اإلتصاالت ترد على التالعب رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
بأسعار كارتات االنرتنت
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
ردت وزارة االتصاالت عىل التالعب بأسعار
كارتات الشحن لخدمة االنرتنت بذريعة ارتفاع
سعر رصف الدوالر.وقال املتحدث باسم الوزارة،
رعد املشهداني ،يف ترصيح صحفي« :الوزارة
ليست جهة رقابية ،وهذا األمر من اختصاص
جهاز األمن الوطني واألمن االقتصادي».وبن:
«يف حال ورود شكاوى سنقوم بتسجيلها،
لكن يبقى يف الجانب القانوني املتمثل باملحاكم
املختصة».

مدير املرور يوجه مبضاعفة اجلهود
لتخفيف الزخم املروري يف بغداد

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
وجه مدير املرور العامة ،اللواء طارق اسماعيل ،امس االحد ،رجال املرور العاملن يف تنظيم
حركة السري واملرور يف مديريتي مرور بغداد الكرخ والرصافة بمضاعفة الجهود لتخفيف
الزخم املروري يف اوقات الذروة.وقال اللواء اسماعيل يف بيان تلقته «الزوراء» :انه نظرا ً
للزخم املروري الحاصل يف الشوارع والتقاطعات والساحات ،وخصوصا ً اوقات الذروة ،ومن
اجل خدمة املواطنن مستخدمي الطريق ،وجهنا بتقديم الجهد املضاعف ومشاركة الوجبة
الصباحية مع الوجبة املسائية لغاية الساعة الثالثة مسا ًء ،وذلك من اجل امتصاص الزخم
املروري يف (اوقات الذروة)».واضاف :ان «هذا الجهد يصب يف خدمة البلد وتقليل معاناة
املواطنن يف هذه االوقات قدر املستطاع» ،مشريا اىل انه «كلنا امل برجال املرور بأن يكونوا
عىل قدر هذه املهمة واملسؤولية التي انيطت بهم ،وان يكون العمل ثمرة جهد متواصل يف
التخفيف من االختناقات املرورية ،وتقديم الخدمة االفضل للمواطن الكريم».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7403 :االثنين  11كانون الثاني 2021

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7403 Mon 11 Jan 2021

تراكم السنوات السابقة يطيح بالكهرباء يف موسم الشتاء
مواطنون يشكون رفع سعر أمبري املولدات األهلية “الذهيب” إىل  25ألف دينار

الكهرباء تكشف لـ
الزوراء /حسن فالح:
كشفت وزارة الكهرباء عن سبب تراجع
ساعات تجهيز الطاقة للمواطنن ،وفيما
اوضحيت تفاصيل االسيتثناء االمريكي
للعراق بشيأن اسيترياد الغياز االيراني،
محذرة من تأثري تأخر اقرار املوازنة عىل
مشاريع الصيانات ،شكا مواطنون رفع

سبب تراجع ساعات التجهيز وتوضح تفاصيل االستثناء األمريكي السترياد الغاز اإليراني

سيعر امبري املولدات االهليية “الذهبي”
اىل  25اليف دينار ،يف ظل الغالء املعييش.
وقيال املتحيدث باسيم اليوزارة ،احميد
موىس العبادي ،يف حدييث لي”الزوراء”:
ان اسباب تراجع ساعات التجهيز خالل
الفرتة املاضية يرجع اىل تراجع اطالقات
الغياز االيرانيي اىل املحطيات العراقيية.

الفتيا اىل :ان الجانيب االيرانيي اآلن رفع
نسيبة ضخ الغاز اىل املحطيات العراقية
مين  3ماليين اىل  5مالين ميرت مكعب
من اصل  50مليون مرت مكعب.وبشيأن
االستثناء االمريكي املمنوح للعراق حول
استرياد الغاز االيراني ،ذكر العبادي :ان
الحكومية العراقيية ،متمثلية بوزارتي

النفيط والكهربياء ،عازمة عيىل تأهيل
حقيول الغاز وتنوييع مصيادر الطاقة
وامليض بمشياريع الربط الكهربائي مع
دول الجيوار .مؤكيدا :ان هيذه خطوات
ومشياريع مهمة من شيأنها ان تعضد
منظومية الطاقة.واضياف :ان هيذه
املشياريع تحتياج اىل سيقوف زمنيية

بغيية انجازهيا فيميا لو بيدأت االعمال
بهيا .مبينا :ان الوالييات املتحدة منحت
اسيتثناء للعيراق لثالثية اشيهر قابلة
للتمدييد الن الواليات املتحدة تعي جيدا
ان املشاريع التي يعتزم العراق تنفيذها
تحتاج اىل سقوف زمنية.

تفاصيل ص2

استشهاد شرطي وإصابة  33آخرين يف أحداث تظاهرات الناصرية

بغداد /الزوراء:
أعلنيت خليية اإلعيالم األمنيي ،امس
األحد ،استشهاد أحد عنارص الرشطة
وإصابة  33آخرين خالل األحداث التي
وقعيت يف محافظية النارصية.وقالت
الخليية يف بييان تلقته “اليزوراء” :إن
“أحد عنارص الرشطة استشهد وأصيب
 33آخريين مين الرشطة أيضيا ً خالل
األحيداث التي حصلت اميس األحد ،يف
مدينة النارصيية بمحافظة ذي قار”.
وحصلت اشيتباكات بين متظاهرين
والقوات االمنية امس االحد يف سياحة
الحبوبيي وسيط مدينية النارصيية
بمحافظة ذي قار ما اسفر عن سقوط
عدد من الشهداء والجرحى.

إصابات كورونا يف العراق تالمس  603آالف والشفاء أكثر من  556ألفا

ص2

اهليأة التطبيعية توقع اتفاقية تعاون كروية مع االحتاد اإلماراتي

ص6

اللجنة الربملانية حتذر من التهاون باإلجراءات الوقائية

الصحة حتدد  60منفذاً لصرف لقاح
“فايزر” يف املستشفيات حصرا

بغداد /الزوراء:
حيددت وزارة الصحية نحيو  60منفذا ً
ليرصف لقياح فاييزر ،يف املستشيفيات
حيرصا وعدم شيمول املراكيز الصحية،
فيما حيذرت من عيودة ارتفياع حاالت
االصابات والوفيات بسيبب عدم االلتزام
بيرشوط الوقاية.وقيال مديير الصحية
العامية يف اليوزارة ،ريياض عبيد االمري
الحلفي ،يف ترصيح صحفي :ان «الوزارة
اعدت خطة لتحديد منافذ لقاح «فايزر»
حال وصوليه اىل العراق» ،مشيريا ً اىل ان
«الخطية ستشيمل جمييع املحافظات،
وسيتكون املنافيذ يف املستشيفيات
حرصاً».وتابع الحلفيي «هناك نحو 60
منفذا تلقيحياً» ،مؤكدا ً «زيادتها يف حال
احتاجيت وزارة الصحية اىل ذلك».بينما
حذر عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية،
حسن خالطي ،امس األحد ،من الرتاخي
باإلجراءات الوقائية ألن ذلك سييؤدي اىل
موجة جديدة مين جائحة كورونا.وقال
خالطيي يف ترصييح صحفيي“ :هنياك
إنحسيار يف أعداد اإلصابيات ،باإلضافة

اىل تراجيع يف الوفيات ،وهيذه املؤرشات
جيدة مع وجود تسيجيل سالالت جديدة
يف دول اخرى وقريبة من العراق تفرض
علينا االسيتمرار يف اإللتيزام باإلجراءات
الوقائيية الن التهياون يف اإلجيراءات قد
ييؤدي اىل موجية جديدة”.وشيدد عيىل
“عيدم الرتاخيي بااللتيزام باإلجيراءات
الوقائية وهذا تحذيير رضوري ومهم”.
مبينا ان “املساعي والخطوات التكميلية
لدخيول الوجبية األوىل مين اللقاحيات
املتفق عليها مسيتمر ،السييما ان لدينا
اتفاقا ميع رشكة {فاييزر} واتفاقا مع
االتحياد اليدويل” ،مؤكدا ً عيىل ان “الربع
األول يف هذا العام سيشهد دخول الوجبة
األوىل من لقاح فريوس كورونا “.وكانت
وزارة الصحة ،حذرت املواطنن من عدم
اإللتيزام باإلجيراءات الوقائيية .وقالت
انهيا “تراقب املوقيف الوبائي الخطري يف
أمريكا ودول االتحاد األوربي وبريطانيا،
وان تحسين املوقيف الوبائي لين يجعل
بلدنيا يف مأمن من خطر ارتفاع إصابات
كورونا”.

بعد اقرتاب الوفيات من املليونني

إصابات كورونا يف العامل تتجاوز
الـ 89مليون حالة
بغداد /متابعة الزوراء:
تجاوز عيدد حياالت اإلصابية بفريوس
كورونيا يف العالم حاجز اليي 89مليونا،
وعيدد حياالت الوفييات حاجيز الي1.9
ملييون ،بحسيب بيانيات جامعية
جونيز هوبكنيز األمريكية.وبموجيب
بيانيات الجامعية ،بليغ إجميايل حاالت
اإلصابية بفيريوس كورونيا يف العاليم
منيذ بدايية الجائحية حتيى ييوم امس
األحيد ،89.630.087 ،وارتفيع عيدد
الوفييات الناجمة عين  ،COVID-19إىل
 1.926.544حالية وفاة ،وتم تعايف أكثر
من  63مليون شيخص.وتحتل الواليات
املتحيدة والهنيد والربازييل الصيدارة يف
قائمية البليدان األكثر تيرضرا من حيث

عيدد اإلصابيات بفيريوس كورونا.فقد
بليغ عيدد اإلصابات يف الوالييات املتحدة
 ،22.132.396واجميايل الوفييات
 ،372428كميا تم عالج وتعايف أكثر من
 13مليون شخص.وتأتي الهند يف املرتبة
الثانيية عىل مسيتوى العاليم من حيث
عيدد املصابين بفيريوس كورونا ،حيث
ارتفيع عدد حياالت اإلصابية املؤكدة إىل
 ،10.450.284والوفييات إىل ، 150999
وتيم تعايف أكثر من  10مالين شيخص.
وتأتي الربازيل يف املرتبة الثالثة يف العالم
مين حيث عيدد املصابن ،وتم تسيجيل
 ،8.075.998وبليغ إجميايل الوفييات
 ،202631وتم شيفاء أكثر من  7مالين
حالة.

لنجاح العملية االنتخابية

الكاظمي :احلكومة ماضية يف دعم املفوضية
لاللتزام بالتوقيتات واجلداول الزمنية

بغداد /الزوراء:
اكيد رئييس مجليس اليوزراء ،مصطفيى
الكاظمي ،امس االحد ،ميض الحكومة يف دعم
عمل مفوضية االنتخابات مين اجل االلتزام
بالتوقيتيات والجيداول الزمنية.وذكر مكتب
رئيس اليوزراء يف بيان تلقته «اليزوراء» :ان
رئيس مجليس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
اسيتقبل رئييس واعضياء املفوضيية العليا
املسيتقلة لالنتخابات ،وجرت خيالل اللقاء،
مناقشة سري التحضريات لتنفيذ االستحقاق
االنتخابيي يف املواعييد التي سيبق أن أعلنت
عنهيا الحكومية يف السيادس مين حزييران
 . 2021وقيال الكاظمي ،بحسيب البيان :إن
الحكومة ماضية يف دعم عمل املفوضية بكل
ما تسيتطيع ،مين أجل االلتيزام بالتوقيتات

والجيداول الزمنيية التيي يتطلبهيا نجياح
العمليية االنتخابية .كما اسيتمع الكاظمي،
بحسيب البييان ،اىل إيجاز عن آخير املراحل
املنجزة من عمل املفوضية ،يف مجال تسجيل
الكيانيات السياسيية واملرشيحن وعمليية
التسيجيل البايوميرتي للناخبين وتحدييث
السجل االنتخابي ،وشيهد اللقاء استعراض
السيبل املتبعة لتذليل املعوقيات التي تواجه
عميل املفوضيية ،بانتظار تشيكيل املحكمة
اإلتحاديية وفقيا للسيياقات الدسيتورية.
مين جانبه ،شيكر مجلس املفوضين الدعم
الحكوميي لعميل املفوضيية والعمليية
االنتخابية والتحضيريات لها ،من أجل نجاح
االنتخابات ،وبما يضمن ملخرجاتها أن تكون
مُ رّ
عربا ً حقيقيا ً عن إرادة الشعب العراقي.

خالل لقائه املكتب التنفيذي الحتاد الصحافة الرياضية

الالمي :صوت الصحفي الرياضي جيب أن يكون حاضرا بقوة يف احملافل اخلارجية
بغداد /الزوراء:
أبيدى نقيب الصحفيين العراقيين ،رئيس اتحاد
الصحفين العرب ،م ٔويد الالمي ،استعداده الكامل
لتسهيل عمل االتحاد العراقي للصحافة الرياضية
بهيئتيه االداريية الحاليية ،فيميا اكيد رضورة ان
يكون للصحفي الريايض الصوت القوي والحضور
البارز يف العملية الرياضيية محليا وعربيا ودوليا.
وقيال الالمي ،خالل لقائه املكتب التنفيذي الجديد
التحياد الصحافية الرياضية يف مقير النقابة :ان

جمييع االمكانيات متاحية امام االتحياد العراقي
للصحافية الرياضية للقيام بعمله واداء رسيالته
عىل أكميل وجه .معربيا عن ثقته بيأن الصحافة
الرياضية واحدة من الوسيائل املهمة التي تصحح
املسيار الريايض وتعضد االنجيازات كونها رشيكا
اساسييا يف العمليية الرياضيية .عيىل صعييد ذي
صلة ،عقيد االتحاد العراقي للصحافية الرياضية
اجتماعه الثاني برئاسية خالد جاسم ،وبحضور
جميع اعضائيه ،ويف البداية تقيدم رئيس االتحاد

بتقديم التهاني والتربيكات ألبناء الشعب ملناسبة
عيد تأسيس الجيش العراقي البطل وعيد تأسيس
الرشطة والدعوات بدوام التقدم واالزدهار وحماية
ربيوع الوطن.وناقش املجتمعيون مفردات جدول
االعمال ،اذ تمت دراسية الطلب اليذي تم تقدم به
الصحفييون الرياضيون يف محافظة السيليمانية
لالنضميام كأعضياء يف الجمعيية العموميية يف
االتحياد بعيد لقائهم االمين املايل لالتحياد جعفر
العلوجيي يف زيارتيه االخرية اىل السيليمانية ،وتم

تحوييل الطليب للجنية املهنيية لتيدارس الطليب
وتقدييم دراسية متكاملة عين املوضيوع ،فضال
عين االتفاق عىل اقامية دورة تدريبية تطويرية يف
السيليمانية بالتعاون مع نادي البيشمرگة وكلية
الرتبيية الرياضية يف جامعة السيليمانية وتخويل
رئيس لجنة الدورات الزميل عمار ساطع للتواصل
مع الزميالء يف السيليمانية لتحديد موعيد الدورة
ومكان اقامتها .

تفاصيل ص6

اجتماعات متواصلة ملناقشة املوازنة وحتفظ على تعديل قانوني مؤسسيت الشهداء والسجناء السياسيني

الزوراء /يوسف سلميان:
يعقيد مجلس النيواب جلسية اعتيادية
جديدة ظهر اليوم االثنن ،وسييكون يف
جدول اعمالها تقرير ومناقشة (القراءة
الثانية) مرشوع قانيون املوازنة العامة
االتحاديية لجمهوريية العيراق للسينة

املاليية .2021وابلغيت رئاسية مجلس
النيواب ممثيل الكتل السياسيية بإدراج
مناقشية مرشوع قانون املوازنة العامة
االتحادييية  2021عيىل جيدول اعميال
الجلسات املقبلية واستمرار االجتماعات
اليومية للجنة املالية النيابية ،وصوال اىل

صياغة كل التعديالت واملقرتحات ضمن
مرشوع القانيون قبل عرضه للتصويت
النهائيي .يأتي ذلك حيث عقيدت الكتل
الشييعية اجتماعيا مشيرتكيا بحضور
النائيب االول لرئييس الربمليان ،حسين
الكعبي ،ملناقشية املوازنية العامة ،كما

فشل اجتماع سد النهضة بعد خالفات حول كيفية
استئناف املفاوضات

القاهرة /متابعة الزوراء:
اخفق االجتماع السيدايس لسد النهضة ،الذي عقد امس االحد،
ليوزراء الخارجية واملياه يف مرص والسيودان وإثيوبيا برئاسية
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ،بصفتها الرئيس الحايل للمجلس
التنفييذي لالتحاد األفريقي.وأكدت مرص خيالل االجتماع عىل
اسيتعدادها لالنخيراط يف مفاوضيات جيادة وفعالية من أجل
التوصل يف أرسع وقت ممكن إىل اتفاق قانوني ملزم عىل قواعد
ملء وتشيغيل سيد النهضة ،وذلك تنفيذا ً ملقيررات اجتماعات
هيئية مكتب االتحاد األفريقي التي عقدت عىل مسيتوى القمة
خالل األشهر املاضية للتشياور حول قضية سد النهضة ،وبما
يحقق املصالح املشيرتكة للدول الثالث ويحفظ ويؤمن حقوق

ميرص ومصالحها املائية.وأخفق االجتمياع يف تحقيق أي تقدم
بسيبب خالفات حول كيفية اسيتئناف املفاوضيات والجوانب
اإلجرائيية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية ،حيث تمسيك
السيودان برضورة تكلييف الخرباء املُعينن مين قبل مفوضية
االتحياد األفريقيي بطيرح حليول للقضاييا الخالفيية وبلورة
اتفاق سيد النهضة ،وهيو الطرح الذي تحفظيت عليه كل من
ميرص وإثيوبيا وذلك تأكييدا ً عىل ملكية اليدول الثالث للعملية
التفاوضيية وللحفياظ عىل حقها يف صياغية نصوص وأحكام
ً
خاصة وأن خيرباء االتحاد
اتفاق ملء وتشيغيل سيد النهضة،
األفريقي ليسيوا من املتخصصن يف املجاالت الفنية والهندسية
ذات الصلة بإدارة املوارد املائية وتشغيل السدود.

واصلت اللجنة املالية النيابية مناقشية
مرشوع قانون املوازنة العامة االتحادية
 ،2021وقيررت إسيتضافة رئييس
صندوق إعيادة إعمار املناطق املترضرة
من العملييات اإلرهابية ،محمد العاني،
ملعرفة املبالغ املرصوفة لكل املحافظات

التيي تعرضيت ليرضر مين العملييات
اإلرهابية منذ تأسييس الصندوق لغاية
اآلن .واتفقت اللجنة املالية عىل تشيكيل
لجيان فرعية من اعضياء اللجنة املالية
لدراسة املوازنات املستقلة.

تفاصيل ص2

وزير الصحة الربيطاني :وضع النظام الصحي
يف البالد حبالة خطرية جدا جدا
لندن /متابعة الزوراء:
قال وزير الصحية الربيطاني مات هانكوك،
امس األحد ،إن بالده تجري تطعيم  200ألف
شيخص يوميا بلقياح الوقاية مين فريوس
كورونا ،وتسيتعد لزييادة العيدد إىل مليوني
شيخص أسيبوعيا ،وهيو املعيدل املطليوب
لحمايية الفئيات األكثير عرضية لإلصابية
بحليول منتصف فرباير ،فيميا ارتفع إجمايل
عدد الوفيات بسبب الجائحة يف البالد إىل أكثر
مين  80ألفا.وقيال الوزيير ملحطة “سيكاي

نيوز ““ :يف الوقت الراهن يجري تطعيم أكثر
من  200ألف شخص يوميا”.وأضاف“ :قمنا
بتطعييم نحيو ثلث من تجياوزوا الثمانن يف
هيذا البلد لذا فنحن نحرز تقدما كبريا لكن ال
يزال هناك املزيد من التوسع يف هذا الصدد”.
وقال“ :سينفتتح مراكيز للتطعيم الجماعي
هذا األسيبوع”.وحذر هانكيوك بأن التفيش
املتسارع للوباء مؤخرا وضع النظام الصحي
الربيطاني يف “حالة خطرية جدا جدا”.

تفاصيل ص3

بعد العثور على حطام وأشالء جثث

إندونيسيا حتدد موقعي الصندوقني األسودين للطائرة املنكوبة
إندونيسيا /متابعة الزوراء:
أعلنيت السيلطات اإلندونيسيية أنه تم
تحدييد موقيع الصندوقين األسيودين
لطائيرة بوينيغ التيى تحطميت قبالة
سيواحل جاكرتيا وعيىل متنهيا 62
شيخصا ،يف خطوة من شأنها مساعدة

املحققين عىل معرفة أسيباب الحادث.
وأعلين رئييس اللجنية التابعة ليوزارة
النقل ،سورجانتو تجاهجانتو“ :حددنا
موقيع الصندوقين األسيودين”.وقال:
إن الغطاسين الذيين عثروا عىل أشيالء
جثيث وحطيام وقطعة مالبيس أطفال

“سيقومون بالبحث (عن الصندوقن)،
وآمل أال يستغرق األمر وقتا طويال قبل
استعادتهما”.وكان املراقبون الجويون
فقيدوا ،السيبت ،االتصيال بالطائيرة
التابعة لرشكة رسيويجايا اإلندونيسية
التي تربط جاكرتا ببونتياناك يف جزيرة

بورنيو ،بحدود الساعة  14,40بالتوقيت
املحييل ( 07,40ت غ) بعد نحو  4دقائق
عيىل إقالعها.وليم تعيط السيلطات أي
تفاصيل حتى اآلن عن األسباب املحتملة
للحادث.وأعيرب الرئييس اإلندونييي،
جوكو وييدودو ،عن “التعازي الحارة”،

داعيا مواطنيه إىل “الصالة معا من أجل
العثور عيىل الضحايا”.وأشيار عنارص
فيرق اإلنقاذ إىل أنهم انتشيلوا خمسية
أكياس تحتوي عىل أشيالء جثث وقطع
من الحطام تبدو أنها تعود للطائرة.

تفاصيل ص2

سياسة
العدد 7403 :االثنين  11كانون الثاني 2021

بعد تسجيل  607اصابات جديدة و 14حالة وفاة

اصابات كورونا يف العراق تالمس 603
االف والشفاء اكثر من  556الفا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
االحد ،املوقف الوبائي اليومي
لفريوس كورونا املستجد يف العراق،
وفيما اكدت تسجيل  607اصابات
جديدة و 14حالة وفاة وشفاء 1752
حالة ،حددت دائرة صحة الرصافة
التوزيع الجغرايف لالصابات حسب
املناطق.وذكرت الوزارة يف بيان
تلقته “الزوراء” :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس ،30794 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلية،4867637 :
مبينة انه تم تسجيل  607اصابات
جديدة و 14حالة وفاة وشفاء 1752
حالة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الكيل ،)92.3%( 556742 :اما عدد
حاالت االصابات الكيل،602938 :
بينما عدد الحاالت التي تحت العالج:
 ،33301يف حني ان عدد الحاالت
الراقدة يف العناية املركزة،123 :
وعدد حاالت الوفيات الكيل.12895 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة
بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي،
تسجيل 37اصابة جديدة بفريوس
كورونا بينها  23اصابة شخصت

خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية.وقال الساعدي يف بيان تلقته
“الزوراء” :ان “املؤسسات الصحية
يف جانب الرصافة سجلت اليوم37 ,
اصابة جديدة بفريوس كورونا موزعة
كالتايل23 :حالة خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية :قطاع الصدر 4
حاالت  /قطاع بغداد جديدة  9حاالت
 /قطاع املدائن  10حاالت .واشار
اىل ان 14حالة رصدت من خالل
مراجعاتهم للمؤسسات الصحية
وكما ييل :الزعفرانية  11حالة /و
حالتني يف منطقة جرس دياىل  /وحالة
واحدة يف املدائن .واضاف الساعدي
انه “تم نقل جميع املصابني اىل الحجر
الصحي لتلقي العالج فيما نقلت
الحاالت الحرجة اىل العناية املركزة
الخاصة بالعزل” ،مشريا اىل ان “العدد
الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل 73646
تويف منهم  1415فيما اكتسب الشفاء
 71672ومتبقي قيد العال ج .“ 562
ودعا الساعدي املواطنني اىل “االلتزام
بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد
االجتماع لحمايتهم من االصابة
وتقليل تفيش الوباء”.

الداخلية حتدد  5حمافظات لتسلُّم
ملفها األمين كمرحلة أوىل
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية ،امس األحد ،أنها بصدد تسلُّم امللف األمني لخمس
محافظات كمرحلة أوىل خالل مدة شهر أو شهرين.
وقال مدير دائرة التفتيش املهني واإلداري بالوزارة ،اللواء عامر العزاوي ،يف
ترصيح صحفي :إن “الوزارة يف املراحل األخرية لتسلُّم امللف االمني بنا ًء عىل
توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.
وأضاف العزاوي أنه “تم تحديد خمس محافظات هي بابل ،وواسط ،ودياىل،
والديوانية ،واملثنى ،كمرحلة أوىل لتسلُّم امللف األمني فيها ،خالل شهر أو
شهرين ،حيث اكتملت املراحل األخرية” ،مبينا أن “اللجان املوجودة املشرتكة
بني الداخلية والدفاع ،لتسليم امللف االمني للداخية” ،مؤكدا ً “وجود دعم كامل
للعمل االستخباراتي”.
ولفت إىل أن “هناك تكثيفا ً لدورات املعلومات ،والجهد االستخباري اضافة إىل أن
هناك دعما ً كامالً لوكالة االستخبارات وتحقيقاتها يف الداخلية”.
وأوضح العزاوي أن “وكالة االستخبارات لديها دورات متقدمة ،تطويرية
للعاملني” ،مؤكدا ً “اآلن يمكننا القضاء عىل اإلرهاب بنسبة  90باملئة”.

أكد تلقيه هدايا من قادة دول اخلليج

اجلزائر :رئيس الوزراء السابق أوحييى يقر
بتلقيه سبائك ذهب وبيعها يف السوق السوداء
الجزائر /متابعة الزوراء:
يف إطار استئناف محاكمة ،أويحيى
يَ
رئييس الوزراء
وعبد املالك سالل،
السابقني يف عهد الرئيس الجزائري
السابق عبد العزيز بوتفليقة ،اعرتف
أويحيى ،السبت ،بتلقيه سبائك ذهب
من قادة خليجيني ،قائال إنه أعاد
بيعها يف السوق السوداء .وأشار
أويحيى أن رفضه سابقا الحديث
عن هذا األمر كان “لعدم اإلساءة
للعالقات التي تربط بالدنا ببعض
الدول الصديقة” ،مقرا بأنه “لم يقم
بالترصيح عن هذه املبالغ”.يذكر أن،
السبت املايض ،استؤنفت محاكمة
يَ
رئييس
أويحيى وعبد املالك سالل،
الوزراء السابقني يف عهد الرئيس
السابق عبد العزيز بوتفليقة ،يف
إطار فضيحة فساد خطرية يف
قطاع السيارات.وتقررت إعادة فتح
القضية بعد قبول املحكمة العليا
للطعن بالنقض املودع من طرف
املتهمني.وكانت تمت إدانة عرشين
متهما ،بينهم مسؤولون سابقون
ورجال أعمال وموظفون كبار ،يف
كانون األول/ديسمرب  2019يف إطار
أول محاكمة كبرية تلت تحقيقات
واسعة إثر استقالة الرئيس السابق
بوتفليقة يف الثاني من نيسان/أبريل
تحت ضغط حركة احتجاج شعبية.
ويشار إىل أن املتهمني يمثلون أمام
القضاء يف تهم فساد عدة ترتبط
بقطاع صناعة تركيب السيارات،
خصوصا منح امتيازات لبعض
رجال األعمال مقابل تمويل انتخابي
“خفي” للرئيس السابق.وكان

أويحيى أول من استدعي إىل املنصة
لإلدالء بأقواله ،وقد سئل عن مصدر
أمواله التي ُتق ّدر بنحو  700مليون
دينار ( 4,3ماليني يورو) والتي تم
إيداعها يف عدد من الحسابات.وقد
أوضح أن هذه األموال ال عالقة لها
بأدائه وظائفه ،قائال إنه كان يتلقى
من موقعه بصفته رئيسا للوزراء
“هدايا من قادة دول الخليج عىل
شكل سبائك ذهبية قام ببيعها يف
السوق املوازية بـ 350مليون دينار
تم إيداعها يف حساباته” ،حسب
ما نقلت وكالة األنباء الرسمية
الجزائرية.
وتابع أن رفضه سابقا الحديث
عن هذا األمر كان “لعدم اإلساءة
للعالقات التي تربط بالدنا ببعض
الدول الصديقة” ،مقرّا بأنه “لم يقم
بالترصيح عن هذه املبالغ”.
ونفى أويحيى كل التهم املوجهة
إليه واملتمثلة يف “منح امتيازات
غري مربرة ،سوء استغالل الوظيفة،
تعارض املصالح وتبييض األموال”.
وعندما سئل عن املعايري التي تم
اعتمادها لتمرير ملفات تركيب
السيارات ،أجاب أويحيى أن “اختيار
املتعاملني من بني  89تقدموا بطلب
االستثمار يف هذا القطاع ،جاء
لكونهم ينشطون يف امليدان ،وليس
لسبب آخر” ،نافيا منح امتيازات ألي
متعامل.
وأسفرت فضيحة مصانع تركيب
السيارات عن خسارة للخزينة العامة
ُتق ّدر بـ 128مليار دينار ( 975مليون
يورو) حسب أرقام رسمية.
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مواطنون يشكون رفع سعر أمبري املولدات األهلية “الذهيب” إىل  25ألف دينار
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الكهرباء تكشف لـ سبب تراجع ساعات التجهيز وتوضح تفاصيل
االستثناء األمريكي السترياد الغاز اإليراني
الزوراء /حسني فالح:
كشفت وزارة الكهرباء عن سبب تراجع ساعات
تجهيز الطاقة للمواطنني ،وفيما اوضحت
تفاصيل االستثناء االمريكي للعراق بشأن
استرياد الغاز االيراني ،محذرة من تأثري تأخر
اقرار املوازنة عىل مشاريع الصيانات ،شكا
مواطنون رفع سعر امبري املولدات االهلية
“الذهبي” اىل  25الف دينار ،يف ظل الغالء
املعييش.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،احمد موىس
العبادي ،يف حديث لـ”الزوراء” :ان اسباب
تراجع ساعات التجهيز خالل الفرتة املاضية
يرجع اىل تراجع اطالقات الغاز االيراني اىل
املحطات العراقية .الفتا اىل :ان الجانب االيراني
اآلن رفع نسبة ضخ الغاز اىل املحطات العراقية
من  3ماليني اىل  5ماليني مرت مكعب من اصل 50
مليون مرت مكعب.
وبشأن االستثناء االمريكي املمنوح للعراق حول
استرياد الغاز االيراني ،ذكر العبادي :ان الحكومة
العراقية ،متمثلة بوزارتي النفط والكهرباء،
عازمة عىل تأهيل حقول الغاز وتنويع مصادر
الطاقة وامليض بمشاريع الربط الكهربائي مع
دول الجوار .مؤكدا :ان هذه خطوات ومشاريع
مهمة من شأنها ان تعضد منظومة الطاقة.
واضاف :ان هذه املشاريع تحتاج اىل سقوف
زمنية بغية انجازها فيما لو بدأت االعمال
بها .مبينا :ان الواليات املتحدة منحت استثناء
للعراق لثالثة اشهر قابلة للتمديد الن الواليات
املتحدة تعي جيدا ان املشاريع التي يعتزم العراق
تنفيذها تحتاج اىل سقوف زمنية.

واشار اىل :انه يف حال انتهاء املدة سيقدم العراق
دفاعاته الفنية اىل الجانب االمريكي من اجل
اعطاء استثناء اخر .مؤكدا :ان الجانب االمريكي
مطلع تماما عىل مشاريع ربط الكهرباء مع
هيئة الربط الخليجي ،وحتى توقيع العقد مع
اململكة االردنية الهاشمية للربط كهربائيا ،الذي
احيل عىل رشكة جنرال الكرتك ضمن سقوف
زمنية تصل اىل  20شهرا.
واوضح :ان الغاز االيراني يورد للعراق بتكلفة
ارخص مما هي مقدر للعراق بأن يشغل عىل
النفط الخام .منوها اىل :ان املحطات إذا اردنا
ان نشغلها عىل النفط الخام فيستلزم كل ميكا
واط واحد  40برميل نفط ،وهذه الكمية يف سعر
الربميل  50دوالرا ،وبالتايل ستكون التكلفة

باهظة.
يف النفط الخام
وتابع :باالضافة اىل ذلك لم ِ
بتشغيل املحطات بالفائدة املرجوة ،بل ستنزل
طاقة املحطات اىل النصف ،وبالتايل ستبقى
الحاجة حاكمة اىل استرياد الغاز االيراني.
وحول االستعدادات ملوسم الصيف املقبل ،قال
العبادي :ان هنالك برنامجا لدى الوزارة يعتمد
عىل الصيانات الدورية واالضطرارية ملحطات
االنتاج واستكمال الخطوط الناقلة ،وانشاء
العديد من املحطات التحويلية ربما تكون
جاهزة خالل استعداداتنا للصيف ،باالضافة اىل
تدعيم وتحسني وتوسيع شبكات التوزيع.
ولفت اىل :ان هنالك عمال لكن برصاحة
باالمكانيات املتاحة .مبينا :ان وزارة الكهرباء

اليوم بأمس الحاجة ألن تقر املوازنة وتخصص
االموال لها ،حيث هناك صيانات ثابتة تستدعي
تخصيصات مالية بغية ادامة زخم العمل،
وهناك مشاريع وصلت نسبة االنجاز فيها اىل
 90باملئة تحتاج اىل تخصيصات بغية اكمالها
وادخالها للعمل .
ومىض بالقول :طالبنا وزارتي املالية والتخطيط
بالحث عىل ان ترسع باملوازنة ،واطالق
التخصيصات الحاكمة لوزارة الكهرباء .مؤكدا:
انه يف حال ّ
اخر اقرار املوازنة اىل الشهر الثالث او
الرابع ،فحتى لو اعطيت االموال للكهرباء فلن
تكون نافعة باعتبار ان حاجتنا لالموال اآلن
حتى نستعد لفصل الصيف .
يف غضون ذلك ،شكا مواطنون رفع سعر امبري
املولدات االهلية يف ظل تراجع ساعات تجهيز
الطاقة للمنظومة الوطنية.
وقال احد املواطنني :ان سعر امبري املولدات
االهلية الذهبي وصل اىل  25الف دينار ،يف ظل
الصمت الحكومي .الفتا اىل :ان املواطن بات
يدفع ثمن اخطاء الحكومات السابقة.
واضاف :ان عىل الحكومة النظر اىل املواطن
البسيط الذي ال يستطيع مواجهة الغالء املعييش
واالرتفاع الكبري الذي تشهده االسعار ،من خالل
توفري الطاقة الكهربائية ،والضغط عىل اصحاب
املولدات االهلية لتخفيض اسعار االمبري.
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من املحافظات
تراجعا بساعات تجهيز الطاقة الكهربائية،
وتعزو وزارة الكهرباء السبب يف ذلك اىل تراجع
اطالقات الغاز االيراني املتدفق اىل محطات
االنتاج العراقية.

استضافة رئيس صندوق إعادة اإلعمار ومسؤولني يف وزارة النفط

اجتماعات متواصلة ملناقشة املوازنة وحتفظ على تعديل قانوني مؤسسيت
الشهداء والسجناء السياسيني
الزوراء /يوسف سلمـان:
يعقد مجلس النواب جلسة اعتيادية
جديدة ظهر اليوم االثنني ،وسيكون
يف جدول اعمالها تقرير ومناقشة
(القراءة الثانية) مرشوع قانون
املوازنة العامة االتحادية لجمهورية
العراق للسنة املالية .2021
وابلغت رئاسة مجلس النواب
ممثيل الكتل السياسية بإدراج
مناقشة مرشوع قانون املوازنة
العامة االتحاديـة  2021عىل جدول
اعمال الجلسات املقبلـة واستمرار
االجتماعات اليومية للجنة املالية
النيابية ،وصوال اىل صياغة كل
التعديالت واملقرتحات ضمن مرشوع
القانون قبل عرضه للتصويت
النهائي .

يأتي ذلك حيث عقدت الكتل الشيعية
اجتماعا مشرتكـا بحضور النائب
االول لرئيس الربملان ،حسن الكعبي،
ملناقشة املوازنة العامة ،كما واصلت
اللجنة املالية النيابية مناقشة مرشوع
قانون املوازنة العامة االتحادية ،2021
وقررت إستضافة رئيس صندوق إعادة
إعمار املناطق املترضرة من العمليات
اإلرهابية ،محمد العاني ،ملعرفة
املبالغ املرصوفة لكل املحافظات التي
تعرضت لرضر من العمليات اإلرهابية
منذ تأسيس الصندوق لغاية اآلن .
واتفقت اللجنة املالية عىل تشكيل
لجان فرعية من اعضاء اللجنة املالية
لدراسة املوازنات املستقلة ،وهي
مجلس القضاء األعىل ومجلس النواب
واملفوضية العليا لحقوق اإلنسان،

فضال عن إعداد دراسة مستفيضة
بشأن هذه املوازنات تراعى فيها
ضغط النفقات غري الرضورية .
ووجهت كتابا ً رسميا اىل وزارة املالية
ملعرفة اجمايل الدين الداخيل والخارجي
لغاية  ، ٢٠٢٠/١٢/٣١وبيان كل
املبالغ املرصوفة يف عام  2020من
التربعات والهبات املمنوحة سواء من
الدول أو املؤسسات أو من املنظمات،
فضال عن تفاصيل مبالغ املرصوفة
من البرتودوالر لبيان وصول هذه
املبالغ ملستحقيها .
كما وجهت اللجنة املالية بإستضافة
مدير رشكة النفط الوطنية سومو)
ومسؤول جوالت الرتاخيص ومدير
االستثمارت يف وزارة النفط بشأن
جوالت الرتاخيص ،ومناقشة

اإليرادات النفطية وسعر برميل
النفط املعتمد من قبل الحكومة
يف املوازنة مقارنة بأسعار النفط
الحالية ،واألخذ بنظر االعتبار تقلب
تلك االسعار يف ظل استمرار جائحة
كورونا .
باملقابل اعلنت لجنة الشهداء والضحايا
والسجناء السياسيني النيابية رضورة
اعادة قرار مجلس الوزراء رقم  2لسنة
 2016الخاص بمرشوع تعديل قانون
مؤسسة الشهداء ،اىل مجلس الوزراء
النتفاء الحاجة اليه .
كما سجلت اللجنة النيابية تحفظها
عىل مرشوع قانون التعديل الثاني
لقانون مؤسسة السجناء السياسيني
رقم  4لسنة  2006من الناحية
الشكلية واملوضوعيـة .

وسيتضمن جدول االعمال جلسة،
اليوم االثنني ،استكمال التصويت عىل
مقرتح قانون التعديل االول لقانون
عمليات زرع األعضاء البرشية ومنع
االتجار بها رقم ( )11لسنة ، 2016
تليهـا القراءة األوىل ملرشوع قانون
التعديل الثاني لقانون مؤسسة
السجناء السياسيني رقم ( )4لسنة
 ، 2006والقراءة األوىل ملرشوع قانون
التعديل األول لقانون مؤسسة الشهداء
رقم ( )2لسنة  ، 2016والقراءة األوىل
ملقرتح قانون اعادة منتسبي وزارتي
الدفاع والداخلية اىل الخدمة ،والقراءة
األوىل ملرشوع قانون تصديق اتفاقية
النقل الجوي بني حكومة جمهورية
العراق وحكومة اململكة العربية
السعودية.

بعد العثور على حطام وأشالء جثث

إندونيسيا حتدد موقعي الصندوقني األسودين للطائرة املنكوبة
إندونيسيا /متابعة الزوراء:
أعلنت السلطات اإلندونيسية أنه تم
تحديد موقع الصندوقني األسودين
لطائرة بوينغ التى تحطمت قبالة
سواحل جاكرتا وعىل متنها 62
شخصا ،يف خطوة من شأنها
مساعدة املحققني عىل معرفة
أسباب الحادث.
وأعلن رئيس اللجنة التابعة لوزارة
النقل ،سورجانتو تجاهجانتو:
الصندوقني
موقع
“حددنا
األسودين”.
وقال :إن الغطاسني الذين عثروا
عىل أشالء جثث وحطام وقطعة
“سيقومون
أطفال
مالبس
بالبحث (عن الصندوقني) ،وآمل
أال يستغرق األمر وقتا طويال قبل
استعادتهما”.
وكان املراقبون الجويون فقدوا،
السبت ،االتصال بالطائرة التابعة
لرشكة رسيويجايا اإلندونيسية
التي تربط جاكرتا ببونتياناك يف
جزيرة بورنيو ،بحدود الساعة
 14,40بالتوقيت املحيل ( 07,40ت
غ) بعد نحو  4دقائق عىل إقالعها.

ولم تعط السلطات أي تفاصيل
حتى اآلن عن األسباب املحتملة
للحادث.
وأعرب الرئيس اإلندونييس ،جوكو
ويدودو ،عن “التعازي الحارة”،
داعيا مواطنيه إىل “الصالة معا من
أجل العثور عىل الضحايا”.
وأشار عنارص فرق اإلنقاذ إىل أنهم
انتشلوا خمسة أكياس تحتوي عىل

أشالء جثث وقطع من الحطام
تبدو أنها تعود للطائرة.
ويف وقت سابق ،تم العثور عىل
حطام وأشالء جثث يف املنطقة التي
اختفت فيها طائرة بوينغ 737-
 500التابعة لرشكة رسيويجايا.
وأفاد املتحدث باسم الرشطة،
يرسي يونس ،لقناة “ميرتو”
التلفزيونية“ :تسلمنا هذا الصباح

حقيبتني إحداهما بها أشياء تعود
للركاب واألخرى فيها أشالء جثث”،
مشريا إىل أن الرشطة “تعمل عىل
تحديد هويات” الضحايا.
ويف خضم عمليات البحث ،نرش
العديد من زوارق اإلنقاذ وتلك
التابعة للجيش فضال عن طائرات
هليكوبرت وغواصني صباح األحد،
بعد أن تم ليال عىل ما يبدو تحديد

موقع التحطم.
وتم تحديد موقع تحطم طائرة
بوينغ بالقرب من جزر سياحية
قبالة جاكرتا .وأرسلت أجزاء
من الحطام إىل امليناء الرئييس
يف جاكرتا حيث أنشئ مركز
لإلسعافات األولية .وكان عىل متن
الطائرة خمسون راكبا و 12من
أفراد الطاقم.
وكان أقارب ركاب الطائرة
ينتظرون بتوتر األخبار يف مطار
بونتياناك مساء السبت .وقال
يمان زي ،وهو يبكي“ :لدي أربعة
أفراد من عائلتي عىل متن الطائرة،
زوجتي وأوالدي الثالثة” .أضاف
“(زوجتي) أرسلت يل صورة للطفل
اليوم ...قلبي يتمزق”.
وأوضح مسؤولون ،األحد ،أنهم
سيواصلون البحث عن طريق البحر
والجو مع استخدام السونار.
من جانبه ،قال وزير النقل
اإلندونييس ،بودي كاريا سومادي،
السبت :إن الطائرة انحرفت عىل ما
يبدو عن مسارها قبل أن تختفي
عن الرادار.
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تركيا ختطط للسطو على  27مليون وثيقة
تارخيية وخمطوطة ليبية
طرابلس /متابعة الزوراء:
كلف مكتب النائب العام بطرابلس
قوة تابعة لوزارة الداخلية بحماية
مرك�ز املحفوظ�ات والدراس�ات
التاريخي�ة (األرش�يف الوطن�ي)،
وذلك ردا عىل ق�رار لهيئة األوقاف
التابع�ة لحكومة الوف�اق ،أمهلت
في�ه املركز بإخ�الء املبنى خالل 3
أيام.
ويحتوي املقر الذي كانت اليونسكو
قد صنفته ضمن مؤسسات الرتاث
اإلنس�اني يف ليبي�ا عىل م�ا ال يقل
ع�ن  27ملي�ون وثيق�ة تاريخي�ة
ومخطوط�ة ،تتعلق بتاري�خ ليبيا
وف�رتة املقاوم�ة ض�د االحتالل�ني
الرتكي واإليطايل وأنس�اب الليبيني
والح�دود الربية والبحري�ة للبالد،
إضاف�ة إىل الخرائ�ط والص�ور
الفوتوغرافية والتسجيالت املرئية
واملسموعة للش�هادات التاريخية
والكتب والدوريات.
وأعرب�ت اللجن�ة الوطنية لحقوق
اإلنس�ان يف ليبيا ،عن قلقها بشأن
ق�رار هيئ�ة األوق�اف بحكوم�ة
الوفاق ،القايض بإخالء مقر املركز
الوطني للمحفوظات والدراس�ات
التاريخي�ة ،وقال�ت “إن األس�باب
والدوافع وراء القرار مش�بوهة”،
مش�رية إىل أن م�ا يث�ري قلقه�ا أن
مبن�ى املركز قد ت�م نقله إىل عهدة
هيئة األوقاف والشؤون اإلسالمية
التابع�ة لحكوم�ة الوف�اق ،الت�ي
يس�عى مس�ؤولون به�ا إىل إخالء
املبنى الستغالله اقتصاديا.
وأش�ارت اللجنة يف بيان لها إىل أن
املركز كغ�ريه من املراك�ز املماثلة
يف بل�دان العالم التي تع ّد أرش�يف
املجتمعات ودليل وجودها ،يحتوي
عىل ك�م هائل من تاري�خ الليبيني
خالل فرتة النضال ضد االستعمار،
والرتاث الشفوي والكتب التاريخية
النادرة التي استفاد منها باحثون
ليبي�ون وأجان�ب ،الفت�ة إىل أن
اإلجراء غري العلمي وغري املدروس

الص�ادر عن هيئة األوق�اف ،يهدد
ج�زءا مهم�ا وجوهريا م�ن هوية
ليبيا وتاريخها من خالل األرشيف
الهائل املوجود يف هذا املركز.
وح�ذر من�دوب ليبي�ا الدائ�م لدى
اليونس�كو حاف�ظ الول�دة ،م�ن
خط�ورة مطالب�ة هيئ�ة األوقاف
بتس�ليم مق�ر املرك�ز الوطن�ي
للمحفوظات والدراسات التاريخية
أو الحجز عليه إداريا ،ووجّ ه نداءه
للحكومة يف طرابلس التي أكد أنها
تتفهم أهمية املركز ،داعيا إياها إىل
رضورة اإلبقاء عىل املركز يف مقره
الحايل وتأجي�ل نقله حتى ال يؤدي
إىل تل�ف الوثائ�ق واملخطوط�ات
وضياعه�ا وفق�دان أرش�فتها
وتبعثرها.
وأضاف الولدة أن مركز املحفوظات
أصبح بنكا عمليا للمعلومات يق ّدم
خدمات يف إط�ار الجدوى الثقافية
واالقتصادية.
وفيم�ا يع�زو مراقبون م�ا يحدث
للمركز إىل حالة الفوىض السياسية
واإلداري�ة واألمني�ة بغ�رب البالد،
رجحت مص�ادر مطلعة بطرابلس
أن يكون وراء ق�رار هيئة األوقاف
محاول�ة تركي�ة للس�يطرة ع�ىل
تاريخ وتراث الليبيني ،وعىل الثروة
الهائلة من املخطوطات والوثائق،
خاص�ة املتعلق�ة بف�رتة االحتالل
العثماني للبالد ما بني العام 1551
و.1911

وكان�ت هيئة األوق�اف قد عرضت
ع�ىل الجان�ب الرتك�ي االس�تثمار
يف األوق�اف الخاضعة لس�يطرتها
يف غ�رب الب�الد ،وس�بق لرئي�س
الهيئ�ة محم�د العبان�ي أن بح�ث
يف ديس�مرب  2018م�ع الس�كرتري
الخاص بالسفارة الرتكية ومنسق
وكال�ة التع�اون الرتكي�ة “تيكا”،
س�بل التعاون يف اس�تثمار الوقف
وإمكانية إعداد أرش�فة إلكرتونية
لح�ر األوق�اف الليبي�ة بالداخل
والخارج.
وقال مكتب اإلع�الم بالهيئة آنذاك
إن “االجتماع تمحور حول إمكانية
التعاون املشرتك بني الهيئة العامة
لألوق�اف والش�ؤون اإلس�المية
والجمهوري�ة الرتكي�ة يف مج�ال
الوقف والوقفيات بليبيا”.
وتعت�رب الوكال�ة الرتكي�ة للتعاون
والتنس�يق ذراع�ا مخابراتي�ة
لنظ�ام الرئيس الرتكي رجب طيب
أردوغ�ان ،وتتح�رك تح�ت غطاء
العمل الخريي واإلنساني والتعاون
الثقايف.
وأش�ارت املص�ادر إىل أن هيئ�ة
األوق�اف تضغ�ط ع�ىل حكوم�ة
الوف�اق لتش�كيل إدارة جدي�دة
للمركز الذي يمثل األرشيف الوطني
لليبيا ،تكون مس�تعدة لعقد اتفاق
مع “تيكا” وتمكينها من السيطرة
ع�ىل وثائقه ،تحت مس�مى إعادة
التنظيم واألرشفة والرقمنة.
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بريطانيا تسابق الزمن ..تطعيم  200ألف مواطن بلقاح كورونا يوميا

وزير الصحة الربيطاني :وضع النظام الصحي
يف البالد حبالة خطرية جدا جدا
لندن /متابعة الزوراء:
ق�ال وزي�ر الصح�ة الربيطان�ي مات
هانكوك ،ام�س األحد ،إن بالده تجري
تطعيم  200ألف ش�خص يوميا بلقاح
الوقاي�ة من فريوس كورونا ،وتس�تعد
لزي�ادة الع�دد إىل مليون�ي ش�خص
أس�بوعيا ،وهو املعدل املطلوب لحماية
الفئات األكثر عرض�ة لإلصابة بحلول
منتص�ف فرباي�ر ،فيما ارتف�ع إجمايل
عدد الوفيات بس�بب الجائحة يف البالد
إىل أكثر من  80ألفا.
وقال الوزير ملحطة “سكاي نيوز” Sky
“ :Newsيف الوقت الراهن يجري تطعيم
أكثر من  200ألف شخص يوميا”.
وأضاف“ :قمن�ا بتطعيم نحو ثلث من
تجاوزوا الثمانني يف هذا البلد لذا فنحن
نحرز تقدم�ا كبريا لكن ال ي�زال هناك
املزيد من التوسع يف هذا الصدد”.
وق�ال“ :س�نفتتح مراك�ز للتطعي�م
الجماعي هذا األسبوع”.
وق�ال وزي�ر الصح�ة الربيطاني ،مات
هانكوك ،محذرا بأن التفيش املتس�ارع
للوب�اء مؤخ�را وضع النظ�ام الصحي
الربيطاني يف “حالة خطرية جدا جدا”.
الذي قدم هذه األرقام للقناة التلفزيونية
الربيطانية “س�كاي نيوز”“ :يف الوقت
الراه�ن يج�ري تطعيم أكث�ر من 200
ألف ش�خص يوميا ،وأن الخرب الس�ار
ه�و أننا قمن�ا خالل األس�بوع املايض
بتطعيم عدد أكرب م�ن أعداد املط َّعمني
خالل كامل شهر ديسمرب”.
كم�ا أوض�ح هانك�وك ب�أن التطعي�م
يش�مل أيض�ا األش�خاص املرتاوح�ة
أعمارهم ب�ني  40عاما و 50عاما ،من
أجل ترسيع وترية التحصني من الوباء،
مؤك�دا أن�ه بحل�ول الخري�ف املقب�ل
س�يكون الجميع قد تلقى اللقاح ،وأن
الحكوم�ة طلب�ت  350ملي�ون جرعة
من اللقاح ،وستتس�لمها تدريجيا عىل
دفع�ات ،وهي كافية لجمي�ع البالغني
يف البالد.
ونب�ه وزير الصح�ة الربيطان�ي إىل أن
الس�يطرة ع�ىل الوب�اء بالتلقيح خالل

الع�ام الج�اري ال يعني القض�اء عليه
نهائي�ا ،حي�ث ق�ال“ :أتوق�ع أن م�ن
املحتمل أن نحتاج إىل معاودة التلقيح،
ألنن�ا ال نعرف مدة الحصانة من الوباء
الت�ي توفرها ه�ذه اللقاح�ات( )...قد
تكون كل  6أش�هر ،وقد تحتاج ألن تتم
كل سنة”.
وت�وىف  1035ش�خصا آخري�ن يف
بريطاني�ا خ�الل  28يوم�ا م�ن ثبوت
إصابته�م بف�ريوس كورون�ا ،لريتفع
إجمايل ع�دد الوفيات بس�بب الجائحة
يف الب�الد إىل أكثر م�ن  80ألفا.وأوردت
الحكومة الربيطانية ،الس�بت ،أن عدد
حاالت الوفاة املؤكدة بسبب كوفيد-19
يف الب�الد بل�غ  ،80,868وه�ي حصيلة
الوفي�ات األع�ىل من نوعه�ا يف أوروبا،
وخام�س أع�ىل حصيل�ة يف العالم بعد
الوالي�ات املتح�دة والربازي�ل والهن�د
واملكسيك.
وت�رزح مش�ايف بأرج�اء بريطاني�ا
تحت وط�أة ضغط ش�ديد فيما يتعلق
بمعالجة مرىض كوفيد.-19

وكان عم�دة لن�دن أعل�ن الجمع�ة أن
وضع املرض يف العاصمة حرج ،يف حني
س�جلت البالد أع�ىل حصيل�ة إصابات
يومية بكورونا بواقع  1325إصابة.
كما أظهرت بيانات رس�مية أن إجمايل
عدد ح�االت اإلصابة املؤك�دة بكوفيد-
 19يف بريطانيا تجاوز  3ماليني.
يأت�ي ذلك فيما أعلن ق�ر باكينغهام
أن ملك�ة بريطاني�ا اليزابي�ث الثاني�ة
وزوجه�ا األم�ري فيليب تلقيا الس�بت
الجرع�ة األوىل م�ن اللق�اح املض�اد
لفريوس كورونا املستجد.
وق�ال متح�دث إن امللك�ة ( 94عام�ا)
وزوجه�ا ( 99عام�ا) “تلقي�ا الي�وم
لقاحهم�ا ض�د كوفي�د ،”-19لينضما
بذل�ك إىل نح�و مليون ونص�ف مليون
شخص تلقوا الجرعة األوىل من اللقاح
يف اململكة املتحدة.
وق�ال مص�در ث�ان لوكال�ة األنب�اء
الربيطاني�ة إن امللك�ة وزوجه�ا تلقيا
التطعي�م من قبل طبيب العائلة املالكة
يف قر ويندس�ور حيث يقضيان فرتة

العزل.
وأوضحت الوكال�ة أن امللكة التي عادة
ما تتكتم بإزاء وضعها الصحي “قررت
ن�ر ه�ذه املعلومات من أج�ل تجنب
عدم الدقة والشائعات املحتملة”.
وتخ�وض الب�الد ،التي أعلن�ت اإلغالق
للم�رة الثالثة“ ،س�باقا م�ع الوقت”،
بعدما باتت مستش�فياتها عىل وش�ك
بلوغ أقىص طاقتها االس�تيعابية ،من
أج�ل تطعيم األش�خاص الذي�ن تفوق
أعماره�م  70عام�ا والطاق�م الطب�ي
وأولئ�ك األكثر ضعف�ا بحلول منتصف
فرباي�ر ،أي نح�و  15ملي�ون ش�خص
ينتم�ون إىل الفئ�ة الت�ي تس�جل فيها
 88%من الوفيات بسبب الوباء.
وبدأت حملة التطعيم يف أوائل ديسمرب
بفض�ل اللقاح�ني املتاح�ني حالي�ا،
فايزر-بايونتي�ك وذل�ك ال�ذي طورته
اسرتازينيكا وجامعة أكسفورد.
ون�ال لق�اح موديرن�ا موافق�ة الهيئة
الناظم�ة الربيطاني�ة لألدوي�ة ،لك�ن
استخدامه لن يبدأ إال يف الربيع.

من األفراد الذين اقتحموا مجلس الشيوخ؟

اعتقال املشاغب “ذي القرنني” الذي اقتحم مبنى الكونغرس
واشنطن /متابعة الزوراء:
اعتقل�ت الس�لطات األمريكي�ة ،أح�د
املشاغبني البارزين ،جيكوب تشانزيل،
ش�ارك يف اقتح�ام الكابيت�ول ي�وم 6
يناير/كانون الثاني.
وتميز تش�انزيل بارتدائ�ه قبعة عليها
قرن�ان وقف�ازات وإبق�اء ص�دره
عاري�ا وحمل العل�م األمريكي ،ودخل
املشاغب إىل مناطق محظورة يف مبنى
الكابيتول كما أنه تحدى الرطة.
وس�لم تش�انزيل نفس�ه بع�د اتصاله
بمكت�ب التحقيقات ،قائال إنه جاء إىل
الكونغرس مع مجموعة من الوطنيني
الذين ح�روا من أريزون�ا ،بناء عىل
طل�ب الرئي�س (ترام�ب) ،ال�ذي دعا
كل الوطني�ني للحضور إىل واش�نطن
العاصمة ،بحس�ب موقع التحقيقات
األمريكي.
ويواج�ه تش�انزيل تهم�ة الدخ�ول أو
البقاء يف أي مبن�ى أو أرض محظورة
بش�كل غري قانوني ،واستخدام العنف
والسلوك غري املنضبط يف الكابيتول.
كما تم اعتقال آدم جونس�ون الذي تم
تصويره وه�و يحمل منص�ة القراءة
الخاص�ة برئيس�ة مجل�س الن�واب
األمريكي نانيس بيلويس.
وقبضت الرطة عىل ريتشارد بارنيت،
الذي جلس عىل كريس بيلويس ثم رفع
قدم�ه عىل مكتبها ،مش�اركا األحداث
م�ع متابعي�ه ع�ىل وس�ائل التواصل
االجتماعي ببث مبارش .كما أنه رسق
مغلفا كان عىل مكتب رئيس�ة مجلس
النواب األمريكي.
اقتحام الكونغرس :م�ن األفراد الذين
اقتحموا مجلس الشيوخ؟
بينم�ا تركز وس�ائل اإلع�الم عىل دور
الرئي�س دونال�د ترام�ب يف اقتح�ام
منارصي�ه ملبن�ى الكونغ�رس ي�وم
الس�ادس من الش�هر الجاري ،لكن لم
يتم تس�ليط الضوء كثريا ً عىل الجهات
واملنظمات التي ينتمي إليها هؤالء.
من ه�ؤالء املتظاهرون الذين اجتاحوا
املبنى بعد س�ماعهم خطابا ً تحريضيا ً
للرئيس ترامب؟.
كان بعضهم يحمل ش�عارات وأعالما ً
له�ا عالقة بأف�كار وجماعات محددة
لك�ن ع�ىل أرض الواقع هن�اك تداخل
كبري بينها من حيث التنظيم واألفكار
والتوجهات.

ُتظه�ر الص�ور أف�رادا ً له�م صل�ة
بمجموع�ة م�ن الجماع�ات املتطرفة
واليميني�ة وأنص�ار نظري�ات املؤامرة
الغريب�ة املنت�رة ع�رب االنرتن�ت
وكث�ريون منه�م ينش�طون منذ فرتة
طويل�ة ع�ىل اإلنرتن�ت ويف التجمعات
املؤيدة لرتامب.
تظهر إح�دى أكثر الصور غرابة والتي
انترت برسعة عرب وس�ائل التواصل
ً
رج�ال يرت�دي قبع�ة من
االجتماع�ي،
الفرو وعليه�ا قرنان وقد صبغ وجهه
بأل�وان العلم األمريك�ي ويحمل يف يده
العلم األمريكي.
جيك انجييل
هذا الش�خص ه�و جي�ك أنجييل وهو
مؤم�ن معروف بنظري�ة املؤامرة التي
ال أس�اس لها من الصحة كيو أي نون
(  )QAnonويطل�ق ع�ىل نفس�ه لقب
شامان كيو أي نون.
تظه�ر وس�ائل التواص�ل االجتماعي
حض�وره للعديد من انش�طة QAnon
ون�ر مقاط�ع فيدي�و ع�ىل يوتيوب
يتح�دث فيها ح�ول مؤام�رات الدولة
العميقة.
تم تصويره يف نوفمرب /ترين الثاني
املايض وه�و يلق�ي خطاب�ا ً يف مدينة
فينيك�س بوالية أريزون�ا حول مزاعم
تزوير االنتخابات املاضية.
وصفحت�ه الش�خصية ع�ىل موق�ع
فيس�بوك مليئ�ة بالص�ور وامليم�ات

املتعلقة بجميع أنواع األفكار املتطرفة
ونظريات املؤامرة.
األوالد الفخورون ( ) Proud Boys
أفراد جماعة االوالد الفخورون اليمينية
املتطرف�ة ش�اركوا ايض�ا ً يف اقتح�ام
مبنى الكابيتول .وتأسس�ت الجماعة
عام  2016وهي مناهضة للمهاجرين
وجميع أفرادها من الذكور.
يف املناظرة الرئاس�ية األوىل يف الواليات
املتحدة خاطبهم ترامب ردا ً عىل سؤال
حول العنريني للبيض وامليليش�يات
ً
قائ�ال“ :األوالد الفخ�ورون،
املؤي�دة
توقفوا وقفوا جانباً”.
ن�ر عض�و الجماع�ة ني�ك أوش�ز
تغريدة ل�ه مع صورة س�يلفي داخل
ً
“مرحب�ا بكم من مبنى
املبن�ى قائالً :
الكابيت�ول” .كم�ا ق�ام بتصوي�ر بث
مبارش من داخل املبنى.
ويصف أوشز نفسه يف تطبيق املراسلة
تليغرام بأنه “كب�ار األوالد الفخورين
من هاواي”.
كم�ا تم رص�د وجود عدد م�ن األفراد
الذين لديه�م عدد كبري م�ن املتابعني
عىل اإلنرتنت يف االحتجاجات.
وكان م�ن بينه�م ش�خصية وس�ائل
التواص�ل االجتماع�ي تي�م جيوني�ت
الذي يحمل االس�م املستعار “Baked
.”Alaska
شاهد آالف األشخاص بثه املبارش من
داخل مبنى الكابيتول وهو يتحدث إىل

متظاهرين آخرين.
وه�و م�ن املؤيدين لرتام�ب وهو بات
صاحب شهرة بس�بب لعبه دور ترول
عىل اإلنرتنت دفاعا ً عن ترامب.
وق�د وصف�ه مرك�ز قان�ون الفق�ر
الجنوبي ،منظمة أمريكية غري ربحية
للدف�اع ع�ن القان�ون ،بأن�ه “قوم�ي
أبي�ض” لكنه ينف�ي عن نفس�ه هذه
الصفة.
حظ�ر موقع يوتيوب قنات�ه يف أكتوبر
بع�د أن ن�ر مقاط�ع فيديو لنفس�ه
وهو يضاي�ق عمال املتاج�ر ويرفض

ارت�داء قن�اع الوج�ه خ�الل جائح�ة
فريوس كورونا.
كتب بارنيت كلمة بذيئة بحق بيلويس
وتركها عىل مكتبها
من ترك ملحوظة لنانيس بيلويس؟
الصورة التي انترت عىل نطاق واسع
لرج�ل داخ�ل مكت�ب رئيس�ة مجلس
الن�واب الديمقراطي�ة الب�ارزة نانيس
بيلويس كان�ت لريتش�ارد بارنيت من
أركنساس.
خ�ارج مبن�ى الكابيتول ق�ال بارنيت
لصحيف�ة نيوي�ورك تايم�ز إن�ه أخذ
مغلف�ا ً من املكت�ب وقال إن�ه ترك لها
مالحظة وصفها فيها بكلمة بذيئة.
وردا ً ع�ىل ذلك قال عض�و الكونغرس
الجمهوري س�تيف ووماك عرب تويرت:
“لقد ش�عرت بالق�رف عندم�ا علمت
أن م�ن ق�ام بذل�ك أح�د الناخب�ني يف
دائرتي”.
وذك�رت وس�ائل اإلع�الم املحلي�ة أن
بارني�ت عض�و يف مجموع�ة تدع�م
حق�وق امت�الك الس�الح وأن�ه تم�ت
مقابلت�ه يف تجمع ملجموع�ة “أوقفوا
الرسقة” التي ظه�رت بعد االنتخابات
الرئاسية وترفض قبول فوز جو بايدن
وتؤي�د مزاعم الرئيس بوقوع تزوير يف
االنتخابات.
ووفق�ا ً لصحيف�ة ويستس�ايد إيج�ل
أوبزرف�ر املحلي�ة نظم�ت املجموع�ة
املرتبط�ة ببارني�ت حمل�ة لجم�ع
التربع�ات يف أكتوب�ر /تري�ن األول

لراء كامريات الجسد لقسم الرطة
املحلية.
بينم�ا كان�ت األح�داث ال ت�زال ت�دور
يف مبن�ى الكابيت�ول كان العدي�د
م�ن مس�تخدمي وس�ائل التواص�ل
االجتماع�ي ،خاصة أولئ�ك املرتبطني
ب��  QAnonوأنص�ار الرئي�س ترامب
يزعم�ون أن محرض�ني م�ن جماع�ة
أنتيفا اليس�ارية متورطون يف اقتحام
املبنى.
وأوح�وا أن ه�ؤالء النش�طاء كان�وا
متنكرين يف زي أنصار ترامب لإلساءة
إليهم.
وزعم عدد من السياس�ة الجمهوريني
البارزين مثل النائ�ب مات جايتس أن
أعضاء أنتيفا تنك�روا يف هيئة مؤيدي
ترامب.
وجاء يف منش�ور تم تداوله عىل نطاق
واس�ع أن أحد املتظاهرين كان يحمل
وش�م “مطرقة ش�يوعية” كدليل عىل
أنه لم يكن من مؤيدي ترامب.
عن�د الفحص الدقي�ق تب�ني أن الرمز
مصدره سلسلة ألعاب فيديو.
وكان�ت هن�اك أيض�ا ً تلميح�ات ب�أن
أنجي�يل ،الرج�ل صاحب قبع�ة الفرو
والقرنني هو من مؤيدي جماعة حياة
الس�ود مهم�ةBlack Lives Matter
وانه حر احد تجمعات هذه الجماعة
يف والية اريزونا.
وبالفع�ل ح�ر أنجييل ذل�ك التجمع
لك�ن كمتظاهر مناهض للجماعة ويف

الص�ور التي التقطت له هناك ش�وهد
وهو يحمل الفتة .QAnon
وكان أح�د مثريي الش�غب ع�ىل األقل
يحم�ل عل�م الكونفدرالي�ة ،وال�ذي
يمث�ل الواليات األمريكي�ة التي دعمت
اس�تمرار العبودي�ة خ�الل الح�رب
األهلية األمريكية .لهذا الس�بب يعتربه
الكث�ريون رم�زا ً للعنري�ة ،وكان�ت
هن�اك دعوات لحظ�ره يف جميع أنحاء
الوالي�ات املتحدة فيما يرى آخرون أنه
ج�زء مهم من تاريخ جن�وب الواليات
املتحدة.
يف يولي�و  /تموز املايض تم حظر رفع
العلم يف املنش�آت واملقرات العس�كرية
األمريكية كونه مصدر إنقسام.
دافع الرئيس ترامب عن استخدام العلم
ً
قائ�ال“ :أعرف
الكونف�درايل يف املايض
أشخاصا ً يحبون العلم الكونفدرايل وال
يفكرون يف العبودية  ....أعتقد أن ذلك
مجرد حرية تعبري”.
كم�ا كان هناك متظاه�رون يرفعون
ً
أعالم�ا كب�رية عليه�ا أفع�ى ملفوفة
ع�ىل خلفية صف�راء ،غالبا ً م�ا تكون
مصحوبة بعب�ارة “ال تطأني” .يُعرف
هذا بعلم جادس�دن ويع�ود إىل الثورة
األمريكية والحرب لطرد املس�تعمرين
الربيطانيني.
تم تبنيه م�ن قب�ل الليربتاريني ،دعاة
الحري�ة املطلقة يف الس�بعينيات وفقا ً
ملق�ال ُن�ر يف صحيف�ة نيويورك�ر
وأصبح مؤخرا ً رمزا ً مفضالً لنش�طاء
حزب الشاي املحافظني.
تق�ول الربوفيس�ورة مارغري�ت وير،
خب�رية العل�وم السياس�ية يف جامعة
براون ،إن العلم ب�ات رمزا ً لليمني عىل
مدى العقدين املاضيني.
كما أنه يس�تخدم م�ن قبل الجماعات
املناهضة للحكومة واملتطرفني البيض
وهي الجماعات التي تتبنى العنف.
ش�هدت الواليات املتح�دة األمريكية،
ي�وم  6يناير/كان�ون الثان�ي ،عملية
اقتح�ام وأعم�ال ش�غب وتخري�ب
للكونغ�رس األمريك�ي ،م�ن ط�رف
مؤيدي وأنص�ار دونالد ترامب ،رفضا
لنتائج االنتخابات الرئاسية ومحاولة
من�ع التصدي�ق ع�ىل ف�وز منافس�ه
الديمقراط�ي ،ج�و بايدن .وتس�ببت
ه�ذه األعم�ال التخريبي�ة ،يف مقت�ل
خمسة أشخاص بينهم رشطي.
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احلشد يتبنى محاية أبراج نقل
الطاقة يف األنبار

بغداد /الزوراء:
أكد محافظ األنبار ،عي فرحان الدليمي،
ام�س األح�د ،معالجة اس�تهداف ابراج
الطاق�ة الكهربائي�ة ،مبين�ا ً أن دوريات
للحشد الشعبي تتبنى ماحقة مستهديف
التيار الكهربائي ،ومراقبة األبراج.
وق�ال الدليم�ي يف تري�ح صحف�ي:
إن�ه “تم�ت معالجة اس�تهداف خطوط
الطاق�ة أمني�ا ً م�ن خ�ال وض�ع
الس�يطرات ،ومباغتته�م يف الصحراء”،
مؤك�دا ً أن “العملي�ات األمني�ة مازال�ت
مستمرة يف عمق الصحراء ضد املجاميع
االرهابية”.

وأضاف أن “س�بب تعطي�ل الكهرباء يف
الوق�ت الراه�ن ،فنية ،تتعل�ق بالضغط
ً
تعطي�ا يف التيار
عىل األس�اك ،ما يولد
الكهربائي”.
وأك�د أن “الوض�ع األمن�ي يف املحافظة
وعمق الصحراء مستتبان” ،مشرا إىل أن
“هنالك دوريات للحش�د الشعبي تتبنى
ماحق�ة مس�تهديف التي�ار الكهربائي،
ومراقبة األبراج”.
وأش�ار محاف�ظ االنب�ار إىل أنه”س�يتم
افتت�اح طري�ق األنبار -س�امراء قريباً،
بع�د إكم�ال انتش�ار القطع�ات األمنية
لتأمن الطريق”.

alzawraanews@yahoo.com

الرتبية تبدأ استعداداتها لالمتحانات اخلارجـيـة ونصف
السنة للعام احلالي

اقرتاحات نيابية لزيادة اإلعانات
االجتماعية إىل  50باملئة
بغداد /الزوراء:
اقرتح�ت لجنة العمل والش�ؤون االجتماعية والهجرة واملهجري�ن النيابية تضمن
موازنة  2021فقرة زيادة مبالغ االعانات االجتماعية للمشمولن بنسبة  % ٥0مع
توسعة قاعدة املشمولن.
وقال عضو اللجنة ،فاضل الفتاوي ،يف تريح صحفي ان «اللجنة قدمت مقرتحا
لزي�ادة االعانات للرعاية االجتماعية بنس�بة  % ٥0وتضمينه ضمن فقرات املوازنة
االتحادي�ة نظرا للظروف االقتصادي�ة التي يمر بها البلد ،اضافة اىل ش�مول اعداد
اضافية اخرى بنظام الرعاية االجتماعية عرب زيادة نسبة املستفيدين».
واضاف ان «خط الفقر وصل اىل  % 30ويف بعض املحافظات تجاوز  ،»% 40مش�را
اىل ان «اللجنة تس�عى مع هذه املعطيات اىل خفض مس�توى خط الفقر من خال
زيادة املدخوالت للفرد املشمول بنظام الرعاية االجتماعية».
وبش�أن قانون الضمان االجتماع�ي والعمالة االجنبية ،اكد عض�و اللجنة «العمل
عىل مناقشته” ،الفتا اىل انه “يتضمن حجم العمالة ونسبتها ونوعية املهن ودرجة
الخربة».

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية ،امس األحد ،بدء االستعدادات
الفني�ة واللوجس�تية ال�خ�اص��ة باالمتحانات
ال�خ�ارج�ي��ة ون�ص��ف ال�س��ن�ة ل�ل�ع�ام
ال�دراس�ي (.)2020 � 2021
وق�ال الوكي�ل اإلداري بال�وزارة ،ف�اح القييس،
يف حدي�ث صحف�ي :إن «وزارت�ه ،وم��ن خ�ال
مديري�ات تربي�ة بغ�داد واملحافظ�ات ،ب�ارشت
تهيئ�ة االس�تعدادات الفني�ة واللوجس�تية إلداء
االم�ت�ح�ان��ات ال�ت�م�ه�ي�دي��ة للطلب�ة
ال�خ�ارج�ي��ن وامتحان�ات نص�ف الس�نة
للطلبة املنتظم�ن للعام الدرايس الحايل (� 2020
.»)2021
وأض�اف أن «املديري�ات س�تع�مل م���ن خال
جه�از اإلرشاف ال�ت�رب��وي واالخ�ت�ص�اص�ي
بمتابع�ة آلي�ة اج�راء االمتحان�ات بالتعاون مع
املديري�ة العام�ة للتقويم واالمتحانات لتس�وية

بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االس�تخبارات ،امس االحد ،عن القاء القبض عىل إرهابي ينتمي ملا يسمى
ل�”اشبال الخافة” يف محافظة كركوك.
وقال�ت الوكال�ة يف بي�ان تلق�ت «الزوراء» نس�خة منه :إن�ه “من خ�ال اعرتافات احد
االرهابي�ن امللق�ى القب�ض عليه س�ابقاً ،تمكنت مف�ارز وكالة االس�تخبارات املتمثلة
بمديرية اس�تخبارات كرك�وك يف وزارة الداخلية من القاء القب�ض عىل ارهابي مطلوب
وفق احكام املادة (4ارهاب) النتمائه لعصابات داعش االرهابية ضمن مايسمى اشبال
الخافة يف محافظة كركوك”.
وأض�اف البيان أنه “من خال التحقيقات االولية مع�ه اعرتف بانتمائه لتلك العصابات
االجرامي�ة ع�ام  ، 2007وبع�د اس�تكمال تدريباته يف احد معس�كرات داع�ش انذاك تم
تنس�يب ُه يف احدى املفارز العسكرية ضمن مايس�مى ديوان الجند ويف عام  2017اشرتك
بالهجوم عىل القوات االمنية يف محافظة صاح الدين وكانت كنيته ( ابوانس)”.

املاسكة لألرض والقطاعات العسكرية،
لحماي�ة الخط�وط الس�رتاتيجية
للكهرباء».
وأضاف «نحن اآلن يف طور إنشاء غرفة
عمليات ،تحمي الخطوط االسرتاتيجية،
أو تنص�ب كام�رات حراري�ة ،لرص�د
العملي�ات الت�ي تط�ال خط�وط ونقل
أبراج الطاقة».
وأش�ار إىل أن «اس�تهداف الخط�وط
الناقل�ة يكلف ال�وزارة خس�ائر مالية
باهظة ،فضا عن قطع امدادت الطاقة
يف املحافظ�ات ،م�ا يتس�بب بتقلي�ص
ساعات التجهيز».

دعوات نيابية لتحقيق
عاجل يف «ظاهرة االنتحار»
مبخيمات النازحني
بغداد /الزوراء:
دع�ت لجن�ة املهجري�ن النيابي�ة ،ام�س االح�د،
الحكومة اىل فتح تحقيق عاجل يف اس�باب ارتفاع
ح�االت االنتحار بمخيمات النازحن ،فيما انتقدت
خل�و املوازنة من اي�ة تخصيصات تتعل�ق بإعادة
النازح�ن اىل مناطقه�م وانه�اء معاناتهم.وق�ال
رئيس لجن�ة العمل والهج�رة واملهجرين النيابية،
رعد الدهلكي ،يف بيان صحفي :ان «هنالك ظاهرة
خط�رة بدأن�ا نش�اهدها بالفرتة االخ�رة ،وهي
ارتف�اع حاالت االنتحار داخ�ل مخيمات النازحن،
خصوصا بن ابناء املكون االيزيدي ،ما يجعلنا أمام
عامات استفهام عديدة عن اسباب تلك الظاهرة».
وبن ان «هذا االمر ينبغي عدم التعامل معه بشكل
هام�ي وال مباالة» ،مش�ددا ع�ىل «رضورة فتح
تحقيق حكومي وعاجل يف هذه الظاهرة الخطرة
لضم�ان الحد منه�ا ومعالجة أس�بابها».واضاف
الدهلكي ان عىل «الحكوم�ة الحالية انهاء معاناة
النازح�ن يف املخيمات بعد الوعود التي تقدمت بها
ضمن خطوات توفر االرضية املناسبة لانتخابات
املقبلة».ولف�ت إىل ان «ما حصل هو العكس حيث
خلت موازنة الع�ام الحايل التي وصلت من مجلس
الوزراء ،من اي تخصيصات لدعم العوائل النازحة
بأم�وال الع�ودة واعمار املدن املح�ررة ما يعني ان
هنالك اهماال واضحا من قبل السلطة التنفيذية يف
التصدي لهذا امللف االنساني».

النزاهة تضبط مواد معدة للتهريب وتصدر أوامر قبض حبق
مسؤولني يف دياىل

حي�ث ت� َّم ضبطه�ا وإعادته�ا إىل مق�ر
الرشكة».
ً
ً
وتابعت إن «فريقا تحقيقيا آخر من ماكات
َّ
وتمكن
املكتب انتقل إىل مقر الرشكة ذاتها،
م�ن ضب�ط ( )1٥ش�احنة مُ َ
حمَّ لَ�ة بمادة
الحديد والنحاس السكراب مُ َهيَّأة للتهريب،
كم�ا ت� َّم ضب�ط ( )21متهم�ا ً بالت�ورُّط يف
محاولة تهريب املواد».
ضبط
وأش�ارت إىل انه «تم تنظي�م محر
ٍ
أصويلٍّ بالعمليَّتن ،وعرضه صحبة املربزات

جمي�ع املتعلقات الخاصة ب��إداء االمتحانات يف
ظل جائحة كورونا».
وع� ّد القي�يس العام ال�درايس الحايل «ع�ام تحدٍ،

الس�يما أن ال�وزارة التزم�ت بكل ما رصحت ب�ه
مس�بقا م�ن اج��راء ال���دوام للطلبة ف�ي ظل
ال�ج�ائ�ح��ة ،م�ع االل�ت��زام ب��االج��راءات

الكهرباء تكشف :خطوط الطاقة تتعرض
هلجمات ممنهجة

بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة الكهرباء ،ام�س األحد،
إنه�ا يف ط�ور إنش�اء غرف�ة عملي�ات
بالتنس�يق م�ع قي�ادة الدف�اع الجوي،
والقطعات العس�كرية االخرى لحماية
الخط�وط االس�رتاتيجية للكهرب�اء،
مؤك�دة أن خط�وط الطاق�ة تتع�رض
لهجمات ممنهجة.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة ،أحمد
م�وىس ،بحس�ب الوكالة الرس�مية :إن
«الوزارة أجرت زيارات ميدانية اىل قيادة
الدف�اع الجوي و قيادة الق�وة الجوية،
وجرى التنسيق معهما ،اضافة اىل القوة

اإلطاحة بإرهابي ينتمي لـ”أشبال
اخلالفة” يف كركوك

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس االحد،
عن َتمَ ُّكنها من تنفيذ عمليَّتي ضبط أسفرتا
عن ضبط ( )1٩سيارة محملة بمواد معدة
للتهري�ب ،و( )21متهما ً يف إحدى الرشكات
ً
منوهة
التابع�ة ل�وزارة الصناعة يف دي�اىل،
بص�دور أوام�ر قضائية بحق مس�ؤولن يف
الرشكة.
واوضحت دائرة التحقيقات يف الهيئة ،يف بيان
تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه :ان»تفاصيل
عمليَّت�ي الضب�ط اللت�ن ُن ِّف َذت�ا بن�ا ًء عىل
مُ َّ
ضب�ط قضائيَّتن ،أفادت أن فريق
ذكرتي
ٍ
عم ٍل من مكت�ب تحقيق الهيئة يف محافظة
دي�اىل ،وبع�د التح�ري واملتابع�ة والتقيص
َّ
تمكن من
معلوم�ات تلقاه�ا املكت�ب،
عن
ٍ
ش�احنات مُ َ
حمَّ لَة بمادة الحديد
ضبط أربع
ٍ
والنحاس الس�كراب ت�م إخراجها من مقر
الرشك�ة العامة للصناعات الكهربائيَّة دون
حصولها عىل املوافقات األصول َّي ٍة».
الدائ�رة أوضح�ت ان «فريق املكت�ب ،وفور
تلقي�ه املعلومات ،انتق�ل إىل الرشكة العامة
للصناعات الكهربائيَّ�ة ورابط قرب مقرها
حت�ى س�اع ٍة متأخ�ر ٍة م�ن اللي�ل ،إذ تمت
متابعت�ه للش�احنات من�ذ خروجه�ا م�ن
الرشكة حتى وصولها إىل س�يطرة الس�ام،
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املضبوط�ة واملتهم�ن ،ع�ىل الس�يد قايض
ق�رر توقيفهم وفق
التحقيق املُختص الذي َّ
أحكام املادة ( )240م�ن قانون العقوبات،
ِّ
بحق مسؤولن
قبض وتح ٍّر
فيما أصدر أمر
ٍ
يف الرشكة منهم متهم بمنصب مدير عام».
وكان�ت الهيئة قد أعلنت أواخر كانون األول
م�ن الع�ام املن�رم ع�ن تنفيذه�ا عمليَّة
ضبط كربى ملعامل تكرير زيوت الس�يارات
ٍ
وتصنيع العبوات الباستيكيَّة والحديديَّة يف
محافظة دياىل.

وأك�د أن «خط�وط الطاق�ة تتع�رض
لهجمات ممنهجة ،وليس�ت عشوائية،
والدليل اس�تهداف أبراج (الهاي كيشن
) ،الت�ي تتس�بب بس�قوط م�ا يقارب
م�ن  10أب�راج اىل  11برج�ا ً بالرب�ة
الواحدة».
وأوض�ح أن «رشط�ة الطاق�ة تؤم�ن
الخطوط يف أجزاء معينة ،وتس�تنفر يف
حال ح�دوث خرقا ً امني�اً» ،الفتا ً إىل أن
«هناك خطوطا ً بواقع  421برجاً ،تمتد
بمس�احات فارغة يف الطرق الخارجية
وحت�ى املناط�ق الس�اخنة ،لذل�ك من
الصعب جدا ً حمايتها».

الوقائي�ة ،ف�ض��ا ع��ن ن�ج��اح ت�ج�رب��ة
(التعليم امل�دم�ج)» ،مبينا أن «هناك توجها لدى
اللج�ان االمتحاني�ة يف املدارس ب�رورة اعتماد
االسئلة االمتحانية من املنهاج املقرر».
وتاب�ع أن�ه «وجه ايض�ا بأهمية االهتم�ام بعدم
ش�مول املواضي�ع املحذوفة التي قام�ت بحذفها
ال�ل�ج��ان املختص�ة ب�امل�دي�ري��ة ال�ع�ام�ة
للمناه�ج بع�د تكيي�ف املنه�اج ال�درايس املقرر
ليتم�اىش م�ع ظ��روف الب�اد واي��ام ال��دوام
ب�امل�دارس يف ظل الجائحة».
وأضاف أن��ه «س�تتم تهيئة القاعات االمتحانية
للطلبة الخارجين ل��ت��وف��ي��ر ج��م��ي��ع
ال��خ��اص���ة
امل��س���ت��ل��زم��ات
ب�االم�ت�ح��ان ال�ت�م�ه�ي��دي امل��ق���رر
اج����راؤه يف ال��س���ادس م���ن ش��ه�ر
ش�ب�اط امل�ق�ب�ل ،فضا ع�ن تهيئة امل�راق�ب�ن
وت�وزي�ع�ه�م ب�ن امل�راك�ز االمتحانية».

االستخبارات تعتقل  27متهماً
بينهم  4نساء يف بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلنت وكال�ة االس�تخبارات ،امس
األحد ،إلق�اء القبض عىل  27متهما ً
م�ن بينه�م  4نس�اء يف مناط�ق
متفرقة م�ن العاصمة بغداد.وقالت
الوكال�ة :إنه «من خ�ال توجيهات
املراج�ع العليا بص�دد إلقاء القبض
ع�ىل املتهم�ن الص�ادرة بحقه�م
مذك�رات قب�ض قضائي�ة ،تمكنت
مفارز وكالة االس�تخبارات املتمثلة
بمديرية استخبارات بغداد يف وزارة
الداخلي�ة م�ن الق�اء القب�ض عىل
( )27متهما ً من بينهم اربع نساء يف

مناطق متفرقة من العاصمة بغداد
مطلوبن وفق مواد واحكام جنائية
مختلفة صادرة من القضاء».
وأضاف�ت الوكال�ة يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه :أن «هذه
العملي�ة تأت�ي ضم�ن العملي�ات
االس�تباقية الت�ي تنفذه�ا مف�ارز
وكال�ة االس�تخبارات للح�د م�ن
الجريم�ة املنظم�ة والقص�اص من
تلك العن�ارص وفق القان�ون ،حيث
تم تس�ليم املتهمن كل حسب جهة
طلب�ه بموج�ب وص�والت اس�تام
رسمية».

إعادة  550أسرة نازحة إىل مناطقها احملررة يف دياىل
بغداد /الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي ،امس االحد ،عن اعادة
اكث�ر م�ن  ٥٥0ارسة نازح�ة اىل مناطقها
املح�ررة بع�د حس�م  8نزاعات عش�ائرية
خلقها داعش االرهابي يف دياىل.
وق�ال الناطق باس�م محور دياىل للحش�د
الش�عبي ،ص�ادق الحس�يني ،يف حدي�ث
صحفي :ان” اعادة النازحن اىل مناطقهم
املح�ررة يف دي�اىل تمث�ل اولوي�ة للحش�د
الش�عبي من اجل انهاء معاناتهم والسعي
إلحي�اء مناطقه�م التي تعرض�ت اىل رضر

بالغ بسبب جرائم داعش االرهابي”.
واضاف الحس�يني ان” من امللفات املعقدة
الت�ي كان يعاني منها النازحون هي وجود
اشكاالت ونزاعات عشائرية خلقها داعش
ب�ن املناط�ق يف محاول�ة منه�ا لتفتي�ت
املجتم�ع وخل�ق ع�دوات التنته�ي خدمة
الجندت�ه املتطرف�ة” ،مبين�ا أن “ الحش�د
الشعبي تدخل يف امللف ونجح خال االشهر
االخ�رة م�ن حس�م  8نزاعات عش�ائرية
اس�هم من خالها يف اع�ادة اكثر من ٥٥0
ارسة نازحة”.

واشار الحس�يني اىل ان” الحش�د الشعبي
ل�ن يتأخر يف حس�م اي ن�زاع او اش�كالية
تعي�ق عودة اي ارسة نازحة ألي منطقة يف
دياىل ،وهو جاد يف حل ما تبقى من امللفات
املعقدة من اجل خلق وئام مجتمعي يسهم
يف تعزيز امن املناطق املحررة”.
وكان داع�ش االرهاب�ي خل�ق نزاع�ات
واش�كاليات عش�ائرية معق�دة يف املناطق
الت�ي اجتاحها من خ�ال دفع ارهابن من
منطقة معينة ملهاجمة منطقة اخرى لخلق
نزيف دم ورضب لاوارص العشائرية.

القبض على “داعشيني” بعملية
استباقية يف الفلوجة

انطالق الصفحة الثالثة لعمليات
الوعد الصادق يف البصرة

بغداد /الزوراء:
افاد مصدر امني يف محافظ�ة االنبار ،امس االحد ،بأن القوات االمنية
تمكنت م�ن اعتقال اثنن من ابرز عنارص التنظي�م االجرامي بعملية
امنية استباقية رشقي مدينة الفلوجة .
وق�ال املصدر يف تري�ح صحف�ي :إن “القوات االمني�ة نفذت حملة
دهم وتفتيش اس�تهدفت منطقة جزي�رة قضاء الكرمة رشقي مدينة
الفلوجة ،تمكنت من خاله من اعتقال اثنن من ابرز عنارص ارهابي
داعش دون وقوع أي مقاومة تذكر “.
واضاف املصدر ان” معلومات اس�تخباراتية مكنت القوات االمنية من
اعتقال املس�تهدف ورصد تحركاته” ،مبين�ا ان” القوات االمنية نقلت
املعتقل وسط اجراءات امنية مشددة اىل احدى املراكز االمنية للتحقيق
معه ومعرفة اماكن بقية االرهابين”.
وأوض�ح أن “املعتق�ل مطلوب وفق امل�ادة  /4ارهاب ،ويع�د من ابرز
املطلوب�ن للق�وات االمنية ملش�اركته م�ع عنارص عصاب�ات داعش
االجرامي�ة يف مهاجم�ة القطع�ات العس�كرية ابان س�يطرة التنظيم
االجرامي عىل القضاء”.

بغداد /الزوراء:
بارشت قيادة عمليات البرة والقطعات امللحقة بها ،امس األحد ،تنفيذ
عملية الوعد الصادق املرحلة األوىل الصفحة الثالثة وعىل محورين.
وذك�رت خلية اإلعام األمني يف بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :أن”
املح�ور األول الش�مايل من خ�ال ل�واء املش�اة اآليل  36ومديرية رشطة
البرة ول�واء القوة الضاربة والوكاالت األمنية واالس�تخبارية ومفرزة
من هيئة الحش�د الش�عبي لغرض ده�م وتفتيش املناطق الش�مالية يف
البرة”.
واضاف أن”املحور الثاني املحور الجنوبي من خال قيادة القوة البحرية
وقي�ادة حرس الح�دود املنطقة 4/ولواء مغاوير قي�ادة عمليات البرة
وال�وكاالت األمني�ة واالس�تخبارية ومفرزة من هيئة الحش�د الش�عبي
وأقسام مديرية رشطة البرة دهم وتفتيش املناطق الجنوبية يف البرة
لغرض إلقاء القبض عىل املطلوبن ونزع األسلحة غر املرخصة لتحقيق
األمن واالستقرار ضمن قاطع املسؤولية يف محافظة البرة “.

البيطرة تناقش الغش التجاري لألدوية يف األسواق
والسيطرة عليه
بغداد /الزوراء:
ناقش�ت دائ�رة البيط�رة ،احدى دوائ�ر وزارة
الزراعة العراقي�ة ،امس االحد ،عمليات الغش
التجاري لادوية يف االسواق والسيطرة عليها.
وق�ال مدير عام دائ�رة البيط�رة ،ثامر حبيب
حمزة ،يف بيان صحفي :انه «تنفيذا ً لتوجيهات
وزارة الزراع�ة يف دع�م القط�اع الخاص ،فقد
التق�ى امس االح�د يف مقر الدائ�رة ببغداد مع
ع�دد م�ن ممث�ي مكات�ب ورشكات االٔدوي�ة
واللقاح�ات البيطري�ة من القط�اع الحكومي
والخاص».
وأضاف ان «اللقاء عقد لتنظيم عملية استراد
االدوي�ة واللقاحات البيطري�ة وحره مدير
قس�م الرقابة الدوائية واالحيائية ومدير قسم
املذاخ�ر والتجهيزات البيطري�ة وخبر الدائرة
ً
إضافة اىل عدد من أصحاب الرشكات و املكاتب
ٔ
البيطري�ة املس�توردة لادوي�ة واللقاح�ات
البيطرية».
وتابع حمزة ان «اللقاء تم بدعوة من دائرته و
تضمن طرح املعوقات التي يعاني منها القطاع
الخاص والحلول واملقرتحات الكفيلة بتجاوز

تل�ك املعوقات واهمها الس�يطرة عىل عمليات
الغ�ش التجاري لادوية البيطرية يف االس�واق
والس�ماح بجعل فرتة االس�تراد س�نة واحدة
بدالً من س�تة اشهر  ،كما تضمنت املقرتحات
تصنيف الرشكات املنتجة لأدوية و اللقاحات
ً
ِضاف�ة اىل التنس�يق م�ع وزارة التجارة حول
ا
اعتماد الرشكات املستوردة».

وأوض�ح حمزة ان «الدائرة طلبت من اصحاب
املكاتب والرشكات يف القطاع الخاص مراجعة
ش�عبة تس�جيل االٔدوي�ة واللقاح�ات يف مقر
الدائ�رة لغرض تس�جيل كل اللقاحات املنتجة
لديه�م حس�ب املواصف�ات الفني�ة للقاحات
الص�ادرة من دائ�رة البيطرة ليتس�نى للدائرة
السماح باسترادها حسب الضوابط».
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النقل توجه بإعداد دراسة اقتصادية
للطاقة التصميمية يف ميناء الفاو
بغداد /الزوراء:
ناق�ش وزي�ر النق�ل ،نارص حس�ني
الش�بيل ،ام�س االح�د ،يف اجتم�اع
ض�م ممثلني عن وزارات�ي الخارجية
واملالية والبنك املركزي ،تريع قانون
انضم�ام الع�راق اىل بنك االس�تثمار
االسيوي للبنى التحتية.
وذك�ر اع�الم وزارة النق�ل يف بي�ان
تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة من�ه :أن
“وزي�ر النقل ت�رأس اجتماعا للجنة
االمر الديواني  70لس�نة  2018الذي
ض�م ممثلني عن وزارات�ي الخارجية
واملالية والبنك املركزي العراقي”.
واضاف البيان انه “تم التباحث حول
تنفيذ البند االول من مهام لجنة االمر
الديوان�ي الخاص�ة بتري�ع قانون
انضم�ام الع�راق اىل بنك االس�تثمار
االسيوي للبنى التحتية”.
وتابع البي�ان انه “تم خالل االجتماع
مناقشة اخر املستجدات مع الجانب
الرتك�ي ح�ول الرب�ط الس�ككي

والتوص�ل اىل صيغ�ة اتفاق مش�رتك
لتمهي�د عبور البضائ�ع القادمة من
موانئ الع�راق ع�رب االرايض الرتكية
اىل اوروب�ا ،عى ان يتضم�ن االتفاق
تس�هيل اجراءات العب�ور وفتح اكثر
من منفذ حدودي”.
ووج�ه الش�بيل ب�”اع�داد دراس�ة
جدوى اقتصادية فيما يخص الطاقة
التصميمي�ة ملين�اء الف�او يف ح�ال
استقبال البضائع والحاويات الواردة
م�ن الص�ني والتي س�يكون مخطط
س�رها عرب القناة الجاف�ة العراقية
وص�وال اىل االس�واق االوربي�ة ع�رب
االرايض الرتكية”.
واشار البيان اىل انه “تم اعداد دراسة
تعتمد عى الكلفة والوقت واالمان يف
حال ورود البضائع الصينية القادمة
م�ن مين�اء ج�وادر يف باكس�تان اىل
موانئ العراق ونقلها بواسطة السكك
الحدي�د والط�رق الربية ع�رب القناة
الجافة داخل االريض العراقية”.

سوق العراق لألوراق املالية
يغلق منخفضا
بغداد /الزوراء:
اغلق س�وق العراق املايل ،امس االحد ،منخفضا بنس�بة  1.28%عن الجلس�ة
الس�ابقة ،وج�اءت مؤرشات تداول س�وق العراق ل�أوراق املالي�ة ليوم أمس
ع�ى النحو اآلتي :الركات املدرجة ،104 :أما ال�ركات املتداولة ،28 :وبلغ
ع�دد االس�هم املتداول�ة ( )851.622.393س�هما ،بينما بلغت قيمة االس�هم
( )642.671.327دينارا.واغل�ق مؤرش االس�عار  ISX 60يف جلس�ة امس عى
( )487.08نقطة منخفضا بنس�بة ( )1.28%عن إغالقه يف الجلسة السابقة
البالغ ( )493.39نقطة ،وتم تداول اسهم ( )28رشكة من اصل ( )104رشكة
مدرجة يف السوق ،ليبلغ عدد الركات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية
لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل ( )29رشكة.
وبلغ عدد االس�هم املش�رتاة من املس�تثمرين غر العراقيني يف السوق مليوني
سهم بقيمة بلغت ( )14مليون دينار من خالل تنفيذ ( )8صفقات عى أسهم
رشكتني.
بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غر العراقيني يف الس�وق ألفي
س�هم بقيم�ة بلغت ألف�ي دينار م�ن خالل تنفي�ذ صفقة عى أس�هم رشكة
واحدة.
يذكر ان س�وق العراق لأوراق املالية قد اس�تخدم أنظم�ة التداول االلكرتوني
واإليداع املركزي منذ عام  ،2009ويس�عى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت
للمس�تثمرين ،وينظم خمس جلسات تداول أس�بوعيا من األحد إىل الخميس،
ومدرج فيه  105رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت
والصناعة والزراعة والتأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

البنك الدولي يتوقع ارتفاع الناتج
احمللي للعراق لـ  7باملئة
بغداد /الزوراء:
توقع البنك الدويل ،امس األحد ،ارتفاع
النات�ج املحيل يف العراق اىل أكثر من 7
باملئة خالل العام .2022
وقال البنك يف تقريره نصف السنوي،
ال�ذي اطلعت علي�ه “ال�زوراء” :إنه
“من املتوق�ع أن يرتفع الناتج املحيل
للعراق اىل  2%يف عام  2021وإىل 7.3
 %يف عام .”2022واشار التقرير ،إىل
أن “النات�ج املح�يل للع�راق انخفض
بنس�بة  % 9.5يف عام  ،2020بعد أن
كان مرتفع�ا بنس�بة  % 4.4يف ع�ام
.”2019واض�اف ان “لبن�ان كان�ت
أكثر بلدان الرق االوس�ط انخفاضا

لناتجه�ا املح�يل وبواق�ع ،”19.2%
متوقع�ا “بقاء نس�بة االنخفاض يف
الناتج املحيل لهذا البلد بنسبة 13.25
يف عام .”2021وبني ان “مرص الدولة
الوحيدة التي لم يترر ناتجها املحيل
يف عام  2020لرتفع بنسبة .”3.6%
وأش�ار البنك إىل أنه م�ن “املتوقع أن
يتعاىف النشاط االقتصادي بني البلدان
املص�درة للنف�ط بمق�دار  1.8%يف
العام الجاري بدعم عودة الطلب عى
النفط اىل الوضع الطبيعي والتخفيف
املقرر لخفض إنت�اج النفط يف بلدان
اوبك ،+والدعم عى صعيد السياسات
والتخفيف التدريج�ي للقيود املحلية
املرتبطة بالجائحة”.
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أعلنت فتح “قناة مباشرة” مع احلكومة بشأنها

املالية النيابية :تعديل املوازنة سيتم بعد االنتهاء من قراءتها األوىل
بغداد /الزوراء:
بين�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ان
التعدي�ل ع�ى املوازن�ة يت�م بع�د
االنته�اء م�ن الق�راءة األوىل له�ا،
الفت�ة اىل ان تغي�ر س�عر رصف
الدوالر م�ن صالحية الحكومة ،وال
يمك�ن للربمل�ان تحديد التس�عرة.
وفيم�ا توقع�ت اج�راء تعدي�الت
واس�عة مل�روع قان�ون املوازن�ة
للع�ام الج�اري وفق�ا لصالحي�ات
مجل�س الن�واب من حي�ث املناقلة
وفق الدس�تور ،افصح�ت عن فتح
قناة مبارشة بني الحكومة واللجنة
املالية خاصة التي تتعلق بالفصول
الت�ي يرتت�ب عليها ح�ذف وزيادة
األموال.
وقال عض�و اللجنة ،جمال كوجر ،يف
ترصيح صحف�ي :ان “القراءة األوىل
للموازن�ة يعقبه�ا اج�راء تعدي�الت
عليه�ا واب�داء املالحظ�ات م�ن قبل
الن�واب ،وكذلك اللج�ان املختصة ،يف
حني انه اليمك�ن طرح أي مالحظات
قب�ل الق�راءة األوىل رغم وجود بعض
املالحظات الشخصية”.
وأض�اف ان “مايتعلق بس�عر رصف

ال�دوالر واالرتف�اع الحاص�ل في�ه،
فه�و من صالحي�ات البن�ك املركزي،
واليخضع لقناعات الربملان”.
وبني ان “الحديث عن تغير اإلجراءات
الحكومية بش�أن س�عر الرصف غر

صحيح ،الن التغير ليس بيد مجلس
النواب وانم�ا من صالحية الس�لطة
التنفيذية حرصا”.
بينما توقعت اللجن�ة املالية النيابية،
ام�س االحد ،اجراء تعديالت واس�عة

بغداد /الزوراء:
أوضح�����ت وزارة الصناع�����ة أن م�ادة
س�����من الطعام النبات�ي “منتهي�ة الصالحية”
والبالغ�ة قراب����ة  30ألف ط�����ن والتي جرى
تس�����لمها مؤخ�را ً م�ن مخ�����ازن وزارة
التج����ارة ،جرى اس����تخدامها أصوليا ً وحولت
عرب مصانع ال����وزارة إىل م����ادة صاب����ون،
نافية بص�ورة قاطع�����ة إعادة تس�����ويقها
إل����ى املواطن مرة أخرى بصفتها األوىل كس�من
طعام.
وقال مدي�ر الش�����ركة العام�ة للصناع����ات
الغذائي�ة ،محم�د عبد الجب�ار ،يف ترصيح صحفي:
ان�ه “تم عق�د بيع مادة س�����من طع�ام منتهي
الصالحي�ة ب�ني الرك�ة العام�����ة للمنتوجات
الغذائي�����ة التابع�ة ل�وزارة الصناع�����ة
واملع����ادن وب����ني الش����ركة العامة لتجارة
املواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة وحسب العقد
الذي حرر يف  ، 2020 – 1 - 28واس�����تنادا لقرار
مجلس الوزراء رقم  291لس�����نة  2019املأخوذ
بجلس�����ته االعتيادية الثالث����ة والثالث����ني
املنعق�د بتاري�����خ  2019 - 8 - 27املتضم�ن

ش����طب وبيع مادة (س�����من نباتي) العائدة
للش�����ركة العام�ة لتج�ارة امل�واد الغذائي����ة
عالمة (الحياة) للش�����ركة املجه�زة (طي����ب
النخي�����ل) وبكمي�����ة  20,020,13طن�ا
وم�ادة (س�����من نبات�����ي) عالم�ة (الحياة)
للش�����ركة املجه�زة (التق�ى الدولي�����ة)
وبكمي�ة  16مليونا ً و 770ألف�ا ً و 800طن ال����ى
الش�����ركة العامة للمنتوج����ات الغذائية احد
تش�����كيالت وزارة الصناع�����ة واملع����ادن
لغ�رض قي�����ام األخ�رة بإنت�����اج م����ادة
الصاب�����ون حص����را وبمبل�غ  100الف دينار
للطن الواحد”.
وب�ني عبد الجب�ار أن�ه “بحس�����ب الوصوالت،
ت�����م تس�����لم كمي�����ة  24أل�����ف طن
م�����ن الده�ن (الس�����من النبات�ي) ولم يبق
إال خمس�����ة آالف ط�ن س�يتم تس�����لمها
حس�����ب االتف�اق العق�د ومدته  18ش�����هرا ً
لم تنته مدته ،واس�تطعنا تس�����لم ه�ذه الكمية
واس�تعمالها يف صناعة الصاب����ون يف ثالث����ة
مصانع ه����ي (االمني واملأمون والرشيد) ومازال
العمل مستمراً”.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية التاريخ٢٠٢١/١/٥:
العدد٤336:

املدعى عليه(انور داود محمد)
بتاري�خ  ٢٠٢٠/١٢/٢٤وبع�دد اضب�ارة (/٤336
ش )٢٠٢٠/اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكم�ا غيابي�ا
اقتىض(املدعي�ة االم هي االصلح لحضان�ة الطفل يزن)
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض حسب
رشح املبل�غ القضائ�ي عليه تقرر تبليغ�ك يف صحيفتني
يوميتني بالحكم املذكور اعاله وبامكانك االعرتاض خالل
مدة عرة ايام من اليوم التايل لتاريخ نر االعالن.
القايض
بسام فريد حسن

وبش�����أن م�����ا تداول�����ه مق�����رر
لجن�����ة النزاهة م����ن مخ�اوف بتحوي����ل
(الس�����من) اىل زيت طعام وبيع����ه للمواطن،
اش��ار عبد الجبار ال����ى نقط����ة جدي����رة
باالهتم�����ام تتعل�ق ب�أن “ه�ذا (الس�����من
النبات�����ي) اليحول وال يصلح بجمي����ع طرق
الهدرجة ب����أن يحول اىل زيت طعام”.

وكان مق�رر لجن�����ة النزاه�����ة النيابي�ة،
عبداألمي�����ر املياحي ،ش�كك ،يف  25من الش�هر
امل�ايض ،بش�����أن بي�ع  30ألف طن م�ن الزيوت
املنتهية الصالحية اىل وزارة الصناعة الس�تخدامها
يف مراكز الغس�����يل التابعة للوزارة ،خش����ية
إع�ادة تموي�ن املواطن�ني به�ا رغ�م أنه�ا منتهية
الصالحية.

املركزي يبيع  15مليون دوالر يف مزاد العملة

دفعت الوجبة األخرية من مستحقات مسوقي الذرة

بغداد /الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي ،امس االحد ،عن بيعه أكثر من  15مليون دوالر ،وبمشاركة
 5مصارف.وبلغت مبيعات البنك ،يوم امس 15 ،مليونا واكثر من  591الف دوالر غطاها
البنك بسعر رصف اساس بلغ  1460دينار لكل دوالر.
وكان�ت مبيعات البنك لتعزيز االرصدة يف الخارج عى ش�كل حواالت واعتمادات ،والتي
غطاه�ا البنك بالكامل بس�عر رصف بل�غ  1460دينار لكل دوالر واح�د ،قد بلغت اكثر
م�ن  15مليون دوالر .أما اجمايل البي�ع النقدي فبلغ  100الف دوالر .فيما بلغت اجمايل
املبيع�ات الكلي�ة .15.591.780فيم�ا لم تتقدم أي م�ن املصارف ال�بالغ�ة  5مصارف
املشاركة يف مزاد العملة بأي عروض لبيع الدوالر.

الزراعة :استمرار تسهيل عمليات منح إجازات التصدير
لزيادة الدخل القومي

التخطيط تعلن حتركا “مهما” جتاه عدد املوظفني املسجلني ورواتبهم

التفصيلية للموظفني ،باإلضافة إىل املس�ار
االخر وهو مخاطبة الجهات املعنية لتزويد
الجهاز املركزي لإلحصاء بتلك البيانات”.
ولف�ت إىل ان “اللجنة س�تعمل عى إنش�اء
منص�ة او تطبي�ق ع�ى الهوات�ف الذكي�ة،
لجمع بيانات املوظفني ،من خالل إدخالهم

ملروع قانون املوازنة للعام الجاري
وفقا لصالحيات مجل�س النواب من
حي�ث املناقلة وف�ق الدس�تور ،فيما
افصح�ت عن فتح قن�اة مبارشة بني
الحكومة واللجنة املالية خاصة التي

تتعل�ق بالفصول الت�ي يرتتب عليها
حذف وزيادة األموال.
وقال عض�و اللجن�ة ،النائ�ب جمال
كوجر ،يف ترصيح صحفي :ان ” لدى
اللجنة املالية وأعضاء مجلس النواب
مالحظ�ات كث�رة واعرتاض�ات عى
عدد كبر من فقراتها ،والش�ك بأنها
س�تخضع لتعديالت واس�عة النطاق
وفق صالحي�ات الربمل�ان التي اقرها
الدستور ” .
وأضاف كوجر ان ” كث�رة التعديالت
سوف تحتاج اىل مراجعة مع الحكومة
مبارشة خاصة الت�ي تتعلق بإضافة
أم�وال او تقليص لكون الربملان يملك
صالحية املناقلة فقط”.
واس�تبعد “إعادة املوازن�ة للحكومة
ويستبدل عنها فتح قناة مبارشة بني
الحكومة واللجنة املالية خاصة التي
تتعل�ق بالفصول الت�ي يرتتب عليها
حذف وزيادة األموال” .
وكان�ت النائب�ة ع�ن ائت�الف دول�ة
القان�ون ،عالي�ة نصيف ،كش�فت يف
ترصيح صحفي س�ابق ،ع�ن وجود
نيات برملانية إلع�ادة مروع قانون
املوازنة للحكومة.

الصناعة تنفي إعادة تسويق مسن تالف وتوزيعه يف البطاقة التموينية

ناقشت القضايا املتعلقة بإعداد نظام الرقم الوظيفي

بغداد /الزوراء:
أعل�ن وزير التخطي�ط ،خالد بت�ال النجم،
ام�س األح�د ،ع�ن ارتف�اع ع�دد املوظفني
املس�جلني يف بنك املعلوم�ات الوظيفي لدى
الجه�از املرك�زي لإلحص�اء إىل اكث�ر م�ن
مليون�ي موظ�ف م�ن عم�وم مؤسس�ات
الدولة العراقية.
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلق�ت “الزوراء”
نس�خة من�ه :ان وزي�ر التخطي�ط “ترأس
االجتم�اع األول للجن�ة األم�ر الديوان�ي
 ٥٥املكلف�ة بتطوي�ر عملي�ة إص�دار
الرق�م الوظيف�ي لجميع موظف�ي الدولة
العراقية”.
وأوضح البت�ال ان “هذه اللجنة تعد واحدة
من اهم اللجان النها ستتوىل ايجاد الحلول
واملعالجات ،ملشكلة تعد معقدة ،وهي حركة
الوظيفة يف العراق ،التي تواجه خلال بنيويا
مرتاكما عى مدى السنوات املاضية” .مبينا
ان “ال�وزارة قامت بإرس�ال فرق جوالة إىل
ال�وزارات لغ�رض الحصول ع�ى البيانات
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بش�كل ش�خيص لبياناته�م باالعتماد عى
بيانات البطاقة الوطنية املوحدة” .مش�را
يف الوقت نفس�ه إىل ان “م�ن بني اإلجراءات
التي سيجري العمل عليها ،هي قيام وزارة
الداخلية بالعمل عى إصدار البطاقة الوطنية
لجمي�ع املوظفني الذين ل�م يحصلوا عليها

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ٢٠٢١/١/٥:
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
املدعى عليه(انور داود محمد)
بتاري�خ  ٢٠٢٠/١٢/3٠وبع�دد اضب�ارة (/3٠6٥
ش )٢٠٢٠/اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكم�ا غيابي�ا
اقتىض(تصديق حادث الطالق الرجعي والطالق البائن)
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الحارض
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي علي�ه تق�رر تبليغك يف
صحيفت�ني يوميت�ني بالحكم املذكور اع�اله وبامكانك
االع�رتاض خالل مدة عرة ايام من اليوم التايل لتاريخ
نر االعالن.
القايض
بسام فريد حسن
العدد3٠6٥:

حتى اآلن ،فضال عن خيارات أخرى”.
واض�اف ان “اللجنة س�تعمل ع�ى اختيار
األفض�ل منه�ا” ،مش�ددا ع�ى “ان مهمة
اللجن�ة مح�ددة بأربع�ة اش�هر إلنج�از
مهمتها ب�إرشاف وزارة التخطيط” .داعيا
“ال�وزارات ومؤسس�ات الدول�ة كاف�ة ،إىل
اإلرساع يف إرس�ال بيانات موظفيها ،بهدف
العمل عى إنش�اء نظ�ام موح�د للرواتب،
لجميع وحدات اإلنفاق ،التي سيتم اطالقها
من خالل املنصة االلكرتونية املوجودة لدى
وزارة التخطيط”.
ولفت البيان اىل ان “لجنة األمر الديواني ٥٥
يتواله�ا رئيس الجهاز املرك�زي لإلحصاء،
ضي�اء ع�واد كاظ�م ،وتض�م يف عضويتها
ممثلني من مكتب رئي�س الوزراء واألمانة
العامة ملجلس ال�وزراء ،ووزارات الداخلية
واالتص�االت وديوان الرقاب�ة املالية ،فضال
ع�ن الجهاز املرك�زي لإلحصاء ،وناقش�ت
اللجنة يف اجتماعها األول عددا من القضايا
املتعلق بإعداد نظام الرقم الوظيفي”.

جمهورية العراق
العدد3٠66:
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ٢٠٢١/١/٥:
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

املدعى عليه(انور داود محمد)
بتاريخ  ٢٠٢٠/١٢/3١وبعدد اضبارة (/3٠66ش)٢٠٢٠/
اصدرت هذه املحكم�ة حكما غيابيا اقتىض(نفقة ماضية
للمدعية ونفقة مس�تمرة للطفل يزن) وبالنظر ملجهولية
محل اقامتك يف الوقت الحارض حسب رشح املبلغ القضائي
علي�ه تقرر تبليغك يف صحيفت�ني يوميتني بالحكم املذكور
اع�اله وبامكانك االعرتاض خالل مدة عرة ايام من اليوم
التايل لتاريخ نر االعالن.
القايض
بسام فريد حسن

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الزراعة ،امس االحد ،عن
تصدي�ر  700ال�ف طن م�ن محصول
الش�عر اىل إي�ران ،مؤك�دة اس�تمرار
تس�هيل عمليات منح إجازات التصدير
اىل ال�دول لزيادة الدخ�ل القومي للبلد.
بينما أعلنت دفع مستحقات الفالحني
من مس�وقي الذرة الصفراء للموس�م
الزراع�ي ( ٢٠٢٠-٢٠١٩الوجب�ة
األخرة).
وق�ال الناط�ق باس�م ال�وزارة ،حميد
النايف ،يف بيان اطلعت عليه “الزوراء”:
إن�ه “تم�ت زراع�ة محص�ول الحنطة
بقرابة ١٤ملي�ون و ٥٠٠الف دونم من
ضمنها خمسة ماليني مضمونة االرواء
م�ن قبل وزارة املَوارد املائية و ٩ماليني
تعتم�د عى املي�اه الديمي�ة “ .مبينا أن
الوزارة مستمرة لتحقيق االمن الغذائي
واالكتفاء الذاتي يف البالد”.

واض�اف أن” ال�وزارة ليس�ت جه�ة
تصديري�ة “ ،مش�را اىل ان” دوره�ا
يتقترص عى االنت�اج بجهود الفالحني
وس�د حاج�ة وزارة التج�ارة ملن�ع
االستراد الخارجي”.
وأش�ار اىل أن” االس�تمرار بتصدي�ر
التمور ومحصول الش�عر بحدود ٧٠٠
ال�ف ط�ن اىل اي�ران” ،مؤكدا ان�ه “تم
تصدي�ر اىل القطاع الخ�اص محصول
الباذنجان والخي�ار والطماطة بحدود
 ٤٠٠٠طن للس�عودية عن طريق منفذ
عرعر”.
من جانب اخر ،أعلن�ت وزارة الزراعة،
ام�س االح�د ،ع�ن دف�ع مس�تحقات
الفالحني من مس�وقي ال�ذرة الصفراء
للموس�م الزراع�ي ٢٠٢٠-٢٠١٩
(الوجبة األخرة).
وق�ال النايف يف بيان تلق�ت “الزوراء”
نس�خة من�ه :أن�ه “بن�ا ًء ع�ى توجبه

تنويه
س�قط س�هوا ً يف اعالن جريدة
ال�زوراء بالع�دد  ٧٤٠١يف
 ٢٠٢١/١/٧التاب�ع لرك�ة
توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة
كلم�ة (مس�يان) خط�أ
والصحيح(ميسان) لذا اقتىض
التنويه...
العدد/٤333ش٢٠٢٠/
جمهورية العراق
التاريخ٢٠٢١/١/١٠:
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
م/تبليغ
اىل املدعى عليه عالء محمد عبد الحسني
اقامت املدعية (رقية ابراهيم شنان) الدعوى الرعية املرقمة
اع�اله والتي تطلب فيها (نفقة ماضية ملدة س�نة س�ابقة عى
اقام�ة الدع�وى ومس�تمرة)وبالنظر ملجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ لذا تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني
محليت�ني يوميت�ني بالحضور ام�ام هذه املحكم�ة صباح يوم
املرافعة املوافق  ٢٠٢١/١/٢٥الس�اعة التاس�عة صباحا ً وعند
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا ووفق القانون
القايض
حسني شبيب عايد

وزير الزراع�ة ،محمد كريم الخفاجي،
ب�رورة دف�ع مس�تحقات الفالحني
وتخفي�ف معاناتهم بغية تش�جيعهم
ع�ى الزراع�ة ،بارشت معام�ل تفريط
وتجفي�ف ال�ذرة الصف�راء التابع�ة
لركة مابني النهري�ن العامة للبذور،
اح�دى تش�كيالت وزارة الزراعة ،دفع
املس�تحقات املالية ملس�وقي محصول
ال�ذرة الصف�راء (الدفع�ة االخ�رة)
للموس�م الزراع�ي ٢٠٢٠ -٢٠١٩
وحس�ب أس�بقية التس�ويق وتسلسل
املعامالت”.
وتهيب ال�وزارة بكل االخوة مس�وقي
محص�ول ال�ذرة الصف�راء للموس�م
الزراع�ي  ٢٠٢٠ -٢٠١٩بمراجع�ة
معامل ال�ذرة الصفراء التابعة للركة
فورا ً ألجل تس�لم مس�تحقاتهم املالية
مس�تصحبني معه�م االوراق الثبوتي�ة
كافة بشأن الكميات املسوقة للركة.

الرياضي

أصفر وأمحر

أبطال رياضة املصارعة يطالبون
بإبعاد رئيس االحتاد

بغداد /متابعة الزوراء
تظاه�ر عدد من رياضيي ورواد لعبة املصارعة امام مقر وزارة الش�باب والرياضة
للمطالب�ة بإبعاد رئي�س اتحاد املصارعة ش�عالن عبد الكاظم ونائب�ه لوجود قيود
جنائية بحقهم .
وحم�ل املتظاه�رون الفت�ات طالبوا فيها وزير الش�باب و الرياض�ة عدنان درجال
بإبع�اد رئي�س االتحاد املركزي للمصارع�ة ونائبه اثر وجود قي�ود جنائية وملفات
فساد مايل واداري وابعادهم نهائيا عن الوسط الريايض .

العدد 7403 :االثنين  11كانون الثاني 2021

6

No: 7403 Mon 11 Jan 2021

www.alzawraapaper.com

احتاد الصحافة الرياضية يعقد اجتماعه الثاني

مؤيد الالمي :صوت الصحفي الرياضي جيب أن يكون حاضرا بقوة يف احملافل اخلارجية
إنرت يواصل نزيف النقاط ويتعثر أمام
روما يف الدوري االيطالي

بغداد /الزوراء

أب�دى نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني،
رئيس اتح�اد الصحفيني العرب ،م ٔويد
الالمي ،استعداده الكامل لتسهيل عمل

االتح�اد العراقي للصحاف�ة الرياضية
بهيئت�ه االداري�ة الحالي�ة ،وتأكي�ده
رضورة ان يك�ون للصحف�ي الريايض
الص�وت الق�وي والحض�ور الب�ارز يف
العملي�ة الرياضي�ة محلي�ا وعربي�ا
ودوليا.
واك�د الالم�ي ،خ�الل لقائ�ه املكت�ب
التنفي�ذي الجدي�د لالتح�اد يف مق�ر
النقاب�ة :ان جميع االمكان�ات متاحة
ام�ام االتح�اد العراق�ي للصحاف�ة
الرياضية للقيام بعمله واداء رس�الته
ع�ىل أكم�ل وج�ه .معرب�ا ع�ن ثقت�ه

ب�أن الصحاف�ة الرياضي�ة واحدة من
الوس�ائل املهم�ة التي تصحح املس�ار
الري�ايض وتعض�د االنج�ازات كونه�ا
رشيكا اساسيا يف العملية الرياضية .
ع�ىل صعي�د ذي صل�ة ،عق�د االتحاد
العراقي للصحافة الرياضية اجتماعه
الثاني برئاسة خالد جاسم ،وبحضور
جميع اعضائه ،ويف البداية تقدم رئيس
االتح�اد بتقدي�م التهان�ي والتربيكات
ألبناء الش�عب ملناس�بة عيد تأس�يس
الجيش العراقي البطل وعيد تأس�يس
الرشط�ة والدع�وات ب�دوام التق�دم
واالزدهار وحماية ربوع الوطن.
وناق�ش املجتمع�ون مف�ردات جدول
االعم�ال ،اذ تمت دراس�ة الطلب الذي
تم تقدم ب�ه الصحفي�ون الرياضيون

عادل نعمة  :فريق القاسم سيتعاقد
مع أربعة أجانب يف االنتقاالت
بغداد /متابعة الزوراء
أك�د مدرب فريق القاس�م بكرة
القدم ،ع�ادل نعمة ،أن الخطوة
األوىل التي يس�عى إلضافتها إىل
الفريق ه�ي التعاقد م�ع أربعة
العب�ني محرتف�ني ج�دد بفرتة
االنتقاالت الشتوية.
وق�ال نعم�ة :إن رج�ل األعمال
حس�ني الرماحي الذي بدأ بدعم
ن�ادي القاس�م س�يكون دافعا
معنويا للفريق بتصحيح املسار
ومنح�ه الثق�ة يف إع�ادة ترتيب
األوراق.وزاد“ :اتفقن�ا ع�ىل
التعاقد مع أربعة محرتفني جدد
س�تتم إضافته�م للفريق بفرتة
االنتقاالت الشتوية”.
وبني“ :الجه�از الفني بدأ العمل

بش�كل جاد ،واتفقن�ا مع العب
مح�رتف أفريقي وآخ�ر برازييل
لتدعيم خط�وط الفريق ،وهناك
رغبة إلضافة العبني آخرين قبل
فت�ح ب�اب االنتقاالت الش�توية
ليك�ون التحاقهم بوق�ت مبكر
ليحققوا االنسجام املطلوب”.
وأش�ار“ :مهمة قي�ادة الفريق
البع�ض يراه�ا مجازف�ة ،وأن�ا
بطبيع�ة الح�ال أود العم�ل مع
الالعب�ني الش�باب وس�نراهن
عىل تماس�كنا لتأكي�د البقاء يف
الدوري املمتاز كهدف أويل”.
يذك�ر أن إدارة ن�ادي القاس�م
وضع�ت ثقته�ا بامل�درب عادل
نعم�ة خلف�ا للم�درب الس�ابق
جاسم جرب.

إعالمنا الرياضي
صدر ،ام�س االح�د ،العدد الس�ابع عرش من
صحيف�ة “الريايض” التي تص�در عن االتحاد
العراقي للصحافة الرياضية ،وقد حفل بالعديد
م�ن االخب�ار واملق�االت والح�وارات الخاصة
برياضة كرة القدم وجميع الرياضات االخرى
عىل الصعيد املح�يل ..ارق االمنيات والدعوات
ألرسة الصحيفة بالتوفيق والنجاح الدائمني.
***************
صدر ،امس االحد ،العدد السادس عرش لصحيفة
“رشط�اوي” الص�ادرة ع�ن الدائ�رة االعالمية
لنادي الرشطة الري�ايض ،وتضمن العدد العديد
م�ن املواضيع التي تهم الف�رق التابعة للقيثارة
الخ�رضاء ..تمنياتنا بالنج�اح والتوفيق ألرسة
املكتب االعالمي للنادي االخرض.
*************
تع�رض الزميل الصحفي “طالل العامري” لوعكة
صحي�ة ألزمته الف�راش لعدة ايام ..نس�أل الله
الع�يل القدي�ر ان يم�ن ع�ىل الزمي�ل العامري
بالصحة والعافية والشفاء العاجل والعودة من
جديد ملزاولة عمله.

يف محافظ�ة الس�ليمانية لالنضم�ام
كأعض�اء يف الجمعي�ة العمومي�ة يف
االتحاد بعد لقائهم االمني املايل لالتحاد
جعف�ر العلوج�ي يف زيارت�ه االخ�رية
اىل الس�ليمانية ،وت�م تحوي�ل الطل�ب
للجنة املهنية لت�دارس الطلب وتقديم
دراس�ة متكاملة عن املوضوع ،فضال
ع�ن االتفاق عىل اقام�ة دورة تدريبية
تطويري�ة يف الس�ليمانية بالتع�اون
مع ن�ادي البيش�مرگة وكلي�ة الرتبية
الرياضي�ة يف جامع�ة الس�ليمانية
وتخوي�ل رئيس لجنة ال�دورات الزميل
عم�ار س�اطع للتواص�ل م�ع الزمالء
يف الس�ليمانية لتحدي�د موع�د الدورة
ومكان اقامتها .
وق�دم االتحاد الش�كر والتقدير لعضو

الجمعي�ة العمومي�ة ،الزمي�ل ماج�د
ع�ودة ،للمقرتحات القيم�ة التي تقدم
بها لالتحاد ،وتمت مناقشتها والتفاعل
معها باستفاضة واالخذ بها ،اىل جانب
مناقش�ة الطلب الذي تقدم به الزميل
س�امر الي�اس ال�ذي ي�روم االنضمام
اىل االتح�اد وتم تخوي�ل اللجنة املهنية
ملناقشة الطلب ورفع التوصية .
وأكد االتحاد ان جريدة الريايض الغراء
التابع�ة لالتح�اد العراق�ي للصحاف�ة
الرياضية مفتوحة أمام جميع الزمالء
اعض�اء الجمعي�ة العمومي�ة للكتابة
فيه�ا واملش�اركة باس�تمرار كميدان
متاح ملمارس�ة العمل الصحفي وعدم
االنقط�اع عن الكتابة ،والحال نفس�ه
مع املالحق الرياضية يف صحف الصباح

والزوراء واملرشق والدس�تور والصباح
الجدي�د الت�ي فتح�ت نواف�ذ لن�رش
نتاج�ات الزمالء لتك�ون بابا لديمومة
عمل اعض�اء الهيئة العامة وتواصلهم
يف العم�ل الصحف�ي الري�ايض ،وكذلك
االم�ر ينطبق م�ع الوكال�ة االخبارية
الرياضية التي سيعلن عنها االتحاد يف
القريب العاجل.
واختت�م االجتم�اع بت�دارس اس�ماء
اللجان العاملة التي اعلن عنها االتحاد
يف اجتماعه الس�ابق لغرض اعتمادها
م�ع عرض رئي�س كل لجن�ة لربنامج
وخطة عمله واالسرتاتيجية التي سيتم
اعتماده�ا مس�ارا ً لعمله�م يف الف�رتة
املقبلة بما ينس�جم م�ع اهداف ور ٔوى
االتحاد العراقي للصحافة الرياضية.

بغداد /متابعة الزوراء
تعثر إنرت ميالن مجد ًدا ،بعدما تعادل مع
مضيفه روما ،بنتيجة ( ،)2-2يف املباراة
الت�ي جمعتهم�ا ،ام�س االح�د ،بملعب
األوليمبيك�و ،يف إطار منافس�ات الجولة
 17من الدوري اإليطايل.
وأحرز لورين�زو بيليجرين�ي وجيانلوكا
مانش�يني لروم�ا يف الدقيقتني  17و،86
بينما س�جل مي�الن س�كرينيار وأرشف
حكيمي للنرياتزوري بالدقيقة  56و.63
ورفع اإلنرت رصيده إىل  37نقطة باملركز
الثاني خلف املتص�در ميالن ( ،)40فيما
رف�ع روما رصي�ده إىل  34نقطة باملركز
الثالث.
أوىل املح�اوالت كان�ت من نصي�ب روما،
بعدما توغل الظهري األيمن كارس�دورب
داخل املنطقة وس�دد تس�ديدة مخادعة
وصلت ألحضان الحارس هاندانوفيتش.
ورد الوت�ارو بفرصة محقق�ة بالدقيقة
 ،12بع�د ك�رة طولي�ة م�ن حكيم�ي،
وانطل�ق األرجنتين�ي باتج�اه املنطق�ة،
وأطلق تس�ديدة من زاوية صعبة أبعدها
الحارس لوبيز بصعوبة لركنية.
ويف الركنية ،كاد لوكاكو أن يس�جل أول
أهداف املباراة ،بعدما نفذت الركلة داخل
املنطق�ة س�ددها بروزوفيتش برأس�ية
وتابعها لوكاكو برأس�ية أخرى ليبعدها
الحارس بأطراف أصابعه لركنية جديدة.
نج�ح بيليجريني يف تس�جيل أول أهداف
روما باللق�اء يف الدقيقة  ،17بعد هجمة
مرت�دة وصل�ت إىل بيليجريني عىل حدود
منطقة جزاء اإلنرت ،والذي أطلق تسديدة
ضعيف�ة ارتطم�ت بأق�دام باس�توني
وس�كنت الشباك.واس�تمر روم�ا يف
محاوالته عىل مرمى سمري ،ويف الدقيقة
 22وج�د فريت�و الك�رة أمام�ه خ�ارج
منطق�ة الجزاء ،ليس�دد تس�ديدة قوية
أبعدها حارس اإلن�رت عن مرماه ،ليحرم
روم�ا من فرصة مضاعفة النتيجة.ومن
لعب�ة رسيعة ب�ني أق�دام العب�ي اإلنرت،
وصلت الكرة إىل فيدال الذي مرر الكرة إىل
حكيمي ليعيدها األخ�ري إليه مرة أخرى
داخ�ل املنطقة ،ويس�دد التش�ييل الكرة
بجوار مرمى باو لوبيز.

وأجرى كونتي ،مدرب إنرت ميالن ،تبديال
أول إضطراري�ا يف الدقيق�ة  34بخ�روج
دارمي�ان ال�ذي تع�رض لإلصاب�ة ول�م
يس�تطع إكمال املباراة ،وحل آشيل يونج
محله.
وس�جل الوتارو مارتيني�ز مهاجم اإلنرت
ً
هدفا بالدقيق�ة  ،40ألغاه الحكم بداعي
وجود الوتارو يف موقف تسلل.
مع بداية الش�وط الثاني ،كاد لوكاكو أن
ً
هدفا رسي ًعا بالثواني األوىل ،بعد
يس�جل
عرضي�ة يونج من الجهة اليرسى ارتقى
لها روميلو وسددها برأسية مرت بجوار
القائم األيرس للوبيز.
ويف أخط�ر ف�رص اللق�اء بالدقيقة ،53
انطلق لوكاك�و بالكرة يف الجهة اليرسى
ليم�رر الك�رة إىل الوت�ارو أم�ام منطقة
الجزاء ،سددها املهاجم بقوة يف منتصف
املىمر ويتألق معها حارس روما ويبعدها
عن مرماه برباعة.
ً
أخ�ريا من تس�جيل
وتمك�ن س�كرينيار
اله�دف األول لإلن�رت بالدقيق�ة ،56
بع�د ركني�ة نف�ذت داخ�ل املنطق�ة من
بروزوفيتش ،ارتقى لها املدافع سكرينيار
ليرضبها برأسية متقنة يف الشباك.
طوف�ان إن�رت الهجوم�ي اس�تمر ،وكاد
حكيم�ي أن يضي�ف اله�دف الثاني بعد
دقيقة فقط م�ن هدف التع�ادل ،بعدما
انطل�ق وتوغل من ناحي�ة اليمني وأطلق
تس�ديدة قوي�ة أبعده�ا لوبي�ز مج�د ًدا
لركنية.
ويف الدقيق�ة  ،63تمك�ن حكيم�ي م�ن
تس�جيل اله�دف الثاني لإلن�رت بطريقة
رائع�ة ،بعدما وصلته الك�رة من تمريرة
بروزوفيت�ش ،ليتوغل ويطل�ق صاروخا
بقدم�ه الي�رسى يف زاوي�ة صعب�ة عىل
الحارس يسكن الشباك.
وبالدقيق�ة  ،77مع ضغ�ط روما وصلت
الكرة إىل كارسدورب ،الذي أطلق تسديدة
قوية من داخل املنطقة ،وصلت ألحضان
الحارس هاندانوفيتش.
ونجح مانش�يني مدافع روما يف تسجيل
ه�دف التعادل بالدقيق�ة  ،86بعد ركنية
نف�ذت داخ�ل املنطقة قابلها مانش�يني
برأسية يف الشباك.

اهليأة التطبيعية توقع اتفاقية تعاون كروية مع االحتاد اإلماراتي
بغداد /الزوراء
وقعت الهيأة التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة
الق�دم اتفاقية تع�اون مع االتح�اد االماراتي
لك�رة القدم ،ام�س االحد ،يف مق�ر االتحاد يف
ُ
وتتي�ح االتفاقية التع�اون بني الطرفني
دبي،
يف العديد م�ن املجاالت الكروي�ة خالل الفرتة
املقبلة.
َ
وافتتح الشيخ راشد بن حميد النعيمي ،رئيس
اتحاد الك�رة االماراتي ،حفل توقيع االتفاقية
بحض�ور رئي�س الهي�أة التطبيعي�ة لالتحاد
العراق�ي ،إي�اد بني�ان ،واالمني الع�ام ،محمد
فرحان.
وتأت�ي االتفاقي�ة اس�تمرارا ً لجه�ود اتح�اد
اإلمارات لكرة القدم الخاصة بتعزيز العالقات
م�ع مختل�ف االتح�ادات الوطني�ة بالعال�م،
وتطوي�ر منظوم�ة ك�رة القدم ،واالس�تفادة
م�ن الخربات لرفع املس�توى الفن�ي واإلداري
والتنظيم�ي ملختل�ف البط�والت الكروي�ة،
وتعزي�زا ً للتع�اون املش�رتك ب�ني الدولت�ني يف
القطاعات كافة.
َ
وقال الشيخ راش�د بن حميد النعيمي :جميع
إمكان�ات اتح�اد الكرة تحت ت�رف االتحاد
العراقي ،وس�نقدم له كل الدعم عىل مستوى
املنتخبات الوطنية ،وتربطنا عالقات واس�عة
مع االشقاء يف العراق.
َ
وأض�اف :عالقاتن�ا وطي�دة م�ع جمهوري�ة
العراق ،وسنسعى جاهدين لرفع الحظر الكيل

عن اس�تضافة املباري�ات يف الع�راق ،ونتأمل
زيارة بلدنا الثاني العراق يف القريب العاجل.
من جانب ِه ،أك َد رئي�س التطبيعية ،إياد بنيان:
ان اإلم�ارات دولة ش�قيقة وهي البل�د الثاني
لكل العراقيني ،ونثق يف دعمها ومساندتها لنا
يف جهود رفع الحظ�ر الكيل عن اللعبة يف “بلد
الرافدين”.
وتق�دم ،إياد بني�ان ،بوافر الش�كر واالمتنان
لالتح�اد االمارات�ي لك�رة الق�دم ،واثنى عىل
دعمه�م للع�راق ،وتمن�ى ان يس�تفيد العراق
واالم�ارات م�ن االتفاقي�ة ،وم�ن املواجه�ة
الودية التي س�تجمعهما ،وأن يحقق الطرفان
مبتغاهم�ا م�ن املب�اراة ،وأن يكون�ا يف وضع
أفضل للتحضري لتصفيات كأس العالم.
ومن جانب�ه ،اكدت الهي�أة التطبيعية التحاد
الكرة العراقي ان االتحاد الدويل سيعتمد مباراة
العراق واالمارات رسميا ً ضمن تصنيفه.
وقال شامل كامل ،نائب رئيس التطبيعية :ان
“مب�اراة منتخبنا الوطني لك�رة القدم الودية
أم�ام نظ�ريه اإلمارات�ي ،ي�وم غد ،ستس�جل
ضمن املباريات الرسمية”.
وأوض�ح كام�ل أن “مباراتن�ا أم�ام االمارات
مهمة كونها تندرج ضم�ن التصنيفني الدويل
واآلسيوي يف ترتيب الفرق ومستوياتها لشهر
شباط املقبل”.
واشار اىل ان “فريقنا جاهز للقاء يوم غد الثالثاء،
مش�ددا عىل “رضورة تحقي�ق العبينا لنتيجة

ايجابيةتنعكس ايجابيا ً عىل تصنيف منتخبنا
دوليا ً واسيويا للشهر املقبل”.
وم�ن جهت�ه ،أك�د م�درب منتخبن�ا الوطني
كاتانيت�ش أن التجرب�ة الودية أم�ام منتخب
اإلم�ارات تأتي محطة مهم�ة للغاية يف إعداد
منتخب العراق الس�تئناف مشوار التصفيات

اآلسيوية.
وعن رأيه بمنتخب االم�ارات ،قال كاتانيتش:
أعرف قدرات أغلب الالعبني ،بش�كل عام أرى
أن املنتخب االماراتي يمتلك عنارص قوية مثل
عيل مبخوت قائد الهج�وم ،باإلضافة لالعبني
مميزي�ن أمثال ليما وكايو وتيجايل ،فضالً عن

وجود عنارص ش�ابة مثل ع�يل صالح وخليل
إبراهي�م وبقي�ة زمالئه�م ،إال أن الالف�ت هو
اس�تمرار غياب عموري العب الجزيرة بداعي
اإلصاب�ة ،وبالتأكيد إصابة عم�وري وابتعاده
تؤثر عىل أي فريق ،وبالتايل أثرت عىل املنتخب
اإلماراتي يف الفرتات املاضية بشكل كبري.

العبو الكرخ ومالكهم التدرييب حييون ذكرى أربعينية مدربهم كريم سلمان
بغداد /متابعة الزوراء
أحيا العبو فري�ق الكرخ ومالكهم
املس�اعد ،ام�س االح�د ،ذك�رى

أربعينية مدرب الفريق الرحل كريم
سلمان ،الذي تويف متأثرا ً بفريوس
كورن�ا يف الثان�ي من كان�ون االول

 2020بمستش�فى الس�الم ودفن
بمقربة الكرخ.
العب�و فريق الك�رخ بك�رة القدم
ومالكه�م املس�اعد قام�وا بزيارة
ق�رب الراح�ل املدرب كريم س�لمان
يف مق�ربة الك�رخ إلحي�اء ذك�رى
اربعينيته”.
يش�ار اىل ان فري�ق الك�رخ بك�رة
القدم تنتظ�ره اليوم االثنني مباراة
مؤجلة ام�ام فريق النجف ،وتأجل
اللقاء يف وقته�ا لتزامنه مع رحيل
مدرب الفريق كريم سلمان.
ويف س�ياق منفصل ،س�مت الهيأة
االداري�ة لن�ادي الك�رخ ثائر احمد
مستشارا ً فنيا للفريق بحسب طلب

املدرب املس�اعد أحمد الجبار ،فيما
أش�ارت االدارة اىل استمرار منصب
امل�درب الراحل كريم س�لمان بكل
حقوقه املنصوصة بالعقد السابق.
وقال�ت االدارة يف بيان لها“ :إنها “
لبت طلب املالك املس�اعد بتس�مية
ثائر احم�د مستش�ارا ً فنيا لفريق
الك�رة بالن�ادي ،ع�ىل الرغ�م م�ن
قراره السابق يف ترك العمل بمجال
كرة القدم ،لكن�ه قرر قبول املهمة
وف�ا ًء منه للم�درب الراح�ل كريم
سلمان ،حيث رفض احمد الخوض
يف تفاصي�ل التس�مية او مايرتتب
عليها من حقوق مالية ،وهذا دليل
قاطع ع�ىل النية الصادقة واملوقف

الرجويل لثائ�ر احمد واالخالق التي
يتمتع بها هذا املدرب “.
واضافت أن “ االدارة وضعت الثقة
الكاملة بثائر أحمد لإلستفادة من
خربت�ه بتطوير الفري�ق والوقوف
مع املالك املساعد املؤلف من احمد
عبد الجبار واحمد صربي وحس�ني
عيل ،م�ع اس�تمرار منصب املدرب
الراحل عبد الكريم سلمان كمدرب
أول للفريق”.
وبين�ت أن “ الفري�ق مازال يس�ري
بالخط الصحي�ح ونحن عىل يقني
ب�أن ثائر احم�د س�يضيف الكثري
للم�الك املس�اعد إلكم�ال مرشوع
الراحل كريم س�لمان يف بناء فريق

ش�اب يس�تمر يف منافس�ة ف�رق
ال�دوري الك�روي املمت�از مع دعم
االدارة املستمر للفريق يف استقطاب
ع�دد م�ن الالعب�ني باالنتق�االت
الش�توية تعويضا ً آلخرين بس�بب
اإلصابات”.
وس�بق إلدارة الك�رخ أن ق�ررت،
بع�د رحي�ل كري�م س�لمان متأثرا ً
بمضاعف�ات ف�ريوس كورون�ا يف
الثاني من كانون االول  ،2020بأن
يس�تمر يف منصبه وب�كل حقوقه
املثبت�ة بالعق�د امل�ربم م�ن رات�ب
ش�هري ودفع�ة العق�د ،حي�ث أن
االدارة مس�تمرة يف دف�ع حقوق�ه
كافة.
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باريس سان جريمان حيقق أول انتصار حتت قيادة بوتشيتينو
حقق باريس سان جريمان حامل اللقب
ف�وزه األول ب�إرشاف مدرب�ه الجدي�د
األرجنتين�ي ماوريس�يو بوتش�يتينو
بنتيجة  3-0عىل حساب بريست ضيفه
يف املرحلة التاس�عة عرشة م�ن الدوري
الفرنيس التي شهت عودة ليون من تأخر
بهدفني أمام مضيفه رين اىل تعادل 2-2
ليكون بطل مرحلة الذهاب.
وبع�د أن اس�تهل مش�واره م�ع فري�ق
ً
خلفا لألملاني
العاصمة إثر تعيينه مدر ًبا
توم�اس توخل مطلع الع�ام بتعادل مع
س�انت إتيان  1-1األربعاء املايض ،حقق
بوكيتين�و عىل معلب “بارك دي برانس”
ف�وزه األول م�ع الفريق ال�ذي دافع عن
ألوانه العبا بني عامي  2001و.2003
ورف�ع لي�ون رصي�ده اىل  40نقط�ة يف
الصدارة بفارق نقطة عن كل من س�ان
جريمان الثاني ولي�ل الثالث بعد أن عاد
األخري اىل سكة االنتصارات من بوابة نيم
بهدف نظيف بعد سقوطه أمام انجيه يف
املرحلة السابقة.
ويدين س�ان جريم�ان بالف�وز لإليطايل
مويس ك�ني ( ،)16األرجنتين�ي ماورو
إي�كاردي العائ�د م�ن اإلصاب�ة ()81
والبديل االسباني بابو سارابيا )83(.
واس�تمر غياب النج�م الربازي�ي نيمار
ع�ن وصيف بط�ل أوروبا لع�دم تعافيه
من إصابة يف كاحله تعرض لها الش�هر
املايض ضد لي�ون ،اضافة لقطب الدفاع
بريس�نل كيمبيب�ي والظه�ري األيم�ن
اإليط�ايل أليس�اندرو فلورنت�يس والعب
الوسط األرجنتيني لياندرو باريديس.
وهدد بريس�ت باكرًا عندم�ا أجرب فرانك

أون�ورا الح�ارس الكوس�تاريكي كيلور
نافاس إلبعاد تسديدته القوية )6(.
وافتتح س�ان جريمان التس�جيل بعدما
رف�ع األرجنتيني أنخ�ل دي ماريا الكرة
من ركنية تابعه�ا الربازيي ماركينيوس
رأس�ية ارتطمت بالقائم لرتتد امام كني
املتواج�د عىل خط املرمى تابعها س�هلة
يف الش�باك ( )16مس�جالً هدفه التاسع
يف ال�دوري ه�ذا املوس�م يف  13مب�اراة
خاضها.
ومن ركني�ة مماثلة كاد ماركينيوس أن
يضاعف النتيجة إال أن الحارس غوتييه
الرس�ونور أبعد كرته عن الخط )26(.
وح�اول بريس�ت إدراك التع�ادل قب�ل

االس�رتاحة من ركلة حرة لرومان فافر
أبعدها نافاس اىل ركنية ( ،)42ثم واصل
الكوس�تاريكي تألقه يف الش�وط الثاني
وتص�دى لك�رة أخ�رى م�ن أون�ورا إثر
هجمة مرتدة ( ،)53قبل ان تمر تسديدة
فافر بجانب القائم )58(.
وش�هدت الدقيق�ة  65دخ�ول إيكاردي
للمرة األوىل من�ذ ترشين الثاني/نوفمرب
بعد تعافيه من إصابة ولم يتأخر لوضع
بصمت�ه يف املباراة.تص�دى الرس�ونور
املتألق لتسديدتني لكل من كيليان مبابي
( )67واي�كاردي ( ،)78قبل أن يضاعف
األخري تقدم فريقه بعد توغل رائع ملبابي
ً
مراوغا ثالثة العبني
ع�ن الجهة اليمن�ى

قب�ل ان يم�رر ك�رة خالص�ة اىل ال�دويل
االرجنتيني )81(.
وس�جل بطل فرنس�ا يف املواس�م الثالثة
األخرية الهدف الثالث بعدما وصلت الكرة
اىل ايكاردي مرره�ا بكعب قدمه خلفية
اىل س�ارابيا الذي دخل بدي�ال يف الدقيقة
 56اث�ر إصابة الس�نغايل ايدريس�ا غي،
سددها رائعة بيرساه من خارج املنطقة
ع�ىل يم�ني الح�ارس  )83(.وس�تكون
الفرصة متاحة أمام بوتشيتينو للصعود
إىل منص�ة التتوي�ج بعد أي�ام فقط عىل
تولي�ه املهم�ة ،إذ يلتقي س�ان جريمان
االربعاء املقبل مع غريمه مرس�يليا عىل
كأس األبط�ال املوازية للكأس الس�وبر

املحلية.
زأفل�ت ليون م�ن الخس�ارة الثانية هذا
املوس�م يف الدوري بعدما ّ
ع�وض تأخره
بهدفني أم�ام رين اىل تعادل متأخر 2-2
ليحتفظ بالصدارة.
وتقدم أصحاب األرض عن طريق كليمان
غرونيي�ه ( )20وبنجام�ان بوريج�و
( ،)55قب�ل أن يعود ليون عرب الهولندي
ممفي�س ديب�اي ( )79والبلجيك�ي
جايسون دوناييه (.)82
وكان لي�ون فاز بنتيج�ة  3-2يف املرحلة
الس�ابقة ع�ىل لن�س يف مب�اراة س�جل
خاللها ديباي هدف�ني.وال تزال الفرصة
قائمة أمام ديباي لالنضمام إىل برشلونة
االس�باني قب�ل اقف�ال ب�اب االنتقاالت
الشتوية نهاية الشهر الجاري.
وحقق ليل فو ًزا صع ًبا بهدف نظيف عىل
مضيفه نيم أح�رزه الرتكي بوراك يلماز
(.)29
وواص�ل موناك�و نتائج�ه الجيدة حيث
حقق ف�وزه الثان�ي توال ًيا عىل حس�اب
ضيفه انجي�ه بثالثية نظيفة ليبقى من
دونهزيم�ةللمب�اراةالرابع�ةتوال ًي�ا.
ورفع فريق االمارة رصيده اىل  33نقطة
يف املرك�ز الراب�ع بفارق نقط�ة عن رين
الخامس.وتع�ادل ميتز م�ع نيس ،1-1
ومونبيليه مع نانت بنفس النتيجة فيما
فاز بوردو عىل  2-1عىل لوريان.
وعاد سرتاسبورغ بالفوز  1-0من أرض
الن�س ،فيما انته�ت مواجهة مرس�يليا
ومستضيفه ديجون بدون أهداف.
يذكر أن مرسيليا يحتل املرتبة السادسة
برصيد  32نقطة.

سيكسرز املنقوص يسقط أمام ناغتس
س�قط فيالدلفيا س�فنتي س�يكرسز الذي اعتمد عىل تشكيلة ضمت 8
العبني فقط بس�بب االصاب�ات وتطبيق بروتكول جائح�ة كوفيد،-19
أمام منافس�ه وضيفه دنفر ناغتس  103-115ضمن دوري كرة السلة
األمريكي للمحرتفني.
وج�اءت نتيج�ة س�يث ك�وري ايجابية الخمي�س ،فاضط�ر أربعة من
زمالئ�ه الذين خالط�وه وهم توبي�اس هاريس ،ماتيس ثيبول ،ش�ايك
ميلتون وفانس�ان بوارييه إىل حجز أنفسهم ،يف حني غاب نجما الفريق
الكامريون�ي جوي�ل إمبييد واألس�رتايل بن س�يمونز بداع�ي االصابة يف
الظهر والركبة تواليا ً.
وم�ن بني الالعب�ني الثمانية املتاح�ني أمام املدرب دوك ريف�رز ،لم يكن
مايك س�كوت جاه ًزا لخوض املب�اراة لكنه جلس ع�ىل مقاعد الالعبني
االحتياطي�ني ليس�مح لفريقه بتواجد ثمانية العب�ني كما تنص قوانني
رابطة الدوري.
واضط�ر ريف�رز إىل ارشاك املخرضم�ني دوايت هاورد ودان�ي غرين إىل
جانب مجموعة من الش�باب بينهم أيسايه جو وداكوتا ماتياس وترييز
ماك�يس وتأل�ق األخري ونجح يف تس�جيل  39نقطة م�ع  7متابعات و6

تمريرات حاسمة.
أما أفضل مس�جل يف صفوف الفائز فكان غاري هاريس مع  21نقطة

هاالند حيرم اليبزيغ من الصدارة

سقط اليبزيغ الثاني عىل أرضه بخسارته أمام بوروسيا دورتموند 1-3
ليف�رّط بفرصة االرتق�اء إىل الصدارة ،يف املرحلة الخامس�ة عرشة من
الدوري األملاني.يف قمة املرحلة ،فرض النروجي إرلينغ هاالند ،العائد إىل
الفريق األس�بوع املايض بعد غياب لقرابة شهر بسبب اإلصابة ،نفسه
نجم�ا ً للمواجه�ة بني دورتمون�د ومضيفه اليبزيغ بتس�جيله الهدفني
الثان�ي والثالث ولعبه دورا ً مؤثرا ً يف اله�دف األول الذي كان من نصيب
اإلنكلي�زي جايدون سانش�و.ورفع دورتموند رصي�ده إىل  28نقطة يف
املركز الرابع ،فيما أخفق فريق املدرب يوليان ناغلس�مان يف اس�تغالل
خسارة بايرن ميونيخ يوم الجمعة املايض أمام مونشنغالدباخ (،)2-3
لكي يعت�ي الصدارة فبقي ثاني�ا ً بفارق نقطتني عن الن�ادي البافاري
بطل املواسم الثمانية املاضية.ولم يقدم الفريقان شيئا ً يذكر يف الشوط
األول الذي شهد خسارة دورتموند جهود العب الوسط البلجيكي أكسل
فيتسل بسبب إصابة عىل مستوى الكاحل ،ما دفع املدرب إدين ترزيتش
إىل اس�تبداله بامري جان  )30(.لكن دورتموند اس�تهل الشوط الثاني
بأفضل طريقة حني افتتح التس�جيل بلعبة جماعية جميلة إثر هجمة
مرتدة ،فوصلت الكرة إىل هاالند املتوغل عىل الجهة اليمنى فعكسها إىل
القائد ماركو رويس الذي حولها بكعب قدمه لسانشو ،ليودعها األخري
الش�باك  )55(.وكان اليبزيغ قريبا ً م�ن إدراك التعادل لكن الحظ عاند
اإلسباني داني أوملو بعدما ارتدت محاولته من القائم األيمن )67(.
وجاء ر ّد دورتموند قاس�يا ً بهدف ثان بع�د لعبة جماعية جميلة أخرى

بدأها هاالند بسلسلة من املراوغات قبل أن تعود الكرة إليه من عرضية
لسانش�و ،فحولها برأسه يف الش�باك ( ،)71ثم أضاف الهدف الثالث يف
الدقيقة  84بعد تمريرة بينية متقنة من رويس ،مس�جالَ هدفه الثاني
عرش يف املركز الثاني خلف هداف بايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي
 )20(.وقلّ�ص اليبزي�غ الفارق متأخ�را ً عرب النروجي اآلخر ألكس�ندر
س�ورلوث بتسديدة من مس�افة قريبة بعدما تابع رأسيته التي صدها
الحارس السويرسي رومان بوركي  )89(.واقتنص شالكه انتصاره
األول منذ كان�ون الثاني/يناير من العام املايض بفضل األمريكي
ماثيو هوب الذي سجل ثالثية يف مرمى هوفنهايم  42و57
و 63قب�ل أن يضي�ف املغربي أمني الح�ارث الرابع
وقف أيضا ً خلف األه�داف الثالثة األوىل )80(.
وكان شالكه يخوض مباراته الثانية بقيادة
مدربه الجديد الس�ويرسي كريس�تيان
غ�روس ال�ذي اس�تلم املهم�ة خلف�ا ً
ملانويل باوم املق�ال من منصبه بعد
 79يوم�ا ً فقط عىل تولي�ه املهمة.
وبه�ذا الفوز الذي ط�ال انتظاره
قراب�ة ع�ام م�ن الزم�ن ،ت�رك
ش�الكه املرك�ز األخ�ري ملاينتس
ال�ذي خ�رس أول أمس الس�بت
ع�ىل أرض�ه أم�ام إينرتاخ�ت
فرانكفورت بهدفني س�جلهما
الربتغ�ايل أندري�ه س�يلفا من
ركلتي ج�زاء  24و.72وعمق
فرايب�وغ ج�راح كولن بعدما
اكتسحه بخماس�ية نظيفة،
مس�ديا ً خدمة لش�الكه بما
أن الخ�ارس يحت�ل املرك�ز
الخام�س ع�رش بف�ارق
نقطة أمام أرمينيا بيليفيد
السادس عرش وأربع أمام
األزرق امللكي.

مفكرة الزوراء

يف حني أضاف الرصبي نيكوال يوكيتش  15نقطة.
وب�ات ال ميلو ب�ول أصغر العب يف تاريخ الدوري األمريكي لكرة الس�لة
يس�جل “تريبل دبل” مع  22نقطة و 12متابعة و 11تمريرة حاس�مة
ليقود فريقه تشارلوت هورنتس للفوز عىل أتالنتا هوكس .113-105
وبعمر  19عاماً ،تفوق بول عىل صاحب الرقم القيايس السابق مارالكل
فولتس ب� 177يوما ً.
وساهم تيم هارداواي وتري بورك يف فوز داالس مافريكس عىل أورالندو
ماجيك  112-98بتس�جيلهما  36و 29نقط�ة تواليا ً أي أكثر من نصف
نقاط الفريق.
ونج�ح هارداواي بتس�جيل  8رميات ثالثية من أصل  13قام بتس�ديده
نحو سلة ماجيك.
ويف املباريات األخرى ،فاز بورتالند ترايل باليزرز عىل ساكرامنتو كينغز
 ،125-99وميلووك�ي باكس عىل كليفالند كافاليريز  ،100-90وس�ان
أنتوني�و س�بريز ع�ىل مينيس�وتا تمربوولف�ز  125-122بع�د التمديد،
وفينيك�س صن�ز عىل إنديان�ا باي�رسز  ،125-117وميام�ي هيت عىل
واشنطن ويزاردز .128-124
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بكاء مارتينيلي ينذر خبطورة إصابته

ق�ال ميكيل أرتيتا مدرب آرس�نال إن املهاجم جابرييل مارتينيي
كان يبك�ي بع�د إصابت�ه خالل اإلحم�اء وقبل الف�وز  0 2-عىل
نيوكاس�ل يونايت�د يف كأس االتح�اد اإلنجلي�زي لك�رة الق�دم
وسيخضع لفحوص.
وكان الالع�ب الربازي�ي البال�غ عم�ره  19عاما ضمن تش�كيلة
آرس�نال األساس�ية ملباراة الدور الثالث يف س�تاد اإلم�ارات لكن
ريس نلسون شارك بدال منه قبل دقائق من انطالق اللقاء.
وعاد مارتينيي إىل املالعب يف ديس�مرب /كان�ون األول بعد غياب
طويل بسبب إصابة يف الركبة ويبدو اآلن أنه سيغيب فرتة أخرى.
وقال أرتيتا للصحفي�ني عقب اللقاء“ :أنا حزين .كنت يف مكتبي
قبل املب�اراة وجاءني أح�د املدربني وأبلغن�ي أن جابرييل أصاب
نفسه ولقد تعرض اللتواء يف الكاحل”.
وأضاف“ :ذهب�ت إىل الغرفة الطبية ووجدته يبكي .كان يش�عر
بألم كبري وس�نرى كيف ستس�ري األمور .لم تك�ن األمور جيدة.
أتوقع أننا لن نسمع أنباء جيدة بخصوص ذلك”.
وتاب�ع“ :نح�ن حقا نري�د أن نعرف ماذا يحدث .لديه ش�خصية
ويرغب يف اللعب .إنه ال يهتم باأللم ويستطيع التعامل معه لكن
ال أعرف ما س�يحدث .أتمنى أال تكون إصابة خطرية لكن األمور
ال تبدو جيدة”.وسجل إميل سميث رو وبيري أوباميانج يف الوقت
اإلضايف ليفوز آرس�نال ويضمن الصعود إىل الدور الرابع ويحقق
فوزه الرابع عىل التوايل يف كل املسابقات.
ويس�تضيف آرس�نال ،الذي يحتل املرك�ز  11يف ال�دوري املمتاز
برصي�د  23نقط�ة م�ن  17مباراة ،منافس�ه كريس�تال باالس
صاحب املركز  14يوم الخميس املقبل.

ضحية كونيت يطرق باب برشلونة
يبحث الدنماركي كريس�تيان إريكس�ن ،العب وسط إنرت ميالن،
ع�ن طوق نجاة ينقذه م�ن الجحيم الذي يعيش�ه يف إيطاليا مع
املدرب أنطونيو كونتي ،الذي يهمشه بشكل كبري ،واستبعده من
خططه.
نجم توتنهام الس�ابق ،يبحث عن الرحي�ل خالل فرتة االنتقاالت
الش�توية الجارية ،ومن أجل ذلك طرق أب�واب العديد من األندية
الك�ربى ،ومن بينها ،توتنهام ،وبرش�لونة ،بحس�ب ما أش�ارت
صحيفة “كوريري ديللو سبورت” اإليطالية.
وكانت تقارير إسبانية سابقة ،أشارت منذ أيام إىل أن إنرت ميالن،
عرض الالعب عىل ريال مدريد ،وأتلتيكو مدريد.
لك�ن الصحيف�ة اإليطالية ،أوضح�ت أن كل األندي�ة التي تحدث
معها وكيل إريكس�ن ال تس�تطيع دفع راتب النج�م الدنماركي
حال ًيا.
كانت تقارير إيطالية ،قالت إن إريكسن يشرتط الحصول عىل 10
ماليني يورو سنو ًيا ،يف حالة االنتقال إىل باريس سان جريمان.

كورتوا :لسنا دمى متحركة لنلعب يف هذه األجواء
انتقد البلجيكي
تيب�و كورت�وا
ح�ارس ري�ال
مدري�د رابط�ة
ا ل�د و ر ي
اإلسباني لكرة
الق�دم (ال ليج�ا)
إلجباره�ا الفري�ق
عىل السفر إىل بامبلونا
رغم العاصف�ة الثلجية
الت�ي رضب�ت العاصمة
اإلسبانية وخوض مواجهة
أوساسونا يف الجولة ال�.18
وق�ال كورت�وا يف ترصيح�ات نقلته�ا
صحيفة ماركا عق�ب املباراة التي انتهت

بالتعادل الس�لبي“ :تمكنا من اللعب ولكن
من املؤس�ف ما فعلت�ه الليجا بن�ا وبرايو
فاليكانو وف�رق أخرى ،أعتقد أنه كان من
املعروف أمر العاصفة من قبل”.
وزاد“ :ليس مؤسفا أن نضطر للعب فقط
بل ألننا سافرنا ومدرج اإلقالع كان مغطى
بالثل�وج” وذلك بعد أن احتجز الفريق عدة
س�اعات يف الطائ�رة قب�ل أن تتمك�ن من
اإلقالع.
وتابع“ :ال نستطيع العودة وال ليجا عليها
أن تفكر يف أننا برش ولسنا عرضا يجب أن
يبث دائما”.
وأضاف“ :نحن نفعل ما يطلب منا خاصة
لو قالوا لنا إنه إذا لم نأت سنخرس النقاط
الث�الث .لق�د أتين�ا إىل امللع�ب بينم�ا كان

الطريق مليئا بالثلوج”.
وأردف“ :أعتق�د أن�ه يج�ب التفك�ري أوال
يف أم�ن الب�رش فلدينا عائالت ولس�نا دمى
متحركة علينا أن نلعب دائما”.
وع�ن التع�ادل يف املب�اراة ق�ال كورت�وا:
“بالتأكي�د كنا نري�د الفوز ألن�ك ترغب يف
حص�د النق�اط الث�الث بع�د الرحل�ة التي
قطعناه�ا ولك�ن األمر لم يكن س�هال ولم
يكن من السهل التحكم يف الكرة يف األجزاء
الت�ي كان بها جليد يف امللع�ب .لقد حاولنا
ولكنهم دافعوا جيدا”.
يذك�ر أن عاصفة ثلجية رضب�ت أكثر من
منطقة يف إس�بانيا ،ما أج�رب رابطة الليجا
ع�ىل تأجيل ع�دة مباري�ات ،لكنها أرصت
عىل إقامة لقاء املرينجي وأوساسونا.

ميالن يغلب تورينو ويواصل صدارته للدوري اإليطالي
غل�ب ميالن ضيف�ه تورينو بثنائية نظيف�ة ضمن املرحلة 17
من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وس�جل للروس�ونريي ،الربتغايل رفائيل لي�او  ،25واإليفواري
فرانك كييس من ركلة جزاء .36
وواص�ل ميالن صدارته للدوري اإليط�ايل برصيد ارتفع إىل 40
نقط�ة ،أما تورينو فتوق�ف رصيده عند النقط�ة  12يف املركز
الثامن عرش.
اس�تعاد الفريق اللومباردي نجمه الس�ويدي
كم�ا
زالتان إبراهيموفيتش بعد غياب بس�بب
اإلصابة وذل�ك عندما
ً
بدي�ال
ش�ارك
.85
ع�ىل ملعب
“ س�ا ن
س�ري و ” ،
ع�اد ميالن
ً
رسيع�ا إىل
و ع�و ض
الس�كة الصحيحة
الخس�ارة الت�ي تلقاها األربعاء أم�ام رجال العبه الس�ابق أندريا
بريل�و ،ضامنا ً بذل�ك الخروج م�ن املرحلة هو يف الص�دارة بعدما
وس�ع الفارق مؤقتا ً عن جاره الل�دود إنرت اىل أربع نقاط قبل لقاء
األخري مع مضيفه روما الثالث أمس األحد يف قمة املرحلة.
وحسم فريق املدرب ستيفانو بيويل الذي يجدد اللقاء مع تورينو
غدا الثالثاء يف “سان سريو” أيضا ً يف مسابقة الكأس اإليطالية،
فوزه الثاني عرش يف الشوط األول الذي أنهاه متقدما ً بهدفني
نظيف�ني ،األول عرب لياو بعد تمريرة من اإلس�باني إبراهيم

دي�از ( ،)25والثان�ي م�ن ركلة ج�زاء انتزعها األخري م�ن أندريا
بيلوتي ونفذها كيسيي بنجاح ( ،)36رافعا ً رصيده اىل  6أهداف يف
“سريي أ” هذا املوسم.
وهي املباراة السادس�ة عرشة هذا املوسم من أصل  17خاضها يف
الدوري يس�جل فيها ميالن هدفني أو أكثر خالل الش�وط األول ،يف
انجاز لم يحققه س�ابقا ً يف تاريخ البطولة سوى جاره اللدود انرت
( 16أيضاً) مرت�ني خالل موس�مي  1949-1950و1950-1951
بحسب “أوبتا” لالحصاءآت.
وبقي�ت النتيج�ة عىل حالها يف الش�وط الثاني الذي ش�هد إصابة
س�اندرو تون�ايل واضطرار امل�درب س�تيفانو بيويل اىل اس�تبداله
بالربتغايل ديوغو دالوت )54(.
وم�ع دخول اللقاء دقائق�ه األخرية م�ن دون أن ينجح تورينو يف
الوصول اىل الشباك ،زج بيويل بإبراهيموفيتش يف الدقائق الخمس
األخ�رية ليع�ود ع�ن املالعب بعد غياب لس�بعة أس�ابيع بس�بب
اإلصابة.
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قصص اليمن تصل إىل الصحافة العاملية عرب مغامرات املراسلني

صنعاء /متابعة الزوراء:
ينظم صحفي يمني رحالت للمراس�لني الغربيني،
ويوف�ر له�م إمكاني�ة الوص�ول إىل ع�دة مواقع
واالتصال باألش�خاص املناسبني ،لتسليط الضوء
ع�ىل قص�ص اليمني�ني يف الصح�ف العاملي�ة ،يف
ظل ع�دم اك�رتاث العالم مل�ا يجري وع�دم قدرة
الصحفيني املحليني عىل نقل الحقائق.
ويلتزم الصحف�ي صالح مبارك حقروص ،الحذر
يف التحرك يف محافظة شبوة ،منذ أن أصبح عضو
حزب اإلص�الح محمد صالح ب�ن عديو محافظا
لش�بوة ،وتم اس�تبدال جميع اإلعالميني العاملني
يف املحافظ�ة بأش�خاص من ح�زب اإلصالح ،فال
يشء مسموحا سوى امتداح الحكام ،بينما توجه
تهمة للصوت املخالف بأنه مدفوع من اإلمارات.
خاطر حق�روص الذي يخضع لإلقام�ة الجرية
يف منزل�ه ،بس�المته للق�اء الصحف�ي الهولندي
أنط�ون كخينياس ،والحديث عن األوضاع املزرية
للصحفي�ني اليمني�ني وصعوب�ة نق�ل الحقائ�ق
يف ش�بوة ،الت�ي تخضع لس�لطة ح�زب اإلصالح
اإلسالمي.
ويعتر الصحفيون األجان�ب غر مرغوب بهم يف
اليمن ،لكن فارع املس�لمي رئي�س مركز صنعاء
للدراسات االسرتاتيجية يعمل كوسيط للصحفيني
وينظم رحالت للمراسلني األجانب ،وبفضل عمله
وج�دت قصص مهم�ة طريقها لوس�ائل اإلعالم
الدولية مرة أخرى وسلطت الضوء عىل ما يحدث
يف اليم�ن ،وإحداه�ا نقله�ا كخيني�اس يف تقرير
لصحيفة “إن.آر.إل” الهولندية.
وذك�ر التقرير أن�ه يف غياب الصحافة املس�تقلة،
يعتم�د الش�عب اليمن�ي ع�ىل مص�ادر إخبارية
مش�كوك فيه�ا ،إضاف�ة إىل مواق�ع التواص�ل
االجتماعي ،حيث تنترش األخبار والدعاية املزيفة
وتتم تغذية االس�تقطاب السيايس ،مما يؤدي إىل
املزيد من عدم الثقة.
وأوضح املس�لمي أن “الكثر من األموال األجنبية
تتدفق عىل البالد لتحريف القصص .وقبل الحرب
كان كل الناس يش�اهدون األخبار الوطنية ،لكن
اآلن ال أحد يش�اهد الرامج اإلخباري�ة املختلفة.
فالناس يعرفون ما يجري ،ومدى سوء الحوثيني
وضعف الرئيس عبدربه منص�ور هادي ،والكثر

من الناس فقدوا األمل”.
ويعان�ي اليمني�ون م�ن ضعف ش�بكة اإلنرتنت،
إضاف�ة إىل قي�ود فرضها الحوثي�ون عىل تصفح
املواق�ع ،لذل�ك يج�دون صعوب�ة يف البح�ث عن
مصادر إخبارية بديلة يف دول أجنبية أكثر حرية.
وتعتمد وسائل اإلعالم الغربية عىل مصادر محلية
مجهول�ة لتزويد صحفيني خ�ارج البالد باألخبار
لتخ�رج إىل النور ،بطريقة مش�ابهة ملا يحدث يف
بلدان أخ�رى ،كما فعلت الصحافية ماغي مايكل
يف وكالة أسوشيتد برس ،التي حصلت عىل جائزة
بوليتزر العام املايض.
وغالب�ا ما تأت�ي تقارير أخرى م�ن عمال اإلغاثة
التابع�ني لألم�م املتح�دة ،لكنه�ا تقت�رص ع�ىل
مشاهداتهم الخاصة حول أكر كارثة إنسانية يف
العالم ،وهي املجاعة والبؤس.
وينظم املس�لمي رحالت للعرشات من الصحفيني
الغربي�ني الذي�ن غالبا لم ي�زوروا اليمن من قبل،
لتحس�ني مكان�ة اليم�ن يف الصح�ف العاملية ،يف
ظ�ل عدم اك�رتاث العالم مل�ا يجري في�ه ،ويوفر
املس�لمي له�م إمكاني�ة الوصول إىل ع�دة مواقع
واالتصال باألش�خاص املناس�بني ،فهم بالنسبة
إلي�ه “يس�اعدون يف رسد القصص م�ن اليمن إىل
بقية العالم”.
وقال كخينياس إن آخر رحلة أجراها مع مجموعة
م�ن الصحفي�ني الغربي�ني إىل محافظ�ة ش�بوة
كان�ت يف نوفم�ر امل�ايض .ورافقت ق�وات األمن
الصحفي�ني ،وأحيطت به�م تعزيزات عس�كرية
مصفحة بدع�وى الحماية التي ح�دت فعليا من
حري�ة تحركات الصحفيني ،ولم يكن األمر مثاليا
وهن�اك بالطبع الكثر من القيود ومخاوف كثرة
بش�أن س�المة الصحفيني يف منطق�ة قريبة من
الحرب.
لك�ن وفق�ا للمس�لمي ،كان�ت الرحل�ة ناجحة.
ووصل�ت قص�ص اليم�ن إىل الصفح�ة األوىل يف
“لوموند” و”إل باييس”و”التايمز” ونرشت “دير
شبيجل” مقاالت عديدة عن اليمن.
وأوضح كخينياس “ه�ذه وظيفتي ،وهي إخراج
اليمن من تلك املساحة الصغرة يف الجزء الخلفي
م�ن الصحيف�ة إىل الصفح�ة األوىل ،ويفض�ل أن
يكون ذلك بقصص عن اليمنيني العاديني”.
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املوبايل صديق الصحفيني يف  ..2021ومبادئ إلعداد
فيديوهات بواسطته
بغداد /متابعة الزوراء:
يف إط�ار توس�يع املركز ال�دويل للصحفيني
ل�رنامج حلول وسائل التواصل االجتماعي
ال�ذي يه�دف إىل مس�اعدة الصحفي�ني يف
منطق�ة الرشق األوس�ط وش�مال أفريقيا
بصق�ل مهاراته�م يف الصحاف�ة الرقمي�ة،
ط�رق التحقق م�ن املعلومات ،أب�رز أدوات
السد القصيص ،األمن الرقمي للصحفيني،
طرق إرشاك الجمهور وغرها من املواضيع
التي تسهم يف تطوير العمل الصحفي ،أطلق
املركز الدويل للصحفيني ومرشوع فايسبوك
للصحافة سلسلة ويبينارات تدريبية باللغة
العربي�ة ح�ول صحافة الفيدي�و واملوبايل،
امت ّدت ستة أس�ابيع ،بد ًءا من  12نوفمر/
ترشين الثاني حتى كانون األول/ديس�مر
.2020
بعد الويبينار األول الذي ُعقد يف  12نوفمر/
ترشي�ن الثان�ي ضمن جلس�ات السلس�لة
التدريبية للمركز ال�دويل للصحفيني ،والذي
افتتحت�ه الصحفي�ة الس�ورية ميس قات،
وه�ي مدي�رة قس�م الديجيت�ال يف إذاع�ة
روزن�ة ،والتي ق ّدم�ت اإلرش�ادات والطرق
للصحفي�ني لك�ي يس�تخدموا املوباي�ل يف
إنت�اج املحتوى الصحفيّ ،
نظم املركز الدويل
للصحفي�ني الويبينار الثان�ي يوم الخميس
يف  19نوفمر/ترشين الثاني ،واس�تم ّر ملدة
س�اعتني ،بمش�اركة وتفاعل  370صحفي
وصحفي�ة م�ن منطق�ة ال�رشق األوس�ط
وشمال أفريقيا.
ُ
وعق�دت الجلس�ة الثالث�ة يف  26نوفم�ر/
ترشي�ن الثان�ي ،واس�تمرت ملدة س�اعتني
عرض خالله�ا الصحفي املرصي مصطفى
دروي�ش الحائ�ز ع�ىل جائ�زة تومس�ون
فاونديش�ن ألفضل تقري�ر صحفي مصور
بالهاتف لع�ام  2019مقدم�ة عن صحافة
املوبايل .وتطرّق درويش خالل الجلس�ة إىل
الفوائد الكثرة الس�تخدام الهاتف لتصوير
التقارير الصحفية ،ويف مق ّدمتها انخفاض
تكلفة املع ّدات مقارنة بالكامرات االحرتافية
باهظة الثم�ن وتكاليف االس�تعانة بفريق
ً
إضافة إىل جودة كامرات الهاتف،
تصوي�ر،
سهولة التصوير والتحرك يف أماكن مختلفة
والتي تس�اعد أيضا ع�يل حماية الصحفي،
إضاف�ة اىل س�هولة الب�ث املب�ارش ورسعة
ارسال املواد من خالل الهاتف.
أمّ �ا الجلس�ة الرابعة ُ
فعقدت مل ّدة س�اعتني

يف  3ديس�مر/كانون األول بمشاركة 311
صحف�ي وطال�ب ،ق� ّدم خالله�ا الصحفي
مصطف�ى دروي�ش نصائ�ح عملي�ة حول
صحاف�ة املوبايل ومعلوم�ات حول األدوات
املس�تخدمة إلج�راء تقاري�ر صحفي�ة
باس�تخدام الهاتف ،مش�د ًدا عىل أهمية أن
ينتب�ه الصحفي اىل جودة الصوت عند إعداد
تقارير بواس�طة املوبايل ونصح باستخدام
ميكروفون خارجي لتسجيل الصوت.
ومثل الجلس�ات الس�ابقة ،وبما ّ
أن املوبايل
س�يكون صديق الصحفيني يف العام ،2021
حظي�ت الجلس�ة الخامس�ة الت�ي ق ّدمتها
الصحفي�ة واملدرب�ة املتخصص�ة يف اإلعالم
س�ارة حطيط ،يف  16ديسمر/كانون األول
بتفاع�ل  295مش�اركا من مختل�ف أنحاء
العال�م ،وتحدثت خاللها ع�ن عملية تعديل
وتحري�ر الفيديوه�ات باس�تخدام الهاتف
املحمول .واستهلّت حطيط الجلسة بعرض
قص�ة تتمح�ور حول رج�ل معمّ�ر لبناني
الجنسية ،يقال ّ
إنه يبلغ  125عامً ا ،أنتجتها
قناتا دويتش�ه فيله و”زووم إن” الهولندية
بطريقتني مختلفتني ،إذ طرحت القناة األوىل
القص�ة بطريقة جدي�ة ،فيما اس�تخدمت
القناة الهولندية موسيقى رسيعة ،وأشارت
حطيط اىل ّ
أن القصة كانت نفس�ها ،وكذلك
التصوي�ر والبطل ولكن الفرق ّ
تمثل يف رسد
الرواية من خالل املونتاج.
وبع�د تقدي�م ه�ذا املث�ل ،ق ّدم�ت املدرّب�ة
نصائ�ح مفي�دة للمش�اركني ،تس�اعدهم
يف تحدي�د النم�ط الذي س�يختارونه إلعداد
قصصه�م خالل املرحلة األوىل ،حيث عليهم
ً
س�ؤاال عىل أنفس�هم إذا كانت
أن يطرح�وا
القصة ترفيهي�ة أم جديّ�ة ،وبعدها ترتكزّ
املرحل�ة الثاني�ة ع�ىل التخطي�ط والتنفيذ
وتتضمن تحديد اللقطات والبداية والوسط
والنهاية ،وهنا ش ّددت حطيط عىل رضورة
ً
مس�بقا ما هي املشاهد
أن يُدرك الصحفي
واملقابالت الت�ي يريدها من أجل التخطيط
للمونتاج.
ّ
يتعني
بع�د انته�اء املرحلت�ني الس�ابقتني،
ع�ىل الصحف�ي اختي�ار املوس�يقى ،الت�ي
اعترته�ا حطيط من أصع�ب املراحل وأنها
نفسها كث ً
را ما تواجه تحديات يف االختيار.
ه�ذه املرحل�ة تتضمن ً
أيضا اختي�ار الوقت
ً
فأحيان�ا تك�ون
املخص�ص ل�كل لقط�ة،
اللقطات رسيعة لتناس�ب إيق�اع القصة أو

تك�ون بطيئ�ة لتعكس معاناة م�ا أو مرور
الوقت ببطء ،ولذلك تنصح حطيط باملرونة
عند اختيار اللقطات وتحديد وقتها حس�ب
طبيعة القصة والنمط املستهدف.
وس�أل بع�ض املش�اركني يف الويبينار عن
مصادر ملوس�يقى مس�موح باس�تخدامها
بش�كل مجان�ي وم�ن دون قي�ود حق�وق
امللكي�ة ،ور ّد آخرون بوض�ع روابط ملواقع
توفر املوسيقى املجانيّة ،والحظ املشاركون
ّ
أن القصص املرئية التي تم عرضها تضمّن
ً
ً
بعضها نصا مكتوبا عىل الشاشة يرتجم ما
يقوله بطل القصة وسألوا مقدمة الجلسة
ع�ن أهمية القي�ام بذلك ،فأجاب�ت ّ
أن هذه
الطريقة له�ا فوائد ال س�يما عندما يهدف
مع� ّد الفيديو إىل إيضاح ال�كالم الذي يكون
بلهجة معيّنة ولن يكون مفهومً ا للجمهور
يف العالم العربي ،كذلك ّ
فإن إضافة الكلمات
إىل الفيدي�و مهمّ�ة كي يتاح ألي ش�خص
أن يحرضه�ا عندما يصعب عليه تش�غيل
الصوت إن كان متواج ًدا باملواصالت العامة
أو يف مكان العمل.
وخالل الويبينار ،تم عرض بعض القصص
املرئي�ة ورشح�ت حطي�ط طريق�ة العمل
عليه�ا وقدمت نصائ�ح تتعل�ق باملونتاج،
منها أهمية أن يك�ون لكل لقطة هدف ،أن
ً
ش�يئا جدي ًدا ،وش� ّددت
يق� ّدم مع ّد الفيديو
عىل رضورة عدم تكرار اللقطات ،إال إذا كان
ً
هدف�ا يف الفيديو ،ونصحت حطيط
التكرار
ب�سد القصة التي ق�د يس�تغرق إعدادها
يومً ا أو مدة زمنية قصرة وباالستغناء عن
اللقطات التي تأخذ ً
وقتا وال تخدم القصة،
وق ّدمت إرش�ادات تقنية مح�ددة التباعها

عن�د القي�ام باملونت�اج ومنه�ا التأك�د من
االستمرارية باللقطات.
وأنه�ت حطي�ط الجلس�ة بالحدي�ث ع�ن
تطبيق�ات املونتاج ومنه�ا برنامج aLum
 Fusionوالذي ترى أنه األفضل ولكنه متاح
لهوات�ف  IOSفقط وهو غ�ر مجاني .كما
عرض�ت ع�ىل املش�اركني بع�ض التقنيات
الخاصة باس�تخدام برنام�ج Kinemaster
وأسماء بعض التطبيقات األخرى.
إشارة إىل ّ
أن هذه الجلسات التدريبية تقام
عن بُعد ،وه�ي امتداد لتدري�ب الصحفيني
يف ال�رشق األوس�ط وش�مال أفريقي�ا
ضم�ن برنامج “حل�ول منص�ات التواصل
االجتماعي” والذي تم اطالقه بالرشاكة مع
مرشوع فايسبوك للصحافة وبالتعاون مع
املنت�دى العاملي لألزم�ات الصحية من قبل
املركز ال�دويل للصحفيني ( )ICFJوش�بكة
الصحفيني الدوليني التابع�ة له (.)IJNET
وس�تعقد الجلس�ات أس�بوع ًيا وتتضم�ن
مح�ارضات تفاعلية مع مدرب�ني يملكون
خرات كبرة.
س�ارة حطيط تعمل مع أكاديمية دوتشيه
فيل�ه يف تقدي�م تدريب�ات ته�دف إىل صقل
ق�درات اإلعالمي�ني والصحفيني يف مجاالت
ع� ّدة كصحافة املوبايل ،ال�سد القصيص،
صحافة البيان�ات والرتبية اإلعالمية .بدأت
مؤخ�رًا يف إعداد فيديوه�ات تعليمية حول
صحافة البيانات كونها حاجة أساس�ية يف
عرص الرقمن�ة .كما تعمل مع مؤسس�ات
محلي�ة وعاملي�ة كاألونيس�كو ومؤسس�ة
فريدريش ناومان من أجل الحرية ،املجلس
الثقايف الريطاني ،والجامعة اللبنانية.

ق ّصة جناح إعالمي يف املخيمات :من ّصة “كامبجي” منكم ولكم!

بغداد /متابعة الزوراء:
مب�ادرات اإلعالم البديل عىل وس�ائل
التواص�ل االجتماعي كث�رة ،ومنها
م�ا ب�ات يمتل�ك جمه�ورا ً وحضورا ً
مميزاً .فالبح�ث عن قصص خاصة
بالالجئني الفلس�طينيني والسوريني
ً
مث�ال ،يقودنا إىل نتائج عدة
يف لبنان
منها منصة “كامبج�ي” التي يصل
ع�دد متابعيه�ا ع�ىل “فايس�بوك”
إىل ح�وايل  ١٢٨أل�ف متابع ،ونس�بة
مش�اهدة بلغ�ت أكثر م�ن  ٤ماليني
لبع�ض مواده�ا .ومؤخ�راً ،ب�دأت
ّ
بالتوسع عىل أكثر من تطبيق
املنصة
وتع�رض برامجه�ا وتقاريره�ا عىل
“إنس�تجرام” و”يوتي�وب” ،إضافة
إىل موق�ع الكرتون�ي جدي�د ومبوّب
لسهولة البحث وإيجاد املواد ُ
وحسن
عرضها .املنص�ة مدعومة بالرشاكة
الكاملة مع برنامج التدريب “شباب
ّ
الخاص بمؤسس�ة “دويتشه
اليف”
فيليه” أو “ ”DWاألملانية .وقد بلغت
منصة “كامبجي” عامها الرابع أثناء
كتاب�ة هذه الس�طورُ .تدي�ر املنصة
مؤسس�ة “جنى” الالربحية ،وكانت
ش�بكة الصحفي�ني الدولي�ني أجرت
حديثا ً مع املرشف عىل املنصة هشام
كايد للوقوف عىل التفاصيل الشيّقة
لقصة النجاح املميزة هذه.
تنقل�ك القص�ص املنش�ورة ع�ىل
“كامبج�ي” حرفي�ا ً إىل املخيم�ات
املتناث�رة يف لبن�ان ،مس�تعرضة
بحرفي�ة عالي�ة ودق�ة وموضوعية
قضاي�ا اجتماعي�ة واقتصادي�ة
ّ
متنوعة .ويقول هش�ام
وسياس�ية
كايد املرشف عىل املرشوع ّ
إن “فكرة
“كامبجي” أتت بسبب غياب تغطية
إعالمي�ة س�ليمة لوض�ع الالجئ�ني
يف لبن�ان ،إضاف�ة إىل غي�اب ص�وت
الش�باب ،وص�وت مجتم�ع اللجوء
كل ًي�ا ،فنح�ن نرى ص�وت الالجئ يف
اإلعالم التقلي�دي لكنه ليس الصوت
الحقيق�ي .فما نراه ه�و صوت أحد
يريد أن يعطيك صوة نمطية معينة،
ال عالق�ة للواق�ع بها .م�ن هنا أتت
الحاجة لوجود منص�ة إعالمية ُتدار
من قبل مؤسسة أو فريق عمل يفقه
واقع الالجئني بشكل عميق ،وتدريب
فريق عم�ل ال يملك خ�رة صحفية
ع�ىل اعتم�اد أع�ىل معاي�ر العم�ل
الصحف�ي ،ت�م تدريب الفري�ق ملدة
سنة كاملة عىل جميع أدوات وآليات

العمل الصحفي من البحث ومقاربة
القضايا بطريقة شفافة مع مسافة
واحدة من الجميع”.
وقام�ت مؤسس�ة “جن�ى” بتدريب
مجموع�ة م�ن الش�باب م�ن كال
الجنس�ني ،وأصبح�وا ه�ؤالء ع�ىل
عالقة ودية م�ع محيطهم وينقلون
صوته�م ومعاناته�م م�ن دون
تحري�ف أو تغير ،وه�ذه هي أهمية
منصة كامبجي :ص�وت الالجئني يف
لبن�ان بش�كل مح�رتم ،ألن االحرتام
ُتج�اه الالجئ�ني مفق�ود يف اإلع�الم
املحيل اللبناني ،حس�ب تعبر السيد
كاي�د .فعند ح�دوث أي عم�ل أمني
ُيس�تخدم الالج�ئ كش�ماعة إللقاء
الته�م علي�ه ،وتصوي�ره كمرتكب.
ويضي�ف“ :نح�ن نح�اول أن نيضء
عىل إس�هامات الالجئني يف املجتمع،
قصص نجاحهم وصوتهم الحقيقي
يف املخي�م ،وباختص�ار ،املنصة هي
صوت الالجئ يف لبنان”.
بدايات وانطالق املرشوع
ومن املعلوم ّ
أن تدريب وإطالق فريق
إعالم�ي تح�ت الظروف الت�ي يرزح
الالجئ�ون تحتها ه�ي عملية دقيقة
ّ
ويؤكد كايد ه�ذا األمر إذ
ومضني�ة،
يقول ّ
إن البداية “لم تكن س�هلة عىل
اإلطالق حي�ث ّ
أن أعمار املش�اركني
كان�ت ال تتعدى  ١٧عاما ً وكان علينا
تدريبها وتأطره�ا وكان هناك تح ٍد

8

آخر ه�و وجود الالجئني الس�وريني
أيضاً .ه�ؤالء األش�خاص فقدوا كل
يشء ،م�ن املدرس�ة إىل العمل ،وكان
علين�ا أن نق�وم بتدريبه�م ع�ىل كل
أس�س العم�ل الصحف�ي وه�ذا أمر
صع�ب ج�داً”“ .لكن ع�ىل كل حال،
لعبت املنصة دورا ً يف إعطاء املتدربني
فرص�ة لرتجم�ة ارتباطه�م م�ع
واقعهم” ،يستطرد كايد.
وبدأ اإلنتاج بش�كل ع�ام “يف بروت
فق�ط وكان الرتكي�ز ع�ىل املخيمات
املوج�ودة فيه�ا ،أم�ا قص�ة النجاح
الحقيقية بدأت مع التوسع خصوصا ً
بعدما أصبحت املنصة ذائعة الصيت
يف املخيم�ات ،إذ أصب�ح لدين�ا فريق
مؤلف من  ٣٠مراسلة ومراسالً يف كل
املخيم�ات ،وفتحت املنص�ة الطريق
أم�ام الكثرين منه�م للحصول عىل
وظائف والسفر إىل الخارج ،واملنصة
تشجعهم عىل ذلك”.
عملية تطوير مستمرة
يعمل أف�راد فريق العمل عىل تطوير
مهاراته�م بش�كل مس�تمر ،ويقول
كاي�د إنن�ا “نع�زز ه�ذه العملي�ة
التعلمي�ة م�ن خ�الل االجتماع�ات
التحريري�ة املتواصلة التي نضع من
خاللها األفكار ونناقش خطة العمل
األسبوعية .فمن يريد تعزيز ثقافته
البرصي�ة إنما يفعل ذل�ك من خالل
االستماع إىل تقييم الفريق للقصص

واملواضيع املختلفة”.
إن التن�وع الحاص�ل يف امل�واد اليوم
باملقارن�ة م�ع بداي�ات املنص�ة،
م�ن القص�ص وص�والً إىل الرام�ج
االجتماعي�ة املتنوع�ة ،إنم�ا تعكس
عملية تطور هرمية الشكل يسوقها
التكامل بني أفراد فريق العمل.
وإذا أردن�ا أن نصف املحتوى ،نرصد
أوالً نوعني من اإلنتاج وهي القصص
اإلخباري�ة الطاب�ع والرام�ج ،وهي
ّ
ص َي�غ بعناوين
مقس�مة إىل أربع�ة ِ
دالّة:
أص�وات :ه�ي قص�ص اجتماعية/
اقتصادي�ة من قل�ب املخيم ،تعكس
يف ُ
صوَرها املش�غولة باحرتاف واقع
الحي�اة اليومية يف املخيم�ات ...إنها
م�رآة املعاناة الرس�مية ذات الطابع
السيايس االجتماعي املطلبي.
حكاي�ات :إنه�ا قص�ص نج�اح
الفلسطينيني والالجئني السوريني يف
ّ
املتكسة
لبنان..نافذة عىل أحالمهم
وج�ر خواطره�م بم�ا يجدونه من
مسح�ي ،أو
بصي�ص أم�ل يف عمل
ّ
نجاحهم يف التغلّب عىل وباء كورونا
ال�ذي يحارصه�م ف�وق حصاره�م
اليومي.
معلومات :هو أكثر األقسام إبداعاً ،إذ
ّ
املتصفح أن يرى الطاقات
يس�تطيع
الفعلية وراء فريق العمل ،البس�اطة
يف التنفي�ذ والتميّ�ز يف النص�وص

اإلبداعية .ومن خ�الل مجموعة من
الرامج أبرزها “أب�و العريّف ،أخبار
األس�طوح ،خود الزبدة ومن اآلخر”.
كل هذه الرامج ت ّم تنفيذها بش�كل
مميز وبسيط لكن بأفكار ونصوص
خالّقة وإبداعية.
املنوّع�ات :كم�ا التس�مية ،فه�ي
تحتوي عىل قص�ص متنوّعة جميلة
جدا ً منها القصص الصوتية املسجّ لة
باحرتاف تقن�ي وأداء مميز ،وغرها
من املضامني الشيّقة.
ويف رشح آللي�ة العمل ،يؤكد الس�يد
أن “املنصة تتيح هامشا ً واسعا ً
كايد ّ
أم�ام املراس�لني لتطوي�ر أفكاره�م
وطرحه�ا وعرضه�ا بش�كل أفضل.
ووفق هذه الصيغة ،يعمل املراسلون
أنفس�هم ع�ىل تطوير ه�ذا املحتوى
فينكبوا عىل البحث واإلعداد والتنفيذ
بأنفس�هم ،وم�ا الرام�ج املوجودة
ع�ىل املنص�ة اآلن إال ترجم�ة له�ذا
النه�ج .نح�ن نق�وم بتدريبهم عىل
صناع�ة القوالب املتنوّعة وتطويرها
بأنفس�هم ،إذ أن ّ
كل األف�كار يت�م
طرحه�ا ع�ىل الطاولة ومناقش�تها
من قب�ل الجميع ،وعملي�ة التطوير
املس�تم ّر هذه مدروسة بشكل كبر.
مبني
وبهذه الطريقة ال يكون عملنا
ّ
عىل التلقني بل بمب�ادرات من فريق
العم�ل ،وهذه نقطة يف غاية األهمية
عىل صعيد التدري�ب والتأطر ،وهذا

يعك�س ش�عورا ً بملكية ه�ذه املواد
واالرتباط العضوي بها”.
كي�ف بدأ مش�واركم مع “دويتش�ه
فيليه”؟
تعمل املنصة التي تديرها مؤسس�ة
“جن�ى” بالرشاك�ة الكامل�ة م�ع
الش�بكة األملانية “دويتش�ه فيليه”
أو “ ،”DWويق�ول الس�يد هش�ام
كايد يف ه�ذا الصدد”:نحن نعمل مع
“ ”DWضمن م�رشوع كبر عنوانه
“شباب اليف” وهو يشمل ست دول
عربي�ة م�ن ضمنها لبنان وس�وريا
وفلس�طني ،وأهمي�ة ه�ذا الرنامج
ُ
يتيح مس�احة واس�عة للشباب
أنه
ليكون�وا يف ُ
صلب املش�هد اإلعالمي،
إضاف�ة إىل تطوي�ر مواهبه�م م�ن
خالل ورش العمل املوجودة .زد عىل
ذلك ،يس�مح الرنامج بتطوير عمل
املنظم�ات غر الحكومية ،خصوصا ً
ّ
أن هذا األم�ر يتطلب مهارات معينة
لع�رض أعمالها بش�كل محرتف يف
وس�ائل اإلعالم .باختصار ،املرشوع
ه�و ص�وت الش�باب يف وس�ائل
اإلعالم.
ويضي�ف كاي�دّ :
“إن تجربة “”DW
م�ع منص�ة “كامبجي” ه�ي غنية
فعالً ،ف�” ”DWهي رشيك مؤس�س
أغنت املنصة بش�كل كامل من حيث
تطوير املحتوى ،وبناء الطاقات لدى
فريق العمل .وق ّدم�ت “ ”DWدعما ً
ع�ىل صعي�د ورش العم�ل التقني�ة
والفكري�ة ،ناهيك ع�ن الدعم املادي
للمنصة وفريقها”.
كيف تطور املرشوع وأين هو اآلن؟
بدأت منص�ة “كامبجي” عر موقع
“فايس�بوك” ،إالّ ّ
أن النج�اح املرتاكم
ّ
للتوس�ع إىل أكثر من
قد أظهر حاجة
منص�ة ،إضافة إىل نج�اح القصص
وتنوّع الرامج املوج�ودة حاليا ً عىل
املنص�ة ،دفع�ت جائح�ة كورونا يف
نف�س االتج�اه ،خصوص�ا ً ّ
أن تنوّع
امل�ادة أدى إىل تنوّع األذواق املوجودة
لدى الجمهور .وللوصول إىل الجمهور
األوس�عّ ،
أك�د كايد ّ
ّ
“التوس�ع بدأ
أن
نح�و منص�ات غ�ر “فايس�بوك”،
مث�ل تطبي�ق “إنس�تجرام” وموقع
“يوتيوب”.
وبالنس�بة للموق�ع اإللكرتون�ي،
ّ
ف�إن هن�اك حاج�ة للتعري�ف ع�ن
أنفس�نا واملرشوع ،لع�رض الرؤية،
االس�رتاتيجية واأله�داف وفري�ق

العم�ل .ويعرض املوق�ع كل الرامج
ّ
خاص
بص َي ِغه�ا املختلفة مع تبويب
وواضح ،يس� ّهل عملي�ة البحث عن
قصة أو م�ا ّدة معيّنة .أمّ ا بالنس�بة
َ
ش�اهد
لتطبيق “إنس�تجرام” فهو ُي
باملالي�ني وال يمكننا أن نكون غائبني
عنه”.
بالنس�بة لنا ،عملت جائحة كورونا
ع�ىل تسي�ع العم�ل وتنويع�ه.
وبالنسبة لالجئني ،كانوا غر معنيني
بم�ا يص�در ع�ن وزارة الصح�ة أو
الجهات القيّمة عىل هذا األمر ،فكنا
نرى إغالقا ً تامّ ا ً للبالد إال ّ
أن املخيمات
كان�ت تعان�ي م�ن نق�ص التوعية
وغي�اب التغطي�ة اإلعالمي�ة ،وهذا
عبء كبر .وكان للمنصة إسهامات
يف ه�ذا اإلط�ار ،ع�ر مجموعة من
التقاري�ر املتنوّع�ة وم�واد توعوية
ّ
س�كان املخيّ�م ع�ن تجرب�ة
ُتخ�ر
األش�خاص املصاب�ني بالف�روس.
إضافة إىل ذلكّ ،
إن مؤسس�ة “جنى”
الت�ي تدي�ر منص�ة “كامبجي” هي
عضو رشيك ملنظمة “اليونيس�يف”
وبالت�ايل كنا معنيني بش�كل مبارش
بتثقي�ف الالجئ�ني يف ه�ذا اإلط�ار
وتوعيته�م وع�رض القص�ص التي
كانت تحدث مع بعض املرىض .وعىل
منص�ة “كامبج�ي” الي�وم تقارير
أخ�ذت حيّز مش�اهدة كب�ر فاق ٤
ماليني مش�اهدة وترتاوح القصص
م�ا بني إرش�ادات وقائي�ة وقصص
تجارب وغرها.
ّ
إن املس�ؤولية الت�ي أظهره�ا فريق
العم�ل خ�الل ه�ذه الظ�روف كانت
ّ
ح�س
ممي�زة ،وكله�ا نابع�ة م�ن
املس�ؤولية العالي�ة ل�دى أعض�اء
الفريق.
ويختم كايد حديثه بالقول ّ
إن “اإلعالم
عىل وسائل التواصل االجتماعي هو
مكمّل وليس بديل ،ومس�تقبالً يجب
إيحاد مس�احة واسعة للشباب لكي
ّ
يع�روا ع�ن أنفس�هم ،وع�ىل ه�ذه
املنص�ات أن تكون داعم�ة لهم ،وأن
ّ
ومهذب.
تكون صوتهم ،بشكل دقيق
لي�س الرشط وج�ود متابع�ني كثر،
بل إيصال الرس�الة واألمانة بش�كل
صحيح ،ومن هنا وسط غياب صوت
إعالم�ي دقي�ق تنبثق الحاج�ة لهذا
النوع م�ن املنصات الت�ي تعمل عىل
املضامني وليس القشور للوصول إىل
نتيجة ملموسة”.
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القاص حسن البطران ..والزوايا املنسية
د  /يوسف حسن العارف
«ماء البح�ر ال يخلو من ملح» .ذكرتن�ي هذه العبارة -
العتب�ة العنواني�ة  -ملجموع�ة القاص حس�ن البطران،
الص�ادرة عن ن�ادي الطائف األدبي ع�ام 2011 -1432
 بزمن مىض يوم أن س�كنت جدة وسكنتني بشواطئهاو«كورنيشها» ونافورتها السامقة ،ورطوبتها الصيفية.
يومه�ا زارتن�ي األخت «لي�ى العارفي�ة» ،رحمه�ا الله،
وأبناؤها وأصغرهم ذو الثماني س�نوات «حاتم» وذهبت
به�م يف جولة عرصي�ة إىل ذلك الكورنيش الش�مايل الذي
تزينه مجس�مات األبراج ،وما إن دنون�ا من البحر ورأى
طفلن�ا الصغري «حاتم» املاء وزب�د األمواج األبيض حتى
بادرنا بطفولة بريئة وأسئلة طفولية قائالً :يااااه املوية
كث�رية من كب املل�ح فيها؟! أي من س�كب امللح عليها؟
ضحكنا ملء أشداقنا وعدنا مرسورين!!
نعم  -أخي حس�ن  -ماء البحر ال يخل�و من امللح .عتبة
عنوانية تدعوني إىل الوقوف معها نقدياً ،وتفجري طاقاتها
اإلبداعية ،ودالالتها النصية .وهنا أبادر بالقول إنها عتبة
عادية ليس فيها الخيال الجامح ،عتبة عنوانية تقريرية
ال جديد فيها .هي تأكيد للواقع .وتعريف للمعروف!
وأن�ت تعرف  -أخي حس�ن  -أن العتب�ة العنوانية  -كما
عرفه�ا ج�ريار جينيت  -ه�ي« :نقطة ذه�اب وإياب إىل
الن�ص من أجل تعديل املواقف القبلية التي تولدت نتيجة
القراءة األفقية البسيطة واألولية»
أو كم�ا عرفه�ا حس�ن الرمون�ي بقوله« :ه�ي عالمات
داللية ترشع أبواب النص أمام املتلقي وتشحنه بالدفعة
الزاخرة للولوج إىل أعماقه».
أو كم�ا أكدته�ا أنت يف إح�دى ش�هاداتك اإلبداعية أنها:
«املدخ�ل ال�ذي يصاف�ح املتلق�ي أو الق�ارئ أو املتذوق،
وأنها جزء أس�اس من الن�ص ومفت�اح لرمزيته وطعم
للمتلقي».
ومن هذه التعاريف نس�تظهر أهمي�ة العتبة العنوانية،
ودوره�ا يف النص القصيص من حي�ث قدرتها عى جذب
الق�ارئ واالس�تحواذ ع�ى ذهنيت�ه القرائي�ة .ويف حال
عنوانن�ا ال�ذي نتداخل مع�ه اآلن الذي أرشن�ا إىل عاديته
وتقريريت�ه والالجديد فيه ،عى رغم ذلك فإنه يحمل من
الفض�اءات العتباتية ،ما يجعله داالً ورامزا ً ومس�تقطبا ً
آلفاق القراءة الواعية واملتعددة.
ولذلك أقول :إن هذه العتبة العنوانية تحمل من املفاجئة

وعن�رص الدهش�ة ما يجعل منه�ا عتب�ة عنوانية فاعلة
نصيا ً ومحلق�ة نصوصياً .فتلك العقلي�ة الحدثية ،وذلك
الوهم الذي جعل بطل القصة يتعامل مع البحر وكأنه ال
مل�ح فيه «فأذاب امللح يف م�اء البحر» كما هو املدخل إىل
القصة التي تحمل هذا العنوان (ص  )17ففي هذا النص
القصري جدا ً واملوس�وم بالعتب�ة العنوانية ،التي فتقناها
آنف�اً ،نجد ثالثية امل�اء والبحر وامللح ،التي تس�يطر عى
مجريات القصة ،فالبطل غري املتوج باسمه ضمري غائب
دل عليه فع�ل إذابة امللح يف ماء البح�ر ،ودل عليه نقش
األوه�ام يف «صخر جمجمت�ه « و» االختباء يف صومعته
واالصطدام «بصالبة الحديد»! كل هذه النتائج الس�لبية
الناتجة من الوهم تقول للمتلقي ،القارئ الواعي ،الناقد
املس�تنري :إن األوهام والخي�االت ال تصنع الحقائق! وإن
الواقع ليس هو ما نتمناه بل هو ما نحققه فعالً! وهكذا
تقودن�ا العتب�ة العنواني�ة إىل فض�اءات نصية مس�ترتة
تعلنها وتشري إليها جماليات هذه القصة األساس ،التي
تحولت إىل عنوان جامح ومفتاح أويل!
وم�ن هن�ا نجد أن امل�اء وتش�كالته ودالالت�ه ورمزيته،
تتنام�ى يف كث�ري م�ن القصص القص�رية ج�دا ً يف هذه
املجموعة ،فنجد مفردات الندى ،والغسل ،وإطفاء النار،
ومطر السماء ،والدموع ،ومياه البرئ ،والقهوة ،واللعاب،
واملي�اه املعبأة ،وعص�ري الرمان ،والثلج ،واالستس�قاء،
والش�اطئ ،واملس�تنقع ،والش�اي ،والغيوم ،وكلها تيش
بماء البحر وتحوالته من ماء مالح إىل بخار ماء إىل غيوم
وس�حاب ،إىل مطر ،إىل غسل ،ودموع ،وقهوة ،وعصائر،
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ميخائيل نعيمة ...ناسك الشخروب
لطيف ياسر
ميخائي�ل نعيم�ة ( )1988 - 1889مفك�ر
لبنان�ي وه�و واح�د م�ن الجيل ال�ذي قاد
النهضة الفكرية والثقافية ،وأحدث اليقظة
وقاد إىل التجديد ،وأفردت له املكتبة العربية
مكان�ا ً كبريا ً ملا كتبه وم�ا ُكتب حوله .فهو
ّ
ومرسح�ي وناق�د وكاتب
وق�اص
ش�اعر
ّ
مقال ومتأمّ ل يف الحياة والنفس اإلنسانية.
ول�د يف بس�كنتا يف جب�ل صن�ني يف لبنان يف
أكتوبر/ترشي�ن األول ع�ام  1889وأنه�ى
دراس�ته املدرس�يّة يف مدرس�ة الجمعي�ة
الفلس�طينية فيها ،تبعها بخمس س�نوات
جامعية يف بولتافا الروسية آنذاك بني عامي
ّ
تس�نى له االطالع عى
 1905و  1911حيث
مؤلّف�ات األدب ال�رويس ،ثم أكمل دراس�ة
الحق�وق يف الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة
(من�ذ كان�ون األول ع�ام  )1911وحص�ل
عى الجنس�ية األمريكية .انضم إىل الرابطة
القلمية التي ّ
أسس�ها أدبا ٌء عرب يف املهجر
وكان نائبا ً لج�ربان خليل جربان فيها .عاد
إىل بس�كنتا ع�ام  1932واتس�ع نش�اطه
األدبيّ .
لقب ب� (ناس�ك الشخروب) .وتويف
يف  22فرباير 1988
أعماله
* القصص
نرش نعيم�ة مجموعت�ه القصصي�ة األوىل
سنة  1914بعنوان «سنتها الجديدة» ،وكان
حينه�ا يف أمريكا يتابع دراس�ته ،ويف العام
التايل نرش قصة «العاق�ر» وانقطع عى ما
يبدو ع�ن الكتاب�ة القصصية حت�ى العام
 1946إىل أن صدرت قمة قصصه املوسومة
بعنوان «مرداد» س�نة  ،1952وفيها الكثري
من ش�خصه وفكره الفلسفي .وبعد ستة
أع�وام نرش س�نة « 1958أبو بط�ة» ،التي
ص�ارت مرجعا ً مدرس�يا ً وجامعي�ا ً لألدب
القص�يص اللبنان�ي  -العرب�ي الن�ازع إىل
العامليّ�ة ،وكان يف الع�ام  1956ق�د ن�رش
مجموع�ة «أكابر» «التي يق�ال أنه وضعها
مقابل كتاب النبي لجربان».
س�نة  1949وض�ع نعيم�ة رواي�ة وحيدة
بعنوان «مذكرات األرقش» بعد سلسلة من
القص�ص واملقاالت واألش�عار التي ال تبدو
ّ
املتوس�ع يف
كافية للتعبري عن ذائقة نعيمة
النقد األدبي ويف أنواع األدب األخرى.

ومرشوب�ات .وكله�ا تح�والت دال�ة ورام�زة يف فض�اء
مائ�ي املالمح ،كما تش�ري العتبة العنواني�ة ،التي وجدنا
تشظياتها يف مجمل املجموعة القصصية.
لك�ن التش�كل األب�رز ه�و م�ا ج�اء يف قصة «أخش�اب
وبراكني» (ص ،)25ففيها نجد البحر ،واللؤلؤ ،والرياح،
واألعاص�ري ،وتيارات املي�اه العاتية ،والش�اطئ ،ومياه
البح�ر املالح�ة .كما نج�د البط�ل الذي اس�تعاض عنه
القاص املبدع بضمري الغيبة ،وفعل املايض :جرى ،غاص،
تاه ،تمزقت ،كرست .ليص�ل بنا أخريا ً إىل األوهام ،وعدم
التحقق ،والواقع األليم« ،فاللؤلؤة الثمينة التي توهم أنه
اس�تخرجها ،فقدها ألنه تاه يف ظلم�ات البحر ،وقذفته
التي�ارات عاريا ً عى رمال الش�اطئ» وهذه هي النتيجة
نفس�ها ،التي وصل إليها بطل القصة السابقة ،وهي أن
األوهام والخياالت ال تصنع الواقع.
إن م�ن أب�رز عالمات أو س�مات القصة القص�رية جداً،
الت�ي تميزها عن غريها م�ن أجناس الرسد األخرى ،هي
م�ا اتفق عليه كثري م�ن النقاد ،والت�ي يمكن جمعها يف
هذه الخماس�ية املائزة :التكثي�ف أو اإليجاز ،واإلضمار،
واإليحاء ،واملفارقة ،واإلدهاش.
وإذا تحاورنا  -بصوت نقدي – مع املجموعة القصصية
املاثل�ة ب�ني أيدين�ا لوجدنا الكث�ري من ه�ذه العالمات،
ً
فمث�ال القصة املوس�ومة ب «صفحات هلجم» (ص)29
وصحته�ا كم�ا أعتق�د «هلم�ج» أي هلمج�رة ،العبارة
املخترصة يف مقوالتنا اإلنش�ائية ،نج�د البطل ،والحدث،
والحبكة ،والزمكانية ،والقفل�ة «الخاتمة» ،وغريها من

تقنيات القصة الطويلة ،لكن الس�ارد املبدع يخترص ذلك
مع�ان مضمرة
كل�ه ويكثف لغت�ه ،ويوج�ز مفرداته يف
ٍ
وموحية وفيها من املفارقة واإلدهاش ما يدخلها يف حيز
ال«ق .ق .ج» ليقول لن�ا فيها :إن مطبوعة دورية تدعي
اعتناءه�ا باإلبداع املحيل ،ولكنها لم تنرش ألح ٍد من أبناء
بلدتها ،وإنما استقطبت الكتاب واملبدعني من خارجها!
وكل ذلك يف خمس�ة أسطر فيها من الدهشة واإليجاز ما
يعلن كينونتها الرسدية.
وكذل�ك القص�ة املعنون�ة ب«قلم ف�ي» (ص  )46نجد
ثنائية الحبي�ب والحبيبة ،الحبيب صادق املش�اعر الذي
أعج�ب بقلم في فاش�رتاه ليكتب ب�ه أول عبارة حب
لحبيبته ،لكن الحبيبة املجربة اللعوب ردت عليه أن قبله
كثري مم�ن أحبتهم! هنا نجد املفارق�ة واإلدهاش ،وهنا
نج�د التكثيف واإليج�از وهنا نج�د اإلضم�ار واإليحاء،
وكلها تتجاور لتصنع لنا قصة قصرية جدا ً رامزة ودالة.
ويف القصة املوس�ومة ب«عبة ق�ط» (ص  )62نقف عى
املدخ�ل املث�ري للدهش�ة إيج�ازا ً وتكثيفا ً
ملع�ان ودالالت
ٍ
كب�رية ج�دا ً قال في�ه« :كعادتها »..ثم انطل�ق إىل فضاء
القصة وزمانها ومكانها وبطليها «هي ..والس�ائق» ثم
كان الحدث« :أزاحت عن س�اقها قطعة القماش ،تفاعل
الس�ائق ،اقرتبت من�ه ،لعبت معه لعبة الق�ط والفأر»..
ليص�ور لن�ا ،به�ذه اللغ�ة املوج�زة واملعان�ي الرامزة،
والتكثيف الدال ،س�رية مجتمع تتحلل فيه إحدى النساء
أخالقيا ً مع السائق األجنبي ،وهي عادة مستمرة لها!
وأخريا ً نجد القصة املعنونة ب«معرفة سابقة» (ص )77
وهي تمثل كل أركان القصة القصرية جدا ً فهذا الخطيب،
املتقنع بالصالح والصدقي�ة يف مجتمع ال يعرف خلفيته
الحقيقية ،ملا وجد يف املس�تمعني من يعرفه حق املعرفة،
تظاهر باملرض «لم يكمل خطبته ونزل عن املنرب ورحل»!
وهذا هو ال َّزيف والنفاق االجتماعي وعدم الصدقية التي
تتك�رر يف القصة املوس�ومة ب«نار جو ف�اء» (ص )81
بنفس املعاني والدالالت ،ولكن يف لغة جديدة!
وقب�ل أن أختم مداخلتي سأس�جل إعجابي النقدي بتلك
الزوايا املنسية التي ينطلق منها القاص املبدع يف التقاط
املش�اهد القصصي�ة وتحويلها إىل لفظ�ي إيجابي فارع
املبنى واملعن�ى ،فمثالً قصته «وجه�ات نظر» (ص )68
التي تطرح قضية العالقات الزوجية املرتبكة أو ما يمكن
تسميته «الطالق العاطفي» أو «موت الحب» التي يمكن

أن يكت�ب فيه�ا مقاالت ودراس�ات ،لكن الق�اص املبدع
يختزله�ا لن�ا يف (ق.ق.ج) من خمس�ة أس�طر :زوجان
يش�اهدان برنامج�ا ً تلفزيونياً ،يتناوبان رشب الش�اي،
ينتهي الربنامج ،يستقل كل منهما يف غرفة!
ومثالً قصة «مرافقة» (ص  )70التي تناقش قضية بعض
املثقفني املنفتحني وزوجاتهم املحافظات وموقفهم من
املؤتمرات الثقافية واملختلطة ،فهذا الزوج املثقف مدعو
ملهرج�ان أدب�ي ،عريفة الحف�ل تدعو للمنص�ة ،زوجته
املحافظ�ة تعرتض وتبدأ املش�كلة بينهم�ا وتنتهي «ترك
امليكروفون وشارك يف إخماد توهج الحفل .رصخ وحرم
عى نفسه املشاركات املختلطة!
وأخ�ريا ً قص�ة «مهرج�ان» (ص  ،)65الت�ي يتعلق فيها
مع مقولة «زامل الحي ال يطرب» ،فهذا الش�اعر العربي
املدعو إلحدى املهرجانات الشعرية يف بلد أوروبي احتفى
ب�ه الس�امعون ،وصفق ل�ه الح�ارضون ،والس�فارات
العربية منحته األوسمة .وملا عاد إىل بالده ووطنه اعتقل
وسجن بتهمة الخيانة والتحريض!
ه�ذا غيض من فيض مما تحمل�ه املجموعة القصصية:
 م�اء البح�ر ال يخلو م�ن ملح للقاص حس�ن البطران م�ن جماليات وإبداع�ات فكرية وهي مدخ�ل لقراءةاملنجز القصيص الكامل  -حتى اآلن -لهذا املبدع يف ميدان
القصة القصرية جداً ،التي قاربت العرش مجموعات عدا
املخطوط والجاهز للنرش.

حفلة مرعبة

تعلمت منك كثريا
عالوي كاظم كشيش

«مرسحي�ة اآلباء والبن�ون» وضعها نعيمة
س�نة  ،1917وه�ي عمل�ه الثال�ث ،بع�د
مجموعتني قصصيتني فل�م يكتب ثانية يف
هذا الباب سوى مرسحية « أيوب « صادر/
بريوت .1967
* الشعر
مجموعته الش�عرية الوحي�دة هي «همس
الجف�ون» وضعه�ا باإلنكليزي�ة ،وعرّبه�ا
محم�د الصابغ س�نة 1945؛ إال أن الطبعة
الخامس�ة من هذا الكت�اب (نوفل/بريوت
 )1988خلت من أيّة إشارة إىل املعرّب ؛ كما
كتب قصيدة النهر املتجمد.
* الدراسات واملقاالت
ويف مج�ال الدراس�ات واملق�االت والنق�د
والرس�ائل وض�ع ميخائي�ل نعيم�ة ثقل�ه
التأليف�ي ( 22كتاباً) ،نوردها بتسلس�لها
الزمني:
مذك�رات األرقش  / 1918الغربال / 1923
كان ما كان  / .1932املراحل ،دروب /.1934
جربان خليل جربان ( .1936ترجمة)  /زاد
املع�اد  /.1945البي�ادر  / .1946كرم عى
درب (كتاب) / .1948صوت العالم .1949
 /النور والديج�ور  / .1953يف مهبّ الريح
 / .1957أبعد من موس�كو ومن واشنطن
 /.1963الي�وم األخ�ري  /.1965هوام�ش
 / .1972يف الغرب�ال الجدي�د / .1973
مق�االت متفرقة ،يا بن آدم ،نجوى الغروب
 / .1974مخت�ارات م�ن ميخائي�ل نعيمة
وأحادي�ث مع الصحافة  / .1974رس�ائل،
من وحي املسيح / .1977ومضات ،شذور
وأمث�ال ،الجن�دي املجه�ول /.س�بعون/ .
همس الجفون
* وفاته
بع�د أن ناهز املئة عام تويف ميخائيل نعيمة
يوم  22فرباير 1988يف قرية الشخروب.

ماجد احلجامي

كان الطق�س معت�دالً يف تل�ك الليل�ة الصيفي�ة املقمرة ،
معظ�م زبائن تل�ك الحان�ة يجلس�ون خارج�ا ً يف باحتها
الواس�عة يس�تمتعون بأحاديثه�م ع�ى أنغام املوس�يقى
الراقص�ة الهادئ�ة  .ع�دت إىل تلك الحانة بع�د أن تركتها يف
رحلة اس�تغرقت نصف س�اعة  ،فوجئت بف�رار الناس من
كل باب ومنفذ وسط هلع وخوف وفزع  ،سيارات الرشطة
تتوافد بكثرة واح�دة تلو األخرى بأصواتها العالية املزعجة
 ،تجم�ع رجال الرشطة قرب البواب�ة الخارجية حول صبي
ملق�ى عى األرض مقي�د اليدين إىل الخلف يمس�ك به رجل
الرشط�ة واضعا ً ركبته عى ظهره دون أن يكرتث لرصاخه
وه�و يتوس�ل قائالً :لق�د كنت أم�زح صدقون�ي حتى أن
مسديس خا ٍل من الذخرية ،أوقفه الرشطي وأسنده إىل باب
الس�يارة الخلف�ي قائال بصوت عال  :أخرس ،لم أس�ألك إن
كان سالحك محشوا ً أم ال ؟ بل طلبت منك أن تدخل السيارة
حاالً .
ً
ل�م أنتظ�ر طويال ،ترك�ت املكان برفقة ش�اب م�ع فتاتني
ْ
خاطب�ت أح�دى
جلس�تا يف الخل�ف لنتج�ه رشق املدين�ة،
الفتاتني صاحبتها:
 ي�ا لها من ليل�ة مرعبة لم أر مش�هدا ً كه�ذا إال يف األفالمونرشات األخبار .
 مع�ك حق كانت ليل�ة مرعبة حقا  ،مس�كينة جينيفر الأدري ما هو شعورها اآلن ؟.
 ما عالقة جينيفر باألمر ؟ لق�د رأيته�ا ترق�ص معه لبع�ض الوقت بع�د أن جاء إىلطاولتها مهنئا ً بعيد ميالدها .
 مستحيل  ،الشاب املسلح ؟ نعم هو بعينه  ،يا للمس�كينة تحولت حفلتها التي كانتتعد لها أياما ً إىل حفلة مرعبة .
رفعت هاتفها قائلة  :نعم يا أمي  ،ال تقلقي نحن جميعنا

بخ�ري س�أكون يف املنزل قريب�ا  ،أردفت قائل�ة  :كانت أمي
خائفة جدا  ،البد أنها سمعت باألمر من خالل نرشة األخبار
املحلية .
لم ينزل الش�اب مع الفتاتني عند وصولنا بل اعتذر قائالً
 :آسف الوقت متأخر عيل أن أذهب إىل منزيل أراكما يف العمل
بعد غد .
بعد أن تجاوزنا مركز املدينة بدأت الحديث معه قائالً :
 لق�د كان منظ�ر الناس مضحكا ً وه�م يهربون من صبييمزح بمسدس فارغ  ،خصوصا بعض الفتيات اللواتي عال
رصاخهن من شدة الخوف .
 لم يكن األمر مضحكا ً  ،والخوف الذي رأيته عى وجوههمكان مربرا ً  ،بهذا الس�الح – الفارغ من الذخرية  -يمكنه أن
يرسق متجرا ً أو يسلب مواطناً.
 ما أقصده أن الخوف يجب أن ينتهي بعدما أصبح ذلكاملعتوه بيد رجال الرشطة .
 عليك أن تدرك أن الش�عب الكندي شعب مسالم ال يسمحللشغب أو العنف أن ينترش بني أفراده .
 وهذا ما يجعلني أشعر أنني أعيش يف أفضل بلدان العالم. ل�و ل�م يكن الس�الح محصورا ً بأي�ادي من وكل�ت إليهمحماية البلد ملا كنت بهذا اإلحساس والشعور .
 أتفق معك تماما  ،لكن الذي أحزنني كيف لش�اب طائشيمس�ك س�الحا ً فارغا ً أن يس�بب هذا الذعر بينكم ويفس�د
عليكم ليلتكم .
 ل�م نكن مذعورين من مسدس�ه الصغري اللع�ني أبدا  ،بلس�بب القل�ق والخ�وف هو كي�ف اس�تطاع أن يحصل عى
س�الحه هذا  ،انتش�ار الس�الح انتش�ار للفوىض والجهل
والخراب .
وض�ع عرشي�ن دوالرا ً يف يدي ثم قبض أصابع�ي قائالً  :إن
الش�عوب التي تتعود عى اقتناء الس�الح ال يمكنها أن تبني
أبدا ً  ،تصبح عى خري .

ُ
تعلمت منكِ كثريا
ُ
ومن الضفرية تعلمت أكثر
ليست الصباحات بشمس واحدة
وال يثبت القلب إالّ عى أغصانك
تولد القصيدة حني تتكلمني
الصباح الذي ال تحيينني فيه
تنقصه حروف كثرية
ويمي كما جاء خجال
مثل فطور بال فريوز
ومثل تلميذ يذهب متأخرا اىل ّ
صفه
أستقبل القصيدة مثل أمرية
وأختار لها من الزينة واملياه
ما لم تره من ُ
قبل
ّ
أشذب قلبي كثريا
وأطلقه لكي يعود
ويف منقاره حرف من اسمك
ّ
أفكر فيك كثريا
يف أشيائك الصغرية
يف لون أظافرك
يف عذوبتك
يف أفكارك عن املط ْر
ُ
تعلمت كثريا منك

لكي ال اجعل القلب سجنا لجناحيكِ
زمن من حج ْر
لكي أضئ الروح يف ٍ

الضياع يف بوصلة القيامة
حيدر موان
َ
ال�م الروائ�ي هيث�م
ع
إىل
ل
الدخ�و
عن� َد
ِ
ِ
الش�وييل ،نج ُده حامالً والثيمات املتع ّددة،
َ
ُ
جعل
يح�اول بثه�ا يف رواياته ،وه�ذا مما
الباحثة آالء عبد األمري ْ
َ
تش�ري يل بقراء ِة
أن
(بوصلة القيامة).
ُ
يحاول الروائي إعطا َء
منذ الصفحة األوىل،
األس�اس ،يف بط� ِل روايت�ه ،الراوي
ال�دور
ِ
ِ
لألح�داث وباق�ي الش�خصيات ثانوي�ة.
بوصف حياته ،مِ ن الوالدة
السار ُد ،يبدأ لنا
ِ
ً
ُ
َ
إىل أن يصبح رج�ال ،ويحاول تغيري الحدث
َ
بني فرت ٍة وأخرى ،فضياع اإلنسان وهمومه
ومشاكله ،املقصد األساس منها .الروائي،
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َ
يب�ث ضي�اع َ الهوي�ة الش�خصية،
أراد أن
فالطف�ل ل�م يع�رف م�ن هم�ا أب�واه
الحقيقي�ان؛ وهذا جعله قلق�ا ً ،فأصدقاء
الدراس�ة لم يرتكوه بل كانوا يشمتون به،
فكان دائم الس�ؤال ،والبح�ث عن حقيقة
من أنجبه للدنيا ،وهذا الضياع واالنكسار،
يثن م�ن إرصاره ،وبحثه عن نفس�ه،
ل�م ِ
يف
الروائي
لنا
أثبته
ما
وهذا
جميع أحداث ِ
ِ
روايت�ه .بين�ت الرواي�ة فرتة حك�م دامت
 25س�نة بجميع تفاصيلها ،وقد اش�رتك
العراق خالل هذه الفرتة ،بأكثر من حرب
ٍ خارجية إضافة ملا يعيش�ه الفرد العراقي
م�ن ح�رب ٍ داخلي�ة ٍ م�ع حكومت�ه التي

اس�تخدمت كل أنواع البط�ش ،والنيل من
بالته�م  ،فقد أصبح
ش�بابها ،وإلصاقهم
ِ
الش�ارع العراقي يف تل�ك الفرتة عبارة عن
ثكن� ٍة عس�كري ٍة .اس�تطاع الروائ�ي أن
يعيّش�نا أجواء الرواي�ة ،والتنق�ل ِبنا مِ ن
م�كان إىل آخر ،فاألمكن�ة التي تجولنا من
ٍ
خالله�ا وصفت لن�ا أح�داث حقيقية ،قد
مرت بتاريخ الع�راق املعارص ،فمن بغداد
َ
جفاف
والدجي�ل إىل الجبايش ،حي�ث نج ُد
األهوار وكيفية تش�قق األرض ،وش�ظف
َّ
ح�ل باأله�ايل مم�ا جعلهم
العي�ش الذي
يعيش�ون الفق�ر والجوع والع�وز ،ووجد
(أحم�د) ّ
أن أه�ايل القري�ة يتصدقون عى

السفر
أمه وأخوته؛ وهذا جعله أن يفك َر يف
ِ
هاربا ً إىل األردن ملس�اعدة أهله ،وقد نجح
يف هذا األمر ،ونج�د الروائي رغ َم ما حدث
أثار ومش�اكل يف طفولته،
ل�� (أحمد) من ٍ
فقد كان يبث يف ش�خصيته القوة والدفاع
عن نفس�ه وأخذ حقوقه ،ول�م ييأس من
حياته التي مرت به ،وعاش قساوتها ،فلم
يرتك بنطاله الذي تغري لونه من األسود إىل
(ح َ
لون آخر يقولَ :
ص َل بنطايل عى مرتبة
ٍ
الوفاء) .وصف لنا السجون العراقية التي
ش�اعت أس�ماؤها يف تلك الف�رتة ،وحاول
الروائي أن يكشف دورها القايس ،والقمع
الحقيق�ي ،والتصفية الجس�دية التي َ
راح

ضحيته�ا غالبية ش�بابنا العراق�ي ،وهذا
جع�ل الروائ�ي (هيث�م الش�وييل) يش�به
العراق ببط�ل روايته ،يويص أبوه (جبار)
القابلة (س�هيلة) ويقول( :أن ولدي أحمد
وديعتي عندك ال تسلميه إال يل أنا شخصيا ً
أو أمّ �ه فق�ط وإن علم�تِ بنب�أ وفاتي أو
إعدامي م�ع تأكدك بالدلي�ل القاطع أنني
تح�ت ال�رتاب ،فافعيل ب�ه ما يحل�و لك ..
اجعلي�ه ج�زءا ً من�ك ،بل ه�و أبن�ك الذي
وأحس�ن إليه
أتمنى أن ال يفارقك ،وارعيه
ِ
وكون�ي ل�ه األب واألم وكل يشء يف الحياة
كوني نبضه ال�ذي ال يفارقه أو ظلّه الذي
يالزمه.)...
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التفكري السليب والتخلص منه يف  5خطوات

هل ُتودي بك أفكارك إىل حيا ٍة سعيدة
ومُ رضية؟ هل تو ّد خلق عقلية تع ّزز
عاملك ُ
وتبقيك بابتسامة عريضة ؟
ّ
إن عملي�ات تفك�رك ُتؤث�ر يف
املس�توى الذي يمكنك أن تس�تمتع
به يف حياتك .ف�إذا ركزت دوما ً عىل
السلبيات ،فلن ُتعطي نفسك فرصة
لالس�تفادة كامالً م�ن كل النعم يف
عاملك ألنك تميل إىل التغايض عنهم.
برغ�م ذل�ك ال تقل�ق ،فم�ع القليل
من اإلرش�اد يُمكنك تحويل طريقة
تفك�رك وتبديل وجه�ة نظرك من
األس�ود و األبي�ض إىل واح�دة ذات
ألوان نابضة بالحياة.
ْ
الخمس
اتبع فق�ط تلك الخط�وات
السهلة :
 )1تحمّل مسؤولية أفكارك املؤذية.
عليك االعرتاف بانش�غالك بالتفكر
الس�لبي وامتالك�ه .فقيام�ك بهذه
الخطوة ليس مجرد ش�جاعة ذاتية
كبرة منك فقط ،ولكنك أيضا ً ُت ّ
وفر
مضيعة وقت�ك الختالق األعذار التي
لن ُتساعد ظروفك.
 )2تع ّهد بتغير عملية تفكرك.
تمني�ك فق�ط ب�أن تك�ون مُ فك�را
إيجابيا لن يحقق ذل�ك .يجب عليك
أن تلت�زم العم�ل عىل ذل�ك ،وتجري
تغي�راتٍ ثابت�ة ،أو أنك ل�ن تحصل

املطبخ

عىل النتائج التي تريدها.
 )3ز ّد مستوى ذكائك ووعيك
أفض�ل طريق�ة ملكافح�ة التفك�ر
الس�لبي ه�و التعامل معه بش�كل
صحيح عن�د حدوثه .ف�إذا لم تكن
ذكيا ً عندما تق�وم بذلك ،فإنه ليس
ُهن�اك طريق�ة أخ�رى أبدا ً س�تغر
س�لوكك .لذل�ك ،انتب�ه ملا ي�دور يف
رأسك.

 )4ال ت�دع نفس�ك ُتكم�ل التفك�ر
السلبي.
إذا بدأت ذات يوم بالتفكر السلبي،
فال تسمح لعقلك بإكمال ذلك .فإما
أن تق�ول بصوت عايل (توقف) أو يف
عقلك .إن ذلك يخرب الناقد الس�لبي
داخل�ك بأنك جا ٌد بذل�ك وأنك لم تعد
متقبالً طريقة التفكر تلك بذكاء.
)5اس�تبدل الفكرة السلبية بواحدة

إيجابية.
خذ أي يشء سيئ كنت تقوله لنفسك
واجعله إيجابي .عىل سبيل املثال ،إذا
وجدت نفس�ك مس�تعدة للقول إنك
لن تتخىل عن التدخني أبداً ،اس�تبدل
هذه الجمل�ة بواحدة تق�ول؛ برغم
أنه صعب وربما تتعرض للنكسات،
ّإال أنك ستنترص.
إذا اتبعت تلك الخطوات بثبات ،فمع
م�رور الوق�ت ستس�تبدل أف�كارك
السلبية بأخرى إيجابية .ربما يبدو
ذل�ك صعبا ً بالبداية ،لكن ممارس�ة
املزيد م�ن التمرين ،س�يدرّب عقلك
عىل الرد تلقائيا ً بدون تفكر.
إضافة إىل الخطوات الخمسة ،يوجد
هنالك أش�ياء أيضا ً تستطيع فعلها
لجع�ل تل�ك العملي�ة أس�هل وأكثر
فعالية .إليك البعض منها:
– انشغل بالسلوكيات اإليجابية كل
يوم.
احم�د الل�ه ع�ىل نعم�ة كل صباح
عندما تس�تيقظ .اقرأ االقتباس�ات
التحفيزية واملُلهم�ة والقصص كل
ليلة قب�ل الذه�اب لرسي�رك .افعل
أش�ياء ت�ربز الخص�ال اإليجابية يف
حياتك.
– ضع نفسك بمفكرين إيجابني.
تغذى م�ن إيجابيتهم واس�تخدمها

طريقة عمل األرز البخاري

املقادير:
 األرز 3 :اكواب (أرز مزة) أفخ�اذ الدجاج 10 :قطع (الجزء الس�فيل /مايسمى بالدبوس)
 زيت الذرة :نصف كوب البص�ل 3 :حب�ات (كب�ر الحج�م ،ومقط�عرشائح)
 الجزر 3 :حب�ات (كبر الحجم ،ومقطع عيدانرفيعة)
 كشمش :كوب (زبيب أسود) ملح :ملعقة كبرة فلفل أسود :ملعقة صغرة -الكمون 3 :مالعق كبرة

 لوز :ربع كوب (مقرش ،للتقديم) فستق :ربع كوب (مقرش ،للتقديم) صنوبر :ربع كوب (للتقديم) زيت الذرة :ربع كوب (لقيل املكرسات)طريقة التحضر
 .1اغس�يل األرز جي�دا ً ثم انقعيه بامل�اء ملدة ربع
ساعة عىل األقل.
 .2تب�يل قط�ع الدجاج بنصف كمي�ة الكمون ثم
س�خني الزي�ت يف قدر ع�ىل نار عالي�ة وأضيفي
قط�ع الدجاج وقلبيها بالزي�ت لعدة دقائق إىل أن
تصبح ذهبية اللون ،اخرجيها واتركيها جانباً.
 .3اضيف�ي البص�ل والجزر إىل الق�در ،قلبي عىل
النار إىل أن يصبح البصل ذهبي اللون.

 .4اعي�دي قطع الدجاج إىل القدر ثم أضيفي املاء
املغ�يل ،اتركي�ه عىل ن�ار متوس�طة إىل أن يطهى
جيدا ً وينضج ملدة ربع ساعة عىل األقل.
 .5اخرجي الدجاج من املرق ،اتركيه جانباً.
 .6اضيف�ي األرز للم�رق ،وتب�يل باملل�ح والفلفل
األس�ود وباقي كمية الكمون ث�م اصنعي حفرة
بوس�ط األرز وأضيف�ي نص�ف كمي�ة الزبي�ب
وغطيها باألرز.
 .7غط�ي القدر واتركيه عىل ن�ار هادئة ملدة ربع
ساعة تقريبا ً حتى يجف املاء وينضج األرز.
 .8اس�كبي األرز بطب�ق التقدي�م وريص قط�ع
الدجاج عىل سطح األرز.
 .9يف مقالة صغرة ضع�ي الزيت واقيل الصنوبر

طبيبك يف بيتك

يمكن�ك إضافتهم�ا ألطباقك عدة
مرات يف األسبوع.
 .4الكرف�س ،حي�ث يحت�وي عىل
 95%من املاء ،وهو مفيد إلنقاص
الوزن الزائد ،كما أنه مدر للبول.
 .5الباذنج�ان ،ويحت�وي الك�وب
املقط�ع الواحد من الباذنجان عىل
 20س�عرا ً حراري�اً ،ولذلك ينصح

بتناوله مش�ويا أو مخب�وزا ً دون
زي�ت ،لذل�ك يمكن�ك االس�تمتاع
بتناول ه�ذه الخضار اللذيذة دون
أي قيود.
 .6البطي�خ ،ويحت�وي الك�وب
املقط�ع الواح�د ع�ىل  46س�عرا ً
حرارياً.
 .7الشمام ،يحتوي الكوب املقطع

الواحد عىل  53سعرا ً حرارياً.
يمكن�ك تن�اول البطيخ والش�مام
يوما بعد يوم ،لكي يس�اعدك هذا
عىل تعزيز الشعور بالشبع.
 .8الكوس�ة ،يوف�ر ك�وب واح�د
مقط�ع م�ن الكوس�ة ح�وايل 20
س�عرا ً حرارياً ،ويمك�ن إضافتها
ألطباقك الرئيسة.
 .9الخي�ار ،يع�د الخي�ار م�ن بني
أفض�ل الخ�رضوات التي تس�اعد
ع�ىل ش�عورك بالش�بع دون أي
رضر ،ويحتوي كوب واحد مقطع
عىل  16سعرا ً حراريا ً فقط.
 .10الربق�وق ،الحب�ة الواح�دة
تحت�وي ع�ىل ح�وايل  30س�عرا ً
حرارياً.
 .11الفراول�ة ،الكوب املقطع منه
يحتوي عىل  47سعرا ً حرارياً.

سر االعشاب........

“الليمون بالكركم” مشروب يساعدك بالتغلب على إحباط (كورونا)
يع�د عص�ر الليم�ون بالكرك�م،
مرشوبا صحيا ومنعش�ا ،ويحتوي
ع�ىل العديد م�ن الفوائ�د الصحية،
كونه أفضل طريق�ة للحصول عىل
كاف�ة فوائد الكرك�م والليمون مع
االحتف�اظ بمي�زة امل�ذاق اللذيذ ،يف
الت�ايل نس�تعرض اه�م فوائ�د هذا
املرشوب:
 .1مكافحة مرض الزهايمر
يع�د كل م�ن الكركم�ني وحم�ض
الس�رتيك من مض�ادات األكس�دة
القوية ولهما تأثرات قوية مضادة
لاللتهابات املسببة لألمراض.
ويمك�ن لعصر الليم�ون والكركم
أن يس�اعد يف التغل�ب ع�ىل الرضر
التأكسدي للدماغ ،وتقليل االلتهاب
ومن�ع التده�ور املع�ريف وتراك�م
األميلوي�د ،ويمك�ن أن ت�ؤدي تل�ك
الفوائد إىل تقليل احتماالت اإلصابة
بمرض الزهايمر والوقاية منها.
 .2تقليل أعراض االكتئاب
يعم�ل عص�ر الليم�ون الكرك�م
كمضاد لالكتئاب ،بفضل مكوناته
العش�بية الت�ي تس�اعد عىل ضبط
أداء امل�خ ،حي�ث يس�اعد يف تقليل
أع�راض االكتئ�اب مث�ل التوت�ر
والتعب وفقدان االهتمام والش�هية
ومش�اكل الن�وم والتهيج والغضب
وتقلب املزاج واألفكار االنتحارية.
 .3تقلي�ل مخاط�ر اإلصاب�ة

والفس�تق الحلبي واللوز ثم وزعي املكرسات مع
الكمية املتبقية من الكشمش عىل الوجه.

بالثلج ..اخترب صحة قلبك
يف  30ثانية فقط
نحت�اج دائمًا إىل االطمئن�ان عىل صحة
القل�ب بش�كل دوري ،وقد ال يس�تطيع
البع�ض الذه�اب إىل الطبي�ب يف بعض
األوقات ،ل�ذا يبحث ع�ن اختبار مؤقت
لالطمئنان عىل صحته لحني الذهاب إىل
املختص.
نقدم لكم اختبارًا رسي ًعا يساعدكم عىل
التحقق من صحة القلب خالل  30ثانية
فقط.
صب قطع من الثلج مع ماء بارد داخل
إن�اء كبر ،وض�ع يديك داخل�ه ملدة 30
ثاني�ة فق�ط ،ملعرف�ة مدى اس�تجابتك
للربد.
بع�د م�رور الوق�ت ال�الزم “ 30ثانية”
س�تجد نتيجت�ني ،إما احم�رار أصابعك
وهذا يعني أنه ال توجد لديك أي مشكلة
تتعل�ق باألكس�جني يف ال�دم ،أو القلب،
وهذا يعني أن صحتك جيدة.
أم�ا النتيج�ة الثاني�ة هي الش�حوب أو

الزرق�ة ،ما يعن�ي أنه لديك مش�اكل يف
الدورة الدموية ،وانخفاض يف مس�توى
األكسجني بخاليا الدم الحمراء.
يجب عليك يف هذه الحالة أن تدفئ يديك
وتدلكه�ا حتى تعود للوض�ع الطبيعي،
لك�ن إن لم يحدث ذل�ك عليك التوجه إىل
الطبيب فورًا ،خاصة وإن وجدت أعراض
مثل صداع يف الرأس ألم يف الصدر ،حمة،
تنميل يف الذراعني أو الساقني أو اصابع
القدم.

تدبري منزلي

احذري 3 ..أخطاء شائعة ال تفعليها
جمددًا يف مطبخك
ع�ىل الرغم من قضاء معظم الس�يدات
وق�ت كب�ر يف املطب�خ ،إال أن�ه يق�وم
معظمهم بعمل أخطاء ش�ائعة دون أن
يالحظوا عواقبها ،يف التايل نش�ر لهذه
األخط�اء لتحص�يل عىل أفض�ل نتيجة
بمطبخك دون حدوث أي أخطاء  ،لتكن
هذه األخطاء عىل النحو االتي :
 استخدام الخالط لهرس البطاطس:الخالط يجعل البطاطس تصبح لزجة،
وليست خفيفة وطازجة ،فمن األفضل
اس�تخدام هراسة بس�يطة ألنها ُتبقي
ً
شكال ،ولذيذة املذاق.
البطاطس جذابة
وض�عالحلي�بيفب�ابالثالج�ة:يب�دو أن باب الثالجة هو امل�كان املثايل
لتخزي�ن منتج�ات األلب�ان ،ولك�ن يف

الواق�ع أب�واب الثالج�ات يك�ون لديها
ً
قلي�ال ،وإىل جانب
درجة ح�رارة أع�ىل
ذل�ك ،فإن فت�ح الب�اب ي�ؤدي إىل قفز
درج�ة الحرارة ،ومن ث�م تقصر العمر
االفرتايض للحليب.
 فتح الفرن يف أثناء َالخبز:
عن�د فتح الف�رن أثناء خب�ز يشء فيه،
تقل درجة حرارت�ه ،وتهبط املخبوزات
الت�ي بداخل�ه وتفقد ش�كلها الجذاب،
فإذا كنتِ ترغبني يف التحقق من تسوية
املعجن�ات التي يف الف�رن ،فقط قومي
بإن�ارة الضوء داخل الفرن ،ويمكنك أن
تقومي بفتح الفرن قبل دقائق بسيطة
م�ن إخ�راج العجني م�ن الف�رن حتى
يكون قد انتفخ بالفعل.

نصائح طبية

ما األطعمة اليت ميكن أكلها من دون اخلشية من السمنة ؟
يمك�ن االس�تمتاع بتن�اول العديد
م�ن األطعم�ة الغني�ة باأللي�اف
ومنخفض�ة الس�عرات الحراري�ة
دون قي�ود ،ألنه�ا ستس�اعد عىل
الش�عور بالش�بع دون زي�ادة
احتمال اكتساب الوزن .
ه�ذه األطعمة التي يمكن�ك أكلها
دون أن تخىش البدانة:
 .1امللفوف ،حيث إن الكوب املقطع
يحتوي عىل  22سعرا ً حرارياً.
 .2ال�ربوكيل ،والكوب املقطع منه
يحتوي عىل  31سعرا ً حرارياً.
 .3القرنبيط ،والكوب املقطع منه
يحتوي عىل  27سعرا ً حرارياً.
ويس�اعد امللف�وف وال�ربوكيل
والقرنبي�ط ،عىل مكافح�ة الوزن
الزائ�د ،ولك�ن بالطب�ع ال ينبغ�ي
االقتص�ار عليه�ا فق�ط ،وإنم�ا

للمس�اعدة يف إثارة حماسك .ابتعد
عن الذين يعيشون بسلبية ،كالذين
يميل�ون ألن يكون�وا “طفيلي�ات
الحياة” .
– ساعد شخصا ً ما أيضاً.
إن�ه مل�ن الصع�ب أن تكون س�لبيا ً
اتجاه نفس�ك عندم�ا ال تفكر حتى
بحياتك بس�بب أنك منش�غل بفع ٍل
ما لش�خص ما أيضاً .إذا س�اعدت
ج�ارك العاج�ز ع�ىل جم�ع أوراق
الش�جر أو تربع�ت بالوق�ت بطبخ
الحس�اء أو أوصل�ت صديقك ملكتب
الطبيب ،فإنك ستتجه نحو الشعور
الجيد بحيث ل�ن يكون هناك مجاالً
للتفكر السلبي.
– تأمّ ل.
عندم�ا يكون عقل�ك بحالة خفيفة
م�ن التأم�ل ،فإن�ك ُتغ�ر موجاتك
الدماغي�ة م�ن بيتا إىل ألف�ا .يحدث
هذا عندما تبدأ كل املشاعر السلبية
كالتوتر ،املخاوف ،العادات والرُّهاب
ً
تارك�ة إي�اك مس�تغرقا ً
بالت�اليش،
بإحس�اس م�ن الراح�ة والس�الم
والتناغم (مشاعر إيجابية).
حتى ل�و كن�ت مُ فكرا س�لبيا اآلن.
فال تستمر بهذا النحو ،غر طريقة
تفك�رك وس�تتغر حيات�ك .إنه�ا
مضمونة.
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بالرسطان
ً
وفق�ا لدراس�ة علمي�ة بريطانية،
يُظهر الكركمني قدرة قوية مضادة
لألكس�دة عن�د درج�ة الحموض�ة
املحاي�دة ،ونظ�رًا ألن حام�ض
الس�رتيك يحت�وي ع�ىل درج�ة
حموض�ة محاي�دة ،فإن�ه يمك�ن
أن يس�اعد يف تنش�يط الجسم عند
امتصاصه بشكل صحيح.
ويمكن أن يقيض مكون الكركمني
يف العص�ر ع�ىل الخالي�ا الخبيث�ة
بش�كل مربم�ج ويقل�ل م�ن خطر
اإلصابة بالرسطان ،حيث و
تش�ر دراس�ة أجراها باحثون من
جامع�ات كينكي وكيوت�و وناغويا
اليابانية ،إىل أن الكومارين املوجود
يف ق�رش الليمون ل�ه عوامل وقائية
كيميائية واعدة.
 .4حماية الكبد
أش�ارت إحدى الدراس�ات ،أجراها
علم�اء باملرك�ز القوم�ي للبحوث
يف م�رص ،إىل أن حم�ض الس�رتيك
يساعد يف تقليل اإلجهاد التأكسدي
الناج�م ع�ن الذيف�ان الداخيل بما
يح�ول دون إصابة الكب�د بالتلف،
كم�ا أن للكركم�ني تأث�را وقائيا
عىل الكبد ضد اإلجهاد التأكس�دي
الناج�م عن الزئبق ،مما يوضح أن
عص�ر الليمون الكرك�م يمكن أن
يس�اعد يف حماية الكبد وتحس�ني

ال تتجاهل أمل الصدر على اجلانب األمين
كش�ف أطب�اء ع�ن أن األلم ال�ذي يحدث يف
ً
عادة
الجان�ب األيمن م�ن الصدر ال يك�ون
نتيجة لنوبة قلبي�ة ،فيمكن أن يحدث األلم
يف الجانب األيمن من صدرك بسبب االلتهاب
أو القل�ق أو اإلجه�اد أو إجهاد العضالت ،أو
حاالت أخرى ال عالقة لها بقلبك.
إلي�ك  5أس�باب وراء آالم الجانب األيمن من
الصدر:
 .1التوتر أو القلق
يمكن أن يس�بب اضطراب القلق أو اإلجهاد
الش�ديد نوبات الهلع ،التي يمكن أن تش�به
إىل ح�د كب�ر النوب�ة القلبية ،حي�ث يمكن
أن تح�دث نوب�ات الهلع من دون س�بب أو
يمكن أن تحدث بسبب حدث سابق مؤلم يف
حياتك.
ويمكن أن تس�بب نوبات الهلع أملا ً يف الصدر
ألن�ه عندما تتنف�س برسعة وبعم�ق ،فإن
عض�الت جدار الص�در تتش�نج ،ويمكن أن
يح�دث األل�م الناتج ع�ن تل�ك النوبات عىل
جانبي الصدر.
 .2الشد العضيل
يتحول الش�د العض�يل آلالم مزعجة بجانب
الص�در األيم�ن ،عندم�ا يواظ�ب امل�رء عىل
الذهاب للص�االت الرياضية لحم�ل األوزان
الثقيل�ة ،فتزيد ف�رص اإلصاب�ة بتلك اآلالم
التي تتطلب تناول أدوي�ة عالجية لتخفيف
األل�م من ناحية ،والحصول عىل قس�ط من

الراحة من الناحية األخرى.
 .3االرتجاع املعدي املريئي
وتعد اإلصابة بإحس�اس الح�رق يف الصدر،
م�ن أكثر العالم�ات الدالة ع�ىل املعاناة من
مرض االرتجاع املع�دي املريئي ،إذ تبدو تلك
األحاس�يس الحارق�ة املقرتنة ب�آالم جانب
الصدر األيمن ،أشبه بأزمات القلب الخطرة،
ع�ىل الرغم م�ن أن تلك األزم�ة ال تتطلب إال
تناول أدوية وعالجات الحموضة ،مع تجنب
تناول األكالت التي تحفز املرض املذكور.
 .4االنسداد الرئوي

واالنس�داد الرئوي هو جلطة دموية تستقر
يف الرئة اليمنى وتسبب أملا ً يف الجانب األيمن
يف الص�در ،وقد يكون هذا مه�ددا ً للحياة إذا
لم يتم عالجه عىل الفور.
 .5االلتهاب الغرضوف الضلعي
ويش�ر األطب�اء إىل التهاب�ات الغ�رضوف
الضلع�ي ،وه�ي الت�ي تصي�ب غضاري�ف
القفص الصدري ،عىل أنها سبب يف اإلصابة
بآالم صدري�ة مزعجة ،غالبا ما يعاني منها
الجان�ب األيم�ن ،إال أنه�ا ت�ؤدي أحيانا إىل
ترضر مناطق الصدر كلها دون استثناء.

دراسات حديثة

الضغط النفسي واجلسدي يقلل فرص إجناب ذكور
وظائفه.
 .5تقوية الجهاز املناعي
ً
وفقا لنتائج دراسة أجراها باحثون
بجامعة أكس�فورد ،يؤثر النش�اط
املضاد لألكس�دة لكل م�ن الليمون
والكركم بشكل إيجابي عىل الخاليا
الليمفاوي�ة والبلعمي�ة ،حي�ث إن
الخالي�ا الليمفاوية ه�ي أحد أنواع
خالي�ا ال�دم البيضاء التي تس�اعد
يف محارب�ة الع�دوى بينم�ا الخاليا
البلعمي�ة فهي نوع م�ن خاليا الدم
البيض�اء الكب�رة الت�ي تس�اعد يف
تحديد مسببات األمراض يف الجسم،
وتحارصها ثم تقيض عليها.
 .6رسعة شفاء الجروح
يتمتع كل من فيتامني  Cوالكركمني
بق�درات فعال�ة ع�ىل املس�اعدة يف
رسعة التئام الجروح.

ويع�زز كالهم�ا التعب�ر ع�ن
الكوالجني بواس�طة الخاليا الليفية
التي تس�اعد بشكل أكرب عىل زيادة
تكوين األنسجة الحبيبية وتضميد
الج�روح بمع�دل أرسع ،كم�ا أنها
تس�اعد يف من�ع خط�ر اإلصاب�ة
بعدوى يف الجروح بسبب أنشطتها
املضادة للبكتريا.
 .7إنقاص الوزن
يس�اعد الكركم�ني ع�ىل تحس�ني
التمثيل الغذائي يف الجسم والتحكم
يف الجوع ،كما يمنع تراكم الدهون
يف أنسجة املعدة والكبد ،ومن ناحية
أخرى ،يس�اعد فيتامني  Cاملوجود
يف الليم�ون ع�ىل ح�رق الده�ون،
ويس�همان م ًع�ا يف تقلي�ل ال�وزن
والحف�اظ ع�ىل وظائ�ف الجس�م
املناسبة.

وجدت دراسة طبية حديثة أجريت
يف جامعة كولومبيا ومستش�فى
أن
بريس�تبرتيان-نيويورك
الضغط النفيس والجس�دي الذي
تتعرض له املرأة الحامل يقلل من
فرص إنجاب أطفال ذكور ويزيد
فرص الوالدة املبكرة.
وتشر الدراسة املنش�ورة حديثا
إىل املش�كالت الت�ي تتع�رض لها
الس�يدات الحوام�ل وم�دى تأثر
هذه الضغوط عىل األجنة الذكور،
مقارنة باإلناث.
واس�تندت نتائ�ج الدراس�ة عىل
نتائج فحوصات أجريت عىل 187
امرأة حامل تم تقسيمهن إىل ثالث
مجموعات ،األوىل لحوامل يتمتعن
بصحة جي�دة ،والثانية لس�يدات
يعان�ني م�ن ضغ�وط نفس�ية،

والثالثة يعانني من ارتفاع ضغط
الدم ومشكالت جسدية أخرى.
ومن املعروف يف العادة أن نس�بة
إنج�اب الذكور لإلن�اث هي 105
إىل  ،100لكن الذكور أكثر عرضة

للمشكالت التي تتعرض لها األم،
وق�د وجدت الدراس�ة أن النس�اء
املصاب�ات بالضغ�وط النفس�ية
ينجب�ن ذكري�ن لكل ث�الث إناث،
أم�ا اإلجهاد البدن�ي فيعني والدة

أربعة ذكور لكل تسع والدات من
اإلناث.
وقالت مؤلف�ة الدراس�ة كاثرين
مونك من مستشفى بريستبرتيان:
“نحن نعلم أن الذكور أكثر عرضة
للخط�ر يف الرح�م ،ومن املفرتض
أن اإلجهاد لدى هؤالء النس�اء له
طبيعة طويلة األمد”.
وقالت الدكتورة سيسليا غامباال
مدي�رة مركز النس�اء والتوليد يف
جامعة ت�والن لصحيفة “يو أس
توداي” إن السبب وراء عدم قدرة
األجن�ة الذك�ور عىل البق�اء عىل
قي�د الحي�اة تحت ضغ�ط إجهاد
األمه�ات “غ�ر واض�ح ويتطلب
مزي�دا م�ن البحث” ،مش�رة إىل
أن األجن�ة اإلناث أكث�ر قدرة عىل
“التكيف”.
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كلمات متقاطعة

الحمل

لدي�ك الي�وم فرص�ة غ�ري متوقع�ة للس�فر مل�كان
بعي�د عىل نفقة ش�خص م�ا .ربما تتع�رف عىل أحد
األش�خاص اليوم من خالل بعض املؤتم�رات أو الندوات
الت�ي تحرضها .هل أنت مدرس أو محارض؟ إذا كنت بالفعل
ت�درس يف امل�دارس أو الجامع�ات ،فاليوم فرصت�ك الوحيدة
إللقاء محارضة يف مكان مميز لم تزره من قبل .اس�تعد وقم
بتحضري كل املواد التي تحتاجها وانطلق.

الثور

ّ
بغ�ض النظر
تؤك�د حضورك وتقوى ش�خصيتك
ع�ن عمرك وحقل اختصاصك وتتميز بالقدرة عىل
القي�ادة والتح�رك الف ّعال .حاول أال ترس�ل إش�ارات
س�لبية وخاطئ�ة للحبيب ،وك�ن عاقال وتجن�ب الجدال
والدخ�ول يف نزاع�ات مهم�ا كان�ت درجتها م�ن األهمية أو
الس�خافة .قم بالرتدد عىل أح�د األندية الرياضية ومارس أي
نوع من الرياضة.
رأيس
1ق�وة طاغي�ة  oمح�ب إىل درج�ة
الوله
2أول من اخرتع ماكنة الخياطة
3نص�ف تام�ر  oمخ�رتع الحري�ر
االصطناعي
4متش�ابهان  oمتشابهان  oكسب
مسابقة
5اظهر وجه�ا مرحبا ومبتس�ما o
بيت الدجاج  oفصل وصنف
6يلب�س ثياب�ا جميل�ة ومريح�ة
وطويل�ة  oمخ�رتع س�اعة الي�د
(معكوسة)
7من عنارص ماء البحر
8مخرتع ماكنة التصوير امللون
9م�ادة الحي�اة الحمراء  oخش�وع
وهدوء يف الصالة
10مخرتع سماعة الطبيب

الجوزاء

س�يكون يوما معاكس�ا ،فقد تخرس ورقة مهمة
نتيج�ة لترسّع�ك وكالمك الف�ظ الطائ�ش ،وربما
ّ
فيتحفظ ويبتع�د بعض اليشء.
تخ�رس ثقة الحبي�ب
تمه�ل ،وهدئ من روعك! حلل الوضع بتجرّد وكن صادقا
مع نفسك حتى ولو آملتك الحقيقة.

السرطان

هل بحث�ت الف�رتة املاضية عن وظيف�ة جديدة؟
إذا قم�ت بذلك بالفعل ،س�تتاح ل�ك الفرصة اليوم
لتلتح�ق بالوظيفة الت�ي تبحث عنها .ه�ذه الوظيفة
ستكون يف مكان غري متوقع ويف مجال غري متوقع أيضا.
تعرف أكثر عىل تفاصيل هذه الوظيفة واجمع كل املعلومات
التي تحتاجها قبل االلتحاق بها.

األسد

لدي�ك الفرصة للتقدم يف عمل�ك أو حتى الحصول
عىل ترقية أو مكافأة مادية .أما عاطفيا ،ستفتح
صفح�ات قديمة م�ع الحبيب م�ا يدفع�ه إىل التفوه
ب�كالم قاس غري مقص�ود .تعامل مع األم�ور بعقالنية.
تش�عر بالكثري من الحزن والكآبة ،لكن تجد صديقا يواسيك
ويؤازرك يف محنتك.

العذراء

قلبك س�عيد اليوم بس�بب بعض األحداث السارة
الت�ي تتعل�ق ب�زواج أو عي�د مي�الد صديق�ة لك.
مش�اريعك وخططك تس�ري ع�ىل ما يرام ع�ىل الرغم
م�ن الصعوبات التي واجهتك ولكن�ك تغلبت عليها بقوة
إرداتك وعزيمتك .نتائج هذه املرشوعات قد تجعلك تبكي من
الفرح والسعادة.

الميزان
ال يمكن�ك الحص�ول ع�ىل أي نتيج�ة إيجابية إذا
تابعت االتكال عىل اآلخرين .عليك أن تثق يف قدراتك
وتعتم�د عىل نفس�ك .ابتعد عن العناد واس�تمع إىل ما
يقوله الحبيب فق�د يكون عىل صواب .احذر من االنفعال
وال تتفوه بكالم قاس قد يجرح املحيطني بك.

العقرب

برهن للجميع أنك تملك الكف�اءة والخربة الالزمة
وانطل�ق يف اس�تثماراتك بش�جاعة .ناق�ش بعض
املواضي�ع الحساس�ة والعالقة م�ع الحبيب وتوصال
إىل حل�ول إيجابية .انظر إىل األوض�اع من حولك بطريقة
إيجابية لتش�عر بالطمأنينة .تفكر يف قض�اء الفرتة املاضية
إما يف تعلم يشء جديد أو يف السفر ملكان بعيد.

القوس

حدث يف
مثل هذا
اليوم

 - 1904الربيطانيون يهاجمون قوات الدراويش
التابعة للزعيم الصومايل محمد عبد الله حسان
امللق�ب باملال املجنون ويوقع�وا إصابات فادحة
بني قواته
 - 1904أملاني�ا تس�حق ث�ورة قبيل�ة هريرو يف
جنوب غرب أفريقيا األملاني
 - 1919روماني�ا تض�م منطقة ترانس�يلفانيا
بعدم�ا كانت تابع�ة لإلمرباطورية النمس�اوية
املجرية.
 - 1922أول محاول�ة ناجح�ة ملعالج�ة مرىض
السكري بعقار اإلنسولني
 - 1923قوات فرنس�ية وبلجيكية تحتل حوض
الرور إلجبار أملانيا عىل دفع ديونها الحربية
 - 1942الياب�ان تعلن الحرب عىل هولندا وتغزو
الهند الهولندية وذلك يف الحرب العاملية الثانية
 - 1942الق�وات الياباني�ة تس�يطر عىل مدينة
كواالملبور املاليزية
 - 1946أن�ور خوج�ة ينه�ي امللكي�ة يف ألبانيا
ويعلن قيام الجمهورية الشعبية برئاسته
 - 1962ثوران بركان هواسكاران يف بريو وأدى
ذلك إىل وقوع  4000قتيل
 - 1972باكس�تان الرشقي�ة تغ�ري اس�مها إىل
بنغالديش
 - 1990مس�رية ضخم�ة يف لتواني�ا للمطالب�ة
باستقاللها عن االتحاد السوفيتي
 - 1991الكونغرس األمريكي يفوض بأغلبية
س�احقة الرئي�س ج�ورج بوش باس�تخدام
القوة ضد العراق إلرغامه عىل االنسحاب من
الكويت .

ربم�ا يراس�لك أو يتصل بك ش�خص م�ا يعيش يف
بل�د بعيد عن�ك .يخطط هذا الصدي�ق لزيارتك ألنه
يش�تاق لرؤيتك .هذا الخرب سيدخل الرسور عىل قلبك
ويغري مزاجك تماما .س�جل تاري�خ وصول صديقك عىل
هاتفك حتى ال تنساه وتستعد للقائه.

الحوت

تفيض حيوي�ة واندفاعا ولن تعرتض�ك الحواجز.
تس�ري نح�و تنفي�ذ أهداف�ك مهم�ا اعرتضتك أي
عقبات .تقوم بدور توافق�ي ،وتقرب وجهات النظر.
ق�د تلعب أيضا دور الوس�اطة يف موض�وع عام ،فتكون
بمثابة حلقة الوصل بني بعض األطراف وتدير بعض الشؤون
بإتقان.

ياحلم اخليال أبتعد عني وروح
ماريدك خيال وساكن أبذاتي
أريدنك يقني أتكون ويـــــــاي
ألن گلبي تعب وأزدادت أهاتي
وحگ رب أجلالله ماعشت مرتاح
خايف ال أموت أبسبب حسراتي
عنيد وما أطخ ألراس فد يوم
رغم جور ألزمان وكثر لوعاتي
وينك ياحبيبي أشوكت راح أتعود
وأسكتهم ولك حللوگ شماتي
عدل وياك ماشي وتالي مني أتروح
ليش أبساع تنكر أثر خطواتي
ميشي ألعمر بينه والزم أمنوت
تعال أحلگ عليه وشوف مأساتي

من الفيسبوك
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ال استطيع الوقوف امام رغباتي!..؟

الجدي

الدلو

غزل عراقي

مشاكل وحلول

املعلومات التي تتلقاها من شخص ما قد تتيح لك
فرصة للمش�اركة يف بعض املرشوع�ات الناجحة.
ستكتشف بنفسك أن هذه املعلومات شديدة االرتباط
بعمل�ك .أمام�ك فرص عدي�دة لتع�رب عن آرائ�ك بحرية
ولتطور من نفسك.

قد ال تس�ري األمور كما تش�تهي بل تشعر أنك
متعب وأن املناخ ضاغط قليال ،يتسبب بتأخري
وتس�ويف وعراقي�ل تزعج�ك وتبعث�ر طاقات�ك.
حافظ عىل صربك وهدوئك ،وال ترتك انفعاالتك تتخذ
القرار عنك.

 - 1992الشاذيل بن جديد يرتك السلطة ويتخىل
عن رئاسة الجزائر
 - 1992مجل�س األم�ن األع�ىل بالجزائ�ر يلغي
الجولة الثاني�ة من االنتخاب�ات الترشيعية بعد
الفوز الس�احق الذي حققته الجبهة اإلسالمية
لإلنقاذ يف الجولة األوىل
 - 1998وق�وع مذبحة س�يدي حامد يف الجزائر
والتي أدت إىل وقوع أكثر من  100قتيل
 - 2003حاكم إلينوي ج�ورج رايان يعلن قرارًا
بمنح الرحمة إىل جميع املحكومني باإلعدام
 - 2010الرئي�س الس�وداني عمر البش�ري يعلن
عن تخليه عن قيادة الجيش السوداني ،ذلك ألن
قانون األح�زاب املطبق منذ ع�ام  2007يقيض
بأنه ال يمكن الجمع بني عضوية تنظيم سيايس
ً
وأيضا تماش� ًيا مع القانون
والقوات املس�لحة،
االنتخابي لكي يتسنى له الرتشح لوالية جديدة
يف االنتخابات املقررة يف نيسان/أبريل 2010
 - 2012اغتيال مصطفى أحمدي روش�ن عالم
ن�ووي إيراني وأس�تاذ جامعة بواس�طة قنبلة
ألصقت بس�یارته من قبل راکب�ي دراجة نارية
بالعاصمة طهران.
 - 2015مس�ريات الجمهوري�ة يف كام�ل أنحاء
فرنس�ا والخ�ارج ش�ارك فيها ح�وايل  4ماليني
ش�خص منهم حوايل مليونني يف باريس وحدها
بمش�اركة قرابة  50م�ن قادة العال�م ،لتصبح
بذلك أكرب مسريات يف تاريخ البالد.
 - 2015انتخ�اب كوليندا غراب�ار كيتاروفيتش
رئيس�ة لكرواتيا وبذلك تصبح أول سيدة ترأس
كرواتيا.

أفقي
1مخرتع الطباعة
2مخرتع الرباشوت  oجسم
3نصف رتبت  oمخ�رتع املفاعل
النووي
4دكاكني صناعة خفيفة  oجوال
5تجنح للسلم  oمرشد
6لعبة من لعبات الطاولة
7عصا يف األرض تشد بها الخيمة
 oمن الساحل الرشقي للمتوسط
قديما
8ادخ�رت  oم�ن الحيوانات ذات
الجلد املرتفع الثمن
9اسم مؤنث (معكوسة)  oحرف
عطف
املوج�ات
10مكتش�ف
الكهرومغناطيس�ية  oمخ�رتع
قلم الرصاص

أنا فتاة يف الخامس�ة عرشة م�ن عمري ،ألب�س الحجاب الكامل
املحتش�م ،ولم أكن أمانع يف لبايس ،لكن تغريت كثريا ً هذه السنة؛
حي�ث أصبح�ت أحب املالب�س الضيق�ة ،وأحب وض�ع املاكياج،
لك�ن لألس�ف ديننا ال يس�مح ،وقبل ه�ذا والدت�ي معرتضة عىل
ذل�ك ،حاولت كثريا ً أن أقنعها أنه مجرد ه�وس وينتهي األمر ،إال
أنها ل�م تقتنع؛ بل جرحتن�ي؛ حيث باتت تخربن�ي بمدى غبائي
وتفاهت�ي ،حاول�ت أن أقتن�ع بكالمه�ا وأن أمتن�ع ع�ن املالبس
الضيقة واملاكياج ،ولكنني لم أستطع؛ بل عىل العكس تولّدت نار
يف داخيل س�ببت يل الكثري من املشاكل النفسية والنفور من الدين
ومن والدت�ي أيضاًّ ،
بت أكرهها كثريا ً ويخط�ر يل أن أهرب منها،
أصبت بحالة اكتئاب ،لدرجة أني أصبحت أكره الناس وأهرب من
أماك�ن تواجدهم ،وأفض�ل الوحدة والتفك�ري يف املوت ،ورصت ال
أطيق العبادة ،وأتمنى لو أني ولدت حرة.
أعل�م أن هذه األفكار خاطئة لكن ما م�ن طريقة تجعلني أرجع
إىل رش�دي إال إذا عش�تها وش�بعت منها ،كل ما أريده هو أن أرى
نف�ي خارج البيت خالعة للحجاب وعىل وجهي املاكياج مرتدية
املالبس الضيقة.
الحلول والنصائح:
 � 1ي�ا واش ي�ا واش!! مل�اذا كل ه�ذا الغض�ب الس�اطع وأن�ت
تستطيعني أن تفعيل كل ما يحلو لك؟
 � 2م�ن قال لك أنك ال تس�تطيعني وضع املاكي�اج ولبس املالبس
الضيق�ة؟ ولكن مل�اذا تريدين ذلك ،وأين ومن ق�ال لك أن ديننا ال

يسمح؟
 � 3أنت بحاجة ألن تعريف أن كل األديان تؤكد عىل العفة والحشمة
والوق�ار والصف�ات املثالية الت�ي يتمنى كل إنس�ان أن يمتلكها،
وكل األدي�ان تفرق ب�ني ظهور الناس يف املجتم�ع ،أي يف املناطق
العام�ة ،وبني خصوصيتهم يف بيوتهم وم�ع أقاربهم ،لهذا عرفنا
م�اذا تعني الحش�مة ،أي أن نرتدي أم�ام اآلخرين مالبس تحمي
إنسانيتنا وكرامتنا.
 � 3ربما أن البنت يف عمرك ال تس�توعب ال�كالم الذي قلته ،لكني
أتمنى أن تفكري فيه ألنه سيس�اعدك صدقيني ،أما اآلن فيمكنك
أن تتمتعي بكل ما تريدين أن ترتديه؛ فهل تريدين ذلك لتش�عري
أن�ك جميلة وح�رة؟ أم تريدينه ألج�ل املنافس�ة وليعجب الناس
بجمالك وأناقتك املثرية؟
 � 4الدين ال عالقة له بحالتك  ،وس�وف تكتشفني ذلك مع الزمن؛
فأنت تس�تطيعني أن ترتدي ما يحلو لك وتلبي املالبس القصرية
أو الضيقة ،وتكوني حرة يف بيتك ومع صديقاتك وعاملك الخاص؛
فهل كل هذا ال يكفي؟ وهل ظهورك يف الشارع بهذه الصورة التي
تحلمني بها هو الهدف؟ وملاذا؟
 � 5أتمنى عليك أن تس�أيل نفس�ك أيضاً :طيب ماذا بعد أن ألبس
ذلك وأتمخرت ،وأسمع كلمات اإلعجاب التي كثريا ً ما تكون وقحة
وتخدش حيائي؟ فهل سأكون مرتاحة؟
 � 6أنت بحاجة أن تقرئي وتتعريف عىل مالبس الشعوب يف العالم،
وعىل العادات والتقاليد؛ فقد خلقنا الله داخل مجتمعات مختلفة
ول�كل مجتمع خصوصيت�ه؛ فال تظن�ي أنك محروم�ة؛ بل ربما
تكتشفني مع الزمن أنك محظوظة.
 � 7يبقى املهم أال تعادي أمك؛ بل ترشحني لها رغبتك ،وحاويل أن
تكتفي بارتداء ما ترغبني يف األماكن التي ذكرتها لك واالس�تمتاع
بها وسط أهلك وصديقاتك ويف أجواء احتفالية مرحة.
 � 8صدقي أن الظهور يف الشوارع واألماكن العامة ليس مقياسا ً
للحرية ،وأتمنى أن تكتش�في ذلك مبكرا ً ألنه س�رييحك ويمنحك
ثقة بنفسك ويعزز إيمانك؛ فاإليمان يريح القلب والنفس ،وقربك
من الله سيجعلك تكتش�فني كم هو يحبك وأعطاك صحة وعقالً
ورغبات للتمتع يف الدنيا وكسب ثواب اآلخرة يف الوقت نفسه.
 � 9اقرئ�ي واكتش�في معلومات كثرية توس�ع عامل�ك؛ فال يعود
مح�دودا ً وضيقا ً مثل املالبس التي تحبينها؛ بل س�يكون واس�عا ً
ومريحا ً يشعرك بالسعادة ومتعة الحياة والرضا.

قصة مثل

جبت األكرع يونّسين ..
كشف راسه وخ ّرعين

يرضب للش�خص الذي يطلب العون من الناس  ،فيلقى منهم مايزيد يف
عنائه وشقائه
أصله :
أن امرأة خرجت ذات يوم إىل السوق لقضاء بعض األشغال  .فلما فرغت
م�ن ذلك أرادت الرج�وع إىل البيت ،وكان معها صب�ي صغري لها تحمله
عىل كتفها وكان يبكي طول الطريق من غري سبب معلوم  ،وكلما أرادت
ّ
تسكته وت ّهئه ذهبت جهودها أدراج الرياح  .وبينما هي تسري يف
املرأة أن
ّ
األزقة وابنها م�ازال يبكي وقد بلغت روحها الرتاقي ،صادفت رجال
أحد
يقف يف جانب الطريق وبيده يش�ماغ له ّ
يلفه عىل رأس�ه ،فتق ّدمت منه
ّ
ماتخف هذا الولد  ..حتى يس�كت ! ))
وقالت له  (( :الله يرحم والديك ..
 .فق�ال الرجل  (( :س�هلة  ..وينه هذا؟))  .فأش�ارت إىل ولدها  ،فتقدمّ
الرجل منه وأمس�كه من كال كتفيه  ،ثم رفع الجرّاوية عن رأس�ه فبدت
ل�ه صلع�ة منك�رة !  ..ثم خفض رأس�ه وجعله أمام وج�ه الصبي وه ّز
ّ
أجش
رأس�ه ذات اليمني وذات الش�مال ه ّزا عنيفا وص�اح بصوت منكر
 (( :ت�رررررررررر )) فاخرتعت املرأة ووقعت أرضا  ،ثم نهضت وأخذت
ولدها وهربت به وهي تقول (( :جبت األكرع ّ
يونس�ني  ..كش�ف راسه
وخرّعني ))  .ثم ذاع ذلك األمر بني الناس فعجبوا من غباء الرجل وجهله
 ،وبالدة املرأة وسوء ترصّ فها  .وذهب ذلك القول مثال .

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

رغم قناع الوجه ..اليابان تكتشف
نظاما جديدا للتعرف على األشخاص

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
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الفنان سامي يوسف يصدر “”The Praised One
أصدر الفنان ،س�امي يوس�ف ،أنشودة “The
 ”Praised Oneيف مدح النبي املصطفى محمد
(ص) ،وتع�ود كلماته�ا للقصي�دة املحمّديّ�ة
للش�اعر املتص�وف م�ن الق�رن الثال�ث عرش
“اإلمام البوصري” رحمه الله ،صاحب أشهر
قصيدة عىل مر السنني “الربدة”.
ومن�ذ إصداره�ا اس�تحوذت عىل مش�اهدات
مرتفعة عىل مختلف املنصات الرقمية ومواقع
التواص�ل اإلجتماعي ،والقت ردود فعل جميلة
من قبل الجمهور.
وتميزت هذه القطعة الفنية بالدمج بني اآلالت
املوس�يقية التقليدية واألصوات املعارصة مما
جع�ل موس�يقاها عميق�ة ومُ بهج�ة بالوقت
نفس�ه ،تعك�س ال�روح الس�اطعة واملتعددة
األوج�ه للنب�ي (ص) واملُ َع ّ
�رب عنه�ا يف ه�ذه
القصيدة الجميلة.
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منمنمات

هنا الزاهد “مخاويه جن” في مسلسل “حلوه الدنيا سكر”

زعمت رشكة ( )NECاليابانية عن
خطوة ستعزز من إحياء األنشطة
االقتصادية بظ�ل الوضع الجديد،
م�ن خالل اكتش�اف متط�ور لها،
يمكنه التعرف عىل الوجه للتحقق
من هوية الش�خص حت�ى عندما
يكون ملثما ً بقناع الوجه.
وقال�ت الرشك�ة“ :إن النظ�ام
صم�م يف األصل لتلبي�ة احتياجات
األش�خاص الذي�ن يعان�ون م�ن
الحساس�ية ،حي�ث كان ارت�داء
األقنع�ة ش�ائعا ً يف الياب�ان قب�ل
جائحة ف�روس (كورون�ا) ،لكنه
اكتس�ب أهمي�ة أكرب مع انتش�ار
املرض عام .”2020
وأضاف ،شينيا تاكاشيما ،مساعد
مدي�ر قس�م املنص�ات الرقمية يف
رشك�ة  “ NECنم�ت االحتياجات
بش�كل أكرب بس�بب حالة فروس
(كورون�ا) حي�ث اس�تمرت حالة
الط�وارئ الع�ام امل�ايض لف�رتة
طويلة ،لذا قدمنا هذه التكنولوجيا
للسوق”.ويركز النظام عىل األجزاء
املكش�وفة من رأس الشخص ،بما
يف ذل�ك العي�ون ومناط�ق عظ�ام
الوجنة ،للتحقق من هوية شخص
ما عند مقارنتها بس�جل الوجوه،
ولكي يعمل ،يجب عىل األشخاص

إرس�ال صورة مس�بقا الستخدام
النظام.
وتزع�م رشك�ة التكنولوجي�ا أن
التحق�ق يس�تغرق أقل م�ن ثانية
واح�دة ،ويحقق مع�دل دقة يبلغ
أكثر من .99.9%
ويتيح النظام الوصول غر املتصل
بالكمام�ة ع�رب بواب�ات أمني�ة يف
منش�آت متعددة ،وتق�وم الرشكة
بتجرب�ة اس�تخدامه يف املدفوعات
اآللية لدى ع�دد صغر من املتاجر
الصغرة يف املق�ر الرئييس لرشكة
.NEC
وتابع تاكاش�يما“ :أصبح التحقق
بدون ملس أمرا ً بالغ األهمية بسبب
تأثر ف�روس (كورونا) ،وللميض
قدما ،نأمل يف املس�اهمة لتحقيق
األم�ان وراح�ة الب�ال م�ن خ�الل
تعزيز الجهود يف هذا املجال”.
ويحمي النظ�ام ،الذي يُدمج أيضا
م�ع كام�رات التصوي�ر الحراري
عن�د بواب�ات امل�رور ،األش�خاص
ظاهري�ا ً من خالل ع�دم إجبارهم
ع�ىل إزال�ة أقنعتهم للدخ�ول ،مع
منعهم أيضا م�ن الحاجة لبطاقة
مرور األمان أو من ملس أي أسطح
واحتمال مالمس�تها مع الجراثيم
ومسببات األمراض.

آبل وأمازون ينضمان لجوجل في تعليق
خدمات  Parlerللتواصل االجتماعي

قام�ت رشكتا آبل وامازون بتعليق تطبي�ق  Parlerللتواصل االجتماعي
قائلتني إنهما لم تتخذا تدابر كافية ملنع انتشار املشاركات التي تحرض
عىل العنف.
ويأت�ي إجراء آبل وأمازون بعد خط�وة مماثلة قامت بها رشكة جوجل
الجمع�ة املاضية ،ويفضل العديد من مؤي�دي الرئيس األمريكي ،دونالد
ترامب بارلر ،الذي تم تعليقه بشكل دائم من تويرت يوم الجمعة ،ويُنظر
إليه عىل أنه مالذ لألشخاص املطرودين من تويرت.
وقال�ت رشكة آبل يف بيان“ :لقد علقنا  Parlerمن  App Storeحتى يتم
حل هذه املشكالت”.
كان�ت  Appleق�د منحت  Parler 24س�اعة لحل هذا األمر ،مش�رة إىل
اس�تخدام املش�اركني للخدمة لتنس�يق حص�ار األربعاء امل�ايض ملبنى
الكابيتول األمريكي.
وت�ؤدي خطوة أمازون إىل إيقاف املوقع بش�كل فع�ال ما لم تتمكن من
العثور عىل رشكة جديدة الستضافة خدماتها.
وقال يف منشور عىل “ :Parlerهناك احتمال أن يكون  Parlerغر متاح
عىل اإلنرتنت ملدة تصل إىل أسبوع بينما نعيد البناء من الصفر”.
وباإلضاف�ة إىل  ، Parlerتوافد مس�تخدمو وس�ائل التواصل االجتماعي
ذات املي�ول اليميني�ة يف الوالي�ات املتحدة ع�ىل تطبيق املراس�لة eTel
 gramواملوق�ع االجتماعي  ،Gabمستش�هدين باملراقبة األكثر عدوانية
للتعليقات السياس�ية عىل املنصات الرئيس�ية مثل  Twitter Incو eF
.cebook Inc

انتبه( ..واتسآب) قد يحذف
حسابك ولكن بشرط

تواصل الفنان�ة ،هنا الزاهد ،تصوير
مشاهدها يف مسلس�ل “حلوة الدنيا
س�كر” ،يف العدي�د م�ن الديك�ورات
الخاص�ة بالعم�ل ،ويف حكاي�ة “ال
س�حر وال ش�عوذة” ،تجس�د هن�ا
دور”مخاوية جن” خ�الل األحداث،
وم�ن املق�رر ع�رض املسلس�ل عىل
قن�وات  dmcالف�رتة املقبل�ة يف أوىل
بطوالتها املطلقة.
وتق�دم “الزاه�د” خ�الل أح�داث

املسلسل  9ش�خصيات مختلفة ،من
خ�الل  9حكاي�ات منفصلة متصلة،
وتأتي كل حلقة يف  5حلقات ،ويكون
بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف،
وذلك بعناوين “سحر وشعوذة” ،و”9
خطوات لقلب الرج�ل” ،و”الجريمة
ال تفيد” ،و”املتخصصة”.
ونرشت الفنانة ،هنا الزاهد ،الش�هر
امل�ايض ،البوس�رت الدعائي ملسلس�ل
“حل�وة الدني�ا س�كر” ،وال�ذي يعد

إذا كنت مستخدمي تطبيق املراسلة
(واتساب) ،فمن املحتمل أن ظهرت
ل�ك نافذة منبثق�ة أثناء اس�تخدام
التطبي�ق يف هاتفك يف وقت ما خالل
اليومني املاضيني.
وتطلب ه�ذه النافذة منك أن توافق
عىل تحدي�ث سياس�ة الخصوصية
الخاصة بالتطبيق ،وبالطبع نقرت
ع�ىل الف�ور ع�ىل ال�زر املوج�ود يف
األسفل للمتابعة.
وس�يكون أمام املس�تخدمني حتى
 8فرباير/ش�باط  2021لق�راءة
البن�ود الجدي�دة واملوافق�ة عليها،
وإذا لم يقبل املس�تخدمون رشوط
الخصوصي�ة الجديدة الت�ي تظهر
عىل شاش�اتهم ،فسيُحذف حساب

أوىل بطوالته�ا املطلق�ة يف الدرام�ا
التلفزيونية ،وكتبت عىل “إنستجرام”
قائلة“ :مسلس�ل حلوة الدنيا سكر..
قري ًبا”.
وتش�ارك يف مسلس�ل “حل�وة الدنيا
س�كر” مجموع�ة م�ن النج�وم يف
كل قص�ة درامي�ة ،أبرزه�م محم�د
كيالن�ي الذي يقدم أم�ام هنا الزاهد
حكايت�ني م�ن حكاي�ات املسلس�ل،
فيما يقدم محمود عبداملغني حكاية

أخ�رى ،وكذلك األم�ر للفن�ان ميدو
عادل ،ومحم�د الرشنوب�ي ،والعديد
من النج�وم اآلخرين ،وس�يعلن عن
ً
الحق�ا ،كم�ا يش�ارك يف
أس�مائهم
بطول�ة العم�ل نخب�ة م�ن الفنانني
أبرزهم حنان سليمان ،وجيالن عالء،
وياس�مني رحمي ،ولي�ىل عز العرب،
وبسنت النرباوي ،فيما يظهر الفنان
أحمد فهم�ي كضيف رشف يف حلقة
واحدة فقط.

هيفاء وهبي تستعين بالطابع التركي في 2021

ّ
ّ
يستغل أي أحد اسمها
حذرت الديفا ،هيفاء وهبي ،من أن
ألي س�بب ،بعد أن اكتشفت أن هناك من يقوم بذلك
لالحتيال ع�ىل الفتيات ،وطالبت املحامي الخاص
بها باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضده وضد
من يحاول استغالل اسمها بأي شكل.
عىل صعيد آخ�ر ،تحاول هيف�اء وهبي إنجاز
أحدث أعماله�ا الغنائية لتهدي�ه إىل الجمهور
بداية عام .2021
وأنه�ت الديفا هيفاء وهبي تس�جيل مجموعة
من أحدث أعمالها الغنائية التي ستطرحها خالل
ع�ام  ،2021بع�د غيابه�ا فرتة ليس�ت قصرة عن
الس�احة الغنائية النش�غالها بأعمالها التمثيلية خالل
الفرتة املاضية.
وق�د ذكر أن هيفاء لجأت يف أغنيته�ا الجديدة إىل مزج الغناء الرشقي
م�ع الطابع الرتكي لتقدمه ألول مرة يف عام  2021بأغنيتها الجديدة،

رانيا يوسف تقدم شخصية صعيدية
في مسلسل “لما نفترق”

تقدم النجمة رانيا يوسف شخصية
“وردة” وهي ضيفة رشف ،ضمن
أحداث مسلس�ل “كل م�ا نفرتق”
بطول�ة النجم�ة ريه�ام حج�اج،
املق�رر عرض�ه يف رمض�ان املقبل،
م�ن إخ�راج كري�م الع�دل ،حي�ث
تجس�د راني�ا ش�خصية صعيدية
يف  7حلق�ات فق�ط من املسلس�ل،
وتعد املرة الثاني�ة التي تقدم فيها
الشخصية الصعيدية بعدما قدمت
مسلس�ل “خط�وط حم�را” م�ع
النجم أحمد السقا .
وب�دأت ريه�ام حج�اج ،تصوي�ر
مسلسلها الجديد “كل ما نفرتق”،
حي�ث انطل�ق التصوي�ر الف�رتة
املاضي�ة ،وجمعت املش�اهد األوىل
ب�ني ريه�ام حج�اج وعم�رو عبد
الجلي�ل ،وآخري�ن ،وص�ورت رانيا
يوس�ف ع�ددا م�ن املش�اهد ،عىل
أن تص�ور باقي مش�اهدها الفرتة
املقبل�ة ،خاصة أن راني�ا مرتبطة

بتصوير مسلس�ل “عش الدبابر”
يف لبن�ان م�ع مصطف�ى ش�عبان
وعمرو سعد.
وتنتظ�ر راني�ا يوس�ف ع�رض
مسلس�ل “اللعبة” بطولة هش�ام
ماجد وشيكو ،املقرر عرضه الفرتة
املقبلة عىل إحدى املنصات العربية
الفرتة املقبلة ،مسلسل “اللعبة ”2
أرشف عىل كتابته فادي أبو السعود
وس�يناريو وحوار أحمد سعد وايل
ومحم�د صالح خط�اب ،وإبراهيم
صاب�ر ،وإخ�راج معت�ز التون�ى،
وبطولة هشام ماجد وشيكو ومي
كساب وأحمد فتحي ومحمد ثروت
وبيومى فؤاد ومرنا جميل وعارفة
عب�د الرس�ول وس�امى مغ�اوري
وأوت�اكا ،وت�دور أحداث�ه ح�ول
“وس�يم ومازو” ،وهم�ا الزميالن
من�ذ صغرهما واللذان يتنافس�ان
ض�د بعضهم�ا البع�ض يف ش�كل
مباراة مستمرة بينهما.

تغريدات
واتس�اب الخاص بهم اعتبارًا من 8
فرباير .2021
ومن املحتمل أنك لست الوحيد الذي
واف�ق عىل ال�رشوط الجدي�دة دون
قراءته�ا ،ومع ذلك ف�إن التغيرات
يف سياس�ة الخصوصي�ة لتطبي�ق
(واتس�اب) ،وال�ذي لدي�ه أكثر من
ملياري مس�تخدم اآلن ،مهمة والبد
أن تكون عىل دارية بها.
وتش�مل التغيرات :االندماج بشكل
أفض�ل م�ع مجموع�ة منتج�ات
تطبي�ق (في�س ب�وك) ،األخ�رى،
ومن�ح مس�احة للتفاع�ل م�ع
األنش�طة التجارية بش�كل أفضل،
وجم�ع البيان�ات املالي�ة الخاص�ة
باملستخدمني.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

حسام الحاج

سهير القيسي

ابــارك للقضاء خطوته اجمليــدة بإصدار
مذكــرة القاء القبض على املخبول الكبري
ترامــب  ،وادعوهــم حلــث اخلطــى من
أجل اصدار مذكــرات قبض جديدة حبق
قتلة هشــام اهلامشي و ٧٠٠شهيد اخرين
سقطوا على بعد امتار من حمكمة جنايات
الرصافة !..
اتقصــد ســرقتكم من فوضى السياســه
احيانــاً اىل عــامل احلــب  ،لكــن نعــود
هلــا بســؤال  ..هــل ستتســم احلمالت
االنتخابيــة باللعب علــى الوتر الديين
من جديد؟ هل جيدي ذلك ؟

وتتكت�م ع�ن اس�م األغني�ة ال�ذي س�يكون مفاج�أة
للجمهور.
وكان�ت هيفاء قد وصلت ملرص قبل أيام من رأس
السنة يف زيارة رسيعة لتضع اللمسات النهائية
عىل األغنية قبل تحديد املوعد النهائي لطرحها
للجمهور ،كما أبدت موافقتها عىل املش�اركة
يف بطولة مسلس�ل “حرب أهلي�ة” أمام يرسا
لتجسد شخصية الزوجة الثانية ضمن أحداث
املسلس�ل ،واملقرر أن تبدأ جلسات العمل خالل
األس�ابيع املقبلة حت�ى إنهاء االتفاقي�ات بينها
وبني الجهة املنتجة خالل أيام.
عىل صعيد آخر ،ح ّددت محكمة جنح الش�يخ زايد يوم
 22فرباير املقبل للنطق بالحكم يف قضية محمد الوزيري مدير
أعمال هيفاء وهبي سابقاً ،بعد إتهامه بالنصب عليها واالستيالء عىل
أموالها بقيمة مبلغ يصل إىل  63مليون جنيه.

سمية الخشاب تغيب عن مسلسل
رمضان وتستعد لحفل غنائي
بدأ ّ
صناع مسلسل “موىس” بتصوير
أوىل مش�اهده قبل أيام يف أحد مواقع
التصوي�ر الخاص�ة ببط�ل األحداث
محم�د رمضان بع�د عودته من دبي
وصدور قرار نقابة املهن السينمائية
بعودته الستئناف نشاطاته الفنية.
وغابت س�مية الخش�اب ع�ن بداية
تصوير مسلس�لها الدرام�ي الجديد
“موىس” الذي يجمعه�ا للمرة األوىل
م�ع محم�د رمض�ان يف املنافس�ة
الرمضاني�ة املقبل�ة بع�د غيابه�ا
س�نوات ليس�ت قصرة عن السباق
الرمضاني.
وع�ىل الرغم م�ن انتظ�ار الجمهور
وجوده�ا برفقة بطل العم�ل يف أوىل
تصوير مش�اهده الت�ي نرشها قبل
أي�ام ع�رب صفحات�ه الرس�مية عىل
مواقع التواص�ل االجتماعي ،لم
تكن سمية الخشاب موجودة
يف الص�ور ما أثار دهش�ة
جمهورها كثراً.
ولك�ن عل�م أن س�مية
كان�ت موج�ودة يف دبي
قب�ل أي�ام لقض�اء رأس
الس�نة هن�اك ،والتفاقها
مع رشكة روتانا عىل تصوير
أكثر من جلسة تصويرية مع
بداية العام الجديد ،األمر الذي
ح�ال بينه�ا وب�ني حضوره�ا
بداية تصوير املسلسل.

كما أنه�ا أخ�ربت مخرج املسلس�ل
والجه�ة املنتجة للعمل قبل الس�فر
بأي�ام ،ما جعله�م يتفهمون املوقف
فبدأ املخرج بتصوير مش�اهد أخرى
لحني عودتها إىل مرص خالل أيام.
ع�ىل صعي�د آخ�ر ،كانت س�مية قد
اتبع�ت نظام�ا ً رياضيا ً ش�اقا ً خالل
الف�رتة املاضية قبل بداي�ة التصوير
لتنقص بعض الكيلوغرامات ،وبدت
أكثر رشاقة يف آخر إطالالتها يف دبي
أثناء حضورها حفل ناصيف زيتون
ليلة رأس السنة.
إىل ذل�ك ،تس�تعد س�مية الخش�اب
إلحي�اء حفل غنائي قريب س�يكون
مفاجأة لجمهورها م�ع بداية العام
الجديد.

نساء العائلة املالكة يف
بغداد ()١٩٥٨ -١٩٢١
طارق حرب

االٔرسة املالك�ة الهاش�مية الت�ي حكم�ت الع�راق م�ن س�نة  ١٩٢١اىل
س�نة  ١٩٥٨كانت فيها ث�الث ملكات وعدد من االٔم�رات صادقن عددا
من الس�يدات العراقي�ات وغر العراقي�ات ،وأقامت املل�كات واالمرات
الهاش�ميات عددا م�ن الصداقات معهن وس�يقترص ذكرن�ا عىل افراد
االرستني املالكتني اللتني جاءتا اىل بغداد وهن ارسة امللك عيل ملك الحجاز
الس�ابق وعائلة ش�قيقه املل�ك فيص�ل االول ،حيث جاء اىل بغ�داد امللك
فيص�ل االول وعائلته وامللك عيل وعائلته ،وامللك عيل هو الش�قيق االكرب
للمل�ك فيصل االول ملك العراق وش�قيق امللك عبد الله جد امللك حس�ني
مل�ك االردن وامللك الثاني الذي جاء اىل بغ�داد ،وان كان قدومه اىل بغداد
قبل ش�قيقه االكرب امللك عيل هو امللك فيصل االول ملك العراق ،وامللكات
الهاش�ميات الثالث يف بغداد هن امللك�ه حزيمه زوجة امللك فيصل االول،
وامللك�ه نفيس�ه زوجة امللك عيل ،وامللك�ه عاليه زوجة املل�ك غازي .أما
امللكة نفيسه فهي زوجة امللك فيصل االول وابنة عمه الرشيف نارص بن
عيل املولودة يف مكة املكرمه سنة  ١٨٨٤والتي أنجبت للملك فيصل االول
املل�ك غازي واالمرات (ع�زه وراجحه ورفيعه) وامللك غ�ازي الذي توىل
حكم بغداد بعد وفاة والده امللك فيصل االول سنة  ،١٩٣٣وهو املولود يف
مكة سنة  ،١٩١٢وانجبت امللكة حزيمه ثالث امرات هن االٔمرة (عزه)
واالٔمرة راجحه زوجة املالزم عبد الجبار محمود الطائي واالٔمرة رفيعه
التي توفيت س�نة  ،١٩٣٤وامللكة الثانية التي جاءت اىل بغداد هي امللكة
نفيس�ه زوجة امللك عيل ش�قيق املل�ك االٔكرب فيص�ل االول ابنة عبداالله
باشا رشيف مكة املولودة يف اس�تنبول سنة  ١٨٨٦واملقتولة ببغداد مع
العائلة املالكة يوم  ١٤/٧/١٩٥٨أثناء االنقالب الذي أنهى العهد امللكي
واعلن الجمهورية والتي أنجبت االمر عبد االله وويل العهد (الويص عىل
الع�رش) واملقتول يوم  ١٤/٧/١٩٥٨أيضاً ،وأنجب�ت االٔمرات (عابديه
وجليله وبديعه) ،واالمرة عابديه املقتولة س�اعة قتل اخيها االمر عبد
االله ي�وم  ١٤/٧/١٩٥٨أيضاً ،واالٔمرة التي ولدت يف مكة س�نة ١٩٢٢
وتزوج�ت من ابن خالها الرشيف حازم بن س�الم س�نة  ١٩٤٦وتوفيت
يف بغ�داد س�نة  ١٩٥٥يف بيته�ا يف ش�ارع االمرات باملنص�ور يف حادثة،
واالمرة بديعه املولودة يف دمشق سنة  ١٩١٩والدة راعي الحركة امللكية
يف العراق االمر عيل ،وابنة امللكة نفيس�ه االخرة هي امللكة الهاش�مية
الثالثة امللكة عالية التي ولدت يف مكة س�نة  ١٩١١وتزوجت سنة ١٩٣٤
وتوفيت س�نة  ١٩٥٠يف املرض الذي لم يمهلها طويالً ،وأنجبت لزوجها
املل�ك غازي آخر ملوك العراق امللك فيصل الثاني حفيد امللك فيصل االول
ال�ذي توىل الحكم يف بغداد من س�نة  ١٩٥٣اىل س�نة  ١٩٥٨املقتول يوم
 ،١٤/٧/١٩٥٨وال نن�ى ان هنال�ك أمرة هي االٔمرة صالحة ش�قيقة
امللك فيصل االول وشقيقة امللك عيل ..ولعل يف مقدمة النساء الالتي لهن
صداق�ة مع نس�اء العائلة الهاش�مية املالكة يف بغ�داد (هاجر ومديحه
وتم�ارا) بنات اللواء الركن غازي الداغس�تاني ال�ذي حكم باالعدام بعد
اعالن الجمهورية ثم اطلق رساحه ،حيث اس�تمرت تمارا عىل صداقتها
حت�ى انها جاءت اىل بغداد بعد  ٢٠٠٣لقراءة الفاتحة عىل روح امللوك يف
مق�ربة االعظمية عندم�ا جاءت يف زياره لبغداد ،كذل�ك ال ننى العالقة
الوطيدة لنس�اء العائلة املالكة مع الس�يدة نعيمه العس�كري ش�قيقة
الفري�ق جعفر العس�كري الذي اش�غل منصب رئيس ال�وزراء اكثر من
مره وزوجة نوري باش�ا الس�عيد الذي اش�غل منصب رئيس وزراء 15
مره آخرها رئاس�ة دولة االتحاد االردني العراقي ،وكذلك السيده فخريه
السعيد ش�قيقة نوري باشا الس�عيد وزوجة الفريق جعفر العسكري،
واالمر نفسه يقال عن زوجات رؤساء الوزرات يف العهد امللكي ،وان كانت
عالقة قليلة جدا ً كون للعائلة املالكة طبيعة خاصة تتمثل بتحفظها من
العالقات ونس�اء عائلة آل شمس�ه يف النج�ف ،إذ كان امللك فيصل االول
اوج�ب عىل نس�اء العائلة املالك�ة زيارة رضيح االمام ع�يل (ع) صباح
اليوم االول من عيد الفطر واالضحى ،وكان آل شمس�ه العائلة النجفية
التي تسرتاح نساء العائلة املالكة عند زيارتها النجف ،حيث تتوىل نساء
هذه العائلة اس�تقبال نس�اء العائلة قبل وبعد اداء الزيارة ،ومن النساء
البغداديات الصديقات هما مديحه وهاجر الداغستاني اللتان كانتا ليلة
 ١٤تم�وز عىل مائدة قرص الرحاب قبيل س�اعات من حصول االنقالب،
ومارسيل جودة ابنة اليهودي البغدادي من عائلة سوميخ املشهورة الذي
اش�غل منصب نائب يف الربملان امللكي والتي بعد هجرة عائلتها اىل لندن
س�نة  ١٩٤٨وما بعدها تش�رتط عىل أهل البيت وزواره التكلم باللهجة
البغدادي�ة فقط وليس االنگليزيه او العربية حتى ان االمرة بديعه ،ابنة
املل�ك عيل ووالدة الرشيف عيل راع�ي امللكية يف العراق ،تقول انها دعتها
لوليمة حرضت فيها فقط العراقيات اليهوديات ،وكان حديثها عىل ايام
بغداد اجمل ايامها ،وكذلك الصغرات من بنات العائلة املالكة الالتي كن
يعشقن نشيد أطفال بغداد املشهور بالشعر بنات.

سيرين عبد النور تغيب
عن دراما 2021
أوضحت النجمة ،س�رين عبد النور ،أن املسلسل
املزم�ع تصوي�ره إىل جان�ب زميله�ا اللبنان�ي
ع�ادل كرم ينتمي إىل املسلس�الت القصرة (10
حلقات) التي ُتبث أوالً عىل املنصات االلكرتونية،
واملسلس�ل الجديد س�يُعرض الحقا َ عىل منصة
ش�اهد وهو من كتاب�ة نارص فقي�ه وإخراج
سعيد املاروق.
وقال�ت عبد الن�ور إنها يف إجازة هذه الس�نة
م�ن ال�دورة الخاص�ة بمسلس�الت رمضان
ألس�باب كثرة ،منها انتشار فروس كورونا
يف ه�ذا الوقت بال�ذات ،وأكدت أن املسلس�ل
الجدي�د مع ع�ادل ك�رم س�تبدأ تصويره يف
آذار/مارس املقبل ع�ىل أمل أن يكون اللقاح
الخ�اص بكورونا وجد طريق�ه إىل حل هذه األزمة الت�ي باتت الهم
األول للعالم.
يف السياق ،تتابع سرين عبد النور قطف نجاح برنامج “the masked
 ”singerالذي يُعرض مس�اء كل أربعاء عىل شاشات أم بي يس ،ويضم
مجموع�ة من النج�وم املتنكرين من الصعب عىل اللجن�ة أو حتى الناس
العاديني اكتشاف من هم حتى تنتهي كل حلقة.
يُذك�ر أن عب�د النور حص�دت لقب أفض�ل ممثلة بعد اس�تفتاء لربنامج
تلفزيوني اختارها يف املرتبة األوىل لدراما رمضان  2020عن دور البطولة
يف مسلسل “دانتيل” إىل جانب زميلها السوري محمود نرص.

