الرافدين يطلق رواتب رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
احلماية االجتماعية
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين ،امس االربعاء ،اطالق
رواتب املشمولني ضمن شبكة الحماية االجتماعية
يف عموم العراق .وقال املكتب اإلعالمي للمرصف
يف بيان تلقته «الزوراء» :انه تم توزيع رواتب
الحماية االجتماعية للرجال والنساء لشهر كانون
الثاني الحايل.واضاف :ان «الرصف تم عن طريق
أدوات الدفع االلكروني ،وبإمكان أي مواطن
مشمول بالراتب تسلم راتبه من شبكة فروعنا
املنترة يف بغداد واملحافظات او من مكاتب
الرصف الخاصة او يف أي مكان يوجد فيه».

 12الزوراء تهنئ اجليش بذكرى تأسيسه
وسط أجواء احتفالية ..تتقدمُ ارسة تحرير صحيفة

صفحة

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

«الزوراء» بأسمى آيات التهنئة والتريكات لكل أفراد جيشنا
ً
مقرونة بالود والتقدير
البطل بجميع صنوفه وتشكيالته،
بمناسبة الذكرى املئوية لتأسيسه ..ونحن إذ نستذكر
يف هذا اليوم بطوالت جيشنا الباسل بعد مرور قرن عىل
تأسيسه ،نتمنى له املزيد من االنتصارات والبطوالت..
وبهذه الذكرى العطرة نسأل الله عز وجل أن يديمه
ذخرا ً وسورا ً حصينا ً للبالد ،وأن
يحفظ العراق وأهله ،وأن ينرص
قواتنا األمنية عىل اإلرهاب.

السعر  500دينار

No: 7401 Thu 7 Jan 2021

يف الذكرى املئوية لتأسيس اجليش العراقي الباسل

ساحة االحتفاالت الكربى تشهد استعراضا عسكريا للقوات املسلحة

الكاظمي :لن نسمح باستخدام أراضي العراق لتصفية احلسابات بني الدول وال نقبل باختطاف القرار الوطين
بغداد /الزوراء:
انطلق�ت يف س�احة االحتفاالت وس�ط
العاصمة العراقية بغداد ،امس األربعاء،
ف ّعالي�ات االس�تعراض العس�كري
بمناس�بة حل�ول الذك�رى ال��100
لتأسيس الجيش العراقي الباسل.
ويف كلم�ة ألقاها القائد الع�ام للقوات
املس�لحة ،رئي�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظم�ي ،أك�د ع�دم الس�ماح
ب�”اختط�اف القرار الوطن�ي العراقي
من أية جهة كانت” ،وفيما أشار إىل أن
األيام املقبلة ستش�هد اكتمال انسحاب
أكث�ر م�ن نص�ف الق�وات األمريكي�ة،
ش�دد عىل أن العراق “لن يك�ون ملعبا ً
للرصاع�ات اإلقليمي�ة أو الدولي�ة بعد
اليوم”.وق�ال الكاظم�ي يف الكلمة التي
تابعتها “الزوراء” :نقف باعتزاز وفخر
لتحي�ة جيش الع�راق العظيم بالذكرى
املئوي�ة لتأسيس�ه ،ونحي�ي بطوالتهم
وتضحياتهم يف الدفاع عن أرض العراق
وحماي�ة كرامته.واض�اف :ان جي�ش
العراق ظل وفيا ً للوط�ن وللدولة .الفتا
اىل ان جيش�نا نهض منترصا ً من كبوة
داعش.وتابع :انه ال تنهض أمة بجيش
مطعون وجريح يتم التآمر عليه وزجه
يف األخطاء السياس�ية .مبين�ا :ان عىل
عاتقنا واج�ب تأريخي مب�ارك بوضع
جيش�نا يف املوقع الذي يستحقه.واشار
اىل :ان الع�راق بك�م س�ينهض كدول�ة
تمث�ل رضورة للحض�ارة اإلنس�انية.

مؤكدا :واجهنا منذ اليوم األول لتشكيل
هذه الحكومة تحديات كبرية ومعقدة.
ومىض بالق�ول :انه من املؤس�ف حقا ً
أن يتحول العراق إىل س�احة لتصفيات
وتحديات ح�رب عاملي�ة وإقليمية عىل
أرض�ه .مبين�ا :ان�ه كان علين�ا واجب
حماي�ة بلدنا من تداعي�ات هذا الرصاع

الخطري.وتاب�ع :عملنا من�ذ اليوم األول
ع�ىل إع�ادة الت�وازن ملل�ف عالقاتن�ا
الدولي�ة .مش�ريا اىل :ان ثم�رة الح�وار
اإلس�راتيجي مع أمريكا سحب دفعات
من القوات االمريكية.وبني :انه س�وف
يكتم�ل يف األيام املقبلة انس�حاب أكثر
م�ن نص�ف تل�ك الق�وات .مؤك�دا :لن

يتبق�ى إال املئات من القوات األمريكية.
وتاب�ع :ل�ن نس�مح باختط�اف القرار
الوطن�ي العراقي من أي�ة جهة كانت،
ول�ن نخض�ع للمزاي�دات السياس�ية
واالنتخابية .مؤكدا :ان قراراتنا تنطلق
م�ن مس�ؤوليتنا الوطنية.ولفت اىل :ان
صون س�يادة الع�راق وأمنه وس�المة

الصحة تؤكد عدم دخول «كورونا» املتحور للعراق وحتدد موعد وصول «فايزر»
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السيد الصدر :نقف إجالالً وإكراماً حلماة الوطن والشعب

بغداد /الزوراء:
هنأ رئيس الجمهورية ،برهم صالح ،ورئيس
مجل�س الن�واب ،محمد الحلب�ويس ،وزعيم
التيار الصدري ،السيد مقتدى الصدر ،ونقيب
الصحفي�ني العراقيني ،مؤيد الالمي ،كل عىل
ح�دة ،الجي�ش العراقي الباس�ل بمناس�بة
الذك�رى املئوية لتأسيس�ه ،فيم�ا اكد وزير
الدفاع ،جمعة عناد ،امليض يف إكمال متطلبات
التسليح لتطوير قدرات الجيش.وقال رئيس
الجمهوري�ة ،بره�م صال�ح ،يف بي�ان تلقته
«ال�زوراء» :إن قوة وهيب�ة الجيش وتطوير
صنوفه املس�لحة تمث�ل قوة وهيب�ة الدولة

الحارسة والخادمة لشعبها .الفتا ً إىل رضورة
أن يبقى الجيش مؤسس�ة وطنية دستورية
حامية للسيادة والوطن ال أداة بيد االستبداد
والدكتاتورية.واض�اف :أن االنتص�ارات
التي تحقق�ت عىل اإلرهاب بفض�ل التعاون
والتكات�ف بني الش�عب والجي�ش ومختلف
صن�وف الق�وات املس�لحة من البيش�مركة
والحشد الش�عبي وأبناء العشائر ،تستدعي
مواصل�ة الجهود لبناء جي�ش وطني مؤمن
بعقيدته العس�كرية ورس�الته يف الدفاع عن
الوطن وحفظ السيادة.

تفاصيل ص3

اجلواز العراقي حيتل املرتبة ما قبل
األخرية يف تصنيف 2021

بغداد /متابعة الزوراء:
احتل الجواز العراقي املرتبة ما قبل االخرية
يف ترتي�ب ج�وازات الس�فر العامل�ي ،فيما
احت�ل الجواز الياباني املرتب�ة االوىل بأقوى
جواز بالعالم يف عام  2021الجاري.وحسب
تصنيف رشكة االستش�ارات الس�ويرسية
« »Henley & Partnersللرب�ع االول م�ن
ع�ام  2021فقد احتل العراق املرتبة ما قبل
االخ�رية يف جوازات الس�فر بنا ًء عىل مؤرش
حري�ة التنقل بحصوله ع�ىل  28فيزة حرة
فقط يس�بقه الجواز الس�وري ب�  29فيزة
ح�رة ،فيما حل الج�واز االفغان�ي باملرتبة

االخ�رية بحصوله�ا ع�ىل  27في�زة ح�رة
.واضاف�ت ان الج�واز اليابان�ي حصل عىل
املرتبة االوىل عامليا بحصولها عىل  191فيزة
حرة يليه الجواز السنغافوري بحصوله عىل
 190فيزة حرة ،ومن ثم جاء الجواز االملاني
والج�واز الكوري الجنوب�ي باملرتبة الثالثة
بحصولهما ع�ىل  189فيزة حرة.ويف العالم
العرب�ي ،تتخ�ذ اإلم�ارات أفض�ل مكانة يف
القائمة وتحت�ل املرتبة األوىل عربيا ب� 173
في�زة حرة ،متقدمة عىل قط�ر التي جاءت
ثانيا عربيا ب�  95فيزة حرة والبحرين ثالثا
ب�  83فيزة حرة.

زعيم كوريا الشمالية يعلن فشل خطته
االقتصادية

بيونغ يانغ /متابعة الزوراء:
قال زعيم كوريا الشمالية ،كيم جونغ أون،
إن جهوده إلع�ادة بناء اقتصاد البالد خالل
ال�  5سنوات املاضية فشلت تقريبا يف جميع
القطاعات.واع�رف كيم بارت�كاب أخطاء
يف السياس�ة االقتصادية ،وذلك يف مس�تهل
مؤتمر جديد لحزب العمال الحاكم ،حسبما
أف�ادت «روي�رز» نقال ع�ن وكال�ة األنباء
الرس�مية ،ام�س األربعاء.وأوض�ح أنه «تم
التخلف عن تحقيق أهداف الخطة التنموية
الخمسية التي تم وضعها يف  2016يف معظم
الجوانب».وأش�ار إىل أن «االس�راتيجية

االقتصادي�ة ُ
الخمس�ية الت�ي أق�رت ع�ام
 2016قد فشل تحقيقها» .داعيا إىل «تعزيز
اعتماد كوريا الشمالية عىل نفسها ملواجهة
التحديات الداخلي�ة والخارجية التي تعرقل
تقدمها».ويف م�ا يتعلق بف�ريوس كورونا،
أش�اد كي�م بالعاملني يف الح�زب ل�»ضمان
أوضاع مس�تقرة ضد الف�ريوس من البداية
إىل النهاية» ،الفتا إىل أنهم «تغلبوا بحزم عىل
الصعوبات يف مواجه�ة أزمة صحية عاملية
مطول�ة وغري مس�بوقة».كما وعد كيم بأن
يبحث الح�زب عن طريقة جديدة «لتحقيق
قفزة جذرية لألمام».

الزوراء يفوز على الديوانية ونفط الوسط يتعثر أمام الصناعات واجلوية يرتقي للوصافة
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دعوات لتطوير قدرات اجليش ملواجهة التحديات األمنية

صاحل واحللبوسي والالمي يهنئون اجليش األمن النيابية لـ
العراقي يف الذكرى املئوية لتأسيسه

دولته هو قرار عراق�ي بامتياز .مبينا:
ان الع�راق لن يكون ملعب�ا ً للرصاعات
اإلقليمي�ة أو الدولي�ة بع�د اليوم.وقال
الكاظم�ي :ل�ن نس�مح بأن تس�تخدم
أرايض الع�راق لتصفية حس�ابات بني
ال�دول .الفتا اىل :ان جي�ش العراق عىل
أهبة االس�تعداد للقي�ام بواجبه لوضع

كل هذه االس�تحقاقات حي�ز التطبيق.
واكد :واجهنا حمالت الطعن والتشكيك
ومحاول�ة ك�رس إرادتن�ا باس�تعادة
هيب�ة الدولة ،ولن ننتب�ه اىل من يحاول
إرهابن�ا بالصوت العايل .مش�ريا اىل :ان
ق�رار العراق ل�ن يكون بي�د املغامرين.
ويف تغري�دة له بمناس�بة عي�د الجيش

العراق�ي ،قال الكاظم�ي :يف ذكرى عيد
الجي�ش الغالية عىل قل�وب العراقيني،
ننحني أمام تضحيات ابطالنا البواسل.
واض�اف :نج�دد اعتزازنا بمؤسس�تنا
العس�كرية ،وعزمن�ا ع�ىل مواصل�ة
دع�م قواتنا املس�لحة لحماي�ة الوطن
واملواطن ،والسيادة والوحدة الوطنية.

الزوراء /حسني فالح:
اكدت لجن�ة االمن والدف�اع النيابية ان العراق
بحاج�ة اىل منظوم�ات صواري�خ متط�ورة
ومقات�الت حديث�ة ملواكبة التطور العس�كري
يف العال�م ،داعي�ة اىل تطوي�ر ق�درات الجيش
العراق�ي ملواجه�ة التحدي�ات االمني�ة ،وفيما
اش�ارت اىل ان التخصيصات املالية تحول دون

 :العراق حباجة إىل منظومات صواريخ متطورة ومقاتالت حديثة

تطوي�ر القوات االمنية ،ش�دد خبري امني عىل
رضورة التعاقد ل�راء منظومات اس – 300
او اس –  400لحماي�ة االج�زاء العراقي�ة من
أي خروقات.وق�ال عضو لجن�ة االمن والدفاع
النيابية ،كريم علي�وي ،يف حديث ل�»الزوراء»:
ان الجي�ش العراق�ي ،ومن�ذ  17عام�ا ،يعاني
مش�اكل كث�رية متمثل�ة بالدع�م اللوجس�تي

والتدري�ب والتجهي�ز والتس�ليح ،حيث هناك
عدم اهتمام من قبل الحكومات املتعاقبة ،مما
اثر عىل معنويات املقاتلني يف الجيش.واضاف:
انه يف الذكرى املئوية لتأسيس الجيش العراقي
يتطل�ب م�ن الحكوم�ة االتحادي�ة تقديم كل
الدع�م للجيش العراق�ي لكي يعود اىل س�ابق
عهده من ناحية تقديم العدة والعدد والتدريب

والدعم اللوجستي ،فضال عن اختيار القيادات
النزيهة .واش�ار اىل :ان العراق اليوم يفتقر اىل
القوات الجوية املتطورة واىل الدفاعات الجوية
املتمكن�ة ،ف�ال ب�د من دع�م هذي�ن الصنفني
لحماي�ة االجواء العراقية م�ن أي خروقات قد
تحدث.

تفاصيل ص2

الربملان يستعد لعودة جلساته اجلديدة مبناقشة قانون املوازنة العامة 2021

الزوراء /يوسف سلمان:
يس�تعد مجلس الن�واب لع�ودة انعقاد
جلس�اته االعتيادية الجديدة ،وذلك بعد
اعالن رئاس�ة الرمل�ان وصول مروع
قان�ون املوازنة العام�ة االتحادية لعام

 2021اىل مجلس النواب رسميا منتصف
االس�بوع االخ�ري م�ن الع�ام املنتهي،
وتمدي�د الفصل التريع�ي الحايل ملدة
شهر واحد .وتسعى اللجان النيابية اىل
دراسة ومناقشة بنود مروع القانون

تمهي�دا إلق�راره بالتصوي�ت النهائي،
فيم�ا اك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة
ان املوازن�ة العام�ة  2021ال يمك�ن
التصوي�ت عليه�ا بالصيغ�ة الحالي�ة
.وقال عضو اللجنة ،النائب ثامر ،ذيبان

بعد مرور أقل من شهر على تشكيلها

وسائل إعالم كويتية :احلكومة ستستقيل خالل
 48ساعة

الكويت /متابعة الزوراء:
أف�ادت وس�ائل إع�الم كويتي�ة ،ام�س األربعاء،
بأنه م�ن املرتق�ب أن تق�دم الحكوم�ة الكويتية
اس�تقالتها خ�الل الس�اعات ال� 48املقبل�ة ،بعد
مرور أقل من شهر عىل تشكيلها.وقالت صحيفة
“ال�راي” الكويتي�ة :إن أنب�اء ت�رددت ع�ن ني�ة
الحكومة تقديم استقالتها خالل الساعات ال�48
املقبلة ،يف ظل االستجواب املقدم إىل رئيس الوزراء
الشيخ صباح الخالد ،وما رافقه من تأييد برملاني
متصاعد وص�ل إىل  37نائبا ،م�ع انضمام النائب
عيل القطان ،ام�س ،إىل النواب ال� 36الذين أعلنوا

تأييدهم لالس�تجواب أم�س.وكان رئيس مجلس
األم�ة ،مرزوق الغان�م ،أعلن ،امس ،رفع جلس�ة
مجلس األمة ،لعدم حضور الحكومة بعد أن أعلن
النواب عزمهم استجواب رئيسها.وقالت صحيفة
“الجريدة” الكويتية :إن سبب االستجواب يندرج
يف سياق  3محاور ،وهي :مخالفة صارخة ألحكام
الدس�تور ل�دى تش�كيل الحكومة بع�دم مراعاة
عن�ارص املجل�س الجدي�د واتجاهات�ه ،وهيمن�ة
الس�لطة التنفيذية عىل تكوي�ن الرملان ،واإلخالل
بااللتزام الدس�توري يف املادة  98من الدستور عر
املماطلة يف تقديم برنامج عمل الحكومة.

ل�»الزوراء» :ان «حجم العجز يف موازنة
 2021وص�ل ل�� 71تريلي�ون دين�ار،
واالنف�اق االجم�ايل بل�غ  164تريليون
دين�ار ،وهذا يعن�ي ان املوازنة ليس�ت
اصالحية كما تدعي الحكومة» .مشريا

اىل ان « الرمل�ان س�يجري مناقش�ات
مس�تفيضة بخصوص امل�ادة املتعلقة
بحصة االقليم وتصدير النفط لتحقيق
مبدأ العدالة بني جميع املحافظات «.

تفاصيل ص2

الرئيس الربازيلي يعلن إفالس بالده ويلقي
باللوم على كورونا
برازيليا /متابعة الزوراء:
أعلن الرئيس الرازييل ،جايري بولس�ونارو ،عن
إفالس ب�الده ،عازيا الس�بب إىل جائحة كورونا
الت�ي اجتاح�ت العال�م وأث�رت ع�ىل كري�ات
االقتص�ادات فيه.وق�ال“ :الرازي�ل مفلس�ة..
لي�س هناك ما يمكنني القيام به ..الس�بب هذا
الفريوس ال�ذي غذاه اإلعالم”.وأض�اف“ :أردت
تعدي�ل الرائح الرضيبية ،لك�ن جاء الفريوس
ال�ذي يغذي�ه اإلع�الم ال�ذي لدينا ،ه�ذا اإلعالم
ال�ذي ال فائدة منه” ..وتأتي ترصيحات الرئيس
الرازي�يل لإلش�ارة إىل اإلص�الح املتعل�ق برف�ع
مس�توى الدخل املعفي من الرضائب ،وهو وعد

انتخابي أطلقه خالل حملت�ه االنتخابية ضمن
برنام�ج اقتصادي ليرايل.ويرى بولس�ونارو أن
“االنهيار االقتصادي للبالد مرتبط بالقيود التي
فرضها الحكام للحد من انتشار فريوس كورونا
املستجد الذي أودى بحياة ما يقرب من  198ألف
ش�خص يف الرازيل”.وازدادت ش�عبية الرئيس
بفضل املس�اعدة الطارئة التي تم تقديمها عىل
مدى  9أشهر إىل  68مليون برازييل ،أي ما يقرب
من ثلث الس�كان ،لكنه�ا توقفت هذا الش�هر،
بضغط من األسواق التي تخىش ارتفاع مستوى
العج�ز والدين الع�ام الذي قد يض�ع البالد عىل
“حافة الهاوية االجتماعية”.

الدميقراطيون يسيطرون على أغلبية جملس الشيوخ

ترامب :لن نستسلم أبدا ولن نتنازل ونطالب بنس برفض نتائج االنتخابات

واشنطن /متابعة الزوراء:
ق�ال الرئي�س األمريك�ي ،دونال�د ترامب،
يف كلم�ة أم�ام أنص�اره ،ام�س األربع�اء،
إنه�م ل�ن يستس�لموا أب�دا ول�ن يتنازلوا
ول�ن يعرف بالهزيم�ة يف االنتخابات التي
فاز بها املرش�ح الديمقراط�ي جو بايدن.
ورصح الرئي�س األمريكي ،أم�ام عدد من
أنص�اره املتجمع�ني ق�رب البي�ت األبيض
يف واش�نطن ،بأنه ت�م تزوی�ر االنتخابات
کم�ا ل�م یحص�ل س�ابقا.وأضاف“ :فزنا

باالنتخاب�ات فوزا كب�ريا والنتائج لم تكن
متقارب�ة” .مؤك�دا لن نتن�ازل ولن نتخىل
ول�ن نع�رف بالهزيمة.وتاب�ع“ :حصلت
ع�ىل  75مليون ص�وت انتخابي ،ومع ذلك
يقولون إنني لم أفز ،لن نس�مح بإس�كات
أصواتك�م ولن نقب�ل بذلك”.ون�وه ترامب
إىل جلس�ة الكونغرس املخصصة لتصديق
النتائ�ج ،قائال“ :آم�ل أن يقوم مايك بنس
بالعمل الصحيح ألنه لو فعل ذلك س�نفوز
باالنتخابات”.وأف�اد“ :ع�ىل بن�س حماية

دس�تورنا وكل ما عليه القيام به أن يطلب
من الواليات إع�ادة النظر يف التصديق عىل
االنتخابات”.وأوض�ح ترام�ب يف كلمته أن
“الوالي�ات تريد إع�ادة التصوي�ت ويجب
إع�ادة التحقق م�ن األص�وات” .مضيفا:
“نحن كس�بنا هذه االنتخابات وكان فوزا
ساحقا”.وش�دد الرئي�س األمريك�ي عىل
أنه�م ل�ن يقبل�وا بالتن�ازل لرئيس خرس
االنتخاب�ات من أجل أن يحكم  4س�نوات،
مش�ريا إىل أن الديمقراطيني حاولوا رسقة

االنتخاب�ات وه�ي أك�ر رسق�ة بتاري�خ
الواليات املتحدة والكل يعلم ذلك.ويف سياق
اخ�ر ،أعلن مرش�حا الح�زب الديمقراطي
األمريكي ،امس األربعاء ،فوزهما بمقعدي
مجل�س الش�يوخ ع�ن والي�ة جورجيا يف
انتخاب�ات اإلع�ادة ،األم�ر الذي يس�يطر
س�يطرة مطلقة لحزبهما عىل الكونغرس
األمريكي ،بغرفتيه النواب والشيوخ.وعر
“توير” ،أعلن مرشح الحزب الديمقراطي،
جون أوسوف ،فوزه يف االقراع ،الذي جرى

الثالثاء ،بعد منافس�ة شديدة مع منافسه
الجمه�وري ،ديفي�د بريدو.وبذلك ،أصبح
أوسوف ،وهو مخرج أفالم وثائقية ،أصغر
أعضاء مجلس الش�يوخ س�نا ،إذ يبلغ من
العمر(  33عاما).ومع فوز الديمقراطيني
أصب�ح مجلس الش�يوخ منقس�ما ،ولكل
ح�زب في�ه  50مقع�دا ،مما يمن�ح نائبة
الرئيس املنتخبة ،كامال هاريس ،التصويت
املرجح .ويس�يطر الديمقراطيون بالفعل
عىل األغلبية يف مجلس النواب.
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دعوات لتطوير قدرات اجليش ملواجهة التحديات األمنية

 :العراق حباجة إىل منظومات
األمن النيابية لـ
صواريخ متطورة ومقاتالت حديثة
الزوراء /حسني فالح:
اكدت لجنة االمن والدفاع النيابية ان العراق
بحاجة اىل منظومات صواريخ متطورة
ومقاتالت حديثة ملواكبة التطور العسكري يف
العالم ،داعية اىل تطوير قدرات الجيش العراقي
ملواجهة التحديات االمنية ،وفيما اشارت اىل ان
التخصيصات املالية تحول دون تطوير القوات
االمنية ،شدد خبري امني عىل رضورة التعاقد
لرشاء منظومات اس –  300او اس – 400
لحماية االجزاء العراقية من أي خروقات.
وقال عضو لجنة االمن والدفاع النيابية ،كريم
عليوي ،يف حديث لـ”الزوراء” :ان الجيش
العراقي ،ومنذ  17عاما ،يعاني مشاكل كثرية
متمثلة بالدعم اللوجستي والتدريب والتجهيز
والتسليح ،حيث هناك عدم اهتمام من قبل
الحكومات املتعاقبة ،مما اثر عىل معنويات
املقاتلني يف الجيش.
واضاف :انه يف الذكرى املئوية لتأسيس الجيش
العراقي يتطلب من الحكومة االتحادية تقديم
كل الدعم للجيش العراقي لكي يعود اىل سابق
عهده من ناحية تقديم العدة والعدد والتدريب
والدعم اللوجستي ،فضال عن اختيار القيادات
النزيهة .
واشار اىل :ان العراق اليوم يفتقر اىل القوات
الجوية املتطورة واىل الدفاعات الجوية املتمكنة،

فال بد من دعم هذين الصنفني لحماية االجواء
العراقية من أي خروقات قد تحدث .مبينا:
ان هناك الكثري من الخروقات قد حدثت عىل
مستوى العراق ،ومنها حادثة املطار بسبب
عدم وجود منظومة صواريخ متطورة تصد أي
اعتداء خارجي للبلد.
وشدد عىل رضورة ان تكون القوات الجوية
العراقية متحدة ومنفردة عن القوات االجنبية
من اجل مراقبة االجواء العراقية وحمايتها.
من جهته ،رأى الخبري االمني ،فاضل ابو رغيف،
ان الجيش العراقي كانت فيه  5قيادات واضيفت
له بعد عام  2003قيادتان أخر ،وهي جهاز
مكافحة االرهاب التي تعد القيادة االهم .مبينا:
كان الجيش العراقي يحتاج ملثل هكذا قيادة
نوعية الن الجهاز عرف عنه ببسالته وقيادته
يف حرب الشوارع وحرب املدن وحرب املباني
املشيدة وحرب العصابات وحرب الكر والفر.
واضاف يف حديثه لـ”الزوراء” :ان القيادة
االخرى التي اضيفت يف الخط املوازي هي
الرشطة االتحادية التي من شأنها تخوض
حرب املدن .مؤكدا :ان الجيش العراقي كان
ومازال جيشا تعبويا نظاميا يعتمد عىل قيادة
القوات الجوية والدفاع الجوي والقوات البحرية
وطريان الجيش.
وتابع :ان هذه القوات التي تسمى قيادات

السالح ،النها قيادات مستقلة باالسلحة
املتخصصة ،استطاعت اىل حد ما اثبات اهليتها
وقدرتها يف الحروب.
واشار اىل :ان القوة الجوية فيها طائرات امليك
وطائرات اف  16وفيها طائرات اخرى حديثة
تواكب التطورات يف العالم ودول املنطقة ،لكن
نحتاج اىل طائرات حديثة ومتطورة اكثر.
مبينا :ان العراق يقترص يف دفاعاته الجوية عىل
منظومة البانسري ،وهذه املنظومة رغم انها
حديثة لكنها غري مواكبة ،ونحتاج اىل منظومة
الباتريوت او منظومة اس  300واس .400
واوضح :ان سيادة البلد تبدأ من الدفاع الجوي
لذلك االهتمام بالصواريخ االعرتاضية هي
صواريخ الباتريوت واس  300واس ، 400
والعراق بحاجة لها من اجل تحصني اجوائه
من أي خرق .
اىل ذلك ،اكد نائب رئيس لجنة االمن والدفاع
النيابية ،نايف الشمري ،ان قلة التخصيصات
املالية تحول دون تطوير قدرات القوات
االمنية.
وقال الشمري يف ترصيح صحفي :ان لجنة
االمن والدفاع النيابية ستجتمع باللجنة املالية
من اجل توفري التخصيصات املالية الكافية
لدعم االجهزة االمنية بمختلف صنوفها يف
موازنة .2021
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اعتقال متهمني باإلرهاب حبوزتهما صواعق تفجري يف بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية مكافحة إجرام
بغداد ،امس األربعاء ،إلقاء
القبض عىل متهمني باإلرهاب
وضبط صواعق تفجري بحوزتهما
جنوب غربي بغداد.
وقالت املديرية يف بيان تلقته

“الزوراء” :إن “مفارز مكتب
حي العامل ملكافحة اإلجرام
نفذت واجبا ً نوعيا ً تمثل بإلقاء
القبض عىل متهمني اثنني بتهمة
اإلرهاب ،بعد توفر معلومات
بشأنهما من قبل املصادر الرسية
ومتابعتهما حتى إلقاء القبض

عليهما داخل أحد الدور يف
منطقة حي الجهاد بعد مداهمة
الدار”.
وأضافت :أنه ُ
“ضبط بحوزتهما
(جهاز كاتم عدد  2وصواعق
للتفجري عدد  13إضافة إىل
جهاز موبايل يحتوي منظومة

ً
تفجري)”،
مشرية إىل “ضبط
املواد بمحرض ضبط اصويل
وعرض املتهمني عىل انظار
قايض التحقيق الذي قرر
توقيفهما وفق أحكام املادة 4
إرهاب وإحالتهما إىل املحكمة
املختصة باإلرهاب”.

الربملان يستعد لعودة جلساته اجلديدة مبناقشة قانون
املوازنة العامة 2021
الزوراء /يوسف سلمان:
يستعد مجلس النواب لعودة انعقاد
جلساته االعتيادية الجديدة ،وذلك
بعد اعالن رئاسة الربملـان وصول
مرشوع قانون املوازنة العامة
االتحادية لعام  2021اىل مجلس
النواب رسميا منتصف االسبوع
االخري من العام املنتهي ،وتمديد
الفصل الترشيعي الحايل ملدة شهر
واحد .
وتسعى اللجان النيابية اىل دراسة
ومناقشة بنود مرشوع القانون
تمهيدا إلقراره بالتصويت النهائي،
فيما اكدت اللجنة املالية النيابية
ان املوازنة العامة  2021ال يمكن
التصويت عليها بالصيغة الحالية .
وقال عضو اللجنة ،النائب ثامر،

ذيبان لـ”الزوراء” :ان “حجم
العجز يف موازنة  2021وصل لـ71
تريليون دينار ،واالنفاق االجمايل
بلغ  164تريليون دينار ،وهذا
يعني ان املوازنة ليست اصالحية
كما تدعي الحكومة” .مشريا اىل
ان “ الربملان سيجري مناقشات
مستفيضة بخصوص املادة
املتعلقة بحصة االقليم وتصدير
النفط لتحقيق مبدأ العدالة بني
جميع املحافظات “.
واضاف ان “ اللجنة املالية ستقوم
االسبوع املقبل بمناقشة بنود
املوازنة العامة ،وستعمل عىل حذف
بعض الفقرات ،واضافة اخرى
او اجراء التعديالت الالزمة عليها
لضغط االنفاق وتقليل العجز”.

مبينا ان “ اللجنة املالية ستميض
بمعالجة املخالفات القانونية التي
ضمتها املوازنة ،ومنها التجاوز عىل
قانون االدارة املالية لسنة 2019
عرب تقليل العجز املايل”.
باملقابل ،اكد العضو االخر يف
اللجنة املالية النيابية ،عبد الهادي
السعداوي ،ان االستقطاع سيكون
من رواتب الدرجات الخاصة فقط.
واشارت اىل :ان تمرير املوازنة
العامة االتحادية  2021بعد
تضمينها تعديالت جذرية .
وقال السعداوي لـ” الزوراء”
مؤخرا :ان “ رواتب موظفي
الدولة خط احمر ،ولن يتم السماح
يف مجلس النواب باملساس بها
او االستقطاع من مخصصات

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

وزارة النفط /شركة توزيع املنتجات النفطية /إعالن مناقصة مبرحلتني رقم ()2021/1
يرس رشكة توزيع املنتجات النفطية ان تعلن مناقصة بمرحلتني
لنقل منتوجي (النفثا -زيت الوقود) من املصايف (كار -بازيان-
كركوك -كسك -حديثة -صمود -صينية -دورة -سماوة -نجف-
ديوانية -ذي قار -مسيان اىل مينائي خور الزبري وأم قرص) ومحاور
(دورة -نجف -ديوانية -سماوة /شعيبة) ،فعىل الراغبني االشرتاك
يف املناقصة ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املطلوبة مراجعة
مقر الرشكة الكائن يف الدورة اعتبارا من يوم (االربعاء) املصادف
 2021/1/6لرشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره ()2,000,000
فقط مليوني دينار غري قابلة للرد ويقدم العطاء يف ظرف مغلق
مختوم ومثبت عليه اسم املناقصة بدون ذكر األجور خالل املرحلة
االوىل ويتم وضعه يف صندوق العطاءات يف موعد اقصاه الساعة
( )12الثانية عرش ظهرا ً من يوم (االحد) املوافق ()2021/1/17
وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فسيكون الغلق يف اليوم الذي
يليه ويف نفس الوقت ،وال يتم استالم أي عطاء بعد هذا التاريخ
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن ،وان الرشكة
غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ،وسيكون إحالة املحاور املعلنة
عىل اكثر من رشكة واحدة ،ويلتزم مقدم العطاء بالوثائق القياسية
املرفقة طي الرشوط بموجب قرص ( )CDمدمج...
موقع وزارة النفط االلكرتوني
 www.oil.gov.iqموقع وزارة النفط االلكرتوني
 htt://www opdc oil gov iqنوقع الرشكة االلكرتوني
 fax opdc 1 @opdc oil gov iq/fax opdc oil gov iqعنوان الربيد االلكرتوني

حسني طالب عبود
املدير العام/وكالة
رئيس مجلس ادارة الرشكة
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وزير الدفاع يؤكد املضي يف إكمال متطلبات تطوير قدرات القوات املسلحة

السيد الصدر :نقف إجالالً وإكراماً حلماة الوطن والشعب

صاحل واحللبوسي والالمي يهنئون اجليش العراقي يف الذكرى املئوية لتأسيسه
بغداد /الزوراء:
هن�أ رئيس الجمهوري�ة ،برهم صالح،
ورئي�س مجل�س الن�واب ،محم�د
الحلب�ويس ،وزعي�م التي�ار الص�دري،
الس�يد مقت�دى الص�در ،ونقي�ب
الصحفي�ني العراقي�ني ،مؤي�د الالمي،
كل ع�ىل حدة ،الجيش العراقي الباس�ل
بمناس�بة الذك�رى املئوية لتأسيس�ه،
فيم�ا اك�د وزي�ر الدفاع ،جمع�ة عناد،
امل�ي يف إكم�ال متطلب�ات التس�ليح
لتطوير قدرات الجيش.
وقال رئي�س الجمهورية ،برهم صالح،
يف بيان تلقته “الزوراء” :إن قوة وهيبة
الجيش وتطوير صنوفه املسلحة تمثل
قوة وهيبة الدولة الحارس�ة والخادمة
لش�عبها .الفت�ا ً إىل رضورة أن يبق�ى
الجي�ش مؤسس�ة وطني�ة دس�تورية
حامي�ة للس�يادة والوط�ن ال أداة بي�د
االستبداد والدكتاتورية.
واض�اف :أن االنتص�ارات التي تحققت
عىل اإلرهاب بفض�ل التعاون والتكاتف
بني الش�عب والجيش ومختلف صنوف
القوات املسلحة من البيشمركة والحشد
الش�عبي وأبن�اء العش�ائر ،تس�تدعي
مواصل�ة الجه�ود لبناء جي�ش وطني
مؤم�ن بعقيدته العس�كرية ورس�الته
يف الدف�اع عن الوطن وحفظ الس�يادة،
وهذا لن يتحقق ما لم يتم ضبط السالح
املنفل�ت ،وحرص الس�الح بي�د الدولة،
وتعزيز التكاتف بني مكونات الشعب.

ون�وه إىل :أن الحف�اظ ع�ىل األم�ن
واالستقرار مطلب واستحقاق ال تراجع
فيه وال تهاون ،وهو األرضية لالنطالق
نح�و إكم�ال االس�تحقاقات األخرى يف
بناء دولة مقتدرة ذات سيادة كاملة.
م�ن جهته ،قال رئي�س مجلس النواب،
محم�د الحلب�ويس ،يف بي�ان ملكتب�ه
تلقت�ه “ال�زوراء” :أتق� َّدم بخال�ص
التهان�ي والتربيكات إىل أبطال جيش�نا
العراقي الباس�ل بمناسبة الذكرى املئة
لتأسيسه ،متمنيا ً لكل قياداته ومراتبه
وجن�وده دوام التوفيق يف خدمة الوطن
والدفاع عنه.
واضاف :لقد َّ
سطر جيشنا عرب تاريخه
ّ
امل�رشف أروع ص�ور البطول�ة ،وكتب
بالدم عرب قوافل الشهداء سفرا ً عظيما ً

ّ
وترف�ع عن كل امليول
م�ن االنتصارات،
واالتجاهات سوى الوطن وحماية أمنه
وسيادته.
واش�ار اىل :ان ما ق ّدمه جيشنا العظيم
طوال مسرة قرن من الزمن يع ُّد مفخرة
عظيم�ة تس�تحق التخلي�د واإلش�ادة
والتكري�م ،وتتطل�ب مزيدا ً م�ن الدعم
واملس�اندة لهذه املؤسسة الوطنية التي
بذلت الكثر خالل مسرتها املرشقة.
وتاب�ع :الرحم�ة للش�هداء ،والش�فاء
للجرحى ،والعز واألمان والسالم للعراق
العظيم وش�عبه املعطاء يف ظل جيش�ه
الشجاع.
كم�ا أكد زعي�م التيار الصدري ،الس�يد
مقتدى الصدر ،أنه يقف إجالالً وإكراما ً
لحماة الوطن والشعب.

تونس :رئيس احلكومة هشام مشيشي يقيل
وزير الداخلية ألسباب جمهولة

تونس /متابعة الزوراء:
أقال رئيس الحكومة التونس�ية هش�ام مش�ييش
وزير الداخلية توفيق رشف الدين بدون ذكر أسباب
القرار .وجاء يف بيان لرئاسة الحكومة أن مشييش
ق�رر إعفاء توفيق رشف الدين من مهامه “عىل أن
يتوىل رئيس الحكومة اإلرشاف عىل وزارة الداخلية
بالنيابة يف انتظار تعيني وزير داخلية جديد”.
وإقال�ة وزي�ر الداخلي�ة ه�ي الثالث�ة يف حكوم�ة
مش�ييش .وتأتي بع�د إعفاء وتوقي�ف وزير البيئة
مصطف�ى الع�روي يف كان�ون األول/ديس�مرب
الفائت إثر ش�بهات فس�اد يف ملف النفايات اآلتية
م�ن إيطالي�ا ،وإقالة وزي�ر الثقافة ولي�د الزيدي
املحس�وب ع�ىل الرئي�س قي�س س�عيّد يف ترشين
األول/أكتوبر.وق�د ع�ربت أح�زاب سياس�ية عن
رفضها تعيني املحامي السابق توفيق رشف الدين
وزيرا للداخلية يف حكومة مشييش خالل تشكيلها
يف أواخ�ر آب/أغس�طس الفائت واعت�ربوا أنه من
املقربني من الرئيس وساعده يف حملته االنتخابية.

تتزامن هذه اإلقالة مع أزمة سياس�ية واقتصادية
واجتماعي�ة ح�ادة ،إذ تعيش الطبقة السياس�ية
التونس�ية تجاذبات وانقس�امات منذ االنتخابات
النيابي�ة يف  ،2019بينما يتزاي�د التوتر االجتماعي
جراء تداعيات أزمة وباء كوفيد -19عىل االقتصاد
التونيس.
وعىل صعيد آخر ،تعيش بعض املحافظات الداخلية
املهمش�ة اضطرابات اجتماعية ،فقد قرر االتحاد
العام التونيس للش�غل (املركزي�ة النقابية) تنفيذ
إرضاب عام يف محافظة قفصة (وسط) الخميس
املقبل للمطالب�ة بالتنمية ولعدم إيفاء الس�لطات
بوعود أطلقتها الحكومات السابقة.
كم�ا ينفذ يف صفاقس ثاني أه�م أكرب املحافظات،
إرضاب عام يف  12كانون الثاني/يناير.
وكان الرئي�س قي�س س�عيّد أعل�ن نهاي�ة الع�ام
الفائ�ت ح�وارا وطنيا باق�راح من االتح�اد العام
التونيس للش�غل إليجاد حل�ول للوضع االجتماعي
واالقتصادي والسيايس املتأزم.

وابته�ل الس�يد الص�در يف تغري�دة ل�ه
تابعتها “الزوراء” :إىل الله يف أن “يرحم
شهداء الجيش ويش�في الجرحى ،وأن
ّ
يم�ن ع�ىل الجي�ش بالعزيم�ة والصرب
والق�وة ووح�دة الص�ف لحماية أرض
العراق وس�مائه من االحت�الل وجميع
التدخالت الخارجية”.
وأك�د ع�ىل “أهمي�ة أن يبق�ى الجيش
مدافع�ا عن الوطن من غ�ر انتماءات،
وأن يبعد الله عنه كل األرشار واملندسني
والتدخ�الت الحزبي�ة والطائفي�ة
والعرقية” .الفتا إىل أنه “س�يكون سندا
للجيش مادام الجيش سندا للوطن”.
يف غض�ون ذلك ،هنأ نقي�ب الصحفيني
العراقي�ني ،رئي�س اتح�اد الصحفي�ني
الع�رب ،مؤيد الالم�ي ،الجيش العراقي

يف ذكرى تأسيس�ه ال� ،100مؤكدا :أنه
رم�ز ق�وة واقت�دار العراقيني وس�يادة
الوطن ،وسيبقى س�ورا حصينا للدفاع
عن البالد.
وق�ال الالم�ي ،يف برقي�ة تهنئ�ة به�ذه
املناس�بة :ال يس�عنا إال التق�دم بأح�ر
التهان�ي وأعط�ر التربي�كات للجي�ش
العراق�ي الباس�ل بمناس�بة الذك�رى
املئوي�ة لتأسيس�ه .مؤك�دا :أن�ه أقدم
وأع�رق الجي�وش يف املنطق�ة ،ول�ه
ص�والت أمام األعداء .مبين�ا :أن ذكرى
تأسيس�ه تمر علينا وهو يس�طر أروع
املالحم البطولية ض�د عصابات داعش
االرهابي�ة ،وس�يبقى س�ورا حصين�ا
للدفاع عن البالد.
م�ن جانبه ،هن�أ وزير الدف�اع ،جمعة

عن�اد ،الق�وات املس�لحة العراقي�ة
بمناس�بة الذك�رى املئوي�ة لتأس�يس
الجيش العراقي.
وق�ال عناد يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”:
“تمر علينا اليوم الذكرى املئة لتأسيس
الجي�ش العراقي الباس�ل الذي س�طر
أروع البط�والت من�ذ تأس�يس ف�وج
اإلم�ام م�وىس الكاظم (عليه الس�الم)
الن�واة االوىل لهذا الجي�ش األبي يف عام
 ، 1921وع�رب التاري�خ املعارص س�طر
أروع مالحم البطولة والفداء من خالل
املع�ارك التي خاضها يف س�وح الوغى،
وقدم الكثر م�ن التضحيات دفاعا ً عن
األرض والعرض واملقدسات”.
واضاف“ :نحن الي�وم نحتفل بالذكرى
املاس�ية لهذا الجي�ش املق�دام ال بد ان

نس�تذكر واح�دة من أهم املع�ارك التي
خاضه�ا يف التص�دي ألك�رب هجم�ة
رشس�ة ضد تنظي�م داع�ش اإلرهابي،
وكيف ق�ام بقل�ب املوازين واس�تعادة
املب�ادرة يف مدة زمني�ة وجيزة وتحقيق
االنتصارات وتحري�ر األرايض من دنس
هذه العصابات االرهابية”.
واشار اىل ان “تالحم قواتنا املسلحة مع
أبناء الش�عب أثبت ،وبما ال يثر الشك،
بأن�ه الس�ند والظهر لقواتنا املس�لحة
التي تستمد قوتها من أبناء هذا الشعب
املعطاء”.
وتابع :بهذه املناسبة العظيمة نؤكد ان
جيش�نا لديه من الجاهزي�ة والقدرات
القتالي�ة الت�ي يس�تطيع م�ن خاللها
تأمني حدود العراق والحفاظ عىل أرضه
وس�ماءه ومياهه ،وأنن�ا ماضون قدما ً
يف إكم�ال متطلب�ات التس�ليح لتطوير
قدرات جيشنا البطل.
ويف الس�ياق نفس�ه ،قدم وزير الشباب
والرياض�ة ،عدنان درج�ال ،التهنئة إىل
القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة ،ووزير
الدف�اع ،وجميع أبناء القوات املس�لحة
البواس�ل من ضباط وجنود بمناس�بة
اإلحتف�ال بالذك�رى املئوي�ة لتأس�يس
الجيش العراقي الباسل.
وقال درجال يف بي�ان تلقته “الزوراء”:
إن حال�ة التالح�م والتكات�ف والتعاون
بني قواتنا املس�لحة أسهمت يف تحقيق
النرص عىل قوى اإلرهاب.

مبوجب قانون األمن القومي

اعتقال العشرات من رموز املعارضة يف هونغ كونغ
هونغ كونغ /أ .ف .ب:
اعتقلت السلطات يف هونغ كونغ امس
األربعاء بموجب قانون األمن القومي
الجديد عرشات الشخصيات املعارضة،
يف أضخ�م عملي�ة أمني�ة م�ن نوعها
تس�تهدف منتقدين لبكني ،بحسب ما
أفادت مصادر حزبية وأمنية.
ويف ح�ني قال�ت أحزاب وش�خصيات
معارض�ة يف تغري�دات ع�ىل توي�ر
ومنشورات عىل فيسبوك ّ
إن السلطات
اعتقلت  21شخصا ً بتهمة “التخريب”،
ّ
أكد مس�ؤول كب�ر يف الرشطة لوكالة
ّ
فران�س برس أن ع�دد املوقوفني “بلغ
حواىل  50شخصاً”.
وش�ملت قائم�ة املعتقل�ني برملاني�ني
س�ابقني مؤيّدي�ن للديموقراطية من
أمث�ال جيم�س ت�و وأن�درو وان والم
تش�يوك تين�غ ،باإلضافة إىل نش�طاء

أصغر ّ
سناً.
ومن بني هؤالء النشطاء شابتان ّ
أكدتا
بنفسيهما عرب فيسبوك نبأ اعتقالهما
وهما الصحافية السابقة غوينيث هو
( 30عاماً) واملسؤولة املحلية املنتخبة
تيفاني يوين ( 27عاماً).
ونرش أقارب لجوشوا وونغ ،أحد أشهر
رم�وز الحركة املؤيّ�دة للديموقراطية
واملس�جون حالي�اً ،ع�ىل حس�ابه يف
موقع فيس�بوك ّ
أن قوات األمن دهمت
خالل العملية منزله ّ
وفتشته.
ول�م يصدر ع�ن رشطة هون�غ كونغ
أي تعليق رس�مي عىل هذه التوقيفات
س�واء لجهة ع�دد الذين ش�ملتهم أو
أسباب توقيفهم.
ووفق�ا ً لش�خصيات يف املعارضة ّ
فإن
االعتق�االت مرتبط�ة باالنتخاب�ات
التمهيدية التي ّ
نظمتها يف العام املايض

أحزاب مؤيّدة للديموقراطية.
ويومه�ا أدىل أكثر من  600ألف ناخب
يف هون�غ كون�غ بأصواته�م يف تل�ك
االنتخاب�ات التمهيدية غر الرس�مية
التي هدفت إىل اختيار املرشحني األوفر
حظا ً للفوز باالنتخابات الترشيعية يف
هونغ كونغ.
ويتأل�ف مجلس النواب يف هونغ كونغ
م�ن  70نائب�ا ً يت�م اختي�ار نصفه�م
فق�ط باالنتخ�اب.وأرادت األح�زاب
املؤيدة للديموقراطي�ة من تنظيم تلك
االنتخاب�ات التمهيدية أن تضمن فوز
مرش�حيها بجميع تلك املقاعد ال�35
وأن تحصل للمرة األوىل عىل األغلبية يف
املجلس الترشيعي.
ّ
ّ
ممثلني للنظ�ام الحاكم يف بكني
لك�ن
ّ
ح�ذروا يومه�ا تل�ك األحزاب م�ن ّ
أن
تنظي�م انتخاب�ات تمهيدي�ة به�دف

الف�وز باألغلبي�ة يرق�ى إىل عم�ل
“تخريبي” يعاقب علي�ه قانون األمن
القومي الجديد الذي فرضته بكني عىل
املس�تعمرة الربيطانية الس�ابقة ذات
الحكم ش�به الذاتي.ويعاقب القانون
الجديد أربعة جرائم ّ
تتصل بأمن الدولة
ه�ي التخري�ب والنزع�ة االنفصالي�ة
واإلرهاب والتواطؤ مع قوى خارجية،
ويجرّم مروحة واس�عة من األنش�طة
واألفع�ال ،بم�ا يف ذل�ك التعب�ر ع�ن
وجهات نظر سياس�ية انفصالية مثل
الدع�وة إىل اس�تقالل هون�غ كونغ أو
منحها ق�درا ً أكرب من الحك�م الذاتي.
وه�ذا القان�ون الس�اري من�ذ 30
حزيران/يوني�و فرضته بكني ر ّدا ً عىل
التظاهرات املؤيدة للديموقراطية التي
استمرت أشهرا ً ع ّدة يف هونغ كونغ يف
.2019

حبضور أمري قطر الشيخ متيم بن محد

قادة الوفود يوقعون البيان اخلتامي لقمة “العال “ يف السعودية
الرياض/متابعة الزوراء:
وقع قادة ورؤساء الوفود املشاركة يف الدورة
 41لقمة مجل�س التع�اون الخليجي البيان
الختام�ي لقم�ة الع�ال يف اململك�ة العربي�ة
الس�عودية بحضور أمر قطر الش�يخ تميم
بن حمد.
وقال ويل العهد السعودي محمد بن سلمان،
الذي ت�رأس القمة ،يف كلمت�ه االفتتاحية إن
ق�ادة دول الخليج وقع�وا بيان�ا “للتضامن
واالستقرار”.
كم�ا رح�ب ب�ن س�لمان بجه�ود الكوي�ت
والوالي�ات املتحدة يف تحقي�ق املصالحة مع
قط�ر ،وأكد ع�ىل رضورة تعزيز التعاون بني
دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد ويل عهد السعودية يف كلمته بسلطان
عمان الراحل الس�لطان قابوس بن س�عيد،
وأمر الكويت الراحل الش�يخ صباح األحمد،
وجهودهم�ا م�ن أج�ل تحقي�ق املصالح�ة
الخليجية.
م�رص توق�ع بي�ان املصالحة ووزي�ر املالية
القطري يصل القاهرة
وص�ل وزي�ر املالي�ة القط�ري عيل بن أس�د
العمادي إىل القاهرة الثالثاء عىل متن طائرة
خاصة يف زيارة نادرة بعد ساعات من توقيع
اتف�اق املصالح�ة الخليجية بحض�ور وزير
خارجية مرص يف السعودية.
ووصل العمادي برفقة وفد رس�مي لحضور
افتتاح أحد الفنادق املمولة قطريا عىل النيل
بالعاصمة املرصية.
وحط�ت طائ�رة الوزي�ر القط�ري بمط�ار
القاهرة ،يف مش�هد لم يحدث خالل السنوات
الخمس األخ�رة ،فيما تس�تمر زيارته عدة
ساعات بحسب مصادر تحدثت إليها بي بي
يس.

وش�ارك وزي�ر الخارجي�ة املرصي ،س�امح
ش�كري ،يف قمة الع�ال الس�عودية نيابة عن
الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس.
وذك�ر بي�ان للخارجي�ة املرصي�ة أن وزي�ر
الخارجي�ة س�امح ش�كري وقع ع�ىل بيان
القمة املتعل�ق باملصالحة الخليجية من أجل
“مواجهة التحديات الجس�ام التي تشهدها
املنطقة”.
وذك�ر بيان الخارجي�ة أن مرص ترى حتمية
البن�اء ع�ىل هذه الخط�وة من أج�ل “تعزيز
مس�رة العم�ل العربي ودع�م العالقات بني
ً
انطالقا من عالق�ات قائمة
ال�دول العربي�ة
ُ
عىل ُحس�ن النوايا وعدم التدخل يف الش�ئون

الداخلية للدول العربية”.
وحذر بن س�لمان من دور إيران يف املنطقة،
وطال�ب املجتم�ع ال�دويل ب�رورة وق�ف
األنش�طة املتعلق�ة بربنام�ج إي�ران النووي
ّ
ينفذه�ا وكالء
“واملش�اريع الهدام�ة الت�ي
إيران” ،عىل حد تعبره.
وأض�اف ب�ن س�لمان“ :تواجهن�ا تحدي�ات
ملواجهة السلوك اإليراني التخريبي” ،مشرا ً
إىل أن “الربنامج النووي اإليراني يهدد السلم
واألمن اإلقليمي والدويل”.
وانطلقت الثالثاء أعم�ال القمة الخليجية يف
دورته�ا ال��  41يف محافظة الع�ال باململكة
العربية الس�عودية بحضور الشيخ تميم بن

حمد أمر دولة قطر ،الذي استقبله ويل العهد
السعودي محمد بن سلمان بعناق حار.
وثم�ة توقع�ات أن تش�هد القم�ة اتفاق�ا
رس�ميا بش�أن إنه�اء الن�زاع ال�ذي أدى إىل
قطع السعودية واإلمارات والبحرين ومرص
عالقاتها الدبلوماس�ية والتجارية والس�فر
مع قطر يف منتصف عام .2017
وحر أمر قطر الش�يخ تمي�م بن حمد آل
ثاني القمة بعد إعالن الس�عودية إعادة فتح
مجاله�ا الجوي والبحري وال�ربي مع قطر،
بموج�ب اتف�اق س�وف أب�رم ي�وم الثالثاء،
بحسب مسؤول أمريكي بارز.
وش�ارك يف الجلس�ة االفتتاحي�ة للقمة أمر

دول�ة الكويت الش�يخ نواف األحم�د الجابر
الصب�اح ال�ذي ي�رأس وف�د ب�الده إىل القمة
الخليجية.
كما شارك نائب رئيس دولة اإلمارات الشيخ
محم�د بن راش�د ،الذي يرأس وف�د اإلمارات
لحض�ور قم�ة مجل�س التع�اون الخليجي،
بينم�ا غاب رئيس الدولة الش�يخ خليفة بن
زاي�د آل نهيان ،ومحمد بن زايد ،ويل عهد أبو
ظبي.
كما ش�ارك أيض�ا ويل عه�د البحرين رئيس
مجل�س الوزراء األمر س�لمان ب�ن حمد آل
خليف�ة نيابة ع�ن امللك حمد بن عیس�ی آل
خليفة الذي غاب عن القمة.
كما ش�ارك رئي�س الوزراء لش�ؤون مجلس
الوزراء العماني فهد بن محمود آل س�عيد يف
القمة نيابة عن السلطان هيثم بن طارق آل
سعيد.
جهود املصالحة الخليجية
وعىل الرغم من إع�الن الرياض فتح الحدود
مع قطر يوم االثنني ،لم تعلن اإلمارات ومرص
والبحرين عن موقف مماثل ،بيد أن مسؤوال
أمريكيا قال “نتوق�ع” انضمامهم للخطوة،
وأضاف املسؤول أنه بموجب االتفاق ،سوف
تعل�ق قط�ر الدع�اوى القضائي�ة املتعلق�ة
باملقاطعة.
وقال دبلوماس�يون ومحللون إن السعودية
كان�ت تضغ�ط من أج�ل التوص�ل إىل اتفاق
ُيظهر للرئيس األمريكي املنتخب ،جو بايدن،
أن الرياض منفتحة عىل الحوار.
وكان باي�دن قد تعه�د باتخ�اذ موقف أكثر
تش�ددا مع الس�عودية بشأن س�جل حقوق
اإلنسان وحرب اليمن.
وكان وزير الخارجية الكويتي نارص الصباح
أعلن ي�وم الرابع من ديس�مرب/كانون األول

عن “مباحثات مثمرة جرت يف الفرة املاضية
أك�دت فيه�ا كاف�ة األط�راف حرصه�ا عىل
التضامن واالستقرار الخليجي ،والوصول إىل
اتفاق نهائي يحقق خر الشعوب”.
جاريد كوشنر وجهود ترامب
وش�ارك جاريد كوش�نر ،مستش�ار وصهر
الرئي�س األمريك�ي دونالد ترام�ب ،يف القمة
الخليجية الحالية.
وقد بذلت اإلدارة األمريكية مساعيها الحثيثة
من خالل اللقاءات التي أجراها كوش�نر مع
املسؤولني الخليجيني ،يف محاولة من الرئيس
األمريك�ي املنتهية واليته لح�ل أزمة الخليج
قبل مغادرته البيت األبيض.
وفرض�ت الس�عودية واإلم�ارات والبحري�ن
وم�رص ،منذ ع�ام  ،2017قي�ودا عىل قطر،
ش�ملت إغ�الق حدوده�ا الربي�ة والبحري�ة
ومجاالته�ا الجوي�ة .وتس�بب ذل�ك يف حالة
من االضط�راب داخل قطر الت�ي تعتمد عىل
ال�واردات لتلبي�ة االحتياج�ات األساس�ية
لسكانها البالغ عددهم  2.7مليون شخص.
وطالب�ت ال�دول األرب�ع الدوح�ة بتلبية 13
رشط�ا إلع�ادة العالق�ات معه�ا ،وش�ملت
قائمة املطالب إغالق قناة الجزيرة ،وتحجيم
العالقات العسكرية مع تركيا وإغالق قاعدة
عسكرية تركية يف قطر ،وقطع العالقات مع
حركة اإلخوان املس�لمني ،وتقليص الروابط
مع إيران.
لك�ن الدوح�ة رفضت ال�رشوط قائل�ة إنها
“تمس سيادتها واستقالل قرارها الوطني”،
مؤكدة يف الوقت ذاته استعدادها للحوار عىل
أساس الندية واحرام السيادة.
وكان النزاع مع قطر قد أدى إىل زعزعة وحدة
دول الخلي�ج يف وقت تتصاع�د فيه التوترات
اإلقليمية مع إيران.
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حقوق اإلنسان حمذرةً :وضع النازحات
األيزيديات «مأساوي»
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علقت حول التلوث اإلشعاعي يف البلد

التعليم تعلن نتائج قبول ذوي الشهداء
ضمن قناة االعرتاضات
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي ،امس االربعاء ،نتائج قبول الطلبة من
ذوي الش�هداء املتقدمني اىل قناة االعرتاضات ضمن متعلقات القبول املركزي للعام
الدرايس .2020/2021
وق�ال املتحدث الرس�مي ،حيدر العب�ودي ،يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :إن
النتائ�ج املعلنة يف بوابة الدراس�ات والتخطيط واملتابع�ة تضمنت قبول  460طالبا
حسب فئات ذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي ضحايا العمليات الحربية واألخطاء
العسكرية والعمليات اإلرهابية وذوي شهداء جرائم حزب البعث املنحل».
وأضاف أن «القبول شمل املتقدمني اىل قناة االعرتاضات من الطلبة الذين لم يقدموا
للقبول املرك�زي ،وكذلك الذين لم يظهر لهم قبول واملتقدمني الذين معدالتهم أكثر
من  %75وظهر قبولهم يف أحد املعاهد».
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الصحة تؤكد عدم دخول كورونا املتحور للعراق وحتدد موعد وصول «فايزر»
بغداد /الزوراء:
علق�ت وزارة الصح�ة ع�ى مس�ألة االصابات
بكورون�ا املحور يف العراقي ،فيما حددت موعد
وصول لقاح فايزر .وفيم�ا أكدت الوزارة إزالة
الكث�ر م�ن التلوثات اإلش�عاعية م�ن مناطق
الب�اد ،أش�ارت إىل وج�ود تص�ور كام�ل ع�ن
خارطة انتشار التلوث اإلشعاعي.
وقال عض�و الفريق االعامي يف وزارة الصحة،
عيل طاهر ،امس االربعاء ،يف ترصيح صحفي:
انه «حت�ى اآلن لم نس�جل اصابات بالس�الة
الجديدة لفروس كورونا يف العراق».
وأضاف ان «لقاحات فايزر س�تصل اىل العراق
من  60منف�ذاً» ،مبينا ً ان «أول وجبة س�تصل
يف غض�ون ش�هرين بكمية ملي�ون و 500الف
جرعة وتغطي  8مايني فرد بواقع جرعتني».
وب�ني ان «املنافذ س�تجهز بدءا م�ن ال� 15من
الش�هر الجاري باألجهزة املطلوبة لخزن ونقل

ع�ن بقايا الربنام�ج النووي العراقي الس�لمي
واملناطق التي اس�تهدفت بأسلحة تحتوي عى
اليورانيوم يف حرب الخليج الثانية».
وأشار إىل أن «التلوث اإلش�عاعي يشكل تحديا ً
كب�را ً عى الرغم م�ن وجود تص�ور كامل عن
خارط�ة انتش�اره والتنس�يق م�ع الجه�ات
املسؤولة إلزالته».
نّ
وب�ني الفاح�ي أن «ال�وزارة بالتنس�يق م�ع

اللقاح».
من جان�ب اخر ،أك�دت وزارة الصحة والبيئة،
ام�س األربع�اء ،إزال�ة الكث�ر م�ن التلوث�ات
اإلش�عاعية من مناطق الباد ،فيما أشارت إىل

وجود تصور كامل عن خارطة انتش�ار التلوث
اإلشعاعي.
وقال وكيل الوزارة ،جاس�م الفاحي ،بحس�ب
اإلعام الحكومي :إن «التلوث اإلش�عاعي ناتج

الجه�ات األخ�رى تمكنت من إزال�ة الكثر من
التلوثات اإلشعاعية وبدعم حكومي» ،الفتا ً إىل
أن «هنالك مناطق التزال تش�هد تلوثا ً اشعاعيا ً
ج�ار الزالته من خ�ال إجراءات
والعم�ل فيها
ٍ
علمية وتقنية».
وج�دد الفاحي جدية وزارت�ه يف «إعان عراق
خال من التلوث االش�عاعي واالهتمام يف إنجاز
ٍ
امللف عى أكم�ل وجه لحماية البيئ�ة العراقية
واملواطنني من اإلشعاع».

حذرت السائقني من طريق اليوسفية  -بابل

املرور تعلن إعادة افتتاح الطرق املقطوعة يف العاصمة
بغداد /الزوراء:
وجهت مديرية امل�رور العامة بإعادة
افتت�اح الط�رق املقطوع�ة يف بغ�داد
ضمن اس�تعدادت االحتف�اء بالذكرى
املئوي�ة لتأس�يس الجي�ش العراقي.
فيما حذرت املديرية سائقي املركبات
من طريق جنوبي بغداد بسبب وجود
بغداد /الزوراء:
قال عض�و املفوضي�ة العليا املس�تقلة
لحقوق اإلنسان يف العراق ،عيل البياتي:
نّ
إن وضع النازحات األيزيديات مأساوي،

مبين�ا ان فش�ل مؤسس�ات الدول�ة يف
توفر بيئة لازيديات سيزيد من حاالت
االنتحار
واض�اف البيات�ي يف ترصي�ح صحفي:
ان «االنتح�ار يق�دم عليه اإلنس�ان بعد
وصول�ه إىل حالة يأس كبرة من الواقع
واملس�تقبل ،نتيجة حتمية للضغوطات
االجتماعي�ة واالقتصادي�ة ،ووض�ع
النازح�ات وخصوص�ا ً األيزيدي�ات
مأساوي منذ سنة  2014ولغاية اآلن».
نّ
وب�ني نّ
أن «النازحات األيزيديات يعش�ن
منذ أكثر من ثاث س�نوات يف مخيمات
نزوح ال تصلح للعي�ش لفقدانها البنى
التحتي�ة والخدم�ات ،باإلضاف�ة إىل
مؤرشات مس�جلة يف بعضها من ابتزاز

واس�تغال ،حتى وصل األمر إىل تعاطي
املخدرات».
وأشار البياتي اىل نّ
أن «ذلك بسبب فشل
جمي�ع مؤسس�ات الدول�ة العراقي�ة
يف توف�ر بيئ�ة جي�دة للنازح�ات أو
الس�عي الحقيقي لع�ودة النازحني إىل
مناطقه�م بعد توفر األمن والخدمات
الصحية فيها ،وبقاء أوضاع النازحات
األيزيدي�ات ،أو غره�ن ،ع�ى م�ا هو
عليه حاليا ً سيزيد من حاالت االنتحار،
وهن�اك مخ�اوف حقيقي�ة م�ن ه�ذا
األمر».
وأك�د نّ
أن «منع زي�ادة ح�االت االنتحار
يتطل�ب جه�دا حكومي�ا كب�را ودعما
دولي�ا ،م�ن أجل توف�ر ع�ودة كريمة
للنازح�ني بش�كل رسي�ع ،ووج�ود
النازح�ني يف املخيم�ات غ�ر الصالحة
للعيش سيزيد من املش�اكل التي تؤدي
إىل االنتحار».

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النارصية
املدعى عليه (حمزة عبود قاسم)
م /تبليغ بقرار حكم غيابي
بتاري�خ  2020/12/8وبعدد اضبارة (/4351ش )201٩/أص�درت هذه املحكمة حكما ً
غيابي�ا ً اقتىض (تصديق الطاق خارج املحكمة) وبالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت
الح�ارض حس�ب رشح املبلغ القضائي (حس�ن كاظم)علي�ه تقرر تبليغ�ك يف صحيفتني
يوميت�ني بالحكم املذكور أعاه ،وبإمكانك االعرتاض خال مدة عرشة أيام من اليوم التايل
لتاريخ نرش اإلعان.
القايض
ضياء قاسم الهايل
العدد4351:
التاريخ2021/1/5:

اعمال اكساء عليه يف جانب واحد.
وقال مدير امل�رور العام ،اللواء طارق
إس�ماعيل ،امس األربعاء ،يف ترصيح
صحفي :إنه ” تمت رفع القطوعات يف
بعض الط�رق ببغداد يف جانبي الكرخ
والرصاف�ة بع�د الع�رض العس�كري
بمناس�بة الذك�رى املئوية لتأس�يس

حتذيرات برملانية من شح
الوقود اخلاص مبحطات
الكهرباء
بغداد /الزوراء:
ح�ذرت لجن�ة الخدم�ات النيابية من ش�ح
الوق�ود املقدم اىل محطات الطاقة ،الفتة اىل
ان الحكوم�ة يجب ان تعي مايجري يف ملف
الكهرب�اء وتتدارك املوق�ف خاصة ان حياة
املواطن تعتمد عى الطاقة.
وقال عض�و اللجنة ،النائب عباس العطايف،
يف ترصيح صحفي :ان “الحكومة ينبغي ان
تعيد النظر بملف الكهرباء وتتدارك املوقف،
بس�بب نقص س�اعات التجهيز ،خاصة ان
الع�راق يمر بفصل الش�تاء ال�ذي يجب ان
تكون فيه زيادة كبرة بساعات التجهيز”.
واض�اف ان “وزارت�ي الكهرب�اء والنف�ط
تدركان ان حياة املواطن تعتمد عى الطاقة،
وكذلك الدوائ�ر الخدمية التي ب�دأت تعاني
من شح الوقود املقدم اليها بسبب اجراءات
السلطات التنفيذية”.
وب�ني ان “املواط�ن ناق�م ع�ى اج�راءات
الحكوم�ة ،إذ ينبغ�ي ان تج�د معالج�ات
للوض�ع الراهن ،وتوف�ر الوقود وتس�تبدل
املحط�ات العامل�ة بالوق�ود غ�ر املتوف�ر
بمحط�ات اخ�رى تعمل عى الوق�ود املنتج
محليا م�ن اجل تجاوز النقص يف س�اعات
التجهيز”.

أنهت أزمة احلاويات املكدسة يف املوانئ

اجلمارك تضبط مواد كهربائية وإنشائية خمالفة يف مطار البصرة الدولي
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت هيئ�ة الكم�ارك ضب�ط م�واد كهربائية
وإنش�ائية بحوزة مسافر اجنبي يف كمرك مطار
الب�رصة ال�دويل ،وفيم�ا تمكن�ت هي�أة املناف�ذ
الحدودية من ضبط مسافرة عراقية بجواز سفر
سويدي مزيف يف مطار محافظة البرصة ،أنهت
الهيئة العام�ة للجمارك أزمة تكدس البضائع يف
موانئ ام قرص ،تنفيذا للقرار الحكومي .211
وذك�ر بيان للهيأة ،امس االربع�اء :ان «كوادرها
تمكنت من ضبط مواد كهربائية ومواد انشائية
كان�ت بحوزة مس�افر صين�ي الجنس�ية قادما
عرب الخط�وط الجوية القطري�ة يف كمرك مطار
البرصة الدويل» .وأضاف انه «تم اتخاذ االجراءات
القانونية الازمة».
من جانب اخر ،أنهت الهيئة العامة للجمارك أزمة
تكدس البضائع يف موانئ ام قرص ،تنفيذا للقرار
الحكومي  ،211فيما أوصت بتس�هيل االجراءات
للمخولني واملخلصني يف املنافذ الحدودية.
وق�ال مدي�ر الهيئة ،صادق هوي�دي ،يف ترصيح
صحف�ي :إن «الهيئة نف�ذت القرار  211لس�نة
 2020ع�رب اتخاذ اجراءات تق�ي بإدخال اكثر
م�ن  1250حاوي�ة حكومية مكدس�ة يف موانئ
ام ق�رص للب�اد» ،مبينا ان «معظ�م محتوياتها
تستخدم يف انتاج الكهرباء والنفط الخام والدعم
اللوجستي».
واض�اف ان «الهيئ�ة اص�درت اوام�ر اىل املراكز
الجمركي�ة يف موان�ئ الب�رصة واملناف�ذ االخرى
تق�ي بتس�هيل االج�راءات ملخ�ويل ال�وزارات
والرشكات واملخلصني حتى يف عطلة رأس السنة

الجيش العراقي».
وأعلنت مديرية املرور العامة ،الثاثاء،
ع�ن قط�ع بع�ض الط�رق بمحي�ط
املنطق�ة الخ�راء يف جان�ب الكرخ،
ومن بينها س�احتا النسور والفارس
العرب�ي ،أما من جانب الرصافة قطع
الجرس املعلق يف منطقة الكرادة.

م�ن جان�ب اخ�ر ،ح�ذرت مديري�ة
املرور العامة ،امس االربعاء ،س�ائقي
املركب�ات م�ن طري�ق جنوب�ي بغداد
بس�بب وج�ود اعمال اكس�اء عليه يف
جانب واحد.
وق�ال مدي�ر امل�رور العام�ة ،الل�واء
طارق اسماعيل ،يف ترصيح صحفي:

«ننب�ه س�ائقي املركبات ع�ى طريق
اليوس�فية -بابل ،بالتأن�ي يف القيادة
بس�بب وج�ود اعمال اكس�اء عليه يف
جانب واحد».
وأض�اف ان «قي�ادة املركبات برسعة
عى هذا الطريق تسببت بوقوع الكثر
من الحوادث املرورية».

إغالق مئات الصيدليات املخالفة وحمال األدوية الوهمية
بغداد /الزوراء:
أغلق�ت نقاب�ة الصيادل�ة مئ�ات الصيدلي�ات
املخالفة واملح�ال الوهمية لبيع االدوية ،ورفعت
كتابا اىل وزارة الصحة بأسمائها وأماكنها بغية
إلغائها.
وق�ال النائ�ب الثان�ي لنقي�ب الصيادل�ة ،امجد
حسيب ،يف حديث صحفي :ان «النقابة يف دورتها
الحالي�ة اغلق�ت مئ�ات الصيدلي�ات املخالف�ة
لضواب�ط النقاب�ة» ،مش�را اىل ان «النقاب�ة
باالضاف�ة اىل رفع كت�اب لوزير الصح�ة بإلغاء
تل�ك املح�ال والصيدليات ،رفعت ايض�ا كتابا اىل

الجه�ات االمنية املختصة التخ�اذ االجراء الازم
بشأنها».
ولف�ت اىل «وجود العرشات م�ن املحال الوهمية
املنت�رشة غر املج�ازة لبيع االدوي�ة للمواطنني
بصورة مبارشة س�واء يف بغ�داد او املحافظات،
ت�م رصدها عن طريق الجوالت التفتيش�ية التي
تق�وم بها لجنة مختص�ة من النقاب�ة» .مؤكدا ً
ان «النقاب�ة بدوره�ا ترف�ع اش�عارا ً اىل مديرية
الجريم�ة املنظم�ة يف وزارة الداخلي�ة العتق�ال
اصحابها ومصادرة االدوية التي تباع عن طريق
تلك املحال».

الثقافة تستعد إلعادة افتتاح
املتحف العراقي
بغداد /الزوراء:
تس�تعد وزارة الثقافة والس�ياحة واالثار إلع�ادة افتتاح املتحف
العراقي امام الجمهور بعد غلقه لعرشة أشهر .
وأوض�ح مدي�ر االع�ام يف هيئة االثار وال�رتاث بال�وزارة ،حاكم
الش�مري :ان اعادة االفتتاح تأتي من اجل اعادة الحياة للمتحف
ونرش ال�رتاث العراقي والرتدد عليه من قب�ل املهتمني .مبيناً :ان
اغاقه اس�تمر ملدة عرشة اش�هر بس�بب جائح�ة كورونا ،االمر
الذي س�يحتم عى الهيئة االلتزام باالج�راءات الوقائية للجائحة
والتش�ديد عى الزائرين بارتداء الكمامات واس�تخدام املعقمات،
فضا عن تعفره بشكل مستمر لضمان عدم انتشار الوباء بني
املرتادين.
وأض�اف :أن املاكات الفني�ة واآلثارية العامل�ة يف املتحف قامت
بإج�راء اعمال تنظيمي�ة للعروض املتحفية لك�ي تكون جاهزة
الس�تقبال الجمه�ور يف قاعات املتح�ف العراقي ال�ذي يضم 23
قاعة ،إذ تمت تهيئة القاعات الس�ومرية واالسامية وعصور ما
قبل التاريخ واالشورية واالكدية والحرية والبابلية.
وتابع :ان القاعة الس�ومرية تشهد اعمال صيانة بدعم مايل من
مكتب االمم املتحدة من اجل التهيئة للعرض املتحفي قريبا ،الذي
سيتم من خال فريق ايطايل مختص بالشأن االثاري.

وطال�ب حس�يب املواطن�ني ب�»التع�اون م�ع
االجه�زة االمنية لاب�اغ عن اماك�ن تواجد تلك
املح�ال خاص�ة القريبة م�ن املناطق الس�كنية
لغ�رض «اتخاذ االجراء املناس�ب بحقها حفاظا ً
عى صحتهم وسامتهم.
واكد «اس�تمرار النقاب�ة بالجوالت التفتيش�ية
ملتابعة موضوع التس�عرة وارتفاعها بالش�كل
املقب�ول بما يتناس�ب م�ع ارتفاع ال�دوالر ،ألن
غالبيتها مستوردة من مناشئ عاملية ،فضا عن
مراقبة االدوية املغشوش�ة وامل�زورة واملهربة يف
الصيدليات ،وتواجد الصيادلة بأماكن عملهم».

اعتقال قيادي إرهابي بعملية
استباقية يف الفلوجة
بغداد /الزوراء:
اعلن اعام الحش�د الش�عبي ،امس االربعاء ،القبض عى قيادي بداعش بعملية
اس�تباقية يف الفلوجة.وذكر بيان إلعام الحش�د :ان «اس�تخبارات اللواء الثاني
واس�تخبارات الحشد الش�عبي ألقت القبض عى قيادي بتنظيم داعش يف مدينة
الفلوج�ة بمحافظة االنبار».وأض�اف البيان ان «العملية تم�ت بموجب مذكرة
قب�ض وف�ق امل�ادة  1/ 4ا ٕرهاب ،وس�يتم تس�ليم االٕرهابي اىل الجه�ات االٔمنية
املختصة الستكمال التحقيق وا ٕحالته عى القضاء».

اإلطاحة بـ”مفيت داعشي” جنوبي بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات ،امس األربعاء ،ع�ن القاء القبض عى ما يس�مى
بمفتي داعش بديوان الدعوة واملس�اجد بعملية اس�تخباراتية جنوبي العاصمة
بغداد.وذك�ر بيان للوكالة تلقت «الزوراء» نس�خة منه :أن�ه “من خال املتابعة
املس�تمرة لقواطع املس�ؤولية وتدقيق موقف النازحني ملحافظة بغداد ،تمكنت
مفارز وكالة االس�تخبارات املتمثلة بقس�م اس�تخبارات ال�دورة التابع ملديرية
اس�تخبارات بغ�داد يف وزارة الداخلية م�ن إلقاء القبض عى أح�د االرهابيني يف
منطقة الدورة ببغداد املطل�وب وفق احكام املادة (4ارهاب) النتمائه لعصابات
داع�ش اإلرهابية”.وأض�اف البيان أن “اإلرهابي عمل بمايس�مى قاطع الفرات
يف بمحافظ�ة االنب�ار بمنصب مفتي داع�ش يف ديوان الدعوى واملس�اجد خال
س�يطرة عصابات داعش عى املحافظة قبل عمليات التحرير ،ونزح مع العوائل
النازحة اىل محافظة بغداد للتخفي عن انظار القوات االمنية ،فضاً عن ان احد
اش�قائه ارهابي قت�ل اثناء انفجار دار مفخخ يف قض�اء راوه بمحافظة االنبار
قرب دائرة الكهرباء يف الفرتات السابقة”.وتابع أنه “تم تدوين اقواله باالعرتاف
وايداعه التوقيف الستكمال التحقيقات والتخاذ االجراءات القانونية بحقه”.

خلية األزمة تشدد على تأجيل أي زيادة بدوام املدارس ودخول املالعب

امليادية وعى مدار  24ساعة».
ولفت هويدي اىل ان «لجنة مكتب رئيس الوزراء
لتنفي�ذ القرار  211لس�نة  2020لم تدخر جهدا
يف تس�هيل االجراءات امام ال�وزارات والرشكات
الحكومي�ة املس�تفيدة م�ن امل�واد واملع�دات
املستوردة» ،مبينا ان «اعضاء اللجنة عى تواصل
م�ع املراك�ز الجمركية بهدف اخ�اء املوانئ من
الحاويات الحكومية».
بينم�ا تمكن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة ،امس
االربعاء ،من ضبط مسافرة عراقية بجواز سفر
سويدي مزيف يف مطار محافظة البرصة
وذكر إعام هي�أة املنافذ الحدودية يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان «هيأة املنافذ الحدودية

منف�ذ مط�ار الب�رصة ال�دويل تمكن م�ن ضبط
مس�افرين عراقي�ني بحوزتهم�ا جوازات س�فر
س�ويدية يروم�ان الس�فر بهما ع�رب الخطوط
الجوية القطرية».
واضاف البيان انه «بعد عرض الجوازين للفحص
يف مخترب تحليل البيانات والفحص الجنائي تبني
أن أح�د الجوازين مزيف ومحاولة الزوج تهريب
زوجته بجواز سفر مزيف (الشبيه)».
واوضح�ت املناف�ذ ان «عملي�ة الضب�ط تم�ت
بالتع�اون وبمعلوم�ات م�ن جه�از املخاب�رات
الوطن�ي العراقي» ،الفتة اىل ان�ه «تم احالتها اىل
مركز رشطة املط�ار التخاذ اإلجراءات القانونية
الازمة بحقها».

بغداد /الزوراء:
ش�ددت خلية األزم�ة النيابية ع�ى تأجيل أي
زيادة بأي�ام دوام املدارس أو دخول الجماهر
الرياضية للماعب يف الباد.
وقال مق�رر الخلي�ة ،النائب جواد املوس�وي،
يف ترصي�ح صحف�ي« :يش�هد الع�راق حاليا
انخفاضا يف معدالت اإلصابة بفروس كورونا
اىل مادون األلف إصاب�ة يوميا وعى عكس ما
نشاهده يف الكثر من بلدان العالم من حدوث
طف�رات جينية متعددة يف الف�روس وما نتج
عنه من ظهور ساالت متعددة جديدة سببت
ازدياد مقدرته عى رسعة االنتشار».
وأضاف ان «ه�ذا يدعونا كخلي�ة أزمة نيابية
ووزارة الصح�ة اىل الحفاظ عى ه�ذا االنجاز
االيجابي لغاية الس�يطرة عى هذه الس�االت
الجديدة من الفروس واجتناب خطرها».
وتابع املوس�وي «عليه يجب تأجيل عملية أي
توس�ع او زي�ادة عدد أي�ام ال�دوام يف املدارس
حالي�اً ،خاص�ة اذا م�ا علمن�ا ان الس�االت
الجدي�دة تنت�رش أكثر ب�ني األطف�ال ،وكذلك
تأجي�ل عملي�ة دخ�ول الجماه�ر الرياضية
للماعب مع إجراء مراجع�ة أخرى بعد مرور

شهر من اآلن وحسب املوقف الوبائي يف حينه،
ووقته حيث س�يتم اتخاذ القرار املناسب وبما
يخدم صحة املواطن وأمنه الصحي».
فيم�ا أثن�ى املوس�وي «ع�ى جه�ود الجيش
األبيض يف مواجهة جائح�ة كورونا» .مطالبا ً
«مجل�س الن�واب بع�دم إج�راء أي تخفي�ض
او اقتط�اع لروات�ب منتس�بي وزارة الصحة
خال التصويت ع�ى موازنة  2021كنوع من

الشكر والعرفان لجهودهم وتضحياتهم خال
تصديهم لهذا الوباء اللعني».
يش�ار اىل ان العراق يش�هد انخفاضا ً ملحوظا ً
بوفي�ات وإصابات فروس كورونا منذ بضعة
أس�ابيع قليلة ..وأعل�ن وزير الصحة حس�ن
التميمي أن العراق حج�ز  17.5مليون جرعة
لق�اح فاي�زر ض�د كورون�ا ،وتوق�ع وص�ول
اللقاحات يف الربع األول من هذا العام.
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العراقيون جيددون احتفاالتهم بـ“اجليش العراقي” الباسل ويستذكرون تأرخيه
وانتصاراته على “داعش”
إعداد /يحيى الزيدي:
ج�د َد العراقيون احتفاالته�م بالذكرى
املئوي�ة لتأس�يس الجي�ش العراق�ي
الباس�ل ،وس�ط دع�وات م�ن الل�ه ان
يحف�ظ هذا الجيش البطل بكل صنوفه
وتش�كيالته ،مس�تذكرين ومبارك�ن
انتصاراته ع�ى االرهاب ،وان يس�تمر
س�ورا حصين�ا للوط�ن للقض�اء ع�ى
التنظيم�ات االرهابي�ة كاف�ة ،فيم�ا
ش�هدت سماء العراق ،كما اعتاد عليها
املواطن�ون ،تحليق�ا للطائ�رات حاملة
أع�الم الع�راق ايذان�ا بب�دء االحتف�ال
بالذك�رى الس�نوية لتأس�يس الجيش
العراقي ،كما تزينت الشوارع الرئيس�ة
والس�احات العامة يف بغداد وس�يارات
الجي�ش العراقي والس�يطرات بأجمل
الورود والزينة والش�عارات التي تمجد
تأريخ هذا الجيش البطل.

تشكيل فوج اإلمام موسى الكاظم يف
بغداد عام 1921

س�لحة ال َع َ
تع�د ُ
الق�وات املُ
َ
راقي�ة ه�ي
َ
الق�وة النظامي�ة لجمهوري�ة العراق،
وتتألف ُفروعها من القوة الربية والقوة
البحرية والقوة الجوية.
و َيرج�ع تاري�خ الجي�ش العراق�ي إىل
َ
تأسس�ت أوىل
الع�ام  ،1921حي�ت
َ
وحدات القوات املسلحة خالل االنتداب
يث ُ
الربيطان�ي للع�راقَ ،ح ُ
ش�كل فوج
االمام م�وىس الكاظ�م ،واتخذت قيادة
القوات املس�لحة مَ قرها العام يف بغداد،
تبع ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية
عام  1931ثم الق�وة البحرية العراقية
عام .1937
اذا ً َبع�د ث�ورة العرشين َ
ض�د االحتالل
الربيطاني يف العراق ُ
ش ّكلت أول ُحكومة
ِعراقيَّة التي ب�ادرت ِببناء نواة الجيْش
العراق�ي يف  6يناير /كانون الثاني عام
 ، 1921حي ُ
ْ�ث تم تش�كيل ف�وْج حمل
الكاظم (ع)
اس�م فوْج االم�ام م�وىس
ِ
الّذي تألِف من ُ
سابقن
ضبّاط ِعراق ِّين
ِ
ْ�ش ُ
ثماني يف
الع
ي
الج
يف
كانوا يعمل�ون
َّ
ِ
العاصم ِة
الكاظميَّة يف
ثكنة الخيال�ة يف
ِ
ِ
بغ�دادُ ..
�مي ِبف�وْج االم�ام موىس
وس َ
الكاظ�م يف  9اذار ِ 1922بإرادة ملكيَّة،
ِ
بع�د امتالء ُثكن�ة الخيال�ة اُختري خان
الكاظميَّ�ة مق�را لها يف 17
الكاب�ويل يف
ِ
آذار  1921ثم نقل مرة اخرى إىل مدينة
ِين َ
�ة الْ َحلَّ� ِة مقرا ً
الحل�ة واصبح�ت مَ د َ
لِلْ َفوْجُ ،ث َّم َ
ش ِ�ك َل َبعْ� َد َذلِ َك فوج اخر ِيف
ِ
بغداد.
وتع�د وزارة الدف�اع العراقي�ة ه�ي
الَمرجعي�ة العلي�ا للق�وات املس�لحة
العراقية التي تتحمل مس�ؤولية الدفاع
ع�ن ح�دود الب�الد وحماي�ة الش�عب
ومصالح�ه م�ن التهدي�دات الخارجية
َ
بالتضام�ن والتع�اون م�ع
والداخلي�ة
ال�وزارات واملؤسس�ات الحكومي�ة
األخرى.

جعفر العسكري أول وزير دفاع يف
عهد امللك فيصل األول

يف عهد امللك فيصل االول ،أصبح جعفر
العسكري أول وزير دفاع عراقي للفرتة
م�ن  6كانون الثان�ي  1921ولغاية 29
ترشين االول . 1936
ولد جعفر العس�كري يف بغداد 1884م،
وأت�م تحصيل�ه االبتدائ�ي والرش�دية
العس�كرية يف مدارس بغ�داد واملوصل
دخ�ل املدرس�ة الحربي�ة يف اس�طنبول

سنة .1901
بعد اسقاط النظام السابق يف  9نيسان
 2003تأسس�ت وزارة الدف�اع الجديدة
يف مطل�ع كانون الثان�ي  ، 2004وتمت
تس�مية عيل عب�د األمري ع�الوي وزير
دفاع مدني بالوكال�ة يف فرتة الحكومة
االنتقالية.

مئة وخمس�ن ال�ف جندي م�ن قوات
التحالف عى االرايض العراقية.

إعادة تشكيل اجليش العراقي

ً
يوم�ا فقط من ق�رار حل
بع�د ثالثن
الجي�ش العراقي يف ماي�و  ،2003جاء
القرار الثاني لبول بريمر أيضا ً بش�أن
الجيش العراقي ،لكنه قىض هذه املرة
بإع�ادة بن�اء وتش�كيل ه�ذا الجيش
الذي ص�در بعد ضغط م�ن الحكومة
العراقية .

اجليش العراقي يقفز  89مرتبة
يف تصنيف أقوى جيوش العامل عام
2018

بع�د االنتصارات الكب�رية التي حققها
الجيش العراقي يف املع�ارك ضد تنظيم
داع�ش االرهاب�ي ،اس�تعاد الجي�ش
العراق�ي مكانت�ه الكب�رية ب�ن ابن�اء
الش�عب العراق�ي وب�ن اقران�ه م�ن
الجيوش العربية والدولية.
وكش�ف موق�ع “غلوب�ال فاي�ر باور”
األمريك�ي ،املتخص�ص يف الش�ؤون
العس�كرية ،عن تقدم الجيش العراقي
يف تصنيف االقوى يف العالم ،خالل العام
 ،2018ليحتل املركز الس�ابع واألربعن
عى مس�توى جي�وش العال�م ،متفوقا
عى دول عديدة.
وق�ال املوقع يف تقرير مرتج�م ،يف (30
ترشي�ن الثان�ي  ،)2018إن “الجي�ش
العراق�ي يواص�ل بن�اء قدرات�ه ،بع�د
االنتهاء من الحرب عى تنظيم داعش”،
مش�ريا إىل أن “الجيش العراقي قفز 89
مرتب�ة يف تصنيف اقوى جيوش العالم،
ليحت�ل املرتبة  ،47بعدما كان يف املرتبة
.”136
وبحس�ب التصنيف ،فقد تفوق الجيش
العراق�ي ع�ى جي�وش  3دول أوربي�ة
معروف�ة ،ه�ي الدنمارك الت�ي حلت يف
املرتب�ة  ،54والربتغ�ال الت�ي حل�ت يف
املرتب�ة  ،63وبلجي�كا الت�ي ج�اءت يف
املرتبة .68
وتص�درت الوالي�ات املتح�دة تصني�ف
أق�وى جي�وش العالم يف الع�ام ،2018
تليها روسيا ،ثم الصن ،فربيطانيا.
ويعتمد هذا التصنيف عى عدة عوامل،
م�ن بينها ع�دد املقاتلن ال�ذي يضمه
الجي�ش ومس�توى تس�ليحه ،ومعدل
اإلنف�اق ع�ى تطوي�ره ،والخ�ربات
العس�كرية التي اكتسبها جراء املعارك
التي خاضها.

الغزو األمريكي للعراق

بعد الغ�زو األمريكي للعراق عام 2003
أص�در الحاك�م املدن�ي للع�راق ،ب�ول
بريم�ر“ ،س�يئ الصي�ت” ،ق�رارا ً َبحل
الجيش العراقي ،فأعيد تشكيل الجيش
وتسل َيحة من جديد.
َ
وتخضع جميع افرع القوات املس�لحة
العراقية لس�لطة وزارة الدفاع العراقية
الت�ي تدار من ق َبل وزير الدفاع ،والقائد
الع�ام للقوات املس�لحة رئيس الوزراء،
ورئيس اركان الجيش.
أب�رز الح�روب الت�ي خاضه�ا الجيش
العراقي

حرب  1941مايس

اح�داث مايس  1941أو ح�رب مايس
بعد مخالف�ة اململكة املتح�دة ملعاهدة
 ، 1930وذلك بإنزال القوات الربيطانية
يف الع�راق ب�دون موافق�ة الحكوم�ة
العراقية والتي كانت ذريعتها مرورها
ع�رب األرايض العراقي�ة إىل فلس�طن
لالش�رتاك يف املعارك الدائ�رة يف أوروبا،
فتحرك�ت الق�وات العراقي�ة يف 29
نيس�ان من معس�كر الرش�يد يف بغداد
إىل الحبانية لتق�وم بمحارصة القوات
الربيطاني�ة الت�ي كانت س�تأتي إليها
جوا.
واحتل�ت الق�وات العراقي�ة منطق�ة
الهضبة املرشفة ع�ى الحبانية ،وبهذا
كان�ت ق�د طوق�ت القاع�دة ،وكان�ت
القوات العراقية تتألف من لواء مش�اة
ول�واء مدفعي�ة وكتيب�ة دروع .أم�ا
الق�وات الربيطانية فكان�ت تتألف من
لواء مش�اة آيل محمول ج�وا مع كتيبة
مدفعي�ة وكتيبتي دروع ،وكان واضحا
تف�وق القوة العراقي�ة املجهزة بأحدث
أنواع املدفعية وسائر األسلحة.
فأبلغ قائد القوات الربيطانية السلطات
العراقية بأن محارصة قاعدة الحبانية
م�ن ع�ى الهضبة يع�د إع�الن الحرب،

انقالب بكر صدقي يف  29تشرين
األول 1936

فأعلمت�ه الس�لطات العراقي�ة بأنه�ا
تقوم بمن�اورات يف تلك املنطقة ،فطلب
القائ�د الربيطاني القي�ام باملناورات يف
مكان آخر ،فرفضت السلطات العراقية
الطلب باملقابل.
ويف  2ماي�س  1941أقلع�ت طائ�رات
التدري�ب الربيطاني�ة الصغ�رية وه�ي
تحم�ل القناب�ل ،ويف الصباح أس�قطت
أول قنبل�ة ف�وق الهضب�ة ويف ظ�رف
دقائ�ق ردت الق�وات العراقي�ة ع�ى
مص�ادر الن�ريان ..وأدرك�ت الق�وات
الربيطاني�ة أن س�قوط القاع�دة بي�د
الق�وات العراقية أصبح مس�ألة وقت،
وقد أعدت القوات العراقية العدة لش�ن
هجوم ش�امل تس�هم في�ه كل األلوية
املجهزة باملدفعية والدبابات وبمساندة
الطائرات العراقية.
وكان مخطط�ا الزح�ف الكتس�اح
األبنية واملعس�كر مما كان س�يؤدي إىل
االستسالم الفوري للقوات الربيطانية..
وصلت اإلمدادات للقاعدة بطائرات من
الق�وات الربيطاني�ة يف األردن ،ورشع
الطي�ارون الربيطاني�ون بمهاجم�ة
القواع�د الجوي�ة العراقي�ة الت�ي
كان�ت تقلع منه�ا الطائ�رات العراقية
املهاجم�ة ،كم�ا هاجم�ت مراب�ض
كتائب الدف�اع الجوي العراقية وكتائب
املدفعي�ة الثقيل�ة األخ�رى املح�ارصة
للقاعدة ..وبعد يومن من االش�تباكات
العنيفة تلق�ت القط�ع العراقية أوامر
بإعادة تنظيم أنفسها من صباح اليوم
نفس�ه كان الهج�وم ق�د ب�دأ بعجلتن
م�ن رساي�ا الكتيب�ة امللكي�ة الخاصة
وبقي�ام دروع محمول�ة ج�وا بإحداث
ثغ�رة يف الهضبة لحماية الجناح األيمن
غ�ري أن املعركة لم ت�ر عى ما يرام يف
مرحلته�ا األوىل ألن الحامي�ة العراقية
املتبقية يف الهضبة نفذت خطة تعبوية
بالتوقف عن إطالق النار من رشاشات
الفيكرز والربين من األمام ومن الجناح
األي�ر ..فقام�ت الق�وة الربيطاني�ة
بالتع�رض ملواض�ع الكتيب�ة العراقي�ة
األخرى املرشفة عى مرتفع سن الذبان
االس�رتاتيجي املطل عى القاعدة ،لكن
ش�دة الن�ريان الت�ي أطلقته�ا الكتيبة
العراقي�ة أج�ربت الق�وات الربيطانية
عى االنس�حاب بعد أن منيت بخس�ائر
فادح�ة ..ويف ع�ر ذلك الي�وم أعادت
الق�وات الربيطاني�ة تنظي�م م�ا تبقى
من دروعها للتهيؤ لش�ن هجوم مقابل
بالتس�لل من البساتن الكثيفة الواقعة
شمال س�ن الذبان ،حيث قامت القطع
الربيطاني�ة بتجمي�ع قواته�ا ،وب�دأت
الق�وات الربيطاني�ة هجومه�ا املقابل
عندما وصل�ت التعزيزات اإلضافية من
فلس�طن واألردن يف الوق�ت املناس�ب،
فزجت عجالت الكومر الكبرية املجهزة
بمدف�ع ميدان كبري إىل س�احة املعركة
والت�ي هاجمت القوة العراقية يف س�ن
الذبان بنريان الرشاشات ،إال أن األخرية
تص�دت للعج�الت املهاجم�ة ملحق�ة
بها خس�ائر كب�رية ،ثم ش�نت القوات
الربيطاني�ة هجوم�ا ثاني�ا ،وبإس�ناد
جوي من طائرات الفالنش�يا ..وقامت
قوات املشاة الربيطانية بفتح النار ،ثم
تال ذلك قيام كتيب�ة الدروع الربيطانية
بالتع�رض للجن�اح األيم�ن للكتيب�ة
العراقية يف س�ن الذبان ،مما سمح لها
بالتسلل إىل القرية املجاورة والسيطرة
عليه�ا ،فص�درت األوام�ر للكتيب�ة
العراقية باالنس�حاب ،فأصبح الطريق
سالكا للسيطرة عى سن الذبان ،حيث
وجدتها الق�وات الربيطانية خالية من
اي قطاع�ات عس�كرية ،يف اليوم التايل
ش�نت القوات العراقية هجوما ش�امال
عى الجناح األيمن للق�وات الربيطانية
وتحت قصف الطائرات العراقية املغرية
والسيل املنهمر لنريان الدروع العراقية..
وبدأ تب�ادل إطالق النار ب�ن القطعات
العراقي�ة املهاجم�ة والربيطاني�ة
الدفاعية التي انترش جنودها وهاجموا

مبارشة موقعن للقوات العراقية.

حرب  1948يف فلسطني

كان للجي�ش العراق�ي دور ملح�وظ
يف ح�رب  1948يف فلس�طن ،حي�ث
حاربت مملكة العراق إىل جانب اململكة
املرية سابقا ومملكة األردن وسوريا
ض�د امليليش�يات الصهيونية املس�لحة
يف فلس�طن التي تش�كلت من البلماخ
واإلرج�ون والهاجان�اه واملتطوع�ن
اليه�ود م�ن خ�ارج ح�دود االنت�داب
الربيطاني�ة ع�ى فلس�طن ..وكان�ت
اململكة املتحدة قد أعلنت انهاء انتدابها
لفلس�طن وغادرت تبعا لذل�ك القوات
الربيطانية من منطقة االنتداب ،وكانت
األم�م املتحدة قد أصدرت قرار تقس�يم
فلسطن لدولتن يهودية وعربية ،األمر
ال�ذي عارضته ال�دول العربية وش�نت
هجوم�ا عس�كريا لط�رد امليليش�يات
اليهودي�ة من فلس�طن يف مايو 1948
استمر حتى مارس  ،1949كان للجيش
العراق�ي دور ملح�وظ ع�ام ، 1948
وكذل�ك باملع�ارك التي تلته�ا يف 1967
و ، 1973وتوج�د يف يومنا هذا مقربة يف
جنن لشهداء الجيش العراقي ،أرسلت
اململك�ة العراقي�ة س�ابقا يف  29إبريل
 1948ق�وة عس�كرية إىل رشق األردن
تض�م  2,500فرد بقيادة العميد محمد
الزبيدي.

حرب أكتوبر ضد إسرائيل يف
1973

كان للق�وات املس�لحة العراقي�ة دور
كب�ري يف ح�رب أكتوبر ض�د إرسائيل يف
 6أكتوب�ر  ، 1973وع�ى الرغ�م من أن
جمهوري�ة الع�راق ل�م تخط�ر بموعد
الح�رب أو ع�ن أي خط�ط عس�كرية
واكتف�ت بالتع�اون العس�كري ب�ن
الع�راق ودول الط�وق العرب�ي ،وكانت
إحدى صور هذا التعاون إرسال رسبن
م�ن طائ�رات الهوك�ر هن�رت العراقية
إىل م�ر ،حينم�ا اندلع�ت الحرب يف 6
أكتوبر  1973أصدرت جمهورية العراق
أمرًا إىل قواتها الجوية والربية بالتحرك
ف�ورًا إىل الجبهة الس�ورية ،حيث بدأت
القوات بالتوافد إىل دمشق منذ االسبوع
االول للحرب ،يف حن اش�رتكت طائرات
الهوك�ر هن�رت العراقي�ة املتواج�دة يف
م�ر بالرضب�ة الجوي�ة األوىل الت�ي
س�بقت عبور القوات املرية للقناة..
وتعد املشاركة العسكرية العراقية هي
األك�رب يف الحرب من حيث العدد والعدة
بعد مر وسوريا.

حرب اخلليج األوىل( العراقية –
االيرانية)

الح�رب العراقي�ة االيراني�ة أو ح�رب
ً
حرب�ا بن القوات
الخلي�ج األوىل ،كانت

املس�لحة لدولت�ي الع�راق وإي�ران،
واس�تمرت من ايلول /س�بتمرب 1980
إىل آب  /اغسطس  ،1988واعتربت هذه
الحرب من أط�ول الحروب التقليدية يف
القرن العرشين.

حرب اخلليج الثانية

ح�رب الخليج الثانية أو تحرير الكويت
عملية درع الصحراء ،وهي الحرب التي
وقع�ت بن العراق وائتالف دويل من 34
دولة بقيادة الواليات املتحدة وبترشيع
من األمم املتحدة ،بع�د اجتياح الجيش
العراق�ي لدولة الكويت يف  2أغس�طس
 1990م وانته�ت يف فرباي�ر  1991م..
تألفت الحرب من جزئن رئيسن وهما
حملة القصف الجوية عى أهداف داخل
الع�راق وتوغل ق�وات التحال�ف داخل
األرايض العراقي�ة ،امت�دت الحرب عى
مساحة جغرافية شملت أرايض العراق
والكويت والس�عودية ،وتم فيها إطالق
صواريخ أرض أرض (س�كود) عراقية
بعيدة املدى عى أه�داف داخل إرسائيل
والس�عودية ،وكان ضحية هذه الحرب
مئات من العراقن والكويتن .

االحتالل األمريكي للعراق 2003

الغزو األمريكي للعراق أو حرب الخليج
الثالثة (حرب العراق أو احتالل العراق)
هذه بعض من أس�ماء كثرية استعملت
لوص�ف العملي�ات العس�كرية الت�ي
وقعت يف العراق س�نة  2003والتي أدت
إىل احت�الل الع�راق عس�كريا م�ن قبل
الوالي�ات املتحدة األمريكية ومس�اعدة
دول مث�ل بريطانيا وأس�رتاليا وبعض
ال�دول املتحالف�ة م�ع أمريكا حس�ب
تعري�ف مجلس األمن لحال�ة العراق يف
قانونه�ا املرق�م  1483يف  ..2003ومن
األس�ماء األخرى الت�ي أطلقت عى هذا
ال�راع ه�ي «ح�رب الع�راق» وحرب
الخلي�ج الثالثة أو حرب احتالل العراق،
وبدأت عملية غزو العراق يف  20مارس
 2003م�ن قبل قوات االئت�الف بقياده
الواليات املتحدة األمريكية .

قرار حل اجليش العراقي

بعد غزو العراق مبارشة من قبل القوات
األمريكي�ة وق�وات التحال�ف ،كان اول
عم�ل قام به الحاك�م املدني األمريكي،
ب�ول بريمر ،ه�و حل الجي�ش العراقي
املك�ون م�ن اربعمائ�ة ال�ف جن�دي..
لقد تجاه�ل بريمر أوامر من رؤس�ائه
يف واش�نطن ونصائ�ح االصدق�اء ،ويف
مقدمته�م اململكة العربية الس�عودية،
باالبق�اء عى الجي�ش العراقي ،وكانت
ذريعة األمريكين التخ�اذ تلك الخطوة
ان الجيش يدين بالوالء للنظام السابق،
وأن�ه ال حاج�ة له يف وق�ت يتواجد فيه

ه�و اول انق�الب ش�ارك ب�ه ج�زء من
الجي�ش العراق�ي بقي�ادة الفريق بكر
صدق�ي ليك�ون اول انقالب عس�كري
يف املنطق�ة العربي�ة ،ويف ي�وم 10/ 28
 1936/ب�دأت القطع�ات العس�كرية
بالتح�رك إىل بعقوب�ة ومنه�ا إىل بغداد
وقامت طائ�رات بإلقاء آالف املناش�ري
ع�ى العاصمة بغداد خاط�ب فيها بكر
صدقي الش�عب العراق�ي يطالب فيها
وزارة ياسن الهاشمي باالستقاله.
«إيه�ا الش�عب العراق�ي الكري�م  :لقد
نفد ص�رب الجيش املؤلف م�ن ابنائكم،
م�ن الحالة الت�ي تعانونه�ا  ،من جراء
اهتم�ام الحكومة الح�ارضة لصالحها
 ،وغاياتها الش�خصية ،دون ان تكرتث
لصالحك�م ورفاهك�م ..نطل�ب إىل
صاح�ب الجالل�ه املل�ك املعظ�م اقالة
ال�وزارة القائم�ة ،وتألي�ف وزارة م�ن
ابن�اء الش�عب املخلصن ..قائ�د القوة
الوطنية االصالحية الفريق بكر صدقي
العس�كري» ..ويف الوق�ت نفس�ه بعث
بكر صدقي برسالة إىل حكمت سليمان
والذي كان وزي�را ً للداخلية آنذاك ومنه
إىل املل�ك غ�ازي يبلغ�ه فيه�ا برضورة
اس�تقالة حكومة ياس�ن الهاش�مي،
وإال فان الجيش قادم إىل بغداد وسوف
ينفذ ه�ذه املهمة بقوة الس�الح فوافق
امللك غ�ازي عى اقالة حكومة ياس�ن
الهاشمي ،وتعين حكمت سليمان بدالً
ً
رئيس�ا ألركان
منه ..وعن بكر صدقي
الجيش.
بك�ر صدق�ي ()1937 � 1886
عسكري وس�يايس عراقي من أبوين
كردين ،ولد يف قرية عس�كر القريبة
من مدينة كركوك ،درس يف األس�تانة
– إس�طنبول يف املدرس�ة الحربي�ة /
الكلية العسكرية الحقا ً وتخرج منها
ضابطا يف الجيش العثماني ،وشارك يف
الحرب العاملية األوىل يف آخر س�نينها،
وبعد نهاية الح�رب انضم إىل الجيش
العراقي الذي أسس�ه الربيطانيون يف
 6كان�ون الثان�ي  1920برتبة مالزم
أول ..اغتيل اثناء سفره إىل تركيا عام
 ،1937اش�تهر بالرامة والقس�وة،
وخاصة عندما قاد الجيش العراقي يف
مجزرة سميل ضد الالجئن اآلشورين
من سوريا عام  1933عى عهد وزارة
رشيد عايل الكيالني ،ثم ضد انتفاضة

العش�ائر يف منطقة الفرات األوس�ط
عام .1935

ثورة  14متوز 1958

حرك�ة  14تم�وز او ث�ورة  14تموز او
انق�الب  14تم�وز  1958التي اطاحت
باململك�ة العراقية واقال�ة امللك فيصل
الثان�ي ث�م إع�الن قي�ام الجمهوري�ة
العراقية وانتهاء حقب�ة الحكم امللكي،
الت�ي أطاحت باململك�ة العراقية ،حيث
كان امللك فيصل الثاني ملكا ً عى العراق،
وقد اختل�ف املؤرخ�ون يف تقييم نظام
الحكم امللك�ي كما اختلفوا يف تس�مية
الحركة ما بن االنقالب والثورة ..وكان
الجي�ش العراق�ي هو الذي ق�ام بثورة
ضد الحك�م امللكي بقي�ادة عبد الكريم
قاس�م وعبد الس�الم عارف ،ما ادى إىل
تحويل الحكم من امللكي إىل الجمهوري
وقت�ل العائل�ة املالك�ة بع�د قت�ل امللك
فيصل الثاني والويص عبد االله يف قر
الرحاب ،واس�تطاع عبد الكريم قاس�م
قل�ب نظام الحكم من خالل الس�يطرة
عى القيادة العامة للجيش ودار اإلذاعة
ومجم�ع بدال�ة الهات�ف املرك�زي ،من
خ�الل قطاع�ات الل�واء العرشين الذي
تح�ت إمرت�ه ،وبمس�اندة م�ن زمالئه
أعض�اء تنظي�م الضب�اط الوطنين أو
الضب�اط األح�رار ،يف الصب�اح الباك�ر
ليوم  14تموز  1958فوجئ املواطنون
بإذاعة نشيد الله أكرب الحمايس ثم تلته
أناشيد ثورة رشيد عايل الكيالني (الحت
رؤوس الحراب ،وموطني) ،ثم أهدت أم
كلث�وم للعراق أنش�ودة بغ�داد يا قلعة
األس�ود ،وأعل�ن املذي�ع بأن نب�أ مهما
س�يذاع من محطة دار اإلذاعة العراقية
من بغداد ..بعد دقائق من االنتظار وإذا
بصوت عبد الس�الم عارف معلنا ً البيان
األول للثورة.

انقالب  8شباط 1963

انقالب  8شباط  1963او حركة رمضان
يف  8ش�باط  1963نفذت قطاعات من
الجيش انقالبا اطاح بحكم عبد الكريم
قاسم والذي وصف بأنه اغتال ثورة 14
تموز بقيادة أحمد حس�ن البكر ،اختار
ق�ادة الحرك�ة الس�اعة التاس�عة من
صباح ي�وم الجمعة  8فرباير لالنطالق،
لكون يوم الجمع�ة يوم عطلة ،ويمكن
تح�رك القط�ع العس�كرية بس�هولة،
وص�ادف ذل�ك الي�وم  14رمض�ان..
توجهت إح�دى القطع املهاجمة إىل دار
اإلذاع�ة حيث س�لمت الق�وة الخاصة
بحمايته�ا للمهاجمن فب�دأت اإلذاعة
تبث أناش�يد ثورية ووطني�ة وبعد كل
تقدم يحرزه ضباط الحركة يصدر بيان
عن قادتها ،وعن التقدم يف نيل أهدافها
وعن التقدم يف نيل أهدافها كان نش�يد
«الله أكرب» له وقع عى مسمع الجميع
م�ن كل التي�ارات مل�ا ل�ه م�ن ذك�رى
وتاريخ كما كان نشيد «جيش العروبة
ي�ا بطل» ألم كلثوم ل�ه األثر البالغ عى
معنوي�ات الجنود والجماه�ري املرتقبة
لتط�ور األح�داث .كم�ا ت�م تك�رار بث
النش�يد العراقي الشهري «الحت رؤوس
الحرب» والذي ارتبط بثورة رشيد عايل
الكيالني يف ش�هر مايو من سنة 1941
ضد اإلنجليز.
يف ح�ن أغارت طائرات امليغ  17والهوكر
هنرت من الربن الس�ادس والس�ابع يف
قاع�دة تموز الجوي�ة يف الحبانية بقيادة
كل م�ن الطياري�ن املق�دم الطي�ار منذر
الون�داوي والرائد الطيار محمد جس�ام
الجب�وري والعقي�د الطيار ح�ردان عبد
الغف�ار التكريت�ي م�ن القاع�دة الحرية
الجوي�ة يف كرك�وك ،وب�إرشاف العمي�د
عارف عبد الرزاق وآخرين ،محدثة أرضارا
كب�رية يف مبن�ى وزارة الدف�اع ،حارصت
الدباب�ات وقوات املش�اة مبن�ى الوزارة،
يف ح�ن طوقت وح�دات من املش�اة مع
ع�دد غفري من املتطوع�ن من الجماهري
مبنى ال�راي الحكومي ،فه�رب الكثري
من وزراء ومنارصي عبد الكريم قاس�م
وت�واروا عن األنظار ،ول�م تتحرك الفرق
والوح�دات العس�كرية يف أرج�اء العراق
ملن�ارصة نظ�ام الحكم ،س�وى مقاومة
قلي�ل من الحامي�ة العس�كرية الخاصة
بوزارة الدفاع ولم يبق مع قاس�م س�وى
بعض م�ن كان يف وزارة الدفاع ،وهم كل
م�ن العقيد فاض�ل عباس امله�داوي بن
خالة قاس�م ورئيس املحكم�ة الخاصة،
والعميد طه الشيخ أحمد ،مدير الحركات
العسكرية ،وقاسم الجنابي سكرتري عبد
الكريم قاسم ،واملالزم كنعان حداد مرافق
قاس�م الش�خيص ..ويف الوقت الذي كان
في�ه القصف يج�ري ع�ى وزارة الدفاع،
سجل عبد الكريم قاسم عى رشيط تحت
أص�وات االنفج�ارات والقص�ف خطابا
موجه�ا إىل الش�عب والق�وات املس�لحة
وأرس�له إىل دار اإلذاعة مع الرائد س�عيد
ال�دوري ،حي�ث س�لم الرشي�ط إىل قادة
الحرك�ة ،كم�ا أن دار اإلذاع�ة كان�ت قد
احتلت م�ن قبل قادة األخ�رية ،ولذلك لم
َ
يتسن إذاعة الخطاب.

الرياضي

أصفر وأمحر

إصابة مخسة حكام بكرة القدم يف
حادث مروري بدياىل

بعقوب�ة  /متابع�ة ال�زوراء :اصي�ب رئيس لجنة ح�كام دياىل بك�رة القدم
بجروح يف حادث مروري عى طريق بعقوبة  -خانقن .
وق�ال مص�در امني :ان رئي�س لجنة حكام دي�اىل أركان ص�ادق مع اربعة
احكام كانوا برفقته يستقلون سيارة تعرضوا اىل حادث مروري عى طريق
بعقوب�ة  -خانقن اثناء عودتهم من ناحية جلوالء ش�مال رشق بعقوبة ما
اس�فر عن اصابتهم بج�روح مختلفة .واضاف :ان املصاب�ن تم نقلهم اىل
مستشفى قريب.
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الزوراء يتجاوز الديوانية

املتصدر نفط الوسط يتعثر أمام الصناعات واجلوية يرتقي للوصافة بثنائية يف شباك الكرخ
بغداد /متابعة الزوراء
عدسة /حيدر الدليمي
يف اوىل مباريات�ه تح�ت قي�ادة املدرب
رايض شنيش�ل ،حقق فري�ق الزوراء
ف�وزا ً كبريا ً ع�ى الديوانية  ،3-0امس
االربعاء.
املب�اراة اقيم�ت ع�ى ملعب الش�عب
ال�دويل لحس�اب مواجهات االس�بوع
الثالث عرش من دوري الكرة املمتاز.
وافتت�ح مه�دي كري�م التس�جيل
للن�وارس يف الدقيق�ة  36ث�م ضاعف
الحس�ن حبيب النتيجة يف الدقيقة 67
ث�م اضاف مهن�د عبد الرحي�م الهدف
الثالث يف الدقيقة .93
الفوز وضع الن�وارس يف املركز الرابع
برصي�د  22نقط�ة ،فيم�ا اوقف�ت
الخسارة رصيد الديوانية عند النقطة
 16يف املركز العارش.
وس�قط املتص�در نفط الوس�ط بفخ
التعادل أمام الصناعات الكهربائية يف
املباراة الت�ي انتهت نتيجتها بالتعادل
اإليجاب�ي  1-1والتي احتضنها ملعب
الصناعة.
وس�جل الصناع�ات أوالً ع�ن طري�ق
مهيمن سليم عند الدقيقة ( )18فيما
ع�ادل عندلي�ب الفرات األوس�ط عند
الدقيقة ( )71عن طريق عبد الله عبد
األمري.
وواص�ل نف�ط الوس�ط تمس�كه
بالصدارة برصيد  27نقطة ،بينما حل
الصناع�ات الكهربائي�ة يف املرك�ز 19
برصيد  10نقاط.
وحقق القوة الجوية ف�وزا ً مهما ً عى
مضيفه الكرخ يف املباراة التي أقيمت،
مساء امس االربعاء ،والتي احتضنها
ملعب الس�احر أحم�د رايض يف نادي
الكرخ ،لصالح الجولة  13من الدوري
املمتاز.
وس�جل ه�ديف الصقور الع�ب الكرخ
الس�ابق حس�ن جب�ار يف الدقيقت�ن
( )23و(.)61
وقفز الجوية لوصافة الرتتيب برصيد
 25نقط�ة ،فيما تجم�د رصيد الكرخ
عند النقطة  14يف املركز الرابع عرش.
وخي�م التع�ادل اإليجاب�ي  2-2ع�ى
نتيجة مب�اراة النف�ط والرشطة التي

احتضنها ملعب التاجي.
تق�دم س�عد ناط�ق للرشط�ة أوالً يف
الدقيق�ة ( )18قبل أن يع�دل النتيجة
للنفط محمد داود يف الدقيقة ( )43ثم
تقدم النفط مطلع الشوط الثاني عن
طري�ق ليث تحس�ن يف الدقيقة ()47
قبل أن يت�دارك محمد قاس�م املوقف
وينق�ذ الرشطة من خس�ارة محققة
بعد تعديل النتيجة يف الدقيقة (.)79
وأصب�ح الرشط�ة بالرتتي�ب الثال�ث
برصيد  24نقطة ،بينما حافظ النفط
عى املركز الثامن ب�  17نقطة.
وعق�دت لجن�ة االنضب�اط يف الهي�أة
التطبيعي�ة اجتماعا ملناقش�ة تقارير
م�رشيف املباريات للنظر يف اإلس�اءات
والتجاوزات التي حصلت يف املباريات.
وتق�رر ،خ�ال االجتم�اع ،معاقب�ة
مرشف فريق اربيل (بش�توان شبيب)
بالحرم�ان من مرافق�ة فريقه ألربع
مباريات بدءا من الجولة الثالثة عرشة
املقبلة م�ن املرحلة االوىل بعد النظر يف

البيشمركة حيقق فوزاً مستحقاً على
احلبانية يف دوري الكرة الطائرة
بغداد /متابعة الزوراء
حق�ق فري�ق ن�ادي البيش�مركة الريايض بالك�رة الطائ�رة فوزا ً
مس�تحقا ً عى فريق الحبانية بثاثة أش�واط مقابل شوط ضمن
منافسات الجولة الثانية من املجموعة االوىل لبطولة أندية العراق
باللعبة و التي تضم اندية الصناعة ودوكان و الرشطة والقاس�م
ومصايف الشمال والبيش�مركة والحبانية ويستضيف منافساتها
نادي البيشمركة الريايض يف محافظة السليمانية.
ويف منافسات الجولة الثانية للبطولة احكم فريق الرشطة قبضته
عى مباراته امام القاس�م بتحقيقه نقاط االٔش�واط الثاثة فيما
انتهى لقاء الصناعة ومصايف الش�مال بفوز االول بثاثة أش�واط
مقابل شوطن .
وش�هد لقاء فريقي بيشمركة والحبانية حضورا ً جماهرييا ً كبريا ً
ملش�جعي فريق البيش�مركة من كا الجنس�ن ٔ
مل�وازرة فريقهم
بالكرة الطائرة .

إعالمنا الرياضي
الصحفيون الرياضيون العراقيون يبتهلون لرب
العزة واالج�ال ان يش�في الصحفي الريايض
القدي�ر االس�تاذ صكبان الربيع�ي الذي يعاني
من ازمة صحية حادة.
************
فاي�روس كورون�ا يصيب
مدي�ر اعام نادي نفط ميس�ان الريايض مهند
الام�ي وابن�ه حي�در ...ندع�و لهما بالش�فاء
العاجل.
*************************
ثم�ن الزميل الصحف�ي صاح عبد امله�دي موقف
رئي�س واعض�اء االتح�اد العراق�ي للصحاف�ة
الرياضي�ة ،فضا عن بقي�ة الزماء من اعضاء
الهيئة العامة لاتح�اد ،الذين قدموا له برقيات
املواساة برحيل والدته ،داعيا الباري عز وجل ان
يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.
**********************
احتفلت ارسة االع�ام الريايض بعيد مياد عضو
املكت�ب االعام�ي لن�ادي الحدود الري�ايض عماد
الركابي  ...نتمنى له التألق املهني والعمر املديد.

تقرير مرشف مباراة (اربيل وامليناء)،
مع دف�ع غرامة مالية مقدارها اربعة
ماين دين�ار ،وذلك اس�تنادا ألحكام
امل�ادة  1 / 51انضب�اط ،والقرار غري
قابل لاستئناف استنادا ألحكام املادة
 128انضباط.
وبالنظ�ر لتقري�ر م�رشف مب�اراة
(الكاظمي�ة وش�باب الع�دل) ضم�ن
مباريات دوري الدرج�ة األوىل ،ونظرا
لألحداث والتج�اوزات التي حصلت يف
املب�اراة ،تق�رر معاقبة العب ش�باب
العدل (حيدر ماجد) باإليقاف ملباراتن
ابتدا ًء من الدور املقبل ،ومعاقبة مدرب
ح�راس مرمى ش�باب العدل (باس�م
س�هام) بحرمانه من مرافقة فريقه
ملباراة واحدة ابت�دا ًء من الدور املقبل،
وذلك اس�تنادا ألحكام املادة ( 1 / 51
) انضب�اط ،ومعاقبة العب الكاظمية
(رداد سهيل) باإليقاف ملباراتن ابتدا ًء
م�ن الدور املقبل ،عى ان يكون القرار
غري قابل لاستئناف.

وتمت مناقش�ة تقرير مرشف مباراة
(اإلس�كان واملصايف) ضم�ن مباريات
دوري الدرج�ة االوىل ،يف املب�اراة التي
ج�رت احداثها ع�ى ملع�ب (البياع)،
ونظ�را للتج�اوزات الت�ي حصل�ت يف
املب�اراة ،تق�رر معاقبة م�درب فريق
االس�كان (بش�ار موييش) بالحرمان
م�ن مرافقة فريق�ه ألرب�ع مباريات
متتالي�ة بدءا من الجول�ة املقبلة ،مع
دف�ع غرام�ة مالي�ة مقداره�ا اربعة
ماين دينار ،وذلك اس�تنادا اىل احكام
املادة (  ) 1 / 51من الئحة االنضباط،
ع�ى ان يك�ون الق�رار غ�ري قاب�ل
لاس�تئناف وفق املادة  128من الئحة
االنضباط.
وبالنظر لتقرير مرشف مباراة (مصايف
الوسط ونفط الوس�ط) ضمن دوري
الص�االت ،تكتف�ي لجن�ة االنضب�اط
بالق�رار الفني لحكم املب�اراة بالطرد
ملدرب الحراس (محمد طارق) ،وعدم
اتخاذ أي عقوبة إدارية بحقه.

السهالني :درجال ومحودي وضعا حجر األساس لتعديل املسار األومليب
بغداد /متابعة الزوراء
أعلن املدير التنفيذي للجنة االوملبية العراقية،
جزائر السهاني ،عن تفاؤله لنجاح الخطوة
األوىل يف مللم�ة ش�تات الجمعي�ة العمومي�ة
وانه�اء حالة التمح�ور واالنقس�امات التي
انهكتها ابان العمليات االنتخابية االخرية.
وقال الس�هاني إن “الجه�د الذي بذله وزير
الش�باب والرياض�ة عدنان درج�ال ورئيس

اللجنة االوملبية رعد حمودي كان مثمرا ً ونتج
عنه اتف�اق الرابع من كان�ون الثاني ٢٠٢١
 ،وتوقي�ع الجمعي�ة العمومي�ة ع�ى تنفيذ
خارطة طريق الخروج من املأزق وتش�كيل
لجن�ة ثاثي�ة محاي�دة اتس�مت اس�ماءها
بالكف�اءة والنزاه�ة” .مؤك�دا ً ان “درج�ال
وحمودي وضعا حجر االساس لتعديل املسار
االوملبي”.واع�رب الس�هاني ع�ن “ش�كره

للجمعي�ة العمومية التي س�اهمت بش�كل
فاعل يف تمضية االتفاق” .مؤكدا أن “املرحلة
القادمة لن تش�هد انقسامات حادة  ،بعد ان
حددت االوملبية الدولية رضورة التزام جميع
االط�راف بتطبي�ق النظام الداخ�ي وامليثاق
االوملبي والتمس�ك بالق�رارات الدولية وعدم
االجته�اد يف نصوصه�ا” ،متمني�ا ً النج�اح
للجنة الثاثية”.

بغداد /متابعة الزوراء
اعلن رئيس الهيئ�ة االدارية لاتحاد املركزي
للتايكوان�دو ،ابراهي�م البه�اديل ،ان اللجنة
االوملبية ووزارة الش�باب والرياضة ،نقضتا
قرار اعفائه من منصبه.
وق�ال البهاديل ان “اللجن�ة االوملبية العراقية
ألغ�ت قرار االعف�اء الذي تقدم�ت به الهيئة
االدارية لاتحاد املركزي للتايكواندو العراقي

بحق رئيسها ابراهيم البهاديل”.
واض�اف “كذل�ك رفض�ت وزارة الش�باب
الرياضة االعرتاف بالرئي�س الجديد لاتحاد
وابقت التعامل حرصا ً مع الرئيس الحايل”.
وتابع ان “س�بب ه�ذا الرفض بس�بب عدم
وج�ود ن�ص يف قان�ون  16لس�نة 1986
ينص ع�ى تغيري املناصب وغياب املس�ببات
الحقيقي�ة لتغيري البهاديل م�ن منصبه كما

ان قان�ون االتحاد ينص عى تصويت الهيئة
العامة علنا ً عى عزل الرئيس وفق مس�ببات
ملموس�ة”.واكد البه�اديل ان “كتابا ً موجها
اىل اتح�اد التايكواندو س�يصدر م�ن اللجنة
االوملبي�ة العراقية يوضح وبش�كل رس�مي
احقي�ة الرئي�س املنتخ�ب بمزاول�ة اعماله
وع�دم التعام�ل م�ع اي تغي�ريات ارتجلي�ة
تحدث داخل االتحاد”.

البهادلي :الوزارة واألوملبية نقضتا قرار إعفاء رئيس احتاد التايكواندو

النجم مهند علي مرشح جلائزة أفضل العب شاب يف آسيا
بغداد /متابعة الزوراء
اصدر االتحاد االس�يوي بكرة القدم اس�تفتا ًء
الختي�ار افضل العب ش�اب يف القارة الصفراء
خال عام .2020ويق�وم املوقع االلكرتوني يف
االتح�اد اآلس�يوي لكرة القدم بإط�اق جوائز
خيارات الجمهور لعام  ،2020والتي تنظم عى
أرب�ع فئات ،وبحيث تش�كل أصوات الجماهري
نس�بة  60%من التصويت ،عى أن يتم اإلعان
ع�ن النتائج النهائي�ة يوم  24كان�ون الثاني.
وتواجد نج�م املنتخب الوطن�ي العراقي مهند
عي ضمن قائمة االفضل ،حيث كتب االسيوي

عن مهند ع�ي“ :انتقل النجم العراقي الصاعد
مهن�د عي من العراق إىل قط�ر ثم إىل الربتغال،
وعاد بعد ذلك ليلعب مع نادي الس�يلية ،حيث
واصل التألق من خ�ال  7أهداف يف  12مباراة
مع نادي الس�يلية خال األشهر الثاث األخرية
من عام .”2020واضاف ان “مهند عي س�جل
يف املب�اراة الت�ي فاز فيها منتخ�ب العراق عى
أوزبكس�تان  2-1خال ش�هر ترشين الثاني،
لريفع رصي�ده إىل  15هدف دويل يف  30مباراة.
وضمت القائمة ايضا ً كل من :الكوري الجنوبي
وون دو-جاي واالوزبكي بوبري عبدالخالقوف

واليابان�ي كاورو ميتوما والس�عودي عبدالله
الحم�دان واليابان�ي تاكيه�ريو تومياس�و
وااليراني مه�دي قائدي والياباني تاكيفوس�ا
كوب�و واالردن�ي م�وىس التعم�ري والتايلندي
جاروينس�اك وونغورن والقط�ري محمد وعد
واالسرتايل رايي ماكغري واالوزبكي عزيزجون
غانييف وااليراني مهدي عبدي قارا والسعودي
عبدالرحم�ن غري�ب والك�وري يل كانغ-اي�ن
واملالي�زي صف�اوي رش�يد والك�وري س�ونغ
من-كيو واالمارات�ي زايد العامري واالوزبكي
جاسور ياخشيبويف.

سلة نادي احلشد تتجاوز الكهرباء رغم اإلصابات
بغداد /مصطفى العبطان
واصل فريق كرة الس�لة لنادي الحش�د الش�عبي الريايض سلس�لة
انتصارات�ه يف ال�دوري املمت�از عقب ف�وزه عى الكهرب�اء بنتيجة
 77_83يف اللق�اء ال�ذي احتضنت�ه قاعة الش�عب املغلقة لحس�اب
الجول�ة األوىل من النافذة الثانية ..وش�هد الرب�ع األول اثارة وندية
ب�ن طريف اللقاء فضا عن إضاعة فرص س�هلة للتس�جيل نتيجة
الت�رع واالس�تعجال من العب�ي الفريق�ن لينتهي الرب�ع بتقدم
الكهرباء بنتيجة .15_19ويف الربع الثاني حاول الحش�د الس�يطرة
ع�ى مجريات املب�اراة إال ان الصابة الدفاعي�ة للكهرباء واالنتقال
الري�ع لاعبيه�م لينجحوا بتوس�يع الف�ارق وتعزي�ز تفوقهم يف
الربع الثاني بنتيجة .38_46ويف الربع الثالث نجح الحش�د بالعودة
إىل املب�اراة وقلص الفارق إىل نقطت�ن إال ان الترع واالعتماد عى
الرميات الثاثية حال دون تقدم الحشد يف اللقاء ليحافظ الكهرباء
عى تقدمه وينه�ي الربع الثالث بنتيج�ة .57_63ويف الرابع الرابع

قدم العبو الحش�د ادا ًء رائعا ً واس�تطاعوا بعد م�ي  3دقائق عى
انطاقة الربع االخري من قلب النتيجة عى الكهرباء والتقدم 68_69
ليواصل بعدها الحشد زحفه نحو تحقيق الفوز ليتمكنوا من الفوز
يف الربع الرابع واملباراة بنتيجة  83نقطة مقابل  77للكهرباء.
يش�ار إىل أن فريق الحشد خاض مباراته األوىل هذا املوسم من دون
العب�ه اللبنان�ي عي حي�در الذي س�يغيب عن الفري�ق قرابة ثاثة
اس�ابيع كونه تعرض لإلصاب�ة ،فضا عن غياب الاعب مالك فاح
لذات السبب.وافتتح فريق الرشطة النافذة الثانية من دوري السلة
املمت�از بالف�وز عى األعظمي�ة  115-82يف قاعة الش�عب املغلقة.
وفرض الرشطة سيطرته عى املباراة من الربع األول وتقدم بفارق
كبري .36-13ويف الربع الثاني فاز الرشطة  ،21-17لينهي الش�وط
األول متقدم�ا  .57-30وأنهى الرشطة الرب�ع الثالث  ،25-18فيما
ق�دم األعظمية أفضل عروضه يف الرب�ع الرابع ،وتقدم بنتيجة 34-
 ،33لتنتهي املباراة بفوز الرشطة .115-82

علي عدنان :أرغب باالحرتاف يف الدوري الرتكي من جديد
بغداد /امري الداغستاني
ق�دم ،فاتح يلدز ،الس�فري الرتكي يف بغداد
عرض�ا ً لاعب ال�دويل العراقي ع�ي عدنان
للعودة إىل الدوري الرتكي.
ج�اء ذلك خال اس�تقبال يل�دز لعدنان يف
مقر السفارة ببغداد.
وق�ال عي عدنان :إن الدعوة وجهت له من
قبل الس�فري الرتك�ي يلدز ملناقش�ة بعض
الجوانب التي تخص مشواره الكروي.
وأض�اف :أن الس�فري الرتكي أب�دى رغبته

الش�ديدة لعودته للدوري الرتكي .مبينا انه
كان احد مشجعي فريق ريزا سبورت الذي
كان يمثله عدنان لغاية . 2017
وتابع ان “السفري أكد يل أنه يف حال عودتي
لل�دوري الرتكي فإنه س�يقدم كل وس�ائل
الدع�م ،كوني ،عى حد قول�ه ،العبا عراقيا
كبريا وعى مس�توى عال ،ويل مش�جعون
اتراك يودون عودتي لدوريهم”.
وأوض�ح عدن�ان أن “الس�فري ق�ال إن�ي
اس�تحق ان ألع�ب يف اندي�ة تركي�ة ع�ى

مس�توى عال مثل فنربخشة وبيشكتاش
وغاطة رساي”.
وأش�ار إىل أن�ه يرغ�ب يف الع�ودة لل�دوري
الرتك�ي وقد تلق�ى عرضا جي�دا من فريق
باكشهري ،إال انه اعتذر النه مرتبط بعقد يف
الدوري الكندي”.
وختم عدنان حديثه بالقول“ :ارغب بشدة
الع�ودة مجددا للدوري الرتكي ،وس�أدرس
ذلك بعد انته�اء عقدي مع فرانكوفر وايت
كابس الكندي”.
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توتنهام ينهي مغامرة برينتفورد ويبلغ النهائي
بل�غ توتنه�ام هوتس�بري نهائ�ي ك�أس
رابطة األندية اإلنكليزي�ة املحرفة بفوزه
عى ضيف�ه برينتفورد م�ن الدرجة األوىل
بهدفني نظيفني منهيا ً مشواره البطويل يف
املسابقة.
وب�ات توتنه�ام عى بع�د ف�وز واحد من
معانق�ة لق�ب أول منذ  13عامً �ا ،إذ كان
حقق آخر ألقابه يف العام  2008حني توج
بك�أس الرابطة بالذات بف�وزه يف النهائي
عى جاره اللندني اآلخر تشيليس .2-1
وينتظ�ر فري�ق امل�درب الربتغ�ايل جوزيه
موريني�و مواجه�ة صعب�ة يف النهائ�ي
الذي س�يخوض غماره للمرة التاس�عة يف
تاريخه (ف�از بأربعة وخرس مثلها آخرها
عام  2015أمام تشيليس) ،كونه سيواجه
أحد قطبي مانشس�ر ،س�يتي أو يونايتد
اللذين لتقيا أمس األربعاء.
وك�ان الالف�ت إرشاك موريني�و تشكيل�ة
أساس�ية كاملة يف ثاني مسابقات الكأس
م�ن حي�ث األهمي�ة بع�د ك�أس إنكلرا،

السيما يف ظل الجدول املزدحم للمباريات،
حيث أبقى عى الثنائي املتألق هاري كاين
وسون هيونغ مني.
فيم�ا ش�ارك الربازي�ي لوك�اس م�ورا

وسيس�وكو أساس�يني ب�دال م�ن ه�اري
وينكس والهولندي ستفني برغفني اللذان
ب�دأ خالل الفوز 3-صفر عى ليدز يونايتد
يف ال�دوري الس�بت املايض ،بينم�ا أجرى

ثالث�ة تبدي�الت يف الخ�ط الخلف�ي حي�ث
شارك س�ريخيو ريغيلون أساس� ًيا للمرة
األوىل بعد خرقه الربوتوكول الصحي.
وافتتح الن�ادي اللندني التس�جيل عندما
رفع ريغيلون عرضية عن الجهة اليرسى
تابعه�ا الفرن�يس م�وىس سيس�وكو غري
املراق�ب رأس�ية جميل�ة يف أع�ى الزاوية
الي�رسى صعبة ع�ى الحارس االس�باني
دافيد رايا )12(.
ولم يشهد الشوط األول الكثري من الفرص
الخطرية حيث كانت أفضلها رأس�ية ملورا
تصدى لها رايا برباعة )40(.
وب�دأ برينتف�ورد الش�وط الثان�ي بق�وة
ووصلت كرة اىل ايفان توني داخل املنطقة
أبعده�ا الدفاع يف اللحظ�ة االخرية (،)48
قبل ان تعلو كرة اإليفواري س�ريج اورييه
العارضة يف املقلب اآلخر )50(.
وأتيحت فرصة محققة لتوتنهام ملضاعفة
تقدم�ه عندم�ا مرر سيس�وكو الكرة عن
يمني املنطقة اىل الجهة األخرى عند سون

اعالم الكرتوني

تابعه�ا بطريق�ة رائع�ة “ع�ى الطائ�ر”
منخفضة مرت بجانب القائم )60(.
وظن برينتفورد أنه عادل النتيجة وفرض
نصف س�اعة مثرية عندم�ا وصلت الكرة
اىل اثان بين�وك إثر ركنية ،تابعها رأس�ية
تص�دى له�ا الح�ارس الفرن�يس هوغ�و
لوري�س لتتهيأ أمام توني تابعها رأس�ية
يف الشباك ،لكن الهدف ألغي بداعي تس�لل
بفارق سنتمرات عى األخري بعد االحتكام
اىل حكم الفيديو املساعد)64(.
ولم يتأخر سبريز ملضاعفة النتيجة عندما
افت�ك العب�وه الكرة م�ن الخصم وش�نوا
هجم�ة مرتدت وصلت الكرة عى إثرها اىل
الفرنيس تانغي ندومبيي ومنه اىل الكوري
الجنوبي س�ون يف العمق سددها قوية يف
الشباك )70(.
وط�رد جوش�وا دا س�يلفا م�ن جان�ب
الضي�وف يف الدقيق�ة  84ببطاق�ة حمراء
مبارشة لخطأ ع�ى الدنماركي بيار ايميل
هويبريغ.

ليكرز يواصل استفاقته بفوز رابع توالياً
بعد أن استهل حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه يف فقاعة وورلد ديزني
يف أورالندو بس�بب تداعيات فريوس كورون�ا ،بفوزين وهزيمتني ،واصل
لوس أنجليس ليكرز اس�تفاقته بتحقيقه فوزه الرابع تواليا ً عى حساب
ممفيس غريزليز  94-92يف دوري كرة السلة األمريكي للمحرفني.
ويدين ليكرز بفوزه السادس يف ثماني مباريات اىل جهود الثنائي ليربون
جيم�س وأنتوني ديفيس ،إذ س�جل كل منهم�ا  26نقطة ،وأضاف األول
 11متابعة و 7تمريرات حاسمة.وأش�اد امل�درب فرانك فوغل بما يقدمه
جيمس هذا املوس�م أيضاً ،قائالً“ :لهذا الس�بب هو رائع .يجد طريقة ما
لتس�جيل تلك السالت البطولية .تركيزنا منصب عى أال نكون بحاجة إىل
هذا النوع من الس�الت البطولية لحس�م املباريات” ،أي أن يكون فريقه
حاسما ً الفوز قبل الدخول يف الثواني األخرية من اللقاءات.
كما ساهم األملاني دينيس رشودر ب� 12نقطة يف لقاء أنهاه ليكرز بسلة
استعراضية من ديفيس بعد تمريرة من جيمس.
وك�ان ليكرز متخلف�ا ً  77-79مع بقاء خمس دقائق ع�ى النهاية ،لكن
جيم�س وأنتوني س�جال مع�ا  9نقاط مقاب�ل نقطتني فق�ط ألصحاب
األرض ،ليضع�ا فريقهم�ا يف املقدم�ة .86-81وواصل االثن�ان حملهما
الفريق عى كتفيهما وس�جال أيضا ً النقاط التالية التي وصل مجموعها
إىل  15متتالي�ة يف أواخر الربع األخري ،لتصبح النتيجة  92-83قبل 31,1
ثاني�ة عى صافرة النهاية.وجدد فوغ�ل“ :ثقتي الكبرية بليربون جيمس
يف الرب�ع الرابع .ال أجد طريقة أخرى لق�ول هذا األمر .أنا أثق به”.حاول
غريزلي�ز بقي�ادة الليتوان�ي يوناس فاالنس�يوناس ( 13نقط�ة مع 11
متابع�ة) وديلون بروكس ( )13والس�نغايل غورغي ديينغ ( ،)13العودة
إىل اللق�اء لكنه عجز يف نهاية املط�اف عن تجنب هزيمة ثانية تواليا ً عى
أرضه أمام ليكرز يف غضون يومني وخامسة باملجمل هذا املوسم يف سبع
مباريات.وبع�د هزيمتني عى التوايل وأربع يف س�بع مباريات ،قاد كايري
إيرفينغ بروكلني نتس للفوز عى ضيفه يوتا جاز بفارق كبري ،130-96
وذلك بتس�جيله  20من نقاطه ال� 29يف الشوط األول بغياب النجم اآلخر
كيفن دورانت بسبب مخالطته شخصا مصابا بفريوس كورونا املستجد.
وف�رض نتس هيمنته عى اللقاء من البداية ولم يتخلف أمام ضيفه ولو
مل�رة واحدة ،متقدما  35-14بعد الربع األول ،ثم  63-44يف نهاية الثاني.

وكان فارق ال� 19النقطة األكرب له بعد ش�وط أول منذ قرابة  10أش�هر،
وتحديدا منذ تغلبه عى س�ان أنتونيو سبريز  139-120يف  6آذار/مارس
 2020حني أنهى الربعني األولني متقدما بفارق  21نقطة (.)75-54
ولعب إيرفينغ الدور األسايس يف هيمنة نتس عى الشوط األول ،بتسجيله
 18نقط�ة يف الرب�ع األول.وتحدث املدرب بروس براون عما ش�اهده من
إيرفينغ يف املباراة ،قائال“ :كان سيسجل .كان يف خضم اللحظة ...كايري
ك�ان جنوني�ا ً اليوم”.وحظي إيرفينغ بمس�اندة مهمة ج�دا ً من جاريت
أل�ن وكاريس لوف�ريت ،إذ س�جل األول  19نقطة م�ع  18متابعة ،فيما
رض” بحس�ب ما قال بعد اللقاء.وكان
أضاف الثاني  24نقطة يف “أداء مُ ٍ
دونوف�ان ميتش�ل األفضل يف صفوف يوتا بتس�جيله  31نقطة ،وأضاف
ج�وردان كالركس�ون  ،12إال أن ذلك لم يكن كافيا ملن�ح فريقهما فوزه
الثان�ي توالي�ا وانتهى به األم�ر بتلقي الهزيمة الثالثة يف س�بع مباريات
حت�ى اآلن.وأقر ميتشل“ :لم نكن جاهزي�ن للضغط الذي فرضوه علينا.
لم نقم بأي يشء صحيح تقريبا ...علينا أن نكتشف الهوية التي نريدها”
كفريق ع�ى الصعيدي�ن الهجوم�ي والدفاعي.وواص�ل الرصبي نيكوال
يوكيتش تألقه بتس�جيله  13من نقاطه ال� 35يف الربع األخري،

سولسكاير يعرتض على تصريح كلوب

يعتقد أويل جونار سولسكاير مدرب مانشسر يونايتد أن حديث
املدربني املنافسني عن ركالت جزاء فريقه يمكن أن تكون طريقة
ملحاولة التأثري عى قرارات الحكام.
وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول عقب الخسارة  0 1-أمام
ساوثهامبتون يف الدوري اإلنجليزي املمتاز إنه يشعر بالحرية بخصوص
سبب عدم احتساب ركلة جزاء لناديه وادعى أن قرار الحكم كان
سيختلف لو كانت فرق أخرى تخوض املباراة”.
وأضاف كلوب يف مقابلة عقب املباراة أن يونايتد حصل عى ركالت جزاء
يف عامني أكثر مما حصل عليه ليفربول خالل وجوده عى مدار خمس
سنوات ونصف السنة.
وقال سولسكاير للصحفيني“ :ال أحيص عدد ركالت الجزاء التي نحصل

عليها ،لذا إذا أردتم قضاء وقت يف الشعور بالقلق حول متى
نتعرض لخطأ داخل املنطقة ،فأنا ال أقيض وقتي يف ذلك”.
وأشار إىل أن يونايتد ُحرم من ركلة جزاء يف قبل نهائي كأس
االتحاد اإلنجليزي املوسم املايض عندما خرس أمام
تشيليس بعدما قال املدرب املنافس فرانك المبارد
إن قرارات حكم الفيديو املساعد صبت يف مصلحة
يونايتد.
وأضاف املدرب النرويجي“ :ال يمكنني الحديث
بالنيابة عن املدربني اآلخرين .ملاذا هم يقولون مثل
هذه األشياء”.
وزاد“ :بكل تأكيد أشعر أن هذا حدث العام املايض
يف قبل نهائي كأس االتحاد ألن فرانك تحدث عن
األمر وحرُمنا بعدها من ركلة جزاء كان يجب
أن نحصل عليها”.
وواصل“ :ربما هي طريقة للتأثري عى التحكيم.
ال أعرف لكني ال أشعر بالقلق بخصوص ذلك.
عندما نتعرض لخطأ داخل املنطقة تصبح ركلة جزاء.
يحدث ذلك عند ارتكاب الخطأ داخل املنطقة”.
وسيلعب مانشسر يونايتد مع واتفورد يف الدور الثالث
لكأس االتحاد اإلنجليزي يوم السبت املقبل ،وسيكون
عى موعد مع اختبار صعب بالدوري املمتاز بمباراة
قمة أمام ليفربول يف  17يناير /كانون الثاني الجاري.

رقم قياسي إلصابات كورونا يف الدوري اإلنكليزي خالل أسبوع واحد
أعلنت رابطة الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم عن تسجيل 40
إصاب�ة بفريوس كورونا املس�تجد يف صف�وف الالعبني وأفراد من
طواقم األندية خالل األس�بوع املنرصم ،مؤكدة يف الوقت ذاته عى
استمرار املوسم كما هو مخطط له.
ويشك�ل هذا العدد أكثر م�ن ضعف الرقم القيايس الس�ابق الذي
ً
تزامنا مع دخول بريطانيا
بلغ  18إصابة األس�بوع الفائت ويأتي
ً
إغالقا تامً ا للبالد للحد من تفيش كوفيد.-19
وألغيت ثالث مباريات األس�بوع الفائت بسبب إصابات يف صفوف
كل من مانشس�ر س�يتي وفوله�ام.إال أن الحكوم�ة الربيطانية
أعط�ت الضوء األخ�ر لرياضات النخبة إلكمال املنافس�ات عى
الرغ�م من القيود املشددة.واعتمدت الرابط�ة مجدد ًدا قرار إجراء
فحوص�ات الكشف عن كوفيد -19مرتني أس�بوع ًيا كما حصل يف
“مرشوع االس�تئناف” (بروجيكت ريس�تارت) الستكمال املوسم
الفائت بعد توقف قرسي دام ثالثة أشهر ،وذلك بعدما اعتمد قرار
إجراء الفحوصات مرة واحدة أسبوع ًيا يف مطلع املوسم الحايل.
ويف الجول�ة األوىل من الفحوصات األس�بوع الفائ�ت ،تم اكتشاف
ً
فحصا ،إضافة إىل  12حالة إيجابية من
 28إصابة من أصل 1311
ً
فحصا يف الجولة الثانية.
984
وع�ى الرغ�م من تأجيل بع�ض املباريات وارتفاع ع�دد اإلصابات
وبعض األص�وات املطالبة بتوقف قرسي للح�د من تفيش الوباء،
إال أن الرابطة أرصّ ت عى أن املوس�م يمكن أن يُس�تكمل كما هو

مخطط.وقال�ت يف بي�ان“ :م�ع انخفاض ع�دد االختبارات
اإليجابي�ة يف الغالبي�ة الك�ربى م�ن األندية ،ال ت�زال رابطة
الدوري تثق يف بروتوكوالتها الخاصة بكوفيد ،-19املدعومة
بالكامل من الحكومة ،إلقامة املباريات كما هو مقرر”.
وال يرك ج�دول املباريات املزدحم يف ال�دوري وكأيس إنكلرا
والرابط�ة واملس�ابقات األوروبي�ة التي يتع�ني أن تنتهي قبل
انطالق ك�أس أوروبا  2020التي أرجئت من الصيف املايض إىل
ً
مجاال
املقبل بس�بب الجائحة والتي تبدأ يف  11حزيران/يونيو،
كب ً
ريا للتعديل يف جدول املباريات.
وانتهك بعض الالعبني القيود الخاصة بفريوس كورونا ،إذ أدان
توتنه�ام خرق العبي�ه األرجنتينيني إريك المي�ال وجيوفاني لو
سيلسو واإلسباني سريخيو ريغيلون الربوتوكوالت الصحية.
وتم تصوي�ر الالعبني الثالث�ة يف تجمع خالل ف�رة عيد امليالد.
وكان العب وست هام يونايتد األرجنتيني اآلخر مانويل النسيني
حارضا أيضا يف الحفل ،يف خرق لإلرش�ادات الحكومية املنصوص
عليها يف  19كانون األول/ديس�مرب املايض والتي ال تس�مح للذين
يعيش�ون يف مناطق املس�توى الرابع من الخط�ورة ،ومنها لندن،
باالختالط مع أي ش�خص خارج منزلهم يف فرة عيد امليالد.كما
ً
تحقيقا بحق العبيه الفرنيس بنجمان
فتح مانشسر سيتي
ً
مندي ال�ذي اعرف بخرق الربوتوك�ول بإقامته حفال خالل
ليلة رأس السنة.
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ليق�ود دنفر ناغتس اىل ف�وزه العارش تواليا ً عى مينيس�وتا تمربوولفز،
وجاء بنتيج�ة .123-116كما حقق يوكيتش  15متابعة مع  6تمريرات
حاس�مة يف مباراة بدت يف متناول دنفر تماما ً بعد أن تقدم عى منافس�ه
بفارق  18نقطة يف الشوط األول ،لكنه عاد وسمح لألخري بالعودة وحتى
أنه تخلف بفارق ثماني نقاط.لكنه انتفض وحرم تمربوولفز من تسجيل
أي سلة يف غضون خمس دقائق خالل الربع األخري ،فيما دك سلة ضيفه
ب� 15نقطة متتالية من دون ،ما س�مح له بفرض س�يطرته مجددا عى
اللقاء والخروج يف نهاية املطاف بفوزه الثالث يف س�بع مباريات.وحظي
يوكيتش بمس�اندة من ويل بارتون ( 20نقطة) والبديل جامايكل غرين
( ،)17فيما كان دانجيلو راس�ل األفضل يف الجهة املقابلة بتس�جيله 33
نقط�ة وأضاف اإلس�باني خوانشو هرنانغوميز  25ضد فريقه الس�ابق
لكن ذلك يكن كافيا لتجنيب تمربوولفز هزيمته الخامسة تواليا ً.
ووضع س�ان أنتونيو س�بريز ح�دا ملسلس�ل هزائمه املتتالي�ة عند أربع
مباري�ات ،بتغلبه ع�ى لوس أنجلي�س كلب�ريز  116-113بفضل جهود
األسرايل باتي ميلز الذي سجل  8ثالثيات ،وأنهى اللقاء ب� 27نقطة.
ورضب سبريز بقوة منذ الربع األول بعد أن تقدم عى مضيفه بفارق 24
نقطة ،لكن كليربز اس�تفاق بقي�ادة كواهي لينارد ( 30نقطة ،بينها 11
يف الربع الثالث ،و 10تمريرات حاسمة) وباتريك بيفرييل ( )20والفرنيس
نيك�وال باتوم ( 21مع  9متابعات) ،وقلص الفارق حتى نقطة واحدة يف
الرب�ع الثالث.إال أن س�بريز الذي برز يف صفوفه أيض�ا ديجونتي موراي
( 21نقطة) ورودي غاي ( )16والماركوس الدريدج ( ،)14استعاد زمام
املبادرة يف الربع األخري بعدما افتتحه ب� 12نقطة متتالية مقابل نقطتني
فقط ملضيفه ،وكان ذلك كافيا له للس�ري باملب�اراة اىل بر األمان وتحقيق
ف�وزه الثالث يف س�بع مباريات ،فيما مني كليربز ال�ذي غاب عنه نجمه
اآلخر بول جورج بس�بب التواء يف الكاحل تعرض له األحد ضد فينيكس
صنز ،بهزيمة ثالثة يف ثماني مباريات.
وتغل�ب ش�يكاغو بولز عى مضيف�ه بورتالند ترايل بالي�زرز 111-108
س�لة حاس�مة يف آخ�ر  10,8ثانية،
بفضل زاك الفني الذي سجل
أم�ل أصح�اب األرض تماما بعدما
وكوبي وايت الذي قىض عى
بنجاح يف آخر  4,7ثانية.
ترج�م رميت�ني حرت�ني

بيليه يرفض االعرتاف بإجناز رونالدو

رف�ض األس�طورة الربازيلي�ة بيلي�ه ،االع�راف ب�أن الربتغايل
كريستيانو رونالدو ،نجم يوفنتوس ،تخطى رقمه الخاص بعدد
األهداف املس�جلة يف املباريات الرسمية.وسجل رونالدو هدفني
يف ف�وز يوفنتوس عى أودينيزي ،بنتيج�ة  ،4-1ضمن مباريات
الجول�ة  15للكالتشيو.ورف�ع رونالدو رصي�ده إىل ً 758
هدفا يف
املباريات الرس�مية ،متقدمً ا عى بيلي�ه (ً 757
هدفا).وال يتفوق
ع�ى رونالدو حال ًيا س�وى التشيكي جوزيف بيك�ان ،الذي يعد
أفضل هداف يف تاريخ ك�رة القدم برصيد ً 759
هدفا ،مما يعني
أن األس�طورة الربتغالية يحتاج لتس�جيل هدفني فقط الحتالل
عرش ك�رة القدم.ومع ذلك ،يبدو أن بيليه يرص عى أن رونالدو
ل�م يتخ�ط رقمه بع�د ويتمس�ك باحتس�اب كل األه�داف التي
سجلها س�واء رس�ميا أو وديا ،وأنه أفضل هداف يف تاريخ كرة
القدم.وقام بيليه بتحديث س�ريته الذاتية عرب حسابه الرسمي
ع�ى إنس�تجرام ،بإضافة عبارة“ :أفضل ه�داف يف كل العصور
( 1283هدفا)”.وتتضم�ن هذه الحصيلة األهداف التي س�جلها
بيليه خالل املباريات الودية الغري معرف فيها من قبل الفيفا.

إشبيلية ميضي قدماً يف كأس
ملك إسبانيا

بل�غ إش�بيلية دور ال�� 32يف ك�أس مل�ك إس�بانيا بف�وزه عى
مس�تضيفه ليناري�س ديبورتيفو م�ن الدرج�ة الثالثة بهدفني
نظيفني.افتتح أوسكار رودريغيز التسجيل إلشبيلية يف الدقيقة
 45وأض�اف املداف�ع ف�ران الرا الهدف الثان�ي بالخطأ يف مرمى
فريق�ه يف الدقيق�ة .47وتأه�ل فياري�ال إىل الدور ذات�ه بفوزه
عى مضيفه زامورا ّ .4-1
س�جل باك�ا ( )31وبينو ( )43ونينو
( )73وراب�ا ( )88أه�داف الفائز ورام�وس ( )45هدف زامورا.
ويف مباراة أخرى ،س�حق إيبيزا املنافس يف دوري الدرجة الثالثة
منافس�ه س�يلتا فيغو املنتمي لدوري األض�واء  ،5-2كما خرس
خيتايف املنتم�ي أيضا لدوري األضواء أم�ام منافس من الدرجة
الثالث�ة بعد هزيمته 1-صفر أمام قرطبة.كما ضمن ألكوركون
العبور عى حس�اب ري�ال رسقس�طة .2-1أما بل�د الوليد فقد
احتاج لألوقات اإلضافية للتأهل بفوزه  3-2عى ماربيال.

احتاد أمريكا اجلنوبية يدعم كافاني

أمريكا الجنوبية لكرة القدم بيانا ً
أص�در اتح�اد
يدعم فيه الالعب األوروغواياني
إدينس�ون كافان�ي بعد تلقيه
عقوب�ة مالي�ة وكروي�ة،
إث�ر منشور ع�ى إنس�تغرام
اس�تخدم في�ه تعب�ريا ً اعتربه
االتحاد اإلنكليزي عنرصيا.
االتح�اد القاري أوض�ح يف بيانه ،أن اخت�الف الثقافة
واللغ�ة يُغري من املعنى املقصود ،وأن الالعب اس�تخدم

التعبري بحسن نية.
وأوضح بيان “كونميبول” أن العقوبة ال تتماىش مع السمات
الثقافي�ة ،وال االس�تخدامات اللغوية للمف�ردات الشائعة يف
أوروغواي .وأن العقوبة تؤثر سلبا يف صورة وسمعة كافاني،
وكان من األجدى األخذ بعني االعتبار هذه التفاصيل الثقافية
لكل العب.
وانته�ى البيان بتأكي�د االتحاد القاري اس�تنكاره الدائم ألي
عبارات أو أفعال عنرصية ،لكن يف حالة كافاني تحديداً ،فإن
الالعب بعيد عن كل هذه الشبهات.
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وفد من املكتب االعالمي للسيد مقتدى
الصدر يزور نقابة الصحفيني العراقيني

بغداد/نينا:
االعالمي للسيد مُ قتدى ّ
الصدر االثنني نقابة الصحفيني العراقيني .
زار وفد من املكتب
ّ
ّ
امليالدي َ
وقدم الوف ُد التهنئة لنقيب ّ
الجديد
العام
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي بمناس�ب ِة
ِ
,داعي�ا ً اىل فت�ح ُ
َ
ّ
افق ّ
االعالمي بم�ا يُعزز ال ّدور الوَطني لإلعالم يف
كتب
وامل
قابة
الن
بني
للتعاون
ّ
ِ
نق ِل َ
الحقيقة بمصداقي ٍة وشفافيّة .
نقيب الصحفيني العراقيني مؤيّد الالمي بهذهِ ال ّزيارة مؤكدا ً اس ِتعداد ّ
ُ
النقابة
من جانب ِه أشا َد
للتعاون بما يسهم باالرتقاء باداء العمل االعالمي للمكتب.
ِ

خالل تغطيتهم االنتخابات النيابية2020

عشرات االنتهاكات حبق الصحفيني األردنيني
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صحفيو «أخبار اليوم» املغربية يضربون عن العمل
الرباط/متابعة الزوراء:
قرر طاقم صحيفة «أخب�ار اليوم» املغربية
الدخول يف إرضاب عن العمل ملدة  24ساعة،
يوم غ�د األربع�اء ،احتجاجا ً ع�ىل األوضاع
التي يعيشونها منذ أشهر جراء األزمة التي
تتخب�ط فيها الصحيفة بس�بب عدم رصف
أجوره�م نتيج�ة رصاع�ات إداري�ة ومالية
بات�ت تشك�ل خط�را ً حقيقيا ً ع�ىل حقوق
ومكتس�بات الصحفي�ني وبقي�ة العامل�ني
فيها.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة املغربية،
الثالث�اء ،أنه «نظ�را ً للظ�روف االجتماعية
التي يعيشها طاقم جري�دة «أخبار اليوم»،
الصادرة عن مؤسس�ة «ميدي�ا  ،»21جراء
تماطل اإلدارة يف رصف أجورهم وحقوقهم
االجتماعية املنصوص عليها بموجب قانون
الشغ�ل واالتفاقي�ة الجماعي�ة ،فق�د تقرر
خ�وض إرضاب ع�ن العمل ملدة  24س�اعة
وذلك يوم امس األربعاء».
وتأت�ي خط�وة اإلرضاب ع�ن العم�ل بع�د
يوم عىل تنظي�م العامل�ني يف الجريدة ندوة
صحافي�ة مس�اء أمس االثن�ني ،داخل مقر
النقابة الوطنية للصحاف�ة بالدار البيضاء،
به�دف التعري�ف بمعاناته�م ،واإلعالن عن
خطواتهم االحتجاجية.
وطال�ب صحفيو «أخبار الي�وم» ،برضورة
رصف األج�ور املتأخرة م�ن دون مماطلة،
واالس�تمرار يف أداء أج�ور الشه�ور املقبلة

ً
فض�ال ع�ن الوف�اء
يف آجاله�ا القانوني�ة،
بالتزام�ات صن�دوق الضم�ان االجتماعي،
وأداء العم�والت املس�تحقة لفائدة موظفي
القس�م التجاري ف�ورا أو وفق اتفاق يريض
الطرفني ،ورصف حقوق املتعاونني املرتاكمة
من�ذ ش�هور ،والع�ودة إىل طباع�ة الجريدة
وفاء بالتزاماتها تجاه قرائها األوفياء.
وق�ال العامل�ون يف الجري�دة إنهم»راس�لوا
الجه�ات املس�ؤولة ،م�ن بينه�ا الحكوم�ة
وال�وزارة الوصية فض�ال ع�ن اإلدارة ،لكن
دون جدوى» ،مس�تنكرين رفض الحكومة
املغربية رصف أجور العاملني برشكة «ميديا
 ،»21الرشكة األم للصحيفة ،يف إطار الدعم
االس�تثنائي الخ�اص بمواجه�ة تداعي�ات

وباء كورونا ،وامتناعها عن تقديم أس�باب
ومررات إقصاء الجريدة عن االستفادة من
هذا الدعم.
ويف تعلي�ق عىل األوضاع داخل الجريدة ،قال
مدير نرشها ،يونس مس�كني ،يف تدوينة له
عىل صفحت�ه الشخصية بموق�ع التواصل
االجتماع�ي «فيس�بوك»« :أخب�ار الي�وم»
ضحية جش�ع أعمى ،وتعطش لالس�تغالل
واالستعباد ،ومطامع مادية مغلفة بدوافع
انتقامية مرضية ،تعتر العاملني يف الجريدة
مطالب�ني بتقدي�م القراب�ني واألعطيات ملن
يعترون أنفسهم أولياء نعمتهم واملاسكني
بأرزاقهم« ..أخبار اليوم» لم تضعفها أزمة
وال نكبته�ا جائحة ،وال خنقه�ا حصار ،بل

طعنت عم�دا ً وعن س�بق إرصار وتخطيط،
ممن يفرتض فيهم دعمها وحمايتها».
وتاب�ع مس�كني« »:أخب�ار الي�وم» أرهقت
بمطالب ورغبات شخصية ،أنانية وحاقدة،
وتكالبت عليها معاول من يرون فيها مجرد
ضيع�ة عائلي�ة رف�ض عبيده�ا أن يدفعوا
الجزي�ة م�ن أجوره�م وحقوقه�م الدني�ا.
«أخبار اليوم» ضحية ميول مريض لالتجار
الحقيق�ي بالب�رش ،وإال ما ه�و «التكييف»
املناس�ب لتسخي إنس�ان يف عمل استنزفه
لشهور ،ثم طرده بكل سادية»؟
وك�ان طاق�م الجري�دة ق�د دخ�ل ،يف 21
ديس�مر/كانون األول امل�ايض ،يف اعتصام
داخ�ل مق�ر املؤسس�ة للمطالب�ة ب�رصف
حقوق�ه املادي�ة ،وذل�ك يف فص�ل جديد من
فصول ما تعيشه املؤسسة من احتقان منذ
أشهر ،جراء رصاعات إدارية ومالية.
ومنذ اعتقال مؤسس�ها الصحف�ي ،توفيق
بوعرشي�ن ،ع�ام  ،2018تعي�ش «أخب�ار
اليوم» عىل وقع أزم�ة مالية ورصاعات بني
أبرز صحفييها ومسؤوليها مع مالكيها من
عائلته ،مما يرتكها وس�ط مصي مجهول.
فيم�ا زادت حال�ة االحتق�ان ج�رّاء ع�دم
حص�ول الصحفيني والعاملني عىل أجورهم
من�ذ س�بتمر/أيلول امل�ايض ،وحديث عن
عزم إدارة املؤسسة عىل ترسيح عدد منهم،
ً
فض�ال عن تأخ�ر اإلف�راج عن دع�م وزارة
الثقافة املخصص للمؤسسات اإلعالمية.

تركز على ما هو مضيء باجملتمعني الفرنسي واملغربي

مغربي يطلق قناة «فرانس بيزنيس تيفي» من فرنسا
عمّان/متابعة الزوراء:
تع�رّض  39صحفيا ً النتهاكات خالل تغطية االنتخابات الرملانية األردنية يف نوفمر /ترشين
ّ
الصحفيني».وبني تقرير املركز أن
الثان�ي املايض ،وفق تقرير أصدره «مركز حماية وحري�ة
ع�دد االنتهاكات وص�ل إىل  ،43وبينها من�ع التغطية والتصوير وحج�ب للمعلومات .وحمّل
رؤس�اء لج�ان االقرتاع وبع�ض املوظفني املكلفني ب�إدارة العملية االنتخابية املس�ؤولية عن
ه�ذه التجاوزات والضغوط.ونبه املرك�ز إىل تكرار هذه الخروقات بح�ق الصحفيني يف هذه
االنتخابات واالنتخابات التي س�بقتها ،مع أن حقهم يف التغطية املستقلة والتصوير مكفول
ومنص�وص عليه.وتضمن التقرير رصدا ً وتوثيقا ً للتغطية املس�تقلة لإلعالميني واإلعالميات
خالل يوم االنتخابات النيابية ،واس�تطالع رأي لعين�ة عشوائية من الصحفيني والصحفيات
يقيم التزامات الهيئة املس�تقلة يف دعم عمل وسائل اإلعالم بحرية ومن دون تدخالت ،إضافة
إىل رصد لكل الشكاوى واملزاعم عن انتهاكات وقعت عىل اإلعالميني.وأظهرت نتائج استطالع
رأي ملوق�ف عين�ة عشوائية من الصحفيني الذين عملوا عىل تغطية يوم االقرتاع ،وبلغت 138
صحفيا ً وصحفية ،أن الغالبية تمكنوا من تغطية يوم االقرتاع لالنتخابات النيابية باستقاللية
ومن دون تدخالت ،تحديدا ً من رجال األمن العام والدرك املكلفني بحماية العملية االنتخابية.
وقال ما نس�بته  22.8يف املئة إنهم تعرضوا ملشكالت وانتهاكات كان غالبيتها منع التغطية،
واملنع من دخول مركز االقرتاع ،واملنع من إجراء املقابالت مع ناخبني أو مسؤولني والضغوط
واملضايق�ات .وأفاد ما نس�بته  82.4يف املئة بأنهم لم يتعرض�وا ألي تدخالت أثناء تغطيتهم
العملي�ة االنتخابية من قبل رجال األمن الع�ام أو الدرك ،مقابل  24صحفيا ً وصحفية (17.6
يف املائ�ة) قال�وا إنهم تعرض�وا لتدخالت من رجال األم�ن العام والدرك أثن�اء تغطية العملية
االنتخابية.

باريس/متابعة الزوراء:
يتطل�ع ع�ي جي�ار صاح�ب
امل�رشوع اإلعالم�ي “فران�س
بيزني�س تيف�ي” ،إىل العم�ل من
أجل التقارب بني فرنسا واملغرب،
وتس�ليط الض�وء عىل املب�ادرات
اإليجابي�ة الفردي�ة والجماعي�ة،
عوض األخب�ار “املثية” التي تتم
إذاعتها عىل مدار الساعة من قبل
بعض وسائل اإلعالم التي تساهم
أحيانا يف بث الخوف والقلق.
وتم إطالق قناة “فرانس بيزنيس
تيف�ي” التلفزيوني�ة الرقمي�ة
يف نوفم�ر  ،2020وتعت�ر قب�ل
ك�ل يشء “اس�تثمارا برشي�ا
واجتماعيا” ،بعي�دا عن النموذج
االقتصادي الس�ائد حالي�ا ،الذي
يه�دف إىل الربح ،بحس�ب جيار.
وه�ي قن�اة مختص�ة بالخ�ر
االقتصادي واالجتماعي والرقمي،
وتمثل اإلعالم اإليجابي الذي يركز
عىل النواح�ي املضيئة يف املجتمع
الفرنيس واملغربي.
ويعرض جي�ار يف إط�ار برنامج
أسبوعي يقدمه بنفسه مبادرات
إيجابي�ة يف فرنس�ا وي�رز قي�م

العي�ش املش�رتك .كم�ا يظه�ر
املج�االت الت�ي بوس�ع فرنس�ا
واملغ�رب أن يتقاس�ما فيه�ا
املصالح االقتصادية واملجتمعية،
فض�ال ع�ن تس�ليطه الضوء عىل
وج�وه تنتمي إىل الجالية املغربية
واملغاربية أيضا.
وقال يف حديث م�ع وكالة املغرب
العرب�ي لألنب�اء ،إن “فران�س

بيزني�س تيف�ي ه�ي يف املق�ام
األول فك�رة م�رشوع إعالم�ي
طم�وح غايت�ه تثم�ني جمي�ع
املبادرات الفضىل يف فرنس�ا حول
األحداث االقتصادية واالجتماعية
والرقمي�ة ،م�ع ش�عار يرقى إىل
مس�توى الره�ان :لنرى فرنس�ا
م�ن زاوي�ة أك�ر !” .وأك�د أنه�ا
روح مشاط�رة “الك�أس نص�ف

اململوءة”.
وتفض�ل وس�ائل اإلع�الم
االس�تقصائية تقدي�م ص�ورة
ع�ن هوامش امل�دن الت�ي تعاني
صعوب�ات ع�وض الص�ورة التي
تظه�ر أحي�اء تخت�زن املواه�ب
واألم�ل ،فيم�ا تح�اول “فران�س
بيزني�س تيفي” إضف�اء الشعور
باالرتياح عىل كل من يتابعها.

وأوض�ح جي�ار “لق�د اس�تقبلنا
بالفع�ل ش�خصيات مرموق�ة:
مدي�ري بن�وك ك�رى ورؤس�اء
مؤسس�ات وطني�ة وإعالمي�ة
والدرك الوطني ،والوكالة الوطنية
ألمن أنظمة املعلومات ،وطباخني
ذائعي الصي�ت ،ملشاطرة قيمهم
اإليجابي�ة .والنتيج�ة مشجع�ة
للغاي�ة ع�ىل اعتب�ار أنن�ا تمكنا
م�ن حص�د ع�رشات اآلالف م�ن
املشاه�دات يف بضع�ة أس�ابيع
فق�ط ،م�ع جمه�ور مس�تهدف
يتشك�ل قبل ك�ل يشء من صناع
الق�رار االقتص�ادي والس�يايس،
والفاعلني املواطنني امللتزمني”.
ويمتل�ك املس�تثمرون والفاعلون
االقتصادي�ون منهجي�ة الفع�ل،
واملطل�وب ه�و التعري�ف بذل�ك.
وج�اءت ه�ذه الفك�رة -املتمثلة
يف ع�رض املب�ادرات الفض�ىل،
االقتصادي�ة
والنجاح�ات
واالجتماعي�ة الت�ي تشكل مجاال
متف�ردا يف القن�اة -رد فع�ل عىل
املشه�د اإلعالم�ي الح�ايل ال�ذي
يحتك�م إىل الرتن�د ونس�ب التتبع
عىل حساب األخبار اإليجابية.

بعد قرار بريطانيا بعدم تسليمه المريكا

هل سيصبح مؤسس «ويكيليكس» حراً ؟
لندن/متابعة الزوراء:
قبل عق�د تقريباً ،عندم�ا ُنرشت آالف
الوثائ�ق املرسّب�ة ع�ر موق�ع يدعى
«ويكيليكس» ،بدا ّ
أن عرص الصحافة،
االس�تقصائية تحديداً ،ق�د ّ
تغي لألبد.
أكثر من عرش س�نوات م�رّت ،تحوّلت
خاللها صورة مؤس�س «ويكيليكس»
األسرتايل جوليان أس�انج ( 49عاماً)،
ّ
ظ�ل رشخ واض�ح
وتبدلّ�ت م�راراً ،يف
ً
ً
بني من ي�راه بطال ،و»والدا للصحافة
االس�تقصائية الحديث�ة» ،وب�ني م�ن
يراه «ع�دوا ً للدولة» ،أو حتى «رشيكا ً
للرئي�س ال�رويس فالديم�ي بوت�ني»،
ومس�ؤوالً عن انتخ�اب دونالد ترامب
رئيسا ً عام .2016
ظه�ر االثنني ،انته�ى فصل إضايف من
فصول اعتقال أس�انج ،وذلك بإصدار
القاضية فانيس�ا باريترس يف محكمة
«أولد بي�ي» الجنائية يف لن�دن ،حكما ً
بمنع تس�ليمه للوالي�ات املتحدة التي
تجس�س ،وذلك نظرا ً
ّ
توجّ ه إلي�ه تهم
إىل وضع�ه الصح�ي والنفيس ،ووجود
«مخاطر عالية» إلمكانية إقدامه عىل
االنتح�ار .علما ً ّ
أن الحكومة األميكية
أعلنت استئناف القرار ،وفق ما نقلت
وكالة «أسوشييتد برس».
كيف بدأت قصة أسانج ،وكيف انتهت
بطل�ب تس�ليمه للوالي�ات املتح�دة؟
الجواب الرسي�ع يعيدنا إىل عام 2009
حني بدأت شهرة موقع «ويكيليكس»
إث�ر نرشه مئات اآلالف م�ن الرقيات
املرس�لة إىل الوالي�ات املتح�دة يف 11
أيلول /س�بتمر  .2001ث�م يف 2010
ن�رش املوق�ع مقط�ع فيدي�و يكشف
ع�ن مقت�ل مدني�ني بن�يان الجي�ش
األميك�ي يف الع�راق ،ت�اله نرش آالف
الوثائ�ق العس�كرية عن أفغانس�تان.
يف  28ترشي�ن الثاني /نوفمر ،2010

نرش بمس�اعدة خمس وس�ائل إعالم
دولي�ة ك�رى («نيوي�ورك تايم�ز»
األميكية ،و»ذا غارديان» الريطانية،
و»دير ش�بيغل» األملانية ،و»لو موند»
الفرنس�ية ،و»إل باييس» اإلسبانية)،
أكثر من  250ألف وثيقة رسية تكشف
عن خفايا الدبلوماسية األميكية .بعد
العملي�ة التي ُس�ميت «كيب�ل غيت»،
أصب�ح جولي�ان أس�انج الع�دو األول
املعلن للواليات املتحدة .وقد أكد املوقع
أنه نرش «أكث�ر من  10ماليني وثيقة»
تتعلق بقطاع املال والرتفيه والسياسة
خالل هذه السنوات.
لك�ن يف أواخ�ر  ،2010وأم�ام غضب
رس�مي أميكي كبي من الترسيبات،
طلبت السويد اعتقاله بتهمة االعتداء
الجن�يس (أس�قطت الته�م الحق�اً).
وتحت وطأة هذا االتهام لجأ يف 2012
إىل س�فارة اإلكوادور يف لن�دن ،وبقي

هناك نحو سبع سنوات ،حصل خاللها
ع�ىل الجنس�ية اإلكوادوري�ة .لكن يف
 ،2019م�ع تغي�ي الس�لطة يف كيتو،
اعتقلته قوات من الرشطة الريطانية
يف تهم تتعلق بالقرصنة املعلوماتية يف
الواليات املتح�دة التي طلبت من لندن
تسليمه.
بق�ي مس�جونا ً يف س�جن بيلم�ارش
مشدد الحراس�ة ،بينما ك�ان القضاء
ّ
مل�ف تس�ليمه
الريطان�ي ي�درس
للوالي�ات املتح�دة .تأخ�رت قضيّت�ه
وتأج�ل النط�ق بالق�رار الريطان�ي
بس�بب تفيش ف�يوس كورونا .خالل
ه�ذه األش�هر الطويلة م�ن االعتقال
كانت التهم تالحق القضاء الريطاني
ب�»الخض�وع» لإلم�الءات األميكية،
وتغاضيها عن اعتبار حريّة الصحافة
والعم�ل االس�تقصائي إح�دى القي�م
األساسية يف بريطانيا وأوروبا ،ليجيء

ّ
ويخفف من
الحك�م برفض ترحيل�ه،
كل هذا الغضب.
لكن لم تم ّر الس�نوات العرش من دون
تراجع ش�عبية أس�انج يف العالم .عام
 ،2011ن�ددت الصح�ف الخمس التي
نقلت وثائق ويكيليكس بأسلوب عمل
موقع «ويكيليكس» الذي برأيها ،ينرش
برقيات وزارة الخارجية األميكية من
دون تنقيحها ،محذرة من أن من شأن
هذه الوثائق «تعريض بعض املصادر
للخطر» .وه�ي انتقادات رددها كذلك
إدوارد س�نودن الذي كشف للصحافة
برامج مراقبة االتصاالت التي تطبقها
وكالة األمن القومي األميكية.
غي أن أس�انج ما زال يحظ�ى بتأييد
ن�واة صلبة من األنصار ،بينهم املمثلة
األميكي�ة بامي�ال أندرس�ون ،وع�دد
م�ن جمعي�ات الصحفي�ني املعارضة
لتسليمه.

وعام  2016عادت االنتقادات لتطاوله
بع�د ترسي�ب معلوم�ات م�ن الري�د
اإللكرتون�ي للمرش�حة الديمقراطية
لالنتخابات الرئاسية األميكية هيالري
كلينتون ،يف خطوة يعتر كثيون أنها
حسمت فوز دونالد ترامب.
بالع�ودة إىل جلس�ة االثن�ني ،ق� ّدم
فريق الدفاع الخاص بأس�انج حجته
الختامي�ة إىل املحكمة ،معترا ً أن هذه
املحاكمة تقودها «بدوافع سياسية»،
وأنها ّ
تمثل «انتهاكا ً واضحا ً للمعاهدة
الريطاني�ة �� األميكية التي يفرتض
أن تحك�م أي ق�رار قضائ�ي مرتب�ط
بتس�ليم أس�انج» ،وه�ي الحجة التي
رفضتها القاضية فانيسا باريترس.
وبحس�ب الكلم�ة الت�ي ألقته�ا هذه
األخ�ية قب�ل إص�دار الحك�م ،ف�إن
ترصف�ات أس�انج تج�اوزت ح� ّد
الصحاف�ة االس�تقصائية حني حاول
تجني�د قراصن�ة آخري�ن ،خ�الل
مؤتم�رات عامَ �ي  2009و،2013
عندما ش�جع الجمهور عىل االنضمام
إىل وكال�ة املخاب�رات املركزي�ة «(يس
آي إي�ه) لرسق�ة الوثائ�ق .لك�ن رغم
مرافع�ة القاضي�ة ،فق�د خلص�ت إىل
أن التقاري�ر الطبي�ة تش�ي إىل إصابة
أس�انج باضطراب�ات نفس�ية ع�دة.
كذلك استعادت حادثة حاول مؤسس
«ويكيليك�س» خالله�ا إي�ذاء نفس�ه
عام  ،1991مس�تعيدة تاريخ أس�انج
العائ�ي ،حيث أقدم ف�ردان من أرسته
عىل االنتحار .وبالفعل ،كان أسانج قد
اشتكى من سماعه أصواتا ً وموسيقى
متخيل�ة يف االحتج�از ،وظه�رت عليه
ميول انتحارية ،وف�ق ما قال الطبيب
النفيس مايكل كوبلمان أمام املحكمة،
بعد معاينته املتكررة له.
ما الذي س�يحصل اآلن ،وهل سيطلق

رساح أس�انج يف انتظار االس�تئناف؟
بع�د قضائ�ه س�نة ونص�ف س�نة يف
الس�جن الريطان�ي ،يكون مؤس�س
موقع «ويكيليكس» ق�د أنهى حكمه
الصادر بس�بب كرسه قواعد الكفالة
عن�د لجوئ�ه إىل س�فارة اإلك�وادور،
ويق�ي بس�جنه  50أس�بوعاً .لك�ن
أعل�ن بع�د انته�اء جلس�ة أم�س أنه
ً
معتق�ال يف س�جن بيلمارش
س�يبقى
حت�ى جلس�ة األربعاء للنظ�ر يف طلب
اإلفراج عنه.
وتزامنا ً مع ص�دور القرار الريطاني،
عرض�ت املكس�يك اإلثن�ني اللج�وء
الس�يايس عىل أس�انج .وقال الرئيس
املكس�يكي اندري�س مانوي�ل لوبي�ز
أوبرادور يف مؤتمر صحفي «س�أطلب
م�ن وزي�ر الخارجي�ة اتخ�اذ التدابي
الرضورية بهدف الطلب من الحكومة
الريطاني�ة اإلف�راج ع�ن أس�انج
ولتع�رض علي�ه املكس�يك اللج�وء
الس�يايس» .وأضاف «نحن مستعدون
ملنح اللجوء ونهنئ القضاء الريطاني
بقراره».
ق�ال الرئي�س املكس�يكي اندري�س
مانوي�ل لوبي�ز أوب�رادور يف مؤتم�ر
صحفي «سأطلب من وزير الخارجية
اتخاذ التدابي الرضورية بهدف الطلب
من الحكومة الريطاني�ة اإلفراج عن
أسانج ولتعرض عليه املكسيك اللجوء
السيايس»
وكان أس�انج مالحق�ا ً يف البداية بتهم
قرصن�ة إلكرتوني�ة ،إال أن القض�اء
األميك�ي وجّ ه إلي�ه  17تهمة جديدة
يف أي�ار /مايو املايض ،بموجب قوانني
ض�د التجس�س .وتتهم�ه الوالي�ات
املتحدة بتع�رض املئات من مصادرها
للخط�ر عر ن�رشه الوثائ�ق املرسّبة.
وحت�ى الس�اعة ال يُعرف ما س�يكون

موق�ف إدارة الرئي�س األميك�ي
املنتخ�ب جو باي�دن تج�اه القضية،
ّ
لكنه س�يكون حتما ً حاس�ما ً يف ملف
س�جنه ومحاكمت�ه .فق�د خض�ع
أسانج للمحاكمة خالل والية الرئيس
الجمهوري دونالد ترامب الذي يُس�لّم
حكم�ه يف  20من الشه�ر الحايل لجو
بايدن .وحت�ى اليوم ،ال ت�زال العالقة
التي تجمع ترامب وأس�انج غامضة.
إذ ّ
يتهم�ه كث�يون بمس�اهمته بفوز
دونالد ترامب بالرئاسة قبل  4سنوات.
وأجج�ت ه�ذه املس�ألة الشبه�ات
بتواطؤ أس�انج مع روسيا ،خصوصا ً
أنه سبق أن تعاون مع شبكة «آر تي»
التلفزيونية الروسية الرسمية.
ون ّدد كثيون حول العالم ،بينهم أطباء
أسانج ،وصحفيون ومحامون بظروف
ِّ
«امل�رسب األك�ر يف التاريخ
احتج�از
الحديث» ومس�ار القضيّ�ة ،مدافعني
عن ّ
حقه بالكرامة ،وشاجبني ظروف
س�جنه ،باإلضافة إىل تعام�ل القضاء
م�ع الصحفيني االس�تقصائيني الذين
يرسّب�ون حقائق تع�ود بفائ�دة أكر
عىل الرأي العام من فكرة كرس قانون
الترسيب.وأش�ارت س�تيال موري�س،
محامية أسانج التي أصبحت رشيكته
وأنج�ب منه�ا طفل�ني ،يف مقابلة مع
صحيفة «دير شبيغل» األملانية ،األحد
املايض ،إىل أن أسانج الذي يقبع حاليّا ً
يف س�جن بيلمارش ش�ديد الحراس�ة
ٍّ
ب�أي من
يلت�ق
يف لن�دن ،إىل أن�ه «ل�م
ِ
محاميه من�ذ آذار /م�ارس» .ونددت
ً
قائلة إن «فريق الدفاع عن جوليان لم
يتمكن من أداء عمله عىل نحو كبي...
الوضع يف س�جن بيلم�ارش ال يقارن
بظروف االعتقال التي س�يتعرض لها
ً
يف الواليات املتحدة إذا ُس ِّ
معترة
�لم»،
أن أسانج «سيُدفن حيّاً».
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ابراهيم رسول
تحم�ل جانبا ً
ُ
الواض�ح م�ن العتب� ِة األوىل للرواي ِة ّ
ُ
أنها
تأويلي�ا ً مضم�راً ،أي ّ
أن لها ظاه�ر ومضمر يتأرجح
ُ
يش�ري إىل يشء باطني وهذا
الن�ص ما بينهما ،الوادي
الباطن يك�ون للغيم ،فكيف اجتم�ع النقيضن بمث ِل
هذا االجتماع العلوي والس�فيل! إش�ارة واضحة بثها
ال�رسد ومىض عى وتري ٍة تصاعدية أو تسلس�لية تارة
وأخرى متناوبة وبعض األحيان يكون األسلوب مزيج
أس�اليب تتداخل فيم�ا بينها وه�ي لعبة رسدية
م�ن
ٍ
مارس�ها كثري من الكتاب الذي�ن لهم حذق ومهارة يف
ُ
الرواية تيش بمضمر عميق وظاهر
العملي�ة الرسدية،
له دالالت كثرية ،فالرواية تبدأ بفصل يحمل اس�م علم
لكن ه�ذا العلم يتضح أنه ش�خصية من ش�خصيات
الرواية ،الرسد كان ذو صبغة تجديدية بثوب فني براق،
يتناسب والتطور الفني الذي وصلت إليه الرواية ،هذا
كثري
الع�رص الذي أصبحت فيه الرواي�ة متصدرة عى
ٍ
من أس�اليب األدب األخرى ،يرس ُم لنا الكاتب بمخيلته
التي كانت واسعة املدى وعميقة الخيال نصا ً إبداعياً،
ُ
الجدل كان س�مة بارزة يف النص ،اس�تطاع الكاتب أن
يرس�م سيناريو رائع من خال الحوار بن شخصيات
تفاعل�ت مع بناء الحدث ،فالحوار بن أيمن وحس�ام
وصاح ويوس�ف ك�ان حوارا ً يتس�م بصبغ�ة فكرية
َ
الجدل الديني والرصاع بن العلمانية
بحت�ة ،فحتى إن
والتح�ر ،جدل ه�ذه الشخصيات كان�ت تعترص يف
مخيل�ة الكاتب ،قضي�ة الدين ،الطائفي�ة ،العلمانية،
ه�ذه كلها ه�ي مشاك�ل كب�رية يعاني منه�ا العالم
العرب�ي بصف� ٍة عام�ة ،أراد الكات�ب أن تتجادل هذه

تيار كبري
الشخصيات لتعرب كل شخصية عن
طابع أو ٍ
ٍ
ُ
يحمل مضمون مضمر
من الجماه�ري العربية ،النص
بخيب�ة أمل كبرية وحالة إحباط تس�ود الفضاء العام
وباألخص أمام برص وبصرية الكاتب ،شخصية صاح
أضمرت التربم فيما يحصل من مشاك ٍل تراكمت بفع ِل
عوام ٍل ش�لّت العق�ل العربي ع�ن النه�وض والرقي،

َضو ٌء وَ ِظالل ...
مصطفى مراد

صاح بما يحمل م�ن تراكيب مختمرة يف دماغه يريد
أن يب�ث همومه عرب البوح الناري ،الذي يكون أش�به
بفوّه�ات البن�ادقَ ،
ماج�ت الشخصيات بج�د ٍل كبري
عانى ومازال يعاني من العالم العربي ،الفك ُر القومي
الذي أمس�ك بالعصا م�ن املنتصف ألن�ه أراد أن يأخذ
م�ن الرتاث املوروث ومن الغ�رب أي يشء جديد ،هذه
إش�ارة إىل حالة قد تك�ون لها وجهات نظ�ر تؤيدها،
فاالحتف�اظ بال�رتاث والنهل من الحضارة له َو ش�يئا ً
جميا ،وتع�د نظرة ج�دا ً طبيعية ،إذ الفك�ر القومي
كان يتزين بزينة موش�اة بأغطي�ة براقة وذات صدى
بعيد املدى ،لم يس�تخدم الكاتب اس�لوبا ً ثابتاً ،فهو ال
يريد من طريقة الرسد أن تكون كاس�يكيا بل تاعب
يف الطرائ�ق الرسدية ليأخذ القارئ يف س�ياح ٍة بعيدة،
ُ
التأمل واالس�تغراق يف التأمل كث�ريا ً ما وُج َد يف النص،
الرواي�ة جنح�ت إىل الفلس�فة وانتهلت الكث�ري منها،
الن�ص يناقش موضوع�ات عدة ،وباألخص املس�ائل
الشائكة والجدلية ،قد يتس�اءل القارئ عند شخصية
صاح وتفاعلها بن ش�د وجذب ،قوة وضعفاً ،النص
ال ي�ربر ولي�س م�ن ع�ادة الروائ�ي أن يكون م�ربراً،
املنول�وج كان يف حال ِة اكتئاب كبري ،يقول النص :بن
ب�اب الغرف�ة املطل ع�ى الرشفة وب�ن الرسير كانت
ً
ً
وجيئا يف تلك
رواحا
مشاويري تعادل ما يقارب السفر.
الفس�حة ،يع ُ
رب النص عن الحالة النفسية التي كانت
مضطرب�ة يف أكثر األحي�ان ،إذ املشاكل قد انعكس�ت
صورته�ا يف وجدان الكاتب فتخيله�ا رسدا ً أدبيا ً
َ
وراح
يقصها ع�ى هيئة قص�ة علّها تخفف ح�دة الضغط
النفيس الذي تراك�م عليه ،هذه األزمات التي أبرصها
البطل كانت تنصهر يف ذاته ،لذا كانت ش�خصية صلح

قصة « املزار» لعباس احلداد
وعالقات احلضور والغياب يف بيت السادنة
مؤيد عليوي

ان إلها ً
َك َ
ُ
يصنع َ
الجمال
َك َ
ان وال َيزال
َ
ِّ
َ
ُ
فاف كل يشء
ض ِ
ُهناك يف ِ
َ
َيخلِ ُق مِ ن ضو ٍء َومِ ن ِظال
ً
ص َّد َقها َ
أكذوبة َ
الخيال
الرصوفُ
َطارَت عى رَف َر ِفها ُ ُ
مِ ن لَحن ال َهوى َ
الشفيف
ِ
َ
ُ ُّ
لب ِه ال ِثقال
كل َمآيس ق ِ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ذبوح وال ِعشق مِ ن الوري ِد
 -:الوطن امل
للوري ِد ُ ،حلمُ ُه القدي ُم والجديد
بيبة َي ُ
َح ٌ
خنقها ال ِع ُ
تاب
لَن َتعود
َ
ٌ
ِك ٌ
تابة سيئة ِبمُ نتهى الخسارة
رَسا ِئ ٌل َ
ش َّفرَها ل ُه
َ
َ
ْ
أس و السيگارة
رار لذ ِع الك ِ
عى َم ِ
َ
الح ِّ
كتاب ُ
ض�اع يف َمتاه ِة
�ب
يف
س�طر
َقص� ٌد ِب
ٍ
ِ
ُ
الغروب
ُ
َي ُ
أس الخطى ِبعتم ِة ال ُدروب
ِق ٌ
يامة َعن سبب ال َهدي ِل يف َ
َ
نن
الح
ة
هويد
ت
ِ
ِ
ِ
وَاش ِتعال
ُ
ُ
َخبّأ َ َعنها  ،عنه ما ُيري ُد ث َّم مال
ُف ُي ُ
طفئها ان ِفعال
ِبأحر ٍ

تحم�ل الكثري م�ن الرتكيب أي إنه ش�خصية مركبة،
ث�م أن هناك ح�ورا ً ذاتي�اً ،وهذا الحوار اتس�م بصف ِة
محاك�اة النف�س لذاتها ،يق�ول النص :وقف�ت مرام
القديمة أمام مرام الجديدة ،ألوّل مرّة أتنحّ ى وأس�مح
ّ
ش�قها
لهم�ا باملواجه�ة العاني�ة .س�ألت القديم�ة
الجديد :هل س�ريى يوس�ف صورتك م�ع زوجك? هذا
الن�ص رصيح وواضح بأن هن�اك خوالج اعترصت يف
داخل هذه النفس لتقصه�ا كحوار ،هذه مرام كانت
تمثل امل�رأى بتناقضاته�ا الكثرية ،فهي ام�رأة لعبت
دورا ً كب�ريا ً يف مجرى الحدث الرسدي ،ولعل االس�لوب
التناوبي والتقابيل كانا يتأرجحان ،ما بن ش ٍد وجذب
وهذه ميزة أعطت قيمة فنية للرواية تحسب للكاتب،
ُ
الشخصيات كانت أس�ماء أعام وهنا يتساءل القارئ
عن املغزى من أن تكون كل الفصول بأس�ماء اعام؟
هذا التس�اؤل يجب عنه الن�ص من الصفحة األوىل أي
من املقدمة االستهالية حتى حل العقدة والتي بقيت
مفتوح�ة ودون نهاية واضح�ة رصيحة ،وهذه ميزة
م�ال إليه�ا الكثري من الكت�اب الحداثوي�ن ،الفصول
ابت�دأت بمقدماتٍ تمهيدية ذات جم� ٍل ترنو إىل العمق
ل�ج املعنى ،كأن الكاتب جعل محطتن لاس�رتاحة
يف ِ
وهم�ا يف املقدمة والوص�ف ،غالبا ً ما يك�ون الوصف
هو اس�رتاحة للقارئ ليعيد أنفاس�ه وه�و يقرأ ،لكن
هن�ا نرى ان املقدمة لكل فصل أو البوابة كانت تحمل
ذات الصف�ة يف أغلب الفصول وهي ميزة أخرى يمكن
ُ
الفصول يف الثلثِ الخري أصابها
أن تض�اف إىل الرواية،
الفتور يف إش�عاع الحدث الرسدي ،وربم�ا ألن الرواية
ُ
الح�دث وتفاع�ل الشخصية معه قد
لها م�ا يميزها،
يؤط�ر لعاقة متين�ة أو ركيكة مع الق�ارئ يف عملية

يمثل البيت اللحظ�ة البدائية للطفل املولد فيه
م�ن مث�ل حالة الس�ادنة املولدة يف بي�ت أبيها
الشيخ سادن املزار ،فهو اللحظة البدائية التي
تشبه اكتشاف االنسان االول للماء والنار كما
يق�ول «باش�ار « يف كتاب�ه ( جماليات املكان
) ،بمعن�ى هو االحس�اس االول به�ذا الوجود
وبصم�ة البي�ت االول تبقى يف ذاكرة االنس�ان
مهم�ا تغ�ري مكانه فيم�ا بع�د ،واذا علمنا أن
الس�ادنة لم تغ�ادر البي�ت البت�ة ف�((البيوت
القديم�ة نت�اج عقل تقلي�دي ،أري�د بذلك هو
العقل الذي يؤس�س لتقالي�د يقرتحها)) بما
يناس�ب حاجاته املادية والنفس�يّة وغريهما،
فمِ�ن تقالي�د القريّ�ة املكان أن يك�ون البيت
كبريا ً وواس�عا ً ومنفتح عى الفضاء الخارجي
وفي�ه غرف كثرية وهو  -اقص�د البيت  -يبنى
ليس�تمر أهل�ه يف القري�ة مدى الحي�اة أجياالً
بعد اجيال بس�بب امتاكهم االرض أو عملهم
الزراع�ة وحلمهم ع�ى امت�اك ارض ،وكذلك
للعاق�ة الوثيقة بن االنس�ان الفاح واالرض
واس�تمراره بمواصلة زراعتها ه�ذا االرتباط
يجع�ل من اهل القرى يؤسس�ون بيتهم بهذه
الكيفي�ة ،أم�ا يف حالة الس�ادنة فك�ان البيت
قد بني عى اس�اس االقامة الدائمة لقربه مِ ن
املزار وبرئ الشفاء قرب مقام النبي ايوب ،فهو
بيت عى غرار البيوت القديمة للقرى العراقية
واملبنية م�ن الطن ،بداللة نق�ل املاء من البرئ
القريب�ة واالغتس�ال بالطس�ت واالبري�ق،
وس�هولة إحداث ثقب يف جدار غرفة (سلمان
االخ�رس) اىل غرفة الس�ادنة ،ضم�ن الفضاء
الس�لوكي ،املرتب�ط بفعل التلص�ص والدنس
وغياب املقدس املرتبط باملزار ،فبيت الس�ادنة
له تقاليده ومنها
مج�يء زائرات املزار اىل البيت الطيني لغرض
الشفاء بامل�اء والدعاء باآليات القرآنية عى يد
الشي�خ قب َْل رحيله ،وهناك كان فعل التدنيس

االول للبي�ت حيث كيف يكون غس�ل املرأة بيد
رج�ل دون أن تك�ون عارية تمام�ا ً وأي رجل
يستطيع ْ
أن يصمد أمام جسد مرأة عارية وكم
من امل�رات يمكن أن يصمد؟ ،ل�ذا كان اختيار
الشيخ ل�(س�لمان االخ�رس) ،وقبوله به كان
مبينا ً عى اس�اس عدم الكام لك�ي ال نقل ما
يحدث م�ن تدنيس داخل البي�ت الطيني الذي
يس�هل ثقب جدران�ه والتلصص ع�ى الغرفة
املجاورة ،من هنا نشأ (سلمان االخرس) نشأة
دونية عى يد الشيخ انشأه مُ دنسا ً حيث يرتبط
الفعل باملك�ان والنشأة وما يكتس�ب فيه من
صف�ات ،ارتباطا وثيقاً ،وقد صارت يف نفس�ه
وافك�اره طريقة تلصصه عى النس�اء مثلما
علمه ش�يخه رشط عدم تدنيس السادنة ،هذا
االلتزام لدى (سلمان االخرس) اتجاه السادنة
حولها اىل مقدس يف نفس�ه وعقله دون علمه
مع مرور الوقت وفعل الزمان فعله يف تاريخية
املكان فارتبط تقديس�ها لها م�ع املكان املزار

وغ�رف البي�ت وغرفته تحديدا ً مم�ا ولد عنده
ردة فعل غري محس�وبة العواق�ب حتى قتلته
الس�ادنة بيديها وهي راغبة في�ه فهي كانت
غائبة عنه جنس�يا ً وهي أمامه ليل نهار ،وهو
كان حارض لديها مث�ل باقي املوجودات كونه
أبك�م ومطيع لها فيما تأمر فهو حارض لديها
دون شهوة جسدية فحولته حاجتها الجنسية
والكبت اىل حارض جنس�يا يف غياب مقدس�ها
املزار وما يتصل به ،فكان املكان غرفة سلمان
تث�ري لديه�ا مواج�ع وخ�وف وقل�ق مرتب�ط
بحاجتها الجنسية وقتلها اياه ففعل التدنيس
ذو العاقة الثانية الجنس والقتل ،فصارت مع
مرور الوق�ت بفعل تاريخ او زم�ان الحدث يف
املكان البيت وغرفة سلمان وغرفتها ونظرات
النس�اء العاريات تحت يديه�ا  ،مؤثرا وحافزا
عى اثارة ذكرياتها اتجاه (س�لمان االخرس)
فص�ار هو ح�ارضا بع�د غيابه االب�دي عنها،
وغدت هي غائبة عن نفسها أو غياب مقدسها
الحقيق�ي – املزار وما يتصل به – بس�ب فعل
القت�ل واثم ما ارتكبت ،حي�ث يف نهاية القصة
تروي السادنة بصوت املتكلم :
(مضت الس�نون عى ذل�ك  ،حاول�ت فيها أن
أتماس�ك ،وان أبدو قوية أم�ام زائراتي ،ولكن
عبث�اً ،فالكثري م�ن القناعات الت�ي اومن بها
تغريت ،أو اصابها بعض االرتجاج ما ان الحظ
بريق�ا المع�ا ً يف عين�ي أحداهن حت�ى تومض
يف ذهن�ي ليلة نهاي�ة ايلول ،فتب�دأ الهواجس
الخفي�ة تتص�ارع  ،وتتض�ح يف لحظ�ات
عين�ن حائرتن
دموي�ة بدم الم�ع يتفجر من
ِ
وسكاكن....عندها تتعثر الكلمات عى لساني
وتلتوي ،فأعدو خارج البيت بحثا عن فس�حة
ضوء تهدئ أنفايس امللتهبة)
مما يسبب لها ضيق يف التنفس واضيق منه يف
ْ
النفس كلما مرت عند غرفته املؤصدة يف بيتها
فتخرج اىل الحديقة الواس�عة حيث الفس�حة
والضوء هربا ً من خوفها وقلقها وذكرياتها.

ش�ده وحبه لاس�تطاع والبحث عما هو مضمر بن
الس�طور ،ورد يف الرواي�ة نص اختت�م الكاتب الرواية
به إذ يقول( :وقفت بي الس�يارة فوق ذاك املنحدر...
البحر تحتي كان بعي ًدا ّ
لكن موجه واضح وهو يرب
الصخر ّ
كأنه يتعمّد تفتيته ،املدى مفتوح ويكاد الغيم
يغيّ�ب البحر وهو ّ
يكفنه من مختلف الجوانب) فمثاً
الكلم�ات اآلتي�ة له�ا مدلول ي�دل عى حالة انكس�ار
وتاش مث�ل كلمة ( املنح�در ،بعيداً ،تفتيت�ه ،يغيّب،
ٍ
يكفن�ه) ه�ذه الكلمات القوي�ة التي ت�دل إىل ما تدل
عليه من أن الضياع والتايش وخيبة األمل مس�تمرة،
الس�وداوية مرس�ومة كأنها قد ٌر ُخ َ
ُ
ُ
�ط بلوح
الحال�ة
الق�در ،الس�ارد املتكل� ُم كان صوت�ه ب�ارزا ً ومهيمناً،
ُ
ٌ
وخيال
الرواي�ة ه�ي عملي�ة إبداعي�ة وجه� ٌد فك�ري
خص�ب ناض�ج ،عملي�ة ال�رسد تحت�اج إىل دعامتن
تخذهما نهجاً ،الهندس�ة االحرتافية يف الرسد والخيال
الذي يعد شيئا ً رضوريا ً يف البناء الفني ،لذا نجد بعض
روايات الخيال العلمي ق�د حققت نجاحا ً باهرا ً وذلك
لس�عة الخيال فنياً ،فرواية وادي الغيوم كانت تستند
عى أحدث أس�اليب الرسد ولعل الكات�ب كان ناقدا ً يف
بع�ض األحيان ،إنها لم تكتب االس�لوب الكاس�يكي
الرصف إذ أنها مال�ت إىل التجديدية يف طريقة الصوغ
ُ
الرواية يف مجملها قد جس�دت األزمة الكبرية
البنائي،
ً
ٌ
نس�يج
التي يمر وم َر بها العالم العربي عموما ،وأنها
م�ن األحداث التي كان�ت مامحها ماثل�ة للجميع إال
إن الكات�ب بدا يف الن�ص خالقا ً ولي�س مجرد عاكس
كما يقول األديب الفيلس�وف ويليام�ز ،أنها رواية قد
اس�تجمعت الرشوط الفني�ة وأضحت عامة فارقة يف
تطور الرسد بنائياً.

قصيدتان
لبنى ياسني

هكذا تترسب خيبتي إذن
عرب شقوق نوافذ قلبي املغلقة
حيث تعجز الشمس عن خلخلة املسافات
وينجز الخوف فروض يوم سابق
بنفس الرتابة التي تخطها أصابع الوقت
...ال تمتحن صمتي
فللسكون أصابع مدببة
ولديه أكثر من حجة غياب
أكتشفني اليوم
امرأة من وجع
تصوغ شمسها
بخيوط قصب تتدىل من القلب
**********************
بعيد ظيل
ولم يعد يف وسعي
إال أن أدير له أرقي
وأستقبل الشمس
وأرتمي يف حضن املسافات
النائمة ما بيني وبيني
ٌ
متعب
كانا
َ
فليبق ما بيننا
وهج الحروف
وألق دمعة ال تنطفئ

اللعب على املفردة يف نصوص فاضل ضامد
علي لفتة سعيد
يسعى فاضل ضامد يف هذه النصوص
الت�ي حملها إصداره األول الذي حمل
عنوان ( وش�م يف ذاكرة امللح) الصادر
عن منشورات مداد ،اىل ولوج املغامرة
الرسدي�ة من خ�ال التفاع�ل املبدئي
ب�ن الص�ورة أو اللوح�ة الرسيالي�ة
التي يبدع فيه�ا ،وبن النص الرسدي
ال�ذي يعتمد ع�ى مغام�رة املفردة يف
تكوي�ن جم ٍل له�ا أبعاد فكري�ة تارة
وأبع�اد تأويلي�ة تارة أخ�رى .فهو يف
هذه النصوص يدخل الشعر من باب
الرسد ويدخل الرسد من بوابة الشعر
ويدخل يف الجنسن األدبين من بوابة
الفن ..وهو قد م ّهد له�ذه التكوينية
والتداخل (الفني) واللعب عى املفردة
وم�ا تعطيه من انزياح�ات دالة حن
وصم النص�وص عى الغ�اف ما بعد
العنوان من ان املتلقي سيقرأ ( قصائد
تعبريي�ة تجريدية ) وما بن املفردة (
قصائد ) واملف�ردة ( تعبريية ) تكمن
اللعب�ة التعبريية الت�ي يريدها  .فهو
يريد التخلص م�ن أن الكتابة االفقية
ال تعن�ي قص�ة وان املحرك االس�اس

تفعي�ل املف�ردة يف محتوه�ا التأوييل
ال تعن�ي الشع�ر املج�رد بل ان�ه يريد
االمضاء ع�ى لعبة الرتاك�م املعريف يف
ماهية املفردة التي تعطيه القدرة عى
فضح الدال حن يض�ع املدلول أمامه
يف مشاغب�ة الهدف املعلن ..وهو االمر
الذي ربما يقرتب من القصة الشاعرة
التي ش�اعت يف مرص وكذل�ك مواقع
التواص�ل االجتماع�ي كم�ا تواصلت
القصائ�د التعبريي�ة أو الرسدي�ة

التعبريي�ة يف هذه املواقع أيضا وصار
له�ا مريدين وكتاب ومج�ات وحتى
وكاالت وش�خصيات مدافع�ة وان لم
يكن الجميع هاضم ملاهية التدوين يف
هذا االتجاه.
وألن�ه الفن�ان كصف�وة معروفة عنه
يف رس�م للوح�ات التجريدي�ة كفنان
تشكي�يل عراقي فان اللغة هنا تقرتب
م�ن النواح�ي الثاثة الت�ي ارداها ان
تك�ون داالً ملدل�ول صناعت�ه لهك�ذا

نص�وص ( قصائ�د) ف�راح يحتك�م
اىل تداخ�ل اللون م�ع الفك�رة ،وترك
ّ
املتلق�ي ه�و ال�ذي يثمّن ما س�رياه
ويدخل يف حوارات ذاتية ..فهو يجعل
املفردة حائط الصاة ،ويجعل الجملة
مس�ار الفكرة ،ويجعل الفكرة منارة
للقصي�دة ،وبالتايل تفعي�ل القصدية
بهدفي�ة الن�ص املكت�وب ،ب�د ًءا م�ن
العن�وان اىل الخاتمة ،التي قد ال تكون
ّ
الن�ص كما هو املعت�اد ،بل
يف نهاي�ة
قد نجدها يف أوّل االس�تهال أو وسط
النص ،كونه معن ًي�ا بوضع اللغة عى
مس�ار الدهش�ة ومن ث�م االنتباه اىل
ّ
النص كفكرة.
روحية
إن هك�ذا نص�وص ربم�ا ال تنتب�ه
اىل الح�دث املح�وري وال تس�عى اىل
مقايض�ة اللغة بقصدي�ة محددة وال
ترم�ي اىل هدفية االف�رتاض النيص أو
االبتكار (الشعري) الن غياب الشعرية
قد يطي�ح بهك�ذا نصوص لكن�ه أرد
مهم�ة التفك�ري مع ك�ل جملة تكون
مصاحبة للمتلقي الذي يريد املعاودة
بن االستلهام النيص والرتتيب االفقي
للكلم�ات ..فم�ا بن العن�وان والنص
ثم�ة مغايرة يف طرح الواق�ع ..أي ان

الفك�رة ه�ي الت�ي تحدد ماه�ي هذا
الواق�ع ومن ثم�ن ماهي�ة املغايرة..
فالكثري م�ن النصوص تب�دو وكأنها
عملية روي او حكي او حتى مجادلة
فكري�ة .والن اللوح�ة التشكيلي�ة ال
تهض�م ّإال من خاف م�ن يدرك فهي
تداخ�ل االلوان م�ع الخط�وط ،فأن
(القصائد التعبريية التجريدية) تفعل
متلق
الفع�ل ذات�ه ،فه�ي تحت�اج اىل
ٍ
يفهم ماهي�ة التدافع اللغوي وبالتايل
ماهي�ة اس�تنطاق الفع�ل الخ�اص
باملف�ردة ليجعلها فاع�ا قابا لفهم
املعنى العام.
(حن تكون واهمً�ا أن األرض كروية
س�تدور حتمًا وينقلب فنجان قهوتك
املسكون بالصمت ،وحن تبرص املدى
عن قرب س�تكون حتمًا نقطة تايش
ع�ى كات�ب قديم ل�م تق�رأه ،علمتنا
الحي�اة ........س�أبرهن ان الجاذبية
مح�ض اف�رتاء فاملشاعر ال تس�قط
اىل األرض ه�ي تعل�و كطائ�ر ف�رح
بجناحيه)) ص 135من نص جاذبية
وه�م).ان هك�ذا مف�ردات تب�دأ م�ن
العنوان ،فيس�ري االستهال اىل تفكيك
الغاي�ة ( الحكائية ) للنص باعتبارها

نصا رسديا ،ويس�ري فعل املفردة عى
اس�اس أنه�ا مفردة ش�عر ،ويس�ري
التعبري التجريدي عى اساس التداخل
بن الفع�ل التدوين�ي والغاية الكربى
الستخاص اللوحة الكلية.
(اقرتض م�ن القمح لون�ه وخشونة
السنبلة واسنان املنجل ابرم روحك
عى رف�ش الفاح) (ص )54من نص
(جينات فزاعات)
ان مثل هذه الجملة االستهالية التي
قد تكون املعادل املوضوعي للنصوص،
كونه�ا تعط�ي روحية رس�م املفردة
داخل الجسد ّ
النيص الرسدي الشعري.
فهو هنا ال يبحث عن اس�تها ٍل لفتح
باب للحكاية ،بل ُيعطي رسما لصعود
ٍ
منطقة املفردة اىل مس�تويات التأويل
والتداخ�ل ما بن ال�رسد والشعر عرب
ّ
مغاي�ر يعتمد عى اللعبة اللغوية
نص
ٍ
وكمي�ة املف�ردات الت�ي يمكنه�ا أن
تعط�ي مدل�ول الغاية الت�ي كتب من
ً
الن�ص ،ومن ثم يصنع الدهش،
أجلها
فتبدو البني�ة الكتابية عنده وطريقة
ّ
النص الرسدي
تدوين هي اس�تخاص
بروحي�ة الشعر عى أن يكون الرس�م
عرب تجمي�ع الكلمات امل�راد توصيلها

ّ
ّ
يتمك�ن من اإلحاطة
امللتق�ي لكي
اىل
الكلية للنص .لذا فإن أغلب النصوص
هي إزاحة املفهوم العام ليكون مرئ ًيا
أكث�ر ،والدخ�ول يف الغم�وض ليكون
ً
دلي�ا ملدلول الفك�رة ،والفك�رة لديه
عب�ارة ع�ن عص�ارة حي�اة ومناجاة
عمر وتلوين حزن بطريقة اخرى لكي
ّ
يبن العاقة ما ب�ن الجمال والكتابة
ٌ
محمول إبداعي (األنهر باتت
عى أنها
منحرف�ة عن مس�ارها وامل�دن براثن
صامدة يف الحج�ر ،الولوج اىل املقدس
غب�ش يأت�ي بع�د انبع�اث ال�روح يف
الجسد تحسبا من تخاطر سلبي ) لذا
يمكننا االس�تدالل ع�ى ان مثل هكذا
مقطع رسدي ربما يكون شعريا اقرب
ويمكن ان يكون كنص ش�عري أقرب
اىل الروح الرسدي�ة ألنه يحتمل وجود
عملية الوصف والداللة ..وبالتايل فان
فاضل ضامد يف هذه املجموعة يدخل
اىل بوابة الرسد من خال دهشة املفردة
وقدرته عى رسمها داخل سطر النص
الذي يريد تقش�ري فاعلياته التتابعية،
وهي مهارة قد تحسب له كونه يطرق
ّ
النص عرب اس�تخدام املفردة وقد
باب
ينجح يف تكوين خاصيته الكتابية.
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حنو مستقبل افضل...هلا

أنك غري راضية عن عالقتك الزوجية
 5عالمات تد ّل على ِ

العالقة السعيدة بن الزوجن ،أساسها
الشع�ور بالراح�ة وال�رىض ،ل�ذا ف�إن
تراج�ع مس�توى الشع�ور بال�رىض يف
الزواجُ ،يعد إنذارا ً بالخطر عىل مستقبل
العالقة.
وع�دم الشع�ور بال�رىض يف العالق�ة
الزوجي�ة ل�ه عالم�ات ،تحقق�ي منها
لتعريف هل أنتِ راضية عن زواجك أم ال،
وإليك هذه العالمات الخمس.
 1تختفي الليايل الرومانسية والخروجمعا ً
إذا الحظتِ أن املواعيد الغرامية والليايل
الرومانس�ية والخروج معا ً بمفردكما
أصب�ح ش�يئا ً غ�ري وارد الح�دوث ،أو
أنكم�ا استس�لمتما لفك�رة أن قض�اء
وق�ت رومان�ي معا ً ليس ع�ىل جدول
أعمالكما ،فإن هذا جرس إنذار بأنكما
فقدتما الشغف يف عالقتكما.
والح�ل ه�و التخطي�ط للخ�روج معاً،
وبذل الجهد من أج�ل جعل مواعيدكما
الرومانسية عىل جدول أعمالكما ،هذه
الطريق�ة إن ب�دت غري رومانس�ية ،إال
أنه�ا تجدي نفع�اً ،فمع الوقت س�وف
تس�تعيدان ل�ذة اللي�ايل الرومانس�ية
والوقت الخاص بكما.
 2-عدم االهتمام كل منكما باآلخر

إذا اختف�ى م�ن يومكم�ا الحديث معاً،
ومشاركة التفاصيل البسيطة ،وشعرت
أنك تفتقدين الحميمة العاطفية والدعم
املتبادل بينك وب�ن رشيك حياتك ،فهذا
أيضا ً يدل ع�ل الشع�ور بالفتور وعدم
ال�رىض ،فيجب أن يكون كل منكما هو

محور اهتمام اآلخر.
علي�ك االهتمام بإعادة
ويف هذه الحالة
ِ
التواص�ل مع�ا ً ول�و مل�دة نص س�اعة
يومياً.
 3انخفاض معدل العالقة الحميمةلي�س هناك عدد م�رات مث�ايل لحدوث

العالق�ة الحميم�ة ،فه�ذا أم�ر يتغ�ري
حسب طبيعة كل زوجن ،لكن شعورك
ب�أن معدل العالقة الحميمة أصبح غري
رض بالنسبة إليكِ  ،يحتم عليكِ الحديث
مُ ٍ
مع زوجك ع�ن األمر ،وكيف أن العالقة
الحميم�ة مهم�ة بالنس�بة إىل نج�اح

عالقتكم�ا ،ووض�ع العالق�ة الحميمة
عىل جدولكما حتى ال ينخفض معدلها
ويتأث�رزواجكم�ا.
 4شخصيتك مع زوجك أسوأإذا الحظتِ أنكِ تتمتعن باللطف واملرح
مع الجمي�ع إال زوجك ،فتتعاملن معه
بعصبي�ة وقس�وة ،فأن�تِ بحاج�ة إىل
التوق�ف وأخذ نفس عميق ،وتقرري أن
ّ
تغريي طريقتك يف التعامل.
األمر لي�س أن تكوني عىل غري طبيعتك
م�ع رشي�ك حياتك ،ولكن ببس�اطة أن
تتعام�يل بطريق�ة أكث�ر لطف�ا ً مع�ه،
وتأكدي أن اللط�ف واملعاملة الطبيعية
تجل�ب املزي�د م�ن اللط�ف املتب�ادل
والشعور بالراحة والرىض.
5تشعرينبأن�كِ بعي�دةع�نزوج�كه�ل ت�راودكِ أحيان�ا ً أفكار ع�ن أنكِ لم
تعودي تعرفن رشيك حياتك جيدا ً مثل
بداية ارتباطكما؟ هذا يعني أن أحدكما
أو كالكم�ا أصيب بالكس�ل يف العالقة،
ول�م تع�ودا تب�ذالن الجه�د م�ن أج�ل
التواصل معا ً وتقريب املسافات بينكما
وتعزي�ز عالقتكما ،ما يعن�ي أن تبدئي
ع�ىل الفور بالعمل ع�ىل إذابة الحواجز
بينكم�ا ،لتس�تعيدي ش�عورك بالقرب
والحميمة من رشيك حياتك.

املطبخ ..
املقادير
كوب فستق مطحون ناعم
ثالثة ارباع كوب سكر
 6بيض
فانيال
 2ملعقة صغرية خل
 2ملعقة صغرية بيكنج باودر
الكريمة :
 2علبه جبن كريمي
 2كوب كريمة لباني
ثالثة ارباع كوب سكر

كيكة الفستق بدون دقيق
للوجه  :ورد
خطوات التحضري
يف العجان�ة ضع�ي البيض م�ع الفاني�ال ثم ضيفي
الس�كر واخفقيه�م جيدا ضيف�ي الخ�ل والبيكنج
باودر والفس�تق بالتدرج وقلبيهم جدا تخبز الكيكة
يف صينيت�ن بنف�س الحج�م و تح�ى الكريم�ة يف
املنتص�ف و عىل الوج�ه لعمل الكريم�ة يف العجانة
ضعي الجبنة مع السكر واخفقيهم جيدا ثم ضيفي
الكريمة واس�تمري يف الخفق حتى تتماس�ك زيني
به�ا الكيكة وضيفي رش�ة من ال�ورد املجفف عىل
الوجه وقدميها

خطة رجييم الزبادي لفقدان الوزن بسرعة يف وقت قصري

النظام الغذائي ف�ورا والعودة إىل
عادات األك�ل العادية ألن ذلك قد
يك�ون عالم�ة من عالم�ات عدم
تحمل الالكتوز .
م�ن األفض�ل تطه�ري الجه�از
الهضمي والجه�از التنفي قبل
البدء يف هذا النظام الغذائي .
اس�تخدام الزب�ادي غ�ري املح�ىل
وتجنب استخدام امللح أو السكر
 ,و يمك�ن إضاف�ة الخض�ار
الخ�رضاء الطازج�ة والقليل من
العس�ل إىل الحص�ة اليومي�ة من
الزبادي .

النظام الغذائي لرجيم الزبادي :
يج�ب ان ال يتب�ع ه�ذا النظ�ام
الغذائي ألكثر من أسبوعن.
فق�دان ال�وزن برسع�ة يف وقت
قص�ري من اه�م خصائ�ص هذا
الرجيم الذي تم إنشاءه من الخبري
جين�ي ماي م�ع مجموع�ة من
خ�رباء التغذية  .وقد ت�م بالفعل
اختب�ار هذا النظ�ام الغذائي من
قبل بع�ض املشاهري ،ومجموعة
من نماذج فيكتوريا الرسية التي
فقدت الوزن برسعة .
اتب�اع رجي�م الزب�ادي يس�اعد

عىل انق�اص بن اثن�ن اىل ثالثة
كيلوغرام�ات يف خمس�ة ع�رش
يوما ( اسبوعن تقريبا ) .
الهدف الرئيس من رجيم الزبادي
 :ه�و تن�اول الزب�ادي الطبيعي
اليوم�ي أو الزب�ادي بالفاكه�ة
وال�ذي يك�ون س�هل يف الهض�م
ويسمح يتناول بعض السكريات
والش�اي العشب�ي مث�ل الش�اي
والقهوة .
وإليك خطة قصرية يمكن اتباعها
يف رجيم الزبادي :
وجبة اإلفطار :
كوب م�ن القه�وة أو الشاي مع
الس�كر حس�ب الرغبة  +ملعقة
صغ�رية م�ن نخال�ة القم�ح +
الزبادي الطبيعي خايل الدسم .
خالل فرتة الصباح :
تن�اول كوب م�ن الزب�ادي خايل
الدسم بطعم الفاكهة .
الغداء :
االختيار بن ما ييل  :طبق من األرز
 +اثن�ن من الطماط�م املحشوة
بالفط�ر والجبن قليل الدس�م +
رشائح س�مك الس�لمون املشوي
أو خبز مع بعض الخضار املقيل
أو البطاط�ا املخب�وزة  +س�لطة
م�ع الخ�س والطماط�م والذرة
والبازالء.
كحل�وى  :ك�وب م�ن الزب�ادي
الطبيعي خايل الدسم مع الفراولة
أو العنب .

كل يوم معلومة

لون الطعام ال يلعب دوراً يف حتديد قيمته الغذائية
يختار البع�ض الطعام الصحي
اس�تنادا ً إىل لون�ه ،ويس�ود
االعتق�اد ب�أن الطعام األس�مر
كالس�كر أو الخب�ز ه�و أفضل
وصحي أكثر م�ن األبيض ،لكن
األبحاث العلمي�ة خلصت إىل أن
ل�ون الطعام ال يلع�ب أي دو يف
تحديد قيمته الغذائية.
ورغم أن اس�تبدال األرز األبيض
باألس�مر ق�د يك�ون اختي�ارا ً
صائبا ً ملن يسعون إىل املحافظة
ع�ىل صحته�م ،ف�إن اختي�ار
البي�ض البني بدالً م�ن األبيض
لي�س خي�ارا ً صائب�اً ،إذ إن

تع�د األخشاب م�ن املواد التي ال غنى عنها يف تصني�ع األثاث ،حيث ّ
إن
م�ا يتم صنع�ه من الخشب م�ن مفروش�ات وأثاث منزيل يشه�د إقباالً

بصورة أكرب من املفروش�ات املعدني�ة .واألخشاب بعد أن يتم معالجتها
وصقله�ا يتم دهنها بمواد طالء المعة أحيانا ً حتى تحمي األخشاب من
الخدوش وأش�عة الشمس التي تسهم يف تقليل ملعة األخشاب ،فالخشب
مع�رّض للغبار أيضا ً وكذلك يلتصق به بقايا الطعام مثل مائدة الطعام،
وغرفة االستقبال ،فالخشب عندما يحتفظ بلمعانه وبريقه يمنح املنزل
ً
فخامة وإشعاعا ً
وجمالية أكثر ،وهنا ال ب ّد من العناية بتلميع األخشاب
واملحافظة عىل نظافتها دائماً .من خالل طرق تلميع الخشب التالية:
ّ
تجن�ب تلميع الخشب باملاء فقط يومياً ،فاالعتق�اد ّ
أن املاء وحده يلمع
ّ
الخش�ب من االعتقادات الخاطئة والتي يج�ب تجنبها وعدم العمل بها،
ألن املاء يرض بالخش�ب ،ذلك ّ
نظ�را ً ّ
أن مع مرور األي�ام يمتص الخشب
امل�اء ،ويؤدي إىل تقوس�ه ،فلذلك ينصح بعدم التنظي�ف والتلميع باملاء.
اس�تخدام الخلط�ات الت�ي تعمل عىل تلمي�ع الخشب مث�ل خلطة زيت
الزيتون والخل ،ويتم تحضري هذه الخلطة بخلط كوب من الزيت وكوب
من الخل ( أي نوع خل) ويحرك جيداً ،وباستخدام قطعة قماش ناعمة
جاف�ة يت ّم ف�رك الخشب جيدا ً من خالل االس�تعانة بهذه الخلطة ،وبعد
ذلك يُمس�ح مرّة أخرى بقطعة قماش جدي�دة ّ
جافة للتخلّص من بقايا
هذا املحلول ،وهكذا نكون قد حصلنا عىل سطح المع ونظيف.
الشم�ع حي�ث يباع عىل عدة أش�كال مث�ل معجون أو بخ�اخ أو دهن،ويمتاز الشمع بإعطائه ملعة قوية مل ّدة أطول ويحمي أكثر من األوس�اخ
والغبار والخ�دوش والرطوبة ،وذلك من خالل وضعه عىل قطعة قماش
ً
م�رة ثانية بقطعة
جاف�ة وبحرك�ة دائرية يت ّم الفرك جيداً ،مع املس�ح
قم�اش نظيفة جافة ،ويُفضل اس�تخدامها عندما يتطلّب األمر التلميع
ً
مرة أخرى.
ّ
املخصصة لتلميع الخش�ب ويتم الحصول
التلمي�ع باس�تخدام امل�وادعليه�ا من األس�واق التجاري�ة ،حيث توجد عىل ش�كل بخاخ مضغوط،
يُرش سطح األثاث باملادة ويتم فركه بقطعة قماش نظيفة.
التلمي�ع باس�تخدام الش�اي ،ويتم تحض�ري الشاي بغيل امل�اء ووضعالش�اي علي�ه دون إضافة الس�كر ،وبعد أن ي�ربد يتم تنظي�ف وتلميع
الخشب بالشاي ،حيث س�نحصل عىل ملعة رائعة للخشب ،وننصح أيضا ً
بعدم وضع أكواب الشاي والكاس�ات عىل س�طح الطاولة مبارشة لذلك
ّ
مخصصة لوضع األكواب
يت�م وضعه�ا يف صينية ،أو عىل قطع صغ�رية
عليه�ا- .خلطة عص�ري الليمون والزي�ت لتلميع الخش�ب ،حيث نخلط
ك�وب من زي�ت الزيتون ونصف كوب م�ن عصري الليم�ون ،ويوضع يف
ّ
وينظف بقطعة قماش نظيفة جافة ،ويُمسح مرّة أخرى بقطعة
بخاخ
قماش أخرى.
 أحيان�ا ً يت ّم تلمي�ع الخشب بمزج ملعقة كبرية م�ن الخل طبيعي معكمية من املاء الدافئ ،حيث يتم مسح السطح مبارشة.

نصائح طبية

لطلة ابهى....
الزب�ادي يع�د غ�ذاء مثالي�ا ألنه
غني بالكالس�يوم  ,ويحتوي عىل
الكربوهيدرات والربوتن والدهون
 ،والت�ي تحتاج إليها يف كل وجبة
مما يس�اعد ع�ىل امداد الجس�م
بكل م�ا يحتاجه  .تق�ول معظم
النس�اء الفرنس�يات ان تن�اول
كوب واحد أو اثن�ن من الزبادي
يوميا  ،وغالبا ما يكون عىل وجبة
اإلفطار يساعد يف تحقيق التوازن
يف الس�عرات الحرارية  .يف دراسة
أجرته�ا املجلة الدولي�ة للرياضة
وممارسة التمثيل الغذائي  ،فقد
وجد أن النس�اء الذي�ن يتناولون
ث�الث حصص م�ن الزب�ادي كل
يوم يفقدن املزيد من الدهون مع
الحصول ع�ىل كميات منخفضة
من الس�عرات الحراري�ة  .تناول
منتجات األلبان واألطعمة الغنية
بالكالس�يوم تس�اعد ع�ىل إبقاء
العظام واألس�نان قوي�ة وتمنع
هشاش�ة العظ�ام  .وع�ىل مدى
الس�نوات القليل�ة املاضي�ة ق�د
أظهرت العديد من الدراس�ات أن
تن�اول األلب�ان قليلة الدس�م قد
تعزز فقدان الوزن أيضا .
قبل البدء يف اتباع هذا النظام :
النظ�ام الغذائ�ي املعتم�د ع�ىل
الزبادي يعد صارما نوعا ما وإذا
كنت تبدأ بالشع�ور بالتضخم أو
اي أع�راض يف املع�دة او االمعاء
يج�ب علي�ك التوق�ف ع�ن ه�ذا

طريقة تلميع اخلشب

املحت�وى واحد والف�رق الوحيد
بنالنوعنهول�ونالق�رشة.
وتظل القيمة الغذائية يف البيض

هي نفس�ها ،س�واء ك�ان لونه
أس�مر أو بنياً ،وكذلك الحال مع
الس�كر ،إذ إن اس�تبدال السكر

األبي�ض باألس�مر ظن�ا ً أنه أقل
رضرا ً ع�ىل الصحة ه�و اختيار
خاطئ أيضاً ،فالس�كر األسمر
الذي يباع يف األس�واق هو سكر
أبيض يضاف إليه دبس السكر،
فم�رة جدي�دة ال يلع�ب ل�ون
الطع�ام دورا ً يف تحدي�د قيمت�ه
الغذائية.
أم�ا الخبز األس�مر إن لم يصنع
من حبوب كامل�ة فهو ليس إال
خبزا ً أبيض ملون�ا ً بصبغة بنية
ليأخ�ذ الشك�ل األس�مر ،لذل�ك
يج�ب التأكد جي�دا ً من محتوى
الخبز قبل رشائه.

الربو بني اخلرافات واحلقائق
هن�اك أربعة أنواع للربو  :متقطع
 ،خفي�ف ومس�تمر  ،متوس�ط
ومس�تمر  ،شديد ومستمر ،حيث
أن األش�خاص املصاب�ن بالثالث
أن�واع املس�تمرة من�ه  ،يج�ب
عليه�م االلتزام باملتابع�ة الطبية
 ،باإلضاف�ة الس�تخدام بخاخات
الكورتي�زون للس�يطرة ع�ىل
االلتهاب وتقليل النوبات .
يمكن التخلص من الربو
يصن�ف الرب�و كم�رض مزم�ن ،
لكن هن�اك امكانية لعالجه اذا تم
تشخيصه يف س�ن مبك�رة  ،حيث
أن أعراض�ه ممك�ن أن تتط�ور
م�ع املراهقة البل�وغ  ،لكن حال
تشخيص الربو عند البالغن فانه
يصعب عالجه بشكل نهائي .
يمكن السيطرة عىل مرض الربو :
يف الحقيقة فإن موضوع السيطرة
عىل املرض يعتمد عىل مدى التزام
املريض بخطة العالج  ، ،حيث أنه
م�ن الصعب تحقيق ه�ذا الرشط
 ،ك�ون العالج عموم�ا يرتكز عىل
تخفيف األع�راض املزمن�ة للربو
عن طريق الحفاظ عىل اس�تقرار
النشاط الجس�دي والحفاظ عىل
وظائف الرئة  ،كم�ا أنه من املهم
تف�ادي اآلث�ار الجانبي�ة لبع�ض

األدوية التي ترض بمريض الربو .
تتماث�ل أع�راض ومس�ببات
الحساسية مع أعراض ومسببات
الربو :
وفق�ا للدراس�ات فإن�ه م�ا يؤثر
باملصاب�ن بالته�اب القصب�ات
الهوائي�ة هو نفس�ه ال�ذي يرض
بمرىض الرب�و  ،وترتبط أكثر من
 % 50من حاالت الربو يف الواليات
املتح�دة األمريكي�ة بأم�راض
الحساس�ية الشائع�ة ،مث�ل تلك
الناجمة ع�ن الحيوانات كالكالب
والقطط وحب�وب الطلع والعفن
والغبار .

م�ن املحظ�ور عىل م�رىض الربو
القيام بالتمارين الرياضية:
يف معظ�م الحاالت ،ال يمكن انكار
حقيق�ة أن الرياض�ة املنتظم�ة،
تقوم بتحس�ن الوظائف الرئوية
املحافظ�ة ع�ىل ال�وزن الصحي ،
فاذا كن�ت مصابا بالرب�و يمكنك
ممارس�ة الرياض�ة حي�ث أنه�ا
تس�اعد ع�ىل تحس�ن عملي�ة
التنف�س ،لكن�ه يتوج�ب علي�ك
استشارة طبيبك وطلب النصيحة
قبل البدء بأي يشء .
يمكن للزكام تهديد حياة مريض
الربو :

ينص�ح مرك�ز الس�يطرة ع�ىل
األم�راض بأخ�ذ لق�اح االنفلونزا
س�نويا م�ن قب�ل م�رىض الربو ،
حي�ث أن�ه وفق�ا لإلحصائي�ات،
فإن�ه حوايل ثلثي م�رىض الربو ال
يحصل�ون ع�ىل لق�اح االنفلونزا
 ،مم�ا يرتكه�م يف خط�ر متزاي�د
م�ن نوبات الربو بس�بب االصابة
باالنفلونزا .
إن االنتق�ال اىل من�اخ ج�اف ق�د
يساعد عىل عالج الربو :
حيث أن البيئة الجافة من املمكن
أن تحد م�ن أعراض الربو  ،لكنها
ال تع�د عالجا للمرض  ،وللحد من
األش�ياء املرضة بالرب�و  ،ينصح
بتنظيف وحدات التكييف يف املنزل
بشكل منتظ�م  ،واغ�الق النوافذ
أثناء موس�م التلقيح واس�تخدم
مزيل الرطوب�ة اذا كنت تعيش يف
مناخ رطب .
أدوية الربو تسبب اإلدمان :
إن األدوي�ة املس�تخدمة لع�الج
الربو ال تسبب االدمان  ،ومع ذلك
يتوجب اتب�اع توصي�ات الطبيب
كون عالج الربو هو عالج ذو مدى
طويل  ،يتطلب تن�اول العديد من
األدوي�ة البعاد النوبات  ،والتحكم
باألعراض .

طبيبك يف بيتك

هذه األطعمة حتمي من اإلصابة الشديدة بـ (كورونا)

ع�ىل الرغ�م من بدء ع�دد من ال�دول بتطعيم
مواطنيه�ا ض�د ف�ريوس (كورون�ا) ،إال أن
الفريوس س�يمثل تهديدا ً كب�ريا عىل املجتمع،
عىل املدى القريب واملتوس�ط ،وال يزال العلماء
يبحث�ون ع�ن ط�رق يمك�ن لألف�راد اتباعها
لتقليل مخاطر اإلصابة الشديدة بالعدوى.
وتوصل�ت التج�ارب والدراس�ات العلمي�ة إىل
أن العدي�د م�ن منتج�ات “الس�وبر ماركت”
ق�د تكون ق�ادرة ع�ىل املس�اعدة يف مكافحة
(كورونا).
من بن هذه املنتجات ،نجد:
التونة:
وأك�د باحث�ون يف جامع�ة بوه�اي الصينية،
ال�دور الكبري الذي تلعب�ه الربوتينات املشتقة
منها يف محاربة (كورونا).
الشوكوالتة الداكنة:
تتوف�ر بشكل كب�ري عىل م�ادة “الفالفانول”،
الت�ي تلعب دورا كب�ريا يف تقوية جهاز املناعة
ومنع (كورونا) من االنتشار وتكرار نفسه.

الكفري:
ه�و م�رشوب يشب�ه الزب�ادي مصن�وع من
الحبوب والحليب ،ويعد مصدرا جيدا للربوتن
والكالسيوم ،حيث تشري الدراسات إىل دوره يف

تخفيف أعراض (كورونا).
العنب:
يحت�وي هو اآلخر عىل نس�بة مهمة من مادة
“الفالفانول”.

مرفأ
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كلمات متقاطعة

الحمل

س�تطلع اليوم عىل كل ما ه�و جديد من خالل
بعض املكاملات الهاتفية أو تلقي بعض الرس�ائل
واإليمي�الت .ربم�ا يق�رتح عليك بعض األش�خاص
أفكارا رائع�ة .املعلومات التي يت�م تبادلها قد تؤدي إىل
تطور مشرتك عىل املستوين املادي والروحاني.

الثور

س�تكون مرسورا جدا اليوم ملجرد أنك بدأت مرشوعا
جديدا يس�اعدك ع�ىل القض�اء عىل مش�اعر القلق.
الفراغ وعدم االنشغال بأي يشء سببان رئيسان للشعور
بالقلق .أنت لست صبورا ولكن اليوم ربما تتغر وتتحىل به
للتغل�ب عىل لحظات الخوف واألزم�ات التي تمر بها .تحدث مع
أصدقائ�ك يف األمور الت�ي تقلقك حتى يس�اعدوك ويخففوا من
حدة اإلجهاد والضغط الذي تشعر به.

الجوزاء

تس�ر أعمالك الي�وم بالطريق�ة اإليجابية التي
تحل�م بها! ق�د تحتاج إىل كل طاقات�ك ومهارتك
خ�الل إجراء مفاوضات مهني�ة تؤمّ ن لك املحافظة
عىل مصالح�ك يف نيل صفقة مربح�ة أو الحصول عىل
اتفاقية مهمة .راع صحتك فقد تعاني من صداع وصعوبة
يف التنفس.

السرطان

االتص�االت واملكاملات الهاتفي�ة قد يكون لها
دور إيجاب�ي ومه�م يف حياتك املهني�ة وربما
تجعل�ك تنج�ز أعمالك بطريقة أس�هل .تش�ك يف
قدرتك عىل القيام بهذه املهام ولكن ال تقلق .ستكون
قادرا عىل التعامل مع أي مهمة كأي فرد.

األسد

تب�دو الي�وم منفع�ال ج�دا بس�بب ردود أفعال
صديق�ك أو زميلك .ليس لدي�ك أي ردود أو كالم
تريد أن تخربه به فال تس�تطيع التعبر عما يدور يف
رأسك .لن تنىس هذا املوقف وربما تنتقد هذا الشخص
بشدة وترى أن نقدك مربر .ال تكبت مشاعرك أو عواطفك
فأن�ت برش .ش�ارك يف بع�ض األنش�طة الرياضي�ة حتى
تتخلص من الضغط.

العذراء

ستش�عر بالكس�ل اليوم وربما تمر ساعات
عدي�دة الي�وم دون إنج�از أي مهمة .لس�وء
حظك اليوم ،رودو أفعالك حادة ولكن عىل الرغم
من ذلك تفس�رك لبعض األحداث س�يكون منطقيا
جدا .ال داعي للشك يف أي موضوع ألن هناك شخصا ما
سيستفيد من هذه الشكوك.

الميزان
تتعامل م�ع كل األمور بجدي�ة اليوم وتتحىل
بالص�رب وه�ذا س�يكون ل�ه م�ردود إيجاب�ي
بالتأكيد .تعيش حالة من القلق اليوم واالضطراب
العاطفي ولذلك ندعوك لضبط النفس عند التعبر عن
مش�اعرك .خوفك الدائم من التغير سيضيع فرصا لن
تتكرر.

العقرب

ما زال�ت النتائج اإليجابية ألعمالك تظهر عىل
التوايل لتزيد من إرصارك وتصميمك عىل العمل
بطريقتك الخاصة واملمي�زة .تفرح برؤية صديق
قدي�م أو ربم�ا تس�تعيد ذكريات عالق�ة قديمة تبث
الرسور يف قلبك.

القوس

سيكون هذا اليوم مناسبا لتنفيذ أي مرشوع
وللقي�ام ببع�ض االس�تثمارات ،والتدقي�ق
يف أعمال�ك وتجن�ب األخط�اء .إذا كان�ت العالقة
تتطل�ب من�ك مجازفة م�ا أو تضعك أم�ام مخاطر
معينة ،فالفل�ك ينصحك بتجنب املتاعب .اهتم بوضعك
الصحي.

الجدي

تركز طاقت�ك ومجهودك اليوم عىل أمر غريب
وهو االهتمام بدارس�ة ط�رق التدليك والعالج
الطبيعي باألعش�اب والزيوت الطبيعية .حاول أن
تجم�ع بن هذه الرغب�ة وقدرتك الذاتي�ة عىل مداواة
ج�روح اآلخري�ن وستش�عر بالرض�ا ع�ن نفس�ك من
النتائج.

الدلو
تع�ود األمور إىل طبيعتها الي�وم بعد فرتة القلق
والتع�ب التي كنت تمر بها خ�الل األيام املاضية
خاص�ة ع�ىل الجانب العاطف�ي ولكن ربم�ا تتغر
فجأة وتجد نفس�ك أم�ام طريق مس�دود .ربما تنىس
تاريخ عيد ميالد لش�خص ما مهم بالنسبة لك .ربما كنت
تتوقع أنك س�تقوم بيشء ما بطريقة معينة ولكن لس�وء
حظك فشلت.

الحوت

تختفي الي�وم بعض اإليجابي�ات التي تحيط
بهذه الفرتة الش�ديدة الحيوية من السنة .وقد
يكون مزاجك النف�ي الكئيب أو توعكك الصحي
البسيط هو الس�بب يف ذلك ،لكن ال يشء يدعو للقلق
ألن�ه مجرد ي�وم يعاكس بعض رغبات�ك أو يعقد تنفيذ
بعض خطواتك العملية.

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1877توماس إديس�ون يخ�رتع الفونوغراف،
وهي آلة قادرة عىل تس�جيل وإعادة بث األصوات
املسجلة.
 - 1912اكتشاف تمثال امللكة الفرعونية نفرتيتي
زوجة الفرعون إخنات�ون يف منطقة تل العمارنة
باملنيا يف جنوب مرص.
 - 1919وص�ول “لجن�ة ملن�ر” إىل م�رص والتي
تهدف إىل التحقيق بأس�باب ان�دالع الثورة والتي
عرفت باسم ثورة 1919
 - 1934.الكويت تتع�رض لهطول أمطار غزيرة
أدت إىل تهدم عدد كبر من املنازل وترر 18000
نسمة ،وعرفت هذه السنة بسنة الهدامة.
 - 1941ق�وات البحري�ة اإلمرباطوري�ة اليابانية
تقوم بهجوم عىل القاعدة العسكرية األمريكية يف
ب�رل هاربر يف جزيرة أواهو يف جزر هاواي ،وأدى
الهجوم إىل تدمر كامل األسطول األمريكي.
 - 1949رئيس حكومة جمهورية الصن ش�يانج

كاي شيك يعلن عن اختيار تايبيه يف جزيرة تايوان
عاصمة مؤقتة للبالد وذل�ك بعد فراره وحكومته
من نانجينغ إىل تايوان.
 - 1953صدور العدد األول من جريدة الجمهورية
املرصية.
 - 1972تع�رض إيميل�دا مارك�وس زوجة رئيس
الفلبن فرديناند ماركوس لعملية اغتيال فاش�له
أسفرت عن أصابتها بطعنة يف جسدها.
 - 1976أمن ع�ام األمم املتحدة كورت فالدهايم
يفوز بفرتة ثانية لتويل األمانة العامة لهيئة األمم
املتحدة.
 - 1988الزعيم الفلسطيني يارس عرفات يعرتف
ألول مره بحق إرسائيل يف الوجود.
- 2004حام�د قرضاي يؤدي اليمن الدس�تورية
ً
رئيس�ا ألفغانس�تان بعد ف�وزه يف أول انتخابات
رئاس�ية فيها.تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم عىل
القنصلية األمريكية يف جدة.

مشاكل وحلول

غزل عراقي
عيوني ال دمع بيهة وال ن���������ور
وبعدك ال شمس تنفع وال ن�������ور
مهند ما عشك مثيل وال ن���������ور
وال يحيى حمل مثيل اذي�������������ة

هذا ما جناه أبي
لدي مش�كلة مع أهيل .أختي متزوجة ولديها  3أوالد ،وأمي ربة منزل
بس�يطة جداً ،عاطفية ج�داً ،أما أبي فله مش�اكل وترصفات غريبة،
منها مش�اكله م�ع أهله وم�ع أمي ،ومؤخرا ً اكتش�فنا أن�ه يخونها،
وربما لهذا الس�بب خرس عمله ،ألنه أصبح مهمالً جداً ،ورغم أن أمي
وال يهت�م،
لم تس�كت ع�ىل خيانته إال أنه ال ي�رد عليها
ً
أتكفل به،
أخ�ا ال يعم�ل وأنا
املش�كلة األخ�رى أن يل
أ تحمل�ه ،
عائيل لم أعد أستطيع أن
ج�و
ويس�بب يل مش�اكل
يف عم�يل ،إضاف�ة إىل
مشاكل العمل نفسها ،وما
أتعرض له من س�وء معاملة
أو تحرش من البعض.
غي�اب أب�ي جعل
الن�اس تتح�دث ع�ن
فضيحة أنا سمعتها ،لكن
أمي وأختي ال تعلمان بها ،فهناك
م�ن يق�ول إن أب�ي هرب م�ع تلك
امل�رأة ،أنا حزينة ويائس�ة وأصبحت
أخ�اف أن تنكش�ف القص�ة ،وال أدري
ماذا أعمل؟ هل أخرب أمي؟ وماذا إذا عرف
زوج أختي؟ هل سيشمت بنا؟
وضعي النفي س�يئ ج�داً ،ورصت أبقى
طول اليوم خارج املنزل برفقة صديقاتي؛

أفقي
1شجاع ويجرس عىل خوض غمار اليشء
 oمخرتع أمواس الحالقة.
2الزي الياباني الشهر.
3ممث�ل هولي�وودي متم�رس يف رياضة
الدفاع عن النفس  oتوجه إىل.
4يابسة  oأنس  oمن يمتهن سقاية املاء.
5اس�م رئي�س تحري�ر صحيف�ة األهرام
سابقا  oمن صفاته أنه خناس
6يميش متقارب الخطوة  oتعبأ
7نحب ونرغب  oتصدير
8الشام  oجمع سديم (معكوسة).
9صاحب اليشء ومالكه  oمن اهم اعمال
نيك�وس كازنتزاك�ي األدي�ب اليونان�ي
املعارص.
10مخرتع التلس�كوب وصاح�ب نظرية
األرض كروي�ة يف العص�ور الوس�طى o
ضمر متكلم.

رأيس
1نصف جاب�ر  oجميل وفيه
بهاء  oيوضع عىل الحصان.
2مخرتع الديناميت.
3ه�دأ  oغاز يدخل يف تركيب
ملح الطعام.
4مخرتع محرك الديزل
5رجل (باالنجليزية)  oثالثة
حروف من راوي.
6مخ�رتع اآلل�ة البخارية o
نصف رسور.
7عمل�ة ياباني�ة  oارتق�اء
ورفعة.
8مخرتع قلم الحرب .
9أوسمة أو أوشحة املسؤولية
كالرئاسة وغرها.
املصب�اح
10مخ�رتع
الكهربائي.

ألهرب من أفكاري ،أنا متعبة جدا ً أتمنى أن تساعديني.
الحل والنصائح:
 .1مهما كانت قوة املشاكل وكثرتها فأنت لست مسؤولة عن ترصفات
أبيك وعن موقف زوج أختك وعن شماتة الناس أو نميمتهم.
 .2تأك�دي أن يف كل بي�ت ع�رشات القصص يف الخالف�ات والخيانات،
وألن�ك العض�و الحس�اس يف ه�ذه األرسة فأنت تعيش�ن
الهموم وتش�عرين أنك املسؤولة عما حدث ،مما يجعلك
تحملن نفسك فوق طاقتها.
 .3نصيحت�ي أن تن�ي م�ا ح�دث ،وتهتمي بش�ؤونك
الش�خصية ،وال ب�أس من اله�روب ه�ذه الفرتة إىل
الصديق�ات ،ولكن بوع�ي أنك بحاج�ة إىل تغير
الجو وشحن طاقتك ،وليس بهدف الهروب من
املنزل.
 .4مهم�ا كان�ت الهموم واملش�اكل يبقى
بيت�ك العائ�يل ه�و م�الذك ،فحافظ�ي
علي�ه ولو من خالل ركن صغ�ر لك فيه،
تنس�قينه ليك�ون مثل مغ�ارة تنعمن فيها
باله�دوء ،وتأك�دي أنه مع األيام س�وف تخف
ح�دة انزعاج�ك من املش�اكل ،وتجدي�ن أن لديك
ش�ؤونك يف الدراس�ة والعمل والزواج واملستقبل،
ف�ال تضيع�ي كل الوق�ت بالتح�رس والتحم�ل،
فتكون�ي الجانية عىل نفس�ك بدالً م�ن النأي بها
عن مشاكل اآلخرين.

ح��بيبي غ��رك به��الدنيا م��اريد
وتريد إشلون أعوفك وأبد م���ارد
اطلب واعتربني اليوم م�����ارد
أغيب الشمس لو َك�لت انته إليه

من الفيسبوك
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شخصيات يف التاريخ
قصة وعربة

حنني بن إسحاق
أب�و زيد حنن بن إس�حاق العب�ادي ( )809-873هو
م�ن األطباء النقلة الذين نقل�وا كتب الطب وغره من
اللس�ان اليوناني إىل اللس�ان العربي وذكر الذين نقلوا
له�م ،كان عاملا ً باللغ�ات األربع غريبها ومس�تعملها
العربي�ة والرسياني�ة واليوناني�ة والفارس�ية ونقل�ه
يف غاي�ة م�ن الجودة.وهو مؤرخ ومرتج�م ويعد أهم
مرتج�م إىل العربي�ة ع�ىل م�ر العص�ور ،وكان يجي�د
باإلضافة للعربية -الرسيانية والفارسية واليونانية.ق�ام برتجم�ة أعم�ال گالين�وس وأبقراط وأرس�طو
والعه�د القدي�م م�ن اليوناني�ة ،وقد حفظ�ت بعض
ترجمات�ه أعم�ال جالينوس وغره م�ن الضياع.عينه

الخليف�ة العبايس املأمون مس�ؤوال ع�ن بيت الحكمة
وديوان الرتجمة ،وكان يعطيه بعض الذهب مقابل ما
يرتجمه إىل العربية م�ن الكتب .ورحل كثرا ً إىل فارس
وبالد الروم وعارص تس�عة من الخلفاء وله العديد من
الكتب واملرتجمات التي تزيد عن املائة ،وأصبح املرجع
ً
األكرب للمرتجمن جميعا ً
ورئيس�ا لطب العيون،حتى
أصبح�ت مقاالته الع�رشة يف العن ،أق�دم مؤلف عىل
الطريق�ة العلمية يف طب العي�ون وأقدم كتب مدريس
نظ�م عرف�ه تاريخ البح�ث العلمي يف أم�راض العن.
س�اعده ابنه إس�حاق بن حنن وابن أخته حبيش بن
األعسم ،تويف يف سامراء عام (260ه�873،م).

اختبارات شخصية

اخرت شكل القمر املفضل لديك واكتشف صفاتك اليت تثري غرية اآلخرين
لكل ش�خصية وجهان إيجابي وسلبي .ومن
ال�روري أن يتعرف كل ش�خص إىل عيوبه
لك�ي يتمك�ن م�ن التخل�ص منه�ا .لكن ما
ال يعرف�ه الكث�رون هو أن بع�ض الصفات
الجي�دة ق�د تجذب ع�داء اآلخري�ن وغرتهم
أيض�اً .ويف هذا االختب�ار يمك�ن اختيار أحد
اش�كال القمريف مراحله املختلفة أن يس�اعد
عىل اكتشاف تلك الصفات.
 1القمر الكامل
يف ح�ال اخرتت القمر الكام�ل فهذا يدل عىل
ّ
أنك تتس�م بالطيبة وتحاول تقديم املساعدة
ل�كل األش�خاص املحيط�ن ب�ك .كم�ا ّ
أن�ك
تح�رص عىل إيج�اد الحلول لكل مش�اكلهم.
إال ّ
أن بعضهم ال يقدرون ذلك ،بل يس�عون إىل
اس�تغالل ه�ذه الطيبة التي تتمت�ع بها .كما
أنهم ق�د يعرضونك للس�خرية أو األذى .وما
يدفعهم غالبا ً إىل ذلك هي غرتهم منك بسبب
محبة الجميع لك.
 2القمر الجديد
إذا اخرتت هذا الش�كل فأنت ذكي ومستقيم
وال تح�ب اخ�رتاق القوانن وتفض�ل االلتزام
بالقواع�د يف كل م�كان وزم�ان .إال أن بعض
األش�خاص املحيط�ن ب�ك ال يتفهم�ون ذلك
وي�رون ّ
أن�ك تبالغ يف نزاهتك .ب�ل ّ
إن التزامك

أصدقاؤنا مرآة حياتنا

رأى مزارع ذات مرة بعض الطيور تخرب الذرة التي زرعها حديثاُ ،فقام
بنصب ش�بكة يف حقله لإلمس�اك به�ا .وعندما ذهب لتفقد الش�بكة يف
الصباح التايل ،وجد عددا ً من الطيور املخربة وكان معها طائر اللقلق.
ب�دأ طائ�ر اللقلق ي�رصخ “حررني أرجوك .ل�م آكل من هذه ال�ذرة التي
زرعته�ا ول�م أفعل أي يشء مؤ ٍذ ل�ك .أنا مجرد طائر لقلق مس�كن كما
ترى .أنا من أكثر الطيور املطيعة وأحرتم والدي وأمي .أنا”....
لك�ن املزارع قاطعه وق�ال له“ :قد يك�ون كل هذا صحيح�ا ً بما يكفي،
يمكنني قول هذا .لكني أمس�كت بك مع تل�ك الطيور املدمرة ملحاصييل،
وعليك أن تعاني مع الجماعة التي تم إمساكك برفقتها”.
ثم هم فذبحها جميعاً....فكانت نهاية اللقلق بسبب رفقته!
الحكمة :يحكم عليك الناس من خالل الرفقة التي تكون معها ،فاحرص
عىل مرافقة الصالحن.

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

يجعلهم يش�عرون بالذنب عن�د قيامهم بأي
مخالفة .وله�ذا ال يحبذون وجودك يف أماكن
حضورهم ويتجنبون ذلك.
 3الهالل
إذا اخ�رتت القم�ر ع�ىل ش�كل ه�الل ،فهذا
يكش�ف ّ
أن�ك ص�ادق ورصيح ج�داً .وهذا ما
ال يحظ�ى بإعج�اب الكثر من األش�خاص.
فمعظم الناس يخشون الرصاحة ويبتعدون
عنها ويفضلون االختباء خلف األوهام .ولهذا
ال يش�عر بعضهم باالرتياح أثناء مجالس�تك
ّ
ألن�ك تضعينهم مبارشة أمام مرآة أنفس�هم
وتجعلينهم يكتشفون حقيقة ذواتهم.
 4نصف القمر
ه�ل اخرتت نص�ف القم�ر؟ إذا ً أن�ت تتمتع

بشخصية قوية وبجرأة تجعلك تقوم بأصعب
املهمات .ولهذا ال يشعر األشخاص الضعفاء
باالرتياح .والس�بب ّ
أنك تذكره�م بضعفهم.
كم�ا ّ
أن�ك تجعلهم يش�عرون بالذن�ب نتيجة
عدم قدرتهم عىل أداء الكثر من املهمات التي
تقوم بها من دون خوف أو تردد.
 5ثالثة أرباع القمر
هل اخرتت هذا الش�كل؟ إذا ً أنت مبدع وتحب
االكتش�اف والقراءة .كم�ا ّ
أنك مرح وال تأخذ
الكثر م�ن مصاعب الحياة عىل محمل الجد.
وهذا ما ال يحبه األش�خاص الذين يتس�مون
بصفات مناقض�ة لصفاتك .فه�م يعتقدون
ّ
أنك ال تعاني من املشاكل كما هي حالهم .لذا
يشعرون بالعداء أو الغرة تجاهك.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

مرتبة ذكية لألطفال المبتسرين
تتعقب حرارة أجسامهم

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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نجوى كرم وماجد المهندس ألول مرة في حفل مهرجان دبي للتسوق
تستعد شمس األغنية اللبنانية ،نجوى كرم،
إلحياء أوىل حفالتها الغنائية يف العام الجديد
بمش�اركة الفنان العراقي ،ماجد املهندس،
وذلك مساء الجمعة  15يناير يف دبي.
وتجم�ع ه�ذه اإلطاللة املنتظ�رة بني برنس
الغناء وشمس األغنية العربية ألول مرة عىل
م�رسح مركز دبي التج�اري العاملي ،ضمن
فعاليات مهرجان دبي للتس�وق ،الذي يضم
توليف�ة حفالت ألبرز نج�وم العالم العربي،
وافتتح س�هراته الرسمية منتصف ديسمرب
املن�رم بحف�ل تام�ر حس�ني وحس�ني
الجسمي.
ويع�ود ماجد املهندس ليط�ل عىل جمهوره
اإلمارتي من جديد بعد أسبوعني بالتمام عن
إحيائه حفل ليلة رأس الس�نة يف إمارة رأس
الخيم�ة بصحب�ة الفنانة بلقي�س ،كما ُتعد
أح�دث ظه�ور جماهري لنج�وى كرم بعد
آخر حفالتها يف دبي خالل ديسمرب املايض.
وتفاجئ شمس األغنية جمهورها اإلماراتي
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مطر ساخن
بالع�رض الالي�ف األول ألح�دث أعماله�ا
الغنائي�ة “مع�ذور قلب�ي” ،الت�ي تأتي بعد
النج�اح الكب�ر آلخ�ر أغانيه�ا “بعش�ق
تفاصيل�ك” ،الت�ي أطلقته�ا بش�كل فيديو

كلي�ب ُ
ص�وّر اليف يف عدة مناط�ق يف لبنان،
بينما يط�رب ماجد املهندس محبّيه بأحدث
أغاني�ه “ودع�ت روحي” وهي م�ن كلمات
تركي آل شيخ.

وفاة الشاعر ألفريد سمعان عن عمر ناهز  92عاما

انت�رت األدوات الذكي�ة يف
كل م�كان مؤخ�را ،حي�ث تق�وم
رشكات التكنولوجيا بدمج الذكاء
االصطناعي يف السيارات ومكربات
الص�وت واملصابي�ح الكهربائي�ة
والهواتف ،ولع�ل األمر الجديد هو
وصول هذه التكنولوجيا للمراتب،
فتع�اون خ�رباء يف جامع�ة tNo
 tingham Trentمع رشكة Rober
 Ltdيف تشيسرتفيلد لصنع مراتب
ذكية لألطفال املبترسين إلبقائهم
يف درجة حرارة مثالية للوقاية من
املضاعفات الصحية.
وغال ًبا ما يكون األطفال املبترسين
غ�ر قادري�ن ع�ىل الحف�اظ عىل
درجة حرارة أجسامهم األساسية،
ويجب أن يظلوا يف حالة مستقرة يف
جميع األوق�ات ،وإذا لم يكن األمر
كذلك ،يمكن أن يؤدي إىل مش�اكل
صحي�ة مث�ل مش�اكل التمثي�ل
الغذائي وصعوبة التنفس.
ويقول مطورو الرسير الجديد إنه
يمكن اكتشاف التقلبات الصغرة
يف درج�ات الح�رارة واإلحماء عىل
الف�ور ملن�ع الطفل م�ن الحصول
ع�ىل أي ب�رودة ،وه�ذا س�يعمل
جن ًبا إىل جنب م�ع اإلجراءات التي
يتخذه�ا طاق�م الرعاي�ة الصحية
املتخصص.
وت�م بناء انم�وذج أويل م�ن البويل

يوريثان ،ويتم اختباره حال ًيا ،كما
يأمل الفريق إطالق املنتج يف الوقت
املناس�ب ،وال يوجد مخطط زمني
حايل أو سعر لألداة.
وق�ال الربوفيس�ور ،بي�رت ف�ورد،
خب�ر تصميم املنتج�ات من كلية
الفنون والتصميم يف  ،NTUوالذي
يقود املروع“ :من الرضوري أن
يتمك�ن األطب�اء من توف�ر إدارة
حراري�ة موثوق�ة ،والقي�ام بذلك
خارج الحاضنة له مزايا كبرة”.
وأضاف فورد “ال يستطيع األطفال
الصغ�ار ج ًدا تنظيم الح�رارة كما
يفع�ل الكب�ار ،ل�ذا ف�إن الحفاظ
عىل درجة حرارة مناس�بة للجسم
يف مث�ل ه�ذا العمر الضعي�ف أمر
رضوري” .موضح�ا أن “األطفال
الذين ال يتم االحتفاظ بهم يف درجة
الحرارة املناس�بة يواجهون خطرًا
متزاي ًدا لإلصابة بمضاعفات ،لذلك
كن�ا حريصني ع�ىل تطوي�ر يشء
يس�اعد عىل ضمان تعظيم فرص
نموهم الطبيعي”.
وأك�د “أن�ه من خ�الل الس�ماح
لألطف�ال حديثي ال�والدة بالنوم
ع�ىل مرات�ب ذكي�ة توف�ر درجة
ح�رارة دقيق�ة الحتياجاته�م،
س�نكون قادري�ن ع�ىل تقلي�ل
مخاط�ر املضاعف�ات املرتبط�ة
بالحرارة”.

أعل�ن االتح�اد الع�ام لألدب�اء
والكتاب يف العراق ،وفاة الش�اعر
ألفري�د س�معان ،يف العاصم�ة
األردني�ة عمان عن عمر ناهز 92
عاما.
وذك�ر بي�ان لالتح�اد“ :نتق�دم
بخال�ص الع�زاء للوس�ط الثقايف
والتضام�ن واملواس�اة لعائلت�ه

الكريم�ة ،ولألهل واملحبني الصرب
والسلوان”.
ول�د الفريد س�معان يف محافظة
نينوى ع�ام  ،1928وهو ش�اعر
وكاتب مرسحي وحقوقي ،تخرج
م�ن كلية الحق�وق ع�ام ،1961
و حص�ل ع�ىل الدبل�وم الع�ايل يف
التخطيط من معهد األمم املتحدة

إليسا تطلق كليبها قريبا

عىل الرغم من انتشار جائحة كورونا وتجديد مدة الحجر
واالقف�ال الت�ام يف لبن�ان ،يب�دو أن النجمة ،إليس�ا،
س�تكون أول الفنان�ني الذي يطلق�ون كليبا ً بداية
السنة الحالية.
ويف ه�ذا اإلطار ،عل�م أنه جرى تصوي�ر أغاني
األلب�وم الجدي�د بطريقة متميزة م�ع املخرجة
أنجي جم�ال؛ وهو م�ا عرف عنه مدي�ر أعمال
إليس�ا أم�ني أبي ياغ�ي بأن�ه مفاج�أة منتظرة
س�تحمل الكثر من التجدد بعد س�نة م�ن الركود
الفني الذي شهدته إليسا والعالم بأرسه جرّاء فروس
كورونا.
“صاحبة رأي” س�يلبس حلّة جديدة بداية األس�بوع املقبل ،وس�يكون

تويتر يستحوذ على تطبيق
 Breakerللبث المباشر

احتفل�ت النجم�ة الكولومبي�ة
العاملي�ة ،ش�اكرا ،بوص�ول عدد
مش�اهدات كليبها Girl Like Me
ال�ذي طرحته منذ أكثر من ش�هر
وتحدي�دا يف  4ديس�مرب امل�ايض،
م�ع فريق الهيب ه�وب األمريكي
“ب�الك آي�د بي�ز” ،ع�رب موق�ع
الفيديوه�ات يوتي�وب ألكث�ر من
 150ملي�ون مش�اهدة ،وه�و ما
يعد رقمًا جدي ًدا يضاف اىل أرشيف
إنجازاتها املهنية.وأعادت شاكرا

خضع�ت النجم�ة اللبناني�ة ،رزان
مغرب�ي ،لجلس�ة تصوي�ر جديدة
بفس�تان قصر من اللون الذهبي،
حي�ث حرص�ت عىل وض�ع بعض
املكي�اج الخفي�ف ال�ذي زاد م�ن
ً
منتعل�ة ح�ذا ًء بالل�ون
جماله�ا،
األس�ود ،ومن خالل نواعم نكشف
ع�ن كوالي�س حملته�ا اإلعالني�ة
العاملية الخاصة .
وكش�فت رزان مغرب�ي ع�ن أن
جلس�ة التصوي�ر تمّ�ت ملصلح�ة
إحدى ال�ركات العاملي�ة يف اليوم
ال�ذي ُع�رض فيلمه�ا “صاب�ر
ورايض” يف دور الس�ينما ،وأكدت،
يف تريحات خاصة ،عن سعادتها
ً
مشرة إىل
الش�ديدة بهذا التعاون،
أن تل�ك الركة له�ا مكانة خاصة
يف قل�وب فئ�ة كب�رة م�ن الناس،
ً
متمنية أن يتكرر هذا التعاون مرة
أخرى يف وقت قريب.
وتحدث�ت رزان مغرب�ي عن عرض
فيلمها “صابر ورايض” يف السينما

ً
معت�ربة أن العمل
منذ أي�ام قليلة،
حق�ق ردود فع�ل إيجابي�ة ب�ني
الجمه�ور الذي�ن أش�ادوا ب�ه بعد
مش�اهدتهم ل�ه ،خاص�ة يف ظ�ل
املوج�ة الثاني�ة من أزم�ة فروس
كورونا املستجد.
ّ
وتجسد رزان مغربي ،خالل أحداث
العمل ،ش�خصية جاسمني ،تعمل
س�كرترة ل�دى الفن�ان محس�ن
مح�ي الدي�ن ،ال�ذي يجل�س ع�ىل
كريس متح�رك ،وتتع�رض للعديد
من املشاكل وتحلّها مع رايض الذي
ّ
يجس�ده الفن�ان أحم�د آدم خالل
أحداث العمل.
وأضافت أن ش�خصيتها يف
العمل هي شخصية جادة
للغاية وتسر عىل نظام
مختلف عم�ن حولها،
وتتغر هذه الشخصية
يف أواخر األح�داث لدخول
ش�خص م�ا إىل حياته�ا ما
يجعلها تتحوّل بالكامل.

تغريدات
أعلنت منصة تويرت يف الشهر املايض
أنه�ا تخت�رب مي�زة  ،Spacesوالتي
تعمل كغرف محادثة صوتية داخل
موقع الش�بكة االجتماعي�ة ،واآلن
اس�تحوذت الرك�ة ع�ىل الفري�ق
الذي يق�ف وراء تطبيق ، Breaker
وه�و تطبيق بودكاس�ت يركز عىل
املجتمع والعنارص االجتماعية منذ
أن بدأ يف عام .2016
وبحس�ب موق�ع engadget
األمريك�ى ،فق�د ق�ال مط�ورو
التطبي�ق ان تويت�ر اس�تحوذت
عليهم وس�تغلق تطبيق�ه وموقعه
اإللكرتون�ي األس�بوع املقبل ،وقال
 Breakerيف مدونت�ه إن�ه يمك�ن
للن�اس اآلن نق�ل اش�رتاكاتهم إىل

تطبيقات االس�تماع إىل البودكاست
األخرى مث�ل تلك التي تقدمها tA
 ple Incو .”Spotify
ول�م يت�م الكش�ف ع�ن ال�روط
املالية للصفقة ،فيم�ا قال الرئيس
التنفي�ذي ،إري�ك ب�ريل“ :هن�ا يف
 ، Breakerنح�ن متحمس�ون ً
حقا
للتواص�ل الصوت�ي ونح�ن مصدر
إلهامن�ا للط�رق الت�ي يس�هل بها
تويرت املحادثات العامة لألشخاص
ً
مضيفا :أن
يف جميع أنحاء العالم”.
فريق  Breakerينضم إىل تويرت.
فيما ق�ال ،ماي�كل مونتانو ،رئيس
الهندس�ة يف توي�رت “ :سيس�اعد
ه�ذا االس�تحواذ يف تحس�ني صحة
املحادثة العامة عىل خدمتنا”.

متوف�را ً ملتابعي وجمهور صاحبة “ع بايل حبيبي”ُ ،
وعلم
َ
رشكت�ي روتان�ا ودي�زر س�تدعمان العمل
أيض�ا ً أن
املصور الجديد الذي س�يكون للمرة االوىل بالنسبة
إىل إليسا.
يُذكر أن األلبوم األخر “صاحبة رأي” حصد أكثر
األلبومات مبيعا ً بحس�ب التصنيفات الس�نوية
الت�ي ُنرت ،وه�ذا بالطبع يؤكد ع�ىل صوابية
قرارات واختيارات إليسا عىل صعيد االغاني ،بعد
أن أعطت صفحة الجائزة العاملية “وورد ميوزك اي
وورد” إحصاءاته�ا عن أكثر األعمال الفنية مبيعا ً عىل
ّ
متصفح انس�تغرام ،وكذلك اعتبارها من أكثر الشخصيات
املؤثرة عىل صعيد العالم بني مجموعة من الشخصيات املؤثرة.

رزان مغربي تروج لفيلمها بحملة شاكيرا تحتفل بوصول كليبها GIRL
 LIKE MEلـ  150مليون مشاهدة
عالمية

واتسآب يحطم رقما قياسيا ليلة
رأس السنة

كش�ف موقع “ ”Daily mailالربيطاني عن أنه تم إرسال أكثر من 100
مليار رسالة عرب تطبيق الرتاسل الفوري “واتس آب” ،ليلة رأس السنة.
ولفت إىل أن هذا العدد الكبر من الرس�ائل يف اليوم نفس�ه ،يعد أكثر من
أي يوم آخر يف تاريخ هذا التطبيق ،حيث أنه من بني هذا الكم الهائل من
الرس�ائل االفرتاضية ،كان هناك أكثر من  12مليار صورة.ويمثل الرقم
القيايس ارتفاعا جديدا يف ش�عبية التطبيق ،حيث يس�تمر يف االنتش�ار
حول العالم .واس�تحوذ الربيطانيون عىل أكثر من  900مليون رس�الة،
بينما بلغت نسبة الرسائل املبعوثة من الهنود ،أكثر من  20مليار رسالة،
حي�ث لفت املوقع إىل أن الرتحيب بالع�ام الجديد والدخول يف عقد جديد
ق�د يجعل من الصعب ك�رس الرقم القيايس لعدد الرس�ائل يف يوم واحد
باملس�تقبل.وقالت رشكة “واتس آب”“ :كم�ا تعلمون ،احتفل الناس يف
جمي�ع أنحاء العالم ببدء هذا العقد مع األصدقاء والعائلة ،ولكن العديد
من�ا الذي�ن لم يتمكنوا م�ن االحتفال مع أحبائهم ش�خصيا ،ولجأوا إىل
هواتفهم ملشاركة أمنياتهم بالعام الجديد مع اآلخرين”.
وع�ىل الرغم من أنه م�ن املحتمل أن تكون الرس�ائل باألغلب ،معايدات
وتهنئ�ة ،إال أن “وات�س آب” ال يمكنه تأكيد محتوى الرس�ائل ،بس�بب
التشفر التام بني األطراف.
وأضاف�ت“ :بالرغم من ذلك ،م�ن العدل أن نفرتض أن ع�ددا كبرا جدا
من الرس�ائل املرسلة يف ال� 31من ديس�مرب ،كانت أمنيات بسنة جديدة
سعيدة”.

يف دمشق سنة .1971
وأصدر أكثر من عرين مجموعة
ش�عرية ،وقصص�ا ومرسحيات،
وكتبت عنه دراس�ات نقدية عدة،
ورس�ائل جامعي�ة ،وترجم�ت
أعماله إىل لغات حية عدة.
وشغل منصب األمني العام التحاد
أدباء العراق عام .2003

يف  ٦كانون ...على الدولة توحيد
السالح وحصره بيدها ،كي حنفظ
سيادة الدولة على السلطات احرتام
ســيادتها مــن خالل دعــم اجليش
سروة عبد الواحد ميثل كل الوطن ..

فالح المشعل

قمــة العــال واملصاحلــة الســعودية _
القطريــة ســتقود ملصاحلــة مصرية _
قطرية والتوجــه بربنامج عمل أقليمي
تكاملــي سياســيا واقتصاديا وعســكريا
ملواجهة التحديات االقليمية  ،بالتساوق
مع مشروع التطبيع االسرائيلي .

ن�ر الكلي�ب ،عرب حس�ابها عىل
انس�تجرام ،وقال�ت “ 150مليون
مش�اهدة لفيدي�و “Girl Like
 ”Meمع بالك آيد بيز”.
كما احتفل فري�ق “بالك آيد بيز”
به�ذه املش�اهدات ،وقال�وا ع�رب
حس�ابهم عىل توي�رت“ :بدء العام
الجدي�د بالطريق�ة الصحيح�ة،
ش�كرًا ل�ك ع�ىل  150ملي�ون
مشاهدة عىل ،GIRL LIKE ME
بالكاد يمكننا تصديق ذلك”.

حتية جليشنا العراقي
الباسل يف عيده األغر
أمحد اجلنديل
كانت البداية يف السادس من كانون الثاني عام  ،1921بداية مباركة
النط�الق الف�وج األول ال�ذي حمل اس�م االم�ام (م�وىس الكاظم)،
ورسعان ما أخذ يتنامى مع مرور الزمن ليصبح جيش�ا باسال قادرا
ع�ىل ردع أي ع�دوان ،ومواجه�ة أي طارئ يحاول النيل من س�يادة
البلد ،ومدافعا امينا عن حدوده.
إن مَ ن يريد لوطنه االمن واالمان واالس�تقرار فالبد من وجود جيش
قوي متسلح باإليمان الراسخ لقيم الوطنية الحقة ،ومن هذا املنطلق
دأبت جميع الدول عىل إعداد جيوش�ها وتسليحها بأحدث االسلحة،
وهيأت لها جميع عوامل التطور باعتبارها الحامية ملصالح الشعب
واملدافعة عن حياض الوطن.
لق�د خاض الجيش العراقي حروب�ا أظهر من خاللها قدرته الفائقة
ع�ىل التص�دي ،وق ّدم لن�ا صورة مرق�ة من صور الش�جاعة التي
تش�عرنا بالفخر واالعت�زاز لهذا الجيش وهو يس�جل تاريخا حافال
بكل صور الشجاعة والتضحية.
إننا ونح�ن نحتفل بعيد الجيش العراقي الباس�ل البد من اس�تذكار
مواقف�ه الوطنية ألع�وام  1973 ، 1948 ،1941وغرها من الحروب
التي خاضها دفاعا عن رشف الوطن وكرامة الشعب.
إن م�ا قدم�ه الجيش العراقي من تضحيات كب�رة عىل فلول داعش
االجرامية وتحرير املدن من قبضتها الريرة يسجل صفحة ناصعة
من صفحات هذا الجيش الشجاع.
يف ه�ذا الع�ام ،ويف الذكرى املئوية لتأس�يس الجي�ش العراقي يكون
االس�تعداد كبرا للعرض العس�كري الذي يقام يهذه املناسبة والتي
تش�ارك فيه كل صنوف الجيش الجوية والربي�ة والبحرية ،ويف هذه
املناس�بة الب�د من الوق�وف وقفة ح�زن وألم عىل ق�رار حل الجيش
العراق�ي ع�ام  2003عندما اصدر الحاكم املدن�ي قرارا بحل الجيش
العراق�ي وترسي�ح عنارصه ،مما جع�ل االبواب مفتوح�ة امام زمر
داع�ش والجماع�ات املنفلتة من االنتش�ار والتوس�ع والهيمنة عىل
مقدرات البلد وإش�اعة الفوىض ،وقد دفع الش�عب العراقي رضيبة
باهظة وقاسية لهذا القرار الجائر.
إنن�ا الي�وم إذ نس�تحرض ذكرى تأس�يس الجي�ش العراق�ي بمزيد
من الفخر واالعتزاز ،إذ طاملا كان جيش�نا س�ندا لنا وحارس�ا امينا
للوطن.
إنن�ا يف الذك�رى املئوي�ة لتأس�يس جيش�نا العراقي الباس�ل نتقدم
بأصدق املش�اعر والتربيكات اىل الصناديد الش�جعان وبكل صنوفه
الذين بفعل س�واعدهم وتضحياتهم أرشقت شمس الحرية والتحرر
واالنتصار عىل فلول الجماعات االرهابية.
املجد والخلود لش�هداء جيش�نا العراقي الباس�ل ،والع�زة والكربياء
لشعب العراق األبي ،والنر االكيد للعراق العظيم.
إىل اللقاء ...

ابنة شيرين عبدالوهاب تبهر الجمهور في أول أغنية لها
خطف�ت هن�ا ابن�ة الفنانة ش�رين عب�د الوهاب
األنظ�ار ع�ىل مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ،بعد
ت�داول أول مقط�ع فيديو لها ،وه�ي تغني باللغة
اإلنجليزية.وأثنى رواد مواقع التواصل االجتماعي
ع�ىل صوته�ا وأجم�ع عدد
كب�ر ع�ىل موهبته�ا
وصوتها الهادىء.
ويبدو ّ
أن املقطع
املت�داول كان
بد ا خ�ل

منزل شرين عبد الوهاب ،وظهرت ابنتها الصغرى
هنا أمام امليكرفون ،وقدمت املقطع بانسجام تام
مع كلمات األغنية ،وتم نر املقطع عرب حسابات
املعجبني بش�رين عب�د الوهاب.الجدير بالذكر ّ
أن
هنا ه�ي االبنة الثانية لش�رين عب�د الوهاب من
زوجها السابق املوزع املوسيقي محمد مصطفى،
ولديهما مريم أيضا ً االبن�ة الكربى لهما.وكانت
الفنانة ش�رين قد كشفت أنها بصدد تحضر
“مين�ي ألبوم” ،إضاف�ة إىل األلبوم الكبر مع
رشكة روتانا.

دينا الشربيني وإلهام شاهين تفتتحان
سينما 2021

خريطة س�ينمائية مختلفة تفتت�ح عام 2021
بني ظروف الكورونا ونسبة تشغيل دور العرض
الس�ينمائي وبني أفالم مؤجلة وأخرى تحاول
ً
بداية
البح�ث عن م�كان وس�ط الخريط�ة،
من إلهام ش�اهني وأمينة خلي�ل حتى دينا
الربين�ي وأحم�د الفيش�اوي.هناك بعض
األعم�ال الس�ينمائية التي افتتحت موس�م
ً
بداية من فيلم “حظر
سينما  2021قبل أيام،
تجول” إللهام شاهني التي ُتعد أوىل نجمات
س�ينما  ،2021حيث قالت يف تريحاتها
الخاص�ة إن عىل ّ
صناع الفن أن يتأقلموا
م�ع الظ�روف الحالي�ة؛ فالحي�اة ل�ن
تتوق�ف وال توج�د حي�اة ب�دون ف�ن،
ولكن علينا أن ّ
نتب�ع اإلجراءات الالزمة
بنح�و ص�ارم وه�ذا م�ا يجع�ل الحياة
تس�تمر.والقرار نفس�ه اتخ�ذه ّ
صن�اع
فيلم “وقفة رجال�ة” ألمينة خليل ومحمد

سالم وبيومي فؤاد وسيد رجب وماجد الكدواني،
ليك�ون ثاني أفالم عام  ،2021ومن املقرر طرحه
قبل منتصف الشهر الحايل.والفيلم تدور أحداثه يف
إطار كوميدي حول أربعة أصدقاء يجتمعون بعد
س�نوات طويلة للوقوف إىل جانب صديقهم الذي
يم ّر بأزمة نفس�يه لوفاة زوجته ،فيقرروا السفر
إىل إحدى املناطق الس�احلية ملواجهة مش�اكلهم
وهن�اك تواجههم العدي�د من املش�كالت يف إطار
كوميدي.وأعلنت دين�ا الربيني الربومو الخاص
بفيلمها الس�ينمائي الجدي�د “ثانية واحدة” أمام
مصطف�ى خاطر وأحمد الفيش�اوي.إىل ذلك ،قرر
صن�اع فيلم “ك�رة والج�ن” لكريم عب�د العزيز
وأحم�د ع�ز وهند ص�ربي تأجيل العمل لس�ينما
 2022حت�ى تك�ون األمور واضحة ،ع�ىل أمل أن
ّ
تنح�ل األزم�ة فيما بع�د ،ونفى ّ
صن�اع العمل أن
يكون هناك نية لعرض الفيلم عرب شاش�ة إحدى
املنصات العاملية كما تردد من قبل.

أغنية ديانا حداد العراقية “ما نستمر”
تتخطى مليون مشاهدة
حقق�ت أغنية النجم�ة ديانا حداد “ما
نس�تمر” والت�ي طرحته�ا مؤخرا من
كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي
املليون مش�اهدة محققة مليون و200
ألف عىل موقع اليوتيوب.
وق�د تعاونت ديانا ح�داد يف لحن األغنية
وتوزيعها موسيقيا ً مع هيثم عالء الدين،
ليقوم بعملي�ة املكس واملاس�رتينج طيف

عادل ،وتم تس�جيلها يف اس�توديوهات الوطن
يف دبي.
وقد حرصت النجمة ديان�ا حداد عىل االحتفال
بأعياد الكريس�ماس من خالل ص�ورة جديدة
عرب حس�ابها الرس�مي عىل موقع انس�تجرام
بجوار شجرة الكريس�ماس علقت عليها :لكل
من يحتفل�وا بأعياد الكريس�ماس ،أتمنى لكم
أعيادا ً سعيدة.

