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بغداد/ الزوراء:
أكد زعي�م التيار الصدري، الس�يد مقتدى 
الص�در، ام�س الثالث�اء، أن�ه لن يس�مح 
الس�يد   لالنتخابات.وق�ال  آخ�ر  بتأجي�ل 
الصدر يف تغريدة عىل حس�ابه يف “تويرت”، 
تابعتها “الزوراء”: إن�ه “إذا بقيت الحياة، 
فل�ن أس�مح بتأجي�ل آخ�ر لالنتخابات”. 
مبين�اً أن�ه “خالل ه�ذه الف�رتة يجب عىل 

الجمي�ع التح�ي بالروح الوطني�ة والعمل 
اىل إنجاحه�ا، وإتمامه�ا عىل أت�م وأجمل 
وج�ه والكف عن الصدام�ات واملهاترات”.
واض�اف: أن�ه “يج�ب أن نك�ون عىل حذر 
ش�ديد من تالعب الفاس�دين ومؤامراتهم 
س�واء بم�ا يخص قان�ون االنتخاب�ات أو 
التدخل بعمل املفوضية أو غريها مما يرض 

الشعب”.

بغداد/ الزوراء:
الع�ام للق�وات  القائ�د  الناط�ق باس�م  نف�ى 
املسلحة، اللواء يحيى رسول، تعرض القطعات 
االمنية اىل اعتداء امن�ي يف محافظة بابل، فيما 
اوضح ان مجموعة خارجة عن القانون قامت 
باس�تهداف اح�دى اب�راج نقل الطاقة ش�مال 
املحافظة.وق�ال الل�واء رس�ول يف بي�ان تلقته 
“ال�زوراء”: ان بعض وس�ائل اإلع�الم ومواقع 
التواصل االجتماع�ي، تداولت خربا عن تعرض 
القطع�ات األمني�ة املوجودة ش�مال محافظة 
بابل اىل اعتداء ليلة االثنني.واضاف: ان ما حدث 
كان عب�ارة عن قي�ام مجموعة م�ن العنارص 
تخريبي�ة،  بعملي�ة  القان�ون  ع�ن  الخارج�ة 
استهدفوا خاللها أحد أبراج الطاقة الكهربائية 
يف منطق�ة الحي العس�كري التابع�ة اىل جرف 

الن�ر، وقد أحدث ذل�ك ارضاراً بأبراج الطاقة 
الكهربائي�ة ولم يخلف ذل�ك أية ارضار برشية.
ودع�ا وس�ائل اإلع�الم اىل توخي الدق�ة يف نقل 
األخبار، وعدم الترسع يف نرش أي اخبار، إال بعد 
التأك�د من املصادر املوثوق�ة، لعدم إرباك الرأي 
الع�ام من خ�الل ب�ث االش�اعات املُغرضة.ويف 
الس�ياق نفس�ه، ذكرت خلية االعالم االمني يف 
بيان تلقته “الزوراء”: ان بعض وس�ائل اإلعالم 
ومواقع التواص�ل االجتماعي تداولت أنباًء غري 
صحيحة بشأن تعرض قطعات القوات األمنية 
ش�مايل محافظة بابل اىل اعتداءات ليلة االثنني.
واضاف�ت: ان�ه يف الوق�ت الذي ننف�ي فيه هذا 
األنباء ندعو وس�ائل اإلعالم واملدونني اىل توخي 
الدقة يف نق�ل املعلومات، وعدم بث الش�ائعات 

ملحاولة ارباك الرأي العام.

بغداد/ الزوراء:
أص�درت وزارة الرتبية ق�راراً مهماً يخص 
رشيح�ة من الطالب.وذك�ر بيان مقتضب 
للوزارة تلق�ت “الزوراء” نس�خة منه: ان 
الوزارة قررت “ تمديد فرتة تسجيل الطلبة 

الذين ل�م يلتحقوا بالدوام للع�ام الدرايس 
الح�ايل )2021-2020( اىل ي�وم الخميس 
قراراها  )2021/2/11(”.وع�زت  املوافق 
“نتيجًة للظ�روف التي يمر بها بلدنا جراء 

جائحة كورونا”.

تونس/ متابعة الزوراء:
يس�ود توتر يف تونس بعد ليلة رابعة 
من االضطراب�ات رغم حظر التجول 
املف�روض للحد من انتش�ار فريوس 
كورون�ا املس�تجد وتدخ�ل الرئي�س 
قي�س س�عيد، فيم�ا انت�رشت ع�ىل 
مواقع التواص�ل االجتماعي دعوات 

للتظاه�ر الثالثاء ض�د الفقر وغالء 
املعيش�ة، فيما تخللت االحتجاجات 
عملي�ات نهب.واندلعت االضطرابات 
لس�قوط  الع�ارشة  الذك�رى  غ�داة 
نظام الرئيس زي�ن العابدين بن عي 
يف 14 كان�ون الثاني/يناي�ر 2011. 
إىل  االثن�ني  لي�ل  حت�ى  واس�تمرت 

الثالث�اء.ويف العاصم�ة، ألقى مئات 
الشباب الحجارة وبعض الزجاجات 
الرشط�ة  عن�ارص  ع�ىل  الحارق�ة 
املنترشة بكثرة يف أحياء شعبية عدة، 
ومنه�ا منطقة التضامن الواس�عة. 
ورّدت الرشطة بإطالق الغاز املس�يل 
للدم�وع.يف صفاق�س، ثان�ي مدينة 

يف الب�الد، ق�ام محتج�ون بإح�راق 
اإلطارات وقطع الطرق، وفق مراسل 
برس.واندلع�ت  فران�س  لوكال�ة 
مواجه�ات بش�كل خ�اص يف الكاف 
وبنزرت )شمال( والقرين )وسط 
غرب( وسوس�ة واملنس�تري )وس�ط 
رشق(، بحسب وسائل إعالم محلية.

عملي�ات  االحتجاج�ات  وتخلل�ت 
نهب.والتزم املس�ؤولون التونسيون 
املنقس�مون الصم�ت خ�الل األي�ام 
األخ�رية، فيم�ا وص�ف العدي�د م�ن 
املعلقني والسياسيني املتظاهرين ب� 

“الجانحني”.

بغداد/ الزوراء:
ص�ّوت مجلس ال�وزراء، ام�س الثالثاء، 
عىل تحديد 10 ترشين االول املقبل موعدا 
الربملاني�ة،  االنتخاب�ات  إلج�راء  جدي�دا 
ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س  أك�د  وفيم�ا 
مصطفى الكاظمي، ان التأجيل جاء ملنح 
وقت اط�ول الس�تكمال ج�دول العملية 
االنتخابية عىل أكمل وجه، اعلن املتحدث 

باس�م مجلس ال�وزراء أن قروض رشاء 
وبناء الوحدات الس�كنية س�تكون بدون 
فائ�دة.و ق�ال رئي�س مجلس ال�وزراء، 
مصطفى الكاظمي، خالل جلسة مجلس 
ال�وزراء التي ش�هدت اس�تضافة رئيس 
واعض�اء مجل�س مفوضي�ة االنتخابات 
يف بي�ان ملكتب�ه تلقت�ه »ال�زوراء«: ان�ه 
»س�بق أن حددن�ا تاري�خ الس�ادس من 

لالنتخاب�ات  موع�دا  الق�ادم  حزي�ران 
املبكرة، وجاء هذا املوعد إيفاًء بتعهداتنا 
بإجراء االنتخاب�ات خالل عام من تولينا 
املس�ؤولية«، مؤكدا أنه »منذ اليوم األول 
لتشكيل الحكومة، وضعنا كل إمكانيات 
الدولة لدع�م مفوضية االنتخابات، وهي 
مفوضي�ة جدي�دة تض�م قض�اة أكف�اء 

بحاجة اىل كل أشكال الدعم واملساندة«.

وأض�اف الكاظمي، وفقا للبي�ان: »أّكدنا 
ط�وال الف�رتة املاضي�ة، وعرب نقاش�ات 
مع جميع القوى السياس�ية والفعاليات 
القانوني�ة والش�عبية، أن الحكوم�ة لن 
تجري انتخابات كيفما اتفق، واشرتطنا 
ضم�ان انتخابات حرّة ونزيه�ًة وعادلة، 
األم�ن  لضم�ان  الجه�ود  كل  وبذلن�ا 
االنتخاب�ي«، مبين�ا  أن »الحكومة قادرة 

ع�ىل ضم�ان أم�ن االنتخاب�ات يف ي�وم 
السادس من حزيران القادم، عرب خطط 
عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر، وعرب 
تدريبات وممارسات تقوم بها املؤسسات 
األمنية، استعدادا ليوم االنتخابات«.وتابع 
أن »الحكومة حرصت عىل توفري موازنة 
املفوضي�ة، ووّجهنا بتذلي�ل كل العقبات 
الجلس�ة  يف  تواجهه�ا، وصّوتن�ا،  الت�ي 

الس�ابقة، لصالح التس�جيل البايومرتي 
لكل املوظفني يف الدول�ة، ونحن داعمون 
إلكمال التسجيل فهو الطريق األمثل ملنع 
التالع�ب بنتائج االنتخابات«، مش�ريا اىل 
أن »معظ�م القوى السياس�ية أكدت لنا 
دعمها املفوضية، لكن املفوضية أكدت يف 
اقرتاحها ال�ذي قدمته اىل مجلس الوزراء 
أن القضي�ة ذات أبعاد فنية مهمة، وأنها 

حريصة عىل نزاهة االنتخابات وتساوي 
الُف�رص أم�ام الجميع لخ�وض العملية 
االنتخابي�ة بعدال�ة«.وأردف أن »االقرتاح 
املقدم م�ن مفوضي�ة االنتخابات هو أن 
يصار اىل تمديد مواعيد الرتش�يح، ومنح 
وقت أط�ول الس�تكمال ج�دول العملية 

االنتخابية عىل أكمل وجه.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
يدخ�ل الديموقراطي ج�و بايدن البيت 
األبيض، اليوم األربع�اء، الرئيس ال�46 
المريكا ليبدأ واليته عىل رأس بلد يحصد 
فيه وباء كوفيد-19 أكثر من ثالثة آالف 
أمريكي كل يوم،  وانتش�ار امني كثيف 
،ويس�جل ملي�ون ش�خص يف برنامج 

البطالة كل أس�بوع، فيما نقلت شبكة 
»يس إن إن« عن مس�ؤول أمريكي قوله 
إن الرئيس املنتهية واليته دونالد ترامب 
سجل »خطاب وداع« من البيت األبيض، 
تحدث فيه عن »قائمة إنجازاته« خالل 
4 س�نوات قضاه�ا يف املنصب.وقال�ت 
الخبرية يف الش�ؤون السياس�ية، ماري 

س�توكي، من جامعة والية بنس�لفانيا 
»ما يمّي�ز عهد بايدن ليس أن البلد يمر 
بأزمة بل عدد األزم�ات املتزامنة« التي 
س�يضطر ملواجهته�ا منذ األي�ام األوىل 
لواليته.بع�ض هذه األزم�ات مثل وباء 
االقتص�ادي،  كوفي�د-19 واالنكم�اش 
ظرفي�ة ومرتابط�ة.. وبعضه�ا اآلخ�ر 

السياس�ية والعنرية،  كاالنقسامات 
تع�ود إىل عقود. لكن يتع�ني عىل بايدن 
مواجهته�ا كله�ا مبارشة.ل�م تش�هد 
الوالي�ات املتح�دة وضعا صحي�ا بهذه 
الخطورة من�ذ اإلنفلونزا اإلس�بانية يف 

العام 1918.

جملس الوزراء حيدد 10 تشرين األول موعدا جديدا إلجراء االنتخابات املبكرة

اليوم.. بايدن الرئيس الـ 46 ألمريكا وسط أزمات عاصفة وانتشار امين مكثف
  قبيل مغادرته البيت األبيض.. ترامب يسجل “خطاب وداع” 

الكاظمي: التأجيل جاء الستكمال جدول العملية االنتخابية على أكمل وجه

متابعة/ الزوراء:
ارتفع�ت العق�ود اآلجل�ة لخ�ام برن�ت، امس 
الثالث�اء، اىل نح�و 55 دوالراً بع�د دع�م النم�و 
االقتصادي العاملي والطل�ب عىل النفط.وزادت 
العقود اآلجلة لخام برنت تسليم آذار 20 سنتا، 
أو ما يعادل 0.4 باملئة، إىل 54.95 دوالراً للربميل، 
بع�د أن نزلت 35 س�نتا يف الجلس�ة الس�ابقة.

وبل�غ خام غرب تكس�اس الوس�يط األمريكي 
52.19 دوالراً للربمي�ل، منخفضا 17 س�نتا أو 
ما يعادل 0.3 باملئة. ولم تتم تسوية الخام يوم 
االثنني، إذ أن األسواق األمريكية كانت مغلقة يف 

عطل�ة عامة. وينتهي أجل العقود اآلجلة لغرب 
تكساس تسليم ش�باط لشهر أقرب استحقاق 
اليوم األربعاء.ويش�عر املس�تثمرون بالتفاؤل 
إزاء الطل�ب يف الص�ني، أكرب مس�تورد يف العالم 
للنفط الخام، بعد بيانات ُنرشت االثنني أظهرت 
أن إنت�اج املص�ايف زاد ثالثة باملئة إىل مس�توى 
قيايس جدي�د يف 2020.والصني ه�ي االقتصاد 
الوحي�د الكب�ري يف العالم الذي تفادى تس�جيل 
انكم�اش يف العام املايض يف الوق�ت الذي كانت 
تعان�ي فيه العدي�د من الدول الحت�واء جائحة 

كوفيد19-.

الزوراء/ يوف سلم�ان:
اكدت اللجنة القانونية النيابية ان املواد املقرتح 
تعديله�ا يف قان�ون االنتخابات الجديد لن تؤثر 
يف موعد اج�راء االنتخابات وال ع�ىل االجراءات 
الفني�ة املتعلق�ة بعمل املفوضي�ة. وقال عضو 
اللجن�ة النائب حس�ن فدعم ل�”ال�زوراء”: ان 
“ طل�ب تعديل قان�ون االنتخابات ل�م يصل، ال 
من رئاس�ة الجمهورية وال من رئاس�ة الوزراء 
او من رئاس�ة الربملان، باس�تثناء تبني مقرتح 

التعدي�ل من قبل نواب كتل مختلفة “، مش�ريا 
اىل رغبة مفوضي�ة االنتخابات بتقديم مرشوع 
تعديل القان�ون .واضاف ان “ اللجنة القانونية 
النيابي�ة اجتمع�ت م�ع املفوضي�ة الت�ي ابدت 
حاجتها لتعديل بعض فقرات القانون لتتناسب 
مع االج�راءات الفنية داخل املفوضية، بس�بب 
تناق�ض بعض امل�واد يف القانون ال�ذي صوتنا 

عليه”.

التخطيط تكشف لـ            تفاصيل مشروع تأسيس جملس تطوير القطاع اخلاص وحتدد أبرز مهامه
أكدت أن الزيادة السكانية يف العراق تبلغ حنو مليون نسمة سنويا

الزوراء/ حسني فالح:
كشفت وزارة التخطيط عن تفاصيل 
وتطوي�ر  ادارة  مجل�س  م�رشوع 
القطاع الخاص، وفيما اوضحت آلية 
احتساب عدد سكان العراق من دون 
اجراء تعداد عام للس�كان، اكدت ان 
الزيادة السكانية يف العراق تبلغ نحو 

مليون نسمة سنويا.
ال�وزارة،  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
عب�د الزه�رة الهن�داوي، يف حدي�ث 
ل�”ال�زوراء”: انه س�بق لل�وزارة ان 
عملت عىل تش�كيل مجل�س لتطوير 
القط�اع الخ�اص يف الع�ام امل�ايض، 
واآلن وزير التخطيط اهتم باملوضوع 
كث�ريا. مبينا: ان ه�ذا االهتمام يأتي 
وفقا لرؤية العراق للتنمية املستدامة 
الت�ي اك�دت بش�كل كبري ع�ىل دور 
القطاع الخاص، وايضا اس�رتاتيجية 
تطوير القطاع الخاص التي اطلقتها 
الوزارة يف سنوات سابقة والتي كانت 
تس�تهدف هذه االسرتاتيجية، وايضا 
املس�تدامة  للتنمي�ة  الع�راق  رؤي�ة 
لفس�ح املجال امام القطاع الخاص 
وليكون رشيكا م�ع القطاع العام يف 
البن�اء التنموي.وتابع: ولكي تميض 
االمور بشكل يسري بالنسبة للقطاع 
الخ�اص كان�ت الفك�رة ب�أن يصار 
اىل تش�كيل مجل�س إلدارة وتطوي�ر 
القطاع الخاص. مبينا: ان االس�بوع 
املايض ص�در االمر بتش�كيل اللجنة 

الت�ي س�تتوىل ادارة ش�ؤون املجلس 
التخطي�ط،  برئاس�ة وزي�ر  مؤقت�ا 
وتض�م يف عضويته�ا ممثل�ني ع�ن 
الفعالي�ات االقتصادي�ة يف القط�اع 
الخ�اص، وايضا ممثل�ني من جهات 
باملوض�وع. عالق�ة  له�ا  حكومي�ة 
واوضح: ان ه�ذه اللجنة مدة عملها 

س�تكون س�نة واحدة تعمل خاللها 
ع�ىل وضع املس�ارات وكل املتطلبات 
الالزم�ة الن يت�وىل القط�اع الخاص 
يف  رشي�كا  ويك�ون  نفس�ه،  ادارة 
الق�رار االقتصادي.وم�ى بالقول: 
انه خالل هذه الس�نة ستكون هناك 
عملية تأهيل إلدارة القطاع الخاص، 

وربم�ا يص�ار اىل انتخاب�ات الختيار 
اعض�اء املجل�س يف الف�رتة املقبل�ة، 
وبالت�ايل يكون ه�ذا املجلس هو من 
يدي�ر القطاع الخ�اص ويرشف عىل 
عمل�ه، ويكون ل�ه ص�وت يف القرار 
االقتص�ادي لدى الحكومة .وبش�أن 
آلية احتس�اب ع�دد س�كان العراق، 

قال الهنداوي: عامليا هناك ما تسمى 
باالحص�اءات الس�كانية التي تعتمد 
بمعادالت احصائية سكانية معتمدة 
عاملي�ا. مبين�ا: ان ه�ذه االحصاءات 
تعتم�د عىل مس�ارين االول ان تكون 
لدينا س�نة اساس فيها عدد السكان 
معل�وم بش�كل حقيق�ي وواقع�ي، 
الس�نوية  النم�و  نس�بة  والثان�ي 
للسكان، وهذه تقاس وتحتسب من 
خالل مع�دالت الخصوب�ة والوالدات 
والوفيات.وتابع: وفيما يتعلق بسنة 
االس�اس، فنحن لدينا يف العراق عام 
2010 ه�ي س�نة اس�اس، حيث تم 
خاللها اجراء الح�ر والرتقيم لكل 
االرس واالف�راد يف الع�راق، وبينت لنا 
عدد سكان العراق الحقيقي والدقيق 
يف ع�ام 2010، وكان تقريبا اقل من 
بموج�ب  ان�ه  مليونا.واوض�ح:   32
الزيادة الس�نوية للس�كان يف العراق 
حولناه�ا  واذا   ،  2.6% تبل�غ  الت�ي 
اىل رق�م حقيقي فإن مع�دل الزيادة 
ال�ف اىل ملي�ون   800 ي�رتاوح م�ن 
تقريب�ا الزيادة السنوية.واش�ار اىل: 
انه وفق ه�ذه املعادلة واالحصائيات 
نتوص�ل اىل العدد الحقيقي لس�كان 
الع�راق س�نويا. مؤكدا: ان�ه تم عىل 
هذا االساس احتساب سكان العراق 
والتوص�ل اىل عددهم بش�كل واقعي 
اىل ح�د كبري ب� 40 مليونا و150 الف 

نسمة.

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:
افتتاح  الثالثاء،  امس  الرافدين،  مرف  اعلن 
فرعه يف مقر هيئة الحشد الشعبي . وقال املكتب 
االعالمي للمرف يف بيان تلقته »الزوراء«: انه 
تم افتتاح فرع املرف يف هيئة الحشد الشعبي 
بحضور مدير عام املرف حسني عي محيسن 
الفياض  فالح  الشعبي  الحشد  هيئة  ورئيس 
الفرع  افتتاح  ان  .واضاف:  اخرين  ومسؤولني 
ملنتسبي  املرفية  الخدمات  تقديم  يف  سيسهم 
واملنتجات  والقروض  السلف  ومنحهم  الحشد 

االخرى.

الرافدين يفتتح فرعا له 
يف مقر احلشد الشعيب

السيد الصدر: لن نسمح بتأجيل آخر 
لالنتخابات

الناطق باسم القائد العام ينفي تعرض قطعات 
القوات األمنية إىل اعتداء يف بابل

الرتبية متدد فرتة تسجيل الطلبة 
للعام الدراسي احلالي

النفط يرتفع لنحو 55 دوالرا القانونية النيابية لـ          : مقرتحات تعديل 
قانون االنتخابات لن تؤثر على موعد إجرائها 

النفط: أكثر من 4 مليارات دوالر إيرادات الشهر املاضي

االخريةدراسة حتمل خربا سارا.. مؤشرات الختفاء كورونا خالل شهرين 

ص 2

 

العراق يقر استخدام لقاحي »اسرتازنيكا« 
الربيطاني و»سينوفارم« الصيين بشكل طارئ 

الصحة حتذر من خطورة موجة »أقسى« لـ»كورونا« 

السجن 6 سنوات ملدير التقاعد السابق
بغداد/ الزوراء:

أصدرت محكمة عراقية حكماً بالحبس عىل 
مدير هي�أة التقاع�د العامة الس�ابق أحمد 
عبد الجليل الس�اعدي يف قضايا فساد.وذكر 
مصدر قضائي ان »الحكم عىل الساعدي كان 
6 سنوات بسبب فساد عقد التأمني الصحي، 
وهناك 7 قضاياً أخرى تنتظر إكمال إجراءات 

املحاكمة«.وكان�ت ق�وة أمني�ة، اعتقلت، يف 
15 م�ن أيلول امل�ايض، مدير هي�أة التقاعد 
الس�اعدي.وذكر  أحم�د  الس�ابق  العام�ة، 
مصدر أمن�ي ان »جه�از مكافحة الفس�اد 
اعتقل الس�اعدي«. مش�رياً إىل ان » االعتقال 
تم بناًء عىل تحقيقات اللجنة املش�كلة بأمر 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي«.

بغداد/ الزوراء:
ح�ذرت وزارة الصح�ة والبيئة الش�عب 
العراق�ي م�ن خط�ورة موج�ة »أقىس« 
لف�ريوس كورون�ا يف الب�الد، فيما أقرت 
الهيئ�ة الوطنية العراقية النتقاء األدوية 
اس�تخدام لقاح اس�رتازنيكا الربيطاني 
ط�ارئ  بش�كل  الصين�ي  وس�ينوفارم 
ملواجه�ة جائح�ة كورونا.وذك�ر بي�ان 
لوزارة الصحة والبيئ�ة تلقت »الزوراء« 
نس�خة منه: » انطالقا من مسٔوولياتها 
ومهامها الوطني�ة، تتابع وزارة الصحة 
والبيئ�ة املوق�ف الوبائي املح�ي والدويل 
بس�بب وجود مخاطر كبرية من ارتفاع 
اإلصابات بموجة ثانية، وقد تكون أقىس 
من املوجة االوىل كما يحدث اآلن يف العديد 

من الدول وحس�ب ما حذرت به منظمة 
الصحة العاملية وذلك ألسباب عدة منها:

اوال: ان أمد املناعة التي تمنحها اإلصابة 
ما زال غ�ري معروف وامكاني�ة االصابة 
م�رة اخرى محتمل�ة جدا، وم�ن الخطأ 
التعويل عليها وترك اإلجراءات الوقائية.  
بس�الالت  املس�تمر  التح�ور  ثاني�ا: 
الف�ريوس كم�ا ح�دث يف دول بريطانيا 
وجن�وب افريقي�ا والربازي�ل، وكان هذا 
التحور السبب يف س�الالت اشد انتشاراً 
من الس�اللة القديم�ة يف 50 دولة حتى 
اآلن، وم�ن املحتم�ل ان يح�دث تح�ور 
بالس�اللة يف بلدن�ا او ينتق�ل إلين�ا من 

البلدان األخرى. 

توتر يف تونس بعد اضطرابات وعمليات نهب رغم حظر التجول وتدخل الرئيس قيس سعيد 
لليلة الرابعة على التوالي 

الحسكة/ متابعة الزوراء: 
ناحية  يف  العراقية  الجنسية  يحملون  النساء  من  معظمهم  أشخاص   7 جثث  عىل  عثر 
الهول بريف الحسكة الجنوبي الرشقي، شمال رشقي سوريا.وذكرت مصادر محلية أن 
»الجثث السبع تعود ألشخاص من أرسة واحدة معظمهم نساء تمت تصفيتهم يف محيط 
ناحية الهول رشقي الحسكة، حيث تسيطر )قوات سوريا الديمقراطية(، وجميعهم من 
الجنسية العراقية ويعملون يف رعي األغنام«.وتكررت حاالت القتل خالل الفرتة األخرية يف 
املناطق التي يسيطر عليها عنارص »قسد«، وذلك جراء الفلتان األمني والفوىض الحاصلة، 

وانتشار السالح، حيث سجلت أكثر من حالة قتل باستخدام أسلحة بكواتم للصوت.

العثور على 7 جثث لعائلة عراقية يف 
احلسكة السورية 

يعملون يف رعي األغنام

خرجيو القانون يتظاهرون امام وزارة العدل للمطالبة بتعيينهم

تفاصيل ص4   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   



القانونية النيابية لـ       : مقرتحات تعديل قانون االنتخابات 
لن تؤثـر على موعد إجرائها 

اليوم.. بايدن الرئيس الـ 46 ألمريكا وسط أزمات عاصفة 
وانتشار امين مكثف

 بغداد/ الزوراء: 
اعلنت وزارة النفط، امس الثالثاء، حجم 
االيرادات والصادرات النفط الخام للشهر 
املايض، مؤكدا ان االيرادات بلغت اكثر من 

4 مليارات دوالر.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: 
النفطية  الصادرات  مجموع  تعلن  انها 
االول  كانون  لشهر  املتحققة  وااليرادات 
النهائية  االحصائية  بحسب  املايض، 
النفط  تسويق  رشكة  من  الصادرة 
كمية  بلغت  حيث  )سومـو(،  العراقية 
الصادرات من النفط الخام ) 88 ( مليونا 
و) 211 ( ألفا و) 750 ( برميال )ثمانية 
وثمانون مليونا  مائتان واحدى عرش الفا 
وسبعمائة وخمسون برميال (، بإيرادات 
و  مليونا   ) و)235  مليارات   )4( بلغت 
)313( الف دوالر ) اربعة مليارات ومائتان 
وخمسة وثالثون مليوناً وثالثمائة وثالثة 

مجموع  ان  دوالر(.واضافت:  الف  عرش 
الكميات املصدرة من النفط الخام لشهر 
كانون االول املايض من الحقول النفطية 
 )  85  ( بلغت  العراق  وجنوب  وسط  يف 
برميل   )  608 و)  ألفا   )  195 و)  مليوناً 
مليارات   )4( بلغت  بإيرادات   ، برميل 
فيما  دوالر،  الف   )41( و  مليونا  و)89( 
كانت الكميات املصدرة من نفط كركوك 
عرب ميناء جيهان )3( ماليني و)16( ألفا 
 )146( بلغت  بايرادات  برميال،  و)142( 

مليونا و)272( ألفا و)112( دوالرا.
الواحد  الربميل  ان معدل سعر  اىل  واشار 
ان  اىل  واشارت  دوالراً.   )48.013( بلغ 
قبل  من  تحميلها  تم  املصدرة  الكميات 
الجنسيات،  مختلفة  عاملية  رشكة   )31(
العمية  وخور  البرصة  موانئ  من 
وميناء  الخليج  عىل  االحادية  والعوامات 

جيهان الرتكي.

بغداد/ الزوراء:
السياسية  التحالفات  تسجيل  فرتة  تمديد  الثالثاء،  امس  االنتخابات،  مفوضية  أعلنت 
اىل إشعار اخر، فيما حددت اسباب طلبها تأجيل موعد االنتخابات الربملانية.وذكر بيان 
للمفوضية تلقته »الزوراء«: أن »مجلس املفوّضني قرر تمديد مّدة تسجيل التحالفات 
أوسع  مجال  لفسح  املقبلة،  الربملانية  باالنتخابات  املشاركة  يف  الراغبة  السياسية 
املفوّضني«. مجلس  من  الحق  بقرار  ستنتهي  املّدة  أن«  مبيناً  والتسجيل«.  للمراجعة 

األحزاب  شؤون  لدائرة  املراجعني  عدد  ُضعف  بسبب  جاء  التمديد  قرار  أن«  وأضاف: 
التي انقضت  التحالفات السياسية يف الفرتة السابقة  والتنظيمات السياسية لتسجيل 
مّدتها بعد تسجيل )6( تحالفات جديدة، مع استمرار عملية تسجيل األحزاب، وكان هذا 
من جملة املوضوعات التي ُنوِقشت يف االجتماعات مع الرئاسات«.وأشار إىل أن«املفّوضية 
العليا املستقلّة لالنتخابات قررت أن يكون موعد إجراء االنتخابات الربملانية املبّكرة يف 
2021/10/16 ، وذلك بعد عّدة اجتماعات ُعِقدت بني رئيس مجلس املفّوضني وأعضائه 
يف املفوّضية العليا املستقلّة لالنتخابات، ورؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النّواب 
و مجلس القضاء األعىل، بحضور املمّثلة الخاّصة لألمني العاّم لألمم املّتحدة يف العراق 
انتخابات  إجراء  عىل  املفوّضية  من  حرًصا  املقبلة،  الربملانية  االنتخابات  ملف  لبحث 
االّتحادية  املحكمة  بقانون  املتعلّق  الترشيع  استكمال  يتطلّب  ما  وهو  ونزيهة،  عادلة 
السياسية،  التحالفات  من  عدد  أكرب  لتسجيل  املجال  إفساح  أقرب وقت، فضاًل عن  يف 
مراكز  ملراجعة  للناخبني  الكايف  الوقت  وإعطاء  البايومرتي،  التسجيل  عملية  وتوسيع 
جملة  عرض  االجتماعات  هذه  يف  املفّوضني  مجلس  أن«اعضاء  التسجيل«.وأوضح 
الفني  العملياتي  الجدول  املفّوضية عىل وفق  التي منها، استعدادات  املهّمة  األمور  من 
والتوقيتات الزمنية الخاّصة بكّل مرحلة من مراحل العملية االنتخابية، ونسب اإلنجاز 
الخاّصة بعمليات التحديث البايومرتي التي توّصلت إليها املراكز املنترشة يف عموم أرجاء 
العراق البالغ عددها )1079( مركز تسجيل، إذ بلغت ) 191،269( عملية تحديث، من 
ضمنها عمليات التحديث الخاّصة بالنازحني التي بلغ عددها ) 1372( عملية تحديث، 
أّما عمليات التسجيل البايومرتي، فقد بلغ عددها) 14،681،267( عملية تسجيل من 
أصل عدد الناخبني البالغ عددهم ) 25،139،375( ناخًبا، كما بلغ عدد بطاقات الناخب 
البايومرتية املوّزعة ) 12،627،833( بطاقة بايومرتية«.وتابع أن« االجتماعات تمخضت 
عن قيام مؤّسسات الدولة واألجهزة الساندة ذات العالقة بدعم عمل املفّوضية، وتوفري 
املوارد البرشية واملالية، ورضورة إفساح مجال أوسع ملشاركة االٔحزاب واملرّشحني  يف 
تحالفات، كما جرت مناقشة السبل التي من شأنها أن تسهم يف زيادة نسبة التسجيل 
البايومرتي«، مشريا اىل أن« رئيس مجلس الوزراء وجه برضورة تمديد فرتة التسجيل 
شهرين آخرين بدًءا من شهر شباط املقبل، ورضورة اعتماد البطاقة البايومرتية طويلة 

األمد حرًصا يف التصويت، وعّدها مستمسًكا رسميًّا«.

تونس/ متابعة الزوراء:
من  رابعة  ليلة  بعد  تونس  يف  توتر  يسود 
للحد  املفروض  التجول  حظر  رغم  االضطرابات 
وتدخل  املستجد  كورونا  فريوس  انتشار  من 
مواقع  عىل  انترشت  فيما  سعيد،  قيس  الرئيس 
التواصل االجتماعي دعوات للتظاهر الثالثاء ضد 
االحتجاجات  تخللت  فيما  املعيشة،  وغالء  الفقر 
عمليات نهب.واندلعت االضطرابات غداة الذكرى 
العارشة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن 
عيل يف 14 كانون الثاني/يناير 2011. واستمرت 

حتى ليل االثنني إىل الثالثاء.
ويف العاصمة، ألقى مئات الشباب الحجارة وبعض 
الزجاجات الحارقة عىل عنارص الرشطة املنترشة 
منطقة  ومنها  عدة،  شعبية  أحياء  يف  بكثرة 
الغاز  بإطالق  الرشطة  الواسعة. ورّدت  التضامن 

املسيل للدموع.
يف صفاقس، ثاني مدينة يف البالد، قام محتجون 
مراسل  وفق  الطرق،  وقطع  اإلطارات  بإحراق 

لوكالة فرانس برس.
واندلعت مواجهات بشكل خاص يف الكاف وبنزرت 
وسوسة  غرب(  )وسط  والقرصين  )شمال( 
إعالم  وسائل  بحسب  رشق(،  )وسط  واملنستري 

محلية.وتخللت االحتجاجات عمليات نهب.
والتزم املسؤولون التونسيون املنقسمون الصمت 
من  العديد  وصف  فيما  األخرية،  األيام  خالل 
املعلقني والسياسيني املتظاهرين بـ »الجانحني«.

بتأييد  حظي  الذي  سعيد،  قيس  الرئيس،  وتفقد 
كبري بني الشباب لدى انتخابه يف عام 2019، حي 

الرفاه باملنيهلة قرب التضامن االثنني.
وحض الشباب عىل التزام الهدوء، وعدم االعتداء 
عىل األشخاص واملمتلكات دفاعا عن »حق العمل 
ثورة  شعارات  مستخدما  والكرامة«  والحرية 

.2011
ترضوا  وال  تشتموا  وال  تهاجموا  »ال  وتابع 
ألن  الدولة«،  مؤسسات  او  الخاصة  باملمتلكات 
تقدم،  إحراز  يف  تساعد  أن  يمكن  ال  »الفوىض« 

محذرا من محاوالت استغالل غضبهم.
»وقف  إىل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ودعا 
نفسه  الوقت  يف  مذكرا  الليلية«،  االحتجاجات 
مرشوع«  مكتسب  حّق  السلمي  »االحتجاج  بأن 
يضمنه الدستور.. لكن التجمعات محظورة حالًيا 

بسبب ارتفاع عدد اإلصابات بكوفيد-19.

الزوراء/ يوف سلمـان:

املواد  ان  النيابية  القانونية  اللجنة  اكدت 

املقرتح تعديلهـا يف قانون االنتخابات الجديد 

عىل  وال  االنتخابات  اجراء  موعد  يف  تؤثر  لن 

االجراءات الفنية املتعلقة بعمل املفوضية. 

فدعم  حسن  النائب  اللجنة  عضو  وقال 

قانون  تعديل  طلب   « ان  لـ«الزوراء«: 

االنتخابات لم يصل، ال من رئاسة الجمهورية 

وال من رئاسة الوزراء او من رئاسة الربملان، 

باستثناء تبني مقرتح التعديل من قبل نواب 

مفوضية  رغبة  اىل  مشريا   ،« مختلفة  كتل 

االنتخابات بتقديم مرشوع تعديل القانون .

النيابية  القانونية  اللجنة   « ان  واضاف 

حاجتها  ابدت  التي  املفوضية  مع  اجتمعت 

مع  لتتناسب  القانون  فقرات  بعض  لتعديل 

بسبب  املفوضية،  داخل  الفنية  االجراءات 

صوتنا  الذي  القانون  يف  املواد  بعض  تناقض 

يتضمن  االنتخابات  قانون  ان«  مبينا  عليه«، 

دوائر متعددة وترشيحا فرديا مع مواد اخرى 

وترتيب  القوائم  توزيع  عن  بعضهـا  تتحدث 

االسماء داخل القائمة االنتخابية ، وهي مواد 

قوائم  توجد  ال  باعتبار  رفعها  يفرتض  زائدة 

انتخابية لنخوض برتتيب اسماء املرشحني يف 

القائمة ».

واكد عضو اللجنة القانونية ان » املواد املعدلة 

لن تؤثر ال عىل موعد اجراء االنتخابات وال عىل 

االجراءات الفنية للمفوضية ».

وكشفت اللجنة القانونية النيابية، امس، عن 

االنتخابات  مفوضية  اىل  مالحظاتها  الئحة 

لالستحقاق  استعدادا  عملها  خطة  حول 

وتوزيع  انجاز  ونسبة  القادم  االنتخابي 

البطاقات البايومرتية، واعداد موظفي بعض 

مكاتبهـا يف املحافظات التي تعاني نقصا يف 

باالضافة  النازحني،  تصويت  وآلية  كوادرها، 

اىل تثبيت موظفي عقود املفوضية عىل املالك 

الدائم، فضال عن عدد ناخبي الخارج .

هادي،  ريبوار  النائب  اللجنة،  رئيس  وقال 

عقدت  القانونية  اللجنة   « ان  الزوراء«:  لـ« 

مجلس  اعضاء  مع  مشرتكا  اجتماعا  مؤخرا 

املفوضية والكادر الفني فيها ومدراء مكاتب 

املفوضية  استعدادات  ملناقشة  املحافظات؛ 

القادمة »، مشريا  النيابية  إلجراء االنتخابات 

بني  والتعاون  التواصل  استمرار  رضورة  اىل 

اللجنة النيابية واملفوضية، حرصا من مجلس 

إلجراء  املناسبة  الظروف  تهيئة  عىل  النواب 

االنتخابات ضمن التوقيتات املقرتحة .

ووافقت رئاسة مجلس النواب، يف 16 كانون 

االول املايض، عىل طلب نيابي مرفق بتواقيع 

مقرتح  لتقديم  مختلفة،  كتل  عن  نائبا   75

النواب،  مجلس  انتخابات  قانون  تعديل 

النيابية  القانونية  اللجنة  احالته عىل  وقررت 

إلنضاج الصياغة القانونية .

واشنطن/ متابعة الزوراء:
يدخل الديموقراطي جو بايدن البيت 
الرئيس  األربعاء،  اليوم  األبيض، 
عىل  واليته  ليبدأ  المريكا  الـ46 
كوفيد- وباء  فيه  يحصد  بلد  رأس 
19 أكثر من ثالثة آالف أمريكي كل 
يوم،  وانتشار امني كثيف ،ويسجل 
البطالة  برنامج  يف  شخص  مليون 
كل أسبوع، فيما نقلت شبكة »يس 
قوله  أمريكي  مسؤول  عن  إن«  إن 
دونالد  واليته  املنتهية  الرئيس  إن 
من  وداع«  »خطاب  سجل  ترامب 
عن  فيه  تحدث  األبيض،  البيت 
سنوات   4 خالل  إنجازاته«  »قائمة 

قضاها يف املنصب.
الشؤون  يف  الخبرية  وقالت 
من  ستوكي،  ماري  السياسية، 
يمّيز  »ما  بنسلفانيا  والية  جامعة 
عهد بايدن ليس أن البلد يمر بأزمة 
التي  املتزامنة«  األزمات  عدد  بل 
سيضطر ملواجهتها منذ األيام األوىل 

لواليته.
وباء  مثل  األزمات  هذه  بعض 
االقتصادي،  واالنكماش  كوفيد-19 
وبعضها  ومرتابطة..  ظرفية 
السياسية  كاالنقسامات  اآلخر 
لكن  عقود.  إىل  تعود  والعنرصية، 
كلها  مواجهتها  بايدن  عىل  يتعني 
مجلس  سيكون  وقت  يف  مبارشة، 
بمحاكمة  جزئيا  منشغال  الشيوخ 
دونالد ترمب بتهمة »التحريض عىل 

التمرد«.

وضعا  املتحدة  الواليات  تشهد  لم 
صحيا بهذه الخطورة منذ اإلنفلونزا 

اإلسبانية يف العام 1918.
األكثر  البلد  هي  املتحدة  والواليات 
مع  بكوفيد-19،  العالم  يف  ترضرا 
تسجيلها 24 مليون إصابة وحوايل 
ظهور  أن  كما  وفاة.  ألف   400
فريوس  من  املتحورة  النسخة 
تثري  بريطانيا،  يف  املستجد  كورونا 

مخاوف من حدوث األسوأ.
يف  ضخمة  تطعيم  حملة  وبدأت 
تتقدم  لكنها  ديسمرب،  منتصف 
ببطء أكرب بكثري مما كان متوقعا، 

إذ تلقى عرشة ماليني شخص فقط 
الجرعة األوىل، أي أقل بكثري من 20 
مليونا أعلنت اإلدارة املنتهية واليتها 
نهاية  بحلول  تلقيحهم  عزمها 

ديسمرب 2020.
الحملة  تكثيف  بايدن  جو  وتعهد 
لتلقيح 100 مليون شخص بحلول 
»ليس  وقال:  واليته  من  املئة  اليوم 
القيام  نستطيع  أننا  يف  شك  لدي 

بذلك، صحة األمة عىل املحك!«.
فرضت  التي  اإلغالق  تدابري  وأدت 
توقف  إىل  الفريوس  انتشار  لكبح 
عجلة االقتصاد الذي شهد انكماشا 

بنسبة 2.4 يف املئة عام 2020، وفقا 
لالحتياطي الفيدرايل األمريكي.

إلغالق  عديدة  رشكات  واضطرت 
أبوابها وترسيح موظفيها.. وهناك 
استقالوا  املوظفني  من  آخر  عدد 
من  املحرومني  أوالدهم  لرعاية 
املدرسة. ويعيش 18 مليون أمريكي 
التي  البطالة  إعانات  عىل  اليوم 

توفرها الحكومة.
وقال بايدن بعد إعالنه خطة طوارئ 
يعتزم  دوالر  مليار   1.9 بقيمة 
ترسيع مصادقة الكونغرس عليها: 
وضح  يف  اإلنسانية  املعاناة  »تنترش 

النهار وليس لدينا وقت نضيعه«.
باراك  للرئيس  نائبا  كان  وعندما 
حزمة  عىل  بايدن  أرشف  أوباما، 
إنعاش اقتصادي ضخمة بعد األزمة 
املالية عام 2009 التي ألقت بظلها 

عىل بداية واليتهما.
اىل ذلك نقلت شبكة »يس إن إن« عن 
الرئيس  إن  قوله،  أمريكي  مسؤول 
املنتهية واليته دونالد ترامب سجل 
األبيض،  البيت  من  وداع«  »خطاب 
إنجازاته«  »قائمة  عن  فيه  تحدث 

خالل 4 سنوات قضاها يف املنصب.
الذي  ترامب،  أن  إىل  املسؤول  ولفت 
ظل بعيدا عن األنظار منذ أيام، أشار 
الجديدة«،  »اإلدارة  إىل  التسجيل  يف 
قدم  قد  كان  إذا  ما  يتضح  لم  لكن 

تنازال رفضه ألكثر من شهرين.
األخرية  األيام  إن  آخر  مصدر  وقال 
األبيض  البيت  يف  ترامب  للرئيس 
جهاز  من  إحاطات  عىل  اقترصت 
املخابرات األمريكي حول التهديدات 
الرئيس  تنصيب  بشأن  األمنية 
وإحاطات  بايدن،  جو  املنتخب 
وصور  القومي،  األمن  مجلس 
املغادرة، وتوديع املوظفني املغادرين 

يف اللحظة األخرية.
يغادر  عندما  إنه  الشبكة  وقالت 
ميالنيا  األوىل  والسيدة  الرئيس 
اليوم  صباح  واشنطن،  ترامب 
مساعدون  سريافقهم  األربعاء، 
فرتة  خالل  دورهم  يف  سيستمرون 

ما بعد الرئاسة يف بالم بيتش.

النفط: أكثر من 4 مليارات دوالر إيرادات 
الشهر املاضي

املفوضية تعلن متديد فرتة تسجيل 
التحالفات السياسية

توتر يف تونس بعد اضطرابات 
وعمليات نهب رغم حظر التجول 

وتدخل الرئيس قيس سعيد 

أعلنت ارتفاع كمياتها املصدرة 
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جملس الوزراء حيدد 10 تشرين األول موعدا جديدا إلجراء االنتخابات املبكرة
بغداد/ الزوراء:

ص�ّوت مجل�س ال�وزراء، امس الثالث�اء، عىل 

تحدي�د 10 ترشين االول املقب�ل موعدا جديدا 

الربملاني�ة، وفيم�ا أك�د  إلج�راء االنتخاب�ات 

رئي�س مجلس ال�وزراء، مصطفى الكاظمي، 

ان التأجي�ل جاء ملنح وقت اطول الس�تكمال 

ج�دول العملي�ة االنتخابية عىل أكم�ل وجه، 

اعلن املتحدث باسم مجلس الوزراء أن قروض 

رشاء وبناء الوحدات الس�كنية ستكون بدون 

فائدة.

و ق�ال رئي�س مجل�س ال�وزراء، مصطف�ى 

الكاظمي، خالل جلس�ة مجلس الوزراء التي 

ش�هدت اس�تضافة رئي�س واعض�اء مجلس 

مفوضي�ة االنتخاب�ات يف بي�ان ملكتب�ه تلقته 

“الزوراء”: انه “سبق أن حددنا تاريخ السادس 

من حزيران القادم موعدا لالنتخابات املبكرة، 

وج�اء ه�ذا املوع�د إيف�اًء بتعهداتن�ا بإجراء 

االنتخابات خالل عام من تولينا املس�ؤولية”، 

مؤكدا أنه “منذ اليوم األول لتشكيل الحكومة، 

وضعن�ا كل إمكانيات الدول�ة لدعم مفوضية 

االنتخاب�ات، وه�ي مفوضي�ة جدي�دة تض�م 

قض�اة أكف�اء بحاج�ة اىل كل أش�كال الدعم 

واملساندة”.

وأض�اف الكاظمي، وفقا للبيان: “أّكدنا طوال 

الف�رة املاضي�ة، وعرب نقاش�ات م�ع جميع 

القانوني�ة  والفعالي�ات  السياس�ية  الق�وى 

والش�عبية، أن الحكومة لن تج�ري انتخابات 

كيفما اتفق، واشرطنا ضمان انتخابات حرّة 

ونزيه�ًة وعادل�ة، وبذلن�ا كل الجهود لضمان 

األمن االنتخابي”، مبين�ا أن “الحكومة قادرة 

عىل ضم�ان أمن االنتخابات يف يوم الس�ادس 

م�ن حزي�ران الق�ادم، عرب خطط عس�كرية 

وأمني�ة نعد له�ا منذ أش�هر، وع�رب تدريبات 

وممارس�ات تق�وم به�ا املؤسس�ات األمنية، 

استعدادا ليوم االنتخابات”.

وتاب�ع أن “الحكوم�ة حرص�ت ع�ىل توف�ر 

كل  بتذلي�ل  ووّجهن�ا  املفوضي�ة،  موازن�ة 

العقب�ات التي تواجهها، وصوّتنا، يف الجلس�ة 

الس�ابقة، لصالح التس�جيل البايومري لكل 

املوظف�ن يف الدول�ة، ونحن داعم�ون إلكمال 

التس�جيل فهو الطري�ق األمثل ملن�ع التالعب 

بنتائ�ج االنتخاب�ات”، مش�را اىل أن “معظم 

القوى السياس�ية أكدت لنا دعمها املفوضية، 

لكن املفوضي�ة أكدت يف اقراحها الذي قدمته 

اىل مجل�س الوزراء أن القضية ذات أبعاد فنية 

مهمة، وأنها حريصة ع�ىل نزاهة االنتخابات 

وتساوي الُفرص أمام الجميع لخوض العملية 

االنتخابية بعدالة”.

وأردف أن “االق�راح املق�دم م�ن مفوضي�ة 

االنتخاب�ات ه�و أن يص�ار اىل تمدي�د مواعيد 

الرشيح، ومنح وقت أطول الستكمال جدول 

العملي�ة االنتخابي�ة ع�ىل أكم�ل وج�ه، وهذا 

لي�س حيادا عن مبدأ االنتخابات املبكرة، فهي 

قائمة ع�ىل كل ح�ال، ولن يتم التن�ازل عنها 

وهي مطلب شعبي أّيدته املرجعية، وجزء من 

الربنامج الحكومي، حيث إن الشعب العراقي 

يستحق انتخابات مبّكرة عادلة برقابة دولية 

حقيقي�ة وإجراءات نزيهة وهذا االس�تحقاق 

أمان�ة يف أعناقن�ا، ونح�ن داعم�ون ملفوضية 

االنتخاب�ات كي تتصدى لدوره�ا التاريخي يف 

هذه املرحلة لضمان إنجاح االنتخابات”.

وأش�ار اىل أن “الحكوم�ة تش�ّكلت يف ظ�رف 

اجتماعي واقتصادي وس�يايس وأمني صعب 

ج�داً، ولم نستس�لم ب�ل وقفنا مس�تندين اىل 

واج�ب الوطنية العراقي�ة، وبذلنا كل جهودنا 

لتفكي�ك الُعق�د واألزم�ات، الحكوم�ة َمنعت 

االنهيارات بس�بب السياسات الخاطئة خالل 

الس�نوات املاضية، وأعادت التوازن اىل الوضع 

العراقي يف كل املستويات”.

اىل ذل�ك، أكد املتحدث باس�م مجل�س الوزراء 

حس�ن ناظم، أن قروض رشاء وبناء الوحدات 

السكنية ستكون بدون فائدة.

وق�ال ناظم يف املؤتم�ر الصحفي األس�بوعي 

تابعته “الزوراء”: إن “تمديد موعد االنتخابات 

موضوع حس�اس وأس�ايس للحكومة”، الفتا 

اىل أن “مفوضي�ة االنتخابات س�تعلن جدوالً 

للعملي�ات يف التاس�ع والعرشين من الش�هر 

الجاري”.

ع�ىل  واف�ق  ال�وزراء  “مجل�س  أن  وأض�اف 

اس�تمرار تنسيب املوظفن العاملن بصندوق 

إع�ادة اعمار املناطق املترضرة من اإلرهاب”، 

مبينا أن “االس�تمرار بالتنس�يب ج�اء لغاية 

إكمال إجراءات املالك للصندوق”.

مصطف�ى  ال�وزراء  “رئي�س  أن  إىل  وأش�ار 

الكاظم�ي طال�ب أم�ن بغ�داد بوضع خطط 

كاملة إلكس�اء ش�وارع وأحي�اء العاصمة”، 

موضح�ا أن “مجلس الوزراء اس�تضاف أمن 

العاصم�ة ملناقش�ة م�رشوع حمل�ة نهض�ة 

بغداد”.

ولفت اىل أنه “تم تفعيل أعمال اللجنة املرشفة 

عىل قروض مب�ادرة البنك املركزي”، مبينا أن 

“قروض رشاء الوحدات السكنية يف املجمعات 

االس�تثمارية س�تكون بدون فائدة، حيث إن 

قروض بناء الوحدات السكنية ستكون بدون 

فائدة وبمبلغ قدره 75 مليون دينار”.

ويف السياق نفسه، ذكر املكتب اإلعالمي لرئيس 

مجل�س الوزراء يف بيان تلقت�ه “الزوراء”:  ان 

مجلس الوزراء عقد جلس�ة اعتيادية برئاسة 

رئي�س مجلس ال�وزراء، مصطفى الكاظمي، 

تم�ت خالله�ا اس�تضافة املفوضي�ة العلي�ا 

املستقلة لالنتخابات.

واكد الكاظمي، خالل الجلس�ة، عىل وضع كل 

إمكانيات الدولة لدع�م مفوضية اإلنتخابات، 

والتوجيه بتذليل كل العقبات التي تواجهها.

السياس�ية  الق�وى  ل�كل  أك�د  ان�ه  وب�ن:   

والفعاليات القانونية والش�عبية ان الحكومة 

لن تج�ري انتخابات كيفما اتفق، واش�رطنا 

ضمان انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة، وبذلنا 

كل الجه�ود لضمان األم�ن االنتخابي. مبينا: 

ان الش�عب العراقي يستحق انتخابات مبّكرة 

تعرب ع�ن تطلعات�ه وبرقابة دولي�ة حقيقية 

ووفق إجراءات نزيهة.

واض�اف البي�ان: ان�ه تم�ت خ�الل الجلس�ة 

تعزي�ز  لجن�ة  عم�ل  مس�تجدات  مناقش�ة 

االج�راءات الحكومي�ة، يف مج�االت الوقاي�ة 

والسيطرة الصحية والتوعية، حيث قدم وزير 

الصح�ة تقريراً مفصالً عن تطورات الجائحة 

يف البالد، واالجراءات الحكومية ملواجهتها.

وتاب�ع: كما اس�تضاف املجلس ام�ن بغداد، 

واستعرض اجراءات وخطط االمانة للنهوض 

بالواق�ع الخدم�ي والعمران�ي يف العاصم�ة، 

بالش�كل ال�ذي يليق به�ا و يرتقي بمس�توى 

الخدمات املقدمة لساكنيها.

واش�ار اىل: ان املجل�س ناق�ش جمل�ًة م�ن 

املوضوع�ات املدرج�ة ضمن ج�دول أعماله، 

وأصدر القرارات التالية:

املفوضي�ة  عرضت�ه  م�ا  ع�ىل  بن�اًء  اوال/ 

العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات، يك�ون تأريخ 

انتخاب�ات  إلج�راء  موع�داً   ،٢٠٢١/١٠/١٠

مجلس الن�واب املبك�رة، مع وج�وب مراعاة 

م�ن   )٦٤( امل�ادة  يف  املح�ددة  اإلج�راءات 

الدستور.

ثاني�ا / املوافق�ة ع�ىل تعدي�ل ق�رار مجلس 

الوزراء )٢٨٩ لسنة ٢٠١٧(، بحسب اآلتي:

١- اس�تثناء الرشكات الرابحة الراعية لألندية 

قان�ون  بموج�ب  تعم�ل  الت�ي  املؤسس�اتية 

الرشكات العام�ة )٢٢ لس�نة ١٩٩٧( املعدل، 

من قرار مجلس الوزراء املذكور آنفا.

٢- دمج مبل�غ )٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠( دينار، فقط 

ملي�اري دينار لكل ناد واملقس�مة إىل امليزانية 

)التش�غيلية واالس�تثمارية(، بحي�ث يرصف 

املبل�غ املذك�ور آنف�ا، لألندية بحس�ب أبواب 

الرصف املعدة من النادي الريايض.

ثالث�ا/ املوافقة عىل مرشوع قان�ون التعديل 

األول لقانون تنظي�م إيجار  األرايض الزراعية 

للخريج�ن  فيه�ا  الت�رصف  ح�ق  وتملي�ك 

الزراعي�ن والبيطري�ن )٢٤ لس�نة ٢٠١٣(، 

الذي دققه مجلس الدولة، وإحالِتِه إىل مجلس 

النواب، اس�تناداً إىل احكام املادتن )٦١/ البند 

أوال و٨٠/البند ثانيا( من الدس�تور، مع االخذ 

بع�ن االهتم�ام رأي االمان�ة العام�ة ملجلس 

الوزراء.

رابع�ا/ تعديل )امل�ادة 7( من نظ�ام صندوق 

إع�ادة إعمار املناطق املت�رضرة من العمليات 

اإلرهابي�ة، بش�أن إضاف�ة وكي�ل م�ن وزارة 

الهجرة واملهجرين اىل مجلس األمناء.

خامس�ا/ املوافق�ة ع�ىل إس�تمرار تنس�يب 

املوظف�ن العامل�ن يف صندوق إع�ادة إعمار 

املناط�ق املترضرة م�ن العملي�ات اإلرهابية، 

لغاية إكمال إجراءات املالك للصندوق املذكور 

آنًف�ا، بهدف الدع�م يف توف�ر مقومات عودة 

النازحن اىل مناطقهم وتحقيق االس�تقرار يف 

املحافظات املحررة من االرهاب.

سادس�ا/ إص�دار تعليم�ات تحدي�د مق�دار 

رس�م س�مة الدخول االعتيادية إىل جمهورية 

العراق، اس�تنادا إىل أحكام املادة )٨٠/ ثالثا( 

من الدس�تور، واملادة )٣٦( م�ن قانون إقامة 

األجانب.

ناظم: قروض بناء الوحدات السكنية ستكون  مببلغ  75 مليون دينار وبدون فائدة

تقارير
www.alzawraapaper.com3

سجلت اخنفاضا 85 يف املئة عن 2019

لسوء األوضاع األمنية فيها 

 الرياض/متابعة الزوراء:
 س�جلِت الس�عودية انخفاض�ا كب�را 
يف  الص�ادرة  اإلع�دام  أح�كام  ع�دد  يف 
ع�ام 2020، يف م�ؤرش واض�ح عىل أن 
السياس�ات اإلصالحية للمملكة شاملة 
وتط�ال مختلف القطاع�ات بما يف ذلك 
القض�اء، وفق رؤية جدي�دة تخرج من 
دائ�رة التنفي�ذ اآليل لألح�كام إىل دائ�رة 
أكث�ر عمق�ا وأق�رب إىل روح اإلص�الح 

ومقاصده.
وأعلنت هيئة حقوق اإلنسان السعودية 
أنها س�جلت 27 حكما باإلعدام يف عام 
2020، أي بنس�بة انخفاض قدرها 85 
يف املئ�ة عن العام الذي س�بقه بس�بب 
تعلي�ق أح�كام اإلع�دام ع�ن الجرائ�م 

املتعلقة باملخدرات.
أن  إىل  الراج�ع  ه�ذا  الهيئ�ة  وع�زت 
“القان�ون الجديد الذي يأمر بوقف مثل 
ه�ذه اإلعدامات دخ�ل حي�ز التنفيذ يف 

وقت ما من العام املايض”.
وق�ال رئي�س الهيئ�ة ع�واد الع�واد يف 
بي�ان إن ه�ذا “م�ؤرش ع�ىل أن اململكة 
ونظامه�ا القضائي يقوم�ان بالركيز 
أكثر عىل إع�ادة التأهي�ل والوقاية بدال 
م�ن العقاب”، معتربا أن “اململكة تمنح 
املزيد من املجرمن غر العنيفن فرصة 

ثانية”.
وق�ال متابع�ون للش�أن الخليج�ي إن 
تراجع األحكام باإلعدام ال يمكن أن يربر 
باإلغالق بس�بب كورونا، كما ذهبت إىل 
ذلك منظمة ريربي�ف، وإنما هو تراجع 
مرتب�ط مب�ارشة بإج�راءات إصالحية 
للمنظومة العقابية املطّبقة يف اململكة، 
وهي إجراءات تهدف إىل جرس الهوة بن 
القوانن الس�عودية واملنظومة الدولية 

لحقوق اإلنسان.
ومن ضمن تلك اإلج�راءات وقف إعدام 

من ارتكبوا جرائم موجبة لإلعدام حن 
كانوا قرّصا، وكذلك إلغاء الجلد كش�كل 
من أشكال العقاب واستبداله بالسجن 

أو الغرامة أو كليهما.
وج�اء يف أمر ملكي يف أبري�ل املايض أن 
اململك�ة ل�ن ُتص�در بع�د اآلن أحكام�ا 
باإلعدام عىل قارصين وأن تلك العقوبة 
ل�ن تطبق عىل م�ن أدينوا وه�م ُقرص، 
وأنه س�يجري اإلفراج عن القرص الذين 
أمضوا يف الس�جن عرش سنوات أو أكثر 

بعد مراجعة قضاياهم.
وكان�ت الهيئة العام�ة للمحكمة العليا 
قد أصدرت ق�رارا باألغلبي�ة ينص عىل 
اكتفاء املحاك�م يف العقوبات التعزيرية 
بالس�جن أو الغرام�ة أو بهم�ا معا، أو 
عقوب�ات بديل�ة بحس�ب م�ا يص�دره 
ويل األم�ر من أنظمة أو ق�رارات يف هذا 

الشأن.
والقوة الكامنة وراء هذه التغيرات هي 
ويل العه�د الس�عودي األم�ر محمد بن 
سلمان، الذي يحظى بدعم والده العاهل 

السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز.
وعىل مدى س�نوات، كان معدل اإلعدام 
املرتف�ع يف اململكة يرج�ع يف جزء كبر 
من�ه إىل عدد األش�خاص الذي�ن أُعدموا 
بس�بب جرائم غر عنيف�ة، والتي كان 
للقضاة س�لطة تقديرية واسعة للحكم 
املتعلق�ة  الجرائ�م  فيه�ا، والس�يما يف 

باملخدرات.
ويقود األمر محمد بن سلمان تغيرات 
إصالحي�ة واس�عة للخ�روج باململك�ة 
والتمهي�د  القديم�ة،  صورته�ا  م�ن 
لس�عودية جدي�دة تق�وم ع�ىل تطوير 
دائ�رة اإلصالحات  القوان�ن وتوس�يع 
القانونية والدينية بما يتالءم مع القوة 

االقتصادية واملالية للبالد.
وكثرا ما كانت لصدور مثل تلك األحكام 

وألخب�ار تنفيذه�ا أصداء دولية س�يئة 
مؤّثرة عىل صورة اململكة املّتجهة بقوة 
نحو اإلص�الح واملرّصة عىل اس�تكماله 
بج�رأة غ�ر معه�ودة، حي�ث دّش�نت 
الرياض خالل الس�نوات األخرة عملية 
إصالحية ش�املة للنواحي االقتصادية 
واالجتماعية وحت�ى الدينية، ومن أبرز 
مظاهرها تفكيك مراكز التشّدد الديني 
وإنه�اء س�طوة رجال الدي�ن املتزّمتن 

عىل الدولة واملجتمع.
ويرى مؤيدو اإلصالح يف الس�عودية أّن 
ترسي�ع وترته مفي�د لص�ورة اململكة 
ومكانته�ا الدولي�ة، مؤّكدي�ن أّنه ينزع 
أي�دي خصومه�ا  أوراق�ا مهّم�ة م�ن 
الذي�ن دأبوا ع�ىل مهاجمتها واإلس�اءة 
إىل صورته�ا باس�تخدام مل�ف حقوق 

اإلنسان، والهجوم عىل قوانن قديمة.
الب�الد وج�ذب  ويف محاول�ة لتحدي�ث 
االس�تثمار األجنبي وتجدي�د االقتصاد، 
ق�اد األمر محمد بن س�لمان مجموعة 
م�ن اإلصالح�ات الت�ي تح�د م�ن قوة 
املتش�ددين، الذي�ن يلتزم�ون بتفس�ر 
صارم لإلس�الم ال ي�زال يتحكم يف أغلب 
القوان�ن بالرغ�م م�ن الخط�وات التي 
اتخذها لوقف سيطرة هؤالء عىل املنابر 
املؤث�رة يف الب�الد مث�ل املناب�ر الديني�ة 

والتعليمية واإلعالمية.
ويف ح�ن أن بعض الجرائ�م، مثل القتل 
العم�د م�ع س�بق اإلرصار، يمك�ن أن 
تحمل عقوبات ثابتة بموجب التفس�ر 
ُتعت�رب  للرشيع�ة،  الرس�مي  الفقه�ي 
املتعلقة باملخ�درات “تعزيرًا”،  الجرائم 
مم�ا يعني أنه ال الجريم�ة وال العقوبة 

معرّفتننْ يف اإلسالم.
وق�د أدت األح�كام التقديري�ة لجرائ�م 
“التعزي�ر” إىل إص�دار أحكام تعس�فية 

ذات نتائج مثرة للجدل.

بغداد/ الزوراء:
الكوري�ة  الخارجي�ة  وزارة  م�ددت 
الجنوبي�ة حظر الس�فر إىل عدة دول، 
مل�دة 6 أش�هر أخ�رى حت�ى ي�وم 31 
تموز/ يوليو، لس�وء األوضاع األمنية 

يف هذه الدول.
الت�ي م�ددت وزارة  ال�دول  وتش�مل 
الس�فر  حظ�ر  الكوري�ة  الخارجي�ة 
إليه�ا: العراق وس�وريا واليمن وليبيا 
وبع�ض  وأفغانس�تان،  والصوم�ال 

مناط�ق الفلب�ن، وهي ش�به جزيرة 
زامبوانج�ا وج�زر س�ولو وباس�يالن 

وتاوي تاوي”.
وج�اء ق�رار وزارة الخارجي�ة ه�ذا، 
خالل االجتماع الثاني واألربعن للجنة 
مراجعة سياسة جوازات السفر الذي 
عقد امس، معت�ربة أن “االضطرابات 
السياس�ية وس�وء األوض�اع األمني�ة 
لف�رة  ستس�تمر  اإلره�اب  وخط�ر 
طويلة من الزم�ن يف البلدان واملناطق 

املذكورة أعاله”.
وكان�ت وزارة الخارجي�ة ق�د م�ددت 
حظر الس�فر إىل تلك ال�دول واملناطق 
حت�ى 31 يناير من الع�ام الجاري، يف 

يوليو من العام املايض.
ويحق لوزير الخارجية تقييد استخدام 
الزي�ارات  ومن�ع  الس�فر  ج�وازات 
واإلقام�ة يف بل�دان ومناط�ق معينة، 
املواطن�ن  أرواح  حماي�ة  أج�ل  م�ن 

وممتلكاتهم.

تراجع اإلعدامات مع تقدم اإلصالحات الشاملة يف السعودية

كوريا اجلنوبية متدد حظر السفر إىل العراق 
كمباال/رويرز:ودول أخرى ملدة 6 أشهر

 منعت قوات األمن األوغندية 
السفرة األمريكية من زيارة 
زعي�م املعارض�ة بوبي واين 
يف منزل�ه مم�ا دفع س�فارة 
الوالي�ات املتح�دة هن�اك إىل 
وص�ف احتج�ازه يف منزل�ه 

بأنه مؤرش “مقلق”.
وظل واين، واسمه الحقيقي 
قي�د  كياجوالن�ي،  روب�رت 
االحتجاز يف منزل�ه منذ يوم 
الخميس بعد فرة وجيزة من 
اإلدالء بصوت�ه يف االنتخابات 

الرئاسية.
يووي�ري  الرئي�س  وف�از 
عام�ا(،   76( موس�يفيني 
الذي يحكم البالد منذ 1986، 
يف االنتخابات بنسبة أصوات 
59 باملئ�ة مقاب�ل 35 باملئة 

حصل عليها واين.
وقال�ت الس�فارة األمريكية 
الس�فرة  إن  له�ا  بي�ان  يف 

ناتايل إي. ب�راون ُمنعت من 
زيارة كياجوالني يف منزله يف 

ضاحية بشمال العاصمة.

وذك�ر البيان أن براون كانت 
تري�د االطمئنان عىل “صحة 

وسالمة” واين.

وأض�اف “ه�ذه األفعال غر 
القانوني�ة واالحتجاز الفعيل 
ملرش�ح رئ�ايس يف منزل�ه ال 
تزال تش�كل اتجاه�ا مقلقا 
يف  الديمقراطي�ة  ملس�ار 

أوغندا”
باس�م  املتح�دث  واته�م 
الواليات  األوغندية  الحكومة 
الثالث�اء  ام�س  املتح�دة 
بمحاولة تقويض االنتخابات 
محاول�ة  بع�د  الرئاس�ية 

السفرة زيارة واين.
وقال املتحدث أوفونو أوبوندو 
لروي�رز “ما كان�ت تحاول 
فعل�ه ه�و تدخ�ل س�افر يف 
الداخلية  الشؤون السياسية 
ألوغن�دا، خاصة االنتخابات، 
انتخاباتنا وإرادة  لتقوي�ض 

الشعب”.

واشنطن/بي.بي.يس:
ألق�ي القب�ض ع�ىل مؤي�دة لدونالد 
ترام�ب، يش�تبه يف رسقته�ا جه�از 
كمبيوت�ر محم�ول أو ق�رص تخزين 
للحاس�وب من مكتب رئيسة مجلس 
الديمقراطية نانيس بيلويس،  النواب، 
مبن�ى  يف  الش�غب  أعم�ال  خ�الل 

الكونغرس األمريكي.
واعتقلت راييل جون ويليامز، البالغة 
22 عاما، يف بنسلفانيا بتهمة الدخول 
إىل املبنى بش�كل عنيف وغر قانوني، 

والسلوك غر املنضبط.
وق�ال صديق رومانيس س�ابق لها يف 
إفادة مكتوبة إن ويليامز كانت تنوي 

بيع البيانات للمخابرات الروسية.
ولق�ي خمس�ة أش�خاص مرصعهم 
بع�د أن اقتحمت جماع�ات غوغائية 
مؤيدة لرامب الكونغرس يف 6 يناير/

كانون الثاني.
وقضي�ة ويليامز ه�ي واحدة من بن 
أكث�ر م�ن 200 قضية ب�دأت منذ أن 
شق أنصار الرئيس طريقهم إىل مبنى 
الكابيتول حيث كان النواب يجتمعون 

لتأكيد فوز جو بايدن يف االنتخابات.
وأظهرت سجالت الرشطة أن ويليامز 
اعتقل�ت االثنن يف املنطقة الوس�طى 

من والية بنسلفانيا.
وقال�ت مص�ادر لش�بكة يس بي إس 

نفس�ها  س�لمت  وليام�ز  إن  ني�وز 
للسلطات.

وتتضمن الئحة االتهام “الدخول عن 
عمد، أو البق�اء، يف أي مبنى أو أرض 
محظ�ورة ب�دون س�لطة قانوني�ة، 
غ�ر  والس�لوك  العني�ف،  والدخ�ول 

املنضبط يف مبنى الكابيتول”.
ولم تذكر الئح�ة االتهام ادعاء رسقة 
بيان�ات. ولك�ن تقاري�ر أف�ادت بأن 
مكت�ب التحقيقات الفي�درايل ال يزال 
يحقق يف هذه االدع�اءات، التي ُنقلت 

يف بي�ان قدم�ه أح�د عم�الء مكت�ب 
التحقيقات إىل املحكمة.

وتق�ول اإلف�ادة الخطي�ة إن ويليامز 
ش�وهدت يف لقطات تلفزيونية وهي 
توجه الحش�ود الت�ي اقتحمت مبنى 

الكابيتول.
التحقيق�ات  مكت�ب  عمي�ل  وق�ال 
الفيدرايل يف املحكم�ة إن املكتب تلقى 
بالغا من صديق سابق لوليامز أدعى 
في�ه أنه�ا كان�ت تن�وي أخ�ذ جهاز 
كمبيوت�ر محم�ول، أو تخزين ثابت، 

من مكت�ب بيلويس، رئيس�ة مجلس 
النواب.

وج�اء يف اإلفادة الخطية أن الش�اهد 
“ذكر أن ويليامز كانت تنوي إرس�ال 
جهاز الكمبيوتر إىل صديق يف روسيا، 
كان يعت�زم بع�د ذلك بي�ع الجهاز إىل 

قسم املخابرات الروسية األجنبي”.
وق�ال الش�اهد إن نق�ل الجه�از “لم 
يذكر ألسباب غر معروفة”، وقيل إن 
الشاهد أفاد بأن “ويليامز إما ال يزال 

لديها جهاز الكمبيوتر وإما دمرته”.

قوات األمن األوغندية متنع السفرية األمريكية 
من زيارة زعيم املعارضة

اعتقال مؤيدة لرتامب بعد سرقتها جهاز كمبيوتر من مكتب بيلوسي
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بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  الحدودية،  املنافذ  هيئة  اعلنت 
ضبط سكائر معدة للتهريب وهدر باملال العام 
يقدر بأكثر من )44 مليون دينار(يف منفذ ميناء 

أم قرص الشمايل.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الهيئة  إعالم  وذكر 
منفذ  الحدودية  املنافذ  »هيئة  أن  منه:  نسخة 
البرصة،  محافظة  يف  الشمايل  قرص  ام  ميناء 
تمكنت من ضبط حاوية حجم 40 قدم تحتوي 
الغسيل(  )سائل  مادة  من  )3382بكج(  عىل 
املعاملة  يف  ذكره  تم  ما  حسب  آسيوي  املنشأ 
معاملتها  وإنجاز  الكشف  تم  والتي  الكمركية 
اىل  التابع  الكمركي  الكشف  لجنة  قبل  من 
للضوابط  خالفا  الشمايل  قرص  ام  كمرك  مركز 

والتعليمات النافذة«.
الحاوية تمت  أن »عملية ضبط  البيان  وأضاف 
البحث  سيطرة  عند  الكمركي  الحرم  خارج 
والتحري هيأتنا وبعد تدقيق معاملتها ومعاينة 
البضاعة من قبلهم تبني وجود مادة )السكائر( 
وبواقع )2016 كارتون( املنشأ اإلمارات مخبأة 
ولم  تهريبها،  لغرض  الرئيسة  البضاعة  خلف 
الكمركية  الرسوم  يرصح بها للتهرب من دفع 
العام يقدر  والرضيبية والتي سبب هدرا باملال 

بأكثر من )44 مليون دينار عراقي( قيمة املواد 
املضبوطة«.

أصويل  محرض  تنظيم  »تم  أنه  اىل  وأشار 
باملضبوطات مثبت فيه لجنة الكشف الكمركي 
لغرض  للضوابط  خالفاً  للمعاملة  املنجزة 
قرص  ام  تحقيق  قايض  أنظار  أمام  عرضها 
بحقها  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  إلتخاذ 

وبحق املقرصين«.
امس  الحدودية،  املنافذ  هيأة  اعلنت  بينما 
الكمركية  الرسوم  يف  تالعب  ضبط  الثالثاء، 
والرضيبية وإتالف مواد غري صالحة لالستهالك 

البرشي يف منفذي منديل والقائم الحدوديني.
أن  »الزوراء«:  تلقت  بيان  الهيأة يف  اعالم  وذكر 
»هيأة املنافذ الحدودية منفذ منديل الحدودي يف 

ورضيبي  كمركي  ترسيم  أعاد  دياىل  محافظة 
لعجلتني محملتني بمادة )لباد اسفلتي( بواقع 
حمولة عجلتني )36طن و 400كغم( واملنجزة 
الكشف  لجنة  قبل  من  الكمركية  معاملتها 
الكمركي التابع اىل مركز كمرك املنفذ الحدودي 

خالفا للضوابط والتعليمات النافذة«.
خارج  العجلتني  ضبط  »تم  أنه  البيان  واضاف 
والتحري  البحث  سيطرة  عند  الكمركي  الحرم 
تبني  الكمركية  معاملتها  تدقيق  وبعد  هيأتنا 
رسم  بقيمة  )14طن(  يقدر  وزن  فرق  وجود 
الكمركي  املركز  اىل  املعامالت  إعادة  وتم   ٪15
إلعادة الرتسيم وكان الفرق بمبلغ )1مليون و 
704الف دينار عراقي(، واستحصاله كإيرادات 
املال  عىل  والتجاوز  الهدر  وإيقاف  حكومية 

العام. 
بمحافظة  الحدودي  القائم  منفذ  »يف  وتابعت: 
لتلفها وعدم  إتالف فاكهة )اللنكي(  تم  األنبار 

صالحيتها لالستهالك البرشي«. 
تمت وفق  اإلتالف  »عملية  ان  اىل  البيان  وأشار 
أعضاؤها  شكلت  لجنة  من  اصويل  محرض 
الكمارك  ورشطة  الحدودي  املنفذ  مديرية 
والكمرك املدني وممثل االستخبارات واملخابرات 

والصحة »والحجر الصحي. 

بغداد/ الزوراء:

العراقي  الشعب  والبيئة  الصحة  وزارة  حذرت 

كورونا  لفريوس  »أقىس«  موجة  خطورة  من 

العراقية  الوطنية  الهيئة  أقرت  فيما  البالد،  يف 

اسرتازنيكا  لقاح  استخدام  األدوية  النتقاء 

طارئ  بشكل  الصيني  وسينوفارم  الربيطاني 

ملواجهة جائحة كورونا.

وذكر بيان لوزارة تلقت »الزوراء« نسخة منه: 

الوطنية،  انطالقا من مسٔوولياتها و مهامها   «

الوبائي  املوقف  والبيئة  الصحة  وزارة  تتابع 

من  كبرية  مخاطر  وجود  بسبب  والدويل  املحيل 

ارتفاع اإلصابات بموجة ثانية وقد تكون أقىس 

من  العديد  يف  اآلن  يحدث  كما  االوىل  املوجة  من 

الصحة  منظمة  به  حذرت  ما  وحسب  الدول 

العاملية وذلك ألسباب عدة منها:

ما  اإلصابة  تمنحها  التي  املناعة  أمد  ان  اوال: 

اخرى  مرة  االصابة  وامكانية  معروف  غري  زال 

وترك  عليها  التعويل  الخطأ  محتملة جدا، ومن 

اإلجراءات الوقائية.  

كما  الفريوس  بسالالت  املستمر  التحور  ثانيا: 

حدث يف دول بريطانيا وجنوب افريقيا والربازيل، 

وكان هذا التحور السبب يف سالالت اشد انتشاراً 

من الساللة القديمة يف 50 دولة حتى اآلن، ومن 

او  بلدنا  يف  بالساللة  تحور  يحدث  ان  املحتمل 

ينتقل إلينا من البلدان األخرى. 

من  الوقائية  باإلجراءات  الكبري  التهاون  ثالثا: 

الحكومية  وغري  الحكومية  املؤسسات  قبل 

ورصد  مالحظات  خالل  من  الخاص  والقطاع 

فرقنا الصحية حيث الضعف الواضح يف االلتزام 

التعليمات  خرق  يف  والتعمد  االجراءات  بهذه 

والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  عن  الصادرة 

الوطنية . 

رابعاً:  فتح كل املرافق الحيوية واملراقد الدينية 

هذه  اىل  كامل  بشكل  الطبيعية  الحياة  وعودة 

البرشية الضخمة بدون  التجمعات  املرافق ذات 

االلتزام بقواعد التباعد االجتماعي . 

درجة  وانخفاض  الشتاء  فصل  ان  خامساً: 

الحرارة يعد عامال مساعدا النتشار الوباء. 

ويوفر  كبريا  خطراً  يشكل  ذلك  »كل  ان  وبينت 

بيئة مناسبة  لحدوث ارتفاع اإلصابات بموجة 

الصحي، ويذهب  النظام  تهدد  قد  ثانية قاسية 

بكل ما تم تحقيقه خالل االشهر املاضية«.

لم  الوبائي  »الوضع  ان  الصحة  وزارة  واكدت 

نسب  يف  املستمر  التصاعد  وان  بعد،  ينحرس 

جاء  والوفيات  باإلصابات  واالنخفاض  الشفاء 

الصحة  وزارة  بذلتها  مضنية  جهود  نتيجة 

البطل  االبيض  وبجيشها  املتقدمة  بكوادرها 

خططها  خالل  من  املتواضعة  وبإمكانياتها 

الرصينة التي تكللت بالتوسع الهائل الذي حدث 

والوقائية  والعالجية  التشخيصية  املجاالت  يف 

هذه  وتكبدت  املاضية  اشهر  السبعة  خالل 

من  أكثر  الرشسة  املعركة  هذه  خالل  الوزارة 

 28 واكثر من  األبيض  180 شهيدا من جيشها 

الف إصابة. 

الكرام  باملواطنني  تهيب  الصحة  وزارة  فإن  لذا 

التهاون  الوقائية وعدم  التام باإلجراءات  التقيد 

الجسدي  والتباعد  الكمام  بارتداء  بها، وخاصة 

وتعقيم اليدين باستمرار واالبتعاد عن التجمعات 

البرشية املكتظة واألماكن املغلقة«.

الرقابية  الصحية  فرقها  »عىل  وشددت 

الوقائية  اإلجراءات  تطبيق  بمتابعة  باالستمرار 

للصحة  العليا  اللجنة  قرارات  وفق  املدارس  يف 

بأخذ  التحري  وتكثيف  الوطنية  والسالمة 

املطاعم  متابعة   وكذلك  الطلبة  من  املسحات 

االٕجراء  واتخاذ  واملتنزهات  واملوالت  واملقاهي 

القانونية بحق املخالفني«.

عىل  كافة  الدولة  »مٔوسسات  عىل  أكدت  كما 

االلتزام باإلجراءات االحرتازية داخل املؤسسات 

ذات تجمعات  اي نشاطات  إقامة  وخاصة عند 

بني  العدوى  خطر  تزيد  شأنها  من  برشية 

املشاركني«.

وطمأنت وزارة الصحة »املواطنني بانها مستمرة 

كوفيد  للقاح  املنتجة  الرشكات  مع  بالتنسيق 

اعتماده  بعد  ممكن  وقت  بأرسع  لتوفريه   1٩

الرصينة لضمان  الدولية  العلمية  املنظمات  من 

فعالية ومأمونية اللقاح«.

وأهابت »بكل وسائل اإلعالم ومنظمات املجتمع 

املدني ورجال الدين وشيوخ العشائر ببذل املزيد 

من الجهود لرفع الوعي الصحي وحث املواطنني 

بارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين 

املستمر«.

النتقاء  العراقية  الوطنية  الهيئة  أقرت  بينما 

الربيطاني  اسرتازنيكا  لقاح  استخدام  األدوية 

ملواجهة  طارئ  بشكل  الصيني  وسينوفارم 

جائحة كورونا.

الشهر  27 من  يف  أعلنت،  الصحة  وزارة  وكانت 

الوطنية النتقاء األدوية  الهيئة  املايض، موافقة 

عىل استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ ملواجهة 

جائحة كورونا يف العراق، وتعاقدت بالفعل عىل 

دفعات  تصل  ان  املقرر  من  جرعة  مليون   16

منها اىل البالد يف الربع األول من العام الجاري.

بغداد/ الزوراء:
فائق  ايفان  الهجرة  وزيرة  ترأست 
جابرو، أمس الثالثاء، اجتماع لجنة 
دراسة أسباب حاالت االنتحار التي 

شهدتها بعض مخيمات النزوح.
تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
»وزيرة  أن  منه:  نسخة  »الزوراء« 
فائق  إيفان  واملهجرين،  الهجرة 
جابر، ترأست اجتماع لجنة دراسة 
العراق  يف  االنتحار  حاالت  أسباب 

بغداد،  بالعاصمة  الوزارة  مقر  يف 
تمكني  دائرة  عام  مدير  بحضور 
ملجلس  العامة  األمانة  يف  املرأة 
محسن،  كريم  يرسى  الوزراء 
اإلسرتاتيجية  الشؤون  ومستشار 
يف مستشارية األمن الوطني سعيد 
الوزارة  ووكيل  الجيايش،  نعمة 
منسقة  عن  فضال  النوري،  كريم 
العراق ممثل  الشؤون اإلنسانية يف 
بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق 

ايرينا فوياشكوفا«. 
وقالت جابرو، يف مستهل االجتماع: 
الوزراء  رئيس  من  »بتوجيه  انه 
األمر  بحسب  الكاظمي  مصطفى 
 2021 لسنة   4 الرقم  ذي  الديواني 
ملناقشة  اللجنة  هذه  تشكيل  تم   ،
االنتحار  حاالت  اسباب  ودراسة 
الالزمة  الحلول  ووضع  وازديادها 
املحيل  الدعم  وتحشيد  ملعالجتها 
يف  خصوصا  منها  للحد  والدويل 

مخيمات النازحني«. وفق البيان .
»اللجنة  ان  الوزيرة  وأضافت 
زيارة  خالل  من  عملها  ستبارش 
يف  للنازحني  مخيمات  خمس 
عدة  وجمع  كردستان  إقليم 
التي  االنتحار  حاالت  عن  تقارير 
وتقديم  املخيمات،  بعض  شهدتها 
املوضوع  عن  مستفيضة  دراسة 
الحقيقية  األسباب  عىل  والوقوف 
ومن  الظاهرة  هذه  اىل  تؤدي  التي 

وكيفية  الالزمة  الحلول  تقديم  ثم 
معالجتها«.

الدولية  »املنظمات  وطالبت جابرو 
الصحي  املجال  يف  العاملة  واملحلية 
النفيس  التأهيل  برامج  لتكثيف 
السيما  العنف،  ضحايا  للنساء 
العاملة يف مخيمات النزوح«، داعية 
إكمال  الوقت نفسه اإلرساع يف  »يف 
يف  سنجار  قضاء  تأهيل  إجراءات 
هذه  نزوح  وإنهاء  نينوى،  غرب 

بغداد/ الزوراء:
نتائج  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أعلنت 
األوائل   ٪10 الـ  للطلبة  الثانية  الوجبة  قبول 
يف  الشعبية  والفنون  الحرف  معهد  خريجي  من 

الجامعات للسنة الدراسية 2020/2021.
العبودي،  حيدر  للوزارة،  الرسمي  املتحدث  وقال 

»الوزارة  إن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف 
أصدرت نتائج قبول الوجبة الثانية للطلبة الـ ٪10 
األوائل من خريجي معهد الحرف والفنون الشعبية 
تم  الذين   2020/201٩ للسنة  الصباحية  الدراسة 
قبولهم باألقسام القريبة أو املناظرة الختصاصهم 
الدقيق يف الكليات للسنة الدراسية 2020/2021«.

بغداد/ الزوراء:
أمس  االنبار،  محافظة  حشد  يف  امني  مصدر  أفاد 
اعتقال  من  تمكنت  األمنية  القوات  بأن  الثالثاء، 
اإلجرامية  داعش  بارز يف عنارص عصابات  عنرص 
بعملية نوعية رشقي مدينة الفلوجة .وقال املصدر 
نصبت  األمنية  القوات   ” ان  صحفي:  ترصيح  يف 
داعش  عصابات  عنارص  من  بارز  لعنرص  كمينا 
نوعية  بعملية  اعتقاله  من  وتمكنت  اإلجرامية 
الكرمة  قضاء  من  مختلفة  مناطق  استهدفت 
مقاومة  أي  وقوع  دون  الفلوجة،  مدينة  رشقي 

الكشف  عدم  فضل  الذي  املصدر،  تذكر«.وأضاف 
عن هويته: ان” املعتقل يعد من اهم مقاتيل تنظيم 
مناطق  عىل  سيطرتهم  ابان  اإلجرامي  داعش 
معلومات  ان”  مبينا  االنبار”،  مدن  من  مختلفة 
اعتقال  من  األمنية  القوات  مكنت  استخباراتية 
ورصد املطلوب حال تواجده يف املكان املستهدف”.

وأوضح أن “القوات األمنية نقلت املعتقل الصادرة 
وسط  إرهاب   /4 املادة  وفق  قبض  اوامر  بحقه 
األمنية  املراكز  احد  اىل  مشددة  أمنية  إجراءات 

للتحقيق معهم “.

بغداد/ الزوراء:
بحث وزير الثقافة والسياحة واالٓثار، حسن ناظم، مع أعضاء الفرقة السمفونية العراقية، بدائرة 
السينما واملرسح، الحلول املناسبة لتفعيل عمل الفرقة عىل الصعيدين املحيل والدويل.وأشاد ناظم 
خالل اللقاء بـ«تاريخ الفرقة السمفونية وللمنجزات التي حققتها باعتبارها معلما فنيا وثقافيا 
وحسم  توجهها  التي  العقبات  وتذليل  وإصالحها  دعمها  عىل  »العمل  اىل  الفتا  العراق«،  يف  مهما 
القرارات االٕدارية املتعلقة بشأن العقود«.وبني ناظم، خالل حديثه: ان »الوزارة بصدد تهيئة مقر 
يليق بهذه الفرقة التي تحمل طابع الرمزية الفنية للوزارة بشكل خاص وجمهورية العراق بشكل 
عام،« مشريا اىل انه »من املؤمل  جعل قاعة الشعب الرتاثية مقراً للفرقة«.ووجه ناظم بـ«تجديد 
العقود املربمة مع أعضاء الفرقة السمفونية بشكل عاجل بعد التدقيق املايل والقانوني عليها، وقد 
يشمل هذا القرار أعضاء الفرق الوطنية االٔخرى«.وأكد وزير الثقافة والسياحة واالٓثار ان »هناك 
عن  االٕداري  الجانب  فصل  أهمها  مناقشتها،  تتم  الفرقة  بمستقبل  الخاصة  املقرتحات  من  عددا 
الشعبية  الفنون  العراقي وفرقة  الرتاث املوسيقي  إداري يضم فرقة  الفني وعمل تشكيل  الجانب 
العراقية«.وحث ناظم، خالل اللقاء، مجلس إدارة الفرقة السمفونية الوطنية العراقية عىل »تقديم 
برنامج موسيقي من السمفونية الكالسيكية التي تحمل الطابع الثراثي العراقي هذا العام«، داعياً 
اىٕل »تقديم تقارير فنية خاصة بهذا الشأن سنوياً«، مشرياً اىٕل »رضورة التزام أعضاء الفرقة بجدول 

التدريبات )الربوفات( تمهيداً للمشاركة يف املهرجانات واالحتفاالت الرسمية«.

بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  االتحاديَّة،  النزاهة  دت هيئة  أكَّ
ملطالباتها  الحدودية  املنافذ  هيئة  استجابة 
جمرك  مركز  يف  فني  للموظَّ الحماية  بتأمني 
املوظفني  تعرض  بعد  الحدودّي،  الشيب 
بيان  يف  الهيئة،  مؤخرا.وقالت  اعتداء  لحداثة 
تلقت »الزوراء« نسخة منه: أن »دائرة الوقاية 
ومكافحة  األداء  تقويم  لجنة  مع  بالتنسيق 
بزياراٍت  قامت  بميسان  مكتبها  يف  الرشوة 
 ، الحدوديِّ الشيب  جمرك  مركز  إىل  ميدانيٍَّة 
لالطالع عىل واقع حاله، بعد تعرُّض ُموظفني 
فيه لالعتداء«.وبينت أنه »رغم حصول العديد 
فني، إال أن هذا  من حوادث االعتداء عىل املُوظَّ

املوضوع لم تتم معالجته سابقاً، بالرغم من 
يقومون  الذي  املُعّقبني  بحّق  شكاوى  وجود 

فني«. بتهديد املُوظَّ
بها  الخاص  »الفريق  إن  الهيئة  وأضافت 
إىل  منه  نسخة  املرسلة  تقريره  يف  ص،  شخَّ
إجراءات  يف  ضعفاً  للجمارك،  العامة  الهيئة 
وأنها  املنفذ،  يف  املوجودة  صة  املُخصَّ الحماية 
الكافية  والقوة  العدد  حيث  من  لٍة  ُمؤهَّ غري 
املنافذ  »هيئة  ان  ة«.وأوضحت  املهمَّ لتلك 
لتأمني  الحماية،  قوَّة  بتعزيز  قام  الحدوديَّة 
الرابط  والطريق  املنفذ  يف  العاملني  فني  املُوظَّ
بينه وبني مركز محافظة ميسان، بعد الدعوة  

هتها هيئة النزاهة«. التي وجَّ

بغداد/ الزوراء:
النيابية،  الخدمات  لجنة  عضو  كشف 
عن  الثالثاء،  أمس  العطايف،  يابر  عباس 
عزم لجنته تنظيم وتمليك األحياء السكنية 
لشاغليها،  والعشوائيات  املتجاوزة 
والبساتني  األرايض  فرز  قانون  أن  مؤكدا 
والعشوائيات واملتجاوزين ينتظره املاليني 

منذ 17 عام وسريى النور قريبا.
إن  صحفي:  ترصيح  يف  العطايف  وقال 
العالقة  ذات  الجهات  لجنته “ناقشت مع 
والبساتني  األرايض  فرز  قانون  مرشوع 
الواقعة  والعشوائيات  واملتجاوزين 
بغداد  ملدينة  األسايس  التصميم  ضمن 

واملحافظات تمليكها لشاغليها”.

عىل  نيابيا  إرصارا  “هناك  أن  وأضاف 
املقبلة”،  الجلسات  القانون خالل  ترشيع 
من  العراقيني  “ماليني  أن  إىل  مشريا 
ترشيع  ينتظرون  والعشوائية  املتجاوزين 

القانون منذ سنوات طويلة”.
الربملانية  “الدورة  أن  العطايف  وأوضح 
واملنازل  الدور  تمليك  ستشهد  الحالية 
مقابل  لشاغليها  واملتجاوزين  العشوائية 
األرايض  تمليك  عن  فضال  زهيدة،  مبالغ 

الزراعية”.
وكان عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم 
تنظيم  سابق،  ترصيح  يف  أعلن،  البخاتي 
غري  واألحياء  والعشوائيات  السكن  ملف 

النظامية يف بغداد واملحافظات األخرى. 

بغداد/ الزوراء:

شمايل  وتفتيش  دهم  عملية  تنفيذ  عن  الثالثاء،  امس  الشعبي،  الحشد  أعلن 

محافظة االنبار.

“قوة من  أن  منه:  »الزوراء« نسخة  تلقت  الشعبي  الحشد  بيان إلعالم  وذكر 

الحشد الشعبي ملحافظة االنبار والجيش، نفذت، امس، عملية دهم وتفتيش 

شمايل محافظة االنبار، فيما شملت العملية تفتيش األحياء املجاورة لبحرية 

الثرثار وتدقيق قاعدة بيانات األشخاص يف تلك املناطق”.

واآلخر  الحني  بني  يواصلون  والجيش  الشعبي  الحشد   “ أن  البيان  وأضاف 

عمليات استباقية ملالحقة فلول داعش والحفاظ عىل املدن اآلمنة يف محافظة 

االنبار”. 

بغداد/ الزوراء:
القبض  إلقاء  الثالثاء،  أمس  الداخلية،  لوزارة  التابعة  االستخبارات  وكالة  اعلنت 

عىل ثالثة إرهابيني يوزعون }الكفاالت{ لعوائل داعش يف محافظة صالح الدين.
وذكرت الوكالة يف بيات تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه »من خالل متابعة حركة 
املتمثلة  االستخبارات  وكالة  مفارز  تمكنت  اإلرهابية،  داعش  عصابات  عنارص 
ثالثة  القبض عىل  إلقاء  الداخلية من  وزارة  الدين يف  استخبارات صالح  بمديرية 
داعش  لعصابات  النتمائهم  )4/ارهاب(  املادة  احكام  وفق  مطلوبني  إرهابيني 

اإلرهابي«.
توزيع  قيامهم  اثناء  املشهود  بالجرم  القبض عليهم  تم  »اإلرهابيني  أن  وأضافت 
ضمن  بيك  سليمان  منطقة  يف  داعش  عصابات  عوائل  عىل  بالكفاالت  مايسمى 
محافظة صالح الدين، ومن خالل التحقيقات معهم اعرتفوا قيامهم بعملية توزيع 
اللوجستية  واألمور  الغذائية  املواد  بنقل  قيامهم  عن  فضالً  العوائل،  عىل  األموال 

األخرى لعنارص عصابات داعش مقابل مبالغ مالية«.
واشار البيان اىل انه »تم إيداعهم التوقيف الستكمال التحقيقات التخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقهم«.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت مديرية املرور العامة، أمس الثالثاء، 

عن فتح طرق مهمة وحيوية وسط بغداد.

وذكر بيان ملديرية املرور تلقت »الزوراء« 

نسخة منه: أنها ” بارشت بفتح الطريق 

ساحة  باتجاه  الوثبة  ساحة  من  القادم 

وبالتنسيق  النهضة،  باتجاه  الفردوس 

مع أمانة بغداد والقوة املاسكة يف منطقة 

الصدرية”، الفتاً اىل أن ” الطريق سيكون 

لدخول املركبات فقط”.

الذي  اآلخر  “الطريق  أن  البيان  وأضاف 

ساحة  من  القادم  فهو  افتتاحه،  تم 

وباتجاه  األمني  شارع  باتجاه  زبيدة 

تقاطع الرهون املؤدي إىل ساحة الخلفاء 

للخروج  ويكون  والرصايف  والشورجة 

فقط”. 

ضبط سكائر مباليني الدنانري معدة للتهريب يف أم قصر
إتالف مواد غري صاحلة لالستهالك يف مندلي والقائم 

العراق يقر استخدام لقاحي »اسرتازنيكا« و«سينوفارم« بشكل طارئ

التعليم تعلن نتائج الوجبة الثانية لألوائل من 
خرجيي الدراسة املهنية

كمني يطيح بـ“داعشي” مطلوب شرقي الفلوجة

الثقافة تبحث تفعيل عمل الفرقة 
السمفونية حمليا ودوليا

النزاهة: املنافذ احلدودية قامت 
بتأمني احلماية ملوظفي منفذ الشيب

اهلجرة تبحث أسباب حاالت االنتحار بني النازحني ببعض املخيمات

الصحة حتذر من خطورة موجة »أقسى« لـ »كورونا«  حترك نيابي لتمليك األحياء السكنية 
املتجاوزة والعشوائيات لشاغليها

احلشد الشعيب ينفذ عملية تفتيش 
مشال األنبار

اعتقال إرهابيني يوزعون }الكفاالت{ 
لعوائل التنظيم يف صالح الدين

املرور تعلن فتح طرق حيوية وسط بغداد
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تسعى إىل تفعيل عقود التصدير إليران واألردن  وزير التخطيط : الوزارة تعمل على توفري 
الظروف املناسبة لتطوير ودعم القطاع اخلاص

اقتصادي: أمريكا متنع العراق من 
حتقيق االكتفاء الذاتي من الغاز

الرشيد يوجه فروعه باستئناف ترويج 
معامالت منح القروض

جلنة نيابية: البلد مير بأوضاع 
اقتصادية سيئة للغاية

بغداد/ الزوراء:
م�ن املؤم�ل ان تص�در وزارة الصناع�ة 
واملعادن الشهر املقبل منتجات كهربائية 
اىل س�وريا، فيما تسعى اىل تفعيل عقود 

التصدير اىل إيران واالردن.
وقال مدير رشك�ة اور العامة يف ذي قار 
التابعة للوزارة، حيدر سهر الحسيناوي، 
يف ترصيح صحف�ي: ان “الرشكة حائزة 
عىل ش�هادة الجودة العاملية )االيزو( من 
أرقى الرشكات العاملية )فكسل( واإلنتاج 
خاضع للتقييس والسيطرة النوعية، وقد 
حققت قف�زة نوعية يف مع�دالت االٕنتاج 
بع�د إدخال خط�وط جدي�دة يف مصانع 
الرشك�ة يف إنتاج القابل�وات الكهربائية 
والهوائي�ة املعلقة، وأن�واع مختلفة من 
صفائ�ح  ومقاط�ع  املنزلي�ة  االس�اك 
األملني�وم بمختل�ف القياس�ات واألنواع 

وبأحدث املواصفات”.
“الطاق�ة  ان  الحس�يناوي  وأض�اف 
االنتاجي�ة انخفضت خ�ال العام 2020 
بسبب األحداث التي ش�هدتها محافظة 
ذي قار، فضا عن تفيش جائحة كورونا 
وإغاق الرشكة الشهر عدة، حيث بلغت 
الطاق�ة اإلنتاجي�ة 34 الف طن س�نويا 
وهي ليست باملستوى املطلوب، واملستغل 

منها يتج�اوز 25 باملئة”، مؤكدا “وجود 
ارصار كب�ر خ�ال هذا الع�ام عىل رفع 

اإلنتاج بغية تصديره اىل الخارج”.
وزارة  م�ع  عق�ود  “وج�ود  اىل  وأش�ار 
الكهرب�اء تص�ل نس�بتها ب�ن 25� 30 
باملئة من حاجة الوزارة التي تستخدمها 

جمي�ع ال�رشكات التابع�ة له�ا، فض�ا 
ع�ن وج�ود تع�اون مش�رك م�ع اغلب 
الوزارات والقطاعات املختلفة”. وأوضح 
الحس�يناوي ان “الخطة اإلس�راتيجية 
املقبلة تهدف الن تكون منتجات الرشكة 
بديلة ملا يتم اس�تراده من الخارج واكثر 

جودة ومعاير قياس�ية عاملية، حيث تم 
وضع خط�ة لتطوي�ر االٕنت�اج وتصدير 
ثاثة منتجات منها القابلوات الكهربائية 
والهوائي�ة املعلق�ة، اىل جان�ب صفائ�ح 
األملنيوم اىل س�وريا ضم�ن عقود عديدة 
خال الش�هر املقبل من العام الحايل بعد 

االنتهاء من جميع اإلج�راءات األصولية 
الخاصة بالتصدير”.

ولف�ت الحس�يناوي اىل ان “الرشكة تعد 
اىل  إنتاجه�ا  بتصدي�ر  ال�وزارة  يف  االوىل 
الخارج وتفعيل شعار )صنع يف العراق(، 
ومن املٔومل تصدير قس�م من منتجاتها 
عامليا واىل الدول املجاورة األخرى كإيران 
واالردن، يف ظل االٔزم�ة االقتصادية التي 
يمر به�ا البل�د وكخط�وة مهم�ة لدعم 
االقتصاد الوطني، وخلق س�وق رشائية 
عراقية بعد ان جذبت املس�تهلك لإلنتاج 

الوطني”.
وأكد مدير عام الرشكة “وجود منافس�ة 
كبرة ب�ن القطاعن الع�ام والخاص”، 
الفت�ا اىل ان “الصناع�ة العراقي�ة تمتلك 
إمكاني�ات كب�رة، لك�ن وج�ود بع�ض 
الضوابط والتعليمات تقيد من صاحيات 
القط�اع الع�ام، وعدم إمكاني�ة مجلس 
ادارة الرشكة بالعمل بما يشابه القطاع 
الخ�اص، اىل جان�ب فق�دان الرقابة عىل 
البضائع املس�توردة من الخ�ارج والتي 
تتميز برداءته�ا وافتقادها للمواصفات 
منخفض�ة  بأس�عار  املطلوب�ة  الفني�ة 
وتعد عقب�ة كب�رة تواجهه�ا الصناعة 

العراقية”. 

بغداد/ الزوراء:

طالب�ت لجن�ة الزراع�ة النيابي�ة، ام�س الثاث�اء، 

بإج�راءات رسيع�ة م�ن وزارة الزراع�ة والجه�ات 

املعنية األخرى ملنع تفيش انفلونزا الطيور.

وقال رئيس اللجنة، س�ام الش�مري، يف بيان تلقت 

“ال�زوراء” نس�خة من�ه: ان “ظهور ب�ؤر لفروس 

انفلونزا الطي�ور ببعض املزارع يف مناطق من الباد 

تنذر بخطر حقيقي يهدد املنتج الوطني من الدجاج 

وبيض املائدة.

وأض�اف ان “ل�م تتخ�ذ ال�وزارة والجه�ات املعنية 

األخرى اإلج�راءات الرسيعة لوق�ف التفيش وإنهاء 

الفروس وعدم انتش�اره فسيدخل االنتاج املحيل يف 

أزمة نحن يف غنى عنها ضمانا لاكتفاء الذاتي”.

وش�دد الش�مري ع�ىل “أصح�اب حق�ول الدواجن 

التعاط�ي االيجاب�ي م�ع الجه�ات املعني�ة واإلباغ 

الف�وري عن أي حالة إصابة لضمان عدم تفش�يها 

وانتشارها”.

وكان محاف�ظ ص�اح الدين، عمار ج�ر، قد أعلن، 

الجمع�ة، إصاب�ة 60 الف�اً م�ن الدج�اج بأنفلونزا 

الطيور يف قضاء سامراء جنوبي املحافظة.

وإنفلونزا الطيور املعروف ب�}H5N1{ من األمراض 

الفروس�ية املعدية الذي يصيب الحيوانات بش�كل 

عام والطيور الداجنة بش�كل خاص، ويسبب نفوق 

الطيور املصابة خال أيام.

م�ن جانبه�ا أعلن�ت وزارة الزراع�ة اتخاذه�ا كل 

اإلجراءات الوقائية الحت�واء بؤرة اإلصابة يف صاح 

الدي�ن، والس�يطرة ع�ىل املوق�ف لحماي�ة حق�ول 

الدواجن يف املحافظة وإتاف كامل القاعات املصابة 

باملرض.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الزراعة، امس الثاثاء، 

عن بلوغ مس�احة محص�ول الحنطة الت�ي أقرتها 

الوزارة ضمن املوسم الشتوي الحايل نحو 10 ماين 

دونم بانخفاض مليون دونم عن العام املايض.

وقال وكي�ل وزارة الزراعة، مهدي س�هر الجبوري، 

يف بي�ان اطلعت علي�ه “ال�زوراء”: إن “الخطة التي 

أقرته�ا وزارت�ه للمحصول خصص�ت أربعة ماين 

دون�م يف املناط�ق املروي�ة، وس�تة ماي�ن دونم يف 

املناطق الديمية”.

وأض�اف الجب�وري أن “خطة الع�ام الحايل هي اقل 

من س�ابقتها 2020 بمقدار ملي�ون دونم، اذ بلغت 

11 مليون دونم”.

وارجع الجبوري النقص بمس�احة زراعة املحصول 

اىل “الحص�ص املائي�ة املحددة لريه، بع�د اعتمادها 

ع�ىل الخزين املائ�ي املوجود يف الباد بالتش�اور مع 

الجهات املختصة يف وزارة املوارد املائية”.

ويواج�ه القط�اع الزراع�ي تحدي�ات ع�دة، تتمثل 

بانخفاض كفاءة اإلنت�اج للمحاصيل واملنتجات ما 

تس�بب بظهور عج�ز يف تغطية حاج�ة العراق من 

الغ�ذاء، وبالتايل ع�دم القدرة عىل تأم�ن متطلبات 

االمن الغذائي، وضعف البيئة االستثمارية يف القطاع 

الزراع�ي، ومحدودي�ة حجم رأس امل�ال من القطاع 

الخاص فيه.

بغداد/ الزوراء:

أعلن س�وق العراق ل�أوراق املالية يف 

جلس�ة، أم�س الثاثاء، ع�ن ارتفاع 

مؤرشات التداول.

وق�ال الس�وق يف تقري�ر ل�ه اطلعت 

“الزوراء” علي�ه: إن “عدد الرشكات 

املتداول�ة أس�همها خال ي�وم امس 

بلغ 27 رشكة م�ن أصل 104 رشكة 

مدرجة يف السوق”.

وأض�اف الس�وق أن “ع�دد االس�هم 

 )9.241.793.618( بلغ�ت  املتداولة 

بلغ�ت  مالي�ة  بقيم�ة  س�هما 

فيم�ا  دين�ار،   )3.975.319.761(

 ISX60  اغلق مؤرش االسعار املتداولة

عىل 489.43 نقطة مس�جاً ارتفاعا 

بنسبة %0.20 عن اغاقه يف الجلسة 

السابقة البالغة 488.45.

وبل�غ ع�دد االس�هم املش�راة م�ن 

املس�تثمرين غر العراقين يف السوق 

10 ماين س�هم بقيمة مالية بلغت 

25 ملي�ون دينار من خال تنفيذ 37 

صفقة عىل أسهم ست رشكات.

فيما بلغ�ت األس�هم املباعة من غر 

العراقين يف الس�وق 61 مليون سهم 

بقيمة مالية بلغ�ت 25 مليون دينار 

من خال تنفيذ 12 صفقة عىل أسهم 

ثاث رشكات.

ل�أوراق  الع�راق  س�وق  ان  يذك�ر 

املالي�ة قد اس�تخدم أنظم�ة التداول 

االلكرون�ي واإلي�داع املرك�زي من�ذ 

عام 2009 ، ويس�عى إلط�اق نظام 

التداول عر االنرنيت للمس�تثمرين، 

ت�داول  جلس�ات  خم�س  وينظ�م 

أس�بوعيا م�ن األح�د اىل الخمي�س، 

وم�درج في�ه 104 رشكة مس�اهمة 

عراقي�ة تمث�ل قطاع�ات املص�ارف 

والزراع�ة  والصناع�ة  واالتص�االت 

املايل والسياحة  والتأمن واالستثمار 

والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت مبيعات البنك املركزي العراقي م�ن العملة الصعبة مرة أخرى، امس 
الثاث�اء، لتص�ل اىل أكثر من 5 ماين دوالر يف وقت تواصل فيه العملة األمريكية 
الصعود مقابل الدينار.وذكر السوق أن البنك املركزي العراقي شهد خال مزاده 
لبيع ورشاء العمات األجنبية أمس انخفاضا يف مبيعاته لتصل اىل 5 ماين 561 
ألف دوالر، غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ 1460 دينارا لكل دوالر، مقارنة 
بي�وم االثنن حي�ث بلغت املبيع�ات فيها 7 ماي�ن 353 أل�ف دوالر.وأضاف أن 
املبيعات ذهبت جميعها لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات 
فيم�ا لم يتم رشاء الدوالر بش�كل نقدي. وأش�ار إىل أن 6 مص�ارف قامت بتلبية 
طلب�ات تعزيز األرص�دة يف الخارج.ويبيع البنك املركزي ال�دوالر للمبالغ املحولة 
لحس�ابات املصارف يف الخارج بس�عر }1460{ ديناراً لكل دوالر، والبيع النقدي 

بسعر }1460{ ديناراً لكل دوالر، تنفيذاً لقراره األخر برفع سعر الرصف.

الصناعة تعلن قرب تصدير منتجات كهربائية إىل سوريا 

حتذيرات برملانية من فوات األوان وخسارة منتجني وطنيني
هبوط بنسبة مليون دومن يف مساحة احلنطة املزروعة

ارتفاع تداوالت سوق العراق لألوراق املالية املركزي يبيع حنو 5 ماليني دوالر 
يف مزاد العملة

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل            العدد:2351/ب/2020

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                      
محكمة بداءة النارصية        التاريخ:2021/1/18

إعان
اىل املدعى عليها)انتصار عبد باجي(

بن�اًء عىل الدعوى البدائية املرقمة أعاه واملقامة ضدكم 
م�ن قب�ل املدع�ي         )اث�ر حات�م فه�د( بخص�وص 
مبلغ )مبل�غ الدين( والبالغ )أربعة ع�رش مليون دينار 
عراق�ي( وملجهولية محل إقامتكم ق�رر تبليغكم اعاناً 
بواسطة صحيفتن محليتن عىل موعد املرافعة املوافق 
2021/2/2 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او إرس�ال من 
ينوب عنك قانوناً س�تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وفق 

األصول.
القايض 
عادل خلف جاسم

إعان
إىل الرشيك )عيل مايح كريم( اقتىض حضورَك 
اىل صندوق االس�كان الكائن يف النجف وذلك 
لتثبي�ت إقرارك باملوافق�ة عىل قيام رشيكك 
)حام�د عب�د الحم�زة عب�اس( بالبناء عىل 
حصته املشاعة يف القطعة املرقمة )34/1( 
مقاطع�ة 33 عربي�ات الس�اده يف النج�ف 
حدود بلدية النجف ولغرض تس�ليفه قرض 
اإلس�كان وخال مدة أقصاها خمسة عرش 
يوماً داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
م�ن تاريخ ن�رش االعان وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعراض مستقباً.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل                  العدد:300/ج/2020

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املشخاب            التاريخ:2021/1/17

اعان
اص�درْت هذه املحكم�ة قرارها املرق�م 300/ج/2020 
يف 2020/12/30 بح�ق املج�رم اله�ارب احمد إبراهيم 
عب�اس ظاهر العب�ودي غيابياً الحك�م بعقوبة الحبس 
الشديد ملدة )ثاثة س�نوات( استناداً ألحكام املادة 457 
عقوب�ات وم�ن حقه االع�راض ع�ىل الحك�م الغيابي 
أع�اه مدة ثاثة اش�هر م�ن تاريخ نرش االع�ان وعند 
ع�دم االع�راض يصب�ح الحك�م بالتجري�م والعقوبة 
بمنزلة الحكم الوجاهي اس�تناداً ألح�كام املادة 243/أ 

االصولية.
القايض 
عمار شهيد عبد

إعان
إىل الرشيك )اراء دلف غثيث( اقتىض حضورَك اىل 
صندوق اإلسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
إقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك )محمد تركي 
عليوي( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة )1/4145( مقاطع�ة 3  حي الحصوه 
يف النج�ف قض�اء املن�اذرة حدود بلدي�ة النجف 
ولغرض تس�ليفه ق�رض اإلس�كان وخال مدة 
أقصاها خمس�ة عرش يوماً داخل العراق وشهر 
واح�د خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ ن�رش االعان 
وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك يف االع�راض 

مستقباً.

جمهورية العراق 
العدد:760 مجلس القضاء األعىل   

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                      
محكمة األحوال الشخصية يف النارصية    التاريخ:2021/1/17

إعان
اىل/ املدعى عليها/ دنيا عيل مجبل

ملقتضي�اِت حس�م الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة اع�اه 
واملقام�ة م�ن قب�ل املدع�ي      )س�تار جب�ار س�بتي( 
واملتضمنة طلبه إثبات نسب الطفل )كاظم( وملجهولية 
مح�ل إقامت�ك قرر تبليغ�ك إعانا بواس�طة صحيفتن 
محليتن بالحضور أمام هذه املحكمة وخال ثاثة أيام 
م�ن تاريخ التايل لنرش هذا اإلع�ان وعند عدم حضورك 
او إرسال من ينوب عنك قانوناً سوف تستكمل املحكمة 

إجراءاتها بحقك غيابياً.
القايض 
مرتىض سليم خصاف

فقدان
اإلقام�ة  هوي�ة  من�ي  فق�د 
املرقم�ة/ 0006311 والصادرة 
العامة/  من مديرية الجنس�ية 
النج�ف  يف  اإلقام�ة  مديري�ة 
بإس�م  باكس�تاني،  الجنس�ية 
)س�اجد عيل محمد اس�حاق(، 
فعىل من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة اإلصدار.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل                    العدد:299/ج/2020
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية                      

محكمة جنح املشخاب          التاريخ:2021/1/17
اعان

اصدرْت ه�ذه املحكمة قرارها املرق�م 299/ج/2020 يف 
2020/12/30 بح�ق املجرم الهارب إحس�ان عبد االمر 
كريم صال�ح الحي�دري غيابي�اً الحكم بعقوب�ة الحبس 
الش�ديد مل�دة )ث�اث س�نوات( اس�تناداً ألح�كام امل�ادة 
1/456/أ عقوب�ات وم�ن حق�ه االع�راض ع�ىل الحكم 
الغياب�ي أع�اه مدة ثاثة اش�هر من تاري�خ نرش اإلعان 
وعند عدم االع�راض يصبح الحك�م بالتجريم والعقوبة 
بمنزل�ة الحكم الوجاهي اس�تناداً ألحكام امل�ادة 243/أ 

االصولية.
القايض 
عمار شهيد عبد

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل                    العدد:298/ج/2020
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية                      

محكمة جنح املشخاب          التاريخ:2021/1/17
اعان

اصدرْت ه�ذه املحكمة قرارها املرق�م 298/ج/2020 يف 
2020/12/30 بح�ق املجرم الهارب احس�ان عبد االمر 
كريم صال�ح الحي�دري غيابي�اً الحكم بعقوب�ة الحبس 
الش�ديد مل�دة )ث�اث س�نوات( اس�تناداً ألح�كام امل�ادة 
1/456/أ عقوب�ات وم�ن حق�ه االع�راض ع�ىل الحكم 
الغياب�ي أع�اه مدة ثاثة اش�هر من تاري�خ نرش اإلعان 
وعند عدم االع�راض يصبح الحك�م بالتجريم والعقوبة 
بمنزل�ة الحكم الوجاهي اس�تناداً ألحكام امل�ادة 243/أ 

االصولية.
القايض 
عمار شهيد عبد

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل               العدد:2835/ش/2021

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                      
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية    التاريخ:2021/1/18

املدعى عليه )حسن حميد خضر(
م/تبليغ بقرار حكم غيابي

بتأري�خ  /  /2017 وبعدد اضبارة )2835/ش/2021( 
أص�درت هذه املحكم�ة حكماً غيابياً اقت�ىض )التفريق 
القضائ�ي بينه وب�ن املدعية ملياء عب�د الخرض دحام( 
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الحارض 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي علي�ه تق�رر تبليغك يف 
صحيفت�ن يوميتن بالحك�م املذكور اع�اه وبإمكانك 
االعراض خال م�دة عرشة ايام من اليوم التايل لتاريخ 

نرش اإلعان.
القايض 
ضياء قاسم الهايل

بغداد/نينا:
 اكد وزي�ر التخطيط خال�د بتال النجم 
ان ال�وزارة تعم�ل عىل توف�ر الظروف 
القط�اع  ودع�م  لتطوي�ر  املناس�بة 

الخاص.
الي�وم  زيارت�ه  خ�ال  النج�م  واش�اد 
إىل مع�رض “ُصن�ع يف الع�راق” ال�ذي 
تنظم�ه وزارة الصناع�ة واملعادن، عىل 
ارض مع�رض بغداد الدويل، بمش�اركة 
القطاع�ن الع�ام والخاص ,بمس�توى 
بعض الصناع�ات العراقي�ة، من حيث 
للمواصف�ات  ومطابقته�ا  النوعي�ة 
املطلوبة، الفتا يف الوقت نفسه إىل وجود 
رشكات حكومي�ة، ل�م يع�د لوجوده�ا 

م�ررا، يف ظل التوجه نح�و تفعيل دور 
القطاع الخاص”.

وأض�اف الوزي�ر بحس�ب بيان ل�وزارة 
التخطي�ط، ان مارأيناه اليوم يف اجنحة 
ال�رشكات املش�اركة، يعطين�ا ص�ورة 
واضح�ة، ع�ن وج�ود امكان�ات وبنى 
الوطني�ة،  للصناع�ة  جي�دة،  تحتي�ة 
مش�را إىل ان وزارة التخطي�ط، تعم�ل 
ع�ىل توفر الظ�روف املناس�بة لتطوير 
اإلمكانات املتاحة، السيما، فيما يتعلق 
بدع�م القطاع الخاص، م�ن خال رفع 
مس�توى املنافس�ة مع نظ�ره القطاع 
الع�ام ، واتخ�اذ املزي�د من اإلج�راءات 

لحماية املنتج املحيل”.

بغداد/ الزوراء:
رأى الخبر االقتصادي، وسام التميمي، ان العراق يمتلك حقول غاز بإمكانها 
تغطي�ة الحاج�ة الفعلية ملحطات الطاقة، الفت�ا اىل ان الجانب األمركي يمنع 
تطوير حقول الغاز من اجل ابقائه ورقة ضاغطة عىل العراق الس�تخدامها يف 

ملف العقوبات عىل إيران.
وق�ال التميم�ي يف ترصيح صحفي: ان “الغ�از متوفر وباالم�كان التنقيب يف 
الكث�ر من أرايض العراق، فضا عن اس�تغال الحق�ول املوجودة يف محافظة 

واسط لاستفادة من الغاز يف توفر وقود محطات الطاقة”.
وأض�اف ان “ العراق يس�تورد مليارات األمتار املكعبة م�ن الغاز من إيران، يف 
ح�ن ان هناك ضغوطا أمركية تقف وراء ع�دم تطوير حقول الغاز وتحقيق 

االكتفاء الذاتي”.
وبن ان “واش�نطن تس�عى إلبقاء العراق بحاجة اىل موافقتها الستراد الغاز 
من إيران، فض�ا عن انها متخوفة من احتال العراق مراكز متقدمة يف الدول 
املصدرة للغاز، االمر الذي س�يغر موازين القوى العاملية املتصارعة عىل الغاز 

وخاصة مابن امركا وروسيا”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرش�يد، أم�س الثاثاء، 
إطاق العمل بكل أنواع االئتمان. وذكر 
املكتب اإلعامي للمرصف يف بيان تلقت 
“الزوراء” نس�خة من�ه: ان “املرصف 
وج�ه كل فروعه يف بغداد واملحافظات 
برويج املعامات لكل القروض بعد ان 

تم إيقافها ألغراض التطبيق السنوي”. 
وأضاف ان “املرصف سيس�تأنف منح 
س�لف املوظف�ن واملتقاعدي�ن خال 
االي�ام القادم�ة تزامن�ا م�ع انط�اق 
النظام االلكروني يف املنح والذي يتيح 
للمس�تلف حصوله عىل السلفة خال 

)72( ساعة كحد أعىل”.

بغداد/ الزوراء:
ح�ث عضو لجن�ة االس�تثمار واالقتص�اد النيابية، س�الم طحيم�ر، امس 
الثاثاء، السلطتن الترشيعية والتنفيذية عىل اعتماد الشفافية فيما يتعلق 
بتثبيت املحارضين والعقود واألجور واملفسوخة عقودهم من أبناء الشعب 

العراقي، مشرا إىل أن أوضاع الباد االقتصادية سيئة للغاية.
وقال يف ترصيح صحفي: إن “األولوية يف موازنة عام 2021 يجب ان تكون 

لتثبيت املحارضين املجانين وعقود الكهرباء واألجور”.
وأضاف أن “الباد تمر بأوضاع اقتصادية متدهورة جدا، ونتأمل من مجلس 
النواب والحكومة أن يكونا أكثر شفافية بإنصاف رشائح الخريجن وحملة 

الشهادات والعقود والحماية االجتماعية واملتقاعدين”.
وتاب�ع طحمر “اننا طالبنا برضورة التأكيد عىل تش�جيع القطاع الخاص 

الزراعي والصناعي لتشغيل اليد العاملة املحلية”. 
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بغداد/ الزوراء

لكرة  الوطني  منتخبنا  مدرب  أعلَن 

سرتيشكو  السلوفيني  القدم، 

ملباراة  املنتخب  قائمة  كاتانيتش، 

الكويت الودية والتي ستقام يف السابع 

والعرشين من الشهر الحايل عىل ملعب 

البرصة الدويل، وذلك ضمن تحضريات 

اآلسيوية  للتصفيات  الرافدين  أسود 

املزدوجة. 

الوطني  منتخبنا  قائمة  وضمت 

كل  وهم  العباً،   23 الكويت  ملباراة 

من: جالل حسن وفهد طالب ومحمد 

مهاوي  وعالء  املرمى،  لحراسة  حميد 

جبار  وميثم  جرب  محمد  ومصطفى 

وعيل فائز وسعد ناطق وأحمد إبراهيم 

رائد ورضغام  وفيصل جاسم وحسن 

إسماعيل لخط الدفاع. 

الالعبني:  األسود  قائمة  ضمت  كما 

ومازن  طارق  وهمام  عطوان  أمجد 

فياض وإبراهيم بايش ومحمد قاسم 

وسجاد  كريم  وشريكو  عيل  وحسني 

الوسط،  لخط  محمد  ومراد  جاسم 

وعالء عبد الزهرة وأيمن حسني لخط 

الهجوم. 

يوم  الوطني  منتخبنا  وفد  وسيسافُر 

البرصة،  محافظة  إىل  املقبل  السبت 

األزرق  مواجهة  قبل  تحضرياتِه  لبدء 

زيارة  مع  ستتزامن  والتي  الكويتي 

القدم  لكرة  الخليجي  االتحاد  لجان 

قبل  واملحافظة  املنشآت  عىل  لإلطالع 

خليجي  استضافة  حق  العراق  منح 
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منتخب  خرس  منفصل  سياق  ويف 

الكویت األول لكرة القدم أمام نظیره 

املباراة  يف  رد  دون  بهدف  الفلسطیني 

يف  جمعتھما  التي  الودیة  الدولیة 

للتصفیات  املنتخبین  استعداد  إطار 

لنھائیات  املؤھلة  املشرتكة  اآلسیویة 

وكأس   2022 العالم  كأس  بطولتي 

آسیا 2023.

يف الشوط األول من املباراة التي أقیمت 

عىل استاد جابر األحمد الدويل لم یظھر 

يف  املأمول  بالشكل  الوطني  املنتخب 

حین كانت األفضلیة للمنتخب الضیف 

مرمى  إىل  الوصول  استطاع  الذي 

»األزرق« أكثر من مرة دون تسجیل.

يف الثلث األول من الشوط الثاني ظھر 

لیشعل  أفضل  بشكل  الكویت  منتخب 

أجواء  الفلسطیني  املنتخب  بعدھا 

اللقاء بتسجیل ھدف الفوز عرب العبه 

سامح مراعیة يف الدقیقة الـ70.

للمنتخب  »األول«  الفوز  ھذا  یعد 

الكویتي  شقیقھ  عىل  الفلسطیني 

مرات  تسع  السابق  يف  تواجھا  إذ 

منھا  لقاءات  سبعة  يف  »األزرق«  فاز 

وتعادال يف اثنین.

الكویت  منتخب  یواجھ  أن  املقرر  من 

كانون   27 یوم  ودیا  العراقي  نظیره 

الثاني الجاري يف مدینة البرصة.

ویشارك منتخب الكویت يف التصفیات 

املجموعة  ضمن  املشرتكة  اآلسیویة 

واألردن  اسرتالیا  جانب  إىل  الثانیة 

والصین تایبیھ ونیبال.

بغداد/ متابعة الزوراء
تعاقده  الرتكي،  دنيزيل سبور  نادي  اعلن 
احمد  الدويل  املهاجم  مع  رسمي  بشكل 

ياسني.
وذكر النادي يف بيان عرب موقعه الرسمي 
عام  ملدة  اتفاًقا  مٔوخرًا  أبرم  »النادي  ان 
ياسني،  أحمد  الالعب  مع  العام  ونصف 

العمر  من  البالغ  الوسط  خط  العب 
هاكن  لصفوف  يعلب  والذي   ، عاًما   29
عام  ملدة  التمديد  خيار  مع  السويدي، 

واحد«.
واضاف »نرحب بأحمد ياسني، وهو أيضا 
له  ونتمنى  العراقي  املنتخب  يف  عضو 
التوفيق تحت قميصنا االٔخرض واالٔسود«.

بغداد/ الزوراء
ردت هيأة املنازعات يف االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا« الشكوى التي تقدم بها، األوغندي 
توني ماويجي، ضد نادي الرشطة.وقاَل أمني رس نادي الرشطة، عالء بحر العلوم: تلقينا 
إشعارا رسمياً من قبل االتحاد الدويل يقيض برد الشكوى التي تقدم بها املحرتف األوغندي 
)توني ماويجي( الذي سبق أن جمعنا به اتفاق مبدئي لتمثيل فريقنا بكرة القدم.وأضاَف: 
إدارة النادي قدمت دفوعاتها مشفوعًة بالدالئل الخاصة بالتعاقد مع الالعب املذكور والتي 
َ: إدارة  دحضت وجود أي اتفاٍق مربم رسمياً، األمر الذي غلب كفة النادي يف الشكوى.وبنينّ
النادي تتعامُل بمهنيٍة متناهية بخصوص عقود الالعبني، ويف جميع األلعاب، لعكس املردود 
الخصوص.الفتاً  وجه  عىل  الرشطة  ونادي  عامة،  بصورة  العراقية  الرياضة  عن  االيجابي 
إىل: ان التعامل بمهنية ال يغني مطلقاً عن وضع حقوق النادي املالية واإلدارية يف مقدمِة 
اهتمامات اإلدارة.الجديُر بالذكر ان ماويجي تقدم بشكوى للحصول عىل )110( آالف دوالر 

عىل الرغم من عدم إتمام صفقة انتقالِه رسمياً إىل القيثارة الخرضاء.

رمسياً.. امحد ياسني ينضم اىل 
دنيزلي سبور الرتكي

الفيفا ترد شكوى االوغندي ماوجيي 
ضد ادارة القيثارة اخلضراء

بغداد/ متابعة الزوراء

اكد مدرب نادي الطلية حسن احمد، 

ان الكادر التدريبي يركز عىل الجانب 

النفيس يف الوقت الحايل.

“الكادر  إن  ترصيح  يف  احمد  وقال 

اعادة  اىل  جاهداً  يسعى  التدريبي 

النتائج  سلسلة  بعد  للفريق  الروح 

املوسم  يف  منها  عانى  التي  السلبية 

الحايل”.

واوضح أن “العبي الطلبة ويف الوقت 

النفيس  الجانب  اىل  الحايل، يحتاجون 

والنتائج  حالياً  عليه  نعمل  ما  وهذا 

الجيدة ستأتي مع الوقت”.

خلفاً  الفريق  قاد  احمد  ان  يذكر 

للمدرب احمد خلف.

بغداد/ متابعة الزوراء
أتم نفط الوسط اتفاقه مع مهاجم تونيس لينضم للفريق بشكل 
رسمي يف فرتة االنتقاالت الشتوية املؤمل أن تفتح يف األول من 
شباط املقبل.وقال املدير اإلداري للفريق نبيل عباس إن اإلدارة 
اتفقت بشكل نهائي مع مهاجم تونيس محرتف سيتم اإلفصاح 
عن اسمه حال توقيعه العقد بشكل رسمي حيث أن املفاوضات 
إبرام  الطرفني عىل  النهائية وهناك توافق بني  وصلت ملراحلها 

الصفقة.
للفريق  األمامي  الخط  لتعزيز  يسعى  الفني  »الجهاز  وبني: 
مع  مفاوضات  وهناك  التونيس  املهاجم  مع  التعاقد  خالل  من 

العب محيل آخر ننتظر موافقة ناديه ليتم اإلعالن عن صفقة 
انتقاله«.

يكون  أن  إما  الوسط  خط  يف  العب  لضم  رغبة  »هناك  وأشار: 
تفاصيل  جميع  سيحسم  الفني  والجهاز  محليا،  أو  محرتفا 
ترتيب  أجل  من  املقبل  األسبوع  خالل  الشتوية  االنتقاالت 
التحاقهم بوقت مبكر والخضوع للتدريبات من أجل االنسجام 
للمباريات  جاهزين  ويكونون  رسمي  بشكل  إضافتهم  مع 

بأرسع وقت«.
يذكر أن نفط الوسط يحتل املركز الثاني برصيد 27 نقطة بعد 

خسارته يف الجولة املاضية أمام الزوراء.

بغداد/ متابعة الزوراء
قدم  انه  الريايض،  اربيل  نادي  أعلن 
التي  الحمراء  البطاقة  إللغاء  استئنافاً 

اشهرت ضد محرتفه الربازييل ايرتون.
ريبني  للنادي  االعالمي  املنسق  وقال 
رمزي إن “نادي اربيل تقدم باستئناف 

لدى االتحاد العراقي املركزي لكرة القدم 
تلقاها  التي  الحمراء  البطاقة  حول 
الالعب برازييل ايرتون يف مباراة الفريق 

امام القوة الجوية”.
اظهرت  الفيديو  “مقاطع  أن  واوضح 
والقرار  الحمراء  البطاقة  صحة  عدم 

البطاقة  لرفع  الحكام  للجنة  يبقى 
ليكون  ايرتون  الالعب  عن  الحمراء 
نادي  أمام  القادمة  املباراة  يف  متاحا 

الحدود”.
بثالثة  الجوية  القوة  امام  اربيل  وخرس 

أهداف دون اهداف.

بغداد/ متابعة الزوراء

مع  التعاقد  من  النجف  نادي  اقرتب 

الخط  لتدعيم  كامريوني  محرتف 

االنتقاالت  بفرتة  للفريق  األمامي 

الشتوية.

ان  النجف هاتف شمران  وقال مدرب 

اإلدارة لديها اتفاق مسبق مع مهاجم 

الفريق  مع  تعاقدي  قبل  كامريوني 

بمقاطع  بتزويدي  اإلدارة  وطالبت 

لالعب وهناك قناعة أولية بإمكانياته 

مشاهدتنا  خالل  من  أمره  وسنحسم 

اليومية  التدريبات  يف  ملستواه 

للفريق«.

مع  للتعاقد  مساعي  »هناك  وبني: 

ألعاب  كصانع  يلعب  جديد  محرتف 

حيث يحتاج الفريق لالعب بمواصفات 

مع  للتعاقد  تحركات  وهناك  جيدة 

محرتف، باإلضافة إىل عدد من الالعبني 

املحليني من أجل ترميم خطوط الفريق 

بفرتة االنتقاالت الشتوية«.

عىل  وقف  الفني  »الجهاز  وأشار: 

عىل  سنعمل  بالفريق  مهمة  نقاط 

الضعف  ومعالجة  منها  القوي  تعزيز 

وسنستغل فرتة االنتقاالت الشتوية«.

تعاقدت  النجف  نادي  إدارة  أن  يذكر 

مع املدرب الخبري هاتف شمران خلفا 

للمدرب املستقيل حسن أحمد.

بغداد/ الزوراء
ابراهيم  احمد  املدافع  الريايض  الجوية  القوة  نادي  ادارة  سلمت 

مستحقاته املالية.
احمد  الالعب  أن  كاظم  هيثم  للنادي  االدارية  الهيئة  عضو  وذكر 
اىل  اضافة  الحايل  للموسم  عقده  من  االوىل  الدفعة  استلم  ابراهيم 

املبلغ املتبقي من عقد املوسم املايض.
وأكد كاظم أن ادارة النادي سلمت جميع الالعبني مبلغ الدفعة االوىل 

من عقودهم للموسم الحايل.
ويف سياق منفصل كشف مدافع نادي القوة الجوية عيل بهجت، عن 
مدة غيابه عن املالعب بعد االصابة التي تعرض لها يف مباراة فريقه 

امام اربيل.
وقال بهجت إن “نتائج الفحوص الطبية لالصبة التي تعرضت لها يف 
مباراة اربيل، ظهرت بعد خضوعي للفحص من قبل الكادر الطبي 

املختص”.
بالتايل  )الكالف(،  اىل اصابتي بعضلة  “التقارير اشارت  أن  واوضح 
من  املالعب  اىل  للعودة  تأهييل  يتم  ان  عىل  ايام،   10 ملدة  سأغيب 

جديد”.
الجولة  يف  الرشطة  أمام  القمة  لقاء  عن  سيغيب  بهجت  ان  يذكر 

املقبلة من دوري الكرة املمتاز.

السلوفيين كاتانيتش يعلن قائمة منتخبنا الوطين ملباراة الكويت الودية 
االسود يغادرون السبت اىل البصرة

حسن امحد: نركز على اجلانب النفسي والنتائج ستأتي قريبا ادارة اجلوية تسلم املدافع امحد 
ابراهيم مستحقاته املالية 

نادي نفط الوسط يتفق مع مهاجم تونسي

أربيل يستأنف قرار الطرد ضد حمرتفه الربازيلي ايرتون

مشران: حمرتف كامريوني على رادار نادي النجف

6الرياضيالرياضي صاالت الشرطة تفوز على مصايف 
اجلنوب بقرار اداري

بغداد/ متابعة الزوراء
قررت لجنة كرة الصاالت يف الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي بكرة القدم، اعتبار فريق الرشطة 

فائزاً عىل مصايف الجنوب بخمسة اهداف دون رد.
وقـال مدرب نادي الرشطة اثري الدراجي إن “لجنة الصاالت قررت اعتبار فريقنا فائزاً يف مباراة 

امس الثالثاء امام مصايف الجنوب”.
واوضـح ان “فريـق مصايف الجنوب تم اعتبـاره خارساً بنتيجة 5-0 عم حضـوره اىل املباراة”، 

مشرياً إىل أن “الرشطة يعتزم االستمرار يف تحقيق مسرية الفوز لحصد اللقب”.

أصفر وأمحر
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اعالمنا الرياضي
فايـروس كورونـا يصيب شـقيقة الصحفـي كاظم 
الطائـي عضو اللجنة االجتماعية باالتحاد العراقي 
للصحافـة الرياضيـة... ندعـو رب العـزة ان يمن 
عليهـا بنعمة الصحة والعافية هـي وعائلتها وان 

يحفظ الجميع من كل رش ومكروه.
 ******************

 الزميـل االعالمي حسـني الطائي الـذي يعمل ضمن 
فريـق اعداد برنامج صـدى املالعب الذي يبث من 
عىل شاشـة )ام بي يس(، اجرى تداخال جراحيا 
ناجحا عىل مسـتوى الركبة... نسـأل الله العيل 
القدير ان يمـن عليه بالشـفاء العاجل والعودة 

ملمارسة عمله من جديد.
 ******************

خالص التعازي وأحر املواساة قدمتها االرسة االعالمية 
اىل الزميل حيدر الرماحي بوفاة خاله ...سائلني الله 
العيل القدير ان يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه 
فسـيح جناته ويصـرب اهله ومحبيه وانـا لله وانا 

اليه راجعون.



األكثر  السابقة،  األعوام  غرار  عىل  اإلنكليزية،  األندية  بقيت 
 ،2020 لعام  القدم  كرة  العبي  انتقاالت  سوق  يف  إنفاقاً 
تداعيات  بسبب   2019 مع  مقارنة  كثرياً  تدنت  األرقام  لكن 
فريوس كورونا املستجد، بحسب ما أفاد االتحاد الدويل للعبة 

“فيفا”.
الدولية  االنتقاالت  عدد  أن  تقريره  يف  الدويل  االتحاد  وكشف 
باملئة   5,4 بنسبة  انخفض   2020 عام  يف  الذكور  لالعبني 
رسوم  إجمايل  انخفض  حني  يف  السابق،  بالعام  مقارنة 
تأثري  بسبب  باملئة   23,4 اىل  وصل  كبري  بشكل  االنتقاالت 
أن  قبل  عدة  ألشهر  النشاطات  علق  الذي  “كوفيد19-” 
سوق  تقرير  يف  “فيفا”  موصدة.وقال  أبواب  خلف  تستكمل 
االنتقاالت العاملي إن إجمايل املبلغ الذي تم إنفاقه عىل رسوم 
5,63 مليار دوالر، أقل بـ1,7 مليار دوالر  االنتقاالت والبالغ 
مبلغ  أدنى  يف  الربع  بقرابة  انخفاض  وهو   ،2019 عام  عن 
تراكمي منذ عام 2016.ورغم ذلك، ال تزال األندية اإلنكليزية 

األكثر إنفاقا مقارنة بأندية البطوالت األخرى، حيث بلغت 
األندية  تليها  دوالر،  مليار   1,63 حوايل  االنتقاالت  رسوم 

عىل  دوالر  مليون   731,5 مجتمعة  أنفقت  التي  اإليطالية 
االنتقاالت الدولية.

وجاء يف التقرير أن األندية اإلسبانية كانت األكثر استفادة من 
ناحية تعزيز ميزانيتها من بيع الالعبني، إذ تلقت مبلغ 785,7 

مليون دوالر.ومن دون إعطاء رقم محدد، قال “فيفا” 
ناد  أي  من  أكثر  أنفق  اإلنكليزي  تشيليس  إن 

آخر يف أوروبا، متقدما عىل خصميه املحليني 
سيتي،  ومانشسرت  يونايتد  مانشسرت 
اإلسباني،  برشلونة  ذلك  بعد  يأتي  ثم 
الدوري  اىل  والعائد  اإليطايل،  يوفنتوس 
ليدز  أعوام طويلة  املمتاز بعد  اإلنكليزي 
مانشسرت سيتي  ذلك، سجل  يونايتد.إىل 
رشاًء  كان  إن  االنتقاالت  من  عدد  أكرب 

بطل  أمام   ،45 بلغت  حيث  مبيعاً،  أو 
ومواطنه  زغرب  دينامو  كرواتيا 
واتفورد.وسجل “فيفا” ما مجموعه 
 ،2020 يف  دوليا  انتقاال   17,077

مقارنة بـ 18,047 يف 2019، وهو 
أكرب انخفاض بني عام وآخر منذ 

يف  االنتقاالت  عدد  2010.لكن 
 2018 من  أكرب  يزال  ال   2020

“فيفا”  بحسب  بأكمله 
أن  الواضح  “من  برر  الذي 

اىل  يرجع  التنازيل  آثار االتجاه 
جائحة كوفيد19-”.

الثالثاء  املحلية  الصحية  السلطات  أعلنت 
مشاركتهما  املقرر  من  كان  العبني  إصابة 
يف بطولة أسرتاليا املفتوحة يف كرة املرضب 
عدد  رفع  مما  املستجد،  كورونا  بفريوس 
األربع  البطوالت  بأوىل  املرتبطة  الحاالت 
الثامن  يف  تبدأ  أن  املقرر  من  التي  الكربى 
وزارة  سبع.وقالت  إىل  شباط/فرباير،  من 
اثنني  العبني  إن  فيكتوريا  بوالية  الصحة 
جاءت  بالبطولة  مرتبطني  ثالث  وشخص 
األمر  ويتعلق  إيجابية،  فحصهم  نتائج 
ورجلني  عمرها  من  العرشينيات  يف  بامرأة 
ملبورن  بطولة  واهتزت  الثالثينيات.  يف 
العريقة، التي تم تأجيلها ملدة ثالثة أسابيع، 
بعد اكتشاف حاالت إصابة بفريوس كورونا 
املقربني  واالشخاص  الالعبني  آالف  بني 
أسرتاليا  إىل  لتوهم  وصلوا  والذين  منهم 

عىل متن رحالت الطريان املؤجر )تشارتر(.
تسعة  مجموعه  ما  أن  الوزارة  وأوضحت 
حتى  بالفريوس  إصابتهم  ثبتت  أشخاص 
الصحي،  الحجر  يف  تواجدهم  خالل  اآلن 
أنه  قديمتني.وتابعت  تعتربان  حالتني  لكن 
للكشف عن حاالت عىل متن بعض  نتيجة 

الرحالت، أصبح 
شخصاً   72
معزولني تماما 
غرفهم  يف 
عىل  الفندقية، 
اآلخرين  عكس 
بالخروج  لهم  ُيسمح  الذين 

للتدريب. يومياً  ساعات  لبضع 
من  الالعبني  بعض  واشتكى 
إىل  مجيئهم  قبل  إبالغهم  عدم 
أسرتاليا بخطر العزل الصارم، 
بشأن  قلقهم  عن  معربني 
هذه  بعد  البدني  مستواهم 
تبدأ  عندما  غرفهم،  يف  األيام 
للبطولة  التحضريية  الدورات 

يف 31 كانون الثاني/يناير
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أرسنال يواصل مستواه 
التصاعدي وُيسقط نيوكاسل

تورينو يتخلى عن مدربه جامباولو

اعالم الكرتوني

واصـل فريق أرسـنال اللندنـي أداءه القـوي يف األسـابيع األخرية 
وحقـق فوزاً عريضاً عىل ضيفه نيوكاسـل يونايتـد بثالثة أهداف 
دون رد يف ختـام املرحلـة التاسـعة عرشة من الـدوري اإلنكليزي 
املمتاز.انتهـى الشـوط األول من اللقاء بالتعادل السـلبي، وشـهد 
الشـوط الثاني عودة مهاجـم املدفعجية بيري إيمرييـك أوباميانغ 
إىل التألق حيث أحـرز الهدفني األول والثالث يف الدقيقتني 50 و77، 
فيما تكفل الصاعد الواعد يف صفوف الفريق بوكايو سـاكا بإحراز 
الهـدف الثاني يف الدقيقة 60.ورفع أرسـنال رصيده من النقاط إىل 
27 نقطة يف املركز العارش بعد أن حقق أنصاره الثامن يف املسابقة 
مقابل 3 تعادالت و8 هزائم، فيما تلقى نيوكاسل هزيمته التاسعة 
مقابـل 5 انتصـارات و4 تعادالت فتجمـد رصيد الفريـق عند 19 
نقطة يف املركـز الخامس عرش.وهذا هو الفوز الرابع ألرسـنال يف 
آخر خمس مباريات علماً بأن الفريق كان تعادل بدون أهداف مع 

ضيفه كريستال باالس يوم الخميس املايض.

أعلـن تورينـو التخـي عن خدمـات مدربـه ماركـو جامباولو بعد 
التعـادل يف عطلة نهاية األسـبوع املنرصم مع سبيتسـيا يف الدوري 
اإليطـايل، ما أبقاه مهـددا بالهبـوط يف املركز الثامـن عرش.ووصل 
جامباولـو إىل تورينو يف بداية املوسـم الحايل، لكـن مشواره لم يدم 
طويـال وسيسـتبدل عىل األرجح بدافيـدي نيكوال، ابـن الـ47 عاما 
الـذي أقيـل هذا الصيف من تدريـب جنوى بعد ثمانية أشـهر فقط 
عىل توليه املهمة.وأفادت وسـائل إعالميـة إيطالية عدة بأن نيكوال 
الذي كان مع الفريق يف الدرجة الثانية موسـم 2006-2005، تواجد 
بعـد ظهر االثنـني يف الحصـة التمرينية.ومن دون أن يعلن رسـميا 
عن اسـم البديل، قال تورينو يف بيان عن “ترسيح ماركو جامباولو 
من مهمته كمـدرب للفريق األول. يشكر النادي جامباولو وطاقمه 
عـىل احرتافهمـا وااللتزام الـذي أظهراه خالل هذه األشـهر”.وفقد 
جامباولـو )53 عاما( وظيفتـه للمرة الثانية يف غضون موسـمني 
بعدمـا خاض أيضا تجربة وجيزة مع ميالن املوسـم املايض قبل أن 
يقال بعد أربعة أشهر وسبع مباريات فقط يف ترشين األول/أكتوبر 

.2019

وجـد وزيـر الخارجيـة األملانـي هايكـو 
مـاس نفسـه أمـام موقف صعـب خالل 
زيـارة دبلوماسـية إىل تركيـا بعدما طلب 
منه إبـداء رأيـه بموضـوع انتقـال نجم 
املنتخب األملاني السـابق مسعود أوزيل إىل 

فنربخشة الرتكي.
وكـان أوزيل محـور جدل تركـي ـ أملاني 
بعدمـا أعلـن اعتزاله اللعب مـع املنتخب 
األملانـي عقـب الخـروج من الـدور األول 
ملونديال روسـيا 2018، وذلك بعدما اتهم 

مسؤويل اللعبة يف البالد بالعنرصية.
وأثـار أوزيل حفيظة األملان اللتقاطه عام 
2018 صـورة مـع الرئيـس الرتكي رجب 
طيب أردوغان الذي هب للدفاع عن الالعب 
الرتكي األصل، معتربا ما صدر بحق األخري 

“غري مقبول” و”عنرصي”.
وأكد أوزيل أنه سيوقع عقداً مع فنربخشة، 
معربا عن “سعادتي” و”سأقدم كل يشء 
للفريق” بعد غياب ألشهر عدة عن املالعب 

خالل تواجده مع أرسنال اإلنكليزي.
وقـال أوزيـل يف مقابلة مع قنـاة “أن تي 
يف” الرتكية: “أنا سعيد للغاية، ومتحمس 
جـداً. لقد كتـب يل الله أن أرتـدي قميص 
وسـأبذل  بفخـر  سـأرتديه  فنربخشـة. 

قصارى جهدي من أجل الفريق”.
وأشـارت صحف تركية عدة إىل أن الالعب 
األملانـي حـرض مبـاراة يف الـدوري بـني 
فنربخشة وأنقرة غوجو من املدرجات التي 
أقيمت أمس األول االثنني. ومن املتوقع أن 

يقام حفـل كبري يف األيـام املقبلة إلضفاء 
الطابـع الرسـمي عـىل توقيعـه للنادي.

ولفتت التقارير إىل أن عقد أوزيل سيكون 
ملدة ثالث سنوات، وسيتقاىض ما يصل إىل 
خمسة ماليني يورو عن كل موسم.وخالل 
مؤتمر صحفي مشـرتك لوزير الخارجية 
األملانـي مـاس ونظـريه الرتكـي مولـود 
تشاوش أوغلـو يف أنقرة، سـئل األول عن 
رأيه بانتقال أوزيل اىل تركيا، فرد بيشء من 

املزاح بأن هذا املوضوع: “أكثر حساسـية 
مـن الحديث عـن اللقاح”، يف إشـارة منه 
إىل لقاح فريوس كورونا املسـتجد.وتابع: 
“أعلـم أن مشجعي كـرة القـدم يف تركيا 
شـغوفون. عرف مسـعود أوزيـل نجاحا 
كبريا مع املنتخب الوطني األملاني. إذا لعب 
يف تركيا، فأتمنـى أن ينجح أيضا وأمل أن 

يكون سعيداً يف اسطنبول”.
أما وزير الخارجية الرتكي، فرأى أن أوزيل 

“سيسـاهم يف تقدم الكـرة الرتكية وليس 
فقـط فنربخشـة”، متوجهـا اىل نظـريه 
األملانـي قائال: “آمل أال تثريوا مشكلة ألنه 

سيلتقي الرئيس الرتكي”.
ونرش أوزيل قلبني بلوني فنربخشة )أصفر 
وأزرق( إىل جانب سـاعة رملية يف تغريدة 
عـىل تويرت.وأثـارت التغريدة حماسـة يف 
تركيا، وعلق عليها املتحدث باسم الرئيس 
الرتكـي إبراهيـم كالـني بالقـول: “عودة 

ميمونة إىل الوطن!”.
ولم يلعب األملاني منذ آذار/مارس املايض 
مع فريق املدرب اإلسـباني ميكـل أرتيتا، 
علمـا بأن عقـده مـع أرسـنال ينتهي يف 

حزيران/يونيو املقبل.
وأكد الالعب أنه “لـم يلعب أي مباراة منذ 
فرتة طويلة” لكنه كـان يواصل تدريباته 

بانتظام وأنه “جاهز بدنياً”.
وانتقـل أوزيـل إىل “املدفعجية” قادًما من 
ريـال مدريـد اإلسـباني يف العـام 2013، 
وهـو الالعب األعىل أجـراً يف تاريخ النادي 
اللندنـي حيث يتقاىض وفق التقارير 350 
ألف جنيه إسـرتليني أسـبوعياً )480 ألف 

دوالر(.
وقال الفرنيس أرسني فينغر مدرب أرسنال 
اإلنكليزي األسـبق وصانع أمجاد الفريق، 
إن انتقال مسـعود أوزيل مـن املدفعجية 
إىل فنربخشة الرتكي سيكون هو االنتقال 

األهم واألكرب يف املريكاتو الشتوي.
وأوضـح فينغـر أن أوزيـل يمثـل إضافة 
كبرية جـداً لفنربخشة وسـيجعل الفريق 

أكثر قوة يف مواجهاته القادمة.
وكـان فينغر تعاقد مـع أوزيل عام 2013 
قادمـاً من ريال مدريـد وقدم الالعب معه 
مسـتويات متميـزة جعلتـه أحـد أفضل 
صناع األلعاب يف الدوري اإلنكليزي، وتوج 
أوزيل تحـت قيادة فينغر بكـأس االتحاد 
اإلنكليزي ثالث مرات أعوام 2014 و2015 

و2017.

قـاد النجمان جيمس هـاردن وكيفن دورانت فريقهمـا بروكلني نتس 
اىل الفـوز عىل ضيفـه ميلووكي باكـس 123-125، فيمـا نجح غولدن 
سـتايت ووريرز يف التغلب عىل مضيفه وجاره يف والية كاليفورنيا لوس 
أنجليس ليكـرز حامل اللقب -115 113 يف دوري كرة السـلة األمريكي 

للمحرتفني.
وفـرض هاردن نفسـه نجمـاً يف ثاني مبـاراة له بألوان فريقـه الجديد 
املنضـم إليه حديثاً من هيوسـتن روكتس يف صفقة ضخمة، بتسـجيله 
34 نقطة مع 12 تمريرة حاسـمة، وأضاف دورانت الذي يخوض بدوره 
موسـمه األول مع بروكلـني بعدما انضم إليه املوسـم املايض قادماً من 
غولدن ستايت ووريرز لكنه غاب بسبب االصابة، 30 نقطة بينها ثالثية 
الفوز.وحقق دورانت تسـع متابعات وسـت تمريرات حاسمة وأضاف 
جـو هاريـس 20 نقطة مع سـت متابعـات لينجح فريقهما يف حسـم 
قمـة املنطقة الرشقية أمام ميلووكي باكس ونجمه املتوج بلقب أفضل 
العب يف الدوري املنتظم يف املوسـمني األخريين العمالق اليوناني يانيس 

أنتيتوكونمبو.
وتألـق أنتيتوكونمبـو كعادتـه وسـجل 34 نقطـة مـع 12 متابعة و7 
تمريـرات حاسـمة، وأضاف كريـس ميدلتون 25 نقطـة لكنه فشل يف 

محاولة ثالثية يف الثانية االخرية.
وقال هاردن: “إنه فوز كبري لنا، هزمنا باكس الفريق الجيد جدا”.

واشـتدت املنافسة بني الفريقني يف الربع األخري وتحديدا الثواني األخرية 
مـن املباراة عندما أهدر هاردن ثالثية وفريقه متخلفا 123-122، لكنه 

تمكن التقاط الكرة املرتدة وتمريرها اىل دورانت الذي سددها من خارج 
القوس، مانحا التقدم لنتس 123-125 قبل 36,8 ثانية.

بعدهـا أضاع ميدلتون محاولة من ثالث نقـاط، حاول دورانت ابعادها 
لكنه منحها اىل ميدلتون ليمنحه فرصة أخرى من خارج القوس بيد انه 
أهدرهـا مرة أخرى.وعلق هاردن عـىل انضمامه إىل نتس الذي غاب عن 
صفوفه النجم كايري إيرفينغ للمباراة السابعة عىل التوايل بسبب خرقه 
بروتوكالت فريوس كورونا املستجد، “إنه تجديد للشباب. هذه املنظمة، 

بروكلني نتس، رحبت بي بأذرع مفتوحة”.

وكانت املباراة يف ملعب “باركاليز أرينا” يف بروكلني واحدة من املباريات 
البـارزة يف قائمـة يوم تكريم رمـز الحقـوق املدنية مارتـن لوثر كينغ 

جونيور.
وخطف غولدن سـتايت ووريرز فوزا قاتال مـن مضيفه لوس انجليس 
ليكـرز حامل اللقب عندما حول تخلفه بفارق 14 نقطة يف الربع االخري 

اىل فوز بسلة واحدة 115-113.
ويديـن ووريـرز بفوزه اىل نجمه سـتيفن كوري الذي سـجل 26 نقطة 
رغم معاناته من الرميات الثالثية )سـجل 3 من 12 محاولة( مع سـبع 
تمريرات حاسـمة، وأضـاف كيي أوبري جونيور 23 نقطة بينها سـلة 
التعـادل 108-108 التي أشـعلت فتيل املنافسـة قبـل 3,10 دقائق من 
النهايـة، حيث أضاف درايموند غرين سـلة مانحا التقدم لفريقه للمرة 
االوىل يف املباراة وأتبعه كوري بثالثيته الثالثة ليوسع الفارق اىل 5 نقاط، 

ثم حافظ فريق املدرب ستيف كري عىل التقدم حتى النهاية.
وأهـدر نجم ليكرز “امللك” ليربون جيمس ثالثيـة مع الصافرة النهائية 
ليتلقـى فريقه الخسـارة االوىل بعد 5 انتصارات متتاليـة، والرابعة هذا 
املوسـم.وبرز الكنـدي أندرو ويغينـز يف صفوف ووريرز بتسـجيله 18 
نقطـة، فيما كان االملانـي دينيس رشويدر أفضل املسـجلني يف صفوف 
ليكـرز برصيـد 25 نقطة، واكتفى جيمس بــ19 نقطة مع 5 متابعات 
مثلها تمريرات حاسـمة.وقال كوري: “هذه األمسـية وجدنا القليل من 
املرونة. سـاهم الجميع يف الفوز وتخطي العاصفة ضد فريق مذهل من 

العيار الثقيل. لذلك كان فوزاً كبرياً بالنسبة لنا”.

أوزيل يف صلب الدبلوماسية األملانية – الرتكية

هاردن ودورانت يقودان نتس لتخطي باكس وووريرز يسقط حامل اللقب

األندية اإلنكليزية األكثر إنفاقاً يف زمن كورونا

اصابات كورونا جديدة يف بطولة أسرتاليا للتنس

زانيولو يعلن إصابته بفريوس كورونا

إنرت يعتزم تغيري امسه وشعاره

مفكرة الزوراء

أعلن نيكولو زانيولو نجُم روما اإليطايل 
إصابَتـه بفريوس كورونـا بعد إجرائه 

للفحص الطبي.
النـادي اإليطـايل نرش صـورًة ملوهبته 

بالرسـالِة  إياهـا  ُمرِفقـا  الشابـة 
التـي وجههـا عـرب حسـابه يف منصة 
إنسـتاغرام والتـي أكـد فيهـا زانيولو 
إصابَتـه بالفـريوس التاجـي دون أن 

تظهـر عليه أيـة أعـراض، ُمضيفا أنه 
دخل فعليـا يف الحجر الصحي عىل أمل 
العـودة إىل التدريبـات يف أقـرب وقـت 

ممكن.

ذكـرت تقارير إعالمية إيطاليـة أن نادي إنرت اإليطايل 
يعتزم تغيري اسـمه وشعاره يف شـهر آذار/مارس 
املقبل.وبحسب صحيفة “ال غازيتا ديلو سبورت” 
فإن اسـم النادي الجديد سيصبح “إنرت ميالنو” 

وذلـك من أجـل “تقويـة االرتباط مع مدينـة ميالنو 
وإبرازهـا يف العالم”.وسـيشمل التغيري أيضاً شـعار 
النادي الذي صممه مؤسس النادي والرسام جورجيو 

موجياني يف عام 1908.
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رئيس اجلمهورية يبعث بربقية تهنئة

تضامناً مع القضية الفلسطينية

تقليص سلطة وزارة اإلعالم السعودية يعزز مرونة املؤسسات الصحفية

السعودية : حتديث املنظومة اإلعالمية وإعادة هيكلة املؤسسات الصحفية مبا يتماشى مع سياستها
الرياض/ متابعة الزوراء:

أجرت الس�عودية تغيريات يف التبعية املبارشة 
للمؤسسات الصحفية وجعلتها أكثر ارتباطا 
بالهيئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع، بعد 
انتقادات عديدة ألداء وزارة اإلعالم من جهة، 
وإعادة التفكري يف هوية املؤسسات اإلعالمية 
ونم�اذج أعمالها وهيكلها التنظيمي ودورها 
يف املجتم�ع، وحاجته�ا ملرونة أكث�ر يف اتخاذ 

القرارات من جهة أخرى.
وقررت الس�لطات الس�عودية تعدي�ل نظام 
املؤسسات الصحفية وربطها بالهيئة العامة 
لإلع�الم املرئ�ي واملس�موع ب�دال م�ن وزارة 
اإلعالم، يف مؤرش عىل تقليص املركزية ومنح 
وزارة اإلع�الم مهمة إرشافي�ة، مقابل تعزيز 

مرونة املؤسسات الصحفية.
وقال�ت وس�ائل إع�الم محلي�ة إن موافق�ة 
الجهات العليا تضمنت إحالل تعريف “الهيئة 
العامة لإلعالم املرئي واملسموع” محل تعريف 
“ال�وزارة: وزارة اإلع�الم”، وإح�الل تعريف 
“املجلس: مجلس إدارة الهيئة” محل تعريف 
“الوزير: وزير اإلع�الم”. كما تضمنت إحالل 
عبارة “مجلس اإلدارة” محل كلمة “املجلس” 
ال�واردة يف املواد الثانية عرشة والثالثة عرشة 

و الرابعة عرشة منه.
ويج�ري الحدي�ث مؤخ�را يف الس�عودية عن 

رضورة تحدي�ث املنظوم�ة اإلعالمية وإعادة 
هيكل�ة املؤسس�ات الصحفي�ة وف�ق اإلعالم 
الجديد والسياس�ات التنظيمية للنرش، وبما 
يتم�اىش م�ع سياس�ة الس�عودية لتطوي�ر 
حضوره�ا اإلعالم�ي بشك�ل أك�ر يعك�س 

مكانتها.
كم�ا رك�زت القي�ادات اإلعالمية الس�عودية 
عىل نق�اط الضعف ومواطن الخل�ل يف األداء 

اإلعالمي، فقد بدأ وزير اإلعالم ماجد القصبي 
مع تس�لمه منصبه يف فراير 2020، بانتقاد 
الواق�ع اإلعالم�ي خ�الل أول لق�اء ل�ه م�ع 
مس�ؤويل الوزارة، وق�ال “أداؤكم غري مرض، 
لم ننجح يف تس�ويق قصتنا خارجيا ونتحدث 

عن صناعة رؤية إعالمية”.
وأك�د صحفي�ون س�عوديون م�رارا ع�ىل أن 
إدارة املؤسس�ات الصحفي�ة تحتاج إىل إعادة 

النظ�ر يف اس�راتيجيتها، وإع�ادة التفكري يف 
هويتها ونماذج أعمالها، وهيكلها التنظيمي 
ومنتجاتها وجمهورها املستهدف ودورها يف 
املجتمع. وكذلك االستثمار يف مجاالت البحث 
والتطوي�ر والتقنية واالبتكار، للمس�اعدة يف 
التكي�ف مع انخف�اض اإلي�رادات والتوزيع، 

وزيادة املنافسة.
كم�ا طرح�وا قضي�ة املعرك�ة اإلعالمية مع 
املنص�ات املعادي�ة، وما تحتاج�ه من تمكني 
طاق�ات ش�بابية بلغات متع�ددة، قادرة عىل 
إنت�اج محت�وى إعالم�ي بمختل�ف أنواع�ه، 
اإلعالم االجتماعي والثقايف والرفيهي، يشكل 

نواة القوة الناعمة السعودية.
املؤسس�ات  رب�ط  أن  متابع�ون  ويرج�ح 
الصحفي�ة مب�ارشة بهيئ�ة اإلع�الم يس�هم 
بتحقي�ق هذا اله�دف، خصوصا أنه س�يزيد 
من مرونة املؤسسات اإلعالمية وقدرتها عىل 

اتخاذ القرارات.
ومع التطور التكنولوجي، تالشت الفروق بني 
الصحافة املطبوعة واإلعالم املرئي واملسموع، 
وباتت التقنيات الحديث�ة والصورة والفيديو 
الصحفي�ة  املؤسس�ات  يف  أساس�يا  ج�زءا 
واإلعالمية التي تحرص عىل حجز مكانة لها 
يف املشه�د، وهو من صميم اختصاص الهيئة 
الت�ي تحدث�ت ع�ن خططه�ا به�ذا الشأن يف 

مناسبات عديدة.
وق�د أعلن�ت الهيئة يف ديس�مر امل�ايض عن 
إطالق أوىل مراحل برنامج تمكني املؤسسات 
اإلعالمي�ة ودع�م قط�اع اإلعالم، ع�ر إقامة 
دورات تدريبي�ة لتنمية مه�ارات العاملني يف 
القطاع. وقالت يف بيان لها عر موقع توير:

م�ع  بالرشاك�ة  األوىل  املرحل�ة  وانطلق�ت 
غوغ�ل م�ن خ�الل تقديمه�ا دورات تختص 
بالتسويق الرقمي ومهارات صناعة املحتوى 
واس�تقطاب الجماهري عر اإلنرنت، لتمكني 
حمالته�م  إدارة  م�ن  القط�اع  يف  العامل�ني 
اإلعالني�ة، مما يخفض من نس�بة اإلعالنات 

املضللة والتجاوزات.
ولفت�ت الهيئة إىل أن الدورة األوىل اس�تهدفت 
العاملني يف مجال التس�ويق ون�رش املحتوى 
يف الصحف الورقي�ة واإللكرونية ووكاالتهم 
اإلعالنية.وتعاق�ب عىل وزارة اإلعالم أكثر من 
ثالثة عرش وزيرا، ويف الكثري من املراحل غاب 
التفاعل املبارش بني وزارة اإلعالم والجمهور، 
وتس�بب يف ما يشب�ه “أزمة ثقة” انعكس�ت 
عىل قطاع اإلع�الم والصحافة، رغم أن بعض 
أسباب الراجع الذي أصاب صناعة الصحافة 
يعود إىل تطورات هيكلية، مثل انخفاض عدد 
القراء، خاصة ب�ني األجيال الشابة، والتحول 
من اس�تهالك األخبار املطبوعة إىل اس�تهالك 

األخبار عر اإلنرنت.
ه�ل س�تتمكن الهيئ�ة العليا لإلع�الم املرئي 
واملس�موع بالقي�ام بم�ا عجزت عن�ه وزارة 

اإلعالم يف دعم صناعة الصحافة الورقية
ويتس�اءل متابع�ون: ه�ل س�تتمكن الهيئة 
العليا لإلعالم املرئي واملسموع من القيام بما 
عجزت عنه وزارة اإلعالم يف االهتمام بصناعة 
الصحافة الورقية التي تمر بمرحلة انتقالية 
مهمة، وتواجه منافس�ة متنامية، خصوصا 
مع ضعف إيرادات اإلعالنات وتوفر محتواها 
مجانا عر اإلنرن�ت، وهي تحتاج إىل نفقات 
كب�رية  لتجربة نماذج أعمال إعالمية جديدة، 

واملحافظة عىل الصحف املطبوعة.
ونبهوا إىل أن الصحف املطبوعة تعاني من قلة 
اإلي�رادات، لكن تقليص النفقات س�ينعكس 
س�لبا عىل املحت�وى واملوظف�ني والتجهيزات 
والتسويق، وسيؤدي ذلك إىل منتجات صحفية 

أقل جودة، ينشأ عنها تراجع يف عدد القراء.
وبالتايل فإن الدعم الحكومي مطلوب ملواجهة 
انخفاض اإلي�رادات اإلعالني�ة، حتى ال تعود 
الصحف إىل دوامة ف�رض املزيد من إجراءات 
التقشف وخفض اإلنف�اق، فتنخفض جودة 
املحت�وى الصحف�ي، وي�زداد ع�زوف القراء 
واملعلن�ني، فتنخف�ض إي�رادات اإلع�الن من 

جديد.

البرصة/نينا:
الب�رصة  يف  الصحفي�ة  األرسة  احتفل�ت   
بمناسبة يوم الصحافة البرصية 131 ذكرى 
ص�دور اول صحيفة برصي�ة يف عام 1869 
بحضور ممثل محافظ البرصة معاونه معني 
الحس�ن وش�خصيات حكومي�ة ومنظمات 
مجتمع مدني وممثيل دوائر رس�مية وجمع 

من املثقفني والشعراء والصحفيني .
وهن�أ نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني رئيس 
اتحاد الصحفي�ني العرب مؤي�د الالمي عر 
اتصال هاتفي الصحفي�ني يف البرصة بهذه 

املناسبة .
و القى ممثل محافظ البرصة معني الحسن 
كلمة اشاد فيها بصحفيي البرصة ودورهم 
الب�ارز يف هذه املرحل�ة داعي�ا الحكومة اىل 
ترشيع القوانني التي تحمي الصحفي وتوفر 

الدعم الالزم له يف هذه املرحلة .
من جانبه قال رئيس فرع نقابة الصحفيني 
بالب�رصة عب�اس الفياض :« نحتف�ل اليوم 
بعيد الصحافة البرصية ذكرى انطالقة اول 
صحيف�ة برصي�ة يف ع�ام 1869 ال�ذي يعد 

نقطة تحول كرى يف املسرية الصحفية .
واش�اد بالدعم الذي قدمه نقيب الصحفيني 
العراقي�ني مؤي�د الالمي لصحاف�ة البرصة 

لتكون متميزة تعكس تاريخ البرصة.

بعد ذلك وزع�ت الدروع عىل عوائل ش�هداء 
الصحاف�ة البرصي�ة وكذل�ك املتوف�ني م�ن 
الصحفي�ني. وق�دم مس�ؤولون حكومي�ني 
وق�ادة عس�كريون واتح�ادات ومنظم�ات 
برصي�ة باقات ورد اىل ف�رع النقابة احتفاء 
بذك�رى عيد الصحافة البرصة .هذا وقد هنأ 
رئي�س الجمهوري�ة برهم صال�ح صحفيي 
محافظة البرصة بمناسبة الذكرى السنوية 

للصحاف�ة البرصية .وكت�ب صالح يف برقية 
تهنئ�ة، ان » الصحافة البرصي�ة التي لعبت 
دوراً مهم�اً يف خدمة قضاي�ا البالد، وقدمت 
التضحي�ات، تعت�ر راف�داً مهم�اً وحيوي�اً 
العدال�ة  وقي�م  الديمقراطي�ة  ترس�يخ  يف 
االجتماعي�ة، وتبّن�ي مطال�ب العراقي�ني يف 
اإلصالح والعي�ش بحرية وكرامة، من خالل 
إرساء الكلمة الحرة الصادقة والتزام املهنية 

واملوضوعي�ة يف نقل األح�داث، والتعبري عن 
الرأي والفكر الحر ».

ويف السياق ذاته كرم رئيس الجامعة التقنية 
الجنوبية الدكتور ربيع هاشم ثجيل العبايس 
تشكي�الت  ضم�ن  العامل�ني  الصحفي�ني 
الجامع�ة ملناس�بة الذك�رى 131 لتأس�يس 

الصحافة البرصية. 
وق�ال العب�ايس، خ�الل لقائ�ه مدير قس�م 
االعالم والعالق�ات العامة والزمالء يف الكلية 
التقنية اإلدارية والتقنية الهندس�ية » نثمن 
يف ه�ذه املناس�بة الدور الكب�ري واملهم الذي 
يطلع به االع�الم«، متمنيا املزيد من العطاء 

لخدمة الكلمة الصادقة .
جمي�ع  ان   »: الجامع�ة  رئي�س  واض�اف 
تشكيالتن�ا له�ا دور أس�اس يف اب�راز اس�م 
الجامع�ة وجعله�ا متميزة ب�ني الجامعات. 
واالعالم هو الوس�يلة الناجع�ة الظهار هذا 
التميز . وما تكريمكم اليوم اال تكريم لجميع 

زمالئكم يف تشكيالتنا العزيزة« .
يذكر ان ف�رع نقابة الصحفي�ني يف البرصة 
احتف�ل مس�اء االثن�ني بالذك�رى 131 لعيد 
الصحاف�ة البرصي�ة. وت�م تكري�م عوائ�ل 
ش�هداء الصحاف�ة واملتوفني منه�م تثمينا 
وتقديرا ملواقفهم يف نقل الرس�الة االعالمية 

املهنية.

الرياض/متابعة الزوراء:
 بارشت قناة »العربية« حملة لالس�تغناء عن 
ع�دد من موظفيها، يف ظل األزم�ة املالية التي 
تعان�ي منه�ا الشاش�ة اإلخبارية الس�عودية 
بس�بب تداعي�ات جائحة كورون�ا، وكان عىل 
ضاه�ر،  جمي�ل  اللبنان�ي  املفصول�ني؛  رأس 
وكذلك مدير الرامج زهري منصور، واملهندسة 

التقنية دينا نمر.
ويالحظ من االس�ماء التي رصفته�م العربية 
 ،»MBC« تأسست عام 2003(، أنهم من أبناء(
فضاهر راف�ق انطالقة الشبكة التلفزيونية يف 
العاصمة الريطاني�ة عام 1996 وانتقالها إىل 
 »MBC-FM/MBC1« دبي، وعم�ل يف محطة
وأخ�رياً يف قناة العربية مس�ؤوالً عن الشؤون 

الفنية.

وق�ال ضاه�ر يف منشور ل�ه عىل الفيس�بوك  
“انته�ى مشواري م�ع العربية بعد 26 س�نة 
من العمل يف محط�ة mbc_fm وmbc1 وقناة 
العربي�ة. ش�كري الكب�ري إىل الشي�خ ولي�د آل 
إبراهيم ولكل املدراء؛ نجم عبد الكريم وعرفان 
نظام الدين، جورج قرداحي، رياض معسعس، 
َعَب�د الرحم�ن الراش�د، تركي الدخي�ل ونخلة 

الحاج ونبيل الخطيب وفارس بن حزام”.
وترددت انباء بأن العديد من العاملني القدامى 
يف »العربية« س�يلقون مصري زمالئهم ضاهر 
ومنصور ونمر، ألسباب ما تزال مجهولة حتى 
اللحظة، فيما ترجح مصادر إعالمية أن السبب 
يع�ود إىل أن القناة تس�عى لخف�ض ميزانيات 
برامجها، مع توقف األنشطة املختلفة بس�بب 

تفيش كورونا.

الرباط/متابعة الزوراء:
أعلن عدد م�ن اإلعالميني يف املغ�رب العربي 
تأس�يس ش�بكة تحم�ل اس�م »إعالمي�ون 
مغاربي�ون ضد التطبي�ع«. وتهدف الشبكة 
أساس�اً إىل الوقوف يف وج�ه موجة التطبيع 

مع االحتالل اإلرسائييل، بمختلف الوسائل.
وقال بي�ان نرشته الشبكة عر »فيس�بوك« 
إن صحفيني وصحفيات من تونس واملغرب 
والجزائ�ر وليبي�ا، ق�د عقدوا يوم�ي 2 و16 
يناير/ كان�ون الثان�ي 2021، اجتماعاً عن 

ُبعد أثمر تأسيس الشبكة.
وتعرّف الشبكة نفسها بأنها »هيئة موحدة 
للجهود اإلعالمية يف املنطقة ترفض التطبيع 
م�ع االحت�الل بجمي�ع أش�كاله، وتتصدّى 
لالخ�راق الصهيون�ي، وتنخ�رط يف توعي�ة 

الشعوب املغاربية بخطورته عىل املنطقة«.
وتهدف الشبكة إىل »مواجهة جميع أش�كال 
التطبي�ع واالخراق الصهيون�ي يف املنطقة، 
وإفش�ال مح�اوالت تشويه الهوي�ة وتزوير 

الحقائ�ق، ولفت انتباه اإلعالميني إىل أولوية 
تس�ليط الض�وء ع�ىل الح�ق الفلس�طيني 
وخط�ورة التطبي�ع، فض�اًل ع�ن العم�ل إىل 
جانب أحرار املنطقة والتنظيمات املناهضة 

للتطبيع عىل صّد مبادرات الخيانة«.
ويق�ول البي�ان إن الشبك�ة تنش�ط »ع�ىل 
بمجتمع�ات  ترتب�ط  واجه�ات  مس�توى 
املنطق�ة والعاملني يف اإلعالم بالدرجة األوىل، 

أبرزها التعبري عن املواقف، التوعية، التأطري 
والتنس�يق، التوجي�ه واإلرش�اد، التدري�ب، 

الدعم والتحفيز، والتشبيك والتواصل.
وتنوي الشبكة االعتماد عىل عدة وسائل من 
أجل تنفي�ذ مرشوعها، وعىل رأس�ها إطالق 
حم�الت إعالمية، تنظيم فعالي�ات تواصلية 
)حوارات، ون�دوات، وموائد فكرية(، تنظيم 
مؤتم�رات، تنظي�م ورش�ات عم�ل ودورات 
للتدري�ب اإلعالم�ي، إص�دار أدل�ة تتضم�ن 
ملشاري�ع  التخطي�ط  إعالمي�ة،  إرش�ادات 
إعالمي�ة وإنتاجات، والتشبي�ك مع الهيئات 
ذات األه�داف املشرك�ة داخ�ل دول املغرب 

الكبري وخارجها.
واملنارصي�ن  الصحفي�ني  الشبك�ة  ودع�ت 
إىل  املغاربي�ة  املنطق�ة  داخ�ل  لفلس�طني 
االنضم�ام إىل مبادرات الشبك�ة وفعالياتها، 
»حتى نكون صفاً واحداً ضد التطبيع لنرصة 
الحق الفلس�طيني، وحماية مجتمعاتنا من 

الخطر الصهيوني«.

بغداد/نينا:
 ش�اركت نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني يف دورة تدريب س�المة اإلعالمي�ني والصحفيني التي 

نظمها االتحاد الدويل للصحفيني التي بدأت امس الثالثاء .
وش�ارك يف التدريب الذي عىل السالمة اإلعالمية والصحفية الزميالت والزمالء املرشحون من 
قب�ل أربع نقابات عربية تمثل )العراق، وس�وريا، واألردن، وفلس�طني( ع�ر املنصة الرقمية 

)زووم(.
وق�دم منري زع�رور مدير السياس�ات والرام�ج يف العالم العرب�ي والرشق - االتح�اد الدويل 
للصحفي�ني« رشح�ا عن برنامج الس�المة اإلعالمية لالتح�اد الدويل للصحفي�ني يف املنطقة، 
والرامج التدريبية الس�ابقة، مشرياً إىل أن تدريب الزميالت والزمالء املرش�حني س�يكون ملدة 
أربعة أس�ابيع بواقع يومني يف األس�بوع وملدة أربع س�اعات، داعياً املرش�حات واملرش�حني 

للتدريب عىل السالمة اإلعالمية والصحفية إىل األلتزام بأوقات التدريب«.

بغداد/نينا:
رف�ض املرصد العراقي للحريات الصحفية 
التابع لنقاب�ة الصحفيني العراقيني القرار 
الغريب وغري املس�بوق ال�ذي يقيض بمنع 
اح�د الزم�الء الصحفي�ني م�ن الدخول اىل 
رشك�ة حكومي�ة .وق�ال املرص�د يف بي�ان 
تلق�ت الوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة لالنباء 
/نين�ا/ نس�خة من�ه » ان الزمي�ل جمال 
الطالقان�ي، رئي�س تحري�ر ش�بكة انباء 
العراق، صدر قرار بحقه من رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة التابعة ل�وزارة النفط 
واقامة دعوى قضائية ضده بادعاء عمله 
مع قناة س�ومر نيوز، بس�بب ما نرش عىل 
القناة من معلومات تتعلق بقضايا فساد، 

والت�ي ادت اىل اصدار كتاب )التعميم( املرقم / ه� ت/621٧ يف 19/11/2020 وفحواه عدم 
دخ�ول الزميل الطالقان�ي للرشكة ونعته )باملدع�و( عىل الرغم من كونه ش�خصية عامة«.
واوض�ح املرصد :« ان ه�ذا التعميم يعد مخالفا للدس�تور والقانون الذي يق�ر بان اي دائرة 
حكومي�ة تعد ملكا للشعب وهي حق مكتس�ب الي مواطن، وال يح�ق الي موظف حكومي، 
مهم�ا كان منصبه، ان يمنع دخ�ول اي مواطن الي دائرة اال بموجب قرار محكمة اكتس�ب 

الدرجة القطعية، ومن قام بهذا الفعل االداري غري القانوني سيحاسب قانونياً وادارياً«.

الجزائر/متابعة الزوراء:
أرج�أ القضاء الجزائري محاكم�ة صحفَيني، أحدهما موقوف يف الس�جن والثاني موجود يف 

فرنسا، يف قضايا مختلفة مرتبطة باالبتزاز وإهانة هيئة حكومية. 
وأّج�ل مجل�س قضاء العاصمة الجزائرية جلس�ة االس�تئناف يف قضية الرئي�س املدير العام 
ملجم�ع وقن�اة »النه�ار«، أنيس رحمان�ي، املته�م بإهانة هيئ�ة نظامية واملس�اس بالحياة 
الخاصة لألشخاص، بسبب بثه يف قناته التلفزيونية لتسجيل صوتي جمعه بضابط يف جهاز 

املخابرات.وأُرجئت الجلسة إىل األول من فراير/شباط املقبل، بعد طلب من هيئة الدفاع.
وكان�ت محكم�ة ابتدائية ق�د أدانت رحمان�ي يف 15 نوفمر/ترشين الثان�ي املايض، بخمس 
س�نوات حبساً نافذاً. يف سياق آخر، أجلت محكمة س�يدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية 
محاكم�ة الصحف�ي، عبده س�مار، املوج�ود يف فرنس�ا، يف القضية التي رفعه�ا ضده رجل 

األعمال، محمد بايري، بتهمة االبتزاز والتشهري عر مواقع التواصل االجتماعي.
ويأت�ي التأجيل بع�د طلب من هيئ�ة الدفاع عن الصحف�ي الذي أدرج مع�ه يف نفس التهمة 

والقضية رجل األعمال، محي الدين طحكوت.

نقابة الصحفيني العراقيني تشارك يف 
دورة تدريب السالمة اإلعالمية دوليًا

احدى شركات وزارة النفط تصدر منعا من دخول 
صحفي بسبب نشر معلومات تتعلق بقضايا فساد

تأجيل حماكمة صحفيني جزائريني متهمني 
بابتزاز وإهانة هيئة حكومية

صحفيو البصرة حيتفلون بالذكرى 131 لعيد الصحافة البصرية

محلة تسرحيات يف قناة العربية تطال قدامى املوظفني

صحفيون من املغرب العربي يطلقون شبكة »إعالميون مغاربيون ضد التطبيع«
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حسن الشنون
م�داد  دار  ع�ن  مؤخ�را  ص�درت 
للطباع�ة والن�ر واإلع�ان رواية 
ث�اث وس�تون للروائ�ي والقاص 
وه�و  الجندي�ل  احم�د  االس�تاذ 
اإلص�دار الثان�ي ع�ر يف القص�ة 
والرواي�ة وهي الرواية السادس�ة 
وكقارئ امضيت معها يوما وليلة 
والبد ل�ك أن تخرج بانطباع تود أن 

تسجله عىل الورق 
الرواية تقع يف ث�اث فصول ما أن 
تبدأ مع صفحاتها األول حتى تشدك 
اجواء األح�داث ذات البناء املحكم 
واللغة الرسدية التي يتميز الكاتب 
يف الباغ�ة وانتقاء املفردة ورس�م 

الجملة الرشيقة فضا عن مهارته 
ونظرته الفاحصة بالوصف الدقيق 
الحياتي�ة  واملمارس�ات  لألش�ياء 
حيث ينغمس القارئ بقوة الجذب 

لسحر الحدث. 
ع�ىل  البن�اء  يف  الرواي�ة  تنطل�ق 
شخصية مجتمعية إيجابية مؤثرة 
لقدسية دورها الحياتي ورسالتها 
املمي�زة  ومعاناته�ا  الس�امية 
واملعروف�ة والظاه�رة للعي�ان اال 
وهي شخصية املعلم الذي يوصف 
بالشمعة التي تح�رق لتيضء ملن 

حولها.
وم�ن اج�ل اث�ارة الح�وار هن�اك 
ش�خصية س�لبية تقابله�ا وه�ي 

ش�خصية التلميذ الصغري الذي بدأ 
تعليمه ع�ىل يد املعلم لكنه انحرف 
ش�خصية  واصب�ح  ك�ر  عندم�ا 
مرموق�ة بناها بالزي�ف والرسقة 
والتقم�ص املنايف للمب�ادئ الخرية 

واالخاق االنسانية وهناك 
ش�خصيات طفيلية اخرى سلبية 
الرواي�ة  فل�ك  يف  دارت  الس�لوك 
اوجده�ا الكاتب إلظه�ار الصورة 

واملسار املنحرف للواقع الكوري.
ث�م ان الرواي�ة م�ن خال الس�ري 
لألحداث تس�لط الضوء الكاش�ف 
ع�ىل اح�وال وممارس�ات الدوائر 
الحكومي�ة يف املعامات الرس�مية 
واإلذالل  واملحس�وبية  كالرش�وة 

والتسلط والزيف باستبدال الجلود 
اج�ل  الجدي�د م�ن  الوس�ط  م�ع 

املصلحة. 
والجدير بالذكر ان الكاتب وبلمحة 
قصدي�ة وص�ورة رائعة ل�م يلتزم 
بالجغرافي�ة وتحدي�د املك�ان مما 
واملمارس�ات  الشخصيات  يجع�ل 
عامة ش�املة عىل امت�داد خارطة 

البلد وهو الواقع املعاش.
لذا فما ك�ان من ش�خصية املعلم 
الت�ي رشع�ت  عبدالعظي�م  ولي�د 
بالرج�ل ع�ن مهامه�ا التعليمية 
التقاع�د  والربوي�ة وب�دء حي�اة 
ليس�ريح الذي بل�غ مع�ه الثالثة 
والس�تني حتى صدم باملمارس�ات 

خ�ال  م�ن  والخبيث�ة  الدنيئ�ة 
مراجعات�ه وأن تنتهي حياته بتلك 
الف�رة حي�ث ق�ال) انا ولي�د عبد 
العظي�م ما زل�ت يف ات�ون الرصاع 
ال�ذي كان عيل حس�مه م�ن زمن 
بعيد.....ابصق يف وجوه املتاجرين 
بتعالي�م الل�ه وارك�ل بحذائي كل 

سمارسة املواعظ الرخيصة ارصخ 
بوجه دعاة تخدير رؤوس الفقراء 
واملغفلني قل كلمتك برف وصدق 
وارحل يا وليد فالجميع راحلون(.

وبذل�ك يرحل ذل�ك املعلم من جراء 
احتقان روحه وامله قبل ان يستلم 

راتبه التقاعدي..

ابراهيم سبيت
الكتابة الروائية رسد موجع وانثياالت متاحقة 
لبيان س�حر الحدث، وان ك�ان املكتوب توثيقا 
ملرحلة ما، فإنها حتما ستكون ايقونة لتاريخ 
س�يخلده الرسد.. وليس غريبا أن نجد معظم 
الروايات الت�ي كتبت بعد الع�ام 2003، كانت 
محملة باألمل والخاص رغم ركام الخسارات 
والخراب، وألن الروائي أحد أهم شهود عرصه، 
فإنه يح�اول أن يحفر يف مجد الرسد س�طورا 
تحك�ي قصتن�ا ونحن نرى ما لم ي�ره غرينا.. 
وهكذا تحركت املخيلة الروائية لتنتج صفحات 
كتب�ت بحرقة األلم، لكنها ظلت وفية ملجريات 
األحداث وان عولجت بأسلوب الحداثة البعيدة 
عن التصوير، ونقل التفاصيل بطريقة واقعية 
فج�ة خالية من الروح. ان قلة ما كتب يف هذه 
املرحل�ة، ترجم املشه�د كاما مخلف�ا وراءه 
حفن�ة تأويات صع�ّدت قيم�ة الحكي فصار 

هوية املرحلة. 
رواية “متحف منتصف الليل“ للروائي باس�م 
القطراني، لم تس�بح يف م�وج الركام املكتوب 
دون طائ�ل، ب�ل س�جلت حض�ورا لتفردها يف 
نس�ج الثيم�ة الرئيس�ة وطريق�ة معالجتها. 
تغوص الرواي�ة يف أعماق وي�ات األلم والقتل 
واس�تباحة املحظ�ورات لكنها ل�م تجنح نحو 
اليأس وفقدان األمل وفق بعض اإلشارات التي 
حرص القاص عىل إبقائها بني السطور. تبحث 
شخوص الرواية عن الخاص من مصائرها يف 
مخطوطة “ صابر في�اض” التي لم تقتنع به 
قط،  والنه كان يفيض اىل اللعنة بفعل ما قاموا 
به من أفعال اجرامية مشينة بحق الناس قبل 
2003.. تبدأ الرواية يف قرية مجنون الجنوبية، 
قرية النفط الثرية بسمعتها والفقرية بمأساة 
واقعه�ا )ورغ�م النفط ال�ذي كرعت�ه القرية 
براه�ة مندس�ا يف أعماقه�ا ليجعله�ا ربما 

االثرى ب�ني القرى يف العال�م اال ان اهلها ظلوا 
ينتم�ون اىل عصور موغلة يف الفق�ر والغرابة، 
انها قري�ة البعري املحم�ل بالذهب وهو يبحث 

عن الشوك طعاما وال يجده دائما(   ص 9. 
الشخصية املحورية يف الرواية” صابر فياض” 
املثق�ف والكات�ب واملعل�م يف مدرس�ة القري�ة 
الوحي�دة ال�ذي س�ريوي حكايات ش�خوصه 
يف  مجن�ون  اس�ماها”  الت�ي  مخطوطت�ه  يف 

مجنون”.
يف الرواي�ة راويان، األول راو من صنع القاص، 
وه�و راوي املدخل امله�م للرواي�ة، الثاني هو 
صابر في�اض كاتب املخطوطة. ه�ذا التداخل 
ل�م يعق�د ال�رسد، انم�ا ك�ان فاتح�ا ملغاليق 
الحكاية نفس�ها، ثم�ة مواجهة تس�تمر عىل 
م�دى الصفح�ات ب�ني أبط�ال صاب�ر فياض 
وب�ني أبطال�ه الثاث�ة. ش�خوص مهزوم�ة، 
مستلبة، متحايلة أحيانا، لكنها تحاول إعطاء 

فك�رة عام�ة بأنها تس�تطيع تغي�ري االحداث 
والتفاصيل. ولك�ن مصائرهم تنتهي اىل املوت 
)فرهاد( واىل االرهاب )حردان( واىل نوبة رصع 
)س�مرية( بعد خيانتها لزوجها حردان وقيام 
عشيقها بخطف ابنه�ا الوحيد املنغويل مقابل 
فدية مالية، ورؤية حردان عىل شاش�ة التلفاز 
مع اإلرهابيني من جماعة فرهاد الذين امسك 
بهم الجيش.. م�وت األول لم يكن غريبا، فهي 
ميتت�ه الثانية! فقد مات م�ن قبل اثناء ذهاب 
مجموعته لتنفيذ عملية فدائية داخل ارسائيل 
ومعهم حردان، تنكشف العملية ويموت اغلب 
افراد املجموعة فيعتقد حردان ان فرهاد مات 
ايض�ا لكنه كان عميا  الرسائيل وخائنا لبلده 
فيت�وارى عن االنظ�ار لحظة الهج�وم، يقوم 
حردان بدفنه يف مق�رة الغرباء بدمشق، لكنه 
ل�م يكن فرهاد القتيل وانما واحد  اخر يشبهه 
فيتحول بعد اكثر من خمسة وعرين سنة، إىل 

ارهاب�ي ذباح )الن الذي دفنته انت كان املازم 
اول عافت عجيل صديقنا من محافظة االنبار، 
شديد الشبه بي، حتى انك كنت تسميه توأمي، 
اال تتذكر...؟( ص 90. فرهاد هذا يفخر بكونه 
إرهابي�ا ذبح اثنني وخمس�ني ش�خصا وعلق 
س�كاكني ذبحهم ع�ىل حائط غرفت�ه لتصبح 
غرفته الطينية متحفا للقتل )نعم انه متحفي 
الفريد، يشعرني بالزهو يوميا وانا اس�تعرض 
ذكريات الخونة، ذبحت منهم اثنني وخمس�ني 
حتى االن ، ويف كل مرة احتفظ بالس�كني التي 

تحز رأس احدهم يف غرفتي هذه( ص 89.
متحف منتصف الليل موجز انساني ملا يحدث 
وما حدث بعد 2003... كتبها باسم القطراني 
باس�لوب التاعب ب�األدوار، حني يب�دأ برواية 
الحدث ما يلبث ان ينتقل اىل جزئيات مراصة، 
رسع�ان ما تصب�ح مهمة بعد اس�تام الراوي 
الثان�ي” صابر فياض “ دف�ة الحكاية. تندرج 

الرواي�ة ضم�ن رواي�ات التوثيق التي تس�طر 
صفحات مرت بالباد، انها رسد الوجع العراقي 
يف زمن تصارع املصال�ح وتحدي الوجود الذي 

نتمسك به .. أبدا.
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ثقافية

ليس هناك ما يستوجب القلق

النهايات مرتبة....كما كانت البدايات

والستارة ما زالت حمراء ...ثقيلة 

 والثقوب فيها ما زالت كما تركت.....

يتف�رج منه�ا املمثلون ع�ىل الحقول الخ�راء التي 

يفرشها املشاهدون...الذين قد ال يحرون كالعادة 

الزميات اللواتي نزعن املكياج حدادا  يجلسن يف عتمة 

العمق

 يتلق�ني تفاصيل مذبح�ة الصالة...الحروب القذرة...

املتكررة...التفاصيل ذاتها

تنتقل من بعض للبعض.....فقد احرقت الكهرباء 

واملجات لم تعد ترسل نسخا مجانية ألحدث ترسيحات 

الصمت

يف  الس�عيدة...هناك ه�ن  العمق...مقرته�ن  ظلم�ة 
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توطئة :

اس�تطاعت الرواية املغربية كجن�س أدبي إبداعي ال أدبية 
ل�ه كما األن�واع األدبية األخرى بمضمون�ه وغاياته وإنما 
بشكل�ه عر فرات زمني�ة متفاوتة أن تحق�ق ذاتها عىل 
مس�توى التلقي والتداول بالنظ�ر إىل عدد اإلصدارات التي 
أغنت الساحة الثقافية. ولعل تنوع العناوين وتعدد أسماء 
كتابها وتباين الرؤى واألساليب ما دفع النقد األدبي للنظر 
والتأمل يف األعمال الروائية ومحاورة أصحابها وفق آليات 

ورشوط قرائية مختلفة.
إن ك�ل كاتب روائي يس�عى إىل أن يجع�ل إبداعاته رشفة 
يطل منه�ا القارئ عىل وج�ه الحكاية أال وه�ي العنوان، 
ولعل الوقوف بشهوة عن�د أثداء )مطبخ الحب( بحثا عن 
حليب لق�ارئ يأبى الفطام، ما ه�و إال قطرة من غيث ال 

يغني املخمصة القرائية.
يف اختيار املوضوعات:

) مطبخ الحب( ليس�ت بالرواية الس�وداوية التي تضعك 
يف مس�تنقع با ق�رار كلما حاولت الخ�روج منه تغرق يف 
أعماق�ه أكث�ر، بق�در ماهي س�مفونية تع�زف تفاصيل 
مرحلة تاريخية مر منها املغرب من خال مصاحبة الذات 
الساردة يف مساراتها الحياتية املختلفة، ومن خال عرض 
همومها وقلقها الوجودي، يقول الكاتب: ) أفكر أن أواخر 
التسعينيات وبداية األلفية التي عشت بمرارتها وحاوتها 
كان�ت حافلة بالتغريات لدرج�ة أن البلد تحول كثريا حتى 
ما عاد يس�تطيع حمل نفس�ه مثل حافل�ة مثقلة باملتاع 
دارت ح�ول نفس�ها لتتف�ادى حف�رة عميق�ة فاختنقت 
ألن محركه�ا ضعيف.../ كان الكث�ري ممن صادقت ظلوا 
متمس�كني من أن األمر سيظل عىل حاله فلم يعبؤوا بأية 
مبادرة/ جاهد الكثري من األساتذة والطلبة يف رسم صورة 
أفض�ل لبلد يس�ري يف اتجاه مجهول/ وبع�د مرور الوقت 
حاولت ان انظر إىل تلك املرحلة عرفت انني لم أفهم الكثري 
من األمور كنا ش�بيهني بقطط صغرية مغمضة ولم يكن 

ثمة من يمس�ك بأيدينا ويقودن�ا إىل الخاص لكنه تاريخ 
بل�د بأكمله(. إن تداخل األحداث وتعاقب املشاهد كان من 
أب�رز الجوانب الفنية، حيث اختبار م�دى قدرة الذات عىل 
االحتمال عر مجابهتها بالكتابة بحثا عن جواب لس�ؤال 

الذات، واستئصاال لبؤس الواقع عىل مقصلة الرياع.
تأت�ي اهمي�ة الرواية فيم�ا تطرحه من قضايا إنس�انية 
جوهرية، ذلك انها اس�تقت مادته�ا الرسدية من الواقع، 
فاختزل�ت أحداثه�ا التي عاش�تها الشخ�وص يف أفضية 
مكاني�ة ما بني مدينتي الرباط والدار البيضاء يف فضاءات 

معظمها مغلقة كاملطبخ، والبيت، ومقر الجريدة، والقبو، 
واملركب، والبحر.. وجميعها عامات ترر سريورة األحداث 
يف تجلياته�ا املختلفة قلقا وحرية وصمتا يقول: )أمضينا 
األيام ونحن يف انتظار الوقت املناسب، كنا نحسب املسافة 
ب�ني القبو والشاط�ئ بالعني(، يقول أيض�ا: )أيادينا عىل 
القل�وب كلما مرت دورية مراقبة( ولعل هذا ما ش�كل يف 
الرواي�ة تناغما بني ال�ذات البرية، وال�ذات القاصة عر 

تفاعلها وبانفعالها.
إن الكات�ب وهو يرصد األحداث ليقدم صورة واضحة عن 

تشظي الذات، وانشطاراتها بني لحظتني، أوالهما تنس�ج 
فيها الذات خيوطها من الراه�ن واليومي، والثانية تمتح 
صورها من الذاكرة وم�ن املايض يقول:) ثم تميض األيام 
وأن�ا أعي�ش نفس اإليق�اع حني أك�ون ممتلئ�ا ومنتشيا 
أنىس س�هام، وحني اتذكر حضورها أفك�ر فيما أقلقها/ 
تتحرك ذكري�ات كثرية يف خاطري/ أحيانا يف املرحاض أو 
املطبخ أو يف الصالة تقفز إىل ذهني صور بعيدة أو مشاهد 

قديمة(.
إذا كان�ت موضوعات الغربة والحن�ني، والرصاع والحرية، 
والهوي�ة والي�أس واألم�ل أكث�ر القضاي�ا الت�ي تناولتها 
الرواي�ة، وقدمته�ا بس�خرية الذعة عر تفعيل املس�اءلة 
التي حرت عىل طول صفحات الرواية، فإن ذلك لم يكن 
مجرد رسد مجان�ي إنما هو كشف لواق�ع يغتال الحياة، 
والقي�م والذاكرة، ليرع�ن املحاكمة الفني�ة فتتحول إىل 
مواجه�ة، وما الذات إال رمز له�ذه املجابهة بغية التحرر، 
ورس�الة تس�تدعي من املتلقي وقفة قرائية متأنية تعيد 

االعتبار للذات.
باغة السخرية :

هل كانت سرية الرجل إال رحلة إىل العوالم السفىل باملغرب؟ 
س�ؤال أس�س للعاقة بني الرواي�ة والق�ارئ، ويتفرع إىل 
أس�ئلة مرتدة عىل الس�ؤال ذات�ه، وهل من خ�رس حياته 
ب�ني الدار البيضاء والرباط وس�ط كل هذا الكم من البر 
س�ريبحها يف مكان آخر؟ ان الرواية يف جوهرها ال تنفصل 
عن ذلك التس�اؤل التصوي�ري الذي يضف�ي عليها صفة 
الديستوبيا التي تزداد قتامة مع نهاية الرواية حني يتحول 
الس�ارد إىل مجرد جثة أدمنت الجلوس عىل كريس املطبخ 
بفعل العطالة، يقول:« فكرت أنها قد تكون عىل حق فيما 
تق�ول. ربما كانت الجثة فعا موجودة، وربما كانت جثة 
الرصاح�ة والصدق املفقودي�ن يف حياتنا املشركة، وربما 
كانت جثتي بمعنى آخر مختلف. هل يكون الرجل املعطل 
غ�ري جثة عطن�ة ال يرغب فيه�ا أحد؟«. إن ق�ول الكاتب 
يعن�ي أن الرواي�ة محكومة بمنطق الس�خرية وبباغتها 

التي تحت�ل مكانة مهم�ة يف العمل الروائ�ي، خاصة وأن 
الس�ادر بدا طيل�ة الرواي�ة ناقما عىل الزم�ن الذي يردى 
باس�تمرار، ومنتق�دا ألحوال الب�اد والعباد يق�ول : أمام 
الرملان مس�احة عشب أخر، واملبنى كب�ري وأنيق، عىل 
العشب يجد املعطلون ، وكل املظلومني فضاءا ألجسادهم، 
راياته�م منصوبة هن�ا وهناك مثل فيل�م تاريخي تصور 
مشاه�د منه يف الهواء الطلق/ كان عمري ينقيض أدركت 
ذل�ك من اول عص�ا أصابتن�ي/ بينما غريهم م�ن الناس 
ظل�وا يف الوطن يطحنه�م الوقت ( وه�ذا يوحي بتناقض 
بني مهمة النقد االجتماعي والنقد السيايس التي اضطلع 
به�ا، ويزداد إنتاج هذا التناقض للس�خرية يف العنف الذي 
يماَرس عليه حني تهجره س�هام، يقول: ) هل كانت لدي 
يوم غادرت حبيبتي س�هام دون وداع رغبة دفينة آثمة يف 
الفكاك من عاقتنا؟، ويثور ضده مهدي ويستشعر حسد 
عثمان، يقول :)وكان عثمان الوحيد الذي يعرف حكاياتي 

وحقيقتها أكاد ارى الحسد يف عينيه(.
خاتمة

إذا كان�ت ال�ذات الس�اردة تعي�ش يف الرواي�ة الحضور ال 
الغياب، والحارض ال املايض، فإن تمثاتها لألحداث تحمل 
معنى مزدوجا بني امل�ايض الذي ورثه الحارض، والحارض 
الذي فقد امل�ايض، وبالتايل يجد القارئ نفس�ه بني هوية 
متصدع�ة وذات منشط�رة، ذات تعي�ش الح�ارض وه�و 
عمله�ا )الكتابة(، وتعيش املايض ال�ذي هو ذاكرتها. هي 
ذات تتموضع يف مقام سوس�يو ثقايف لكنها ذات إنسانية 

وكونية تبحث عن وجود إنساني حر.
أخل�ص إىل أن أكث�ر ما مي�ز الرواي�ة الج�راءة عىل طرح 
الس�ؤال، ثم إن الكاتب وإن اعل�ن التميز عر قطيعته مع 
الراك�م الروائي املغربي غري أنه ل�م يتخلص من ارتباطه 
بال�ذات، أض�ف تعاطيه الس�طحي مع الفض�اء، غري أن 
الرواي�ة صيغ�ت بلغة جمي�ل محملة بال�دالالت الرمزية، 
ورسد توخ�ى التحليل النقدي ملظاه�ر التشوه واالختال 

واضعا الواقع عىل مرآة التريح.

»بالغة السخرية وجدلية الذات« يف رواية مطبخ احلب
للكاتب عبد العزيز الراشدي

طواف حول رواية  ) ثالث وستون (

السرد املوجع يف رواية.. }متحف منتصف الليل{ لباسم القطراني
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منري ماجد
من�ذ ف�رٍة قص�رية ق�رأت مرسحية شكس�بري األط�ول ل�ه واألروع )يف رأيي( 
“هملت”، وأعجبتني كثرياً، س�واء يف أحداثه�ا، وحبكتها، واملحادثات فيما بني 
الشخصي�ات، قررت بالصدفة أن أش�ري “َمكبث”، والتي كن�ت كل ما أعرفه 
عنها أنها من أش�هر مرسحيات العظيم اإلنساني، وملا قرأتها أدركت فعاً أنها 
تس�تحق هذا اللقب بجدارة فائقة.يعود “َمكب�ث” ابن امللك “دنكان” مع أخيه 
“بانك�و” من أحد الحروب ضد الج�ريان، التي نشبت بس�بب طبيعة التنافس 
التي كانت س�ائدة ب�ني املمالك يف ذلك الوقت، ويف طريقه�م يتقابلون مع ثاث 

عرافات، تتنبأ لهم بستقبلهم كاألتي:
-“َمكبث” سيصري ملًك عيل اسكتلنده.

-“بانكو” س�يكون أعيل قدراً من “َمكبث”، وسُينجب الكلوك، ولكنه لن يكون 
ملًك.

ثم يعودا إيل موطنهم، ويستقبلهم امللك ببذخ وترحاب كبري، وملا ُيخر “َمكبث” 
زوجت�ه الت�ي ًيحبها بشأن العرافات الث�اث، تبدأ املؤامرة التي أُس�ها الزوجة؛ 
حي�ث تب�دأ بمأل رأس “َمكب�ث” وإقناعه بالخ�اص من امللك، ليخل�و له الجو 
والعرش، ويوافق “َمكبث” عيل اقراح زوجته الشيطانة؛ متاعبًة فيه بلفظها 

البليغ:
))إن عقيدتي بعد اآلن يف حبك ال تزيد شيئاً عما اعتقدته يف مضائك.

أتخيش أن تس�مو أفعالك إيل رتبة أمال�ك؟!، أتريد أن تملك ما تعده زينة الحياة 
الدنيا، من غري أن ترقي يف خاصة نفسك عن مكانة الجبنان، الذي يدفعه األمل، 

ويمنعه الوجل؟!، كذلك السنِّور الذي قيل إنه يحب املاء ويكره البلل!!((.
وبالفعل زهقت روح املللك الطيب؛ بطعنة من خنجر “َمكبث” يف قرصه، يالله 

من مضيًف خائناً!!.
لي�س املوضوع مجرد طعنًة ببس�اطة، بل كان�ت الزوجة الشيطان�ة وتابعها 
ُمدبري�ن خطًة ال يُخرها املاء؛ فقد اس�كرا حاريس امللك�ن ولطخا ثيابهما بدم 

امللك الشهيد، وكأن ال يد لهَم يف املوضوع!.
ل�م يتحمل بعدها ابني امللك املرح�وم “مالكولم” و”دونالبان” أن يعيشا يف هذا 
املوطن الذي ُتحاك فيه املؤامرات، ويثقتل فيه القتيل، ويرأ قاتله من دمه، ففرا 

خارج هذه الباد التي اعتروها ملعونة!!.
وش�ك فيهما العامة بعد حادث�ة الفرار هذه، ولكن بقي عائٌق واحد يف س�بيل 
خل�و العرش والجو ل�”َمكبث” وحرمه، أال وه�و أخيه “بانكو” الذي تنبأت له 
العراف�ات امللعونات أنه أبا امللوك، فكيف يس�تكني ل�”َمكب�ث” الذي قتل أبيه؛ 

ألجل املُلك، وسُيقاسمه فيه أبناء أخيه بعد حني؟؟!!.
فتبدأ الزوجة، التي جس�دت إبليس البري يف تدبري خطٍة لقتل “بانكو” وابنه 

با ادني رحمًة وال إنسانية، وكان ُيردد:
))فاجأ الس�احرات بأس�ئلته حني برّني باملُل�ك، وأمرهن باإلجاب�ة، فعندئذ 
برّنه بمصري املُلك إيل سلس�لة طويلة من أعقابه، وهكذا جعل التاج الذي عيل 

رأيس عقيماً، والصولجان الذي بيدي هشيماً.
ستنتقل الصولة غصباً من مقبيض، ولن يخلفني ولًد من صلبي.

فلنئ ص�ح ذلك فألجل أبناء “بانكو” أكون قد ُدنس�ت نف�ي!، وألجلهم قتلت 
“دنك�ان” الرحي�م؟!، وألجله�م خاصًة س�ممت بالحقد كأس راحت�ي، أجل!، 
وألج�ل أن اجعل أولئ�ك ملوكاً اآلن قد دفعت نفي الخالدة إيل عدو الله… أأبناء 

“بانكو” يكونون ملوكاً؟!!((.
فأق�ام عاش�ق الس�لطان هذا مأدب�ًة كبرية، دع�ا إليها جمي�ع أرشاف العامة 
ونبائه�ا، و”بانك�و” بالطبع، ودب�ر له من ُيزه�ق روحه، وت�م بالفعل قتله، 

وارتقي األخ الريف بيد أخيه الخائن الذي ُيكاد ُينافس “راسبوتني”.
ولكن أتت الرياح بما ال تشتهي السفن، ولم يرأ القاتل من دم أخيه بسهولة!، 
حيث رأي “َمكبث” طيف اخيه بني الحارضين، وبدأت األالعيب النفس�ية، كما 
ُتجسد الرواية، وأخذ “َمكبث” يتفوه بعبارات كادت أن تكشف جرمه الفظيع.

وصار “َمكبث” بعد هذه الحادثة عرضًة ألالعيب األشباح واألطياف ليل نهار، 

يف النوم والس�هر، فخرج يستنجد بالس�احرات؛ آماً أن يزيلوا قلقه، وُيفرجوا 
همه، ويستخرهم ما تطويه له صفحات األيام، فأخرته األرواح أنه لن يكون 

يف استطاعة ابن أُمه إيذائه!!.
واطم�نئ وحس�ب أن الدنيا اس�تكانت ل�ه، وهدأ الج�و، وخيل الع�رش، ولكن 
يف معركت�ه م�ع خصوم�ه تحرك�ت األش�جار التي اتخذه�ا ُجند الع�دو مخبأً 
ل�ه بأغصانه�ا، ولكن “َمكب�ث” آل به األم�ر موضوع الرأس عيل نصل س�يف 
“مكدف”!!.ولك�ن هل بهذا يمون ق�د أُثبت ُبطان نب�وءة األرواح، التي أخرت 
مكب�ث أنه ال يقدر آدمي ولدته أمه عيل إيذائه؟!، اس�تعد للمفاجأة!: “مكدف” 
العدو لم تلده أُنثي كما تلد النساء الرجال، فقد انُتزع من بطن امه قبل األشهر 

التي من املفرض أن ُتحمل فيها النساء!!!.
دعن�ا نتف�ق أن األحداث الدرامي�ة بذاتها هي أكر دافع لنج�اح املرسحية، بعد 

شاعريته.
نج�ح املؤلف العبقري بج�دارة يف تمثيل نفس املجرم، وم�ا يشعر به، ولكن يف 
رأيي اس�تطاع “دوستوفس�كي” خبري النفس البرية يف تجسيد هذا الشعور 
بشك�ل أعمق يف رائعته “الجريمة والعقاب”، ولك�ن ال يجرؤ جريئ عيل اثبات 

مدي إنسانية هذه املرسحية، وروعتها.

“مكبث”.. الرائعة اخلالدة



إذا كنت ال تفكرين يف قص ش�عرك إال بعد فوات األوان، حيث تنقس�م 
أطراف ش�عرك وتتك�ر، فمن الواضح أن�ك ال تولني اهتمام�اً كافياً 
بشع�رك ليبقى حيوياً وصحي�اً وذات مظهر جذاب، خصوصاً أن قص 
الشعر بشكل دوري خطوة رضورية يف مجال العناية بالشعر. انطالقاً 
من ذلك، سنساعدك يف هذا املقال يف معرفة الوقت املحدد لقص شعرك، 

وذلك وفق طوله، وفقاً للخرباء واالختصاصيني.
إذا كان شعرك قصرياً

إذا كن�ت من صاحبات الشعر القصري، وترغبني يف الحفاظ عليه أنيقاً 
وجذاباً، ينصحك مصففو الشعر بقص شعرك أو تشذيبنه مرة واحدة 

يف الشهر.
إذا كان شعرك متوسط الطول

إذا كن�ت م�ن صاحب�ات الشعر متوس�ط الط�ول، ينصح�ك الخرباء 
واالختصاصيون يف مجال الشعر، بأن تقيص ش�عرك مرة كل س�تة اىل 
ثمانية أس�ابيع، كون أطرافه تكون عرضة لالنقس�ام والتكر أثناء 

نموه، وهكذا تحافظني عىل مظهر شعرك أنيق وصحي بشكل دائم.
إذا كان شعرك طويالً

يحت�اج الشع�ر الطويل أيضاً اىل تقلي�م وتشذيب كل س�تة اىل ثمانية 
أس�ابيع، وذلك كالشعر املتوس�ط الط�ول تمام�اً. وإذا كنت تعتمدين 
قصة الشع�ر ذات الطبقات، فينصح�ك االختصاصيون بقص أطراف 

شعرك مرة يف الشهر.
إذا كانت لديك غرة

األمر يختلف عندما يتعلق األمر بالغرة، حيث يقول الخرباء ومصففو 
الشعر أنه عليك تشذيب الغرة كلما شعرت بالحاجة اىل ذلك، خصوصاً 
أن بعض أش�كال الغرة تحتاج اىل صيان�ة أكثر من غريها، وخصوصاً 
الغرة القصرية جداً، والغرة القصرية عىل شكل ستائر إضافة اىل الغرة 
الفرنس�ية. أما إذا كنت ترغبني يف قصة ش�عر جدي�دة تماماً إلضفاء 
الحيوي�ة ع�ىل مظه�رك والحصول عىل ل�وك متج�دد، فعلي�ك زيارة 
مصف�ف الشع�ر، الذي ينصحك باعتماد قصة ش�عر تناس�ب ش�كل 

وجهك ومالمحك.
إذا كنت ترغبني يف تطويل ش�عرك، فقد ترين أنه من غري املنتطقي أن 
تقيص ش�عرك بشكل منتظم. لكن الحفاظ عىل أطراف الشعر سليمة 
وصحي�ة وغ�ري متقصف�ة رضوري ج�داً لتحفيز نم�و الشعر بشكل 
أرسع. بالتايل، ينصحك االختصاصيون بقص أطراف ش�عرك كل ثالثة 

أشهر عند محاولتك تطويل شعرك.

أن تكون�ي زوجة ناجح�ة يف زواجك، ليس 
باألم�ر الس�هل؛ حتى ل�و ك�ان لديك زوج 
ش�به كامل؛ فيجب أن تكون�ي قادرة عىل 
التواص�ل بشك�ل فع�ال، والحف�اظ ع�ىل 
الرومانس�ية، وأن تكون�ي أفض�ل صديق 
لزوج�ك مع الحفاظ ع�ىل هويتك، إذا كنِت 
تريدي�ن معرفة كيفية القي�ام بذلك اتبعي 

هذه الخطوات :
-1 ادعمي صداقاته

شجعي زوجك عىل الخروج مع أصدقائه
تق�ول كاري�ن جون�ز، خب�رية العالق�ات 
ومؤسس�ة The Heart Matters: »يمي�ل 
الرج�ال إىل التخ�ي عن أصدقائه�م عندما 
يتزوج�ون، وهذا أمر مؤس�ف، يشء واحد 
يمكنِك القيام به لتكوني زوجة أفضل، هو 
تشجيعه عىل الخروج مع أصدقائه، هناك 
يشء يحصلون عليه م�ن بعضهم البعض 
ال يمكنهم الحصول عليه من النس�اء؛ ألن 
الزوج يكون أكثر راحة، وتقل مسؤولياته 
عندم�ا يكون مع أصدقائه؛ فإنهم يمثلون 
له الدعم، وعندما يحصل الزوج عىل الدعم 
املطلوب لالستمرار يف الحياة؛ فإنه يميل إىل 

استخدامه إلسعاد زوجته«.
-2 ضعي هاتفِك بعيداً

امنحي رشيكك اهتمامك الكامل
خب�رية   ،Kelsey Matheson ت�ويص 
العالقات بجامعة شيكاغو: »عندما يكون 
ل�دى رشيك�ك يشء يري�د التح�دث عن�ه، 
أغلق�ي هاتف�ك، إنه أم�ر غري مح�رم أن 
تتحققي من هاتفك بينما يحاول ش�خص 
م�ا التحدث إليك، امنحي رشيكك اهتمامك 

الكامل، سيشعر بالفرق وسيشعر تلقائياً 
بمزيد م�ن الرابط والتقدير، مع اهتمامك 
الكام�ل به؛ فإنك قد تتعلمني ش�يئاً جديداً 

عن رشيكك«.
-3 تحدثي عنه

رجلك يحتاج للشع�ور باإلعجاب والعشق 
واالحرام

ت�رح الدكت�ورة كارولني م�ادن، مؤلفة 
بربان�ك،  يف  واألرسة  لل�زواج  ومعالج�ة 
كاليفورني�ا: »يحت�اج رجل�ك إىل الشع�ور 
باإلعجاب والعشق واالح�رام، ابذيل جهداً 
واعي�اً لتظه�ري له أن�ك تقدرين�ه، إحدى 
الطرق الفعالة للقيام بذلك، هي الس�ماح 
له باالستماع لِك وأنت تتحدثني إىل شخص 

آخ�ر ح�ول مدى حب�ك له، وأن�ك تشعرين 
بأنك محظوظة ألنك زوجته«.

4 -امنحيه مساحة صغرية من الحرية
ال تضغطي عليه ليتكلم

تش�ري الدكت�ورة فينيس�ا م�اري ب�ريي، 
املؤسس�ة وكبرية اسراتيجيي العالقات يف 
The Love Write: »بصفتن�ا نس�اء، نحب 

أن نتحدث، لكن الرجال ال يتحدثون عادة؛ 
لذل�ك عندما يعود إىل املن�زل من العمل بعد 
يوم طويل، نتوقع أن نس�مع كل يشء عن 
يومه، ولكن الرج�ال يريديون فك الضغط 
من يوم عمل شاق لبدء اليوم التايل بنشاط؛ 
لذلك ال تضغطي عليه ليتكلم؛ بل اس�محي 

له ببدء املحادثة من تلقاء نفسه«.
5 - انتبهي من انتقاداتك
كوني حذرة عند انتقاده

تق�ول رون�دا ميل�راد، LCSW ومؤسس�ة 
Relationup: »من السهل الوقوع يف نمط 
الشك�وى لريك�ك عندما ال يتاب�ع أمور 
األرسة، أو ال يفعل األشياء بالطريقة التي 
تريدينه�ا، كوني حذرة عندم�ا تريدين أن 
تنتقديه، واس�أيل نفس�ك عما إذا كان من 
الرضوري حقاً أن تقويل ش�يئاً م�ا، إذا لم 
يك�ن األمر رضورياً، امتنعي عن فعل ذلك، 
س�يؤدي النق�د األق�ل إىل ش�عور رشيكك 
بأن�ه أق�ل هجوم�اً، وأكثر تحكم�اً، وأكثر 
تقدي�راً، وبالتايل، أكثر حرص�اً عىل التقدم 

واملساعدة«.
-6 احتفظي بأرساره

ال تشاركني مشاكلك الزوجية مع اآلخرين
عندما يخ�ربك رشيكك بيشء ما برية، ال 
تشاركي املعلومات مع أي ش�خص؛ حتى 
أفضل صدي�ق لك، ضعي ذل�ك يف االعتبار، 
بغض النظ�ر عن مدى ارتباطك بالشخص 
الذي أمامك، ال تكوني ضعيفًة وتتشاركني 
مشاكل�ك وأرسارك م�ع اآلخري�ن، عندم�ا 
يك�ون زوج�ك قادراً ع�ىل االنفت�اح عليك؛ 

فمن املهم أال تنكر ثقته«.

10واحة
كيف تصبحني زوجة ناجحة؟

حنو مستقبل افضل...هلا
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املكوّنات
دجاج كامل، مقطع - 2

ليمون حامض مقطع - حبة
ثوم مهروس - 3 فصوص

لبن زبادي - ربع كوب
كاتشاب - 4 مالعق كبرية

صلصة باربكيو - ملعقتان كبريتان
صلصة صويا - 3 مالعق كبرية

خّل أبيض - 3 مالعق كبرية
غارام ماساال - ملعقتان كبريتان

بهارات برياني - ملعقتان كبريتان
كزبرة يابسة - ملعقتان كبريتان

فلفل أسود مطحون - ملعقة كبرية
ملح - ملعقة صغرية

زيت زيتون - ملعقة كبرية ونصف
طريقة العمل

- اغس�ي قط�ع الدج�اج جّي�داً وافركيها بقطع 
الليم�ون الحام�ض ث�م احدثي بع�ض الشقوق 

باستخدام سكني حاد.
- لتحض�ري التتبيل�ة، أمزجي اللبن م�ع الثوم ثم 
تّبلي�ه بالكاتش�اب، الباربكي�و، الصوي�ا، الخل، 

بهارات املساال، بهارات الربياني، الكزبرة، الفلفل، 
امللح وزيت الزيتون واخلطي املكونات جّيداً.

- انقع�ي الدجاج بالتتبيلة ملدة نصف س�اعة ثم 
ضعيه يف أكياس الفرن الخاصة للدجاج واغلقيه 

بحسب التعليمات املوجودة عىل العبوة.

- ضع�ي أكياس الدجاج يف صينية فرن واخبزيها 
ملدة 90 دقيقة أو حتى يحمر الدجاج وينضج.

- اخرجي الصينية من الفرن وانتظري 10 دقائق 
قب�ل ق�ص األكياس، ث�م ضعي الدج�اج يف طبق 

للتقديم وقدميه ساخناً.

يع�د حليب األم هو الغ�ذاء الرباني 
أن  للمول�ود بمج�رد  ال�ذي ين�زل 
يصب�ح خ�ارج رح�م أم�ه، وه�و 
الغذاء املجاني غ�ري املكلف والغني 
بالفوائ�د الغذائية التي ال زال العلم 
الحديث يكشف عنه�ا، ولكن متى 
يمك�ن أن يك�ون حلي�ب األم غ�ري 

صالح للرضع؟
داوود،  أب�و  محم�د  الدكت�ور 
إس�تشاري طب األطفال وحديثي 
الوالدة يشري إىل الحاالت التي يكون 
فيها حليب األم غري صالح للرضع 

كاآلتي.
الحليب املختلط بالدم

قد تالحظ األم نزول بعض الدم مع 
الحلي�ب األمر ال�ذي يغري من طعم 
الحلي�ب، ويجع�ل الرضيع يعرض 

عنه.
يف بعض الحاالت يكون الدم قلياُل، 
األم وتنتظ�ر  أن تع�ره  ويج�ب 
حتى ينزل الحليب الصايف، ويكون 
الحلم�ة  يف  تشقق�ات  بس�ببب 

والتهابات يف غدد الثدي.
يجب التوقف عن الرضاعة يف حال 
أصبح براز املولود أس�ود اللون، أو 
أن املولود أصبح يتقيأ دماً، فمعنى 
هذا أن نسبة الدم قد زادت، ويجب 
الرضاع�ة،  ع�ن  األم  تتوق�ف  أن 
وتقوم بتشفي�ط الحليب ووضعه 
الحلي�ب، وبع�د ذل�ك  يف حافظ�ة 
اس�تخدامه للطفل ألن الدم سوف 
يرك�ز يف ق�اع حافظ�ة الحلي�ب، 

ويمكن فصله بسهولة.
تعرض األم للعالج االشعاعي

للع�الج  األم  تع�رض  ح�ال  يف 
االش�عاعي يف هذه الحالة يجب أن 
تتوقف األم عن الرضاعة الطبيعية 
ألن الحليب سوف يتأثر باالشعاع.

كذلك قبل االس�تعداد لتلقي العالج 
االشعاعي يف املستشفى.

ويجب أن تتوقف األم عن الرضاعة 
يف حال تواجدت بالقرب من شخص 

يتلقى العالد االشعاع الكيماوي ألن 
له أعراض�ه الخطرية عىل الصحة، 

حيث يترب إىل حليب األم.
اكتئاب ما بعد الوالدة

أش�ارت دراسات إىل أن تعرض األم 
الكتئ�اب م�ا بع�د ال�والدة يؤثر يف 

حليب األم.
كم�ا أن تعاطي األم ألي عقاقري يف 
تل�ك الفرة قد يؤث�ر يف حليب األم، 
ولذلك يج�ب التوقف عن الرضاعة 

الطبيعية.
إصابة األم بمرض خطري

تصبح الرضاعة الصناعية رضورة 
ملح�ة يف حال اصاب�ة األم بمرض 
خط�ري مثل قصور عضل�ة القلب، 
وكذل�ك وجود أنيميا ح�ادة فيجب 

التوقف عن الرضاعة.
هذه األم�راض وغريها مثل مرض 
نق�ص املناع�ة املكتس�بة الذي قد 
ينتقل بعدوى إىل األم يؤدي إىل تغري 
يف حلي�ب األم، وبالت�ايل ي�ؤدي إىل 

رضر عىل صحة الرضيع.

 تتس�بب العديد من الحاالت واملشكالت الطبية 
مثل الس�كري وضغ�ط الدم والغ�دة الدرقية أو 
س�وء التغذية وأم�راض الكىل يف ح�دوث حرقة 
األق�دام، وبجانب تن�اول العالج املناس�ب لهذه 
الح�االت املرضية هناك عالج�ات منزلية يمكن 
لألش�خاص اس�تخدامها للتخل�ص م�ن اآلالم 

املزعجة الناجمة عن حرقة األقدام.
أن حرقة القدم التي تس�بب لصاحبها ش�عورا 
بالح�رارة الشدي�دة والوخ�ز املؤل�م بالقدم�ني 
يمكن التخلص منه�ا عن طريق هذه العالجات 

املنزلية الخمسة:

الكركم:
يحتوي الكركم عىل العديد من العنارص الصحية 
لذلك يعد عنرا مهما يف االس�تخدامات الطبية 
والعالجية عىل مر العصور وبسبب احتوائه عىل 
مضادات للميكروبات ولاللتهابات يمكنك صنع 
عجينة من الكركم وزيت ج�وز الهند ووضعها 
ع�ىل قدميك للشعور بالراحة والتخلص من آالم 
الوخ�ز املزعجة ويمكن�ك أيضا تن�اول الحليب 
املضاف إليه ملعقة كبرية من الكركم والسمن.

خل التفاح:
بنق�ع األق�دام مرت�ني يومي�ا يف وعاء م�ن املاء 

الس�اخن املضاف إليه كوب من خ�ل التفاح أو 
تن�اول ك�وب ماء مض�اف إليه ملعق�ة صغرية 
من خل التفاح وملعقة من العس�ل س�تتخلص 
من حرق�ة األق�دام املزعجة ألنه يع�ادل درجة 

الحموضة يف األقدام كما يعد مسكنا لآلالم.
ملح البحر:

يمكن�ك نقع قدميك مرت�ني يوميا يف وعاء من املاء 
الساخن وامللح حيث يحتوي ملح البحر عىل نسبة 
عالي�ة من املاغنيس�يوم الذي يس�اعد عىل تهدئة 

األلم وااللتهابات عندما يقوم الجلد بامتصاصه.
الزنجبيل:

يحت�وي الزنجبي�ل ع�ىل العدي�د م�ن العنارص 
الصحية التي تساعد يف عالج العديد من الحاالت 
املرضية منها حرقة األقدام ويمكنك استخدامه 
بإح�دى هاتني الطريقت�ني إما عن طريق رشبه 
كالش�اي أو خلطه بزيت الزيت�ون وجوز الهند 
وتدلي�ك األقدام به ملدة 20 دقيق�ة والتدليك هو 
الخيار األفضل للتخلص من حرقة القدم بشكل 

رسيع وفعال.
املاء البارد:

يمكنك اس�تشارة طبيبك للتأكد من فاعليه تلك 
الطريقة ومناسبتها لحالة جسدك للتخلص من 
مشكل�ة حرقة األق�دام وذلك ع�ن طريق وضع 
قدميك يف وعاء من املاء البارد مضاف إليه بعض 
من قطع الثلج هذه الطريقة من ش�أنها تهدئة 

األلم والشعور بالوخز والحرارة املزعجة.

املطبخنصائح طبية

سر االعشاب

طريقة عمل دجاج مشوي بالكيسمتى يكون حليب األم غري صاحل للرضيع؟

عالجات منزلية ختلصك من مشكلة حرقة األقدام
 ت�زداد رغب�ة الكثريي�ن يف األك�ل 
وتناول األطعمة خالل فصل الشتاء 
باإلضافة لقلة الحركة خالل الجو 
الب�ارد األم�ر الذي يؤدي ل�� زيادة 
الوزن، ويحاول الكثريون التخلص 
من الوزن الزائد الذي اكتس�بوه يف 
فصل الشتاء، األم�ر الذي يدفعهم 
لزي�ارة الن�وادي الرياضي�ة، أم�ال 
يف الحص�ول عىل جس�م مثايل قبل 

قدوم الربيع.
ان عملية املحافظة عىل الوزن تبدأ 
من فصل الشت�اء من خالل نوعية 
األطعمة والحركة التي نقوم بها يف 

هذا الفصل.
أه�م 5 أس�باب لزي�ادة ال�وزن يف 

الشتاء
- قلة الحركة:

الت�ي تعت�رب س�ببا رئيس�ا لزيادة 
يدف�ع  حي�ث  الشت�اء،  يف  ال�وزن 
الفص�ل  ه�ذا  يف  الب�ارد  الطق�س 
الكثريي�ن لقلة الحرك�ة والجلوس 
يف املن�زل، مم�ا يؤدي لح�رق قليل 
العديد  الحرارية، وأثبتت  للسعرات 
من الدراس�ات ب�أن الكثريين يزيد 
وزنه�م يف هذا الفصل م�ن 1 اىل 2 

كغ مقارنة بباقي فصول السنة.
-قلة املياه:

يؤدي جف�اف الجس�م إىل تنشيط 
بع�ض الخالي�ا الخاص�ة بالجوع 
والعطش يف الدماغ، مما يدفعنا إىل 

تناول كميات أكرب من الطعام.
-األجواء الباردة:

ح�رارة  بانخف�اض  تتس�بب 
الجس�م ال�ذي يدفعن�ا لتعوي�ض 
أطعم�ة  بتن�اول  الخس�ارة  ه�ذه 
كالنشويات والشوكوال والحلويات 

بأنواعها.

-عدم التعرض للشمس:
حي�ث يص�اب الجس�م بن�وع من 
الكآبة، ليتج�ه الكثريون لتعويض 
ذل�ك بع�دد م�ن األطعم�ة املليئ�ة 

بالنشويات للشعور بالسعادة.
- كآبة الشتاء:

أكدت الدراس�ات وجود عالقة بني 
انخف�اض هرم�ون الس�ريوتونني 
املعروف بتحكمه باملزاج واالكتئاب، 
وب�ني زي�ادة الشهي�ة ع�ىل األكل 

خالل فصل الشتاء، ويمكن التغلب 
عىل ذلك عن طريق تناول األسماك 
الغنية بالدهون واألوميجا 3، وهو 

بدوره يعمل عىل تحسني املزاج.
طرق التخلص م�ن الوزن الزائد يف 

الشتاء
-الركيز عىل الدهون الطبيعية:

يحت�اج الجس�م للده�ون لح�رق 
الطاقة ومنح الشعور بالدفئ، لذلك 
ينص�ح بتوفري الده�ون الطبيعية 
كتل�ك املوجودة يف الل�وز والزيتون 
والس�لمون، التي ال تس�بب زيادة 
يف ال�وزن وتحس�ن امل�زاج الع�ام 

للشخص.
-الفاكهة بدال من الحلويات:

ينص�ح بتن�اول الفاكه�ة كبدي�ل 
للحلويات يف حال أردنا ش�يئا حلو 

املذاق.
-الن�وم كوس�يلة للمحافظ�ة عىل 

الطاقة:
الشت�اء  فص�ل  يف  النه�ار  يتمي�ز 
تك�ون  لذل�ك  وبرودت�ه،  بق�ره 
الحاجة للن�وم أكثر، وهذا جيد ألن 
ذلك يؤدي إىل املحافظة عىل الطاقة 
يف الجس�م، لكن يجب ع�دم تناول 
األطعمة الدس�مة قبل النوم بأربع 

ساعات.

طبيبك يف بيتك

مخسة أسباب لزيادة الوزن يف الشتاء.. وثالث طرق للتخلص منه قبل الربيع

لطلة ابهى.. 

كم مرة جيب عليك قص شعرك 
وفقاً للخرباء؟

ح�ذر رئي�س مركز طب الن�وم بجامعة 
)لومونوس�وف(،  الحكومي�ة  موس�كو 
ألكسندر كالينكني، يف حديث إذاعي، من 
أن قلة الن�وم قد تزيد من خطر اإلصابة 
بالعدوى الفريوسية، بما يف ذلك فريوس 
كورونا.وأوض�ح كالينكني أن قلة النوم 
لها تأثري س�لبي عىل جه�از املناعة لدى 
اإلنس�ان، مشرياً إىل أن “الن�وم واملناعة 
مرادف�ان تقريباً، ومع انخفاض فرات 

الن�وم، تنخف�ض املناع�ة بشك�ل حاد، 
ويصب�ح احتم�ال اإلصابة ب�أي عدوى 
فريوس�ية أعىل ل�دى األش�خاص الذين 
ينام�ون أق�ل م�ن 5 س�اعات يومي�اً، 
مقارنة بأولئك الذين ينامون أكثر من 7 

ساعات يومياً، بنسبة 250%”.
وتاب�ع كالينكني أن النوم مه�م للغاية، 

حيث أنه “يضمن مناعتنا”.
بالن�وم  كذل�ك  كلينك�ني  ونص�ح 

واالس�تيقاظ يف وق�ت مح�دد ك�ل يوم، 
لتحس�ني جودة الن�وم، وكذل�ك التخي 
عن املنبه لالستيقاظ.وقال بهذا الشأن: 
“إنن�ا نتعام�ل مع معيار للن�وم يراوح 
لدى معظم األشخاص البالغني من 7-9 
ساعات”، لهذا يمكن استخدام املنبهات 
االس�تيقاظ،  يف  للمس�اعدة  الضوئي�ة 
ولتنظيم إيقاع الس�اعة البيولوجية لدى 

الشخص بشكل أفضل. 

قلة النوم تفاقم فرص االصابة بكورونا... احذروا!
احذر وامتنع من اخطاء شائعة.......
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هـــــــل تعلــــــم
=املمث�ل االيطايل املشه�ور آل كابوني ظل يعمل كتاجر لالثاث املس�تعمل 

حتى بعد ان اصبح نجما المعا.
=يستطيع االنسان أن يعيش بال غذاء ملدة تصل اىل شهر، ولكنه ال يستطيع 

أن يعيش بال ماء ملدة تزيد عىل أسبوع. 
=يعتقد العلماء أن عمر الكون يبلغ نحو 14 ألف مليون سنة. 

=يف العالم أكثر من 7 ماليني مليونري. 
=البيضة الطازجة تغوص يف املاء أما الفاسدة فتطفو. 

=ليس للبقرة أسنان أمامية يف الفك العلوي 
=أكرب عضو يف جسم اإلنسان هو الجلد. 

=هناك أكثر م�ن 2760 قمراً اصطناعياً تدور يف الفضاء الخارجي املحيط 
بكوكب األرض. 

=اذنا جراد الجندب توجد يف ركبتيه الخلفيتني. 

حدث يف مثل 
هذا اليوم

1989 - ج�ورج ب�وش األب يت�وىل رئاس�ة الواليات 
املتحدة.

1993 -عقد لقاء رسي بني رئيس الدائرة االقتصادية 
يف منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع والباحث 
اإلرسائييل يائري هريش�فيلد يف النرويج وذلك يف إطار 
سلس�لة من االجتماع�ات الرسية الت�ي أدت توقيع 

اتفاق اوسلو.
بيل كلينتون يتوىل رئاسة الواليات املتحدة.

1996 - انتخاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
يارس عرفات رئيًسا للسلطة الوطنية الفلسطينية.

2001 -ث�ورة ش�عبية يف الفلب�ني تطي�ح بالرئي�س 
جوزيف اسرتادا وتؤدي إىل سجنه.

جورج دبليو بوش يتوىل رئاسة الواليات املتحدة.
2006 - وق�وع هزتني أرضيتني يف أندونيس�يا، األوىل 
قدرت بقوة 5.1 ع�ىل مقياس ريخرت، والثانية بلغت 

قوتها 5.0 عىل مقياس ريخرت.
2007 - الس�يناتور هي�الري كلينت�ون تعل�ن نيتها 
خ�وض انتخاب�ات الرئاس�ة األمريكية لع�ام 2008 

ممثلة عن الحزب الديموقراطي.
2009 - ب�اراك أوباما يتوىل رئاس�ة الواليات املتحدة 
ليك�ون أول أمريكي م�ن أصول أفريقي�ة يتوىل هذا 

املنصب.

2015 - الُحوثّي�ون ُيحكم�ون الس�يطرة ع�ىل دار 
الرئاسة والقرص الجمهوري يف صنعاء باليمن.

2016 -ُعلماء من معهد كاليفورنيا للتقنية ُيعلنون 
اكتشافه�م دلياًل ع�ن ُوجود كوكٍب تاس�ٍع افرتايّض 
ة تبلغ ُكتلته حوايل عرشة  ضمن املجموعة الشمس�يَّ

أمثال ُكتلة األرض.
ب وُموظفني يف جامعة  ُمس�لَّح يفتح النار عىل ُط�الَّ

باشا خان يف باكستان ويقتل أكثر من 20 شخًصا.
2017 -الرئيس الغان�ي املنتهية واليته يحيى جامع 
يقرر مغادرة البالد وتسليم السلطة للرئيس املنتخب 
آداما بارو، وبذلك ينتهي التدخل العسكري يف غامبيا 

بطريقة سلمية.
نهاية رئاسة باراك أوباما ونائبه جو بايدن وتنصيب 
دونال�د ترام�ب ومايك بن�س كرئي�س ونائب رئيس 

الواليات املتحدة عىل التوايل.
2018 -تعطي�ل الحكومة الفيدرالي�ة األمريكية بعد 
فشل مجل�س الشيوخ األمريك�ي يف تمرير مرشوع 

قانون تمويل مؤقت.
الُحكوم�ة الرُتكيَّ�ة ُتعل�ن انط�الق عملي�ة غص�ن 
الزيت�ون العس�كريَّة يف عفري�ن ض�د قوات س�وريا 

الديمقراطية.
غزل عراقي2019 - انعقاد القمة االقتصادية العربية يف بريوت.

اش�يل م�ن الزع�ل بصم�ات خ�اف ال�وادم تكشفه
ي�ل ت�ارك دلي�ل اثب�ات ضحك�ة وس�الفة وش�فه
ب�ط�ع�نات�ك والح�س��يت مثل ح�جاي�ت�ك ت�رفه
املنف�ه بعيش�ة  ترض�ه  ه�واي  مث�يل  تذكرن�ي  ال 
الس�ان ال�رشاع يطول م�ن يف�ارك الضف�������ه
خل�ص بس�تان نخ�ل الشوك وان�ا بعازت الس�عفه
اض�ل عطشان ب�س مابوك م�ن طيفك بع�د رجفه
تجيب�ه الصدفه م�ره يجوز وترجع تاخ�ذه الصدفه

أبـــــــراج

املعلوم�ات الت�ي جمعته�ا مؤخ�را م�ن بعض 
املص�ادر قد تكشف لك مفاجأة ه�ذا اليوم. ربما 
تخوض تج�ارب مختلفة وتكتش�ف بعض املجاالت 
الجدي�دة. جه�ودك س�تجذب انتب�اه من يهمه�م األمر 

وربما تكون سببا يف حصولك عىل ترقية أو عالوة.

فرصة لزيادة دخلك من العمل بأس�لوب فني 
مبتك�ر. أن�ت ش�خصية محب�ة للتكنولوجيا 
وألجهزة الحديثة، وهذا ما يرتبط به عملك اليوم. 
قد تنتاب بع�ض الشكوك يف البداي�ة عن قدرتك عىل 
القيام بهذه األعمال، ولكن هذا الشعور يسبب شعورك 
بالتوتر. انتبه وثق يف نفسك أوال كي يثق من حولك بك.

ي�وم جيد ومزاج�ك رائع وأم�ورك العاطفية 
والعملي�ة تس�ري ع�ىل ما ي�رام. ق�م بأعمالك 
واستغل الفرص التي قد تأتيك خالل النهار فربما 
ترفع من ش�أنك يف املستقبل. اس�تغل فرتة املساء يف 
تحسني العالقة بينك وبني الحبيب أو يف تحسني العالقة 

بينك وبني صديق لك لم تره منذ سنني.

الكب�رية وتتج�دد  اآلف�اق واآلم�ال  تتوّس�ع 
الطموحات، فقد تكون عىل موعد مع مفاجأة 
جيدة وحظ اس�تثنائي يف العم�ل واملال. محاوالت 
الرشيك للتأثري يف قراراتك لن تنفع، ويجب أن تتعامل 
م�ع األمر بوعي كبري. الوقاية خ�ري من العالج وهذا ما 

ستعرفه يف األيام القليلة املقبلة.

أعمال�ك ومس�ؤولياتك ت�زداد ما قد يس�بب لك 
التعب والشعور بالضغط وربما تستنفد طاقتك 
يف بداي�ة هذا الي�وم، إال أن هذا األم�ر ال يقف عقبة 
يف طريق�ك ول�ن يعطل�ك عن تأدي�ة مه�ام العمل عىل 
الوجه الذي تتمناه. تركز هذه األيام عىل مرشوع شخيص 
أو يتعل�ق بالعمل، ولكن أيا كان هذا املرشوع، س�تفاجئك 

النتائج.

الظروف كها س�تكون لصالحك اليوم إذا فكرت 
يف االس�تثمار يف مج�ال العق�ارات. أي نوع من 
االس�تثمار الي�وم س�يكون ناجح�ا. كن مس�تعدا 
الس�تضافة أحد األصدقاء يف منزلك اليوم. ستس�تفيد 
اليوم من رس�الة مهمة أو م�ن مكاملة هاتفية. إن لم تقم 
باستضافة هذا الشخص يف منزلك، ستتمنى أن تزور أحد 

األقارب او األصدقاء.

تنمي�ة موهبتك يف الغناء والرس�م أو أي نشاط 
فن�ي قد تكون أمني�ة بعيدة املن�ال. ربما يكون 
لدي�ك أفكار عديدة ولكن هناك صعوبة يف تنفيذها، 
ولتفادي الشعور باإلحباط، عليك أن تكتب هذه األفكار 
حت�ى تأتي اللحظ�ة التي تنفذها فيه�ا. كتابة املالحظات 

واألفكار تحفز اإلنسان عىل التخطيط والتنفيذ.

أن�ت ش�خص متعم�ق بطيعتك فق�د قضيت 
أس�ابيع عديدة يف تقييم حيات�ك العملية. عىل 
األرجح أنت عىل شفا تغيري جوهري يف حياتك. قد 
تن�ال حياتك العاطفية حظا م�ن هذا التغيري. خطط 
كيف تنمي وتطور مواهبك ومهاراتك. أنت املسؤول عن 

نفسك.

تج�د نفس�ك يف موقف ضعي�ف وترتبك لخرب 
يخ�ص بعض الزم�الء، ابتعد ع�ن املفاوضات 
واالتص�االت وأجل املواعيد هذا اليوم. إذا رغبت يف 
املحافظة عىل موقعك يف قلب الرشيك، عليك أن تكون 
أكث�ر جدي�ة من الس�ابق. ال تكن من أصح�اب الحلول 

اآلنية والظرفية يف معالجة مشاكلك الصحية.

ستس�افر قريبا يف رحل�ة ما تتعل�ق بالعمل. 
ط�رأت العديد من التغي�ريات عىل حياتك طيلة 
الف�رتة املاضية، ومس�تمرة حت�ى اآلن. قد تتعلق 
هذه التغيريات بعمل ش�اركت في�ه من فرتة طويلة. 
ال تم�ل اليوم من العمل، وال تنئ من�ه. مارس التمارين 

الرياضية بني الحني واآلخر.

يوم مختلف وال يمكن نسيانه، حيث إن أهدافك 
املهني�ة والروحانية تتحد مع�ا وتعزز كل منهما 
األخ�رى. توقع حصولك عىل فرصة ملمارس�ة املهنة 
التي تفضلها من خالل صديق أو زميل لك. ال تس�تبعد 
األفكار املقدمة لك اليوم، فقد تكون الفكرة التي تستبعدها 

بمثابة مفتاح يربط بني أهم مرحلتني يف حياتك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

قد تشع�ر باالرتباك بس�بب التفكري يف بعض 
األم�ور الدينية! عندما تزداد فروع األش�جار، 
نق�وم بالتخل�ص من األغص�ان امليت�ة، وهذا ما 
ننصحك به اليوم. حاول أن تتخلص من هذه األفكار 
حتى تس�تمتع بحيات�ك. إن أجهشك البك�اء اليوم، فال 

تقلق فربما تشعر بتحسن بعد ذلك.

يروى يف تراثنا الشعبي العراقي 
ان رجال يدع�ى )فويلح ( جرب 
كل االعمال وامتهن ش�تى املهن 
وك�ان ال يجني منه�ا اال الرزق 
القلي�ل كم�ا ه�و حظ�ه العاثر 
والن الناس كانو يرأفون بحاله 
ويؤمله�م قل�ة رزق�ه اقرتح�وا 
عليه ان يش�رتي صقرا ويرافق 
)الصكاري�ن ( ح�ني خروجه�م 
للصيد لع�ل هذا الصقر يقتنص 
له غزاال او ارنبا او معزة فيجني 

ببيعه شيئا يعينه عىل فقره .
وبالفعل عم�ل فويلح بنصيحة 

م�ن نصح�ه واس�تدان مبلغ�ا 
واشرتى صقرا ورافق الصيادين 

والقنائ�ص  الغنائ�م  حي�ث  اىل 
اطل�ق فويلح صق�ره كما فعل 

رفاق�ه وانتظ�ر بص�رب م�ا قد 
يجلبه اليه من غنيمة ورزق مل 

انتظاره وجزع من قلته ...
وبدات الصقور تعود وكلما عاد 
احده�ا تلقف صاحب�ه الغنيمة 
ام�ا  ارنب�ا  او  او مع�زة  غ�زاال 
)صكر فويلح ( فقد حلق فارشا 
جناحه يحوم فوق راس صاحبه 
ثم القى عيل فويلح ثعبانا كبريا 
كان ه�و حظه من صيد الصقر 
فصارت قصة “)صكر فويلح ( 
مث�ال يطلق عىل م�ن قل نصيبه 

وعثر حظه .

مالم�ح الوجه تدّل عىل ش�خصّية صاحبته، 
وهذا ينطبق أيضاً عىل شكل زاويتّي العينني 
الخارجّيت�ني... ف�إذا أردت أن تعريف جوانب 

من شخصّيتك رّبما تجهلينها، إليك ما ييل:
-1 زاوية خارجّية مّتجهة أفقّياً

لدي�ك إرادة قوّية ج�ّداً، وتتملّك�ك الحرشّية 
ملعرفة ك�ّل يشء، كما أّن لدي�ك طموح عاٍل 
ورغبة يف تحس�ني املس�تقبل. ولكْن ينقصك 
بعض الديبلوماسّية يف العالقات مع اآلخرين، 
وه�ذا يولّ�د أج�واء مشحون�ة بفعل س�وء 

التفاهم الذي يحصل يف تعاطيك معهم.
-2 زاوية خارجّية مّتجهة نحو األعىل

تعرف�ني كي�ف تمّيزين األمور ع�ن بعضها، 
فأن�ت مرّتبة ج�ّداً، كم�ا أّنك تس�عني دائماً 

للحص�ول ع�ىل النج�اح املطلق يف ك�ّل عمل 
تقوم�ني ب�ه، وال تعرتف�ني أب�داً بالهزيم�ة. 
ينقصك حّس التنس�يق مع اآلخرين، ولكّنك 
تعّوضني ه�ذا النقص ب�روح قتالّية كبرية، 
وتول�ني ك�ّل املس�ائل أق�ى ما عن�دك من 

جهود.
-3 زاوية خارجّية مّتجهة نحو األسفل

تملك�ني قلب�اً دافئاً ج�ّداً، وتحّبني الس�الم، 
والجّدي�ة يف التعاط�ي مع اآلخري�ن واألمور 
العاّمة. أنت ذات شخصّية منفتحة، وطّيبة، 
وأنيق�ة. وإذا كن�ت تبدي�ن دائم�اً مشّتت�ة 
الذهن، إاّل أّنك تتمّتعني بحّس تنسيقّي عاٍل، 
وتلجئني دائم�ًا إىل إقامة عالق�ات متناغمة 

مع اآلخرين.

أنا بنت غري محجبة عمري 34 سنة، تعرفت 
عىل ش�اب من س�نتني، وكنا أصدقاء فقط، 
وبعد سنة بدأنا نحس بمشاعر الحب، ورغم 
أننا متعلمان ونعترب أنفس�نا مثقفني، لكننا 
م�ن بيئت�ني مختلفتني، هو م�ن بيئة كلهم 
يلبس�ون الحج�اب، والس�ت ال تس�لم عىل 
الرجل الغري�ب؛ حتى لو ك�ان زوج األخت، 
وحفل الزفاف عندهم غري مختلط، وأنا غري 
محجبة، غري أن عندي قابلية أتحجب، لكني 
أح�ب اآلن أن أعمل عرس�اً مختلطاً، وأفرح 
مثل ك�ل البنات، وه�و يريدن�ي أن أتحجب 
بالخطب�ة، وبع�د نق�اش قبل�ت برشوطه، 
مشكلتي اآلن أن�ي جربت الحجاب أكثر من 
م�رة ومش قادرة أتعود علي�ه، أريد فعالً أن 
أتحجب لوجه الله، لكني مس�تصعبة األمر، 
وبنف�س الوقت أن�ا أحب هذا الش�اب وهو 
يحبن�ي جداً فال أريد أن أخرسه، لكني إذا لم 
أتحجب س�أخرسه بالتأكيد، فهو مرص عىل 

هذا الرشط.
الحلول والنصائح:

1 - الح�ل الرسي�ع هو أن تحببي نفس�ك يف 
الحج�اب، لك�ن ه�ذا الح�ل رسي�ع نظرياً، 

فكيف نجعله يصبح رسيعاً عملياً؟
2 - كل ما تتحدثني عنه شكليات، طاملا أنت 
مقتنعة بأن�ك تتحجبني لوجه الل�ه، وأقول 

أيضاً: من قال لك إن الحجاب س�يمنعك من 
املرح والفرح والتسلية مع البنات؟

3 - الحج�اب أصب�ح اآلن ج�زءاً من مظهر 
الفتاة املس�لمة؛ وإذا ما تجولت بني البلدان 
والشعوب سرتينه بأشكال وطرق مختلفة، 
يمكن�ك أن تخت�اري منه�ا ما يناس�بك وما 

ترتاحني له.
4 - ال تخ�ايف  وثق�ي أن الع�رس املختلط أو 
غري املختلط س�يبقى عرس�ًا جمي�اًل، يشع 
بالفرح واألناقة والجمال، وتذكري أيضاً أنك 

يف العرس غري املختلط لن ترتدي الحجاب!!
5 - أين املشكل�ة إذن؟ املشكلة هي فقط يف 

مظهرك الذي اعتدت أن يكون بغري حجاب، 
ولكن اطمئني فكثريات من بناتي عشن هذه 
التجربة، ثم توصلن إىل اختيار حجاب يتالءم 
مع أس�لوبهن الخاص يف املالب�س، وبجولة 
يف اإلنرتن�ت س�تجدين أش�كاالً ومودي�الت 

مختلفة لحجاب يريض كل األذواق.
6 - ابدئ�ي م�ن اآلن باختيار ش�كل حجاب 
وبإمكان�ك  بارتدائ�ه،  وابدئ�ي  يعجب�ك 
املحجب�ات  أزي�اء  مح�اّل  إىل  تتوجه�ي  أن 
الفت�اة  فمظه�ر  مصمم�ة،  وتس�تشريي 
املسلمة اليوم يس�توعب مختلف التصاميم 
ومعظمه�ا محتش�م وجمي�ل وع�رصي يف 

الوقت نفسه.
7 - فكري أيض�اً أن حجابك ال يتناقض مع 
رؤيت�ك إىل الحياة، ولي�س حاجزاً بينك وبني 
العل�م واالنفت�اح ع�ىل الثقاف�ات األخ�رى، 
وال يمنعك من الس�فر وامل�رح والتمتع بكل 
ما وهب�ه الله لنا من خ�ريات يف هذه الدنيا، 
م�ن دون أن نن�ى واجبنا يف الخ�ري وفائدة 
اآلخري�ن والرحم�ة، وكله�ا تؤك�د صف�ات 

اإلنسان املسلم يف كل زمان ومكان.
8 - توك�يل ع�ىل خالقك؛ ليض�ع الطمأنينة 
واإلذع�ان يف قلب�ك، فاألهم هو إرض�اء الله 
ولي�س الب�رش، وم�ا يطلبه خطيب�ك حقه، 

لكنك حرة يف القبول أو الرفض.

قصة مثل

اختبارات شخصية

مشاكل وحلول

 )صَكر فويلح(

اختربي شخصّيتك من شكل زاوييت عينيك اخلارجيتني

أرغب بارتداء احلجاب ولكن شكلي ال يعجبين فيه.. ما احلل؟

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.

كلمات متقاطعة

أفقي
1الذه�ب األبي�ض o املاش�ية مما 
يقتنيها البدوي أو الفالح o شقيق

2ودي�ع )مبعثرة( o أماكن اجتماع 
القوم

3إذا تعدى اثنني ش�اع o يوم يبتدئ 
االنسان حياته

4اش�تهر يف التاريخ بتحويل الرتاب 
إىل ذهب o أبيض )باالنجليزية(

5يضغ�ط إلط�الق الن�ار o ش�جر 
صحراوي مثمر

6قرْض o بناء للمراقبة
رشق  جن�وب  دول�ة   o 7س�قيا 

أفريقية
8يتحرك كاملوج o يحقق إنجازا

 o 9فيه�ا طالبو العل�م والشهادات
متشابهان

10الذهب البني o بلد اسمها يعني 
بلد األحرار

رأيس
1ألوانه تظهر بعد املطر o يلغي

2تحليق يف الس�ماء o فاكهة لذيذة 
قرشها أحمر وحباتها كالجوهر

 o 3مناف�س ومس�او يف االمكانات
أغىل املعادن عىل اإلطالق

4بشك�ل رأيس o أن�ت طلبت األكل 
لشعورك بحاجته

 o اغتاب o )5واح�د )باالنجليزي�ة
متشابهان

6مخلوق صغري يحمل عرشة أمثال 
وزنه o شاي )باالنجليزية(.

 o 7متشاب�ك بشكل منتظم ومكرر
ثني

8دول�ة اوروبية معنى اس�مها بلد 
األرانب

9أخف الغازات يف الطبيعة
10م�ن الخرضوات o تفضيل يشء 

عىل آخر
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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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داوركيسة انتخابية

هامش

يف الواليات املتحدة األمريكية، وبرغم كل »مصايب الله« التي وقعت 
الكابيتول وترسيح  اقتحام  إىل  فلويد وصوال  قتل  بدءا من  عليهم 
ترمب بـ »الكنافذ« انتهى كل يشء عىل خري, فاز من فاز وخرس 
من خرس، و«عاشوا عيشة سعيدة«.. يف إرسائيل جرت العام املايض 
2020, عام كوفيد، ثالثة انتخابات فاز فيها كلها باالئتالفات مرة، 
عيشة  عاشوا  وهم  نتياهو,  بنيامني  أخرى،  مرة  وبالوكاالوات 

سعيدة، خصوصا مع التطبيع.
ضحيتها  راح  كربى  جماهريية  انتفاضة  فيها  حصلت  أمريكا  ال 
وال  جريح,  ألف   24 من  وأكثر  شهيدا   560 رسميا  بهم  املعرتف 
االنتخابات  جرت  ذلك  ومع  أخرى..  دول  يف  حتى  وال  إرسائيل,  يف 
عن  عبارة  عندنا  يشء  كل  العراق..  يف  إال  داوركيسات  أي  بدون 
انتخابات  تريد  تأجيل,  اخذ  مبكرة  إنتخابات  تريد  »داوركيسة«.. 
فنحن  تأجيل..  اخذ  »هم«  انتخابات  تريد  ال  تأجيل,  اخذ  متأخرة 
فيه ومما  والواقع، ومما ال شك  والحقيقة  واألمر  الحال  واقع  يف 
أجل ذلك، وطبقا لكل  القول ومن  نافلة  باإلشارة ومن  هو جدير 
اخذ  أرنب  »تريد  السائر  باملثل  جدا  مولعون  والتوقعات،  الوقائع 

أرنب, تريد غزال اخذ أرنب«.
أجدادنا  أجداد  األرنب والغزال تتحكم يف حياتنا ويف حياة  متوالية 
رافعني  متظاهرين  العراقيون  خرج  عرش..  السابع  لويس  حتى 
»نريد  شعار  رافعة  معهم  األحزاب  خرجت  وطن«  »نريد  شعار 
أوطان« ال وطن واحد.. تالعب الشباب بإعدادات التاريخ فحولوا 
املطعم الرتكي اىل جبل أحد, خرجت األحزاب مستحرضة كل معارك 
الخامس  إىل محمد  املقدوني  االسكندر  بدءا من فتوحات  التاريخ 
مرورا بعني جالوت والطرف األغر وعبور خط بارليف وتيانامني, 

فليس »حد أحسن من حد«.
مثلما  الترشينيون،  أو  االحتجاجات  أو  التظاهرات  شباب  طالب 
االنتخابات حتى  بتغيري قانون  يسمون مرة تحببا، ومرة تذمما، 
وبنات  وخاالتها  وعماتها  وأمها  أبيها  بكرة  عن  األحزاب  خرجت 
األخ وبنات األخت وأخواتهم يف الرضاعة تطالب بتغيري القانون.. 
قال الترشينيون نريد قانونا فرديا، هدر صوت األحزاب نحن نريد 
املفوضية، هدر صوت  نريد تغيري  الترشينيون  فرديا ونص.. قال 
موعدا  نريد  الترشينيون  قال  املفوضية..  أبو  تغيري  نريد  األحزاب 

مبكرا لالنتخابات، قالت األحزاب نريد انتخابات أبكر.
الترشينيون نريد رئيس  بالتفاطني«، قال  قبل ذلك كله »والحكي 
ونخلة  »خط  مستقال  نريده  األحزاب  صوت  هدر  مستقال  وزراء 
الوزراء موعد االنتخابات قالوا طويلة..  وفسفورة«.. حدد رئيس 
بدال  البايومرتية  بالبطاقة  الترشينيون  طالب  ذلك,  مع  بالتزامن 
من االلكرتونية لضمان نزاهة االنتخابات، خرجت بيانات األحزاب 
بايومرتوية  نريدها  بايومرتية,  نريدها  واحد  وبصوت  هادرة 
املحدد  للوقت  التنازيل  العد  بدأ  والرجعية..  االستعمار  وليسقط 
التحالفات  تكتمل  لم  تتواىل..  الحجج  بدأت  االنتخابات..  إلجراء 
والسجالت وكل اللوجستيات ما ظهر منها وما بطن.. أضف إىل ذلك 
طالبة املحكمة االتحادية وحل الربملان.. »طكت حوصلة« املفوضية 
فأصدرت بيانا قالت فيه نؤجل إىل العارش بدال من السادس.. أربعة 
شهور ال تضيع بوجه الصديق.. هدر صوت األحزاب »كيف وشلون 

وعىل أي أساس وملاذا«.. داوركيسة لو ال.. برشفكم!

الرتكي  املسلسل  حلقات  بطلة  أتاغول  نسليهان  تعرضت  أيام  قبل 
الفور  عىل  ُنقلت  مفاجئ  إلغماء  السفري«  »ابنة  الشهري 
للعمل  املنتجة  الجهة  من  وطلبت  العالج،  لتلقي  للمستشفى 
تعافيها  لحني  أيام  عرشة  ملدة  راحة  فرتة  عىل  الحصول 
العمل  تماماً، ولكن فجأة وبدون مقدمات فوجئ صناع 

بقرارها الصادم.
قررت  فقد  يرام،  ما  عىل  ليست  الصحية  حالتها  أن  يبدو 
راحة  الحصول عىل  السفري«  »ابنة  بطلة  أتاغول  نسليهان 
مشاهدها  تصوير  استكمال  من  املفاجئ  واالنسحاب  طويلة 
ضمن أحداث الحلقات الباقية من املوسم الجديد من املسلسل الذي 

ُيعرض حالياً عرب الفضائيات الرتكية.
عرب  ستوري  خاصية  عرب  خاصة  رسالة  بنرشها  نسليهان  جمهور  صدم  فقد 
صفحتها الرسمية عىل إنستغرام تعلن فيها عن انتهاء عالقتها بـ«ابنة السفري« 
جسمي،  خاليا  بقدر  بها  أحسست  التي  نارة  أودّع  إنني  للجميع،  »مرحبا  قائلة: 
أصدقاء  يا  لكم  شكراً  املسلسل،  لفريق  سالمات  الراحة،  إىل  محتاجة  ولكني 
ولجمهوري لقد دعمتموني دائماً، من الجيد أنكم موجودون وإىل اللقاء يف حكايا 

مختلفة يف أقرب وقت«.
من  االنسحاب  قررت  أتاغول  نسليهان  أن  الرتكية  بريسني  الصحفية  أكدت  وقد 
املسلسل، ألن تقاريرها الطبية التي أكدت إصابتها بمرض »ترّسب األمعاء« تحتاج 

إىل راحة طويلة قد تصل إىل شهر تقريباً، وهو ما يجعلها تعطل مسار املسلسل.
إىل ذلك، أوضحت الجهة املنتجة للمسلسل أنها أجرت تغيريات يف قصة وسيناريو 
املسلسل، مؤكدين أن نارة أو نسليهان أتاغول لن تكون يف الحلقات املقبلة، وهي 
من أغىل الشخصيات يف مغامراتهم الدرامية، ووجهت الرشكة رسالة شكر عىل كل 

ما قدمته يف العمل وتمنوا لها الصحة والسالمة.

تسيطر النجمة العاملية تايلور سويف عىل صدارة قائمة » 
 « Evermore 200 » و ذلك بألبومها الغنائي »   Billboard
لألسبوع الثالث غري املتتايل بعد أن كان رقم 2 قبل أسبوع، 
وهو األلبوم الذي حصد سلسلة مبهرة من عبارات اإلشادة 

والثناء من قبل املعنيني باملوسيقى و الغناء حول العالم .
 56000 عىل  األلبوم  حصل  فقد  املتداولة  التقارير  وحسب 
وحدة ألبوم مكافئة يف الواليات املتحدة األمريكية يف األسبوع 

املنتهى يف 7 يناير )بانخفاض ٪22( .
200 » تقوم بتصنيف أعىل 200 ألبوم   Billboard قائمة » 
وينرش  املتحدة،  الواليات  يف  مبيعا  واسطوانة  موسيقى 

التقييم أسبوعيا بواسطة مجلة » بيلبورد » .
يذكر أن تايلور سويفت التي تحظى بشعبية جارفة حول 
العالم قررت أن تضع بصمة واضحة مع بداية العام الجديد 
من   »deluxe« نسخة  الشهرية  النجمة  فأطلقت   ،2021
نجاحا  حقق  الذي   »Evermore« األخري  الغنائي  ألبومها 
الـ   النسخة  وجاءت  إلطالقه،  األوىل  الساعات  منذ  مذهال 

تايلور سويفت،  لعشاق  »deluxe« مبهرة 
وأبرزها  املواقع  من  عدد  أشارت  وقد 
»بيلبورد« أن النسخة الجديدة من األلبوم 
وهما:  جديدتني  أغنيتني  عىل  تحتوى 
 It>s« و »Right Where You Left Me«

.»Time to Go

الحكيم  عبد  ريهام  املطربة  انتهت 
العزيز   عبد  الكويتي  املطرب  بمشاركة 
الشايجي، من تسجيل دويتو جديد يحمل 
اسم »لقيت نفيس معاك«، وهي من كلمات 
عماد عبيد، وألحان عبد العزيز الشايجي، 
ومن  هارون،  محمد  موسيقى  وتوزيع 

إخراج وليد منري.

عبد  ريهام  تستعد  أخرى  ناحية  من 
الحكيم إلحياء حفل غنائي عىل املرسح 

يوم  املرصية،  األوبرا  بدار  الكبري 
الجاري،  يناير   21 املوافق  الخميس 
ومن املقرر أن يحييها كل من وأحمد 
وصول  نبيل،  وسناء   ، الكريم  عبد 

محمد ظهري. 

املطربة  أعلنت  ملحبيها،  مفاجئة  خطوة  يف   
اللبنانية، روال سعد، خطبتها من مهندس خارج 

الوسط الفني.
وخالل استضافتها يف برنامج »Et بالعربي«، 
عىل  خطبتها  تمت  بأنه  روال  قالت 
حب،  قصة  بعد  يحيى  يدعى  مهندس 
وتمت الخطبة تمت يف أجواء عائلية، 
الكريسماس،  احتفاالت  خالل 
بحضور عدد محدود من األصدقاء 

وشقيقتها وأبناء شقيقتها.
أما عن جنسية خطيبها، كشفت 
انه  وقالت  هويته،  عن  روال 
ويعيش  سوريا  مواليد  من 
ألصول  عائلته  وتعود  بأمريكا 

فلسطينية.

كانت روال قد طرحت مؤخرا فيديو كليب ألغنيتها 
الجديدة »الغيني تالقيني« وجاء الفيديو كليب يف 
إطار استعرايض باللهجة املرصية، واألغنية من 
يحيى،  محمد  ألحان  مصطفى،  أسامة  كلمات 
عادل، »مكس وماسرت«  أحمد  توزيع موسيقي 

هاني محروس.

الفنان  شقيق  نجل  شبانة،  محمد  كشف 
عن  حافظ،  الحليم  عبد  الراحل  املرصي 
األسمر،  العندليب  جثمان  حول  مفاجأة 
وهي أنه لم يتحلل رغم ميض 31 عاماً عىل 

دفنه.
تحلل  عدم  تفاصيل  عن  شبانة  وكشف 
جثمان العندليب، حيث قال: »ذهبت إىل دار 
اإلفتاء، حتى ننقل جثماني والدي وعمي عبد 
الحليم بسبب املياه الجوفية، وجلبنا خرباء 
ومهندسني، لكن وجدنا املياه لم تدخل لهما 

بسبب الصخور، لكن فضلنا نقلهما«. 
وأضاف: »نزل شيخ مسجد وشيوخ آخرون 
علشان  تنزل  الزم  بيقويل  لقيتهم  القرب.. 
وشفت  »نزلت  مضيفاً:  بعينك«،  تشوف 
الحليم  عبد  عمي  أن  وهي  جميلة،  حاجة 
وأذنيه  وأنفه  األسود وخدوده  نايم بشعره 

وكل حاجة زي ما هي سليمة متحللتش«.
كان  إنه  قالويل  سألت  »ملا  قائالً:  وتابع 
بيعمل أعمال خري كتري جداً، ومش بيحكي 

يف  يظهر  بيحب  مش  ألنه  دي  الحكاية  عن 
الصورة«، مشرياً إىل أنه كان رافضاً الحديث 

عن تلك القصة.
وأكد أنه سيتم طرح مذكرات صوتية قريباً 

زواجه  عدم  أسباب  فيها  يذكر  للعندليب، 
وقصص  معها،  وبدايته  حسني،  سعاد  من 
وعبد  حمدي،  ببليغ  وعالقاته  جميعاً،  حبه 

الوهاب، وغريهما.

أغنيته  الشامي  وليد  العراقي  الفنان  طرح 
حب«  يا  »هي  عنوان  تحمل  التي  الجديدة 
قيص  كلمات  من  وهي  يوتيوب،  عىل 
عيىس، ألحان عيل جاسم توزيع زيد عادل، 
بني  كبريا  رواجا  تحقق  األغنية  بدأت  وقد 

الجمهور.
وكان أطلق وليد الشامي مؤخرا أغنية »ايل 

رشدك »، من كلمات مرشف العتابي، ألحان 
وغناء وليد الشامي، توزيع ومكس وماسرت 

حسام كامل، وتصميم الفيديو عمر جواد.
الجابك  درب   .. رشدك  مطلعها:«ايل  ويقول 
اجتني   .. شعندك  جايني  واملن   .. يردك 
ترد   .. ودك  وال  رشدك،  ايل  ببعدك،  العافيه 

لقليبي شحدك .. لذيج ايامي شريدك..«

األزياء  وعارضة  الفاشنيستا  أعلنت 
أنها  مفاجأة  حسني،  بن  روان  الكويتية، 
ستشق طريقها بعالم الفن وتحديداً الغناء.. 
عىل  الخاصة  صفحتها  عرب  روان  ونرشت 
يف  لها  صورة  االجتماعي،  التواصل  موقع 

األستوديو وهي تضع السماعات، وكشفت 
أغنياتها،  أوىل  تسجيل  عىل  تعمل  أنها  عن 
وكتبت: »ملا كنت عم بمرق بفرتة انفصايل 
عن ابو بنتي، املوسيقى كانت اليش الوحيد 
يوم  اسعد  اليوم  بايل...  يهدّي  كان  اليل 

بروفة  اول  عملت  الني  املهنية  بمسريتي 
تسجيل الغنيتي«.

ولم ترّصح روان بأي تفصيل حول األغنية، 
الكبرية،  الخطوة  الجمهور هذه  واستغرب 

التي تقوم بها يف مسريتها، فهل ستنجح؟

أمس  بعيد ميالدها،  الدين،  النجمة، مي عز  احتفلت 
استطاعت  والتي  يناير،   19 املوافق  الثالثاء 

األنظار  تلفت  أن  ورقتها  الهادئة  بمالمحها 
خالل  من  السينما،  عالم  دخولها  منذ 

يعد  الذي   ،2001 عام  حب«  »رحلة  فيلم 
بطوالتها  وأوىل  السينمائية  انطالقتها 
حلمي  وأحمد  فؤاد  محمد  النجمان  مع 
سواء  كبريا  نجاحا  وقتها  حققت  التي 
خالل  من  أو  التمثييل  أدائها  خالل  من 

أحد  الشاشة، وال  الذي ظهر عىل  جمالها 
أن  استطاعت  فهي  ذلك  ينكر  أن  يستطيع 

بمجرد  وعشاقها  محبيها  قلوب  يف  تجلس 
فتاة  أصبحت  انها  حتى  الشاشة،  عىل  طلتها 

أحالم جيل بأكمله.لم يكن جمال النجمة مي عز الدين 
هو سبب شهرتها ونجاحها يف مجال التمثيل سواء يف السينما 

تجسيد  خالل  برعت  التي  القوى  التمثييل  أداءها  ولكن  الدراما،  أو 
دور الفتاة املرصية بمختلف أشكالها سواء رومانسية أو بنت بلد أو 
غريها، فتوالت عليها األعمال من بعد بطولة فيلم »رحلة حب«، حيث 
كانت ثاني محطاتها الفنية مع النجمة الكبرية يرسا يف مسلسل »أين 

لذلك  حب«  »رحلة  يف  بأدائها  أعجبت  بعدما  قلبي«، 
لتجسد  عمرية  أبو  مجدي  املخرج  مع  رشحتها 

دور ابنتها خالل األحداث.
تألقها  الدين  عز  مي  النجمة  وواصلت 
من  الكثري  يف  البطولة  أدوار  وخطف 
األعمال السينمائية التي كان دائما يقع 
االختيار عليها من صناع السينما، حيث 
شاركت عددا من النجوم الكبار يف أدوار 
وانتيمو،  البطولة مثل، كلم ماما، كيمو 
أيظن،  مرشوعة،  خيانة  بوحة،  فرح، 
عجميستا،  الثالثة،  بأجزائه  وسلمى  عمر 
جيجا،   8 اللمبي  نائما،  حبيبي  شيكامارا، 
يف  رشف  ضيفة  مؤخرا  ظهرت  كما  أوفر،  جيم 

فيلم الفلوس مع تامر حسني.
كما أنها حققت نجاحا كبريا أيضا يف الدراما املرصية بالعديد 
من األعمال التليفزيونية التي دخلت قلوب محبيها منها، موعد مع 
الشهرة، أين قلبي، الحقيقة والرساب، يا ورد مني يشرتيك، محمود 
املرصي، لقاء عىل الهواء، بنت بنوت، قضية صفية، آدم، الشك، دلع 

بنات، حالة عشق، وعد، رسايل، الربنسيسة بيسة، خيط حرير.

نسليهان أتاغول تنسحب من 
»ابنة السفري« بسبب مرضها

 Billboard 200 تايلور سويفت تتصدر قائمة

دويتو جديد جيمع ريهام عبد احلكيم وعبد العزيز الشاجيي 

روال سعد تعلن خطوبتها من مهندس 
خارج الوسط الفين

عائلة »عبد احلليم حافظ« تفجر مفاجأة ملا شاهدته بعد فتح قربه

وليد الشامي يطرح أغنيته اجلديدة »هي يا حب«

روان بن حسني تفاجئ حمبيها وتعلن دخوهلا عامل الغناء

مي عز الدين حتتفل بعيد ميالدها بعد 20 عاما من النجاح 

محزة مصطفى

بمقدار 444 مليار دوالر 

سوار إلكتروني يخبر مديرك بحالتك 
النفسية أثناء العمل

بعد الهجوم العنيف.. واتسآب يؤجل 
طرح خصائصه الجديدة

عـين على العالم

يضغط مسـتخدم السـوار عىل الزر األصفر إذا كان يشـعر بالسـعادة 
وعـىل الـزر األزرق إذا كان حزيناً، للوهلة األوىل قد تظن خطأ أن سـوار 
السـيليكون هذا هو سـوار مخصص لتتبع معدل رضبـات القلب أثناء 
ممارسـة الرياضة.غـري أن هذه التقنيـة املصممة لالرتـداء يف املعصم، 
وتسمى “مودبيم” ال تتابع صحتك الجسدية، بل تسمح لصاحب العمل 
بتتبـع حالتـك النفسـية.ويحتوي الجهـاز الذي يتصـل بتطبيق هاتف 
محمـول وموقـع إلكرتوني عـىل زرين، أحدهمـا أصفر واآلخـر أزرق، 
وتقوم فكرته عىل أن تضغط عىل الزر األصفر إذا كنت تشـعر بالسعادة 
وعـىل األزرق إذا كنت حزينا.وتسـتهدف الفكرة الرشكات التي ترغب يف 
متابعة الحالة النفسية ملوظفيها الذين يعملون من املنزل ويتم تشجيع 
املوظفني عىل وضع السـوار )ويمكنهـم أن يرفضوا ذلك( والضغط عىل 
الزر الذي يعرب عن حالتهم النفسية عىل مدى أيام عمل األسبوع.ويمكن 
للمديريـن عندئذ االطالع عىل قائمـة البيانات عىل اإلنرتنت للوقوف عىل 
الحالة النفسية للموظفني ومدى قدرتهم عىل التكيف ويف ظل عدم قدرة 
املدراء عىل التواصل مع فرق عملهم بصورة مبارشة وجها لوجه، تأمل 
“مودبيم” يف أن تسد هذه الفجوة. ولطاملا كانت الصحة العقلية مصدراً 
للقلـق يف أماكن العمل، إذ تشـري تقديرات منظمة الصحة العاملية إىل أن 
االكتئـاب والقلـق كلفا االقتصاد العاملي تريليون دوالر سـنوياً قبل بدء 

تفيش فريوس)كورونا( بسبب اإلنتاجية املفقودة.

قـرر تطبيق واتسـآب التابع لرشكة فيسـبوك تأجيل طـرح خصائص 
جديدة ترتبط باألعمال، وذلك بعد رد فعل عنيف من املستخدمني بشأن 

ممارسات الرشكة فيما يتعلق بمشاركة البيانات.
ونرش واتسـآب عىل حسابه الرسـمي عىل تويرت منشـور يفيد بأنه تم 
تأجيـل التعديالت أو التحديثات الجديـدة التي كان من املقرر العمل بها 
يف شـباط املقبل، اىل ما بعد أيار من هذا العام.ويمثل التأجيل انتكاسـة 
لخطة واتسـآب لجلب إيرادات من خالل تيسـري التبادالت لتجارية عىل 
تطبيق الرتاسل، الذي استحوذت عليه فيسبوك مقابل 19 مليار دوالر يف 
2014، لكنه بطيء يف تحقيق أرباح.وذكر واتسآب، الجمعة، أنه لن يعد 
بمقدور املسـتخدمني مراجعة رشوطه املحدثـة واملوافقة عليها بحلول 
الثامن من فرباير، وإال سـيجري وقف حساباتهم أو حذفها بحلول هذا 
املوعد.وهاجم مدافعون عن الخصوصية تغيريات واتسآب، مشريين إىل 
ما يقولون إنه سـجل غري جيد لفيسـبوك يف دعم مصالح املسـتخدمني 
عند التعامل مع بياناتهم، واقرتح كثري منهم عىل املسـتخدمني االنتقال 

إىل منصات أخرى.

نرش خرباً يمثل برشى سـارة اىل 
العالم، ونقلت عن خرباء أردنيني 
قولهم إن مـؤرشات تقنية داخل 
تسـلل  التـي  البرشيـة  الخاليـا 
إليهـا فريوس كورونا يف أجسـاد 
املصابني تبني أن الوباء يف طريقه 

إىل االختفاء يف غضون شهرين.
املهندسـني  “جمعية  وأوضحـت 
الوراثيـني األردنيـة” أن إمكانية 
زوال الفريوس، بما فيه سـالالته 
الجديـدة كالربيطانيـة والجنوب 
إفريقية، خالل شـهرين إمكانية 

واقعية.

 واسـتند باحثـو هـذه الجمعية 
 ORF عـىل دراسـة منطقـة الــ
ذات األهميـة البالغة يف الفريوس 
والتـي يتحـدد ضمنها مسـتوى 
قوتـه ومـدى خطورتـه، ودعوا 
الباحثـني املتخصصـني إىل املزيد 

من االهتمام بها يف دراساتهم.
وذكر أن “معظم العلماء يركزون 
عـىل طفـرات الربوتـني التاجـي 
الفـريوس،  انتشـار  ورسعـة 
ولكنهـم يهملـون أهـم منطقة 
بالفـريوس التـي تعـد سـالحه، 

..”ORF وهي منطقة الـ

طرحت رشكة “غوغل” األمريكية 
تحديثـا جديدا يف نظام تشـغيلها 
“أندرويـد”،  العالـم  يف  األشـهر 
والذي يمكنـه املحافظة عىل عمر 
البطاريـة يف هاتفـك بصورة غري 

مسبوقة.
الجديدة  “هايربنايشـن”  وميـزة 
سيمكنها تقليل حجم التطبيقات 
غري املستخدمة، بحيث ال تستهلك 
البطاريـة  أو  التخزيـن  سـعة 
والحواسـيب  الذكيـة  للهواتـف 
اللوحية.وسيمكن لتلك امليزة التي 
يطلق عليها أيضا اسم “اإلسبات” 

تقليل تأثري ذاكرة التطبيقات غري 
املستخدمة.

وباتت تلك امليـزة متاحة يف نظام 
تشـغيل “أندرويد 12”، وستكون 
متاحة لكل املسـتخدمني بدءا من 

11 فرباير/شباط 2020.
وستعمل تلك التقنية وفق حساب 
مستخدم “أندرويد” يف كل أجهزته 
يسـمح  مـا  وهـو  املسـتخدمة، 
املسـتغلة  املسـاحات  بتحريـر 
لتطبيقـات غـري مسـتخدمة من 
دون حذفها أو إلغـاء تثبيتها من 

عىل جهازك.

دراسة تحمل خبرا سارا.. مؤشرات 
الختفاء كورونا خالل شهرين!

ميزة جديدة من أندرويد للحفاظ 
على بطارية هاتفك

  

تغريدات

عزيز الربيعي

راغب عالمة

 عندي سؤال؟ اليوم ترامب بيفّل مع النحس والسواد 
ــذي اتى معه على الكرة األرضية! هل نتأّمل خرياً  ال

مع وصول الرئيس بايدن اىل البيت األبيض ؟
ــى األرض وتعبنا فرض  ــانية عل ــتقنا لإلنس  واهلل اش
ــووي !! نريد  ــلحة ون ــد وصواريخ وأس قوة وتهدي
سالم وحمبة وفن وموسيقى  ونوايا طيبة من اإلنسان 

ألخيه اإلنسان

ــكوى ضد األب  ــران صمتهما بش ــان تكس  فتات
وأبناء العم وتنهيان »نهوة عشائرية« حبقهما 

يف ذي قار.
ــيء مفرح جداً ..  ــلطة القانون ش  االميان بس

 علما ان الفتاتني من مواليد)2000 - 2002(.


