
بغداد/ الزوراء:
خيم التعادل الس�لبي م�ن دون اهداف عىل 
نتيجة مباراة املنتخ�ب الوطني امام نظريه 
االماراتي ام�س الثالثاء.واقيم�ت املواجهة 
ع�ىل اس�تاد زعبيل بن�ادي الوص�ل يف دبي، 
قادها الحكم العماني احمد الكاف.وانحرص 

اللعب يف وسط امللعب، وبالرغم من الفرص 
التي اتيحت للمنتخبني، اال انها لم ترتجم اىل 
اهداف.وتأتي املواجهة استعداداً للتصفيات 
االس�يوية املزدوج�ة املؤهلة ل�كأس العالم 

2022 وكأس آسيا 2023.

الزوراء/ يوسف سلمان:
مجل�س  ق�رر  الت�وايل،  ع�ىل  الثان�ي  للي�وم 
الن�واب ابق�اء جلس�ته، الت�ي عقدها عرص 
ام�س الثالث�اء، مس�تمرة اىل الي�وم االربعاء، 
الس�تكمال مناقش�ة مرشوع قانون املوازنة 
العام�ة االتحادي�ة لجمهورية العراق للس�نة 

املالي�ة2021 ، كم�ا ق�ررت رئاس�ة مجل�س 
الن�واب عقد جلس�ة اعتيادي�ة جديدة عرص 
الي�وم االربعاء.وس�يتضمن ج�دول االعم�ال 
التصوي�ت عىل مقرتح�ي قانونني والتصويت 
عىل 3 ترشيعات جديدة، ثم تقرير ومناقشة« 
الق�راءة الثانية«، ملرشوع�ي قانونني، يليه�ا 

اس�تمرار مناقش�ة م�رشوع قان�ون املوازنة 
العامة االتحادية 2021 ، ثم مناقش�ات عامة 
مفتوحة.ه�ذا وق�دم ن�واب كت�ل مختلف�ة، 
خالل جلس�ة مجلس النواب املستمرة امس، 
مجموعة مالحظات ع�ن بنود قانون املوازنة 
العامة اإلتحادية 2021، تتعلق بحجم النفقات 

وأب�واب ال�رصف امل�ايل، كما تبنى ن�واب كتل 
مختلفة جم�ع تواقيع إلدراج م�ادة قانونية 
يف مرشوع قان�ون املوازنة العامة 2021 تلزم 
الحكومة العراقية بإعادة املفسوخة عقودهم 

من الحشد الشعبي .

تفاصيل اخرى ص3

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص6

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيط، أمس الثالثاء، ان 
عدد س�كان العراق، لعام 2020، بلغ ٤0 
مليوناً و1٥0 ألف نس�مة.وقال املتحدث 
الرس�مي لوزارة التخطي�ط، عبدالزهرة 
الهنداوي، يف بيان، تلقت “الزوراء” نسخة 
من�ه: ان “ تحدي�د عدد س�كان العراق، 
جاء بناًء عىل التقديرات الس�كانية التي 
يعده�ا الجهاز املرك�زي لإلحصاء وفقا 
العاملي�ة” مضيفا  للمعاي�ري اإلحصائية 
ان “نس�بة النمو الس�نوية للس�كان يف 
ع�ام 2020، بلغ�ت %2.6” منوه�اً إىل 
ان “نس�بة الرج�ال من الس�كان بلغت 
%49.5”.وفيم�ا  والنس�اء   ،50.50%
يتعلق بالفئات العمرية للسكان، بنينّ ان 
“فئة النش�طني اقتصاديا، وهم السكان 
يف س�ن العمل من )1٥-٦٤( سنة، كانت 
هي النس�بة األعىل بني الفئات العمرية، 
اذ بلغ�ت %56.5 من مجموع الس�كان، 
تلتها فئة صغار السن بعمر )صفر-1٤ 

س�نة( التي ش�كلت 40.4 م�ن مجموع 
سكان العراق”.وتابع “فيما كانت نسبة 
س�كان كبار السن )٦٥ سنة( فما فوق، 
هي األقل بني الفئات العمرية، إذ سجلت 
مانس�بته 3.1 % فقط”. ومن املقرر ان 
تجري وزارة التخطيط التعداد السكاني 
الع�ام يف البالد نهاي�ة 2021 بعد ان كان 
مقررا الع�ام املايض لكنه تأجل بس�بب 
ظ�رف جائح�ة كورونا واألزم�ة املالية.

وتوقعت وزارة التخطيط يف وقت س�ابق 
ان يصل عدد س�كان العراق إىل أكثر من 
53 مليون نس�مة بحلول الع�ام 2030. 
يذكر أن أول تعداد عام للس�كان قد نفذ 
العام 1927 ، وس�مي حينه بالتس�جيل 
س�جالت  لوض�ع  يه�دف  وكان  الع�ام 
النف�وس وإع�داد قوائم باملكلف�ني، أما 
التعداد الثاني فنفذ العام 1934 وس�جل 
العراقي�ون واألجانب واس�تخدمت  فيه 

فيه اللجان.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت املفوضي�ة العليا لالنتخابات فوز 
القايض، عباس فرحان حس�ن، برئاسة 
االدارة االنتخابي�ة .وذكرت املفوضية يف 
بي�ان تلقته “ال�زوراء”: ان انه اس�تناًدا 
إىل قان�ون املفونّضي�ة رقم )31( لس�نة 
2019 الفص�ل الثاني املادنّة الثامنة منه، 
التي تنصنّ عىل: )ينتخب أعضاء مجلس 
املفونّضني من بني أعضائه رئيًسا لإلدارة 
ة ال تزيد  االنتخابية يم�ارس أعماله مل�دنّ
ع�ىل )1( س�نة غ�ري قابل�ة للتجدي�د(.

وتابع�ت: ونظ�رًا النقضاء م�دنّة الدورة 
م املستش�ارة الدكتورة  األوىل من�ذ تس�ننّ
اإلدارة  رئاس�ة  الجاب�ري(  )أح�الم 
بحس�ب  13/1/2020م  يف  االنتخابي�ة 
يف  الص�ادر  املفونّض�ني  مجل�س  ق�رار 
13/1/2020م، عق�د مجلس املفونّضني 

جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس 
املفونّضني القايض )جليل عدنان خلف(، 
وحضور  جميع أعضاء املجلس، وفريق 
األم�م املتنّح�دة للمس�اعدة االنتخابية يف 
الع�راق )UNAMI(، امس الثالثاء، بغية 
تطبي�ق امل�ادنّة املذك�ورة آنًف�ا املتمثنّل�ة 
باختيار رئيس اإلدارة االنتخابية للدورة 
الثاني�ة .واضافت: ان الجلس�ة افتتحت 
بالش�كر والثن�اء ع�ىل الجه�ود املبذولة 
م�ن رئيس�ة اإلدارة االنتخابي�ة للم�دنّة 
املنرصمة، وم�ن َثمنّ فتح باب الرتش�يح 
لرئاسة اإلدارة االنتخابية للدورة الثانية، 
�ح عضوان م�ن أعضاء مجلس  وقد رشنّ
املفونّض�ني لرئاس�ة اإلدارة االنتخابي�ة، 
وبع�د التصويت ال�رينّ ح�از املفونّض 
الق�ايض )عبنّ�اس فرحان حس�ن(  ثقة 

املجلس باألغلبية املطلقة .

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلن البيت األبيض، امس الثالثاء، أن الرئيس 
األمريك�ي، دونالد ترام�ب ، وافق عىل إعالن 
الطوارئ يف العاصمة واشنطن من اآلن حتى 
24 كانون الثاني/  يناير، وذلك بعد ساعات 
من تحذي�ر الس�لطات من تهدي�دات أمنية 
محتمل�ة خ�الل تنصي�ب الرئي�س املنتخب 
جو بايدن األسبوع املقبل.أتت تلك الخطوة، 
بع�د تزاي�د املخاوف من وق�وع أعمال عنف 

وش�غب مش�ابهة ملا حصل يف السادس من 
يناي�ر، خ�الل أو قبي�ل تل�ك املناس�بة التي 
يتدفق خاللها كل أربع سنوات مئات اآلالف 
إىل العاصم�ة الفيدرالي�ة األمريكية لحضور 
ه�ذا الحدث.وكان البنتاغ�ون أجاز، يف وقت 
س�ابق، زيادة ع�دد العس�كريني املنترشين 
يف العاصم�ة من 6200 عن�رص من الحرس 
الوطني ينترشون يف واش�نطن حالياً إىل 10 
آالف عن�رص بحل�ول نهاي�ة األس�بوع، مع 

إمكاني�ة أن يؤازره�م ح�وايل خمس�ة آالف 
عن�رص من الجي�ش يف ي�وم التنصيب يف 20 
الج�اري، ليصب�ح إجمايل عدد العس�كريني 
أل�ف   15 الحف�ل  ه�ذا  نون  س�يؤمنّ الذي�ن 
عسكري.ويتناقل أنصار ترامب منذ األسبوع 
امل�ايض ع�ىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
نداءات للتظاهر يف سائر أنحاء البالد، بما يف 
ذلك يف العاصم�ة الفيدرالية، اعتباراً من 17 
الجاري، يف دعوات لالحتجاج أثارت مخاوف 

م�ن وقوع مزيد م�ن االضطراب�ات وأعمال 
العنف.يذك�ر أن ليلة اقتح�ام الكونغرس يف 
الس�ادس من كانون الثاني / يناير أسفرت 
عن مقتل 5 أش�خاص بينه�م امرأة وعنرص 
م�ن الرشط�ة.ويف س�ياق اخ�ر، أك�د وزير 
الخارجي�ة األمريكي، ماي�ك بومبيو، مقتل 
الرجل الثان�ي يف تنظيم “القاعدة” اإلرهابي 
محمد املرصي، املطل�وب لقتله أمريكيني يف 
تفجريات السفارتني األمريكييتني يف أفريقيا 

“نيوي�ورك  صحيف�ة  1998.وكان�ت  ع�ام 
تايم�ز” األمريكي�ة ق�د ذك�رت يف نوفم�ر 
2020، أن أب�و محمد امل�رصي، أحد عنارص 
القاع�دة، املته�م بأنه العقل املدب�ر يف تدبري 
تفجريات عام 1998 لس�فارتني أمريكييتني 
يف أفريقيا، ُقت�ل عىل أيدي عمالء إرسائيليني 
يف إيران.ونف�ت حينها إي�ران التقرير قائلة، 
إن تنظي�م القاعدة ال يتواج�د عىل أراضيها. 

بحس�ب “رويرتز”.

الكويت/ متابعة الزوراء:
أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية، 
قدم�وا  ال�وزراء  أن  الثالث�اء،  ام�س 
الش�يخ  ال�وزراء  لرئي�س  اس�تقالتهم 
صباح خالد الحمد الصباح، ووضعوها 
تحت ترصفه، وذلك يف ضوء ما آلت إلیه 
تطورات األوضاع الراھنة يف العالقة بین 
مجل�س األمة والحكوم�ة وما تقتضیه 
املصلح�ة الوطنی�ة، وف�ق م�ا نقلت�ه 
وكال�ة األنب�اء الكويتية.وق�ال، طارق 

امل�زرم، يف تغريدة ع�ىل تويرت إن رئيس 
الوزراء استقبل »يف قرص السيف اليوم 
)ام�س( نائ�ب رئيس مجل�س الوزراء 
ووزي�ر الدفاع الش�يخ حمد جابر العيل 
الصباح وأصحاب املعايل الوزراء، حيث 
رفع لس�موه اس�تقالة كل من أعضاء 
الحكومة واضع�ني إياها تحت ترصف 
س�موه«.كما تأتي ه�ذه الخطوة بعد 
أن تق�دم ثالث�ة نواب يف الرمل�ان، الذي 
ت�م انتخابه يف ديس�مر كان�ون األول، 

بطل�ب اس�تجواب لرئي�س الحكوم�ة 
الش�يخ صب�اح الخالد الحم�د الصباح 
يف الخام�س من يناير/ كان�ون الثاني 
الج�اري، يتهمونه فيه بع�دم التعاون 
مع مجلس األمة.وحظي االس�تجواب 
ال�ذي تقدم ب�ه الن�واب: ب�در الداهوم 
وثام�ر الظفريي وخال�د العتيبي بدعم 
من نحو 3٤ من النواب اآلخرين، الذين 

أعلنوا نيتهم تأييد االستجواب.

لليوم الثاني على التوالي.. الربملان يبقي جلسته مستمرة الستكمال مناقشة املوازنة

احلكومة الكويتية تقدم استقالتها لرئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح 

مالحظات نيابية على حجم النفقات وأبواب الصرف فيها 

يف ضوء ما آلت إليه التطورات بنی جملس األمة واحلكومة

مسقط/ متابعة الزوراء:
ن�رش التواص�ل الحكوم�ي العمان�ي تفاصي�ل النظ�ام 
األس�ايس للدول�ة، والذي ح�دد آلية اختي�ار ويل العهد يف 
س�لطنة عمان.ونص النظام األس�ايس عىل انتقال والية 
الحكم من الس�لطان إىل أكر أبنائه س�ًنا، ث�م أكر أبناء 
ه�ذا االبن، وهك�ذا طبقة بعد طبق�ة.وإذا تويف ويل العهد 
قب�ل أن ينتقل الحك�م إليه، فتنتقل والي�ة العهد إىل أكر 
أبن�اء املت�وىف، حتى لو كان ل�ه إخ�وة.وإذا انتقلت والية 
الحك�م ملن هو دون س�ن الحادية والعرشي�ن، فيمارس 
صالحيات الس�لطان مجل�س وصاية يعينه الس�لطان، 
أو مجل�س العائل�ة املالكة.وكان س�لطان ُعم�ان هيثم 

بن طارق آل س�عيد، قد أصدر االثنني، مرس�وماً يش�كل 
بموجب�ه نظ�ام حكم أساس�يا جدي�دا يف الب�الد، يقيض 
بتعي�ني ويل للعهد للم�رة األوىل يف تاريخ الس�لطنة.وجاء 
اإلعالن عن هذا املرس�وم يف الذكرى األوىل لتويل السلطان 
هيثم بن طارق، مقاليد الحكم.واملرس�وم واحد من اثنني 
أصدرهم�ا س�لطان عمان، األول يقيض بإص�دار النظام 
األس�ايس للدولة، والثاني بإص�دار قانون مجلس ُعمان.

وقال�ت وكالة األنباء العمانية الرس�مية إن إصدار هذين 
املرس�ومني يأت�ي “تلبي�ة ملتطلبات الس�لطنة يف املرحلة 

القادمة، وانسجاما مع رؤية عمان 2040”.

أديس أبابا / متابعة الزوراء:
أعلن�ت أدي�س أبابا، امس الثالث�اء، “رصد 
تحركات للجيش الس�وداني داخل الحدود 
اإلثيوبي�ة”، مج�ددة الدع�وة للحوار.وقال 
املتحدث باس�م الخارجي�ة اإلثيوبية، دينا 
مفت�ي، خ�الل مؤتم�ر صحف�ي: “نرصد 
تحركات من الجيش السوداني داخل العمق 
اإلثيوبي”، موضحا أن “الس�ودان اس�تغل 
فراغا أمنيا عىل الحدود بسبب الحرب التي 
خاضه�ا الجيش اإلثيوب�ي يف إقليم تيغراي 
وتج�اوز حدود البالد”، وذلك حس�ب هيئة 
البث اإلثيوبية.وجدد مفتي تأكيد بالده عىل 

“أهمية الح�وار والتفاوض لح�ل القضايا 
الحدودية مع السودان”، مؤكدا أن “إثيوبيا 
ت�رى أن م�ا يفي�د البلدي�ن ه�و الجلوس 
ملناقش�ة قضايا الحدود”.وتاب�ع: “إثيوبيا 
س�عت لعدم تضخيم موض�وع الحدود مع 
الس�ودان وجعله قضي�ة إقليمية باعتباره 
يمك�ن حله م�ع البلدين عر الح�وار، لكن 
هذا األمر له حدود، كنا نعلم تماما أن خلف 
هذه األح�داث طرف ثالث )لم يس�مه( وال 
يجب أن يعتر صمتنا هو خوف من جانب 

إثيوبيا”.

جلنة األمن لـ          : مساع إلعادة املفسوخة عقودهم وتثبيت العقود واألجراء واحملاضرين يف موازنة 2021
املالية النيابية: تعديل سعر صرف الدوالر يف املوازنة من صالحية احلكومة

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابي�ة 
عن مس�اٍع إلع�ادة املفس�وخة عقودهم 
والحش�د  والداخلي�ة  الدف�اع  بوزارت�ي 
واالج�راء  العق�ود  وتثبي�ت  الش�عبي، 
اليوميني واملحارضين املجانيني يف موازنة 
2021، وفيما اكدت اللجنة املالية النيابية 
ان تعديل س�عر رصف ال�دوالر يف املوازنة 
م�ن صالحي�ة الحكومة، رجح�ت تقليل 
حج�م املوازن�ة بع�د إلغ�اء النفقات غري 

الرضورية.
وقال عضو لجن�ة االمن والدفاع النيابية، 
حدي�ث  يف  الركاب�ي،  كاط�ع  النائ�ب 
ل�”ال�زوراء”: ان لجن�ة االم�ن والدف�اع، 
ومن�ذ اكث�ر م�ن س�نة ونص�ف، تطالب 
وتس�عى اىل اعادة املفسوخة عقودهم يف 
وزارتي الدفاع والداخلية، وحتى الحش�د 
الش�عبي اىل الخدمة. الفتا اىل: ان الوضع 
املايل الذي يمر ب�ه البلد حال دون تحقيق 
ذلك.واض�اف: ان اللجنة تس�عى جاهدة 
إلعادته�م اىل الخدم�ة من خ�الل موازنة 
2021، ال سيما بعد اقرار القانون الخاص 
بهم. مبين�ا: ان مجلس النواب يبحث عن 
آلية معين�ة لتضمني االم�وال املخصصة 
إلعادتهم اىل الخدمة.واش�ار اىل: ان هناك 
مس�اعي ايضا لتثبيت قرار 315 الخاص 

بالعقود واالج�راء اليوميني واملحارضين 
املجان�ني يف موازن�ة 2021، لك�ون هؤالء 
ضحوا وعملوا من اجل خدمة البلد فال بد 
من تضم�ني حقوقهم.وتابع: ان مجلس 

الن�واب حالي�ا ي�درس فق�رات املوازن�ة، 
ويبح�ث عن آلي�ات لضم�ان حقوق هذه 
الفئ�ات يف املوازنة.م�ن جهته، قال عضو 
اللجن�ة املالي�ة النيابية، النائب ش�ريوان 

م�ريزا، يف حدي�ث ل�”الزوراء”: ان س�عر 
رصف الدوالر مثب�ت يف املوازنة ب� 1450 
دين�ارا لل�دوالر الواح�د. مبين�ا: انه ليس 
م�ن صالحية مجلس النواب تعديله وانما 

راجع للحكومة.واضاف: ان هناك توجها 
م�ن اغلبي�ة الن�واب يف املجل�س واللجنة 
املالي�ة لتعدي�ل او رف�ض اس�تقطاعات 
الرضيبة عىل رواتب املوظفني. الفتا اىل: ان 
حجم املوازنة قد يتم تقليله، لكن هذا يتم 
بعد قراءة املوازنة ودراس�تها بشكل جيد 
إللغاء بعض الفق�رات غري الرضورية.اىل 
ذلك، أكدت اللجنة املالية يف مجلس النواب 
عدم تغيريها احتساب معدل سعر النفط 
املصدر يف م�رشوع قانون املوازنة العامة 
االتحادية للس�نة املالي�ة الحالية 2021، 
بالرغ�م من ارتف�اع أس�عار النفط.وقال 
عضو اللجنة، ناجي السعيدي، يف ترصيح 
صحفي: إن “ارتفاع أس�عار النفط يقلل 
من عج�ز املوازنة العام�ة االتحادية، من 
خالل االس�تفادة من هام�ش الفرق بني 
الس�عر املحتس�ب يف املوازنة وبني السعر 
الحقيق�ي املرتفع ال�ذي يباع ب�ه النفط 
يف األس�واق العاملية”.وأضاف الس�عيدي: 
لذل�ك ل�ن نغ�ري احتس�اب مع�دل س�عر 
النفط املصدر يف م�رشوع قانون املوازنة 
العام�ة االتحادية للس�نة املالي�ة الحالية 
2021، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط”.

وتاب�ع أن “الهدف هو تقليل العجز، وهذا 
االرتفاع إيجابي لتقليل العجز خالل املدة 

املقبلة من العام الحايل”.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفينی العراقينی

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفينی )1(
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بغداد/ الزوراء:
امس  العراق  يف  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعت 
الثالثاء.. وبلغ سعر الرصف يف بورصتي الكفاح 
ألفاً   1٤3 أي  ديناراً،   1٤3٥ ببغداد  والحارثية 
و٥00 دينار.. وكان سعر األمس يف بغداد 1٤32 
مكاتب  يف  العملة  أسعار  ارتفعت  ديناراً.كما 
الصريفة اىل 1٤٤٥ ديناراً للبيع و1٤2٥ للرشاء.. 
الدوالر  رصف  سعر  أرتفع  أربيل  محافظة  ويف 
 1٤33 البرصة  محافظة  ويف  دينار،   1٤3٤.٥ اىل 

ديناراً.

الدوالر يواصل ارتفاعه 
يف األسواق احمللية

التخطيط: عدد سكان العراق جتاوز 
الـ 40 مليوناً لعام 2020

أكدت أن تعداد 2021 مرهون بظرف “كورونا”

املفوضية تعلن فوز القاضي عباس 
فرحان برئاسة اإلدارة االنتخابية

التعادل السليب خييم على ودية 
االمارات والعراق

ألول مرة .. تعينی أول ولي عهد يف تاريخ سلطنة 
عمان احلديث

إثيوبيا تعلن دخول اجليش السوداني حلدودها 
وتتحدث عن “طرف ثالث” وخيار احلرب

آلية انتقال احلكم.. من السلطان إىل أكرب أبنائه سًنا 

الداخلية تعلن التوجه حنو إصدار الفيزا واجلواز االلكرتونينی

االخريةانطالق تصوير »عراق آيدول.«. والقيصر كاظم الساهر ليس يف اللجنة

ص 4

 

جملس الوزراء يعد البطاقة البايومرتية 
مستمسكا رمسيا معتمدا يف دوائر الدولة

بغداد/ الزوراء:

أعلن املتحدث باسم مجلس الوزراء 

وزير الثقافة، حسن ناظم، تصويت 

املجلس عىل دعم القطاع الصناعي 

بشقيه العام والخاص، يف حني أشار 

إىل أن املجل�س عد بطاق�ة الناخب 

البايومرتية طويلة األمد واحدة من 

املسمتس�كات الرسمية املعتمدة يف 

دوائر الدولة.وقال ناظم، يف مؤتمر 

صحف�ي: إن »نس�ب الش�فاء من 

كورون�ا يف تزايد، وإن وضع العراق 

جي�د قياس�ا بأع�داد اإلصابات يف 

الس�اللة الجدي�دة م�ن كورون�ا«، 

اعتماد  باملواطنني  مضيفاً: »نهيب 

املعلومات من وزارة الصحة بشأن 

فريوس كورونا«.وتابع أن »مجلس 

الوزراء ق�رر إعف�اء املواطنني من 

دفع الرسوم عىل الطرود الريدية، 

الصناع�ي  القط�اع  دع�م  وع�ىل 

بشقيه العام والخاص«، مشرياً إىل 

»من�ح األولوية للقط�اع الصناعي 

يف املنافس�ة وتجهي�ز مؤسس�ات 

أن  بمنتجاتها«.وتاب�ع  الدول�ة 

»مجلس الوزراء عد بطاقة الناخب 

البايومرتية طويلة األمد واحدة من 

املسمتس�كات الرسمية املعتمدة يف 

دوائر الدول�ة، وقرر منح املوظفني 

م�دة ٦0 يوم�اً لتحدي�ث بياناتهم 

بالق�ول:  مؤك�داً  البايومرتي�ة«، 

اإلرساع  املوظف�ني  ع�ىل  »يج�ب 

بتحديث بياناتهم البايومرتية، وأن 

الحكومة عازمة عىل محاربة نزعة 

انحسار املش�اركة يف االنتخابات«.

الخارجي�ة  »وزارة  أن  إىل  وأش�ار 

م�ن  الص�ادرة  الق�رارات  تتاب�ع 

الخزان�ة األمريكي�ة، وأن الحكومة 

ال تميل للتصعيد«، متابعاً يف الوقت 

نفسه أن »موازنة 2021 مبنية عىل 

الورقة اإلصالحية«.

ترامب يوافق على إعالن الطوارئ يف واشنطن حتى 24 من الشهر احلالي
بومبيو يؤكد مقتل “حممد املصري” الرجل الثاني يف تنظيم “القاعدة” 

بغداد/ الزوراء:
االبتدائي  السادس  للصفني  الثالث  الدور  لطلبة  درجة   1٥ منح  الرتبية،  وزارة  اعلنت 
وزارة  ان  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  للوزارة  االعالمي  املكتب  املتوسط.وذكر  والثالث 
السادس  الصفني  املحافظات كافة معاملة طلبة  الرتبية وجهت جميع مديرياتها يف 
االبتدائي والثالث املتوسط يف امتحانات الدور الثالث بخصوص اضافة درجات القرار 
للعام الدرايس 2019-2020 معاملة الدور الثاني .واضاف: ان املديرية العامة للتقويم 
واالمتحانات وجهت املديريات العامة يف املحافظات كافة باضافة )1٥( درجة لكل مادة 
أعلنت  .بينما  املنتهيتني  للمرحلتني  الثانية  الدور  التي منحت لطلبة  املعالجات  حسب 
وزارة الرتبية نقل حملة الشهادات العليا من املدارس املسائية اىل املدارس الصباحية.

نقل  عىل  الفنية  للشؤون  الوزارة  وكيل  موافقة  حصول  »نؤكد  للوزارة  وثيقة  ووفق 
املدرسني من حملة الشهادات العليا من املدارس املسائية اىل املدارس النهارية«.

الرتبية متنح 15 درجة للدور الثالث 
للسادس االبتدائي والثالث املتوسط

مسرية حاشدة حنو التحرير حلملة الشهادات من اجل تضمنی حقوقهم يف املوازنة

نص جلسة جملس الوزراء ص2 
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جملس الوزراء يقرر إعفاء املواطنني من دفع الرسوم على الطرود الربيدية ويوافق على دعم القطاع الصناعي

لليوم الثاني على التوالي.. الربملان يبقي جلسته 
مستمرة الستكمال مناقشة املوازنة

إثيوبيا تعلن دخول اجليش السوداني حلدودها 
وتتحدث عن »طرف ثالث« وخيار احلرب

صاحل يؤكد ضرورة تعاضد اجلهود حلل املشاكل العالقة بني اإلقليم واملركز

الكعيب يدعو وزارة النفط إلعادة النظر بقراراتها املتعلقة بالقطاع اخلاص

الكاظمي يوجه بإيصال احلقوق القانونية لعوائل شهداء القوات املسلحة

التخطيط: عدد سكان العراق جتاوز الـ 4٠ مليوناً لعام ٢٠٢٠

احلكومة الكويتية تقدم استقالتها لرئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح 

بغداد/ الزوراء:
قرر مجلس الوزراء، امس الثالثاء، إعفاء املواطنني 
وفيما   ، الربيدية  الطرود  عىل  الرسوم  دفع  من 
العام  بشقيه  الصناعي  القطاع  دعم  عىل  وافق 
البايومرتية  والخاص، صوت عىل اعتبار البطاقة 
دوائر  يف  املعتمدة  الرسمية  املستمسكات  إحدى 

الدولة.
الوزراء حسن ناظم  املتحدث باسم مجلس  وقال 
خالل املؤتمر الصحفي األسبوعي ملجلس الوزراء 
الشفاء من فريوس  إن »نسب  »الزوراء«:  تابعته 
كورونا يف تزايد، ووضع العراق جيد قياسا بأعداد 
اإلصابات يف الساللة الجديدة من كورونا«، الفتا إىل 
أن »الحكومة تهيب باملواطنني اعتماد املعلومات 

من وزارة الصحة بشأن فريوس كورونا«.
وأضاف، أن »مجلس الوزراء قرر إعفاء املواطنني 
فيما  الربيدية،  الطرود  عىل  الرسوم  دفع  من 
العام  بشقيه  الصناعي  القطاع  دعم  عىل  صوت 
للقطاع  األولوية  منح  »تم  أنه  مبينا  والخاص«، 
الدولة  مؤسسات  وتجهيز  املنافسة  يف  الصناعي 

بمنتجاته«.
الناخب  الوزراء عد بطاقة  أن »مجلس  إىل  وأشار 
البايومرتية طويلة األمد واحدة من املستمسكات 
أن  موضحا  الدولة«،  دوائر  يف  املعتمدة  الرسمية 
»مجلس الوزراء قرر منح املوظفني مدة 60 يوماً 

لتحديث بياناتهم البايومرتية«.
بتحديث  اإلرساع  املوظفني  عىل  »يجب  أنه  وتابع 

»الحكومة  أن  مبينا  البايومرتية«،  بياناتهم 
يف  املشاركة  انحسار  نزعة  محاربة  عىل  عازمة 

االنتخابات«.
القرارات  تتابع  الخارجية  »وزارة  أن  إىل  ولفت 
أنها  عن  فضال  األمريكية،  الخزانة  من  الصادرة 
 2021 »موازنة  أن  إىل  مشريا  للتصعيد«،  تميل  ال 

مبنية عىل الورقة اإلصالحية«.
وبشأن االنتخابات األمريكية علق ناظم أنه »مع 
بالذات  املدة  هذه  يف  الجديدة  الحكومة  مجيء 
وأن  األمريكية،  االنتخابات  يف  املوضوع  وحسم 
ولهم  العراق  أوضاع  يف  منخرطون  األمريكيني 
بايدن  الرئيس  عينه  »من  أن  مبينا  خربائهم«، 
العراق  أوضاع  يف  معروف  خبري  هو  مؤخرا 
الحكومة  يف  انخراطه  أن  الخاص  وتوقعي 
واقتصاديا  تاريخيا  العراق  وأوضاع  العراقية 
وال  بلدنا  يف  واملعروف  الخبري  مستوى  إىل  يرقيه 
يعيق  مما  نوعا  أو  اعرتاضات  هناك  أن  اعتقد 
يف  العراقية  الدبلوماسية  وميض  التفاهم  عملية 

التعامل معه«.
لرئيس  االعالمي  املكتب  ذكر  ذاته،  السياق  ويف 
مجلس  ان  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
رئيس  برئاسة  اعتيادية  جلسة  عقد  الوزراء، 
خاللها  تم  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس 
املوضوعات  عن  فضال  القضايا،  من  عدد  بحث 
املدرجة ضمن جدول أعماله، وتمت خالل الجلسة 
اإلجراءات  تعزيز  لجنة  عمل  مستجدات  مناقشة 

الحكومية، يف مجاالت الوقاية والسيطرة الصحية 
والتوعية.

ما  الوزراء  مجلس  ناقش  أن  بعد  انه  واضاف: 
الجلسة،  أعمال  جدول  يف  موضوعات  من  مدرج 

أصدر القرارات اآلتية:
1- إقرار توصية املجلس الوزراي للطاقة املرقمة 
املجلس  قرار  تعديل  بشأن   )2020 لسنة   69(
الوزراي للطاقة املرقم )52 لسنة 2020 ( الخاص 
الكهرباء،  وزارة  لصالح  النفطية  املنتجات  بنقل 

بحسب ماييل:

النفطية  املنتجات  بنقل  النفط  وزارة  إستمرار   -
لوزارة  الكهربائية  الطاقة  محطات  لصالح 
الكهرباء، عىل أن تتم تسوية مبلغ الدين من نسبة 
النفط املطلوب تمويلها من  أرباح رشكات وزارة 

وزارة املالية.
2- إقرار توصية املجلس الوزاري للطاقة املرقمة 
تخويل  عىل  املوافقة  بشأن   )  2020 لسنة   71(
الدعوات  بشأن  التعاقد  صالحية  الكهرباء،  وزير 
الرميلة  )محّطة  نقل  خطوط  بتنفيذ  الخاصة 
ومحّطة  املركبة،  قار  ذي  محّطة  االستثمارية- 

الغازية،  البرصة  شط  محّطة  يف،  كي   400 الفاو 
 400 القرنة  محطة  الحرارية-  الهارثة  ومحطة 
كي يف(، املثبت تفاصيلها يف كتاب وزارة الكهرباء 
ذي العدد ) 41611 يف 29  ترشين الثاني 2020 (، 

عىل وفق ما ييل:
الدينار،  من  بدال  بالدوالر  التعاقد  يكون  أن  أوال- 
خالًفا ملا منصوص عليه يف وثائق الدعوة، عىل أن 

يعتمد سعر الرصف حسب نرشة يوم الغلق.
تتجاوز  بمبالغ ال  للدعوات  اإلحالة  تتم  أن  ثانيا- 
مضاف   ،)%9.5( بنسبة  التخمينية  الكلفة  مبلغ 
املبلغ  من  أقىص  كحد   )  %10( نسبة  إليها 
أسس  استخدام  حال  يف  كيلومرت  لكل  التخميني 
وللمناطق  املصادقة  التصاميم  بحسب   ،)Piles(

التي تتطلب ذلك بحسب ما جاء يف أصل الدعوة.
املايل  الدعم  بتوفري  النفط  وزارة  تقوم  أن  ثالثا- 
وزارة  )حّصة  الرابحة  الرشكات  من  للمرشوع 
املالية(، ألهمية املرشوع، وتعتمد نفس آلية الدفع 
للمشاريع املدرجة ضمن قرار مجلس الوزراء ذي 

الرقم )132لسنة 2020(.
ورسم  الوطنية  الحملة  طابع  رسم  تصفري   -3
الطابع عن األجور الكمركية عىل الطرود الربيدية، 
إستناداً اىل احكام املادة 37 من قانون رسم الطابع 

املرقم ) 71 لسنة 2012(.
الطرود  عىل  الكشف  ألجور  املالية  وزارة  -إعفاء 
الكمركي  القرار  وفق  عىل  تستوىف  التي  الربيدية 
ذي الرقم )4 لسنة 2011 ( املعدل بالقرار رقم )2 

لسنة 2016 (، عن اجور بيان األمتعة، لتخفيف 
النقل  عن  عزوفهم  وعدم  املواطنني  عن  العبء 

بالربيد الحكومي.
األمد  طويلة  البايومرتية  الناخب  بطاقة  عد   -4
دوائر  يف  املعتمدة  الرسمية  املستمسكات  إحدى 

الدولة.
يف  العاملني  واملتعاقدين  املوظفني  جميع  -عىل 
البايومرتية  بياناتهم  تحديث  الدولة،  مؤسسات 
الناخب  بطاقة  عىل  والحصول  يوما،   60 خالل 
القرار بدءاً  البايومرتية طويلة األمد، و ينفذ هذا 

من ) 1 شباط 2021(.
5- املوافقة عىل تخويل وزير املالية السيد ) عيل 
عىل  التوقيع  صالحية  عالوي(،  االمري  عبد  حيدر 
إتفاق املنحة املقدمة من االتحاد االوربي بارشاف 
فقط  دوالر،   )12500000( بمبلغ  الدويل،  البنك 
لتمويل  دوالر،  الف  وخمسمائة  مليونا  عرش  اثنا 
واملساءلة  املراقبة  مؤسسات  تعزيز  مرشوع 
يخصص  أن  عىل  العامة،  املالية  االدارة  يف 
ماليني  ثمانية  فقط  دوالر،   )8500000( مبلغ 
الجانب  من  تنفيذه  يتم  دوالر  الف  وخمسمائة 
فقط  دوالر،   )4000000( ومبلغ  الحكومي، 
البنك الدويل،  أربعة ماليني دوالر، يتم تنفيذه من 
عقد  قانون  من   )3( املادة  أحكام  اىل  استناداً 
ما جاء يف  )35 لسنة 2015(، بحسب  املعاهدات 
املؤرخ   )8122( بالعدد  املرقم  املالية  وزارة  كتاب 

يف 2020/12/13.

الزوراء/ يوسف سلمان:
قرر مجلس  التوايل،  الثاني عىل  لليوم 
عقدها  التي  جلسته،  ابقاء  النواب 
عرص امس الثالثاء، مستمرة اىل اليوم 
مناقشة مرشوع  االربعاء، الستكمال 
االتحادية  العامة  املوازنة  قانون 
لجمهورية العراق للسنة املالية2021 
النواب  مجلس  رئاسة  قررت  كما   ،
عرص  جديدة  اعتيادية  جلسة  عقد 

اليوم االربعاء.
التصويت  االعمال  جدول  وسيتضمن 
والتصويت  قانونني  مقرتحي  عىل 
تقرير  ثم  جديدة،  ترشيعات   3 عىل 
ومناقشة« القراءة الثانية«، ملرشوعي 
مناقشة  استمرار  يليهـا  قانونني، 
العامة  املوازنة  قانون  مرشوع 
االتحادية 2021 ، ثم مناقشات عامة 

مفتوحة.
خالل  مختلفة،  كتل  نواب  وقدم  هذا 
جلسة مجلس النواب املستمرة امس، 

قانون  بنود  عن  مالحظات  مجموعة 
 ،2021 اإلتحادية  العامة  املوازنة 
تتعلق بحجم النفقات وأبواب الرصف 
مختلفة  كتل  نواب  تبنى  كما  املايل، 
قانونية  مادة  إلدراج  تواقيع  جمع 
العامة  املوازنة  قانون  مرشوع  يف 
2021 تلزم الحكومة العراقية بإعادة 
الحشد  من  عقودهم  املفسوخة 

الشعبي .
النواب  مجلس  رئاسة  ووجهت 
باستضافة  النيابية  الشهداء  لجنة 
والسجناء  الشهداء  رئييس مؤسستي 
استحقاقات  ملناقشة  السياسيني 

هاتني الرشيحتني يف موازنة 2021 .
رئاسة  تسلمت  ذلك،  غضون  يف 
رسمية  طلبات  اربعة  النواب  مجلس 
مختلفة  كتل  نواب  بتواقيع  مرفقة 
مرشوع  يف  مواد  مجموعة  إلدراج 
، ومنها  العامة 2021  املوازنة  قانون 
الكهرباء  وزارة  تعيني موظفي عقود 

املوظف  حماية  قانون  وترشيع 
أجور  ألف   )30( وتحويل  الحقوقي، 
وزارية،  عقود  إىل  البرصة  محافظة 
لتثبيت  وظيفية  درجات  واستحداث 
تضمني  مع  املحارضين،  جميع 
موازنة  يف  البرصة  محافظة  مطالب 

.2021
النيابية  املالية  اللجنة  قررت  باملقابل 
ملناقشة  التداوليـة  اجتماعاتها  نقل 
العامة  املوازنة  قانون  مرشوع 
الضيافـة  دار  اىل   ،2021 االتحادية 
التابع لالمانة العامة ملجلس الوزراء، 

ابتداًء من يوم امس الثالثاء .
املالية  اللجنة   « ان  »الزوراء«  وعلمت 
الوزراء ومسؤويل  ستقوم باستضافة 
ملناقشة  تباعا  الحكومية  املؤسسات 
لحني  القطاعات  تلك  تخصيصات 
االنتهاء من ادراج التعديالت النهائيـة 
وعرضها  املوازنة،  قانون  مرشوع  يف 

للتصويت يف مجلس النواب«.

أديس أبابا / متابعة الزوراء:
أعلنت أديس أبابا، امس الثالثاء، »رصد 
تحركات للجيش السوداني داخل الحدود 

اإلثيوبية«، مجددة الدعوة للحوار.
وقال املتحدث باسم الخارجية اإلثيوبية، 
دينا مفتي، خالل مؤتمر صحفي: »نرصد 
داخل  السوداني  الجيش  من  تحركات 
العمق اإلثيوبي«، موضحا أن »السودان 
بسبب  الحدود  عىل  أمنيا  فراغا  استغل 
اإلثيوبي  الجيش  خاضها  التي  الحرب 
البالد«،  حدود  وتجاوز  تيغراي  إقليم  يف 

وذلك حسب هيئة البث اإلثيوبية.
»أهمية  عىل  بالده  تأكيد  مفتي  وجدد 
القضايا  لحل  والتفاوض  الحوار 
أن  مؤكدا  السودان«،  مع  الحدودية 
هو  البلدين  يفيد  ما  أن  ترى  »إثيوبيا 

الجلوس ملناقشة قضايا الحدود«.
تضخيم  لعدم  سعت  »إثيوبيا  وتابع: 
وجعله  السودان  مع  الحدود  موضوع 
حله  يمكن  باعتباره  إقليمية  قضية 
األمر  هذا  لكن  الحوار،  البلدين عرب  مع 
له حدود، كنا نعلم تماما أن خلف هذه 
وال  يسمه(  )لم  ثالث  طرف  األحداث 
من  خوف  هو  صمتنا  يعترب  أن  يجب 

جانب إثيوبيا«.
وأكد السفري دينا مفتي إن »إثيوبيا تبذل 
سلميا،  القضية  لحل  متواصلة  جهودا 

حالة  يف  دائما  كانت  »إثيوبيا  إن  وقال 
تدرك  لكنها   ، أجنبية  قوى  مع  حرب 
مضيفة  مربحة«،  ليست  الحرب  أن 
لتحقيق  تعمل  التي  الثالثة  األطراف  أن 
إرشاك  خالل  من  سياسية  مكاسب 

إثيوبيا والسودان يف الرصاع معنية.
أبابا  »أديس  إن  اإلثيوبي  السفري  وقال 
شعبي  وإن  الحرب،  خيار  تستخدم  لن 
عالقة  تربطهما  والسودان  إثيوبيا 
بل  الحرب  يريدان  وال  طويلة  تاريخية 

التنمية«.
إن  سوادنية،  إعالم  وسائل  وقالت 
هجوما  شنت  مسلحة  إثيوبية  قوات 
القّريشة  عىل منطقة »اللية« يف محلية 

خمسة  بعمق  السودانية  الحدود  داخل 
أدى  ما  الفشقة  أرايض  يف  كيلومرتات 
وفقدان  وطفل  نساء  خمسة  ملقتل 

امرأتني.
عن  تريبيون«،  »سودان  موقع  ونقل 
وقع  »الهجوم  أن  مطلعة،  مصادر 
بالرشيط  الذرة  حصاد  عمليات  أثناء 
الجيش  تدخل  إىل  أدى  ما  الحدودي، 
ومالحقة  املنطقة  وتمشيط  السوداني 
»قوات  أن  مؤكدا  اإلثيوبية«،  القوات 
يستهدف  كان  كمينا  نصبت  إثيوبية 
قناصة  بتمركز  السوداني  الجيش 
لكن  كثيفة  أشجار  أعىل  آلية  ببنادق 

الكمني راح ضحيته مدنيون«.

بغداد/ الزوراء:
امس  برهم صالح،  الجمهورية،  رئيس  اكد 
الثالثاء، رضورة تعاضد الجهود للتوصل اىل 
اقليم  بني  العالقة  للمشاكل  جذرية  حلول 
بيان  االتحادية.وذكر  والحكومة  كردستان 
ان  »الزوراء«:  تلقته  الجمهورية  لرئاسة 
رئيس الجمهورية، برهم صالح، استقبل يف 

الكردستاني  قرص بغداد، وفد تحالف األمل 
اللقاء،  خالل  وجرى،  النواب،  مجلس  يف 
وملف  البلد  يف  السياسية  املستجدات  بحث 
االنتخابات املقبلة، حيث تم التأكيد عىل أهمية 
التزوير  عن  بعيداً  إنجاحها  رشوط  ضمان 
والتالعب والضغوط، وتهيئة كل مستلزمات 
إجرائها أمنياً ولوجستياً.واضاف: كما جرى 

التأكيد عىل رضورة تعاضد الجهود للتوصل 
إىل حلول جذرية للمسائل العالقة بني إقليم 
إىل  استناداً  االتحادية  والحكومة  كردستان 
 2021 العام  موازنة  تكون  وأن  الدستور، 
جميعاً.وشدد  املواطنني  لحقوق  ضامنة 
البّناء  الحوار  الرئيس عىل رضورة مواصلة 
لتحقيق  املشرتكة  الرغبة  وتوافر  والجدي 

مصالح املواطنني من أجل الوصول إىل حلول 
موظفي  رواتب  مسألة  تشمل  مستدامة 
جانب  إىل  دستورياً،  حقاً  باعتبارها  اإلقليم 
وبما يحفظ  العالقة  األخرى  املالية  املسائل 
حقوق الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق 
املواطنني من املوظفني واملتقاعدين يف إقليم 

كردستان.

بغداد/ الزوراء:
األول  النائب  الكعبي،  كريم  حسن  دعا، 
النفط  وزارة  النواب،  مجلس  لرئيس 
بالقطاع  املتعلقة  النظر بقراراتها  إلعادة 
الخاص، فيما شدد عىل وضع اسرتاتيجية 

فاعلة لحماية املستثمرين.
تلقته  بيان  يف  الكعبي  مكتب  وذكر 
الكعبي،  كريم  حسن  عقد،  »الزوراء«: 
النواب،  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
اإلقتصادية  الدوائر  رؤساء  مع  اجتماعا 
والفنية والتوزيع يف وزارة النفط، ومدير 

وزارة  يف  الصناعية  التنمية  دائرة  عام 
الصناعة واملعادن، وممثلني عن اصحاب 
 ، االصباغ  وانتاج  األسفلت،  معامل 
وبحضور رؤساء واعضاء لجان اإلقتصاد 
والثروات  والطاقة  والنفط  واإلستثمار، 

الطبيعية النيابية وعدد آخر من النواب.
عىل  للوقوف  ياتي  االجتماع  ان  واضاف: 
االسود  النفط  اسعار  ارتفاع  اسباب 
العراق،  يف  املتاحة  واملعامل  املصانع  يف 
الخاص  القطاع  تنمية  سبل  ومناقشة 
املطلوبة  املعالجات  ووضع  والصناعي 

لكافة املشاكل املوجودة.
القطاع  إيالء  رضورة  عىل  الكعبي  وشدد 
الدعم  حيث  من  قصوى  اهمية  الخاص 
مجلس  ان  مؤكدا  الالزمة،  والرعاية 
الترشيعات  من  العديد  وضع  قد  النواب 
التي من شأنها تسهيل عملية االستثمار 
وتنمية القطاع الخاص والنهوض بالواقع 

االقتصادي الحايل.
النظر  وإعادة  للرتيث  النفط  وزارة  ودعا 
بقراراتها املتعلقة بتعزيز القطاع الخاص، 
النفط  سيما فيما يخص بإرتفاع اسعار 

النافذة  للقوانني  وفقا  والعمل  االسود، 
يف  الصناعية  التنمية  عملية  تسهل  التي 

البالد.
الحكومة  تضع  ان  رضورة  واكد 
وحماية  لتشجيع  فاعلة  اسرتاتيجية 
املستثمرين، وتعزيز دور القطاع الخاص 
بإعتباره رشيكا اساسيا وحقيقيا يف بناء 
الدولة العراقية، مشددا عىل وجوب وضع 
الالزمة  الحكومية  واالجراءات  الضوابط 
ملتابعة ومراقبة املعامل والحد من تهريب 

املنتجات بالتعاون مع االجهزة االمنية.

بغداد/ الزوراء:
امس  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  وجه 
الثالثاء، بتأليف لجنة تتوىل معالجة املعوقات التي تواجه 
إيصال الحقوق القانونية لعوائل شهداء القوات املسلحة.

وذكر بيان لالمانة العامة ملجلس الوزراء تلقته »الزوراء«: 
وجه  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  ان 

تتعلق  التي  للمعوقات  الحلول  إيجاد  تتوىل  لجنة  بتأليف 
بإيصال الحقوق القانونية لعوائل شهداء القوات املسلحة 
تحول  التي  املعوقات  وكذلك  املمكنة،  بالرسعة  واألمنية 
دون تقديم املساعدات الالزمة للجرحى من املقاتلني، بما 

يتالءم وتضحياتهم.
والدفاع  التخطيط  وزراء  تضم  اللجنة  ان  واضاف: 

والشؤون  والعمل  والصحة  اإلسكان  واالعمار  والداخلية 
إىل  إضافة  الوزراء،  ملجلس  العام  واألمني  االجتماعية، 
رئييس جهازي األمن الوطني ومكافحة اإلرهاب، ورئيس 
مؤسسة الشهداء، ووكيل وزارة املالية واملدير العام لهيئة 
الشعبي  الحشد  هيئة  عن  وممثلني  الوطنية،  التقاعد 

والدائرة القانونية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.

بغداد/ الزوراء:
سكان  عدد  ان  الثالثاء،  أمس  التخطيط،  وزارة  أعلنت 

العراق، لعام 2020، بلغ 40 مليوناً و150 ألف نسمة.
عبدالزهرة  التخطيط،  لوزارة  الرسمي  املتحدث  وقال 
 « ان  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان،  يف  الهنداوي، 
التقديرات  عىل  بناًء  جاء  العراق،  سكان  عدد  تحديد 
وفقا  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  يعدها  التي  السكانية 
النمو  »نسبة  ان  مضيفا  العاملية«  اإلحصائية  للمعايري 
إىل  السنوية للسكان يف عام 2020، بلغت 2.6%« منوهاً 
والنساء  بلغت %50.50،  السكان  الرجال من  ان »نسبة 

.»%49.5
»فئة  ان  بنّي  للسكان،  العمرية  بالفئات  يتعلق  وفيما 
النشطني اقتصاديا، وهم السكان يف سن العمل من )15-

64( سنة، كانت هي النسبة األعىل بني الفئات العمرية، 
تلتها فئة صغار  السكان،  بلغت 56.5% من مجموع  اذ 
من   40.4 شكلت  التي  سنة(  )صفر-14  بعمر  السن 

مجموع سكان العراق«.
السن )65 سنة(  وتابع »فيما كانت نسبة سكان كبار 

سجلت  إذ  العمرية،  الفئات  بني  األقل  هي  فوق،  فما 
مانسبته 3.1 % فقط«.

السكاني  التعداد  التخطيط  ان تجري وزارة  املقرر  ومن 
العام  مقررا  كان  ان  بعد   2021 نهاية  البالد  يف  العام 
املايض لكنه تأجل بسبب ظرف جائحة كورونا واألزمة 

املالية.
عدد  يصل  ان  سابق  وقت  يف  التخطيط  وزارة  وتوقعت 
سكان العراق إىل أكثر من 53 مليون نسمة بحلول العام 

.2030
 ،  1927 العام  نفذ  قد  للسكان  عام  تعداد  أول  أن  يذكر 
وسمي حينه بالتسجيل العام وكان يهدف لوضع سجالت 
النفوس وإعداد قوائم باملكلفني، أما التعداد الثاني فنفذ 
العام 1934 وسجل فيه العراقيون واألجانب واستخدمت 
بموجبه  وسجل   1947 العام  تعداد  تاله  اللجان،  فيه 
جميع السكان يف املدن والضواحي خالل 12 ساعة، فيما 

أجري آخر تعداد سكاني يف العراق عام 1998.
السكاني  التعداد  إجراء  التخطيط  وزارة  رهنت  بينما 

العام بالظرف الصحي يف البالد جراء جائحة كورونا.

ان  الهنداوي:  الزهرة  عبد  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
التعداد نحو 120 مليار  التي نحتاجها إلجراء  »امليزانية 
الذي  املرشوع  »اقليم كردستان ضمن  ان  مبينا  دينار«. 
من  فليس  املالية  األزمة  ظل  يف  لكن  العراق  كل  يشمل 
السهولة ان يتم تخصيص هذا املبلغ بالتايل نحن بانتظار 

املوازنة بعد إقرارها من قبل مجلس النواب«.
وأضاف »بشكل مبدئي نتحدث عن موعد تنفيذ التعداد 
وزير  خول  الوزراء  مجلس  ان  السيما   ،2021 نهاية  يف 
التخطيط لتحديد املوعد وفق ما يراه من ظرف مناسب، 
فإذا تجاوزنا الظرف الصحي واملايل ربما نميض اىل تنفيذ 

التعداد قبل نهاية العام«.
بالبطاقة  عالقة  له  ليس  »التعداد  ان  الهنداوي  واكد 
البيانات  قاعدة  نعرف  ان  خالله  من  ونريد  البايومرتية 
املدارس  من  حاجتنا  كم  نعرف  ومعرفة  شاملة 
ان  اىل  منوها  املعاقني«  من  لدينا  وكم  واملستشفيات 
»الهدف  ان  مبينا  سؤاالً«   60 فيها  التعداد  »استمارة 
وضع  يف  تساعد  شاملة  تنموية  قاعدة  بناء  التعداد  من 

الخطط االقتصادية والتنموية بعيدة املدى«. 

الكويت/ متابعة الزوراء:

أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية، 

قدموا  الوزراء  أن  الثالثاء،  امس 

الشيخ  الوزراء  لرئيس  استقالتهم 

صباح خالد الحمد الصباح، ووضعوها 

آلت  ما  ضوء  يف  وذلك  ترصفه،  تحت 

يف  الراھنة  األوضاع  تطورات  إلیه 

والحكومة  األمة  مجلس  بین  العالقة 

وفق  الوطنیة،  املصلحة  تقتضیه  وما 

ما نقلته وكالة األنباء الكويتية.

عىل  تغريدة  يف  املزرم،  طارق  وقال، 

»يف  استقبل  الوزراء  رئيس  إن  تويرت 

قرص السيف اليوم )امس( نائب رئيس 

الشيخ  الدفاع  ووزير  الوزراء  مجلس 

وأصحاب  الصباح  العيل  جابر  حمد 

لسموه  رفع  حيث  الوزراء،  املعايل 

الحكومة  أعضاء  من  كل  استقالة 

واضعني إياها تحت ترصف سموه«.

أن  بعد  الخطوة  هذه  تأتي  كما 

الذي  الربملان،  يف  نواب  ثالثة  تقدم 

األول،  كانون  ديسمرب  يف  انتخابه  تم 

الحكومة  لرئيس  استجواب  بطلب 

الصباح  الحمد  الخالد  صباح  الشيخ 

الثاني  كانون  يناير/  من  الخامس  يف 

التعاون  بعدم  فيه  يتهمونه  الجاري، 

مع مجلس األمة.

به  تقدم  الذي  االستجواب  وحظي 

الظفريي  وثامر  الداهوم  بدر  النواب: 

العتيبي بدعم من نحو 34 من  وخالد 

نيتهم  أعلنوا  الذين  اآلخرين،  النواب 

أن  يعني  ما  وهو  االستجواب،  تأييد 

خمسني  أصل  من  األقل  عىل  نائبا   37

يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.

مجلس  جلسة  الحكومة  تحرض  ولم 

األمة التي تلت تقديم االستجواب، وهو 

ما تسبب يف تعطيل انعقاد الجلسة.

الحكومة  الخالف بني  تواتر  هذا وأدى 

متعاقبة  حكومات  تغيري  إىل  والربملان 

مشاريع  عرقل  مما  الربملان  وحل 

التي  واملايل  االقتصادي  اإلصالح 

الحياة  أصاب  كما  البالد  تحتاجها 

السياسية بالجمود.

ثالثة محاور  االستجواب حول  ويدور 

األوىل  الحكومة،  لرئيس  اتهامات  أو 

الدستور  ألحكام  صارخة  »مخالفة 

باختياره  الحكومة...  تشكيل  عند 

الوزراء«  مجلس  يف  تأزيمية  لعنارص 

وعدم مراعاة اتجاهات املجلس الجديد 

أصحاب  من  نواب  عليه  يغلب  الذي 

التوجهات املعارضة.

»هيمنة  حول  الثاني  املحور  ودار 

من  الربملان  عىل  التنفيذية«  السلطة 

مجلس  لرئيس  الحكومة  دعم  خالل 

األمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا املنصب 

من جديد، يف حني صوت 28 من النواب 

»التدخل  إىل  باإلضافة  آخر  ملرشح 

املجلس«  لجان  تشكيل  يف  السافر 

لصحيفة  وفقا  الحكومة،  قبل  من 

االستجواب.

أما املحور الثالث فيدور حول »مماطلة 

الحكومة يف تقديم برنامج عملها لهذا 

اعتربه  ما  وهو  الترشيعي«  الفصل 

بااللتزام  »إخالال  االستجواب  مقدمو 

الدستوري« الذي يفرض عليها تقديم 

الربنامج فور تشكيلها.

ويواجه االقتصاد الكويتي، عجزا يبلغ 

46 مليار دوالر يف السنة املالية الحالية 

التي تنتهي يف مارس آذار 2021، بسبب 

النفط  أسعار  جائحة كورونا وهبوط 

وفقا ملا قاله وزير املالية السابق براك 

الشيتان يف أغسطس آب.

تسعى  املعضلة  هذه  عىل  وللتغلب 

الحكومة لتمرير مرشوع قانون الدين 

 20 باقرتاض  لها  يسمح  الذي  العام 

مليار دينار )66 مليار دوالر( عىل مدى 

رفضه  الذي  املرشوع  وهو  عاما،   20

الربملان السابق.

صوت على اعتبار البطاقة البايومرتية مستمسكاً رمسياً معتمداً يف دوائر الدولة

مالحظات نيابية على حجم النفقات وأبواب الصرف فيها 

أكدت أن تعداد ٢٠٢1 مرهون بظرف »كورونا«

شدد على وضع اسرتاتيجية فاعلة حلماية املستثمرين

يف ضوء ما آلت إليه التطورات بني جملس األمة واحلكومة
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تونس/متابعة الزوراء:
بدأت كتلة الحزب الدستوري الحر، الذي 
تقوده عبري م�ويس، يف جمع التوقيعات 
إلمضاء عريضة جديدة تستهدف سحب 
الثقة من رئيس الربملان، راشد الغنويش، 
وذل�ك بعد تزايد الدع�وات النيابية لعزله 
من منصب�ه وارتفاع درج�ة التذّمر من 
أدائ�ه وممارس�اته عىل رأس املؤسس�ة 
تجاوزات�ه  تفاق�م  وم�ن  الترشيعي�ة، 

القانونية وخروقاته السياسية.
وأوضح�ت الكتلة يف بيان مس�اء االثنني 
أن الغن�ويش أرّص ع�ىل “االنق�اب ع�ىل 
الجلس�ة العامة وإلغاء دورها والسطو 
ع�ىل إرادة النواب، وفرض تمرير قرارات 
داخ�ل مكت�ب املجل�س بالق�وة وخرق 

القانون”.
املمارس�ات  ه�ذه  أن  اعت�ربت  كم�ا 
“أصبحت تهدد مؤسسات الدولة وتنبئ 
بنّي�ة مفضوحة لانق�اب عىل الرشعية 
والتغول داخ�ل الربمل�ان لتنفيذ مخطط 
س�يايس مجه�ول املعال�م والعواق�ب”، 
وش�ددت عىل أن بقاء الغنويش عىل رأس 
الربمل�ان “أصبح يمثل خط�را عىل األمن 

القومي للباد يجب وضع حّد له”.
انتقادات متزايدة

وارتفعت األصوات داخل الربملان، املحّذرة 

م�ن تداعي�ات اس�تمرار بق�اء الغنويش 
يف منصب�ه ع�ىل األداء الربملان�ي و ع�ىل 

مستقبل االستقرار السيايس يف الباد.
ويف هذا الس�ياق، أكد النائ�ب عن الكتلة 
أن  العجبون�ي،  هش�ام  الديمقراطي�ة، 
“وض�ع الربمل�ان ل�ن يتغ�ري إال برحي�ل 
الغن�ويش”، ال�ذي وصف�ه ب�”الرئي�س 
الكارثة”، واتهمه بتطويع وتأويل النظام 
الداخيل والتعس�ف عىل اإلجراءات بدعم 

من حلفائه من أجل خدمة أهدافهم.
كما أضاف يف تدوينة عىل صفحته بموقع 

“فيسبوك” للتواصل االجتماعي “أقولها 
و أعيدها، راشد الغنويش أسوأ رئيس مّر 
بالربملان التونيس و لن يكون هنالك أسوأ 
منه، وشخصّيا أدعوه لاستقالة حفظا 
مل�اء وجهه وتغليبا للمصلح�ة الوطنية، 
هو جزء من املش�كلة وم�ن حالة التوّتر 
والتش�ّنج واإلرب�اك داخ�ل الربمل�ان ولن 

يتغرّي وضع الربملان إالّ برحيله”.
م�ن جانب�ه، اعت�رب النائ�ب ع�ن التيار 
الديمقراط�ي زياد الغّن�اي، أن الغنويش 
هو رأس األزمة السياس�ية يف تونس منذ 

10 س�نوات عىل اندالع الثورة التونسية، 
بينم�ا أك�د النائ�ب ع�ن كتل�ة اإلصاح 
بالربملان، حاتم املنيس، أن “سحب الثقة 

من الغنويش ال يزال مطلبا مستعجا”.
يف  الن�واب  الح�ر،  الدس�توري  وطال�ب 
الربملان بدعم العريضة الجديدة واإلرساع 
يف تجمي�ع اإلمض�اءات الرضورية قصد 
تقديم طلب س�حب الثقة م�ن الغنويش 

والتصويت عليه.
يش�ار إىل أنه بحسب الفصل 51 من النظام 
الداخيل للربملان يف تونس، فإنه يجوز للنواب 
س�حب الثقة م�ن رئي�س الربمل�ان أو أحد 
نائبيه بموافقة األغلبي�ة املطلقة من نواب 
الربملان بناء عىل طلب كتابي معلّل يقدم إىل 
مكتب الربملان من ثل�ث األعضاء عىل األقل 
)73 توقيعا(، ويعرض الطلب عىل الجلسة 
العامة للتصويت بس�حب الثقة من عدمه، 
يف أجل ال يتجاوز ثاثة أس�ابيع من تقديمه 

ملكتب الضبط”.
وس�بق أن واجه الغنويش خطر اإلبعاد من 
منصب�ه يف يولي�و امل�ايض، عندم�ا تقدمت 
4 كت�ل نيابي�ة بائحة لس�حب الثقة منه، 
أس�قطها الربمل�ان يف جلس�ة عام�ة، بع�د 
تصويت 97 عض�وا ب�”نعم” بينما عارض 
الائح�ة 16 نائب�ا، فيما اعت�ربت 18 ورقة 

ملغاة.

إسطنبول/ميدل ايست اوناين:
 تس�تأنف اليون�ان وتركي�ا خال 
القادم�ة  القليل�ة  األس�ابيع 
املحادثات املجمدة حول العمليات 
االستكشافية يف مياه رشق البحر 
املتوس�ط وس�ط خافات عميقة 
ب�ني الطرف�ني وتذم�ر أثين�ا من 

انتهاكات أنقرة املتمادية.
وأعلن�ت الدولت�ان العضوت�ان يف 
حل�ف ش�مال االطل�يس اإلثن�ني، 
أنهم�ا ستس�تأنفان يف الخام�س 
والعرشين من يناير/كانون الثاني 
الج�اري املباحثات االس�تطاعية 
بهدف تس�وية النزاع بينهما حول 
التنقيب عن النفط والغاز يف رشق 

البحر االبيض املتوسط.
أن  للدولت�ني  بياني�ني  يف  وج�اء 
“الجول�ة الحادي�ة والس�تني من 
املباحثات االس�تطاعية س�تعقد 
يف اس�طنبول يف 25 يناير/كانون 
الثاني 2021”، علما أن املحادثات 

متوقفة منذ 2016.
وج�اء الع�رض م�ن قب�ل أنق�رة 
بعد ش�هر من قرار ق�ادة االتحاد 
األوروب�ي ف�رض عقوب�ات ع�ىل 
ع�ىل  ردا  تركي�ة  ش�خصيات 
“أنشطة واستفزازات أحادية” يف 
مي�اه متنازع عليه�ا قرب قربص 

واليونان.
وي�زور وزي�ر الخارجي�ة الرتكي 
مولود تش�اوش اوغلو بروكس�ل 
يف الح�ادي والعرشي�ن م�ن ه�ذا 
الشهر، وذلك ملحاولة تهدئة التوتر 
مع االتحاد االوروب�ي الذي يجّهز 
عقوب�ات بس�بب أنش�طة أنقرة 
كم�ا  املتوس�ط،  يف  “العدواني�ة” 
أعلن الناطق باسم وزير خارجية 

االتحاد جوزيب بوريل االثنني.

وتصاعد الخاف بش�دة بني أثينا 
وأنق�رة عندم�ا أرس�لت األخ�رية 
سفينة املسح الزلزايل عروج ريس 
ترافقه�ا س�فن للبحري�ة إلجراء 
اس�تمرت  استكش�اف  عملي�ات 
أش�هرا الع�ام امل�ايض يف مناطق 

بحرية متنازع عليها.
وأجرت تركيا واليون�ان مناورات 
عس�كرية خاصة بكل منهما مع 
رشكاء إقليميني، وتصادم زورقان 

حربي�ان لهما يف أغس�طس/آب، 
وحدثت تهدي�دات بينهما، ما أثار 
مخ�اوف من مواجه�ات مبارشة 
تؤثر ع�ىل أمن منطقة املتوس�ط 
وهو ما استعجل االتحاد األوروبي 
التدخ�ل لتهدئة األوض�اع ودعوة 

تركيا إلنهاء انتهاكاتها.
وع�رب الطرف�ان ع�ن االس�تعداد 
املحادث�ات م�ن دون  الس�تئناف 
االتفاق أبدا عىل ج�دول زمني، يف 

وقت تعرضا لضغوط متزايدة من 
حل�ف ش�مال األطل�يس واالتحاد 

األوروبي العام املايض.
وق�ال وزي�ر الخارجي�ة الرتك�ي 
“ندعو اليونان إىل عقد أول اجتماع 
يف يناير/كانون الثاني “. وجاءت 
ترصيحات�ه يف أعق�اب لق�اء مع 
وزير خارجية “جمهورية ش�مال 
ق�ربص الرتكي�ة” الت�ي ال تعرتف 
بها س�وى تركيا تحسني ارطغرل 

أوغلو يف أنقرة.
وأب�دت وزارة الخارجية اليونانية 
استعدادها لانخراط يف محادثات 
ح�ول الج�رف الق�اري واملناطق 

االقتصادية الخالصة.
وخفف الرئيس الرتكي رجب طيب 
اردوغ�ان نربت�ه الصدامية، وعرب 
عن الرغب�ة يف تحس�ني العاقات 
الش�هر  األوروب�ي  االتح�اد  م�ع 
املايض لتايف أي عقوبات أوروبية 
تفاق�م أزم�ة ب�اده االقتصادي�ة 
إن  وتعم�ق عزلتها.وق�ال مكتبه 
اردوغ�ان أبلغ رئيس�ة املفوضية 
األوروبية أورس�وال فون دير اليني 
يف نهاي�ة األس�بوع امل�ايض بأن�ه 
يري�د أن “يفتح صفح�ة جديدة” 
يف عاق�ات تركيا م�ع الكتلة التي 

تضم 27 دولة.

الغضب يتزايد جراء بقائه رئيساً للربملان

حتّرك جديد يف تونس لسحب الثقة من الغنوشي

تركيا واليونان تستأنفان احملادثات اجملمدة حول التنقيب

واشنطن/متابعة الزوراء:
حذر مكتب التحقيقات الفيدرايل من إمكانية 
تنظيم مظاه�رات مس�لحة يف جميع أنحاء 
الوالي�ات املتحدة يف األيام التي تس�بق حلف 
الرئيس األمريكي املنتخ�ب دو بايدن اليمني 

الدستورية لتويل السلطة فعليا.
وأش�ارت تقارير إىل أن مجموعات مس�لحة 
تخطط للتجمع يف عواصم 50 والية أمريكية 
ومدينة واش�نطن يف الفرتة التي تمتد إىل 20 
من يناير/ كانون الثاني الجاري الذي يشهد 

تنصيب بايدن.
تش�ديد  وس�ط  املخ�اوف  ه�ذه  وظه�رت 
لإلج�راءات األمني�ة الخاص�ة به�ذا الحدث 

نفسه.
وق�ال باي�دن لوس�ائل إع�ام االثن�ني إنه ال 
يخ�ى حلف اليم�ني الدس�تورية أمام مقر 

الكونغرس األمريكي يف العاصمة واشنطن.
وال يزال من املتوقع أن يحلف بايدن وكاماال 
هاريس، نائبته املنتظرة، اليمني الدستورية 
لش�غل منصب�ي الرئيس األمريك�ي ونائبته 
أم�ام مق�ر الكونغرس ال�ذي كان من�ذ أيام 
قليلة مرسحا ألحداث فوىض عارمة تس�بب 
فيها اقتح�ام عدد كبري من أنص�ار الرئيس 
األمريك�ي دونالد ترامب املتش�ددين للمبنى 
معرتضني ع�ىل نتائج االنتخابات الرئاس�ية 

األمريكية 2020.
الوالي�ات  يف  أمني�ون  مس�ؤولون  ويؤك�د 
املتحدة أنهم لن يس�محوا بتكرار ما حدث يف 
الس�ادس من يناير/ كان�ون الثاني الجاري 
عندما اقتحم اآلالف من أنصار ترامب مبنى 
الكونغ�رس أثناء تصوي�ت املجالس النيابية 
األمريكي�ة ع�ىل نتيج�ة انتخابات الرئاس�ة 

الصادرة عن املجمع االنتخابي األمريكي.
وق�ال تش�اد وول�ف، القائ�م بأعم�ال وزير 
الداخلي�ة األمريك�ي، إن�ه أص�در تعليمات�ه 
للخدم�ة الرسي�ة األمريكي�ة لب�دء عمليات 
خاصة اليوم األربعاء ملراسم تنصيب بايدن، 
وه�و ما يأتي قبل س�تة أيام من هذا الحدث 
الهام. وأش�ار الوزير األمريكي إىل أن إصدار 
ه�ذه التعليم�ات بالتح�رك املبك�ر يأتي “يف 
ض�وء األحداث التي وقعت األس�بوع املايض 

والتطورات التي تظهر يف املشهد األمني”.
وقال مس�ؤولون إن ح�وايل 15 ألف فرد من 
قوات الحرس الوطني قد يتوافرون يف املوقع 

لتأمني حفل التنصيب الرئايس.
ما  االحتجاجات التي قد يتم تنظيمها يف هذا 

اليوم؟

أش�ارت تقارير إىل أن جه�ات إنفاذ القانون 
يف جمي�ع أنح�اء الوالي�ات املتحدة تس�تعد 
ملواجهة املزيد م�ن العنف املحتمل أثناء تويل 
الرئيس األمريكي املنتخب جو بايدن منصبه 

رسميا يف العرشين من الشهر الجاري.
ودعا الكثري من أنصار ترامب، يف منش�ورات 
التواص�ل  مواق�ع  ع�ىل  حس�اباتهم  ع�ىل 
االجتماعي، إىل االحتجاج يف عدة تواريخ، بما 
يف ذلك الدعوة ملظاهرات مس�لحة يف عدد من 
امل�دن الك�ربى يف الب�اد يف 17 يناير/ كانون 
الثان�ي الجاري عاوة عىل مس�رية يف مدينة 
واش�نطن يوم تنصيب بايدن رئيسا، أي 20 

يناير/ كانون الثاني 2021.
وذك�رت نرشة داخلي�ة يف مكتب التحقيقات 
الفي�درايل، حصلت ش�بكة أيه ب�ي يس نيوز 
ووس�ائل إع�ام أمريكي�ة أخرى عىل نس�خ 
منه�ا، إىل أن إحدى جماع�ات أنصار ترامب 
تدعو إىل اقتح�ام محاكم الواليات، واملحاكم 
الرئي�س  املحلي�ة والفيدرالي�ة ح�ال ع�زل 
األمريكي من منصبه قبل املوعد املحدد لذلك 
أو تنظيم مظاهرات يوم التنصيب الرس�مي 

لبايدن حال عدم عزل ترامب.
وتزاي�دت املطالبات من قب�ل الديمقراطيني 
األمريك�ي  للرئي�س  الجمهوري�ني  وبع�ض 
دونالد ترامب باالستقالة، ومطالبات أخرى 
بعزله من منصبه أو محاكمته يف الكونغرس 
تمهيدا لعزله، وذل�ك يف األيام التالية ألحداث 
العن�ف التي ش�هدتها العاصم�ة األمريكية 

واشنطن األسبوع املايض.
وأصدرت جه�ات إنفاذ القان�ون الفيدرالية 
تعليمات للرشطة املحلية بتكثيف انتشارها 
يف مق�ار إدارات الوالي�ات األمريكي�ة عق�ب 
أح�داث العنف التي وقعت األس�بوع املايض، 

وفقا لوسائل إعام أمريكية.
ونقل�ت وكالة أنب�اء رويرتز ع�ن مصادر يف 
أجهزة إنفاذ القانون أشارت إىل أن تحذيرات 
مكتب التحقيق�ات الفيدرايل تت�م مراعاتها 
والعمل وفقا ملا تش�ري إليه يف جميع الواليات 
األمريكي�ة ويف واش�نطن يف الف�رتة م�ن 16 
إىل 20 يناي�ر/ كان�ون الثان�ي الج�اري، أي 
قبل تنصيب بايدن رس�ميا رئيس�ا للواليات 
املتحدة بثاثة أيام ع�ىل األقل.ورغم احتال 
أعمال العنف يف مبن�ى الكونغرس األمريكي 
العناوين الرئيس�ية األسبوع املايض، أشارت 
تقاري�ر إىل وق�وع أح�داث عنف ع�ىل نطاق 
أضي�ق يف مناطق أخرى يف الب�اد تزامنا مع 

اقتحام مقر املجالس النيابية األمريكية.

عنف حمتمل من قبل أنصار ترامب 
قبل أيام من تنصيب بايدن

سلطان عمان يصدر مرسوما بتعيني ولي للعهد
مسقط/متابعة الزوراء:

 خط�ت س�لطنة عم�ان خط�وة واس�عة يف 
تثبيت آلية انتقال السلطة، وأصدر السلطان 
هيثم بن طارق آل سعيد مرسوما بشأن آلية 
تعي�ني ويل العهد، وهي امل�رة األوىل يف تاريخ 
الس�لطنة التي يتم فيها اتخاذ إجراء من هذا 

النوع خارج نظام الوصية.
ووف�ق وكال�ة األنب�اء العماني�ة الرس�مية، 
“أص�در س�لطان الب�اد هيث�م بن ط�ارق، 
مرس�ومني بنظ�ام أس�ايس جدي�د للدول�ة، 
وقان�ون مجلس ُعمان، وذلك تلبية ملتطلبات 

 السلطنة يف املرحلة القادمة”.
ويتضمن مرسوم النظام األسايس للسلطنة 
“وضع آلية محددة ومس�تقرة النتقال والية 
الحك�م يف  الس�لطنة، ووضع آلي�ة  تعيني ويل 
العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد 
عىل مبدأ س�يادة القانون واستقال القضاء 

كأساس للحكم”.
ويس�تند نظ�ام الوصية إىل املذه�ب اإلبايض 
ال�ذي يعتم�د ب�دوره الوصي�ة الت�ي يرتكها 
الحاكم ألهل الحل والعقد وتعود إىل س�ابقة 
“الش�يخني” الخليفة األول أبي بكر الصديق 
والخليف�ة الثاني عم�ر بن الخط�اب اللذين 
أوصي�ا أهل الح�ل والعقد بتعي�ني من يتوىل 
الخاف�ة م�ن بعدهما بع�د االتف�اق. وتتبع 
الس�لطنة املذه�ب اإلب�ايض ال�ذي يعترب أن 

الوصية لألقربني واجبة قبل املوت.
ويعرف القانون األس�ايس لنظ�ام الحكم يف 
س�لطنة عمان وفق املادة 5 بأنه “س�لطاني 
وراث�ي يف الذك�ور من ذرية الس�يد تركي بن 
س�عيد بن س�لطان، ويش�رتط يف من يختار 
لوالي�ة الحكم م�ن بينهم أن يكون مس�لما 
رش�يدا عاق�ا وابنا رشعيا ألبوي�ن عمانيني 

مسلمني”.

ويش�ري التعديل الجريء للقانون األس�ايس 
أن الس�لطان هيث�م ب�ن ط�ارق حصل عىل 
توافق من أئمة املذهب بخصوص تثبيت آلية 
انتقال الحك�م لتجنب مرحلة الغموض التي 
عارصت حكم الس�لطان الراحل قابوس بن 

سعيد الذي لم يكن لديه أبناء.
لكن الحديث عن ويل العهد وصاحياته يفتح 
الب�اب أيض�ا للتقليل من مركزي�ة الحكم يف 
السلطنة، وهي امليزة التي شكلت السلطة يف 

عمان طوال عهد السلطان الراحل قابوس.
ولم يبني املرس�وم الس�لطاني طبيعة آليات 
انتق�ال والية الحك�م أو تعي�ني ويل العهد يف 
الباد، لكنه أشار إليها كمرفق ينتظر نرشه.

وتوىل الس�لطان هيثم السلطة قبل نحو عام 
بع�د وف�اة الس�لطان قابوس الذي لم يس�م 
وريًثا للعرش، لكنه كتب اس�م من يفضل أن 

يخلفه يف ظرف مغلق يفتح بعد وفاته.
ويرى مختصون يف الش�أن العماني أن قرار 
اختيار ويل العهد يعود إىل ظروف موضوعية 
صار فيها من الصعب عىل السلطان أن يؤدي 
كل املهام بنفس�ه، فضا عن رغبة السلطان 
هيثم يف توسيع دائرة املشاركة يف القرار ولو 

بشكل تدريجي.
وأوضح س�الم بن حمد الجهوري، الصحفي 
والباحث يف الش�ؤون الدولية، أن اس�تحداث 
منص�ب ويل العهد يعد ذا أهمي�ة غري عادية 

خاصة للداخل والخ�ارج، ويعطي املزيد من 
الوض�وح يف انتق�ال أكثر أمانا للس�لطة بني 
أرسة آل بوس�عيد الت�ي تحكم عمان كأطول 

األرس الحاكمة يف العالم.
واعترب الجهوري ، أن ه�ذه الخطوة “تهدف 
إىل طمأنة الداخل والخارج يف مسار السلطنة 
ومعرف�ة من س�ريث رأس الحك�م يف عمان 
بوق�ت مبكر، وهو ما سيس�هل أمر االنتقال 

السلس دون توقع حدوث أي مفاجآت”.
ول�م يس�تبعد أن يك�ون ه�ذا األم�ر ق�د تم 
بمشاركة العائلة املالكة يف اتخاذ القرار، وأن 
هناك تنس�يقا بني أفرادها إلقرار منصب ويل 

للعهد يتم اختياره عرب آلية معينة.

ويعت�رب أحمد الش�يزاوي، املحلل الس�يايس 
العمان�ي، أن غي�اب منص�ب ويل عهد جعل 
املرحلة املاضية تعيش الكثري من التساؤالت 
من قب�ل املراقبني الدولي�ني ونوعا من القلق 
الش�عبي عىل استقرار املراحل التي تأتي بعد 

وفاة كل سلطان.
وقال الش�يزاوي، إن املرس�وم “ه�و تطوير 
لبنود النظام األس�ايس للسلطنة، والذي أعد 
يف عام 1996، وليس تعيني ويل عهد باالسم، 
فن�ص املرس�وم يرك�ز أوال عىل وض�ع آلية 
مس�تقرة ومحددة النتق�ال الحكم ولكيفية 
تعي�ني ويل عه�د مرشوط�ا أيض�ا بمهام�ه 

واختصاصاته”.
وأض�اف أن م�ا يج�ري حالي�ا ه�و “تطور 
ملم�وس يف التقالي�د السياس�ية املوروثة يف 
أرسة الحكم يف سلطنة عمان”، مستبعدا أي 
“اختاف يف والية العهد بني األرسة الحاكمة،  
وبروز ابني الس�لطان هيثم يف وجهة املشهد 
اإلعامي يف الش�هور املاضية ينبئ بأن االبن 
األك�رب للس�لطان هيثم الس�يد ذي يزن، هو 
أبرز املرشحني لوالية العهد، والذي عينه والده 
وزيرا للثقافة والرياضة والش�باب تأهيا له 

وتدرجا يف االنخراط يف العمل السيايس”.
وقالت إيانا ديلوجر، الباحثة الكبرية بمعهد 
واشنطن، إن القرار الذي أُعلن االثنني يقلص 

سلطات السلطان عىل نحو أكرب.
وأضافت “إنه يش�ري إىل انتق�ال حقيقي من 
إضفاء الطابع الش�خيص عىل السلطة الذي 
رأين�اه يف عمان ع�ىل مدى عق�ود إىل نموذج 
أكثر مؤسس�ية يجري تقاس�م السلطة فيه 

عىل نطاق أوسع”.
وذك�رت أن نص النظ�ام األس�ايس الجديد، 
وال�ذي قد ُينرش األس�بوع املقبل، سيس�اعد 
ع�ىل معرفة املزي�د أو “الب�دء يف تخمني من 

سيكون ويل العهد”.
والح�ظ املتابع�ون أن املرس�وم الس�لطاني 
الجديد س�عى إىل التأكيد ع�ىل دور الدولة يف 
تعزيز الحقوق والواجبات والحريات العامة، 
وكذلك تعزيز الرقابة عىل املؤسس�ات، حيث 
ن�ص ع�ىل “إنش�اء لجن�ة تابعة للس�لطان 
تت�وىل متابع�ة وتقييم أداء ال�وزراء، ووكاء 
الوزارات”، وأف�رد نصا لجهاز الرقابة املالية 
تحقي�ق  يف  دوره  لدع�م  للدول�ة  واإلداري�ة 

الحوكمة.
وسن مرسوم منفصل قانونا جديدا للربملان، 
مجل�س عم�ان ال�ذي يتأل�ف م�ن غرفتني. 
ويتضم�ن املرس�وم “اختصاص�ات املجلس 
ورشوط العضوي�ة وجميع حقوق وواجبات 
األعض�اء، إضاف�ة إىل تنظي�م كل م�ا يتعلق 

بشؤون املجلس”.
وس�يكون دور املجل�س “إق�رار أو تعدي�ل 
القوان�ني الت�ي تحيله�ا الحكوم�ة، واقرتاح 
خط�ط  ومناقش�ة  القوان�ني،  مرشوع�ات 

التنمية وامليزانية العامة للدولة”.
املرس�وم  إي�اء  أن  إىل  الش�يزاوي  ولف�ت 
الس�لطاني أهمي�ة ملب�دأ اس�تقال القضاء 
كأس�اس للحك�م س�يكون “صم�ام األمان 
والحص�ن الحص�ني ال�ذي يضم�ن العدال�ة 
وحف�ظ الحق�وق بني الس�اطني والش�عب 

العماني”.
وخل�ص إىل أن “املرحل�ة القادم�ة مرحل�ة 
صعب�ة للس�لطان هيث�م، فرتجم�ة رؤي�ة 
2040 تحت�اج إىل غربل�ة ش�املة للكثري من 
القوان�ني واألنظم�ة الحالي�ة، وكلم�ا كانت 
هذه اإلصاحات والتعديات تركز عىل تعزيز 
رشاك�ة الحاك�م م�ع املحك�وم يف املجال�س 
الترشيعية والرقابية للسلطنة كانت العدالة 

واالستقرار والرىض هي املنترصة دائما”.

للمرة األوىل يف تاريخ السلطنة



بغداد/ الزوراء:

تنفذ وزارة الداخلية خططا امنية جديدة للحد 

من الجريمة خالل 2021، وبينما أكدت ان اغلب 

الطرق مراقبة بالكامريات، كشفت عن التوجه 

نحو إصدار الفيزا والجواز االلكرتونيني.

وقال مدير دائرة العالقات واإلعالم يف الوزارة، 

اللواء سعد معن، يف ترصيح صحفي: إن »هناك 

 ،2021 عام  يف  الداخلية  وزارة  لدى  أولويات 

منها  الجريمة،  من  والحد  عملها  لتطوير 

وموضوع  والتقني  الفني  العامل  عىل  الرتكيز 

الكامريات والخدمات املقدمة للمواطنني«.

وأضاف أن »هناك جهودا حثيثة للعمل باتجاه 

وأيضا  االلكرتونية  والفيزا  االلكرتوني  الجواز 

اإلصدارات  قضايا  يف  ودعمها  العامة  املرور 

والسنويات  السوق  كإجازة  االلكرتونية 

الفني  باالتجاه  الدعم  وكذلك  وغريها، 

والحوكمة االلكرتونية«.

وتابع معن ان “الوزارة تركز يف خططها خالل 

هذا العام عىل موضوع التدريب ورفع القدرات 

واملنتسبني”،  للضباط  بالنسبة  والقابليات 

الفتا اىل ان “هناك نقلة نوعية ستكون يف ملف 

مع  التنسيق  خالل  من  بغداد  يف  الكامريات 

املحافظات«.

عىل  املواطنني  تحث  “الوزارة  ان  اىل  وأشار 

اقتناء الكامريات ألنها تكون يف غالب األحيان 

تستخدم  انها  اىل  باإلضافة  للجريمة،  رادعة 

اغلب  »ان  مؤكدا  الجرائم”،  مرتكبي  تتبع  يف 

الطرق باتت مراقبة بالكامريات«. 

بغداد/ الزوراء:

النزاهة  هيئة  يف  بغداد  تحقيق  مديريَّة  أعلنت 

قانوني  ممثل  ضبط  الثالثاء،  امس  االتحاديَّة، 

ومهندس يف وزارتي املاليَّة والصناعة واملعادن؛ 

لقيامهما بتسلُّم الرشوة واالبتزاز.

وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة يف بيان تلقت 

ُممثال  »ضبطت  أنها  منه:  نسخة  »الزوراء« 

قانونيا يف دائرة عقارات الدولة؛ لقيامه بابتزاز 

إيهامه  بعد  املُواطنني  أحد  من  رشوٍة  وتسلُّم 

له؛  العائد  العقار  مصادرة  إجراءات  بإيقاف 

بالرغم من أن العقار غري مشمول باملصادرة«

مواطنة  باستغالل  قام  »املتهم  أن  إىل  واشارت 

وألقاربه،  له  شخصيٍَّة  منفعٍة  لتحقيق  مادياً، 

العائد  العقار  إخالء  إجراءات  إيقاف  مقابل 

لها«.

نت  تمكَّ ثانية،  عملية  »يف  أنه  البيان  واضاف 

يف  مهندٍس  ضبط  من  بغداد  تحقيق  مديريَّة 

ة  العامَّ الرشكة   - واملعادن  الصناعة  وزارة 

بتسلُّم  متلبساً  الهنديس  والتأهيل  للفحص 

الرشوة يف بغداد«.

بتسلُّم  ُمتلبِّساً  ضبط  »املتهم  ان  اىل  ولفتت 

الرشوة من أحد أصحاب الرشكات املُتعاقدة مع 

الوزارة«، مبينة أنه اعرتف أثناء التحقيق بقيامه 

بابتزاز أصحاب الرشكات املُتعاقدة مع الرشكة 

، وطلب رىش  ة للفحص والتأهيل الهنديسِّ العامَّ

منهم مقابل تسهيل رصف »ُمستحقاتهم.

وبيَّنت أنه »تمَّ تنظيم محرضي ضبط أصوليَّني 

رتي  ُمذكَّ بموجب  َذتا  ُنفِّ اللتني  العملّيتني،  يف 

املُتَّهمني  رفقة  وعرضهما  قضائيَّـتني،  ضبٍط 

ة  املُختصَّ الرصافة  تحقيق  محكمة  قايض  عىل 

وفق  توقيفهما  قرَّر  الذي  النزاهة؛  بقضايا 

أحكام القرار )160 لسنة 1983(«.

بغداد/ الزوراء:
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أعلنت 
تستعد  أنها  الثالثاء،  امس  العلمي، 
املركزي  القبول  استمارة  إلطالق 
من  الناجحني  بالطلبة  الخاصة 
يومني  غضون  يف  الثالث  الدور 
من  تمكينهم  عىل  منها  حرصا 

العراقية  بالجامعات  االلتحاق 
 ،2020/2021 الدرايس  العام  لهذا 
وتحقيق طموحهم يف ضوء التنافس 
واملفاضلة  والرغبة  املعدل  حسب 
خارطة  عىل  توزيعهم  عن  املسؤولة 

التخصصات الجامعية.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« 

استالمها  “تؤكد  أنها  منه:  نسخة 
يف  الناجحني  الطلبة  إحصاءات 
الدراسة  مخرجات  من  الثالث  الدور 
أعدادهم  بلغت  التي  اإلعدادية 
وواحد  ومئتني  ألف  وثالثني  سبعة 
وخمسني طالبا من الفروع اإلحيائي 

والتطبيقي واألدبي”.

الجدير بالذكر أن الجامعات العراقية 
قد رفعت طاقتها االستيعابية قرابة 
كان  ايل  األساسية  خطتها  أضعاف 
آالف طالب  مئة وسبع  بحدود  تقدر 
ثالثمئة  قبول  من  اآلن  تقرتب  وهي 
ألف طالب من مخرجات الدور األول 
أكثر  فيها  برز  التي  والثالث  والثاني 

بني  معدالتهم  تراوحت  ألف   56 من 
تنافس  فيما  فأكثر   %100 اىل   %90
ومئتان  ألفا  وعرشون  ثالثة  منهم 
أصحاب  من  طالبا  وثمانون  وتسع 
فأكثر   )100–97( فئة  من  املعدالت 
الطبية  املجموعة  مقاعد  حجز  عىل 

والصحية.

بغداد/ الزوراء:
للحشد  سامراء  عمليات  قاطع  قيادة  أعلنت 
الشعبي، امس الثالثاء، عن العثور عىل مضافة 
حويجة  يف  اإلجرامي  داعش”   “ لتنظيم  تابعة 

البو جواد شمال مدينة سامراء املقدسة.
وذكر بيان إلعالم القيادة تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: أن “معلومات استخبارية دقيقة وردت إىل 
استخبارات اللواء 315 بالحشد الشعبي أفادت 
اإلرهابي  داعش  لتنظيم  تابعة  بوجود مضافة 
تنفيذ  يف  العدو  يستغلها  جواد  البو  حويجة  يف 

هجماته عىل القوات األمنية”.
بالحشد   315 اللواء  من  “قوة  أن  وأضاف 
واالختصاصات  اللواء  طوارئ  وفوج  الشعبي 
توجه   315 اللواء  آمر  من  وبإيعاز  العسكرية، 
اىل معالجة الهدف بالتنسيق مع الفرقة الرابعة 
اللواء 17 رشطة اتحادية، حيث قامت القوات 
بتنفيذ العملية عىل اكمل وجه”، مشرياً اىل انه 
املضافة،  داخل  متفجرة  مواد  عىل  العثور  “تم 
تفجريها  وتم  قواتنا  عليها  سيطرت  حيث 

بالكامل”. 

بغداد/ الزوراء:
املسلحة،  للقوات  العام  القائد  باسم  الناطق  اعلن 
عىل  القبض  الثالثاء،  امس  رسول،  يحيى  اللواء 
خمسة عنارص من عصابات داعش اإلرهابي يف 3 

محافظات متفرقة.
وقال رسول يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: إن 
»جهاز ُمكافحة اإلرهاب نفذ سلسلة من الواجبات 
اإلرهابيـة  داعـش  عصابات  شبكات  استهدفت 
جهاز  وحدات  بارشت  حيث  ُمتفرقة،  مناطق  يف 

الناجحة  واجباتهم   بسلسلة   اإلرهاب   ُمكافحة 
اثنان منهم يف  إرهابيني،  القبض عىل ثالثة  بإلقاء 

قضاء الفلوجة«.
إلقاء  تم  نوعيا  هدفا  كان  »الثالث  أن  وأضاف 

القبض عليه يف العاصمة بغداد«. 
اإلرهاب  ُمكافحة  جهاز  »أبطال  ان  اىل  وأشار 
نفذوا واجبني يف ُمحافظة كركوك أسفرا عن إلقاء 
القبض عىل ُعنرصين من بقايا عصابات داعـش 

اإلرهابية«. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، 
يسمى  بما  عمل  بداعيش  اإلطاحة  الثالثاء،  امس 
احد  قاطع كركوك بصفة قناص، كان متخفيا يف 
تلقت  بيان  يف  الوكالة  النازحني.وذكرت  مخيمات 
متابعة  خالل  »من  انه  منه:  نسخة  »الزوراء« 
كركوك،  محافظة  يف  داعش  عصابات  عنارص 
الرشطة  استخبارات  بمديرية  مفارزها  تمكنت 
القبض  القاء  من  الداخلية  وزارة  يف  االتحادية 
املادة  أحكام  وفق  املطلوب  اإلرهابيني  أحد  عىل 

اإلرهابي«. داعش  لعصابات  النتمائه  )٤ارهاب( 
قاطع  بمايسمى  عمل  »اإلرهابي  أن  وأضافت 
كركوك بصفة قناص ضمن كتيبة القناصني بفرقة 
إلقاء  »عملية  أن  اىل  البيان  وأشار  القادسية«.  
القبض عىل اإلرهابي تمت يف مخيم ليالن للنازحني 
»تم  وأردف:  األمنية«.   القوات  انظار  عن  لتخفيه 
تدوين أقواله باالعرتافات بانتمائه لتلك العصابات 
ضمن  إرهابية  عمليات  بعدة  واشرتاكه  اإلجرامية 
اختصاصه يف القنص ضد القوات األمنية وإحالته 

للقضاء لينال جزاءه العادل«.

بغداد/ الزوراء:
انطالق  الثالثاء،  امس  االمني،  اإلعالم  خلية  أعلنت 
الصفحة  من  األوىل  املرحلة  الصادق  الوعد  عمليات 
املرخصة  غري  األسلحة  لنزع  محورين  عىل  الرابعة 
والقبض عىل املطلوبني يف محافظة البرصة.وذكرت 
الخلية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: أن »قيادة 
عمليات البرصة والقطعات امللحقة بارشت بانطالق 
الصفحة  من  األوىل  املرحلة  الصادق  الوعد  عمليات 
الرابعة عىل محورين املحور الشمايل من خالل لواء 
املشاة اآليل /36 ومديرية رشطة البرصة ولواء القوة 
ومفرزة  واالستخبارية  األمنية  والوكاالت  الضاربة 

من هيئة الحشد الشعبي ملداهمة وتفتيش مناطق 
-الكرمة{«.  -املاجدية  -الدير  القرنة   - }املدينة 
وتابعت: »اما املحور الجنوبي من خالل قيادة القوة 
البحرية وقيادة حرس الحدود املنطقة الرابعة ولواء 
األمنية  والوكاالت  البرصة  عمليات  قيادة  مغاوير 
واالستخبارية وأقسام مديرية رشطة البرصة ضمن 
مخفر   - سفوان   - }الفاو  مناطق  لتفتيش  املحور 
جبل سنام-مخفر خرائط -مخفر جريشان{ إللقاء 
القبض عىل املطلوبني ونزع األسلحة غري املرخصة 
لتحقيق األمن واالستقرار ضمن قاطع املسؤولية يف 

محافظة البرصة.

بغداد/ الزوراء:
 أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين عن عودة ) 1,766 ( نازحا يمثلون دفعة جديدة من مخيمات 
تنظمها  التي  الطوارئ  االصلية ضمن خطة  اىل مناطق سكناهم  نينوى  السالمية يف محافظة 

الوزارة إلعادة النازحني .
و قال مدير عام دائرة شؤون الفروع يف الوزارة عيل عباس جهاكري يف بيان للوزارة انه » بتوجيه 
النازحني  من  جديدة  دفعة  أعادة  تم  جابرو  فائق  ايفان  املهجرين  و  الهجرة  وزيرة  متابعة  و 
بنحو ) 338 ( ارسة وبواقع ) 1,766 ( نازحا من مخيمات السالمية اىل مناطقهم يف ) املوصل 
النازحني جاءت  أن » عودة  تلعفر والقريوان ( يف محافظة نينوى ».وتابع جهاكري   ، البعاج   ،
بالتعاون مع وزارة النقل وبعد اتمام التدقيق االمني لهم بالتنسيق مع الجهات االدارية و االمنية 

يف املحافظات و تم أيصالهم اىل مناطق سكناهم االصلية ».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية، امس الثالثاء، عن ضبط 9 حاويات محملة بحليب 
تلقت  بيان  الوكالة يف  البرصة.وقالت  أم قرص بمحافظة  للتهريب يف ميناء  الصالحية معدة  منتهي 
»الزوراء« نسخة منه: إنه »من خالل ورود معلومات استخباراتية، تمكنت مفارز وكالة االستخبارات 
املتمثلة بشعبة استخبارات ميناء ام قرص الشمايل من ضبط تسع حاويات محملة بالحليب املنتهي 
الصالحية واملعد للتهريب«.وأضافت أنه »تمت العملية بعد استحصال املوافقات الرسمية وتفتيش 

الحاويات وضبط املادة بداخلها، وقد تم تنظيم محرض ضبط أصويل وإحالتها للجهات املختصة«.

بغداد/ الزوراء:
اإلنسان،  لحقوق  العليا  املفوضية  قالت 
يف  الحايل  االنخفاض  إن  الثالثاء،  أمس 
معدل اإلصابات بكورونا »وقتيا«، محذرة 

من تكرار الخطأ السابق.
يف  البياتي،  عيل  املفوضية،  عضو  وذكر 
يف  زيادة  »اي  :أن  »تويرت«  عىل  تغريدة، 
ايام الدوام يف املدراس والجامعات ستكون 
بكوفيد  اإلصابات  أعداد  ازدياد  يف  سببا 

.»19
أعداد  يف  الحايل  »االنخفاض  أن  إىل  وأشار 
الوباء  نهاية  وليس  وقتي  هو  اإلصابات 

فاحذروا تكرار الخطأ السابق«.  
لعام   217 الديواني  األمر  لجنة  وأكدت 
الحكومية  املدارس  التزام  أهمية   2021
لجنة  عن  الصادرة  بالتعليمات  واألهلية 
يكون  بأن  الوطنية  والسالمة  الصحة 

الدوام ليوم واحد فقط يف األسبوع.  

بغداد/ الزوراء:
محافظة  عمليات  قيادة  يف  امني  مصدر  أفاد 
ابرز  من  اثنني  باعتقال  الثالثاء،  امس  االنبار، 
محاولتهما  اثناء  داعش  إرهابيي  عنارص 
يف  املصدر  .وقال  الفلوجة  مدينة  اىل  الدخول 
مفارز  من  امنية  قوة   ” ان  صحفي:  ترصيح 
وبالتنسيق  العسكرية  االستخبارات  شعبة 
اعتقال  من  تمكنت  االنبار،  عمليات  قيادة  مع 
اثناء  اإلجرامي  التنظيم  عنارص  ابرز  من  اثنني 
محاولتهما الدخول اىل مدينة الفلوجة من إحدى 
السيطرات األمنية من الجهة الشمالية للمدينة 

“.وأضاف املصدر، الذي فضل عدم الكشف عن 
هويته: ان” املعتقلني يعدان من ابرز املطلوبني 
للقوات األمنية بتهم تتعلق باإلرهاب ومهاجمة 
التحرير«،  عمليات  أثناء  العسكرية  القطعات 
مبينا ان” عملية االعتقال جاءت وفق معلومات 
من  االمنية  القوات  مكنت  دقيقة  استخباراتية 
لدواعي  املستهدفني  اسم  ذكر  دون  اعتقالهما 
من  تمكنت  االمنية  القوات  ان  “.يذكر  أمنية 
التنظيم  وعنارص  قادة  من  العديد  اعتقال 
االنبار  مدن  اىل  الدخول  يرمون  كانوا  اإلجرامي 

للقيام بعمليات إرهابية .

بغداد/ الزوراء:
انها  الثالثاء،  امس  الرتبية،  وزارة  أعلنت 
ستعقد اجتماعاً مرتقباً مع وزير الصحة 

إلعداد آلية زيادة ايام الدوام لكل مرحلة.
فالح  الوزارة،  يف  اإلداري  الوكيل  وقال 
“وزيري  ان  ترصيح صحفي:  يف  القييس، 
والصحة  الدليمي  مخلف  محمد  الرتبية 
اجتماعاً  سيعقدان  التميمي  حسن 
موسعاً مع خلية األزمة واملسؤولني ذوي 
خاصة  آلية  إلعداد  الوزارتني  يف  العالقة 
أيام  عدد  زيادة  عند  الوقائية  باإلجراءات 
الدوام للمراحل الدراسية ليومني او ثالثة 
والثانوية  االبتدائية  املدارس  يف  منها  لكل 

)املتوسطة واإلعدادية(”.

سيناقش  “االجتماع  أن  القييس  وأضاف 
عمل  سرتافق  التي  الوقائية  اإلجراءات 
املدرسية  واإلدارات  التدريسية  الهيئات 
عند املوافقة عىل زيادة ايام الدوام، منوها 
عىل  بني  الدوام  أيام  زيادة  مقرتح  بأن 
أساس االلتزام الجاد من الطلبة واملالكات 

التدريسية باإلجراءات الوقائية”.
وأشار إىل أن وزارته “عىل أهبة االستعداد 
العمل  وسيتم  الدوام،  ايام  عدد  لزيادة 
من  التدريسية  الهيئات  دوام  تسوية  عىل 
تكثيف  لغرض  أعدت مسبقاً  خالل خطة 
التعليم املبارش  الدروس للطلبة من خالل 
االلكرتوني،  التعليم  جانب  اىل  باملدارس 

إلنجاح تجربة التعليم املدمج”. 

الكوت/نينا:
 تظاهر العرشات يف مدينة العزيزية يف واسط احتجاجا عىل انخفاض ساعات تجهيز 

الطاقة الكهربائية.
وقال منسق التظاهرة حسني الشمري ملراسل الوكالة الوطنية العراقية لألنباء/نينا/
اثر سلبا عىل  القضاء  للمواطنني يف  الكهربائية  الطاقة  انخفاض ساعات تجهيز  ان:« 
جميع االعمال خاصة الحرة منها ، مبينا ان قضاء العزيزية يعاني منذ فرتة من انعدام 

الطاقة الكهربائية لفرتات طويلة مما اثر عىل الوضع املعييش والنفيس للمواطنني ».
يف  الثانوية  واملحطات  الكهرباء  توزيع  دائرة  بغلق  ا  هددو  املتظاهرين  ان  وأضاف:« 
املدينة يف حال عدم استجابة وزارة الكهرباء ملطالبهم املتضمنة زيادة ساعات التجهيز 

وفق جدول مربمج ومعلن للجميع ».

املوصل /نينا:
20 صيدلية  إغالق  نينوى عن  بمحافظة  الصيادلة  نقابة  يف  التفتيش  فرق  أعلن قسم 
(جنوب  والقيارة  العليل،  )حمام  ناحيتي  يف  املخدرات  حبوب  وبيعها  تداولها  بسبب 

املوصل.
وقال مسؤول يف اعالم نقابة الصيادلة  صالح حسن للوكالة الوطنية العراقية لالنباء 
ببيع  تتعامل  صيدلية   20 نحو  أغلقت  الصيادلة  نقابة  يف  التفتيش  فرق   « إن  /نينا/ 

الحبوب املخدرة والهلوسة العقلية واحالت اصحابها اىل القضاء ».
ببيع  والتالعب  التعامل  من  الصيدليات  اصحاب  حذرت  الصيادلة  »نقابة  ان  اىل  الفتا 

الحبوب املخدرة يف الناحيتني املذكورتني. »

بغداد/ الزوراء:
امس  االستخبارات،  وكالة  أعلنت 
متهم  عىل  القبض  إلقاء  عن  الثالثاء، 
مختصة  لعصابة  ينتمون  ومتهمة 

باالبتزاز االلكرتوني يف بغداد
»الزوراء«  تلقت  للوكالة  بيان  وذكر 
ورود  خالل  “من  أنه  منه:  نسخة 
بابتزازه  املواطنني  شكوى من قبل احد 
االبتزاز  تمارس  عصابة  قبل  من 
مقداره  مبلغ  منه  وطلب  االلكرتوني 

)20 ( الف دوالر امريكي، وعىل الفور تم 
مفارز  من  مختص  عمل  فريق  تشكيل 
بمديرية  املتمثلة  االستخبارات  وكالة 

استخبارات بغداد يف وزارة الداخلية”.
الجهد  تكثيف  “بعد  انه  البيان  وأضاف 
تم  املعلومات  ومقاطعة  االستخباري 
من  ومتهمة(  )متهم  عىل  القبض  القاء 
تلك العصابة يف إحدى مناطق العاصمة 
بالجرم  قيامهما  اعرتفا  والذي  بغداد 

أعاله”.

الداخلية تعلن التوجه حنو إصدار الفيزا واجلواز االلكرتونيني

النزاهة تضبط متهمني يف املالية والصناعة بالرشوة واالبتزاز

احلشد يعثر على مضافة لـ”داعش” 
مشال سامراء

القبض على مخسة دواعش يف ثالث حمافظات

اإلطاحة بقناص داعش متخفيا بني النازحني يف كركوك

انطالق الصفحة الرابعة من الوعد الصادق 
يف البصرة

اهلجرة : عودة ) 1،766 ( نازحا من خميمات 
النزوح طوعيا اىل مناطقهم يف نينوى

ضبط حاويات حمملة حبليب منتهي 
الصالحية يف ميناء أم قصر

حقوق اإلنسان حتذر: اخنفاض اإلصابات 
احلالي وقيت وليس نهاية الوباء

القبض على إرهابيني أثناء حماولتهما 
الدخول إىل الفلوجة

التعليم تستعد إلطالق استمارة القبول لطلبة الدور الثالث

اجتماع مرتقب إلعداد آلية جديدة لزيادة 
أيام دوام املدارس

متظاهرون يف العزيزية يهددون بغلق 
دوائر الكهرباء

غلق 20 صيدلية جنوب املوصل بسبب بيعها 
حبوبا خمدرة

اعتقال عصابة خمتصة باالبتزاز 
االلكرتوني يف بغداد
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برئاسة وزير التجارة.. انطالق اجتماعات اللجنة العراقية االيرانية املشرتكة يف طهران

أكد أن عدد املعامل اليت تولد نفايات صناعية خطرة بلغ 16 معمال

أبرزها مشروع جماري قضاء احلسينية يف بغداد

خبري يدعو إىل إشراك رجال األعمال 
واخلرباء لتعديل املوازنة

جلنة االقتصاد: املالية ارتكبت 
خمالفة قانونية يف املوازنة

النفط تزود حقول الدواجن بالوقود 
وبسعر مدعوم

العراق الثاني باسترياد السلع 
اإليرانية بـ5 مليارات دوالر

بغداد/ الزوراء:
بدأت يف العاصمة االيرانية طهران، امس 
الثالث�اء، اجتماع�ات اللجن�ة العراقية 
الرابعة  املش�ركة بجلس�تها  االيراني�ة 
برئاس�ة وزي�ر التجارة ع�الء الجبوري 
العالق�ات االقتصادية  ملناقش�ة تفعيل 
والتجاري�ة ومناقش�ة ملف�ات ثنائي�ة 
مش�ركة م�ع ال�دول املج�اورة للعراق 
وايجاد مناف�ذ جديدة لتطوير االقتصاد 
العراقي، فيما اكد وزير الطاقة االيراني 
س�عي بالده اىل زيادة التب�ادل التجاري 

مع العراق اىل 20 مليار دوالر.
وقال رئيس اللجنة االقتصادية العراقية 
اإليرانية املش�ركة وزي�ر التجارة عالء 
الجبوري خالل االجتماع، يف بيان العالم 
الوزارة تلقت�ه “ال�زوراء”: أن” زيارتنا 
إىل طه�ران عىل رأس وفد حكومي رفيع 
املس�توى لالجتماع يظهر جدية العراق 
يف التعاون م�ع الجمهورية اإلس�المية 
اإليرانية من أجل تحديد وإزالة العقبات 
للعراق،  الفني�ة  القائم�ة واالحتياجات 
عملي�ا”،  الالزم�ة  اإلج�راءات  واتخ�اذ 
مبين�ا ان”االقتصاد الرقمي مهم للغاية 
يف عالم الي�وم، وبامكانه إزالة العقبات 
واملشاكل القائمة أمام توسيع التعاطي 

بني البلدين”.
واضاف الوزي�ر الجبوري، أن األوضاع 

والقضاي�ا االقتصادي�ة يف العالم باتت 
مختلفة بع�د تفيش جائح�ة كورونا، 
وخلق�ت أج�واء مختلف�ة عم�ا كانت 
علي�ه يف الف�رة الت�ي س�بقت الوباء، 
األمر الذي يتطلب مراجعة االتفاقيات 
االقتصادي�ة وف�ق املعطي�ات املتاحة 

والوضع الحايل.
 ويف إش�ارة إىل االجتم�اع الراب�ع للجنة 
التع�اون االقتص�ادي ب�ني البلدين، قال 

الوزي�ر الجبوري : بالنظ�ر إىل العالقات 
اإلس�المية  الجمهوري�ة  ب�ني  املهم�ة 
للبلدي�ن  يمك�ن  والع�راق،  اإليراني�ة 
مس�اعدة بعضهم�ا البع�ض من خالل 
تبادل الخربات واملعرفة الفنية للتعاون 
بش�كل جي�د يف القضاي�ا االقتصادي�ة 

املهمة.
من جانب�ه اعلن وزي�ر الطاقة اإليراني 
رضا أردكانيان، عن جهود إيران والعراق 

لزيادة حجم التجارة بني البلدين إىل أكثر 
من 20 مليار دوالر سنويا.

ه�ذا  تحقي�ق  إن  اردكاني�ان  وأض�اف 
الهدف يتطلب إزالة الحواجز الجمركية 
األم�وال  ونق�ل  واملرصفي�ة  والنقدي�ة 

وإفساح املجال للقطاع الخاص.
ووص�ل  وزير التج�ارة، الدكت�ور عالء 
العاصم�ة  االثن�ني  ع�رص  الجب�وري 
اإليرانية طهران عىل رأس وفد حكومي 

يمثل وزارات الدولة والهيئات.
وأضاف�ت، أن “الوزي�ر يبح�ث ملف�ات 
مشركة  بني البلدين، وستعقد يف طهران 
ي�وم 12 13- اللجن�ة العراقية االيرانية 
املشركة بدورتها الرابعة برئاسة وزير 
التج�ارة عن الجان�ب العراق�ي  ووزير 

الطاقة عن الجانب االيراني”.
وتابع�ت ال�وزارة: “ان الوزير الجبوري 
يرافق�ه وفد عايل املس�توى ممثلني عن 
ال�وزارات والهي�أة وكذل�ك ممثلني عن 
القط�اع الخاص العراقي وس�يتم بحث 
التج�اري  التع�اون  التع�اون  مج�االت 
وم�ن  املج�االت  وباق�ي  واالقتص�ادي 
ضمنها ملفات الطاقة واملياه  والصحة 
والزراعة والصناعة والثقافة والرياضة 
والشباب والعمل والشؤون االجتماعية 
وغريه�ا  واملالي�ة  الحدودي�ة  واملناف�ذ 
والدي�ون  املش�اكل  مناقش�ة  وس�يتم 

املتعلقة بني البلدين”.
بي�ان وزارة التجارة اوض�ح بأن الهدف 
م�ن زيارة الجب�وري اىل طهران يأتي يف 
اطار برنامج حكومي لتفعيل العالقات 
االقتصادية والتجارية ومناقشة ملفات 
ثنائي�ة مش�ركة م�ع ال�دول املجاورة 
للع�راق وايج�اد منافذ جدي�دة لتطوير 
االقتصاد العراقي ودعم القطاع الخاص 

لتوقيع رشاكات مع رجال االعمال .

بغداد/ الزوراء:
كشف الجهاز املركزي لإلحصاء عن توقف شبه 
تاٍم ملج�ازر اللحوم البيض�اء، وأكثر من النصف 
ملثله�ا الحمراء يف العراق. وفيم�ا أكد ان القطاع 
الهنديس والنس�يجي هي مصادر تولد النفايات 
الصلبة الخطرة يف العراق، أوضح ان عدد املعامل 
التي تولد نفايات صناعية خطرة يف العراق بلغت 

16 معمال.
وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط يف إحصائية 
له، امس الثالث�اء، واطلعت عليها “الزوراء”: إن 

ع�دد مج�ازر اللحوم الحم�راء الكيل بل�غ  104 
مجازر 49 منها عاملة بشكل كيل وجزئي”.

وأضاف ان “العدد األك�رب من املجازر موجودة 
يف القط�اع الحكوم�ي وبواق�ع 91 مج�زرًة”، 
مش�ريا اىل ان “عدد املج�ازر املتوقفة بلغت 55 

مجزرًة”.
وأش�ار الجه�از اىل ان “ع�دد مج�ازر اللح�وم 
البيضاء الكيل بل�غ 59 مجزرة غالبيتها تعود اىل 

القطاع الخاص وتقع يف املناطق الزراعية”.
ولف�ت اىل ان “جمي�ع هذه املج�ازر متوقفة عدا 

س�بع منها عاملة، م�ن بينها خم�س تابعة اىل 
محافظة نين�وى، واثنان تابعت�ان اىل محافظة 

بابل”.
يذك�ر ان العراق كان يس�تورد كميات كبرية من 
لح�وم الدج�اج وبيض املائ�دة خالل الس�نوات 
املاضية نظرا لقلة إنتاج وتربية الدواجن، قبل ان 

يتم منع استرياد الدجاج نظرا لالكتفاء الذاتي.
بينما أكد الجهاز املركزي لإلحصاء، أمس الثالثاء، 
ان القطاع الهنديس والنسيجي هي مصادر تولد 

النفايات الصلبة الخطرة يف العراق.

وقال الجهاز يف تقرير له اطلعت عليه “الزوراء”: 
ان “ع�دد املعام�ل التي تول�د نفاي�ات صناعية 
خطرة يف العراق بلغت 16 معمال منها 12 معمال 
منه�ا تابعة للقطاع الهن�ديس و4 معامل تابعة 
للقطاع النسيجي”، مبينا ان “الكمية اإلجمالية 

املتولدة منهما 9.6 طن شهريا”.
وأضاف ان “كمية النفايات الخطرة املتولدة من 
القط�اع الهنديس كانت النس�بة األع�ىل وبواقع 
8.5 طن ش�هريا، أما الكمية املتولدة من القطاع 

النسيجي فقد بلغت 1.2 طن شهريا”.

بغداد/ الزوراء:

أعلن س�وق العراق ل�أوراق املالية يف 

جلس�ة، أمس الثالث�اء، ع�ن ارتفاع 

مؤرشات التداول.

وق�ال الس�وق يف تقري�ر ل�ه اطلعت 

“ال�زوراء” علي�ه: إن “عدد الرشكات 

املتداول�ة أس�همها خالل ي�وم امس 

بل�غ 26 رشكة م�ن أصل 104 رشكة 

مدرجة يف السوق”.

وأض�اف الس�وق أن “ع�دد االس�هم 

املتداول�ة بلغ�ت )4.900.708.030( 

بلغ�ت  مالي�ة  بقيم�ة  س�هما 

فيم�ا  دين�ار،   )4.019.760.344(

 ISX60  اغلق مؤرش االسعار املتداولة

عىل 486.15 نقطة مس�جالً ارتفاعا 

بنسبة %0.05 عن اغالقه يف الجلسة 

السابقة البالغة 485.92.

وبل�غ ع�دد االس�هم املش�راة م�ن 

املس�تثمرين غري العراقيني يف السوق 

600 الف س�هم بقيم�ة مالية بلغت 

570 ال�ف دين�ار من خ�الل تنفيذ 4 

صفقات عىل أسهم رشكة واحدة.

فيما بلغت االس�هم املباع�ة من غري 

العراقي�ني يف الس�وق 30 الف س�هم 

بقيمة مالية بلغت مليوني دينار من 

خ�الل تنفي�ذ 3 صفقات عىل أس�هم 

رشكة واحدة.

ل�أوراق  الع�راق  س�وق  ان  يذك�ر 

املالي�ة قد اس�تخدم انظم�ة التداول 

االلكرون�ي واإلي�داع املرك�زي من�ذ 

عام 2009 ، ويس�عى إلط�الق نظام 

التداول عرب االنرنيت للمس�تثمرين، 

ت�داول  جلس�ات  خم�س  وينظ�م 

أس�بوعيا م�ن األح�د اىل الخمي�س، 

وم�درج في�ه 104 رشكة مس�اهمة 

عراقي�ة تمث�ل قطاع�ات املص�ارف 

والزراع�ة  والصناع�ة  واالتص�االت 

املايل والسياحة  والتأمني واالستثمار 

والفنادق.

بغداد/ الزوراء:

طال�ب النائ�ب ع�ن دي�اىل، احم�د مظهر 

الجبوري، أمس الثالثاء، بتخصيص نسبة 

معينة من إيرادات املنافذ الحدودية العمار 

املحافظة.

وق�ال الجب�وري يف بيان تلق�ت “الزوراء” 

ان “الكث�ري م�ن مناط�ق  نس�خة من�ه: 

املحافظ�ة تش�هد واقع�ا خدمي�ا مزري�ا 

نتيج�ة عدم وجود مش�اريع بن�ى تحتية، 

وع�دم اس�تكمال ع�دد منها لع�دم وجود 

التخصيصات املالية”.

وأوضح انه “يج�ب تخصيص مبلغ معني 

من إي�رادات مناف�ذ املحافظ�ة الحدودية 

لتنفيذ واستكمال املشاريع وتستقطع من 

حصة املحافظة لهذا الغرض”.

وأش�ار الجب�وري، إىل ان “الغاي�ة من ذلك 

ه�و ع�دم الضغ�ط ع�ىل املوازن�ة العامة 

وتش�غيل آالف الشباب اصحاب الشهادات 

والعاطلني عن العمل يف مش�اريع متوقفة 

وأخرى جديدة يف املحافظة”. 

بغداد/ الزوراء:
والبلدي�ات  االعم�ار واإلس�كان  أك�دت وزارة 
العامة، امس الثالثاء، ان العام الجاري سيشهد 
انجاز مشاريع إس�راتيجية للرصف الصحي، 
يف عدد من املحافظات أبرزها مرشوع مجاري 

قضاء الحسينية يف بغداد.
واش�ار مدير عام مديرية املج�اري يف الوزارة، 
يعرب قحط�ان عباس، يف ترصي�ح للصحيفة 
الرس�مية، إىل “وجود العديد من املشاريع التي 
ش�ارفت عىل االنتهاء، وس�يتم افتتاحها خالل 
العام الجاري، منها مرشوع ش�بكات مجاري 

قضاء الحسينية يف محافظة بغداد”.
وبني ان “مرشوع مجاري الحس�ينية يعد من 
مشاريع البنى التحتية اإلسراتيجية، إذ يخدم 
400 ألف نس�مة، وقد حقق�ت املالكات الفنية 
والهندس�ية نس�ب انج�از متقدم�ة بلغت 96 
باملئة، ويتضمن ش�بكات مي�اه ثقيلة وأمطار 
بط�ول 285 كم، وقد ت�م إكمال مايقارب 284 
ك�م، فض�ال ع�ن إنش�اء 6 محطات رف�ع، تم 
تس�لمها أوليا، م�ع محطة معالج�ة مركزية 
بطاق�ة تصميمي�ة تبل�غ 65 ألف م�ر مكعب 

يوميا”.
وأضاف عباس ان “هناك مش�اريع أخرى قيد 
االنجاز، منها م�رشوع مجاري كركوك املوحد 
الذي تراوحت نسبة تنفيذه بني 14 � 34 باملئة، 
ويع�د من اهم املش�اريع املنفذة، إذ يس�هم يف 
تحسني الواقع الخدمي والبيئي وتقليل التلوث 

وإنتاج مياه معالجة صالحة للسقي الزراعي، 
ويتم تنفيذه من قبل إحدى الرشكة الركية، و 
تبلغ طاقته التصميمي�ة 300 ألف مر مكعب 

يوميا”.
والهندس�ية  الفني�ة  “امل�الكات  ان  وأوض�ح 
تواص�ل اعماله�ا بم�رشوع ش�بكات مجاري 

الحل�ة الكبري، وه�و عبارة عن خط�وط ناقلة 
ثقيلة ومطرية تمتد بالقرب من مجرس الثورة 
وتنتهي عند تقاطع مجرس نادر بطول 22 كم، 
ويس�هم يف تخليص املدينة م�ن تجمعات مياه 

األمطار وتحسني الواقع الخدمي”.
ولف�ت عب�اس اىل “الوصول لنس�بة 90 باملئة 
م�ن أعم�ال تنفيذ م�رشوع مج�اري الرمادي 
االسراتيجي الذي يضم وحدة معالجة مركزية 
بطاق�ة 100 أل�ف م�ر مكعب يوميا وس�يتم 

افتتاحه خالل العام الجاري”.
وتاب�ع أن�ه “تم تحقيق نس�بة انج�از وصلت 
اىل 97 باملئ�ة بم�د ش�بكات مج�اري قض�اء 
الرميث�ة بمحافظة املثنى، م�ع تنفيذ مرشوع 
الخط املغذي ملحط�ة معالجة النجف االرشف، 
وش�بكات مج�اري قض�اء الح�ر يف محافظة 
كربالء املقدس�ة الت�ي وصلت نس�بة انجازها 
اىل 94 باملئ�ة، فض�ال ع�ن م�رشوع محطت�ي 
معالج�ة النارصية بكمي�ة تقدر ب� 2000 مر 
مكعب يوميا، ويسهم يف معالجة املياه الثقيلة 
وتحويله�ا اىل مي�اه معالج�ة وف�ق املحددات 

البيئية”. 

وزير الطاقة االيراني: نسعى اىل زيادة التبادل التجاري مع العراق اىل 20 مليار دوالر

املركزي لإلحصاء: توقف شبه تام جملازر اللحوم البيضاء وأكثر من النصف للحمراء

مطالبات نيابية بتخصيص نسبة من سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعا
إيرادات املنافذ حملافظة دياىل

اإلعمار تكشف عن قرب إجناز مشاريع إسرتاتيجية للصرف الصحي

بغداد/ الزوراء:
 دعا الخبري االقتصادي، دريد العنزي، امس الثالثاء، الربملان اىل تش�كيل لجنة 
م�ن التجار ورجال األعمال والخرباء للمش�اركة بتعديل وإقرار املوازنة، مبينا 
ان وزي�ر املالي�ة عيل ع�الوي وضع عب�ارات يف املوازنة قابلة لضي�اع مليارات 

الدوالرات.
وق�ال العن�زي يف ترصيح صحفي: ان “وزير املالية ع�يل عالوي وضع عبارات 
قابلة للتأويل بغري تفس�ري يف املوازنة مثل )أن تتس�لم بغداد النفط من االقليم 
بواسطة رشكة النفط( دون تس�مية سومو الرشكة الوطنية، فضال عن عدم 

إلزام اربيل بتسليم 50 الف برميل يوميا”.
وأضاف ان “تلك العبارات يف حال تمريرها يف املوازنة فإن املليارات من الدوالرات 
س�تضيع كون اإلقليم سوف لن يسلم النفط بشكل يومي، إضافة إىل إمكانية 

تسليم النفط لرشكات غري سومو كما مدرج يف صيغة املوازنة”.
وأوض�ح ان “الربملان عليه رفض املوازنة وإعادتها اىل الحكومة وإرشاك طرف 
ثالث من الخرباء والتجار ورجال األعمال من اجل صياغتها ووضع بنود تخص 

القطاع الخاص وتنميته كما ادعى وزير املالية”.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت عض�و اللجن�ة االقتصادية 
النيابية النائبة املس�تقلة، ندى شاكر 
جودت، امس الثالثاء، عن قيام وزارة 
املالي�ة بوضع تس�ديد جمي�ع ديون 
إقليم كردس�تان لل�رشكات النفطية 
ضم�ن املوازنة، مبينة ان كردس�تان 
باع�ت النف�ط بش�كل مب�ارش دون 

العودة لبغداد.
وقالت ج�ودت يف ترصي�ح صحفي: 
ان “وزي�ر املالي�ة، ع�يل عب�د األمري 
عالوي، خالف القانون بشكل رصيح 
بعد ان وضع تس�ديد ديون الرشكات 
النفطية بالنس�بة إلقليم كردس�تان 

ضمن املوازنة”.
وأضافت ان “تسديد ديون كردستان 
لل�رشكات النفطي�ة بعد قي�ام اربيل 
ببيع النفط دون العودة لبغداد خالل 
الس�نوات املاضي�ة ال يمك�ن قبول�ه 
بش�كل بس�بب عدم التزام كردستان 
بتسديد ما بذمتها من ديون للحكومة 

املركزية”.
“موازن�ة  ان  اىل  ج�ودت  وأش�ارت 
كردستان تعادل بل تزيد عن موازنات 
6 اىل 8 محافظات مجتمعة، وهو أمر 
غ�ري معقول وغري مقبول، ويكش�ف 
ع�ن حج�م التهمي�ش للمحافظ�ات 

الوسطى والجنوبية والغربية”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت لجن�ة الزراعة واملياه واالهوار 
تثمينه�ا  الثالث�اء،  أم�س  النيابي�ة، 
خط�وة وزارة النف�ط بتزويد حقول 

الدواجن بالوقود وبسعر مدعوم.
وقال رئي�س اللجن�ة، النائب س�الم 
الش�مري، يف بي�ان تلقت “ال�زوراء” 
نسخة منه: ان “هذه الخطوة تهدف 
لدعم وتنشيط القطاع الخاص وخلق 
بيئ�ة مناس�بة مس�توفية ل�رشوط 
االس�تثمار والعمل وبالت�ايل تحقيق 

معدالت نمو يف االقتصاد الوطني”.

وأوض�ح ان “دع�م رشك�ة املنتجات 
النفطية يعد خطوة مهمة يف التعاون 
وال�وزارات  اللجن�ة  ب�ني  املس�تمر 
املعني�ة من اجل دع�م املنتج الوطني 
واس�تمرارية االكتف�اء الذات�ي م�ن 

املنتجات كافة”.
الش�مري “أصح�اب حق�ول  ودع�ا 
اس�تكمال  إىل  واملفاق�س  الدواج�ن 
إجراءاته�م الخاص�ة  بكت�اب صادر 
من وزارة الزراعة أو هيئة االستثمار 
للتزود بأن�واع الوقود ال�ذي تحتاجه 

حقولهم”. 

بغداد/ الزوراء:

أعل�ن مدير مكتب الش�ؤون العربي�ة واالفريقي�ة بمنظمة التنمي�ة التجارية 

اإليراني�ة، فرزاد بيلتن، امس الثالثاء، عن تب�وء العراق املرتبة الثانية يف قائمة 

األس�واق التصديرية للس�لع بقیمة 5.9 مليارات دوالر خالل 9 شهور فرة 20 

مارس/آذار حتى 20 كانون األول 2020.

وقال بيلتن، عىل املوقع االلكروني للمنظمة: إن الصادرات للعراق سجلت نحو 

20 مليون طن بنمو 7 باملئة عىل أس�اس س�نوي. مبينا: أن الس�وق العراقية 

اس�تحوذت ع�ىل 23.6 باملئة م�ن إجمايل صادرات ايران يف الش�هور التس�عة 

املذكورة، وجاءت يف املرتبة األوىل من بني دول الجوار والثانية برتيب األس�واق 

التصديرية.

ولفت بيلتن اىل: أن من أهم السلع غري النفطية املصدرة، هي الحديد والطماطم 

ومعج�ون الطماط�م وقطع غيار التوربين�ات البخارية واليوريا والبالس�تيك 

واالسمنت واملواد الغذائية والحلويات والبطيخ واملكيفات املائية.

: أن من أهم املعوقات التي اعرضت الصادرات اإليرانية للعراق يف الس�نة  وبنينّ

املالية )بدأت 20 مارس/آذار 2020(، تتمثل بانغالق املنافذ واألسواق الحدودية 

بنحو 3 ش�هور، وتعطل إقامة املعارض التجارية وتبادل الوفود وذلك بس�بب 

جائحة كورون�ا، فضال عن القيود التصديرية بمجال الصلب وتش�ديد العراق 

استرياد املنتجات الزراعية، وانخفاض صادرات منتجات األلبان قياسا بالسنة 

املاضية. 

فقدان وثيقة
املرقم�ة  املدرس�ة  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
)0022002( يف 2021/1/10 والصادرة من 
متوس�طة وادي الرافدين يف النجف معنونة 
اىل املديري�ة العامة لربية محافظة النجف، 
بإس�م )زمان خشان حبيب( فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

اعالن
اىل الرشيكة )س�كينة عبد الباري نجم( اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك )ظاهر محمد مريعي( بالبناء 
ع�ىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة )3/65538( 
)حي النداء( حدود بلدية النجف ولغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمس�ة عرش ي�وم داخل 
العراق وش�هر واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعراض مستقبالً.
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بغداد/ متابعة الزوراء
خيم التعادل السلبي عىل نتيجة مباراة 
املنتخب الوطني مع املنتخب االماراتي 
لتصفيات  استعدادي  ودي  لقاء  يف 
كأس اسيا 2023 وكأس العالم 2022 
الوصل  بنادي  ، احتضنه ملعب زعبيل 

يف مدينة دبي يوم امس الثالثاء.
منتخبنا  لنجم  تكريماً  شهد  اللقاء 
وصل  ان  بعد  ابراهيم  احمد  الوطني 
اىل مباراته رقم 100 بقميص املنتخب 
الوطني ، حيث رشع االتحاد االماراتي 
بتكريم ابراهيم ومن ثم االتحاد العراقي 

متمثالً بامينه العام محمد فرحان.
يف  متوسط  بمستوى  الفريقان  ظهر 
انحرص  حيث   ، االول  املباراة  شوط 
باستثناء  امللعب  منتصف  يف  اللعب 
االماراتي  للمنتخب  واحدة  هجمتني 
بعدما استغل ليما خطأ مدافع منتخبنا 
الوطني ريبني سوالقا لكن جالل حسن 
ملنتخبنا  واخرى   ، باملرصاد  لها  كان 
تسديدة  بعد  القائم  ردها  الوطني 
الذي  الواعد  الشاب  قبل  من  متقنة 
يرتدي قميص الوطني الول مرة سجاد 
ارتدت من  ، بعدما استغل كرة  جاسم 
الدفاع االماراتي و الذي كان يف ظهوره 

االول واثقاً من قدراته غري مرتدد .
وقبل صافرة نهاية الشوط االول خرج 
الالعب عالء مهاوي مصاباً ليحل محله 
مصطفى محمد جرب يف الدقيقة )44(.

النصف الثاني من املباراة لم يختلف عن 
دون  الفريقني  سابقه واستمر سجال 
اي خطورة تذكر عىل مرميي املنتخبني 
بالرغم من اجراء اربع تبديالت ملنتخبنا 
الوطني يف شوط املباراة الثاني من قبل 
مدرب الفريق السلوفيني كاتانيتش ،| 
الشوط  بداية  مع  عيل  حسني  دخل  اذ 
وحل  خليل  محمود  عن  بدالً  الثاني 
عدنان  عيل  محل  اسماعيل  رضغام 
كريم  شريكو  و  طارق  همام  واشرتك 
بدالً عن محمد قاسم وسجاد جاسم ، 
و خروج صفاء هادي الذي كان مرهقاً 

ولم يقو عىل اكمال اللقاء.
و بالرغم من سيطرة الفريق االماراتي 
 ، الثاني  الشوط  من  االخري  الربع  عىل 
لكن املباراة انتهت سلبية النتيجة دون 

اي اهداف.
مباراة  قبل  الوطني  ملنتخبنا  وسبق 
االمس  ان التقى شقيقه االماراتي  يف 32 
مباراة  رسمية وودية جرت عىل امتداد 
واحتضنتها   عقود   الخمسة  مايقارب 
مالعب بنغازي و بغداد ودبي  والدوحة 
ومسقط  والرياض واملنامة  والكويت  
وتونس   وسيئول  والطائف   وعدن  
وابو  االسرتالية  ونيوكاسل  والرياض  
الرحلة  هذه  وتضمنت   ، وعّمان  ظبي 
بطولة  منافسات   اطار  يف  مباراة   13
يف  مباريات  واربع   العربي   الخليج 
التصفيات املونديالية  وثالث يف بطوالت 
كاس اسيا  ومثلها عىل سبيل التجريب   
الدولية  االمارات  بطولة  يف   ومباراتني 
فلسطني  كاس  بطولة  يف  ومثلهما 

اىل  السبعيني  العقد  ابان  اقيمت   التي 
الصعيد  عىل  مباريات  خمس  جانب 
االوملبي  عندما كان يسمح لدول العالم 
االوملبية  املناسبات  يف  املشاركة  الثالث 

بمنتخباتها الوطنية .
باملحصلة النهائية  فاز منتخبنا يف 12 
مباراة   وخرس سبعا    يف الوقت الذي 
بينها  بالتعادل  مباراة   12 فيه  انتهت 
مباراة  اقيمت يف الدور نصف النهائي 
لخليجي  23وخرسها منتخبنا بفارق 
الجزاء  عالمة  من  الرتجيح  ركالت 
باملرمى  هدفا   49 العبونا  وسجل   ،
سعيد  لحسني  اكثرها  االماراتي 
االشقاء  سجل  فيما  اهداف  بخمسة  
اكثرها  منتخبنا   بمرمى  هدفا   31
االهداف  صاحب  الطلياني   لعدنان 

حوارا  االمس  مباراة  ومثلت   ، الستة 
فنيا  متجددا  يجمع املدرب السلوفيني 
منافسه   مع  كاتانيتش   سرتيشكو 
ان  بعد  مريفك   فان  بريت  الهولندي 
ابان  سبق لهما ان تقابال وجها لوجه 
يف  اقيمت  التي   24 خليجي  منافسات 

الدوحة عام 2019  .
ويف قراءة لواقع املنتخبني يف التصفيات 
يتصدر  منتخبنا   بان  نجد  املشرتكة  
نقطة     11 برصيد  الثالثة  املجموعة 
متقدما عىل منتخبات البحرين وايران 
التوايل  عىل  وكمبوديا   كونغ  وهونغ 
خمس  االن   حتى  خاض  حيث    ،
مباريات فاز  يف ثالث منها وتعادل يف 
اهداف   تسعة  العبوه  وسجل  اثنتني  
وتنتظره  كرتان  مرماه  دخلت  بينما 

البرصة  يف  مباراة  بينها  مباريات  ثالث 
الديار  امام كمبوديا  ومباراتني خارج 
امام هونغ كونغ وايران ، اما املنتخب 
االماراتي فقد  جاء رابعا  يف املجموعة 
السابعة  برصيد ست نقاط فقط  خلف 
وتايالند   وماليزيا  فيتنام  منتخبات  
وخاض    ، اندونيسيا  وامام  تواليا  
الفريق  اربع مباريات  فاز باثنتني منها 
خرس  بينما  واندونيسيا   ماليزيا  عىل 
امام تايالند وفيتنام  وما تزال فرصته 
ثالثا  سيخوض   وانه  السيما  قائمة  
امام  ارضه  عىل  املتبقية  مبارياته  من 
منتخبات ماليزيا وتايالند وفيتنام  اما 
مباراته الوحيدة خارج ارضه  فستقام 
امام املنتخب االندونييس الضعيف الذي 

يتذيل املجموعة بال نقاط .

بغداد/ متابعة الزوراء
ومدرب  السابق  الدويل  النجم  وجه 
الناشئني عماد محمد  نصيحة  منتخب 
الرتشح  بشان  محمود  يونس  زميله  اىل 

لالنتخابات املقبلة.
العب  محمود  “يونس  إن  محمد  وقال 
يف  العراقية  الجماهري  واسعد  تاريخي 
الكثري من املحافل وابرزها يف كأس آسيا 

.”2007
بعدم  محمود  يونس  “انصح  واضاف 
يف  والرتشح  السياسية  اىل  التوجه 
الرياضة  الن  املقبلة،  االنتخابات 
العراقية بحاجة له وال اريده ان يخرس 

جمهوره”.
متلفز،  لقاء  يف  اعلن  قد  محمود  وكان 

نيته الرتشح لالنتخابات املقبلة.

بغداد/ محمد خليل
حدد رئيس نادي الطلبة عالء كاظم، موعد مغادرته ملنصبه كرئيس لـ«االنيق«.

وقال كاظم »لن ارشح مجدداً لرئاسة نادي الطلبة يف املستقبل القريب، سأستمر 
حتى انهي عميل كرئيس لألنيق«.واضاف »ساترك النادي سنة 2022 بعد انتهاء 
ان  النادي«.يذكر  اسوار  خارج  ساكون  وبعدها  اإلدارية  للهيئة  القانونية  املدة 
جماهري الطلبة، طالبت وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بالتدخل لحل ازمة 
الريايض  الطلبة  نادي  ادارة  نفت  متصل  سياق  االدارية.يف  الهيئة  وتغيري  االنيق 
ما تم تناقله من اخبار يف وسائل التواصل االجتماعي بخصوص استقالة االدارة 
وتشكيل هيئة مؤقتة، االدارة اكدت رشعيتها وقانونيتها وان ما يشاع بخصوص 
القانونية الن االدارة  االقالة وتشكيل هيئة مؤقتة هو خرب غري دقيق وال يمتلك 
منتخبة وال تستطيع اي جهة حلها او اجبارها عىل االستقالة ، واضاف رئيس 
الالعبني  لتشتيت  يسعى  االخبار  هذه  يروج  من  ان  كاظم  عالء  االدارية  الهيئة 
متطلبات  لتوفري  االدارة  وتطمح  مهمة  مباراة  تنتظره  الذي  التدريبي  والكادر 
النجاح للفريق للخروج بنتيجة ايجابية امام الرشطة يف الدور القادم من الدوري 

املمتاز .

عماد حممد  ينصح يونس حممود 
باالبتعاد عن السياسة

عالء كاظم : العام املقبل سيكون 
االخري لي مع نادي الطلبة

بغداد/مصطفى العبطان

عدسة/ عالء الكعبي

الحشد  لنادي  السلة  كرة  فريق  تلقى 

الدوري  يف  األوىل  خسارته  الشعبي 

وبنتيجة  الرشطة  فريق  امام  املمتاز 

احتضنته  الذي  اللقاء  يف  نقطة   68_89

مباريات  املغلقة لحساب  الشعب  قاعة 

النافذة الثانية.

الربع األول شهد منافسة وندية واثارة 

بني طريف اللقاء اذ نجح الرشطة بحسم 

الربع األول بنتيجة 20_17نقطة.

فريق  مستوى  ترجع  الثاني  الربع  ويف 

توسيع  من  الرشطة  ليتمكن  الحشد 

املباراة  زمام  عىل  والسيطرة  الفارق 

ليتمكن من الفوز بالربع الثاني بنتيجة 

44_25 نقطة.

ويف الربع الثالث حاول العبي الحشد من 

وتمكنوا من  اللقاء  إىل مجريات  العودة 

نقطة   12 إىل  النقطي  الفارق  تقليص 

مع بقاء 51 ثانية عىل نهاية الكوارتر اال 

الرشطة  فريق  التي سجلها  الثالثية  ان 

لينتهي  الحشد  العبي  طموحات  بددت 

الربع الثالث بنتيجة 64_49 نقطة. 

ويف الربع الرابع واألخري من عمر اللقاء 

بالكامل  الرشطة سيطرته  بسط فريق 

عليه وتحقق مبتغاهم بتوسيع الفارق 

بنتيجة  واملباراة  الرابع  الربع  وحسم 

89_68 نقطة. 

الفريق  مدرب  حث  املباراة  نهاية  وبعد 

عيل فرحان الالعبني عىل تقديم مستوى 

أفضل يف املباريات املقبلة.

الكهرباء  ويف مباراة مثرية وندية حقق 

بفارق  الخطوط  فريق  فوزا صعبا عىل 

نقطتني 74-72، يف الثواني األخرية.

انتهى الشوط األول بتقدم الكهرباء 38-

35 بعدما تبادل الفريقان التقدم، فكان 

يف  الكهرباء  وعاد  للخطوط  األول  الربع 

الثاني.

وامتدت اإلثارة للشوطني الثالث والرابع، 

أيضا،  التقدم  عىل  الفريقان  فتناوب 

بنتيجة  الفوز  الكهرباء  اقتنص  حتى 

.72–74

النفط  واصل  األخرية  املباراة  ويف 

فوزا  حقق  أن  بعد  للدوري  صدارته 

 .57-109 األعظمية  نادي  عىل  كبريا 

البداية،  من  سيطرته  النفط  وفرض 

وتقدم يف مراحل املباراة األربعة يف لقاء 

من جانب واحد.

بغداد/ متابعة الزوراء 
الشباب  وزارة  اىل  طلباً  للتايكوندو،  العراقي  االتحاد  قدم 
التصفيات  يف  أجنبي  مدرب  مع  التعاقد  اجل  من  والرياضة 

اآلسيوية املؤهلة لألوملبياد وبطولة اسيا.
وبحسب طلب رئيس االتحاد ابراهيم جبار شنني، فإن االتحاد 

طلب من الوزارة مبلغ 24 الف دوالر من اجل اتمام التعاقد مع 
املدرب االجنبي لغرض تطوير الالعبني يف بطولة آسيا وتصفيات 

آسيا املؤهلة لألوملبياد.
املبلغ  رصف  عىل  والرياضة  الشباب  وزارة  وافقت  املقابل  ويف 

لإلرساع بالتعاقد مع املدرب.

بغداد/ متابعة الزوراء
بدأت إدارة نادي الرشطة املفاوضات مع 

وكالء ثالثة العبني الختيار اثنني منهم يف 
فرتة االنتقاالت الشتوية.

إن  النادي  إدارة  من  مقرب  مصدر  وقال 
العبني  ثالثة  مع  التفاوض  بدأت  اإلدارة 
الختيار اثنني منهم، وأحدهم من الربازيل 
أوزبكي،  والثالث  سوداني  آخر  والعب 

والثالثي يلعب يف الهجوم.
اإلدارة  من  طلب  الفني  الجهاز  أن  وبني 
كشفت  أن  بعد  مهاجمني  مع  التعاقد 
تهديفي  عقم  وجود  املاضية  املباريات 
إليتش للبحث عن العبني  ما دفع املدرب 

محرتفني يعززون خط املقدمة.
بشكل  بدأت  املفاوضات  أن  إىل  وأشار 
رسمي مع الالعبني وهناك جدية يف حسم 
صفقتني من أجل االلتحاق بالفريق بوقت 
إضافتهما  وتتم  جيدا  لينسجما  مبكر 

بالفرتة  االنتقاالت  باب  فتح  مع  رسميا 
الشتوية.

ويف سياق منفصل  كشف الجهاز الفني 
الدويل  الالعب  غياب  مدة  عن  للرشطة 
أمجد عطوان إثر اإلصابة التي تعرض لها 
يف املباراة السابقة أمام النفط يف الجولة 

الثالثة عرش من الدوري املمتاز.
حسني  للرشطة  املساعد  املدرب  وقال 
لها  تعرض  التي  اإلصابة  إن  الواحد  عبد 
أمجد عطوان والتي تسببت يف غيابه عن 
املنتخب العراقي الذي واجه امس نظريه 
عن  ستبعده  ودية،  مباراة  يف  اإلماراتي 
أيام  عرشة  تتعدى  لن  لفرتة  املالعب 

وسيعود مجددا إىل الفريق.

عن  الالعب  ستبعد  الغياب  مدة  أن  وبني 
يوم  املقررة  الطلبة  أمام  املقبلة  املباراة 
الرابعة  بالجولة  الشعب  ملعب  يف  األحد 
البديل  الفني  الجهاز  وسيوفر  عرش، 

للمشاركة يف املباراة.
عودة  ينتظر  الفني  الجهاز  أن  وأوضح 
ويبذل  مؤثر  العب  ألنه  بسالمة  عطوان 
جهودا كبرية يف كل مباراة يخوضها مع 
الفريق، الفتا إىل أن مواجهة الطلبة صعبة 
وأن  الفريق  بها  يمر  التي  األوضاع  رغم 

عليهم التحضري بشكل جيد للمواجهة.
من  عرش  الرابعة  الجولة  أن  إىل  يشار 
واألحد  السبت  يومي  ستلعب  الدوري 

املقبلني.

بغداد/ حسني عمار 
أكد مدير إعالم وزارة الشباب موفق عبد الوهاب أن الوزارة وضعت 
برنامجاً خاصاً لزيارة رئيس االتحاد الدويل جياني انفانتينو املقررة 
يف نهاية الشهر الحايل . وقال عبد الوهاب  إنه »هناك برنامج  خاص 
لزيارة رئيس االتحاد ونرجو أن تسمح كل الظروف بتحقيق هذه 
السفر  عىل  حرضاً  هناك  أن  يعلم  الجميع  أن  سيما  ،وال  الزيارة 
بشأن  ماضية  الرتتيبات  كل  اللحظة  هذه  حتى  لذلك  أوروبا  يف 
أرضه  قدماه  ما وطئت  اذا  ،واعتقد  الدويل  االتحاد  رئيس  استقبال 
العراق ستحقق أمور عدة للكرة العراقية«.وأوضح عبد الوهاب أن 
الوزراء  مجلس  رئاسة  من  خاص  باهتمام  حظيت  الدعوة  »هذه 
والجهد الحكومي يكون عىل مستوى عال يف ما يتعلق بهذه الزيارة 
،وستكون مباراة املنتخب العراقي والكويتي هي ختام زيارة الوفد 
العراق الستضافة خليجي  امكانية  للتعرف عىل  الخاصة  الخليجي 
انفانتينو  الدويل  االتحاد  رئيس  فيها  حارضاً  سيكون  وأيضاً   25
او  البرصة  البطوالت سواء يف  تنظيم  العراق يف  للتعرف عىل قدرات 
غريها من املحافظات«.وأشار إىل أن »الزيارة األخرية لوزير الشباب 
ما  يف  وتحدث  انفانتينو  فيها  التقى  التي  درجال  عدنان  والرياضة 
يتعلق بالكرة العراقية ورضورة دعمها من قبل االتحاد الدويل وايضاً 

تحدث عن كل ما يتعلق بواقع الكرة العراقية«.

التعادل السليب حيسم املواجهة الودية بني منتخبنا الوطين وشقيقه االماراتي
امحد ابراهيم خاض مباراته املئة

سلة احلشد ختسر امام الشرطة يف الدوري املمتاز عبد الوهاب: الوزارة وضعت برناجما 
خاصا لزيارة انفانتينو اىل البصرة 

مدرب اجنيب لتايكواندو العراق يف التصفيات املؤهلة لألوملبياد 

ادارة نادي القيثارة اخلضراء تفاوض  ثالثة العبني اجانب

6الرياضيالرياضي حسن امحد: بعض اعضاء ادارة 
النجف عملوا على االطاحة بي

بغداد/ متابعة الزوراء
كشف مدرب فريق الكرة بنادي الطلبة حسن احمد، عن تفاصيل جديدة بشأن مغادرته لصفوف 

نادي النجف “غزالن البادية”.
وقـال احمـد انه “خالل تواجـدي بنادي النجف الريـايض، طالبت برصف مسـتحقات الالعبني 
املتأخرة قبل مسـتحقات الكادر التدريبي”.واوضح ان “االسباب املالية لم تكن السبب الوحيدة 
ملغادرتي ولكن كانت هناك مؤامرة قادها أعضاء من الهيئة اإلدارية للنجف، كان هدفها أفشال 
نادي النجف لإلطاحة بي كي يتسـلموا قيادة الفريق بدالً عني”.يذكر ان احمد وقع رسمياً عىل 

عقد تدريب نادي الطلبة بعد استقالته من تدريب النجف.

أصفر وأمحر
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اعالمنا الرياضي
الزميـل احمـد رحيـم نعمـة تعرض الزمـة صحية 
حادة الزمته الفراش نتيجة اصابته بحالة تسـمم 
شـديد.. ندعو الله العيل القدير ان يشـفيه وينعم 
عليه بموفور الصحـة والعافية التامتني وان يعود 

اىل ممارسة عمله من جديد.
 *****************

قدم الزميل محسن التميمي شكره وتقديره الكبريين 
الٔعضاء الهئية العامة لالتحاد العراقي للصحافة 

الرياضيـة ممـن حـرض املراسـيم او اتصل او 
ارسل التعازي بوفاة املرحومة والدته....  داعيا 
املـوىل عز وجل أن يحفـظ الجميع من كل رش 

ومكروه .
 *********************

االعالمي محمد الخفاجي اصبح من ضمن الطلبة املقبولني 
بالدراسـات املسـائية للجامعة املسـتنرصية يف كلية 
والنجـاح  التوفيـق  كل  االعـالم...  االداب/ قسـم 
للزميـل الخفاجـي يف مشـواره االكاديمـي الثاني 
حيث سبق وان حصل عىل شهادة البكالوريوس يف 

قسم الكيمياء بكلية الرتبية ابن الهيثم.



أعل�ن نادي هويس�كا صاحب املرك�ز األخري يف الدوري اإلس�باني لك�رة القدم إقالة 
مدربه “ميتش�ل” سانش�يس إثر الهزيمة صفر2- أمام ريال بيتيس.وأش�ار النادي 
يف بي�ان ع�ى موقعه االلكرتوني إىل أن�ه “يبحث عن زخم جديد” وأس�ف ل� “الوضع 
الريايض الحس�اس”.وقاد ميتش�ل )45 عاما( الفريق يف املوس�م املايض للصعود إىل 
الدرجة األوىل بتتويجه يف دوري الدرجة الثانية.لكنه لم ينجح معه يف “ال ليغا”، إذ حقق 
هويس�كا تحت قيادته فوزا واحدا يف 18 مباراة مقابل 8 هزائم و9 تعادالت، برصيد 12 
نقطة، بفارق 6 نقاط عن بلد الوليد السابع عرش وهو املركز الذي يضمن البقاء يف دوري 
األضواء.وس�بق مليتش�ل أن درب رايو فايكانو بني عامي 2017 و2019.ويلعب هويسكا 
مباراته ضمن املرحلة التاس�عة عرشة املق�ررة اليوم األربعاء ضد مضيفه خيتايف 

صاحب املركز الثالث عرش.

تأهل وست هام بصعوبة إىل الدور الرابع من كأس إنكلرتا.
وفاز وست هام بهدف نظيف أتى يف الدقائق األخرية أمام مضيفه ستوكبورت كاونتي.

وج�اء هدف اللقاء الوحيد يف الدقيقة الثالثة والثمانني بفضل داوس�ون علماً أّن املباراة ش�هدت 
مشاركة العديد من نجوم الصف األول لوست هام وعى رأسهم الجزائري سعيد بنرحمة.

وسيلعب وست هام مع دوناكسرت وفقاً للقرعة التي سحبت أول أمس االثنني.

          

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 

alzawraanews@yahoo.com
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إصابة معقدة تهدد جنم بلجيكا 
بالغياب عن اليورو

تأجيل جائزتي أسرتاليا والصني 

اعالم الكرتوني

ته�دد اإلصابة أحد نج�وم منتخب بلجي�كا بالغياب عن بطولة 
أوروبا لكرة القدم )يورو 20( املقررة يف يونيو/حزيران املقبل.
وخضع الدويل البلجيكي أكس�ل فيتس�ل، العب وسط بوروسيا 
دورتمون�د، لجراح�ة، لع�اج قط�ع يف وت�ر العرقوب.وأصيب 
فيتس�ل يف الف�وز 1-3 عى رازن بال ش�بورت اليبزيج الس�بت 
امل�ايض، وخرج يف الدقيقة 30 بعد س�قوطه دون تدخل مع أي 
العب.وقال فيتس�ل، عى “توي�رت”: “أجري�ت جراحة ناجحة، 
وس�أعمل ب�كل قوة للتع�ايف والع�ودة أكثر قوة من الس�ابق”.
وتابع: “بمؤازرة األصدقاء والعائلة س�أعود قريبا”.من جهته، 
عل�ق روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا: “اإلصابات جزء من كرة 
القدم، لكني حزين لهذه اإلصابة الخطرية”.وأضاف: “سأنتظر 
حت�ى آخر لحظة ملحاولة ضم أكس�ل لتش�كيلة بطولة أوروبا. 
يلع�ب دائم�ا دورا مهم�ا داخ�ل وخ�ارج امللعب. خ�اض 110 
مباريات دولية وهو العب مهم، ولذلك ال أستبعده من املشاركة 
يف بطولة أوروبا”.لكن من املتوقع أن يغيب فيتس�ل، الذي أكمل 

32 عاما، لفرتة ترتاوح بني 4 و7 أشهر.

تم تأجيل جائزتي أس�رتاليا والصني الكربى يف سباقات فورموال 
وان املقررت�ني يف 21 آذار/م�ارس و11 نيس�ان/أبريل توالياً إىل 
موعدي�ن الحقني بس�بب تداعي�ات فريوس كورونا.ويف س�ياق 
متصل ستعود حلبة إيموال اإليطالية إىل الروزنامة حيث ستكون 
ضمن برنامج س�باقات عام 2021 كم�ا أعلنت “ليربتي ميديا” 
مالكة حقوق بطولة العالم.وأص�درت فورموال وان بياناً أكدت 
فيه: “اقامة الس�باق األس�رتايل يف الفرتة م�ن 18 إىل 21 ترشين 
الثاني/نوفم�رب، يف حني تجرى مش�اورات مع منظمي س�باق 
الصني لتحديد موعد جديد يف وقت الحق من املوسم إذا كان ذلك 
ممكنا”.وستنطلق بطولة العالم بالتايل يف سباق جائزة البحرين 
الكربى يف 28 آذار/مارس قبل االنتقال إىل ايموال يف 18 نيسان/

أبريل ثم عى حلبة ستحدد الحقاً يف الثاني من ايار/مايو.

تختتم منافسات الدور الثاني من بطولة 
كأس أملانيا، بمباراة بايرن ميونيخ أمام 

هولشتاين كيل بعد اليوم األربعاء.
ويس�عى بايرن ميونيخ إىل الفوز لنفض 
غب�ار الكبوة التي تع�رض لها يف الدوري 

األملاني، مطلع هذا األسبوع.
ويح�ل باي�رن ضيف�ا ع�ى هولش�تاين 
كيل ن�ادي الدرجة الثانية، مس�اء اليوم 
األربع�اء، بع�د أن خرس أمام بوروس�يا 
مونش�نجادباخ 3-2 مساء يوم الجمعة 
امل�ايض، يف مب�اراة أهدر خاله�ا بايرن 
تقدمه بهدفني، حيث قلب مونشنجادباخ 
موازي�ن املواجهة لصالحه بثاثة أهداف 

بعدها ليخرج البافاري صفر اليدين.
املب�اراة  أن تق�ام  وكان م�ن املف�رتض 
األخ�رية يف الدور الثاني م�ن كأس أملانيا 
يف كان�ون األول/ديس�مرب امل�ايض، لكن 
باي�رن ميوني�خ نج�ح يف الحص�ول عى 
املوافق�ة ع�ى التأجي�ل، للتخفي�ف من 
ضغ�ط مباري�ات الفريق يف ذل�ك الوقت 

شيئا ما.
لكن املباراة أضيف�ت إىل جدول مباريات 
كان�ون الثاني/يناير الج�اري، ورغم أن 
باي�رن ميوني�خ حامل لقب ال�دوري، ال 
يزال يرتبع عى الص�دارة، يفتقد الفريق 

البافاري حالته املعهودة.
ويب�دو أن إجازة الكريس�ماس القصرية 
ل�م تك�ن كافي�ة إلع�ادة ش�حن طاق�ة 
الفري�ق، وقد ارتكب ع�دة أخطاء كلفته 

الهزيم�ة أم�ام مونش�نجادباخ بعد أن 
كان متقدما.

وقال ليون جوريتس�كا العب خط وسط 
باي�رن ميوني�خ: “نتلق�ى العدي�د م�ن 

األهداف يف الوقت الحايل”.
وأضاف: “علينا أن نقدم املس�توى الذي 
ظهرن�ا به خ�ال أول نصف س�اعة من 
املباراة املاضية، كي نعود إىل مسارنا عرب 

مباراة اليوم األربعاء”.
أما هولش�تاين كي�ل الذي يحت�ل املركز 
الثال�ث يف دوري الدرج�ة الثانية، فليس 
لديه ما يخرسه، وق�ال أويل فرينر مدرب 
الفريق: “سنرى ما س�يقدمه بايرن. ثم 
ن�رى ما يمكننا تقديمه. وبعدها نرى ما 

سيحدث”.
وس�يلتقي الفائ�ز يف مباراة هولش�تاين 
كي�ل وباي�رن ميوني�خ، فري�ق الدرج�ة 
الثانية دارمش�تاد يف ال�دور الثالث )دور 

الستة عرش(.
وكان باي�ر ليفرك�وزن ق�د حاف�ظ عى 
صدارة البوندسليجا حتى مطلع األسبوع 
السابق للكريسماس، لكنه تلقى الهزيمة 
أم�ام بايرن ميونيخ ليفتنقد الصدارة ثم 
خرس أم�ام آينرتاخت وتعادل مع بريمن 
ليصب�ح متأخرا يف املركز الثالث بفارق 4 

نقاط خلف املتصدر بايرن ميونيخ.
وأعلن بايرن ع�ودة جنابري إىل تدريبات 
الفري�ق اس�تعدادا ملب�اراة ال�كأس أمام 

هولشتاين كيل.
وأوض�ح الن�ادي أن الاعب ال�دويل “25 
بش�كل  املش�اركة  م�ن  تمك�ن  عام�ا” 
كامل “يف التدريبات بالك�رة والتدريبات 

التكتيكية”.

تفوق ميلووكي باكس عى أورالندو ماجيك بسهولة 99-121 بفضل 22 
نقط�ة لنجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو بينها 13 يف الش�وط الثاني 
ضمن دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني، يف حني تأجلت مباراة داالس 

مافريكس ونيو أورليانز بسبب تداعيات فريوس كورونا املستجد.
وكان ياني�س أفض�ل الع�ب يف الدوري يف الس�نتني املاضيت�ني، غاب عن 
املباراة األخرية لفريقه ضد كليفاند كافاليريز بس�بب تقلص يف عضات 
أس�فل الظهر لكنه تخلص منها ليق�ود فريقه اىل تحقيق فوزه الخامس 
يف آخر س�ت مباري�ات واضاف اىل نقاط�ه ال22، أربع تمريرات حاس�م 
وس�ت متابعات.وأضاف كل م�ن خريس ميدلتون وبوب�ي بورتيس 20 
نقطة للفائز أيضاً.أما أفضل مس�جل يف صف�وف أورالندو فكان نيكوال 
فوتش�يفيتش من مونتينيغرو م�ع 28 نقطة و13 متابعة لكنها لم تكن 
كافية ليثأر أورالندو من ميلووكي الذي أطاح به يف الدور األول من الباي 

أوف يف املجموعة الرشقية يف أب/اغسطس املايض. 
ونجح ماجيك يف تقليص اىل نقطتني يف مطلع الربع األخري 86-88 بفضل 
“دنك” ألرون غوردون، لكن باكس رد بقوة بعد ذلك بتسجيله 22 نقطة 

مقابل اثنتني فقط ملنافسه ليحسم املباراة يف صالحه.
وتألق يس جاي مالكولم يف صفوف بورتاند ترايل بايزرز ليقوده إىل فوز 
صعب عى تورونتو رابتورز 111-112 بتس�جيله 30 نقطة بينها س�لة 
الفوز قبل نهاية املباراة ب9 ثوان علماً بأنه قلب تخلفه بفارق 17 نقطة 
يف إح�دى مراحل املب�اراة ليخرج فائزاً. واضاف دامي�ان ليارد 23 نقطة 

وأضاف 7 متابعات.
وأه�در الكامريوني باس�كال س�ياكام فرصة النتزاع الف�وز لرابتورز يف 
الرم�ق االخري.والف�وز هو الثالث لباي�زرز توالياً علم�اً بانه خرس العب 

ارتكازه البوسني يوسف نوركيتش يف الربع األول بداعي اإلصابة.
وحقق واش�نطن وي�زاردز أول فوز ل�ه عى ملعبه ها املوس�م إثر تغلبه 

ع�ى فينيك�س صن�ز 107-128 بفضل 34 ل�رباديل بيل م�ع 8 متابعات 
و9 تمريرات حاس�مة يف غياب النجم املخرضم راس�ل وس�تربوك بداعي 
االصابة.وغاب بيل أفضل هداف يف الدوري هذا املوسم بمعدل 34.9 نقطة 
يف املب�اراة الواحدة متقدما بفارق كبري عن صاحب املركز الثاني س�تيف 
ك�وري )28.6 نقطة(، ع�ن املباراة األخ�رية لفريقه ملخالطته ش�خصاً 
إيجابيا.وكان بيل سجل 101 نقطة يف اخر مباراتني ضد فيادلفيا )60( 

وضد بوسطن سلتيكس .)41( 
وس�جل غ�وردون هاي�وارد 34 نقط�ة بينه�ا 28 يف الرب�ع االول ليقود 
تش�ارلوت هورنت�س اىل الف�وز عى نيوي�ورك نيك�س 88-109 محققا 
الف�وز الرابع تواليا لفريقه.ويف املباريات األخرى، فاز أتانتا هوكس عى 
فيادلفيا س�فنتي س�يكرسز 112 94-، وس�اكرمنتو كينغز عى انديانا 
باي�رسز 122-127، ومممفيس غريزليز ع�ى كليفاند كافاليريز -101

91.وتأجل�ت مب�اراة داالس مافريك�س مع نيواورليانز بس�بب فريوس 
كورونا املستجد.

كذلك أعلنت رابطة دوري كرة الس�لة تأجيل مباراة اخرى بني ش�يكاغو 
بولز وبوسطن سلتيكس.

ويعود س�بب تأجيل هات�ني املباراتني إىل أن مافريكس وس�لتيكس ليس 
لديهم�ا ثمانية العبني متوفري�ن، وهو الحد األدنى املطل�وب من رابطة 

الدوري لخوض املباريات.
واضط�ر مافريك�س إىل إغاق منش�آته األحد بعد أن ثبت�ت إصابة ثاثة 
م�ن العبيه، وهم جوش ريتشاردس�ون ودوريان فيني س�ميث وجايلن 

برونسون، بفريوس كورونا.
ونظ�را ألن ج�زءاً كبرياً م�ن زمائهم كانوا عى احت�كاك وثيق بهم، بات 
يتع�ني عليهم أيض�ا الدخول يف حجر ذات�ي ما جعل الفري�ق عاجزا عن 

تأمني العدد الازم من الاعبني لخوض اللقاء.
وينطب�ق نفس الس�يناريو عى س�لتيكس بع�د اكتش�اف إصابة نجمه 

جايسون تايتوم وجايلن براون.
ومن�ذ انطاق املوس�م قبل ثاثة أس�ابيع، وتحدي�داً يف 22 كانون األول/

ديس�مرب، أرجئت حت�ى اآلن أربع مباريات، أولها بني هيوس�تن روكتس 
وأوكاهوما س�يتي ثاندر للس�بب نفس�ه، ألنه لم يكن ل�دى األول العدد 

الكايف من الاعبني.ولم تتم إعادة جدولة أي من هذه املباريات.
وقس�مت رابطة الدوري موس�مها إىل جزأين، حيث كشفت عن الجدول 
الزمن�ي لألول حت�ى الرابع من آذار/مارس لكنها ل�م تعلن عن روزنامة 
الج�زء الثاني ال�ذي من املفرتض أن يبدأ يف العارش م�ن آذار/مارس بعد 
راحة لس�تة أيام.وبذلك، أعطت الرابطة لنفسها مجاال إلعادة جدولة أي 
مباري�ات مؤجل�ة من الجزء األول من املوس�م إىل الج�زء الثاني أو حتى 

أثناء االسرتاحة.

بايرن ميونيخ يلتقي هولشتاين كيل يف كأس أملانيا

يانيس يقود باكس للفوز على أورالندو ماجيك

أوزيل: إذا رحلت عن آرسنال سألعب يف نادي مثل ريال مدريد

اللجنة املنظمة تنفي مناقشة إلغاء األلعاب

هويسكا يقيل مدربه ميتشل

وست هام اىل الدور الرابع

مفكرة الزوراء

منذ  الفريق  حسابات  عن  آرسنال  وسط  العب  أوزيل،  مسعود  ابتعد 
العام املايض لكن الاعب األملاني، ال يشعر بالندم عى  مارس/آذار من 
انضمامه للفريق اللندني.ولم ينضم أوزيل، 32 عاًما، الذي يمتد تعاقده 
حتى يونيو/حزيران، ويحصل عى أجر يبلغ 350 ألف جنيه إسرتليني يف 
األسبوع وفقا لتقارير صحفية، إىل قائمة آرسنال بالدوري اإلنجليزي، 
أو الدوري األوروبي هذا املوسم.وتقول تقارير يف وسائل إعام بريطانية، 
إن أوزيل قد يغادر النادي اللندني هذا الشهر، وقال املدرب ميكل أرتيتا، 
خال  أوزيل  مناسًبا.وقال  عرًضا  تلقى  إذا  بالرحيل  له  سيسمح  إنه 
دردشة مع الجماهري عى تويرت”:كانت هناك العديد من لحظات الصعود 
االنضمام  أندم مطلًقا عى قرار  لم  املجمل  اآلن، لكن يف  والهبوط حتى 
تفيش  قبل  األخرية  املباريات  أمينا،  أكون  “كي  آلرسنال”.وأضاف: 

كانت   2020 أذار  ومارس/  فرباير/شباط،  يف  كورونا  فريوس 
لألسف”. األمور  تغريت  التوقف  بعد  لكن  حًقا.  اإلثارة  غاية  يف 
وذكرت  الشهر،  هذا  أخرى  أندية  مع  التفاوض  ألوزيل  ويحق 
وسائل إعام محلية أنه أجرى محادثات مع فنربخشة الرتكي، 
ريال  أوزيل: “فنربخشة مثل  األمريكي.وتابع  يونايتد  ودي يس 

مدريد يف إسبانيا. إنه أكرب ناد يف تركيا”.وزاد: “كل شخص أملاني 
فريقي  أملانيا.  يف  ينشأ  عندما  تركيا  يف  فريًقا  يشجع  تركي   -

أود  دولتان  “هناك  قائا:  فنربخشة”.ومىض  كان 
تركيا،  وهما  اعتزايل  قبل  فيهما  ألعب  أن 

والواليات املتحدة. إذا ذهبت إىل تركيا 
لن أنضم سوى إىل فنربخشة”.

“طوكيو2020”  األوملبية  األلعاب  دورة  منظمو  نفى 
يف  مناقشات  إجراء  تموز/يوليو،  يف  إقامتها  املقرر 
شباط/فرباير املقبل لدراسة احتمال إلغائها بعدما تم 

تأجيلها صيف العام املايض بسبب جائحة كورونا.
موتو  توشريو  املنظمة  للجنة  العام  املدير  ووصف 
 ”2020 خال كلمة ألقاها للعاملني يف ملف “طوكيو 
مناقشة  برضورة  اليابانية  اإلعام  وسائل  تكهنات 
األوملبية  اللجنة  األوملبياد يف شباط/فرباير مع  مصري 

الدولية بأنه “معلومات خاطئة”.
وقال: “عندما يظهر هذا النوع من املعلومات، قد يشعر 
بعض الناس بالقلق. أريد أن أقول إننا ال نفكر بهذه 

الطريقة عى اإلطاق وان هذه املقاالت خاطئة”.
يشري  األحد  نرش  استطاع  أهمية  من  موتو  وقلل 
الياباني  الشعبي  الدعم  يف  االنخفاض  من  مزيد  إىل 

لألوملبياد.
يف  الطوارئ  حالة  املايض  األسبوع  اليابان  وأعلنت 
طوكيو واملناطق املجاورة لها يف مواجهة تصاعد حاد 
يف حاالت اإلصابة بالفريوس، ما عزز شكوك الجمهور 

بشأن تنظيم األلعاب األوملبية.
ووفقا لوسائل اإلعام املحلية، باتت املطاعم والحانات 
تغلق يف الساعة الثامنة مساء، فيما تشجع الرشكات 

عى اللجوء أكثر إىل العمل عن ُبعد، 
بتجنب  السلطات  طالبت  كما 

التنقل غري الرضوري يف الليل.
أجرته  استطاع  أحدث  ويف 
 45 أراد  كيودو،  أنباء  وكالة 
باملئة ممن شملهم االستطاع 
الثانية،  للمرة  األلعاب  تأجيل 

فيما أيد 35 باملئة منهم اإللغاء 
التام.

وحاول موتو إضفاء طابع إيجابي عى هذا 
يطلبون  الذين  األشخاص  عدد  زاد  “لقد  االستطاع: 
تأجيل األلعاب بشكل كبري، لكن هذا يعني أن هؤالء 

األشخاص ما زالوا يريدون إقامة األلعاب”.
التأكد  علينا  تحدث،  أن  أجل  من  “بالطبع،  وأضاف: 
من أننا ننظم ألعابا آمنة مع تدابري ضد الفريوس. إذا 
فكرت يف األمر بهذه الطريقة، أعتقد بشكل راسخ 

أن املزيد من الناس سيوافقون عى هذه الفكرة”.
السابق  الربيطاني  التجذيف  بطل  دعا  املقابل  يف 

من  األلعاب  إقامة  تأجيل  إىل  بينسينت  ماثيو 
عام  طوكيو  يف  األوملبية  األلعاب  تنظيم  خال 
أنجليس  ولوس   ،2028 عام  وباريس   ،2024

عام 2032.
وأسفرت حالة الطوارئ يف العاصمة إىل تقليص عدد 

الحضور يف املنافسات الرياضية إىل 5 آالف، كما ألغيت 
املحلية  الركبي  بطولة  األوىل من  املرحلة  يف  مباراتان 

باكتشاف حوايل 40 حالة إيجابية يف أربعة فرق.
التلقيح  باستخدام  اليابان  تبدأ  أن  املتوقع  غري  ومن 

ضد “كوفيد19-” قبل نهاية شباط/فرباير.
الوزراء  رئيس  تحدث  يابانية  إعام  وسائل  وبحسب 
غيتس،  بيل  األمريكي  امللياردير  إىل  يوشيهيدي سوغا 
الناشئة،  الدول  يف  التلقيح  تعزيز  أهمية  عى  واتفقا 

خاصة يف ضوء أوملبياد طوكيو.
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لمرور عام على استشهادهما

أصول »األهرام« املصرية برسم البيع
القاهرة/متابعة الزوراء:

دع�ا مجلس إدارة صندوق العاملني يف 
مؤسسة »األهرام« عرب مذكرة داخلية 
يوم االثنني امل�ايض،  أعضاء الجمعية 
العمومي�ة إىل التصويت إلكرتونياً عىل 
العمومي�ة  ج�دول أعم�ال الجمعي�ة 
غ�ر العادية ال�ذي يشتمل عىل عرض 
املوافقة ع�ىل بيع الوح�دات اململوكة 
قري�ة طيب�ة  العامل�ني يف  لصن�دوق 
البرشي، وعددها 32 ش�اليه وفيلتان، 
وعرض املوافقة عىل بيع األصول التي 
آلت ملكيتها للصندوق من املؤسس�ة، 
من دون توضيح ماهية هذه األصول 

املشار إليها.
وأف�ادت املذك�رة ب�أن مجل�س إدارة 
الصندوق تلقى بعض العروض لرشاء 
تلك الوح�دات ومجموعة األصول التي 
آلت ملكيتها للصندوق من املؤسس�ة، 
وأكد أن مجلس اإلدارة وافق »مبدئياً« 
عىل البي�ع، رشيطة مخاطب�ة الهيئة 
العام�ة للرقابة املالي�ة عىل الصناديق 
الخاص�ة لتوجي�ه قيم�ة البي�ع حال 
موافق�ة أعضاء الجمعي�ة العمومية. 
وأضاف أن البيع »جاء لتحس�ني امليزة 
التأميني�ة وضم ع�اوات تأخر ضمها 

منذ سنوات«.
إدارة  مجل�س  م�ن  مص�در  وق�ال 
»األه�رام« إن األصول األخ�رى املشار 
إليها يف إعان صندوق العاملني تشمل 
6 ش�قق يف »غ�اردن س�يتي« وس�ط 
القاه�رة، وه�ي م�ن أرق�ى مناط�ق 
العاصم�ة، بينه�ا واح�دة عب�ارة عن 
مع�رض كب�ر، و6 ش�قق أخ�رى يف 
»ش�ارع مراد« يف الجي�زة كانت مقراً 
وش�قة  الزراع�ي«،  »األه�رام  ملجل�ة 
أخ�رى يف مدين�ة طنط�ا يف محافظ�ة 

الغربية، إضافة إىل مجموعة شاليهات 
يف قرية »اإلمارات هايتس« يف الساحل 
الشم�ايل. وأوض�ح املصدر نفس�ه أن 
شقق »غاردن سيتي« و«شارع مراد« 
معروضة للبيع منذ فرتة طويلة، لكن 
ال إقبال عليها، وفقاً للمس�ؤولني عن 

الصندوق.
وأش�ار املص�در إىل أن تل�ك األص�ول 
كان�ت ملكاً ملؤسس�ة »األه�رام«، ثم 
انتقل�ت ملكيته�ا لصن�دوق التأم�ني 
الخ�اص باملؤسس�ة، مقابل إس�قاط 
دي�ون كانت قد تراكمت منذ س�نوات 
طويلة، وهي االش�رتاكات التي كانت 
تحصلها املؤسس�ة م�ن العاملني عن 
طريق حس�مها مبارشة م�ن الرواتب 

وال تسددها للصندوق.
وانتقد عاملون يف مؤسس�ة »األهرام« 
م�ن أعضاء صن�دوق التأمني الخاص 

الدع�وة إىل بي�ع األص�ول، ووصفوها 
ب�«املبهم�ة«، وأك�دوا أن تلك األصول 
مملوكة لجميع العاملني يف املؤسس�ة 
فق�ط. وق�ال أح�د أعض�اء الجمعية 
العمومية يف »األهرام« رافضاً الكشف 
عن هويته، إن رئيس »الهيئة الوطنية 
للصحاف�ة« عبد الص�ادق الشوربجي 
الذي ي�رأس بحكم القانون الجمعيات 
الصحفي�ة  للمؤسس�ات  العمومي�ة 
القومية ق�رر بيع الوح�دات اململوكة 
لصن�دوق »األه�رام« يف قري�ة »طيبة 
البرشي« يف الس�احل الشم�ايل، حيث 
تلق�ي الصن�دوق عرض�ني، أحدهم�ا 
تق�دم ب�ه املهن�دس ش�هاب مظهر، 
واآلخر عن طريق مدير عام اإلعانات 
يف مؤسس�ة »األه�رام« هشام لطفي. 
وينتظر املتنافس�ان اس�تيفاء الشكل 
القانون�ي للبي�ع، أي موافق�ة أعضاء 

الجمعية العمومية للصندوق.
وتس�اءل املص�در ع�ن »رس بي�ع هذا 
املصيف تحديداً يف هذا التوقيت والثمن 
املعروض«، وق�ال إنها »أس�ئلة يجب 

الرد عليها بشفافية«.
ودعا مجلس إدارة صندوق العاملني يف 
مؤسسة »األهرام« أعضاءه للتصويت 
إلكرتوني�ًا، اليوم األربع�اء ، من داخل 
املؤسس�ة فق�ط، ما ب�ني الس�اعة 9 
صباحاً وحتى الخامس�ة مس�اًء. ويف 
حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يف 
الس�اعة األوىل، يؤجل انعقاد الجمعية 

ملدة ساعة.
وانتقد عاملون يف املؤسسة الدعوة إىل 
التصويت عىل عملية البيع »إلكرتونياً«، 
ورأى مصدر داخل املؤسسة أن عملية 
التصوي�ت ع�رب اإلنرتن�ت مشكوك يف 
نزاهته�ا، خصوص�اً أن مركز »أماك« 

التاب�ع للمؤسس�ة س�ينظمها، وهو 
ال�ذي يس�يطر عليه املس�تفيدون من 
باتخ�اذ  العامل�ون  وطال�ب  البي�ع. 
»موق�ف محدد، ورف�ض محاولة بيع 

األصول بحجة سداد املستحقات«.
وق�ال مصدر من الجمعي�ة العمومية 
ل�«األهرام« إن رئي�س مجلس اإلدارة 
عبد املحس�ن س�امة وبعض أعضاء 
»الهيئة الوطنية للصحافة« يف »املجلس 
األع�ىل لإلعام«، ومنه�م صحفيون يف 
»األه�رام« وعىل صلة وثيق�ة برئيس 
مجل�س اإلدارة ومس�ؤويل الصندوق، 
يحش�دون األص�وات للموافق�ة ع�ىل 
البي�ع. وح�ذر م�ن خس�ائر ال يمكن 
تعويضها يف املس�تقبل، معترباً أنه من 
األفضل اس�تثمار تلك األصول لتحقق 
أرباحاً يستفيد منها األعضاء بدالً من 

بيعها.
وأف�اد املص�در ، ب�أن رج�ل األعم�ال 
ش�هاب أحمد مظهر »نجح من خال 
س�مارسة يف إتم�ام صفق�ة الحصول 
قري�ة  يف  )األه�رام(  ع�ىل ش�اليهات 
طيب�ة الب�رشي، باس�تخدام عاقاته 
داخ�ل النظ�ام«. وأضاف املص�در أن 
مصيف�اً  كان�ت  طيب�ة  »ش�اليهات 

للبسطاء يف املؤسسة«.
يمتلك ش�هاب مظهر أحد أكرب مكاتب 
الس�وق  يف  والتخطي�ط  التصمي�م 
املرصية، ويتمتع بعاقات جيدة داخل 
نظ�ام الس�ييس الذي منح�ه مرشوع 
قل�ب  يف  التحري�ر  مي�دان  »تطوي�ر« 

القاهرة.
وقال مصدر يف مجلس إدارة »األهرام« 
رفض ذكر اس�مه ، إن ش�هاب مظهر 
ع�رض 70 مليون جني�ه فقط لرشاء 
ش�اليهات »طيبة« مقاب�ل نحو 500 

مليون جنيه للعرض الثاني من طرف 
مدير عام إدارة اإلعانات يف املؤسس�ة 
موافق�ة  ح�ال  ويف  لطف�ي.  هش�ام 
الجمعية العمومية للصندوق، سيقام 

مزاد علني للبيع.
تعان�ي مؤسس�ة »األه�رام« كبقي�ة 
م�ن  م�رص  يف  القومي�ة  املؤسس�ات 
أزم�ة مالي�ة كب�رة، ودي�ون طائل�ة 
لع�دة جهات حكومي�ة منها مصلحة 
الرضائ�ب والهيئة العام�ة للتأمينات 

االجتماعية.
إدارة  مجل�س  يف  مص�در  وق�ال 
املؤسسة، رفض ذكر اسمه، إن اإلدارة 
املالي�ة ل�«األه�رام« تخص�م جمي�ع 
االس�تقطاعات من رواتب العاملني يف 
املؤسس�ة، مثل رضيبة الدخل ونسبة 
العام�ل م�ن التأمين�ات واملعاش�ات، 
إضافة إىل اش�رتاك نقاب�ة الصحفيني 
ورسوم استخراج »الكارنيه« )البطاقة 
الصحفية(، »من دون أن تس�دد هذه 

األموال إىل الجهات املذكورة«.
وأض�اف املص�در أن »رئي�س مجلس 
إدارة املؤسس�ة عبد املحس�ن س�امة 
ه�و من ق�رر اس�تخدام تل�ك األموال 
يف ش�ؤون مالي�ة أخ�رى، ف�ا يتأخر 
رصف مكافآت أعض�اء مكتبه الفني 
ومديري املؤسسة، يف حني أن مكافآت 
الصحفي�ني تتأخر لنحو ع�ام، وأيضاً 
مس�تحقات أصحاب املعاش�ات التي 

تتأخر ألكثر من عام«.
وكان مصدر من الجمعي�ة العمومية 
ملؤسسة »األهرام«، رفض ذكر اسمه، 
الصحفي�ني  إن مجموع�ة م�ن  ق�ال 
يف املؤسس�ة التق�ت رئي�س »الهيئ�ة 
الوطني�ة للصحاف�ة« املس�ؤولة ع�ن 
املؤسس�ات القومي�ة، وعرضت عليه 

كل مشكات »األهرام« و«التجاوزات« 
التي تحدث من رئيس مجلس اإلدارة، 
وكان رده أنه »يعل�م كل يشء، ولديه 
ملف كامل ع�ن كل التجاوزات«، لكنه 
ل�م يتح�رك أو يتخ�ذ أي إج�راء، ألنه 
»يب�دو أنه ج�اء إىل منصب�ه من أجل 
تصفي�ة )األهرام( وباقي املؤسس�ات 

القومية من أجل بيعها«.
»مجموع�ة  أن  املص�در  وأض�اف 
الصحفيني توجه�وا إىل رئيس مجلس 
إدارة املؤسس�ة للمطالبة باملتأخرات، 
ووعده�م بجدولته�ا، وأعل�ن ذلك من 
خ�ال مذكرة داخلية، ول�م يلتزم بأي 

من وعوده«.
وتاب�ع املص�در أن هن�اك »حال�ة من 
الغضب ب�ني صحفيي )األه�رام( من 
ممارس�ات س�امة، وأنه�م يع�دون 
لوقف�ة احتجاجي�ة داخل املؤسس�ة، 
وأخرى يف )الهيئة الوطنية للصحافة(، 
وأن مس�ألة ترش�حه ملنص�ب نقي�ب 
مرفوض�ة  أخ�رى  م�رة  الصحفي�ني 
بشكل واس�ع داخل قط�اع الشباب يف 
)األهرام(، بس�بب فشله يف املرة األوىل، 
والحال�ة الت�ي وصلت إليها مؤسس�ة 
تحتف�ل  الت�ي  العريق�ة  )األه�رام( 
ه�ذا الشه�ر بم�رور 145 عام�اً عىل 

تأسيسها«.
يذك�ر أن نقاب�ة الصحفيني املرصيني 
األول  ديس�مرب/كانون  يف  رفض�ت، 
املايض، اس�تخراج بطاقات العضوية 
الصحفي�ني  اش�رتاكات  وتجدي�د 
العاملني يف مؤسسة »األهرام«، كربى 
الحكومي�ة،  الصحفي�ة  املؤسس�ات 
بحج�ة أن املؤسس�ة لم ترس�ل قيمة 
هذه االشرتاكات التي تحصلها مسبقاً 

من رواتب الصحفيني العاملني فيها.

دمشق/متابعة الزوراء:
الج�دل ال�ذي أحدث�ه تعدي�ل أو تحدي�ث 
سياسة الخصوصية من قبل إدارة تطبيق 
اململ�وك  الف�وري  للرتاس�ل  »واتس�اب« 
لرشكة »فيس�بوك«، الذي يس�تخدم كذلك 
لألغراض التجارية والدعائية، بات حديث 
مس�تخدمي التطبي�ق عرب العال�م، لجهة 
التخ�وف م�ن تع�رض بياناته�م للبيع أو 
املشارك�ة، ب�دءاً م�ن الثام�ن م�ن ش�هر 

فرباير/ شباط املقبل.  
بي�د أن العدي�د م�ن الصحفي�ني يف العالم 
العرب�ي وحول العال�م، وبينهم صحفيون 
س�وريون، أعلن�وا ع�رب مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي خ�ال األي�ام املاضي�ة ع�ن 
والب�دء  التطبي�ق  ملقاطع�ة  اتجاهه�م 
باس�تخدام تطبيق�ات أخ�رى أكث�ر أمناً 

العتمادها خال عملهم. 
إىل أن  الرقم�ي  ويش�ر خ�رباء يف األم�ن 
السياسة الجديدة ل�«واتساب« قد تسمح 
معلوم�ات  بمشارك�ة  التطبي�ق  إلدارة 
العماء مع الس�لطات وجه�ات حكومية 
وحت�ى الرشك�ات التجاري�ة، كذل�ك فإّن 
الخرباء يش�رون إىل أن »واتس�اب« يعمد 
إىل تخزي�ن بيانات املس�تخدمني ما يعني 
احتمالية استخدامها مستقباً، بينما األمر 
مختل�ف بالنس�بة لغره م�ن التطبيقات 
ك�«س�يغنال«، حيث إن بي�ع الجهاز، عىل 

سبيل املثال ملس�تخدم »سيغنال« سيفقد 
جمي�ع املعلومات نظ�راً لع�دم تخزينها، 
بينم�ا بإمكان مس�تخدم »واتس�اب« أن 
يس�تعيد بياناته ومعلوماته عىل التطبيق 
كونه�ا مخزن�ة ل�دى الرشك�ة املالكة، ما 

يعني أن بإمكان الرشكة استخدامها.  
وطال�ب الصحفي�ون الس�وريون كذل�ك 
زماءهم ومستخدمي »واتساب« يف الباد 
عموماً باملقاطع�ة، ليحصلوا عىل تواصل 
آمن ضمن إجراءات عملهم، يف ظل الوضع 
الس�يايس واألمني الصعب ال�ذي تشهده 
الباد، منذ اندالع الثورة السورية 2011.  

ع�ىل  بيط�ار  محم�د  الصحف�ي  وكت�ب 
صفحت�ه: »الصديقات واألصدقاء األعزاء؛ 
أحيطك�م علًما أنني لن أس�تخدم برنامج 
)وات�س آب( اعتب�اًرا م�ن ي�وم األربعاء ، 
املوافق ل� 13 كان�ون الثاني 2021، وذلك 
بع�د السياس�ة الجدي�دة التي س�تبدأ بها 
)واتس آب( والتي تتيح للرشكة اس�تغال 
املس�تخدمني  ع�ن  ش�خصية  معلوم�ات 
ملصالحها التجاري�ة«. وأضاف: »يمكنكم 
/signal( برام�ج  ع�ىل  مع�ي  التواص�ل 

س�يغنال( و )تلغرام/ telegram( اعتباًرا 
من يوم اإلثن�ني. وأدعوكم إىل اتخاذ نفس 

اإلجراءات لحماي�ة بياناتكم ومعلوماتكم 
الشخصية«. 

وع�رّب الصحفي فراس ديب�ة عن مخاوف 
بتهكم، حني أشار إىل أن »واتس أب ما رح 
يبق�ى مكان آم�ن بعد 8 ش�باط.. ومارك 
زوكرب�رغ ن�اوي يبيعنا نح�ن وبياناتنا.. 
ضبوا غراضكن م�ن الواتس وروحوا عىل 
س�يغنال .. تطبي�ق مح�رتم واب�ن حال 

ومستوى األمان فيه عايل«.  
فيما قال الصحفي أنس العوض: »ش�كرا 
واتس�اب لكن لم أعد أس�تخدم تطبيقكم، 
العال�م جمي�ل م�ع تطبيق )س�يغنال(«، 
وأش�ار إىل ماحظة بأن »واتساب سيجرب 
جمي�ع املس�تخدمني ع�ىل املوافق�ة ع�ىل 
السياس�ة الجدي�دة بحل�ول 8 آذار القادم 
وهي مشاركة خصوصيتك مع فيس�بوك، 
وإال س�تفقد الوصول إىل رسائلك وجهات 
اتصالك«. وأضاف يف منشور الحق: »هذه 
املعلوم�ات الت�ي س�يشارك فيه�ا تطبيق 
واتس�اب بعد تحديث السياسة الجديدة.. 
له�ذا أدع�و الجمي�ع الس�تخدام تطبي�ق 

سيغنال فهو آمن حتى اللحظة«. 
ولفت�ت الصحفي�ة ديم�ا الس�يد، إىل أنها 
ب�دأت برتويج اس�تخدام تطبيقات أخرى 
غ�ر واتس�اب، بالقول: »م�ن الصبح عم 
دور ع�ىل غروبات الوات�س أب وقلن نزلو 

سيغنال ونعيش هونيك«. 

القاهرة/متابعة الزوراء:
اس�تنكرت »لجن�ة الدف�اع عن 
اس�تقال الصحافة« يف مرص، 
حرم�ان أكث�ر م�ن 80 محرراً 
برملاني�ًا من أصح�اب الخربات 
الت�ي تزيد ع�ىل 25 عام�اً، من 
حقهم يف متابعة أعمال مجليس 
وتعام�ل  والشي�وخ،  الن�واب 
املجلس�ني  يف  العام�ة  األمان�ة 
معهم بطريقة ال تتناس�ب مع 
خرباته�م، أو مع جال وس�مو 

مهنة الصحافة.
م�ن  الع�رشات  وفوج�ئ 
ل�دى  املعتمدي�ن  الصحفي�ني 
الربمل�ان امل�رصي منذ س�نوات 
طويل�ة، األح�د، بمنعه�م م�ن 
دخ�ول مقرَي مجل�يس النواب 
أعماله�م  ملتابع�ة  والشي�وخ 
حف�ل  وتغطي�ة  اليومي�ة، 
اس�تقبال الن�واب املعّين�ني من 
واستخراج  الجمهورية،  رئيس 
بطاقات عضويتهم، فضاً عن 
املعاملة غ�ر الائقة معهم من 
جانب األمانة العامة، وتأكيدها 
أن قرار املنع س�يشمل الجلسة 
الن�واب  ملجل�س  االفتتاحي�ة 

الجديد املقررة الثاثاء.
أن حرم�ان  اللجن�ة  واعت�ربت 
م�ن  الربملاني�ني  املحرري�ن 
ممارس�ة أعمالهم، وحرمانهم 
مجل�يس  مق�رَي  دخ�ول  م�ن 
النواب والشيوخ »يمثل سابقة 
ه�ي األوىل من نوعه�ا يف تاريخ 

العم�ل النياب�ي، ال�ذي يمتد يف 
م�رص ألكثر م�ن 155 عاماً، يف 
الصحافة،  لرتوي�ض  محاول�ة 
وإقصائها من املشهد السيايس، 
والع�ودة به�ا إىل عه�ود فرض 
الوصاي�ة يف املايض، وهي أمور 
ال تس�تقيم م�ع أوض�اع حرية 

الرأي املأمولة«.
وأضاف�ت اللجن�ة أن م�ربرات 
املعتمدي�ن  الصحفي�ني  من�ع 
من دخول الربملان، وممارس�ة 
دورهم املهني، إىل حني مخاطبة 
الصحف م�ن جان�ب »املجلس 
اإلع�ام«،  لتنظي�م  األع�ىل 
و«الهيئ�ة الوطنية للصحافة«، 
اثن�ني  محرري�ن  لرتش�يح 

ع�ىل األكثر م�ن كل مؤسس�ة 
صحفية، ه�و أمر غر معهود، 
ال س�يما أن الصح�ف هي التي 
أعمال  ترشح محرريها ملتابعة 
الربملان، وفق العدد الذي يسمح 
بتغطي�ة الج�زء األعظ�م م�ن 
أنشطت�ه، س�واء يف م�ا يتعلق 
بفعاليات الجلس�ات العامة، أو 

اللجان النوعية.
يف  اللج�ان  ع�دد  أن  وتابع�ت 
النواب والشيوخ يصل  مجليس 
إىل 40 لجنة نوعية، ما يستحيل 
معه متابعة محررين فقط من 
كل مؤسسة صحفية ألعمالها، 
أصح�اب  حرم�ان  إىل  إضاف�ة 
الخ�ربات الربملانية م�ن دخول 

مقرَي املجلس�ني، والتي يتمتع 
به�ا صحفي�ون ب�ارزون ممن 
تتوافر لديهم الخربات املهنية يف 
مجال العمل الربملاني ملدد تصل 

إىل 40 عاماً.
ودع�ت اللجن�ة، األم�ني الع�ام 
ملجل�س النواب، محمود فوزي، 
إىل إعادة النظر يف تلك اإلجراءات، 
بما يحافظ عىل العاقة املرتبطة 
ب�ني الصحاف�ة والربمل�ان عىل 
مدار عق�ود طويلة، باعتبار أن 
كليهما سلطة رقابية تستهدف 
العام، واستقرار وأمن  الصالح 
الوط�ن. مطالب�ة كذل�ك نقيب 
رش�وان،  ضي�اء  الصحفي�ني، 
برسع�ة العم�ل عىل ح�ل هذه 

األزم�ة غر املس�بوقة، يف إطار 
الحفاظ عىل حقوق الصحفيني، 

وإعاء شأن املهنة.
وكان مص�در برملاني مطلع قد 
ق�ال ، إن »اس�تبعاد أكث�ر من 
70% م�ن الصحفيني الربملانيني 
ال يرتب�ط بفعالي�ات الجلس�ة 
االفتتاحية، وإنما س�يمتد عىل 
مدار فرتة مواجهة الباد خطر 
تف�ي وب�اء كورون�ا، بل ومن 
املرجح أن يكون إج�راًء دائماً، 
بهدف تقليل أع�داد الصحفيني 
يف املجل�س إىل م�ا دون ال��30 
صحفياً، خصوصاً أن األس�ماء 
الربمل�ان  لتغطي�ة  املرش�حة 
أرسلت بالفعل إىل أجهزة األمن 
املختصة الس�تخراج التصاريح 
إج�راء  بع�د  له�ا،  الدائم�ة 

التحريات الازمة«.
ظ�ل  يف  اإلج�راء  ه�ذا  ويأت�ي 
إجراءات التضييق التي يمارسها 
األم�ني الع�ام ملجل�س الن�واب 
الربملانيني، منذ  حيال املحررين 
تعيين�ه يف منصبه قبل نحو 15 
شهراً، والتي شملت غلق املركز 
اإلعام�ي الخ�اص به�م داخل 
الربملان، وعدم توفر مكان بديل 
له�م ملمارس�ة عمله�م، بهدف 
إرغامه�م عىل ع�دم الحضور، 
ومن ثم االكتفاء بنرش البيانات 
والترصيحات الرسمية الصادرة 
عن رئي�س مجلس الن�واب، أو 

األمانة العامة للمجلس.

البرصة/نينا:
نظ�م ف�رع نقابة الصحفي�ني يف البرصة مجلس�ا تأبينيا ملناس�بة الذكرى االوىل الس�تشهاد 
الصحفي احمد عبد الصمد واملصور صفاء غايل بحضور ش�خصيات رسمية ومسؤويل دوائر 

حكومية ومنظمات مجتمع مدني وصحفيني ومثقفني .
والق�ى رئي�س فرع النقاب�ة عباس الفياض كلمة اس�تذكر فيها املواق�ف املرشفة للصحفي 
الشهيد احمد عبد الصمد واملصور صفاء غايل اللذين استهدفتهما اياد مجرمة أرادت إسكات 

صوت الحق عرب الكلمة الحرة التي قام بنقلها الشهيد احمد ووثقتها صورة صفاء .
وطالب الفياض » الجهات املعنية بالكشف عن الجناة الذين اغتالوا فرسان الكلمة يف امليدان 

وصدح صوتهما بمطالب الجماهر الحقة .
والقي�ت يف املجل�س التأبيني كلم�ات وقصائد حي�ت الشهيدين ومواقفهما يف نقل الرس�الة 

االعامية وصوت املظلومني .

 الجزائر/أ.ف.ب:
دانت محكمة بعنابة شمال رشق الجزائر، الصحفي مصطفى بن جامع بالسجن غر النافذ 

شهرين بعدما طلبت النيابة حبسه عاما نافذاً، بحسب ما أكد الصحفي.
وكت�ب بن جامع رئيس تحرير صحيفة »لو بروفنس�يال« الص�ادرة يف عّنابة يف منشور عىل 
فيسبوك »دانتني األحد محكمة جنح عنابة بشهرين حبسا غر نافذ وغرامة بقيمة 20.000 

دينار )123 يورو( بتهمة اإلرضار باملصلحة الوطنية«.
وم�ا زال مصطفى بن جامع يواجه قضية أخ�رى بتهمة »اإلرضار باملصلحة الوطنية« أيضاً 

ينتظر أن يصدر الحكم فيها يف 19 كانون الثاني/يناير.
وكان الصحفي رصح لوكالة فرنس برس بأن اإلكثار من عدد القضايا »هدفه زيادة احتمال 
اإلدان�ة«. وس�بق أن برأت محكم�ة عنابة الصحف�ي يف قضية أوىل يف ش�باط/فرباير 2020، 
كم�ا تم توقيفه مرات عدة خال تغطيته لتظاهرات الحراك منذ بدايته يف 22 ش�باط/فرباير 

.2019
ووفقاً للجنة الوطنية لإلفراج عن املعتقلني، ثمة أكثر من 90 ش�خصاً يف الس�جن يف الجزائر 

حالياً عىل صلة بالحراك أو الحريات الفردية.

صحفيو البصرة يؤبنون شهيدي الكلمة 
احلرة امحد عبد الصمد وصفاء غالي

حمكمة جزائرية تدين الصحفي مصطفى بن 
جامع باحلبس شهرين مع وقف التنفيذ

صحفيون سوريون يدعون ملقاطعة »واتساب« واالجتاه حنو »سيغنال«

استنكار ملنع 80 حمرراً مصرياً من دخول جملسي النواب والشيوخ
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حممدو حلبيب
من أفض�ل األوصاف التي يمكن 
أن تطل�ق عىل أي كاتب فرتضيه 
عن نفسه، هي أن يقال إنه كتب 
السهل املمتنع، لكن ذلك السهل 
املمتن�ع عيص عىل اإلمس�اك به 
كيشء محدد معروف أو كطريقة 

يمكن ألي كاتب أن ينتهجها.
ويمك�ن تعريف الس�هل املمتنع 
بأن�ه حك�م تقييم�ي ي�راد ب�ه 
التعب�ر عن أن الكاتب راوح بني 
منطقة البساطة والعمق بحيث 
اس�تطاع أن يجمع أنواع القراء 
ح�ول نص�ه، لك�ن ه�ذا ال يعد 
تعريفاً كما هو واضح بل مجرد 

تقريب للمعنى.
وألن الق�راء مختلفون جداً فمن 

املنطق�ي أن تربز فكرة الس�هل 
املمتنع كمعادل موضوعي ثالث 
ملفهومني وصفي�ني آخرين هما 
والكتاب�ة  الس�طحية،  الكتاب�ة 

النخبوية.

من ال�وارد هن�ا أن نس�أل متى 
تك�ون الكتاب�ة نخبوية؟ وكيف 
يس�تطيع الكات�ب أن ينجو من 
مأزقي اإلس�فاف والتعايل ليصل 
الس�هلة  الوس�طى  للمنطق�ة 

املمتنعة؟.
ذل�ك  ه�ي  النخبوي�ة  الكتاب�ة 
الن�ص الذي يكتب لقارئ خاص 
ع�ىل نفس مس�توى الكاتب من 
الناحية املعرفية أو التخصصية، 
أو أن�ه قريب جدا م�ن ذلك، وقد 
النخب�وي تجلياً  الن�ص  يك�ون 
لعقدة التعايل عند بعض الكّتاب 
عىل العامة وغالبية الناس، لكنه 
قد يكون بطريق�ة أخرى مجرد 
يس�تطع  ل�م  للتعب�ر  طريق�ة 
لك�ل  احرتام�ه  رغ�م  كاتبه�ا 
الجمهور أن ينزلها إىل مستواه.

وغالباً ال تستس�اغ تل�ك الكتابة 
وال تقب�ل عىل نط�اق جماهري 
واسع، وتظل حبيسة محدودية 
انتشاره�ا رغ�م أنها ق�د تكون 
أُعّدت أصال لتقديم فائدة عظيمة 

يحتاجها ماليني الناس.
وأمام عدم القب�ول الجماهري 
الكّت�اب  بع�ض  يلج�أ  ه�ذا 
فع�ل  ك�رد  ربم�ا  النخبوي�ني 
عف�وي إىل اإلمع�ان يف نخبوي�ة 
الجمه�ور  واعتب�ار  كتاباته�م، 
عامياً جاهالً وال يس�تحق عناء 
محاول�ة الوصول إلي�ه، يف حني 
يلج�أ البعض اآلخر إىل تبس�يط 

نصوصه بشكل مخل.
ورغم أن رض�ا القارئ وتجاوبه 
م�ع امل�ادة املنتجة م�ن قبل أي 
كاتب ه�و أمر يس�تحق العناء، 
ف�إن التماه�ي مع تل�ك الرغبة 
التفاعلي�ة ال ينبغ�ي أن يصل إىل 
درج�ة املطالبة بتكس�ر قواعد 
والقيم�ة  والرصان�ة  الج�ودة 
املعرفي�ة، ب�ل ع�ىل الكات�ب أن 

يتجه إىل س�لوك آخر أكثر رشدا، 
ويبدأ ذلك بطرح بعض األس�ئلة 
املفصلي�ة م�ن قبي�ل: أي�ن هي 
املشكل�ة فيما كتبت والتي تعيق 
وصول�ه للجمه�ور؟، هل تكمن 
األزمة يف اللغة نفس�ها؟ هل هي 
مفارقة للغ�ة املحكية واملتداولة 
عىل نطاق واس�ع؟ ه�ل عيّل أن 
أتخىل عن لغ�ة معرفية يتطلبها 
أحيان�ا الن�ص؟ ألن يفق�د ذلك 
الن�ص معن�اه وقيمت�ه؟، كيف 
أجمع بني املعادلة الصعبة يف أن 
أكتب شيئا مفيدا وينتمي ألحالم 
الناس، آلمالهم، آلالمهم؟..، ذلك 
بالضب�ط ه�و موضوع الس�هل 
املمتن�ع ال�ذي ينبغ�ي طرحه يف 
كل م�رة يرشع فيها كاتب قلمه 

ليكتب ماهو سهل ممتنع.
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ثقافية

لتلك السيدة الجميلة الحزينة
يكتب الشاعر قصيدته بهديل اليمام .. !

لتلك الغانية املحجبة بأحزانها
والتي أحرقت الحرب أيامها
فلم ترتِد روُحها غَر الرماد

وها هو الشاعر ُ

يرخي لها جناحه ُ
ليحلّق بأحزانها عاليا

لشتيت الرياح

فليس صعبا عىل كلماته ِ

وهي الرقيقة مثله ُ
واملكنونة بنقائها

يف سفط شبابه وصباه

مع نبض قلبه الذي دوزن به ِأغنياِته ِ

ولهديلها كلماِته ِ
عىل رشفتها العالية

وها أنا أرنو
لرشفات بيوتنا كل يوم

لعيل أرى
هذه اليمامة الجميلة

وهي ترفرف يل بزرقة السماء
وأنا أدفع عنها بصوتي ويدي

تلك الغيوم الرمادية من فوقها
لشتيت الرياح !

قالت يلَ األرُض : ياابَن الطنِي ، يا ولدي
أال تعوُد ؟ ألْم ينُضْب بَك الَبوُح؟
فقْمُت مقتبساً حزني وقلُت لها

: أنا وحيٌد كطٍر فاَته الصبُح
أُدقُّ باَب بالٍد ال ُتبادُلني عشقاً

وتحَت ُضحاها أينَع الذبُح
تبوُح بالنفِط كي يغنى اللصوُص بها

والغيُم َمرَّ فقراً هدَُّه الكدُح
لديَّ منها ذنوٌب لسُت أغِفُرها

وليس عندي لها إْن تعتِذْر صْفُح
أنا سليُل النواعِر التي نزَفْت
ليستِدلَّ عىل ِسيمائه القمُح

حيُث الحكاياُت أرساٌر وأقنعٌة
مْهما َتورََّط يف إيضاِحها رشُح

أنا السواديُّ يا أّمي ، كتبُت عىل
دى تمحو كلِّ الدروِب وأقداُم السُّ

وأصدقائي جروُح الضوِء كم بُعدوا
فُكْن صديقي كثراً أيها الُجرُح
أنا وحيٌد بما يكفي ألسأَل عن

أسمائِهم 
خلَْف باٍب ما لُه فتُح

ألَْق�وا عناويَنه�م يف البح�رِ وانتظ�روا عْم�راً
ليحملَهم يف موِجه لَوُح

لكّنهم غرِقوا فاحَدوَدَبت مُدٌن
ِمن بعِدهم 

واعتىل ُجدراَنها النَّوُح
طيوُر َتمٍّ بصرٍب َشيَّدوا ِقمما يف الريِح

فارتاَب منهم ذلَك السفُح
ُتلقي الُخفوَت عليهم ُمدَيٌة عرَبَت

كما ُيِصُّ عىل تفنيِدهم رمُح
هْم عاشقوَن ، جالُل املاِء علََّمهم

وا ظلَّت َتُشحُّ لياليهم وما َشحُّ
لهم عىل قصِب النسياِن أسئلٌة

وعندهم ِمن شذا َبرِديِّه نفُح
لهْم زهوُر أغاٍن كلَّما اختبأت خوفاً

ألَمَّ بهْم ِمن عطرِها فْضُح
باٍق أنا ُرّبما أصطاُد أنُجَمهم

أو َيعَتني برماٍد بارٍد قدُْح
أُجرُّ ُجثََّة ِعيٍد نحَو حفرِتها مستوحشاً

وَفمي يغتاُله املِلُح
 ………………………            

كم كان ينصُحني أن ال أشيَخ أبي
وماَت يوماً 

فلْم ُيخِفْق بَي النُّصُح
هذا أنا طفُلَك املهدوُر  منُذ وَعى

يف وجِهه ِمن حروٍب رثٍَّة لْفُح
لآلَن إْن ناَم هذا الطفُل يا أبتي
يِه حرباً كلّما يصحو يِجْد بَكفَّ

هديل اليمام ) السَّواديُّ ناجياً بكبائِره (
ناهض اخلياط أجود جمبل

محودي الكناني
م�ا ان تقرأ تفاصيل رواي�ة ) حب عتيق ( 
املث�رة حتى تجعلك تع�ود أدراجك لتبحث 
عم�ا إذا ك�ان لديك حٌب عتي�ق مثلما كان 
لدى أبطال ه�ذه الرواية ذات الرسد اآلرس 
واألح�داث املث�رة  والت�ي ك�ان مرسحها 
يغ�ّص بحكاي�ا املعان�اة اإلنس�انية� ذات 
األوج�ه املتع�ّددة والصاع�ات العشائرية  
والخصومات واالرهاصات السياس�ية من 
قب�ل أهم تيارين سياس�يني ترك�ا أثرهما 
يف الحي�اة االجتماعي�ة العراقية سياس�يا 
وطبقيا. وقد نجح عيل لفتة سعيد يف جعل 
سوق الشيوخ عراقا مصّغرا تدور فيه تلك 
الحكاية الكبرة،  حكاية حب نعّيم لبدرية 
وتل�ّف حولها ع�دة حكاي�ات أصغر منها، 

زادت من سحر وجمال حب عتيق.
ال نري�د أن نق�ع يف مصي�دة اللغة إن صح 
التعبر، عندما نرى ان هذه الرواية تحفل 
باملج�از وألن املج�از وح�ده ال يس�تطيع 
النه�وض بعملي�ة الرسد وال نس�تطيع ان 
نق�ول ان ال�رسد هنا يغلب علي�ه  الشعر، 
الن يف الشع�ر عن�ارص ال يمك�ن أن يكون 
التخيي�ل  منه�ا:  بدونه�ا  ش�عرا  الشع�ر 
والوزن وااليقاع واملحاك�اة والقافية، كما 
يف العمود والتفعيل�ة والنثرية العالية كما 
يف قصي�دة النث�ر . ومل�ا كان�ت اللغ�ة هي 
الوس�يط ال�ذي بواس�طته ننق�ل أفكارنا 
ومشاعرن�ا لآلخري�ن، وان م�ادة العم�ل 
ال�رسدي وتشكيل�ه مس�تمدة منها حيث 
نرسد بواس�طتها األح�داث، ومنها يكون 
الحوار والوصف، لذا يعترب االهتمام باللغة 
من أوليات الس�ارد،  وهذا ما فعله وقم به 
عيل لفتة سعيد يف كل أعماله الرسدية، عدا 
رواية مثلث امل�وت، كون أحداثها ومكانها 
فرض�ا أن تكون لغة الصحاف�ة هي اللغة 

الحاكمة.
إن لغ�ة )ح�ب عتيق( هي لغة بحس�ب ما 
تنتم�ي إليه انه�ا لغة محتش�دة وجاذبة، 
بمعن�ى انه�ا لغ�ة قوي�ة لبن�اء جملته�ا 

الرسدية بقوة ومهارة .
قصص الحب العتيق:

ان رواية )حب عتيق(  مرسحها الحقيقي 
س�وق الشيوخ املدينة التي ترسح وتمرح 
يف خي�ال وذاك�رة ع�يل لفت�ة س�عيد بكل 

حاراته�ا وأس�واقها ومقاهيه�ا والش�ط 
وشواطئه وأماكن السمر املفضلة، ولنا ان 
نفتح الرواية لنقف عىل تفاصيل حكايات 

شخصوها: 
أوالً: ش�خصيات القاع وهم نعّيم ، عبيس، 

ستار ولكل من هؤالء قصة حب.
ثاني�اً: الشخصي�ات املثقفة وه�م نعمان 
وس�عد ومحم�ود وايضا لك�ل واحد منهم 

قصة حب. 
ثالث�ا: الشخصي�ات العام�ة وه�ي ايض�ا 
شخصيات مهمة مثل سيد يوسف الوجيه 
يف املدينة، الشيخ كاصد والد نعّيم والشيخ 
ناظ�م وال�د بدرية. ج�ورج بائ�ع العرق، 
الجن�رال االنكليزي، القائمق�ام ،الرشطة، 
املعيدي�ات بائعات القيم�ر والجبن واللبن 
، جاج�و اليه�ودي العط�ار حت�ى ) حمار 
عبّي�س( الذي ك�ان يقول عنه ه�ذا أخي، 
وكث�ر من الشخصيات األخرى التي كانت 

تشّكل طيف املجتمع.
يف الرواي�ة العدي�د م�ن قص�ص الح�ب.. 
تختل�ف فيه�ا الشخصيات مثلم�ا تختلف 
فيها الدوافع والنتائج.. ومنها قصة نعّيم 
ب�ن الشيخ گاصد ه�و ايضا ش�يخ نعيم، 
لكنه يقع يف حب بدرية بنت الشيخ ناظم، 
بدرية هذه ال تبادله هذا الحب لكونه شاب 
ن�زق ومته�ور نتيج�ة الدالل املف�رط، وال 
يتوانى عن سب وشتم اآلخرين وال يرعوي 
حتى م�ن إطالق النار عليه�م..  وملا تقدم 

لخطبتها اش�رتطت بدري�ة عليه بحضور 
الوسيط س�يد يوسف والوجهاء ان يميض 
متس�ّوال يف االسواق واألماكن، ليتمّكن من 
جمع مهرها، فيوافق نعّيم عىل ذلك، فرحا 
ويبدأ عملية التس�ّول، وملا تمكن من جمع 
ل  املهر، اشرتطت عليه بدرية أن يرتك التسوُّ
حت�ى تتزوجه، وهذا ما كان ال يقدر عليه، 
ألن مهنة التسّول أصبحت عادة مالزمة له 
ال يس�تطيع التخلّص منها، وهكذا تمكنت 
بدرية بدهائها وذكائها أن تبعد عنها نعّيم 
وتتزوج بابن عمها، وعندما تس�مع نعّيم 
بعد س�نوات، وهو يلهج باسمها يف غنائه 
تشعر بيشء من األلم، ألنها تس�ببت فيما 
أصابه من محنة الحب، لكن غنية شقيقة 
زوجها تحاول تخيف حالة الشعور هذه. 

أم�ا عبّيس هو اآلخر وقع يف حب حس�نية 
ابن�ة تاجر الحنطة النجدي، لكن ال جدوى 
من ه�ذا الحب لع�دم التكافؤ.. أما س�تار 
فقص�ة حب�ه تنته�ي بالقت�ل والتهج�ر، 
ويبقى هو اآلخر يوايس نفس�ه مع خليليه 
نعّيم وعبّيس، عرب الغناء وصوته العذب يف 
أماسيهم وسهراتهم عىل شاطئ الفرات. 

ومن قصص الحب األخ�رى، قصة نعمان 
إح�دى  وه�و  امل�درس  الشيع�ي  املس�لم 
الشخصي�ات املثقف�ة يق�ع يف ح�ب تانيا 
املس�يحية البغدادي�ة، والذي ك�ان هدفها 
ان تت�زوج م�ن نعم�ان وتهاج�ر معه اىل 
الغ�رب، لك�ن ظلها غ�رام صديقته�ا ابنة 
الدبلومايس، حاول�ت ثنيها من هذا الحب، 
باإلضاف�ة اىل ان نعمان امل�ت عليه روحه 
الوطني�ة واجب البقاء ب�ني ظهراني أبناء 
وطنه ليب�ّث فيهم روح الوع�ي والتعليم . 
أما محم�ود الصابئي وق�ع يف حب رزيقة 
املسلمة السنية وتحاول ابنة عمها أمل ان 
تس�هل لها لقاءاتها بمحم�ود. والرواية يف 
قصص الحب التي فيها تنتهي بال نتيجة.

التنوع والدالالت
 لقد اس�تطاع عيل لفتة س�عيد بمهارة ان 
يجعل قصة ح�ب نعّيم لبدرية هي القصة 
الرئيس�ة تلت�ف حوله�ا قص�ص اخ�رى 
وله�ذا فإن )ح�ب عتي�ق( ال تناقش فقط 
قص�ص الح�ب ه�ذه.. فهن�اك رصاعات 
خ�رى حفل�ت به�ا الرواية مث�ل النزاعات 
العشائرية والخصومات السياس�ية مثلما 

تتناول املجتمع يف املدينة املختلف واملتنوع 
ويشرتك هذا الطيف الفسيفسائي الجميل 
يف مفهوم واحد وه�و التعبر عن الوطنية 
حس�ب رؤية ك�ل واحد وجماع�ة.  فمثال 
عندما يس�مع الجن�رال االنكلي�زي صوت 
ستار العذب يقرتب من الشاطئ ويطلب ان 
يشاركهم جلس�تهم، لكن عبّيس يرفض.. 
ويخاطب للجنرال » مسرت ، العفو ممنوع 
الجل�وس« ولم ي�زل عبّي�س يحمل ذكرى 
تل�ك الليلة التي رفض فيها جلوس الحاكم 
امليجر معهم ورفضه قنينة الويسكي التي 
اعاده�ا اليه بي�د الحارس قائ�ال : » اخرب 
امليجر الحاكم ان بطوننا تعلمت عىل عرق 
ج�ورج ...عراق�ي وليس انكلي�زي« وهنا 
تتجىل ال�روح الوطني�ة وكراهية االحتالل 
عصمليا كان أو انكليزي�ا. وتحفل الرواية 
كذل�ك بتح�ول املقاه�ي اىل دور ن�دوات.. 
فف�ي مقه�ى اب�ي كاظ�م  حلق�ة ندي�م 
الح�داد وجعفر العابد وعبد ش�مخي وهم 
ينس�قون يف أموره�م، وكي�ف يواجه�ون 
تحرك الشيوعي�ني وتنام�ي أفكارهم. اما 
مقهى غضبان فه�ي دار ندوة الشيوعيني 
حيث يرتادها اس�تاذ نعم�ان ورفاقه بما 
فيهم عبّيس وستار ونعّيم، وعندما يراقب 
غضبان مس�رتقا الس�مع وملا لم يفهم ما 
يدور من نق�اش يصفهم بالبطرانني وهم 
يتحدثون بأمور منافية لإلسالم ومخالفة 
كالم سيد يوس�ف. لكن رد فعل نعّيم كان 
قويا ملا اعتىل االريكة خطيبا وصاح »إياكم 

والحب فانه جنون يف جنون« . 
عبّيس وس�تار هما صوت الفرح يف املدينة 
بالرغم من مسحة الحزن التي تطغى عىل 
عنائهما الذي كان يعرب عن عمق املعاناة.. 
ورسع�ان ما يح�دث التقاطع حينما يص 
محم�ود ويطلب من نعمان أن يكمل قصة 
نعّيم وان تكون حكاية املدينة قصة الحب 
العتي�ق ال�ذي يب�دا بذاته وينته�ي بطرق 

مختلفة . 
يلخص عيل لفتة س�عيد الفكرة الرئيسية 
لروايته يف صفحة 135 عندما »قال س�عد 
لنعم�ان : اكتبه�ا اس�تاذ نعم�ان، القصة 
ليس�ت قصة حب فق�ط بل قص�ة مدينة 
وبلد وتأخي«. إذاً ه�ي قصة الحب العتيق 

وما أجملها من قصة  !!

د. مصعب مكي زبيبة
يحاك�ي  ال�ذي  النغ�م  ه�ي  الحكاي�ة 
الحي�اة، وه�ي الت�ي تحاك�ي زمكانية 
األح�داث وتستنس�خ ش�خوصها م�ن 
أش�خاص الواقع الخيايل، ع�رب تقنياته 
به�ذه  االش�تغال  إن  )امليتافيزيقي�ة(، 
التقني�ات بشك�ل واع مح�رتف يولد لنا 
رواي�ة أو قص�ة متمي�زة ع�ىل الصعيد 
الفني، وتنتج لنا أيضاً أساس�اً متزامناً 
من محاكاة الواقع بإطار أسطوري، إذ 
إن الصعيدين الفني والدرامي ال يكادان 
ينفك�ان ع�ن بعضهما ببع�ض؛ ألنهما 

منسوجان يف عملية رسدية محكمة.
الحكاي�ات ه�ي الت�ي تداوين�ا حينم�ا 
نك�ون يف وض�ع صع�ب، وه�ي الت�ي 
تعي�د تكوينن�ا من جدي�د حينما نكون 
محطم�ني مرشدين، وهي التي تصقلنا 
عندم�ا يعرتينا غبار الهموم، وهي التي 
تعي�د توازنن�ا عندما نك�ون مهشمني، 

منكرسين.
فعندم�ا نتأمل الحكاي�ات الرتاثية التي 
جاءت بعنوان )عودة شهرزاد( للقاص 
العيس�اوي(  )ف�الح  املب�دع  النجف�ي 
نج�د أنها كان�ت ببناء معم�ري محكم 
م�ع  األس�طورة  فيه�ا  اصطخب�ت 
الواق�ع  م�ع  والعجائب�ي  املع�ارصة، 
والتناص من قص�ص )ألف ليلة وليلة( 
مع األحداث الحارضة، وكل ذلك انصهر 
يف بوتق�ة رسدي�ة خصب�ة، منتج�ة لنا 
عمالً مختمراً قوياً فيه نالحظ التقنيات 
الرسدي�ة متكامل�ة، إذ تمك�ن الروائي 
والقاص فالح العيس�اوي م�ن أدواتها، 
فرش�حت عن ه�ذه الحكاي�ات الرؤى 
الفلس�فية واألفكار املعرفية، والتاريخ 

واملتياتاريخ.
ففي حكاية )ب�در الزمان( يبدأ القاص 
بعب�ارة )يف قديم الزمان ك�ان...( وهذا 
يعن�ي أنن�ا يف قب�ال ق�ص أس�طوري 

يصدمن�ا  الق�اص  ولك�ن  تاريخ�ي، 
بإي�راده أس�ماء عصاني�ة )عام�ر � 
قاسم � أحمد(، ثم ينتقل مرة أخرى إىل 
التأرخاني�ة عرب عبارة )وه�و من كبار 

تجار القم�اش( إذ تقرتن هذه التجارة 
بالتاريخ إذ كانت تجارة القماش تجارة 
عامرة تش�د إليها الرحال والس�فر من 
أج�ل جلبها من البل�دان البعيدة، فهذه 
التج�ارة حارضة يف الذاك�رة التاريخية 
للق�ارئ. وه�ذا التناوب ب�ني العصنة 
والتاري�خ ول�د تكثيف�ا درامي�اً خصباً 
رفد الق�ص زخماً إضافياً عرب الشد بني 

هذين العاملني.
ونالح�ظ يف القصص الوص�ف املكثف، 
فه�و عىل س�بيل املث�ال يص�ف مملكة 
األم�رة بالقول: )كان�ت اململكة جميلة 
للغاي�ة فأنهاره�ا جاري�ة وأش�جارها 
كثيفة وقطافها دانية وأفياؤها مظللة، 
ورياضها كث�رة األزهار، أريجها يفوح 
بعبق الياسمني مناظرها أخذت مأخذها 
من أحمد(، وهذه الدينامية أو الهندسة 
الوصفية أحد أهم األساليب يف الخطاب 
ال�رسدي وتع�د ممارس�ة تقني�ة جادة 
يف تصوي�ر األح�داث واملك�ان والزم�ان 
والطبيع�ة والعواط�ف، إذ يعد الوصف 
يف النس�يج ال�رسدي محف�زاً يف إنش�اء 
العالقات املؤثرة ب�ني عنارص القص ما 
بني أحداث وش�خوص ومك�ان وزمان 
ويعم�ل ع�ىل تكثي�ف ال�دالالت البيئية 
أن  الق�اص  يري�د  الت�ي  واالجتماعي�ة 
يقدمها بوصفها رس�الة للقارئ فكان 
الوصف عند القاص )فالح العيس�اوي( 
تقني�ة تعويضي�ة مرشعن�ة للوس�ائل 

املرئية من سينما وتلفاز ومرسح. 
والوص�ف األس�طوري يب�دو واضحاً يف 
عبارات عدي�دة من بينه�ا: )فهما ماتا 
بحد الس�يف؛ ألنهما لم يفلحا باإلجابة 
عىل أس�ئلة األمرة بدر الزمان(، و)فلم 

يلب�ث املل�ك بعده�ا بشه�ور قليل�ة أن 
تزوج بس�احرة جميلة ج�داً، ولم يكن 
يع�رف حقيقته�ا، فم�ا ك�ان منها إال 
أنها س�حرت امللك فأغمضت عينيه عن 
أفعالها وكانت تكره األمرة بدر الزمان 
فسحرتها وحولتها إىل غزالة، هامت عىل 
وجهه�ا يف الصح�راء(  و)ولكن األمرة 
عندم�ا كانت غزالة يف الفي�ايف صادفها 
غ�زال عارشه�ا... ل�ذا عندم�ا إعادتها 
الس�احرة إىل طبيعته�ا ل�م تع�د فت�اة 
باكراً(...فق�د نج�ح يف توظيف املوروث 
الشعبي واألسطوري بصورة إبداعية ال 
تعتمد عىل االجرتار واملطابقة، بل كانت 
ملس�ة الق�اص بادي�ة يف تكوي�ن هوية 
خاص�ة للق�اص ح�اول فيه�ا تفكي�ك 
البني�ة الشعبية إىل أداة رسدية حداثوية 
ناهض�ة يف تحوي�ل امل�وروث الراكد إىل 
أم�واج م�ن التعب�ر املتدف�ق بالجمال 
والحداث�ة واإلب�داع، ابت�داًء م�ن عنوان 
املجموعة القصصية )عودة ش�هرزاد(، 
فم�ن حدث انق�الب الفت�اة الجميلة إىل 
غزال�ة ثم خس�ارتها لبكارته�ا يشتغل 
الروائ�ي )ف�الح العيس�اوي( عىل هذه 
الثيم�ة األس�طورية اش�تغاالً يف�رض 

بنيته املشفرة املتبلورة من التخييل. 
إذ اختب�أ الق�اص )ف�الح العيس�اوي( 
يف جلب�اب امليثولوجي�ا إلظه�ار موقفه 
وع�دم  واالنتف�اع  للت�رسع  الراف�ض 
التبص والروية، والداعم للصرب والذكاء 
والتأني، إذ جاءت العبارة األخرة ليشّيد 
ه�ذا املوق�ف الرؤيوي للق�اص بصورة 
رصيحة إذ يقول: )وتم الزواج وعاش�ت 
األم�رة واألم�ر أحمد ال�ذي أصبح بعد 

وفاة امللك ملكاً بصربه وذكائه.)

ال يكتف�ي الق�اص )فالح العيس�اوي( 
الرسدي�ة  املعال�م  ع�ىل  بالوق�وف 
واألس�طورية ب�ل يتجاوزه�ا إىل إطار 
الشفاهي�ة الح�ارضة يف قص�ة )املل�ك 
والحّطاب والتفاحة(، إذ نجدها مبثوثة 
اس�مها  )وأخ�رى  منه�ا:  عب�ارات  يف 
)س�مر( كانت بارعة يف رسد القصص 
فص�ارت  والح�ارض  امل�ايض  وأخب�ار 
تحدثه وتحكي له قائلة...( ويف )فانتبه 
امللك إىل حديثها عن الكاهن أشد االنتباه 
وطلب من الجارية س�مر أن تزيده من 
الحديث عنه، فقالت سمر سمعاً وحباً 
وطاع�ة يا م�والي امللك واس�تمرت إىل 
الفجر وأنهت حديثها(. و)قال مخاطباً 
امللك أيها امللك الرش�يد والحاكم السديد 
واملعظ�م الكبر عب�دك وخادمك كهالن 
بن عجالن بني يديك ويف طاعتك فأمرني 
بما تريد(، وهذه الشفاهية التي يمكن 
قراءته�ا ضم�ن منظوم�ة فكرية تبث 
أفكارها الثقافي�ة والخطابية لتكشف 
عن انس�اقها الفكرية التي ينتمي إليها 
الكات�ب وليمي�ط اللث�ام ع�ن القضايا 
الت�ي تشتغ�ل عليه�ا حكاي�ا الق�ص 
عنده وعندما نس�تقيص هذه املظاهر 
نجد نمط الرس�ائل التي يرس�لها بكل 
نجاح إىل الق�ارئ: )أيها الكاهن اللعني 
أي�ن كالمك من أنني ال أس�تطيع تغير 
الق�در؟!، وها أنا قد غرت�ه، فقد قتلت 
الحط�اب وزوجت�ه الحام�ل وجنينه�ا 
وزوج�ت ابنتي األمرة من ابن صديقي 
الوزي�ر وأن�ت أردت أن أزوج ابنتي من 
اب�ن الحطاب الفقر ال�ذي ال يصلح أن 
يك�ون عندي حت�ى خادم�اً(. ولكن ما 
أراد القاص أن يبثه للقارئ من خطاب 

يؤمن به ويدافع عنه يف قصته أن القدر 
ال يمك�ن أن يتغ�ر مهما كان�ت القوة 
التي تحاول أن تمنع هذه اإلرادة، ولهذا 
تظهر الرؤية الت�ي يدافع عنها القاص 
فالح العيساوي يف خطابه الرسدي عىل 
لس�ان الكاهن: )أيه�ا امللك ال تفرح وال 
تفتخر فأنت لم تس�تطع أن تغر القدر 
املقدر ووقوع�ه إطالق�ًا...(. وأن الرش 
ال�ذي يبدو بارزاً قوياً مآله هو األخر إىل 
الزوال والتاليش مهما كانت قدرته قوة 
متمكن�ة، وهذه الرؤي�ة ظهرت عندما 
الق�ى امللك الظال�م مصره األس�ود إذ 
س�قط رصيعاً من أث�ر الصدم�ة التي 
ناله�ا م�ن معرف�ة أن زوج ابنت�ه ل�م 
يكن إال س�وى ابن الرج�ل الفقر الذي 
إذ تجل�ت ه�ذه  ب�ه وبامرأت�ه،  فت�ك 
النهاي�ة بالق�ول: )كان ج�واب الوزير 
كالصاعق�ة التي نزلت ع�ىل رأس امللك 
القاتل، فس�قط رصيع الصدمة ومات 
م�ن س�اعته(. وعىل هذا كان�ت الرؤى 
التي يؤمن بها القاص فالح العيساوي 
املجموع�ة  ثناي�ا  يف  بق�وة  ح�ارضة 
امليتاتاريخ  أيض�ا  القصصي�ة وكان�ت 
وال�رتاث  والتخييلي�ة  وامليتافيزيقي�ة 
الشعبي واألس�طوري حارض يف جميع 
قص�ص املجموع�ة ومن هن�ا يتحصل 
اإلمت�اع والدفع نحو ال�رؤى املصطفة 
بجانب الفضاءات اإليجابية، وال شك أن 
قارئ هذه املجموعة الخضلة بالعطاء 
واإليجابية س�وف يحصل عىل ش�حنة 
معنوي�ة مردها إىل اإلمت�اع والخطابية 
الظاه�رة بقوة عرب دفق�ات الحكايات 
التي رس�مها بدق�ة الروائ�ي والقاص 

املبدع فالح العيساوي.

احلكي الرتاثي واألسطوري يف جمموعة )عودة شهرزاد(
 للقاص فالح العيساوي الرؤية واإلمتاع

التنوع ودالالت احلب يف رواية ) حب عتيق ( لعلي لفتة سعيد
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لألس�ف فقد مر زمن طويل ونح�ن نعتقد أن الحقائق الت�ي تعلمناها يف 
املدرس�ة هي حقائ�ق ال غبار عليه�ا، وأن النقاش فيها يعت�ر مرفوضاَ، 
ولك�ن العل�م الحديث أثبت عكس�ها، وقد جاء دورك عزيزت�ي األم لكي ال 

تعلميها لطفلك ولكي تصححي معلوماتك أنت أيضاً كالتايل:
نيوتن اكتشف قانون الجاذبية حني س�قطت التفاحة عىل رأسه: 

ول�م يح�دث أن رصخ نيوت�ن وق�ال: وجدتها، 
وجدته�ا، فه�ذه حكاية غ�ر صحيحة، 

والصحي�ح أن نيوت�ن ك�ان يرشب 
الشاي مع صديقه تحت شجرة 

الش�اي، وظ�ل يتس�اءل مل�اذا 
لألع�ىل،  التفاح�ة  تس�قط  ال 
الدراس�ة  يف  واس�تغرق زمن�اً 
حتى توصل لقانون الجاذبية.

الحرب�اء ال تغ�ر لونه�ا للتمويه، 
فمن الخطأ أن نقول أن هذا الشخص 

مثل الحرباء ألنها تغر لونها حس�ب الوسط 
الذي تتواجد فيه، والصحيح أنها تغر لونها حسب درجة 

الحرارة املحيطة بها وللتفاهم مع بنات جنسها.
ال ترضب�ي األمثال بالعالم أينشتاين حني يرس�ب طفل�ك يف الرياضيات، 
فه�و لم يكن طالباً فاش�ًا كما ت�روى القصص عن�ه، وال تخري طفلك 
الضعي�ف يف الرياضي�ات هذه الحكاية، والحقيقة أن اينشتاين قد رس�ب 
يف اللغ�ة والبيولوجيا وعل�م الحيوان، ألنه لم يكن يجيد الفرنس�ية، وذلك 
قب�ل تخرجه من الثانوية بعامني.كوملبوس ل�م يكتشف القارة األمركية 
كم�ا أخرونا، ولكن الحقيقة أن القارة كان بها س�كانها األصليني، وأول 

مكتشف وصلها هو “ليف إريكسون” يف العام ألف قبل املياد.

بح�ث جديد ص�ادم ت�م طرح�ه يف املؤتم�ر األوروبي 
للبدانة، الذي عقد يف العاصمة النمساوية فيينا، يتوقع 
أنه يف عام 2045 س�يصبح ربع س�كان الكرة األرضية 
يعانون من السمنة، أي أن كل أربعة أشخاص سيكون 
منهم ش�خص واح�د يعاني من الس�منة، وهو معدل 
كب�ر للغاية، بخاص�ة وأن البحث ذاته أك�د أن معدل 
اإلصابة بداء الس�كري يف العام ذاته، والذي سيحل بعد 
27 س�نة من اآلن، سيكون شخصاً من بني كل ثمانية 

أشخاص.
و ع�ىل الرغم من أن أكثر من نص�ف العالم يعاني من 
س�وء و ُش�ح يف التغذية، فإن كل املبادرات والدراسات 

تنصب عىل معضلة البدانة.
وكتب�ت بت�ول محم�د أن “الطب الحديث ل�م يرتك أية 

مشكل�ة إال ويف الغال�ب وج�د له�ا ح�ًا، واآلن هن�اك 
عمليات تدبيس للمعدة وغرها من الحلول التي تقيض 
عىل السمنة بشكل مذهل، فهناك الكثر من النماذج يف 
حيات�ي اختفت تلك املشكلة لديه�م تماماً، ومعدومي 

اإلرادة فقط هم من يسلّمون أنفسهم للبدانة”.
ومن جانبه، أرجع محمد س�الم هذه النس�بة العالية 
املتوقعة من البدانة حول العالم، إىل التطور التكنولوجي 
الهائل واملستمر، والذي حول الشخص من تحرك دائم، 
وس�عي مس�تمر لتلبية احتياجاته اليومية، إىل تواكل 
واعتم�اد كامل عىل اآلل�ة، وهو ما س�يجعل بالتأكيد 
نس�بة الداخ�ل إىل اإلنسان”الس�عرات الحرارية” أكر 

بكثر من الخارج، بسبب قلة الحركة.
يذك�ر أن�ه يف التصني�ف العامل�ي، ألكث�ر دول األرض 

بدان�ة، حلّت س�ت دول عربية ضمن الع�رشة األوائل، 
وهي بالرتتيب من األقل إىل األعىل : س�ورية، اإلمارات، 
األردن، م�رص، الس�عودية، الكويت، علم�اً بأن مرص 
والسعودية والكويت جاءت يف املراكز الثاثة األوىل عىل 

مستوى العالم.
ويعود األمر إىل أسباب عدة، أبرزها الوجبات الرسيعة، 
واملياه الغازية، وعدم ممارس�ة الرياضة بس�بب قيود 
كالحروب أو عدم الس�ماح للنس�اء بممارستها. حتى 
كت�ب كم�ال هليل عر صفحته س�اخراً من الدراس�ة 
ومن انتشار الس�منة يف مرص، مع زيادة عدد سكانها 
قائاً: “يف عام 2045 ستكون مرص ربع العالم، وليس 
هذا فق�ط، س�نكون الربع ال�ذي يعاني من الس�منة 

املفرطة”.

املكّونات
بسكويت شاي - 40 حّبة

قشطة - علبتان
كريمة خفق دريم ويب - ظرفان

حليب بودرة - 6 ماعق كبرة
حليب سائل - نصف كوب

طريقة العمل
- غّم�ي البس�كويت بالحلي�ب 
الس�ائل ثّم رّص نصف الكمّية يف 

صينية.
الحلي�ب  القشط�ة،  ضع�ي   -
الب�ودرة والدريم وي�ب يف الخّاط 

الكهربائي.
- عندما يصبح املزيج متماسكاً، 

طبق�ة  ف�وق  نصف�ه  أس�كبي 
البسكويت يف الصينية.

م�ن  ثاني�ة  طبق�ة  ضع�ي   -
مزي�ج  كمّي�ة  ث�ّم  البس�كويت 

الكريمة املتبقية.
الثاج�ة  إىل  الصينّي�ة  أدخ�ي   -
لس�اعتني م�ن الوقت ث�ّم قّدمي 

الحىل بارداً.

ال ش�ك أن العاقات املبنية عىل االحرتام 
والثق�ة ه�ي العاقات الناجح�ة، والتي 
تس�تمر لوقت طوي�ل يف مختلف نواحي 
الحي�اة، س�واًء الشخصي�ة أو العملي�ة 
وحت�ى االجتماعي�ة؛ ل�ذا نج�د الجميع 
اح�رتام  لكس�ب  ط�رق  ع�ن  يبح�ث 

اآلخرين.
ل�ك بع�ض  نق�دم  اآلتي�ة  الس�طور  يف 
الخط�وات التي علي�ك اتباعها لكس�ب 

احرتام اآلخرين:
- حافظ عىل وعودك

ه�ذا واح�د م�ن أه�م اإلج�راءات التي 
يمكنك اتخاذها لبدء اكتس�اب االحرتام 
م�ن األش�خاص حول�ك، دائم�اً اح�رتم 
االلتزامات والوعود، فإذا وجدت نفس�ك 
تواج�ه الكثر من املشاك�ل، فهذا يعني 
أن�ك قم�ت بالعديد م�ن الوع�ود التي ال 

يمكنك أن تفي بها.
-تواضع

ل�ن تك�ون دائماً ع�ىل حق، ول�ن تكون 
األفضل يف كل يشء، يمكن لكل ش�خص 
تقابله أن يعلمك شيئاً ما، الثقة ال تأتي 
م�ن املكان ال�ذي تك�ون في�ه األفضل، 
الثقة الحقيقية تأتي من فهم التواضع، 
وأن كل ش�خص لديه يشء فريد يقدمه 

للعالم بما يف ذلك أنت.

-ال تضيع وقت اآلخرين
إذا كن�ت تحرتم وقت اآلخرين، فس�وف 
يحرتمونك، وهذا يشم�ل عدم التأخر يف 
املواعيد، وعدم التأخر عىل االجتماعات، 

والوص�ول إىل النقطة امل�رادة أو الهدف 
م�ن الحديث برسع�ة، وإث�ارة القضايا 
ع�ىل الف�ور، واإليج�از، وبالطب�ع مما 
يس�هل عىل اآلخري�ن اتخاذ الق�رارات، 

خاصة عندما يكونون منشغلني.
- وقف النميمة

ترصف دائماً كما لو كان الشخص الذي 
تتح�دث عن�ه أمام�ك، يج�ب أن تحرتم 

اآلخرين حتى لو لم يعجبوك، كل شخص 
لديه س�مات مرغوبة وغر مرغوبة، إذا 
كنت تتحدث وراء ظهور الناس فسوف 

تصبح سمعتك غر جيدة.
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حنو مستقبل افضل...هلم
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فيم�ا يع�د نب�أ غ�ر س�ار لعشاقه�ا ومحبيها، 
خلصت دراس�ة حديث�ة إىل أن الوجبات الرسيعة 
وغره�ا من املنتجات الغنية بالدهون تفاقم من 

آالم والتهاب املفاصل.
وأظه�رت الدراس�ة أن البكتريا الت�ي تتجمع يف 
القناة الهضمية بسبب تناول هذه األطعمة، هي 
الس�بب وراء التهاب املفاص�ل املؤلم خاصة لدى 

أصحاب الوزن الزائد.
ولطاملا افرتضت دراسات سابقة أن الوزن الزائد 
للجسم هو الس�بب وراء التهاب املفاصل، إال أن 
هذه الدراس�ة وج�دت أن موازن�ة جراثيم القناة 
الهضمي�ة م�ع االس�تعانة بالبكتري�ا النافع�ة 
“بروبايوتيك” قضت عىل مشكلة التهاب املفاصل 

لدى الفرئان حتى مع بقاء وزنها كما هو.
وخال الدراس�ة تم�ت تغذية الف�رئان بأطعمة 
عالية الدهون كالحليب واألجبان ملدة 12 أسبوعاً، 
بشك�ل ضاع�ف نس�به الده�ون يف أجس�امهم 
مقارن�ة بنظرائهم ممن تناول�وا أطعمة صحية 

منخفضة الدهون.
يف  األمع�اء  ميكروب�ات  يف  التغ�رات  وتزامن�ت 
الف�رئان التي تناولت نس�بة عالية م�ن الدهون 
مع عامات االلتهاب عىل مستوى الجسم، حيث 
أصيب�وا بالتهاب املفاصل م�ع تمزق الغرضوف 

الهايل بالركبة.
لكن بعد تغذي�ة تلك الف�رئان بالبكتريا النافعة 
بروبايوتيك مع إلزامه�ا بنظام غذائي منخفض 

الدهون تحسنت حالتهم.
م�ن جانبه، أك�د الباح�ث الدكتور إيريك ش�وت 

املرشف عىل الدراس�ة أنه ال توجد عاجات يمكن 
أن تبط�ئ تفاقم مشكلة الته�اب املفاصل، لكن 
ه�ذه الدراس�ة تمه�د الطريق لتطوي�ر عاجات 
تس�تهدف تعزي�ز البكتري�ا النافع�ة يف األمعاء 

والتي بدورها تعالج املرض.

م�ع االنتق�ال م�ا ب�ني الفص�ول، 
وازدي�اد ب�رودة الشتاء، ع�ادة ما 
نعاني من نزالت ال�رد واألنفلونزا 
احتق�ان  يصاحبه�ا  ربم�ا  الت�ي 
بالحل�ق، ما ق�د يتس�بب بارتفاع 
درج�ة حرارة الجس�م. ويف األغلب 
نسارع إىل الطبيب التخاذ الازم يف 

محاولة ملقاومة املرض.
وم�ع ذل�ك ف�إن هن�اك العديد من 
العاجات املنزلية التي قد تساعدنا 
الحل�ق  الته�اب  ع�ىل  التغل�ب  يف 
والقض�اء عليه بطريق�ة طبيعية 
وباس�تخدام مكون�ات موجودة يف 

كل منزل.
وهن�اك 15 نوعاً من العصائر التي 
تك�ون مفيدة جداً يف حالة اإلصابة 
بالته�اب الحل�ق والت�ي يمكن أن 
تقيض علي�ه يف غضون 3 أيام عىل 
األكث�ر. لكن يج�ب التأكد من عدم 
اس�تخدام امل�اء الب�ارد أو الحليب 
البارد أو الثلج أثناء إعداد العصائر، 
حتى ال تفاقم االلتهاب. ومن هذه 

العصائر:
-عصر الليمون

هو م�ن أفض�ل العصائ�ر املفيدة 
لحاالت احتق�ان الحلق، خاصة إذا 
تناولته دافئاً، فهو يهدئ االلتهاب 
ويخففه تدريجياً كما يخفف األلم 

املصاحب لاحتقان.
-عصر الزنجبيل

بخصائص�ه  يتمي�ز  الزنجبي�ل 
املضادة للبكتريا، مما يقيض عىل 

أي عدوى بمنطقة الحلق.
-عصر الجزر

 ،”C“ عصر الج�زر غني بفيتامني
والذي يس�اعد يف القض�اء عىل أي 
ع�دوى بالحلق. ويكفي احتس�اء 
كوب واحد من عصر الجزر يومياً 
ملدة 3 أيام للقضاء عىل االحتقان يف 

الحلق تماماً.
-عصر الثوم

الث�وم غن�ي بخصائص�ه الدوائية 
الق�ادرة عىل القض�اء عىل العدوى 
والتخل�ص م�ن احتق�ان الحلق يف 
الحال. و4 ماعق من عصر الثوم 

فقط قادرة عىل ذلك.
- عصر توت العليق

من املعروف أن عصر توت العليق 
يعّد م�ن أفضل أنواع العصائر التي 
تخف�ف م�ن آالم احتق�ان الحل�ق 

وتقيض عليه.
-عصر الرتقال

وبالطب�ع عص�ر الرتق�ال يقوم 
بالقضاء عىل التهاب الحلق يف وقت 
قصر، نظ�راً ألنه غن�ي بفيتامني 

.”C“
-عصر الصبار

يعطي عصر الصبار نتيجة رائعة 
يف القضاء عىل احتقان الحلق.

-عصر الطماطم
يعتر تن�اول كوبني من الطماطم، 
مضافاً لهما القلي�ل من امللح، من 
أفضل الطرق لعاج التهاب الحلق.

- عصر النعنع
يمتاز النعن�ع بخصائصه الدوائية 
العديدة، والتي تس�اعد يف القضاء 
عىل عدوى الحل�ق، ويمكن إضافة 
القليل من الزب�ادي للعصر لطعم 

أفضل.
-عصر األناناس

إنزي�م  ع�ىل  األنان�اس  يحت�وي 
يتميز  يس�مى “برومياين”، وهو 
بخصائص�ه املض�ادة لالتهاب�ات 
والت�ي تخف�ف كثراً م�ن احتقان 

الحلق.
-عصر الكيوي

يحت�وي الكي�وي ع�ىل الروتينات 
م�ن  التخل�ص  يف  تس�اعد  الت�ي 
الس�عال الجاف. وهو من العصائر 
يف  واملفي�دة  الرائع�ة  الطبيعي�ة 

التخلص من التهاب الحلق.
-عصر املوز

امل�وز غني بالبوتاس�يوم الذي يعد 
م�ن امل�واد الت�ي تعال�ج احتق�ان 
الحل�ق بطريقة طبيعي�ة. فتناول 
م�وزة واحدة يوميا يقي من نزالت 

الرد والسعال بشكل عام.
- عصر البطيخ

يس�اعد عصر البطيخ يف الحفاظ 
ع�ىل رطوبة الجس�م، كما أن كوبا 
من عصر البطيخ الدافئ يحس�ن 
كثراً م�ن احتقان الحل�ق ويعجل 

بشفائه تماماً.
-عصر املشمش املجفف

ه�و من أفض�ل العصائ�ر للقضاء 
عىل احتقان الحلق.

-عصر الفلفل األسود
إن كوبا من عصر الفلفل األسود قد 
يكون له مفعول الس�حر يف القضاء 

عىل احتقان الحلق وقتل الجراثيم.

ع�ادًة ما تظه�ر امللكة إليزابي�ث الثانية بمابس ذات أل�وان زاهة نابضة 
بالحياة، وقبعات مطابقة ملابسها. وُيعتر ارتداء القبعات من اإلجراءات 
الرس�مية يف الروتوك�ول امللكي اإلنجلي�زي تلتزم به جميع الس�يدات يف 
الباط امللك�ي. لكن امتازت امللك�ة إليزابيث عن غره�ا باختيارها ألوان 
فاقع�ة زاهية، ويب�دو أن ميلها الختيار هذه األل�وان يتعدى مجرد الذوق 

واختيار األزياء.
يف الفيل�م الوثائق�ي “The Queen at 90” للمخ�رج “سيمثس�ونيان”، 
ُذك�ر أنَّ امللك�ة تحتاج ألن تكون ب�ارزة بني الناس حت�ى يتمكن الجميع 
من ماحظتها، كي تكون مميزة ويس�تطيع الناس أن يقولوا: “لقد رأيُت 

امللكة”.
لذل�ك نجدها تحرص عىل اختي�ار املعاطف ذات ألوان النيون الفاقعة مثل 

الزهري، األخرض، األزرق، والرتقايل، وغر ذلك من األلوان الفاقعة.
حتى وإن ارتدت امللكة ألواًنا داكنة مثل األس�ود، فهي تحرص عىل إضافة 

بعض التفاصيل عىل مابسها مثل الريق واملجوهرات املرصعة.
وم�ن األم�ور الغريبة عن امللك�ة، أنها ال ترت�دي األحذية الجدي�دة، وذلك 
لتجن�ب التقرحات الت�ي قد ُتصيب الق�دم من الحذاء الجدي�د، وتتعرض 

لإلحراج يف املناسبات العامة والرسمية.
حي�ث ُيوجد يف القرص امللك�ي خادمة خاصة تنح�رص مهمتها يف تجربة 
الح�ذاء الجديد ال�ذي تشرتيه امللكة ع�دة مرات، حتى يصب�ح فضفاًضا 

ومريًحا قبل أن تستخدمه امللكة

احذر وامتنع من اخطاء شائعة طبيبك يف بيتك

كل يوم معلومة

للقضاء على التهاب املفاصل.. جتنبوا هذه الوجبات!15  نوعاً من العصائر ختلصك من احتقان احللق متامًا

ملاذا ترتدي امللكة إليزابيث مالبس ذات ألوان زاهية دائًما؟

ش�عر املرأة، يشّكل رمزًا من رموز 
أنوثته�ا. لذل�ك، فم�ن الطبيعّي أن 
توليه كّل االهتمام الذي يستحّقه. 
مع�روف أيًض�ا أّن كثاف�ة الشع�ر 
ونوعّيت�ه، ترتاجع�ان انطاًقا من 
س�ّن الثاثني، وذلك يع�ود لعوامل 
عّدة، منه�ا: ال�والدة، واإلجهاض، 
الغ�دد،  عم�ل  يف  واضطراب�ات 
واضطراب�ات يف الطمث، واإلجهاد، 
وعدم انتظ�ام النوم، واّتباع أنظمة 
تخس�يس عشوائّية… إلخ. يف هذا 
التقرير، سنعرض أبرز الفيتامينات 
التي يتمّنى الشعر الحصول عليها، 
وجودت�ه  نوعّيت�ه  ع�ىل  حفاًظ�ا 

وملعّيته.
املجموعة األوىل:

فيتامني أ:
يحافظ عىل صّحة الشعر وملعّيته، 
�ا يف نم�وّه.  كم�ا يلع�ب دوًرا مهمًّ
يحتوي هذا الفيتامني عىل مضادات 
األكس�دة التي ترّطب فروة الرأس، 
وتمنع الشعر من الجفاف. يتوافر 
الفيتامني أ يف الكث�ر من األطعمة 
من الخضار إىل الفاكهة، نذكر من 
بينه�ا: البطاطا الحل�وة، والجزر، 

الورقي�ة،  والخض�ار  والس�بانخ، 
إضافة إىل صفار البيض والحليب.

:B7 البيوتني أو فيتامني
يشتهر بكونه فيتامني نمّو الشعر. 
يس�اعد البيوتني يف إص�اح الشعر 
التال�ف، وتعزي�ز كثاف�ة الشع�ر. 
يحّف�ز إنت�اج األحم�اض الدهنية 
التي ترتبط مع األحماض األمينية، 
بهدف بناء الروتني األسايس لنمّو 
الشعر. يتوافر البيوتني عىل ش�كل 
مكّم�ات غذائي�ة، ويف العدي�د من 
األطعمة منها، البيض، والقرنبيط، 

واملوز، والجوز، واللوز.
فيتامني ب 12:

م�ن أه�م الفيتامين�ات التي تمنع 
تس�اقط الشع�ر. يرج�ع ذل�ك، إىل 
تحفي�زه الجس�م ع�ىل امتصاص 
الحدي�د، ال�ذي من دونه يتس�اقط 
يتواف�ر فيتام�نيB12 يف  الشع�ر. 
العديد من األطعمة، منها: البيض، 

واألجبان، واأللبان، والحليب.
املجموعة الثانية:

فيتامني يس:
رضوري لنم�ّو الشع�ر. كم�ا أن�ه 
الشع�ر  لتجّن�ب جف�اف  أس�ايّس 
وظه�ور الشيب املبّك�ر. الحصول 
ع�ىل الفيتامني يس بشك�ل يومّي، 
أو  الطع�ام  خ�ال  م�ن  س�واء 

األق�راص، أم�ر رضوري للحفاظ 
عىل صحة شعرِك.

:E فيتامني
فيتامني آخر أس�ايس لنمّو الشعر 
ه�و فيتامني E. يعم�ل عىل تجّنب 
املختلف�ة،  الشع�ر  مشك�ات 
انطاًق�ا  التجّع�د.  أو  كالجف�اف 
من أّن�ه ينّش�ط ال�دورة الدموّية، 
فه�و يحاف�ظ ع�ىل رطوب�ة فروة 
الرأس والشع�ر، ويعّزز ملعّيته. من 
األطعمة الغنية بفيتامني E، اللوز، 
واألس�ماك، والحليب، والس�بانخ، 

وبذور دّوار الشمس.
حمض الفوليك:

نع�م، ذاك الذي تتناول�ه الحوامل، 
رضورّي أيًض�ا لصّح�ة الشعر، إذ 
يلعب دوًرا أساسيًّا يف كثافة الشعر 
وترطيب�ه وملعّيته. كما يس�اعد يف 
تجّنب الشْي�ب املبّكر. من األطعمة 
الغنّي�ة بحم�ض الفولي�ك، حبوب 
القمح الكاملة. ختاًم�ا، نذّكر بأّن 
الشع�ر الصح�ّي والام�ع، يحتاج 
إىل اّتب�اع لي�س عاج�ات وأقنع�ة 
موضعّي�ة فحس�ب، ب�ل إىل نظام 

غذائّي صحّي ومتوازن.

لطلة ابهى..

فيتامينات يتمنى شعرِك احلصول عليها

املطبخ ..

سلوكيات

حلى طبقات 
البسكويت بالكرمية

 4   حقائق خاطئة تعلمناها يف 
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 ▪ بموج�ب القان�ون يف الصني 
إذا قم�ت باملرور عىل ش�خص 
يف  س�نة   70 ال��  س�ن  ف�وق 
الش�ارع فيج�ب أن تنحني له 

وتقدم التحية الدينية
. ▪ أكثر من مليار ش�اب حول 
باإلصاب�ة  مه�ددون  العال�م 
باضطراب�ات س�معية بس�بب 
استماعهم للموسيقى بدرجات 

صوت مرتفعة جًدا.
األرض  ع�ن  القم�ر  يبتع�د   •
بمق�دار س�نتيمرتين تقريباً يف 

كّل سنة

• ينب�ض القل�ب 100 ألف مرّة 
يف اليوم

• املال�ك األّول لرشكة مالبورو 
للس�جائر تويّف نتيج�ة إصابته 

برسطان الرّئة
• تقتل القردة سنوّياً اناساً أكثر 

مّما تقتله حوادث الطائرات
• ثلث�ي عملّي�ات االختطاف يف 

العالم تتّم يف كولومبيا
• الكوكب الوحيد الّذي ال توجد 

حلقة حوله هو كوكب األرض
• كانت الكوكاكوال تحتوي عىل 

مادة الكوكايني عندما بدأت

كث�ر منا يج�د نفس�ه � الش�عورياً � يقوم 
بالرسم العشوائي أو »الشخبطة« عىل الورق 
أثن�اء املذاك�رة أو التح�دُّث يف التليف�ون ويف 
أوق�ات مختلفة، وكل ذلك له داللة وأس�باب 
نفس�يَّة، س�نتعرَّف عليها من خالل الدكتور 

هاني السبكي، استشاري الطب النفيس.
يق�ول الدكتور هاني :العقل البرشي يحتفظ 
بكثر من املعلوم�ات والرتاكمات، التي تمثل 
حم�اًل كبراً عليه فيح�اول التخلص من هذه 
الطاقة الزائدة بمثل هذه الرس�ومات فتكون 
كتفريغ للطاقة الزائدة بالعقل، وهناك سبب 
آخر قد يكون النشغال الشخص وإحساس�ه 
بالقلق م�ن يشء معني، فيقوم املخ بتخفيف 
ح�دَّة التوتر الت�ي يشعر بها ه�ذا الشخص، 
وذلك من خالل صور عديدة منها الشخبطة.

ويفرس الدكتور هاني بعض هذه الرسومات 
أو الشخبطة ودالئلها:

- رسم املربعات واملكعبات والدوائر املتشابكة: 
�دة ومتعلق�ة  أم�ور معقَّ ي�دل ع�ىل وج�ود 

ومتشابكة، والشعور بالوحدة وامللل.
- رسم الزهور والقلوب: يدل عىل أنَّ الشخص 
عاطف�ي وحس�اس، وكث�رة رس�م القل�وب 
ي�دل عىل انفصال أو ج�رح يف العاطفة حدث 

أخراً.
-رسم العيون والرموش: يدل عىل أنَّ الشخص 

حس�اس ويقدر الجم�ال، وإذا كانت العيون 
كرتوني�ة ومضحكة، فتدل ع�ىل أن الشخص 

مرح يحب الفكاهة والضحك.
- رسم األس�هم: يدل عىل الطموح والتفاؤل، 
خاص�ة إذا كان�ت رأس�ها ألعىل، وأنَّ�ه دائماً 

ينظر إىل األمام ويسعى إىل تحقيق هدفه.
- رس�م الوج�ه: ي�دل ع�ىل الحالة النفس�يَّة 
للشخص نفسه؛ فإذا كانت وجوهاً مبتسمة 

وضاحك�ة تدل عىل الس�عادة والتفاؤل، وأنَّه 
ش�خص مرح مح�بٌّ للحي�اة، أم�ا إذا كانت 
وجوه�اً حزينة، فتدل عىل االكتئاب والشعور 

بالحزن وعدم اإلحساس بالراحة.
- رس�م البي�وت: ي�دل ع�ىل الحي�اة والرغبة 
باالس�تقرار، والحن�ني إىل دفء العائلة، ومع 
األطف�ال، فه�و عامله�م الخاص وما يرس�م 

داخل البيت يدل عىل ما يوجد يف حياتهم.

هـــــل تعلــــــم

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

حدث يف مثل 
هذا اليوم

1294 � الباب�ا سلس�تني الخامس يس�تقيل من 
البابوي�ة بعد خمس�ة أش�ھر فقط م�ن انتخابه 

ليعود إىل حياة الزھد والرھبنة.
1545 - انعقاد مجمع ترنت.

1577 - الس�ر فرنس�يس دريك يقلع من ميناء 
بليموث اإلنجليزي بادئا رحلته حول العالم.

1642 - املس�تكشف الھولندي أبل تاسمان يصل 
إىل نيوزيلندا.

1920 - عصبة األمم تعلن عن تأس�يس املحكمة 
الدائم�ة للعدل ال�دويل وذل�ك لتس�وية النزاعات 

الدولية.
1941 - املج�ر وروماني�ا تعلن�ان الح�رب ع�ىل 
الوالي�ات املتح�دة وذل�ك أثن�اء الح�رب العاملي�ة 

الثانية.
1947 - مقت�ل 12 فلس�طينيا بع�د أن إرتكب�ت 
»كتيبة بلماح الثالثة« مجزرة »بقرية حس�اس« 
ب�ني عم�ال ع�رب  إث�ر نش�وب خ�الف  وذل�ك 

ومستوطنني.
- 1949الكنيس�ت يصوت لصال�ح نقل عاصمة 

إرسائيل إىل القدس.
تأسيس املوساد.

1962 - تأس�يس بن�ك الجزائر ليك�ون املرصف 
املركزي للجزائر.

1967 - مل�ك اليونان قس�طنطني الثاني يحاول 
اإلطاحة بالعس�كر الذين قادوا ما سمي بانقالب 

األمر الواقع وس�يطروا عىل الحكم يف أبريل
م�ع  إيطالي�ا  إىل  وھ�رب  فش�ل  ،لكن�ه   1967
أرست�ه وأدى ذل�ك إىل إلغ�اء امللكي�ة والتحول إىل 

جمھورية.
1970 - اإلع�الن عن قي�ام الجمھورية يف مالطا 
الت�ي كانت ق�د حصلت ع�ىل اس�تقاللھا يف عام 
1964 كمملك�ة مس�تقلة وص�در لھ�ا دس�تور 
جديد مع استمرار ملكة اململكة املتحدة إليزابيث 

الثانية عىل عرش اململكة.
1983 - تأسيس الحزب الديمقراطي التقدمي يف 

تونس.
1988 - رئي�س الس�لطة الوطنية الفلس�طينية 
يارس عرف�ات يلقي خطابا أمام الجمعية العامة 
لألم�م املتحدة يف جنيف دعى فيه إىل صنع س�الم 

الشجعان.
1990 - رئي�س جنوب أفريقي�ا فريديريك ويليم 
دي كل�رك يلتق�ي م�ع رئي�س املؤتم�ر الوطني 

األفريقي نيلس�ون مانديال.
1996 - انتخ�اب الدبلوم�ايس الغان�ي كويف أنان 
أمين�ا عاما لألمم املتحدة خلف�ا لبطرس بطرس 

غايل عىل أن يتسلم مھامه يف بداية عام 1997.
2001 - خمس�ة إنتحاري�ني يشنون ھجوما عىل 
الربمل�ان الھندي يف نيودلھ�ي بالھند ويقتلون 14 

شخصا عىل أقل.
2002 - االتح�اد األوروب�ي يعل�ن موافقت�ه عىل 
انضم�ام ق�ربص والتشي�ك وإس�تونيا والتفي�ا 
وليتواني�ا وھنغاريا ومالطا وبولندا وس�لوفاكيا 

وسلوفينيا وذلك ابتداء من 1 يناير 2004.
2003 - إلقاء القبض عىل رئيس النظام الس�ابق 

صدام حسني.
2004 - إرسائي�ل تغت�ال قائ�د كتائ�ب القس�ام 
يف ش�مال الضف�ة الغربي�ة املھندس القس�امي 

السادس إحسان شواھنة.
2005 - إط�الق موق�ع ياھ�و! أن�رسز.

- 2011املنص�ف املرزوق�ي يحلف اليمني رئيس�ا 
مؤقت�ا لتونس وذلك بعد انتخابه من قبل املجلس 
الوطني التأسييس، وبعد ذلك قام بتكليف حمادي 

الجبايل بتشكيل الحكومة الجديدة.
2013 - الس�لطات الكوري�ة الشمالية تعلن عن 
إع�دام جانغ س�ونغ تيك الرجل الثان�ي يف كوريا 

وزوج عمة الرئيس الحايل كيم جونغ أون.

غزل عراقي
اموت من اليجيسك لو شقه ايشاقيك

طولك بس اليه وغري ميلوح�������ه 
اغار و مو بديه من اهلك من الناس
عيل بس وأيل النظرات مسموح��ه

***********
يغزيل شخربط خيوطك.... ونثراك..
وعليهم مانفع شعرك..... ونثراك...
رصت دفان لهمومك.... ونث�راك...
ورصت انعاك كل صبح ومسي��ه...

***********
سدة ُمعجم فرحنا ال مع��������اني

ابسماء الظيم، كوكب المع آني!
الدهر خره، ابخيانة ، ملّه عّني

و فرشيل سماط آالم و أذّي�����ة

أبـــــــراج

تتع�زز اليوم اتصاالتك وأفكارك. تتميز اليوم ببعض 
الصف�ات الجذابة فضال عن أن الجميع يدعمك ويقف 
بجانب�ك. عىل الرغم من تحس�ن الظ�روف إال إنك ما زلت 
تحت�اج إىل فرصة للتعب�ر عن رأيك برصاح�ة وبوضوح. ما 
رأي�ك يف التقديم للعمل بإحدى الصح�ف اإلخبارية؟ ننصحك 
بالتحدث مع اآلخرين وتجنب الصمت. يوم جميل تس�تطيع 

فيه حل مشاكلك.

لَم ال تفكر اليوم يف أن تتفوق عىل نفس�ك وتصنع 
ش�يئا مختلف�ا ال ينس�اه أصدق�اؤك أب�ًدا؟ فم�ن 
املحتم�ل أن تذه�ب يف رحلة أو حفل�ة بصحبة بعض 
ه�ؤالء األصدق�اء. األمر س�رجع لك الي�وم فربما تكون 

لديك الرغبة يف القيام بالتنظيم بشكل رائع يبهرهم.

عليك اليوم الت�زام الدقة يف حل املشاكل وأن تصل 
إىل أس�اس املشكلة لتتمكن من حلها. كثرة التنقل 
م�ن مهم�ة إىل مهم�ة تجعلك تخ�رس كاف�ة املهام يف 
نهاي�ة املطاف فاحذر من الرتدد واالرتباك. ننصحك اليوم 
بالعمل من البداية لتضع بعض األس�س والقواعد التي تعمل 

بناًء عليها.

اتب�ع عواطفك اليوم حت�ى إن وجدت أنك تميل إىل 
االس�تماع إىل صوت العقل. إذا كن�ت ترى أن هناك 
رأي�ا تعتقد أن�ه صحيح ولك�ن تشعر م�ن داخلك أنه 
خاطئ، ففي هذه الحالة اس�تمع لص�وت القلب. ترصف 

بحذر مع الحبيب فهو شخص حساس جدا.

تفاءل فاليوم تتمتع بطاقة بدنية ونفس�ية ولذلك 
ربم�ا ترفض فك�رة املكوث داخل املن�زل بمفردك. 
تفض�ل االنطالق الي�وم. س�تلتقي الي�وم باألصدقاء 
والزم�الء وتقض�ون وقت�ا لطيف�ا. ربما تفض�ل القيام 
ببعض املهام الصعبة يف املس�اء. عليك باستغالل فرتة املساء 
يف الخ�روج من املنزل وحضور إحدى الحفالت املوس�يقية أو 

مشاهدة أحد األفالم يف السينما.

ال تندهش إذا ش�عرت أن عقل�ك يفكر يف أكثر من 
قضي�ة يف ثوان مع�دودة. ال وجود الي�وم للتباطؤ 
أو للكس�ل، ولذلك ستجد أكثر من وس�يلة أو طريقة 
للتعبر عن رأيك وعن وأفك�ارك. حركة الكواكب تدعمك 
بقوة. التحدث عن أفكارك أمام ش�خص م�ا اليوم قد يجذب 

هذا الشخص إليك ومن املحتمل أن يقدم لك املساعدة.

ننصح�ك ب�أن تنته�ز الفرص�ة الي�وم، لتس�اعد 
ش�خصا م�ا يكاف�ح ويناضل ليج�د مكان�ا الئقا 
ب�ني املوجودين يف ه�ذا العالم. ح�اول أن تتحىل دائما 
باالهتمام باآلخرين فهو يعكس الروح النبيلة التي يجب 

عليك أن ُتنميها باستمرار.

األم�ور الي�وم تب�دو هادئ�ة وم�ن املؤك�د أنه�ا 
ستسعدك. ظروفك املالية ستتحسن فربما تحصل 
عىل بع�ض الهدايا م�ن األرسة أو األصدقاء كنوع من 
التقدير والح�ب الذي يشعرون به تجاهك. ننصحك اليوم 

بأن تكون صديًقا مخلًصا.

ما املرة األخرة التي قمت فيها باستخدام القلم 
والورق�ة؟ ما رس رفضل�ك للكتابة ه�ذه األيام؟ 
ننصح�ك بالخ�روج من املن�زل لالس�تمتاع بالهواء 
املنع�ش ولتجدي�د أفك�ارك. ح�اول أن تكت�ب أي يشء 
جدي�د عندما تشعر برغبة يف ذلك فالظروف مالئمة والجو 

هادئ.

ه�ل أنت مقتن�ع أن رسع�ة البديهة تمث�ل عامال 
مس�اعدا لك؟ بعض األش�خاص يتفق�ون عىل ذلك 
واآلخ�رون مختلفون. فمن أي فري�ق أنت؟ قد يكون 
م�ن الس�هل اإليم�ان ببعض األم�ور امللموس�ة أكثر من 
األم�ور املعنوية، ولكن اعلم أن بديهتك ستس�اعدك يف حياتك 

ومستقبلك أكثر مما تتوقع.

ينصحك علماء الفلك اليوم باالس�رتخاء والتفكر 
بعقالنية فيما قد ي�دور حولك للوصول إىل الطريق 
الصحي�ح. الي�وم هو األنس�ب لك لتغير م�ا لديك من 
أفك�ار ومحاولة تحس�ينها. ق�د يحاول م�ن حولك اليوم 
أن يضغط�وا عليك، ولكنهم يفعل�ون ذلك ألنهم يرون أن هذا 

واجبهم.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ال تقلق من األحالم املزعجة التي رأيتها ليلة أمس. 
استغلها يف تلعم بعض الدروس املستفادة. ال يوجد 
ش�خص عىل وجه الكرة األرضية يحب تذكر مثل هذه 
األحالم ولكن الفلك يعدك بأنك ستنس�اها يف أرسع وقت. 
أس�هل طريقة لضمان عدم رؤيتها م�رة أخرى هي محاولة 

فهم اإلشارات والدالالت التي تحتوي عليها.

أن�ا فتاة عمري 16 س�نة، أهيل يشكون يفّ كث�راً، مع العلم أني ال أملك 
املوباي�ل. اقرتح�ت عىل أم�ي أن أفتح حس�اباً عىل الفيس ب�وك لكنها 

رفضت، وطلبت مني أن أستعمل حسابها.
أن�ا ال أخرج م�ع صديقاتي.. حياتي من املدرس�ة إىل البي�ت، وأهيل ال 
يحرمونن�ي من أي يشء، لكنه�م يريدون أن أبقى معه�م دائماً، بينما 
صديقات�ي يحكني يل عن طلعاتهن. أش�عر بامللل ، وأه�يل لم يعلموني 
كي�ف أكون رصيحة معهم. ال أس�تطيع أن أفتح له�م قلبي، مع العلم 

أنهم هادئون لكني مليييييت!!
ماذا  أعمل؟ خايفة أترصف من رايس وأندم!

النصائح والحلول:
1 م�ن ال�روري أال تترصف م�ن رأس�ها. ال لكي ال تن�دم، ولكن ألن 

مشكلتها ال تستحق كل هذا الهم!!
2 أول يشء إيجاب�ي أن أهلك أن�اس هادئون وغر عصبيني كما ذكرت، 

فهذا وحده مؤرش أن التفاهم معهم ليس صعباً.. ولكن!!!
3 امله�م أن نعرف كيف نتفاهم، وهن�ا أقول لجميع البنات، إن من أهم 

األمور أن نعرف كيف نقرتب من كل شخص حولنا ونكسب ثقته. 
4 يف حالتك س�يكون األمر سهالً نوعاً ما مع أمك، فهي سمحت لك بأن 
تس�تعميل حسابها عىل الفيس بوك، وبقي عليك أن تعززي عالقتك بها 

وتجعليها تطمنئ إىل ترصفاتك.
5 املس�ألة الثاني�ة أن لديك فرص�ة ألن تبدئي أنت تدري�ب عائلتك عىل 
الك�الم واملصارح�ة، كونهم معقولني وهادئ�ني. صارحي أمك واطلبي 

منه�ا أن تك�ون صديقت�ك، وس�وف تجدين م�ع الوقت أن�ه يمكن أن 
تساعدك وتنصحك.

6 املهم أن تعلمي أن وقت أمك ليس مخصصاً لك، وأن لديها مسؤوليات 
االهتم�ام بك وبأخواتك وش�ؤون البيت، فعلمي نفس�ك كيف يجب أن 
تفكري بها وبمس�ؤولياتها، وبم�ا تقدمه من اهتم�ام وتضحية؛ كي 

تستطيعي أنت وإخوتك أن تعيشوا براحة وال تفكروا إال بأنفسكم!
7 إذا أعطي�ت نفس�ك فرص�ة للتقرب من أمك فس�تكون ك�ل النتائج 

لصالحك إن شاء الله.

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية 

كيف أتفاهم مع أهلي؟

“الشخبطة”.. تعكس حالتك النفسيَّة!

كلمات متقاطعة

الكلمات االفقية
الدول�ة  س�الطني  م�ن    1+2-
العثمانية,هو الذي نرش شعاره 
العالم  املع�روف “ي�ا مس�لمي 

اتحدوا”
-3 ملك�ك - وعاء ضخم للخمر 

ونحوها 
-4 جنس من الصقور الصغرة 
أو املتوسطة الحجم، من أنواعه 

الباشق والبيدق - عمر
-5 اإلن�رصاف إىل العبادة و ترك 

ملذات الدنيا 
-6 للتمن�ي - الفيلس�وف الذي 
ق�ال ع�ن الع�ادة أنه�ا طبيعة 

ثانية
-7 إمتحان - طرق

-8 من نجوم املنتخب األملاني يف 
مونديال 1982 - صالت

-9 يود - من مراحل القمر
-10 ن�ُدر - ش�جرة أغصانه�ا 
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الكلمات العمودية
الّن�ار  اضط�رام   - للج�ر   1-

وتوّقدها
-2 من أسماء الربَد )م( - طني

-3  أك�رب عضو غددي يف جس�م 
اإلنسان )م( - حرف مكرر

-4 إشتد يف السر و أرسع - أقوى 
مضخة عرفها اإلنسان )م(

-5 عاصم�ة التينية - لقب فخر 
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قصر العنق )م(
-10 جس�م و جس�د - إح�داث 
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بالكائنات الحية بفعل اإلنس�ان 
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جل�س عجوز حكيم ع�ىل ضفة نه�ر وراح يتأمل يف الجم�ال املحيط به 
ويتمت�م بكلمات، فلمح عقرباً وقد وق�ع يف املاء وأخذ يتخبط محاوالً أن 
ينقذ نفس�ه من الغرق. قرر الرجل أن ينقذه فمد له يده فلسعه العقرب. 
س�حب الرجل يده صارخاً من ش�ّدة األلم ولكن لم تمض س�وى دقيقة 
واحدة حتى مّد يده ثانية لينقذه فلس�عه العقرب. سحب يده مرة أخرى 
صارخاً من ش�دة األلم وبعد دقيقة راح يحاول للمرة الثالثة.عىل مقربة 
من�ه ك�ان يجلس رج�ل آخر ويراق�ب ما يحدث ف�رصخ الرج�ل: “أيها 
الحكي�م، لم تتعظ م�ن املرة األوىل وال م�ن املرة الثانية وه�ا أنت تحاول 
إنق�اذه للمرة الثالثة!” لم يأبه الحكي�م لتوبيخ الرجل وظل يحاول حتى 
نجح يف إنقاذ العقرب، ثم مىش باتجاه ذلك الرجل وربت عىل كتفه قائالً: 
“يا بني، من طبع العقرب أن يلسع ومن طبعي أن أحب وأعطف، فلماذا 

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

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

الهاتف املحمول أو عرب اإلنرتنت.
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الفنانة اإلماراتية فاطمة الطائي: «كورونا» غّيرت من واقع 
الجمهور المتلقي كثيرا
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قبل أيام، نـرشت ملكة اإلحساس إليسا 
أحـدث صورها عرب صفحتهـا الخاصة 
عـىل إنستغـرام لتظهـر بيـد مضّمدة، 
وكأنهـا خضعـت مـرة ثانيـة لعمليـة 
جراحية إلزالة املياه من يدها التي كانت 
قد خضعـت لها العـام املـايض، نتيجة 
مضاعفات إصابتهـا بمرض الرسطان، 

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

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

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

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

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

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

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

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

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

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

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

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

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

مرتبطون بها.

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

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

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

حدث يف مهرجان الجونة“.

أحمد السقا يحرج مذيعة مهرجان الجونة

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

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

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

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

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

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

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

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

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

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

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

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

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

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

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

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

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

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

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

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

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

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

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

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

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

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

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

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 

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

دبي / الزوراء :
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املقدادي خيوض يف 
»جدل االتصال«

هامش

الدكتور  ينطلق  املايض،  العام  الصادر  االتصال«  »جدل  كتابه  يف 
كاظم املقدادي من زاوية جديدة لتحديد هذا املفهوم عرب العصور 
املقدادي أستاذ إعالم  اليوم.. وألن  اليوناني حتى  العرص  بدءا من 
متمرس وكاتب وباحث متخصص يف الشأن اإلعالمي أو االتصايل، 
فإن رؤيته تتطلب فحصا دقيقا.. فاملقدادي حاول إيضاح مضمون 
مفهومه هو عىل األقل ملا أسماه جدل االتصال، وذلك بوضع عنوان 
ثانوي هو »استقراء الزمن الحقيقي«.. وألن األرضية املعرفية التي 
خاض فيها املقدادي موضوعات الكتاب هي الفلسفة، فإنه جعل 
فهم املفاهيم واملصطلحات مسؤولية القارئ.. ومن الواضح، طبقا 
لسياق البحث وتتبع مفردة االتصال وربطها باللغة بوصفها أداة 
التفاهم األهم بعد األصوات لدى الشعوب وربط هذا كله بوسائل 
اإلعالم منذ بداياتها األوىل البدائية حتى أعقدها حاليا، فإن املقدادي 

يريد أن يراهن عىل وعي القارئ أو املتلقي الحديث. 
بني  ويجمع  املعقد،  املوضوع  هذا  بحث  يف  ينطلق  فاملقدادي 
ستيفن  الشهري  الفيزياء  عالم  لرؤية  طبقا  والفيزياء  الفلسفة 
للزمن(،  موجز  )تاريخ  للجدل  املثري  كتابه  يف  السيما  هوكينج، 
وربط ذلك كله باللغة وصوال إىل طرق التعبري االتصالية.. وحسنا 
فعل املؤلف حني جعل أول أداة اتصالية ذاتية بحت وهي املرآة طبقا 
لألسطورة اليونانية وانعكاسها عىل النفس.. ويف سياق تربيره ملا 
يريد الوصول اليه يقول يف مقدمته »من هنا .. تبدأ فكرة استقراء 
الزمن الحقيقي يف اكتشاف الصورة وحركة املاء الذي ينتقل من 

الجزء اىل الكل، ومن الخاص إىل العام«. 
الفلسفة  أستاذ  فإن  يقال،  املدينة، كما  يف  يفتى ومالك  ال  وحيث 
التوطئة  يل  ويبدو  للكتاب،  توطئة  كتب  الذي  جزاع  طه  الدكتور 
بلغة الفالسفة غري املقدمة، يرى أن »املؤلف الذي انهمك لسنوات 
ـ عىل حد علمي ـ من أجل إتمام موضوعه، فإنه لم يرتك شاردة 
دون  من  موضوعه  تأصيل  تخص  الفلسفة  تاريخ  يف  واردة  وال 
اإلشارة إليها من بواكري الفلسفة اليونانية إىل أفالطون وأرسطو 
وفالسفتها  الوسيط  العرص  يف  الغربية  الفلسفة  اىل  عروجا 
الحاجة  تأكيد  يف محاولته  طه  الدكتور  مع  أتفق  وأكاد  الكبار«.. 
اىل سلسلة كتب أو أطروحات تطبيقية ملا طرحه املقدادي كون أن 
هذا الكتاب تضمن جرعة دسمة من املفاهيم واألفكار يف الفلسفة 
والفيزياء وعلم االتصال، وهي كلها تحتاج اىل توضيح وتبسيط.. 
من  أرى  فإني  الكتاب،  هذا  يف  املبذول  الجهد  أهمية  من  وبالرغم 
األهمية إيراد بعض املالحظات بدءا من العنوان.. فإذا كان  »جدل 
لوسائل  التطبيقية  السياقات  اىل  يذهب  القارئ  يجعل  االتصال« 
الذي  العنوان  »امليديا, والسوشيال ميديا«، فإن  ووسائط  اإلعالم 
األمر  الحقيقي« جعل  الزمن  أن يكون توضيحيا »استقراء  أراده 
أكثر تعقيدا ألنه نقلنا من االتصال اىل الفلسفة مرة والفيزياء مرة 
أخرى.. وعىل صعيد الفرق الداليل بني االتصال والصلة، فإن الدكتور 
مفهومني  تمثالن  اللتني  املفردتني  كال  بني  أحيانا  يخلط  املقدادي 
مختلفني.. بمعنى أن ليس كل مفردة اتصال تعني ما أراد الذهاب 
إليه الدكتور.. املقدادي يشري إىل كتاب الفيلسوف ابن رشد »فصل 
االتصال«، ويضيف  والحكمة من  الرشيعة  تقرير مابني  املقال يف 
ذلك اىل رصيده عىل صعيد رصد مفردات ومفاهيم االتصال، بينما 
االتصال  ال  الفقهي،  الديني  باملعنى  الصلة  رشد  ابن  لدى  القصد 

باملعنى الذي أراد املؤلف الذهاب إليه. 

التي قام بها كل من هاندا  التصويرية  الجلسة  ما زالت أصداء 
آرتشيل وكرم بوسني بطال مسلسل »أنت اطرق بابي« قبل أيام 
من العام الجديد مستمرة، حيث يحتل اسما الثنائي ترند وسائل 
التواصل االجتماعي حتى اآلن، ويبدو أنه لم يبَق الكثري من الوقت 

ليعلن الثنائي حبهما للجمهور.
بعد دعوتهما للمشاركة يف إحدى حلقات برنامج صوت تركيا، 
دالكيدتش  مراد  املطرب  جانب  من  اشتعلت  الغرية  أن  يبدو 
الربنامج وألغى متابعته له عرب  أعلن غضبه من منتج  الذي 
وتبادل  االجتماعي  التواصل  موقع  عىل  الرسمية  صفحته 

الصور اإلنستغرام فور عرض الحلقة.
من  املايض  يوليو  شهر  يف  لزفافها  تحرض  هاندا  وكانت 
الحياة معه  إىل  انتقلت  إنها  دالكيدتش، حتى  املطرب مراد 
يف منزل واحد بعد وفاة والدتها، ولكن بمجرد بداية تصوير 
العالقة  بدأت  بابي«،  اطرق  »أنت  األخري  الدرامي  عملها 

تتوتر بينهما حتى أعلن الثنائي انفصالهما نهائياً.
إىل ذلك، تنتظر إحدى أشهر املاركات العاملية لـ«معجون 
بحملة  القيام  عىل  آرتشيل  هاندا  موافقة  األسنان« 
مليوَني  مقابل  العاملية  املاركة  ملصلحة  ضخمة  إعالنية 
لرية تركية لتبدأ بها خطتها الدعائية للعام الجديد، ومن 

املقرر أن تحسم هاندا قرارها خالل األسبوع الحايل.
بابي«  اطرق  »أنت  مسلسل  يواصل  آخر،  صعيد  عىل 
الرتويجي  اإلعالن  حقق  حيث  ملحوظ  بنحو  نجاحاً 
للحلقة املقبلة ما يقرب من 4 ماليني مشاهدة يف أقل من 
24 ساعة فقط من طرحه عرب وسائل التواصل االجتماعي 
توافق  املسلسل  نهاية  تكون  أن  العمل  نجوم  نفى  فيما  واليوتيوب، 
السوشيال  وسائل  عرب  أخرياً  انترش  كما  والعرشين  التاسعة  الحلقة 

ميديا.

لها:«أنا  خاص  حوارها  يف  سعيد  سمرية  الديفا  قالت 

فرتة  منذ  سويا  نعمل  هاني  نضال  اللبناني  واملخرج 

وحققنا نجاحات كترية، وملا بيبقي يف أي أغنية جديدة 

وأيه  أزاي  هنصورها  ونتناقش  األغنية  وبسمعه  بنقعد 

الشكل اليل هظهر بيه ومهم أن املوضوع يبقي مختلف 

يف الشكل واملحتوي وتكون حاجة جديدة ومختلفة«.

»هطرح  حوارها:  يف  سعيد  سمرية  الديفا  وأضافت 

بعنوان »بحب معاك«،  أغنية رومانسية جدا  أيام  خالل 

تانية يف فرباير وهتكون  أغنية  الله هيبقي يف  وإن شاء 

مختلفة وجريئة«.

سعيد،  سمرية  الديفا  كليب  حقق  متصل،  سياق  ويف 

موقع  عىل  مشاهدة  ماليني   3 من  أكثر  وفار«،  »قط 

يوتيوب، وهي األغنية التي تعاونت خاللها ألول مرة مع 

الربيطاني ذي األصول املرصية محمد  املوسيقى  املوزع 

K-pop مع  الـ  النابليس، والتي تمزج بني الريجاتون و 

الحباك  الحميد  عبد  كلمات  من  وهي  بوب،  الفيوجن 

املخرج  إخراج  من  والكليب  الواحد،  عبد  إيهاب  وألحان 

اللبناني نضال هاني.

 The برنامج  يف  مؤخرا  شاركت  سعيد،  سمرية  الديفا 

عاما،   60 الـ  فوق  املواهب  الكتشاف   Voice Senior

تحكيم  لجنة  كعضو 

مسابقات  برنامج  وهو 

املواهب  الكتشاف 

 60 الـ  لفوق  الغنائية 

لجنة  يف  وشارك  عاما، 

الفنان  من  كل  تحكيمه 

الكبري هاني شاكر، نقيب 

بمرص،  املوسيقية  املهن 

واملطربة  زين  ملحم  الفنان 

اللبنانية نجوى كرم.

طرح الفنان املرصي تامر حسني أغنية »ارفع 

إيدك« عىل يوتيوب، وهي األغنية 

لكرة  العالم  لكأس  الرسمية 

كلمات  من  مرص،  يف  اليد 

وألحان  القيعي  عديل  منة 

إيهاب عبد الواحد.

وكان علّق تامر حسني 

غناء  اختياره  عىل 

كتب  إذ  مؤخرا،  األغنية 

الخاصة:  صفحته  عىل 

»ترشفت باختياري ألكون 

الفنية  املرصية  الواجهة 

لكرة  العالم  لكأس  الرسمية  األغنية  بتقديم 

اليد بعنوان ) ارفع إيدك ( وكأس العالم السنة 

سأترشف  أيام،  خالل  مرص  بتستضيفه  دي 

املغطاة  بالصالة  االفتتاح  حفل  بتقديم 

واخرتت  األغنية  تصوير  وتم  القاهرة  باستاد 

الجميل  الراب  مطرب  الغناء  يشاركني  أن 

مروان موىس، وسأقدم ألول مرة صوتا جديدا 

الخاص  الجزء  لغناء  الرشبيني  هدى  مميزا 

املخرج  إخراج  من  الكليب  اإلنكليزية،  باللغة 

القائمني  كل  وباشكر  حمدي،  أرشف  الرائع 

عىل العمل وشكر خاص اوي لألستاذ ناصف 

واألستاذ رشيف«.

للمرة األوىل، تخوض إدارة برنامج أراب آيدول 

حيث  العراق،  يف  الجديدة  الغنائية  تجربتها 

الجديد من برنامج  أن يقدموا املوسم  قرروا 

آيدول«  »عراق  الغنائية  املواهب  اكتشاف 

الذي بدأ بالفعل بتصوير حلقاته لبدء إذاعته 

خالل الفرتة املقبلة.

اكتشاف  برنامج  سيقترص  األوىل،  وللمرة 

يف  مواهبه  اختيار  عىل  الغنائية  املواهب 

وهي  واحد  عربية  دولة  من  الجديد  املوسم 

يقترص عرض حلقات  أن  العراق، عىل  دولة 

التي   5 يس  بي  الـأم  شاشة  عرب  الربنامج 

تخّص دول املغرب العربي.

التي  الربنامج  تحكيم  لجنة  بدأت  وبالفعل، 

رياض  ورحمة  العراقي  حاتم  من  كاّلً  تضم 

وسيف نبيل تصوير أوىل حلقات املوسم األول 

يضم  أن  عىل  أيام،  قبل  آيدول«  »عراق  من 

املوسم 12 حلقة من بينها حلقتان إلختيار 

املواهب وعرش حلقات للعرض املبارش.

وقد تردد قبل بداية تصوير حلقات الربنامج 

لجنة  ضمن  الساهر  كاظم  القيرص  وجود 

مصدر  نفاه  ما  وهذا  الربنامج؛  تحكيم 

يكن  لم  القيرص  اسم  أن  مؤكداً  خاص، 

ضمن األسماء املرشحة لكريس لجنة تحكيم 

الربنامج؛ خاصة أنه قرر الغياب عن برامج 

يف  لرغبته  األخرية  الفرتة  خالل  املسابقات 

الراحة، ال كما تردد بسبب خوفه من عدوى 

تصوير  أن  خاصة  كورونا،  فريوس  انتشار 

هذه النوعية من الربامج يتطلب تفرّغاً تاماً 

شارك  أن  بعد  وذلك  قصرية،  ليست  لفرتة 

القيرص يف أكثر من موسم ناجح لربنامج ذا 

فويس خالل السنوات املاضية.

كاظم  القيرص  يحاول  آخر،  صعيد  عىل 

الغنائية  أعماله  ألحدث  يحرّض  أن  الساهر 

خالل الفرتة الحالية.

كشف أبطال مسلسل »لن أعيش يف جلباب 

»صاحبة  برنامج  يف  لقائهم  خالل  أبي«، 

املذاع  يونس،  إسعاد  لإلعالمية  السعادة« 

عىل قناة DMC، عن أجورهم التي حصلوا 

عليها يف العمل، حيث قال: »الفنان محمد 

قالت  ثم  ونصف،  آالف   6 خدت  رياض 

خدت  الكبرية  كنت  رشدي  ناهد  الفنانة 

فقالت  صادق  وفاء  الفنانة  أما  آالف،   8

منال  الفنانة  وقالت  آالف،   7 عىل  حصلت 

قال  فيما  ونصف،   4 خدت  أنا  سالمة 

الكاتب مصطفى محرم الحلقة كانت بـ3 

آالف جنيه«.

مسلسل »لن أعيش يف جلباب أبي« بطولة 

كل من: الفنان الراحل نور الرشيف والفنانة 

الكبرية عبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان 

وناهد  ترك، ومنال سالمة، ووفاء صادق، 

رشدي، وتدور أحداثه حول قصة الصعود 

الغفور  عبد  فيبدأ  القمة،  إىل  القاع  من 

وكالة  من  حياته  الرشيف«  »نور  الربعي 

أبو  الرحمن  »عبد  رسدينة  إبراهيم  الحاج 

البلح،  بوكالة  التجار  كبار  أحد  زهرة« 

ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة 

الحاج رسدينة، ولكنه يف الوقت نفسه أثار 

كبري  مرىس«  »خليل  مريس  أحقاد  ضده 

العمال الذي سعى إلفساد العالقة بني عبد 

الغفور، ومحفوظ »مصطفى متويل« االبن 

إذالله  تعمد  الذي  رسدينة  للحاج  الوحيد 

وإهانته.

»عبلة  بفاطمة  الغفور  عبد  ويعجب 

تبادله  التي  الكرشي،  بائعة  كامل« 

مشواره  يف  مساعدته  وتحاول  اإلعجاب 

الغفور  عبد  يتمكن  وبالتدريج  الصعب، 

وإدارة  رسدينة  الحاج  عن  االستقالل  من 

عمل خاص به، ويتخذ من سيد »مخلص 

وفهيم  لفاطمة  الوحيد  األخ  البحريي« 

فاطمة  ويتزوج  له،  مساعدين  أفندي، 

وينجب ولده عبد الوهاب »محمد رياض«، 

ونفيسة  وبهرية  سنية  هن:  فتيات  وأربع 

ونظرية.

الدين،  نجم  سوزان  السورية،  املمثلة  التقت 

أوالدها بعد فراق 5 سنوات، بسبب قرار 

دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس 

السوريني  دخول  بمنع  ترامب 

يوّثق  فيديو  ونرشت  ألمريكا، 

املطار  يف  لهم  استقبالها  لحظة 

أظهر لحظات مؤثرة وفرحة.

الفيديو  عىل  سوزان  وعلّقت 

الخاصة: »خمس  عىل صفحتها 

والحزن  الظلم  من  سنوات 

والوحدة والحنني.. خمس سنوات 

وخمس  الحلم  فيها  يكرب  كان 

والوحدة  والحزن  الظلم  من  سنوات 

فيها  يكرب  كان  سنوات  والحنني..خمس 

الحلم ويكرب معو االٔلم..خمس سنوات صاروا 

الصغار كبار..

االٔيام  فيا  عّد  كنت  سنوات  خمس 

والثواني  والدقايق  والساعات 

بانتظار هي اللحظة..فراٌق قرسيٌّ 

مّر.. لكن تلك اللحظات بّددت كل 

اىل  الحياة  توازن  وأعادت  يشء 

طبيعتها..فهاأنا ذا أعانق فلذات 

ترامب  عهد  انتهى  بينما  كبدي 

واملهانة..لينقلب  بالذل  الظالم 

لله  الساحر..فالحمد  عىل  السحر 

السماوات  ملء  طيبا  كثريا  حمدا 

حتى  بينهما  ما  وملء  االٔرض  وملء 

يبلغ الحمد منتهاه«.

هاندا آرتشيل وإعالن مبليونني 
يف 2021

مسرية سعيد: سأطرح أغنية جديدة بعنوان 
»حبب معاك« خالل أيام   

تامر حسين يطرح »ارفع إيدك«

انطالق تصوير »عراق آيدول«.. والقيصر ليس يف اللجنة

أبطال مسلسل »لن أعيش يف جلباب أبي« يكشفون عن أجورهم

سوزان جنم الدين تلتقي أوالدها بعد فراق 5 سنوات

محزة مصطفى

بمقدار 444 مليار دوالر 

 Parler آبل وأمازون تحذفان تطبيق
للتواصل االجتماعي

عـين على العالم

حذفـت رشكتا آبل وأمـازون األمريكيتـان تطبيـق )Parler( الذي 

يسـتخدمه منـارصو الرئيـس األمريكي دونالد ترامـب، ومنارصو 

اليمـني املتطرف كبديل لتطبيق )تويـرت( و )فيس بوك( لنرش اآلراء 

املتطرفة واملحرضة عىل العنف وتبني نظريات املؤامرة. 

واتبعتـا الرشكتـني رشكة جوجـل التي قامت بحذفـه من متجرها 

Google Play ىف أعقاب أحداث الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول 

األمريكـي مـن قبـل عـدد منـارصي الرئيـس ترامب، حيـث كان 

املسـتخدمون ينظمون عمليات التجمـع والتظاهر وإحداث العنف 

من خالل التنسيق مع بعضهم البعض.

وعـىل عكـس التطبيقات األخـرى فـإن تطبيـق )Parler( ال يقوم 

بتطبيـق قيود عـىل املحتوى مثـل باقي تطبيقات مواقـع التواصل 

االجتماعـي التي تقوم بحـذف املحتوى املتعلق بخطـاب الكراهية 

والتحريض عىل العنف، وممارسـة العنرصيـة، وإنما يرتك الحرية 

لجميـع اآلراء حتـى العنيفة منها األمـر الذي جعلـه أرضا خصبة 

لألفكار املتطرفة. 

 ،Parler وكانـت قـد منحت رشكـة آبل الرشكـة املالكـة لتطبيـق

مهلـة 24 سـاعة لتقديم خطة إرشاف مفصلـة وإزالة كل املحتوى 

املرفوض، مستشهدة بأن املشـاركني يف حصار يوم األربعاء املايض 

ملبنى الكابيتول األمريكي استخدموا التطبيق للتخطيط لذلك.

وشـهد تطبيـق Parler اقباالً كبرياً بعد تحميله بشـكل كبري للغاية 

يف الفـرتة األخرية حيث ازدادت عدد تحميالتـه عىل متجري جوجل 

وآبـل، إال أن ازداد عدد مـرات تحميله من 4.5 إىل 8 ماليني أي حوايل 

الضعـف تقريبا، وذلك خـالل فرتة االنتخابات الرئاسـية األمريكية 

التي تم اجراؤها مؤخراً.

سـخر تطبيـق الرتاسـل الفوري 
الشـهري “تلغـرام” مـن تطبيـق 
فـرض  بعـد  “واتسـآب”، 
األخـري رشوطـا جديـدة تتعلـق 
بالخصوصية، بنرش مقطع فيديو 

لـ”رقصة املوت” الشهرية.
“تلغـرام” عـىل  تطبيـق  ونـرش 
صفحتـه الخاصة عـىل “تويرت” 
مقطعا مصـورا للرقصة ووضع 
لتطبيـق “واتسـآب” يف  صـورة 
إشارة اىل “موت” التطبيق بسبب 

الرشوط التي يعمد اىل تطبيقها.
هذا وكان تطبيق “واتسـآب” قد 
قام باإلعالن عن عدد من الرشوط 

الجديدة والتـي تضمنت ملخصا 
املعلومـات  مشـاركة  لكيفيـة 
مـع “فيسـبوك”، وكيـف يمكن 
استخدام أي معلومات مشرتكة.

الخصوصيـة  سياسـة  وتنـص 
الجديـدة عـىل أنـه “كجـزء من 
عائلة رشكات )فيسبوك(، يتلقى 
)واتسـآب( معلومـات مـن هذه 
املعلومات  ويشـارك  املجموعـة، 

معها”.
ممهـال يف الوقـت ذاتـه جميـع 
عمالئه بقبـول الرشوط الجديدة 
بحلول 8 فرباير/ شـباط لتفادي 

تعطل حساباتهم.

مع دخول 2021، بدأت العديد من 
الترسيبات حول هاتف أيفون 13 
املقبـل من أبل يف الظهـور، والذي 
كشـف أحدثها أن الهاتف املنتظر 
سـيمتلك نفـس تصميـم هاتـف 
أيفـون 12، لكنه سـيكون أنحف 
مـع وجـود “نتـوء” أصغـر مـن 
الهاتـف السـابق، بحسـب موقع 

GSM الهندي.
-M  وبحسـب املدونـة اليابانية

نسـختي  سـتصل   cOtakara
 OLED 13بشاشـة  هاتف أيفون 
مـع  سامسـونج  رشكـة  مـن 
معـدل تحديـث 120 هريتـز مع 
تصميم يشـبه تصميم أيفون 12 
بالحواف الجديدة، لكنه سـيكون 
مـن  مـم   0.26 بحـوايل  أنحـف 
النسـخة الحالية، كمـا أن النتوء 
سيكون أصغر بفضل تغري موقع 
املستشعر املتواجد أعىل الشاشة.

كذلك فـإن مربع الكامريا الخلفي 

سـيطرأ عليـه تغيـري، وذلـك من 
خـالل تنحيفه، وتصغـري حجمه 
بشـكل طفيف مـع إضافة طبقة 
زجاجيـة تغطي كافة العدسـات 
لتبـدو وكأنهـا عدسـة واحدة يف 
تصميـم مغايـر عما هـو متوفر 
اليوم يف األيفـون، فيما يتوقع أن 
الكامريا إعـدادات وقدرات  تحمل 
األيفـون األخري مع نفـس العتاد 
Ming-“ حسـب ما كشفه املحلل

Chi Kuo” يف وقت سابق.
وبحسـب مـا ورد، سـتضع أبـل 
زجـاج الياقـوت فوق العدسـات 
تبـدو وكأنهـا وحـدة  وتجعلهـا 
كامـريا واحدة بدالً مـن التصميم 
األكثـر تعرًضـا اآلن، ونظـرًا ألن 
النتـوء ال يـزال بنفـس الحجـم، 
فمن املحتمل أن نفرتض أن إعداد 
الكامريا نفسه سيظهر عىل طرز 
iPhone 13، وهـو ما يتماىش مع 

تقرير األمس.

تلغرام” يسخر من “واتسآب” 
بـ”رقصة الموت”!

آيفون 13 يشبه تصميم آيفون 
12.. لكن بفارق واحد

  

تغريدات

نوري المالكي

امل حجازي

ــتهرت بإختيار حّكامه اصبح   الشعب الذي اس
ــتهرت بنفسه ومبن حوله  ــهل أن يس من الس
ــوع كورونا جبديته  أمتنى أن تأخذوا موض
هذه املرة اهلل يبعد هذا الوباء وكل شر عن 

اجلميع ..

ــني وتاخري صرف  ــال حقوق الفالحني واملزارع  اهم
مستحقاتهم يعد ظلما كبريا، ادعو االخوة واالخوات 

نواب الربملان وهم يناقشون املوازنة االحتادية اىل 
وضع استحقاقات الفالحني على راس قائمة االهتمام 
ــرعة بعد اقرارها دون تاخري  يف املوازنة لتصرف بس

لينفقوا على شؤونهم ويزرعوا ارضهم


