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بغداد/ الزوراء:
اك�د رئيس ال�وزراء القائد الع�ام للقوات 
املس�لحة، مصطف�ى الكاظم�ي، ام�س 
الس�بت، ان هن�اك خل�ا كب�ريا يف توفري 
الدعم لرشيح�ة كبرية من الجرحى.وقال 
الكاظم�ي، خ�ال لقائ�ه جرح�ى وزارة 
الداخلي�ة يف مق�ر الرشط�ة االتحادي�ة، 
وتعه�د بتلبي�ة مطالبهم يف بي�ان ملكتبه 
تلقت�ه “ال�زوراء”: س�عيد بتواجدي مع 
أبطال الرشط�ة العراقي�ة الحصن املنيع 
ل�كل عراقي م�ن زاخ�و اىل الف�او، وهم 
أبطال ضحوا بأنفس�هم ونالوا الشهادة، 

وهن�اك من أصي�ب أثناء تأدي�ة الواجب.
واضاف: وعدتكم بمتابعة قضايا الرشطة 
املصابني ش�خصياً عند لقائي بكم يف عيد 
الرشط�ة، وجمي�ع حقوقك�م مضمونة، 
وتواجدي معكم اليوم هو لحل مشاكلكم. 
مؤك�دا: ح�رت بوف�د كبري م�ع وزراء 
الداخلي�ة واإلس�كان واإلعم�ار والصحة 
والعمل وامني بغ�داد ووكيل وزارة املالية 
ودائ�رة التقاعد لتذلي�ل العقبات وتجاوز 
البريوقراطية التي حال�ت دون الحصول 

عىل بعض حقوقكم.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت أمانة مجل�س ال�وزراء أن قرار 
البطاق�ة  اعتم�اد  ال�وزراء  مجل�س 
البايومرتية مستمس�كا ثبوتيا، س�يبدأ 
تنفيذه ابتداًء من مطلع ش�هر ش�باط 
املقبل.وقال�ت األمان�ة يف بي�ان تلق�ت 
“ ال�زوراء” نس�خة من�ه: إن “مجلس 
الناخ�ب  بطاق�ة  ع�ّد  ق�رر  ال�وزراء، 
إح�دى  األم�د،  طويل�ة  البايومرتي�ة 

املستمس�كات الثبوتي�ة املعتم�دة لدى 
دوائر الدولة”.وأضاف البيان أن “القرار 
واملتعاقدي�ن  املوظف�ني  جمي�ع  ح�ث 
العامل�ني يف مؤسس�ات الدول�ة كافة، 
تحدي�ث بياناته�م البايومرتي�ة خ�ال 
)٦٠( يوم�اً، والحص�ول ع�ىل بطاق�ة 
الناخ�ب البايومرتي�ة طويل�ة األم�د”. 
مبين�ًة أن “الق�رار س�ينفذ ب�دءاً من 1 

شباط 2021”.

الرياض/ متابعة الزوراء:
ق�ال وزير الخارجي�ة الس�عود،ي األمري 
فيصل بن فرحان، إنه سيتم فتح سفارة 
اململكة بالدوحة بعد استكمال اإلجراءات 
الازم�ة خال أيام.جاء ذلك خال مؤتمر 
صحفي، امس السبت مع نظريه األردني 
الرياض”.وأض�اف  يف  الصف�دي  أيم�ن 
وزي�ر الخارجية الس�عودي: أنه “س�تتم 
اس�تعادة كام�ل العاقات الدبلوماس�ية 
مع قطر”.وأوضح: “سيتم فتح سفارتنا 
اإلج�راءات  اس�تكمال  بع�د  بالدوح�ة 
“بي�ان  أن  أيام”.وأك�د  خ�ال  الازم�ة 

العا س�ينعكس إيجاب�ا عىل دور مجلس 
التع�اون الخليجي”.كم�ا ش�دد الوزي�ر 
الس�عودي ع�ىل رضورة التوص�ل إىل حل 
شامل للقضية الفلس�طينية.من جهته، 
قال وزي�ر الخارجية األردني إن “العاقة 
مع الس�عودية تاريخية واس�رتاتيجية”.

وأض�اف الصف�دي: “نريد س�اماً عادالً 
وشاماً للقضية الفلسطينية.. السعودية 
واألردن متمسكان بدولة فلسطينية وفق 
ح�دود 1967”.ورأى أن “الس�ام خي�ار 
اس�رتاتيجي عربي”، معرباً ع�ن التطلع 

“للعمل مع اإلدارة األمريكية الجديدة”.

تونس/ متابعة الزوراء:
أعل�ن رئيس الحكومة التونس�ية، 
هش�ام املش�ييش، امس الس�بت، 
بق�ر  صحف�ي  مؤتم�ر  خ�ال 
الحكوم�ة بالقصب�ة، ع�ن تعديل 
وزاري يف تشكيل حكومته.وأشار 
التعدي�ل  ه�ذا  أن  إىل:  املش�ييش 

يحاف�ظ ع�ىل فلس�فة الحكوم�ة 
نفس�ها، وه�ي حكوم�ة كفاءات 
مستقلة ومدعومة بحزام سيايس.

وقال املش�ييش: إنه عني 11 وزيرا 
جدي�دا يف تعدي�ل وزاري يأم�ل أن 
يض�خ دم�اء جدي�دة يف حكومته، 
وس�ط توتر س�يايس كب�ري وأزمة 

اقتصادي�ة غ�ري مس�بوقة.وأعلن 
املش�ييش عن تعديل وزاري يشمل 
11 حقيبة وزاري�ة، بينها حقيبتا 
الع�دل،  ووزارة  الداخلي�ة  وزارة 
مشريا إىل أن التعديل يهدف لتنفيذ 
خطط الحكومة بعد عملية تقييم 
شاملة.وعني املشييش وليد الذهبي 

املقرب منه وزيرا جديدا للداخلية، 
بعد إقالة توفي�ق رشف الدين هذا 
الش�هر، واملحس�وب عىل الرئيس 
قيس سعيد، يف خطوة تؤكد التوتر 
ب�ني رأيس الس�لطة التنفيذي�ة يف 

الباد.

الزوراء/ يوسف سلمان:
رفع مجلس النواب جلسته املفتوح�ة 
الت�ي اس�تأنفها عر امس الس�بت 
الس�تمرار مناقش�ة م�رشوع قانون 
املوازن�ة العام�ة االتحادي��ة 2٠21، 

كم�ا واصلت اللجن�ة املالي�ة النيابية 
اجتماعاته�ا اليومية يف دار الضياف�ة 
املوازن�ة  قان�ون  م�رشوع  لدراس�ة 
العامة .يف غض�ون ذلك، انتقدت كتلة 
ائتاف النر النيابية مرشوع قانون 

املوازن�ة العام��ة االتحادي�ة 2٠21 ، 
مؤكدة ان املوازنة غري عادلة يف توزيع 
.وقال�ت  املحافظ�ات  ب�ني  الث�روات 
النائب هدى سجاد يف مؤتمر صحفي، 
تابعت�ه« ال�زوراء«: ان »قيمة العجز 

تبل�غ 71 تريلي�ون دين�ار تس�دد من 
خال االقراض، لكن قيمة مايس�دده 
العراقي�ون قب�ل س�د العج�ز ملوازنة 
2٠21 تبلغ 14 تريليون دينار، واذا تم 
اقرتاض 71 تريليون دينار مرة اخرى 

لقان�ون املوازن�ة الجدي�د، لذل�ك كم 
س�يدفع العراق س�نويا من التزامات 
واقس�اط  للق�روض  وفوائ�د  مالي�ة 

للقروض املسددة ».

واشنطن/ متابعة الزوراء:
ق�ام جه�از الخدم�ة الرسي�ة األمريكية 
بإنشاء منطقة عسكرية حول العاصمة 
واش�نطن، قبل يوم م�ن تنصيب الرئيس 
املنتخب ج�و بايدن، مما أث�ار مقارنات 

مع التحصينات التي أقيمت يف بغداد بعد 
الغزو األمريكي للعراق.وقررت السلطات 
األمريكية توسيع نطاق أمني تم إنشاؤه 
حول مبنى الكابيتول بشكل كبري، والذي 
اقتحم�ه املتظاهرون يف وقت س�ابق من 

هذا الشهر، نتيجة وجود مخاوف من أن 
تؤدي مراسم أداء اليمني للرئيس املنتخب 
جو باي�دن، يف 2٠ يناير/ كان�ون الثاني 
الج�اري، إىل ان�دالع اضطراب�ات وأعمال 
ع�ىل  احتجاج�ا  أخ�رى  وعن�ف  ش�غب 

نتائ�ج هذه االنتخاب�ات. وفقا ملا نرشته 
صحيفة »دييل ميل« الربيطانية.وتشمل 
املناطق الجديدة »الحمراء« و«الخراء« 
التي وضعته�ا الخدمة الرسية، كمناطق 
ونص�ب  األبي�ض  البي�ت  م�ن  بالق�رب 

لنكولن الت�ذكاري واملول الوطني ومبنى 
الكابيتول وحتى بعض املناطق السكنية 
والتجاري�ة املجاورة، قد ت�م تضمينها يف 

املحيط األمني الخاضع للحراسة.

الربملان يرفع جلسته بعد استئنافها.. واملالية النيابية تواصل اجتماعاتها ملناقشة املوازنة 

املخابرات األمريكية تنشئ منطقة »خضراء« حمصنة قبل يوم من تنصيب الرئيس املنتخب بايدن 
خوفا من اندالع اضطرابات وأعمال شغب احتجاجا على نتائج االنتخابات

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت منظمة أوبك، امس الس�بت، ان العراق احتل 
املرتبة الثاني�ة بني اكثر الدول االعض�اء التي قامت 
برف�ع إنتاجها النفط�ي يف املنظمة يف ش�هر كانون 
األول املايض.وقال�ت املنظم�ة يف تقريرها الش�هري 
ان “إنت�اج الدول ال��13 األعض�اء يف منّظمة الدول 
املصدرة للنفط }أوبك{، ارتفع يف كانون االول املايض، 
حيث بلغ يف املتوس�ط 25.362 مليون برميل يوميا، 
بارتفاع بل�غ 279 ألف برميل يوميا عن مس�تويات 
ترشين الثاني 2020 الذي بلغ 25.083 مليون برميل 
يوميا”.واضاف�ت ان “الزيادة يف إنت�اج أوبك جاءت 
كل من ليبيا، الذي بلغ انتاجها 1.224 مليون برميل 

يومي�ا وبزي�ادة بلغ�ت 136 الف برميل عن الش�هر 
الذي س�بقه، اضافة اىل االم�ارات وبزيادة بلغت 63 
الف برميل عن الش�هر الذي سبقه “.واشارت اىل ان 
“العراق ارتفع انتاجه النفطي ايضا يف كانون االول، 
حيث بلغ متوسط االنتاج فيها 3.848 مليون برميل 
يومي�ا بارتفاع بل�غ 76 الف برميل يوميا عن ش�هر 
ترشي�ن الثاني املايض الذي بلغ االنت�اج فيه 3.772 
ماي�ني برمي�ل يوميا”.ويع�د العراق أحد مؤس�ي 
منظم�ة اوب�ك ع�ام 1960 ، وه�و أحد اه�م الدول 
املنتج�ة داخل املنظم�ة، حيث يأت�ي باملرتبة الثانية 

بعد السعودية.

بغداد/ الزوراء:
عدت اللجنة العليا للصحة والسامة الوطنية، 
امس الس�بت، فرتة أزمة كورونا قوة قاهرة 
مؤقت�ة لعق�ود التجهي�ز واملق�اوالت، فيم�ا 
قررت فرض غرامات تتجاوز 5 مايني دينار 
ع�ىل املح�ال واملطاع�م املخالف�ة لاجراءات 
الصحية.وقالت االمانة العامة ملجلس الوزراء 
يف بيان تلقت�ه “ال�زوراء”: إن “اللجنة العليا 
للصحة والس�امة الوطنية ع�ّدت فرتة أزمة 
كورون�ا قوة قاه�رة مؤقتة لعق�ود التجهيز 
العلي�ا  “اللجن�ة  ان  واملقاوالت”.واضاف�ت 
للصحة والسامة الوطنية قررت يف جلستها 

االوىل للع�ام 2021  تعدي�ل الفق�رة )1( من 
قرارها الس�ابق املرقم )117( لس�نة 2020، 
ليك�ون كاآلت�ي: تع�د ف�رتة أزم�ة فايروس 
كورون�ا قوة قاه�رة مؤقتة لعق�ود التجهيز 
واملقاوالت التي تأثرت به�ذا الجائحة، ابتداًء 
م�ن 20/2/2020 ولغاية 5/12/2020 عىل 
أاّل يرتت�ب أثر مايل عىل أي من الطرفني.”كما 
وجه�ت اللجن�ة العلي�ا للصح�ة والس�امة 
الوطنية ال�وزارات والجهات الحكومية كافة 
بتطبيق اإلج�راءات االحرتازي�ة الكاملة ملنع 

إنتشار فايروس كورونا.

رئيسة جلنة الثقافة النيابية تؤكد لـ          سعيها لتضمني منحة الصحفيني يف املوازنة وتشيد جبهود النقابة 

نقابة الصحفيني العراقيني حتتضن املؤمتر االنتخابي لفرعها يف دياىل
الالمي: خنطط إلجراء االنتخابات يف مجيع الفروع وبإشراف جملس النواب 

الزوراء/ حسني فالح:
احتضن�ت نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني 
)املركز العام( املؤتم�ر االنتخابي لفرعها 
يف محافظ�ة دي�اىل، وفيم�ا اك�د نقي�ب 
اتح�اد  رئي�س  العراقي�ني،  الصحفي�ني 
ان  الام�ي،  مؤي�د  الع�رب،  الصحفي�ني 
النقاب�ة تخط�ط إلج�راء االنتخاب�ات يف 
جميع فروعه�ا بإرشاف مجل�س النواب 
واملركز العام، مبّين�ا ان االنتخابات تأتي 
يف  والش�فافية  للديمقراطي�ة  تكريس�ا 
العم�ل الصحفي، اعل�ن رئيس فرع دياىل 
عزم�ه تطبي�ق مجموع�ة م�ن االف�كار 
لخدمة صحفيي املحافظة، كشفت لجنة 
الثقاف�ة والس�ياحة واالث�ار النيابية عن 
سعيها لتضمني منحة الصحفيني واالدباء 

والشعراء والفنانني يف موازنة 2021.
العراقي�ني،  الصحفي�ني  نقي�ب  وق�ال 
رئي�س اتح�اد الصحفيني الع�رب، مؤيد 
الامي، خال افتتاحه املؤتمر االنتخابي 
لف�رع دياىل يف مق�ر نقاب�ة الصحفيني، 
وحرت�ه “ال�زوراء”: نرحب بالس�يدة 
س�ميعة الغاب، رئي�س لجن�ة الثقافة 
والس�ياحة يف مجل�س الن�واب، وكذل�ك 
بجمي�ع الحض�ور للمؤتم�ر االنتخاب�ي 
لف�رع نقاب�ة الصحفي�ني العراقي�ني يف 
دي�اىل. الفت�ا اىل: ان�ه مؤتم�ر انتخاب�ي 
مهم وفرصة جيدة ب�أن يختار صحفيو 
محافظة دياىل قيادة جديدة ومرش�حني 
يف مواقع مختلفة يف الفرع ما بني الهيئة 
االدارية ورئاس�ة الهيئةواضاف الامي: 

ان�ه ضم�ن خط�ة نقاب�ة الصحفي�ني 
العراقي�ني اج�راء االنتخاب�ات يف جميع 
ف�روع النقاب�ة يف املحافظ�ات بإرشاف 
مجل�س الن�واب والنقابة املرك�ز العام. 

مبين�ا: ان الحضور كان ب�ارزا وكبريا يف 
املؤتم�ر االنتخاب�ي لف�رع دياىل.واش�ار 
اىل: ان اج�راء االنتخابات مهم ألنه يأتي 
يف  والش�فافية  للديمقراطي�ة  تكريس�ا 

العم�ل الصحف�ي الن الصحفيني عليهم 
واج�ب كب�ري يف بن�اء البلد.م�ن جهتها، 
ذكرت رئيس�ة لجنة الثقافة والس�ياحة 
واالثار النيابية، النائبة س�ميعة الغاب، 

يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: نب�ارك لنقاب�ة 
الصحفي�ني العراقيني وللصحفيني كافة 

ممارستهم الديمقراطية.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(

 12
صفحة
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بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  الدوالر،  رصف  أسعار  شهدت 
ببغداد.وسجلت  الرئيسية  البورصة  يف  استقرارا 
بورصة الكفاح املركزية يف بغداد، 1437٠٠ الف 
فيما  امريكي،  دوالر   1٠٠ مقابل  عراقي  دينار 
دينار. الف   14375٠ الحارثية  بورصة  سجلت 

محال  يف  ايضا  والرشاء  البيع  اسعار  واستقرت 
بلغ  حيث  بغداد،  يف  املحلية  باألسواق  الصريفة 
بينما  عراقي،  دينار  الف   1445٠٠ البيع  سعر 
لكل  دينار  الف   14325٠ الرشاء  اسعار  بلغت 

1٠٠ دوالر امريكي.

استقرار أسعار الدوالر 
يف األسواق احمللية

الكاظمي: هناك خلل كبري يف توفري 
الدعم لشرحية كبرية من اجلرحى

خالل لقائه جرحى وزارة الداخلية 

اعتماد البطاقة البايومرتية مستمسكا 
ثبوتيا مطلع شباط املقبل

السعودية: سنفتح سفارتنا يف قطر 
خالل أيام

أوبك: ارتفاع إنتاج العراق لـ 3.848 ماليني 
برميل يوميا بالشهر املاضي

اللجنة العليا للصحة تعد أزمة كورونا قوة 
قاهرة مؤقتة لعقود التجهيز واملقاوالت

فرضت غرامات تتجاوز 5 ماليني دينارعلى احملال واملطاعم املخالفة النفط تتوقع زيادة سعر الربميل إىل 60 دوالرًا

الصناعة تعلن انطالق معرض “صنع يف العراق” اليوم مبشاركة 28 شركة 

ص 6وزارة الشباب تؤكد جاهزية البصرة الستقبال جلنة خليجي 25

ص 5

 

بعد تسجيل حنو 600 إصابة جديدة و3 وفيات

العراق يسجل تراجعا كبريا بعدد 
اإلصابات والوفيات بكورونا

بغداد/ مصطفى العتابي:

اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، امس 

اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  الس�بت، 

لف�ريوس كورونا املس�تجد يف العراق، 

وفيم�ا اك�دت تس�جيل 59٦ اصاب�ة 

جديدة و 3 حاالت وفيات وشفاء 2٠٠9 

حالة، ح�ددت دائرتا صح�ة الرصافة 

والك�رخ التوزيع الجغ�رايف لاصابات 

حسب املناطق.وذكرت الوزارة يف بيان 

تلقته »ال�زوراء«: ان عدد الفحوصات 

املختربية ليوم امس: 33589، ليصبح 

عدد الفحوصات الكلي�ة: 5٠8299٦، 

مبين�ة ان�ه ت�م تس�جيل 59٦ اصابة 

جدي�دة و 3 ح�االت وفي�ات وش�فاء 

2٠٠9 حالة.واضاف�ت: ان عدد حاالت 

الشفاء الكيل: 5٦7898 )93.5%(، اما 

عدد حاالت االصابات الكيل: ٦٠7587، 

بينما عدد الح�االت التي تحت العاج: 

2٦754، يف حني ع�دد الحاالت الراقدة 

يف العناية املرك�زة: 134، وعدد حاالت 

جهت�ه،  الكيل:12935.م�ن  الوفي�ات 

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، 

عب�د  الغن�ي الس�اعدي، تس�جيل 48 

اصابة جديدة بفريوس كورونا، بينها 

3٠ اصاب�ة ش�خصت خ�ال الرص�د 

الصحية.وق�ال  للقطاع�ات  الوبائ�ي 

الس�اعدي يف بي�ان تلقته »ال�زوراء«: 

جان�ب  يف  الصحي�ة  »املؤسس�ات  ان 

الرصاف�ة س�جلت، ام�س، 48 اصابة 

موزع�ة  كورون�ا  بف�ريوس  جدي�دة 

كالتايل: 3٠  حالة خال الرصد الوبائي 

للقطاع�ات الصحية: قطاع االعظمية 

حالت�ني/ قطاع البلديات االول حالتني  

/ قطاع االس�تقال 3 حاالت / قطاع 

ان  اىل  .واش�ار  حال�ة   2٦ الش�عب 

18حالة رصدت من خال مراجعاتهم 

للمؤسس�ات الصحي�ة، وكم�ا ي�يل : 

يف  ح�االت   3 الص�در/  يف  ح�االت   ٦

الزعفرانية/ و حالتني يف منطقة حي 

الجامعة/ وحالة واحدة يف كل املناطق 

التالي�ة : زيونة و العبيدي و املعامل و 

الوزيرية و كم س�ارة و حي الجامعة  

و الشعب .

رئيس احلكومة التونسية جيري تعديال وزاريا يشمل 11 حقيبة وزارية
أعفى قبل ذلك وزيري البيئة والثقافة

واشنطن/ متابعة الزوراء:
الدبلومايس،  السبت تشكيل فريقه  بايدن، امس  املنتخب جو  الرئيس األمريكي  أنهى 
الذي يضّم أفراداً من إدارة باراك أوباما السابقة. وكان بايدن أعلن أواخر ترشين الثاني 
ويندي  للخارجية.واختريت  وزيراً  أوباما،  إدارة  يف  عمل  الذي  بلينكن  أنتوني  اختيار 
شريمان )71 عاماً( نائبة له، وهي مستشارة دبلوماسية سابقة يف عهد بيل كلينتون 
أوباما  والية  خال  السياسية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيلة  منصب  تتوىل  أن  قبل 
بمثابة  وهو  واملوارد،  اإلدارة  لشؤون  الجديد  الوزير  مساعد  اسم  أيضاً  الثانية.وأعلن 
القريب  ماكيون  براين  املنصب  لهذا  األمريكية.واختري  الخارجية  يف  تنفيذي  مسؤول 
من بايدن، وكان مستشاراً له منذ أن كان سناتوراً، قبل أن يتوىل مناصب مختلفة يف 
الحكومة خال واليتي أوباما.مع أنتوني بلينكن عىل رأسه، سيكون أمام هذا الفريق 

مهمة »تصحيح مسار« السياسة الخارجية األمريكية.

بايدن يستكمل فريقه الدبلوماسي
 لـ »تصحيح املسار«

تفاصيل ص3

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص5   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   



الكاظمي: هناك خلل كبري يف توفري الدعم 
لشرحية كبرية من اجلرحى

الكعيب يوعز بدراسة مقرتحات ومطالب النواب بشأن موازنة 2021
اللجنة العليا للصحة تعد أزمة كورونا قوة قاهرة مؤقتة لعقود التجهيز واملقاوالت

الربملان يرفع جلسته بعد استئنافها.. واملالية النيابية تواصل 
اجتماعاتها ملناقشة املوازنة 

العراق يسجل تراجعا كبريا بعدد اإلصابات والوفيات بكورونا
بعد تسجيل حنو 600 إصابة جديدة و3 وفيات

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات 
امس  الكاظمي،  مصطفى  املسلحة، 
السبت، ان هناك خلال كبريا يف توفري 

الدعم لرشيحة كبرية من الجرحى.
الكاظمي، خالل لقائه جرحى  وقال 
الرشطة  مقر  يف  الداخلية  وزارة 
مطالبهم  بتلبية  وتعهد  االتحادية، 
»الزوراء«:  تلقته  ملكتبه  بيان  يف 
الرشطة  أبطال  مع  بتواجدي  سعيد 
عراقي  لكل  املنيع  الحصن  العراقية 
من زاخو اىل الفاو، وهم أبطال ضحوا 
بأنفسهم ونالوا الشهادة، وهناك من 

أصيب أثناء تأدية الواجب.
قضايا  بمتابعة  وعدتكم  واضاف: 
عند  شخصياً  املصابني  الرشطة 
الرشطة، وجميع  لقائي بكم يف عيد 
وتواجدي  مضمونة،  حقوقكم 
مشاكلكم.  لحل  هو  اليوم  معكم 
مؤكدا: حرضت بوفد كبري مع وزراء 
الداخلية واإلسكان واإلعمار والصحة 
وزارة  ووكيل  بغداد  وامني  والعمل 
املالية ودائرة التقاعد لتذليل العقبات 
حالت  التي  البريوقراطية  وتجاوز 

دون الحصول عىل بعض حقوقكم.
يف  كبريا  خلال  هناك  ان  اىل:  واشار 
من  كبرية  لرشيحة  الدعم  توفري 
عىل  يحصلوا  لم  ممن  الجرحى 
إلعاقة  تعرض  وبعضهم  حقوقهم، 
عىل  طويل  وقت  مرور  رغم  كلية، 
مراجعاتهم، وهذا تقصري واضح من 

قبل الدولة والحكومات املتعاقبة.
الدولة  بني  العالقة  ان  واوضح: 
والحكومات وبني املواطن هي عالقة 
حقوق وواجبات مثلما يؤدي االبطال 
منا  يستحقون  فهم  واجباتهم 
حقوقاً غري منقوصة. مؤكدا سنعمل 
والتحديات،  العقبات  كل  تذليل  عىل 
عيادات  لدينا  تكون  الن  ونسعى 
بعالج  تفي  ومستشفيات  صحية 
جلب  وباالمكان  املصابني  االبطال 
أطباء أجانب وأجهزة طبية متطورة 

لعالجهم.
سوية  نتعاون  أن  إىل  نحتاج  وتابع: 
األمل  من  جديدة  صفحة  ونفتح 
والتفاؤل، ونواجه كل املصاعب التي 
وضعت  مبينا:  بواقعية.  بها  مررتم 
األبطال  الجرحى  ملقابلة  برنامجاً 

مكافحة  وجهاز  الدفاع  وزارة  يف 
الشعبي  الحشد  وهيئة  اإلرهاب 
ملعالجة  األمنية،  األجهزة  وباقي 
كل  منا  يستحقون  فهم  قضاياهم 

اإلهتمام.
ولفت اىل: ان البلد يمر بظروف صعبة 
سوء  سببه  معقد  إقتصادي  ووضع 
السنوات  خالل  والتخطيط  اإلدارة 
البلد  نبني  ان  نريد  مؤكدا:  املاضية. 
ثقافة  اساس  عىل  شبابنا  ونوجه 
وليس  باملستقبل،  واالمل  الحياة 

عسكرة املجتمع وثقافة املوت.
بعد  ستلبى  حقوقكم  كل  ان  واكد: 
فريق  وسنشكل  العقبات  تذليل 
وستكون  حقوقكم،  ملتابعة  عمل 
هناك لقاءات الحقة ملتابعة ماسيتم 

إنجازه.

بغداد/ الزوراء:
االول  النائب  الكعبي،  حسن  اوعز، 
امس  النواب،  مجلس  لرئيس 
السبت، بدراسة مقرتحات ومطالب 

النواب بشأن موازنة 2021.
وقال الكعبي، خالل ترؤسه جلسة 
السبت،  امس  النواب،  مجلس 

»الزوراء«:  تلقته  ملكتبه  بيان  يف 
املقرتحات  كل  بدراسة  اوعز  انه 
النواب  بها  تقدم  التي  واملطالب 
داعيا   .2021 بموازنة  واملتعلقة 
ظروف  مراعاة  اىل  املالية  اللجنة 
محافظتي النجف االرشف وكربالء 
ماليني  تستقبالن  اللتان  املقدسة 

يتطلب  مما  سنويــآ  الزائرين 
ان  الخدمات.واضاف:  من  مزيد 
املوازنة يجب ان تركز عىل تحسني 
وتوفري مفردات البطاقة التموينية، 
واعتبارها اولوية اوىل بسبب ترضر 
الدوالر  قيمة  رفع  نتيجة  املواطن 

وغالء االسعار.

الزوراء/ يوسف سلمان:
جلسته  النواب  مجلس  رفع 
استأنفها  التي  املفتوحـة 
الستمرار  السبت  امس  عرص 
مناقشة مرشوع قانون املوازنة 
كما   ،2021 االتحاديـة  العامة 
النيابية  املالية  اللجنة  واصلت 
دار  يف  اليومية  اجتماعاتها 
مرشوع  لدراسة  الضيافـة 

قانون املوازنة العامة .
كتلة  انتقدت  ذلك،  غضون  يف 
ائتالف النرص النيابية مرشوع 
العامـة  املوازنة  قانون 
ان  ، مؤكدة  االتحاديـة 2021 
توزيع  يف  عادلة  غري  املوازنة 

الثروات بني املحافظات .
سجاد  هدى  النائب  وقالت 
تابعته«  صحفي،  مؤتمر  يف 
العجز  »قيمة  ان  الزوراء«: 
تسدد  دينار  تريليون   71 تبلغ 
من خالل االقراض، لكن قيمة 
سد  قبل  العراقيون  مايسدده 
 14 تبلغ   2021 ملوازنة  العجز 
تريليون دينار، واذا تم اقرتاض 
اخرى  مرة  دينار  تريليون   71
لذلك  الجديد،  املوازنة  لقانون 
سنويا  العراق  سيدفع  كم 
وفوائد  مالية  التزامات  من 
للقروض  واقساط  للقروض 

املسددة ».
من   11 املادة   « ان  واضافت 
العامة تتضمن  املوازنة  قانون 
تعتمد  حكومي  اتفاق  فقرة 
املالية  الحسابات  تسوية  عىل 

كردستان  اقليم  حكومة  مع 
 ،  2020 ولغاية   2004 منذ 
هذه  تسوية  ستتم  كيف  لكن 
حساب  وعىل  الحسابات 
الحكومة االتحادية والقطاعات 
واملوازنات  االستثمارية 
التشغيلية »، واشارت اىل وجود 
بذمة  ان  رسمية  مخاطبات 
حكومة كردستان، نتيجة بيع 
الحكومة  علم  خارج  النفط 
ديونا مقدارها 128  االتحادية 

مليار دوالر .
 وطالبت سجاد مجلس النواب 
برضورة حضور رئيس ديوان 
املالية  ووزير  املالية  الرقابة 

االلية  لرشح  الربملان  امام 
التي سيتم من خاللها تسوية 
حكومة  بذمة  املرتتبة  الديون 
الحكومة  اىل  كردستان  اقليم 
ذلك  سيعفي  و«هل  العراقية، 
الحكومة االتحادية من كيفية 
االستقطاع  مبلغ  تسديد 
الضمانات  وماهي  والديون 

لتسديد هذا املبلغ ».
غياب  هناك   « القول  وتابعت 
عن  االفصاح  يف  واضح 
ومنها  الوظيفية،  الدرجات 
زيادة اعداد العائدين اىل وزارة 
الداخلية بنحـو 95 الف درجة 
ان  الحكومة  وعىل  وظيفية، 

هذه  هل  بالتفصيل  ترشح 
الدرجات لتثبيت الصحوات ام 
او  عقودهم  املفسوخة  عودة 
االتحادية  الرشطة  تعويض 
يف  والجرحى  الشهداء  عن 

معارك داعش ».
قانون  مرشوع   « ان  واكدت 
توزيع  يف  عادل  غري  املوازنة 
املحافظات،  بني  الثروات 
كانت  القروض  مبالغ  وكذلك 
القوانني  مغيبة عن ترشيعات 
واشارت   .« العامة  املوازنة  يف 
من  بعدد  البلد  تكبيل  اىل 
عىل  املوزعة  غري  القروض 
معايري  وتغييب  املحافظات، 

توزيع  يف  واملساواة  العدالة 
الثروات .

اعادة   « سجاد  واقرتحت 
الحكومة  اىل  كلها  القروض 
منفصل  بشكل  ارسالها  ليتم 
كانت  سواء  حدة  عىل  كال 
او  عاملية  وبنوك  مصارف  من 

منظمات تنمية دولية ».
غيبت  الحكومة   « ان  واكدت 
ورقة االصالح بشكل اساس يف 
قانون املوازنة العامة، بدليل ان 
مقدار العجز يبلغ 71 تريليون 
رصف  سعر  وتغيري  دينـار، 
الرواتب   وتخفيض  الدوالر 
النظر فيها، الن  اعادة  تتطلب 
سيضعف  الرواتب  تخفيض 
االعمال الحرة بشكل كبري بعد 
العامة  املوازنة  قانون  تطبيق 
رفض  مؤكدة  رجعي«.  بأثر 
رواتب  من  االستقطاعات 
النظر  اعادة  تتم  او  املوظفني 
مقابل  الدينار  رصف  بسعر 

الدوالر .
العمل  بإعادة  سجاد  وطالب 
االجتماعية  الرعاية  بجدول 
يستلم  الذي  العراقي  للفرد 
بمقدار 105 االف دينار للفرد 
يف  ترشيعه  تم  كما  الواحد، 
 2014 لسنة   11 رقم  قانون 
املالية  الضائقة  بسبب  لكن   ،
حينها تم تأجيله اىل وقت اخر. 
قانون  تفعيل  رضورة  مؤكدة 
وجدول  االجتماعية  الحماية 

الرعاية املرفق بها.

بغداد/ مصطفى العتابي:
السبت،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد 
اصابة   596 تسجيل  اكدت  وفيما  العراق،  يف 
جديدة و 3 حاالت وفيات وشفاء 2009 حالة، 
التوزيع  والكرخ  الرصافة  صحة  دائرتا  حددت 

الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
ان  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 33589، 
 ،5082996 الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 

 3 و  جديدة  اصابة   596 تسجيل  تم  انه  مبينة 
حاالت وفيات وشفاء 2009 حالة.

الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
االصابات  حاالت  عدد  اما   ،)%93.5(  567898
التي تحت  الحاالت  الكيل: 607587، بينما عدد 
الراقدة  الحاالت  عدد  حني  يف   ،26754 العالج: 
الوفيات  حاالت  وعدد   ،134 املركزة:  العناية  يف 

الكيل:12935.
من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، 
عبد  الغني الساعدي، تسجيل 48 اصابة جديدة 

شخصت  اصابة   30 بينها  كورونا،  بفريوس 
خالل الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

ان  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 
»املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة سجلت، 
كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   48 امس، 
موزعة كالتايل: 30  حالة خالل الرصد الوبائي 
حالتني/  االعظمية  قطاع  الصحية:  للقطاعات 
قطاع البلديات االول حالتني  / قطاع االستقالل 

3 حاالت / قطاع الشعب 26 حالة .
خالل  من  رصدت  18حالة  ان  اىل  واشار 

 : ييل  وكما  الصحية،  للمؤسسات  مراجعاتهم 
6 حاالت يف الصدر/ 3 حاالت يف الزعفرانية/ و 
حالتني يف منطقة حي الجامعة/ وحالة واحدة 
و  العبيدي  و  زيونة   : التالية  املناطق  كل  يف 
املعامل و الوزيرية و كم سارة و حي الجامعة  

و الشعب .
واضاف الساعدي انه »تم نقل جميع املصابني اىل 
الحجر الصحي لتلقي العالج فيما نقلت الحاالت 
بالعزل«،  الخاصة  املركزة  العناية  اىل  الحرجة 
ارتفع  الرتاكمي لإلصابات  »العدد  ان  اىل  مشريا 

اكتسب  فيما   1415 منهم  تويف   ،  73946 اىل 
الشفاء 72043 ، واملتبقي 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 
يف  املشخصة  الحاالت  وعناوين  اعداد  مع  لها 
مخترباتها بمرض فريوس كورونا املستجد مع 
العارشة  الساعة  لغاية  والوفيات  الشفاء  اعداد 

من ليلة الجمعة واملعلن عنها امس السبت.

وذكرت الدائرة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان عدد 
 /8 دشري   أبو  كاآلتي:  موزعة   198 االصابات 
أبو غريب  22/ االعالم 9/ البياع 11/ التاجي 
2/ الحرية 9/ الدورة 17/ السيدية 9/ الشعلة 
 /9 العامرية   /2 الطارمية   /4 الصالحية   /7
 /22 املحمودية   /6 الكاظمية    /11 الغزالية 
املنصور 7/ املعالف 6/ الريموك 4/ حي الجهاد 
حي   /6 الخرضاء  حي   /10 العامل  حي   /12
بينما   ،233 الشفاء:  عدد  ان  مبينة   .5 الفرات 

الوفيات: ال توجد.
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل            العدد:4608/ش/2021

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                     
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية        التاريخ:

                  اىل املدعى عليه امري محمد ثامر
م/تبليغ

قامت املدعية )هبة هادي صويلح( الدعوى الرشعية املرقمة 
اعاله والتي تطلب فضيها بالنفقة املاضية واملستمرة وبالنظر 
لذا تقرر  بالتبليغ  القائم  اقامتك حسب رشح  ملجهولية محل 
هذه  امام  بالحضور  يوميتني  محليتني  بصحيفتني  تبليغك 
الساعة   2021/1/20 املوافق  املرافعة  يوم  صباح  املحكمة 
التاسعة صباحاً وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقاً للقانون.
القايض
مرتىض سليم خصاف

فقدان 
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة 
يف  بالعدد/3   )25-00075480  (
اعدادية  من  والصادرة   2021/1/5
مديرية   اىل  معنونة  للبنني   الفدائي 
تربية  النجف/ قسم التعليم املهني 
فعىل  محمد(  جفات  باسم)عيل 
جهة  اىل  تسليمها  عليها  يعثر  من 

االصدار.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل              العدد:1343/ش/2020

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                     
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية            التاريخ:2021/1/14

                  املدعى عليه )عالء عبد الحسني موىس(
م/تبليغ بقرار حكم  غيابي

)1343/ش/2017( اضبارة  وبعدد   2020/12/2 بتاريخ 
الطالق  اقتىض )تصديق  املحكمة حكما غيابيا  اصدرت هذه 
يف  اقامتك  محل  ملجهولية  وبالنظر  املحكمة(  خارج  الواقع 
نجم  )سجاد  القضائي  املبلغ  رشح  حسب  الحارض  الوقت 
عبد الحسني( عليه تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني 
االعرتاض خالل مدة عرشة  وبامكانك  اعاله  املذكور  بالحكم 

ايام من اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن.
القايض 
مرتىض سليم خصاف

فقدان 

املدرسية  الوثيقة  مني  فقدت 

بالعدد/185  املرقمة)893198( 

والصادرة   2020/12/30 يف 

اىل  معنونة  الرافدين  مدرسة  من 

مديرية  تربية  الكوفة  باسم)مهند 

يعثر  من  فعىل  الرزاق(  عبد  عيل 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل                   العدد:5205/ش/2020
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                     
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية            التاريخ:2021/1/14

            اىل املدعى عليه )سلوان عدنان ناجي(
م/تبليغ

بتاريخ 2020/12/27 وبعدد اضبارة )525/ش/2020(اصدرت 
للمدعية  الحضانة  )تأييد  اقتىض  غيابيا  حكما  املحكمة  هذه 
وبالنظر  وحسني(  حسن  لالطفال  الحسني  عبد  محسن  عهود 
املبلغ  رشح  حسب  الحارض  الوقت  يف  اقامتك  محل  ملجهولية 
القضائي )حيدر صالح حمدان( عليه تقرر تبليغك يف صحيفتني 
االعرتاض  وبامكانك  اعاله  املذكور  بالحكم  يوميتني  محليتني 

خالل مدة عرشة ايام من اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن.
القايض 
مرتىض سليم خصاف

فقدان 
املدرسية  الوثيقة  مني  فقدت 
يف   )25-00017639  ( املرقمة 
مدرسة  من  والصادرة   2017/3/1
اىل  ومعنونة  الحراالبتدائية   العراق 
االتحادية  الداخلية/ الرشطة  وزارة 
باسم)ياسني صاحب حمود دحام( 
اىل  تسليمها  عليها  يعثر  من  فعىل 

جهة االصدار.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل                   العدد:5697/ش/2021

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                     
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية            التاريخ:2021/1/13

اىل املدعى عليه كاظم خربيط غافل 
م/تبليغ

الرشعية  الدعوى  االمري(  عبد  هادي  )ضحى  املدعية  قامت 
املرقمة اعاله والتي تطلب فيها اثبات حضانة الطفل محمد تولد 
2015/11/24 وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور 
 2021/2/1 املوافق  املرافعة  يوم  صباح  املحكمة  هذه  امام 
الساعة التاسعة صباحاً وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 

عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقاً للقانون.
القايض 
مرتىض سليم خصاف

إعالن
اقتىض  عوده(  حسان  الرشيك)جليل  اىل 
يف  الكائن  االسكان  الصندوق  اىل  حضورك 
عىل  باملوافقة  اقرارك  لتثبيت  وذلك  النجف 
بالبناء  مرزه(  حمزة  )رحيمة  رشيكك  قيام 
املرقمة  القطعة  يف  املشاعة  حصته  عىل 
حدود  النجف  يف  النداء  حي   )3/83794(
بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوماً داخل 
العراق من تاريخ  العراق وشهر واحد خارج 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

إعالن
حضورك  اقتىض  نجم(  عيل  الرشيك)رافد  اىل 
الكائن يف النجف وذلك  اىل الصندوق االسكان 
رشيكك  قيام  عىل  باملوافقة  اقرارك  لتثبيت 
حصته  عىل  بالبناء  هادي(  مهدي  )كريمه 
املشاعة يف القطعة املرقمة )3/86337( حي 
ولغرض  النجف  بلدية  النجف حدود  يف  النداء 
اقصاها  مدة  االسكان وخالل  تسليفه قرض 
العراق وشهر واحد  داخل  خمسة عرش يوماً 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ                      رقم االضبارة:2020/1162
مديرية تنفيذ النجف                             التاريخ:2021/1/13

اعالن
اكسنت  )هونداي  (نوع  أ  املرقمة)29173  السيارة  النجف  تنفيذ  مديرية  تبيع 
النجف(اللون )ابيض غري محدد(املوديل)2014( العائدة للمدين)عباس عيل محمد( 
لقاء طلب الدائن)امل طه جاسم( واملدرجة اوصافها ادناه فمن له رغبة بالرشاء 
الحضور يف تمام الساعة )الرابعة( عرصاً يف اليوم العارش من اليوم التايل للنرش يف 
الصحف املحلية يف معرض)النور(الواقع يف )معارض النجف الحديثة(مستصحباً 
معه التأمينات القانونية البالغة عرشة باملئة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 

وهوية االحوال املدنية هذا وان الثمن يدفع نقداً والداللية عىل املشرتي.
                                                    املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي

املواصفات: 
1. النوع :هونداي اكسنت 

2. املوديل :2014
3. االطارات:بحالة جيدة 
4. البطارية:بحالة جيدة

5. بدن السيارة:بحالة جيدة مع وجود شخوط الجملغ والباب الخلفي االيمن
6. زجاج السيارة:بحالة جيدة

7. دواخل السيارة:بحالة جيدة 
8. القيمة املقدرة:خمسة عرش مليون وسبعة وستون الف وخمسمائة دينار

إعالن
حمود(  حسن  )طيف  الرشيك  اىل 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية 
اصدار  لغرض  االرشف  النجف 
)فاطمة  للرشيك  البناء  اجازة 
املرقمة  للقطعة  عباس(  مجبل 
)1773/116( يف النجف حي خان 

الحماد الحيدرية مقاطعة 6.

إعالن
اىل الرشيك)زهره نوري صالح( اقتىض حضورك 
وذلك  النجف  يف  الكائن  االسكان  الصندوق  اىل 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك )سهيله 
يف  املشاعة  حصته  عىل  بالبناء  عمران(  كحط 
حي   4 مقاطعة   )3/88027( املرقمة  القطعة 
ولغرض  النجف  بلدية  حدود  النجف  يف  امليالد 
اقصاها  مدة  وخالل  االسكان  قرض  تسليفه 
واحد  وشهر  العراق  داخل  يوماً  عرش  خمسة 
وبعكسه  االعالن  نرش  تاريخ  من  العراق  خارج 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

فرضت غرامات تتجاوز 5 ماليني دينارعلى احملال واملطاعم املخالفة 

بغداد/ الزوراء:
امس  الوطنية،  والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  عدت 
لعقود  مؤقتة  قاهرة  قوة  كورونا  أزمة  فرتة  السبت، 
تتجاوز  غرامات  فرض  قررت  فيما  واملقاوالت،  التجهيز 
لالجراءات  املخالفة  واملطاعم  املحال  دينار عىل  5 ماليني 

الصحية.
تلقته  بيان  يف  الوزراء  ملجلس  العامة  االمانة  وقالت 
الوطنية  والسالمة  للصحة  العليا  »اللجنة  إن  »الزوراء«: 
عّدت فرتة أزمة كورونا قوة قاهرة مؤقتة لعقود التجهيز 

واملقاوالت«.
الوطنية  والسالمة  للصحة  العليا  »اللجنة  ان  واضافت 
قررت يف جلستها االوىل للعام 2021  تعديل الفقرة )1( من 
قرارها السابق املرقم )117( لسنة 2020، ليكون كاآلتي: 
تعد فرتة أزمة فايروس كورونا قوة قاهرة مؤقتة لعقود 
التجهيز واملقاوالت التي تأثرت بهذا الجائحة، ابتداًء من 
2020/2/20 ولغاية 2020/12/5 عىل أاّل يرتتب أثر مايل 

عىل أي من الطرفني.«
الوطنية  والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  وجهت  كما 

اإلجراءات  بتطبيق  كافة  الحكومية  والجهات  الوزارات 
االحرتازية الكاملة ملنع إنتشار فايروس كورونا.

الحكومية  الدوائر  البيان،  بحسب  العليا،  اللجنة  وألزمت 
كافة باتباع اإلجراءات وإلزام املوظفني واملراجعني بارتداء 
الكمامات ومنع التجمعات والحفاظ عىل مسافة التباعد 
البدني، فضال عن تهيئة مستلزمات غسل وتعقيم اليدين 
األشخاص  حضور  تتطلب  التي  املراجعات  تقليل  مع 

واالستعانة باالمكانات التكنولوجية.
إجراءات تخالف  املحافظني  أخذ  اللجنة عىل عدم  وأكدت 
من  التخفيف  شأنها  من  التي  العليا  اللجنة  قرارات 

اإلجراءات الواجب أخذها ملنع إنتشار وباء كورونا.
اإلجراءات  تشديد  عىل  أيضا  اللجنة  قرارات  ونصت 
العقابية عىل )املحال واملطاعم واملقاهي واملوالت والنوادي 
والقاعات الرياضية وقاعات املناسبات( وفرض غرامات 

تتجاوز 5 ماليني دينار أو اإلغالق 90 يوما.
عن  التوعوية  الحمالت  تكثيف  عىل  اللجنة  حثت  كما 
طريق القنوات اإلعالمية فيما يتعلق باإلجراءات الوقائية 

الواجب أخذها والرتويج لفائدة اللقاح عند وصوله.

وتابع البيان: ان اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية 
يف  ايضا  قررت  كورونا(،  فريوس  جائحة  )مكافحة 

جلستها األوىل املنعقدة بتاریخ 2020/1/13، ما يأتي:
واألهلية  الحكومية  املـدارس  التزام  عىل  1-التأكيد 
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  عن  الصادرة  بالقرارات 
مع  األسبوع،  يف  واحدا  يوما  الدوام  يكون  بأن  الوطنية، 

االلتزام باإلجراءات الوقائية الكاملة.
2-تعاون مديريات الرتبية مع شعب الصحة املدرسية يف 
دوائر الصحة لفحص الطالب واملالكات ضمن املؤسسات 
املدارس  الواجب أخذها يف  التعليمية، ومتابعة اإلجراءات 

للحد من انتشار املرض.
بعدم  املحافظني  والسادة  الرتبية  وزارة  عىل  3-التأكيد 
إعطاء أي استثناءات تخص أيام دوام املدارس وخصوصاً 
املدارس االهلية بما يخالف قرارات اللجنة العليا للصحة 

والسالمة الوطنية بهذا الخصوص.
بينها  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  4-تنسيق 
الوقائية  باإلجراءات  يتعلق  فيما  والبيئة  الصحة  ووزارة 

الواجب اتباعها الداء االمتحانات.
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الزوراء/ حسني فالح:

الصحفييني  نقابية  احتضنيت 

العراقييني )املركز العيام( املؤتمر 

االنتخابيي لفرعهيا يف محافظية 

دياىل، وفيما اكد نقيب الصحفيني 

العراقيني، رئيس اتحاد الصحفيني 

العرب، مؤييد الالميي، ان النقابة 

يف  االنتخابيات  إلجيراء  تخطيط 

جمييع فروعها بيإرشاف مجلس 

مبّينيا  العيام،  واملركيز  النيواب 

تكريسيا  تأتيي  االنتخابيات  ان 

العمل  للديمقراطية والشفافية يف 

الصحفي، اعلن رئييس فرع دياىل 

عزمه تطبيق مجموعة من االفكار 

لخدمة صحفيي املحافظة، كشفت 

الثقافية والسيياحة واالثار  لجنة 

النيابية عن سعيها لتضمني منحة 

والشيعراء  واالدبياء  الصحفييني 

والفنانني يف موازنة 2021.

وقيال نقيب الصحفيني العراقيني، 

رئيس اتحياد الصحفييني العرب، 

مؤيد الالمي، خالل افتتاحه املؤتمر 

االنتخابي لفرع دياىل يف مقر نقابة 

الصحفييني، وحرضته “الزوراء”: 

نرحب بالسييدة سيميعة الغالب، 

رئييس لجنية الثقافة والسيياحة 

يف مجلس النيواب، وكذلك بجميع 

االنتخابيي  للمؤتمير  الحضيور 

لفرع نقابية الصحفيني العراقيني 

مؤتمير  انيه  اىل:  الفتيا  ديياىل.  يف 

انتخابيي مهم وفرصية جيدة بأن 

يختيار صحفييو محافظية دياىل 

قيادة جديدة ومرشيحني يف مواقع 

مختلفية يف الفيرع ما بيني الهيئة 

االدارية ورئاسة الهيئة.

واضياف الالمي: انيه ضمن خطة 

نقابية الصحفيني العراقيني اجراء 

االنتخابات يف جميع فروع النقابة 

يف املحافظيات بيإرشاف مجليس 

النواب والنقابة املركز العام. مبينا: 

ان الحضيور كان بيارزا وكبيرا يف 

املؤتمر االنتخابي لفرع دياىل.

واشار اىل: ان اجراء االنتخابات مهم 

ألنه يأتيي تكريسيا للديمقراطية 

والشفافية يف العمل الصحفي الن 

الصحفييني عليهيم واجب كبر يف 

بناء البلد.

من جهتهيا، ذكرت رئيسية لجنة 

الثقافة والسياحة واالثار النيابية، 

النائبة سيميعة الغيالب، يف حديث 

لنقابية  نبيارك  لي”اليزوراء”: 

وللصحفيني  العراقيني  الصحفيني 

الديمقراطية،  ممارسيتهم  كافية 

وألهلنا يف دياىل وجميع املحافظات، 

انطالق انتخابيات صحفيي فروع 

لجنتهيا  ان  مؤكيدة:  النقابية. 

ستبقى داعمة للصحفيني ولنقابة 

الصحفيني.

واضافت: نقيدم التهاني للفائزين 

الذيين حصليوا عىل ثقية زمالئهم 

الشيفافة،  االنتخابيات  هيذه  يف 

ونتمنيى لهم التوفييق يف املجاالت 

كافة. مؤكدة: ان انطالق فعاليات 

االنتخابات يف جميع فروع النقابة 

يف املحافظيات من اجل املمارسية 

الديمقراطيية والشيفافية العالية 

من اجل انتخاب رؤسياء واعضاء 

للهيئية االدارية يف الفيروع، نبارك 

هيذه االنطالقية وندعيو للفائزين 

بالتوفيق.

الصحفييني،  منحية  وبشيأن 

قاليت الغيالب: ان لجنية الثقافية 

مجليس  يف  واالثيار  والسيياحة 

النيواب تقاتيل وبقيوة مين اجيل 

تثبييت منحة الصحفييني واالدباء 

والشعراء والفنانني يف موازنة عام 

2021. مؤكدة: سيتكون لنا وقفة 

ومطالبية حقيقيية لتثبييت هذه 

املنحة يف املوازنة، وسرتون النتائج 

بعد اقرار املوازنة.

املنحية  مبليغ  ان  اىل:  واشيارت 

هيو نفسيه اليذي كان يرصف يف 

ان  مبينية:  السيابقة.  السينوات 

لجنتها مرصة عىل تضمني املنحة 

يف املوازنة.

اىل ذليك، اكيد رئييس فيرع نقابة 

ديياىل،  محافظية  يف  الصحفييني 

سياجد املهداوي: ان النقابة لديها 

العديد من االفكار سيتطبقها عىل 

الواقع مين اجل خدمية صحفيي 

املحافظة.

حدييث  يف  املهيداوي  وقيال 

جمييع  اشيكر  لي”اليزوراء”: 

الزمييالت والزمالء عىل حضورهم 

نقابية  يف  االنتخابيي  العيرس 

الصحفيني العراقيني. مشيدا بدور 

نقيب الصحفييني العراقيني راعي 

الصحافة العراقية والعربية، مؤيد 

الالمي، الكبر يف دعم فرع النقابة 

يف دياىل ماديا ومعنويا.

واضاف: نتمنيى التوفيق والنجاح 

الفائزين. مؤكدا:  الزميالء  لجميع 

ان هذه دورة جديدة ووجوه جديدة 

ايضيا، ولدينيا العديد مين االفكار 

سنطبقها عىل ارض الواقع لخدمة 

صحفيي دياىل.

واشار اىل: ان محافظة دياىل قدمت 

اكثير من 25 شيهيدا يف الصحافة، 

لذلك نسيعى لخليق اجيواء طيبة 

ونقيدم ميا نسيتطيع ان نقدميه 

للصحفيني العراقيني.

هذا وفاز سياجد املهداوي برئاسة 

فيرع نقابة الصحفييني العراقيني 

يف محافظية ديياىل بعيد حصوليه 

عىل 36 صوتيا، فيما فاز بعضوية 

الهيئية االداريية كل مين: معتيز 

جمييل 29 صوتيا، محميود دريد 

29 صوتيا، وبيرى الحمداني 28 

صوتيا، ورواء عبياس 27 صوتيا، 

فيما فاز يف االحتياط كل من: يارس 

بدر بي 14 صوتا، وحنان حافظ بي 

9 اصوات.

رئيسة جلنة الثقافة النيابية تؤكد لـ           سعيها لتضمني منحة الصحفيني يف 
املوازنة وتشيد جبهود نقابة الصحفيني 

رئيس فرع دياىل: لدينا العديد من األفكار سنطبقها على أرض الواقع خلدمة صحفيي احملافظة

واشنطن/ متابعة الزوراء:

الرسيية  الخدمية  جهياز  قيام 

منطقية  بإنشياء  األمريكيية 

العاصمية  حيول  عسيكرية 

واشينطن، قبل يوم مين تنصيب 

الرئيس املنتخب جيو بايدن، مما 

أثيار مقارنيات ميع التحصينات 

التيي أقيميت يف بغداد بعيد الغزو 

األمريكي للعراق.

األمريكيية  السيلطات  وقيررت 

توسييع نطياق أمني تم إنشياؤه 

حيول مبنيى الكابيتيول بشيكل 

كبير، والذي اقتحمه املتظاهرون 

يف وقت سيابق مين هذا الشيهر، 

نتيجية وجيود مخياوف مين أن 

تؤدي مراسيم أداء اليمني للرئيس 

املنتخب جيو بايدن، يف 20 يناير/ 

كانيون الثاني الجياري، إىل اندالع 

اضطرابات وأعمال شيغب وعنف 

أخيرى احتجاجا عيىل نتائج هذه 

نرتيه  مليا  وفقيا  االنتخابيات. 

صحيفة “دييل ميل” الربيطانية.

الجدييدة  املناطيق  وتشيمل 

“الحميراء” و”الخيرضاء” التيي 

وضعتها الخدمة الرسية، كمناطق 

بالقرب من البيت األبيض ونصب 

لنكولن التيذكاري واملول الوطني 

ومبنيى الكابيتيول وحتيى بعض 

والتجاريية  السيكنية  املناطيق 

املجياورة، قيد تيم تضمينهيا يف 

املحيط األمني الخاضع للحراسة.

الرسيية  الخدمية  وحيدد جهياز 

“املنطقية الخيرضاء” عيىل أنهيا 

شوارع ال يمكن الوصول إليها إال 

للمقيمني والركات، ويجب عىل 

األفيراد الذين يرغبون يف السيفر 

عيرب املنطقية الخيرضاء إظهيار 

هويتهم.

ومين ناحيية أخيرى، يتيم إغالق 

“املنطقية الحمراء” األكثر تطرفا 

أمام الجميع، باسيتثناء املركبات 

املرصح بها.

20 أليف  وسييتمركز أكثير مين 

جندي مسلح من الحرس الوطني 

حيول املنطقية املحميية بحواجز 

خرسانية وسياج معدني بأسالك 

شائكة وسييارات عسيكرية من 

نوع “هامفي” األمريكية.

كميا تيم اإلعيالن عين املناطيق 

املحظيورة ييوم الجمعية، ومين 

املتوقيع أن تظيل هكيذا حتى 21 

ينايير/ كانون الثاني الجاري، أي 

بعد حفل التنصيب.

عميدة  حيذرت  جهتهيا،  ومين 

العاصمة، موريل بوزر، السيكان 

من أن “اإلجراءات األمنية املشددة 

الطبيعيي  “الوضيع  تكيون  قيد 

التنصييب،  ييوم  بعيد  الجدييد” 

وقاليت: إنها “ال تسيتطيع توفر 

إطار زمني لوقيت إزالة الحواجز 

حول مبنى الكابيتول”.

وخلق هذا املشيهد غر املسيبوق 

يف قلب العاصمة واشينطن، قدرا 

كبيرا مين التوتير عيىل وسيائل 

فقيد  االجتماعيي،  التواصيل 

قيارن العديد من النياس املنطقة 

بميا  واشينطن،  يف  “الخيرضاء” 

حدث يف العاصمة بغداد بعد الغزو 

األمريكي للعراق.

حيث تم إنشاء املنطقة الخرضاء 

يف بغيداد بعيد الغيزو األمريكيي 

للعيراق، وهيي “مجميع شيديد 

التحصني يضم مباٍن حكومية”.

الصحفيي  قيال  جانبيه،  مين 

ترييي:  ماييكل  األمريكيي، 

“الخدمة الرسية صادقة مع الله، 

والتي سيتطلق عيىل الجزء األكثر 

تحصينيا يف العاصمية “املنطقية 

الخيرضاء”، وربميا بحليول يوم 

األربعاء، سييكون مجرد “صورة 

مصغرة عن بغيداد” كأقىص قدر 

من السخرية”.

مقيدم  بليتيرس،  ووليف  وقيال 

برنامج “يس إن إن”: إن “الوضع 

“املحيزن” يف واشينطن ذكيره بي 

“مناطيق الحيرب” التيي رآها يف 

“بغداد أو املوصل أو الفلوجة”.

والحظ آخيرون أن دونالد ترامب، 

قيد حصيل أخيرا عيىل “الجدار” 

الذي أراده بشيدة، ويجيب إجبار 

الرئيس األمريكيي املنتهية واليته 

عيىل دفيع ثمين الحواجيز. فيما 

رفض آخيرون األمر كله باعتباره 

“مرسحيا أمنييا” غير رضوري، 

بحجة أن التهديد املزعوم بالعنف 

العاصمية قيد تيم تضخيميه  يف 

بشكل كبر.

يذكير أن العاصمية واشينطن يف 

حالية تأهب قصوى بعيد أن أدى 

تجمع حشيود مؤيدي ترامب يف 6 

يناير/ كانيون الثاني الجاري، إىل 

اقتحيام مجموعة مين املحتجني 

مبنى الكابيتول، تسيبب يف وقوع 

إصابات ووفيات.

وتيم إلقاء الليوم عيىل ترامب، يف 

التحرييض عىل العنيف، مما دفع 

مجليس النيواب إىل تمريير ميواد 

عيزل الرئيس يف وقت سيابق من 

هذا األسيبوع. فيما نفيى ترامب 

ارتيكاب أي مخالفيات، وال ييزال 

مرصا عىل أنيه حث دائما أنصاره 

عىل “البقاء مساملني”.

تونس/ متابعة الزوراء:
أعلن رئيس الحكومة التونسيية، هشام 
املشيييش، امس السيبت، خيالل مؤتمر 
صحفي بقرص الحكومية بالقصبة، عن 

تعديل وزاري يف تشكيل حكومته.
التعدييل  أن هيذا  إىل:  املشيييش  وأشيار 
يحافظ عىل فلسيفة الحكومة نفسيها، 
وهي حكومة كفاءات مستقلة ومدعومة 

بحزام سيايس.
وقال املشيييش: إنه عني 11 وزيرا جديدا 
يف تعدييل وزاري يأميل أن يضيخ دمياء 
جديدة يف حكومته، وسيط توتر سيايس 

كبر وأزمة اقتصادية غر مسبوقة.
وأعلن املشيييش عن تعديل وزاري يشمل 
11 حقيبية وزارية، بينهيا حقيبتا وزارة 
الداخليية ووزارة العيدل، مشيرا إىل أن 
التعدييل يهدف لتنفيذ خطيط الحكومة 

بعد عملية تقييم شاملة.
وعني املشيييش وليد الذهبي املقرب منه 
وزييرا جديدا للداخليية، بعد إقالة توفيق 
رشف الدين هذا الشيهر، واملحسوب عىل 
الرئييس قييس سيعيد، يف خطيوة تؤكد 
التوتير بيني رأيس السيلطة التنفيذية يف 

البالد.
وتشيمل قائمة اليوزراء الجدد املقرتحني 
التيي سيتطرح عيىل الربمليان للتصديق 

عليها:
وزير العدل: يوسف الزواغي.
وزير الداخلية: وليد الذهبي. 

وزير التنمية الجهوية واالستثمار: خالد 
بن قدور.

الصغرى  الصناعية واملؤسسيات  وزيير 

واملتوسطة : رضا بن مصباح 
وزيير الطاقية واملناجيم : سيفيان بين 

تونس.
وزير الشئوون املحلية والبيئة : شيهاب 

بن أحمد.
وزير التكوين املهني والتشغيل واالقتصاد 

االجتماعي والتضامني: يوسف فنرة.
زكريياء  والرياضية:  الشيباب  وزيير 

بلخوجة.
وزيير الفالحية وامليوارد املائية: أسيامة 

الخريجي.
وزير الثقافة وتثمني الرتاث: يوسيف بن 

إبراهيم.
وزير الصحة العمومية: الهادي خري.

وقبل أيام، أقال املشيييش وزير الداخلية 
توفيق رشف الدين، من دون ذكر أسباب 

القرار.
ويف أوائل شهر أكتوبر املايض، تمت إقالة 
وزير الثقافة وليد الزيدي من منصبه بعد 
رفضه وقف األنشيطة الفنيية والثقافية 
ضمن خطية حكوميية ملواجهية تفيش 
فروس كورونا وتكليف وزير السيياحة 
الثقافية  وزارة  بتسيير  عميار  حبييب 

بالنيابة.
كما تم خالل شيهر نوفميرب إعفاء وزير 
مصطفيى  املحليية  والشيؤون  البيئية 
العيروي من مهاميه، وذلك عيىل خلفية 
تحقيق قضائي بشأن استراد نحو 280 
حاوية نفايات من إيطاليا ال تتطابق مع 
املعايير البيئية، وتكلييف وزير التجهيز 
واإلسيكان والبنية التحتيية كمال الدوخ 
بياإلرشاف عيىل وزارة الشيؤون املحلية 

والبيئة بالنيابة.
وأكد املشيييش أنه “تيم التخيل عن خطة 
كاتب دولية للماليية ووزارة العالقة مع 

الهيئات الدستورية”.
وكان املشيييش تيوىل رئاسية الحكومية 
يف تونيس، خيالل سيبتمرب 2020، بعيد 
السياسيية،  االضطرابيات  مين  أشيهر 
وقبل ذلك كان املشيييش يشيغل منصب 
وزيير الداخلية يف حكومة سيلفه إلياس 

الفخفاخ.
وأدت حكومية رئييس اليوزراء الحيايل، 
الدسيتورية  اليميني  املشيييش،  هشيام 
أميام مجلس النيواب التونيي يف الثاني 
من أيليول/ سيبتمرب املايض، بعيد أزمة 
سياسيية حيادة بيني الربملان ورئاسية 

الجمهورية والحكومة.
وحكومة املشيييش هي الحكومة الثالثة 
منيذ انتخياب مجليس النيواب الحايل يف 
تريين األول/ أكتوبير العيام امليايض، 
بعدما استقالة سابقيه إلياس الفخفاخ 

ويوسف الشاهد.
يذكر أن الربمليان التوني، كان قد منح، 
مطلع سيبتمرب املايض، بأغلبية مطلقة، 
الثقية لحكومية املشيييش، املكونية من 
كفاءات مستقلة عن األحزاب السياسية 

تضم 25 وزيرا و3 كّتاب دولة.
الرئييس  امليايض، كليف  يولييو   25 ويف 
التوني، قيس سيعيد، هشيام املشييش 
وفقيا  األقيدر”  “الشيخصية  بوصفيه 
للدسيتور، لتشيكيل الحكومية الجديدة، 
خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ املستقيلة 

عىل خلفية شبهات تضارب مصالح.

املخابرات األمريكية تنشئ منطقة “خضراء” حمصنة قبل 
يوم من تنصيب الرئيس املنتخب بايدن 

رئيس احلكومة التونسية جيري تعديال وزاريا 
يشمل 11 حقيبة وزارية

خوفا من اندالع اضطرابات وأعمال شغب احتجاجا على نتائج االنتخابات أعفى قبل ذلك وزيري البيئة والثقافة
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الزراعة إتالف 60 ألف طري مصاب 
التي  املناطق  وعزل  الطيور  إنفلونزا  بفريوس 
سجلت إصابات وتعفريها. فيما اعلن املستشفى 
البيطري يف دياىل اتخاذ اجراءات احرتازية عاجلة 
لتفادي انتقال انفلونزا الطيور اىل حقول الدواجن 

يف املحافظة.
وقال املتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، 
قوانني  طبقت  الوزارة  إن  صحفي:  حديث  يف 
مشريا   .2013 لعام   32 رقم  الحيوانية  الصحة 
إىل: أن دائرة البيطرة العامة يف بغداد أرسلت وفدا 
طبيا متخصصا بأجهزة متطورة الحتواء الوباء.

وأشار إىل تسجيل عدد من اإلصابات بمحافظات 
اتخذت  الوزارة  أن:  مؤكدا  الجوار،  ودول  اإلقليم 
كل إجراءاتها الالزمة، وبلّغت كل مربي الدواجن 
الحيطة  واتخاذ  الصحية  التعليمات  بمتابعة 

والحذر.
جرب،  عمار  الدين،  صالح  محافظ  وكشف  هذا 
الجمعة، عن تسجيل إصابة 60 ألفاً من الدجاج 
فيما  مدينة سامراء،  يف  الطيور  إنفلونزا  بمرض 
أكدت وزارة الزراعة اتخاذ كل اإلجراءات الوقائية 

الطيور  إنفلونزا  بمرض  اإلصابة  بؤرة  الحتواء 
املوقف  والسيطرة عىل  الدين  يف محافظة صالح 
أن  بعد  املحافظة،  يف  الدواجن  حقول  لحماية 
يف  إصابة  بؤرة  ظهور  البيطرة  دائرة  الحظت 

حقلني من الدواجن يف سامراء.

دياىل،  يف  البيطري  املستشفى  اعلن  جهتها،  من 
امس السبت، عن اتخاذ اجراءات احرتازية عاجلة 
لتفادي انتقال انفلونزا الطيور اىل حقول الدواجن 

يف املحافظة.
وقال مدير املستشفى البيطري يف دياىل، محمود 

تضم  دياىل  ان”  صحفي:  ترصيح  يف  الشمري، 
تنترش  والتي  الدواجن  حقول  من   90 من  اكثر 
كبري  اقتصادي  مورد  وتمثل  مرتامية  مناطق  يف 
اصابة  وجود  تأكيد  »ان  مؤكدا  االرس«.  الالف 
اتخاذ  اىل  دفعنا  سامراء  يف  الطيور  بانفلونزا 

سلسلة اجراءات احرتازية عاجلة داخل دياىل”.
واضاف الشمري اىل ان” من اهم االجراءات هي 
للمستشفى  التابعة   الوبائية  الوحدات  توجيه 
ونواحي  اقضية  يف  منترشة  وحدة   20 وعددها 
من  الوقائية  االحتياطات  كل  باتخاذ  املحافظب 
الكشف  باستخدام  مرض  عن  والتحري  الرصد 
الرسيع ألسواق بيع  الدجاج والطيور ومشاريع 
يف  البيطري  املستشفى  واعالم  واللحوم  البياض 

حال اي هالكات ملفتة لالنتباه”.
دعوة  االخرى  االجراءت  من  ان”  اىل  واشار 
السيطرات االمنية املحاذية ملحافظة صالح الدين 
وخاصة  الدواجن  منتجات  من  أيا  ادخال  بعدم 
صحية  شهادة  خالل  من  إال  الحي  الدجاج 
حكومية«. الفتا اىل »ان االجراءات الوقائية تهدف 
لتفادي انتقال االصابة اىل اي من حقول الدواجن 

يف دياىل”.

بغداد/ الزوراء:
عن  السبت،  امس  الرتبية،  وزارة  أعلنت 
املحارضين  لتثبيت  املعنية  الجهات  مفاتحة 
فيما  املهنية.  املدارس  يف  الدائم  املالك  عىل 
عن  الوزارة  يف  املوهوبني  رعاية  هيئة  اعلنت 
اسماء الطلبة املقبولني يف مدارس املوهوبني 
ملحافظة بغداد للعام الدرايس 2020 – 2021 

.
بالوزارة،  املهني  التعليم  عام  مدير  وقال 
دائرته  ان  صحفي:  ترصيح  يف  ضاري،  دريد 
لالمتحانات  العامة  املديرية  مع  “وبالتنسيق 
والتقويم، بارشت نرش اسماء الطلبة االوائل 
موقع  خالل  من  املهني  التعليم  مدارس  عىل 
بامتيازات  لشمولهم  االلكرتوني  املديرية 
بالتسجيل  املشمولني  الكليات  عىل  التقديم 
العايل  التعليم  وزارة  قامت  ان  بعد  فيها، 
من  اقرانهم  غري  عىل  استثنائيا  بمعاملتهم 

الطلبة الناجحني بمدارس التعليم املهني”.
خطة  اعدت  “املديرية  أن  ضاري  وأضاف 
بالبالد«،  املهني  التعليم  بواقع  للنهوض 
مع  موسعا  اجتماعا  عقد  بـ«انه  منوها 
مسؤويل التعليم املهني بمديريات تربية بغداد 

بما  العالقة  املشكالت  لتسوية  واملحافظات 
يخص املحارضين باملدارس املهنية«، كاشفا 
لتثبيتهم  العالقة  ذات  الجهات  عن »مفاتحة 
لسد  املهنية  باملدارس  الدائم  املالك  عىل 

خرباتهم  من  واالستفادة  الحاصلة  الشواغر 
الرتبوية”.

واوضح ان “املديرية تعمل عىل فك ازدواجية 
خطة  واعداد  املهني  التعليم  بمدارس  الدوام 

االمتحانات  تعليمات  لوضع  استباقية 
املدارس  عىل  املتقدمني  للطلبة  الخارجية 
بحسب  املهنية  املناهج  تكييف  بعد  املهنية 
العامة  واملديرية  الوزارة  اعدتها  التي  الخطة 

للمناهج للعام الدرايس الحايل”.
وأشار ضاري اىل “طبع وتوزيع ثمانية االف 
و747 كتابا منهجيا للتعليم املهني يف محافظة 
ملراحل  دراسية  مادة   50 من  ألكثر  البرصة 

املتوسطة واالعدادية املهنية باملحافظة”. 
هيئة  الرتبية/  وزارة  اعلنت  اخر،  جانب  من 
اسماء  عن  السبت،  امس  املوهوبني،  رعاية 
الطلبة املقبولني يف مدارس املوهوبني ملحافظة 

بغداد للعام الدرايس 2020 – 2021.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: إن “القبول تم وفق الرشوط والضوابط 
الكيل  العدد  ان  مبينًة  الوزارة”،  أقرتها  التي 
للمتقدمني بلغ 334 طالبا، والذين نجحوا يف 

االختبار االلكرتوني 103 طالب”.
للمقابلة  خضعوا  “الذين  أن  البيان  وأضاف 
كانوا 31 طالبا، حيث كانت نتيجة املقبولني 
لهذا  15 طالبا  بغداد   / املوهوبني  يف مدرسة 

العام”. 

بغداد/ الزوراء:
والبيئة  الصحة  لجنة  عضو  اكدت 
امس  الشمري،  وفاء  الربملانية، 
القطاع  تخصيصات  ان  السبت، 
ال  االتحادية  باملوازنة  الصحي 
املهم  القطاع  هذا  حاجة  توازي 
بها  يمر  التي  التحديات  ظل  يف 

العراق.
وقالت الشمري يف حديث صحفي: 
»اننا ال ننكر وجود أزمة اقتصادية 
يف  كورونا  جائحة  بها  تسببت 

هذا  لكن  العالم،  دول  وكل  العراق 
االمر ال يعني عدم االهتمام بتوفري 
ما يحتاجه القطاع الصحي يف البلد 
من املوازنة تحت اي سبب او مربر، 
حيث ان ما وضع من تخصيصات 
للقطاع الصحي لم يتجاوز الـ 22 
ما  ان  وقت  يف  فقط  دوالر  مليون 
أضعاف  هو  القطاع  هذا  يحتاجه 

هذا املبلغ«.
»القطاع  أن  الشمري  وأضافت 
اليوم  يواجه  العراق  يف  الصحي 

ابتداًء  ومتزايدة  مستمرة  تحديات 
من  نراه  وما  كورونا  جائحة  من 
الفايروس  هذا  ساللة  يف  تطور 
اصابات  اىل ظهور  الخطري وصوال 
بأنفلونزا الطيور بمحافظة صالح 
الدين، ناهيك عن الحاالت املرضية 
الرسطانية  كاالمراض  االخرى 
التي  الحاالت  من  واملزمنة وغريها 
مالية  تخصيصات  اىل  بحاجة  هي 

مستمرة«.
»البنى  ان  الشمري  وأضافت 

الصحية متهالكة، وهناك  التحتية 
السنوات  طيلة  لها  واضح  إهمال 
تتم  ولم  السابقة،  واملوازنات 
مراعاة هذا القطاع باي شكل من 
هو  العكس  عىل  كان  بل  االشكال 
استقطاعات  ألي  األوىل  الضحية 

تجري سابقا«.
غري  انفاقا  »هنالك  ان  اىل  الفتة   
ضمن  الحاجة  وفوق  مقبول 
لقطاعات  املوازنة  تخصيصات 
ومن  املوازنة  ستثقل  أنها  نعتقد 

جزء  وتحويل  حذفها  املمكن 
مثل  الصحة  تخصيصات  اىل  منها 
من  وغريها  الثالث  الرئاسات 

القطاعات الثانوية«.
واكدت ان »هناك جهودا ونقاشات 
سنميض بها مع اللجنة املالية بغية 
زيادة تخصيصات القطاع الصحي 
دينار  مليار   30 عن  يقل  ال  ما  اىل 
رغم ان هذا املبلغ أيضا غري كاٍف، 
حاليا  املوجود  من  افضل  لكنه 

باملوازنة«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية، 
عصابة  عىل  القبض  إلقاء  عن  السبت،  امس 
يف  واألجنبية  املحلية  العملة  بتزييف  مختصة 

محافظة البرصة.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوكالة  وقالت 
منه: انه »من خالل ورود معلومات استخباراتية 
عىل  القبض  القاء  من  مفارزها  تمكنت  دقيقة، 
بينهم  من  متهمني،  خمسة  من  مكونة  عصابة 
واملحلية،  االجنبية  العملة  بتزيف  يقومون  امرأة، 
بعد تشكيل فريق  القبض  القاء  وقد تمت عملية 
مختص واستدراج احد افراد العصابة، وبداللته تم 

القبض عىل باقي أفرادها يف محافظة البرصة«.
بالجرم  عليهم  القبض  إلقاء  »تم  انه  وأضافت 
املشهود وبحوزتهم )5( طابعات ليزرية واجهزة 
بالتزييف  خاص  وورق  وأحبار  ملونة  استنساخ 
الف  و300  مليوناً   11 مقدارها  مزيفة  وعملة 
عن  فضالً  مزيف،  امريكي  دوالر  و6500  دينار 
ضبط )5( مسدسات مختلفة ومواد مخدرة تقدر 
الورق  قص  وآلة  تعاطي  وأدوات  غرامات  ببضع 

املستخدم للتزييف«.
املواد  مع  املتهمني  تسليم  »تم  انه  وأكدت 
وصل  بموجب  املختصة  الجهات  اىل  املضبوطة 

تسلم أصوايل«.

 بغداد/ الزوراء:
قنوات مزيفة  DMC من  الرقمي  االعالم  حذر مركز 
عىل منصة تيليجرام تحمل اسم وزارة التعليم تقوم 
صحيحة  غري  واخبار  بمعلومات  الطلبة  بتضليل 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  صفة  وتنتحل 
داعياً الجهات الحكومية ملتابعة هذه القنوات واتخاذ 

االجراءات القانونية بحق من يقف ورائها.
وذكر املركز، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه« 
رصد العديد من القنوات املزيفة عىل منصة تيليجرام 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اسم  تحمل 
هذه  ان  املؤسف  ومن  الوزير،  شخصية  تنتحل  او 
القنوات تمتلك اآلف املشرتكني، ويتم تداول اخبارها 

بصورة كبرية يف مجموعات الطالب عىل تيليجرام«.
القنوات  عىل  القضاء  يف  املساهمة  اىل«  الطلبة  ودعا 
وجيل  املثقفة  الطبقة  يمثلون  كونهم  املزيفة 
الرسمية  القنوات  عىل  االعتماد  خالل  من  املستقبل 

عن  والتبليغ  االخبار  عىل  الحصول  يف  فقط  للوزارة 
القنوات املزيفة بصورة صحيحة«.

فيما شدد املركز عىل« رضورة توثيق قناة تيليجرام 
هذه  معالجة  اجل  من  ومهمة  اوىل  كخطوة  الوزارة 
الظاهرة السيئة، خصوصا وان القناة املوثقة سيكون 
الوزارة يف  الظهور ملن يبحث عن قناة  اولوية يف  لها 
كل  سيفضح  التوثيق  ان  اىل  باالضافة  التيليجرام، 

القنوات االخرى املزيفة«.
الوزارة،  كما نقل املركز عن املتحدث الرسمي باسم 
تحذيرها  تجدد  الوزارة  ان«  القول:  العبودي،  حيدر 
املزورة ومنشوراتها  القنوات  التعاطي مع هذه  من 
املزيفة، وتدعو املتابعني واملهتمني بشؤون الجامعات 
املوقع  من  والترصيح  والخرب  املعلومة  استقاء  اىل 
دائرة  لدى  املعتمدة  الرسمية  والصفحات  والقنوات 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  يف  واالعالم  العالقات 

العلمي«.

بغداد/ الزوراء:

اعمال مرشوع شبكات مجاري قضاء  العامة  استأنَفت وزارة االعمار واالسكان والبلديات 

الهندية، بينما استأنفت العمل بمرشوع تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة املطرية يف الجانب 

االيمن للموصل.

وقال مدير املديرية العامة للمجاري يف الوزارة، يعرب قحطان عباس، يف حديث صحفي: انه 

»تم استئناف العمل بمرشوع شبكات مجاري قضاء الهندية، اذ تم مد خط رئيس للمجاري 

وبأقطار انابيب ترتاوح من 315 ملم إىل 800 ملم مع مد رباطات للدور السكنية بالقضاء«. 

واضاف انه »تم تحقيق نسبة 75 باملئة كانجاز فعيل للمرشوع«، مبينا ان »املرشوع يتضمن 

ومطرية«،  ثقيلة  رفع  ومحطات  ناقلة  وخطوط  واالمطار  الثقيلة  املياه  لترصيف  شبكات 

التي ستخدم نحو  مشريا اىل »انجاز نسبة 83 باملئة من محطة املعالجة الخاصة بالقضاء 

60 الف نسمة من ابناء محافظة كربالء، كما سيحافظ عىل البيئة واملسطحات املائية من 

انتاج  يف  املرشوع  سيسهم  كما  املزروعات،  لسقي  املعالجة  املياه  ترصيف  يتم  إذ  التلوث، 

االسمدة العضوية«.

الجانب  يف  املطرية  الناقلة  الخطوط  وتنفيذ  تجهيز  بمرشوع  العمل  »استئناف  عباس  وأكد 

املشاريع  اهم  من  عّده  والذي  الرتكية،  الرشكات  احدى  عىل  احالته  بعد  للموصل  االيمن 

االسرتاتيجية يف محافظة نينوى، إذ يسهم يف تخليص الجانب االيمن للموصل من التجمعات 

املائية خالل فرتة هطول االمطار يف الشوارع والتقاطعات الرئيسة«، معربا عن »امله بانجازه 

خالل املدة املقبلة من العام الحايل«.

بغداد/ الزوراء:

تعاون  اتفاقية  بغداد  جامعة  وقَعت 

املجاالت  يف  التكنولوجية  الجامعة  مع 

واملهنية  والتدريبية  والبحثية  االكاديمية 

االتفاقية  وتهدف  والتطويرية،  والتقنية 

التعليمية  العملية  اليات  ودعم  تطوير  اىل 

الشاملة لدى كل من الطرفني لتفعيل دور 

تبادل الخربات يف مجاالت التعاون املشرتك.

السامرائي،  الكريم  عبد  املذكرة،  ووقع 

للشؤون  بغداد  جامعة  رئيس  مساعد 

التكنولوجية  الجامعة  وعن  العلمية، 

العلمية،  للشؤون  الجامعة  رئيس  مساعد 

حيدر عبد ضهد.

وأوضح السامرائي ان “التعاون بني جامعة 

ضمن  يأتي  التكنولوجية  والجامعة  بغداد 

عىل  لالنفتاح  الجامعة  مجلس  توجهات 

االكاديمية  الجامعات واملؤسسات  مختلف 

يف الداخل والخارج«.

يف  االعالم  كلية  عميد  اوضح  جانبه،  من 

“مذكرة  أن  طاهر:  عمار  بغداد،  جامعة 

التعاون  دعم  عىل  للعمل  تأتي  التفاهم 

الدولة  مؤسسات  مع  والبحثي  التعليمي 

الخربات واعتماد  املجتمع، وتبادل  وخدمة 

برامج علمية مشرتكة«.

واضاف ان “الكلية وضعت خطة مدروسة 

العايل  التعليم  مؤسسات  عىل  لالنفتاح 

عام  بشكل  والحكومية  خاص  بشكل 

من  االعالم  مجاالت  يف  لها  الدعم  لتقديم 

خالل اطالق برامج متنوعة لتدريب مالكات 

الوحدات والشعب والدوائر االعالمية، االمر 

االعالم  بمستوى  االرتقاء  يف  يسهم  الذي 

جهة  من  والحكومي  جهة  من  الجامعي 

التي  االتصالية  الرسائل  وتنضيج  اخرى 

تقدمها تلك الدوائر للجمهور”. 

بغداد/ الزوراء:
واملهجرين،  الهجرة  وزيرة  اوضحت 
ايفان فائق جابرو، امس السبت، أن عدد 
األصلية  مناطقهم  اىل  العائدين  النازحني 
بلغ أكثر من 68 ألف عائلة خالل الشهور 

الستة املاضية.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزيرة  وقالت 
نسخة منه: انه »بتوجيه من رئيس مجلس 
توفري  تم  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 
املناسبة  الظروف  وتهيئة  التسهيالت  كل 
مناطقهم  اىل  طوعاً  النازحني  لعودة 
بشكل  النزوح  ملف  غلق  بهدف  األصلية 
من  اآلالف  مئات  معاناة  وإنهاء  نهائي 
قاسية  التي عانت ظروفاً  الرشيحة  هذه 

منذ عدة سنوات«.  
وأضافت أنه »تم التنسيق مع مستشارية 

لغرض  العمليات  وقيادة  القومي  األمن 
تدقق  لم  التي  االسماء  من  الكثري  تدقيق 
أثناء فرتة الحكومات السابقة، وتم انجاز 
يتجاوز  لم  قيايس  وقت  يف  معامالتهم 
سابقاً  التدقيق  كان  أن  بعد  ساعة،   72

يستغرق عدة أسابيع«.  
طوعاً  العائدين  »عدد  أن  جابرو  وتابعت 
من  عائلة  ألف   68 تجاوز  اآلن  حتى 
خارجها،  ومن  املخيمات  يف  املتواجدين 
وإلنهاء  بالعودة  رغبتهم  عىل  بناًء  وذلك 
معاناتهم التي استمرت عدة سنوات منذ 
االحتالل الداعيش الذي تسبب يف ترشيدهم 
وحرمانهم من حياتهم الطبيعية، وقريباً 
الحياة  وتعود  النزوح  ملف  سينتهي  جداً 
عليه  كانت  ما  اىل  املحررة  املناطق  يف 

سابقاً«.  

بغداد/ الزوراء:
للعتاد  السبت، ضبط كدس  الداخلية، امس  التابعة لوزارة  أعلنت وكالة االستخبارات   

داخل احد املنازل املرتوكة وسط العاصمة بغداد.
وذكرت الوكالة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان »مفارزها بمديرية استخبارات 
بغداد يف وزارة الداخلية تمكنت من ضبط كدس للعتاد داخل احد الدور السكنية املرتوكة 

منذ عام 2003 يف منطقة باب املعظم ببغداد«.
واضافت ان »الكدس احتوى بداخلة عىل اسالك كهربائية عدد2 وناظور عدد 2 وبواري 
عدد3 لكواتم مسدس، ومرشح كيمياوي عدد3 وصواعق عدد6، واطالقات بكييس عدد 
500 تقريبا وحشوة هاون عدد 30 ونصف كيس مادة اليورية واليت عدد3 وعلبة باورد 

اسود عدد 2«.
واشار البيان اىل »العثور عىل علبة فوسفات االملنيوم عدد18 وعبوات عدد4 وصاعق ضد 
الدروع ويوريا تستخدم للعبوات ورمانة يدوية وكاتم صوت، كالشنكوف عدد 5 وقنربة 
هاون عيار 82 ملم و قالب Tnt وزن 4 كيلوغرامات وكراسات عسكرية عدد 7 و دوائر 
كهربائية مع قناع كيمياوي وكربيت صلب وزن 2509 كغم  وعلب حرب عدد 8  و مادة 

الشب 1 كيلو غم«.
وتابعت الوكالة انه »تم رفع املواد من قبل الجهد الهنديس املرافق بدون حادث يذكر«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة، اللواء يحيى رسول، امس السبت، العثور عىل 
مجموعة من االعتدة والصواريخ ضمن مخلفات تنظيم داعش يف قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.
دقيقة،  استخبارية  »بناًء عىل معلومات  إنه  منه:  »الزوراء« نسخة  تلقت  بيان  يف  وقال رسول 
تمكن أبطال فرقة املشاة الخامسة عرشة من العثور عىل كدس للعتاد من مخلفات عصابات 
عبوات  بداخله عىل  نينوى  بمحافظة  تلعفر  العياضية ضمن قضاء  ناحية  يف  اإلرهابية  داعش 

ناسفة وقنابر هاون ومساطر تفجري وصواريخ«. واكد أنه »تمت معالجتها موقعياً«.

بغداد/ الزوراء:
امس  االرهاب،  مكافحة  جهاز  اعلن 
بينهم  دواعش،   6 عىل  القبض  السبت، 
بيان  محافظات.وذكر  عدة  يف  قيادي، 
»الزوراء«  تلقت  االرهاب  مكافحة  لجهاز 
الناطق  لتوجيهات  »استناداً  منه:  نسخة 
اللواء  املسلحة  للقوات  العام  القائد  باسم 
جهاز  وحدات  رشعت  رسول،  يحيى 
مكافحة اإلرهاب بالواجبات والتي شملت 
العملية  »ان  مبينا  ُمختلفة«،  ُمحافظات 
وشملت  كركوك  ُمحافظة  يف  كانت  األوىل 
الحويجة«.واضاف  ُثم  داقوق  أقضية 

القبض  إلقاء  عن  أسفرت  »العملية  ان 
داعـش  عصابات  من  ُعنرصين  عىل 
قضاء  يف  الثانية  العملية  ونفذ  اإلرهابية، 
الرشقاط بمحافظة صالح الدين نتج عنها 
القبض عىل إرهابي آخر ينتمي لعصابات 
داعـش«.واوضح ان«العملية الثالثة نفذت 
منطقتي  يف  وبغداد  األنبار  ُمحافظتي  يف 
الكرمة والتاجي ومركز ُمحافظة بغداد«، 
 }3{ القبض  إلقاء  »أسفرت عن  انه  مبينا 
عنارص بينهم قيادي يف عصابات داعـش 
اتخاذ  »تم  انه  البيان  واكد   .« اإلرهابية 

بحقهم اإلجراءات القانونية اصولياً«.

الزراعة: طبقنا قوانني الصحة احليوانية الحتواء وتفادي الوباء
دياىل تتخذ إجراءات للحد من انتقال انفلونزا الطيور حلقوهلا

الرتبية تفاتح اجلهات املعنية لتثبيت حماضري املدارس املهنية

القبض على عصابة خمتصة بتزييف العملة 
يف البصرة

اإلعالم الرقمي حيذر من قنوات وهمية بإسم 
وزارة التعليم

اإلعمار تستأنف العمل ببعض شبكات 
اجملاري واألمطار

جامعتا بغداد والتكنولوجية توقعان 
اتفاقية تعاون بينهما

الصحة النيابية: ختصيصات القطاع الصحي باملوازنة ال توازي احلاجة 

أعلنت أمساء املقبولني يف مدارس املوهوبني حملافظة بغداد  اهلجرة: عودة حنو 68 ألف عائلة نازحة 
خالل الشهور الستة املاضية

ضبط كدس للعتاد يف أحد البيوت املرتوكة 
بالعاصمة

العثور على أعتدة وصواريخ من خملفات 
داعش يف تلعفر

اعتقال 6 إرهابيني بينهم قيادي يف عدة 
حمافظات
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النفط تتوقع زيادة سعر الربميل إىل 60 دوالرًا

أنهت قراءة 40 مادة منها

خبري: ارتفاع الدوالر سيخلف آثارا 
سلبية على االقتصاد واملواطن

جتهيز كهرباء الوسط بـ 25 
حمولة توزيع

بابل تنجز 59 مشروعا استثماريا 
مبختلف اجملاالت االقتصادية

كردستان: خسائر القطاع السياحي 
تقدر بنحو مليار دوالر

املثنى تزرع ٢٣٠ ألف دومن ضمن 
اخلطة الشتوية

بغداد/ الزوراء:
أعلنت منظم�ة أوبك، امس الس�بت، ان 
الع�راق احت�ل املرتب�ة الثانية ب�ن اكثر 
الدول االعضاء التي قامت برفع إنتاجها 
النفطي يف املنظمة يف ش�هر كانون األول 

املايض.
وقال�ت املنظمة يف تقريرها الش�هري ان 
“إنتاج الدول ال��13 األعضاء يف منّظمة 
ال�دول املصدرة للنف�ط }أوب�ك{، ارتفع 
يف كان�ون االول امل�ايض، حي�ث بل�غ يف 
املتوس�ط 25.362 مليون برميل يوميا، 
بارتف�اع بلغ 279 أل�ف برميل يوميا عن 
مستويات ترشين الثاني 2020 الذي بلغ 

25.083 مليون برميل يوميا”.
واضاف�ت ان “الزي�ادة يف إنت�اج أوب�ك 
جاءت كل م�ن ليبيا، الذي بل�غ انتاجها 
1.224 ملي�ون برمي�ل يومي�ا وبزي�ادة 
بلغ�ت 136 الف برميل عن الش�هر الذي 
سبقه، اضافة اىل االمارات وبزيادة بلغت 
63 الف برميل عن الشهر الذي سبقه “.

واش�ارت اىل ان “الع�راق ارتف�ع انتاجه 
النفطي ايض�ا يف كانون االول، حيث بلغ 
متوس�ط االنت�اج فيه�ا 3.848 ملي�ون 

برمي�ل يوميا بارتفاع بلغ 76 الف برميل 
يومي�ا عن ش�هر ترشي�ن الثاني املايض 
ال�ذي بل�غ االنت�اج في�ه 3.772 مالين 

برميل يوميا”.
ويعد العراق أحد مؤس�ي منظمة اوبك 
عام 1960 ، وهو أحد اهم الدول املنتجة 

داخل املنظمة، حيث يأتي باملرتبة الثانية 
بعد السعودية.

وكان وزير النفط، احس�ان عبد الجبار، 

قال، الخمي�س، ان حصة العراق يف أوبك 
تبل�غ مليون�ن و800 ال�ف برمي�ل م�ن 
حقول الوس�ط والجن�وب، باالضافة اىل 
400 ال�ف م�ن حق�ول الش�مال، وعلينا 
اس�تحقاق بحدود 18 مليون برميل عن 
حصتنا السوقية، وهناك نقاش ثقيل مع 
دول اوب�ك وحلفائها بخص�وص تأجيل 

سداد العراق لهذه التعويضات.
وأضاف ان “نسبة التزام العراق %79 يف 
اوبك بس�بب عدم التزام اقليم كردستان 

باستقطاعات العراق يف السوق”.
م�ن جهته، ق�ال وزير النف�ط العراقي، 
إحس�ان عبد الجب�ار، امس الس�بت، إن 
س�عر برميل النفط قد يبلغ 60 دوالراً يف 

الربع الثاني من 2021.
وق�ال عبد الجب�ار، يف ترصيحات نقلتها 
وس�ائل اعالم حكومي�ة: إن “معدل بيع 
سعر برميل النفط العراقي حالياً يتجاوز 

حاجز 53 دوالراً”.
ويتع�رض العراق لضغ�وط كبرية تحت 
وط�أة أس�وأ ازم�ة اقتصادية يش�هدها 
منذ عام 2003 ولغاية اآلن لتدني أسعار 

النفط وتفيش فريوس كورونا.

بغداد/ الزوراء:

تنطل�ُق، الي�وم االح�د، فعاليات مع�رض التحدي 

)صن�ع يف العراق( بمش�اركة فاعلة من 28 رشكة 

محلية ستعمل عىل اظهار جودة املنتج الوطني. 

وق�ال وكي�ل وزارة الصناع�ة لش�ٔوون التخطيط، 

يوس�ف محمد جاسم، يف ترصيح صحفي: ان “28 

رشكة من مجموع 33 ستش�ارك بمعرض التحدي 

)صنع يف العراق( الذي ينطلق اليوم االحد ويستمر 

ملدة خمس�ة ايام، حيث س�يتم افتتاحه بمشاركة 

فاعلة للرشكات التابعة للوزارة”، مبينا ان “بعض 

الرشكات تعرضت للدمار بأح�داث داعش وتقادم 

خطوطه�ا االنتاجي�ة، منه�ا مصانع الفوس�فات 

والزج�اج والحراريات وكربيت امل�رشاق وغريها”، 

مٔوك�دا “وجود خطط لتقييم تلك الرشكات املدمرة 

واعالنها فرصا استثمارية بسبب العجز املايل بغية 

ادخالها للخدمة، وتعظيم مواردها وتشغيل االيدي 

العاملة”.

وأض�اف جاس�م ان “العم�ل يجري حالي�ا للبحث 

عن رشاكات حقيقي�ة رصينة مع رشكات اجنبية 

للنهوض باالنتاج الصناعي اىل مرحلة أفضل وجعله 

من االقتصادات املنتجة إقليميا وتنظيمه، واظهار 

إبداع�ات وج�ودة املنتج�ات الصناعي�ة املحلي�ة، 

وإمكاني�ات رشكات القطاع الع�ام الصناعية، مع 

اع�ادة ثق�ة مٔوسس�ات الدولة واملواطن�ن بجودة 

اىل جان�ب  العالي�ة،  املح�ي ومواصفات�ه  املنت�ج 

اس�باب عديدة منها الوقوف ام�ام تحديات كثرية 

أهمها إقناع املس�تهلك أو املستفيد بالتوجه صوب 

الصناع�ة الوطني�ة، وتحديات اخرى م�ن الداخل 

والخارج نتيجة التشهري االعالمي ومحاربة التجار 

واملقاولن من اجل بقاء البالد مستهلكا للمنتجات 

االجنبية، والعديد منهم ينفي وجود انتاج صناعي 

محي وهذا امر مٔولم”.

 الفت�ا اىل ان “ال�رشكات حالي�ا بحاج�ة اىل دع�م 

حكوم�ي وبرملان�ي الٕعادته�ا اىل منافس�ة املنت�ج 

االٔجنب�ي، وان الصناع�ة واجه�ت هجمة قاس�ية 

ورشسة خالل الفرتة االخرية، لكن بالرغم من ذلك 

كان ارصارنا بظهور منتجاتنا اىل النور عرب تنظيم 

املعرض”.

وذك�ر جاس�م ان “هناك خططا وضعته�ا الوزارة 

بدع�م م�ن رئي�س ال�وزراء بافتت�اح الكث�ري من 

املش�اريع بالجان�ب الزراعي والتع�اون مع وزارة 

الزراع�ة بإنتاج االس�مدة ودعم الفالح�ن بالدفع 

اآلج�ل البالغة 50 مليار دين�ار، فضال عن التعاون 

م�ع وزارة الكهرباء بإنتاج املح�والت ايضا بالدفع 

اآلج�ل الت�ي وصل�ت اىل 65 ملي�ار دين�ار، لك�ن 

تأخ�ر دفع املس�تحقات يعرض ال�رشكات التابعة 

لل�وزارة اىل ضغوط�ات كبرية بإيقافه�ا، اىل جانب 

املج�ال الصحي الذي يض�م معامل انت�اج االدوية 

واالوكس�جن، والتجهيزات الطبية بكل مجاالتها، 

وجميع املجاالت االقتصادية األخرى”. 

بغداد/ الزوراء:
اتهم�ت لجنة التخطي�ط االس�رتاتيجي ومتابعة 
الربنام�ج الحكوم�ي، امس الس�بت، وزير املالية 
عي عالوي بالتس�بب يف كارثة اقتصادية للقطاع 
الخاص بس�بب رفع الدوالر، مبينة ان الوزير هو 
ش�خصيا ال يعرتف يف الورقة البيضاء التي اعدها 

بنفسه ولم يضمنها يف املوازنة.
وق�ال نائ�ب رئيس اللجن�ة، محمد البل�داوي، يف 
ترصيح صحفي: ان “الوزير تحدث عن اجراءات 
حكومية تقشفية قاسية واجراءات ضد الرئاسات 
الثالث، إال ان م�ا وجدناه هو رصف مبالغ طائلة 

ونفقات خيالية”.

وأض�اف البل�داوي ان “الوزي�ر تس�بب يف كارثة 
اقتصادي�ة للقطاع الخ�اص الذي فق�د اكثر من 
%25 من امواله داخل العراق بس�بب رفع الدوالر 
بش�كل مفاج�ئ ودون أي تخطي�ط”، مبين�ا ان 
“وزي�ر املالي�ة ع�ي عب�د االم�ري ع�الوي يتخيل 
وكأنه يف لندن او س�ويرسا، ورشع برسم ترهات 
ضمن الورقة البيضاء الت�ي لم تضّمن يف املوازنة 

باالصل”.
يعلم�ون  “الوزي�ر والحكوم�ة ال  ان  إىل  وأش�ار 
م�دى االرباح او االموال التي س�تجنى بعد رصف 
164 ترلي�ون دينار خالل املوازن�ة، ما تعد كارثة 

اقتصادية ال يمكن السماح بتمريرها مطلقا”.

بغداد/ الزوراء:

اعل�ن م�رصف الرافدي�ن، امس 

الس�بت، عن منح ق�روض لبناء 

وانشاء وتأهيل عدد من املشاريع 

االستثمارية والس�كنية يف بغداد 

واملحافظات.

وقال املكت�ب االعالمي للمرصف 

يف بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة 

من�ه: انه “ت�م تمويل وتس�ويق 

عدد من املش�اريع واس�تقطاب 

العديد من الرشكات واملستثمرين 

م�ع  التع�اون  يروم�ون  الذي�ن 

امل�رصف لغ�رض الحص�ول عىل 

تلك القروض”.

الت�ي  اىل “ان املش�اريع  واش�ار 

مجم�ع   ( ه�ي  تمويله�ا  ت�م 

مجم�ع   – الس�كني  دي�وان 

مجم�ع  الس�كني-  الزه�راء 

الكوثر الس�كني- مجم�ع ألوان 

الس�كني- مجمع باب النارصية 

السكني- مجمع مدينة االندلس 

باب�ل  ارض  مجم�ع  الس�كني- 

الس�كني – مجم�ع جب�ل عامل 

السكني- مجمع االمل السكني- 

مجمع اسكان الدوحة السكني- 

الس�كني-  الزق�ورة  مجم�ع 

مجمع العزيز الس�كني- مجمع 

النزاهة الس�كني-مجمع بيسان 

حموراب�ي  جامع�ة  الس�كني- 

– مجم�ع درة كربالء الس�كني- 

مجمع اليمامة السكني- مجمع 

بس�ماية الس�كني- م�ول تاون 

اه�ي  كلي�ات  مجم�ع  س�نرت- 

متكام�ل م�ع ملحقاته-مدين�ة 

االلعاب املائية- مجمع مبدعون 

التجاري- مجمع جوهرة تكريت 

الس�كني- مجم�ع تج�اري مع 

النج�ف-  يف  الس�يارات  موق�ف 

فن�دق ب�رج الباقر الس�ياحي يف 

كربالء –– مجم�ع جواهر دجلة 

الس�كني- مجمع مك�ي مول – 

مستشفى االمام زين العابدين- 

– مستش�فى ال�وارث- م�دارس 

الس�الم لاليتام- محطة كهرباء 

العم�ارة الغازي�ة- خليفة مول-

مجم�ع  الش�فاء-  مستش�فى 

بيتي الس�كني- فن�دق واجنحة 

فندقية- مول تج�اري يف بغداد- 

مجم�ع الوند الس�كني- مجمع 

املحبة الس�كني- مجم�ع مدينة 

املثنى الس�كني- مجمع مرجان 

الس�كني- رشك�ة جن�ة  س�تي 

ام  مين�اء  لتطوي�ر  الف�ردوس 

قرص/ رصيف 8و9 – مستشفى 

مجم�ع   – االه�ي  الش�فاء  دار 

املاس�ة الس�كني- مجمع السري 

وليام الس�ياحي- مجم�ع بيتي 

الس�كني يف صالح الدين – فندق 

رم�ادة م�ع اجنح�ة فندقي�ة يف 

النجف االرشف – مول تجاري يف 

شارع اكد بالكاظمية املقدسة – 

مجمع الوند الس�كني يف خانقن 

– مجم�ع مكي م�ول يف دياىل(”. 

كم�ا دعا امل�رصف املس�تثمرين 

وال�رشكات الراغب�ن بالحصول 

عىل التمويل والتسويق املايل لهم 

اىل زيارة املرصف لغرض االطالع 

الق�روض  من�ح  رشوط  ع�ىل 

وخدمة للصالح العام.

بغداد/ الزوراء:

نف�ت اللجن�ة املالية النيابية وج�ود اي نية بإعادة 

م�رشوع قان�ون املوازن�ة املالي�ة االتحادي�ة لعام 

2021 اىل الحكوم�ة بخص�وص ضغ�ط النفق�ات 

وخف�ض العج�ز فيه�ا. وفيم�ا أعلن�ت اللجنة أن 

االجتماعات مس�تمرة لدراسة بنود ومواد مرشوع 

قان�ون املوازنة االتحادية للع�ام 2021، اكدت انها 

انه�ت قراءة 40 مادة من مرشوع القانون بش�كل 

أويل”.

وقال عضو اللجنة املالية، احمد حمه رشيد، امس 

الس�بت، يف حديث صحف�ي: ان “املوازنة س�تبقى 

كم�ا ه�ي وال توجد حت�ى اآلن تطمينات ألصحاب 

قرار 315 م�ن العقود واألجراء يف ضمان حقوقهم 

باملوازنة”.

واوضح عضو اللجنة املالية: “نحن ندرس املوازنة 

حاليا وبعد اس�تكمالها س�يتم التصوي�ت عليها” 

مؤكدا أن “املوازنة ليست اصالحية”.

وكان النائ�ب عن تحال�ف الفتح، احم�د الكناني، 

قد كش�ف، يف وقت سابق، عزم مجلس النواب عىل 

اع�ادة املوازنة االتحادية للس�نة املالي�ة 2021 اىل 

الحكومة.

وق�ال الكناني يف لق�اء متلف�ز: ان “الربملان يعتزم 

اعادة م�رشوع قانون املوازنة اىل الحكومة لضغط 

االنف�اق من }100-164{ ترليون دينار”، مضيفاً” 

حلول الحكومة غري مجدية ومربارتها غري منطقية 

يف حل االزمات”. 

م�ن جانب متص�ل، أعلنت اللجنة املالي�ة النيابية، 

امس الس�بت، أن االجتماعات مس�تمرة لدراس�ة 

بنود ومواد مرشوع قانون املوازنة االتحادية للعام 

.2021

وق�ال عض�و اللجنة، ش�ريوان م�ريزا، يف ترصيح 

صحف�ي: ان “اللجن�ة املالية مس�تمرة بمناقش�ة 

مواد مرشوع قان�ون املوازنة، وقد انهت قراءة 40 

مادة من مرشوع القانون بشكل أويل”.

وأض�اف ان “اللجن�ة املالية قامت بتش�كيل لجان 

فرعية لالجتماع مع الوزارات والهيئات الحكومية 

والتخصيص�ات  البن�ود  ملناقش�ة  واملحافظ�ات 

املوجودة يف مرشوع قانون املوازنة”.

أوبك: ارتفاع إنتاج العراق لـ 3.848 مليون برميل يوميا بالشهر املاضي

الصناعة تعلن انطالق معرض “صنع يف العراق” اليوم

التخطيط النيابية تتهم املالية بالتسبب 
بكارثة اقتصادية للقطاع اخلاص

الرافدين يعلن متويل وتسويق املشاريع 
االستثمارية ومنحها القروض

اللجنة املالية تنفي نية إعادة املوازنة لضغط النفقات وخفض العجز 

بغداد/ الزوراء:
اكد املختص يف الش�ؤون االقتصادية 
العراقي�ة والعاملي�ة، إيف�ان ش�اكر 
الدوبرداني، امس السبت، ان ارتفاع 
س�عر رصف ال�دوالر ام�ام الدين�ار 
العراقي س�يخلف اثارا سلبية كبرية 
ع�ىل االقتص�اد العراق�ي، واملترضر 
الرئي�ي هو املواطن البس�يط الذي 

سيدفع ثمن هذه الخطوة.
ترصي�ح  يف  الدوبردان�ي  وق�ال 
صحف�ي: إن “ارتفاع قيم�ة الدوالر 
س�يؤثر س�لبا عىل القدرة الرشائية 
االساس�ية كالغذاء والدواء للمواطن 
بنسبة %23 كونه ستقل قيمة راتب 
املوظف بنسبة 23 % والتي بدورها 
فالقدرة الرشائية ستؤثر عىل الجودة 
يف االسواق العراقية، حيث ان املواطن 
غري قادر عىل رشاء السلع ذات جودة 
عالية الرتفاع سعرها مما يضطر اىل 

اللجوء للسلع االقل قيمة”.
واش�ار اىل ان “ارتفاع الدوالر سيؤثر 

سلبا عىل قطاع العقارات والسكن يف 
العراق، حيث ان املش�اريع السكنية 
التي تعم�ل بنظام االقس�اط والتي 
كانت تتعامل س�ابقا بالدوالر يف بيع 
العق�ار للمواطن، وعند ارتفاع قيمة 
الدوالر اصبح املواطن غري قادر عىل 
دفع القس�ط الشهري بالدوالر، مما 
سيؤدي اىل مش�اكل قضائية ويجرب 
املواط�ن ع�ىل بي�ع العق�ار بس�عر 

زهيد”.
واض�اف أن “م�ن االث�ار الس�لبية 
الرتف�اع س�عر رصف ال�دوالر ان�ه 
ك�ّون انطباع�ا س�لبيا ع�ىل قطاع 
االستثمار بحيث اصبح العراق بيئة 
طاردة لالس�تثمار االجنبي، فأغلب 
ال�رشكات االجنبي�ة س�ترتك العمل 
يف الع�راق ك�ون اغل�ب مش�اريعها 
س�تتوقف النه اليوجد اقب�ال عليها 
الت�ي  العق�ارات  اس�عار  الرتف�اع 
تنفذها هذه الرشكات لضعف قدرة 

املواطن عىل الرشاء”.

بغداد/ الزوراء:

ام�س  الصناع�ة،  وزارة  اعلن�ت 

الس�بت، تجهي�ز الرشك�ة العامة 

لتوزي�ع كهرب��اء الوس��ط ب�� ) 

٢٥ ( محول��ة توزي��ع كدفع��ة 

تاس�ع�ة م�ن العق�د املُب�رم بي�ن 

الطرفي�ن.

الرشك��ة  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 

العام�ة للصناع��ات الكهربائي�ة 

وااللكرتوني��ة، س�في�ان ف�وزي 

ان “الرشكة تواص�ل  الجب��وري: 

تجهي�ز الرشك�ة العام�ة لتوزي�ع 

كهرباء الوس�ط بمحوالت التوزيع 

ُمختلفة السعات وفق العقد املرُبم 

بن الطرفن وعىل دفع�ات” .

قام�ت  “الرشك�ة  ان  واوض�ح 

بتجهي�ز الرشك�ة العام�ة لتوزيع 

باب�ل،  ف�رع   / الوس�ط  كهرب�اء 

بالدفعة التاس�عة والبالغة ) ٢٥ ( 

محولة توزيع س�عة ) ٤٠٠ كي يف 

( بعد إجراء الفحوصات املُختربية 

ُمطابقته�ا  م�ن  للتأك�د  الالزم�ة 

الكهرباء وحس�ب  ملواصفة وزارة 

شهادة الفحص املُشرتك وبحضور 

ُممثي الرشكة املذكورة”.

واك�د الجب�وري “اس�تمرار العمل 

املح��والت  إنت��اج  مصن��ع  يف 

الكهربائي��ة من أجل تجهيز باقي 

إكم�ال  تباع�اً، ولح�ن  الدفع�ات 

تجهي�ز كام�ل الكمي�ة املطلوب�ة 

العق�د والبالغ�ة ) ٦٠٠ (  ضم�ن 

محولة توزيع ُمختلفة السعات”.

تمتل�ك  الرشك�ة   “ ان  اىل  واش�ار 

املؤه�ل  وال�كادر  اإلمكان�ات 

لتجهي�ز القطاعن العام والخاص 

بالكمي�ات املطلوبة م�ن محوالت 

وبُمختل�ف  الكهربائي�ة  التوزي�ع 

السع�ات”.

بغداد/ الزوراء:

كشَفت هيئة استثمار بابل عن انجاز 

بمختل�ف  اس�تثماريا  مرشوع�ا   59

املجاالت االقتصادية.

وق�ال رئي�س الهيئة، محمد جاس�م 

ان  صحف�ي:  حدي�ث  يف  زك�م، 

“االس�تثمار يف باب�ل يش�هد حرك�ة 

نشطة بمختلف املجاالت االقتصادية، 

ومنها القط�اع الصناعي والرتفيهي 

والزراع�ي والخدم�ي والتج�اري من 

خالل املشاريع االستثمارية املنجزة”، 

مبينا ان “هناك مشاريع استثمارية 

اخرى تش�هد مراحل تنفيذ متقدمة، 

ومنها ما سنشهد انجازه قريبا”.

واوضح ان “59 مرشوعا اس�تثماريا 

القطاع�ات  بمختل�ف  باب�ل  يف 

االقتصادية بلغت نسب انجازها 100 

باملئ�ة تبلغ كلفها االجمالية اكثر من 

700 مليون دوالر، وجميعها انش�ئت 

م�ن ام�وال ال�رشكات االس�تثمارية 

“تل�ك  ان  مؤك�دا  واملس�تثمرين”، 

املش�اريع االس�تثمارية وف�رت االف 

فرص العمل الٔبناء املحافظة”.

واض�اف ان “الهيئ�ة وضع�ت خطة 

تخ�دم  اس�تثمارية  ف�رص  لتوف�ري 

الجان�ب االقتصادي،  املحافظة م�ن 

فضال ع�ن وضع خط�ط اخرى ملنح 

اجازات اس�تثمار ملشاريع اقتصادية 

مهم�ة تدر االرباح للبلد بش�كل عام، 

ومحافظة بابل بصورة خاصة”.

بغداد/ الزوراء:
كشف املتحدث باسم هيئة السياحة يف إقليم كردستان، نادر روستي، امس 
الس�بت، عن حجم الخس�ائر التي تعرض لها القطاع الس�ياحي يف اإلقليم 

خالل عام 2020.
وقال روس�تي يف ترصيح صحفي: إنه “بسبب ظهور أزمة فريوس كورونا 
وإيق�اف حركة التنقل وغل�ق املصايف واألماكن الس�ياحية يف مناس�بات 
عدي�دة، من بينها عي�د نوروز وأيام الربيع وعيد الفطر وعيد رأس الس�نة، 

فأن خسائر القطاع السياحي تقدر بحوايل مليار دوالر”.
وأضاف أن “االنتع�اش الذي حدث مؤخرا بعد فتح الحكومة لحركة التنقل 
لم يعوض الخس�ائر الكبرية الت�ي تعرض لها القطاع الس�ياحي، واألعداد 
التي دخلت لإلقليم خالل عام 2020 من الس�ياح أقل بنسبة %40 عن عام 

.”2019
وأش�ار روس�تي إىل أنه “ليس�ت أزم�ة كورونا ه�ي املتس�بب الوحيد بهذه 
الخس�ائر، ولك�ن الظروف االقتصادي�ة واملالية الصعبة اث�رت عىل القطاع 
الس�ياحي أيضا، وهذه العوامل كلها ساهمت برفع معدالت البطالة يف هذا 

القطاع الحيوي”.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت مديرية زراعة املحافظة اكمال تنفيذ الخطة الزراعية الشتوية 

بنسبة 100 باملئة بواقع 230 ألف دونم يف املناطق اإلروائية والبادية.

وقال مدير الزراعة، عام�ر جبار، يف حديث صحفي: إن “هذه الخطة 

نفذت عىل أس�اس البيانات الخاصة بوزارة امل�وارد املائية التي أكدت 

توف�ر مياه ال�ري، فضال عن االعتم�اد عىل املي�اه الجوفية يف مناطق 

البادية”.

وأضاف أن “املس�احات وزعت بواق�ع 140 ألف دونم يف البادية و 90 

ألف دونم يف املناطق اإلروائية التي تعتمد عىل مياه األنهر”. 
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بغداد/ قيص حسن
والرياضة،  الشباب  وزارة  أعلنت 
جاهزية   ،،2021-1-16 السبت  اليوم 
الستقبال  البرصة  يف  الرياضية  املدينة 
َبنَي  الودية  واملباراة   25 خليجي  لجنة 
الـ27  يف  والكويتي  العراقي  املنتخبني 

من شهر كانون الثاني 2021.
األقاليم  شؤون  دائرة  عام  مدير  وقال 
مالكات  إن  جابر:  طالب  واملحافظات 
بارشت  البرصة  ومحافظة  الوزارة 
الشباب  وزير  توجيهات  وحسب 
والرياضة عدنان درجال، بتهيئة مدينة 
ملعبني  تضم  التي  الرياضية  البرصة 
التدريبات  مالعب  عن  فضالاً  رئيسني 
جاهزة  لتكون  األُخرى  واملنشآت 
ا  وأيضاً  25 خليجي  وفد  الستقبال 
َبنَي العراق  احتضان الديربي الخليجي 

والكويت.
َتجري  االستعدادات  أن  جابر  وأضاف 
العراق  قدرة  إلظهار  وساق  قدٍم  عىل 
عىل تنظيم النسخة الجديدة من بطولة 
خليجي 25 يف البرصة بطريقٍة مبهرة.

ومن املؤمل أن تزور اللجنة املكلفة من 
قبِل اإلتحاد الخليجي، البرصة يف الـ26 

من الشهر الجاري .
ومن جهته أكَد وزير الشباب والرياضة 
الشباب  وزارة  أن  درجال  عدنان 
والرياضة ومعها املؤسسات الرياضية 
ولجان  واإلعالم  واملدنية  والحكومية 
العمل التطوعي َستكون أمام مسؤولية 
أسبوع  يف  للنجاح  حقيقي  واختبار 

ا بإمتياز.  عمل يجب أن يكون ناجحاً
استضافة  عىل  ُمقبلون  إننا  وأضاف: 
الخليج  دول  من  مختصة  فنية  لجنة 
العربي لَتقييم وضع البرصة ومنشآتها 
وإمكانياتها  والخدمية  الرياضية 
 25 الخليج  كأس  بطولة  الستضافة 
املباراِة  عن  فضالاً  الحايل،  العام  نهاية 
الوطني  منتخبنا  ستجمع  التي  الودية 
املنتخب  شقيقه  مع  القدم  بكرِة 
ا أن استنفار الجهود  الكويتي ،  منوهاً
يكون  أن  يجب  للنجاح،  سعياًا  والهمم 

وجماهرينا  إعالمنا  من  ا  حارضاً
بأعىل  املؤسسات  وجميع  الرياضية 
درجات االستعداد وتوظيف القدرات يف 

املكان املناسب.
الشباب  وزير  منفصل  سياق  ويف 
إطار  ويف  درجال،  عدنان  والرياضة 
الزوراء  نادي  مللعب  املتواصلة  زياراته 
خاللها  إطلع  استطالعية،  بزيارة  قام 
عىل سري العمل، وذلك يف إطار الجهود 
املكثفة املبذولة إلنجاز املرشوع بأرسع 

وقت.

من  مفصل  رشح  إىل  الوزير  واستمع 
العمل،  املهندسني املرشفني عىل  بعض 
ال سيما ما يتعلق منها بأرضية امللعب، 
ومنصة  الجمهور،  ومقاعد  واإلنارة، 

كبار الضيوف.
اإللتزام  أهمية  عىل  الوزير  وشدد 
والحرص  املحددة  الفنية  باملواصفات 
الرصح  هذا  يف  العمل،   جودة  عىل 
نادي  جماهري  تنتظره  الذي  الكبري 
الزوراء بشغف، مؤكدااً للرشكة املنفذة 
التي  الصعاب  كل  لتذليل  إستعداده 

تعرتضهم يف العمل.
للمنشآت  امليدانية  زياراته  وَضمَن 
الشباب  وزير  قاَم  الرياضية  واملالعب 
ُيرافقُه  درجال،  عدنان  والرياضة 
رئيس نادي الزوراء فالح حسن، ومدير 
وزارة  يف  واملالية  اإلدارية  الدائرة  عام 
الشباب والرياضة شاكر محمد عودة، 
األريض  التنس  ملالعب  تفقدية  بزيارٍة 
يتم  التي  الدويل  الشعب  بمجمِع ملعب 
تأهيلها وترميمها عىل وفِق املواصفات 
املطلوبة ملالعب التنس الدولية، وإطلع 

املحيطة  املناطق  عىل  ا  أيضاً خاللها 
بهذه املالعب وأبدى توجيهاته بشأنها، 
فضالاً عن إطالعِه عىل املسبح األوملبي 
الشعب،  ملعب  مجمِع  يف  املكشوف 
األهمال  جراء  حدثت  التي  واألرضار 
منُذ سنوات عدة، مؤكداًا حرص الوزارة 
عرصي  بتصميٍم  وإعادتِه  تأهيلِه  عىل 
القطاع  َعرَب  االستثمار  خالِل  من 
ا  الخاص وبمبدأ الرشاكة  ليكون رصحاً
وَيخدم  بالبنان  إليِه  ُيشار  رياضياًا 

إتحاد اللعبة.

بغداد/ متابعة الزوراء
علق نجم املنتخب الوطني بكرة القدم عالء 
جيل  فريقه  مع  االول  هدفه  عىل  عباس 
جيل  الربتغال.وتغلب  كأس  يف  فيسنتي 
ضمن   1-2 فيسيو  ضيفه  عىل  فيسنتي 

منافسات الدور الـ32 من كأس الربتغال.
مع  االوىل  للمرة  اساسيااً  عباس  وشارك 
املذكورة.ونجح  املباراة  يف  فيسنتي  جيل 
عباس بتسجيل اول اهدافه يف الدقيقة 28 
حسابه  عرب  عباس  اللقاء.ونرش  عمر  من 
عىل انستغرام مقطع فيديو للهدف وعلق 
باللغة الربتغالية قائالاً: »لنستمر يا رجال.. 
القادم أفضل«.ومن جهته أشاد »ريكاردو 
الربتغايل،  فيسنتي  جل  مدرب  سواريز« 
العراقي  الوطني  املنتخب  نجم  بامكانيات 
للصحافة  سواريز  وقال  عباس.  عالء 

الربتغالية، إن عالء عباس جاء من توقف 
اً أنه العب  طويل ويفتقر إىل اإليقاع، مؤكدا
طويلة  لفرتة  خرج  لكنه  الجودة  يمتلك 
وجاء إىل بلد مختلف وما يزال من الصعب 
الالزم  الصرب  لدينا  معه.واضاف  التواصل 
الصرب،  أيضااً  لديه  يكون  أن  أتمنى  له، 
الالعب  الكثري.ونجح  يعطينا  أن  بإمكانه 
تسجيل  يف  عباس  عالء  العراقي  الدويل 
فيسنتي  جل  فريق  مع  له  األول  الهدف 
الربتغايل، وذلك يف املباراة األوىل التي شارك 
الشهر  للفريق  قدومه  منذ  أساسيااً  فيها 
أنه سيكون صفقة ناجحة  املايض، ليؤكد 
الربتغايل.وتمكن  الدوري  منافسات  يف 
فريق جل فيسنتي الربتغايل من الفوز عىل 
فريق فيسيو بثالثة أهداف لهدفني يف الدور 

الـ32 من بطولة كأس الربتغال.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن مدرب فريق كرة القدم بنادي الحسني الريايض صباح عبد الحسن، استقالته 
من منصبه بشكل رسمي.وقال عبد الحسن إنه ابلغ ادارة نادي الحسني باستقالته 
الرسمية ومن جانبها وافقت الهيئة االدارية عليها”.واوضح أن “ظروفااً خاصة حالت 
دون استمراري مع الفريق، فضلت ان تكون يف الوقت الحايل كون الفريق لم يدخل 
القدم”. العراقي املمتاز لكرة  الدوري  إىل  التأهييل املؤهل  الدور  بعد غمار منافسات 

يذكر ان نادي الحسني يسعى اىل العودة ملنافسات الدوري املمتاز بكرة القدم.

عالء عباس سعيد بتسجيل اول 
اهدافه مع جيل فيسنيت الربتغالي

ظروف خاصة حتول دون استمرار 
عبد احلسن مع نادي احلسني

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ حيدر الدليمي

االنتصارات  نغمة  اىل  النفط  فريق  عاد 
مباراتني،  اخر  يف  فقدها  بعدما  مجددااً 
السبت،  امس   0-1 امليناء  عىل  بتغلبه 

ضمن مباريات دوري املرة املمتاز.
الفيحاء  ملعب  عىل  املواجهة  واقيمت 
من  الـ14  االسبوع  منافسات  اطار  يف 

البطولة.
ابو  بيار  الالعب  اىل  بفوزه  يدين  النفط 
بكر، الذي سجل الهدف الوحيد يف الدقيقة 

73 من عمر اللقاء.
النفط رفع رصيده بهذا الفوز اىل النقطة 
توقف  فيما  عرش،  الرابع  املركز  يف   20
املركز  يف   11 النقطة  عند  امليناء  رصيد 

التاسع عرش.
يف  التاسع  املركز  إىل  الكهرباء  وارتقى 
بعد فوزه  املمتاز،  الدوري  ترتيب  جدول 
امس  ميسان،  نفط  نظريه  عىل   0-1
لحساب  التاجي،  ملعب  عىل  السبت، 

الجولة 14 من البطولة.
سجل هدف اللقاء، املهاجم عالء محسن 
يف الدقيقة الثانية، وفشل نفط ميسان يف 

إدراك التعادل.
يف  نقطة   21 إىل  الكهرباء  رصيد  وارتفع 
نفط  رصيد  نفس  وهو  التاسع،  املركز 

ميسان سادس الرتتيب.
بنقاط  الظفر  من  السماوة  وتمكن 
ضيفه  عىل  فوزه  بعد  الثالث،  املباراة 
الكهربائية، بهدفني نظيفني،  الصناعات 
امس السبت، لحساب الجولة الـ14 من 

الدوري املمتاز.
وسجل هدف السماوة األول، عيل محمد 
سجاد  أحمد  وعزز   ،)51( الدقيقة  يف 

النتيجة بهدف ثان، يف الدقيقة )90(.
الـ14،  املركز  إىل  بذلك  السماوة  وارتقى 
برصيد 15 نقطة، بينما واصل الصناعات 

تذيله للرتتيب العام، برصيد 10 نقاط.
ويف ذات التوقيت، خيم التعادل )1-1( عىل 

مباراة أمانة بغداد وضيفه الديوانية.
وافتتح فالح عبد الكريم سجل التهديف، 
بينما  الديوانية،  لصالح   )7( الدقيقة  يف 
 ،)71( الدقيقة  حتى  بغداد  أمانة  انتظر 

ليعدل جبار كريم النتيجة.
 ،19 النقطة  إىل  بغداد  أمانة  وصل  بذلك، 
يف  الديوانية  حل  بينما  الثامن،  املركز  يف 

املركز الـ12، برصيد 17 نقطة.
مباراة   ،1-1 اإليجابي  التعادل  وحسم 
يف  زاخو،  ملعب  عىل  القاسم  ضد  زاخو 
الدوري  عمر  من   14 الـ  الجولة  إطار 

املمتاز.
افتتح املحرتف الربازييل هيليو مونتريو، 
النتيجة يف الدقيقة 60 لصالح زاخو، قبل 
أن يتعادل عباس عبد للقاسم يف الدقيقة 

.72
عرش  الثامن  للمركز  القاسم  وارتقى 
ا  برصيد 11 نقطة، فيما حل زاخو خامساً

برصيد 22 نقطة.

الدوحة/ عمار عيل

انه  البحراني  احمد  النحات  اكد 

الهيئة  من  اتصال  اي  يتلقى  لم 

من  اللحظة  هذه  حتى  التطبيعية 

الدوري  درع  وتنفيذ  تصميم  اجل 

وجائزة الهداف.

جديااً  يفكر  انه  البحراني   واضاف 

املوسم  اىل  املوضوع  تأجيل  يف 

الوقت  وجود  عدم  بسبب  املقبل 

االخوة يف  اتمنى من  الكايف موضحا 

التطبيعية ان يكونوا اكثر احرتافية 

عن  االعالن  يتم  فكيف  التعامل  يف 

لتناقشوا  تجلسوا  ولم  مرشوع 

التفاصيل مع صاحب املرشوع !!.

لديه  ليس  انه  اىل  البحراني  واشار 

املتاحة  املادية  باالمكانيات  علم 

ان  صحيح  الدرع،  هذا  لتصميم 

هناك  ولكن  مجاني  سيكون  عميل 

مبالغ يجب ان تخصص فهذا العمل 

التصميم  وهو  امور  ثالث  تحدده 

دولة  اي  ويف  املستخدمة  واملواد 

سينفذ؟!.

بغداد/متابعة الزوراء

ريبني  اربيل  لنادي  االعالمي  املنسق  أفاد   

رمزي بأن الفريق سيفتقد خدمات سبعة 

العبني ألسباب مختلفة عندما يقابل نادي 

العاصمة  يف  االحد  اليوم  الجوية  القوة 

بغداد.

اربعة  سيشمل  »الغياب  ان  رمزي  وقال 

لالنذار وهم: حيدر قارمان، هردي  العبني 

نضال،  محمد  تحسني،  هريم  سيامند، 

هلو  وهم:  االصابة  بسبب  آخرين  وثالثة 

فائق، ديار عيل، فرحان شكور«.

ويواجه اربيل فريق نادي القوة الجوية يف 

ملعب الشعب الدويل بتمام الساعة الرابعة 

منافسات  ضمن  االحد  اليوم  عرص  من 

الجولة الرابعة عرش لدوري الكرة املمتاز.

بغداد/ متابعة الزوراء
احتفل نادي الحدود الريايض، امس السبت، بالذكرى الـ45 لتأسيسه.
ونرش النادي بهذه املناسبة عرب صفحته الرسمية صورة للنادي علق 
عليها: »الحدود .. خمسة واربعون عامااً من العطاء واإلنجازات، مبارك 
للهيئة اإلدارية ولجميع ابناء نادي الحدود ذكرى تأسيسه يف السادس 
هو   2021  /2020 موسم  1976«.ويعد  عام  الثاني  كانون  من  عرش 
النادي من  املمتاز.ويتخذ  الكرة  الحدود يف دوري  لتواجد فريق  العارش 

منطقة شارع فلسطني يف بغداد مقرااً له.

وزارة الشباب ُتؤكد جاهزية البصرة الستقبال جلنة خليجي 25
درجال : ُمقبلون على أسبوٍع رياضي وطين 

النفط يعود من البصرة بثالث نقاط والكهرباء يهزم نفط ميسان بالدوري نادي احلدود الرياضي حيتفل 
بالذكرى الـ45 لتأسيسه

البحراني: مسؤولو التطبيعية 
هواة ومل يناقشوني خبصوص 

تصميم درع الدوري 

6الرياضيالرياضي  النجف يفسخ عقد مهامجه 
السوري احلموي بالرتاضي

النجف/متابعـة الزوراء/اعلـن املكتب االعالمي لنـادي النجف الكروي عن 
فسـخ عقد مهاجمه السـوري شـادي الحموي بالرتايض وبنـاء عىل رغبة 

األخري.
وذكر املكتب االعالمي لنادي النجف فسخ العقد ” بناء عىل رغبة املالك الفني 
لفريـق كرة القدم األول، قـررت إدارة نادي النجف االرشف الريايض فسـخ 

عقد املحرتف السوري شادي الحموي بالرتايض و بحسب رغبة األخري.
وقدم النادي الشكر للحموي ملا قدمه من خدمات للنادي خالل فرتة تواجده 

معه.

أصفر وأمحر
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اربيل يفتقد خدمات سبعة العبني يف لقائه أمام اجلوية
اعالمنا الرياضي

خالص التعازي وأحر املواساة تقدمها الهيئة العامة 
لالتحاد العراقـي للصحافة الرياضية اىل الصحفي 
عيل حنون بوفاة خالته ...سائلني الله العيل القدير 
ان يتغمدها برحمته الواسـعة ويسـكنها فسـيح 
جناتـه ويصـرب اهلها ومحبيهـا وانا للـه وانا اليه 

راجعون.
 ***************

تشـاطر االرسة الصحفيـة الرياضيـة احـزان عضـٍو 
االتحاد العراقي للصحافة الرياضية ميثم الحسني 

بوفاة شقيقة زوجته اثر حادث اليم يف محافظة 
ميسـان ...نسـأل الله العـيل القديـر ان يتغمد 
الفقيـدة برحمتـه الواسـعة ويسـكنها جنات 

الفردوس ويلهم اهلها الصرب والسـلوان وانا لله 
وانا اليه راجعون.

 ********************
الزميـل الصحفي عدنان السـوداني اعلـن انتصاره 
التـام عىل فايـروس كورونـا بفضـل رب العاملني 
ودعوات االحبة وذلك بعد معاناة صعبة اسـتمرت 
عـدة ايـام ...سـائلني الله عـز وجـل ان يمن عىل 

الجميع بالصحة والعافية التامتني.



وجه ليونيل مييس، نجم برش�لونة، طلًبا 
ملدرب�ه الهولن�دي رونال�د كوم�ان، أثناء 
االس�تعداد ملواجهة أتلتيك بيلب�او، اليوم 

األحد، يف نهائي كأس السوبر اإلسباني.
وغاب مييس ع�ن مواجهة نصف النهائي 
ضد ريال سوسييداد، بسبب معاناته من 

انزعاج عضيل يف الساق اليرسى.
ووفًقا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإنه 
رغم تغيب مييس عن التدريبات الجماعية 
لربشلونة أول أمس الجمعة، إال أنه تدرب 
بمف�رده، وطلب من كوم�ان الدفع به يف 

نهائي السوبر.
وأشارت إىل أن برشلونة لم يصدر أي بيان 
طبي ل�رح الحالة البدني�ة ملييس، األمر 
الذي أثار كل أنواع التكهنات حول الالعب.
وأوضحت أن السبب قد يكون أنه ال توجد 
إصاب�ة، لكن هناك بع�ض االنزعاج فقط 
الذي ال يس�مح للربغوث بالتدريب بشكل 
طبيع�ي أو اللع�ب دون التع�رض لخطر 

اإلصابة.
وقال�ت الصحيفة إن مييس ذهب للمدينة 
الرياضي�ة لربش�لونة، الخمي�س املايض، 
الختب�ار نفس�ه، واكتش�ف أن�ه يف حالة 

أفضل من األيام السابقة.
وأضاف�ت أن مي�يس هو من اخت�ار عدم 
االنضم�ام للتدريب�ات الجماعي�ة، لك�ن 
الق�رار بش�أن مش�اركته يف املب�اراة، لن 

يتخذ حتى اللحظات األخرية.
وذكرت أن التفاؤل بشأن مشاركة مييس 
أك�رب كثريًا مما كان عليه الوضع األربعاء 
املايض، حيث أن الالعب س�يخترب نفس�ه 
يف املران، قب�ل التحدث مع األطباء التخاذ 

القرار النهائي صباح اليوم األحد.
وإذا لم يك�ن مييس جاهزًا بش�كل كامل 
للمش�اركة، ق�د ينضم إىل قائم�ة املباراة 
ويجل�س ع�ى دك�ة الب�دالء لل�رورة، 
برط ع�دم وج�ود خطر يه�دد ابتعاده 

لفرتة أكرب.

7الرياضي

يونيون برلني يزيد أوجاع ليفركوزن

اعالم الكرتوني ميسي يوجه طلًبا لكومان بشأن نهائي السوبر

التسيو حيسم مواجهة الديربي

غن�م موناكو نق�اط الفوز م�ن أرض مضيف�ه مونبلييه بثالثة 
أه�داف لهدفني يف افتتاح املرحل�ة العرين من الدوري الفرنيس 

لكرة القدم.
ووّق�ع كل من األملاني كيفني فوالند )24( ووس�ام بن يدر )35( 
و)61 م�ن ركلة ج�زاء( أهداف فريق اإلمارة يف حني س�ّجل إييل 

واهي )64( والجزائري أندي دولور )69( هديف أصحاب األرض.
ورف�ع موناكو رصي�ده إىل 36 نقط�ة يف املركز الراب�ع مؤقتاً يف 
حني تجّمد رصيد مونلييه عند 28 نقطة يف املرتبة الثامنة مؤقتاً 

أيضاً.
وه�و الفوز الحادي عر لرجال املدرب الكرواتي نيكو كوفاتش 

مقابل 3 تعادالت و6 هزائم.
يف املقاب�ل تعرّض فريق املدرب األرميني ميش�ال دي�ر زاكاريان 

لهزيمته الثامنة مقابل 8 انتصارات و4 تعادالت.

عم�ق يوني�ون برلني كب�وة باير ليفرك�وزن يف ال�دوري األملاني 
)بوندس�ليجا(، وانتزع فوزا غاليا )0-1( علي�ه يف الوقت القاتل 

من مباراتهما، يف افتتاح مباريات املرحلة ال�16 من املسابقة.
وفش�ل ليفركوزن يف هز الش�باك عى مدار شوطي املباراة، فيما 

أحرز يونيون برلني هدفه قبل نهاية املباراة بقليل.
وتجم�د رصي�د ليفرك�وزن عن�د 30 نقط�ة يف املرك�ز الثال�ث، 
بف�ارق نقطتني خلف اليبزج، وأربع نق�اط خلف بايرن ميونيخ 

املتصدر.
وأخفق ليفركوزن مجددا يف انتزاع املركز الثاني بجدول املسابقة، 
بعدما س�قط يف فخ الهزيمة الثالثة مقابل تعادل واحد يف آخر 5 

مباريات.
ورفع يونيون برلني رصيده إىل 28 نقطة، ليتقدم إىل املركز الرابع 

بفارق األهداف املسجلة فقط أمام بوروسيا دورتموند.

ملاذا وبخ إبراهيموفيتش زميله يف ميالن؟ أوكالند سييت ينسحب من كأس العامل لألندية

تغريم إيرفينغ 50 ألف دوالر

مفكرة الزوراء

زالت�ان  الس�ويدي  أك�د 
إبراهيموفيتش، نجم ميالن، أنه 
وج�ه بعض الكلمات القاس�ية 
لزميل�ه الفرنيس بي�ري كالولو، 

مدافع الروسونريي.
يف  مي�الن  إىل  كالول�و  وانض�م 
وش�ارك  مجاًن�ا،  امل�ايض  الصي�ف 

مؤخرًا يف العديد من املباريات بس�بب 
كثرة اإلصابات يف خط الدفاع.

أبرزته�ا  ترصيح�ات  يف  إب�را  وق�ال 
صحيفة ذا صن: “قبل بضعة أسابيع، 
ظهر بي�ري كالولو ألول مرة مع ميالن 

وكان يرتدي قفازات”.
وأضاف النجم الس�ويدي: “قلت له أن 

يخلعهم!.. كيف يبدو قلب دفاع شاب 
يظه�ر ألول م�رة مرتدًي�ا القفازات، 

بالتأكيد هذا لن يخيف املهاجمني”.
وذك�رت الصحيف�ة الربيطانية أنه ال 
أحد م�ن الالعبني يس�تطيع املجادلة 
مع إبراهيموفيتش، الذي لديه الحزام 

األسود يف لعبة الكاراتيه.

تمكن التس�يو من تحقي�ق الفوز أم�ام جاره 
روما -3صفر يف الجولة 18 من الدوري اإليطايل 

لكرة القدم.
وخالف�ًا للموس�م امل�ايض ال�ذي خ�اض في�ه 
الفريق�ان مواجهت�ي الذه�اب واإلي�اب أم�ام 
جمهورهم�ا يف امللع�ب األوملبي قب�ل أن يدخل 
“كوفيد19-” عى الخط ويعلق البطولة ألشهر 
عدة قبل استكمالها خلف أبواب موصدة، فرض 
روما نفس�ه منافس�اً جدياً عى اللق�ب، فيما 
أثرت املشاركة يف دوري األبطال واإلصابات عى 

التسيو فرتاجعت نتائجه وترتيبه.
لك�ن فريق امل�درب س�يموني إينزاغي دخل إىل 
اللقاء األول يف تاريخ الناديني بوجود حارس�ني 
إس�بانيني بني الخش�بات الثالث )بيبي رينا يف 
مرم�ى روم�ا وباو لوبي�ز يف الجه�ة املقابلة(، 

وهو يف وضع معنوي جيد.
ث�م أك�د اس�تفاقته يف أول مباراة درب�ي تقام 
ب�ني الفريق�ني يف يوم جمع�ة، حاس�ما إياها 
عن ج�دارة وملحقاً بجاره اللدود الخس�ارة يف 
املواجهة األوىل بني الفريقني يف عهد املالك الجديد 

ل�”جالورويس” األمريكي دان فريدكني.
ومن�ي فريق امل�درب الربتغايل باولو فونس�يكا 
بخس�ارته الرابعة هذا املوسم، فتجمد رصيده 
عن�د 34 نقط�ة وأصبح مهدداً بفق�دان املركز 
الثال�ث لصالح يوفنت�وس حام�ل اللقب الذي 
يخوض الي�وم األحد مواجهة من العيار الثقيل 

ضد إنرت ميالن الثاني.
أما التس�يو فرفع رصي�ده إىل 31 نقطة وصعد 
مؤقتا إىل املركز الس�ابع بف�ارق األهداف خلف 

نابويل وأتاالنتا.

وكان التس�يو األفضل منذ البداية وترجم هذه 
األفضلية بافتتاح التس�جيل يف الدقيقة 14 بعد 
خطأ م�ن الربازييل رودجر إيبانيز أمام مانويل 
التس�اري الذي خطف الكرة ومررها إىل تشريو 
إيموبي�يل، فأودعه�ا األخري الش�باك ليس�جل 

هدفه الثاني عر يف الدوري هذا املوسم.
ول�م ينتظ�ر التس�يو طوي�اًل إلضاف�ة الهدف 
الثان�ي حني توغل التس�اري يف الجه�ة اليمنى 
ملنطق�ة الجزاء قبل أن يس�قط ج�راء احتكاك 
مع جانلوكا مانشيني، لكنه نهض ومرر الكرة 
إىل لويس ألربتو الذي س�ددها أرضية عى يمني 
مواطن�ه باو لوبي�ز )23( وس�ط اعرتاض من 
العبي روم�ا الذين توقفوا ع�ن اللعب بانتظار 

قرار الحكم بشأن سقوط التساري.
35 لتس�جيل  وانتظ�ر روم�ا حت�ى الدقيق�ة 
خ�ارج  بتس�ديدة  األول  الهجوم�ي  حض�وره 

الخشبات الثالث لألرميني هنريك مخيتاريان.
وبقيت النتيجة عى حالها حتى نهاية الش�وط 
األول، لكن التسيو حسم املباراة نهائياً يف بداية 
الثاني حني أضاف لويس ألربتو هدفه الشخيص 
الثان�ي والثالث لفريقه بتس�ديدة محكمة من 

مشارف املنطقة إىل الزاوية اليرسى )67(.
وبات لويس ألربتو أول العب يس�جل هدفني أو 
أكثر لالتسيو يف مباراة محتسبة عى أرضه ضد 
روما منذ روبرتو مانش�يني يف ترين الثاني/

نوفمرب 1998.

د برون�و فرناندي�ز عى يورغ�ن كلوب بعد أن اش�تكى م�درب ليفربول 
م�ن كمية ركالت الج�زاء املمنوحة ملانشس�رت يونايتد.وأعرب كلوب عن 
اس�تيائه من عدم حصول فريق�ه عى ركلة جزاء خالل الخس�ارة أمام 
س�اوثهامبتون يف وقت س�ابق من هذا الش�هر وأش�ار األملان�ي إىل عدد 
الربات التي احتس�بت لصالح يونايتد.ومنذ بداية املوسم املايض، نال 
يونايت�د 20 ركلة جزاء يف الدوري اإلنجليزي املمتاز مقابل 10 لليفربول.
ال�رد جاء من نج�م الش�ياطني الحمر الربتغ�ايل فرنانديز، الذي س�جل 
خم�س ركالت جزاء يف ال�دوري اإلنكليزي املمتاز هذا املوس�م، الذي أكد 
أنه ال يتأثر بمثل هذه الترصيحات، مشريًا أيًضا إىل أن كلوب كان يحاول 
الضغ�ط عى الح�كام قبل رحل�ة يونايت�د إىل أنفيلد الي�وم األحد.وقال: 
“الن�اس تتحدث دائماً، لكنني حًقا ال أهت�م. أنا ال أركز عى ما يقولونه. 
لدينا العبون رسيعون حًقا يف املقدمة”.وأضاف: “أنتوني مارس�يال هو 
واح�د من أفضل الالعبني ض�د العب واحد يف منطقة الج�زاء، ماركوس 
راش�فورد الع�ب آخر رسيع ولدي�ه أقدام رسيع�ة، ويمكنه أخ�ذ الكرة 
بعي�ًدا ع�ن املدافع يف أي لحظ�ة. من الطبيعي يف بعض األحيان، بس�بب 
ذلك؛ أن ُيَعرقلوا ويسقطوا وننال ركالت الجزاء”.وتابع الربتغايل: “يمكن 
للناس أن يتحدثوا ويقولوا ما يريدون، لكن بالنسبة يل وللفريق، النقطة 
األساس�ية هي االستمرار يف القيام باألش�ياء الصحيحة وعندما نحصل 
عى ركلة جزاء ال نفكر س�وى بتس�جيلها، لقد لعبت يف الربتغال وعندما 
تلعب يف س�بورتنغ لش�بونة، يتحدث بنفيكا وبورتو دائًما عن هذا النوع 
من األش�ياء - أحياًنا للضغط عى الحكم”.يزور يونايتد متصدر الرتتيب 
منافس�ه حامل اللقب ليفربول والفارق بينهم�ا 3 نقاط ملصلحة فريق 
امل�درب الربتغايل سولش�ار.حقق ليفربول لقبه األول يف ال�دوري املمتاز 
منذ عام 1990 العام املايض، وأصبح يف س�جالته 19 لقباً، عى بعد لقب 
واح�د م�ن معادلة رقم مل�ك أولد تراف�ورد، وقال فرناندي�ز إن الالعبني 
كان�وا عى دراي�ة بمدى أهمية هذه الس�جالت للجماهري.وقال: “ال تريد 
أن يكون منافس�وك يف مستواك، أو بنفس القدر من الجوائز مثلك، لذلك 
من الواضح للجميع هنا يف النادي ويف غرفة املالبس، الجميع يعرف ماذا 

يعني ذلك للجماهري”.

أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم أن فريوس كورونا تسبب بانسحاب 
أوكالند س�يتي النيوزلندي م�ن بطولة كأس العال�م لألندية 2020 

والتي ستنطلق يف قطر الشهر املقبل.
واعترب الدحيل القطري متأهالً للدور الثاني مبارشة عقب انسحاب 

أوكالند وقرار فيفا بعدم تعويض الفريق النيوزلندي بفريق آخر.
وجاء يف بيان نره االتحاد الدويل عرب موقعه الرسمي عى اإلنرتنت: 
“أبلغ أوكالند س�يتي فيف�ا أّنه يف ضوء جائحة كوفي�د_19 وتدابري 
الحجر الصحي التي تتطلبها س�لطات نيوزيلندا، لن يتمكن النادي 

من املشاركة يف كأس العالم لألندية FIFA قطر ٢٠٢٠™.

وتابع فيف�ا: “عى الرغم من التواصل املنتظ�م بني االتحاد الدويل 
والن�ادي واالتح�اد النيوزيلندي لكرة القدم واتحاد أوقيانوس�يا 
لكرة القدم يف األيام األخرية، إال أّن متطلبات س�لطات نيوزيلندا 
فيما يتعلق بالعزل والحجر الصحي تتجاوز اختصاص الفيفا، 

وبالتايل، لم يكن من املمكن الوصول إىل حل”.
وأوض�ح فيف�ا أنه س�يّنفذ بالتع�اون م�ع الس�لطات القطرية 

بروتوك�ول طبي وأمني ش�امل يوف�ر الضمانات الالزم�ة لحماية 
صحة وسالمة جميع املشاركني.

وذكر فيفا أّن منافس�ات كأس العالم لألندية ستنبقى بني 
الفرق املتأهلة واملعلن عنها مس�بقاً “الدحيل واألهيل 

وبايرن ميونيخ وأولس�ان هيون�داي وتيغريس، 
إضافة للفائز بنهائي ليربتادوريس”، مشرياً 

إىل أّن الجول�ة األوىل ل�ن تق�ام وس�يبدأ 
الدحي�ل املنافس�ة من ال�دور الثاني 

وبخالف ذلك يبقى شكل املنافسة 
قرع�ة  تغيري.وس�تجرى  ب�ال 

املبارشة يف  املواجهات  تحديد 
مدينة زيورخ السويرسية 

التاس�ع ع�ر م�ن  يف 
الشهر الحايل.

أعلنت رابطة دوري كرة الس�لة األمريك�ي للمحرتفني، أنها 
غرّمت نج�م بروكلني نت�س كايري إيرفين�غ 50 ألف دوالر 
بعد مش�اركته يف حفلة يف مكان مقفل م�ن دون أن يرتدي 
الكمام�ة، خارق�ا بذل�ك الربوتوك�والت املتعلق�ة بجائح�ة 

كوفيد19-.
وخض�ع إيرفينغ للتحقيق بعد انتش�ار فيدي�و عى مواقع 
التواص�ل االجتماعي يظهر فيه وهو يش�ارك يف حفلة عيد 

ميالد ألحد األشخاص من دون أن يرتدي الكمامة.
ويمن�ع بروتوك�ول جائحة كوفي�د19- املوض�وع من قبل 
رابطة الدوري الالعبني م�ن التواجد يف مكان مقفل يتواجد 

فيه أكثر من 15 شخصا.
ولم يخض إيرفينغ أي مباراة يف صفوف فريقه منذ الخامس 
من كانون الثاني/يناير وقد كشف نتس بأن غيابه يعود إىل 

“أسباب شخصية”.
بي�د أن إيرفين�غ س�يعود إىل املالعب بعد أن خض�ع للحجر 
الصح�ي عى مدى 5 أي�ام رشط أن تك�ون نتيجة الفحص 
الذي س�يخضع له للكش�ف عن فريوس كورونا املس�تجد، 

سلبية.
ويعترب إيرفينع من أعمدة نتس الذي يأمل أن يصبح مرّشحا 

فعليا إلحراز لقب الدوري املحيل هذا املوسم.
واس�تعان نتس قبل يومني بنجم هيوستن روكتس جيمس 
ه�اردن ليش�ّكل إىل جانب إيرفين�غ وكيفن دوران�ت العائد 

بع�د  املالع�ب  إىل 
س�نة  غي�اب 
اإلصابة،  بداع�ي 
يف  ضارب�ة  ق�وة 

الفريق.
ويحت�ل نتس املركز 

الس�ادس يف املنطق�ة 
الرقية مع 7 انتصارات 

و6 هزائ�م حت�ى اآلن هذا 
املوسم.

موناكو يهزم مونبلييه يف عقر داره
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املرصد العراقي للحريات الصحفية: األدلة تؤكد براءته

بعد10 سنوات على الثورة

ما الذي تغري يف اإلعالم التونسي؟
تونس/متابعة الزوراء:

تحتف�ُل تون�س الي�وم، 14 يناير/كانون 
الثاني، بالذكرى العارشة لس�قوط نظام 
الرئيس التون�ي املخلوع زي�ن العابدين 
بن ع�ي وانتص�ار الثورة التونس�ية التي 
انطلق�ت رشاراتها األوىل ي�وم 17 كانون 
االحتف�االت   .2010 ديس�مرب  األول/ 
التونس�ية  للث�ورة  الع�ارشة  بالذك�رى 
تون�س  تشه�د  ل�ن  حي�ث  اس�تثنائية، 
االحتفاالت يف الشارع الرئيي بالعاصمة 
بس�بب الحجر الصحي العام الذي أعلنته 
الحكومة التونس�ية ملدة أربعة أيام، بداية 
م�ن اليوم، بل تقترص ع�ى برامج إذاعية 
وتلفزيونية ومقاالت صحفية يف وس�ائل 

اإلعالم التونسية.
فاإلعالم، وفقاً للكث�ر من املتابعني، يعترب 
املس�تفيد األك�رب من حري�ة التعب�ر التي 
عرفتها تونس، وه�و ما تشهد به التقارير 
الدولي�ة. إذ تحتل تونس املرتب�ة 72 عاملياً 
يف مجال حرية الصحافة س�نة 2020، وقد 
كان�ت قب�ل الثورة تحت�ل مرات�ب متأخرة 
وصل�ت إىل املرتبة 139 عاملياً. كما ش�هدت 
تونس قفزة كبرة يف مؤرش حرية اإلنرتنت، 

حيث تحتل املرتبة 23 عاملياً )2020(. 
لكن م�ع ذلك، ال ت�زال اآلراء مختلفة حول 
م�ا تحقق لإلع�الم التوني. إذ ي�رى نائب 
رئي�س النقاب�ة العامة لإلع�الم )املنضوية 
تحت لواء االتحاد الع�ام التوني للشغل(، 

أّن »حري�ة  الطرش�وني،  اله�ادي  محم�د 
الصحافة هي مكسب كبر تحقق يف تونس 
بعد سنوات الجمر التى عرفها طيلة حقبة 
حك�م النظام الس�ابق، لكن ه�ذه الحرية 
ال تخف�ي بع�ض الصعوبات الت�ي يعرفها 
القط�اع، ومنه�ا الصعوب�ات املالي�ة التي 
تس�ببت يف غلق عديد املؤسسات اإلعالمية، 
ومنها الصحف الورقية، التي تراجع عددها 

من 255 نرشية س�نة 2010 إىل أقل من 50 
نرشية س�نة 2020. كما يعان�ي العاملون 
يف القط�اع اإلعالمي م�ن أوضاع اجتماعية 
صعب�ة، تمثل�ت يف ارتف�اع نس�ب البطالة 
اإلجبارية وضعف األج�ور التي يتقاضاها 
العامل�ون بالقطاع، من تقنيني وصحفيني 

وإداريني«.
رأي الطرش�وني يؤك�ده اإلعالم�ي رمزي 

املنص�وري، وإن اختل�ف مع�ه يف بع�ض 
األج�زاء. إذ يؤك�د، أن�ه »ش�هدنا انفتاح�اً 
إعالمي�ًا غ�ر مس�بوق يف تون�س م�ا بعد 
الث�ورة، ويكف�ي أن نذكر أنن�ا خرجنا من 
إع�الم الصوت الواحد إىل إعالم تعددي، فقد 
ارتف�ع ع�دد القن�وات التلفزيوني�ة إىل 12 
قن�اة تلفزيونية خاصة وقناتني عموميتني 
)رسميتني( و51 محطة إذاعية بني خاصة 

ورس�مية وجمعياتية، يف حني لم يكن عدد 
وس�ائل اإلعالم التونسية السمعية واملرئية 
قب�ل الث�ورة يتج�اوز 13 محط�ة إذاعي�ة 
جله�ا إذاع�ات حكومي�ة والخاص�ة مل�ك 
لعائلة الرئيس التون�ي املخلوع واملقربني 
منه، وأرب�ع قنوات تلفزيوني�ة«. ويضيف 
»ه�ذا القفزة الكمي�ة تزامنت م�ع إصدار 
املرس�ومني 115 و116 املنظم�ني لقط�اع 
اإلع�الم وإع�الن إح�داث هيئ�ات تعديلية، 
وأهمه�ا الهيئ�ة العليا املس�تقلة لالتصال 
الس�معي الب�رصي )الهايك�ا(، ومجل�س 
الصحافة، وهي هيئ�ات عملت عى إخراج 
القطاع من س�يطرة الجهات الرس�مية إىل 
هيئات تعديلية مس�تقلة، لكن هذا ال ينفي 
بع�ض النقائ�ص، وم�ن أهمه�ا األوضاع 
االجتماعية الصعبة التي يعيشها العاملون 
ىف القط�اع، وكذلك س�يطرة بعض الجهات 
املتنفذة املالية والحزبية عى بعض وسائل 

اإلعالم التونسية الخاصة«.
جيه�ان  اإلعالمي�ة  تب�نّي  جهته�ا،  م�ن 
الخوني، مديرة إذاعة »بانوراما« العمومية 
التون�ي م�ّر يف  )الرس�مية(، أن اإلع�الم 
مرحلة م�ا بعد الثورة بفرتت�ني، األوىل هي 
مرحل�ة الحرية وتركيز الهيئ�ات التعديلية 
يف تناس�ق ت�ام ب�ني الحكوم�ات املتعاقبة 
يف تون�س والنقاب�ات املمثل�ة لإلعالمي�ني، 
وهي ف�رتة امتدت إىل س�نة 2013 تقريباً، 
لكن الفرتة الثانية ش�هدنا فيها ش�يئاً من 

الفوىض بدخول رؤوس أم�وال وأحزاب إىل 
القط�اع لالس�تثمار فيه بشك�ل مبارش أو 
غر مبارش وف�رض أجنداتها السياس�ية، 
م�ا أدخ�ل املشه�د اإلعالم�ي ىف حال�ة من 
الهيئ�ات  عج�زت  والف�وىض  الضبابي�ة 
التعديلي�ة عن تنظيمها بس�بب ما مورس 
عليها من ضغوط كبرة«. وتضيف »حرية 
الصحافة يف تونس كانت يف البداية مكس�باً 
لتتح�ول إىل حرية مرشوط�ة، خاصة أمام 
الضغوط�ات التي تمارس ع�ى العاملني يف 
القطاع، وهي ضغوط�ات مختلفة بعضها 
رس�مي وآخ�ر حزب�ي وضغ�ط قطاع�ي 
ونقاب�ي، ما أفق�د القطاع توازن�ه وجعله 
يدخل مرحل�ة اإلعالم املبت�ذل، وهو ما أثر 
عى ص�ورة اإلعالم التوني لدى الكثر من 

متلقي مضامينه«.
مكاس�ب  ح�ول  وتتقاط�ع  تختل�ف  آراء 
الصحاف�ة التونس�ية بع�د ع�رش س�نوات 
م�ن الثورة، لكنه�ا تتف�ق يف أمرين: حرية 
الصحاف�ة مكس�ب كبر لإلع�الم التوني 
تّم م�ن خالل منظوم�ة ترشيعية متطورة 
وهيئ�ات تعديلي�ة تق�وم ب�أدوار هام�ة، 
لكن تبق�ى الوضعية االجتماعي�ة واملادية 
للعامل�ني يف القط�اع هي الهاج�س األكرب 
ال�ذي قد يجد ح�اًل ل�ه بإص�دار االتفاقية 
اإلطارية للصحفيني املزمع نرشها يف الرائد 
الرس�مي التوني )الجريدة الرس�مية(، يف 

بداية شهر شباط/ فرباير املقبل.

بغداد / نينا:
أبل�َغ الصحف�ي محم�د كاظ�م العتاب�ي ال�ذي يعيش 
ويعمل يف واسط جنوب بغداد املرصد العراقي للحريات 
الصحفي�ة التاب�ع لنقاب�ة الصحفي�ني العراقي�ني: إنه 
أضطر للمث�ول أمام املحكمة ملرات عدة خالل األش�هر 
املاضي�ة، واىل اآلن بدعوى اإلس�اءة لضابط عى الفيس 

بوك.
وأوضح أنه يواجه خطر الحكم عليه بالس�جن بالرغم 
م�ن ثب�وت أن الصفح�ة التي ن�رشت اإلس�اءة التعود 
له، وقي�ام الجهات املختصة بالتحقي�ق يف عائدية رقم 
الهاتف واإليميل الخاص بالصفحة الذي يعود لشخص 

آخر غر معلوم.
وق�ال العتابي للمرص�د العراقي للحري�ات الصحفية: 
يف تاري�خ2020/10/2 بلغ�ت بالحض�ور اىِٰٓل املحكم�ة 
لوجود ش�كوى مقامة ضدي، واملشتكي مقدم )س .أ( 

وفق املادة )434( بعده�ا حرضت اىل املحكمة، ووجدت 
أن الشك�وى مقدم�ة ضدي بس�بب صفح�ة فيس بوك 
التخصني، وأنا غر مس�ٔوول عنها، وت�م التحقيق معي 
وتوقيفي يف نفس اليوم، ثم إرسال كتاب من املحكمة اىل 
االستخبارات ملعرفة عائدية الصفحة، وخرجت بكفالة، 
ويف التاسع من كانون األول املايض إتصل بي معتمد من 
املحكمة، وأبلغن�ي بالحضور إليها، وحرضت بالفعل اىل 
املحكم�ة بتاريخ 13 من الشهر املايض وبعد التحقق من 
عائدي�ة الصفح�ة وإظهار رق�م املوباي�ل واإليميل، ولم 
يكونا بأسمي، فوجئت بكتاب من اإلستخبارات بسحب 
هاتفي النق�ال بأمر القايض لتفريغ محتواة بالرغم من 
تأكي�دي للمحكمة إن الصفحة ليس�ت يل، ورقم الهاتف 
ليس يل، وبالرغم من عدم إدانتي تم سحب هاتفي النقال 
بأم�ر قضائي، وأنا اخىش أن اكون ضحية مس�تمرة، يف 

حني ينعم املتهم الحقيقي بالراحة والهدوء.

بروت/متابعة الزوراء:
ط�وَق الجيش اللبنان�ي، الجمعة، 
مبن�ى قن�اة »الجدي�د« الفضائية 
اللبنانية، به�دف اعتقال صحفي 
رفض�ت  األخ�رة  لك�ن  لبنان�ي، 

تسلميه.
وتحدثت مص�ادر إعالمية لبنانية 
عن قي�ام دوري�ة تابع�ة للجيش 
اللبناني�ة  العس�كرية  والرشط�ة 
بتطوي�ق مبن�ى قن�اة »الجدي�د« 
اللبنانية، من أجل اقتياد الصحفي 

رضوان مرتىض وتوقيفه.
وبحسب موقع »لبنان 24« أعطى 
العس�كري،  الحكوم�ة  مف�وض 
فادي عقيقي، اإلش�ارة باستدعاء 
يف  التحقي�ق  ف�رع  إىل  مرت�ىض 
مديري�ة املخابرات بج�رم تضليل 
التحقيق القضائي يف جريمة املرفأ 
واإلساءة للجيش اللبناني واختالق 
الجرائم بحق املؤسسة العسكرية 

اللبنانية.
الت�ي  املنش�ورات  م�ن  ويظه�ر 
ع�ى  »الجدي�د«  قن�اة  ش�اركتها 
صفحته�ا الرس�مية يف »توي�رت«، 
القاط�ع له�ذا  رف�ض املؤسس�ة 
القرار ورفضها تس�ليم الصحفي 

لعنارص الجيش.
وقال�ت نائب رئي�س مجلس إدارة 

تلفزي�ون »الجديد« كرمى خياط: 
»الصحفي رضوان مرتىض موجود 
داخ�ل املؤسس�ة ولس�نا خائفني 
ألننا ل�م نرتك�ب أي جريم�ة وما 

حصل أمام املبنى هو الجريمة«.
»محاكم�ة  خي�اط:  وقال�ت 
الصحفي�ني تت�م أم�ام محكم�ة 
دول�ة  يف  ولس�نا  املطبوع�ات 

بوليس�ية«، وأضافت: »هل يوجد 
أي إرهابي داخل قناة الجديد حتى 

تحركت مخابرات الجيش؟«.
مجل�س  رئي�س  نائ�ب  وبين�ت 
ترصيحاته�ا  يف  »الجدي�د«  إدارة 
الجي�ش  )عن�ارص  »الدوري�ة  أن 
اللبنان�ي( تقوم بتفتي�ش األفراد 
والسيارات لدى الدخول أو الخروج 

من املؤسسة«.
وبدوره، عل�ق الصحفي اللبناني، 
ع�ى  مغ�ردا  مرت�ىض،  رض�وان 
»توي�رت«،  الرس�مية يف  صفحت�ه 
)ادع�ى( عن�ارص  »زع�م  وق�ال: 
املخابرات أّن لديهم إشارة قضائية 
م�ن مدعي ع�ام التمييز. س�ألت 
عنها، فتبني أّنها ورقة من مديرية 
املخاب�رات لم ُيذكر فيها أي قايض 
إنما طلٌب ف�وري بذهابي إىل فرع 

التحقيق يف وزارة الدفاع«.
وأض�اف مرتىض »ول�دى مراجعة 

مدع�ي ع�ام التمييز، تب�ني أنه لم 
هن�اك  وأن  إش�ارة.  أي  يعطه�م 
إش�ارة م�ن مف�وض الحكومة«، 

عى حد قوله.
واعت�رب مرتىض أنه »ل�و كان لدى 
ه�ذه القي�ادة نف�س الحماس�ة 
ني�رتات  إلزال�ة  دوري�ة  إلرس�ال 
الي�وم  تفع�ل  كم�ا  األموني�وم، 
لتوقيفي، بدالً من تركها كل هذه 

املدة، ملا كان وقع انفجار املرفأ«.
ونقل�ت قناة »الجدي�د« معلومات 
ع�ن مدعي عام التميي�ز، القايض 
غس�ان عويدات، أش�ارت فيها إىل 
»س�حب إش�ارة توقيف الصحفي 
رض�وان مرتىض لكونه�ا مخالفة 
باعتب�اره صحفي�اً ال يمث�ل أمام 
جهاز أمني، عى أن يحرض مرتىض 
أم�ام النياب�ة العام�ة التمييزي�ة 
وليس مديرية املخابرات«، بحسب 

املصدر.

القاهرة/متابعة الزوراء:
أث�اَر نع�ي ت�م ن�رشه يف صحيفة 
“األه�رام” لوزي�ر اإلعالم املرصي 
أح�د  الرشي�ف  األس�بق صف�وت 
أركان نظام مبارك جدال واسعا يف 

مرص.
بص�ورة  تصدي�ره  ت�م  النع�ي 
لصف�وت الرشي�ف، وج�اء في�ه: 
“إن�ا لله وإنا إلي�ه راجعون انتقل 
إىل رحم�ة الل�ه تعاىل فقي�د أرسة 
الرشيف املرحوم واملغفور له بإذن 
الله السيد محمد صفوت الرشيف 
الحاصل ع�ى بكالوريوس العلوم 
العسكرية. رئيس مجلس الشورى 
األس�بق ووزي�ر اإلع�الم األس�بق 
للح�زب  األس�بق  الع�ام  واألم�ني 
والرئيس  الديمقراط�ي.  الوطن�ي 
األس�بق للمجلس األعى للصحافة 

والحاص�ل عى وس�ام جمهورية 
مرص العربي�ة من الطبق�ة األوىل 
ونياش�ني التحرير والشجاعة من 
القوات املس�لحة املرصية  ووسام 
االس�تحقاق الوطني م�ن الدرجة 
الثاني�ة )ضاب�ط عظيم( فرنس�ا 
ووسام االستحقاق الوطني )النهر 
العظيم ( ليبيا ووسام االستحقاق 
الوس�طى  افريقي�ا  الوطن�ي 
والدكتوراه الفخري�ة من جامعة 
األمريكي�ة وأقيم�ت  بارينجت�ون 
الجن�ازة ي�وم الخمي�س 14 يناير 
2021  نس�ألكم الدعاء والفاتحة 

إنا لله وإنا إليه راجعون”.
نعي غريب

من جهته قال د.اسماعيل صربي 
مقلد أس�تاذ العلوم السياسية إنه 
لم يح�دث أن قرأ نعي�ا منشورا يف 

احدى الصحف اليومية كهذا النعي 
ال�ذي نرشته ارسة املرح�وم وزير 
االع�الم امل�رصي االس�بق محم�د 
صف�وت الرشي�ف ل�ه يف صحيفة 

االهرام.
وأضاف مقل�د أن النع�ي لم يذكر 
اس�ما الحد من اف�راد ارسته كما 
جرت الع�ادة.. وانما قدمت نرشة 
مطول�ة ع�ن خلفيته العس�كرية 
ومناصب�ه الوزاري�ة والسياس�ية 
والحزبي�ة واالوس�مة والنياش�ني 
والتقدي�رات والدرج�ات العلمي�ة 
الفخري�ة الت�ي حص�ل عليه�ا يف 
الداخل والخارج، مشرا إىل أن من 
كتبوا هذه النرشة املفتعلة ش�كال 
ومضمونا- والتي جاءت غريبة يف 
توقيته�ا ومحتواها ويف اس�لوبها 
املس�تفز- تص�وروا انه�م يردون 

اليه اعتباره وهيبته ويستعيدون 
ل�ه بها مكانت�ه املفق�ودة يف نظر 
الرأي العام ال�ذي فعل به صفوت 
الرشي�ف وغ�ره م�ا فعل�وا ولم 
يكن حس�اب الشعب لهم قاس�يا 
كم�ا ك�ان متوقع�ا وانم�ا حاول 

ان ينس�اهم ويط�وي صفحته�م 
اىل االب�د…. حت�ى جاءون�ا الي�وم 
ليحركوا مواجع كنا يف غنى عنها.

واختتم مقل�د قائال: “لله يف خلقه 
ش�ؤون.. وال نمل�ك اال ان ندعو له 

بالرحمة واملغفرة”.

لندن/متابعة الزوراء:
أعلنْت »شبكة النطاق العريض يف هونغ كونغ« Hong Kong Broadband Network، حجبها 
موقعاً إلكرتونياً ينرش محتوى يركز عى احتجاجات عام 2019 املؤيدة للديمقراطية، التزاماً 

بقانون األمن القومي، يف قرار هو األول من نوعه.
وقال متحدث باس�م مزود خدمة اإلنرتنت HKBN، يف رس�الة إلكرتونية إىل وكالة »رويرتز«: 
»عطلن�ا الوص�ول إىل املوق�ع امتثاالً لقانون األم�ن القومي«، مضيًفا أن اإلج�راء اتخذ يف 13 
يناير/كان�ون الثان�ي الحايل.واملوق�ع املحج�وب HKChronicles أبلغ  ألول م�رة عن تعطل 
خدماته األس�بوع املايض.يوم األحد، ذكرت صحيفة »س�اوث تشاينا مورنينغ بوست«، نقالً 
عن مصادر لم تس�مها، أن رشطة هونغ كونغ اس�تندت إىل قانون األمن القومي، ألول مرة، 
لحظر موق�ع HK Chronicles الذي ينرش محتوى مناهضاً للحكومة ومعلومات ش�خصية 

عن ضباط رشطة هونغ كونغ. وأثار الخرب القلق بني السكان املحليني ومجتمع الناشطني.
بموجب الترشيع األمني املثر للجدل الذي فرضته بكني عى املدينة الخاضعة للحكم الصيني 
يف يونيو/حزي�ران امل�ايض، يمكن للرشط�ة أن تطلب من مزودي الخدم�ة تقييد الوصول إىل 

املنصات اإللكرتونية أو الرسائل التي يمكن أن تشكل تهديداً لألمن القومي.
يف الص�ني القارية، يمنع الوصول إىل منصات وس�ائل التواص�ل االجتماعي األجنبية واملواقع 
اإلخباري�ة مثل »فيس�بوك« و«نيويورك تايمز«، عرب ما يس�مى ب�«ج�دار الحماية العظيم« 

Great Firewall الذي يراقب ويمنع حركة املرور بني الخوادم الصينية والخارجية.
يف املقابل، يتمتع سكان هونغ كونغ التي تحكمها الصني بحريات غر متوفرة يف الرب الرئيي، 
بفضل اتفاقية »دولة واحدة ونظامان« التي من املفرتض أن تكون سارية املفعول حتى عام 
2047 ع�ى األقل.وكانت مجموعات حقوقية قد أعربت عن تخوفها من قانون األمن القومي 

الذي ينذر بإدخال آلية رقابة مماثلة ل�«جدار الحماية العظيم« إىل هونغ كونغ.

القاهرة/متابعة الزوراء:
يرف�ُض الع�رشات من الصحفي�ني املرصيني أي تأجي�ل النتخابات التجدي�د النصفي ملجلس 
النقاب�ة، املقررة يوم الجمعة األول من ش�هر مارس/آذار املقب�ل، لرغبتهم يف تغير عدد من 
أعض�اء املجل�س الحايل ال�12، فض�اًل عن رفض كثرين اس�تمرار النقيب ضياء رش�وان يف 

الرتشح لدورة انتخابية جديدة مدتها عامان.
وبنّي عدد من الصحفيني يف مرص أن تحويل رش�وان ملف تأجيل انتخابات التجديد النصفي 
للصحفي�ني، وعدده�م 6 أعضاء، إىل جانب منصب النقيب، إىل مجل�س الدولة، خالل اجتماع 
أعض�اء املجلس الذي رفض�ه العضو محمد خراجة واعتذر عن ع�دم حضوره، فيه نوع من 
االحتيال، يف ظل معرفت�ه باتجاه الدولة نحو تأجيل االجتماعات العمومية خوفاً من انتشار 

فروس كورونا.
وأك�دوا أن نقي�ب الصحفيني وأعضاء مجلس�ه يشع�رون بمدى الغضب الصحف�ي إزاءهم، 
رافض�ني ترصيح�ات وكيل املجلس الحايل ورئي�س لجنة القيد خالد م�ري أن التأجيل، حال 

حدوثه، سيكون ملدة عام.
وع�رّب عدد م�ن الصحفيني يف م�رص، عرب موقع »فيس�بوك«، عن رفضهم تأجي�ل انتخابات 
التجدي�د النصف�ي، تحت ش�عار »ال للتأجيل«، مطالب�ني بإقامتها يف أحد األندي�ة الرياضية 

الكبرة أو يف مكان يسع الصحفيني.
وقال الصحفي محسن هاشم إن املئات من الصحفيني دشنوا حملة إلكرتونية لجمع توقيعات 
لرف�ض أي تأجيل لالنتخابات، ورف�ع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء املس�تعجل حال 
موافقة مجلس الدولة عى التأجيل، موضحاً أن مجلس النواب الجديد عقد جلس�ة إجرائية، 

واجتمع أعضاء النواب داخل مقر املجلس باتخاذ إجراءات احتياطية. 
وأض�اف الصحف�ي محمد خليل أن بع�ض األعضاء من املجلس الحايل يقف�ون وراء املطالبة 
بالتأجي�ل، خشية فشلهم خالل االنتخاب�ات املقبلة، مطالباً برضورة تغي�ر األعضاء ال�12 
والنقي�ب، ألنه�م لم يقوم�وا بدورهم تج�اه زمالئه�م، وتركوهم فريس�ة للفص�ل وإغالق 
املؤسس�ات الصحفي�ة. ورفض تعلي�ق األزمات كله�ا عى وب�اء كورونا:«نح�ن جميعاً مع 

اإلجراءات االحرتازية ضد الفروس، لكن نرفض وجود هذا املجلس الحايل بكل مكوناته«.

بموجب قانون األمن القومي

هونغ كونغ حتجب موقعاً إلكرتونيًا

صحفيون مصريون يرفضون تأجيل 
انتخابات النقابة

صحفي يف واسط ميثل أمام القضاء بتهمة اإلساءة لضابط

اجليش اللبناني يطوق مبنى قناة »اجلديد« العتقال صحفي واألخرية ترفض تسليمه

نعي غريب لصفوت الشريف يف “األهرام” املصرّية
 يثري اجلدل وأسرته تطلب الدعاء
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إبراهيم رسول
القصُة أخذت تس�اير تطور البن�اء الرسدي، 
وتح�اوُل أن تواك�َب أثر التجدي�د يف الطريقة 
الرسدية التي يتخذها القاص, مخيلة القاص 
مفعم�ة بمرجعي�ات ثقافي�ة وخيال واس�ع 
أعط�ى للبن�اء ال�رسدي هندس�ة ذات صبغة 
حداثوي�ة, واض�ٌح ج�داً حت�ى طريق�ة بناء 
الجمل�ة, أن الق�اص يريد أن يعت�ر املخيلة 
لتخرج الجمل ببناٍء مفعم بالحداثوية, السمة 
العام�ة للقصص أنها تمل�ك زخم من الصور 
الفني�ة وكم من الص�ور البالغي�ة التعبريية,  
ل�م نس�تطع أن نح�ي ع�دد ه�ذه الصور 
لس�عتها وكثرة اعتماد القاص عىل مرجعيته 
الفن�ي ك�ان يف أغلب�ه  االس�لوبية, الص�وغ 
متناوباً، وبعضها ك�ان تتابعي ولكن القاص 
جعل من االس�لوب التتابع�ي متجدداً يف ذاته، 
كرساً للحالة السائدة حاول القاص أن يتالعَب 
باإلس�لوب باعتم�اده ع�ىل املرج�ع البالغي 
واللغوي الذي يعت�ر الكثري منه يف مخيلته, 
الصفُة األكثر هيمن�ة أن القص كان محاكاة 
وجداني�ة, ال�راوي املتكلم كان يب�ث همومه 
ويعرب عنها وفق هندسه معدة مسبقاً ليأخذ 
الراوي بالحكي, فمث�اًل يقول يف قصة )النوم 
يف الح�رب(: امل�وت لعب�ة مس�لية يف الحرب، 
الذي ال يموت يعاقب بتهمة الخيانة، ويس�أل 
بحقد القادة عىل الباقني أحياء. هذه الصورة 

تمثلت يف كلمة )لعبة، مس�لية( فكيف يكون 
امل�وت لعبة؟ هذا حص�ل بزم�ن الدكتاتورية 
املقيت�ة الت�ي جعلت م�ن الب�رش إىل مرشوٍع 
للموت والفناء من أجل بقاء نفوذها مستمراً 
حت�ى وإن كان ع�ىل حطام الجثث! الس�لطُة 
املتمردُة املس�تبدُة كانت ال تعبأ بهذه األرواح 
الت�ي تزهق ول�م يشغل باله�ا املخلفات التي 
ترتكها الحرب الرضوس, الصورُة اإلس�لوبية 
كانت معربة تعبرياً رائعاً وقد حققت املستوى 
البالغ�ي الرفيع باختياره�ا الكلمات التي لها 
مدل�ول رفيع، البناء الفن�ي للقصص لم يكن 
يتخ�ذ هيك�اًل ثابت�اً بل إن�ه تأرج�ح وتالعب 
برتتيب الرسد، لم تخ�رج القصص عن ثوبها 
وقالبه�ا ال�ذي اتصفت به ب�ل إن القاص لجأ 
إىل اس�تعارات وكناي�ات ليعطي قي�م فنية يف 
داخل النص, املنولوج اتس�م بأن�ه يملك كماً 
م�ن الب�وح الشفيف الذي خ�رج كرصاصات 
تنتظر لحظ�ة ضغطة االصبع, يقول يف قصة 
)املمث�ل(: الرج�ال األرشار يموت�ون أكوام�اً 
أكواماً ويختبئ األثرياء الفاس�دون املتآمرون 
عليه. هذا النص يضمر حكمًة بثها القاص يف 
قصته ال يكشف عن مدلولها إال من قرأ النص 
ق�راءًة تامًة متأملًة, يا ترى كيف يموت أولئك 
األرشار؟ ومل�اذا ل�م يقل األبري�اء أو الفقراء؟ 
إنه  اس�تبدل كلمة بأخرى لكن املعنى اختلف 
واختلفت الداللة, وهذه لعبة فنية تمكن منها 

القاص, وقد لجأ الق�اص كثرياً إىل الرمزية يف 
قصصه, وحاول أن يسبغ عىل النصوص ملحة 
رمزي�ة وتمكن م�ن أن يوظف الرم�ز بشكٍل 
مناس�ب يليق ب�رؤاه التأويلي�ة, فمثالً يقول 
يف قص�ة ) مرسح األقنع�ة( : ... ووجه الفيل 
يرتنح وحيداً بينها لكني صعقت عندما رأيت 
وج�ه الرجل العجوز امللتح�ي طافياً يرتاقص 
م�ع الوجوه األخرى. الصدم�ُة يف القصة هي 
إن املعل�َم ال يعرف موعد إعالن عرض املرسح 
الذي س�يقام ويظهر أنه تفاجئ حاملا س�مع 
أن هنال�ك مرسح�اً س�يقام, انعكس�ت هذه 
الصدمة يف نفسية التلميذ وهذا بدوره أدى إىل 
عكس الصورة أمام عني التلميذ, هذه الرمزية 
واإلحالة جعلت النص مفتوحاً عىل آفاٍق عدة 
أمام املتلقي, إذ يتسع النص تأويالٍت عدة ألن 
انفتاحه قد أكس�به الصور التأويلية الكثرية, 
أم�ا يف قص�ة ) صانع األفكار( يق�ول النص: 
فج�أة نهض م�ن مكانه ونط�ق عبارته التي 
هزتنا جميعاً: س�أعتزل األدب والسياس�ة إىل 
األبد وس�أعود مدرس�اً كما كنت دوماً, ولكن 
بال أس�ئلة منكم ألن�ي ال أملك أجوبة لها. هذا 
النص يحم�ل تأويالً ظاهراً, وه�و أن املوقف 
الص�ادم ال�ذي حص�ل م�ع الشخصي�ة كان 
موقف�اً كب�رياً إذ أن�ه رسعان ما غ�ري الكثري 
من رأيه وه�و األديب واملثق�ف, هذا يدل عىل 
أن هناك ش�يئاً قد ُفرَض علي�ه وجعله يختار 

العزلة واالنطواء والشعور بالخيبة واالنكسار 
بدالل�ة جمل�ة وصفي�ة )وه�و كئي�ب ضجر 
مسّود الوجه( , وقد صاغ القاص العبارة بلغة 
فلس�فية أي أنها تحت�اج إىل تأوي�ٍل لجمالية 
اإلضمار يف الكالم, املجموعُة القصصية كانت 
مركب�ة تركيب�اً نقدياً كبرياً, فبإمك�ان الناقد 
الخبري أن يكتب بمواضيع ش�تى ألن الرصانة 
الفنية قد محكمة, فاللغة لغة مسبوكة سبكاً 
فني�اً بامتياز وتقنيات ال�رسد كانت متحركة 
غ�ري ثابتة ع�ىل وج�ٍه واحد, ك�رساً للنمطية 
يف الحكاي�ة كان البناء القصي يتس�م بأنه 
حداث�وي متجدد يف داخل�ه, أي إن النص كان 
يتجدد م�ن الداخ�ل بنزعة تمي�ل إىل الرمزية 
كثرياً, القصص كانت لها أوجه تأويلية كثرية 
ولعل�ك تطالع هذا التأويل م�ن العتبة األوىل 
وه�و العنوان وم�ن ثَم إىل ثيم�ة القصص, 
الكناي�ات  إىل  الق�اص  يلج�أ  يع�د  فمث�اًل 
واالس�تعارات ليعطي أوجه داللية مضمرة 
ال يف�ك ش�فرتها إال م�ن ل�ه ب�اٌع طويل يف 
القراءة التفكيكية للنص وتحليله وفق رؤية 
تصويرية تعطي املعيار األّول للبناء الرسدي 
أهميته, املالحظة املهمة التي يجب أال تغلق 
املقالة دون االش�ارة إليها, وهي املرجعيات 
الثقافي�ة التي كانت يف مخيلة الكاتب, الكم 
الثق�ايف واملع�ريف يعطي تصور كب�ري لرؤية 
الس�ارد ويم�ده باألنس�اق الفكري�ة التي 

تجعل م�ن النص قوي�اً متيناً عميق�اً, هذا 
واضح ملموس يف كل املجموعة بال استثناء، 
إذ إن القاص كان يعول عىل هذه املرجعيات 
ليس�بغ عىل النص الرصانة والخيال الفني 
وكث�رياً م�ا صدفتنا جم�ل تحت�اج إىل تأمٍل 
عميق جداً لفك الغز العميق الغور يف داخله, 
املجموع�ة هي عصارة مخيلة ناضجة ولها 
خلفي�ات فكري�ة ومعرفية تمرس�ت عليها 
وأبدعت فيها حتى وجدت طريقها إىل اإلبداع 
وهو االبتكار يف الص�ورة الفنية والتقنية يف 

البناء الرسدي.

ص�دَر ع�ن دار الورش�ة الثقافي�ة الكتاب النق�دي الجديد تفاع�الت النص 
الشعري الحديث للناقد يوس�ف عب�ود جويعد وهو يضم نخبة من الشعراء 
الذي�ن س�اهموا بتحدث القصيدة م�ن خالل تميز كل واحد منهم بأس�لوب 

جديد يف صياغة القصيدة الحديثة وهم :  
- أرسار الحياة يف ...أرسار الحب / الشاعر محمد حسني آل ياسني

ال برتقال يف ... جمهورية الربتقال / الشاعر ابراهيم الخياط 
امللحمة الشعرية يف ... أرسار صائغ الطني /  الشاعر جبار الكواز 
مكونات االبداع يف ... ال احد يشبه حالنا / الشاعر رياض الغريب 

غابة من األشجار الجديدة يف...أشجار الهثة يف العراء / الشاعر سعد ياسني 
يوسف 

سيد الحروف يف... حرف من ماء / الشاعر اديب كمال الدين 
القصيدة الشبابية يف... ولٌه لها / الشاعر عمر الرساي 

دعاء الحب يف...ال احد سواي يجيدك / الشاعرة غرام الربيعي 

ملسات فنية ساحرة يف ...لك تفاصيل املطر / ميادة املبارك 
- تجاعي�د تعك�ر صف�و الحي�اة يف ... تجاعي�د من م�اء / الشاع�ر مهدي 

القرييش 
حزمة الضوء يف ...كلما أفسدوا قلمي.. طويت ورقي / الشاعر جواد غلوم 
إض�اءة الن�ص النث�ري يف .. م�ا يضيئه الظ�الم ويطفئه الض�وء / الشاعر 

حمدان املايل 
عطاء املرأة يف ... خيول ناعمة / الشاعرة راوية الشاعر 

واحة الشعر االصيل يف ... طالسم العطش /  الشاعرة منور مال حسون 
وهج العشق الصويف يف ...انِت صباحي/  الشاعر فوزي االترويش

حلم الطفولة يف ...أعيدوا ايلّ طفولتي /  الشاعر ئاوات حسن امني 
دائرة الشعر يف ...الدائرة خارج الرشنقة /  الشاعر امري الحالج 

سيميائية النص الشعري يف ...تيممي برمادي /  الشاعر يحيى السماوي 
االطالل يف ... تجليات / الشاعر كاظم نارص السعدي 

عودة الصعاليك يف ... جمهورية الصعاليك /  الشاعر نارص ارزوقي 
عالم الشعر يف ... يحق يل / الشاعر ارسار عكراوي

رسول عبد األمري التميمي
الشارُع املهاجر 

يقرُش محتوى أفقي 
يؤلُف وجعي الغريب 

يعُد االفطار
دونما موعد  

بدهشة تلوك إفراط 
لون مسافتي

التي تثمُل أمكنتي 
بجرحها املرتق

***********
القصيدة جسٌد

ال يرتهل
الطرق تتساقط مدن هشة 

ترافق نصف صمتي
املرمل بسباِت الوجع  

لكني ألثمه
بحيس الويضء

وأصغي لظيل املنحني
بموعظٍة

أرتدي قميص عذراء 
تصيل بصمٍت

وكأيس الفارغة رقعة
تطفُح عبقاً

عن موعد دونما وجد
الوقت أجرد من تفسري 

يهمل فقهي
يف إيالف تضارييس  

  *******************
معبأًة  كانت ترتخي  

ظالل ذاكرة 
قصائدي الثدية

احمل ما بقي من 
تصور وجهي املقدس
أرضُع ضوضاء تشبه

فوىض عطٍب لسكر رائحتي
                      *****************

بفرٍح  رشيق اغني
غيمة اثلج صوتها

وانا استمع لحلمي 
املثقوب من ثرثرة 

ال تدرك فحواي

كي أتقيَّأ فراغ انفعايل
*******************

                         ***
أزعم أن فراغي مملوء

من نبيذها اللييل 
أستنشق َنفسها الذابل 

هو يقبل رسي 
غري املْطَمِئ 

             *****************
الزمن يخىش نعومة

تأويل سخريتي العانسة 
وأنا شاعر برفقة نفيس

أطعم شعري وزنا 
ما بني لييل اللني 

وسجى خلوتي املنملة 
                        ************

أرتل يقني
رغبتي املشاغبة 

بل ..أغني احيانا  كثرية 
ضجيجي الذي طال 

يف ضباب زحمتي الباردة 
اقصُد.. 

كان تفاعيل منتجا 
يعرُق نسغ لهاِث 

معناي الدامع  
ولذعة فصويل  املهربة 

أتنبأ رس وجودي 
والرمل مطر يموُه خطوي 
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ثقافية

َتج�لُس مع الطبيعة تتأمُل الفج�َر 

يأخ�ُذَك الجماُل إىل األع�ىل 

تشاغ�ُب الحياُة ع�ل�ى سطِح حلمك 

مع الشعر ت�ذه�ُب إىل ك�تف النه�ر 

ُيرّسُح لك شع�َر العشِق الذي طاَل ف�راُقه 

كالكما ق�ل�ٌق ال يقبُل النفي يف حقائَب ضيقة

تُقُص خصلًة من قصيدٍة كما يفعُل الفالسف�ُة

وهم جالسون أمام املرآة

تلّفها جيداً وترميها مع املاء الجاري 

نحو حضن املسافاِت يؤوُب النهاُر عائداً من نشاطه 

بعد أن عّمَر خلف الخيال مدناً 

وأسكَن فيها املساف�رين إىل خ�ب�ِز أياِمهم 

لي�زرع�وا فصوَل الغيم

ج�ل�ُدك يح�كُّ النع�اَس 

تتغطى جيداً تسمع أنفاَسك تتسارُع

ترفُع الغطاء عنك ُتمسُك بقبضة الريِح

تخرُج بح�ثاً عن ظلك 

تتذكُر أن�ك من زم�ٍن لم تسمْع موسي�قا الجاز 

ُتطفئ العتمَة ك�� صويف ت�دوُر 

تحف�ُر عميقاً عميقاً 

ك� ع�اش�ٍق يتح�ُد بجذِع دالي�ٍة تتح�د بالالزورد

ك��� طفٍل ترتمي بحضِن الضوء

ت�ئ�ُن ترُخ 

ت�رشُب نخ�َب ن�ش�وِت�ك 

لس�َت إله�اً لك�ن�ك روٌح م�ع�ت�ق�ة .

لكنك روح معتقة 
نصره ابراهيم

د. سليم جوهر
 إنَّ مفه�وم املثق�ف من املفاهي�م املختلف حوله�ا وفيها، 
فواحدة من اهم إش�كاليات مفهوم املثقف امللتبس�ة يكمن 
تصنيف�ه، فال يمك�ن اعتبارها وظيفة او مهن�ة وال يمكن 
اعتباره�م طبق�ة اجتماعية تدخل يف رصاع�ات اجتماعية 
مع طبقات أخرى ولكنه�م فئة من الكائنات الهجينة )2(. 
فال هو كعامة الناس منخرط معهم وفيهم، وال هو املنعزل 
تمام�ا, لكنه يحم�ل هموم الن�اس واملجتم�ع ومنخرط يف 
قضاي�اه املصريية, يتجاوز حقل مهارت�ه الوظيفية, لريى 
نفس�ه منهمكا يف خضم الراع الحياتي يرفع لواء الدفاع 

عن اإلنسان والقيم األخالقية. 
فالطبي�ب مثال عندما يتحدث عن م�رض )كورنا( بوصفه 
مرضا فهو يمارس مهنته, ولكنه عندما يتناول تأثري املرض 
مجتمعيا ويؤرش عىل الخلل يف املمارس�ات االجتماعية التي 
تكرس قاع�دة التباع�د االجتماعي فتؤثر يف حياة االنس�ان 
أو ان يشخ�ص أزم�ة العل�وم الطبية برتاجعه�ا االخالقي، 
يصبح طبيبا مثقفا، وكذلك أس�تاذ الفلسفة عندما يمارس 
ال�درس االكاديمي وال يتجاوزه، فهو صاحب مهنة، ولكنه 
عندم�ا يس�تخدم ال�درس الفلس�في كفعل حيات�ي لتغيري 
طبيعة التفكري املجتمعي�ة فهو مثقف. ورجل الدين عندما 
ينحر واجبه يف كيفية تعليم املتدين واجباته الرشعية وال 
يتجاوزها اىل هموم الحي�اة واملعاش ويشخص االنتهاكات 

التي يتعرض لها اإلنسان فهو يمارس وظيف�ته الدينية. 
املثق�ف ه�و املعني بالبحث عن االنس�ان ومعن�اه والحياة 
وجدواه�ا، وهو املعني بالقيم التي تشك�ل مركز الجذب يف 
املجتم�ع. فاملثقف معني بالدرج�ة األوىل بما يشكل »العالم 
الرم�زي« وتأث�ريه يف االنس�ان والحي�اة. ورغ�م ذل�ك فما 
يشري اليه »مفهوم املثق�ف« يف واقعنا بوصفه كائن مأزوم 
مم�ا يتوج�ب اعادة النظ�ر يف العدة الفكري�ة للمثقف التي 

تجسدت:
 - يف  ش�بكات الرؤية والتأويل .

-  يف نماذج التقييم والتصنيف. 
 -  يف معايري العمل والتنظيم.  

- يف كل ما يتصل بتصور املثقف لذاته ومكانته ومهمته، او 
بعالقته مع الغري واملجتمع والعالم، او بمفاهيمه للحقيقة 

والحرية والعدالة والسلطة )3(.
فالع�دة الفكري�ة للمثقف نت�اج مجتمع معرف�ة والفضاء 
الفك�ري العراق�ي تتجاذبه مناهج معرفي�ة متداخلة، لكن 
االس�تقطاب يتمظه�ر يف جهتني اساس�يتني هم�ا املعرفة 
الديني�ة كنتاج منه�ج تقليدي توجها الح�وزات والحوارض 
الديني. واألخرى املعرفة املدرسية نتاج منهج الحداثة توجها 

الجامع�ات والح�وارض األكاديمي�ة، معرفت�ان مختلفتان 
بنيوي�ا وتصب مخرجاتهما يف املجتم�ع. فالوظيفة والعمل 
ولقم�ة العي�ش تحتاج مؤه�ال معرفيا مدرس�يا، واملعرفة 
الديني�ة تؤث�ر بعمق يف تفك�ري وس�لوك االنس�ان العراقي 

حارضا. 
وكما يبدوا وانطالق�ا من هذا التداعي لراع خفي وظاهر 
بني املعرفتني وتأثريهما عىل اإلنسان واملجتمع, دعا الدكتور 
الرفاع�ي اىل مفه�وم »املثق�ف الدين�ي النق�دي« كمحاولة 
تأصيلي�ة يف مقال له بعن�وان )والدة مجهضة ملثقف لبذرة 
مثقف ديني عراقي(، وأش�رتط يف تشكي�ل هذا املثقف عىل 
رضورة وجود »مجتمع معرفة« يمثل البنية التحتية، وحدد 

سمات لهذا املجتمع منها:
عدم االرتياب من العلوم واملعارف الحديثة.  .1

وعدم تحريم االسئلة الكربى.  .2
وعدم منع التفكري الحر.   .3

وعدم تعطيل العقل الخالق الذي يقتحم املناطق   .4
املمنوعة يف التفكري.

ثم يحدد رشوط صارمة وقاس�ية ملا اسماه »املثقف الديني 
النقدي« بحي�ث تخرج )الفقيه واالكاديم�ي( يف ان ينطبق 
عليه�م، فه�و لدى الرفاع�ي يتص�ف باملج�اورة والتجاوز 
للمتكل�م والفقي�ه ولالكاديم�ي مع�ا ألنه متمك�ن من كال 
املعرفت�ني تمكنا تاما بكونه خبريا بال�رتاث ومكون تكوينا 

جادا يف العلوم الحديثة. 

 اإلش�كالية يف هذا »التكوين« يف أن�ه يحتاج ملجتمع معرفة 
لكي يتشكل حسب مبنى الدكتور الرفاعي، وهذا املجتمع لم 
يوج�د بعد برشوطه املتقدمة، مما يعني ضمنا عدم اكتمال 
تشكل »مثقف ديني نقدي« من داخل مجتمع املعرفة ذاته، 

وإذا وجد فهو خارج عنه وليس خارجا منه. 
ام�ا الدكت�ور املره�ج فه�و يرفض أص�ال وجود مث�ل هذا 
التوصي�ف »املثقف الدين�ي« فضال عن النق�دي، ويدعو اىل 
قطيع�ة معرفية ب�ني املثقف والن�ص الدين�ي. ففي مقال 
ل�ه بعن�وان )هل يوجد مثق�ف ديني نق�دي(، يذهب اىل أنه 
مفهوما إش�كايل، ناظرا اليه من خالل سلوك املثقف الديني 
ال�ذي )يحط رحاله ت�ارة يف الدين وأخ�رى يف النقد(، ليقرر 
النتيجة الحقا، حي�ث ال قدرة ملثقف ديني يخرتق املنظومة 
الفقهي�ة )الدينية(، ويربر ه�ذه النتيج�ة، ألن هذا املثقف 
الدين�ي يحاول االنتظ�ام يف هذه املنظومة ك�أن يدافع عن 
)التدي�ن الشعبي(, وكأنه يح�اول ان يرب�ح الدنيا واآلخرة 

معاً. 
فما هي إشكالية الفكر الحداثي العراقي؟

اش�كالية الحداث�ة وال�رتاث املقلقة للفك�ر العراقي عموما 
وخاص�ة يف العالق�ة الشائكة فما ب�ني )الديني/العلماني( 
تتلخ�ص يف عملية الرتحل الت�ي فككها املفكر )محمد عابد 
الجابري( لينقلنا اىل مس�توى آخر غري منظور وهو حتمية 
التبعي�ة ع�رب احادي�ة النظر س�واء )بنقل افك�ار الحارض 
اىل امل�ايض ملحاكمته�ا، او نق�ل أفك�ار امل�ايض اىل الحارض 

لصالحيته�ا( ه�ذا الرتح�ل هو املص�در االكث�ر خصبا من 
مصادر الخطأ املنهجي يف معالجة االشكاليات الراهنة. 

هذا الرتحل يولد عدم القدرة عىل صياغة مراجعة حقيقية، 
وثاني�ا والت�ي أراها االكث�ر جذرية يف النقد له�ذه الحتمية 
تتمث�ل )بعدم القدرة ع�ىل مس�اءلة أدوات التحديث(، مما 
يعني ان التمسك باألدوات األوىل بما تحتويه من مقوالت، بل 
بما تحتويه من إش�كاالت ترغ�ب يف معالجتها وهي تحاول 
ان تفك�ك هذه اإلش�كالية تقع يف اش�كال منهجي نلخصه 
بان�ه )ال يمك�ن حل مشاكل مع�ارصة انطالقا م�ن ادوات 

قديمة فقط النها اثبتت كفاءتها السابقة كرهان للحل(. 
ه�ذا النقد يط�ال كل اش�كال الفكر العراق�ي املعارص بكل 
تمثالته، فهو »يضع الرتاث كمس�لمة ورهان وحيدين ألي 
عملي�ة تحديث«، هذا ه�و الجرح النرجيس الن�ازف للفكر 
العراق�ي، بكون�ه اس�ري هذا الرتاث س�واء من ك�ان يبحث 
ع�ن الحداثة عرب رفض�ه للرتاث او من يدع�ي التجديد عرب 
اصالح الرتاث، فكالهما )يضعون الرتاث كمس�لمة ورهان 
وحيدي�ن للتحدي�ث( كون�ه حتمي�ة ثقافية ذات اش�كالية 
احادي�ة التوج�ه. )ليتحول ه�ذا العجز املنهج�ي اىل هوس 
جعلن�ا ننىس او نتناىس انن�ا نحتاج ان ننطلق من املتغريات 
الثقافي�ة، والدين هو واح�د من هذه املتغ�ريات الثقافية( 
فاإلش�كالية الثقافية انن�ا حولنا املتغري الثق�ايف )الديني/ 
النص( ثابت ثقايف وتناسينا كون )الفرد/املجتمع( كائنات 
ثقافية متغرية. ان تصورات الحتمية الثقافية التي تتكرس 
عرب تصور الكثري من املثقفني واملشتغلني باملعرفة بتبنيهم 
عنارص االشكالية االحادية الثقافية وما يتفرع عنها حيث 
ال تت�م محاكم�ة الحمولة املعرفي�ة للمفاهيم، ب�ل جل ما 
يحدث ه�و انكار وادان�ة للمصداق، ويبق�ى املفهوم بدون 

تفكيك. 
الدكت�ور املره�ج يدع�و اىل قطيع�ة معرفي�ة للمثقف مع 
)النص( لكي ينتج مثقف�ا حرا فهو يعتقد جازما من كون 
الن�ص الديني حاكما عىل الرؤية الفكرية يف تحديد مصداق 
»املثق�ف الدين�ي »؟  ويفرس دعوته للقطيع�ة املعرفية مع 
النص؟ ألنه يعتقد ان »املثقف الديني« يفكر يف النص وحول 
النص لصالح النص، ويذهب ابعد من ذلك ليطرح بديال هو 
»املثقف الح�ر« الذي يفكر يف النص وح�ول النص ليكشف 
عم�ا هو خ�ارج الن�ص، ليجع�ل منه نص�ا تاريخي�ا. هنا 
تتحول الدعوة اىل قطيعة معرفية بني حقيل املعرفة الدينية 
والعلمي�ة، يكون النص حاكما فيهم�ا، ولكن األوىل تخضع 
للنص واألخرى غري خاضعة للنص، فيضع )النص/الرتاث( 
كمس�لمة ورهان وحيدين ألي عملية تحديث ممكنة، لكن 
ه�ذه املنهجي�ة تجع�ل التحلي�ل عقيما، واملس�ائل موضع 

البحث عصية عىل الحل.
لذا أقول تقود املعرف�ة االوىل مرشوعا دينياً، وتتزعم الثانية 
مرشوعا علمانياً. ويتحدد موقف ايا منهما بحسب توجهه 
وم�اذا يريد، فهما مرشوع�ني وموقف�ني متميزين ويظهر 
تأثرهما عىل صعيد واحد )االنسان العراقي( يف محيط واحد 
ه�و )املجتم�ع العراق�ي(. االول يتمرتس بالهوي�ة والثاني 

يتسلح بالحرية. 
فاألوىل نب�ذت الحرية والثانية انتهك�ت الهوية، ليعيش كل 
منهما اغرتابا حياتيا. فانشغل كل منهما بحراس�ة االفكار 
»والتعلق بالفكرة كمق�دس)4(« يحدث ذلك الن كل منهما 
يخت�زل االنس�ان يف افق�ه املعريف ويتناس�ون ان االنس�ان 
ك�ل معقد، لذا علينا فه�م مأزق التفكري لدين�ا، وأن االزمة 
الت�ي نعيشه�ا نتاج هذا التج�اذب والس�جال والراع بني 
املعرفتني، وما نحتاجه هو النقد )الجدل حول هذه االزمة( 

الذي  يبتغي استخراج امكانات جديدة يف:
 1. الي�ات التفكري، بتفكيك الرباديم�ات الحاكمة يف املنطق 

والخطاب واملفاهيم. 
 2. اليات التعبري، تفكيك نظام املعنى ومرجعيات القصد. 

 3. الي�ات التدب�ري، اندراجن�ا يف العال�م بق�واه وس�لطاته 
وانظمته ومؤسساته من اجل التغيري)5(.

فم�ا نحتاجه كبرش ه�و التفاه�م والوعي به�ذه النماذج 
الحاكمة، فهما رشط الديمومة البرشية كما يذهب )ادغار 
م�وران(. هذا التفاهم لن يحدث ب�دون فهم كل منا لالخر، 
فالفه�م طريق لوج�ود كل من�ا بالقرب من االخ�ر، وبهذا 

يصبح الفهم:
 ⁃ وجها من وجوه الوجود ها هنا. 
 ⁃ ومن االنفتاح كل منا عىل االخر. 

فالفه�م هنا لي�س طريقا للمعرف�ة بل طريق�ة من طرق 
الكينون�ة، ومس�ألة الحقيق�ة ل�م تع�د مس�ألة منهج بل 
مس�ألة تجليات له�ذه الكينونة)6(. ه�ذا الفهم يتطلب ان 
يتم التجس�ري ما بني عاملي املعرفة, حيث رصاع مجتمعات 
املعرف�ة تولد رصاع�ا ثقافيا يؤثر يف التكوي�ن الثقايف للفرد 
العراقي ولن يتم التجس�ري دون وسطا ثقافيا يولد مجتمعا 

معرفيا يسمح بتداولية فكرية وثقافية. 
املصادر

1.سوسيولوجيا املثقفني. ص12ء
2.سوسيولوجيا املثقفني, ص18 

3.عيل حرب، اوهام النخبة، ص10. 
4.حرب، اوهام النخبة، ص11(.

5.حرب، اوهام النخبة، ص13
6.ريكور، رصاع التأويالت’ ص42-41
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إيالف تضاريسي



عن�َد رشائنا لبناطي�ل الجينز نهتم 
لبع�ض األش�ياء ب�ه، مث�ل لون�ه 
وخامت�ه وش�كله بصف�ة عام�ة، 
وبالفع�ل فإننا نالح�ظ تلك األزرار 
املعدني�ة املوج�ودة ع�ى جيوب�ه، 
والت�ي ال ُنلقي له�ا باالً يف كثري من 
األحيان، ونظن بأنها غري رضورية، 

ونتغاىض عنها.
إذاً م�ا ه�و ال�ر وراء وج�ود تلك 

األزرار املعدنية عى حواف جيوب الجينز؟
حسناً، يف الحقيقة فإن هذه األزرار لم ُتوضع عبث عى جيوب رساويل الجينز.

إذ إن الجين�ز قديم�اً كان ش�ائعاً بني س�كان الطبق�ة العاملة الذي�ن يقومون 
باألعمال البدني�ة الشاقة. وخالل ذلك الوقت، كانوا يعانون من انفصال وتمزق 
الجيوب أثناء العمل، وكانت هذه مشكلة بالنسبة لهم، نظراً ألنهم كانوا بحاجة 

إىل تلك الجيوب.
اس�تمرت هذه املشكلة حتى جاء الخياط جاكوب ديفيس، أحد الزبائن املحليني 
لرشك�ة ليفي ش�راوس، بفكرة بارعة يف عام 1873، والتي كان من ش�أنها أن 

تحل تلك املشكلة بشكل كامل. يف نهاية املطاف اعُتربت فكرة عبقرية
إذ إن ديفيس قام بوضع األزرار النحاس�ية مثل الس�حابات عى حواف الجيوب 

ملنعها من االنفصال عن الجينز.
ديفي�س أراد أن يحص�ل عى ب�راءة اخراع لهذه الفكرة لكنه ل�م يكن يمتلك ما 
يكفي من املال. لذلك، قامت رشكة ليفي شراوس بعرض صفقة عليه للحصول 

عى براءة االخراع هذه.

تس�ببْت أعراض فريوس كورون�ا يف إثارة الكثري م�ن االرتباك والذعر 
ألنها عامة، ما يكفي لجعلك مقتنعا بأنك مصاب ب�”كوفيد19-”.

وغالبا ما يتم الخلط بني سعال املدخن والسعال الذي يعاني منه مصابو 
فريوس كورونا، ولكن هناك اختالفات كبرية يف هذه األعراض.

ق�ال ألكس�ندر كارابينينكو، اختص�ايص أمراض الرئ�ة، ان االختالف 
الرئي�ي هو أن س�عال املدخ�ن مرتب�ط بالوقت وعادة م�ا يحدث يف 
الصب�اح بعد االس�تيقاظ مب�ارشة، يف حني يصاح�ب مصاب فريوس 

كورونا السعال طوال اليوم تقريبا بغض النظر عن الوقت.
يش�ار إىل أن باحث�ني يف الوالي�ات املتح�دة ط�وروا خوارزمي�ة ذك�اء 
اصطناع�ي جديدة تس�تطيع التعرف عى األش�خاص املصابني بوباء 

“كوفيد19-” من خالل صوت السعال الصادر عنهم.
وقال�وا إن الف�رق املهم يف صوت س�عال مريض كوفي�د الذي ال تظهر 

عليه األعراض ال يمكن أن تلتقطه األذن البرشية.
كم�ا حذر مختص�ون يف األم�راض الصدرية، من الخل�ط بني اإلصابة 
بف�ريوس كورونا املس�تجد واألمراض املوس�مية الت�ي تظهر يف بداية 

فصل الربيع مثل الحساسية والربو والتهابات امللتحمة.

م�ع انتشار املعتق�دات الشائعة بني 
األوس�اط املجتمعية، يظ�ن البعض 
أن الدخ�ول يف عالق�ة عاطفي�ة مع 
صحف�ي أو صحفي�ة لي�س باألم�ر 
الس�هل، فه�م ال يمتلك�ون األموال 
بالوظائ�ف األخرى،  أقرانه�م  مث�ل 
فضالً عن أنه�م يف كثري من األحوال 

مدمنون عى عملهم.
قد ال يكون األمر س�هالً، لكن من ال 
يحب خوض التحديات؛ فبكل تأكيد 
ل�ن يكون أم�راً مم�اًل كم�ا يتوقعه 
بعض األش�خاص، كم�ا أن مواعدة 

صحفي ستكون تجربًة هامة.
ل�ذا يمكنك قراءة الس�طور القادمة 
بروّية لتحّري األم�ر، وبعدها القرار 
لك، فلعلّنا نغ�ري قليالً من املعتقدات 

السائدة حول هذا األمر.
 - 1يعرفون أفضل األماكن باملدينة

م�ن الشائع ب�ني أوس�اط الناس أن 
الصحفيني مّملون وغري اجتماعيني 
وممتل�ؤون بذواتهم. بي�د أن الواقع 
يرسم صورًة مغايرة؛ فهم يحرضون 
معظ�م املناس�بات والحف�الت التي 
تق�ام باملدين�ة، بني أفض�ل عروض 
يق�ي  املطاع�م  وأش�هر  األف�الم 
الصحفي وقته. فمن يمكنه تفويت 

فرصة مواعدة شخص كهذا؟
2-  إنهم مبدعون

نح�ن مبدعون بك�ل تأكي�د، فنحن 
نكت�ب األخبار والتقاري�ر الصحفية 
بإب�داع، فض�اًل عن حس�ن إطالعنا 
واملعرف�ة الت�ي نمتلكه�ا، وإن األمر 
يمت�د خ�ارج إط�ار غ�رف األخبار. 
لذا فمن يس�تعد ملواع�دة صحايف أو 
صحفية عليه أن يتأهب لذرف دموع 
الس�عادة بع�د اس�تقبال الرس�ائل 
تفي�ض  الت�ي  املنمق�ة  الغرامي�ة 
بالعاطف�ة وتحبس األنف�اس. فهل 

أنتم بحاجة إىل سبب آخر بعد هذا؟
3- املحادثات معهم ال تنتهي

يعد الصحفيون مثاالً جيداً للشخص 
الذك�ي والدؤوب يف عمل�ه، فمتابعة 

األخب�ار الجدي�دة الت�ي ت�دور حول 
العالم تبدو أمراً طبيعياً بالنسبة لهم. 
لذلك فالحديث معهم س�يكون مليئاً 
باملعلوم�ات واإلث�ارة وأوج�ه النظر 
املختلفة بص�ورة ال يمكن حرصها، 
فهم لديهم الق�درة عى مناقشة أي 

حدث يجري عى البسيطة.
4- امل�ال بالنس�بة له�م يع�د أم�راً 

ثانوياً
ما يدف�ع الصحفي ملمارس�ة عمله 
هو ش�غفه بهذا العمل وليس سعيه 
وراء امل�ال. فإن كان هدفه الس�عي 
وراء امل�ال، م�ا فضل ممارس�ة تلك 
املهن�ة عى أي ح�ال. ربما ال يحصل 
عى نفس األموال التي يحصل عليها 
أقرانه يف امله�ن األخرى، لكنه يتمتع 
ببع�ض املزاي�ا املجاني�ة م�ن ح�ني 

آلخر.

5- هم جديرون بالثقة
تعد الثقة أوىل األخالقيات التي يلتزم 
به�ا الصحفيون، بدءاً م�ن الحفاظ 
عى رسية املعلوم�ات الهامة وحتى 
كس�ب ثقة مصادره�م التي تمدهم 
باألخبار. فإن كنِت تواعدين صحفياً 
أو إن كنت تواعد صحفية، فال تقلق 

عى أرسارك معهم، فهي يف أمان.
 6- تعدد املهام التي يؤدونها يعد من 

أبرز سماتهم
الصحفي لديه عدد من املصادر الذي 
ال يمكن حرصها، وعدد من مواعيد 
تسليم التقارير التي ال تنتهي، فضالً 
عن تعرضه�م الدائم للضغ�ط أثناء 
تأدية عمله�م. وعى الرغ�م من كل 
هذا الكم من املهام الذي قد يدفعهم 
يف  بارع�ون  فه�م  الجن�ون،  نح�و 
تأدية العديد م�ن تلك املهام يف نفس 

اللحظة. لذا فهم قادرون عى إيجاد 
االت�زان ب�ني عالقاته�م الشخصية 
وعملهم. فهم ال يتهربون من إغداق 
الح�ب واالهتمام  أحبائهم بمشاعر 
حت�ى بع�د يومه�م الطوي�ل ال�ذي 

يقضونه يف العمل الشاق.
 7- سيوفرون لك املساحة الشخصية 

التي تحتاجها
ليس لدى الصحفيني وقت يقضونه 
يف الج�دال ح�ول األم�ور التافه�ة، 
األس�ئلة  بمالي�ني  يمط�روك  فل�ن 
دقيق�ة  ك�ل  ع�ن  واالستفس�ارات 
قضيته�ا يف يوم�ك. فه�م يعمل�ون 
بالنهار وبالليل وسيعطونك املساحة 
الشخصي�ة الت�ي ترغب فيه�ا، ويف 
املقاب�ل ه�م يتوقع�ون من�ك نفس 

األمر.
8- يعملون بكّد

ليس من الس�هل أن تكون صحفياً، 
فحياة الصحفي تتطلب الكّد يف العمل 
واملثابرة الدائم�ة. بدءاً من العالقات 
العام�ة الت�ي تضم�ن له�م توف�ري 
مص�ادر لألخب�ار وحت�ى مرحلة ما 
بعد التواصل مع تلك املصادر عندما 
يبدأون تحري�ر األخبار والتحقيقات 
الصحفي�ة. فهم عى دراية تامة بما 
يتطلب�ه ذل�ك، ويمكن توق�ع نفس 
السلوك عندما يتعلق األمر بحياتهم 
الشخصي�ة، فه�م س�يعطون تل�ك 

العالقة كل يشء لكي تنجح.
 9- لديه�م ش�غف بالتواص�ل م�ع 

اآلخرين وقدرة هائلة عى االس�تماع
دائم�اً حكايات  الصحفيون  يمتل�ك 
مس�امع  ع�ى  لريوونه�ا  ش�ائقة 
م�ن حوله�م، كما أنهم مس�تمعون 
رائعون، فهم س�وف يبدون اهتماماً 
لالس�تماع إىل آرائ�ك. كم�ا أن لديهم 
موهب�ة تمكنه�م من ق�راءة ما بني 
الس�طور، حتى التفاصيل الصغرية 
التي تحتويها املحادث�ات التي تدور 

بينكما.
10- يحبون مساعدة من حولهم

قد يتوقف الصحفي عن أداء وظيفته 
م�ن أج�ل تقدي�م املس�اعدة مل�ن يف 
حاجة إليه�ا، حتى وإن كانوا بالكاد 
يعرفون الشخص ال�ذي يحتاج تلك 
املس�اعدة. فم�ن خ�الل أصدقائهم 
والعالقات التي بنوها خالل عملهم، 
ل�ن يركوا باب�اً دون طرقه من أجل 
محاولة تقديم املس�اعدة. أصدقكم 
الق�ول يف ذلك، الصحفيون يمتلكون 

قلوباً كبرية.
 11- متع�ة الحص�ول ع�ى تذاك�ر 

مجانية
هل ترغب�ني يف حضور مباراة لفريقك 
املفضل أو حضور حفلة غنائية أو أي 
ح�دث هام؟ أنت اآلن يف ملعبهم، فمن 
خالل مكاملات قليلة ستجد أن الساحر 
حق�ق ل�ك أمنيت�ك، وتذاك�ر الح�دث 

املجانية بني يديك يف التو واللحظة.

10واحة
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طريق�ة عم�ل مكرون�ة بالجبن 
والدجاج والطماطم املشوية:

أو  ٤٠٠ ج�رام مكرون�ة زيت�ي 
بيني

٥٠٠ جرام قطع صدور دجاج
٢ ملعقة طعام زيت زيتون

١ ملعقة طعام زبدة
مقطع�ة  متوس�طة  بصل�ة   ١

رشائح
٣ فصوص ثوم مفرومة

٢ ملعقة زعر بري
١ ملعقة ريحان مجفف

١/٤ ملعقة روزماري
١ كوب طماطم كرزية
١ كوب عصري طماطم

٢ ملعقة كبرية معجون طماطم
١/٢ ١ ك�وب جب�ن املوتزاري�ال 

مبشور
بارمي�زان  جب�ن  ك�وب   ١/٤

مبشور )اختياري(
ملح و فلفل حسب الحاجة

طريق�ة عم�ل مكرون�ة بالجبن 
والدجاج والطماطم املشوية:

١- تتبل الدجاج يف ملعقة طعام 
م�ن زي�ت الزيت�ون و روزماري 
وملعقة م�ن الزعر م�ع القليل 

من امللح والفلفل.
٢- يده�ن طب�ق ف�رن بملعق�ة 
زيت زيت�ون و توضع الطماطم 
أو  أنص�اف  مقطع�ة  الكرزي�ة 
كامل�ة م�ع  الزع�ر والريح�ان 
وف�ص ث�وم مف�روم. تشوى يف 
الف�رن عى ن�ار متوس�طة ملدة 

ربع ساعة.
٣- يوضع الزبد يف قدر ثم يضاف 
الدج�اج و يشوح حت�ى يصبح 
ذهب�ي الل�ون. يض�اف البص�ل 
وملعق�ة من الث�وم ويطهى مع 

إضافة القلي�ل من املاء من حني 
إىل آخر حتى ينضج الدجاج.

٤- ُتطهى املكرونة يف الكثري من 
املاء اململح املغيل .

٥- أثن�اء س�لق املكرونة يضاف 
كوب عصري الطماطم ومعجون 
الطماط�م إىل الدجاج ويقلب إىل 
أن يصب�ح قوامه أثق�ل. نضيف 
إليهم الطماطم الكرزية املشوية 

وملح وفلفل حسب الذوق .
٦- يف طب�ق فرن تخلط املكرونة 
مع الدج�اج والصلصة ويضاف 
إليهم كوب من الجبن املوتزاريال 
وتقلب جيدا ويوضع عى الوجه 

باقي الجبن .
٧- تخبز مل�دة ١٠ دقائق تقريباً 
حت�ى يب�دأ جب�ن املوتزاري�ال يف 

الذوبان، وتقدم ساخنة.

يصاب العديد من األشخاص بقرص 
القام�ة، نتيجة عوام�ل مختلفة، 
أبرزه�ا الوراثة أو األم�راض التي 
تؤثر يف الطول، منها العملقة، وداء 
التقُزم، ومرض حساس�ية القمح 
غ�ري املعال�ج، والته�اب املفاصل، 

والرطان، ومتالزمة داون.
وأف�اد تقرير بأن التغذية الصحية 
من أه�م العوامل التي تس�اعد يف 
نمو نمو الجس�م وزي�ادة الطول، 
خاصة يف الس�نوات الخمس األوىل 
من حي�اة الطفل وخ�الل مرحلة 

البلوغ.
وأش�ار التقرير إىل وج�ود 6 أنواع 
م�ن األطعمة، التي يج�ب الركيز 
عليه�ا مل�ن يعان�ون م�ن ق�رص 

القامة، وهي:
- الربوتينات

نقص الربوت�ني يف الجس�م تؤدي 
إىل نق�ص النم�و، ولذل�ك ينص�ح 
بإضافة األطعمة الغنية بالربوتني 
إىل النظام الغذائ�ي، مثل منتجات 
والبي�ض،  واألس�ماك،  األلب�ان، 

والدجاج، وفول الصويا.

- الزنك
يس�اعد يف إنتاج وإف�راز هرمون 
النمو، وباتحاد مع الربوتني يسهم 
يف نمو العظام بشكل سليم، ويوجد 
يف البيض، والدج�اج، واملكّرات، 

والبذور الزيتية، والبقوليات.
- فيتامني د

من أه�م العنارص لنم�و العظام، 
امتص�اص  يف  أيض�ا  ومه�م 

وهم�ا  والفس�فور،  الكالس�يوم 
عن�رصان مهم�ان لنم�و العظام، 
ويوجد البيض، السمك، السلمون، 

الفطر، وأشعة الشمس.
- الكالسيوم

من أهم العنارص لتكوين العظام، 
ونموها بشكل أق�وى ويعمل عى 
زيادة طولها، ويوجد الكالسيوم يف 
منتجات الحليب، وبذور السمسم، 

والخرضاوات الورقية الخرضاء.
- فيتامني أ

تشُك�ل  عملي�ة  يف  يس�اعد 
العظام، والحفاظ عى مستوى 
الكالس�يوم يف الجس�م، ويوجد 
األلب�ان،  ومنتج�ات  البي�ض، 
والج�زر،  الحل�وة،  والبطاط�ا 
والخرضاوات الورقية الخرضاء، 

واملانجا.

تعترب ممارس�ة الرياض�ة من أهم العادات الس�ليمة الت�ي البد من 
إدراجها يف روتني يومك، نظرا للفوائد الصحية التي الحرص لها.

وعندما تمارس الرياضة، سواء أي نوع من التمارين، عليك أن تحذر 
من عدة خطوات وتمارين.

تجنب تمارين القرفصاء
تعد محاذاة الركبة الضعيفة من بني أخطاء التمرين األكثر ش�يوًعا 
الت�ي يمكن أن ترض الركبتني، فعندما تقوم بتمارين مثل القرفصاء 
يجب أن تتبع ركبتك الجزء العلوي من حذائك، فأن سقوط الركبتني 
إىل الداخل قد ينتج عنه املا بالركبة، بس�بب زيادة القوة عى املفصل 

عند رفع األحمال الثقيلة.
وأك�د التقرير عى أهمية الحفاظ عى ركبتيك متوازيتني مع أصابع 
قدمي�ك الثاني�ة والثالثة عن�د أداء أي تمرين يتضم�ن ثني املفصل، 
فالب�د أن تقوم ب�أداء تمارينك أمام املرآة للتأك�د من بقائك يف وضع 

مناسب.
احذر من رفع الوزن الثقيل

يعت�رب رف�ع الكثري من الوزن قبل أن تكون مس�تعًدا هو أمر س�يئ 
لي�س فق�ط لركبتيك ولك�ن أيًضا لبقية جس�مك، يمك�ن أن تؤدي 
إضاف�ة املقاوم�ة املفرط�ة للتمري�ن بإصابة عضالت�ك ومفاصلك 
وأنس�جتك الضامة، لذا يجب عى األش�خاص اتب�اع برنامج منظم 
يزيد تدريجياً من الوزن املس�تخدم يف التمارين املختلفة عى أساس 

أسبوعي وشهري.

تجنب ممارسة التمارين أحادية الجانب
االخت�الالت العضلي�ة وع�دم التناس�ق هي نتيج�ة ش�ائعة للحياة 
اليومية، سواء كنت تحمل حقيبتك عى نفس الذراع كل يوم أو تلعب 
التنس عدة أيام يف األس�بوع، لذا فالبد من  ممارس�ة  تمارين الساق 
املزدوجة فقط )مثل القرفصاء( ب�دالً من الحركات أحادية الجانب 

والتي  يمكن أن تؤدي إىل ألم الركبة والم باألوتار واألرداف.
اختيار حذاء مناسب مع  قدميك

اختيار حذاء مناس�ب يلعب دورا يف س�المة التمرين،  عى الرغم من 
أن األحذية غري املناس�بة عادة ال تسبب األلم بشكل مبارش، إال أنها 

قد تزيد من احتمالية  ألم أو إصابة يف الركبة.

املطبخ طبيبك يف بيتك

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

طريقة عمل مكرونة باجلنب والدجاج والطماطم املشويةأطعمة تساعد على زيادة الطول

احذر من بعض األخطاء خالل ممارسة التمارين الرياضية
وّزع�ي  العين�ني،  نظ�رة  لتوس�يع 
املس�تحرض املمّه�د لظ�الل الجفون
Dior Fix It 2 in 1 Prime & Con-

ceal Face Eyes Lips  ف�وق كام�ل 
الجف�ن األع�ى، ث�م اخت�اري ظ�اًل 
حيادًيا بصيغ�ة مخملية مطفأة، أو 
س�اتينّية )تبًعا لن�وع املاكياج الذي 
تريدي�ن تنفي�ذه، فاألل�وان املطفأة 
أجمل للنهار والساتينية منها جذابة 
أكثر يف املس�اء(، ووّزعي اللون فوق 

كامل الجفن األعى. 
إذا كان�ت برشت�ك حنطّي�ة أو تميل 
الدرج�ات  اخت�اري  الس�مرة،  إىل 

الربونزية.
 وإذا كانت برشت�ك بيضاء، اختاري 
زاوية  الفضّي�ة. أضيئ�ي  الدرج�ات 
أفت�ح م�ن  بل�ون  الداخلي�ة  الع�ني 
الظ�ل الذي اس�تخدمته فوق الجفن 

املتحرّك.
حّددي جذور الرموش العليا بالكحل 
املائ�ي وم�دّي الخ�ط خ�ارج حدود 
الع�ني بقليل. لك�ن، اخت�اري اللون 
البني الداكن مع الظ�الل الربونزية، 

واألسود للظالل الفضّية.
 مّوه�ي الخط املرس�وم عن�د زاوية 
العني الخارجية لريتس�م عى ش�كل 
ضباب�ي عند طي�ة الجف�ن ويعطي 

شكاًل لوزًيا جمياًل للعينني، ويضفي 
العمق عى النظرة.

 بعدها، ألصقي الرموش املس�تعارة  
M.A.C Ellie Goulding Collec-

رموش�ك  واصق�يل   ،tion Lash 20
رّس  ألنه�ا  الس�وداء  باملاس�كارا 

الجاذبية املطلقة...
- رك�زي ع�ى وض�ع الظ�ل الفاتح 
عى الثلث الداخ�يل لجفن العني؛ ألّن 
اللون الفاتح يربز مظهراً رائعاً للعني 

ويجعلها أوس�ع وأكرب م�ن حجمها 
الطبيعي.

- تخليص من الهاالت الس�وداء حول 
العني إذا وجدت، وعند وضع املاكياج 
ضعي كريم األساس األفتح قليالً من 
لون برشتك ح�ول العني ليربز جمال 
وتألق عينيك وليضف�ي عليها مزيًدا 

من االتساع.
أو  األبي�ض  الكح�ل  اس�تخدمي   -
الكحل الفاتح بالقرب من رموش�ك؛ 

ألّن ذلك سيس�اعد يف تكبري وتوسيع 
حجم عينيك.

- يف الصب�اح اترك�ي وجهك كما هو 
وال تضع�ي املاكي�اج، ويفضل أيضاً 
ترك الشفاه عى طبيعتها حتى يظهر 

جمال العني مما يوحي بوسعها.
- اس�تخدمي ماس�كارا ذات ماركة 
معروف�ة؛ فاألنواع الجيدة س�تكون 
بارعة يف توس�يع العني وإبراز جمال 

وسماكة رموشك.

لطلة ابهى.. 

اجعلي عيناِك تبدوان واسعتني من خالل امليك اب

كل يوم معلومة

نصائح طبية

الحظت وجود أزرار معدنية على 
جيوب اجلينز ؟ هل تعرف سرها ؟

كيف تفرق بني سعال فريوس 
كورونا وسعال املدّخن
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

1917:  الواليات املتحدة تشرتي الجزر العذراء من 
الدنمارك بـ25 مليون دوالر.

1929:  بابـاي البحار الذي ابتكره الزي كريسـلر 
ايغار يظهر للمرة االوىل يف رسوم متحركة.

1941:  اندالع الحرب االهلية يف الصني.
1945:  الحرب العاملية الثانية الجيش النازي يبدأ 
اخـاء معسـكر االعتقال يف اوشـفيتز مع اقرتاب 

القوات السوفياتية.
باتريـس  الكونغـويل  السـيايس  وفـاة    :1961

لومومبا.
1973: اعـان فردينانـد ماركوس رئيسـا “مدى 

الحياة” يف الفيليبني.
1991:  بـدء هجوم قوات التحالـف الدويل بقيادة 
الواليات املتحـدة عىل العـراق يف عملية “عاصفة 

الصحراء” الخراج القوات العراقية من الكويت.
1974:  مـر و”ارسائيـل” توقعـان اتفـاق فك 
االرتبـاط وفصل القوات عنـد الكيلومرت 101 عىل 

طريق القاهرة السويس برعاية االمم املتحدة.
بـني  عديـدة  جويـة  اشـتباكات  بعـد    :1993

العـراق وقـوات التحالـف، صواريـخ توماهـوك 
امريكيـة تسـتهدف مصنعـا يف ضاحيـة بغـداد 
مرتبـط بالربنامج النووي العراقـي عىل حد قول 

واشنطن.
1995:  5500 قتيـل واكثر مـن 37 الف جريح يف 

زلزال رضب مدينة كوبي يف اليابان.
1996:  محكمة امريكيـة تحكم عىل الشيخ عمر 
عبد الرحمن املرشـد الروحي للجماعة االسامية 
املرية الرسية املسلحة بالسجن مدى الحياة بعد 
ادانته بمحاولة اغتيال “الرئيس املري حسـني 

مبارك” واالعداد العتداءات يف الواليات املتحدة.
1997:  الجيـش االرسائيـي ينسـحب مـن اربعة 
اخمـاس الخليل يف الضفة الغربية لكنه يبقي عىل 

جيوب استيطانية يف املدينة.
2006:  وفـاة احمد فؤاد قاعود احد ابرز الشعراء 

الشعبيني يف مر.
2006:  مقتـل 22 مدنيا يف سـبني بولداك يف واحد 
مـن اخطر الهجمات منذ سـقوط نظـام طالبان 

االصويل.

غزل عراقي
نعوفـه  براحتـه  گلبـي  يـا  -يلـه 
بداعتـه ياكلبـي  نحلـف  مـا  وبعـد 
نفـوت نرجـع  مـا  بابـه  ومـن  نكطـع 

فركـا  نمـوت  بعـد  مـن  كلـك  هـوو  يـا 
يمـوت  بسـاعته… كلمـن  وداعتـك.. 

ايهـون لتصـدك  صعـب  فراكـك  -تـره 
عنـك حلـوة  سـوالف  أحجـي  وأريـد 
مجنـون أتكـول  عنـي  النـاس  خلهـا 
منـك الصـار  بجنونـي  أتباهـى 

هـواي دوختنـي  بحرضتـك  شـغله  -فـد 
احلـم جـاي  مـدري  حقيقـه  ادري  مـا 
اليـوم هـذاك  تشتـم  بالـورد  شـفتك 
!!. يشتـم  هـم  بلـورد  الـورد  معقولـه 

أبـــــــراج

عاقتك بالزماء يف العمل اليوم تبدو عىل مايرام 
ولذلـك قد تصنـع املعجـزات. ال تجعـل املظاهر 
تخدعـك، فكل يشء تراه قـد يكون عكس ما تتوقع. 
الجهـاز املناعي ضعيف جدا ولذلـك ربما تكون عرضة 

لإلصابة بأي مرض.

مـررت بتجربـة عاطفية فيما سـبق، ولكنك 
وضعـك االجتماعـي كان غـري مقبـول. عىل 
الرغـم من ذلك، هـذه املشاعر مـا زالت موجودة 
وتؤثـر عـىل ما يحـدث يف عاملك الخارجي. سـيكون 
صعبا عليك يف البداية تجاهل هذه املشاعر، ولكن عندما 
تدرك انها أصبحت عقبة يف حياتك، ستستطيع التعامل 

معها. برج الجدي

تأكـد اليـوم أنـك تتميـز بخاصيـة التواصل 
والتفاهـم مـع اآلخريـن. إن جاملك شـخص 
مـا اليوم، تعلم كيف تتقبـل مجاملته بلطف بدال 
مـن عدم االهتمام بهـا. كن لطيفا عنـد تعاملك مع 
اآلخرين وجاملهم فهذا الترف ال يكلفك شـيئا ولكنه 

كنز من الذهب فكيف تجعله يضيع من يديك!

ال تبالغ يف التعبري عن مشاكلك اليوم. يمكنك 
التغلـب عـىل أي مشاكـل فقط عندمـا تثق يف 
نفسك وتعلم أنك قادر عىل صنع املستحيل. ابحث 
عـن شـخص موثوق فيـه وتناقـش معـه براحة 

واطرح عليه مشكلتك ليساعدك يف حلها.

سـتلعب أحـام اليقظة دورا مهمـا يف حياتك 
وسـتكون سـببا يف التفكري يف بعض املشاريع 
املستقبلية. تشعر بالبهجة والسعادة طوال اليوم، 
باإلضافة إىل الحماس املسـتمر. ستنجح يف عاقاتك 
املهنيـة والشخصية. رسعة بديهتك سـتمكنك من فهم 
اآلخريـن. ال تتعجـب إذا طلـب منك األهـل واألصدقاء 

املساعدة والدعم.

تـرى اليوم أشـخاصا غـري متوقعـني وربما 
تحدث أمور غريبة لم تتخيلها من قبل. تحرر 
مـن القيود وسـافر إىل مكان جديـد بالقطار. ال 
تنـدم عىل األشـياء التي لـم تفعلها بل انـدم عىل ما 

فعلته. اهتم بالحبيب كما تهتم بنفسك.

تزداد مشاكلك تعقيدا اليوم وخاصة املشاكل 
النفسـية. عىل الرغم من أنك تحاول أن تخلق 
توازنـا بـني احتياجاتـك ومطالب العمـل، ولكن 
الفلـك ينصحك باالهتمـام بحياتـك الشخصية أوال 

اليوم. لتبعد عن جو املفاوضات واملناظرات.

ربمـا تشعر بتغيـري جذري يف حياتـك املهنية 
اليوم. أنجـزت خال الفرتة املاضية مشاريعك 
طويلة األجل واليوم سـتجني ثمار جهودك. ربما 
تحصل عـىل عاوة أو ترقية يف العمـل اليوم. خرباتك 
يف مجـال التكنولوجيا واسـتيعابك للمعلومات الجديدة 

يؤهانك للحصول عىل أفضل الوظائف.

خصص الفرتة القادمة إلعادة االتصال بأفراد 
عائلتك، فانغماسك ومشاركتك يف حوارات مع 
أفراد العائلة سيلقى استحسانا وترحابا حارا من 
الجميـع. اذا كان هنـاك أي خافات عائلية لم تـُحل 

بعد، فهذا هو الوقت األمثل للتوفيق وحسم األمور.

مواهبـك الفنيـة عديـدة، ولذلك سـتفكر اليوم يف 
تنميتهـا. سـتقيض معظم وقتك اليـوم يف محاولة 
تنفيذ أفكار وخططك عىل أرض الواقع. أنت شـخص 
تعتمـد عـىل حدسـك، ولكـن اليوم قـد يختلـف األمر. ال 
تتجاهل وجهات نظرك التي تتصورها، بل سجلها يف مفكرتك 
الخاصة. احتفظ دائما بروقة وقلم بجانبك حتى تسـجل ما 

يخطر ببالك فورا.

قـد تشعر أن نصـف الزجاجة فارغـة، ولكن 
فقـط للوهلـة األوىل. أمعـن النظـر فيهـا، أو 
حاول عىل األقل أن تغري نظرتك لها، وسـتكتشف 
أن النصف اآلخـر مكتمل. ربما تمر بوقت تشعر فيه 
باإلحبـاط والفشـل. ال داع للقلق والتوتـر، وابحث عن 

الوقت املثايل لاسرتخاء والراحة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تفكـر اليـوم يف موقف تعرض لـه الحبيب أو 
الصديـق وربما يتحول التفكـري إىل قلق. ربما 
ترتدد يف االتصال بهـذا الشخص والتعرف عىل ما 
حـدث ألنك ال تريـد أن تتدخل يف حياتـه الشخصية، 

ولكن عىل الرغم من ذلك، يجب عليك أن تهتم به.

كثرياً ما يتحدث االختصاصيون 
النفسـيون عن معاني حركات 
الجسـد ودالالتهـا. ومـن أبـرز 
تلك الحركات وضعية جلوسـك 
املفضلة. فهي قد تكشف بعض 
صفات الشخصية التي تتمتعني 

بها . وإليك املزيد.
الوضعية 1

إذا كانـت هـذه الوضعيـة هي 
أّنـك  إىل  يشـري  فهـذا  خيـارك، 
تحبـني أن تعييش حيـاة تتميز 
باالستقرار وتكوين عائلة. كما 
يدّل عىل أّنك تتسـمني بالطموح 
وتحبـني تحقيـق أهدافـك أيـاً 
يكن الثمن الذي سـيتعني عليك 
أن تدفعيـه. ويعنـي أيضـاً أّنك 
تهتمني بمظهرك ألنه يكتسـب 
أهميـة كبرية بالنسـبة إليك. إال 
أّنـك غالبـاً ما تشعريـن بالقلق 
إذا  بذاتهـا  الثقـة  وتفقديـن 

تعرضت للنقد.
الوضعية 2

تشـري هـذه الوضعيـة إىل أّنـك 
تتسـمني بالذكاء والحساسـية 
والراحـة. فأنـت ال تجيديـن 
املراوغـة أو اللعب عـىل األفكار 

تعيشـني  لكّنـك  والكلمـات. 
أحيانـاً حالـة مـن العـداء مع 
األشـخاص الذيـن ال يوافقونك 
الـرأي يف الكثـري مـن املواقـف. 
فأنـت ال تقبلـني االعـرتاض أو 
باالرتياح فقط  النقد وتشعرين 
تجاه األشـخاص الذين يراعون 
مشاعـرك ويعلنـون موافقتهم 
عـىل مـا تقولـني وإن كانـوا ال 

يفعلون ذلك بالفعل.
الوضعية 3

 إذا كنـت تعتمديـن غالبـاً هذه 
الوضعيـة أثناء جلوسـك، فهذا 

يـدّل عىل أّنـك تحبـني االهتمام 
باختيـار  وخصوصـاً  بأناقتـك 
العنايـة.  وكريمـات  العطـور 
ويشري هذا أيضاً إىل أّنك ُتصدرين 
أحكامـك عىل اآلخريـن انطاقاً 
من مظاهرهـم. كما أّنك تحبني 
برنامج  النظام وتضعني عـادًة 
عمـل يومياً وال تنفقـني أموالك 
من دون أن تقومي بالحسابات 

الازمة مسبقاً.
الوضعية 4

يف حال كنت تجلسني عادة بهذه 
الطريقة، فأنت تتمتعني بخيال 

واسـع وتمضني بعـض أوقاتك 
أنـت تحلمـني باألفضل.  فيمـا 
وتعني هـذه الوضعية أيضاً أّنك 
الصداقـات وأن  إليـك  تجذبـني 
اآلخرين ال يشعرون بامللل أثناء 
جلوسهم برفقتك. فأنت مرحة 
وكريمـة وتمتلكـني الكثري من 
األفكار املميزة. كذلك يشري هذا 
الخيار إىل أّنك عادة ما تنتظرين 
حلول بعـض التواريخ من أجل 
بدء مرحلة جديـدة من حياتك. 
وهكذا تغرّييـن مظهرك وعملك 
الحـني  بـني  حياتـك  وأسـلوب 

واآلخر.
الوضعية 5

إذا كنـت تحبني الجلـوس بهذه 
الطريقـة، فهذا يشـري إىل أّنك ال 
تجرئـني عىل خـوض املغامرات 
وتفضلـني البقـاء يف الظل. كما 
يـدّل عـىل أّنـك متقلبـة املـزاج 
ورسعـان ما تنتقلـني من حالة 
حالـة  إىل  واالسـتياء  الحـزن 
الفـرح. لكّنـك أيضـاً تتسـمني 
باإلبداع يف مختلف املجاالت. لذا، 
يعتمـد عليك الكثريون يف ابتكار 
النهايات السعيدة لكل املواقف.

اختبارات شخصية

مشاكل وحلول

بأّي طريقة جتلسني؟ اكتشفي من خالهلا اسرارك اخلفية

خطييب مدلل جداً.. كيف أتعامل معه؟

سودوكـــو
وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغـرية، ثـم أكمل توزيـع باقي األرقـام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقية يف املربـع الكبري وال تسـتخدم الرقم إال مرة 

1.اليابانيون عامة، ال يستطيعون أن يقودوا السيارة جيداً!
2. املطاعم يف اليابان )حتى املطاعم الرسيعة( تعطيك قبل\مع الطعام التي 

طلبته مناشف رطبة. لتنظيف يديك بعد اآلكل!
3. يف العديـد من الرشكات يف اليابان ؛ يعرضـون عىل عمائهم الكحول بعد 

الساعة الـ 6 مساًء!
4. اللون األخرض يف إشارات املرور يطلق عليه “أزرق”!

5. اليابـان تتعـرض لحـوايل 1,500 زلـزال يف السـنة الواحـدة ! لهـذا يبني 
اليابانيون منازلهم من خشب لتقليل الخسائر!

7. اليابانيون يأخذون حمام ساخن كل ليلة .
8. اليابان لديها تقريباً حوايل 800 بركان.

9إذا ذهبت إىل جنازة أو عرس يجب عليك أن تأخذ هدية مالية.
10. يف اليابان تنسيق الزهور يعترب فنا.

11. الرز يعترب وجبة للفطور و الغداء و العشاء.
12. إذا عرض عليك أن تأكل رزاً ال تقم بغرز عصيان األكل يف وسطه ! ألنهم 
يقومـون بهذه الحركة عندمـا يعرضون األكل عىل املوتى، و بالنسـبة لهم 

فإنها فأل للمرض )خرافة(..

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك
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مشكلته أنه يغـوي البنات، لكن الغريب أنه يؤكد يل 
أنه لن يخونني أبداً، وهو أعطاني حسابه ألرد عليهن 
بنفـي، ومشكلته األخرى أنه ال يحب النصيحة وال 
التفاهم، وهو يسخر مني ومن كثريين، وال يعمل إال 
ما يف رأسـه، وقرر أن نتزوج بعد 3 أشهر، براحة 

أنا خائفة رغم أنه يحبني جداً .
أنـا أحبه وهو مـن عائلة كريمة وسـمعتهم طيبة، 
لكـن حاليـاً هـو بغـري دولتـه يـدرس ماجسـتري، 
ومعذبنـي أنه مدلل وحسـاس عىل درجـة فظيعة، 
يعنـي إذا أزعل منه الزم أنا من تعتذر وتراضيه، وال 
يهتـم لزعـي، ويترف بكل يشء عـىل هواه، كيف 
أجعله يرتك هـذه الترفات، ويعاملني وكأنما أني 
خطيبته ويحبني وأحبه ويعتذر مني وتصبح عندي 
قيمة لديـه، أريده أن يشتاق يل ويتصل ويسـمعني 

الكام الحلو الذي أحبه.
الحلول والنصائح:

1ـ  أول تعليق عىل املشكلة، هو أن الزواج كالبطيخة، 
يعني ال تكتشفينها إال بعد شـهر العسل، ومع ذلك 
فأنـت محظوظـة؛ ألن بطيختـك تبـدو مكشوفـة 

وأمامك مؤرشات!
2 ـ و نقـول لـك بجد إن القـرار قـرارك، وال يمكن 
نصيحتـك بأي نصيحة إذا لم تكونـي مقتنعة بأمر 
مهـم جداً، وهو أنه ال يمكـن أن نحكم عىل اآلخرين 
بمقياس ماذا نتوقع منهم؛ فهذا أمر ثبت أنه خطأ، 
وهو يؤدي بنا إىل أن نلغي شـخصية اآلخر وطباعه 

وعاداته وأسلوبه يف الحياة.

3 ـ لهـذا  ربمـا تكـون النصيحة الحكيمـة هي أن 
تحويل ما تعرفينه عن خطيبك إىل دراسـة، يعني أن 
تحلي شـخصيته من خال سلوكه، وتضعي أمامك 
الصـورة الحقيقيـة، وتنـي تمامـاً الصـورة التي 

تحلمني بها.
3 ـ نقول لك هذا إذا كان قرارك االسـتمرار معه من 
جهة، ومـدى قدرتك عىل تحمل شـخصيته البعيدة 
جـداً عن أحامـك من جهة أخـرى، ويعني بالعربي 
الفصيـح أن تتقبـي حقيقته وتنـوي ترويضه عىل 
املدى البعيد؛ ألنه ما مـن زوج إال ويتغري مع الوقت 
ولكن بنسـب مختلفة، وال نـدري ما هو حظك هنا؛ 
فربمـا يتغري خطيبك بنسـبة 30باملئة، وربما يصل 

التغيري إىل 60 باملئة مع الزمن وتقدم العمر.
4 ـ إذن أنـت أمـام خيـار أول، وعليك أن تسـتفتي 
قلبـك وال تقبـي مـن أي أحد  أن يقـرر عنك، يمكن 
أكثـر،  لتكتشفـي نفسـك وقدراتـك  أن نسـاعدك 
وتكتشفي بعض الوسـائل التي تخفف من الخاف 
بينكمـا، لكني ال يمكن أن نقول لـك: اتركيه، وذلك 
لسبب وجيه وهو أنه ما من رجل كامل؛ فاعريف أوالً 
مـاذا تريدين من زواجك، ثم ضعـي الئحة بالنقاط 

السـلبية واإليجابية ليكون خيارك عاقاً ومعقوالً.
5 ـ أخرياً، شخصية الرجل الاذع واملدلل، من الصعب 
أن تتحول بنسبة 360 درجة؛ فاسأيل نفسك إذا كنت 
تسـتطيعني التغـايض عن هـذا األمر ألنـه ال يتعلق 
بـك فقط؛ بل بعاقتـه مع اآلخرين مـن أهلك وأهله 
واألصحاب، أجيبي براحة واستفتي قلبك وعقلك.
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كلنا يسعى اىل ان تكون حياته اكثر سعادة.. كلنا يسعى اىل ان 
تكون حياته لونهـا ”بمبي“، وهذه السعادة ال تأتي بالتمنيات 
بل بقدرة االنسان عىل اجراء التغيري، ويف كل دول العالم حصلت 
خـالل السنني املاضية طفرات نوعيـة كبرية عىل طريق اسعاد 
املجتمعات، وايجاد طرق لتوسيع آفاق الرفاهية من خالل خلق 
ظـروف مناسبة لراحـة واسعاد الفرد الذي يسعـى اىل ان تعم 
السعادة والفرحة له ولعائلته، إال نحن، فبعد ان كان العراق من 
الدول السباقة يف تأسيس صـاالت السينما، حيث بدأت بدايات 
بسيطة بعد الحرب العاملية الثانية، حيث انتجت رشكة الرشيد 
العراقيـة املرصية خالل عـام ١٩٤٦ اول فيلم عراقي بعنوان ” 
ابن الرشق ” للمخرج املرصي نيازي مصطفى، تبعه فيلم اخر 
عنوانـه ” القاهرة بغداد ”، لكن االكثر اثـارة عن السينما يوم 
اخربنـا ابي، وكان يجلس مع اصدقائـه يف جلسة سمر يف احد 
مطاعـم ابو نواس، انه سيظهر يف فيلـم عراقي تم تصويره يف 
تلك املنطقة بعنوان ” سعيد افندي“ اخراج كامران حسني عام 
١٩٥٨، وحـال عـرض الفيلم يف سينما الوطنـي حرض العرض 
اغلـب اقرباء والدي ووالدتي ملشاهدة ذلك املشهد الذي سيظهر 
فيه الوالد، حتى شـكل عدد االقرباء بحدود ٢٠ باملائة من عدد 
الحضـورن وما ان بدأ الفيلم واالقرباء يف تحفز ملشاهدة الوالد، 
ومـن ثم لـم تظهر إال صورة كتـف الوالد، وهي صـورة يتيمة 
بائسة اثارت ضحـك االقرباء، فكانت محط سخرية الحضور، 
وبقي الوالد واقفا متسمـرا يحس بخيبة االمل من هذا املوقف 
املحرج الـذي وقع فيه.. كانت دور السينمـا العراقية املنترشة 
يف اغلـب مناطق بغـداد اماكن تجذب العائلـة لدخولها للتمتع 
بساعات من الراحة، وهي مشهرة ابوابها من ساعات الصباح 
حتى ساعات متأخرة من الليل، ووصل االمر بالعائلة العراقية 
ان تحجـز مقعدها عرب جهاز الهاتف. أمـا اليوم، فمع االسف 
الشديـد، بعد ان سـادت اجواء املزاجية فقـد اغلقت اغلب دور 
السينمـا ابوابهـا وانطفأت انوار شاشـاتها، واغلقـت اغلبها 
واصبحت مخازن للخردة.. مؤخرا فتحت بعض املحال التجارية 
”املوالت“ صاالت عرض سينمائي بعد فرتة ركود طويلة بسبب 
االوضـاع السياسيـة واالمنية.. وبحسب تقديـري فإن املرحلة 
القادمة تتطلـب عقد اتفاقات مع رشكـات استثمارية عربية 
لفتـح آفاق اقامـة نهضـة سينمية من خـالل ارشاك رشكات 
استثمار عربية إلعادة افتتاح دور السينما بعد اجراء ترميمات 
عليها او بناء دور سينما جديدة تتيح للمواطن وعائلته دخولها 
للتمتع بمشاهدة االفالم، ولتكون حياته ”بمبي بمبي“ بعد أن 

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

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

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

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

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

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

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

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

مرتبطون بها.

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

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

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

حدث يف مهرجان الجونة“.

أحمد السقا يحرج مذيعة مهرجان الجونة

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

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

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

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

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

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

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

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

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

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

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

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

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

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

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

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

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

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

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

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

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

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

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

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

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

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

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

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 

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

ظروفا  الكويت  احتالل  بعد  العراق  عىل  املفروض  الحصار  فرض 
العراقية وسط هذا الوضع املأساوي  العائلة  استثنائية، واستطاعت 
وضعها   مستوى  يف  التبدل  هذا  ملقاومة  الغذائية  احتياجاتها  تكييف 
من  بسيطا  جزءا  يسد  ال  بالكاد  الذي  الصعب  واملادي  املعايش 
بما  العراقية  املرأة  تمكنت  املزري  الوضع  هذا  ووسط  احتياجاتها، 
عرف عنها من تقتري وتدبري من تغيري نمط  حياة العائلة، ومن بينها 
نوع الطعام املقدم يف املائدة العراقية واإلكثار من طهي الطعام غري 
من  باعتباره  الباذنجان  فيها  يدخل  التي  االطعمة  خاصة  املكلف، 
الخرضوات الرخيصة الثمن وغري املكلفة مقارنة بأسعار أقرانه من 
املطيبات عليه،  ادخال  املائدة بعد  الخرضوات، وان تجعله مقبوال يف 
يكون  وان  الخرضوات،  نظراءه من  ينافس  ان  الباذنجان  واستطاع 
سيد املائدة بال منازع، ويف ضوء ذلك بدأ يتغندج ويفتخر بني نظرائه 
بعد ازدياد قدره والطلب عليه من بني الخرضوات رغم لونه االسود 
القرمزي غري املحبب، وبروز قرنه االخرض الذي يتوسط رأسه والذي 
رائحته  رغم  البصل  مادة  العراقية  املرأة  سخرت  كما  قبحا.  يزيده 
أما  العائلة.  رمق  لسد  االطعمة  من  اخرى  انواع  لصناعة   الكريهة 
العائلة، فقد  رب االرسة، االب املسؤول املبارش عن تغطية مصاريف 
بدأ بممارسة مهن التتناسب ومكانته االجتماعية كتسخري سيارته 
الخاصة والعمل بها بعد الدوام الرسمي لتحقيق مردود مايل، وحتى 
ترتقي  ال  محدودة  طلباتهم  فكانت  املعاناة،  بهذه  أحسوا  االطفال 
خاصة  طبيعية،  االمور  وكانت  العالم..  اطفال  احتياجات  ومستوى 
ان البطاقة التموينية الغذائية كانت تسد جزءا من هذه االحتياجات.. 
صحيح ان ما تتسلمه العائلة من مواد غذائية اليوم ال يرتقي اىل ما 
الحصار، لكن لكل حالة زمانها ومكانها،  كانت تتسلمه خالل فرتة 
ولها اسلوب يف املواجهة لتجاوز املحنة، والشعوب الحية تقاس بمقدار 
االكتفاء  لتحقيق  وثابة  بروح  املحن  تجاوز  عىل  وقدرتها  عزيمتها  
الذاتي والخروج من االزمات بأقل الخسائر املمكنة، وما تمر به البالد 
من وضع مايل صعب يتطلب النظر لالمور نظرة امل وثقة باملستقبل 
مشاريع  إلقامة  الدولة  تحرك  خالل  من  املالمح  مجهول  بات  الذي 
وتشغيل  العراقية،  العائلة  احتياجات  سد  يف  تسهم  منتجة   صغرية 
االيادي العاملة العاطلة يف هذه املشاريع، خاصة ان االرضية إلقامة 

هذه املشاريع سالكة وغري مكلفة.. وكان الله يف عون العراقيني.

تم تحديد يوم 21 من فرباير/ شباط  املُقبل من ِقبل نيابة جنح 
يوسف،  رانيا  الفنانة  محاكمة  جلسات  أوىل  لعقد  النيل  قرص 
حيث أن الفنانة الشهرية متهمة بارتكابها جريمة الفعل العلني 

الفاضح واإلفساد، وازدراء األديان ونرش بيانات كاذبة.
حيث كان تقدم املحامي املرصي، أرشف ناجي، ببالغ ضد رانيا 
التليفزيونية  اللقاءات  إحدى  يف  أنها  دعواه  يف  معتمداً  يوسف، 
تحدثت حديثا ال يليق بتقاليد املجتمعات العربية، حيث تحدثت 

عن بروز مؤخرتها.
نزار  اإلعالمي  مع  ظهرت  يوسف  رانيا  الفنانة  وكانت 
الفارس، وتحدثت عن الحجاب بطريقة عّدها الكثري غري 

الئقة، قائلة:« عمري ما هلبسه«.
انتقادات  أبواب  عليها  فتح  الفارس  وكان ظهورها مع 
كثرية، وخرجت بعدها لتوضح أنها قد تم استغاللها من 

قبل اإلعالمي العراقي ليحظى بمشاهدات عالية.

عدوى  من  والتعايف  الشفاء  إعالنها  بعد 
فريوس كورونا قبل أّيام، فوجئ جمهور 
ملكة القلوب »يرسا« ببعض األخبار عن 
الساعات  خالل  الصحية  حالتها  سوء 
يحتل  اسم يرسا  ما جعل  املاضية؛ وهو 

ترند وسائل التواصل االجتماعي.
األخبار  كذب  تأكد  مقربة  مصادر  ومن 
التي ترددت حول سوء حالتها الصحية؛ 
فهي بصحة جيدة وتتماثل للشفاء التام 
وما زالت تتبع نصيحة األطباء يف البقاء 
التام  التعايف  لحني  قصرية  لفرتة  باملنزل 
بعد مضاعفات الفريوس التي قد تستمّر 

أليام قليلة بعد الشفاء.
فيلم  عمل  فريق  قرر  آخر،  صعيد  عىل 
»ليلة عيد« تأجيل تصوير مشاهد النجمة 
يرسا إىل ما بعد رمضان؛ حيث بدأ مخرج 
العمل سامح عبد العزيز تصوير مشاهد 
الفيلم قبل أسابيع لحني عودة يرسا التي 
من  وتجسد  بالعمل  البطولة  دور  تقدم 
خالله شخصية امرأة متزوجة تعيش يف 
حارة شعبية فقرية وتعاني قهر زوجها 
املقرر  ومن  رجب،  سيد  ويجّسده  لها، 
األضحى  عيد  بموسم  العمل  يشارك  أن 

السينمائي.
يرسا  ملسلسل  املنتجة  الجهة  وحددت 
الشهر  بداية  أهلية«  »حرب  الرمضاني 
العمل،  مشاهد  تصوير  لبدء  املقبل 

نجمة  مع  االتفاق  حالياً  ويجري 
بديلة للديفا هيفاء وهبي لتجّسد 
بعد  يرسا  أمام  البطولة  دور 
بسبب  أيام  قبل  هيفاء  انسحاب 
ظروف ارتباطها بحفالت غنائية 
جديدة بالواليات املتحدة األمريكية 
ولظروف انتشار فريوس كورونا 
حركة  عىل  يؤثر  قد  الذي  أيضاً 
خالل  العربية  الدول  يف  الطريان 

الفرتة املقبلة.
الجدير بالذكر أن املسلسل يشارك 
إخراج  من  أنور،  خالد  بطولته  يف 

سامح عبد العزيز.

كشفت تقارير اخبارية صادرة عن صحف 

عىل  القبض  إلقاء  تفاصيل  عن  لبنانية 

وتوقيفها  خوري،  انجي  السورية،  الفنانة 

محيط  يف  السوري  الجنائي  األمن  قبل  من 

الدعوى  بعد  السورية،  املزة  منطقة 

الفنانة  ضدها  رفعتها  التي  القضائية 

اللبنانية شرياز. 

النيابة السورية توجه إىل انجي خوري تهم 

بها،  والتشهري  شرياز،  الفنانة  وقذف  سب 

لعدد  خلسة  اللبنانية  األرايض  إىل  والتسلل 

من املرات، حتى باتت مهددة بالسجن ملدة 

6 أشهر.

بمواقع  املؤثرات  إحدى  تعد  خوري  انجي 

التواصل االجتماعي، ودائًما تعلن سخطتها 

يف  وظهورها  أهملتها،  التي  أرستها  تجاه 

مقاطع فيديو خارجة.

ويف فرباير 2020 ألقت رشطة اآلداب اللبنانية 

إىل  دخولها  بعد  خوري  انجي  عىل  القبض 

الحكم  وكرسها  خلسة،  اللبنانية  الحدود 

الصادر بحقها بإلغاء إقامتها يف لبنان عىل 

خلفية انتشار فيديوهاتها الفاضحة.

املخدرات  ومكافحة  اآلداب  مكتب  وكان 

خوري  انجي  لـ  اتهامات  وجه  لبنان  يف 

بممارسة الدعارة وتعاطي املخدرات. 

 
قلوب  علّقت  لفّنانٍة  التكريم  يستحّق  رقٌم 

فقد  لذا  وبأغانيها،  بصوتها  املعجبني 
أنغامي  من  عجرم  نانيس  تسلّمت 

شاركت  وهي  إعجاب،  املليون  درع 
من  الجديد  اإلنجاز  هذا  محّبيها 
وسائل  عرب  نرشتها  صورة  خالل 
االجتماعي  التواصل 
»يسعدني  وقالت: 

والتكريم  النجاح 
خاصًة عندما يكون 

األّول  مصدره 
لك واألخري هو الجمهور،  ذ و

خالل  من  اليوم  املليون يتجّدد  درع 
التي  إعجاب ألغنية »عم بتعلّق فيك« من أنغامي، املنصة 
الناس  محبة  تبقى  النهاية  يف  الجميع.  ويحبها  أحبها 

دائماً التكريم الحقيقي لكل فّنان«.
من جانبه، قال إدي مارون، الرشيك املؤسس يف أنغامي: 
إىل  املحّببات  الفنانات  أكثر  نانيس عجرم هي من  »إّن 
قلوب جمهور أنغامي، وأغانيها تتصّدر األرقام دائماً.. 
»عم  ألغنية  إعجاب  املليون  درع  نسلّمها  أن  يرّسنا 

بتعلّق فيك« ونتمّنى لها النجاح املتواصل«.
إشارًة إىل أّن »عم بتعلّق فيك« راكمت أكثر من 27 مليون 
استماع وهي يف صدارة أغنيات نانيس األكثر استماعاً عىل 

أنغامي، تليها مبارشًة »معقول الغرام« و«حاسة بيك«.

عىل  وتغلّبت  أّوالً  نفسها  تحّدت  أن  بعد 
بها  مرّت  التي  والتحّديات  املصاعب  كّل 
أطلقت  الفنّية،  ومسريتها  حياتها  خالل 
نجمة العراق األوىل، رحمة رياض، أغنيتها 
قناتها  عرب  »أتحّداكم«  بعنوان  املنتظرة 
املتاجر  وكاّفة  يوتيوب  عىل  الرسمّية 

الرقمّية. 
يومني  منذ  الجمهور  شّوقت  أن  وبعد 
بمشاركة مقطع صغري من مطلع األغنية 
وكالعادة  اإلنستغرام،  عىل  صفحتها  عرب 

كان التفاعل قوّياً جّداً. 
ال شك يف أّن رحمة رياض هي محط أنظار 
الكبرية  اإلنجازات  بعد  العربي ككّل  العالم 
كّل  رغم  األخرية  الفرتة  يف  حققتها  التي 

الظروف. 
عىل سبيل املثال؛ قناتها املليونّية هي القناة 
يوتيوب،  عىل  والخليج  العراق  يف  األوىل 
وتخّطت املليون وربع مليون مشرتك حتى 
»وعد  الضاربتني  أغنيتيها  بعد  وذلك  اآلن، 
»ماكو  و  مشاهدة(  مليون   160( مني« 

مني« )65 مليون مشاهدة).
كما كانت الوجه اإلعالني الرسمي لحملة 
العربية  اململكة  يف  الضخمة  سبوتيفاي 
السعودية، وشاركت أيضاً يف حفل افتتاح 

YouTube Music الذي يالقي نجاحاً كبرياً 
يف الخليج العربي. 

آمنت رحمة بنفسها أكثر بعد أن أصبحت 
صف  نجمة  مستمّر  وبكفاح  جدارة  بكل 
الجديدة  أغنيتها  إلقاء  يف  فأبدعت  أّول، 
هي  التي  والطربية  الخليجية  »أتحّداكم« 
ألحان عيل صابر،  أالرد،  من كلمات عقيل 

وتوزيع ميثم عالء الدين. 
مع  بالتعاون  أنغامي  تطبيق  قام  وقد 
برحمة  خاص  فلرت  بخلق  سنابشات 

الجديدة،  »أتحّداكم«  أغنية  نغمات  عىل 
أيضاً عرب حسابها  وذلك ألن رحمة فعالة 
الرسمي عىل سنابشات وتواكب جمهورها 
اململكة  ويف  الخليج  يف  خاّصة  شخصّياً، 

العربية السعودية. 
استخدمت  األوسط،  الرشق  يف  مرّة  وألّول 
رشكة وتري تقنية تريلر عىل الفيديو عىل 
يوتيوب، بينما كان الجمهور ينتظر خالل 
العد العكيس ويرتقب بفارغ الصرب إطالق 

الفيديو بالكامل. 

العراقي،  املغني  اسم  تصدر 
موقع  ترند  املهندس،  ماجد 
)تويرت(  االجتماعي  التواصل 
مع  أحياه  الذي  الحفل  بعد 

كرم  نجوى  اللبنانية  الفنانة 
مرسح  عىل  الجمعة  مساء 

مركز دبي التجاري العاملي.
عىل  ناشطون  تناقل  وقد 

االجتماعي  التواصل  مواقع 
بأداء  مشيدين  فيديو  مقاطع 
ماجد املهندس، ولكن أكثر ما 
لفت االنتباه كانت رومانسيته 
من  كل  مع  تعامله  وطريقة 
التي  هالل،  أنابيال  اإلعالمية 
قدمت الحفل، والفنانة نجوى 

كرم.
مقطع  أنابيال  نرشت  فقد 
حسابها  عرب  فيديو 
كواليس  من  بـ)انستقرام( 
ظهر  حيث  بماجد،  لقائها 
عليه  علقت  يدها،  يقبل  وهو 
اقدم  وحماس  »بشوق  قائلة: 

الليلة الربنس«.
عماد  االعالمي  نرش  كما 
رصد  فيديو  مقطع  هواري 

ونجوى  املهندس  ماجد  لقاء 
الحفل، حيث  كرم يف كواليس 

ظهر أيضاً وهو يقبل يدها.
هذه  املغردون  تناقل  وقد 
بطريقة  مشيدين  املقاطع 
الراقية  املهندس  ماجد  تعامل 

مع النساء.
حالة  املقاطع  احد  أظهر  كما 
ماجد  أغاني  مع  التفاعل 
من  فتاة  جانب  من  املهندس، 
إحدى معجبات املهندس، حيث 
رقصت عىل أغنيته ثم غازلته 
إيموجي  وضعية  خالل  من 

»القلب« التي صنعتها بيدها.
املهندس  بادلها  جهته،  من 
الحظ  بعدما  نفسها  اللقطة 

مغازلتها، وأرسل لها »ُقبلة«.

حماكمة رانيا يوسف يف فرباير 
املقبل

يسرا خبري.. وأعماهلا تنتظرها

اجني خوري.. أسرار القبض عليها من لبنان إىل سوريا

درع املليون »اليك« من أنغامي إىل 
نانسي عجرم

رمحة رياض تتحدى العامل جبديدها »أحتّداكم«

 يف حلظة خاصة.. ماجد املهندس يفاجئ أنابيال هالل 

سعد حمسن خليل 

بمقدار 444 مليار دوالر 

السوشيال ميديا تواصل عقاب 
ترامب.. وختامها )سناب شات(

عـين على العالم

مـا زالت شـبكات التواصل االجتماعـي تواصل معاقبتهـا للرئيس 

األمريكـي املنتهية واليته دونالـد ترامب بحذف حسـاباته، واعترب 

رئيس )تويرت( ذلك سابقة خطرة.

وأعلن تطبيق )سـناب شـات( أّنها أغلقت بصورة نهائية حسـاب 

دونالد ترامب، وذلك بعدما علّقته األسبوع املايض ألجل غري مسّمى 

إثر اقتحام حشد من أنصاره الكونجرس.

وقالت الرشكة: “لقد أعلّنا األسـبوع املايض تعليق حسـاب الرئيس 

ترامب عىل سناب شات ألجل غري مسّمى”.

وأضافت “حرصاً عىل السـالمة العامة، ويف ضوء محاوالته الرامية 

لنـرش معلومات مضلّلـة وخطاب كراهية والتحريـض عىل العنف، 

وهي انتهاكات واضحة لقواعدنا، قّررنا إغالق حسابه نهائياً”.

واّتخذت غالبية مواقع التواصل االجتماعي الرئيسـية إجراءات غري 

مسـبوقة ضّد املليارديـر الجمهوري منذ اقتحم حشـد من أنصاره 

مبنى الكابيتول عرص السـادس من يناير/كانـون الثاني الجاري، 

وزرعوا فيه الرعب والعنف والخراب عىل مدى ساعات عدة، يف حدث 

أوقع 5 قتىل وصدم البالد وشوّه صورتها يف العالم أجمع.

وتراوحت إجراءات هذه املواقع بني تعليق حسابات لفرتة مؤقتة أو 

ألجل غري مسّمى أو حتى إغالق حسابه بصورة نهائية.

ومن أبرز هـذه املواقع )تويرت(، املنصة التـي كان لدى ترامب فيها 

أكثر من 88 مليون متابع، وكانت وسيلته املفضلة للقيام بإعالنات 

سياسية أو مهاجمة وسائل إعالم أو إهانة خصومه بشكل يومي.

 أوضحـت رشكـة “سـبري بنك” 
الروسـية للمسـتخدمني كيفيـة 
عمل التطبيق الذي تزعم الرشكة 
أن بإمكانـه التحقق من احتمال 
اإلصابـة بــ “كوفيـد19-” عن 
طريق الصوت والتنفس والسعال 

يف دقيقة واحدة.
بتحميـل  الرشكـة  قامـت  وقـد 
مقطـع فيديو أعلنـت فيه توفري 
التطبيـق أوالً للراغبـني يف إجراء 
اختبار رسيع، حيث سيحتاجون 
املتاحـة.  األعـراض  لتحديـد 
والخيـارات املتاحـة يف اإلصـدار 
الحايل من الربنامج هي: الضعف 
العام، السعال، الحمى، االحمرار، 
التهاب الحلـق، فقدان التذوق أو 
الشم، اإلسـهال، الطفح الجلدي، 
جفاف اللسان، صعوبة أو ضيق 
التنفـس. عـالوة عـىل ذلـك فإن 
خيار “ليس لدي أعراض” متوفر 

أيضاً.
الشـخص  مـن  يطلـب  الحقـًا، 
تسـجيل صوتـه، بحيـث يحتاج 
لقراءة عبـارة: “آمل أن تسـاعد 
مالحظاتـي يف التعامـل مع وباء 
فـريوس كورونـا”، ثـم يسـجل 
تنفسه ملدة خمس ثوان، وبعدها 
السـعال يف ميكروفـون الهاتـف 

لنفس عدد الثواني.
اإلجـراءات  اسـتكمال  وبمجـرد 
إىل  الربنامج  الالزمـة، سـيحتاج 
بضع ثوان أخرى للتحقق واتخاذ 
القـرار. يف الوقت نفسـه يحتوي 
التطبيق نفسـه عىل تحذير بأنه 
ليس تشخيصاً. أي أنه يتعنّي عىل 
الشخص الذي يعاني من أعراض 
املـرض، أو يشـتبه يف إصابته أن 
يلجأ للجهـات الطبيـة املختصة 
للتأكد من خالل التحاليل الطبية 

املعتمدة.

بـدأت رشكـة جوجـل العمالقة 

للبحـث عىل اإلنرتنـت يف اختبار 

ميـزة جديـدة عـىل منصـة بث 

الفيديـو الخاصـة بهـا والتـي 

بالتسوق  للمشاهدين  ستسمح 

مبارشة من مقطع فيديو، وقال 

يوتيوب يف صفحـة دعم امليزات 

والتجارب: “نحن نخترب طريقة 

جديـدة لألشـخاص الكتشـاف 

يف  املعروضـة  املنتجـات  ورشاء 

فيديو يوتيوب بسهولة”.

أن  يوتيـوب  موقـع  وكشـف 

املبدعـني الذين هم جزء من هذا 

، سيتمكنون  التجريبي  اإلصدار 

مـن إضافة منتجـات معينة إىل 

الخاصة بهم،  الفيديـو  مقاطع 

الفيديـو  مقاطـع  وسـتحتوي 

هذه عىل رمز حقيبة تسـوق يف 

الزاويـة اليـرسى السـفلية من 

الفيديو وسـيؤدي الضغط فوق 

هـذا إىل جعل املشـاهدين يرون 

قائمة باملنتجات املميزة.

ومن هنا، سـيتمكن املشاهدون 

من استكشاف صفحة كل منتج 

لالطالع عىل مزيد من املعلومات 

ومقاطـع الفيديـو ذات الصلـة 

وخيارات الرشاء، وقال مسـؤلو 

املوقع :”نجرب حالًيا هذه امليزة 

مع عدد محدود من املبدعني. إنه 

مرئي للمسـتخدمني يف الواليات 

-A iOS و   املتحدة عـىل أنظمة

.“ Desktop و droid

تطبيق ذكي يكشف اإلصابة بكورونا 
عن طريق التنفس والسعال

قريًبا.. يوتيوب يتيح للمستخدمين 
“التسوق” مباشرًة من التطبيق

  

تغريدات

محمد صاحب الدراجي

جمال جبلي

 لويس روبيالس رئيس االحتاد االسباني ياسف لعدم 
ــي املعادة و  ــور الناقل الرمس ــذ ال var ص اخ
اليت توضح ان العب اتلتيك بيلباو ملس الكرة 
باسفل زراعه و ليس بالكتف كما اعتربه احلكم 

معتمدا على صور غري كاملة .

ــة، قانون  ــات كانت واضح ــعب واملرجعي ــب الش  مطال
انتخابات و مفوضية جديدين وانتخابات مبكره .

 حماولةااللتفاف على موعد االنتخابات املبكرةضدإرادة 
ــدين فرصة لزيادة  ــيمنح املتسلطني والفاس الشعب وس
مغامنهم.على الربملان دعم اجراء انتخابات مبكره ليقول 
الشعب كلمته وبنسبة مشاركة عاليه واال لن يتغري شئ.


