الرافدين  :صرف  5ماليني دينار رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
منحة لعوائل شهداء ساحة الطريان
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
قرر مرصف الرافدين ،رصف منحة مالية عاجلة
بقيمة  5مالين دينار لعوائل شهداء ساحة
الطران و 10مالين سلفة للجرحى .وقال
املكتب االعالمي للمرصف يف بيان :ان املرصف
حصل عىل موافقة رئيس الوزراء ،ووزير املالية،
عىل مقرح مدير الرافدين برصف منحة مالية
عاجلة بقيمة  5مالين دينار لعوائل شهداء
ساحة الطران ،وسلفة مالية قدرها  10مليون
للجرحى من دون فوائد .واضاف :ان مدة تسديد
السلفة يكون يف  10سنوات.
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الصناعة تعلن لـ

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

إعادة تشغيل  14معمال متوقفا وتكشف تفاصيل خطتها اإلسرتاتيجية

موع�دا إلع�ادة افتت�اح رشك�ة الحدي�د والصلب.
وقال املتحدث باس�م الوزارة ،مرت�ى الصايف ،يف
حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان وزارة الصناعة واملعادن
وضع�ت خط�ة اس�راتيجية مكونة م�ن مراحل
قصرة ومتوس�طة وبعيدة امل�دى .مبينا :ان هذه

الخط�ة وضعت ضمن اجتماع�ات مكثفة وضمن
متابع�ة ميداني�ة من قب�ل وزير الصناع�ة ،منهل
الخباز.واضاف :ان املرحلة القصرة ضمن الخطة
مدتها س�نة واحدة يتم خاللها تشغيل  17معمال.
مؤك�دا :انه ت�م خالل  6اىل  7اش�هر م�ن املرحلة

البرصة /الزوراء:
حقق منتخب الع�راق فوزا مهما
ع�ىل ش�قيقه الكويت�ي بنتيج�ة
( ،)2-1يف املب�اراة الودي�ة الت�ي
أقيمت ام�س األربعاء ،عىل ملعب
البرصة الدويل ،يف إطار استعدادات
املنتخب�ن للتصفي�ات اآلس�يوية
املزدوجة.سجل للمنتخب الكويتي
عي�د الرش�يدي يف الدقيق�ة ،22
وع�دل للمنتخب العراق�ي محمد
داود يف الدقيقة  ،79وأيمن حسن
يف الدقيقة  89من ركلة جزاء .رغم
أفضلي�ة املنتخب الوطني يف بداية
املب�اراة واس�تحواذه ع�ىل الك�رة
وتهدي�د مرمى املنتخ�ب الكويتي
ع�رب تس�ديدة أمجد عط�وان بعد
م�رور  15دقيق�ة فق�ط تأل�ق
الحارس الكويت�ي ،اال ان الكويت

االوىل للخط�ة اعادة افتتاح  14معمال من رشكات
وزارة الصناعة واملعادن من الش�مال اىل الجنوب،
ومختلف الصناعات ،منها معامل طابوق املحاويل
واالوكسجن واالسفلتيات وغرها من املعامل.

تفاصيل ص2

افتتح التسجيل يف الدقيقة  22بعد
أن اس�تثمر خط�أ املدافع رضغام
إس�ماعيل الذي أخطأ يف إبعاد كرة
مش�ركة مع الالعب الكويتي فهد
الهاجري الذي نجح يف كسب الكرة
وتمريرها عرضية عىل رأس زميله
عيد الرش�يدي الخايل م�ن الرقابة
لركنها داخل الشباك محرزا هدف
التقدم.ولم يك�ن املنتخب الوطني
فاعل وجاد يف محاوالته عىل مرمى
املنتخ�ب الكويت�ي فمرت رأس�ية
أيمن حسن بجوار القائم وطاشت
تس�ديدة س�جاد جاس�م فيم�ا لم
تفل�ح تمريرات حس�ن عيل يف فك
دفاع�ات الكويت لينتهي الش�وط
األول بتق�دم املنتخ�ب الكويت�ي
بهدف دون رد.

تفاصيل ص6

العراق يوقع مذكرة تفاهم مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع نفطية

ص5

اكتشاف «شبيه األرض» ...كوكب جديد ونادر باجتاه مركز جمرة درب التبانة

ص 12

الناطق باسم جملس الوزراء :زيارة
الكاظمي إىل السعودية ما زالت قائمة

العارش من ترشين األول املقبل سيمنح
الفسحة للمفوضية والحكومة عىل أتم
االس�تعداد ،إضافة إىل تعاون املفوضية
وباق�ي املؤسس�ات إلنج�از انتخاب�ات
عادل�ة ونزيهة”.وبش�أن زي�ارة رئيس
ال�وزراء اىل الس�عودية ،أك�د ناظ�م أن
“الزيارة مازالت قائمة” ،مش�را ً إىل أن
“هذا املوضوع يخضع العتبارات كثرة
منه�ا االتفاق�ات واملجلس التنس�يقي
العراق�ي الس�عودي ال�ذي يعم�ل ع�ىل
نح�و حثيث يف انج�از بع�ض املذكرات
وتفعليه�ا ،وس�يأتي الوق�ت املناس�ب
للقيام بهذه الزيارة”.

األنواء :أمطار غزيرة ومتوسطة
اليوم وغدا

بغداد /الزوراء:
اعل�ن رئي�س املنبئ�ن الجوي�ن األقدم،
مدي�ر البيئ�ة يف الهيئ�ة العام�ة لالنواء
الجوي�ة والرص�د الزلزايل ،محم�ود عبد
اللطي�ف ،ام�س األربع�اء ،ع�ن حال�ة
الطقس خالل اليومن املقبلن.وقال عبد
اللطي�ف ،يف بيان :إن “األمطار املتوقعة،
اليوم الخميس ،ستكون غزيرة يف دهوك
زاخو ومتوس�طة شمال املوصل وتلعفر
وربيع�ه وتل عبط�ة والبعاج”.واضاف:

“أما فيما يخص غدا الجمعة ،فستكون
األمطار متوسطة يف (أربيل ،السليمانية،
الرطبة ،عكاش�ات ،كرك�وك ،خانقن)،
وخفيف�ة يف (املوصل ت�ل عبطة ،تلعفر،
ربيع�ه ،البع�اج ،ص�الح الدي�ن ،بيجي،
حديث�ة ،عن�ه ،هي�ت ،الرم�ادي ،دياىل،
بغ�داد ،الك�وت ،كرب�الء ،الحلة)”.وبن
عبد اللطيف أن “الثلوج س�تكون أقىص
ش�مال الب�الد الس�بت واألح�د  29و30
كانون الثاني .”2021

بعد حتمله املسؤولية كاملة عما قامت به حكومته

جونسون :ال عودة لفتح املدارس
قبل  8آذار

لندن /متابعة الزوراء:
أعلن رئيس ال�وزراء الربيطاني ،بوريس
جونس�ون ،أن�ه لن يك�ون م�ن املمكن
إعادة فتح املدارس قبل الثامن من آذار/
مارس املقب�ل ،مبينا أن الق�رار النهائي
س�يعتمد عىل تحقيق أه�داف التطعيم.
وقال جونس�ون ،يف كلم�ة أمام مجلس
العم�وم ،إن�ه إذا تق�رر فت�ح امل�دارس
فس�يتم إخطارهم بذلك قبل أس�بوعن،
مشرا إىل أنه س�يحدد “خارطة طريق”
للخ�روج م�ن اإلغ�الق يف  22فرباير ،إذا
لم تكن هناك متغرات جديدة واس�تمر
تقديم اللقاح كما هو مخطط.كما أعلن
ف�رض الحجر الصح�ي اإللزامي لبعض
املس�افرين من  22دول�ة مصنفة ضمن
“القائم�ة الحم�راء”.وكان جونس�ون
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حددت الشهرين املقبلني موعدا الفتتاح شركة احلديد والصلب

منتخبنا الوطين يتغلب على نظريه الكوييت وديا يف جذع النخلة

بغداد /الزوراء:
أعل�ن الناطق باس�م مجلس ال�وزراء،
حس�ن ناظم ،امس األربع�اء ،أن زيارة
رئي�س ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظمي،
اىل الس�عودية مازال�ت قائم�ة ،فيم�ا
أش�ار إىل أن املفوضي�ة ه�ي من طلبت
تأجي�ل االنتخاب�ات املبكرة.وقال ناظم
يف ترصي�ح صحف�ي :إن “الحكوم�ة
أعلن�ت قبل ذلك ع�ن قدرتها عىل إنجاز
االنتخاب�ات يف الس�ادس م�ن حزيران،
لكن املفوضية طلبت تمديد املدة ألسباب
فنية”.وأض�اف أن “املوع�د الجدي�د
َّ
املص�وت علي�ه يف مجل�س ال�وزراء يف

بغداد /الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر أمام الدينا ،امس األربعاء ،يف أسواق تبديل العملة
يف بغداد واربيل.و سجلت بورصة الكفاح املركزية يف بغداد ،امس 145100 ،دينارا ً
مقابل  100دوالر  ،وهو السعر نفسه يف بورصة الحارثية ببغداد.وكانت بورصة
الكفاح املركزية يف بغداد قد سجلت خالل افتتاحها صباح الثالثاء  145500دينار
عراقي مقابل  100دوالر امريكي.أما اسعار البيع والرشاء فقد انخفضت يف محال
الصرفة باألسواق املحلية يف بغداد ،حيث بلغ سعر البيع  145500دينار عراقي،
بينما بلغ سعر الرشاء  144000دينار لكل  100دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة
فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا ايضا ،حيث بلغ سعر البيع  145550دينار لكل
مائة دوالر ،والرشاء وبواقع  145500دينار لكل مائة دوالر.
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الزوراء /حسن فالح:
اعلن�ت وزارة الصناع�ة واملع�ادن اعادة تش�غيل
 14معم�ال م�ن اصل  17معم�ال متوقف�ا ،وفيما
كش�فت تفاصيل خطتها االس�راتيجية للنهوض
بواقع الصناعة الوطنية ،حددت الشهرين املقبلن

الدوالر يرتاجع أمام الدينار يف
بغداد وأربيل

أكدت أن البلد سيعلن إفالسه إذا استمرت سياسة االقرتاض

االقتصاد النيابية حتذر :سعر الـ100
دوالر قد يرتفع إىل  500ألف دينار
بغداد /الزوراء:
توقع عض�و لجنة االقتصاد واالس�تثمار
النيابي�ة ،عب�د الل�ه الخربي�ط ،ام�س
االربعاء ،وصول س�عر ال�دوالر الواحد اىل
 5000دينار خالل املرحل�ة املقبلة ،مبينا
انه اذا اس�تمرت الحكومات يف سياس�ية
االق�راض فإن العراق س�يعلن افالس�ه.
وق�ال الخربيط يف ترصي�ح تلفزيوني :ان
“املوظ�ف العراقي اذا كان يتس�لم مليون
دينار فإن راتبه بال�دوالر كان  833دوالر

قبل تغير سعر الرصف” ،مبينا أنه “حاليا
يتقاىض  689دوالر ،اي ان املوظف يخرس
ش�هريا  134دوالر».وح�ذر الخربيط من
ان “س�عر الدوالر قد يرتف�ع اىل  500الف
دين�ار للورقة الواحدة فئ�ة  100دوالر اذا
استمر الحال عىل املسار نفسه».واوضح
الخربي�ط ان “ الع�راق يمتل�ك نحو 400
مصن�ع متوقف عن العم�ل ،وهو بحاجة
اىل مليارات من ال�دوالرات إلعادة التأهيل
وهو ال يمتلك تلك املبالغ”.

مدير املرور يوجه بإطالق سراح
الدراجات احملجوزة
بغداد /الزوراء:
وج�ه مدي�ر ع�ام امل�رور العام�ة ،اللواء
طارق اسماعيل ،بإطالق رساح الدراجات
املحج�وزة ل�دى املديرية.وذك�ر بيان عن
املديري�ة :ان «املدير الع�ام للمرور العامة
وج�ه بإطالق رساح الدراج�ات املحجوزة
قانوناً».وأض�اف ان «االج�راء تم مع أخذ
تعهد خط�ي لغرض تس�جيلها يف مواقع
التس�جيل ،ويأم�ل بالتوج�ه اىل موق�ع
التسجيل الحسينية لتسجيلها».

بعدما كان مقررا استجواب حمافظ البنك املركزي

الربملان يرجئ جلساته إىل األسبوع املقبل لعدم اكتمال النصاب

الزوراء /يوسف سلمان:
بع�د تأخره�ا ع�ن موعده��ا املق�رر ع�رص
امس االربع�اء ،أرج�أ مجلس النواب جلس�ته
االعتيادي��ة اىل االس�بوع املقبل ،بع�د ان كان
مقررا ضمن جدول اعمالها استجواب محافظ

البن�ك املرك�زي ،لك�ن ع�دم تحق�ق النص�اب
القانوني للحضور رغم استمرار قرع الجرس
طوي�ال ح�ال دون ذلك ..وانش�غلت االوس�اط
النيابية صباحا باس�تضاف�ة القيادات االمنية
والعس�كري�ة يف لجنة االمن والدف�اع النيابية،

للوق�وف ع�ىل الخروقات الت�ي حصلت مؤخرا
يف العاصم�ة بغداد واملحافظ�ات ،حيث عقدت
رئاس��ة مجل�س الن�واب اجتماعا مش�رك�ا
مع قادة ورؤس�اء الكت�ل النيابي�ة والقيادات
االمنية والعسكري�ة يف مكتب رئيس الربمل�ان،

عقب اس�تضافة لجنة االم�ن والدفاع النيابية،
صباح امس للقيادات االمنية والعس�كري�ة يف
العاصم�ة بغداد ،بش�أن تداعي�ات الخروقات
االخرة..

تفاصيل ص2

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ  616ألفا والوفيات أكثر من  13ألفا

بغداد /مصطفى العتابي:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االربع�اء ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لف�روس كورون�ا املس�تجد يف العراق،
وفيم�ا اك�دت تس�جيل  879اصاب�ة
جديدة و 8حاالت وفيات وشفاء 1575
حال�ة ،ح�ددت دائرتا صح�ة الرصافة

والك�رخ التوزي�ع الجغ�رايف لالصابات
حس�ب املناطق.وذكرت الوزارة يف بيان
تلقت�ه «الزوراء» :ان ع�دد الفحوصات
املختربية لي�وم امس ،37093 :ليصبح
عدد الفحوص�ات الكلي�ة،5484106 :
مبين�ة ان�ه ت�م تس�جيل  879اصاب�ة
جديدة و 8حاالت وفيات وشفاء 1575

حالة.واضافت :ان عدد حاالت الش�فاء
ال�كيل ،)%95.1( 586327 :بينم�ا عدد
ح�االت االصاب�ات ال�كيل،616259 :
أم�ا ع�دد الح�االت التي تح�ت العالج:
 ،16914يف حن ان عدد الحاالت الراقدة
يف العناي�ة املرك�زة ،154 :وعدد حاالت
الوفيات الكيل.13018 :من جهته ،اعلن

مدي�ر عام صحة بغ�داد الرصافة ،عبد
الغن�ي الس�اعدي ،تس�جيل  92اصابة
جدي�دة بف�روس كورون�ا ،بينه�ا 66
اصابة ش�خصت خ�الل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية.وقال الس�اعدي يف
بيان تلقته «الزوراء» :ان «املؤسس�ات
الصحي�ة يف جان�ب الرصافة س�جلت،

ام�س 92 ،اصاب�ة جدي�دة بف�روس
كورون�ا موزعة كالتايل 66 :حالة خالل
الرص�د الوبائ�ي للقطاع�ات الصحية:
قط�اع البلديات االول حالت�ن  /قطاع
بغداد جديدة حالتن /قطاع الش�عب 5
حاالت  /قطاع االعظمية  3حاالت.

تفاصيل ص2

بعد تولي أوسنت وزارة الدفاع
إثيوبيا تدعو السودان للتفاوض وتشرتط
انسحاب اجليش أوالً
واشنطن قد تراجع قرار سحب القوات األمريكية
من العراق وأفغانستان
واشنطن /متابعة الزوراء:
افادت مص�ادر يف البنتاغ�ون أن وزير الدف�اع الجديد ،لويد
أوس�تن ،من املتوق�ع ان يراجع أعداد القوات يف أفغانس�تان
والعراق يف محاولة لفحص االسراتيجية األمركية يف هذين
امللف�ن ،وفق�ا لصحيف�ة “وول س�ريت جورنال”.وقالت
الصحيفة ،يف تقرير نرشته :إن قرار ترامب بسحب أكثر من 3
آالف جندي من منطقتن أساسيتن برسعة ،الشهر املايض،
دفع ب�اإلدارة األمركية الجديدة إىل التفكر باس�راتيجيتها
يف العراق وأفغانس�تان.وقال املتحدث باس�م أوس�تن ،جون
كربي :إن املس�ؤولن لم يصدروا قرارا رس�ميا بعد ملراجعة
أع�داد الجن�ود يف الدولت�ن .مضيفا “من املنطق�ي أن تقوم
اإلدارة املقبلة بمحاولة فهم طبيعة العمليات يف كال املوقعن
واملوارد التي يتم تخصيصها لهذه املهام”.واردف بالقول “لم
يتغر يشء برغبتنا يف الدفاع عن الشعب األمركي من تهديد

اإلرهاب ،مع التأكد من أن املوارد تتواءم مع اسراتيجيتنا”.
وتابع املتحدث قائال :ان أي قرار بشأن عدد القوات ،سيخضع
للنق�اش م�ع الحكوم�ة األفغاني�ة والعراقي�ة ،ول�م يحدد
الش�خص الذي سيتوىل مسؤولية املراجعة أو موعد إنهائها.
وكان ترامب ق�د أمر بتخفيض الق�وات األمركية يف العراق
وأفغانس�تان إىل  2500جن�دي يف كلتا الدولت�ن ،يف محاولة
إلنهاء املش�اركات العس�كرية األمركية خارج البالد ،بينما
نوه خرباء عسكريون بأن قرار سحب القوات يجب أن يعتمد
ع�ىل الظ�روف امليدانية ومس�توى العنف.ويق�ول محللون،
وفق�ا للصحيفة األمركية ،إن الرئيس األمركي الجديد ،جو
باي�دن ،يملك خيارات محدودة ،فق�د يعترب قرار إعادة املزيد
م�ن الجنود إىل مناطق النزاع “محفوفا باملخاطر” ،بينما قد
يتس�بب الس�حب الرسيع للقوات األمركية بتصعيد العنف
وعكس النتائج العسكرية املرجوة.

إثيوبيا /متابعة الزوراء:
ق�ال املتح�دث باس�م الخارجي�ة اإلثيوبي�ة،
دين�ا مفت�ي ،إن ب�الده “ال تري�د أي نزاعات
مع الس�ودان” ،داعي�ا الخرط�وم للعودة إىل
املفاوض�ات ،لكنه أش�ار يف الوقت نفس�ه أن
رشط ذل�ك هو انس�حاب الجيش الس�وداني
ملواقع�ه الس�ابقة يف املناط�ق الحدودي�ة،
مؤك�دا أنه�ا “أراض إثيوبي�ة”.ويف حوار مع
“س�كاي ني�وز عربي�ة” ،ق�ال دين�ا مفتي:
“لدين�ا عالق�ة تاريخي�ة قوي�ة وعميقة مع
الشعب والحكومة الس�ودانية ،ولدينا الكثر
من األمور املش�ركة ..اآلن نتطلع للعمل عن
كثب مع الش�عب والحكومة الس�ودانية ،وال
نريد أي نزاعات”.وشدد مفتي أن إثيوبيا “لم
َ
تس�ع وراء هذا النزاع وال ينبغي له أن يحدث
يف املق�ام األول” ،مضيف�ا“ :لألس�ف حدث�ت

ه�ذه األمور ،لك�ن أعتق�د أننا س�نعمل معا
ملصلحة ش�عبينا ،ونس�عى ألن تك�ون هناك
مفاوضات”.واعترب املتحدث باسم الخارجية
اإلثيوبية أن الرشط لح�دوث تلك املفاوضات
هو أن ينسحب الجيش السوداني من األرايض
الت�ي وص�ل إليها يف الس�ادس م�ن نوفمرب،
ويعود ملواقعه السابقة”.وتابع“ :كانت هناك
مفاوض�ات لرس�يم الحدود ب�ن بلدينا عىل
م�دى عقود ،وحتى نتوص�ل إىل اتفاق ونحدد
الحدود ،فإننا نحافظ عىل موقفنا الذي ُ
انتهك
يف األس�بوع األول من نوفمرب من قبل الجيش
السوداني ،الذي دخل هذه األرايض”.وأضاف:
“إنه�ا ليس�ت أرايض س�ودانية ،إنه�ا أراض
إثيوبي�ة ،وينبغ�ي أن يبقى الوض�ع كما هو
عليه إىل حن ترس�يم الحدود ...لكنها ليست
أرايض سودانية بل هي إثيوبية”.

الواليات املتحدة تسجل معظم اإلصابات والوفيات

اجلائحة تصيب عامليا أكثر من  100مليون حالة والوفيات تتخطى املليونني

أعرب ،الثالثاء ،عن أس�فه لتجاوز أعداد
الوفي�ات بف�روس كورون�ا  100أل�ف
حال�ة ،قائال“ :أتحمل املس�ؤولية كاملة
عن كل ما قامت به الحكومة”.

بغداد /متابعة الزوراء:
تج�اوزت ح�االت اإلصاب�ة بم�رض
ف�روس كورون�ا كوفي�د -19ع�ىل
الصعيد العاملي عتب�ة ال�  100مليون
حالة.وق�د أظهرت البيان�ات الصادرة
ع�ن جامعة جون�ز هوبكن�ز ،أن عدد
اإلصاب�ات العاملي�ة بل�غ  100مليون

و 164ألف�ا و 399حال�ة إصاب�ة ،مع
إجمايل مليوني و 153ألفا و 477حالة
وف�اة يف جمي�ع أرج�اء العال�م ،حتى
الساعة ( 23:33بتوقيت غرينتش).
كما س�جلت الوالي�ات املتحدة معظم
اإلصابة والوفيات حول العالم ،وبلغت
 25362794و 423010ع�ىل الت�وايل.

كما س�جلت الهند  10676838حالة،
لتحت�ل املرتب�ة الثاني�ة يف العال�م .ثم
تأت�ي الربازي�ل يف املرتب�ة الثالث�ة ب��
 8871393حال�ة إصاب�ة وه�ي ثاني
أك�رب دول العال�م ،فيم�ا يتعل�ق بعدد
الوفي�ات بما يبلغ .217664وتش�مل
البلدان التي س�جلت أكثر من مليوني

حال�ة إصابة أيضا روس�يا وبريطانيا
وفرنس�ا وإس�بانيا وإيطالي�ا وتركيا
وأملاني�ا وكولومبي�ا.يف ح�ن تش�مل
البلدان األخرى التي س�جلت أكثر من
 50000حال�ة وف�اة الهند واملكس�يك
وبريطانيا وإيطاليا وفرنس�ا وروسيا
وإيران وإسبانيا وأملانيا وكولومبيا.

وق�د بل�غ ع�دد الح�االت العاملي�ة 50
ملي�ون حال�ة يف  8نوفم�رب ،2020
وتضاع�ف يف نح�و ش�هرين ونص�ف
فقط.وال ت�زال الواليات املتحدة الدولة
األكث�ر ت�ررا ،وتمثل أكث�ر من ربع
الح�االت العاملية ونح�و  20باملئة من
الوفيات العاملية.
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صاحل :البالد أمام استحقاقات وحتديات
كبرية يف مقدمتها جمابهة اإلرهاب

بغداد /الزوراء:
اكد رئيس الجمهورية ،برهم صالح ،امس االربعاء ،أهمية ضمان نزاهة
االنتخابات ،فيما اشار اىل ان البالد أمام استحقاقات وتحديات كبرية يف
مقدمتها مجابهة اإلرهاب.
وقال املكتب اإلعالمي لرئاسة الجمهورية يف بيان تلقته “الزوراء” :إن
“رئيس الجمهورية ،برهم صالح ،استقبل يف قرص السالم ببغداد ،عددا ً
من الخرباء واملحللني السياسيني” ،الفتا اىل انه “جرى خالل اللقاء بحث
املستجدات السياسية واألمنية واالقتصادية يف البلد ،واالستحقاقات
الوطنية املنتظرة ،ويف مقدمتها االنتخابات املقبلة ،ومواصلة الحرب
عىل اإلرهاب عرب دعم األجهزة األمنية واالستخبارية يف مكافحة الخاليا
اإلرهابية”.
واضاف :ان “صالح اكد أن البالد أمام استحقاقات وتحديات كبرية يف
مقدمتها مجابهة اإلرهاب” ،مشريا ً إىل أن “االنتخابات املقبلة تكتسب
أهمية كربى ،وتأتي يف ظل رأي عام واسع يُجمع عىل استحالة استمرار
الوضع الحايل ،ويدعو لتصحيح املسارات ،والبد من أن تكون نزاهة
العملية االنتخابية أولوية قصوى ،تضمن حق الناخب يف اختيار ممثليه
بعيدا ً عن التزوير والتأثريات والضغوط لتكون منطلقا ً لعقد سيايس
جديد يحقق طموحات املواطنني ومتطلباتهم”.

خالل استقباله الوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني

الكعيب يدعو إلبعاد الصراع واخلالف
السياسي عن نقاشات موازنة 2021

بغداد /الزوراء:
دعا النائب االول لرئيس مجلس
النواب ،حسن كريم الكعبي ،امس
االربعاء ،الٕبعاد الرصاع والخالف
السيايس عن نقاشات موازنة .2021
وقال املكتب االعالمي للنائب االول
لرئيس مجلس النواب يف بيان تلقته
“الزوراء” :ان “الكعبي استقبل وفد
حكومة اقليم كردستان برئاسة نائب
رئيس حكومة االقليم قباد طالباني،
وجرى عقد اجتماع موسع لبحث
مسودة مرشوع قانون املوازنة العامة
االتحادية لعام  ،٢٠٢١ومناقشة سبل
ايجاد ر ٔوية مشرتكة بشأن النقاط
الخالفية يف قانون املوازنة”.
واشار الكعبي ،وفقا للبيان ،اىل
“اهمية استمرار عقد الجلسات
واملشاورات بني وفد االقليم واللجنة
املالية النيابية ومختلف القوى
السياسية بما يخص قانون املوازنة
بعيدا عن الخالفات وبما يضمن
اخراجها بشكل “عادل ومنصف”
لكل ابناء الشعب العراقي” .م ٔوكدا ان
“املوازنة تمس قوت الشعب ،وعلينـا
ان نكون م ٔوتمنني لضمان عدالة

توزيع التخصيصات املالية لكافة
مدن البالد”.
بدوره ،اوضح نائب رئيس مجلس
النواب ،بشري الحداد :ان “رئاسة
املجلس مع اللجنة املالية املعنية
عازمتان عىل إزالة املشاكل الفنية
واملعوقات التي تواجه قانون املوازنة
اإلتحادية لعام 2021وإقرارها
كموازنة واقعية وعادلة ومنصفة
تلبي حاجات املواطنني يف جميع
املحافظات واقليم كوردستان”.
مؤكدا “حرص املجلس عىل تخفيض
النفقات بما يتناسب مع حجم
الواردات لتقليل العجز املايل داخل
املوازنة”.
من جانبه ،ابدى الوفد الكردي،
برئاسة طالباني ،حرصه الكامل
لتزويد مجلس النواب العراقي واللجنة
املالية بكل البيانات والتفاصيل
املالية والجداول الحسابية املتعلقة
بالواردات النفطية وغري النفطية
لالقليم بما يخدم مصالح جميع
اطياف الشعب العراقي ،والتوصل اىل
حل دائم وجذري لجميع الخالفات
القائمة .

أسفرت عن مقتل قيادات كبرية يف داعـش

الناطق باسم القائد العام يعلن
نتائج عمليات “ثأر الشهداء”

بغداد /الزوراء:
اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة ،اللواء يحيى رسول ،امس االربعاء،
نتائج عمليات “ثأر الشهداء” التي انطلقت فجر الجمعة املايض ،فيما اكد ان
العملية النوعية اسفرت عن مقتل قيادات كبرية بعصابات داعش االرهابية.
وقال اللواء رسول يف بيان تلقته “الزوراء” :انه بتوجيه من القائد العام للقوات
املسلحة ،وكما وعد رئيس جهاز مُ كافحة اإلرهاب أبناء الشعب العراقي
بالقصاص العادل من بقايا عصابات داعـش اإلرهابية ،إنطلقت عمليات ُكربى
فجر يوم الجمعة املايض ُسميت بعمليات “ ثأر ُ
الشهداء “
واضافُ :نعلن ألبناء الشعب العراقي نجاح عملية نوعية لجهاز مُ كافحة اإلرهاب
بالتنسيق مع جهاز املُخابرات الوطني يف عملية جرت فجر هذا اليوم (امس)
ٌ
اشتباك مُ بارش
بمنطقة وادي الشاي جنوب مُ حافظة كركوك .مبينا انه جرى
وحاسم داخل أوكار العدو ،حيث تم تفجري بعض اإلرهابيني بإطالق النار عليهم
ممن كانوا يرتدون أحزمة ناسفة وقتل آخرين ببنادق رجالنا األشاوس .
واشار اىل :ان هذه العملية النوعية أسفرت عن مقتل قيادات كبرية يف عصابات
داعـش اإلرهابيةُ ،
وهم ُك ٌل من :
 -١مسؤول الطبابة العام لداعـش يف العراق.
 -٢مسؤول الجُ هد الهنديس العام لداعـش يف العراق.
 -٣مسؤول االتصاالت واألجهزة االلكرتونية لداعش يف مُ حافظة كركوك.
 -٤إرهابيان يعمالن أمنا ًء عىل مخازن العنارص اإلرهابية.
وتابع :كما تم قتل اربعة عنارص إرهابية يعملون كحُ راس لهذه األوكار .واكد :ان
هناك عمليات ُكربى أُخرى ستنطلق يف القريب العاجل.
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إعادة تشغيل  14معمال متوقفا وتكشف
الصناعة تعلن لـ
تفاصيل خطتها اإلسرتاتيجية
الزوراء /حسني فالح:
اعلنت وزارة الصناعة واملعادن اعادة
تشغيل  14معمال من اصل  17معمال
متوقفا ،وفيما كشفت تفاصيل
خطتها االسرتاتيجية للنهوض بواقع
الصناعة الوطنية ،حددت الشهرين
املقبلني موعدا إلعادة افتتاح رشكة
الحديد والصلب.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،مرتىض
الصايف ،يف حديث لـ”الزوراء” :ان
وزارة الصناعة واملعادن وضعت
خطة اسرتاتيجية مكونة من مراحل
قصرية ومتوسطة وبعيدة املدى.
مبينا :ان هذه الخطة وضعت ضمن
اجتماعات مكثفة وضمن متابعة
ميدانية من قبل وزير الصناعة،
منهل الخباز.
واضاف :ان املرحلة القصرية ضمن
الخطة مدتها سنة واحدة يتم
خاللها تشغيل  17معمال .مؤكدا:
انه تم خالل  6اىل  7اشهر من املرحلة
االوىل للخطة اعادة افتتاح  14معمال
من رشكات وزارة الصناعة واملعادن
من الشمال اىل الجنوب ،ومختلف
الصناعات ،منها معامل طابوق
املحاويل واالوكسجني واالسفلتيات
وغريها من املعامل.
واوضح :ان جميع هذه املشاريع

اسرتاتيجية وتخدم املحافظات
كافة ،وكذلك تخدم الخريجني من
حملة الشهادات والعاطلني عن
العمل ونقل التكنلوجيا من الخارج
اىل الداخل .مؤكدا :ان الخطة
ستسهم يف رفع الصناعة تدريجيا
نحو االفضل .
ولفت اىل :ان الخطة القصرية املدى

ستنتهي بعد اربعة اشهر او اقل،
حيث مخصص لها افتتاح 17
معمال ،واآلن تم افتتاح  14معمال.
مبينا :انه بعد اكمال هذه املرحلة
سننتقل اىل مرحلة املتوسطة من
الخطة .
وتابع :انه ضمن الخطة والدراسات
التي وضعتها وزارة الصناعة

واملعادن سوف يتم تشغيل جميع
املعامل املتوقفة لدى وزارة الصناعة
واملعادن .مؤكدا :ان املعامل املتوقفة
لدى الوزارة  83معمال من مجموع
 285معمال من رشكات وزارة
الصناعة واملعادن.
ولفت اىل :ان وزارة الصناعة تتكون
من  29تشكيال و 4هيئات .مبينا :انه

تم تشغيل اغلب املعامل باملشاركة
مع القطاع الخاص ،ونحن حاليا
نعمل ضمن الخطة التي وضعها
وزير الصناعة واملعادن منهل عزيز
الخباز بإرشاك القطاعني الخاص
واملختلط ،الن الصناعة ال تنهض
بالقطاع العام وحده وال بالقطاع
الخاص او املختلط وحده ،وإنما
يجب ان تكون هنالك توأمة بني تلك
القطاعات حتى ننهض بالصناعة
الوطنية تحت شعار “صنع يف
العراق”.
نّ
وبني :ان الوزارة ليس لديها موازنة
من قبل الدولة ،فاتجهنا نحو
االستثمار واملشاركة مع القطاع
الخاص .مؤكدا :ان الطريق الوحيد
للنهوض بالصناعة الوطنية هو
مشاركة القطاع الخاص.
وبشأن مصنع الحديد والصلب ،قال
الصايف :ان الوزارة وضمن خطتها
ستفتتح الرشكة العامة للحديد
والصلب يف محافظة البرصة .مؤكدا:
ان املرشوع سيتم افتتاحه خالل
الشهرين املقبلني من قبل رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي.
واشار اىل :ان املصنع يعد من
املصانع االسرتاتيجية للدولة والتي
سيدر موارد مالية كبرية.

بعدما كان مقررا استجواب حمافظ البنك املركزي

الربملان يرجئ جلساته إىل األسبوع املقبل لعدم اكتمال النصاب
الزوراء /يوسف سلمان:
بعد تأخرها عن موعدهـا املقرر عرص
امس االربعاء ،أرجـأ مجلس النواب جلسته
االعتياديـة اىل االسبوع املقبل ،بعد ان كان
مقررا ضمن جدول اعمالها استجواب
محافظ البنك املركزي ،لكن عدم تحقق
النصاب القانوني للحضور رغم استمرار
قرع الجرس طويال حال دون ذلك .
وانشغلت االوساط النيابية صباحا
باستضافـة القيادات االمنية والعسكريـة
يف لجنة االمن والدفاع النيابية ،للوقوف عىل
الخروقات التي حصلت مؤخرا يف العاصمة
بغداد واملحافظات.
حيث عقدت رئاسـة مجلس النواب اجتماعا
مشرتكـا مع قادة ورؤساء الكتل النيابية
والقيادات االمنية والعسكريـة يف مكتب
رئيس الربملـان ،عقب استضافة لجنة االمن
والدفاع النيابية ،صباح امس ،للقيادات
االمنية والعسكريـة يف العاصمـة بغداد
بشأن تداعيات الخروقات االخرية.
والحقـا ،عقد وفد اقليم كردستان ،الذي
وصل اىل مبنى مجلس النواب بعد الظهرية،
اجتماعا مغلقا مع رئاسـة الربملان يف

مكتب النائب االول لرئيس مجلس النواب،
حسن الكعبي ،وحضور النائب الثاني بشري
الحداد.
باملقابل انتقد عضو لجنة النزاهة النيابية،
كاظم الصيادي ،غياب قيادات الكتل املمثلة
للمكون الشيعي عن اجتماعات مناقشـة
مرشوع قانون املوازنة العامة االتحادية
. 2021
وقال الصيادي يف مؤتمر صحفي ،تابعته
“الزوراء” :انه “من خالل املناقشات حول
قانون املوازنة وجدنا عدة مالحظات ،وكنا
نتأمل ان تنتهي تلك املالحظات باعتبارها
من تراكمات السنوات السابقة”.
واوضح “كنا نتمنى من قادة الكتل الشيعية
ان تتكرم ،ولو ليوم واحد يف االسبوع،
وتحرض مناقشات اللجنة املالية للمحافظة
عىل مكتسبات وحقوق املكون الذي طاملا
تباكوا عليه ويزداد البكاء يف ايام االنتخابات
والدفاع عن الحقوق والواجبات وغريها
من املسميات التي ارهقت الشعب العراقي
بهموم كذب “.
واضاف “شاهدنا الكثري من ممثيل املكونات
حرضوا اجتماعات اللجنة املالية ،عدا ممثيل

املكون الشيعي ،وهي سابقة خطرية تسجل
وتضاف اىل السوابق االخرى التي سجلت
سابقا النهم ال يفقهون بوضع املوازنة
شيئا ،وهم بعيدون كل البعد عن ابناء
املكون” .عادا انهم “اليمثلون املكون الذي
يتباكون عليه ويتحدثون بنقاط ومالحظات
عن هموم املكون ،لكننا لم نشاهد قائدا
او مايسمى بقائد ،وكنت اتمنى ان يظهر

قائد واحد منهم ،ويأتي اىل اجتماعات
اللجنة املالية ،ويقول هذه الحقوق نريدها
ولن نتنازل عنها بدل املزايدات عىل حساب
املكون”.
ورأى الصيادي ان “اللجنة املالية النيابية يف
املوازنة الحالية بعيدة كل البعد عن موازنة
الحقوق والواجبات ،وهم قريبون من
التوافقات فقط ومصالح البعض”.

بعد تسجيل  879إصابة جديدة و 8وفيات

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ  616ألفا والوفيات أكثر من  13ألفا
بغداد /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
االربعاء ،املوقف الوبائي اليومي
لفريوس كورونا املستجد يف العراق،
وفيما اكدت تسجيل  879اصابة
جديدة و 8حاالت وفيات وشفاء
 1575حالة ،حددت دائرتا صحة
الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته
“الزوراء” :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس،37093 :
ليصبح عدد الفحوصات الكلية:
 ،5484106مبينة انه تم تسجيل
 879اصابة جديدة و 8حاالت وفيات
وشفاء  1575حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الكيل ،)95.1%( 586327 :بينما
عدد حاالت االصابات الكيل:
 ،616259أما عدد الحاالت التي
تحت العالج ،16914 :يف حني ان عدد
الحاالت الراقدة يف العناية املركزة:
 ،154وعدد حاالت الوفيات الكيل:
.13018
من جهته ،اعلن مدير عام صحة
بغداد الرصافة ،عبد الغني الساعدي،
تسجيل  92اصابة جديدة بفريوس
كورونا ،بينها  66اصابة شخصت
خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية.

وقال الساعدي يف بيان تلقته
“الزوراء” :ان “املؤسسات الصحية
يف جانب الرصافة سجلت ،امس،
 92اصابة جديدة بفريوس كورونا
موزعة كالتايل 66 :حالة خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية:
قطاع البلديات االول حالتني  /قطاع
بغداد جديدة حالتني /قطاع الشعب
 5حاالت  /قطاع االعظمية  3حاالت
 /قطاع املدائن 36حالة /قطاع

الصدر  4حاالت  /قطاع الرصافة
حالتني /قطاع البلديات الثاني 12
حالة .
واشار اىل ان  26حالة رصدت من
خالل مراجعاتهم للمؤسسات
الصحية وكما ييل 11 :حالة يف
مدينة الصدر  4 /حاالت يف منطقة
بغداد جديدة /وحالتني يف كل من
الزعفرانية و الرشاد والشعب /
وحالة واحدة يف املناطق التالية:

حي القاهرة والدورة واالعظمية
والنهروان والعبيدي.
واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع
املصابني اىل الحجر الصحي لتلقي
العالج فيما نقلت الحاالت الحرجة
اىل العناية املركزة الخاصة بالعزل”،
مشريا اىل ان “العدد الرتاكمي
لإلصابات ارتفع اىل  74603تويف منهم
 1417فيما اكتسب الشفاء ،72560
واملتبقي قيد العال ج .“ 626

ودعا الساعدي املواطنني اىل “االلتزام
بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد
االجتماع لحمايتهم من االصابة
وتقليل تفيش الوباء”.
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ
املوقف الوبائي لها مع اعداد
وعناوين الحاالت املشخصة يف
مخترباتها بمرض فريوس كورونا
املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات
لغاية الساعة العارشة من ليلة
الثالثاء واملعلن عنها امس االربعاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته
“الزوراء” :ان عدد االصابات 217
موزعة كاآلتي :أبو دشري  /6أبو
غريب  /21االسكان  /8االعالم /7
البياع  /6التاجي  /2الرتاث /2
الحرية  /7الدورة  /8الرحمانية
 /3السيدية  /6الشالجية /4
الشعلة  /7الصالحية  /1الطارمية
 /4العامرية  /7العطيفية /7
العالوي  /2الغزالية  /10القادسية
 /4الكاظمية  /7املحمودية /11
املعالف  /3املنصور  /10الوشاش
 /7املواصالت  /4الريموك  /7حي
الجامعة  /5حي الجهاد  /11حي
الخرضاء  /3حي العدل  /8حي
العامل  /12شارع حيفا  /2كرادة
مريم  /2سكنة جانب الرصافة .3
واضاف :ان عدد الشفاء ،176 :بينما
الوفيات.1 :
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يف أول اتصال له مع بوتني

وسط تصاعد االحتجاجات

برملان تونس يصادق على تعديالت
وزارية مثية للجدل

تونس/متابعة الزوراء:
وافق الرمل�ان التونيس ،يف س�اعة متأخرة
من مس�اء الثالثاء ،عىل تعديل وزاري مثر
للج�دل عم�ق الخالف الس�يايس بني رئيس
الجمهورية ورئيس الحكومة ،وذلك يف نهاية
يوم ش�هد مظاهرات خارج مق�ر الرملان،
املحاط بحواج�ز كثرة وبمئ�ات من قوات
الرشط�ة ،احتجاجا عىل الظل�م االجتماعي
وتفيش البطالة وعنف الرشطة.
وج�اءت املصادقة عىل التعدي�الت الوزارية
وس�ط عاصفة من االحتجاجات الش�عبية
وانتقاد الرئيس قيس سعيد لتلك التعديالت،
ورافقه�ا دعوات إلقالة املش�ييش وس�حب
الثق�ة م�ن راش�د الغن�ويش زعي�م حركة
النهضة اإلخوانية.
وص�ادق ع�ىل التعديل “املثر للج�دل” كتل
النهض�ة ( 54مقع�دا) وقل�ب تون�س (29
مقع�دا) واإلص�الح ( 16مقع�دا) وائت�الف
الكرام�ة ( 18مقع�دا) والكتل�ة الوطني�ة
( 9مقاع�د) ،يف ح�ني عارضت�ه الكتل�ة
الديمقراطي�ة ( 38مقع�دا) ،والدس�توري
الح�ر( 16مقع�دا) ،والعدي�د م�ن الن�واب
املستقلني.
وخ�الل جلس�ة املصادق�ة ع�ىل التحوي�ر
ال�وزاري ،رف�ع ش�عار “ارح�ل” يف وج�ه
الغن�ويش م�ن داخ�ل الرمل�ان وخارج�ه،
حيث تظاهرت أمام س�احة الرملان حشود
غاضب�ة ورافضة ملخطط�ات رئيس حركة
النهضة اإلس�المية راش�د الغن�ويش للعبث
بأمن تونس.
وأقامت الرشطة الحواجز أمام املش�اركني
يف املس�رة ملنعهم م�ن االقرتاب م�ن مبنى
الرمل�ان ،حي�ث كان األعض�اء يج�رون
مناقشات ساخنة بخصوص تعديل وزاري
مثر للجدل .وقال متظاهر يدعى سالم بن
صالح وهو عاطل “الحكومة التي تستخدم
الرشطة لحماية نفس�ها فقط من الشعب
فقدت الرشعية”.
وأطلقت قوات األمن التونسية مدافع املياه
ع�ىل املحتج�ني خ�ارج الرمل�ان يف محاولة
لفض أكر مظاهرة من�ذ بدء االحتجاجات
هذا الشهر.
وش�ارك مئات املحتجني يف مسرة من حي
التضامن بالعاصمة ،والذي شهد اشتباكات
ليلية بني شبان والرشطة ألكثر من أسبوع،
ثم انض�م إليهم مئات آخ�رون بالقرب من
الرمل�ان .ويف وق�ت الح�ق منع�ت الرشطة
أيضا الدخول لش�ارع الحبيب بورقيبة لدى
محاولة املحتجني االحتشاد هناك .وتقع يف

هذا الش�ارع الرئيس بالعاصمة التونس�ية
وزارة الداخلية ُ
وتنظم فيه عادة مظاهرات
كرى.
وداخل الرملان دع�ت الرملانية عبر مويس
رئيسة الحزب الدس�توري الحر إىل رضورة
تغير املنظومة السياس�ية وإبعاد الغنويش
عن رئاسة الرملان عر التوقيع عىل عريضة
سحب الثقة منه والحكومة أيضا.
وقاط�ع الح�زب الدس�توري الحر جلس�ة
املصادقة ،وأعلن الدخول يف اعتصام مفتوح
داخ�ل الرملان للمطالبة بس�حب الثقة من
راش�د الغن�ويش وإقال�ة حكوم�ة هش�ام
املش�ييش (التي تتخذ م�ن النهضة وائتالف
الكرامة اإلخوانية وحزب قلب تونس حزاما
سياسيا لها).
وش�مل التعديل الوزاري ال�ذي نال موافقة
الرمل�ان  11وزي�را م�ن بينه�م وزراء جدد
للع�دل والداخلية والصحة بعد أن اس�تبعد
رئي�س الحكومة وزراء مقربني من الرئيس
قيس سعيد.
وق�ال املش�ييش يف خط�اب “الش�باب
املحتج خ�ارج الرملان يذكرن�ا بأولوياتنا..
احتجاجات�ه رشعية ..الحكومة س�تصغي
للشباب الغاضب” .ولكن سعيد أشار االثنني
إىل أن�ه س�رفض التعدي�ل ،يف تصعيد حاد
للخالف مع رئي�س الحكومة بينما يقوض
املأزق الس�يايس جه�ود التص�دي لجائحة
كورونا وتداعياتها االقتصادية.
وأك�د س�عيد أن التعديل الوزاري س�يكون
غ�ر دس�توري م�ن الناحي�ة اإلجرائي�ة،
مس�تنكرا ع�دم وجود نس�اء بني ال�وزراء
الجدد .وأضاف أن بعضهم تحيط به شبهة
تضارب املصالح.
واعتر املش�ييش أن نيل وزرائ�ه املقرتحني
ثقة الرمل�ان “أثب�ت أن مؤسس�ات الدولة
صام�دة إضافة عىل قدرة الديمقراطية عىل
إدارة االختالفات”.
وقال املش�ييش يف ترصيح إلذاعة “موزاييك
إف إم” املحلي�ة إن عالقته بالرئيس س�عيد
“طيبة ومؤسساتية” ،مشددا عىل أنه يؤمن
بالدول�ة وال يتح�رك “إال يف كنف األطر التي
حددها الدستور واآلليات الدستورية”.
وتواج�ه حكوم�ة املش�ييش تحدي�ات
اقتصادي�ة ك�رى يف ظ�ل نس�بة انكماش
متوقعة لالقتصاد عند مس�توى  7باملئة يف
عام  2020يف حني تبلغ نسبة البطالة 16.2
باملئة لكنه�ا يف عدد من الوالي�ات الداخلية
تف�وق الضع�ف ،إذ أن ثل�ث العاطل�ني من
حاميل الشهادات العليا.
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بايدن يثي قضية التدخل يف االنتخابات األمريكية
واشنطن/بي.بي.يس:
ّ
حذر الرئيس األمريكي جو بايدن
نظره ال�رويس فالديمر بوتني يف
أول اتصال بينهما ،بشأن التدخل
يف االنتخابات ،وفق ما أعلن البيت
األبيض.
وش�ملت املحادث�ة الت�ي ج�رت
بع�ض ظهر يوم الثالثاء ،نقاش�ا ً
ح�ول احتجاج�ات املعارض�ة يف
روس�يا واتفاقية التسلح النووي
بني البلدين.
أن بوتني ّ
وأعلنت روسيا ّ
هنأ بايدن
عىل فوزه باالنتخابات الرئاس�ية.
وق�ال الطرفان إنهم�ا اتفقا عىل
استمرار التواصل.
وواج�ه الرئي�س الس�ابق دونالد
ترام�ب انتق�ادات لع�دم تعامل�ه
بحس�م م�ع بوت�ني .ويق�ول
املسؤولون يف املخابرات األمريكية
ّ
إن موس�كو كان�ت متورط�ة يف
العديد من هجمات القرصنة.
كذل�ك وص�ف منتق�دو الرئي�س
الس�ابق باراك أوبام�ا ،حني كان
ج�و بايدن نائب�ه ،بأنه ضعيف يف
التعامل مع روسيا ،وبأنه فشل يف
منعها من ض ّم شبه جزيرة القرم
وغ�زو رشق أوكراني�ا والتدخل يف
س�وريا.كيف علّق كل م�ن البيت

األبيض والكرملني عىل االتصال؟
أصدر البيت األبيض بيانا ً جاء فيه
أن “الرئي�س باي�دن كان واضحا ً
ّ
يف ّ
أن الواليات املتحدة س�تترصف
بح�زم للدف�اع ع�ن مصالحه�ا
الوطني�ة ،ر ّدا ً ع�ىل أي أفع�ال من
ّ
ترض بنا أو بحلفائنا”.
روسيا قد
وح�ول االتص�ال األول ب�ني
الطرفني ،صدر عن البيت األبيض
أن الرئيس�ني ناقشا أيضا ً الهجوم
الس�يبري الكب�ر ع�ىل رشك�ة

“س�والر وين�دز” ،والتقارير التي
تقول إن روس�يا وضعت مكافآت
مقاب�ل قت�ل جن�ود أمريكي�ني يف
أفغانس�تان ،وموض�وع تس�ميم
املعارض أليكيس نافالني.
بينم�ا ق�ال الكرمل�ني إن بوت�ني
“أش�ار إىل أن تطبي�ع العالق�ات
بني روسيا والواليات املتحدة ،من
ش�أنه أن يلبّي مصال�ح البلدين،
مع األخذ باالعتبار مس�ؤوليتهما
الخاص�ة يف الحف�اظ ع�ىل األمن

واالس�تقرار يف العال�م للمجتم�ع
الدويل بأرسه”.
وأض�اف الكرمل�ني يف البي�ان
ال�ذي أص�دره“ :بش�كل ع�ام،
كان�ت املحادثة بني قادة روس�يا
والوالي�ات املتح�دة ذات طبيع�ة
تجارية ورصيحة”.
أش�ار باي�دن إىل أن�ه س�يكون
أكثر قس�وة مع فالديم�ر بوتني
م�ن دونال�د ترامب ،ال�ذي رفض
وش�كك مرارا ً
ّ
مواجهة الكرملني،

3

بتدخ�ل روس�يا يف انتخابات عام
.2016
إال أنه يف هذه القضية ،ابتعد بايدن
كثرا ً عن س�لفه ترامب ،وورد ّ
أنه
أخ�ر بوتني بأنه يعلم أن روس�يا
حاولت التدخ�ل يف انتخابات عام
وح�ذر أيض�ا ً
ّ
 2016و.2020
الرئي�س الرويس م�ن ّ
أن الواليات
املتح�دة مس�تعدة للدف�اع ع�ن
نفسها ض ّد القرصنة االلكرتونية
ومن أي هجمات أخرى.
وع�ىل الرغم م�ن أس�لوب ترامب
التوافقي ،لم يستفد الكرملني من
فرتة رئاس�تهّ ،
ألن إدارته فرضت
عقوب�ات ش�ديدة ع�ىل روس�يا
عىل خلفي�ة املوض�وع األوكراني
واستهداف معاريض بوتني.
وس�يتخذ بايدن وفريق السياسة
الخارجي�ة موقفا ً متش�ددا ً يف ما
ّ
يخ�ص حق�وق اإلنس�ان ونواي�ا
بوتني يف أوروبا.
لكن ال يبحث أي من الطرفني عن
مواجهة .بل أنهما يأمالن يف تنظيم
العالق�ات والتع�اون حيث أمكن.
ويف هذا الس�ياق ،وافق الرئيسان
ع�ىل تمدي�د اتفاقي�ة “س�تارت”
الجديدة للح ّد من انتشار األسلحة
قبل نهايتها الشهر املقبل.

بسبب صالت حمتملة هلا بانفجار مرفأ بيوت

حمامون لبنانيون يسعون لوقف تصفية شركة “سافارو ليمتد
“املسجلة” يف بريطانيا
لندن/رويرتز:
طلبت نقابة محامني لبنانية من السلطات
الريطاني�ة وق�ف تصفي�ة طوعية لرشكة
مسجلة يف بريطانيا بسبب صالت محتملة
له�ا بانفج�ار مرفأ ب�روت الع�ام املايض،
وذلك وفقا لرسالة اطلعت عليها رويرتز.
ويف الرسالة التي بعثت بها يف  25يناير كانون
الثان�ي إىل املرشع�ة الريطاني�ة مارجريت
ه�ودج ،قال�ت نقاب�ة املحام�ني يف ب�روت
إنها طلبت من مكتب تس�جيل الرشكات يف
بريطاني�ا أن يمنع تصفية رشكة س�افارو
ليمتد ،الت�ي تصفها بأنها “كي�ان متهم”،
للس�ماح باس�تمرار التحقيق�ات يف دورها
املحتمل يف االنفجار.
وتؤك�د رس�الة نقي�ب املحام�ني يف بروت
ملح�م خل�ف ع�ىل أن الق�ايض اللبنان�ي
املكل�ف بالتحقي�ق وج�ه اتهاما لس�افارو
وأن الس�ماح له�ا بالتصفي�ة “قب�ل نهاية
اإلجراءات القضائية سيسمح لكيان متهم
بالتهرب من العدالة”.
وتمي�ط الرس�الة اللثام عن الئح�ة االتهام
املحتملة لس�افارو .ولم تتمكن رويرتز من
تأكيد ما إذا كانت سافارو واجهت اتهامات

ومت�ى كان ذلك إن ح�دث .ولم يرد القايض
وال وزارة الع�دل اللبنانية وال خلف بعد عىل
طلبات للتعليق عىل الرسالة.
ولم ترد كذلك مارينا س�يلو ،املس�جلة لدى
مكتب تس�جيل الرشكات ع�ىل أنها مالكة
س�افارو ومديرته�ا الوحي�دة ،ع�ىل طلب
للتعليق عىل الرسالة.
أما مكتب تسجيل الرشكات الذي له سلطة
تأجيل تصفية ال�رشكات فقال إنه ال يعلق
عىل القضايا الفردية.
وكان�ت س�يلو قدم�ت يف  12يناي�ر كانون
الثان�ي طلب�ا ملكت�ب تس�جيل ال�رشكات
لتصفي�ة س�افارو ،الت�ي قدم�ت بيان�ات
سنوية منذ  2008تفيد بأنها ال تعمل.
وأبلغت سيلو رويرتز األسبوع املايض بأنها
تعمل وكيلة لسافارو نيابة عن مالك آخر لم
تكشف عن هويته .ونفت أن تكون لسافارو
صلة بانفجار لبنان ،قائلة إنها تعتقد بأنها
لم تقم قط بأي نشاط تجاري.
وخل�ص تحقيق لروي�رتز الع�ام املايض يف
انفج�ار ب�روت الذي أودى بحي�اة  200إىل
أن شحنة س�ماد نرتات األمونيوم الضخمة
الت�ي انفج�رت كان�ت محتج�زة يف بروت

بينما كان�ت يف طريقها إىل موزمبيق .وقال
املش�رتي املوزمبيقي ،رشك�ة (إف.إي.إم)،
أنه اشرتى الشحنة من سافارو.
وقالت نقابة املحامني يف بروت يف رسالتها
إىل ه�ودج إن اس�م س�افارو وعنوانه�ا
“يظه�ران ع�ىل وثائ�ق بصفتها مش�رتي
شحنة نرتات األمونيوم عالية الكثافة التي

انفجرت يف النهاية يف أغسطس .”2020
وكان�ت ه�ودج دعت األس�بوع امل�ايض إىل
إجراء تحقيق بريطاني بشأن سافارو.
وتش�ر الرس�الة إىل أن نقاب�ة املحامني يف
ب�روت مُ نح�ت صف�ة املدع�ي يف القضية،
مما أتاح لها الوصول إىل تفاصيل التحقيق
الرسمي يف االنفجار.

تقلق العلماء واحلكومات واملواطنني

حتي العامل
 4أسئلة ال تزال جمهولة حول لقاح كورونا رّ

عواصم/متابعة الزوراء:
س�باق ضد الزمن ..هذه ه�ي الطريقة التي
يمك�ن بها وص�ف التعبئة العاملي�ة لتطعيم
س�كان العال�م ضد ف�روس كورونا س�عيا ً
الس�تعادة الحي�اة الطبيعي�ة يف أرسع وقت
ممكن.
حت�ى  23يناير امل�ايض ،كان هن�اك بالفعل
أكث�ر م�ن  60مليون ش�خص تلق�وا جرعة
م�ن اللقاحات ض�د الفروس ح�ول العالم.
لكن مع ترسيع املزيد م�ن البلدان لحمالتها
أو بدء حمالت جدي�دة يف دول أخرى ،ال تزال
العدي�د م�ن األم�ور املجهولة تقل�ق العلماء
والحكومات واملواطنني العاديني.
وبع�د قرابة الش�هرين من بدء أك�ر عملية
تلقيح يف التاريخ ،ال تزال هناك أربعة أس�ئلة
تولد الحرة:
 .1م�ا امل�دة الت�ي توف�ر فيه�ا اللقاح�ات
املناعة؟
م�ا م�دى مناعتنا بع�د اإلصاب�ة بالفروس
التاج�ي أو تلق�ي التطعيم هو أحد األس�ئلة
التي طرحت كثرا ً يف األشهر األخرة.
وبعد مرور عام عىل تفيش الجائحة ،ظهرت
بالفع�ل الدراس�ات األوىل ح�ول املناعة عىل
املدى املتوسط والطويل.
ً
وفق�ا ملعه�د  La Jollaلعل�م املناع�ة يف
كاليفورني�ا ،ف�إن العدي�د من االس�تجابات
املناعي�ة بع�د التغل�ب ع�ىل ع�دوى فروس
كورونا ظلت نش�طة ملدة س�تة أش�هر عىل
األقل ،مما يش�ر إىل أن معظم املرىض الذين
أصيبوا بفروس كورونا يتمتعون بالحماية
ملدة ستة أشهر عىل األقل.
يم�ض وق�ت طويل منذ
بالنظ�ر إىل أن�ه لم
ِ

تس�جيل اإلصابات األوىل بالف�روس ،تبقى
ل�دى العدي�د م�ن العلم�اء ثقة ب�أن املناعة
ستستمر لفرتة أطول ،قد تصل إىل سنوات.
بالطبع ،هذه ليس�ت قاع�دة عاملية ،فيمكن
ل�كل مريض تطوي�ر حماي�ة أكث�ر أو أقل،
ويعتم�د ع�ىل ذل�ك احتم�ال اإلصاب�ة م�رة
أخرى.
 .2ه�ل يمكن اإلصابة بف�روس كورونا بعد
التطعيم؟
نعم ،هذا ممكن وألسباب عديدة.

الس�بب األول ه�و أن الحماية الت�ي توفرها
معظ�م اللقاح�ات ال يت�م تفعيله�ا إال بع�د
أس�بوعني أو ثالثة أسابيع من تلقي الجرعة
األوىل أو الوحيدة ،حسب نوع اللقاح.
تقول الدراسات إنه إذا قمت بتعريض نفسك
للف�روس بع�د ي�وم أو أس�بوع م�ن تلقيك
اللقاح ،فأنت ال تزال عرضة لإلصابة ويمكنك
نقل الفروس إىل أشخاص آخرين.
لك�ن حت�ى إذا تعرض امل�رء للف�روس بعد
عدة أس�ابيع من تلقي الجرع�ات املطلوبة،

فمن املمك�ن أيضا ً أن يص�اب بالعدوى مرة
أخرى ،عىل الرغم من أنه سيكون أقل عرضة
لإلصابة وبالتايل يصبح مرضه أقل من أولئك
الذين لم يصابوا أو لم يتم تطعيمهم ،بحسب
ما تشر إليه البيانات األولية.
لذل�ك ،هناك بعض اإلجماع عىل أن اللقاحات
تحمي بش�كل فعال عد ًدا كب�را ً من األفراد،
لك�ن م�دى منعه�ا للع�دوى ال ي�زال غ�ر
معروف.
“ه�ذا فروس غ�ر متجان�س للغاية وينتج

أعراض�ا ً مختلفة ج ًدا اعتم�ا ًدا عىل املريض.
س�يحدث نفس اليشء م�ع اللقاحات ،حيث
سيكون لدى البعض رد فعل مناعي قوي جدا ً
سيمنع الفروس من التكاثر ،بينما يف حاالت
أخرى لن تكون االستجابة كاملة وستسمح
ببع�ض التكاث�ر واالنتق�ال” ،بحس�ب قول
خوس�يه مانويل باوتيس�تا ،األستاذ يف قسم
الكيمي�اء الحيوية والبيولوجي�ا الجزيئية يف
جامعة  Complutenseبمدريد.
 .3ه�ل تحم�ي اللقاح�ات م�ن الطف�رات
واملتغرات الجديدة لفروس كورونا؟
ربم�ا يك�ون ه�ذا ه�و أك�ر مص�در للقلق
يف الوق�ت الح�ايل ،فالفروس�ات تتط�ور
باس�تمرار ،أحيان�ا ً لدرجة أنه�ا تصبح أكثر
مقاوم�ة للقاح�ات ،لذا فاألخ�رة قد تكون
بحاجة إىل التعديل.
إن�ه الخ�وف ال�ذي ول�ده ظه�ور متغ�رات
الفروس التاجي التي تم تحديدها يف جنوب
إفريقي�ا وبريطاني�ا .وال ي�زال من الس�ابق
ألوان�ه تحدي�د م�ا إذا كانت ه�ذه املتغرات
مقاوم�ة للق�اح أم ال ،حي�ث أعلن�ت رشكة
 Modernaي�وم االثن�ني أن لقاحه�ا ال يزال
فعاالً ض�د تح�ورات الف�روس يف بريطانيا
وجنوب إفريقيا ،عىل الرغم من أنها يف حالة
جن�وب إفريقيا س�تنتج ش�كالً جدي� ًدا من
اللقاح اإلضايف الذي يمكن استخدامه لتعزيز
الحماية.
أم�ا  Pfizerو  BioNTechفيدعي�ان أيضا ً أن
لقاحهما فعال ضد املتغرات الجديدة.
“وباملث�ل ،يج�ب أن يؤخ�ذ يف االعتب�ار أن�ه
ع�ىل الرغم من أن اللقاح�ات املعتمدة فعالة
للغاية ،إال أنها ليس�ت فعالة بنس�بة 100٪

ضد أي نوع من الفروس ،وال حتى األصيل”،
كما يقول الدكتور أندرو باديل ،أس�تاذ الطب
الجزيئي يف الواليات املتحدة.
وستعتمد حماية اللقاحات عىل مدى اختالف
املتغ�رات الجديدة عن القديم�ة ،باختصار،
م�ن غ�ر املع�روف م�ا إذا كان�ت املتغرات
الجدي�دة التي ظه�رت س�تقاوم اللقاحات،
لكن من الواض�ح أن هناك حاجة إىل مراقبة
الحكوم�ات واإلدارات الصحي�ة للمتغ�رات
الناش�ئة وتحديده�ا لتقيي�م م�ا إذا كان�ت
اللقاحات املتاحة قادرة فعالً عىل تحييدها.
 .4كم طول الفرتة بني جرعتي اللقاح؟
يت�م إعطاء لقاح�ات  Pfizerو  Modernaو
 ،AstraZenecaعىل جرعتني.
يف حال�ة رشكت�ي  Pfizerو ،Moderna
يوصون بإعط�اء هات�ني الجرعتني بفاصل
ثالثة أسابيع بني األوىل والثانية.
لكن يف أواخ�ر عام  ،2020أعلن�ت بريطانيا
أنه�ا س�تعطي األولوي�ة لتطعي�م أكر عدد
ممكن من األش�خاص بالجرعة األوىل ،وأنها
س�تقدم الثانية يف مدة تصل إىل ثالثة أش�هر
بعد األوىل.
أث�ارت خط�وة بريطانيا ج�دالً دولي�ا ً حول
أفض�ل طريقة للتلقيح ،لك�ن رشكة Pfizer
ومعظ�م املجتم�ع العلم�ي فضلوا التمس�ك
بما ت�م إثباته يف التج�ارب الرسيرية :جرعة
واحدة اليوم والثانية بعد  21يوماً.
منظمة الصحة العاملية حكمت يف هذا األمر،
وأوصت أيضا ً بإعطائها بعد  21أو  28يوماً،
رغ�م أنه�ا اعرتف�ت بإمكاني�ة تمدي�د هذه
الفرتة إىل س�تة أسابيع كحد أقىص يف حاالت
استثنائية.
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العراق ثانيا بأكثر دول الشرق األوسط تضررا بالفريوس

النقل تبحث آلية رفع التجاوزات عن
خطوط السكة احلديد
بغداد /الزوراء:
بحثت وزارة النقل ،امس االربعاء ،آلية رفع التجاوزات عن خطوط السكة الحديد وتاليف
تكرار الحوادث فيها.
عقده يف مقر الوزارة :انه «انس�جاما ً
ُ
اجتماع
خالل
بايش،
طال�ب
وق�ال الوكيل الفني،
ٍ
مع توصيات وزير النقل ،نارص حس�ن بندر الش�بيل ،تم التباحث مع الجهات املختصة
والتنسيق والتعاون املشرك مع املؤسسات الساندة بشأن حماية خطوط السكة الحديد
يف بغداد واملحافظات كافة ورفع التجاوزات عنه».
يذكر ان االجتماع حرضه كل من ممثل العمليات املش�ركة ومدير عام الس�كك ومدير
عام تنفيذ مشاريع النقل ،وممثل عن مدير عام املرور العامة ومدير عام رشطة السكك
ومدير موقع الرستمية للمرور.
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جلنة الصحة :كمية لقاح «كورونا» املتعاقد عليها تكفي لـ 8ماليني مواطن
بغداد /الزوراء:
أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية أن كمية
لقاح كورونا املتعاقد عليها تقدر بنسبة ٪20
من س�كان العراق ،وفيما أشارت اىل حصول
الع�راق عىل الثالجات الخاصة بخزن اللقاح،
احتل العراق املرتبة الثانية بأكثر دول الرشق
األوسط ترضرا من تفيش كورونا.
وقال عض�و لجنة الصحة والبيئ�ة النيابية،
غاي�ب العم�ري ،ام�س األربع�اء ،بحس�ب
الوكال�ة الرس�مية :إن «وزارة الصحة اجرت
الكث�ر من االتصاالت واملتابعة بش�أن لقاح
كورون�ا ،حي�ث دخل�ت باتفاقي�ة كابي�س
لضم�ان حصول العراق عىل اللق�اح» ،مبينا ً
أنه «بعد عدة مباحثات مع الرشكات املنتجة
لهذا اللقاح كانت هناك بعض االتفاقات مع
رشكة فايزر ورشكات اخرى».
واض�اف أن «الكمية التي س�تصل اىل العراق
خ�الل الرب�ع األول م�ن س�نة  ،2021تقدر
بنس�بة  ٪20م�ن الس�كان» ،مش�را ً إىل أن
«كميات أخرى سوف تصل تباعاً».
وتابع «نحن بانتظ�ار أن تصل الوجبة األوىل

م�ن الكمية والتي تقدر ب�� 16مليون جرعة
والت�ي تكفي ل� 8مالي�ن مواطن» ،موضحا ً

أن «الفئ�ات املش�مولة بجرع�ة اللق�اح هي
الك�وادر الطبية وكب�ار الس�ن ،وكذلك فيما
يخص أصحاب األمراض املزمنة».
وأك�د العم�ري أن «الع�راق س�يتواصل مع

الرشكات املنتج�ة من اجل تجهيزه بكميات
أكرب للوصول اىل أعىل نسبة لقاح مقارنة مع
اعداد س�كان العراق» ،الفت�ا ً اىل ان «الوجبة
االوىل التي تم التعاقد عليها كافية نوعا ً ما».
وبن عض�و لجن�ة الصح�ة والبيئ�ة «يف ما
يخ�ص مس�ألة خ�زن اللقاح فق�د حصلت

وزارة الصح�ة عىل ما نحتاج�ه من ثالجات
لخ�زن ه�ذه اللقاحات» ،مضيف�ا ً أن «لقاح
فاي�زر يحتاج لدرجة ح�رارة منخفضة جدا ً
م�ن اجل الخزن ،وت�م التوصل مع الرشكات
املنتج�ة له�ذه الثالجات واملخ�ازن الخاصة
باللقاح».
من جانب متصل ،احتل العراق املرتبة الثانية
بأكثر دول الرشق األوس�ط ترضرا من تفيش
كورونا.
وحصد ف�روس كورونا يف إي�ران حياة أكثر
من  57ألف ش�خص ،وس�جلت الب�الد حتى
اآلن حوايل مليون و 390ألف إصابة.
ويف املرتب�ة الثانية م�ن حيث ع�دد الوفيات
جراء تفيش الوباء يف دول الرشق األوسط جاء
العراق ،حيث تجاوز فيه إجمايل الوفيات 13
ألفا منذ بدء تفيش الوباء ،وس�جل  615ألف
إصابة بالفروس ..وبحسب آخر إحصاءات
وبيان�ات جامع�ة «جونز هوبكنز» س�جلت
مرص منذ بداية تفيش الوباء أكثر من  9آالف
حال�ة وفاة ،وبلغ فيها إجمايل املصابن 163
ألف شخص.

اإلعالن عن إحصائية رمسية لألمراض السرطانية وااليدز يف البلد
بغداد /الزوراء:
اكد املتح�دث باس�م وزارة الربية ،حيدر
فاروق ،امس االربعاء ،ان أعداد املتقدمن
لالمتحانات الخارجية يف هذا العام عرشة
اضعاف العام الدرايس املايض ،مش�را اىل
ان املراك�ز االمتحانية س�تكون حرصا يف
املدن وليس داخل االقضية.
وق�ال ف�اروق يف ترصي�ح صحف�ي :ان�ه
«اىل اآلن لم نكم�ل كل االجراءات ومازالت
املديري�ات العامة للربية تعمل عىل اكمال
الوثائق واملعامالت التي ُقدمت للمشاركة
يف االمتحانات الخارجية».
وتاب�ع« :لذل�ك كان تأجي�ل االمتحان�ات
التمهيدي�ة للمتقدم�ن ع�ىل االمتحانات
الخارجية اىل الثالث عرش من آذار بس�بب
ع�دم اكمال ال�وزارة االج�راءات الخاصة
بهم».
واض�اف املتح�دث باس�م ال�وزارة «ل�دى
وزارة الربي�ة رؤي�ة م�ن خالله�ا تقييم
ه�ذه االمتحان�ات ،ونس�عى اىل اجراءات

احرازية كما كان يف العام الدرايس املايض
من مواظبة والتزام بقرارات وزارة الربية
ونظامه�ا االمتحان�ي ،وكذل�ك االلت�زام
بمق�ررات خلية االزمة من حي�ث التباعد
االجتماع�ي وارت�داء الكمام�ات وتعقيم
وتعفر املراكز االمتحانية».
واش�ار اىل ان «املراك�ز االمتحاني�ة تكون
حرصا يف املدن ولي�س داخل االقضية كما
يف االمتحانات العامة».
ودع�ا ف�اروق املتقدم�ن لالمتحان�ات
الخارجية اىل «استثمار الفرصة باملزيد من
الجهود لتحقيق نتائج ايجابية جيدة».
ولف�ت اىل أن «وزارة الربي�ة م�ن خ�الل
تكييفه�ا للمناه�ج ،باالضاف�ة اىل تحديد
الفص�ول الداخل�ة يف االختب�ارات وحذف
بعضه�ا ،اعط�ت فرص�ة واس�عة مل�ن
يري�د الحصول ع�ىل ش�هادة االبتدائية او
املتوس�طة او االعدادية» .وق�دم املتحدث
باسم وزارة الربية شكره لكل من ساهم
يف هذا الشأن.

بغداد /الزوراء:
اعلن الجهاز املركزي لإلحصاء ،امس
االربع�اء ،عن ع�دد ح�االت االمراض
الرسطانية وااليدز بالعراق.
وقال الجه�از التابع لوزارة التخطيط
يف تقري�ر له :ان «الع�دد الكيل لحاالت
االصاب�ة باألم�راض الرسطاني�ة يف
الع�راق بل�غ  31الف�ا و 502ح�االت
ع�ام  ،»2018مبينا ان «ع�دد الذكور

األمن النيابية :اخلاليا النائمة قد
تنشط مستغلة فرتة االنتخابات

بغداد /الزوراء:
تنتظ�ر لجنة االم�ن والدفاع النيابية موافقة القائد العام للقوات املس�لحة الس�تضافة
القادة االمنين عىل خلفية تفجرات ساحة الطران.
وق�ال عضو لجن�ة االمن والدف�اع النيابية ،س�عران االعاجيبي ،يف حدي�ث صحفي :إن
«األحداث االخرة التي حصلت من تفجرات دامية تتطلب منا الوقوف عىل اسباب هذه
الخروقات وعليه فإن لجنة االمن والدفاع وجهت كتابا اىل رئيس الوزراء باعتباره القائد
العام للقوات املسلحة من اجل تحديد موعد الستضافة القادة االمنين».
واضاف ان «ما حدث يف س�احة الطران من تفجرات النتحارين يس�تدعي منا تكثيف
الجهد االس�تخباراتي ملعرفة مالبسات الحادث وتجنب أمور كهذه مستقبال» ،مبينا ان
«الخاليا النائمة قد تنشط مستغلة فرة االنتخابات والوضع االقتصادي».

تهنئة

وس�ط فرح�ة األه�ل
واألق�ارب واألصدق�اء
اطف�أت الطفل�ة ل�ن
ع�يل ق�ي الش�معة
الرابع�ة م�ن عمرها ...
تمنياتن�ا إىل ل�ن العمر
املديد واملس�تقبل الزاهر
وبالتوفيق.

املصاب�ن بل�غ  13الف�ا و 612حال�ة
وبمعدل  70.67لكل  100الف شخص،
فيما بلغ ع�دد االصابات يف االناث 17
الفا و 890حالة وبمعدل اصابة بلغت
 94.84لكل  100الف شخص».
واض�اف ان «ع�دد الوفي�ات ل�أورام
الرسطانية للذكور واالناث بلغ 5.228
 ،و 5.065حال�ة وف�اة ع�ىل الت�وايل
وبمجموع كيل بلغ  10.293حالة».

تشكيل جلنة للتحقيق مبلف
«التأمني الصحي» يف الوزارات
بغداد /الزوراء:
ش�كلت لجنة النزاه�ة النيابية ،ام�س األربعاء،
لجن�ة للتحقي�ق بمل�ف «التأم�ن الصح�ي» يف
الوزارات.
وق�ال عضو اللجن�ة ،صباح طلوب�ي ،يف حديث
صحف�ي :ان�ه « تم تش�كيل لجن�ة ملتابعة ملف
التأم�ن الصح�ي يف ال�وزارات بع�د ان كان�ت
مقترصة فقط يف وزارة الداخلية» ،مشرا ً إىل أن
«وزارات تس�تقطع مبالغ تأمينية من املوظفن
دون ان تكون هناك دائرة صحية يف الوزارة».
وأض�اف طلوب�ي ان «اللجنة تش�كلت بحس�ب
الشكاوي املقدمة من املوظفن السيما يف وزارة
الداخلية بعد اجبارهم عىل دفع املبالغ التأمينية
رغم تأكيد الوزارة بانه اختياري» ،مش�را اىل ان
«اللجنة ستبارش عملها خالل االيام املقبلة».

إبطال مفعول  4عبوات
ناسفة شرقي الرمادي
بغداد /الزوراء:
أعل�ن قائ�د رشط�ة محافظ�ة االنب�ار ،الفري�ق
الحقوقي هادي رزيج كس�ار ،امس االربعاء ،عن
قيام الق�وات االمني�ة بإبطال مفع�ول  4عبوات
ناس�فة بعملي�ة تطه�ر مناط�ق رشق�ي مدينة
الرمادي .وقال كس�ار يف ترصي�ح صحفي :ان ”
قوة من قي�ادة رشطة االنبار نف�ذت تمكنت من
ابطال مفعول  4عبوات ناس�فة متنوعة االحجام
م�ن مخلف�ات عصابات داع�ش االجرامي�ة ابان
س�يطرته ع�ىل منطقة حصيب�ة الرشقية رشقي
مدين�ة الرم�ادي ،ضمن حمل�ة تطه�ر املناطق
املحررة من خطر اسلحة التنظيم االجرامي “.
واضاف ان” الحملة االمنية استندت عىل معلومات
استخباراتية مكنتها من ضبط العبوات الناسفة
وابط�ال مفعوله�ا دون وق�وع اي اصاب�ات يف
صفوف القوات االمنية» ،مبينا ان” حملة تطهر
املناط�ق الغربية من خط�ر بقايا خالي�ا ارهابي
داعش واس�لحتهم مستمرة وتس�ر وفق الخطة
املرسومة لها من قبل القوات االمنية “.

أعلنت نتائج «املنحة التكميلية»

التعليم تتفق على زيادة املنح الدراسية للطلبة العراقيني إىل فلسطني

بغداد /الزوراء:
اتفق وزي�ر التعليم العايل والبحث العلمي ،امس
االربعاء ،مع الس�فر الفلس�طيني ل�دى العراق
عىل زيادة املنح الدراسية للطلبة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :ان «وزير التعليم الع�ايل والبحث العلمي،
نبيل كاظم عبد الصاحب ،اس�تقبل سفر دولة
فلس�طن يف العراق أحمد ب�در عقل وبحثا آفاق
التعاون العلمي والثقايف بن البلدين».
وأكد الوزير ،خالل اللقاء« :اس�تعداد املؤسسات
التعليمي�ة العراقية لصياغة مس�ارات التفاهم
ضمن برام�ج أكاديمية مش�ركة وتقديم املنح
الدراس�ية للجانب الفلس�طيني م�ن الجامعات
العراقي�ة وتطوي�ر التع�اون ب�ن املؤسس�ات
الجامعية لدى البلدين».
واضاف البيان ان «السفر الفلسطيني يف بغداد
قدم ش�كره لوزارة التعليم ومؤسساتها وبلورة
مواق�ف الدعم والتعاون ع�ىل الصعيد التعليمي
والثقايف».

بينما اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
امس االربعاء ،عن نتائج املنحة التكميلية .٪10
وقالت ال�وزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :إن�ه «تم اع�الن نتائ�ج املنح�ة التكميلية

( )٪10واالعف�اء م�ن االجور» .ودع�ت الوزارة
الطلب�ة اىل «التوج�ه اىل الجامع�ات والكلي�ات
االهلي�ة التي ظه�ر قبولهم فيه�ا إلتمام عملية
التسجيل».

واش�ار اىل انه «قدرت نس�بة الوفيات
لأس�باب الع�رشة االوىل للوفي�ات يف
العراق من الوفيات الخام الكلية لسنة
 2019ب��  ٪64.16س�جلت ام�راض
القل�ب االقفارية (االس�كيمية) اعىل
نس�بة للوفاة وبواق�ع  ٪12.03تلتها
االورام الخبيث�ة وبنس�بة  ٪9.33ث�م
االمراض الدماغية الوعائية وبنس�بة
.»٪8.4

واك�د الجه�از ان «الع�راق خ�ا ٍل من
حاالت االصابة بشلل االطفال واملالريا
والبلهارزي�ا والخن�اق» ،مش�را اىل
ان «ع�دد ح�االت االصاب�ة باألمراض
االنتقالي�ة املس�جلة يف الع�راق لع�ام
 2019كان مل�رض الج�رب ،وبواق�ع
 54.583حال�ة اصاب�ة ،ام�ا اقل عدد
لحاالت االصاب�ة باألمراض االنتقالية
فكان ملرض الكول�را وبواقع حالتن

فقط».
ولف�ت اىل ان «ع�دد االصابات بمرض
الع�وز املناع�ي « االي�دز» بل�غ 204
حاالت لع�ام  2019ظهر العدد االكرب
من االصاب�ات يف الذكور وبواقع 172
حال�ة مقاب�ل  32حال�ة لإلن�اث ،أما
حاالت الوفاة بس�بب هذا املرض فقد
بل�غ  9ح�االت فق�ط منه�ا  8حاالت
للذكور وحالة واحدة لإلناث».

الثقافة تطلق مشروع تأهيل وترميم بيوت البصرة الرتاثية
بغداد /الزوراء:
أطل�ق وزي�ر الثقاف�ة والس�ياحة واآلثار،
حس�ن ناظم ،امس االربعاء ،عن بدء العمل
بم�رشوع تأهيل وترمي�م البي�وت الراثية
التابعة للهيئ�ة العامة لآلثار والراث ضمن
مرشوع إحياء املدينة القديمة بالبرصة.
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة من�ه :ان الوزير قال خ�الل جولته
باملدين�ة القديم�ة بمحافظ�ة الب�رصة،
الثالث�اءَّ :
إن «هذه األعمال س�تكون تحت
إرشاف اليونس�كو ،والهيئ�ة العامة لآلثار

وال�راث وبمنح� ٍة م�ن االتح�اد األوربي»،
مبين�ا ً َّ
أن «العم�ل يش�مل خمس�ة بي�وت
ً
تراثية ،ومقطعا من نهر العش�ار كمرحل ٍة
أوىل».
واض�اف ان «العم�ل يج�ري ع�ىل صيان�ة
وتأهيل خمسة بيوت تراثية باملدينة القديمة
بالبرصة منه�ا  :بيت (عبد اللطيف منديل)
الذي تش�غله جمعية الفنانن التش�كيلين
حالي�اً ،وبيت (عبد الس�الم املن�ارص) مقر
اتحاد األدباء والكتاب يف البرصة ،فضالً عن
بيوت وشواخص تراثية أخرى».
ٍ

وتاب�ع البي�ان ان «الزي�ارة ش�ملت قرص
الش�يخ خزعل الذي يش�غله قرص الثقافة
والفن�ون يف الب�رصة لالطالع ع�ىل األعمال
الفنية يف املحافظة ،وزيارة مقر مفتش�ية
آث�ار وتراث البرصة (القنصلي�ة اليونانية)
سابقاً» .مبينا «انه خالل جرى خالل إلقاء
نظ�رة ع�ىل األعم�ال الحاصلة ببن�اء مقر
املفتش�ية الجديد ال�ذي س�تحول بنايتهم
الراثي�ة القديم�ة إىل متح�ف يحمل جمال
الفلكل�ور الب�رصي ع�ىل غ�رار املتح�ف
البغدادي».

حمافظة بغداد توجه بتكثيف
اجلهود لالرتقاء باملستوى اخلدمي

ختصيص ربع مليون درجة وظيفية
يف موازنة 2021

بغداد /الزوراء:
وج�ه محافظ بغ�داد ،محمد جاب�ر العطا ،امس األربع�اء ،مدراء
االقضي�ة والنواح�ي بتكثيف الجهود لالرتقاء باملس�توى الخدمي
وتذليل املعوقات التي تواجه عملهم.
وق�ال املحاف�ظ ،خالل ترأس�ه اجتماع�ا خدميا بحضور رؤس�اء
الوح�دات االدارية يف االقضية والنواح�ي :إن «املحافظة تعمل عىل
توفر كل املس�تلزمات الت�ي تحتاجها الوح�دات االدارية من اجل
تقدي�م افضل الخدمات للمواطنن» ،مش�ددا ع�ىل «أهمية تظافر
الجه�ود م�ن أجل النهوض باملس�توى الخدمي وتح�دي املعوقات
وتذليلها».
وأك�د العطا «اس�تمرار دع�م املحافظة لجميع الوح�دات االدارية
والدوائ�ر الخدمية التابعة ملحافظة بغداد ،والس�عي الجاد لرس�م
خط�ة واس�راتيجية عمل م�ن ش�أنها تقديم خدم�ات حقيقية
وملموسة سنشهدها فعليا عىل أرض الواقع».

بغداد /الزوراء:
كش�فت لجنة مراقبة تنفي�ذ الربنامج الحكومي والتخطيط االس�راتيجي
النيابي�ة ،امس األربعاء ،عن تخصيص ربع مليون درجة وظيفية يف موازنة
العام الحايل .2021
وق�ال رئيس اللجنة ،حازم الخالدي ،يف ترصيح صحفي :إن “مجلس النواب
واللج�ان املعنية بإقرار مرشوع قانون املوازنة العامة  2021س�يبقيان عىل
استقطاع رواتب الرئاسات والنواب والوزراء والدرجات الخاصة العليا ،لكن
لن نصوت عىل اي استقطاع من رواتب املوظفن».
واضاف ان “الدرجات الوظيفية يف املوازنة العامة خصصت وفق تعويضات
روات�ب املوظفن من الحذف واالس�تحداث ،التي يف�رض ان تزيد عىل 250
الف درجة وظيفية».
وأوض�ح الخال�دي أن “تبويب تل�ك الدرجات م�ن قبل الحكوم�ة ينبغي ان
يتم وفق املس�ار القانوني ،وهو اما تثبيت ذوي العقود الس�ابقة عىل املالك
الدائ�م او ايكال تصنيف وتوزيع الوظائف اىل مجلس الخدمة االتحادي وفق
القوانن النافذة”.

أنقذ سائقا خطف من قبل جمهولني يف نينوى

احلشد الشعيب :االنتهاء من مسك  40كم من احلدود مع صالح الدين
بغداد /الزوراء:
اعل�ن الناط�ق باس�م مح�ور دي�اىل يف الحش�د
الش�عبي ،صادق الحس�يني ،امس االربعاء ،عن
انتهاء من مس�ك 40كم من الح�دود مع صالح
الدين.
وق�ال الحس�يني يف حديث صحفي :ان” مس�ك
الح�دود الفاصلة بن دياىل وص�الح الدين تمثل
اولوي�ة لدى الحش�د الش�عبي ،لذا س�عى ومن
خالل جهد امني وهنديس مس�تمر منذ اسابيع
اىل مس�ك 40كم من خالل خطة ممنهجة تعتمد
اس�راتيجية النقاط امليدانية من اجل قطع كل
طرق التس�لل لتنظيم داعش من صالح الدين اىل
حدود املحافظة».
واض�اف الحس�يني ان” مس�ك  40ك�م مهم�ة
معقدة جدا وصعبة بس�بب التضاريس املعقدة
وطول املس�افة ،إال ان الحش�د نج�ح يف تحاوز
كل االش�كاالت وش�كل غرف�ة عمليات تنس�يق
م�ع بقية القوات االمنية املنترشة يف القاطع من
الجيش والحشد العشائري من اجل تعزيز ملف
الحدود والتعاون يف التصدي ألي محاوالت تسلل
داعشية ،خاصة وان املنطقة كانت لوقت قريب
اهم ممرات تس�لل التنظيم م�ن صالح الدين اىل
دياىل».
واش�ار اىل ان” مسك حدود صالح الدين ستؤمن
مناط�ق واس�عة يف دي�اىل خاصة ق�رى العظيم
وتمن�ع حصول  ٪30م�ن الهجمات االرهابية يف

املشهد العام باعتبار داعش االرهابي كان يعتمد
عىل ممرات التسلل يف جلب عنارصه من مناطق
اخرى اىل املحافظة للمشاركة يف الهجمات ،لكن
االنتش�ار االمني للحشد ومسك الحدود سيجعل
تسلله صعبا جدا”.
وكان�ت الح�دود ب�ن دي�اىل وص�الح الدين من
املناطق الس�اخنة قبل انتش�ار الحشد الشعبي
واع�ادة التموض�ع ون�رش نقاط املرابط�ة التي
قطعت اهم طرق تسلله.
بينما اعلن الحش�د الشعبي ،امس األربعاء ،عن

انقاذ سائق خطف من قبل مجهولن قرب قرية
خرابة الجحش جنوب غرب نينوى.
وذك�ر بي�ان إلع�الم الحش�د الش�عبي تلق�ت
«ال�زوراء» نس�خة منه :أن “قوة م�ن اللواء 53
بالحش�د الش�عبي انقذت ،امس ،سائقا خطف
م�ن قبل مجهول�ن قرب قري�ة خرابة الجحش
جنوب غرب نينوى».
وأضاف البيان ان “السائق مصابا بطعنات نقل
عىل أثرها اىل مستش�فى تلعف�ر ،وعثرت القوة
عىل سيارته”.

أسواق
العدد 7416 :الخميس  28كانون الثاني 2021

اإلفصاح عن آخر املستجدات اخلاصة
باملوازنة والتقليصات

بغداد /الزوراء:
كش�ف عضو اللجنة املالية النيابية،
احم�د مظهر ،ام�س االربع�اء ،عن
تفاصي�ل مباحث�ات املوازن�ة ،مبينا
ان اللجنة قلصت النفقات بنحو 30
تريلون دينار.
وقال الجب�وري يف ترصيح صحفي:
ان ” اللجن�ة اتفق�ت ع�ىل تقلي�ص
النفقات يف املوازنة بنحو  30ترليون
دينار كما تم الغاء استقطاع رواتب
املوظف�ني بش�كل نهائ�ي وحت�ى
فرض رضيب�ة الدخل الت�ي قدمتها
الحكومة”.
واض�اف ان” اللجن�ة طالب�ت وزارة

املالي�ة بالعمل ع�ىل تفعي�ل قانون
 113الخ�اص بفرض رضيبة الدخل
عىل املوظف واملعمول به سابق”.
واش�ار الجب�وري اىل ان “املوازنة يف
ط�ور االكتم�ال س�يما م�ع وصول
الفود الك�ردي لبحث املادتني ال� 10
وال��  11الخاص�ة االقلي�م ونس�بة
كردس�تان واالتف�اق عليه�ا وكمية
النفط املصدر من االقليم”.
وتواص�ل اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة
اجتماعاته�ا لبح�ث التعدي�الت
الخاص�ة باملوازنة ،وق�د اعلنت عن
الغ�اء امل�ادة الخاص�ة باس�تقطاع
رواتب املوظفني.

الصناعة :نسعى لتصدير الصناعة
الوطنية بعد زيادة اإلنتاج
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العراق يوقع مذكرة تفاهم مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع نفطية
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة النف�ط ،امس االربعاء،
انه�ا وقعت مذكرة تفاهم مع رشكة
توتال الفرنس�ية لتنفيذ مش�اريع يف
قطاع النفط والطاقة.
وق�ال وزي�ر النف�ط ،احس�ان عب�د
الجبار اسماعيل ،عىل هامش توقيع
املذك�رة يف بي�ان ورد “لل�زوراء” :ان
“الع�راق حري�ص عىل التع�اون مع
ال�رشكات العاملي�ة لتطوي�ر قط�اع
النفط والطاقة وبما يحقق االهداف
والخطط املستقبلية ،واصفا ً العالقة
مع رشكة توتال الفرنس�ية بالرشيك
امله�م والتاريخي الت�ي تمتد معه اىل
مطلع القرن املايض عندما ش�اركت
يف تطوي�ر حق�ل “باب�ا كرك�ر” يف
كركوك”.
واضاف ان “هذه املذكرة تأتي تتويجا ً
لسلس�لة من املباحثات والنقاش�ات
الت�ي بدأت قبل س�تة أش�هر ،تهدف
للتوص�ل اىل تع�اون مث�ايل لتحقي�ق

خطط الوزارة يف تطوير قطاع النفط
والطاق�ة ،وخصوص�ا ً يف مش�اريع
االس�تثمار االمث�ل للغ�از ،والطاق�ة

النظيف�ة والبنى التحتي�ة وغريها”.
كاشفا عن “وضع الجهات املعنية يف
الوزارة اللمس�ات النهائية مع توتال

ملح�اور التع�اون املش�رتك والتوصل
اىل صيغ�ة عق�ود تحق�ق االه�داف
املشرتكة” .

من جانب�ه ،اك�د الرئي�س التنفيذي
لرشك�ة توت�ال النفطية الفرنس�ية
“باتريك بوياني�ه” عن رغبة رشكته
وتطلعها اىل تحقيق املزيد من التعاون
والرشاكة الحقيقة مع العراق ،معرا ً
عن أمله االنتهاء من صياغة عدد من
العقود االس�تثمارية يف قطاع النفط
والطاقة خ�الل الفرتة املقبلة ،ومنها
اس�تثمار الغ�از وتحويل�ه اىل طاقة
مفيدة وبكميات كبرية”.
وتعد رشك�ة توتال الفرنس�ية ،التي
تأسس�ت ع�ام  1924واح�دة ،م�ن
أك�ر س�تة رشكات نفطي�ة بالعالم
يق�ع مقرها يف باريس وفازت رشكة
توت�ال مع رشك�ة  CNBCالصينية،
ورشكة برتون�اس املاليزية ،بتطوير
حقل الحلفاي�ة النفطي ضمن جولة
الرتاخيص الثانية ،التي قدمت عطا ًء
ب�دوالر واح�د و  40س�نتا ع�ىل كل
برميل نفط ،وبإنتاج  535ألف برميل
يوميا.

جلنة اخلدمات :سنراجع عقد الشركة الربيطانية يف مطار بغداد الدولي
بغداد /الزوراء:
أكد وزير الصناعة ،منهل الخباز ،الس�عي لتصدير األجه�زة املنزلية العراقية بعد
زيادة االنتاج.وقال الخباز :إنه “تم االفتتاح الرسمي ألحد خطوط االنتاج الخاص
بالصناع�ات الخفيف�ة يف الرشكة العام�ة للصناعات الخفيف�ة” ،مبينا ً أن “هذه
الرشكة قديمة وكانت تعمل يف السابق ،واعادة االنتاج مرة اخرى يشء مطمنئ”.
وأضاف أن “الرشكة تنتج اآلن َّ
كل أنواع املجمدات والثالجات والعارضات والتريد
واملدافئ النفطية وبعض الطباخات بمختلف األش�كال” ،الفتا ً إىل أن “هناك عددا ً
من املنتس�بني وخط�وط االنتاج تعمل بجد وبق�وة إلعادة االنت�اج العراقي وهذا
االنتاج يحظى بمقبولية كبرية”.
وأكد الخبار أنه “تمّت مناقش�ة تحس�ني وزيادة االنتاج واالضافات الجميلة عىل
ش�كل املنت�ج وزيادة الكف�اءة والقدرة م�ع ادارة الرشكة” ،مبين�ا ً يف قوله“ :إننا
نسعى اىل تسهيل االجراءات الجمركية من اجل تصديره بسبب زيادة االنتاج”.
وتاب�ع الخب�از ان “االنتاج الحايل  180قطعة يف الي�وم وقابلة للزيادة وهذا يعتمد
عىل الس�حب وال�رشاء” ،موضح�ا ً “أنن�ا نحاول مس�اعدة ال�رشكات الصناعية
الخفيفة وال�رشكات االخرى من القطاع املختلط ألنها تخ�دم الصناعة والقطاع
الخاص وتشغل األيدي العاملة وترفد االقتصاد العراقي بمنتجات عراقية”.

بغداد /الزوراء:
أبدى عضو لجنة الخدمات واإلعمار النيابية ،جاسم
البخات�ي ،ع�ن تحفظه لعق�د “الخدم�ات االرضية”
يف مط�ار بغ�داد ال�دويل امل�رم وزارة النق�ل ورشكة
مينزيس الريطانية.
وق�ال البخاتي يف ترصي�ح صحف�ي“ :باألمس كان
لدينا لقاء مع املعنيني بالخطوط الجوية املش�مولني
بالخدم�ات االرضي�ة ،وفوجئن�ا ان هن�اك مش�كلة
تعاقدية م�ع الرشكة الريطانية وت�م إيقاف عملها
باملط�ار ،لكنه�ا أقام�ت دعوى قضائي�ة عىل رشكة
الخطوط بكلف�ة  250مليون دوالر وبعدها تم إعادة
الرشكة للعمل باملطار”.
وأض�اف ان “املعلوم�ات الت�ي وصلتن�ا ان الرشك�ة
تس�توعب ما يق�ارب  2800موظ�ف كتمويل رواتب
لهم وزيادة عدد املس�افرين والرتانزيت ،ولكن خفايا

هذا الع�رض والتعاقد القديم وأمده  10س�نوات مع
وزارة النق�ل وبحضور وكيل ال�وزارة االداري واملدير
القانوني�ة ومدير الخطوط الجوية لدينا تحفظ عليه
باعتب�ار ان املعدات األرضية كله�ا للخطوط الجوية
وتستخدمها الرشكة الريطانية”.
وأش�ار البخاتي اىل “أننا طلبنا رفع نس�بة الخطوط
الجوي�ة العراقية يف العق�د اىل  40%بدالً من .”30%
الفت�ا اىل ان “الرشك�ة الريطاني�ة له�ا تبع�ات غري
ناجح�ة يف ادارة الفن�دق واالم�ور التحتي�ة ،وعليها
مالحظات كث�رية ،وفوجئن�ا ان وزارة النقل ورشكة
الخطوط متعاقدة معها”.
وكشف عن ان “لجنة الخدمات النيابية سيكون لديها
اجتماع ،ونخرج بتوصيات تأخذ بها رشكة الخطوط
الجوي�ة العراقية مع حفظ حقوق ومصري املوظفني
العقود يف الرشكة البالغ عددهم  800موظف”.

الكشف عن آلية استحصال القروض
منفذي
عرب
التجارية
احلركة
إنتعاش
من صندوق النقد الدولي

إبراهيم اخلليل ومندلي احلدوديني

بغداد /الزوراء:
أكد مس�ؤول حكوم�ي يف دياىل،
ام�س االربعاء ،تس�جيل ارتفاع
جديد يف تدفق القوافل التجارية
عر منف�ذ منديل الحدودي رشق
املحافظة.
وق�ال مدير ناحي�ة منديل وكالة
(90ك�م رشق بعقوب�ة) م�ازن
الخزاع�ي يف حدي�ث صحف�ي:
ان “منف�ذ منديل الح�دودي بني
الع�راق واي�ران ش�هد ارتفاع�ا
جدي�دا يف معدالت تدفق القوافل
التجاري�ة يف االي�ام املاضي�ة،
وبلغ�ت اكث�ر م�ن  110قافل�ة
وهو اعىل معدل يس�جل منذ 11
شهر”.
واض�اف ان ”  70%من القوافل

التجاري�ة تحم�ل م�واد غذائية
مختلف�ة األن�واع” ،الفت�ا اىل
“تطبي�ق مش�دد للرزنام�ة
الحكومي�ة التي تمنع اس�ترياد
اي م�واد زراعي�ة او غذائية لها
بديل يف االسواق العراقية”.
ويع�د منف�ذ من�ديل م�ن املنافذ
الري�ة املهم�ة رشق الع�راق
وهو ثاني منف�ذ يف دياىل ،ويقع
يف اط�راف من�ديل ك�رى امل�دن
الحدودية.
من جهتها ،قالت وزيرة التجارة
الرتكية ،روهصار بكجان ،امس
االربعاء ،إن معر إبراهيم الخليل
الحدودي مع إقليم كوردس�تان
(خاب�ور م�ن الجان�ب الرتكي)
س�جل أكر مرور لعدد املركبات

فقدان
فق�دت الهوي�ة املرقم�ة
ِ
( )14971والص�ادرة م�ن
نقابة الصحفيني العراقيني
باسم (عوض عيل حسن)
فع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا
تسليمها اىل جهة االصدار.
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل

العدد/859:ب2020/
التاريخ2021/1/27:

رئاس�ة محكمة اس�تئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
إعالن
إىل املدع�ى عليه (عيل هاش�م غ�ازي) بنا ًء ع�ىل الدعوى
البدائي�ة املرقمة اع�اله واملقامة من قبل املدعي (اس�عد
معيدي برس�يم) بخصوص الدعوة املقامة عليك من قبل
املدع�ي اعاله وملجهولية محل االقامة تقرر تبليغك إعالنا ً
بواس�طة صحيفتني محليتني عىل موعد املرافعة املوافق
 2021/2/16ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب
عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا ً وفق االصول.
مع التقدير..
القايض
ازهر عيل فرج

التجارية خالل العام املايض.
ونقل�ت وكالة االناضول الرتكية
عن الوزي�رة قوله�ا :إن “العام
امل�ايض ل�م يش�هد تباط�ؤا يف
الحركة التجاري�ة عند البوابات
الجمركي�ة التي س�جلت دخول
وخ�روج  3.4مالي�ني مركب�ة
تجارية”.
واضاف�ت بكج�ان :أن بواب�ة
خابور (إبراهيم الخليل) سجلت
م�رور أكر ع�دد م�ن املركبات
التجارية بواقع مليون و 90ألف
مركب�ة ،تبعتها يف املرتبة الثانية
بوابة “قابي قولة” الحدودية مع
بلغاريا بواقع  704آالف مركبة،
وبوابة “س�ارب” الحدودية مع
جورجيا ب�  315ألف مركبة.

بغداد /الزوراء:
أوضح مستش�ار رئيس الوزراء
للش�ؤون املالي�ة ،مظهر محمد
صال�ح ،ام�س األربع�اء ،آلي�ة
اس�تحصال الق�روض م�ن
صندوق النقد الدويل.
وقال صال�ح ،بحس�ب الوكالة
الرسمية :إن “جزءا ً من القرض
الذي يحص�ل عليه الع�راق من
صن�دوق النق�د الدويل يس�مى
بوس�يلة التموي�ل املتس�ارع”،
ً
الفت�ا إىل أن “الصن�دوق عندما
ي�رى أي بل�د عنده عج�ز كبري
يف الحس�اب الج�اري بمي�زان
املدفوعات يق�وم بتقديم قرض
ميرس”.
وأض�اف أن “الق�روض الت�ي
س�يحصل عليها كانت ملياري
دوالر ،وتوج�د أربع�ة ملي�ارات
أخ�رى” ،مؤك�دا ً “أن ه�ذه
القروض تأتي إلصالح االقتصاد

إعالن
قد َم املدعي (حيدر كاطع فنيطل) طلباً يروم
في�ه تبديل (اس�م ابنه) من (ع�يل املرتىض)
اىل (ع�يل) فمن لدي�ه اعرتاض ع�ىل الدعوى
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها
(خمس�ة عرش يوم) وبعكس�ه س�وف ينظر
بالدعوى وف�ق احكام املادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة .2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام وكالة
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

رقم االضبارة2018/2263:
التاريخ2021/1/27:

مديرية تنفيذ النارصية
اىل /املنفذ عليه سعد كريم عبد عيل
لق� ْد تحقق له�ذه املديرية تنفي�ذ النارصية حس�ب كتاب
مركز رشطة الس�اهرون انك مجهول محل االقامة وليس
ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مختار ،يمك�ن اجراء التبليغ
عليه ،واستنادا ً للمادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك
إعالنا ً نرش يف الصحف الرس�مية خالل خمس�ة عرش يوما ً
تبدا ً من اليوم التايل للنرش ويف حالة عدم حضورك ستبارش
هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجري وفق القانون.
منفذ عدل النارصية
اوصاف املحرر-:
قرار محكمة االحوال الشخصية يف النارصية العدد /7413
ش2018/
التاريخ 2018/12/16

العراقي”.
وبني أن “الورقة البيضاء تنسجم
مع اي برنام�ج اصالحي ،فهذا
يعتمد ع�ىل األم�وال التي تاتي
م�ن صن�دوق النقد” ،الفت�ا ً اىل
“أن األموال تسمى تحوطية أي
ان العراق عندما يحتاج يسحب
منها عىل قدر حاجته”.
وأش�ار إىل أن “العراق أجرى مع
صندوق النقد الدويل حوايل خمس
اتفاقيات بع�د عام  ،2003ثالث
منها اس�تعداد ائتماني وواحدة
م�ا بع�د الرصاع�ات ،وأخ�رى
تسمى اس�تاف مونيرت” ،مؤكدا ً
“أنها كانت اتفاقات ناجحة”.
وتابع أن “هناك تعاونا ً مستمرا ً
ب�ني الع�راق وصن�دوق النق�د
ال�دويل ،حيث إن العراق يعد بلدا ً
مؤسس�ا ً للصن�دوق من�ذ عام
 ، 1945وهو عضو فاعل ومهم
يف منطقة الرشق االوسط”.

أسعار الفواكه واخلضر
السلعة
الطماطة
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
خس
شجر
قرنابيط
لهانة

السعر للكغم الواحد
 500دينار
 750دينار
 500دينار
 750دينار
 1000دينار
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 500دينار

السلعة
الرتقال
برتقال عراقي
اللنكي
التفاح
املوز
نارنج
ليمون
الرمان
جزر

السعر للكغم الواحد
 1000دينار
 1250دينار
 1000دينار
 750دينار
 1000دينار
 750دينار
 750دينار
 1500دينار
 750دينار

أوضحت أن هدفها تصفري املستحقات وحتقيق األمن الغذائي

الزراعة تعلن خطة لتمليك األراضي الصحراوية املزروعة بالنخيل
بغداد /الزوراء:
كش�ف وزي�ر الزراعة ،محم�د الخفاجي،
ام�س االربعاء ،عن خط�ة لتمليك األرايض
الصحراوي�ة املزروع�ة بالنخيل لتش�جيع
زراعة النخيل.
وق�ال الخفاجي يف بيان تلق�ت “الزوراء”
نس�خة من�ه :إن “ العراق يعد م�ن الدول
التي تمتل�ك أرايض صحراوية من الدرجة
ً
الفت�ا إىل “وجود دراس�ة متكاملة
األوىل”،
لدى الوزارة بشأن األرايض الصحراوية”.
وأضاف أن “لدى ال�وزارة مرشوعا ً لتمليك
األرايض الصحراوي�ة املزروع�ة بالنخي�ل

بواق�ع  50ش�جرة يف الدون�م الواح�د بعد
خمس س�نوات من زراعته�ا” ،مبينا ً “أن
الوزارة بارشت بالخط�ة ووجهت كتبا ً اىل
جمي�ع مديرياته�ا يف املحافظ�ات لتنفيذ
املرشوع”.
وأوض�ح الخفاجي أنه “س�يتم الس�ماح
بالتملي�ك للمتعاق�د أو الفالح ال�ذي يريد
التعاق�د ،كما أنه مس�موح للم�زارع بأن
ً
نخي�ال وأش�جارا ً مثم�رة ،بع�د أن
ي�زرع
يص�در قانون يف مجلس النواب” ،مش�ريا ً
اىل أن “أصن�اف التمور الرح�ي والزهدي
هم�ا املرغوبان يف التصدير واإلنتاج ،إال أن

العدد:
جمهورية العراق
التاريخ:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
إعالن
ْ
اص�درت هذه املحكم�ة قراره�ا بالدع�وى املرقمة /910
ً
غيابي�ا بحق�ك والق�ايض
ش 2020/1يف 2020/12/24
بتأدية نفقة ماضية ومستمرة للمدعية( بدور عالء عزيز)
ونفقه مس�تمرة للطفلة (منسه) وملجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي السالم-
الش�قق الس�كنية/النجف قررت املحكمة تبليغك بالقرار
بواسطة صحيفتني يوميتني ولك حق االعرتاض عىل القرار
الغياب�ي خالل امل�دة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب القرار
الدرجة القطعية.
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

الفالحني واملزارعني عادة يتجهون لزراعة
الزهدي لك�ون محصوله يمك�ن تصديره
اىل خ�ارج الع�راق ،ولكون نخل�ة الزهدي
تتحمل الظروف املناخية العالية”.
وأكد الخفاجي أن “وزارة الزراعة سمحت
للمزارع�ني بانتق�اء فس�ائل النخيل التي
يحتاجونها”.
بينما أعل�ن وزي�ر الزراعة ،محم�د كريم
الخفاج�ي ،امس األربع�اء ،عن تخصيص
 10مالي�ني دوالر لدع�م الفالح�ني يف ثالث
محافظ�ات ،بينم�ا اكد امل�ي يف تحقيق
االم�ن الغذائ�ي وتصف�ري مس�تحقات

العدد/5916 :ش2021 /
جمهورية العراق
التاريخ :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل املدعى عليه  /امري محمد ثامر
م /تبليغ
قام�تِ املدعية (هبة ه�ادي صويلح) الدع�وى الرشعية
املرقم�ة اع�اله والت�ي تطل�ب فيه�ا التفري�ق القضائي
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ لذا تقرر تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني
بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق
 2021/2/7الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك
او ارس�ال م�ن ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا ووفقا للقانون.
القايض
مرتىض سليم خصاف

املزارعني.
وق�ال الخفاج�ي يف بي�ان اطلع�ت علي�ه
“الزوراء” :ان “االتحاد االوروبي ومنظمة
االغذية والزراعة التابعة لألمم وزعا ،امس
االربعاء ،منحة نقدية بمبلغ عرشة ماليني
دوالر لدعم ومس�اعدة فالحي محافظات
ذي قار والبرصة وميسان”.
وأضاف الخفاج�ي أن “املنحة تأتي ضمن
الجه�ود الدولية لدعم الفالحني واملزارعني
ولتحفيز القطاع الزراعي فضال عن تطوير
االس�رتاتيجيات والسياسات الزراعية عىل
املدى الطويل”.

الرياضي

أصفر وأمحر

احلارس نور صربي يودع فريق نفط ميسان
بغداد /متابعة الزوراء
وصل حارس مرمى نفط ميسان ،الدويل السابق نور صربي ا ٕىل طريق مسدود مع النادي،
وأبدى رغبته بالرحيل بفرتة االنتقاالت الشتوية.
وق�ال مصدر مقرب من الحارس ا ٕن صربي قرر بش�كل حاس�م ا ٕنه�اء تعاقده مع نفط
ميسان ،واالنتقال صوب ناد آخر بفرتة االنتقاالت الشتوية .موضحا أن ذلك يرجع لخالف
حاد بني الحارس وعدد من أنصار الفريق تأزمت بعده العالقة بني نور والنادي ما دفعه
للتلويح بإنهاء التعاقد.وبني« :نور صربي قريب جدا من تمثيل الطلبة وهناك مفاوضات
جادة بني الطرفني بعد انتقال حارس الطلبة السابق أمجد رحيم الذي فسخ تعاقده مع
االٔنيق ما دفع صربي لقبول عرض الطلبة بشكل مبد ٔيي».
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منتخب أسود الرافدين يتفوق وديا على شقيقه األزرق الكوييت يف حمافظة البصرة الفيحاء

بغ�داد  -متابعة ال�زوراء -محم�د حمدي-
حيدر عبد الجليل
حقق منتخب العراق فوزا مهما عىل شقيقه
الكويتي بنتيج�ة ( ،)2-1يف املب�اراة الودية
الت�ي أقيم�ت ،ام�س األربع�اء ،ع�ىل ملعب
البرصة الدويل ،يف إطار استعدادات املنتخبني
للتصفيات اآلسيوية املزدوجة.
س�جل للمنتخب الكويتي عيد الرش�يدي يف
الدقيقة  ،22وعدل للمنتخب العراقي محمد
داود يف الدقيقة  ،79وأيمن حسني يف الدقيقة
 89من ركلة جزاء .
رغ�م أفضلي�ة املنتخ�ب الوطن�ي يف بداي�ة
املباراة واستحواذه عىل الكرة وتهديد مرمى
املنتخب الكويتي عرب تسديدة أمجد عطوان
بعد م�رور  15دقيق�ة فقط تأل�ق الحارس
الكويت�ي ،اال ان الكويت افتتح التس�جيل يف
الدقيق�ة  22بعد أن اس�تثمر خط�أ املدافع
رضغام إس�ماعيل الذي أخط�أ يف إبعاد كرة
مش�رتكة مع الالعب الكويتي فهد الهاجري
الذي نجح يف كسب الكرة وتمريرها عرضية
ع�ىل رأس زميله عي�د الرش�يدي الخايل من
الرقابة لريكنها داخل الش�باك محرزا هدف
التقدم.
ول�م يك�ن املنتخ�ب الوطني فاع�ل وجاد يف
محاوالت�ه ع�ىل مرم�ى املنتخ�ب الكويت�ي

فم�رت رأس�ية أيمن حس�ني بج�وار القائم
وطاش�ت تس�ديدة س�جاد جاس�م فيما لم
تفلح تمريرات حس�ني عيل يف ف�ك دفاعات
الكويت لينتهي الشوط األول بتقدم املنتخب
الكويتي بهدف دون رد.
ويف الشوط الثاني بدأ املنتخب الكويتي بداية
قوي�ة وكاد أن يس�جل بعد م�رور دقيقتني
حيث أضاع ش�بيب الخالدي كرة سهلة بعد
أن ارتدت كرة بندر الس�المة من يد الحارس
محمد حميد ليجد نفسه بمواجهة الحارس
لكنه لعب الكرة بشكل غريب فوق العارضة،
وأضاع العب املنتخ�ب الكويتي فواز عايض
كرة بع�د انف�راد ت�ام بالحارس ليس�ددها
بجوار القائم.
وحرك البديل محمد داود ركود زمالئه وسدد
ك�رة مرت بج�وار القائم وع�اد ليضيع كرة
من رأسية مرت بجوار القائم ،ومرر إبراهيم
بايش كرة عىل طبق من ذهب إىل حسني عيل
لكن األخري سددها بجسم املدافع الكويتي.
وأثمر ضغط املنتخب العراقي هدف التعادل
بعد أن صال وجال البديل محمد قاسم ليمرر
ع�دد من الكرات الخطرة ومن إحدى الكرات
العرضية ملحمد قاسم وضعها باملقاس عىل
رأس محم�د داود نج�ح يف إيداعها الش�باك
مح�رزا ه�دف التع�ادل يف الدقيق�ة  79من

شنيشل :قلة خربة الالعبني ُتصعب
مهمة الزوراء اآلسيوية
بغداد /متابعة الزوراء
قال مدرب الزوراء رايض شنيش�ل ا ٕنه ال يوجد فريق س�هل ،يف دوري أبطال آسيا.
وأوضح شنيش�ل أنه يركز حاليا عىل مباراة امللحق ،التي ستجمع فريقه بالوحدة
االٕماراتي ،ومن ثم التفكري يف دور املجموعات.وأضاف“ :يف كل االٔحوال ،املجموعة
صعب�ة ،يف ظ�ل قلة خ�ربة االٔندي�ة العراقي�ة يف هذه البطول�ة ..والرشط�ة أيضا
س�يلعب ضمن مجموعة حديدية”.وتابع“ :دوري أبطال آس�يا بطولة محرتفني،
والفري�ق الذي يضم يف صفوفه مجموعة محرتف�ني جيدين ،من املمكن أن يتقدم
يف املنافس�ة ،باالٕضاف�ة ا ٕىل عامل الخ�ربة الذي يلعب دورا كب�ريا ..وعموما االٔندية
العراقي�ة تحتاج لخوض مباريات ،عىل مس�توى ه�ذه البطولة”.وختم“ :الزوراء
بحاجة ا ٕىل التحضري املناس�ب ،قب�ل مواجهة الوحدة االٕماراتي” .وس�حبت امس
االٔربعاء يف العاصمة املاليزية كواالملبور قرعة دور املجموعات لبطولة دوري أبطال
آس�يا .2021وجاءت القرعة كما ييل:ضمت منطقة الغرب مجموعات قوية حيث
جاءت املجموعة االٔوىل بمشاركة الهالل السعودي و شباب االٔهيل دبي واالستقالل
الطاجيك�ي والفا ٔيز من امللحق رق�م ( 1الغرافة القطري وأجم�ك االٔوزبكي) .ويف
املجموعة الثانية تواجدت فرق الشارقة االٕماراتي مع تركتور االٕيراني وباختاكور
االٔوزبكي والفا ٔيز من مواجهة امللحق رقم ( 2الوحدة الس�عودي والقوة الجوية).
أم�ا املجموع�ة الثالث�ة فضمت الدحي�ل واالٔهيل الس�عودي واالس�تقالل االٕيراني
والرشط�ة .ويف املجموعة الرابعة س�يلتقي الس�د القطري مع النرص الس�عودي
والوح�دات االٔردن�ي والفا ٔيز من مواجهة امللح�ق رقم ( 3الع�ني االٕماراتي وفوالذ
االٕيراني) .وباملجموعة الخامسة يلتقي بريسيبوليس االٕيراني مع الريان القطري
وج�وا الهندي والفا ٔيز من مواجهة امللحق رقم ( 4الوح�دة االٕمارات�ي وال�زوراء).

إعالمنا الرياضي
رئي�س االتح�اد العراق�ي للصحاف�ة الرياضية،
الزميل خالد جاس�م ،اعلن شفاءه من الوعكة
الصحية التي أملت به مؤخرا وابعدته عن عمله
لعدة اي�ام ...س�ائلني املوىل القدي�ر ان يحفظ
الجميع من كل سوء ومكروه.
************************
ثم�ن ،الزمي�ل احم�د رحيم نعم�ة ،موق�ف اعضاء
االرسة الصحفي�ة واالعالمية ممن تواصلوا معه
واس�تفرسوا عن حالته الصحية عقب اصابته
بحالة تس�مم شديد ،معربا عن شكره وتقديره
الكبريين لجميع الزم�الء ،داعيا رب العاملني ان
يحفظهم من كل رش ومكروه.
*******************
احتف�ل الزم�الء (س�يف املالكي واثري الش�وييل
وماجد عبد الحق) بأعياد ميالدهم الذي صادفت
امس االربعاء ..نتمن�ى لهم العمر املديد والتألق
املهني والنجاح والتوفيق يف خطواتهم املقبلة.

املباراة ،وكاد أن يضيف محمد قاس�م هدفا
ثانيا بتسديدة هائلة ردها الحارس الكويتي
س�ليمان عب�د الغف�ور ،وحص�ل املنتخ�ب
العراق�ي عىل ركل�ة جزاء بعد س�حب أيمن
حس�ني من قب�ل املدافع فهد حم�ود لتلقى
بطاق�ة حمراء وس�جل أيمن حس�ني منها
هدف العراق الثاني يف الدقيقة .89

لتنته�ي املب�اراة بف�وز املنتخ�ب الوطن�ي
بهدفني مقابل هدف واحد.
وم�ن جهته ،اكد الرئي�س برهم صالح ”:ان
اس�تضافة الب�رصة ملب�اراة ديرب�ي الخليج
خط�وة لرفع الحظ�ر عن املالع�ب العراقية
بشكل كامل”.
وق�ال الرئيس يف تغريدة ل�ه عىل تويرت ”:ان

اس�تضافة الب�رصة العزيزة ملب�اراة ديربي
الخلي�ج م�ع املنتخ�ب الكويت�ي الش�قيق،
تجس�يد لروح االخوة والصداقة املش�رتكة،
وه�ي خط�وة كب�رية نح�و تلبي�ة طم�وح
الش�ارع الريايض يف رفع الحظر عن املالعب
بش�كل كامل الستضافة البطوالت الدولية..
كل التوفي�ق ألس�ود الرافدي�ن ،والفائز هي

روح املحبة والسالم.
وأش�ا َد وزي�ر الش�باب والرياض�ة عدن�ان
درج�ال بالزيار ِة التي يقوم بها وفد املنتخب
الكويتي لكرة القدم ومعهم اإلعالم الريايض
والالعبني الرواد ووصفها بالزيار ِة التاريخية
وبرشى الخري التي طاملا حملها األشقاء .
َجا َء ذلك خالل اللق�اء الذي جمع ُه بالوفد يف
مقر إقامتهم بفندق شرياتون البرصة.
وأضاف :أنتم الي�وم تتواجدون َب َ
ني أهلكم
يف الب�رصة الفيح�اء ألول م�ر ٍة وتلعب�ون
مباراتك�م األوىل م�ع املنتخ�ب العراق�ي
والجمي�ع هن�ا يحتفي بتواجدك�م ويعد ُه
ب�رشى خ�ري للك�رة فق�د س�بق أن كان
املنتخ�ب الكويت�ي أول منتخ�ب يلع�ب يف
العراق بعد رف�ع الحظر عام ً ، 1988
الفتا
أن ه�ذا املوقف النبي�ل يتجدد الي�وم بهذا
الوف�د الرائع املتواجد يف البرصة ورس�ائل ِه
الرصيحة إىل جمي�ع االخوة يف الخليج بأن
الب�رصة والع�راق عمومً �ا آمن ومس�تقر
وبطولة خليجي  25س�تكون متميزة بكل
معن�ى الكلمة ُ ،ش�كرًا نقوله�ا من القلب
لألزرق الكويتي الجميل.
واعرب رئي�س االتحاد الكويتي لكرة القدم،
احمد اليوسف ،عن ارتياحه ووصف زيارته
اىل البرصة باملهمة والناجحة ،كونها تنطوي

ع�ىل اجابات كثرية ،أوله�ا ان البرصة امنة،
مس�تقرة ،جميلة ،وتمتلك من اإلمكانات ما
يؤهلها للف�وز بتضييف اية بطولة ،الفتا ً اىل
ان هذه الرس�الة أوصلناها مبكرا اىل جميع
االخ�وة يف االتح�ادات الخليجية وش�خصيا
اجد ان هناك مالع�ب جاهزة رائعة وملعب
اخر للبطولة عىل وشك االكتمال مع منشات
لوجستية داعمة وهذا ما شاهدناه واطلعنا
عليه ميداني�ا  ،مضيفا ان ما تبقى من كرم
الرتح�اب واالهتم�ام ال يحت�اج اىل وصف يف
محافظة الرياضة .
واك�د محاف�ظ الب�رصة اس�عد العيداني ان
شعار العاصمة االقتصادية سيتعزز بعنوان
كب�ري اخر ه�و الب�رصة عاصم�ة الرياضة
وس�نعمل بكام�ل ثقلن�ا ع�ىل ه�ذا العنوان
الكبري بجمي�ع مردودات�ه االيجابية وجواز
مرورنا هو الفوز بتنظيم خليجي . 25
وب�دوره الالع�ب ال�دويل الس�ابق وم�درب
نادي الصناع�ات الكهربائي�ة الحايل عباس
عبي�د وص�ف زيارة وف�د املنتخ�ب الكويتي
بالتاريخي�ة ،معربا عن س�عادته بالزيارة،
ال س�يما وأنها تمثل تحدي من نوع مختلف
إلعط�اء الرأي العام الخليجي تطمينات عىل
ان األجواء مهيأة بش�كل مثايل الس�تضافة
بطولة الخليج.

نفط الوسط حيصد لقب بطولة خورفكان لكرة الصاالت
بغداد /متابعة الزوراء
حص�د ن�ادي نف�ط الوس�ط لق�ب بطولة
خورف�كان الدولية لكرة الص�االت ،بفوزه
 7-4عىل البطائح ،امس األربعاء ،يف نهائي
املسابقة.
وق�دم فريق نفط الوس�ط مب�اراة كبرية،
وأنه�ى الش�وط األول متقدمً �ا  4-0أم�ام
نظريه اإلماراتي ،من توقيع محمد طاهري
“هدفني” ووليد خالد وغيث رياض.

وافتتح سالم فيصل الشوط الثاني بإحراز
الهدف الخام�س ،ما أجرب مدرب البطائح،
للعب بأس�لوب ضاغط ،م�ن خالل إرشاك
ً
ب�دال من الح�ارس ،من أج�ل توفري
الع�ب
الزيادة العددية.
وس�جل البطائح  4أهداف متتالية لتصبح
النتيجة  ،5-4قبل أن ينجح محمد طاهري
يف تس�جيل الهدف السادس لنفط الوسط،
واختتم طارق إياد أهداف اللقاء.

اهليئة العامة الحتاد الفروسية جتتمع
إلقالة اهليئة اإلدارية
بغداد /الزوراء
حددت الهيئ�ة العامة التحاد الفروس�ية
الع�ارش من ش�هر ش�باط املقب�ل موعدا
إلقالة اعضاء اتحاد الفروس�ية وتش�كيل
هيئة م ٔوقتة تدير ش ٔوون اللعبة .
وق�ال ممث�ل الجمعي�ة العمومية التحاد
الفروس�ية املرك�زي ،عدن�ان غ�ازي:
ان موع�د االجتم�اع االس�تثنائي ي�وم
 ١٠/٢/٢٠٢١س�يقام عىل قاعة( مكان)
يف بغداد وبنصاب قانوني معززا بحضور
ش�خصيات رياضي�ة ور ٔوس�اء اتحادات
لغرض السري بخطوات قانونية رصينة ال
تقبل الش�ك او التأويل كما يسعى البعض

الرتويج اليها .
واش�ار غازي اىل :ان الجمعي�ة العمومية
وصل�ت اىل قناع�ة تامة ب�رورة اجراء
التغيري يف اتحاد اللعبة الذي يعاني االمرين
نتيج�ة االهم�ال وع�دم التخطيط ،فضال
عن هدر االموال ووج�ود تجاوزات ادارية
ومالية وعدم معرفة الحسابات الختامية
طيل�ة الس�نوات املنرصم�ة والتخب�ط
الحاص�ل يف اروقة االتحاد ،ه�ذه وغريها
م�ن االم�ور جعل�ت الجمعي�ة العمومية
عازمة ع�ىل التغي�ري والحف�اظ عىل ارث
وتاري�خ رياضة االجداد واالباء التي عانت
الكثري تحت ارشاف االتحاد الحايل .

العب اجلوية حممد قاسم نصيف يتعاجل يف لبنان وقطر
بغداد /الزوراء
اوعزت الهي ٔية االدارية لنادي القوة الجوية
الري�ايض بإرس�ال الالع�ب محمد قاس�م
نصيف اىل لبنان إلجراء الفحوصات الطبية
بعد االصابة التي تعرض لها يف الركبة اثناء
مباراة الفريق امام الرشطة.

وذك�ر الفري�ق الطي�ار ش�هاب جاه�د،
رئيس الهيئ�ة االدارية لنادي القوة الجوية
الريايض :أن “ادارة النادي سرتسل املهاجم
محمد قاس�م نصي�ف ا ٕىل دولة لبنان خالل
ق�ادم االيام تح�ت ا ٕرشاف طبيب انكليزي
س�بق وأن أجرى عمليات جراحية ألفضل

إدارة نادي الطلبة تفاوض العبني من إفريقيا
بغداد /متابعة الزوراء
أوض�ح مدرب الطلبة ،حس�ن أحم�د :أن الفريق
بحاج�ة ا ٕىل ترمي�م خطوط�ه م�ن خ�الل ا ٕب�رام
ع�دد من الصفق�ات منها ض�م العبني محرتفني
أفريقيني املفاوضات معهما جارية حاليا.
وق�ال أحمد “الفري�ق يواصل تدريبات�ه اليومية
تحض�ريا ملواجه�ة املين�اء يف الجول�ة السادس�ة
عرشة والتي ستقام يف البرصة ،ونحن بحاجة ا ٕىل
مجموعة من التعاقدات بفرتة االنتقاالت الشتوية
حيث أن املفاوض�ات جارية مع العبني أفريقيني
من امل ٔومل أن تنتهي خالل االٔيام املقبلة”.
وأش�ار“ :هناك مفاوضات م�ع عدد من الالعبني

املحلي�ني وت�م التعاقد م�ع الالعب الش�اب ،عيل
جب�ار ،يلعب يف قلب الدف�اع من مدينة النجف لم
يس�بق له اللعب يف الدوري املمتاز لكنه س�يكون
العبا مميزا بالفريق يف قادم املباريات”.
وب�ني :أن الطلب�ة عان�ى االٔخط�اء الفردي�ة يف
الجولتني املاضيتني أمام الرشطة والنفط وبالتايل
واصل�وا العم�ل مع الالعب�ني من أج�ل تصحيح
املسار يف الجوالت املقبلة من الدوري.
ويف س�ياق منفصل ،تغلب نادي الطلبة عىل نادي
الحس�ني برباعية نظيفة يف املب�اراة الودية التي
جرت عىل ملعب الربج يف جامعة يف اطار التحضري

ملباريات الدور السادس عرش من الدوري املمتاز
والتي س�تنطلق يوم الس�بت املوافق الثالثني من
الش�هر الج�اري ،حي�ث س�يلتقي ن�ادي الطلبة
مع ن�ادي امليناء ي�وم االحد عىل ملع�ب الفيحاء
يف املدين�ة الرياضي�ة يف البرصة ،انتهى الش�وط
االول منها بهدفني تناوب عىل تس�جيلها كل من
محم�د جفال من رضب�ة جزاء وحيدر حس�ني،
فيما س�جل عبد القادر ط�ارق و ذو الفقار عايد
الثالث والرابع يف الش�وط الثاني ،وارشك الكابتن
حس�ن احمد اغلب العب�ي الفري�ق للوقوف عىل
جاهزيتهم الفنية .

العبي العالم”.وأضاف أن “الهيئة االدارية
لن�ادي الق�وة الجوي�ة تس�عى ايض�ا اىل
ارس�ال الالعب اىل دولة قطر وبالتحديد اىل
مستشفى س�بيتار من اجل تأهيل الالعب
بصورة تام�ة بعد اكم�ال كل الفحوصات
الطبية التي سيجريها يف دولة لبنان.

مهند علي يقود السيلية إىل ربع
نهائي كأس أمري قطر
بغداد /متابعة الزوراء
ق�اد العب املنتخب الوطن�ي العراقي ونادي الس�يلية القطري ،مهند عيل،
فريقه إىل دور الثمانية لبطولة كأس أمري قطر ،عقب الفوز بأربعة اهداف
مقابل هدفني عىل الخور ،امس األربعاء ،يف دور ال� 16للمسابقة.
واستطاع مهند عيل امللقب ب� (ميمي) من قيادة فريقه بعد ان ادرك هدف
التع�ادل يف الدقيقة  9من اللقاء حينم�ا كان فريقه متأخرا بهدف ثم عاد
مهن�د عيل لهز الش�باك من جديد ،مح�رزا الهدف الثال�ث لفريقه وهدفه
الشخيص الثاني يف الدقيقة .35
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توخيل يسعى لضبط إيقاع تشيلسي بعد إقالة المبارد
م�ن املتوق�ع أن يح�اول امل�درب توماس
توخي�ل ،إع�ادة تش�يليس إىل الطري�ق
الصحيح يف أرسع وقت ممكن ،عندما قاد
املران أمس األربعاء ،بعد مرور  24س�اعة
عىل تعيينه بدال من املقال ،فرانك المبارد.
وس�يبدأ م�درب ماينت�س وبوروس�يا
دورتموند وباريس سان جريمان السابق،
مهمته وسط مقارنات عديدة مع يورجن
كلوب مدرب ليفربول.
وع�ىل عك�س كل�وب ،ال�ذي حص�ل عىل
الوقت لتحويل ليفربول إىل أبطال للدوري
اإلنجليزي املمت�از ،ودوري أبطال أوروبا،
ف�إن طبيع�ة منص�ب م�درب تش�يليس،
تحتاج إىل نتائج رسيعة وملموسة.
وعانى المبارد بشدة ،يف كيفية االستفادة
م�ن إنف�اق  200مليون جنيه إس�رتليني
( 274.70ملي�ون دوالر) ،الصيف املايض،
عىل تدعيم تشكيلة الفريق ،وهو ما كلفه
منصبه يف النهاية.
وتزامن هذا اإلخفاق ،مع عدم اس�تخراج
أفضل ما لدى الثنائي الجديد ،تيمو فرينر
وكاي هافريت�ز بع�د انضمامهم�ا م�ن
اليبزيج وباير ليفركوزن عىل الرتتيب.
وس�جل فرينر هدفا واحدا مع تش�يليس،
من�ذ نوفمر ترشي�ن الثان�ي ،بينما ظهر

هافريتز بصورة باهتة.
وربم�ا يك�ون ق�دوم توخيل ،ال�ذي كان

شاهدا عىل تألقهما يف املنافسات األملانية،
مفيدا لهما.

وتحدث المبارد كثريا ،عن رغبته يف امتالك
تش�يليس هوية خاصة ،لكن�ه لم يحصل
عىل الوقت الكايف لتنفيذ ذلك.
وتش�تهر ف�رق توخي�ل باللع�ب الرسيع
واألداء الهجوم�ي ،وب�ذل مجه�ود ضخم
الستعادة الكرة ،والتقدم إىل األمام رسيعا،
وهو األسلوب الذي ال يختلف عن ليفربول،
عندما يكون يف أفضل حاالته.
لكن يبقى التس�اؤل حارضا ،بشأن إذا ما
كان توخي�ل يملك الالعبون القادرون عىل
تنفيذ أس�لوبه ،لكنه س�يطلب بكل تأكيد
من العبيه ،بذل الكث�ري من الجهد للتأقلم
مع أساليبه الخططية.
وكان نجول�و كانتي الالع�ب املفضل لدى
المبارد ،يف مركز الوسط الدفاعي املتأخر،
لكن قدوم توخي�ل ربما يصب يف مصلحة
جورجينيو.
وكان توخيل يس�تهدف الالع�ب الرازييل
اإليطايل ،عندما كان مدربا لباريس س�ان
جريم�ان ،وربما يس�تخدمه خل�ف ثنائي
الوس�ط املك�ون م�ن ،ماس�ون ماون�ت
وهافريتز.
وسجل تامي أبراهام ثالثة أهداف ،يف آخر
مباراة للمدرب المبارد ،لكنه قد يخرج من
الحسابات ،إذا قرر توخيل االعتماد بشكل

أكر عىل فرينر وهافريتز ،لش�غل الجانب
الهجومي.
ورغ�م أن ماون�ت ،يعد من أب�رز املواهب
الواعدة يف تش�يليس ،فإن الالعب الش�اب
يحتاج إلثبات نفس�ه مجددا ،تحت قيادة
توخي�ل ،ال�ذي س�يبقي كل الخي�ارات
مفتوح�ة ،وس�ريغب يف من�ح الفرص�ة
لبعض الالعبني البعيدين عن الحسابات.
وأبدى المبارد فخره بمنح الفرصة لبعض
العب�ي األكاديمي�ة ،يف ه�ذه املرحلة ،لكن
توخي�ل لن تك�ون لديه أي مخ�اوف ،من
العمل بأس�لوب مختلف عما نفذه س�لفه
املقال.يش�تهر توخي�ل بأن�ه ال يخ�ى
استعراض عضالته ،عند التعامل مع مالك
األندية ،وقد رحل بالفعل عن دورتموند يف
 ،2017بعد خالف حول سياسة التعاقدات
يف النادي.
وق�ال هان�ز يواخي�م فاتس�كه ،الرئيس
التنفي�ذي لدورتمون�د ،يف نوفمر ترشين
الثان�ي املايض“ :توماس ش�خص صعب،
لكنه مدرب رائع”.
وعانى توخي�ل أيضا من عالق�ة متوترة،
مع ليوناردو املدير الريايض لباريس سان
جريم�ان ،لذا هناك ترق�ب لكيفية تعامله
مع إدارة تشيليس.

األوملبية الدولية ال تطالب بأولوية للرياضيني يف تلقي اللقاح
تس�عى اللجنة األوملبية الدولية إىل “مس�اعدة” املشاركني يف أوملبياد
طوكي�و الصي�ف املقبل عىل تلق�ي اللقاح املضاد لف�ريوس كورونا
املس�تجد ،لكنها ل�ن تطالب بمن�ح الرياضيني أولوية عىل حس�اب
اآلخرين ،وذلك بحسب ما أفادت.
وقال�ت يف بيان“ :تواصل اللجنة األوملبية الدولية مس�اندتها بش�دة
ل�رورة تلق�ي اللق�اح بالنس�بة للمجموع�ات األكثر هشاش�ة،
للممرضني ،األطباء وكل من يسهر عىل بقاء وأمان مجتمعاتنا”.
وبذلك ،تكون اللجنة األوملبية الدولية اس�تبعدت خيار فرض اللقاح
عىل الرياضيني من أجل الس�ماح لهم باملش�اركة يف أوملبياد طوكيو
ال�ذي كان مق�ررا الصيف امل�ايض لكنه أرجىء لعام بس�بب تفيش
“كوفيد.”19 -
ورغم الس�الالت الجديدة من فريوس “كوفيد ”19 -وش�دة رضاوة
هذه الجائحة ،تش�دد اللجنة األوملبية الدولية عىل أن اللقاح يش�كل
“أحد الوسائل العديدة” يف ترسانتها الصحية املعدة لألوملبياد املقرر
يف موعده الجديد بني  23تموز/يوليو و 8آب/أغس�طس ،لكنه ليس
السالح الحاسم.
ويع�وّل منظمو أوملبياد طوكي�و عىل “إجراءات مح�ددة للوافدين،
إج�راءات الحج�ر الصح�ي ،االختب�ارات ،توف�ري وس�ائل الحماية
الش�خصية وتتبع ح�االت املخالطة” بحس�ب ما أفاد بي�ان اللجنة
األوملبية الدولية.
ويف املرحل�ة الثاني�ة فق�ط “ما أن يصب�ح اللقاح متوف�را لجمهور
أوسع” ،ستناشد اللجنة األوملبية الدولية الوفود األوملبية والباراملبية
“م�ن أج�ل تلق�ي اللق�اح يف م�كان إقامته�م ،وفق�ا لإلرش�ادات
الوطنية”.

وس�تطلب من اللجان األوملبية ال�� 206األعضاء فيها “التواصل مع
حكومات بلدانها” وأن تقدم تقاريرها يف “أوائل ش�باط/فراير” إىل
الهيئة األوملبية العليا التي تتخذ من لوزان مقرا لها.
ويبدو التباين واضحا يف املواقف الصادرة عن املعنيني حيال إلزامية
تلق�ي اللقاح م�ن عدمها ،إذ حذر رئيس اللجنة األوملبية الفرنس�ية
دوني ماس�يغليا اإلثنني الرياضيني من ظروف “بالغة الصعوبة” يف
حال أرادوا املشاركة يف أوملبياد طوكيو من دون تلقي اللقاح.
وقال ماس�يغليا قبل اجتماع تنفيذية اللجن�ة األوملبية الدولية“ :إن
الرياضيني الذي سيذهبون اىل أوملبياد طوكيو من دون تلقي اللقاح
يواجهون احتمال “الحجر الصحي ملدة أسبوعني” وسيكون عليهم
“إجراء اختبارات يف الصباح واملساء”.

إريكسن حيسم ديربي ميالنو
حسم الدنماركي كريستيان إريكسن
دربي ميالنو وأهدى إنرت بطاقة العبور
إىل نصف نهائي كأس إيطاليا بهدف
رائع يف الوقت بدل الضائع ،مانحا ً فريقه
الفوز  1 - 2عىل ميالن يف مباراة خرس
خاللها األخري جهود نجمه السويدي
زالتان إبراهيموفيتش لطرده بعد أن
كان صاحب هدف التقدم لفريقه.
وبعد أن عانى األمرين منذ قدومه إىل
إنرت يف كانون الثاني/يناير  2020قادما ً
من توتنهام اإلنكليزي ،تنفس إريكسن
الصعداء بتسجيله هدف التغلب عىل

الجار اللدود يف الوقت بدل الضائع،
وذلك بعد دقائق عىل دخوله من مقاعد
البدالء.
ويلتقي إنرت القادم من تعادل أمام
أودينيزي من دون أهداف ما حرمه
انتزاع الصدارة من ميالن بعد الخسارة
القاسية لألخري أمام أتاالنتا صفر ،3 -يف
نصف النهائي غريمه اآلخر يوفنتوس أو
سبال اللذين التقيا أمس األربعاء.
وتق ّدم ميالن عر العب إنرت السابق
إبراهيموفيتش ( )31قبل أن يطرد يف
بداية الشوط الثاني ما اسهم يف تلقي

فريقه هدف التعادل عر ركلة
جزاء لزميله السابق يف مانشسرت
يونايتد اإلنكليزي الدويل البلجيكي
روميلو لوكاكو )71(.
واسرتد إنرت بفضل الهدف الذي
سجله إريكسن يف الدقيقة السابعة
من الوقت بدل الضائع ،اعتباره من
جاره اللدود الذي فاز يف ترشين
األول/أكتوبر  1 - 2يف
الدوري بفضل ثنائية
للسويدي مقابل هدف
للوكاكو.

غوميز ينتقل إىل إشبيلية
انتقل صانع األلعاب األرجنتيني أليخاندرو غوميز من أتاالنتا اإليطايل إىل
إشبيلية اإلسباني بعقد حتى  ،2024وذلك بحسب ما أعلن الناديان.
وذكر إشبيلية أنه “وأتاالنتا توصال إىل اتفاق بشأن انتقال العب الوسط
الهجومي أليخاندرو داريو غوميز ،لقد وقع حتى  30حزيران/يونيو
 .”2024وكان رحيل “بابو” إىل إشبيلية متوقعا ً يف الساعات القليلة
املاضية بعد أن حسم أمره بالرحيل عن أتاالنتا ،قائالً ّ
إن مشاعر
متباينة تراوده قبيل رحيله عن الفريق الذي ساعده يف بلوغ دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة األوىل يف تاريخه.وجاء رحيل ابن
ال� 32عاما ً بعد توتر العالقة مع املدرب جان بيريو غاسبرييني،
ما أبعده عن مباريات الفريق يف اآلونة األخرية .وقال األرجنتيني:
“أنا حزين وسعيد يف الوقت ذاته ،أحيانا ً تسري األمور عىل
ّ
هذ ا
معني ،ولكن أعيد التجربة مجددا ألننا كتبنا تاريخ
مسار
غوميز
النادي ،أغادر أتاالنتا وهو يف قمة أوروبا” .وبدأ السجال بني
خال ل
وغاسبرييني بعد تضارب اآلراء عند اسرتاحة الشوطني
كا نو ن
املباراة ضد ميدتيالند الدنماركي يف دوري األبطال أوائل
مطلع الشوط
األول/ديسمر الفائت ،ما دفع باملدرب إىل استبداله
الثاني.وأردف غوميز“ :الجماهري؟ سأفتقدهم كثريا ً
برغامو هي
قلبي ،سنرى حتماُ بعضنا البعض قريبا ً”.

مفكرة الزوراء

وبالنسبة ملاس�يغليا ال خيار س�وى اللقاح ألن “إقامة األلعاب عىل
املحك” ،مضيفا يف مؤتمر صحفي عر الفيديو“ :لس�نا وحدنا .لكي
يستقبل أصدقاؤنا اليابانيون الرياضيني واألشخاص املعتمدين من
جميع أنحاء العالم ،يتطلب األمر بعض االحتياطات”.
ووت�رية تلقي اللق�اح متفاوتة يف جميع أنحاء العال�م ،وحتى أن يف
بعض البلدان ،بينها اليابان ،لم تبدأ العملية.
ويثري موضوع حصول الرياضيني عىل اللقاح مش�كلة أخالقية ألن
ذلك ال يحرتم األولوية ويمنحهم أفضلية عىل سائر املواطنني.
وقد ش�دد ماس�يغليا عىل أن�ه “من غري ال�وارد إعط�اء الرياضيني
األولوي�ة ع�ىل الفئ�ات األخرى م�ن الس�كان ،لكن م�ن اآلن وحتى
األلع�اب يمكننا أن نفرتض أنه من املمكن إعطائهم اللقاح من دون
معاقبة اآلخرين”.
ويف ترصيح�ه خ�الل زي�ارة لطوكي�و يف ترشي�ن الثاني/نوفم�ر،
ق�ال رئيس اللجنة األوملبي�ة الدولية األملاني توماس ب�اخ أن الهيئة
األوملبية العليا تشجع الرياضيني عىل استخدام اللقاح قبل املشاركة
يف األلع�اب ،لكنه�ا ل�ن تف�رض عليه�م ذل�ك “ك�رشط” للس�ماح
بمشاركتهم.
لكنه قال إن اللجنة األوملبية الدولية “تناشد” الرياضيني واملشاركني
اآلخرين أن ُيلَ ِقحوا أنفسهم ألن ذلك سيكون بمثابة “عالمة احرتام”
تجاه الرياضيني اآلخرين واملستضيفني اليابانيني.
ويف سياق التحضري لألوملبياد ،أشارت منظمة الصحة العاملية إىل أنه
ال يوجد حاليا “لقاحات كافية لألشخاص املعرضني للخطر” ،وقبل
كل يشء يجب “اس�تخدام هذا املورد النادر ملكافحة واحدة من أكثر
األزمات الصحية تدمريا يف العالم خالل هذا العرص”.
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اعالم الكرتوني

جوارديوال :هدف كانسيلو درس
ملانشسرت سييت أيضا

ق�ال بي�ب جوارديوال مدرب مانشس�رت س�يتي إن هدف جواو
كانس�يلو املثري للجدل خالل الفوز  0 - 5عىل وس�ت بروميتش
ألبي�ون يف الدوري اإلنجلي�زي املمتاز لكرة الق�دم أظهر أهمية
اللعب حتى صافرة الحكم.
وسجل كانس�يلو هدفا يف الدقيقة  20بعدما توقف عدة العبني
من وس�ت بروميتش بسبب إش�ارة مس�اعدة الحكم بالتسلل
خالل بناء الهجمة بينما لم يكن الحكم قد أطلق الصافرة بعد.
لك�ن بعد اللج�وء إىل حك�م الفيديو املس�اعد اُحتس�ب الهدف
لسيتي.
وق�ال جواردي�وال للصحفيني“ :أتفهم ش�كاوى العبي وس�ت
بروميت�ش ومدربه�م .لك�ن مع ه�ذا القانون ،يج�ب مواصلة
اللع�ب حت�ى النهاية .ال تتوقف ألن حك�م الفيديو يمكنه إلغاء
الهدف”.
وأضاف املدرب اإلس�باني“ :هذا درس مهم لنا .اليوم حدث ذلك
لوست بروميتش لكنه يمكن أن يحدث لنا”.
وس�جل إيلكاي جندوج�ان هدفني وهز ري�اض محرز ورحيم
سرتلينج الشباك أيضا ليحقق سيتي فوزه السابع عىل التوايل يف
الدوري املمتاز .وقفز سيتي إىل صدارة الدوري برصيد  41نقطة
وبف�ارق نقطة واحدة عن مانشس�رت يونايتد الذي اس�تضاف
شيفيلد يونايتد يف ساعة متأخرة من ليلة أمس األربعاء.
ويستضيف سيتي منافسه شيفيلد يونايتد يوم السبت املقبل.

بورمنوث يتخطى الدور الرابع

تخطى بورنموث القادم من دوري الدرجة األوىل “الثانية فعليا ً”
الدور الرابع ملسابقة كأس االتحاد اإلنكليزي.
ووص�ل بورنم�وث إىل ثمن نهائي املس�ابقة بف�وزه  1 - 2عىل
كراويل تاون من الدرجة الرابعة.وافتتح جاك ويلشري التسجيل
لصال�ح الفائ�ز ( )24قبل أن يع ّدل توم نيتش�ولس ( ،)59لكن
النرويجي جوش�وا كينغ أع�اد بورنموث للمقدم�ة مانحا ً إياه
هدف الفوز وبطاقة التأهل )65(.ويلتقي بورنموث مع برينيل
من الدوري املمتاز يف الدور املقبل.

بيولي :إبراهيموفيتش اعتذر مثل البطل
قال ستيفانو بيويل مدرب ميالن إن املهاجم زالتان إبراهيموفيتش
تقدم باالعتذار بعد طرده خالل الخسارة  1 - 2أمام غريمه إنرت
ميالن يف مباراة قمة مثرية بكأس إيطاليا لكرة القدم.
ومنح إبراهيموفيتش التق�دم بهدف مليالن يف دور الثمانية لكأس
إيطاليا قبل أن يسيطر التوتر عىل األجواء يف سان سريو.
وتش�اجر إبراهيموفيت�ش وروميلو لوكاكو ،الزميالن الس�ابقان يف
مانشس�رت يونايتد ،وتبادال الكلمات الغاضبة يف نهاية الشوط األول
قبل أن يتدخل الالعبون لتهدئتهما مع الخروج من امللعب.
وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لالعبني قبل أن يتلقى
إبراهيموفيت�ش بطاق�ة أخ�رى بس�بب خطأ ضد
ألكس�ندر ك�والروف ليخ�رج مطرودا يف الش�وط
الثاني ،وهي أول مرة ينال فيها بطاقة حمراء يف
أوروبا منذ طرده مع باريس سان جريمان أمام
تشيليس يف مارس /آذار .2015
وق�ال بيويل“ :لقد اعتذر مث�ل البطل ،لقد تأثر
بشكل مبالغ فيه برغبته يف مساعدة الفريق.
لم يكن من الس�هل الصم�ود بنقص عددي.

لقد كان الضغط قويا من إنرت”.
وس�ينتظر إن�رت الفائز من مباراة يوفنتوس وس�بال ال�ذي انتهى يف
ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس.
وبدأ إريكس�ن أرب�ع مباريات فق�ط يف الدوري هذا املوس�م وذكرت
تقارير أنه اقرتب من العودة إىل إنجلرتا يف ظل معاناته يف إيطاليا منذ
انتقاله من توتنهام هوتسبري قبل عام واحد.

أرسنال يثأر من ساوثهامبتون ومانشسرت سييت يتصدر ألول مرة هذا املوسم
ثأر أرسنال من ساوثهامبتون لخروجه عىل يده يف
مس�ابقة الكأس بخسارته أمامه صفر 1 -السبت
امل�ايض ،ففاز عليه  1 - 3ضم�ن املرحلة العرشين من
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وكان س�اوثهامبتون الب�ادئ بالتس�جيل مبك�را ً ع�ر
س�تيوارت أرمس�رتونغ بع�د مرور ث�الث دقائ�ق ،لكن
أرس�نال أدرك التعادل عر مهاجم�ه اإليفواري نيكوال
بيبي بعد تمريرة من السويرسي غرانيت شاكا )8(.
وأضاف بوكايو س�اكا الهدف الثاني لل�”غانرز” قبل
نهاية الشوط األول بست دقائق (.)39
وحس�م الفرنيس ألكسندر الكازيت النتيجة نهائيا
يف صال�ح املدفعجي�ة بتس�جيله اله�دف الثال�ث
لفريقه )72(.
ورف�ع أرس�نال رصي�ده إىل  30نقط�ة يف املركز
الثام�ن مؤقتا ً يف حني تجمّد رصيد س�اوثمبتون
عند  29نقطة يف املرتبة الحادية عرشة.
واعتىل مانشسرت سيتي صدارة الدوري اإلنكليزي
املمتاز بفوزه السهل عىل مضيفه وست بروميتش
ألبيون  0 - 5يف األسبوع العرشين من املسابقة.
وواصل�ت كتيبة اإلس�باني بيب غواردي�وال نتائجها
الالفت�ة بتذوقه�ا طع�م الفوز للم�رة ال�� 11تواليا ً يف
جمي�ع املس�ابقات ،األم�ر الذي س�اعد يف جعل س�يتي
متصدرا ً ملس�ابقة الدوري املمتاز مؤقتا ً بفارق نقطة عن
مانشسرت يونايتد.
وحس�م مانشس�رت س�يتي األم�ور م�ن الش�وط األول
بتس�جيل أربعة أه�داف بفضل األملان�ي غوندوغان (6

و )30والرتغ�ايل جواو كانس�يلو ( )20والجزائري رياض محرز
( ،)45+2قبل أن يصنع األخري الهدف الخامس الذي حمل توقيع
ستريلينغ يف الشوط الثاني .57
ورفع مانشسرت سيتي رصيده إىل  41نقطة من  12فوزا ً وخمسة
تعادالت وخسارتني ،إذ يملك ذات عدد مباريات مانشسرت يونايتد
الذي اس�تضاف شيفيلد يونايتد أمس األربعاء ،فيما توقف رصيد
وست بروميتش عند  11نقطة يف املركز التاسع عرش.
ونجح مانشس�رت سيتي يف الفوز للمرة السابعة تواليا ً يف الدوري
املمت�از علم�ا ً ّ
أن آخ�ر فري�ق حرم�ه م�ن االنتصار كان وس�ت
بروميتش نفس�ه ال�ذي تعادل مع�ه  1-1يف الخام�س عرش من
الش�هر الفائت ،أما آخر خسارة يف املسابقة فتعود إىل  21ترشين
الثاني /نوفمر أمام توتنه�ام الذي يلتقي ليفربول حامل اللقب
اليوم الخميس.
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فيسبوك أذكى من غوغل ..نرعى الصحف وال نسرق أخبار الوكاالت ونهدد
لندن  /متابعة الزوراء:
أخ�ذت فيس�بوك املب�ادرة وتوس�عت
يف خدمته�ا اإلخباري�ة «فيس�بوك
ني�وز» ،باعتب�ار أنه�ا تق�دم دعم�ا
ماليا للنارشين مقاب�ل املحتوى الذي
تن�ره عىل املنصة ،ما يش�كل موردا
جيدا لوس�ائل اإلعالم الت�ي تنئ تحت
ضغط األزمة االقتصادية .كما تسجل
الركة يف نفس الوقت موقفا إيجابيا
لتحسني صورتها ،باملقارنة مع غوغل
الت�ي تبتز املؤسس�ات اإلعالمية لعدم
الدفع.
أطلقت فيس�بوك يف بريطانيا خدمتها
اإلخبارية “فيس�بوك نيوز” التي تبث
مقاالت صحفية خاصة مقابل عائدات
مالي�ة للنارشي�ن ،يف موق�ف يش�ر
إىل اعتم�اد رشك�ة اإلنرتن�ت العمالقة
موقفا أكثر مس�ؤولية تجاه الصحف
ووس�ائل اإلع�الم التقليدي�ة ،مقارنة
ّ
ّ
وتنصلها من املس�ؤولية
بتعنت غوغل
وتهديده�ا بإجراءات ت�ر الصحافة
عند مطالبتها بالدفع مقابل املحتوى.
وتمن�ح الخدمة الجدي�دة دفعة قوية
تق�در باملالي�ني م�ن ال�دوالرات لكبار
النارشي�ن ،يف وق�ت يواجه�ون في�ه
مش�هدا اقتصاديا قاتما ،ويرجع ذلك
بش�كل كبر إىل أن النسبة الكبرة من
س�وق اإلعالنات تخضع اآلن لسيطرة
الش�بكة االجتماعية .وقالت فيسبوك
إن االستثمار يهدف إىل “دعم الصناعة
يف بناء نماذج أعمال مستدامة”.
وأصبح�ت بريطانيا ثاني بلد يف العالم
تنر فيه فيس�بوك هذه الخدمة التي
أطلقته�ا نهاي�ة  2019يف الوالي�ات
املتحدة ،مع الرغب�ة يف دعم الصحافة
وإزالة الس�معة التي تالحقها بالتلكؤ
ّ
لك�ن
يف مكافح�ة األخب�ار الكاذب�ة،

وس�ائل إعالم أخ�رى يف العالم تحتاج
إىل خط�وة مماثل�ة ودع�م منتوجه�ا
الصحفي للبقاء عىل قيد الحياة.
وي�رى الن�ارشون أن�ه عندم�ا ينر
مح�رك بحث أو ناق�ل لألنب�اء حرفيّا
منتج صحيفة أو وكالة ،فمن الطبيعي
أن يدفع مقابال ماليا لوس�ائل اإلعالم
حتى ْ
إن كان م�ا نر مقطعا قصرا،
فالصحاف�ة الجيدة كلفته�ا مرتفعة،
وأحيان�ا يدف�ع الصحفي�ون حياتهم
أثناء تغطية أح�داث تتناقلها منصات
رشكات اإلنرتن�ت العمالق�ة دون أن
تقدم أي يشء يف املقابل.
ويج�ادل صحفي�ون ب�أن اس�تمرار
الوضع كما هو عليه اآلن ،ستكون له
تبعات س�لبية جدا عىل االستثمارات،
الت�ي يوظفه�ا الن�ارشون ووكاالت
األنب�اء لتقدي�م ه�ذه املعلوم�ات إىل

الجمه�ور ،وس�تنتهي بخس�ارة ،وقد
ي�ؤدي ذل�ك إىل التخ�ي ع�ن التغطية
ملصلحة الذين ينرون أخبارا كاذبة.
وق�ال مدير ال�راكات األوروبية لدى
فيسبوك يسرب دوب يف بيان للشبكة إن
“فيسبوك نيوز تش�كل استثمارا عىل
امتداد سنوات عدة ،سيتيح الصحافة
الحقيقية لجماهر جديدة ،مع تقديم
املزيد من الفرص للنارشين عىل صعيد
ّ
وس�يتلقى
اإلعالنات واالش�رتاكات”.
النارشون الصحفي�ون إيرادات مالية
ع�ىل املضامني غ�ر املتوافرة قبال عىل
املنصة.
وم�ن بني وس�ائل اإلع�الم الربيطانية
الت�ي وافق�ت عىل ع�رض فيس�بوك،
صح�ف ب�ارزة بينه�ا “ذي غارديان”
و”فايننش�ال تايم�ز” ،ومجل�ة “ذي
إيكونوميس�ت” ،إضاف�ة إىل “ذي

جدل بعد طرد «نيويورك تاميز» حمررة
انتقدها ميينيون بسبب تغريدة

نيويورك/متابعة الزوراء:
تس�بّب طرد صحيفة «نيويورك تايمز» محررة ت ّم اس�تهدافها من قبل منتقدين يمينيني بسبب
تغريدة قالت فيها ّ
إنها شعرت بقشعريرة عندما شاهدت طائرة جو بايدن تهبط يف قاعدة أندروز
املشرتكة ،بخالف وجدل بني الصحفيني األمركيني عىل مواقع التواصل.ونرت لورين وولف التي
كانت تعمل محررة يف صحيفة «نيويورك تايمز» ،التغريدة يف  19يناير/كانون الثاني ،حني وصل
ً
رئيس�ا يف اليوم التايل .بعد يومني ،طردت الصحيفة وولف ،بعد أن
بايدن إىل القاعدة قبل تنصيبه
ُ
الت ِقطت تغريدتها من قبل مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي ومنافذ األخبار اليمينية ،الذين
اس�تخدموا تغريدة وولف لنر ادع�اءات التحيز اإلعالمي ،بحس�ب «ذا غارديان».وقالت وولف
وهي صحفية مخرمة كتبت سابقا ً يف صحف معروفة ،إنها تعرضت منذ ذلك الحني لسيل من
اإلس�اءات يف أعق�اب الحادث ،بما يف ذلك متابعتها من قبل مص�ور وهي تميش مع كلبها .وردت
صحيفة «نيويورك تايمز» عىل االنتقادات ،يوم األحد ،بعد أن احتشد العديد من اإلعالميني للدفاع
ع�ن وولف .وقالت املتحدثة باس�م «نيوي�ورك تايم�ز» ،دانييل رودس ها ،لصحيفة «واش�نطن
بوس�ت»« :هناك الكثر من املعلومات غر الدقيقة املتداولة عىل تويرت».وأضافت «ألسباب تتعلق
بالخصوصي�ة ،ال ندخ�ل يف تفاصيل األمور املتعلق�ة باملوظفني ،ولكن يمكننا الق�ول إننا لم نن ِه
توظيف ش�خص ما عرب تغريدة واحدة .احرتاما لألفراد املعنيني ،ال نخطط ملزيد من التعليقات».
وأضاف�ت الصحيف�ة أن وولف لم تكن موظفة ب�دوام كامل ،ولكنها كان�ت تعمل بموجب عقد.
لك�ن نقابة عمال التايمز قالت إنها «تحقق يف الوض�ع» .وقالت « :TimesGuildنعتقد أن جميع
أعضائنا يس�تحقون اإلجراءات القانونية الواجبة ،وهي الحقوق األساس�ية للصحافة املستقلة
واملوضوعي�ة» .وكان مق�دم «يس أن أن» جي�ك تابر من بني أولئك الذين ش�اركوا تفاصيل وضع
وولف ،بينما انتقد الصحفيان كرستن باورز وجريمي سكاهيل الصحيفة.

في معهد الدوحة للدراسات العليا

نقاش حول التحوالت الرقمية وتغري عادات
القراءة ..حتديات أمام الصحافة الورقية

الدوحة/متابعة الزوراء:
نظمت إدارة االتصال والعالقات الخارجية يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،الثالثاء ،محارضة عرب
تقنية االتصال املرئي بعنوان «الصحافة الورقية ..رؤية استرافية» .وعرض خاللها مدير مركز
ال�رأي للتدري�ب اإلعالمي ،خالد القضاة ،األزمات العميقة والتحدي�ات التي تتعرض لها الصحافة
الورقية يف الوقت الحايل ،وتأثرات الشبكة العنكبوتية عليها ،عالوة عىل تزايد تأثر وسائل التواصل
االجتماعي ،وآليات تجاوز الصحف لهذه األزمات الهيكليةّ .
وأكد القضاة يف املحارضة التي أدارها
مدير إدارة االتصال والعالقات الخارجية باملعهد ،عي الكعبي ،أن الصحافة وُجدت لتستمر ،ألنها
قوة حقيقية وفاعلة يف املجتمع ،وتعمل عىل بناء الرأي العام .وقال إن متطلبات استمرارها تتمثل
يف التن�وع ،ومراعاة احتياجات الجمهور ،ومواكبة التقنيات الحديث�ة والثورة الرقمية ،والتدريب
والتأهي�ل املس�تمر للعاملني يف املجال الصحفي بمختلف مس�توياتهم ،إضاف�ة إىل تحصني املهنة
واملحافظة عىل مكتسبات العاملني فيها ،وتوفر بيئة تريعية صديقة للحريات .وش ّدد عىل أهمية
الثقة بوعي الصحفيني واملؤسس�ات اإلعالمية ،والتدفق الحر للمعلومات ،وإنشاء صندوق وطني
لدع�م اإلعالم.ولفت إىل أن الخل�ط بني حرية التعبر وحرية الصحاف�ة ،ومقاومة الثورة الرقمية،
وتعدد منصات تدفق املعلومات ،واالنحياز لوس�يلة إعالمية معينة ،والتدخل يف سوق اإلعالن ،تعد
م�ن أبرز معيقات الصحاف�ة الورقية ،مقرتحا ً آليات للنهوض بالصحاف�ة الورقية ،وكيفية إدارة
ً
إعالمي�ا ،منبها ً إىل األخطاء التي تقع فيها املؤسس�ات اإلعالمية.كم�ا تطرق القضاة إىل
األزم�ات
األخط�اء التي يقع فيه�ا بعض الصحفيني ،ومن بينها إهمال التحديث املس�تمر ملهاراتهم ،وعدم
تثقيف أنفس�هم ،إضافة إىل مهاجمة مؤسس�اتهم اإلعالمية يف حال ح�دوث خالف مهني ،وتعمد
خل�ق األع�داء والتوجه نحو االس�تعراض وغرها من األخطاء .ولف�ت إىل رضورة تحول الصحف
الورقية إىل مؤسسات إعالمية شاملة ،والتباين والتنوع يف إنتاج املحتوى الوطني بلغات مختلفة،
وكذلك إنشاء مراكز للتدريب ،ودور نر رقمية ،ووكاالت إعالن خاصة.

مرور” و“ديي ماي�ل” ،وأيضا مجلة
“غالمور” و“فوغ” ،فضال عن قناتي
“سكاي نيوز” و“تشانل .”4
وأش�ار دوب إىل أن فيس�بوك ني�وز،
التي يمكن للق�راء تكييف مضامينها
بحس�ب اهتماماته�م ،تطم�ح إىل
“تقري�ب املس�تخدمني م�ن أح�دث
القص�ص الت�ي تؤث�ر يف حياته�م
واملجتمع املحيط بهم”.
ويأت�ي ه�ذا اإلط�الق يف ظ�ل أزم�ة
مسترية يعيش�ها قطاع الصحافة،
ال�ذي يواج�ه تده�ورا يف اإلي�رادات
اإلعالني�ة الت�ي تص�ب بأكثريته�ا
للمجموع�ات الرقمي�ة العمالقة ،ويف
املبيع�ات يف ظ�ل طف�رة املضام�ني
اإللكرتوني�ة املتاح�ة مجان�ا يف أكث�ر
األحيان .وقد فاقمت جائحة كوفيد –
 19هذا الوضعية.

وإن كان�ت اإلج�راءات واملب�ادرات
اإليجابي�ة الت�ي اتخذته�ا فيس�بوك،
ستس�هم بدع�م الصحاف�ة الجيدة يف
دول لطاملا مارست حكوماتها ضغوطا
ع�ىل رشكات اإلنرتن�ت به�ذا الش�أن،
إال أن الس�ؤال هل ستوس�ع فيسبوك
مبادراتها لتشمل دوال أخرى بما فيها
املنطقة العربية ،إذ بقيت املطالب بهذا
الش�أن خجولة ومتواضع�ة ولم ترق
إىل مس�توى الضغ�ط ،الذي مارس�ته
حكومات غربية عىل عمالقة اإلنرتنت
إلعط�اء الصحاف�ة حقوقه�ا طيل�ة
الس�نوات املاضية .وباس�تثناء مرص
واملغرب ،لم يتم تداول املس�ألة يف دول
عربية أخرى.
ويرى متابعون أن مرص تمتلك قاعدة
جماهري�ة كبرة فقد احتل�ت املركز
التاسع عامليا ،خالل أكتوبر  ،2019يف
عدد مستخدمي موقع فيسبوك بنحو
 38مليون مستخدم ،ما يجعل الشبكة
األمركي�ة حريصة ع�ىل الحفاظ عىل
ه�ذه املكان�ة يف م�رص ،واإلي�رادات
اإلعالنية التي تجنيها منها ،لهذا يمكن
أن تس�تجيب ملطال�ب وس�ائل اإلعالم
املحلية وبدعم من الحكومة املرصية،
لتقديم دعم مايل مقابل املحتوى الذي
ينر عىل املنصة.
ويف املغ�رب اش�تكى ن�ارشون م�رارا
م�ن اس�تحواذ رشكات اإلنرتن�ت عىل
اإلعالنات ،وم�ن األزمة التي تس�ببت
بها لوس�ائل اإلعالم املحلي�ة ،وطالبوا
بأن يتم الضغط عىل فيس�بوك وغوغل
بهذا الشأن ،لكن املسألة لم يتم النظر
بها جديا أو تحويلها إىل أمر واقع.
وتبقى فيس�بوك ،بنظر خرباء اإلعالم،
أكث�ر ذكاء يف تعامله�ا م�ع وس�ائل
اإلع�الم من غوغ�ل ،فهي به�ذا الدعم

تتجن�ب إج�راءات تصعيدي�ة من قبل
الحكوم�ات .وحت�ى لو كان�ت غوغل
تس�تغل محرك البحث األكثر ش�عبية
يف العالم البتزاز املؤسس�ات اإلعالمية
والصح�ف وع�دم الرض�وخ ملطالبها،
إال أنه بإم�كان الحكومات ممارس�ة
ضغ�وط ع�رب التريع�ات القانونية
واإلجراءات العقابي�ة ،التي ال تقترص
فقط عىل الغرامات املالية الكبرة.
وعىل العمالق األمركي عدم االستهانة
باملنافس�ني التقنيني يف أنح�اء العالم،
مع التسارع التكنولوجي الهائل القادر
عىل قلب املع�ادالت الراهنة .وتمارس
غوغل حالي�ا معركة كرس العظام مع
أس�رتاليا الت�ي ترص عىل امل�ي قدما
يف “قان�ون مس�اومة وس�ائل اإلعالم
اإلخبارية” املقرتح ،والذي من ش�أنه
أن يج�رب رشكات التكنولوجي�ا ع�ىل
الدخ�ول يف مفاوض�ات ،للدفع مقابل
املحت�وى أو مواجه�ة تحكي�م طرف
ثال�ث إذا ل�م يتمكنوا م�ن التوصل إىل
صفقة ،وتهدد غوغل بس�حب محرك
البحث من أسرتاليا.
وكان�ت غوغ�ل ق�د رضخ�ت أخ�را
األسبوع املايض ،ووافقت عىل صفقة
للدفع لنارشي األخبار مقابل املحتوى
ع�رب اإلنرتن�ت يف فرنس�ا ،وه�ي أول
صفقة من نوعها يف القارة.
لكن فيسبوك أخذت املبادرة يف اململكة
املتحدة ،حيث ال يرسي قانون االتحاد
األوروب�ي لحق�وق الطب�ع والن�ر،
وهي كم�ا تقول “بداية لسلس�لة من
االس�تثمارات الدولية يف األخبار ،التي
تضع الصحافة األصلية أمام الجماهر
الجديدة ،باإلضافة إىل تزويد النارشين
باملزيد من اإلعالنات وفرص االشرتاك
لبناء أعمال مستدامة للمستقبل”.

م�ن ب�ني وس�ائل اإلع�الم الربيطانية
الت�ي وافق�ت عىل ع�رض فيس�بوك،
صح�ف ب�ارزة بينه�ا «ذي غارديان»
و «فايننش�ال تايم�ز» ،ومجل�ة «ذي
إيكونوميست».
ويخت�ار مح�ررو األخب�ار املتعاقدون
الذي�ن يعملون عىل رشي�ط األخبار يف
املنص�ة تحت إرشاف فري�ق من إدارة
فيس�بوك ،القص�ص اإلخباري�ة التي
تظه�ر يومي�ا ،بينم�ا س�تظهر أيضا
قصص أخرى يتم اختيارها خوارزميا
وفقا الهتمامات املستخدم.
وقال�ت فيس�بوك إن املنت�ج س�يوفر
“ملخصات إخبارية” منس�قة تغطي
أه�م التقاري�ر ع�ن قص�ص الي�وم،
م�ع إعط�اء مث�ال ع�ن مجموعة من
القص�ص املتعلقة بفاي�روس كورونا
لتتزامن مع اإلطالق.
وعىل الرغم من أن بعض النارشين قد
وقعوا صفقات من س�بعة أرقام ،فإن
البع�ض اآلخ�ر ال يحصل�ون عىل أجر
مقدما ،وسيعتمدون عىل زيادة حركة
اإلحال�ة أو مش�اهدات اإلعالنات عىل
تنسيق املقاالت الفورية عىل فيسبوك.
وتأمل فيسبوك أيضا من خالل تقديم
األخب�ار يف موج�ز منفص�ل ،أن تعزز
س�معتها كمنصة مس�ؤولة يف عرص
املصادر غر املوثوقة.
يش�ار إىل أن بع�ض النارشين رفضوا
االتفاق مع فيس�وك مث�ل News UK
– الت�ي تنر صحف التايمز وصنداي
تايم�ز والص�ن ،وه�ي لديه�ا بالفعل
صفق�ة مع “آبل ني�وز” ،وهي خدمة
إخباري�ة مدفوع�ة اآلج�ر أطلقته�ا
رشك�ة آبل يف أواخر مارس عام 2019
 ،وتض�م ع�ددا من الصحف ووس�ائل
اإلعالم الكربى.

ارتفاع التحريض يف اإلعالم اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني عام 2020
حيفا/متابعة الزوراء:
أص�درت جمعي�ة إع�الم «املرك�ز
العربي للحريات اإلعالمية والتنمية
والبحوث» ،الثالث�اء ،تقريرا ً يرصد
خط�اب التحري�ض والعنرصية يف
اإلعالم اإلرسائي�ي لعام  2020ضد
كافة رشائح املجتمع الفلس�طيني
يف الداخل والضف�ة ،أظهر ارتفاعا ً
ملحوظا ً يف ح�االت التحريض عىل
الفلس�طينيني من قبل سياس�يني
وإعالمي�ني وجه�ات أخ�رى يف
املجتم�ع اإلرسائي�ي ع�ام ،2020
حيث ت�م رص�د  1050حال�ة .ويف
س�نة  2019كان ع�دد ح�االت
التحريض  ،778أما يف  2018فكان
 580حالة.
وش�مل البحث رصدا ً كميا ً لوسائل
االعالم اإلرسائيلية ،منها الصحافة
املكتوب�ة ،واملرئي�ة ،واملس�موعة،
باإلضاف�ة إىل صفحات سياس�يّ ني
وإعالميّني إرسائيلي�ني عىل مواقع
التواصل االجتماعي ،ك� «فيسبوك»
و «توي�رت» .وأوض�ح التقري�ر
الس�نوي م�ن خ�الل النتائ�ج ّ
أن
الجهة األكثر اس�تهدافا ً للتحريض
ّ
الع�ربي ه�ي الس�لطة
يف اإلع�الم
الفلس�طينية بنس�بة  28باملئ�ة،
ومن ثم القائمة املشرتكة وخطاب
فرض الس�يادة عىل مناطق بنسبة
 23باملائ�ة ،املجتمع الفلس�طيني
كريحة واحدة بنس�بة  22باملئة،
فلس�طينيو الداخ�ل بنس�بة 11
باملائة ،الرئيس الفلسطيني بنسبة
 9باملائة ،حركة حماس بنس�بة 6
باملائ�ة ،وأخرا ،األرسى بنس�بة 5
باملئة.
ّ
ويتب�ني م�ن النتائ�ج ّ
أن أس�لوب

التحري�ض والعنرصي�ة األكث�ر
اتبّاع�ا ً يف اإلع�الم اإلرسائي�ي ه�و
ن�زع الرعي�ة عن الفلس�طينيني
بنس�بة  78باملئ�ة ،يليه اس�تخدام
خط�اب العنرصي�ة بنس�بة 62
باملائة ،الفوقية العرقية بنسبة 51
باملئة .ت ّم استخدام كل من أسلوب
الش�يطنة والتعمي�م وتصوي�ر
إرسائيل بدور الضحية بنس�بة 31
باملئ�ة ،وأخرا ،رشعن�ة العقوبات
الجماعي�ة واس�تخدام الق�وة ضد
الفلس�طيني ،فقد ت ّم اس�تخدامها
بنسبة  8باملئة.
ووف�ق التقرير الس�نوي« ،تميّزت
األش�هر األخ�رة م�ن ع�ام 2020
بتصاع�د خط�اب ف�رض النف�وذ
اإلرسائي�ي ع�ىل املس�توطنات يف
الضف�ة الغربي�ة وإب�رام اتفاقي�ة
التطبي�ع ب�ني إرسائي�ل والبحرين
واإلمارات العربية املتحدة والسودان
واملغرب ،األمر الذي أعقبه تحريض
أرعن عىل الس�لطة الفلسطينية».
ووفقا ً لنتائج البحث ،أكثر وس�ائل
ً
تحريض�ا ع�ىل الس�لطة
اإلع�الم
الفلسطينية هي صحيفة «يرسائيل

هي�وم» بنس�بة  26باملئ�ة ،تليه�ا
شبكة فيسبوك بنس�بة  21باملئة،
صحيفة «مكور ريش�ون» بنسبة
 13باملائ�ة ،صحيف�ة «معاري�ف»
بنس�بة  11باملئ�ة ،وأخ�را ً كل من
صحيف�ة «يديع�وت أحرون�وت»
وشبكة «تويرت» بنسبة  10باملئة.
أم�ا بالنس�بة ألن�واع التحري�ض
املس�تخدمة بحق ه�ذه الريحة،
ّ
فيتب�ني ّ
أن أس�لوب ن�زع الرعية
ع�ن الس�لطة الفلس�طينية ه�و
األكثر استخداما بنسبة  89باملئة،
يليه التوجه العنرصي بنس�بة 60
باملائ�ة ،والفوقية العرقية بنس�بة
 57باملئ�ة ،الش�يطنة والتعمي�م
بنسبة  30باملائة ،وتصوير إرسائيل
ب�دور الضحي�ة مقاب�ل الس�لطة
الفلس�طينية بنس�بة  29باملئ�ة.
وكان  63باملئ�ة من املحرّضني عىل
الس�لطة الفلس�طينية صحفيون،
و 34باملئ�ة سياس�يون و 3باملئ�ة
مستوطنون.
أم�ا التحري�ض ع�ىل القائم�ة
املشرتكة لفلسطينيي الداخل ،كما
ّ
فش�كلت «أكث�ر
ج�اء يف التقري�ر،

الجهات اس�تهدافا ً من قبل اإلعالم
اإلرسائي�ي والسياس�يني خ�الل
الس�نة األخرة بش�كل بارز عقب
امل�أزق الس�يايس وتوج�ه املجتمع
اإلرسائي�ي إىل  3انتخابات برملانية
متعاقب�ة خالل ع�ام واحد فقط».
ّ
ويتبني من النتائج أن أكثر الوسائل
ً
تحريض�ا ع�ىل القائمة
اإلعالمي�ة
املش�رتكة هي ش�بكة «فيسبوك»
بنس�بة  43باملئة ،تليه�ا صحيفة
«يرسائيل هيوم» بنسبة  16باملئة،
شبكة «تويرت» بنس�بة  13باملائة،
صحيف�ة «معاري�ف» بنس�بة 11
باملئ�ة ،وأخ�راً ،صحيف�ة «مكور
ريشون» بنسبة  6باملئة.
وت� ّم فحص أكثر أن�واع التحريض
اس�تخداما ً يف س�ياق القائم�ة
ّ
وتبني أن الخطاب األكثر
املشرتكة،
شيوعا ً هو نزع الرعية عن أعضاء
الربملان الع�رب بنس�بة  94باملئة،
يليه خطاب العنرصية بنس�بة 66
باملئة ،الش�يطنة والتعميم بنسبة
 50باملئة ،والفوقية العرقية بنسبة
 39باملائة ،وأخراً ،تصوير إرسائيل
ب�دور الضحي�ة أمامه�م بنس�بة
 26باملائ�ة إضاف�ة إىل ّ
أن  56باملئة
م�ن املحرضني عىل الن�واب العرب
ه�م السياس�يون و 44باملئ�ة هم
صحفيون.
أم�ا الريح�ة الثالثة املس�تهدفة
بالتحري�ض ،وه�ي املجتم�ع
الفلس�طيني كريح�ة واح�دة،
فكان�ت أكث�ر الوس�ائل اإلعالمية
تحريض�ا ً علي�ه كل م�ن صحيفة
«يرسائي�ل هي�وم» وش�بكة
«فيس�بوك» بنس�بة  28باملئ�ة،
صحيفة «مكور ريش�ون» بنسبة

 11باملائ�ة ،وكل م�ن الصحيفتني
«معاريف» و «يديعوت أحرونوت»
بنسبة  9باملئة.
ويف حدي�ث له�ا ،قال�ت مرك�زة
م�روع رصد خط�اب التحريض
والعنرصي�ة يف «جمعي�ة إع�الم»،
ديمة أبو العس�ل« :يهدف مروع
الرص�د إىل تس�ليط الض�وء ع�ىل
ّ
والعن�رصي
الخط�اب التحري�ي
ضد أبناء الش�عب الفلس�طيني يف
الداخل ،والضفة والقطاع والشتات.
نلح�ظ االرتفاع املس�تمر يف حاالت
التحري�ض تجاه الفلس�طيني من
عام إىل آخ�ر ،وذلك لهيمنة خطاب
اليم�ني ع�ىل الس�احة السياس�ية
واإلعالمي�ة .فب�ات التحري�ض
ع�ىل الفلس�طيني ه�و الخط�اب
الش�عبي واملقبول ،خصوصا خالل
االنتخابات الربملانية».
وأضاف�ت أب�و العس�ل« :أع�زو
االرتفاع يف التحري�ض والعنرصية
تجاه الش�عب الفلس�طيني خالل
عام  2020إىل عدة أحداث سياسية
مفصلي�ة ،كإب�رام اتفاقي�ات
التطبيع بني إرسائيل وبعض الدول
العربية ،األمر الذي أعقبه تحريض
أرعن عىل القيادات الفلسطينية يف
الداخل والضفة .أما عىل الس�احة
الفلس�طينية يف الضف�ة الغربي�ة،
فف�ي عه�د إدارة ترام�ب تزاي�د
الخط�اب اليمين�ي االس�تيطاني،
ّ
يتمث�ل يف مطالبة الحكومة
والذي
اإلرسائيلي�ة برعن�ة الب�ؤر
االس�تيطانية غ�ر املع�رتف به�ا
وف�رض النف�وذ اإلرسائي�ي ع�ىل
مناطق من الضفة الغربية تمهيدا ً
لبناء دولة إرسائيل العظمى».

غضب بعد اإلعالن عن إيقاف صدور صحيفة «الصباح األسبوعي» التونسية
تونس/متابعة الزوراء:
يب�دو أن األزم�ة الت�ي تعيش�ها الصحاف�ة
الورقي�ة يف تون�س زادت حدته�ا مع تفيش
جائح�ة كورون�ا وع�دم رصف الحكوم�ة
التونس�ية للمس�اعدة املالي�ة الت�ي تق�در
ب� 1.2ملي�ون دينار تونيس ( 420ألف دوالر
أمرك�ي) ،لهذا القطاع .آخ�ر فصول األزمة
هو ق�رار مجل�س إدارة «دار الصباح» التي
تصدر ثالث صح�ف ورقية بينها صحيفتان
يوميت�ان هم�ا «الصب�اح» الناطق�ة باللغة
العربي�ة و»لوط�ون  »LeTempsالناطق�ة
بالفرنس�ية ،باإلع�الن ع�ن إيق�اف صدور
صحيف�ة «الصباح األس�بوعي» التي تصدر
كل يوم إثنني.
الق�رار خل�ف غضب�ا ً يف القط�اع اإلعالم�ي
التون�يس خاص�ة أن�ه س�يؤدي إىل إحال�ة
العامل�ني يف الصحيفة إىل البطالة اإلجبارية.
النقاب�ة الوطني�ة للصحفي�ني التونس�يني
والجامع�ة العامة لإلع�الم (املنضوية تحت
لواء االتحاد العام التونيس للشغل) ،تحركتا
مس�اء  ،االثن�ني ،رافضت�ني له�ذا الق�رار
ومنددت�ني بالقرارات األحادي�ة الجانب التي

ت�رب السياس�ة التش�اركية املعتم�دة يف
إدارة املؤسس�ة بني إدارتها العامة والهياكل
النقابي�ة .وق�د حملت النقابتان املس�ؤولية
ل�إلدارة ع�ن ه�ذا الق�رار ال�ذي من ش�أنه
أن يزي�د م�ن تعميق األزم�ة التي يعيش�ها
قطاع الصحافة الورقي�ة ،حيث تراجع عدد
املنش�ورات من  255نرية س�نة  2010إىل

أقل من  50نرية سنة .2021
وقال محمد الهادي الطرشوني ،نائب رئيس
الجامعة العامة لإلعالم« ،نحن نرفض هذه
القرارات التي من ش�أنها أن تزيد من تردي
أوضاع العامل�ني يف قطاع الصحافة الورقية
والذي يش�هد أزمة مالية خانقة منذ سنوات
أدت إىل إغ�الق العديد من الصحف» .وأضاف

«نطالب الحكومة التونس�ية بالتدخل إلنقاذ
ه�ذا القط�اع ورصف املس�اعدات املالي�ة
الرورية ،خاصة بعد توقف صدور الصحف
طيلة ش�هري آذار/مارس ونيس�ان/إبريل
س�نة  2020بس�بب الحجر الصح�ي العام
الذي ش�هدته تونس بعد تفيش كوفيد.»19-
يُذك�ر أن «دار الصباح» هي من املؤسس�ات
اإلعالمي�ة العريق�ة يف تونس ويع�ود تاريخ
تأسيس�ها إىل س�نة  ،1953اش�رتاها محمد
صخ�ر املاط�ري ،الصه�ر الس�ابق للرئيس
التون�يس املخل�وع زي�ن العابدين ب�ن عي،
س�نة  2009من عائل�ة مالكها األصي ،لتتم
مصادرتها سنة  2011بعد الثورة التونسية
وإحالتها إلدارة رشك�ة «الكرامة القابضة»
الت�ي تت�وىل إدارة األم�الك املص�ادرة لعائلة
الرئيس التونيس املخلوع واملقربني منه .لكن
املؤسسة عرفت أزمات مالية كبرة ،ما جعل
الحكوم�ة التونس�ية تفك�ر يف خصخصتها
ّ
لكنه�ا ل�م تتوص�ل حت�ى اآلن إىل بيعها بعد
ال�روط الت�ي وضعته�ا النقاب�ات ،ومنها
املحافظ�ة ع�ىل كل العاملني يف ال�دار وعدم
تغير خطها التحريري املستقل.
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متى نرمي الكمامات

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم يف لندن

س�ألت ش�اعرا عما إذا كان يتحدث
مع نفسه ،فاستغرب السؤال قائال:
ومع من أتحدث إذا؟ أصنع مخيلتي
عرب التح�دث مع نف�يس ،بنك لغتي
يتضاع�ف عند التح�دث مع نفيس،
اآلخ�ر ال يزيد رصي�دي اللغوي ،وال
يحرضني عىل ذلك!
غالبا ما يجمع علماء النفس عىل أن
التح�دث مع النفس ليس مرضا ،بل
هو فرصة تساعد عىل التخلص من
القلق وتجاوز اللحظات الصعبة.
وه�و أيض�ا طريق�ة يلج�أ إليه�ا
اإلنس�ان يف تهدئ�ة صوت�ه الداخيل،
من أجل الطمأنينة وعدم السماح له
بأن يكون مرتفعا.
الصوت الداخيل ال يمكن أن يكذب أو
يراوغ ألنه موضع ثقة مطلقة ،لذلك
تحاوره النفس دون أن تعبأ بنتائج
ذلك .وعندما يتحوّل ذلك الصوت إىل
أحالم يقظة يصبح ممتعا ،ويضفي
أمال واستقرارا يف النفس.
باألمس وجدت راش�يل ك�وك كاتبة
العم�ود يف صحيف�ة “أوبزيرف�ر”
الربيطانية ،فائ�دة أخرى لكمامات
الوقاية من فايروس كورونا!
قالت “نرتدي الكمامات كي نتحدث
دون وجل مع أنفسنا ونحن نسري يف
الطرقات أو نجلس لنتأمل املارة ،أو
حتى عندما نكون يف وس�ائل النقل!
ال أحد ينتبه لك ،وال يمكن أن يتبادر

إىل ذهن�ك ب�أن اآلخري�ن يعتقدون
بأنك مصاب بمس وأنت تتحدث مع
نفسك .الكمامة تبعد عنك كل ذلك،
فلماذا ال نرتديها”.
ال أعتق�د أن ه�ذه الصحفي�ة بم�ا
تمتلك من تجربة عمل ذكية ،كانت
تش�جع يف هذه الفك�رة عىل ارتداء
الكمام�ات .ال يوج�د خ�الف ع�ىل
فائدتها ،لكن من يس�تطيع الصرب
عليها كل هذا الوقت.
ب�ل وجدت كوك فرص�ة للدفاع عن
الكمام�ة ،التي أضيف�ت إىل قيودنا
تحت وطأة انتشار الوباء.
بعد اكتشاف اللقاحات ،انطلقت آراء
متفائلة ومتس�ائلة معا ،متى نرمي
الكمامات؟ وم�ن دون أن يطول بنا
الوق�ت ،جاءت اإلجاب�ة رسيعة بأن
الوق�ت م�ا زال مبك�را لذل�ك ،وعىل
الجميع االحتفاظ بكماماتهم وعدم
التهاون يف ارتدائها.
وم�ع كل اإلغ�راءات الت�ي تقدمها
رشكات صناع�ة املالب�س بش�أن
تصاميم الكمامات ،ما زال اإلجماع
عىل االس�تياء منها مستمرا ،وغالبا
م�ا يت�م ارتداؤه�ا ع�ىل مض�ض.
فه�ي تعيق التنف�س وتقلل وصول
األوكسجني إىل الرئتني ،أما بالنسبة
لألش�خاص الذي�ن ال يس�تطيعون
التخيل ع�ن نظاراتهم الطبية ،فهي
عائق مزع�ج ،عندم�ا يضبّب بخار
الزفري زجاج العدسات.
الجه�ات الطبي�ة والحكومية تقول
إن الحقائ�ق تتغري بش�أن انتش�ار
الفاي�روس ،وال نمتل�ك جميعا غري
خيار ارتداء الكمامات ،بغض النظر
ع�ن أي ش�عور منفر آخر تس�ببه
الكمامة لنا .لذلك يوضع سؤال متى
نرمي الكمامات يف سلة غري املرغوب
بها ،إن لم يتهم من يس�أله بأنه بال
إحساس باملسؤولية الجماعية.
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شجرة الذاكرة
د.عبداحلسني شعبان
كاتب وباحث عراقي

ال ترتك جائح�ة «كورونا» ش�يئا ً إالّ
واستف ّزته ،حتى لكأنها تعيد البديهي
م�ن األش�ياء ،وألنه�ا ال تس�تثني
أح�داً ،الغن�ي والفق�ري والرئي�س
وامل�رؤوس واملري�ض والطبيب ،فقد
أع�ادت التفكري باملس�اواة والتعاون
ب�ني الب�رش ملواجه�ة ه�ذا الخط�ر
الغام�ض والداه�م ،وكأنه�ا ّ
تذكرنا
بقانون الطبيع�ة ،حيث ُخلق الناس
بأش�كالهم وألوانه�م وأجناس�هم
وألس�نتهم وأديانه�م وعروقه�م
وانحداراتهم االجتماعية متس�اوين
ومختلف�ني يف آن ،األمر الذي يقتيض
تعاونهم ،فاإلنس�ان كائن اجتماعي
بطبع�ه ومدن�ي بفطرت�ه ،وه�و ما
ش�اع عىل لسان أرس�طو ومن بعده
عب�د الرحمن بن خلدون الذي أضاف
تمي ّزه بالعقل.
لم ي�دع الفريوس لحظ�ة تهرب من
بني أصابعنا؛ ألن عكس�ها س�يعني
ّ
تتح�ول الطاقة
االستس�الم ،وهكذا
اإليجابي�ة التي يحملها اإلنس�ان إىل
الضد منها ،فكان ال ب ّد من االستعانة
بالذاك�رة للتدوي�ن والكتاب�ة ،ع�ىل
ً
وحش�ة
الرغم من أنها أحيانا ً تمطر
وغموض�ا ً بق�در م�ا يف�وح منه�ا
عط� ٌر وأم�ل ،ولكل ش�خص ذاكرته
التي تش�بهه ،وبقدر ما هي واقعية
فأحيانا ً يدخ�ل عليها عنرص التخيّل

إلعادة تأثيثها.
وكالم الحجر الذي ال يزال يجثم فوق
الص�دور تتزاحم فيه األي�ام والليايل،
ب�ل والس�ويعات ،بعضه�ا بح�زن
ش�ديد وبعضه�ا ب�ال مب�االة أحيانا ً
ح ّد الضجر ،أو بأمل مس�تنفر ،حني
يب�دأ الحوار م�ع الذات الت�ي تحتاج
إىل كشف بعض مكنوناتها يف لحظة
مصارح� ٍة ،ليس ملاضيها فحس�ب،
ب�ل لحارضه�ا ومس�تقبلها أيض�اً،
فالذاك�رة مس�تودع كب�ري لكثري من
الحكاي�ات واألرسار واملعلوم�ات،
فم�ا بالك حني ُتق� ّدم بحبكة درامية
لتجارب مريرة ومثرية تعكس ثقافة
صاحبه�ا وعم�ق أف�كاره ،وه�ذه
ّ
لف�ك
تحت�اج بالطب�ع إىل محف� ّزات
ألغازها وفتح أقفال خزائنها.
يف هذه األجواء قرأت رواية «الشجرة
الهالمي�ة» لعب�د الس�الم ب�و طيب،
الحقوقي املغرب�ي ومنظم مهرجان
الناض�ور الس�ينمائي ،التي تتحدث
ع�ن رج�ل يت�م حج�ره  100يوم يف
باريس ،ولم َ
يبق أمامه س�وى حوار
مع الشجرة التي تنتصب أمام بيته،
حيث يأتيه صوته�ا خفيفا ً متموجا ً
يشبه األثري يف مدينة الجن واملالئكة،
يف لغ�ة غامض�ة ال يفهمه�ا إالّ ه�و
وصديقته الش�جرة التي ّ
يغنجها ب
«دولوريس» ،والتي تذكرّه بالشجرة
الهالمية يف منطق�ة الريف ،فيتبادل
طرفا الحوار املواقع :هو والش�جرة،
ويتقاس�مان األص�وات لدرج�ة أنك
ال تفرق بين�ه وبينه�ا أحياناً ،حيث
تختلط الصور واألصوات واآلراء.
باستعادة ذاكرته السجينة ،يقول إن
كل يشء هناك يتغري :الزمن والعادات
واألش�ياء؛ لذل�ك علي�ك أن تس�تعيد
توازنك ،باس�تذكار نيلسون مانديال،
الذي كان طوال س�نوات سجنه التي

اس�تمرت  27عاما ً يزرع أش�جارا ً يف
قنين�ات الزيت الفارغة من س�عة 5
ل�رتات ،ويعتربها الوحيدة الحرة ،أي
من صديقاته وأصدقائه األحرار.
كان الوط�ن يف الحج�ر يعن�ي لعبد
الس�الم «وس�ادته الحبيب�ة» الت�ي
افتقده�ا ،والوط�ن حس�ب محمود
دروي�ش «ه�و ه�ذا االغ�رتاب الذي
يفرتس�ك» ،وهكذا ق ّدم ب�و طيب يف
رسديت�ه الزمن من خالل وس�ادته،
الت�ي ظلّت خالي�ة ووحي�دة ّ
تذكرنا
«بالوس�ادة الخالي�ة» وه�ي رواي�ة
كتبها إحس�ان عبد القدوس وق ّدمها
املخ�رج ص�الح أب�و س�يف يف العام
 1957يف فيلم من بطولة عبد الحليم
حافظ ولبنى عبد العزيز.
يتعاش�ق يف ذاك�رة بو طيب س�جن
امل�ايض ورحابة الح�ارض ،بما فيها
ف�رتة الحج�ر ،فالذاك�رة يمك�ن أن
تحوّل اإلنسان إىل رهينة لها أو حتى

ضحية ،يف حني أن الصفح والغفران
واملقصود التس�امح يحولها إىل يشء
إيجابي دون أن يعني نسيان املايض،
وهو م�ا ّ
يذك�ر بالطاهر ب�ن جلّون
ال�ذي فتح صن�دوق خزانته ليعرض
يف رسديت�ه أمل�ه النفيس ،بع�د عقود
م�ن الزم�ان يف روايته «تل�ك العتمة
الباه�رة» ،الت�ي اس�تكملها بروايته
«العق�اب» ،وهي إح�دى روائع أدب
السجون.
علين�ا التمييز ب�ني أربعة أن�واع من
الذاكرة:
الن�وع األول -الذاك�رة االنفعالي�ة،
ٌ
ذاك�رة إرادوية يتم إس�قاطها
وهي
عىل الواقع.
ّ
الحس�ية ،أي
الثان�ي -الذاك�رة
اس�تعادة األحوال واأله�وال كوقائع
ومفردات وتفاصي�ل يمكن تكييفها
حس�ب ق�راءة الروائ�ي وامل�ؤرخ
والشاهد واملشارك.
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ّ
املنظم�ة ،وه�ذه
الثال�ث -الذاك�رة
تق�وم ع�ىل اس�تذكار واس�تخالص
املعاني والدروس والعرب التي تنتظم
الذكري�ات يف إطاره�ا ،اس�تنادا ً إىل
امل�ادة األولي�ة (الخ�ام) ،وص�والً إىل
ّ
التحقق ،م�ع إضافة
الدالل�ة بفع�ل
التفسريات والتأويالت عىل النص أو
الحدث أو الواقع املعيش.
ّ
املحف�زة ،وتب�دأ
الراب�ع -الذاك�رة
م�ع الذاك�رة األوىل ،وفيه�ا حن�ني
(نس�تولوجيا) الس�تذكار الزم�ن،
وإع�ادة قراءت�ه عىل نح�و جديد ،ال
س�يّما بعد تجارب عدي�دة ،بما فيها
ما هو ناجح وفاشل.
بهذه الص�ورة أرّخ بو طيب لذاكرته
بروح شفيف ٍة وحساس�ية إنساني ٍة،
ولغ� ٍة رش�يقة ،وموس�يقى ّ
جذابة،
بكتاب� ٍة وصور س�ينمائية وبرصية
باه�رة ،كل ذل�ك ملواجه�ة ف�ريوس
«كورونا».

بايدن واملنطقة العربية ...الواقع والطموح
أمحد أبو الغيط
األمني العام جلامعة الدول العربية

يتوىل الرئيس جوزيف بايدن دفة
القيادة يف الواليات املتحدة ،يف
لحظة ال يخفى عىل أح ٍد مدى دقتها
وخطورتها ،سواء عىل الصعيد
الداخيل األمريكي أو عىل مستوى
العالم الذي يواجه تحديا ً مشرتكا ً
غري مسبوق ،من حيث رضاوته
واتساع أبعاده وتداعياته ،ممثالً يف
جائحة «كورونا» .إننا أمام لحظة
مُ فعمة بمخاطر شتى ومفتوحة
عىل احتماالت متباينة ،وهي لحظة
تقتيض قيادة من نسيج خاص.
وظني أن الرئيس بايدن ،بخلفيته
التي نعرفها وخربته املشهود لها،
مؤهل للقيام بدور تاريخي ،سواء يف
الداخل األمريكي أو عىل صعيد تأثري
بالده يف العالم.
لقد حمل الخطاب الذي ألقاه
الرئيس بايدن يوم  20يناير (كانون
الثاني) بشائر واضحة ُتشري إىل
طريق املستقبل ،إذ عكس نزوعا ً
صادقا ً للملمة الشمل وصناعة
اإلجماع وصياغة التوافق وتجاوز
االستقطاب ،وهي قيم ومبادئ
تحتاجها أمريكا اليوم ،بقدر ما
يحتاجها العالم الذي يقرتب من
وضع خطري من التنافس بني القوى
الكربى ،والصعود اليميني الشعبوي،
ونمو الحركات العنرصية ،والرتاجع
االقتصادي عىل وقع الجائحة ،فضالً
عن تحديات التغري املناخي والتدهور
البيئي وغريها .وكلها تحديات
ضاغطة تحتاج  -وال شك  -لقيادة
أمريكية مشتبكة ومبادِرة ،وليست
منسحبة أو مرتاجعة.
إن الواليات املتحدة تقوم بدور مؤثر
وحاسم يف االستقرار العاملي .وأود أن
أكتب هنا تحديدا ً حول جانب رئييس
من هذا الدور األمريكي يف العالم؛
ذلك املتعلق بالسياسة األمريكية
حيال املنطقة العربية.
ربما كانت القضية الفلسطينية
من أكثر املوضوعات التي ستتطلب
من اإلدارة الجديدة نهجا ً مختلفاً.
متابع منصف
بخاف عىل أي
وليس
ٍ
ٍ
ما يشعر به الفلسطينيون من

مرارة حقيقية حيال ما تعرضوا
له من غبن وتهميش ومحاوالت
لفرض تصور أحادي للحل النهائي،
ال يستند إىل أي من املرجعيات
املعروفة؛ بل يتماهى ُكليا ً مع الرؤية
اإلرسائيلية .إن ثمة حاجة ماسة
الستعادة ثقة الفلسطينيني باملسار
السيايس السلمي ،باعتباره الطريق
الوحيد لتحقيق آمالهم القومية يف
دولة مستقلة عىل حدود  .67ثمة
حاجة ماسة كذلك الستعادة الثقة
بمنهج حل الدولتني باعتباره أساس
التسوية ،وهو أمر تعرض لالهتزاز
والتشكيك خالل الفرتة املاضية.
واملأمول أن تقوم اإلدارة األمريكية
الجديدة باستعادة الثقة بدورها
كوسيط مُ حايد يف عملية سلمية
ُتشارك فيها أطراف دولية وعربية،
سواء يف إطار الرباعية الدولية (بعد
توسيعها بتضمني أصوات عربية)،
أو يف أي إطار دويل يضمن حشد
جهود كافة األفراد املعنية بصنع
السالم يف الرشق األوسط .وال شك أن
اتفاقات السالم التي وُقعت مؤخرا ً
بني عدد من الدول العربية وإرسائيل
قد ُتسهم يف خلق مناخ إيجابي من
الثقة ،بما ُيساعد عىل معالجة
القضية األساسية التي تمثل جوهر
النزاع .واألهم هو أال يتصور الطرف
اإلرسائييل أن هذه االتفاقات بديل
عن التسوية وحل الدولتني بأي
حال.
إن املنطقة العربية ،عىل ما فيها من
مشكالت ،ليست أرضا ً ُتنبت اليأس
واأللم وحدهما .هناك خطوات
إيجابية مهمة تجري ،يتعني البناء
عليها يف املرحلة القادمة .وال شك
أن املصالحة التي حرضت تدشينها
يف مدينة ُ
العال السعودية يوم  5يناير
ُ
(كانون الثاني) املايض ،تمثل خطوة
رئيسية يف االتجاه الصحيح .لم
يكن من الصعب عىل كل من حرض
هذه القمة الخليجية ،ودقق فيما
صدر عنها ،أن يلمس عزم األطراف
اتخاذ خطوات جادة لتجاوز هذه
املرحلة الصعبة يف العالقات العربية
 العربية ،وربما التأسيس ملرحلةجديدة يستعيد فيها العمل العربي
املشرتك زخما ً ونشاطا ً رضوريني،
وأن يواجه النظام العربي التحديات
صفا ً واحداً ،وهو ما يفتح أفقا ً واعدا ً
أمام التعاون مع اإلدارة األمريكية،
عىل أرضية من التفاهم والثقة بني
كافة األطراف.
لقد عانت منطقتنا ،وال تزال ،من
َعقد من عدم االستقرار واالضطراب
كان شديد الوطأة عىل أمن دولها

وأوضاعها االقتصادية واالجتماعية.
ما برحت الجراح مفتوحة ،والتكلفة
اإلنسانية للرصاعات يف سوريا
واليمن وليبيا ،تفوق التصور.
ويف بالد عربية أخرى ،مثل العراق
ولبنان والسودان ،تناضل الشعوب
والحكومات بصعوبة من أجل
الوصول إىل معادلة استقرار سيايس
واجتماعي ،وسط ضغوط تضاعفت
بسبب الجائحة وآثارها .إن تراجع
النشاط التجاري واالقتصادي،
واالنخفاض يف أسعار النفط وعوائد
صناعة السياحة والسفر ،لن يؤثر
عىل الدول املصدرة للنفط وحدها،
وإنما ستكون له تبعاته السلبية
الواضحة عىل مجمل األوضاع
االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة
العربية لسنوات.
ويظل أخط َر ما يواجه املنطقة
هو استمرار الرصاعات الداخلية
يف عد ٍد من الدول ،وتفاقم التكلفة
اإلنسانية لهذه النزاعات .ففي
اليمن ،يبذل املبعوث األممي غريفيث
جهدا ً مشهوداً ،من أجل جمع كلمة
األطراف املتحاربة عىل «إعالن
مشرتك» يتضمن وقفا ً إلطالق
النار ،وإجراءات أخرى عىل الصعيد
اإلنساني واالقتصادي لبناء الثقة
والتمهيد التفاق سيايس شامل.
وال شك يف أن ثقل الواليات املتحدة
الدبلومايس مطلوب للدفع ُقدما ً
بهذه املبادرات وتحويلها إىل واقع

جديد يمنح للماليني األمل والوعد
بإنهاء هذا الرصاع الذي تتفاقم
تكلفته اإلنسانية كل يوم ،بينما
يبدو الطرف املُتسبب فيه – جماعة
الحوثي  -غري عابئ بهذه التكلفة؛
بل ومتخليا ً عن قراره السيايس
املستقل لصالح أطراف إقليمية
معروفة تمارس التعطيل واملماطلة
من أجل إطالة أمد الرصاع.
ويف سوريا ،ما زال التنافس الدويل
واإلقليمي جاريا ً عىل أرض هذا
البلد املنكوب بالرصاع ،واملمزق
عىل وقع أجندات أجنبية متنافسة،
بعد أن صار نحو نصف سكانه من
الالجئني والنازحني .إنه وضع غري
قابل لالستمرار ،ويرضب االستقرار
اإلقليمي يف الصميم .علينا أن نتحرك
رسيعا ً من أجل إنقاذ ما تبقى من
هذا البلد ،والخطوة األوىل هي بناء
التوافق الالزم بني القوى املؤثرة
والضالعة يف هذا النزاع عىل أجندة
للحل السلمي واالستقرار ،انطالقا ً
من القرار األممي .2254
ويف ليبيا ،نلمس رغبة أكثر وضوحا ً
يف التوافق بني األطراف الليبية ،وثمة
محادثات واتفاقات يجري العمل
عليها توطئة لعقد انتخابات يف
نهاية هذا العام .وال شك أن الدور
األمريكي يظل مطلوبا ً عىل الصعيد
الدبلومايس من أجل اغتنام نافذة
الفرصة املتاحة حالياً.
كما أن هذا الدور مطلوب يف لبنان

الذي يعاني شلالً سياسيا ً وتراجعا ً
اقتصاديا ً مخيفاً ،عىل خلفية حالة
من رصاعات املصالح واالستقطاب
السيايس الداخيل الحاد تذكيها
تأثريات خارجية غري حميدة .ومن
املهم أن تقوم الواليات املتحدة
بدور إيجابي من أجل مساعدة
األطراف الساعية إلخراج هذا البلد
العربي العريق للوصول إىل بر األمان
السيايس واالقتصادي.
إن ثمة عامالً حارضا ً يف كافة هذه
النزاعات واملشكالت ،يتمثل يف
التدخالت اإلقليمية غري الحميدة.
لقد أضعفت النزاعات بنية النظام
اإلقليمي العربي ،وجعلته ُعرضة
لتدخالت خطرية وغري مسبوقة يف
وحدتها من أطراف إقليمية
مداها ِ
طامحة وطامعة يف ممارسة قدر
أكرب من النفوذ يف منطقتنا .أتحدث
هنا ،برصاحة ووضوح ،عن إيران
وتركيا اللتني مارستا خالل السنوات
املنرصمة نوعا ً من «التنمر اإلقليمي»
يف مواجهة الدول العربية؛ بل وانتهى
األمر إىل فرض الوجود العسكري
املبارش عىل الرتاب الوطني لعدد من
الدول العربية .هذا الوضع يحتاج إىل
معالجة شاملة وحازمة؛ ألنه يزيد
من مخاطر الرصاعات يف إقليمنا،
ويجعل النزاعات القائمة أكثر
استعصاء عىل الحل؛ بل ُ
وعرضة
للتفاقم والتوسع.
إن ما تمثله إيران وملفها النووي

من تح ٍّد كبري للسياسة الخارجية
األمريكية يف الرشق األوسط بوج ٍه
عام هو أمر واضح .ويهمني يف هذا
املقام التأكيد عىل أن أي معالجة
دولية «للمسألة اإليرانية» ال بد من
أن تأخذ بعني االعتبار الشواغل
العربية .إن ما يشغل العرب ،يف
املقام األول ،هو السلوك اإليراني
الذي ال يتسم فقط بالتهور والعدائية
السافرة حيال بعض دولنا؛ بل
باألنانية املفرطة كذلك .أما ما يهم
العرب فهو عالقة جرية طبيعية
 عىل أساس من االحرتام املتبادلوعدم التدخل يف الشؤون الداخلية -
مع إيران التي نشرتك معها يف تاريخ
طويل ،ووشائج ثقافية وحضارية
ودينية .وقد يكون مناسبا ً التذكري يف
هذا املقام بأن املعالجة التي دفعت
بها إدارة أوباما ،يف صورة االتفاق
النووي ،لم تتمتع بعنرص االستدامة؛
ألنها لم تعالج شواغل؛ بل ومخاوف،
كثري من األطراف .وأتصور أن أمام
اإلدارة الجديدة فرصة سانحة لشق
سبيل مختلف ملعالجة هذا املسألة
البالغة التأثري عىل األمن اإلقليمي،
بالتشاور والتوافق مع كافة األطراف
املعنية.
وإذا انتقلنا من التفاعالت واملشكالت
اإلقليمية إىل األوضاع الداخلية للدول
العربية ،نرصد عىل الفور أن ثمة
نضاالً تبارشه قيادات عربية واعدة
ومخلصة من أجل تغيري املجتمعات،

ومنح الشباب الذي ُيشكل األغلبية
الساحقة من السكان ،مستقبالً
أفضل .إن كثريا ً من القادة العرب
يخوضون كفاحا ً ضاريا ً من أجل
خلق بيئة مناسبة للتحديث ،يف
مواجهة تيارات وجماعات تهدد
النسيج االجتماعي .لقد تحدث
الرئيس بايدن ،يف كلمته املهمة يف
يوم التنصيب ،عن وحدة النسيج
االجتماعي ،باعتبارها الهدف األهم
ألي مجتمع يف مواجهة التحديات.
والحقيقة أن مجتمعاتنا العربية
تجابه بدورها تهديدا ً خطريا ً
لتماسكها عىل يد قوى تتبنى
خطابا ً دينيا ً متطرفاً ،وال تتورع عن
ممارسة العنف األقىص يف مواجهة
السكان املدنيني.
إن الرصاع الحقيقي عىل مستقبل
منطقتنا ليس بني أديان أو طوائف،
وإنما أراه بني أنصار الحداثة
والعقالنية وقيم املواطنة والدولة
الوطنية من جهة ،وبني فكر ومنهج
جماعات العنف وأنصار الحكم
الديني من جهة أخرى .وأثق أن
اإلدارة الجديدة ،بما يتوفر للقائمني
عىل الشؤون الخارجية واألمن
القومي فيها من خربات طويلة مع
الرشق األوسط ،تدرك جيدا ً أي جانب
يتعني أن تنحاز إليه الواليات املتحدة
يف هذا الرصاع املفصيل الحاسم .إن
االنحياز يف هذه املعركة إىل جانب
أنصار التحديث ،ال يعني تطابقا ً
كامالً يف الرؤية معهم .فاملأمول هو
أن ننجح يف العمل معا ً عرب حرص
الخالفات يف نطاق محدد ،وبما ال
يؤثر يف قدرتنا عىل التعاون والتحرك
املشرتك من أجل كسب هذه املعركة
الرئيسية عىل مستقبل املنطقة.
إن تجربة السنوات العرش املاضية،
عىل صعوبتها وقسوتها ،تمنحنا من
العرب والدروس ما ينبغي أن نضعه
نصب أعيننا؛ لنعرف أين الخطأ وأين
الصواب .لقد أدت ضغوط غربية
شديدة من أجل ترسيع إيقاع التغيري
إىل انفجار عدد من الدول العربية
سياسيا ً واجتماعياً ،بكل ما رتبه
ذلك من تبعات أمنية وإنسانية
لم تعد خافية عىل أحد .لقد صار
واضحا ً أن نهج الضغوط ،السياسية
واإلعالمية ،ال يقود إىل الهدف
املعلن من دفع التحديث السيايس
واالقتصادي واالجتماعي يف بلدان
املنطقة .ويقيني أن إدارة الرئيس
بايدن لديها من الخربات والتجارب
وعمق الرؤية ما يمكنها من إجراء
هذه املراجعة الرضورية ،من أجل
املستقبل.
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حنو مستقبل افضل...هلا

احذروا اخلوف من فريوس كورونا...
قد يؤدي اىل مشاكل صحية!

كيف أتعامل مع زوجي املتكرب واملتعالي؟
ولك�ن ال بد أن تلفتي نظ�ره أنك تتضايقن منها
بطريقة لطيفة وال تؤذي كربياءه.
ذكري�ه بطريقة رقيق�ة ان التواض�ع من أجمل
الصف�ات التي يتمع به�ا اإلنس�ان وأهمها عىل
ً
جماال.
اإلطالق والذي يزيد صاحبها
كوني ذكي�ة يف التعامل مع زوج�ك املتعايل ففي
الوقت الذي ال يجب عليك فيه توجيه النقد الالذع
ل�ه ،اح�ريص ً
أيضا اال توجه�ي له املدي�ح الزائد
واملبالغ فيه كذلك.
اخت�اري األوق�ات املناس�بة للتح�دث اىل زوجك
ً
هادئا لكي يصغي جي ًدا اليك.
واألفضل أن يكون
ال تغضب�ي م�ن ترصفات�ه :اإلنس�ان املتك�رب
مس�تفز بطبع�ه وقد يث�ري غضب�ك يف أي وقت.
ح�اويل أال تسرتس�يل يف مجاراته لكي ال ينجح يف
استفزازك.
تح�يل بالص�رب واملرونة وال تح�اويل البت�ة اثارة
غيظه بأي طريقة كانت.

إهمال ال�زوج لزوجت�ه من أكث�ر مظاهر األذى
املعن�وي التي يمك�ن أن يمارس�ه بحقها فاملرأة
بحاجة لإلهتم�ام والعاطفة بش�كل دائم ،وبعد
ً
س�ابقا اىل بعض الطرق ل�� التعامل
أن تطرقن�ا
م�ع الزوج املهم�ل والالمبايل .يأت�ي تكرب الزوج
ّ
محط إزعاج وضغط
وتعاليه عىل زوجته ليكون
نف�يس للكثري من النس�اء ،لذلك جئن�اك ببعض
النصائح التي س�تفيدك كث ً
ريا يف التعامل مع هذا
النوع من الرجال.
يجب أن تعلم�ي يف بادئ األمر عزيزتي أن زوجك
املتعايل واملغرور واملعجب بنفس�ه لدرجة أنه قد
ال ي�راك مرات كثرية يف املنزل قد تكون مش�كلته
األساس�ية هي تجاهلك له أن�ت بدورك او يعاني
مش�كلة ح�ب الظه�ور واألن�ا .فكي�ف يجب أن
تتعاميل معه ً
إذا؟
ال تعلّق�ي عىل ترصفاته هذه بطريقة س�لبية او
جارحة ألنه سيتعمد تكرارها ملضايقتك ليس إال.

دراسات حديثة

املطبخ ..

فتة الباذجنان
والبطاطس باللنب

سر جديد وراء مسنة املراهقني
تتعدد الدراسات التي تؤكد فوائد حصول املراهقن
كاف من الن�وم بالنس�بة لصحتهم
ع�ىل قس�ط ٍ
النفس�ية والعقلي�ة ،ب�ل إن بع�ض الدراس�ات
تج�اوزت فك�رة الحصول عىل عدد س�اعات نوم
كاف إىل فك�رة تأخري بدء الدراس�ة صباحاً ،حتى
ٍ
يتمك�ن املراهق م�ن الحصول عىل عدد س�اعات
الن�وم الت�ي يحتاجه�ا يف الوقت املناس�ب ،لذلك
حتى يتجنب أي مشاكل نفسية أو دراسية خالل
ف�رتة املراهقة ...ولكن دراس�ة حديث�ة تجاوزت
أيضا ً فكرة األرضار النفسية والعقلية عىل صحة
كاف
املراهقن؛ جراء عدم حصولهم عىل قس�ط ٍ
م�ن النوم ،وأكدت وجود مخاطر جس�دية تتعلق
بصحة املراهق.
قلة نوم املراهق..مرتبطة بالسمنة
وأك�دت الدراس�ة أن قل�ة النوم مرتبط�ة بزيادة
احتمالية اإلصابة بالسمنة لدى املراهقن بنسبة
تص�ل إىل  .% 80ول�دى العلماء رؤى جديدة حول
كيفية مساهمة قلة النوم يف تقليل النشاط.
تقليص البدانة لدى املراهقن
تشري دراسة حديثة إىل أن املزيد من النوم قد يكون

املفتاح ملساعدة األطفال واملراهقن عىل النشاط
والحركة التي تقلل من إصابتهم بالسمنة ،حيث
درس الباحث�ون  37عائل�ة بوالي�ة “فالدلفي�ا”
لديه�م أطفال ومراهقون ،والذي�ن ينامون عادة
حوايل تس�ع س�اعات ونص�ف الس�اعة يف الليلة
الواح�دة ،ثم درس�وا حاالت األطف�ال واملراهقن
عندما ب�دأوا يف النوم يف أوقات مختلفة ودراس�ة
ساعات النشاط الكتشاف الحركة.
 10 - 8ساعات نوم للمراهق و 12 - 9لألطفال
أظه�رت النتائ�ج أن�ه عندم�ا ذه�ب األطف�ال
واملراهق�ون إىل الف�راش بع�د س�اعة ونص�ف
الس�اعة من املعتاد ،وكلما أمض�وا وقتا ً أطول يف
مش�اهدة التلفاز ووقت�ا ً أقل يف النش�اط البدني
خالل كل س�اعة م�ن الي�وم .مع م�رور الوقت،
اكتش�ف العلماء أن عدم النش�اط ه�ذا يمكن أن
يساهم يف السمنة .وتظهر األبحاث أن  % 58من
املراهقن يف س�ن املدرس�ة اإلعدادية و % 78من
طالب امل�دارس الثانوية ال يحصلون عىل قس�ط
كاف من النوم.
ٍ
تق�ول األكاديمي�ة األمريكي�ة لط�ب األطفال إن

املراهقن يجب أن ينام�وا ما بن ثماني إىل عرش
ساعات كل ليلة ،واألطفال الذين ترتاوح أعمارهم

ب�ن  6و 12عاما ً يجب أن يحصل�وا عىل  9إىل 12
ساعة.

املكوّنات
ّ
مقطع�ة إىل مكعب�ات
بطاط�س
ومقلية – 4
ّ
مقطع إىل مكعبات ومقيل
باذنجان
–4
حمّص حبّ مسلوق – كوبان
ّ
مقطع إىل مكعبات ومقيل – 4
خبز
أرغفة
بقدونس موّرق للتزين – بحس�ب
الرغبة
لتحضري خليط الزبادي:
لبن زبادي – كوبان
عصري ليم�ون حامض –  4مالعق
كبرية
ثوم مهروس –  4فصوص
ّ
خل أبيض – ملعقتان صغريتان
سماق – ملعقتان صغريتان
ملح – ملعقتان صغريتان
مكرسات – بحسب الرغبة
طريقة العمل

 لتحض�ري خلي�ط الزب�ادي :يفوعاء ،ضعي اللبن الزبادي وعصري
الليمون الحامض والثوم املهروس
ّ
والخل األبيض والسماق وامللح.
 أخلطي املكون�ات جيدا ً بالخفاقاليدوي حتى تتجانس.
 يف طب�ق التقدي�م ،ضع�ي طبقةمن البطاطس املقليّة ث ّم الباذنجان
املق�يل ّ
ث�م الحم�ص يلي�ه الخب�ز
املقيل.
 و ّزع�ي القلي�ل من خلي�ط اللبنالزبادي فوق املكونات.
 زيّن�ي بالبقدون�س امل�وّرقواملكرسات.

سلوكيات

تدبري منزلي
ً
أحيان�ا يف نفاد الراتب
ق�د نتفاجأ
قبل نهاية الش�هر ،بسبب الفشل
ُّ
التحك�م بامل�رصوف وأخط�اء
يف
ِّ
ع َّدة ُنس�لط الضوء عليها يف اآلتي
و ُّ
تجنب ارتكابها:
 الرصف من دون تخطيط :يجبتدوي�ن النفق�ات الرضوريَّة ،مع
التقيُّد به�ا ،تفاد ًيا إلنفاق األموال
عشوائيًّا.
 الضعف أمام إغراءات التس�وُّق:ً
غرضا واحصل عىل الثاني
“اشرتي
َّ
باملج�ان” أو “س�عر مخف�ض”
أو “القطع�ة األخ�رية” ،عب�ارات
َّ
املحالت التجاريَّة لدفع
تلج�أ إليها
الزبائ�ن إىل إنف�اق امل�ال ،وبالتايل
رشاء أشياء ال يحتاجون إليها!
علمًا َّ
أنه يمك�ن توفري الكثري من

أعل�ن الدكتور إيغ�ور سالينتس�يف ،اخصائي عالج األمراض النفس�ية،
أن الخوف والذعر من الفريوس التاجي املس�تجد ،قد يؤدي إىل مش�كالت
صحية حقيقية.
وأش�ار االخصائي إىل أن الحالة العاطفية والنفس�ية لإلنسان تنعكس يف
الفيسيولوجيا أيضا.
وق�ال“ ،يؤدي تزايد الخ�وف والقلق ،إذا لم يعالج ،إىل انخفاض مس�توى
االس�تقرار النفيس وكذلك إىل انخفاض مس�توى عمليات التمثيل الغذائي
يف الجس�م وقوته .وهذا بالتايل يسبب انخفاض املناعة ،ما يجعل الجسم
أكثر عرضة لإلصابة بعدوى أمراض مختلفة بما فيها الفريوسية”.
ووفقا له ،التطعيم ضد الفريوس التاجي املستجد ،هو حل ملشكلتن :فهو
يحمي الجس�م من “كوفيد ،”19 -ويخفض مس�توى القلق .أي أنه يزيل
الضغط الس�لبي عىل منظوم�ة املناعة ،الذي يجعل الجس�م ضعيفا أمام
العدوى.
وينص�ح األخصائ�ي باإلضاف�ة إىل ذل�ك ،بع�دم االهتمام بما يش�اع عن
الفريوس التاجي املس�تجد ،والحصول عىل املعلومات من مصادر موثوقة
فقط.
ويقول“ ،كلما حصل اإلنس�ان عىل معلومات أكثر ،يقل قلقه وخوفه .ألن
الناس تخاف أكثر عندما تجهل شيئا عن املرض ،أو ال يفهمون ما يجري
حولهم أو يعتمدون عىل معلومات غري موثوقة وشائعات”.

 6أخطاء تفسد إدارة املصروف

املال عن�د رشاء املالبس واألجهزة،
خالل موسم التخفيضات.
 رشاء م�واد التنظي�ف الباهظة:يُمك�ن اإلف�ادة م�ن العن�ارص

املتواف�رة يف املن�زل ،مث�ل :صودا
الخبز الذي يُعالج األسنان ،ويمنح
ً
َّ
رائحة ذكيَّة ،ويُس�اعد يف
الثالج�ة
عمليَّ�ات التنظي�ف املختلفة ،كما

البديل اإلجيابي عوضاً عن مقولة “من ضربك اضربه”

الخل.
ِّ
التخيل
الرصف بدون وعي :يمكنعن فكرة الذهاب إىل املطعم خالل
فرص�ة الغداء ،أو طل�ب الوجبات
الرسيع�ة إىل مكت�ب العم�ل ،مع
إع�داد الوجب�ات منزليًّ�ا باملقابل
وإحضارها إىل مكان العمل.
اإلف�راط يف اس�تهالك الكهرباء:ِّ
املوفرة
يُمكن اس�تخدام اللمب�ات
للطاق�ة ،وإطف�اء اإلن�ارة ف�ور
مغ�ادرة الغرفة ،واعتم�اد اإلنارة
الطبيعيَّة خ�الل النهار ،باإلضافة
إىل فص�ل اإللكرتوني�ات غ�ري
املستخدمة عن التيَّار الكهربائي.
 املماطل�ة وتأجي�ل الدفع :يجبدفع الرسوم فوريًّاَّ ،
حتى ال ترتاكم
فوائدها.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

أشياء مثرية للدهشة تضعف الذكاء

العق�ل البرشي أحد أكرب األلغ�از يف التاريخ ،فال
أح�د يعلم عىل وجه الدق�ة كيف يعمل ،فكل يوم
ُتكتش�ف نظريات ،وتنته�ي أخرى حول طريقة
عم�ل ه�ذه اآللة املعق�دة الت�ي أب�دع الخالق يف
صنعه�ا لتفك�ر وتبدع وتخت�ار ،ع�ىل أن هناك
عوام�ل قد ت�ؤدي إىل إضع�اف العق�ل البرشي،
وتؤث�ر يف الذاك�رة س�لباً ،م�ا يتس�بَّب يف كث�رة
النس�يان ،وهو ما يعاني منه كثريون يف عرصنا
الحايل ،وهنا نرصد أهم هذه العوامل:
اإلضاءة الخافتة:
قد ال تصدق األمر ،إال أن الضوء الخافت قد يؤثر
ِّ
يفض�ل عديد من
يف ذكائ�ك ،وكما ه�و معروف
البرش العمل والدراس�ة يف الض�وء الخافت .وقد
اكتش�ف باحث�ون من جامعة والية ميش�يغان،
يف دراس�ة أجروه�ا ،وج�ود صلة ب�ن اإلضاءة
الخافتة وتقليل القدرة عىل التذكر والتعلم ،فبعد
أربعة أس�ابيع ،فقدت الفرئان املعرَّضة لإلضاءة
الخافتة يف الدراس�ة  % 30من ذكائها ،وظهرت
أس�وأ مما كانت علي�ه يف األصل ،يف حن أظهرت
تحس�نا ً
ُّ
الف�رئان املعرَّض�ة إىل الضوء الس�اطع
كبرياً.
السكريات:
النظ�ام الغذائ�ي مرتف�ع الفركت�وز ي�ؤدي إىل
انخف�اض مس�توى ال�ذكاء بعد س�تة أس�ابيع
فقط م�ن اتباعه ،وقد توصل باحثون يف جامعة
كاليفورني�ا بلوس أنجلوس يف دراس�ة عن مدى
تأثري النظام الغذائي عايل الفركتوز عىل الفرئان،
إىل أن ه�ذا النظ�ام يتس�بَّب يف انخفاض كبري يف
النش�اط ،وعدم القدرة عىل تذك�ر الطريق الذي
س�بق أن تعلمته ،فيم�ا كانت الف�رئان التي تم
إدخال امل�اء إىل نظام غذائها بش�كل أكرب أفضل

ليس هناك ما يشغل بال األهل اليوم أكثر من
عدم ق�درة طفلهم عىل الدفاع عن نفس�ه أو
مواجهة اإلعت�داءات اللفظية والبدنية ،ولكن
هل يكون الحل بتعليمه ر ّد اإلساءة باملثل؟!
ّ
بالطب�ع ال! فم�ا البديل اإليجاب�ي عوضا ً عن
مقول�ة “م�ن رضب�ك ارضب�ه”؟ يف م�ا ييل،
نكش�ف كي�ف ُيمكنك تعلي�م طفل�ك الدفاع
عن نفس�ه باحرتام س�واء تعرّض للرضب أو
التنمّر الذي س�بق ان تحدثن�ا عن الترصفات
التي تشري إىل ّ
أن صغريك ضحيته.
خط�وات إتبعيه�ا لتعلمي طفل�ك الدفاع عن
نفسه باحرتام
علي�ك أوّالً أن تعلّمي طفلك كيف يرد عىل من
يزعج�ه أو ييسء إلي�ه باس�تخدام الوضعية
املناسبة التي ّ
تدل عىل قوة شخصيته وتفرض
ّ
احرتامه عىل اآلخرين .بمعنى آخر ،علميه أن
يقف بثقة ،مرفوع ال�رأس والكتفن ،وينظر
إىل عين�ي اآلخ�ر وي�ر ّد بص�وتٍ ع�ا ٍل ون�ربة
صارمة ،بالقول“ :ابتع�د عني ،ال يحق لك أن
ترضبني”.

علّمي�ه أال يس�تخدم يديه ّإال لحماية نفس�ه
وإبعاد اآلخرين عنه ،وارشحي له ّ
أنه يحق له
الدفاع عن نفسه وعن جسمه ّ
وأن ر ّد اإلساءة
باملثل ال يعك�س ثقافته الت�ي ترفض العنف
عىل أنواعه.

كذلك ،ش�جّ عي طفل�ك عىل إبالغ املس�ؤولن
يف املدرس�ة عن تعرّضه للرضب أو اإلس�اءة.
وش�جّ عيه أيض�ا ً ع�ىل الكش�ف ع�ن تعرّضه
للتنم�ر لئال ينعكس ذلك س�لبا ً عىل نفس�ينه
وشخصيته.

طبيبك يف بيتك

فوائد بذور دوار الشمس يف الرجيم

ذكاء وصحة.
املسافات الطويلة:
اكتشف باحثون يف جامعة “ليسرت” ،أن القيادة
ألكثر من س�اعتن كل يوم ،يمكنها أن تؤدي إىل
تقليل الذكاء ،كما أن مَ ن يشاهدون التلفاز أكثر
من ثالث ساعات يومياً ،يتعرضون إىل االنخفاض
نفس�ه .وقد أج�رى الباحثون تج�ارب عىل أكثر
من  500.000شخص ،ورصدوا خاللها أساليب
الحياة التي انتهت بهم إىل تلك النتائج.
اضطراب الرحالت الجوية الطويلة:
هو حالة فس�يولوجية ،تحدث نتيجة التعديالت
َّ
وتصنف عىل
الطارئة عىل الس�اعة البيولوجية،
أنه�ا من مس� ِّببات اضطراب الن�وم .وقد أجرى
باحث�ون يف جامعة كاليفورنيا تج�ارب عىل ال�
“هامس�رت” عرب نقله�ا يف رحالت س�فر مرتن
يف األس�بوع مل�دة ش�هر واحد ،ثم ج�رى اختبار
ذاكرتها ،ومهمات التعل�م خالل محاكاة عملية

تأخ�ر الطائ�رة ،فوجدوا ضعفا ً كب�ريا ً يف قدرات
الذكاء والتذكر لديها.
رضب األطفال:
وجدت دراس�ة ،أجريت عىل األطفال يف الواليات
املتحدة األمريكي�ة ،أن األطفال الذين يتعرضون
إىل الرضب بش�كل مس�تمر لديهم معدالت ذكاء
أق�ل م�ن أقرانه�م الذي�ن ال يُرضب�ون .واخترب
الباحث�ون الق�درات املعرفي�ة ملجموعت�ن م�ن
األطفال ،ت�رتاوح أعمارهم بن عامن وتس�عة
أعوام ،وبعد أربعة أعوام ،أعادوا اختبار األطفال
يف كل فئ�ة عمري�ة ،فكان متوس�ط معدل ذكاء
األطفال ،الذين تعرض�وا إىل الرضب أقل بخمس
نقاط من أولئك الذين لم يُرضبوا.
جدير بالذك�ر ،أن كل ما نفعل�ه يف الحياة ،يؤثر
فينا بش�كل مب�ارش س�واء بش�كل إيجابي ،أو
سلبي ،لذا علينا الحرص جيدا ً عىل الحياة بشكل
صحيح وسليم.

تش�كل ب�ذور دوار الش�مس
مص�درا ً غنيا ً لأللي�اف الغذائية،
التي تس�اعد يف تحس�ن عملية
األي�ض الغذائ�ي ،ويف الش�عور
بالش�بع واإلمتالء لف�رتة طويلة
وتنظيم مستوى السكر يف الدم،
مم�ا يقل�ل االحس�اس بالجوع
النات�ج ع�ن انخف�اض نس�بة
السكر يف الدم.
وتحت�وي ب�ذور عباد الش�مس
ع�ىل حم�ض البانتوثني�ك الذي
يحفز عىل هضم الكربوهيدرات،
والربوتين�ات يف الجس�م،
وتحويله�ا إىل طاق�ة ،مم�ا يحد
من إرتفاع نسبة السكر يف الدم،
وبالتايل يمنع تخزين الس�كر يف
الجس�م وزي�ادة ال�وزن ،فضالً
عن احتوائها ع�ىل مواد مضادة
لألكس�دة ،والتي بدورها تحارب
الج�ذور الح�رة املس�ببة لزيادة
ال�وزن ،كما أنه�ا تعمل كمضاد
لإللتهابات.
وتحت�وي ب�ذور دوار الش�مس
عىل قيمة غذائية عالية ويرجع
الفض�ل يف ذل�ك إىل تركيب�ة
األحماض الدهنية ،والفيتامينات

التي يزخر بها كفيتامن أ ،ه� ،
ب ،ب ،2كما أنه غني باألوميجا3
والعدي�د م�ن املع�ادن كالحديد،
والكالس�يوم والنحاس والزنك
والربوتينات.
وينص�ح بإدخ�ال ب�ذور دوار
الشمس ضمن الرجيم املخسس
كوجب�ة خفيف�ة ،ولك�ن يج�ب
الح�ذر ألنه ع�ىل الرغم م�ن أنه

غن�ي بالفيتامين�ات ،إال أن�ه
يحت�وي ع�ىل س�عريات حرارية
عالي�ة ،لذل�ك يفض�ل تناول�ه
كوجب�ة خفيف�ة ب�ن الوجبات
ليولد الشعور بالشبع ،وال يجب
اإلكثار من تناوله.
يمكن�ك أيض�ا ً إدراج�ه ضم�ن
الوجب�ات الرئيس�ة ع�ن طريق
وضعه يف اطب�اق مثل التونة ،أو

الس�لطة الخ�رضاء ،أو رشائ�ح
الس�تيك ،أو الدج�اج املش�وي
ويف ه�ذا الصدد يجب اس�تخدام
بذور دوار الشمس النيئة أو تلك
املحمص�ة غ�ري اململح�ة ،وذلك
لتجن�ب الحص�ول ع�ىل نس�بة
كبرية من الصوديوم الذي يسبب
احتب�اس الس�وائل يف الجس�م
وبالتايل زيادة الوزن.
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غزل عراقي

الحمل

نش�ف دمع�ي ونس�يتك والعش�گ م�ات
جن�ازة وغرب�ت بي�د اليش�يعون
اذا هان�ت علي�ك الع�رة وال�زاد
علي�ه دم�وع عين�ك باج�ر ته�ون
التص�دگ اح�ن للم�ا وف�ه وي�اي
خل�گ دف�ان وهواي�ه اليموت�ون
روح وم�ا اكل�ك الل�ه وي�اك
ألن م�ا يوگ�ف الل�ه وي�ه اليخون�ون

تس�جل نقاط�ا ملصلحتك يف األي�ام املقبلة ،ولو
أن األمر يتطلب جه�ودا ً مضاعفة .قد تتخى عن
م�روع لكي تك�رس وقتك واهتمام�ك ليشء أكثر
واقعي�ة وموضوعي�ة .تواجه�ك قرارات ومس�ؤوليات
ال يس�تهان بها .تش�كل الش�ؤون الحياتية والعاطفية
والعائلية قلقا بالنسبة إليك.

الثور

تمي�ل إىل التفكري والتدب�ر يف األمور الدنيوية،
ككيفي�ة زيادة دخل�ك ،أو يف القضايا املعقدة،
كهدف�ك يف الحي�اة .ال تح�ب أن تختل�ط ب�أي
ش�خص اليوم .من األفضل أن تقيض يومك يف املنزل
لالسرتخاء والراحة والهدوء .تذكر أن القراءة هي غذاء
الروح.

من الفيسبوك

F

acebook

الجوزاء

تش�عر اليوم أن لديك رغب�ة قوية يف اإلبداع يف
معظم املجاالت ولذلك اس�تغل هذه الفرصة يف
إنجاز بعض املهام بدقة .يجب أن تس�تغل رسعة
بديهتك اليوم يف فهم بعض املش�اكل التي ربما تكون
واجهته�ا األي�ام املاضية .ب�دأت بعض املش�اريع ومن
املتوقع اليوم أنك ستنتهي من العمل فيها.

السرطان

لن تس�مح ألي ش�خص الي�وم أن يقاطعك أو أن
يعارضك أثن�اء التحدث .ال تنده�ش أو تتعجب إذا
وجدت أكثر من ش�خص يعارضك أو يعرض وجهات
نظ�رك عى األقل .كل ش�خص يعتقد أنه هو األفضل وأن
رأيه ه�و الصائب .ع�ى الرغم م�ن أن املناقش�ات قد تكون
محتدمة إال أن النتيجة ستكون إيجابية.

األسد

تشعر أنك شخص مميز جدا اليوم ،فأفكارك
أكث�ر وضوحا من ذي قبل وعقلك أكثر تفتحا.
ربما تؤج�ل لقاءك باألصدق�اء أو بالحبيب اليوم
لوقت آخ�ر .املعلومات التي تحتاجها يف مجال عملك
س�تعثر عليها من خالل املطبوعات اإلخبارية الدورية،
فتابعها بشكل دائم.

العذراء

هن�اك العدي�د م�ن الق�رارات الت�ي تتعل�ق
باالستثمار وباإلدخار وباألمور املالية عموما.
ال تقل�ق م�ن أي يشء ألن�ك دائم�ا تتخ�ذ القرار
الس�ليم .تركز كل طاقتك عى العم�ل ولن يوجد أي
يشء يش�تت تفكريك .ربما لن تك�ون بهذا الهدوء الذي
تتمتع به اليوم غدا.

الميزان
هل تنتظر اتصاال أو خطابا يتعلق بالعمل أو
بالحبي�ب منذ وقت طويل؟ ال تقلق س�يتحقق
حلم�ك الي�وم .ال تيأس إذا وج�دت أن الخطاب او
املكاملة طويلة ،فربما تستفيد منها كثريا .بعد انتهاء
املكاملة ستش�عر أنك متحم�س لتحقيق أهدافك بأرسع
وقت ممكن.

العقرب

ال تغضب من كالم اآلخرين فربما يكون هناك
سوء تفاهم ألنك لم تسمع ما قيل جيدا .عقلك
يركز فقط عى أف�كارك وال يقبل أفكار اآلخرين.
علي�ك أن تظه�ر الود واالح�رتام ملن حول�ك بإعطاء
الفرصة لهم للتعبري عن أفكارهم.

القوس

تنته�ي اليوم املهلة املح�ددة ملروعك األخري،
وس�تكون س�عيدا بالنتائ�ج الت�ي حققته�ا
وبتحس�ن وضعك املهني واملادي .تشعر أن ثقتك
يف نفسك يف زيادة مستمرة ولذلك ستغامر يف املرحلة
املقبلة من حياتك وتشارك يف أكثر من مروع.

الجدي

ال تح�اول أن تحلل ترصفاتك بش�كل دقيق .إذا
كن�ت تح�اول أن تقطف م�ن كل بس�تان زهرة
اليوم ،فربما ال تحصل عى أي يشء يف النهاية ،فكن
حذرا من ذلك الترصف .هذا املبدأ ينطبق عى مش�اعرك
أيضا .ال تكن عقالني�ا بدرجة كبرية عند مقابلتك للحبيب
بل حاول أن توازن بني العاطفة والعقل.

الدلو
عندما يتعلق األمر بالرومانس�ية اليوم ،س�تجد
أنك تتحول إىل إنسان مرهف الحس .أنت عاطفي
جدا اليوم لدرجة أنك لن تستطيع القيام بأي يشء،
وهذا هو الحب! عى الرغم من أن الحب يمنح اإلنسان
ق�وة ،إال أن�ه أحيان�ا يك�ون أحد مص�ادر الضع�ف .تريد
مشاروة الريك يف أي قضية تتعرض لها اليوم.

الحوت

أن�ت مضطر الي�وم التخاذ ق�رار مهم ج�دا .ربما
يعارضك شخص ما ويتحداك عند اتخاذ هذا القرار.
تحتار اليوم يف أمر ما وتس�أل نفسك “هل من األفضل
أن تظ�ل مكان�ك وتبعد عمن حول�ك أم تقرتب باملحيطني
من�ك وتدعمهم ليحقق�وا أهدافهم وأحالمه�م؟ هذا الرصاع
يزيد من حريتك وارتباكك .ضع لنفسك اختيارات أخرى حتى
تسهل عى نفسك مهمة اتخاذ القرار.

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1479توقيع معاھدة بني الدولة العثمانية
وجمھوري�ة البندقية القوة التجارية الكربى
يف أوروب�ا ،وكان�ت تلك املعاھ�دة أول خطوة
خطتھا الدولة العثمانية للعب دور س�يايس
يف أوروبا.
 - 1788بريطاني�ا تنش�ئ أول مس�تعمرة
مجرمني يف “بوتاني باي” بأسرتاليا.
 - 1846انتص�ار الق�وات الربيطاني�ة ع�ى
السيخ يف “معركة أليوال” بالھند.
 - 1871انتھاء الحرب الفرنس�ية الربوس�ية
باستسالم فرنسا.
 - 1887بداية بناء برج إيفل.
 - 1909جالء القوات األمريكية عن كوبا التي
احتلتھا خ�الل الحرب األمريكية اإلس�بانية
عام .1898
 - 1917الوالي�ات املتحدة تنھ�ي البحث عن
الثائر املكسيكي بانشو فيا.
 - 1918تأسيس الجيش األحمر الذي ضم يف
صفوفه جنود من الجيش الرويس القيرصي
الس�ابق ،وكان ھدف تأسيس�ه ھ�و حماية
الحدود من الغزو الخارجي وحماية الثورة.
 - 1920أس�س خويس ميالن أسرتاي الفيلق
اإلسباني.
 - 1924سعد زغلول يؤلف أول وزارة شعبية
يف مرص.
 - 1928وق�وع معركة الرقع�ي بني القوات
الكويتية بقيادة الش�يخ ع�ي الخليفة العبد
الل�ه الصب�اح وجماعة من اإلخ�وان بقيادة
عي بن عشوان.

 - 1957بداية إرضاب شامل يف الجزائر سمي
بإرضاب الثماني�ة أيام لدعم ث�ورة التحرير
الجزائرية.
 - 1973ب�دأ رسي�ان وق�ف إط�الق الن�ار يف
فيتن�ام يف الس�اعة الثامنة صباح�ا بتوقيت
سايغون.
 - 1976القاضي�ة اإلرسائيلي�ة “روث أود”
تس�مح لليھ�ود يف الص�الة داخ�ل املس�جد
األقىص.
 - 1986مك�وك الفض�اء تش�النجر ينفج�ر
يف الج�و بعد انطالقه بثالثة وس�بعني ثانية،
تس�بب االنفج�ار يف م�رصع رواد الفض�اء
السبعة الذين كانوا عى متنه.
 - 1999رشكة فورد للسيارات تعلن رشاءھا
رشكة فولفو الس�ويدية بمبل�غ  45.6مليار
دوالر أمريكي.
 - 2006زلزال يف جنوب سومطرة بأندونيسيا
قدر بقوة مقدارھا  0.5عى مقياس ريخرت.
 - 2011اندالع مظاھرات حاشدة يف مرص بعد
صالة الجمعة س�ميت جمعة الغضب ،وذلك
يف الي�وم الرابع من بدء املظاھ�رات املطالبة
برحيل الرئيس محمد حسني مبارك.
 - 2018ان�دالع اش�تباكات عنيفة بني قوات
“املجل�س االنتق�ايل الجنوب�ي” و”حكوم�ة
الرئيس عبد ربه منصور ھادي” يف عدن.
 2020أمري قطر الشيخ تميم بن حمد يقبلاس�تقالة رئيس الوزراء عب�د الله بن نارص،
و ُيع�ني خال�د ب�ن خليفة خلف�ا ل�ه ووزيرا
للداخلية.

قصة وعربة

سرق ابن جارنا كتابي
لم أعثر عى كتابي  ،فاشت َبهت بأن ابن
جاري قد رسَقه  ،فرعت بمراقبته ،
فكانت مشيته مشية س�ارق كتاب .
وكان الكالم الذي ينطق به ،مثل كالم
السارق ..وترصفاته تفضحه وكأنه
سارق كتاب.
ُّ
فبت ليلتي س�اهراً ،حزيناً ،أضناني
التفكري مما جرى يل مع ابن جاري .
وبصورة غري متوقع�ة ،وبينما كنت
أقلّب مكتبتيَ ،عثرت عى الكتاب !
وعندما نظرت إىل ابن جاري يف اليوم
التايل من جديد  ،لم يظهر يل يشء ..
ال يف مشيته !!..
وال يف هيأته !!..
وال يف س�لوكه بما يوحي بأنه سارق

الكتاب !!..
فعلمت بانني أنا أكرب سارق !!..
فعندم�ا اتهم�ت اب�ن ج�اري ُظلما ً
رسقت أمانته وبراءته !!..
وعندم�ا ِب ُّ
ح�زن وأرق  ،رسقت
�ت يف
ٍ
يوما ً من حياتي !!..
ىف أوق�ات كثرية تحكمن�ا مشاعرنا ،
وشكوكنا  ،وظنوننا  ،فنخطئ الحكم
عى االخرين  ،ونيسء ملن حولنا .
س�وء الظن ق�د يجعل�ك تتخيل ما ال
يوجد !!
وحس�ن الظن قد يجعلك تتجاهل ما
هو مؤكد !!
*حياتنا من ُ
صنع أفكارنا *..

اختبارات شخصية

باطن اليد واألصابع ختفي الكثري من األسرار
واآلن ،أنظ�ري إىل راح�ة ي�دك ،ه�ل هي
مربعة أم مس�تطيلة الش�كل؟ وماذا عن
أصابع�ك؟ هل ه�ي طويل�ة أم قصرية؟
فاإلجابة عى هذين الس�ؤالني تكتس�ب
أهمي�ة كبرية ّ
ألنه�ا تتيح ل�ك أن تتعرّيف
أكث�ر إىل خفاي�ا ش�خصيتك .فكي�ف
تواجه�ني املواق�ف الصعب�ة؟ ه�ل أن�ت
ذكية؟ عاطفي�ة؟ مبدع�ة؟ اجتماعية؟
اكتشفي ذلك.
 1باط�ن يد مس�تطيل الش�كل وأصابع
قصرية
أنظ�ري إىل ّ
كف�ي يدي�ك جي�داً .هل هما
عى ه�ذه الحال؟ إذاً ،أن�ت امرأة مفعمة
باألفكار وذات شخصية حيوية بشكل ال
يضاهى .كما ّأنك تتسمني باإلبداع يف غري
مجال وتش�كلني مثاالً ُيحتذى بالنس�بة
إىل الكثريي�ن .أض�ف إىل ذل�ك ّأنك تحبني
خ�وض املغام�رات أي�ا ً تك�ن ُ
وتظهرين
التفاؤل يف ّ
كل املواقف .كذلك ّ
فإنك تحبني
أن تتمتع�ي بحرية ّ
الت�رصف ،األمر الذي

قد يزعج بعض األشخاص املحيطني بك.
إذاً ،حاويل أن تتنبّهي إىل آراء هؤالء ،فهذا
قد يع�زز العالقة التي تجمع�ك وإيّاهم.
أما عى املستوى العاطفيّ ،
فإنك عادة ما
تكونني املبادرة إىل إظهار مشاعرك تجاه
رشيك حياتك.
 2باطن يد مربّع الشكل وأصابع قصرية
يف ه�ذه الحالة ،أنت ام�رأة جديّة ،تتمتع

باالس�تقرار النفيس والفك�ري وعادة ما
تخطط لألمور قبل أن تقوم بها .من هذا
املنطلقّ ،
فإنك ال تغامرين ،بل تس�عني إىل
تحقيق أهدافك من خالل قيامك بخطوات
تدريجي�ة .كما ّأنك ُتبدي�ن االلتزام يف ّ
كل
ما تفعلينه وإن كان يهدف إىل التس�لية.
فإنك تدرك�ني جيدا ً
وبالرغ�م م�ن ذل�كّ ،
كي�ف تس�تمتعني بالحي�اة .أم�ا الخ�رب

مشاكل وحلول

زوجيت ال تطيعين
أن�ا مهندس مت�زوج من طبيب�ة وقد رزقن�ا الله
بطف�ل عم�ره اآلن س�نة وثماني�ة أش�هر ،وهي
لألسف ال تطيعني إال فيما تكون مقتنعة به ،فإذا
لم تقتن�ع فال تطيع خاصة إذا ك�ان بيننا خالف،
وق�د تكرر يف أكثر م�ن حالة خروجه�ا من البيت
دون إذن مسبق مني مع أنني أوصيها دائما بعدم
الخروج م�ن البيت إال بإذني حتى لو كانت ذاهبة
عن�د بيت أهلها ،وقد ح�دث أن حصل بيننا خالف
حول ه�ذا املوضوع وقام�ت بالذه�اب ألكثر من
ش�هر إىل بيت أهلها وأصبحت تتمنن ّ
عي يف رؤية
ابني مع أنه لم يحدث طالق ،باإلضافة إىل ذلك فإن
أباها قد اش�رتط عي يف عقد ال�زواج أن ال أمنعها
من العم�ل ولم أمنعها ،لكنها مقرصة يف ش�ؤون
بيته�ا وولدها وزوجها؟ فهل يجوز أن أمنعها من
العم�ل؟ إضاف�ة إىل ذلك أوفر ك�ل احتياجاتها من
مس�كن ومأكل وملبس ،فهل أنا مطالب بأن أدفع
له�ا ماال إضاف�ة عى ذلك مع العل�م أنها تتقاىض
راتب�ا وال تدفع منه ش�يئا ع�ى بيته�ا أو ولدها؟
أرجو العلم أنني لس�ت س�عيدا معه�ا إطالقا وقد
جرب�ت أن أعظها ومن ثم هجرتها ولم يفلح ذلك،
وهي عنيدة جدا وتتمرد وتتكرب عي وعى أهي وال
تتقبل مني كالما ،أخاف أن أطلقها فتحرمني من
ابني أو تجعلني أراه فقط كل أس�بوع مرة حسب
القانون.
النصائح والحلول:
ح�ق الزوج عى زوجته عظيم وطاعته يف املعروف

واجب�ة ،فال يجوز للزوجة أن تخرج من بيته دون
إذنه لغري رضورة.
وعلي�ه ،فمن حقك عى زوجتك أال تخرج من بيتك
إال بإذنك س�واء كانت ذاهبة لزي�ارة أهلها أو غري
ذل�ك ،وعليها طاعت�ك يف ذلك ،ف�إن كانت خرجت
بغ�ري إذن�ك لغ�ري رضورة وبقي�ت يف بي�ت أهلها
وتعنتت معك يف رؤية ولدك ،فهي ناش�ز ظاملة بال
ريب.
وأم�ا ع�ن خروجها للعم�ل ّ
أن اش�رتاط املرأة عى
زوجها أن تستمر يف عملها ،رشط صحيح.
فإذا كانت زوجتك قد اش�رتطت عليك االس�تمرار
يف عمله�ا ،فلي�س لك منعه�ا من العم�ل ،لكن لك
مطالبتها بأداء حقك وعدم التهاون فيه.
واعل�م أن الواجب عى الزوج أن ينفق عى زوجته
باملع�روف ،ولي�س علي�ه بع�د ذل�ك أن يعطيه�ا
مرصوفا خاص�ا بها أو غري ذل�ك إال أن يتربع به،
و ّ
أن النفق�ة الواجبة للزوجة عى زوجها هي قدر
الكفاية باملعروف اعتبارا بحال الزوجني.
والذي ننصحك به أن تس�عى يف استصالح زوجتك
بالوس�ائل املروعة ،فإن لم تفد وسائل اإلصالح
فال حرج عليك يف طالقها ،وإذا حصل الطالق فإن
من له الحضانة من األبوين ليس له أن يمنع اآلخر
من رؤية املحضون.
وعن�د التن�ازع يف مس�ائل الحضان�ة وم�ا يتعلق
بها من رؤي�ة املحضون ونح�وه يرجع للمحكمة
الرعية للفصل فيها.

غري الس�ار فه�و ّأنك ال تعريين مش�اعر
اآلخري�ن الكثري من اهتمام�ك وكثريا ً ما
ُتس�يئني إليها من دون أن تقصدي ذلك.
ل�ذاّ ،
فإنك ال تؤمنني بالعواطف وعادة ما
تتنبّه�ني إىل حضور مَ ن علي�ك أن تعتني
بقلبه بعد فوات األوان.
 3باطن يد مربع الشكل وأصابع طويلة
ه�ل أن�ت صاحب�ة ه�ذه الي�د؟ إذاً ،أنت
تتمتع�ني بالعديد م�ن الصف�ات املهمة
مثل الفضول اإليجاب�ي ،الذكاء وموهبة
التواص�ل م�ع اآلخري�ن .فح�ني تفعلني
ذل�ك ،تحرص�ني ع�ى اكتس�اب املعارف
واملعلومات وتكتش�فني جوان�ب جديدة
م�ن نظرت�ك إىل الحي�اةّ .
وألن لفضول�ك
مكانة مهمة عى مس�توى ش�خصيتك،
فال يس�عك أن تبقي يف مكان واحد لوقت
طويل ّ
ألن هذا ُيشعرك باالختناق .كما ّأنك
ّ
املعقدة وتلك التي
تتجنبني خوض األمور
ُتش�عرك بامللل .لذا ،ندع�وك إىل أن تتحي
بالصرب وإىل أن ُتربزي قدرتك عى الرتكيز

كلمات متقاطعة

عى أمر واحد لوقت كاف .وال تنيس ّأنك،
عى املس�توى العاطفي ،تأرسين الكثري
من القلوب.
 4باط�ن بد مس�تطيل الش�كل وأصابع
طويلة
إذا كان هذا ش�كل يدك ،فه�ذا يعني ّأنك
حساس�ة ورومنس�ية .هل أن�ت كذلك؟
ب�ل أكثر ،أنت لطيف�ة وودودة يف تعاملك
م�ع األش�خاص املحيطني ب�ك .كما أنك
تتمتعني بخيال خصب وأفكار غنيّة .لذا،
فأن�ت تربعني يف مجال الفن�ون أو يف ّ
أي
قط�اع آخ�ر يتطلب اإلب�داع .ويف املقابل،
ُيالح�ظ ّأن�ك ال تتمتعني بالق�وة الكافية
ملواجه�ة املواق�ف الصعب�ة إذ تحول�ني
تجن�ب كل املعوق�ات .ل�ذا ،ننصحك بأن
ّ
تتحي بالقلي�ل من القدرة ع�ى التحمل
ّ
ألن ه�ذا يجع�ل حياتك أفض�ل .أما عى
املس�توى العاطف�ي ،فتحب�ني الترصّ ف
بش�كل طفويل وه�و أمر جيّ�د رشط أال
يتخطى الحدود املقبولة.
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صباح اخلري ..أيها املتزوجون

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

ساعات أبل ستكون قادرة على
قياس السكر في الدم

ْ
كش�فت أحد التقارير عرب موقع
 ET Newsالك�وري ،ع�ن خطط
كل من رشكتي آبل وسامس�ونج
لدعم الجيل القادم من الساعات
الذكي�ة بمي�زة رص�د ومتابع�ة
نس�بة الس�كر يف ال�دم ،حي�ث
تح�رص ال�ركات املصنع�ة
للس�اعات الذكي�ة ع�ىل دع�م
اإلص�دارات الجدي�دة بممي�زات
تحق�ق االس�تفادة للمس�تخدم
بش�كل أفضل يف متابع�ة الحالة
الصحية.
ومن املنتظ�ر أن تدعم الركتني
اإلصدارات القادمة من الساعات
الذكي�ة بميزة تس�تهدف مرىض
السكر ،ويسلط تقرير ET News

الضوء بشكل خاص عىل الركة
الكورية ،حيث يش�ري التقرير إىل
أن سامس�ونج تخط�ط لإلعالن
ع�ن ثالثة م�ن األجه�زة القابلة
لإلرت�داء يف ح�دث Unpacked
الق�ادم ،والذي يعق�د يف النصف
الثاني من هذا العام.
فيما ينتظر أن تقدم سامس�ونج
خ�الل الح�دث األجه�زة القابلة
لإلرت�داء م�ع إصداره�ا الجدي�د
م�ن الهواتف القابلة للطي ،أيضا ً
تدعم سامس�ونج ساعات lGa
 axy Watch 4وGalaxy Watch
 Active3القادم�ة بميزة مراقبة
نسبة الس�كر يف الدم ،وهو األمر
الذي تسعى أبل أيضا للقيام به.

(تويتر) يطرح ميزة جديدة
لمحاربة األخبار الكاذبة
َ
طرح تطبيق (تويرت) ،ميزة جديدة له ملحاربة األخبار الكاذبة واملعلومات
املضللة عرب منصته.
وتس�مح امليزة الجديدة “( ”Birdwatchمراقبة الطيور) للمس�تخدمني
بالتحقق من صحة التغريدات.
وأطلقت (تويرت) نسخة تجريبية من امليزة الجديدة ،تشمل ما يقرب من
 1000مس�تخدم يف أمريكا كبداية ،الذين سيس�مح املوقع لهم بإضافة
مالحظات إىل التغريدات بغرض توفري سياق لها.
يف الوق�ت الحايل يمكن للمس�تخدمني املش�اركني يف الربنامج التجريبي
كتاب�ة مالحظات عىل التغري�دات الفردية ،لكنها لن تك�ون مرئية لكل
مستخدمي (تويرت) ،وإنما عىل موقع “ ”Birdwatchفقط.
كما أنه يمكن للمس�تخدمني املش�اركني يف تجربة امليزة الجديدة تقييم
املالحظات املقدمة من املشاركني اآلخرين يف الربنامج.
وقال نائب الرئيس للمنتج ،كيث كوملان“ :يعتقد أن هذه الطريقة لديها
الق�درة عىل االس�تجابة برسعة عند انتش�ار املعلوم�ات املضللة ،وذلك
بإضافة السياق الذي يثق به الناس ويجدونه ذو قيمة”.

اكتشاف “شبيه األرض” ...كوكب
جديد ونادر!
يف اكتش�اف ن�ادر ج�دا ،يوص�ف
بأن�ه يح�دث بنس�بة “واح�د من
مليون” ..أعلن علماء يف نيوزيلندا
ع�ن اكتش�اف “ش�بيه األرض”
باتجاه مركز مجرة درب التبانة.
وق�ال علم�اء الفل�ك يف جامع�ة
كانرتب�ري النيوزيلندي�ة إنه�م
اكتش�فوا كوكب�ا جدي�دا ن�ادرا
“بشكل ال يصدق” ،وهو واحد من
حفنة فقط تم اكتش�افها بحجم
وم�دار يضاهي كوك�ب األرض يف
مجموعتنا الشمسية.
وغالب�ا م�ا تس�مى مث�ل ه�ذه
الكواكب باسم “األرض الفائقة”
أو “الخارقة” ،والكوكب املكتشف
يع�د واح�دا م�ن ع�دد قلي�ل من
الكواك�ب الخارجي�ة ،أي تل�ك
املوجودة خارج نظامنا الشميس،
بحجم ومدار مشابه لكوكبنا.

وأوضح علماء الفل�ك أن الكوكب
س�تكون له كتلة تقدر بمكان ما
ب�ني كتلة كوك�ب الزه�رة وكتلة
كوكب األرض.
وتح�ذر وكالة الفض�اء األمريكية
“ناس�ا” م�ن أن�ه يف ح�ني يوجد
الكث�ري م�ن اآلم�ال بالعث�ور عىل
كوكب ش�بيه بكوكبنا يف املنطقة
املسماة “املنطقة القابلة للحياة”
أو النطاق الصال�ح للحياة” ،فإن
هذه الكواكب األرضية الفائقة قد
ال تبدو تماما مثل كوكب األرض.
وتق�ول وكال�ة ناس�ا إن ه�ذه
الكواكب الش�بيهة باألرض يمكن
أن تك�ون “أكرب بنح�و  10مرات
م�ن كوكبن�ا” ،وربم�ا تختلف يف
تركيبه�ا وتكوينه�ا م�ن عوال�م
مائي�ة أو كواكب جليدي�ة إىل تلك
التي تتكون أساسا من الغازات.

الزواج ليس عقدا ً مصدقا ً من املحكمة بني اثنني بقدر ما هو وثيقة أخالقية لبناء حياة زوجية س�عيدة مس�تقرة،
تخرج منها عائلة تنشد األمن واالستقرار .
يف اآلونة األخرية ش�هدت املحاكم تزايد حاالت الطالق ،وألس�باب عدة ..منها سوء التفكري واالختيار ،وعدم النضوج الفكري
لدى الش�باب ،مما يجعلهم يتخبطون يف ميادين الحياة ،وعدم القدرة يف اس�تمرار حياتهم الزوجية وصناعة املستقبل ..لكن
هناك خالفات يمكن معالجتها بالحكمة والرتيث اذا ما أدرك الزوجان ان الطالق يعني هدم االرسة  ،وضياع االبناء والبنات،
وزجهم يف متاهات مظلمة ،ووضع مستقبلهم عىل سكة االنحراف والرتدي .
صباح الخري ايها املتزوجون  ..وصباح الخري لكل امرأة تقف اىل جانب زوجها يف احلك الظروف ،لبناء حياة مشرتكة سعيدة...
وصب�اح الخ�ري لكل رجل ينثر محبته عىل عائلته ،ويعلمها دروس التفاهم واالنس�جام ...وهمس�ة صغرية يف أذن من يفكر
بالط�الق ب�أن يتق الله يف أطفاله ومس�تقبله ،فالحياة رائعة جميلة نوعا ما ،وال تس�تحق التعامل معها بكل هذه القس�وة
والخشونة.

ّ
نرمين الفقي مع رامز جالل في رمضان ..وتصرح :أنا شربت المقلب

نرت الفنانة املرصية نرمني الفقي
عرب حس�ابها عىل إنستغرام صورة
تجمعها مع رامز جالل ،وتعلق عىل
الص�ورة :مقل�ب رام�ز ،وأنا رشبت
املقلب.
الصورة الت�ي نرتها نرمني الفقي
تع�ود إىل حلقته�ا يف برنام�ج رامز
بيلع�ب بالن�ار ،وال�ذي ع�رض يف
ً
ووفقا لتعليقها
رمضان عام .2016
عىل الص�ورة ،يبدو أن نرمني الفقي
ق�د تعرض�ت ملقل�ب برنام�ج رامز
املنتظر عرضه يف رمضان هذا العام
.2021
ومع اقرتاب ش�هر رمضان الكريم،
انت�رت الترسيبات ح�ول برنامج
املقال�ب الجديد الذي يص�وره رامز

روجينا تصور أول مشاهد مسلسلها “بنت السلطان”
حسن أبو الرووس ،أوتاكا وعدد آخر من الفنانني جاري
التعاق�د معه�م ،وهو تألي�ف أيمن س�المة وإخراج
أحم�د ش�فيق.وقدمت روجينا يف ش�هر رمضان،
مسلسل “الربنس” تأليف وخراج محمد سامي،
وبطول�ة محمد رمض�ان ،ن�ور اللبنانية ،أحمد
زاهر ،نجالء ب�در ،إدوارد ،دنيا عبد العزيز ،عبد
العزي�ز مخي�ون ،ريم س�امي ،س�لوى عثمان،
محم�د ع�الء ،صف�اء الطوخ�ي ،محم�د حاتم،
رح�اب الجمل ،ح�ازم ايهاب ،أحم�د داش ،تأليف
وإخراج محمد سامي وإنتاج رشكة سينرجي.

بدأتِ الفنانة روجينا ،امس األربعاء ،تصوير أول مشاهد
مسلس�لها الجديد “بنت الس�طان” الذي تخوض به
أوىل بطوالتها املطلقة يف عالم الدراما التليفزيونية،
للع�رض يف ش�هر رمض�ان املقبل ،حي�ث انتهى
املخرج من التحضريات الخاصة بالعمل ومعاينة
أماكن التصوير ما بني االس�تديوهات وأكثر من
محافظة مرصية .
مسلس�ل “بنت السلطان” بطولة روجينا ،باسم
سمرة ،أحمد مجدي ،سوسن بدر ،بيومي فؤاد ،ندا
موىس ،محمد مه�ران ،محمود حجازي ،نهى صالح،

نجوى كرم تتصدر الترند
شاركتِ الفنانة اللبنانية نجوى
ك�رم ،مقط�ع فيديو له�ا ،من
كوالي�س تصوي�ر فيديو كليب
أغنيتها األخرية “معذور قلبي”
ال�ذي صورت�ه يف ب�ريوت ،م�ا
أدى إلش�عال مواق�ع التواصل
االجتماع�ي ،بس�بب جم�ال
عفويتها.
وظهرت نجوى كرم ،يف املقطع
ع�ىل طبيعته�ا وتتفاع�ل م�ع

فري�ق العم�ل بعفوي�ة ،حيث
كان�ت تس�تعد للتصوي�ر م�ن
خ�الل وض�ع املكي�اج وث�م
تصفيف الش�عر مرورا ً بارتداء
مالبس�ها وتوجهه�ا إىل موقع
التصوي�ر ،ووث�ق املقطع أيضا ً
املواقف الطريفة التي جمعتها
بفري�ق عمله�ا ومنيته�ا ب�أن
تفرح يف يوم زفافهم جميعا ً.
وقالت بطرافة“ :مخرتع القهوة

قصة ،ل�و بقي من عمري نهار
بدي جوزكم كلكم”.
وتص� ّدرت الفنان�ة اللبناني�ة
ترين�د ع�ىل السوش�يال ميديا
تح�ت هاش�تاغ “ lNajw
، ”k a r a m s h o o t i n g d a y
وتفاعل الجمهور بش�كل كبري
مع املقطع العفوي ،وأثنوا عىل
طرافته�ا التي تظه�ر به يف كل
املناسبات واللقاءات.

“حورية فرغلي” تنهي استعدادها للسفر إلجراء
عملية جراحية معقدة
انته�تِ الفنانة حورية فرغيل من االس�تعداد للس�فر
إىل الوالي�ات املتحدة االمريكية إلج�راء جراحة جديدة
يف األنف للتخلص من أخطاء العمليات الس�ابقة التي
خضع�ت لها.وأعلنت حورية فرغ�يل أنه من املقرر أن
تس�تغرق الجراحة  9ساعات كاملة من أجل استعادة
قدرتها عىل الش�م والتذوق والتنفيس بش�كل س�ليم
بع�د أن خضعت لعدة جراحات س�ابقة يف األنف جراء
تعرضه�ا لكرس فيه بعد س�قوطها م�ن عىل الحصان
يف رياضة الفروس�ية.ووجهت حورية فرغيل رس�الة
للجمه�ور طالبت فيه بالدعاء له�ا حتى تتجاوز هذه
الجراحة الصعبة ،ونر الشاعر الغنائي محمد جمعة
صورة تجمعه بحورية فرغيل عرب حس�ابه الشخيص
بموقع الفيس بوك ،وعلق عليها ً
قائال :حورية بتشكر
كل الناس الىل س�ألوا عليها جدا ،وبإذن الله هتس�افر
تعمل عملية يف شيكاغو ،أول الشهر وبتقولكم ادعولها،
علش�ان العملية تسع س�اعات وبإذن الله ترجع بألف

ثغرة أمنية“ ..تليغرام بوت” يبيع
أرقام هواتف مستخدمي “فيسبوك”!

ْ
كش�فت تقاريرعن اس�تحواذ أحد األش�خاص ع�ىل قاعدة بيان�ات مليئة
بأرقام هواتف مس�تخدمي موقع “فيسبوك” للتواصل االجتماعي ،وبيعها
باستخدام “تليغرام بوت”.و يقول الباحث األمني الذي اكتشف الثغرة ،ألون
غال ،أن الش�خص الذي يدير “تلغرام بوت” يزعم أن لديه بيانات عن 533
مليون مس�تخدم ،والتي حصل عليها من ثغرة يف “فيسبوك” تم إصالحها
يف عام .2019و”تليغرام بوت” املستوحى اسمها من الروبوتات هي عبارة
عن تطبيقات تابعة لجهات خارجية تعمل داخل تطبيق “تليغرام” ،ويمكن
للمس�تخدمني التفاعل معها عن طريق إرس�ال رس�ائل وأوام�ر وطلبات
مضمن�ة إليهم.وروبوتات “تليغرام” هي تطبيقات مس�توحى عملها من
ال�ذكاء االصطناع�ي ،ويمكن أن ت�ؤدي العديد من الوظائف ،مثل إرس�ال
املعلومات ذات الصلة حول الطقس أو املقاالت اإلخبارية املفيدة وتش�غيل
األغاني وإنش�اء قوائم املهمات.ويسمح الروبوت بالقيام بأمرين :إذا كان
لديه معرف مس�تخدم عىل “فيس�بوك” ،فيمكنه العثور ع�ىل رقم هاتفه،
وإذا كان لديه رقم هاتف ش�خص ما فيمكنه العثور عىل معرف مستخدم
“فيس�بوك” الخاص به.وأش�ار تقرير أن الوصول إىل تلك املعلومات يكلف
أم�واال ،وأن الش�خص يعرض رق�م الهات�ف الواحد ب�� 20دوالر أمريكي،
كم�ا أنه يوفر عرض�ا مغريا يف حال رشاء اآلالف من األرقام ،إذ ان  10آالف
رق�م يكلف  5000دوالر.وتابع التقري�ر أن “تليغرام بوت” الذي يبيع أرقام
هواتف مس�تخدمي “فيس�بوك” بدأ عمله من�ذ  12يناير /كان�ون الثاني
الج�اري عىل أقل تقدي�ر ،ولكن البيانات التي يوفر الوص�ول إليها تعود إىل
عام  2019منذ الثغرة األمنية التي تعرض لها “فيس�بوك” ،إال أنه نادرا ما
يقوم املستخدمني بتغري أرقام هواتفهم.

ج�الل يف دب�ي مثلم�ا فع�ل الع�ام
املايض.
ً
ووفق�ا للترسيب�ات ،فق�د ُ
ص�ورت
عدة حلقات تجم�ع عد ًدا من العبي
نادي الزمالك ،ولكن ال يزال من غري
الواضح حتى اآلن كيفية اس�تدراج
النج�وم إىل التصوير .هناك تضارب
بني ما إذا كانت اإلعالمية السعودية
لجني عمران ستقوم باملهمة أم ال.
يف رمض�ان املايض  ،2020اس�تعان
رام�ز باإلعالمي�ة أروى الس�تدراج
الفنان�ني إىل مكان تصوي�ر املقلب،
ً
ً
برنامجا
ظنا منهم أنهم سيصورون
تلفزيون ًيا عاد ًيا.
ويف كل ع�ام ،تتف�اوت اآلراء ،ويُثار
الجدل ح�ول فربكة برام�ج مقالب

رامز جالل .هناك فئة من الجمهور
مقنع�ة تمامً �ا أن املقالب حقيقية،
وهذا ما يؤكده الضيوف دائمًا حينما
ينكرون معرفتهم بطبيعة الربنامج
أو حتى وجود رامز جالل نفسه.
أما الفئة األخ�رى ،فرتى أن املقالب
مفربكة ،فحت�ى إن لم يكن الضيف
يع�رف عن املقل�ب بأكمل�ه ،فحتمًا
يعرف ان هناك مقلب ،ولكن يخفى
عليه فقط طبيعة املقلب.
وعق�ب عرض برنامج رامز مجنون
رس�مي يف رمض�ان امل�ايض ،رصح
رئي�س لجن�ة الش�كوى باملجل�س
األع�ىل لتنظي�م اإلع�الم املرصي أن
برنام�ج رام�ز قد خرج ع�ن هدفه
األسايس واإلضحاك إىل التلذذ بخوف

ضيوف الربنامج.
كم�ا أص�درت نقاب�ة اإلعالمي�ني
املرصي�ني ً
بيان�ا اش�ارت في�ه أن
برنامج رامز يرس�خ للعنف وإهدار
الحقوق اإلنسانية.
وتط�ور األمر ملا هو ابع�د من ذلك،
فقد طالبة إدارة مستشفى للصحة
النفس�ية النائ�ب الع�ام واملجل�س
األع�ىل لإلع�الم بفت�ح تحقيق مع
رام�ز ،والتدخ�ل إليق�اف ع�رض
الربنام�ج .كم�ا طال�ب الرئي�س
الس�ابق لن�ادي الزمال�ك مرت�ى
منصور بإلق�اء القبض ع�ىل رامز
وإيداع�ه مستش�فى األم�راض
العقلية للكش�ف عىل مدى س�المة
قواه العقلية.

س�المة .وأوضحت حورية فرغيل ”:س�أظل يف العملية
ملدة  9ساعات وس�تكون مؤملة جدا ،وأعيش أو هموت
والطبي�ب قال يل س�أظل ملدة أس�بوعني يف املستش�فى
وبعدها سيس�مح يل بركوب الطائ�رة والعودة”.وكانت
حورية فرغيل رفضت الذهاب الستالم جائزتها يف
مهرجان أوس�كار العرب ،وأوضحت يف رسالة
صوتي�ة الحضور يف املهرج�ان أنها ملتزمة
بقراره�ا بعدم الظهور أم�ام الجمهور إال
بعد اس�تعادة ش�كلها القدي�م ،وأعربت
ً
مش�رية
عن س�عادتها به�ذا التكريم،
إىل أنه�ا كانت تتمنى ل�و أنها تحرض
بجس�دها لتس�تلم ،حي�ث اكتف�ت
بحضور املهرجان عن طريق مكاملة
هاتفية.وقالت يف املكاملة املس�جلة
التي شاركت يف الحفل من خاللها:
“بش�كركم إنك�م كرمتون�ي ،وأنا
س�عيدة إن�ي معاك�م النه�اردة
وكل س�نة وأنت�و طيب�ني”.
واختتمت رسالتها قائلة:
“العملي�ة هس�افر
األسبوع الجاي ،وإن
ش�اء الل�ه أول م�ا
أرجع أوعدكم إني
أشارك يف أعمال
جدي�دة الف�رتة
الجاية”.

تغريدات
رصيــد وزارة املالية لــدى البنك
املركزي كايف جدا لدفع الرواتب.
متوفر دوالر ودينار،ملاذا هناك تاخري
يف اســتالم قســم كبري مــن الرواتب
حلد االن !الرواتب تدفع مبوجب قاعدة
 ١٢ / ١من رواتب الســنة املاضية والعالقة
محمد صاحب الدراجي القرار املوازنه باملوضوع  .حكومتنا الرشيده
ليش هالتأخري؟

من جتربــي  ..حــن تقدم الســعي
االفضــل هلدفك او نيتــك ..فوض ..
فوض هلل واستغين ال تتعلق كثريا ..
سهير القيسي

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews

هامش

القضاء يستغيث
محزة مصطفى
ُ
الناس يف كل الدنيا تس�تنجد بل تس�تغيث بالقض�اء .فالقايض هو الذي
يحك�م بني الناس بالعدل .والعقوبة التي ترتتب عىل حكم القايض هدفها
اإلصالح املجتمعي ال االنتقام .والقايض طبقا للمدونة اإلسالمية هو كمن
يذبح بغري س�كني .والقضاء هو خ�ط الدفاع األخري للمجتمع والدولة .يف
الع�راق خصوص�ا بعد عام  2003وبس�بب كم اإلش�كاليات التي رافقت
العملية السياس�ية اختزلنا القضاء بما هو س�يايس ال بمشاكل وطاليب
ومصائ�ب املجتمع األخرى الت�ي التقل إن لم تزد يف كثري من األحيان عن
القضايا السياسية سواء كانت قضايا إرهاب أو فساد أو سواها.
مايج�ري يف املجتمع م�ن جرائم قتل وإغتيال مع س�بق اإلرصار أو قذف
وس�ب وتش�هري وخيانات وطالق وعن�ف أرسي أمور بات�ت ال تطاق ،بل
تع�دت حدود قدرة القضاء عىل التعامل معه�ا .فأما املواد القانونية التي
يحتك�م اليها القايض باتت قديمة ولم تعد تت�الءم مع ما أضافه التطور
التقن�ي ومن بين�ه اإلنفجار الفضائي ع�رب منصات امليديا والسوش�يال
ميديا من مش�اكل وأزمات ،أو إن العقوب�ة يف إطار القانون لم تعد رادعا
حتى لو وصلت اىل اإلعدام.
لذل�ك حني أقول إن القضاء بات يس�تغيث ألنه وطبقا مل�ا ينر ويتداول
من أخبار بش�أن مايج�ري يف املحاكم أو مايقوم مجل�س القضاء األعىل
بنره من بيانات يؤكد أن املجتمع بجميع فعالياته السياسية والفكرية
والديني�ة ونخبه من صناع رأي عام وق�ادة تخلوا يف الواقع عن مهماتهم
الحقيقية يف إصالح املجتمع ماعدا الخطب والبيانات للنخب والسياسيني
واملفكري�ن والوعظ واإلرش�اد بالنس�بة لرجال الدين ورك�زوا عىل ماهو
س�يايس فق�ط .وه�ذا يعن�ي أن القضاء بات وحي�دا يف مواجه�ة أزمات
مجتمعية بلغت يف جوانب منها حد االنهيار ومامن مجيب أو مستجيب.
لست رجل قانون لكن الذي أعرفه أن دور القضاء هو وضع حد للجرائم
بمختلف أنواعها بنية اإلصالح والبناء .وهذا يعني أن القضاء هو املطاف
األخري ملا يمكن أن يفرزه املجتمع من مشاكل أو جرائم .أي أن السلطات
األخرى التنفيذية والتريعية والس�لطة الرابعة اإلعالمية وكل السلطات
األخرى بمن فيها الدينية والعش�ائرية وس�واها من الس�لطات املؤثرة يف
املجتم�ع هي التي يفرتض أن تعالج قضايا املجتمع عرب الحكم الرش�يد.
فعندم�ا تك�ون هن�اك تريع�ات ترتقي اىل مس�توى طموح�ات الناس
وحكوم�ات قادرة عىل تطبيق هذه التريعات بمنطق العدل واإلحس�ان
ورقابة حقيقية من باقي السلطات فإن دور العدالة يف كل محاكم البالد
لن تش�هد إال حاالت بس�يطة وعادية يمكن أن تحصل حتى يف جمهورية
إفالط�ون أو مدينة الفارابي الفاضلة .لكن أن ترتاكم األزمات واملش�اكل
واملصائب بدون حلول فإن نهايتها س�تكون مأس�اوية حتى حني تحال
اىل القض�اء .فاألحكام هنا يف الغالب األعم س�ليمة قانونيا لكنها لن تحل
مايرتت�ب م�ن آث�ار مجتمعية عليها بس�بب الخل�ل يف باق�ي املنظومات
السياسية واملجتمعية والفكرية قبل وصولها اىل القضاء.

فيلم “حظر تجول” إللهام شاهين على شاشة التلفزيون قريبا
تستع ُد شاش�ات التلفزيون لعرض
فيل�م “حظر تج�ول” ألول مرة بعد
طرحه يف قاعات السينما.
وس�يتم عرض فيلم “حظر تجول”
ع�ىل التليفزيون ي�وم  29من يناير
الجاري عرب ش�بكة
.OSN
و ش�هد ت
ا ل�د و ر ة
ا ل�� 4 2
م�ن

مهرجان القاهرة السينمائي الدويل
العرض األول للفيلم ،وفازت بطلته
الفنانة إلهام شاهني بجائزة أفضل
ممثلة يف املهرجان.
ويتتب�ع الفيل�م قص�ة فات�ن بع�د
عري�ن عامً �ا م�ن خروجه�ا من
ّ
جريمة
الس�جن ،بس�بب ارتكابه�ا
مريع�ة ،ويع�ود الفيل�م إىل خريف
 2013بع�د ق�رار حظ�ر التج�وال
بمرص ،والذي أجرب فاتن عىل قضاء
ليلته�ا عن�د لي�ىل والت�ي تعرضها
ملحاكم�ة ثاني�ة بحثا ً ع�ن اجابات
ألسئلة مسكوت عنها .لتمر الليلة يف
محاولة كل منهما لتقبل األخرى.
ويق�وم ببطول�ة الفيل�م النج�وم

إلهام ش�اهني وأمينة خليل وأحمد
مج�دي و محم�ود الليث�ي ،والنجم
الفلس�طيني كامل الباشا الحاصل
عىل جائزة أفضل ممثل يف الدورة ال�
 74من مهرجان فينيسا السينمائي
ال�دويل ع�ن فيل�م قضية رق�م ،٢٣
الفيل�م تصوي�ر عم�ر أب�و دوم�ة،
مدي�ر فن�ي عاص�م ع�يل ،تصميم
أزي�اء ناهد نرصالل�ه ،مونتاج هبة
عثم�ان ،موس�يقى تصويرية تامر
كروان ،إنتاج مش�رتك بني رشكات
 ،Red star Filmsو S Producl
 tionsوTeam One Productionsو
 ،The Cell Postlproductionومن
تأليف وإخراج أمري رمسيس.

سيلينا جوميز تفضل السيارات
الكالسيكية الفاخرة

قررت النجمة العاملية
ِ
س�يلينا جومي�ز أن
تأخ�ذ راحة م�ن تصوير
مسلسلها الجديد “ Only
Murders In the Building
“  ،وتتفرغ للكشف عن صورة
نرته�ا ع�ىل موق�ع التواصل
االجتماعي الش�هري” “ lInst
 gramبالراكة مع . Puma
وظهرت س�يلينا جوميز البالغة
من العم�ر (  28عاما ) بإطاللة
براق�ة ،حي�ث ارت�دت مالب�س
رياضي�ة بالل�ون األس�ود ذات
تصميم أنيق مكونة من “ س�ويت
شريت” و “شورت قصري” ،إضافة
إىل ح�ذاء ري�ايض بالل�ون األبيض،

و كان�ت تجلس النجمة الش�هرية عىل
ركبتها اليرسى أمام سيارة مرسيدس
باللون الفيض ذات تصميم كالس�يكي
وه�و م�ا يظهر م�دى عش�ق جوميز
له�ذه النوعية من الس�يارات ،و كانت
ه�ذه الص�ورة بهدف الرتوي�ج إلحدى
منتج�ات “  ، “ pumaو ق�د حقق�ت
الص�ورة أكثر م�ن  5.6ملي�ون likes
حت�ى اآلن عىل صفح�ة جوميز عىل “
إنستجرام “ .
من جهة أخرى وضعت سيلينا جوميز
كل تركيزه�ا الف�رتة املاضي�ة ع�ىل
تصوير مشاهد مسلس�لها الكوميدي
جديد الذى يحمل اس�م “ lOnly Mu
 “ ders In the Buildingوم�ن املقرر
أن يتم عرضه عىل شبكة . hulu

