نقابة الصحفيني حتتضن املؤمتر االنتخابي رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
لفرعها يف دياىل السبت املقبل
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
تقيم نقابة الصحفيني العراقيني ،السبت
املقبل ،املؤتمر االنتخابي لفرع النقابة يف
محافظة دياىل.وذكرت النقابة يف بيان مقتضب
تلقته «الزوراء» :انه تحت شعار»لتضحيات
شهدائنا وعطاء صحفيينا» تقيم نقابة
الصحفيني العراقيني يف مقرها العام يف بغداد
املؤتمر االنتخابي لفرع النقابة يف محافظة
دياىل النتخاب رئيس واعضاء الهيئة االدارية
السبت املقبل املوافق .2021/1/16

الزوراء /حسني فالح:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة عدم
امتالكها اجهزة للكشف عن ساللة
كورونا املتحورة ،كاشفة عن خطط
لتوفرها ،وفيما طمأنت املواطنني
بعدم وجود خطورة كبرة للساللة
الجدي�دة ،حددت الرب�ع الثاني من
العام الح�ايل موعدا لوصول الدفعة
االوىل من لقاحات كوفاكس وفايزر
اىل العراق.
وقال مدي�ر دائرة الصح�ة العامة،
ري�اض الحلف�ي ،يف حدي�ث
ل�”الزوراء” :ان الع�راق ليس البلد
الوحيد الذي ال يمتلك اجهزة كشف
الس�اللة الجديدة لفروس كورونا.
الفتا اىل :ان هن�اك دولتني عربيتني
او ثالث�ا تمتل�ك ه�ذه االجه�زة.
واض�اف :ان الع�راق لدي�ه بع�ض
االجه�زة يف عدد م�ن الجامعات يف
بغداد والبرصة ،إال ان هناك مشكلة
يف تدري�ب الك�وادر للعمل عى هذه
االجه�زة .مبينا :ان الوزارة وضعت
خطة لتوفر هذه االجهزة يف العراق
من خالل العمل عى ثالثة اتجاهات،
االول توفر االجهزة والثاني تدريب
الك�وادر عليه�ا ،والثال�ث ارس�ال
عينات اىل منظم�ة الصحة العاملية
للكش�ف ع�ن الس�اللة الجدي�دة.
وتابع :انه ال توجد رضورة قصوى
للكشف ع�ن الس�اللة الجديدة الن
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الكويت /متابعة الزوراء:
أعلن�ت وكالة األنباء الكويتية تقديم رئيس ال�وزراء ،الشيخ صباح الخالد الصباح،
اس�تقالة الحكومة ألمر البالد الشيخ نواف األحمد الجاب�ر الصباح.وقالت الوكالة
الكويتية إن “ صاحب الس�مو أمر البالد استقبل رئيس مجلس الوزراء ،حيث رفع
إىل س�موه كتاب اس�تقالة الحكومة”.وكان ال�وزراء أعضاء الحكوم�ة قد تقدموا،
الثالثاء ،باس�تقاالتهم لرئيس الوزراء ،بعد أيام من طلب نواب بالربملان اس�تجواب
رئي�س الوزراء ح�ول قضاي�ا منه�ا تشكيل�ة الحكومة.وكانت صحيف�ة “الراي”
الكويتي�ة قال�ت ،األربعاء املايض ،إن هناك أنباء ترددت ع�ن نية الحكومة الكويتية
التقدم باستقالتها خالل ال�  48الساعة املقبلة ،مشرة إىل االستجواب املقدم داخل
الربملان.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7406 :الخميس  14كانون الثاني 2021

الصحة تعلن لـ

رئيس الوزراء الكوييت يقدم استقالة
احلكومة ألمري البالد

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7406 Thu 14 Jan 2021

حددت موعد وصول الدفعة األوىل من لقاحات “كوفاكس” و”فايزر” إىل العراق

عدم امتالكها أجهزة للكشف عن ساللة كورونا املتحورة وتكشف عن خطط لتوفريها

االع�راض نفس�ها والعالج نفس�ه
ايض�ا .الفت�ا اىل :ان هن�اك مؤرشا
يمك�ن من خ�الل معرفة الس�اللة
الجديدة ع�ن طريق ارتف�اع معدل
االصاب�ات لكون الس�اللة الجديدة
رسيعة الع�دوى ،وهذا م�ا يميزها
ع�ن الس�اللة القديمة.واش�ار اىل:

ان املع�دل الوبائي بالعراق يف تنازل
مس�تمر م�ا ي�دل ع�ى ان الع�راق
يخلو من الساللة الجديدة .مؤكدا:
ان الس�اللة الجدي�دة عندما تظهر
فتوج�د مؤرشات توح�ي بوجودها
من خالل ارتف�اع معدل االصابات،
وه�ذا م�ا حص�ل يف بريطاني�ا.

واوضح :ان الساللة الجديدة ليست
فيها خطورة من ناحية الوفيات بل
العكس لم تسجل أي حالة وفيات،
م�ا يعن�ي انه�ا اق�ل خط�ورة من
الساللة القديمة ،كذلك انها لم تغر
بالع�الج ،وانما العالج نفس�ه الذي
يعطى للمريض بالس�اللة القديمة

متظاهرون يغلقون شركة نفط ذي قار للمطالبة بتعيينهم

يعطى للمريض بالساللة الجديدة.
وتابع :انه رغم ذلك فالعراق مستمر
باالج�راءات الوقائي�ة ،ولغ�رض
اكتس�اب الخ�ربات س�يعمل ع�ى
تدريب الكف�اءات وتوف�ر االجهزة
الحديث�ة ملواكب�ة التط�ور يف ه�ذا
املجال .مؤكدا :انه ستتوفر االجهزة
والكوادر املدربة خالل مدة اقصاها
ش�هرين.وبشأن اللقاح�ات ،ق�ال
الحلفي :ان العراق لديه تعاقدان مع
رشكتي كوفاكس وفايزر .الفتا اىل:
ان الرشكتني وعدتا العراق بتسلمه
الدفعة االوىل من اللقاحات يف الربع
الثاني من الس�نة الحالية.واضاف:
ان هن�اك مفاوض�ات م�ع رشك�ة
فايزر إلقناعها بتسلم الدفعة االوىل
بشكل مبكر .مرجحا تسلم العراق
الدفع�ة االوىل من لقاح فايزر خالل
الف�رة القليل�ة املقبلة.ولف�ت اىل:
ان العراق يعمل ع�ى اكمال جميع
االجراءات واملستلزمات الرضورية
لغ�رض تس�لم الدفع�ات االوىل من
اللقاح�ات ض�د ف�روس كورونا.
يش�ار اىل ان املحل�ل الس�يايس،
ابراهي�م الصميدع�ي ،ق�د اعل�ن،
يف وق�ت س�ابق ،إصابت�ه بفروس
كورونا املتحور ،يف حني نفت وزارة
الصحة والبيئة تس�جيل العراق أية
اصابة بالس�اللة الجديدة لفروس
كورونا.

أمانة جملس الوزراء :إطالق برنامج صحة الصدور إلكرتونياً األسبوع املقبل
املالية النيابية :العجز غري معقول ال اقتصادياً وال مالياً وخمالف للسياسة النقدية

السيد الصدر حيذر من تأجيل االنتخابات
ويدعو الكاظمي إىل حماسبة الفاسدين

بغداد /الزوراء:
ح�ذر زعي�م التي�ار الص�دري ،الس�يد
مقت�دى الص�در ،ام�س االربع�اء ،من
تأجي�ل االنتخاب�ات املبك�رة ،فيما دعا
رئيس الوزراء اىل محاس�بة الفاس�دين
بغض النظر عن انتمائهم.وقال الصدر،
يف بيان تاله عن�ه مدير املكتب االعالمي
والناطق بإس�م املكتب ،حيدر الجابري،
يف مؤتم�ر صحفي ،تابعت�ه “الزوراء”:
إن “رئي�س مجل�س ال�وزراء يح�اول
القي�ام بحملة ضد الفاس�دين من هنا
وهن�اك ،فأق�ول :يج�ب علي�ه االرساع
بمحاسبة الفاسدين وبغض النظر عن
انتماءاتهم ،ونحن نؤي�د هذه الخطوة،
وعلي�ه ان يكث�ف م�ن جه�وده وع�ى
الجمي�ع الرضوخ”.وطال�ب ب�”إحالة
كل الفاسدين عى القضاء وإعالم الرأي
الع�ام بنوع الفس�اد واالم�وال التي تم
اس�تحصالها منهم” .ولف�ت الصدر اىل
أن “هن�اك أصواتا تعلو إللغاء او تأجيل
االنتخاب�ات املبكرة س�واء من األحزاب
او مث�ري الشغب ،ونح�ن إذ نحذر من
تأجيلها فإنن�ا نأمل من الجميع التحيل
بالحكم�ة والعم�ل مع�ا ع�ى انج�اح
ه�ذه االنتخابات”.وج�دد املطالب�ة من

املواطنني “باالرساع يف تحديث سجالتهم
حتى ملن كان منهم مقاطعا لالنتخابات
فضال عمن اراد الخوض فيها”.وطالب
زعي�م التيار الص�دري ايض�ا ب�”إنهاء
تواج�د ق�وات االحت�الل ع�ى األرايض
العراقية ،كما جدد ش�جبه واس�تنكاره
ل�”أي تدخ�ل خارجي بالشأن العراقي،
فك�ل ذلك في�ه إضع�اف لهيب�ة الدولة
واالستقرار واستقالل القرار العراقي”.
وتاب�ع“ :يج�ب ع�ى الحكوم�ة ايجاد
البدي�ل عن الغاز والطاق�ة الكهربائية،
والس�يما بعد أن امتنعت الج�ارة ایران
عن تصديرها لنا”.

بغداد /الزوراء:
وج�ه مدير امل�رور الع�ام ،الل�واء طارق
إسماعيل ،امس األربعاء ،بحجز املركبات
ال تحمل لوح�ات ،واملركبات املظللة.وقال
اس�ماعيل يف بي�ان تلقته “ال�زوراء” :إنه

وج�ه ب�”حجز املركب�ات الت�ي ال تحمل
لوحات واملظللة والستائر وفرض الغرامة
القانونية”.ودع�ا مدي�ر امل�رور الع�ام
املواطنني “اصحاب املركبات التي ال تحمل
لوحات اىل مراجعة مراكز التسجيل”.

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصناع�ة واملعادن ،امس
األربع�اء ،أنه�ا تعمل ضم�ن خططها
إلعادة تأهيل معاملها املتوقفة البالغة
 83معمال ومصنعا ،من أجل استيعاب
العاطل�ني وأصح�اب الشهادات.وق�ال
املتحدث باسم الوزارة ،مرتىض الصايف،
يف بي�ان اطلع�ت علي�ه “ال�زوراء” :إن

«ال�وزارة تمتل�ك  29رشك�ة عامة و4
هيئات و 285معمال ومصنعا ،املتوقف
منه�ا  83معم�ال ،لذلك تعم�ل الوزارة
ضم�ن خطته�ا التي تتك�ون من ثالث
مراح�ل؛ قص�رة ومتوس�طة وبعيدة
امل�دى ،عى إع�ادة إحياء ه�ذه املعامل
املتوقفة».

ص2
ص5

خالل لقائه نقيب الصحفيني مؤيد الالمي

احللبوسي يعِد بتثبيت منحة الصحفيني
واألدباء والفنانني يف موازنة 2021

بغداد /الزوراء:
بحث رئيس مجل�س النواب ،محم�د الحلبويس،
ام�س االربعاء ،مع نقي�ب الصحفيني العراقيني،
رئي�س اتحاد الصحفي�ني العرب ،مؤي�د الالمي،
عددا من املواضيع ،فيما وع�د الحلبويس بتثبيت
منحة الصحفي�ني واالدباء والشع�راء والفنانني
يف موازن�ة .2021وذكر املكت�ب االعالمي لرئيس
مجلس النواب يف بيان تلقته «الزوراء» :ان رئيس
مجلس النواب ،محمد الحلبويس ،اس�تقبل نقيب
الصحفيني العراقيني ،مؤيد الالمي ،وجرى خالل
اللق�اء مناقشة ع�دد من املواضي�ع ،منها بحث
منحة الصحفي�ني واألدباء والشع�راء والفنانني

يف املوازن�ة االتحادية العامة لس�نة .2021ووعد
الحلب�ويس بمتابع�ة املوض�وع وتثبي�ت املنح�ة
بكامل مبلغها من دون تخفيض دعما ً للصحافة
واإلعالم.من جهته ،استعرض النقيب خطة عمل
النقابة للفرة املقبلة ،وق ّدم رشحا ً عن انتخابات
ف�روع النقابة الت�ي تجري حالي�ا باملحافظات،
فيما أكد سيادته أهمية العمل عى إيجاد مقرات
رَّ
املحافظات.وعرب رئيس مجلس
لفروع النقابة يف
النواب عن تقديره لعمل الصحفيني واإلعالميني،
مؤك�داً :أن مجلس النواب يس�عى لتقديم كل ما
يس�هم يف دعم هذه الرشيحة التي لها دور مميز
يف جميع الظروف واألزمات التي مرت بها البالد.

الربملان ُيبقي جلسته مفتوحة الستمرار مناقشة مشروع قانون موازنة 2021
الزوراء /يوسف سلم�ان:
ق�رر مجل�س الن�واب ابق�اء جلس�ته مفتوح�ة
الستمرار مناقشة مرشوع قانون املوازنة العامة،
فيما اتفق اعضاء مجلس النواب عى عدم حضور
الجلسات االعتيادي�ة القادمة ،لحني حسم الوضع
القانوني للن�واب املتغيبني.ورف�ع مجلس النواب
جلسته االعتيادية رقم ( ،)٣٤التي ابقاها مستمرة
ليوم�ني متتاليي�ن منذ االثنني امل�ايض ،ثم افتتح

نائب رئ�ي�س امل�ج�ل�س ،بشر الحداد ،اع�م�ال
الجلس������ة رقم ( ،)٣٥ليواصل مجلس النواب
جلسته االعتيادية مساء امس االربعاء ،الستكمال
مناقش�ة مرشوع قانون املوازنة العامة االتحادية
لجمهورية العراق للسنة املالية .2021ووجه هيئة
الرئاسة ،االمانة العامة ملجلس النواب ،بمخاطبة
الحكوم�ة بشأن اس�باب عدم رصف مس�تحقات
الفالحني للسنوات برغم من املخاطبات السابقة،

واكد رئيس الجلسة بشر الحداد اتخاذ موقف جاد
بخص�وص رصف مس�تحقات الفالح�ني يف أقليم
كردس�تان ومحافظتي النجف واملوصل للسنوات
املاضية ،مبينا ان رئاس�ة الربملان س�تشكل لجنة
ملتابع�ة املوض�وع .كم�ا وافق�ت رئاس�ة مجلس
الن�واب عى طلب رس�مي إلضاف�ة التخصيصات
املالية لكل املشمولني بقان�ون التدرج الطبي رقم
 6لسنة  ، 2000من خريجي االختصاصات الطبية

والصحي�ة والس�اندة لالع�وام الدراس�ية -2018
 ، 2020-2019ضم�ن م�رشوع قان�ون املوازن�ة
العام�ة  . 2021ووجه�ت هيئ�ة الرئاس�ة اللجنة
املالي�ة النيابي�ة بدراس��ة الطلب النياب�ي املرفق
بتواقي�ع اكثر م�ن  70نائب�ا ،واتخ�اذ االجراءات
الالزمة.

تفاصيل ص2

بعد تسجيل  867إصابة جديدة و 4وفيات

مدير املرور يوجه حبجز املركبات
املظللة واليت ال حتمل لوحات
الصناعة تكشف عن توقف 83
معمال عن العمل

تفاصيل ص5

لليوم الثاني على التوالي ..العراق يسجل تراجعا يف عدد وفيات كورونا
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االربعاء ،املوقف الوبائي اليومي لفروس
كورونا املس�تجد يف العراق ،وفيما اكدت
تس�جيل  867اصابة جدي�دة و ٤وفيات

وشفاء  1992حالة ،حددت دائرتا صحة
الرصاف�ة والك�رخ التوزي�ع الجغ�رايف
لالصاب�ات حس�ب املناط�ق .وذك�رت
ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه «ال�زوراء» :ان
عدد الفحوص�ات املختربي�ة ليوم امس:

 ،٣9092ليصبح عدد الفحوصات الكلية:
 ،٤971٤8٤مبين�ة انه تم تس�جيل 867
اصابة جديدة و ٤وفيات وش�فاء 1992
حالة.واضاف�ت :ان عدد ح�االت الشفاء
الك�يل ،)%92.9( ٥62٥7٥ :بينم�ا ع�دد

ألول مرة منذ شباط 2020

االصاب�ات الك�يل  ،60٥٤16ام�ا ع�دد
الح�االت الت�ي تحت الع�الج ،29926 :يف
حني ان ع�دد الحاالت الراق�دة يف العناية
املركزة ،1٣٥ :وعدد حاالت الوفيات الكيل:
.1291٥من جهته ،اعلن مدير عام صحة

بغداد الرصاف�ة ،عبد الغني الس�اعدي،
تس�جيل ٥٣اصاب�ة جدي�دة بف�روس
كورونا ،بينها  18اصابة شخصت خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

تفاصيل ص2

على نفقتهم اخلاصة يف أحد فنادق بريوت

سعر خام برنت يرتفع فوق الـ 57دوالرا للربميل لبنان يلزم الوافدين إليه من الدول من
بينها العراق باحلجر لسبعة أيام

بغداد /متابعة الزوراء:
ارتفع سعر خام برنت حس�ب بيانات التداول فوق
 57دوالرا للربمي�ل للم�رة األوىل من�ذ  24ش�باط /
فرباي�ر من العام املايض.وارتفع ابتدا ًء من الس�اعة
الرابع�ة من امس األربعاء بتوقيت موس�كو ،س�عر
العقود اآلجلة لشهر مارس ملزيج نفط بحر الشمال
م�ن مزي�ج برن�ت بنس�بة  0.48%إىل  57.03دوالرا
للربمي�ل ،وارتفعت العق�ود اآلجلة لشهر ش�باط/
فرباير لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة ،0.66%
إىل  53.56دوالرا للربميل.وتواص�ل أس�عار النف�ط

تلق�ي الدعم بس�بب التوقعات املتفائل�ة للطلب من
جانب ،وكذلك عى خلفية آف�اق اإلنتاج بعد قرارات
مجموعة “أوبك  ”+من جانب آخر.وكانت “أوبك”+
قد أكملت األس�بوع املايض اجتماعا استمر يومني،
حددت في�ه معالم الصفقة قبل ش�هرين ،حيث تم
تمدي�د ال�رشوط الحالي�ة لالتفاقية لجمي�ع الدول
تقريب�ا ،إال أن روس�يا وكازاخس�تان حصلت�ا عى
فرص�ة لزيادة اإلنتاج يف فرباي�ر ومارس ،يف حني أن
الس�عودية وع�ددا من الدول املشارك�ة األخرى عى
العكس قررت خفضه.

بروت /متابعة الزوراء:
ألزمت الس�لطات اللبنانية الوافدين اىل لبنان
م�ن مجموع�ة دول ،بينها الع�راق ،بالحجر
الفندق�ي لس�بعة أيام عى نفقته�م الخاصة
ً
فض�ال ع�ن االلتزام
يف اح�د فن�ادق ب�روت،
بفحص ال�  PCRعند الوصول ،وآخر يف اليوم
الس�ادس ،أي قب�ل ي�وم م�ن انته�اء الحجر
الفندقي.يأت�ي ذلك بعد إق�رار حالة الطوارئ
واإلقف�ال العام يف لبن�ان جراء تفيش فروس

كورون�ا ابت�دا ًء م�ن الس�اعة الخامس�ة من
صباح اليوم الخمي�س  14/1/2021ولغاية
الس�اعة الخامس�ة من صب�اح ي�وم االثنني
. 25/1/2021وك�ان مجلس الدفاع األعى يف
لبنان ،الذي انعقد بشكل عاجل مساء االثنني
املايض برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون،
واف�ق عى اإلج�راءات االس�تثنائية الصارمة
يف لبن�ان ،إذ تقرر منع الخ�روج إىل الشوارع
والطرقات.

بعد انتشاره يف أكثر من  210دول ومناطق

إصابات كورونا عامليا تقرتب من  92مليون إصابة ومليوني حالة وفاة

بغداد /متابعة الزوراء:
ارتف�ع ع�دد اإلصابات بف�روس كورونا
يف مختل�ف أنحاء العالم إىل 91,691,962
إصابة بالفروس املس�بب لوباء كوفيد-
 ،19م�ن بينه�م  1,964,571حالة وفاة.
ومن إجمايل اإلصابات بالفروس يف العالم،
ثم�ة  22,848,706إصاب�ة يف الوالي�ات
املتحدة وحدها ،التي شهدت تسجيل رقم
قي�ايس بالوفيات جراء الف�روس يف يوم
واحد (الثالثاء) بلغت  ،4,327من إجمايل

 215,805إصاب�ة خالل  24س�اعة.يأتي
هذا رغم أن الواليات املتحدة بدأت بالفعل
بإج�راءات تلقي�ح املواطنني ضد فروس
كورون�ا وحصولها عى كمي�ات ضخمة
م�ن لقاح�ي فايزر-بيونتي�ك وموديرنا،
وهم�ا اللقاحان الل�ذان تم�ت إجازتهما
بشك�ل ط�ارئ يف محاول�ة لوق�ف تفيش
الوباء.ومن اإلصاب�ات إجمايل الوفيات يف
العالم ،بلغ ع�دد الوفيات بمرض كوفيد-
 19يف الوالي�ات املتح�دة  380,821حال�ة

وفاة.وتحتل الوالي�ات املتحدة الصدارة يف
عدد اإلصاب�ات والوفيات بالفروس الذي
تم رصده يف أكثر م�ن  210دول ومناطق
من�ذ اكتش�اف أوىل ح�االت اإلصاب�ة يف
مدينة ووهان بالصني يف ديسمرب .2019
وتحتل الهند املركز الثاني عامليا من حيث
اإلصاب�ات بواق�ع  10,495,147إصابة،
م�ن بينها حالة وف�اة  ،151,529يف حني
جاءت الربازيل ثالثة بواقع ،8,195,637
تويف منهم  204,690ش�خصا .ويف مرص

قال الدكتور ،عادل خطاب ،عضو اللجنة
العليا للفروس�ات ب�وزارة التعليم العايل
املرصية :إن بالده األعى يف وفيات كورونا
بالرشق األوس�ط.وأكد خطاب يف مداخلة
هاتفي�ة لربنام�ج “مس�اء  : ”dmcأن
أعداد الوفيات م�ن فروس كورونا خالل
العرشة أي�ام املاضي�ة يف تزايد مس�تمر.
وأوض�ح املس�ؤول املرصي أن�ه ال يمكن
التأكي�د بانخف�اض منحن�ى إصاب�ات
كورون�ا يف ظل تغ�ر أع�داد الحاالت عى

م�دار األيام ،يف هذه اآلون�ة .مشرا إىل أنه
خ�الل األيام القليلة املاضي�ة كانت أعداد
املصاب�ني بكورون�ا ت�راوح م�ن أقل من
 1000-1400يوميا ،وعدد الوفيات يقدر
بحوايل  50بشكل يومي ،واألهم هو أعداد
الح�االت الحرجة التي تك�ون بحاجة إىل
رعاي�ة باملستشفيات.وس�جلت م�رص
 150753إصابة مؤكدة بكورونا ،و8249
وفاة باملرض من�ذ بدء الجائحة فيها قبل
أكثر من عرشة أشهر.

سياسة
العدد 7406 :الخميس  14كانون الثاني 2021

سيختزل الزمن ويقلل من الفساد وتزوير الوثائق

أمانة جملس الوزراء :إطالق برنامج
صحة الصدور إلكرتونيا األسبوع املقبل
بغداد /الزوراء:
أعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء
إطالق برنامج صحة الصدور
املقبل،
األسبوع
اإللكرتونية
فيما أشارت إىل أن الحكومة تويل
اهتماما ً واسعا ً بربنامج الحوكمة
اإللكرتونية.
وقال املتحدث باسم األمانة العامة
ملجلس الوزراء حيدر مجيد يف ترصيح
صحفي :إن “الحكومة تويل اهتماما
واسعا فيما يخص برنامج الحوكمة
اإللكرتونية” ،مبينا أن “اللجنة العليا
يف األمانة العامة ملجلس الوزراء تعمل
عىل هذا املرشوع وحققت إنجازات
متقدمة خالل العام الحايل ،حيث تم
إطالق املرحلة األوىل منه من خالل
ربط الوزارات باألمانة العامة”.
وأشار إىل أن “تداول الوثائق الرسمية
يف ما بني الجهات يتم إلكرتونيا
بواسطة شبكة حكومية وطنية
مؤمنة” ،الفتا إىل أن “قسم تقنية
املعلومات يف األمانة العامة أرشف
عىل املرشوع بالتعاون مع وزارة
االتصاالت”.

وأضاف “أمانة مجلس الوزراء
بارشت بإعداد دورات تدريبية وورش
عمل للمالكات العاملة عىل الربنامج،
وهناك فكرة لالنفتاح عىل وكالة
كويكا ،السيما وأن منظمة كويكا
الكورية أعربت عن استعدادها يف
إدخال الفرق الهندسية والفنية”.
وتابع أن “مرشوع إدارة الوثائق
اإللكرتونية وتداولها سيختزل الكثري
من الزمن وسيقلل من حاالت الفساد
وتزوير الوثائق ،إذ سيتم تداولها
بموجب شبكة حكومية مؤمنة
إلكرتونيا ويعد برنامجا مهما يف
جميع قطاعات ومؤسسات الدولة”.
ولفت مجيد إىل أن “االسبوع املقبل
سيتم إطالق برنامج صحة الصدور
إلكرتونيا سيكون بالبداية متاحا يف
املؤسسات املهمة إذ يتم فيها تداول
وثائق عن الوالدات والوفيات هذا
أيضا سيحد من الكثري من حاالت
الفساد ،عالوة عىل كشف حاالت
التزوير يف التقاعد الوطنية وبقية
املؤسسات لوزارة التجارة وحاالت
التالعب بالبطاقة التموينية”.

الكعيب :العراق مل ي ُعد حباجة إىل
شراكات وصايا أجنبية من أي نوع كان
بغداد /الزوراء:
أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب ،حسن كريم الكعبي ،امس األربعاء ،أن
العراق لم يعد بحاجة اىل رشاكات وصايا اجنبية من اي نوع كان.وذكر املكتب
اإلعالمي للنائب األول لرئيس مجلس النواب ،يف بيان تلقته “الزوراء” :أنه “تنفيذا ً
لتوجيه هيأة رئاسة مجلس النواب ،ترأس الكعبي االجتماع املوسع الذي نظمته
لجنة الخدمات واالعمار النيابية ،وبحضور رئيس رشكة املالحة الجوية العراقية
والكادر االداري والفني املتقدم يف الرشكة ،لبحث ملف عمل الرشكات االجنبية
بموجب عقود الرشاكات بينها وبني الجانب العراقي” .نّ
وبني أنه “جرت خالل
االجتماع مناقشة عقد الرشاكة املوقع مع احدى الرشكات االجنبية بإدارة االجواء
العراقية ،وجرى االتفاق عىل عدة توصيات بشأن عمل هذه الرشكات داخل العراق
خاصة بعد انتهاء عقدها نهاية العام املايض”.وقال الكعبي ،بحسب البيان:
ان قطاع “النقل حاليا يعد واحدا من بني اكثر القطاعات اهمية عىل مستوى
دول العالم اجمع ،بعد ان تطور النقل العاملي وتطور معها نشاط الرشكات
العاملة واصبحت م ٔوسسات مالية عمالقة تشكل عوائدها جزءا كبريا من الدخل
االجمايل للبلدان ،وهنا بات من الرضوري انتباه بلدنا لهذا القطاع لتنويع موارده
من جهة ،وايقاف هدر العملة الصعبة عىل رشاكات مع رشكات اجنبية يمكن
انجاز اعمالها من قبل كوادر عراقية”.وأضاف أن “من يعتقد ان العراق يخلو
من الكفاءات العلمية القادرة عىل ادارة بعض االمور الفنية املعقدة فهو واهم
ومخطئ ،ال بل هو يساهم يف اكرب عملية فساد ترض بمصلحة بلدنا ،فالعراق
يحوي كفاءات علمية رصينة تمتلك الخربات الكافية الٕدارة جميع الحلقات بما
فيها مهام املالحة الجوية والرادارات والسيطرة عىل االجواء ،وامتلكت خربات
واسعة عرب دورات شاركت بها ،وايضا عملها مع الكوادر االجنبية”.وتابع
الكعبي :أن “إدارة االجواء هو ملف سيادي ،والحفاظ عىل مصالح البلد يجب ان
يكون حارضا يف اي تعامالت مستقبلية فيما يتعلق بسياساتنا الخارجية او عقد
االتفاقيات والرشاكات ،فالعراق لم يعد بحاجة اىل رشاكات وصايا أجنبية من
اي نوع كان ،ونحن قادرين عىل ادارة م ٔوسساتنا وفق املعايري الدولية ،وخرباؤنا
م ٔوهلون بتسلم مس ٔوولياتهم امام شعبهم وبلدهم “.
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النواب يتفقون على عدم حضور اجللسات املقبلة حلني حسم الوضع القانوني لزمالئهم املتغيبني

الربملان ُيبقي جلسته مفتوحة الستمرار مناقشة مشروع قانون موازنة 2021
الزوراء /يوسف سلمـان:
قرر مجلس النواب ابقاء جلسته
مفتوحة الستمرار مناقشة مرشوع
قانون املوازنة العامة  ،فيما اتفق
اعضاء مجلس النواب عىل عدم
حضور الجلسات االعتياديـة
القادمة ،لحني حسم الوضع
القانوني للنواب املتغيبني.
ورفع مجلس النواب جلسته
االعتيادية رقم ( ،)٣٤التي ابقاها
مستمرة ليومني متتالييـن منذ
االثنني املايض  ،ثم افتتح نائب
رئـيـس املـجـلـس بشري الحداد
اعـمـال الجلســـــة رقم (،)٣٥
ليواصل مجلس النواب جلسته
االعتيادية مساء امس االربعاء،
الستكمال مناقشة مرشوع قانون
املوازنة العامة االتحادية لجمهورية
العراق للسنة املالية .2021
ووجه هيئة الرئاسة ،االمانة
العامة ملجلس النواب بمخاطبة
الحكومة بشأن اسباب عدم رصف
مستحقات الفالحني للسنوات برغم
من املخاطبات السابقة.
واكد رئيس الجلسة بشري الحداد
باتخاذ موقف جاد بخصوص
رصف مستحقات الفالحني يف
أقليم كردستان ومحافظتي النجف
واملوصل للسنوات املاضية ،مبينا
ان رئاسة الربملان ستشكل لجنة
ملتابعة املوضوع .كما وافقت رئاسة

مجلس النواب عىل طلب رسمي
الضافة التخصيصات املالية لكافة
املشمولني بقانون التدرج الطبي
رقم  6لسنة  ، 2000من خريجي
االختصاصات الطبية والصحية
والساندة لالعوام الدراسية 2018-
 ،2019-2020ضمن مرشوع قانون
املوازنة العامة . 2021
ووجهت هيئة الرئاسة اللجنة املالية
النيابية بدراسـة الطلب النيابي

املرفق بتواقيع اكثر من  70نائبـا،
واتخاذ االجراءات الالزمة .
اىل ذلك دعت النائب عن تحالف
الفتح ميثاق الحامدي جماهري
محافظة البرصة اىل الخروج
بتظاهرات سلمية للمطالبة بحقوق
محافظتهم يف املوازنة العامة
االتحادية . 2021
وقالت الحامدي يف مؤتمر صحفي
 ،تابعته” الزوراء” “ :لقد سعينا

ونسعى جاهدين إلنصاف املحافظة
واعطائها حقوقها كاملة من موازنة
 2021بعدما تعرضت لظلم كبري
واجحاف اكرب ،وجرى معاملتها
معاملة جاحدة وهي التي تمثل
العمود الفقري للموازنة العراقية
ومصدرها االول واالهم “.
واضافت ان “ االمور اليمكن ان
تتم بضغطنا وحدنا نواب محافظة
البرصة الـ  ، 24ونخىش عىل حقوق

برصتنا االبية من مرور الوقت وهي
بال حقوق تنصف مكانتها ودورهـا
االساس يف رفد موازنة العراق واهله
“ ،داعية اهايل البرصة اىل الخروج
بتظاهرة سلمية حاشدة تكون
بمستوى عال من املسؤولية وتسهم
بالضغط عىل املعنيني يف الحكومة
النصاف املحافظة واعطائها
حقوقها كاملة من املوازنة العامة .
كما واصلت اللجنــــة املاليـــــة
النيابية اجتماعتها اليومية يف مبنى
دار الضيافة ،لتستضيف وكيل وزير
املالية ومدير دائرة املوازنة ومدير
دائرة املحاسبة ومدير دائرة الدين
العام ،ملناقشة مرشوع قانون
املوازنة العامة االتحادية لعام
. 2021
واعلنت اللجنة املالية النيابية اجراء
بعض التعديالت عىل نصوص
قانون املوازنة الخاصة بوزارة
العمل لتغطية نفقات الباحثني
االجتماعيني بعد اعادة توزيعهم
وفق النسب السكانية للمحافظات.
كما عقدت اللجنة الفرعية الخاصة
بدراسة موازنة مجلس القضاء
االعىل ،املنبثقة من اللجنة املالية
النيابية ،اجتماعا مشرتكـا مع مدير
الدائرة املالية يف مجلس القضاء
االعىل ملناقشة التخصيصات ضمن
مرشوع قانون املوازنة العامة
االتحادية لعام . 2021

بعد تسجيل  867إصابة جديدة و 4وفيات

لليوم الثاني على التوالي ..العراق يسجل تراجعا يف عدد وفيات كورونا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االربعاء،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل 867
اصابة جديدة و 4وفيات وشفاء  1992حالة،
حددت دائرتا صحة الرصافة والكرخ التوزيع
الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته “الزوراء” :ان
عدد الفحوصات املختربية ليوم امس،39092 :
ليصبح عدد الفحوصات الكلية،4971484 :
مبينة انه تم تسجيل  867اصابة جديدة و4
وفيات وشفاء  1992حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل562575 :
( ،)92.9%بينما عدد االصابات الكيل ،605416
اما عدد الحاالت التي تحت العالج ،29926 :يف
حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة:
 ،135وعدد حاالت الوفيات الكيل.12915 :

وزير الدفاع يبحث مع رئيس بعثة الناتو التنسيق والتعاون بني اجلانبني

بغداد/نينا:
بحث وزير الدفاع ،جمعة عناد ،مع رئيس
بعثة حلف الشمال األطليس (الناتو) يف العراق
بري اولسن التنسيق والتعاون بني الجانبني يف
مجال التدريب وتقديم الدعم اللوجستي .
وذكر بيان لوزارة الدفاع“ :ان الوزير التقى
امس االربعاء رئيس بعثة الناتو يف العراق الذي
قدم التهاني للوزير بمناسبة الذكرى املئوية
لتأسيس الجيش العراقي “.
وجرى خالل اللقاء تبادل وجهات النظر بما
يؤمن التنسيق والتعاون بني الجانبني يف مجال
التدريب وتقديم الدعم اللوجستي”.

أكد أنها ستعتمد على احلاجة الفعلية واالختصاص املطلوب

وزير التخطيط يعلن الشروع بإعداد خطة مخسية
للدراسات العليا يف العراق
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير التخطيط ،خالد بتال النجم،
امس األربعاء ،الرشوع بإعداد خطة خمسية
للدراسات العليا يف العراق ،فيما اكد انها
ستعتمد الحاجة الفعلية واالختصاص
املطلوب.
وقال النجم يف بيان تلقته “الزوراء” :ان
الوزارة ،وبالتعاون مع وزارة التعليم العايل،
والوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة،
والحكومات املحلية يف املحافظات ،بدأت
إعداد خطة للدراسات العليا ،داخل العراق
وخارجه للسنوات الخمس املقبلة ،وبما
يتناسب واختصاصات ومهام مؤسسات
الدولة ،وبما يضمن تحقيق أهداف التنمية
املستدامة ،وفقا لحاجة السوق من
االختصاصات.
واضاف النجم ،خالل الكلمة التي ألقاها
يف الندوة التي أقامتها وزارة التخطيط،
ملناقشة خطة االحتياجات الفعلية ملؤسسات
الدولة داخل العراق ،من االختصاصات للعام
الدرايس ( ،)٢٠٢٢-٢٠٢١بالتعاون مع وزارة
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التعليم العايل ،وشارك فيها ممثلو الوزارات
والجهات غري املرتبطة بوزارة واملحافظات:
ان التعليم العايل عموما ،والدراسات العليا،
تواجه الكثري من املشاكل واإلشكاالت ،نتيجة
لظروف كثرية.
مشددا عىل رضورة ان تكون هناك رؤية
واضحة لدى جميع مؤسسات الدولة
بشأن حاجتهم من االختصاصات للسنوات
املقبلة ،ضمن الخطة املحددة ،وفقا للمعايري
واألولويات التي تتعلق بمهام تلك املؤسسة.
واوضح :ان دائرة التنمية البرشية يف وزارة
التخطيط عملت عىل مراجعة الخطط
التي وردت من مختلف الجهات .مشريا إىل
ان بعض الجهات التي قدمت خططها،
تضمنت أعدادا تفوق حاجتها الفعلية وعدم
وجود تطابق بني طبيعة مهام املؤسسة،
واالختصاص املطلوب .مضيفا :ان مثل
هذا األمر يسبب إرباكا للخطة ،وعدم قدرة
الجامعات من استيعابها ،فضال عما تسببه
من تضخم يف الرواتب.
من جانبه ،أشار وكيل الوزارة ،الدكتور

ماهر حماد جوهان ،إىل الصعوبات التي
تواجه تنفيذ خطة الدراسات العليا ،بسبب
ارتفاع أعداد املتقدمني إلكمال دراساتهم
العليا .مؤكدا :ان الوزارة تمكنت من وضع
مسارات مهنية تضمن االلتزام باملعايري
األساسية للدراسات العليا ،فضال عن عملها
املستمر إلكمال اسرتاتيجية خطة الدراسات
العليا للسنوات الخمسة املقبلة التي وجه
بها السيد وزير التخطيط.
إىل ذلك ،أكدت الدكتور ،مها عبدالكريم ،مدير
عام التنمية البرشية يف وزارة التخطيط:
ان هناك تواصال مستمرا مع جميع دوائر
الدولة ،من اجل التمكن من إعداد وانجاز
خطط الدراسات العليا الخاصة بمؤسسات
الدولة .مشرية إىل وجود تفهم كبري من قبل
تلك املؤسسات لتطبيق املعايري التي حددتها
الوزارة ،واآلليات التي جرى اعتمادها يف
إعداد خطط الدراسات العليا.
وشهدت الندوة مناقشات موسعة تناولت
ملف الدراسات العليا ،وحاجة الوزارات
واملؤسسات من مختلف االختصاصات.

من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة،
عبد الغني الساعدي ،تسجيل 53اصابة جديدة
بفريوس كورونا بينها  18اصابة شخصت
خالل الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته “الزوراء”:
ان “املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة
سجلت امس 53 ,اصابة جديدة بفريوس
كورونا موزعة كالتايل 18 :حالة خالل الرصد
الوبائي للقطاعات الصحية :قطاع الصدر 4
حاالت  /قطاع بغداد جديدة  3حاالت /
قطاع الشعب  8حاالت  /قطاع الرصافة 3
حاالت.
واشار اىل ان 35حالة رصدت من خالل
مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما ييل9 :
حاالت يف مدينة الصدر  5 /حاالت يف الجادرية /
 3حاالت يف كل من حي اور و الفحامة والبلديات
/و حالتني يف يف كل من الكرادة واملشتل /وحالة

واحدة يف كل من شارع فلسطبن و زيونة و
الشعب و حي البساتني و الطالبية .
واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع املصابني
اىل الحجر الصحي لتلقي العالج فيما نقلت
الحاالت الحرجة اىل العناية املركزة الخاصة
بالعزل” ،مشريا اىل ان “العدد الرتاكمي
لإلصابات ارتفع اىل  73744تويف منهم 1415
فيما اكتسب الشفاء  71841ومتبقي قيد
العالج .“ 488
ودعا الساعدي املواطنني اىل “االلتزام بإجراءات
الوقاية وتطبيق التباعد االجتماع لحمايتهم من
االصابة وتقليل تفيش الوباء”.
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ ،املوقف
الوبائي لها مع اعداد و عناوين الحاالت
املشخصة يف مخترباتها بمرض فريوس كورونا
املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية
الساعة العارشة من ليلة الثالثاء واملعلن عنها

امس االربعاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته “الزوراء” :ان
عدد االصابات  244موزعة كاآلتي :أبو غريب
 /14اإلسكان  /2االعالم  /24البياع  /6التاجي
 /12الحارثية  /2الحرية  /11الخطيب /1
الدورة  /29الرحمانية  /1السيدية /14
الرشطة الخامسة  /2الشعلة  /9الطارمية
 /7العامرية  /7العطيفية  /3العالوي /1
الغزالية  /12القادسية  /1الكاظمية /8
اللطيفية  /3املحمودية  /6املنصور /7
الريموك  /7اليوسفية  /3حي العدل /13
حي الجامعة  /2حي الجهاد  /9حي الخرضاء
 /5حي العامل  /13سبع البور  /3سويب /1
شارع حيفا  /2صدر اليوسفية  /1سكنة
جانب الرصافة .3
واشارت اىل ان عدد الشفاء ،118 :بينما
الوفيات :التوجد.
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التهدئة بني الرياض وأنقرة حباجة لضمانات تركية

تبحث عن دور جديد على املسرح الدولي

قطر تتوسط من أجل دخول تركيا
نادي املصاحلة اخلليجية

بريطانيا بعد بريكست ..وسيط وليست قوة عظمى صغرية

الدوحة/متابعة الزوراء:
تس�عى قطر إىل ربح مكاس�ب إضافية من
املصالحة من خال إرشاك حليفتها تركيا يف
املزايا التي س�توفرها ه�ذه املصالحة ،وهذا
ال ّ
يتأت�ى إال من خال “وس�اطة” لتس�وية
مخلفات الخ�اف مع الس�عودية ،ما يفتح
الب�اب ع�ى مراعيه أم�ام ع�ودة التعاون
االقتص�ادي والتجاري ،وهو م�ا تهدف إليه
أنق�رة .وقال�ت أوس�اط خليجي�ة إن عرض
قطر القيام بوس�اطة بني تركيا والسعودية
يهدف إىل إظه�ار أن الدوحة قد خرجت أكرب
مس�تفيد م�ن املصالح�ة ،وأنها تري�د أيضا
أن تمك�ن أنق�رة ،كأحد أه�م رشكائها ،من
املكاس�ب التي حصلت عليه�ا يف قمة العا،
وهي مكاس�ب ل�م تكن لتتحقق ل�وال الدعم
الرتكي .وأعرب مطل�ق القحطاني ،املبعوث
الخ�اص لوزير الخارجي�ة القطري ملكافحة
اإلره�اب والوس�اطة يف تس�وية املنازعات،
ع�ن اس�تعداد ب�اده للوس�اطة ب�ني تركيا
والس�عودية وكذلك بني األخرية وإيران .جاء
ذل�ك خال ن�دوة بعنوان “سياس�ة وتجربة
دول�ة قط�ر يف الوس�اطة وح�ل النزاعات”،
نظمها معهد الدوحة للدراس�ات العليا (غري
حكوم�ي) ،وف�ق مراس�ل وكال�ة األناضول
الرس�مية الرتكي�ة .وردا ع�ى س�ؤال بشأن
استعداد قطر للوساطة وتهدئة التوترات بني
تركيا والس�عودية وبني الس�عودية وإيران،
أجاب القحطاني “هذا يرجع إىل مبدأ املوافقة
كمبدأ أسايس يف العاقات الدولية” .وأضاف
“إذا رأت هاتان الدولتان أن يكون لدولة قطر
دور يف هذه الوس�اطة ،ففي اإلمكان القيام
بهذا” .وتابع “من مصلحة الجميع أن تكون
هن�اك عاقات ودية بني ه�ذه الدول ،خاصة
ب�ني دول أساس�ية ورئيس�ة ،مث�ل اململكة
العربي�ة الس�عودية وتركيا وإي�ران” .ولنئ
كان من الصعب أن تفكر السعودية يف تهدئة
ش�املة مع إي�ران العتب�ارات مختلفة فإن
التقارب مع تركيا يمكن أن يتم ،لكن عى أي
أساس؟ وهل س�تفيض املصالحة بني أنقرة
والرياض إىل حل املسائل الخافية الحقيقية
بينهما ،بعيدا عن خطاب الدبلوماسية الذي
يعتمد عى املجاملة؟.
ويقول متابعون للشأن الخليجي إن املصالحة
بني الرياض وأنقرة ال تحتاج إىل وساطة من
الدوحة ،مشريين إىل أن العاهل السعودي امللك
سلمان بن عبدالعزيز سبق أن فتح الباب أمام
التهدئ�ة والحوار خال اتص�ال أجراه عشية
قم�ة العرشين م�ع الرئي�س الرتك�ي رجب
طيب أردوغان .واتفق أردوغان وامللك سلمان
عى “إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتحس�ني
العاق�ات الثنائية والتغلب ع�ى املشكات”،
وف�ق ما نقله بيان للرئاس�ة الرتكي�ة آنذاك.
ويرى ه�ؤالء املتابعون أن ب�اب التهدئة ظل

لندن/متابعة الزوراء:
تف�رض الرواب�ط املس�تقبلية بعد
إتمام بريكست عى اململكة املتحدة
تأس�يس عاق�ات خاص�ة جدي�دة
بينها وبني االتح�اد األوروبي بشأن
السياسة الخارجية واألمنية لتفسح
املجال إىل املبادرات والفعاليات حول
القضاي�ا ذات االهتم�ام املش�رتك.
ويجب عى السياسيني الربيطانيني
أن يضعوا نصب أعينهم كيف يمكن
أن يكون بلدهم وسيطا دوليا وليس
التعامل مع التكتل كقوى عظمى.
ويق�ول روب�ن نيبلي�ت ،مدي�ر عام
مرك�ز األبح�اث الرائد يف السياس�ة
الخارجي�ة يف بريطاني�ا “تشات�ام
ه�اوس” ،يف تقري�ر ن�رش بالتزامن
م�ع الذكرى الخامس�ة والس�بعني
ألول اجتماع للجمعية العامة لألمم
املتحدة ،إن بريطانيا يجب أال تسعى
ألن تكون منافسة لاتحاد األوروبي
يف السياس�ة الخارجية.ويعتق�د
نيبلي�ت أن بريطاني�ا س�تفشل إذا
س�عت إىل إعادة تمثيل نفس�ها بعد
خروجه�ا م�ن االتح�اد األوروب�ي
كقوة عظمى صغرية ،وبدال من ذلك
يج�ب أن تركز عى كونها وس�يطا
عامليا إليجاد حلول لتحديات محددة
مثل تغ�ري املناخ واألمن الس�يرباني
والصحة العاملية وحقوق اإلنس�ان.
وثم�ة مخ�اوف م�ن أن ترتك�ب
بريطاني�ا خطأ إذا س�عت إىل وضع
نفس�ها كمنافس لاتحاد األوروبي
يف السياس�ة الخارجي�ة ،ألنه�ا
ستحتاج إىل تعاون االتحاد األوروبي
لتحقيق العديد من األهداف .ويحث
نيبلي�ت يف تقري�ره ،ال�ذي نرشت�ه

موارب�ا ،ولم تشهد العاقات ب�ني البلدين أي
تب�ادل للزي�ارات واللق�اءات الرس�مية ،وأن
ك�ا منهم�ا ينتظر خط�وة لبن�اء الثقة من
الط�رف اآلخر ،خاصة من جانب الس�عودية
الت�ي ال تس�تطيع أن تقف�ز عى م�ا خلفته
قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي
وحم�ات اإلس�اءة الرتكية ضد الس�عودية،
الفتني إىل أنه حتى لو قبلت الرياض بالتجاوز
ونسيان األمر فإن الشارع السعودي ال ينىس
برسع�ة تل�ك الحم�ات .وكان الس�عوديون
ق�د ب�ادروا إىل تنظيم مقاطع�ة تلقائية عى
مواقع التواص�ل االجتماعي ،ث�م تحولت إىل
أم�ر واقع من خال حث مس�ؤولني محليني
يف قطاعات التجارة والصناعة املواطنني عى
مقاطعة املنتج�ات الوافدة من تركيا أو التي
تحمل عامة تثبت أنها ُ
صنعت يف تركيا ،وهو
أمر أزع�ج رجال األعم�ال يف تركي�ا .وينظر
املس�ؤولون األتراك إىل الس�عودية ع�ى أنها
جهة مالية واس�تثمارية كربى تس�اعد عى
إخراج اقتصادهم من أزمته .يف املقابل ينظر
السعوديون إىل العاقة مع أنقرة عى أساس
التكافؤ ،أي القوة االقتصادية واملالية مقابل
املواق�ف ،وهو م�ا لم يلتزم به األت�راك الذين
عملوا عى الوقوف ضد الس�عودية يف ملفات
كثرية مثل املوقف من إيران واليمن ،وخاصة
مس�اعي أنق�رة إلقام�ة تحال�ف إس�امي
مناف�س للرياض من خال قم�ة كواالملبور.
ويف مقاب�ل الخط�اب العدائ�ي الص�ادر عن
أردوغ�ان واإلع�ام الرتك�ي ،ظل�ت الرياض
تتعام�ل بهدوء مع هذا العداء وفق سياس�ة
سعودية تاريخية ترتفع عن املعارك الصغرية.
وقبل األزمة األخرية ،جعل السعوديون تركيا
ً
وجهة سياحية مفضلة ،كما كانوا يف طليعة
ّ
حمْلة رشاء العقارات الرتكية ،وهو ما يسلط
الضوء عى حاجة األتراك إىل عودة س�عودية
عاجلة إلخ�راج اقتصادهم من حالة الركود.
ويطلق مس�ؤولون خليجي�ون مؤرشات عى
اس�تعدادهم للتع�اون م�ع تركيا وتس�هيل
عودة نس�ق التبادل التج�اري مقابل إظهار
أنق�رة رغبتها يف تعاون متني وتبديد مخاوف
الخليجي�ني يف ملف�ات سياس�ية إقليمي�ة
مث�ل ليبيا .لك�ن يبقى األه�م مراجعة أنقرة
موقفها من جماعة اإلخوان املس�لمني الذين
نقل�وا جزءا كب�ريا م�ن أنشطته�م الحزبية
واإلعامية ولقاءاتهم إىل إس�طنبول .ويقول
مراقب�ون إن موض�وع اإلخ�وان املس�لمني
س�يكون االختبار الحقيقي لرغب�ة تركيا يف
دخ�ول دائرة املصالحة ،وه�و عنر رئييس
لدى ال�دول املعني�ة باملصالحة (الس�عودية
ومر واإلمارات) ،مشريين إىل أن اإلش�ارات
اإليجابية الخليجي�ة واملرية ال تعني إلغاء
أس�باب الخ�اف م�ع تركي�ا دون ضمانات
تركية واضحة.

صحيفة “الغارديان” ،بريطانيا عى
عدم االنغم�اس يف أوهام الحنني إىل
امل�ايض حول تحقيق املج�د الفردي
أو بريطاني�ا العاملي�ة .وكتب يقول
إن “بريطاني�ا س�تفشل إذا حاولت
اآلن أن تمث�ل نفس�ها كقوة عظمى
مصغرة ذات نفوذ مستقل بل يجب
أن تركز بدال م�ن ذلك عى أن تكون
عاما تمكينيا لتحقيق نتائج دولية
إيجابية”.
وتعان�ي بريطاني�ا م�ن مشكلة يف
الصورة التي ترسمها لنفسها ألنها
تنطل�ق يف رحلتها الجديدة يف الوقت
ال�ذي يتم في�ه التشكي�ك يف تعامل
حكومته�ا م�ع فاي�روس كورونا.
ولذل�ك يق�رتح نيبلي�ت أن�ه ينبغي
عليه�ا االعتماد ع�ى قوتها الناعمة
وش�بكتها الدبلوماس�ية لتصب�ح
باحث�ا عن ح�ل عم�يل للبعض من
املشاكل الكربى يف العالم.
ويسلط تقرير تشاتام هاوس الضوء
عى س�ت مشكات كربى مثل تغري
املناخ وحقوق اإلنس�ان وقوة حلف

ش�مال األطليس (النات�و) والصحة
العاملي�ة والتحال�ف اإللكرتون�ي
للديمقراطي�ات ،وتضيي�ق الخن�اق
عى التهرب الرضيب�ي العاملي وهو
موض�وع دافع�ت عن�ه بريطانيا يف
امل�ايض لكنه�ا تراجع�ت من�ذ ذلك
الح�ني .وحتى لو تمتع�ت بريطانيا
باحتياطي�ات فري�دة م�ن الق�وة
الناعم�ة ومقعد يف معظ�م املناضد
العلي�ا يف العال�م ،واألص�ول الازمة
لرفع صوتها ودعم مصالحها ،فإن
ذل�ك ال يضم�ن الق�درة ع�ى قيادة
التغيري العاملي أو تأمني النتائج عى
املس�توى الوطني .ويعتق�د نيبليت
أن اإلدارة األمريكية القادمة بقيادة
ج�و باي�دن ستس�عى إىل إص�اح
عاقات الواليات املتحدة مع الحلفاء
يف أوروب�ا وآس�يا ،حي�ث يف�رض
بريكست عليها أن تشق طريقها إىل
طاولة املفاوضات بشأن العديد من
أه�م القضايا عرب األطل�يس .ويرى
أن “االتح�اد األوروب�ي أصب�ح اآلن
هو النظري الرئيس للواليات املتحدة

يف مج�االت مثل العاق�ات الصينية
والرضائب الرقمية”.
وس�تتعرض اململكة املتح�دة أيضا
لضغ�وط ثنائي�ة أكرب م�ن ذي قبل
إلظه�ار والئها للوالي�ات املتحدة أو
املخاطرة بدف�ع ثمن كونها الرشيك
األصغ�ر يف العاقة .ويق�ول نيبليت
هن�ا إن “االختب�ار بالنس�بة إىل
الحكوم�ات الربيطانية س�يكون ما
إذا كان بإمكانها تحويل استقالية
وخ�ربة سياس�ة اململك�ة املتح�دة
كعضو م�ن خارج االتحاد األوروبي
إىل رصي�د يف العاق�ة م�ع الواليات
املتح�دة” .كم�ا يجادل بش�دة ضد
س�عي بريطانيا إىل تقويض االتحاد
األوروب�ي يف مج�االت السياس�ة
الخارجية .ويقول نيبليت “بالنسبة
إىل بريطانيا ،فإن تعزيز عاقاتها مع
املجر أو تركيا ،عى سبيل املثال ،دون
األخذ يف االعتب�ار الطرق التي يمكن
أن تقوّض السياسات التي ينتهجها
تجاههما جريانهم�ا األوروبيون لن
يك�ون مجرد نف�اق ،ولكنه س�وف
يأت�ي بنتائج عكس�ية ،مهما كانت
الفوائ�د االقتصادي�ة املحتملة التي
س�تحققها بريطاني�ا ع�ى امل�دى
القري�ب” .ويظل االتح�اد األوروبي
الداعم الرئيس ،داخ�ل وحول جوار
أوروب�ا ،للمعاي�ري السياس�ية التي
تداف�ع عنها بريطاني�ا ،وإذا تآكلت
هذه األمور ستكون اململكة املتحدة
أق�ل أمانا وأق�ل ازدهارا ع�ى املدى
الطويل.
ولك�ن عند البحث ع�ن رشكاء جدد
س�يتعني عى بريطانيا اختيار عدم
االقرتاب من الجمي�ع ،ولذلك تطفو

بعض املقرتحات يتبناها أيضا مدير
ع�ام تشاتام ه�اوس ،لدول ال يجب
أن تس�عى إىل بناء تحالفات معها يف
مقدمتها تركيا وروسيا والهند.
وتبق�ى املس�ؤولية األك�رب ملق�اة
ع�ى عاتق رئي�س ال�وزراء بوريس
جونسون ،إذ سيتعني عليه تحسني
وتغي�ري لهجت�ه عى امل�رسح الدويل
إذا كان س�يحقق الدور الجديد الذي
يقرتحه للباد ،كما أنه من الرضوري
أن تكتسب بريطانيا سمعة إيجابية
كوس�يط قيّم ومب�دع يف البحث عن
حل�ول للمشاكل املشرتك�ة .ويقول
نيبلي�ت يف التقري�ر “ل�ن تأتي هذه
السمعة إال من كفاءة الدبلوماسية
الربيطانية وتأثريه�ا ،ومن الثقة يف
كلمتها ،ومن العودة إىل قوة التقليل
من األهمية الت�ي حظيت بها الباد
باح�رتام كبري يف املايض ،وس�تكون
رئاس�ة بريطانيا ملجموعة الس�بع
ورئاس�تها املشرتك�ة ملؤتم�ر األمم
املتحدة لتغري املن�اخ يف العام 2021
اختب�ارات أوىل حاس�مة” .ويف حني
يحث نيبلي�ت جونس�ون واآلخرين
ع�ى التحيل بالحكم�ة يف خطابهم،
حي�ث كت�ب “ق�د يك�ون ملفه�وم
بريطانيا العاملية تجانس مائم مع
مفهوم بريطاني�ا العظمى” ،ولكن
يف أذه�ان الكثريين بات�ت بريطانيا
عظيمة من خ�ال بناء إمرباطورية
ممت�دة يت�م اآلن إع�ادة النظ�ر يف
شأن عدم تحقيقها للحق والعدالة.
ولذلك سوف تحتاج الحكومة إىل أن
تكون حكيمة يف كيفية قيامها اآلن
بإيصال أجندته�ا العاملية ،وخاصة
بني رشكائها يف الكومنولث.

بعد اقرار القانون األساسي اجلديد

اختيار ذي يزن بن هيثم أول ولي للعهد يف سلطنة ُعمان
مسقط/متابعة الزوراء:
ورد يف نس�خة القان�ون األس�ايس الجدي�د
يف س�لطنة ُعم�ان ،والت�ي نرشته�ا الجريدة
الرس�مية ،الثاثاء ،أن القان�ون ينص عى أن
الخافة يف الدولة الخليجية تنتقل من الحاكم
إىل ابن�ه األكرب ،وهو ما يجع�ل ذي يزن ،االبن
األكرب للس�لطان هيثم بن طارق وليا للعهد يف
سلطنة عمان.
وجاء يف الفقرة الخامسة من الباب األول من
النظام األس�ايس أن “نظام الحكم س�لطاني
وراثي يف الذكور من ذرية الس�لطان تركي بن
سعيد بن سلطان ،وأن والية الحكم تنتقل من
الس�لطان إىل أكرب أبنائه س�نا ،ث�م أكرب أبناء
هذا االبن ،وهكذا”.
وس�يصدر أم�ر س�لطاني بتعيني م�ن تكون
ل�ه والي�ة الحك�م وليا للعه�د ،ويح�دد األمر
الس�لطاني اختصاصاته ،واملهام التي تس�ند
إلي�ه ،وي�ؤدي اليمني أم�ام الس�لطان ويحل
محله إذا قام مانع مؤقت يحول دون مبارشة
الس�لطان صاحيات�ه.و ذي يزن م�ن مواليد
الحادي والعرشين من أغس�طس ُ .1990عني
يف منصب وزي�ر الثقافة والرياضة والشباب،
منذ الثامن عرش من أغسطس .2020
واعت�رب تعيين�ه يف ه�ذا املنصب م�ؤرشا عى
رغبة السلطان هيثم يف تجديد دماء مؤسسة
الحك�م بالشب�اب أوال ،والعم�ل ع�ى تشكيل

حلق�ة متينة محيطة بالس�لطان اس�تعدادا
ملراحل سياسية قادمة.
وتكمن أهمي�ة املنصب يف أنه يجمع بني جزء
م�ن وزارة الثقاف�ة والرتاث الت�ي عمل فيها
وال�ده ع�ى م�دى س�نوات ،ووزارة الشب�اب
حي�ث تراه�ن الدول�ة ع�ى إج�راء تغي�ريات
مؤثرة وحاس�مة يف قطاع الشباب للتأكد من
حصولهم عى املزيد من الفرص.
و ذي ي�زن دبلومايس ش�اب عم�ل يف املكتب
الس�لطاني الخاص يف س�فارة عمان يف لندن

م�دة س�نتني .وح�ني ت�وىل الس�لطان هيثم
العرش تم اس�تدعاؤه ليكون مس�اعدا مقرّبا
لوالده ،قبل إسناد منصب الوزارة إليه.
وأعلن سلطان عمان ،االثنني ،تعديا دستوريا
يشم�ل تس�مية ويل للعهد ألول م�رة ووضع
قواعد جديدة تنظم عمل الربملان.
ويرى مختص�ون يف الش�أن العماني أن قرار
اختيار ويل العهد يع�ود إىل ظروف موضوعية
صار فيها من الصعب عى السلطان أن يؤدي
كل املهمات بنفسه ،فضا عن رغبة السلطان

هيثم يف توس�يع دائرة املشاركة يف القرار ولو
بشكل تدريجي.
وأج�اب القانون األس�ايس الجديد ،الذي ُنرش
الثاث�اء يف الجريدة الرس�مية ،ع�ى مختلف
الح�االت التي يمك�ن أن يتعرض له�ا الحكم
يف املراح�ل القادمة بشأن من ستس�ند إليهم
مهم�ة والية العهد ،م�ن ذلك “إذا ت�ويف االبن
األك�رب قبل أن تنتقل إليه والية الحكم انتقلت
إىل أكرب أبنائه ،ولو كان للمتوىف إخوة”.
وج�اء يف ه�ذا القانون أن�ه “إذا ل�م يكن ملن
ل�ه والية الحك�م (والية العهد) أبن�اء فتنتقل
الوالي�ة إىل أكرب إخوته ،فإذا ل�م يكن له إخوة
تنتق�ل إىل أك�رب أبن�اء أك�رب إخوت�ه ،وإذا لم
يكن ألك�رب إخوته ابن فإىل أك�رب أبناء إخوته
اآلخرين ،بحسب ترتيب سن اإلخوة”.
وفيم�ا يت�م تعي�ني أعض�اء مجل�س الدول�ة
بمرس�وم س�لطاني ،فإن القانون األس�ايس
أش�ار إىل أن أعض�اء مجل�س الش�ورى
سيُنتخبون باالقرتاع الرسي املبارش ويمثلون
مختلف واليات السلطنة.
وكان مرس�وم صدر ،االثنني ،قد س�ن قانونا
جديدا للربملان ،مجلس عمان الذي يتألف من
غرفت�ني .ويتضم�ن املرس�وم “اختصاصات
املجل�س ورشوط العضوي�ة وجمي�ع حقوق
وواجبات األعض�اء إضاف�ة إىل تنظيم كل ما
يتعلق بشؤون املجلس”.

أمريكي من أصل عربي قاد أحداث الكابيتول

علي ألكسندر أفريقي أسود تزعم اليمني املتطرف إلكرتونيا وواقعيا
واشنطن/متابعة الزوراء:
ازداد االهتم�ام بهوية قائد مؤامرة “أوقفوا
الرسقة” يف الوالي�ات املتحدة عيل عبدالرزاق
ألكس�ندر يف اإلع�ام األمريكي وع�ى مواقع
التواص�ل االجتماع�ي بع�د انكش�اف دوره
املح�وري يف األحداث األخرية التي ش�هدتها
العاصمة واشنطن.
وي ّدعي ألكس�ندر ،وهو مواطن أمريكي من
أص�ول عربية أفريقية كما وصفته وس�ائل
اإلعام األمريكي�ة يف مقطع فيديو نرش عى
منصة بارلري ،أنه مختبئ ويحتاج إىل 2000
دوالر يومي�ا لتمويل حمايته األمنية وغريها
ّ
ويف�رس الطريق�ة ألنصاره
م�ن النفق�ات،
لكيفية التربع له.
ويف لحظة غريبة يف عرضه لجمع التربعات،
ادعى ألكسندر أنه مستهدف من قبل القوى
الخارقة ،قائا إن “الس�حرة والويكا (ديانة
وثنية) يضعون اللعنات علينا”.
وتعرض�ت الحس�ابات الشخصي�ة لقائ�د
“أوقف�وا الرسق�ة” يف الوالي�ات املتح�دة،
وه�ي الحرك�ة الت�ي ش�اركت يف اقتح�ام
مبن�ى الكابيتول األس�بوع امل�ايض ،للحظر
يف منص�ات إلكرتونية مختلف�ة منها تويرت
وإنستغرام وباي بال.
يذك�ر أن مصطل�ح “أوقف�وا الرسق�ة” هو
ش�عار رفعه بع�ض أنصار الرئي�س دونالد
ترام�ب يف إش�ارة إىل وجود تزوير واس�ع يف
االنتخابات الرئاسية أشبه بالرسقة لحساب

املنافس الديمقراطي جو بايدن.
وقاد عيل ألكسندر ( 35عاما) حركة “أوقفوا
الرسقة” التي تعرتض عى نتائج االنتخابات
الرئاس�ية يف الوالي�ات املتحدة من�ذ نوفمرب
امل�ايض ،والتي لعبت دورا رئيس�ا يف اقتحام
مبنى الكونغرس قبل نحو أسبوع.
وبرز اس�م ألكس�ندر قبل اقتحام الكابيتول
بأسبوعني ،حني قال عرب حسابه عى تويرت
“مجموعتن�ا ليس�ت عنيف�ة بع�د” ،ثم ظل
يس�تخدم كلم�ة “بع�د” وكأنها إش�ارة إىل
تهدي�د دائم بأن الحركة ق�ادرة يف أي لحظة

عى أن تحوّل مظاهراتها إىل حركة احتجاج
عنيفة يف أماكن متعددة من الباد.
ووفق�ا لصحيفة “بزن�س إنس�ايدر” ،فإن
متحدثا باس�م منصة باي ب�ال اإللكرتونية
قال إن حساب عيل ألكسندر قد أغلق بسبب
“انتهاك سياسة االستخدام”.
ومع ذلك ،ال يزال ألكسندر يحتفظ بعضويته
يف منصة باتريون التي لها شعبية كبرية بني
مص�وري الفيديو عى يوتيوب .ورسعان ما
ازداد االهتم�ام بهويته بع�د انكشاف دوره
املحوري يف “ليلة الكابيتول”.

وبحس�ب صحيف�ة “دي�يل بيس�ت” ،ف�إن
ألكسندر الذي كان يهتف يف تظاهرة  6يناير
“الن�ر أو امل�وت” ،نرش فيديو يف حس�ابه
ع�ى موقع تويرت لحادثة اقتحام الكابيتول،
حي�ث عل�ق “أنا ال أنك�ر هذا” .وق�ال أيضا
خ�ال الفيديو “اعتق�د أن الن�اس يجب أن
يكونوا مشاكس�ني وفوضوي�ني .إننا نمتلك
مبنى الكابيتول األمريكي ،وأنا ال أعتذر”.
ويف عه�د ترامب ،ظه�ر ألكس�ندر باعتباره
ش�خصية ذات طاب�ع خ�اص وترتب�ط
بشخصيات مث�ل مُ ّ
نظر مؤامرة “أنفووور”
( )InfoWarsأليكس جونز ومنارصة ترامب
املناهضة للمس�لمني لورا لوم�ر ،واملحرض
املخادع جاك�وب وول وحليف ترامب روجر
س�تون.ويتداول أنص�ار ترام�ب مقول�ة
أللكس�ندر ج�اء فيها “ه�ؤالء املنحطون يف
الدولة العميقة س�وف يعطونن�ا ما نريد أو
سنغلق هذا البلد” عى نطاق واسع.
ونما صوت ألكسندر بشكل أكثر خطورة يف
الفرتة التي س�بقت أح�داث  6يناير .إذ غرّد
عى حس�ابه بأن�ه “س�يضحي بحياتي من
أجل هذه املعركة”.
وتظه�ر تغري�دات ألكس�ندر ،قب�ل إيق�اف
حس�ابه ،وه�و ال�ذي ينتم�ي إىل املعمدانية
الجنوبية من املس�يحية ،تكراره اس�تخدام
الرقم “ ”1776كنوع م�ن التهديد ملعاريض
جه�ود الرئي�س ترام�ب بإلغ�اء نتائ�ج
االنتخابات .ويرمز  1776إىل الثورة األمريكية

ضد االس�تعمار الربيطاني خال تلك السنة،
يف إش�ارة واضحة إىل إش�عال ث�ورة جديدة
يف حال اعتماد خس�ارة ترامب لانتخابات.
ويف تغريدة س�ابقة قال ألكسندر “إذا فعلوا
ذلك ،ال يمكن تخمني ماذا س�أفعل أنا و500
ألف ش�خص آخر بهذا املبن�ى” ،وكتب أيضا
“ 1776خيار متاح لألحرار”.
وادع�ى ألكس�ندر أن�ه حص�ل ع�ى تأيي�د
ومس�اعدة تنظيمية من قب�ل ثاثة أعضاء
يف الكونغ�رس يؤيدون الرئيس ترامب ،وهم
ب�ول جوس�ار وآندي بيغ�ر وم�و بروكس.
وق�ال ألكس�ندر يف فيديو ُنرش قب�ل اقتحام
مبنى الكابيت�ول “لقد خططنا نحن األربعة
ملمارس�ة أق�ى ق�در م�ن الضغ�ط ع�ى
الكونغ�رس أثناء التصوي�ت”ّ .
لكن متحدثا
باس�م بيغز نف�ى إدعاءات ألكس�ندر ،وقال
يلتق ألكس�ندر ولي�س عى علم
إن بيغ�ز لم
ِ
به ،كم�ا أن�ه ال يملك اتصاال م�ع املحتجني
ومثريي الشغب.
وبعد حادثة االقتحام واإلدانات العنيفة التي
القتها ،كتب ألكس�ندر عرب قصة يف حسابه
بإنس�تغرام وال�ذي ألغي يف وق�ت الحق “إن
الخل�ط بني فعالياتن�ا القانونية والس�لمية
املس�موحة والخ�رق ال�ذي ح�دث يف مبن�ى
الكابيتول هو أمر خاطئ”.
ونف�ى ألكس�ندر أن يك�ون قد ح�رّض عى
أعمال العن�ف يف الكابيتول ،وق�ال يف فيديو
ن�رشه ع�ى توي�رت قبل إلغ�اء حس�ابه “لم

أحرض عى يشء ،لم أفعل أي يشء”.
وأظه�ر مقط�ع فيدي�و ن�رشه موق�ع
“أنف�ووورز” يف محاول�ة واضح�ة إلبع�اد
جون�ز عن أعمال الشغب ،جونز وألكس�ندر
ع�ى الجان�ب الغربي م�ن مبن�ى الكابيتول
حيث انفجرت عبوات الغاز املس�يل للدموع
عى مسافة بعيدة وقام أنصار ترامب برفع
أعام “ ”MAGAوهي اختصار لشعار حملة
ترام�ب “لنجعل أمريك�ا عظيم�ة مجددا”.
وح�اول جون�ز دون ج�دوى إقن�اع مثريي
الشغ�ب باالنتق�ال إىل الجان�ب الرشقي من
مبن�ى الكابيت�ول وحض�ور اجتماعهم عى
الجانب اآلخر من املبنى بدال من ذلك.
وق�ال جونز “بقدر م�ا أح�ب أن أرى أعام
ترام�ب ترف�رف ،فنح�ن بحاج�ة إىل ع�دم
املواجه�ة م�ع الرشط�ة ،سيس�تغلون هذه
القصة”.
وقبل خس�ارة ترامب االنتخابات الرئاس�ية
أم�ام الديمقراطي جو بايدن التي أجريت يف
 3نوفمرب املايض ،اش�تهر ألكسندر بتغريدة
عن نائب�ة الرئيس املنتخب�ة كاماال هاريس
قام برتامب نفس�ه بإع�ادة تغريدها ،حيث
زعم أن األخرية ليست من األمريكيني السود.
ويف يولي�و من العام  2019تواجد ألكس�ندر
يف “قمة وس�ائل التواصل االجتماعي” التي
نظمها البي�ت األبيض مع عدد من “قيادات
العال�م الرقم�ي” وذل�ك ملناقش�ة “الفرص
والتحديات يف بيئة اإلنرتنت”.
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القادمة ستشهد اغالق عدد من املخيمات.
وقال�ت يعقوب يف ترصيح صحف�ي :إن “وزارة الهجرة واملهجري�ن حققت إنجازا
كب�ريا بملف النزوح خالل فرتة وجيزة وذلك من خالل اغالق  47مخيما خالل مدة
 6اشهر” .
وأضافت أن “الوزارة تمكنت من عودة مايقارب  66الف عائلة اىل مناطق سكناهم
االصلي�ة وهي عودة طوعية  % 100بعد تهيئة الظ�روف املالئمة لهم بالتعاون مع
الجهات األمنية والحكومات املحلية”.
وأش�ارت إىل أن “األي�ام القادمة ستش�هد اغالق مخيمات عدة ،عىل رأس�ها مخيم
الس�المية” ،الفت�ة إىل أن “الحكومة عازمة عىل إنهاء مل�ف النازحن خالل الفرتة
املقبلة بعد تهيأت الظروف املالئمة لهم”.

التخطيط تعد برناجما خاصا ملتابعة
املشاريع االستثمارية

alzawraanews@yahoo.com

أصدرت قراراً بشأن استضافة املعلمني اجملازين دراسيا

اهلجرة :أغلقنا  47خميما وأعدنا 66
ألف عائلة نازحة طوعا
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزي�رة الهجرة واملهجرين ،ايف�ان فائق يعقوب ،ام�س األربعاء ،عن اغالق
 47مخيم�ا وإرج�اع  66الف عائلة اىل مناطق س�كاناهم االصلية ،مؤكدة أن األيام

التعليم تعفي طلبة املنحة اجملانية وتشمل امللغى قبوهلم باملباشرة
بغداد /الزوراء:
ق�ررت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
اعفاء طلبة من اي تبعات مالية.
وذكر بي�ان مقتضب لها تلق�ت «الزوراء»
نس�خة من�ه :ان التعلي�م «ق�ررت إعف�اء
الطلبة املقبول�ن ضمن املنحة املجانية من
أية تبع�ات مالي�ة عند اس�تضافتهم ألداء
الجانب العميل يف الجامعات الحكومية».
من جان�ب اخر ،اعلنت وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ،امس االربعاء ،عن شمول
الطلبة امللغى قبولهم باملبارشة والتسجيل.
وذك�رت ال�وزارة يف بب�ان مقتض�ب تلقت
«الزوراء» نس�خة من�ه :ان «وزارة التعليم

ملتابعة املش�اريع االستثمارية يف جميع
املحافظ�ات ،فيم�ا اش�ارت اىل اط�الق
مرشوع الرقم الوظيفي بدوائر الدولة.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،عبد الزهرة
الهن�داوي ،بحس�ب اإلعالم الرس�مي:
إن «نضام الحوكم�ة االلكرتونية مهما ً
ج�داً ،خاصة انه يربط عمل الوزارة مع
الجهات االخرى ذات العالقة» ،مبينا ان
«وزارة التخطيط كانت من اوىل الوزارات
الت�ي انخرط�ت يف تطبيق ه�ذا النظام
وتفعيل�ة واالس�تفادة م�ن مخرجاته،
خاص�ة ان�ه يرب�ط عم�ل ال�وزارة مع
الجهات االخرى ذات العالقة».
وأوض�ح أن «ال�وزارة اع�دت برنامجا ً
خاص�ا ً يخت�ص بمتابع�ة املش�اريع
االس�تثمارية يف عم�وم املحافظ�ات،
فضالً عن اطالقها برنامجا ً آخ َر خاصا ً

بغداد /الزوراء:
ح�ذرت وزارة الصح�ة والبيئة ،امس
االربع�اء ،العراقي�ن م�ن التهاون يف
مواجهة فريوس كورونا.
وق�ال عضو الفري�ق االعالمي الطبي
يف وزارة الصح�ة ،محم�د كاظ�م ،يف
ترصي�ح متلف�ز :ان «االنخف�اض

بتس�جيل وتصني�ف رشكات املقاوالت
واملقاول�ن بإمكان�ه اكم�ال متطلبات
التسجيل من خالل النافذة االلكرتونية،
اىل جان�ب اط�الق نافذة املرك�ز املتقدم
يتعل�ق بالعقود الحكومي�ة ،من خالل
ط�رح االس�ئلة بش�أن املش�اكل الت�ي
تواج�ه ال�وزارات او الجه�ات األخرى،
وتأت�ي اإلجاب�ة مب�ارشة ع�ن طري�ق
النافذة».
واضاف ان «نظام الحوكمة االلكرتونية
حق�ق اس�ثمارا يف الوق�ت والجه�ات
واالرساع بانج�از املعام�الت» ،مش�ريا
اىل «اط�الق م�رشوع الرق�م الوظيف�ي
ملوظفي الدولة وه�ي منصة الكرتونية
ته�دف اىل اغالق منافذ الفس�اد وتقليل
الجه�د ومن�ع االزدواج يف الوظيف�ة،
حيث بارشت بتسجيل اكثر من مليوني
موظف بعموم الدولة واالجراءات قائمة
الستكمال باقي املوظفن».

شرطة ذي قار تعتقل متهمة باالجتار
بالبشر
بغداد /الزوراء:
كشفت رشطة ذي قار ،امس االربعاء ،انها تمكنت من القبض عىل متهمة بتجارة
البرش يف قضاء الرفاعي شمال مدينة النارصية.
وذك�ر بيان للرشطة ان «معلومات أمنية أس�همت يف القبض ع�ىل امراة ثالثينية
متهم�ة بتج�ارة البرش يف قضاء الرفاعي ش�مايل املحافظة» .ولف�ت البيان اىل ان
«املعلوم�ات ج�اءت وفق اعرتاف�ات تؤكد مش�اركتها من خالل بي�ع طفل العام
املايض .»2020
وأش�ار اىل ان «الرشطة اتخذت االج�راءات القانونية ،واتخذ قايض التحقيق قرارا
ً
خامس�ا من قان�ون مكافحة االتجار بالبرش
بتوقيف املتهمة وفق املادة  6اوال /
لحن اكمال التحقيق أصوليا».

باالصاب�ات ال يعن�ي نهاي�ة كورون�ا
يف الع�راق وما زلن�ا يف املوجة االوىل»،
الفت�ا إىل ان�ه «م�ن املمك�ن ان تكون
هن�اك موجة ثاني�ة ورضورة االلتزام
باالج�راءات الوقائي�ة والتباع�د
واس�تخدام الكم�ام وغس�ل االي�دي،
واصب�ح لدينا  74معمل غ�از واربعة

بغداد /الزوراء:
افاد مصدر امني يف قيادة عمليات بمحافظة
االنب�ار ،ام�س االربعاء ،بأن الق�وات االمنية
تمكن�ت م�ن اعتقال اح�د ابرز بقاي�ا خاليا
عن�ارص التنظي�م االجرام�ي بعملي�ة امنية
استباقية شمايل مدينة الفلوجة .
وق�ال املص�در يف ترصي�ح صحف�ي :ان ”
القوات االمنية نفذت عملية امنية استباقية
ع�ىل خلفية معلوم�ات اس�تخباراتية افادت
بوجود مخطط لتس�لل احد عنارص التنظيم
االجرامي اىل منطقة الجغيفي الثانية شمايل
مدين�ة الفلوجة ،وتمكنت م�ن اعتقاله دون
وقوع أي مقاومة تذكر “.
واض�اف املص�در ،الذي فضل عدم الكش�ف
عن هويت�ه :ان” املعتقل مطلوب وفق املادة
 /4اره�اب ،ويعد من ابرز املطلوبن للقوات
االمني�ة ملش�اركته م�ع عن�ارص عصاب�ات
داع�ش االجرامي�ة يف مهاجم�ة القطع�ات
العس�كرية ابان س�يطرة التنظيم االجرامي
عىل القضاء “.
يشار اىل ان القوات االمنية كثفت من عمليات
مالحق�ة ورص�د تح�ركات بقاي�ا عن�ارص
ارهابي�ي داع�ش يف مدين�ة الفلوج�ة ومدن
االنب�ار االخرى ،وتمكنت م�ن اعتقال العديد
من قادة وعنارص التنظيم االجرامي “.

إتالف أكواب ورقية يف القائم

املنافذ تعيد حنو  19مليونا خالف الضوابط يف أم قصر
بغداد /الزوراء:
أعادت هيأة املناف�ذ الحدودية ،امس االربعاء،
أكث�ر من  19ملي�ون دينار بع�د ضبط تالعب
يف الرس�وم الكمركية والرضيبية يف مينائي أم
قرص الشمايل واألوسط يف محافظة البرصة.
وذكرت الهيأة يف بيان ،تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أن فرقها «يف منفذ ميناء ام قرص الشمايل
بمحافظ�ة البرصة تمكنت من اعادة ترس�يم
مول�دات كهربائية متنوعة ع�دد ( )8محملة
يف  20حاوي�ة حج�م  20قدما ت�م التالعب يف
قيمته�ا التوليدي�ة واملنج�زة معامالته�ا من
لجن�ة الكش�ف الكمرك�ي يف مرك�ز كمرك ام
ً
خالف�ا للضواب�ط والتعليمات
قرص الش�مايل
النافذة».
وأضاف البيان أن «عملية إعادة الرتسيم تمت
بعد ضبط املولدات خارج الحرم الكمركي عند
س�يطرة البح�ث والتحر،ي وبلغ ف�ارق مبلغ
الرتسيم أكثر من ( 10مالين دينار)».
وأوضح أن «منفذ ميناء ام قرص األوس�ط قام
بإعادة ترس�يم  20حاوية بداخلها (بطاريات
سيارات) تم الكشف عليها وتدقيقها من قبل
مركز كمرك ام الش�مايل واعتب�ار الوزن الكيل
للبضاعة (110ط�ن) ،ولكن بعد التدقيق تبن

تق�رر ش�مول طلب�ة معاه�د الجامع�ات
التقني�ة امللغ�ى قبوله�م ابت�دا ًء م�ن
 2009/2010ولغاي�ة العام 2018/2019
باملب�ارشة والتس�جيل للس�نة الدراس�ية
.»2020/2021
بينما اص�درت وزارة التعليم العايل والبحث
العلم�ي ،ام�س االربع�اء ،ق�رارا ً بش�أن
استضافة املعلمن املجازين دراسيا ً.
وجاء يف نص القرار ،حصلت «الزوراء» عىل
نسخة منه عن «موافقة الوزير ،نبيل كاظم
عب�د الصاحاب ،ع�ىل اس�تضافة املعلمن
املجازين دراس�يا ً يف الجامعات القريبة من
سكنهم».

الصحة حتذر العراقيني من التهاون يف مواجهة فريوس «كورونا»

اإلطاحة بـ“داعشي”
مطلوب مشالي الفلوجة
بغداد /الزوراء:
اعدت وزارة التخطي�ط برنامجا ً خاصا ً
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للغاز السائل وزيادة السعة املختربية
و 216جهاز {بي يس آر} بعدما كانت
أربعة فقط يف بداية االزمة».
واض�اف إىل ان�ه «تم�ت زي�ادة ع�دد
أجه�زة املف�راس الحلزون�ي بش�كل
كب�ري ،باالضاف�ة اىل خ�ربة كوادرن�ا
الصحي�ة ،فضال عن التوعية الصحية

للمواطنن ،وهذه كلها عوامل أدت اىل
تراجع الفريوس».
مشريا اىل انه»تم اتخاذ كل االجراءات
الالزم�ة الس�تقبال لق�اح فاي�زر
وس�يحصل العراق ضمن تحالف دويل
 %20من نس�بة الس�كان ،وباالسعار
نفسها ،وهو سعر عاملي موحد ،وغري

صحيح ان العراق يشرتي بسعر أعىل
وبعضها تص�ل اىل  37دوالرا ً للجرعة،
والعراق حج�ز كمية لق�اح تكفي ل�
 %20من السكان».
واتم حديثه بالقول :ان «كل اللقاحات
فيها اعراض جانبية بسيطة بارتفاع
بسيط يف درجات الحرارة».

االتصاالت تعيد املسار الضوئي املعطل للخدمة يف نينوى واألنبار
بغداد /الزوراء:
نجح�ت وزارة االتص�االت بإع�ادة املس�ار
الضوئي املعطل (موصل �� اربيل) اىل الخدمة
بعد انقطاعه ،بينما تواصل صيانة قطوعات
حصلت بسبب االرهاب سابقا وتغذي املنافذ
الحدودية بالخدمات يف االنبار.
وقالت مس�ؤولة العالقات واالعالم بالرشكة
العام�ة لالتص�االت واملعلوماتي�ة بالوزارة،
ايناس الجلبي ،يف حديث صحفي :ان «مسار
(موص�ل ��� اربيل) كان قد توقف ألس�باب
تتعلق بجهات خدمية ادت اىل تعرضه للقطع
وتوقفه عن الخدمة».
واضاف�ت أن «هذه املس�ارات تس�تخدم يف

ايص�ال س�عات االنرتن�ت الداخل�ة للبالد اىل
ال�رشكات املجه�زة للخدمة بش�كل قانوني
ورسمي».
وبين�ت :ان الوزارة تعمل ع�ىل تأهيل البنى
التحتي�ة يف املناف�ذ الحدودي�ة بمحافظ�ة
االنب�ار ،إذ تم�ت صيانة عدد م�ن قطوعات
ش�بكة الكاب�ل الضوئ�ي للحف�اظ ع�ىل
ديموم�ة واس�تقرارية خدم�ات االتصاالت
واملعلوماتي�ة» ،منوه�ة ب�أن «اغل�ب البنى
التحتية يف االنب�ار كانت قد تعرضت للدمار
عىل اي�دي ارهابيي داعش خالل س�طوتهم
االثم�ة ع�ىل املحافظ�ة قبل اع�وام ،ما ادى
اىل توق�ف الخدم�ة ع�ن بع�ض االحي�اء

واالقضية».
وتابع�ت الجلب�ي ان «املناف�ذ الحدودي�ة
باملحافظ�ة تس�تخدمها ال�رشكات املجهزة
لخدم�ة االنرتنت إلدخ�ال الس�عات الدولية
لداخ�ل البالد ،م�ا يتوجب االهتم�ام بالبنى
التحتية لتوفري افضل خدمات االتصاالت من
ناحية الرسعة والجودة».
وبين�ت ان «مس�ارات( :الرم�ادي -هي�ت -
ٰ
(عنه
حديث�ة) ،و(رمادي  -محمدي�ات) ،و
 القائم) كانت قد تعرضت للقطع مسبقا،ويت�م حاليا اج�راء اعمال صيان�ة إلعادتها
للخدم�ة بالتنس�يق م�ع الق�وات االمني�ة
املاسكة لالرض».

اخلدمات النيابية :ندرس رفع حصة
أمانة بغداد باملوازنة لـ  20باملئة

القبض على أخطر عصابتني
يف كركوك وأيسر املوصل

بغداد /الزوراء:
اعلنت لجنة الخدمات واالعمار النيابية ،امس االربعاء ،انها بصدد دراسة طلب أمانة
بغداد رفع نسبة حصتها املقررة يف املوازنة اىل  20باملائة.وقالت اللجنة يف بيان ،تلقت
ٌ
ونواب عن بغداد،
«الزوراء» نسخة منه :ان «رئيس واعضاء لجنة الخدمات النيابية
ناقش�وا خالل اس�تضافتهم امن بغداد والوكيل الفني ،وعددا كبريا من املس�ؤولن
بأمانة العاصمة ،معالجة املش�اكل واملعوقات املش�خصة من قب�ل لجنة الخدمات
والناتجة عن شح التمويل والتخصيصات املالية» .واضافت ان «رئيس اللجنة ونواب
بغ�داد ،طالبوا امانة العاصم�ة ودائرة التصاميم فيها بتقدي�م جرد بقطع االرايض
التي ستوزع عىل القضاة الوجبة الثانية والثالثة ،وكذلك القطع الخاصة باملواطنن
لغرض التنس�يق مع الجه�ات ذات العالقة بإرشاف لجنة الخدم�ات لترسيع كتاب
االمانة العامة ملجلس الوزراء ،وحسم هذا امللف بأرسع وقت ممكن» .وبينت اللجنة
انه « تم النظر بطلب امن بغداد برفع نس�بة حصة االمانة املقررة يف املوازنة اىل 20
باملائ�ة ،باالضافة لعناوين اخرى لها اولوية تتعل�ق بالخدمات يف محافظة بغداد».
وش�ددت اللجنة ع�ىل ان «طلب زيادة حص�ة االمانة تحت�اج اىل ادراج وتعديل ليتم
التصويت عليها ضمن املوازنة العامة االتحادية لعام .»2021

بغداد /الزوراء:
ألقت قوة أمنية القبض عىل «أخطر عصابتن» يف محافظتي
كركوك ويف الجانب األيرس ملدينة املوصل.
وذك�ر بي�ان إلع�الم مديري�ة رشط�ة كرك�وك :ان «بجهود
مديرية الشؤون وأمن األفراد التابعة لوزارة الداخلية وأثناء
املمارس�ة األمنية ،الثالثاء ،يف املحافظة ،تم االشتباه بعجلة
ُ
حيث الذت بالفرار وعند املطاردة تمت املصادمة
نوع {دايو}
مع أفراد العصابة».
وأض�اف انه «وبعد القبض ع�ىل املتهمن تبن انهم عصابة
قت�ل واملته�م {ب،ع ،م} مطل�وب ع�ىل عدة أوام�ر قبض يف
جرائم القتل والتسليب».
وتاب�ع البيان انه «تبن قيام أف�راد العصابة بثالث عمليات
خطف ،ويعدون من أخطر املجرمن يف كركوك» .مش�ريا ً اىل
«توقيف املتهمن».
بينما ذك�ر بيان إلعالم قيادة رشطة نينوى تلقت «الزوراء»
نس�خة منه :ان «مكت�ب مكافحة رسقة الس�يارات التابع
ملديرية مكافحة إجرام قي�ادة رشطة نينوى العاملة ضمن
وكالة شؤون الرشطة لوزارة الداخلية ،تمكنت ،وبعد جمع
املعلوم�ات والبحث والتحري ،من إلقاء القبض عىل عصابة
مكون�ة من ثالث�ة م�ن املتهمن الذي�ن يقوم�ون بالنصب
واالحتي�ال عىل املواطنن ويدع�ون بأنهم ضباط يف األجهزة
األمنية ،واخذ معامالت من املواطنن بحجة تعيينهم مقابل
مبال�غ مالية ،احدهم ادعى ان�ه برتبة {عميد ركن} والثاني
أدعى بأنه برتبة {عقيد} والثالث حماية».
وأشار اىل «ضبط بحوزتهم هويات عسكرية مزورة ومبالغ
مالية مزورة فئة  100دوالر ،مع مالبس عس�كرية ،وقد تم
القبض عليهم يف منطقة حي الزهراء يف الجانب األيرس».

واسط توزع أكثر من  2000قطعة
أرض للقوات األمنية
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الحكوم�ة املحلية يف واس�ط ،ام�س األربعاء ،ع�ن توزيع أكث�ر من 2000
قطعة أرض س�كنية للق�وات األمني�ة يف املحافظة.وقال محافظ واس�ط ،محمد
جميل املياحي ،يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» :انه ” تم توزيع  2000قطعة ارض
سكنية للمس�تحقن من منتسبي القوات األمنية خالل حفل أقيم يف ساحة قيادة
رشطة واس�ط”.وأضاف املياح�ي أن “االرايض ش�ملت أبطال الجي�ش والرشطة
والحش�د الش�عبي تثمينا ً لجهوده�م وتضحياتهم الكبرية من أج�ل الحفاظ عىل
أمن واس�تقالل الوطن واملواطن ” .وأوضح أن ” الحفل أُقيم بحضور ش�خصيات
رس�مية وأكاديمية ،باالضافة اىل املس�تحقن للقطع األرايض السكنية” ،مبينا أن
“هذه الوجبة ليست االخرية وستليها وجبات أخرى لبقية الرشائح املشمولة ”.

احلشد الشعيب يعلن نهاية” اإلفتاء” يف تنظيم داعش

أن الحمولة الفعلية (170طنا) وبفارق رسوم
كمركي�ة ورضيبية بلغت أكث�ر من ( 9مالين
دينار)».
واك�دت الهيئة «مضيها يف الحف�اظ عىل املال
الع�ام وقطع الطري�ق امام ضع�اف النفوس
ومنعهم من التجاوز عىل مقدرات الدولة ،وأن
تبقى الهيأة العن الس�اهرة لحماية البلد من

الفساد واملفسدين».
بينم�ا أعلنت الهيئ�ة العامة للجم�ارك ،امس
األربعاء ،اتالف اكواب ورقية يف جمرك القائم.
وذكرت الهيئة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أنها اتلفت «اكواب ورقية يف مركز جمرك
القائ�م الح�دودي» .وأضاف�ت أن «ذل�ك جاء
بسبب مخالفتها رشوط االسترياد».

بغداد /الزوراء:
اعل�ن مس�ؤول العالق�ات يف محور الش�مال
للحشد الشعبي ،عيل الحسيني ،امس االربعاء،
عن نهاية االفتاء يف تنظيم داعش االرهابي.
وق�ال الحس�يني يف حدي�ث صحف�ي :ان” ما
يس�مى باالفت�اء الرشعي يف داع�ش االرهابي
ش�كل محورا مهم فيا هيكل�ة التنظي ،وكان
وراء ازه�اق ارواح االف العراقي�ن م�ن خالل
فتاوى اجرامية تحمل روح التطرف “.
واض�اف الحس�يني ان�ه” وف�ق املعلوم�ات
االس�تخبارية يف كل القواط�ع ب�أن االفت�اء
الرشع�ي لداع�ش انته�ى بع�د قت�ل واعتقال
قادته وهروب ما تبق�ى خارج البالد” ،مؤكدا
أن “التنظي�م لم يص�در اي توثيق صوري ألي
من ق�ادة االفتاء من�ذ اكثر م�ن عامن ،وهذا
دلي�ل اخر عىل ان هذا الجزء من هيكلة داعش
انتهى”.
واشار الحسيني اىل ان” داعش فكرة متطرفة

برعاي�ة مخاب�رات دولية هدفه�ا واضح وهو
الخراب والتدمري واالس�اءة للدين االسالمي».
مؤك�دا «ان العراقين كانوا يف مقدمة ش�عوب
العال�م الت�ي قدم�ت تضحيات للخ�الص من

تنظيم يهدد العالم برمته”.
ويش�كل االفتاء الرشعي يف داعش جزءا مهما
م�ن هيكل�ة التنظي�م واغل�ب قادت�ه هم من
العرب واالجانب.

أسواق
العدد 7406 :الخميس  14كانون الثاني 2021

خبري :ارتفاع أسعار النفط حيتم على
احلكومة ختفيض سعر الصرف

بغداد /الزوراء:
شـدد الخبـري االقتصـادي ،احسـان
الكنانـي ،عـى رضورة فـك الحصار
املفروض عى الشعب العراقي بسبب
اجراءات الحكومة لرفع سعر رصف
الـدوالر امـام الدينـار ،الفتـا اىل ان
اسـعار النفط عادت للتعايف وحققت
مـردودات ايجابيـة للحكومـة ،وهو
مايحتم عى الحكومة تخفيض سعر
الرصف.
وقـال الكنانـي يف ترصيـح صحفي:
ان “نسـبة الفقر يف العـراق ارتفعت
اىل اكثـر من  40باملئة ،وهو رقم يثري
الريبة حيث يدفع ذلك اىل زيادة نسبة
الجريمـة والرسقة واالرهاب وغريها
مـن االعمـال التـي تدفـع ضعـاف
النفـوس للبحـث عـن اي وسـيلة

للحصول عى املال”.
واضـاف ان “الحكومـة تتحمـل
مسـؤولية قراراتهـا ازاء تخفيـض
قيمـة الدينار امـام الـدوالر ،وزيادة
نسـبة الفقـر وتبعاتها عى الشـعب
العراقي ،حيـث ان السـنوات املقبلة
ستشـهد زيادة يف هذه النسـبة ،وقد
اليتمكـن العراق مـن تجـاوز ازمته
املالية”.
وبـني ان “الحكومة حققـت ارباحا
كبـرية يف ظـل ارتفاع اسـعار النفط
اىل اكثر مـن  52دوالرا للبميل ،الذي
ارتفعـت قيمته بالدينار بنسـبة 23
باملئة عن العام املايض ،وهو مايدعو
الحكومة اىل فك الحصار الذي فرضته
عى الشعب ،واعادة سعر الرصف اىل
اقل مما هو اليوم”.
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املالية النيابية :العجز غري معقول ال اقتصادياً وال مالياً وخمالف للسياسة النقدية
بغداد /الزوراء:
قال مقرر اللجنة املالية النيابية أحمد
الصفار ،يف حديث صحفي :إن “العجز
املوجود يف مرشوع املوازنة واملقدر بـ
 71ترليون دينار ،يشكل نحو  22باملئة
من الناتـج املحـي اإلجمـايل للعراق،
وهـذا مخالـف لقانـون اإلدارة املالية
رقـم  6لسـنة  2019املـادة  6الفقرة
 4التـي تنص عـى أن (ال يزيد العجز
يف املوازنـة العامـة التخطيطية عى 3
باملئة من الناتج املحي اإلجمايل)”.
وأكـد الصفار أن “العجز غري معقول،
ً
ً
ماليـا ،ومخالـف
اقتصاديـا وال
ال
رّ
للسياسة املالية للحكومة املعب عنها
يف (الورقـة البيضـاء) ومـا أكدتـه يف
املحـور األول من الورقة وسـعيها اىل
ترشيد النفقات وزيادة اإليرادات ،مما
أدى اىل أن تواجـه هـذه املوازنة عجزا
يشـكل  44باملئة من إجمـايل اإلنفاق
العـام يف مـرشوع املوازنـة ،واألخطر
من هذا أنه سـيتم تمويـل هذا العجز
بحـدود  47ترليـون دينـار من خالل
خصـم حـواالت الخزانـة مـن البنـك
املركزي”.
واضاف انه “يف السابق تم اقرتاض 15
ترليـون دينار ،ثـم  12ترليونا ،فضال
عـن  47ترليونـا ،وإجمـايل االقرتاض

 74ترليـون دينـار ،وهـذا ما يشـكل
خطورة عى االحتياطي النقدي للبنك
املركزي”.
ويف ما يتعلق بتأمني الحكومة لرواتب
شـهر كانون الثانـي الحـايل ،أوضح
الصفـار أن “لـدى الحكومـة أرصدة
مـدورّرة ،كما أن سـعر برميـل النفط

ارتفع ،والدولـة تحصل عى االيرادات
بالـدوالر ،إضافة إىل أن ارتفاع سـعر
رصف الدوالر مقابـل الدينار العراقي
رّ
وفـر للحكومة األمـوال الكافيـة ،لذا
ال اعتقـد بأن هنـاك مشـكلة يف دفع
الرواتب”.
واشـار اىل ان “اإليـرادات النفطيـة

املتحققة هي أكثر من  5مليارات دوالر
شهريا ً (يف ظل أسعار النفط الحالية)،
ماعـدا اإليرادات غري النفطية ،كما أن
لـدى الحكومة جيوبـا مالية يف بعض
الوزارات ،وما تبقى من القرض يمكن
من خاللها تسديد الرواتب”.
من جهتهـا ،اتهمت لجنـة االقتصاد

واالسـتثمار النيابية ،امـس االربعاء،
الحكومـة بمخالفـة القانـون مـن
خالل وضـع بنـود خاصـة باملوازنة
تخص تسديد ديون كردستان ،مبينة
ان الديـون لـرشكات نفطيـة قامت
بتهريب النفط خارج العراق لحساب
اربيل.
وقالـت عضـو اللجنـة ،نـدى شـاكر
جـودت ،يف ترصيـح صحفـي :ان
“الحكومـة خالفـت القانون بشـكل
غـري مسـبوق يف تاريخ العـراق ،بعد
ان اوضعـت تسـديد ديـون للرشكات
النفطية االجنبية العاملة يف كردستان
واملتهمة يف تهريب النفط خارج العراق
دون موافقة بغداد ضمن املوازنة”.
واضافت ان “تسـديد ديون كردستان
للـرشكات النفطيـة بعد قيـام اربيل
ببيع النفـط دون العودة لبغداد خالل
السـنوات املاضيـة ال يمكـن بشـكل
قطعـي ،وسـيتم رفضه بسـبب عدم
التزام كردسـتان بتسـديد ما بذمتها
من ديون للحكومة املركزية”.
واشارت اىل ان “موازنة كردستان تزيد
عن  8محافظـات مجتمعة ،وهو امر
غري معقـول ومقبول ،ويكشـف عن
حجم التهميش للمحافظات الوسطى
والجنوبية والغربية”.

جلنة الزراعة :املوازنة مفخخة وحتتاج إىل وقت طويل لتمريرها
بغداد /الزوراء:
أعلنـت وزارة الصناعـة واملعادن ،امـس األربعاء ،أنها تعمـل ضمن خططها
إلعادة تأهيل معاملها املتوقفة البالغة  83معمال ومصنعا ،من أجل استيعاب
العاطلني وأصحاب الشهادات.
وقال املتحدث باسـم الوزارة ،مرتىض الصايف ،يف بيان اطلعت عليه “الزوراء”:
إن «الـوزارة تمتلك  29رشكة عامة و 4هيئات و 285معمال ومصنعا ،املتوقف
منها  83معمال ،لذلك تعمل الوزارة ضمن خطتها التي تتكون من ثالث مراحل؛
قصرية ومتوسطة وبعيدة املدى ،عى إعادة إحياء هذه املعامل املتوقفة».
وأضـاف الصايف أنه «ضمـن خطة الوزارة يف املرحلة قصـرية املدى؛ تم افتتاح
وإكمال وتأهيل  12معمال خالل األشـهر الستة األخرية يف عموم البالد» ،مبينا ً
أن «مـن ضمن خطة الـوزارة إحياء جميع املعامل ،من أجل اسـتيعاب األيدي
العاملة».
وتابع :أن «الوزارة وضعت خطة بديلة؛ تتمثل باملشاركة مع القطاع الخاص،
التي سـتؤدي اىل نقـل التكنولوجيا من الخارج اىل الداخـل وجذب العمالة من
حملـة الشـهادات والعاطلني ،وتوفري العملـة الصعبة داخل البلـد ،فضالً عن
إشرتاك القطاع الخاص مع القطاع العام يف الصناعة الوطنية».
رّ
وبـني الصـايف أن «وزارة الصناعـة واملعـادن ال تعارض االسـترياد؛ وإنما هي
ضـد اسـترياد املـواد التي ال تخضـع للسـيطرة النوعية والتي لـم تكن ضمن
املواصفات».

املركزي لإلحصاء :أكثر من ثلث سكان العراق
غري مشمولني خبدمة مجع ونقل النفايات

بغداد /الزوراء:
اعلن الجهاز املركزي لالحصاء ،امس
االربعـاء ،ان اكثـر مـن ثلث سـكان
العـراق غري مشـمولني بخدمة جمع
ونقل النفايات خالل سنة .2019
وقـال الجهـاز يف تقريـر لـه اطلعت
عليه “الزوراء” :ان “نسـبة السـكان
املخدومـني بخدمـة جمـع النفايات
عـى مسـتوى العـراق بلـغ ،”63%
مبينـا “ان ذلـك يشـري اىل اكثـر مـن
ثلـث السـكان غـري مشـمولني بهذه
الخدمة” .واضاف الجهاز “ان نسـبة
السـكان املخدومـني عـى مسـتوى
الحرض بلغ نسبته  88.7%ويف الريف
بلـغ .”10.3%واشـار اىل ان “بلديـة
محافضـة املثنـى جـاءت باملرتبـة
االوىل باكثـر البلديات خدمة ملناطقها
الحرضيـة وبواقـع  ، 99.6%يف حني

سـجلت محافظـه صـالح الدين اقل
نسبة لسكان الحرض املخدومني بهذه
الخدمة وبواقع .”51.6%
ولفـت اىل ان “أغلـب مواقع التجمیع
املؤقـت غیـر حاصلـة عـى املوافقة
البیئیـة ،حيـث بلـغ عـدد املحطـات
التحویلیة النظامیة  20محطة خالل
سـنة  2019منھا  17محطة حاصلة
عـى املوافقـة البیئیـة و 3محطـات
غیر حاصلـة عى املوافقـة البیئیة”،
الفتـا اىل “ان املحطات التحویلیة غیر
النظامیة فقد بلغ عددھا  57محطة،
منھا  7محطات حاصلة عى املوافقة
البیئیـة و 50محطة غیر حاصلة عى
املوافقـة البیئیـة ،يف حیـن بلـغ عدد
مواقـع طمـر النفایـات  224موقعا ً
حاصالً وغیـر حاصلة عـى املوافقة
البیئیة”.

إيران تقرتح إنشاء شركة لصناعة
السيارات يف العراق

بغداد /الزوراء:
اقـرتح وزير التجـارة والصناعة واملعادن االيراني ،عي رضا رزم حسـيني،
امـس االربعـاء ،االسـتثمار بإنشـاء رشكة لصناعة السـيارات واسـتزراع
الحبوب يف العراق.
وقال حسـيني ،لـدى االجتماع مـع وزير التجـارة العراقي عـالء الجبوري
الـذي يزور طهران يف اطار أعمال اللجنة االقتصادية املشـرتكة بني البلدين:
إنه “ويف سـبيل تسـهيل أعمال وحـدات االنتاج ورشكات الخدمـات الفنية
والهندسية االيرانية يف العراق ،بأنه يمكن االستثمار يف انشاء رشكة لصناعة
السيارات”.
وأعرب الوزير االيراني أيضا عن اسـتعداد ايران لـ”استزراع القمح والشعري
والذرة يف االرايض العراقية بهدف ايجاد تجارة مسـتدامة وطويلة االمد عب
تنسيق االجهزة املعنية يف البلدين ،وايجاد فرص العمل”.
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اعـــــالن
سـتبيعُ محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل  36613/110جزيرة وخالل
خمسـة عـرش يوما ً اعتبارا ً مـن اليوم التايل للنـرش واذا صادف يوم الخامس عرش عطلة رسـمية ففي
اليـوم الذي يليـه ويف تمام السـاعة الثانية عرش ظهرا ً يف قاعـة محكمة البداءة فعـى الراغبني بالرشاء
الحضـور يف املكان والزمان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسـبة  %10بصك مصدق
مع رسـم تسـجيل العقار بنسـبة  %3وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية
عى املشرتي .
القايض االول
عادل خلف جاسم
• االوصاف-:
 -1العقار يقع يف النارصية حي الجامعة (املوحية) عى شـارع فرعي متفرع من شـارع رئييس عبارة
عن محل يف مقدمته بناء حديث مسـقف بالشـيلمان ومبلط بالبورسلني ومجهز باملاء والكهرباء وممر
بعرض خمسة امتار عى شكل حرف  Lيطل عى هيكل غري مسقف ويف اعى الهيكل مجموعة صحية.
 -2مساحة العقار  200م.2
 -3القيمة املقدرة للعقار مائة مليون دينار فقط.
 -4الدار غري مشغولة من احد واملحل مستأجر ويرغب بالبقاء بعد البيع.
العدد/422 :ب2020/
التأريخ2020/11/29 :

بغداد /الزوراء:
اكـد عضو لجنة الزراعة واملياه واالهوار البملانية عن
تحالف سائرون ،جمال فاخر ،ان املوازنة الحالية هي
موازنـة مفخخة وتحتاج اىل وقت طويل ومناقشـات
مكثفة لتعديلها قبل تمريرها.
وقال فاخر يف حديث صحفـي :ان “املوازنة املوجودة
اليـوم يف اروقة البملـان بمبلغ  164تريليـون دينار،
وتتضمـن إنفاقـات تصـل اىل  50تريليـون دينار ،ال
جـدوى منها يف وقت اننا نسـعى لتقليـص النفقات
وضغطهـا اىل الحد املعقـول يف ظل االزمـات الحالية
بغية الذهاب اىل سياسـة ماليـة صحيحة” ،مبينا ان
“املوازنـة الحاليـة هي موازنة مفخخة وسـتؤدي اىل
نقاشـات كبرية وكثـرية ووقت طويل بغيـة تعديلها
بالشكل األمثل”.
واضـاف فاخـر ان “هنالـك العديـد مـن الـوزارات،
ومنها املـوارد املائية والزراعـة ،بحاجة اىل اهتمام يف
التخصيصـات لكن مـا وجدناه ان ماتـم تخصيصه

لهاتني الوزارتني نسـبة قليلة جدا ال تـوازي الحاجة
الفعلية لهما وخاصة الزراعة ،حيث خصص لها 186
مليون دوالر فقط من اصل املوازنة الكالية  164مليار
دوالر ،ما يعني نسبة ال تتجاوز الواحد باأللف”.
الفتا اىل ان “اسعار النفط غري مستقرة لكنها يف حالة
صعود نسـبي ،اضافـة اىل ان اقليم كردسـتان حتى
اللحظة لم يسـدد ما بذمته مـن التزامات ،اضافة اىل
وجود ديون وقروض عى العراق واجبة الدفع ،وهذه
جميعها وقعت اعبـاء تغطيتها عى ابناء املحافظات
الجنوبية املنتجة للنفط ومنها البرصة والعمارة دون
مقابل ينهض بالواقع الخدمي فيها”.
وتابع ان “النقاشات مسـتمرة حول املوازنة وهنالك
مالحظـات واقرتاحات يتم تقديمهـا تباعا اىل اللجنة
املالية ملناقشـتها وإيجاد حلول لها ،يف ظل املطالبات
الشـعبية بتوفـري الخدمـات والقضـاء عـى البطالة
ودعم القطاعات املساندة لقطاع النفط مثل الزراعة
والصناعة”.

صرف  6مليارات دينار خالفا للقانون يف حمافظة النجف
بغداد /الزوراء:
أوقفـت مـالكات مكتـب تحقيـق الهيئـة
يف النجـف ،امـس االربعـاء ،رصف مبلـغ
( )6,000,000,000دينار؛ ملخالفة إجراءات
الرصف للقانون.
واشـارت دائـرة التحقيقـات يف الهيئـة إىل
إيقـاف رصف مبلـغ ()6,000,000,000

دينـار يف مديريَّـة بلديَّـة النجـف ،مبينة يف
حديثها عـن عمليَّة الضبـط :أن فريق عمل
مكتب تحقيق النجف ،الذي انتقل إىل مديريَّة
بلديَّـة النجـف ،قـام بضبط أصـل األوليات
الخاصة باملشـاريع املُ َّ
نفـذة باآلجل؛ لوجود
ضغوطاتٍ عى مسـؤويل الرقابـة يف البلديَّة؛
بغيـة رصف املبالـغ املُ َّ
خصصة لها بشـك ٍل

مُ
خالف للقانون.
ٍ
وأضافـت :إن الفريـق َّ
تمكـن ،بعـد قيامـه
بالتحـررّي ،من إيقـاف عمليَّة الرصف خالفا ً
ً
مشرية
للقانون ،واملحافظة عى املال العام،
إىل ضبط أوليات ( )47مرشوعا ً مُ ِّ
نفذا ً باآلجل،
تصل قيمتها الكليَّـة إىل ()8,000,000,000
دينار.
مليارات
ٍ

الذهب يصعد مع احتماالت حتفيز مالي ضخم يف الواليات املتحدة
سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
ارتفع الذهب ،امس األربعاء ،إذ
تراجع الدوالر وعوائد سـندات
الخزانـة األمريكية ،فيما عزز
احتمـال تقديـم تحفيـز مايل
ضخـم يف الواليـات املتحـدة
اإلقبـال عـى املعـدن األصفر
كأداة تحوط من التضخم.
وصعـد الذهـب يف املعامـالت
الفوريـة  0.1باملئـة إىل
 1857.76دوالرا لألونصـة،

بحلول الساعة  05:37بتوقيت
غرينتش ،بينما صعدت العقود
األمريكية اآلجلـة للذهب 0.8
باملئـة إىل  1859.20دوالرا
لألونصة.
وقال ،كايـل رودا ،املحلل لدى
“آي جي ماركت” :إن “الصورة
الكبرية ما زالت إيجابية للغاية
بالنسـبة للذهـب ..يف ظـل أن
العوائـد الحقيقيـة مـا زالـت
منخفضة ،وأن الدوالر يواصل

مساره النزويل مع تقدم العام،
يظل الذهب اقرتاحا جذابا”.
وأضـاف“ :لكننـي لـن أفاجأ
إذا رأينـا بعـض االنخفاضات
أو اتجاها نزوليـا قصري األمد
يف الذهـب ،مـع توازن سـوق
الدوالر”.
ونزلت عوائد سـندات الخزانة
األمريكيـة القياسـية ألجـل
عرش سنوات من أعى مستوى
يف عـرشة أشـهر ،ودفعـت

الـدوالر لالنخفاض وخفضت
تكلفـة الذهب لحائـزي بقية
العمالت.
وتلقى الذهب املزيد من الدعم
من خطـة للرئيـس األمريكي
املنتخـب ،جـو بايـدن ،لضخ
“تريليونـات” الـدوالرات يف
إجراءات لتخفيف التداعيات يف
االقتصاد املترضر من فريوس
كورونا .وسيجري الكشف عن
الخطة اليوم الخميس.

ارتفاع تداوالت سوق العراق
لألوراق املالية
بغداد /الزوراء:
أغلـق مـؤرش األسـعار يف سـوق
العـراق لـألوراق املاليـة ،أمـس
االربعـاء ،مرتفعـا بنسـبة
( ،)%0.02وجـاءت مـؤرشات
التـداول لسـوق العراق لـألوراق
املالية ليوم أمس كما يي :بلغ عدد
األسهم املتداولة ()394.334.081
سهما ،بينما بلغت قيمة األسهم
( )453.138.108دنانري.
وأغلق مـؤرش األسـعار ISX 60
يف جلسـة امس عـى ()486.24
نقطة مرتفعا بنسـبة ()0.02%
عن إغالقه يف الجلسـة السـابقة
البالغ ( )486.15نقطة.
وتـم تـداول أسـهم ( )25رشكة
مـن اصل ( )104رشكـة مدرجة
يف السوق ،واصبح عدد الرشكات
املوقوفة بقـرار من هيئة االوراق
املالية لعـدم التزامهـا بتعليمات

اإلفصاح املايل ( )27رشكة.
وبلـغ عدد األسـهم املشـرتاة من
املسـتثمرين غـري العراقيـني يف
السـوق  34الـف سـهم بقيمـة
بلغت ( )21الـف دينار من خالل
تنفيـذ ( )17صفقـة عى اسـهم
اربع رشكات.
يذكـر ان سـوق العراق لـألوراق
املالية قد استخدم أنظمة التداول
االلكرتوني واإليـداع املركزي منذ
عـام  ،2009ويسـعى إلطـالق
نظـام التـداول عـب االنرتنيـت
للمسـتثمرين ،وينظـم خمـس
جلسات تداول أسبوعيا من األحد
إىل الخميـس ،ومـدرج فيـه 105
رشكـة مسـاهمة عراقيـة تمثل
قطاعـات املصـارف واالتصاالت
والصناعـة والزراعـة والتأمـني
واالسـتثمار املـايل والسـياحة
والفنادق.

تعتزم فتح أكادميية متخصصة بعمليات النقل البحري

املوانئ 2021 :سيشهد إكمال مشروعني اسرتاتيجيني ضمن ميناء الفاو
بغداد /الزوراء:
كشـفت الرشكة العامـة ملوانئ العراق،
امـس األربعـاء ،عـن ان العـام الحـايل
سيشـهد اكمال مرشوعني ضمن ميناء
الفـاو سـبق ان تـم العمل بهمـا خالل
العام  ،2019وبينما تعمل عى توسـيع
وصيانة  14رصيفا يف ميناء خور الزبري
مـع تطوير ام قـرص الجنوبـي ،تعتزم
فتـح اكاديميـة متخصصـة بعمليـات
النقل البحري.
وقال مدير عام الرشكة ،فرحان محيسن
الفرطـويس ،يف ترصيـح صحفـي:ان
“هنـاك مشـاريع اسـرتاتيجية كبـرية
وصلـت نسـبة انجازهـا اىل مايقـارب
 95باملئـة منها اكمـال البنـى التحتية
لثالثـة ارصفة متخصصـة بالحاويات
يف مينـاء ام قـرص الشـمايل ،ومرشوع
مينـاء الفاو الـذي بدا ٔ اعمالـه يف العام
 2019بمرشوعـني احدهمـا بناء الكتل
الكونكريتيـة الخاصة بنفـق قناة خور
الزبري الذي ينتهي يف شهر ترشين االول
مـن العـام الحـايل  ،2021واالخـر هو
مرشوع انجـاز طريق ميناء الفاو الذي
يبلغ طوله  14كيلومـرتا البالغة كلفته
 70مليـون دوالر ،وينتهـي مـع نهاية
العـام الحايل أيضـا” ،مبينـا ان “هذين
املرشوعـني ال عالقـة لهمـا بالعقد مع

الرشكة الكورية”.
وأضاف الفرطـويس أن “ميناء ام قرص
الجنوبـي يشـهد ايضا حركـة عمرانية
واسعة شملت اغلب املرافق املينائية من
تحسني أعماق اىل  12مرتا يف أدنى الجزر
بجهود اسـتثنائية من قبل قسم الحفر
البحري وتأهيل ارصفة وساحات خزن

البضائـع والحاويـات واكسـاء الطرق
وانشـاء  5خزانات للمشتقات النفطية
ونصب رافعتني جديدتني عمالقتني عى
رصيف  ،5حيث ستشـهد املوانئ خالل
املـدة القليلـة املقبلـة تطـورا ملحوظا
يف عملها االٔسـاس يف االرسـاء واالقالع
والشـحن والتفريـغ للسـفن ،وتظهـر

بحلة جديدة وجميلة”.
ولفت الفرطـويس اىل “اجـراء عمليات
توسـعة بعد تحويل ميناء خـور الزبري
اىل ميناء نفطي ،شـملت بنـاء خزانات
اضافية لغرض زيادة الطاقة التصديرية
للمشـتقات النفطية ،مـع االعتماد عى
نظام التشغيل املشـرتك اي التعاقد مع

رشكات متخصصـة بصيانة وتوسـيع
االرصفـة البالـغ عددهـا  14رصيفا”،
مشـريا اىل “وجـود احـد االرصفـة قيد
االنشـاء بتمويل من القـرض الياباني،
فضال عـن وجود محطات بأعداد كبرية
بامليـاه االقليميـة تضم خزانـات كبرية
جدا ،وهـي عبارة عـن بواخركبرية يتم
تفريغهـا اىل بواخـر صغـرية وبعدهـا
تضـخ النفط اىل البواخـر االكب وهي (
االكسبورتر) كمرحلة أخرية”.
وتابـع ان “هناك اتفاقيات شـاملة مع
االكاديمية العربيـة للعلوم والتكنلوجيا
التابعـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة
( ،)IOMحيث سيتم العمل مع املنظمة
عـى تحويل الطلبة مـن املعهد الخاص
باملوانـئ اىل اكاديميـة متخصصـة
بعمليـات النقـل البحـري ورفدهـم
بشـهادات متخصصـة خـالل االيـام
القليلة املقبلة”.
واوضـح ان “الرشكـة اعـدت خطـة
مسـتقبلية تتضمـن اقامـة دورات يف
مجـال االتصـاالت والرصـد البحـري
ملالكاتهـا من اجل تطويـر قدراتهم من
خالل محطة السـلكي البـرصة وبدالة
املوانـئ املركزية النها تعد من االقسـام
املهمة يف تنظيم عمليات املالحة البحرية
يف املوانئ”.

الرياضي

أصفر وأمحر

جلنة االنضباط تعاقب مشرف
وحارس مرمى فريق السياحة

بغداد /الزوراء
عق�دت لجنة االنضب�اط يف الهيأة التطبيعية اجتماعا ملناقش�ة تقاري�ر مرشيف املباريات
للنظر يف اإلس�اءات والتجاوزات التي حصلت يف املباريات ،إضافة اىل مناقش�ة اعرتاضات
األندية .
وتقرر ،خ�ال االجتماع ،معاقبة مرشف فريق الس�ياحة (حيدر ج�واد) باإليقاف وعدم
مرافقة فريقه ألربع مباريات ،وذلك اس�تنادا اىل احكام املادة  1 / 51انضباط ،ومعاقبة
ح�ارس مرمى فريق الس�ياحة (ليث محمد) ال�ذي يحمل الرق�م (  ) 35باإليقاف لثاث
مباريات استنادا ألحكام املادة  2 / 51انضباط .
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رئيسة جلنة الكرة النسوية ..أزهار حممد:

املغرتبات قادرات على إحياء تصنيفنا الدولي وأندية كردستان ترفض االنضمام لدورينا
عليوي :عودة اجلماهري حلضور املباريات
غري مرهونة مبوافقة وزارة الصحة

بغداد  /انتصار الرساج
أكدت الدكتورة أزهار محمد ،رئيس�ة
اللجنة النس�وية يف الهيئة التطبيعية،
أن اللجنة تتلقى الدعم الكامل من قبل
مس�ؤويل التطبيعية ملس�اندة ماكها
عى تنفيذ مف�ردات برنامجه�ا ،آملة
توف�ري ميزاني�ة مالية كافي�ة تنهض
وترتقي بواقع اللعبة.
وقال�ت أزه�ار ،يف حوار م�ع صحيفة
(ال�زوراء)“ :واحدة من أبرز املش�اكل
الت�ي نواجهه�ا ه�ي ُ
ضع�ف كف�اءة
املدربني املحلّيني ،وأن أس�لوب عملهم
الخاط�ئ وراء تقهقر العباتنا ،إضافة
إىل وج�ود مش�احنات وانتقادات فيما
بينه�م أ ّدت اىل إضع�اف اللعبة ،عاوة
عى استمرار مش�كلة رفض انضمام
الكرة النس�وية التابع�ة التحاد الكرة
يف إقليم كردستان تحت جناح االتحاد
العراق�ي املركزي وال�ذي من املفرتض
أن يك�ون املس�ؤول األول ع�ن الك�رة
النسوية يف العراق”.

واس�تدركت “حاول�ت الحص�ول عى
املوافقة بإقامة دوري عام تشارك فيه
جميع أندية العراق ،من ضمنها أندية
اإلقلي�م ،وتحدثت مع بع�ض املقرّبني
من االتحاد الك�روي بأربيل إلقناعهم
ع�ى املش�اركة الدوري ،لك�ن اإلجابة
دائما ً ما تأتي بالرفض”.

صدمة النظام

وعن مدى استجابة األندية للمشاركة
يف بطول�ة الكرة النس�وية للس�احات
املكشوفة والصاالت ،أوضحت “كانت
االستجابة جيدة يف بادئ األمر ،إذ أبدى
 11فريقا ً رغبته باملشاركة يف البطولة
من خال كتب رسمية ،لكنهم ُ
صدموا
بتغي�ري نظ�ام ال�دوري للس�احات
املكش�وفة واقتصار بطول�ة الصاالت
عى فرق محدودة ،فانسحبت بعضها
لتبقى  8فرق فقط”.
وبينت “كان عذر املنسحبني هو ضعف
التمويل املايل ألنديتهم ،وعدم مقدرتهم

نادي عجمان إالماراتي يرغب
بالتعاقد مع أمحد إبراهيم
بغداد /متابعة الزوراء
يس�تحوذ مدافع املنتخ�ب الوطني بكرة الق�دم ،احمد ابراهيم،
ع�ى اهتمام اح�د االندية االماراتية تمهي�دا ً لضمه خال الفرتة
املقبلة.
وقال مص�در مقرب من الاع�ب إن “نادي عجم�ان االماراتي،
فتح باب املفاوضات الرس�مية مع املدافع احمد ابراهيم تمهيدا ً
لضمه اىل الفريق”.
واوض�ح أن “عجم�ان تواص�ل م�ع ابراهي�م خ�ال تواجده يف
معس�كر املنتخ�ب الوطني باإلم�ارات ،والاعب اب�دى موافقته
املبدئية لتمثل الفريق قريباً”.
يذكر ان ابراهيم يلعب يف صفوف القوة الجوية للموس�م الثاني
عى التوايل.

إعالمنا الرياضي
ثمنت كريمة الصحفي االستاذ صكبان الربيعي
املواق�ف االصيل�ة والتواص�ل الدائ�م م�ن قبل
االرسة الصحفي�ة الرياضي�ة لاطمئن�ان عن
صح�ة االس�تاذ الربيع�ي الذي عان�ى يف وقت
س�ابق من ازمة صحي�ة ،حيث اك�دت كريمته
ان صحة والدها مس�تقرة ،وبأفض�ل حال ،داعية
الباري (عز وجل) ان يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.
***************
اثبت�ت الفحوص�ات الطبي�ة حاج�ة الزمي�ل ضياء
حس�ني إلج�راء عملي�ة زرع عدس�ة يف عين�ه
اليرسى تح�ت ارشاف الدكتور حس�نني صفاء
شرب يف مستشفى الفردوس االهيل يوم السبت
املقب�ل ..خالص االمنيات للزميل ضياء حس�ني
بالش�فاء العاجل ،وان يعود من جديد ملمارس�ة
عمله املهني.
**************
يستهل قسم االعام واالتصال الحكومي يف وزارة الشباب
والرياض�ة برنامج�ه التدريبي والتطويري الس�نوي
للع�ام الحايل ضم�ن خط�ة الطوارئ ع�ى املنصة
اإللكرتونية ،بإقامة أوىل الدورات التدريبية بعنوان
(مبادئ التحري�ر الصحفي وأه�م فنونه) يوم غد
الجمعة وتس�تمر  3أي�ام عرب املنص�ة إاللكرتونية
وتحدي�دا برنامج ( ،)Fccويحارض فيها مدير ش�عبة
التحرير قيص حسن ،واملوظف د .كاظم عيدان.

عى املواصل�ة والتنقل بني املحافظات
ّ
ففضلوا
بسبب نظام الذهاب واإلياب،
املش�اركة بدوري الص�االت ،وآل األمر
اىل تنافس  4فرق للساحات املكشوفة
وستة للصاالت”.
وكش�فت أزهار “أعرب بعض املدربني
عن قلقهم من عدم وجود العبات بعد ٍد
كاف لتش�كيل ف�رق كروي�ة ،وهن�اك
ٍ
م�ن تخ�وّف م�ن اللعب يف الس�احات
املكشوفة بسبب قلّة خربة الاعبات يف
هذا املج�ال ،وبأنهم لم يخوضوا هكذا
تجربة سابقاً”.

دورة احلكمات

وبشأن دورة الحكمات إلدارة مباريات
كرة الصاالت ،قالت “تم تأجيل الدورة
الت�ي كان مق�ررا ً له�ا يف ش�هر ايلول
امل�ايض اىل موعد يح ّدد الحقاً ،بس�بب
اللغ�ط الكبري ال�ذي أثري ح�ول مكان
إقامتها يف أحد فنادق مدينة السليمانية
يف الظرف الراهن الذي يخشاه كثريون
نتيج�ة التباع�د االجتماعي االحرتازي
من مخاط�ر جائحة كورون�ا (كوفيد
 ،)-19وعلي�ه ال توجد حكمة نس�وية
يف لعبتنا”.

وبش�أن تفاع�ل األندي�ة املش�اركة يف
البطول�ة ،أك�دت “أن جمي�ع األندي�ة
سعيدة بتلك املشاركة ولديها الحماسة
والطموح للظهور بأفضل املستويات،
لكن يف الحقيقة املس�توى الفني لكرة
الس�احات املكش�وفة ضعيف جدا ً وال
يلب�ي الطم�وح لقل�ة خ�ربة املدرّبني
العامل�ني يف هذا املجال ،إضافة اىل ُكرب
الس�احة املكش�وفة مقارنة مع صغر
الصالة املغلقة الت�ي أظهرت قوة أداء
الاعبة فيها لتعوّده�ا اللعب عليها يف
أكثر من منافسة”.
وذكرت رئيس�ة لجنة الكرة النس�وية
“ت�م تعميق التع�اون املس�تقبيل بني
هيئتنا واالتحادات الشقيقة والصديقة
م�ن أج�ل زي�ادة مش�اركات الع�راق
الخارجي�ة والحص�ول ع�ى الخ�ربة
واالحتكاك مع فرق ذات مستوى فني
أعى من مستوى فرقنا ومنتخباتنا”.

التصنيف الدولي

وعرّج�ت بخص�وص كيفي�ة معالجة
غياب العراق عن التصنيف الدويل لكرة
القدم ،قائل�ة“ :علين�ا تأهيل منتخب
ق�وي قادر ع�ى املنافس�ة والحصول

ع�ى النتائ�ج بمش�اركات خارجي�ة
مُ جدية ،ألن غالبية املش�اركات تنتهي
بنتائ�ج محبط�ة وتدع�و للتش�اؤم،
وه�ذا املوض�وع ال يُح�ل إال بتقدي�م
ع� ّدة مقرتحات م�ن أهمه�ا وأبرزها
االستعانة بالاعبات املغرتبات لتقوية
منتخبن�ا وإحي�اء تصنيفن�ا ال�دويل،
ومحاولة االستعانة بمدرب كفء قادر
عى قيادة املنتخب ،واألهم هو تجميع
املنتخ�ب بالص�ورة املُث�ى ،وليس قبل
أسبوع أو عرشة أيام من بدء البطولة
كإس�قاط ف�رض ،وحت�ى الاعب�ات
ال يعرف�ن بعضه�ن البع�ض بس�بب
تجمّعهن عند الرضورة”!
واختتمت ازهار محمد حديثها بالقول
“إذا م�ا أردن�ا النهوض بواق�ع الكرة
النسوية ومواكبة التطوّر الحاصل عى
مستوى العالم ،علينا تشجيع الفتيات
يف املدارس بالتنسيق مع وزارة الرتبية
والكليات والجامعات ،واألهم هو إقناع
األندي�ة بالتفاعل بش�كل عام وفرض
العقوبات الصارمة عليها يف حال عدم
رغبته�ا أو امتناعها عن املش�اركة يف
البطوالت املختلفة”.

بغداد /امنة السامي
أكد رئي�س لجن�ة الش�باب والرياضة
الربملاني�ة ،عب�اس علي�وي ،أن الهيأة
التطبيعي�ة بإمكانه�ا أن تتخ�ذ قرارا ً
بعودة الجماهري م�ن دون الرجوع اىل
وزارة الصحة.
وق�ال علي�وي إن” لجن�ة الش�باب
والرياضة عى تواصل مستمر مع لجنة
الصح�ة والس�امة الحكومي�ة ،ولكن
املش�كله التي َّ
أخرت صدور القرار هي
املوجة الجديدة من فايروس كورونا “،
مبينا ً أن “الق�رار يعد قرارا ً فنيا ً يتعلق
بصاحب الشأن واملمثل بوزارة الصحة
العراقية”.
وأوضح علي�وي أن” الهيأة التطبيعية
لاتحاد العراقي لكرة القدم يمكنها ان

تتخذ قرارا ً بعودة الجماهري اىل املاعب
من دون الع�ودة اىل وزارة الصحة ولو
بنس�ب مح�ددة م�ع اتخاذ إج�راءات
مناس�بة مقبولة وااللت�زام بالضوابط
الصحي�ة “ ،الفت�ا ً إىل أن “ ماعب كرة
الق�دم مفتوح�ة وليس�ت مغلقة كما
هو الحال يف األس�واق واملوالت ودوائر
الدولة “.
وتاب�ع علي�وي أن” هنال�ك تجمع�ات
اقتصادية وفعاليات اجتماعية تتواجد
فيها اعداد كبرية ،باالضافة إىل مباريات
دوري الدرجة األوىل التي تشهد تواجدا ً
واضحا ً للمش�جعني” ،مش�ريا ً إىل أن”
ه�ذا الق�رار يم�س حي�اة املواطن�ني،
لذلك ال يمكن ان يصدر بش�كل اجتهاد
شخيص أو عفوي”.

انتخاب حممد األعرجي رئيساً الحتاد اليد
بغداد /متابعة الزوراء
ً
رئيس�ا
ق�ررت الهيئة العامة لاتح�اد املركزي بكرة اليد ،انتخاب محمد االعرجي
لاتح�اد ..وانتخبت الهيئة العام�ة لاتحاد محمد االعرجي بعدم�ا اعتذر الرئيس
الس�ابق س�ام عواد من منصبه لعدة اس�باب ،ابرزها غياب الدع�م املايل ،وقررت
تسمية محمد االعرجي رئيسا ً لاتحاد وتم توقيع املحرض يوم امس االربعاء.
يذك�ر ان املنتخ�ب الوطني بكرة اليد ينتظره اس�تحقاق اس�يوي مؤهل لنهائيات
كأس العالم.

علي عدنان يطمئن اجلماهري عقب إصابته يف ودية اإلمارات
بغداد /متابعة الزوراء
طمأن نج�م املنتخب الوطن�ي بكرة القدم
ون�ادي فانكوف�ر وايتكاب�س الكندي ،عيل
عدن�ان ،الجماه�ري العراقية عقب تعرضه
لإلصابة يف املباراة امام االمارات.
َ
وتعرض عيل عدن�ان لإلصابة بالكتف بعد
عرقلت�ه من قبل العب�ي املنتخب اإلماراتي
بالقرب من منطق�ة الجزاء بالدقيقة ، 51
ليغادر امللعب متأثرا ً باإلصابة ،وليحل بدالً

عنه الاعب رضغام إسماعيل.
وق�ال عدن�ان يف مقطع فيدي�و نرشه عرب
حس�ابه عى “انس�تغرام” ،إن “الفحوص
الطبي�ة اك�دت تع�ريض لتمزق بس�يط يف
الكتف اليرسى”.
وأضاف أن “الطبيب املعالج طمأنني واكد
عودتي للماعب قريبا ً جداً”.
يذكر ان مباراة املنتخب الودية أمام منتخب
االمارات ،امس ،انتهت بالتعادل السلبي.

نادي اجلنوب يتعاقد مع املالكم املغرتب
ديفر فرهادي
البرصة  /محمد الخفاجي
وص�ل اىل محافظة البرصة املاك�م العراقي
املح�رتف يف الواليات املتحدة االمريكية ،ديڤر
فرهادي ،بدعوة رسمية من اتحاد اللعبة.
وق�ال ام�ني رس االتح�اد ،ع�يل عبدالزهرة:
ان فره�ادي ه�و اح�د املاكم�ني املحرتفني
الذين نس�عى الس�تقطابهم واالستفادة من

خدماتهم ليكونوا اىل جانب ابنائنا من ابطال
الفن النبيل.
واش�ار عبدالزه�رة اىل :ان املاك�م العراق�ي
ديڤر فره�ادي سيش�ارك يف بطول�ة العراق
التي ستنطلق اليوم يف محافظة البرصة وهو
اول محف�ل رس�مي له يف العراق ،اذ س�يمثل
نادي الجنوب الريايض يف هذه البطولة.

فريق الكرخ يعزز صفوفه بالتعاقد مع النيجريي ويليامز

بغداد /متابعة الزوراء
أكمل الكرخ تعاقده مع املهاجم النيجريي ،سلمون ويليامز ،لينضم
إىل الفري�ق بفرتة االنتقاالت الش�توية ويمثله بمنافس�ات الدوري
املمتاز.وق�ال مص�در مقرب من الن�ادي :ان اإلدارة أنهت إجراءات
التعاقد مع النيجريي س�لمون الذي س�بق أن مث�ل فريقي الزوراء
والقوة الجوية بمواسم سابقة ،حيث سيشكل إضافة نوعية لخط
هجوم الكرخ ،والتحاقه بالفريق س�يكون خال األيام املقبلة لتتم
إضافته حال فتح باب االنتقاالت الشتوية”.

وبني“ :هناك محاوالت لضم العب محيل أبدى رغبته بتمثيل الكرخ
س�يفصح عن�ه حال إتم�ام الصفقة ،حيث س�بق لاع�ب أن مثل
املنتخ�ب الوطني يف بطول�ة الخليج األخرية ،باإلضاف�ة إىل اقرتاب
النادي من التعاقد مع قلب دفاع أفريقي”.
وأش�ار إىل أن الجهاز الفني يس�عى لرتميم خط�وط الفريق خال
االنتقاالت الش�توية والدخول بقوة للمنافس�ات بعد أن أهدر عددا
كبريا من النقاط اخرها الخسارة يف املباراة املؤجلة أمام النجف.
يذكر أن فريق الكرخ يحتل املركز الرابع عرش برصيد  14نقطة.

يونس حممود :سأبقى بعيدا عن السياسة ولن أرشح يف االنتخابات
بغداد /متابعة الزوراء
اك�د النجم الدويل الس�ابق ،يونس محمود،
انه س�يبقى بعيدا ً عن السياس�ة وال يفكر
بالرتشح يف االنتخابات املقبلة.
وقال محم�ود إن “هناك عقب�ات كثرية يف

طريق الرتش�ح النتخاب�ات اتح�اد الكرة،
لكن مرشوع الرتشح النتخابات االتحاد ما
زال قائما ً الننا رياضيون ونعلم ما تحتاجه
الك�رة العراقي�ة ،وتواجدي رئيس�ا لنادي
الجامع�ة ،ج�اء ألن�ي اود ان اق�دم خدمة

للشباب”.
واوض�ح ان “قانون االتح�ادات الرياضية
فيه بعض املش�كات ونح�ن ندفع باتجاه
اق�رار القانون يف الربملان بعدها س�نميض
بالرتشح النتخابات اتحاد الكرة”.

واضاف أن “عمل الهيئة التطبيعية تشوبه
بع�ض التخبطات ،ولكن نس�تطيع القول
ان نس�بة نجاحهم  ،70%ويجب توس�يع
قاعدة العبي املنتخب الوطني والبحث عن
العبني جدد يف املحافظ�ات لرفد املنتخبات

الوطنية”.
وع�ن امكاني�ة ترش�حه لانتخاب�ات
السياس�ية املقبل�ة ،أك�د محم�ود أن “انا
بعيد عن السياس�ة ،لن ارشح ،وليس لدي
طموح الرتشح للسياسة يف املستقبل”.

الرياضي
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بوغبا يقود مانشسرت يونايتد للصدارة وإيفرتون يقفز للمركز الرابع
ع�اد بوغبا للظهور مج�ددا ً خالل املباراة
التي انت�رص بها مانشس�رت يونايتد عىل
مضيفه برينيل  0 - 1يف مباراة مؤجلة من
املرحلة األوىل للدوري اإلنكليزي املمتاز.
وش�هدت املواجه�ة عدة تدخ�الت مؤثرة
م�ن تقنية الفيديو املس�اعد “ف�ار” لعل
أبرزها إلغاء هدف سجله ماغواير لصالح
الضيف يف الشوط األول.
وس�جّ ل بوغبا هدفه الثاني هذا املوس�م
واألول منذ أكثر من ش�هر بتسديدة قوية
عقب تمريرة من راشفورد )71(.
وك�اد برينيل يع�دل يف أكثر من مناس�بة
لكن الحظ وقف يف وجهه.
واس�تهل مانشس�رت يونايتد الذي عاد إىل
صفوف�ه مهاجمه ال�دويل األوروغوياني
إدينسون كافاني بعد انتهاء فرتة إيقافه
بس�بب مصطلح عنرصي ،املباراة بحذر
أم�ام االندفاع الهجومي ألصحاب األرض
الذي�ن كان�وا ق�اب قوس�ني أو أدنى من
افتت�اح التس�جيل عندم�ا س� ّدد كريس
وود كرة قوية م�ن حافة املنطقة ارتمى
أمامه�ا املداف�ع اإليف�واري إري�ك باي�يل
وأبعدها بصدره إىل ركنية )22(.
لكن رسعان ما فرض الضيوف أفضليتهم
وخلقوا العديد من الفرص حتى ّ
أن قطب
الدفاع هاري ماغواير هز الشباك برضبة
رأس�ية م�ن مس�افة قريبة إث�ر تمريرة
عرضية من لوك شو بيد ّ
أن حكم الفيديو
املساعد ألغاه بداعي خطأ ارتكبه املدافع
الدويل بحق املدافع الهولندي إريك بيرتس
)36(.

وكاد املهاجم الفرنيس أنطوني مارسيال
يفعلها بتسديدة رائعة من خارج املنطقة
أبعده�ا الح�ارس نيك ب�وب بصعوبة إىل
ركنية )45(.
وتاب�ع الح�ارس ب�وب تألق�ه وتص�دى
لتسديدة قوية للرتغايل برونو فرنانديش
)60(.
ونج�ح بوغب�ا يف منح التقدم ملانشس�رت
يونايت�د بتس�ديدة رائعة “ع�ىل الطاير”
بيمن�اه م�ن داخ�ل املنطقة إث�ر تمريرة
عرضية من ماركوس راشفورد )71(.

وأنق�ذ ب�وب مرم�اه م�ن ه�دف ث�ان يف
الدقيق�ة الثالثة من الوقت ب�دل الضائع
بإبعاده بقدميه تس�ديدة مارس�يال من
مسافة قريبة.
ورفع مانشس�رت يونايت�د رصيده إىل 36
نقط�ة بفارق ث�الث نقاط ع�ن ليفربول
لينف�رد بالص�دارة ،فيم�ا توق�ف رصيد
برين�يل عند  16نقطة يف املركز الس�ادس
عرش.
عاد إيفرتون بثالث نقاط ثمينة من أرض
مضيفه وولفرهامبتون عقب الفوز عليه

 1 - 2ي�وم الثالث�اء يف األس�بوع الثام�ن
عرش من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وك�ان إيفرت�ون الب�ادئ بالتس�جيل من
تسديدة ذكية للنيجريي إيووبي ( )6قبل
أن يع�دل النتيجة الرتغ�ايل روبني نيفيز
 )14(.وانتظ�ر إيفرت�ون حت�ى الدقائق
األخرية من املباراة ليع�ود للتقدم بفضل
رضبة رأس من كني )77(.
وتذوق إيفرتون طعم االنتصارات مجددا ً
عق�ب هزيمته بداي�ة العام أمام وس�ت
هام بهدف دون رد فيما اس�تمرت نتائج

املضيف الس�لبية بفشل�ه يف الفوز للمرة
الخامسة تواليا ً (تعادالن وثالث هزائم).
ورف�ع إيفرت�ون رصي�ده إىل  32نقط�ة
يف املرك�ز الراب�ع بفارق أرب�ع نقاط عن
املتص�در فيما ّ
ّ
توقف
مانشس�رت يونايتد
رصي�د وولفرهامبت�ون عند  22نقطة يف
املركز الرابع عرش.
وق�اد املهاج�م املخ�رضم بي�يل ش�ارب
فريق�ه ش�يفيلد يونايتد إىل ف�وزه األول
هذا املوس�م وكان عىل حساب نيوكاسل
يونايت�د  - 1صف�ر يف املرحل�ة الثامن�ة
عرشة من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة
القدم.
وسجل شارب ( 34عاماُ) الهدف الوحيد
من ركلة جزاء يف الدقيقة .73
ولع�ب فري�ق الضي�وف بع�رشة العبني
من�ذ الدقيق�ة  45إث�ر ط�رد مهاجم�ه
االس�كتلندي راين فريزر لتلقيه إنذارين
يف مدى ثالث دقائق.
ورفع ش�يفيلد يونايتد الذي كان الفريق
الوحي�د الذي ل�م يذق طع�م الفوز حتى
اآلن ه�ذا املوس�م حي�ث حص�د نقطتني
فق�ط قبل مرحل�ة اليوم (تع�ادالن و15
خس�ارة) ،رصيده إىل  5نق�اط وبقي يف
املركز األخري.
يف املقاب�ل ،واص�ل نيوكاس�ل نتائج�ه
املخيب�ة يف اآلون�ة األخ�رية حي�ث من�ي
بخس�ارته الرابع�ة يف املباري�ات الس�ت
األخ�رية التي لم ي�ذق فيها طع�م الفوز
والثامنة هذا املوسم ،فتجمد رصيده عند
 19نقطة يف املركز الخامس عرش.

أتلتيكو مدريد يتخطى إشبيلية وحي ّصن صدارته

نجح أتلتيكو مدريد بتخطي ضيفه إش�بيلية  0 - 2يف مباراة مؤجلة من
املرحلة األوىل يف الدوري اإلسباني.
وأنه�ى أتلتيكو الشوط األول بالتق�دم  0 - 1عر األرجنتيني أنخل كوريا
 ،17ويف الثاني ضاعف ساوول نيغويز النتيجة  76مؤمّ نا ً انتصار فريقه
الثالث عرش هذا املوسم.
وصار رصيد فريق املدرب دييغو س�يميوني  41نقطة يف صدارة الرتتيب
بف�ارق  4نقاط ع�ن ريال مدريد الثاني ،علم�ا ً أن أتلتيكو يملك مباراتني
مؤجلتني.
أما إشبيلية فتوقف رصيده عند النقطة  30يف املركز السادس.
وأكد فريق املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني سعيه إىل التتويج باللقب
للم�رة الحادي�ة ع�رشة يف تاريخ�ه واألوىل من�ذ موس�م ،2014 - 2013
بتحقيق�ه الفوز الخام�س عىل الت�وايل والثالث عرش هذا املوس�م رافعا
رصيده إىل  41نقطة مع مباراتني مؤجلتني أخريني إذ يمكنه رفع الفارق
يف حال كسبهما إىل  10نقاط عن غريمه وجاره القطب األول يف العاصمة
ريال مدريد.
وخ�ر أتلتيكو مدري�د مرة واحدة حت�ى اآلن وكانت أم�ام ريال مدريد
بالذات  0-2يف املرحلة الثالثة عرشة يف  12كانون األول/ديسمر املايض،
أتبعها بخمسة انتصارات متتالية أكد بها تشبثه باملركز األول.
كم�ا بات أتلتيكو مدريد صاحب ثاني أفضل خط هجوم يف الليغا برصيد

 31هدفا بفارق هدف واحد أمام ريال مدريد وبفارق س�تة أهداف خلف
برش�لونة ،علما بأنه يمل�ك أفضل خط دفاع يف الدوري حيث اس�تقبلت
شباكه ستة أهداف فقط وهو الفريق الوحيد الذي اهتزت شباك أقل من
 10مرات هذا املوسم.
يف املقابل ،مني إشبيلية بخس�ارته الخامسة هذا املوسم فتجمد رصيده
عند  30نقطة يف املركز السادس مع مباراة مؤجلة .وأبقى سيميوني عىل

ليلة استعراضية لدورانت وليربون وامبيد

ّ
تفن�ن الثالثي كيفن دوران�ت وليرون جيمس وجوي�ل امبيد يف ليلة
أول أمس الثالثاء من دوري كرة الس�لة األمريكي للمحرتفني ،وقادوا
أنديته�م بروكلني نت�س ولوس أنجلي�س ليكرز وفيالدلفيا س�فنتي
سيكرز إىل انتصارات الفتة.
سجّ ل دورانت  34نقطة و 13تمريرة حاسمة ،فقلب فريقه بروكلني
نتس تأخره بفارق  18نقطة وتغلب عىل دنفر ناغتس .116 - 122
وأض�اف املخرضم دورانت  9متابعات وزميله بروس بوين  16نقطة
متألقا بعد حلوله بدال من نجم بروكلني كايري إيرفينغ.
وعادل�ت رمية بوين الطائرة بع�د تمريرة من دورانت النتيجة - 113
 113قبل  2:16دقيقتني عىل انتهاء الوقت.
أضاف دورانت بعدها النقاط الست التالية لنتس ،حارما ناغتس من
تحقيق فوزه الثالث تواليا خارج ملعبه.
ول�دى الخارس ،س�جل العم�الق الرصبي نيكوال يوكيت�ش  23نقطة
و 11تمريرة حاسمة و 8متابعات ،لكنها لم تكن كافية يف ظل تفوق
بروكلني  46 - 68يف الشوط الثاني.
وبخس�ارته السادس�ة يف  11مباراة ،تراجع دنفر اىل املركز العارش يف
املنطقة الغربية ،فيما حقق بروكلني فوزه السادس مقبل العدد عينه
من الخسارات.
ونج�ح بروكلني يف حس�م املب�اراة يف ظل غياب نجم�ه اآلخر إيرفينغ
للمباراة الرابعة تواليا ألسباب شخصية.
ويبق�ى موعد عودته مجه�وال ،فيما يراجع فريق�ه ورابطة الدوري
رشي�ط فيدي�و انترش عىل مواق�ع التواصل االجتماع�ي يظهره دون
كمامة.
ويف هيوس�تن ،حص�د ل�وس انجلي�س ليك�رز ف�وزه التاس�ع يف 12
مباراة ،عىل حس�اب روكتس  ،100 - 117ليرتبع عىل صدارة املنطقة
الغربية.
مرّة جديدة ،ك�ان النجم ليرون جيمس العالم�ة الفارقة يف تشكيلة
حام�ل اللق�ب ،فس�جل  26نقطة و 8تمري�رات حاس�مة ،فيما قدم
زميل�ه النجم اآلخر أنتون�ي ديفيس اداء دفاعي�ا رائعا مع  19نقطة
و 10متابعات و 5صدات “بلوك شوت”.
ويف الربع الثانيّ ،
س�جل “امللك” ليرون س�لة استعراضية من خارج
القوس ،عندما س ّدد الكرة وادار ظهره اىل امللعب قبل ان تهبط يف سلة
الخصم .ولم يتمالك زمالؤه أنفسهم كارسين مسافة التباعد البالغة
 1,80مرت واملفروضة من رابطة الدوري.

قال أفضل العب يف نهائي الدوري املايض إنه التفت اىل زميله األملاني
دنيس رشودر الذي تحداه بتس�جيل الثالثية “يجب أن تنظر أحيانا
يف العني” لتكسب الرهان.
ول�دى روكتس ،تعاظمت أزم�ة الفريق ،فيما ق� ّدم نجماه جيمس
هاردن ( 16نقطة) وجون وول ( 10نقطة) اداء فرديا عىل حس�اب
اللعب الجماعي.
وكرّر الهداف هاردن ،املكنى “بريد” (اللحية) ،رغبته بالرحيل“ :أحب
ه�ذه املدين�ة ،لق�د قدمت حقا كل م�ا يف وس�عي .الوضع الحايل
جنون�ي .ال أعتقد أن باإلمكان إصالحه” .ر ّد عليه وول:
“هي�ا يا زمي�يل ،هل تريد ترك الس�فينة بعد 9
مباريات فقط؟”.
وتعملق الع�ب االرتكاز الكامريوني
جوي�ل امبيد مس�جال  45نقطة
لفيالدلفيا س�فنتي سيكرز
الفائ�ز ع�ىل ميام�ي هيت
وصي�ف املوس�م امل�ايض
 137-134بعد التمديد.
وخيّمت ع�ىل املباراة
غياب�ات عديدة بني
العب�ي الفريق�ني
بس�بب كورون�ا،
فدفع كل مدرب
بثمانية العبني
فق�ط ،وهو
الحد األدنى
املف�روض
م�ن
الرابطة.
واىل نقاطه
ا لغز ي�ر ة ،
التق�ط امبي�د
متابع�ة،
16
فس�اهم يف تحقيق
فريقه ف�وزه األول بعد
 3خسارات.
ويف غض�ون  3دقائ�ق و30
ثانية يف الربع الثالث ،سجل 14
نقطة ليضع فيالدلفيا عىل السكة
الصحيح�ة ،ث�م ع�ادل يف الوق�ت القاتل
 120-120قبل  4ثوان عىل نهاية الوقت.
أض�اف يف الوق�ت اإلض�ايف  12نقطة ،قبل
أن تحس�م رمية بعيدة من الش�اب داكوتا
ماتياس املباراة.وبرز مع الفائز داني غرين
صاحب  9ثالثيات يف أعىل رصيد يف مسريته
من خارج القوس.
وغ�اب عن هي�ت نجومه جيم�ي باتلر وبام
أديباي�و والس�لوفيني غ�وران دراغيتش ،ما
فت�ح الب�اب أم�ام تايلر ه�ريو لتس�جيل 34
نقطة.

نجم�ه الرتغايل جواو فيليكس عىل مقاع�د البدالء مفضالً الدفع بكوريا
الذي لم يتأخر يف رد التحية ملدربه عندما افتتح التسجيل خالل استغالله
ك�رة داخل املنطقة من املدافع اإلنكليزي كريان تريبيري ،فهيأها لنفس�ه
بيمن�اه واس�تدار وس�ددها بيراه زاحفة عىل يس�ار الح�ارس املغربي
ياسني بونو )17(.
وك�اد األرجنتين�ي ماركوس أكونيا يدرك التعادل بتس�ديدة من مس�افة
قريب�ة إثر كرة مرتدة من الحارس الس�لوفيني العم�الق يان أوبالك بعد
إبعاده�ا م�ن أمام ال�دويل املغربي يوس�ف النصريي لكنها م�رت بجوار
القائ�م األير  )22(.وحاول س�واريز خ�داع بونو بتس�ديدة من خارج
املنطق�ة فطن لها األخري وتصدى لها ( ،)31ثم حرم بونو املهاجم الدويل
األوروغويان�ي م�ن هدف محقق عندم�ا أبعد بقدمه اليرى تس�ديدته
“عىل الطاير” من مس�افة قريب�ة  )34(.وطمأن البديل نيغويز جماهري
فريق العاصمة بتس�جيله اله�دف الثاني من تس�ديدة قوية بيراه من
حاف�ة املنطقة إثر تمريرة من العب الوس�ط ماركوس يورنتي أس�كنها
عىل يس�ار الحارس بونو  )76(.وقال س�اوول الذي دخل مع فيليكس يف
الدقيقة  66مكان الفرنيس توماس ليمار وكوريا عىل التوايل“ :أنا س�عيد
جدا ً ملس�اعدتي الفريق بهذا الهدف الذي س�جلته وهو الهدف األول الذي
يمكنن�ي اهداؤه إىل زوجتي وابنتي .ما يهم هو العمل اليومي ويف النهاية
يعطي الثمار”.
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ريال مدريد يعري مهامجه الصربي
يوفيتش إىل فريقه السابق فرانكفورت

أعلن املدير الري�ايض لنادي إينرتاخت فرانكفورت األملاني لكرة
القدم فريدي بوبيتش استعارة مهاجمه السابق الدويل الرصبي
لوكا يوفيتش من ريال مدريد اإلسباني حتى الصيف املقبل.
وق�ال بوبيتش يف ترصيحات تلفزيونية قب�ل مباراة فريقه ضد
مضيف�ه باي�ر ليفركوزن يف ال�دور الثاني من مس�ابقة الكأس
املحلية“ :لوكا يوفيتش س�يعار لن�ا حتى الصيف .ال يزال يتعني
علينا ترتيب بعض التفاصيل مثل الفحص الطبي .نأمل أن يعود
إىل صفوفنا قريبا ً جداً” .وتألق يوفيتش ( 23عاما) بشكل الفت
م�ع إينرتاخت فرانكفورت موس�م  2019 - 2018حيث س�جل
عىل الخصوص  17هدفا يف البوندسليغا .وتعاقد ريال مدريد مع
املوهب�ة الرصبية حتى عام  ،2025لكن�ه لم ينجح قط يف تأكيد
اآلمال التي وضعها فيه الفريق امللكي الذي أنفق  60مليون يورو
لجلبه صي�ف  .2019واعتمد مدرب ريال مدريد نجمه الس�ابق
زين الدين زيدان يف مناس�بات قليلة ع�ىل يوفيتش ( 5مباريات
منها ثالث مرات فقط أساسيا ً هذا املوسم يف كل املسابقات دون
أن يسجل أي هدف) ،يف ظل تألق مواطنه كريم بنزيمة.

ليفركوزن يقلب الطاولة على
فرانكفورت ويبلغ الدور الثالث

بلغ باير ليفركوزن ،وصيف بطل النسخة األخرية ،الدور الثالث
ملسابقة كأس أملانيا يف كرة القدم بعدما قلب الطاولة عىل ضيفه
إينرتاخت فرانكفورت بالفوز عليه  1 - 4يف الدور الثاني.
وك�ان إينرتاخ�ت فرانكف�ورت البادئ بالتس�جيل ع�ر األملاني
اللبناني األصل أمني يونس يف الدقيقة السادسة ،لكن ليفركوزن
رد بق�وة مدركا ً التعادل عر مهاجمه األرجنتيني لوكاس أالريو
( 27م�ن ركل�ة جزاء) ،قب�ل أن يتق�دم إدموند تابس�وبا ()49
بالنتيجة  1 - 2لليفركوزن ،ثم س�جل ثنائية بواسطة الفرنيس
موىس دياب�ي ( 67و .)87ويلتقي ليفركوزن ،حامل اللقب مرة
واح�دة موس�م  ،1993 - 1992يف الدور املقب�ل مع روت فايس
هيسن من الدرجة الرابعة.

روما يتفق مع خميتاريان على جتديد عقده
أك�د تقرير صحفي إيط�ايل ، ،توص�ل روما التفاق
مع نجمه األرميني هنريك مخيتاريان ،عىل تجديد
عقده حتى يونيو/حزيران .2022
وك�ان من املق�رر أن ينته�ي عق�د مخيتاريان (31
عامً ا) الحايل مع روما بنهاية هذا املوس�م ،قبل االتفاق
عىل التجديد ملوس�م آخر.وبحس�ب قناة “س�كاي سبورت
إيطالي�ا” ،ف�إن مخيتاريان التق�ى باملدير الري�ايض تياجو
بينت�و ،واتف�ق ع�ىل تجديد عق�ده ملوس�م إضايف.
وأض�اف التقرير ،أنه من املتوقع أن يعلن
روما تجدي�د عقد مخيتاريان
خ�الل
رس�م ًيا،
األس�ابيع

القليل�ة املقبلة .وانضم مخيتاري�ان إىل روما
يف صي�ف  ،2019قادمً �ا م�ن آرس�نال ،عىل
س�بيل اإلعارة ،قبل أن ينضم للجيالورويس
يف صفقة مجانية الصيف املايض.
م�ن جهة اخرى اوضح�ت صحيفة ايطالية
رد األرجنتين�ي أليخان�درو جومي�ز ،قائ�د
أتاالنت�ا اإليط�ايل ،ع�ىل العرض املق�دم من
الهالل الس�عودي ،للحصول عىل خدماته يف
املريكاتو الشتوي الجاري.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة “توتو مريكات�و” ،تقدم
اله�الل بع�رض إىل جومي�ز “ 32عامً �ا”،
يرتاوح بني  7إىل  9ماليني يورو.
وأش�ارت الصحيف�ة ذاته�ا إىل أن الالع�ب
اإليط�ايل رف�ض ع�رض متصدر ال�دوري
السعودي ،إذ يرغب يف استكمال تجربته يف
مالعب أوروبا.
ً
عرض�ا مغر ًيا من
وك�ان جوميز ق�د رفض
النرص السعودي ،الذي طلب ضم الالعب ملدة
عامني براتب سنوي يبلغ  6ماليني يورو.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7406 :الخميس  14 -كانون الثاني 2021

أمينة أردوغان تصر على حماكمة
صحفي حتدث عن حقيبتها

أنقرة /متابعة الزوراء:
ق ّدم محامي أمينة أردوغ�ان ،قرينة الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان ،طعنا لدى محكمة
يف إس�طنبول عىل قرار براءة الصحفي أندر إيرماك بعد نرشه مقاال ينتقد فيه حقائب سيدة
تركي�ا األوىل باهظ�ة الثمن .وكتب إيرم�اك يف  29يونيو  2019مقاال يف صحيفة “أفرنس�ال”
الرتكي�ة تحت عنوان “حقيبة هريميس كانت براقة” ،منتقدا بذخ زوجة أردوغان التي تحمل
حقيب�ة يصل س�عرها إىل أكثر من  50أل�ف دوالر .ورفع أحمد أوزال محام�ي أمينة أردوغان
دعوى قضائية ضد الصحفي بتهمة إهانة زوجة الرئيس ،ولكن املحكمة الرتكية برّأت إيرماك
بحس�ب م�ا ذكرت صحيفة “زمان الرتكي�ة” ،مشرية إىل أن املقال ين�درج تحت حرية الرأي
والتعب�ري .وتق�دم املحامي أوزال مرة أخ�رى بطلب إىل محكمة العدل اإلقليمية يف إس�طنبول
(االستئناف) إللغاء قرار الراءة الصادر عن محكمة باكريكوي الجنائية الثانية االبتدائية.
وأوضح يف طلبه أن املقال كان يهدف إىل تشويه س�معة الس�يدة األوىل ،وأنه ال أس�اس له من
معان�ي مهينة ،مشريا إىل أنه كتب
الصح�ة وليس له مصلح�ة عامة .واعتر أن املقال يحمل
َ
بطريقة خبيثة ويع ّد مقاال غري قانوني ،ألن إيرماك كان يحاول خلق تصور سلبي عن السيدة
األوىل أمين�ة أردوغان .وتصدرت حقيبة قرينة أردوغان باهظة الثمن الهاش�تاغ األكثر تداوال
يف مواق�ع التواصل االجتماعي يف تركيا ،بعد اإلعالن عن أن س�عرها يصل إىل  50ألف دوالر يف
ظل اإلحصائيات الرسمية التي تؤكد أن  20يف املئة من األتراك يعيشون تحت خط الفقر ،ويف
الوقت الذي دعا فيه أردوغان ش�عبه إىل مقاطعة املنتجات الفرنسية ردا عىل دعوات فرنسية
ملقاطع�ة بضائع أنقرة .وتداولت عدة صحف تركية املوض�وع ،وقالت “جمهوريت” “قرينة
الرئي�س اش�رتت حقيبة اليد م�ن ماركة ‘هريميس’ الفرنس�ية خالل جولة له�ا يف اليابان”،
وعنون�ت الصحيف�ة الخر ب�طريقة س�اخرة ”ال أزمة يف القرص الرئ�ايس” .وقررت محكمة
إس�طنبول الثامنة يف يونيو املايض منع وصول املس�تخدمني إىل محتوى عناوين  6أخبار عىل
موقع “قاموس إيكي” من بينها خر خاص بالحقيبة.

إصابة اإلعالمي املصري مفيد فوزي بفريوس كورونا
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جملة أمريكية تتالعب بلون نائبة الرئيس املنتخب بايدن “السمراء”
واشنطن/متابعة الزوراء:
عىل هامش األيّ�ام املُ ّ
تبقية من عمر إدارة
دونال�د ترام�ب ،واألزم�ة الخط�رية التي
خلفها اقتحام أنص�اره الكونغرس ،يبدو
ّ
أن العنرصيّ�ة املقيتة التي الحقت الرئيس
األمريكي الس�ابق باراك أوباما ،واملُتعلّقة
ُ
س�تالحق نائب�ة الرئي�س
بل�ون برشت�ه،
املُنتخ�ب جو بايدن ،كاماال هاريس ،حيث
ل�م تصل بعد إىل البي�ت األبيض ،وبدأ جدل
ح�ول ل�ون برشته�ا ،ع�ىل غ�الف إحدى
املجالت.
مجل�ة “ف�وغ” األمريكيّ�ة ،تعرّض�ت
النتقادات واس�عة ،ح�ول قيامها بتفتيح
ب�رشة نائب�ة الرئيس األمريك�ي هاريس،
وس�عيها إلظهار الس�يّدة صاحبة البرشة
الس�مراء ،أكثر بياض�اً ،أو أفتح من لونها
الطبيع�ي ،وهو ما فتح ب�اب ُ
الهجوم عىل
املجلّ�ة ،الت�ي يب�دو أن القائم�ني عليه�ا،
ينظرون للبرشة الس�مراء ،بنظ�رة دونيّة
تحتاج التفتيح.

وأعلن�ت املجل�ة املذك�ورةُ ،ظه�ور نائبة
الرئي�س عىل غ�الف مجلتها لع�دد فراير
املُقبل ،وهو ظهور أوّل لهاريس عىل غالف
املجلة ،ونفت املجل�ة بدورها أن تكون قد
ع ّدل�ت الص�ورة بتفتيح الب�رشة بدورها،
لكن نظرة عىل غالف املجلة ،يبدو أن نائبة

الرئي�س الديمقراطيّ�ة ،قد ج�رى بالفعل
تفتي�ح برشتها ،ل�و ج�رى مُ قارنتها مع
صور أخرى له�ا خالل حمالت االنتخابات
الرئاسيّة.
املجل�ة الت�ي تتب�ع لصحيف�ة “نيويورك
بوس�ت” ،ووفقا ً لصحيف�ة “الغارديان”،

ه�ذا لي�س تعديلها العن�رصي األوّل ،فقد
وجّ ه�ت ّ
اتهام�ات س�ابقة له�ا ،بمُ عاملة
األقليّات ،بطريق ٍة عنرصيّة ،وسيّئة.
ّ
املنصات االجتماعي،
وانتقد عدد من روّاد
الصورت�ني الت�ي ج�رى نرشهم�ا لغالف
املجل�ة ،وق�ال أحده�م ل�و التقطت صور
بكام�ريا هات�ف محم�ول لكان�ت أفضل،
وانتق�د مُ علّق�ون ،الخلفيّ�ة الباهت�ة غري
االحرتافيّ�ة التي ظه�رت يف خلفيّة صورة
نائبة الرئيس بايدن.
وتظه�ر نائبة الرئيس هاريس ،يف وقتٍ لم
تهت�م املج�الت األمريكيّ�ة بتصوير زوجة
الرئيس ترام�ب ،ميالنيا ،حي�ث لم تظهر
خ�الل والي�ة زوجها ع�ىل أي م�ن أغلفة
املج�الت ،وهو م�ا انتقده ترامب نفس�ه،
حني ق�ارن ب�ني ظه�ور ميشي�ل أوباما،
وحرص املج�الت عىل التقاط صورها عىل
املجالت ،والرئيس باراك أوباما كان ُي ّ
شكل
عق�دة ترامب ،وكان األخري كما قال يفعل
تماما ً عكس ما كان يفعل أوباما.

بعد “تويرت” و”فيسبوك” و”إنستغرام”

“يوتيوب” يغلق حساب الرئيس املنتهية واليته دونالد ترامب
واشنطن/متابعة الزوراء:
بعد أيام ع�ىل إعالن “تويرت” إغالق حس�اب الرئيس املنتهية
واليته دونالد ترامب ،كشف موقع “أكسيوس” أن “يوتيوب”
أعلن سريه عىل ذات الطريق.
ووف�ق “أكس�يوس” ،ف�إن “يوتي�وب” أزال مقط�ع فيدي�و
لرتامب ،كما قام بحظره من نرش مقاطع جديدة ألسبوع.
وبحسب بيان صادر عن “يوتيوب” فقد تمت “إزالة املحتوى
الجدي�د الذي ت�م تحميله عىل قن�اة دونالد ترام�ب النتهاكه
سياستنا”.
ولف�ت “يوتي�وب” إىل أنه “قمن�ا بتقديم إن�ذار أول وتم منع
دونال�د ترام�ب م�ن تحميل أي م�واد ملدة  7أي�ام” ،مضيفا:
“قمنا بتعطي�ل التعليقات ألجل غري مس�مى ملخاوف تتعلق
بالس�المة” .وكان�ت رشكة “تويرت” قد قالت يف التاس�ع من
يناير ،إنها أوقفت حس�اب ترامب نهائيا بس�بب خطر املزيد
من التحريض عىل العن�ف ،عىل حد وصفها .وقالت الرشكة:

“بع�د املراجعة الدقيق�ة للتغريدات األخرية لحس�اب دونالد
ترامب والظروف املحيطة بها ،أوقفنا الحساب نهائيا بسبب
خط�ر ح�دوث مزيد م�ن التحريض ع�ىل العن�ف” .وأضاف

البيان“ :ويف سياق األحداث املروعة التي وقعت هذا األسبوع،
أوضحن�ا أن انتهاكات إضافية لقواع�د تويرت من املحتمل أن
تؤدي إىل أن ينحى إىل هذا املسار ،أي التحريض عىل العنف”.
وأشار إىل أن “إطار املصلحة العامة للرشكة قائم عىل تمكني
الجمهور من االستماع مبارشة إىل املسؤولني املنتخبني وقادة
العال�م .وهو مبني عىل مبدأ أن الشعب له الحق يف محاس�بة
السلطة”.
ولفت البيان إىل أن “هذه الحس�ابات ليس�ت فوق قوانني أو
قواع�د االس�تخدام بشكل ك�يل وال يمكنها اس�تخدام تويرت
للتحريض عىل العنف ،من بني أمور أخرى .وسنواصل التحيل
بالشفافية بشأن سياساتنا وإنفاذها”.
وأدرج البيان تحليال ش�امال للنهج الذي اتخذه تويرت إلغالق
حس�اب ترامب بعد التغريدتني األخريتني عىل حسابه واللتان
تم قراءتهما يف س�ياق التوترات املستمرة يف الواليات املتحدة،
والتي يمكن أن تجر البالد إىل دوامة من العنف.

غوغل تدعم الصحافة يف مكافحة التضليل بشأن لقاحات كورونا
القاهرة/متابعة الزوراء:
كشفت وس�ائل إعالم مرصي�ة عن آخر التط�ورات الصحية للكاتب واإلعالم�ي الكبري مفيد
فوزي بعد اإلعالن عن إصابته بفريوس كورونا املستجد .ويستعد مفيد فوزي إلجراء املسحة
الثانية للوقوف عىل مدى استمرار إصابته بفريوس كورونا من عدمه .و أن «حالته مطمئنة
ويعاني من بعض األعراض عىل رأس�ها الس�عال واإلرهاق الجس�دي» .و أنه «يخضع حاليا
للعزل املنزيل».وكان الناقد الفني املرصي طارق الشناوي قد أعلن االثنني عن إصابة اإلعالمي
مفيد فوزي بكورونا .وقال الشناوي إن «الكاتب الكبري مفيد فوزي إن شاء الله سيعر أزمة
كورونا ،وينترص عىل هذا الفريوس اللعني الذي يهاجم أجمل ما فينا ..األستاذ مفيد أحد أهم
األقالم وصاحب كاريزما مميزة يف اإلعالم املرصي» .وأضاف «أس�تاذ مفيد له إطاللة خاصة
مقروء ومس�موع ومرئي ال يقلد أحدا وال يس�تطيع أحد تقليده ،ألف سالمة عليك أستاذنا».
وأتم موجها رسالة له« :يقيني إنك إن شاء الله ستعر تلك األزمة وتحيلها بقلمك الرشيق إىل
حكاية من الحكايات التي دائما ما ترع يف رسدها لنا».

كاليفورنيا /متابعة الزوراء:
أنش�أت “مب�ادرة غوغ�ل ني�وز”
صندوق�ا عامليا مفتوح�ا ملكافحة
املعلوم�ات املضلل�ة ع�ن لقاحات
كوفي�د –  19يصل حجمه إىل ثالثة
ماليني دوالر.
وقال�ت “مب�ادرة غوغ�ل” التابعة
لرشك�ة ألفاب�ت يف تدوين�ة ،إن
“الصن�دوق املفت�وح ملكافح�ة
املعلوم�ات املضلل�ة ع�ن لقاحات
كوفي�د –  19يدع�م الجه�ود
الصحافي�ة للتحق�ق بشكل فعال
من املعلومات املضلل�ة عن عملية
التطعيم ضد الفايروس”.
وأضاف�ت “يف ح�ني أن املعلوم�ات
الخاص�ة بكوفي�د –  19عاملي�ة
بطبيعته�ا ،فإن املعلومات املضللة
ُ
اس�تخدمت أيض�ا يف اس�تهداف

مجتمعات بعينها”.
وس�يقبل الصن�دوق املرشوع�ات
الساعية إىل توس�يع قاعدة تدقيق
املعلوم�ات ،خاص�ة للمجموعات
التي تتعرض بشكل غري متناس�ب
للمعلومات املضللة.
وس�يفحص فريق من أربعة عرش
ّ
محكما من القطاعات األكاديمية
واإلعالمية والطبية وغري الربحية،
وأيض�ا ممثل�ون ع�ن منظم�ة
الصحة العاملي�ة ،الطلبات املقدمة
للصندوق.
وكان�ت “مب�ادرة غوغ�ل ني�وز”
تعهدت يف ديس�مر امل�ايض بدفع
مبل�غ  1.5ملي�ون دوالر لتموي�ل
مرك�ز إعالمي للقاح�ات كوفيد –
 19لدعم أبحاث تدقيق املعلومات.
وتواج�ه املنصات الرقمي�ة تحديا

كبريا يف وق�ف الشائعات واألخبار
املضللة ع�ن اللق�اح بالتزامن مع
ب�دء دول العال�م بالتطعي�م ض�د
الفاي�روس .وطلب�ت رشكة تويرت
الشهر امل�ايض ،من املس�تخدمني
ح�ذف التغريدات التي تحتوي عىل
مزاعم كاذبة توحي بأن اللقاحات
“تس�تخدم إللح�اق ال�رر عمدا
بالناس أو الس�يطرة عليهم بما يف
ذلك ترصيحات عن اللقاحات تثري
الشعور بوجود مؤامرة متعمدة”.
وجرى اإلعالن عن هذه السياس�ة
يف نفس األس�بوع ال�ذي تلقت فيه
أول مجموع�ة م�ن األمريكي�ني
لقاحات الوقاية م�ن كوفيد – 19
يف إطار حملة تطعيم شاملة.
وس�يتم تطبيق القواع�د الجديدة
عىل املزاع�م الكاذبة التي تقول إن

الجائحة ليست حقيقية أو خطرية
وإن التطعيم�ات غ�ري رضوري�ة.
وستطبق أيضا عىل املزاعم الكاذبة
التي تم تفنيدها عىل نطاق واس�ع
بش�أن اآلثار الس�لبية لتلقي هذه
اللقاحات.وق�ال موق�ع تويرت إنه
ق�د يقوم بوضع عالمة تحذير عىل
التغري�دات التي تقدم “ش�ائعات

ال أس�اس له�ا وكذل�ك املعلومات
املنقوص�ة أو الت�ي ت�رد خ�ارج
س�ياقها” بشأن اللقاحات .وقالت
متحدثة باس�م توي�رت إن الرشكة
ستحدد مع رشكاء الصحة العامة
املعلوم�ات الخاطئ�ة ع�ن اللقاح
والت�ي يتع�ني حذفها مل�ا تنطوي
عليه من أرضار.

عرب إذاعة «القرآن الكريم» اليت تبث من نابلس

انطالق محلة«الدم احلرام» للتوعية على خماطر جرائم القتل
نابلس/متابعة الزوراء:
يف وق�ت واحد ،وع�ر أثري إذاع�ة «القرآن
الكريم» التي تبث من مدينة نابلس شمايلّ
الضف�ة الغربية ،ونحو خمس�ة وعرشين
إذاع�ة ومنصة عر «فيس�بوك» يف الضفة
الغربي�ة والداخل الفلس�طيني املحتل عام
 ،1948ص�دح ص�وت املنش�دان ف�راس
وأرشف طه ،إيذانا ً بانطالق «#حملة_الدم_
الح�رام» الرامية إىل التوعي�ة عىل مخاطر
جرائ�م القت�ل ،الت�ي تصاع�دت بشك�ل
متس�ارع يف املجتمع الفلس�طيني ،أخرياً.
وردد املنش�دان« :ي�ا من تس�تهرت بدماها
تل�ك النفس حرام ،نفس�ك باريه�ا زكاها
ب�دوام اإلكرام ،اس�مع واصغ ق�د قلناها
بعري�ض األقالم ،ه�ي حملتنا اس�ميناها
(الدم الحرام)».
يق�ول رئيس تحرير إذاع�ة القران الكريم
أس�امة ملح�س« :انطلق�ت الحمل�ة يوم
الع�ارش من يناير /كانون الثاني الجاري،
ول�ك أن تتخي�ل أنن�ا فقدنا ع�رشة أرواح
من أبناء ش�عبنا يف أول ع�رشة أيام فقط
من�ذ بداية العام الجديد ،ه�ذا فظيع جداً،
وغ�ري مس�بوق ،إنه ن�زف مؤل�م ومروع،
وال يمكنن�ا يف إذاع�ة الق�رآن الكريم التي
تهدف أصالً إىل تعزز القيم واملبادئ الدينية
والرشعية واألخالقية إال أن نعلنها رصخة
قهر ،كفى للقتل».
الحملة التي تستمر ش�هرا ً كامالًِّ ،
وُظ َفت

ك�ل برام�ج اإلذاع�ة ،س�واء املس�جلة أو
املبارشة لصالحها ،إضافة إىل بث أناش�يد
و «س�بوتات» إذاعية توعوي�ة وتحذيرية
من الوقوع يف «الدم الحرام» .أما الرنامج
الرئيس ،فس�يكون مرتني أس�بوعياً ،وكل
حلقة س�تتناول مح�ورا ً معين�اً ،إذ يشري
ملحس إىل أن متابعي اإلذاعة سيستمعون
إىل مقاب�الت ومداخالت من أش�خاص لم

يعهدوا خروجهم عىل أثري إذاعة القرآن.
وس�عيا ً للتكام�ل ب�ني اإلع�الم املرئ�ي
واملس�موع ،توافقت إذاع�ة القرآن الكريم
م�ع تلفزيون «املدين�ة» التفاعيل ،بصفته
الرشي�ك اإلعالمي ،عىل إنت�اج الرتويجات
املصورة وامل�ادة املرئية الخاصة بالحملة،
وتحدي�دا ً امليداني�ة القائم�ة ع�ىل إج�راء
مقاب�الت م�ع املواطنني يف الش�ارع حول

ُ
س�ت َبث تلك
تف�ي ظاه�رة القت�ل ،حيث
امل�واد املصورة ع�ر صفحة «فيس�بوك»
و»يوتي�وب» لإلذاع�ة والتلفزي�ون
والصفحات الرشيكة عىل مستوى الوطن،
وفق ملحس.
ويتاب�ع ملح�س« :ل�ن نكتف�ي بالدع�اة
واملشايخ ،بل س�يكون معنا مختصون يف
املجال األمن�ي ،وكذلك م�ن علماء النفس

واالجتم�اع ،ورج�ال العشائ�ر ولج�ان
اإلصالح ،وس�نعمل للوص�ول إىل العائالت
الثكىل لنس�مع عن معاناته�ا ،وكذلك ملن
ارتكبوا جرائ�م قتل ،ليكونوا عرة لغريهم
قبل الوقوع يف املحظور».
الحملة س�رتكز أيضا ً ع�ىل انتشار جرائم
القتل يف فلس�طني املحتلة ،حيث فاق عدد
القت�ىل هناك ال��  143قتيالً ع�ام ،2020
وخمسة منذ بدء العام الجديد ،ويف الشأن
يقول ملحس« :نح�ن ال نفرق بني الضفة
الغربي�ة وقط�اع غ�زة أو الداخ�ل املحتل
ع�ام  ،1948ه�ذه كلها فلس�طني ،لكننا
نس�تشعر خطورة ما يجري هناك ،يف ظل
تقاعس رشط�ة االحت�الل اإلرسائييل عن
القيام بدورها ،كذلك فإن اإلذاعة س�رتكز
عىل جرائم قتل النس�اء ،وتحديدا ً تلك التي
تق�ع ب� (داعي ال�رشف ،وأيضا ً القتل عىل
خلفية الثأر)».
وملحاول�ة الوصول إىل أوس�ع رشيحة من
املواطنني ع�ىل اختالف أماك�ن وجودهم،
عرض�ت اإلذاع�ة ع�ىل الجس�م الصحايف
واإلعالم�ي دع�م الحمل�ة والرتوي�ج لها،
بصفته�ا حمل�ة وطنية وليس�ت خاصة،
إذ إنه�ا تحم�ل «همّ�ا ً عاماً» يش�رتك فيه
الجمي�ع .ويق�ول ملح�س« :ه�ذا املل�ف
الشائك مس�ؤولية جماعي�ة ،وإدراكا ً ّ
منا
ألهمية اإلعالم ،وخاصة اإلعالم االجتماعي
بك�ل تفرعاته ،فقد توصلن�ا مع اإلذاعات

املحلية ومع مسؤويل صفحات الفيسبوك
العام�ة ،والقين�ا تجاوبا ً فوري�ا ً منهم ،إذ
اشرتك نحو خمس وعرشين إذاعة محلية
وصفح�ة فيس�بوك يف نقل الحلق�ة األوىل
من برنام�ج (الدم الح�رام) ،التي وصلت
إىل نح�و  600ألف متاب�ع ،وحظيت بأكثر
م�ن  300مشارك�ة (ش�ري) ،ونتوق�ع أن
يتضاعف أعداد وسائل اإلعالم املشاركة يف
حملة خالل األيام القليلة القادمة».
وي�رى الصحفي محمد أن�ور منى ،رئيس
تحرير راديو «هوا نابلس» ،أن اإلعالم بات
اليوم عىل املحك تجاه هذا االنحدار القيمي
ال�ذي يعاني من�ه املجتمع الفلس�طيني،
وعلي�ه واجب كبري يف وقفه أو إبطائه عىل
األق�ل .ويتابع من�ى« :اس�تشعارا ً بخطر
ه�ذه املرحل�ة ،تشاركن�ا يف ب�ث حمل�ة
(ال�دم الح�رام) عىل اله�واء مبارش ،وعر
صفحتنا عىل «فيس�بوك» ،فهذا ما تحتمه
علينا املس�ؤولية االجتماعي�ة امللقاة عىل
عاتقن�اً ،ونحن نعول ع�ىل الحملة  -وعىل
إذاعة القرآن أيضا ً التي لها جمهور واسع
يف الضف�ة الغربي�ة وقطاع غ�زة والداخل
الفلس�طيني املحت�ل ع�ام  -1948لتعزيز
الوازع الديني لدى أفراد املجتمع ،ملا له من
أهمي�ة كرى يف وقف جرائم القتل ،وكذلك
يف إع�ادة هيب�ة القان�ون والضغ�ط ع�ىل
املرشع�ني لتعديل قان�ون العقوبات الذي
يعتره البعض متساهالً يف هذا املجال».
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الشاعر عالوي كشيش يف ضيافة ثقافية الزوراء
الزوراء  /خاص
ه�ذا ش�اعر عامل�ه م�ن ط�راز خ�اص يض�ج
بالبس�اطة والعم�ق  ،أربع�ة عق�ود م�رت عىل
قلم�ه فمنحت�ه الكثري من صن�وف العافية رغم
ان قصيدته االوىل ل�م تخرج معاقة ولم تر النور
بعملي�ة قيرصي�ة  ،فالشاع�ر يولد ش�اعرا منذ
اللحظ�ة االوىل الت�ي يمس�ك القل�م فيه�ا  ،كان
مطلع الثمانينيات ش�هادة ميالد الشاعر  ،وهو
يمس�ك قصيدته الخارجة من رح�م ولود معاىف
 ،ومنذ ذلك التاري�خ وقصائده تنثر عطرها عىل
الصح�ف واملجالت العراقي�ة والعربية  ،ويحصد
الجوائ�ز فقد ن�ال جائزة الشع�ر األوىل  /لوتس
 /مجل�ة اتحاد كتاب آس�يا وأفريقي�ا يف تونس
ع�ام  ، 1991وجائزة الشعر الثانية يف مس�ابقة
أدب الشب�اب التي أقامتها دار الشؤون الثقافية
يف وزارة الثقاف�ة واالعالم ع�ام  ، 1992وجائزة
الدول�ة االبداعية ألفضل مطب�وع عراقي لوزارة
الثقاف�ة واالع�الم ع�ام  ، 1993وجائ�زة مجلة
الص�دى االماراتية يف دبي ع�ام  ، 2000وجائزة
جامعة كربالء عام  ، 2003وجائزة رشق � غرب
ع�ن ديوانه (عشب�ة س�ومرية) يف القاهرة عام
 ، 2006وجائزة الكتابة النثرية  /مهرجان ربيع
الرسالة  /الروضة الحسينية عام  2012وغريها
من الجوائز .
لديه مجاميع مرحية مخطوطة .
الشاع�ر العراق�ي ع�الوي كشي�ش حاصل عىل
شهادة املاجستري  /لغة عربية  /أدب حديث من
جامع�ة كربالء  ، 2011ونال ش�هادة الدكتوراه
 /أدب عرب�ي حديث من كلي�ة الرتبية  /جامعة
كربالء عام . 2019
ضيفن�ا الشاع�ر عض�و مؤس�س التح�اد ادباء
كرب�الء عام  / 1996عض�و اتحاد االدباء العرب
 /عضو اتحاد االدباء والكتاب يف العراق  /عضو
نقابة الصحفيني العراقية .
ثقاف�ة ال�زوراء دخل�ت بي�در الشاع�ر العراقي
الدكتور عالوي كاظم كشيش وخرجت منه بهذا
العطاء :
* وأن�ا أفتش بني مراف�ئ قصائدك ،وجدت ثمة
م�ارد يدفعك اىل الس�باحة يف بحر التمرد لغرض
التطه�ر من رج�س العالم الذي تعيش�ه ،فماذا

تقول ؟ .
� أحاول ان اتصالح مع العالم .ألني أرى الجمال
حويل يف كل يشء .وأع�ىل من الجمال هو الجالل
الذي يضم األشياء يف موسيقى الكون العظيمة.
ال أشكو اال من قرص العمر الذي ال يحيط بكثرة
فرح�ي بما يصادفني من مفاجآت مرة يف هذا
الكت�اب العظي�م الذي هو العالم وان�ا اراه كونا
زاخرا بالتناق�ض الرضوري لكي يس�تمر ،أكاد
أش�م رائح�ة الديموم�ة وه�ي تنب�ض يف كل آن
مفعمة بالحياة وأخذ األشياء اىل توالدها املتجدد.
هن�اك أطف�ال يول�دون يومي�ا وأش�جار تنب�ت
وأرض تدور وأنهار تثرث�ر .وأنا أحرك قصيدتي
بهذا االتجاه نحو االنس�جام العظي�م والتوافق
الهارموني البسيط  .وهذا تمرد يف الالتمرد.
* كي�ف تنظ�ر اىل ترجمة الن�ص الشعري  ،هل
ه�ي خيان�ة للن�ص األص�ي أم انها ق�ادرة عىل
ترجمة أحاسيس الشاعر ؟
� ه�ي ليس�ت تهم�ة أب�دا .ولكنها فش�ل ذريع

تمام�ا .فلي�س م�ن املمك�ن نقل القصي�دة من
منبته�ا األصي وبيئتها اىل بيئ�ة أخرى من دون
ه�در أكث�ر من ثالث�ة أرب�اع كيانها .وقد أش�ار
الجاح�ظ اىل ه�ذا من قب�ل .وحتى نق�ل الفكرة
يظل مشكوكا فيه .وأنا اؤمن أن الشعر انس�اني
يف جوهره وال يحتاج اىل ترجمة .ولكن القصيدة
عنرصي�ة تنتم�ي بقوة اىل لغته�ا األم وهي التي
تطاله�ا الرتجم�ة ولي�س الشع�ر وله�ذا تقت�ل
وتمس�خ تماما .أق�رأ القصائد املرتجم�ة وقلما
أجد فيها ش�عرا بل أجد أفك�ارا جهد مرتجموها
أن يقودوه�ا اىل لغتي .وأم�ا القصيدة فال وجود
لها أبدا .فهذا وهم كبري.
* يقال إن عرصنا عرص الرواية  ،وما عاد الشعر
يحتل مكانته السابقة عندما كان الشاعر لسان
القبيلة والشعر ديوان العرب  ،فماذا تقول ؟
� القصيدة العربية كانت س�جال لوقائع القبيلة.
وه�ي هنا ال تحت�اج اىل الشعرية ب�ل اىل الغرض
والقص�د .وأما الشاع�ر فهو الناط�ق االعالمي.

القسم الثقايف
من البديهي أن ثمة صبغة سياس�ية لبعض
الجوائ�ز العاملي�ة املعروف�ة تمن�ح ألدب�اء
املعارضة وامل�واالة لهذا النظ�ام أو ذاك ،وال
نريد عرض األمثلة عىل صحة ما نذهب اليه
 ،فالروائ�ي ال�رويس ( ليو تولس�توي ) أحد
عمالقة األدب العامل�ي والذي تعترب روايته (
الحرب والسالم ) أحد أفضل انجازات االبداع
وحصلت ع�ىل املرتبة األوىل كأفضل ( ) 100
كتاب م�ن قبل مجلة نيوز وي�ك عام 2009

يف ليايل الشتا ِء أسه ُر وحدي
ُ
ُ
يفرش مهدي
الحرمان
وصقيع
ِ
ُ
َ
أتلوّى  ،فال أراكِ ِبقربي
َ
ْ
َ
َ
مثل طف ٍل يند ُّ
س بي من برد
إن َتلَ َف ُّت ال أرى غ َ
جوع
ري
ٍ
صقيع  ،ووحش ٍة من ُس ْه ِد
من
ٍ
أين نا ُر العناق ُت ْذكي جحيما ً
َ
ِ
يف دمائي من جمرك املُ َ
ست ِبدِّ
ِ
أنا يف ليلة الشتاء وحيد
برق ورع ِد
دون دف ٍء ودون ٍ
يا ليايل الشتاء ! هذي سمائي
ْ
أرضميها من الحبيب بوع ِد
ِ
أمطري أمطري وفييض بصحرا
َ
ينابيع عندي
ئي سيوالً  ،فال

ج ّرة قلم
ميادة املبارك

أُ
َ
شاطرك الوجع..
َ
تساميت عىل رضب املعاول ,واشتعال الحلم..
يا من
أُشاطرُك ح ّد التصوف وصليل القلم..
َ
ووحي َي املشرتك..
ألنك قاسمي
ِ
َ
تبتاع لذة اللوع ِة دون امتعاض..
وتدوزن خفقة األلباب املأيّنة بالجوى..
تصبّ جام أل ِقك فوق حىص الطريق ..
ألراني مرة !؟
َ
َ
ُ
حيث النقاء ..
خياالتك الرمدية
معرب ضف ِة
لصيقة
ِ
ومرة !!
تستدرجني
َ
مرثيتك املستوحاة من بطون املغلوبني..
شعاب
حتى ِ
ً
كصدى نازف..
فتبقى بي
ي ّز ُ
ف بشائر الياسمني لسمائي القاصية..
لرتتكب بي جرم املسافات..
وأنصهر حرفا ً
حرب مخضبة بالشجن
بوتقة
يف بواقي
ٍ
عىل
مدارج غيمتك النازفة
عىل
ِ

من عروض وتقريظات تسمى نقدا .
* ما تأثري املكان يف قصائدك ؟
� املكان جثة هكذا قال عنه سيبويه يف كتابه ألنه
بال زمن وال فعلية .واملكان امتداد غري حيس مثل
الزمن .اال ان�ه يختزن املوحيات الشعرية التي ال
تنبثق كذكريات .فالذكري�ات أيضا مكان يمكن
س�حبه وارجاع�ه متى ش�ئنا .ولك�ن املوحيات
حس�ية زمنية هي التي تخت�زن املكان وتجرده
م�ن فيزيائ�ه الس�اكنة وتطلق�ه ع�رب الح�س
والح�دس اىل حل�م يقظ�ة واضح مجس�د فاعل
يحتفظ بحرارت�ه األوىل وايحائ�ه األول .حاولت
كث�ريا أن اكت�ب املك�ان يف طفولت�ي الكربالئية
ولكن�ه كتبني وأنا فرح بهزيمت�ي أمامه ألنه لم
يولد يف قصائدي مكانا جامدا كجثة.
* ملن تكتب ؟ ومن هم قراؤك ؟ هل تكتب للنخبة
أم للقراء عىل مختلف مستوياتهم ؟
� أكت�ب ألنن�ي أكت�ب وال أمل�ك خط�ط تصدير
وغاي�ات موجه�ة .أنتظ�ر الكتابة بص�رب وبعد
قراءات مطول�ة وتأمل عميق .وقرائي متنوعون
نوعيون بس�طاء متنوع�ون .وال اكتب لنخبة ما
ألنن�ي وج�دت أن الكتاب�ة للنخبة جعل�ت كثريا
من التجارب كالخزف املكس�ور وتركت الشعراء
يكتبون للشع�راء والروائيني يكتب�ون للروائيني
والرسامني يرسمون للرس�امني .والنخبة تحبذ
التعقيد بينما الكتابة تميل اىل البس�اطة .واغلب
االعمال العظيمة كانت بس�يطة ألنها تسعى اىل
العمق .
* كيف تنظر اىل شهرة الكاتب ؟
الشهرة عبء عىل الكاتب وهي تريض انتشاره
وتس�لبه ابداع�ه .وه�ي نافع�ة يف التس�ويق
.والتس�ويق يمك�ن أن ينال بس�هولة من خالل
دور النرش الربحية .ولنا مثال يف كثري من ّ
الكتاب
والكاتب�ات والشاع�رات يف الوط�ن العرب�ي .اذ
عملت دور النرش وامللتميديا عىل أشاعة أعمالهم
وحصلوا عىل الشهرة ولكن القارئ الجاد يفاجئ
أخ�ريا ب�أن الجعجعة أكث�ر من الطح�ن .واألمر
كله خاضع إلنجاز رؤيا حتى لو كانت بس�يطة
ولي�س االنتش�ار وتحقيق املبيع�ات .فاإلبداع ال
يمكن خداعه .متعة الكاتب بما ينجز بأصالة ال
تعوضها الشهرة أبدا.

حول اجلوائز األدبية

ليالي الشتاء
مصطفى سليمان

وهو لي�س الشاعر الذي يوصل ش�فرات الروح
والجمال والوعي الين�ا .فالشاعر الشاعر الرائي
خاصة ال تريده القبيلة .عىل أن يف بعض مكامن
القصيدة العربية توجد رؤيا شعرية لكنها قليلة.
وهي كافية إليصال شفرة شعرية ثرية وعميقة
كم�ا يف قصائد لبي�د بن ربيعة العام�ري وأمرئ
القي�س .والقصي�دة قد يضع�ف تداولها ولكنها
ال تنته�ي .وأم�ا الرواية ف�إن عرصنا هذا عرص
ش�يفرات وبرقيات رسيعة ولي�س عرص رواية.
عىل أن كل فن يعمق الرؤيا واألمل االنساني فإنه
يدوم بخرضته .وما يثريه الس�ؤال السابق فهو
ره�ان انتشار وتوزيع ولي�س نابعا من حقيقة
التلق�ي .بغ�ض النظر عم�ا تدعي�ه دور النرش.
االستمرار للرؤيا وليس للجنس األدبي.
* ما الذي يدهشك يف القصيدة الناجحة ؟
� يدهشن�ي فيها ليس صناعته�ا بل ديمومتها
وتمتعها باالنبثاق الفوري وهي تتجاوز الذاكرة.
أقرأه�ا وكأنن�ي أقرأه�ا للم�رة االوىل .يدهشني

ايض�ا انتصاره�ا عىل زمنه�ا وامتالكه�ا زمنها
الخاص بها .ال اقص�د زمن كتابتها وطبعها .بل
ديمومتها الهادرة فيها.
* الكتابة وج�ع داخي  ،وفن من فنون املخاض
املؤلم  ،حدثنا عن وجع الكتابة لديك ؟
� الكتابة لذة .وبذار وتدوين أخرض .أقصد تماما
تلك الكتابة التي تنبثق مثل نبع .تأتي ألنها تأتي
 .ولي�س ألنه�ا مطل�وب منه�ا ان تح�ل يف هذه
اللحظة ويف تلك الجريدة أو الصفحة .أنها تحمل
غايتها وس�ببيتها وقصدها معه�ا .بحيث يظل
كاتبها مندهش�ا من حقيقة احتالله�ا للورقة.
ك�ل عمل في�ه ألم ولكن�ه ألم مختل�ط بالبهجة
الطفولية فهو أقرب ما يكون اىل اللعب.
* م�ا رأيك بالذي يق�ول  ( :النص الجيد يفرض
نفس�ه عىل الجميع ) يف هذا العالم الذي تتالعب
فيه قوى الدعاية واالعالم ؟
ه�ذه دعاية تس�ويقية .فالذائقة الجيدة تختار
الجيد ويتالقي�ان يف لحظة موفقة صادمة تحت
جناح املفاجأة .والن�ص الجيد ال يمكن تحديده
اال بع�د اخرضاره بم�رور مائة ع�ام عىل األقل
عليه .كثري من النصوص واالعمال كانت تربق يف
زمانه�ا واآلن هي ال تذكر .وكذلك هناك نصوص
ول�دت ت�وا وانبه�ر بها كث�ريون ولكنه�ا تموت
رسيع�ا .أما الناقد الرشس وهو الزمن فلن تربق
عن�ده النصوص واالعم�ال الفني�ة اال اذا كانت
تحتفظ بخرضتها أصالة.
* كيف تنظ�ر اىل املشهد النقدي أم�ام هذا الكم
الهائل من الشعراء ؟
� النق�د غري مس�ؤول عن كث�رة الشعراء ،وهو
ليس ناظم مس�ؤوال عن ترصيف األمواج يف نهر
الشع�راء ،ولي�س علي�ه أن يم�ارس دور املعلق
الري�ايض كما يح�دث اآلن .ألن النقد ه�و دائما
ردي�ف للواقع�ة االبداعية وال يمكن أن يس�بقها
بس�بب تمس�كه بأدوات�ه ومناهج�ه امليت�ة يف
مناش�ئها واملجتلبة لنا ق�را .والنقد حاله حال
االبداع هموما اذ الغث أكثر من السمني .ولم نجد
ناق�دا رائي�ا يبحث يف مناجم الذه�ب بل أكثرهم
يطرقون عىل الصفي�ح .بدليل أن غياب بعضهم
لم يرض .وحضورهم ولم ينفع .وانشغل املشهد
النقدي باملعلقني .وال احبذ االش�ارة اىل ما يكتب
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ل�م يحصل عىل جائزة نوبل ل�آداب  ،وهذه
الحالة ممكن القياس عليها بالنسبة للكاتبة
االنكليزي�ة ( فري جينا وولف ) اذا ما قورنت
بالنس�اء الحاصالت عىل جائ�زة نوبل أمثال
(سيجريد دليدا ) و ( أليس مونرو ) وغريهما
 ،وكذل�ك الكات�ب االرجنتين�ي ( خورخ�ي
لويس ) والكاتب االيرلندي ( جيمس جويس
) صاحب رواية ( يقظة فينبجان ) والروائي
الفرنيس ( مارس�يل بروت ) صاحب رواية (
البحث يف الزم�ن املفقود ) والقائمة تطول ،
يف الوقت الذي منحت فيه جائزة نوبل لآداب

اىل الس�يايس ( ونستون ترشش�ل) رغم انه
ل�م يكتب س�وى رواي�ة واحدة يف ش�بابه ال
تستحق هذه الجائزة باعتقاد أغلب النقاد.
هذا ما يتعلق بجائزة نوبل فكيف هو الحال
مع الجوائز األخرى ؟
يس�عدنا فوز أحد األدباء العرب بجائزة من
جهة تتوف�ر فيها عوامل النج�اح واالبداع ،
ونفتخ�ر بكل اديب وص�ل اىل بر االمان وهو
ممتلئ بقيم النجاح والتألق ،ويبقى النجاح
حليف املبدعني سواء تقدمت الجائزة اليه أو
انحرفت عن مساره.

التكرار الفين مسة اسلوبية
يف ديوان «ال يعـين» حلميد احلريزي
مؤيد علــــــيوي
أن س�مة التك�رار الفن�ي للف�ظ ه�ي
أحدى س�مات الشع�ر العربي الحديث،
ف�نجده��ا يف قصي�دة «أنش�ودة
املطر» للس�ياب ،أو بع�ض قصائد نزار
قبان�ي ،أو يف قصي�دة النث�ر ،..إال ّ
إن
س�مة التك�رار الفن�ي للف�ظ يف ديوان
«ال ي�عن��ي» ّ
صريه�ا الشاع�ر حميد
الحري�زي اىل س�مة اس�لوبية يف لغت�ه
الشعرية غري املشف�رة ويف الوقت ذاته
غ�ري التقريرية ،بما يناس�ب أن يكون
التكرار الفني من س�مات هذه قصيدة
ولغته�ا – اقص�د القصائ�د الت�ي فيها
التك�رار الفني من الديوان ،وهي وافرة
بكث�رة  ،-أما قصائد الدي�وان جميعها
فلها ش�عرية تنماز بالرؤية االنس�انية
وببع�د الفلس�في اليس�اري يف(وحدة
موضوعية متماسكة بإحكام مضمونا
وش�كال ،ف�هي تدور يف محور جامع :
نقد الظواهر واالفكار العادات املهيمنة
يف عرصن�ا ،محلي�ا وعاملي�ا ،إذ يس�ود
م�ا خططت ل�ه االمربيالي�ة االمريكية
ونرشت�ه )..وما افرزت�ه تلك (الفوىض
الخالقة) من ظواهر يف مجتمعات دول
املنطق�ة ومنه�ا بلدنا ،لتك�ون قصائد
الدي�وان ها هن�ا تهدف اىل ن�رش القيم
اإلنس�انية والوطنية وروح التس�امح
ومك�ارم األخ�الق النقيّ�ة يف محاول�ة
لتصحيح املفاهي�م يف املجتمع العراقي
،أما س�مة التكرار الفن�ي للفظ والذي
يشم�ل الكلم�ة املف�ردة أو الرتكي�ب
اللغوي يف ش�عرية « ال ي�ع�ني» لتكون
سمة اسلوبية ،فتتجىل بوضوح ّ
وضاء
يف قصيدة « ال يعني» التي تحمل عنوان
الديوان ل�يفتت�ح بها الشاعر قصائده
بتك�رار فن�ي لرتكي�ب (ال يعن�ي َّ +
أن
واس�مها وخربها ) أو تركيب ( ال يعني
ْ +
أن املصدرية)  ،مثلما فيما يأتي مثال
ال حرصا :
التي تبدأ ب�هذه الصورة الفنية ( حني
تم�رح أك�وام القمامة يف ش�وارعنا /

لي�ل نهار  /ال يعني  /أننا نعشق املزابل
 /ب�ل  /ل�أنها  /تمتل�ك حرية التجمع
والتج�وال  )..ففي هذه الصورة الفنية
يمن�ح الشاع�ر أك�وام القمامة س�مة
االنس�نة فه�ي تتح�رك مثل االنس�ان ،
مش�ريا اىل واج�ب البلدي�ة يف النظاف�ة
وه�و واجب حكومي مهم�ا عمل الفرد
واملجتم�ع ع�ىل جع�ل النظاف�ة س�مة
الش�وارع والس�احات فالبد م�ن أليات
حكومية ترف�ع تلك القمام�ة وتبعدها
وه�ذا ما أراد قوله الشاعر حني قال (ال
يعن�ي أننا نعشق املزابل ) فهذا الرتكيب
( ال يعني  +ان واس�مها وخربها) كان
بمعن�ى أننا نس�عى جاهدي�ن من أجل
النظاف�ة ولكن  ،..ومثل�ه ( حني يدخل
(القرض�اوي ) ميدانك�م  /ال يعني ّ
أنه
يف�ر احالمك�م  /ب�ل  /م�ن أجل أن
يقرض حقوق الفقراء /دستور الثورة)
ف�ال��( ال يعن�ي أن  ).....ه�و رمزي�ة
جليّ�ة هي لكل فعل تقوم به الجماعات
أو األح�زاب املختلفة واملتنوعة كما هي
تشم�ل االنظمة املختلف�ة التي تمارس
الفعل ذاته يف كل مكان من االرض كذلك،
أذ الصور الفني�ة متصلة مع بعضها يف
القصيدة بمدلول انسانية ،أما تركيب (

ال يعني ْ +
أن املصدرية) فيتضح يف ( أن
أن تصبح إلها ً
تك�ون قائدا  /ال يعني ْ /
 )..ومثله ( أن تكون ش�اعرا /ال يعني
ْ /
الشع�ر  ).. /فهذه
أن تنظ�م أبيات
ِ
الصور الفنية والشعرية أنتجتها اللغة
الس�هلة املمتنعة واملتحصنة بالفلسفة
ورؤي�ة الشاع�ر للوجود ،فه�ذه اللغة
حتم�ا يعاضده�ا التك�رار الفني للفظ
الذي يتغري فيه املعنى واملدلول للصورة
بتغ�ري التعب�ري الشع�ري واالحتم�االت
الحياتية ليوميات الناس ..منها صورة
من احتجاج�ات صور ترشين  2019يف
بغداد بداللة املكان ساحة التحرير ،التي
تأخ�ذ بعدا انس�انيا يف املطالبة بحقوق
ّ
ّ
فتبخرت من الواقع ؟!
رشعها الدستور
(أن تنزف يف ميدان التحرير /ال يعني /
ّ
أن َك تموت) وهي من الرتكيب اللغوي (ال
يعني  +أن واسمها وخربها) ،فالشاعر
يقوم بتصوير الواقع اليومي أو الفاعل
اليومي بحس�ب ياس�ني النص�ري ،الذي
هو ج�زء منه كما كان أبي ذر الغفاري
يف س�لميته املطالبة بحقوق الفقراء أو
مصالح الناس ،إذ يرى ياس�ني النصري
يف كتابه « ش�عرية الحداث�ة « أن يكون
املثق�ف ومنه الشاع�ر أن يكون مثقفا

عضويا (يتس�لح باملعرف�ة ،وأن يكون
قائدا يف مجتمعه ،وأن ال يتوان من قول
الحقيقية ،وليس معناه أن ينسجم مع
كل تغيري ،ب�ل معناها بل عليه دائما أن
يكون مع مصال�ح الناس ضد االنظمة
أيا كانت هذه االنظمة )..وذاك الفاعل
اليوم�ي ببعد تاريخي معريف وانس�اني
م�ن خالل الت�ي تمر ع�ىل جميع حقب
التاري�خ ( ْ
الحاجب الشعبَ
أن يحج�بَ
ُ
عن الحاكم  /ال يعني  /حماية املحكوم
من الحاك�م /يعن�ي اس�تئثار الحاكم
الث�روة  /فيختن�ق الحاك�م بشك�وى
املحكوم /يطارد الحاكم أحالم الفقراء
ً
عالج�ا للس�منة ،).. /إذ
 /ال يعن�ي /
يكون الرتكيب اللغوي ل�( ال يعني ) ويف
مثله ه�ا هنا ،خارج تغطي�ة الرتكيبني
الس�ابقني ،ليكوّن بهذا الشاعر نس�اقا
مغايرا يختلف بحس�ب املعنى واملدلول
الشعري من الصورة الفنية والشعرية،
مناحا القصي�دة فنية تركيب الصور يف
وح�دة موضوعية واحدة لها ،ول�تتصل
بقصائد الديوان من جهة ثانية يف هذه
الس�مة االس�لوبية وهي التكرار الفني
للف�ظ حيث نقرأ م�ن قصيدة «طوامري
الخليق�ة « يتك�رر ح�رف الس�ببية (
َّ
ألن) ح�رف توكيد فيها بم�ا يتصل مع
الوح�دة املوضوعية فيما س�بق منها (
ّ
ألن  /ساحات  /مدننا خالية من صور
((ف�ريوز))  /فق�د اغتصبته�ا عمامة
((الخليفة )) ..فيظل يتكرر ( ألن) حتى
نهاي�ة القصي�دة ،ثم نرى اث�ر ذلك كله
عىل البعد الثقايف يف ظهور مدح السلطة
أو الحاكم من قصي�دة «مهالك الدروع
« بتك�رار كلمة ( الشاعر) حتى النهاية
َ
مشعل
منها  ( :الشاع ُر  /حني ال يحمل
ً
فرش�اة لتجميل
نور الصدق  /يحمل
ِ /
وج�ه  /الس�لطان ) فتتك�رر كلم�ة (
الشاعر) يف مواضع متباينة تكرار فنيا
لتخلق صورة مختلف�ة لكنها تميض يف
الطريق ذاته هو محاولة تصحيح القيم
االنس�انية التي خلّفته�ا الدكتاتوريات

املتعاقبة منذ قرون يف تمجيد السلطان
أو الس�لطة وأيدولوجياته�ا بمفهومها
الحديث.
أم�ا يف قصي�دة «س�ؤال ؟؟؟» فيتكوّن
نس�ق م�ن تك�رار الرتكي�ب اللغ�وي (
جيوب�ي فارغ�ة  /اجنحت�ي بال ريش)
نفس�ه ملرت�ني فق�ط ،ث�م يأتي نس�ق
مغاي�ر ل�ه يف الرتكي�ب ه�و (جيوب�ي
فارغ�ة  /اجنحت�ي كس�رية) تختل�ف
صورته املتصلة به عن الرتكيب السابق
وما يكونه من صورة فنية إذ (جيوبي
فارغ�ة  /اجنحت�ي بال ريش /ش�جرة
املأوى بال أوراق قلبي عصفور صغري/
اىل اي�ن املفر /من صقور جائعة )..ويف
املرة الثانية يتكرر الرتكيب نفسه خالقا
نس�قا واحد فيه يتكرر تركيب (اىل أين
املف�ر) بفنيّة أيضا والذي ينس�جم مع
تركيب(جيوب�ي فارغ�ة /اجنحتي بال
ري�ش) فاألجنح�ة مازال�ت موج�ودة
وأن كان�ت بال ري�ش كم�ا يف (جيوبي
فارغة/اجنحت�ي ب�ال ري�ش /ش�جرة
ُ
ف�أس  /الحطاب /
امل�أوى اقتلعه�ا/
معدت�ي خاوي�ة  /فأىل أي�ن املفر /من
َ
رغيف /خب�زي) ثم يأتي
حاك�م رسق
النسق الجديد املغاير الذي يكر توقع
نس�ق التتابع بتكرار الرتكيب السابق،
فيكون النس�ق الجديد (جيوبي فارغة
 /اجنحت�ي كس�رية  /ش�جرة امل�أوى
ايبس�ها  /العط�ش /عيون�ي ال ت�رى
الطري�ق  /ف�إىل اين املس�ري /من قاتل
فخ�خ الطرقات)ليتغري تركيب (إىل أين
املفر) اىل ( اىل اين املس�ري ) بما يناسب
األجنح�ة املكرة يف صور فنية وجلية
املدلول الشعري فهي من السهل املمتنع
 ،لغة س�هلة لكنها ممتنع�ة عن اآلخر
بالفلس�فة وصدق التعب�ري الفني لدى
الشاعر حميد الحريزي ،ومما تقدم من
أمثل�ة عن قصائد الديوان « ل�ا ي�ع�ني
« بكثرة حي�ث الديوان يتكون من 399
صفحة من القطع الوس�ط .بما يجعل
التكرار الفني سمة اسلوبية فيه .
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احذر وامتنع من اخطاء شائعة

حنو مستقبل افضل...هلم

قلة النوم مضرة مثل التدخني

 7أمور ال يقوم بها األزواج السعداء
تحتـاج السـعادة يف العاقـة إىل أكثـر
بكثري مـن الحظ ،وتتطلّب جهـدا ً يوميا ً
واعيـا ً لتشكيـل عـادات صحيّـة .يبدو
ّ
ولكن هذا بحـ ّد ذاته من
األمـر بسـيطاً.
استشارات الزواج املهمّة جدا ً.
لو قمنا ببعـض التعميمات حول عادات
األزواج األكثر سعادة ،لكانت األمور هي
اآلتية:
- 1ال يشكـون عاقتهم إىل أصدقائهم أو
أرسهم.
يعـرف األزواج السـعداء أن من األفضل
عـدم إرشاك اآلخريـن يف العاقة بينهما،
ويتح ّدثـون مبارشة مع بعضهم البعض
عنـد بـروز مشكلة بـدالً من اسـتشارة
اآلخريـن الذيـن يف كثري مـن األحيان قد
ّ
ترض العاقة.
يق ّدمون ردود فعل سلبيّة
ّ
خاص للرجل أو املرأة،
ال رضر مـن وقت
عىل أال يسـتخدم كفرصـة للشكوى من
الطرف اآلخـر .إذا أهملت هذه الخطوة،
فسـيكون هناك الكثري من السـلبيّات يف
زواجك.
 - 2ال يقارنون أنفسهم باآلخرين.
األزواج السـعداء يتقبّلـون ويحبّـون
بعضهم بعضـا ً كما هم .وهـم يعرفون
ّ
أن املقارنـة باآلخرين غري واقعيّة (وغري
مرشوعـة) وسـوف ترتكهـم يشعرون
بعدم األمان يف زواجهما.
إن كنتم تمضون بعض الوقت مع أزواج
آخريـن ،ورأيتم بعض الصفات التي هي

أفضل يف زوجني آخرين ،فابقوا عىل ثقة،
وال تتسـاءلوا عن صحّ ة اختياركم .فقد
ال تكـون األمـور كما تبدو لـدى األزواج
اآلخرين.
 - 3ال يلعبون دور الضحية.
يتحمّل األزواج السـعداء املسـؤوليّة عن
مشاعرهـم ودورهـم يف العاقـة .وهم

ال يلومـون بعضهـم البعـض بسـبب
مشاكلهـم .يطلبون مـا يحتاجونه بدالً

مـن اإلفـراط يف الشفقـة عىل الـذات أو
إلقاء اللوم عىل اآلخر بشأن وضعهم.
- 4ال يأخـذون أنفسـهم عـىل محمـل
الج ّد.
األزواج السـعداء يعرفـون السـعادة

واملـرح ،ويخرجـون يف مواعيـد بشكـل
منتظم ويضحكون كثريا ً.
حتى عندما تصعب الحياة وتكون األمور
مجهدة للغايـة ،ال ينبغي لألزواج تحمّل
الوضـع أكثر ممّـا يحتاجه ،بـل عليهم
االحتفاظ باملرح.
- 5ال ينتقدون.

يبحثـون عن الخـري يف بعضهم البعض.
وعند انزعاجهـم ،يتعلّمون كيفية طلب
احتياجاتهـم بطريقة ّ
حساسـة .يعرف
األزواج السـعداء ّ
أن االنتقـادات تمـزق
الطـرف اآلخر وتنشئ فجـوة يف العاقة
بينهما.
إن كان الطرف اآلخر يفعل شيئا ً يزعجك،
فانتبهي لسـبب حصول ذلـك ،وتعلّمي
كيفيّة التح ّدث عن ذلك بطريقة آمنة.
 - 6ال يتجاهلون وضعهم املايل.
يعـي األزواج السـعداء ّ
أن الضغـوط
املالية تؤثر يف الـزواج ،ولذا هم يراقبونه
باسـتمرار ،ويتواصلون حـول أهدافهم
املاليـة حتى يتمكنوا مـن اتخاذ قرارات
مسؤولة عن مستقبلهم معا ً.
إذا كـان املـال موضوعـا ً ال ترغبـون يف
ّ
فتجنبه سـوف يزيـد الطني
مناقشتـه،
بلّة.
 - 7ال يتذمرون من بعضهم البعض.
يشجّ ع األزواج السعداء بعضهم البعض
بدالً مـن الضغط عىل الطرف اآلخر .كما
يجـدون وسـائل لدعـم بعضهـم .وهذا
طبيعي بدال مـن االنزعاج
الدعم حافـز
ّ
سـلبي يف كثري من
الـذي يعود بـر ّد فعل
ّ
األحيان .إذا كان زوجـك يُعاني البطالة،
حـاويل رفـع معنوياته بالحـبّ بدالً من
إزعاجه بالسـعي ملقابـات العمل ،حتى
الحقيقي
لو بدا األمـر مخيفاً .تشجيعك
ّ
ّ
سيحفزانه للميض قدماً.
والثقة به

طريقة عمل اجنحة دجاج
بالفرن خطوة خطوة
املكوّنات
أجنحة دجـاج  500 -غرام زيـت نباتي -
ملعقتـان كبريتان ملح  -بحسـب الرغبة
فلفـل اسـود  -ربـع ملعقة صغـرية ثوم
مهـروس  -ملعقـة كبـرية سـكر أسـمر
 ملعقتـان كبريتـان خـردل ديجـون -ّ
كوبخل أبيض
ملعقتان كبريتان كتشاب -
 -ملعقتان كبريتان

الكتشاب ،الثوم ،السكر ،الخردل والخل.
 ّنكهي بامللح والفلفل بحسب الرغبة
ّ
 ضعي املزيج عىل النار وقلبي باسـتمرارحتى تكثف الصلصلة.
 اخرجـي أجنحـة الدجـاج مـن الفـرنوادهنيها بصلصة الباربكيو.
 اعيدي الصينيـة إىل الفرن لـ 5دقائق ث ّمق ّدمي الطبق عىل سفرتك.

سر االعشاب

ماذا حيدث للجسم عند تناول
الشاي األبيض؟

نصائح طبية

كل يوم معلومة

كيف ميشي بعض الناس على اجلمر دون اإلصابة بأذى؟
إن امليش حـايف القدمني عىل طريق
إسـفلتي بدرجة حرارة تقارب 45
درجـة مئوية ملـدة دقيقـة أو أقل
قـد يُعرّضك لحـروق مـن الدرجة
الثانيـة .هذا قـد يجعلك تتسـاءل
عن الكيفية التي يسـري بها بعض
الناس مـن املغامرين عـىل الجمر
السـاخن والذي ترتفع حرارته عن
 60درجة مئوية دون أن يتعرّضوا
لحروق!
عـىل الرغـم مـن أن العديـد مـن
الثقافـات واملجتمعـات ُتمـارس
امليش عـىل النار يف مختلـف أنحاء
العالم ،لكن أقدم مرجعية تاريخية
معروفة ملمارسة هذا النشاط كان
يف الهند يف حوايل  1200قبل املياد.
فقـد كان يُمـارَس هـذا النوع من
الطقوس ألهداف دينية أو روحية،
ُ
واسـتخدم الختبـار قـوة العقيدة
الدينيـة لـدى الفـرد ،أو يف الغالب
كطقس تطهريي.
وا ّدعـى البعـض مـن املشعوذيـن
قدرتهـم عـىل السـري عـىل الجمر
دون أذيّـة باعتبـار ذلـك داللـة
عـىل تواصلهـم مع قـوى غامضة

يحتــاج كل فــرد منا اىل  8سـاعات من النــوم يوميا ً من أجل العيش
بشكل أفضل والبقاء بعيدا ً عن األمراض.
لــذا ،فاألشـخــاص الذين يحصلون عىل سـاعات أقـل من النــوم قد
يواجهون عــددا ً من املشــاكل الصحية يصفها العلماء ّ
بأنهــا مماثلة
لألعراض التي تصيب األشخــاص املــدخنني.
ّ
ألن الحرمـان من النوم يرفـع ضغط الدم ،ما
يـــؤدي اىل مشاكل يف القلب والرشايني
ويؤثر سلبــا ً يف صحـة الكىل.
كمـا ّ
أن األشـخاص الذيـن
يحصلـون عىل سـاعات قليلة
ً
عرضة
مـن النـوم هـم أكثـر
للتوتـر والعصبيـة .باإلضافة
اىل ذلك ،فاألشـخــاص الذين
يحصلـون عـىل سـت سـاعات
أو أقـل مـن النـوم خـال اليـوم
يتعرّضـون لخطر املـوت بأكثر بـ 50
 %من األشـخاص الذيـن ينـامون لثمــاني
ساعات يوميــا ً.
أمـا عن كيفية الحصول عىل سـاعات كافية من النـوم ،فينصح الخرباء
بأن يحاول اإلنسـان الخلود اىل النوم يف ساعة مبكرة من الليل مع تأمني
جـو مريح يف غرفة النوم كإخـاء الغرفــة مـن أي إضــاءة أو مصدر
للصـوت .ويشري الخـرباء اىل رضورة اإلبتعــاد عـن مرشوبات الكافيني
كالقهوة والشــاي بعد السادسـة بعد الظهر وممــارسـة بعض أنواع
الرياضــة كامليش من أجل النــوم بشكل أفضل.

إن الشـاي األبيض يعترب من أندر أنـواع الشاي ،وهو مرشوب خفيف
الطعـم ،يتميـز باحتوائه عـىل مركبـات الفافونويد وهـي مركبات
مضادة لألكسـدة تحمي الجسـم مـن اإلصابة بالعديـد من األمراض
والفريوسات.
وعـن أبرز فوائـد الشاي األبيـض التي تدفعـك إىل تناوله باسـتمرار،
وتتمثل يف:
 يسـاعد يف التخلص من السـمنة والوزن الزائـد ،وذلك الحتوائه عىلبعض املواد الحارقة التى تساعدك يف التخلص من الدهون املرتاكمة يف
الجسم ،والتي تزيد عما يوجد بالشاي األخرض.
 يساعد يف تنظيم نسبة الكولسرتول يف الدم. يقوم بتنظيف الجسم من أية سموم مرتاكمة داخله. يسـاعد يف الوقاية من اإلصابة بالرسطان  ،نظرا الحتوائه عىل موادمضادة لألكسدة .
 يساعد يف تقوية القلب من اإلصابة بالعديد من األمراض ،مثل تصلبالرشايني أو االنسداد .
 يساعد يف إعطاء البرشة النضارة والصحة. -يجنب البرشة التعرض لإلصابة بحبوب الشباب.

املطبخ

طريقة التحضري:
ّ
وصفي
 ادهني صينيـة بايركس بالزيتفيها أجنحة الدجاجّ .
نكهي بامللح والفلفل
االسود.
 ادخـي الصينية إىل فرن محمّى مسـبقا ًعىل حـرارة  180درجة مئويـة لحوايل15
دقيقة حتى تتحمّر.
 -لتحضري صلصة الباربكيو ،ضعي يف قدر
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تحميهم من النار .لكن العلم أثبت
خاف ذلك!
كـان مجلس جامعة لندن للبحوث
النفسـية قد أجرى دراسة رسمية
هي األوىل مـن نوعها يف هذا املجال
عن علـم امليش عىل النار أو الجمر،
وذلك لفهم الظاهـرة العلمية التي
تمنع اإلنسان من أذية نفسه.
وبعـد العديـد مـن التحليـات
والدراسـات ،أصدر املجلس تقريرًا
يفيـد بأنـه ال العقيـدة الدينية وال
القـوى الروحيـة لهـا أي عاقـة

بتحقيـق إنجـاز مثـري لإلعجـاب
بامليش عىل الجمر .وأشـار التقرير
إىل أن الـرس يكمـن يف املوصليـة
الحراريـة املنخفضة للجمر ووقت
التماس القصري بني أقدام الشخص
والجمر الساخن.
تجدر اإلشـارة إىل أن مماريس هذا
الطقـس يُوقدون النـار لفرتة من
الزمـن قبـل أن تتحـول األخشاب
إىل جمـر مشتعـل فقـط ،أي أنهم
يسـريون عىل الجمر وليـس النار
بحد ذاتها.

كما وُجـد أن الخشب الصلب الذي
يُسـتعمل يف هـذه املمارسـات هو
عـازل حـراري جيـد ،حتـى عنـد
اشـتعاله بالنـار .أم ٌر آخـر هو أن
ً
عـادة ما
مسـار امليش عىل الجمر
يكون مغطى بالرمـاد ،األمر الذي
يبـدو جل ًيا يف النهـار ،لكن وبما أن
ً
هذه املمارسات تتم ً
عادة ،فإن
ليا
ً
واضحا .إذ إن الرماد
الرماد ال يبدو
فقري التوصيـل للحرارة ويُسـاعد
عىل إبطاء انتقال الحرارة من كتل
الفحم إىل القدمني.
العامـل األخـري واألهم هـو الفرتة
الزمنية القصرية التي تتامس بها
قدم لشخـص مع الجمر .إذ تكمن
الحيلة يف القيـام بميش رسيع مع
حركـة نشطـة لتجنـب أن تدخـل
القـدم يف عمق الجمر .إذ تكون كل
قدم عـىل اتصـال مع الجمـر ملدة
ثوان معدودة.
زمنية ال تزيد عن
ٍ
وعـىل الرغم مـن كل ما سـبق ،ال
ً
خطـريا إن
يزال السـري عـىل النار
لم يكن الشخـص متدر ًبا وحاصل
عىل معلومـات كافية عـن كيفية
النجاة.

تدبري منزلي

استعماالت مل تتوقعيها للمايونيز ...اكتشفيها!
تسهيل خروج الخواتم من األصابع :صدقي،
يا عزيزتي ،يمكن لصلصة املايونيز أن تلعب
دور املرطب أو الصابون لناحية حل مشكلة
اخـراج خاتم عالـق يف اصبعك .بحيث يكفي
وضع كمية قليلة مـن املايونيز حول الخاتم
واالصبـع وفرك املنطقة حتـى ينزلق الخاتم
وتنحل املشكلة بسهولة ورسعة.
ّ
مقـوي لاظافـر :ال تخايف عـىل أظافرك بعد
اليـوم .فيكفـي أن تضعي أظافـرك يف وعاء
مـن املايونيز لبعـض الوقت حتـى تضمني
تقويتها وعدم الخوف من ّ
تكرسها بعد االن،
بحيـث يمكن لصلصة املايونيز أن تعلب دور
املقوّي لاظافر.
مرطـب للبـرشة :يمكن للمايونيـز أن يلعب
ّ
املرطب لبرشتك ،بحيث يكفي أن تضعيه
دور
لبعـض الوقت عىل البرشة ثم غسـلها باملاء
الدافئ حتى تضمني ترطيبا ً ف ّعاالً لبرشتك.
ّ
مسكن للحروق :يمكن ،يا عزيزتي ،أن يؤدي
ّ
املايونيز دور مسكن رسيع للحروق ،فيكفي
وضع القليـل منه عىل مكـان االصابة حتى
يرتاح املريض برسعة.

ملمّـع للشعـر :صدقـي ،يـا سـيدتي ،فإن
ّ
يحـل مكـان البلسـم
املايونيـز ،يمكـن أن
الخـاص بشعـرك فين ّعمـه كمـا يمكنـه أن
يلمّع لك شـعرك ،فيصبح نرضا ً وذات ملاعية
الفتـة .وما عليك سـوى تجربـة االمر حتى
ّ
تتأكدي! مزيل للعامات الاصقة :تواجهني،

يـا عزيزتي ،مشكلة مـن التخلّص من اآلثار
املتبقيّة مـن العامات الاصقـة ،ال تقلقي.
ّ
تحـل هـذه
إذ يمكـن لصلصـة املايونيـز أن
املشكلـة ،إذ يكفـي وضـع القليـل منه عىل
العامـة الاصقة للتخلّص منهـا وازالتها يف
شكل نهائي.

هل من األفضل تغطية اجلروح أم تركها مكشوفة؟

ً
عـادة ما كان ينصحنا اآلخرون بـرتك الجروح مكشوفة بعد تنظيفها
وتعقيمهـا حتى تتعـرض للهواء النقي ويُرسِّ ع ذلـك يف التئامها .هذه
كنا نسـمعها مـرارًا عندما ّ
النصيحة َّ
ً
وكثـريا ما نتعرَّض
كنـا صغارّا
للكدمات والجروح .وعىل الرغم من أن فكرة ترك الجرح مكشوف من
َّ
املسـلمات وتبـدو إىل ح ٍد كبري فكرة منطقيـة ،إال أن الطاقم الطبي يف
املستشفيات ُيسارعون إىل تضميد الجرح الجديد بعد تنظيفه.
مخاطر ترك الجروح مكشوفة..
يف البداية ،دعنا عزيزي القارئ ّ
نتفق عىل حقيقة ،وهي أن ترك الجرح
ً
مكشوفا لن يساعد بأي شك ٍل من األشكال يف شفائه برسعة،
الحديث
باسـتثناء الجروح البسـيطة أو الكشطـات .فاألفضـل دائمًا تغطية
الجرح بالضمادة.
للجسـم طريقـة مثرية يف التعامـل مع الجرح ،وتختلـف طريقته مع
ً
شـيوعا يف مداواة الجسـم
اختاف نوع اإلصابة .لكن أحد أكثر الطرق
لإلصابات هي تشكيل القرشة عىل سطح الجرح.
وتبدأ عملية تشكيل القرشة بمجرد أن ُيصبح هناك ٌ
ثقب بالجلد ،حيث
لت ِّ
تتجمع الصفائح الدموية وتلتصق ببعضها يف منطقة اإلصابة ُ
شكل
جلطة عىل حجم اإلصابة.
ُتعترب هذه القرشة بمثابة ضمادة بيولوجية واقية ومانعة للنزيف .ويف
حالـة كان الجزء املصاب من الجلد غـري مكشوف ،فإن القرشة تجف
برسعة وتتصلّب ثم تزول مع الوقت مع اضمحال حجم اإلصابة.
تكوين القرشة الصلبة عىل اإلصابات ما هو إال رد فعل مناعي طبيعي

للجسم لحماية اإلصابة بالعدوى والجراثيم ،ويعمل عىل زيادة كفاءة
ُّ
التشكـل .ما يعني أن ترك الجرح (باسـتثناء
خايـا الجلد الجديدة يف
الخدشات البسيطة دون نزيف) معرَّض للهواء الطلق هو فكرة سيئة،
ً
ً
جرحا نازف.
خاصة إن كان
ومن األفضل تغطيته
ُّ
ألننـا بذلـك ُنحافـظ عـىل نظافة الخايـا وتشكـل القرشة ،مـا ُيقلل
فرص حدوث ندبات مكان الجرح .فتغطية الجرح ُتسـاهم بالحفاظ
عـىل رطوبته ما ُيعزز من شـفاء البرشة بشك ٍل أفضـل .كما أنه ُيقلل
مـن فرص تلوُّث الجـرح والتهابه واإلصابة بالعـدوى .كما أن الجرح
املكشـوف معرَّض للتوسـع وقد ُيسـهم ذلـك بتفاقم اإلصابـة .لذلك،
ً
مسـتقبا ألي إصابة ،من األفضل أن تسـتعمل ضمادات
إن تعرّضت
لضمان شفاء الجرح بطريقة صحية سليمة.

لطلة ابهى..

 5خطوات صباحية لبشرة مشرقة
رشب املـاء بالكميـة املطلوبة قد
ال يتحقـق كـل يـوم ،وألن أخـد
القسـط الكايف من الراحـة يوم ًيا
قـد ال يتحقق لك إن كنـت طالبة
أو امرأة عاملة أو حتى ربة منزل،
فمن هنا نمد يد املسـاعدة لك من
خال هذا النظام التجميي املعزز
لـ جمال برشتك الطبيعي واملكون
مـن خمـس خطـوات رسيعـة،
كل مـا عليك هـو متابعـة قراءة
هـذه الخطـوات للحصـول عـىل
إرشاقة بسيطة التي تستحقينها
وترضيك:
 ابدئي بـ تطهري برشتكلبدء روتينك اليومي عليك تنظيف
برشتك باستخدام غسول للبرشة
بتقنيـه الــ،PH-BALANCED
فتلك التقنية سـتعمل عىل تطهري
برشتـك مـن األتربـة والبكترييـا
العالقـه بهـا دون أن تجردهـا
مـن الزيـوت الطبيعيـة املغذيـة
لهـا ،وبفضـل الرتكيبـة اللطيفة
سـتحافظ برشتـك عـىل توازنها
الطبيعـي وبالتـايل سـتشعرين
بالنظافة والنعومة الفورية.

تخليص من الجلد امليتللحصـول عـىل مكياج خـا ٍل من
الشوائـب والعيـوب ،املفتـاح
األول سـيكون التقشـري ،يمكنك
اسـتخدام األحماض الجيليكولية
والاكتيك أو حتى قشور الليمون،
مرريهـا عىل برشتك بعد تنظيفها
للتخلـص مـن الجلـد امليـت ،وال
تقلقـي فهـذه املكونـات لطيفـة
عىل برشتـك وتصلح لاسـتخدام
اليومي.
-اختاري املواد الخفيفة للتغطية

بدالً من إخفـاء برشتك وإعتامها
تحت طبقات من كريم األسـاس
السـائل أو الكريمـي أو حتـى
ً
منتجا آخر من
البودرة ،اختـاري
شـأنه إبـراز برشتـك الطبيعيـة،
ابحثـي عـن الكريمـات ذات
التغطيـة الخفيفـة ككريمات الـ
 BBأو الــ CCأو حتـى يمكنك أن
تكتفي بطبقة من الكريم الواقي
من الشمس.
اعتمدي عىل املاسـكارا والكحلالبني لنظرة أكثر شبا ًبا

ال تعتقـدي أن ظـال العيـون
والبطانـة السـميكة سـتمنحك
مظهرًا أكثر جماالً ،هذه اإلطاالت
قـد تكـون مائمـة للمناسـبات
واألفراح ،أما اإلطـاالت الربيعية
فتحتـاج إىل مكونني فقـط ،هما
الكحل البني واملاسكرا.
حددي رموشـك من خـال طبقة
خفيفـة من املاسـكرا ثـم حددي
الزوايـا الداخلية لعينيك من خال
ملسـة مـن الكحـل البنـي ،هـذه
اإلطالـة أكثـر جمـاالً وجاذبية،
باإلضافة إىل أنها ستمنحك الكثري
من الحيوية والشباب.
اختـاري األلـوان الربيعيـةلشفتيك
هـا هـو الربيـع بألوانـه الجذابة
املـات كالكشمـري والخوخـي
والربتقايل ،ال مانع من اسـتخدام
هذه األلوان املرشقة بشكل يومي
حتى يف األوقـات الصباحية ،وإن
كنت من عاشقات األلوان الامعة
فا مانع من وضع طبقة خفيفة
مـن الــ Glossعىل شـفتيك فوق
أحمر الشفاه.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :قد تكون التط�ورات كلها ملصلحتك يف األيام
املقبلة ،لكن ذلك ال يعني التفريط يف املكتس�بات التي
حققتها أخريا ً
عاطفي�اً :حاول أن تك�ون منصفا ً مع الرشي�ك ،فهذا أفضل
للجميع ويخلق الكثري من األجواء اإليجابية بينكما
صحياً :حاول الرتفيه عن نفسك قدر املستطاع ،وال تبق بالك
مشغوالً عىل العمل ،فكل يشء عىل خري ما يرام.

الثور

مهني�اً :الطم�وح الكب�ري يولّد عندك حاف�زا ً أكرب
للعم�ل بجدية ،وهذا يولد منافس�ة ش�ديدة بينك
وبن أحج الزم�الء لتقديم األفضل .عاطفياً :تتخلص
م�ن خ�الف بس�يط وعابر مع الرشي�ك ك�اد يولّد بعض
االخت�الف يف وجهات النظ�ر ،لكن حله ك�ان يف متناول يدك.
صحياً :حصن نفس�ك ضد الحساس�ية العاطفي�ة الشديدة
وحاول أن تكتسب املزيد من الصالبة لتواجه أمور الحياة

الجوزاء

مهني�اً :العمل الجهد الكب�ري الذي بذلته لن يضيع
هباء ،ويحاول الجميع الس�عي لكي تنال حقوقك،
فيشعرك هذا األمر بارتياح كبري وبسعادة ال متناهية
عاطفياً :عليك أن تضع النقاط عىل الحروق مع الرشيك،
وإال ّ
فإنك تبقى رهن الشكوك ،وذلك لن يكون يف مصلحتك
صحي�اً :خ�ذ األمور بخفة وم�رح حتى تبقى دائم�ا ً متفائالً
وبعيدا ً عن العوامل املسببة للضغط.

السرطان

مهني�اً :الثق�ة مطلوب�ة يف املرحل�ة املقبلة ،وهي
س�تفتح أمام�ك مجاالت متع�ددة وآفاق�ا ً لم تكن
تتوقعها وخصوصا ً يف إطار العمل.
عاطفي�اً :اس�تعدادك للدف�اع عن الرشيك حت�ى النهاية،
يشكل عالمة فارقة يف حياتك ويعزز موقعك عنده.
صحياً :قد تتوتر أعصابك وتصاب بانزعجات مصدرها كثرة
الحركة واملشاريع.

حدث يف مثل
هذا اليوم

األسد

مهني�اً :أجواء العم�ل مشعجة ،وتتي�ح لك إنجاز
األعم�ال املطلوب�ة من�ك بج�دارة ونج�اح وتفوف
مميز.
عاطفياً :ال تعامل الرشيك بقساوة بل كن مرنا جدا ً معه،
وتعرف تطورات كثرية يف العالقة تكون ملصلحتكما.
صحياً :ممارسة الرياضة يوميا ً تساعدك عىل اكتساب لياقة
بدنية بدون جهد كبري.

العذراء

مهني�اً :ال تحك�م ع�ىل األم�ور قب�ل التأك�د م�ن
صحّ تها ،وتعامل مع الضغوط بهدوء لئال تنعكس
عليك سلباً.
عاطفي�اً :ال تتهوّر يف الحكم ع�ىل الرشيك ،ألنك قد تجده
ّ
تتمكن من إصالح م�ا دمّ رته
بريئ�ا ً بعد ف�وات األوان ،ول�ن
بأفك�ارك الخاطئ�ة .صحي�اً :األج�واء إيجابي�ة وأوضاع�ك
الصحية تتحسن إجماالً.

الميزان

مهنياً :ال تظهر تذمّ رك من سعي بعضهم للضغط
عليك ،فأنت قادر عىل تخطي االزمات.
عاطفي�اً :تعام�ل مع الرشي�ك بقلب مفت�وح وضمري
مرتاح ،فهو متفهم أكثر مما تتوقعّ ،
لكنه ليس سهالً.
صحيا :ق�رار املحافظة ع�ىل الصحة بن يدي�ك وحدك ،فكر
فيها جيداً.

العقرب

مهنياً :ثق بنفس�ك أكثر مما تتصوّر ،فما حققته
كاف لجعلك تشعر بهذا الوضع
عىل الصعيد املهني ٍ
عاطفياً :خطوات إيجابة متسارعة تطرق باب العالقة
بالرشيك ،ما يؤسس ملرحلة استقرار جديدة.
صحي�اً :ال تتهوّر يف ترصفاتك وال تفق�د أعصابك ،فهذا ليس
صحياً.

القوس

مهنياً :تتبادل زيارات العمل تأسيسا ً ملرحلة جديدة،
وتكون مشجعة لتحقيق خطواتك املستقبلية.
عاطفياً :ال ترشع والرشيك بابكما أمام التدخالت التي
قد تزيد األمور تعقيدا ً بينكما ،وهذا إنذار للمستقبل.
صحي�اً :ال تهم�ل صحتك أكثر م�ن الالزم ،بل ق�م بما عليك
القيام به للبقاء سليما ً معاىف.

الجدي

مهنياً :ال تقحم نفس�ك يف ش�ؤون اآلخرين ،فذلك
سيسبب لك بعض الخالفات مع الزمالء.
عاطفياً :كن مس�تعدا ً ملا س�يطرحه الرشيك ،فهو قد
يفاجئك بما يجول يف خاطره.
صحياً :ال تعرّض نفسك ألش�عة الشمس كثرياً ،ألن األخطار
كبرية.

الدلو

ّ
امل�ربر ،لكن
مهني�اً :ق�د يطالك بع�ض الظلم غري
الرتكيز رضوري لتمرير املرحلة.
عاطفي�اً :االس�تقرار العاطفي غري مه� َّدد ،والعالقة
بالرشيك عىل أفضل ما يكون.
صحيا :بفضل الطاقة التي تتحىل بها تتمكن من مواجهة ما
يزعجك بطريقة فضىل.

الحوت

مهني�اً :أن�ت الوحي�د م�ن علي�ه اتخاذ الق�رارات
املناس�بة والخي�ارات التي تجده�ا رضورية لتاليف
املشاكل يف العمل.
عاطفي�اً :املصادفة ت�ؤدي دورا ً كب�ريا يف اختيار الرشيك
املناسب ،ولن يخيب أملك عىل هذا الصعيد.
ّ
صحي�اًّ :
يرضك
تجنب تناول الطعام يف أوق�ات متأخرة فهذا
كثرياً.

 - 1991مس�لح فلس�طيني م�ن حرك�ة فت�ح -
املجل�س الثوري بزعامة صربي البن�ا  -أبو نضال
يغت�ال ثالث�ة من ق�ادة حرك�ة فتح وه�م الرجل
الثاني ومس�ؤول األمن واالس�تخبارات يف الحركة
ص�الح خلف  -أبو إياد وعضوي الحركة هايل عبد
الحميد وفخر الدين العمري.
 - 1994يف الوالي�ات املتحدة ،عرض أول صور من
املهمة الفضائية تلسكوب الفضاء هبل.
 - 1994يف روسيا ،رؤساء روسيا ( بوريس يلتسن
) ،والوالي�ات املتح�دة ( بيل كلنت�ون ) وأوكرانيا (
ليونيد كراڤتش�وك ) ،يوقعون يف موسكو اتفاقية
ثالثي�ة للتخل�ص م�ن كل الصواري�خ النووي�ة
االسرتاتيجية لالتحاد السوڤيتي السابق.
ً
رئيسا للربتغال.
 - 1996انتخاب جورج سامبايو
 - 1997توقي�ع اتفاقي�ة الخلي�ل ب�ن الس�لطة
الوطني�ة الفلس�طينية وإرسائي�ل يف مع�رب إيريز
بش�مال قطاع غزة تتضمن تقسيم مدينة الخليل
الفلسطينية بن الجانبن ،وإعادة انتشار القوات
اإلرسائيلية يف بعض املناطق الفلسطينية.
 - 1999مجل�س الش�يوخ األمريكي يبدأ محاكمة
الرئيس بيل كلنتون يف فضيحة مونيكا گيت.
 - 2000اتحاد الكتاب العرب يعلن إختياره ألفضل
مائة رواية عربية يف القرن العرشين.
 - 2002بع�د نحو عام من معاودة اندالع فاش�ية
الحم�ى القالعي�ة يف اململك�ة املتحدة ،اع�الن البلد

خالية من املرض.
 - 2005املركبة الفضائية كاسيني-هويگنز تهبط
عىل القمر تيتان ،أحد أقمار كوكب زحل.
 - 2005تش�ارلز گرين�ر ،املش�ارك الرئي�س يف
فضيح�ة التعذي�ب يف س�جن أب�و غري�ب ،أثن�اء
االحت�الل األمريكي للعراقُ ،يحكم عليه بالس�جن
عرش سنوات.
 - 2008انطالق مس�بار الفضاء ،مسنجر ،التابع
ل�ناس�ا ،لدراس�ة عط�ارد ،يق�وم ب�أول من�اورة
للتحليق بالقرب من الكوكب.
 - 2010أقيل محمد مزيان رئيس سوناطراك التي
تجلب  % 98من صادرات الجزائر ،بتهمة الفساد،
ث�م ما لب�ث أن أقيل ش�كيب خليل ،وزي�ر النفط.
طالع برقية ويكيليكس تكش�ف أن القضية هي
رصاع ب�ن رشكتي نف�ط أمريكيتن ب�راون روت
(هاليربتون ديك تش�يني) وأناداركو عىل امتيازات
تطوي�ر حق�ول جزائري�ة .ث�م اختف�ت القضي�ة
طي الكتم�ان .مزيان يقيم يف س�ويرسا وخليل يف
أمريكا.
 - 2011الرئي�س التونيس الس�ابق زي�ن العابدين
بن عل يهرب من بلده إىل الس�عودية بعد سلس�لة
م�ن املظاهرات ضد حكمه وسياس�اته الفاس�دة
وانتهاكات حقوق اإلنس�ان وغياب الديمقراطية.
ويعت�رب هذا الي�وم هو تاري�خ االحتف�ال بالثورة
التونسية ومولد الربيع العربي.

شخصيات من التاريخ

حامت زغلول
ه�و عال�م م�رصي وال�ذي ق�د ال يعرف�ه
الكثريون ويجهل�ون فضله يف أمر صار من
أساس�يات الحي�اة اليومية ،إذ يع� ّد واضع
الحج�ر األس�اس لتقنية “الواي ف�اي” ،أو
اتص�ال األجه�زة اإللكرتوني�ة باإلنرتنت ال
س�لكيا ،كما س�اهم يف إيجاد تقنيات ال�”4
ج�ي” الت�ي زادت رسع�ة اإلنرتن�ت ونقله
للهواتف املحمولة.
الدكتور حاتم زغلول من مواليد عام ،1957
يف محافظ�ة الجيزة التي التحق بمدارس�ها
حتى وصل لدراس�ة الهندسة اإللكرتونية يف
جامع�ة القاهرة وتخرج فيه�ا عام ،1979
ثم تعم�ق يف الرياضيات التطبيقية بجامعة
عن ش�مس ،وبعدها عمل يف إحدى رشكات
الب�رتول الكربى ،ثم قرر الهج�رة إىل كندا يف
العام .1983
بعد الهجرة إىل كندا ببضع سنوات ،وتحديدا
ع�ام  ،1989حصل “زغلول” عىل وظيفة يف
رشكة اتص�االت كندية ،وفيها أنجز ابتكاره
الخ�ارق م�ع رفي�ق درب�ه وصدي�ق عمره
الدكتور ميشيل فتوش.
كوالي�س ابتك�ار أس�اس “ال�واي ف�اي”،
يحكيها الدكتور حاتم زغلول قائال “الرشكة
الكندي�ة طلبت مني وزمي�ل ميشيل إيجاد

وس�يلة لالرتقاء بالهواتف املحمولة وزيادة
رسع�ة اإلنرتنت ،الت�ي كانت تعم�ل وقتها
بخدمة “ 2جي”.
ونج�ح حاتم وميشي�ل يف األم�ر ،إذ توصال
إىل خاصي�ة جديدة عن طريق دراس�ة تأثري
املوجات الكهرومغناطيس�ية التي تستطيع
نق�ل الربامج واملعلوم�ات والصور وغريها،
وهي م�ا ُتعرف ب� “ ،”WOFDMوهو حجر
األس�اس الذي قام علي�ه “الواي فاي” الذي
يسمح باالتصال الالسلكي عايل الرسعة بن
األجه�زة اإللكرتوني�ة وبعضه�ا ،ثم حصال
عىل براءة االخرتاع يف أمريكا وكندا وس�جاله
باسمهما.
استطاع حاتم زغلول ،بالتعاون مع صديقه
الدكت�ور ميشي�ل فت�وش ،ال�ذي س�بقه يف

الحصول عىل الدكتوراه يف االتصاالت ،خالل
جلسة استغرقت ساعتن ونصف ،التوصل
الخرتاع ُيعد أكفأ نظام اتصاالت إىل اآلن.
بعد نجاحهم�ا ،طلبا م�ن الرشكة تصميم
هوات�ف جدي�دة تناس�ب التكنولوجي�ا
الت�ي ابتكراها ،ث�م أنشأ رشكة لتس�ويقه
بمساعدة مساهمن كبار ورشكات كربى،
وخ�الل العام  1991تم اإلعالن رس�ميا عن
اخرتاع خدمة “الواي فاي” ،بحس�ب موقع
هيئة اإلذاعة الكندية “يس بي يس”.
حاف�ظ “زغل�ول” ،ع�ىل نجاح�ه بعدما تم
تصميم الهوات�ف النقالة لتعم�ل باالخرتاع
الجديد ،إذ أُعلن عن أول هاتف محمول يعمل
ب�� “الواي فاي” يف العام  ،1993وبعدها تم
تطوير الخدمة والهواتف لتعمل برسعة “3
جي” ،ع�ام  ،1998وأعلن ع�ن تصنيع أول
محمول يعمل بها يف .2000
النقط�ة املضيئة التي تركه�ا املرصي حاتم
زغل�ول ل�م تتوقف هن�ا ،بل زاد س�طوعها
حينم�ا نج�ح يف التوصل إىل وس�يلة جديدة
لترسي�ع اإلنرتنت و”الواي ف�اي” ،إذ عكف
عىل البحث والدراسة حتى توصل مع زمالئه
لتقنية “ 4ج�ي” التي أصبحت التكنولوجيا
األوىل يف العالم حاليا.

اختبارات شخصية

ماذا تكشف علبة اهلدية املفضلة عن صفاتك؟
اختاري من األشكال التالية ،غالف
الهدية األق�رب إىل قلبك ،وافتحيها
لتكتشفي مكامن شخصيّتك:
 - 1إذا كان ش�كل هديّت�ك هك�ذا:
أنت كريمة بوقتك
أن�ت إنس�انة صب�ورة ،ودوم�ا ً
مس�تع ّدة لتخصي�ص الوق�ت من
أجل صديق لك ،أو حتى غريب .مثل
بقيّ�ة الناس ،أنت غالب�ا ً منهمكة
بمشاغلك ومس�تعجلة من أمرك،
ْ
ولك�ن مع ذل�ك ،تهدي�ن اآلخرين
من وقتك الثم�ن لتقضيه معهم.
تعلم�ن ّأن�ه ال يمك�ن اس�تعجال
الن�اس ،كم�ا ّأن�ك تعتربي�ن عدم
إعط�اء اآلخري�ن اهتمام�ك ّ
الكل
عندم�ا تكونن معهم ،ترصّفا ً غري
الئ�ق أبدأً .أن تعطي ش�خصا ً آخر
بعضا ً أو الكثري م�ن وقتك ،يظهر
له كم هو مه ّم بالنس�بة لك ،أكثر
من مال الدنيا كلّها.
 - 2إذا كان ش�كل هديّت�ك هك�ذا:
أنت كريمة بمالك
تعتقدي�ن بمبدأ العط�اء إىل درجة
الش�عور باأللم ،وبالطب�ع عندما
تعط�ن وترسف�ن يف اإلعطاء من
مالك ،س�يؤملك ه�ذا الترصّ ف .ويف
حال إيمانك بعقيدة ما ،أو بقضية
ش�خص م�ا ،ترصفن م�ن مالك،
وال ترسف�ن يف ال�كالم .تعتقدي�ن
ّ
أن أي وق�ت هو مناس�ب للعطاء،
وال تنتظري�ن املناس�بات واألعياد
إله�داء اآلخرين .لس�ت أنانية بما

لديك ،وطاملا ّأنك تملكن ما يكفي
لكس�وتك وطعام�ك ،تفرحن ج ّدا ً
بإعطاء ما ّ
تيرس ملن يحتاجه.
 - 3إذا كان ش�كل هديّت�ك هك�ذا:
أنت كريمة بأفعالك
تؤمن�ن ّ
بأن أيّا ً كان يمكنه إعطاء
ّ
وب�أن القيم�ة الحقيقيّ�ة
امل�ال،
للعط�اء ،هي بقيام�ك بفعل يشء
من أجل اآلخر .تش�عرين بسعادة
غام�رة عندم�ا تعمل�ن به�دف
إسعاد اآلخرين .لديك طاقة كبرية،
وتبذل�ن جه�دك لتجع�ل حي�اة
األصدق�اء أس�هل وأس�عد .العمل
معن�ى لحياتك،
التطوّع�ي يعطي
ً
سواء عملت ضمن ّ
منظمة رسميّة
أو جمعي�ة معيّنة ،أم كان ذلك من
تلقاء نفسك يف ّ
أي مناسبة كانت.
 - 4إذا كان ش�كل هديّت�ك هك�ذا:

أنت كريمة بصداقتك
أن�ت إنس�انة لطيف�ة وعطوفة.
ّ
تتخذي�ن لنفس�ك أصدق�اء م�ن
ّ
كل أطي�اف الحي�اة ،حي�ث ّأن�ك
تجدي�ن من الس�هل التعرّف عىل
اآلخرين وإنش�اء عالقات صداقة
معه�م .تؤثري�ن الحدي�ث ع�ن
النقاط املشرتكة بينك واآلخرين،
وتهمّش�ن ّ
كل األم�ور الت�ي ال
ّ
تتفقون عليها .لس�ت س�طحيّة
أب�داً ،وال تبحث�ن ع�ن وض�ع
اآلخري�ن اإلجتماعي ،ب�ل تحبّن
الجميع دون اس�تثناء ،كما هم،
ولي�س من أج�ل ما يملك�ون أو
ملظهره�م الخارجي .تؤمنن ّ
بأن
عالق�ات الصداق�ة يج�ب أن يت ّم
الحفاظ عليها ،والعمل يف س�بيل
ذلك .تفعلن ما بوس�عك لتكوني

صديقة جيّدة.
 - 5إذا كان ش�كل هديّتك هكذا:
أنت كريمة بعاطفتك
أنت من النوع الذي ال يحكم عىل
ّ
التأك�د منهم .أنت
اآلخري�ن قبل
متفائل�ة ،وتو ّدين م�ن الناس أن
يكون�وا دائما ً عىل حس�ن ّ
ظنك.
ْ
ولكن إذا خذل�ك أحد ما ،تعطينه
ً
ّ
دائما فرص�ة ثانية .تعلمن بأنك
لس�ت مثاليّة ،ل�ذا ال ّ
تتوقعن أن
يك�ون اآلخ�رون كذل�كّ .
تعربين
يف معظ�م األوق�ات ع�ن امتنانك
وشكرك .والناس الذين يدورون يف
فل�كك يعلمون ما تحبّن واألمور
التي تفرحك ،وأنت تق ّدرين كثريا ً
مواقفهم هذه تجاهك.
 - 6إذا كان ش�كل هديّت�ك هك�ذا:
أنت كريمة بحبّك
ّ
ب�أن العال�م بحاجة إىل
تؤمن�ن
الكث�ري م�ن التعاط�ف والتف ّه�م
تج�اه اآلخري�ن .خصوص�ا ً ّ
وأن
الحي�اة يمك�ن أن تك�ون لئيم�ة
ج� ّدا ً وصعب�ة .عندم�ا تحبّ�ن -
وأنت دائما ً يف حالة حبّ  -تهدين
ّ
ب�كل حرّي�ة ومن دون
عواطفك
ّ
رشوط .تعتقدي�ن أن الح�ب هو
أغ�ىل هدي�ة يمك�ن أن ُتعط�ى،
وأحيان�ا ً ه�ذا األمر ليس س�هالً،
ّ
ألن�ك تواجهن حقيق�ة ّأنه ّ
حتى
ل�و كان ش�خص م�ا بحاجة إىل
الح�بّ  ،فهذا ال يعن�ي بالرضورة
ّأنه شخص محبّ وودود.

افقي
1بطل�ة ك�أس العال�م لك�رة القدم
 o 2006نصف طعام.
2طري طويل األرجل واملنقار  oسئم
 oلتفسري املعنى واالستطراد.
3مجموع�ات من األوامر للكمبيوتر
لعم�ل يشء ما oمتالزم�ة االلتهاب
التنفيس الحاد
4قرب  oحيث يلتقي امللتقون.
5مجموعة طق�وس وتقاليد لحدث
ما  oاحد الوالدين.
6أخط�أ  oقدح وذم ش�عرا  oس�أم
وضيق من بطء مرور الوقت.
7للنداء  oعكس منغلق
8السنة النار الشديدة  oمتشابهات
9نصف خ�روج  oتوقف لعمل يشء
جانبي أثناء القيام برحلة أساسية.
10بطلة ك�أس العالم لك�رة القدم
 o 1998استجد وأظهر لونا جديدا.

رأيس
1بطل�ة كأس العال�م لكرة القدم
.1994
2يقطع باألسنان وخاصة اللحم
 oمدينة باكستانية
3أش�ياء غري مفهوم�ة أو صعبة
الفهم  oيصيبه الجنون
4فع�ل أمر يق�ال عن�د الصالة o
خوف مريض.
5ارتفع وعال.
6بحر  oفج�وات بالغة الصغر يف
الجسم أو ورق النبات.
7عكس الحرب  oمن ينعق
8نص�ف نب�ات  oم�ا يوضع عىل
األثاث لحمايته أو لزينته فتفرش
عليه
9الع�ب ليب�ي يف ن�ادي الشب�اب
السعودي.
10العب وفاق سطيف الجزائري.

قصة مثل

“مثل بول البعري”
املث�ل يرضب لحالة ش�خص تتج�ه من أس�وأ اىل أس�وا ،اي كلما زاد
عم�ره فينتظر منه ان يكون اكثر علما وخربة ،ولكن واقع الحال هو
العكس.
املث�ل قيل للتشبيه بن ح�ال بعض الناس وحال البع�ري ،فالبعري هو
الوحي�د م�ن دون كل الحيوان�ات الذي تتجه بولته لل�وراء ،اي تخرج
باتج�اه الخلف وليس لألم�ام ،وطبعا لوحظت ه�ذه الظاهرة كعيب
خلقي ألنه�ا مخالفة لكل الحيوانات ،فينتظر الناس مثال بأنه عندما
س�يكرب الجمل الصغري فبولته س�تصري لألمام ولكنه�ا عىل النقيض
تصب�ح اكثر وأبعد باتج�اه الوراء ،وهذا هو ح�ال بعض الناس ،فهم
كلم�ا كربوا فبدال من ان يتعقلوا ويصبحوا أحس�ن من األول ولكنهم
عىل العك�س ي�زداد غباؤهم ،وترصفاته�م الشاذة وغ�ري الصحيحة
تصبح اكثر س�وءا وتس�تفحل أكثر ،او بعبارة اخرى يبقون عىل هذه
الح�ال كما يف بداية حياتهم ،يبقون أغبياء كبول البعري ،فهو من يوم
والدت�ه لغاية موت�ه يبقى يبول للخلف وال يغريه�ا كباقي الحيوانات
األخرى.

غزل عراقي

ش�ما تح�ط بحلوگه�م وتس�وي زي�ن
تطل�ع م�ن الس�انهم مطل�وب دي�ن!
بيه�م أرضب ك�ل مث�ل ب�ي ريح�ة الل�ه
وم�ن رصت گدامه�م رضبون�ي ع�ن
********************
حاجين�ي بنظرت�ك وافته�م ش�رتي�������د
وخ�ل رم�وش عين�ك هي�ة تس�ألن����ي
ب�س ح�رك رم�ش وآن�ه اع�رف املقص�ود
وس�ولف بالرتي�ده عن�ك وعن��������������ي
صوت�ك م�ن تس�ولف حق�ي اذوب�ن بي���ه
ماجنك تس�ولف جن�ك اتغن����������������ي
نظرات�ك طالس�م ماله������������ن ع�راف
س�اعة ارتخ�ي بيه�ن وس�اعة تكتل��ن�ي

من الفيسبوك

F

acebook

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

جهاز بحجم العملة يراقب العالمات
الحيوية الكتشاف أعراض “كورونا”

أطلقت رشك�ة BioIntelliSense
جه�ازا بحج�م العمل�ة يس�مى
 BioButtonيف أول مع�رض رقمي
لإللكرتونيات االستهالكية (،)CES
والذي يراق�ب العالم�ات الحيوية
للمس�تخدمني الكتش�اف أعراض
ف�روس كورون�ا املحتمل�ة ،حيث
يهدف االبت�كار الجديد إىل الحفاظ
عىل سالمة األشخاص.
وتم السماح باستخدام الجهاز من
جانب إدارة الغذاء والدواء (،)FDA
ويتم توصيل الجهاز بالجلد بمادة
الصقة طبية ،ويستخدم مستشعرًا
لتتب�ع درجة حرارة جل�د مرتديها
ومع�دل التنفس ومع�دل رضبات
القلب ومس�توى النش�اط وجودة
النوم.كما يتم إرس�ال البيانات إىل
تطبي�ق مصاحب يقوم بحس�اب
القياس�ات ،لتحدي�د م�ا إذا كان

ً
معرضا لخطر اإلصابة
الش�خص
بأع�راض ف�روس كورون�ا ،حتى
قبل أن يشعر هو نفسه باملرض.
ويعد  BioButtonعبارة عن جهاز
يمكن ارت�داؤه ملرة واح�دة يراقب
باس�تمرار العن�ارص الحيوي�ة
ع�ىل م�دار بضعة أي�ام وحتى 90
يومً �ا ،ث�م يتم إرس�ال م�ؤرشات
امل�ؤرشات الحيوي�ة م�ن خ�الل
تقنية املستشعر الحيوي الخاصة
بالجه�از والتحلي�الت املتقدم�ة
لتحديد م�ا إذا كان من املحتمل أن
يصاب املستخدم بأعراض فروس
كورونا.
وع�ىل الرغ�م م�ن أن BioButton
قادر عىل تحديد أعراض العدوى يف
غضون أيام قليلة ،إال أنه غر قادر
بعد عىل تحديد الفرق بني فروس
كورونا واإلنفلونزا.

جوجل :هاكرز محترفون استهدفوا
مستخدمي أندرويد ووندوز

كش�فت رشكة جوجل عن أن مخرتقا متطورا للغاية اس�تهدف مالكي
أجه�زة أندروي�د و وين�دوز يف الربع األول م�ن ع�ام  ، 2020حيث نفذ
عمليات اخرتاق عرب هجمات “. ”Watering hole
وبحس�ب موقع  TOIالهندى ،فقد اس�تهدف أحد الخوادم مس�تخدمي
ويندوز ،بينما استهدف اآلخر نظام أندرويد ،وذلك بحسب القائمني عىل
م�روع  ، Project Zeroأحد فرق األمان يف جوجل التي أطلقت مؤخرًا
مبادرته�ا الخاص�ة التي ته�دف إىل البحث عن طرق جديدة الكتش�اف
ثغرات . Zero-Day
وقالت جوجل يف تحديث جديد”:اكتش�فنا خادمني لالس�تغالل يقدمان
سالس�ل اس�تغالل مختلفة من خالل هجم�ات -A watering hole a
 ،“ tackو”اس�تخدم كل من خوادم ويندوز و أندرويد عمليات استغالل
 Chromeللتنفي�ذ األويل للش�فرة عن بُعد ..وش�ملت الثغ�رات لكل من
 Chromeو ويندوز  0أيام”.
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هل يؤجل كورونا مسلسل”للموت” إلى الخريف المقبل؟
يب�دو أن املوجة الثانية م�ن فروس كورونا
التي تجتاح العالم سرتمي بثقلها مجددا ً عىل
أهم األعمال الدرامية التي كان من املفرتض
أن يبدأ تصويرها للحاق بالعرض الرمضاني
2021؛ ومنها مسلس�الت أصبحت أخبارها
متداولة ،إذ تجس�د دانييال رحمة وماغي بو
غصن دور ش�قيقتني يف مسلسل “للموت”،
س�يخرجه فيليب أس�مر ،ومن كتابة نادين
جابر ويجمع املمثل الس�وري محمد األحمد
وصب�اح الجزائري يف إطار تش�ويقي.وذكر
أن املمثل�ة كارول عب�ود انضم�ت إىل فريق
ممث�ي املسلس�ل ال�ذي يروي قص�ة مؤثرة
ج�دا ً ال يغي�ب عنها التش�ويق ال�ذي يتقنه
املخرج ،وإن أعلن التأجيل ،فسيكون عرض
املسلس�ل يف الخريف املقب�لّ ،
لكن معلومات
متقاطعة تقول إنه باإلمكان إنهاء تصويره
قب�ل رمض�ان يف حال خف انتش�ار فروس
كورون�ا بع�د الق�رار ال�ذي اتخ�ذ يف لبن�ان
ويقيض باالقفال الت�ام ملدة تزيد عن عرة
أيام؛ وهو الوقت الذي تبدأ فيه معظم ورش
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مطر ساخن
التصوير عمله�ا خصوصا ً أن امل�دة الباقية
لحلول شهر رمضان هي ثالثة أشهر فقط،
وهذا يعني يف حال بدأت عدس�ات املصورين
بتنفي�ذ الربنام�ج ،فيجب أن يكث�ف العمل
إلتمام املسلسل وعرضه يف رمضان.

يضطر بعض كبار الس�ن لالنتقال
إىل أح�د أف�راد أرست�ه أو قبوله�ه
العيش يف منشأة معيشية مساعدة،
ما يعد ق�رارًا مؤملًا ..لكن هذا األمر
ق�د تجد ل�ه التكنولوجيا حال ،ففي
مع�رض  CESال�ذي يعق�د يف الس
فيج�اس األمريكية وال�ذي يعقد يف
الق�ارة م�ن  11إىل  14يناير ش�هد
عرض مصباح ذك�ي Nobi Smart
 Lampيوف�ر طريقة واحدة ملراقبة
ً
س�نا للتأكد من أنهم
األحباء األكرب
ليسوا يف أي نوع من الضيق.
ويس�تخدم املصب�اح الذك�ي Nobi
ال�ذكاء االصطناع�ي ملراقب�ة أولئك
الذين يعيش�ون بمفردهم ،ويمكنه
تلقائ ًيا اكتش�اف س�قوط شخص
ً
ووفقا لنوبي ،يسقط واحد من
ما.
كل ثالثة أش�خاص ف�وق  65عامً ا
مرة واح�دة عىل األقل كل عام ،مما
ي�ؤدي غال ًب�ا إىل إصاب�ات خطرة..
وإذا لم يستطع الشخص النهوض،
فقد تكون النتائج كارثية.
ويسمح  Nobi Smart Lampلكبار

الس�ن بالحفاظ عىل اس�تقالليتهم
لفرتة أط�ول ،ويوفر إض�اءة ذكية
ومراقبة ع�ىل مدار الس�اعة طوال
أيام األس�بوع ،ويحت�وي ً
أيضا عىل
مجموعة من امليزات األخرى.
ويمك�ن ملصب�اح Nobi Smart
ً
أيضا اكتش�اف الحريق داخل املنزل
ومراقب�ة ج�ودة الهواء واكتش�اف
الس�طو والتع�رف ع�ىل األنماط يف
أنماط معيش�ة السكان عرب الذكاء
االصطناعي.
ومن املتوقع أن يتوفر Nobi Smart
 Lightبحل�ول نهاي�ة ع�ام 2021
بسعر يبدأ من  2490دوالرًا أمريك ًيا،
أي إذا ت�م رشاء مصابيح ذكية لكل
ً
مكلفا
غرف�ة ..نعم ،يعد اس�تثمارًا
ً
خاصة عندما
إذا اتبعت هذا الخيار،
تض�ع يف االعتب�ار خدمة االش�رتاك
التي تبلغ  19دوالرًا يف الشهر والتي
تكون مطلوبة ً
أيضا.
ً
مكلفا للغاية ،فهناك
وإذا كان ه�ذا
خيار إيجار لألض�واء والخدمة تبدأ
من  120دوالرًا يف الشهر.

خرج�ت الفنان�ة املري�ة ،فيفي
عب�ده ،ع�ن صمته�ا ،ل�رتد ع�ىل
ش�ائعات تدهور حالتها الصحية،
ودخولها العناية املركزة.
ون�رت فيف�ي ص�ورة جدي�دة
له�ا م�ن غرفته�ا باملن�زل ،ع�ىل
خاصية (س�توري) عرب حس�ابها
الرس�مي عرب تطبيق تداول الصور
(إنس�تغرام) ،وقال�ت“ :يا جماعة

بس�م الل�ه م�ا ش�اء الله خمس�ة
وخميس�ة علي�ك يا فوف�و اه والله
العمر م�ش بعزقة انا ب�رد عىل إيل
بيق�ول ان�ا يف االنع�اش بع�د الر
عليا ان ش�اء الله الي يكرهني وما
بتمنى لك عىل فكرة”.
ووجهت فيفي رس�الة لجمهورها
لتطمئنه�م عليه�ا قائل�ة ”:كن�ت
غايبة ش�وية عش�ان كنت تعبانة

أوي ومش ق�ادرة أرد بس دلوقتي
الحمد لله بتحس�ن وبقيت كويسة
وزي الفل وحبيت اطمنكم عليا”.
وتابعت “وعايزة اقول ربنا يشفي
كل الن�اس ال�ي عنده�ا (كورونا)
وي�ارب ميجي�ش لح�د (كورونا)
والله يرحم ايل ماتوا ب�(كورونا)”.
يذك�ر أن الفنان�ة أك�دت ع�ىل أن
(كورون�ا) عمل لها حال�ة اكتئاب

نانسي عجرم

واألج�واء التي نعيش�ها ه�ي التي
جعلته�ا ال تخ�رج يف فيديوه�ات
جديدة عىل (إنس�تغرام) ،مضيفة
أنه�ا زعالنة ع�ىل زمالئها الفنانني
املصاب�ني ب�(كورون�ا) ،لكنه�ا يف
الوق�ت نفس�ه طمأن�ت الجمهور
عىل صحتها ،وأنها س�تقوم بعمل
فيديو رقص وتنطي�ط قريبا ،عىل
حد قولها.

هيفاء وهبي تعلن انسحابها من مسلسل يسرا
بعدما تم االعالن عن مشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء
وهب�ي يف مسلس�ل “ح�رب أهلية” ال�ذي كانت
ستش�ارك يف بطولته إىل جانب الفنانة املرية
يرسا ،أعلنت الفنانة هيفاء االنسحاب منه.
وأوض�ح املنت�ج امل�ري ،جم�ال الع�دل ،يف
تريح�ات أن هيفاء اعتذرت عن املش�اركة
بس�بب ارتباطه�ا بحفالت يف أم�ركا ،إضافة
إىل تخوفه�ا م�ن توق�ف الرح�الت الجوي�ة بني

كاني ويست يكشف تفاصيل انفصاله
عن كيم كاردشيان في ألبومه الجديد

مر وبلدها لبنان بس�بب تف�ي فروس (كورونا)
املس�تجد ،مش�را ً إىل أن فريق العم�ل يبحث عن
فنانة بديلة لهيفاء يف املسلس�ل املقرر عرضه
يف املاراثون الدرامي الرمضاني.
وكان م�ن املق�رر أن تجس�د هيف�اء يف
املسلس�ل دور رضة الفنانة ي�رسا ،وهو من
تألي�ف الكات�ب أحم�د العدل وإخراج س�امح
عبدالعزيز.

“القاهرة كابول” يدخل غرف
المونتاج
يدخل مسلس�ل “القاهرة كابول”
للنجومالثالثةطارقلطفىوفتحي
عبد الوهاب وخالد الصاوي غرف
املونتاج بعد انتهاء التصوير ،حيث
ينته�ي
فر يق

أعلن مغن�ي الراب األمريكي ،كاني
ويس�ت ،عن رغبته يف إعادة كتابة
ألبوم�ه الع�ارش “ ،”Dondaحيث
سيكش�ف في�ه تفاصي�ل عالقته
وانفصال�ه ع�ن زوجت�ه نجم�ة
تليفزي�ون الواق�ع األمريكية كيم
كاردش�يان ،وذل�ك بع�د تقدم�ت
بطلب طالق بعد أكثر من  6سنوات
من الزواج.
وق�ال مص�در مق�رب م�ن كان�ي
ويس�ت لصحيف�ة “ذا ص�ن”
الربيطاني�ة“ ،ألبوم كان�ي الجديد
س�يكون حول عالقت�ه وانفصاله
ع�ن كي�م ..ويعمل علي�ه منذ عدة
أشهر” ،متابعا“ :طلبت كاردشيان
من ويست عدم إذالل عائلتها علنا،
لك�ن مغن�ي ال�راب يعت�زم إخبار
املعجب�ني بالتفاصي�ل ..كان�ي لن
يديل بأي تريح�ات ،لكن األلبوم
أغان تكشف
الجديد سيحتوي عىل
ٍ
معاناته عىل مر السنني”.
وكش�فت تقارير إعالمية أمريكية
عن أس�باب طلب نجمة تليفزيون
الواق�ع األمريكية كيم كاردش�يان

الط�الق م�ن زوجه�ا مغن�ي
ال�راب األمريك�ي كان�ي
ويس�ت بع�د زواج دام
أكثر من  6س�نوات ومن
أهمه�ا رف�ض ويس�ت
عالجه م�ن االضطراب
ثنائ�ي القطب ،مؤكدة
أن طالقهم�ا أصب�ح
قريب�ا ،وأن�ه مس�ألة
وق�ت ال أكث�ر ،وم�ن
األسباب املهمة أيضا
هو ع�دم مس�اعدة
كاني ويس�ت لكيم
يف رعاي�ة أطفالهما
األربع�ة ،حيث يقيم
يف مزرعت�ه البال�غ
ثمنه�ا  14ملي�ون
دوالر يف وايومنج ،بينما
تعي�ش كي�م واألطف�ال يف
قر كاالباس�اس ،ومع عدم
وج�ود خط�ط ل�دى كان�ي
للعودة إىل كيم ،فقد رأت أنه
ال يوجد بدي�ل لهذا الوضع
سوى الطالق.

العمل م�ن التصوير بع�د  3أيام،
ليكون العمل األول جاهزا ً للعرض
يف شهر رمضان وتسليم الحلقات
أوال بأول للجهة املنتجة للمسلسل
وهي رشكة سينرجي.
ويجس�د ط�ارق لطف�ي دور
إرهابي يدعى الشيخ رمزي خالل
األح�داث ،وتك�ون هن�اك العديد
م�ن الراع�ات بينه وب�ني خالد
الص�اوي وفتح�ي عب�د الوه�اب
وتت�واىل األحداث بينهم�ا يف إطار
درامي أكشن ومشوق.
وانته�ى املخ�رج حس�ام عىل ما
يقرب من  8أيام يف دولة “رصبيا”
وجمع�ت املش�اهد كل م�ن خالد
الص�اوي وطارق لطف�ي والفنان
أحم�د رزق ،ويس�تكمل ابطال
املسلسل تصوير املشاهد
األخرة يف العديد من
األماكن يف القاهرة.

اسرتاحة قصرية أيها
السادة
أمحد اجلنديل
الرئي�س األمريكي ،ترامب ،لم يبق ل�ه غر ايام ويغادر عرش
البي�ت االبيض ليحل محله الرئي�س الجديد  ،ومع غياب االول
وحض�ور الثاني جردت اق�الم البعض م�ن أغمادها لتحارب
يف ميادين التحليل واالس�تنتاج واالس�تنباط حول ش�خصية
الداخ�ل اىل البي�ت االبيض ،واالجتهاد يف معرف�ة أرسار حياته
ومص�ادر ثروته ،وعدد عش�يقاته ،ومَ ن يختار له رباط عنقه
يوم التتويج .
دعون�ا نأخذ اس�رتاحة قص�رة أيها الس�ادة ،وندي�ر بوصلة
الحدي�ث اىل تاريخ حكامنا يف املايض البعي�د والقريب ،ونلقي
قليال من الضوء عىل سرتهم وتاريخهم وأمزجتهم ،فحاكمنا
يخرج دون سابق انذار وبال مقدمات ،أما عن طريق االنقالبات
العسكرية أو ان يتسلل من تحت عباءة أبيه عن طريق الوراثة،
وإذا كان ثمة س�باق يف ميدان االنتخاب فيكون املتسابق ،قبل
إطالق إش�ارة البدء يف س�باق الوصول إىل كريس الحكم ،حلو
اللسان ،رقيق اإلحس�اس ،مرهف املشاعر ،متواضعا ً إىل الحد
ّ
ضفت ْي
الذي يخجل التواضع منه ،تفيض الرومانسية من بني
لس�انه ،وتس�يل الش�فافية جذىل من بني منخريْه ،وتس�قط
دموعه عند مشاهدته اليتيم .
وعند الفوز بكريس الحكم ،يكون الفائز بكأس العرش قد نيس
الرومانس�ية ،وهربت الش�فافية خائفة من جربوت السوط
الذي بيده ،وغادر التواض�ع إىل مغارات مجهولة ليحل مكانه
الطغي�ان ،وامتدت يده إىل جيب الق�ايص والداني لترسق منه
كل يشء ،وأصبحت صدور الجياع واملحرومني هدفا ً لس�هامه
ّ
كل صباح .
يش�حن الس�يايس املغام�ر للجلوس ع�ىل كريس الحك�م ،كلّ
خالياه املتعددة األقطاب قبل الوصول إىل العرش ،فهو املبدئي
األصيل ،والوطني الغيور ،والخادم للش�عب ،واملروع الدائم
للتضحية والفداء ،وعندما يعتي العرش ويطمنئ إىل الجلوس
عليه ،يدوس عىل املبادئ التي كان ينادي بها ،ويغرس سهامه
يف صدر الش�عب الذي ضح�ك عليه ،ويبقي لنفس�ه املروع
الدائم للتضحية والفداء من أجل رسقة أموال الش�عب وتنمية
رصي�ده الش�خيص ،ويتح�وّل إىل مارد يتوس�ل لدي�ه فرعون
بمنحه ش�يئا ً من طغيان�ه ،وتموت األقطاب لديه باس�تثناء
القطب السالب .
ال أعن�ي حاكما ً بذاته ،وال زمانا ً بعينه ،ولكنها ظاهرة قبيحة
تمددت عىل الجسد الذي ابتاله الله بالزفت األسود .
ْ
والكرايس عندما تتحول إىل أس�اطر ،تأخ�ذ معها مَ ن يجلس
عليه�ا ،تنفخ فيه ح ّد االمت�الء ،تحيل البوم�ة إىل رخ ،وتقلب
ّ
وتصر األرنب س ُبعاَ ،فإذا ما وصلت رحمة
العصفور إىل نرس،
ربك ،وقلبت الكريس عىل رأس الجالس عليه ،ترجع البومة إىل
ّ
خفاش ،والعصفور إىل رصصار ،والسبع إىل فأر .
ً
ارجعوا قليال إىل الوراء ،س�تجدون الحقيقة بكامل وضوحها
وحضورها .
إىل اللقاء ...

كارمن بصيبص نجمة رمضان 2021
يبدو أن مسلسل “عروس بروت” فتح
الب�اب أمام املمثل�ة اللبنانية ،كارمن
بصيب�ص ،لتأدي�ة أدوار البطول�ة يف
الدرام�ا العربي�ة املش�رتكة ..فبع�د
النجاح الكب�ر الذي حققه “عروس
بروت” خصوصا ً يف اململكة العربية
الس�عودية ،يبدو أن النجمة تعاقدت
مع رشكة إيغل فيلمز لإلنتاج وتتحرض
لعم�ل درامي س�يكون يف س�باق رمضان
 2021املقبل.
ال تفاصي�ل دقيق�ة س�وى أن املخ�رج رامي
حن�ا س�يوقع العم�ل الجدي�د ال�ذي يجم�ع
بصيبص ومجموع�ة من الفنانني اللبنانيني
والس�وريني ،وقد وض�ع له عنوان�ا ً مبدئيا ً

ل�ه هو “الربيئة” ع�ن قصة للكاتب�ة املعروفة مريم
نعوم.
ليس�ت املرة األوىل التي تشارك فيها بصيبص يف عمل
لكاتبة مرية؛ فقد شاركت قبل سنتني يف مسلسل
“لي�ايل أوجين�ي” الذي ُعرض يف رمض�ان أيضا ً ونال
قس�طا ً وافرا ً من املش�اهدة ،ومنه انطلقت إىل عالم
الدرام�ا العربية ،بعد أن ش�اركت ملوس�مني يف رواية
“عروس بروت” املقتبسة عن مسلسل تركي بعنوان
“عروس اسطنبول”.
وذك�ر ان رشكة ايغل فيلمز لم تصدر حتى الس�اعة
بيانا ً عن أعمالها الخاصة بباقة رمضان  ،2020لكن
من الثابت حتى اليوم وجود مسلسلني ،األول يجمع
ماغ�ي بو غص�ن ودانيي�ال رحمة ،والثان�ي لكارمن
بصيبص يبدأ تصويرهما قريبا ً.

في السماوة ..ثمانيني يتبرع بمنزله ليكون متحفا تراثيا

تغريدات

عامر عبد الجبار

ّ
ت�ر املمثل�ة ماغ�ي بو غص�ن عىل
فه�ل
املتابع�ة رغ�م اإلج�راءات ،خصوص�ا ً أنه�ا
املمثلة الوحيدة التي حرضت املوسم املايض
يف رمضان بعد أن تمكنت من إتمام مسلسل
“أوالد آدم” وعرضه وكسبت املنافسة؟

فيفي عبده ترد على شائعة دخولها العناية المركزة

يكتشف الحريق والسطو

مصباح ذكي يراقب كبار السن
الذين يعيشون بمفردهم

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

حظر اخلطــوط اجلوية منــذ 1991مل يرفع
اال يف  .. 2009عــاد احلظــر 2015وحلد االن
فصل الســلطة 2018حلــد االن مل تدقق من
 ICAOدون تدقيــق . USOAPومل
تكتسب شركةاخلطوط عضويتها يفIATA
من خــالل اجتياز تدقيق ال  IOSAوكذلك
احلال لشــركات الطــريان االهلية .حنذر من
حوادث يف املطارات واألجواء العراقية.

هالفرتة رح تكون صعبة علينا كلنا ،خلينا
بالبيــت لنحمي أهالينــا ووالدنا والناس
اللي نّ
منحب ..التزامنا اليوم هو الطريق
الوحيد لســالمتنا ،وباذن اهلل احلياة رح
ترجع أحلى من األونّل.

رشف�ات خش�بية ممي�زة معروف�ة
ب�”الشناش�يل” تعك�س ال�رتاث العراق�ي،
تط�ل من واجه�ة منزل الحاج عب�د اللطيف
يف مدينة الس�ماوة ،الذي تربع به ليتحول إىل
متحف يعك�س روح وطبيعة جنوبي العراق
حيث األرياف والحياة العشائرية.
ّ
ت�ربع عبد اللطيف الجب�الوي ،وهو ثمانيني
يع�رف ب�”الحجي” ألدائه املناس�ك ،بمنزله
البال�غ مس�احته  196مرتا مربع�ا والواقع
يف ش�ارع النجارين يف قلب ه�ذه املدينة التي
تبع�د  300كيلوم�رت إىل الجنوب م�ن بغداد،
ليكون متحفا تراثيا.
نش�أ الجبالوي وتربى كما هي حال  3أجيال
م�ن عائلته الكبرة ،ج�دودا وأبناء وأحفادا،
يف ه�ذا البي�ت املؤلف م�ن  13غرف�ة تزينها
شبابيك ملونة باألخرض واألزرق واألصفر.
وي�روي الحج�ي أن الجمي�ع غ�ادروا املنزل
“خصوصا مع رغبة الجيل الجديد يف العيش
يف منزل مس�تقل” ،وذل�ك بعدما كان يجمع

يف ثمانينيات القرن الفائت كل أفراد العائلة،
موزعني ب�ني الغرف املميزة بإض�اءة ملونة
ع�رب ش�بابيك باألخ�رض واألزرق واألصفر،
تربطها ساللم شديدة االنحدار.
يف أح�د جوانب املن�زل موقد يع�رف ب�”قبة
ن�ار” للتدفئة وإعداد الطعام ،ويف جانب آخر
ب�ر ماء يت�دىل فيها دورق (وع�اء زجاجي)
مثبت بحبل.
م�ع الوق�ت ،أخذ اإلهم�ال يتس�لل إىل أنحاء
املن�زل ..ويس�تذكر الحجي أنه يف الس�نوات
املاضي�ة “كن�ت أم� ّر قرب�ه وأراق�ب حاله،
فأشعر بأنه يعاتبني كأنه يقول :أهكذا يكون
الوفاء؟ فأتألم بشدة حتى عاهدت نفيس أن
أعيد إليه الحياة”.ويوضح “اشرتيت حصص
جميع الورثة ليك�ون ملكي وحدي ،ويف عام
 2015ق�ررت ترميم�ه ووج�دت مهندس�ا
معماريا متخصصا بالرتاث”.
دفع الحجي  250ملي�ون دينار (حوايل 200
أل�ف دوالر) مقاب�ل ه�ذا العمل ،علم�ا بأنه

قوبل بمعارضة معظم أفراد عائلته ،وبينهم
ابنه األكرب عي.
يق�ول عي يف البداية ل�م نوافق عىل مروع
وال�دي ألنه باه�ظ الكلفة والبي�ت متهالك..
طلبن�ا هدمه لبناء م�روع مكانه ألنه يقع
يف مرك�ز املدين�ة ،لك�ن والدي رف�ض رفضا
ش�ديدا”.ويضيف “ع�ادت الحي�اة إىل البيت
من جديد وأصبح قبلة للزائرين ورمزا ُتعرف
ب�ه عائلتنا ..وعرفن�ا اآلن أن الوالد كان عىل
صواب”.
علق�ت عىل جدران املنزل بع�د ترميمه صور
آث�ار قديم�ة وأخ�رى لش�يوخ عش�ائر من
جنوبي الب�الد ،ووضع دوالب خش�بي قديم
يف إحدى غرفه ،إضافة إىل مذياع قديم وأوان
للطب�خ أكل منها الزمان ..ل�م تتمكن دائرة
اآلث�ار يف محافظ�ة املثنى ،أكث�ر محافظات
العراق فق�را ،من دعم مروع الرتميم الذي
جع�ل املنزل رصح�ا ثقافيا يجس�د مناطق
جنوبي العراق التي تمتد فيها أهوار وأرياف

وصحارى وتشتهر بطابع قبي.
ويقول مس�ؤول وحدة ال�رتاث يف املحافظة،
مصطفى الغ�زي ،لوكالة فران�س برس :إن
“دورنا يكمن يف حماية هذه األماكن الرتاثية
( )...ونوفر حراسا لهذا الغرض إذا استدعى

األمر”.
ويلفت ع�ي بفخر إىل أنه قبل تفي فروس
كورون�ا يف الع�راق “كان�ت تق�ام أمس�يات
أدبية وموس�يقية وشعرية يف البيت ،ويزوره
كثرون من محبي الرتاث”.

