املخابرات تزود الربملان مبخاطبات رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
رمسية حول سفر اخلويلدي
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
زود جهاز املخابرات العراقي مجلس النواب
بمخاطبات رسمية بشأن حركة سفر رئيس
الجهاز التنفيذي لهيئة االعام واالتصاالت ،عيل
الخويلدي .وقال الجهاز يف رده عى املوضوع،
وبحسب الوثائق ،فإن آخر حركة سفر للخويلدي
من حيث «املغادرة من العراق» كانت بتاريخ
.2020 – 12 – 15ووفقا لجواب الجهاز ،فإن
الخويلدي عاد اىل العراق يف  25من شهر كانون
االول املايض.

املرور تدعو إىل تسجيل الدراجات
النارية حتى ال يتم حجزها

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
كشفت مديرية املرور العامة ،امس الثاثاء ،عن حجز قرابة  2500دراجة خال
اليومني املاضيني ،فيما وجّ هت دعوات من أجل حل االختناقات املرورية يف العاصمة.
وقال مدير املرور العامة ،اللواء طارق إسماعيل ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
إن «الدراجات غر املسجلة سيتم حجزها وتغريم اصحابها» ،داعيا «املواطنني إىل
التعاون مع الجهات األمنية ،وتسجيل دراجاتهم النارية ،حتى ال يتم حجزها».واشار
إىل أن «فرق املرور حجزت خال اليومني املاضيني يف بغداد ما يقارب  2500دراجة».
وأكد مدير املرور ان «الزخم املروري سيبقى مستمرا ً يف الشوارع بسبب وجود نحو ٣
مايني سيارة يف بغداد فقط» ،الفتا إىل أن «طاقة الشوارع االستيعابية يف العاصمة ال
تتجاوز ال�  100إىل  150ألف سيارة».وأوضح أن «آلية الحد من الزخم املروري هي
تفاوت أوقات الدوام ،وإنشاء جسور ،ومرائب للسيارات ،وتوفر نقل جماعي».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7415 :االربعاء  27كانون الثاني 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7415 Wed 27 Jan 2021

أمانة جملس الوزراء تقيم حلقة نقاشية بشأن املوازنة بالتعاون مع نقابة الصحفيني العراقيني

الالمي :العراق مر بظروف صحية خطرية جدا انعكست على الوضع االقتصادي

ممثل الكاظمي  :موازنة  2021جاءت على أنقاض وضع مالي صعب وأزمة صحية كبرية وإنغالق العامل
الزوراء /حسني فالح:
احتضن�ت نقابة الصحفيني العراقيني،
وبالتع�اون مع االمان�ة العامة ملجلس
ال�وزراء ،امس الثاثاء ،ندوة نقاش�ية
ح�ول موازن�ة ع�ام  ،2021بحض�ور
واس�ع م�ن املس�ؤولني واملختص�ني
للش�أن االقتصادي ،حيث اعرب نقيب
الصحفي�ني العراقي�ني ،رئي�س إتحاد
الصحف�ني الع�رب ،مؤي�د الامي ،عن
ش�كره ألمان�ة مجل�س ال�وزراء عى
انجاح الندوة ،مؤكدا ان النقابة ستعقد
ن�دوات الحقة يف مجاالت اخرى ،وفيما
كش�ف ممثل رئيس ال�وزراء عن زيادة
عدد الفقراء يف العراق بواقع  10مايني
ش�خص ،اش�ار املستش�ار املايل ألمني
مجلس ال�وزراء اىل ان الورقة البيضاء
تحتاج اىل سنوات لكي نجني ثمارها.
وبدأت الندوة ،التي حرضتها «الزوراء»،
بعزف السام الجمهوري وقراءة سورة
الفاتحة لش�هداء العراق.وق�ال نقيب
الصحفي�ني العراقي�ني ،رئي�س اتحاد
الصحفي�ني العرب ،يف كلم�ة االفتتاح:
ارحب بكم اجمل ترحيب يف مقر نقابة
الصحفي�ني العراقيني ،ه�ذا املقر الذي
يحتضن اليوم الندوة النقاشية الخاصة
بموازن�ة  ، 2021ودور تل�ك املوازنة يف

انضاج وانجاح الورقة البيضاء والجزء
االقتص�ادي العراق�ي .الفت�ا اىل :انن�ا
جميع�ا نعمل من اج�ل ان يكون بلدنا
متقدم�ا وس�ائرا بخط صحيح س�واء
أكان بالجانب الس�يايس او االقتصادي
او االجتماع�ي او الصحي.وتاب�ع:
نحن نم�ر اآلن بأصعب الظ�روف التي
تم�ر عى الع�راق ،منها ظ�رف صحي
خطر جدا واقتص�ادي ،ال نعرف كيف
نعالج�ه لكث�رة النقاش�ات والحلقات
واالتجاهات واالفكار السياسية ،حيث
كل يريد حس�ب رغبته ،ما أوصل حال
البل�د اىل اصعب الظ�روف ،حيث كانت
هناك اش�هر ربما ال تتمك�ن الحكومة
م�ن تأم�ني رواتب موظفيه�ا  ،إال انها
مرت وعربت من خال االفكار والرؤى
االقتصادي�ة لش�خصيات عراقي�ة
محرتم�ة ،تع�رف كي�ف تتعاط�ى مع
ه�ذه االزمات.واش�ار اىل :ان ه�ذه
الشخصيات يجب ان تكون يف موقعها
الن وجودها يشكل صمام امان للدولة
العراقية وملس�تقبلها .معربا عن شكر
لامان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء ولكل
الجه�ود الت�ي بذل�ت من اج�ل انجاح
هذه الحلقة النقاش�ية ،حيث ستكون
هناك حلقات نقاشية الحقا يف مختلف

املجاالت ،وليس فقط باالقتصاد.ولفت
اىل :ان البلد بحاجة اىل حلقات نقاشية
واىل اوراق عم�ل واىل مؤتم�رات إليجاد

اع�ام داعم للدولة وغ�ره يف الجوانب
االخرى.م�ن جهته ،ق�ال ممثل رئيس
ال�وزراء ،املستش�ار االقتصادي مظهر

النزاهة تضبط مسؤولني يف حمافظة بغداد بتهمة االبتزاز والرشوة

العراق يستعد إلطالق جواز سفر
حيمل مواصفات دولية

بغداد /الزوراء:
تستعد مديرية شؤون الجوازات يف وزارة
الداخلية العراقي�ة لعمليات إصدار جواز
عراق�ي جدي�د بمواصف�ات دولية.وقال
مدير شؤون الجوازات يف وزارة الداخلية،
الل�واء أحم�د عب�د الس�تار ،يف ترصي�ح
صحفي :إن “مديرية الجوازات ستبارش
العم�ل ع�ى إص�دار الج�واز الجدي�د يف
النصف الثاني من العام الجاري”.وأضاف

عب�د الس�تار أن “الج�واز الجديد يحمل
مواصف�ات دولية كم�ا يتضمن رشيحة
س�يم كارت” ،مؤكدا ً االتف�اق مع وزارة
االتصاالت إلكمال جميع املواصفات بعد
وصول الطابعات وتغي�ر الربامج.وكان
وزي�ر الداخلية ،عثم�ان الغانم�ي ،أكد،
يف وقت س�ابق ،العمل ع�ى تغير الجواز
العراق�ي ،وجعله بمواصفات دولية تليق
بوضع العراق ومكانته.

احلشد الشعيب يعلن انتهاء عملية
“ثأر الشهداء” يف “العيث”
بغداد /الزوراء:
أعلن الحش�د الش�عبي انتهاء عملية
“ث�أر الش�هداء” يف منطق�ة العي�ث
واملناطق املجاورة لها رشق محافظة
ص�اح الدي�ن ،بتحقيق نتائ�ج أمنية
مهمة.وقال إعام الحش�د يف بيان :إن
“عملية ثأر الش�هداء الت�ي انطلقت،
امس ،ش�اركت فيها عمليات كركوك

ورشق دجلة للحشد الشعبي واأللوية
( – -9 88 22-وف�وج املهم�ات
الخاص�ة) م�ع قيادة عملي�ات صاح
الدي�ن للجي�ش العراق�ي ،وبإس�ناد
ط�ران الجيش”.وأوض�ح أن�ه “ت�م
خال العملية تفتيش وتطهر منطقة
العي�ث والق�رى املج�اورة له�ا رشق
صاح الدين”.

اخنفاض طفيف للدوالر يف
األسواق احمللية
بغداد /الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر يف العراق،
امس الثاثاء ،بشكل طفيف ..وبلغ سعر
الرصف يف بورصة بغداد  1454.5ديناراً،

أي  145ألف�ا ً و 450دينارا ً للمائة دوالر.
ويف محافظة أربيل أنخفض سعر رصف
ال�دوالر اىل  1456دين�اراً ،ويف محافظ�ة
البرصة بلغ  1454.5ديناراً.

رئيس وزراء إيطاليا يستقيل
من منصبه

روما /متابعة الزوراء:
أعلن رئي�س الوزراء اإليط�ايل ،جوزيبي
كونت�ي ،ام�س الثاث�اء ،اس�تقالته
م�ن منصبه.وحق�ق رئي�س الحكوم�ة
اإليطالي�ة ،جوزيب�ي كونت�ي ،أغلبي�ة
بس�يطة يف مجلس الش�يوخ ،ما يسمح
ل�ه بالحفاظ عى االئت�اف الحاكم ،قبل
أق�ل من أس�بوع ،من اس�تقالة وزيرين
من حزب فيف�ا إيطالي�ا بالحكومة من
منصيبهما ،ما تس�بب بأزمة سياس�ية
خطرة يف إيطاليا.وقال كونتي يف اجتماع
مجل�س الش�يوخ أم�س“ :إىل كل أولئك
الذي�ن لديهم مصر إيطالي�ا يف قلوبهم،
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خط�اب املوازنة يحتاج اىل ان يرشك به
الرأي الع�ام العراقي.واضاف :ان هذه
الندوة مهم�ة لهذه النخب�ة من الرأي
الع�ام .مبين�ا :ان موازن�ة عام 2021
جاءت عى انق�اض وضع صعب وعى
انق�اض ازم�ة صحية كب�رة وانغاق
العالم واالقتص�اد العراقي يف آن واحد،
وبالوق�ت نفس�ه ازم�ة مالي�ة كبرة
بس�بب تدهور اس�عار النف�ط وحرب
االس�عار الت�ي حدث�ت يف ذل�ك الوقت،
بالت�ايل انعكس�ت س�لبا ع�ى الوضع
االقتصادي يف العراق.واشار اىل :ان هذا
االنعكاس اخذ مناحي عديدة ،منها ان
هناك تده�ورا يف الناتج املحيل االجمايل
ويف الدخ�ل العراق�ي بحدود االوس�اط
العاملية –  ،%11يقابله عجز بالحساب
الجاري يف مي�زان املدفوعات بنحو من
 1٦اىل  20باملئ�ة ،وهذا يع�د كبرا جدا
يف تأثرات�ه االقتصادي�ة يف بل�د يصدر
سلعة واحدة.واوضح :ان االنغاق الذي
حصل يف االقتص�اد العراقي مع هبوط
م�وارد املوازنة ش�كل تقش�فا اجباريا
داخل النفق�ات املالية ،حي�ث ال توجد
موازن�ة يف  ، 2020لك�ن هن�اك حدودا
حرج�ة باالنف�اق .مؤك�دا :ان الحدود
الحرج�ة لانفاق كان�ت تقدرها وزارة

محمد صال�ح ،خال الن�دوة :نترشف
بهذه الندوة ألهميتها التي تطرح بهذا
الش�كل اىل ال�رأي الع�ام .الفت�ا اىل :ان

املالي�ة بنح�و  7.7تريلي�ون ش�هريا،
وعملي�ا هذا الرقم لم يتحقق س�وى 5
تريلي�ون ،وبالت�ايل حصل�ت التعثرات
وخلق تقش�ف اجباري داخل االقتصاد
العراقي.وتابع :ان جميع هذه النتائج
ادت اىل ارتف�اع مع�دالت الفق�ر ،حيث
مس�احة الفقراء يف العراق كانت كبرة
وتق�در ب��  ، %٣0اي اضي�ف لها نحو
اكث�ر من  10مايني فق�ر من الذين ال
يتقاض�ون دخ�ا من الحكومة س�واء
رعاية اجتماعي�ة او تقاعد او مرتبات
لعوائله�م ،وكذل�ك نس�بة البطالة بني
الش�باب ارتفع�ت ب��  ،%27وه�ذه
مش�كلة كبرة.واش�ار اىل :ان املنه�اج
االس�تثماري للدول�ة متوق�ف ،ما ولد
انكماش�ا اقتصادي�ا ،بينم�ا التضخم
اىل ترشي�ن الثاني بل�غ  ،% 0.2ومعناه
صف�ر .مبين�ا :ان البطال�ة العالية مع
انخفاض االسعار س�تؤدي اىل الكساد
باالقتص�اد العراقي ،وه�ذا يعالج من
خ�ال تحري�ك عجل�ة االقتصاد.ولفت
اىل :ان موازن�ة  2021تع�د رد فع�ل
بعجز كبر حتى تتاىف االنكماش داخل
االقتصاد العراق�ي وتخلق موجة عمل
وتشغيل عجات االقتصاد.

التفاصيل يف االخرية

الزراعة تطالب الوزارات بشراء املنتج احمللي دعما لالقتصاد الوطين
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أنهى قراءة مشروع قانون الضمان االجتماعي وتقاعد العمال

الربملان يستضيف اليوم القيادات األمنية والعسكرية لبحث اخلروقات األخرية
الزوراء /يوسف سلم�ان:
انه��ى مجل�س النواب يف جلس�ته ،مس�اء امس،
القراءة االوىل مل�رشوع قانون الضمان االجتماعي
والتقاعد للعمال ،كما ص�وّت عى مرشوع قانون
التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم
(  ) 1٣٦لسنة  ، 1980فيما بدأ نواب كتل مختلفة

جمع تواقي�ع إلدراج تعديات جدي�دة يف مرشوع
قانون املوازنة العامة االتحادية لسنة . 2021
وبل�غ عدد النواب املوقعي�ن عى اضافة التعديات
 11٣نائب�ا ع�ن كت�ل مختلفة تمهي�دا لتقديمه�ا
رس�مي�ا اىل رئاس�ة مجلس النواب للموافقة عى
اعتماده�ا من قبل اللجن�ة املالية النيابية .يف هذه

االثناء ،تس�تضيف لجن�ة االمن والدف�اع النيابية
اليوم االربعاء القيادات العسكرية واالمنية للوقوف
عى الخروق�ات التي حصلت مؤخ�را يف العاصمة
بغ�داد واملحافظات.وق�ال رئيس اللجن�ة ،النائب
محمد رض�ا ال حيدر ،يف مؤتمر صحفي مش�رتك
تابعته « ال�زوراء» :ان « اللجن�ة عقدت مجموعة

اتص�االت واجتماعات مع كل االط�راف والجهات
االمنية للخ�روج بنتائ�ج تحقيقاتي�ة وعملياتية
تمنع وقوع مثل هكذا اعتداءات وخروقات امنية،
وترد بقوة وحزم عى كل استهداف ألمن املواطنني
وتقض مضاجع االرهاب «.

تفاصيل ص2

العراق يواجه الكويت جتريبيا  ..وحوار فين “سلوفيين  -اسباني” بضيافة البصرة اليوم
بغداد  /صاح عبد املهدي
يخوض منتخبنا الوطني بكرة القدم يف
الساعة السادس�ة والنصف من مساء
اليوم مواجهة تجريبية مرتقبة تجمعه
بش�قيقه الكويت�ي تج�ري ع�ى اديم
ملع�ب جذع النخلة يف اطار تحضرات
املنتخبني الس�تكمال املباريات املتبقية
من التصفيات القارية املشرتكة املؤهلة
ملونديال  2022يف الدوحة وكاس اس�يا

 2023يف الص�ني ،ويق�ود املباراة التي
تقام م�ن دون جمهور طاق�م تحكيم
قطري مؤلف من حكم الساحة سلمان
فاح�ي وثنائي الراية فيصل الش�مري
وجمعة بو رشيد بجانب الدكتور واثق
محم�د حكم�ا رابعا ،وبذلك س�تجتمع
يف ارض امللع�ب خمس جنس�يات هي
من العراق والكويت وقطر وس�لوفينيا
واسبانيا .

تعد مباراة اليوم ه�ي الرابعة ملنتخبنا
يف اعقاب فرتة التوقف بس�بب جائحة
كورونا بعد ان سبق له ان خاض ثاث
مباريات س�ابقة ،بينها اثنتيا جرتا يف
النصف االول من ترشين الثاني املايض
تعادل يف االوىل مع االردن سلبيا وفاز يف
الثانية عى اوزبكس�تان بهدفني مقابل
هدف واحد قبل ان يتعادل مع االمارات
ب�دون اهداف يف الثاني عرش من كانون

الثان�ي الحايل وهو ام�ر يصب بصالح
منتخبنا الذي يعد اكثر جاهزية مقارنة
بضيف�ه الذي لم يخض س�وى مباراة
واح�دة فقط خرسه�ا قبل اي�ام امام
ضيفه الفلس�طيني بهدف دون مقابل
كانت تمث�ل الظه�ور االول لازرق بعد
توق�ف ملدة عام كام�ل تقريبا كما انها
االوىل تح�ت ارشاف امل�درب االس�باني
اندريس كاراسكو  ،ويف قراءة لاسماء

الكويتي�ة الت�ي س�تلعب مب�اراة اليوم
نج�د ان كاراس�كو ل�م يصطحب معه
خمسة العبني من التشكيل الذي خاض
مباراة فلس�طني واس�تبدلهم بعنارص
جدي�دة يف اط�ار خطت�ه إلرشاك اك�رب
عدد من الاعبني وصوال اىل االس�تقرار
ع�ى التش�كيلة املثالية التي س�تلعب
التصفيات .

تفاصيل ص6

مريكل حتذر من خروج األمور عن السيطرة وانفجار واشنطن :بايدن سيعيد فتح البعثات الفلسطينية
“برميل بارود” كورونا
برلني /متابعة الزوراء:
ح�ذرت املستش�ارة األملاني�ة ،أنجيا م�ركل ،من خروج
األم�ور ع�ن الس�يطرة بش�أن تف�يش ف�روس كورونا،
مطالبة بإج�راءات أكثر رصامة وتخفي�ف حركة النقل،
فيما وصفت الوضع يف ظل طفرات الفروس بأنه أش�به
بالعيش “عى برميل بارود”.وذكرت صحيفة بيلد األملانية
أن مركل انتقدت بوضوح إدارة أزمة وباء كورونا ،خال
مؤتمر عرب الفيديو مع رؤس�اء الكت�ل الربملانية للتحالف
املسيحي يف الربملان االتحادي وبرملانات الواليات األملانية.
وقال�ت مركل “األمور تفلت من بني أيدينا ...يتعني علينا
أن نك�ون أكثر رصامة ،وإال فإننا س�نعود إىل ما كنا عليه
يف غضون  14يوما”.وانتقدت املستش�ارة االملانية س�فر

الكثر من األملان إىل الخارج ،مشرة إىل أنه يف فرتة عطات
عي�د املي�اد كان يس�افر يومي�ا  50أل�ف أملان�ي إىل جزر
الكن�اري وجزر املالديف.وتس�اءلت “ملاذا ال يمكننا حظر
ه�ذه الس�فريات؟” ،مضيفة أنه يتع�ني “تخفيف حركة
النقل الج�وي عى نحو يحول دون وص�ول األفراد إىل أي
م�كان” ،مؤك�دة أن أملانيا بحاجة إىل نظ�ام حدودي أكثر
رصامة.وفيما يتعلق بطف�رات الفروس ،وصفت مركل
األمر بأنه أش�به بالعيش “عى برميل بارود” ،مش�رة إىل
أن إعادة فتح املتاجر واملطاعم يف منتصف ش�باط املقبل
“غ�ر مؤكد”.وأوضحت “أن�ه يف حالة إعادة الفتح فا بد
أن يكون الرتتيب عى النحو التايل :مراكز الرعاية النهارية
واملدارس أوال ،ثم املتاجر ،ثم املطاعم”.

واشنطن /متابعة الزوراء:
أكد القائ�م بأعمال املبع�وث األمركي لدى
األمم املتحدة ،ريتش�ارد ميل�ز ،إن الرئيس
جو بايدن يعتزم إعادة الدعم للفلسطينيني
واتخ�اذ خط�وات إلع�ادة فت�ح البعث�ات
الدبلوماس�ية الت�ي أغلقته�ا إدارة ترمب.
وأض�اف املس�ؤول األمرك�ي أن سياس�ة
بايدن “ستكون دعم حل متفق عليه لوجود
دولتني حيث تعيش إرسائيل يف سام وأمان
إىل جانب دولة فلس�طينية تنعم بمقومات
البقاء”.وأش�ار إىل أن واشنطن ستستمر يف
حث البل�دان األخرى ع�ى تطبيع العاقات
م�ع إرسائي�ل ،لكنها تق�ر أن�ه ال بديل عن
السام اإلرسائييل الفلسطيني.وكانت إدارة

ترمب قد أغلقت يف ،ديسمرب  ،2018البعثات
الفلسطينية يف واش�نطن بعد اتهام اإلدارة
السابقة القادة الفلس�طينيني بعدم إجراء
“مفاوضات مبارشة ومهمة مع إرسائيل”.
كم�ا أوقف�ت واش�نطن تموي�ل منظم�ة
األونروا التي تس�اعد الفلسطينيني منذ 70
عاما.وس�اءت العاق�ات ب�ني إدارة ترمب
والس�لطة الفلس�طينية عقب إعان ترمب
نقل السفارة األمركية إىل القدس الرشقية
أواخ�ر ع�ام  .2017وأعقبت تنفي�ذ القرار
سلس�لة إجراءات اتخذتها اإلدارة األمركية
الس�ابقة ضد الس�لطة الفلس�طينية كان
آخرها وقف مس�اعدات تبل�غ قيمتها نحو
مليوني دوالر كانت تدفع للفلسطينيني.

الرئيس قيس سعيد يعرتض على التعديل احلكومي

احتجاجات يف تونس واألمن يغلق الطرق املؤدية إىل جملس النواب

أطلب منكم اليوم :س�اعدونا ..ساعدونا
عى الخ�روج مرة أخ�رى يف أرسع وقت
ممكن”.

تونس /متابعة الزوراء:
أغلق�ت ق�وات األم�ن التونس�ية ،ام�س
الثاث�اء ،الط�رق املؤدي�ة إىل مجلس نواب
الشعب ،بسبب االحتجاجات التي تشهدها
العاصمة ،ملنع تظاهرات مناوئة للحكومة
ولحرك�ة النهض�ة أمام مبن�ى الربملان ،يف
وقت أعلن فيه رئيس الحكومة التونس�ية،
هش�ام املش�ييش ،يف كلم�ة أم�ام الربملان
خال جلس�ة للتصوي�ت عى من�ح الثقة

للتعديل الوزاري الواس�ع ال�ذي أجراه ،أنه
يج�ب إص�اح الخل�ل يف الحكوم�ة ،فيم�ا
أعل�ن الرئي�س التون�ي ،قي�س س�عيد،
اعرتاضه ع�ى التعديل الحكومي ،ووصفه
بغر الدس�توري م�ن الناحي�ة اإلجرائية.
وبحس�ب وس�ائل إع�ام تونس�ية ،ب�دأ
املحتجون بالتجم�ع يف العديد من األحياء،
ال س�يما يف ح�ي التضامن ،فيم�ا وضعت
الق�وات األمني�ة الحواج�ز ملن�ع املحتجني

من الوص�ول إىل محيط الربمل�ان يف باردو،
وعززت من تواجدها بش�كل مكثف.ويأتي
هذا االحتجاج الشعبي إثر اإلعان عن وفاة
محتج أصيب خال اشتباكات مع الرشطة
يف مدينة سبيطلة التونسية.وبعد انتشار نبأ
وفاته حاولت مجموعة من الشبان اقتحام
مرك�ز الرشطة يف س�بيطلة وإحراقه ،مما
أدى إىل مزيد من االشتباكات ،كما انترشت
وح�دات م�ن الجي�ش التون�ي لحماي�ة

املنش�آت العامة والخاصة يف املدينة ،حيث
تتهم عائلته قوات األمن بقتله.يأتي هذا يف
وقت أعلن فيه رئيس الحكومة التونس�ية،
هش�ام املش�ييش ،يف كلم�ة أم�ام الربملان
خ�ال جلس�ة للتصوي�ت عى من�ح الثقة
للتعديل الوزاري الواس�ع ال�ذي أجراه ،أنه
يج�ب إصاح الخلل يف الحكومة ،معتربا أن
تدارك األزم�ة ممكن ،طوقت ق�وات األمن
التونس�ية محيط الربمل�ان ،ملنع تظاهرات

مرتقبة مناوئة للحكومة ولحركة النهضة
أمام مبنى الربملان. ،وقبل ساعات من بدء
التصوي�ت ،أعل�ن الرئي�س التوني ،قيس
س�عيد ،اعرتاضه عى التعدي�ل الحكومي،
ووصف�ه بغ�ر الدس�توري م�ن الناحي�ة
اإلجرائية ،ملوّحا ً بعدم قبول الوزراء الذين
تحيط بهم شبهات فس�اد يف حال منحهم
الثقة يف الربملان.

تفاصيل اخرى ص3
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أكد إغالق الكثري من املوالت واملطاعم واملدارس

أنهى قراءة مشروع قانون الضمان االجتماعي وتقاعد العمال

وزير الصحة :متخوفون من زيادة إصابات كورونا
لعدم االلتزام باإلجراءات الوقائية

الربملان يستضيف اليوم القيادات األمنية والعسكرية لبحث اخلروقات األخرية

بغداد /الزوراء:
أعرب وزير الصحة ،حسن التميمي ،عن
تخوفه من زيادة اإلصابات بفريوس
كورونا لعدم االلتزام باإلجراءات الوقائية،
وفيما اشار اىل فرض غرامات عىل الجهات
التي ال تطبق التعليمات الصحية ،أكد
اغالق الكثري من املوالت واملطاعم واالسواق
واملدارس.
وقال التميمي يف ترصيح صحفي :إن
“العراق تعامل مع جائحة كورونا
بجدية وحزم وبإجراءات صارمة” ،مبينا
أنه “ما زلنا نحذر من زيادة االصابات
واالجراءات الوقائية التي تشهد إهماال من
املواطنني”.
وأضاف التميمي أن “وزارة الصحة
اتخذت االجراءات الالزمة لرتصني وتطوير
البنى التحتية وساهم ذلك بالسيطرة
عىل الفريوس” ،مشريا اىل أن “االطفال
يحملون الفريوس وهم ناقلون له دون
ظهور االعراض عليهم ،وذلك حفزنا عىل
أن يكون الدوام يوما واحدا يف االسبوع
بالنسبة للطالب ،وأن تكون الفرق الصحية
موجودة يف املدارس”.
وتابع التميمي“ :لدينا احصائيات كافية
عن املدارس ،حيث إن نسبة كبرية من

الفحوصات تجري يف املدارس والكليات”،
مؤكدا ً أن “خطر كورونا ال يزال قائما يف
العالم واملنطقة وليس فقط يف البالد”.
وأكد التميمي أن “العراق مازال يحقق
نتائج طيبة وجيدة يف انحسار الوباء ،وما
زلنا متخوفني من زيادة االصابات ،وذلك
لعدم االلتزام باالجراءات الوقائية” ،الفتا
اىل أنه “تم فرض غرامات عىل الجهات التي
ال تطبق التعليمات الصحية ،وتم اغالق
الكثري من املوالت واملطاعم واالسواق
واملدارس”.
ودعا التميمي “املواطنني اىل االلتزام
باالجراءات الصحية ،خصوصا ً بعد ظهور
الساللة الجديدة”.

الزوراء /يوسف سلمـان:
انهـى مجلس النواب ،يف جلسته مساء
امس ،القراءة االوىل ملرشوع قانون
الضمان االجتماعي والتقاعد للعمال،
كما صوت عىل مرشوع قانون التعديل
الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري
رقم (  ) ١٣٦لسنة  ، 1980فيما بدأ
نواب كتل مختلفة جمع تواقيع إلدراج
تعديالت جديدة يف مرشوع قانون
املوازنة العامة االتحادية لسنة . 2021
وبلغ عدد النواب املوقعيـن عىل اضافة
التعديالت  113نائبا عن كتل مختلفة
تمهيدا لتقديمهـا رسميـا اىل رئاسة
مجلس النواب للموافقة عىل اعتمادها
من قبل اللجنة املالية النيابية .
يف هذه االثناء ،تستضيف لجنة
االمن والدفاع النيابية اليوم االربعاء
القيادات العسكرية واالمنية للوقوف
عىل الخروقات التي حصلت مؤخرا يف
العاصمة بغداد واملحافظات.
وقال رئيس اللجنة النائب ،محمد رضا
ال حيدر ،يف مؤتمر صحفي مشرتك
تابعته “ الزوراء” :ان “ اللجنة عقدت
مجموعة اتصاالت واجتماعات مع
كل االطراف والجهات االمنية للخروج
بنتائج تحقيقاتية وعملياتية تمنع
وقوع مثل هكذا اعتداءات وخروقات

امنية ،وترد بقوة وحزم عىل كل
استهداف ألمن املواطنني وتقض
مضاجع االرهاب “.
واضاف ان “ اللجنة قررت استضافة
القيادات العسكرية واالمنية اليوم
االربعاء للوقوف عىل الخروقات التي
حصلت مؤخرا ،وما الخطط واالجراءات

البديلة للحد من الخروقات ،كما نطالب
ايضا بتشكيل لجان تحقيقية لتزويدنا
بالنتائج ذات الصلة“ ,مبينا ان
“اللجنة تعمل عىل دعم موازنة القوات
املسلحة بالتنسيق مع اللجنة املالية”،
داعيا الجهات االمنية اليوم اىل عرض
الحقائق ومحاسبة املقرصين“.

وتابع القول ان “ اللجنة تلقت دعوة
من رئيس الجمهورية لتدراس االوضاع
االمنية يوم غد الخميس ،كما سيتم
اللقاء ايضا مع القائد العام للقوات
املسلحة خالل اليومني املقبلني لبحث
ودراسة وتقييم االوضاع العامة يف
البالد“.

واعرب ال حيدر عن امله “ان يكون
القادة البدالء الجدد عىل مستوى عال
من الكفاءة واالداء“ ،مؤكدا “رضورة
العودة اىل املادة  61الفقرة خامسا
ج من الدستور ،واملتعلقة باختيار
وترشيح القيادات االمنية والتصويت
عليهم داخل مجلس النواب“ ،الفتا
اىل ان “ اللجنة ستضع كل الخيارات
واملقرتحات املتاحة لتقييم امللف
االمني وتحقيق االمن للمواطنني يف كل
مكان “.
اىل ذلك ،اكدت لجنة العمل والشؤون
االجتماعية النيابية مضيهـا لتثبيت
كل ما يخدم رشيحـة املواطن العامل
وضمان حقوقه االجتماعية والصحية
واملادية كافة .
وقال نائب رئيس اللجنة ،حسني عرب،
يف مؤتمر صحفي مشرتك تابعته
“الزوراء” :ان “اللجنة النيابية بصدد
دراسة كل مواد القانون من خالل
ضمان العيش الكريم للطبقة العاملة
وشمول أكرب عدد ممكن من العاملني
بمظلة الضمان االجتماعي ،والذين
يمضون سنوات من أعمارهم يف العمل
دون ضمان حقيقي يضمن حياة
مستقرة لهم ولعوائلهم “.
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يف مسعى لتغيري الوجوه النافذة يف املشهد العماني

متهيدا حملاكمته

جملس الشيوخ األمريكي يتسلم رمسيا
الئحة اتهام دونالد ترامب

واشنطن/بي.بي.يس:
بدأ مجلس الشيوخ األمريكي اتخاذ إجراءات
رسسمية ملحاكمسة الرئيس السسابق ،دونالد
ترامسب ،إذ قدم الديمقراطيسون من مجلس
النواب الئحة اتهام ضده.
ويواجه ترامب تهمة التحريض عىل التمرد،
عندمسا اقتحسم أنصاره مبنسى الكونغرس يف
وقت سسابق من الشهر الجاري ،مما أسسفر
عن مقتل خمسة أشخاص.
ووافسق الديمقراطيسون والجمهوريون عىل
تأجيل بدء املحاكمة ملدة أسسبوعني ،للسماح
بموافقة حكومة الرئيسس األمريكي الجديد
جو بايدن ،ولكي يتمكسن ترامب من أن يعد
دفاعسا .وقسال بايسدن لشبكسة “يس إن إن”
اإلخباريسة إنسه ال يعتقسد أن الديمقراطيسني
سسيحصلون عىل دعم سسبعة عسرش عضوا
جمهوريا يف مجلس الشيوخ ،وهي األصوات
التي يحتاجون إليها إلدانة ترامب.
ويعسد الرئيس السسابق أول رئيسس يف تاريخ
الواليسات املتحسدة توجسه إليسه تهمة سسوء
اإلدارة -أو إجراءات العزل -مرتني من جانب
الكونغرس األمريكي.
واتهسم مجلس النسواب ،الذي يسسيطر عليه
الديمقراطيسون ،ترامسب بتشجيسع العنسف
بادعاءاتسه الكاذبسة بتزويسر االنتخابسات
وتحريسض حشد مسن أنصاره عسىل اقتحام
مبنسى الكونغسرس يف السسادس مسن يناير/
كانسون الثاني .كما أيد بعسض الجمهوريني
محاكمته من خالل تصويت تاريخي.
ماذا سيحدث؟
يواجه ترامب ،الجمهوري ،حاليا محاكمة يف
مجلس الشيوخ .ويعني تأييد أغلبية الثلثني
يف مجلس الشيوخ إدانة ترامب.
وإذا أديسن ترامسب ،يمكسن ألعضساء مجلس
الشيوخ التصويت أيضسا عىل منعه من تويل
أي منصب عام مرة أخرى.
متى تبدأ املحاكمة؟
ومن املقرر أن تبدأ محاكمة ترامب يف مجلس
الشيوخ الشهر املقبل.
وأرسسلت نانسي بيلسويس ،رئيسسة مجلس
النسواب ،يف  25يناير/كانسون الثاني ،الئحة
اتهام ترامب بالتحريض إىل مجلس الشيوخ
بعد موافقة مجلس النواب عليها.
ووفقسا للدسستور ،تبسدأ إجسراءات املحاكمة
بحلسول السساعة  13:00بالتوقيست املحسي
يف اليسوم التسايل .بيد أن تشاك شسومر ،زعيم
األغلبيسة الجديسد يف مجلس الشيسوخ ،وافق
عىل طلب تقدم به الزعيم الجمهوري ميتش
ماكونيسل من أجسل إتاحة املزيسد من الوقت.
وسسوف تبدأ املحاكمة نفسها يف التاسع من
فرباير/شباط املقبل.
هل يمكن محاكمته اآلن بعد مغادرة
منصبه؟
لسم يحدث ذلك مسن قبل ،لذا فهسي خطوة ال
سسابق لها وال ينص عليها دسستور الواليات
املتحسدة .وكانست إجسراءات محاكمسة ضسد
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الرئيس ريتشارد نيكسسون قد انتهت عندما
اسستقال عسام  .1974لذلك يمكسن أن يرفع
ترامب قضيته إىل املحكمسة العليا ،مدعيا أن
محاكمته كانت غر دستورية.
وكسان بعض املسسؤولني يف املناصسب األدنى
مرتبسة قسد حوكمسوا بعسد تركهسم مهسام
مناصبهم.
هل سيُدان ترامب يف مجلس الشيوخ؟
يشغسل الديموقراطيون نصسف املقاعد املئة
فقسط ،لسذا سسيتطلب األمسر تصويست 17
جمهوريا ضد شخص ينتمي لحزبهم.
وتعد هذه نسسبة أصوات مرتفعة بالنسسبة
للحزب السذي ظل إىل حد كبسر مخلصا علنا
لرتامب.
بيد أن  10جمهوريني يف مجلس النواب أيدوا
إجراءات املحاكمة ،وأشسار اثنان من أعضاء
مجلس الشيوخ إىل أنهما منفتحان عىل ذلك.
حتسى ميتش ماكونيل يقول إنه لم يقرر بعد
بماذا يصوت.
هل يمكن لرتامب الرتشح للرئاسة مرة
أخرى إذا أدين؟
إذا أديسن ترامب مسن قبل مجلسس الشيوخ،
يمكسن للنواب إجراء تصويست آخر ملنعه من
الرتشح يف االنتخابات عىل املنصب مرة أخرى،
وكسان ترامب قد أشسار إىل إمكانية ترشسحه
للرئاسسة يف عام  .2024وقد تكون هذه أكرب
نتيجسة لهسذه املحاكمسة .وإذا أديسن ترامب،
فسستكون ثمة حاجة إىل أغلبية بسيطة من
أعضساء مجلسس الشيسوخ ملنسع ترامب من
تسويل “أي منصسب رشيف أو ثقسة أو ربحي يف
الواليات املتحدة” .لذا يعد تصويت  50عضوا
يف مجلس الشيسوخ فضال عن تصويت نائبة
الرئيس ،كاماال هاريسس ،كافية لكبح آمال
ترامسب يف السسلطة السياسسية .وقسد يروق
ذلك لجمهوريني يأملون يف الرتشح للرئاسة
يف املسستقبل ،وأولئسك الذين يريسدون خروج
ترامب من الحزب.
ما املزايا األخرى؟
تحسدث البعسض عن فقسدان ترامسب للمزايا
املمنوحة ألسسالفه من الرؤسساء األمريكيني
بموجسب قانسون الرؤسساء السسابقني لعام
 ،1958والتي تشمل معاشا تقاعديا وتأمينا
صحيا ،وربمسا تفاصيل أمنية مسدى الحياة
يتحملهسا دافعو الرضائب .وعسىل الرغم من
ذلسك مسن املرجسح أن يحتفظ ترامسب بهذه
املزايا إذا أدين بعد مغادرته مهمات منصبه.
متى كانت أول محاكمة لرتامب؟
كانت بسسبب تعامالتسه مع أوكرانيسا ،رغم
نفيه ارتكاب أي مخالفة.
ُ
واتهم ترامب بالضغط عىل زعيم البالد لفتح
تحقيسق مع بايدن ،منافسسه البسارز يف ذلك
الوقت لرئاسة البيت األبيض ،وابنه هانرت.
ويبسدو أن ترامسب اسستخدم املسساعدة
العسكرية وسيلة للضغط ،وحاكمه مجلس
النواب ،ثسم برأه مجلس الشيسوخ الذي كان
يسيطر عليه الجمهوريون.

3

السلطان هيثم جيري تغيريات جوهرية يف جملسي الدفاع واألمن
مسقط/متابعة الزوراء:
خطسا السسلطان هيثم بسن طارق
خطسوة جديسدة نحو إعسادة هيكلة
املنظومسة األمنيسة والدفاعيسة يف
سسلطنة عمسان وتغيسر الوجسوه
النافسذة فيهسا ،بإصداره مراسسيم
تعيد تشكيل مجلسس الدفاع -وهو
أعسىل هيئسة مسسؤولة عسن الشأن
الدفاعسي العماني -ومجلس األمن،
وترقية ضباط وتسسليمهم مهمات
أساسسية يف املؤسسسة العسسكرية،
واستبعاد بعض النافذين.
وأشسارت وكالسة األنبساء العمانيسة
إىل أن املراسسيم السسلطانية قضست
بإعادة هيكلة ودور مجلس الدفاع،
ووضعست عمليا عضوا مسن العائلة
املالكسة يف املنصسب الثانسي بعسد
السلطان فيه ،بعد أن ترأس املجلس
باإلنابة وزير املكتب السسلطاني يف
مرحلة حرجة من مرض السسلطان
قابسوس ووفاتسه واإلرشاف عسىل
تنفيذ وصيته.
وذكر املرسوم أن مجلس الدفاع اآلن
يضسم نائب رئيس السوزراء لشؤون
الدفساع ،وهسو السسيد شسهاب بسن
طارق شقيق السسلطان ،باإلضافة
إىل عسدد من كبسار مسسؤويل الدفاع
واألمسن يف الدولة ،يف حسني لم يضم
مجلسس األمن بسني أعضائه منصبا
مسن املناصسب التسي تسسند إىل أحد
أفراد العائلة املالكة.
ورغسم أن التعديسل السذي أجسراه
السسلطان هيثسم عسىل القانسون
األسسايس وإقسراره آليسة لواليسة
العهسد ،يعنسي أن سسيناريو دخول
مجلس الدفاع عىل خط تنفيذ إرادة
السسلطان بمسن يخلفه لسن يتكرر،
فإن إعادة الهيكلة الجديدة جوهرية
وال تسرتك مجساال ألي احتمسال بأن
يكون قسرار يخص العائلسة املالكة
مرتوكا لسسلطة عسكرية أو مدنية
من خارجها ،وأن املجلس سسيكون
دائما تحست إرشاف عضو من كبار
أفراد العائلة.
وجاءت قرارات الرتقية والتعيينات
املصاحبة لها لتستكمل قرارا اتخذه
السلطان هيثم قبل أيام برتقية قائد

القوات البحرية عبدالله بن خميس
الرئيسس إىل رتبسة فريسق ،وتعيينسه
رئيسسا ألركسان قسوات السسلطان
املسسلحة ،وترقية سسيف بن نارص
الرحبسي وتعيينسه قائسدا للبحرية،
وترقية خميس بسن حمّاد الغافري
وتعيينه قائدا لسالح الجو.
وعسني السسلطان هيثم يف املرسسوم
الجديسد سسالم بسن عسي بسن بسدر
الحوسسني قائسدا جديسدا للحسرس
السسلطاني ،ومسسلم بن محمد بن
تمان جعبوب قائدا لقوة السسلطان
الخاصسة ،مسستبعدا خليفسة بسن
عبداللسه الجنيبي من منصب قيادة
الحسرس السسلطاني ،وهسي القسوة
األساسسية املسسؤولة عسن حمايسة
السسلطان وويل العهسد واألرسة
املالكسة ،وعامر بن سسالم العامري
من منصب قوة السلطان الخاصة،
وهسي قوات صفوة تتبع السسلطان
مبارشة وال ترتبط بالقوات املسلحة
إداريا أو عملياتيا.
وتشسر التعيينسات الجديسدة إىل أن
مجلسس الدفساع السذي أوكلست إليه
مهمة فتح وصية السلطان الراحل
وتنفيذها ،قد تغر تماما شسكال ،إذ
لم يعد يضم يف تشكيلته من الجيش
غسر رئيسس األركسان ،ومضمونسا

يف عسدد مسن كبسار الشخصيسات
األساسسية فيسه ،وخصوصا رئيس
األركسان وقائسدي الجسو والبحريسة
وقائسد الحسرس السسلطاني الذيسن
استبعدوا من مناصبهم.
وربسط املرسسوم الخساص بمجلس
الدفساع اسستدعاءه بحالسة التعبئة
العامسة ،وهسي حالسة اسستثنائية
ترتبط بالحروب واألزمات الكربى.
لكن مرسوم إعادة هيكلة ومهمات
مجلسس األمسن الوطنسي تسرك أمر
االنعقاد حسب متطلبات الرضورة
وسمح للمجلس باستدعاء من يراه
مناسبا من مسؤويل الدولة من غر
األعضاء للنظر يف كافة األمور التي
تتعلق باألمن الوطني.
ّ
وفصل املرسسوم الخساص بمجلس
األمسن الوطنسي املهمسات الخاصسة
بعمله وإسناد مهمة املتابعة ألمني
عسام وأمانة عامسة وهيئات ولجان
تتبع وزير املكتب السسلطاني ،مما
يجعلهسا تحست اإلرشاف املبسارش
للسسلطان .وتسم تعيسني نسارص بن
صالح بن سسعود املعويل أمينا عاما
للمجلس.
وأجرى السلطان هيثم منذ وصوله
إىل الحكسم سلسسلة مسن التغيرات
يف تراتبيسات السسلطة ،وتخسىل

عسن عدد مسن السوزارات التسي كان
السسلطان الراحل قابسوس يحتفظ
بهسا باإلضافسة إىل رئاسسته ملجلس
الوزراء.
وبمسوازاة إعسادة هيكلسة املنظومة
الدفاعية واألمنية ،يسعى السلطان
هيثسم إىل تفعيل مؤسسسات الدولة
وإخراجهسا من الجمود الذي وسسم
املراحل األخرة من حكم السسلطان
الراحسل وتزامسن مسع أزمسة مالية
عامليسة وتراجسع أسسعار النفسط
وتداعيات جائحة كورونا.
لكن التحديات اإلقليمية التي تواجه
سلطنة عمان تجعل من الرضوري
املوازنة بني حركة اإلصالح الشامل
التسي يريدهسا السسلطان هيثسم،
والوضع العام بمسا ال يحدث هزات
سياسسية واجتماعيسة يف منطقسة
مضطربة.
وتشسر خطسوات الحكسم الجديسد
إىل أن السسلطان يسسعى إىل ترتيسب
املؤسسسات الدفاعيسة واألمنيسة
الراسخة والتي تحتاج إىل أن تحمل
بصمتسه الخاصسة عليهسا ،ليتفرغ
الحكسم ملعالجة مشاكسل االقتصاد
والتشغيسل ودعم مسسرة االنفتاح
السيايس واالجتماعي يف البالد.
ولسسنوات طويلسة قدمت سسلطنة

عمسان نفسسها بسدور الوسسيط يف
النزاعات والبلد البعيد عن املشاكل،
لكسن األزمسات السياسسية واملالية
يف العالسم واملنطقسة فرضست واقعا
جديدا تحاول مسقط التأقلم معه.
وقسال سسالم بسن حمسد الجهوري،
الباحث العماني يف الشؤون الدولية،
إن املراسيم السلطانية التي صدرت
من قبل سلطان عمان ،تأتي كآخر
خطوات التحديسث يف مرافق الدولة
العمانيسة التسي شسهدت تحسوالت
مهمسة منسذ تسويل السسلطان هيثم
مقاليسد الحكم قبل أكثسر من عام،
وهي اسستكمال للحكومة الجديدة
التي شسهدت أكرب تغرات يف تاريخ
سسلطنة عمان منذ  50عاما ،والتي
كانست يف صيسف العسام املسايض ثم
يف وزارة الدفساع واألخسرة يف جهاز
رشطسة عمسان السسلطانية والقوة
الخاصة.
وعسد الجهسوري ،هسذه الخطسوة
باملتوقعة منذ أسسابيع السستكمال
منظومسة تحديسث الدولسة وسسعيا
لتهيئسة القيسادات فيهسا إىل مرحلة
تنفيذ رؤية عمان  2040التي تعول
عليهسا الحكومسة العمانية لتحقيق
قفسزة نوعيسة يف التقسدم واالزدهار
واسستكمال البنسى األساسسية
وتنويسع مصادر الدخسل والحوكمة
والشفافيسة واملراقبسة واملتابعسة
وتطويسر األداء الحكومسي يف تقديم
أنواع الخدمات التي تهم املواطن يف
املقام األول.
وأشسار الجهسوري إىل أن السسلطنة
تشهسد تحوالت مهمة يف منظومتها
وتسسعى إىل اسستكمال الخدمسات
النوعيسة والتوجسه إىل البحسث عسن
بدائل للنفط خالل املرحلة املقبلة.
وأكسد أن تكليف القيسادات الجديدة
يف املرافسق العسسكرية ال يشسر
إىل تغسرات جذريسة ،ألن العقيسدة
العسسكرية العمانيسة تخضسع إىل
التحديسث كل مرة ونسادرا ما يكون
هناك تغير يف الهرم القيادي ،حيث
يبقى السسلطان هيثم القائد األعىل
للقسوات املسسلحة والقائسد األعسىل
لرشطة عمان السلطانية.

حلني ظهور نتائج حمادثات تركيا مع اليونان ثم مع قربص

االحتاد األوروبي يعمل على إعداد العقوبات لكنه يؤجل فرضها
بروكسل/ميدل ايست اونالين:
اعلسن وزيسر خارجيسة االتحساد
األوروبي جوزيب بوريل أن االتحاد
األوروبسي يواصسل العمسل حسول
عقوبات ضد أنقرة التي اتخذ قرار
بشأنهسا يف كانون األول/ديسسمرب
 2020لكنه اخذ علما بالرغبة التي
أظهرها املسسؤولون األتراك ويريد
“الحفاظ عىل هذا التوجه”.
وأكسد بوريسل يف ختسام اجتماع مع
وزراء الخارجيسة األوروبيسني يف
بروكسسل أن “األعمسال مسستمرة.
اللوائح غر جاهزة بعد”.
وتسدارك “لكن املشاكل التي عكرت
العالقسات بسني االتحساد األوروبسي
وتركيسا يف  2020لسم تعسد قائمسة
اليوم” .وأوضح أن “املحادثات بني
اليونسان وتركيا اسستؤنفت ونأمل

يف أن تسستأنف مسع قسربص نهاية
شباط/فرباير”.
وقسال “علينسا االسستمرار يف هسذا
النهج للتوصل إىل اتفاق”.
مسن جهته اعلسن وزيسر الخارجية
األملانسي هايكسو مساس “لسم نقرر
فرض عقوبات عىل تركيا اليوم ألننا
نرى أن ثمة تطورات إيجابية”.
وأفسادت مصسادر دبلوماسسية أن
جدوى اعالن العقوبات التي طالب
بهسا القادة األوروبيسون خالل قمة
يف كانسون األول/ديسسمرب 2020
تسسببت بانقسسامات االثنسني بني
السدول األعضساء وعقسد اجتمساع
خصسص لهسذه الغايسة تحديسدا
للتوصسل إىل إجمساع حسول طريقة
التعامل.
وقال دبلومسايس طالبا عدم كشف

اسمه إن “القائمة جاهزة لكن كان
من األنسب عدم صدور اعالن”.
واسستأنفت تركيسا واليونسان
االتصساالت اإلثنسني لتسسوية
الخالفات القائمة بينهما خصوصا
حول مسألة التنقيب عن الغاز.

لكن أثينا وقعت اإلثنني مع فرنسا
عقدا لسرشاء  18مقاتلسة “رافال”
يف اطسار مواجهسة عسروض القوة
الرتكية يف رشق املتوسط .وهذا يدل
عىل أجسواء انعدام الثقة السسائدة
بني تركيا واليونان بعد سنوات من

التوتر.
ومنذ نهاية كانون األول/ديسسمرب
كثسف الرئيس الرتكسي رجب طيب
اردوغسان املبسادرات وبعسث بوزير
خارجيتسه مولسود تشساوش اوغلو
الخميسس إىل بروكسسل إلجسراء
مباحثسات مسع قسادة املؤسسسات
األوروبية.
ورحسب هسؤالء بخطسوات الرئيس
الرتكي للتهدئة لكنهم شسددوا عىل
أنهسم ينتظسرون “خطسوات ذات
مصداقية وجهودا مستدامة”.
وذكسروا تشساوش اوغلسو بقسرار
القادة األوروبيسني فرض عقوبات
عىل خلفية مواصلة أنقرة عمليات
االستكشاف غر املرشوعة يف مياه
قسربص وأرصوا عىل قرارهم “عدم
التسامح”.

الشارع التونسي مأزوم والعالج السياسي مفقود

احتاد الشغل يلوّح بأوراق ضغط ملعاجلة األزمة االقتصادية واالجتماعية

تونس/متابعة الزوراء:
لسم يخسف االتحساد العسام التونسي للشغل،
صاحب مبسادرة الحوار الوطنسي ،خيبة أمله
من عسدم تحمّسس السياسسيني إلنجساح هذا
الحسوار وإخسراج البالد مسن األزمسة الخانقة
التي تعيشهسا يف وقت يعتقد مراقبون أن عىل
االتحساد أن يضغسط لتغيسر األوضساع جذريا
بسدل أن يفسي تدخله يف كسل مسرة إىل إنقاذ
السياسيني.
وقدم اتحاد الشغل مبادرة إلجراء حوار وطني
يضسم الفرقساء السياسسيني بهسدف التوصل
التفساق واسسع حسول إصالحسات سياسسية
واقتصاديسة عاجلة تحتاجهسا البالد للخروج
من األزمة التي تتخبط فيها ،يف تكرار لتجربة
الحوار الوطني سنة .2013
لكسن األمسور اآلن مختلفسة ،وحتسى لو نجح
االتحاد عرب أوراق ضغسط مختلفة يف تحقيق
تفاهمات ،فإنه سيسسلّم البالد مجددا لطبقة
سياسسية تعيسد التالعسب بها وفسق أجنداتها
الداخلية والخارجية املتناقضة.
ويقول مراقبون إن االتحاد نجح سسنة 2013
يف الوصول إىل مبادرة مكنت البالد من الخروج
من األزمة السياسسية الخانقة التي عاشتها،
بعسد موجة مسن االغتياالت طالست معارضني
بارزيسن ،وهجمات إرهابية اسستهدفت قوات
األمسن والجيسش ،وذلك خالل حكسم الرتويكا
بزعامة حركة النهضة اإلسالمية.

وعسزا املراقبسون نجساح االتحساد يف فسرض
انتقسال سسيايس سسلس إىل وجود شسخصية
بحجم الرئيس الراحل الباجي قائد السسبي،
فضال عن تحركات شسعبية كربى وتحالفات
سياسسية متنوعسة دفعت حركسة النهضة إىل
التخسي عن الحكسم والقبسول بحكومة وحدة
وطنية.
ويرى اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي أن الحوار
املقسرتح يمثل فرصة حقيقية من شسأنها أن

تعيد إىل التونسسيني األمل يف إنعاش االقتصاد
العليل وتحقيق االستقرار السيايس.
ويهسدف املقسرتح إىل االتفساق بشسأن إصالح
النظسام االنتخابي الذي ال يسسمح ألي طرف
بالفوز بأغلبية واضحسة ،إضافة إىل مراجعة
تمويسل األحسزاب وطرح نقساش وطني حول
طبيعة النظام السيايس.
ودعا نورالديسن الطبوبي ،األمني العام التحاد
الشغسل ،السياسسيني التونسسيني إىل وقسف

الرصاعسات السياسسية الضيقسة واقتنساص
الفرصسة لالتفاق عىل رؤيسة موحدة لإلصالح
تجاه القضايا الشائكة.
وقال الرئيس قيس سعيد نهاية الشهر املايض
إنه قبل مبادرة الحوار ،لكنه اشرتط مشاركة
الشباب من مختلف أرجاء البالد.
ورغسم ترحيسب االتحاد بموقف قيس سسعيد
السذي يقرتحه االتحاد لسإلرشاف عىل الحوارواستدعاء املشاركني من مختلف األطياف -ال
تظهر ترصيحات قيادات من االتحاد أي تفاؤل
بانعقساد هذا الحوار يف القريسب العاجل ،مما
يعسزز الشكوك حول انعقاده وسسط خالفات
سياسية عميقة وتوتر بني الالعبني الرئيسني
يف البالد ،وخاصة بسني رئيس الجمهورية من
جهسة ،ورئيسس الحكومسة هشسام املشييش،
ورئيس الربملان راشد الغنويش.
وحذر الطبوبي ،يف مقابلة مع وكالة رويرتز،
من أنه إذا لم يحصسل ذلك ،فإن اتحاد الشغل
لسن يبقسى مكتسوف األيسدي ولديسه تصورات
إلنقاذ البالد.
وأضاف أن االتحاد لديه أوراق سسيكشفها يف
الوقت املناسسب ولن يرتك البلد يغرق ،معتربا
أن “الصمت هو خيانة ملبادئ ودماء شسهداء
ثورة الكرامسة” ،وأضاف أن االتحاد سسيقدم
عىل ذلك “لنحمي كامل املسار من االنهيار”.
واتهسم نشطساء عسىل مواقسع التواصسل
االجتماعسي الطبقة السياسسية بأنها ترفض

معالجسة األزمة مسن بوابة اتحساد الشغل ،أو
مسن أي مبادرة أخرى ،مسن أجل الحفاظ عىل
مكاسسبها الحزبية والشخصيسة ،ومهاجمة
الخصسوم ،وليسس إخسراج البالد مسن املأزق،
وهذا هو رس الرتاخي يف التعامل بإيجابية مع
الحوار الوطني.
ورفض الطبوبي أن يكشف كيف يمكن لالتحاد
أن يتحرك إذا اسستمرت التجاذبات السياسسية
ولسم يحصسل اتفساق .ويُنظر إىل اتحساد الشغل
عىل نطاق واسسع يف تونس -عىل أنه أكرب قوةيف البالد وله نفوذ يفوق كل األحزاب السياسية
مدعوما بأكثر من مليون منخرط.
ولالتحاد العديد من وسائل الضغط التي يرجح
مراقبسون أن يلجأ إليها إذا تدهسورت األوضاع
السياسية واالقتصادية ،من بينها الضغط عرب
التحركات يف الشسوارع واإلرضابات القطاعية.
واإلرضابات شسديدة التأثر عادة عىل االقتصاد
والحكومات يف تونس.
لكن الطبوبسي رفض الحديث عسن ذلك قائال
“ليسس دورنسا اإلطاحسة بالحكومسة… نحن
نحرتم الديمقراطية ونحرتم إرادة الناخبني…
لكن لدينا كلمتنا ولدينا قوة التأثر املنظم”.
وقسال إن االتحساد منفتسح عسىل اإلصالحسات
االقتصاديسة رشط أن تحسرتم السسيادة
الوطنية ،داعيا صنسدوق النقد واملقرضني إىل
تفهسم خصوصية الوضسع االجتماعي الهش
يف البسالد بعد ثسورة نقلتهسا إىل نسادي البلدان

الديمقراطية.
وأضاف “نعي جيسدا أننا نحتاج إىل إصالحات
ولكسن إصالحسات تحسرتم السسيادة الوطنية
ودون رشوط… لكسل بلسد خصوصيتسه وال
يمكسن مثال أن ُتطبق السياسسة التي جرت يف
اليونان أو يف مرص يف تونس”.
وكسان صنسدوق النقد حذر مسن أن العجز املايل
لتونس سيتفاقم إىل أكثر من تسعة يف املئة من
الناتج املحي اإلجمايل إذا لم تسسيطر الحكومة
عىل مخصصات الدعم واألجسور العامة ،وذلك
يف ظسل االحتجاجسات املسستمرة التسي تطالب
بتوفر فرص الشغسل والتنمية منذ عرشة أيام
يف مختلف أرجاء البالد.
وتسسعى تونسس ،التسي تحتساج إىل قسروض
خارجيسة بقيمسة خمسسة مليسارات دوالر يف
 ،2021إىل التوصسل التفاق مسع صندوق النقد
بشأن برنامج تمويل جديد يسمح لها بتمويل
العجسز املسايل ويتيح لها االقرتاض من السسوق
املالية الدولية.
وقسال الطبوبي “عىل صندوق النقد واملقرضني
أن يتفهمسوا خصوصيسة الوضسع االجتماعسي
الهش يف تونس ،يف البلد الذي يُعترب اسستثناء يف
املنطقة”.
وأضساف أن االتحساد يريسد أن يتفساوض مسع
حكومسة قويسة لالتفساق بشسأن اإلصالحسات
االقتصادية ،الفتا إىل أنه مسستعد لدراسسة كل
املؤسسات العامة حالة بحالة.
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النزاهة تضبط مسؤولني يف حمافظة بغداد بتهمة االبتزاز والرشوة

بغداد /الزوراء:

وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :إنه “س�يتم إلحاق الطالب
املقبولني بالدورة ( )١١١حال توفر التخصيص املايل لهم”.
وأض�اف البي�ان أنه “تم إجراء املخاطبات الرس�مية الخاصة م�ع وزارة املالية
لغرض إطالق التخصيص املايل لطالب الدورة أعاله ،وستتم دعوتهم حال اطالق
التخصيصات الخاصة بهم”.

احلشد يعثر على نفق ومضافات
لـ”داعش” يف صالح الدين

alzawraanews@yahoo.com

كشفت عن تفاصيل مسك مسؤولني يف كركوك

الدفاع تصدر توضيحا بشأن الطالب
املقبولني بالدورة ١١١
أك�دت وزارة الدفاع ،امس الثالثاء ،انه س�يتم إلحاق الط�الب املقبولني بالدورة
( )١١١حال توفر التخصيص املايل لهم.
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بغداد /الزوراء:
ضبط�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة ،ام�س
الثالث�اء ،مس�ؤولني بمحافظ�ة بغ�داد بتهمة
ّ
َّ
وابتزاز؛ مقابل رصف مُ
س�تحقات
تلق�ي رىش
ٍ
رشك�ة لنص�ب الكام�رات تص�ل مبالغها إىل
ٍ
( )20,000,000,000مليار دينار.
وقال�ت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه :إن “مالكات مديريَّة تحقيق بغداد التابعة
ً
ً
دقيقة
متابعة
للهيئة قام�ت بمتابعة الْمُ َّت َه�م
ورصد وتوثيق لقاءاته واتفاقاته التي س�بقت
موعد َت َ
س�لُّم مبلغ الرش�وة املُ َّتف�ق عليه ،الذي
َّ
ُ
ُح ِّد َد بنس�بة ( )5باملائة من مبلغ املس�تحقات
إىل أن َتم َّ
َك َن ْ�ت م�ن ضبط�ه مُ تلبّس�ا ً بالج�رم
س�لُّم مبلغ الرش�وة ،مُ َع� ِّز َزةً
َ
املش�هود أثن�اء ت َ
ِّ
الفدي�وي والفوتوغرايفِّ لعمليَّة
ذل�ك بالتصوير
االستالم والتسليم”.
وأضافت “إذ قادت التحقيقات األوليَّة مع املُ َّتهم
األول إىل االعرتاف عىل رشكائه يف العمليَّة ،حيث
القضائي بضبط املُ َّتهمني
ت َّم استحصال القرار
ِّ
اللذي�ن اعرتف عليه�م املُ َّته�م األول؛ اس�تنادا ً
ألحكام الق�رار ( ١٦0لس�نة  )١٩٨٣وتوجَّ هت
مق�ر املحافظ�ة؛ لتنفيذ
م�الكات املديريَّ�ة إىل
ّ
أم�ر القب�ض الصادر ع�ن الجه�ات القضائيَّة

ّ
بح�ق الْمُ َّت َهم�ني املش�رتكني بعمليَّ�ة الرش�وة
واالبتزاز”.
وأش�ارت إىل َّ
أن “م�الكات املديريَّ�ة ،وبإرشاف
جهات إنف�اذ القانونَ ،تم َّ
َك َن ْت م�ن تنفيذ أمر
القبض الصادر بحق ُك ٍّل من معاون مدير مكتب
املحاف�ظ ومدير قس�م التخطي�ط باملحافظة،
وت َّم عرض الْمُ َّت َهمني الثالثة عىل الس�يّ د قايض
التحقي�ق الْمُ ْخ َت ِّ
�ص ال�ذي ق�رَّر توقيفهم عىل

الحكوميَّ�ة ومس�ؤول الرقاب�ة فيه�ا ،ومدي�ر
محط�ة تعبئة وق�و ٍد أخرى ومس�ؤول الرقابة
فيها بالتسبب برضر باملال العام».
واوض�ح َّ
أن «العمليَّ�ة ج�اءت ع�ىل خلفيَّ�ة
َّ
خروق�ات قانوني ٍة ت َّم تثبيته�ا يف عمل برنامج
ٍ
الرقاب�ة اإللكرتونيَّة الذي ُّ
يت�م بموجبه تجهيز
العجالت بما َّدة زيت الغاز.
ّ
وبيَّن�ت الدائ�رة َّ
أن «الخروق�ات تمثل�ت بعدم
بيان�ات كامل ٍة وصحيح� ٍة عن العجالت
وجود
ٍ
التي ُت َز َّو ُد باملنتوج ،فضالً عن اخرتاق الربنامج
جهات أخرى يت ُّم بموجبها التالعب
املذكور من
ٍ
بالكميَّات املُج َّهزة».
واشارت إىل أن «التحرّيات والتدقيقات األصوليَّة
الت�ي أجراه�ا فري�ق املكتب أثبت قي�ام بعض
كميات
املحط�ات الحكوميَّ�ة واألهليَّ�ة ببي�ع
ٍ
كبر ٍة من زيت الغاز تزيد عىل ( )٦0مليون لرت،
ً
الفت�ة إىل َّ
أن قيمة الرضر تزيد
خالفا ً للقانون،
عىل ( )2,400,000,000مليار دينار» .
ضبط أصويلٍّ
ولفتت إىل القيام «بتنظيم محرض
ٍ
بالعمليَّ�ة ،وعرض�ه رفق�ة املُ َّتهم�ني واألوراق
التحقيقيَّة عىل الس ِّيد قايض التحقيق املُ
ِّ
ختص؛
الذي ق�رَّر توقيفهم وفق أح�كام املادة ()٣40
عقوبات».

ذم�ة القضيَّ�ة؛ اس�تنادا ً إىل مقتضي�ات املادة
الحكميَّة”.
من جان�ب متصل ،أف�ادت دائ�رة التحقيقات
بالهيئة ،يف بيان ،تلقت «الزوراء» نس�خة منه:
ُّ
«بتمكن فريق عم ٍل من مكتب تحقيق الهيئة يف
كركوك من ضبط مسؤول الرقابة اإللكرتونيَّة
يف رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطيَّ�ة  -ف�رع
كرك�وك ،ومدير إحدى محط�ات تعبئة الوقود

جلنة الصحة :االتفاق على ثالثة أنواع من لقاحات «كورونا» ستصل قريبا
بغداد /الزوراء:
أعلن الحش�د الش�عبي ،ام�س الثالثاء،
العثور عىل نفق ل�” داعش” ومضافات
يف منطقة العيث رشق صالح الدين التي
تعرضت لهجوم إرهابي غادر.
وذكر بيان إلعالم الحش�د الشعبي تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أنه “بعد أيام من
الهج�وم اإلرهاب�ي الغادر ع�ىل منطقة
العي�ث رشق محافظة صالح الدين ،نفذ
اللواء التاس�ع بالحشد الش�عبي عملية
أمنية يف منطقة العيث والقرى املجاورة
له�املالحق�ةالخالي�ااإلرهابي�ة”.

وأض�اف البي�ان أن “العملي�ة األمني�ة
اسفرت عىل العثور عىل عدد من املضافات
التابعة لفلول “ داعش” اإلرهابي ،ورفع
ع�دد من العب�وات الناس�فة التي كانت
مزروعة عىل الطرق”.
وتاب�ع “كما عثرت قوات اللواء التاس�ع
بالحش�د الش�عبي عىل نف�ق بطول ١0
امت�ار كان بمثاب�ة ملج�أ لإلرهابيني”،
مؤك�دا أن “ق�وات الحش�د الش�عبي
س�تواصل واجب�ات التفتي�ش لتطه�ر
وتأمني هذه املناط�ق ،وانهاء أي تواجد
إرهابي فيها”.

بغداد /الزوراء:
َ
كش�ف عضو لجنة الصحة والبيئة
النيابي�ة ،حس�ن خالط�ي ،عن أن
مليون�ني و ٦00أل�ف جرع�ة م�ن
لق�اح «فاي�زر» س�تصل اىل العراق
نهاية شباط املقبل ،مبينا ً أن وزارة
الصحة والبيئ�ة اتفقت مبدئيا ً عىل
استراد  ٨ماليني جرعة عرب منصة

اعتقال رئيس أكرب عصابة جمرمة
يف ميسان
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الداخلية ،امس الثالثاء ،تمكن قوة من رشطة محافظة ميس�ان من
القاء القبض عىل رئيس اكرب عصابة مجرمة يف املحافظة.
وذك�رت الداخلي�ة يف بيان تلق�ت «الزوراء» نس�خة منه« :تواص�ل قواتنا االمنية
البطلة إجراءاتها الخاصة بتعزيز األمن واالستقرار يف مختلف املناطق ،ومن بينها
محافظة ميس�ان ،وم�ن خالل املتابع�ة امليدانية وتكثيف الجهود االس�تخبارية،
تمكنت قوة من رشطة محافظة ميسان من إلقاء القبض عىل رئيس اكرب عصابة
مجرمة يف املحافظة تحديدا قضاء امليمونة وناحية السالم».
وأض�اف البيان أن «عصابت�ه متورطة بعمليات قتل وتهجر والس�طو واالبتزاز،
كما حاولت التعرض ألحد الضباط يف املحافظة».
واش�ار اىل انه «تم القبض عىل االرهابي وبحوزته س�الحه الشخيص والذي تلوث
بقتل اكثر من  ١2مواطنا».
وتاب�ع البيان« :جاءت ه�ذه العملية النوعية اس�تكماال للعملي�ات التي تنفذها
رشطة محافظة ميسان ملالحقة املطلوبني ،وكل من تسول له نفسه العبث بأمن
املواطنني».

«كوفاك�س» وس�تصل يف نيس�ان
املقبل ،يف حني لم يتم تحديد الكمية
التي س�يتم اس�ترادها من اللقاح
الربيطان�ي «أس�رتازينيكا» ال�ذي
يبدو أنه أنس�ب من لق�اح «فايزر»
من ناحية الخزن والنقل.
وق�ال خالطي ،يف حدي�ث صحفي:
إن «األن�واع الثالث�ة م�ن اللقاحات

اإلطاحة مبدرب
داعشي يف نينوى
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت مديرية االس�تخبارات العس�كرية،
ام�س الثالث�اء ،الق�اء القبض ع�ىل مدرب
م�ا تس�مى ب�»ق�وات الك�وارس والقعقاع
واليمامة» يف نينوى.
وذك�رت املديري�ة يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نسخة منه :أنه «بعملية نوعية اتسمت بدقة
املعلومة االس�تخبارية واملتابعة املس�تمرة،
تمكن�ت مف�ارز ش�عبة االس�تخبارات
العس�كرية يف الفرق�ة  ١4وبالتع�اون م�ع
الف�وج االول ل�واء املش�اة  5١م�ن إلق�اء
القب�ض ع�ىل االرهاب�ي الذي ق�ام بتدريب
ع�دد من عن�ارص الدواع�ش املنضوين بما
تسمى فرقة {الكوارس وقوة القعقاع وقوة
اليمام�ة} ،وذل�ك بكم�ني محك�م نصب له
يف منطق�ة الخن�دق الصغر ناحي�ة القراج
بقضاء مخمور يف نينوى».
وأضاف البي�ان أن «اإلرهابي من املطلوبني
للقضاء بموج�ب مذكرة قبض وفق أحكام
املادة  4إرهاب».

أعلنت جدول االمتحانات املهنية للخارجي التمهيدي

الرتبية تدعو إىل تنظيم أوقات البث يف املنصات التعليمية
بغداد /الزوراء:
دع�ت وزارة الرتبي�ة ،امس الثالث�اء ،املديريات
العام�ة للرتبية يف املحافظات كافة ،إىل رضورة
تنظي�م أوق�ات الب�ث للمنص�ات التعليمي�ة
وال�دروس الت�ي ُتب�ث ع�رب مواق�ع التواص�ل
االجتماعي.
وقالت الوزارة يف بيان ،تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :ان «املديري�ة العام�ة ل�إلرشاف الرتبوي
وجهت بتنظيم أوقات البث للمنصات التعليمية

وال�دروس الت�ي ُتب�ث ع�رب مواق�ع التواص�ل
ُ
يعده مدير
االجتماع�ي وفق جدول الكرتون�ي
املدرسة».
واضاف�ت ان «ه�ذا التوجي�ه ج�اء م�ن أج�ل
اس�تكمال الخط�ة الت�ي وضعته�ا ال�وزارة،
وتسهيل إيصال املادة العلمية الكرتونيا ً للتالميذ
والطلبة األعزاء وللمراحل الدراسية كافة».
م�ن جانب اخ�ر ،أعلن�ت وزارة الرتبية ،جدول
االمتحانات املهنية الخارجي {الدور التمهيدي}

للفروع والتخصص�ات للعام الدرايس {-2020
 ..}202١وس�تنطلق االمتحان�ات يوم الس�بت
املوافق  ١٣آذار املقبل.
وكان�ت وزارة الرتبي�ة ن�رشت ،أم�س االول،
الجدول الخ�اص باالمتحانات التمهيدية للعام
ال�درايس  202١ – 2020للمراح�ل املنتهي�ة
{السادس االبتدائي ،الثالث املتوسط ،السادس
االع�دادي} وتس�تمر لغاية ال�  25من الش�هر
نفسه.

ت�م االتفاق عليها م�ن قبل الفريق
املتخصص يف وزارة الصحة ،لكنها
ل�ن تص�ل يف وق�ت واح�د ب�ل عىل
دفع�ات» ،مش�را ً إىل أن «الرشائح
املش�مولة بالتلقي�ح س�تكون
ه�ي األكث�ر عرض�ة لإلصاب�ة من
سواها».
وع�زا التأخر يف وص�ول اللقاحات

إىل «أس�باب لوجس�تية وفني�ة
خاصة يف م�ا يتعلق بالرشكة االوىل
املتفق معه�ا {رشكة فاي�زر} التي
يحت�اج لقاحه�ا إىل توف�ر درجات
حرارة مناس�بة يف حاوي�ات نقلها
كم�ا يف أمكن�ة خزنه�ا» .موضحا ً
أن «التخصيص�ات املالي�ة ل�رشاء
اللقاحات م�ن الرشكات املنتجة تم

تأمينه�ا وتم التأكيد عليها بش�كل
«مستمر.
ب�دوره ،ق�ال املتح�دث الرس�مي
باس�م وزارة الصحة ،س�يف البدر:
إن «لقاح {فايزر} سيصل للعراق يف
الربع األول من العام الحايل» ،مؤكدا ً
«أن ال�وزارة أمن�ت التخصيص�ات
الالزمة الستراده».

مساع نيابية الستقطاب شركات عاملية الستثمار القطار املعلق
ٍ

بغداد /الزوراء:
رأى رئيس لجنة الخدمات واالعمار النيابية،
ولي�د الس�هالني ،أن نظ�رة الحكومة اىل أن
يس�تثمر «قط�ار بغ�داد املعل�ق» من خالل
ال�رشكات العاملي�ة املحال عليه�ا من خالل
باب القروض امر غر صحيح.
وق�ال الس�هالني يف حدي�ث صحف�ي :إن
«تحميل املوازنة قروضا مالية كبرة جدا امر
غ�ر صحيح» ،مضيف�ا أن «لدينا يف موازنة
ع�ام  202١اكث�ر م�ن  ١4تريليون�ا واجبة
التسديد اىل املصارف املقرتض منها».

واك�د ع�ىل «التوج�ه نح�و االس�تثمار
باس�تقطاب ال�رشكات العاملي�ة وصن�ع
مش�وقات للرشكات العاملية عىل انجاز هذا
املرشوع».
وأض�اف الس�هالني أن «الفك�رة ه�ي ان
البنى التحتية كيف تنجز من قبل املش�اريع
االستثمارية كما هو موجود يف دول العالم»،
الفتا اىل انه «يمك�ن ان ننجز البنى التحتية
وه�ذا االمر ليس بالصعوب�ة ،ولكن كقطار
وعمل فإنه مس�تقبال سيتم تشغيل القطار
من قبل القط�اع الخاص وبالتايل هذا يؤدي

القضاء :احلبس ستة أشهر ملدانني
بتهديد أطباء
بغداد /الزوراء:
أصدرت املحكم�ة الجنائي�ة املركزية ،امس
الثالث�اء ،حكم�ا ً بالحبس ملدة س�تة أش�هر
ملدانني اثنني بجريمة تهديد أطباء وابتزازهم
مقاب�ل مبال�غ مالي�ة نضر ع�دم التعرض
لحياتهم.وذكر اع�الم القضاء االعىل يف بيان
تلق�ت «الزوراء» نس�خة من�ه :أن “املدانني
قام�وا بتهدي�د طبي�ب ج�راح يف منطق�ة

الك�رادة ،فضالً عن تهديد طبيب اختصايص
لألطف�ال يف منطقة الحارثية ومس�اومتهم
وابتزازه�م بدف�ع مبالغ مالي�ة مقابل عدم
التعرض لحياتهم”.
وأض�اف البي�ان أن “املحكمة وج�دت األدلة
املتحصل�ة كافي�ة ومقنعة إلدانتهم�ا وفقا
ألح�كام امل�ادة الرابع�ة  ١ / 4٣0من قانون
العقوبات العراقي”.

االستخبارات تقبض على إرهابي يف األعظمية
بغداد /الزوراء:
ألق�ت ق�وة م�ن مف�ارز االس�تخبارات
العس�كرية القبض عىل أح�د االرهابيني يف
منطقة االعظمية شمايل العاصمة بغداد.
وذك�ر بي�ان ملديري�ة االس�تخبارات تلقت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه :ان�ه «وبن�ا ًء عىل
معلومات اس�تخبارية دقيقة وبالتنس�يق
م�ع قس�م اس�تخبارات قي�ادة عملي�ات

بغداد ،تمكنت مفارز ش�عبة االستخبارات
العس�كرية يف الفرق�ة  ١١واس�تخبارات
ف�وج مغاوي�ر الفرق�ة ألق�ت القبض عىل
أح�د االرهابي�ني يف ح�ي الصلي�خ بقض�اء
االعظمية».
وأض�اف :ان االرهاب�ي «هو م�ن املطلوبني
للقض�اء بموج�ب مذكرة قب�ض عىل وفق
أحكام املادة  4إرهاب».

اىل توفر مبالغ كبرة جدا».
واردف رئي�س لجن�ة الحدم�ات النيابي�ة:
«س�يكون لن�ا اجتماع م�ع رئي�س الوزراء
ووزي�ر النقل من اجل النظر يف قضية قطار
بغ�داد املعلق من خ�الل نافذة االس�تثمار،
وعدم االعتماد عىل القروض».
واش�ار اىل أن «االس�تثمار فرص�ة تع�رض
بش�كل ش�فاف تتناف�س عليه�ا الرشكات
العاملية» ،مشرا اىل أن «من تقدم مواصفات
عالية ورؤية صحيحة لهذا املرشوع هي من
تفوز بالفرصة».

العثور على  22عبوة
ناسفة بعملية أمنية
يف الفلوجة
بغداد /الزوراء:
أف�اد قائد رشط�ة االنبار الفري�ق ،هادي رزيج
كس�ار ،امس الثالثاء ،بضبط  22عبوة ناسفة
بعملية دهم وتفتيش جنوبي مدينة الفلوجة.
وقال كس�ار يف ترصيح صحفي :ان “قوة امنية
من قيادة رشطة االنبار نفذت حملة اس�تباقية
اس�تهدفت مناط�ق مختلفة من حي الش�هداء
جنوب�ي مدينة الفلوج�ة ،تمكن�ت خاللها من
العث�ور عىل  22عبوة ناس�فة مطم�ورة تحت
االرض “.
واض�اف ان “الق�وات االمني�ة طوق�ت م�كان
الح�دث فيما قام�ت فرقة معالج�ة املتفجرات
بإبط�ال مفعول املواد املضبوطة دون وقوع أي
اصابات يف صفوف القوات املداهمة”.
وأوض�ح أن “معلوم�ات اس�تخباراتية مكن�ت
القوات االمنية من العثور عىل العبوات الناسفة
وابطال مفعولها”.

فتحت التقديم للمعلمني اجملازين ممن مل يظهر قبوهلم سابقا

التعليم تطلق قناة القبول املركزي لطلبة الدور الثالث من ذوي الشهداء

بغداد /الزوراء:
اطلقت وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي،
ام�س الثالث�اء ،اس�تمارة القب�ول املرك�زي
لطلبة الدور الثالث من ذوي الش�هداء .وايضا
اطلق�ت اس�تمارة تقدي�م املعلم�ني املجازين
دراس�يا الذين لم يظهر لهم قبول يف البوابات
السابقة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه :انه» ت�م اطالق قن�اة القب�ول املركزي
لطلبة ال�دور الثال�ث من ذوي الش�هداء عرب
بوابة الدراسات (أضغط هنا) وتبقى استمارة
التقديم متاحة اىل غاية نهاية الدوام الرسمي
من يوم االثنني املقبل املوافق .١/2/202١
من جانب متصل ،اطلقت وزارة التعليم العايل
والبح�ث العلم�ي ،ام�س الثالثاء ،اس�تمارة
تقدي�م املعلم�ني املجازي�ن دراس�يا الذين لم
يظهر لهم قبول يف البوابات السابقة.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :انه» اس�تمارة تقدي�م املعلمني املجازين
دراس�يا الذين لم يظهر لهم قبول يف البوابات

الس�ابقة تس�تمر من خالل بوابة الدراس�ات
(أضغ�ط هن�ا) اىل نهاية الدوام الرس�مي من
يوم األحد املقبل املوافق .»202١ / ١ / ٣١
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التخطيط :اجلهاز املركزي للتقييس جنح
بتطوير مواصفات املواد اإلنشائية

بغداد /الزوراء:
اك�دت وزارة التخطي�ط ،ام�س
الثالث�اء ،نج�اح الجه�از املرك�زي
للتقيي�س والس�يطرة النوعي�ة،
يف تطوي�ر املواصف�ات الخاص�ة
بصناع�ة امل�واد اإلنش�ائية ،ويف
مقدمتها اإلسمنت والرمل والحىص
والس�راميك ،وبما يت�الءم والبيئة
العراقي�ة ،ووفق�ا ملعاي�ر الجودة
األوربية.
ودع�ا وزي�ر التخطي�ط ،خال�د
بتال النج�م ،خالل لقائ�ه باللجنة
االستش�ارية الفني�ة لإلس�منت يف
العراق ،إىل “رضورة ارشاك القطاع
الخاص ومنظم�ات املجتمع املدني
يف اللج�ان الفني�ة” ،مبين�ا “وجود
اكث�ر م�ن  ٤٤لجن�ة فني�ة ،تض�م
ممثلني عن الوزارات والجهات ذات
العالقة ،والجامعات”.
واك�د الوزي�ر ان “التوج�ه اآلن
ه�و ادخ�ال البع�د االقتص�ادي يف

املواصفات العراقية بهدف تشجيع
املنت�ج املح�ي ،مع ضم�ان معاير
الجودة والسالمة ،الن الهدف األكرب
هو حماية املستهلك”.
واش�ار إىل ان “صناع�ة اإلس�منت
يف الع�راق ش�هدت تط�ورا كب�را
خالل الس�نوات املاضية ،من حيث
النوعية والكمية” ،داعيا مؤسسات
الدول�ة كاف�ة إىل “اعتم�اد معاير
كف�اءة الطاق�ة والع�زل الحراري،
به�دف ترش�يد اس�تهالك الطاق�ة
الكهربائية”.
م�ن جهتهم ،ق�دم اعض�اء اللجنة
رشح�ا مفص�ال ع�ن آلي�ات عم�ل
اللجن�ة واملواصف�ات املعتم�دة يف
صناعة املواد اإلنشائية ،مؤكدين ان
“املواصفات العراقية يف هذا املجال
متط�ورة ج�دا ،ويت�م مراجعته�ا
كل ثالث س�نوات ،وفقا ملا يش�هده
العالم من تط�ور رسيع يف مختلف
املجاالت”.

العراق الثاني باسترياد السلع
اإليرانية خالل  10أشهر
بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن رئيس مصلحة الجمارك االيرانية ،مهدي مر ارشيف ،امس الثالثاء ،أن العراق
جاء باملرتبة الثانية كأكرب مستورد للسلع اإليرانية خالل  10أشهر.
وق�ال ارشيف :إن حجم التجارة الخارجية للبالد س�جل نحو  59مليار دوالر يف 10
ش�هور فرتة  20مارس/آذار  2020حتى  19يناير/كانون الثاني  ،2021مسجلة
منحى صعودي رغم الحظر.
وأضاف ارشيف :أن “الصني تصدرت الدول باستراد للسلع االيرانية ب�  22.8مليون
طن بقيمة  7.2مليار دوالر ،تالها العراق  22.3مليون طن بقيمة مالية بلغت 6.3
مليار دوالر ومن ثم تواليا کل من االمارات ب�  12.8مليون طن ب�  3.7مليار دوالر
وتركي�ا  5.7مليون طن ب�  2مليار دوالر ،وافغانس�تان ب�  5.8مليون طن بقيمة
 1.9ملي�ار دوالر” ،مبين�ا ان “الدول الخمس املذكورة اس�توردت مجتمعة 69.5
مليون طن من السلع االيرانية بقيمة  21.3مليار دوالر”.
ويعتمد العراق عى معظم استراده من السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة
تركيا وإيران وبنسب اقل من دول الخليج العربي.

انتعاش يف دياىل بزيادة حجم
التجارة مع إقليم كردستان
بغداد /الزوراء:
أعلن مسؤول حكومي يف محافظة
دي�اىل ،امس الثالث�اء ،زيادة حجم
التجارة املحلية مع مناطق يف إقليم
كوردستان.
وق�ال مدي�ر ناحي�ة “ق�ره تب�ه”
وصفي التميمي يف حديث صحفي:
ان تدف�ق القواف�ل التجاري�ة
املختلف�ة م�ن البضائ�ع وامل�واد
الغذائي�ة والخض�ار والفواكه من
مناطق قض�اء كالر التاب�ع إلدارة
منطق�ة “كرميان” انق�ذ الناحية
من مشاكل معيش�ية كبرة تطال
غالبي�ة س�كان الناحي�ة بس�بب
انع�زال وبعد الناحية عن الوحدات
االدارية االخرى يف دياىل.
نّ
وب�ني :ان قرب “قره تبه” من كالر

بمس�افة قريبة جدا اسهم بتأمني
احتياجات الناحي�ة وتفادي اعباء
مالي�ة جس�يمة يتحمله�ا االهايل
جراء التنقل من الناحية اىل مناطق
اخ�رى ألغ�راض التس�وق وتلبية
املستلزمات والبضائع االساسية.
واك�د التميمي اس�تقرار االس�عار
يف ناحي�ة “قره تبه” بش�كل يالئم
جميع رشائح املجتم�ع وتفاوتهم
املادي ،وعدم وجود اي ازمة غذائية
يف الناحية.
وتقع ناحية قره تبه عى بعد 112
كم شمال رشق بعقوبة وتضم 66
قرية ،وهي من املناطق املش�مولة
باملادة  140من الدستور العراقي،
ويقطنها خليط من العرب والكورد
والرتكمان.

مزاد العملة يشهد صعودا تدرجييا
ببيع  58مليون دوالر
بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة ،امس الثالثاء ،لتصل
اىل  58مليون دوالر.
وش�هد البن�ك املركزي العراقي خالل م�زاده لبيع ورشاء العم�الت االجنبية امس
ارتفاع�ا يف مبيعات�ه لتصل اىل  58مليون�ا ً و 136ألف دوالر ،غطاها البنك بس�عر
رصف اس�اس بل�غ  1460دينارا ل�كل دوالر ،مقارن�ة بيوم االثن�ني ،حيث بلغت
املبيعات فيها  11مليونا و 650ألف دوالر.
وذهب�ت املبيعات لتعزيز االرصدة يف الخارج عى ش�كل حواالت واعتمادات بلغت
 58مليونا و 136الفا ،فيما تم رشاء  100الف دوالر بشكل نقدي.
وقام  15مرصفا بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج ،فيما قام مرصف واحد
بتلبية طلبات رشاء الدوالر بشكل نقدي.

الرشيد يستأنف ترويج قروض
البناء البالغة  50مليون دينار
بغداد /الزوراء:
اعلن مرصف الرشيد ،امس الثالثاء،
اس�تئنافه تروي�ج من�ح ق�روض
البناء والت�ي تصل اىل ( )50مليون
دينار كحد اعى للمواطنني.
وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف
بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه:
ان “التعليم�ات تضمن�ت تقدي�م
اجازة بن�اء يف حالة البناء واضافة
البناء اصولي�ة ال تقل مدة نفاذها
املتبقي�ة ( )٨اش�هر ابت�دا ًء م�ن

تاري�خ تقديم طل�ب الحصول عى
القرض “.
واض�اف أن “م�دة الق�رض يبل�غ
( )15عاما ابتدا ًء من تاريخ وضع
الدفعة االوىل تحت ترصف املواطن
املقرتض”.
يذك�ر ان م�رصف الرش�يد بارش،
خالل الفرتة املاضية ،بمنح قروض
وس�لف للموظف�ني واملواطن�ني
بمختلف االنواع ع�ى وفق رشوط
وضوابط معينة.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ2021/1/25:
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اعالن
اىل/املدعى عليه /عمار عبد الجليل صخيل
ملقتضياتِ حسم الدعوى الرشعية املرقمة اعاله واملقامة من قبل املدعية (امنة
غضبان ع�ي) واملتضمنة طلبها بتصديق الطالق الخلع�ي الواقع بينكما بتاريخ
 2020/11/13وملجهولي�ة محل اقامتك قرر تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتني
محليت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة بموعد املرافع�ة املصادف 2021/2/10
وخ�الل ثالثة اي�ام من التاري�خ التايل لنرش ه�ذا االعالن وعند ع�دم حضورك او
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تستكمل املحكمة اجراءاتها بحقك غيابيا .
العدد/226:ش2021/

القايض
مرتىض سليم خصاف
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االقتصاد النيابية :االعتماد على النفط فقط وراء التوجه لالقرتاض
بغداد /الزوراء:
بين�ت عض�و اللجن�ة االقتصادي�ة
النيابية النائبة ،ندى ش�اكر جودت،
ام�س الثالث�اء ،أن اقتص�اد العراق
الريع�ي وراء توجه�ه اىل االقرتاض،
مش�رة إىل أن الفس�اد وس�وء
التخطي�ط ينخ�ران يف االقتص�اد
العراقي.
وقال�ت ج�ودت يف حدي�ث صحفي:
إن “الحكوم�ة قام�ت باالقرتاض يف
موازنة العام املايض مرتني ،ويوجد
هناك طلب للقروض يف موازنة عام
 ،”2021مبينة أن “السبب الرئييس
وراء ذل�ك ه�و أن اقتص�اد الع�راق
الريع�ي املعتمد ع�ى النفط لتمويل
موازنته العامة”.
واضاف�ت ان “انخف�اض اس�عار
النفط بس�بب جائحة كورونا أدى
اىل ت�ردي االوض�اع االقتصادي�ة

يف الع�راق ،كم�ا ان السياس�ات
املوج�ودة داخ�ل الع�راق ل�م تقم

بتفعي�ل القطاع�ات االقتصادي�ة
األخ�رى مثل الزراع�ة والصناعة،

مما جعل اس�واق العراق مفتوحة
لالس�تراد ،وبالتايل فإن الحكومة

تلج�أ لالق�رتاض ألن الحكوم�ة
لي�س لديها أمواالً كافية لتمش�ية
األمور”.
وأكدت جودت ان “تفعيل القطاعات
االقتصادي�ة مهمة ليس�ت س�هلة
وتحت�اج اىل وقت للنه�وض بها من
جديد” ،مشرة إىل أن “العراق ينخر
اقتصاده الفساد وسوء التخطيط”.
وقال صندوق النقد الدويل ،يوم االحد
امل�ايض ،ان الع�راق طلب مس�اعدة
طارئ�ة بموج�ب أداة التموي�ل
الرسي�ع برتتيب طوي�ل األمد ،لدعم
اإلصالح�ات االقتصادي�ة املخط�ط
لها.
وكان وزي�ر املالي�ة العراق�ي ،ع�ي
ع�الوي ،ق�د ذك�ر يف ترصيح�ات
صحافية ،أن العراق يجري محادثات
مع الصن�دوق للحصول عى قرض
بقيمة  6مليارات دوالر.

مساع لتفعيل القطاع السياحي يف أهوار حمافظة ميسان
ٍ
بغداد /الزوراء:
اوصت ورشة عمل متخصصة بتفعيل القطاع السياحي
يف محافظة ميسان ،وجعله يحقق موردا دائما للموازنة
االتحادية ،إذ تمثل االهوار مركز اس�تقطاب سياحيا ملا
تمتلكه من عنارص جذب سياحي.
وبالتنس�يق م�ع مكتب األم�م املتحدة للبيئ�ة واالتحاد
الدويل لصون الطبيعة ( ، )IUCNوبمش�اركة محافظة
ميسان ،تناولت مرشوع الخطوات االولية إلنشاء شبكة
املناط�ق املحمية الوطنية يف العراق والخاصة بمس�ودة
خطة ادارة محمية الطيب.
وقال محافظ ،ميس�ان عي دواي :إن “الورشة خرجت
بتوصيات عدة ،أهمها االهتم�ام باألهوار كونها دخلت
ضم�ن الئح�ة ال�رتاث العاملي ملنظم�ة اليونس�كو عام
 ،2015وتوظيفه�ا لدعم القتص�اد الوطني ،ومن خالل
زيارة السياح من العراقيني واألجانب ،فضال عن انشاء
بناية خاصة للمحمية وتش�كيل فريق عمل متخصص
يف ميس�ان م�ن قب�ل الدوائر املعني�ة من بيئة ميس�ان

والدوائ�ر األخرى م�ن الجوانب الفني�ة والبيئية املعنية
بهذا الشأن”.
وأكد أن “محافظة ميس�ان عى استعداد تام لدعم هذه
النشاطات والفعاليات التي تدعم االقتصاد الوطني ،وان
الخطط التي وضعناها تحتاج اىل التنسيق مع املنظمات
الدولي�ة ،ومن خالل االتحاد ال�دويل لصون الطبيعة من
اجل انج�اح هذه املحمي�ات ،وأكيد أنها س�توفر البيئة
الس�ياحية لوجود التنوع اإلحيائي م�ن الجانب النباتي
والحيواني واإليكولوجي”.
وأك�د أن “املحافظة ت�درك اهمية القطاع الس�ياحي يف
الع�راق وال�دور االيجابي الذي يدع�م اقتصاد املحافظة
واالقتص�اد الوطن�ي ،كم�ا ان هذا القط�اع يحقق نموا
دائم�ا ويحرك س�وق العمل يف املحافظ�ة والبلد عموما
،ويوف�ر ف�رص عمل مب�ارشة وغر مب�ارشة لرشيحة
واسعة من الشباب”.
أم�ا النائ�ب االول ملحاف�ظ ميس�ان ،جاس�ب حم�دان
الحج�اج ،فق�د اش�ار اىل :ان “التوج�ه ص�وب تفعي�ل

الس�ياحة داخل املحافظة يمثل اولوية لنا ،الس�يما بعد
ان نال�ت توجهاتن�ا ه�ذه دعما م�ن الحكوم�ة املحلية
واملركزية ومن املنظمات العاملية ،لنجاح إنشاء املحمية
وضمن الفرتة املقررة لها”.

خبري :فائض أسعار النفط كفيل بسد عجز املوازنة
بغداد /الزوراء:
بني الخب�ر االقتصادي ،وس�ام
التميم�ي ،ان فائ�ض اس�عار
النف�ط املق�رر يف املوازن�ة كفيل
بس�د العجز الحاصل فيها ،الفتا
اىل ان الحكوم�ة ال تحت�اج اىل
اس�تقطاع روات�ب املوظفني من
اجل سد العجز.

وق�ال التميم�ي يف ترصي�ح
صحفي :ان “النف�ط يباع بأكثر
م�ن  55دوالرا للربمي�ل ،اي م�ا
يتج�اوز ال��  10دوالرات ع�ن
السعر املحدد يف املوازنة ،وبالتايل
ف�أن الحكوم�ة س�تحصل ع�ى
املبلغ املتبقي لس�د عجز املوازنة
بدال م�ن اللج�وء اىل اس�تقطاع

رواتب املوظفني”.
واض�اف ان “الحكومة ويف حال
حصوله�ا عى رب�ح  10دوالرات
عن كل برميل نفط ،فأن حاصل
مجموع االرباح اليومية يتجاوز
ال��  30ملي�ون دوالر بتصدير 3
ماليني برميل نفط يوميا”.
وب�ني ان “الكث�ر م�ن الخط�ط

االستثمارية كفيلة ايضا بتوفر
مبال�غ كب�رة للحكومة ،خاصة
يف حال قيام الحكومة باستغالل
املس�احات الكب�رة الفارغ�ة
وبيعها ع�ى املواطنني بأس�عار
مدعومة وبالتقس�يط مع طرح
خدماتها للرشكات االستثمارية
واستيفاء مبالغها فيما بعد”.

سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعا
بغداد /الزوراء:
أغلق مؤرش األس�عار يف س�وق الع�راق لألوراق
املالية ،أمس الثالثاء ،مرتفعا بنسبة (.)0.27%
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق
املالي�ة لي�وم أمس كما ي�ي :بلغ عدد األس�هم
املتداولة ( )244.383.145س�هما ،بينما بلغت
قيم�ة األس�هم ( )360.847.811دينارا.وأغلق
م�ؤرش األس�عار  ISX 60يف جلس�ة ام�س عى
( )489.65نقطة مرتفعا بنسبة ( )0.27%عن
إغالقه يف الجلس�ة الس�ابقة البال�غ ()488.35

نقطة.وت�م تداول أس�هم ( )28رشكة من اصل
( )104رشك�ة مدرجة يف الس�وق ،واصبح عدد
ال�رشكات املوقوف�ة بق�رار م�ن هيئ�ة االوراق
املالية لع�دم التزامها بتعليم�ات اإلفصاح املايل
( )22رشكة.وبل�غ ع�دد األس�هم املش�رتاة من
املستثمرين غر العراقيني يف السوق مليون سهم
بقيمة بلغت ( )3مالي�ني دينار من خالل تنفيذ
صفقتني عى اسهم رشكة واحدة.بينما بلغ عدد
األس�هم املباعة من املس�تثمرين غر العراقيني
يف السوق ( )8ماليني س�هم بقيمة بلغت ()10

مالي�ني دينار من خالل تنفيذ ( )4صفقات عى
اس�هم رشكتني.يذكر ان س�وق العراق لألوراق
املالية قد اس�تخدم أنظمة الت�داول االلكرتوني
واإليداع املركزي منذ عام  2009ويسعى إلطالق
نظ�ام الت�داول ع�رب االنرتني�ت للمس�تثمرين،
وينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من األحد
إىل الخميس ،ومدرج فيه  105رشكة مس�اهمة
عراقي�ة تمثل قطاع�ات املص�ارف واالتصاالت
والصناعة والزراعة والتأمني واالس�تثمار املايل
والسياحة والفنادق.

ونب�ه اىل أن “واق�ع املحافظ�ة وما تمتلكه م�ن مواقع
تكاد ال تتوفر بمناطق العالم وأنواع من الطيور بعضها
نادر ،يقود اىل نجاح هذا املرشوع ،وجعله قبلة لس�ياح
محليني ودوليني”.

جلنة الطاقة حتمل النفط تفاقم
أزمة الكهرباء وال تستبعد التعمد
بغداد /الزوراء:
اك�دت عضو لجن�ة الطاق�ة النيابية ،زهرة البج�اري ،امس
الثالثاء ،أن تفاقم ازمة الكهرباء يف هذا املوس�م كان بس�بب
قلة الوقود الواصل اىل املحطات الكهربائية لغرض تشغيلها.
وقالت البجاري يف ترصيح صحفي :إن “السبب االسايس هو
اعتماد الحكوم�ة عى دول الجوار يف تزوي�د الدولة بالغاز”،
مش�رة اىل أن “وزارة النف�ط الت�ي هي مس�ؤولة عن تزويد
املحطات الكهربائي�ة بالوقود ،لم تس�تثمر الغاز املصاحب،
وخاصة انه ضمن عقود جوالت الرتاخيص”.
وتابع�ت“ :لذلك نحمل املس�ؤولية الكامل�ة اىل وزارة النفط
باعتبارها الجهة املس�ؤولة عن تزويد الكهرباء حسب املهام
املرسومة يف وزارة النفط” .واضافت أن “هذا ربما يذهب اىل
التقصر املتعمد الن الكهرباء يف تماس مبارش مع املواطن”.
واش�ارت البج�اري اىل أن�ه “ال ارى أن التخصيص�ات قليل�ة
الن وزارة الكهرب�اء اخ�ذت من موازنات الع�راق ما يتجاوز
النصف ،فالتقصر ليس يف االموال وانما يف اإلرادة والعمل”.

حبثت مع القنصلية الربيطانية يف أربيل فرص االستثمار

الزراعة تطالب الوزارات بشراء املنتج احمللي دعما لالقتصاد الوطين

بغداد /الزوراء:
طالب�ت وزارة الزراع�ة ال�وزارات كافة
ب�رشاء املنتج املح�ي ،خصوصا الدجاج
ومقاطعت�ه وبي�ض املائ�دة دعم�ا
لالقتصاد الوطني .فيم�ا اعلنت الوزارة
ع�ن بحثها مع القنصلي�ة الربيطانية يف
اربي�ل التعاون يف املج�ال الزراعي وخلق
الفرص االس�تثمارية وانش�اء املشاريع
الزراعية.
وش�دد وزي�ر الزراع�ة ،محم�د كري�م
الخفاج�ي ،ع�ى “رضورة قي�ام وزارات
الدفاع والداخلية والعدل والصحة ،برشاء
املنتج�ات الزراعي�ة ،لتوف�ر احتياجاتها
التغذوية من املنتج الزراعي املحي املدعوم
م�ن قب�ل وزارة الزراعة ،س�يما الدجاج
ومقطعات الدجاج وبيض املائدة”.
وق�ال الوزي�ر ان “ه�ذا االمر يع�د واجبا
لدع�م االقتص�اد الوطني يف ض�وء األزمة
املالية وظروف جائحة كورونا” ،الفتا إىل
أن “تنفي�ذ هذا التوجه يف العمل املش�رتك
س�يؤدي إىل منافع كثرة تع�ود بالفائدة
ع�ى الفالحني ،فض�ال عن توف�ر مبالغ
كبرة من ميزانية الدولة”.
واوض�ح أن “املنتج املحي ش�هد طفرات
نوعية عى مختلف األصعدة ،مثل تحقيق
االكتفاء الذاتي من الحنطة وبذور الرتب

العلي�ا ،ومحاصي�ل الخ�ر ،وبرهن�ت
الوزارة رغ�م جائحة كورون�ا انها قادرة
ع�ى تحم�ل املس�ؤولية وتوف�ر مختلف
املنتجات بأسعار مناسبة للمستهلك”.
واش�ار وزي�ر الزراع�ة إىل أن “حماي�ة
املنتج املحي واجب وطني ،سيما يف ضوء
توجهات الدول الكربى لحماية أس�واقها
ومنتجاته�ا ،وذلك يحت�م تظافر الجهود
كاف�ة لدعم الزراعة واملنت�ج املحي كونه

يتعلق بقوت املواطن اليومي ،ومن خالله
يتم دعم االقتصاد الوطني”.
م�ن جانب متصل ،اعلن�ت وزارة الزراعة
الثالث�اء ،ع�ن بحثه�ا م�ع مستش�ار
القنصلية الربيطاني�ة يف اربيل توم هايد،
التع�اون يف املجال الزراعي وخلق الفرص
االستثمارية وانشاء املشاريع الزراعية.
واك�د مستش�ار ال�وزارة مه�دي ضم�د
القييس ،يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة

من�ه ،خ�الل اجتم�اع م�ع مستش�ار
القنصلية الربيطانية يف اربيل توم هايد:
أن “الوزارة عمل�ت عى توفر املحاصيل
االس�رتاتيجية م�ن الحنط�ة والش�عر
كونها تدخل يف السلة الغذائية للمواطن،
فضال عن استخدام الشعر كعلف للثروة
الحيواني�ة واالهتم�ام بتنويع املحاصيل
الزراعية والخ�ر لتوفرها اىل املواطن،
اضاف�ة اىل الدواج�ن وبي�ض املائ�دة

واالغن�ام واللح�وم الحم�راء والبيض�اء
للوص�ول اىل االكتف�اء الذات�ي يف كاف�ة
املنتجات الزراعية”.
وبني القييس ان “خطط الوزارة االساسية
القصرة والبعيدة املدى تتمثل بدعم املنتج
املحي وزي�ادة االنتاجية واس�تمرار منع
اس�تراد املنتجات الزراعية نظرا لوفرتها
محلي�ا والعم�ل ع�ى خل�ق املوازن�ة بني
الع�رض والطلب” ،موضح�ا ان “القطاع
الزراع�ي س�اهم بتوف�ر الحنط�ة ومنع
اس�ترادها منذ ثالث سنوات وتوزيعها يف
مفردات البطاقة التموينية للمواطنني”.
واش�ار اىل “اهمي�ة الرتكي�ز ع�ى دع�م
وتطوي�ر قط�اع الدواجن وبي�ض املائدة
واللحوم نظرا ألهميتها يف السلة الغذائية
اليومي�ة للمواط�ن ،وتميزه�ا غذائي�ا
وصحيا عى نظراتها املس�توردة ،فضال
عن تش�غيل االي�دي العامل�ة وامتصاص
البطال�ة ودع�م االقتص�اد الوطن�ي للبلد
نظرا إلمكاني�ة تحقيقها قف�زة باإلنتاج
بوقت قصر”.
م�ن جانب�ه ،اع�رب الوف�د الضيف عن
س�عادته باللق�اء واس�تعداده للتع�اون
م�ع ال�وزارة يف ع�دد م�ن املج�االت
الزراعي�ة والبحثية ،وانش�اء املش�اريع
االستثمارية.

الرياضي

أصفر وأمحر

عالء عبد الزهرة يغيب أسبوعني
عن الزوراء

بغداد /متابعة الزوراء
يغيب الالعب ،عالء عبد الزهرة ،عن املالعب ملدة اسبوعني بعد االصابة التي تعرض لها يف
مباراة الزوراء والسماوة والتي انتهت لصالح االبيض بهدف من دون مقابل.
واثبت�ت الفحوصات الطبية التي اجريت لعبد الزهرة تعرضه لتمزق للعضلة الخلفية من
الدرجة الثانية.
وكان مدرب الفريق ،رايض شنيش�ل ،اكد ،يف حديث س�ابق ،ان هذه املباراة ش�هدت عدة
اصاب�ات منه�ا عالء عبد الزه�رة ،وذلك بس�بب الضغط الذي تعرض ل�ه الالعبون خالل
املباريات الثالث االخرية امام الديوانية ونفط الوسط والسماوة.
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العراق يواجه الكويت جتريبيا  ..وحوار فين “سلوفيين  -اسباني” بضيافة البصرة اليوم
بغداد  /صالح عبد املهدي
يخ�وض منتخبنا الوطن�ي بكرة القدم يف
الس�اعة السادس�ة والنصف من مس�اء
اليوم مواجه�ة تجريبية مرتقبة تجمعه
بش�قيقه الكويت�ي تج�ري ع�ىل ادي�م
ملع�ب ج�ذع النخلة يف اط�ار تحضريات
املنتخب�ني الس�تكمال املباري�ات املتبقية
من التصفيات القارية املش�رتكة املؤهلة
ملوندي�ال  2022يف الدوح�ة وكاس اس�يا
 2023يف الصني ،ويقود املباراة التي تقام
م�ن دون جمه�ور طاقم تحكي�م قطري
مؤلف من حكم الس�احة سلمان فالحي
وثنائي الراية فيصل الش�مري وجمعة بو
رش�يد بجانب الدكتور واثق محمد حكما
رابع�ا ،وبذل�ك س�تجتمع يف ارض امللعب
خمس جنسيات هي من العراق والكويت
وقطر وسلوفينيا واسبانيا .

عالم�ة الجزاء لصال�ح املنتخب الكويتي ،
وسجل العبونا  51هدفا باملرمى الكويتي
مقابل  41هدفا دخلت مرمانا باس�تثناء
ركالت الرتجي�ح م�ن عالمة الج�زاء التي
حس�مت مباراتني كما ذكرنا ،وكان اكثر
العبينا تس�جيال بمرم�ى منتخب الكويت
هو النجم الراحل عيل كاظم امللقب بجالد
الحراس وله خمس�ة اهداف تاله مبارشة
زميله حس�ني .ع�أد بأربعة اه�داف اما
اكثر الالعبني الكويتيني تس�جيال بمرمى
منتخبنا فكان عبد العزيز العنربي امللقب
باملخلّ�ص وله خمس�ة ه�داف ايضا تاله
جاسم يعقوب وله اربعة اهداف .

االول واالخر

ودب�ي ،وتضمنت تل�ك الرحل�ة اقامة 11
مب�اراة يف كاس الخلي�ج العرب�ي ومثلها
ودي�ة وث�الث مباريات قاري�ة ومباراتني
يف كاس العرب ومباراة يف كاس فلس�طني
ومثلها يف بطولة الصداقة والسالم واخرى
يف بطول�ة فوك�س الدولي�ة اىل جانب 8
مباريات جرت عىل الصعيد االوملبي عندما
كان يسمح لدول العالم الثالث املشاركة يف
املناسبات االوملبية بمنتخباتها الوطنية.

اول مب�اراة جمع�ت ب�ني املنتخب�ني عىل
امت�داد تاريخهم�ا ج�رت يف الثالث عرش
من ترشي�ن الثان�ي عام  1964لحس�اب
منافس�ات النس�خة الثاني�ة م�ن بطولة
كاس العرب الت�ي ضيفتها الكويت آنذاك
وانته�ت لصالح منتخبن�ا الوطني بهدف
دون رد حم�ل امض�اء مهاجمن�ا ش�اكر
اس�ماعيل ،ام�ا اخ�ر مب�اراة ج�رت بني
املنتخب�ني الش�قيقني فكانت عىل س�بيل
التجري�ب واحتضنه�ا ملع�ب عيل صباح
الس�الم بنادي الن�رص الكويتي يف العارش
م�ن ايلول ع�ام  2018وانته�ت بالتعادل
بهدف�ني ل�كل منهم�ا س�جلهما ملنتخبنا
مهن�د ع�يل وع�يل فائ�ز ولالش�قاء عالء
مه�اوي بكرة عكس�ية وفه�د الهاجري
وق�د كان�ت اول مب�اراة الس�ود الرافدين
تحت قيادة املدرب السلوفيني سرتيشكو
كاتانيتش .

وباملحصل�ة النهائي�ة ف�از منتخبن�ا بما
مجموع�ه  16مب�اراة فيم�ا خ�رس 11
بينما تع�ادل املنتخبان يف  11مباراة بينها
مباراتان حس�متهما ركالت الرتجيح من

ارشف ع�ىل قي�ادة منتخبن�ا يف مبارياته
السابقة امام املنتخب الكويتي عدد غري
قليل م�ن املدربني بني محلي�ني واجانب،
فمن املحليني نذك�ر الثالثي الراحل عادل
بشري وعمو بابا وواثق ناجي اىل جانب انور

واقع املنتخبني
تعد مباراة الي�وم هي الرابعة ملنتخبنا يف
اعقاب فرتة التوقف بسبب جائحة كورونا
بعد ان س�بق له ان خاض ثالث مباريات
سابقة ،بينها اثنتيا جرتا يف النصف االول
من ترشين الثان�ي املايض تعادل يف االوىل
م�ع االردن س�لبيا وف�از يف الثاني�ة عىل
اوزبكس�تان بهدف�ني مقابل ه�دف واحد
قبل ان يتعادل مع االمارات بدون اهداف يف
الثاني عرش من كانون الثاني الحايل وهو
ام�ر يصب بصالح منتخبنا الذي يعد اكثر
جاهزي�ة مقارنة بضيفه الذي لم يخض
س�وى مب�اراة واحدة فق�ط خرسها قبل
ايام امام ضيفه الفلسطيني بهدف دون
مقاب�ل كانت تمثل الظه�ور االول لالزرق
بع�د توقف مل�دة ع�ام كامل تقريب�ا كما
انها االوىل تحت ارشاف املدرب االس�باني
اندري�س كاراس�كو  ،ويف قراءة لالس�ماء
الكويتية التي س�تلعب مب�اراة اليوم نجد
ان كاراس�كو لم يصطحب معه خمس�ة
العبني من التش�كيل الذي خ�اض مباراة

فلس�طني واس�تبدلهم بعنارص جديدة يف
اطار خطته إلرشاك اكرب عدد من الالعبني
وصوال اىل االستقرار عىل التشكيلة املثالية
التي ستلعب التصفيات .

املتصدر والوصيف
يف ق�راءة لواق�ع املنتخب�ني يف التصفيات
املش�رتكة نج�د ان منتخبن�ا يتص�در
املجموع�ة الثالث�ة برصي�د  11نقط�ة
متقدم�ا عىل منتخب�ات البحري�ن وايران
وهون�غ كون�غ وكمبودي�ا ع�ىل الت�وايل،
حيث خ�اض حتى االن خم�س مباريات
ف�از يف ثالث منه�ا وتع�ادل يف اثنتني من
دون خسارة وسجل العبوه تسعة اهداف
بينما دخلت مرم�اه كرتان وتنتظره ثالث

يدعم
فريق أمانة بغداد
ُ
صفوفه مبحرتفني جدد
بغداد  /الزوراء
أعلنت إدارة أمانة بغداد تعاقدها مع ثالثة العبني محرتفني من لبنان
وساحل العاج لتدعيم صفوف فريقها األول.
َ
وق�ال رئيس الهيئ�ة االدارية ،فالح املس�عودي :إن فريقه تعاقد مع
اللبناني محمد جالل قدوح ،وسانت جيان كوري وساديا اوليفر بلو
من كوت ديفوار.
وأش�ا َر املس�عودي إىل :أن إدارة ن�ادي أمانة بغداد ته�دف من خالل
ه�ذه التعاق�دات اىل إحداث إضافة للفريق الذي ظهر بش�ك ٍل جيد يف
املباري�ات الس�ابقة ،ويتطل�ع ألن يكون بصورة أفض�ل يف مباريات
املرحلة الثانية املقبلة.

إعالمنا الرياضي
تواص�ل اللجن�ة النس�وية يف االتح�اد العراق�ي
للصحاف�ة الرياضي�ة عمله�ا الس�تقطاب
الصحفيات الشابات للعمل يف مجال الصحافة
الرياضية.
وقالت رئيسة اللجنة ،الدكتورة عاصفة موىس:
ان اللجن�ة تواج�ه مش�كلة حقيقي�ة تنطوي عىل
ان العدي�د من الصحفي�ات يتخوفن من العم�ل يف الصحافة الرياضية،
ويعتق�دن ان�ه مجال يختص به الرجال اكثر من النس�اء ،وهذا مفهوم
خاط�ئ .وتابعت :ان اللجنة تس�عى اىل تش�جيع الصحفي�ات والتأكيد
ان كل املجاالت الصحفية متاحة للنس�اء ،وقد ش�هدنا تواجد مراسالت
حربي�ات اثناء املعارك ضد تنظيم داعش ،وبالت�ايل فإن املجال الريايض
بحاج�ة ماس�ة اىل تواج�د صحفي�ات واعالمي�ات يس�همن يف تغطية
االنشطة الرياضية املختلفة ،السيما االنشطة النسوية ،وهو ما نسعى
بشكل جاد لتحقيقه.
وعربت موىس عن شكرها للزمالء يف نقابة الصحفيني ،ويف اتحاد الصحافة
الرياضية والعاملني يف االقسام الرياضية بالصحف ،الذين ابدوا استعدادهم
للتعاون وانجاح مهمة اللجنة النسوية الحالية.
*****************
أعرب الزميل طه كمر ،عضو الهيئة العامة لالتحاد
العراقي للصحافة الرياضية ،عن شكره وتقديره
ملبارك�ة رئي�س واعض�اء االتحاد عقب تس�نمه
منص�ب رئيس القس�م الري�ايض يف قن�اة نينوى
اآلن الفضائي�ة  ..س�ائال امل�وىل القدي�ر التوفيق لنيل
ثقة الش�ارع الريايض ،ومتمنيا كل النج�اح ملنظومة االتحاد الجديدة التي
منحها زمالء املهنة الثقة املطلقة إلصالح واقع حال صاحبة الجاللة.

مباري�ات بينه�ا مب�اراة يف الب�رصة امام
كمبودي�ا ومبارات�ني خ�ارج الدي�ار امام
هونغ كون�غ وايران .أما املنتخب الكويتي
فيأتي وصيفا يف املجموعة الثانية برصيد
 10نق�اط متقدم�ا عىل ش�قيقه االردني
بف�ارق االه�داف ومتخلفا عن اس�رتاليا
املتصدرة بف�ارق نقطتني ،وخاض االزرق
خم�س مباريات فاز بث�الث منها وتعادل
بواح�دة وخرس اخرى وس�جل العبوه 17
هدف�ا مقابل ثالث ك�رات دخلت مرماهم
ويتصدر الئح�ة هدافيه املهاجم يوس�ف
ن�ارص بأربع�ة اه�داف يليه الخب�ري بدر
املط�وع بثالثة  ،وتب�دو مهمة الكويت يف
التصفيات ليست سهلة ،حيث سيخوض
مبارات�ني م�ن مباريات�ه الث�الث املتبقية

خارج ملعبه امام اس�رتاليا وتايوان  .أما
املب�اراة الثالثة فس�يضيّف فيها ش�قيقه
االردن�ي وه�ي مب�اراة مصريي�ة ل�كال
املنتخبني .

حمصلة رقمية
يشري التاريخ اىل ان منتخبنا الوطني سبق
ان التق�ى نظ�ريه الكويت�ي يف  38مباراة
رس�مية وودية جرت عىل امتداد اكثر من
نص�ف قرن ،واقيمت تلك املباريات بواقع
 11مباراة يف الكويت و 8يف بغداد وثالث يف
العاصمة العمانية مسقط مقابل مباراتني
يف كل م�ن طه�ران والدوح�ة ونيودلهي
واملنام�ة والري�اض وابو ظب�ي ومباراة
واح�دة يف كل من عمّ�ان وعدن وبانكوك

ارجحية عراقية

تفرد فيريا

جس�ام وحكيم ش�اكر ورايض شنيشل،
ومن االجان�ب االس�كتلندي الراحل داني
ماكلن�ن واليوغس�اليف كاكا والربازي�يل
زاماري�و واالملان�ي ولفكان�غ س�يدكا
والربازي�يل جورف�ان في�ريا والس�لوفيني
سرتيش�كو كاتانيت�ش  .أم�ا املنتخ�ب
الكويت�ي فأرشف عىل قيادته من املحليني
صال�ح زكري�ا ومحم�د ابراهي�م وم�ن
االجان�ب الربازييل كارل�وس الربتو برييرا
واالنكليزي جورج ارمس�رتونغ والربازييل
لويس فيلبي س�كوالري والرصبي كوران
والكروات�ي رومي�و ج�وزاك والربازي�يل
جورف�ان فيريا ال�ذي كان املدرب الوحيد
ال�ذي ارشف عىل قيادة املنتخبني يف فرتات
متعاقبة .

حضور وغياب

ق�اد منتخبن�ا يف اخ�ر مواجه�ة ل�ه م�ع
االزرق الكويتي مدربه الحايل الس�لوفيني
سرتيش�كو كاتانيت�ش ومثل�ه الالعبون:
ج�الل حس�ن و ع�يل عدنان وع�يل فائز
(ريب�ني س�والقا) واحم�د ابراهيم وعالء
مهاوي وس�عد عب�د االمري(ب�روا نوري)
وحسني عيل وبشار رسن (امجد عطوان)
ومهدي كامل وهمام طارق (حمد ياسني)
ومهند ع�يل (ايمن حس�ني) ،ووفق هذه
املعطيات س�يغيب س�بعة العبني من هذا
التشكيل عن مباراة اليوم .
وق�اد املنتخب الش�قيق امل�درب الكرواتي
رومي�و ج�وزاك ،ومثله الالعب�ون :خالد
الرش�يدي وعام�ر معتوق وفه�د حمود
( حم�د خالد) وفه�د الهاجري وس�امي
الصانع وفه�د االنصاري وطالل الفاضل
(عبدالل�ه ماوي) واحم�د الظفريي (رضا
هان�ي) وفه�د العن�زي (عي�د الرش�يدي
وفيصل عجب (فيصل زايد) وبدر املطوع
(يعق�وب الط�راورة) ،وم�ن املؤم�ل ان
يش�ارك  5العبني فقط من هذا التش�كيل
يف مباراة اليوم.

القنصل الكوييت يف البصرة يشيد باالستقبال الرائع لبعثة األزرق
البرصة /وفد االتحاد العراقي للصحافة
الرياضية
أش�اد القنص�ل الع�ام لدول�ة الكوي�ت
الش�قيقة يف محافظ�ة الب�رصة ،أمداح
مكعد الدورسي ،بالحفاوة التي ُ
استقبلت
به�ا بعثة األزرق الكويتي يف البرصة عىل
الصعيدين الرسمي والجماهريي.
وق�ال الدورسي انه ”:لي�س بالغريب ان
نج�د م�ن أش�قائنا يف الع�راق والبرصة
تحدي�دا ه�ذا االس�تقبال الرائع،كم�ا
أن العالق�ات التاريخي�ة واالجتماعي�ة
بينن�ا والت�ي تأخذ أبعادا م�ن املصاهرة
والتواصل بني الش�عبني الشقيقني ،هي
الس�مة التي تجمعنا باستمرار” .مشريا
اىل ان ”:مباراة املنتخبني الشقيقني ،التي
سيحتضنها ملعب املدينة الرياضية ،هي
رس�الة نتمناها ان ُتمهر بختم النجاح”
مضيف�ا ان ”:ه�ذه الخطوة ُ
ستؤس�س
ملب�ادرات جدي�دة قادم�ة ب�ني البلدي�ن
الش�قيقني وع�ىل مختل�ف األصع�دة،
والس�يما يف الجان�ب الري�ايض وتحديدا
ك�رة الق�دم ،التي يع�د فيه�ا منتخبانا
األفضل يف الساحتني العربية والقارية”.
ومن جانبه ،قال رئيس الهيأة التطبيعية
بك�رة الق�دم ،اي�اد بني�ان :ان االندي�ة
واملنتخبات الوطنية يستحقون ان تبنى

لهم مثل هكذا مالعب ،السيما ان العراق
له مكانة عربية واس�يوية يف كرة القدم.
مبين�ا ان الهي�أة كان�ت تتمن�ى تواجد
عش�اق اس�ود الرافدي�ن يف ملعب جذع
النخلة لكن اليمكن تجاوز قرارات خلية
االزمة وكذلك تعليمات االتحادين الدويل
واالسيوي.
واضاف :ان تواجد الجمهور يعطي لونا
مختلفا كما جرى يف املباريات الس�ابقة
عندم�ا صدحت االف حناجر الحارضين
بالنش�يد الوطن�ي العراق�ي .متمنيا ان
تشهد املباريات واالس�تحقاقات املقبلة
ع�ودة ال�روح للمدرج�ات م�ن جدي�د،
الس�يما بعد تط�ور املنش�آت الرياضية
والتي يفتخر بها العراق امام الجميع.
من جهته ،اوضح مدير املدينة الرياضية
يف الب�رصة ،املهندس لطف�ي الجزائري:
ان العم�ل يف ملع�ب ج�ذع النخلة وبقية
املالع�ب متواص�ل لي�ال ونه�ارا من قبل
م�الكات وزارة الش�باب والرياض�ة،
فض�ال ع�ن الدوائ�ر الس�اندة م�ن اجل
الظه�ور بأبهى ص�ورة ام�ام الضيوف
االشقاء واملتمثلة بالالعبني والصحفيني
والالعبني الدوليني الس�ابقني وثم عكس
ص�ورة ايجابية عن الب�رصة ونقلها اىل
اصدقائهم والقنوات الفضائية العربية،

لذل�ك يجب علينا التعاون يف كل املجاالت
وهذا ما يجري حاليا ،اذ ليس هناك وقت
محدد النتهاء الدوام ،كل ش�خص يعمل
باختصاصه حت�ى الوص�ول اىل مرحلة

االنجاز.
واش�ار اىل :ان ه�ذا ال�رصح انش�أ قبل
عرش س�نوات من اجل استضافة العراق
لبط�والت الخلي�ج ،ومن�ذ تل�ك الف�رتة

شهد :سأكمل ما بدأه املدرب مجال علي مع نفط الوسط
بغداد /متابعة الزوراء
أوض�ح امل�درب الجدي�د لنف�ط

الوس�ط ،عب�د الغن�ي ش�هد ،أن
مهمته ستكون تكميلية ملا حققه

الجه�از الفن�ي الس�ابق بقيادة
جمال عيل .وقال شهد :إن الفريق
ل�م يوف�ق يف آخر ث�الث مباريات
وحق�ق نقطتني فق�ط وهو أمر
لم يتواكب مع طموحات الجهاز
الفن�ي .الفت�ا إىل أن اإلجهاد كان
واضحا ع�ىل الالعبني يف املباريات
األخ�رية ،وه�ذا يؤك�د حاجت�ه
إلضافة عدد من الالعبني لصفوف
الفريق م�ع االحتفاظ بالقدامى.
وبني“ :هن�اك اتفاق م�ع اإلدارة
إلب�رام عدد م�ن الصفقات بفرتة
االنتق�االت الش�توية والتي نعول

عليه�ا لرتمي�م خط�وط الفريق
وهن�اك مفاوضات مع مهاجمني
اثنني”.
وأش�ار“ :نفط الوس�ط يس�تعد
ملواجه�ة زاخو يف الجول�ة املقبلة
وس�يغادر بوقت مبك�ر إىل أربيل
تحض�ريا للمب�اراة ،وس�أحافظ
عىل أس�لوب لع�ب الفريق ألني ال
أمل�ك الوقت الكايف إلج�راء تغيري
تكتيك�ي ع�ىل مس�توى طريقة
اللع�ب عىل أم�ل أن تب�دأ مرحلة
العم�ل الفعيل يف املرحل�ة الثانية
من الدوري”.

ولغاية اآلن العمل مس�تمر وتم تش�غيل
االجه�زة الكهربائية وامليكانيكة ،وكذلك
تجميل املداخل والحدائ�ق ،وكان للفرق
التطوعية دور يف دعم عملنا.

نادي الديوانية يفسخ عقد حمرتفه
االسباني ايزاك بالرتاضي
بغداد /متابعة الزوراء
كشف رئيس نادي الديوانية الريايض ،حسني العنكويش ،سبب
رحيل محرتف فريقه ،االسباني ايزيك باديال.
وق�ال العنك�ويش ان “ن�ادي الديواني�ة فس�خ عق�د املحرتف
األسباني إيزاك باديال بعد اقل من موسم”.
واوض�ح ان “فس�خ العق�د تم بال�رتايض مع ن�ادي الديوانية
ألس�باب خاص�ة بالالع�ب” ،مؤك�دا ً “التعاق�د م�ع  4العبني
محليني عىل مس�توى عال من االندية الثالثة االوىل ،فضالً عن
العبني محرتفني”.
يذكر ان فرتة االنتقاالت ستبدأ خالل شهر شباط املقبل.
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ردود فعل حزينة على إقالة المبارد

خلّفت إقالة اإلنجلي�زي فرانك المبارد من
تشيليس ردود فعل واسعة ،وعرب كثري من
خرباء كرة القدم ع�ن حزنهم لهذا القرار،
ال�ذي ب�رره مالك الن�ادي اللندن�ي رومان
أبراموفيتش.
وفيما ييل مقتطف�ات من ردود الفعل بعد
إقالة المبارد.
� رومان أبراموفيتش (مالك تشيليس):
“ه�ذا قرار صعب بالنس�بة للن�ادي وذلك
ليس فقط ألنني تربطني عالقة ش�خصية
ممتازة م�ع فرانك وأحمل له أكرب قدر من
االح�رتام .هو رج�ل يتمت�ع بنزاهة هائلة
وصاح�ب أع�ى مس�توى م�ن أخالقيات
العمل .لكن يف ظ�ل الظروف الحالية فإننا
نعتقد أنه من األفضل استبدال املدرب”.
� فرانك المبارد يف بيان:
“عندما توليت املنصب كنت أدرك التحديات
التي تنتظرني يف توقيت صعب عى النادي.
فخ�ور باإلنجازات الت�ي تحققت ،وفخور
بالعب�ي األكاديمية الذين التحقوا بالفريق
األول وأدوا بشك�ل رائ�ع وه�م مس�تقبل
الن�ادي .أن�ا محب�ط ألني ل�م أحصل عى
الوقت هذا املوس�م لقي�ادة الفريق للتقدم
وبلوغ املس�توى التايل .أتمن�ى للفريق كل
النجاح يف املستقبل”.
� جوزي�ه مورينيو م�درب توتنهام الحايل

وتشيليس السابق:
“أك�ون حزين�ا دائم�ا عندما يفق�د زميل
منصبه وبكل تأكيد فإن فرانك ليس مجرد
زميل بل هو ش�خص مهم يف مسريتي لذا
أشعر باألسف بكل تأكيد .هذه قسوة كرة
القدم الحديثة .عندم�ا تصبح مدربا فهذا

ل�م يرحم ليربون جيم�س الفريق الذي
انطل�ق من�ه إىل النجومي�ة وق�اد لوس
انجلي�س ليك�رز حام�ل اللق�ب للفوز
 108 - 115ع�ى مضيف�ه كليفالن�د
كافاليريز يف دوري كرة السلة األمريكي
للمحرتفني.
وس�جّ ل “امللك”  46نقطة يف أعى سجل
تهديف�ي ل�ه ه�ذا املوس�م 21 ،منها يف
الربع األخ�ري ،وأض�اف  8متابعات و6
تمري�رات حاس�مة ليق�ود فريق�ه اىل
االنتص�ار الع�ارش توال ًيا خ�ارج الديار
ويس�تعيد صدارة املنطق�ة الغربية مع
 14انتصارًا مقابل أربع هزائم.
وق�ال أفض�ل الع�ب يف نهائي املوس�م
املايض“ :إنه دائمًا شعور جيد أن تحقق
الف�وز ،ال س�يما بالقمي�ص الذهب�ي
والبنفسجي.”.
وتابع الالعب الذي قاد كافاليريز اىل لقب
ال�دوري عام “ : 2016أح�اول فقط أن
أبني أدائي كي أتمكن من التغلب عليهم
من كل الجوانب ،من خارج القوس ،من
املسافة املتوسطة وتحت السلة”.
فيما أش�اد م�درب ليك�رز فرانك فوغل
باملس�تويات الرائعة التي ال زال يقدمها

اب�ن ال� 36عامً ا “إنه أم�ر رائع أن تراه
ال ي�زال ق�ادرًا ع�ى تقديم هك�ذا أداء.
م�ن الواضح ان�ه أراد الفوز ضد فريقه
الس�ابق .قدم إحدى أفضل مبارياته”.
وأضاف أنتون�ي ديفيس  17نقطة و10
متابع�ات فيما س�جل كل م�ن دينيس
رشودي�ر وكنتايفي�وس كالدويل-بوب
 10نقاط.
ويحتل ج�اره يف املدينة كليب�ريز املركز
الثاني مع  13انتصارًا وأربع هزائم وهو
يحل عى اتالنت�ا هوكس الثالثاء بغياب
الثنائ�ي كواه�ي لين�ارد وب�ول جورج
بس�بب بروتوك�والت ف�ريوس كورون�ا
املستجد وفق ما أعلن النادي.
ول�م يح�دد األخ�ري الس�بب الرئي�يس
لغيابهم�ا بل اكتفى بالذك�ر انه بداعي
“بروتوكوالت الصحة والس�المة” فيما
سيغيب بات بيفرييل لإلصابة.
وتنص بروتوكوالت ال�دوري عى وضع
ك�ل العب مص�اب أو كان ع�ى احتكاك
بشخ�ص مصاب بكوفيد 19 -يف الحجر
الصحي حيث ت�رتاوح الفرتة بني اربعة
وعرشة أيام.
ويف مكان آخر ،س�جل جيم�س هاردن

يشء تعرف أنه س�يحدث س�واء عاجال أو
آجال”.
� مايكل أوين مهاجم إنجلرتا السابق:
“أعتقد أنه يف الوقت الذي أنفق فيه النادي
املال ال�ذي أنفقه هذا الصي�ف وتعاقد مع
الالعب�ني الذي�ن ضمه�م فإن هذا تس�بب

يف املزي�د م�ن التوقعات ،ونح�ن نعرف ما
يحدث يف تشيليس بوجود توقعات عالية”.
روي هودجسون مدرب كريستال باالس:
“� ه�ذا محزن .أعتقد أن�ه أدى عمال رائعا
يف املوس�م امل�ايض ،كن�ت أتمن�ى أن ينال
معش�وق املشجع�ني وأس�طورة تشيليس

اعالم الكرتوني
وقتا أطول من  18شهرا”.
� بيب جوارديوال مدرب مانشسرت سيتي:
“يتحدث الناس عن املشاريع واألفكار .هذا
غري موجود .يجب الفوز أو سيتم استبدالك.
أنا ال أحكم عى ق�رار تشيليس فأنا أحرتم
قرارهم لكن عاملنا يتعلق برضورة تحقيق
أكرب عدد من االنتصارات”.
� بريندان رودجرز مدرب ليسرت سيتي:
“لقد امتلك الشجاعة إلنهاء مسرية رائعة
وكان يمكنه أن يس�لك طريقا أسهل .هذا
منصب لم يكن من املمكن رفضه حتى لو
لم يكن يملك الكثري من الخربة .النتائج لم
تكن كما يري�د ،لكن أعتقد أن هذا منصب
يحتاج إىل الوقت”.
� ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد:
“ه�ذا أم�ر مه�م أنن�ا نح�اول أن نشجع
مدربينا الربيطانيني عى الوجود يف بطوالت
الدوري الك�ربى إذا كان بوس�عنا ذلك .أنا
متأكد أنه سيعود وسيتعلم من ذلك”.
� رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون:
“هذا جزء من العمل”.
� تياجو سيلفا مدافع تشيليس:
“شكرا جزيال عى كل يشء يا أسطورة”.
� تامي أبراهام مهاجم تشيليس:
“نم�وذج يحت�ذى ومعل�م وم�درب رائع.
شكرا لك”.

ليربون يقسو على كافاليريز بـ 46نقطة

 16م�ن نقاطه ال� 20يف املباراة يف الربع
األخ�ري ليقود بروكلني نت�س للفوز عى
ميامي هيت .85 - 98
وأضاف كيفن دوران�ت  20نقطة ً
ايضا
و 13متابع�ة و 5تمري�رات حاس�مة
ليس�اهم يف قيادة الفري�ق اىل االنتصار
الح�ادي ع�رش ه�ذا املوس�م مقاب�ل 6

اجملري دارداي يعود لتدريب هرتا برلني

عاد املجري بال دارداي لإلرشاف عى هرتا برلني األملاني بعد
عام ونصف عى رحيله ،وذلك خلفا ً لربونو الباديا الذي أقيل من
منصبه بحسب ما أعلن النادي.
وقرّر نادي العاصمة إقالة الباديا واملدير الريايض للفريق
مايكل بريتس غداة الخسارة الكبرية عى أرضه أمام فريدر
بريمن  1 - 4يف الدوري املحيل.
واكتفى برلني بنقطة واحدة من مبارياته األربع األخرية ضد
فرق تعترب ضعيفة ،ليقبع يف املركز الرابع عرش برصيد 17
نقطة ،ما دفع االدارة اىل اتخاذ قرار التخيل عن الباديا ،ابن
ال� 54عاما ً الذي استلم املنصب يف نيسان/أبريل  ،2020بعيد
توقف البطولة جراء فريوس كورونا املستجد ،وأنقذه من
الهبوط.
وأشار النادي األحد إىل أنه عى تواصل مع مدربه السابق
دارداي لخالفة الباديا ،ثم أكد اليوم التعاقد مع ابن ال� 44عاما ً:
“الذي يعرف كل الناس هنا وال يحتاج اىل الكثري من الوقت من
أجل التأقلم” بحسب ما أفاد رئيس مجلس اإلدارة كارستن
شميدت ،مضيفا“ :يعيش بال من أجل هرتا ونحن مقتنعون
تماما بأنه سيمنح الفريق ما يحتاجه بفضل طبيعته الواضحة

واملبارشة”.
ويعود دارداي الذي دافع عن ألوان هرتا كالعب وسط
دفاعي أيضا بني  1997و ،2012اىل منصب شغله بني
 2015و 2019بصحبة مساعديه السابقني أندريا
نيويندورف والرصبي أدمري حمزاغيتش.
وبعد أن كان لفرتة طويلة املمثل الوحيد للعاصمة يف دوري
ال�”بوندسليغا” ،يجد هرتا نفسه يف ظل جاره
أونيون برلني الذي يقدم أداء مميزا ً يف
موسمه الثاني فقط بني الكبار،
إذ يحتل املركز الثامن بعد
 18مرحلة ،بفارق أربع
نقاط فقط عن املركزين
الثالث والرابع اللذين
يحتلهما باير ليفركوزن
وفولفسبورغ تواليا.
وسيكون دارداي أمام
مهمة صعبة يف مستهل
مشواره مع فريقه
إذ
الجديد-القديم،
االختبارات
تبدأ
الصعبة منذ املباراة
الثانية حيث يلتقي
هرتا مع بايرن
ا للقب
ميونيخ حامل
ا ملر حلة
يف
واملتصدر
قبل أن
ا لعرش ين ،
ا لثا ني
يواجه اليبزيغ
ا لثا نية
املرحلة
يف
والعرشين.

مفكرة الزوراء

هزائم.
كما سجل كايري ايرفينغ  16نقطة و12
لجو هاريس و 11ل�دي أندري جوردان
ليس�اهموا يف الحاق الهزيم�ة العارشة
بميامي مقابل ستة انتصارات.
وق�ال ه�اردن ال�ذي وص�ل اىل بروكلني
نت�س مطل�ع الشهر بصفقة تبادل:

7

خطوة ميسي تربط مستقبله
بسان جريمان

ربط األرجنتيني ليونيل مييس ،قائد برش�لونة ،نفسه باالنتقال
إىل باريس سان جريمان خالل املوسم املقبل.
وينتهي عقد مييس مع البارس�ا يف الصيف املقبل ،وال توجد أي
مفاوضات بني الطرفني بشأن التجديد حتى اآلن.
ً
ووفق�ا لربنام�ج الشرينجيتو اإلس�باني ،فإن مي�يس وعائلته
يحصالن اآلن عى دروس يف اللغة الفرنس�ية ،استعدا ًدا للخطوة
املقبلة يف مسرية الربغوث.
وزعم�ت العديد من التقارير الفرنس�ية واإلس�بانية أن باريس
يريد الجمع بني مييس وصديقه نيمار دا س�يلفا يف فريق واحد
لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن أكثر من مرش�ح عى رئاسة برش�لونة أكد قدرته عى
إقناع مييس بالبقاء مع البارسا ،يف حالة النجاح باالنتخابات.

خيتايف يسجل هدفاً تارخيياً
وخيسر

“لق�د لعب�ت دورًا لثمان�ي س�نوات (يف
هيوس�تن) حيث كنت أس�يطر وأتحكم
بالك�رة .اآلن التجربة مختلفة يل ولكنها
ما زالت جيدة”.
وتاب�ع“ :ال زل�ت ألع�ب ك�رة الس�لة يف
النهاية .إنه أمر ممتع .ما إن نجد االيقاع
ستكون االمور اسهل بالنسبة لنا”.

س�جّ ل خيتايف هدف�ا ً دوّن يف تاريخ مس�ابقة الليغا لكنه خرس
بنتيجة عريضة أمام مضيفه أتلتيك بيلباو.
وتلق�ى خيتايف أك�رب خس�ارة يف مبارياته هذا املوس�م ،عندما
ُه�زم أمام مضيفه أتلتيك بيلباو  1 - 5يوم اإلثنني يف األس�بوع
العرشين من مسابقة الدوري اإلسباني.
وافتت�ح كوكوري�ال التس�جيل لصال�ح الضي�ف يف الثاني�ة 18
مس�جالً أرسع هدف لخيتايف يف الليغا ع�رب تاريخه لكن راوول
غارسيا ع ّدل النتيجة لصالح بطل السوبر اإلسباني (.)12
وأضاف ياراي الهدف الثاني ألصحاب األرض يف الدقائق الخمس
األوىل م�ن الش�وط الثاني ( )50قبل أن يعود غارس�يا ويضيف
الهدف الثاني له والثالث لفريقه )61(.
ونجح البديل أليكس برينغوي�ر يف وضع بصمته بعد مشاركته
بدقيقت�ني مضيف�ا ً اله�دف الراب�ع ( ،)75قب�ل أن يختت�م دي
ماركوس خماسية بيلباو )82(.
ورفع الفائز رصيده إىل  24نقطة مقابل  23لخيتايف.

ريال مدريد يفك شفرة تصرحيات مبابي
أدرك مس�ؤويل ريال مدريد ما يقصده
كيلي�ان مبابي ،مهاجم باريس س�ان
جريم�ان ،بالترصيح�ات التي أطلقها
مؤخرًا بشأن مستقبله.
وقال مبابي املرتبط باالنتقال ،إىل الريال
مؤخ�رًا“ :أري�د اس�تثمار نفيس عى
امل�دى الطوي�ل ،وليس
التوقي�ع ع�ى
تعاقد جديد

ثم أطلب املغادرة بعد عام”.
ً
ووفقا لربنامج الشرينجيتو اإلس�باني ،فإن
الري�ال اتخذ كلمات مبابي األخرية كرس�الة
للنادي ،حيث يقول الالعب للمرينجي “إما أن
تتعاقدوا معي اآلن أو لن يحدث ذلك أبدا”.
وج�اء ذلك بعد أن زعمت العديد من التقارير
أن ري�ال مدري�د يخطط للتعاق�د مع مبابي
ً
مجانا ،عقب انتهاء عقده يف صيف .2022
وأش�ار إىل أن س�ان جريمان ي�درك جي ًدا أن

ً
عرضا
رغب�ة مبابي هي الرحيل ،ل�ذا قدم له
مل�دة  4مواس�م ،وبرات�ب س�نوي يبل�غ 30
مليون يورو.
وأوض�ح الربنامج اإلس�باني أن ريال مدريد
ال يعتق�د أن والد مبابي يريد مكافأة توقيع،
نظري انتقال نجله إىل النادي امللكي.
وذك�ر “الشرينجيتو” أن يف حالة س�عي والد
مبابي له�ذا األمر ،فعليه نس�يان أمر ارتداء
نجله قميص املرينجي.

اليابان ختطط لتوظيف  10آالف عامل
من القطاع الطيب لأللعاب
أعلنت الحكومة اليابانية أنها تخطط
لتوظي�ف  10آالف عام�ل من القطاع
الطب�ي ألوملبي�اد طوكي�و املقرر هذا
الصيف ،ع�ى الرغم من الضغوطات
الت�ي يعان�ي منه�ا نظ�ام الرعاي�ة
الصحية يف البالد جراء املوجة الثالثة
من فريوس كورونا املستجد.
واس�تجوب املعارض�ون الحكوم�ة
بش�أن الخط�ط يف الربمل�ان ،حي�ث
دق�ت الجمعي�ات الطبي�ة ناق�وس
الخطر بشأن تقلّص القدرات .وأرصت
الحكومة اليابانية واملسؤولون األوملبيون
ع�ى إقامة األلعاب يف موعده�ا املحدد يف تموز/يوليو
املقب�ل ع�ى الرغ�م م�ن ارتف�اع االصاب�ات يف البالد
وحول العالم وتراج�ع الدعم الشعبي املحيل .وقالت
وزيرة األوملبياد س�يكو هاش�يموتو أم�ام الربملان
إن الحكوم�ة ال تزال متمس�كة بخطة تأمني آالف
املوظفني م�ن القطاع الصح�ي لأللعاب .وذكرت
“نحن نح�اول تأم�ني قراب�ة  10آالف عامل من
القطاع الطبي بمبدأ أن يعمل االطباء واملمرضون
لفرتة خمس�ة ايام خالل االلعاب” .كما كشفت
ان املنظمني ال زالوا يناقشون املستلزمات الطبية
الالزمة وكيفية “التعامل مع عدوى كوفيد”19 -
يف الحدث الذي أرجئ م�ن صيف  2020اىل املقبل
بس�بب الجائحة .وقبل ستة أش�هر عى انطالق
األوملبي�اد ،دخل�ت العاصم�ة طوكي�و ومنطاق
أخرى يف حال�ة طوارئ للحد من تف�ي الوباء.
ك�ان وقع الفريوس عى الياب�ان أقل من العديد
م�ن البل�دان األخرى ح�ول العالم حيث س�جل
قرابة  5آالف حالة وفاة ،لكن األطباء حذروا من

أن النظ�ام الصحي معرض لخطر االنهيار ،الس�يما إذا
ادت األلعاب اىل تفي الوباء من جديد .وأعلن املنظمون
يف كانون االول/ديس�مرب الفائت أن إجراءات الس�المة
تتضمن اختبار الرياضيني بشكل منتظم وإنشاء “مركز
ملكافحة العدوى” للتعامل مع الحاالت االيجابية .إال أن
رئيس الجمعية الطبية اليابانية حذر االس�بوع املايض
م�ن وصول الزائري�ن من كل أنحاء العال�م اىل األلعاب.
وق�ال توش�يو ناكاغ�اوا إنه يف ظ�ل الظ�روف الراهنة
سيكون “من املستحيل” أن ينقل أي زائر أجنبي التقط
الع�دوى اىل املس�تشفى .م�ن املتوق�ع وص�ول  11ألف
ري�ايض ورياضية م�ن  200بلد للمشارك�ة يف االلعاب
ولكن من غري املتوق�ع تحديد الحضور الجماهريي من
عدم�ه قبل الربيع .فيما كشفت اللجنة االوملبية الدولية
انها س�تشجع الرياضيني عى تلق�ي اللقاح ،فيما حذر
رئيس اللجنة االوملبية الفرنس�ية االثنني ان الرياضيني
غري الخاضعني للقاح سيواجهون ظروف “صعبة ج ًدا”
يف الياب�ان ،بما فيها الحجر الصحي ملدة  14يومً ا .ومن
غ�ري املتوقع أن تب�دأ اليابان حملة التلقي�ح قبل أواخر
شباط/فرباير عى أقرب تقدير.
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أكد وقوفه مع اي صحفي يكشف ملفات فساد

تأسيس «نقابة ناشري اإلعالم»
للدفاع عن املهنة يف اجلزائر

الالمي :لن نسمح بتمرير قانون اجلرائم املعلوماتية مبسودته السابقة

الجزائر/متابعة الزوراء:
أعل�ن عدد م�ن النارشين وممثي املؤسس�ات اإلعالمية الجزائرية عن تأس�يس “نقابة نارشي
اإلع�الم” بهدف تنظي�م مهنة الصحاف�ة واإلعالم والدفاع ع�ن مصالح النارشين واملؤسس�ات
اإلعالمية وفق ضوابط املهنة وأخالقياتها.
وأورد املؤسس�ون يف بيان أصدروه باس�م النقابة الجديدة ،أن تأسيس�ها ج�اء نظرا للتحوالت
املهنية والسياس�ية واالجتماعية واالقتصادية التي تشهدها الجزائر ،ومساهمة منها يف تنظيم
املهن�ة ،وضمان خدمة عمومية تكفل حق املواطن يف إع�الم مهني واحرتايف وفق ضوابط املهنة
وأخالقياتها ،وبما يضمن أيضا املحافظة عى استمراريتها ومصالحها االقتصادية.
وأوضح بيان النارشين وممثي املؤسس�ات اإلعالمية الوطنية واملحلية ،الورقية منها والرقمية،
أن الصعوبات التي تعيشها املؤسسات اإلعالمية جراء غياب التريعات املنظمة للمهنة واآلليات
الضابطة ملمارستها دفعت إىل الروع يف تأسيس هذه النقابة.
ويطالب الصحفيون الجزائريون منذ عدة س�نوات بالقيام بإصالحات عاجلة يف القطاع وس�ط
وع�ود حكومية متكررة لم تف�ض إىل نتيجة .ويف أكتوبر املايض ،أطل�ق صحفيون مبادرة دعوا
من خاللها الحكومة إىل “إش�اعة ج ّو من التهدئة يف قطاع اإلعالم عر القيام بإجراءات فورية،
أبرزه�ا إط�الق رساح الصحف�ي خال�د درارني املس�جون بس�بب نشاطه الصحفي وتمس�كه
بممارسة مهنته ،حيث يواجه أثقل حكم يف تاريخ الصحافة الجزائرية منذ االستقالل” .وطرح
الصحفي�ون ذلك كمقدمة “إلصالح واس�ع للقط�اع عر تعديل القوانن وف�ك الضغط والخناق
االجتماعي عن املنتسبن للمهنة”.
ويح�اول الصحفي�ون الضغط عى الس�لطات لرفع الرقاب�ة القضائية ع�ن صحفيّي “الصوت
اآلخر” املكبلن بهذا اإلجراء منذ شهور ،ألسباب مرتبطة بمقال نر يف الصحيفة ،ووقف جميع
املتابع�ات القضائي�ة واألمنية بحق الصحفين الذين يوجد منهم م�ن يعاني يف صمت من هذه
املمارس�ات املناقضة لحرية ممارس�ة الصحافة ،إضافة إىل رفع الحجب ع�ن املواقع اإلخبارية
بسبب تعاطيها مع األحداث واألخبار بطريقة ال تتوافق مع نظرة الحكومة.
ووف�ق الصحفين الذين وقعوا ع�ى البيان ،فإن هذه اإلجراءات يف حال اتخاذها س�تزيل مناخ
الخ�وف واالحتقان املس�يطر عى املهنة ،وس�تفتح الباب أم�ام إمكانية إص�الح الوضع املهني
واالجتماعي املزري الذي يعيشه أبناء املهنة.
وم�ن ضم�ن االقرتاحات األساس�ية من أجل تغي�ري الوضع ،تعدي�ل قانون اإلع�الم بما يضمن
اس�تقالال حقيقي�ا ملهنة الصحافة بالتشاور الواس�ع م�ع أبناء املهن�ة والقانونين املختصن،
وإط�الق ترتيبات عاجلة إلعداد قان�ون اإلعالن إلنهاء احتكار الحكومة لإلعالنات وما يمثله من
ذلك سالح يهدد أرزاق العاملن يف قطاع اإلعالم.
وي�رى العامل�ون يف القطاع أن من املهم الس�ماح بإط�الق قنوات تلفزيوني�ة خاضعة للقانون
الجزائري وليس األجنبي ،وتمكن القطاع السمعي البرصي من لعب دوره يف الخدمة العمومية
ولي�س خدمة الس�لطات الظرفية ،وفك الخن�اق االجتماعي ووقف سياس�ة تفقري الصحفين،
ومنعه�م املب�ارش وغري املبارش م�ن حقهم يف التنظيم ،وهو أمر يع�ود يف األصل إىل التحالف غري
املعلن بن السلطة وقطاع من مالكي وسائل اإلعالم.
ّ
وأكدت أوّل نقابة لنارشي اإلعالم يف الجزائر قيد التأس�يس ّ
أن “ما يجري اليوم من تحوالت ،ويف
ظل تعايل الدعوات إلصالح القطاع الذي ظل ّ
يرتنح تحت أمزجة السلطات املتعاقبة ،والصعوبات
التي تواجهها املؤسس�ات اإلعالمية جراء انعدام التريعات املنظمة للمهنة واآلليات الضابطة
ملمارستها ،دفع إىل الروع يف تأسيس نقابة النارشين”.
ونوه�ت إىل ّ
أن “ال�دور الرئييس الذي س�تأخذه هذه النقابة عى عاتقه�ا يكمن يف تنظيم املهنة
وأَخلقته�ا وتأطريها مهنيا واقتصاديا كريك فاعل مع الجه�ات الوصية” .ونظرا إىل الظروف
الصحية التي تشهدها البالدّ ،
فإنه تم االتفاق عى التحضري لعقد املؤتمر التأسييس يف أقرب وقت
وفق ما تقتضيه التدابري الوقائية من تفيش فايروس كورونا.

بغداد  /نينا:
اكد نقي�ب الصحفين العراقين
رئي�س اتح�اد الصحفين العرب
مؤي�د الالم�ي « :اننا لن نس�مح
بتمرير قانون الجرائم املعلوماتية
بمس�ودته الس�ابقة  ،وسنسلك
ك�ل الطرق القانونية والس�لمية
التي نس�تطيع فيه�ا ايقاف هذا
القان�ون ال�ذي ي�رع بم�واده
الس�يئة» ،واصف�ا تلك املس�ودة
بانها « :كان�ت تشبه القوانن يف
كوريا الشمالية».
وق�ال الالم�ي يف ترصي�ح متلف�ز
« :ان القان�ون ع�دل والعدي�د من
القضاي�ا الغي�ت  ،ولك�ن ننتظ�ر
النس�خة املصحح�ة م�ن الرملان
واالس�بوع املقبل ستتم مناقشتها
 ،الننا ال نري�د تقييد الحريات ولن
نس�مح بذل�ك للرملان�ي املت�رضر
ال�ذي يري�د ان يكم�م حري�ات
املواطن�ن والصحفي�ن والحري�ة
والديمقراطية يف العراق».
وأض�اف « :ان مس�ودة قان�ون
الجرائ�م املعلوماتي�ة كتب�ت قب�ل

عدة س�نوات حيث كان�ت ال توجد
مواق�ع الكرتوني�ة واس�عة فقط
صفح�ات الكرتوني�ة تختل�ف عن
الوض�ع الح�ال» ،الفت�ا اىل « :ان
امل�واد االساس�ية يف القان�ون يف
املس�ودة الس�ابقة ال يشبهه�ا اال
النظ�ام يف كوري�ا الشمالي�ة النها
فيها عقوبات قاس�ية منها املؤبد
ملن يس�يئ للبلد خ�ارج البلد وملن
يتس�بب ب�اذى مايل» ،مبين�ا « :ان

املسودة السابقة كل القضايا فيها
مبهم�ة وفيه�ا احك�ام بالس�جن
واالعتقال».
وتاب�ع الالم�ي « :اقمنا ورش�ة يف
الرملان وابدينا وجهة نظرنا وقلنا
ان ه�ذا القان�ون ال ي�ؤذي فق�ط
الصحفي�ن وانم�ا ي�ؤذي عم�وم
املواطنن حتى الذين يس�تخدمون
ش�بكة االنرتني�ت بشك�ل خاطئ
يس�جن  ،وقلن�ا ان ه�ذا القان�ون

يخال�ف امل�ادة  38م�ن الدس�تور
اوال وثاني�ا الت�ي تش�ري اىل حرية
الرأي والتعب�ري واالعالم والطباعة
الت�ي جعلها مطلق�ة ،فقط حرية
التظاهر الس�لمي حددها بقانون
 ،وايض�ا تخالف التزام�ات العراق
تجاه العهد ال�دويل وتجاه االعالن
العاملي لحقوق االنسان».
واشار نقيب الصحفين العراقين
اىل « :ان ه�ذا البل�د اعط�ى مئ�ات
الضحايا م�ن الصحفين من اجل
الحري�ة وترس�يخ الديمقراطية يف
البلد  ،اما ان ياتي برملاني ترضر من
صحيفة او وس�يلة اعالمية ويريد
ان يثبت قانونا يخالف كل الرائح
الديمقراطي�ة فهو غري مس�موح
وغري مقبول ولن نقبل به» .ولفت
اىل « :ان تمرير بعض املواد سيقيد
بالتاكي�د حري�ة الصحفين  ،لكن
التقيي�د االك�ر لعم�وم املواطنن
فالصحف�ي لن يت�رضر كثريا كما
يت�رضر املواط�ن يف اس�تخدامه
االنرتني�ت ،فالصحف�ي معروف�ة
جهة عمل�ه وبامكاننا الدفاع عنه

بحكم القوانن النافذة».
واوض�ح الالم�ي « :ان اغلب مواد
املسودة كانت من قانون العقوبات
العراق�ي لس�نة  1969ول�م ياتوا
بجدي�د ،ولك�ن غلض�وا العقوب�ة
واسموه الجرائم املعلوماتية ،وقد
عملنا عى الغاء هذه التسمية الننا
يف بل�د ديمقراطي وفيه دس�تور».
وق�ال « :اذا ل�م ي�رع القان�ون
بصورة صحيح�ة ورشع بطريقة
س�يئة  ،لن نقبل به وسنس�لك كل
الط�رق القانونية والس�لمية التي
نستطيع فيها ايقاف هذا القانون
الذي يرع بمواده الس�يئة  ،وانا
متأك�د انها لن تمر» .وختم الالمي
حديث�ه بالق�ول « :اي صحف�ي
يكش�ف ملف�ات فس�اد اق�ول له
اس�تمر بكشف الفس�اد وال تخف
فنحن معك وس�نقف معك وندافع
عنك الن الفاس�د الفاش�ل سيدمر
البل�د ان ل�م نكشف�ه وس�يقتل
االطف�ال وس�يعمل الكث�ري له�ذا
املجتمع لذلك تحياتي لكل صحفي
مهدد النه يكشف الفساد .

الشركات االقتصادية شريان حياة اإلعالم الفلسطيين وسبب أزمته
رام الله/متابعة الزوراء:
تع ّد الركات االقتصادية املصدر الرئيس لتمويل وسائل اإلعالم
الفلسطينية عر اإلعالنات ورعاية الرامج يف اإلذاعة والتلفزيون،
لذل�ك ف�إن الرضب�ة القاس�ية الت�ي وجهه�ا فاي�روس كورونا
لالقتص�اد انعك�س صداها مب�ارشة عى اإلع�الم والصحفين يف
القط�اع الخاص.وتتع�رض املؤسس�ات اإلعالمية الفلس�طينية
إىل أزم�ات مالي�ة خانقة أدت إىل ترسيح الع�رات من املوظفن
ج�راء جائحة كورونا التي أصابت االقتصاد يف معظم الدول ،فقد
أفلست الكثري من الركات الصغرية وحارصت املتوسطة منها،
وبالتايل لم تعد اإلعالنات ضمن أولوياتها .وتعتمد وسائل اإلعالم
الفلس�طينية ع�ى الخدمات اإلعالنية كمصدر أس�ايس للتمويل.
ويف ش�هر مارس  2020أوقفت العدي�د من الركات إعالناتها يف
وس�ائل اإلعالم ،وألغت رشك�ات أخرى االتفاقات الس�نوية التي
تنتظرها وسائل اإلعالم ،فأحدث هذا خسائر مادية كبرية تضاف
إىل خس�ائر الرعايات للتغطيات اإلعالمي�ة والرامج خالل فرتات
عيد الفصح وش�هر رمضان ،والتي كانت تساهم بتغطية أشهر
م�ن املوازنات الس�نوية .وأكد رشي�ف حج عي ،مدي�ر التواصل
يف املركز الفلس�طيني للتنمي�ة والحريات اإلعالمي�ة “مدى” ،أن
“األزم�ة املالي�ة الناتج�ة عن جائح�ة كورونا عصف�ت باإلعالم
الفلس�طيني“ .وأشار إىل أن “وس�ائل اإلعالم الفلسطيني تعتمد
بشك�ل رئييس ع�ى اإلعالن�ات التجاري�ة كمصدر دخ�ل رئيس،
غري أن غالبية الركات أوقفت إعالناتها إثر سياس�ة اإلغالقات
الت�ي فرضه�ا كورونا” .ويت�واىل ترسيح الصحفي�ن واملوظفن
يف مؤسس�ات إعالمي�ة فلس�طينية ،واالثنن أعل�ن  17صحفيا،
يف الفضائي�ة التابع�ة لجامعة النجاح الوطني�ة (غري حكومية)،
يف مدين�ة نابلس (ش�مال) ،انتهاء عقودهم ،بعد مس�رية مهنية
حافلة.وكان�ت إدارة الجامعة قد بررت الق�رار يف بيان بأنه يأتي
ج�راء األزمة املالية الناجمة عن جائحة كورونا .وأش�ارت إىل أنه
تقرر تحويل الفضائية إىل تلفزيون محي وإذاعة ،وإعادة هيكلة
العامل�ن فيها ،وتم إغالق مكات�ب الفضائية يف باقي املحافظات
الفلسطينية.وس�بق أن أعلن  11صحفيا يف إذاعة “أجيال” ،برام
الله انتهاء عملهم باإلذاعة بعد ش�هور من املعاناة املستمرة من
ضيق الحال وقلة األعمال ،بسبب ما تمر به املناطق الفلسطينية
من إغالقات وحظر تجوال.ويقول صحفيون يعملون يف عدد من

وس�ائل اإلعالم املحلية ،إنهم يتلقون أنص�اف رواتبهم منذ بداية
الجائحة ،غري أنه ال أمل يلوح باألفق لنهاية قد تعتر سعيدة لهذه
األزمة.وأفاد فراس الطويل ،أحد العاملن الس�ابقن يف “أجيال”،
أن إدارة اإلذاعة دفعت بجميع العاملن لالستقالة والحصول عى
نهاي�ة الخدمة ،بخصم  10يف املئة من مس�تحقاتهم باتفاق مع
العامل�ن ،إلعادة هيكل�ة اإلذاعة .وتابع “ما ج�رى يف ما بعد أنه
تم االس�تغناء عن الجيل القديم ،وإبرام عق�ود جديدة مع زمالء
ش�باب”.وأضاف “ ُدفعنا لالس�تقالة وتمت التضحية بنا ،عملت
وبقي�ة الزمالء منذ بداية جائحة كورونا حتى نهاية العام 2020
بنصف راتب ،عى أم�ل الخروج باإلذاعة التي تعد بيتنا الثاني إىل
ب�ر األمان”.ومنذ عام  2008عمل الطوي�ل مقدم برامج يف إذاعة
“أجي�ال” ،ويع�د واحدا م�ن أبرز األص�وات فيها .وق�ال الطويل
“الصحافة الفلسطينية هي الخارس ،ولست أنا كشخص” .وأفاد
نقي�ب الصحفين الفلس�طينين ن�ارص أبوبكر ،أن�ه تنبأ بأزمة
مالية تعصف بعدد كبري من وس�ائل اإلعالم الخاصة .وأرجع ذلك
إىل األزمة املالية التي تعصف باالقتصاد الفلس�طيني إثر جائحة
كورونا ،والتح�ول الذي طرأ عى الرتوي�ج للمنتجات عر مواقع
التواص�ل االجتماعي ،بدال عن الكثري من الوس�ائل الس�ابقة من
إذاع�ات وجرائد ومجالت وتلفزيونات.ووقع أبوبكر العام املايض
اتفاقا مع وزارتي العمل واإلعالم يف الحكومة الفلسطينية ،لعدم
ترسيح الصحفين من عملهم وضمان رواتبهم أو دفع  50يف املئة
منه�ا ،عى أن تبقى حقوقهم مصونة بعد تحس�ن الحال.ويعقد

أبوبكر سلس�لة اجتماعات دورية مع ممثي القطاع االقتصادي
والحكومة ومالكي وسائل اإلعالم .كما ّ
بن أنه طلب من الحكومة
الفلس�طينية إعفاء املحط�ات اإلذاعية والتلفزيونية من رس�وم
الرتددات السنوية ،الستثمار املبلغ كرواتب للعاملن.وأشار إىل أن
“قطاع اإلعالم الخاص يوفر فرص عمل لنحو  600صحفي ،وأن
اس�تمرار األزمة يعني أن اإلعالم الفلس�طيني يف وجه العاصفة،
وأن�ه يواج�ه أزم�ة كب�رية ،نأم�ل حلها”.ويطالب أيض�ا ممثلو
وسائل اإلعالم الفلسطينية بإلغاء كافة أنواع الرضائب ومنح كل
مؤسس�ة إعالمية قامت بتسديد ما عليها من ديون فرتة سماح،
والعمل عى مساعدة وس�ائل اإلعالم يف املصاريف التشغيلية من
موظفن ومصاريف تنقل واتصاالت وكهرباء وإنرتنت ،والسيما
أن كافة أنشطة وبرامج وس�ائل اإلع�الم أصبحت خدمية .ومنذ
م�ارس املايض ،أعلنت الحكومة الفلس�طينية سلس�لة إغالقات
وإجراءات ملواجهة فايروس كورون�ا ،بينها اإلغالق الشامل .ويف
أكتوبر املايض ،توقع البنك الدويل انكماش االقتصاد الفلس�طيني
بنس�بة  8يف املئة خ�الل  ،2020تحت تأثري أزمتي جائحة كورونا
وتعطل تحويل عائ�دات املقاصة من إرسائيل ،وتباطؤ اقتصادي
ب�دأ يف .2019وقال البنك يف تقرير له “بعد  3س�نوات متتالية من
نم�و اقتصادي يق�ل عن  2يف املئ�ة ،أثبت ع�ام  2020أنه صعب
للغاي�ة حي�ث يواجه االقتص�اد الفلس�طيني ثالث أزم�ات تشد
كل منها األخرى”.وحس�ب البن�ك الدويل ،األزم�ات الثالث تتمثل
يف “تف�يش جائح�ة كورونا ،وتباط�ؤ اقتصادي ح�اد ،ومواجهة
سياسية أخرى بن السلطة الفلسطينية والحكومة اإلرسائيلية،
ّ
عطل�ت تحويل إيرادات املقاصة” .وبشأن الوظائف ،ذكر التقرير
أن  121ألف ش�خص فقدوا وظائفه�م يف الربع الثاني من 2020
م�ع تف�يش الجائحة.غري أن األس�باب السياس�ية تلق�ي بثقلها
عى وس�ائل اإلعالم بشكل كبري ،الس�يما يف قط�اع غزة ،إذ تقوم
األجه�زة األمني�ة التابع�ة لحم�اس بتوجي�ه الرك�ات الكرى
ب�رضورة ع�دم بث نشاطاته�ا ورعاية برامج يف وس�ائل اإلعالم
املستقلة ،وعدم نر أي إعالنات فيها حتى ال يتم كسب أي دخل
مايل له�ا ،باإلضافة إىل حال�ة الفوىض والرصاع�ات والحروب يف
ع�دد من الدول العربية ،ما أدى إىل رصف الكثري من الترعات إىل
جهات أخرى بعيدا عن اإلعالم ،فكانت توجه األموال إلنقاذ حياة
املترضرين يف الدول العربية التي تنئ تحت وطأة الرصاع.

خالل جائحة كورونا

تقرير يكشف اجلهود اهلادفة لتمويل املؤسسات اإلخبارية
بغداد/متابعة الزوراء:
يع�رض ه�ذا املق�ال أبرز م�ا ورد يف
تقرير أع ّدته باحثات يف كلية الشؤون
الدولية والعامة بجامعة كولومبيا ّ
هن
الدكتورة أنيا شيفرين ،هانا كليفورد،
أل�ن ماكينريني ،كاي�ي توماتي وليا
ألرياجا.
ألق�ت جائح�ة «كوفي�د  »19بآثارها
الصعب�ة ع�ى الصحفين ،وتس�ببت
بخس�ارة كثريي�ن لوظائفه�م
ً
إضاف�ة
وترسيحه�م م�ن أعماله�م،
إىل تداعي�ات اإلقف�ال الع�ام ،ما دفع
بجه�ات خرييّة ومنظم�ات صحفية
وخ�راء اقتصادي�ن وحكوم�ات إىل
البح�ث عن حلول ملعالج�ة التداعيات
املالي�ة ،وأُطلق�ت الدع�وات للتعاون
بشكل أكر بن هذه املجموعات.
ّ
ورك�ز تقري�ر جدي�د م�ن مؤسس�ة
كونراد أديناور عى «إنقاذ الصحافة»،
مقدّمً �ا «رؤي�ة لعالم ما بع�د كوفيد
 ،»19وج�رى تحلي�ل املب�ادرات حول
العال�م الت�ي تس�عى إىل إنق�اذ مجال
الصحافة .وأوضح وجود اهتمام كبري
بأخب�ار التمويل الحكوم�ي والتقني،
والرتكيز عى الحفاظ عى املؤسسات
الصحفية املوج�ودة باألصل ،بدالً من
إطالق مؤسس�ات صحفية جديدة قد
ّ
تتمكن من اإلستمرار.
ال
م�ن جهته ،قام املدير العام ملؤسس�ة
«لوميناي�ت» نيشان�ت اللوان�ي
بتقس�يم الحلول إىل أربع فئات ،األوىل
ه�ي اس�تعانة املؤسس�ات اإلخبارية
بالتكنولوجيا لتمويل األعمال ،الثانية
ّ
وتتمثل الثالثة
هي الدعم الحكوم�ي،
باللج�وء إىل نماذج األعم�ال الجديدة،
أمّ �ا الفئ�ة الرابعة فتكم�ن بالتمويل
ال�ذي تق ّدم�ه املؤسس�ات والجه�ات

الخريية.
رأى ع�دد م�ن األش�خاص الذي�ن ت ّم
اس�تطالع آرائهم خالل إعداد التقرير
ّ
أن الوق�ت ق�د ح�ان لدف�ع رشك�ات
التكنولوجيا الكرى إىل دعم الصحافة
بشك�ل كب�ري وإلرشاك الحكوم�ات يف
تحقيق ذلك.
وم�ن أب�رز األمثلة عى ما س�بق ،هو
ّ
ين�ص عليه قان�ون اإلعالم الجديد
ما
الذي ق ّدمته لجنة املستهلك واملنافسة
األس�رتالية إىل الرمل�ان يف ديس�مر/
كان�ون األول وال�ذي س�يلزم جوجل
وفايسبوك ورشكات التكنولوجيا عى
الدفع مقابل األخبار التي تستخدمها
وإلزامه�ا باللج�وء إىل التحكيم إذا لم
يت� ّم االتف�اق ع�ى الس�عر .ويفرض
القان�ون ع�ى رشك�ات التكنولوجيا
ً
أيضا أن تخطر املؤسس�ات اإلخباريّة
قبل قيامها بتغيري الخوارزميات التي
تؤثر ع�ى زيارات الجمه�ور للمواقع

وع�دد الق�راءات ،وبح�ال ت� ّم إق�رار
القان�ون ،س�يخلق عالق�ة متوازن�ة
بن املؤسس�ات اإلخباري�ة واملنصات
اإلجتماعيّة.
والجدي�ر ذك�ره ّ
أن أملاني�ا وإس�بانيا
وفرنس�ا اس�تعانت بقوان�ن حقوق
الن�ر لجع�ل رشك�ات التكنولوجيا
ّ
لك�ن
الك�رى تدف�ع ثم�ن األخب�ار،
أس�رتاليا تح�اول اس�تخدام قان�ون
املنافس�ة لتغي�ري مي�زان الق�وى بن
رشكات التكنولوجيا واإلعالم.
وهناك جهود ُتبذل يف الواليات املتحدة
كي تدفع رشكات التكنولوجيا مقابل
األخبار ،وم�ن ضمنها مب�ادرة Free
 Pressلع�ام  2019لف�رض رضائ�ب
عى اإلعالنات واستخدام األموال لدفع
تكالي�ف العم�ل الصحف�ي .ويوج�د
ً
أيضا قانون املنافس�ة واملحافظة عى
الصحاف�ة ،وال�ذي بح�ال ت� ّم إقراره
سيس�مح للنارشي�ن بالتجم�ع م ًع�ا

عند التفاوض ع�ى الدفع مع جوجل
وفيسبوك.
ثان ًي�ا ،الدعم الحكومي :ش�هد العام
امل�ايض اهتمامً �ا متج�د ًدا بالدع�م
الحكوم�ي لألخب�ار ،وال س�يما يف
أفريقي�ا والوالي�ات املتحدة ،م�ع ّ
أنه
كان هناك حذر م�ن مخاطر التمويل
العام.
وق�د زادت النروي�ج والدنمارك وكندا
وأس�رتاليا وس�نغافورة التموي�ل
الحكوم�ي و/أو زي�ادة اإلئتمان�ات
الرضيبية لدعم الصحافة خالل تفيش
الجائحة.
ويف ه�ذا الس�ياق ،أنش�أت الحكومة
ً
صندوق�ا لجم�ع األخبار
األس�رتالية
التي تفي�د املصلحة العامة بقيمة 50
ملي�ون دوالر أس�رتايل يف أيار/ماي�و
للمس�اعدة يف الحفاظ عى هذا النوع
م�ن الصحاف�ة يف املناط�ق .وق ّدم�ت
النروي�ج وس�نغافورة مس�اعدات

للمؤسس�ات اإلخباري�ة والصحفين
املس�تقلن خ�الل «كوفي�د ،»19
وخصص�ت الدنم�ارك  180ملي�ون
كرونة دانماركية لتعويض املؤسسات
اإلعالمية عن عائ�دات اإلعالنات التي
خرستها ب�ن آذار/مارس وحزيران/
يونيو .2020
ويوجد يف الوالي�ات املتحدة ً
أيضا عدد
من املبادرات لدعم األخبار ،من ضمنها
قان�ون للحف�اظ ع�ى اس�تمرارية
واس�تدامة الصحافة املحلية ،وجرى
تقديم�ه يف تموز/يولي�و .2020
وس�يوفر القانون املق�رتح ائتمانات
رضيبي�ة اتحادي�ة لوس�ائل اإلع�الم
املحلي�ة لالش�رتاكات وتعويض�ات
للصحفي�ن وع�ن اإلعالن�ات .ويأمل
داعمو هذه املبادرات أن يتم التصويت
ع�ى الخط�ط التمويلية خ�الل العام
.2021
من جانب�ه ،ي�رى الصحف�ي الكيني
مارك كابشانغا ّ
أن بعض املؤسس�ات
اإلخباري�ة املهددة باإلقف�ال يجب أن
تتلقى مساعدات مالية من الحكومة،
ولكن يجب تس�ليم األم�وال بطريقة
ّ
تمكن هذه املؤسس�ات م�ن الحفاظ
ً
مقرتح�ا أن تت� ّم
ع�ى اس�تقالليتها،
املس�اعدة من خالل مجلس اإلعالم يف
كينيا.
ً
ثالثا ،نماذج األعمال الجديدة :يتطلع
املبتكرون إىل اكتشاف أنواع التغيريات
والتعديالت التي يمك�ن إجراؤها عى
نماذج األعمال الحالي�ة بحيث يمكن
الحف�اظ ع�ى ج�ودة الصحاف�ة يف
املس�تقبل .فعى س�بيل املثال ،يسعى
الصحف�ي البوتس�واني نتيبيني�ان
نتيبينيان يف جنوب إفريقيا ،للحصول
عى تمويل ملروع خاص بالتحوالت

الرقمي�ة وال�ذي م�ن ش�أنه الحفاظ
عى اس�تدامة املؤسس�ات الصحفية
العريقة يف جنوب إفريقيا ومساعدتها
ع�ى اإلس�تمرار بتقديم أعم�ال ذات
جودة.
تواز ًي�ا ،تمتل�ك صنادي�ق التح�وط
( )hedge fundsيف الوالي�ات املتح�دة
 6700مؤسس�ة إخباري�ة محلي�ة.
ويشعر الكثري م�ن الصحفين بقلق،
ّ
ألن هذه األموال تساعد يف جني أرباح
ع�ى امل�دى القص�ري وال تؤم�ن دعم
األخبار عى املدى الطويل.
م�ن جانبه ،اق�رتح س�تيف والدمان،
الذي كان من كبار املستشارين لرئيس
لجن�ة االتص�االت االتحادي�ة تحويل
ه�ذه املؤسس�ات إىل مؤسس�ات غري
ربحي�ة أو أن تصب�ح مملوكة محل ًيا،
وه�و اق�رتاح مشابه ملب�ادرات Free
 Pressواألكاديمي فيكتور بيكارد.
راب ًعا ،التمويل الذي تق ّدمه املؤسسات:
لق�د س�اهم الدع�م املؤسس�اتي
بمس�اعدة مئات بل آالف املؤسس�ات
اإلخبارية والركات الناشئة الصغرية
حول العالم .ويف عام  2020ويف خضم
تفيش جائح�ة «كوفي�د  ،»19أنشأت
منظم�ات كث�رية صنادي�ق ط�وارئ
والق�ت قب�والً وتقديمات م�ن جهات
صحفية ع ّدة.
عى سبيل املثال ،أطلقت مبادرة أخبار
جوج�ل ع�د ًدا م�ن الرام�ج لتمويل
مؤسسات إخبارية يف أمريكا الالتينية
وأفريقي�ا وآس�يا واملحي�ط اله�ادئ
وأوروب�ا والواليات املتح�دة ،وق ّدمت
ً
منح�ا ت�رتاوح ب�ن  5000و30.000
دوالر أمريك�ي إىل  5300غرفة أخبار،
ج�رى اختياره�ا م�ن ب�ن ح�واىل
 12000طلب .وبم�ا ّ
أن الحكومات يف

أمريك�ا الالتينية لم تق ّدم الكثري لدعم
الصحاف�ة ،س�ارعت مؤسس�ات من
بينه�ا جوج�ل وفايس�بوك إىل إطالق
مساعدات ،فقد ق ّدم فيسبوك واملركز
الدويل للصحفين ً
منحا بقيمة مليوني
دوالر أمريك�ي ملؤسس�ات إخباري�ة
ملس�اعدتها عى تغطية أخبار «كوفيد
 »19وإع�داد تقاري�ر ع�ن الجائح�ة
وبالتايل تأمن استدامتها.
الدروس املستفادة:
ق ّدمت الجهات واملؤسس�ات املذكورة
ً
آنفا بع�ض األم�ل لتقدي�م املزيد من
الدعم للحفاظ عى استدامة الصحافة
واستمراريتها يف املستقبل.
وم�ع ذلك ،ال تس�تطيع جه�ة واحدة
تأم�ن البق�اء لوحدها ،وال س�يما ّ
أن
الجائحة تفاقم األزمة.
وع�ى الرغ�م م�ن حص�ول آالف
املؤسسات الصحفية حول العالم عى
دعم ،ال تزال الحاج�ة متزايدة لتأمن
املزيد م�ن الدعم ،واألمثل�ة التي تمّت
اإلض�اءة عليها بما تق ّدمّ ،
توفر بعض
األفكار .ويج�در أن يحصل املزيد من
التنس�يق بن الجهات املانحة والدعم
الذي تق ّدم�ه الحكومات بهدف تأمن
اس�تمرارية املؤسس�ات اإلخباري�ة،
ب�دالً من تقدي�م التمويل إىل الركات
الناش�ئة الصغرية التي ستدخل حلبة
املنافس�ة م�ع بعضه�ا البع�ض.ويف
الخت�ام ،يؤكد ه�ذا التقري�ر ّ
أن هناك
الكث�ري من األفك�ار واملب�ادرات حول
العال�م التي تق�دم الدع�م للصحافة
الجي�دة والتي يمكن اإلس�تفادة منها
أو تطبي�ق أفكاره�ا يف بع�ض الدول،
وال ّ
ب�د م�ن محاول�ة إقن�اع رشكات
التكنولوجي�ا الك�رى باملس�اعدة يف
الدفع مقابل األخبار.

ثقافية
العدد 7415 :االربعاء  27 -كانون الثاني 2021

No: 7415 Wed 27 Jan 2021

www.alzawraapaper.com

9

قراءة يف اجملموعة القصصية « أحالم عالقة» للقاصة املبدعة
«سناء النقاش» نسيج حكائي خيوطه أشخاص وأحداث
قاسم ماضي
َ
ُ
األسئلة وهي تسبح بفضاء
تصيغ
كيف
تشخي�ص الهم�وم واملشاك�ل  ،معتقدة
أنه�ا منطلقة من أرضي�ة صلبة يعيشها
الواقع العراقي الذي تس�يطر عليه آهات
املعدوم�ن واملكافح�ن م�ن أج�ل لقمة
العيش ،التي أصبحت عس�رية عىل أفواه
الفق�راء واملعدومن ،يف وطن يصحو عىل
أخب�ار متعددة يجمعه�ا هاجس الخوف
والدم .
« أس�ئلة طرقت جمجمتي بعنف وآذتني
ودمعت عيوني معها» ص28
األمكن�ة واألزمنة التي ش�كلت يف معظم
قصصها مس�احة واس�عة كي تس�تفيد
من ه�ذا الزخم ال�ذي تعك�زت عليه عرب
وس�ائلها املتاح�ة ك�ي تصيغه�ا بقالدة
معرفي�ة إىل اآلخ�ر ال�ذي يس�كن جواها
وال�ذي ربم�ا غاب�ت عن�ه تل�ك األس�ئلة
بموج�ب الالمب�االة التي ش�كلت نس�بة
كبرية م�ن الذين أنس�تهم ه�ذه الهموم
واملعان�اة نتيجة االنشغ�ال بهذا الظرف
العصيب الذي يمرون فيه وهو ما يُطلق
عليه الفوىض الخالقة .
فتلمس يف قصص هذه املجموعة معاناة
«العتاك�ات  ،يف ن�ص نق�ش ع�ىل ج�دار
الصم�ت  ،آخ�ر قط�رات الثمال�ة أحالم
عالقة  ،رسالة وداع» وغريها من قصص
ه�ذه املجموع�ة .عذابات كث�رية تشغل
عق�ل الكاتب�ة التي الم�س قلمه�ا الحر
ه�ذه املعاناة وغاص يف دواخلها من أجل
ق�ول الحقيقة  ،وهي تؤكد عرب حواراتها

النارية التي اشتغلت عليها .
« واملواط�ن الفقري يأكل م�ن القمامة يف
زم�ن ترى الذئ�اب فيه تج�وب الطرقات
 ،ترت�دي مالب�س اإلنس�ان والكث�ري من
أصحاب الوظائ�ف الكبرية يرتدون أقنعة
لتزيي�ف الحقائ�ق وكتابته�ا باملقل�وب»
ص28

حسب العراق

وم�ن هذه األس�ئلة الت�ي أك�دت عليها
القاص�ة «النق�اش» ه�ي إن الن�ص
القص�ي ال�ذي ال يحق�ق خاصيت�ه
الصورية والعقالنية فه�و بعيد كل البعد
ع�ن فح�وى أهداف�ه الت�ي إنطل�ق منها
القاصة ولكن هل له من أهمية يف تطوير
النص القصي أو بنائه البناء الس�ليم ،

أي تمكن�ه م�ن الخوض يف ك�ل تفاصيل
الحياة ،وال ننس اإليجابية يف التفاعل مع
محيط�ه والتأثري فيه من أجل اإلعالء من
درج�ة تداوله وقراءته .حت�ى إنها أرادت
أن ترس�ل العديد من الرس�ائل عرب هذه
املجموع�ة وكأنه�ا تخاط�ب الكث�ري من
الكتاب الذين ينس�ون ويتناس�ون هموم

شعبهم .
« يف زمن غدت في�ه القيم واملبادئ مجرد
أكذوبة مضحكة يتندرون بها»28
وبهذا ظلت الشاعرة والقاصة «النقاش»
دائم�ة البح�ث عن ه�ذه الهم�وم التي
ش�غلت فكرها املتنور ،واإلنس�اني حتى
توص�ل رس�ائلها ع�رب ه�ذه النص�وص
املعرفية  ،مؤكدة للق�ارئ العربي عموما
والعراقي خصوص�ا «أن النص القصي
ال�ذي ال يحق�ق تفاعالً مع الق�ارئ  ،وال
ي�ؤدي وظيفة اجتماعي�ة أو معرفية وال
يعرب عن تصور جيل للمرحلة التي يمثلها
يكون معرضا ً للزوال .
« أفك�ر بالجوع وأنا ش�بعة ألنني أرى يف
وج�وه الفق�راء واملحتاج�ن جوعا يكاد
يأكلني» ص28
ول�و تمعن�ا كث�ريا يف ه�ذه املجموع�ة
القصصية لوجدن�ا « النقاش» بأحالمها
الكث�رية تأخذك يف جولة س�ياحية مليئة
بالص�ور املتداخلة والت�ي مرت يف حياتها
ع�ىل ش�كل رحل�ة توجته�ا عالم�ة من
عالماته�ا اإلبداعية  ،وه�ي تتنقل بك من
ح�ي إىل ح�ي س�واء يف بغ�داد أو يف مدن
أخ�رى  ،وهذه العوالم الدفينة واملرتاكمة
واملحمل�ة بتقلب�ات ه�ذا الواق�ع ال�ذي
عاشته.
« فقد جف النه�ر وباتت الناس عطىش ،
جف الحليب يف األثداء» ص 108
والت�ي ش�كلت لها ع�ىل م�دى تعلقها يف
البحث عن مكنونات هذا الكائن الذي نما
يف داخلها الذي عاش�ته عىل مر الس�نن ،

وبدأت بالبحث عنه عرب تشكيالت حكائيه
مفعمة باألحالم الكثرية التي جعلت منها
هدف�ا ً للخروج م�ن طوقه�ا  ،وهي بهذا
ترس�ل إش�ارات معرفية عميقة للقارئ
عىل الرغم م�ن انفعال النف�س باملواقف
حن يتخيل اإلنس�ان نفس�ه داخل هذه
األطر أو داخ�ل الحوادث التي يمر بها أي
كائن بهذا الكون .
« أحالم اليقظة هي وسيلة تغيري من أجل
أن يرقى اإلنس�ان بمعارفه وس�لوكه إىل
مرحل�ة أعىل مما ه�و عليه يف الواقع هي
مرآة متعددة الوج�وه كرغبات صاحبها
« ص62
وق�د أرادت القاصة العراقي�ة « النقاش»
يف مجموعته�ا املعنونة « اح�الم عالقة»
والت�ي تق�ع يف  108صفحة م�ن القطع
املتوس�ط  ،مشاركته�ا الوجدانية ملعظم
شخوصها التي عملت عىل تحريكها وفق
أبجدي�ات الرسد املعروفة ل�دى املعنين،
حيث ما قامت ب�ه «النقاش» هو تحويل
املعلومة إىل كالم مع ترتيب الحدث .
« رصخ�ة املظل�وم تصع�د إىل الس�ماء»
ص75
تق�ول عنها القاص�ة العراقي�ة املعروفة
بن األوس�اط الثقافية األس�تاذة « رجاء
العبي�دي» أن ال�رسد ال�ذي اعتمدت�ه يف
مجموعته�ا ممي�ز وجمي�ل يف تن�اول
األح�داث  ،بمف�ردات منتق�اة ومؤثرة يف
الوق�ت الذي نج�د بع�ض مفرداتها ذات
إيقاع حاد تس�تحقها بعض الشخصيات
 ،فإن سعة أفق وخيال الكاتبة قد جعلها

تتعاي�ش مع ش�خصياتها وكأنها واحدة
منهم  .ص4
« الب�د إذن م�ن ال�رصاخ للتنفي�س ع�ن
النف�س وال بد للهموم م�ن رصخة ليعرب
عما يف داخله وإال مات كمدا» ص75
وهي بهذا تحوّل همومها من قوة سلبية
ضاغط�ة إىل ق�وة ايجابي�ة دافعة  ،وهي
بذلك تضع الق�ارئ أمام انبهار حركي يف
مشاهدها التي كتبت بدقة وبلغة بسيطة
خالي�ة من التعقي�د واإلس�فاف ،وكأنها
ترسم لوحة جميلة كي تهديها إىل قارئها
املفض�ل  .وهنا اتس�اءل عدة أس�ئلة ما
الذي دعا القاصة أن تضع هذه الفلسفة
يف مجموعته�ا القصصية! وهل أرادت أن
تقول أن هناك الكثري من األصوات النشاز
يف مجتمعن�ا العراقي ،الذي ب�دأ يتضاءل
ويرتاج�ع إىل ال�وراء من خالل ش�خوص
ابطالها  ،ونحن كمغرتبن نجد هذا القول
يؤثر يف نفوس�نا كثريا ملا فيه من قس�وة
عىل النفس البرية مل�ا يحدث يف الداخل
من سياس�ة رعناء يقودها نفر قليل من
أصح�اب النف�وس املريضة واملتس�لطة
عىل أبنائنا .
كيف لإلنس�ان أن يفكر ويحل�م ويختار
ومعدته خاوية ؟ أو يستطيع وهو جائع
يله�ث وراء رغي�ف خبز ط�وال يومه أن
يقول كلمة حب واحدة للمرأة التي يهوى
؟ أو يمك�ن ل�ألم أن تغن�ي لوليدها وهي
تتضور جوعا  ،أو يمكن للجائع أن يحس
أنغام املوسيقى ويطرب  ،بينما هو يفكر
برغيف حتى وإن كان يابسا .
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رعد الدخيلي

َح ْس ُب العراق بما عاناه من َ َ
ض ِر
َ
ما عاش ّإال لكي يحيا عىل ك َد ِر
كدر
حسب العراق بما عاناه من ِ
َ
بالخ َط ِر
باق تدور ب ِه األيام
ٍ
ْ
فابتدأت
رمنا الختام من الويالت
أخرى تجر بنا الويالت باألَ ْث ِر
ّ
أنى نعيش  ..متى نزهو بعاملنا
العتبى عىل َ
و ّ
يوم لنا ُ
الق َد ِر !؟
كل
ٍ
بنا تمور  ..بنا تسعى ثعال ُبهم
النريان َّ
كاألفعوان  ..كما ِّ
بالر ِر
حتى نموت  ..لكي نفنى برمَّ تنا
ٌ ُْ َ
َ ّ
رب
لم يبق منا سوى نعش ملنق ِ ِ
ُ
حضارت ُه
ُيجىل العراق ؛ و لن تبقى
و ُّ
شجر
كل ما فيه من ما ٍء و من
ِ
كي يدخلوه  ..لكي يأتوا إىل بل ٍد
البر
من
ال يش َء في ِه سوى ذِكرى
ِ
َّ
لكن أرضا ً بها تاريخ بابلِها
الحجر
عىل
تهوي
لن
املجد
ر
سوم
و
َ
ِ
و لن تطيح  ..فلم تسقط بسالفها
و كم أتوها  ..و لم تسقط  ،عىل ال ِك َِ
رب ..
ُ
يطاول ُه
يبقى العراق  .فهل طو ٌد
ُّ
تل من الرَّمل  ..ما ُيحثى من امل َ َد ِر !؟

اياد خضري
يتن�اول الق�اص الكناني يف قصص�ه القصرية
ج�دا ،قضايا اجتماعي�ة عامة وكذل�ك يتناول
املشاعر واالحاس�يس كحوار وس�خرية تتوفر
فيه�ا الحبك�ة الرسدي�ة قس�م منه�ا ملغزة ،
وبع�ض القصص غري متكامل يحتاج توضيح
وتفس�ري أختار الكناني لغة الصمت والتلميح
ب�دالً من التوضيح واالفصاح والتي تشتبك مع
املتلق�ي ذهنيا ً ووجدانيا ً  ،الب�د ان يمأل املتلقي
الفراغ ليشارك القاص  ،أي هناك كالم محذوف
وضع بدله نقاط مثل:
قصة (دوامة)
ابتعد عن الس�احل  ..تأمل هيجان البحر امليلء
بالنفايات ،أمس�ك باملجذاف م�ن طرفه وكتب
عىل س�طح امل�اء أم�ا آن االوان لضم�ري العالم
أن يس�تيقظ من س�باته وينترص للفق().....
مات؟! ص13
بع�ض القصص مثلت حرية االنس�ان يف الزمن
الصعب زمن االس�تالب والقهر واملوت انه رمز
الحياة البائس�ة التي غدت س�وداء منكرسة ال
قيمة لها (قصة وظيفة ش�اغره) ( بعد طول
انتظار يل�وح له صيد فيق�رر لقناصه ،لزيادة
فاقته يس�بقه الغ�راب ،يلتقط�ه ويصيح من
اعىل شجرة عالية قاق!) ص69
القصة القصرية جدا ً تنطلق من فكرة وتعالجها
من خ�الل أح�داث مرك�زة عرب ش�خوص مع
االستعانة باألوصاف املكثفة ضمن قالب زمني
متسلس�ل أو متقاط�ع واذا افتق�دت القص�ة
القصرية جدا مقوماتها الحكاية فأنها تتحول
اىل خاط�رة او نثر رسدي ،م�ن أهم خاصياتها

االدهاش والتي تجعل القارئ يشرتك بها.
(قص�ة من خل�ف املنص�ة) تناص م�ع قصة
النبي يوس�ف (ع) مقطع م�ن القصة (أبي لم
ُ
فانربيت ادافع
يحن�ث  ....قميصه ُقد من قب� ِل
عن قضية ) (وقصة كرايس) ( :كل الجالس�ن
صاحوا م�اع ..........أما هو فص�اح ( ويخلق
ماال تعلمون)؟! ص 29تن�اص مع آية قرآنية
( والخي�ل والبغ�ال والحمري لرتكبوه�ا وزينة
ويخلق ماال تعلمون ) يقصد انتم اغنام تأكلون
 ،يأك�ل بعضكم البعض فال الك�رايس تنفعكم
وال الجلوس عليها ألنكم زائلون.
من مميزات التناص يقول ( باس�يليوس ) هو:
ايحاء غني يفيد االختزال والتكثيف يف اآلن ذاته،
يفي�د االحال�ة اىل نصوص مليئ�ة باملعلومات ،
تفيد الفراغات الحيوية.
والتن�اص مصطل�ح نق�دي صاغت�ه ( جولي�ا
كريس�تيفا) لإلشارة اىل العالقات املتبادلة بن
نص معن ونصوص اخرى  ،وهي ال تعني تأثري
نص يف آخر بل تعني تفاعل انظمة اس�لوبيه..
االيماء او التلميح املتعل�ق باملوضوع او البنية
املعارصة.
(قصة مك�ان) تعني أفعل االش�ياء التي تحب
فعله�ا حق�ا ً ع�ن رغبت�ك الحقيقي�ة أصن�ع
االخت�الف والتمي�ز الطريق�ة الوحي�دة لعم�ل
أش�ياء عظيمة ان تحب م�ا تفعله القصة تثري
اش�كاالت ،تحتاج من القارئ التخيل والتفكري
والتس�اؤل من هم املؤتمرون وما هو املوضوع
ال�ذي يجتمع�ون حول�ه ه�ي م�ن القص�ص
امللغزة الت�ي تجعل القارئ يقع يف رشك الحرية
والتعجب .
( قصة طاقة  :وقف بن عمودين مادا ذراعيه

يمين�ا وش�ماال) دالل�ة ع�ىل االس�الك املمتدة
التص�ل الكهرباء ،مهملة فهو يف طاقته يوصل
الكهرب�اء احتج�اج ع�ىل العمل الس�يئ ..هي
استهانة بالعمل غري املكتمل والذي يهمل.
(قصة انعكاس ) القصة تفضح الوضع املرتدي
يف البالد من قت�ل وخراب وحقد وكراهية وقتل
بكات�م وبدون�ه  ،ادت هذه اىل تده�ور الوضع
االقتص�ادي فتهجم الغرب�ان التي تمثل الحزن
بلونه�ا والشؤم عىل الحق�ول تنهشها ،املزارع
يه�رع لنج�دة الحق�ل ي�رصخ الجمي�ع كم�ا
الغربان قاق.
( قص�ة نفوق ) تعالج الوضع االرسي املتفكك
نتيج�ة الظ�روف القاه�رة الت�ي ال يس�تطيع
البع�ض تحمله�ا  ،ينتح�ر معلق�ا ً يف س�قف
الحمام.
( قص�ة طرفا معادلة) االش�ياء التي ال يجادل
فيه�ا االنس�ان طامل�ا الن�اس مختلف�ون فهم
ينظرون اىل االم�ور الواحد يختلف عن اآلخر يف
التحليل واآلراء.
قص�ة ( حيط�ة ) امت�ازت بانغماس�ها بلغ�ة
التمن�ي وصعوب�ة تحقيق�ه او ربم�ا يك�ون
تحقيقه باالنتظار.
ما يميز القص�ة القصرية جدا ً هي القفلة التي
تميل اىل الرمزية واملفاجأة والتأمل نجدها عند
الق�اص حم�ودي الكنان�ي يف قص�ة ( ورطه)
(خروج عىل النص) ( تحزب) وغريها وقصص
خاتمته�ا س�اخرة مثل قصة ( قم�م) واخرى
حوارية قصة (الال تواف�ق) ( وما قبل النتيجة
) وقص�ص مكاني�ة ( تواف�ق ) وأخرى خاتمة
تراجيدية قصة ( عىل الحافة ) وقصص ملغزة
مثل قصة ( عىل املكشوف).

قصص الكناني القصرية جدا تحمل يف طياتها
مفاجآت للمتلق�ي فيها اثارة جمالية وداللية،
اس�تفزاز القارئ عن طريق الص�ور الجمالية
التي رسمت بالكلمات وايقاعه يف رشك الحرية
واخ�رى باالنده�اش والتعج�ب ،كم�ا عمل�ت
نهاياته�ا عىل مفاجأة الق�ارئ عملت بداياتها
املتنوعة والتي اسهمت باالنسجام واالستمرار
بالقراءة فكانت بداي�ة تأملية واخرى وصفية
وزمانية وسببيه وصادمة ومكانية وغريها.
كما معروف ان القصة القصرية جدا ً فن رسدي
ً
قصري ج�دا ً اال انه ي�رتك تأثريا ً
بليغ�ا ...القراء
اليوم ميوله�م نحو القراءة الرسيعة مما جعل
االهتم�ام ينصب عىل القص�ة القصرية جدا ً او
النص�وص القصرية جدا ً ومن املعاير التي تبنى
عليه�ا القصة القص�رية جدا ً تتك�ون من عدة
مقاييس كما وضحها االستاذ جميل حمداوي
يف كتاب�ه ( املكون�ات والس�مات ) وم�ن هذه
املقايي�س مقياس (البداية  ،الجس�د  ،القفلة)
حيث ق�ال حمداوي  :ترتك�ب القصة القصرية
جدا ً من حيث البناء املعماري  ،كما هو معروف
من أجزاء ثالثة أساسية هي  :البداية  ،الجسد ،
والنهاية ويالحظ ان بن هذه االجزاء عالقات
ترابط واتس�اق وانس�جام  ،ف�أي أخالل بجزء
او عضو ما فأنه بال محال س�يؤثر بالس�لب يف
باقي االعضاء االخرى1*.
اخريا
قص�ص حم�ودي الكنان�ي مدي�ة الحكاي�ا
تنوع�ت مواضيعا منه�ا الواقعي�ة والحكائية
والسخرية امتازت بالتكثيف واملفارقة وتوهج
الخاتم�ة وامتازت بمقياس القرص مثل (قصة
متسلقون)

َ
املوج�ة ()....
( حامل�و صكوكِ امل�واال ِة ركبوا
ُ
ُ
الرياح بما ال يشتهون ،ملا ج ًد الجد كانوا
هب�ت
جفا ٌء عىل شواطئ الخديع ِة )ص35
والت�ي يجع�ل املتلقي االش�رتاك بح�ل اللغز يف
نقاط الحذف التي تعترب اهم االركان الجوهرية
للقص�ة القص�رية ج�دا ً اضاف�ة اىل عالم�ات
االس�تفهام والتعجب والفواصل لها دور كبري
يف تقطيع الجمل التي تجعل القصص مدهشه
يف اغلبها.
يذك�ر ان املجموع�ة طبعت يف مطبع�ة الفؤاد
للن�ر والتوزيع  /مرص ثالث وس�بعون قصة
قص�رية جدا بواقع ارب�ع وثمانون صفحة من
الحجم املتوسط.

نوح السنابل
عبدالناصر اجلوهري
قالوا :
ُ
تخافني
راق -
ع
بال
«
« ُثريَّا
ِ
ِ
َّ
بته ْم بن القبائلْ
كذ ُ
ْ
بيني وبن الرَك ِب
ُ
ألف مَ ْ
سري ٍة
ُ
وشغافها قد َّ
دلني
ما ُت ْه ُت ىف ْ
ْ
القوافل
إث ِر
ِّ
ُ
رأيت:
إني
ال ِع ْش َق آخر م ّر ٍة
يف ّ
كفها مُ تصا َب ًيا
ْ
األنامل
بن
والوَجْ د مُ ع ً
ْترصا
جرس ل��� « دجْ لة»
عىل ْ ٍ
غر َُّه
الس ْ
نو ُْح َّ
نابل
�ت أوَّل مَ ْ
لس ُ
أَن�ا ْ
�ن تعلَّ�ق ب�����

«الرَّصاف ِة» ،
وامل َ َها
ْ
كاألوائل
أو ألْ َهم َْتني
ِّ
إني بآخر م َّر ٍة
َّ
و َّد ْعتها لو مرَّت النجْ ُ
مات ثكىل
بينما
ْ
الخمائل
ُترثي نسائمُ ها
ِّ
إني بآخر م َّر ٍة
عاتبْتها
ْ
إذ تغلق األبوابَ يف وجهي
عىل مرأى العواذلْ
ُ
مِ ْن خافقيها اللَّ ُ
يكشف
يل
َّ
سفاح ،
كل
ٍ
وجاهلْ
ُ
عشت مُ َّتهمًا بها
قد
ِّ
إنى املُ ُ
الحق
ُ
مررت ب���� قري ٍة أحكى غرامي،
لو

ْ
يسائل
أو أُعرِّى مَ ْن
قالوا :
ُ
القصاص..
ملن أشاع الحُ بَّ يف أحيائنا
مُ تش ِّب ًبا
ّ
ْ
تحل ل��� عشق ِه املخبو ِء ..
إذ لم
ْ
القوافل
يف رحْ ل
قلبي املت ّي ُم بعدها
لم يألف َّ
َ
حنان ؛
الت
منذ ُه َيامها املوءودِ،
س الحن ُ
ُ
ما ُن ِ َ
ن إذا مررت ،
ْ
الجنادل
وبي ال َهوَى أغرى
ْ
طف ُت البال َد شمالها
وجنوبها
ْ
«طنج ٍة»
مِ ْن
ْ
حائل»
ل��� سهول «
للمواسم
عند ارتحايل
ِ

لم أج ْد
ْ
ً
لأليائل
دموعا
إال
قات عندها ُّ
ومم َّز ٌ
كل املعاني
والقصائدِ،
ْ
َّسائل
والر
هرول َّ
ُ
ْ
للشجاَ
كانت ُت
كانت تداري َّ
الش َ
وق..
طرف َّ
الضفائر ،
يف
ِ
ْ
والجدائل
ِّ
إني ُّ
ُ
رأيت
أجن إذا
طيوفها مرَّت أمامي
لم تج ْد ُحلمًا ل����� « ْ
بابل»
إني اعتزلت الحُ بَّ منذ مغيبها
ُ
ُ
رصت املُغيَّبَ
ام
باله َي ِ
ً
للبنْ
والئذا
ِ
ْ
تخاتل
لو جاءت بذكراها
والل ِه

ِس َ
ما ُطم َ
الجوَى
فالبوح زائلٌ
ُ
مت ْ
والص ُ
َّ
زائل ؟
ُ
املالذ لتيهها
إني
منذ التقينا ؛
دمعتي حريى
عىل ِّ
ْ
العنادل
شط
ْ
أذاب�ت
ق�د عانقتن�ي يومه�ا حت�ى
ُجرْحها
لم تستطعْ اسكات ُجرْحي عندها
ْ
هائل
والجُ ر ُْح
والل ِه

ْ
زارت « ُثريَّا»
ما
حيَّنا
ً
اشتياقا
إال
الصح ُو املُ ْ
زانها َّ
قاتل
لم يثنها طع ُْن ُ
الغزاةِ،
ُ
البوارج،
وال
ُ
واملذاهب،
ْ
والفواصل
وتش ِّي ُع ُّ
الشهدا َء مِ ْن ِّ
ْ
العوائل
كل
بالغرام؛
ليس املُه َّد ُد
ِ
كم ْ
َن
ته ِّد ُ
ده القنابل.

وظائف الرواية بني األمس واليوم
د .جودت هوشيار

ل�م يعد القارئ يبحث الي�وم يف الرواية عن
الجوانب الغامضة لحياة الفرد او املجتمع
يف ه�ذا البلد او ذاك  ،أي انها لم تعد املصدر
الوحي�د للمعلومات  ،كما كانت يف املايض .
فثمة وس�ائل أخرى كث�رية أكثر قدرة عىل
التوصي�ل اآلن�ي الرسيع  .كم�ا أن الرواية
تخلت ع�ن القيام بالوظائف التي أصبحت
اليوم مادة لبعض العلوم اإلنس�انية كعلم
النف�س مثالً  .ولكن للرواية وظائف أخرى
ال يمكن أن تنهض بها العلوم اإلنس�انية ،

وال الوسائل اإلعالمية  ،وال الفنون األخرى
مجتمع�ة  .وم�ن ه�ذه الوظائ�ف وصف
وتحلي�ل النفس البري�ة يف أدق خلجاتها
وأوعى أحاسيس�ها  ،والتي تختلف عن أية
نفس برية أخرى .
وظائ�ف  ،الرواي�ة كما الفن�ون األخرى ال
ب�د أن تك�ون فردية  ،ممعن�ة يف الفردية ،
عىل العكس من وظائف العلوم اإلنس�انية
 ،الت�ي تميل بطبيعتها اىل التعميم  .كما أن
الرواية تقوم يف الوقت ذاته بتحديد املعايري
الجمالي�ة واألخالقي�ة  ،والبحث عن معنى
الحي�اة  ،ومصري املجتمع اإلنس�اني  .لهذا

فإن الرواي�ة ال يمكن أن تموت أبداً .فليس
ثمة مج�ال علمي واحد يمك�ن أن ينهض
بهذه الوظائف جميعاً.
ان الباح�ث العلم�ي – ب�رصف النظر عن
املج�ال ال�ذي يعمل فيه – يح�اول االلتزام
بأق�ى درج�ات املوضوعي�ة  ،وذاتيت�ه
املتفردة تخض�ع ملنهج البح�ث وأهدافه .
أم�ا الكاتب الروائ�ي فإنه يح�اول التعبري
عن ذاته املتفردة بأعماله اإلبداعية  .ولهذا
فان هذه األعمال تع�رب عن عالقة الكاتب
الذاتي�ة بعالم الحقائق والقي�م واألفكار ،
التي تتكون منها الحياة اإلنس�انية .ولهذا

السبب تحديدا ً  ،نجد أن النصوص العلمية
تفق�د أهميتها بم�رور الزم�ن  ،أما روائع
اآلث�ار الفني�ة فإنه�ا خال�دة  .فالحقائق
العلمي�ة الجدي�دة تنف�ي س�ابقاتها  ،أو
تصححه�ا  ،أو تعمقه�ا .ولك�ن ال يمك�ن
ألية حقائق جديدة أن تس�لب اآلثار الفنية
قيمتها وأهميتها.
حقا ان الرواي�ات العظيمة تشكل مصدرا
مهم�ا للمعلومات عن العص�ور التاريخية
 ،كرواي�ات تولس�توي وفلوبري وس�تندال
ومرسحي�ات شكس�بري عىل س�بيل املثال
 .ولك�ن القيم�ة الفني�ة له�ذه األعمال ال

تتضاءل مع تعاظم معلوماتنا عن نابليون
أو ريتش�ارد الثال�ث ع�ن طري�ق املصادر
التاريخي�ة املوثوقة  .وثمة مجاالت فكرية
وثقافية واس�عة –تعالجها الرواية  -ليس
بوس�ع السينما أو التلفزيون أو أي وسيلة
فنية أخرى أن تقتحمها  .ولكن وجود هذه
املنافس�ة يجب ان يكون حافزا للبحث عن
اش�كال جديدة الحتواء املضامن الجديدة.
وه�ذا يعن�ي ان كتاب�ة الرواي�ة اليوم هي
أصعب من أي وقت مىض .
ال يمكن للروائي املعارص أن يكتب روايته ،
كما كان يكتبها تولستوي او بلزاك أو فلوبري

 ،أو حتى جويس أو بروست أو كافكا  .ألن
األدب الروائي كأي نشاط فكري وفني آخر
للب�ر وثيق الصلة بالظ�روف التاريخية .
وان القوانن واألساليب واألنماط اإلبداعية
يف أي مجال من مج�االت النشاط الفكري
ّ
التغري والتط�ور  .ولكن
اإلنس�اني دائم�ة
اذا كان�ت مهمة الرواية ق�د أصبحت أكثر

صعوب�ة وتعقي�دا  ،ف�إن ذلك يج�ب ان ال
يق�ود الروائ�ي اىل التخ�يل ع�ن املحاوالت
اإلبداعي�ة التجريبية  .ولي�س ثمة طريقة
أخرى الحتفاظ الرواية بمكانتها املتقدمة
بن األجناس األدبية  ،وازدهارها يف العرص
الرقمي  ،سوى البحث عن أشكال تعبريية
جديدة أكثر قدرة عىل التوصيل .
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لطلة ابهى..........

حنو مستقبل افضل...هلا

كم مرة عليك غسل شعرك يف
فصل الشتاء ؟

مهارات تثري اهتمام املرأة حنو الرجل
السيارة أو فتح الغطاء و تفقد بعض األمور.
القدرة عى التحدث بلغة أخرى
تعج�ب املرأة بالرجل القادر ع�ى التحدث بلغة
أخ�رى كاللغة األجنبية مثال يف الوقت املناس�ب
لذل�ك و ال س�يما يف املواق�ف الت�ي ينبغي عليه
القي�ام بذلك فه�ي ال تحبذ اس�تعمالها بشكل
مبتذل و دائم كما تعكس مدى ذكائه و مهارته
عند استعمالها.
الرباعة يف أداء األعمال اليدوية
تشعر النس�اء بالفخر و اإلعج�اب عندما تجد
الرجل قادرا عى إصالح بعض األمور األساسية
يف املن�زل بحيث تعت�ربه إنجازا كب�ريا و تحمال
للمس�ؤولية كإصالح الكهرباء و صنبور املياه
و غريها من األمور األخرى.
القدرة عى التخاطب
تث�ري ق�درة الرج�ل ع�ى التعب�ري ع�ن آرائه و
مشاعره بطريق�ة ذكورية إعجاب املرأة بحيث
تفضل الرجل الذي يس�مع أفكارها و مشاكلها
دون الحكم عليها و تقدي�م املشورة كما تحبذ
طريقة الرجل يف التواصل التي تنم عن االحرتام
املتبادل.

تعجب امل�رأة بالرجل الواثق من قدراته ،و الذي
يستطيع رعاية نفسه ،و االهتمام بأموره ،كما
تثري بعض املهارات اهتمامها ،و تلفت نظهرها
مواقف�ه الرجولية التي تظه�ر فيها جانب من
الليونة إىل جانب الطابع القايس الذي يمتلكه و
تختلف املهارات و املواقف التي تعتربها النساء
الفتة أو مثرية لالهتمام حس�ب طريقة تفكري
ك�ل إم�رأة و من أب�رز املهارات الت�ي يمكن أن
تأخذها بعني االعتبار و تعجب بها:
القدرة عى طهي الطعام
تفاجأ املرأة عندما تكتشف بأن الرجل أو رشيك
حياتها ق�ادر عى إعداد بعض الوجبات اللذيذة
و البس�يطة التي يمكنها إقناع املرأة بس�هولة
عن م�دى حبه لها كم�ا تزيد م�ن اهتمامها و
إعجابها به العتبارها م�ن أحد الجوانب املثرية
عند الرجل.
القدرة عى إصالح السيارة
تكفي قدرة الرجل عى اإلملام بأمور الس�يارات
و معرفة بع�ض األمور البس�يطة عنها بإثارة
اإلعجاب لدى النس�اء و ذل�ك بمجرد تشخيص
مشاكل الس�يارة األساس�ية كاس�تبدال إطار

طريقة عمل الفطائر احملشية باخلضار
مكونات فطرية الخضار بالكريمة
نصف ملعقة صغرية من امللح.
كوبان ونصف الكوب من الدقيق.
نصف ملعقة صغرية من الباكينج باودر.
ملعقة كبرية من السكر.
ثالثة مالعق كبرية من الزيت النباتي.
ثالث بيضات.
ثالثون ملليرتا ً من املاء.
ثالثمائة غرام من جبنة املوزاريال.
خمس حبات من الجزر املق� واملقطع عى شكل مكعبات صغرية
الحجم.
خم�س حب�ات من الكوس�ا املقطعة عى ش�كل مكعب�ات صغرية
الحجم.
ملعقة كبرية من األوريجانو.
خمس مالعق كبرية من كريمة الطبخ.

العناي�ة بالب�ة ،يفض�ل تغيريها
م�ن موس�م اآلخر بحس�ب نوعية
الشامب�و واملوس�م ،ألن الشامب�و
ال�ذي تعتمدين�ه يف الصي�ف ،قد ال
يصلح لالستخدام يف الشتاء.
كما يج�ب علي�كِ أن تتنبّهي أنه يف
ً
ملون�ا ،فهناك
حال�ة كان ش�عرك
أن�واع خاصة للعناي�ة بالشعر من
الشامب�و ،كما ّ
أن غس�له كث ً
ريا قد
يفقدكِ اللون برسعة.
وال تن�يس اعتم�اد البلس�م م�ع
ّ
تتجنب�ي جفاف
الشامب�و ،حت�ى
الشعر ،الذي يزيد مع موسم دخول
موسمي الخريف والشتاء.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة....

يعرضك لإلصابة
اإلجناب املتكرر
ِ
باضطرابات النوم

املطبخ
ثالثة مالعق كبرية من الدقيق.
طريقة تحضري فطرية الخضار بالكريمة
نض�ع الدقي�ق يف وعاء ث�م نضيف الباكين�ج باودر واملل�ح ونقلب
املكونات جيدا ً.
نضع السكر يف وعاء آخر ثم نضيف البيض والزيت ونخلط املكونات
جيدا ً.
ً
نضي�ف خليط البيض إىل خليط الدقي�ق ونخلطهم جيدا ثم نضيف
املاء تدريجيا ً مع الخلط املستمر حتى نحصل عى عجينة لينة.
نغطي العجينة ونرتكها ملدة ساعة حتى ترتاح.
قدر ع�ى النار ونرتكها حتى تس�خن ثم نضيف
نض�ع الكريمة يف ٍ
امللح والكوس�ا والجزر ونحرك املكونات جيدا ً ونرتك الخضار حتى
تنضج ملدة خمس دقائق.
نقس�م العجينة إىل قس�مني ونفردها عى سطح رخامي مرشوش
بالدقيق.
نوزع خلي�ط الخضار فوق العجينة ثم نضيف الجبنة واألوريجانو

تحتار الس�يدات يف كيفي�ة العناية
بشعرها بموس�م الشت�اء تحدي ًدا،
ّ
تغ�ريات الج�و،
بخاص�ة م�ع
ً
ضاغطا كما
واالستحمام ال يكون
يف موسم الصيف.
ويتوقف األم�ر عى طبيعة الشعر،
ف�إن ك�ان الشع�ر دهنيًّ�ا يمكنكِ
غسله  4مرات باألسبوع ،حيث ّ
إن
إفرازات الدهون قد تؤدي لرتاكمها
عى فروة ال�رأس ،ما يمنع وصول
الغذاء لألطراف وتسبّب سقوطها.
أما الشعر العادي والجاف ،فيكفي
مرت�ني باألس�بوع لتنظيف الشعر
من األوساخ والجراثيم.
يف حال�ة الشع�ر الدهن�ي ح�اويل
االعتماد عى شامبو ال يحتوي عى
الكثري من الزيوت ،حتى ال تتفاقم
مشكلة إفراز الزيوت ،بينما العكس
يف حالة الشعر الجاف والعادي.
الشامب�و مثل�ه مث�ل كريم�ات

ونغطيها بالنصف الثاني للعجينة.
نضع الفطائر يف الفرن ونرتكها ملدة نصف س�اعة حتى تتحمر ثم
نقدمها ساخنة.

تعان�ي الكث�ري م�ن األمه�ات من
اضطرابات النوم خالل الفرتة األوىل
بع�د الوالدة ،ويف الغالب ال تس�تمر
هذه االضطراب�ات بعد انتظام نوم
الطفل ،لكن دراس�ة كندية أشارت
إىل سبب آخر قد يسبب إصابة األم
باضطرابات النوم لس�نوات ،وهو
تكرار اإلنجاب.
ف�األم التي أنجب�ت أكثر من طفل،
تك�ون أكث�ر عرض�ة لإلصاب�ة
باضطراب�ات الن�وم ،مقارنة باألم
التي أنجبت طفالً واحداً ،ومقارنة
أيضا ً باآلب�اء الذين ال يتأثرون عى
األغلب.
وش�ملت دراسة  111شخصا ً (54
زوج وزوجة ،و 3أمهات عازبات)،
وكشف�ت النتائ�ج ع�ن أن معظم
الحاالت من النس�اء اللواتي أصبن
باضطراب�ات الن�وم بع�د اإلنجاب

ّ
ك�ن يعان�ني م�ن ع�دم
املتك�رر،
تعاون الزوج يف رعاية األطفال ،ما
حمّلهن ضغوطا ً إضافية ،تس�ببت
بإصابتهن باضطرابات النوم.
واضطراب�ات الن�وم له�ا تأثريات
سلبية وخطرية أيضاً ،عى املستوى
العاطفي والس�لوكي واالجتماعي
لألم ،لذا يجب االنتباه لها ،ومراعاة
ع�دم تحمي�ل األمه�ات م�ا يفوق
طاقاته�ن ،حت�ى ال يتعرض�ن
ملثل ه�ذه املشاكل الت�ي تؤثر عى
حياتهن وحياة من حولهن.

كل يوم معلومة

سلوكيات

ملاذا ال يروي العطش إال املاء؟

ملاذا يكره طفلك االستحمام؟
قالئل هم الصغار الذين يستمتعون
بالحم�ام ويعتربونه وقت�ا ً مثاليّا ً
لالس�رتخاء والشعور باالنتعاش.
وكث�ر هم الذين يجرون يف االتجاه
املعاك�س للحم�ام ملج�رّد س�ماع
الكلمة السحريّة.
بتعب�ري آخ�ر ،من الشائ�ع جدا ً يف
ٍ
أوس�اط الصغار ،فتيان�ا ً وفتيات،
ّ
وش�ن معارك
رفض االس�تحمام
ضاري�ة لت�اليف غس�ل ش�عرهم
وترسيحه والعناية به ،والسبب أو
باألحرى ،األس�باب التي تدعوهم
ّ
للت�رصف ع�ى هذا النح�و عديدة
ّ
لع�ل أبرزه�ا كم�ا ن��ت مجلة
عائلتي:
مقاطعتهم وتوقيفهم عن نشاط
ّ
معني.
خوفه�م م�ن االن�زالق يف ح�وض

االستحمام.
الخ�وف م�ن وص�ول امل�اء إىل
وجوههم.
خشيته�م من وقت النوم ،إذ غالبا ً
ما ييل وقت الحمام.

الخوف من فقاعات الصابون التي
يُمكن أن تدخل إىل عيونهم.
تشاب�ك خص�الت ش�عرهم أثناء
الحم�ام وصعوب�ة ترسيحه�ا
وتصفيفها بعد الحمام.

والنتيجة :إنزعاج كبري وألم شديد
ووابل من الرصاخ والبكاء يستم ّر
معه�م حت�ى تفكي�ك آخ�ر عقدة
تشابك.
أما الحل ،فهو اختيار شامبو آمن
ّ
باملرطبات
لألطفال وغني
املغذيّ�ة والفيتامين�ات والعنارص
الطبيعية.
ّ
والحتمي
الكيل
إىل جانب االبتع�اد
ّ
عن مستحرضات العناية بالشعر
الخاص�ة بالكب�ار ،مل�ا تنط�وي
علي�ه م�ن صبغ�ات وعط�ور
وم�واد كيمائية مؤذية ومس�ببة
للحساسية ،عى ش�اكلة :الزيوت
املعدنيّة والفورمالدييد الوبارابني
واألوكستينوكسات والبينزوفينون
والبرتولي�وم
والس�يليكون
والفتاالت.

نصائح طبية

أمراض خطرية تعرفها من شكل األظافر

ُتشكل األظافر سواء يف اليدين أو القدمني جزءا ً
مهما ً يف الجس�م ،ويعتربه�ا الكثري من األطباء
بأنه�ا أيضا ً مرآة لصحة الجس�م ،وتكشف عن
كث�ري من األم�راض التي ُتصيب�ه ،خصوصا ً أن
ٍ
ش�كلها ولونها والكثري من األمور التي تخصها
ً
مبارش ع�ى األظافر،
واضحة وبشك� ٍل
تظه�ر
ٍ
له�ذا يج�ب االهتم�ام به�ا وإعطائه�ا عناي�ةً
ً
كبرية ،ليس للمظهر الجمايل فقط ،وإنما ألنها
من أجزاء الجس�م املهمة الت�ي تتأثر بالعوامل
الخارجي�ة والداخلية للجس�د ،والجدير بالذكر
أن الس�مك الطبيعي لألظافر هو نصف مليمرت
بس�طح أملس
تقريب�اً ،وأنه�ا يج�ب أن تكون
ٍ
وكله�ا تقوّس ،وس�نقدم أه�م املعلومات حول
بعض األمراض الخطرية الت�ي يمكن معرفتها
من شكل األظافر خالل هذا املقال.
ّ
تغري لون األظاف�ر :أي تغري عن اللون الطبيعي
لألظاف�ر يُش�ري إىل يش ٍء ما يف الجس�م ،فاللون
األبي�ض الشاحب دليل ع�ى اإلصابة بفقر الدم
“األنيمي�ا” ،أما الل�ون األزرق فدليل عى وجود
مرض يف القلب أو يف الرئة.
ّ
تقصف األظافر وتكرسها :تع ّد هشاشة األظافر
دلي�ل ع�ى اإلصابة بقص�ور يف الغ�دة الدرقية،
ً
عادة من قصور يف إنتاج
ألنها هذا التكرس ينشأ
ببطْ
هرمون�ات الدرقية ،كم�ا أن نم�و األظافر ٍ
شديد دليل عى مرض الغدة الدرقية أيضا ً.
جف�اف األظاف�ر :يدل ه�ذا عى وج�ود جفاف
يف الجس�م ،ونقص يف كمية الس�وائل املوجودة
فيه.
األظاف�ر املقعرة :يدل تقعر ش�كل األظافر عى
وج�ود مرض يف القل�ب أو الكب�د ،أو دليالً عى

قصور الغدة الدرقي�ة ،أو وجود نقص يف حديد
الجسم.
أعراض
البق�ع البنية والس�وداء :يدل هذا ع�ى
ٍ
مرضي�ة عديدة ،قد يك�ون بعضه�ا عاديا ً مثل
إصاب�ة األظفر برضوض ،وق�د يكون دليالً عى
وج�ود م�رض يف الكب�د ،أو اإلصاب�ة برسطان
الجلد.
زيادة سماكة األظافر :تدل عى االنسداد الرئوي،
أو نقص األكسجني يف الدم ،أو التهاب القصبات
الهوائية املزمن ،أو اإلصابة برسطان الرئة.
األخادي�د الجانبية يف األظافر :ت�دل عى ارتفاع
درج�ة ح�رارة الجس�م وإصابته بالحم�ى ،أو
ً
عادة تظهر
تعرضه لنوب ٍة قلبية ،وهذه األخاديد
بعد مدة أسابيع من اإلصابة.
األظاف�ر الصف�راء :ت�دل عى وج�ود مرض يف
الجهاز التنفيس ،أو اإلصابة بمرض الس�كري،

أو عدم وصول الدم إىل األطراف.
البق�ع الحم�راء :تدل ع�ى اإلصابة باالنس�داد
الرئوي ،أو الثعلبة ،أو الصدفية ،أو فشل القلب،
أو تسمم الجسم بأول أكسيد الكربون.
األظافر البيضاءُ :تسمى أيضا ً متالزمة األظافر
البيض�اء وقد ُتشري إىل س�وء التغذية أو أمراض
الكى أو تليف الكبد ،أو قصور الغدة الدرقي
ّ
تق�� األظاف�ر :يدل ه�ذا عى وج�ود نقص يف
األمالح املعدنية يف الجس�م ،أو دليالً عى إصابة
املعدة بسوء االمتصاص وسوء إنتاج العصارات
الهاضمة.
البق�ع البيض�اء ع�ى األظافر :ت�دل عى وجود
نقص يف الكالسيوم والحديد والربوتينات.
انفصال أعى األظفر عن الجلد :يدل عى اإلصابة
بالته�اب املفاصل أو مرض الصدفية أو أمراض
األوعية الدموية أو اإلصابة بالرسطان.

كأس�ا كب ً
ً
ريا م�ن العصري وفنجان
رغم أنك رشبتِ
م�ن الش�اي ،لكن وح�ده امل�اء القادر ع�ى إرواء
َ
رشبت من س�وائل مختلفة! فلماذا
عطشك مهما
املياه فقط من بني باقي السوائل قادرة عى جعلك
ترتوي؟
من أجل فهم الس�بب ،عليك يف البداية أن تعرف ما
هو العطش ،وملاذا نشعر به؟
العط�ش هو آلي�ة الجس�م الحيوي�ة يف الحصول
كاف من الس�وائل الرطب�ة ،وغال ًبا املاء.
قدر ٍ
ع�ى ٍ
ويرتبط العطش بانخفاض كمية الس�وائل داخل
الجسم أو زيادة أسمولية بالزما الدم .واألسمولية
هي تركيز الجُ س�يمات املذابة لكل كيلو جرام من
املُذيب “الس�ائل” ،ويف هذا الحال ،يُعترب املُذاب هو
املاء ،واملُذيب هو الدم.
فمع زيادة ُجس�يمات املاء املُذاب�ة يف الدم ،يحتاج
الجس�م إىل املزيد ،ما يُولِد الشع�ور بالعطش .من
هنا كانت األس�مولية املقي�اس الطبي لتشخيص
بعض األمراض مثل الجفاف والسكري.
بطريقة أكثر علمية ،فإن الشعور بالعطش يتوَّلد
عندما ينخفض حجم السوائل خارج الخلية ) xE
 ،tracellular fluid volume )ECFVم�ا يؤدي إىل

انخف�اض ضغط ال�دم واس�تقبال مس�تشعرات
الضغط يف الجس�م هذه الحالة ،األم�ر الذي يؤدي
إىل إرس�ال سياالت عصبية للدماغ لتنبيهه فتشعر
بالعطش.
نفس األمر يحدث عندما تس�تشعر مس�تشعرات
األس�مولية إىل زيادتها فتتول�د الرغبة ب�ب املاء
إلسكات العطش .ويعود الوضع إىل الطبيعي داخل
كاف من املاء.
الجسم بمجرد رشب قدر ٍ
ملاذا املاء عى وجه الخصوص؟
ال يشء يح�ل محل املاء ،ال الش�اي وال القهوة وال

العصائر ع�ى اختالفها .والس�بب يف ذلك يعود إىل
الجينات املنس�وخة منذ آالف السنني يف أجسامنا!
فك�ل رشاب وس�ائل غري املاء يتأل�ف من مكونات
مختلفة لها ترصيفاتها املختلفة داخل الجسم .يف
حني أن املاء وظيفته الوحيدة إرواء العطش وليس
له أكثر من طريقة للترصيف داخل الجسم.
بمعن�ى آخر ،يتأل�ف الشاي عى س�بيل املثال من
الس�كر والكافيني ومركبات أخرى ينشغل الجسم
بالتعامل معها بمجرد وصولها للمعدة .بينما املاء
يُمكن اس�تخالص م�ا نحتاج من�ه برسعة كبرية
وهو إرواء عطش الخاليا يف الجسم.
أض�ف إىل ذل�ك أن دراس�ة حديثة قام به�ا علماء
من جامعة ملبورن األس�رتالية توصلت إىل أن املخ
مربمج عى التعرف عى املاء فقط وتوليد الشعور
بالرضا واالرتواء بعد رشبه يف حالة العطش.
ه�ذه النتيج�ة تم التوص�ل إليها بع�د مالحظة أن
رشب املاء بعد أداء مجهود تسبب بالعطش أدى إىل
تنشيط مناطق معيَّن�ة يف املخ وتحدي ًدا يف الق�ة
الحزامي�ة األمامي�ة والق��ة املداري�ة الجبهية،
وه�ي املناطق املُرتبطة باتخاذ القرارات العاطفية
والشعورية.

طبيبك يف بيتك

إليك  6أطعمة للوقاية من اإلصابة مبرض السرطان
اإلصاب�ة به�ذا امل�رض يح�دث لعدة
أس�باب ،أحد أهم هذه األس�باب هو
نم�ط الحياة ،ال�ذي يشم�ل النظام
الغذائ�ي والنش�اط البدن�ي ،لذا فإن
اختي�ار النظ�ام الغذائ�ي الصح�ي
إىل جان�ب النش�اط البدن�ي املنتظم
يس�هم يف التقليل من خطر اإلصابة
برسطان الثدي.
يف التايل نقدم  6أطعمة يجب دمجها
للنظ�ام الغذائي من أجل الوقاية من
اإلصابة بمرض الرسطان:
 - 1بذور الكتان
ُتع�د ب�ذور الكتان من أه�م مصادر
الليغنان ،وهو عن�رص غذائي نباتي
مشابه لهرمون اإلس�رتوجني ،وهذا
التشابه يتس�بب بإنت�اج نماذج أقل
نشاطا ً من هرمون اإلسرتوجني عند
النساء بعد سن اليأس ،ما يساعد يف
تقليل خطر اإلصابة بالرسطان.
تناويل ح�وايل  3مالعق كب�رية يومياُ
م�ن ب�ذور الكت�ان ع�رب دمجه�ا يف
وجبات�ك املفضل�ة ،كم�ا يمكن�ك
إضافته�ا إىل الزب�ادي أو الكف�ري
الهندي أو العصائر ،ويمكن إضافتها
يف الس�لطات أو إىل املخبوزات ،حيث
تتمي�ز ب�ذور الكتان بنكه�ة جوزية
تجعل مذاق الطعام لذيذا ً.
 - 2بذور الشيا
ب�ذور الشي�ا مص�در آخ�ر لليغنان،
ل�ذا فهي تقل�ل اإلصاب�ة بالرسطان

بنفس طريقة ب�ذور الكتان ،كما أن
بذور الشيا تحتوي عى حمض ألفا-
اللينوليني�ك ( ،)ALAوه�و نوع من
أحماض أوميغا  3الدهنية الذي ثبت
علميا ً أن�ه يمنع نمو رسطان الثدي،
كما يمنع نمو رسطان الرحم أيضا ً.
ويمكن�كِ إضاف�ة ب�ذور الشي�ا إىل
العصائ�ر والحلوي�ات والحب�وب
والخبز وسناكات اإلفطار.
 - 3األرز البني املنبت
يحت�وي األرز البني املنبت عى أربعة
أضع�اف كمية األلي�اف وفيتامني E
وثالث�ة أضع�اف كمية املغنيس�يوم
وفيتامين�ات  ،B1و ،B6مقارن�ة
بالنس�ب املوج�ودة يف األرز البن�ي
العادي.
ويحت�وي األرز البن�ي املنب�ت ع�ى
نس�بة من حمض الفيتي�ك أعى من
تلك املوجودة يف أن�واع األرز األخرى،
وه�و حم�ض يثب�ط نم�و الخالي�ا
الرسطانية ،حيث أظهرت الدراسات
أنه الغ�ذاء الوحيد من فئ�ة الحبوب
الكاملة الذي أس�هم يف خفض خطر
اإلصابة بالرسطان.
ويمكن�كِ تن�اول األرز البن�ي املنبت
كطب�ق جانبي أو رئيس ،كما يمكنكِ
إضافت�ه إىل الحس�اء والس�لطات
أيضا ً.
 - 4حبوب الكينوا
حبوب الكينوا مصدر رائع للربوتني،

فهي تحتوي عى األحماض األمينية
األساسية وتتمتع بخصائص مضادة
لاللتهابات ومضادة للرسطان بفضل
العنارص الغذائية التي تحتوي عليها،
مثل حمض اللينولييك.
 5xالخرضوات ذات األوراق الخرضاء
الداكنة
الخ�رضوات ذات األوراق الخ�رضاء
الداكنة مثل اللفت ،وأوراق السلطة،
والسبانخ ،والبوك تشوي ،والربوكيل،
مليئة باأللياف التي تشعركِ بالشبع
لفرتات طويلة ،كما أنها تحتوي عى
نسب عالية من املغنيسيوم والحديد
والكالسيوم والبوتاسيوم.
ع�الوة ع�ى أنه�ا تحت�وي ع�ى
الكاروتين�ات ،الت�ي ُتع�د مض�ادات

أكس�دة قوية تعمل ع�ى تثبيط نمو
الخاليا الرسطانية.
اح�ريص ع�ى تن�اول الخ�رضوات
ذات األوراق الخ�رضاء الداكن�ة
كوجبة خفيف�ة ،أو عرب إضافتها إىل
الس�لطات ،ولك�ن تجنب�ي طهوها،
حي�ث يفقده�ا الطه�و الكث�ري من
فوائده�ا الغذائي�ة وخصائصه�ا
املقاومة للرسطان.
 6xالبهارات
تشته�ر العدي�د م�ن التواب�ل
بخصائصه�ا املض�ادة لاللتهاب�ات
واألكس�دة واملعززة للمناعة ،أهمها:
الكرك�م ،الث�وم ،الفلف�ل األس�ود،
الفلف�ل الح�ار ،الزنجبي�ل ،الكمون
األسود ،والزعفران.
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كلمات متقاطعة

الحمل

ق�د تتعرض الي�وم إىل بعض املش�اكل اإلدارية
إن لم تس�ارع إىل إجراء املعام�الت الالزمة أو إىل
إنهاء امللفات العالقة أو تأمني األوراق الرسمية .قد
ال تك�ون ه�ذه املهمات من النوع ال�ذي يثري اهتمامك
ب�ل قد تعتربينه مجرد ش�كليات ،لك�ن ال مفر لك من
تنفيذها!

الثور

ل�ن يخيّب الق�در آمالك ،ولن تذه�ب الجهود
الكب�رية الت�ي بذلتها ه�دراً! فمهم�ا اختلفت
نوعية عملك أو تنوع مستواه ،فإن األرباح املالية
الوف�رية يف طريقها إليك! كما أن االس�تثمارات التي
قم�ت بها عى املس�توى الشخيص س�تعود عليك أيضا ً
بالفوائد املالية!

الجوزاء

تتش�جع العازبة ع�ى اإلرتب�اط العاطفي يف
هذه الفرة املالئمة لتعزيز األجواء الرومانسية
وتطويره�ا .فتق�رر اإلنفتاح بإحس�اس مرهف
وش�فافية عالية عى لقاء اآلخرين وعى املشاركة يف
املناسبات اإلجتماعية التي تؤمن لها التعرّف عى وجوه
جديدة.

1909م تعطلت السلطات االستعمارية الفرنسية
صحيفة أبو قش�ة الهزلية التي يصدرها الشيخ
الهاش�مي املالكي بتهمة النيل من هيبة الدولة،
فيضط�ر الهاش�مي ملغ�ادرة البالد ويس�تقر به
املقام يف إندونيس�يا حيث أص�در صحيفة عربية
بها.
 1926تم�ت أول تجرب�ة إلس�تعمال التلفزي�ون
قدمه�ا جون بريد يف معمله بلن�دن .جون لوجي
ب�ريد هو مخ�رع ه�ذا الصندوق العجي�ب الذي
يحمل إلين�ا من العالم الفس�يح بطرفة عني كل
م�ا فيه م�ن حكاي�ات وحواديت ،ولع�ل هذا هو
ما جع�ل التلفزيون م�ن أكثر اخراع�ات القرن
العرشين أثرا ً يف حياة البرش .
1929م قام ج�ون بريد الربيطان�ي بأول تجربة
الستعمال التليفون يف معمله بلندن.
 1946ب�دأ البن�ك ال�دويل يف ممارس�ة أعمال�ه،
ويتكون البنك الدويل من خمس مؤسسات ،هي:
البنك الدويل لالنشاء والتعمري ،مؤسس�ة التنمية
الدولية ،مؤسس�ة التمويل الدويل ،وكالة ضمان
االس�تثمار متعدد األطراف ،املركز الدويل لتسوية
املنازعات االستشارية.

السرطان

يدعوك الفلك إىل التخفيف من الضغط النفيس
والتوتر ومن تس�ارع وترية حياتك ،واإلهتمام
بصحت�ك ومراعاتها بإتباع أس�لوب حياة صحي
وأخ�ذ القس�ط ال�كايف م�ن الراح�ة .فقد ي�ؤدي بك
اإلهم�ال املتواصل ال�ذي اعتمدته يف الف�رة األخرية إىل
حالة ضعف جسدي ونفيس!

حدث يف مثل
هذا اليوم

األسد

ال وقت لديك اليوم للتفكري بذاتك أو لتلبية أية
رغبة شخصية ،إذ تتسارع وترية عملك بحيث
أنك تكرسني كل اهتمامك وجهودك بإتجاه تنفيذ
املهام املطروحة واملتالحق�ة والتي قد يكون بعضها
غري متوقعا ً ومستجداَ .لبي مساء الدعوة التي تتلقينها
خالل فرة بعد الظهر.

العذراء

تتأقليم�ن م�ع األوضاع الجديدة وتتس�لحني
بالثقة بالنفس ملواجه�ة األحداث والتحديات
َ
يوم�ا جيدا ً يحالف�ك فيه الحظ
املقبل�ة .تمضني
عى إيجاد بعض مصادر الربح املايل من خالل قيامك
بمهم�ات متفرقة .ال تتكاس�يل عن القي�ام بالتمارين
الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

الميزان

ت�رك ح�ذرك وقلق�ك جانب�ا ً لصال�ح تلبي�ة
رغبات�ك الصغرية والتي تفرح قلبك وترفع من
معنوياتك .فقد تقومني ببعض املشريات من هنا
وهناك ،وتلتقني بأصح�اب من أجواء مختلفة ،أو قد
ترضبني موعدا ً للرشيك لتمضية األوقات املس�لية بعيدا ً
عن الهموم والواجبات.

العقرب

تش�عرين من وقت آلخر بحاج�ة ملحة للعب
دور امل�الك الح�ارس م�ع كل م�ن تش�عرين
بحاجت�ه إىل ذلك م�ن األصدقاء أو م�ن املحيطني
بك! تدفعك األجواء الحماس�ية لهذا اليوم بتلبية هذه
الحاجة ،فتقدمني العون لكل من يطلبه إن من الناحية
النفسية والعملية أو حتى املالية!

قصة مثل

شعيط ومعيط
ُيحك�ى يف ال�راث الشعب�ي
العراقي أن هناك سارق وقاطع
طريق يف البرصة اس�مه معيط.
كل الناس تع�رف وتلعن معيط
لعن�ا ً ش�ديدا ً ألنه ك�ان يرسق
أكفان املوتى الذين ُيجلبون من
أيران ف ُيدفنون يف البرصة بإسم
الوديع�ة لحني نقله�ا بالقوارب
التي تسمى الكلك إىل الكوفة عرب

ش�ط العرب ونهر الفرات ،ومن
ث�م إىل النجف حيث مس�تقرها
األخري .فلما م�ات معيط ارتاح
الناس من رشه فصاروا يلعنون
معي�ط أم�دا ً طوي�ال ً لريتب�ط
اس�م معيط باللعن .لكن معيط
وقب�ل أن يتوف�اه األج�ل أوىص
ابنه ش�عيط ب�إن اليدخر جهدا ً
برفع اللعن عن أبيه معيط .فكر

تعرب عن شخصيتك
ألوان املناكري رّ
قد تستغربني للوهلة األوىل العالقة التي تربط
لون ط�الء األظافر “املناكري” بش�خصيتك،
لك�ن ه�ذا األمر حقيق�ة جمالية ونفس�ية،
وف�ق ما تق�ول خبرية التنمي�ة البرشية عال
ً
متناول�ة كيفية تعبري ل�ون املناكري
الق�ادر،
عن شخصيتك:
• الشخصية املوزونة :إذا اخرتِ طالء أظافر
يتماىش م�ع لون الفس�تان ال�ذي ترتدينه،
بدرج� ٍة أفت�ح أو أغم�ق ،فأن�تِ ش�خصية

موزون�ة ،وتملكني حس�ا ً عاليا ً م�ن اإلدراك
والوعي ،وال تؤثر فيك حاالت اإلرباك الصغرية
التي قد تتعرضني لها ،بل تستطيعني التحكم
ب�ردود فعل�ك يف مواجه�ة املشاك�ل ،ويبقى
تركيزك منصبا ً عى األمور األساسية ،سواء
يف شخصيتك أم إطاللتك العامة.
• الش�خصية املتوت�رة :إذا اخ�رتِ املناك�ري
بل�ون مخالف تماما ً للون مالبس�ك ،ومالئم
ٍ
ألكسسواراتك :إذا كنتِ ترتدين أكسسوارات

ّ
تضنني أحيانا ً عى محيطك وخاصة عى األهل
وأف�راد العائلة بتواج�دك واهتمامك بهم ،مما
ي�يسء إىل نفس�يتك بالدرج�ة األوىل ،وإىل العالقة
املتبادلة بينكما بالدرجة الثانية .لم ال تتفرغني قليالً
له�ذا الجانب اله�ام من حيات�ك وتعطني ل�ه األولوية،
وتقومني بمبادرات لتحسينه؟!

الجدي

يتح�ول مزاج�ك ومس�ارك الداخ�يل باتج�اه
أكثر إيجابي�ة مما يعك�س اإلرشاق والحيوية
ّ
ويحس�ن تعامل�ك مع اآلخرين
عى تعابري وجهك
ويضي�ف اإلعتدال إىل ترصفاتك .قد يكون ذلك بفضل
بعض التطورات العاطفية ،كم�ا قد يكون مجرد قرارا ً
ذاتيا ً بالتخيل عن السلبيات!

الدلو
تعيشني ابتداء من اليوم فرة مليئة باملشاعر
الجميلة والس�عادة تنس�ني فيه�ا كل الهموم
الس�ابقة وكل األحداث الت�ي ازعجتك وكل التوتر
الذي رافقك مؤخراً! تش�عرين أن�ك محاطة باملحبني
من أفراد عائلتك وباملحبة التي ّ
يكنها الرشيك لك .الوقت
مناسب للسفر والرحالت.

الحوت

ش�عيط كثريا ً باألمر فتوصل إىل
حل وحي�د يقوم به لريفع اللعن
ع�ن أس�م أبي�ه ,وذل�ك بالقيام
بفع�ل أكث�ر ش�ناعة م�ن فعل
أبيه ،وذل�ك لينىس الن�اس أبيه
ويلعن�وه ه�و ب�دال ً ع�ن أبيه.
وعى هذا األس�اس قام شعيط
برسقة أكفان املوت�ى كما كان
يفعل أبيه لكن�ه لم يكتف بذلك

فقام بوضع خازوق بمؤخرات
هؤالء املوتى ممث�ال ً بهم .فلما
ع�رف الناس ص�اروا ي�رددون
رحم الله معيط الذي كان فقط
يرسق أكف�ان املوتى ولعنة الله
عى شعيط الذي يقوم بالتمثيل
بها .وبهذه الحيلة رفع ش�عيط
اللع�ن عن أبي�ه معي�ط بذكاء
شيطاني.

غزل عراقي
دور غ�ريي روح براحتك مرخ������وص
ش�وف انته اليعجب�ك روح وس����تنكه
تلكه بمس�تواك ه���واي موج����ودين
بس بطيبتي اتح�����داك م���اتل���كه
كل�ب ش�اعر انطيت�ك كل�ه رق�ه وش�وك
وحذرت�ك كلت���لك بال���ك تس����حكه
ت�رى الداف�ن عش�ك مث�ل الدفنل�ه عزاز
حتى الضح�ك ك����ون ينش�ز بح��لكه
* رسمك كمت أشوفه من أغمض العيون
ول�و يعم�ن عيون�ي م�ا ّ
أظن�ه ي�روح
م�ا أري�د أحظن�ك ل�و ص�ار ال�وداع
ألن م�ن أه� ّدك تطل�ع ال����������رّوح

اختبارات شخصية

القوس

تحصل�ني ع�ى الصعي�د املايل ع�ى الكثري من
األرب�اح التي تلبي حاجتك وتس� ّهل لك طريقة
حيات�ك .تتحملني مس�ؤولياتك بكل طيبة خاطر،
وال تتذمري�ن من كث�رة األعمال امللق�اة عى عاتقك،
لكن�ك تعرف�ني جي�دا ً كيفية اإلنس�حاب م�ن األوضاع
املهنية املربكة أو املعقدة!

 1952تم اقالة حكومة مصطفى النحاس و قام
ع�ى ماهر بتأليف وزارت�ة الثالثة يف مرص و هي
اخر حكومة وفدية قبل الثورة وكان امللك فاروق
قد اق�ال ..النحاس باش�ا من رئاس�ة الحكومة
لفشله يف حفظ األمن و النظام ،و عني عى ماهر
مكانه.
 1973كان بدء وقف إطالق النار يف شمال فيتنام،
األمر الذي مهد لخروج الواليات املتحدة من هناك
بعد ذلك يف عام . 1975
1989الرئي�س التون�يس زي�ن العابدي�ن بن عيل
يحص�ل ع�ى الجائ�زة الدولي�ة للديموقراطي�ة
وحقوق اإلنسان.
 2005مكونداليزا رايس مستشارة األمن القومي
للرئي�س األمريك�ي ت�ؤدي اليم�ني الدس�تورية
كوزيرة للخارجية األمريكية لتكون أول س�وداء
تتوىل منصب وزير الخارجية يف أمريكا.
2008م�رصع  7لبنانيني واصاب�ة  20اخرين يف
اش�تباكات بني الجيش واملواطن�ني يف الضاحية
الجنوبي�ة لب�ريوت يف احتجاج�ات ع�يل انقطاع
التيار الكهربائي عن عدة ضواحي.

رأيس
1ميزان  oتوهج ونور يف الصباح
2في�ض امل�اء  oاللب�اس التقلي�دي
الغربي
3ظالم (معكوسة)  oأبو االمراء
4كلمة م�ن  6حروف ولكنها تجمع
كل الحروف  oنصف راشد
5للتمن�ي  oالص�وت ال�ذي يصدره
الحصان
6قش�طة  oتوزيع م�اء الرشب عى
الحجاج (معكوسة).
7علي�ة الق�وم  oس�ائل في�ه رس
الحياة
8نقط�ة ارتباط وانفص�ال األم عن
وليدها  oالة موس�يقية جلدية  oيف
السلم املوسيقي
9يشء ال يس�ري إال إذا رضبت�ه ع�ى
رأسه عدة مرات
10إذا س�خنته كثريا تجم�د  - oلها
عني واحدة ولكنها ال ترى

أفقي
1يمني  oالجزء الذي يؤكل من نبات
قصب السكر (معكوسة)
2بي�ت لي�س في�ه نواف�ذ أو أبواب
(كلمتان)
3ألغاها االس�الم وحرمه�ا قبل 14
قرنا
4حرفان من شاة  oسقاية الزرع
5رشكة نفط اماراتية (معكوس�ة)
 oخصم
6يف وق�ت متأخر من هذا املس�اء o
عضو يف الوجه
7يشء ترميه يف البحر كلما احتجت
إليه (كلمتان)  oنصف ساهر
8إجابة  oمهم أو سار عى غري هدى
 oنصف مبني
9يوصل�ك م�ن بيت�ك إىل عمل�ك
وبالعكس دون أن يتحرك oغى املاء
10نصف فرقة  - oأش�ريه بمايل و
ال أدخله داري

هل تعلم

ه�ل تعلم أن ت�رك املصباح منريا ً عن�د النوم ،يس�بب األرق ،ويؤثر
بشكل س�لبي يف العينني ،كم�ا يؤثر يف الجهاز العصبي بالس�لبية،
بحيث يصبح اإلنسان متقلب املزاج عند االستيقاظ؟
هل تعلم أن مش�اهدة التلفاز من مسافة تقل عن اثنني مر ،تؤدي
إىل ضعف البرص؟
هل تعلم أن قص األظافر من سنن الفطرة؟
ه�ل تعل�م أن ف�وق البعوضة ،حرشة صغ�رية جدا ً ال ت�رى بالعني
املجردة ،إذا طارت ماتت البعوضة؟

صفراء ووضعتِ طالء أظافر باللون نفسه،
أو إذا كن�تِ تضع�ني أكسس�وارات فضي�ة
واعتم�دتِ ط�الء أظافر فيض الل�ون ،فأنتِ
ش�خصية متوترة تحاول لفت األنظار إليها
ّ
ب�أي ش�كل ،كم�ا تخف�ني يف داخل�ك بعض
االنفع�ال والتوتر ،لذا انتبه�ي إىل ردود فعلك
التي قد تظهر يف ّ
ألسباب
أي موقف ،وتنفجر
ٍ
بس�يطة .ونصيحتن�ا ل ِك ه�ي أن تتحيل عى
الدوام بالصرب يف كل املواقف.
• الش�خصية الكالس�يكية :إذا كان ل�ون
املناكري هو ذاته لون أحمر الش�فاه الخاص
بك ،فأنتِ شخصية كالسيكية ،وتتوقعني أن
ً
خالية من العيوب ،لذا يمكن
تكون كل األمور
ألي خل�ل يف ّ
ّ
أي تفصيل بإطاللتك أن يفس�د
عليك صفو مزاجك .ننصحك بأن تكوني أكثر
واقعية ،فالكالسيكية التي تتماشني معها يف
شخصيتك ال عالقة لها باألناقةّ ،
وأي مظهر
تطلّني به سيكون ملفتاً ،كما ننصحك بكرس
روت�ني هذه الش�خصية ،والتطل�ع إىل كل ما
ه�و جديد ،وخوض تجارب متعددة ،حتى يف
مجال عالقتك باآلخرين.
• الش�خصية املرح�ة :إذا كنتِ م�ن محبات
موض�ة املناكري التي تجعل ل�كل إظفر لوناً،
ٍّ
بحس
فأنتِ شخصية مرحة جداً ،وتتمتعني
ع�ا ٍل وذوق رفيع ،وتنوع�ني بإطالالتك عى
الدوام ،كما تحرص�ني عى أن تكوني بكامل
أناقت�ك ،وتحاول�ني لفت االنتب�اه من خالل
ابتسامتك وممازحتك اآلخرين .ننصحك بأن
تكون�ي أنت دائماً ،مع الح�ذر يف تعاملك مع
الغ�ري ،فليس كل ش�خص يمك�ن أن يتقبل
مزاحك ،وخصوصا ً إذا كن�تِ تقابلينه للمرة
األوىل.
• الش�خصية الحامل�ة :هي الش�خصية التي
تحاول وضع ل�ون واحد م�ن املناكري ،لكنه
متدرج .هذه الش�خصية مفعمة بالس�عادة
ومش�عة باألم�ل ،كم�ا تجن�د طاقاته�ا
وإحساسها إلبراز جمالها ومحاسنها.

ه�ل تعلم أن الصلصال والطني الذي نلع�ب فيه؛ أصله الراب ،وأنه
املادة التي خلق منها اإلنسان؟
ه�ل تعلم أن نس�بة األطفال الذين يولدون أذكي�اء تصل إىل ،% 85
لك�ن البيئة التي يعيشون فيه�ا ،واألرسة تطمس مواهبهم ،فتقل
النسبة إىل  % 20فقط؟!
هل تعلم أن ش�كل الك�رة األرضية بيضاوي ،ولو ك�ان دائريا ً لكنا
نصاف�ح بعضنا البعض باملقلوب ،أو لكنا وقعن�ا عدة مرات؛ كلما
دارت األرض حول نفسها؟ فهذا من رحمة الله عز وجل.

من الفيسبوك
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قصة وعربة

فعلت ما علمها

كان هناك رجل يميض مع ابنته وهو يحمل  10أكياس وعلبة بيتزا...
ابنته كانت صغرية وعمرها  5سنوات
كانت ترقص من حوله وهو ال يطلب منها حمل اي يشء من االكياس
حت�ى الخفيف منه�ا ظنا منه ان ه�ذا أفضل لها ،وتك�رر األمر طوال
سنوات طفولتها.
كرب الرجل ولم يعد يستطيع حمل األكياس...
مش�ت ابنته التي أصبح عمرها  20س�نة بجانبه وهي ال تفكر بحمل
كيس واحد!
فقال لها “ساعديني”.
قالت له “ملاذا؟”
العربة “ :نيس أن يعلمها وهي صغرية فكيف ستعمل وهي كبرية!”

الربيد االلكرتوني  alzawraanews@yahoo.comهاتف هيئة التحرير
نائب رئيس التحرير  :حسن العبودي  -مديـر التحرير :حييـى الزيـدي
املوقع االلكرتوني 07810090003 www.alzawraapaper.com
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مستشار الغزي :املوازنة جاءت بعجز  71تريليون دينار وهذا خيالف قانون اإلدارة املالية

الالمي يشكر أمانة جملس الوزراء على إجناح الندوة ..ويؤكد :النقابة ستعقد حلقات نقاشية يف جماالت أخرى

الزوراء /حسني فالح:
احتضنيت نقابية الصحفييني
العراقييني ،وبالتعاون ميع االمانة
العامية ملجليس اليوزراء ،اميس
الثالثاء ،ندوة نقاشية حول موازنة
عيام  ،2021بحضيور واسيع مين
املسيؤولني واملختصيني للشيأن
االقتصيادي ،حييث اعيرب نقييب
الصحفييني العراقيني ،رئيس إتحاد
الصحفني العرب ،مؤيد الالمي ،عن
شيكره ألمانة مجليس الوزراء عىل
انجياح النيدوة ،مؤكيدا ان النقابة
سيتعقد نيدوات الحقية يف مجاالت
اخيرى ،وفيما كشيف ممثل رئيس
الوزراء عين زيادة عيدد الفقراء يف
العيراق بواقع  10ماليني شيخص،
اشار املستشيار املايل ألمني مجلس
الوزراء اىل ان الورقة البيضاء تحتاج
اىل سنوات لكي نجني ثمارها.
وبيدأت النيدوة ،التيي حرضتهيا
«الزوراء» ،بعزف السيالم الجمهوري
وقيراءة سيورة الفاتحية لشيهداء
العراق.
وقيال نقييب الصحفييني العراقيني،
رئييس اتحياد الصحفييني العرب ،يف
كلمية االفتتياح :ارحيب بكيم اجمل
ترحييب يف مقير نقابية الصحفييني
العراقييني ،هيذا املقر اليذي يحتضن
الييوم النيدوة النقاشيية الخاصية
بموازنية  ، 2021ودور تليك املوازنية
يف انضياج وانجياح الورقية البيضاء
والجزء االقتصادي العراقي .الفتا اىل:
اننيا جميعا نعمل مين اجل ان يكون
بلدنيا متقدما وسيائرا بخط صحيح
سيواء أكان بالجانيب السييايس
او االقتصيادي او االجتماعيي او
الصحي.
وتابيع :نحين نمير اآلن بأصعيب
الظروف التي تمير عىل العراق ،منها
ظيرف صحي خطري جدا واقتصادي،

ال نعيرف كييف نعالجيه لكثيرة
النقاشيات والحلقيات واالتجاهيات
واالفكار السياسيية ،حييث كل يريد
حسب رغبته ،ما أوصل حال البلد اىل
اصعيب الظروف ،حييث كانت هناك
اشيهر ربما ال تتمكين الحكومة من
تأمني رواتب موظفيها  ،إال انها مرت
وعربت مين خيالل االفيكار والرؤى
االقتصاديية لشيخصيات عراقيية
محرتمة ،تعيرف كييف تتعاطى مع
هذه االزمات.
واشار اىل :ان هذه الشخصيات يجب
ان تكيون يف موقعهيا الن وجودهيا
يشيكل صمام امان للدولية العراقية
وملسيتقبلها .معربا عن شكر لالمانة
العامة ملجلس اليوزراء ولكل الجهود
التيي بذليت مين اجيل انجياح هذه
الحلقة النقاشية ،حيث ستكون هناك
حلقيات نقاشيية الحقيا يف مختلف
املجاالت ،وليس فقط باالقتصاد.
ولفيت اىل :ان البلد بحاجة اىل حلقات
نقاشية واىل اوراق عمل واىل مؤتمرات
إليجاد اعيالم داعم للدولية وغريه يف
الجوانب االخرى.
مين جهته ،قال ممثل رئيس الوزراء،
املستشيار االقتصيادي مظهر محمد
صاليح ،خالل النيدوة :نترشف بهذه
النيدوة ألهميتهيا التيي تطيرح بهذا
الشيكل اىل الرأي العيام .الفتا اىل :ان
خطياب املوازنة يحتياج اىل ان يرشك
به الرأي العام العراقي.
واضياف :ان هيذه النيدوة مهمية
لهذه النخبة مين الرأي العام .مبينا:
ان موازنية عيام  2021جياءت عىل
انقاض وضيع صعب وعيىل انقاض
ازمية صحية كبيرية وانغيالق العالم
واالقتصياد العراقيي يف آن واحيد،
وبالوقيت نفسيه ازمة ماليية كبرية
بسيبب تدهور اسيعار النفط وحرب
االسيعار التي حدثت يف ذليك الوقت،

بعدسة قسم التصوير يف نقابة الصحفيني العراقيني

بالتايل انعكسيت سيلبا عيىل الوضع
االقتصادي يف العراق.
واشيار اىل :ان هيذا االنعيكاس اخيذ
مناحي عديدة ،منها ان هناك تدهورا
يف الناتيج املحيل االجميايل ويف الدخل
العراقيي بحدود االوسياط العاملية –

موازنية يف  ، 2020لكين هناك حدودا
حرجية باالنفاق .مؤكيدا :ان الحدود
الحرجة لالنفاق كانت تقدرها وزارة
املاليية بنحيو  7.7تريليون شيهريا،
وعمليا هيذا الرقم لم يتحقق سيوى
 5تريليون ،وبالتايل حصلت التعثرات

لعوائلهم ،وكذلك نسيبة البطالة بني
الشيباب ارتفعيت بيي  ،%27وهيذه
مشكلة كبرية.
واشيار اىل :ان املنهياج االسيتثماري
للدولية متوقيف ،ميا وليد انكماشيا
اقتصاديا ،بينميا التضخم اىل ترشين

مظهر حممد :عدد الفقراء ازداد بواقع 10
ماليني ونسبة البطالة جتاوزت الـ % 27

 ،%11يقابله عجز بالحساب الجاري
يف مييزان املدفوعيات بنحيو من 16
اىل  20باملئية ،وهيذا يعيد كبيريا جدا
يف تأثرياتيه االقتصاديية يف بلد يصدر
سلعة واحدة.
واوضيح :ان االنغيالق اليذي حصيل
يف االقتصياد العراقيي ميع هبيوط
موارد املوازنة شيكل تقشفا اجباريا
داخل النفقيات املالية ،حيث ال توجد

وخلق تقشف اجباري داخل االقتصاد
العراقي.
وتابع :ان جميع هذه النتائج ادت اىل
ارتفاع معدالت الفقر ،حيث مساحة
الفقيراء يف العراق كانت كبرية وتقدر
بيي  ، %30اي اضييف لها نحيو اكثر
مين  10مالييني فقيري مين الذين ال
يتقاضون دخال من الحكومة سيواء
رعاية اجتماعية او تقاعد او مرتبات

الثانيي بليغ  ،% 0.2ومعنياه صفر.
مبينيا :ان البطالية العاليية ميع
انخفاض االسعار ستؤدي اىل الكساد
باالقتصاد العراقيي ،وهذا يعالج من
خالل تحريك عجلة االقتصاد.
ولفيت اىل :ان موازنية  2021تعد رد
فعل بعجز كبري حتى تتالىف االنكماش
داخل االقتصاد العراقي وتخلق موجة
عمل وتشغيل عجالت االقتصاد.

اىل ذليك ،ذكر املستشيار املايل لالمني
العيام ملجليس اليوزراء ،عبيد محل،
خيالل النيدوة :ان املوازنات منذ عام
 2004حتيى الييوم ال تعيد موازنات
وفق اطارها القانونيي العام ،حيث
ال ينطبيق عليهيا وصيف املوازنية.
مبينيا :ان تليك املوازنيات جياءت
عبيارة عن مواد تقتبيس من قوانني
اخيرى ،كمادة من هيئية التقاعد او
من قانيون الزراعة وغريها وتضاف
للموازنة.
واشيار اىل :ان البعيض يعتقيد ان
املوازنة عبارة عن وعاء يضع فيها ما
يشاء وهذا خطأ كبري ،حيث ان اغلب
موازنيات العاليم ال تتجياوز بنودها
اليي  10ميواد يف حني موازنية العراق
تتجياوز اليي  ، 60واحيانيا  70مادة.
مؤكدا :ان املوازنة يجب ان ال تتجاوز
 15ميادة قانونيية ،وتكيون محددة
بأهداف واطر قانونية معينة.
واوضح :ان الورقة البيضاء تعد خطة
للمسيتقبل ال يمكين ان نتوقع خالل
فيرتة قليلية ان نحصيد نتائجهيا بل
تحتاج اىل سينني لكي نجني ثمارها.
مؤكيدا :ان الورقية اذا ماتيم االلتزام
بها اىل حد ما فستؤتي ثمارها يف ذلك
الوقت.
ولفيت اىل :ان موازنية  2021جياءت
بعجز  71تريلييون دينار ،هذا العجز
من اصل موازنة  164تريليون ،وهذا
يخاليف قانيون االدارة املاليية اليذي
يجيب ان ال يزييد عن  %3مين الناتج
املحيل االجمايل .
مين جانبيه ،قيال املتحيدث باسيم
امانية مجلس اليوزراء ،حيدر مجيد،
خيالل الندوة :من سيمات الشيعوب
والحكومات املسيؤولة ان الفعاليات
السياسيية واالجتماعيية والثقافية
املختلفة تبتكر الحوار وتتزن بقيمتها
السامية بوصفه فضيلة من فضائل

التقيدم واالصيالح ،وخصيصية من
خصائص البناء والفالح عىل مستوى
العمران واالنسان.
واضياف :ان النيدوة الحواريية التي
تجمعنيا الييوم ال بيد ان يكيون من
اهم مطامحها واهدافها الوصول اىل
نتائج ورؤى خالقة وتجسيد فعال من
اجيل ترجمة نظرية االصالح اىل واقع
ملموس يشعر به الشيارع العراقي،
ويقطف ثماره عىل املستوى القريب
والبعيد.
واشيار اىل :ان الحكومية تأخيذ عىل
عاتقهيا املسيؤولية الكاملية لجعيل
االصيالح مفهوميا عمليا يسيتهدف
تذليل العقبيات والتحديات القانونية
واملالية والفنية لغرض تحقيق الهدف
االسمى أال وهو خدمة الصالح العام،
ومين تليك املنطلقيات فيإن االمانية
العامية ملجليس اليوزراء تنفتح عىل
املؤسسيات الحكوميية وغريها عرب
بوابة الحوار ،وكل حوار اخر.
وتابيع :ال يخفيى عيىل الصحفييني
واملراقبيني إن مضاميني الورقية
البيضاء واملساعي التي تتجه لتحقيق
اطارهيا االسيرتاتيجي ،وبدأنيا فعال
بتحقييق خطوات عملية ،ربما تكون
صعبية علينا جميعا لكنها سيتكون
مضيئية يف مجال تعزيز الناتج املحيل
والصناعات الوطنية
واشيار اىل :ان اليدور اليذي يلعبيه
الصحفييون ذو اهميية بالغية يف
ايصال مفاهييم االصالح ومضامينه
املنصوص عليهيا يف الورقة البيضاء.
مؤكدا :ان السلطة الرابعة كانت وما
زالت خري سند لنظام ديمقراطي.
واعرب عن شكره لنقابة الصحفيني
العراقيني ،السييما نقيب الصحفيني
العراقييني ،مؤييد الالميي ،اللتفاتته
وتركيزه يف الجوانب االصالحية التي
تسعى الحكومة للميض بها.

