
بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة النق�ل، ام�س األربع�اء، عن قرب 
مب�ارشة الرشكة الكوري�ة املحال عليه�ا تنفيذ 
مين�اء الف�او الكب�ر اعمالها بعد اتم�ام بعض 
االج�راءات االدارية واملالي�ة، وحضور 40 خبرا 
كوري�ا النج�از امل�رشوع بأق�ى رسعة.وقال 
مدير عام الرشكة العام�ة ملوانئ العراق التابعة 
ل�وزارة النق�ل، فرحان محيس�ن الفرطويس، يف 
ترصيح صحفي: إن “الرشكة الكورية ستبارش 
العمل بشكل فعيل يف ميناء الفاو خالل االسابيع 
القليل�ة املقبل�ة، اي بعد االنتهاء م�ن االجراءات 
االداري�ة بمتابعة وزير النق�ل ومدير التخطيط، 
والتأكي�د عىل تخصيص مبل�غ 400 مليار دينار 
لحساب رشكة املوانئ، ليتم بعدها فتح االرصدة 

بش�كل مبارش”، مؤكدا ان هذا االمر اصبح شبه 
“الرشك�ة  ان  الفرط�ويس  محس�وم”.وأضاف 
الكوري�ة طلبت املب�ارشة بالعمل قب�ل ايام عدة 
إلج�راء الفحوصات لرتبة قاع قن�اة خور الزبر 
بالتع�اون مع مدير املالح�ة ملنطقة خور الزبر، 
عرب ادخ�ال بعض القطع البحري�ة للقيام بهذه 
العملية، بيد ان هذا االمر يتطلب الس�يطرة عىل 
عملي�ات حرك�ة البواخ�ر املوج�ودة يف املنطقة 
تحاش�يا لحصول حوادث”.واوضح الفرطويس 
ان “اوىل االعمال التي ستنفذها الرشكة الكورية 
هي فح�ص تربة قاع قناة الخ�ور واالنتهاء من 
اعم�ال )التن�ل(، وه�و الطريق الرسي�ع املكمل 

للمرور اىل النفق املوجود تحت القناة،
تفاصيل ص5

بغداد/ الزوراء:
أمر رئي�س مجلس الوزراء القائد العام 
للقوات املس�لحة، مصطفى الكاظمي، 
بوض�ع آلي�ة رصين�ة بش�أن موضوع 
الرتب العسكرية.وذكرت وثيقة صادرة 
ع�ن مكت�ب رئي�س ال�وزراء حصل�ت 
“الزوراء” عىل نس�خة منها: ان رئيس 
مجل�س ال�وزراء القائد الع�ام للقوات 
املس�لحة أم�ر إيق�اف العم�ل باحكام 
امل�ادة )16/ ثانيا( م�ن قانون الخدمة 
والتقاع�د العس�كري رق�م )3( لس�نة 
2010، لغ�رض وض�ع آلي�ة متكامل�ة 

رصينة بشأن موضوع الرتب العسكرية 
منعا للرتهل.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن صندوق اإلس�كان التابع لوزارة 
اإلعمار واإلس�كان والبلدي�ات العامة، 
رف�ع ق�رض اإلس�كان اىل 75 ملي�ون 
دين�ار، فيم�ا اك�د م�رصف الرافدي�ن 
مبارشته بإطالق القروض بكل انواعها 
بما فيه�ا االس�تثمارية والتس�هيالت 
املرصفية االخرى.وذك�ر بيان للمكتب 
االعالم�ي للصندوق تلقت�ه “الزوراء”: 
بإق�راض  س�يبارش  الصن�دوق   “ أن 
 75 ال��  اليتج�اوز  بمبل�غ  املواطن�ن 
مليون دينار يف بغداد و50 مليون دينار 
يف األطراف واملحافظات.واش�ار البيان 
اىل ان “ القرض س�يكون لغرض البناء 
او إضافة البناء من دون فائدة”، الفتاً 

اىل أن “ مدة سداد القرض ستكون 20 
عاماً مقابل عمولة إدارية تستوىف ملرة 
واحدة وقدره�ا 5 ٪، وبضمانة العقار 
نفس�ه وبكفال�ة يقبله�ا الصندوق”.

م�رصف  اعل�ن  اخ�ر،  س�ياق  ويف 
الرافدي�ن مبارشته بإط�الق القروض 
ب�كل انواعه�ا بم�ا فيها االس�تثمارية 
والتس�هيالت املرصفي�ة االخرى .وقال 
املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان 
تلقت�ه “ال�زوراء”: ان امل�رصف اصدر 
توجيها لكل فروع�ه املنترشة يف بغداد 
واملحافظات برتويج معامالت القروض 
للزبائن بما فيها القروض االستثمارية 
التي تخدم الدولة وذلك بهدف تنش�يط 

القطاع الخاص.

طهران/ متابعة الزوراء:
دع�ا الرئي�س اإليران�ي، حس�ن روحان�ي، 
الرئي�س األمريك�ي املنتخ�ب، ج�و باي�دن، 
للعودة إىل االتفاق النووي، مش�را يف الوقت 
نفس�ه إىل أن سياس�ة س�لفه دونالد ترامب 
مع بالده قد فش�لت تماما.وقال روحاني، يف 
كلمة بثها التلفزيون اإليراني، امس األربعاء: 
إن سياسة “الضغوط القصوى” التي اتبعها 
ترام�ب حي�ال إي�ران فش�لت فش�ال تام�ا.
وأضاف الرئيس اإليراني أن “مس�رة ترامب 

السياسية قد انتهت”. وفقا ل�”رويرتز”.كما 
ناش�د روحان�ي الرئيس األمريك�ي املنتخب 
باي�دن الع�ودة لالتف�اق النووي م�ع إيران.

وتاب�ع قائ�ال: “الك�رة اآلن يف ملع�ب اإلدارة 
األمريكي�ة الجدي�دة، وإذا التزم�ت باالتفاق 
الن�ووي فإنن�ا س�نلتزم”.يذكر أن، أنتون�ي 
بلينكن، مرش�ح الرئي�س األمريكي املنتخب 
ج�و باي�دن ملنصب وزي�ر الخارجي�ة، أعلن 
العمل عىل مش�اركة دول الخليج وإرسائيل 

بأي مفاوضات نووية بشأن إيران.

غداد/ متابعة الزوراء:
صنفت وكالة “AM Best “ االمركية 
الخاصة بالتأمين�ات العراق من بن 
ال�دول األكث�ر خط�ورة يف املج�االت 
واملالي�ة.  واالقتصادي�ة  السياس�ية 
وجاء تقري�ر الوكال�ة الخاص حول 
الع�راق يف اط�ار “تقاري�ر مخاطر” 

تتعل�ق ب��138 دول�ة ح�ول العالم، 
الخط�ورة  تح�دد فيه�ا مس�تويات 
ل�كل بلد، بما يخ�دم رشكات التأمن 
العاملي�ة للوف�اء بالتزاماته�ا املالية، 
بناًء عىل دراس�ة وتقييم كل العوامل 
الت�ي تؤث�ر بش�كل مب�ارش او غ�ر 
مب�ارش ع�ىل قط�اع التأم�ن، ويتم 

م�ن خ�الل تصني�ف الدول بحس�ب 
خطورتها، حيث صنف العراق ضمن 
الدول االكثر خطورة )CRT5( اي انه 
يشكل مجازفة كبرة لالستقرار املايل 
للجه�ات الضامن�ة. وذك�ر التقرير، 
ال�ذي اطلع�ت علي�ه “ال�زوراء”: ان 
العراق يندرج ضمن مس�توى الدول 

االع�ىل خط�ورة، بناًء ع�ىل مقاييس 
االقتص�اد والسياس�ة والنظام املايل. 
وبينما كان نمو الناتج املحيل االجمايل 
خالل الع�ام 2019، %4.4، فإنه من 
املتوق�ع ان تك�ون حصيل�ة تراجعه 
بنس�بة %12 يف الع�ام 2020، وه�و 
تراج�ع اقتص�ادي م�رده اإلجراءات 

املتخذة للحد من انتشار وباء كورونا 
وانهي�ار اس�عار النف�ط. وم�ن بن 
ال�دول الت�ي تمث�ل مخاط�ر عالية، 
تظهر خريطة نرشته�ا الوكالة دوال 
مثل الع�راق ومرص وليبي�ا والجزائر 

ولبنان واثيوبيا وكينيا ونيجريا.

الزوراء/ حسن فالح:
كشف محافظ صالح الدين، عمار جرب خليل، عن 
تفاصيل اجراءات احتواء فروس انفلونزا الطيور 
الذي اصاب حقول دواجن يف مدينة سامراء، مبينا 
انه تم فرض طوق امني يف املحافظة ملنع انتش�ار 
الف�روس اىل املحافظات االخرى، وفيما اكد اتالف 

نح�و 70 الف دجاجة مصابة، اش�ار اىل ان مصدر 
انتقال الف�روس اىل حقل املحافظة لم يحدد بعد.
وقال خليل يف حديث ل�«الزوراء«: انه تم السيطرة 
ع�ىل ف�روس انفلون�زا الطي�ور يف حق�ول مدينة 
س�امراء بعد اتخاذ االج�راءات العاجلة الحتوائه، 
ش�اركت فيه قيادات العمليات يف سامراء وصالح 

الدين والجهات ذات العالقة والدوائر املعنية. مبينا: 
انه تم فرض منطقة حظر بحدود 10 كيلومرتات.

واضاف: ان املسحات لم تؤرش اىل انتشار املرض اىل 
الحقول االخرى يف املحافظ�ة او خارجها. مؤكدا: 
ان امل�رض افقد اصح�اب الدواج�ن كميات كبرة 
من الدج�اج البياض مما يش�كل صعوبات مالية 

جديدة.واوض�ح: انه تم فرض اجراءات امنية عىل 
ح�دود محافظة صالح الدين ملن�ع دخول الدجاج 
والحت�واء االزمة ملدة 21 يوما م�ن اجل التأكد من 
سالمة املحافظة من هذا املرض، ومنع انتقاله اىل 

املحافظات االخرى.

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
يع�ود مجل�س الن�واب اىل عق�د جلس�اته 
االعتيادي�ة مج�ددا ي�وم الس�بت املقب�ل، 
فيما قررت رئاس�ة الربمل�ان تحديد موعد 
استجواب رئيس هيئة االتصاالت واالعالم 

يف جلسة يوم السبت املوافق 23 من كانون 
الثان�ي الح�ايل .وتواصل اللجن��ة املالي�ة 
ملس�ودة  اليومي�ة  مناقش�اتها  النيابي�ة 
مرشوع قانون املوازن�ة العامة االتحادية 
لعام 2021 ، حيث ت�درس إضافة مواد يف 

القانون تدع�م القطاع الخاص، وتس�هم 
بتنشيط االقتصاد العراقي .واكدت اللجنة 
املالي�ة النيابية التزامه�ا بتخفيض معدل 
العج�ز يف املوازنة العام�ة 2021 ، وامليض 
إلقرار مرشوع القانون بعد اجراء التعديالت 

املناس�بة .وقال عضو اللجنة، النائب عبد 
الهادي الس�عداوي، ل�«ال�زوراء«: ان »كل 
املالحظات واملقرتح�ات واالعرتاضات عىل 
قان�ون املوازنة العام��ة 2021 التزال قيد 
النق�اش م�ع الحكوم�ة »، مؤك�دا ميض 

اللجن�ة املالي�ة بتخفيض مع�دل العجز يف 
املوازنة اسوة بقانون االقرتاض الحكومي 
الذي اقره الربمل�ان يف ترشين االول املايض 

انذاك .

دد بعد حمافظ صالح الدين لـ         : فرض طوق أمين ملنع انتشار الفريوس ومصدر انتقاله مل يحُ

املالية النيابية تؤكد لـ           مضيها يف تعديل املوازنة وختفيض العجز

أكد إتالف حنو 70 ألف دجاجة مصابة بإنفلونزا الطيور يف حقول سامراء 

استجواب رئيس هيئة اإلعالم واالتصاالت يف جلسة السبت املقبل 

مدريد/ متابعة الزوراء:
س�مع دوي انفجار قوي مجه�ول املصدر، بعد 
ظهر ام�س األربعاء، يف مبنى يف وس�ط مدريد، 
ع�ىل م�ا ذك�ر التلفزي�ون الوطن�ي اإلس�باني 
وش�هود.ولم يع�رف ع�ىل الف�ور م�ا إذا كان 
االنفجار أدى إىل وقوع ضحايا.وقال التلفزيون 
إن االنفج�ار “ق�وي ج�دا”، وأدى إىل انهي�ار 3 
طوابق يف املبنى الواقع قرب دار للعجزة.وقالت 
خدمات طوارئ مدريد ان فرق انقاذ ومكافحة 
حرائ�ق ورشطة هرعت اىل وس�ط املدينة عقب 
س�ماع دوي االنفج�ار الهائل.وأظه�رت صور 
وتس�جيالت مص�ورة ع�ىل وس�ائل التواص�ل 
االجتماعي أعمدة م�ن الدخان تندلع من مبنى 

وركاما متناثرا يف ش�ارع بوس�ط مدريد، وفق 
هيئ�ة البث االس�بانية ت�ي يف اي، التي اضافت 
ان انفجارا وقع يف مبنى قريب من دار مس�نن.

وقالت لري ريب�اراز ) 24 عاما(، املقيمة قرب 
معلم بويرتو دي توليدو، السوشيتد برس: انها 
س�معت دويا هائال.وأضافت “ل�م نعلم مصدر 
الدوي. واعتقدنا انه من مدرسة.. صعدنا ألعىل 
اىل س�طح املبنى وتمكنا م�ن رؤية هيكل مبنى 
والكثر م�ن الدخ�ان الرمادي”.وكانت قناة ال 
سيكس�تا التلفزيونية ذكرت، امس األربعاء أن 
دوي انفج�ار ضخم ُس�مع يف وس�ط العاصمة 
اإلس�بانية مدري�د دون أن تق�دم مزي�دا م�ن 

التفاصيل.

عقب أدائه اليمني الدستورية رئيسا ألمريكا.. بايدن: حنتفل اليوم بانتصار الدميقراطية وسنقوم بإعادة حتالفاتنا 
ترامب يغادر البيت األبيض دون حضور حفل التنصيب ويؤكد عودته مرة أخرى بشكل ما

واشنطن/ متابعة الزوراء:
اعلن رئيس الواليات املتحدة االمريكية، 
جو باي�دن، عزمه اعادة تحالفات بالده 
الخارجي�ة، مؤك�دا ان ب�الده س�تكون 
رشيكة وقوية للس�الم واالمن يف العالم، 
فيما غ�ادر الرئيس االمريكي الس�ابق، 
دونال�د ترامب، البي�ت االبيض من دون 
الحض�ور، فيم�ا اك�د انه س�يعود مرة 

اخرى.
املنتخ�ب،  االمريك�ي  الرئي�س  وأدى 
ج�و بايدن، اليمن الدس�تورية رئيس�ا  
هاري�س  وكام�اال  املتح�دة،  للوالي�ات 
نائب�ة له كأول امرأة تت�وىل هذا املنصب 
يف الوالي�ات املتحدة االمريكية.وقال جو 
بايدن، خ�الل خطاب تنصيب�ه الرئيس 
46 للوالي�ات املتحدة: ه�ذا يوم أمريكي 
تاريخي لالحتفاء بالديمقراطية، واليوم 
الديمقراطية،  نحتفي بانتصار قضي�ة 
وهذه لحظة هي انتصار الديمقراطية. 
مؤكدا: ان البالد ال تعتمد عىل أي منا بل 
علين�ا كش�عب.واضاف: ان هناك أمورا 
كثرة يج�ب أن نقوم ببنائها. مبينا: ان 
فروس كورونا قد كلفنا حياة العديد من 
املواطنن.وتابع: يجب أن نواجه صعود 
التط�رف الس�يايس واإلره�اب املح�يل، 
وأحاول اليوم أن أوحد شعبنا، ونستطيع 
أن نحارب األع�داء والتطرف ومواجهة 
الف�روس بالوحدة.وش�دد باي�دن: انه 
علين�ا محاربة الفكر الذي يؤمن بتفوق 
العرق األبي�ض والتطرف. منوها اىل: ان 

هذه لحظ�ات وحدة ملواجهة التحديات، 
أمريكا.وم�ى  يف  أب�دا  نفش�ل  ول�ن 
بالق�ول: لنب�دأ بداي�ة جدي�دة، وعلين�ا 
أن نرف�ض ثقاف�ة التالع�ب والتضليل. 
الفت�ا اىل: ان الوالي�ات املتح�دة يجب أن 
تك�ون أفضل م�ن ذل�ك بكثر.واوضح: 
ان االخت�الف يجب أال يؤدي إىل التفرقة. 

مؤكدا: س�أكون رئيسا لكل األمريكين.
: أفه�م أن العديد م�ن األمريكين  وب�ننّ
ينظرون إىل املس�تقبل بقلق. مؤكدا: ان 
الديمقراطي�ة انترصت.وتابع: يجب أن 
ندافع ع�ن الحقيقة ونه�زم األكاذيب، 
وس�نقوم بإعادة تحالفاتنا، وس�نكون 
رشكاء أقوياء للسالم واألمن، وبإمكاننا 

أفضل.وأك�د: واجهن�ا  أم�ة  نك�ون  أن 
تحديات صعبة. مبينا: انه سنكون عىل 
قدر املس�ؤولية وس�نؤمن عامل�ا أفضل 
ألوالدن�ا، وس�أدافع عن الدس�تور وعن 
ديمقراطيتن�ا، والديمقراطية لن تموت 
يف بلدنا.ويف س�ياق آخ�ر، أعرب الرئيس 
األمريكي السابق، دونالد ترامب، عشية 

تنصيب بايدن، عن اعتزازه بالفرتة التي 
قضاها يف رئاسة الواليات املتحدة. الفًتا 
إىل أن إدارت�ه “حقق�ت إنج�ازات كبرة 
خالل 4 س�نوات”. مؤكًدا أنه “س�يعود 
مرة أخ�رى بش�كل ما”.وق�ال ترامب، 
خ�الل تجمع ألنص�اره يف قاعدة أندروز 
الجوي�ة، يف واش�نطن، بع�د مغادرت�ه 
البي�ت األبي�ض: “وداعا وس�أعود مرة 
أخرى بشكل ما”.وأضاف: “أجرينا أكرب 
إصالحات رضيبي�ة يف الواليات املتحدة، 
ونتمن�ى م�ن إدارة باي�دن أال تف�رض 
رضائب كب�رة مجددا”.وتابع: “حققنا 
معجزة طبية بعدم�ا طورنا لقاحا ضد 
ف�روس كورونا خالل 9 أش�هر فقط”.

وأع�رب ع�ن أمنيته أن “تحق�ق اإلدارة 
الجديدة كل الح�ظ والنجاح”. مضيفا: 
“أعتق�د أنه�ا س�تحقق نجاح�ا كب�را 
بعدم�ا وضعناه�م يف وض�ع جي�د رغم 
جائح�ة كورونا”.وأع�رب ع�ن ش�كره 
للش�عب األمريكي والصحافة، مضيفا: 
“أردت أن أودعكم قبل املغادرة، وأتمنى 
أال يك�ون وداعا طوي�ال”.وكان الرئيس 
األمريكي الس�ابق، دونالد ترامب، أعلن 
أن�ه لن يحرض حفل تنصيب جو بايدن، 
امس األربعاء، 20 يناير/ كانون الثاني، 
لرد األخ�ر عليه بأن ه�ذا “أمر جيد”، 
الرئي�س  تقلي�د حض�ور  تجاه�ل  وأن 
املنتهي�ة واليته كان “واح�دا من األمور 
القليل�ة ج�دا الت�ي اتفق عليه�ا معه”، 

بحسب تعبره.

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:
يف  االربعاء،  امس  الدوالر،  رصف  أسعار  ارتفعت 
طفيف.وسجلت  بشكل  الرئيسية،  بغداد  بورصة 
دينار   145800 بغداد،  يف  املركزية  الكفاح  بورصة 
سجلت  فيما  أمريكي،  دوالر   100 مقابل  عراقي 
بورصة الحارثية ايضا 145800 دينار.يف حن سجلت 
افتتاحها،  عند  بغداد  يف  املركزية  الكفاح  بورصة 
دوالر   100 مقابل  عراقي  دينار   145700 الثالثاء، 
محال  يف  والرشاء  البيع  اسعار  واستقرت  امريكي. 
الصرفة باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر 
اسعار  بلغت  بينما  عراقياً،  ديناراً   146250 البيع 

الرشاء 145000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

ارتفاع طفيف بأسعار 
الدوالر يف األسواق احمللية

الكاظمي يأمر بوضع آلية رصينة 
بشأن موضوع الرتب العسكرية

صندوق اإلسكان يقرر رفع القرض إىل 
75 مليون دينار

الرافدين يعلن إطالق القروض جبميع أنواعها 

روحاني يدعو بايدن للعودة إىل االتفاق 
النووي ويهاجم ترامب

النقل: األسابيع القليلة املقبلة ستشهد 
املباشرة بتنفيذ ميناء الفاو الكبري

انفجار ضخم يهز وسط العاصمة 
اإلسبانية مدريد

السجن 4 سنوات حبق مدير عام النافذة يف هيئة االستثمار

االخريةتطوير روبوت ميكنه بناء 1200 طابوقة يوميا بدقة متناهية

ص 4

املالية تعلن إطالق رواتب املوظفني  
لشهر كانون الثاني 

املرور تشدد إجراءاتها حبق من 
يستخدم عجلته اخلصوصي لألجرة

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة املالية، امس األربعاء، إطالق 
تموي�ل روات�ب املوظف�ن لش�هر كان�ون 
الثان�ي للعام 2021.وقالت الوزارة يف بيان 
تلقته »ال�زوراء«: إن »وزارة املالية/ دائرة 
املحاس�بة، أطلقت دفعات تمويل الرواتب 
لل�وزارات كاف�ة لش�هر كان�ون الثاني«.

ودع�ت ال�وزارة »ال�وزارات والجهات غر 
املرتبطة بوزارة اىل مراجعة دائرة املحاسبة 
لغرض بدء إج�راءات تمويل الرواتب وفقا 
للس�ياقات املتبعة واعتب�ارا من يوم األحد 
املوافق 24-1-2021«.وكانت وزارة املالية، 
قد وجهت، امس االربعاء، دائرة املحاس�بة 
برفع رواتب املوظفن واملتقاعدين لش�هر 
كان�ون الثاني دون اي اس�تقطاع.وذكرت 
تلقت�ه  مقتض�ب  بي�ان  يف  املالي�ة  وزارة 

»ال�زوراء«: انه�ا وجهت دائرة املحاس�بة 
واملتقاعدي�ن  املوظف�ن  روات�ب  برف�ِع 
واملنتس�بن بدءا م�ن ام�س االربعاء دون 
اي إس�تقطاع.ويف الس�ياق نفس�ه، ق�ال 
عضو اللجنة املالية النيابية، النائب جمال 
كوجر، يف ترصيح صحفي: إن »املسؤولن 
يف وزارة املالية اكدوا، خالل استضافتهم يف 
اللجنة النيابية، أن السيولة املالية متوفرة 
ل�رصف روات�ب املوظف�ن لش�هر كانون 
الثاني«.وأض�اف: ان�ه »ال يوجد أي تأخر 
بعملي�ة رصف الرواتب، وإنها س�ترصف 
م�ن قب�ل وزارة املالي�ة بموعده�ا املحدد 
بنهاي�ة الش�هر الجاري«.ولفت كوجر، إىل 
إن »رصف روات�ب املوظف�ن واملتقاعدين 
ليس�ت له أية عالقة بتأخر مجلس النواب 

بإقرار قانون املوازنة العامة«.

بغداد/ الزوراء:
العام�ة، ام�س  امل�رور  اعلن�ت مديري�ة 
االربع�اء، تش�ديدها االج�راءات املتخ�ذة 
بحق اصحاب السيارات الخصويص الذين 
يس�تخدمونها لألجرة.وقال�ت املديرية يف 
بي�ان مقتض�ب، تلقت »الزوراء« نس�خة 
منه: انها »ستش�دد االج�راءات بحق من 

يس�تخدم عجلت�ه الخص�ويص كس�يارة 
اجرة، كونها مخالفة رصيحة للقانون«.

واضاف�ت: أنها »س�تقوم بمحاس�بة من 
يقود مركبته وال يحمل اجازة س�وق بعد 
رص�د تزايد هذه الحالة يف ش�وارع بغداد 
وباق�ي املحافظ�ات، يف مس�عى منها اىل 

تنظيم العمل يف هذا املجال«.

التصنيف االئتماني يصنف العراق من بني الدول األعلى خطورة
بسبب افتقاره للتنوع واعتماده بشكل كبري على النفط

باريس/ متابعة الزوراء:
محاربة  يف  جهودها  تواصل  بالده  أن  ماكرون،  إيمانويل  الفرنيس،  الرئيس  أكد 
تنظيم داعش يف العراق وسوريا ضمن إطار التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة 
االمريكية.ترصيحات ماكرون جاءت يف سلسلة من التغريدات نرشها عىل »تويرت«، 
الهندي  املحيط  ويف  بالبرش،  االتجار  »يحاربون  الفرنسين  الجنود  إن  فيها  قال 
والخليج، يقفون عىل خط املواجهة ملنع التوترات واملساهمة يف االستقرار«.واردف 
قائال »يف لبنان، يساعد جيشنا يف الحفاظ عىل السالم من خالل مشاركة كبرة يف 
قوة األمم املتحدة، وأريد أن أخربهم كم كان التزامنا بعد االنفجار يف مرفأ بروت 
موضع تقدير«.واضاف ماكرون: »يف العراق وسوريا، واصلنا جهودنا ملحاربة عدو 

لديه رغبة ال يمكن إنكارها يف إلحاق األذى«.

ماكرون: حنارب عدوا يف العراق لديه 
رغبة ال ميكن إنكارها

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص5
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سياسة

أكد إتالف حنو 70 ألف دجاجة مصابة بإنفلونزا الطيور يف حقول سامراء 

أكد أن عقوبة مستغلي األحداث تصل إىل السجن املؤبد وغرامة مالية

استجواب رئيس هيئة اإلعالم واالتصاالت يف جلسة السبت املقبل 

حمافظ صالح الدين لـ         : فرض طوق أمين ملنع انتشار الفريوس 
ومصدر انتقاله مل حيدد بعد

مدير شرطة األحداث: القضاء أوعز بتفعيل املواد القانونية خلفض نسب التسّول وجرائم االجتار بالبشر 

الصحة العاملية: رصدنا كورونا املتحور بـ60 دولة على األقل

املالية النيابية تؤكد لـ           مضيها يف تعديل املوازنة وختفيض العجـز

الكعيب: جيب أن يكون هناك تكامل بني املؤسسات 
املعنية بإعداد مشاريع ومقرتحات القوانني 

احلكيم: نتمنى على احلكومة 
االلتزام مبوعد االنتخابات

العراق يسجل تراجعا بعدد وفيات 
كورونا والشفاء تتجاوز %94

بعد تسجيل 746 إصابة و6 وفيات

مصر تعلن استئناف العالقات 
الدبلوماسية مع قطر

الزوراء/ حسني فالح:
كشف محافظ صالح الدين، عمار جرب 
احتواء  اجراءات  تفاصيل  عن  خليل، 
اصاب  الذي  الطيور  انفلونزا  فريوس 
حقول دواجن يف مدينة سامراء، مبينا 
انه تم فرض طوق امني يف املحافظة 
املحافظات  اىل  الفريوس  انتشار  ملنع 
االخرى، وفيما اكد اتالف نحو 70 الف 
مصدر  ان  اىل  اشار  مصابة،  دجاجة 
انتقال الفريوس اىل حقل املحافظة لم 

يحدد بعد.
لـ”الزوراء”:  حديث  يف  خليل  وقال 
انفلونزا  انه تم السيطرة عىل فريوس 
بعد  سامراء  مدينة  حقول  يف  الطيور 
الحتوائه،  العاجلة  االجراءات  اتخاذ 
يف  العمليات  قيادات  فيه  شاركت 
ذات  والجهات  الدين  وصالح  سامراء 
انه  مبينا:  املعنية.  والدوائر  العالقة 
 10 بحدود  حظر  منطقة  فرض  تم 

كيلومرتات.
اىل  تؤرش  لم  املسحات  ان  واضاف: 
االخرى  الحقول  اىل  املرض  انتشار 
ان  مؤكدا:  خارجها.  او  املحافظة  يف 
الدواجن كميات  افقد اصحاب  املرض 
كبرية من الدجاج البياض مما يشكل 

صعوبات مالية جديدة.
واوضح: انه تم فرض اجراءات امنية 
الدين ملنع  عىل حدود محافظة صالح 
ملدة  االزمة  والحتواء  الدجاج  دخول 
سالمة  من  التأكد  اجل  من  يوما   21

املحافظة من هذا املرض، ومنع انتقاله 
ان  اىل:  مشريا  االخرى.  املحافظات  اىل 
املحيطة  املناطق  هناك اجراءات بغلق 
عمليات  ومواصلة  الدواجن  بحقول 
حركة  ومراقبة  والتطهري،  التعقيم 

الجميع للحد من انتشار الفريوس.
واشار اىل: ان النتائج مطمئنة والوضع 
تم  انه  مبينا:  تماما.  عليه  مسيطر 
اتالف نحو 60 اىل 70 الف دجاجة من 

خطورة  تكمن  وهنا  البياض،  النوع 
كان  البياض  الدجاج  لكون  املوقف 
يغطي حاجة السوق املحلية من مادة 

بيض املائدة.
لم  اآلن  حتى  املسحات  ان  واكد: 
اىل  الفريوس  انتقال  مصدر  تظهر 
بأن  ان هناك حديثا  إال  الحقول،  هذه 
او  انتقلت من خالل حرشات  العدوى 
لم  انه  إال  املحافظة،  اىل  عابرة  طيور 

انتقال  مصدر  هو  ما  بالتحديد  يتم 
الفريوس.

انه  اىل:  الدين  صالح  محافظ  ولفت 
سيطالب الحكومة بتعويض اصحاب 
انتقلوا  النهم  املترضرين  الدواجن 
فرضته  الذي  الحصار  مرحلة  من 
فقدان  مرحل  اىل  كورونا  جائحة 
مصدر حياتهم وبشكل مؤلم. مؤكدا: 
الصحة  وزارتي  مع  سيتباحث  انه 

والزراعة بهذا الشأن.
اعلنت،  قد  الزراعة  وزارة  وكانت 
بؤر  عىل  السيطرة  املايض،  الثالثاء 

اإلصابة بمرض إنفلونزا الطيور.
حميد  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
إن  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  النايف، 
األجهزة  كل  تدعو  الزراعة  “وزارة 
تسهيل  اىل  العمليات  وقيادة  األمنية 
من  والدجاج  البيض  نقل  عملية 
باتجاه  الدين  صالح  محافظة 
املحافظات األخرى”. الفتا اىل أن “بؤر 
اإلصابة بمرض إنفالونزا الطيور التي 
حدثت يف قضاء سامراء تمت السيطرة 
قانون  اىل  استنادا  عليها بشكل كامل 
2013 من  32 لعام  الصحة الحيوانية 
املناسبة   العزل  إجراءات  اتخاذ  خالل 
إتالف  مع  كيلومرتات  ثالثة  وملسافة 
القاعات،   وتعقيم  املصاب  الدجاج 
املراقبة  عملية  استمرار  عن  فضال 

والتحري”.
من  كبرية  كميات  “وجود  اىل  وأشار 
وهي  املحافظة  يف  والبيض  الدجاج 
اإلصابة،  أماكن  عن  وبعيدة  سليمة 
مما يتطلب بيعها اىل محافظات أخرى 
مقرتنة بشهادات فحص بيطرية ألجل 
املحافظة،  يف  الكميات  هذه  تخفيف 
يتطلب  مما  باملنتجني  اإلرضار  وعدم 
تسويقها اىل األسواق املحلية”. مؤكدا 
 )H5N8( املرض  من  الفرتة  “هذه  أن 

هي غري معدية لإلنسان”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
العميد  بغداد،  أحداث  رشطة  مدير  كشف 
مع  التعامل  آلية  عن  سلمان،  حمود  عدنان 
أن عقوبة مستغيل  اىل  اإلرهابيني، مشريا  أبناء 
األحداث تصل اىل السجن املؤبد وغرامة مالية، 
فيما اكد ان مجلس القضاء أوعز بتفعيل املواد 
القانونية لخفض نسب التسول وجرائم االتجار 

بالبرش .
األنباء  وكالة  مع  مقابلة  يف  سلمان،  وقال 
العراقية، تابعتها “الزوراء”: إن “أكثر من ألقي 
متهمون  اإلرهابيني  أبناء  من  عليهم  القبض 
وأطلق  جرائم،  يرتكبوا  لم  أنهم  أي  باالنتماء، 
اىل  الفتا  العفو”،  قرار  إصدار  عند  رساحهم 

انسجام  أهمية  اقرتحت  األحداث  “مديرية  أن 
أجل  من  الطوائف  مختلف  مع  األحداث  هؤالء 
دون  للحيلولة  الواقع،  عىل  واالطالع  توعيتهم 
لكن  تلقنوها،  التي  املتطرفة  لألفكار  الرجوع 
يبقى األمر بيد وزارة العدل فهي من تقرر آلية 

التعامل مع هؤالء األحداث”.
أوعز  األعىل  القضاء  “مجلس  أن  سلمان  وأكد 
القانونية  املواد  بتفعيل  االستئناف  رؤساء  إىل 
وجرائم  التسول  نسب  بخفض  ستسهم  والتي 
اىل  مشريا  املقبلة”،  املرحلة  يف  بالبرش  االتجار 
القضاء  مجلس  رئيس  مع  ُعقد  “اجتماعا  أن 
الداخلية  ووزير  زيدان،  فائق  القايض  األعىل، 
رعاية  قانون  خالله  ُنوقش  الغانمي،  عثمان 

األحداث بشكل مستفيض”.
وأضاف أن “من بني املواد التي تمت مناقشتها 
املادة 52/ أوال والتي تنص )ال يوقف الحدث يف 
املخالفات ويجوز توقيفه يف الجنح والجنايات 
لغرض فحصه ودراسة شخصيته أو عند تعذر 
 30 املادة  “تفعيل  اىل  داعيا  له(”،  كفيل  وجود 
عىل  تنص  والتي  األحداث  رعاية  قانون  من 
أو  سنة  عىل  تزيد  ال  مدة  بالحبس  )يعاقب 
عىل  تزيد  وال  دينار  مائة  عن  تقل  ال  بغرامة 
خمسمائة دينار كل ويل دفع الحدث أو الصغري 
بعد  السيما  السلوك(،  انحراف  أو  الترشد  اىل 
ذويهم  قبل  األطفال من  استغالل  كثرة حاالت 

بأعمال التسول والدعارة وغريها”.

وتابع سلمان أنه “تم طرح أيضا تفعيل املادة 
عىل  تنص  والتي  بالبرش  االتجار  قانون  من   6
عن  تقل  ال  وبغرامة  املؤبد  بالسجن  )يعاقب 
مليون   )25( عن  تزيد  وال  دينار  مليون   )15(
بالبرش(،  االتجار  ارتكب جريمة  كل من  دينار 
تم  ممن  التسول  مافيات  “أغلب  أن  مؤكدا 
القبض عليهم تتم إحالتهم عىل املادة 390 من 
قانون 111 وهذه املادة ال تواكب الجرم املرتكب 
األطفال  استغل  من  معاقبة  تتم  وبحسبها 
بمهنة التسول أو االتجار بالبرش بالحبس ملدة 

شهر واحد فقط”.
بغداد،  أحداث  رشطة  مديرية  عمل  آلية  وعن 
أوضح العميد سلمان: أن “آلية العمل تنحرص 

عند إلقاء القبض عىل الحدث، فإذا كان مرشدا 
مرتكب  كان  إذا  أما  املرشدين،  دور  عىل  يحال 
الطوبجي  املالحظية يف  دار  جناية، فيحال عىل 
الخاصة  الشالجية  أو  للذكور،  الخاصة 

باإلناث”.
وأضاف أن “وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
ثبوتية  أوراق  إلصدار  الداخلية  وزارة  تخاطب 
كاملة لكريمي النسب”، مبينا أن “عدد األحداث 
املوقوفني كجنح وجنايات أقل من 200 موقوف 

بجرائم مختلفة”.
وأكد أنه يف “زيارته األخرية إىل أحداث الطوبجي، 
عناية  وجود  وشهدت  إيجابية،  األمور  كانت 

جيدة للحدث الجنح، إلعادة تأهيلهم”.

وأوضح أن “الحملة التي أطلقتها رشطة بغداد 
القبض عىل  تم خاللها  املتسولني  للقضاء عىل 
أكثر من 500 حدث وإحالة أوراقهم التحقيقية 
عىل قايض تحقيق األحداث والذي قرر إحالتهم 

عىل دور املرشدين”.
الحدث  لسلوك  مراقبة  “هنالك  أن  إىل  وأشار 
تتبناها  التي  الحكم،  فرتة  انقضاء  بعد  الجنح 
منزله  اىل  بالذهاب  والعدل،  العمل  وزارتا 

ومراقبة سلوكه وتسجيل املالحظات”.
الحكم  الحدث خالل فرتة  كان  إذا  “أما  وتابع: 
أو  املدة  نصف  انقضاء  فعند  السلوك،  حسن 
الفئة  اىل  )باء(  فئة  من  تحويله  يتم  ثلثيها، 

)ألف(، إي إعطاؤهم امتيازات عديدة”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
النسخة  أّن  العاملية،  الصحة  منظمة  أعلنت 
الربيطانية املتحّورة من فريوس كورونا املستجّد 
ُرصدت حتى اآلن يف 60 دولة عىل األقّل، أي أكثر 

بعرش دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع.
املتحّورة  النسخة  إّن  بيان:  يف  املنظمة،  وقالت 
الثانية التي ظهرت للمرة األوىل يف جنوب إفريقيا، 
أّنها أكثر عدوى من النسخة الربيطانية  ويعتقد 
لغاية  ومنطقة  دولة   23 يف  جهتها  من  ُرصدت 
3 عن العدد الذي سجل يف  امس االربعاء، بزيادة 

12 يناير.
آخرين  نوعني  انتشار  تراقب  أنها  إىل  وأشارت 
ظهرا يف الربازيل وهما “بي1” الذي رصد يف والية 
أربعة  لدى  اليابان  يف  أيضا  واكتشف  أمازوناس، 

أشخاص قادمني من الربازيل ومتحول آخر.
وتابعت “حاليا ال يوجد سوى القليل من املعلومات 
الفريوس  قابلية  كانت  إذا  ما  ملعرفة  املتاحة 
األشكال  هذه  لدى  تبدلت  وخطورته  لالنتشار 
خصائصها  أن  إىل  أشارت  لكنها  املتحورة”. 
يف  املتحورين  للفريوسني  املشابهة  الجينية 
بريطانيا وجنوب إفريقيا تتطلب دراسات أخرى.

يف  بريطانيا  يف  سجلت  التي  املتحورة  والنسخة 
بنسبة  العدوى  عىل  قادرة  ديسمرب  منتصف 
األصيل  املستجد  الفريوس  من   70% إىل   50 أكرب 
ملنظمة  الست  الجغرافية  املناطق  يف  وموجود 
لجنوب  املتحور  الفريوس  أما  العاملية.  الصحة 
إفريقيا فموجود يف أربع مناطق فقط، لم تحددها 

املنظمة.

أرسع  الفريوس  من  املتحورتان  والنسختان 
أنهما  إال  خطورة.  أكثر  ليستا  لكنهما  انتشاراً، 
تسببان زيادة يف الضغط عىل النظم الصحية التي 
والواليات  بريطانيا  مثل  البلدان  بعض  يف  تبدو 

املتحدة عىل وشك االنفجار.
ضدها  اللقاحات  فعالية  عن  تساؤالت  وتطرح 
املنتجات  أن  عىل  يدل  اآلن  حتى  يشء  ال  لكن 

املستخدمة حتى اآلن أقل فعالية.
وأودى فريوس كورونا املستجّد بأكثر من مليوني 
شخص منذ ظهور املرض يف الصني يف أواخر عام 
2019. ويعتقد أن املرض نشأ يف نوع غري محدد 

من الخفافيش.
فيما أصاب الوباء أكثر من 95 مليونا عىل مستوى 
أكثر  يف  بالفريوس  إصابات  تسجيل  وتم  العالم، 
أوىل حاالت  اكتشاف  210 دول ومناطق منذ  من 
والواليات   .2019 ديسمرب  يف  الصني  يف  اإلصابة 
الوباء  البلدان ترضرا من جراء  أكثر  املتحدة هي 
املتحدة  واململكة  واملكسيك  والهند  الربازيل  تليها 

.)89,261(
ظهور  يمنع  ما  يوجد  ال  أنه  من  خرباء  وحذر 
عىل  الصني  مصدره  يكون  جديد،  وباء  وانتشار 
التي  اإلجراءات  يتخذ  لم  العالم  إن  األغلب، حيث 

كوفيد19-  سيناريو  نفس  حدوث  عدم  تضمن 
أن  العاملية  الصحة  منظمة  تعتقد  فيما  مجددا، 
العالم “ال يزال يواجه خطرًا غري مسبوق”، بعد 

مرور عام عىل أكرب أزمة يف عرصنا.
وحذر كبري املحللني يف مركز “ناشيونال إنرتست” 
National Interest األمريكي، هاري كازيانيس، 
يف  كورونا  فريوس  يشبه  آخر  وباء  نشوء  من 

الصني.
فوكس  شبكة”  مع  مقابلة  يف  كازيانيس  ونوه 
أن  يمكن  القادم  الوباء  بأن   Fox News نيوز” 
آليات  اتخاذ  يتم  لم  طاملا  وقت”،  أي  “يف  ينترش 
لضمان  محددة  اسرتاتيجية  أو  السالمة  تضمن 

عدم تكرار ما حدث بنهاية 2019 يف الصني.
ترصيحات  عقب  كازيانيس  ترصيح  وتزامن 
“كان  إنه  قالوا  مستقلني  صحيني  مفتشني 
التحرك  العاملية  الصحة  ومنظمة  بكني  بإمكان 
املستجد  كورونا  وباء  بداية  عند  أرسع  بشكل 

نهاية 2019”.
ومن جهته، قال، غاريت غريغسبي، مدير الشؤون 
العاملية يف وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية: إن 
فريق خرباء منظمة الصحة العاملية، والذي وصل 
إىل الصني لتحديد أصول فريوس كورونا لن ينجح 
الدراسات  بجميع  تزويده  تم  إذا  إال  مهمته،  يف 
الجينية  التسلسالت  الصني حول  يف  أجريت  التي 
عىل  االختبارات  ونتائج  بالفريوس،  املرتبطة 
والعينات  الحيوانات يف مقاطعة هوبي وحولها، 
البيئية من األسواق والتحليالت املقارنة للبيانات 

والعينات الوراثية.

الزوراء/ يوسف سلمـان:

جلساته  عقد  اىل  النواب  مجلس  يعود 

فيما  املقبل،  السبت  يوم  مجددا  االعتيادية 

قررت رئاسة الربملـان تحديد موعد استجواب 

رئيس هيئة االتصاالت واالعالم يف جلسة يوم 

السبت املوافق 23 من كانون الثاني الحايل .

وتواصل اللجنـة املاليـة النيابية مناقشاتها 

املوازنة  قانون  مرشوع  ملسودة  اليومية 

تدرس  ، حيث   2021 لعام  االتحادية  العامة 

إضافة مواد يف القانون تدعم القطاع الخاص، 

وتسهم بتنشيط االقتصاد العراقي .

التزامها  النيابية  املالية  اللجنة  واكدت 

العامة  املوازنة  يف  العجز  معدل  بتخفيض 

القانون بعد  ، وامليض إلقرار مرشوع   2021

اجراء التعديالت املناسبة .

الهادي  عبد  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 

ان “كل املالحظات  لـ”الزوراء”:  السعداوي، 

قانون  عىل  واالعرتاضات  واملقرتحات 

النقاش  قيد  التزال   2021 العامـة  املوازنة 

املالية  اللجنة  ميض  مؤكدا   ،“ الحكومة  مع 

اسوة  املوازنة  يف  العجز  معدل  بتخفيض 

اقره  الذي  الحكومي  االقرتاض  بقانون 

الربملان يف ترشين االول املايض انذاك .

واضاف ان “ مجلس النواب سيمـرر قانون 

املوازنة العامة االتحادية 2021 ، لكن بشكل 

التي اعدتها الحكومة عرب  اخر غري الصيغة 

اجراء التعديالت املناسبة”. مبينا ان “ الربملان 

قانون  يف  التعديالت  اجراء  صالحية  لديه 

الفقرات  عدا   50% بنسبـة  العامة  املوازنة 

املتعلقة بالجنبة املالية يجري االتفاق عليها 

بالتنسيق مع الحكومة وفقا للدستور “.

الحكومة،  اىل  العامة  املوازنة  اعادة  وبشأن 

ان  النيابية  املالية  اللجنة  عضو  اوضح 

سيستغرق  الحكومة  اىل  املوازنة  “اعادة 

بذلك”.  امليض  واليمكن  قصري  غري  وقتـا 

الحكومة  مع  مسبقا  “االتفاق  اىل  مشريا 

امام  النهائي  التصويت  قبل  التعديل  عىل 

الربملان “.

املالية  اللجنة  يف  االخر  العضو  اكد  باملقابل، 

قانون  مرشوع  ان  مريزا،  شريوان  النيابية، 

سيكون   2021 للعام  االتحادية  املوازنة 

استمرار  اىل  مشريا  املقبل،  االسبوع  جاهزا 

املناقشات حول املوازنة.

شريوان  النائب  املالية،  اللجنة  عضو  وقال 

املالية  “اللجنة  ان  مريزا، يف حديث صحفي: 

املوازنة  قانون  مرشوع  بمناقشة  مستمرة 

االتحادية للعام 2021 مع الوزارات والجهات 

الحكومية املعنية “.

 10 نحو  تعقد  املالية  اللجنة  ان  واضاف: 

الحكومية.  الجهات  مع  يومية  اجتماعات 

املالحظات  اللجنة تسلمت جميع  ان  مؤكداً: 

 “ ان  مبينا   ،“ املوازنة  حول  واملقرتحات 

اللجنة املالية ستبدأ بتعديل املوازنة ابتداًء من 

مرشوع  يكون  ان  امل  عىل  املقبل،  االسبوع 

االسبوع  خالل  للتصويت  جاهزا  القانون 

املقبل “.

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  االول  النائب  شدد 
عىل  الكعبي،  كريم  حسن  النواب، 
بني  تكامل  هناك  يكون  ان  رضورة 
مشاريع  بإعداد  املعنية  املٔوسسات 
ومقرتحات القوانني ، فيما اكد حرصه 
عن  القانونية  الترشيعات  إبعاد  عىل 
ضمن  وإبقائها  السيايس  التعاطي 

اطارها القانوني.
تلقته  بيان  يف  الكعبي  مكتب  وذكر 
الكعبي،  كريم  حسن  ان  “الزوراء”: 
النواب،  مجلس  لرئيس  االول  النائب 
الجنابي،  غازي  القايض  استقبل 
االسبق  الدولة  مجلس  رئيس 
رئاسة  يف  القانوني  واملستشار 
عن  النأيب  بحضور  الجمهورية، 
 ، ريكاني  عمر  القانونية  اللجنة 
واملستشارين القانونيني يف املجلس . 
ان  البيان:  بحسب  الكعبي،  وقال 
مجلس النواب بدورته الحالية ارشك 
العديد من الجهات يف مراحل ترشيع 
والنقابات  االتحادات  مثل  القوانني 
واالكاديمية  البحثية  واملٔوسسات 
العالقة  ذات  والجهات  والكفاءات 
عىل  حرص  كما  القوانني،  بتنفيذ 

مرور كل الترشيعات بمجلس الدولة 
ليمارس دوره االستشاري والتنقيحي 
وابداء االٓراء، وكل هذه العملية الغاية 
ينفذ  قانون رصني  منها هو ترشيع 
الٔطول مدة من الزمن وال تظهر فيه 
اشكاالت وعيوب اجرائية بعد فرتات 

قصرية “.
ترشيع  عملية  ان  الكعبي:  وتابع 
دوامة  من  تخرج  ان  يجب  القوانني 
يف  تبقى  وان  السيايس،  التعاطي 
اخضاعها  كون  القانوني،  اطارها 
عرضة  يجعلها  السيايس  للتعاطي 
وعدم  طويلة،  روتينية  الٕجراءات 
من  بنودها  بعض  تنفيذ  امكانية 
قبل الجهات املستفيدة، وهذا الهدف 
يف  ثابتة  اسرتاتيجية  يكون  ان  يجب 

عمل السلطة الترشيعية “.
بحث  “جرى  انه  البيان:  واوضح 
حول  الترشيعية  االجراءات  من  عدد 
القوانني،  ومقرتحات  مشاريع 
النواب  مجلس  بني  التنسيق  واهمية 
لضمان  حولها  الجمهورية  ورئاسة 
االتفاقيات  ملف  وايضا  رصانته، 
لقوانني  تحتاج  التي  الخارجية 

وتصويت “.

بغداد/ متابعة الزوراء:
الحكومة  الحكيم،  السيد عمار  تحالف عراقيون،  تحالف  رئيس  دعا 
االلتزام بموعد اجراء االنتخابات يف السادس من شهر حزيران املقبل.
جاء ذلك خالل كلمة له يف محافظة البرصة، حيث طالب الحكومة يف 
االلتزام باملوعد املحدد املحدد إلجراء االنتخابات املبكرة يف السادس من 

حزيران عام 2021
واكد الحكيم ان الخالفات واملشاحنات واملهاترات السياسية قد ارضت 
والسالح  السيايس  املال  استخدام  البلد، محذرا من  استقرار  يف  كثرياً 

لفرض الرآي. عىل االخرين
محافظة  تحويل  مسألة  تفعيل  اىل  كلمته،  يف  الحيكم،  دعا  كما 
ثماره  يحصد  ملموس  واقع  اىل  االقتصادية  العراق  عاصمة  البرصة 

البرصيون.

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  االربعاء، 
العراق،  يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
اصابة   746 تسجيل  اكدت  فيما 
وشفاء  وفيات  حاالت  و6  جديدة 
1909 حاالت.وذكرت الوزارة يف بيان 
تلقته “الزوراء”: ان عدد الفحوصات 
املختربية ليوم امس: 37341، ليصبح 
 ،5228784 الكلية:  الفحوصات  عدد 

اصابة   746 تسجيل  تم  انه  مبينة 
وشفاء  وفيات  حاالت  و6  جديدة 

1909 حاالت.
الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
الكيل: 574920 )%94.2(، بينما عدد 
 ،610598 الكيل:  االصابات  حاالت 
العالج:  تحت  التي  الحاالت  عدد  أما 
الحاالت  عدد  ان  حني  يف   ،22710
الراقدة يف العناية املركزة: 140، وعدد 

حاالت الوفيات الكيل: 12968.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
العالقات  استئناف  عىل  قطر  مع  اتفاقها  األربعاء،  امس  مرص،  أعلنت 
الدبلوماسية.وقال بيان للخارجية املرصية: “تبادلت مرص وقطر مذكرتني 
العالقات  استئناف  عىل  بموجبهما  الدولتان  اتفقت  حيث  رسميتني، 
بالخطوات  “اتصاال  جاء  االتفاق  أن  البيان:  بينهما”.وأوضح  الدبلوماسية 
التنفيذية يف إطار تنفيذ االلتزامات املتبادلة الواردة ببيان العال”، يف إشارة إىل 

القمة الخليجية التي استضافتها مدينة العال السعودية مؤخرا.
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صراع محيدتي وهالل يف دارفور أحد معرقالت التغيري يف السودان
الخرطوم/متابعة الزوراء:

 أك�د متابعون ألح�داث دارفور، التي 
أدت إىل مرصع وإصابة العرشات من 
املواطنني يف اإلقليم، أنها تعود يف جانب 
رئي�ي منه�ا إىل تصفية الحس�ابات 
بني اثنني من أبرز أبناء اإلقليم، وهما 
قائ�د ق�وات الدع�م الرسي�ع الفريق 
أول محمد حم�دان دقلو )حميدتي(، 
وقائد مجلس الصحوة الثوري موىس 
ه�ال، املحب�وس يف أح�د معتق�ات 
األول، وهو رصاع يعيق االس�تقرار يف 
اإلقليم كما يعرقل التغيري يف السودان 
كك�ل، ويفت�ح الب�اب أم�ام مزايدات 
النظام الس�ابق بش�أن فشل االنتقال 

السيايس.
وقالت مصادر س�ودانية مطلعة، إن 
كا من مجلس السيادة والحكومة يف 
الس�ودان يعلمان الكثري من تفاصيل 
ال�رصاع الخفي ب�ني حميدتي وهال 
ودوافع تجدده، غ�ري أنهما ال يريدان 
تحري�ك خافات قد تتس�بب يف صداع 
جدي�د يؤث�ر يف التماس�ك الظاه�ر يف 

جدران السلطة االنتقالية.
وأضاف�ت هذه املص�ادر أن ما يحدث 
يف دارف�ور له ج�ذور قبلية ب�ني ابنْي 
أن  فمن�ذ  وه�ال؛  حميدت�ي  الع�م، 
ق�ام األول باعتقال الثان�ي قبل ثاثة 
أع�وام ونصف الع�ام، وجهات كثرية 
تعل�م أن األوضاع يف دارف�ور لن تهدأ، 

فقوات الدعم الرسيع لها تواجد كبري 
يف دارف�ور وتض�م موزاييًك�ا قبليًّ�ا، 
وتخ�ى قيام عن�ارص تابع�ة لهال 
مدربة ومس�لحة بتغي�ري املوقف عىل 

األرض لصالحها.
وحذرت املصادر ذاتها من أن الرصاع 
يفيض -يف جانب منه- إىل اإلس�اءة إىل 
حميدتي كشخصية رئيسة يف االنتقال 
السيايس بالباد، ويفيد أجندة اإلخوان 
والنظ�ام الس�ابق يف إث�ارة الشك�وك 
حول هذا االنتق�ال وتشويه صورته، 

وم�ن ثمة توظيف ذلك يف اإلس�اءة إىل 
الفاعلني يف عملية االنتقال السيايس.

واتهم حميدتي، جهات )لم يس�مها( 
بأنها “تريد أن تعم الفوىض وتس�عى 
مل�د الف�رة االنتقالية لعرش س�نوات، 
وإش�عال الحرائق يف الب�اد”، مشددا 
تعن�ي  ال  “الديمقراطي�ة  أن  ع�ىل 
والتح�ر  الش�ورى  ب�ل  الف�وىض، 

والتفاهم”.
ورغم أن اتفاق الس�ام مع الحركات 
املس�لحة قىض بإط�اق رساح الكثري 

من الشخصيات املس�لحة املعتقلة يف 
العه�د الس�ابق، إال أن ه�ال ورفاقه 
له�م  الث�وري  الصح�وة  مجل�س  يف 
خصوصي�ة معق�دة تجعله�م ره�ن 

االعتقال فرة طويلة.
وتكمن خطورة هال يف ما يملكه من 
معلوم�ات حول حميدت�ي، الذي كان 
مرؤوسا له، وعما معا يف ميليشيات 
الجنجوي�د التي تاحقه�ا الكثري من 
االتهام�ات، ما جعل األول مطالبا من 
املحكم�ة الجنائي�ة الدولية. ثم الحقا 

استقل حميدتي بقوات الدعم الرسيع 
وأحك�م قبضت�ه عليه�ا، وأصبح�ت 
جزءا رئيسا يف السلطة االنتقالية بعد 

الثورة.
وتلت�زم الكثري من القوى الس�ودانية 
الصمت إزاء أزمة هال املعقدة، وهي 
أزمة يف نظر البعض أش�به بكرة لهب 
يمك�ن أن تح�رق م�ن يق�رب منها 

بالسلب أو باإليجاب.
ويق�ول مراقب�ون إن حميدت�ي يقف 
أم�ام  ض�د توف�ري محاكم�ة ه�ال 
القض�اء املدن�ي، وق�د ج�رى وضعه 
تحت س�يطرة ق�وات الدع�م الرسيع 
عس�كرية  ملحاكم�ة  وإخضاع�ه 
مفتوحة، وبذلك يضمن حميدتي عدم 
قيام هال بفضح تفاصيل رشاكتهما 

السابقة.
وتب�دو الحال�ة الت�ي يعيشه�ا هال 
مربك�ة سياس�يا وقبليا وعس�كريا؛ 
فلنئ ك�ان حميدت�ي يضع اب�ن عمه 
يف معتق�ل تح�ت إرشاف قوات�ه، فإن 
هن�اك قي�ادات يف الس�لطة االنتقالية 
ضغ�ط  كورق�ة  أيض�ا  تس�تخدمه 
عىل حميدتي نفس�ه لكب�ح جموحه 
الس�يايس، وهو أح�د األس�باب التي 
تفرس الصم�ت العام داخل الس�لطة 

تجاه حسم مصري هال.
وأك�د عض�و هيئ�ة محام�ي دارفور 
نرصالدي�ن يوس�ف وج�ود انقس�ام 

داخل ق�وات الدعم الرسيع أس�هم يف 
تفاقم األوض�اع يف دارف�ور عىل نحو 
أدى إىل التوت�رات األخ�رية، ألن ه�ذه 
القوات تتكون من خليط قبائيل مثري، 
وغالبيته�ا م�ن أبن�اء اإلقلي�م الذين 

يتصفون بصفاته.
وأضاف يوسف، أن “هناك دالالت كثرية 
تشري إىل وج�ود جهات تس�تغل هذه 
القوات، وتح�اول دفعها إىل االنخراط 
يف رصاع جديد باإلقلي�م؛ ففي الوقت 
ال�ذي ُيعل�ن فيه قادة الدع�م الرسيع 
رفضهم لتلك املمارس�ات التي تفيض 
إىل ال�رصاع، هناك ميليشي�ات عربية 
تابعة لهم تس�تخدم األسلوب القديم 
نفس�ه الذي انتهجته يف السابق حني 
كان بعضها تحت إم�رة الجنجويد”.
وال يوجد دليل دامغ عىل تورط طرف 
بعين�ه حت�ى اآلن يف دارف�ور، لك�ن 
طبيعة عمليات الحرق والنهب والقتل 
التي حدثت خال األيام املاضية تؤكد 
أن هناك جهات من مصلحتها تجديد 
ال�رصاع يف املنطقة.وينتمي حميدتي 
وهال إىل القبائ�ل العربية التي كانت 
تتقات�ل ب�راوة مع قبائ�ل أفريقية 
يف اإلقلي�م، ويتبع األول فخذ املهارية، 

بينما ينحدر الثاني من الرزيقات.
املهت�م  الس�يايس  املحل�ل  وأوض�ح 
بش�ؤون دارفور، محمد الفاتح همة، 
أن ال�رصاع القائ�م حالي�ا ل�ه أبع�اد 

سياس�ية وقبلي�ة ال ينكرها س�كان 
املنطقة، فثمة أط�راف خفية تحركه 
م�ن حني إىل آخر لعرقل�ة أي خطوات 

توقف الحرب نهائيا يف دارفور.
وأش�ار، إىل أن “الخافات داخل قوات 
الدع�م الرسي�ع أحد األس�باب املهمة 
املؤدي�ة إىل تج�دد الرصاع ب�ني قبائل 
العرب الذين يشكلون قواما أساس�يا 
فيه�ا، وب�ني أبن�اء قبائ�ل املس�اليت 
الذين ينتمي أغلبهم إىل قوات الجيش 

والرشطة”.
ولف�ت إىل وج�ود تأث�ري ق�وي لقبيلة 
هال يف الرصاع الحايل، وتريد توظيفه 
لكرس شوكة حميدتي الذي لعب دورا 
مهما يف خ�روج اتفاقية الس�ام مع 
الجبهة الثورية إىل النور، وأصبح أحد 

متصدري املشهد السيايس العام.
اس�تقرار  أن  ه�ال  أنص�ار  ويعل�م 
األوض�اع يف دارف�ور يحس�ب لقائ�د 
ق�وات الدع�م الرسي�ع، م�ا يضاعف 
من حظوظه السياس�ية، وبذلك فإن 
املناوش�ات يجع�ل اإلقليم  اس�تمرار 
س�اخنا ع�ىل ال�دوام وينه�ك ق�وات 
الدع�م الرسيع، ويج�ره عىل التورط 
يف ال�رصاع مب�ارشة، وربم�ا التورط 
يف ارتكاب حماق�ات تؤلب عليه قوى 
داخلي�ة وخارجية، ويصبح جزءا من 
املشكل�ة بدال من أن يك�ون جزءا من 

الحل.
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واشنطن/ميدل ايست اوناين:
مرش�ح  بلينك�ن  أنتون�ي  ع�رض 
الرئي�س املنتخ�ب جو باي�دن لتويل 
الخط�وط  الخارجي�ة،  حقيب�ة 
الخارجي�ة  للسياس�ة  العريض�ة 
لإلدارة الديمقراطية وهي سياسات 
تقطع تقريبا يف عدد من امللفات مع 
سياسة االدارة الجمهورية السابقة 
مراوحة بني اللني يف بعضها والتشدد 

يف بعضها االخر.
وقال بلينكن خال جلسة املصادقة 
ع�ىل تعيين�ه يف مجل�س الشي�وخ 
الثاث�اء إن حكوم�ة الرئيس املقبل 
مس�تعدة للعودة اىل االتفاق النووي 
م�ع اي�ران، رشط أن تف�ي طهران 

مجددا بالتزاماتها.
واض�اف بلينكن “لكننا س�نلجأ اىل 
ذلك كنقط�ة انطاق، م�ع حلفائنا 
ورشكائنا الذين س�يكونون مجددا 
اىل جانبن�ا، س�عيا اىل اتف�اق أقوى 

ويستمر وقتا أطول”.
وتابع “إن الوقت الذي ستس�تغرقه 
إيران لصنع مادة انشطارية تكفي 
لصنع ساح نووي واحد قد تراجع 
إىل ثاث�ة أو أربع�ة أش�هر بع�د أن 
كان أكثر من ع�ام بموجب االتفاق 

النووي املرم عام 2015.
وق�ال بلينك�ن للمرشع�ني “الوقت 
الذي سيس�تغرقه إنتاج إيران مادة 
انشطاري�ة كافي�ة لصن�ع س�اح 
واح�د تراج�ع م�ن أكث�ر م�ن عام 
مثلما تقيض خط�ة العمل الشاملة 
املشرك�ة إىل ثاثة أو أربعة أش�هر 
اس�تنادا إىل التقاري�ر املعلن�ة ع�ىل 

األقل”.
وخط�ة العم�ل الشامل�ة املشركة 
هو االسم الرسمي لاتفاق النووي 
املوق�ع ب�ني إي�ران الق�وى العاملية 
من�ه  انس�حبت  وال�ذي  الك�رى، 

الواليات املتحدة عام 2018.
وبخص�وص تصني�ف ادارة ترامب 
للحوثي�ني يف اليمن منظمة ارهابية 
تعهد بلينك�ن “بإعادة النظر فوراً” 
باعادة النظر يف قرار التصنيف رغم 
املخ�اوف من أن يفاق�م ذلك األزمة 

اإلنسانية.
وقال بلينكن “سنقرح إعادة النظر 
فوراً بهذا القرار لضمان عدم إعاقة 

وصول املساعدات اإلنسانية”.
وكانت إدارة الرئيس املنتهية واليته 
دونالد ترامب اّتخذت الخطوة يف 11 
كان�ون الثاني/يناي�ر، قبل تس�عة 

أيام من تسلّم بايدن الرئاسة.
وكان�ت األم�م املتح�دة ومنظمات 
إنس�انية ح�ّذرت م�ن أّن القرار قد 

يفاقم األزمة اإلنسانية يف اليمن.
وتوّع�د الحوثي�ون بال�رّد عىل “أي 
خط�وة عدائي�ة” مع دخ�ول قرار 
ارهابي�ة”  “منظم�ة  تصنيفه�م 
من قب�ل إدارة ترامب حّي�ز التنفيذ 
قبل س�اعات م�ن مغادرت�ه البيت 

األبيض.
وق�ال الحوثيون يف بي�ان إّن خطوة 
إدارة ترام�ب “تزيدن�ا وعي�اً وثباتاً 
عىل صوابية موقفنا والحفاظ عليه 
والتمّسك به ولن تدفعنا إىل الراجع 

عن مواقفنا”.
ويتوّق�ع أن يعرقل التصنيف الكثري 
م�ن التعامات م�ع الحوثي�ني بما 
فيه�ا التحويات املالي�ة والدفعات 
وامل�واد  الطبي�ة  للطواق�م  املالي�ة 
الغذائي�ة واملحروق�ات، خوف�ا من 

التعرّض للعقوبات األمريكية.
وبخصوص امللف الفلس�طيني يرى 
بلينكن أّن التسوية الوحيدة القابلة 
لاس�تمرار يف النزاع الفلس�طيني-
اإلرسائي�يل ه�ي “ح�ّل الدولت�ني”، 
لكّنه س�يواصل االع�راف بالقدس 

عاصمة إلرسائيل.
وأعل�ن بلينك�ن أّن اإلدارة الجديدة 
لن تع�ود عن الق�رار املث�ري للجدل 
الذي اّتخذه دونالد ترامب باالعراف 
بالق�دس عاصم�ة إلرسائي�ل وأنها 
الس�فارة  ع�ىل  كذل�ك  س�تبقي 

األمريكية يف القدس.
وخ�ال الجلس�ة ط�رح الس�ناتور 
الجمه�وري تيد كروز ع�ىل بلينكن 
سؤاالً بشأن ما إذا كانت إدارة بايدن 
ستواصل السياس�ة التي انتهجتها 
إدارة ترامب بشأن هاتني املسألتني، 
ومن دون ترّدد أجاب بلينكن “أجل 

وأجل”.
وأوض�ح بلينك�ن “يظ�ّن الرئي�س 
أّن الس�بيل الوحيد  وأن�ا ش�خصياً 
لضمان مس�تقبل إرسائي�ل كدولة 
يهودي�ة ديموقراطي�ة م�ع إعطاء 
الفلطس�ينيني دولة يح�ّق لهم بها، 
هو عر حّل الدولتني” لكن “واقعياً 
أظ�ّن أّن�ه س�يكون م�ن الصع�ب 
تحقيق أي يشء عىل هذا الصعيد يف 

املدى القصري”.
ودع�ا اإلرٍسائيليني والفلس�طينيني 
فوراً “إىل تجّنب اّتخاذ خطوات تزيد 

هذه العملية تعقيداً”.
الفلس�طينية  الس�لطة  ورفض�ت 
التعامل مع ترامب بس�بب انحيازه 
لصالح إرسائيل وال سّيما من خال 
نقله سفارة الواليات املتحدة من تّل 

أبيب إىل القدس.
وتنص الخط�وط العريضة للخطة 
التي اقرحها ترامب لتحقيق السام 
بني الفلسطينيني واإلرسائيليني عىل 
اعتب�ار القدس “عاصم�ة إرسائيل 
غري القابل�ة للتجزئ�ة”، وتشري إىل 
إقامة دول�ة فلس�طينية “جديدة” 
منزوعة الس�اح م�ن دون توضيح 

حدودها.
تركي�ا،  بلينك�ن  أنتون�ي  ووص�ف 
حليف�ة الوالي�ات املتح�دة يف حلف 
“رشي�ك  بأنه�ا  األطل�ي،  ش�مال 
إىل  وأش�ار  مزع�وم”  اس�راتيجي 
إمكانية ف�رض مزيد من العقوبات 
عليه�ا ل�رشاء أنظم�ة دف�اع جوي 

روسية الصنع.
وفرضت الوالي�ات املتحدة عقوبات 
عىل تركي�ا يف 14 ديس�مر/كانون 
األول بس�بب رشاء أنق�رة منظومة 
الدف�اع الجوي الروس�ية إس400- 
مما زاد من تعقيد العاقات املتوترة 

بالفعل بني البلدين.
وق�ال بلينك�ن “فك�رة أن يكون ما 
لن�ا  اس�راتيجي  برشي�ك  يس�مى 
ع�ىل وفاق مع أحد كبار منافس�ينا 
غ�ري  روس�يا  يف  االس�راتيجيني 

مقبولة”.
وأضاف “أعتقد أننا بحاجة إىل النظر 
ملعرف�ة تأثري العقوب�ات الحالية ثم 
تحدي�د م�ا إذا كان هن�اك إجراءات 

أخرى يتعني القيام بها”.
واس�تهدفت العقوب�ات التي أُعلنت 
رئاس�ة  األول  ديس�مر/كانون  يف 
الركي�ة  الدفاعي�ة  الصناع�ات 
ورئيس�ها إس�ماعيل دم�ري وثاثة 

موظفني آخرين.
وأعل�ن أنتون�ي بلينكن أّن�ه يعتزم 
إعادة النظر باالتف�اق الذي أبرمته 
ادارة ترامب يف شباط/فراير إدارة 
ترامب م�ع حركة طالب�ان، مؤّكداً 
أّنه يريد أن ُيبقي يف أفغانستان عىل 

“قدرات معّينة” ملكافحة اإلرهاب.
وقال بلينكن خال جلس�ة استماع 
عقده�ا مجلس الشيوخ للمصادقة 
عىل تعيينه وزي�راً للخارجية “نريد 
انته�اء هذه الح�رب األبدي�ة، نريد 

إعادة جنودنا إىل الوطن”.
إدارة  وّقع�ت  ش�باط/فراير،  ويف 
ترام�ب اتفاق�اً م�ع طالب�ان ينّص 
عىل انس�حاب كل القوات األمريكية 
من أفغانس�تان بحل�ول أيار/مايو 
2021 وذلك مقاب�ل تقديم الحركة 
املتم�ّردة ضمانات أمني�ة ودخولها 
يف مفاوضات س�ام م�ع الحكومة 

األفغانية.
كاب�ول  ب�ني  املفاوض�ات  وب�دأت 
وطالب�ان يف أيلول/س�بتمر لكّنها 
ويح�اول  ش�ديد  بب�طء  تتق�ّدم 
الجانبان حالي�اً االتفاق عىل جدول 
أعمال املحادثات، يف وقت تصاعدت 
فيه أعمال العنف يف األشهر األخرية 
يف س�ائر أنح�اء الب�اد، وال س�ّيما 
يف العاصم�ة كاب�ول التي ش�هدت 
سلس�لة عمليات اغتيال استهدفت 
رشطي�ني وإعامي�ني وسياس�يني 
وناش�طني مدافع�ني ع�ن حق�وق 

اإلنسان.
وقال بلينكن “علينا أن ننظر بعناية 
إىل ما تّم التفاوض عليه، لم أّطلع بعد 
عىل ك�ّل يشء”، مش�رياً إىل أّنه يريد 
بالخص�وص أن يك�ون “ع�ىل دراية 
كامل�ة بااللتزامات التي تعّهدت بها 
طالبان وتل�ك التي ل�م تتعّهد بها”.

وش�ّدد وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي 
املقب�ل ع�ىل رضورة “الحف�اظ عىل 
التق�ّدم ال�ذي ت�ّم إح�رازه ملصلحة 
النس�اء والفتيات يف أفغانستان عىل 

مدار السنوات العرشين املاضية”.

أنقرة/متابعة الزوراء: 
الركي�ة حمل�ة  الس�لطات  ش�ّنت 
م�ن   218 ش�ملت  اعتق�االت 
العس�كريني برتب مختلف�ة بينهم 
رت�ب علي�ا وجميعه�م ال يزالون يف 
الخدم�ة بدع�وى ارتباطهم بحركة 
»الخدم�ة« التابع�ة للداعي�ة فت�ح 
الل�ه غولن املتهمة بتدب�ري محاولة 
يولي�و   15 يف  الفاش�لة  االنق�اب 
حدي�ث  ظ�ل  يف   ،2016 )تم�وز( 
متصاع�د عن قل�ق الرئي�س رجب 
طي�ب إردوغ�ان م�ن إطاحته عر 
انقاب جديد.وأص�در املدعي العام 

ملدينة إزمري )غرب( أمس، مذكرات 
اعتق�ال ض�د 238 ش�خصاً، بينهم 
218 عس�كرياً م�ن رت�ب مختلفة، 
ضمنه�م 6 برتب عقي�د ومقدم و9 
برتب�ة رائ�د، وأحد عن�ارص القوات 
العاملة يف ش�مال ق�رص، يف حملة 
جدي�دة تشم�ل 6 والي�ات يف أنحاء 
الباد.ووس�ط اس�تمرار املخ�اوف 
أو  جدي�دة  انق�اب  محاول�ة  م�ن 
اندالع احتجاج�ات كبرية ضد حكم 
إردوغان يف ظل األوضاع االقتصادية 
املتده�ورة وتضييق حري�ة التعبري 
واإلعام، صدر مرسوم رئايس نرشيف 

الجريدة الرسمية يف 6 يناير )كانون 
الثان�ي( الحايل بتعدي�ل بعض مواد 
للقوات  املنقول�ة  املمتلك�ات  الئحة 
املس�لحة واملديري�ة العام�ة لألمن 
واملخابرات، يمكن بمقتضاه تسليم 
أس�لحة ومركب�ات م�ن الجيش إىل 
الرشط�ة أو املخاب�رات، بموافق�ة 
وزارة الدف�اع يف املناس�بات العامة 

التي تعتر »تهديداً للنظام العام«.
وحّذر خراء أمنيون من أن التعديل 
الركي�ة  الرشط�ة  ق�وة  سيوّس�ع 
وس�تكون له تداعي�ات خطرية عىل 

حقوق اإلنسان.

خالل جلسة املصادقة على تعيينه يف جملس الشيوخ

تركيا..اعتقال 218 عسكرياً »حتسباً النقالب«

مرشح بايدن لوزارة اخلارجية يضع اخلطوط العريضة لسياسات بلده

مرسوم رئاسي بشأن تسليح الشرطة واملخابرات يثري املخاوف

 تونس/متابعة الزوراء:
يبدو أّن صر التونس�يني قد نفد بعد تعاقب 
5 رؤس�اء و9 رؤس�اء حكومات عقب ثورة 
2011 ، دون أن يتمك�ن أحده�م م�ن إقناع 
الس�واد األعظم م�ن الشعب أن�ه يعمل عىل 
ضب�ط بوصلة الباد يف االتج�اه الذي يرتقي 
لتحقيق تطلعات التونسيني، فالوضع يزداد 
تدهورا واألفق يزداد انسدادا، بحسب الكثري 

من املراقبني.
وتأت�ي االحتجاج�ات ه�ذا الع�ام، امت�دادا 
لتحرك�ات مماثلة لم تخل منها س�نوات ما 
بعد الثورة، وقد أججها تعنيف رشطي لراعي 

أغنام يف مدينة سليانة شمايل تونس.
وتزامن�ت م�ع تعدي�ل وزاري واس�ع أجراه 
رئيس الوزراء هشام املشييش عىل حكومته 
ش�مل نحو نصف تشكيلته�ا، وذلك بعد أقل 

من 5 أشهر من نيلها ثقة الرملان.
ودع�ا املشي�يش كاف�ة األط�راف الشعبي�ة 
واملدنية والحزبية يف باده إىل “عدم االنجرار 
وراء حم�ات التجيي�ش والتحريض، وعدم 
اللج�وء إىل العنف وب�ث الشائع�ات وإرباك 

مؤسسات الدولة”.
وق�ال املشييش يف كلمة توج�ه بها املشييش 
إىل الشعب التوني عر التلفزيون الرسمي، 
تعليقا عىل االحتجاجات األخرية وما شابها 
إن “األزم�ة حقيقي�ة  أح�داث عن�ف  م�ن 
رشع�ي،  واالحتج�اج  م�رشوع  والغض�ب 
لكن الف�وىض مرفوضة وس�نواجهها بقوة 

القانون وبوحدة الدولة”.
وشدد عىل أن “حق االحتجاج مكفول بنص 
الدس�تور ودوري الحفاظ عىل س�لميته هو 

مكسب أتت به ثورة الحرية والكرامة.
وانتقد املشييش “الشغب والنهب والتكسري 
واالعتداء ع�ىل املمتلكات، معت�را أن “هذه 

املمارسات من فعل منحرفني”.
وأعرب عن تفهمه “لحالة االحتقان والغضب 
يف عدي�د املناط�ق فالوضعي�ة االجتماعي�ة 
أزم�ة  وعمقته�ا  متأزم�ة،  واالقتصادي�ة 
الكوفي�د )كورونا( وتداعياته�ا االقتصادية 

وما صاحبها من إجراءات رضورية”.
والقت ترصيحات رئيس الحكومة استهجان 
الكثري من التونسيني، إذ أجمع أغلب نشطاء 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي ع�ىل أن كلمة 
املشييش لم تطرح أي حلول عملية لألزمات 
التي تعص�ف بالباد، واعتم�دت خطابا ذو 
“لغة خشبي�ة” ال تقّدم خطوات ملموس�ة 
نح�و حّل اقتص�ادي من ش�أنه أن يهدأ من 

وقع االحتجاجات املتنامية.
ويف هذا السياق، حّذر االتحاد العام التوني 
للشغل من “انفجار اجتماعي مرتقب نتيجة 
انشغ�ال االئتاف�ات الحاكم�ة من�ذ 2011 
باملواقع وتقاس�م الغنائم ويف مواصلة اتباع 
الخيارات السياسية الاش�عبية التي أثقلت 

كاهل الشعب وعمقت فقر غالبيته”.
وبينم�ا خرج�ت الحكومة التونس�ية لترر 
إلق�اء القب�ض ع�ىل املئ�ات ممن ش�اركوا 

يف املظاه�رات الت�ي تخللته�ا أعم�ال عنف، 
بوصف ه�ذه االحتجاجات بأنه�ا محاوالت 
للتخريب ونه�ب ملمتلكات خاص�ة وعامة، 
رأى اتح�اد الشغل أنه “لي�س من الحكمة” 
االستمرار يف حالة إنكار الواقع وقرص األمر 

عىل اللجوء إىل الحل األمني.
وي�رى املحل�ل الس�يايس التوني بلحس�ن 
العن�ف  مشاه�د  “ع�دوى”  أن  اليحي�اوي 
انتقل�ت إىل الشارع بعدما وج�دت طريقها 
أوال داخ�ل الرملان، حيث احتدمت الخافات 
ب�ني األحزاب مؤخرا ووصلت إىل حد االعتداء 
الجس�دي، يف مشهد استدعى تدخل الرئيس 
قيس سعيد الذي حذر من أن باده عىل شفا 

“أزمة نظام”.
وهو توصيف فتح أبواب الجدل حول إخفاق 
النظام الرملان�ي وإمكانية الع�ودة للنظام 
الرئايس، ال سيما يف ظل حديث عن خافات 
حول الصاحي�ات بني رئيس الدولة ورئيس 

الحكومة.
ويرى هش�ام العجبوني، النائ�ب يف الرملان 
عن الكتلة الديمقراطية املعارضة، التي تضم 
حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، أن 
التعديل الوزاري الذي أجراه املشييش مطلع 
األسبوع الجاري كان متوقعا يف ظل خافاته 
مع س�عيد، واصفا إياه بأنه “يندرج يف إطار 
الصفقة الت�ي أُبرمت بني رئي�س الحكومة 
هشام املشي�يش ونبيل القروي رئيس حزب 
قلب تونس، وراش�د الغن�ويش رئيس حركة 
النهض�ة، قبل من�ح حكوم�ة املشييش ثقة 

الرملان”.
وأضاف أن هذه “الصفقة” هي التي حتمت 
رضورة إجراء تعديل وزاري يخص الحقائب 
املحس�وبة عىل الرئي�س التون�ي، إذ تمت 

اإلطاحة بالوزراء املتهمني باملواالة لسعيد.
ويف الوق�ت ذات�ه تعمل أح�زاب ممثلة بكتل 
برملانية عىل عزل راش�د الغنويش من رئاسة 
الرمل�ان ورف�ع الحصان�ة ع�ن ن�واب م�ن 
ائتاف الكرامة املتحالفني مع النهضة ومن 
ضمنهم رئيس الكتلة س�يف الدين مخلوف، 

بسبب “تجاوزات دستورية وقانونية”.
وُتحّمل معظم األحزاب اإلس�امية يف تونس 
مسؤولية الفشل يف إدارة الدولة ويف استرشاء 
الفساد واملحسوبية وغلبة املصالح الفئوية 

والحزبية عىل حساب املصالح العليا للباد.
وه�ذه تجاذبات سياس�ية متشابكة يشعر 
املواط�ن التون�ي معه�ا أنه خ�ارج جميع 
الحسابات يف ظل معاناته من واقع اقتصادي 
صعب أضاف�ت إليه تداعي�ات أزمة كورونا 

بعدا آخر لم يعد التونسيون يحتملونه.
وبلغ�ة األرق�ام ، يتوقع أن يس�جل اقتصاد 
الباد انكماش�ا بنسبة 7 يف املئة لعام2020، 
فض�ا ع�ن نس�بة البطال�ة البالغ�ة 16.2 
يف املئ�ة والت�ي تف�وق الضعف يف ع�دد من 
الوالي�ات الداخلية، مع الوضع يف االعتبار أن 
ثلث العاطلني عن العمل يف تونس من حملة 

الشهادات العليا.

الشارع التونسي يف مهب االحتجاجات
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:

تتجه وزارة الثقافة والس�ياحة واالثار نحو 

انش�اء متح�ف الع�راق الكبري، بمس�احات 

كب�رية وقاع�ات تس�توعب اث�ار ونفائ�س 

ب�اد ما بني النهرين، بينم�ا اكدت ان املوقع 

املقرتح هو مطار املثنى السابق.

وق�ال رئيس الهيئ�ة العامة لآث�ار والرتاث 

يف ال�وزارة، لي�ث مجي�د حس�ني، يف حدي�ث 

صحف�ي: إن »ال�وزارة تعت�زم اس�تحصال 

املوافق�ات الازمة م�ن الجه�ات املختصة، 

للحص�ول عىل قطعة ارض بمس�احة كبرية 

ضمن موقع مطار املثنى السابق ببغداد، من 

اجل انش�اء مرشوع متحف العراق الكبري«، 

مش�رياً اىل »وجود دعم دويل للوزارة والهيئة 

يف هذا املرشوع«.

واض�اف ان »املتح�ف س�يكون بدي�ًا ع�ن 

املتح�ف الوطن�ي الذي تأس�س العام 1966 

الكائ�ن بمنطقة العاوي ببغداد، لكونه بات 

ال يستوعب ما موجود من اثار ونفائس تمثل 

حضارات الع�راق التاريخي�ة املهمة، فضا 

ع�ن انه بات من الرضوري ان يكون املتحف 

بمنطق�ة مؤمن�ة بالكام�ل وذات مس�احة 

كب�رية جدا وبمبنى يح�وي طوابق متعددة، 

مفصحا يف السياق نفسه عن وجود رشكات 

ستتنافس النشاء املتحف«.

وأك�د حس�ني ان »تصمي�م املتاح�ف يف كل 

انحاء العالم، يحتاج اىل ان يكون مؤمنا وعىل 

درج�ة عالية من الحماية، اضافة اىل املرافق 

الت�ي يحويها كقاع�ات الخ�زن واملختربات 

والصيان�ة والرتميم التي يج�ب ان تكون يف 

بقعة واحدة ضمن مكان العرض«.

وكش�ف عن وج�ود »مباحثات م�ع مكتب 

زه�ا حدي�د لتصميم ه�ذا املتح�ف، بعد ان 

عرض�ت قبل وفاتها ان تصم�م هذا الرصح 

وتهدي�ه للع�راق«، مش�ريا اىل ان »ال�وزارة 

س�تبقى متمس�كة بأن تكون بصمة حديد 

عىل احد الرصوح الت�ي تبنى يف العراق، وقد 

يمث�ل احد املعالم االثرية او الرتاثية فيه عىل 

غ�رار املباني املوجودة له�ا يف الدول العربية 

واالجنبية«.

بغداد/ الزوراء:

كش�فت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن 

ص�دور قرار حكٍم بالحبس الش�ديد 

ع�ىل مديٍر س�ابٍق يف دائ�رة اإلصاح 

العراقيَّة؛ لتسبُّبه بهروب سجناء.

وذك�رت دائرة التحقيقات يف الهيئة، 

يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« نس�خة 

من�ه: ان “امل�دان ال�ذي كان يش�غل 

مدير قس�م التاجي يف دائرة اإلصاح 

العراقيَّة، تسبَّب، باالشرتاك مع ُمتَّهٍم 

آخ�ر ُمفرَّق�ة دعواه، به�روب ثاثة 

س�جناء من س�جن التاج�ي، وعدم 

قيام�ه باإلخبار عن ه�ذه الجريمة 

إال بعد مرور ُمدٍَّة طويلٍة؛ األمر الذي 

ل عمليَّ�ة هروب السجناء وعدم  سهَّ

القبض عليهم«.

وأضاف�ت: إنَّ محكم�ة جنح الكرخ 

ة بالنظ�ر يف قضايا النزاهة،  املُختصَّ

لة  بع�د اطاعه�ا عىل األدل�ة املُتحصَّ

يف القضيَّ�ة، املُتمثل�ة بأق�وال املُمثل 

القانونيِّ لدائرة اإلصاح، والتحقيق 

اإلداري الذي أوىص بإحالته إىل هيئة 

ع  �د املُوقَّ النزاه�ة، فضاً ع�ن التعهُّ

م�ن قب�ل املُتَّهم بعدم وج�ود نقٍص 

يف ع�دد الن�زالء يف القس�م وقرين�ة 

ة  هروبه، وصل�ت إىل القناع�ة التامَّ

بمقرصيَّت�ه، وحكمت علي�ه غيابياً 

بالحبس الش�ديد ملُدَّة أربع س�نواٍت 

وفق أحكام املادة )272( من قانون 

العقوبات.

ن  وأوضح�ت: أن قرار الحك�م تضمَّ

إصدار أم�ر قبٍض وتحرٍّ بحقِّ املُدان، 

ومنعه من السفر، وإشعار الجهات 

إعط�اء  م�ع  بذل�ك،  العاق�ة  ذات 

الح�قِّ للجه�ة املُش�تكية باملطالب�ة 

بالتعويض؛ اس�تناداً ألح�كام املادة 

)19( من قانون أص�ول املُحاكمات 

الجزائيَّة.

م�ن   )272( امل�ادة  أن  إىل  ُيش�اُرت 

ت عىل ” يعاقب  قانون العقوبات نصَّ

بالحب�س أو بالغرام�ة كل م�ن كان 

ُمكلف�اً بحراس�ة مقب�وٍض علیه أو 

محج�وز أو موق�وف أو محبوس أو 

مرافقته أو نقله وتسبب بإھماله يف 

ھرب أحد منھم”.

بغداد/ آمنة السامي
كش�فت قيادة العمليات املش�رتكة عن 
خطط امنية ملس�ك الحدود مع الجانب 
الس�وري، وفيم�ا اوضح�ت تفاصي�ل 
اس�تهداف اب�راج الطاق�ة، اش�ارت اىل 
ان اللجنة املش�كلة م�ع التحالف الدويل 
تعمل عىل جدولة انسحاب املستشارين 

من العراق.
وق�ال املتح�دث باس�م القي�ادة اللواء، 
االنب�اء  لوكال�ة  الخفاج�ي،  تحس�ني 
العراقي�ة )واع(: ان�ه »وفق�ا لتوجي�ه 
القائد العام للقوات املس�لحة برضورة 
مس�ك الح�دود العراقي�ة، ب�دأت قيادة 
العمليات املش�رتكة بوضع خطة امنية 
اس�رتاتيجية محكم�ة لغ�رض مس�ك 

الحدود العراقية السورية«.
واض�اف انه »لوحظ يف الف�رتة االخرية 
تواج�د بع�ض املجامي�ع االرهابي�ة يف 
الجان�ب الش�مال الرشقي من س�وريا 
تح�اول اخرتاق الح�دود العراقية لتعيد 
نش�اطها من خ�ال اتصاله�ا بالخايا 
النائم�ة املوج�ودة يف بع�ض املناط�ق 
مناط�ق  يف  الس�يما  الع�راق،  داخ�ل 
الجزيرة والصح�راء والنقطة الثالثة يف 

محاولة منهم إلرج�اع الثقة للمقاتلني 
الدواعش«.

مسك احلدود
واشار اىل: ان قيادة العمليات املشرتكة 
وبالتعاون مع قيادة الرشطة االتحادية 
وقي�ادة ق�وات الح�دود وضع�ت خطة 
ملس�ك الح�دود. مبين�ا: ان ت�م تطبيق 
الخطة من خال االرشاف عىل الرشيط 
الحدودي وتفتيشه بمسافة 610 كيلو 

مرتات.
وتاب�ع انه »وج�د أن الرشيط الحدودي 
ممس�وكاً م�ن قب�ل القطع�ات االمنية 
العراقية والس�داد الرتابي�ة إال ان هناك 
بع�ض االج�زاء ال توج�د فيها س�دات 
ترابي�ة وال خن�ادق وال كذل�ك اس�اك 
ش�ائكة«، الفت�ا اىل ان »التحالف الدويل 
زود الع�راق بكام�ريات حراري�ة مهمة 
وابراج مراقبة ذكية تحتوي عىل اجهزة 
مهمة، وكذلك هناك تعاون بني القوات 
العراقية والقوات السورية وقوات قسد 
يف الجانب الس�وري من خال التحالف 

الدويل لتبادل املعلومات«.
وب�ني ان »التحال�ف ال�دويل يعم�ل مع 

الق�وات االمني�ة من خ�ال وجوده يف 
العراق ويوفر املعلومات واالستطاعات 
الكامل�ة، بينم�ا الجيش الس�وري من 
خال الضب�اط الذين يمثل�ون الجانب 
الس�وري ووزارة الدفاع واملركز االمني 
بالج�زء  الخاص�ة  املعلوم�ات  لتوف�ري 
الذي هم مس�يطرون علي�ه يف الجانب 

السوري«.
واكد ان »االش�هر املقبلة ستش�هد غلق 
ملف الحدود السورية من ناحية ايقاف 

التس�لات االرهابي�ة التي تك�ون عادة 
من خال عوائل داعش، حيث يحاولون 
اس�تغال العوائ�ل كالنس�اء واالطفال 

للتمرتس واستغالهم للدخول«.
واوض�ح انه »م�ا زالت هن�اك عمليات 
تهري�ب لقطع�ان االغن�ام وغريها من 
االم�ور االخ�رى«. مؤك�دا ان »القوات 
االمنية بارشت اآلن اس�تخدام اس�لوب 
وتكتيك اخر س�يطرت في�ه عىل الكثري 

من االمور والقضايا«.

استهداف أبراج الطاقة
وبشأن عمليات استهداف ابراج الطاقة، 
ق�ال الخفاج�ي: إن »ملف اس�تهداف 
اب�راج الطاقة كثر يف االون�ة االخرية ال 
س�يما يف القائ�م ودي�اىل وكرك�وك من 
خال ابار النفط واخرها شمال بابل«، 
معربا ع�ن اس�فه »مل�ا تناقلته بعض 
وس�ائل االعام ومواق�ع التواصل فهو 
خرب ع�اٍر ع�ن الصحة بوج�ود رضبة 
جوي�ة من التحالف ال�دويل او الواليات 

املتحدة شمال محافظة بابل«.
واوضح انه »بعد اتصال قيادة العمليات 
املشرتكة، وبدأت اجراء التحقيق، تبني 
ان االس�تهداف كان عب�ارة ع�ن عبوة 
ناس�فة اس�تهدفت اح�د اب�راج نق�ل 
الطاق�ة«، مؤك�دا ان »ن�رش مثل هكذا 
اخب�ار يراد منها ارب�اك الوضع االمني 
واثارة الش�ائعة، وكذلك لعمل نوع من 
تض�ارب االنباء لخدم�ة الخارجني عن 

القانون«.
ب�ه  العم�ل ق�ام  ان »ه�ذا  اىل  ولف�ت 
خارج�ون ع�ن القان�ون«. منوها بأن 
»الحكومة والقوات االمنية تاحق هؤالء 

وتطارده�م وفتح تحقيق بش�أن ذلك، 
وت�م نرش قوات امنية وتم اس�تحصال 
معلوم�ات اولية«. وم�ى بالقول انه 
»يف ضوء تل�ك املعلوم�ات االولية بدأت 
الق�وات االمنية بمطاردة وماحقة من 

تسبب بهذا العمل االرهابي«.
 وب�ني ان »قي�ادة العمليات املش�رتكة 
الع�ام  القائ�د  لتوجي�ه  وفق�ا  تعم�ل 
للق�وات املس�لحة بمط�اردة املجاميع 
غري املنضبطة التي تعمل خارج نطاق 
الدول�ة وتحم�ل الس�اح بص�ورة غري 
رشعي�ة من خ�ال تحري�ك القطعات 
وماحقته�م، وهن�اك الكث�ري ممن تم 
اعتقالهم س�واء يف بغداد او البرصة او 

ميسان«.
ولف�ت اىل ان »االي�ام القليل�ة املقبل�ة 
ع�ن  الخارج�ني  ماحق�ة  ستش�هد 
القانون وعرض املتهمني الذين تسببوا 
سواء باالعتداء عىل املحال التجارية او 
االتجار بالبرش او املخدرات عىل وسائل 
االع�ام لك�ي يطلع ال�رأي الع�ام عىل 
جرائم ه�ؤالء الخارجني ع�ن القانون 

ومن يقف وراءهم«.

جدولة انسحاب القوات 
االجنبية

وحول جدولة انسحاب القوات االجنبية 
م�ن الع�راق، ذك�ر الل�واء الخفاجي ان 
»اللجن�ة الت�ي ش�كلها رئي�س ل�وزراء 
القائد العام للقوات املس�لحة للعمل مع 
التحالف الدويل من اجل جدولة انسحاب 
املستش�ارين«، الفتا اىل ان »هناك الكثري 
م�ن املواق�ع الت�ي اعلنت عن�ه الواليات 
املتح�دة والبنتاغ�ون بس�حب ع�دد من 
املستش�ارين املوجودين ضمن التحالف 

الدويل«.
واشار اىل ان »الجدول الزمني يسري وفق 
ما مخطط ل�ه، الن هناك عماً متواصاً 
لدحر تنظي�م داعش االرهاب�ي«، مؤكدا 
ان »البنتاغون اعلن، يف وقت س�ابق، انه 
س�حب نحو 500 من مستشاريه الذين 

يعملون مع قوات االمن العراقية«.
تأك�د  ان  بع�د  يأت�ي  »ذل�ك  ان  وتاب�ع 
البنتاغون، وباعرتافه، ان القوات االمنية 
العراقية اصبحت جاهزة لتس�لم الكثري 

من امللفات االمنية«.

الثقافة تعتزم إنشاء متحف العراق الكبري يف مطار املثنى

احلبس الشديد ملدير سابق يف دائرة اإلصالح العراقية

العمليات املشرتكة تكشف عن خطط أمنية ملسك احلدود مع سوريا
أكدت أن جدولة انسحاب املستشارين تسري وفق اجلدول املعد

بغداد/ الزوراء:
اعلن مستش�ار محافظ االنبار للش�ؤون 
اإلغاثية، مازن ابو ريش�ة، امس االربعاء، 
عن عودة اوىل وجب�ات االرس النازحة من 
مخيم�ات الن�زوح اىل مناط�ق س�كناتها 

املحررة مطلع العام الجديد 2021 .
وق�ال ابو ريش�ة يف ترصي�ح صحفي: إن 
“حكوم�ة االنبار املحلية، وبالتنس�يق مع 
وزارة الهجرة واملهجرين والقوات االمنية 
واملنظمات االنسانية، بارشت بأوىل وجبات 
عودة االرس النازحة للعام الجديد 2021 ، 
حيث شملت الوجبة عودة 49 ارسة نازحة 
نح�و )242( نازحا معظمهم من االطفال 
والنساء وكبار السن من مخيمات النزوح 
يف قض�اء عامرية الصم�ود جنوبي مدينة 

الفلوجة اىل مناطق سكناهم املحررة “.
املرشف�ة  االمني�ة  الق�وات  ان”  واض�اف 
ع�ىل عملية دخ�ول االرس النازح�ة تقوم 
بعمليات تدقيق املستمس�كات الرس�مية 
اىل مناط�ق  الع�ودة  الت�ي ت�روم  ل�أرس 
سكناها تحسبا من تسلل موالني لعنارص 
داع�ش اىل املناط�ق املح�ررة”، مبينا ان” 
حكومة االنبار املحلية وفرت عجات لنقل 
االرس النازح�ة اىل مناط�ق مختلف�ة م�ن 

مدن االنبار “.
يش�ار اىل ان مستش�ار محاف�ظ االنب�ار 
اب�و ريش�ة،  للش�ؤون االغاثي�ة، م�ازن 
كان ق�د رصح، يف وق�ت س�ابق، ان العام 
الحايل سيش�هد غلق مخيم�ات النزوح يف 

املحافظة . 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت محكمة جنح النزاهة، امس األربعاء، قرارا بالس�جن ملدة اربع س�نوات بحق مدير عام 
النافذة يف هيئة االستثمار.ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر قوله: ان”محكمة جنح النزاهة 
اصدرت قرارا بالس�جن عىل املدان )سعد جميل هويدي( مدير عام النافذة يف هيئة االستثمار 

ملدة 4 سنوات”. واشار املصدر اىل ان”القرار يشمل مصادرة االموال وعزله عن منصبه”.

بغداد/ الزوراء:

عدت لجن�ة الزراع�ة واملي�اه واألهوار يف 

مجلس الن�واب، امس األربعاء، اس�تمرار 

رفع التجاوزات عن املياه مؤرش إطمئنان 

ملزارعي الباد السيما يف الوسط والجنوب.

وقال عضو اللجنة، عيل البديري، بحس�ب 

إن »اس�تمرار وزارة  الرس�مية:  الوكال�ة 

امل�وارد املائية برفع التج�اوزات عن املياه 

م�ؤرش اطمئنان ل�كل املزارعني العراقيني 

وزيادة املس�احات، الس�يما يف محافظات 

الوسط وجنوب العراق ».

واضاف ان »استمرار رفع التجاوزات عىل 

االنهر س�تؤمن الحصص املائية كاملة اىل 

املحافظ�ات الجنوبية التي عادة ما تعاني 

من شح يف املياه«.

وأضاف البديري أن »املعطيات التي تشري 

إىل انخفاض نسبة تساقط االمطار للعام 

الحايل وانخف�اض الثلوج إىل نس�بة %25  

مؤرشات خطرية جدا، وتنذر بش�ح مائي 

كبري تعاني منه محافظات وسط وجنوب 

العراق بالدرجة االساس«.

وتابع أن »نس�بة الذين س�يترضرون من 

شح املياه ستكون كبرية وكارثية، وتؤدي 

اىل هجرة جماعية م�ن الريف اىل املدين«. 

املتخ�ذة  »اإلج�راءات  أن  البدي�ري  ورأى 

س�تحد، وبش�كل كبري، وتقلل م�ن االذى 

الذي يصيب هذه املناطق، وهي ألول مرة 

يتم تفعيلها منذ العام 2003«.

بغداد/ الزوراء:

اعلنت وزارة الرتبية، امس االربعاء، عن اتخاذها قرارا بتأجيل االمتحانات التمهيدية 

لطلبة الخارجي.

وق�ال مصدر يف ال�وزارة صحفي: ان »الوزارة قررت تأجي�ل االمتحانات التمهيدية 

لطلبة )الخارجي( اىل اشعار اخر«.

واض�اف ان »ه�ذا الق�رار يأتي م�ن أجل إعط�اء الوقت املناس�ب لكوادر اقس�ام 

االمتحان�ات يف اكمال تدقيق معام�ات الطلبة املتقدمني لامتحان�ات الخارجية«. 

مبين�ا أنه »يأتي ايضا لغرض تأمني وتوفري الحاجات الفنية واللوجس�تية من اجل 

انجاح االمتحان التمهيدي«.

السجن حبق مدير عام النافذة يف 
هيئة االستثمار ملدة 4 سنوات

الزراعة النيابية: إزالة جتاوزات 
األنهار مؤشر اطمئنان ملزارعي البلد

الرتبية: سيتم تأجيل االمتحانات 
التمهيدية لطلبة )اخلارجي(

األنبار تعلن عودة 49 أسرة نازحة إىل 
مناطقها احملررة

بغداد/ الزوراء:
اعلنت قيادة عمليات بغداد، امس االربعاء، القبض 
ع�ىل متهم�ني اثن�ني باإلره�اب، وتهري�ب اآلثار، 
واالتج�ار بالبرش، يف مناطق متفرقة من العاصمة 
تلق�ت  بي�ان   بغ�داد يف  بغداد.وذك�رت عملي�ات 
»الزوراء« نس�خة منه: ان«القوات االمنية يف اللواء 
)27( ووفق معلومات اس�تخبارية دقيقة تمكنت 
من اعتقال متهم�ني اثنني باإلتجار بالبرش، غربي 
بغداد، فضا عن مواصل�ة نصب كامريات املراقبة 
ضمن قاطع املس�ؤولية«.واوضح البيان ان«فرقة 
املش�اة السادس�ة تمكنت من تنفيذ عمليات بحث 
وتفتي�ش يف مناط�ق ش�مال وغربي بغ�داد ضمن 
قاط�ع مس�ؤولية الفرقة، نتج عنه�ا اعتقال عدد 
م�ن املتهمني وفق مواد قانوني�ة مختلفة، وضبط 
أس�لحة واعت�دة غ�ري مرخصة«.واض�اف البي�ان 
ان«ضم�ن واجب�ات البح�ث والتفتي�ش يف قاطع 
شمال الرصافة لفرقة املشاة الحادية عرش تمكنت 
القوات األمنية من اعتق�ال عدد من املتهمني وفق 
مواد قانونية مختلف�ة، بينهم متهم برتويج املواد 
املخدرة، وضبط أس�لحة غ�ري مرخصة، باإلضافة 
إىل االس�تمرار بنص�ب كامريات املراقب�ة يف الطرق 
واملح�ال التجارية وبالتعاون م�ع املواطنني ضمن 
قاطع الرصافة«.واكمل البيان ان«الفرقة األوىل يف 
الرشط�ة االتحادية تمكنت م�ن إلقاء القبض عىل 
عدد من املطلوبني وفق مواد قانونية مختلفة بينهم 
متهمني بالرسقة، وترويج امل�واد املخدرة، وضبط 
أسلحة واعتدة غري مرخصة جنوبي بغداد«.واكدت 
القي�ادة ان«الفرقة الثانية رشط�ة اتحادية وبناًء 
ع�ىل معلوم�ات اس�تخبارية دقيقة تفي�د بوجود 
ش�خص يمته�ن املتاج�رة بالقطع األثري�ة، وبعد 
كمني محكم نصب ل�ه تم إلقاء القبض عليه وهو 
يستقل عجلة مدنية، وضبط بحوزته )19( قطعة 
آثري�ة معدة للتهري�ب، باإلضاف�ة إىل اعتقال عدد 
م�ن املتهمني وفق م�واد قانوني�ة مختلفة، بينهم 
متهم وفق املادة 1/4 إرهاب، وضبط أس�لحة غري 

مرخصة واعتدة مختلفة«.

بغداد/ الزوراء:

 أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، امس 

األربعاء، عن استعدادها إلطاق وجبة جديدة من 

املشاريع الصغرية املدرة للدخل، بينما نسقت مع 

الجه�ات املختصة لتنظيم دخول العمالة االجنبية 

اىل الباد.

وق�ال مدير ع�ام دائرة العم�ل والتدري�ب املهني 

بالوزارة، رائ�د جبار باهض، يف بيان اطلعت عليه 

»ال�زوراء«: إن “ال�وزارة تس�تعد إلط�اق الوجبة 

ال� 30 من املش�اريع الصغرية الخاصة بمشاريع 

الش�باب املدرة للدخل خال الش�هرين املقبلني”، 

مؤكدا ان وزارته “ستطلقها ضمن املبالغ املسرتدة 

م�ن الق�روض املمنوحة للش�باب م�ن الوجبات 

املاضي�ة، وس�يكون التقديم فيه�ا الكرتونيا عىل 

غرار الوجبة ال� 29 التي اطلقتها العام املايض”.

واردف ان “املديري�ة تعم�ل ع�ىل اكم�ال تروي�ج 

معام�ات املتقدم�ني ع�ىل الوجب�ة ال�� 29 ممن 

ظهرت اس�ماؤهم عىل موقعي ال�وزارة واملديرية 

االلكرتوني�ني، من اجل منحه�م القروض وامليض 

بمش�اريعهم االبتكارية التي ستوفر فرص العمل 

للعاطلني يف بغداد ومحافظات الباد”.

ولف�ت باه�ض إىل أنه “تم التنس�يق م�ع كل من 

هيئة االستثمار الوطنية ووزارة الداخلية من اجل 

تنظي�م دخول العمالة االجنبي�ة الوافدة اىل الباد، 

بغية فسح املجال يف سوق العمل للعمالة املحلية”، 

مشريا اىل انه “س�تجري محاسبة اصحاب العمل 

قانونا مم�ن يقومون بتش�غيل االجانب من دون 

س�مة دخول رس�مية، فض�ا عن اع�ادة العمالة 

االجنبي�ة التي تدخل من دون ترصيح قانوني، اىل 

بلدانهم “.

بغداد/ الزوراء:
أك�د رئيس فري�ق الطوارئ يف منظم�ة الصحة العاملي�ة يف العراق، وائل 
حتاح�ت، ام�س األربع�اء، أن االنخف�اض يف معدل اإلصاب�ات بفريوس 

»كورونا« الذي سجل مؤخراً يف العراق، ال يعني نهاية الفريوس.
وق�ال حتاحت، يف ترصيح صحف�ي: إن »نوعية س�الة الفريوس الذي 
نتعاطى معه، قابلة للتطور والتغري، وتظهر بش�كل مس�تمر معطيات 

جديدة عن نوعية الفريوس  وهي غري واضحة حتى اآلن”.
وأض�اف أنه »يج�ب أالّ يجري تغي�ري يف طريقة التعاط�ي والتعامل مع 
الفريوس يف الس�الة الجديدة، واستمرار التعامل معه بنفس االجراءات 

االحرتازية السابقة«.
وبش�أن التوقعات باشتداد االصابات أو انخفاضها خال الفرتة املقبلة، 
ب�نّي رئيس فري�ق الطوارئ: أن »اش�تداد أو انخفاض مع�دل االصابات 
مرتب�ط بمعطي�ات معق�دة ج�داً، إال أن الرتاخ�ي باتخ�اذ االج�راءات 
االحرتازي�ة والتباعد االجتماع�ي وتطبيق التوصي�ات والتعليمات التي 

أعلنتها وزارة الصحة، سيؤدي اىل زيادة حتمية يف عدد االصابات«.
واق�رتح حتاح�ت أن »تقوم الحكوم�ة بتكثيف االج�راءات والتعليمات 
التوعوي�ة للمواطن�ني«، مؤكداً أن »االنخفاض يف مع�دل االصابات الذي 
س�جل مؤخ�راً، ال يعني نهاي�ة الف�ريوس، إال أنه يمنح فرص�ة لتعزيز 
وتطوي�ر القط�اع الصح�ي لتف�ادي ظه�ور أي فريوس�ات جدي�دة يف 

املستقبل”.
ولفت اىل أن »الرتكيز يجب أن ينصب يف املرحلة املقبلة عىل توفري اللقاح«، 
مبينا أن »منظمة الصحة العاملية مستمرة بتقديم الدعم الكامل لوزارة 
الصحة يف مواجهة هذا الفريوس، إذ س�تقدم املنظمة مساعدات جديدة 

يف حال توفر مصادر التمويل«. 

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت الهيئ�ة العامة للجمارك، ام�س األربعاء، ضب�ط 16 حاوية يف 

جمرك خور الزبري.

وذك�رت الهيئ�ة، يف بيان تلق�ت »الزوراء« نس�خة منه: أنه�ا تمكنت 

»م�ن ضبط )16( حاوي�ة يف جمرك خور الزبري تحت�وي عىل )كلوريد 

الكالسيوم وبنتونيت(«. وبينت أن »العملية تمت بالتعاون مع الجهات 

الساندة يف امليناء«.

وذك�رت الهيئ�ة ايضا، يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة من�ه:  أنه »تم 

ضبط )5( س�يارات دون املوديل املس�موح اس�ترياده من قبل جمرك 

ام ق�رص الش�مايل«. وبينت أن »العملي�ة تمت بالتع�اون مع الجهات 

الساندة يف امليناء«.

بينم�ا تمكنت هيأة املنافذ الحدودية، ام�س االربعاء، ضبط كيلوغرام 

من مادة الرتياك املخدرة يف منفذ منديل الحدودي

وذك�رت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة من�ه: ان«هيأة املنافذ 

منف�ذ منديل الح�دودي تمكن من ضبط م�ادة الرتياك املخ�درة بوزن 

كيلو بواجب مش�رتك بني مكتب املخاب�رات يف محافظة دياىل ومفرزة 

مكافحة املخدرات والتي تم ضبطها بحوزة س�ائق عجلة ايراني كانت 

مخبأة يف إحدى إطارات العجلة لغرض تهريبها«.

واوض�ح البيان انه«تمت إحالة ما ت�م ضبطه وفق محرض اصويل من 

مديري�ة منفذ من�ديل الحدودي إىل الجهات القضائي�ة املختصة التخاذ 

اإلجراءات القانونية الازمة بحقها«.

القبض على متهمني 
بتهريب اآلثار واالجتار 

بالبشر يف بغداد

العمل تطلق دفعة جديدة من قروض الشباب

الصحة العاملية حتذر من الرتاخي 
باإلجراءات الوقائية يف العراق

ضبط حاويات وسيارات خمالفة 
ومواد خمدرة يف البصرة ومندلي
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حبضور 40 خبريا كوريا إلجناز املشروع بأقصى سرعة العراق األول عربيا يف نسبة النشاط 

والتداول النقدي

معهد التطوير الربملاني خيتتم اعمال الدورة 
التدريبية عن إعداد موازنة دوائر جملس النواب

زراعة النجف تسوق 132 ألف طن 
من حمصول الشلب 

املركزي يبيع حنو 6 ماليني دوالر يف 
مزاد العملة

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة النق�ل، ام�س األربعاء، 
ع�ن قرب مب�ارشة الرشك�ة الكورية 
املحال عليها تنفيذ ميناء الفاو الكبري 
اعماله�ا بعد اتمام بع�ض االجراءات 
االداري�ة واملالية، وحض�ور 40 خبريا 
بأق�ى  امل�رشوع  النج�از  كوري�ا 

رسعة.
وقال مدير عام الرشكة العامة ملوانئ 
العراق التابعة ل�وزارة النقل، فرحان 
ترصي�ح  يف  الفرط�ويس،  محيس�ن 
الكوري�ة  “الرشك�ة  إن  صحف�ي: 
ستبارش العمل بش�كل فعيل يف ميناء 
الفاو خالل االس�ابيع القليلة املقبلة، 
اي بعد االنتهاء من االجراءات االدارية 
بمتابعة وزير النقل ومدير التخطيط، 
والتأكي�د ع�ى تخصي�ص مبلغ 400 
مليار دينار لحس�اب رشك�ة املوانئ، 
ليت�م بعده�ا فت�ح االرص�دة بش�كل 
مب�ارش”، مؤكدا ان ه�ذا االمر اصبح 

شبه محسوم”.
“الرشك�ة  ان  الفرط�ويس  وأض�اف 
الكورية طلبت املب�ارشة بالعمل قبل 
اي�ام عدة إلج�راء الفحوص�ات لرتبة 
ق�اع قناة خ�ور الزب�ري بالتعاون مع 
مدير املالحة ملنطقة خور الزبري، عرب 

ادخال بعض القط�ع البحرية للقيام 
بهذه العملية، بيد ان هذا االمر يتطلب 
السيطرة عى عمليات حركة البواخر 
املوجودة يف املنطقة تحاشيا لحصول 

حوادث”.
واوضح الفرط�ويس ان “اوىل االعمال 

الكوري�ة  الرشك�ة  س�تنفذها  الت�ي 
ه�ي فحص ترب�ة ق�اع قن�اة الخور 
واالنته�اء من اعم�ال )التن�ل(، وهو 
الطري�ق الرسي�ع املكمل للم�رور اىل 
النف�ق املوجود تحت القن�اة، وبالتايل 
الخاص�ة بالحوض  اكم�ال االعم�ال 

ال�ذي ت�م انش�اؤه منذ الع�ام املايض 
بص�ب الكت�ل الكونكريتي�ة الخاصة 
بتشكيل نفق القناة والذي تم تنفيذه 
من قبل فريق من العاملني بالرشكات 
املحلية واالقليمية، منها رشكة اردنية 
كمساعد النجاز العمل بأقى رسعة 

بالوقت الحايل”.
وتاب�ع ان “الرشك�ة الكوري�ة طلبت 
حالي�ا موافق�ات لحض�ور 40 خبريا 
كوري�ا النجاز العم�ل بأقى رسعة، 
علما ان اغلب العاملني يف املرشوع من 
امل�الكات الهندس�ية والفني�ة املحلية 

وتتجاوز نسبتهم 75 باملئة”.
ق�رار  “اص�دار  الفرط�ويس  واك�د 
للم�الكات املتقدم�ة بالوزارة بش�أن 
الرب�ط الس�ككي م�ع دول الجوار”، 
مشريا اىل ان “هذا املرشوع بحاجة اىل 
دراس�ة عميقة، ففي حال تم انش�اء 
الربط السككي حاليا مع دول الجوار 
ف�إن عواقبه س�تكون س�لبية اتجاه 
البلد وتس�بب ارضارا كب�رية للموانئ 
وانس�يابية عملها، لك�ن التأني بهذا 
الجانب سيعزز العمل التجاري داخلها 
والنهوض بالطاقة االستيعابية لها”.

واوضح مدير الرشك�ة العامة ملوانئ 
العراق ان “ربط مين�اء الفاو بالقناة 
الجافة بإمكانه توفري انسيابية عالية 
وتكاليف اق�ل وهو الطريق االس�هل 
من الربط الس�ككي، بدال من اللجوء 
اىل الطري�ق الطويل امل�ٔودي اىل البحر 
االحمر باتجاه قناة الس�ويس والبحر 

املتوسط”. 

بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة الصناعة واملعادن، امس األربعاء، خطة 

إلنشاء 925 مرشوعاً صناعياً للقطاع الخاص، فيما 

اكدت سعيها لتطبيق األتمتة يف االجراءات والتعامالت 

للحد من الروتني.

وقال مدير التنمية الصناعية وكالًة يف الوزارة، عزيز 

ناظ�م عبد، يف حديث صحف�ي: إن “املديرية مهمتها 

اس�تقبال الصناعيني وتأس�يس املش�اريع الخاصة 

بالقطاع الخاص واالرشاف عى انشائها”.

واضاف ان “املديرية لديه�ا خطة اطلقت يف حزيران 

الع�ام املايض تتضمن تأس�يس مش�اريع يف القطاع 

الخاص تقدر 925 مرشوعاً أُنجز منها 120 مصنعاً”، 

مبيناً أن “انش�اء ه�ذه املصانع جاء بعد استش�عار 

الصناعي�ني بحاجة الس�وق اىل س�لع وطنية، وهذه 

تأت�ي ايضا اس�تناداً لرؤي�ة وزارة الصناعة واملنهاج 

الحكومي”.

واشار اىل ان “هناك تسهيالت تقدم للصناعيني لخلق 

مناخ استثماري صناعي واطالق مبادرات وتطمينات 

لحماية رؤوس اموال املستثمرين، واستقدام الخرباء 

وتس�هيل دخول الخط�وط االنتاجية واملس�تلزمات 

الرضورية باالنتاج اىل البلد”.

وتابع ان “العقبات التي كانت تواجه عمل املديرية هي 

االجراءات الروتينية”، الفتاً إىل أن “الوزارة والوزارات 

األخ�رى ماضية بتطبيق األتمتة االلكرتونية من اجل 

تسهيل التعامالت واالجراءات والحد من الروتني”.

م�ن جانب متصل، أعلن امللحق التجاري الس�عودي، 

ام�س األربع�اء، اس�تعداد اململك�ة لدع�م الصناعة 

العراقية.

وذك�ر بي�ان لرشك�ة املع�ارض العراقي�ة، يف بي�ان 

تلق�ت “الزوراء” نس�خة منه: أن “امللح�ق التجاري 

الس�عودي، فيصل بن عبد العزيز الحماد، زار برفقة 

مدير ع�ام رشكة املعارض العراقية يف وزارة التجارة 

االس�تاذ رسمد طه سعيد، معرض “صنع يف العراق” 

وال�ذي يعقد للم�دة من18 ولغاي�ة 21 كانون الثاني 

الجاري”.

الس�عودي تج�ول يف  “امللح�ق  أن  البي�ان  وأض�اف 

أجنح�ة املع�رض مطلع�اً ع�ى مش�اركات رشكات 

وزارة الصناعة واملعادن، مش�يدا بالصناعة العراقية 

وم�ا تتميز به م�ن مواصفات تناف�س املنتجات عى 

مستوى املنطقة “.

وتاب�ع: “والتق�ى خ�الل زيارته للمع�رض عددا من 

م�دراء ال�رشكات التابع�ة اىل وزارة الصناعة، مؤكدا 

لهم استعداد اململكة العربية السعودية تقديم الدعم 

للصناعة العراقية ويف كافة مجاالتها”.

يذك�ر أن معرض “صن�ع يف الع�راق” افتتحه رئيس 

ال�وزراء، مصطف�ى الكاظم�ي، بحض�ور ع�دد من 

الوزراء وممثيل من القط�اع الخاص ورجال االعمال 

العراقيني.

بغداد/ متابعة الزوراء:
صنف�ت وكال�ة “AM Best “ االمريكي�ة 
الخاصة بالتأمينات العراق من بني الدول 
األكث�ر خط�ورة يف املج�االت السياس�ية 

واالقتصادية واملالية. 
وجاء تقرير الوكالة الخاص حول العراق 
يف اط�ار “تقارير مخاطر” تتعلق ب�138 
دولة حول العالم، تحدد فيها مس�تويات 
الخط�ورة لكل بل�د، بما يخ�دم رشكات 
التأمني العاملية للوفاء بالتزاماتها املالية، 
بناًء عى دراسة وتقييم كل العوامل التي 
تؤث�ر بش�كل مبارش او غ�ري مبارش عى 
قط�اع التأمني، ويتم م�ن خالل تصنيف 
ال�دول بحس�ب خطورته�ا، حيث صنف 
الع�راق ضم�ن ال�دول االكث�ر خط�ورة 
)CRT5( اي ان�ه يش�كل مجازفة كبرية 

لالستقرار املايل للجهات الضامنة. 
علي�ه  اطلع�ت  ال�ذي  التقري�ر،  وذك�ر 
ضم�ن  ين�درج  الع�راق  ان  “ال�زوراء”: 
مس�توى الدول االعى خطورة، بناًء عى 
مقايي�س االقتصاد والسياس�ة والنظام 

املايل. 
وبينم�ا كان نمو النات�ج املحيل االجمايل 
خ�الل الع�ام 2019، %4.4، فإن�ه م�ن 
املتوقع ان تكون حصيلة تراجعه بنسبة 
تراج�ع  وه�و   ،2020 الع�ام  يف   12%
اقتصادي مرده اإلج�راءات املتخذة للحد 
من انتش�ار وباء كورونا وانهيار اسعار 

النفط. 
ومن بني الدول التي تمثل مخاطر عالية، 
تظهر خريط�ة نرشتها الوكالة دوال مثل 
الع�راق ومرص وليبي�ا والجزائ�ر ولبنان 

واثيوبيا وكينيا ونيجرييا. 
ذك�ر  االقليم�ي،  للمش�هد  تصوي�ر  ويف 

تقرير الوكالة ان االنهيار العاملي ألسعار 
النف�ط يف الع�ام 2020، ش�كل “صدمة 
كبرية” للمنطق�ة، باعتبار ان العديد من 
اقتصادي�ات دوله�ا تعتمد ع�ى تصدير 

النفط والغاز. 
ورأت الوكالة ان االضطرابات االجتماعية 
والسياسية يف املنطقة قد تتصاعد، خاصة 
يف دول تعان�ي م�ن موزان�ات مح�دودة 
امل�وارد ال يمكنه�ا ان تق�دم تحفي�زات. 
واضاف�ت ان دوال كالس�عودية واالمارات 
والكوي�ت وقط�ر بإمكانه�ا ان تمت�ص 
التكلف�ة االقتصادي�ة للوب�اء، لك�ن دوال 
غريها كالجزائر وتون�س ولبنان، امامها 
مس�احات اقل للمناورة. ويشكل الوضع 

يف لبنان حالة عدم استقرار خاصة. 
واش�ارت اىل ان العدي�د م�ن عمالت دول 
املنطق�ة مرتبطة بال�دوالر األمريكي، ما 
يح�د م�ن ق�درة السياس�ات املالية عى 

التعامل مع االزمة. 
وح�ول املخاط�ر االقتصادي�ة يف العراق، 
ذكر التقرير ان “االقتصاد العراقي يفتقر 
بش�دة للتنوع، ويعتمد بش�كل كبري عى 
قطاع النفط”. مضيف�ا: ان وباء كورونا 
فاقم من انكش�اف البلد اقتصاديا. وادى 
تراجع اسعار النفط واملداخيل اىل ضغوط 
اك�رب عى الوضع امل�ايل للبل�د، ومفاقمة 
العجز ليصل اىل 20 %، و%16 من الناتج 

املحيل االجمايل. 

وبس�بب العالق�ات املتوت�رة للع�راق مع 
دول غربي�ة اساس�ية، فإنه م�ن املرجح 
أال يتلق�ى حجم�ا كبريا من املس�اعدات 
الخارجية. وأنش�أ البنك املركزي صندوقا 
لجم�ع التربع�ات من املؤسس�ات املالية 
وجمع ما يعادل 37 مليون دوالر ملواجهة 

وباء كورونا. 
واعترب ان التضخ�م قد يتفاقم عى املدى 
الزمن�ي املتوس�ط، ع�ى الرغ�م م�ن ان 
تراج�ع الطلب املح�يل وتخفي�ض قيمة 
العمل�ة الوطني�ة ما ابق�ى التضخم عند 

نسبة %1 خالل  العام 2020. 
وبحس�ب صن�دوق النق�د ال�دويل، ف�إن 
معالج�ة ضع�ف الحكوم�ة وتخفي�ض 

اج�ل  م�ن  حيوي�ة  س�تكون  الفس�اد، 
مستقبل التنمية االقتصادية. 

وبالنس�بة اىل املخاط�ر السياس�ية، ذكر 
التقرير ان االس�تقرار الحكومي يتعرض 
لضغ�وط كبرية يف ظل الوباء، مش�ريا اىل 
ان موج�ات املتظاهري�ن ال�ذي خرج�وا 
احتجاج�ا، يف حني ان املخاط�ر بما فيها 
تل�ك املتعلق�ة بع�دم دف�ع الروات�ب، قد 
تزاي�دت بس�بب ع�دم تمك�ن حكوم�ة، 
مصطف�ى الكاظمي، من جمع ما يكفي 

من االيرادات. 
ورأى ان الفس�اد الواس�ع يظ�ل عنرصا 
مهم�ا، ويحتل الع�راق املرتب�ة 162 من 
الش�فافية  هيئ�ة  يف  دول�ة   198 اص�ل 

الدولية. 
وصنف�ت الوكال�ة ايض�ا النظ�ام امل�ايل 
العراق�ي بأنه يعاني م�ن مخاطر عالية. 
واش�ارت اىل ان البن�ك املرك�زي س�اعد 
ع�ى تحقي�ق اس�تقرار لالقتص�اد م�ن 
خ�الل تموي�ل ودعم املش�اريع الصغرية 

واملتوسطة. 
وبحس�ب صن�دوق النق�د ال�دويل، ف�إن 
اس�رتاتيجية حاس�مة إلص�الح البن�وك 
الكب�رية اململوكة م�ن الدولة، وتس�وية 
املسائل يف القطاع املايل، ستعزز يف تطوير 

القطاع الخاص وتوفر استقرارا ماليا. 
وتأسس�ت وكال�ة “AM Best “ يف العام 
1899 يف مدينة نيويورك، ولها فروع حول 
العال�م من بينها لندن ودبي وامس�رتدام 
وهونغ كونغ وس�نغافورة وميكس�يكو 
س�يتي.. وباالضافة اىل عملها االس�ايس 
يف قط�اع التأمينات، ف�إن الوكالة تنرش 
للمعلومات  اخباري�ة وتحلي�الت  تقارير 

املتعلقة بقطاع التأمني.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة النف�ط العراقية، امس 
االربع�اء، أن رشكات النف�ط الهندية 
كان�ت األكث�ر رشاًء للنف�ط العراقي 
خالل ش�هر كان�ون االول/ديس�مرب 
بيان�ات  أظه�رت  فيم�ا  املن�رصم. 
ج�اء  الع�راق  أن  صيني�ة  حكومي�ة 
باملرتب�ة الثالثة كأك�رب مصدر للنفط 

للصني خالل العام املايض 2020.
وقال�ت وزارة النفط يف بيان صحفي: 
إن “ال�رشكات الهندية كان�ت األكثر 
عدداً من بني الرشكات العاملية األخرى 

رشاء للنف�ط العراق�ي خ�الل ش�هر 
كانون االول من بني الرشكات العاملية 
األخ�رى، بواق�ع 6 رشكات من أصل 

22 رشكة اشرتت النفط العراقي”.
وبينت أن “الرشكات االمريكية جاءت 
4 رشكات،  بواق�ع  الثاني�ة  باملرتب�ة 
تليها ال�رشكات الصيني�ة وااليطالية 
بواقع 3 رشكات، ثم الرشكات الرتكية 
واإلس�بانية  والهولندية-الربيطاني�ة 
واليونانية واليابانية وكوريا الجنوبية 

لرشكة واحدة لكل منهما”.
واشارت الوزارة اىل ان “ابرز الرشكات 

الهندي�ة التي اش�رتت النفط العراقي 
ه�ي رشكات اندي�ان اوي�ل، وهميل، 
أما ال�رشكات األمريكي�ة فهي رشكة 
اكس�ون موبيل، ماراثون، وااليطالية 

ايني، والصينية برتوجاينا”.
م�ن جانب متص�ل، أظه�رت بيانات 
حكومي�ة صينية، ام�س األربعاء، أن 
العراق ج�اء باملرتب�ة الثالث�ة كأكرب 
مص�در للنف�ط للص�ني خ�الل العام 

املايض 2020.
ووفقا للبيان�ات التي اطلع�ت عليها 
“ال�زوراء” ف�إن الطل�ب الصيني ظل 

ع�ى النف�ط قويا الع�ام املايض حتى 
مع انتش�ار جائحة كوفيد 19- حيث 
اس�توردت 542.4 ملي�ون طن خالل 
عام 2020 او ما يعادل 10.85 مليون 
برمي�ل يومي�ا وبزيادة بلغ�ت 7.3% 
عن العام الذي س�بقه، علما أن الطن 

الواحد يعادل تقريبا 7 براميل.
الع�راق  ص�ادرات  ان  وأوضح�ت 
النفطية ارتفع�ت للصني خالل العام 
امل�ايض 2020 بنس�بة 16.1 باملئة إىل 
60.12 مليون ط�ن او نحو 715 الف 
برمي�ل يوميا يف 2020 مقارنة بالعام 

السابق، ليحتل ثالث أكرب مورد للنفط 
للصني.

احتل�ت  “الس�عودية  ان  واضاف�ت 
املرتبة االوىل يف صادرات النفط للصني 
خالل العام املايض حيث بلغت 84.92 
ملي�ون ط�ن، أو نح�و 1.69 ملي�ون 
برمي�ل يوميا، بزي�ادة 1.9 باملئة عن 

العام السابق”.
واش�ارت اىل ان روسيا جاءت باملرتبة 
الثانية، حيث بلغت ش�حنات 83.57 
ملي�ون ط�ن ، أو 1.67 مليون برميل 

يوميا ، بزيادة ٪7.6 عن 2019.

النقل: األسابيع القليلة املقبلة ستشهد املباشرة بتنفيذ ميناء الفاو الكبري

الصناعة تكشف عن خطة إلنشاء 925 مشروعاً صناعياً للقطاع اخلاص
السعودية تؤكد استعدادها لدعم الصناعة العراقية

بسبب افتقاره للتنوع واعتماده بشكل كبري على النفط

العراق الثالث كأكرب مصدر للصني خالل 2020

التصنيف االئتماني يصنف العراق من بني الدول األعلى خطورة

النفط: الشركات اهلندية األكثر شراًء للخام العراقي يف كانون األول

جمهورية العراق                                     العدد: 433/ب/2020
مجلس القضاء االعى                                 التأريخ: 2020/11/29

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اع�����الن
س�تبيُع محكمة ب�داءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلس�ل 36613/110 جزيرة وخالل 
خمس�ة عرش يوماً اعتباراً من اليوم التايل للنرش واذا صادف يوم الخامس عرش عطلة رس�مية ففي اليوم 
الذي يليه ويف تمام الس�اعة الثانية عرش ظه�راً يف قاعة محكمة البداءة فعى الراغبني بالرشاء الحضور يف 
املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة 10٪  بصك مصدق مع رسم تسجيل 

العقار بنسبة 3٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء. علما ان الداللية عى املشرتي .
القايض االول
عادل خلف جاسم

•االوصاف:-
1- العقار يقع يف النارصية حي الجامعة )املوحية( عى ش�ارع فرعي متفرع من شارع رئييس عبارة عن 
محل يف مقدمته بناء حديث مسقف بالشيلمان ومبلط بالبورسلني ومجهز باملاء والكهرباء وممر بعرض 

خمسة امتار عى شكل حرف L يطل عى هيكل غري مسقف ويف اعى الهيكل مجموعة صحية.  
2-   مساحة العقار 200 م2.

3- القيمة املقدرة للعقار مائة مليون دينار فقط.
4- الدار غري مشغولة من احد واملحل مستأجر ويرغب بالبقاء بعد البيع.

جمهورية العراق                                          العدد:3/ش/2021
مجلس القضاء االعى                                     التاريخ:2021/1/17

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الغراف
إعالن

قدمت املدعية )س�مية نزال لفته( طلب له�ذه املحكمة تطلب فيها 
تأيي�د الحضان�ة ولعدم حضور املدعى عليه )جاس�م حس�ني عبد( 
ومجهولية االقام�ة عليه تقرر تبليغ املدعى عليه إعالناً بصحيفتني 
محليت�ني ويف حال�ة عدم حضوره يف املوعد املق�رر يوم 2021/2/7 

فإن املحكمة سوف تجري املرافعة غيابياً.. مع التقدير.
القايض
احمد ثجيل املياحي

جمهورية العراق                                      رقم السجل:5501
مجلس القضاء االعى                               التاريخ:2020/12/22

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الرفاعي

إعالن
قررت ه�ذه املحكمة بتاريخ 2020/12/22 النرش يف صحيفتني محليتني 
عن فقدان املدعو )وس�ام س�عدون ش�وني( بعد ان قدم�ت املخربة )نغم 
علوان جرب( بتاريخ 2008/2/5 والذي فقد بتاريخ 2007/4/17 فعى كل 

من لديه معلومات تخص املفقود اعاله مراجعة مركز رشطة الرفاعي.
مع التقدير..

القايض 
سمري نارص محيسن

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس األربعاء، لتصل 
اىل 6 ماليني دوالر.وش�هد البنك املركزي العراقي خالل مزاده لبيع ورشاء العمالت 
االجنبية امس ارتفاعا يف مبيعاته لتصل اىل 6 ماليني 759 الف دوالر، غطاها البنك 
بسعر رصف اساس بلغ 1460 دينارا لكل دوالر، مقارنة بيوم الثالثاء، حيث بلغت 
املبيعات فيها 5 ماليني و561 ألف دوالر.وذهبت املبيعات جميعها لتعزيز االرصدة 
يف الخارج عى ش�كل حواالت واعتمادات فيما لم يتم رشاء للدوالر بشكل نقدي.. 

وقامت املصارف الستة بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج.

أسواق

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعل�ن صن�دوق النقد العرب�ي، امس 
األربع�اء، تصدر الع�راق املرتبة االوىل 

عربيا يف نسبة النشاط والتداول.
وذك�ر رئي�س هيئ�ة االوراق املالية، 
تلق�ت  بي�ان  يف  الهيم�ص،  فيص�ل 

“ال�زوراء” نس�خة من�ه: أن�ه “ت�م 
االعالن من قبل صندوق النقد العربي 
يف اح�دث احصائياته تص�در العراق 
املرتب�ة االوىل عربي�ا، وألول مرة منذ 
س�نوات طويلة، من حي�ث التغري يف 

نسبة النشاط والتداول”.

 بغداد/ نينا :
 اختتم معهد التطوير الربملاني امس 
االربع�اء، دورة تدريبي�ة ع�ن )دور 
رؤساء االقسام يف إعداد موازنة دوائر 

مجلس النواب( واستمرت يومني.
واثنى س�عد فياض مدي�ر عام معهد 
التطوي�ر الربملان�ي بكلمت�ه يف ختام 
الدورة التدريبي�ة التي عقدت بقاعة 
الش�بيبي، ع�ى املش�اركة الفاعل�ة 
لرؤس�اء االقس�ام وحرصه�م ع�ى 
االس�تفادة من الدورات التي تس�هم 
بتطوير قدراتهم وقابليتهم الوظيفية 
مشريا اىل ان معهد التطوير الربملاني 
سيواصل إقامة الدورات والنشاطات 
يف الف�رتة املقبل�ة من اج�ل االرتقاء 

بمستوى املالكات الوظيفية .
وق�دم ش�كري محم�ود مدي�ر عام 
الدائرة املالية، املحور الخاص بإعداد 

املوازن�ة واملراح�ل الت�ي تخضع لها 
والف�رق ب�ني املوازن�ة واالحتياجات 
فض�ال عن اليات إعداد خطة واضحة 
قبل إعداد املوازنة باالضافة اىل عرض 
نم�اذج عملي�ة ع�ن إع�داد املوازن�ة 

الخاصة بكل قسم.
املوازن�ة  اع�داد  ط�رق  وع�رض 
املادية  وتعريفات ع�ن االحتياج�ات 
املادي�ة  واالحتياج�ات  االعتيادي�ة 
باالجه�زة  تتعل�ق  الت�ي  املرحلي�ة 
واالحتياج�ات  بالعم�ل  الخاص�ة 
املعنوي�ة الت�ي تتعل�ق بزي�ادة ع�دد 
العاملني او الحاجة لنشاطات علمية 
او فني�ة متنوع�ة فضال ع�ن اهمية 
وضع الخطط املس�تقبلية من خالل 
االجتماع برؤس�اء االقسام واالطالع 
ع�ى االحتياجات الفعلي�ة قبل اقرار 

امليزانية. 

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت مديري�ة زراعة النج�ف االرشف تس�ويق 132 الف ط�ن من محصول 
الش�لب اىل س�ايلوات وزارة التجارة، مؤكدة انتهاء عملية الحصاد.وقال مدير 
املديري�ة، منعم الفتالوي، يف ترصيح صحفي: ان “املزارعني يف النجف س�وقوا 
لس�ايلوات وزارة التج�ارة 132 أل�ف ط�ن من محص�ول الش�لب، فيما اكمل 
املزارعون عملية الحصاد للمحصول”.واضاف الفتالوي ان “عملية التس�ويق 
ما زالت مس�تمرة للمحصول بأنواعه الثالثة )الياسمني، والعنرب، والفرات(”، 
مش�ريا اىل ان “املزارعني سوقوا اىل االس�واق املحلية ما يقرب من الكمية التي 
سوقت اىل السايلوات بسبب التأخري يف رصف املستحقات من قبل الحكومة”. 
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مدرب نفط البصرة عمار حسني 
يقدم استقالته ألسباب مالية

مدرب صاالت نفط الوسط: بطولة خورفكان 
أفضل إعداد حلصد اللقب الثامن

بغداد/ متابعة الزوراء
قرر مدرب فري�ق نفط البرصة، 
عمار حس�ن، تقديم اس�تقالته 

لعدم تسلمه مستحقاته املالية.
وقال حس�ن ان “مش�واري مع 
نفط الب�رصة قد انتهى بش�كل 
رس�مي، ام�س االربع�اء، لعدم 

تسلمي مستحقاتي املالية”.

واوضح بالق�ول “اتمنى للفريق 
تقدي�م مس�تويات جي�دة فيما 
املمت�از،  ال�دوري  م�ن  تبق�ى 
واتطل�ع ب�دوري لفري�ق اخر يف 

املستقبل”.
يذك�ر ان عق�د حس�ن كان من 
املفرتض ان ينتهي نهاية املوسم 

الحايل.

بغداد/ متابعة الزوراء

وص�ل وفد فريق نفط الوس�ط إىل دولة اإلمارات، امس االربعاء، للمش�اركة 
يف بطول�ة خورف�كان الدولي�ة لكرة الصاالت.وتش�ارك 10 ف�رق يف البطولة 
الت�ي تقام يف مدين�ة خورفكان بن 21 و28 من الش�هر الجاري.وس�يلعب 
نف�ط الوس�ط يف املجموع�ة الثالث�ة إىل جانب أندي�ة البطائح ودب�ا الحصن 
والشارقة.وتضم املجموعة األوىل لبطولة خورفكان، فرق: الشباب البحريني 
وخورف�كان واتحاد كلب�اء، فيما تض�م املجموعة الثانية منتخ�ب اإلمارات 

وفريق�ي مليح�ة والحمرية.وقال مدرب نفط الوس�ط، أب�و الفضل عباس 
بعي�وي: إن هذه البطولة تأتي يف توقيت مناس�ب. مؤكدا أن املش�اركة فيها 
س�تعزز جاهزية الفريق للمنافس�ة عىل تحقيق لقب دوري الصاالت املحيل.
وأشار إىل: أنه يستهدف التتويج بالبطولة، إلضافة لقب جديد يحسب لنادي 
نفط الوسط، املتوج بالدوري املحيل يف آخر 7 نسخ من املسابقة، كما حصل 
س�ابقا عىل املركز الثاني يف بطولة أندية آسيا.يشار إىل أن نادي نفط الوسط 

يتصدر دوري كرة الصاالت العراقي بعد انتهاء الجولة 14 ب� 34 نقطة.
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مجال علي يفسخ عقده مع عندليب الفرات
بغداد/ متابعة الزوراء

قدم مدرب نفط الوس�ط، جمال عيل، اس�تقالته عن تكملة املشوار مع الفريق، وتم 
إنهاء التعاقد بش�كل ودي مع مجلس إدارة النادي .وق�ال جمال »قرار فك اإلرتباط 
كان رضورًي�ا، هناك اخت�اف يف وجهات النظر مع اإلدارة يف األم�ور الفنية«.وتابع 
»اجتمعت مع الهيئة اإلدارية، قمت باالستماع لجميع األعضاء، وجميعهم يتحدثون 
عن نقاط سلبية، وبالتايل التمست عدم قناعة بعملنا، ولذلك فضلت االبتعاد وإنهاء 
املهمة«.ونوه »االختاف يف األمور الفنية يدل عىل عدم قناعة بالعمل، رغم أن فريقنا 
متصدر حتى الجولة قبل املاضية، هناك إطراء وثناء عىل املستوى الفني، لكن يبقى 

رأي اإلدارة مهما ومؤثرا، وبالتايل اختافنا يف الرؤى دفعني لاعتذار«.

أصفر وأمحر

 اجلوية يستعيد القمة .. والصراع يشتعل يف املناطق الدافئة 
اليوم انطالق اجلولة 15من الدوري املمتاز

إدارة امليناء تستعني بأمني سرها لقيادة السفانة

بغداد/ متابعة الزوراء
وص�ف املستش�ار الفني لفري�ق الكرخ، ثائ�ر أحمد، مب�اراة اليوم 
أمام الكهرباء بلقاء “التعويض” بعد الخس�ارة أمام النجف وقبلها 

التعادل مع الحدود.
ورصح ثائ�ر “العم�ل متواص�ل لرتتي�ب األوراق. الك�رخ فريق جيد 
لكن�ه تعرض ألزمة نفس�ية بعد رحي�ل املدرب الخل�وق عبد الكريم 
س�لمان، لذلك يحتاج الاعبون الش�باب الوقت الس�تعادة تركيزهم 

وتوازنهم”.
وبن: أن الكهرباء ليس س�ها، وأن جمي�ع مباريات الدوري صعبة 

وال توجد فوارق فنية بن األندية. 
وقال: “التفوق س�يكون دائما للفري�ق التي يحالفها الحظ وترتكب 

أقل نسبة من األخطاء”.
وتاب�ع: “نق�اط املباراة مهم�ة لنا لنس�تعيد التوازن، وم�ا زلنا عىل 
مقرب�ة من منتصف الرتتيب، والنقاط س�تدفعنا لألمام عدة مراكز، 

لذلك شعارنا هو الفوز أمام الكهرباء”.
يش�ار إىل أن الكرخ يحتل املرك�ز 13 يف ترتيب الدوري املمتاز برصيد 

15 نقطة، بينما يحتل الكهرباء املركز العارش برصيد 18 نقطة.

ثائر أمحد: نقاط الكهرباء مهمة 
وحنتاج للوقت الستعادة الثقة

بغداد / صاح عبد املهدي
عدسة/ حيدر الدليمي

تنطل�ق، الي�وم الخميس، منافس�ات الجولة 
الخامسة عرشة من منافسات الدوري املمتاز 
بكرة القدم، حيث تقام اليوم خمس مباريات 
يف العاصمة بغداد وبقية املحافظات االخرى، 
إذ س�يلتقي الك�رخ مع الكهرب�اء عىل ملعب 
الس�احر احمد رايض، ويضيف ملعب االدارة 
املحلي�ة يف محافظة القادس�ية لقاء اصحاب 
ال�دار فري�ق الديواني�ة م�ع ضيفه�م القادم 
م�ن محافظة دخوك فريق زاخو، ويس�تقبل 
فري�ق امانة بغداد عىل ملعبه منافس�ه فريق 
نفط الوس�ط ويلتقي نفط ميسان مع نفط 
البرصة عىل ملعب ميس�ان الدول،ي ويضيف 
ملعب الكفل االوملب�ي لقاء يجمع بن فريقي 
القاسم وامليناء، وتس�تكمل مباريات الجولة 
الخامس�ة عرشة غدا الجمع�ة بإقامة خمس 

مواجهات ايضا.
وم�ع بلوغ  منافس�ات دوري الك�رة  املمتاز 
مرحل�ة  االثارة  والس�خونة  اصب�ح الرصاع  
التناف�ي عىل صعيد  القمة والس�فح  حافا 
بالكث�ر م�ن االح�داث واملعطي�ات  وس�ط 
هواجس  مش�رتكة  عنوانها خط�ف النقاط 
الث�اث.. ) ال�زوراء ( تابع�ت  ماج�ادت  ب�ه 
منافس�ات ال�دوري  من تفاصي�ل، وخرجت 

بهذه الحصيلة :

حتليق ازرق
اخرا استعاد القوة الجوية قمة الئحة الدوري 
بع�د ان رف�ع رصي�ده اىل 28 نقط�ة  من 14 
مباراة  فاز بثمان منها وتعادل يف اربع وخرس 
مبارات�ن، وس�بق للق�وة الجوي�ة  ان اعتىل 
الائح�ة يف الدوري�ن الثالث والراب�ع  قبل ان 
يتنازل عنها مجربا  لنفط الوسط  الذي احتكر 

بدوره  القمة لتس�عة ادوار متتالية، وشاءت 
االق�دار ان ينع�م الجويون بالص�دارة بفضل 
الهدي�ة التي قدمه�ا لهم  غريمه�م التقليدي 
الذي هزم املتصدر السابق  وازاحه عن موقعه 
بعد ان  تش�بث به  لف�رتة  غر قصرة ، وعىل 
العكس من القوة الجوية  س�جل امليناء أسوأ  
بداية له  منذ  مشاركته يف الدوري بعد ان حل 
يف املرك�ز قبل االخ�ر  مكتفيا ب�� 11  نقطة  
جعلته يصارع بش�دة لله�روب من القاع مع 
فريقي القاسم والصناعات الكهربائية وهي 
الف�رق الثاثة التي تتذيل  جدول ترتيب  فرق 

الدوري حاليا .

امين  يتألق 
بانتهاء منافسات الدور الرابع  عرش  حافظ 
مهاجم الق�وة الجوية الدويل ايمن حس�ن  
ع�ىل صدارة  الئح�ة الهدافن بع�د  ان رفع 
رصي�ده اىل 10 اه�داف ، وما يحس�ب لفتى 
الصق�ور واملنتخب الوطني انه قدم نفس�ه 
بق�وة  يف املوس�م الح�ايل  ليحج�ز  موقعه  
باس�تحقاق  يف  التش�كيلة الوطني�ة، إالاّ ان 
اش�كاالت اداري�ة حرمته من املش�اركة يف 
مباراة الع�راق واالمارات الودية  التي جرت 
مؤخرا يف دبي، وسجل ايمن اهدافه العرشة 
بواق�ع هدف�ن  بمرم�ى ف�رق  الصناعات 
الكهربائية والسماوة  ونفط ميسان واربيل 
اىل جان�ب هدف واحد بمرمى فريق  الزوراء  
ومثل�ه بمرمى نفط البرصة ، ويبتعد النجم 
الج�وي عن اق�رب ماحقي�ه  ونعني العب 
ال�زوراء مهن�د عبد الرحيم  بف�ارق هدفن  
باللق�ب  الظف�ر  ال�رصاع ع�ىل  ان  ويب�دو 
الش�خيص س�يكون عىل اش�ده ب�ن هذين 
الاعب�ن مع وجود فرصة  متاحة لعدد من 
الوجوه الش�بابية امثال العب  نفط ميسان  

احم�د عبد ال�رزاق والعب الكهرب�اء محمد 
ابراهيم .

موريتاني االفضل
الحدي�ث ع�ن املحرتف�ن الذي�ن يخوض�ون 
بنس�خته  املمت�از  الك�رة  دوري  منافس�ات 
الحالية يعني الكش�ف عن مكنونات اكثر من 
45 العبا  قدموا من  خمس قارات ليمثلوا 17 
فريقا من ف�رق الدوري  بينهم من يحرتف يف 
ماعبن�ا ألول مرة  واخرين ج�ددوا  حضوره 
ملوس�م جديد ، ومع انقض�اء  الجولة الرابعة 
عرشة  من  الس�باق التناف�ي لم يقدم اغلب 
هؤالء املحرتفن ما كان منتظرا منهم  السيما 
املهاجم�ن، إال ان االنص�اف يدع�و اىل القول 
بأن هن�اك اكثر من الع�ب كان عنرصا فاعا 
ومؤث�را يف فريق�ه، ويف مقدمته�م  املداف�ع 
املوريتاني الحس�ن احويبيب  الذي  يقدم مع 
رسب النوارس عروضا رائعة بمستواه الثابت 
وادائه الرجويل  ليش�كل ج�دارا خلفيا يصعب 
اخرتاق�ه فضا ع�ن مش�اركته يف الهجمات 
الزورائية  واخطاره املرمى املنافس  وله هدف 
بمرم�ى الديواني�ة، وباالضاف�ة اىل احويبيب  
اليمكن اغفال الدور  الذي يلعبه  املغربي عمر 
املنصوري  مع نفط الوسط  والغاني ولسون 
اكاكبو  مع النجف  والربازييل هيليو مونترو 
م�ع زاخو  واليمني ن�ارص محمدوه مع نفط 
ميس�ان والتوغ�ويل باب�ا م�وىس م�ع الكرخ  
والكامروني موندي كوستوف مع الكهرباء .

مهارة مدافع
املتتبع ملباريات الدوري الحايل  سيكتشف  ان 
تس�جيل االهداف لم يعد حكرا عىل املهاجمن  
فق�ط، فهن�اك عدد غ�ر قليل م�ن املدافعن  
اس�تهوتهم  مهمة تس�جيل االهداف  السيما 

املؤثرة منها  لينقش�وا اس�ماءهم يف  سجات 
جمعية اصدقاء الشباك يف واحدة من الظواهر 
التي  حفلت بها  املباريات املاضية  بما يؤرش 
تع�دد مصادر القوة يف  غر فريق، ففي فريق 
الرشط�ة مثا  يتص�در مدافعنا الدويل س�عد 
ناط�ق قائمة ه�دايف الفري�ق  برصي�د اربعة 
اه�داف ج�اءت من نت�اج اس�تثماره للكرات 

الثابتة  التي حصل عليها فريقه، ويف السماوة  
اس�تثمر املدافع اياد س�دير مهارته يف تسديد 
الكرات الثابتة ليسجل هو االخر اربعة اهداف  
تق�دم بها ع�ىل مهاجمي فريق�ه، ويف النفط  
نج�ح املدافع بيار ابو بكر يف تس�جيل هدفن 
جميلن ومثله فعل مدافع نفط الوس�ط عبد 

الله  عبد االمر .

بغداد/ متابعة الزوراء
كلف�ت ادارة نادي امليناء الري�ايض امن رس النادي، طاهر 
بلص، قيادة فريق حرة القدم الس�فانة.وقال عضو الهيئة 
االداري�ة للنادي رحيم لفت�ة ان “إدارة امليناء قررت تكليف 
ام�ن رس الن�ادي طاه�ر بل�ص قي�ادة الفريق بع�د تعثر 

مفاوض�ات املدرب عبد الغني ش�هد”.واوضحت ان “بلص 
يس�اعده مدرب الحراس صدام سلمان يف مباراتهم املقبلة 
امام القاسم لحن التعاقد مع ندرب جديد”.يذكر ان طاهر 
بلص عمل مس�اعدا ملدرب ش�باب النادي احد عرش عاماً، 
وس�بق له ان قاد امليناء بصفة مدرب طوارئ بعد استقالة 

يونس القطان عام 2011 وخرس بنتيجة 0-3 مع املصايف.
وتعرقل�ت مفاوضات انتق�ال املدرب عبد الغني ش�هد مع 
نادي امليناء الريايض، بس�بب نادي نفط الوسط “عندليب 
الفرات”.وقال مصدر مقرب من شهد ان “ادارة نادي نفط 
الوس�ط وبعد انهاء خدمات الكادر التدريبي بقيادة جمال 

عيل، فتحت باب املفاوضات مع عبد الغني شهد”.واوضح 
ان “ش�هد اوقف مفاوضاته مع امليناء بالرغم من امتاكه 
اتفاق�اً مبدئياً مع االدارة، كونه يرغ�ب البقاء يف محافظة 
النجف )مقر نفط الوسط(”.يذكر ان نادي امليناء فتح باب 

ملفاوضات مع مدربن جدد لتويل املهمة بدالً من شهد.

الديكتاتوريات أبعدت الكفاءات وعمومية ألعاب القوى مزورة !
ميساء حسني تكشف لـ         جبرأة استثنائية: 

بغداد / انتصار الرساج
أك�دت د. ميس�اء حس�ن، عض�و املكتب 
التنفيذي األسبق للجنة األوملبية الوطنية، 
بطل�ة العراق بألع�اب القوى س�ابقاً، أنه 
لي�س بنياّته�ا العم�ل يف املكت�ب التنفيذي 
املقب�ل للجن�ة األوملبي�ة بس�بب األوضاع 
الراهنة غر املس�تقرة الت�ي يمراّ بها بلدنا 

عىل جميع الُصعد.
ت به  وأضاف�ت د. ميس�اء، يف حديث خصاّ
)ال�زوراء( :”نظ�راً لوجود أش�خاص غر 
أكف�اء وال نزيه�ن يعمل�ون يف الوس�ط 
الري�ايض، ُمكراّس�ن مقول�ة )الش�خص 
غ�ر املناس�ب( يف أماكن القي�ادة، وكذلك 
هن�اك أن�اس دخيلة عىل الوس�ط نفس�ه 
أتت بهم الوس�اطات واملحس�وبيات، أرى 
من الصعوبة بمكان أن تنجو رياضتنا اىل 

ة األمان”! ضفاّ
وأوضحت :”هناك الكثر من األش�خاص 
الذين يحملون الش�هادات العليا يف املجال 
الري�ايض ال يمتلك�ون الخ�ربة الكافي�ة، 
وال املق�درة العالية ع�ىل تطوير وإنعاش 
رياض�ة ألع�اب الق�وى الت�ي ُتع�د ثاني 
لعبة بعد ك�رة القدم بقواعدها وتاريخها 

وابطالها”.

إبعاد األبطال
�ن يق�ودون  وأش�ارت اىل أن “العدي�د مماّ
العملية الرياضية يهرعون إلبعاد الكفاءات 
م�ن األبط�ال والبط�ات عن الوص�ول اىل 
ذة  ة الهرم يف االنتخابات واملواقع املتنفاّ قماّ
بسبب خوفهم عىل مصالحهم الشخصية 
ورغبتهم العارمة يف إنش�اء ديكتاتوريات 

إدارية”.
أي  م�ع  “س�أقف  ميس�اء:  د.  وأك�دت 
شخص، حتى إن لم يكن أكاديمياً إلعانته 
ع�ىل تويلاّ أي منصب يف االتحاد رشيطة أن 
يكون نزيهاً وُمحباّ�اً للعمل وال يخاف من 
األبط�ال وُيقراّبهم ملج�ال العمل إذا كان يف 

ذلك مصلحة للرياضة بشكل عام”.
وذكرت: “برغم مساهمتي يف تقديم الكثر 
من النصائح واملش�ورة الصائب�ة تماهياً 
م�ع الخ�ربة املتوف�رة ألكثر م�ن عرشين 
عام�اً يف ميدان اإلدارة، عاوة عىل تجاربي 
يف االحت�كاك مع إدارات س�ابقة، إال أنه ال 
أح�د يأخذ بتلك النصائح أب�داً كي ال تجراّ 
ة يف النرجس�ية والنفور  لغره، وه�ذه قماّ

من العمل املشرتك”.  

وبينت “قبل 8 س�نوات تقريباً طلبت مني 
وزارة الش�باب والرياضة بعض النصائح 
والتوصيات فيما يخص الرياضة النسوية 
بغي�ة تطويره�ا، وبع�د تلبيت�ي للطل�ب 
فوجئت أنها بقيت حرباً عىل ورق ولم تلَق 
التجاوب املفرتض مع الجهات املس�ؤولة، 
فلَِم ُتطلب هكذا توصيات إذا لم تؤخذ عىل 

محمل الِجد والعمل؟
وعلاّق�ت د. ميس�اء عىل مقرتح تأس�يس 
لجن�ة أوملبي�ة ُتعن�ى بش�ؤون رياض�ات 
النس�اء، قائلة: “إن الرياضة النس�وية يف 

الع�راق تختلف عن مثياتها يف دول العالم 
األخ�رى بس�بب عوام�ل ع�داّة، أهمها أن 
الاعب�ات أنانيات ج�داً فيما يخص العمل 
الريايض، وليس من الس�هل تشكيل لجنة 
أوملبية نس�وية ع�ىل غرار تجرب�ة مملكة 
ق�ت نجاحاً كبراً  البحرين مث�ًا التي حقاّ
بحك�م ُح�ب العمل ل�دى بط�ات اململكة 
والتط�واّر والُرق�ي يف الرياض�ة النس�وية 
كون مس�ؤوليها يحرتمونه�ا ويقداّرونها 

ويخصصون دعماً كبراً لنجاحها”. 
وكشفت “يف داخيل أمنية الرتشيح لرئاسة 

اتح�اد ألع�اب الق�وى يف محاول�ة لرتميم 
بيتها، لكناّي ال اس�تطيع اإلقدام عىل هذه 
الخطوة يف الوقت الحايل بسبب عدم نزاهة 
االنتخاب�ات كونها غ�ر نظيفة، وال توجد 
أياّ�ة مصداقية له�ا، والطام�ة الكربى أن 
الهيئ�ة العام�ة املوجودة حالي�اً جميعها 

مزواّرة”!

مقاعد بالتزوير!
وتضي�ف “بع�ض األندي�ة غر املش�اركة 
يف اللعب�ة تدفع الكثر م�ن األموال مقابل 
الدخ�ول اىل االنتخاب�ات والحص�ول ع�ىل 

املقاع�د حتى لو من خ�ال التزوير! ومراّة 
شاهدُت حادثة مؤملة ومضحكة يف الوقت 
نفس�ه يف انتخابات محافظ�ة النجف، إذ 
فوجئنا بوجود اسم حارس املكان وزوجته 
وصدي�ق لهم ضم�ن القائم�ة االنتخابية 
برغم كونهم غر رياضين وتربطهم ِصلة 

قرابة مع مسؤول يف االتحاد الفرعي”!!
وبش�أن كيفي�ة الحصول ع�ىل املقاعد يف 
االنتخابات، بياّنت: “إن غالبية األندية تتبع 
اُس�لوب التهدي�د للدخ�ول اىل االنتخابات 
والحص�ول عىل مقاع�د يف االتحاد، فكيف 
لشخصية مثيل تدخل هكذا انتخابات غر 
نزيهة، واصدقك الق�ول حتى لو تواجدُت 
يف االنتخاب�ات فل�ن يعرفني أح�د ويقداّر 
تأريخ�ي، ألن غالبية الحضور من الدخاء 

عىل العمل”!
وأف�ادت د. ميس�اء: أن “وج�ود ممث�ات 
للجنة رياضة النس�اء يف الهيئات اإلدارية 
لألندي�ة واالتح�ادات واملكت�ب التنفي�ذي 
هو مج�راّد تكملة ع�دد بالنس�بة لهياكل 
س�ات، وهذا الح�ال ال يمكن ان  تلك املؤساّ
يتغ�راّ أو يتبداّل من اآلن اىل ألف عام ألنه ال 
توجد رؤى واضحة وال تخطيط وال تنفيذ 

مناسب للرياضة النسوية يف العراق”. 

تغيري القانون
وش�داّدت عضو املكتب التنفي�ذي األوملبي 
األس�بق عىل أنه “ ال يمك�ن أن ُيحل مأزق 
اللجن�ة األوملبي�ة املس�تمر من�ذ ش�باط 
2019 نهائي�اً إال بتغي�ر القانون الخاص 
باالنتخاب�ات وتطبيقه بص�ورة صحيحة 
م�ن خال ع�دم الس�ماح للدخ�اء ولوج 
االتحادات، واالستعانة باألبطال والبطات 
الذين قداّموا وأفنوا س�نياّ شبابهم لخدمة 

الرياضة”.
حديثه�ا  حس�ن  ميس�اء  د.  وختم�ت 
بالقول: “اتصلت شخصياً بلجنة الشباب 
النصيح�ة  بداف�ع  الربملاني�ة  والرياض�ة 
إلنهاض واقع الرياضة النسوية واقرتحُت 
السماح للثاثة األوائل فقط من كل الفئات 
للمش�اركة يف االنتخاب�ات، ورفض ممثيل 
األندية غر املشاركة يف اللعبة دخول غمار 
االنتخاب�ات، وطالب�ُت بحص�ول النس�اء 
ع�ىل نس�بة ٣٠٪  ضم�ن مقاع�د االتحاد 
لضم�ان تمثيلهن بالص�ورة الكاملة دون 
ن أحد حق الدفاع عن زمياتهن  أن يس�لبهاّ

املدراّبات والاعبات واإلداريات”.

إعالمنا الرياضي
نعى االتحاد العراقي للصحافة الرياضية الزميل 
)عبد الكريم التميم�ي( الذي وافته املنية امس 
االربع�اء اث�ر م�رض عض�ال.. س�ائلن العيل 
العظيم ان يتغمده برحمته الواس�عة ويسكنه 
فس�يح جنات�ه، ويله�م اهل�ه ومحبي�ه الصرب 

والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 *******************

الزميل س�اجد امله�داوي، عض�و الهيئة العام�ة لاتحاد 
العراق�ي للصحاف�ة الرياضي�ة، ن�ال ثق�ة الهيئة 

العامة لنقابة الصحفين العراقين يف محافظة 
دياىل، حيث تم انتخابه رئيسا لنقابة الصحفين 
باملحافظ�ة، وذل�ك يف املؤتم�ر االنتخاب�ي الذي 
نظمت�ه نقاب�ة الصحفين يف العاصم�ة بغداد، 

وب�إرشاف نقيب الصحفي�ن العراقي�ن، رئيس 
اتحاد الصحفين العرب، مؤيد الامي.

 ******************
احتف�ل الزم�اء، داود اس�حاق وخيام 
الخزرجي ومش�تاق رمض�ان، بأعياد 
ميادهم الذي ص�ادف امس االربعاء، 
نتمن�ى له�م التأل�ق املهن�ي والعم�ر 

املديد.



تس�تضيف البحرين تجارب املوس�م املقبل لبطولة العالم 
للفورم�وال 1 ب�ن 12 و14 آذار/م�ارس عىل حلبة 
صخ�ر، بحس�ب م�ا أعل�ن م�رّوج البطول�ة 

واالتحاد الدويل للسيارات )فيا(.
مدين�ة  يف  مق�ررة  التج�ارب  وكان�ت 
برش�لونة اإلس�بانية مطل�ع آذار/
مارس، لكنها انتقلت بعد تأجيل 
الس�باق األول يف املوس�م يف 
أسرتاليا إىل ترشين الثاني/
نوفم�ر 2021، بس�بب 
جائح�ة  تداعي�ات 
كورون�ا  ف�روس 

املستجد.
وينطلق املوس�م 
القي�ايس املؤلف 
م�ن 23 س�باقاً 
يف البحرين يف 28 

آذار/مارس.
ول�م يتم تحديد موع�د لجائزة الصن الكرى الت�ي تأجلت أيضاً 

واملقامة عادة يف نيسان/أبريل.
وتقلصت تجارب الشتاء إىل ثالثة أيام بدالً من س�تة، فيما بقيت 
الس�يارات كما هي تقريب�اً عىل غرار موس�م 2020، يف محاولة 

لتقليص النفقات وسط األزمة املالية الناجمة عن كورونا.

إصابة العبن جديدين بفروس  املحلية عن  السلطات  أعلنت 
ببطولة  املرتبطة  اإليجابية  الحاالت  لرتتفع  املستجد،  كورونا 
كرة  يف  الكرى  األربع  البطوالت  أوىل  املفتوحة،  أسرتاليا 
10، ما يشكل رضبة إضافية للحدث الذي تأجل  املرضب، إىل 
موعد انطالقه لثالثة أسابيع بسبب الجائحة.وأجرت الحاالت 
عىل  العباً   72 األسرتالية  السلطات  اكتشفتها  التي  اإليجابية 
الدخول يف حجر ملدة أسبوعن يف غرفهم.وقالت وزيرة شؤون 
الرشطة يف والية فيكتوريا ليزا نيفيل إن اختبارات العبن واثنن 
من غر الالعبن املرتبطن بالبطولة، جاءت إيجابية بالفروس 
خالل الساعات األربع والعرشين املاضية.وكشفت للصحفين 
أن أحد الالعبن: “كان بالتأكيد يف حالة حجر مشددة ألنه جاء 
يف إحدى الرحالت التي كان لدينا فيها حاالت إيجابيات”.ووصل 
أكثر من ألف شخص بن العبن والعبات وطواقم ومرافقن إىل 
ليكشف  املايض،  األسبوع  جوية  رحلة   17 متن  عىل  أسرتاليا 
الرحالت.  هذه  من  عدد  يف  إيجابية  حاالت  عن  الوصول  منذ 
الجديد يف  البطولة األسرتالية بموعدها  أن تنطلق  املقرر  ومن 
الثامن من شباط/فراير.ومن أجل تنظيم البطولة األسرتالية، 
للسماح  ضخمة  لوجستية  إجراءات  املنظمة  اللجنة  وضعت 
بوصول العبن من الخارج يف بلد نجح حتى اآلن بطريقة ما 
الهائل لألشخاص  الوصول  الوباء.ويثر هذا  السيطرة عىل  يف 
من مناطق األكثر ترضًرا من الوباء يف العالم، قلق الرأي العام 
ترشين  يف  وضعت  التي  املدينة  ملبورن،  يف  خاصة  األسرتايل، 

األول/أكتوبر املايض حدا ألربعة أشهر من العزل الصارم.
إىل  وصلوا  الذين  ورفاقهم  الالعبن  جميع  حجز  وتم 
14 يوما  املايض، ملدة  األرايض األسرتالية نهاية األسبوع 
يف فنادقهم، وفقا للروتوكول املحدد مسبقا والذي ينص 
للتدريب.  يوميا  ساعات  خمس  ملدة  خروج  ترصيح  عىل 

72 العباً يف عزلة صارمة، دون أي ترصيح  لكن تم وضع 
بالفروس  مصابن  بأربعة  اتصال  عىل  كانوا  ألنهم  خروج، 

أثناء رحالتهم إىل أسرتاليا، وذلك تفاديا لنقل العدوى.
اسرتاليا،  يف  جدال  الرتتيبات  تلك  وأثارت 

قدوم  صوابية  يف  البعض  فشكك 
اىل  وفني  العب  ألف  من  أكثر 

الكرى،  الرياضية  املدينة 
اآلالف  عرشات  بقي  فيما 

عالقن  االسرتالين  من 
البالد  الخارج.وأغلقت  يف 

آذار/ يف  الدولية  حدودها 
وقّيدت  املايض،  مارس 

عدد  الوقت  مذذاك 
العائدين  مواطنيها 

أسبوعيا.
بعض  واشتكى 
من  الالعبن 
إبالغهم  عدم 
إىل  مجيئهم  قبل 
بخطر  أسرتاليا 
الصارم،  العزل 
معربن عن قلقهم 

مستواهم  بشأن 
البدني بعد هذه األيام 

يف غرفهم، عندما تبدأ 
التحضرية  الدورات 

كانون   31 يف  للبطولة 
الثاني/يناير.

املدرب  األمركي  ميامي  إنرت  نادي  عّن 
تدريب  عىل  لإلرشاف  نيفيل  فيل  اإلنكليزي 

الفريق.
لتعويض  نيفيل  مع  تعاقده  أعلن  ميامي  فريق 

املدرب دييغو ألونسو املُقال.
تعيُن نيفيل مدربا للفريق األمركي جاء يف اليوم ذاته 

الذي أعلن فيه االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم استقالة 
العب مانشسرت يونايتد واملنتخب اإلنكليزي سابقا 

من منصبه كمدرب ملنتخب سيدات إنكلرتا بعد أن 
كان من املقرر أن ينتهي عقده يف يوليو القادم.

          

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 

alzawraanews@yahoo.com
www.alzawraapaper.com7

رومينيغه: تشيفريين يفّكر 
بإقامة اليورو يف دولة واحدة

إشبيلية يرتقي إىل املركز الرابع

اعالم الكرتوني

أملح رئيس نادي بايرن ميونيخ األملاني وأحد األش�خاص النافذين 
يف كرة القدم األوروبية كارل هاينتس رومينيغه بأن رئيس االتحاد 
األوروبي للعبة )يويفا( ألكس�ندر تشيفري�ن يفكر بإقامة كأس 

أوروبا 2020 يف دولة واحدة وليس 12 كما هو مقرر حتى اآلن.
وق�ال رومينيغه يف حديث لصحيفة “مونشن مركور” التي تصدر 
يف ميونيخ “أعرف بأن رئيس االتحاد األوروبي ألكسندر تشيفرين 
الذي يعتر حذراً جداً مع كورونا، يتساءل عما إذا كان أكثر حكمة 
يف زمن الجائحة، إقامة البطولة يف دولة واحدة. يف ظل الروتوكوالت 
الصحية املطلوبة، فهذا أمر محسوم”.ولم يبادر االتحاد القاري إىل 
نف�ي هذه املعلومات بقوله يف رد عىل س�ؤال لوكالة فرانس برس: 
“لي�س لدينا معلومات إلعطائكم إياها يف الوقت الحايل”.ويس�تمر 
االتح�اد القاري يف العم�ل عىل إقامة البطول�ة يف 12 دولة كما هو 
مقرر أصالً. وقال متحدث رسمي باسمه: “يستطيع يويفا التأكيد 
ب�أن ثمة اتفاقاً مع املدن ال�12 ونعم�ل يف الوقت الحايل عىل أربعة 
س�يناريوهات: ملع�ب ممتلئ، س�عة م�ا ب�ن 50 إىل 100 يف املئة 
م�ع إج�راءآت صحية مختلفة، 20 إىل 30 يف املئة من س�عة امللعب 
م�ع إجراءات يف ه�ذا الخصوص أو خ�وض املباري�ات وراء أبواب 

موصدة”.

ارتقى إشبيلية بطل الدوري األوروبي )يوروبا ليغ( املوسم املايض 
إىل املركز الرابع يف الدوري اإلسباني لكرة القدم، بفوزه عىل مضيفه 
ديبورتيفو أالفيس 1-2 يف املرحلة التاس�عة عرشة.ورفع إشبيلية 
رصي�ده إىل 33 نقطة متخلف�ا بفارق نقطة واحدة عن برش�لونة 
الثالث.ومنح املهاج املغربي الدويل يوسف النصري إشبيلية التقدم 
مس�تغال تمريرة من الجناح املخرضم خيسوس نافاس بعد مرور 
3 دقائ�ق فقط.ورفع النص�ري رصيده إىل 9 أهداف هذا املوس�م.

بيد أن أصحاب األرض ردوا بالتعادل بواسطة إدغار مينديز .)12( 
وكانت الكلمة الفصل للمهاجم سوسو الذي أطلق كرة لولبية قوية 
عانق�ت الشباك )30(.وانته�ت مباراة ق�ادش وليفانتي بالتعادل 

2-2 وكذلك مباراة بلد الوليد مع إلتيش بالنتيجة ذاتها.

ارتقى ليس�رت س�يتي إىل ص�دارة الدوري 
اإلنكليزي املمتاز مؤقتاً بفوزه عىل ضيفه 
تشيليس بهدفن نظيفن يف الجولة الثامنة 

عرشة من املسابقة.
ورف�ع ليس�رت ال�ذي حق�ق ف�وزه الثاني 
عرش، رصي�ده إىل 38 نقطة بفارق نقطة 
واحدة عن مانشس�رت يونايتد الثاني الذي 
قد استعاد الصدارة منه ليلة أمس األربعاء 

عندما يواجه فولهام عىل أرض األخر.
يف املقاب�ل، تجّم�د رصي�د تشيل�يس عن�د 
29 نقط�ة يف املرك�ز الثامن بع�د أن تلقى 

هزيمته السادسة منذ انطالق املوسم.
وأبقى المبارد مهاجمه األملاني تيمو فرنر 
الصائم ع�ن التهدي�ف يف املباريات العرش 
األخرة يف ال�دوري وتحديداً منذ 7 ترشين 
ش�يفيلد  أم�ام  امل�ايض  الثاني/نوفم�ر 
يونايتد، عىل مقاع�د البدالء وأرشك تامي 

أبراهام أساسيا يف خط املقدمة.
بدأ ليس�رت بطل عام 2016 املب�اراة بقوة 
ونج�ح يف افتتاح التس�جيل عندما س�دد 
العب الوس�ط النيج�ري ويلفريد نديدي 
م�ن مش�ارف املنطقة ك�رة ع�ىل الطاير 
ارتطمت باألرض ودخلت ش�باك الحارس 

السنغايل إدوار مندي .)6( 
واستمرت أفضلية ليسرت وسط محاوالت 
خجول�ة م�ن تشيل�يس، وك�اد جيم�س 
ماديس�ون يع�زز تق�دم فريق�ه عندم�ا 

أطلق ك�رة قوية من خ�ارج املنطقة لكن 
وأخ�رى   ،)16( له�ا  تص�دت  العارض�ة 
لجيمي ف�اردي ال�ذي انفرد بمن�دي لكن 
األخر نجح يف إبعاد الكرة الس�اقطة التي 
حاول تسديدها املهاجم منقذا فريقه من 

هدف أكيد .)32( 
وتمك�ن ليس�رت م�ن مضاعف�ة النتيجة 
عندم�ا مرر م�ارك ألرايتون ك�رة ماكرة 
داخل املنطقة أخطأها فاردي ووصلت إىل 
ماديس�ون غر املراقب فتابعها بس�هولة 
داخل الشباك مسجال هدفه السادس هذا 

املوسم يف املسابقة املحلية .)41( 
ول�م يشه�د الش�وط الثان�ي أي رد فع�ل 
لتشيل�يس، ال ب�ل ك�اد ليس�رت س�يتي أن 
يس�جل الهدف الثالث عندما انفرد صانع 
األلعاب البلجيكي ي�وري تيليمانز بمندي 
وس�دد ك�رة زاحف�ة ك�ان له�ا الحارس 

السنغايل باملرصاد .)51( 
ثم دخل فرنر يف ربع الساعة األخر ونجح 
يف ه�ز الشباك، لك�ن الحكم لم يحتس�ب 
الهدف بعد اللجوء إىل تقنية الحكم املساعد 

بالفيديو وتبن أنه كان متسلال .)85( 

وواصل فريق وس�ت هام يونايتد مستواه 
الرائع يف املوسم الحايل وحقق فوزه الثالث 
ع�ىل الت�وايل بتغلب�ه ع�ىل ضيفه وس�ت 
بروميت�ش ألبي�ون بهدف�ن مقابل هدف 
ضمن األس�بوع الثامن ع�رش من الدوري 

اإلنكليزي املمتاز.
التق�دم  ه�دف  بوي�ن  ج�ارود  وس�جل 
للفري�ق اللندني العريق امللق�ب باملطارق 
)2+45( ثم تعادل ماثيوس بريرا لوس�ت 
بروميت�ش يف الدقيقة 51، ويف الدقيقة 66 
تمكن املهاجم ميكايل أنطونيو  من وضع 
أصحاب األرض يف املقدمة مجدداً بإحرازه 

الهدف الثاني.
الفوز رفع رصيد وس�ت هام إىل 32 نقطة 
يف املرتبة الس�ابعة وهو االنتصار التاسع 
ل�ه من�ذ بداية املوس�م مقاب�ل 5 تعادالت 

وخمس هزائم.
من جانبه تعمقت جراح وست بروميتش 
وب�دا الفري�ق قريباً من الع�ودة إىل دوري 
الدرج�ة األوىل إذ تلق�ى الفريق خس�ارته 
الثانية عرشة مقابل 5 تعادالت وانتصارين 
فقط، فاستقر يف املركز التاسع عرش قبل 

األخر برصيد 11 نقطة فقط.
وع�ززت ه�ذه النتيج�ة م�ن آمال وس�ت 
ه�ام يف احت�الل مركز مؤه�ل للمشاركة 
يف ال�دوري األوروب�ي )يوروبا لي�غ( أقله 
حت�ى اآلن.يف املقابل، ازداد الوضع س�وءا 

بالنس�بة إىل وس�ت بروميتش ألبيون ألنه 
يتخبط يف أس�فل الرتتيب، علماً أن مدربه 
الجديد س�ام أالردايس ك�ان يمني النفس 
يف تحقي�ق الفوز الثاني توالياً لفريقه بعد 
أن تغل�ب عىل ولفرهامبتون 2-3 الس�بت 

املايض خارج ملعبه.
افتتح وست هام التسجيل بواسطة بوين 
من مس�افة قريبة يف الوق�ت بدل الضائع 
من الشوط األول، مسجال هدفه الخامس 

هذا املوسم.
وفاجأ الضي�وف أصح�اب األرض بإدراك 
التع�ادل بواس�طة الرازي�ي بري�را الذي 
أن  بالك�رة مس�افة طويل�ة قب�ل  س�ار 
يس�ددها قوية من خ�ارج املنطقة )51(، 
بيد أن الكلمة األخرة كانت ملهاجم وست 
ه�ام ميكايل أنطونيو ال�ذي تابع كرة من 
األوكراني أندري يارمولينكو داخل الشباك 

 )66(.
وبات أنطونيو ثالث أفضل هداف يف تاريخ 
وست هام يف الدوري اإلنكليزي املمتاز مع 
41 هدفاً، بالتساوي مع كارلتون كول، يف 
حن يحتل االيطايل باولو دي كانيو املركز 
األول مع 49 هدفاً يليه قائد الفريق الحايل 

مارك نوبل ب�46 هدفاً.
وحاول وس�ت بروميتش الخروج بنقطة 
واح�دة لك�ن محاوالته كان�ت خجولة يف 

الدقائق العرشين األخرة.

ق�اَد دوناف�ان ميتشل فريق�ه يوتا جاز لفوز س�ادس تواليا بتس�جيله 
28 نقط�ة يف لقاء حس�مه أصحاب األرض 102-118 ض�د نيو أورليانز 

بيليكانز يف دوري كرة السلة األمركي للمحرتفن.
وس�جل ميتش�ل 15 نقطة يف الرب�ع األول وأنهى اللقاء بس�بع متابعات 
أيض�اً وأربع ثالثيات من أص�ل 21 لفريقه، ليمنح�ه انتصاره العارش يف 
14 مب�اراة خاضها حتى اآلن.لكن بالنس�بة مليتشل: “ك�ل ما أفعله هو 
القي�ام بواجبي ومحاول�ة إيجاد ما يمكن أن يدخ�ل فريقي يف الوترة”، 
مضيف�ا: “الليل�ة، حاول�ت الوصول اىل الس�لة مبكرا وأن أك�ون مندفعا 
وأن أسجل”.وس�اهم الفرنيس رودي غوبر الذي كان أول حالة إيجابية 
بفروس كورونا املستجد يف دوري املوسم املايض ما أدى بعدها اىل تعليق 
املنافس�ات ألش�هر قبل اس�تكمالها يف فقاعة وورلد ديزني يف أورالندو، 
به�ذا االنتصار الجديد ليوتا بتس�جيله 13 نقطة م�ع 18 متابعة وثالثة 
اعرتاضات دفاعية “بلوك”.وبرز أيضا جوردان كالركسون بتسجيله 18 
نقطة، واألس�رتايل ج�و إينغلز العائد من إصابة يف وت�ر أخيل أبعدته عن 
املباريات الثالث املاضية، بتس�جيله 15 نقطة، ليساهمان أيضا يف وضع 
فريقهما عىل املس�افة ذاتها م�ن لوس أنجليس كلي�رز يف املركز الثاني 
لرتتي�ب املنطق�ة الغربية خلف ل�وس أنجليس ليكرز حام�ل اللقب )11 
فوزا و4 هزائم(.ورغم تفوقه عىل مضيفه من تحت الس�لة حيث س�جل 
64 نقط�ة مقابل 42 لألخر، عانى بيليكانز م�ن خارج القوس واكتفى 
بس�ت ثالثيات مقابل 21 ملنافس�ه.وكان الواعد زيون وليامس�ون الذي 
يخوض موسمه الثاني يف الدوري، أفضل العبي بيليكانز وأفضل مسجل 
يف اللقاء ب�32 نقطة مع 5 متابعات، إال أنه لم يتمكن من تجنيب فريقه 
الهزيمة الثامنة يف 13 مباراة.وفرض ابن العرشين عاما هيمنته يف الربع 

األول حن نجح يف محاوالته الخمس األوىل، ما س�مح لفريقه يف تعويض 
تخلفه والتقدم 18-20 قبل 4,09 دقيقة عىل نهاية الربع نتيجة تسجيل 
الضي�وف 7 نقاط متتالي�ة دون رد من جاز.لكن ميتشل دخل عىل الخط 
بنقاط�ه ال�15 يف هذا الربع وأعاد فريقه اىل املقدمة بعدما نجح يف س�ت 
من محاوالته الس�بع، آخرها من ثالثية أنهى بها سلس�لة من 11 نقطة 
متتالي�ة لفريقه مقابل نقطتن فق�ط لضيفه، لتصبح النتيجة 29-22.

وكانت تلك بداية سيطرة جاز عىل اللقاء الذي أنهى نصفه األول متقدما 
49-55، ث�م جاء الحس�م بشكل كبر يف الربع الثال�ث حن نجح جاز يف 
ث�الث ثالثي�ات خالل أربع هجمات، ليوس�ع الف�ارق اىل 55-73، قبل أن 
يدخ�ل ميتشل ورفاقه اىل الربع األخر متقدم�ن بفارق مريح جدا -91

69.وش�هدت األمسية مباراة ثانية مشابهة اىل حد كبر من حيث هيمنة 
املضي�ف دنفر ناغت�س عىل ضيفه أوكالهوما س�يتي ثان�در 119-101 
بفض�ل جهود الرصب�ي نيكوال يوكيت�ش الذي س�جل 27 نقطة مع 12 

متابعة و6 تمريرات حاسمة.
وبعدم�ا اطم�أن ناغت�س عىل ف�وزه الس�ابع يف 14 مباراة، ق�رر إراحة 

يوكيتش يف الربع األخر بجانب األربعة األساسين اآلخرين يف الفريق.
ما سمح للبديل مونتي موريس يف ترك بصمته ب�15 نقطة، فيما ساهم 

كل من بول ميلساب وويل بارتون ب�13 نقطة.
وأش�اد موريس بزميل�ه يوكيتش الذي “ال ينال التقدير الذي يس�تحقه، 
ربما ألنه ال يلفت األنظار بسالت استعراضية” لكن “لديه ملسة لم يسبق 
يل أن رأيته�ا. إن�ه يف طريقه من دون ش�ك للدخول اىل قاع�ة املشاهر” 

املخصصة ألفضل الرياضين يف تاريخ الواليات املتحدة.
ح�اول ثاندر جاهدا إيقاف الرصب�ي العمالق البالغ طوله 2,11 م ووزنه 
129 كل�غ، إال أن الف�وارق البدينة بينه وبن إيزياه روبي )2,03 م و104 
كل�غ( جعل�ت األخ�ر يعاني، وهذا م�ا تطرق الي�ه مدرب األخ�ر مارك 

دايغنولت قائال: “من الواضح أنها كانت مهمة دفاعية صعبة”.
وكان فوز الثالثاء الس�ادس توالياً لدنفر عىل أرضه ضد ثاندر، إال أنه ما 
زال بعيدا يف مس�تهل املوس�م عما قدمه قبل أش�هر معدودة حن وصل 
فري�ق امل�درب مايكل مال�ون اىل نهائي املنطق�ة الغربية قبل الخس�ارة 
أم�ام ل�وس أنجلي�س ليكرز.ووضع ثان�در ليس بأفضل بكث�ر، إذ مني 
بهزيم�ة س�ابعة يف 13 مباراة رغم جهود الكن�دي لوغوينتز دورت الذي 
أبقى فريقه يف أجواء اللقاء اىل حد ما يف الربعن األولن بتسجيله 15 من 

نقاطه العرشين يف الشوط األول.

ليسرت ُيسقط تشيلسي وفوز وست هام على وست بروميتش

ميتشل يقود جاز لفوز سادس تواليًا

ارتفاع اإلصابات بفريوس كورونا يف بطولة أسرتاليا املفتوحة

إنرت ميامي يتعاقد مع فيل نيفيل

برشلونة ينوي استئناف قرار إيقاف ميسي

جتارب موسم الفورمال وان يف البحرين

مفكرة الزوراء

أعلن برش�لونة أن�ه ينوي اس�تئناف 
باالتح�اد  املس�ابقات  لجن�ة  ق�رار 
اإلس�باني لكرة الق�دم بع�د البطاقة 
الحمراء املبارشة التي تلقاها مييس يف 
مواجهة أتلتيك بيلباو بنهائي “السوبر 

اإلسباني”.
ويف ح�ال رفض اس�تئناف الن�ادي الكاتالوني 
س�يغيب مييس عن مواجهت�ي كورنّيا يف كأس 

امللك وإلتيش يف الدوري.
وك�ان مييس ق�د ن�ال البطاقة الحم�راء األوىل 

له يف مس�رته مع برش�لونة بعد رضبه أسير 
فياليري يف املباراة التي خرسها فريقه.

يذكر أّن لجنة املس�ابقات يف االتحاد اإلس�باني 
لكرة القدم قد ق�ّررت إيقاف النجم األرجنتيني 

مباراتن.
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بعد مقاضاتها صحيفة ميل أون صنداي

احتجاجاً على استمرار سياسة القبضة األمنية

تأجيلها حبجة الوباء يهدم الثقة بالنقابة

انتخابات الصحفيني يف مصر تدخل نفقا مظلما
القاهرة/متابعة الزوراء:

 انقس�م الصحفي�ون يف مرص بع�د تلويح 
مجلس النقابة بإمكانية تأجيل االنتخابات 
عىل مقع�د النقيب ونصف أعضاء املجلس. 
وب�دأ حشد األص�وات لجم�ع توقيعات من 
أعض�اء الجمعي�ة العمومي�ة للضغط من 
أجل إجراء االنتخابات يف موعدها، ما يشري 
إىل أن األوض�اع داخ�ل النقابة تس�ري نحو 

التصعيد.
ولج�أ مجلس النقاب�ة إىل القضاء لتوضيح 
املوق�ف النهائي م�ن إج�راء االنتخابات أو 
تأجيله�ا يف ظل ظ�روف جائح�ة كورونا، 
وزي�ادة اإلصابات ب�ني الصحفيني إىل أكثر 
م�ن مئت�ي حال�ة. وال يريد املجل�س بذلك 
تحمل مس�ؤولية دعوة األعضاء للتصويت 
وسط تفيش الوباء، لكن وجهة النظر هذه 

لم تقنع أغلب املنتمني للمهنة.
ويف�رض أن ُتجرى االنتخاب�ات يف مارس 
املقبل، وكان يجب أن يفتح مجلس النقابة 
باب الرش�ح من�ذ النص�ف األول من يناير 
الجاري، لكن ذلك لم يح�دث انتظارا لقرار 
محكمة القض�اء اإلداري، ما يعزز فرضية 

التأجيل.
ويدافع الرافض�ون لتأجيل االنتخابات عن 
موقفه�م، ب�أن النقاب�ة تدخل بذل�ك نفقا 
مظلم�ا يف حال اس�تمرت الجائح�ة لفرة 
طويل�ة. ويف�رض أن يك�ون ق�رار إجراء 
االنتخاب�ات يف موعده�ا م�ن عدم�ه م�ن 
مس�ؤولية الجمعي�ة العمومي�ة من خالل 
اس�تفتاء إلكرون�ي يح�دد موافقته�ا أو 
رفضها لهذا اإلجراء، وليس أن تكون كلمة 

القضاء هي الفيصل.
اإللكروني�ة  للغ�رف  املتاب�ع  ويكتش�ف 

)املجموعات( الت�ي أنشأها صحفيون عىل 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي للتعبري عن 
آرائه�م يف ما يتعل�ق باالنتخاب�ات واملهنة 
عموما، أن مبن�ى النقابة كرصح للحريات 

يكاد يكون قد اختفى.
وتحولت النقاشات إىل الفضاء اإللكروني، 
وك�ل مجموعة تعبرّ ع�ن همومها املهنية، 
وكي�ف يمكن أن تتعاظم يف حال اس�تمرت 

األوضاع الراهنة دون تغيري.
وقال يحيى قالش نقيب الصحفيني األسبق، 
إن “انقس�ام الصحفيني بسبب االنتخابات 
وراءه انع�دام ثق�ة أبناء املهن�ة يف مجلس 
النقابة الحايل، ألنه اعتاد القيام بترصفات 
بعيدة عن كونه حامي�ا للحريات، كأن يتم 
تفريغ املبنى م�ن الصحفيني أغلب الوقت، 
وحرمانهم من الدخول، وعدم الدفاع عنهم 

يف بعض القضايا املصريية”.

وأض�اف أن “هن�اك ش�عورا بوج�ود ني�ة 
تعم�د إىل تأجيل االنتخابات بدعوى جائحة 
كورونا، ورغم أن هذا املبر مقبول إنسانيا، 
لكن طريقة طرحه غري مهنية، ألن الحوار 
ب�ني النقاب�ة والصحفيني منع�دم تقريبا، 
والخ�وف أن تصل األمور إىل مرحلة خطرية 
يسود فيها االنقسام وشق الصفوف بشكل 
يخدم أهداف جهات ال تريد ألبناء املهنة أن 

يترّحدوا”.
وم�ا أث�ار امتع�اض الصحفي�ني، أن خالد 
خ�رج  النقاب�ة  مجل�س  وكي�ل  م�ريي 
بترصيح�ات إعالمي�ة ق�ال فيه�ا، إن “أيرّ 
تأجيل لالنتخابات لن يكون أقل من عام”، 
وس�ط ش�عور متصاعد من أغل�ب أعضاء 
الجمعي�ة العمومية بأن هناك من يرغب يف 
اس�تمرار املجلس الحايل برئيسه وأعضائه 
ألط�ول ف�رة ممكن�ة لرتي�ب أوضاعه�م 

م شعبيتهم  وتحسني صورتهم بقرارات ترمرّ
املراجعة.

ويمكن تقسيم أس�باب غضب الصحفيني 
إىل أكث�ر من ش�ق، األول يرتبط باملجموعة 
الت�ي لم تعد تريد اس�تمرار ضياء رش�وان 
ع�ىل مقعد النقيب، يف ظل اتهامه بالوقوف 
يف صف الحكومة عىل حس�اب أبناء املهنة، 
وعدم اتخاذه مواقف جريئة ضد التضييق 
محظ�ورات  يف  والتوس�ع  الحري�ات  ع�ىل 

النرش.
ويدافع هؤالء عن وجهة نظرهم من منظور 
مهني، ويقولون إن استمرار املجلس الحايل 
بنف�س الركيبة يمهد الطري�ق للمزيد من 
التضييق ع�ىل العمل الصحف�ي، وتقليص 
س�قف الحري�ات وس�ط انكف�اء أعض�اء 

مجلس النقابة عىل أنفسهم.
وهن�اك فري�ق آخ�ر ي�بر رفض�ه تأجيل 
االنتخاب�ات ب�أن رعون�ة مجل�س النقابة 
ط�وال الف�رة الس�ابقة س�هلت الطري�ق 
أمام بعض املؤسس�ات للتوس�ع يف قرارات 
فصل الصحفيني، وينذر املس�تقبل القريب 

بسيناريوهات أكثر سوءا عىل أبناء املهنة.
أما الفريق الثال�ث، وهم الصحفيون الذين 
يعيشون ظروفا اقتصادية بالغة الصعوبة، 
يف  االنتخاب�ات  إج�راء  أن  إىل  وينظ�رون 
موعده�ا مقدمة لزي�ادة الب�دل الحكومي 
الذي ترصفه وزارة املالية ش�هريا ألعضاء 
النقاب�ة، ويص�ل إىل 130 دوالرا، ويس�اعد 

نسبيا يف تحسني أوضاعهم املادية.
ويمكن اختصار ه�ذه الفئة يف الصحفيني 
العاطل�ني ع�ن العم�ل، وهم رق�م مهم يف 
املعادلة االنتخابية، من الذين جرى فصلهم 
تعس�فيا أو أغلق�ت صحفه�م، وينتخ�ب 

ه�ؤالء النقيب ال�ذي يجلب له�م املزيد من 
امل�ال وال يعنيه�م إن كان صاح�ب مواقف 

حاسمة من عدمه.
وال يخل�و التصعيد ضد تأجي�ل االنتخابات 
من تعم�د بعض املرش�حني املحتملني عىل 
مقعد النقي�ب واملجلس، تألي�ب أنصارهم 
للضغط نح�و إجرائها يف موعدها، وإطالق 
اتهام�ات بحق األعض�اء الحالي�ني توحي 

بأنهم يبحثون عن االستمرار ألطول فرة.
ويخ�ى بع�ض الصحفي�ني م�ن وج�ود 
تدخالت حكومية لعدم إجراء االنتخابات يف 
موعدها، وبقاء الوضع الراهن، بحيث يتم 
ترتيب املشهد الصحفي قبيل إعادة تشكيل 
مجل�س النقابة واحت�واء املشاغبني أو من 

لديهم توجهات معارضة للسلطة.
ويرى متابعون، أن وصول غضب الصحفيني 
ع�ىل املجلس الحايل إىل دوائ�ر صنع القرار، 
يع�زز املخ�اوف من وج�ود اتف�اق ضمني 
ع�ىل أن تف�رز االنتخابات مجلس�ا بأنياب 
حقيقي�ة يدافع عن حقوقهم، ويتم اختيار 
عنارص لها تاريخ حقوقي ونضايل، وبالتايل 
قد تكون فكرة التأجيل مقبولة لدى جهات 

تحاول استرشاف املشهد لتجنب الصدام.
وحتى ل�و جرى الدفع بمرش�ح قريب من 
الس�لطة عىل مقعد النقيب، ومساعدته يف 
النجاح بدعمه ماديا من خالل زيادة البدل، 
فإن ذلك لن يضمن الس�يطرة عىل تشكيلة 
أعضاء املجلس، ألن اختيار هؤالء يكون من 
أعض�اء الجمعية العمومي�ة الذين يصعب 

توجيههم للتصويت إىل أسماء بعينها.
وترتبط هذه املخاوف، بأن نقاش�ات أبناء 
املهن�ة ح�ول هوي�ات العن�ارص املفض�ل 
دخوله�ا مجلس النقاب�ة الجدي�د تدور يف 

فل�ك أصح�اب املواق�ف املهني�ة واملعروف 
عنه�م تاريخه�م النضايل والوق�وف بوجه 
الحكوم�ة واملؤسس�ات الصحفي�ة لضبط 

إيقاع األمور.
ويمه�د الغض�ب املتصاعد تج�اه مجلس 
النقابة، الطريق ألن تسود حالة من التمرد 
ل�دى أعضاء الجمعي�ة العمومي�ة الختيار 
أس�ماء أكثر اس�تقاللية وله�ا مصداقية، 
لك�ن الخوف من أن يتم إج�راء االنتخابات 
داخ�ل ك�ل مؤسس�ة صحفية ع�ىل حدة، 
بسبب كورونا، ويصوت الصحفيون بمقار 
عملهم، ما يفسح املجال إلنجاح املتماهني 
م�ع الحكومة.وصارت أغل�ب اآلراء تتوقع 
تغي�ري ضياء رش�وان كنقي�ب للصحفيني 
لحساب عبداملحسن سالمة رئيس مجلس 
إدارة مؤسس�ة األهرام، بع�د التجديد له يف 
منصبه قب�ل ش�هور، وإدراك الحكومة أن 
تكرار الدفع برشوان مغامرة، يف ظل إرصار 
فئ�ة كبرية عىل تغيريه، لكن يبدو أن ضياء 

يفهم هذه املعادلة ويقف بجوار التمديد.
وبغ�ض النظ�ر ع�ن موع�د االنتخابات، يف 
م�ارس أو بعد ع�ام، فإن الس�جال الراهن 
يوحي بأن املرش�حني املحتملني عىل مقعد 
النقي�ب أو عضوي�ة املجل�س، ل�ن يكونوا 
ضيوف رشف، فمنهم مس�تقلون اكتسبوا 
خبة املنافس�ة يف امل�ايض ويتمتعون بكتل 

تصويتية كبرية.
الشب�اب  وت�ر  يلع�ب ع�ىل  وبينه�م م�ن 
وحماسهم وامتعاضهم من تماهي النقابة 
مع الحكومة، وه�ؤالء قد يمثل لهم تأجيل 
االنتخابات فرصة لتجييش الصحفيني ضد 
املجلس الحايل الذي يتبنى التأجيل ألسباب 

واهية.

كابل/أسوشييتد برس:
 ق�ال االتح�اد ال�دويل للصحفي�ني إن حشداً 
غاضباً نهب محطة إذاعية محلية يف ش�مال 
أفغانستان األس�بوع املايض، بعد أن حررّض 
إمام مسجد املهاجمني، مدعياً أن »املوسيقى 
الصاخب�ة« الت�ي تبثها املحط�ة تشغله عن 

صالته.
وأدان االتحاد الهجوم الذي وقع يوم الجمعة 
امل�ايض يف مدينة قندوز. ونقل عن محس�ن 
أحم�د، مدير إذاعة »زهرة« التي اس�تهدفها 
الهج�وم، قول�ه إن الغوغاء ألحق�وا أرضاراً 
بأجهزة املحطة، م�ا أجبها عىل وقف البث 

عدة ساعات. ولم ُيصب أحد يف الهجوم.
وق�ال االتح�اد ال�دويل للصحفي�ني، ومقره 
بروكس�ل، »يج�ب أن يك�ون وضع س�المة 
الصحفي�ني يف أفغانس�تان أولوي�ة رئيس�ة 

للحكومة األفغانية«.
من جانبها، قالت رابطة الصحفيني األفغان 
املس�تقلني إن نف�س الغوغاء حاول�وا أيضاً 
مهاجم�ة محطتني إذاعيت�ني قريبتني، لكن 

رجال الرشطة الذين وصلوا إىل مكان الحادث 
منعوهم من الدخول.

وش�هدت أفغانس�تان موج�ة هجمات ضد 
صحفي�ني ونشط�اء حقوقي�ني يف األش�هر 
املاضية. ووصف�ت منظمة »مراس�لون بال 

ح�دود« الدولي�ة املعني�ة بحري�ة الصحافة 
أفغانستان بأنها واحدة من أكثر دول العالم 

دموية فيما يتعلق بالصحفيني.
وُقت�ل الصحفي والناش�ط الحقوقي بس�م 
الل�ه عادل أيم�اق يف األول من يناير/ كانون 

الثاني برصاص مسلحني مجهولني بالقرب 
م�ن مدينة فريوز ك�وه، عاصمة والية غور 
الواقع�ة غرب الب�الد. وكان أيم�اق خامس 
صحفي�ا ُيقتل يف أفغانس�تان من�ذ أكتوبر/ 

ترشين األول املايض.
كذل�ك ُقتل رحمة الل�ه نيكزاد، ال�ذي يرأس 
نقابة الصحفيني يف والية غزنة رشقي البالد، 
ه مس�لحون خ�ارج منزله يف  يف هجوم ش�نرّ
أواخر ديس�مب/ كانون األول. وكان نيكزاد 
معروفاً يف املنطقة، ويعمل لدى أسوش�ييتد 
ب�رس منذ عام 2007. كذلك عمل س�ابقاً يف 

شبكة الجزيرة اإلخبارية الفضائية.
وزعم�ت املخاب�رات األفغاني�ة أن اثنني من 
الجن�اة يف ذل�ك الهج�وم اعُتقال فيم�ا بعد، 
وبثت تسجيالت فيديو لهما مع اعرافاتهما 
حرك�ة  إىل  ينتمي�ان  وبأنهم�ا  بالجريم�ة، 

طالبان.
القت�ل،  يف  تورطه�ا  نف�ت  طالب�ان  لك�ن 
ووصفته بالعمل الجبان. وتس�يطر طالبان 

عىل مساحات شاسعة من والية غزنة.

الرباط/متابعة الزوراء:
الري�ف  يخ�وض معتقل�و ح�راك 
والصحفيان س�ليمان الريس�وني 
وعمر ال�رايض واملؤرخ والناش�ط 
الحقوقي املعطي منج�ب، اعتباراً 
م�ن األربع�اء، إرضاب�اً رمزياً عن 
الطعام ل�48 ساعة، احتجاجاً عىل 
»استمرار سياسة القبضة األمنية 
يف التعاط�ي مع الح�ق يف التظاهر 
الس�لمي وحرية الصحافة والرأي 

والتعبري والحق يف التنظيم«.
وقال�ت عائالت املعتقل�ني، يف بيان 
لها، إن اإلرضاب الرمزي عن الطعام 
»رصخ�ة م�ن أجل تذك�ري كل من 
يهمهم األمر بأن اس�تمرار ظاهرة 
االعتق�ال الس�يايس دليل عىل عدم 
التزام الدول�ة املغربي�ة بتعهداتها 
الت�ي صادق�ت عليه�ا، س�واء ما 

تعلق باملواثيق واالتفاقيات الدولية 
املتعلق�ة باحرام حقوق اإلنس�ان 
أو  امللحق�ة به�ا،  والبوتوك�والت 
ما تعل�ق بتعهداتها م�ع رشكائها 
الخارجي�ني دوالً ومنظمات دولية 

واتحادات قارية وإقليمية«.
أن اإلرضاب  العائ�الت  وأوضح�ت 

»اإلن�ذاري بم�ا يحمله م�ن داللة 
رف�ض  ع�ن  إع�الن  ه�و  رمزي�ة 
االعتق�ال التعس�في، واملحاكمات 
التظاه�ر  وقم�ع  العادل�ة،  غ�ري 
الس�لمي، والتعذيب، وخنق حرية 
باملعارض�ني،  والتشه�ري  ال�رأي، 

وأمننة الفضاء العام«.

لت الدولة املغربية املس�ؤولية  وحمرّ
عم�ا قد يلح�ق باملعتقل�ني، داعية 
رساحه�م،  بإط�الق  التعجي�ل  إىل 
و«القطع مع السياسات األمنية يف 
التعامل مع املعارضني والصحفيني 
وك�ل  االجتماعي�ة،  والحراك�ات 
ع�ن  الس�لمي  التعب�ري  وس�ائل 

الرأي«.
وأعلن مؤس�س صحيف�ة »أخبار 
اليوم«، الصحفي توفيق بوعرشين، 
تأييده وتضامنه مع الخطوة التي 
أقدم عليه�ا الصحفيان س�ليمان 
الرايض واملؤرخ  الريس�وني وعمر 
املعط�ي منج�ب ومعتقل�و حراك 

الريف.
وقال بوعرشين يف بيان، إنه »يضم 
صوت�ه للمرضب�ني ع�ن الطع�ام 
ع�ىل  التضيي�ق  ع�ىل  احتجاج�اً 

الصحاف�ة وحرية التعب�ري والحق 
يف التظاه�ر الس�لمي، مع ما رافق 
واعتق�االت  متابع�ات  م�ن  ذل�ك 
التطبيق  ومحاكمات يفتقد فيه�ا 
واملحاكم�ة  للقان�ون  الس�ليم 

العادلة«.
وكشف الصحفي املغربي املحكوم 
بع�د  س�نة،   15 بالس�جن  علي�ه 
إدانت�ه بته�م »االتج�ار بالب�رش« 
و«االستغالل الجنيس«، أن ظروفه 
دون  تح�ول  الصعب�ة  الصحي�ة 
قدرت�ه عىل الدخ�ول يف أي إرضاب 
ع�ن الطع�ام، مؤك�داً أن املعتقلني 
س�يواصلون الدفاع ع�ن قضيتهم 
العادلة من أجل إنصافهم وإطالق 
صحفي�ني  أن  علم�اً  رساحه�م، 
وحقوقيني يقولون إنه يعاقب عىل 

مواقفه.

لندن/متابعة الزوراء:
تويف اإلعالمي الفلس�طيني س�امي حداد، أح�د أبرز الوجوه 
الت�ي عرفها جمهور ش�بكة الجزيرة اإلعالمي�ة، وخصوصاً 

من خالل برنامج »أكثر من رأي«. 
والراحل إعالمي فلس�طيني مقيم يف لن�دن، وقدم منها، منذ 
نوفمب/ترشين الثان�ي 2009، برنامج »أكثر من رأي« عب 
شاش�ة الجزيرة، حيث اس�تضاف ضيوفاً مختلفني يف اآلراء 

والتوجهات.
ودخ�ل حداد اإلعالم عام 1974 عب القس�م العربي يف إذاعة 
»بي بي يس«، ومنذ العام 1978 شغل مسؤولية رئيس قسم 

البامج اإلخبارية السياسية. 
وانتق�ل ع�ام 1994 إىل قناة »بي بي يس« الفضائية رئيس�اً 
للقسم العربي، ومقدماً لبنامج »ما وراء الخب«، قبل إغالق 
القن�اة. بعدها انتق�ل إىل قناة الجزيرة س�نة 1995، قبل أن 
يغ�ادر إىل لندن ويقدم برنامج »أكثر من رأي« من هناك مدة 

خمسة عرش عاماً قبل أن يتوقف البنامج عام 2009.
ونعاه زمالءه عب مواق�ع التواصل االجتماعي معبين عن 

حزنهم ومودعني إياه. 
وكت�ب املراس�ل تام�ر املس�حال: »وف�اة األس�تاذ اإلعالمي 
الفلسطيني املعروف سامي حداد يف لندن .. أحد كبار وجوه 
الجزيرة األوائل الذي ارتبط اس�مه ببنامجه الشهري )الرأي 
والرأي اآلخ�ر( .. نشاط�ر عائلته الصغرية والكب�رية العزاء 

وندعو لهم جميعاً بالصب والسلوان«. 
وودع�ه املذيع محمد كريش�ان مغرداً »وف�اة الزميل العزيز 
س�امي حداد أحد رموز )إذاعة لندن( لس�نوات وأول رئيس 
تحري�ر لقناة )الجزيرة( عن�د انطالقها عام 1996 وصاحب 
أول برنامج س�يايس ح�واري مبارش فيها )أكث�ر من رأي(. 
رحمة الله عليه، لن أنىس مساعدته يل لدخول عالم التلفزيون 

عام 1995 يف لندن ونصائحه الدائمة والصارمة«. 
وغ�ررّد مدير قناة الجزيرة يارس أبو هالل�ة: »رحل وترك إرثا 

يفتخر به كل إعالمي وكل أردني، س�امي حداد هو مؤسس 
غرف�ة األخب�ار يف قن�اة الجزي�رة، أول قناة إخباري�ة عربية 
وأوس�عها انتشاراً. كان أول من س�معت صوت�ه يف القناة يف 

أول عمل يل عام 1996«.

لندن/رويرز:
 ق�اَل محامو العائلة املالكة البيطانية إنهم يتوقعون أن يحكم قاض يف لندن لصالح ميجان 
دوقة ساسكس، دون الحاجة ملحاكمة، يف قضية تمس خصوصيتها رفعتها عىل صحيفة ألنه 
ليس هناك فرصة أمام الصحيفة لكس�ب القضية.وتق�ايض ميجان )39 عاما( زوجة األمري 
هاري حفيد امللكة إليزابيث مؤسس�ة أسوش�يتد بعد أن نرشت صحيفته�ا ميل أون صنداي 
مقتطفات من خطاب بخط اليد أرسلته لوالدها توماس ماركل يف أغسطس آب 2018.وتقول 
ميجان إن نرش الخطاب كان إساءة استخدام ملعلومات خاصة وانتهاكا لحقها وتطالب بأكب 
تعويض.ودفعت الصحيفة بأن الدوقة كانت مس�تعدة لكشف معلومات شخصية أخرى عىل 
امل�أ إذا كان ذلك يخ�دم مصلحتها وإن نرش أجزاء من الخطاب ك�ان مبرا ردا عىل مقابالت 
أجرتها صديق�ة لها، لم يكشف عن هويتها، مع صحيفة بيبول األمريكية.وقال املحامون يف 
وثائق قدمت للمحكمة إن قرار نرش الخطاب يعد انتهاكا “لحياتها الشخصية وملراس�التها” 
ووصفوا دفاع الصحيفة بأنه “مرس�ل وغري متماس�ك وغري واضح”.وكان من املقرر أن تبدأ 

املحاكمة األسبوع املايض لكنها تأجلت لوقت الحق هذا العام لسبب قيل إنه “رسي”.

 واشنطن/متابعة الزوراء:
 تعهدْت أفريل هاينس مرشحة الرئيس األمريكي املنتخب جو بايدن ملنصب مدير االستخبارات 
الوطنية، برفع الرسية عن تقرير االس�تخبارات حول جريمة قتل الصحفي السعودي جمال 
خاش�قجي وتقديمه للكونغرس.وقالت هاينس خالل جلس�ة استماع يف مجلس الشيوخ ردا 
عىل س�ؤال من الس�ناتور رون وايدن حول ما إذا س�تقدم للكونغرس يف حال تعيينها تقريرا 
حول قتل خاشقجي: “نعم، س�ألتزم بالقانون”.وكانت الواليات املتحدة قد فرضت عقوبات 
عىل 17 س�عوديا عىل خلفية قتل الصحفي جمال خاش�قجي يف مبنى القنصلية الس�عودية 
بإسطنبول عام 2018، لكن العديد من أعضاء الكونغرس اتهموا إدارة الرئيس دونالد ترامب 
بالسعي “لحماية” الس�عودية من املحاسبة.وطالب الكونغرس يف 2019 مدير االستخبارات 
الوطني�ة بالكشف عمن أمر بقتل خاش�قجي، لكنه امتنع ع�ن ذلك، مرصا عىل أن املعلومات 
يجب أن تبقى رسية.ويف وقت الحق صادق الكونغرس عىل تعديل قانوني يطالب إدارة ترامب 

بتقديم تقرير كامل حول املسؤولني عن الجريمة، لكن ترامب لم يستجب لهذه املطالبة.

حمامون يتوقعون أن حيكم القضاء لصاحل 
زوجة االمري هاري

أفريل هاينس: سأقدم للكونغرس تقريرا حول 
املسؤولني عن قتل خاشقجي

مهامجون يقتحمون إذاعة مشالي أفغانستان

صحفيان مغربيان ينضمان إىل إضراب عن الطعام

وفاة اإلعالمي الفلسطيين سامي حداد

No: 7411 Thu 21 Jan 2021العدد: 7411 الخميس - 21 كانون الثاني 2021



 

فاضل الفتالوي 
يف بل�د ادم�ن الح�روب وذات صباح 
شتوي بارد عىل غري العادة  كنت اعرب 
الجرس الحديدي املحاذي ملس�تشفى 
الب�رة التعليم�ي مع جن�ود مثيل 
حينها كانت حرب السنوات الثمانية 
يف أوج س�عريها وعزرائي�ل يف قم�ة 
نشاط�ه، كان عب�ور الجرس يف تلكم 
األيام مجازفة غري محسوبة العواقب 
حي�ث قناب�ل املدفعي�ة والراجم�ات 
س�بطانة  ذي  حرب�ي  س�اح  وك�ل 
طويل�ة تمر من فوق رؤوس�نا وهي 
اىل  بالرحي�ل  تصف�ر صف�ريا ين�ذر 

عالم غام�ض وبعضها قد ينفجر يف 
الج�و حيث ال�رؤوس عاري�ة إال من 
غط�اء راس من القم�اش اليقي من 
بعوض�ة، ه�ذا ما يس�ميه العس�كر 
باالنف�اق الج�وي، وبعضها يواصل 
س�ريه حثيثا حيث االحياء السكنية 
اآلمنة، الج�رس الحديدي الذي تحمل 
قوائمه الضخم�ة قطع خشب كتلك 
التي يس�تخدمونها يف حمل قضبان 
الس�كك الحدي�د، ال يتع�دى طول�ه 
الثاثمئة مرت ويستحيل عند الخوف 
والرتقب اىل كيلوم�رتات عديدة، عند 
العبور تشاهد أعمدة الدخان تتصاعد 

بكثافة من نوافذ املس�تشفى، تنسل 
كأفاعي انكوندا سوداء عماقة نحو 
الس�ماء املغ�ربة، ال يشء يل�وح عىل 
امتداد البر س�وى اشجار عماقة 
هرمة ترق�د عىل ضف�اف النهر وقد 
نالت الشظايا من أجسادها واخرى 
تكت�م فجيعته�ا ب�ن جن�ود اوقدوا 
جذوعه�ا لينال�وا دفئا عىل حس�اب 
ذكري�ات خط�ت منذ عق�ود لعشاق 
وس�ياح ومراهقن، حثثن�ا الخطى 
نحو الجانب اآلخر من النهر الذي هو 
اآلخر قد طالته الحرائق، توقفنا قرب 
كنيسة تحرتق ويبدو ان الحرائق قد 

أدمن�ت عليها فهي الت�ي احرتقت يف 
ي�وم ما يف س�بعينيات القرن املايض 
عندم�ا اكتشف�ت الحكوم�ة آن�ذاك 
ش�بكة تجس�س تعمل لصالح دولة 
معادي�ة كم�ا ف�رسوا االم�ر وقتها، 
عن�د وصولنا اىل الب�اب الكبري املزين 
بالصلب�ان وصور العذراء واملس�يح 
كان هناك قسا شابا يستحث املرور 
للمشاركة يف إطف�اء الحريق، دخلنا 
ع�ىل وج�ه الرسع�ة ي�ا لله م�ا هذا 
الكنيس�ة طالتها  الخ�راب، مكتب�ة 
تت�اىش،  الكت�ب  وامه�ات  الن�ريان 
ركض�ت ال ال�وي ع�ىل يشء،  ملئت 

جردل ماء م�ن حوض قريب ورحت 
ارش املاء حتى وصلت سيارة إطفاء 
انتزعت خرطومها بالقوة وماهي إال 
لحظات حت�ى انطفأت، رحت ابحث 
ب�ن الركام، ي�ا الهي ما ه�ذا الكنز، 
هنا امهات الكتب،  هذا اليكس هييل 
وروايته الجذور وهذه رائعة ميشيل 
دي س�ريفاس دون كيش�وت وهناك 
جريمة وعقاب دوستوفيسكي وهذه 
أجزاء قصة الحضارة لويل ديورانت، 
انساني ذهويل كل يشء من حويل عدا 
هذا الكنز املحترض، كان القس يربت 
عىل ظهري مبدي�ا امتنانه واخربني 

ب�رسوره إن اخ�ذت م�ا اش�اء م�ن 
املؤلفات، اكتفيت باألربعة وما زالت 

اىل اليوم تزين رفوف مكتبتي كأروع 
ذكرى مرت عيل ذات حرب...
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ثقافية

ع�يناَك م�وطُن أحُريف ويقيني 
                       ومزركشاُت قص�ائدي وف�توني

يأيها الن�هر ال�ذي م�ن صفوِِه
                           ك�انت ب�داية رحلِة التك�ويِن 

ُقْل يل – بربَك- هل غدوَت تملُّني 
                      وتم�لُّ آه�اِت األىس املج�نوِن؟

أَو ما شعرَت الناَر بن جوانح�ي 
                     وشع�رَت رعشة لهفتي وحنيني؟ 

َخفقي نزيٌف دائٌم ف�ي أضلع�ي 
                      ُق�ْل ل�ي أيخرضُّ املداُر بدوني                

* * * *                         
َقرِّْب شفاَهَك من خموري واحتيس 

                    طريي يح�وم عىل ضفاِف النرجِس 
وأترْك يديَك تن�ام بن أصاب�عي 

                       ع�يناك تأرسني بط�رْف ن�اعِس 
أنا لسُت مثلََك باخاً هذي ي��دي 

                   ُخد ما ب�دا لَك ِمن سعي�ِر امللمِس 
أرِني ابتسامات الصباِح إذا ن�دا 

                    أن�ا لسُت أوم�ن بالغ�راِم العابِس 
أرني ارتقاَص الغصِن حن يهزه 

                     ط�رَُب النسيم مع ال�ربيع املائِس    
* * * *                        

يا َمْن زرعَت الشوَك بن سنابيل
                       ق�رِّْب ي�ديَك تع�انق�ان أنام�يل 

أنا لسُت مثلَك ج�فوًة ،إن الهوى
�ُعه ج�ميُع باب�يل                            لح�ٌن ترجِّ

قرِّْب يديَك ، الثلُج يعر يف يدي
                            والريح تلهو بالوحيد األعزل

أِشعْل لقلبي م�ن ضياِئك ُشع�لًة 
                     أنا َمْن أضاَء رُساَك زيُت مشاعيل 

وازرع بدربي وردًة فأن�ا ال�ذي 
                       ق�د عشَت ع�مراً هانئاً بمشاتيل

على ضفاف النرجس
أشرف قاسم  

الزوراء/ خاص
ناهد تاج الدي�ن فنانة تشكيلي�ة ومصممة جرافيك 

وروائية مرية.
تخرج�ت يف كلية الرتبية الفنية دفعة 2001، وعملت 
دراسات حرة يف كلية الفنون الجميلة 2004 وحصلت 
عىل شهادة الدبلوم يف الجرافيك من املعهد الربيطاني، 
ولديها بحوث موثقة عن تاريخ الفن املري القديم 

.
عملت رس�امة بقس�م البحث الجنائي بمديرية أمن 
االس�كندرية من 2003 � 2005 ، ومحررة يف جريدة 
الحقيقة ومجلة حرية املرأة منذ عام 2005، وترأست 
قس�م التصميم برشك�ة تروفاليو للدعاي�ة واالعان 
ملدة خمس س�نوات، وقس�م التصميم برشكة روتانا 

للدعاية واالعام 2011 � 2015 .
مصممة للكثري من اغلفة الكتب والروايات، وانجزت 
العدي�د من التصميمات االعانية لبعض فنادق والية 
بنس�لفانيا يف الوالي�ات املتحدة االمريكي�ة، وانجزت 
الديكور الداخيل للقرى السياحية بالساحل الشمايل.

نالت عدة جوائز يف مجال الصحافة واملعارض الفنية 
.

أص�درت الروائي�ة املري�ة ناهد ت�اج الدي�ن رواية 
)ديناي�ل( عام 2019 عن دار نرش مؤسس�ة حورس 
الدولي�ة، كما اصدرت رواية أخ�رى بعنوان )تعويذة 
ش�ادي( عن دار نرش مؤسس�ة حورس الدولية عام 

2020 ، لديها روايتان تحت الطبع.
ثقافي�ة ال�زوراء دخل�ت بي�در الفنان�ة التشكيلي�ة 
والروائي�ة ناه�د ت�اج الدي�ن، وخرج�ت من�ه به�ذا 

العطاء: 
*  لك�ل فنان اس�لوبه الخاص، حدثينا عن أس�لوبك 

الخاص مع ريشتك الفنية؟
�� أس�لوب الفنان ينبع من تكوين شخصيته وتأثري 
البيئ�ة املحيطة به واملوروثات، ربم�ا نشأتي يف بيئة 
ساحلية بمدينة اإلس�كندرية جعلتني أعشق الخيال 
وأنتم�ي إىل عال�م الغموض، لذلك أصبح�ت الطريقة 
التعبريية التأثريية أس�لوبي املفضل يف الرس�م حيث 
تحاكي ريشتي أغ�وار النفس البرشية واملعاناة التي 

تظهر واضحة يف لغة العيون التي تميزت بها لوحاتي 
يف رس�م البورتريه، وبالت�ايل أصبحت لوحاتي تحمل 
طابعا أدبيا  يحاكي الطبيعة بأس�لوب فلسفي يعرب 
عن الراعات النفس�ية التي تأثرت وأثرت يف البيئة 

املحيطة بنا .
* كت�ب بيكاس�و ذات يوم : ) الرس�م طريقة أخرى 

لكتابة املذكرات( كيف تنظرين اىل هذا القول ؟
� نظري�ة بيكاس�و صحيحة إىل حد كب�ري ألن ريشة 
الفنان تحكي ما ال يس�تطيع أن يع�رب عنه بالكتابة 
أو حتى بالكام، الرس�م لغة عميقة لها تأثري السحر 
للتعب�ري عما ي�دور يف خلد الفنان، أضي�ف إىل نظرية 
بيكاس�و أن ريش�ة الفن�ان تك�اد تشع�ر بالحال�ة 
الشعوري�ة التي يعيشها الفنان، فهناك لغة س�امية 
بن الفنان وريشته أحيانا تكون قلما وأحيانا أخرى 
تكون س�احا ويف معظ�م األحيان تكون ي�دا حانية 
تربت ع�ىل قلب الفنان حتى يخرج م�ا يف داخله من 

تفاصيل يومياته خطوطا وألوان.
* ماذا تعني لك الحداثة يف اللوحة؟

��� الحداث�ة يف الف�ن التشكي�يل ه�ي تي�ار فني له 
مفاهيم مطلقة مثل التجريد أو الخروج عن املألوف 
باس�تخدام الرم�وز أو املجاز، أغلب أعمايل يف رس�م 
البورتري�ه تنتم�ي إىل ه�ذا األس�لوب الحدي�ث الذي 
يحاكي املعاي�ري االجتماعية والثقافية واألخاقية إىل 

جان�ب األبع�اد التشكيلية والفنية م�ع الحفاظ عىل 
مس�توى املعايري الجمالية وامل�وروث األكاديمي، أنا 
مع أن الفنان يجب أن يمر بمرحلة ابتكار لغة جديدة 

للتواصل مع األحداث االجتماعية.
* ما دور املكان يف قلمك الروائي؟

� املكان ل�ه تأثري قوي عىل قلمي، دائما أرى األماكن 
تشع�ر وتنب�ض وتحك�ي بلس�ان الزم�ن ع�ن حال 
س�اكنيها الذي�ن رحل�وا بأجس�ادهم فق�ط، حالتنا 
النفس�ية دائما تتغري بتغيري املك�ان، معظم كتاباتي 
مرتبط�ة باملكان، مثل قصة يف بيتنا عنكبوت، حضن 
البي�وت، رغم الف�راق، وغريها... املك�ان كائن حي، 
يشعر بالف�رح والحزن والقه�ر واالنتصار، ذكريات 
تحتضنه�ا ج�دران املكان، إن س�ألوني ع�ن ترتيب 
أولوي�ات العش�ق ، أجيب أن عشق�ي لألماكن يحتل 

املركز األول.
* هن�اك هيمنة ثقافية عاملية ع�ىل ثقافتنا العربية، 

ما تعليقك عىل هذه الظاهرة ؟
� الهيمن�ة الثقافية العاملية من وجهة نظري هدفها 
طم�س الهوي�ة والشخصي�ة العربية وقم�ع اإلبداع 
الفك�ري واالبتكار واإلنتاج، ومن أه�م املخاطر التي 
ته�دد الثقافة العربية هي التأثريات الثقافية الغربية 
التي تملك قوة هائلة عىل نرش ثقافتها، وفرض قيمها 
وتقاليده�ا وس�لوكياتهم لتحقيق أهداف سياس�ية 

واقتصادية واجتماعي�ة، ومن ثم تتجىل العوملة التي 
ه�ي مظهر من مظاه�ر الغزو الثق�ايف واألزمة التي 
تعيشه�ا الثقاف�ة العربي�ة حاليا ما ه�ي إال مفرتق 
ط�رق، إما أن تنه�ض وتتخلص م�ن التقليد األعمى 
وراء الثقاف�ة الغربي�ة، وإم�ا أنها س�تندثر وتصبح 

املجتمعات العربية بدون هوية وال حضارة .
* كيف تنظرين اىل شهرة الكاتب ؟

�  شهرة الكاتب ربما تكون ساحا ذا حدين من وجهة 
نظ�ري، الشه�رة تضع عىل عات�ق الكات�ب الشعور 
باملسؤولية تجاه القراء ألن نرش أفكاره ومعتقداته 
تجعل�ه قدوة لجيل كامل من الق�راء وبالتايل يؤثر يف 
س�لوك املجتمع، لذلك يجب أن يكون الكاتب حريصا 
كل الحرص ع�ىل اختيار موضوعاته وس�لوكه أمام 
املجتمع حتى يكون تأثريه إيجابيا وإن لم يس�تطع 

ذلك فسوف تطيح به الشهرة ويلفظه التاريخ.
* م�ا وظيفة الفنان والكاتب أمام التحديات الكبرية 

التي تواجه العالم اليوم ؟
�� وظيفة الفنان والكاتب أمام التحديات الكبرية التي 
تواجه العالم اليوم، ال تقل أهمية عن دور املسؤولن 
ألنه توجد عاقة وثيقة بن الفن واألدب واملجتمع، ألن 
الفن واألدب ما هو إال انعكاس للواقع، حيث يقومان 
برفع وعي األفراد، باعتبارهما وسيلة من وسائل بث 
الوعي الفكري والجمالية، الفن�ان والكاتب يحمان 

رس�الة لتنمية الوعي الثقايف والفكري للمجتمعات، 
الفن واألدب هم�ا محصلة نهائية للتجارب الحياتية 
وال يمك�ن أن تنفصل ع�ن الس�ياق املجتمعي، فكل 
عم�ل فن�ي ونص أدب�ي ه�و تجرب�ة اجتماعية عرب 
واقع ومتخيل ومن البديهي أن املجتمع يلقي بظاله 
عىل س�ري العملية اإلبداعية ويوجه مس�اراتها، لذلك 
يجب عىل الفنان والكاتب التمس�ك بالقيم والعادات 
والتقاليد املوروث�ة وإظهارها بشكل قوي من خال 
أعماله�م اإلبداعية حتى تكون س�احا قويا ملواجهة 

تحديات العالم الغربي.
* يق�ال إن س�طوة الشعر تراجع�ت لصالح القصة 

والرواية، ما تعليقك عىل هذا القول ؟
�� الشعر والقصة والرواية من ألوان الفنون املختلفة 
وك�ل منهم له مذاق خ�اص يميزه ، ربم�ا التغريات 
املجتمعية والضغوط الحياتية جعلت القارئ ينجذب 
أكث�ر لل�رسد القص�ي والروائ�ي، لكن م�ن وجهة 
نظري ال يمك�ن الفصل بن الرواية والقصة والشعر 
ألن ك�ل عمل أدبي الب�د أن يكون له بصمة ش�عرية 
تميزه وتهذبه، والعمل الجيد هو الذي يفرض نفسه 
وس�ط عال�م القراء، لك�ن ربما النظ�رة االقتصادية 
جعلت الرواية تتصدر املشهد الرتويجي وهذا ليس له 

عاقة بالتذوق الحيس والجمايل.
9 : م�ا رأي�ك يف كث�رة الجوائ�ز التي تق�دم يف مجال 

الرواية ؟
ظاه�رة الجوائز يف مج�ال الرواية التي كثرت يف اآلونة 
األخ�رية مؤرش دال ع�ىل حراك ثقايف يس�هم يف تزويد 
املجتم�ع بالزاد الفك�ري واإلبداعي املطل�وب، وهناك 
مؤسسات وهيئات لها مصداقية عالية لكونها تجمع 
ب�ن التكري�م املادي واملعن�وي، أيضا تس�ليط الضوء 
عىل مواهب مغمورة يمنحه�ا الفوز بالجائزة فرصة 
الحض�ور واالعرتاف بمواهبهم وهذا مكس�ب يضاف 
إىل تشجي�ع املبدعن الج�دد لتطوي�ر مواهبهم، لكن 
عىل مستوى األدب نفسه ربما الجوائز ترض أكثر مما 
تفيد إذا عممت عما متوسط عىل حساب العمل الجيد 
والفيصل يف ذلك هو املصداقية والشفافية العالية التي 

يجب أن تتحىل بها الجهات املانحة للجوائز.

التشكيلية والروائية املصرية ناهد تاج الدين يف ضيافة ثقافية الزوراء

بقية ذاكرة

مؤيد عليوي 
ضوء اول : الراوي العليم واملكان 

 ال�راوي جزء من املؤل�ف أو القاص قد 
يتفق معه أو يختل�ف، فهو االنا الثانية 
فيه، إال أنه هنا يتفق تماماً مع القاص 
يف قصة »الج�ذور«، فيك�ون الراوي يف 
النس�ق الفني الظاهر، هو البطل وهو 
النس�ق  يف  )امل�ربوك(  ذات�ه ش�خصية 
الفن�ي املضم�ر م�ن املضم�ون الفني، 
حيث الراوي علي�م مخفي وراء الحدث 
مش�ارك يف صنع�ه، إذ )للم�ربوك( أكثر 
من اسم يختفي وراءها ليواصل الروي 
واملشارك�ة يف ح�دث ومواق�ف القصة، 
والطي�ب،  )امل�ربوك،  اس�مائه  وم�ن 
والغري�ب(، إذن هي ش�خصّية هامية 
موجودة وغ�ري موج�ودة خلقها خيال 
القاص عباس الحداد معادالً موضوعياً 
يف س�عيه وبحثه عن االمل لحياة أفضل 
للعراقي�ن، مازج�اً الواق�ع بالخيال يف 
حبكة يصعب فيها فك خيوط ذلك الواقع 
ع�ن ه�ذا الخي�ال، فال�راوي ممتد عرب 
الزمان وموجود يف كل مكان من الرسد 
القص�ي، وكذلك ش�خصية الرئيس�ة 
)املربوك( ممتدة يف املتن الرسدي، فيدّل 
عليها أفكارها وانسانيتها وطيبتها كما 
أّنه دائم التمرد به�دوء يف خرقه قوانن 
الس�لطة الغاش�مة أو أّي محت�ل أو أّي 
ظال�م، ومثله خرقه االع�راف والتقاليد 
الس�ائدة، وكل هذا بم�ا يحقق للفقراء 
واملظلومن مصالحهم، إذ الراوي العليم 
يف النس�ق الظاهر هو البطل، والحارض 
بأفك�اره يف النس�ق الفن�ي املضمر من 

ال�رسد الغائ�ب فيه جس�ديا بن الحن 
واالخر.

  ثم يجّس�د املكان يف قص�ة » الجذور » 
س�طوة  الحاك�م ع�ىل املدين�ة وقراها، 
بأس�لوب الراوي العليم فكانت االماكن 
الرسدي�ة مفرش�ة يف القص�ة، إذ غدت 
الشوارع واالزقة غري اليفة للناس تعج 
بالقلق والخوف والحذر وكذلك الحرص 
ع�ىل )امل�ربوك( محاولًة تأم�ن خروٍج 
آمٍن له ِمن املدنية بعيداً عن يد الس�لطة 
وعيونها، يف ح�ن كانت البيوت وفراش 
الزوج�ات واالطفال تعي�ش ذات القلق 
والخوف من السلطة وحذراً شديداً عىل 
حياتهم وحي�اة )املربوك(، واملكان جزء 
من حركة جمعية للناس، متفاعل فيها 
ومعه�ا ملجتمع خائف يس�وقه الحاكم 
بالحديد والنار ومتحدياً لتلك الس�طوة، 
ويف مرحلة أخرى يك�ون املكان معادياً 
بس�بب القت�ل والس�جون فينطبق ذاك 
تسميته باملكان املعادي يف رسد الرواية، 
مث�ل الصحراء التي تحولت اىل س�جون 
مفتوح�ة ع�ىل م�ّد االف�ق فيه�ا القتل 
الجماع�ي للمعارضن، ب�ل يتعدى ذلك 
اىل املس�جد فيتحّول املكان  الرسدي، اىل 
مك�ان خائف قل�ق أكثر بفع�ل حمات 
التفي�ش ع�ىل ي�د جن�د الحاك�م ع�ن 
)املربوك(، بينم�ا يكون قر الحكومة 
مكان آخ�ر ليس آمن�اً للحاكم بس�بب 
ش�خصّية الثانوية )عبد الله( املتمرسة 
عىل االس�تقرار والهدوء م�ع خربتها يف 
التعام�ل م�ع عنف الحاك�م مهما تغري 
وجهه واسمه، فصار قر الحاكم يمثل 

مكاناً أكثر اس�تقرار وانتص�ار ل�)عبد 
الله( بسبب املعرفة ودقة املعلومة التي 
تزّود بها م�ن صديقه )املربوك( ليواجه 
الحاكم فيتحّول الق�ر اىل مكان أكثر 
استفزازاً للحاكم من أي مكان يف املدينة 
بم�ا يشعره باالنغ�اق النفيس  ليبحث 
عن الفضاء الخارجي -«باشار »-، ثم 
يخرج الحاكم  من القر ويأمر جنده 
أن يأخذوا )عبد الله( معهم اىل الصحراء 

ليرتكوه هناك.
الض�وء الثان�ي: صوت املتكل�م واملكان 

وداللة االيام السبعة: 
ينتق�ل ال�رسد من اس�لوب ال�راوي اىل 
اس�لوب صوت املتكلم من خال  تقنية 
الحوار بن الحاكم و شخصية الثانوية 
)عبد الله( صديق الشخصية الرئيس�ة 
إذ  )امل�ربوك(، بطريق�ة سلس�لة ج�داً 
يتواص�ل أس�لوب الراوي م�ع مجريات 
الرسد القصي حتى ينتقل اىل الحوار، 
ثم ينس�حب تدريجياً ص�وت الراوي اىل 
الخل�ف ليظهر ص�وت املتكل�م بصوت 
)عبد الل�ه( ليقوم ب�رسد جديد بمعنى 
مس�توى جديد م�ن ال�رسد فيه صوت 
املتكلم مفعم بكشف سمات وأخاقيات 
شخصية )املربوك( يف داخل الحوار الذي 
وّظف�ه الق�اص توظيف�اً فنّي�اً لكشف 
شخصية )عبدالله( وشخصية صاحبه 
)املربوك( موضحاً عمقها وأثر أفكارها 
وحركته�ا يف املجتمع الرسدي، فينطبق 
يف  العض�وي  املثق�ف  وص�ف  عليه�ا 
مواجهة ظلم الحاكم مثلما واجهة جده 
الحاكم قبله بإشارة اىل الحكم املتوارث 

واملتس�لط عىل رقاب الن�اس بغري وجه 
حق بل بظلم، وكان ذلك يف الحوار الذي 
تجلّت في�ه أبعاد ش�خصية )عبد الله( 
وتأريخها وعاقتها باملجتمع وصديقه 
)املربوك(، وهو مس�توى رسدي يدافع 
ع�ن الفقراء وعموم املجتمع يف النس�ق 
الفن�ي املضم�ر يواجه ظل�م الحاكم يف 
النس�ق الفن�ي الظاهر لتت�وازن كفتي 
ال�راع يف صناع�ة الح�دث القصي، 
فيما يدّل أس�لوب الروي بصوت املتكلم 
ل�)عبد الله( عىل سمة الشجاعة وتحمل 
املس�ؤولية عن أبناء املدينة يف مواجهة 
الحاكم الذي كان يمثل مس�توى مضاد 
يف البنية الرسدية من القصة، بما يتصل 
يف النس�ق الظاهر من رصاعهما، وهذا 
م�ا يؤهل )عب�د الله( أن يك�ون صوت 
املتكل�م م�ن خ�ال الحوار، بع�د غياب 
أس�لوب ال�راوي والبطل )امل�ربوك( عن 
أج�واء القص�ة، ف�يك�ون )عب�د الله( 
الشخصية الثاني�ة بعد )املربوك( لتثمل 
مع�ه مس�توًى م�واز ملس�توى العن�ف 
الس�لطوي، فف�ي الحدث ال�ذي  خلقه 
الق�اص عب�اس الح�داد وه�و تحريك 
املواجه�ة بن جموع الناس يتوس�طها 
)امل�ربوك( ض�د الس�لطة وجنده�ا، ثم 
تحم�ي جم�وع الناس )امل�ربوك( وبعد 
سبعة أيام من التفيش يتم القبض عىل 
صديقه )عبد الله( الذي يناقُش ويواجه 
الحاك�م يف ق�ره، بالحج�ة وبه�دوء 
وشجاعة وقوة شكيمة فيتحول القر 
من مك�ان اليف لدى الحاك�م اىل مكان 
معاٍد له حتى يقرر الخروج من القر 

اىل الصح�راء بحث�ا ع�ن )امل�ربوك( مع 
إبقاء )عبد الله( حياً وحيداً يف الصحراء 
كعقوبة له لدفاعه ع�ن صاحبه وأبناء 
ينتظ�ر  الصح�راء  يف  وبق�ي  مدينت�ه، 
صديق�ه )املربوك(، فكانت س�بعة أيام 
م�ن حم�ات التفتي�ش والبح�ث ع�ن 
)املربوك(، إذ يمنح الرقم س�بعة النص 
ال�رسدي داللة ال�والدة الجديدة أو ُكتب 
ل�ه عمٌر جدي�د ليم�ارس دوره يف قول 
كلمة )ال( بوجه الظاملن، وقد استعمل 
هذا الرق�م بداللة ال�والدة »عبد الخالق 
الركابي« عنواناً يف روايته )س�ابع ايام 
الخلق(- فالرقم س�بعة من امليثولوجيا 
العراقية املوروثة – لقد كانت سبعة أيام 
م�ن التفي�ش الخايل الوف�اض ولم يجد 
الجن�ُد )امل�ربوك( فكان�ت والدة جديدة 
ل��ه، وكذل�ك والدة جدي�دة للمجتم�ع 
ال�رسدي الذي وق�ف مواجها الحاكم يف 
صف�وف مرتاصة دفاعاً عن�ه ملا يحمل 
من أفكار وسلوك نقّي يف نرة الفقراء 
والدف�اع عن مصالحه�م ليغادرهم بعد 

ذاك اىل مكان آخر.

تقنّية السارد واملكان يف قصة » اجلذور« لعباس احلداد

No: 7411 Thu 21 Jan 2021العدد: 7411 الخميس - 21 كانون الثاني 2021

ذات خريف
التقيت باأليام 

يف حفلة تنكرية
طلبت منها 

ان تزيح اللثام 
عن قبح الزمان 

ما زالت األيام
تخربني و تخربني 

أخربتني عن أوجاع الصيادين 
الذين عادوا بشباك مثقوبة 

أخربتني عن طفلة
فقدت ضفائرها الذهبية 

بعد أن حقنت 
بآخر جرعة من الكيماوي

أخربتني عن سفن
ضلت الطريق إىل مرافئها 

بعد أن قذفتها 
أمواج البحر املتمردة
صوب جزر التيهان 
أخربتني عن شعب

استيقظ ذات يوم 
ليجد وطنه قد رسق منه 
وكم أخربتني و أخربتني

قلت لها معاتبا 
وهل اختفت السعادة 

من قواميسك
انك لم تذكري الفرح 

ولو ملرة واحدة
لعله هو اآلخر قد هاجر

صوب باد املنايف 

تنهدت وقالت هكذا أنا 
ال يستظل بظيل غري الحزن

قلت لها و بإرصار
ما دمنا نحن األشجار 

سيعلن الربيع عن قدومه 
نكرس فألك النحس

نلملم اآلهات
من عىل الطرقات 

نعلن عن فرحنا الدائم
و نجري تحت املطر كاملجانن

حكايات 
األيام
حسن املوسوي



يعد الس�مك من املأكوالت الشعبية يف مختلف أنح�اء العالم، وتختلف 
طريق�ة طهيه من بلد آلخر، وم�ا يجعله طعاماً مفضالً لدى الكثريين 
نهكت�ه الشهي�ة، باإلضافة إىل الفوائ�د الغذائية الكب�رية التي يقدمها 

لجسم اإلنسان
ويف الوق�ت الذي يفض�ل فيه البعض قيل الس�مك بالزيت بع�د تتبيله 
بالليم�ون والطحني والتوابل املختلفة، يرغب آخ�رون بتناوله مشوياً 
أو مطه�واً داخل الف�رن لتجنب أرضار زيوت الق�يل. وفيما ييل أفضل 

طريقة لقيل السمك يف املنزل بحسب موقع تيبل سبون اإللكرتوني
ما أفضل األسماك للقيل؟

تتوف�ر العديد من أنواع األس�ماك يف الس�وق، وينص�ح باختيار أنواع 
معينة مثل الس�لمون املرقط والنهاش والبلطي، بشكل عام األسماك 
ذات الجلود البيضاء هي املفضلة للقيل، ألن بعض األسماك مثل التونة 

والتشييل غنية بالزيوت، ويفضل شويها أو طهيها بدالً من قليها
تحضري السمك

بعد اختيار النوع املناس�ب من الس�مك، يفضل نقع األسماك يف وعاء 
من الحليب ملدة ترتاوح بني 3 إىل 5 دقائق، ومن ثم تغمس يف وعاء من 

الدقيق وبعدها يف البيض املخفوق وأخرياً يف فتات الخبز
تحضري املقالة

قب�ل بداية عملية القيل، تس�كب بضع مالعقة كب�رية من زيت نباتي 
مناس�ب، ويفض�ل زي�ت يتمتع بنقط�ة اح�رتاق عالية كزي�ت عباد 
الشمس، ويمكن اس�تخدام الزبدة النباتية أيضاً يف عملية القيل. يصب 
الزيت أو الزبدة يف املقالة إىل حد معني، ولكن ال يجب أن يغمر األسماك 

عند قليها
قيل السمك

- يس�خن الزي�ت إىل درجة حرارة عالي�ة، وحال الوص�ول إىل الحرارة 
املطلوبة توضع رشائح الس�مك داخل املقالة بعيدة عن بعضها وتقلب 

لتنضج عىل الجانبني
- بع�د أن يتم تحمري رشائح الس�مك عىل الجانب�ني تخرج من املقالة، 
وتوضع عىل ورق نشاف داخل صحن مناسب المتصاص زيوت القيل. 
ويف النهاية يرش عليها الليمون وتزين باألعشاب والخرضوات حسب 

الرغبة.

تتساءلني ما اس�باب املشاكل املادية يف 
الحي�اة الزوجية وم�ا تاثريها يف الزواج 
وهل ه�ي الس�بب الرئي�س لشجارات 
كيفي�ة  معرف�ة  وتريدي�ن  الزوج�ني 

تجنبها؟
تؤث�ر الحياة املادي�ة للمتزوجني بشكل 
مبارش يف زواجهما وس�عادتهما، حيث 
ان الضائق�ة املالية التي ق�د يمران بها 
تزي�د م�ن نس�بة الخالف�ات واملشاكل 
بينهم�ا وقد تؤدي بهم�ا اىل االنفصال. 
فم�ا أس�باب املشاكل املادي�ة يف الحياة 

الزوجية وكيف يمكن تفاديها؟
االبتزاز املايل بني الزوجني: وهي الحالة 
التي يستخدم فيها احد الطرفني االمور 
املادية واملالية للوصول اىل مبتغاه، كان 
يرف�ض الرجل اعطاء امل�ال لزوجته ما 
لم تم�ارس معه العالق�ة الحميمة، او 
ان تس�تخدم الزوجة مشاكلهما املادية 
للضغط ع�ىل زوجها وتهدي�ده بفضح 

ارسارهما للعلن.
البخ�ل: ه�و ايض�ا م�ن ابرز اس�باب 
املشاك�ل املادي�ة يف الحي�اة الزوجي�ة، 
حي�ث ال ينفق الزوج عىل زوجته وبيته 
وال يتحم�ل مس�ؤوليته او عىل العكس 
تأخ�ذ الزوجة املال م�ن زوجها اال انها 
تنفقه عىل اموره�ا الخاصة وال لرشاء 

حاجيات املنزل من مأكل ومرشب.
التبذي�ر: انف�اق املال بشك�ل مبالغ به 

وع�ىل ام�ور كمالي�ة، ه�و ايض�ا من 
ابرز اس�باب املشاكل املادي�ة يف الحياة 
الزوجي�ة وال�ذي ق�د ي�ؤدي اىل عي�ش 
الزوجني الحق�ا يف ضائقة مالية كبرية 

يصعب تخطيها.
االرسار املالية: من اكثر اسباب املشاكل 
املادية يف الحي�اة الزوجية، هي االرسار 

املالي�ة التي يخفيها اح�د الطرفني عن 
رشيكه اآلخر، اذ يعتقد الرجل انه اخرب 
بش�ؤون االدارة املالي�ة م�ن زوجته او 
العك�س، فيعمد اىل اخف�اء عنها بعض 
االرسار ومنها مدخراته او عىل العكس 
ديون�ه وهذا م�ا يخلق خالف�ات كثرية 

الحقا.

االنفاق عىل االهل: احيانا يجد الزوجان 
انفس�هما مجربين عىل انفاق املال عىل 
ذويهم�ا، ك�ان تس�اعد الزوج�ة اهلها 
يف ح�ال غياب معني آخر له�م او يعمد 
الزوج اىل انفاق املال عىل اهله باعتباره 
البك�ر مثال او املس�ؤول املبارش عنهم، 
وه�ذا م�ا يقح�م الزوج�ني يف ضائقة 

مالية قد تؤثر يف زواجهما.
اذا، وبع�د ان كشفنا ل�ك يف الشق اعاله 
الحي�اة  يف  املادي�ة  املشاك�ل  اس�باب 
الزوجي�ة، ندع�وك اىل معرف�ة كيفي�ة 

تجنبها وتخطيها:
الحوار والتشاور: الحياة الزوجية مبنية 
عىل مبدأ التفاهم والحوار بني الزوجني، 
وهذا يج�ب ان ينطبق ايضا عىل الحياة 
املادية بينهما، اذ عىل الزوجني التشاور 
لح�ل  بمحاول�ة  املادي�ة  بشؤونهم�ا 

املشاكل املادية التي تواجههما.
املشاك�ل  لتجن�ب  املالي�ة:  الشفافي�ة 
املادية يف الحياة الزوجية، عىل الزوجني 
ان يعتم�دا ع�ىل مبدأ الشفافي�ة املالية 
وبالت�ايل ع�دم اخف�اء اي ارسار مالية 
بينهم�ا، بل التصارح يف ك�ل االمور وال 
سيما يف حال املعاناة من ضاقة مالية.

امليزاني�ة: لتجن�ب املشاك�ل املادي�ة يف 
الحي�اة الزوجية والوق�وع تحت وطأة 
الدي�ون املالية، ع�ىل الزوجني ان يضعا 
ميزانية محددة للمشرتيات ومرصوف 
املن�زل، ويحرص�ان ع�ىل االلت�زام بها 

خالل الشهر.
االدخار: لتجنب املشاكل املادية يف الحياة 
الزوجية، يكون ع�ىل الزوجني ان يدخرا 
امل�ال تجنب�ا للضائق�ة املالي�ة الت�ي قد 
يتعرض�ان له�ا الحقا وتس�بب ضغوطا 

كثرية يف حياتهما وزواجهما.
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تع�ّد نبت�ة البابون�ج، أح�د أق�دم 
األعش�اب الطبي�ة الت�ي عرفته�ا 
البرشي�ة، فقد ُوِص�ف البابونج يف 
الكتاب�ات الطبية القديم�ة، وكان 
عشباً طبياً مهما يف مرص القديمة 

واليونان وروما.
م�ن  ش�ائعان  نوع�ان  وهن�اك 

البابونج:
“البابون�ج األملان�ي” و”البابون�ج 
أزهار  الرومان�ي”، حيث تحت�وي 
العدي�د  ع�ىل  املجفف�ة  البابون�ج 
“الرتبينوي�د”و  مركب�ات  م�ن 
“الفالفونوي�د”، والت�ي تس�هم يف 

خصائصها الطبية.
ويع�ّد ش�اي البابونج أحد أش�هر 
أن�واع ش�اي األعش�اب يف العال�م، 
ويس�تهلك منه حوايل مليون كوب 
يومي�ا، وأكي�اس ش�اي البابون�ج 
متوف�رة يف الس�وق، وتحتوي عىل 
مس�حوق زهرة البابونج، إما نقيا 
أو ممزوجا بأعشاب طبية شائعة 

أخرى.
املحتمل�ة  الطبي�ة  الخصائ�ص 

للبابونج:
1. االلتهابات

ع�ىل  البابون�ج  أزه�ار  تحت�وي 
املتطاي�رة  الزي�وت  م�ن   1-2%
بم�ا يف ذل�ك “ألف�ا بيس�ابولول” 
و”أكاس�يد ألف�ا بيس�ابولول إي�ه 
ال�ذي  و”ماتريس�ني”،  ب�ي”  آن�د 
عادة ما يتم تحويله يف الجس�م إىل 
“كامازولني”وفالفونويدات أخرى، 
الت�ي تمتل�ك خصائ�ص مض�ادة 

لاللتهابات ومضادة لاللتهاب.
ع�ىل  أجري�ت  دراس�ة  وأظه�رت 
متطوعني من البرش أن فالفونويد 
األساس�ية  والزي�وت  البابون�ج 
إىل  الجل�د  س�طح  تح�ت  تخ�رتق 
طبق�ات الجلد العميقة، وهذا مهم 
الس�تخدامها كعوام�ل موضعي�ة 

مضادة لاللتهاب.
وتتضم�ن إحدى أنشط�ة البابونج 
املض�ادة لاللتهابات تثبي�ط إفراز 
مركب  وهو  “الربوس�تاغالندين”، 

يؤدي دوراً يف االلتهاب.
2. نزالت الربد

تش�ري دراس�ات إىل أن اس�تنشاق 
بخ�ار مس�تخلص البابون�ج كان 
مفي�داً يف أعراض نزالت الربد، ومع 
ذلك، هن�اك حاجة ملزيد من البحث 

لتأكيد هذه النتائج.
3. أمراض الجهاز الهضمي

للعديد  البابونج تقليدياً  يس�تخدم 
م�ن أم�راض الجه�از الهضم�ي، 
بم�ا يف ذل�ك اضطراب�ات الجه�از 
واضط�راب  املغ�ص،  الهضم�ي، 
املعدة، وانتف�اخ البطن )الغازات(، 
ويعد البابونج مفيدا بشكل خاص 
يف تبدي�د الغ�ازات وتهدئ�ة املعدة 
تنق�ل  الت�ي  العض�الت،  وإرخ�اء 

الطعام عرب األمعاء.
وتش�ري الدراس�ات يف النماذج قبل 
الرسيرية )ل�م تجر عىل البرش( إىل 
أن البابون�ج يثب�ط “هيليكوباكرت 
بيل�وري”، وه�ي البكتريي�ا الت�ي 

يمكن أن تسهم يف قرحة املعدة.

4. املساعدة عىل النوم
تم استخدام مستحرضات البابونج 
مثل الشاي والزيت العطري لعالج 
األرق، حي�ث يع�ّد البابون�ج ع�ىل 
نطاق واس�ع بمثابة مهدئ خفيف 
ومحفز للن�وم، قد تكون التأثريات 
املهدئ�ة ناتج�ة ع�ن احتوائه عىل 
و”األبيجين�ني”،  الفالفونوي�د 
بمس�تقبالت  يرتب�ط  ال�ذي 

“البنزوديازيبني”، يف الدماغ.
5. السكري

تش�ري دراس�ات إىل أن البابونج قد 
يخف�ف من ارتفاع الس�كر يف الدم 
ومضاعف�ات مرض الس�كري عن 
طريق تثبيط مس�تويات السكر يف 
الدم، وزي�ادة تخزين الغاليكوجني 
يف الكبد؛ لكن هناك حاجة لدراسات 
إضافية لتقييم فائ�دة البابونج يف 

إدارة مرض السكري.

6. التوتر والقلق
قد يس�اعد احتساء كوب من شاي 
البابونج عىل االس�رتخاء والتقليل 

من اضطرابات القلق.
7. تخفيف آالم الدورة الشهرية

أظه�رت العديد من الدراس�ات أن 
ش�اي البابون�ج ق�د يك�ون قادرا 
عىل تقليل األل�م والتشنجات التي 

تحدث أثناء الحيض.
8. صحة القلب

مركب�ات  ع�ىل  احتوائ�ه  بفض�ل 
يس�اعد  الفالفونوي�د،  مث�ل 
البابون�ج عىل خف�ض ضغط الدم 
م�ع  الكوليس�رتول،  ومس�تويات 
ذل�ك إذا كن�ت مريض�ا بالقل�ب أو 
أو ضغ�ط  الكوليس�رتول  ارتف�اع 
الدم، فاس�ترش طبيب�ك قبل تناول 
البابون�ج، وناق�ش مع�ه الفوائ�د 

املحتملة، ومالءمته لك.

تس�اعد الق�درة ع�ىل التنف�س 
املحافظ�ة  يف  متوازن�ة  بوت�رية 
م�ن  صحي�ة  مس�تويات  ع�ىل 

األكسجني.
يتنفس اإلنسان بشكل ال إرادي 
ولكن يمكنه تحس�ني األداء من 
خالل بعض الخطوات البسيطة. 
وتس�اعد الق�درة ع�ىل التنفس 
بوترية متوازنة يف املحافظة عىل 
مستويات صحية من األكسجني 

وثاني أكس�يد الكربون يف الدم.
فيما ييل بع�ض النصائح لتعلم 
كيفي�ة ضب�ط رسع�ة الشهيق 
والزف�ري لالس�رتخاء والتخلص 
من التوت�ر، باإلضافة إىل كيفية 
التكي�ف م�ع ارت�داء الكمامات 

الطبية واألقنعة الواقية:
-1 التنفس من األنف

الصغ�رية  الشع�ريات  تس�اعد 
واملخاط داخل األنف عىل التقاط 
وتصفي�ة الغبار لحماية الرئتني 
من التهيج. تعمل املمرات األنفية 
أيًضا عىل تدفئة وترطيب الهواء 
الذي يتم استنشاقه قبل وصوله 

إىل الرئتني.
-2 التنفس العميق

جدي�دة  ط�رق  تعل�م  يمك�ن 
للتنفس، حيث تساعد املمارسة 
البس�يطة املتمثل�ة يف التنف�س 

املركز عىل تقليل التوتر.
تؤدي املمارسة الثابتة واملنتظمة 
لبض�ع دقائ�ق من االس�تنشاق 
والعمي�ق  البط�يء  والزف�ري 
االس�رتخاء  ع�ىل  الحص�ول  يف 
والتخلص من القلق مع انتظام 

معدل رضبات القلب. 
-3 تبديل جوانب التنفس

يس�تخدم اإلبه�ام إلغالق إحدى 
فتحتي األن�ف أثناء التنفس من 
خ�الل األخرى، ثم يت�م بالتبادل 
إغ�الق الفتحة بإصبع الس�بابة 
ومواصل�ة التنفس بالتبادل ملدة 
5 دقائ�ق، م�ع مراع�اة أن يتم 
الضغط، ب�ني ك�ل دورة تنفس 
من أحد الفتحتني، لفرتة وجيزة 
ع�ىل ك�ال الجانب�ني إلغالقهما. 
يس�اعد هذا التمري�ن إىل جانب 
ممارس�ة التنف�س العميق عىل 
ضب�ط مس�تويات ضغ�ط الدم 

وانتظام معدل رضبات القلب.
-4 وضعية النوم السليمة

يساعد االس�تلقاء للنوم بشكل 

صحي�ح ع�ىل التنف�س بشك�ل 
أفضل. ويمكن أن يؤدي االلتزام 
بالن�وم يف وضعية س�ليمة عىل 
ضي�ق  تخفي�ف  ع�ىل  الرسي�ر 
التنف�س، مث�ل االس�تلقاء عىل 
أحد الجانبني مع وضع وس�ادة 
لل�رأس وأخرى بني الس�اقني أو 
االس�تلقاء عىل الظهر مع وضع 
وس�ادة تح�ت ال�رأس وأخ�رى 

تحت الركبتني املثنيتني.
-5 همهمة يف الزفري

للتخل�ص م�ن التوت�ر أو ع�دم 
الرتكي�ز، يمكن القي�ام بإغالق 
العينني واستنشاق الهواء ببطء 
ق�در املس�تطاع ثم يت�م اخراج 
الزفري م�ع الهمهم�ة أو إصدار 
ص�وت “أوممم�م”. يشجع هذا 
الن�وع من التنف�س عىل ضمان 
لألكس�جني  الكام�ل  التب�ادل 
أكس�يد  ثان�ي  والتخل�ص م�ن 
الكرب�ون، م�ع إبط�اء رضبات 
القل�ب وخفض ضغ�ط الدم أو 

استقراره.
 -6 الغناء بصوت مسموع

يع�د الغن�اء بص�وت مس�موع 
م�ن التماري�ن املفي�دة للرئتني 
وتحس�ني التنف�س، حت�ى ل�و 
كان الشخص يعاني من مرض 
م�رض  مث�ل  مزم�ن  تنف�ي 
االنسداد الرئوي املزمن أو الربو. 
تقلي�ل  يف  يس�اعد  أن  ويمك�ن 

التوتر أيًضا.
-7 التخلص من الوزن الزائد

إذا ك�ان الشخ�ص يعان�ي م�ن 
زي�ادة يف ال�وزن، فربم�ا يواجه 

بشك�ل  التنف�س  يف  مشاك�ل 
جي�د. يشكو األش�خاص، الذين 
يعانون من الس�منة، من ضيق 
يف التنفس، حيث يمكن أن تقلل 
الدهون الزائ�دة يف البطن كمية 
اله�واء التي يمك�ن أن تحتفظ 
بها الرئتان عند الشهيق. يسهل 
فقدان الوزن التنفس والحركة. 
يمكن أن يحسن األعراض أيًضا 
يعان�ي م�ن  املري�ض  إذا ك�ان 

الربو.
-8 النشاط والحركة

تحاف�ظ التمرين�ات الرياضي�ة 
ع�ىل صح�ة الرئت�ني. ويمك�ن 
ممارسة أي نوع من التمرينات 
بالغ�رض  وس�تفي  الرياضي�ة 
طاملا أن م�دة التمري�ن بنشاط 
معتدل تص�ل إىل 30 دقيقة عىل 
األقل يف 5 أيام أس�بوعًيا. يمكن 
لألنشطة البدني�ة املنتظمة مثل 
امليش أو ركوب الدراجات أن تزيد 
من س�عة الرئتني، حي�ث يفوز 
الشخ�ص بتنفس كامل وعميق 
مما يعني مزيد من األكس�جني 
بال�دم وازدهار لخالي�ا وأعضاء 

الجسم.
-9 التأمل واليوغا

يمكن أن تحسن تمارين املرونة 
الخفيف�ة، مثل اليوغ�ا أو التاي 
الرئت�ني والصحة  ت�يش، ق�درة 
بصفة عام�ة. تتضمن تمرينات 
اليوغا والتاي تيش تعلم تقنيات 
التنفس التي تعمل عىل تحسني 

قوة وصحة الجسم.
-10 الضحك بصوت مرتفع

يع�د الضح�ك بص�وت مرتف�ع 
والقهقه�ة من الط�رق املمتعة 
لتحس�ني أداء الرئتني ألن الكثري 
م�ن الضح�ك يزي�د م�ن س�عة 
الرئتني وينشط عضالت البطن. 
كم�ا أن نوبة القهقه�ة الجيدة 
تطرد الهواء من الرئتني وتسمح 
بدخول كميات كبرية من الهواء 

النقي.
-11 رشب املاء

يحافظ رشب الكثري من املاء أو 
السوائل األخرى عىل مدار اليوم 
عىل صح�ة األغشي�ة املخاطية 
الت�ي تبط�ن الرئت�ني. إذا كانت 
البطانة رطبة ورقيقة، فس�وف 

يمكن التنفس بسهولة وراحة.
م�ع  أفض�ل  التنف�س   12-

الكمامة
يشع�ر البع�ض بالضي�ق عن�د 
التنفس أثناء ارت�داء الكمامات 
الواقي�ة، والتي أصب�ح االلتزام 
للوقاي�ة  رضورة  بارتدائه�ا 
م�ن الع�دوى بف�ريوس كورونا 
الخ�رباء  وينص�ح  املُس�تجد. 
بالتأكد أواًل الكمامات بالطريقة 
الصحيح�ة م�ع املواظب�ة ع�ىل 
التنف�س ش�هيًقا وزف�رًيا بقوة 
التوت�ر  وانتظ�ام. وإذا اس�تمر 
أو الضي�ق يمكن أخ�ذ الشهيق 
م�ن الفم لعدة مرات الس�تعادة 
الهدوء والتنفس املنتظم. ويرى 
الخ�رباء أن�ه ال يوجد م�ا يدعو 
لالس�تمرار يف ارت�داء الكمامات 
داخل السيارة إذا كان الشخص 

بمفرده.

سر االعشاب.........طبيبك يف بيتك

أهم فوائد عشبة البابونجتصرفات ترفع نسبة األوكسجني يف الدم... بينها القهقهة والغناء!

اس�تحمام طفلك الرضيع، خاصة حديث الوالدة، فقرة ممتعة ولكنها 
محفوف�ة باملخاطر، فالرضيع ال يس�تطيع دعم جس�مه، ويكون ليناً 
للغاي�ة وصغري الحجم جداً، لذا يصعب اإلمس�اك به دون أن ينزلق من 

يدك، ما يشّكل خطورة عىل حياته.
ال تغامري بحياة طفلك الرضيع، واقتني حوض اس�تحمام مخصص 
لهذه املرحلة العمرية، الذي يكون مزّوداً بقطعة مرتفعة تدعم جس�م 

الرضيع وتحافظ عىل رأسه مرتفعاً عن مستوى املاء. 
كذلك هناك قطع ُتباع دون حوض استحمام، يمكن تثبيتها عىل حوض 
اس�تحمام الكبار، أو حتى حوض املطبخ أو الحمام، بحيث تس�اعدك 
ع�ىل تحميم طفلك دون قلق، وهي تشب�ه املقعد ولكن بتصميم يدعم 

ظهر وعنق طفلك الرضيع، بحيث تمنع انزالقه يف املاء.

نصائح طبية

حافظي على أمان طفلك 
الرضيع أثناء االستحمام

املطبخ ..

أفضل طريقة لقلي السمك
 يف املنزل

تع�د ربط�ة العن�ق أح�د العن�ارص املهم�ة 
والرئيسة عند ارتداء البدلة الرسمية، فربطة 
العنق املناسبة تمنح الرجل املزيد من التألق، 
وتس�اعده عىل إكمال أناقته بأفضل طريقة 

ممكنة.
إال أن الكث�ري م�ن الرجال يقع�ون يف أخطاء 
عديدة عند ارتدائهم ربطة العنق، مما يسبب 
يف الكث�ري م�ن الح�االت يف إفس�اد مظهرهم 

بالكامل.
وفيما ييل نس�تعرض أبرز األخطاء التي يقع 

فيه�ا الرج�ال عن�د ارتدائه�م ربط�ة العنق، 
ليمكنك تجنبه�ا يف املرة القادمة عندما تقرر 

ارتداء البدلة الرسمية:
اخرت ش�كل ربط�ة العنق الذي يتناس�ب مع 
جس�دك، فل�و كنت ذا جس�د رش�يق، تجنب 
ربطة العنق السميكة، ألنها ستفسد إطاللتك 

بشكل كامل.
ال ترت�دي ربط�ة عن�ق مزركش�ة إذا ك�ان 
ب�ه  أو  مخطًط�ا  ترتدي�ه  ال�ذي  القمي�ص 

رسومات أو مربعات.

يجب أن تكون ربطة العنق يف مس�توى طول 
مناس�ب، وتحديًدا يف نفس مس�توى الحزام، 

بحيث ال تقرص عنه أو تتعداه.
اح�رص ع�ىل أن تكون عق�دة ربط�ة العنق 
موضوع�ة بني ياقت�ي القمي�ص تماًما، وأال 

تكون يف مستوى أقل من هذا.
تجن�ب اختي�ار ربط�ة العن�ق بنف�س ل�ون 
القمي�ص، ف�إذا كنت مث�اًل ترت�دي قميًصا 
غامًقا، ُيفض�ل أن تكون ربط�ة العنق بلون 

فاتح.

5 أخطاء شهرية جتنبها عند ارتداء ربطة العنق
لطلة ابهى....
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

1189 - امللك�ان اإلنجليزي ريتشارد األول والفرنيس 
فيليب الثاني يبدآن بحشد جيوشهما باتجاه الرشق 

يف إطار الحملة الصليبية الثالثة.
1793 - إع�دام املل�ك لويس الس�ادس ع�رش عىل يد 

الثوار الفرنسيني باستخدام املقصلة.
1864 - ب�دء حمل�ة تاورانجا خالل ح�روب املاوري 

بنيوزيلندا.
1899 - تأسيس رشكة أوبل للسيارات.

1915 - افتت�اح أول مكتب بري�د يف الكويت وذلك يف 
منزل املعتمد الربيطاني.

1917 - زلزال يف إندونيس�يا يؤدي إىل وفاة ما يقارب 
ال�15000 شخص.

1930 – اكتشاف كوكب بلوتو.
1954 - انط�الق الغواص�ة األمريكي�ة “نوتيلوس”، 

وهي أول غواصة يف التاريخ تبدأ بالعمل.
1976 - إق�الع أول رحل�ة لطائ�رة الكونك�ورد بني 

باريس وريو دي جانريو.
1978 - تأسيس البنك السعودي الربيطاني املعروف 
باس�م »س�اب«، إال أن نشاطه الفعيل بدأ يف 1 يوليو 

من نفس العام.
1991 - هارل�د الخامس يتوج ملك�اً للنرويج خلفاً 

ألوالف الخامس.
2007 - ليبي�ا تعل�ن ع�ن نيته�ا ترسي�ح 400 ألف 
موظ�ف حكومي وهو يمثل ثلث القوة العاملة وذلك 

يف خطوة تهدف إىل تقليل اإلنفاق.
2009 - الرئيس األمريكي باراك أوباما يطلب بوقف 
مؤقت ملحاكمات املشتبه بتورطهم يف قضايا إرهابية 

والتي تجرى يف معتقل جوانتانامو ملدة 120 يوما.
2012 - مجل�س النواب اليمن�ي يوافق عىل مرشوع 
قان�ون بمنح الحصانة التام�ة للرئيس عيل عبد الله 
صال�ح وأن تنطب�ق ه�ذه الحصانة عىل املس�ؤولني 
الذين عملوا معه يف املؤسس�ات املدنية والعس�كرية 
واألمنية فيما يتعلق باألعمال ذات الدوافع السياسية 
وال تنطب�ق عىل األعمال اإلرهابي�ة، ويأتي إقرار هذا 
القان�ون تنفيًذا لبنود املب�ادرة الخليجية لحل األزمة 

اليمنية.
الجنوبي�ة  الضاحي�ة  يس�تهدف  تفج�ري   -  2014

لبريوت.

غزل عراقي
حاربني زماني وألدهر غ�����������دار

ونحسات ألليايل أبحزن خلن���ي
مجروح وأبد مايهدى جرحي وياك

وحرساتي أخاف أبيوم يعمن���ي
دكتوري ولك من شاف جرحي أحتار

مأيس گام عني وأبتع����د من��ي
رايض بالحزن والقهر وأهم��������وم

وال فد يوم رايس أگبالك أيحني
أسمع بالفرح ماشفته شوف ألعي��ن

ال يوم األجاني وال سأل عن����ي

أبـــــــراج

مهني�اً: تتحس�ن العالق�ة باملقرب�ني من الزم�الء، ويبدو 
االتصال س�هالً م�ع من كن�ت تخشاهم يف امل�ايض ألنك لم 

تتعرف إليهم كما يجب.
عاطفياً: تعيش يوماً مريحاً نفس�ياً وجيداً لتقريب وجهات النظر 

اذا كنت مختلفاً مع الحبيب، وقد تسعد بلقاء األحّبة.
صحياً: ال تقل سأبدأ غداً بممارسة الرياضة، بل ابدأ منذ اليوم، خري 

الرب عاجله.

مهني�اً: مس�تقبل جيد يلوح يف األف�ق، لكن هنالك 
خطوات مهمة لم تكتمل بعد

عاطفي�اً: يف�رض علي�ك الوض�ع تحّفظاً ش�ديداً يف 
حياتك العاطفية، كما يطلب منك احاطة نفسك باألمان 

والرشيك
صحي�اً: الضحك واملرح هم�ا من أهم وس�ائل العيش لحياة 

أطول وأكثر استقراراً

مهنياً: تزداد مس�ؤولياتك ه�ذا اليوم لكن النتائج 
تكون يف مصلحتك وتحّقق لك أرباحاً

عاطفي�اً: تجّنب املشاكل العاطفي�ة التي وقعت فيها 
سابقاً وتعلّم منها خشية الوقوع فيها مجدداً

صحياً: القلق والتوتر بس�بب املشاكل العائلية يزوالن قريباً، 
وتستعيد هدوءك وعافيتك ونشاطك

مهنياً: ما ق�د تقدم عليه يف األي�ام القليلة املقبلة 
تكون ثماره قد أينعت وتجني حصاداً كبرياً

عاطفياً: مهما ساءت األحوال يبقى الرشيك إىل جانبك، 
وستثبت لك األيام املقبلة حقيقة مشاعره تجاهك

صحياً: من املستحس�ن توفري جهدك للقيام بالعمل املطلوب 
منك، وعدم التفريط فيه ألعمال سطحية

مهني�اً: يعدك هذا اليوم باألفضل فلن تتعرقل املس�اعي 
واملشاريع أو تتغري املواعي�د وااللتزامات، لكن كن حذراً 

من ردود الفعل العنيفة 
عاطفياً: إذا كانت العالقة تتطلب منك مجازفة أو تضعك أمام 

أخطار معّينة عليك الحرص الشديد وتجّنب املتاعب
صحي�اً: تضع نص�ب عيني�ك رضورة متابعة وضع�ك الصحي مع 

طبيبك املختص قبل تفاقم األمور

مهني�اً: يمنحك هذا اليوم ثقة بنفس�ك والق�وة إلنهاء 
أعمالك كلها بامتياز ما يثري إعجاب الرؤس�اء والزمالء 

معاً، وتنال ترقية
عاطفياً: ش�هر عس�ل متواصل م�ع الرشيك، م�رده التفاهم 

بينكما عىل كل النقاط املطروحة للمعالجة
صحي�اً: تأخذ العربة من امل�ايض الصحي األليم، وتنطلق يف مرشوع 

ريايض يبقيك يف حالة صحية ممتازة

مهنياً: يبدو أنك تشعر بحالة من عدم االس�تقرار، ومع 
ذل�ك تجد هدفك يتحقق، م�ع أن التقدم الذي تحرزه قد 

يكون بطيئاً، لكن هذا لن يؤثر فيك
عاطفي�اً: تولّد الثق�ة املتبادلة يف حيات�ك الشخصية مشاريع 
مشرتكة مع الحبيب أو الزوج ونشاطات ترتك ذكريات، وتس�ّوي 
كل ما كان يعيق انس�جامك م�ع اآلخر. صحياً: أن�ت أكثر من يعبأ 

بصحته، لذا حاول أن تجعل اآلخرين يتمثلون بك

مهني�اً: ال تس�تلم للضغوط فهي قد تكون قاس�ية، وال 
تلجأ إىل أّي وسيلة ملتوية لئال تعاقب بشّدة

عاطفي�اً: هذا الي�وم يهبك الحيوية ويزيد م�ن جاذبيتك، إذ 
تس�مح لك الظروف بالتمتع بلحظات سعيدة مع الحبيب، فال 

تضّيع عليك فرصة التقارب
صحياً: أمراض القلب هي الخطر املحدق بك، فإذا عرفت كيف تريح 

نفسك أبعدت عنك هذا الشب

مهنياً: تبدو س�عيداً بمجرى األمور التي بدأت تتحس�ن 
منذ أن أوضح�ت وجهك نظرك يف س�ري العمل ووضعت 

الخطط التي تسهل التعاطي مع الزمالء
عاطفي�اً: إفت�ح قلبك للرشي�ك، وصارحه بكل م�ا ينتابك من 

مشاعر وشكوك، فهو سيتفهم كل كلمة
صحياً: ال تدع الوزن الزائد يتغلب عليك، إن مضاعفاته مزعجة عىل 

املدى املنظور

مهني�اً: قد تده�ش الزم�الء يف قدرتك ع�ىل التعامل مع 
الظ�روف الصعب�ة، فيك�ون ذل�ك ع�ربة له�م يف كيفية 

الترصف يف وضع مماثل
عاطفياً: تضحيات بالجملة يقدمها الرشيك، فيما تظهر عندك 

بعض األنانية التي قد تهّدد عالقتكما، لكنك تستدرك االمر رسيعاً
صحي�اً: ال تهمل كل م�ا يعود عىل الصحة بالنفع، وال س�يما امليش 

يف الصباح

مهني�اً: تك�ون مفاعي�ل هذا الي�وم إيجابي�ة جداً 
ويس�اهم عام�ل ط�ارئ يف ح�ل بع�ض العراقي�ل 

الصغرية
عاطفي�اً: مح�اوالت الرشيك للس�يطرة علي�ك متواصلة، 
لكّن�ك لن تك�ون مقتنعاً بما س�يقّدمه م�ن اقرتاحات، فكن 

حذراً
صحياً: التقلبات الصحية التي أنت عرضة لها سببها إهمالك 

املتواصل وإرهاق نفسك أكثر من طاقتك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: تتخل�ص اليوم من مواجه�ة واحتكاكات 
بس�يطة وغري مؤذي�ة م�ع الزم�الء، وتتمكن من 

استعادة السيطرة
عاطفياً: املالحظ�ات التي أبديتها للرشي�ك تعطي نتائج 

ملموسة، ويف فرتة لن تكون طويلة
صحياً: إياك واالنغماس يف الرشاهة التي تتس�بب بالس�منة، 

فيصعب عليك التخلص منها رسيعاً

قرر ملك يف إحدى البالد القديمة 
أن يغ�ري وزي�ر اقتص�اده الذي 
فشل يف توف�ري الحياة الكريمة 
األس�واق  يف  فأعل�ن  لشعب�ه، 
أن م�ن يثق بنفس�ه وي�رى أن 
لدي�ه الق�درات الكافي�ة للفوز 
بمث�ل ه�ذا املنص�ب أن يتقدم 

للمسابقة...
تقدم عرشة أفراد ....

فأعط�ى امللك ك�ل منهم 1000 
قطع�ة ذهبي�ة وق�ال له�م ... 
عودوا يل بعد 3 أشهر ألرى ماذا 

فعلتم بها...
جاء 9 من املتس�ابقني ومعهم 

أكياس كبرية من النقود...
فاس�تعرض األول : جئ�ت ل�ك 
قطع�ة  ال�ف   15 ب��  س�يدي 

ذهبية!
الثان�ي زاد عليه وق�ال: أنا 16 

ألف قطعة...
يتنافس�ون  التس�عة  وبق�ي 
وامللك ال يستمع إليهم وال يهتم 

بأرقاهم...
فنظر امللك للعارش وقال له: أين 

املال؟
فرتدد الش�اب بالك�الم بعد أن 

رأى تفوق خصومه عليه...
فقال له امللك: ما بك هل أرسفتها 

عىل رغباتك وشهواتك؟
الشاب : ال يا سيدي!

امللك: ماذا إذن؟
الشاب : لقد اش�رتيت يا سيدي 
قطع�ة أرض زراعي�ة وعين�ت 
فيه�ا بع�ض العم�ال.. وهناك 
املاش�ية  اقرتح�وا رشاء بعض 
...واآلن ليس لدي أي مال حتى 

يخرج املحصول ونبيعه!
نظ�ر امللك للشاب وقال له: أنت 

وزيري!
القاع�ة  يف  الضج�ة  انت�رشت 
بس�بب املفاج�أة الت�ي لقيه�ا 
الرجال األخ�رون الذين تاجروا 

ونجح�وا بحصد ما لن يحصده 
ه�ذا الش�اب ولو بع�د 3 أعوام 

ربما!
فنط�ق املل�ك: من ق�ال لكم إن 
االقتصاد هو تنمية املال؟.. ذلك 
اسمه تجارة، أما االقتصاد فهو 
كيف ترسف امل�ال بحيث يبقى 
دوم�اً ق�ادراً عىل تس�يري أمور 

حياتك بالشكل األفضل.
الحكم�ة: ال تعتقد أن االقتصاد 
الحقيق�ي يف مالك هو أن تنميه 
بل أن تعرف كيف تنفقه بحيث 
بشك�ل  حيات�ك  يف  يس�اعدك 

مناسب.

هل تعلم أن عدد عظام اإلنسان عند الوالدة 
هو 270 عظمة، ثم تلتحم بعضها فيصبح 

عددها 206 عظمة عند اإلنسان البالغ. 
هل تعلم أن الَجمل يس�تطيع أن ُيخزن ما 
مقداره 113 لرت من املاء خالل 13 دقيقة. 
هل تعل�م أن املعدن الوحي�د الذي يكون يف 
الحالة الس�ائلة عىل درجة ح�رارة الُغرفة 

هو الزئبق. 

ه�ل تعلم أن األخطب�وط لديه ثالثة قلوب، 
وتسعة أدمغة، وأن دمه أزرق. 

هل تعل�م أن خلية الدم الفردية تس�تغرق 
60 ثاني�ة لت�دور دورة كامل�ة يف  ح�وايل 
الجس�م. ه�ل تعل�م أن الشخ�ص العادي 
يم�يش طوال عمره مس�افة تع�ادل امليش 

خمس مرات حول العالم. 
هل تعلم أن هناك 100 مليار خلية عصبية 

يف دماغ اإلنسان. 
هل تعلم أن املاء يتجمد بشكل أرسع عندما 

يكون دافًئا وليس بارًدا. 
هل تعلم أن اإلنس�ان يس�تطيع أن يعيش 
حوايل شهر بدون طعام، لكنه يستطيع أن 

يعيش أسبوع واحد فقط دون ماء. 
ه�ل تعل�م أن القط�ط تعيش يف املتوس�ط 

لحوايل 12 إىل 15 سنة.

اختب�ار  اىل  اللج�وء  يمك�ن 
تحلي�ل ش�خصية بس�يط م�ن 
أج�ل اكتش�اف ارسار الصفات 
والطب�اع التي تدف�ع اىل القيام 
بترصف�ات ايجابية او س�لبية. 
ابرز االختب�ارات واكثرها  ومن 
داللة تلك التي تعتمد عىل شكل 
اجزاء الجسم. ومنها مثالً شكل 
الرقب�ة وطوله�ا. فم�ن خالله 
يمك�ن خ�وض اختب�ار تحليل 
نق�اط  اىل  للتع�رف  ش�خصية 
الق�وة ونقاط الضع�ف والكثري 

من الصفات الخفية.  
طريقة اختبار تحليل شخصية 

بشكل الرقبة وطولها
الرقبة املستقيمة

يدل شكل الرقبة املستقيمة عىل 
بالذات وارتفاع مستوى  الفخر 
الثقة بالنفس. ويكشف القدرة 
عىل الترصف بناء عىل مجموعة 
م�ن القواع�د الثابت�ة وااللتزام 
به�ا اىل ان يتم تحقيق االهداف. 
رسع�ة  الشك�ل  ه�ذا  ويعن�ي 
البديهة والتمتع بموهبة ايجاد 
للمشاك�ل  الرسيع�ة  الحل�ول 

الطارئة.
الرقبة الطويلة

تحلي�ل  اختب�ار  خ�وض  عن�د 
ش�خصية يعتم�د ع�ىل ش�كل 
الرقب�ة ويف ح�ال امت�الك رقبة 
طويلة اي اكثر ط�والً من الحد 
الطبيعي، فهذا يشري إىل التمتع 
باملهارات الكالمية والقدرة عىل 
االقن�اع. لك�ن هذا يعن�ي ايضاً 
املي�ل اىل االكتئ�اب والحزن وان 
م�ن دون أي اس�باب واضح�ة 

الطويلة  الرقب�ة  احياناً. وت�دل 
ايض�اً ع�ىل اللط�ف واالندف�اع 
نحو مس�اعدة اآلخري�ن عندما 
يحتاجون اىل ذلك يف كل الظروف 

واالوقات.
الرقبة الصغرية

يعني هذا انها اقرص من الطول 
الطبيع�ي ويدل عىل ش�خصية 
واالنط�واء.  الوح�دة  اىل  تمي�ل 
ويكشف ايض�اً التمتع باالنانية 
الشخصية  باملصالح  واالهتمام 
وان كل�ف ذلك نتائج س�لبية يف 
املحيط. كم�ا يشري اىل االهتمام 
باألم�ور  في�ه  واملبال�غ  الت�ام 
العملية اكثر م�ن اي يشء آخر 
واىل الق�درة ع�ىل التخ�يل ع�ن 
املشاعر والخي�ال. وهو ما يدل 
عليه اختب�ار تحليل الشخصية 

هذا بوضوح.  
الرقبة النحيفة

يمتل�ك بعض األش�خاص رقبة 
نحيف�ة وه�و ما يعن�ي التمتع 
بشخصية حيوية ومحبة للمرح 

واالنفتاح ع�ىل اآلخرين. اال انه 
يكش�ف يف املقاب�ل ان صاح�ب 
ه�ذه الشخصي�ة ال يقل�ع عن 
عاداته وال يغري آراءه وال يتنازل 
ع�ن مواقف�ه بس�هولة. فه�و 
يتس�م رغ�م انفتاح�ه بالعناد. 
كما انه ال يعرف االستسالم وال 
الرتاجع ويمي�ل اىل العقالنية يف 
القيام بالخطوات س�واء كانت 

مهمة ام ال.
الرقبة الشفافة

بحسب اختبار تحليل الشخصية 
هذا يمك�ن التع�رف اىل الطباع 
والصف�ات الخفي�ة م�ن خالل 
ش�كل الرقبة الشفافة. ويعني 
ه�ذا ب�روز االوردة م�ن خ�الل 
برشتها بوض�وح ويكشف قوة 
الطموح واالندفاع نحو تحقيق 
االه�داف اي�اً تك�ن الصعوبات 
الشكل  والتحديات. ويشري هذا 
ايضاً اىل رسعة الغضب وهو ما 
يدف�ع إىل ارتك�اب االخطاء قبل 
الشع�ور بالن�دم. كذل�ك يمتلك 

الرقب�ة صفات  صاح�ب ه�ذه 
ممي�زة مث�ل الطيب�ة املطلق�ة 
والجاذبية الدائم�ة التي تجعله 
مح�ط االنظ�ار يف ك�ل مك�ان 

وزمان.
الرقبة الطويلة والنحيفة

يكش�ف ه�ذا الشك�ل التمت�ع 
بالص�رب والقدرة ع�ىل االنتظار 
لوقت طويل من اجل االستمتاع 
بنهاي�ة س�عيدة لكل ح�دث او 
مخط�ط او اختب�ار او عالق�ة. 
فأصحاب ه�ذه الرقبة الطويلة 
والنحيفة ال يحبون اس�تعجال 
ك�ل  اداء  ويفضل�ون  االم�ور 
املهم�ات ع�ىل اكمل وج�ه وان 
الجه�ود  ب�ذل  ه�ذا  اس�تدعى 
املضنية لسنوات من دون قطف 

الثمار.
شكل الرقبة املثايل

تطل�ق هذه الصفة ع�ىل الرقبة 
املتناس�قة الت�ي تمتلكها عادة 
النساء. ويكشف اختبار تحليل 
الشخصي�ة هذا ان ه�ذا الشكل 
يدل عىل الشخصية الرومنسية 
وع�ىل اللطف وحب الحياة. كما 
يش�ري إىل القدرة عىل اس�تغالل 
الفرص الجيدة من اجل تحقيق 
التق�دم اىل االم�ام. وله�ذا م�ن 
املمكن أن يعيش أصحاب الرقبة 
املثالية حياة حافلة باإلنجازات 
واس�باب الس�عادة والفرح. إذاً 
من املفيد خوض اختبار تحليل 
الرقبة  الشخصية ع�ن طري�ق 
الكتش�اف الصفات االساس�ية 
وطريقة مس�اهمتها يف تحقيق 

النجاح يف الحياة او العكس.  

قصة وعربة

هل تعلم ؟

اختبارات شخصية

اختيار وزير االقتصاد!

ماذا يقول شكل الرقبة وطوهلا عن شخصيتك ؟

سودوكـــو
وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة 
الصغ�رية، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة 
الرأسية واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة 

واحدة.

كلمات متقاطعة

أفقي
1نبت�ة عشبي�ة جبلية توض�ع لتزكية 

الشاي أو للعالج o قوام
2فضة سائلة o أرشد o نصف فارغ

 o 3طائر اس�طوري يحي�ا بعد احرتاق
كثري جدا

4إمارة عربية
5ماكن�ة تحرك م�ا نركبه ب�را وبحرا 

وجوا
6انخفاض درجة الحرارة o نصف راية 

o العزوة واملكانة العائلية
 o o صباح�ك مثل�ه  الوالدي�ن  7اح�د 

يابسة
8نب�ات طي�ب يف الس�لطة o منطق�ة 

متنازع عليها يف جنوب مرص
9قبول حسن

10مث�ل عرب�ي قدي�م يق�ال يف توافق 
اثنني يف الشكل أو الشخصية

رأيس
يف  معلوم�ات  1وح�دة 
الكمبيوتر o نبات صحراوي
 o 2ي�ؤوي ويعط�ي األم�ان

مسؤول o متشابهان
)جم�ع  عربي�ة  3عمل�ة 
o دم�ر وقلب  ومعكوس�ة( 

رأسا عىل عقب
4مؤنس o فول سوداني

ن�درة   o آدم  أوالد  5م�ن 
)معكوسة(

6من األطراف o استحسنه
7تدعو للخجل o وزراء امللك 

وحاشيته
8جهنم )معكوسة( o وبخ

9توقف o من يعطي الناس 
دينا مقابل فائدة

10مجموعة )كلمتان(
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

ساعات ذكية تكشف لك أعراض 
)كورونا(

)أبل( تخطط لعودة الشاحن 
المغناطيسي

تطوير روبوت يمكنه بناء 1200 
طابوقة يوميا بدقة متناهية

عـين على العالم

اكتشفت دراس�ة حديثة أن ساعة 
)أب�ل( يمكنها اكتش�اف تغيريات 
صغرية يف نبضات قلب املستخدم، 
والتي قد تشري إىل إصابته بفريوس 
)كورون�ا(، قبل أس�بوع كامل من 

الشعور باملرض. 
وتعمل إحدى الرشكات عىل تطوير 
ارت�داؤه  جه�از مخص�ص يمكن 
للكش�ف ع�ن ف�ريوس )كورونا(، 
وكل هذه األنواع م�ن التكنولوجيا 
يمكن أن تس�اعد يف وقف انتش�ار 
املرض عن طريق إبقاء األشخاص 
الذي�ن ال تظهر عليه�م أعراض يف 

املنزل.
وتابع�ت الدراس�ة” إن مجموع�ة 
م�ن 297 م�ن العامل�ن يف مجال 
الرعاي�ة الصحية ب�ن 29 أبريل و 

29 سبتمرب”.
وارتدى املش�اركون ساعات )أبل( 

املجه�زة بتطبيقات خاصة تقيس 
التغ�ريات يف تقلب مع�دل رضبات 
القل�ب، حي�ث أظه�رت الدراس�ة 
يف  كب�رية  تغي�ريات  الس�اعة  أن 
مقاييس HRV ملدة تصل إىل سبعة 
أي�ام قب�ل أن يحصل األف�راد عىل 
مسحة أنف إيجابية تؤكد اإلصابة 

ب�)كورونا(.
لتحدي�د  طريق�ة  تطوي�ر  ولع�ل 
يكون�ون  ق�د  الذي�ن  األش�خاص 
م�رىض حتى قب�ل أن يعرفوا أنهم 
مصابون س�يكون حًق�ا إنجازا يف 
إدارة )كورونا(، وال تسمح لنا هذه 
التقني�ة بتتب�ع النتائ�ج الصحية 
والتنبؤ بها فحس�ب، ب�ل تتيح لنا 
أيًض�ا التدخ�ل يف الوقت املناس�ب 
وعن بع�د، وهو أمر رضوري أثناء 
الجائحة الت�ي تتطلب بقاء الناس 

بعيًدا.

كش�فت رشك�ة )أبل( ع�ن أنها 

تخطط لرتقية أجهزة الكمبيوتر 

املحمولة )MacBook Pro(، هذا 

العام بمعالج�ات عالية الرسعة 

وشاشات محدثة وعودة الشاحن 

املغناطييس.

أجه�زة  تأت�ي  أن  املق�رر  وم�ن 

الجدي�دة  املحمول�ة  الكمبيوت�ر 

 14 ط�راز  للشاش�ة  بحجم�ن 

بوص�ة يحم�ل االس�م الرم�زي 

J314 وإصدار 16 بوصة بنسخة 

.J316 مدبلجة داخليا

وسيس�تخدم كالهم�ا إصدارات 

 Mac الجيل التايل م�ن معالجات

الداخلي�ة من أب�ل، والت�ي تمت 

ترقيته�ا بمزي�د م�ن املعالجات 

والرس�ومات  الن�واة  متع�ددة 

املحّس�نة.وتمثل ه�ذه األجه�زة 

أول أجه�زة كمبيوت�ر محمول�ة 

متط�ورة م�ن أب�ل تبتع�د ع�ن 

 ،)Intel( مكون�ات رشك�ة إنت�ل

 MacBook وقامت أب�ل بتحديث

Pro مق�اس 13 بوصة برشيحة 

نوفم�رب،  يف  به�ا  الخاص�ة   M1

وادي ذل�ك إىل مراجعات إيجابية 

عىل نطاق واسع.

يف  الرئي�يس  التغي�ري  وس�يكون 

أجه�زة الكمبيوت�ر الجديدة هو 

كيفية شحنها

 MagSafe  وتعي�د الرشك�ة اآلن

محول الطاق�ة املغناطييس الذي 

يعني أن أي سحب لكابل الطاقة 

س�يؤدي ببس�اطة إىل فصله عن 

الكمبيوت�ر املحم�ول ب�دالً م�ن 

سحب الكمبيوتر بالكامل، وكانت 

ه�ذه ميزة مفضل�ة يف مجموعة 

املحمول�ة  الكمبيوت�ر  أجه�زة 

للرشكة والتي ت�م تقديمها ألول 

م�رة يف عام 2006 وت�م اعادتها 

آيفون  مؤخرًا لسلس�لة أجه�زة 

gMa تقني�ة  األخرية.وتس�مح 

 MacBook Pro مع جه�از Safe

القادم بش�حن أجهزة الكمبيوتر 

املحمولة بمعدل أرسع، وسيكون 

املوصل مش�ابًها لتصميم ش�كل 

  MagSafe قرص مم�دود ملنف�ذ 

األقدم.

 MacBook وته�دف أبل إلط�الق

Pro الجدي�د يف منتص�ف الع�ام 

إلع�ادة  تخط�ط  كم�ا  تقريًب�ا، 

تصمي�م MacBook Air، ولك�ن 

ال ُيتوق�ع إص�داره إال بع�د فرتة 

 MacBook طويل�ة م�ن إص�دار

Pro القادم.

أصبحت الروبوتات واق�ع وحقيقة ال غنى عنها يف كل تفاصيل حياتنا، 

خاص�ة يف الفرتة األخ�رية، فبعد أن كان�ت الروبوتات حل�م بعيد املنال، 

أصبح�ت اآلن جزءا من الروتن اليومي، وتقوم بمهام عديدة ومختلفة، 

وتساعد عىل توفري الكثري من الوقت واملجهود.

وأصبح استخدام الروبوتات يف األنشطة الحياتية توجها عامليا، يف الفرتة 

األخرية بص�ورة خاصة، وأصبحت توفر الكثري م�ن الوقت واملجهود يف 

مجال اإلنشاءات املعمارية، التي تتطلب الكثري من العمالة البرشية.

ومهن�ة البن�اء يمك�ن اعتبارها من املهن األساس�ية يف قطاع التش�ييد 

والبناء وال يمكن ألي ش�خص عادي أن يقوم بأدائها باملهارة املطلوبة، 

وله�ذا الس�بب طور العلم�اء، روبوت بن�اء يمكنه بناء م�ا بن 800 إىل 

1200 طابوقة يف اليوم الواحد وبدقة متناهية.

وهذا الرقم يعد أكثر من ضعف معدل البناء البرشي، الذي يرتاوح معدله 

اليومي بن 300 إىل 500 طابوقة يوميا.

أعلن�ت تيفان�ي، ابن�ة الرئي�س األمريكي 
املنتهي�ة واليته، دونالد ترام�ب، خطوبتها 
ع�ىل صديقه�ا األمريك�ي لبنان�ي األصل، 

مايكل بولس.
وأعلن�ت تيفان�ي ترام�ب خطوبته�ا ع�رب 
صفحتها الرس�مية عىل موقع إنس�تغرام، 
حيث ن�رشت ص�ورة تجمعه�ا بخطيبها، 
علق�ت عليه�ا قائل�ة: “لق�د كان رشف يل 
أن أحتف�ل بالعديد من املناس�بات املهمة، 
مناس�بات تاريخية، وأن أصن�ع الذكريات 

مع عائلتي هنا يف البيت األبيض”.
وتابع�ت ابن�ة ترام�ب: “ال يوج�د ح�دث 
اس�تثنائي أكث�ر م�ن خطوبت�ي لخطيبي 
الرائع مايكل... أش�عر بالنعمة والحماس 

للفصل القادم”، حسب قولها.
ويأت�ي إعالن تيفاني ترامب خطوبتها قبل 

س�اعات من مغادرة والدها البيت األبيض، 
وانته�اء واليت�ه رس�ميا ام�س األربع�اء، 

كرئيس للواليات املتحدة، وتنصيب الرئيس 
املنتخب جو بايدن.

آيت�ن  الفنان�ة  تجس�د 
أح�داث  ضم�ن  عام�ر 
“رهب�ة”  مسلس�ل 
ش�خصية مذيعة توك 
شو تتعرض لعدد من 
األزمات واملشاكل التي 
تطارده�ا طول العمل 
اإلث�ارة  إط�ار م�ن  يف 
يف  ويشارك  والتشويق، 
الفن�ان فتحي  بطولت�ه 
ومريه�ان  عبدالوه�اب 
حسن وأحمد صفوت ومي القايض 
وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز 
ث�روت  ومحس�ن منص�ور وبه�اء 
ون�ارص س�يف، وتألي�ف ط�ارق 
ب�ركات وإخراج ع�ادل االعرص.
وتعاق�دت مؤخ�را الفنانة أيتن 
عام�ر عىل تقديم دور البطولة 
النس�ائية أمام النجم يوسف 
الرشيف يف مسلس�له الجديد 
“كوفي�د 25” تألي�ف إنج�ي 
ع�الء وإخ�راج أحم�د ن�ادر 
جالل وإنتاج رشكة سينرجي 
ش�هر  يف  عرض�ه  واملق�رر 

رمض�ان املقبل م�ن 15 حلق�ة، حيث 
يج�ري صن�اع العمل اختي�ار الفنانن 
املش�اركن يف البطول�ة تمهي�داً لب�دء 

التصوير مطلع فرباير املقبل.
وتش�ارك أيت�ن عام�ر أيض�اً يف بطولة 
مسلسل “كل ما نفرتق” بطولة ريهام 
حج�اج وإخ�راج كريم الع�دل واملقرر 
عرضه يف شهر رمضان املقبل، والعمل 
يضم يف بطولته أحمد فهمي، وس�لوى 
خط�اب، ورانيا يوس�ف، وعم�رو عبد 
الجليل، وط�ارق عبد العزي�ز، ورحاب 
الجم�ل، وأحمد صيام، وع�دد آخر من 
الفنان�ن، تأليف ورش�ة محم�د أمن 

راىض.
وتنتظر آيتن عامر عرض مسلسل “ىف 
يوم وليل�ة” الذى انتهت م�ن تصويره 
مؤخ�راً، وهو تألي�ف مصطفى جمال 
هاش�م وإخراج ش�ريين عادل وإنتاج 
رشكة س�ينرجى وبطول�ة أحمد رزق، 
الش�افعى،  نض�ال  مصطف�ى،  دالي�ا 
ص�الح عبد الل�ه، والء الرشيف، محمد 
جمع�ة، أحم�د ك�رارة، محم�د مهران 
وعدد آخرمن الفنانن الشباب وضيفتا 

الرشف سوسن بدر ومرينا نور الدين.

آيتن عامر تجسد شخصية مذيعة 
“توك شو” في مسلسل “رهبة”

ب�دأ النج�م محم�د إم�ام تصوير 
املشاهد األوىل من مسلسله الجديد 
“النم�ر” مطل�ع هذا األس�بوع يف 
الديكور األول للعمل بمدينة اإلنتاج 
اإلعالم�ي، ومن املقرر أن يس�تمر 
التصوير عدة أيام قبل االنتقال إىل 
ديكور آخر حس�ب الج�دول الذى 
وضعت�ه مخرج�ة العمل ش�ريين 

عادل لالنتهاء من التصوير بحلول 
شهر رمضان املقبل.

 وتش�هد أحداث مسلسل “النمر” 
العديد من قص�ص الحب املتعددة 
التي تكش�فها الحلقات األوىل من 
العم�ل، حي�ث يق�ع محم�د إمام 
يف ح�ب الفنان�ة هنا الزاه�د التي 
تش�اركه البطول�ة، كم�ا يظه�ر 

بط�ل العم�ل يف ل�وك وش�خصية 
جديدة عن أعماله الس�ابقة، كما 
تس�تعرض األح�داث قصة صعود 
ورحلة كفاح لبطل العمل يف إطار 

أكشن.
املسلس�ل يس�جل التعاون الثاني 
عىل الت�واىل ب�ن الرباع�ي محمد 
الع�زب  ص�الح  ومحم�د  إم�ام 

وش�ريين عادل ورشكة سينرجي 
بع�د مسلس�ل “هوج�ان”، ال�ذي 
ت�م عرضه يف ش�هر رمض�ان قبل 
امل�ايض، وش�ارك يف بطولته كريم 
محمود عب�د العزي�ز وأوس أوس 
وص�الح عبد الله وري�اض الخويل 
وأس�ماء أب�و اليزي�د ومرين�ا نور 

الدين وهاجر أحمد.

نرشت وسائل إعالم تركية أن الفنانة 
توب�ا بويوكس�تون أصبح�ت بطل�ة 
مسلسل “ابنة السفري” بعد انفصال 
النجمة نس�ليهان اتاغول.وقد أعلنت 

م�ن  انس�حابها  أتاغ�ول  نس�ليهان 
املسلس�ل بس�بب إصابته�ا بوعك�ة 
خاصي�ة  ع�رب  وكتب�ت  صحي�ة، 
الستوري بموقع التواصل االجتماعي 

“إنستجرام”:” مرحبا للجميع، إنني 
أودّع ن�ارة الت�ي أحسس�ت بها بقدر 
خاليا جس�مي، ولكن�ي محتاجة إىل 
الراحة”.وتابع�ت:” س�المات لفريق 

املسلس�ل، ش�كراً لك�م ي�ا أصدق�اء 
ولجمه�وري لقد دعمتمون�ي دائماً، 
من الجيد أنكم موجودون وإىل اللقاء 

يف حكايا مختلفة يف أقرب وقت”. 

أعربت الفنانة، برشى، عن غضبها الش�ديد من اإلس�اءة 
للفنانن مؤخرا، وكتبت برشي عرب خاصية س�تورى 

عىل حس�ابها عىل إنس�تجرام، قائل�ة :”الفن مش 
مهن�ة من ال مهنة له، م�ش كل من ركب حصان 
خیال، وم�ش هندفع فواتري الفش�لة واملعقدين 
والجهلة، كل واحد يحاس�ب عىل مشاريبه، أصل 
يف النهاي�ة كل واح�د بيتعلق م�ن عرقوبه، مش 

عرق�وب اليل جنب�ه”.وكان الدكت�ور أرشف زكي، 
نقي�ب امله�ن التمثيلي�ة، ق�د عقب ع�ىل ترصيحات 

النائب رياض عبد الس�تار والتي إس�اء فيه�ا للفنانن، 
وقال أنه قام بكتابة رسالة إىل املستشار رئيس مجلس النواب، 

ويف انتظ�ار رده ويث�ق يف عدالته، مش�ريا إىل أنه تلقى اتص�اال من النائب 

مصطف�ى بكري، وكان�ت هناك اتص�االت متبادلة ، كما 
تلق�ى اتصاال م�ن النائب أرشف رش�اد رئيس الكتلة 
األغلبي�ة الربملاني�ة وكانت مكامل�ة حميمية جدا، 
وأثن�ى خاللها عىل دور الفن والفنانن املرصين، 
وأن�ه يراه�م الق�وى الناعم�ة املحرتم�ة ملرص.

وأض�اف نقيب املهن التمثيلي�ة أن النائب رياض 
عبد الستار، لم يقل أنا بعتذر عما صدر مني حتى 
ه�ذه اللحظة، وأضاف قائال: “نحن ننتظر منه رد 
االعتبار عن إس�اءته لفناني مرص .وأكد نقيب املهن 
التمثيلي�ة أنه يح�ب ويقدر كل أعضاء مجل�س النواب، 
مش�ريا إىل أن رئيس مجلس النواب وفناني مرص يف انتظار ما 

يرد اعتبارهم من اعتذار رصيح من النائب الذي أهان فناني مرص.

ما زالت حملة املليار مش�اهدة مس�تمرة عرب وس�ائل 
السوشيال ميديا ملصلحة األغنية الشهرية “إنت معلم” 

لسعد ملجرد.
وذكر أن ملجرد كان يف دبي خالل األيام املاضية لالتفاق 
ع�ىل عدد من الحفالت الغنائي�ة الضخمة، عىل أن يبدأ 
به�ا خالل الش�هر املقب�ل وحتى موس�م الصيف لعام 

.2021
ليس هذا فحسب، بل يحّض ملجرد للعديد من املفاجآت 
لجمه�وره خ�الل ع�ام 2021؛ حيث يتف�ق حالياً عىل 
عمل غنائي جديد باللهجة املرصية بعد نجاحه القوي 
بأغنيت�ه األوىل باللهج�ة املرصية “عدى ال�كالم” التي 

تجاوزت الخمسن مليون مشاهدة عام 2020.
ويح�ض حالياً صاح�ب أغني�ة “إنت معل�م” لكليبه 

الجدي�د يف رسي�ة تامة، حيث س�يقّدم عم�اًل باللهجة 
اإلسبانية للمرة األوىل خالل مشواره الغنائي.

كم�ا أن هناك نية لدى س�عد ملجرد بالع�ودة إىل مجال 
التمثيل خالل هذا الع�ام، حيث لديه أكثر من مرشوع 
تمثي�ل أّجلها خالل الفرتة املاضية النش�غاله بأعماله 
الغنائي�ة، فاملع�روف أن لدي�ه مرشوع�اً درامي�اً عرب 
شاش�ة إحدى املنصات اإللكرتونية تأّجل العام املايض 
بس�بب التطورات التي طرأت عىل قضيته الش�هرية يف 

األرايض الفرنسية.
وكان ملجرد قد افتتح عام 2021 بكليبه الغنائي األخري 

دويتو “الوجه الثاني” مع زهري البهاوي، حيث 
حقق مالين املش�اهدات بمجرد طرحه عرب 

اليوتيوب.

تدخل النجمة غادة عادل ضم�ن أحداث دورها بفيلم”أهل 
الكهف”، يف رصاعات كبرية م�ع النجم خالد النبوى، حيث 
تق�ف م�ع امللك ض�ده، وال�ذي يجس�ده الفن�ان مصطفى 
فهمي، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة.

وانته�ى صناع الفيلم من تصوير مش�اهد الديكور األول يف 
مدينة اإلنتاج اإلعالمي، حيث تم تصويره عىل مدار أسبوع 

متواصل، وجمعت املش�اهد معظم أبطال 
العمل، وصّور فريق العمل بعض املش�اهد 

األخ�رى بأح�د االس�توديوهات بمنطق�ة 
الهرم، ومن املقرر أن يسافر فريق العمل إىل 

املغ�رب لتصوير عدد كبري من املش�اهد هناك.
وكان اَخ�ر تع�اون ب�ن املنت�ج ولي�د منصور 
واملؤل�ف أيمن بهجت قمر فيلم “البدلة” للنجم 

تامر حس�ني، وال�ذي عرض 
وحق�ق   ،2018 ع�ام 

يف  قياس�ية  إي�رادات 
الس�ينما  تاري�خ 

حي�ث  املرصي�ة، 
تخط�ت إيراداته 

تل�ك الوقت 70 
مليون جنيه.

تص�درت دين�ا ف�ؤاد، ترين�د موقع 
“تويرت” عرب هاش�تاج “#دينا فؤاد 
يف جمال الحريم”، تزامنا مع عرض 
الحلق�ة 27 م�ن مسلس�ل الرع�ب 
والتش�ويق “جمال الحري�م”، عىل 
قن�اة DMC ، وذلك للمرة الثانية، إذ 
س�بق وتصدرت وج�ه القمر الرتند 
أيض�ا عقب ع�رض الحلقة 
19 م�ن املسلس�ل، 
ذل�ك  ويأت�ي 
بع�د تألقه�ا يف 
واشادة  العمل، 
بها  الجمه�ور 

وبأدائها.
ع�رب  و
ر  جمه�و
ق�ع  مو
لتدوين�ات  ا
ة  لقص�ري ا
عرب  “تويرت” 
عن  الهاشتاج 
بأداء  إعجابهم 

النجم�ة دينا ف�ؤاد وتميزها يف أداء 
ش�خصية “حن�ان” والت�ي تحم�ل 
كث�ري من التح�والت الدرامية داخل 
املسلس�ل، حي�ث تظه�ر يف س�ياق 
ومرك�ب،  صع�ب  ب�دور  األح�داث 
وجاءت تعليقات رواد تويرت :”دينا 
العظيم�ة عاملة دور عظمة، حنان 
رقم واحد يف جم�ال الحريم، يا دينا 
يا ف�ؤاد يا متألقة، مسلس�ل جمال 
الحري�م حاجة حلوة تخوف، ابطال 
العمل ش�غل فاخر م�ن االخر، دينا 
ف�ؤاد وب�س”، و”دينا ف�ؤاد تتألق 
ىف جم�ال الحري�م”، وغريه�ا م�ن 

التعليقات االيجابية.
م�ن   27 ال��  الحلق�ة  وش�هدت 
املسلسل ش�جارا بن “حنان” دينا 
فؤاد وزوجها “ماج�د” بعد أن عاد 
إىل منزله ليجد “حنان” تس�تضيف 
زبونة جديدة تش�كو لها أن زوجها 
س�وف يتزوج عليها لعدم إنجابها، 
وأك�دت له�ا “حن�ان” أنها س�وف 
تنج�ب طفلن فط�رد ال�زوج هذه 

الزبونة وتشاجر مع “حنان” وقال 
له�ا “مابقيتش طايق العيش�ة دي 
هتعميل ايه انتي وعفاريتك وأعيل ما 
ىف خيل�ك اركبيه” وردت عليه حنان 
بمنتهى الح�زم قالتله “الىل أنا فيه 
دا أن�ت هتعيش�ه مش هتس�معه” 
وأمس�كت “ماج�د” بيديه�ا بق�وة 

ونظرت له فرتك يدها.

 
                 

خطاب اليوم األخري

نحن أمام خيارْين ال ثالث لهما ، إّما أن نعيش وفق مبدأ العقاب والثواب 
الذي يرسمه الدستور، ليضمن لنا الحياة الهادئة املستقرة ، وإّما أن يغيب 
القانون، ويبقى املس�ؤول يرسح ويم�رح عىل هواه دون أن يقف بوجهه 
أح�د، وعندها تتحول الحي�اة إىل حاوية للنفايات، ف�ال أمن وال أمان، وال 

عدل وال إنصاف، غري رشيعة الغاب التي تفرض هيمنتها عىل الحياة.
كل رشائ�ع الس�ماء قامت عىل أس�اس الرتغيب والرتهي�ب، وكل قوانن 
األرض اعتم�دت ع�ىل معاقبة امل�يسء، ومكافأة املثاب�ر املخلص، ويف كل 
دول املعم�ورة ترصد الحكومات املناطق الهّش�ة يف دس�تورها خوفاً من 

اخرتاقها، أو دفعها إىل تحقيق غايات تتقاطع مع جوهر القانون.
ويف العراق، دس�تور صفقنا له بس�ذاجة مقرفة، وناقش�نا فقراته بغباء 
م�ربم، وعندم�ا دخ�ل حّيز التنفي�ذ، بدأ من كتب�ه ورّشع�ه يفّصله وفق 
مصالح�ه وأهوائه، ويدي�ر بوصلته باتجاه ال يخدم الوط�ن وال املواطن، 
وأصب�ح عراق حموراب�ي يملك ترشيعاً يخ�دم األقوي�اء دون الضعفاء، 
وتح�ّول بلد االنتصارات إىل سلس�لة من الهزائم واالنتكاس�ات واألزمات، 
وانقل�ب وطن العدل إىل حاضنات للظل�م، واهانة وإذالل الوطن واملواطن 
عىل حد سواء، ومع استمرار هذه الفوىض، فقد الدستور عذريته، وغادر 
رشعيته، وأصبح املواطن مهاناً ذليالً يف بلده الذي مزقته عواصف الفتن، 
ونال�ت منه حيتان الرش، وبدأت الحياة تفقد أمنها وأمانها يف ظل ظروف 

بالغة التعقيد.
نحن أمام خيارْين ال ثالث لهم، إّما أن نسلك طريق القانون، فننقذ العراق 

وأهل العراق، وإما أن تأخذنا األحداث إىل طريق الخراب والدمار.
أّم�ا الذين ربطوا رؤوس�هم بما يحصل من تغيري يف السياس�ة الخارجية 
للبي�ت االبيض، فنقول لهم: لقد خ�رج ترامب من نافذة هذا البيت ودخل 
بايدن من الباب تحت شعار )غراب يقول لغراب وجهك اسود(، وإذا بقت 
هذه الرؤوس تنتظر مكرمة الرئيس الجديد، فستكون هذه املكرمة قرشة 
من البصل اليابس نق�ش عليها: )تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي( داخل 

صندوق من الورق الديمقراطي االمريكي االنيق.
من يريد الخري للعراق وشعب الشعب، ومن يريد االقرتاب من الله ودستور 
الس�ماء، ومن يطلب الحياة الحرة الكريمة، ومن يتحدث عن الغد املرشق 
السعيد، عليه اقتالع رأسه من كل البيوت والدخول بكل ما لديه من صدق 
وعزيم�ة وقوة اىل البيت العراقي دون غريه، فهو البيت الرشعي وحاضنة 

الجميع والخيمة التي تحمي وتسرت الشعب.
نح�ن أمام خيارْين ال ثالث لهما: إّما الس�كن باإليجار يف وطننا، والعيش 

تحت الوصاية كعبيد أذالء، او الدفاع عن العراق وشعب العراق.
اىل اللقاء...

ابنة ترامب تعلن خطوبتها من شاب لبناني
قبل ساعات من مغادرة البيت األبيض 

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

قصة حب تجمع محمد إمام وهنا الزاهد في مسلسل “النمر”

توبا بويوكستون بطلة مسلسل “ابنة السفير” الجديدة

بشرى تعرب عن غضبها من اإلساءة للفنانين

سعد لمجرد يعود إلى التمثيل في 2021

غادة عادل تدخل في مشاكل مع خالد النبوي 
بسبب “أهل الكهف”

للمرة الثانية.. دينا فؤاد تتصدر تويتر بعد تألقها في 
مسلسل “جمال الحريم”

  

تغريدات

صالح الحمداني

محمد شياع السوداني

ــق »تيار الفراتني«،   باألمس انبث
ــبابياً  ــل جيالً ش ــار وطين ميث تي
ــار العملية  ــم  مس ــعى لتقوي يس

ــض العراق  ــث ينه ــية، حي السياس
ــن  يؤم ــار   تي ــادي..  الري ــدوره  ب

ــراق  وميثل كل  ــة ووحدة الع بالدميقراطي
ــذل وطننا ولن  ــف اجملتمع. لن خن ألوان طي

نساوم على حقوق شعبنا .

ــرى للكتل  ــات املبكرة فرصة ك ــل االنتخاب تأجي
ــئة لتنظيم صفوفها بشكل أفضل.  الشبابية الناش
وهي الوحيدة القادرة لو فازت على بعض التغيري.

ــري الوجوه  ــري هي تغي ــاة من التبك ــة املبتغ الغاي
ــعب  ــة احلالية اىل وجوه اكثر متثيال لش الرملاني
ــاءة ووطنيةوما مل يتحقق ذلك  ــراق وأكثر كف الع

فال فائدة ترجتى منها.
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