ونوه:  بسهولة”.  باملباريات  للفوز  فعالية  أكثر  نكون  أن 
أو  كمهاجم  أيًضا  اللعب  يمكنه  الذي  فاتي  أنسو  إىل  نفتقر  ألننا  مميز، 

جناح، ويمنح العمق للفريق، وجيد يف موقف رجل لرجل، وبالطبع من املهم 
العمق لالستفادة من تمريرات  الذي ينطلق يف  الالعب  أن يكون لديك دائما 

مييس”. وزاد: “العبو الوسط، وجوردي ألبا وديمبيل عىل الجناح خلقوا الكثر 
رائعة”.  مستويات  يقدم  فهو  بدنيا  جيًدا  ديمبيل  كان  وإذا  الخطورة،  من 

من  العديد  لدينا  ألن  لطموحاتنا،  جًدا  مهم  الشهر  “هذا  واستكمل: 
املباريات خارج األرض وإذا فزنا بها أعتقد أننا نستطيع القتال، 

ورأينا بأنه ليس من السهل الفوز خارج ملعبنا، والقتال 
عىل الليجا يعتمد عىل انتصاراتنا”.

وإذا  كبر،  وتركيز  بقوة  لعبنا  “لقد  وكشف: 
نتحسن  فإننا  األمران  هذان  لدينا  كان 

بالكرة، وإذا تمكنا أيًضا من التحسن 
نحظى  أن  فيمكننا  املرمى،  أمام 

بعام مهم وجيد جًدا”.
املهاجم  مركز  “تدعيم  وأتم: 

عدة  قلت  لقد  الرصيح؟ 
أننا  املوسم،  بداية  يف  مرات 

للمزيد  مهاجم  إىل  بحاجة 
من  واملزيد  املنافسة  من 

والفعالية،  األهداف 
عىل  يعتمد  األمر  لكن 

أشياء كثرة”.
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احلكومة تسعى إللغاء الفضاء احلر باحتواء املواقع اإلخبارية

وعيد للمتقمصني أدواراً إعالمية تشي باحلملة ضد الصحافة يف اجلزائر
الجزائر/متابعة الزوراء:

 تتحول مخاوف الصحفيني الجزائريني 
م�ن الرقابة املتزايدة إىل واقع ملموس 
بحس�ب م�ا تش�ر إلي�ه ترصيحات 
وزير االتص�ال الجزائري ال�ذي يلّوح 
بمحاسبة وسائل اإلعالم التي يسميها 
“املشبوهة” وتطهر القطاع، استنادا 
إىل قانون مثر للجدل، وسبق أن حذر 

أهل املهنة من تأثره عليهم.
الجزائ�ري  االتص�ال  وزي�ر  وش�ن 
عم�ار بلحيم�ر، هجوم�ا ع�ى بعض 
اإلع�الم معلنا  الصحفي�ني ووس�ائل 
أنه تمت “مح�ارصة املتخندقني وراء 
أدوارا  واملتقمص�ني  اإلعالن�ي  الري�ع 
إعالمية لتمرير مخططات مشبوهة” 
مع بداية إصدار النصوص التنظيمية 
وإع�ادة النظ�ر يف الكثر م�ن األمور 

الهيكلية.
وقال بلحيمر يف مقابلة مع وكالة أنباء 
الرشق األوس�ط، “إنه�م باتوا قريبني 
م�ن الخروج إىل املحاس�بة أمام الرأي 
العام بمجرد تطه�ر املجال اإلعالمي 

من كل املمارسات املشبوهة”.
ويش�ر الوزير إىل املرس�وم التنفيذي 
الذي صدر يف ديسمرب املايض، لتحديد 
قواع�د ممارس�ة اإلع�الم اإللكرتوني 
الحكوم�ة  له�ا  وروج�ت  بالب�الد، 
باعتباره�ا أول خط�وة م�ن نوعه�ا 
لتنظي�م القط�اع ال�ذي يشهد فوىض 
متزاي�دة، بينم�ا اعت�رب العدي�د م�ن 
الصحفيني أن القانون يهدف إىل زيادة 

الرقاب�ة ع�ى املواق�ع اإلخباري�ة، ما 
يهدد حرّيته�ا وحتى وجودها بالنظر 

إىل التضييق الذي تعاني منه.
وانتق�د أه�ل املهن�ة هذا الن�ص الذي 
قدم�ه الوزير ك�درع ض�د الهجمات 
التي تس�تهدف الجزائر وجيشها عى 
شبكة اإلنرتنت، ويتيح تحديد طبيعة 
املؤسس�ات اإلعالمية التي تنرش مادة 
إعالمي�ة يف اإلنرتن�ت، ومعرف�ة م�ن 
يديرها، ومكان تواجدها مع رضورة 
توطينه�ا محلي�ا، معت�ربا أن “األم�ر 

يتعلق بنصوص قانونية تعيد االعتبار 
إىل العمل اإلعالمي املهني املحرتف”.

وحذر صحفيون منذ صدور املرس�وم 
من أن املواقع اإلخباري�ة اإللكرتونية 
تمث�ل فض�اء ح�رّا وه�ي تفل�ت من 
س�يطرة الس�لطات فنيا واقتصاديا. 
وبه�ذا القان�ون يري�دون وض�ع اليد 
عليه�ا، والس�يما بع�د الحمل�ة التي 
شنتها الحكومة عى املواقع اإلخبارية 
منه�ا،  العدي�د  وحظ�رت  املعارض�ة 
ما أث�ار حمل�ة تنديد عربي�ة ودولية 

أزعجت السلطات.
جعف�ر  س�عيد  الصحف�ي  واعت�رب 
أن القان�ون يمث�ل “حظ�را س�خيفا 
املس�تقلة.  اإللكرتوني�ة  للصحاف�ة 

وهذه إشارة سيئة أخرى”.
املواق�ع  بات�ت  القان�ون  وبموج�ب 
اإلخبارية ملزمة بالتوطني حرصيا، يف 

.”dz الجزائر بامتداد اسم “النطاق
اإلخبارية  اإللكرتوني�ة  املواق�ع  وعى 
االمتثال لألحك�ام الجديدة والحصول 
ع�ى ش�هادة تس�جيل لالس�تمرار يف 

العمل قبل نهاية الع�ام 2021 أو يتم 
حظر نشاطها.

الحكوم�ة  أن  إىل  وأش�ار صحفي�ون 
تعترب الصحفيني الذين يعملون خارج 
الب�الد متآمري�ن ويس�عون إىل تمرير 
مخطط�ات مشبوهة، ألنهم ينتقدون 

السلطة.
ويتعارض نظ�ام الرتخيص هذا “مع 
أحكام الدس�تور التي تمنع أي رقابة 
مس�بقة” عى وس�ائل اإلع�الم، وفق 
م�ا ذكره أيم�ن زغدودي، املس�تشار 
القانون�ي للمنظمة غ�ر الحكومية؛ 
حري�ة  ع�ن  املدافع�ة   ”19 “امل�ادة 

التعبر.
وأوضح “املرس�وم التنفيذي يتضمن 
التزام�ات ته�دف إىل تعزي�ز قبض�ة 
الس�لطة السياسية عى حرية التعبر 

عى اإلنرتنت”.
ونبه إىل أن معظم املواقع مس�تضافة 
حاليا يف الخارج، ألس�باب فنية تتعلق 
بإمكانية الدخول إليها بشكل أسايس، 
وااللتزام بنقلها إىل الجزائر “قد يؤدي 
إىل انته�اك بع�ض املب�ادئ مثل رسية 
املصادر”.وأش�ار إىل أن ه�ذا اإلج�راء 
“أداة للتدخ�ل يف املحتوى املنشور عى 
املواق�ع اإللكرتونية م�ن خالل فرض 

رقابة عى كل ما ينتقد السلطات”.
أما بالنسبة إىل السلطتني التنظيميتني 
إحداهم�ا  املرس�وم،  يف  املوعودت�ني 
مس�ؤولة عن الصحاف�ة اإللكرتونية 
الس�معية  الخدم�ات  واألخ�رى ع�ن 

والبرصي�ة ع�رب اإلنرتن�ت، فهما غر 
موجودتني بعد.

وباإلضاف�ة إىل ذلك، فإن عى كل مدير 
موقع إخباري إخطار الس�لطات بأي 
“محت�وى غ�ر قانون�ي” ين�رش عى 
منصت�ه، وفق�ا للمرس�وم التنفيذي. 
ما جع�ل املس�تشار القانوني ملنظمة 
“امل�ادة 19” يع�رب ع�ن تخوف�ه م�ن 
أن “يجع�ل ه�ذا االلت�زاُم الصحفيني 

معاونني للرشطة”.
ويمك�ن للعدي�د م�ن وس�ائل اإلعالم 
اإللكرتونية أن ترف�ض أيضا االمتثال 
للقانون، لكن الحجب الذي قد تفرضه 
الس�لطات، ع�ى الرغم م�ن إمكانية 
التحاي�ل علي�ه، له تأث�ر حتمي عى 
انتشاره�ا وجمهوره�ا وبالت�ايل عى 

مصداقية هذه املواقع اإلخبارية.
وقد يؤدي تراج�ع الوصول إىل املواقع 
اإلخبارية إىل زعزعة اس�تقرارها املايل 
بما أن معظمها يعتمد بشكل حرصي 

تقريبا عى اإلعالنات.
ومع انخف�اض عدد الزائرين للمواقع 
ف�إن  اإلعالن�ات،  جمه�ور  وبالت�ايل 
للرقابة أيضا تأثرا رادعا عى املعلنني 
املحتمل�ني م�ن الرشك�ات الخاص�ة، 
بم�ا أن إعالنات الرشك�ات الحكومية 
ُمحتك�رة من قب�ل الوكال�ة الوطنية 
للن�رش واإلش�هار اململوك�ة للدول�ة، 
ويمكن اس�تخدامها بسهولة للضغط 
عى وس�ائل اإلعالم، وهو ما أش�ارت 
بلحيم�ر  ترصيح�ات  رصاح�ة  إلي�ه 

بقول�ه “تم�ت مح�ارصة املتخندقني 
وراء الريع اإلعالني”.

وتس�تعد الوكال�ة الحكومي�ة، الت�ي 
عملت حت�ى اآلن مع وس�ائل اإلعالم 
التقليدي�ة، الحت�الل مشه�د اإلع�الم 
اإللكرتون�ي م�ن خ�الل إنش�اء فرع 

لإلعالنات الرقمية.
وس�بق أن تع�رض م�ا ال يق�ل ع�ن 
ع�رشة مواق�ع إخباري�ة للرقابة من 
قب�ل النظام خالل الع�ام املايض، مثل 
إمرجن�ت”  و”مغ�رب  أم”  “رادي�و 
تريب�ون”،  و”قصب�ة  و”أنرتل�ني” 
وغره�ا. وس�بق أن تع�رض موق�ع 
“كل يشء عن الجزائ�ر” للحجب منذ 
2017، لك�ن ه�ذه املمارس�ة تتزايد، 

وفقا لصحفيني.
وبذل�ك ف�إن الرقاب�ة املتزاي�دة تمس 
كل ش�بكة اإلنرتن�ت الجزائرية، التي 
تضم 22 مليون مستخدم ومثلهم من 
مس�تخدمي الشبك�ات االجتماعي�ة. 
وإذا كان�ت الس�لطة تح�اول وض�ع 
الس�يطرة  تح�ت  اإلع�الم  وس�ائل 
القانوني�ة  الضغ�وط  خ�الل  م�ن 
والتضيي�ق االقتص�ادي، فه�ي أيضا 
تقايض مس�تخدمي اإلنرتنت بس�بب 
منشوراته�م النقدي�ة ع�ى الشبكات 
الصحف�ي  إىل  االجتماعية.وبالنس�بة 
س�عيد جعفر، فإن القواع�د الجديدة 
ته�دف إىل “جعل أولئ�ك الذين ينوون 
ع�ن  خارج�ني  مس�تقلني،  البق�اء 

القانون”.

بغداد/متابعة الزوراء:
خالل العام 2020، نرشت ش�بكة 
بثمان�ي  الدولي�ني  الصحفي�ني 
لغات، مئ�ات املوارد التي تس�اعد 
الصحفي�ني وتصق�ل مهاراتهم يف 
تغطية أخبار جائحة »كوفيد 19«، 
وقّدمت اإلرش�ادات واألدوات التي 
تتيح للمراسلني تحسني معرفتهم 
االضطراب�ات  تغطي�ة  بكيفي�ة 
وصح�ة  املن�اخ  تغ�ّر  العرقي�ة، 
الصحفي�ني النفس�ية وغرها من 
املواضي�ع. كم�ا وّف�رت الشبك�ة 
املعلومات  لتحديد  املناسبة  الطرق 
املضلّل�ة  واألخب�ار  الخاطئ�ة 
ب�إرشاك  الخاص�ة  والتقني�ات 
املتابع�ني  وبتشجي�ع  الجمه�ور 
الصحفي�ني  م�ع  التع�اون  ع�ى 

واملؤسسات اإلعالمّية.
وم�ع نهاي�ة الع�ام، اخت�ار فريق 
املقاالت  أبرز  املحررين واملرتجمني 
الت�ي ُن�رشت عى مواق�ع الشبكة 
عام 2020، والتي أعّدها صحفيون 
يف الربازيل، تشييل، مرص، فرنس�ا، 
روس�يا،  الع�راق،  الهن�د،  أملاني�ا، 
األوروغ�واي  أوكراني�ا،  إس�بانيا، 

والواليات املتحدة األمركية.
وفيما ييل أبرز املقاالت التي نرشتها 

شبكة الصحفيني الدوليني:
باللغة اإلسبانّية

مقال كونس�ويلو فري�ر عن وفاة 
بس�بب  صحفًي�ا   50 م�ن  أكث�ر 
وأورد  الب�رو،  يف   »19 »كوفي�د 
الكاتب في�ه أّنه تّم تس�جيل وفاة 
58 صحفًي�ا يف البرو بني مارس/

آذار ويوليو/تموز، بس�بب تراجع 
الف�رص الوظيفي�ة وع�دم وجود 
إعداد  ضمان إجتماع�ي وصعوبة 
التقارير مع توفر الحماية الالزمة 

للصحفيني خالل أداء أعمالهم.
مقال أعّدته ماريانا س�يانييل عن 
الخط�وات الت�ي قامت به�ا غرف 
األخب�ار يف أمركا الالتينية للعناية 
للصحفي�ني،  النفس�ية  بالصح�ة 

خالل جائحة »كوفيد 19«.
باللغة الروسية

مق�ال أعّدت�ه روماني�ا غورباتش 
وتّم�ت ترجمت�ه إىل اللغ�ة العربية 
ع�ن صحفي�ني م�ن ذوي اإلعاقة 
م�ن دول ع�ّدة كان�ت س�ابًقا يف 
يتحّدث�ون  الس�وفياتي،  اإلتح�اد 
عمله�م  وط�رق  قصصه�م  ع�ن 

والتحديات التي يواجهونها.
مق�ال أعّدته ماريانا فربوفس�كا 
حول صحاف�ة البيان�ات، وقّدمت 
فيه النصائح للصحفيني بناًء عى 
تجارب ممّي�زة يف أوروبا الرشقية 
وآسيا الوسطى والقوقاز، واستندت 
الكاتب�ة إىل التفكر املتمحور حول 
اإلنس�ان، م�ا جعلها تق�ّدم املقال 
م�ن زاوية خاّص�ة، ال س�يما مع 
إجرائها مقابالت مع صحفيني من 
قرغيزستان وبيالروسيا وجورجيا 
وأوكراني�ا، ش�اركوا تجاربه�م يف 
العم�ل بصحافة البيان�ات وقّدموا 
النصائح للمهتّمني بهذا النوع من 

الصحافة.
مقال أعّدته س�ونيا لوبايفا وتّمت 
ترجمته إىل اللغة العربية وعرضت 
في�ه إنتق�ال ع�دد م�ن اإلعالميني 
ال�روس م�ن العم�ل التلفزيون�ي 
التاب�ع بمعظمه للدول�ة إىل قنوات 
وأوضح�ت  مس�تقلّة،  يوتي�وب 
الكاتبة أب�رز أنواع املحت�وى الذي 

يمكن تقدمته عى يوتيوب.
باللغة الربتغالية

 أوضح�ت مح�ررة موقع ش�بكة 

باللغ�ة  الدولي�ني  الصحفي�ني 
الربتغالي�ة، رينات�ا جونس�ون أّنه 
م�ن الصعب اختي�ار مقالني فقط 
خ�الل ه�ذه الف�رتة يف الربازي�ل، 
ولفتت إىل أّنه م�ع إنكار الحكومة 
الربازيلي�ة لح�ّدة الجائح�ة، رّك�ز 
بع�ض الصحفي�ني أعماله�م عى 
يف  ضعًف�ا  األكث�ر  األش�خاص 
األحي�اء  س�كان  مث�ل  املجتم�ع، 

الفقرة وعائالت الضحايا.
 مق�ال أعّدته تايي�س كافالكانتي 
عن صحفي�ي األحي�اء الفقرة يف 
الربازي�ل الذين يتخ�ذون إجراءات 
وإس�رتاتيجيات إبداعية هادفة إىل 
رفع مستوى الوعي حول الجائحة.

مقال أعّده آلدم بورش�يت وتطّرق 
في�ه إىل آثار الجائحة عى الشعوب 
األصلي�ة يف الربازي�ل، وما تتعرّض 
له م�ن تهديدات صحي�ة ال يمكن 
للصحفيني واملؤسس�ات اإلعالمية 

تجاهلها.
مقال أعّدته أليس دي سوزا بعنوان 
تكري�م  األرق�ام:  وراء  »األس�ماء 
ضحايا كوفيد19 يف الربازيل«، وقد 
ُنرش املقال بعدما أصبحت الربازيل 

بؤرة جديدة للجائحة.
باللغة الفارسية

 مق�ال أعّدت�ه مهرن�از س�ميمي 
وقّدم�ت في�ه إرش�ادات لتغطي�ة 
صحية دقيق�ة لفروس »كورونا« 
ب�ني  الواض�ح  االخت�الف  ظ�ّل  يف 

البيانات الرس�مية وامليدانية حول 
حاالت الع�دوى والوفيات الناجمة 
ع�ن الف�روس. ويع�رض املق�ال 
بع�ض النقاط املهم�ة للصحفيني 
تساعدهم يف تغطية صحفية أكثر 
آخر ملهرناز س�ميمي  دقة.مق�ال 
ش�مَل ح�واًرا أجرت�ه م�ع املصور 
الصحف�ي اإليراني فره�اد بابائي 
حول الص�ور املرتبطة بكوفيد 19 
يف إيران، وعن تجربته وعدم تمّكنه 
م�ن العودة إىل عائلت�ه إثر اإلقفال 
الع�ام يف املرحل�ة األوىل من تفيش 

»كورونا«.
باللغة الفرنسية

أليك�س  أع�ّده كس�افييه  مق�ال 
ع�ن Mediacités وهي مؤسس�ة 
إعالمية مستقلة يف فرنسا، أنشأت 
اإلس�تقصائية.  للصحافة  ش�بكة 
وقد حصل�ت هذه املؤسس�ة عى 
جائزة Innov يف مهرجان اإلعالم يف 
سني، وتفوقت عى وسائل إعالمية 
عاملية كربى مثل »نيويورك تايمز« 

و«يس أن أن« و«لو موند«.
مق�ال أعّدت�ه س�تيفاني فيلي�ون 
ع�ن تغطي�ة تأث�ر »كورونا« عى 
مجتم�ع الصم يف هايت�ي، وأجرت 
الصحف�ي  م�ع  مقابل�ة  خ�الل 
الهايتي املس�تقل ميل�و ميلفورت 
ح�ول تقاريره عن تأث�ر »كوفيد 
19« ع�ى ه�ذه الفئ�ة، إضافًة إىل 
تداعي�ات الجائح�ة ع�ى الفئ�ات 
الضعيف�ة م�ن الس�كان يف جميع 

أنحاء العالم.
باللغة اإلنجليزية

مق�ال أعّدت�ه تايل�ور مولكاه�ي 
وتّم�ت ترجمت�ه إىل اللغ�ة العربية 
وقّدمت فيه 10 نصائح للصحفيني 
الذين يغطون جائحة »كوفيد 19«، 
والجدير ذكره أّن هذه اإلرشادات 
مهّمة يف أي وقت وعى الصحفيني 
اإلط�الع عليها لإلس�تفادة منها يف 

تغطية األزمة الصحية العاملّية.
مق�ال أعّدت�ه كريس�تني يل ح�ول 
املشكالت العنرصية التي تواجهها 
وس�ائل اإلعالم يف أوروبا، حيث بدأ 

الكثر من وسائل اإلعالم األوروبية 
يف فحص ومناقشة نقاط الضعف 
املس�ائل  يف  اإلخب�اري  العم�ل  يف 
واإلنص�اف  بالتن�وع  املرتبط�ة 
املس�اواة  وع�دم  والشم�ول، 
والعنرصية وذلك بعد قضية مقتل 

جورج فلويد يف أواخر أيار.
مق�ال أع�ّده ديفان�ش ميهتا عن 
الخاص�ة   CGnet Swara منّص�ة 
تس�تخدم  املواط�ن  بصحاف�ة 
البلوتوث لنق�ل األخبار يف الهند، ال 
س�يما إىل بع�ض املناط�ق النائية، 
كما ترّوج املنّص�ة للمحتوى الذي 

أعّده مواطنون.
باللغة الصينّية

مق�ال أعّدت�ه تايل�ور مولكاه�ي 
وتّم�ت ترجمت�ه إىل اللغ�ة العربية 
ع�ن دراس�ة أظه�رت النق�ص يف 
تمثيل النساء خالل تغطية »كوفيد 
19«. وعن�ه قال�ت مح�ررة موقع 
ش�بكة الصحفيني الدوليني باللغة 
الصيني�ة مينلو تشانغ: »من املثر 
لالهتم�ام أن العدي�د من وس�ائل 
اإلعالم الصينية تفكر حالًيا يف هذا 

املوضوع«.
باللغة العربية

مقال أع�ّده نبيل الجب�وري، ذكر 
فيه ش�هادات صحفي�ني عراقيني 
كشفوا عن انتهاك حرية الصحافة 
خالل اإلحتجاجات، ويظهر املقال 
تراج�ع حرية الصحاف�ة يف العراق 

عام 2019.
األنص�اري  عم�رو  أع�ّده  مق�ال 
بعنوان »ملس�ؤويل الن�رش ومديري 
املحتوى.. 28 أداة ومنصة لكشف 
الصحفية«، ق�ّدم خالله  الرسق�ة 
املحتوى  أدوات ومنص�ات تكشف 
غر األص�يل واالقتباس واالنتحال، 
وطرق حماية امللكية الفكرية التي 

يزيد اهتمام الصحفيني بها.
ق�ّدم فري�ق مح�رري ومرتجم�ي 
ش�بكة الصحفي�ني الدوليني هذه 
املقاالت م�ع تعريفات ح�ول أبرز 
ما ورد فيها. تعرّف أكثر عى فريق 

شبكة الصحفيني الدوليني هنا.

إدلب/متابعة الزوراء:
فرض�ت “هيئ�ة تحري�ر الش�ام” رشوط�ا مش�ددة عى 
جميع من يم�ارس مهنة الصحاف�ة واإلعالم يف محافظة 
إدلب شمال غرب سوريا، للس�ماح بالعمل ضمن مناطق 
نفوذها.وال يمك�ن ألي صحفي أو ناش�ط العمل باملجال 
اإلعالم�ي دون امتالك بطاقة صحفي�ة صادرة عنها، غر 
أن الحصول عى هذه البطاقة يتطلب إجراءات ومعلومات 
أش�به بالتحقي�ق االس�تخباراتي، بحس�ب م�ا وصفه�ا 
ناش�طون وإعالميون ع�ى مواق�ع التواصل.وطالبت ما 
تس�مى “املديرية العامة لإلعالم” التابعة ل�”هيئة تحرير 
الش�ام” من ك�ل من يم�ارس مهن�ة الصحاف�ة واإلعالم 
م�لء نموذج البطاقة الصحفية خ�الل مدة أقصاها ثالثة 
أش�هر، التي تتضمن تفاصيل دقيقة.وش�ددت “املديرية” 
ع�رب النموذج عى إرس�ال معلومات دقيق�ة واالبتعاد عن 
املعلوم�ات الخاطئ�ة، وتشمل معلومات ش�خصية عامة 
عن الشخص املتقدم، وهي ذكر اللقب الصحفي، واالس�م 
املس�تعار ال�ذي يس�تخدمه يف عمل�ه الصحف�ي، ومكان 
وتاريخ ال�والدة، ومك�ان اإلقامة الحايل، ومكان الس�كن 
األصيل، إضافة إىل حس�ابات وجه�ات تواصل املقدم.ومن 
ب�ني املعلومات املطلوب�ة ذكر معلومات الجه�ة اإلعالمية 

الت�ي يعم�ل معه�ا، وطبيعة العق�د واملس�مى الوظيفي، 
وتاري�خ بداية العقد وتاريخ انتهائه، إضافة إىل نماذج من 
أعمال�ه اإلعالمية ال�ذي يقدمها للجهة الت�ي يعمل معها، 
ومعلوم�ات مماثلة عن الجهات التي عم�ل معها يف وقت 
س�ابق، فضالً عن الدورات التدريبي�ة التي خضع لها مع 
ذكر اسم الجهة التي قدمت التدريب.وفرضت عى املتقدم 
من خالل النموذج ذكر األعمال الس�ابقة التي مارس�ها يف 
العمل اإلعالمي، كما طالبت بذكر معلومات عن شخصيات 
مرجعية، وصورة ش�خصية.واعترب نشطاء هذا النموذج 
مرحل�ة جديدة من مراحل التضييق الت�ي تتبعها “تحرير 

الشام” عى العمل الصحفي يف إدلب ومراقبة صفحاتهم، 
حيث أن املعلوم�ات املطلوبة من خالل النموذج قد تشكل 
خط�راً عى حي�اة النشط�اء وتحركاتهم وزي�ادة الرقابة 
عليهم.وس�بق أن وجه�ت الهيئ�ة عدة تبليغ�ات قضائية 
لعدد من اإلعالميني، ملراجعته�ا بتهمة “تشهر وافرتاء”، 
بخصوص دعوى مقدمة ضدهم من جهة ما باسم “الحق 
العام”.وزع�م املدير العام لإلعالم، نجيب الخليل، بأن قرار 
التس�جيل ع�ى البطاق�ات الصحفي�ة لع�ام 2021، يأتي 
حرص�اً عى تس�هيل العم�ل الصحف�ي وتنظيمه.ومنعت 
“املديري�ة” اس�تخدام البطاق�ة الصحفية الص�ادرة عما 
تس�ميها “حكومة اإلنقاذ” من قبل ش�خص آخر، إضافة 
إىل ع�دم إبرازها إال عند الرضورة، وطالبت الشخص الذي 
يفقده�ا مراجع�ة “املديري�ة العامة لإلع�الم” خالل مدة 
أقصاها 48 ساعة، وش�ددت عى رضورة تسليم البطاقة 
حني انتهاء مدة صالحيتها.وحددت ثالثة أشهر للتسجيل 
والحصول عى البطاقة الصحفية، مشددة عى أنه لن يحق 
للصحفيني غر الحاصلني عى بطاقات ممارسة العمل يف 
املنطقة، وأعطت األولوية لوس�ائل اإلعالم بالحصول عى 
البطاقات الصحفي�ة ومراجعة مكتب الشؤون الصحفية 

واإلعالمية ملعرفة الوثائق الالزمة وحجز املوعد.

لندن/د ب أ:
 مثل مؤس�س موقع ويكيليكس جوليان أسانج أمام املحكمة امس االثنني يف جلسة استماع 
بشأن قرار تسليمه إىل الواليات املتحدة.ويواجه الرجل البالغ من العمر 49 عاًما 18 تهمة قد 
تؤدي به إىل الس�جن يف الواليات املتحدة ملدة 175 عاما.واتهمت واش�نطن أسانج بالتآمر مع 
محللة االس�تخبارات العسكرية األمريكية الس�ابقة تشيليس مانينج لترسيب مجموعة من 
امل�واد الرسية يف عام 2010.ومن املتوقع أن تصدر فانيس�ا بارايترس قاضية يف  محكمة أولد 
بييل بلندن حكمها.يشار إىل أنه يف عام 2010، أعلنت السويد أن ضباطها يحققون يف اتهامني 
باالعتداء الجنيس ضد أسانج، وهو ما نفاه وقال إنه ال أساس لهما.بعد صدور مذكرة توقيف 
دولية، خاض أس�انج معركة قانونية ضد تس�ليم املجرمني إىل الس�ويد، وبعد فشل ذلك، لجأ 
إىل سفارة اإلكوادور يف لندن يف عام 2012، قائال إنه يعتقد أنها ستؤدي يف النهاية إىل تسليمه 
إىل الواليات املتحدة.وأس�قطت الس�ويد تحقيقها يف عام 2017 . ويف نيسان/أبريل 2019، تم 
إلغاء وضع اللجوء ألس�انج، مما دفع الرشطة الربيطانية إىل اعتقاله لخرقه رشوط الكفالة 
الخاص�ة به يف عام 2012.ويخضع أس�انج حاليا لالحتجاز يف س�جن إتش إم بي بلمارش يف 
جنوب رشق لندن.ووصفت كريستني هرافنسون، رئيسة تحرير ويكيليكس، جلسة االستماع 
امس بأنها “هجوم واس�ع النطاق عى حرية التعبر”.وقال: “يجب عى الحكومة األمريكية 
أن تستمع إىل موجة الدعم الكبرة من وسائل اإلعالم الرئيسية، واملنظمات غر الحكومية يف 

جميع أنحاء العالم … الذين يطالبون جميًعا بإسقاط هذه التهم”.

القاهرة/متابعة الزوراء:
أعلن أربعة مذيعني مرصيني إصابتهم بفروس كورونا، خالل ال� 48 ساعة املاضية. وكتبت 
املذيع�ة نانيس نور التي تقدم أحد الربامج عى قناة اكس�رتا نيوز، عرب س�توري إنس�تغرام: 
»أثبتت التحاليل أنها إيجابية، رجاء أي ش�خص خالطني خالل األيام املاضية أن يطمنئ عى 
نفس�ه ويجري التحاليل، احرتس�وا وابقوا يف أمان«.أما ياس�مني س�عيد التي تقدم برنامجاً 
أس�بوعياً، بعن�وان »الجمع�ة يف مرص«، ع�ى قناة أم بي يس م�رص، فكتبت: »ق�در الله وما 
ش�اء فع�ل، الحمد لله ع�ى كل حال، كل حاج�ة بتحصل يف حياتنا بتحصل لس�بب، حتى لو 
كانت مؤمل�ة، فالحمد لله عى كل حال، كورونا«.وأعلن اإلعالمي أحمد قاس�م مقدم برنامج 
»مواجه�ة مع النفس« الذي يعرض عى قناة القاهرة والن�اس، خرب إصابته قائال من خالل 
الصفحة الرس�مية عى موقع التواصل االجتماعي فيس�بوك: »إصابة اإلعالمي أحمد س�الم 
بف�روس كورونا الدعاء له بالشف�اء العاجل«.وأعلنت املذيعة نرمني رشيف مقدمة برنامج 
»قعدة صبايا« عرب فضائية املحور، خرب إصابتها وكتبت: »دعواتكم بقى ليا ألن الدور صعب 
أوى«.الجدي�ر بالذكر أن هن�اك عدداً من اإلعالميني كانوا قد أعلنوا إصابتهم بفروس كورونا 
مؤخراً ويخضعون منذ أيام للعزل، س�واء يف املس�تشفيات أو منازلهم، منهم وائل اإلبرايش، 

ونجوى إبراهيم، ومرفت املليجي، وخالد أبو بكر، ودينا عبد الكريم، ودارين مصطفى.
يذكر أن إجمايل إصابات كورونا يف مرص وصل، السبت املايض، إىل 139471، بينما يناهز عدد 

الوفيات 7687، بحسب أحدث بيانات وزاراة الصحة املرصية.

اسانج ميثل أمام احملكمة الربيطانية يف 
جلسة استماع بشأن قرار تسليمه ألمريكا 

اعالميون مصريون يعلنون إصابتهم بكورونا

أفضل مقاالت شبكة الصحفيني الدوليني يف 2020

شروط مشددة على الصحفي للسماح بالعمل يف إدلب
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تعودنا نهاية كل عام ان نستعرض ما حققته الزوراء يف صفحتها األسبوعية )ذاكرة( من انجازات خالل مسريتها التي تجاوزت االربع 
س�نوات وان نس�لط الضوء عىل مس�رية اكثر من مئتن وخمس�ن ش�خصية ممن ما زالوا عىل قيد الحياة وممن توفوا اىل رحمة الله. 
وبكل فخر نقول استطاعت ذاكرة عرب مسريتها لعام 2020 فقط ان تحقق حوارات مع اكثر من ثالثن شخصية من الرواد واملبدعن 
م�ن منتس�بي االذاعة والتلفزيون اضافة اىل الحوارات مع الرواد الذين س�اندونا وتعاونوا مع االذاع�ة والتلفزيون من مخرجن ومعدي برامج 
ومونت�ري ومص�ور ومشغل إضاءة ومذيعن وتشكيلين قدموا برامج يف مجال التشكي�ل وكل االختصاصات التي يقع عىل كاهلها العمل الفني 

والتقني والثقايف واس�تطاعت ان تحقق التواصل الكامل مع قرائها ومع متابعيها واكتسبت الرضا العام من لدن راعي الصحافة االستاذ 
مؤيد الالمي نقيب الصحفين العراقين ومن لدن كبار الصحفين واملثقفن ومن متابعيها يف مواقع الفيس بوك .

مجال الشرقي
ويف عدده�ا له�ذا االس�بوع تس�تعرض لك�م 
جريدتك�م الغ�راء ع�رب صفحتها االس�بوعية 
)ذاك�رة ( بعض�ا من االس�ماء املبدع�ة الذين 
س�لطت الضوء عليهم  اولهم املخ�رج واملمثل 
الراحل سامي الرساج الذي كان يعمل مخرجا 
يف قس�م املنوعات باذاعة بغ�داد واملمثل الكبري 
ال�ذي ك�ان فنان�ا نبي�ال ومجته�دا يحرض اىل 
االذاعة كل يوم بصحبة زوجته ميس�ون اخت 
املذيع�ة س�هاد حس�ن وفات�ن حس�ن زوجة 
االس�تاذ سعد البزاز ، كان قسم املنوعات يضم 
خ�رية الفنانن منه�م الراحل س�مري القايض 
ومذي�ع معروف راحل غ�ازي البغدادي هو اخ 
املذي�ع املعروف ف�ارس البغ�دادي الذي يعيش 

االيام هذه يف احدى الدول االوربية .
سامي الرساج تاريخ امليالد: 21 سبتمرب 1948 
وتاري�خ الوفاة: 19 نوفم�رب 1998 بلد الوفاة: 
األردن ينتم�ي لعائلة فني�ة أكثرهم كانوا معنا 
يف اإلذاع�ة ثم تدرج يف اإلخ�راج اإلذاعي مبدعا 
للعديد من الربامج حينها ثم صار ممثال عراقيا 
يع�د  احد اهم اعمدة الف�ن املرسحي والدرامي 
يف العراق�ي، وواح�دا م�ن املثقف�ن العراقين 
املتنورين ، حيث ق�دم للمشهد الثقايف العراقي 
منذ تخرج�ه يف املعهد ع�ام 965 وحتى وفاته 
يف العاصم�ة األردنية عّمان الكث�ري من االبداع 
يف مختلف املجاالت الفنية ، وصار اس�ماً المعاً 
يف س�ماء الثقافة العراقية ، حتى بعد أن اختار 
املنف�ى مكاناً له ، حيث ق�دم أعماال مرسحية 
ودرامي�ة مازال�ت راس�خة يف الذاك�رة. تناول 
الكث�ري من تجارب امل�رسح العراقي وقضاياه 
وقد كتب مرة مادة بعنوان )ثمن الحرية( جاء 
فيه�ا » ملا كنت طالب�ا نشطا يف املعهد بشهادة 
أساتذتي وزمالئي فقد استحوذت عىل صداقة 
الجمي�ع يف املعه�د واألكاديمية الت�ي اندمجت 
معن�ا يف بناي�ة املعه�د وقويت عالق�ة الزمالة 
بأكث�ر طلب�ة األكاديمي�ة منهم: عبد املرس�ل 
الزي�دي، وعما نؤي�ل رس�ام، وروميوجوزيف 
، وص�ادق ع�ي ش�اهن  وقحط�ان وغريه�م 
وس�اعدت روميو يوس�ف وقحط�ان محمد يف 
مرسحي�ة )ثمن الحرية( وال�ذي يعترب االنتاج 
املرسح�ي االول ألكاديمي�ة الفن�ون الجميل�ة 

العليا قسم السينما تويف يف اردن عام 1998
ام�ا الشخصية املبدع�ة االخرى فه�و املخرج 
التلفزيوني والشاعر رضا املحمداوي الذي ولد 
عام 1959 يف بغداد، وحصل يف العام 1976 عىل 
شهادة البكالوريوس يف اإلخراج السينمائي يف 

كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد
عمل منذ العام 1991 مس�اعد إخراج، وبعدها 
أصب�ح مخرج�ا منف�ذا، وأنجز الع�رات من 
املسلس�الت الدرامي�ة التلفزيونية م�ع العديد 
من املخرجن ال�رواد، من بن أبرز تلك األعمال 
»ذئ�اب الليل« و »ش�قة مقابل ش�قة« و »أبو 

جعفر املنصور«.
أما ع�ن األعم�ال التلفزيونية الت�ي كانت من 
إخراج�ه، مسلس�الت »عب�ود يف رمضان ومن 
ش�ذى عط�ر النب�وة وحكاي�ات« و الصي�ف 

والدخان وحرائق الرماد .
له�ذا ن�ال املحم�داوي العديد م�ن الجوائز من 
أهمها الجائزة األوىل يف مهرجان السينما الذي 
كانت قد أقامته كلية الفنون الجميلة بجامعة 
بغ�داد يف س�بعينيات القرن امل�ايض، والجائزة 
قطفها عن فيلمه السينمائي املوسوم »نظرات 
الطف�ل القدي�م«، وه�و أطروح�ة تخرج�ه يف 

الكلية .
كم�ا قطف يف العام 2010 جائزة أفضل إخراج 
درام�ي تلفزيون�ي ع�ن مسلس�له »الصي�ف 
والدخان«، ويف الع�ام 2015 حصل عىل جائزة 
أفض�ل إخ�راج درامي ع�ن مسلس�له طرائق 

الرماد .
اما ع�ن كتابات�ه النقدي�ة، فأنه يكت�ب النقد 
الس�ينمائي والتلفزيون�ي من�ذ الع�ام 1983، 
وكان�ت ل�ه زاوية نقدي�ة تحمل عن�وان »عىل 
شاش�ة التلفزيون«، ظل ينر تحتها كتاباته 
قراب�ة 35 عاما يف مجلة »فن�ون« وغريها من 
املج�الت والصحف، انته�اء بجريدة »الصباح« 

التي صارت تنر زاويته أسبوعيا .
وخالل الع�ام املنرصم اس�تضفنا املمثل املبدع 
محمد حس�ن عبد الرحيم الذي عمل يف قس�م 
املنوعات باذاعة بغداد والذي قال :- اكتشفني 
كممثل فالح بس�تانه«  بع�د ان نويت ان اكون 

مطربا
واض�اف ان م�ن افالم�ه وجه�ان يف الص�ورة 

ومكان يف الغد و عمارة 13 
شارك يف مرسحيات ألف عافية.  بيت أبو هيلة. 

حايط انصيص.
والخي�ط  ه�ؤالء.  إح�ذروا  املدين�ة.  أط�راف 

والعصفور.
واحد + واحد ه�و الدور الوحيد الذي كنت فيه 

جادا اىل النهاية 
لو لم اكن ممثالً  لكنت  مغنيا.

عبد الرحيم فلسطيني االصل عربي احب العراق 
وقرر البقاء بالعراق متجنس�ا كعراقي اصيل . 
، ممث�ل كوميدي عراقي من أصل فلس�طيني، 
م�ن مواليد 1955، محلة قن�رب عي، محافظة 
بغداد اخر اعماله التي شاهدناها هو املسلسل 

الرمضاني واحد + واحد .
وكان لن�ا حوارا م�ع املمثل العراق�ي العمالق 
ريكاردوس يوسف املمثل واملخرج العراقي ولد 
يف عقد 1952 يف الع�راق، درس يف كلية الفنون 
الجميلة، وعمل يف 67 مسلس�ال عراقيا، وعمل 
يف أفالم ومرسحيات عديدة، وأشهر مسلسالته 
»عنفوان األشياء«، »األماني الضالة«، »أجنحة 
الثعال�ب«، »رجال الظل، ذئ�اب الليل ج2، أيام 
التح�دي، أصاي�ل« وغريه�ا ع�رات األعمال 
الجميل�ة األخ�رى. كم�ل مث�ل وأخ�رج أفالم 
ناطقة بالرسيانية مثل فيلم طوفان. يف س�نة 
2014 هاجر إىل الوالي�ات املتحدة ويقيم حالياً 
يف مدين�ة ديرتوي�ت، وأخرج هن�اك العديد من 

املرسحيات للجالية العراقية هناك.
وخ�الل العام املنرصم ايضا اس�تظافت ذاكرة 
الفن�ون  االذاع�ي واالس�تاذ بمعه�د  املخ�رج 
الجميل�ة كريم الهدو الذي اجاب عىل اس�ئلتنا 
حول مس�ريته فق�ال :- عم�ي يف االذاعة امتد 
ألكث�ر م�ن عقد ونص�ف تن�وع فيه�ا نتاجي 
بإش�كاله املختلف�ة فربامج االطف�ال , برامج 
املنوع�ات، الربامج الثقافية , الربامج التنموية 
توزع�ت بن اذاعة بغ�داد االذاع�ة االم واذاعة 
ص�وت الجماه�ري واالذاعات املوجه�ة فكانت 
عناوين برامجي ومضامينها تأتي منس�جمة 
مع م�ا اؤمن به من قناع�ات وألجل ذلك تاخذ 
من�ي جه�داً وحرصاً ع�ىل ان تتس�م بالجودة 
الفنية العالي�ة مقرونة باملضامن التي تشكل 
تل�ك الذائقة ع�ن ما يغنيها ويثريه�ا وقد كان 
عم�ي ال�دؤوب يف برنام�ج العراق الي�وم وقد 
ك�ان يبث ع�ىل اله�واء يومياً ولس�اعة كاملة 
والذي كان يع�ده ويبذل جهداً كب�رياً ومتميزاً 
يف تحض�ري مادت�ه االعالم�ي املثاب�ر واملجتهد 
االستاذ جمال الرقي له االثر البالغ يف نجاحه 
كن�ا نقدم بمثابرة واجتهاد س�اعة كاملة عىل 
اله�واء رؤية ميدانية لواق�ع الحياة اليومية يف 
محافظ�ات الع�راق املختلف�ة عرب ش�بكة من 
املراس�لن بأمكانيات متواضعة لك�ن النتائج 

املتحققة كبرية باشادة الجميع .
االذاع�ة  مبدع�ي  م�ع  حواراتن�ا  واس�تمرت 
الض�وء ع�ىل مس�رية  والتلفزي�ون فس�لطنا 
الفنان العم�الق الراحل غ�ازي التكريتي الذي 
قلنا عنه  هو الفنان الذي ال تنحرص مس�ريته 
فقط باعماله وبطوالته يف االفالم واملسلسالت 
وعىل املرسح فهو الفنان الذي ارتبطت صفاته 
بالفنان )عمالق الشاش�ة والفنان الكبري( وما 
قال�ه عن�ه الكثري م�ن عمالقة الف�ن العراقي 
والعرب�ي . فه�و الفنان الذي ق�ال عنه املخرج 
العاملي الراحل يوسف ش�اهن لدى مشاهدته 
فيلم )املس�ألة الكربى : - يا اس�تاذ غازي أنت 

فنان كبري.
ولد عام 1930م، وكان مولعا بالتمثيل والفن، 
ش�ارك يف العدي�د م�ن األعم�ال التلفزيوني�ة 

املؤلف�ات  م�ن  العدي�د  ول�ه  والس�ينمائية، 
املرسحية وكذل�ك كتابة الشع�ر أيضا، وكانت 
بدايته الس�ينمائية يف فيلم )فتنة وحسن( عام 
1955م والذي اخرجه الراحل حيدر العمر وقام 
بتمثي�ل دور حم�دان يف الفيل�م، وتوالت عليه 
ادوار البطولة يف افالم )تسواهن( و)الجزاء(… 
الخ، وعمل يف مرسحيات عديدة منها )مجنون 

ليىل(
يع�ّد من اب�رز الفنانن العراقي�ن الذين برزوا 
عىل مس�توى التمثيل يف السينما والتلفزيون ، 
وقدم بعدها واحدا من أجمل وأشهر أدواره يف 
الس�ينما العراقية وهو فيلم )املس�ألة الكربى 
1982( للمخرج: محمد ش�كري جميل ، جسد 
فيه ش�خصية الشي�خ ضاري املحم�ود ، أمام 

النجم العاملي )اوليفر ريد(
واستضفنا املخرج التلفزيوني محمد الشمري 
فاجاب عىل جميع اس�ئلتنا ومن بينها س�ؤال 

عن مسريته يف تلفزيون العراق فاجابنا :- 
حصلت عىل البكالوريوس يف أكاديمية الفنون 
الجميل�ة ع�ام 1987 متخصص�ا بالس�معية 
واملرئي�ة العم�ل مدرس�ا مح�ارضا يف معه�د 

الفن�ون الجميل�ة لتدري�س م�اده التصوي�ر 
واالخراج الكثر من خمس سنوات ثم محارضا 
الصحف�ي  والخ�رب  الص�وره  ف�ن  مج�ال  يف 
واملراس�ل الصحفي يف عدد  من وزارات الدوله 

ومؤسساتها قبل االحتالل االمريكي للعراق
-واض�اف الشم�ري :- ت�م تعيين�ي يف دائ�رة 
االذاع�ة والتلفزي�ون وبالذات يف قس�م برامج 
التنمية مع االستاذ جبار يوسف قبل ان يكون 
مدي�را للتلفزي�ون ويف هذا القس�م ت�م ادخايل 
اىل دورة يف مج�ال التصوي�ر بمعه�د التدري�ب 
االذاعي والتلفزيوني ومن خالل الدورة تعلمت 
التصوي�ر االخباري والس�ينمائي وعن�د انتها 
ال�دورة انتقل�ت اىل قس�م االخب�ار والربام�ج 
السياس�ية وهن�اك مارس�ت العم�ل كمصور 
ومح�رر للخ�رب اذ كان�ت الدائرة تعم�ل بهذه 
الطريقة وهناك دورات اخرى دخلتها وتعلمت 
م�ن خاللها التحرير الصحفي ثم دخلت املعهد 
الربيطاني لتعليم اللغة االنجليزية وقد افادتني 

يف مجال التحرير وصياغة الخرب صحفيا .
ه�ذا ولم تن�س ذاكرة ان تس�لط الض�وء عىل 
الفنان�ن والكت�اب الراحلن فس�لطت الضوء 
عىل مس�رية كات�ب الدراما االول ع�ادل كاظم  

الذي نعته وزارة الثقافة والسياحة رحل األحد 
2020/8/2ع�ن عم�ر ناه�ز 81 عام�ا بعدما 
أثرى الدراما بأعمال رسخت يف وجدان املشاهد 

العراقي والعربي.
ع�ادل كاظ�م كات�ب درام�ا متميز بأس�لوبه، 
مجته�د يف التعب�ري ع�ن الواق�ع املح�ي ع�رب 
مس�ريته الفني�ة الطويلة الت�ي ناهزت نصف 
ق�رن يف امل�رسح والتلفزي�ون، محاف�ظ ع�ىل 
مبادئه يف االنتصار لقضايا اإلنس�ان الكربى يف 

حياة كريمة«.
ول�د كاظم يف بغداد ع�ام 1939 بمحلة الفضل 
وتخ�رج يف أكاديمي�ة الفن�ون الجميل�ة. كتب 
أوىل أعماله، مرسحي�ة )الطحلب(، عام 1962 
ليقدم بعدها سلسلة من األعمال التي اتسمت 

بالجرأة يف التناول والعرض.
)الطوف�ان(  املرسحي�ة  أعمال�ه  أش�هر  م�ن 
و)املتنبي( و)تموز يقرع الناقوس( و)نديمكم 
هذا املساء( و)املومياء( و)مقامات أبي الورد( 

و)دائرة الفحم البغدادية(.
)الن�رس(  للتلفزي�ون مسلس�الت  كم�ا ق�دم 

و)الذئب( و)عيون املدينة( و)بنت املعيدي(.

وكانت للصفحة حوارا مع املخرج التلفزيوني 
فالح زكي 

فظ�ة  محا •فالح زكي فالح )1954-( امليالد 
األنبار

مخرج وكاتب عراقي أخرج العديد من األعمال 
يف السينما و التلفزيون العراقي

ب�دأ حياته الفنية مخ�رج يف اذاعة بغداد، دخل 
إذاعة بغ�داد، عام 1973 أثناء دراس�ته تخرج 
م�ن معهد الفنون الجميلة )بغداد( عام 1974 
واصل العم�ل يف تلفزيون بغ�داد  بدايته كانت 
ع�ام 1975 أخرج العديد م�ن الربامج اإلذاعية 
التلفزيونية واألغاني لكبار املطربن العراقين، 
كما قام بإخراج عدد من املسلس�الت واألعمال 
التلفزيونية، منها مسلس�ل »املسافر« بطولة 
كاظم الساهر، ومسلسل«السفري ناظم الغزايل« 
بطولة سعدون جابر يف عام 1982 ترك العراق 
إىل الواليات املتحدة األمريكية إلكمال دراس�ته 
العلي�ا، وحصل هناك عىل ش�هادة املاجس�تري 
يف اإلنت�اج التلفزيون�ي، لكن ظروف�ه العائلية 
أجربت�ه ع�ىل الع�ودة إىل العراق يف ع�ام 1991 
أخ�رج برامج لحس�اب مروع إع�ادة إعمار 
الع�راق. يف عام 2006 غادر العراق نحو األردن 

ثم الوالي�ات املتح�دة األمريكية حيث اس�تقر 
هناك وحصل عىل عدة ش�هادات تخصصية يف 
الس�ينما والتلفزيون من أمريك�ا عضو اتحاد 

السينمائين املستقلن كاليفورنيا
تزوج من املمثلة آسيا كمال ورزق منها بولدين 

عمر وعبد الله
وه�و االن يس�كن ويعم�ل يف والي�ة مشيكان 

احدى الواليات املتحدة االمريكية .
-ومثلما ذكرنا انفا ان صفحة ذاكرة االسبوعية 
التق�ت العدي�د م�ن الفنان�ي واملثقف�ن رواد 
االذاع�ة والتلفزيون فانها ايضا لم تنس الرواد 
الذي�ن تعاون�وا معنا فك�ان من بينه�م الناقد 
الس�ينمائي الكبري كاظم الس�لوم رئيس قسم 
الس�ينما يف دائرة الس�ينما وامل�رسح الذي قال 
عن مس�ريته :- انه شارك يف مهرجان ابوظبي 

السينمائي كناقد سينمائي لثالث دورات.
-مشارك يف مهرجان دبي بصورة دائمة

-مشارك يف مهرجان القاهرة السينمائي
-مشارك يف » ندوة الرواية والسينما »مهرجان 

وهران السينمائي
والتس�امح«  الس�ينما  »ن�دوة  يف  -مش�ارك 

مهرجان الفيلم املتوج يف قسنطينة الجزائر
-مشارك يف مهرجان وهران الس�ينمائي لعدة 

دورات .
-التكريم ؟

-حاص�ل ع�ىل تكريم لتمي�زي يف النق�د وعدد 
بحوث�ي ثالث�ة من مهرج�ان وه�ران الدويل يف 

الجزائر 
-اخرج االفالم

-الشماعة
-فتى الربتقال

-خيط ابيض رفيع
-قصة الوالء والقسوة

-ص�درت يل ع�دة كتب منه�ا كتاب » س�ينما 
الواقع، دراس�ة تحليلية يف الس�ينما الوثائقية 
» كتاب« كي�ف نفكر وثائقي�ا » مجموعة من 

الباحثن العرب،ع�ن الجزيرة الوثائقية .كتاب 
البناء املعماري للفيلم السينمائي الحديث .

ومن بن الرواد الذي التقتهم ذاكرة خالل العام 
املايض املجرجة التلفزيونية رجاء كاظم .

املخرج�ة العراقي�ة رج�اء كاظ�م م�ن مواليد 
الديواني�ة 1960، عمل�ت مخرج�ة م�ع كب�ار 
الفنان�ن واملخرج�ن والكّت�اب، وم�ن أهمهم 
الراح�ل يوس�ف العاني ال�ذي كت�ب يل عمل ” 
ن�اس من طرفن�ا” بشكل خ�اص، كما عملت 
مع الراحل بدري حس�ون فريد وقدمت العديد 
من األعم�ال كنت أعتمد يف أعمايل عىل النوع ال 
الكم.قال يف معرض اسئلتنا لها :- تخرجت من 
الس�ادس اإلعدادي وقدمت اىل القبول املركزي 
فكان نصيبي اللغة االنجليزية فرفضتها وبعد 
مدة تقدمت للقبول م�رة اخرى فكان نصيبي 
كلي�ة الفنون الجميل�ة ورغم ان ه�ذه الكلية 
تختل�ف كليا عن اللغ�ات اال انهاكانت اقرب يل 
اذ كنت قد شاركت بعمل مرسحي عندما كنت 
طالب�ة يف الثال�ث االبتدائي وك�ان من بطولتي 
ولكن�ي ال انس تخ�ويف بداية ولك�ن مع مرور 
االي�ام وبحم�د الل�ه ب�دأت من خ�الل تواصي 
م�ع الطلبة احببت العملي�ة والدليل عىل وجود 
الرغبة الكبرية عندي هي انني يف السنة الثانية 

م�ن الكلية عملت يف تلفزيون العراق  فقد كان 
الوضع س�ابقا يس�مح للطالبات يعمل خارج 
حدود الكلية وكان معي الزميل املخرج الراحل 
وناس رايض وعبد االمري وكنا نتجمع بعد الدوام 
يف الكلي�ة ونحرض اىل دائرة االذاعة والتلفزيون 
برغب�ة عارم�ة وقد عملن�ا م�ع العمالقة من 
املخرج�ن والفنان�ن والكتاب ومنه�م الراحل 
عبد الهادي مبارك ورشيد شاكر ياسن وخليل 
ش�وقي وخالد املحارب وعادل طاهر وابراهيم 
عبد الجليل وحس�ن التكريتي رحمة الله عليه 
وكنا نعمل معهم ونتعلم منهم وال يس�تهينون 
بمس�اعد املخرج وك�ان تشجيعه�م يحفزني 
لس�ؤال املخرج عن أي لقط�ة ومكان الكامريا 

وكل ذلك خلق عندي حبا للعمل .
وكان من ب�ن الراحلن الذي�ن عملوا يف مجال 
برام�ج االطف�ال واس�تذكرناهم ه�و الكاتب 

الكبري عزي الوهاب.
العزي انذاك لم يكن عمله مقترصا عىل اإلذاعة 
والتلفزيون ب�ل امتد للكتابة للصحف العراقية 
اليومية ومل�رسح الطفل فقد كت�ب الكثري من 
االذاعية والتلفزيونية  املرسحيات والتمثيليات 

واملرسحية .
عزي الوهاب رحمة الله عليه كان فنانا مارس 
أكثر أشكال الفن، فهو إىل جانب كونه مخرجا 
مرسحي�ا فانه كتب املرسحي�ة والقصة والنثر 
الفن�ي ومرسحي�ات األطف�ال واهت�م بالرتاث 
الشعب�ي وكت�ب العدي�د من املقاالت يف ش�تى 
املجاالت الفنية منها الرتجمة من اللغة األملانية 

والتصوير الفوتوغرايف.
اس�مه الحقيقي عبد العزيز عبد املجيد سلمان 
الوه�اب املكنى بع�زي الوهاب موالي�د مدينة 
كربالء عام 1938( هذا حسبما مثبت يف هوية 

األحوال املدنية العراقية.
اعتىل خشبة املرسح ألول مرة يف مدينته كربالء 
يف مرسحية من تأليف املرحوم األس�تاذ موىس 
إبراهيم الكربايس ع�ام 1954م وهو طالب يف 
املتوس�طة بعدها ش�ارك يف مرسحية يف سبيل 
الت�اج يف العام نفس�ه، انض�م اىل فرقة األهايل 
وه�ي من الف�رق الشعبي�ة التي كان�ت تقدم 
األعم�ال الفنية يف املناس�بات يطل�ق عليها يف 
حينه )البقال بازي( ثم تطورالعمل ليقدم من 
خالل املدارس وبشكل أكثر انتظاما مع بعض 
التقنيات البس�يطة. اخ�رج مرسحيات الفنان 
الكبري يوس�ف العاني منها تؤم�ر ببك 1957, 
راس الشليل�ة 1959 واملقاتل�ون عام 1959 و 

غريها.
ولع�ل م�ن بن الذي�ن كان له�م ال�دور الكبري 
االذاعي�ن  الشخصي�ات  جمي�ع  تصوي�ر  يف 
والتلفزيوني�ن هو املص�ور الفوتوغرايف كريم 
كلش فه�م مصور ورس�ام كاريكاتري عمل يف 
مج�ال االذاع�ة والتلفزيون ووث�ق الكثري من 
املسلس�الت االذاعية والتلفزيوني�ة وقد اجابنا 
عن بداياته مع التصوير فقال :- تمتد بداياتي 
اىل اكثر من 40 س�نة، وتحدي�داً اىل عام 1975 
حيث ب�دأت مس�ريتي م�ع التصوي�ر يف محل 
تصوير كريم الالمي يف مدينة الصدر الذي كان 
معلمي األول، فقد تعلمت منه اسس التصوير 
م�ن طب�ع الص�ورة وتحميضه�ا وإخراجه�ا 
باألس�ود  حين�ذاك  وكان�ت  الجي�د،  باملظه�ر 

واألبيض. 
الرس�م  يف  بموهب�ة  ايض�اً  أتمت�ع  ولكون�ي 
والخط فقد قمت بتلوي�ن الصور وتصحيحها 
يف ذل�ك العه�د حي�ث لم تك�ن الص�ور ملونة، 
وكنت اق�وم به�ذه العملية بمختل�ف أحجام 
الص�ورة باإلضاف�ة اىل قيامي برت�وش األفالم 
الت�ي كان�ت تس�مى )الجامات(وع�ن عالقته 
باالذاعة والتلفزيون ذك�ر لنا انه نتيجة لقرب 
اس�توديو التصوي�ر الخ�اص ب�ه م�ن دائ�رة 
االذاع�ة والتلفزي�ون فقد وثق اكث�ر من %50 
من الشخصي�ات االذاعية والتلفزيونية اضافة 
اىل تصوي�ر الكث�ري م�ن املشاه�د التلفزيونية 

واالذاعية .
كم�ا تابعت الصفحة العديد من الفنانن الذين 
تعرض�وا للوف�اة بالكورون�ا وس�لطت الضوء 
عليهم ومنهم الفنان الكبري قاسم صبحي الذي 
ع�رف كممثل ه�زيل بمرافقة الفن�ان قحطان 
زغري اذ يعّد الفنان قاس�م صبح�ي واحدا من 
الفنان�ن الذي�ن ترك�وا بصمة كب�رية يف عالم 
املرسح والسينما . كما اجرت الصفحة لقاءات 
وحوارات مع ش�خصيات عديدة اخرى ربما ال 
تتس�ع الصفحة اليوم لذكر م�ا قالوه ومنهم 
زهرة الجبوري وفاضل جاسم وود هاني محي 
الدي�ن والفن�ان خالد احمد مصطف�ى والناقد 
املوس�يقي عادل الهاشمي وحس�ن البلداوي 
والفن�ان الراح�ل ن�زار الس�امرائي واخرون. 
ولهذه الناسبة تشكر الزوراء كل الشخصيات 
الفنية والثقافية التي تعاونت معنا وس�تبقى 
ذاكرة تتابع ال�رواد واملبدعن بنفس الهمة ان 

شاء الله .

 

أكثر من ثالثني رائدا من رواد االذاعة والتلفزيون كانوا ضيوفا عليها
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تفقد األظافر جمالها ورقتها بسبب التغريات اللونية التي تطرأ عليها ، إن 
عصري الليمون يعد سلاحاً فتاكاً للتخلص من اللون األصفر، الذي يتبقى 

بعد استعمال طاء األظافر مثاً.
ولهذا الغرض يتم إجراء حّمام لألظافر باستعمال عصري الليمون. وإلعداد 
الحّمام، يتم مزج عصري الليمون الطازج مع ماء سلاخن بنسبة 1:1، ثم 
يتم وضع األظافر يف هذا املزيج ملدة 5 إىل 10 دقائق، حتى تترشب األظافر 

املزيج جيداً، وبعدها سيزول اللون األصفر من األظافر.
ونظلراً للتأثري املُجفلف الذي يمتاز بله عصري الليمون، للذا ننصح بعدم 

إجراء حّمام الليمون بشكل متكرر، وإنما عند الحاجة فقط.

أكدت دراسلة حديثة أن ممارسلة 
ال  بانتظلام  الرياضيلة  التماريلن 
تمنلع فلرص التعلرض للملرض 
أو الوفلاة املبكلرة التلي تأتي من 

الجلوس كثريا كل يوم.
وقلد ذكلرت 47 دراسلة سلابقة، 
 Health حسلب ملا نلرش موقلع
كنديلن  باحثلن  أن   Day News
قلد وجلدوا أن الجللوس لفلرات 
طويلة يومياً ارتبط بنسلبة كبرية 
باإلصابة بأمراض القلب والسكرى 

والرسطان واملوت.
وقال الباحثون إنه حتى لو مارس 
املشاركلون الرياضلة يف الدراسلة 
بانتظلام، فلإن األدللة املراكملة 
التزال تظهلر نتائج صحية أسلوأ 
جلسلوا  الذيلن  ألولئلك  بالنسلبة 
لفلرات طويللة، ومع ذللك أولئك 
الذين لم يمارسلوا الرياضة سوى 
القليل ال يواجهون مخاطر صحية 
أعلى ملن الذيلن جلسلوا لفرات 

طويلة.
وقلال مؤللف الدراسلة، أفلريوب 

على  حاصلل  وهلو  بيسلواس، 
الدكتلوراة، يف تورونتلو، “عندملا 
يف  معينلة  عضلات  فلإن  نقلف، 
الجسلم تعملل جاهلدة إلبقائنا يف 
وضع مسلتقيم، وبمجرد حصولنا 
عى الجلوس لفلرة طويلة يحدث 
خللل يف نظلام األيلض لدينلا كما 
يرتبلط الخملول ملع الكثلري من 

اآلثار السلبية.
وحوايل 3.2 مليون شخص يموتون 
كل علام ألنهم ليسلوا نشطاء بما 
فيه الكفاية، وفقا ملنظمة الصحة 
العاملية، مما يجعل الخمول البدنى 
عامل خطر رابع للوفيات ىف جميع 

أنحاء العالم.

املقادير:
مقادير العجن:
6 أكواب طحن

2 كوب لبن
كوب زيت زيتون

ملح
2 1/2 ملعقة صغرية خمرية

الحشوة:
500 غرام لحمة مفرومة

2 ملعقة طعام زيت 
بصلة كبرية، مفرومه ناعم

أو  ناعلم  مفلروم  ثلوم،  2حبلة 

مهروس
1ملعقة صغرية بهار سادة

قرفلة  صغلرية  ملعقلة   1/2
مطحونة

1/2 ملعقة صغرية فلفل أسود
1/2 ملعقة صغرية بابريكا

2 ملعقة صغرية ملح
4 حبلات كبرية بنلدورة مفرومة 

مكعبات صغرية
3/4كوب بقدونس مفروم ناعم

2 ملعقة طعام فلفل احمر مشوي 
مهروس

1 حبة فلفلل أخرض حلو، مفروم 
ناعم

1 حبة فلفلل أخرض حار، مفروم 
ناعم

1 1/2 ملعقة كبرية رب البندورة 
2 ملعقة صغرية دبس الرمان 

ملعقة كبرية نعنع طازج، مفروم 
ناعم

٣/١كوب صنوبر
طريقة التحضري:

1. نحملي الزيلت ونضيلف إليله 
البصل ونقلبهم حتى يذبل البصل 

قلياً بدون أن يتغري لونه. نضيف 
اللحملة والبهار السلادة والقرفة 
والبابريكلا  األسلود  والفلفلل 

ونقلبهم حتى تستوي اللحمة. 
2. عندما تستوي اللحمة وتتبخر 
معظلم عصلارة اللحملة نضيف 
الحللو  األخلرض  والفلفلل  املللح 
والفلفل الحار املفلروم. ونقلبهم 

مدة دقيقتن.
3. نضيف البندورة املفرومة ورب 
البندورة ودبس الرملان . نقلبهم 
فلوق النلار حتلى تتبخلر نصف 

كميلة ملاء البنلدورة. ال نريد أن 
تتبخلر كلل املاء حيلث أن حشوة 
اللحمة عندما تربد تتكثف معظم 
املاء ونحن نريد الحشوة أن تكون 

رطبة قلياً.

4. نغللق النلار ونضيلف النعنلع 
املفروم والصنوبر. نخلطهم جيداً. 
ونضلع  بعلد  العجينلة  نفلرد   .5
الحشلو عليها وبالفلرن عى ٢٠٠ 
من ١٥-٢٠ دقيقة لتصبح ذهبية.

 أكلد العللم يف العديد ملن التجارب أن 
العقل البرشي يوحلي للزوجن براحة 
البال وصفاء الحال يف السنوات الثاث 
األوىل فقط، كتحفيز منه عى اإلنجاب. 
بانقضلاء هذه السلنوات، تبلدأ بعض 
املنغصلات يف الظهلور عى السلطح. 
هكذا، تنقشع غماملة الحياة الوردية 
ويبدأ الزوجلان يف أن يطلعا عى بعض 
التفاصيلل التي لم يكونلوا يلقون لها 
بلاالً يف السلابق. هنلا تبلدأ املشاكل.، 
ويقلول الدكتلور مدحت عبلد الهادي 
خبري العاقت الزوجية إن هناك أزواجاً 
يف الكثري من األحيان يجدون أنفسلهم 
يف عاقلة زوجيلة روتينيلة تعيسلة، 
وبالطبلع تتواجد األسلباب التي تقود 
لذللك وملن بيينهلا نقلدم لكلم اليوم 
أبرز أسلباب تجعلل العاقلة الزوجية 

تعيسة.
*جهل املسؤولّيات

قد يجهلل الزوجان املسلؤولّيات التي 
تتطلّبهلا الحيلاة الزوجّيلة واألرسّية، 
باإلضافلة إىل التزاماتهلا املختلفة بعد 
فلرة ملن الزواج، وهلذا ما قلد يؤّدي 
إىل خافلاٍت زوجّية تسلّبب أجواء من 
التوّتر والّتعاسة يف حال استمّر الوضع 

عى هذا املنوال.

*غياب الحوار
يلعلب الحلوار والّتواصلل دوراً هاّملاً 
يف الحيلاة الزوجّيلة، إال أّن هلذه اللغة 
تتاىش تدريجياً أحياناً نتيجة الّضغوط 

اليومّيلة التلي يتعرّض لهلا الزوجان؛ 
ما يعلود باللرّضر على حياتهما وقد 
يجعلها تعيسلًة يف حال للم يتّم تدارك 

املوضوع يف الوقت املناسب.

*التسللّط واألنانّية يعتلربان من أكثر 
الّصفات التي تسّبب املشاكل الزوجّية

من املعروف عن الحيلاة الزوجّية أّنها 
تتطلّلب املشاركة وتفّهلم اآلخر وعدم 

فرض أّي يشٍء عى الرّشيك. لذلك، فإّن 
التسللّط واألنانّيلة يعتربان ملن أكثر 
الّصفات التي تسّبب املشاكل الزوجّية 
خصوصلاً عندما يعتقلد أحد الّطرفن 
أّنله األفضلل، فيعملد إىل فلرض آرائه 
ورغباته وترّصفاته عى الّطرف اآلخر 

من دون استشارته أو احرامه.
*التدّخات الخارجّية

تكثلر التدّخلات الخارجّيلة يف الحياة 
الزوجّيلة خصوصلاً ملن قبلل األهلل 
يسلّبب  وهلذا  املقرّبلن؛  واألصدقلاء 

التعاسة الزوجّية عى املدى البعيد.
ويحلدث هذا األملر عندملا يعمد أحد 
الزوجلن إىل اللجوء رسيعاً إىل األهل أو 
األصدقاء فور نشلوب أّي مشكلٍة مع 
الرّشيك نتيجة لضعلف التواصل معه؛ 
وهذا ينعكس سللباً عى العاقة حيث 
الجفاء  يفقدهلا خصوصّيتها ويزيلد 

بن الّطرفن.
*اإلحبلاط الجنيس يسلبب التعاسلة 

للزوجن
تحتلّل العاقة الحميمة جلزءاً هاماً يف 
الحيلاة الزوجّية، فإذا كانلت تشوبها 
أّي شلائبٍة وألّي سلبٍب كان، ينعكس 
ذلك سلباً عى الحياة الزوجّية ويسّبب 

التعاسة للزوجن.
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ما أسباب فقدان السعادة الزوجية؟

حنو مستقبل افضل...هلا

alzawraanews@yahoo.com

هلل تشكتن ملن انتفلاخ البطن 
دوملاً وال تعلملن السلبب؟ لديلك 
مشاكلل يف املعدة تتمثلل بانتفاخ 
وعلدم الراحة معظلم األوقات؟ ال 
بد أن السلبب هو العادات الغذائية 
التلي تتَبعينهلا، فهي تلعلب دوراً 
رئيساً يف إصابتك بهذا العارض ويف 

استمراره لوقت طويل.
إليلك أهلم األطعملة التلي تلؤدي 

النتفاخ البطن بشكل كبري:
امللح: يقلوم امللح بجلذب املاء، لذا 
إن كنلت تتناوللن كميلة أكرب من 
املعتادة من امللح، سليقوم جسمك 
باإلحتفلاظ بالسلوائل بشكل أكرب 

مما يساهم بشعورك باإلنتفاخ.
حاويل اإللتزام اللكمية املوىص بها 
يومياً، وهي 2،4 غرام أي ما يعادل 
حجلم ملعقلة طعام. كملا إبعدي 
اململحلة علن متنلاول يلدك خال 
تناول الطعام كي ال تسلتخدميها 

بإفراط.
إبتعدي أيضاً علن األطعمة املعلَبة 
والجاهزة ألنها غنيٌة بامللح. إقرأي 
املكونلات الغذائيلة ألي صنف قبل 

رشائه.
واملقصود  الزائلدة:  الكربوهيدرات 
بهلا اإلفراط يف تناول السلكريات، 
ما يلؤدي إىل تخزينهلا يف عضاتك 

بشكلل الغايكوجلن. وكلل غرام 
من الغايكوجن يخَزن 3 غرامات 
ملن املاء، ملا يلؤدي إىل شلعورك 

باإلنتفاخ.
األطعمة الحمضية: ومنها حموضة 
القهوة والشاي والكاكاو الساخن 

الحمضية، كلها  الفاكهة  وعصائر 
تقلوم بتهييلج الجهلاز الهضمي 

لديك مما يؤدي إىل انتفاخه.
خصوصلاً  الدهنيلة:  األطعملة 
الدهون املقلية، يتم هضمها ببطء 
فتظل فرة أطول باملعدة مما يؤدي 

إىل شلعورك بالثقلل والتخملة. لذا 
حاويل التقليل منهلا قدر اإلمكان، 
باألطعملة  عنهلا  واالسلتعاضة 

املسلوقة أو املشوية.
بالبهلارات:  املليئلة  األطعملة 
األطعملة الغنيلة بالفلفل األسلود 
الحار  الفلفل  والقرنفل ومسحوق 
والصلصات الحلارة والبصل، كلها 
تزيلد إفراز حملض املعلدة والذي 
يزيد فرصلة التهيلج واالنتفاخ يف 

البطن.
املرشوبات الغازية: هل تعلمن أين 
تذهب الفقاعات التي تتصاعد من 
علبة املرشوب الغازي عند فتحها؟ 
إنهلا تتجمع كلها داخلل بطنك ما 
يشعلرك باإلنتفاخ. اسلتبديل هذه 
املرشوبات باملاء الذي لن يسَبب لك 
االنتفاخات املزعجة بل سيفيدك يف 

عملية الهضم.
هلذه  تعلملن  ال  ربملا  العلكلة: 
تقوملن  لكلن عندملا  املعلوملة، 
تبتلعلن  فإنلك  العلكلة  بمضلغ 
الهلواء الذي ُيحبلس داخل بطنك، 
مملا يلؤدي إىل الضغلط واإلنتفاخ 
وتوَسع البطن. حاويل قدر اإلمكان 
علدم اسلتخدام العلكلة خصوصاً 
يف األوقلات التلي تشعريلن فيهلا 

بالضيق واالنتفاخ.

يطاللب أطفال هذه األيام باملزيلد من الوجبات 
الرسيعة مثل الربغر والبيتزا واملرشوبات الغازية 
والحلويات، والتي تعترب خياراً متوفراً بسلهولة 
للجميع. لكن هل تعلم أن تعليم طفلك الخيارات 
الغذائية السليمة يعّزز ذكاءه؟ بصيغة أخرى ال 
تلرض الخيارات غلري الصحية املسلتوى البدني 
للصغلري فقلط، وإنملا أداؤه الذهنلي وتطلّور 

الدماغ لديه.
تؤثر عادات الطعام كثرياً يف تطّور دماغ الطفل، 
ومدى نشاط ذاكرته، وقدرته عى الركيز، وعى 
درجة الخمول والنعلاس. بينما تغذّي األطعمة 
الجيلدة الدماغ، وتسلاعده عى النشلاط طوال 
اليلوم، وتعّزز نمو األعصلاب والخايا العصبية 

الذي ينعكس إيجابياً عى الذاكرة.
أهم األطعمة التي تعّزز نمو الدماغ:

* السلكريات الطبيعية مثل العسلل، والفواكه 
املجففة، واملوز.

* املكرسات مثل اللوز والجوز والكاجو والفول 
السوداني.

* الحليب ومنتجات األلبان مثل اللبن )الزبادي( 
والجبن.

* الخلرضوات الورقيلة مثل السلبانخ والبصل 

األخرض والحلبة.
* الكركم.

* األطعمة البحرية.
* الزبدة البيضاء.

أهم األطعمة التي تؤثر سلباً يف نمو الدماغ:
األبيلض،  والسلكر  االصطناعيلة،  املحليلات 
واملحليات املستخدمة بشكل تجاري، والجرعات 

الزائلدة ملن الشوكلوال، والحبلوب السلكرية، 
واملرشوبلات الغازية. تسلبب مثل هلذه املصادر 
تباطؤ الذاكرة، والخمول، والتهيج لدى األطفال. 
للتحكم يف مدخات الطفل من املغذيات السلبية 
ال تتجنبهلا تماملاً، لكلن احلرص على تقليل 
الكمية، بحيلث يتم تقديمها للطفل مرة واحدة 

يف األسبوع.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟طبيبك يف بيتك

7 أطعمة تؤدي النتفاخ البطن بشكل كبريكيف يؤثر الطعام يف ذكاء الطفل؟

من الرضوري الحفاظ عى خزانة 
املابس نظيفة ومعطرة.

ولتجّنب الروائح غري املرغوب بها 
يف الخزانة، الروائح التي تعلق عى 
املابس، ُينصلح باّتباع الخطوات 

اآلتية:
1 - توضلع مكّعبلات املسلك أو 
قطع من الصابون داخل الخزانة، 

لتجّنب الروائح غري املرغوب بها.
2 – ُتلّف قطع من الفحم وتوضع 
يف زوايلا الخزانلة، داخلل أكياس 
من القماش ذات فتحات، لتجّنب 
تفّتته داخل الخزانة، ما سليمنع 
وصول الرطوبة للدوالب ويحافظ 

عى رائحة املابس والخشب.
3 - ال يجب حفلظ األحذية داخل 
خزانلة املابلس، حتلى ال تعللق 
يجلب  بلل  باملابلس،  رائحتهلا 
تخصيص خزانلة منفصلة جيدة 
يف  األحذيلة  لحفلظ  التهويلة، 

داخلها.
4 - يفضلل إخلراج املابلس من 
الخزانلة، ووضعهلا بالقلرب من 
النافلذة ملن حن آلخلر، لضمان 
علدم انتشلار امليكروبلات التلي 

تتسبب بالروائح املزعجة.
5 - ُيغى القليل من الحليب وُيصّب 
يف كوب، ويوضع داخلل الخزانة، 
وُيلرك حتلى يلربد ما يسلاعد يف 

اختفاء الرائحة الكريهة برسعة.
6 - ال بّد من تجّنب وضع املابس 
ليلوم  وللو  ارتداؤهلا  تلّم  التلي 
داخل الخزانة، بلل يجب تعليقها 
خارجهلا إىل حن موعلد ارتدائها 
مرة أخرى أو غسللها، قبل إعادة 

حفظها داخل الخزانة.
7 - ُيلرّش القليلل ملن العطلور 

الزيتية التلي تدوم لفرات طويلة 
الورقيلة، وتوضع  املناديلل  على 

األخرية بن طّيات املابس.
8 - ُيلرّش القليلل ملن العطلر يف 
الغّسلالة يف دور الشطلف األخري 
للمابس، أو توضع بضع قطرات 
طلاء  أو  املفضلل،  العطلر  ملن 
العود يف ملاء املكواة أثنلاء الكّي، 
للتمّتع بارتداء مابس ذات رائحة 

منعشة.
9 -  ُيلرش عى القليلل من حّبات 
األرز بضلع قطلرات ملن العطلر 

املفضل، ثلم تحفظ يف أكياس من 
القماش، وتوزع يف أماكن مختلفة 

يف الخزانة.
املابلس  جميلع  إخلراج   -  10
الداخليلة ملن اللدوالب، ورّشلها 
باملسلك وماء الورد املخفف باملاء 
وتركهلا تجّف، ثم إعلادة ترتيبها 

مرة أخرى يف الدرج.
11 - توزع أعواد القرنفل أو قرش 
الربتقلال، أو الليملون الحاملض 
كيلس  يف  واملجّفلف،  املطحلون 
مصنلوع ملن القملاش الخفيف 
أو “األورغنلزا” يصللح للتعليلق 
يف الخزانلة، كما يمكن اسلتخدام 
“الافنلدر”  أو  الجافلة  األزهلار 
العطريلة،  األعشلاب  أّي ملن  أو 
قواللب  أو  املطحلون،  املسلك  أو 
الشمع العطريلة داخل الكيس...
ملا يمنح الخزانلة رائحة عطرية 

عند فتحها.
املابلس  خزانلة  ُتفتلح   -  12
بامللاء  مبلّللة  بفوطلة  وُتمسلح 
والقليل من أحلد العطور، وُترّش 
املابس املعلقة بقليل من املاء من 

البخاخ.

يبلدو أن التوابل التي تسلتخدم يف صنع الكاري 
أو الكركم، يمكن أن تسلاعد عى شلفاء الدماغ 
من خال تشجيع نمو الخايا العصبية، بحسب 
ما خلصت إليه دراسة حديثة صادرة عن معهد 

علم األعصاب والطب يف جوليتش بأملانيا.
فقلد وجد الباحثون أن الفرئان التي حقنت بالل 
turmerone، وهلو مركلب طبيعلي موجود يف 
الكركلم، أظهرت زيادة يف نشاط مناطق الدماغ 
املرتبطلة بنملو الخايلا العصبية، بحسلب ما 
نقلت مجلة “التايم”. وقال الباحثون إن املركب 
هلذا يمكن أن يشجع عى انتشلار خايا الدماغ 
- على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كان يمكن 
اسلتخدامه للمسلاعدة يف املماطللة أو تأخلري 
أعراض أمراض الدماغ االنتكاسلية، مثل مرض 

الزهايمر أو الخرف لدى البرش.
إىل ذللك، كشفت تجلارب الباحثن أن القوارض 
التلي كانت تسلتحم يف أحواض صغلرية مليئة 
بتلك املادة أو املركب املوجود يف الكركم، أظهرت 
نمواً يف خاياها الجذعية العصبية. وتعليقاً عى 
تللك النتائج األولية، قلال الدكتلور ماريا أديل، 

وهلو باحث يف الفريق، إن تلك النتائج ممكن أن 
تساعد يف إصاح الدماغ، أو تعزز فعالية الخايا 
الجذعية عرب اسلتخدام ملادة Turmerone.إال 
أنه لم يتم التأكلد بعد مما إذا كانت تلك النتائج 
قابللة للتطبيلق عى البرش، وملا إذا كان يمكن 

أن تساعد األشلخاص الذين يعانون من مرض 
الزهايمر.يذكلر أن الكركم معلروف منذ القدم 
بخصائصله املفيدة للصحة. فقد بينت دراسلة 
يف العلام 2009 أن مادة الكركمن املوجودة فيه 

تقتل الخايا الرسطانية.

تدبري منزلي

سر االعشاب..؟؟؟

12 نصيحة لتعطري خزانة املالبس

فوائد بهارات الكركم

لطلة ابهى....

دراسات حديثة

فوائد عصري الليمون لألظافر

اجللوس لفرتات طويلة يسبب 
الوفاة املبكرة

املطبخ ..

الصفيحة األرمنية
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لك�ي  “ال”  أو  ب�”نع�م”  اج�ب 
تكتشف ان كنت بخيل أم ال:

االختبار:
1 -ه�ل تؤم�ن ب�أن امل�ال يمنحك 

القوة؟
2 - هل تقوم بتوزيع مالك يف أكثر 

من جيبة ومحفظة؟
3 - ه�ل تحتفظ بالئح�ة تتضمن 

جميع نفقاتك اليومية؟
4 - هل تشعر باملتعة بمجرد تأملك 

لورقة النقود من الفئة الكبرية؟
5 - هل تؤمن بهذه املقولة: “خبي 

قرشك االبيض ليومك االسود”؟
6 - ه�ل تشعر باللذة عن�د انفاق 

املال عىل التبضع؟
7 - ه�ل تفضل ارت�داء ثوب قديم 

بدل من ارتداء ثوب جديد؟
8 - هل تق�وم باالحتفاظ بالعلب 

الفارغة؟
9 - هل تفضل العطاء عىل األخذ؟

10 - ه�ل تؤمن بأن املال ال يصنع 
السعادة؟

11 - هل تفك�ر بالدين الذي عليك 
مرة يف اليوم عىل االقل؟

12 - هل ترى ان من املنطق اعطاء 
البقشيش اىل النادل يف املطعم؟

13 - ه�ل تق�وم ب�راء اكثر من 
مجلتني يف االسبوع؟

14 - هل تعرف تماما كم من املال 
معك؟

تمن�ح  ان  بامكان�ك  ه�ل   -  15
مسكينا مبلغا من املال؟

16 - هل تعاني من مشاكل مادية 
قبل منتصف الشهر؟

17 - هل تقوم باملغامرة بصفقات 
مالية؟

18 - هل تقوم باالرصار للدفع عن 
أصدقائك يف املطعم أو املقهى؟

19 - ه�ل تطال�ب بتن�زيالت عىل 
الس�عر  ذات  املح�الت  يف  الس�عر 

املحدد؟
20 - هل س�بق لك وجمعت نقودا 

يف زجاجة؟
النتائج:

ض�ع لنفس�ك نقطة واح�دة لكل 
اجاب�ة ب�� “نع�م” ع�ن االس�ئلة 
 ،15  ،10  ،7  ،6  ،4  ،3  ،1 التالي�ة: 

.20 ،19 ،16
ضع لنفس�ك نفطت�ان لكل اجابة 
ب�”ال” عن االس�ئلة التالية: 2، 5، 

.18 ،17 ،14 ،13 ،12 ،11 ،9 ،8
 16 م�ن  اكث�ر  ع�ىل  حصل�ت  اذا 
نقطة: عليك ان تتوقف عن تدوين 
كل نفقاتك والحف�اظ عىل أموالك 
به�ذه الطريق�ة، ويج�ب أن تب�دأ 

باالستمتاع بحياتك.
اذا كان مجموع درجاتك بني 16 – 
7 نقاط: انت اقتصادي وحريص.

اذا كان مجم�وع درجاتك بني 6 – 
4 نق�اط: انت تواج�ه خطر املوت 

وأنت فقرية.
اذا كان مجم�وع درجاتك اقل من 
4 نق�اط: حيات�ك معق�دة اىل أبعد 

الحدود.

هـــــل تعلــــــم

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

حدث يف مثل 
هذا اليوم

1895:  صحيف�ة املانية تعل�ن ان وليام رونتغن 
اكتشف االشعة السينية.

1925:  ني�ي تيل�و روس اول امرأة تتوىل منصب 
حاكم والية )مينيسوتا( يف الواليات املتحدة خلفا 

لزوجها الذي تويف.
1945:  الجيش الياباني يصدر اول امر لطياريه 
بتنفي�ذ عملي�ات انتحارية ويطلق عليهم اس�م 

الكاميكاز التي تعني “الرياح االلهية”.
1948:  منظمة الهاغانا اليهودية تنس�ف فندق 
س�مرياميس يف القدس يوقع اكثر من مئة قتيل 

وجريح من العرب.
1949:  الرئيس االمريكي هاري ترومان يؤكد يف 
خطابه عن حال االتحاد حق كل مواطن  يف “عقد 
ع�ادل” م�ع الحكومة اصب�ح عنوان سياس�ته 

االقتصادية.
ايزنه�اور  دواي�ت  االمريك�ي  الرئي�س    :1957
يعلن سياس�ة جديدة يف الرق االوس�ط تقيض 
بمس�اعدة ال�دول الصديق�ة للتص�دي للخط�ر 

الشيوعي.

1961:  وف�اة ش�اعر الزج�ل امل�ري التونيس 
االصل بريم التونيس.

1968:  ربيع براغ بداية حركة االصالح السيايس 
واالقتص�ادي بقي�ادة الكس�ندر دوبتشيك التي 
توقف�ت بدخول الق�وات الس�وفياتية العاصمة 

التشيكوسلوفاكية يف 20 آب/اغسطس.
1970: اكث�ر م�ن ع�رة آالف قتي�ل يف زلزال يف 

اقليم يونان يف الصني.
1996:  اغتي�ال “املهندس” يحي�ى عياش خبري 
ومسؤول املتفجرات يف حركة املقاومة االسالمية 

)حماس(.
2002:  ارسائي�ل تعل�ن انه�ا ضبط�ت س�فينة 
محمل�ة بخمس�ني طن�ا من االس�لحة روس�ية 

الصنع مرسلة اىل الفلسطينيني.
2006:  130 قتي�ال يف هجوم�ني انتحاري�ني يف 
كربالء املقدسة اس�تهدف احدهما زوارا والثاني 

مركزا للرطة.
الجورج�ي  الرئي�س  انتخ�اب  اع�ادة    :2008

ميخائيل ساكاشفيي ب�52 % من االصوات.

غزل عراقي
*نخله انه وي الريح اتحرك ابرس

هذا اني حايل ايصري من اسمك يمر

*جار البيوت ايشيل ويمكن يسافر
بس انته جار الروح وبالگلب صاير .

*موحش يبعد الروح گلبي الرتكته
والدم صفه الونات والحرسه دكته

*كتلك تفضل فوت كل قصدي للبيت 
شمالك دفرت الباب وبقلبي طبيت

أبـــــــراج

مهني�اً: اجته�د للوص�ول إىل النج�اح وال تتوّق�ع 
املعج�زات واعتم�د املوضوعي�ة. عاطفي�اً: تفت�ح 
صفح�ة جديدة مع الريك وتس�امحه ع�ىل األخطاء 
الت�ي ارتكبها يف حقك. اجتماعي�اً: أصلح موقفك مع أحد 
األصدقاء بقضاء الوقت معه وممارسة نشاطات رياضية. 

رقم الحظ: 11 

مهنياً: تحلَّ بالثقة بالنف�س وبمعنويات عالية 
وتقرَّب من زمالئك وتأقلم مع محيطك. عاطفياً: 
يشع�ر الحبيب بتجاهلك ورفضك ل�ه ويقرر وضع 
ح�د نهائي لعالقتكم�ا. اجتماعياً: ال تس�مح لآلخرين 
بالتدخ�ل يف مشاكل�ك الشخصية وعالجها بنفس�ك. رقم 

الحظ: 5 

مهنياً: تسهم عالقتك بأحد األشخاص النافذين 
يف دع�م طموحات�ك وأهداف�ك. عاطفي�اً: تدخل 
يف مرحل�ة متأرجح�ة، تّرف بمثالي�ة وبكثري من 
التفاهم والتس�امح. اجتماعي�اً: ترغب بالقيام ببعض 
الخط�ط لتقيض إجازة ممتعة م�ع األصدقاء. رقم الحظ: 

 6

مهني�اً: اجته�د لتربه�ن للجميع ع�ن كفاءتك 
ومهارت�ك يف تنفيذ املهام املوكل�ة إليك . عاطفياً: 
تعي�ش أوقات�اً جميلة م�ع الريك لن تنس�اها أبداً 
وتغمرك س�عادة عارمة. اجتماعياً: إقِض بعض الوقت 
م�ع العائل�ة وس�تشعر بالراح�ة وتج�د الحل�ول لألمور 

العالقة. رقم الحظ: 12 

مهني�اً: إح�ذر من إضاع�ة الوقت واهت�ّم بأدق 
التفاصي�ل حتى ال ترتك�ب األخط�اء. عاطفياً: 
تجّن�ب الخالف�ات الحادة م�ع الري�ك وابتعد عن 
االنتقادات الجارحة. اجتماعي�ًا: تشعر برغبة بالقيام 
ببع�ض النشاط�ات الرتفيهية والرياضية م�ع األصدقاء. 

رقم الحظ: 6 

مهني�اً: تكون تحركاتك جي�دة وذكية وتتعامل 
م�ع املحيطني ب�ك بطريق�ة ممت�ازة. عاطفياً: 
لق�اءات دافئ�ة مع الحبي�ب لكنك مشغ�ول بأمور 
أخرى م�ا يزعجه ويحزنه. اجتماعي�اً: فّكر جيداً قبل 
القي�ام بأي نش�اط، ظروف غري متوّقعة ت�ّر بالروتني. 

رقم الحظ: 17 

مهنياً: ال تدع مشاكلك الشخصية تؤثر س�لباً يف 
أدائ�ك وتجعلك مشتت التفك�ري. عاطفياً: تعزز 
عالقتك بالري�ك وتتجاهل أقاويل الغري وتس�عى 
إىل حمايته�ا. اجتماعياً: تشعر بأنك مقّيد إذا تجاوزت 

األمور حّدها، تعامل بحذر مع اآلخرين. رقم الحظ: 8 

مهنياً: ينصّب اهتمام�ك عىل مراجعة ميزانيتك 
املالي�ة وعىل تس�ديد الديون. عاطفياً: تس�تعيد 
ذكري�ات عالق�ة قديم�ة وتشع�ر ببع�ض الحن�ني 
إىل حبي�ب س�ابق. اجتماعي�اً: ال تق�رض أي أموال أو 
ممتلك�ات لألصدق�اء أو األقارب تجنب�اً للمشاكل معهم. 

رقم الحظ: 3 

مهني�اً: تجري أعمالك ببطء ش�ديد. س�ارع إىل 
وضع خطة جديدة تنشط أداءك عاطفياً: خّفف 
من توترك فذلك يجعلك خجوالً ويمنعك من التقرب 
م�ن الحبي�ب. اجتماعياً: تس�اعد طبيعتك الحساس�ة 
املحيط�ني بك عىل فهمك بس�هولة ووض�وح. رقم الحظ: 

 10

مهنياً: يس�دي إليك أحد الزمالء النصائح املفيدة 
فاس�تفد منها ومن خربت�ه الطويل�ة. عاطفياً: 
اس�تغّل األج�واء الهادئة إلنع�اش عالقتك بالريك 
وإضف�اء الرومنس�ية عليه�ا. اجتماعي�اً: تس�تهويك 
ممارس�ة بعض األنشطة الرياضي�ة يف الطبيعة وتوّفر لك 

الراحة. رقم الحظ: 4 

مهني�اً: ت�زداد خربت�ك يف التف�اوض وتقيي�م 
األوض�اع م�ا يس�اعدك ع�ىل التق�دم يف عملك. 
عاطفياً: تميض أوقاتاً ممتعة مع الحبيب وتحظى 
باهتمامه الدائ�م ورعايته وحب�ه. اجتماعياً: تتمكن 
م�ن تخطي بعض املشاك�ل العائلية الصغرية وتس�تعيد 

الهدوء. رقم الحظ: 9

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: ال تستس�لم أم�ام الضغ�وط ب�ل كّثف 
جه�ودك فأنت ع�ىل موع�د قريب م�ع النجاح. 
عاطفي�اً: تعي�ش لق�اءات رومنس�ية وتعّوض عن 
املشاكل التي حدثت يف الفرتة األخرية اجتماعياً: اطلب 
املس�اعدة من أف�راد عائلتك إلكمال العمل ال�ذي تقوم به 

برسعة. رقم الحظ: 6 

قصة وعربة

اقطع الطريق على االستغابة

أختل�ط  ول�م  الجامع�ة،  دخل�ت 
ش�اب  يح�اول  أب�داً،  بالشب�اب 
التق�رب مني، وأن�ا ال أفتح املجال 
له، مرت سنة وال زلت أراه يحاول 
التكلم معي بدافع االطمئنان عني 
وم�ا إىل ذل�ك. اآلن أش�ك يف حب�ي 
لقريبي ال�ذي أحببته منذ صغري 
وقب�ل أن أدخل الجامع�ة. عمري 
19 وب�دأت أتس�اءل: ه�ل أحببته 
أم أحبب�ت طريقته بحب�ي؟ أهتم 
لكل ش�خص يهتم بي. ال يمكنني 
مبادلة املشاعر الجميلة بعكس�ها 
وهذا من ش�أنه أن يؤث�ر يف اتزان 
قلبي. قريبي يحبني منذ ٣ سنوات 
هو يف مدينة أخرى بدأ بمراسلتي، 
يل  ُيِك�ن  بأن�ه  ش�عرت  وعندم�ا 
مشاع�ر خاص�ة ب�دأت أبتعد، وال 
أرد إال بالكلم�ات املخترة، وهذا 
الش�اب الجديد يس�تمر يف التقرب 
من�ي، حتى أني ل�م أعد أعرف من 

احب... قريبي؟ أم زميي؟
النصائح والحلول:

1 -اص�ربي فم�ا بع�د الص�رب إال 
الفرج بإذن الله.

 2 -أق�ول ل�ك اص�ربي لي�س عىل 

االستمرار يف ش�عوريني يتعاركان 
داخل�ك، ب�ل اص�ربي ع�ىل ع�دم 
ات�زان قلب�ك، واس�عي يف الوق�ت 
نفس�ه إلصالحه بالرعاية والحزم 

والتعقل
 3 -مشاعرك اآلن لنفسك وليست 
ألحد م�ن هذي�ن الشاب�ني، فأنت 
بطبيعتك شخصية لطيفة ورقيقة 
القل�ب، وتحب�ني املشاع�ر الطيبة 

وتبادلينها بأحسن منها!!
لعم�رك  اآلن  يكف�ي  -ه�ذا   4  

السنوات  ومرحلة دراس�تك، فمع 
الجامعية ستكتشفني قدرتك عىل 
التفكري املنطق�ي والتحليل، وهذا 
سيس�اعدك عىل اكتشاف التطور 
الذي سيحدث لك مع االستمرار يف 
الدراسة والحياة الجامعية، خاصة 
بنشاط�ات  خالله�ا  ش�اركت  إذا 
إنس�انية واجتماعية، ولم تتوقف 
عالقتك بزمالئك عىل الحب والغرام 

فقط!!
 5 -أنص�ح البنات دائماً أن يفرقن 

ب�ني املشاع�ر الطيبة وب�ني وهم 
الح�ب، فح�ذار أن تختل�ط األمور 
هدف�ك  ع�ن  وتبع�دك  رأس�ك  يف 
األسايس يف هذه الفرتة من حياتك، 
وه�و النجاح يف دراس�تك وتكوين 
ش�خصيتك كشاب�ة تع�رف م�اذا 
تريد يف هذه الحياة، وكيف يمكنها 
أن تكون إنس�انة طيب�ة ومؤمنة 

ومستقيمة.
 6 -تأكدي أن العمر يميض مثل ملح 
البر وأنه ال يمكنك أن تسرتجعي 
هذه الس�نوات الجميلة، فاس�عي 
من اآلن أن تك�ون جميلة ومفيدة 
ل�ك، وتتمتع�ني فيه�ا باالكتشاف 

واملعرفة وتقوية شخصيتك.
7 -لديك فرصة اآلن لتبني لنفسك 
شخصية واثقة وحكيمة، بدالً من 
الضي�اع يف أوهام ح�ب مفرتض. 
تأكدي أن الحب سيأتي وسريزقك 
الله به، فتمسكي بمبادئك وإيمانك 
ب�دالً م�ن أن تتعجي وتتمس�كي 
بامل�اء أو اله�واء، وثبت�ي قدمي�ك 
ع�ىل أرض الواقع، وارفعي رأس�ك 
وكون�ي فخ�راً ألهل�ك ومجتمعك 

وبلدك. 

عباس املس�تعجل هو كنية ع�ن احد األمثال البغدادي�ة وقصة هذا املثل 
حس�ب كت�اب االمثال البغدادية ع�ىل ما اتذكر هي :كان هناك ش�خص 
لدي�ه صديقان واالثنان كانوا باس�م عباس ففي اح�دى املرات كان هذا 
الشخص يف الس�وق فمر صدفة صديقيه العباس�ان لك�ن االول مر قبل 
الثان�ي والثاني مر بعده وكان رسيع الخطى ومس�تعجال وكانت بينهم 

مس�افة قليلة فب�دأ ه�ذا الشخص يصيح بص�وت عايل عب�اس عباس 
فالتف�ت العب�اس االول وقال ل�ه اتريدني ان�ا فقال له ك�ال اريد عباس 
املس�تعجل الذي امامك فاصبحت املس�تعجل كنية ذاك العباس واصبح 
الجمي�ع ينادوه بعباس املس�تعجل. هذا التفس�ري حس�ب كتاب االمثال 

البغدادية.

جاء رجل إىل س�قراط وقال له وهو يلهث: “أريد أن أخربك بأمر سمعته 
ع�ن أح�د تالميذك.” فق�ال له س�قراط “خذ نفس�ك واهدأ قلي�اًل، عىل 

رسلك”.
ثم أضاف س�قراط قائ�اًل: “قبل 
أن تبدأ بالحديث، عليك أن تجتاز 
اختباراً ثالثياً، عندها سأس�مح 

لك بقول ما تريد إذا فعلت”.
اس�تغرب الرجل كالم س�قراط، 
لكن�ه اضط�ر للموافقة فس�أل 
عن االختب�ار وماهيت�ه. قال له 
س�قراط “س�أطرح عليك ثالثة 
أس�ئلة. أوالً، هل أنت متأكد مما 
س�تقوله يل؟” فق�ال الرج�ل: يف 

الحقيقة”.
بعد ذلك س�أله سقراط: “هل ما 
ستخربني به أمر جيد أم سيئ؟” 
فق�ال الرج�ل، “ال لي�س جي�داً، 

ب�ل عىل العكس من ذلك....” فقاطعه س�قراط قائالً: “حس�ناً، تريد أن 
تخربني بأمر يسء رغم أنك لست متأكد منه”.

فأكمل سقراط حديثه بالقول: “ما تزال أمامك الفرصة الجتياز االختبار 
الثال�ث، هل ما س�تخربني به أم�ر مفيد؟” فشعر الرج�ل بالحرج حني 
أجاب بالنفي. عندها قال له س�قراط: “تريد أن تخربني بأمر س�يئ وال 
فائ�دة ترجى منه ومع ذلك أنت لس�ت متأكد من صحت�ه. إذاً ملاذا تريد 

إخباري به؟”

مشاكل وحلول

قصة مثل 

اختبارات شخصية 

قليب بني قرييب وزميلي!

عباس املستعجل

هل أنت كريم؟ اعرف نفسك من خالل هذا اإلختبار

ه�ل تعلم أن مياه األمطار التي تأتي من الس�حب ه�ي أنقى أنواع 
امل�اء عىل وج�ه األرض، وبعد دخولها الغالف الج�وي تتلوث بفعل 

عنر الكربيت وعوادم املصانع وقد تكون “املطر الحميض”.
هل تعلم أن رشب املاء عىل معدة فارغة يعالج الكثري من األمراض 
مثل: الصداع، وآالالم املفاصل، والس�منة ، ورسعة رضبات القلب، 
الته�اب الس�حايا، الرب�و، الس�ل، الس�كري، اإلمس�اك، والعيون، 

والرحم، والرسطان...
هل تعلم ان باستطاعة اإلنسان ان يعيش شهراً كامالً بدون غذاء، 

لكنه لن يستطيع العيش سبعة أيام دون ماء.
ه�ل تعلم أن املاء يشكل ثلثي وزن اإلنس�ان وأن بالزما الدم تتكون 

من 90 % من املاء، بينما نسبة املاء يف العظام تشكل 22 %.
هل تعلم أن املاء منظف حيث يغس�ل الجس�م من الس�موم واملواد 
الرسطانية، ثم يخرجها عىل شكل بول، واحذر من رشب املاء وأنت 
واقف فإنه يس�بب عرس الهضم؛ بس�بب س�قوطه دفعة واحدة يف 
قاع املعدة، وحاول أن تربه جالس�ًا وعىل دفعات حتى تنبه الكبد 

بنزول املاء وال تسبب له التليف الكبدي.

كلمات متقاطعة
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

أول امرأة عربية تنال ثالث جوائز 
من غينيس

أغلى سائل في العالم .. قطرة سم 
العقرب بـ 130 دوالرا

شركة كورية تطور ثالجة ذكية تفتح 
عند الطلب صوتيا 

جهاز يقرأ حركات اليد للتحكم في 
السيارات عن ُبعد 

عـين على العالم

البيئي�ة  الناش�طة  أصبح�ت 
امل�رأة  ش�بطيني  كارول�ن 
االوىل  والعربي�ة  اللبناني�ة 
التي تحصد ث�الث جوائز من 
العاملي�ة  موس�وعة غيني�س 
بتحطيمها االرقام القياسية.

فقد فاز العلم اللبناني العمالق 
ال�ذي صنعته ش�بطيني من 
الع�ادة  والقاب�ل  البالس�تيك 
صممت�ه  وال�ذي  التدوي�ر 

بنش�عي،   - “جوبي�رت”  يف 
ش�مال لبنان، بجائ�زة الرقم 

القيايس.
وق�د ش�كرت كارول�ن التي 
جدي�دة  بمش�اريع  وع�دت 
 green مفي�دة  وبإبت�كارات 
community لدعمه�ا وإدارة 
مؤسسة “جوبيرت السياحية” 
وجمي�ع  اس�تضافتها  ع�ى 

املتطوعن عى اندفاعهم.

تعترب العقارب س�الح ذو حدين ، فهي مصنفة كأخطر الحيوانات عى 
وج�ه األرض، ولكن س�م العقرب  ينتمي لفصيلة تس�مى ب�� )مطارد 

املوت(، والتي تعد من أغى سائل يف العالم.
ويبل�غ ثم�ن الغال�ون الواحد من س�م العقرب ما يق�ارب )39( مليون 

دوالر، أي أن الحصول عى قطرة واحد ستكلفك )130( دوالرا.
ويعود السعر الباهظ للسائل إىل صعوبة الحصول عى العقارب نفسها، 
كذلك عملية اس�تخالص الس�م منها، إذ يمكن الحص�ول عى ميليغرام 

واحد فقط من كل عقرب.
ولجم�ع غال�ون من الس�م، أي اس�تخالص الس�ائل م�ن 2.64 مليون 
عقرب، ويقول خرباء يف عالم الحيوان، إن لدغة مطارد املوت مؤملة أكثر 
بمئة مرة من لس�عة نحلة، علما أن س�مها يستخدم يف تطوير عدد من 

األدوية.
فعى سبيل املثال يرتبط مركب )الكلوروتوكسينات( بالخاليا الرسطانية 
التي تكون بالدماغ والعمود الفقري، األمر الذي يس�اهم يف تحديد حجم 

األورام الخبيثة وموقعها بدقة.
كما اس�تخدم س�م العقارب س�ابقا يف محاربة املالريا، وتم تجريبه مع 
الف�ران لعالج أم�راض العظام، عى أمل أن تكش�ف النتائج عن حلول 

مستقبلية ألمراض خطرية تصيب البرش.

ط�ورت رشكة كورية ثالجة ذكية يتم التحكم فيه�ا بالصوت تفتح عند الطلب، 
حت�ى ال تضط�ر إىل ملس املقبض وتخاطر بنرش الفريوس�ات والجراثيم األخرى، 
وس�يتم عرض الجه�از يف مع�رض اإللكرتونيات االس�تهالكية الرقمي الش�هر 
املقب�ل، حيث تق�در الرشكة أن امليزة الصحية س�تكون مرغوبة يف ضوء جائحة 
ف�ريوس كورونا.ويوج�د ميزة أخ�رى بالثالجة للكش�ف ع�ن محتوياتها فقط 
بمجرد ضغطتن عى النافذة األمامية، وهي مطالبة تيضء الداخل، مما يس�اعد 

يف منع الهواء البارد من الهروب من الجهاز عند فتحها والتحقق مما بداخلها.
ويف أبريل الس�ابق، توقعت رشك�ة ABI Research، أن األجهزة التي يتم التحكم 
فيها بالصوت والتي تس�مح للمس�تخدمن بتجنب ملس األش�ياء ستشهد زيادة 
بنس�بة %30 يف الطلب بفضل COVID-19.ولن يضطر املتس�وقون بعد اآلن إىل 
الكف�اح لفتح ب�اب الثالجة بأذرع مليئة بمواد البقالة عندما يمكنهم ببس�اطة 
ق�ول “افتح باب الثالجة” بصوتهم.كما تتيح تقني�ة الصوت التفاعلية إمكانية 
طلب تفاصيل الثالجة أو التحقق من حالة مربدات الثلج واملاء، وإىل جانب ميزات 
جهاز التحكم عن بعد، والتي يمكن اس�تخدامها أيًضا جنًبا إىل جنب مع مساعد 
أليكس�ا من أماكن للتحقق من الطقس أو تشغيل املوسيقى أو طلب فالتر مياه 

جديدة - ستتميز املجموعة املحدثة أيًضا بتقنية التعقيم القائمة عى الضوء.

جامع�ة  م�ن  باحث�ون  تمك�ن 
كاليفورني�ا يف ب�ركيل م�ن ابت�كار 
جه�از يق�رأ ح�ركات الي�د بمجرد 
استش�عار إش�ارات كهربائي�ة من 
م�ن  تقرِّبن�ا  خط�وة  يف  الس�اعد؛ 

التحكم يف األجهزة عن ُبعد.
واعتم�دوا يف ابتكارهم ع�ى الذكاء 
االصطناعي ومستش�عرات حيوية 
قابل�ة للّْبس، متطلعن إىل تس�هيل 
التحك�م يف األط�راف االصطناعي�ة 
لذوي الهمم، والتحكم يف الس�يارات 

واألجهزة عن ُبعد. 
ومع أن فكرة الجهاز ليست جديدة، 
مة  لكن�ه م�ن أوائل األجه�زة املصمَّ
هكذا؛ فأغلب ما س�بقه اعتمد عى 
الكامريات والرؤية الحاسوبية، لكن 
االعتماد عى املستش�عرات أنس�ب 
للخصوصي�ة وفق رأي ع�يّل ُمعن، 
طالب الدكتوراه يف قس�م الهندسة 
يف  الحاس�وب  وعل�وم  الكهربائي�ة 

الجامعة.

والتصميم بس�يط: وهو عبارة عن 
رشيط م�رن يستش�عر اإلش�ارات 
يف  منطق�ة   64 م�ن  الكهربائي�ة 
رشيح�ة  إىل  فريس�لها  الس�اعد، 
كهربائية مربَمجة بخوارزمية ذكية 
–ُتدعى »خوارزمية الحوسبة فائقة 
األبع�اد، وتس�تطيع تحدي�ث ذاتها 
معلوماتيًّا باس�تمرار–، فرتبط كل 

نمط إشارات بالحركة املناسبة.
إج�راء  –أْي  الخاصي�ة  وه�ذه 
الَحْوس�بة كله�ا ع�ى الرشيح�ة– 
تجعل الجهاز إىل الخصوصية أنسب 
وأنس�ب، إذ ال يتطلب نقل البيانات 
إىل جهاز أو حاس�وب آخر؛ وهو إىل 
جانب هذا يفوق كثريًا من األنظمة 
األخ�رى رسعة.صحيح أن�ه ال يقرأ 
حاليًّ�ا إال 21 حرك�ة يدوية –قبض 
الكف وبسطه، وحركات األصابع–، 
ولي�س جاهزًا للتس�ويق بعد؛ لكنه 
ال يحت�اج إال إىل تعدي�الت بس�يطة 

ليصبح يف أتم جاهزية.

كشف النجم أحمد زاهر خالل الندوة الصحفية 
التي أقامها اليوم الس�ابع لتكريم أحمد زاهر، 
ع�ن أنه لم يك�ن لديه أي تخوف�ات من العمل 
م�ع الفنانة مي عمر يف أول بطولة مطلقة لها 
من خالل مسلس�ل لؤلؤ، مشريا إيل أن البعض 
ح�اول تخويفه من العم�ل مع محمد رمضان 
لكن�ه بعدما التقاه وجده محرتما وقدره وقدر 

تاريخه ولم يحدث بينهما أي شئ.
وق�ال أحمد زاه�ر: “مي عمل�ت أدوار صغرية 
زي كالم ع�يل ورق وحكاي�ة حي�اة وبعدي�ن 
ريح املدام بطولة وك�رس الدنيا وظهرت بطلة 
أمام عادل إمام وأحمد السقا ومحمد رمضان 
وعملت cv مح�رتم ومن حكاي�ة حياة وحتي 
مسلس�ل لؤلؤ اتطورت بش�كل كبري ومحدش 
بيطل�ع عظيم م�ن أول مرة الواحد بيكتس�ب 
خربات ومع كرت األعمال بياخد ثقة يف نفس�ه 

وبيطور من نفسه”.
 ويف س�ياق متصل يعرض حالًيا للفنان أحمد 
زاهر مسلسل “لؤلؤ” والذي تدور أحداثه ىف 40 

حلق�ة، ويش�ارك ىف بطولته بجان�ب مى عمر 
كل م�ن، نج�الء ب�در، نرم�ن الفق�ى، محمد 
الرشنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، 
عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد النارص، 

محمد مهران أحالم الجريتى، وقصة مى عمر 
وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد 
عبد الس�الم، وإرشاف عى التألي�ف واإلخراج 

محمد سامى.

اس�تقبلت املطربة اللبناني�ة هبة طوجي 
الع�ام الجدي�د بإطالقه�ا أج�دد أعمالها 
الغنائي�ة “لحبيب�ي بغن�ي”، م�ن تأليف 
منص�ور  الراح�ل  اللبنان�ي  الفن�ان 
الرحباني وألحان ابنه املوسيقار أسامة 

الرحباني. 
وتع�د أغني�ة “لحبيب�ي بغن�ي” أوىل 
بش�ائر ألبوم طوجي الجديد واملقرر 
ظه�وره للنور خ�الل ع�ام 2021، 
وه�ي قصي�دة من كلم�ات الراحل 
الكبري األس�تاذ منصور الرحباني 
كتبه�ا منذ 23 عام�اً وُفقدت إىل 
أن وجدها أسامة مؤخراً،  وقرر 
فوراً تقديمها للجمهور العربي 
تمهي�داً إلط�الق ألب�وم هب�ة 
املنتظر،  وتحم�ل يف طّياتها 
األحاس�يس  م�ن  الكث�ري 
الرجاء  ومعان�ي  اإلنس�انية 

واإلرادة والحلم. 
اللبناني�ة  النجم�ة  واخت�ارت 
أغني�ة “لحبيب�ي بغن�ي” لتكون 
أوىل مفاجآت ألب�وم 2021 والذي 

يحمل اسمها “هبة”، وتسعى خالله لتقديم 
انطالق�ة فنية مغايرة بالتجدي�د يف املحتوى 
املوس�يقي والغنائي ع�ن ألبوماتها املاضية،  
بع�د إطالقها الش�هور املاضية سلس�لة من 
األغاني الجديدة املنفردة بشكل فيديو كليبات 
مصورة،  وقدم�ت األغنية الجديدة ألول مرة 
الي�ف أم�ام جمهوره�ا اللبنان�ي يف حفلتها 
الكريس�ماس  يف  واالس�تثنائية  الضخم�ة 
بالعاصم�ة اللبنانية ب�ريوت، والتي وضعت 

بها مسك الختام عى عام 2020.
ومن جانبه كشف أس�امة الرحباني حكاية 
األغني�ة،  قائ�اًل :”من حوايل ٢٣ س�نة، كتب 
وال�دي منص�ور قصي�دة “لحبيب�ي بغني” 
ولحنته�ا أنا، ولكن ألس�باب عدة بقيت هذه 
القصي�دة مخب�أة، ولكن�ي يف س�نة ٢٠٠٠، 
أخ�ذت لحن م�ن مقط�ع يف ه�ذه القصيدة 
واس�تعنت ب�ه يف مرسحية م�ن املرسحيات 
الغنائية ومن ثم فقدت القصيدة عام ٢٠٠٥، 
ومنذ حوايل ٦ أش�هر، عث�ر عليها أخي غدي 
ب�ن األوراق يف مكتبتن�ا املوس�يقية وأعدت 
تلحينها من جديد وغنتها هبة طوجي بعمق 

وبأداء وصوت رائعن”.

هبة طوجي تطلق أولى أغنيات ألبومها 
الجديد “لحبيبي بغني”

حصلت النجم�ة العاملي�ة ريتا أورا 
عى مليون جنيه إس�رتليني للعودة 
مجددا يف املوسم الجديد من سلسلة  
وذل�ك   ،”The Masked Singer“
بعدما أثبتت نجاحها مع الجمهور.

وقال مص�درأن املغنية العاملية ريتا 
أورا أبرم�ت صفق�ة ضخمة بقيمة 
ملي�ون جنيه إس�رتليني للظهور يف 
 The Masked “ املوس�م الجديد من

.”Singer

وأش�ار املص�در إىل أن القائمن عى 
 ”The Masked Singer “ سلس�لة
كان�وا حريصن عى عودة ريتا أورا 
البالغة م�ن العمر 30 عاما، خاصة 
أنه حققت نجاًحا كبريًا يف السلسلة 
األوىل، مش�ريا إىل أنها موهبة غزيرة 
م�ن  كب�ري  ع�دد  ولديه�ا  اإلنت�اج 

املعجبن.
ويف وق�ت س�ابق، اعت�ذرت النجمة 
ريتا أورا عما بدر منها بعد االحتفال 

بعي�د ميالدها ال��30 مع مجموعة 
م�ن أصدقائه�ا داخل لن�دن، خالل 
حف�ل ىف أحد املطاع�م، حيث عربت 
عرب حس�ابها عى موقع إنستجرام 
عن حزنها الش�ديد تج�اه ترصفها 
وأب�دت تأس�فها للجمي�ع، خاصة 
بعدما كش�فت الرشط�ة األمر التى 
حاولت أورا جعله رسياً إال أن األمر 

وصل للرشطة.
وكانت خرق�ت النجمة العاملية ريتا 

أورا قواع�د اإلغ�الق، حي�ث أقامت 
حفال فخًما من أجل االحتفال بعيد 
ميالده�ا ال��30، و ح�ر الحف�ل 
30 ش�خًصا ىف رسي�ة تام�ة داخل 
مطعم ُيدعى كاس�ا ك�روز ىف غرب 
لندن، وتش�ري التقارير إىل أن املغنية 
-No 30 صديًقا إىل املطعم ىف   دعت

ting Hill، غ�رب لن�دن، لالحتف�ال 
بهذه املناس�بة والذى اس�تمر حتى 

الساعات األوىل من الصباح.

ن�رشت الفنانة اللبنانية مرييام فارس مقطع فييو عفوي 

ع�ى حس�ابها الخاص ع�رب تطبي�ق تب�ادل الصور، 

)إنستغرام(، من داخل منزلها خالل قضائها أعياد 

الكريسماس ورأس السنة.

واس�تعرضت الفنان�ة ش�جرة املي�الد الضخمة 

األل�وان  متنوع�ة  والزين�ة  الكب�رية  والك�رات 

واألش�كال التي زّين�ت بها منزله�ا، حيث بّينت 

ملتابعيه�ا طاولة الطعام الت�ي جهزتها لالحتفال 

مع عائلتها بمناس�بة نهاية الع�ام، ونقلت األجواء 

العائلية العفوية.

وحرص�ت مريي�ام كالعادة عى إخفاء مالم�ح وجه إبنها 

الكبري جايدن مرتي ولم تفعل املثل مع طفلها الجديد 

دايف، وعلقت عى املقطع قائلة: “روح عيد امليالد 

يف عائلة مرتي”.

وتفاع�ل الجمه�ور مع املقطع اللطيف بش�كل 

واس�ع، ون�ال اعج�اب االالف منه�م وأثنوا عى 

طرافتها والطريقة الطفولية التي تتعامل فيها 

م�ع أطفالها، وطالبوها بإظه�ار مالمح طفلها، 

متس�ائلن عن س�بب إرصاره�ا عى اخف�اؤه عن 

الجمهور.

تحّدث�ت املمثل�ة اللبناني�ة نادين 
نجيم عن الخوف والقلق من األيام 
القادمة، يف أول منش�ور لها بعام 
2021.ن�رشت نادين نجيم صورة 
لها عرب حس�ابها عى إنستغرام، 
وأرفقته�ا بتعلي�ق كتب�ت في�ه: 
“صباح الخري صباح اول يوم من 
س�نة جديدة.. ألول م�رة منحس 
بخوف وقلق م�ن األيام اليل جاية 

يمكن النه قطع علينا س�نة كتري 
كت�ري  نتأم�ل  وخايف�ن  صعب�ة 
ونتف�اءل وبعدي�ن ننص�دم م�ع 
كل ه�ل األخب�ار والتوقع�ات ييل 

منسمعها حوالينا”.
وأضاف�ت نجي�م: “ب�س م�ا النا 
غ�ري نّت�كل ع�ى الل�ه ونتس�لّح 
بالصرب واإليمان ونكون اقوياء... 

بتمنالكم بداية حلوة”.

أطلق�ت الفنانة اللبنانية مي مطر أغنيتها الجديدة “باملبدأ”، من كلمات مي 
وألحانه�ا، توزيع موس�يقي طوني بو خلي�ل، وتحتل األغني�ة حالًيا مراتب 
عالي�ة، حاصدًة أرقاماً مهمة لناحية نس�ب اإلس�تماع.وصورت مي األغنية 
عى طريقة الفيديو كليب مع املخرجة فالنتينا خوند، إذ أظهرت مي قدراتها 
التمثيلي�ة بع�د تدريب ع�ى التمثيل دام لحواىل الش�هرين ونصف الش�هر، 
وش�اركها الكليب املمثل اللبنان�ي إييل مرتي.تنتظر مي مط�ر ردود أفعال 
الجمهور ع�ى عملها الجديد، خصوصاً أنها عادت إىل الس�احة الفنية بعد 

فرتة طويلة من الغياب، مع أعمال مهمة عى صعيد املوسيقى واإلنتاج.

عال�م  النجم�ة هن�د ص�ربى  تدخ�ل 
وتخ�وض  اإللكرتوني�ة،  املنص�ات 
املنافس�ة م�ن خ�الل مسلس�ل جديد 
يحمل عن�وان “عاي�زة أتطل�ق”، بعد 
أن بحث�ت ع�ن العريس ىف مسلس�لها 
حي�ث  أتج�وز”،  “عاي�زة  الش�هري 
ت�م االس�تقرار ع�ى املخ�رج ه�ادى 
الباجورى، وتبدأ تصوير أول املش�اهد 
األسبوع املقبل، كما تم االستقرار عى 
األبط�ال الذي�ن يش�اركونها يف بطولة 
العم�ل وج�ارى التعاق�د م�ع الباقى، 
لخ�وض تجرب�ة جدي�دة للدف�اع عن 
املرأة العربية.املسلسل يعتمد عى كثري 
من النجوم يظه�رون كضيوف رشف 
خالل األح�داث، ومن املقرر أن يعرض 
املسلس�ل يف ش�هر أبري�ل املقب�ل عى 

احدى املنصات اإللكرتونية، كما 
انتهى مخرج العمل هادى 

معاينة  م�ن  الباجورى 
التصوي�ر  أماك�ن 

استعداداً النطالقه.
ناحي�ة  وم�ن 

أوش�كت  أخرى، 
ص�ربى  هن�د 
االنته�اء  ع�ى 
تصوي�ر  م�ن 
يف  مش�اهدها 

مسلسل “هجمة مرتدة” حيث صورت 
ح�واىل 80 % م�ن أح�داث املسلس�ل 
وتواص�ل يف تصوير املش�اهد املتبقية 
بالعديد من الديكورات الخاصة بالعمل 
والتي تجمع بينها وبن بطل املسلسل 
أحمد عز، ومن املقرر عرض املسلس�ل 
املقب�ل. رمض�ان  درام�ا  موس�م  يف 
املسلس�ل م�ن األعم�ال املتوق�ع لها 
املنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 
2021، خاص�ة أن�ه يض�م مجموعة 
كبرية من نجوم الص�ف األول، فضال 
عن تناوله لقص�ة حقيقية من واقع 
ملفات املخابرات املرصية، واملسلسل 
م�ن تألي�ف باه�ر دوي�دار، وإخراج 
أحمد عالء الديب.ويشارك يف بطولته، 
إىل جان�ب أحم�د ع�ز وهن�د 
ص�ربى، كل م�ن هش�ام 
س�ليم وماج�دة زك�ى 
الش�افعى،  ونضال 
م�وىس،  ون�دا 
وماي�ان الس�يد، 
عثمان،  ويوسف 
وخال�د أن�ور 
ج�ر  ها و
ب�ى  نو لرش ا
ومحمد جمعة 
وآخرون من 

النجوم.

 
                 

انتهاء عصر احلضارة

إذا كان�ت حياتن�ا  عب�ارة عن س�مفونية موس�يقية جميل�ة بدايتها 

الجل�وس صباح�ا يف حديقة ال�دار تحت أفياء ش�جرة وارف�ة الظالل 

محملة بالثم�ار تحيطها الزهور وتفوح منه�ا روائح  القداح العطرة 

وتنبعث عى اس�ماعنا من جهاز التس�جيل صوت املغنية  فريوز وهي 

تشدو بأغانيها  الجميلة.. فإن اكثر ما يؤرق  حياتنا  ويقلب  املوسيقى 

اىل ضجي�ج وضوضاء مزعجة ال يمك�ن تحملها هو الروتن الحكومي 

ب�كل ما يحمل�ه من اثقال ترهق حياتنا الجميل�ة.. فمن  يراجع دوائر  

الدول�ة  صباح�ا  بعد انتهاء صباح جميل يش�عر ان�ه  يف كابوس  يبدأ  

م�ن  بداية اس�تعالمات املؤسس�ة الحكومية، كابوس لي�س له  نهاية  

يطل�ق عليه “الروت�ن” وهو مرض يصي�ب دوائرنا ويجع�ل املواطن  

يعيش  يف دوامة  لها  اول  وليس لها  اخر، وقد  ابتى مجتمعنا بعنارص 

متخلفة  تس�عى اىل ترس�يخ هذا النوع من املمارس�ة، تس�هم  يف شل  

حرك�ة  املواطن ووضع�ه  امام متاهات ال طائل  لها من خالل االلتزام  

بهذا  ال�داء الخطري عكس ما يحصل يف دول تجاوزت  مراحل متقدمة 

م�ن  الرقي  يف التعامل مع مواطنيها، وم�ن ضمنها تجاوز هذا النوع 

من  املمارس�ة اململة من خالل اس�تخدام تكنولوجي�ا االتصاالت التي 

تعد الطري�ق االكثر تقدما يف  اختصار الوق�ت، وراحة املواطن لخدمة 

املجتمع  بتطبيق نظام

الحكوم�ة االلكرتونية لتنفيذ االعمال املوكلة لها  بس�هولة ويرس.. ان 

اس�تخدام نظم  تقني�ة املعلومات يقلل  من ع�دد  الخطوات ويتجاوز 

الروت�ن  املطل�وب لتنفي�ذ  االعم�ال،  ويح�ول الوظائ�ف اليدوية  اىل 

وظائ�ف  تلقائية،  كما انه يقلل من اس�تخدام ال�ورق ونقل املعامالت 

بن  املوظفن، حيث ان اس�تخدام تكنولوجيا االتصال داخل الحكومة 

االلكرتونية يجعل نقل املعلومات  الدقيقة يف الوقت املناس�ب للشخص 

املناسب، ويعد الربيد االلكرتوني من  الوسائل املفيدة يف نقل املعلومات 

والوثائ�ق وتوزيعه�ا، ويمك�ن له�ذه التكنولوجيا ان تحس�ن طريقة 

خدمة املواطنن، خاصة اننا نعيش ازمة  ثقة يف  ما نمتلكه من  وثائق 

بات  اغلبها   مش�كوكا  يف اصولها،  خاصة الوثائق  الش�خصية  التي 

ظهرت  بعد  عام ٢٠٠٣، وتطبيق برنامج الخدمة االلكرتونية  سيقيض 

حتما  عى  مش�كلة مايطلق عليه  معضلة “صحة صدور”  التي باتت  

ووس�ط  تس�ارع اهمية  الوقت، مشكلة املشاكل،  فتطبيق  هذا النوع  

م�ن  الروتن  يضع املواطن  عى حافة القلق  واليأس   وتأخري للوقت،  

وهو  يف  كل االحوال   اسلوب غري حضاري،  خاصة  مايربز من  جراء  

مردوداته الس�لبية  من  تفيش ظاهرة تقديم   الرش�وة ملا يطلق عليه 

اسم “املعتمد” الذي يساوم من  اجل االرساع  يف ارسال ما مطلوب  من 

اجابات  عى  صحة صدور الوثائق، وتحديد املبلغ  وفق اهميتها، وهي  

ظاه�رة  ت�ؤرش وجود  خل�ل  يف  بنيةاملجتمع.. وحي�ث  ان املجتمعات  

الحديث�ة تتجه  للحياة البس�يطة والبعيدة عن  الروت�ن، وإنهاء  دور  

املعتم�د الذي  ب�ات  حالة  قديم�ة، فمثلما  انتهى دور س�اعي  الربيد 

يف  توزيع الرس�ائل  بعد  انتش�ار استخدام  الرس�ائل االلكرتونية عرب 

اجه�زة االتصال  الحديث�ة  التي انهت دور ذلك املوظ�ف الذي يكد ليل 

نه�ار إليصال  الرس�ائل للمواطنن. ومثلما انتهى  اس�تخدام  الهاتف 

االريض  بعد انتشار جهاز  املوبايل، فالعالم اليوم  بات  يعيش  يف قرية  

صغ�رية  بع�د ان كان  يعي�ش  يف  عالم مرتامي  االط�راف،  فكل يشء  

ب�ات  اكثر قربا.. ومع  االس�ف  م�ازال البعض   يعي�ش  الروتن بكل  

تداعيات�ه االجتماعية.. فهل  من املعق�ول  ان  ينتظر املواطن  معاملة  

صحة صدور  ألس�ابيع  او اش�هر لدائرة  ال تبعد  عن الدائرة  االخرى  

بض�ع امت�ار  او كيلوم�رتات، فكي�ف  اذا  كانت املعاملة  مرس�لة  اىل 

خ�ارج  الع�راق  مثلم�ا يحصل  م�ن معامالت صحة  ص�دور  لوثائق 

ال�وكاالت  او  التوكي�ل ألش�خاص  يعيش�ون خارج  الب�الد؟ وهل من 

املعقول  ان تستمر هذه  املعامالت لعدة اشهر؟ وهل  يتم  ارسال هذه  

املعامالت عن طريق اس�تخدام وس�ائط النقل البدائية كالجمال مثال؟ 

ومت�ى تنتهي هذه  الظواهر التي باتت عبئا اضافيا عى املواطن ترهق 

كاهل�ه وتجعله يعيش يف دوامة وكأننا نعيش عرص  الجاهلية وانتهاء  

عرص  الحضارة؟!

أحمد زاهر: مي عمر تطورت بشكل كبير ومحدش بيطلع 
عظيم من أول مرة

سعد حمسن خليل

ريتا أورا تحصل على مليون جنيه إسترليني للظهور في 
”The Masked Singer“ الموسم الجديد من

ميريام فارس تحدث ضجة وتستفز جمهورها 

في أول منشور لها عام 2021.. 
نادين نجيم خائفة وقلقة !

بعد فترة من الغياب.. مي مطر 
تغني “بالمبدأ”

بعد “عايزة أتجوز” .. هند صبري 
تبدأ تصوير “عايزة أتطلق”

  

تغريدات

د. هاني عاشور

اسامة النجيفي

ــارى  الغي ــون  العراقي ــا  أيه
ــر متوقف على  بالتغي أملكم 
ــة  ببطاق ــة  نزيه ــات  انتخاب
ــر  التزوي ــع  ــة متن بايومرتي
فهبوا للتحديث من اجل مصر 

العراق ومستقبله.

ــش العام  ــاء منصب املفت  مت الغ
ــاد، بقي الفساد بال  بسبب الفس
مفتش، مل تقم احلكومة بتعيني 
شرفاء نزيهني بهذا املنصب،فضاع 

اخليط والعصفور.


