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بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث 
العلمي، ام�س االثنني، عن االتفاق مع 
الكليات األهلية عىل تخفيض ٢٠%  من 
قيمة األج�ور للطلبة م�ن ذوي الدخل 
املحدود والعوائل املتعففة. فيما أعلنت 
اطالق اس�تمارة التقديم إىل الجامعات 
والكليات األهلي�ة للطلبة من خريجي 
باس�م  املتح�دث  الثالث.وق�ال  ال�دور 
ال�وزارة، حي�در العب�ودي، يف ترصيح 
صحف�ي: إن “أج�ور التعلي�م املوازي 
االتف�اق  وان  النص�ف،  اىل  انخفض�ت 
م�ع الكلي�ات األهلية يق�ي بخفض 
اس�تيفاء األجور من الطلبة من ذووي 
الدخل املح�دود والعوائ�ل املتعففة اىل 
%20”.وأضاف العبودي أن “الجامعات 
األهلية لديها سلطة كربى يف التخفيض 
بوصفها من املؤسسات التابعة للقطاع 
الخ�اص، ولديها صالحية االس�تقالل 
االقتص�ادي وامل�ايل بموج�ب القانون 
رق�م 25 لس�نة 2016”.أعلن�ت وزارة 

التعليم الع�ايل والبح�ث العلمي، امس 
االثنني، عن االتفاق مع الكليات األهلية 
عىل تخفيض ٢٠%  م�ن قيمة األجور 
للطلبة من ذوي الدخل املحدود والعوائل 
املتعففة. فيما أعلنت اطالق اس�تمارة 
التقديم إىل الجامعات والكليات األهلية 
للطلبة من خريجي الدور الثالث.وقال 
املتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، 
يف ترصيح صحف�ي: إن “أجور التعليم 
وان  النص�ف،  اىل  انخفض�ت  امل�وازي 
االتف�اق م�ع الكلي�ات األهلي�ة يقي 
بخف�ض اس�تيفاء األجور م�ن الطلبة 
م�ن ذووي الدخ�ل املح�دود والعوائ�ل 
املتعفف�ة اىل %20”.وأض�اف العبودي 
أن “الجامع�ات األهلي�ة لديها س�لطة 
م�ن  بوصفه�ا  التخفي�ض  يف  ك�ربى 
الخاص،  التابعة للقط�اع  املؤسس�ات 
ولديها صالحية االستقالل االقتصادي 
واملايل بموجب القانون رقم 25 لس�نة 

.”2016

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أس�عار رصف الدوالر يف أسواق 
البورصة الرئيس�ية واألس�واق املحلية، 
ام�س االثنني. وس�جلت بورصة الكفاح 
دوالر   100 مقاب�ل  دين�ار   144.950
أمريك�ي، فيما س�جلت اس�عار الرصف 

ليوم االحد يف بورص�ه الكفاح144.100 
دينار لكل 100 دوالر.أما اسعار الرصف 
يف االس�واق املحلية فق�د ارتفعت ايضا، 
حيث كان س�عر البيع: 145.500 دينار 
لكل 100 دوالر، وسعر الرشاء: 144.000 

دينار لكل 100 دوالر.

الكويت/ متابعة الزوراء:
أف�ادت وكالة األنباء الكويتية الرس�مية 
ب�أن أم�ري الكويت قب�ل، ام�س االثنني، 
اس�تقالة رئيس الوزراء الش�يخ صباح 
الخالد والوزراء، عىل أن يستمر كل منهم 
يف ترصيف العاجل من األمور.وقبل األمري 
ن�واف األحمد الجابر الصباح، اس�تقالة 
الحكوم�ة التي تقدم به�ا رئيس الوزراء 
األس�بوع املايض.وطل�ب أم�ري البالد أن 
يس�تمر رئي�س الحكوم�ة وال�وزراء يف 
ترصيف العاجل كل يف شؤون منصبه إىل 

حني تشكيل الوزارة الجديدة.

تونس/ متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية التونسية إيقاف 
أعم�ال  يف  متورط�ني  ش�خصا   632
تخري�ب يف مختلف أنح�اء البالد.وقال 
الناط�ق باس�م وزارة الداخلي�ة، خالد 
الحيون�ي : إن مجموعات م�ن األفراد 
أغلبهم م�ن الُقرصرّ ت�راوح أعمارهم 

ب�ني 15 و25 س�نة عم�دت إىل ح�رق 
العجالت املطاطية وحاويات الفضالت 
الوح�دات  تح�ركات  إعاق�ة  به�دف 
ه�ذه  “ترصف�ات  أن  األمنية.وتاب�ع 
املجموع�ات تحول�ت إىل أعم�ال ليلية 
تتمث�ل يف االعتداء عىل األمالك الخاصة 
والعام�ة، ومح�اوالت لخل�ع املح�الت 

التجاري�ة الكربى والصغ�رى واعتداء 
عىل الوحدات األمنية، ما خلف أرضارا 
مادية”.وقال الحيوني إن هذه األعمال 
مجرم�ة قانون�ا، مش�ريا إىل أن قرابة 
632 ش�خصا تم القبض عليهم، أمس 
األح�د، س�يتم تس�ليمهم إىل القضاء، 
يف  لي�ال  يح�دث  بم�ا  عالق�ة  ‘’ال  وأن 

أغلب املناط�ق باالحتجاجات.’’.وتابع 
‘’ املطالب�ة بمطل�ب رشع�ي ال تك�ون 
بتل�ك الطريق�ة.. القض�اء سيكش�ف 
من يقف وراء ه�ذه األطراف وبتحديد 
املس�ؤوليات.. ح�ق االحتجاج مكفول 
قانون�ا، لك�ن التخري�ب واالعتداء عىل 
العام�ة والخاصة مرفوض  املمتلكات 

وفق املقتضي�ات القانونية’’.ويف وقت 
س�ابق من مساء األحد، انترشت قوات 
الجي�ش التونيس يف عدد م�ن الواليات 
لحماية املقرات السيادية، وذلك بعدما 
ش�هدت البالد موج�ة احتجاجات عىل 

مدار اليومني املاضيني.

بغداد/ الزوراء:
اك�د وزي�ر الش�باب والرياض�ة، عدنان 
درجال، خالل لقائ�ه بنقيب الصحفيني 
العراقيني، رئيس اتحاد الصحفيني العرب 
مؤي�د الالم�ي، ام�س االثن�ني، رضورة 
تس�خري االمكاني�ات االعالمي�ة النجاح 
الع�رس الك�روي يف محافظ�ة البرصة، 
فيما قدم طلباً اىل رئيس مجلس الوزراء، 
مصطف�ى الكاظمي، بالس�ماح لدخول 
٢5 الف مشجع اىل مباراة العراق الودية 
أم�ام الكويت.وذك�ر املكت�ب االعالم�ي 
لوزارة الش�باب والرياضة يف بيان تلقته 
»الزوراء«: ان وزير الش�باب والرياضة، 

عدنان درج�ال، التقى نقيب الصحفيني 
العراقيني، مؤيد الالم�ي، ورئيس اتحاد 
جاس�م،  خال�د  الرياضي�ة،  الصحاف�ة 
وع�ددا م�ن اعض�اء مجل�س النقاب�ة.
واك�د درج�ال، خ�الل اللق�اء، رضورة 
تس�خري جمي�ع الجه�ود واالمكاني�ات 
االعالمية لغرض انجاح العرس الكروي 
يف الب�رصة الفيحاء، موع�زا بتقديم كل 
الدعم املطل�وب لتظهر املب�اراة بصورة 
اعالمي�ة جي�دة تعكس اس�م وس�معة 
العراق، وكونها ستكون اختبارا حقيقيا 
س�ياق  الخلي�ج.ويف  كأس  الس�تضافة 
اخ�ر، ق�ال وزي�ر الش�باب والرياض�ة، 

عدن�ان درج�ال، يف ترصي�ح صحف�ي: 
»قدمن�ا طلب�اً لرئيس مجل�س الوزراء، 
مصطف�ى الكاظمي، بالس�ماح لدخول 
٢5 الف مشجع مللعب املباراة«.واضاف: 
ان »دخول املش�جعني س�يتم من خالل 
االلتزام بالتعليمات الصحية واالجراءات 
الوقائية الت�ي اعلنت عنها اللجنة العليا 
للصحة والسالمة«.وسيتواجه املنتخبان 
ع�ىل ملع�ب البرصة ال�دويل يف الس�ابع 
والعرشي�ن م�ن ش�هر كان�ون الثان�ي 
الحايل بحض�ور رئييس االتحادين الدويل 

واالسيوي.

الزوراء/ يوسف سلمان:
النيابي�ة  املالي�ة  اللجن�ة  اس�تأنفت 
مناقش�اتها اليومية ملس�ودة مرشوع 
االتحادي�ة  العام�ة  املوازن�ة  قان�ون 
لعام ٢٠٢1 ، فيما انش�غلت االوس�اط 

بتق�ي  االخ�رى  النيابي�ة  واللج�ان 
سلس�لة اجتماعات الكتل السياس�ية 
ح�ول موعد اجراء االنتخابات املقبل�ة 
العلي�ا  املفوضي�ة  اقرح�ت  ان  بع�د 
لالنتخابات عىل رئيس مجلس الوزراء، 

مصطفى الكاظمي، تأريخ الس�ادس 
عرش من ترشين األول من العام الحايل 
موع�دا إلج�راء االنتخاب�ات املبك�رة.
إذ كش�فت اللجنة القانوني�ة النيابية 
ع�ن الئح�ة مالحظاته�ا اىل مفوضية 

االنتخابات حول خطة عملها استعدادا 
لالس�تحقاق االنتخابي القادم ونسبة 
انج�از وتوزيع البطاقات البايومرية، 
مكاتبه��ا  بع�ض  موظف�ي  وأع�داد 
يف املحافظ�ات الت�ي تعان�ي نقصا يف 

كوادره�ا، وآلي�ة تصوي�ت النازحني، 
باالضاف�ة اىل تثبي�ت موظف�ي عقود 
املفوضية عىل املالك الدائم، فضال عن 

عدد ناخبي الخارج .

وزير الشباب يؤكد لنقيب الصحفيني ضرورة تسخري اإلمكانيات اإلعالمية إلجناح العرس الكروي يف البصرة

القانونية النيابية لـ             : 15 مليون ناخب مت تسجيلهم بايومرتيا من أصل 25 مليونا

طلب من الكاظمي السماح لدخول 25 ألف مشجع ملباراة العراق والكويت

ليبيا/ متابعة الزوراء:
يرق�ب الليبي�ون اإلعالن عن نتائ�ج التصويت 
ع�ىل آلية اختيار الس�لطة التنفيذي�ة الجديدة، 
وس�ط تفاؤل بتجاوز هذه العقبة واملي قدما 
نحو املرحلة األخرية من املفاوضات السياس�ية 
والتي تتعلق باختيار أس�ماء ش�اغيل املناصب 
القيادي�ة، تمهيدا لتوحيد الصف الليبي.وصورّت 
أعض�اء ملتق�ى الح�وار الس�يايس الليبي )75 
عضوا(،  ام�س االثنني، عىل اآللية التي حصلت 
ع�ىل تواف�ق وإجماع اللجن�ة االستش�ارية، يف 

اجتماعه�ا األخري بمدينة جنيف الس�ويرسية، 
نهاية األس�بوع املايض، ع�رب الهاتف وبطريقة 
رسيرّة، ع�ىل أن تعلن البعثة األممية النتائج غدا 
الثالثاء.وآلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة 
التي يجري التصويت عليها، تنص عىل أن يقوم 
كل إقليم م�ن األقاليم الثالثة )طرابلس – برقة 
- فزان( بتسمية مرشحهم إىل املجلس الرئايس 
معتمدا عىل مبدأ التوافق يف االختيار، وإذا تعذرّر 

التوافق عىل شخص واحد من اإلقليم.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أفادت وس�ائل إعالم أمريكية، ام�س اإلثنني، عن إغالق 
مبنى الكونغ�رس يف العاصمة واش�نطن، لتهديد أمني 
خارجي، ليتبني الحقا أنه حادث عريض.وشوهد تصاعد 
للدخ�ان خلف مبنى الكابيتول، بحس�ب مقاطع فيديو 
ن�رشت عىل منص�ات التواصل.كم�ا تم إخ�الء الجبهة 
الغربية ملبنى الكابيتول. وتم إرس�ال إشعار للموظفني 
بأن هن�اك تهديد أمن�ي خارجي، وال يس�مح بالدخول 
أو الخ�روج، واالبتعاد عن النوافذ واألب�واب الخارجية، 
وفق م�ا نقلت�ه NBC األمريكية.وأف�اد مصدر صحفي 
ب�أن الحريق وقع يف م�كان للمرشدين والحادث عريض 

وال عالق�ة له بالوض�ع األمن�ي يف البالد.فيما اس�تبعد 
مس�ؤولون أمريكيون وجود تهديد أمني جراء الحادث.

يأتي ذلك، يف حني تحولت العاصمة األمريكية واش�نطن 
إىل منطق�ة أمني�ة، حي�ث نصب�ت حواج�ز إس�منتية 
ووضع�ت أس�الك ش�ائكة يف املنطق�ة املحيط�ة بمقر 
الكونغرس الذي ش�هد يف 6 يناير الجاري أحداث شغب 
لم يسبق لها مثيل، من قبل منارصي الرئيس األمريكي 
دونال�د ترمب.وتخ�ى الس�لطات تج�دد االضطرابات 
ع�ىل هامش تنصيب بايدن رئيس�ا للوالي�ات املتحدة يف 
العرشين من الش�هر الجاري، وأن تمتد أي أعمال عنف 

محتملة يف واشنطن إىل مختلف أنحاء البالد.

أمانة جملس الوزراء تكشف لـ           تفاصيل مشروع احلوكمة االلكرتونية وتؤكد أنه سيقلل من هدر األموال والروتني
استبعدت تعرض الربنامج ألي عمليات اخرتاق أو قرصنة

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت االمانة العامة ملجلس الوزراء 
الحوكم�ة  م�رشوع  تفاصي�ل  ع�ن 
االلكروني�ة، وفيم�ا ح�ددت مميزات 
املرشوع، مؤكدة انه س�يقلل من هدر 
االم�وال والروت�ني، اس�تبعدت تعرض 
او  تهك�ري  عملي�ات  ألي  الربنام�ج 

قرصنة.
وق�ال املتح�دث باس�م امان�ة مجلس 
حدي�ث  يف  مجي�د،  حي�در  ال�وزراء، 
ل�”الزوراء”: ان االمانة العامة ملجلس 
ال�وزراء تعمل عىل م�رشوع الحوكمة 
االلكرونية منذ سنوات إال ان الحكومة 
الحالية ابدت اهتماما واسعا به. الفتا 
اىل: ان هناك لجنة عليا يف امانة مجلس 
الوزراء ترشف ع�ىل املرشوع.واضاف: 
برنام�ج  دخل�ت  العام�ة  االمان�ة  ان 
االتمت�ة يف جمي�ع دوائره�ا وألزم�ت 
موظفيه�ا الس�تخدام ه�ذا الربنام�ج 
االلكرون�ي لت�داول الوثائ�ق والربيد. 
مبين�ا: انه خالل ش�هر ايل�ول املايض 
اطلقت االمان�ة العامة ملجلس الوزراء 
املرحلة الثانية م�ن هذا الربنامج وهو 
االنته�اء م�ن رب�ط جمي�ع ال�وزارات 
باالمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء عرب 
ش�بكة وطني�ة عراقي�ة مؤمن�ة غري 
قابل�ة االخراق.وتابع: اآلن بدأ التداول 
بني ال�وزارات واالمان�ة العامة ملجلس 

ال�وزراء وبالعكس بالوثائق الكرونيا. 
مبين�ا: ان املرحل�ة القادم�ة، وتحديدا 
اش�هر، س�يتم   3 او  خ�الل ش�هرين 
االنته�اء من رب�ط الهيئ�ات والجهات 
غري املرتبطة بوزارة واملحافظات حتى 
تك�ون املؤسس�ات العراقي�ة بكاملها 

تعمل وفق ه�ذه الش�بكة ويتم تداول 
الوثائ�ق الكرونيا.واش�ار اىل: ان م�ن 
ممي�زات الربنامج هي رسع�ة انتقال 
وينه�ي  الزم�ن  وس�يختزل  الربي�د 
والروت�ني،  البريوقراطي�ة  موض�وع 
حيث كان الربيد يف الس�ابق يتم تداوله 

يدويا.واوضح: ان املرشوع سيقلل من 
حجم الفس�اد، حيث هن�اك الكثري من 
املواطنني يتعرضون اىل عمليات ابتزاز 
م�ن قب�ل موظف�ني مس�يئني عندم�ا 
يك�ون الربيد يدويا، كما انه س�يقي 
ايضا عىل عملية تزوير الكتب والوثائق 

وش�هادات الوفي�ات والوالدات.واك�د: 
ان الربنام�ج س�يكون قاع�دة بيانات 
ويكش�ف الكثري من التالعب، الس�يما 
يف دوائر هيئة التقاعد الوطنية والطب 
الع�ديل ووزارة التج�ارة. الفت�ا اىل: ان 
ش�هادات الوفي�ات وال�والدات س�يتم 
اصدارها الكرونيا، لذلك ال يكون هناك 
أي تالعب النه س�تصدر نس�خ للكثري 
من الدوائر.ولف�ت اىل: ان الربنامج تم 
انش�اؤه واكماله واالرشاف عليه بأياٍد 
عراقية خالص�ة دون تدخل أي جهات 
خارجية سواء كانت محلية او اجنبية. 
مبين�ا: ان قس�م تقني�ة املعلوم�ات يف 
االمانة العام�ة ملجلس الوزراء هو من 
أنش�أ الربنامج وعمل عليه بالتنس�يق 
االتص�االت،  وزارة  م�ع  والتع�اون 
ومالكاتها ايضا كانت حارضة.وتابع: 
ان الربنام�ج غري قاب�ل لالخراق، لكن 
اكثر املواقع العاملي�ة تتعرض للتهكري 
والقرصن�ة. مؤكدا: ان النظام محصن 
امني�ا، واىل اآلن ل�م تحص�ل أي عملية 
اخ�راق للش�بكة . واش�ار اىل: انه يعد 
من املش�اريع املهمة التي تعمل عليها 
ملجل�س  العام�ة  واالمان�ة  الحكوم�ة 
ال�وزراء نظرا ألهميت�ه، وفيه مميزات 
عديدة حيث س�يقلل من ه�در االموال 
ويقي عىل عمليات التزوير والروتني 

يف التعامالت.

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(
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بغداد/ الزوراء:
بعث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
أمري  إىل  ومواساة  تعزية  برسالة  اإلثنني،  امس 
الصباح،  الجابر  األحمد  نواف  الكويت  دولة 
لوفاة الشيخة فضاء جابر األحمد الصباح.وذكر 
بيان  يف  الوزراء  لرئيس مجلس  اإلعالمي  املكتب 
له تلقته »الزوراء«: أن« الكاظمي عربرَّ يف برقية 
تعازيه،  وصادق  مواساته  خالص  عن  التعزية، 
( أن يتغمد الفقيدة بواسع  سائالً املوىل )عزرَّ وجلرَّ
رحمته، وأن يلهم ذويها وجميع محبيها جميل 

الصرب والسلوان«.

الكاظمي يبعث رسالة تعزية 
إىل أمري دولة الكويت

التعليم تتفق مع الكليات األهلية على 
ختفيض أجور الدراسة إىل 20 %

الدوالر يواصل االرتفاع يف األسواق 
احمللية

أمري الكويت يقبل استقالة احلكومة 
ويدعوها لتصريف األعمال

وسط تفاؤل.. ليبيا تقرتب من تشكيل 
السلطة التنفيذية اجلديدة

بعد حتول العاصمة األمريكية إىل منطقة أمنية

استنفار بواشنطن.. إغالق مبنى الكونغرس بعد حادث عرضي

صاحل والكاظمي يؤكدان لوزير الدفاع الرتكي ضرورة ختفيف التوترات يف املنطقة 

ص 3ما األوامر التنفيذية الـ12 اليت سيوقعها بايدن يوم تنصيبه رئيسا للواليات املتحدة ؟

ص 2

 

وزير اخلارجية: طلبنا من إيران التدخل 
لوقف قصف املنطقة اخلضراء

أكد أن احلكومة تعمل على منع السالح املنفلت قبل االنتخابات

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكد وزي�ر الخارجية، فؤاد حس�ني، أن 
العراق طل�ب من إي�ران التدخل لوقف 
استهداف املنطقة الخرضاء، مشرياً إىل 
أن واش�نطن قد تتخذ إجراءات مشددة 
ح�ال اس�تهدفت س�فارتها.وأضاف يف 
حدي�ث خ�اص له م�ع »العربي�ة »: أن 
بغ�داد تعمل مع البعثات الدبلوماس�ية 
لتوف�ري الحماية الالزم�ة. منورّهاً إىل أن 
الهجم�ات الصاروخي�ة ع�ىل املنطق�ة 
الخرضاء تحرج الحكومة.وكش�ف عن 
أن الق�وات العراقي�ة ق�د اعتقلت عدداً 
م�ن منف�ذي الهجم�ات ع�ىل املنطقة 
الخ�رضاء، وتاب�ع أنها تعم�ل جاهدة 
عىل وق�ف تلك الهجم�ات.إىل ذلك، نورّه 
إىل أن الحكومة تعمل عىل منع الس�الح 
املنفلت يف البالد قب�ل إجراء االنتخابات 
التي بحث فيها مش�اركة األمم املتحدة 
لضم�ان نجاحها.كما لفت حس�ني إىل 
أن الع�راق بحاج�ة لق�وات التحال�ف 
أيض�اً.  وللتدري�ب  داع�ش  ملواجه�ة 
موضحاً أن التنظي�م ما زال موجودا يف 
الحدودية مع س�وريا.ورفض  املناطق 
وزي�ر الخارجي�ة التدخ�الت الخارجية 

يف الش�أن الداخيل لبالده، مشدداً إىل أن 
التوتر بني واش�نطن وإيران يؤثر سلبا 
ع�ىل الس�احة العراقية.وع�ن العالق�ة 
مع الس�عودية، أشار حسني إىل التطور 
الكبري يف العالقات مع الس�عودية حول 
كثري م�ن امللفات.كما أوضح أن العراق 
يتطل�ع للعم�ل م�ع إدارة الرئيس جو 
بايدن.يش�ار إىل أنه، ويف استمرار لقرار 
الحكومة العراقية بس�ط األمن وضبط 
الس�الح املتفل�ت، ال س�يما الصواريخ 
التي تنتهك س�يادة الب�الد، أعلن جهاز 
املخاب�رات، األح�د، ضب�ط صواريخ يف 

كركوك.

احتجاجات تونس.. الداخلية تعلن إيقاف 630 شخصا أغلبهم من القصر
لتورطهم يف أعمال ختريب بالبالد 

بغداد/ الزوراء:
اعتقال عصابة متكونة  االثنني،  امس  الرشطة،  الداخلية لشؤون  اعلنت وكالة وزارة 
من رجال ونساء قامت برسقة مبلغ مليار وثالثمائة وخمسني مليون دينار من احد 
مديرية  »قامت  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  للوكالة  بيان  بغداد.وقال  يف  املصارف 
قاموا  ونساء  رجال  من  متكونة  عصابة  عىل  القبض  بإلقاء  بغداد  اجرام  مكافحة 
املصارف  احد  داخل  من  دينار  مليون  وخمسون  وثالثمائة  مليار  قدره  مبلغ  برسقة 
فريق  تشكيل  تم  الفور  »عىل  البيان  االهلية«.واوضح  الكليات  احدى  يف  االستثمارية 
عمل ومن خالل جمع املعلومات واتخاذ االجراءات االصولية يف محل الحادث تم التعرف 
عىل املتهم )م ز ا( وعن طريقه تم االستدالل عىل باقي افراد العصابة، وإلقاء القبض 
عليهم جميعاً والعثور عىل املبلغ املرسوق كامالً، حيث تمت احالة اوراقهم التحقيقية 

اىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل«.

الداخلية تعلن اعتقال عصابة سرقت 
مصرفا يف بغداد

املسرية األسبوعية املوحدة ملعتصمي العالوي للمطالبة بتعيينهم

تفاصيل اخرى ص6   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص4   



صاحل والكاظمي يؤكدان ضرورة ختفيف توترات املنطقة 
والركون إىل احلوار البناء

القانونية النيابية لـ        : 15 مليون ناخب مت تسجيلهم بايومرتيا 
من أصل 25 مليونا

بغداد/ الزوراء:
طالب النائب االول لرئيس مجلس النواب، 
هيئة  االثنني،  امس  الكعبي،  كريم  حسن 
بالتحقيق  املالية  الرقابة  وديوان  النزاهة 
مع  الربيطانية  »سريكو«  رشكة  بعقد 

الرشكة العامة لخدمات املالحة الجوية.
تلقته  ملكتبه  بيان  يف  الكعبي  وقال 
مجلس  متابعة  خالل  من  انه  »الزوراء«: 

ملوضوع  النيابية  الخدمات  ولجنة  النواب 
ان  لوحظ   ،« الربيطانية  »سريكو   رشكة 
واملهام  الصالحيات  عىل  تجاوزا  هنالك 
الخاصة بإبرام وتجديد العقد مع الرشكة 
طيلة  الجوية،  املالحة  لخدمات  العامة 
اجراء  يستدعي  مما  السابقة،  السنوات 
النزاهة  هيأة  قبل  من  عاجل  تحقيق 

وديوان الرقابة املالية بشأن ذلك .

بغداد/ مصطفى العتابي:
لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  االثنني،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
كورونا املستجد يف العراق، وفيما اكدت تسجيل 797 اصابة جديدة و9 حاالت 
التوزيع  والكرخ  الرصافة  صحة  دائرتا  حددت  حالة،   1769 وشفاء  وفيات 

الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 
35272، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 5154751، مبينة انه تم تسجيل 797 

اصابة جديدة و9 حاالت وفيات وشفاء 1769 حالة.
بينما عدد حاالت  الكيل: 571198 )%93.8(،  الشفاء  ان عدد حاالت  واضافت: 
االصابات الكيل: 609029، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: 24878، يف حني 
الكيل:  الوفيات  حاالت  وعدد   ،139 املركزة:  العناية  يف  الراقدة  الحاالت  عدد  ان 

.12953
من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، تسجيل 
الرصد  خالل  شخصت  اصابة   29 بينها  كورونا،  بفريوس  جديدة  اصابة   47

الوبائي للقطاعات الصحية.
جانب  يف  الصحية  »املؤسسات  ان  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 
الرصافة سجلت، امس، 47 اصابة جديدة بفريوس كورونا موزعة كالتايل: 29 
بغداد جديدة 4 حاالت،  الصحية: قطاع  للقطاعات  الوبائي  الرصد  حالة خالل 

قطاع الرصافة 3 حاالت، قطاع املدائن 18 حالة، قطاع االعظمية 4 حاالت.
واشار اىل: ان 18 حالة رصدت من خالل مراجعاتهم للمؤسسات الصحية،  وكما 
 : التالية  املناطق  من  كل  يف  حالتني  عن  فضال  الصدر،  مدينة  يف  حاالت   4 ييل: 
االعظمية والزعفرانية و العبيدي والبلديات والنهروان، وحالة واحدة يف كل من 

املناطق التالية : مركز املدائن وبغداد الجديدة والشعب وحي القاهرة . 
واضاف الساعدي انه »تم نقل جميع املصابني اىل الحجر الصحي لتلقي العالج 
العناية املركزة الخاصة بالعزل«، مشريا اىل ان  فيما نقلت الحاالت الحرجة اىل 
اكتسب  فيما   1415 منهم  تويف   74025 اىل  ارتفع  لإلصابات  الرتاكمي  »العدد 

الشفاء 72108 ، واملتبقي قيد العال ج  502  ». 
ودعا الساعدي املواطنني اىل »االلتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد االجتماع 

لحمايتهم من االصابة وتقليل تفيش الوباء«.
اىل ذلك، حددت دائرة صحة الكرخ املوقف الوبائي لها مع اعداد وعناوين الحاالت 
الشفاء  اعداد  مع  املستجد  كورونا  فريوس  بمرض  مخترباتها  يف  املشخصة 

والوفيات لغاية الساعة العارشة من ليلة االحد واملعلن عنها امس االثنني.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان عدد االصابات 296 موزعة  كاآلتي: 
أبو غريب  32/ أبو دشري 7/ اإلسكان 3/ االعالم  14/ البياع 8/ التاجي 23/ 
الحرية 7/ الدورة 28/ الرحمانية 1/ السيدية 4/ الشعلة 14/ الصالحية  8/ 
الطارمية  2/ الطوبجي 1/ العامرية 9/ العطيفية 4/ الغزالية  26/ القادسية  
 /5 املنصور   /1 املكاسب    /14 املحمودية   /2 اللطيفية   /3 الكاظمية    /3
الريموك 5/ جكوك 1/ حي الجامعة 10/ حي الجهاد 11/ حي العامل 13/ حي 
العدل  3/ حي الخرضاء  10/ حي الفرات 4/ سجن الكرخ 1/ سجن مكافحة 
جانب  3/ سكنة  الرشيد  ناحية   /3 مريم  كرادة   /2 حيفا  شارع   /4 اإلرهاب 

الرصافة  7.
واضافت: ان عدد الشفاء: 168، بينما الوفيات: ال توجد.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
عن  اإلعالن  الليبيون  يرتقب 
آلية  عىل  التصويت  نتائج 
التنفيذية  السلطة  اختيار 
بتجاوز  تفاؤل  وسط  الجديدة، 
نحو  قدما  وامليض  العقبة  هذه 
املفاوضات  من  األخرية  املرحلة 
باختيار  تتعلق  والتي  السياسية 
أسماء شاغيل املناصب القيادية، 

تمهيدا لتوحيد الصف الليبي.
الحوار  ملتقى  أعضاء  وصّوت 
عضوا(،    75( الليبي  السيايس 
التي  اآللية  عىل  االثنني،  امس 
وإجماع  توافق  عىل  حصلت 

يف  االستشارية،  اللجنة 
جنيف  بمدينة  األخري  اجتماعها 
األسبوع  نهاية  السويرسية، 
وبطريقة  الهاتف  عرب  املايض، 
البعثة  تعلن  أن  عىل  رسّية، 
الثالثاء. غدا  النتائج  األممية 
التنفيذية  السلطة  اختيار  وآلية 
التصويت  يجري  التي  الجديدة 
يقوم  أن  عىل  تنص  عليها، 
الثالثة  األقاليم  من  إقليم  كل 
فزان(   - برقة   – )طرابلس 
املجلس  إىل  مرشحهم  بتسمية 
الرئايس معتمدا عىل مبدأ التوافق 
التوافق  تعّذر  وإذا  االختيار،  يف 

اإلقليم،  من  واحد  شخص  عىل 
عىل  بالتصويت  إقليم  كل  يقوم 
الفائز عىل 70% من  أن يتحصل 

أصوات اإلقليم.
إىل  التوّجه  يتّم  ذلك،  تعّذر  وإذا 
إقليم  كل  من  قائمة  تشكيل 
فزان(   - برقة   – )طرابلس 
مكونة من 4 أشخاص، تحّدد كل 
سيرتشح  الذي  املنصب  قائمة 
املجلس  رئاسة  إما  اإلقليم،  له 
رئاسة  أو  عضويته  أو  الرئايس 

الحكومة.
التصويت  إىل  القائمة  تدخل  ثم 
الحوار  ملتقى  أعضاء  قبل  من 

أن  عىل  عضوا(،   75( السيايس 
يشرتط أن تتحصل القائمة عىل 
6 من  الغرب،  )8 من  تزكية   17
وأن  الجنوب(،  من  و3  الرشق، 
من   %63 عىل  القائمة  تتحصل 
أصوات أعضاء امللتقى السيايس 
لم  حالة  األوىل.ويف  الجولة  يف 
تحصل أي من القوائم عىل هذه 
تعقد  األوىل،  الجولة  يف  النسبة 
ويتم  يومني،  بعد  الثانية  جولة 
اللتني  القائمتني  بني  االختيار 
أن  نسبة، عىل  أعىل  حصلتا عىل 
تفوز  التي  القائمة  اختيار  يتم 

بـنسبة %50 + 1.

تونس/ متابعة الزوراء:
 632 إيقاف  التونسية  الداخلية  وزارة  أعلنت 
مختلف  يف  تخريب  أعمال  يف  متورطني  شخصا 

أنحاء البالد.
خالد  الداخلية،  وزارة  باسم  الناطق  وقال 
الحيوني : إن مجموعات من األفراد أغلبهم من 
الُقّص ترتاوح أعمارهم بني 15 و25 سنة عمدت 
إىل حرق العجالت املطاطية وحاويات الفضالت 

بهدف إعاقة تحركات الوحدات األمنية.
تحولت  املجموعات  هذه  »تصفات  أن  وتابع 
األمالك  عىل  االعتداء  يف  تتمثل  ليلية  أعمال  إىل 
املحالت  لخلع  ومحاوالت  والعامة،  الخاصة 
التجارية الكربى والصغرى واعتداء عىل الوحدات 

األمنية، ما خلف أرضارا مادية«.
وقال الحيوني إن هذه األعمال مجرمة قانونا، 
القبض  تم  شخصا   632 قرابة  أن  إىل  مشريا 
عليهم، أمس األحد، سيتم تسليمهم إىل القضاء، 
وأن ><ال عالقة بما يحدث ليال يف أغلب املناطق 
بمطلب  املطالبة   >< باالحتجاجات.<<.وتابع 
القضاء  الطريقة..  بتلك  تكون  ال  رشعي 
سيكشف من يقف وراء هذه األطراف وبتحديد 
قانونا،  مكفول  االحتجاج  حق  املسؤوليات.. 
العامة  املمتلكات  عىل  واالعتداء  التخريب  لكن 
والخاصة مرفوض وفق املقتضيات القانونية<<.
ويف وقت سابق من مساء األحد، انترشت قوات 
لحماية  الواليات  من  عدد  يف  التونيس  الجيش 
البالد  شهدت  بعدما  وذلك  السيادية،  املقرات 

موجة احتجاجات عىل مدار اليومني املاضيني.
»الوحدات  إن  التونسية  »نسمة«  قناة  وقالت 
سوسة  بواليات  تواجدها  عززت  العسكرية 
حماية  قصد  وسليانة  وبنزرت  والقصين 
املقرات السيادية، وفق ما ذكره الناطق الرسمي 

باسم وزارة الدفاع الوطني، محمد زكري.
عنيفة  مواجهات  املايض،  األحد  يوم  واندلعت، 
واليات  عدة  يف  األمن  وعنارص  محتجني  بني 
املحتجني  األمن  قوات  الحقت  حيث  تونسية، 
إىل  إضافة  لتفريقهم،  الغاز  قنابل  وأطلقت 
البالد  مناطق  بعض  يف  الجيش  قوات  انتشار 
الخميس  مساء  ومنذ  األمن.  قوات  جهود  لدعم 
املايض، تشهد تونس احتجاجات ليلية بالتزامن 

الحكومة،  أقرته  الذي  الّتجول  حظر  فرض  بعد 
وانتهى صباح أمس االول األحد.

وصفتها  التي  العنيفة  االحتجاجات  وخالل 
»أعمال  بأنها  محلية  إعالم  ووسائل  السلطات 
شغب«، لم يتم اإلعالن عن مطالب واضحة، إال 
أن هذه االحتجاجات تأتي يف ظل تنامي الغضب 
بسبب صعوبة األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
عىل  اهتمامها  السياسية  النخبة  تركز  بينما 
بحسب  السلطة،  عىل  والصاع  النفوذ  معركة 
االحتجاجات  اعتربت  التي  »رويرتز«،  وكالة 
الوزراء  رئيس  حكومة  لقدرة  حقيقيا  اختبارا 
بينما يشهد  التعامل معها  هشام املشييش عىل 

الوضع السيايس توترا كبريا بني الفرقاء.

بغداد/ الزوراء:
ورئيس  صالح،  برهم  الجمهورية  رئيس  اكد 
خالل  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس 
استقبالهما وزير الدفاع الرتكي خلويص آكار، 
كل عىل حدة، رضورة تخفيف توترات املنطقة 
املسائل  حسم  يف  البّناء  الحوار  إىل  والركون 
العالقة وتعزيز التعاون والتنسيق اإلقليمي من 

أجل مواصلة الحرب عىل اإلرهاب.
يف  الجمهورية  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
الجمهورية  »رئيس  إن  »الزوراء«:  تلقته  بيان 
وزير  بغداد،  قص  يف  استقبل  صالح  برهم 
العالقات  لبحث  آكار،  خلويص  الرتكي  الدفاع 
يف  التعاون  آفاق  تطوير  وسبل  البلدين،  بني 
املشرتكة بني  للمصالح  املجاالت وفقاً  مختلف 
احرتام  الصديقني، وترسيخ  البلدين والشعبني 
حماية  يف  املسلحة  قواته  ودور  العراق  سيادة 
أمنه وأرضه، وأن ال تكون منطلقاً لالعتداء عىل 
األوضاع  تطورات  مناقشة  جانب  إىل  أحد،  أي 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشرتك«.
التوترات  تخفيف  أهمية  صالح  الرئيس  وأكد 
حسم  يف  البّناء  الحوار  إىل  والركون  املنطقة  يف 
والتنسيق  التعاون  وتعزيز  العالقة  املسائل 
اإلقليمي من أجل مواصلة الحرب عىل اإلرهاب، 
واحرتام السيادة ورفض التدخالت واالعتداءات، 

وبما يحقق االستقرار األمني واالقتصادي«.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الرتكي دعم بالده 

عىل  أنقرة  وحرص  العراق،  واستقرار  لسيادة 
مشرياً  املشرتك«،  والتنسيق  التعاون  تعزيز 
لغة  واستخدام  التوترات  تخفيف  »رضورة  إىل 

الحوار مع األوضاع التي تمر بها املنطقة.
ويف سياق اخر، استقبل رئيس مجلس الوزراء، 
مصطفى الكاظمي، امس اإلثنني، وزير الدفاع 
الرتكي، خلويص آكار، والوفد املرافق له، وشهد 

املشرتك،  اإلهتمام  ذات  القضايا  بحث  اللقاء 
وتركيا  العراق  بني  العسكري  التعاون  وتعزيز 
مبدأ  وترسيخ  العام،  التعاون  إطار  ضمن 

احرتام سيادة العراق عىل جميع أراضيه.
بيان  بحسب  الوزراء،  مجلس  رئيس  وأكد 
ما  تفعيل  رضورة  »الزوراء«،  تلقته  ملكتبه 
خالل  البلدين  بني  إتفاقيات  من  إقراره  سبق 

أهمية  عن  فضال  أنقرة،  اىل  األخرية  زيارته 
اإلستثمارية  التعهدات  بتنفيذ  الرتكي  اإللتزام 
التي تمخض عنها مؤتمر الكويت لدعم العراق 

عام 2018.
وشدد الكاظمي عىل رفض العراق أي تهديد أو 
نشاط إرهابي يستهدف الجارة تركيا، إنطالًقا 
من األرايض العراقية، وبنّي: أن قدرة العراق عىل 
معالجة هكذا تهديدات إنما تتعزز عرب إستمرار 
فرض القوات األمنية العراقية لوجودها، يف كل 

نقطة من األرايض العراقية.
التعاون  أهمية  اىل  اللقاء،  خالل  وأشار، 
العراقي،  الجيش  وأن  البلدين،  بني  العسكري 
الذي احتفل بمئويته قبل أّيام، ماٍض يف تعزيز 
قدراته بهّمة أبناء العراق، وبمساعدة األصدقاء 

يف تركيا ويف حلف الناتو.
من جهته، نقل الوزير الرتكي تحّيات حكومة 
النجاح  يف  العراقية  للحكومة  وتمنياتها  بالده 
بمهامها، كما أعرب عن استعداد الجيش الرتكي 
مكافحة  مجاالت  يف  واملشورة،  الدعم  لتقديم 

اإلرهاب والتدريب واملناورات املشرتكة. 
أهمية  عىل  البيان،  بحسب  الجانبان،  وإتفق 
مناطق  قرب  اإلرهابية  التهديدات  معالجة 
سيفتح  االستقرار  وأن  املشرتكة،  الحدود 
األبواب أمام مزيد من التعاون بني البلدين بما 
يدعم اإلزدهار والتقدم لدى الشعبني الصديقني، 

العراقي والرتكي.

الزوراء/ يوسف سلمان:
النيابية  املالية  اللجنة  استأنفت 
مرشوع  ملسودة  اليومية  مناقشاتها 
لعام  االتحادية  العامة  املوازنة  قانون 
2021 ، فيما انشغلت االوساط واللجان 
سلسلة  بتقيص  االخرى  النيابية 
حول  السياسية  الكتل  اجتماعات 
بعد  املقبلـة  االنتخابات  اجراء  موعد 
ان اقرتحت املفوضية العليا لالنتخابات 
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  عىل 
من  عرش  السادس  تأريخ  الكاظمي، 
موعدا  الحايل  العام  من  األول  ترشين 

إلجراء االنتخابات املبكرة.
النيابية  القانونية  اللجنة  كشفت  إذ 
مفوضية  اىل  مالحظاتها  الئحة  عن 
االنتخابات حول خطة عملها استعدادا 
ونسبة  القادم  االنتخابي  لالستحقاق 
البايومرتية،  البطاقات  وتوزيع  انجاز 

مكاتبهـا  بعض  موظفي  وأعداد 
يف  نقصا  تعاني  التي  املحافظات  يف 
النازحني،  تصويت  وآلية  كوادرها، 
عقود  موظفي  تثبيت  اىل  باالضافة 
عن  فضال  الدائم،  املالك  عىل  املفوضية 

عدد ناخبي الخارج .
وقال رئيس اللجنة، النائب ريبوار هادي، 
القانونية  اللجنة   « ان  الزوراء«:  لـ« 
مع  مشرتكا  اجتماعا  مؤخرا  عقدت 
الفني  املفوضية واملالك  اعضاء مجلس 
املحافظات؛  مكاتب  ومدراء  فيها 
إلجراء  املفوضية  استعدادات  ملناقشة 
مشريا   ،« القادمة  النيابية  االنتخابات 
والتعاون  التواصل  استمرار  اىل رضورة 
حرصا  واملفوضية،  النيابية  اللجنة  بني 
الظروف  تهيئة  عىل  النواب  مجلس  من 
ضمن  االنتخابات  إلجراء  املناسبة 

التوقيتات املقرتحة .

املفوضية  مجلس  »وفد  ان  واضاف 
قدم ايجازا فنيا عن املعوقات واملشاكل 
»عدد  ان  مبينا   .« عملهم  تعرتض  التي 
ناخب  مليون   )25( اىل  وصل  الناخبني 
والذين  الجديدة  املواليد  احتساب  بعد 
مليوني  من  اكثر  اىل  عددهم  وصل 

ناخب«.
واوضح ان » نسبة املسجلني بايومرتيا 
وصل، حتى اآلن، اىل 61%، اي ما يقارب 
عدم  اىل  مشريا  ناخب«.  مليون   )15(
وجود احصائية محدثة عن عدد ناخبي 
 ،  2018 عام  يف  كان  والذي  الخارج 
من  اكثر  املفوضية،  احصائية  حسب 

)800( الف ناخب ».
كورونا  جائحة  بسبب   « انه  واكد 
اىل  املفوضيـة  كوادر  ارسال  وصعوبة 
الخارج،  ناخبي  لتحديث سجل  الخارج 
تمت مفاتحة وزارة الخارجية لالستعانة 

العراقية  السفارات  يف  الوزارة  بكوادر 
الناخبني بعد  لالسهام يف تحديث سجل 

تدريب تلك الكوادر«.
خالل  املالية،  اللجنة  ناقشت  ذلك،  اىل 
الضيافـة،  دار  مبنى  يف  اجتماعها 
موازنات كل من جهاز مكافحة اإلرهاب 

واإلعمار  والخارجية  الزراعة  ووزارات 
مع  واألشغال،  والبلديات  واإلسكان 
ممثلني عن الجهات املعنيـة، كما تمت 
استضافت مدير دائرة األرايض الزراعية 
ومدير  العقاري  التسجيل  دائرة  ومدير 

دائرة عقارات الدولة.

الكعيب يطالب بإجراء حتقيق يف عقد شركة 
»سريكو« الربيطانية خلدمات املالحة اجلوية

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ 609 
آالف والشفاء أكثر من 571 ألفا

وسط تفاؤل.. ليبيا تقرتب من تشكيل السلطة التنفيذية اجلديدة

احتجاجات تونس.. الداخلية تعلن إيقاف 630 شخصا أغلبهم من القصر
لتورطهم يف أعمال ختريب بالبالد 

بعد تسجيل حنو 800 إصابة جديدة و9 وفيات

خالل استقباهلما وزير الدفاع الرتكي

ست مالحظات نيابية أمام املفوضية استعداًدا إلجراء االنتخابات 
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احلفاظ على سرية حبث امليزانية واستجواب الوزراء
مسقط/متابعة الزوراء:

 اختارت س�لطنة عمان الحف�اظ عىل قدر 
م�ن الرّسي�ة يف معالج�ة بع�ض امللف�ات 
املهّمة، وذلك عىل الرّغم من توّجهاتها نحو 
توس�يع نطاق االنفتاح والشفافية يف إطار 
عملي�ة إص�اح هادئ�ة يقودها الس�لطان 
هيثم بن طارق الذي لم يمض عىل تس�ّلمه 
زمام السلطة سوى عام واحد تمّكن خاله 
من وضع بصمات�ه عىل تجربة الحكم التي 
طبعها الس�لطان الراحل قابوس بن سعيد 

بطابعه.
وكان م�ن أوض�ح س�مات تل�ك التجرب�ة 
تجميع مختلف خيوط السلطة بيد سلطان 
الب�اد، ما أوج�د ق�درا كبريا م�ن املركزية 
يعم�ل الس�لطان هيثم عىل الح�ّد منها من 
خال ضمان مش�اركة أوسع طيف ممكن 

من مسؤويل الدولة يف إدارة شؤونها.
وس�ّنت الس�لطنة قانون�ا جدي�دا للربملان 
يشرتط إجراء محادثات امليزانية الحكومية 
واستجواب الوزراء تحت غطاء من الرسية، 
يف وق�ت تعم�ل في�ه الب�اد ع�ىل معالج�ة 
أوضاعها املالية واالقتصادية املتأّثرة بشّدة 

برتاجع أسعار النفط وجائحة كورونا.
ورأى متابع�ون للش�أن العمان�ي يف ذل�ك 
حّدا من جرعة الش�فافية املس�موح بها يف 
البل�د، لكّنهم اعتربوا ذلك مناس�با ملا تتمّيز 
به التجربة اإلصاحية للس�لطان هيثم من 

تدّرج وحرص ع�ىل تجّنب مفعول الصدمة 
يف تحقي�ق االنفتاح املنش�ود، وم�ن انتقاء 
دقي�ق لنوعية اإلصاحات األنس�ب للبلد يف 

مرحلته الراهنة.
وعمد الس�لطان هيثم منذ توليه الس�لطة 
قبل ع�ام إىل إص�اح الكيان�ات الحكومية 
ومؤسس�ات الدولة وبدأ بإجراء إصاحات 
مالية حساس�ة مثل خفض الدعم وفرض 

رضيبة القيم�ة املضافة. وأعلن األس�بوع 
امل�ايض تعديا دس�توريا ش�مل تعيني ويل 
للعه�د للم�رة األوىل وقواعد جديدة بش�أن 
كيفي�ة عم�ل مجلس عم�ان، وه�و برملان 

يتألف من غرفتني.
وين�ص القان�ون الجدي�د، ال�ذي نرشت�ه 
الجري�دة الرس�مية األحد، ع�ىل “أن تكون 
جلسات مجليس الدولة والشورى املخصصة 

ملناقشة مرشوعات خطط التنمية وامليزانية 
العامة للدولة رسية”.

كم�ا ينص ع�ىل أن “تكون جلس�ة مجلس 
الشورى التي يتم فيها االستجواب )للوزراء( 
رسي�ة، وال يج�وز أن يحرضه�ا إال رئيس 
املجلس ونائب�اه واألعضاء واألم�ني العام، 
كم�ا يجب أن تكون جميع وقائع الجلس�ة 
رسية وال يجوز إفش�اؤها أو الترصيح بها 
أو نقل أي من وقائعها للصحافة أو وسائل 
اإلع�ام أو وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي 

بجميع أنواعها”.
وعربت س�تاندرد آند بورز غلوبال ريتنجز، 
ع�ن اعتقادها بأن إجراءات التقش�ف املايل 
س�تطبق تدريجيا “للحفاظ عىل االستقرار 
االجتماعي واالقتصادي” يف بلد ش�هد عام 
2011 احتجاجات محدودة للمطالبة بالحد 
من البطالة والقضاء عىل الفس�اد وإجراء 

إصاحات سياسية.
 ورغ�م أّن ُعم�ان اضط�رت إىل خ�وض ما 
يشبه س�باقا ضّد الوقت لتذليل الصعوبات 
املالية واالقتصادية، فقد حرصت يف املقابل 
ع�ىل الحفاظ عىل توازناتها الكربى وتجّنب 
املترّسع�ة  التغي�ريات  مجه�ول  يف  القف�ز 

واإلصاحات غري املدروسة.
ويف إط�ار الحف�اظ ع�ىل االس�تقرار ال�ذي 
تحّدث�ت عن�ه الوكال�ة االئتماني�ة، أرفقت 
ُعمان خطتها الهادفة إلحداث التوازن املايل 

مع اإلعان يف الوقت ذاته عن ترسيع إنشاء 
نظام متكامل للحماية االجتماعية.

وتضّمن التوّجه اإلصاحي للس�لطان هيثم 
التخلّ�ص م�ن الب�طء والتكلّ�س يف أجهزة 
الدولة وإزالة العوائ�ق التي أّخرت اإلصاح 
االقتصادي الذي كان مطلوبا منذ س�نوات. 
وقال يف خط�اب له إثر تولي�ه زمام الحكم 
إّن عم�ان ع�ىل أعت�اب مرحل�ة جديدة من 
تاريخه�ا، واع�دا بإنج�از تغي�ريات تطال 
اإلدارة واالقتصاد، كما تمّس قطاع التعليم 

كإحدى أولويات الدولة يف عهده.
وأقّر السلطان هيثم قبل عّدة أشهر “خطة 
التوازن املايل متوسطة املدى 2020 – 2024 
الت�ي قام�ت الحكوم�ة بوضعه�ا، والت�ي 
تضمن�ت عدة مب�ادرات وبرام�ج تهدف يف 
مجملها إىل إرس�اء قواعد االستدامة املالية 
للس�لطنة، وخف�ض الدي�ن الع�ام ورف�ع 
كف�اءة اإلنف�اق الحكوم�ي بتوجيهه نحو 
األولويات الوطنية، وزيادة الدخل الحكومي 
م�ن القطاع�ات غ�ري النفطي�ة، وتعزي�ز 
االحتياطيات املالية للدولة، وتحسني العائد 
عىل استثمار األصول الحكومية بما يضمن 
تعزي�ز قدرتها عىل مواجه�ة أي صعوبات 
وتحدي�ات مالية، وبما يضعها عىل مس�ار 

النمو واالزدهار االقتصادي”.
وّج�ه  الخّط�ة  به�ذه  لصي�ق  إج�راء  ويف 
الس�لطان هيث�م “ب�اإلرساع يف بن�اء نظام 

وطن�ي متكامل للحماية االجتماعية، وذلك 
به�دف ضمان حماي�ة ذوي الدخل املحدود 
وأرُس الضم�ان االجتماع�ي من أي تأثريات 
متوقعة ج�رّاء تطبيق م�ا تضمنته الخطة 

من تدابري وإجراءات”.
كما ش�ملت اإلج�راءات الجدي�دة التي أمر 
به�ا الس�لطان هيث�م تنفي�ذ مرشوع�ات 
تنموي�ة يف جمبع أنحاء الباد، وذلك حرصا 
عىل “اس�تمرار تعزيز النش�اط االقتصادي 

والحركة التنموية يف السلطنة”.
وقال�ت س�تاندرد آند ب�ورز إن اإلصاحات 
املؤسس�ية األخرية يف ُعمان، والتي تش�مل 
وض�ع نهج واضح للخافة، من ش�أنها أن 
تحس�ن املصداقية واالس�تقرار الس�يايس، 
لكن العجز املايل والخارجي املرتفع وضعف 
النم�و االقتص�ادي وارتف�اع البطال�ة بني 

الشبان ال تزال تمثل تحديات كبرية.
وتراكم�ت الديون عىل عم�ان، وهي منتج 
صغري للنف�ط، بوترية رسيعة يف الس�نوات 
القليل�ة املاضية وت�رضرت ماليتها العامة 
م�ن انخف�اض أس�عار النف�ط وجائح�ة 

كورونا.
وقالت وكالة بلومربغ مؤّخرا إّن الس�لطنة 
عادت إىل س�وق الديون للمرة الثالثة يف أقل 
من ثاثة أش�هر، حيث تحت�اج إىل اقرتاض 
نح�و 2.4 ملي�ار دوالر هذا الع�ام لتغطية 

العجز املايل. 

القرارات تتسارع يف سلطنة ُعمان

تقارير
www.alzawraapaper.com3

الخرطوم/متابعة الزوراء:
 أعادت اش�تباكات واس�عة وقعت 
يف والي�ة غرب دارفور أجواء رصاع 
دم�وي، ومش�اهد حرب س�ابقة 
ش�نها نظام الرئيس السابق عمر 
البش�ري يف اإلقلي�م، أدت إىل مقت�ل 
ونزوح مئات اآلالف من املواطنني، 
وع�ّدت م�ن أك�رب ح�روب اإلبادة 
الجماعي�ة يف املنطقة، وجرّت عىل 
الس�ودان أزمات وويات تجاوزت 

حدود دارفور.
وأك�دت نقاب�ة األطب�اء يف غ�رب 
دارفور، األحد، مرصع 83 شخصا 
وإصابة 97 آخري�ن، جراء هجوم 
ش�نته ميليش�يات مس�لحة ع�ىل 
مدين�ة “الجنينة”، الس�بت، ومن 
املتوقع زيادة عدد الضحايا يف ظل 
استمرار الهجمات، وإخفاق فرض 
حالة الطوارئ وحظ�ر التجوال يف 
لج�م ترصف�ات جماع�ات عديدة 

وإغماد ساحها.
قبلي�ة  ميليش�يات  واس�تخدمت 
رشاش�ات وأس�لحة ثقيل�ة كانت 
بح�وزة عنارصه�ا يف اش�تباكات 
كرين�دق  دارت ح�ول معس�كري 
اك�رتاث  دون  للنازح�ني،  وأب�وزر 
باألجه�زة األمني�ة الت�ي تتحم�ل 
جانبا من أزمة باتت ترخي بظال 

قاتمة عىل السلطة االنتقالية.
وطالب�ت جهات محلي�ة باإلرساع 
يف نزع س�اح امليليش�يات وبسط 
هيب�ة الدولة والتحقيق يف األحداث 
الدامية، بعد ن�رش الذعر، وانتهاك 
حق�وق اإلنس�ان وتف�ي أعم�ال 
الس�لب والنه�ب يف “الجنينة”، ما 
يوحي بوجود تش�ابه ب�ني جرائم 

اليوم واألمس.
دارف�ور  محام�ي  هيئ�ة  وقال�ت 
إن ميليش�يات مس�لحة هاجم�ت 
املدين�ة م�ن جمي�ع االتجاه�ات، 
وكانت مس�نودة بمجموعات أتت 
من مناطق متفرقة من والية غرب 
دارفور، ووس�ط دارفور املجاورة، 

وحدود دولة تشاد املتاخمة.
ووجه�ت أصابع االتهام للس�لطة 
املركزية بس�بب إخفاقها يف وضع 
خط�ة إس�رتاتيجية واضحة لنزع 
س�اح جمي�ع الحركات النش�طة 

يف اإلقليم. وما ل�م ترشع الدولة يف 
العنارص  بس�ط هيبتها، وتحجيم 
الرادعة، ستعم  باألحكام  املسلحة 

الفوىض إقليم دارفور.
وحّم�ل القي�ادي بق�وى الحري�ة 
والتغيري، من�ذر أبواملعايل، األجهزة 
األمنية مس�ؤولية انفات األوضاع 
يف أقالي�م كث�رية، وفت�ح تراخيها 
يف القي�ام بدورها الب�اب لتصاعد 
التوت�ر يف الهامش واألط�راف، ما 

يعرقل املرحلة االنتقالية.
وتش�هد مناط�ق يف غ�رب الب�اد 
توت�رات  وجنوبه�ا  ورشقه�ا 
ورصاعات قبلي�ة قديمة، وتحتاج 
إىل قوة أمنية صارمة تردع العنارص 
التي تملك الساح بكثافة، ويجري 
تهريب�ه إليها عرب ممرات آمنة من 

دول الجوار.
وقالت مص�ادر س�ودانية مطلعة 
، إن “مش�اهد العن�ف الراهن�ة يف 
دارف�ور تعيد إىل األذه�ان مقاطع 
من جرائم وقعت يف عهد البشري”، 
ولم تستبعد وجود قيادات كبرية يف 
السلطة ترتاح لهذا التوتر، وتدفع 
نحو غض الط�رف عنه كنوع من 

تصفية الحسابات.
م�ن  نفس�ها  املص�ادر  وح�ذرت 
نتائ�ج التمادي يف هذه السياس�ة، 
يف ظ�ل توترات حدودي�ة يواجهها 

الجي�ش م�ع إثيوبي�ا، دفعت�ه إىل 
س�حب عدد من قواته من الغرب، 
تحسبا ملواجهة فاصلة مع القوات 
اإلثيوبية، ما يرتك فراغا يف دارفور 
ويوف�ر للميليش�يات فرصة إعادة 

التموقع.
وج�ود  متابع�ون  يس�تبعد  ول�م 
جهات مختلفة تس�عى إىل تفكيك 
بالق�وة  النازح�ني  معس�كرات 
جرائ�م  آث�ار  لطم�س  املس�لحة، 
اإلبادة الجماعية والتطهري العرقي 
والجرائم ضد اإلنس�انية، وجرائم 
الحرب التي ارتكبها نظام البش�ري 

يف دارفور.
وأم�ر رئي�س الحكوم�ة عبدالل�ه 
حم�دوك، الس�بت، بإرس�ال وف�د 
برئاس�ة  “الجنين�ة”  إىل  عاج�ل 
ممثل�ني  ويض�م  الع�ام،  النائ�ب 
لكافة األجهزة األمنية والعسكرية 
والعدلي�ة ملتابعة األوض�اع واتخاذ 
الق�رارات الازم�ة ملعالجة الوضع 
واس�تعادة الهدوء واالس�تقرار يف 

الوالية.
وش�هد إقلي�م دارف�ور تج�ددا يف 
املواجه�ات القبلي�ة قبي�ل انتهاء 
مهمة بعثة الس�ام املش�رتكة بني 
األمم املتح�دة واالتح�اد األفريقي 
)يوناميد( يف نهاية ديسمرب املايض، 
ومع ذلك لم تسد السلطة الثغرات 

التي قادت إىل ه�ذه املواجهات، ما 
ضاعف صعوبة توقفها.

ويق�ود الب�طء يف تطبي�ق اتف�اق 
خ�ال  جوب�ا  يف  املوّق�ع  الس�ام 
الس�لطة  ب�ني  امل�ايض  أكتوب�ر 
االنتقالية والجبهة الثورية املمثلة 
لح�ركات مس�لحة، إىل املزي�د من 
التوترات، وهو ما يدفع إىل وجوب 
منح أولوية لتنفيذ بنود الرتتيبات 
األمنية وتش�كيل القوة املش�رتكة 
عق�ب  واألم�ن،  الس�ام  لحف�ظ 
انس�حاب “يونامي�د”، وحل أزمة 

األرايض املعلقة يف اإلقليم.
وأدى الرتاخي الرسمي يف مواجهة 
الجماع�ات املس�لحة غري  بع�ض 
املنخرط�ة يف اتف�اق جوب�ا، إىل أن 
تعتقد األخرية أن السلطة املركزية 
اتف�اق  تنفي�ذ  يف  راغب�ة  ليس�ت 
الس�ام، وه�و ما ف�رض عىل عدة 
حركات ترتي�ب أوراقها يف دارفور 
ك�ي تتمك�ن من تحس�ني وضعها 

التفاويض الحقا.
ودفع اتف�اق جوبا بعض العنارص 
املسلحة إىل االنشقاق عن الحركات 
األم وتكوي�ن خايا صغ�رية بحثا 
عن جزء من كعك�ة املناصب التي 
توزعت عىل قيادات حركات كربى، 
إىل جان�ب وجود فصائ�ل لم توقع 
عىل االتف�اق أصبح من مصلحتها 

تصاع�د األوضاع األمني�ة إىل حني 
انخراطها يف العملية السياسية.

أن  أبواملع�ايل،  من�ذر  وأوض�ح 
املحاصص�ات  باتج�اه  “الذه�اب 
إن�زال  وع�دم  الس�ام  اتف�اق  يف 
ملفات الرتتيبات األمنية وتقس�يم 
الث�روة عىل األرض حت�ى اآلن، من 
أه�م العوام�ل التي تدعم إش�عال 
الخافات القبلية وتحمل يف ثناياها 
أبعادا سياسية ترتبط بعدم توافق 
أبن�اء الهامش عىل اتفاق الس�ام 

الشامل”.
ونص اتفاق جوبا عىل تشكيل قوة 
مش�رتكة تتك�ون من اثن�ْي عرش 
ألف عنرص، مناصف�ة بني القوات 
الحكومية وتل�ك التابعة للحركات 
املس�لحة الت�ي وقعت ع�ىل اتفاق 
الس�ام، وتت�وىل حف�ظ األم�ن يف 
إقلي�م دارفور الحافل بالتناقضات 
والعصاب�ات  والف�وىض  القبلي�ة 

املسلحة.
وق�د تف�رض معطي�ات دارف�ور 
مجل�س  ق�رار  يف  النظ�ر  إع�ادة 
األمن بإنهاء مهمة بعثة الس�ام، 
والعم�ل عىل تبني خطوات وتدابري 
لحماية املواطنني يف اإلقليم، ونزع 
ساح امليليش�يات، وتقديم جميع 
املتورطني يف األح�داث إىل املحكمة 

الجنائية الدولية.
لكن أمني التنمية واإلعمار بحركة 
جي�ش تحري�ر الس�ودان )جن�اح 
مني أرك�و مناوي(، عثم�ان وايل، 
لق�وات  االته�ام  توجي�ه  رف�ض 
“يونامي�د” وما أحدثت�ه من فراغ، 
حيث تسيطر األجهزة األمنية عىل 

مفاتيح األوضاع يف غرب دارفور.
وأش�ار ، إىل أن عرقلة تنفيذ اتفاق 
الس�ام املس�تمرة م�ن قب�ل قوى 
ناف�ذة ُتف�رز حال�ة من الف�راغ يف 
األط�راف، فضع�ف حكومة غرب 
دارف�ور وعدم قدرتها عىل التعامل 
مع املش�كات القبلي�ة يؤديان إىل 
تصاعد األحداث رسيعا، ما لم تكن 
هناك تدخات أمنية حاس�مة من 
السلطة االنتقالية، وإعادة تشكيل 
وحكوم�ات  الجدي�دة  الحكوم�ة 
الواليات، ودمج الحركات املسلحة، 

لتصبح عىل رأس إدارتها.

واشنطن/متابعة الزوراء:
ستتمتع املدمرات البحرية األمريكية 
يف وقت الحق من هذا العام بالقدرة 
عىل تدمري الطائرات املعادية، وذلك 
بحرقها بالليزر، بعدما تتبنى ساحا 

ثوريا جديدا.
وأش�ار تقرير نرشه موقع “فوكس 
اس�تعداد  إىل  اإلخب�اري،  ني�وز” 
البحرية األمريكية لنرش ساح ليزر 
بقوة 60 كيلو واط عىل املدمرات من 
 Arleigh Burke Flight IIA ن�وع
DDG 51، يحمل اس�م “هيليوس”، 
يخض�ع حاليا للتقييم�ات النهائية 

واالختبارات.
وس�تمتلك املدمرات، بفضل الساح 

الجديد، القدرة عىل حرق الطائرات 
تعطيله�ا،  أو  “ال�درون”  املعادي�ة 
برسع�ة كبرية تعادل تل�ك الخاصة 

اس�رتاتيجية  وتش�دد  بالض�وء. 
الجدي�دة عىل  األمريكي�ة  البحري�ة 
االصطناع�ي  بال�ذكاء  االهتم�ام 

والتقنيات الحديثة التي من ش�أنها 
قلب املوازين يف الحروب البحرية.

وتعليقا عىل االس�رتاتيجية الحديثة 
للبحري�ة األمريكية، ق�ال األدمريال 
ماي�كل غيل�داي: “إن التطور الذي 
شهده ميدان املعارك البحرية سواء 
كان ذل�ك ع�ىل مس�توى األس�لحة 
ورسعتها ومداه�ا وتعّقد تقنياتها، 
برسع�ة  نتق�دم  أن  علين�ا  يحت�م 

للتفوق عىل منافسينا”.
وم�ن مزايا س�اح اللي�زر الجديد، 
أن�ه ب�دال م�ن اس�تخدام صواريخ 
اعرتاضية باهظة الثمن، تطلق من 
أنظم�ة اإلط�اق العمودي�ة املدمرة 
التابعة للبحرية األمريكية، سيكون 

لدى الجيش اآلن خيار صعق الهدف 
أو تعطيل�ه، دون تدمريه أو تفجريه 

تماما.
كذلك يمكن أن يقلل الساح الجديد 
من اآلثار املتفجرة، مثل تلك الناتجة 
عن األس�لحة االعرتاضية SM-2 أو 
SM-6، كخط�ر التس�بب يف وق�وع 
إصاب�ات بصفوف املدنيني بس�بب 

حطام القنابل.
الق�درة عىل  ويمتل�ك “هيلي�وس” 
العمل كمستش�عر لتتب�ع األهداف 
املعادي�ة، ودعم املداف�ع املثبتة عىل 
سطح املدمرة، باملشاركة يف توجيه 
الرضب�ات بدقة أك�رب بفضل تقنية 

التوجيه الدقيق التي تدعمها.

وضع قابل لالنفجار يف أي حلظة

يطلق أشعة ضوئية وحرارية

الرتاخي يف تطبيق خمرجات السالم يعيد شبح البشري لدارفور

سالح أمريكي جديد لصعق الطائرات

واشنطن/ متابعة الزوراء:

تتواص�ل عىل ق�دم وس�اق التحضريات 

لحفل تنصيب جو بايدن رئيسا للواليات 

املتحدة األمريكية وسط إجراءات أمنية 

مشددة إثر أحداث الكابيتول. 

وكش�ف بيان أصدره، رون كاين، الذي 

اخت�اره جو باي�دن لت�ويل منصب كبري 

موظف�ي البي�ت األبي�ض، ع�ن األوامر 

التنفيذي�ة ال��12 التي س�يوقع عليها 

ي�وم  يف  املنتخ�ب  األمريك�ي  الرئي�س 

التنصيب غدا األربعاء، يف وقت تم حشد 

عن�ارص الرشطة يف كل أنح�اء الواليات 

املتحدة استعدادا لهذا اليوم.  

وتتعل�ق تلك األوامر التنفيذية بالتصدي 

لجائح�ة كورون�ا وتده�ور االقتص�اد 

األمريكي، والامساواة العرقية والتغرّي 

املناخ�ي، وف�ق م�ا أعل�ن أح�د كب�ار 

مستشاري بايدن.

أن “كل ه�ذه  وج�اء يف بي�ان كاي�ن: 

األزمات تتطلب تحركا عاجا”، مضيفا 

أن “الرئي�س املنتخب بايدن س�يتخذ يف 

األي�ام الع�رشة األوىل من واليت�ه تدابري 

حاس�مة للتصدي لهذه األزمات األربع، 

ولتجنيب الب�اد أرضارا طارئة ال يمكن 

إصاحها، والس�تعادة أم�ريكا مكانتها 

يف العالم”. وبتوليه الرئاس�ة األمريكية 

باي�دن  ي�رث  ترام�ب،  لدونال�د  خلف�ا 

مجموعة من التحديات الكربى.

وتتج�ه الوالي�ات املتح�دة رسيعا نحو 

تسجيل 400 ألف وفاة بفريوس كورونا، 

وأكث�ر من مليون إصابة أس�بوعيا، مع 

تفش للفريوس خارج السيطرة.

وي�رزح االقتصاد تحت وط�أة تداعيات 

الجائح�ة الت�ي تس�ببت بإلغ�اء عرشة 

مايني وظيفة، كما يواجه املستهلكون 

صعوب�ات  وال�رشكات  األمريكي�ون 

معيشية.

وه�ذا األس�بوع كش�ف باي�دن النقاب 

ع�ن خط�ة لتحفي�ز االقتص�اد بقيمة 

1,9 تريلي�ون دوالر عرب تقديمات مالية 

وغريها م�ن املس�اعدات، وه�و يعتزم 

ترسي�ع حمل�ة التلقي�ح املتعّث�رة ضد 

كوفيد19-.

وس�يوّقع بايدن، األربع�اء ،عقب حفل 

التنصيب، أوامر تنفيذية إلعادة الواليات 

املتح�دة إىل اتفاقي�ة املن�اخ املوّقع�ة يف 

باري�س، ويلغي ق�رارا للرئيس املنتهية 

واليت�ه دونال�د ترام�ب يحظ�ر دخ�ول 

رعايا دول ذات غالبية مس�لمة األرايض 

األمريكية، وفق بيان كاين.

وقال كاين إن “الرئيس املنتخب سيّتخذ 

تداب�ري، ليس فقط إلصاح أش�د أرضار 

إدارة ترامب جسامة، وإنما أيضا للدفع 

بالباد قدما”.

وأُوق�ف، الجمع�ة، يف واش�نطن، رج�ل 

مسلّح ومدّجج بالذخرية خال محاولته 

عبور إح�دى نق�اط التفتي�ش الكثرية 

املقامة يف محيط مبنى الكابيتول حيث 

س�تقام األربعاء مراسم التنصيب، وفق 

تقرير للرشطة.

وجاء يف تقرير للرشطة أوردته ش�بكة 

األمريكي�ة  اإلخباري�ة  إن”  إن  “يس 

واّطلع�ت عليه، الس�بت، وكال�ة األنباء 

الفرنسية، أن ويزيل آلن بيلر املتحدر من 

فرجيني�ا، كان موجودا مس�اء الجمعة 

عن�د نقط�ة تفتي�ش ع�ىل مقرب�ة من 

مبن�ى الكابيتول، مق�ر مجليس النواب 

والشيوخ، وكان بحوزته اعتماد مزّيف 

لحضور مراسم التنصيب.

 وعثرت الرشطة أيضا معه عىل مسدس 

محش�و وأكثر م�ن 500 طلقة ذخرية، 

وقد تم توقيفه.

ع�ىل  ع�دة  ملصق�ات  هن�اك  وكان�ت 

ش�احنته البيض�اء تدافع ع�ن الحق يف 

حيازة األس�لحة، ُكتب عىل إحداها “إذا 

أتوا ألخذ أس�لحتك، أعطهم الرصاصات 

أوالً”.

وكانت س�لطات واش�نطن ق�د حّولت 

العاصم�ة األمريكي�ة يف األي�ام املاضية 

إىل منطق�ة أمنية، وقد ن�رشت حواجز 

إس�منتية وأس�اكا ش�ائكة يف املنطقة 

املحيطة بمق�ر الكونغرس الذي تعرّض 

يف 6 كانون الثاني/يناير لعملية اقتحام 

نّفذها منارصون لرتامب.

ما األوامر التنفيذية الـ12 اليت 
سيوقعها بايدن يوم تنصيبه رئيسا 

للواليات املتحدة؟
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
الكليات  مع  االتفاق  عن  االثنني،  امس 
األهلية عىل تخفيض ٢٠%  من قيمة األجور 
والعوائل  املحدود  الدخل  ذوي  من  للطلبة 
استمارة  اطالق  أعلنت  فيما  املتعففة. 
األهلية  والكليات  الجامعات  إىل  التقديم 

للطلبة من خريجي الدور الثالث.
حيدر  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
“أجور  إن  صحفي:  ترصيح  يف  العبودي، 
وان  النصف،  اىل  انخفضت  املوازي  التعليم 
االتفاق مع الكليات األهلية يقيض بخفض 
ذووي  من  الطلبة  من  األجور  استيفاء 
الدخل املحدود والعوائل املتعففة اىل ٢٠%”.

األهلية  “الجامعات  أن  العبودي  وأضاف 
بوصفها  التخفيض  يف  كربى  سلطة  لديها 
الخاص،  للقطاع  التابعة  املؤسسات  من 
االقتصادي  االستقالل  صالحية  ولديها 
لسنة   ٢5 رقم  القانون  بموجب  واملايل 

.”٢٠16
وتابع أنه “بحسب القانون فأن الجامعات 
وانها  بالتخفيض،  الصالحية  تملك  األهلية 

مقاعد  ووفرت  كبري  بشكل  استجابت 
تحت  العام  هذا  التكاليف  مدفوعة  مجانية 
عنوان مبادرة املنحة املجانية التي استوعبت 

التخصصات  يف  مجاناً  قبلوا  طالباً   ٢776
الطبية يف الجامعات والكليات األهلية”. 

من جانب اخر، أعلنت وزارة التعليم العايل 
اطالق  عن  االثنني،  امس  العلمي،  والبحث 
والكليات  الجامعات  إىل  التقديم  استمارة 

األهلية للطلبة من خريجي الدور الثالث.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة، حيدر 
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  العبودي، 
القبول  استمارة  اىل  “التقديم  إن  منه: 
التعليم  دائرة  بوابة  اإللكرتونية يكون عرب 
 ،”)www.pe-gate.org( األهيل  الجامعي 
مبينا أن “االستمارة تتضمن أربعة خيارات 

أمام الطالب الراغب بالتقديم«.
وأضاف العبودي أن “املوافقة حصلت عىل 
األول  الدورين  خريجي  من  الطلبة  شمول 
أن  اىل  الفتا  والتنافس”،  بالتقديم  والثاني 
ستبقى  اإللكرتونية  التقديم  “استمارة 
الرسمي من  الدوام  نهاية  غاية  اىل  متاحة 

يوم االثنني املوافق ٢٠٢1/٢5/1”. 

بغداد/ الزوراء:

أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، امس اإلثنني، 

أن لقاح كورونا سيوزَّع مجاناً عىل جميع رشائح 

املجتمع، فيما أشارت إىل أن األولوية فور وصوله 

إىل العراق ستكون ألربع فئات من املجتمع. بينما 

أعلنت إنها عىل تواصل مستمر مع وزارة الصحة 

االتحادية بشأن ظهور ساللة جديدة من فريوس 

كورونا يف دول عربية متعددة قريبة من العراق.

املوسوي،  جواد  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 

بحسب الوكالة الرسمية: إن »عمل لجنة الصحة 

ولم  وترشيعي،  رقابي  عمل  النيابية  والبيئة 

الصحة  وزارة  تجريها  التي  باالتفاقات  تتدخل 

بخصوص التعاقد لرشاء لقاحات كورونا«.

الوزارة  طالبت  »اللجنة  ان  املوسوي  واضاف 

الخاصة  باملستجدات  بتزويدها  رسمية  بكتب 

بعملية التعاقد مع الرشكات التي تنجز اللقاح«، 

غضون  يف  العراق  سيدخل  »اللقاح  أن  مبيناً 

شهرين«.

مجاني  بشكل  سيوزَّع  »اللقاح  أن  إىل  وأشار 

أنه »سيتم  املجتمع«، مؤكداً  عىل جميع رشائح 

منتسبو  وهم  محددة،  لفئات  باستخدامه  البدء 

يف  هم  الذين  األبيض(  )الجيش  الصحة  وزارة 

الخط األول للتصدي لكورونا، وكذلك كبار السن 

منتسبي  عن  املزمنة، فضال  األمراض  وأصحاب 

القوات األمنية«.

والبيئة  الصحة  لجنة  أعلنت  متصل،  جانب  من 

إنها عىل تواصل مستمر  االثنني،  النيابية، امس 

مع وزارة الصحة االتحادية بشأن ظهور ساللة 

جديدة من فريوس كورونا يف دول عربية متعددة 

قريبة من العراق.

الشمري، يف ترصيح  اللجنة، وفاء  وقالت عضو 

صحفي: إن “وزارة الصحة اخذت عىل عاتقتها 

جميع التدابري واالحتياطات الالزمة ملنع وصول 

كورونا  فريوس  من  الجديدة  الساللة  انتشار 

داخل املجتمع العراقي«.

صادرا  توجيها  “هناك  أن  الشمري  وأضافت 

للصحة  العليا  اللجنة  وكذلك  الصحة  وزارة  عن 

وزارة  عرضته  ما  عىل  بناًء  الوطنية  والسالمة 

يف  واحدا  يوما  املدارس  دوام  استمرار  الصحة 

األسبوع للسيطرة عىل عدم انتشار الوباء«.

وأشارت إىل أن “هناك مخاوف كبرية من انتشار 

محذرة  املنطقة”،  يف  برسعة  الجديدة  الساللة 

املختربية  للفحوصات  الوافدين  إلزام  “عدم  من 

النتائج  إظهار  لحني  أسبوعني  ملدة  وحجرهم 

بفريوس  إصابات  أو  عدوى  من  سالمتهم 

كورونا”. 

بغداد/ الزوراء:

الضوابط  الرتبية  وزارة  أعلنت 

الطلبة  استضافة  بآلية  الخاصة 

املعاهد  اىل  املسائية  املعاهد  من 

 ٢٠٢٠ الدرايس  للعام  الصباحية 

. ٢٠٢1 –

»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  وذكرت 

العامة  املديرية  ان  منه:  نسخة 

إلعداد املعلمني والتدريب والتطوير 

موافقة  عىل  حصلت  الرتبوي 

حميد  عيل  األستاذ  الرتبية  وزير 

التعليميات  بخصوص  الدليمي 

من  الطلبة  استضافة  ُتتيح  التي 

يف  نظريتها  اىل  املسائية  املعاهد 

الصباحية«.

تنص  »التعليمات  ان  واضافت 

مسائية  معاهد  وجود  عدم  عىل 

حيث  الجغرافية،  الرقعة  ضمن 

املواد  يف  بالنجاح  الطالب  ُيلزم 

املعاهد  يف  املوجودة  الدراسية 

باإلضافة  فيها  املستضافني 

معاهدهم  يف  املعتمدة  املواد  اىل 

املعهد  ويقوم  هذا  االصلية، 

أسئلة  مجموعة  بإعداد  األصيل 

ُترسل  والعملية  النظرية  للمواد 

اىل املعهد املستضاف، ويكون قبل 

ليتسنى  السنة  نهاية  امتحان 

امتحان الطالب املستضاف، ومن 

املديرية  طريق  عن  إحالتها  ثم 

للمعهد األصيل لغرض تصحيحها 

ذلك  عن  فضالً  الدرجة،  واعتماد 

املراد  الطلبة  اعمار  تجاوز  عدم 

النظامي  السن  اىل  استضافتهم 

املعتمد يف املعاهد الصباحية«.

وتابعت: فيما يخص االستضافة 

املعاهد  اىل  الصباحية  املعاهد  من 

الصباحية تشمل الطلبة النازحني 

من محافظتي أربيل ودهوك، عىل 

ان يكون لديهم ما يثبت اقامتهم 

يف تلك املحافظات، اىل ذلك أشارت 

استضافة  جواز  بعدم  التعليمات 

اىل  الصباحية  املعاهد  من  الطلبة 

آخر  ان  يذكر  املسائية.  املعاهد 

الـ15  الطلبات هو  لتقديم  موعد 

من شهر شباط املقبل.

بغداد/ الزوراء:
نت مديريَّة تحقيق البرصة، امس االثنني، من  تمكَّ
طٍة  إحباط محاولتني إلدخال عجالٍت ومعداٍت ُمتوسِّ
مختلفة األنواع، بصورٍة ُمخالفٍة للقانون يف ميناء 

أم قرص الشمايل.
وقالت هيئة النزاهة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
الهيئة، ويف معرض  التحقيقات يف  منه: إن “دائرة 
حديثها عن عمليَّتي ضبٍط ُمنفصلتني تمَّ تنفيذهما 
من قبل فريق عمل مديريَّة تحقيق البرصة، أفادت 
بأن الفريق الذي انتقل إىل ميناء أم قرص الشمايل، 
وحاصدة  وكابسة  عجلة   )٢٢( ضبط  من  ن  تمكَّ

طة غري مسموٍح بإدخالها للبلد«. ومعدات ُمتوسِّ
دون  هي  التي  العجالت  “تلك  أن  الدائرة  وأضافت 
فضالً  كانت  باستريادها،  مسموٍح  وغري  املوديل، 
صنعها  تاريخ  يف  التالعب  تمَّ  منها  قسماً  أن  عن 
التهرُّب الرضيبي،  وجعلها ُمبهمة املوديل؛ لغرض 
الفتة إىل أنها كانت قديمة ومعالم االندثار واضحة 

عليها«.
ضبٍط  محرضي  تنظيم  “تمَّ  أنه  وأوضحت 
رتني  َذتا بموجب ُمذكَّ أصوليني بالعمليَّتني اللتني ُنفِّ
السّيد  عىل  األوليات  رفقة  وعرضهما  قضائيَّـتني، 
بقـضايا  ة  املُختصَّ التحـقيق  محـكمة  قـايض 
النـزاهة يف البـصـرة؛ التخاذ اإلجراءات القانونية 

املُناسبة”.
امس  للجمارك،  العامة  الهيئة  أعلنت  جهتها،  من 
اإلثنني، إحباط تهريب لحوم حمراء بدون موافقات 

رسمية يف جمرك ام قرص الشمايل.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الهيئة  اعالم  وذكر 
لحوم  تهريب  عملية  احباط  »تم  أنه  منه:  نسخة 
ام قرص  بدون موافقات رسمية يف جمرك  حمراء 

الشمايل«.
مع  بالتعاون  تمت  االحباط  »عملية  أن  وأضاف 
يف  الساندة  والجهات  الوطني  املخابرات  جهاز 

امليناء«.

بغداد/ الزوراء:

امس  النفطية،  املنتجات  توزيع  رشكة  أعلنت 

االثنني، عن تمديد »براءة الذمة« الخاصة باملولدات 

األهلية حتى آذار املقبل.

نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الرشكة  وقالت 

الذمة الخاصة  إنه »تقرر تمديد اجراء براءة  منه: 

شهر  حتى  املحافظات  يف جميع  األهلية  باملولدات 

آذار املقبل«.

يأتي  الذمة  براءة  »تمديد  أن  الرشكة  وأضافت 

املولدات  أصحاب  مع  بالتعاون  االستمرار  لغرض 

انقطاع،  دون  الغاز  زيت  بمادة  األهلية وتزويدهم 

وايضا ملنح الوقت الكايف إلكمالها«.

بإلتزاماتها  تويف  التوزيع  أن رشكة  بالذكر  الجدير 

الخاص  والقطاعني  الدولة  دوائر  تجاه  كافة 

الكامل  الدعم  تواضب عىل منحهم  واملختلط، كما 

للتغلب عىل الصعوبات وسعيها الدؤوب لتقديم كل 

التسهيالت الالزمة، وذلك من خالل آلية خاصة.

بغداد/ الزوراء:
كشفت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة، امس االثنني، عن قيامها بضبط )657( معاملة تمليك 
قطع أراٍض يف نينوى، عىل وفق قرار مجلس الوزراء رقم )7٠ لسنة ٢٠19(؛ لوجود مخالفاٍت 

شابت عمليَّـة التوزيع.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: إن “فريق عمل املديريَّة الذي انتقل إىل مديريَّة 
فني  بلديَّة املوصل تمكن من ضبط )657( معاملة تمليك قطع أراٍض سكنيٍَّة للمواطنني واملُوظَّ
وفق قرار مجلس الوزراء رقم )7٠ لسنة ٢٠19(؛ لوجود ُمخالفاٍت عدٍة شابت عمليَّة التوزيع«.

ال  جداً  زهيدٍة  بمبالغ  األرايض  قطع  بتقدير  تمثلت  التوزيع  عمليَّة  يف  “املُخالفات  ان  وأضافت 
تتناسب مع قيمتها الحقيقيَّة وتوزيعها لفئاٍت ال تنطبق عليها الضوابط والرشوط، فضالً عن 
ُمستفيدين سابقاً،  املعامالت من كونهم  تدقيق  )1٢٠(، وعدم  للقرار  التوزيع  مخالفة عمليَّة 

رٍة يف تلك املُعامالت«. إضافة إىل وجود كتٍب ُمزوَّ
ة  الخاصَّ التدقيق  لجان  وأعضاء  رئيس  ُمتَّهمني،هم   )6( ضبط  من  ن  تمكَّ “الفريق  أن  وأكدت 
تنظيم محرض  تمَّ  أنه  ُمبّينًة  املوصل،  بلديَّة  األمالك يف مديريَّة  التخصيص يف شعبة  بمعامالت 
رٍة قضائيٍَّة، وعرضه رفقة املُتَّهمني عىل قـايض  َذت بموجب ُمذكَّ ضبٍط أصويلٍّ بالعملّية التي ُنفِّ

التحـقيق يف نينوى؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام املادَّة )3٠7( من قانون العقوبات”. 

بغداد/ الزوراء:
 9 عىل  القبض  إلقاء  عن  اإلثنني،  امس  الداخلية،  لوزارة  التابعة  االستخبارات  وكالة  أعلنت 

ارهابيني ينتمون لتنظيم “ داعش” االجرامي يف محافظة نينوى.
أنه “من خالل متابعة عنارص عصابات  »الزوراء« نسخة منه:  تلقت  بيان  الوكالة يف  وذكرت 
داعش، تمكنت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات نينوى يف وزارة الداخلية 
من القاء القبض عىل )9( ارهابيني مطلوبني وفق احكام املادة )٤/ارهاب( النتمائهم لعصابات 
داعش االرهابي وعملهم بمايسمى جيش دابق واملعسكرات العامة وفرقة نهاوند وعني جالوت 
تحت كنى واسماء مختلفة، فضالً عن عمل احدهم يف ما يسمى االعالم العسكري واملكنى ابو 
االيمن  املوصل  جانبي  من  متفرقة  بمناطق  تمت  القبض  إلقاء  “عمليات  أن  مريم«.وأضافت 
التخاذ  التحقيقات  الستكمال  التوقيف  “ايداعهم  مؤكداً  املحافظة”.  مركز  وكذلك  وااليرس 

االجراءات القانونية بحقهم”. 

بغداد/ الزوراء:
أكدت لجنة الخدمات واإلعمار النيابية، امس 
اإلثنني، حاجة العاصمة بغداد لطرق جديدة 
لفك االزدحامات املرورية، فيما أشارت إىل أن 
الفساد تسبب بهدر األموال املخصصة ألمانة 

بغداد«.
بحسب  الربيعي،  عالء  اللجنة،  عضو  وقال 
عانت  بغداد  »مدينة  إن  الرسمية:  الوكالة 
السنوات  يف  الخدمات  وتقديم  االهمال  من 
املاضية«، مبيناً أن »اكساء شوارع العاصمة 

خطوة جيدة من قبل امانة بغداد ».
بغداد  امانة  »ايرادات  ان  الربيعي  واوضح 
تقديم  يف  احتياجاتها  لتغطية  وكافية  كبرية 

االدارة  سوء  أن  إاّل  للمواطنني،  الخدمات 
ضياع  إىل  ادت  املاضية  السنوات  يف  والفساد 

األموال«.
واضاف ان »عدد سكان العاصمة بغداد بلغ 8 
ماليني نسمة وتحتاج اىل انشاء طرق جديدة 
الحاصلة،  واالختناقات  االزدحامات  لفك 
واستحداث  الجديدة  املجرسات  عن  فضالً 

وسائل نقل جديدة«.
وتابع  ان »رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
وجه بغعادة اعمار مدينة الصدر، خاصة ان 
عدد نفوس املدينة وصل اىل نحو الـ ٤ ماليني 
البنى  يف  اىل خدمات حقيقية  نسمة وتحتاج 

التحتية«.

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  االتصاالت،  وزارة  كشفت 
من  االنرتنت  بخدمة  تالعب  وجود  عن 
فيما  األهلية،  والرشكات  األبراج  أصحاب 
التحتية  البنى  لتوفري  استعدادها  أكدت 

عند انطالق الجيل الرابع.
رعد  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
املشهداني، يف بيان اطلعت عليه »الزوراء«: 
للهواتف  الرابع  الجيل  “انطالق خدمة  إن 
اإلعالم  هيأة  اختصاص  من  الذكية 
واالتصاالت”، الفتاً إىل أن “وزارة االتصاالت 
عىل استعداد لتقديم البنى التحتية كابراج 

وبداالت عند انطالق هذه الخدمة«.
تسعى  “الوزارة  أن  املشهداني  وأضاف 
لتوفري خدمة انرتنت دقيقة 1٠٠%«، الفتاً 
من  االنرتنت  بخدمة  تالعباً  “هناك  أن  إىل 
األهلية  والرشكات  األبراج  أصحاب  قبل 

املتعاقدة«.
وأشار إىل أنه “يف حال دخول خدمة الكيبل 

انرتنت  هنالك  يكون  سوف  الضوئي 
أن  مبيناً  انقطاعات”،  بدون  جدا  دقيق 
“مميزات هذه الخدمة متعددة من بينها 
دون  من  جداً  رسيع  أنرتنت  خدمة  توفري 

توقف«.
أتم  عىل  االتصاالت  “وزارة  أن  واوضح 
عىل  املوافقة  تمت  حال  يف  االستعداد 
الهاتف  لرشكات  املقدمة  العطاءات  فتح 
مؤكداً  الضوئي(”،  )الكيبل  لتنفيذ  النقال 
الرشكات  أكرب عدد من  أنه “تمت إضافة 
لطرح  والعاملية  والعربية  العراقية  منها 
يضاهي  انرتنت  توفر  بشأن  أفكارهم 

الخدمات عاملياً«.
الخاص  املنهاج  عرض  “تم  أنه  وتابع 
أن  إىل  الفتاً  الرشكات”،  عىل  للمرشوع 
مازالت  املقدمة  والعطاءات  “الطلبات 
العطاءات  الدراسة، ويف حال تم فتح  قيد 
االنرتنت  توفر  عىل  الرشكات  ستعمل 
اقليم  عدا  ما  املحافظات  جميع  يف 

كردستان”.

بغداد/ الزوراء:
مايقارب  تأهيل  إعادة  عن  االثنني،  امس  يعقوب،  فائق  ايفان  الهجرة،  وزيرة  أعلنت 
3٠٠٠ منزل مهدم خالل الفرتة الحالية، فيما كشفت عن إرجاع 8٠٠ عائلة من مخيم 

السالمية إىل مناطق سكناهم االصلية .
وقالت يعقوب يف ترصيح صحفي: إن “وزارة الهجرة تعتزم قرب اطالق خطة الطوارئ 
بالتعاون مع منظمات دولية إلعادة تأهيل وبناء الدور السكنية من اجل عودة النازحني 

إىل ديارهم االصلية«.
وأضافت أن “وزارة الهجرة لديها مرشوع مع ) ayoo _ m ( املتعلق بإعادة تأهيل عدد 
من املناطق املترضرة”، مشريا إىل أنه “خالل املرحلة الحالية شهدت بناء مايقارب 3٠٠٠ 

منزل مهدم من قبل عصابات داعش االجرامي«.
ولفتت وزيرة الهجرة إىل أن “الوزارة استطاعت إرجاع مايقارب 8٠٠ عائلة من مخيم 

السالمية إىل منازلهم رغم التحديات التي تواجه البالد”. 

بغداد/ الزوراء:

اعلنت مديرية رشطة ذي قار، امس االثنني، القبض عىل متهم بحوزته اقراص 

مخدرة بقضاء البطحاء.

القبض عىل  »القاء  تم  إنه  »الزوراء« نسخة منه:  تلقت  بيان  املديرية يف  وقالت 

متهم بحوزته اقراص مخدرة بقضاء البطحاء«.

وتابع »تم عرض األوراق التحقيقية عىل قايض التحقيق الذي قرر توقيف املتهم 

وفق املادة )٢8( من قانون مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية«.

بغداد/ الزوراء:
محافظة  رشطة  مديرية  أعلنت 
عىل  القبض  االثنني،  امس  البرصة، 
السندات  لتزوير  عصابة  أخطر 
الرسمية  واملستمسكات  العقارية 

واألختام.
إن  صحفي:  بيان  يف  املديرية،  وذكرت 
الخصيب  أبي  إجرام  مكافحة  مفارز 
التابعة  البرصة  رشطة  مديرية  يف 
الرشطة  لشؤون  الوزارة  وكالة  إىل 
اخطر  عىل  القبض  إلقاء  من  تمكنت 
العقارية  السندات  لتزوير  عصابة 

واملستمسكات الرسمية واألختام.  

واضافت املديرية: أن معلومات دقيقة 
قادت إىل مكان تواجدهم يف قضاء أبي 
نوعية  عملية  خالل  ومن  الخصيب 
وضبط  عليهم  القبض  تم  واستباقية 
وطابعات  حاسوب  أجهزة  بحوزتهم 
متنوعة  وأختام  حرارية  وأجهزة 
ونماذج للفسفورات تستخدم للتزوير، 
مستمسكات  نماذج  ضبط  كذلك 
رسمية وسندات عقارات ونماذج لكتب 
بدوائر  رسمية ونماذج ألختام خاصة 
الدولة، وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
وفقا  القضاء،  إىل  وإحالتهم  بحقهم 

للبيان.

التعليم تتفق مع الكليات األهلية على ختفيض أجور الدراسة إىل %20
أطلقت استمارة التقديم للجامعات والكليات خلرجيي الدور الثالث

الصحة حتدد 4 فئات هلا األولوية باحلصول على اللقاح وتؤكد جمانيته

ضبط عجالت خمالفة وإحباط تهريب حلوم يف 
أم قصر

املنتجات النفطية تقرر متديد »براءة الذمة« 
اخلاصة باملولدات األهلية

النزاهة تضبط 657 معاملة خمالفة 
لشروط متليك األراضي يف نينوى

اإلطاحة بتسعة “دواعش” مطلوبني يف املوصل

جلنة نيابية: بغداد حتتاج لطرق 
جديدة لفك االزدحامات املرورية

الرتبية ُتعلن ضوابط استضافة الطلبة من املعاهد املسائية إىل الصباحية

أكدت خماوفها من انتشار الساللة اجلديدة بسرعة يف املنطقة  االتصاالت تكشف تالعبا خبدمة االنرتنت 
من أصحاب األبراج والشركات

اهلجرة: إعادة تأهيل 3000 منزل مهدم 
وإرجاع 800 عائلة ملساكنها

القبض على متهم حبوزته خمدرات يف 
ذي قار

شرطة البصرة تقبض على أخطر 
عصابة للتزوير
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لإلسهام بإنعاش االقتصاد وتوفري سيولة مالية

أوضحت ان استقطاعات الرواتب قد يتم دجمها مع قانون الضرائب

واسط تطالب بصرف 165مليار دينار 
مستحقات املزارعني

الرافدين يرفع فائدة حسابات 
التوفري والودائع الثابتة 

املركزي يبيع حنو 7 ماليني دوالر يف 
مزاد العملة

أول اتفاق من نوعه لتصدير 
“الربتقال” العراقي إىل اخلارج

سوق العراق لألوراق املالية يغلق منخفضا جلنة برملانية: املوازنة تضمنت أمورا كمالية غري ضرورية

الذهب يصعد مدعوما بفرص إقرار 
حزمة أمريكية ضخمة

بغداد/ الزوراء:

كش�فت لجنة النفط والطاقة والثروات 

الطبيعية يف مجلس النواب، امس االثنني، 

عن وجود مس�اع إلعادة حصة العراق يف 

“أوبك+”.

وقال عضو اللجن�ة، بهاء الدين النوري، 

يف ترصيح صحفي: إن “ العراق يس�عى 

)أوب�ك(  إع�ادة حصت�ه يف منظم�ة  اىل 

بع�د تخفيضه�ا”، مش�راً اىل أن “هناك 

مطالب�ات لوزارة النفط بب�ذل املزيد من 

الجهود إلعادة تلك الحصة التي يمكن أن 

تنعش العراق اقتصادياً”.

“الدبلوماس�ية  أن  الن�وري  وأض�اف 

العراقي�ة ستس�تند اىل أن حص�ة العراق 

كان�ت تس�دها دول الخلي�ج منذ فرض 

الحص�ار عىل العراق ع�ام 1991 ولغاية 

س�يكون  “الحدي�ث  أن  مبين�اً   ،”2003

حول زيادة حصة العراق من التصدير ال 

تخفيضها”.

وتاب�ع الن�وري أن “ال�دول األعض�اء يف 

)أوبك بلس( اتفقت عىل تقليص الخفض 

بما يص�ل إىل 500 ألف برميل يومياً بدءا 

من كانون الثاني الج�اري”، منوهاً بأن 

“هذا يمكن أن يس�هم بإنعاش االقتصاد 

أو توف�ر س�يولة مالية”، مش�راً اىل أن 

“الوفد الحكومي املفاوض إلعادة حصة 

الع�راق ل�م يك�ن موفق�اً يف املح�اوالت 

الس�ابقة بس�بب قل�ة املعرف�ة أو ع�دم 

الفه�م، وبالتايل فإن البل�د هو الذي دفع 

ثمن ذلك غالياً من حصول أزمة مالية”.

وكان عالء الي�ارسي، مدير عام الرشكة 

الوطنية لتس�ويق النفط )س�ومو(، أكد 

أن اتفاق “أوبك+” أّثر بش�كل إيجابي يف 

العراق.

وقال الي�ارسي، يف ترصيحات صحفية: 

إن “كمي�ات النف�ط املصدرة م�ن إقليم 

كردس�تان ع�ن طري�ق مين�اء جيه�ان 

الرتك�ي تبل�غ 430 ألف برمي�ل يومياً”، 

مش�راً اىل أن “الرشكة لديها القدرة عىل 

اس�تيعاب كمي�ات نف�ط اإلقليم لغرض 

التصدي�ر”. وأوض�ح أن�ه “بع�د اتف�اق 

)أوب�ك(، وتحدي�داً يف هذا الش�هر بلغت 

كميات النفط املصدرة 2.9 مليون برميل 

يومياً بإيرادات بلغت 4.2 مليار. 

 بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة التجارة، امس االثنني، 18 كانون الثاني، 

2021، انط�الق فعاليات مع�رض “صنع يف العراق” 

عىل أرض معرض بغداد الدويل برعاية رئيس مجلس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر وزير التجارة، عالء الجبوري، يف بيان صحفي: 

إن املع�رض يحظى باهتم�ام ودع�م حكومي كونه 

ظاهرة اقتصادية وفرصة مهمة لعكس حجم الجهد 

املبذول من وزارة الصناعة وسعيها املتواصل لتطوير 

الصناعة العراقية واعادة الثقة باالنتاج الوطني.     

وأض�اف: أن املع�رض يمثل نقطة مهمة ومناس�بة 

واملختل�ط  الخ�اص  القط�اع  رشكات  كل  اللتق�اء 

والقط�اع الع�ام ورشكات الصناع�ات الوطني�ة يف 

اط�ار الهدف العام لبن�اء العراق الجديد، وتش�جيع 

االستثمار والنشاط التجاري ودعم االقتصاد الوطني 

وزيادة التصدير.

واش�ار اىل: ان�ه يوفر فرص�ة مناس�بة الختيار عدد 

م�ن املنتجات الوطنية من اج�ل عرضها يف املعارض 

الدولية خارج البالد، فضال عن كونه عامال للرتويج 

ع�ن امكاني�ات ومنتج�ات ال�رشكات املتخصص�ة 

بمختلف القطاعات الصناعية.

وتابع: يعد فرصة للتوسع يف اقامة عالقات تجارية 

باعتب�اره مناس�بة للرتوي�ج والتس�ويق واالعالن 

وجذب االس�تثمارات وعقد ال�رشاكات مع القطاع 

الخ�اص بم�ا يتي�ح ام�ام ه�ذه ال�رشكات عرض 

منتجاته�ا املصنع�ة محلي�ا كبدي�ل ع�ن املنتجات 

املس�توردة لتغطي�ة ج�زء كب�ر م�ن احتياج�ات 

ومتطلبات السوق العراقية. 

بغداد/ الزوراء:
كش�فت اللجنة املالية النيابية ع�ن توجه لخفض 
العج�ز يف املوازن�ة االتحادي�ة اىل م�ا ب�ني 35-40 
تريليون دينار من العجز الكيل، مستبعدة امكانية 
تخفيض س�عر الرصف لل�دوالر مقاب�ل الدينار يف 
املوازن�ة. وفيم�ا اوضحت أن اس�تقطاعات رواتب 
املوظف�ني قد يت�م دمجها م�ع قان�ون الرضائب، 
حذرت من املس�اس برواتب الذين يتقاضون 500 

ألف دينار سواء كانوا موظفني أو متقاعدين.
وقال عض�و اللجنة املالية النيابي�ة، جمال كوجر، 
امس االثنني، يف حديث صحفي: ان “سعر الرصف 
لل�دوالر مقاب�ل العمل�ة املحلي�ة ضم�ن املوازن�ة 
االتحادية سيبقى كما هو عىل اعتبار ان اي تراجع 
عن هذا الس�عر معن�اه رفع رقم العج�ز باملوازنة 
اىل ارق�ام فلكية بما ال يقل ع�ن زيادة 22 تريليون 
دين�ار، اضاف�ة اىل جميع أرق�ام املوازنة بنيت عىل 
أساس الرقم املسجل حاليا، وأي تغير فيها معناه 

تغير كل املوازنة بشكل جذري”.
واض�اف كوج�ر ان “هنال�ك توجه�ا ل�دى اللجنة 

ومجل�س الن�واب اىل خف�ض حج�م العج�ز الكيل 
باملوازن�ة وبالتايل خف�ض اإلنف�اق املوازنة، حيث 
ذهبنا اىل اختيار موازن�ة 2019 مع زيادة تقريبية 
تص�ل اىل %7 عليها والرق�م املتوقع لحجم املوازنة 

ال�كيل س�يكون ماب�ني 130-120 تريلي�ون دينار 
ويف اق�ى الح�دود 135 تريليون دين�ار، ما يعني 
تخفي�ض ما بني 40-35 تريليون دينار  من العجز 

الكيل”.

بينم�ا قال عض�و اللجنة، النائب جم�ال كوجر، يف 
ترصي�ح صحفي: إن “مجلس الن�واب قد يتجه اىل 
إلغاء مادة اس�تقطاع رواتب املوظفني بش�كل كيل 
او دمجه�ا مع قان�ون الرضيبة”، مبين�ا أن “ذلك 
سيش�مل من تزيد رواتبهم ع�ن مليون دينار دون 

املساس بالحدود الدنيا للمرتبات”.
وأضاف أن “قطع رواتب املوظفني ممن يتقاضون 
500 ال�ف دين�ار ال يمكن تمري�ره او تحقيقه عىل 
الكتب الرس�مية”، محذرا من أن “ذلك سيتس�بب 

بسخط شعبي ال يمكن تالفيه حينها”.
وأوض�ح كوجر أن “تأخر أو رصف رواتب موظفي 
الدولة لش�هر كانون الثاني من العام الحايل ش�أن 

حكومي ال عالقة ملجلس النواب به وال باملوازنة”.
وكان عض�و اللجنة املالية النيابية، أحمد حمه، قد 
حذر الحكومة، االحد، من أي تأخر يف رصف رواتب 
موظف�ي الدول�ة العراقية لش�هر كان�ون الثاني، 
مؤكداً أن قضية تأمني الرواتب ال عالقة لها بتمرير 
م�رشوع موازن�ة 2021 الن هناك أكث�ر من منفذ 

قانوني لرصف الرواتب.

النفط والطاقة النيابية تكشف عن مساٍع إلعادة حصة العراق يف “أوبك+”

فعاليات “صنع يف العراق” تنطلق مبعرض بغداد الدولي
تشجيعا لالستثمار ودعما لالقتصاد الوطين

اللجنة املالية تستبعد ختفيض سعر صرف الدوالر مقابل الدينار يف املوازنة

الكوت/نينا:
 طالب�ت اللجن�ة الزراعي�ة العلي�ا يف 
واس�ط ،وزارة املالية برصف املتبقي 
من مس�تحقات مزارع�ي املحافظة 
البالغة/165/ مليار دينار ، لتمكينهم 
م�ن انجاح املوس�م الزراع�ي املقبل 
.وقال رئيس اللجنة محافظ واس�ط 
محمد جميل املياحي ملراسل الوكالة 
الوطنية العراقية لالنباء/نينا/ :”ان 
مؤتمرا موس�عا عقد اليوم ملناقش�ة 
واق�ع الزراع�ة والث�روة الحيواني�ة 
وإيجاد الخط�ط الالزمة لتطويرهما 
واالرتق�اء به�ا ، بما يتم�اىش وكون 
املحافظة ه�ي يف طليعة محافظات 
للث�روة  واملنتج�ة  الزراعي�ة  الب�الد 
الحيوانية “.واضاف:” تم استعراض 
تفصي�يل معم�ق للخط�ة الزراعي�ة 
الش�توية للموس�م الحايل والخاصة 
واملطالب�ة   ، الحب�وب  بمحاصي�ل 

برصف مستحقات املزارعني للموسم 
ع�ىل  العم�ل  اىل  اضاف�ة   ، الس�ابق 
تخصيص مساحات اراض سكنية يف 
مناطق متعددة من املحافظة لتكون 
احي�اء خاصة ح�رصا للمهندس�ني 
الزراعي�ني ومهنديس ال�ري واالطباء 

البيطريني “.

بغداد/ الزوراء:

اعلن مرصف الرافدين، امس االثنني، 

عن رفع نس�بة الفائدة لحس�ابات 

التوفر الخاصة للمواطنني لتصبح 

5 باملئة.

وقال املكت�ب االعالمي للمرصف يف 

بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: 

ان�ه “انطالقا مع سياس�ة املرصف 

الهادفة اىل تعظيم االيرادات من اجل 

ج�ذب الس�يولة النقدية وتش�جيع 

الزبائ�ن ع�ىل ادخ�ار امواله�م بدال 

م�ن اكتنازه�ا يف املن�ازل، فقد قرر 

املرصف زي�ادة نس�بة الفائدة عىل 

حس�ابات التوفر اىل 5 باملئة بعدما 

كانت 4 باملئة”.

وأض�اف البي�ان أن “امل�رصف قرر 

زيادة نسبة الفائدة عىل الودائع ملدة 

ستة اش�هر لتصبح 5 باملئة وزيادة 

نس�بة الفائدة عىل الودائ�ع الثابتة 

ملدة سنة لتكون 6 باملئة، باالضافة 

اىل زيادة نس�بة الفائدة عىل الودائع 

ملدة سنتني لتصبح 7 باملئة”.

واش�ار البي�ان اىل ان “املرصف قرر 

ايضا دف�ع الفائدة للودائ�ع الثابتة 

لتمنح مقدما عىل ان يتعهد املواطن 

بعدم كرسه�ا وس�حبها، وبخالفه 

تستقطع الفائدة املمنوحة من اصل 

مبل�غ الوديعة ويكون ذلك اساس�ا 

للمفاضل�ة ب�ني الوديعة وحس�اب 

التوفر وللزبون”، مبينا أن “القادم 

افض�ل لزي�ادة الفوائ�د وس�تكون 

الفوائد عالية يف قادم األيام”. 

  بغداد/ الزوراء:
املرك�زي  البن�ك  مبيع�ات  ارتفع�ت 
العراق�ي من العملة الصعبة بش�كل 
طفي�ف، ام�س االثنني، لتص�ل اىل 7 

ماليني دوالر.
املرك�زي  البن�ك  أن  الس�وق  وذك�ر 
العراق�ي ش�هد خ�الل م�زاده لبي�ع 
ام�س  االجنبي�ة  العم�الت  ورشاء 
ارتفاعا يف مبيعاته لتصل اىل 7 ماليني 
البن�ك  غطاه�ا  دوالر،  ال�ف   353 و 

بسعر رصف اساس بلغ 1460 دينار 
ل�كل دوالر، مقارنة بيوم األحد، حيث 
بلغت املبيع�ات فيها 6 ماليني و 750 

ألف دوالر.
وأضاف أن املبيع�ات ذهبت جميعها 
لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل 
حواالت واعتمادات فيما لم يتم رشاء 
للدوالر بش�كل نقدي. وأشار إىل أن 4 
مصارف قام�ت بتلبية طلبات تعزيز 

االرصدة يف الخارج.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف االتحاد املحيل للجمعي�ات الفالحية يف دياىل، ام�س االثنني، عن اول 

اتفاق من نوعه لتصدير الربتقال اىل اسواق دولية.
وق�ال رئيس االتحاد املح�يل، رعد التميمي، يف ترصي�ح صحفي: إنه “وفق 
احصائي�ات دائ�رة زراعة دياىل بأن انتاج املحافظة من الحمضيات بش�كل 
ع�ام والذي يش�كل الربتقال الجزء االك�رب منها زاد ع�ن 43 الف طن وهي 
كمية كبرة جدا س�اهمت يف تغطية اس�واق املحافظة ومحافظات اخرى، 

ومنها بغداد يف االسابيع املاضية”.
واض�اف التميمي: ان وزي�ر الزراعة يف زيارته االخ�رة اىل بعقوبة لحضور 
مؤتم�ر زراعي تعهد بفتح افاق تصدير املنتوج�ات الزراعية يف دياىل ومنها 
الحمضي�ات م�ن اجل زيادة اي�رادات املزارعني واالس�تفادة من الفائض”.

وأوض�ح أن “بع�ض التج�ار والرشكات ب�دات بالفعل مس�ارات لخلق اول 
اتف�اق من نوعه س�يبدأ تنفيذه املوس�م املقبل يف تصدي�ر الربتقال وبعض 
الحمضيات اىل اس�واق خليجية وعربية واس�يوية مختلف�ة كما حدث مع 
التم�ور والت�ي كانت تجرب�ة مميزة، خاص�ة ان اكثر م�ن 7 االف طن من 

التمور جرى تصديرها خالل االسابيع املاضية”.
وتع�د دياىل من اكرب محافظات البالد بانت�اج الحمضيات وخاصة الربتقال 

والذي يغطي اسواق املحافظة ومحافظات اخرى ومنها بغداد. 

بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش األس�عار يف س�وق العراق لألوراق املالية، أمس االثنني، منخفضا بنسبة )%0.47(.. 
وج�اءت مؤرشات التداول لس�وق العراق ل�ألوراق املالية لي�وم أمس كما ييل: بلغ عدد األس�هم 
املتداولة )590.628.337( سهما، بينما بلغت قيمة األسهم )568.840.568( دينارا.وأغلق مؤرش 
األسعار ISX 60 يف جلسة امس عىل )488.45( نقطة منخفضا بنسبة )%0.47( عن إغالقه يف 
الجلسة الس�ابقة البالغ )490.76( نقطة.وتم تداول أسهم )33( رشكة من أصل )104( رشكة 
مدرجة يف الس�وق، وأصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار م�ن هيئة األوراق املالية لعدم التزامها 
بتعليمات اإلفصاح املايل )25( رشكة.وبلغ عدد األس�هم املش�رتاة من املستثمرين غر العراقيني 
يف الس�وق )100( الف س�هم بقيمة بلغت )40( الف دينار من خالل تنفيذ صفقتني عىل اس�هم 
رشكة واحدة.بينما بلغ عدد األسهم املباعة من املستثمرين غر العراقيني يف السوق )28( مليون 
س�هم بقيمة بلغت )12( مليون دينار من خالل تنفيذ )10( صفقات عىل أس�هم ثالث رشكات.

يذكر ان س�وق العراق لألوراق املالية قد استخدم أنظمة التداول االلكرتوني واإليداع املركزي منذ 
عام 2009 ويس�عى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت للمس�تثمرين، وينظم خمس جلس�ات 
تداول أس�بوعيا من األحد إىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكة مس�اهمة عراقية تمثل قطاعات 

املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار، 
ام�س االثنني، ع�ن تقدي�م تقريرها 
فيم�ا  موازن�ة،  بم�رشوع  الخ�اص 
اشارت اىل انها تضمنت امورا كمالية 

غر رضورية.
وق�ال رئيس اللجنة، احم�د الكناني، 
يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: 
ان “اللجنة ناقش�ت مرشوع موازنة 
2021 املقدم من الحكومة اىل الربملان 
يف اجتم�اع بحضور عدد م�ن النواب 

اعضاء لجنة االقتصاد واالستثمار”.
االجتم�اع:  الكنان�ي، خ�الل   وق�ال 
ان “اللجن�ة بص�دد تقدي�م تقريرها 
الخ�اص ع�ن املوازن�ة فيم�ا يخص 

يف  ال�واردة  االس�تثمارية  املش�اريع 
املوازن�ة واالثار االقتصادية الس�لبية 
س�ابقا  املحال�ة  املش�اريع  ع�ىل 
واملس�تمرة يف العم�ل بس�بب ارتفاع 
س�عر رصف ال�دوالر مم�ا يه�دد يف 
املش�اريع وانس�حاب  توقف بع�ض 

بعض املقاولني من العمل”.
وفيما يخص دع�م الصناعة املحلية، 
اك�د الكناني انه “من غر املعقول ان 
تك�ون تخصيص�ات وزارة الصناعة 
متدنية اىل هذا الح�د يف وقت يتم فيه 
تخصيص اموال كبرة لوحدات انفاق 
يف املوازنة تعد من االمور الكمالية او 
غ�ر الرضورية يف ظل ه�ذا االرتفاع 
يف اس�عار الس�لع مم�ا يتطل�ب دعم 

الصناعة املحلية سواء كان يف القطاع 
الخاص او العام”.

واوضح الكنان�ي انه “عىل الرغم من 
التجربة الصعب�ة التي مر بها العراق 
خ�الل ع�ام 2020 بس�بب انخفاض 
اسعار النفط واالقتصاد الريعي للبالد 
واعتماده ع�ىل تصدير النفط نالحظ 
ان الحكوم�ة اع�ادت انت�اج املوازنة 
نفسها التي تعتمد عىل تصدير النفط 
واغف�ال دعم القطاع�ات التي يمكن 
م�ن خاللها زي�ادة واردات الحكومة 
الغر نفطية منها دعم االس�تثمارات 
الخارجي�ة والصناعات املحلية ودعم 
االنت�اج  وزي�ادة  الزراع�ي  القط�اع 

املحيل”.

بغداد/ متابعة الزوراء:

ارتفعت أس�عار الذهب، امس االثنني، بعد أن سجلت أدنى مستوى خالل 

ش�هر ونصف الشهر يف وقت سابق من الجلس�ة، مدعومة بفرص إقرار 

حزمة أمريكية ضخمة لإلغاثة من تداعيات فروس كورونا.

وارتف�ع الس�عر الف�وري للذهب بنس�بة 0.5 باملئ�ة إىل 1836.29 دوالرا 

لألونص�ة، بعد انخفاض�ه يف وقت س�ابق إىل 1809.90 دوالرا، وهو أدنى 

مستوى له منذ الثاني من ديسمرب املايض.

فيم�ا زادت عق�ود الذه�ب األمريكية اآلجلة بنس�بة 0.4 باملئة لتس�جل 

1836.80 دوالرا لألونصة.

وقال، ستيفن إينس، كبر اسرتاتيجيي السوق العاملية لدى أكيس: “سوق 

الذهب ما زالت مدعومة نس�بيا عند هذه املستويات، إذ أن صعود الدوالر 

األمريكي يف الوقت الحايل يتعلق أكثر بالبحث عن مالذ آمن، وليس تحوال 

ملحوظا صوب دوالر أقوى”.

وتابع “التحفيز األمريكي كبر للغاية، س�نحصل عىل حوايل 1.9 تريليون 

دوالر أو 1.5 تريليون، وكال التصورين جيد للذهب”.

وجاء ارتف�اع الذهب بالرغم م�ن صعود العملة األمريكية، حيث س�جل 

ال�دوالر األمريكي ذروته يف أربعة أس�ابيع، مما يزيد تكلفة الذهب لحملة 

العمالت األخرى.
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موقع  اختار  الزوراء/  بغداد/متابعة 
مدافع  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد 
يف  املحرتف  عدنان  عيل  الوطني  املنتخب 
 ، الكندي  وايتكابس  فانكوفر  صفوف 
لجائرة أفضل العب محرتف خارج القارة 
لعام 2020 إىل جانب 15 العباً من ضمنهم 
العب  هيونغ  سون  الجنوبي  الكوري 
توتنهام هوتسبري االنكليزي.وذكر املوقع 
اختيار  أن«  اآلسيوي  لالتحاد  الرسمي 
عيل عدنان جاء بوصفه الالعب الوحيد يف 
هذه القائمة املحرتف خارج قارة أوروبا 
والذي  أيضاً  آسيا  غرب  منطقة  وممثل 

يلعب يف صفوف فريق فانكوفر وايتكابس 
الكندي ، احد األندية املشاركة يف الدوري 
بجائزتي  فاز  إذ  القدم  لكرة  األمريكي 
أجمل  وصاحب  النادي  يف  العب  أفضل 
هدف اىل جانب انه يلعب يف مركز الظهري 
الجانب  عىل  مميز  بدور  ويقوم  األيرس، 
واحصائيات  بأرقام  فيربز  الهجومي، 
والهجومي،  الدفاعي  الجانبني  يف  مميزة 
املباراة  يف  للعراق  الفوز  وقد سجل هدف 
التي  أوزبكستان  منتخب  بمرمى  الودية 
أقيمت يف السابع عرش من ترشين الثاني 

املايض يف دبي«.

البرصة/ محمد الخفاجي
اختتمت منافسات بطولة اندية العراق للمالكمة فئة املتقدمني عىل قاعة اللجنة 
ناديا من مختلف  البرصة بمشاركة 1٨٨ العبا يمثلون 52  االوملبية يف محافظة 
من  جديدة  وجوها  افرزت  متتالية  ايام  الربعة  واستمرت   ، العراق  محافظات 
املنافسات  خالل  الوطني  املنتخب  رفد  يف  عليهم  ول  يعُّ الذين  املميزين  املالكمني 
الدولية القادمة.وتوج بهذه البطولة فريق نادي الجيش جامعاً  ٤٤ نقطة فيما 
جاء االتصاالت باملركز الثاني حاصال عىل 21 نقطة ودجلة ثالثا جامعا 1٩ نقطة 
واحتل املركز الثالث املكرر فريق نادي النجدة اذ حصل عىل 1٣ نقطة.ونظرا للتميز 
الالفت للنظر بالنسبة للمالكمني محمد انور من نادي الحسنني وحسن عيل نارص 
قرر االتحاد املركزي للعبة منحهما لقب افضل العب يف البطولة مناصفة، فيما 

منح الالعب ديڤر فرهادي من نادي الجنوب لقب افضل العب خارس.

االحتاد اآلسيوي يرشح علي عدنان 
جلائزة افضل حمرتف خارج آسيا

اجليش يتوج بطال الندية العراق باملالكمة

الجليل-  عبد  حيدر  بغداد/ 

متابعة الزوراء

والرياضة  الشباب  وزير  قدم 

رئيس  اىل  طلباً  درجال،  عدنان 

مصطفى  الوزراء  مجلس 

العراق  مباراة  بشان  الكاظمي 

الودية أمام الكويت يف البرصة.

عىل  املنتخبان  وسيتواجه 

ملعب البرصة الدويل يف السابع 

كانون  شهر  من  والعرشين 

رئييس  بحضور  الحايل  الثاني 

االتحادين الدويل واالسيوي.

وسائل  من  لعدد  درجال  وقال 

لرئيس  طلباً  »قدمنا  االعالم  

مصطفى  الوزراء  مجلس 

الكاظمي بالسماح لدخول 25 

الف مشجع مللعب املباراة«.

املشجعني  »دخول  ان  واضاف 

االلتزام  خالل  من  سيتم 

الصحية  بالتعليمات 

التي  الوقائية  واالجراءات 

العليا  اللجنة  عنها  اعلنت 

للصحة والسالمة«.

عام  مدير  أكد  جهته  ومن 

دائرة العالقات والتعاون الدويل 

والرياضة  الشباب  وزارة  يف 

سمات  إنجاز  خلف،  محمود 

باملنتخب  الخاصة  الدخول 

للمباراة  تحضرياً  الكويتي 

بمنتخبنا  تجمعه  التي  الودية 

والعرشين  السابع  يف  الوطني 

ملعب  الجاري عىل  الشهر  من 

املدينة الرياضية يف البرصة.

وقال »خلف« يف ترصيح لقسم 

اإلعالم واإلتصال الحكومي : أن 

وزير الشباب والرياضة عدنان 

لجنة  بتشكيل  وجه  درجال 

مستشار  برئاسة  مركزية 

الرياضة  لشؤون  الوزارة 

كريم  عيل  حسن  الدكتور 

يف  العامني  املديرين  وعضوية 

دوائر العالقات والرتبية البدنية 

قسم  عن  فضالً  واألقاليم 

الحكومي،  واإلتصال  اإلعالم 

بالتعاون مع الهيئة التطبيعية 

القدم،  لكرة  العراقي  لإلتحاد 

اللوجستية  األمور  لتهيئة 

املنتخبني،  بني  الودية  للمباراة 

زيارة  أيضا  تتضمن  والتي 

الوفد الخليجي لتفقد املنشآت 

الرياضية يف املدينة، مضيفا أن 

توزيع  عن  تمخض  االجتماع 

حسب  كل  الدوائر  عىل  املهام 

يخص  وفيما  اختصاصه، 

دائرة العالقات والتعاون الدويل 

سمات  إصدار  من  االنتهاء  تم 

باملنتخب  الخاصة  الدخول 

العمل  حاليا  ويتم  الكويتي، 

سمات  إنجاز  عىل  العمل  عىل 

الذي سيحرض  الخليجي  الوفد 

إلعطاء  لإلطالع  أيضا  املباراة 

الخليجية  لالتحادات  تصور 

عىل  العراق  قدرة  مدى  عىل 

يف   25 خليجي  تضييف 

الحايل  العالم  نهاية  البرصة 

أن  مبيناً  الجوانب،  جميع  من 

تهيئة  عىل  حريصة  الوزارة 

اللوجستية  املستلزمات  جميع 

التفقدية  بالزيارة  املتعلقة 

إىل  الخليج  اتحادات  ملمثيل 

من  الكويتي  املنتخب  جانب 

بأن  إيجابية  صورة  نقل  أجل 

تضييف  عىل  قادر  العراق 

الحدث الخليجي.

بغداد/ حسني عمار- متابعة الزوراء
شنيشل،  رايض  الزوراء،  مدرب  أبدى 
وضعه  إىل  الفريق  لعودة  ارتياحه 
نفط  عىل   0-2 الفوز  بعد  الطبيعي، 
من  عرش  الرابعة  الجولة  يف  الوسط، 

الدوري املمتاز.
األندية  وكبار  الزوراء  ان  شنيشل  وقال 
أفعل  لم  برصاحة  تموت،  وال  تمرض 
أن  مدرب  ألي  املمكن  من  املستحيل، 
الكبرية  الفرق  النتائج كون  يحقق هذه 
وبالتايل  تعود  لكنها  تراجعت  مهما 
الالعبون شعروا بحجم املسؤولية، ليعود 

الزوراء إىل وضعه الطبيعي«.
قدمه  ما  أكمل  الفني  »الجهاز  ونوه 
الفريق حتى يف تعثراته  السابق،  الجهاز 
السابقة، كان جيًدا لكن الحظ خالفه يف 
بعض املباريات، باإلضافة إىل أن الجوانب 
معنويات  عىل  أثرت  السابقة  املالية 

النقل،  وزير  لقاء  بعد  لكن  الالعبني، 
الروح  أعاد  الذي  الدعم  عىل  حصلنا 
الوسط  »نفط  لالعبني«.وتابع  املعنوية 
الثاني،  الشوط  يف  خاصة  سيًئا  يكن  لم 
استثمرنا الفرص وبالتايل حصدنا نقاط 
النتائج  ملواصلة  ونسعى  املواجهة، 
الطيبة.يشار إىل أن الزوراء تقدم للمركز 
الرابع بعد فوزه عىل نفط الوسط، لريفع 

رصيده إىل 22 نقطة.
ومن جانبه أكد مدرب نادي نفط الوسط 
نادي  أمام  أن خسارة فريقه  جمال عيل 
الزوراء بهدفني دون رد ضمن منافسات 
الجولة الرابعة عرشة من الدوري املمتاز، 
كانت بسبب األخطاء الفردية سواء عىل 

مستوى التكتيك واملهارة. 
وقال عيل إنه »عند مواجهة فريق بحجم 
نادي الزوراء، فالمجال الرتكاب األخطاء، 
أن   مبيناً   ،« الفريق  مع  حدث  ما  وهذا 

بسبب  عقوبة  مثل  جاءا  الزوراء  هديف 
ارتكاب األخطاء ».

واضاف عيل ان« العبيه حاولوا يف الشوط 
واستطاعوا  املباراة،  اىل  العودة  الثاني 
تقديم مستوى أفضل والعودة اىل الوضع 
الثلث  يف  املشكلة  بقيت  لكن  الطبيعي 

الهجومي«.
سيعمل  الفني  الجهاز   « أن  عيل  وتابع 
عىل دراسة هذه االخطاء والوقوف عليها 
كون  اللقاءات  باقي  يف  تكرارها  لتجنب 
مباريات الدوري جميعها تحتاج اىل عمل 
الفريق لديه مواجهة  أن  أكثر، خصوصاً 
توقف  قبل  بغداد  نادي  امام  مهمة 
الوضع  تحسني  اىل  باالضافة  الدوري، 

الهجومي للفريق يف املباراة املقبلة«.
يذكر ان نفط الوسط يحتل املركز الثاني 
يف جدول الرتتيب بعد املتصدر فريق القوة 

الجوية ويف جعبته 27 نقطة.

بريوت/ متابعة الزوراء
انتقلت نجمة املنتخب اللبناني لكرة القدم 
إىل  للصاالت )فوتسال( ريان عيل رشيد، 
يف  ينافس  الذي  الريايض،  البلدي  النادي 

الدوري العراقي النسوي للعبة.
 )1٩٩٤ تموز   2٨ )مواليد  ريان  وتعد 
يف  نجمهن  سطع  اللواتي  الالعبات  من 

يف  وتحديداً  اللبنانية،  النسائية  الكرة 
إضافة  والفوتسال،  القدم  كرة  بطولتي 
إىل رياضات أخرى أبرزها كرة اليد، علماً 
عىل   201٩ العام  يف  أيضاً  حصلت  أّنها 
تاريخ  يف  األوىل  للمرة  قارية  حكم  شارة 
اللبناني  االتحاد  لبنان.ومنح  يف  اللعبة 
السابقة  مصبح  وزوق  برييتوس  العبة 

شهادة االنتقال الدولية، وذلك بناًء لطلب 
االتحاد العراقي للعبة.

لكرة  اللبناني  املنتخب  نجمة  وحطت 
يف  رحالها  اليد  وكرة  والفوتسال  القدم 
العراق، حيث قادت الفريق فور وصولها 
خالل مباراته أمام الزوراء، ضمن املرحلة 

األوىل من الدوري.

بغداد/ مصطفى العبطان
عدسة / قحطان سليم

حقق فريق الحشد بكرة السلة فوزا مثريا 
الجوية  الخطوط  فريق  منافسه  عىل 
بفارق نقطة واحدة وبنتيجة ٨0 مقابل 
7٩ يف اللقاء الذي احتضنته امس االثنني 
الرياضية،  املغلقة لاللعاب  الشعب  قاعة 
املركز  الحشد  احتل  الثمني  الفوز  وبهذا 
الدوري  فرق  ترتيب  جدول  يف  الثالث 

بنهاية النافذة االوىل.
وندية  اثارة  شهد  اللقاء  من  االول  الربع 
العرش   الدقائق  مدار  عىل  الفريقني  بني 

لصالحه  الربع  الحشد  حسم  وبالنهاية 
نقطة،   1٦-1٨ وبنتيجة  نقطتني  بفارق 
الربع الثاني تواصلت االثارة بشكل كبري 
الذي  الخطوط  فريق  قبل  من  وخاصة 
 22 تسجيل  من  االمر  نهاية  يف  تمكن 
احرزه  الذي  الرصيد  ذات  وهو  نقطة 
العبي الحشد لينتهي الربع الثاني بنتيجة 
استعادوا  الحشد  العبي   ، نقطة   ٤-٣٨0
ذلك  يف  يقابله  الثالث  الربع  يف  عافيتهم 
هبوط يف مستوى العبي الخطوط لينتهي 
الحشد بفارق ثالث  الثالث لصالح  الربع 
نقاط وبواقع ٦٤-٦1 نقطة، الربع الرابع 

واالخري شهد تفوقا نسبيا لصالح العبي 
بفارق  تفوقوا  الذين  الجوية  الخطوط 
اربع نقاط لكن تفوق كتيبة املدرب بالل 
حاتم لم يسعفهم لحسم املباراة التي الت 
الحشد  لصالح  االمور  نهاية  يف  نتيجتها 
 7٨-٩0 وبنتيجة  واحدة  نقطة  بفارق 
مستحقا  انتصارا  الحشد  ليحقق  نقطة 
حققها  التي  املتميزة  نتائجه  اىل  يضاف 
الصعبة  الظروف  رغم  االوىل  النافذة  يف 
التي  االصابة  وابرزها  منها  عانى  التي 
املت بافضل العبيه املحرتف اللبناني عيل 

حيدر.

عدنان درجال يطالب رئيس الوزراء بدخول 25 الف متفرج لودية منتخبنا وشقيقه الكوييت 
الوزارة تنجز مستلزمات زيارة الوفد اخلليجي 

شنيشل يؤكد ان الزوراء ميرض وال ميوت وعلي يعزو اهلزمية لالخطاء الفردية 

سلة احلشد حتقق فوزا مثريا على اخلطوط اجلوية بالدوري

6الرياضيالرياضي مدرب احلدود: عانينا من اإلصابات يف 
مواجهة الكرخ

بغداد/ متابعة الزوراء
أب�دى م�درب الحدود مظف�ر جبار، اقتناعه بالتعادل م�ع الكرخ يف الجولة 1٤ من ال�دوري يف ظل الظروف التي 
يمر بها الفريق.وقال جبار فريق الحدود يعاني من إصابات متكررة وأمام الكرخ غاب ٦ العبني، ومن األس�اس 

خيارات الفريق محدودة ويصعب علينا تعويض الغائبني، لذا تعد نقطة التعادل جيدة«.
وبني »املباراة املقبلة س�تكون أمام أربيل يف ملعب فرانس�و حريري وعلينا أن نسعى لحصد النقاط الثالث، كون 
تسلسل الفريق يف الئحة الرتتيب ال يتناسب مع طموحاتنا«.وأشار »فريق أربيل مكشوف بالنسبة لنا مثلما هم 
يعرفون الحدود وبالتايل سنلعب عىل النقاط التي شخصناها عىس أن نوفق يف املباراة ونعود بنقاطها الكاملة«.

يشار إىل أن الحدود يحتل املركز السادس عرش برصيد 1٣ نقطة.

أصفر وأمحر
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اعالمنا الرياضي
اقلي�م  صحفي�ي  نقي�ب  التق�ى 
كردستان العراق، ازاد حمد امني، 
بعضو االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية، الزميل عمار س�اطع، 
بحضور منس�ق اإلتح�اد يف مدن 
االقلي�م الزمي�ل ولي�د ان�ور مراد 
الصحفي�ني  لجن�ة  وس�كرتري 
الرياضيني جالل بريشان واالمني 
املايل فرهاد اكرم وعضو اللجنة نبز عيل وامني رس النقابة هندرين عيل، 
للتباحث عىل ورقة عمل تضمن تواجد الصحفيني الرياضيني الكورد يف 
تغطية الفعاليات والنش�اطات الرياضي�ة الداخلية والخارجية، مرحباً 
بترصي�ح رئيس االتح�اد العراقي للصحاف�ة الرياضية خالد جاس�م، 
باحت�واء الصحفي�ني يف االقليم من العاملني يف املج�ال الريايض ورغبة 
اإلتح�اد باالنفتاح ع�ىل الجميع، موجه�ًا الدعوة للحض�ور اىل االقليم 

البرام عقد رسمي لالرتقاء بواقع العمل الصحفي الريايض.
 *********************

صحيف�ة  تحري�ر  رئي�س  التق�ى 
الصباح االس�تاذ عيل الفواز، أمس 
األثن�ني، رئيس�ة اللجنة النس�وية 
للصحاف�ة  العراق�ي  االتح�اد  يف 
الرياضية الدكتورة عاصفة موىس 
التميم�ي  نغ�م  اللجن�ة  ومق�ررة 
الصفح�ات  مس�ؤول  بحض�ور 
الرياضية يف الجريدة عضو االتحاد 

الزميل بالل زكي.
وأب�دى الزمي�ل الفواز دعمه الكامل واس�تعداده التام لتس�خري جميع 
امكان�ات الجري�دة بم�ا يخ�دم ويق�وم املس�رية املقبلة لعم�ل اتحاد 
الصحاف�ة الرياضي�ة بادارت�ه الجدي�دة واللجن�ة النس�وية في�ه، بما 
فيه�ا الرشوع بالخط�وات الالزمة لتخصيص صفحة أس�بوعية تعنى 
بالرياضة النس�وية يتم نرشها ضمن املحلق الريايض لصحيفتنا خالل 

األيام القليلة املقبلة.
ومن جهتها قدمت رئيسة اللجنة الزميلة الدكتورة عاصفة موىس رشحا 
وافيا عن برنامج وخطة عمل لجنتها للفرتة املقبلة واملتضمن االنفتاح 
ع�ىل بقي�ة الصحف واملؤسس�ات املختصة س�عيا الختي�ار صحفيات 
متخصصات بالجانب الريايض ليش�كلن اىل جان�ب الزمالء الصحفيني 

فريقا متجانسا يتوىل مهمة تغطية جميع األخبار واألنشطة.
 ********************

خال�ص التع�ازي وأح�ر املواس�اة قدمته�ا االرسة 
الصحفي�ة اىل الزمي�ل حيدر العتاب�ي بوفاة عمه 
...س�ائلني الله العيل القدي�ر ان يتغمده برحمته 
الواس�عة ويس�كنه فس�يح جناته ويصرب اهله 

ومحبيه وانا لله وانا اليه راجعون.

النجمة اللبنانية ريان علي تنتقل لفريق صاالت البلدي 



جارسيا  مارسيلينو  الجديد،  بيلباو  أتلتيك  مدرب  قدم 
لقب  حصد  بعد  الفريق،  لجماهري  التهنئة  تورال، 
3 - 2 عىل  النهائي  بالفوز يف  السوبر اإلسباني،  كأس 
وقت  قضاء  رغم  أنه  مارسيلينو،  واعترب  برشلونة. 
12 يوما  الذي توىل مسؤوليته قبل  الفريق،  قصري مع 
عقب  مارسيلينو  ورصح  مثمرا.  كان  أنه  إال  فقط، 
النهائي: “قضيت وقتا قصريا يف بيلباو لكنه كان مثمرا، 
وفازوا عىل  هنا  إىل  جاءوا  الثناء،  يستحقون  الالعبون 

لديهم  “كانت  وأضاف:  وبرشلونة”.  مدريد  ريال 
سعيد  مدريد،  ريال  إقصاء  بعد  الفوز  يف  الثقة 

رائعة  لعبة  ويليامز،  إلينياكي  الرائع  للهدف 
انتهت بشكل من املستحيل أن ترى أفضل 

كل  أيًضا  أتذكر  أن  “أريد  وتابع:  منه”. 
وبينيات”  خوسيه  سان  أدوريز،  من 

الالعبون الذين قادوا بيلباو للبطولة 
وكذلك  اعتزالهم،  أو  رحيلهم  قبل 

بقيادة  السابق  الفني  الجهاز 
جايزكا جاريتانو، الذي أقيل قبل 
أتلتيك  وتوج  فقط.  أسبوعني 
السوبر  كأس  بلقب  بيلباو 
تاريخه  يف  الثالثة  للمرة 
و2020(،  و2015   1984(
البارسا  حساب  عىل  والثانية 

الفريق  أما   .2015 نسخة  بعد 
الكتالوني لم ينجح يف حصد أول ألقاب 

رونالد  الهولندي  مدربه  مع  أيًضا  واألول  املوسم، 
كومان، ليظل رصيده عند 13 لقًبا يف السوبر.

عىل  فرانكفورت،  آينرتاخت  نادي  حسابات  تفوت  لم 
مواقع التواصل االجتماعي، الفرصة بعد ثنائية الرصبي 
يف  شالكه،  شباك  يف  الفريق،  مهاجم  يوفيتش  لوكا 
الدوري  منافسات  ضمن   )1  -  3( بنتيجة  الفوز 
ريال  من  قادًما  لفرانكفورت  عاد  يوفيتش  األملاني. 
مدريد خالل املريكاتو الشتوي الحايل، بعدما فشل يف 

أساسًيا تحت قيادة زيدان. وتمكن  للعب  إيجاد فرصة 
له  دقيقة   30 أول  يف  هدفني  تسجيل  من  يوفيتش،  لوكا 

سجلها  التي  األهداف  معاداًل  فرانكفورت،  آينرتاخت  مع 
يف عام ونصف مع ريال مدريد. وكتب حساب فرانكفورت 
التواصل االجتماعي  باللغة اإلسبانية، عىل موقع  الرسمي 
عدم  إىل  إشارة  يف  به”،  تلعب  أن  فقط  عليك  “كان  تويرت: 
من  لها  “يا  وأضاف:  الرصبي.  الالعب  عىل  زيدان  اعتماد 
عودة عظيمة للوطن، لوكا يوفيتش”. يذكر أن يوفيتش لعب 

و2019،   2017 عامي  بني  فرانكفورت،  آينرتاخت  بقميص 
قبل رحيله صوب النادي امللكي مقابل 60 مليون يورو.
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أتلتيك بيلباو يهزم برشلونة 
ويتّوج بلقب كأس السوبر

مانشسرت سييت يواصل انتصاراته 
ويرتقي للمركز الثاني

اعالم الكرتوني

توج أتلتيك بيلباو بلقب كأس الس�وبر اإلس�باني بعد فوزه عىل 
برش�لونة 3 - 2 يف املب�اراة النهائي�ة التي ش�هدت ط�رد ليونيل 

مييس يف أنفاسها األخرية.
وحسم الفريق الباسكي املباراة بهدف إينياكي ويليامس )94(، 
بعدم�ا تع�ادال 2-2 يف الوقت األص�ي بثنائية الفرن�يس أنطوان 
غريزم�ان )40 و77( مقابل هديف أوس�كار دي ماركوس )42( 

وأسيري فياليرب )90(، ليتوج بيلباو باللقب الثالث يف تاريخه.

واصل مانشسرت س�يتي أداءه التصاعدي وارتقى للمركز الثاني 
بعد أن اكتس�ح ضيفه كريس�تال باالس بأربعة أهداف دون رد، 
يف إط�ار املرحلة التاس�عة عرشة من ال�دوري اإلنكليزي املمتاز.
وتألق قلب دفاع الفريق السماوي، اإلنكليزي الدويل جون ستونز 
مح�رزاً الهدفني األول والثالث يف الدقيقت�ني 26 و68 فيما تكفل 
األملاني إلكاي غوندوغان بإحراز الهدف الثاني يف الدقيقة 57 إثر 
تسديدة لولبية رائعة، واختتم رحيم سرتلينغ الرباعية بتسجيله 
الهدف الرابع يف الدقيقة 88. واستمرت مسرية االنتصارات لرجال 
املدرب اإلس�باني بي�ب غوارديوال محققني الف�وز الخامس عىل 
التوايل حيث فاز الفريق عىل ساوثهامبتون ونيوكاسل وتشيليس 
وبرايت�ون يف املراح�ل األربع�ة املاضية. وارتقى س�يتي لوصافة 
الرتتيب برصيد 35 نقطة من 17 مباراة بفارق مباراة خلف جاره 
مانشسرت يونايتد متصدر الرتتيب برصيد 37 نقطة، والفوز هو 
الع�ارش للفري�ق مقابل 5 تعادالت وهزيمت�ني. من جانبه تجمد 
رصيد كريس�تال ب�االس عن�د 23 نقطة يف املرك�ز الثالث عرش.

وأهدى نجم مانشسرت سيتي وصانع ألعابه البلجيكي كيفن دي 
بروين التمريرة الحاس�مة التي أحرز منها ستونز الهدف األول، 
فنجح بذلك يف القيام ب�100 تمريرة حاس�مة مع سيتي يف 244 

مباراة خاضها يف جميع املنافسات.

نفض بايرن ميونيخ غب�ار فقدانه لقب 
بطل مس�ابقة كأس أملانيا يف كرة القدم، 
وابتع�د يف ص�دارة البوندس�ليغا بف�وزه 
الصع�ب عىل ضيف�ه فرايب�وغ 2 - 1 يف 

ختام املرحلة السادسة عرشة.
ويدين بايرن ميونيخ بفوزه اىل مهاجمه 
الدويل الس�ابق توم�اس مولر الذي صنع 
اله�دف األول لزميل�ه ال�دويل البولن�دي 
روب�رت ليفاندوفس�كي عندم�ا مرر له 
كرة داخل املنطقة س�ددها بيرساه داخل 
املرم�ى. وعزز ليفاندوفس�كي موقعه يف 
صدارة الئح�ة الهدافني برصيد 21 هدفا 
بف�ارق 9 أه�داف أمام أق�رب مطارديه 
ال�دويل  دورتمون�د  بوروس�يا  مهاج�م 

النرويجي إرلينغ هاالند.
وس�جل مول�ر ه�دف الف�وز بتس�ديدة 
بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من 
لوروا س�انيه وذلك بعد 12 دقيقة دقائق 
م�ن إدراك فرايب�ورغ التعادل بواس�طة 
نيلز بيرتس�ن برضبة رأسية من مسافة 
قريب�ة إثر رأس�ية من نيك�والس هوفلر 

بعد ركلة ركنية يف الدقيقة 62.
وك�ان باي�رن ميوني�خ فقد لقب�ه بطالً 
بخس�ارته  املحلي�ة  الك�أس  ملس�ابقة 
هولشتاي�ن  مضيف�ه  أم�ام  املفاجئ�ة 
كي�ل من الدرج�ة الثاني�ة 5 - 6 بركالت 
الرتجي�ح بع�د انته�اء الوقت�ني األص�ي 
واإلضايف بالتع�ادل 2-2 علما بأنه تقدم 

مرتني حتى الوقت بدل الضائع.

وعاد النادي البافاري إىل سكة االنتصارات 
بعدما كان سقط أمام مضيفه بوروسيا 
م�ن  الثام�ن  يف   3  -  2 مونشنغالدب�اخ 
الشهر الحايل علم�ا بانه تقدم أيضا عىل 

منافسه بهدفني.
وك�اد باي�رن ميوني�خ يف�رط يف فوز يف 
املتناول للمرة الثالثة توالياً لكن العارضة 

حرم�ت بيرتس�ن من هز ش�باك حارس 
املرمى العمالق مانويل نوير.

واستفاد بايرن ميونيخ من تعثر مطارديه 
املبارشي�ن اليبزيغ املتع�ادل مع مضيفه 
فولفس�بورغ 2-2، وبوروسيا دورتموند 
املتعادل مع ضيفه ماينتس 1-1 كالهما 
الس�بت امل�ايض، وباير ليفرك�وزن الذي 

خرس أمام مضيفه أونيون برلني صفر- 
1 ي�وم الجمعة املايض يف افتتاح املرحلة، 

لالبتعاد 4 نقاط يف الصدارة.
ورضب الرصب�ي لوك�ا يوفيتش بقوة يف 
أول مباراة مع فريقه الس�ابق اينرتاخت 
فرانكف�ورت ال�ذي عاد إلي�ه قبل يومني 
عىل سبيل اإلعارة من ريال مدريد وقاده 

اىل الف�وز عىل ش�الكه 3 - 1 بتس�جيله 
ثنائية يف 31 دقيقة.

ودخ�ل يوفيت�ش )23 عام�ا( بدي�ال يف 
الدقيقة 62 مكان إريك دورم عندما كان 
فريقه متع�ادال بهدف للربتغ�ايل أندريه 
سيلفا )28( مقابل هدف لألمريكي ماتيو 
هوب، فس�جل ثنائية يف مدى 31 دقيقة 
)72 و1+90( وه�و الذي س�جل هدفني 
فق�ط يف 32 مباراة مع ري�ال مدريد منذ 
انتقال�ه اىل صفوفه صي�ف 2019 قادما 

من فرانكفورت بالذات.
وتألق الرصبي بشكل الفت مع إينرتاخت 
 2019  -  2018 موس�م  فرانكف�ورت 
حيث س�جل عىل الخصوص 17 هدفا يف 

البوندسليغا.
وتعاقد ريال مدريد مع املوهبة الرصبية 
حت�ى عام 2025، لكنه ل�م ينجح قط يف 
تأكي�د اآلم�ال التي وضعها في�ه الفريق 
امللك�ي الذي أنفق 60 مليون يورو لجلبه 

صيف 2019. 
واعتمد مدرب ريال مدريد نجمه السابق 
زين الدين زيدان يف مناس�بات قليلة عىل 
يوفيت�ش )5 مباريات منه�ا ثالث مرات 
فقط أساسياً هذا املوسم يف كل املسابقات 
دون أن يس�جل أي ه�دف(، يف ظل تألق 
مواطن�ه كريم بنزيمة. ومن�ذ انتقاله اىل 
الن�ادي امللكي العام قبل املايض، س�جل 
يوفيت�ش هدف�ني وصنع مثلهم�ا يف 32 

مباراة يف جميع املسابقات.

حق�ق إنرت ميالن ف�وزاً غالياً ع�ىل يوفنتوس بهدفني 
دون رد يف ديرب�ي إيطاليا الذي أقي�م يف إطار املرحلة 

الثامنة عرشة من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وافتت�ح التشي�ي أرت�ورو في�دال التس�جيل إلنرت يف 
الدقيقة الثانية عرشة ثم أضاف نيكولو باريال الهدف 

الثاني يف الدقيقة 52.
ورف�ع إن�رت رصي�ده إىل 40 نقط�ة يف املرك�ز الثاني 
بالتس�اوي يف ع�دد النقاط مع مي�الن املتصدر، فيما 
تجم�د رصي�د يوفنت�وس عن�د 33 نقط�ة يف املرك�ز 
الخامس، بعد ان تكبد حامل اللقب خس�ارته الثانية 
هذا املوس�م وكان�ت األوىل أمام فيورنتين�ا )3-0( يف 

األسبوع الرابع عرش من عمر البطولة.
وه�ذا هو الف�وز األول إلن�رت عىل يوفنت�وس يف آخر 

ثماني مباريات بينهما منذ عام 2016.
وقدم يوفنتوس أس�وء مب�اراة له منذ بداية املوس�م 
الحايل، وبدا إنرت أفضل نسبياً مع بداية املباراة بهجوم 
ضاغط، أس�فر عن الفرصة األوىل من ركلة حرة عىل 
مشارف منطقة الجزاء، س�ددها الكرواتي مارسيلو 

بروزوفيتش إىل جوار املرمى .)7( 
وألغ�ى حكم املباراة دانييي دوفريي هدفاً لبوفنتوس 
بس�بب تس�لل للدويل الربتغ�ايل كريس�تيانو رونالدو 

 )10(.
ورسعان ما رد إنرت بهدف مس�تحق عن طريق العب 
وس�طه السابق فيدال الذي حول برأسه كرة عرضية 

من باريال يف الشباك .)13( 
وكاد فيدال يضاعف النتيجة بعد عرضية أرضية من 

املغرب�ي أرشف حكيمي مرت من األرجنتيني الوتارو 
مارتينيس ووصلت إىل التشيي الذي س�ددها بيرساه 

فوق العارضة .)15( 
والح�ت فرص�ة أخرى إلن�رت حينما س�دد البلجيكي 
روميل�و لوكاك�و ك�رة قوية بي�رساه قوي�ة تصدى 

له�ا الحارس ال�دويل البولندي فويتشي�خ تشيشني، 
فارت�دت إىل مارتينيس الذي س�ددها بعي�داً واملرمى 

مرشع أمامه .)22( 
واس�تغل إن�رت تذب�ذب مس�توى يوفنت�وس لفرض 
س�يطرته التامة، وهدد مرمى الس�يدة العجوز مرة 
عن طريق مارتينيس بانفراد س�دد عىل إثره إىل جوار 
القائ�م األي�رس )33(، وأخ�رى ع�ن طري�ق لوكاكو 

بتسديدة تصدى لها تشيشني.
وتاب�ع إن�رت س�يطرته ع�ىل املجري�ات يف الش�وط 
الثان�ي، ونج�ح يف التعزي�ز بع�د س�بع دقائق من 
انطالقه عندما مرر أليساندرو باستوني كرة بينية 
ع�ىل طبق من ذهب م�ن خلف منتص�ف امللعب إىل 
باريال املنطل�ق بني قطبي الدفاع جورجيو كييليني 
وليوناردو بونوتيش فتوغل داخل املنطقة وس�ددها 

قوية بيرساه يف سقف املرمى )52(.
وأهدر لوتارو مارتينيز فرصة إضافة الهدف الثالث 
من تسديدة قوية مرت إىل جواء املرمى )73(، فيما 
تأل�ق قائد إن�رت حارس املرم�ى الدويل الس�لوفيني 
س�مري هاندانوفيت�ش يف التص�دي لتس�ديدة قوية 
لفيديريكو كييزا من مس�افة قريبة قبل ان يشتتها 

الدفاع. 

بايرن يتجاوز صدمة وداع الكأس ويبتعد يف الصدارة

إنرت يتفوق على اليويف 

أوزيل يصل إسطنبول متهيداً النضمامه إىل فنرخبشة

مارسيلينو: نستحق الثناء بعد قهر ريال مدريد وبرشلونة

فرانكفورت يسخر من زيدان بعد ثنائية يوفيتش

مبابي يفجر احلرية جمدًدا حول مستقبله

مفكرة الزوراء

أوزيل  بمسعود  الرتكي  فنربخشة  نادي  رّحَب 
آرسنال  من  قادماً  إسطنبول  إىل  وصوله  بعد 
حسابه  عرب  الرتكي  النادي  ونرش  اإلنكليزي. 
لدى  عائلته  برفقة  ألوزيل  لقطات  “تويرت”  يف 

خروجهم من الطائرة يف مطار صبيحة غوكشن 
يقع  حيث  إسطنبول  من  اآلسيوي  الجانب  يف 
نادي  أنشئ  التي  التاريخية  واملنطقة  امللعب 
األلعاب  صانع  وكان  محيطها.  يف  فنربخشة 

سيوقع  أنه  أّكد  األملاني  للمنتخب  السابق 
للغاية  “سعيد  إنه  قائالً  فنربخشة  مع  عقداً 
وسيقدم كل يشء للفريق” بعد غياب ألشهر 

عدة عن املالعب خالل تواجده مع أرسنال.

فج�ر كيلي�ان مبابي، نج�م باريس س�ان جريم�ان، الحرية م�ن جديد حول 
مس�تقبله، بعدما ب�دا غاضًبا خالل مب�اراة فريقه أمام أنجي�ه، والتي انتهت 
بف�وز باريس 1 - 0، ضمن الجولة 20 م�ن الدوري الفرنيس. وذكرت صحيفة 
ماركا اإلس�بانية، أن مبابي لم يبدأ ع�ام 2021 بالشكل األفضل واملنتظر منه، 
حي�ث تعرض الالعب الفرنيس النتقادات بس�بب مس�تواه الباه�ت مع الفريق.
وأضافت أن مبابي بدا غاضًبا عندما استبدل يف الدقيقة 79 من عمر مباراة أنجيه، 
بعدما س�ار ببطء إىل خارج أرضية امللعب، قبل الجل�وس يف املدرجات ملشاهدة بقية 
املباراة. وتحدثت الصحيفة عن مستقبل مبابي، يف ظل عدم سعادته بفرتته الحالية 
يف باريس، ومع االنتقادات التي يتعرض لها بس�بب مس�تواه هذا املوس�م 
رغم نجاحه يف تس�جيل 14 هدًفا. وختمت بأن مبابي يرتبط بعقد 
م�ع باريس حت�ى عام 2022، ويف ظل إنزعاج�ه من القرارات 

داخل النادي، يمكنه أن يتطلع للرحيل وبدء مغامرة جديدة.
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سادات يلماز: تركيا تعاني من فقدان ذاكرة الصحافة

تطبيق بارلر جيذب نواب الربملان الربيطاني

الرقابة تدفع مستخدمي مواقع التواصل حنو منصات أكثر حرية
لندن/ متابعة الزوراء:  

انض�م ما ال يقل ع�ن 14 من أعضاء الربملان 
إىل تطبي�ق بارل�ر  الربيطان�ي املحافظ�ن، 
املنص�ة املفضل�ة لليم�ن املتط�رف، والتي 
تحولت إىل “منرب الحرية” بعد حظر عمالقة 
املنص�ات االجتماعي�ة لحس�ابات الرئي�س 
األمريكي دونال�د ترامب، واالنتق�ادات التي 

أثريت حول دكتاتورية مواقع التواصل.
وس�طع نج�م تطبيق�ات اجتماعي�ة مث�ل 
“بارل�ر” و”نيوزماك�س” و”رامب�ل” ب�ن 
أنصار ترامب املحافظ�ن واليمن املتطرف، 
بس�بب عدم فرضها أي قي�ود عىل الخطاب 
املتط�رف أو دعوات العن�ف أو إجراءات ضد 

التضليل واألخبار الكاذبة.
ويرى البعض أن مواقع التواصل االجتماعي 
لس�نوات  واجه�ت  أنه�ا  صحي�ح  الك�ربى 
اتهام�ات بكونه�ا منص�ة لألخب�ار املضللة 
ومطالب متواصل�ة لوقفه�ا والتصدي لها، 
إىل أنه�ا ذهب�ت بعي�دا إىل درج�ة تحولها إىل 
رقي�ب ي�وازي الرقابة الت�ي تفرضها بعض 

الحكومات عىل وسائل اإلعالم التقليدية.
واش�تكى الكثري من املستخدمن العرب من 
سياس�ات مواق�ع التواص�ل القمعية تجاه 
منش�وراتهم التي ل�م تكن تحم�ل أكثر من 

انتقادات.
مدي�ري  كب�ري  كومرف�ورد،  ميل�و  وق�ال 
السياس�ات يف معه�د الحوار االس�راتيجي 
ومق�ره لن�دن “من خ�الل وضع أنفس�هم 
كم�الذ آمن لحري�ة التعبري وبدي�ل لالنحياز 

اللي�ربايل املزع�وم لعمالقة وس�ائل التواصل 
االجتماعي فيسبوك وتوير، جذبت منصات 
مث�ل بارل�ر طاقًم�ا متنوًعا م�ن املتطرفن 
ودع�اة العنف ومنظري املؤام�رة، باإلضافة 

إىل األصولين املطالبن بحرية التعبري”.
وانضم تسعة من النواب يف حزب املحافظن 

إىل تطبي�ق بارل�ر إلظه�ار دعمه�م لحري�ة 
التعب�ري بعد ح�ذف توير لتغري�دات ترامب 
بش�أن تعليقات�ه عىل وف�اة الرجل األس�ود 
ج�ورج فلوي�د يف الع�ام امل�ايض. وأض�اف 
كومرف�ورد، “بارلر قد أصب�ح منصة حيث 
تتحد أف�كار أعضاء الربمل�ان املحافظن مع 

أفكار املتطرفن”، بحسب ما ذكرت صحيفة 
األوبزرفر الربيطانية.

ويف أول تحذي�ر له�ا من تغريدات ش�خصية 
عامة، قالت توير أن إحدى تغريدات ترامب 

“مجدت العنف”.
وكان خ�الف ترامب م�ع “توير” س�ببا يف 

حمل�ة ق�ادة اليم�ن األمريك�ي املتطرف يف 
يوني�و لالنتق�ال وبأع�داد كب�رية إىل بارل�ر 

رافعن شعار “استقاللية اإلنرنت”.
وبع�د أيام من هذه الحملة قرر وزير الدولة 
الربيطاني لش�ؤون الرشق األوسط وشمال 
أفريقي�ا جيم�س كليفريل إىل جان�ب النائب 
الداعي للخروج من اإلتحاد األوروبي ستيف 
بيكر، وبن براديل، الذي اتهم يف الفرة األخرية 
برب�ط وجب�ات الطع�ام املجاني�ة املقدم�ة 
لتالميذ امل�دارس بغرز املخ�درات، االنضمام 

إىل بارلر.
واستخدم كثريون من أنصار ترمب، تطبيق 
بارلر بشكل واسع، الس�ّيما قبل اقتحامهم 
م�ن  منع�ه  محاول�ن  الكونغ�رس،  مق�ّر 
املصادقة ع�ىل انتخ�اب جو بايدن، رئيس�اً 
للواليات املتحدة. ما كان سببا للنمو الرسيع 

لبارلر.
وتعم�ل منصة بارلر التي أطلقت عام 2018 
ومقره�ا يف نيفادا، إىل حد كب�ري مثل توير، 
مع متتبعن وتعليقات يطلق عليها “بارليز” 

بدال من تغريدات.
ويف أيامه�ا األوىل جذب�ت املنص�ة ع�ددا من 
املس�تخدمن املحافظن املتشددين بل حتى 
يميني�ن متطرف�ن. لكنه�ا الي�وم تجتذب 
أصوات�ا جمهوري�ة تقليدي�ة. فنجم فوكس 
نيوز معد الربامج الشهري شون هانيتي لديه 
7.6 ملي�ون متتبع وزميله تاكر كارلس�ون 

4.4 مليون.
وقامت رشكة أمازون األسبوع املايض بوقف 

تطبي�ق بارلر. ألنها س�محت بنرش رس�ائل 
تطرح إش�كالية بعد الهجوم عىل الكابيتول. 
وق�ال أمازون إن�ه يف مواجهة نرش رس�ائل 
تشجع عىل العنف “لم يشأ بارلر سحب هذا 

املضمون رسيعا”.
وبات موقع بارلر تحت وطأة اإلقصاء بعدما 
أزالت�ه منصتا آبل وغوغل لتنزيل التطبيقات 

من متجر تطبيقاتها.
وق�دم بارل�ر ش�كوى االثنن ضد أم�ازون. 
معت�ربا أن تعليقه جاء العتبارات سياس�ية 
وبداف�ع الرغبة يف خفض املنافس�ة لصالح 
توير. وقال يف الش�كوى “األمر يش�به وقف 
أجه�زة التنف�س املوصول�ة بمري�ض، هذا 
س�يقتل الرشكة يف وقت كانت تتصاعد فيه 

شعبيتها بشكل كبري”.
وأفاد املدي�ر التنفيذي لبارل�ر، جون ماتزي 
جونيور، يف مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” 
أن إع�ادة عم�ل املوقع كاملعتاد سيس�تغرق 
وقت�ا. مضيف�ا “لقد تخىل عن�ا كل رشكائنا 
ومحامينا ومن يدير الرسائل النصية والربيد 

اإللكروني يف نفس اليوم”.
وي�رى ميلو كومرفورد “يجب فهم املنصات 
مث�ل بارلر ع�ىل أنها ج�زء من نظ�ام بيئي 
متط�رف واس�ع ع�رب اإلنرن�ت، ب�دًءا م�ن 
منص�ات الوس�ائط االجتماعي�ة الس�ائدة، 
ومواق�ع لوح�ات الص�ور مث�ل تش�انز، إىل 
تطبيقات املراس�لة املش�فرة مث�ل تيلغرام، 
والت�ي تلع�ب جميعه�ا أدواًرا يف مس�اعدة 

املتطرفن عىل التعبئة والتنظيم والدعاية”.

أنقرة/ متابعة الزوراء: 
تشهد وسائل اإلعالم الركية املوالية للرئيس 
رج�ب طيب أردوغ�ان أزمات مادي�ة حادة، 
حي�ث تس�تعد صحيف�ة “تقوي�م” لإلغالق 
خ�الل أيام، كما ق�ررت صحيف�ة “صباح” 

إغالق مالحقها اإلقليمية.
وتتب�ع الصحيفتان ملجموع�ة “توركوفاز” 
اإلعالمي�ة الت�ي تملكه�ا رشكات “كايلون” 
املقربة من أردوغان، وتشركان بنرش أخبار 
إيجابي�ة ع�ن االقتص�اد الرك�ي واألوضاع 
صحته�ا،  ع�ن  النظ�ر  بغ�ض  املعيش�ية 
فصحيف�ة “تقويم” زعمت وج�ود زيادة يف 
املعاشات وترقيات ومكافآت، بينما صحيفة 
“صب�اح” التي يديرها رسح�ات البريق األخ 
األكرب لوزير الخزانة الس�ابق بريات البريق، 
ادع�ت مرارا أن األمور االقتصادية بخري وأن 
“عجلة االقتصاد تدور”، وتس�ببت بسخرية 
واس�عة ع�ىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
بالقول إن الش�عب الركي يف واد والصحيفة 

يف واد آخر.
وسيكون آخر إصدار ورقي ل�”تقويم” يف 28 
فرباير القادم، وسيس�تمر موقعها الرسمي 

عىل اإلنرنت يف العمل بشكل طبيعي.

وس�يتم ن�رش املالح�ق اإلقليمي�ة لصحيفة 
صباح ألنقرة وإزمري وأضنة وأنطاليا للمرة 

األخرية يف 15 يناير.
وق�ال موق�ع “أح�وال تركي�ة” إن م�ن بن 
أه�م أس�باب إغ�الق املالح�ق اإلقليمية هو 
أن البلدي�ات التي تحولت م�ن حزب العدالة 
والتنمي�ة إىل حزب الش�عب الجمهوري بعد 

 2019 م�ارس   31 يف  املحلي�ة  االنتخاب�ات 
توقفت عن نرش إعالناتها يف هذه الصحيفة 

املوالية للحزب الحاكم.
ومع إغ�الق امللحق�ات اإلقليمية، س�يكون 

العديد من الصحافين عاطلن عن العمل.
وق�د تخلت صحيف�ة “صب�اح” التي تصدر 
عرب اإلنرنت بعدة نس�خ باللغات اإلنجليزية 

واألملاني�ة والعربية والروس�ية، بالفعل عن 
قسم من فريق التحرير.

كذلك واجه�ت رشكة “ترك ميدي�ا” املوالية 
للحزب الحاك�م والتي كان�ت تمتلك صحف 
“ستار” و”أقس�م اليف” و”غونيس” وقناة 
“ت�ي.يف 24” وقناة “ت�ي.يف 360” أزمة بعد 
االنتخابات املحلية لنفس السبب. وتم إغالق 

صحيفتي “ستار” و”أقسم اليف”.
ويس�يطر الرئيس رجب طي�ب أردوغان من 
خالل رجال األعمال املقربن منه عىل وسائل 
اإلع�الم البارزة يف تركيا، فيم�ا تكاد تختفي 
الصح�ف املعارض�ة يف ظل القبض�ة األمنية 

التي يحكمها أردوغان عىل منابر الرأي.
ويف الشهر املايض، تم إغالق تلفزيون “أوالي 
تي.يف” الركي بعد أقل من شهر عىل إطالقه، 
ضمن مسلس�ل طويل من انتهاكات حقوق 
الصحافين وإس�كات األصوات الناقدة التي 

تقلق الرئيس أردوغان.
وأك�د س�ادات يلماز رئي�س تحري�ر موقع 
“ميس�وبوتاميا أيجن�ي”، أن تركيا تعاني 
من “فقدان ذاكرة الصحافة”. وقال “سيتم 
تس�جيل ه�ذه الف�رة بأنها فرة خس�ارة 

كبرية وجهل وتلوث معلومات وتضليل”.

الرياض/متابعة الزوراء: 
أش�كالها  بمختل�ف  للمؤتم�رات 
أهمي�ة كب�رية، إذ تتي�ح الفرصة 
ملعرفة األحداث واملنتجات الجديدة 
وتفاصيلها وكيف ستكون، إضافة 
إىل تهيئ�ة البيئة املحيط�ة، ولفت 
انتباه وج�ذب االهتمام لجماهري 
واس�عة إلمكاني�ة تقديم رس�ائل 
إعالمي�ة أو إعالني�ة م�ن خاللها. 
وخالل الس�نوات األخرية، فرضت 
التط�ورات والتغ�ريات االتصالي�ة 
يف العال�م تحوالت ع�دة يف صناعة 
املؤتم�رات، التي من خاللها ُتطلق 
املنتجات الحديثة بأسلوب ابتكاري 
يس�عى لجذب أنظار وفتح شهية 
رشائ�ح واس�عة م�ن الجمه�ور.
الرشكات الكربى يف العالم، س�عت 
حق�اً لتوظي�ف االبت�كار واإلبداع 
وعرضه�ا  تقديمه�ا  طريق�ة  يف 
له�ذه املؤتم�رات، مث�ل رشكت�ي 
»أبل« و»تيس�ال« وغريه�ا العديد، 
التنفيذيون  التي يقدم رؤس�اؤها 

عربه�ا منج�زات ه�ذه الرشكات 
بأساليب تشويقية ومثرية، تجذب 
اهتمام الجماهري من حول العالم، 
إضافة إىل وسائل اإلعالم، لتتصدر 
عناوينه�ا. ثم إن ه�ذه املؤتمرات 
التي يس�تغرق اإلع�داد لها الوقت 
الكث�ري، تتطل�ب إضف�اء عنارص 
إثارة وتشويق لها، بكلمات منتقاة 
للجميع وأس�لوب  يس�هل فهمها 
ع�رض متق�ن واح�رايف وبإيجاز 
يجذب اهتمام املش�اهدين، كي ال 

يملوا من متابعة تفاصيلها. وهذا 
بعك�س املؤتم�رات التقليدية التي 
يأخ�ذ التقدي�م له�ا وقت�اً طويالً، 
وبأس�لوب بياني ممل، ال يهتم له 
س�واء املختص�ون وذوو الش�أن، 
إضاف�ة إىل أن أس�لوب عرض�ه ال 
يتطلب مه�ارات عالية يف الظهور 

اإلعالمي.
يف اململكة العربية السعودية، أطلق 
األم�ري محمد بن س�لمان بن عبد 
العزي�ز، ويل العه�د رئيس مجلس 

إدارة رشكة »نيوم«، قبل أس�بوع، 
مرشوع مدين�ة »ذا الين« يف نيوم 
)ش�مال غربي اململكة( الذي يعد 
نموذج�اً ملا يمك�ن أن تكون عليه 
املجتمع�ات الحرضية مس�تقبالً، 
ومخطط�اً يكف�ل إيج�اد التوازن 

للعيش مع الطبيعة.
لقد ظهر األمري محمد بن س�لمان 
يف مقط�ع فيديو مدت�ه 4 دقائق، 
ألب�رز  موج�زاً  عرض�اً  تضم�ن 
التط�ورات والتح�والت يف مختلف 
جوان�ب الحياة يف الس�نوات املائة 
املاضية. وتن�اول األمري، يف كلمته 
به�ذه املناس�بة بصفت�ه رئي�س 
مجل�س إدارة »ني�وم«، االهتم�ام 
تاريخي�اً،  امل�دن  ببن�اء  الكب�ري 
الت�ي  والتحدي�ات  ومس�تقبلها، 
إىل  الحاج�ة  وأك�د  س�تواجهها، 
التقديم  مدن مستقبلية. أس�لوب 
لهذا املؤتمر، اتس�م بطابع إبداعي 
وتش�ويقي. ولم يس�تغرق سوى 
وتضم�ن  نس�بياً.  قص�ري  وق�ت 

مقط�ع فيديو، وأس�ئلة يطرحها 
»ني�وم«،  إدارة  مجل�س  رئي�س 
حول حقائق تهدد حياة البرشية، 
واضعاً بعد ذلك مرشوع »ذا الين« 
الت�ي  املس�تقبل  مل�دن  كنم�وذج 
س�تعمل عليه�ا رشك�ة »ني�وم«.

ه�ذا املؤتم�ر، وطريق�ة إع�داده 
وتقديمه، »يمثالن بداية التحول يف 
صناعة املؤتمرات يف الس�عودية«، 
وفقاً للعدي�د من املختصن يف هذا 
املج�ال، الذي�ن ي�رون أن صناعة 
املؤتم�رات تط�ورت يف الس�نوات 
األخرية، فغدت جرس تواصل يربط 
أصح�اب املصلح�ة م�ع مختل�ف 
الجماه�ري. تج�در اإلش�ارة إىل أن 
»ذا  بم�رشوع  الخ�اص  املؤتم�ر 
الين« جرى بث�ه عرب موقع رشكة 
»نيوم«، بصفح�ة مخصصة لهذا 
املرشوع، إضاف�ة إىل بثه يف وكالة 
األنباء السعودية »واس«، ومختلف 
وس�ائل اإلعالم ع�رب التلفزيون أو 

املنصات الرقمية.

تورونتو/متابعة الزوراء:
انضمت الصحفية، جينيال ماس�ا، إىل شبكة CBC اإلخبارية 
الكندية مذيعًة لربنامج جديد يف أوقات الذروة، وبذلك تصبح 

أول مذيعة محجبة يف تاريخ التلفزيون الكندي.
تخرج�ت ماس�ا من كلي�ة س�ينيكا وجامعة ي�ورك، وكانت 
تعم�ل مراس�لة ملوق�ع CityNews يف تورنتو. وع�ام 2019، 
كانت ضمن فريق CityNews الفائز بجائزة الشاشة الكندية 
ألفض�ل عرض خاص مبارش لتغطية مناظرة قادة أونتاريو.

 ،Rogers TV1010 و NewsTalk و CTV وعملت أيض�اً م�ع
وانتقل�ت من وراء الكوالي�س كاتبة أخب�ار ومنتجة إىل أمام 
الكامريا صحفية تلفزيونية. ويف 2015، أصبحت أول مراسلة 
تلفزيوني�ة ترتدي الحجاب يف كندا، ثم يف العام املوايل انضمت 

إىل فري�ق يعد نرشة إخبارية كبرية يف البالد. وقالت ماس�ا 
إنها تأمل يف اغتن�ام دورها الجديد عىل قناة CBC للركيز 
عىل موضوعات مختلفة م�ن وجهات نظر متنوعة عرقياً 
ودينياً وطبقي�اً. وأضافت يف مقابلة مع أكثر من صحيفة 
محلي�ة أنها »خالل العق�د األخري من مس�ريتي املهنية يف 
الصحافة، س�واء خل�ف الكواليس أو ع�ىل الهواء، كنت يف 
كثري من األحيان الشخص الوحيد الذي يشبهني يف الغرفة 

)يف إشارة إىل حجابها(«.
وتابع�ت : »أح�اول تقديم وجه�ات النظ�ر املتنوعة هذه 
إىل غرف�ة األخب�ار، أع�رض القص�ص التي يتح�دث عنها 
األش�خاص من حويل، الت�ي ال تكون دائم�ًا هي القصص 

التي تحظى بأكرب قدر من االهتمام«.

بغداد/ نينا:
 اك�دت لجن�ة الثقاف�ة وش�ؤون الس�ياحة واالث�ار النيابية س�عيها الدراج منح�ة املكافآت 

التشجيعية للصحفين واالدباء والفنانن يف قانون املوازنة العامة االتحادية 2021 .
وقال�ت رئيس اللجنة النائب س�ميعة الغالب ، ان » هذه الرشائح تس�تحق من الدولة الكثري 
م�ن الدعم كونها قدمت التضحيات الجس�ام للبلد، ومن اجل ذل�ك فاتحنا بمخاطبات كثرية 
جميع الجهات املعنية الدراج املنحة ضمن قانون املوازنة العامة«، مبينة ان » هيئة الرئاس�ة 
ال تمان�ع م�ن االدراج ، وان اللجنة املالي�ة املختصة متعاطفة معنا، وس�تكون هنالك نتيجة 

مرضية بعد توقف املنحة لسنوات عديدة«.

القاهرة/متابعة الزوراء:
يرف�ض العرشات م�ن الصحفين املرصي�ن أي تأجيل النتخاب�ات التجدي�د النصفي ملجلس 
النقاب�ة، املق�ررة يوم الجمعة األول من ش�هر مارس/آذار املقبل، لرغبته�م يف تغيري عدد من 
أعضاء املجلس الحايل ال�12، فضالً عن رفض كثريين استمرار النقيب ضياء رشوان يف الرشح 
لدورة انتخابية جديدة مدتها عامان. وبّن عدد من الصحفين يف مرص أن تحويل رشوان ملف 
تأجي�ل انتخابات التجديد النصفي للصحفين، وعدده�م 6 أعضاء، إىل جانب منصب النقيب، 
إىل مجل�س الدولة، األربعاء، خالل اجتماع أعضاء املجلس ال�ذي رفضه العضو محمد خراجة 
واعت�ذر ع�ن عدم حضوره، فيه نوع من االحتيال، يف ظل معرفت�ه باتجاه الدولة نحو تأجيل 
االجتماعات العمومية خوفاً من انتشار فريوس كورونا. وأكدوا أن نقيب الصحفين وأعضاء 
مجلس�ه يش�عرون بمدى الغضب الصحفي إزاءهم، رافضن ترصيحات وكيل املجلس الحايل 
ورئي�س لجنة القيد خال�د مريي أن التأجيل، حال حدوثه، س�يكون ملدة ع�ام. ورغم أن بيان 
املجل�س األخري لم ي�رش حقيقة إىل تأجيل إجراء االنتخابات، لك�ن صحفين قدموا مقرحات 
لعقد االنتخابات يف موعدها، مع عدم اإلخالل بالقواعد الصحية واإلجراءات االحرازية للحفاظ 
عىل س�المتهم من خطر اإلصابة بفريوس كورونا الجديد. وش�ملت االقراحات التي حرصها 
»املرص�د امل�رصي للصحافة واإلع�الم«: »وضع صناديق ب�إرشاف قضائي داخل املؤسس�ات 
الصحفي�ة، وعق�د االنتخابات إلكرونياً أو عرب مكاتب الربيد، واس�تمرار التس�جيل للجمعية 
العمومية حتى وقت متأخر، وإجراء االنتخابات عىل 3 مراحل، واس�تئجار مكان مفتوح...«. 
لكن عضو مجلس النقابة، الكاتب الصحفي محمد س�عد عبد الحفيظ، أكد أن املجلس لم يقر 
تأجي�ل االنتخابات، إنما أوكل األمر للجنتي الفتوى والترشيع يف مجلس الدولة. وأضاف: »كنا 
م�ا ب�ن التأجيل أو خرق قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات يف الهيئات واملؤسس�ات، وعقد 
االنتخابات يف موعدها، فاقرحنا اس�تفتاء مجلس الدولة«. وأش�ار عبد الحفيظ، يف حديثه ل� 
»املرص�د«، إىل أن االنتخاب�ات هي البن�د الرابع عىل أجندة أعمال الجمعي�ة العمومية التي من 
املف�رض انعقادها يوم الجمعة األول من مارس/آذار.وعن اقراحات الصحفين، أوضح عبد 
الحفيظ أنها كلها مطعون فيها، وخارج إطار القانون املعمول به يف نقابة الصحفين والئحته 
الداخلية. يش�ار إىل أن النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحفين املرصين ُحدد 
بالنصف زائد واحد من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، البالغ عددهم 8624 عضواً، 

استناداً إىل االنتخابات األخرية عام 2018.

الثقافة النيابية تؤكد سعيها إلدراج مكافأة الصحفيني 
واألدباء والفنانني يف موازنة العام احلالي

معركة مرتقبة بني صحفيي مصر وجملس نقابتهم

األزمة االقتصادية ال تستثين األذرع اإلعالمية ألردوغان

أسلوب إعالن »ذا الين« يستحضر القائد العصري يف االتصال اإلعالمي

جينيال ماسا... أول حمجبة يف التلفزيون الكندي
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حوار – مجال الشرقي
-وماذا بعد تلك الفرتة ؟

-يف الع�ام 77 انتمي�ت اىل اتحاد 
االدبا والكتاب وخالل وجودي يف 
اللجن�ة الفنية التابع�ة اىل وزارة 
الرتبية كنت اكتب واخرج برامج 
اىل االطفال اضافة اىل تواصيل مع 
الصحف املحلية يف نرشالحوارات 
تح�ول  ذل�ك  بع�د  والخواط�ر. 
العامل�ي  لالط�الع ع�ى امل�رح 
فقرات قصص تولستوي وبعض 
مرحيات  عملت  املش�اهريكما 
العراقي  لالطفال وقرات لكري�م 
فاخذت املمارس�ة تتطور عندي 
ث�م س�اهمت يف وض�ع املناهج 

بمعهد الفنون الجميلة ايضا .
- كيف تواصلت مع اتحاد االدباء 

والكتاب ؟
معه�م  تواصل�ت  البداي�ة  يف   -
قدمته�ا  ملرحي�ة  بمش�اركة 
عى م�رح االتح�اد ومن خالل 
تواص�يل معه�م قدم�ت لالنتماء 
اىل االتحاد ف�رت عضوا لديهم 
وهكذا استمرت عالقتي مع عدد 
كبري من االجواء الثقافية والفنية 
وان�ا متش�عب يف هوايات�ي مثال 
الحوارات والكتابة لالطفال فمرة 
تج�دي صحف�ي وم�رة تجدن�ي 

فنان ومخرج.
-وكيف كانت بداياتك مع املرح 

الحقيقي؟
- بدايت�ي مع امل�رح كانت من 
خالل املرح التجاري مع الفنان 
محم�د حس�ن عب�د الرحي�م يف 
مرحي�ة) يش م�ا يش�به يش( 
واخرمرحية اس�مها زرق ورق 
قدمتها ع�ام2003 ث�م تواصلت 
وامل�رح  الس�ينما  دائ�رة  م�ع 
فاصبحت بع�د مدة مديرا ملرح 

الطفل .
- كيف استطعت ان تكون مديرا 
مل�رح الطفل ه�ل كنت موظفا 

فيها؟
- انتمي�ت اىل دائرة الس�ينما بعد 
ان تقاعدت م�ن الرتبية اىل دائرة 
يف  وتعين�ت  وامل�رح  الس�ينما 
دائرة الس�ينما بعقد عام 1996 
بع�د ان قدمت اعم�اال مرحية 

فيها فتم قبويل .
- وم�ا اس�م املرحي�ة التي تم 

قبولك عليها؟
زائ�د  )حام�د  اس�مها  كان   -
حامد(  ومثل فيها محمد حسن 
عب�د الرحي�م وزه�ره الربيع�ي 

ومجموعة اخرى .
- وماذا قدمت خ�الل وجودك يف 

دائرة السينما ؟
- قدم�ت العديد م�ن املرحيات 

واالعمال الفنية وبعد فرتة تحولت 
بأمر م�ن املدير الع�ام آنذاك من 
مخرج لالطف�ال اىل مدير مرح 
الطف�ل. وقدمت عرشات االعمال 

بن مرحية وكوميديا واطفال
- وعندما اصبحت مديرا ما الذي 

قمت به ؟
- استطعت ان اشكل فرقة كاملة 
معنية بمرح الطفل انا والفنان 
املرحوم حنن املانع وكان اسمها 
الفرق�ة الوطنية مل�رح الطفل 
وقدمنا من خالاللها مهرجانات 
ومؤتمرات وغري ذلك. واستطعنا 
ايض�ا ان نتوجه نحو املش�اركة 
باملهرجانات العربية وقد شكلنا 
فرقة ايضا اسمها مرح الطفل 
وكان مقرها السعودية وشاركت 
يف مهرجانات خارج العراق مثل 

املغرب وسوريا ومر. 
- وهل استطعت ان تحصل عى 

جوائز معينة 
- نعم كثرية منها كافضل اخراج 

وافضل تاليف وافضل ممثل .
- هل تتذكر اس�ماء املهرجانات 

التي قدمتها من خالل الفرقة ؟
- نعم قدم�ت اوبري�ت مراجيح 
الوطن ومرحي�ة الذئب املزيف 
تاليف الدكتور حسن عيل هارف 
واخر عمل مرح�ي قدمته من 
خالل الفرقة هو العش�اء االخري 
وكان لصال�ح مؤسس�ة عي�ون 

تاليف عباس لطيف واخراجي .
- هنا نود ان تتحدث عن اخر ايام 

وجودك يف الس�ينما واملرح ؟
 - اخ�ر عم�ل يل يف الدائرة كلفت 
ب�ان اك�ون مدي�را للعالق�ات يف 
الدائره وكالة 2007 و 2006 ويف 
2008  تم فس�خ عقدي وعندها 

اسس�ت  مجل�ة عي�ون  س�نة 
2008

-  كيف حدثت فكرة انشاء مجلة 
عيون؟

-  الني كنت رئيس تحرير مجلة 
الس�ينما وامل�رح له�ذا فكرت 
بتاس�يس مجلة تعنى بش�ؤون  

الفنان�ن  اخب�ار  و  الفنان�ن 
فاس�تطعت تاسيس�ها وكان�ت 

ناجحة . 
مجل�ة  مرحل�ة  ع�ن  حدثن�ا   -

عيون؟
دائ�رة  م�ن  خرج�ت  عندم�ا   -
الس�ينما واملرح ذكرت لك انني 
فك�رت بتاس�يس مجل�ة معينة 
تعن�ى بش�ؤون الف�ن والفنانن 
ف�كان ان اسس�ت مجل�ة عيون 
بجهود ذاتية وبتمويل ش�خيص 

ايضا .
- ملاذا اس�ميتها عيون ؟

- النها رصد كامل للحركة الفنية 
وخاصة الفنانن الذين ينتسبون 
اىل دائرة الس�ينما واملرح وكنا 
ايض�ا نتن�اول االم�ور االيجابية 
والسلبية يف الدائر الفنية والوسط 
الفن�ي والثقايف وان تك�ون عينا 
لهذه الجه�ات ومعي كان يعمل 
الكاتب سعدون شفيق واملصمم 
واس�ماء  الكري�م   عب�د  حي�در 

القييس 
- ومتى صدر اول عدد منها ؟

- ص�در الع�دد االول م�ن مجلة 
عيون يف 2007/11/10

-  وهل املجلة تصدر حاليا ؟
- تصدر ولكن الكرتونيا بس�بب 
الوضع املادي وحاالت التقش�ف 
ال�ذي ح�دث يف البالد وق�د صدر 
منها اكثر من 65 عدد واخر عدد 

ورقي كان قبل س�نتن .
ال�ذي  املهرج�ان  اىل  لننتق�ل    -
اس�ميته مهرجان عي�ون حدثنا 

عنه ؟
- تجرب�ة مهرج�ان عي�ون هي 
امت�داد ملهرج�ان كن�ت اتابع�ه 
يف املغ�رب الت�ي كان�ت تحتف�ي 
باملبدع�ن م�ن ابنائه�ا ففكرت 
فب�دات  الع�راق  يف  باعادته�ا 
اس�تفتاء  باقام�ة   2008 ع�ام 
عن الصح�ف واالذاع�ات وحتى 
الفك�رة  فنجح�ت  الفضائي�ات 
ويف  واس�عا  الحض�ور  وكان 
التجربة الثانية للمهرجان اخذت 
العملي�ة تتطور بش�كل اوس�ع 

واكثر انتشارا .
 2013 ان�ك يف س�نة  -املع�روف 
بدأت بتس�مية املهرجان باس�م 
ش�خصية معينة فم�ن كان اول 

ش�خصية تم اختيارها ؟
-اول ش�خصية تم اختيارها هو 
الدكت�ور ص�الح القص�ب وفعال 
ت�م االحتف�اء بهذه الش�خصية 
احتفاء كب�ريا وناجحا تم توالت 

املهرج�ات وبعدها ت�م االحتفاء 
بالفنان محسن رسحان ومرسل 
الزي�دي وكان اخرهم هو الفنان 
املوس�يقار نص�ري ش�مه ف�كان 
االحتفال رهيبا وكبريا وعملنا له 
استقباال يف الشوارع امام الناس 
وش�اركت يف االحتفال س�يارات 

قديمة .
-وه�ذا النج�اح والتوس�ع ه�ل 

سيدفعكم الجراءات اوسع ؟
اقام�ة  اىل  س�ننطلق  -نع�م 
املهرجان يف احدى الدول العربية 
وسيتم اختيار ش�خصية عربية 

يتم االحتفاء بها يف دولته .
عب�اس  يطم�ح  ه�ل  -طي�ب 
مهرجان�ات  القام�ة  الخفاج�ي 

اخرى ؟
-نعم لدي االن مهرجانات اخرى 
مثل مهرجان س�ينمائي يقام يف 
شرياتون لالفالم القصرية تشارك 
فيه مجموعة من الش�باب ولدي 

مهرجان االغنية     الريفية .
فك�رة ع�ن مهرج�ان  -اعطن�ا 
االغنية الريفية واين وصلتم به؟

-االن نحن يف ص�دد التحضري له 

الرواد  الفنانون  وسيش�ارك فيه 
ومنهم فرج وهاب وفالح حسن 

ويونس العبودي وغريهم .
-طي�ب كل ه�ذه االج�واء وم�ا 
مج�ال  يف  اعم�ال  م�ن  قدمت�ه 
الصحاف�ة والف�ن واالع�الم هل 
غرس�ها  يف  دورا  لعائلت�ك  كان 

بنفسك ؟
ل�ه عالق�ات م�ع  وال�دي  -كان 
الفنانن الرواد مثل داخل حس�ن 
وغ�ريه من عمالق�ة الفن وكنت 
النش�اطات  ن�وع  من�ه  اس�مع 
الت�ي يحرضها مع داخل حس�ن 
وكان يش�جعني كم�ا كنت اتابع 
باملسلس�الت  فاهتم  التلفزي�ون 
واالفالم فنم�ت عندي رغبة الفن 
وحبي لالفالم الس�ينمائية ولهذا 
كن�ت اق�وم ب�ادوار تمثيلي�ة يف 
مدرس�تي ثم تحركت عى مراكز 
الشباب واخرجت وكتبت وكانت 

لدي فرق عديدة يف مدينتي .
-وماذا عن تقديمك ملعهد الفنون 

الجميلة ؟
-قدمت للمعهد س�نة 1978 وتم 
قبويل ويف املعهد قدمت مرحية 
ع�ود ثق�اب وه�ي م�ن تالي�ف 
الكاتب س�عدون العبيدي وكانت 

هي اطروحتي للتخرج .
-وبعد كل هذه املسرية هل لديك 

طموح معن ؟
االش�خاص  اج�د  ان  -امنيات�ي 
الذي�ن يواصل�ون مس�ريتي وان 
تبق�ى مهرجاناتي تق�ام بنفس 

الهمة .
-حدثنا عن مساهماتك مع دائرة 

االذاعة والتلفزيون ؟
-كانت لدي مس�اهمات عديدة 
م�ع االذاع�ة والتلفزيون فكنت 
م�ع  عنوان�ه  لربنام�ج  مع�دا 
الناس وكان م�ن اخراج الراحل 
عيل جاب�ر وكان يل تع�اون مع 
ع�الء  املخ�رج  م�ع  الرشقي�ة 
الده�ان وكن�ت ايض�ا مراس�ال 
لالذاع�ة عندم�ا كن�ت جنديا يف 

جبهات القتال .
والعافي�ة  بالصح�ة  -امنياتن�ا 
للفنان والصحفي االستاذ عباس 
الخفج�ي وان تتحق�ق اف�كاره 

وامنياته 
-ش�كرا لجريدتكم الغراء متمنيا 

لكم دوام النجاح .

الفنان واملخرج املرحي عباس الخفاجي هو واحد من الفنانن الذين تعاونوا مع دائرة االذاعة والتلفزيون يف اعداد الربامج االذاعية 
والتلفزيونية اسمه الكامل عباس عبد فجر الخفاجي مواليد1962 متزوج خريج معهد الفنون الجميلة قسم االخراج بغداد يف بدايات 
حياته الفنية قدم اعماال مرحية عى صعيد الشباب عام 1977 وحتى عام 1980 وكلها قدمها اثناء انتمائه اىل احد مراكز الشباب 
سابقا ثم تواصل مع فرتة وجوده بدعم كامل فقد اعطته تلك الفرتة خربة خاصة مما ازاد من تواصله مع املشهد الفني الثقايف وبعد التخرج من 
معهد الفنون الجميلة تحول اىل  الوظيفة بوزارة الرتبية واول تعيينه كان عى قسم املناهج وبعد تدرجه يف قسم املناهج اصبح مسؤوال عن قسم 
الرتبية الفنية ويف ذلك القسم كان معه الفنان التشكييل الكبري حميد املحل الذي كان يشغل رئيس اللجنة التي ضمت سعد الطائي وسامي عبد 
الحميد، كان الخفاجي حينها يشغل منصب  مقررا للجنة يف تلك الفرتة وبمرور الوقت ازدادت  خربته وازدادت مهنيته وصار قادرا عى التواصل  

التواصل مع الفرق املحلية ومع املؤسسات الصحفية مثل جريدة الجمهورية وجريدة العراق فتواصل معهم يف نرش كتاباته عن الفن 
والفنانن ثم تحول اىل اجراء الحوارات الصحفية مع الفنانن وكتابة الخواطر االنشائية .

 

أقام مهرجان “عيون” لتكريم املبدعني وأعد برنامج “مع الناس” لإلذاعة 

الفنان واملخرج املسرحي عباس اخلفاجي يروي لـ” الزوراء” مسريته الفنية  
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

بدأت حياتي ممثال ثم خمرجا وكتبت العديد من الدراسات الفنية

شاركت يف مهرجانات خارج العراق مثل املغرب وسوريا ومصر

مثلت مع الفنان حممد حسني عبد الرحيم يف مسرحية )شي ما يشبه شي( 

أسست جملة عيون على غرار جملة السينما واملسرح

املالمح األوىل لألغنية العراقية
يف كل ع�ام وع�رب عق�ود م�ن الزم�ن حاول�ت االغني�ة 
العراقية ان تجد النفسها مالمح معينة تفصل كل عقد 

وكل مرحلة عن االخرى 
ولنتحدث اليوم خصيصا عن االغاني العراقية واملطرب 

العراقي يف عقد الخمسينيات من تايخ العراق 
األغنية الخمس�ينية يذكر املوثق�ون العراقيون لالغنية 
العراقية ا ن اغاني الخمس�ينيات كانت  امتدادا طبيعيا 
لالغني�ة العراقية التي حدثه�ا وطورها األخوين صالح 
وداود الكويتي اللذان استمرا يف تلحن االغنيات العراقية 
حتى تاري�خ مغادرتها العراق والهجرة اىل فلس�طن يف 

العام 1950
ويف الس�نوات االخ�رية من عقد االربع�ن ظهرت الحان 
جديدة مللحنن جدد يسكنهم هاجس التجديد والحداثة 
يف االلح�ان والغن�اء، انعكاس�اً لثقافته�م املوس�يقية 
املتقدم�ة، فأخ�ذوا ع�ى عاتقهم مهمة تحري�ك الواقع 
الغنائ�ي بغية نقل االغنية العراقي�ة اىل مصاف االغاني 
العربي�ة لتس�مع يف كل ال�دول العربي�ة ولي�س العراق 

فحسب، والتي تمثل االتجاه الحديث يف االغنية العراقية 
، ل�ذا أتس�مت ألحانه�م بطاب�ع املدينة العري�ة التي 
تختل�ف بس�ماتها اللحنية ع�ن الغناء الريف�ي او غناء 
املقام والبس�تات العراقيه التقليدية والذي كان رائجاً يف 

فرتة ما قبل الخمسينيات.
ف�أوىل االلح�ان الت�ي ظه�رت كان�ت للملحن�ن جميل 
س�ليم ووديع خونده ورضا عيل مع تغيريات وأضافات 
مهمة عى مس�توى السلم املوس�يقي والتنوع املقامي 
وااليقاع�ي وتوس�يع املس�احات الصوتي�ة مس�تفيدة 
)األغني�ة البغدادية( من تأث�ر ملحنيها وخاصة يف هذه 
الف�رتة  بقوال�ب األغني�ة املري�ة الت�ي كان�ت تمر يف 
مرحلة تطور وتحديث ألساليبها عى يد الفنانن محمد 
عبدالوهاب وفريد األط�رش ، والتي كان لها رواج كبري 
وخاصة يف األف�الم االس�تعراضية والغنائية التي كانت 

سمة غالبة يف السينما املرية آنذاك .
كان اكث�ر امللحنن العراقين تأث�را بالغناء املري هو 
امللحن جميل سليم الذي كان يقلد ويحاكي يف تلحيناته 

الغنائية اغاني فريد األطرش ومحمد عبدالوهاب نتيجة 
لثقافته املوس�يقية املتقدمة، اذ لحن أغنية سمراء عى 
ايقاع التانكو محاكاة ألغني�ة )يازهرة يف خيايل( لفريد 
االطرش وتانكو )خليك بعيد عني( وكذلك أغنية )جمال 
اللي�ل و س�حر الكون( ع�ى ايقاع الرومب�ا تالها أغنية 
)محى جمالها عيون حبيبي( ع�ى أيقاع الفالس، وقد 
نال�ت استحس�ان املس�تمع العربي، مم�ا دعى محطة 
صوت ام�ريكا اىل بث ه�ذه االغنيات بش�كل يومي من 
خالل اذاعتها عى مدى عقدي الخمسينيات والستينيات 

مع وصفها للفنان جميل سليم باملايسرتوا النابغة
كذل�ك عم�ل امللحنون األخ�رون بنفس اس�لوب الفنان 
جميل س�ليم كالفنان رضا عيل فكانت اوىل اغنياته عام 
1949 )حب�ك حريني( ث�م تالها بقصيدة زك�ي الجابر 
)ذكري�ات( وأغني�ة )ش�دعيلك ييل حركت قلب�ي( التي 
ادتها فيما بعد نرجس شوقي، ثم جاءت يف العام 1952 
اغنية )س�مر س�مر( والتي فيها رجع الفن�ان للطابع 
البغ�دادي االصي�ل واالغنية الش�عبية الخفيفة ، وكذلك 

معه الفن�ان أحمد الخليل وعباس جمي�ل الذين أنتقلوا 
فيم�ا بعد ) نتيجة لتطور أمكاناتهم اللحنية ونضجها(  
م�ن مرحل�ة املح�اكاة لاللح�ان املري�ة اىل توظيف�ه 
وتوش�يجه مع ال�رتاث الغنائي العراق�ي  الذي نتج عنه 
تبلور لنمط جديد من الغناء، يحمل س�مات وخصائص 
تمي�زه عن غريه من أنم�اط الغناء املحيل  وكذلك أبتعد 
بمسافة عن االلحان املرية التي كانت مهيمنة بشكل 

كامل عى اللحنية التي أختطها هذا الجيل لنفسه.
هذه الس�مات والخصائص أنتجت ما صار يطلق عليه 
)باالغنية البغدادية(، وأبرز رموزها جميل سليم وأحمد 
الخلي�ل وعباس جميل ورضا ع�يل ويحيى حمدي حيث 
رسع�ان ما تراجعوا عن تقليده�م لالغنية املرية بعد 
ان فش�لوا يف التأثري يف املتلقي العراقي الذي كان معتادا 
عى ايقاع الجورجينا والطابع البغدادي املحيل االصيل ، 
مم�ا دعاهم اىل العودة اىل تراثهم الغنائي العراقي الثري 
بمقاماته وقوالبه املوسيقية وتطويرها مستفيدين من 
ثقافتهم املوسيقية وموهبتهم الفذه وتأثرهم باألغنية 

املري�ة وغريها من التأثريات ، فبع�د ان كانت االغنية 
يف ف�رتة الثالثيني�ات مح�دوده يف نغماته�ا وايقاعه�ا،  
اذ كان�ت تغن�ى من مطلعه�ا حتى اخره�ا بلحن واحد 
محدود يتكرر عى جمي�ع كوبليهات االغنية وفواصلها 
املوس�يقية ، عم�ل امللحن�ون املجددون ع�ى التنويع يف 
اس�تخدام املقامات مع توس�يع للمس�احات الصوتية، 
واصب�ح هنال�ك تن�وع يف اللح�ن ب�ن مطل�ع االغني�ة 
وكوبليهاته�ا ، كم�ا اتس�مت األغنية بامل�رح وااللحان 

الخفيفة بتلويناتها النغمية .
املطرب�ات   س�اعد يف ترس�يخها ونرشه�ا مجموع�ة 
واملطربن اللذين كروا حاجز األداء الثقيل والرصن اىل 
اداء اكثر تعبريا ورشاقة ومرحا يتسق مع روح املرحلة 
الت�ي كانت يف ذروة تطلعها اىل املس�تقبل نتيجة لتطور 
النظام الس�يايس واالقتصادي الذي ش�هد نموا وتطورا 
نس�بيا يف حي�اة املدن وخاص�ة العاصمة بغ�داد ، ومن 
اولئ�ك املطربات أح�الم وهبي وعفيفة اس�كندر ومليعة 

توفيق ومائدة نزهت.
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البرد  نحبن اآلن يف ذروة موسبم 
واألنفلونبزا، واألطفبال يتعرضون 
لإلصاببة بالزكبام أكثبر مبن أي 
وقت يف السنة، لذا عليِك أن تكوني 
مستعدة دائماً ملواجهة الزكام مع 

طفلك.
الجمعية األملانيبة ألطباء األطفال 
واملراهقبن أصدرت تقريبراً طبياً 

مواجهبة  عبى  األمهبات  يسباعد 
إصابة أطفالهن بالزكام، حيث ينصح التقرير باسبتخدام جلسبات اسبتنشاق 

البخار، لعالج األطفال من الزكام.
وذكبر التقرير أن البخار الدافئ يعمل عى ترطيبب األغشية املخاطية يف األنف، 
ومن ثم إذابة املخاط، وبالتايل يتمكن األنف من طرد املخاط بسهولة، ما يسّهل 

عملية التعايف.
أما عن كيفية اسبتخدام جلسات اسبتنشاق البخار، فأوضح التقرير أنه يكون 
عبر خطوتن، األوىل عببارة عن ملء إناء بماء دافئ تبراوح درجة حرارته بن 
42 و45 مئويبة، والخطبوة الثانية تغطيبة رأس الطفل بمنشفبة ليتمكن من 

استنشاق البخار، عى أن يكون هذا ملدة ال تزيد عن 3 إىل 5 دقائق.
وامليزة يف هذه الطريقة هي أن الطفل يشعر بتحسن فور إنهاء عملية استنشاق 

البخار.
ونصبح التقرير بعبدم إضافة أي زيوت عطريبة إىل املاء الدافبئ، لتجنب تهيج 

الجهاز التنفيس للطفل، وتجنب إصابته بضيق التنفس.

رغم مذاق أطباق السبمك اللذيذ، إال أنَّ طهي السبمك، وال سيَّما قليه، 
رة تنترش يف أرجاء البيت، ويصعب التخلُّص منها عى  يولِّبد رائحة منفِّ
الفبور. ويف هذا اإلطار،نقّدم مجموعة مبن نصائح التدبري الهادفة إىل 

املتعة بمذاق السمك، من دون الرائحة املزعجة يف البيت:
1. أثنباء القبي، يجب إغالق أبواب غرف املنبزل كافة، حتى ال تترسَّب 
رائحة السمك إليها من املطبخ، الذي ُتفتح نوافذه، مع تشغيل الشّفاط 

الكهربائي فيه ومروحة إذا توافرت، وذلك طوال مدَّة القي.
2. بعبد الفراغ من قي السبمك، يجب املسبارعة إىل تنظيف فرن الغاز 
وفبق الطريقبة اآلتيبة يف التدبري املنبزيل: ُينثر امللح مكبان بقع الزيت 
املتطايرة، وُيزال بعد دقيقتن، بوساطة قطعة من القماش. ثم، ُيمزج 
الخبّل األبيض والب”بيكينغ صودا” مًعا، ويضاف سبائل الجي وبضع 
قطبرات مبن عصريالليمبون الحامض. ثبم، تغمس قطعبة القماش 

بالخليط، وُيمسح فرن الغاز.
3. ُيستحسبن جبي األوانبي والقبدور املسبتعملة، فبور االنتهاء من 

القي،وقبل تناول الطعام.
4. ُيفيبد غي التواببل واألعشاب، كالقرفة والقرنقبل، ما ينرش رائحة 

منعشة يف املطبخ.

األول  املسبؤول  أنبِت  وأم،  كزوجبة 
عبن إدارة شبؤون األرسة، ومع ذلك 
فإن هنباك بعض األمور التي تخص 
زوجك، قد تظنن أن تقديم اقراحاتك 
يف كبل األمور هبو يشء يقبع تحت 
طائلبة مسبؤولياتك، ولكن يف بعض 
األحيان تبدو اقراحاتك بالنسببة إىل 
زوجك مجبرد تدّخالت منبِك تشعره 
باإلزعاج، فهنباك بعض األمور التي 
تخصه، وليس مبن الحكمة التدّخل 
بهبا حتى عبى هيئة مقرحبات أو 
نصائبح. ويف ما يبي 3 أمور خاصة 

بزوجك، تدّخلك فيها يزعجه.
1 - صحة زوجك

اإللحباح عبى زوجك يف طلبب تغيري 
عاداته الصحية، مثل نوعية طعامه، 
أو انتظامبه يف ممارسبة التماريبن 
الرياضية، قد يشعره باإلزعاج، وأنه 
يف نظرك ليبس بصحة جيبدة، وأنِك 

تفرضن عليه أسلوب حياة.
مبن الجيبد أن تشعبري برغببة يف 
تحسبن أسلوب حياة زوجك ليتمتع 

أن  يجبب  ولكبن  أفضبل،  بصحبة 
تختباري طريقة الحديبث معه بهذا 

الشأن، وأال يكون حديثك به إلحاح، 
فتغيبري العبادات الصحية لن يحدث 

إال إذا كبان نابعاً مبن داخل زوجك، 
وبإرادته الكاملة.

 2 - وقت فراغه
عندما تشاهديبن زوجك يجلس يوم 
اإلجبازة بدون عمبل، تقفز يف ذهنك 
كل األشبياء التي يمكنه القيام بها، 
ومهمبات  املنزليبة،  األعمبال  مثبل 

األرسة، أو حتى الخروج معاً.
كوني منصفة؛ تفكريك يف وقت فراغ 
زوجك يعني أنِك تتدّخلن يف شبؤونه 
الخاصة، وتحاولن فرض سيطرتك 
تعرفبن  أنبِك  وتعتقديبن  عليبه، 
بنحبو أفضبل كيبف يقبي وقته، 
وهبذا بالطببع يشعبره باملحارصة 

واإلزعاج. 
3 - عالقته بأطفالكما

عندمبا تشعريبن بالتوتبر أو سبوء 
التفاهم بن زوجك وأحد أطفالكما، 
فإنِك تسبارعن إىل التدّخبل بينهما، 
حبل  محاولبة  يف  تفكريبن  وفيمبا 
مزعبج  إحسباس  يصبل  املوقبف، 
لزوجبك، بأنبِك ال تثقبن بأسبلوب 
تعامله مع أطفالكما، وأنه غري قادر 

عى اتخاذ قراراته بنفسه.

10واحة
3 أمور خاصة بزوجك... تدخلك فيها يزعجه

حنو مستقبل افضل...هلا
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كشفبت دراسبة جديبدة أن السبكر قبد يغذي 
الرسطبان من خبالل ترسيعبه نمبو األورام يف 

الجسم.
واكتشف علماء أن الفرئان التي تستهلك رشاب 
الذرة عايل الفروكتوز، املسبتخدم يف البسكويت 

واآليبس كريبم ومرشوببات الطاقبة، شبهدت 
أوراما معِدّية.

وأشبار العلمباء إىل أن رشب كميبة تعادل نحو 
350 مبل من املرشوبات السبكرية يوميا، رّسع 

نمو األورام املعوية يف الفرئان املريضة.

وقبال الدكتور املعد املشارك يف الدراسبة: “هذه 
املالحظبات يف النمباذج الحيوانيبة قبد تفبرس 
السببب يف أن زيادة استهالك املرشوبات الحلوة 
وغريهبا من األطعمبة التي تحتوي عى نسببة 
عالية من السبكر، خالل الثالثن سنة املاضية، 
ترتبط بزيادة يف رسطانات القولون واملسبتقيم 

يف سن 25 إىل 50 عاما يف الواليات املتحدة”.
واقبرح العلمباء أن فهم كيفية تغذية السبكر 
للرسطبان قد يبؤدي أيضبا إىل مقارببة جديدة 

للعالج.
ومبع ذلك، حذر بعض الخراء من أن هذه اآللية 
قبد أثبتبت يف الفرئان املعدلبة وراثيبا أنها تزيد 
من خطبر األورام الرسطانية، إال أنه ربما قد ال 

تنطبق اآللية ذاتها عى البرش.
وقال كبري معدي الدراسة، الدكتور ماركوس دي 
جونكالفيبس: “لم نتمكن مبن إثبات أن إعطاء 
رشاب الذرة عايل الفروكتوز يسبب ظهور أورام 
جديبدة، ألن هبذه الفبرئان تطبور أوراما حتى 
عند حصولهبا عى وجبات طبيعيبة خالية من 
السكر املضاف. لكن عندما تمنحها هذا السكر 

اإلضايف، فإن األورام تنمو بشكل أكر”.

كثري من األشخاص عندما يستيقظ 
من النوم، يشعر بأنه ليس لديهم أي 
طاقبة للنهوض مبن الرسير، ويعود 
آخبرون للمنبزل مبن العمبل وهبم 

يعانون من حالة إنهاك شديد.
إليبك أكثبر األسبباب شبيوعا لهذه 
الحباالت، التبي يمكبن التغلبب عى 
مسبببات بعضها مثل قلبة النوم أو 
التوتبر أو األدويبة أو حتبى أمراض 

القلب.
1. فقر الدم

مبن األسبباب الشائعبة لإلرهاق أن 
يعاني الشخص من فقر الدم الناتج 
عبن نقص خاليا البدم الحمراء التي 
تنقل األكسبجن إىل أجبزاء مختلفة 

من الجسم.
إذا كان الشعور بالتعب طوال الوقت 
مصحوًبا بصداع وصعوبة يف الركيز 
ورسعة رضبات القلبب وصعوبة يف 
النوم، فيجب اسبتشارة طبيب لعمل 

التحاليل والفحوص الالزمة.
2. مشاكل الغدة الدرقية

التعبب  يكبون  الحالبة،  هبذه  يف 
مصحوًببا بجفباف الشعبر والجلبد 
وهشاشبة األظافبر وانتفباخ تحت 
العينن وصبوت أجش وزيادة معدل 
رضبات القلب مبع تقلبات مزاجية 
الدرقيبة  الغبدة  وتفبرز  وتهيبج، 
هرمونبات السبيطرة عبى وظائف 
الجسبم األوليبة، وإذا كانبت الغبدة 
الدرقيبة ال تعمبل بشكبل صحيبح، 
فإن الهرمونات تخرج عن السيطرة 

وتعبث بمستويات الطاقة.
3. مرض السكري

مسبتويات  انخفباض  جانبب  إىل 
الطاقة، إذا كان الشخص يشعر دائًما 
بالعطش مبع حاجة متكررة للتبول 
باإلضافة إىل تشوش الرؤية وفقدان 
البوزن املفاجبئ والتهيبج والغضب 
ألبسبط األسبباب، فهبو بحاجة إىل 

فحص مستويات الجلوكوز يف الدم.
ويمكبن أن يكبون الشعبور بالتعب 
من أعبراض مرض السبكري، حيث 
يحبد اضطراب التمثيبل الغذائي من 
إنتاج األنسبولن، مما يبؤدي بدوره 
إىل العديبد من األعراض غري املرغوب 

فيها، من بينها التعب والضعف.
B12 4. نقص فيتامن

أحبد  هبو   B12 فيتامبن  يعتبر 
الفيتامينات األساسية التي يحتاجها 
الجسبم للحفباظ عبى مسبتويات 
الطاقبة املثبى، يسببب نقبص هذا 
الفيتامن يف الجسم التعب واالرتباك 
الذهنبي، ويمكن تناولبه كمكمالت 
غذائيبة أو اختيار مصبادر طبيعية 

مثل البيض والدجاج واألسماك.
5. نمط حياة خامل

إن نمط الحيباة غري النشط هو أحد 
العوامبل الرئيسبية التبي تسبهم يف 
الضعبف والتعبب، تربط الدراسبات 
بمتالزمبة  الخاملبة  الحيباة  نمبط 
التعبب املزمبن CFS، التبي يعد من 
أببرز أعراضهبا الشعبور باإلرهباق 
الشديبد وغبري املرر يومًيبا، ويمكن 
أن يسباعد اسبتبدال نمبط الحيباة 
الكسبول بأسبلوب نشبط يف تقليبل 

التعب وزيادة مستويات الطاقة.
6. قلة النوم

إن النوم الكبايف رضوري مثل تناول 
األطعمة املغذية عندمبا يتعلق األمر 
بالحفباظ عبى نمط حيباة صحي، 
يمكبن أن يعاني اإلنسبان مبن قلة 
النبوم واألرق نتيجبة التباعبه نمط 
الحياة يسيطر عليه العادات السيئة 
والوجببات املتأخرة وقلبة التمارين 
عرضبة  يجعلبه  ممبا  الرياضيبة 
لإلصاببة مبن العديد مبن األمراض، 
يحتاج اإلنسان إىل ست ساعات عى 
األقل مبن النبوم يومًيا حتبى يعمل 
العقل بشكل صحيح ويظل الجسبم 

بصحة جيدة وحيوًيا.
7. أنواع من األطعمة

يمكن لبعض األنواع من األطعمة أن 
تجعل اإلنسبان يشعر طبوال الوقت 
بأنبه متعب، مبن بن تلبك األطعمة 
التبي تتسببب يف هبذه الحالبة يأتي 
الغلوتن ومنتجبات األلبان والبيض 
وفبول الصويبا والبذرة، ويمكن أن 
يكون السبب يف الشعور باإلنهاك هو 

املعاناة من الحساسيات الغذائية.
8. التوتر

ثببت أن التوتبر املزمبن يؤثبر عبى 
مستويات الطاقة يف جسم اإلنسان، 
وبينمبا يكبون تجنبب التوتبر أمبرًا 
مسبتحياًل يف بعض األحيبان، يمكن 
التوصبل إىل حبل عبن طريبق تبني 
اسراتيجيات إدارة التوتر مثل اليوغا 

أو التأمل.
9. االكتئاب

إذا كبان الشعبور بالتعبب واإلنهاك 
يف  صعوببة  بأعبراض  مصحوًببا 
الركيبز والنبوم وانعبدام الرغبة يف 
غالًببا  فإنبه  باآلخريبن،  االختبالط 
سيكون التشخيص هو حالة اكتئاب 
بسببب الشعبور بالسبلبية واليأس 
طوال الوقت، احرص عى االستعانة 
بنصيحبة طبيبب نفسباني يف أقرب 

وقت ممكن.
10. الجفاف

يحدث الجفاف عندما يحتوي جسم 
اإلنسبان عبى كمية غبري كافية من 
املباء، ويؤدي هذا القصور إىل تعطيل 
عمل الجسم الطبيعي، مما يؤدي إىل 

الشعور بالتعب واإلرهاق الشديد.

تعانبي الكثبري مبن الفتيبات من 
مشكلة املسام الواسعة عى البرشة 

والتي تفسبد شكلها وجمالها، وال 
تسبتطيع أدوات التجميبل وحدها 

حل تلك األزمة، بل تحتاج إىل عناية 
فائقة بالبرشة من خالل استخدام 

وصفات طبيعية بشكل مستمرة.
3 طبرق طبيعيبة لعبالج  هنالبك 
الواسبعة، يمكنك تجربتها  املسام 

بنفسك، وهي :
- ماسك البيض

اخلطي بياض بيضبة مع قطرات 
من عصبري الليمون مبع 2 ملعقة 
مبن الشوفبان، وضعبي الخليبط 
عى برشتبك ملدة نصف سباعة ثم 

اغسليه.
- مكعبات الثلج

ويمكنبك  سبهلة  طريقبة  وهبي 
تطبيقهبا يومًيا، مبن خالل تمرير 
مكعببات الثلج عبى برشتك فهي 
تساعد عى غلق املسام وتطهريها 

من الجراثيم.
- ماسك العسل

العسبل  مبن  ملعقبة   2 أضيفبي 
األبيبض مبع قطبرات مبن عصري 
الليمبون واخلطيهم مًعبا وضعي 
الخليبط عبى وجهبك وحركيها يف 
حركات دائرية بسيطة ملدة دقيقة 
ثبم اتركيبه عى وجهبك ملدة عرش 

دقائق وبعدها اغسليه.

كل يوم معلومةنصائح طبية

لطلة ابهى....

هل تغذي املشروبات السكرية األورام السرطانية؟ملاذا نشعر باإلنهاك والتعب طوال الوقت؟

من مطبخك... 3 أسرار حلل أزمة املسام الواسعة

أجاببت دراسبة أجريبت مؤخبرا عبن سبؤال 
لطاملبا حري املاليبن يف جميع أنحباء العالم من 
مسبتخدمي مواقبع التواصبل االجتماعبي، ال 
سيما فيسبوك، وهو: هل التوقف عن استخدام 

فيسبوك يقود إىل السعادة؟
وكشفت الدراسبة أن استخدام فيسبوك بشكل 
يومي يقود املسبتخدم إىل التعاسة، وأن التقليل 
من هذا االستخدام، وحتى االبتعاد عن هذه مثل 
املواقع، يزيد مسبتوى السعادة، وفق ما أوردت 

)سكاي نيوز( عربية.
يف املقابل، أكدت الدراسبة أن االبتعاد عن مواقع 
التواصبل االجتماعبي يؤدي إىل تراجبع املعرفة 
اإلخبباري  املجبال  يف  خصوصبا  واملعلومبات، 

واألحداث املحلية واإلقليمية الجارية.
وبحسبب الدراسبة، فبإن تعليق املسبتخدمن 
لحسباباتهم عبى فيسببوك وعبدم اسبتخدام 
هبذا املوقع ملدة شبهر، يمكن أن يحسبن حياة 

املستخدمن الشخصية والذهنية والنفسية.
وهدفبت الدراسبة التبي أجراهبا باحثبون من 
جامعتي نيويورك وسبتانفورد، إىل دراسة تأثري 
التوقف عن استخدام فيسبوك ومواقع التواصل 
االجتماعي األخرى عى سلوك املستخدم وحالته 

الذهنية.
وشبملت الدراسبة، التي جاءت بعنبوان التأثري 
الصحي لوسائل التواصل االجتماعي مستخدماً 
أمريكياً ممن يستخدمون املوقع 15 دقيقة عى 

األقل يومياً.

وبينبت أن تعطيبل صفحة الفيسببوك وإبطال 
تفعيلها بن املشاركن يف الدراسة، التي أجريت 
عبام 2018، أدى إىل زيبادة يف األنشطبة البعيدة 
عبن اإلنرنت، مثل زيبادة التفاعبل االجتماعي 

الشخيص مع األرسة واألصدقاء.
ومبن األنشطبة األخبرى التبي قبام بهبا أفراد 
عينبة الدراسبة، مشاهبدة التلفزيبون سبواء 
بصورة منفبردة أو مع آخرين، كأفبراد العائلة 

واألصدقاء.
واضحبا  تحسبنا  الدراسبة  نتائبج  وأظهبرت 
يف الصحبة النفسبية مبع املزيبد مبن الشعور 

بالسبعادة، عر تقليل مسبتويات االستقطاب 
السبيايس، خصوصبا وأنهبا جباءت قببل فرة 

االنتخابات النصفية يف الواليات املتحدة.
غري أن االبتعباد عن مواقع التواصل االجتماعي 
أدى باملقاببل إىل تراجبع املعرفبة واملعلومبات 
بشأن األحداث الجارية، وفقا ملا ذكرته صحيفة 

اإلندبندنت الريطانية.
وتوصبل الباحثبون إىل أن املسبتخدمن الذيبن 
يعطلون صفحاتهم وحسباباتهم عى فيسبوك 
تقليبل  عبى  وثباتبا  إرصارا  أكثبر  يصبحبون 

استخدامهم للتطبيق بعد التجربة.

دراسات حديثة

هل التوقف عن استخدام فيسبوك يقود إىل السعادة؟

طبيبك يف بيتك

تدبري منزلي

خبار املاء يساعد طفلك على 
التعايف من الزكام

كيف نتخلص من رائحة السمك 
يف املطبخ؟

  املكّونات
لتحضري القاعدة:

بسكويت أوريو مطحون - 3 أكواب
زبدة مذوبة - 100 غرام

قرفة - رشة
لتحضري الحشوة:

جببن كريم فيالدلفيبا أو كريي عى 
حرارة الغرفة - 600 غرام

كريمة حامضة عى حرارة الغرفة - 
250 غرام

كريمة سبائلة عى حبرارة الغرفة - 
كوب

بيض عى حرارة الغرفة - 4
سكر - كوب

فانيليا - ملعقة كبرية

بسكويت أوريو مكرس - 8 حبات
لتحضري صلصة الشوكوالتة:

حبيببات  أو  مقطعبة  شبوكوالتة 
هرييش - نصف كوب

كريمة سائلة - ربع كوب
فانيليا - ملعقة صغرية

للتزين:
كريمة مخفوقة دريم ويب - بحسب 

الرغبة
بسكويت أوريو - بحسب الرغبة

طريقة العمل
- حمي الفرن من االسفل عى حرارة 
200 درجة مئوية ثم ثبتي الشبك يف 
الوسبط وضعي صينية مملؤة باملاء 

أسفل الشبك.

اخلطبي  القاعبدة:  لتحضبري   -
بسبكويت االوريبو املطحبون مبع 
القرفبة والزببدة املذوببة ثبم ريص 
املزيبج يف قعبر صينيبة التشيز كيك 

املتحركة. ضعيها جانباً.
اخفقبي  الحشبوة:  لتحضبري   -
جبن الكريبم مع السبكر والكريمة 

الحامضة ملدة دقيقتن.
تلبو  الواحبدة  البيبض،  - اضيفبي 

األخرى، مع الخلط بعد كل إضافة.
- زيدي الكريمة السبائلة والفانيليا 
بسبكويت  أضيفبي  ثبم  واخلطبي 

االوريو املكرس.
- صببي الخليبط فبوق القاعدة ثم 
أدخي الصينيبة إىل الفرن واخفي 

الحرارة إىل 150 درجة مئوية. اتركي 
الكيكبة يف الفبرن ملدة سباعة و40 

دقيقة من دون فتح الباب نهائياً.
- اطفئي الفرن وافتحي ربع الباب. 
أخرجي الكيكة بعد ساعة من الفرن 

وضعيها يف الثالجة لليلة كاملة.

- ذوبي قطع الشوكوالتة والكريمة 
السائلة يف حمام مائي.اتركي املزيج 

جانباً حتى تصبح دافئة.
- زيني الكيكة بصلصة الشوكوالتة 
الدافئة، الكريمبة املخفوقة وحبات 

االوريو ثم قدميها مبارشة؟

حلى تشيز كيك االوريو بالفرن
املطبخ
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

1915 - األمل�ان يخرتع�ون غ�از الفوس�جني 
القاتل الس�تخدامه يف القذائ�ف املدفعية وذلك 

أثناء الحرب العاملية األوىل.
1916 - بدأ معركة فردان أثناء الحرب العاملية 
األوىل والتي اس�تطاع الفرنس�يون فيها وقف 
التق�دم األملان�ي يف بالدهم ب�دأوا بعده هجوم 

معاكس حقق نجاًحا كبريًا.
1941 - أدول�ف هتل�ر ينص�ب نفس�ه قائ�د 
أع�ى ع�ى الجي�وش األملاني�ة ويلقب نفس�ه 

بالفوهرر.
أدي�ب  بقي�ادة  س�وريا  يف  انق�الب   -  1949
الشيشكيل ضد س�امي الحن�اوي الذي حاول 

توحيد سوريا مع العراق.
1963 - زنجبار تستقل عن التاج الربيطاني.

1965 - إعادة انتخاب ش�ارل ديغول رئيًس�ا 
لفرنسا.

1983 - رسقة كأس العالم لكرة القدم )كأس 
جول ريميه( من خزائن االتحاد الربازييل لكرة 

القدم يف مدينة ريو دي جانريو.

1984 - اململك�ة املتحدة توقع اتفاق رس�مي 
تنتق�ل بمقتض�اه هون�غ كون�غ إىل الس�يادة 

الصينية عام 1997.
2001 - إطف�اء الحرائ�ق واألدخنه بشكل تام 
م�ن أنقاض برجي مركز التج�ارة العاملي بعد 

ثالثة أشهر من هجمات سبتمرب.
2003 - ليبي�ا تعل�ن إنه�ا س�تقوم بتدم�ري 
ترس�انتها م�ن أس�لحة الدمار الشام�ل، كما 
أعلنت عن موافقة الزعيم الليبي معمر القذايف 
ع�ى الس�ماح ملفتيش األس�لحة ع�ى مراقبة 
التخل�ص م�ن ه�ذه األس�لحة ب�دون قي�د أو 

رشط.
2009 - رئي�س ال�وزراء اللبناني س�عد الدين 
الحري�ري يق�وم بزي�ارة رس�مية إىل س�وريا 
ه�ي األوىل له منذ اغتيال وال�ده رئيس الوزراء 
السابق رفيق الحريري وما تالها من اتهامات 
وجهت إىل سوريا حول وجود صله لها بحادث 
الرئي�س  م�ع  محادث�ات  ويج�ري  االغتي�ال 

السوري بشار األسد.

غزل عراقي
بي�ك  ذاي�ب  صدَكن�ي  ج�ذب  أحب�ك  م�ا 
تلكان���������ي  بي�ك  علي�ه  إدّور  واذا 
بي�ه  ابال�غ  تظ�ن  االَكول�ه  ه�ذا  واذا 
تنس�ان��ي  تك�در  ب�س  تنس�حب  تك�در 
ح������بي�ت  م�ا  َكبل�ك  ج�ذب  أكل�ك  وم�ا 
ثان�ي م�ن  انول�دت  العرفت�ك  ي�وم  ب�س 

ان�ي طف�ل م�ا يع�رف يض�م ارسار  وهس�ه 
لس�اني  ع�ى  برسع�ة  البلَكل�ب  وتلك�ه 
أحبك كلم�ه م�ا تس�تحق����������هه والله 
وجدان�ي  ت�روي  م�ا  احب�ك  كلم�ة  ألن 
تنَك�ال  م�ن  الكلم�ه  ح�روف  وماتهمن�ي 
مع�ان�ي  وش�تحمل  الفع�ل  همن�ي  ب�س 
الن�اس  ع�ن  اختل�ف  أح�ب  م�ن  ان�ه  ألن 
ربان�������ي  رس  وال  طب�ع  اَكل�ك  وم�ا 
اَكل�ك م�الك ان�ي يف���������������الن  وال 
بيبان�ي  ت�دك  م�ن  الص�دك  تلك����ه  ب�س 

أبـــــــراج

مهني�اً: الحس�م مطلوب يف الف�رتة املقبلة، ألن 
الرتدد قد تكون ل�ه عواقب وخيمة جداً عاطفياً: 
علي�ك ان تق�ف اىل جانب الرشيك، حت�ى يتمكن من 
تج�اوز مشكالته العائلية صحياً: عليك التذكر دائماً أن 

ال غنى عن الرياضة للمحافظة عى الرشاقة.

مهنياً: ف�رتة دقيقة تواجه�ك قريباً، لكن مع 
عدم الت�رّسع يمكنك تخّط�ي املوضوع. عليك 
االس�تفادة م�ن ه�ذا ال�درس عاطفي�اً: إذا كنت 
واثقاً بخطواتك املس�تقبلية مع الرشيك، فال ترتّدد يف 
مصارحت�ه بنواياك تجاهه، ألّن ذلك س�يفرحه صحياً: 
حاول أن توفق بني نشاطك الفكري ونشاطك الريايض 

كي تبقى مرتاحاً.

مهني�اً: ال تحاول تجاهل أوام�ر أرباب العمل فقد 
تندم عى ذلك الحقاً. ح�ذار األوهام. ابَق صامداً يف 
قرارات�ك ومخلصاً عاطفياً: ال تدع نفس�ك تنجز وراء 
عاطفتك واال وقعت فريس�ة الضغوط و العصبية. شاور 
عقل�ك بني الحني واآلخر وات�رك القلب جانباً صحياً: أعط كل 

يشء وقته املستحق، وللرياضة الكثري عليك.

مهنياً: تجد مكانك املناس�ب والعمل املالئم لك، أو 
تتمت�ع بمهارة كبرية، لك�ي تواجه أوضاعاً معقدة 
وتج�د لها الحل�ول برسعة مذهل�ة عاطفياً: ترصفات 
الرشي�ك الغريب�ة ق�د تكون م�رّبرة، من األفض�ل أن تجد 
األعذار املقنعة قبل مواجهته صحياً: املغريات كثرية واإلرادة 
ضعيف�ة. ال تستس�لم ألي منهم�ا مهم�ا وج�دت أن األمور 

صعبة.

مهني�اً: تع�ود الي�ك الحماس�ة وتشع�ر باالندفاع 
والطاق�ة. تمي�ل اىل التعب�ري ع�ن أفك�ارك بق�ّوة 
وش�جاعة، ولن ت�رتّدد يف ترويجها عاطفي�اً: الحبيب 
ينزع�ج من تس�لطك الزائ�د. عليك أن تغري من أس�لوبك 
مع�ه. ال داعي للغضب وفرس وجه�ة نظرك بهدوء صحياً: ال 
تضع�ف أمام املأكوالت الشهية لكنها مرضة وغنية بالدهون 

والشحوم.

مهني�اً: الحس�م مطل�وب يف الف�رتة املقبلة، 
ألن ال�رتدد قد تك�ون له عواق�ب وخيمة جداً 
عاطفي�اً: عليك ان تق�ف اىل جانب الرشيك، حتى 
يتمك�ن من تجاوز مشكالت�ه العائلية صحياً: عليك 
التذك�ر دائم�اً أن ال غنى عن الرياض�ة للمحافظة عى 

الرشاقة.

مهني�اً: مشكلة مهني�ة تتجاوزها رسيعاً، لكن 
بعض االنعكاس�ات ترتدد أصداؤها من دون أن 
تؤث�ر فيك مب�ارشة عاطفي�اً: مهما تنوع�ت اآلراء 
بينك وبني الرشي�ك، فإّن العناوين العريضة تبقى هي 
األس�اس املتني له�ذه العالقة صحي�ًا: أظه�ر قدرتك عى 
التحمل يف ما يتعل�ق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، 

لكن النهاية ساّرة.

مهنياً: قد تثار بعض املشكالت. حذار اإلشكاالت 
م�ع املحي�ط والتحدي�ات. ابتعد ع�ن املواجهات 
وُك�ن دبلوماس�يًّا عاطفي�اً: اص�ِغ اىل وجه�ة نظر 
الحبيب فقد تجد أنه عى حق. ثق به أكثر وال تشكك يف 
ترصفاته صحياً: ح�ذار اإلكثار من الحلويات والشوكوال، 

وحاول التخفيف منها قدر املستطاع.

مهنياً: بانتظارك الكثري من املس�ؤوليات واألعباء 
الت�ي تتطلّب منك عمالً جّديًّاً. تتعرّض لالرهاق من 
دون أي شك ولكّنك لن تفشل، بل تحّقق أفضل النتائج 
عاطفي�اً: الحبيب مل من ترصفاتك الغريبة. حاول تغيري 
نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر صحياً: ال بأس برحلة 

يف أحضان الطبيعة والسري ضفاف أحد األنهر.

مهني�اً: تتخ�ذ إحدى العالق�ات أهمي�ة خاصة يف 
حياتك وتلتقي أصدقاء. تنتمي إىل مؤسسة جديدة 
أو تالق�ي تقدي�راً أو تكل�ف بمهمة عاطفي�اً: تحتفل 
بجدي�د، أو بانتص�ار. تنهال عليك عالم�ات الحب من كل 
صوب وتحّقق رغبة دفينة طاملا س�عيت إليها صحياً: بعض 
التماري�ن الصباحية مصحوبة باإلكثار من رشب املياه نهاراً 

عالج ناجح لحمية صحية.

مهنياً: م�ن اليوم وصاعداً قد تضطر إىل العمل مع 
زمالئ�ك كفريق واحد، وذلك س�يرتك آث�اراً إيجابية 
عى أج�واء العمل عاطفي�اً: حاول عدم االس�تماع اىل 
الشائع�ات من املقرّب�ني، وخصوص�اً أن بعضهم يحاول 
ص�ّب الزيت عى الن�ار صحياً: إحرص عى اس�تعمال الزيت 

النباتي الصحي، وتجنب مختلف أنواع السمنة ومشتقاتها.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: أخ�ى عليك م�ن مواقفك الس�لبّية 
التي تدفعك يف لحظة طيش إىل االنجراف وراء 
االنفع�االت واملشاع�ر القوية عاطفي�ًا: اندفاعك 
ملس�اعدة الرشيك سالح ذو حّدين، فحاول أن تخّفف 
ذل�ك حتى ال تدف�ع الثمن الحق�اً صحياً: أنت مس�تعد 
دائم�اً للمشاركة يف نشاط اجتماع�ي أو ترفيهي يقام 

يف منطقتك.

يحكى أن االسكندر املقدوني 
فج�اءه  العال�م  غ�زو  ق�رر 
“ل�ن   : ل�ه   الكاه�ن وق�ال 
تس�تطيع ح�ل العال�م حتى 

تفك العقدة الكبرية!”.
فس�أله االسكندر : “ ما هذه 

العقدة؟”
فأجابه الكاهن : “ إنها عقدة 
س�حرية لن يس�تطيع رجل 
أن يحت�ل العال�م من دون أن 

يحلها”.
فسأله االسكندر : “ هل فعل 

أحد هذا من قبل؟”
فرد الكاهن خائفاً من غضب 
ملك�ه : “ ال... ال... وك�ل من 
أن يفكه�ا  ذه�ب م�ن دون 

تعرض للقتل أو فشل”.
فقال االسكندر : “ أرني هذه 

العقدة”.
والكاه�ن  االس�كندر  ذه�ب 

رأى  املعب�د وحامل�ا  إىل  مع�اً 
العق�دة أدرك م�دى صعوبة 

حله�ا باأليدي كما حاول من 
سبقوه ، فاقرتب منها وانتظر 
الكاه�ن أن يب�دأ االس�كندر 
بمحاول�ة حله�ا بيديه، لكن 
املفاجأة أن الرجل الذي حكم 
العالم اس�تل سيفه وقطعها 
ونظ�ر إلي�ه وق�ال : “ لي�س 
املهم كيف أفك العقدة .. لكن 
امله�م أن أفكه�ا... وهي اآلن 

محلولة”.
الكاهن بشكل يوحي  ابتسم 

بانبهاره بتفكري هذا الرجل.
الحكم�ة : كث�ري من�ا يفك�ر 
باملشكل�ة أكثر م�ن تفكريه 
بحله�ا ، وكث�ري من�ا يفك�ر 
ح�ل  يف  األخري�ن  بتقلي�د 
نتائ�ج  ويتوق�ع  املشك�الت 

مختلفة!.

يرتب�ط ش�كل راح�ة اليد بعن�ارص الطبيع�ة األرب�ع: الهواء، 
الن�ار، امل�اء والرتاب. وهي تس�اعد من خ�الل ذلك عى كشف 
أبرز صفات ش�خصية صاحبه�ا وطباعه. فما الذي يدّل عليه 
ش�كل اليد املثلث أو املربع أو املس�تطيل مع أصابع طويلة أو 

قصرية؟  
اليد النار

يدل ش�كل راحة اليد املرتب�ط بعنرص الن�ار أي الشكل املثلث 
م�ع أصابع قصرية ع�ى التمتع بالكثري م�ن املواهب والقدرة 
عى االبتك�ار يف بعض املجاالت. كما يش�ري إىل امتالك الطاقة 
واالندف�اع اللذي�ن يس�اعدان عى إيج�اد الحل�ول للمشكالت 
واألزم�ات واملواق�ف الصعي�ة. كم�ا ي�دل عى التح�يل بحّس 
الفكاه�ة وامل�رح والرغب�ة الدائمة يف ب�ث أج�واء إيجابية يف 
املحي�ط. كما تحب صاحبة هذه الي�د القيام بالنشاطات التي 

تتطلب املغامرة والتحدي وتؤديها بنجاح.
اليد الرتاب

تتمي�ز هذه اليد براحة مربع�ة الشكل وبأصابع قصرية. وهي 
تكشف ش�خصية جدية وهادئة يف الوقت نفسه. كما أنها تدّل 
ع�ى ميل إىل ممارس�ة النشاطات التي تتطل�ب العمل اليدوي 
مث�ل النح�ت والزراعة واألعم�ال املنزلية والرس�م والخياطة. 
ويعن�ي هذا الشكل أنه يمكن التحكم باالنفعاالت والس�يطرة 

عى املشاعر وضبط النفس يف كل األوقات.  
اليد الهواء

تتميّز هذه اليد براحة مربعة الشكل وأصابع طويلة. وهي تدّل 
عى شخصية منفتحة ومستقرة عى املستوى العاطفي. كما 
تشري إىل الق�درة الكبرية عى التواصل مع اآلخرين ومّد أوارص 

الح�وار معه�م. إال أّنها تعني أيض�اً عدم القدرة ع�ى التعبري 
عن الذات أو إظهار املشاع�ر بوضوح وبالتايل الغموض وعدم 
الوض�وح بنظ�ر الكثري من األش�خاص. وتمي�ل صاحبة هذه 
اليد يف املقاب�ل إىل العمل ضمن جماعة وتربع يف مجال الكتابة 

وعادة ما تختار مهنة مثل الصحافة والتعليم.
اليد املاء

تتسم هذه اليد بشكل مستطيل وأصابع طويلة. وهي تكشف 
ش�خصية حساسة وهادئة ومرنة. كما تدّل عى التمتع بحس 
فني وامت�الك موهبة العزف عى آلة موس�يقية. وتشري أيضاً 
إىل امتالك مخيلة واس�عة والتحيل بالوفاء واإلخالص والخجل 
واالنطواء أحياناً. ويف املقابل يرتبط هذا الشكل بقدرة واضحة 

عى أخذ القرارات وخصوصاً يف املواقف الصعبة.

رشع فري�ق من الفالحني، بع�د ان اقرتب 
موس�م الحص�اد وك�ان ألحده�م منجل 
مكس�ور لم يفك�ر يف تبديل�ه واخذ يرافق 
جماعت�ه يف عملية الحص�اد كل يوم دون 
ي�ؤدي  ال  مكس�ور  منجل�ه  الن  ج�دوى 
الغ�رض املطل�وب منه وظ�ل الرجل دون 
عم�ل اال الذهاب مع الفالح�ني اىل الحقل 

والرجوع معهم.
وذات يوم أرسل )الرسكال( احد الفالحني 
املكس�ور  املنج�ل  ذي  الف�الح  بي�ت  اىل 
يحتاج�ه  م�ا  بع�ض  ل�رشاء  يس�تدعيه 
الرسك�ال م�ن املدين�ة اال ان�ه ل�م يكن يف 
البي�ت وقالت لهم زوجته )ان�ه ال يزال يف 
الحق�ل يؤدي عملية الحص�اد( فقال احد 

الحارضين: )ه�وه شيس�وي بالحصاد؟ 
كل يوم رايح راد. اسمه بالحصاد ومنجله 

مكسور( فذهب قوله مثالً.
املغ�زى: ي�رضب مل�ن يشتهر ب�ني الناس 
بأمر من األم�ور وهو بعيد عنه كل البعد، 
وي�رضب أيضاً مل�ن يهم بأمر م�ن األمور 

دون االستعداد له.

قصة وعربة

اختبارات شخصية

قصة مثل

كيف حتل املشكلة؟

شكل راحة اليد يكشف الكثري من أسرار شخصيتك وحياتك

امسه باحلصاد ومنجله مكسور

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن 1 اىل 9 داخ�ل ك�ل مربع من املربعات التس�عة 
الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

ه�ل تعل�م: الرصصور ال�ذي يعيش 
يف املناطق االس�توائية تصل رسعته 
اىل 36ر3 مي�ل يف الس�اعة... أي أن 
يقطع ماي�وازي 50 ضعف طوله يف 

الثانية واحدة 
ه�ل تعلم:إحدى الباحثات يف متحف 
التاريخ الطبيعي يف نيويورك أعلنت 
أنه�ا اكتشف�ت أن ذك�ر الرصصار 
يس�هر ليالً حي�ث تس�بقه أنثاه إىل 

النوم العميق واألحالم السعيدة. 
هل تعلم: االفاعي تغري جلدها الذي 
يضيق عليها الن نمو جسمها يفوق 
نم�و جلودها فيصب�ح الجلد ضيقا 

ع�ى الجس�م ، وتغري جلده�ا عدت 
مرات يف السنة وذلك حسبما نموها 
هل تعل�م: عدد البي�ض التي تضعه 
ملكة النح�ل يوميا يرتاوح بني 600 
2000-بيض�ة وه�ذا الع�دد يختلف 
تبعا إلختالف فصول الس�نة وقدرة 

امللكة عى وضع البيض وعمرها 
البكرتي�ا  ن�وع  أرسع  تعل�م:  ه�ل 
مجهري�ة ع�ى اإلط�الق، تقف�ز 50 
واح�دة،  قف�زة  يف  طوله�ا  ضع�ف 
مندفع�ة بواس�طة مروح�ة ت�دور 
الثاني�ة  يف  م�رة  م�اءة  برسع�ة 

الواحدة.

كلمات متقاطعة

أفقي
1تجمع�ات للف�رح o تص�د وذود 

)عن الحق مثال(
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الرش واملوبقات o للتمني
3االس�م األول ملخرج أفالم الرعب 

األمريكي o كرم
4مرتحل بني البالد

5ثلثا سيف o ثلثا كان o ثلثا دام
6تغيب يف التفكري والرتكيز

7يدف�ئ يف الشت�اء o عمل�ه ه�و 
الكتابة

8يف حال�ة اس�تحياء مم�ا ص�در 
منها o ش�كله دائري وقد توصف 

به الشمس
9مغامر يف اللع�ب بالنقود o غنى 

وثراء
10يف القرآن لم تبدأ بالبسملة

رأيس
1عكس همجي o – شديد الظلمة

 o 2خض�ار م�ن مقب�الت الطع�ام
حرف جر o ثلثا قوم

3تس�تخدم يف االس�تحمام o ط�ني 
مشوي

 o 4نق�ود مقاب�ل عم�ل أو خدم�ة
س�يدة مهنتها نقل املعنى من لغة 

إىل أخرى
5بحر كبري o رسوال واسع

6عني الكامريا
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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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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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هل ستكون أكثر من مئيت 
مقعد برملاني ألعضاء جدد؟ 

منمنمات 

إذا شارك يف االنتخابات املبكرة الجديدة نصف من لم ينتخب سابقاً 
وتم العمل بالبايو ميرت، فستخرس الكتل املوجودة يف الربملان حالياً 
ثلثي املقاعد الحاصلة عليها حاليا، ففي عملية حسابية بسيطة 
جميع  ولكون  الناخبني،  من   ٪٨٠ يقارب  ما  مقاطعة  عىل  تقوم 
اقتناعه  لعدم  بصوته  يدِل  ولم  السابقة  االنتخابات  قاطع  من 
بالربملان  واملمثلة  السابقة  االنتخابات  يف  املتنافسة  الكتل  بجميع 
يريدون  من  بني  السلطة  عىل  االنتخابية  املعركة  ولكون  حالياًن 
الذين  حالياً  الربملان  يف  املمثلة  الكتل  أي  بالسلطة،  استمرارهم 
يرددون يف إعالمهم الدعوة اىل عدم املشاركة باالنتخابات الجديدة 
املبكرة،  والوقوف بوجه البايومرتية، ويؤكدون ان االمور ستبقى 
عىل حالها ولن يكون هنالك جديد وال تغيري يف الحكام أبداً، النهم 
ال  مبكرة،  انتخابات  إجراء  تم  لو  حتى  بالسلطة   سيستمرون 
الكتل  بعض  ستمنح  املبكرة  االنتخابات  ان  يقول  البعض  ان  بل 
مما  اكثر  الربملانية  املقاعد  من  عددا  حالياً  السلطة  يف  املوجودة 
حصلت عليه يف االنتخابات السابقة، وقال بعضهم بوصولهم اىل 
منصب رئيس الوزراء دون ان يعلم السابقون ان ماحصلوا عليه 
وان  التصويت،  حق  له  ممن    ٪٢٠ من  اقل  مشاركة  بسبب  كان 
اكثر من ٨٠٪  قاطع االنتخابات السابقة، وان االنتخابات الجديدة 
ستشهد تصويت ما ال يقل عن٦٠٪  ممن لم يصوت سابقاً وقاطع 
 ٪٦٠ وبني  السابقة   ٪٢٠ بني  الفرق  نتصور  ان  ولنا  االنتخابات، 
ان  نقل  لم  ان  االقل  عىل  املبكرة  االنتخابات  يف  املشاركة  الجديدة 
نسبة املشاركني الجدد ستكون اعىل، وان البايوميرت سيقيض عىل 
االنتخابات  يف  حصل  كما  وليس  الجديدة،  االنتخابات  يف  التزوير 
وبالتحديد  قدم وساق،  والحرق عىل  التزوير  كان  السابقة، حيث 
سيكون للكتل الجديدة عدد من املقاعد الربملانية اكثر ما يحصل 
ما  يزيد  ال  بحيث  حالياً،  الربملان  يف  املوجودة  الكتل  من  أياً  عليه 
االحوال  احسن  يف  حالياً  الربملان  يف  ممثلة  كتلة  أي  عليه  تحصل 
فمن  السابقة،  االنتخابات  يف  سابقاً  عليه  حصلت  ما  ثلث  عن 
حصل سابقاً عىل ٥٤ مقعدا سوف لن يزيد ما سيحصل عليه عىل 
الربملان  يف  املوجودة  للكتل  بالنسبة  وهكذا  فقط،  مقعدا  عرشين 
تحشيد  اآلن  الربملان  يف  املوجودة  الكتل  استطاعت  اذا  هذا  حالياً، 
السابقة  باالنتخابات  فعلت  كما  اعضائها  جميع  ملشاركة  قواها 
عندما حشدت جميع أعضائها، واالنتخابات القادمة ليست بعيدة، 
وسنرى صواب وسداد هذا القول عندما يشغل مقاعد الربملان بعد 
الكتل  بعيدين عن  مئتي عضو جديد  اكثر من  املقبلة  االنتخابات 

السياسية الحالية.  

أعلنت إدارة مهرجان أفلمها السينمائي لألفالم الروائية والتسجيلية 
أعضاء لجنة  أنور،  الفنانة سماح  برئاسة  األوىل،  القصرية يف دورته 
من  الفرتة  ىف  فعالياتها  انطالق  املقرر  ومن  الجديدة  الدورة  تحكيم 
األعمار ىف  املقبل، لجميع  يناير وتستمر حتى ٤ من شهر فرباير   ٢٨
لجنة  تضم  حيث   ،« املرأة  سينما   « شعار  تحت  العالم،  وانحاء  مرص 
التحكيم كالً من الفنانة التونسية درة ومدير التصوير كمال عبدالعزيز 

والسيناريست عبدالرحيم كمال واملخرج أحمد عاطف .
الرابط  خالل  من  يناير  شهر  بداية  مع  التسجيل  باب  فتح  تم  وقد 
األعمار يف مرص  https: www.aflemhaeg.com    لجميع  الخاص  
وانحاء العالم، تحت شعار » سينما املرأة » برشط أال تحتوي هذه 
األعمال عىل عنف أو سلوكيات هدامة، أو ازدراء لألديان وسوف يتم 
استبعاد األعمال التي تخالف ذلك، عىل أن يتم تلقى الطلبات حتى 

٢٢ من شهر يناير الجاري.
املبادرات  ضمن  تأتي  الجديدة  الدورة  هذه  أن  بالذكر  الجدير 
االنتماء  إلعادة  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  للسيد  الرئاسية 
للوطن واالرض عند مختلف االطياف للشباب املرصي من خالل 
الجهود املبذولة من الدولة يف جميع القطاعات دون استثناء 
بتوفري  الظالمي  الفكر  ملحاربة  والتوعية،  باالصالح  بادئة 
مستقبل  لبدء  املبدع  املرصي  للشباب  وعديدة  كبرية  فرص 
الكفاءة  هو  فيه  النجاح  فيصل  يكون  وحقيقي  كريم 

والجدية والعمل.

يف  آدم«  »أوالد  مسلسل  حققه  الذي  الكبري  النجاح  بعد 
لخوض   Eagle Films رشكة  تتحضرّ  الفائت،  رمضان 
املخرج  مع  »للموت«  بمسلسل  املقبل  الرمضاني  السباق 
املتميرّز فيليب أسمر والكاتبة نادين جابر، يف عمل من ٣٠ 
وطرحها  بمضمونها  مختلفة  درامية  مادة  يقدم  حلقة، 
قضايا  طرح  عىل  وتعتمد  نوعها،  من  غريبة  لقصة 
عن  األنفاس،  يخطف  دراميرّ  إطار  يف  حساسة  اجتماعية 
والطبقية  والظلم  الحرمان  واملال مقابل  والسلطة  الجشع 
وكل ما يولرّده هذا التناقض الكبري بني العاملني.. ماٍض قاٍس 
يالحق شخصياتنا ليحكم عليها ويحاكمها يف مستقبل غري 

جانب  إىل  سنان  جمال  املنتج  اختار  املعالم.وقد  مستقررّ 
أبرز  من  نخبة  رحمة  ودانييال  غصن  بو  ماغي  النجمتني 
وخالد  مغنية  باسم  كالنجوم  والعربية،  اللبنانية  األسماء 
القيش ومحمد األحمد والكبرية صباح الجزائري.وقد انضمرّ 
كارول  أبي سمرا، وسام صباغ،  فادي  كل من  أيضاً  إليهم 
عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين، ختام اللحام، رندى 
مطر،  رنني  حالل،  سليم  الزين،  عيل  السيد،  خالد  كعدي، 
أبرز  من  ُيعد  وغريهم.العمل  حركة  ريان  الخويل،  روزي 
إنتاجات الرشكة للعام ٢٠٢١ وترصد له الرشكة املنتجة كل 

اإلمكانات املتاحة تحضرياً وتنفيذاً.

سمية  املرصية،  الفنانة  ظهرت 
أثناء زيارتها إحدى  الخشاب، 

وهي  الحيوانات  حدائق 
حمل  تحدي  تخوض 
الثعبان الكبري، إذ كشفت 
الشديدة  جرأتها  عن 
باإلقرتاب  وشجاعتها 
كتفيها،  عىل  وحمله  منه 

الخشاب  سمية  ونرشت 
الخاص  حسابها  عرب  الفيديو 

عىل موقع التواصل اإلجتماعي، وما 
أن نرشته حتى انهالت عليها التعليقات من 

الذين عربوا عن صدمتهم  املتابعني 
من  الجريئة  الخطوة  بهذه 
جانبها وعلقوا عليها قائلني : 

»قلبك جامد يا سومة«.
حققت  أخرى،  ناحية  من 
الخشاب  سمية  الفنانة 
مجال  يف  كبريا  نجاحاً 
يف  وخصوصا  التمثيل 
يف  الصعيدية  األدوار  أدائها 
»حدائق  مثل  السابقة  أعمالها 
»الضوء  مسلسل  ويعد  الشيطان«، 

الشارد« عالمة بارزة يف مشوارها الفني. 

ت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، عن حزنها  عربرّ
فريوس  من  الناتج  باملرض  شقيقها  إصابة  بسبب 
كورونا املستجد، وذلك يف تغريدة نرشتها عىل حسابها 

الخاص يف »تويرت«.
واشفي  شادي  خيي  ساعد  رب  »يا  بالقول:  وغردت 

كتري  رب  يا  قد  هل  »كتري  وأضافت:  كورونا«.  من 
كتري عليي بسنة وحدة يا رب تحمي وتخليل لعيلته 
بالطوارىء  هيك  ينلقح  عمره  بأول  شب  ووالده. 
والله حرام يا رب ساعدنا كلنا وشفي مرضانا ما 
إلنا غريك يا قديس رشبل صليل ألجلنا. صليل للكل 

وما تنىس خيي«.
أبدوا  الذين  املتابعني  من  الكثري  معها  وتفاعل 
العاجل، وهو  الشفاء  لشقيقها  وتمنرّوا  تعاطفهم 

الرد يف وقت الحق حيث غررّدت:  إىل  ما دفعها 
دعواتكم  عىل  قلبي  كل  من  »بشكركم 

وصلواتكم  خيي  ألجل  الصادقة  الطيبة 
الله يحميكم ويشفي كل املرىض، ويكون 

كتري.  كتري  حالكم  عىل  انتبهوا  معهم 
تصبحوا عىل خري«.

ُيشار إىل أن السلطات اللبنانية فرضت 
الطوارئ  حالة  البالد  أنحاء  كل  عىل 

التجول..  بمنع  قضت  التي  العامة 
يف  املتزايد  االرتفاع  إثر  هذا  وأتى 
أعداد املصابني بعدوى »كوفيد ١9« 
إصابة،  آالف  الـ٥  ت  تخطرّ والتي 
إىل  بالنسبة  جداً  كبري  عدد  وهو 

عدد السكان.

نرشت الفنانة املغريبة، سمرية 
الخاص  حسابها  عرب  سعيد، 
عىل موقع التواصل اإلجتماعي 
بإطاللة  لها  جديدة  صورة 
عرصية أعلنت من خاللها 
الجديد  ألبومها  عن 
وعلقت   ،٢٠٢١ لعام 
عىل الصورة: »أخريًا 
...٢٠٢١ ألبوم 

قريًبا«.
يشار اىل أن الفنانة 
سعيد  سمرية 

اللمسات  وضع  عىل  حاليا  تعمل 
الجديد وإختيار  النهائية أللبومها 
األلبوم،  التي ستضعها يف  األغاني 
من  عدد  مع  خالله  من  وتتعاون 
تعاونوا  الذين  وامللحنني  الشعراء 
مشوارها  خالل  سابقاً  معها 

الفني.
بأغانيها  سمرية  تميزت  وكانت 
التي تنصف السيدات وتظهر املرأة 
القوية التي ال يكرسها الرجل ابًدا 
املليئة  األلحان  مؤخرا  تختار  كما 

باإليجابية والتفاؤل.

مع البدء بتوزيع اللقاح املضاد لفريوس 
واملشاهري  النجوم  بعض  هرع  كورونا، 
العرب اىل تلقي اللقاح الذي بات متوفرا 

يف بعض دول العالم.
وقد شارك البعض صور وفيديوهات أثناء 

تلقيهم اللقاح، نذكر يف التايل ابرزهم:
فنانة  أول  تعد  أحالم  اإلماراتية  النجمة 
عربية تتلقى لقاح كورونا، حيث أعلنت 
من  جرعة  أول  تلقيها  املايض  أكتوبر  يف 

اللقاح الجديد.
 ونرش النجم االماراتي، حسني الجسمي، 
يتلقى  وهو  انستغرام  عىل  له  صورة 
بالقول:  وعلق  لكورونا،  املضاد  اللقاح 
من  االٔوىل  الجرعة  يت  تلقرّ »الحمدلله 
نعمة  لله عىل  كوفيد-١9،  والحمد  لقاح 
قيادة  وجود  عىل  لله  والحمد  االٕمارات.. 
» وطننا  وأضاف:  االٕنسان.«  االٔول  ها  همرّ
بفكر  دائماً  القمة  ويف  شامخ  وشعبنا 
فخر  وكيلرّ  قيادتنا...  ودعم  وحكمة 

فنان  وثق  الوطن.«وقد  لهذا  بانتمائي 
تلقيه  لحظة  عبده،  محمد  العرب، 
الفنانني  من  كغريه  تماما  اللقاح، 
العرب، معتربا ان هناك شيئا مبرشا جداً 
الداء«.الفنانة  كي نتحصن كلنا من هذا 
عىل  نرشت  حسون،  شذى  العراقية، 
األوىل  الجرعة  تلقيها  لحظات  انستغرام 
من اللقاح، وقالت: »تم بحمد الله تلقي 
لقاح فريوس كورونا.. شكر كبري لفريق 
لجعل  الكبرية  مجهوداته  عىل  العمل 
هذا  عىل  الحصول  يف  الرائدة  اإلمارات 
اللقاح«.كما تلقى الفنان اللبناني، الوليد 
الحالني، ابن الفنان عايص الحالني، أول 
يف  تواجده  أثناء  كورنا  لقاح  من  جرعة 
السعيدي،  دبي – اإلمارات.ونرشت، ريم 
بريدي،  ،وسام  االعالمي  وزوجها 
دبي.  يف  اللقاح  تلقيهما  يظهر  منشورا 
خيارا،  ليس  اللقاح  ان  السعيدي  وعدرّت 
منذ  اللقاح  انتظرا  لطاملا  وزوجها  وانها 

والعائلة،  ذاتهما  حماية  أجل  من  سنة، 
اللقاح  توفري  عىل  دبي  دولة  وشكرت 
للمواطنني.وكذلك، فقد تلقى الفنان، جو 
رعد، اللقاح املضاد لكورونا يف السعودية، 
»الحمد  قائال:  وغرد  سابق.  وقت  يف 
بصحة  وانا  كورونا  لقاح  اخذت  الله، 
العربية  اململكة  اىل  كبري  شكر  وخري.. 
نوال  املطربة،  فإن  ذلك،  السعودية«.اىل 
يف  كورونا  لقاح  ايضا  تلقت  الكويتية، 
ديسمرب املايض، وطمأنت الجمهور.كما 
تلقى الفنان، أحمد فهمي، اللقاح املضاد 
يف  بمشاركتي  »فخور  وقال:  لكورونا، 
اإلكلينيكية  التجربة  من  التالتة  املرحلة 
ضد  لقاح  الختبار  بتعملها،  مرص  اليل 
من  جزءا  أكون  ان  وسعيد  الكورونا، 
نعمل  اننا  الناس  بتشجع  اليل  الحملة 
اإلنسانية،  ألجل  ومفيدة  مهمة  حاجة 
لسه  محتاجني  تكمل،  التجربة  وعشان 

أعداد كتري تيجي تشارك.«

شاركت الفنانة الشابة، ملك 
لوالدها  صورة  زاهر،  أحمد 
وهو  زاهر،  أحمد  النجم 
أثناء  تصويرها  خالل  يبكي 
يف  مشاهدها  أحد  تأديتها 
مسلسل »لؤلؤ«، وعلقت عىل 
الصورة عرب حسابها بموقع 
زووم  »انستجرام«:«اعملوا 
وهو  بيعيط  تشوفوا  عشان 
مشهد  بعمل  وأنا  بيصورني 
ده  اليوم  لؤلؤ..  يف  امبارح 
بس  تصوير  عندو  ماكنش 
جه ووقف جمبي ومسبنيش 
وال ثانية لوحدى.. شكرا عىل 

بحبك  يل..  األول  الداعم  إنك 
أوي أوي يا زيزو«.

قد  زاهر  أحمد  الفنان  وكان 
ومعجبيه  جمهوره  شارك 
عىل  الشخيص  حسابه  عرب 
االجتماعي  التواصل  موقع 
جديدة  بصور  »إنستجرام« 
بصحبة ابنته النجمة الشابة 
يف  بدورها  أشاد  حيث  ملك، 
يلعب  الذي  لؤلؤ  مسلسل 
معلقا  البطولة،  دور  فيه 
:«طارق  قائال  الصورة  عىل 
ومنه.. مسلسل لؤلؤ والله يا 
بنتي أنا كأحمد معرتف بيكي 

برافو منه«، وقد القت الصور 
معجبيه  بني  كبريا  تفاعال 

عىل املنصة االجتماعية.
أحداثه  تدور  لؤلؤ  ومسلسل 
يف  ويشارك  حلقة،   ٤٠ يف 
عمر  مي  بجانب  بطولته 
إدوارد،  أحمد زاهر،  كل من: 
الفقي،  نرمني  بدر،  نجالء 
هيدي  الرشنوبي،  محمد 
عماد  عثمان،  سلوى  كرم، 
هدير  هيكل،  حمدي  زيادة، 
مهران،  محمد  النارص،  عبد 
جورى بكر، وقصة مي عمر 
محمد  وحوار  وسيناريو 

عبد  محمد  وإخراج  مهران 
السالم، وإرشاف عىل التأليف 

واإلخراج محمد سامي.
من  الـ١٦  الحلقة  وشهدت 
واملعروض  »لؤلؤ«،  مسلسل 
تطورات   ،ON قناة  عىل 
»منة«  ذهبت  حيث  مثرية، 
منزل  إىل  زاهر،  أحمد  ملك 
 - بدر  نجالء   - نهال  والدتها 
وصدمت نهال والديها أرشف 
بابنتها  األمري،  وملياء  زكي 
التي تبلغ من العمر ١٦ عاًما، 
شيًئا  عنها  يعلمان  ال  والتي 

وسط حالة دهشة كبرية.

اختيار درة ضمن جلنة حتكيم 
مهرجان »أفلمها« السينمائي

شركة Eagle Films ختوض السباق 
الرمضاني املقبل مبسلسل »للموت«

مسية اخلشاب تتحدى الثعبان

بإطاللة عصرية.. مسرية سعيد احلزن يسيطر على نادين جنيم
تروج أللبومها اجلديد

بعد أحالم.. حممد عبده وحسني اجلسمي وشذى حسون يتلقون لقاح كورونا

أمحد  زاهر يبكي أثناء تصوير ابنته مشهدا يف »لؤلؤ«

طارق حرب

بمقدار ٤٤٤ مليار دوالر 

تغييرات جذرية في أحد أشهر 
منتجات آبل!

ابتكار تقنية حديثة لعالج األورام 
السرطانية بالتجميد

عـين على العالم

كشفت تقارير صحفية عاملية عن امتالك رشكة “أبل” األمريكية خطة 
من أجل إحداث تغيريات جذرية يف أحد أشهر منتجاتها.

وأوضح التقرير أن “أبل” تخطط إلعادة تصميم رئيسية كربى يف أجهزة 
الكمبيوتر الخاصة بها مثل “آي ماك” و”ماك بوك برو”.

وأشارت مصادر من داخل الرشكة األمريكية اىل أن تصميمات حواسيب 
“ماك” الجديدة ستكون بطراز شاشة جديدة كليا، ستتخىل خالله “آي 
مـاك” عن اإلطار الواسـع الحايل والذقـن املتضخمة والظهـر املنحني، 

لتظهر بمظهر أكثر رشاقة وتصبح أخف وزنا.
كمـا أن أجهـزة “أبل” املكتبيـة واملحمولة سـتتمتع بالجيـل التايل من 
معالجـات “أيـه آر إم”، وستسـتمر “أبـل” يف االبتعـاد عـن معالجات 

“إنتل”.
كما سـتعمل كل األجهـزة باإلصدار الجديد األحدث مـن نظام “ماك أو 

إس”، الذي تؤكد املصادر أنه يحمل مفاجآت كربى للمستخدمني.

تعد تقنية تجميد األورام الرسطانية من التقنيات القديمة الطراز، والتي 
تم اسـتحداثها مؤخرا، وفق حوار مع الدكتور حازم حبوب، استشاري 
األشـعة التدخلية وقسـطرة الرشايـني.ورصح أن تقنية عـالج األورام 
والرسطـان بالتجميد هي تقنية قديمة وموجودة منذ زمن بعيد، ولكن 
شـهدت تطورا خالل سنوات الـ 90  مع تطور نظام التصوير املقطعي 
الـذي أعطى إمكانية أكـرب للوصول اىل الورم وتحديـد مكانه وعمقه”.

وأوضح:” أن التقنية تقوم عىل تحديد مكان الورم بدقة، وبعدها ادخال 
غاز مخصص ليقوم بقتل الخاليا الرسطانية وتجميدها ، وتعتمد القدرة 
عـىل اسـتخدام هذه التقنيـة من خالل تحديـد نوع الرسطـان واملكان 
املوجود فيه واألعضاء املحيطة فيه ومدى عمق وحجم الورم”، مشـريا 
إىل “أن هـذه التقنية ال تعد حال بديال عن عالج الرسطان املتعارف عليه 
وانما إضافة له”.وقال :”  إن رسطان الرئة والكىل والصدر والعظام هي 
أكثر أنواع الرسطانات التي يمكن استخدام هذا العالج لها، ويأخذ قرار 

العالج بهذه التقنية بناًء عىل قرار مجموعة من األطباء املختصني” .
: أن آلية العالج تكون بإدخال غاز اآلربـون عن طريق إبر لتجميد  وبـنيرّ
الورم، وبعدها إدخال غاز آخر إلزالة التجميد، وتم اختبار هذه الطريقة 
باألردن وثبتـت مدى فعاليتها وأمانها وقدرتها عـىل تخفيف األلم  بعد 

العملية الجراحية، وما بعدها من عالج املنطقة وااللتهابات.

تسلرّق رجل ُمقعد يف هونغ كونغ 
أكثر مـن 250 مرتاً مـن واجهة 
ناطحة سـحاب، وهـو مربوط 
بكرسـيه املتحـرك، ليكون بذلك 
أورّل شـخص يقوم بهذا اإلنجاز 

يف بالده.
واحتاج، الي تيش واي، أكثر من 
10 ساعات لتحقيق هذا اإلنجاز 
مـن أجل جمـع تربعـات لذوي 

إصابات الحبل الشوكي.
عامـاً،   37 الي،  يتمكـن،  ولـم 
الذي تعـرض لحادث سـري قبل 
إصابتـه  إىل  أدى  سـنوات   10
بالشـلل النصفي، مـن الوصول 
إىل قمـة برج “نينا تـاور” الذي 
يرتفع 300 مرت يف شـبه جزيرة 

كاولون.
وقـال الي: “كنت خائفـاً جداً.. 

فيمكننـي عنـد تسـلق جبل أن 
فتحـات  أو  بصخـور  أتشـبث 
صغـرية، لكـن ال يمكننـي مـع 
الزجـاج سـوى أن أعتمـد عـىل 

الحبل الذي أتدىل منه”.
 5.2  وقـد نجـح الي يف جمـع 
مليـون دوالر بالعملـة املحلية، 
أي مـا يعـادل 670.639 دوالراً 

أمريكياً”.
ج قبـل عام 2011  وكان الي تورّ
بطالً آلسـيا 4 مـرات يف رياضة 
تسـلق الصخور، واحتـل املرتبة 
الثامنـة عىل مسـتوى العالم يف 

إحدى املرات.
وبعـد الحادث الـذي تعرض له، 
استأنف التسلق مع ربط كرسيه 
املتحرك بنظام يعمل بمجموعة 

بكرات.

تخوف موظفو رشكة )تويرت( من 
انتقام مؤيـدي الرئيس األمريكي، 
ـا  دونالـد ترمـب، وتسـاءلوا عمرّ
سـيحل بهم.وقام بعض موظفي 
املنصـة بتحويـل حسـاباتهم إىل 
حسـابات خاصة وأزالوا سريهم 
بسـبب  اإلنرتنـت  عـرب  الذاتيـة 
مخاوف من احتمال اسـتهدافهم 
من مؤيدي الرئيس.وحصل بعض 
املديريـن التنفيذيـني يف )تويـرت( 
عىل حراس شخصيني، حيث تأخذ 
الرشكـة يف االعتبار قرارها بحظر 

أحد أعىل أصواتها.

وقالـت )تويـرت( يف بيانهـا: “إن 
nrealDo ترمـب  حسـاب 

دائـم  بشـكل  علـق   ،aldTrump
من )تويـرت( يف الثامن من كانون 
املزيد  الثاني/يناير بسـبب خطر 

من التحريض عىل العنف”.
وقـال الرئيـس ملؤيديـه يف تجمع 
حاشـد قبيـل الهجوم عـىل مبنى 
الثانـي/ 6كانـون  يف  الكابيتـول 

عليهـم  يجـب  “إنهـم  ينايـر: 
إظهار القوة والقتـال بقوة أكرب، 
وشـجعهم عـىل السـري إىل مبنى 

الكابيتول”.

ُمقعد يتسلق ناطحة سحاب على 
كرسي متحرك 

موظفو )تويتر( يختبئون خوفا من 
أنصار ترامب

  

تغريدات

احمد الجبوري

شاسوار عبد الواحد

ــرة، ونؤكد  ــد االنتخابات املبك ــض تأجيل موع  نرف
يف  ــرة  املبك ــات  االنتخاب ــراء  إج ــرورة  ض ــى  عل

ــاء بالتزاماتها  ــو احلكومة اىل اإليف حزيران،وندع
ــبة إلجراء  ــق املناخات املناس ــاه املتظاهرين وحتقي جت
ــات على العمل  ــب مفوضية االنتخاب ــات، ونطال االنتخاب

جبدية أكرب لضمان نزاهة وشفافية االنتخابات.

ــها   ــل جلنة النزاهة ورئيس ــرية بذلت من قب  جهود كب
ــاء  ومكتب  ــي  بالتعاون مع القض ــت العباس ــب ثاب النائ
ــن ٦٥٧  قطعة ارض  ــف ع ــوى يف الكش ــات نين حتقيق
متميزة خصصت خالفا للقانون والضوابط وسيتم ابطال 
سندات امللكية للمستفيدين وحماسبتهم من قبل القضاء 

اضافة للجان التخصيص والتقييم يف الدوائر املعنية.


