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بريوت/ متابعة الزوراء:
أق�ر الربمل�ان اللبنان�ي موازن�ة عام 
2020 بأغلبي�ة 49 صوتاً، واعرتاض 
13 نائب�اً، وامتن�اع ثمانية نواب عن 
التصويت، وفيما اندلعت اش�تباكات 
بني قوات األم�ن اللبنانية واملحتجني 
ق�رب الربمل�ان اللبنان�ي يف ب�ريوت، 
امس االثن�ني، ذكر الصلي�ب األحمر 
اللبناني، عىل تويرت، أن عدد الجرحى 
 27 إىل  ارتف�ع  املواجه�ات  ج�راء 
جريحا.وش�ارك يف جلس�ة الربمل�ان 

76 نائب�ا م�ن أص�ل 128، يف ح�ني 
قاطعها عدد من النواب املس�تقلني، 
إضاف�ة اىل كتلت�ي الق�وات اللبنانية 
وحزب الكتائب.وكان وس�ط بريوت 
قد ش�هد مواجهات ب�ني قوات األمن 
وعرشات املحتجني عىل عقد الربملان 
جلس�ة ملناقش�ة وإق�رار املوازن�ة.
وأعل�ن الصلي�ب األحم�ر أن فرق�ه 
الطبي�ة نقل�ت ثماني�ة جرح�ى إىل 
19 شخصا  املستش�فيات، وعالجت 
ميدانياً خالل ه�ذه املواجهات.وكان 

ناش�طون بالحراك الش�عبي وجهوا 
دعوات إلغالق ط�رق يف بريوت وعدة 
مناط�ق، ملنع الن�واب م�ن الوصول 
إىل الربمل�ان، يف وق�ت من�ع الجي�ش 
ع�رشات املحتج�ني م�ن الوصول إىل 
محي�ط الربملان، وحال دون إغالقهم 
إلي�ه. املؤدي�ة  الط�رق  م�ن  ع�دداً 

وبحس�ب املوازن�ة التي ت�م إقرارها 
الي�وم فإنه يتوقع أن يكون العجز يف 
ح�دود %7 ارتفاعا م�ن %0.6 التي 
توقعته�ا الصيغة األصلي�ة ملرشوع 

قدمته حكومة س�عد الحريري التي 
األول  أكتوبر/ترشي�ن  يف  اس�تقالت 
الجديدة  الحكومة  أن  املايض.ورغ�م 
-التي يصفها رئيس�ها بأنها حكومة 
اختصاصي�ني مس�تقلة- ق�د تعهدت 
املنادين  املحتجني  باالس�تماع ملطالب 
بإصالحات عميقة، فإنها تواجه رفضا 
من الحراك الشعبي الذي يراها واجهة 
اشتباكات  السياسية.واندلعت  للقوى 
بني ق�وات األمن اللبناني�ة واملحتجني 
قرب الربمل�ان اللبناني يف بريوت، امس 

االثن�ني، فيم�ا ذك�ر الصلي�ب األحمر 
اللبنان�ي عىل تويرت أن ع�دد الجرحى 
جراء املواجهات ارتفع إىل 27 جريحا.

وق�ام محتجون بإلق�اء الحجارة عىل 
قوات األم�ن التي أغلقت الطريق قرب 
الربمل�ان قبي�ل انعقاد جلس�ة ملجلس 
النواب ملناقش�ة املوازنة العامة. وكان 
متظاهري�ن  صباح�ا  من�ع  الجي�ش 
من دخول س�احة النجم�ة، فيما دعا 
الطري�ق  لفت�ح  الجي�ش  املحتج�ون 

أمامهم للوصول ملجلس النواب.

الزوراء / يوسف سلم�ان:
التظاه�رات  اس�تمرار  بالتزام�ن م�ع 
املطالب�ة  الش�عبية  االحتجاجي�ة 
باالصالح�ات، واالحداث التي ش�هدتها 
خ�الل  والب�رة  ق�ار  ذي  محافظت�ا 
اليوم�ني املاضي�ني، اكدت لجن�ة االمن 
والدف�اع النيابية الت�زام مجلس النواب 
بالتقيص عن الخروقات واالحداث التي 
شهدتها ساحات التظاهر يف املحافظات 
واالعتداءات عىل املتظاهرين السلميي�ن 
. وق�ال عض�و لجن�ة االم�ن والدف�اع 
النيابي�ة، بدر الزي�ادي، ل�”ال�زوراء”: 
ان “اللجن�ة لديه�ا اجتماع�ات دورية 
مس�تمرة مع القي�ادات االمنية لتأمني 
حماية املتظاهرين الس�لميني وحماية 
س�احات التظاهرات، وس�تجتمع مرة 

اخ�رى للتحقي�ق يف الخروق�ات الت�ي 
ذي  محافظ�ة  تظاه�رات  يف  حدث�ت 
ق�ار، واالعتداء عىل خي�م املعتصمني”. 

والدف�اع  االم�ن  “لجن�ة  ان  واض�اف 
النيابي�ة لديه�ا اجتماع�ات مس�تمرة 
م�ع قيادات امني�ة يف محافظة ذي قار 

الستكمال التحقيقات يف كل الخروقات 
التي حدثت خالل تظاهرات املحافظة”. 
أكمل�ت  النيابي�ة  “اللجن�ة  ان  مبين�ا 
تحقيقها الخاص باألوضاع األمنية التي 
ش�هدتها محافظ�ة الب�رة مؤخرا”.

واوض�ح ان “التقري�ر الفني للجنة عن 
احداث التظاه�رات والخروقات، والذي 
س�ُيقرأ ام�ام الربملان خالل الجلس�ات 
املقبل�ة ، ش�ّخْص تقص�ريا م�ن بعض 
واجباته�ا  اداء  يف  األمني�ة  القي�ادات 
الرئيسة بحماية وسالمة املتظاهرين”. 
مش�ريا اىل ان “التقري�ر اوىص بإحال�ة 
بعض املقري�ن عىل التحقيق، والنقل 
واج�راءات أخرى ك�ي ال تتكرر حاالت 
القتل والخط�ف يف محافظة البرة أو 
بقية املحافظ�ات األخ�رى” .واك�د ان 

“اللجنة تنتظر تصويت مجلس النواب 
ع�ىل التقري�ر الربملان�ي للم�ي بتل�ك 
التوصي�ات، وجعلها ملزم�ة للحكومة 
والعس�كرية”. االمني�ة  والقي�ادات 
وكان�ت  لجنة حقوق اإلنس�ان النيابية 
طالبت باإلرساع بتسمية رئيس الوزراء 
املكل�ف، ع�ىل أن يك�ون توافقي�ا وغري 
جديل، ويحظى بقبول الش�ارع والكتل 
السياسية، إلنهاء األزمة وحماية البالد 
التوت�ر والتصعيد.ودع�ت  م�ن خط�ر 
عضو لجن�ة حقوق اإلنس�ان النيابية، 
يرسى رجب، رئيس الجمهورية، برهم 
صالح، باالرساع يف تسمية رئيس وزراء 
توافقي غري ج�ديل إلنهاء األزمة، ومنع 
التصعيد والتوتر، مؤكدة اهمية االلتزام 

بتوجيهات املرجعية الدينية يف النجف.

األمن النيابية لـ          : الربملان سيتقصى عن خروقات وأحداث تظاهرات ذي قار 
اجتماعات مستمرة مع القيادات األمنية وتوصيات برملانية مبقاضاة املقصرين 

بغداد/ الزوراء:
اكد نقيب الصحفيني العراقيني، رئيس 
اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، 
الس�لميني  املتظاهرين  اهمية حماي�ة 
النارصية.وق�ال  يف  القتل�ة  ومالحق�ة 
الالم�ي، يف تغريدة له عىل موقع تويرت، 
تابعته�ا “الزوراء”: ان محافظ ذي قار 
اعلن تعطيل الدوام الرسمي حداداً عىل 
ارواح الش�باب الذين سقطوا عىل أيدي 
مس�لحني ملثمني. مبين�ا: ان االهم من 
هذا القرار قيام القوات االمنية بحماية 
املتظاهرين السلميني ومالحقة القتلة. 
ولف�ت اىل: ان الق�وات االمني�ة تتحمل 
واالنس�انية  االخالقي�ة  املس�ؤولية 

والوطني�ة والقانونية ع�ىل الدماء التي 
سالت.

أفغانستان/ متابعة الزوراء:
اعلنت حرك�ة طالبان، امس االثنني، انها 
أس�قطت طائرة أمريكية كان عىل متنها 
جنود وضباط كبار، فيما أكد مسؤولون 
أمريكيون أن الطائرة التي تم إسقاطها، 
يف أفغانستان، عس�كرية وتتبع للواليات 
املتحدة.وق�ال املتح�دث باس�م طالبان، 
ذبيح الله مجاهد، يف بيان بلغة الباشتون 
إن “طائرة للمحتلني األمريكيني تحطمت 
جمي�ع  أن  مضيف�ا  غزن�ة”.  والي�ة  يف 
أف�راد الطاق�م قتلوا.من جانبه�ا، قالت 
القيادة الوس�طى األمريكية إن مسؤولني 
عس�كريني أمريكيني يحققون يف تقارير 
ع�ن تحط�م الطائ�رة يف أفغانس�تان.يف 
غضون ذلك، أكد مسؤولون أمريكيون أن 
الطائرة التي تم إسقاطها، يف أفغانستان، 

عس�كرية وتتبع للواليات املتحدة.ونقلت 
وكالة “رويرتز” عن مسؤولني أمريكيني 
أن الهدف، ال�ذي أعلنت حركة “طالبان” 
املس�ؤولية ع�ن إس�قاطه، ه�و طائ�رة 
عس�كرية صغرية للقوات األمريكية.من 
جانبه، امتنع البنتاغون، حسب الوكالة، 
عن تقديم أي تعليق رس�مي عىل الحادث 
يف ظ�ل إع�الن حرك�ة “طالب�ان”.وكان 
املتحدث باسم حاكم غزنة، عارف نوري، 
ق�د رصح يف وقت س�ابق لوكالة فرانس 
برس “قراب�ة الس�اعة 13,10 بالتوقيت 
املح�ي تحطمت طائ�رة يف منطق�ة ديه 
ياك بوالي�ة غزنة.”.وأض�اف “أن النريان 
تش�تعل يف الطائرة، والقرويون يحاولون 
إخماده�ا. م�ا زلنا ال نعرف م�ا إذا كانت 

طائرة ركاب أو طائرة عسكرية”.

بغداد/ الزوراء:
الجوي�ة حال�ة  االن�واء  اعلن�ت هيئ�ة 
الطق�س لنهاية االس�بوع الحايل، فيما 
اش�ارت اىل ان الطقس سيشهد تساقط 
امط�ار وح�دوث عواص�ف رعدي�ة مع 
ارتفاع بدرج�ات الحرارة.وقالت الهيئة 
يف تقرير لها: ان “الطقس اليوم الثالثاء 
يف املنطقتني الوس�طى واشمالية غائم 
جزئ�ي، واحيان�اً غائ�م، م�ع ارتف�اع 
قلي�ل بدرجات الحرارة”. مش�رية اىل ان 
“الطقس يف املنطقة الجنوبية س�يكون 

صح�وا يتحول تدريجياً اىل غائم جزئي، 
وال تغ�ري يف درجات الح�رارة”. واكدت 
الهيئ�ة ان “طق�س ي�وم غ�د االربعاء 
جزئ�ي  غائ�م  الوس�طى  املنطق�ة  يف 
يتح�ول تدريجياً خ�الل الليل اىل صحو، 
م�ع ارتف�اع بدرج�ات الح�رارة، فيم�ا 
س�يكون الطق�س باملنطقة الش�مالية 
غائما جزئيا واحيان�اً غائما مع فرصة 
لتساقط زخات مطر خفيفة يف االقسام 

الجبلية منها”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أمريكي�ة يف مجم�ع  هبط�ت مروحي�ات 
السفارة األمريكية يف بغداد، عقب تعرضها 
لهج�وم صاروخ�ي، مس�اء األحد.وقالت 
ش�بكة “رووداو” الكردي�ة، إن املروحيات 
األمريكية هبط�ت هناك، حيث يعتقد أنها 
نقلت ع�ددا م�ن الجرحى لتلق�ي العالج، 
الفتة إىل أن املروحيات هبطت داخل مجمع 
السفارة وسط بغداد، ومن ثم أقلعت مجددا 
وتجولت يف املكان قبل أن تغادر.وأش�ارت 
الشبكة إىل احتمال أن تكون املروحيات قد 
أجلت مصابني، مع ت�وارد أنباء عن وجود 

م�ا ال يقل ع�ن 4 جرحى، م�ن دون وجود 
إعالن رس�مي م�ن أي طرف ح�ول وقوع 
خس�ائر برشية جراء الهجوم الصاروخي.
وأطلق مجهولون، مس�اء األحد، صواريخ 
كاتيوشا عىل السفارة األمريكية يف بغداد، 
س�قطت داخل حرمه�ا، م�ا أدى إىل حرق 
املطعم.ويع�د هذا الهج�وم الخامس الذي 
يس�تهدف الس�فارة منذ اغتيال قائد فيلق 
الق�دس، قاس�م س�ليماني، ونائب رئيس 
الحش�د الش�عبي، أبو مه�دي املهندس، يف 
رضبة جوية أمريكية قرب مطار بغداد يف 

3 يناير/ كانون الثاني الجاري.

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت اللجنة املالية النيابية ع�ن تداعيات تأخر اقرار 
املوازن�ة العام�ة، محمل�ة حكوم�ة تري�ف االعم�ال 
مس�ؤولية عدم ارس�الها اىل الربملان، وفيم�ا اكدت عدم 
تأث�ر روات�ب املحافظات واالقلي�م بتأخ�ر اقرارها، رأى 
خب�ري قانون�ي ع�دم احقي�ة الربمل�ان بمن�ح صالحي�ة 
لحكوم�ة تري�ف االعمال إلرس�ال مش�اريع القوانني 
اليه.وق�ال عض�و اللجنة املالي�ة، النائب جم�ال كوجر، 
يف حديث ل�”ال�زوراء”: ان هناك تداعيات كبرية بس�بب 
تأخر اقرار املوازنة العامة لس�نة 2020، منها عدم تلبية 
مطال�ب املتظاهرين، خاصة فيم�ا يتعلق بفرص العمل 
والتعيينات، وكذلك عدم اطالق املش�اريع االس�تثمارية، 

وبهذا ستتوقف جميع املشاريع باملحافظات.وتابع: كما 
ان القطاعات االقتصادية االخرى ستتأثر ايضا كالزراعة 
والصناعة، فضال عن مختلف املج�االت الحياتية، وبهذا 
ال تس�تطيع الحكومة تلبية احتياجات الناس، باالضافة 
اىل ان القطاع الخاص ال ينش�ط من دون وجود موازنة، 
الن�ه يحتاج اىل بعض الدعم وتنفيذ املش�اريع.واكد عدم 
تأث�ر رواتب املوظفني بتأخر اقرار املوازنة س�واء رواتب 
الحكوم�ة االتحادي�ة او حكوم�ة اقليم كردس�تان، الن 
املوازنة التش�غيلية س�ترف عىل وفق مب�دأ 1/12 من 
املوازنة السابقة، وبالتايل تأمني جميع الرواتب والقروض 

والديون واملصاريف اليومية.

طبيب يف الصني يكشف لـ          مالبسات انتشار فايروس “كورونا” وإمكانية العالج 
غداة تسجيل أكثر من 2800 إصابة بينها 81 وفاة.. خطر يتطلب يقظة ملنع دخوله إىل العراق 

الزوراء/ دريد سلمان: 
تكابد الس�لطات الصيني�ة فايروس 
“كورونا” الرشس بش�تى الوس�ائل 
والطرق، ويف الوقت الذي اتخذت فيه 
معظم دول العال�م إجراءات صارمة 
ملنع انتقاله إليها، حيث كشف طبيب 
عربي يعمل يف الصني عن مالبس�ات 
ظه�ور الوب�اء وحقيق�ة املعلومات 
التي تحدثت عن وج�ود بؤرة اصابة 
“كارثي�ة” وامكاني�ة عالج�ه، بع�د 
تسجيل أكثر من 2800 إصابة، بينها 
81 وف�اة مؤكدة يف الدولة اآلس�يوية 

الضخمة.  
العض�الت  حم�ى وقش�عريرة وآالم 
ورشح قد يكون مصحوبا باإلسهال 
إىل جانب ارتفاع درجة حرارة الجسم 
بشكل الفت وسعال جاف وصوال إىل 
فشل رئوي يف املراحل املتقدمة، هكذا 
يلخ�ص الدكتور، حس�ن الخاش�ب، 
االستشاري يف مستش�فى )فودا( يف 
كوانج�وا بالصني، أع�راض اإلصابة 
بف�ريوس )كورونا ووخ�ان(، حيث 
تم التواص�ل معه ع�رب اإلنرتنت بعد 
الحدي�ث ع�ن طرق ع�الج الرسطان 
للم�رىض  نفس�ه  املستش�فى  يف 
العراقيني.ويقول الخاش�ب يف حديث 
ل�”الزوراء”: إن الفريوس هو فصيلة  
فايروس االنفلونزا نفسه الذي ظهر 
عام 2002 س�ارس، إال انه قد يكون 
ه�ذا الفريوس ق�د تح�ور او حدثت 

ل�ه طفرة وتغريت بع�ض صفاته او 
اصبح هجينا بحي�ث ال تتعرف عليه 
االجس�ام املضادة برسعة. واوضح: 
ان ف�ريوس كورون�ا االص�ي يمك�ن 
الش�فاء من�ه عند االصاب�ة من غري 
عالج  مثل  الزكام الش�عبي العادي، 

والبع�ض يطول لع�دة اي�ام. مبينا: 
أن ه�ذا الن�وع م�ن الفريوس�ات له 
س�تة أنواع وقد اش�تهر من�ه نوعان 
ال�رشق  متالزم�ة  هم�ا  رئيس�يان، 
االوسط التنفس�ية الحادة ومتالزمة 
س�ارس الش�ديدة.الجدير بالذكر أن 

مستش�فى “ف�ودا” تس�تقبل ع�ىل 
الدوام م�رىض عراقيني لعالجهم من 
م�رض الرسطان ع�رب التجميد الذي 
يعد أحدث طرق العالج عامليا، ولديها 
عي�ادات خارجية الس�تقبال املرىض 
الذي�ن يعان�ون م�ن ارتف�اع درج�ة 

الحرارة او الس�عال او جراحة اليوم 
الواحد، وتس�تقبل الح�االت الحرجة 
او الخط�رية من ام�راض الرسطان.

ويوض�ح الخاش�ب: اخ�ريا ظه�رت 
يف مدين�ة ووخ�ان بالصني النس�خة 
 nCoV(2019(. الجدي�دة للف�ريوس
مبين�ا: أن خطورت�ه تكم�ن يف ان�ه 
فريوس رشس ينتقل برسعة يف وقت 
الحضان�ة، اي يف وق�ت ل�م تك�ن قد 
ظهرت ع�ىل املريض اعراض الزكام، 
فيسبب انتش�ارا وذعرا حول العالم.

ويش�ري الخاشب اىل: أن هناك حاالت 
ش�فيت، ما يعني ان الع�الج متوفر 
،ويج�ب قبل الع�الج الوقاية. مؤكدا 
تماثل 51 حالة إصابة للش�فاء التام 
بعد تلق�ي العالج الالزم. وبخصوص 
االنب�اء الت�ي تحدث�ت ع�ىل وج�ود 
إهمال وصف بأنه “كارثي” وتسبب 
بانتش�ار الوباء، قال الخاش�ب: إنها 
ش�ائعة وال اس�اس لها من الصحة، 
حيث تب�ذل جميع املراف�ق الصحية 
جه�ودا خارق�ة للتعام�ل م�ع هذه 
الفرتة، والجه�ات الصينية املختصة 
ضخم�ة  مالي�ة  مبال�غ  رص�دت 
إلج�راءات الوقاي�ة، وتوف�ري العالج 
املجاني لفريوس )كورونا(، وبالتايل 
فإن الصور واملش�اهد التي أش�يعت 
اتضح أنه�ا غري صحيحة، وليس�ت 

لها عالقة أصال باملرىض  .

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
 سجلت أسواق العملة األجنبية يف بغداد، امس 
استقراراً   ،)2020/1/27( املوافق  االثنني، 
الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  بسعر 
الدوالر  ورشاء  بيع  أسعار  العراقي.وجاءت 
للدوالر  البيع  سعر  كاآلتي:  الصريفة،  رشكات 
و500  ألفاً   121 أي  ديناراً،   1215 بلغ  الواحد 
للدوالر  الرشاء  سعر  أما  دوالر.  للمائة  دينار 
فسجل 1205 دنانري، أي 120 ألفاً و500 دينار 

للمائة دوالر.

استقرار الدوالر يف 
البورصة 

الالمي يؤكد أهمية محاية املتظاهرين 
ومالحقة القتلة يف الناصرية

طالبان تعلن إسقاط طائرة عسكرية 
أمريكية ومقتل مجيع ركابها

األنواء: أمطار وعواصف رعدية مع 
مروحيات جتلي مصابي السفارة األمريكية ارتفاع بدرجات احلرارة 

يف بغداد بعد ساعات من قصفها 
املالية النيابية تكشف لـ         تداعيات تأخر إقرار املوازنة 

وحتّمل احلكومة “املستقيلة” مسؤولية عدم إرساهلا

اخلارجية ختصص طائرة لنقل الطلبة العراقيني من مدينة ووهان الصينية

ص 6جلنة املسابقات تقرر استئناف دوري الكرة الشهر املقبل يف مشال العراق

ص 4

 

احللبوسي يدين استمرار إراقة الدماء 
يف صفوف املتظاهرين والقوات األمنية 

أكد أهمية االستماع واالستجابة ملطالب احملتجني 

بغداد/ الزوراء:
محم�د  الن�واب،  مجل�س  رئي�س  ادان 
الحلب�ويس، اس�تمرار اراق�ة الدم�اء يف 
صف�وف املتظاهرين والق�وات االمنية، 
وفيما اكد اهمية االس�تماع واالستجابة 
ملطالب املحتجني، حث القوى السياسية 
ع�ىل االرساع بحس�م مرش�ح رئاس�ة 
الوزراء. وق�ال الحلبويس، يف بيان تلقت 
»الق�وى  إن  من�ه:  نس�خة  »ال�زوراء« 
بمل�ف  للتع�اون  مدع�وة  السياس�ية 
تش�كيل الحكوم�ة، واإلرساع باختي�ار 
أبن�اء  يتواف�ق م�ع تطلع�ات  مرش�ح 
الش�عب العراق�ي«. مبين�ا أن »اختي�ار 
حكوم�ة جدي�دة قوي�ة مدعوم�ة م�ن 
القوى السياس�ية - ع�ىل أن تضع رؤية 
اس�رتاتيجية واضحة لتنفي�ذ الخطوات 
اإلصالحي�ة، وتكون ق�ادرة ع�ىل تلبية 
املطال�ب - يأت�ي كخط�وة مهم�ة لحل 
البالد«.وأض�اف  يف  الراهن�ة  األزم�ة 
يف  زال هن�اك ش�باب  »م�ا  الحلب�ويس 
س�احات التظاهر تطالب باإلصالح، وال 
بدَّ من االس�تماع واالس�تجابة ملطالبهم 
ة بع�د توحيده�ا، والتعامل معهم  الحقَّ
واج�ب  وم�ن  أبناؤن�ا  فه�م  بحكم�ة، 

الدول�ة توف�ري حي�اة حرة كريم�ة لكل 
أبن�اء الش�عب العراقي«.واش�ار اىل أن 
»االعت�داء ع�ىل امل�ال الع�ام والخ�اص 
وقطع الطرق وتعطيل الدوام، فيه رضر 
باملصلح�ة العامة، وييسء للمتظاهرين 
السلميني وأهدافهم بتحقيق اإلصالح«. 
داعي�ا املتظاهري�ن اىل »إبع�اد املخربني 
م�ن صفوفه�م والحفاظ عىل س�لمية 
الحلب�ويس،  واس�تنكر  التظاه�رات«. 
بحس�ب البيان، »اس�تمرار إراقة الدماء 
يف صفوف املتظاهرين والقوات األمنية، 
واالعت�داءات املتكررة دون الكش�ف عن 

حيثياتها والجهات التي تقف خلفها«.

لبنان.. الربملان يقر موازنة 2020 باألغلبية بعد اشتباكات بني األمن واحملتجني 
بعد دعوات إلغالق عدة طرق يف بريوت ملنع عقد اجللسة

بغداد/ الزوراء:
املتظاهرين يف ساحة  الهجوم عىل  اياد عالوي، عىل حادثة  الوطنية،  ائتالف  علق رئيس 
الحبوبي بمدينة النارصية، معترباً أن »العنف املفرط سيؤدي إىل ردود أفعال أشد«.وكتب 
عالوي، يف تغريدة عىل صفحته الرسمية بموقع التواصل االجتماعي )تويرت(: »تباً لسلطة 
ال تستطيع ان تحمي شعبها، هل نسيتم أيام معارضة نظام صدام، ارفعوا أيديكم عن 
شعبنا املحتج يف النارصية، فالعنف املفرط سيؤدي إىل ردود افعال أشد، فهل سيتواصل 
قتلكم ل� ٣٩ مليون عراقي«.وكان مصدر أمني أفاد، صباح امس االثنني، بأن »مجهولني 
هاجموا، فجر امس، املتظاهرين يف ساحة الحبوبي، وقاموا بإحراق خيام املعتصمني«.
بلغت شهيدين و18 مصابا بعضها خطرة«.  االعمال  أن »حصلية هذه  املصدر  وأضاف 

مبيناً أن »املتظاهرين قاموا بنصب الخيام مرة أخرى، وهناك هدوء نسبي«.

عالوي: تباً لسلطة ال تستطيع 
محاية شعبها

تفاصيل ص3   
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ن�ا دعوتكم لالش�راك باملناقصات ادناه والتي تتضم�ن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول ادناه( والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة  يرسُّ
.)www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )www.kimadia.iq( يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علماً ان ثمن مستندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون$ هو )1000000( مليون دينار غري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو )2000000( مليونني دينار 
غري قابل للرد ويتحمل من سرسو عليه املناقصة اجور االعالن وعىل ان يتم تقديم وثائق االعمال املماثلة مع العرض. اما التأمينات االولية والتي يجب ان تكون بنسبة 1% من قيمة 
الع�رض تق�دم عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطل�ق املبلغ من املرصف اال بكتاب من الرشك�ة يؤيد انتفاء الحاجة او صك مص�دق او كفالة مرصفية ضامنة او 
سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علماً ان طريقة الدفع ستكون )حسب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن )CIP( او حسب الرشوط، وان الرشكة غري ملزمة بقبول 
اوطأ العطاءات وعىل من سرس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حس�ن االداء( البالغة 5% من قيمة االحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان او كفالة مرصفية 
او صك مصدق او مس�تندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة او الوزارة املذكورين انفاً علماً ان املؤتمر الخاص باالجابة عىل 

استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحاً يوم االربعاء 2020/2/19.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق, ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

                                                              إعــــالن
وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية
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غداة تسجيل أكثر من 2800 إصابة بينها 81 وفاة.. خطر يتطلب يقظة ملنع دخوله إىل العراق 

رسائل أمريكية أم مسألة هرمز األمنية؟

طبيب يف الصني يكشف لـ           مالبسات انتشار فايروس “كورونا” وإمكانية العالج 
الزوراء/ دريد سلمان: 

الصينية فايروس  السلطات  تكابد 
الوسائل  “كورونا” الرشس بشتى 
والط�رق، ويف الوقت ال�ذي اتخذت 
في�ه معظ�م دول العال�م إجراءات 
صارمة ملن�ع انتقال�ه إليها، حيث 
يف  يعم�ل  عرب�ي  طبي�ب  كش�ف 
الصني عن مالبس�ات ظهور الوباء 
وحقيق�ة املعلومات الت�ي تحدثت 
ع�ن وجود بؤرة اصاب�ة “كارثية” 
وامكاني�ة عالج�ه، بع�د تس�جيل 
أكث�ر من 2800 إصاب�ة، بينها 81 
وف�اة مؤك�دة يف الدولة اآلس�يوية 

الضخمة.  
حم�ى وقش�عريرة وآالم العضالت 
مصحوب�ا  يك�ون  ق�د  ورش�ح 
باإلس�هال إىل جان�ب ارتفاع درجة 
الف�ت  بش�كل  الجس�م  ح�رارة 
وس�عال ج�اف وص�وال إىل فش�ل 
رئ�وي يف املراح�ل املتقدم�ة، هكذا 
يلخص الدكتور، حس�ن الخاشب، 
االستشاري يف مستشفى )فودا( يف 
كوانج�وا بالصني، أعراض اإلصابة 
بفريوس )كورون�ا ووخان(، حيث 
ت�م التواصل معه عرب اإلنرتنت بعد 
الحديث عن ط�رق عالج الرسطان 
للم�رىض  نفس�ه  املستش�فى  يف 

العراقيني.
حدي�ث  يف  الخاش�ب  ويق�ول 
ه�و  الف�ريوس  إن  ل�”ال�زوراء”: 
فصيلة  فايروس االنفلونزا نفس�ه 
ال�ذي ظه�ر ع�ام 2002 س�ارس، 
إال ان�ه قد يكون ه�ذا الفريوس قد 

تحور او حدث�ت له طفرة وتغريت 
بع�ض صفات�ه او اصب�ح هجينا 
بحي�ث ال تتع�رف عليه االجس�ام 
ان  واوض�ح:  برسع�ة.  املض�ادة 
ف�ريوس كورون�ا االص�ي يمك�ن 
الش�فاء منه عند االصابة من غري 
عالج  مثل  الزكام الشعبي العادي، 
والبع�ض يطول لعدة اي�ام. مبينا: 
أن ه�ذا النوع من الفريوس�ات له 
س�تة أنواع وقد اشتهر منه نوعان 
رئيس�يان، هم�ا متالزم�ة الرشق 
االوسط التنفسية الحادة ومتالزمة 

سارس الشديدة.
مستش�فى  أن  بالذك�ر  الجدي�ر 
“فودا” تستقبل عىل الدوام مرىض 
م�رض  م�ن  لعالجه�م  عراقي�ني 
الرسطان ع�رب التجمي�د الذي يعد 
أحدث طرق الع�الج عامليا، ولديها 
عيادات خارجية الستقبال املرىض 
الذي�ن يعان�ون من ارتف�اع درجة 
الحرارة او السعال او جراحة اليوم 
الواحد، وتستقبل الحاالت الحرجة 
او الخطرية من امراض الرسطان.

ويوضح الخاش�ب: اخ�ريا ظهرت 
يف مدينة ووخان بالصني النس�خة 
 nCoV(2019(. الجديدة للفريوس
مبين�ا: أن خطورت�ه تكم�ن يف انه 
ف�ريوس رشس ينتق�ل برسع�ة يف 
وقت الحضانة، اي يف وقت لم تكن 
ق�د ظهرت ع�ىل املري�ض اعراض 
ال�زكام، فيس�بب انتش�ارا وذع�را 

حول العالم.
ويشري الخاشب اىل: أن هناك حاالت 

ش�فيت، ما يعني ان العالج متوفر 
،ويجب قبل العالج الوقاية. مؤكدا 
تماث�ل 51 حال�ة إصابة للش�فاء 

التام بعد تلقي العالج الالزم. 
وبخصوص االنباء التي تحدثت عىل 

وجود إهمال وصف بأنه “كارثي” 
ق�ال  الوب�اء،  بانتش�ار  وتس�بب 
الخاش�ب: إنها ش�ائعة وال اساس 
لها م�ن الصحة، حيث تبذل جميع 
املراف�ق الصحي�ة جه�ودا خارقة 

للتعامل مع هذه الفرتة، والجهات 
الصيني�ة املختصة رص�دت مبالغ 
مالي�ة ضخمة إلج�راءات الوقاية، 
وتوف�ري الع�الج املجان�ي لفريوس 
)كورون�ا(، وبالت�ايل ف�إن الصور 
واملش�اهد التي أشيعت اتضح أنها 
غ�ري صحيحة، وليس�ت لها عالقة 

أصال باملرىض  .
ويدع�و الخاش�ب اىل رضورة اخذ 
الج�د عن�د  األم�ور ع�ىل محم�ل 
ظه�ور االعراض املبك�رة للمرض، 
وه�ي العط�اس املتك�رر والحمى 
العض�الت  آالم  أو  القش�عريرة  أو 
والرشح واإلسهال، حيث أن بعض 
هذه االعراض تظهر خالل يومني او 
ثالثة، والبعض بعد سبعة أيام من 
العدوى لتشمل ارتفاع درجة حرارة 
الجس�م لتبل�غ 38 درج�ة مئوي�ة 
أو أع�ىل. مش�ريا اىل: أن األع�راض 
تشمل ايضا السعال الجاف وضيق 
التنف�س املفاج�ئ وحصول ش�لل 
يف تنفس األوكس�جني، مما يسبب 
الفشل الرئوي، لذلك يجب الذهاب 
باكرا اىل الطبيب مع اتخاذ اس�باب 

الوقاية لباقي افراد االرسة. 
وحذر الخاش�ب م�ن أن األعراض 
تتطور رسيعا، أو قد يستغرق عدة 
أيام، واكثر الناس عرضة لإلصابة 
ه�م كب�ار الس�ن وامل�رىض الذين 

يعانون من ضعف املناعة.

طرق االنتشار وسبل الوقاية
وربما ينت�رش الفريوس عرب الرذاذ 

او اللع�اب او س�ائل االن�ف ليؤثر 
يف األنح�اء املختلف�ة، لذل�ك تج�ب 
الوقاي�ة عرب غس�ل اليدي�ن باملاء 
والصاب�ون، وعدم مل�س العيون أو 
األن�ف أو الف�م  قبل غس�ل اليدين 
جي�دا، وعدم االحت�كاك  املبارش او 
عن قرب مع األش�خاص املصابني 
به�ذا الفريوس او الذي�ن كانوا مع 
اش�خاص مصابني بالزكام، فضال 
عن التقيد بإج�راءات العزل الذاتي 
للحد من انتقال العدوى، واستخدام 
املناديل عند الس�عال أو العطاس، 
م�ع الحرص ع�ىل التخل�ص منها 

فورا يف سلة املهمالت.

العالج وطرق النجاة
يوضح الدكتور الخاشب: أن طريقة 
ع�الج فريوس )كورون�ا( او نزالت 
الربد الش�عبية او ال�زكام العادي، 
ام�ر ممكن جدا، عرب الحصول عىل 
قس�ط جي�د م�ن الراح�ة، ورشب 
كمي�ات كب�رية م�ن امل�اء الدافئ، 
وتن�اول األدوية املهم�ة بوصفات 
طبي�ة مث�ال ادوية الته�اب الحلق 
خافض�ات  واس�تخدام  والحم�ى، 
الح�رارة مث�ل )األس�يتامينوفني( 
واس�تخدام  )اإليبوبروف�ني(،  أو 
الهوائية  مرطبات الحلق والقصبة 
لتخفيف أع�راض الته�اب الحلق، 
وفيتامني يس، وإجراء اشعة صدر 
للمس�اعدة يف التش�خيص املبك�ر 
لوص�ف الع�الج املناس�ب وتجنب 

األسوأ. 

الصينية، حتى  السلطات  وسجلت 
مساء أمس االثنني، أكثر من 2800 
حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد 
 81 بينه�ا  “كورون�ا”،  لف�ريوس 
حال�ة وف�اة، كما تم تأكي�د وجود 
مصاب�ني بهذه الس�اللة يف كل من 
الواليات املتحدة وفرنسا وأسرتاليا 
وكندا وسنغافورة واليابان وكوريا 
الجنوبية وفيتنام وتايالند وماليزيا 

وهونغ كونغ وماكاو وتايوان. 

ماذا عن العراقيني املتواجدين 
يف دائرة اخلطر؟

وزارة الخارجي�ة العراقي�ة اكدت، 
يف مطل�ع األس�بوع الح�ايل، ع�دم 
بف�ريوس  إصاب�ة  أي�ة  تس�جيل 
كورونا القاتل يف صفوف العراقيني 
املتواجدين يف الصني، فيما أش�ارت 
إىل تشكيل غرفة عمليات إلجالئهم 

من املناطق املوبوءة.
وقالت الخارجية العراقية، يف بيان، 
إنه�ا تتاب�ع باهتمام بال�غ أوضاع 
الطلب�ة العراقيني الذين يدرس�ون 
يف الص�ني عق�ب إغالق الس�لطات 
مدين�ة أوهان الت�ي يقيمون فيها 

إثر انتشار فايروس )كورونا)
كم�ا اعلن�ت وزارة الصح�ة خل�و 
الع�راق م�ن أي�ة اصاب�ة بم�رض 
)كورونا(، مش�ددة ع�ىل أن جميع 
الوافدي�ن للبالد من جمي�ع الدول 
التي تح�دث فيها أية حالة وبائية، 
ومنه�ا الصني، يخضعون للفحص 

يف املطارات واملنافذ الحدودية.
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طهران/متابعة الزوراء:
 رج�ح مراقب�ون أن يك�ون فح�وى الرس�ائل 
املنقولة إىل إيران عن طريق القناة العمانية هو 

عبارة عن مزيج بني إنذارات أمريكية لطهران.
ووضع�ت كل من إيران وس�لطنة عمان الزيارة 
التي ق�ام بها وزير الخارجية العماني يوس�ف 
بن علوي األحد إىل طهران، تحت عنوان عريض؛ 
“بحث العالقات الثنائي�ة واألوضاع يف املنطقة، 
وعىل وج�ه الخص�وص أمن املالح�ة يف مضيق 

هرمز”.
غري أّن أغلب املتابعني لش�ؤون الرشق األوسط، 
رأوا الزي�ارة ج�زءا من عمل أعم�ق وأبعد مدى 
تق�وم ب�ه مس�قط بش�كل كثي�ف ع�ىل مل�ّف 
الخالفات األمريكية اإليرانية التي تحّولت خالل 
الفرتة األخرية إىل توّتر شديد بلغ أْوَجُه إثر إقدام 
الوالي�ات املتح�دة عىل قت�ل قائد فيل�ق القدس 
اإليراني قاس�م س�ليماني يف رضبة جوية قرب 
مط�ار بغداد ال�دويل، األم�ر الذي أث�ار مخاوف 

جّدية من اندالع صدام مسلّح يف املنطقة.
ويس�تند هؤالء إىل أّن زيارة بن علوي األخرية إىل 
طهران هي الثانية له يف ظرف أس�بوع والثالثة 
يف أقّل من شهر “ما يعني أّن األمر يتعلّق بعملية 
نقل رس�ائل عاجل�ة إىل القي�ادة اإليرانية ونقل 
إجاباته�ا عن تلك الرس�ائل إىل طرف أو أطراف 
غربية، يف مواصلة للدور الذي قامت به سلطنة 
عمان دائما يف س�ياق وس�اطاتها ب�ني طهران 
وخصومها الدوليني يف ملفات ش�ائكة وقضايا 
معّقدة”، ع�ىل حّد تعبري مص�در خليجي طلب 

عدم الكشف عن هويته.
وجاءت زيارة وزير الخارجية العماني إىل إيران 
ولقائ�ه نظ�رَيه اإليران�ي محّمد ج�واد ظريف، 
عش�ية اس�تقبال مس�قط لوزي�ر الخارجي�ة 
األمريكية لش�ؤون الرشق األدنى ديفيد شينكر، 
االثنني، ضمن جولة تش�مل إرسائيل وس�لطنة 

عمان.
وقالت الخارجية األمريكية إّن ش�ينكر سيلتقي 
يف املحّطة العمانية من الجولة التي تس�تمر من 
السابع والعرشين إىل الثالثني من يناير الجاري، 
مس�ؤولني عماني�ني “لتقدي�م التع�ازي بوفاة 

الس�لطان قابوس بن سعيد وإعادة التأكيد عىل 
الت�زام الواليات املتحدة بالعالق�ات الثنائية بني 
البلدي�ن ومناقش�ة القضايا األمني�ة اإلقليمية، 
بم�ا يف ذلك أنش�طة النظ�ام اإليران�ي املزعزعة 

لالستقرار”.
وال يس�تبعد مراقبون أن يكون فحوى الرسائل 
املنقولة إىل إيران عن طريق القناة العمانية هو 
عب�ارة عن مزيج بني إن�ذارات أمريكية لطهران 
ودعوات لها إىل الحوار دون قيد أو رشط مسبقة 
من قبلها ودون سقوف تمنع مناقشة الربنامج 
الصاروخ�ي اإليراني وبحث إب�رام اتفاق نووي 
جديد بديل عن االتفاق الس�ابق الذي انس�حبت 

منه إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وعقد بن عل�وي، األحد يف طهران محادثات مع 
نظ�ريه اإليراني ج�واد ظريف قال�ت الخارجية 
اإليراني�ة إن مس�ألة التع�اون يف مضيق هرمز 
تص�ّدرت موضوعاتها، مش�رية إىل أن الجانبني 
“أعرب�ا عن إرادة حكومتي البلدين يف اس�تمرار 
التع�اون والح�وار بغي�ة ضمان حري�ة املالحة 
البحرية وتأمني إمدادات الطاقة للجميع، وحثا 
كافة األط�راف عىل االضطالع ب�دور إيجابي يف 

هذه العملية”.
ومن جهته�ا أعلنت وزارة الخارجي�ة العمانية 
بش�كل مس�بق عن زيارة ب�ن عل�وي لطهران 
وأش�ارت يف حس�ابها ع�ىل توي�رت، أن الزي�ارة 
ج�اءت يف طريق عودة الوزير إىل الس�لطنة بعد 
مش�اركته يف أعمال املنت�دى االقتصادي العاملي 
بداف�وس. وذكرت أّن موضوع الزيارة هو بحث 
“العالقات الثنائية واألوض�اع يف املنطقة، وعىل 

وجه الخصوص أمن املالحة يف مضيق هرمز”.
ولقاء ظريف ب�ن علوي هو الخامس خالل أقل 
من شهر، إذ زار وزير الخارجية العماني طهران 

ثالث مرّات، فيما زار ظريف مسقط مرّتني.
وُيس�تبعد أّن تكون املس�ألة األمني�ة التقنية يف 
هرمز قد أخ�ذت كّل ذلك الحّيز من املش�اورات 
اإليراني�ة العمانية الكثيفة. وما يؤّهل س�لطنة 
عمان لحمل الرسائل الرسية بني إيران والواليات 
املّتحدة، أّنه�ا موضع ثقة الطرف�ني املتضاّدين 

معا حيث تحتفظ بعالقات جيدة مع كليهما.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت هيئة االن�واء الجوية حال�ة الطقس 
لنهاي�ة االس�بوع الحايل، فيما اش�ارت اىل ان 
الطقس سيش�هد تس�اقط امط�ار وحدوث 
عواصف رعدية مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

وقالت الهيئة يف تقرير لها: ان “الطقس اليوم 
الثالث�اء يف املنطقت�ني الوس�طى واش�مالية 
غائم جزئي، واحياناً غائ�م، مع ارتفاع قليل 
بدرجات الح�رارة”. مش�رية اىل ان “الطقس 
يف املنطق�ة الجنوبية س�يكون صحوا يتحول 
تدريجي�اً اىل غائم جزئ�ي، وال تغري يف درجات 
الحرارة”. واكدت الهيئ�ة ان “طقس يوم غد 
االربع�اء يف املنطق�ة الوس�طى غائ�م جزئي 
يتح�ول تدريجياً خ�الل اللي�ل اىل صحو، مع 
ارتف�اع بدرج�ات الح�رارة، فيم�ا س�يكون 
الطق�س باملنطق�ة الش�مالية غائم�ا جزئيا 
واحياناً غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر 
خفيفة يف االقسام الجبلية منها”. وتابعت ان 
“الطقس باملنطقة الجنوبية س�يكون غائما 

جزئي�ا واحيان�ا غائم�ا مع ارتف�اع بدرجات 
الح�رارة بض�ع درج�ات”. وبين�ت الهيئة ان 
“طق�س الخميس املقبل باملنطقة الوس�طى 
س�يكون صحوا مع بعض الغي�وم، وال تغري 
يف درج�ات الح�رارة، فيما س�يكون الطقس 
باملنطق�ة الش�مالية غائم�ا جزئي�ا واحياناً 
غائما، وال تغري يف درجات الحرارة”. موضحا 
ان “الطقس يف املنطق�ة الجنوبية صحو مع 
بعض الغيوم، وال تغ�ري يف درجات الحرارة”. 
ولفت�ت الهيئة اىل ان “الطق�س ليوم الجمعة 
املقب�ل يف املنطقة الوس�طى غائم جزئي، مع 
ارتف�اع قليل بدرجات الح�رارة، اما باملنطقة 
الشمالية فسيكون طقسا غائما مع تساقط 
زخات مطر بعد الظهر يف االقس�ام الشمالية 
والغربية مع فرص�ة لحدوث عواصف رعدية 
احيان�اً، مع ارتفاع قليل بدرج�ات الحرارة”. 
باملنطق�ة  “الطق�س  ان  الهيئ�ة  وبين�ت 
الجنوبية سيكون صحوا، وال تغري يف درجات 

الحرارة”.

لندن/ميدل ايست اونالين:
 دخلِت اململكة املتحدة امس االثنني 
أس�بوعاً تاريخياً سيفيض بنهايته 
الجمع�ة ألن تك�ون أول بل�د يغادر 
االتحاد األوروبي بعد ثالث س�نوات 
ونصف الس�نة من مس�اٍع مضنية 

لالنفصال.
لك�ن االنفصال ال يعني نهاية تامة 
للمتاعب ب�ني لندن وال�دول ال�27 
املتبقي�ة يف االتح�اد األوروب�ي، بل 
ه�و يش�كل انطالق�ة ملفاوض�ات 
صعبة س�تحدد أس�س العالقة بني 

الطرفني.
يف ه�ذا اإلط�ار ق�ال وزير ش�ؤون 
األوروب�ي  االتح�اد  م�ن  الخ�روج 
“بريطاني�ا  إن  ب�اركي،  س�تيفن 
س�تحدد املزيد م�ن التفاصيل فيما 
يتعل�ق بأهدافها يف اتف�اق للتجارة 
الح�رة م�ع االتح�اد األوروب�ي يف 
يكتم�ل  أن  بع�د  املقب�ل  الش�هر 

خروجها من االتحاد”.
وق�ال الوزير يف برنام�ج أندرو مار 
الربيطانية  اإلذاعة  بتلفزيون هيئة 
)بي.ب�ي.يس( األحد “س�وف ننرش 
أهدافن�ا يف املفاوض�ات يف الوق�ت 

املناسب بعد الحادي والثالثني”.
وأضاف “لكن املسألة الرئيسة هي 
أننا سنملك التحكم يف قواعدنا ولن 

نكون مستقبلني للقواعد”.
وتابع “لكن الفرصة الرئيس�ة هي 
أننا س�نتمكن من تحديد معايرينا، 
املعاي�ري العالي�ة يف حق�وق العمال 
والبيئة ودع�م الدول�ة يف إطار تلك 

السياسة التجارية”.
ويحتف�ل البعض يف بريطانيا بذلك، 
فيما ينتظ�ر آخرون بحزن يوم 31 
يناير/كانون الثان�ي القادم موعد 
الخروج من االتحاد األوروبي الذي 

أرج�ئ ث�الث م�رات وكان مص�در 
انقس�ام داخ�ي كب�ري يف اململك�ة 

املتحدة.
ولن ت�دق أج�راس س�اعة بيغ بن 
التي تخضع لتصليحات عند موعد 
أكث�ر  مح�اوالت  رغ�م  الخ�روج، 
املؤيدين حماسًة لربيكست تحقيق 
ذلك. يف املقابل، س�يجري عدٌّ تنازيل 
عرب ساعة مضيئة أمام مقر رئاسة 

الحكومة يف داونينع سرتيت.
وبه�ذه املناس�بة س�تدخل قطع�ة 
نقدية من فئة 50 بنسا قيد التداول. 
وس�تطرح قيد التداول بدايًة ثالثة 

ماليني قطعة ثم سبعة ماليني.
بوري�س  ال�وزراء  رئي�س  ويلق�ي 
القوي لربيكست  املؤيد  جونس�ون 
وال�ذي يطرح نفس�ه كش�خصية 
يف  ف�وزه  من�ذ  الب�الد  يف  جامع�ة 
كلم�ة  الترشيعي�ة،  االنتخاب�ات 
للربيطاني�ني. وق�ال جونس�ون يف 
ترصي�ح اول ام�س األح�د “ي�وم 
الجمع�ة يمث�ل لحظ�ة تاريخية يف 
املتح�دة”. وأضاف  تاريخ مملكتنا 
 2016 يف  تصويتك�م  كان  “مهم�ا 
حان الوقت لنتأم�ل بثقة ذلك البلد 
الطليع�ي ال�ذي س�نكونه يف العقد 
الق�ادم وللملمة جراح انقس�امات 

املايض”.
وكان يشري إىل االنقسام بني مؤيدي 
ال�ذي صّوت  ومعاريض بريكس�ت 
52 باملئ�ة من الربيطانيني لصالحه 

يف استفتاء عام 2016.
لك�ن مهمة توحيد الب�الد لن تكون 
س�هلة أمام جونس�ون، إذ رفضت 
مجالس النواب املحلية يف اسكتلندا 
وويل�ز وإيرلن�دا الش�مالية قانونه 

حول بريسكت.
ونجح بوريس جونسون الذي وصل 

السلطة يف يوليو/تموز، يف تحقيق 
م�ا فش�لت في�ه رئيس�ة ال�وزراء 
السابقة ترييزا ماي. وغادرت ماي 
داونين�غ س�رتيت، بعدم�ا أخفقت 
ثالث مرات يف الحصول عىل موافقة 

الربملان عىل اتفاق بريكست.
وبعدما أعاد التف�اوض عىل النص 
مرت�ني م�ع بروكس�ل وحصل عىل 
ح�ّل جديد يمنع إعادة حدود فعلية 
ب�ني جمهوري�ة إيرلن�دا وإيرلن�دا 
الش�مالية، انتزع جونس�ون تأييد 
الربملان لقانون يتيح تنفيذ الخروج 

من االتحاد األوروبي.
للغالبي�ة  بذل�ك  الفض�ل  ويع�ود 
الربملانية الس�احقة التي حققها يف 
ديسمرب/كانون األول، وهي غالبية 
غري مسبوقة لحزب املحافظني منذ 

عهد مارغريت تاترش.
والخمي�س وقعت امللك�ة إليزابيث 
 535 املؤل�ف م�ن  الن�ص  الثاني�ة 
صفحة وال�ذي تم التوص�ل إليه يف 
اتفاق  األول وحّول  أكتوبر/ترشين 

الخروج إىل قانون بريطاني.
وتبق�ى هن�اك خط�وة أخ�رية قبل 
النهاي�ة الرس�مية لعالق�ة دام�ت 

47 عام�اً ب�ني بريطاني�ا والتكت�ل 
األوروب�ي، تتمثل باعتم�اد الربملان 
األوروبي األربعاء اتفاق بريكس�ت 

يف كل من بروكسل ولندن.
األعض�اء  ال�دول  ممث�ي  وع�ىل 
يعلن�وا  أن  األوروب�ي  االتح�اد  يف 
الن�ص  ع�ىل  كتابي�اً  موافقته�م 
غ�داة ذل�ك، وهي الخط�وة األخرية 

الرسمية.
غ�ري أن 31 يناير/كان�ون الثان�ي 
موعد رم�زي فقط ف�ال يشء كثري 
س�يتغري فعلي�اً ومب�ارشًة بعد هذا 
التاري�خ. وين�ص اتف�اق الخروج 
ع�ىل مرحلة انتقالية تمتد حتى 31 
ديس�مرب/كانون األول 2020، عىل 
اململك�ة املتح�دة خالله�ا أن تطبق 
قواعد االتحاد األوروبي، لكن بدون 

حّق التصويت عىل قراراته.
يف هذه األثناء عني االتحاد األوروبي 
سفريه الس�ابق يف الواليات املتحدة 
الربتغ�ايل ج�واو فالي�ه دي أملييدا، 
س�فرياً يف لن�دن يت�وىل مهام�ه يف 
األول م�ن فرباير/ش�باط. وتهدف 
املرحل�ة االنتقالي�ة خصوصاً إىل أن 
تعم�ل لندن وبروكس�ل عىل البحث 

يف طبيع�ة عالقتهم�ا املس�تقبلية، 
خصوصاً يف مج�ال التجارة. ويريد 
جونسون أن ينهي هذه املفاوضات 
قي�ايس،  وق�ت  خ�الل  االنتقالي�ة 
مس�تبعداً أي إرج�اء ملوعدها إىل ما 

بعد نهاية العام.
ه�ذا  أن  يع�ّدن  األوروبي�ني  لك�ن 
الوق�ت ال يكفي وأن�ه يجب تحديد 

األولويات.
واعلن جونسون بوضوح أنه يرغب 
ب�الده  التف�اق  مش�ابه  اتف�اق  يف 
التجاري مع كندا، مع عدم االلتزام 

بقواعد التكتل األوروبي.
ويف موازاة ذلك، تريد اململكة املتحدة 
التف�اوض عىل اتفاقاته�ا الخاصة 
للتب�ادل التج�اري الح�ر م�ع دول 
أخرى خصوصاً الواليات املتحدة يف 
ظ�ل إدارة دونالد ترامب الذي توقع 

اتفاقا تجاريا “مذهال” مع لندن.
ولن تكون املفاوض�ات الربيطانية 
األمريكية سهلة ال سيما مع إعالن 
لندن أنها س�تفرض رضيبة رقمية 
عىل الرشكات التكنولوجية الكربى 
تهدي�د  رغ�م  نيس�ان/ابريل،  يف 

األمريكيني بتدابري مقابلة.
ومن املقرر أن يصل وزير الخارجية 
األمريك�ي ماي�ك بومبي�و إىل لندن 
يف 29 كان�ون الثاني/يناي�ر للق�اء 
بوريس جونسون، و”إعادة التأكيد 
عىل العالق�ة املميزة” بني الحليفني 
توس�عة  إىل  الس�بل  و”مناقش�ة 
وتعميق العالقات التجارية” بينهما 
بع�د بريكس�ت. ويف تغريدة أرفقت 
والربيطان�ي  االوروب�ي  بالعلم�ني 
ورس�م قلب، كتب الرئيس السابق 
للمجل�س االوروبي دونالد توس�ك 
يف  “نح�ن  الربيطاني�ني  مخاطب�ا 

االتحاد االوروبي، مازلنا نحبكم”.

هل أعادت مسقط فتح قنوات 
التواصل بني طهران وواشنطن؟

األنواء: أمطار وعواصف رعدية مع 
ارتفاع بدرجات احلرارة 

طالق ال ينهي املتاعب بني بريطانيا واالحتاد األوروبي

الزوراء/ حسني فالح:
كشفت اللجنة املالية النيابية عن تداعيات 
تأخر اقرار املوازنة العامة، محملة حكومة 
ترصيف االعمال مس�ؤولية عدم ارس�الها 
اىل الربمل�ان، وفيما اكدت ع�دم تأثر رواتب 
املحافظ�ات واالقليم بتأخ�ر اقرارها، رأى 
خب�ري قانوني ع�دم احقية الربمل�ان بمنح 
صالحية لحكومة ترصيف االعمال إلرسال 

مشاريع القوانني اليه.
وقال عض�و اللجنة املالي�ة، النائب جمال 
كوج�ر، يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان هناك 
تداعيات كبرية بس�بب تأخر اقرار املوازنة 
العام�ة لس�نة 2020، منه�ا ع�دم تلبي�ة 
مطال�ب املتظاهرين، خاص�ة فيما يتعلق 
بف�رص العم�ل والتعيين�ات، وكذلك عدم 
وبه�ذا  االس�تثمارية،  املش�اريع  اط�الق 

ستتوقف جميع املشاريع باملحافظات.
وتاب�ع: كم�ا ان القطاع�ات االقتصادي�ة 
االخرى ستتأثر ايضا كالزراعة والصناعة، 
فضال عن مختلف املجاالت الحياتية، وبهذا 
ال تس�تطيع الحكوم�ة تلبي�ة احتياج�ات 

الن�اس، باالضافة اىل ان القطاع الخاص ال 
ينشط من دون وجود موازنة، النه يحتاج 

اىل بعض الدعم وتنفيذ املشاريع.
واكد عدم تأثر رواتب املوظفني بتأخر اقرار 
املوازنة س�واء روات�ب الحكومة االتحادية 
او حكوم�ة اقلي�م كردس�تان، الن املوازنة 
التش�غيلية سترصف عىل وفق مبدأ 1/12 
من املوازنة السابقة، وبالتايل تأمني جميع 
الروات�ب والق�روض والدي�ون واملصاريف 

اليومية.
ولف�ت اىل: ان املوازنة جاه�زة، والحكومة 
الحالية قبل اس�تقالتها صّوتت، من حيث 
املبدأ، عليها، وكان يفرتض ملجلس الوزراء 
ارس�الها اىل الربملان يف وقت مبكر، إال انها 
تعم�دت – أي الحكوم�ة املس�تقيلة- عدم 
ارس�الها النها تطمح اىل اع�ادة الثقة بها 

مرة اخرى.
ب�دوره، رأى الخب�ري القانون�ي، عي جابر 
التميم�ي، ان الربمل�ان ال يح�ق ل�ه من�ح 
صالحية لحكومة ترصيف االعمال ارسال 

مشاريع القوانني، ومنها املوازنة.

وق�ال التميمي يف حديث ل�”ال�زوراء”: ان 
املوازنة تعد مرشوع قانون، واملادة 42 من 
النظ�ام الداخي ملجلس الوزراء ال يس�مح 
لحكومة ترصيف االعمال اقرتاح مشاريع 
القوان�ني او ارس�الها اىل الربمل�ان، كما ان 
الربمل�ان ايض�ا ال يح�ق له من�ح صالحية 
لحكوم�ة ترصي�ف االعم�ال بإرس�ال أي 

مرشوع قانون النها مستقيلة.
واض�اف: يف ح�ال ت�م تمري�ر املوازنة عن 
طريق ارس�الها من قب�ل حكومة ترصيف 
االعمال، فتعد مخالفة دستورية واضحة. 
الفتا اىل: ان الحل يتطلب من مجلس النواب 
تس�مية رئيس وزراء جديد ليقوم بإرسال 

املوازنة اىل الربملان لغرض اقرارها.
وتاب�ع: يف حال تأخ�ر تش�كيل الحكومة، 
فيمك�ن الرج�وع اىل املادة 13 م�ن قانون 
االدارة املالي�ة ل�رصف املوازنة التش�غيلية 
كرواتب، وغريها، بنس�بة 1/12 ، وهذا ما 

يجري حاليا.
وكانت اللجنة املالية النيابية، قد حذرت من 
عدم إق�رار املوازنة االتحادي�ة لعام 2020 

عىل رواتب املوظف�ني يف عموم املحافظات 
وإقليم كردستان.

وق�ال عض�و اللجنة، ش�ريوان م�ريزا، يف 
ترصي�ح صحفي: ان” عدم اق�رار املوازنة 
يف ظ�ل وجود حكومة لترصيف االعمال، ال 
يعن�ي ان املوظفني ال يتس�لمون رواتبهم، 
وه�ذا األم�ر يش�مل املوظف�ني يف االقلي�م 
وباقي املحافظات العراقية”. مشريا اىل ان 
“االقليم سيتس�لم رواتب املوظفني ضمن 

ترتيبات، أبرزها تسليم النفط اىل بغداد”.
وتوصل�ت الحكومة االتحادية مع حكومة 
اقليم كردس�تان، مؤخراً، اىل اتفاق مبدئي 
يقيض بتسليم اإلقليم 250 ألف برميل نفط 
يومي�اً إىل رشكة تس�ويق النف�ط العراقية 
)س�ومو(، ويف املقابل تثبيت املس�تحقات 

املالية لإلقليم بموازنة 2020.
جاء ذلك، عقب اجتماع عقد ببغداد، يف 25 
ترشين الثاني 2019، ض�م وفدين يمثالن 
الحكوم�ة االتحادي�ة وحكوم�ة االقلي�م، 
لبحث م�رشوع قان�ون املوازن�ة العراقية 

والنفط.

أكدت عدم تأثر رواتب احملافظات واإلقليم بتأخرها

ــرار املوازنة  ـــ           تداعيات تأخر إق ــف ل ــة النيابية تكش املالي
وحتّمل احلكومة “املستقيلة” مسؤولية عدم إرساهلا
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بغداد/ الزوراء:
كش�ف عضو لجنة االم�ن والدف�اع النيابية 
النائ�ب، عبد الخالق الع�زاوي، امس االثنني، 
ع�ن خطة اع�ادة االنتش�ار للق�وات االمنية 
ستش�مل اغلب محافظات البالد خالل العام 
الجاري، فيما اعلنت هيئة الحش�د الش�عبي 
وص�ول تعزيزات كبرية من قوات الحش�د اىل 

محافظة نينوى.
وقال الع�زاوي يف ترصيح صحفي ان” اغلب 
محافظ�ات الب�الد ستش�هد خطة واس�عة 
إلع�ادة االنتش�ار للق�وات االمني�ة بمختلف 
عناوينه�ا خالل العام الجاري يف اطار تعزيز 
الجهد االمني وسد الفراغات، ودعم القواطع 

التي تحتاج اىل قوات اضافية جديدة«.
االنتش�ار  اع�ادة  ان”  الع�زاوي  واض�اف 
وتب�ادل القواطع ب�ني الق�وات االمنية تأتي 
ضمن اس�راتيجية ش�املة معتمدة من قبل 
ال�وزارات االمني�ة تتالءم مع املش�هد االمني 
العام”. مؤكدا أن “بعض املحافظات، ومنها 

دي�اىل، بحاجة ماس�ة لقوات اضافية لس�د 
الفراغات وانهاء بعض التحديات يف مشهدها 

الداخيل«.
واش�ار الع�زاوي اىل ان” تس�ليم ملف االمن 

للرشط�ة يف ع�دة محافظ�ات جنوبي�ة هي 
بداية اسراتيجية اعادة االنتشار ودفع قوات 
الجي�ش اىل خارج املدن واملناط�ق الحدودية 
م�ن اجل تعزيز االطواق الخارجية ومواجهة 

أي تحديات امنية”. 
اىل ذلك، وصلت تعزيزات عسكرية كبرية من 
الحش�د الش�عبي، االثنني، اىل قيادة عمليات 

نينوى للحشد الشعبي لتعزيز التواجد.
وقال بيان لهيئة الحشد الشعبي: إن تعزيزات 
عس�كرية كبرية من قطعات الحشد الشعبي 
إىل قاطع عمليات نينوى للحش�د الش�عبي، 
وذل�ك لتعزي�ز قطع�ات الحش�د املتواج�دة 

بقاطع املسؤولية.
وأض�اف: أن قي�ادة عمليات نينوى للحش�د 
الش�عبي نفت انس�حاب أي ق�وة لها ضمن 
القاط�ع. مؤكدا يف الوقت نفس�ه اس�تمرار 
عملياته�ا األمنية الواس�عة ومتابعة الوضع 

االمني عىل الحدود السورية.
وأش�ار إىل: أن قيادة عمليات نينوى للحش�د 
الش�عبي أك�دت التواصل مع وجه�اء وابناء 
محافظ�ة نين�وى ملالحق�ة فل�ول املجاميع 
اإلرهابية بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى 

للجيش العراقي واالجهزة األمنية.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الخارجية، امس االثنني، 
إلج�الء  خاص�ة  طائ�رة  تخصيصه�ا 
الطلبة العراقي�ني من مدينة ووهان يف 
الص�ني إىل بغداد. فيما  كش�فت دائرة 
صح�ة الب�رصة، ام�س االثن�ني، ع�ن 
حقيقة اصابة عمال صينيني بفايروس 

كورونا يف املحافظة.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، احمد 
الصح�اف، يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« 
نس�خة منه انه ”ت�م تخصيص طائرة 
م�ن الخط�وط الجوية العراقي�ة لنقل 

الطلبة العراقي�ني من مدينة ووهان يف 
الصني إىل بغداد«.

وتش�هد مدينة ووهان انتش�ارا واسعا 
لفاي�روس كورون�ا ادى اىل مرصع 86 
ش�خصا، فضال ع�ن اصاب�ة اكثر من 

1700 شخص اخر.
وكان�ت لجنة الصحة والبيئ�ة النيابية 
طالب�ت، يف وق�ت س�ابق، م�ن ام�س 
بإع�ادة  اإلرساع  الحكوم�ة  االثن�ني، 
الطلبة العراقي�ني املتواجدين يف مدينة 
اوه�ان الصينية بس�بب انتش�ار وباء 
كورون�ا يف تل�ك املدين�ة اس�وة بباقي 

الدول األخرى. 
عىل صعيد متصل، كشفت دائرة صحة 
الب�رصة، ام�س االثن�ني، ع�ن حقيقة 
اصابة عمال صينيني بفايروس كورونا 

يف املحافظة.
وقالت الدائ�رة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة منه انه »انترشت عرب وس�ائل 
التواص�ل االجتماعي انب�اء عن ظهور 
اعراض فايروس كورونا عىل اثنني من 
العمالة الصينية يف محافظة البرصة«. 
واضاف�ت ان »هذه االنب�اء عارية عن 
الصح�ة، وال يوج�د اي�ة حال�ة اصابة 

بفايروس كورونا، وال اية حالة اشتباه 
بامل�رض يف البرصة«. داعية الجميع اىل 

»توخي الدقة يف نقل املعلومة«. 
الخمي�س  الصح�ة،  وزارة  وأعلن�ت 
امل�ايض، أن العراق خ�ال من اي اصابة 
بم�رض كورون�ا الذي انت�رش يف احدى 
مناطق الصني مؤخرا، فيما اشارت اىل 
أن جميع الوافدين للبالد من كل الدول، 
ومنه�ا الصني، يخضع�ون للفحص يف 

املطارات واملنافذ الحدودية. 
وف�ريوس كورون�ا هو ف�ريوس تاجي 
تم�ت رؤي�ة ه�ذا الف�ريوس ألول مرة 

يف ج�دة الس�عودية، 24 ايل�ول 2012، 
ويعد الفريوس الس�ادس م�ن فصيلة 
الفريوس�ات التاجي�ة، وأطل�ق عليه يف 
البداية عدد من األس�ماء املختلفة مثل 
ش�بيه سارس أو س�ارس السعودي يف 
بعض الصحف األجنبية، واتفق مؤخراً 
عىل تس�ميته فريوس كورونا املس�بب 

ملتالزمة.
واكتش�ف مرض كورونا قبل اسبوعني 
يف الياب�ان وكوري�ا الجنوبي�ة، قبل ان 
يبدأ باالنتش�ار يف الص�ني، حيث اعلنت 

االخرية وفاة 17 شخصا بهذا املرض.

بغداد/ الزوراء:
ح�ددت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، 
اليوم الثالث�اء، موعدا ل�رصف رواتب العمال 
املضمونني لش�هري كان�ون الثاني وش�باط 
م�ن الع�ام الحايل .بينما كش�فت ع�ن وجود 
17 مكتب�ا مرخصا رس�ميا فقط الس�تقدام 
وتش�غيل العمالة االجنبية يف البالد، مش�ددة 
انها تعمل عىل متابعة من انتهت مدد اقامتهم 

التخاذ االجراءات الالزمة بهذا الصدد.
وقال�ت معاون�ة مدي�ر ع�ام دائ�رة التقاعد 
والضمان االجتماعي بال�وزارة، نجلة عيىس، 
يف بي�ان اطلعت علي�ه »ال�زوراء«: إن دائرتها 
“حددت، الي�وم الثالثاء، موعدا لرصف رواتب 
العمال املضمونني املتقاعدين لشهري كانون 

الثاني وشباط من العام الحايل«.
وأضافت عيىس أن “الراتب سيوزع مع املكافأة 
املالية البالغة 200 الف دينار للشهرين لفئتي 
ال�رصف الي�دوي وحام�يل البطاق�ة الذكي�ة 
ببغ�داد واملحافظات”. داعية املس�تفيدين إىل 
“مراجعة املصارف حس�ب مناطق سكناهم، 
مس�تصحبني معه�م املستمس�كات والهوية 

التقاعدية«.

وتابع�ت عي�ىس ان “املتقاع�د املضمون الذي 
لدي�ه خدم�ة 30 س�نة فأكثر سيتس�لم 800 
ال�ف دينار لش�هرين فقط، وم�ن لديه خدمة 
اقل من 30 س�نة ومتقاع�دو العجز الصحي، 
سيتس�لمون 740 ال�ف دين�ار لش�هرين، اما 
ارسة املتقاع�د املت�ويف ولديها اكث�ر من ثالثة 
مستحقني، فتتسلم 700 الف دينار، واملكونة 
من مس�تحقني اثنني، تتسلم 680 الف دينار، 
وارسة املتويف، ولديها مس�تحق واحد، تتسلم 

660 الف دينار لكال الشهرين”. 
كش�فت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، 
ام�س االثنني، ع�ن وج�ود 17 مكتبا مرخصا 
رس�ميا فق�ط الس�تقدام وتش�غيل العمال�ة 
االجنبي�ة يف الب�الد، مش�ددة انه�ا تعمل عىل 
متابع�ة م�ن انته�ت م�دد اقامته�م التخ�اذ 

االجراءات الالزمة بهذا الصدد.
وقال مدير ع�ام دائرة العمل والتدريب املهني 
بال�وزارة، رائد جبار باه�ض، يف بيان اطلعت 
عليه »الزوراء« ان دائرته “س�جلت 17 مكتبا 
مرخصا رسميا فقط يف عموم البالد الستقدام 
وتشغيل العمالة األجنبية”. مشريا اىل انه “تم 
التنس�يق مع قسم االجانب يف مديرية االقامة 

ب�وزارة الداخلي�ة بش�أن دخوله�م اىل البالد، 
ومنحهم س�مة الدخول، وكيفي�ة حرص ذلك 

باملكاتب املرخصة حرصا«.
وافص�ح باه�ض عن “وج�ود ما يق�رب من 
اربع�ة آالف عام�ل اجنبي موزع�ني يف عموم 
بغ�داد ومحافظات الب�الد املختلف�ة، اغلبهم 

يعمل�ون بالتدبري املن�زيل، اضاف�ة اىل معيلني 
للمرىض”. منوه�ا اىل ان وزارت�ه “تعمل عىل 
ح�رص اعداده�م من اج�ل التأكد م�ن اماكن 
عمله�م والتزامه�م برشوط منحه�م االقامة 

بغية السماح لهم بالعمل يف املنازل«.
وذكر باهض انه “تمت مناقش�ة آلية تطوير 

الس�ياق املعتم�د ل�دى الجانبني يف م�ا يتعلق 
بدخ�ول العمال االجانب واالج�راءات الواجب 
اتباعه�ا بح�ق املخالف�ني ل�رشوط االقام�ة، 
فضال عن التأكيد عىل رضورة مش�اركة فرق 
م�ن دائرة العمل والتدري�ب املهني يف الجوالت 
التفتيش�ية الت�ي تق�وم به�ا وزارة الداخلية 
للكشف عن الذين انتهت مدة اقامتهم التخاذ 

االجراءات الالزمة”.
 مبينا أنه “تم يف الس�ياق نفس�ه التأكيد عىل 
رضورة تفعي�ل الفح�ص الطب�ي لالجانب يف 
جميع منافذ البالد الربية والبحرية واملطارات 
م�ن اجل س�المتهم من االم�راض، فضال عن 
االج�راء االمن�ي الكام�ل بما يضم�ن تحقيق 
الس�المة الصحي�ة واالمني�ة عن�د زجه�م يف 

املجتمع«.
وكش�ف مدي�ر ع�ام دائ�رة العم�ل والتدريب 
املهني عن ان دائرته “تعمل عىل منح الرخص 
الرسمية اىل مكاتب التشغيل مقابل مبلغ مايل 
يصل اىل 50 مليون دينار، مقابل التزام صاحب 
املكت�ب برشوط الس�المة املهني�ة واالمنية يف 
اس�تقدامه العامالت االجنبيات«. مؤكدا »انه 
تتم محاس�بة صاحب املكت�ب قانونيا يف حال 

وجود اي خرق بهذا الصدد«.
وتاب�ع ان دائرت�ه “تمن�ح رخص�ة االج�ازة 
للمكتب يف محافظات البالد املختلفة بحس�ب 
الكثافة الس�كانية لكل محافظة«. منوها اىل 
»أن الفرق التفتيشية امليدانية لدائرته شملت 
بزياراته�ا م�ا يقرب م�ن 400 عام�ل اجنبي 
وعراقي بمواقع مختلف�ة بعدد من الرشكات 
يف العاصم�ة بغداد ضمن منطق�ة الجادرية، 

بقانون العمل والضمان االجتماعي«.
واف�اد باه�ض ب�أن دائرت�ه “اع�دت خط�ة 
متكامل�ة إلح�داث نقلة نوعية يف عمل قس�م 
التفتي�ش م�ن خالل رف�ع ش�عار )التفتيش 
النوعي(، وسيش�مل تشخيص العمل الجربي 
وعمالة االطف�ال، واجور العم�ال، اضافة اىل 
ش�مول العمال وتش�خيص ح�االت اصابتهم 
وبيئ�ة العم�ل، وم�دى التزام صاح�ب العمل 
برشوط الس�المة املهنية للعاملني بشكل عام 
من خالل تقارير اس�بوعية وش�هرية، فضال 
ع�ن التأكي�د ع�ىل متابع�ة عمال�ة األطفال، 
واحال�ة  بخصوصه�ا،  احصائي�ات  وتوف�ري 
اصح�اب العمل املخالفني ع�ىل محاكم العمل 

املختصة”. 

وصول تعزيزات كبرية من احلشد إىل نينوى

صحة البصرة تنفي إصابة عمال صينيني بفايروس كورونا يف احملافظة

األمن النيابية تعلن خطة إلعادة انتشار القوات األمنية يف أغلب احملافظات

اخلارجية ختصص طائرة لنقل الطلبة العراقيني من مدينة ووهان الصينية إىل بغداد

العمل حتدد اليوم موعدا لصرف رواتب العمال املضمونني املتقاعدين 
كشفت عن عدد العمال األجانب واملكاتب املرخصة يف العراق

بغداد/ الزوراء:

أصدرت محكمة جنايات ميسان، امس االثنني، أحكاما مختلفة عىل مدانني اثنني 

مع غرامات مالية بحقهم عن  جريمة حيازة املواد املخدرة بقصد املتاجرة فيها . 

وقال مجلس القضاء األعىل، يف بيان: إن »محكمة جنايات ميسان نظرت قضيتني 

 تتعلق�ان بحيازة وتجارة امل�واد املخدرة، حكمت عىل املدان االول بالس�جن عرش 

س�نوات، فيما قضت  بالسجن ست س�نوات عىل املدان الثاني، مع غرامات مالية 

بحقهم�ا مقدارها عرشة ماليني دينار،  ويف حالة عدم الدفع حبس�هما ملدة س�نة 

واحدة .» 

وأضاف أن »كيس�ا من مادة املثيل امفيتامني، وبوزن كليو غرام واحد، عثر عليه 

يف  دشبول سيارتهما يف مدينة العمارة مركز محافظة ميسان .» 

وأش�ار إىل أن »االحكام بحق املدانني تأت�ي وفقا ألحكام املادة 28/اوال من قانون 

املخدرات  واملؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017«. 

بغداد/ الزوراء:

اعلنت هيئة الجم�ارك، امس االثنني، 

يف  س�يارة   )11( تهري�ب  احب�اط 

العراق، فيما ش�دد عىل رضورة اتخاذ 

اإلج�راءات القانونية بحق الس�يارات 

املخالفة.

وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« 

نس�خة منه ان »الس�لطة الجمركية 

الب�رصة،  بواب�ة  محط�ة  جم�رك  يف 

الس�اندة  الجه�ات  م�ع  وبالتع�اون 

العامل�ة يف املنفذ، تمكن�ت من ضبط 

)3( حاويات حج�م 40 قدما تحتوي 

عىل )11( سيارة دون املوديل املسموح 

باسترياده يف محاولة لتهريبها خالفاً 

للضوابط والتعليمات النافذة ». 

وأكدت الهيئة ع�ىل »اتخاذ اإلجراءات 

القانوني�ة بح�ق الس�يارات املخالفة 

حس�ب قانون الكمارك رقم 23 لسنة 

1٩84 النافذ«. 

يذكر ان الهيئة العامة للجمارك تعلن، 

بشكل مس�تمر، ضبط مواد مختلفة 

يت�م كش�فها يف مراكزه�ا الكمركية 

تمنع من خاللها دخول املواد املخالفة 

لرشوط وضوابط االسترياد.

م�ن جان�ب متص�ل، اعلن�ت الهيئ�ة 

العام�ة للكم�ارك، ام�س ايض�ا، عن 

ضبط حاوية حج�م 20 قدما محملة 

بأدوي�ة برشي�ة مس�توردة منتهي�ة 

الصالحية يف كمرك ام قرص الش�مايل 

)الرصيف 11(.

وأك�دت الهيئ�ة، يف بي�ان له�ا، ع�ىل 

»إتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة بح�ق 

املخالف�ة وفق�ا لقانونه�ا النافذ رقم 

23لسنة1٩84املعدل«. 

بغداد/ الزوراء:

أعلنت هيئة النزاهة االتحادية، امس االثنني، صدور أمر استقداٍم جديد بحقِّ أحد 

أعضاء مجلس النواب عن محافظة صالح الدين للدورة الس�ابقة، مبينة أن أمر 

االستقدام صدر وفقاً ألحكام املادة )316( من قانون العقوبات.

وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، إن “محكمة التحقيق، املختصة 

بقضاي�ا النزاهة يف صالح الدي�ن، قامت بإصدار أمر اس�تقداٍم بحقِّ أحد أعضاء 

مجلس النواب يف املحافظة للدورة السابقة، إضافة إىل املديرين املفوضني الثنتني 

م�ن رشكات املق�اوالت العام�ة؛ لضلوع املتهمني الثالثة بعدم تس�وية الس�لفة 

التشغيلية البالغة )5,615,000,000( مليارات دينار املسحوبة من قبلهم لتنفيذ 

مرشوع إنشاء خط كهرباء رشق تكريت – بيجي املتلكئ«.

وأضاف البيان أن “املتهم األول كان يشغل منصب املدير املفوض إلحدى رشكات 

املقاوالت خالل مدة توقيع العقد«.

الجدي�ر بالذك�ر أن الهيئ�ة أعلنت، يف العرشين من الش�هر الج�اري، صدور أمر 

اس�تقداٍم بح�قِّ عض�و مجلس النواب نفس�ه، عىل خلفية عدم تس�وية س�لفة 

تشغيلية تصل إىل قرابة ستة مليارات دينار. 

جنايات ميسان تصدر أحكاما خمتلفة 
ملدانني باملخدرات   

ضبط سيارات وأدوية خمالفة يف بوابة 
البصرة وأم قصر الشمالي

النزاهة تصدر أمر استقـدام حبق 
نائب سابق عن حمافظة صالح الدين

بغداد/ الزوراء:
 أك�د وزير العدل، ف�اروق أمني الش�واني، ان منتصف 
ش�هر شباط املقبل سيش�هد افتتاح اربعة سجون من 
ش�أنها ان تس�اهم يف انهاء زخم الن�زالء )االكتظاظ( 
يف دائ�رة االصالح العراقي�ة، مبيناً ان م�رشوع توزيع 

االرايض بني منتسبي الوزارة يف مراحله االخرية.
وذكر ش�واني ذلك خالل اس�تقباله، يف مكتبه الرسمي 
بمق�ر ال�وزارة، ام�س االثن�ني، وف�د )رابط�ة حراس 
االص�الح(، املمث�ل للح�راس االصالحي�ني، مؤك�داً ان 
»ال�وزارة بص�دد تنفي�ذ اس�راتيجية جدي�دة يف دائرة 
االصالح العراقية، من شأنها ان تساهم يف تعزيز البناء 
املهني والنفيس ملنتسبي الدائرة وتطوير بناها التحتية 
لتواك�ب التط�ور العاملي يف ه�ذا املجال«.وأوضح وزير 
الع�دل ان »الوزارة بصدد انش�اء عدد من الس�جون يف 
اقلي�م كردس�تان وعدد من محافظات وس�ط وجنوب 
الب�الد، اضافة اىل الس�جون قي�د االنجاز والتوس�عات 
التي طرأت عىل بعضها، ومن ضمنها س�جنا النارصية 
وجمجم�ال والتي س�يفتتح عدد منها قريب�اً، وتتوافر 
فيها مواصفات االمن ومعايري حقوق االنسان العاملية«.
وأش�ار إىل ان »اللج�ان الوزاري�ة }الرسي�ة{ املكلف�ة 
بالتحقي�ق يف االتهام�ات املوجه�ة اىل دائ�رة االص�الح 
العراقي�ة، كش�فت نتائجها انها غ�ري منصفة، ويجب 
رفع الحيف عن هذه املؤسس�ة الت�ي لعبت دوراً مهماً 
يف تنفي�ذ نصوص القان�ون بحق الجن�اة واالرهابيني، 
تعزي�زاً لالمن املجتمعي«.وحّدد ش�واني »موعداً دورياً 
ُيعق�د خالله اللقاء بأعضاء }رابط�ة حراس االصالح{ 
يك�ون يف نهاي�ة كل ش�هر، به�دف التش�اور وتحديد 
متطلب�ات العمل يف دائ�رة االص�الح العراقية للنهوض 
به�ا، وتلبية احتياج�ات العاملني فيه�ا«. الفتا اىل »ان 
تلبية احتياجات الدائرة تتطلب سقوفاً زمنية النجازها 

يف الجهات الحكومية ذات العالقة«.

بغداد/ الزوراء:
أكدت لجنة الهجرة واملرحلني يف مجلس النواب، 
ام�س االثن�ني، أن العام الحايل سيش�هد اغالق 
جميع مخيمات النزوح باستثناء البعض منها، 
مؤك�دة أن عملي�ة إعادة النازح�ني إىل ديارهم 

ستتم عىل وفق آليات وبرامج جديدة.
وقال عضو اللجنة، حس�ني ع�رب، يف ترصيح 
صحفي إن “العام الحايل 2020 سيشهد اغالق 
مل�ف مخميات الن�زوح يف جمي�ع املحافظات 
العراقية”. الفت�ا إىل أن “عملية إعادة النازحني 
إىل دياره�م س�تتم ع�ىل وف�ق آلي�ات وبرامج 

جديدة«.
وأض�اف ع�رب أن “ال�دول الداعم�ة واملانحة 
إلعادة النازحني مستعدة لتقديم كل التسهيالت 
املالي�ة باملقابل تريد انجازا ع�ىل ارض”. مبينا 
أن “الحكوم�ة العراقي�ة عازم�ة خالل الس�نة 
الحالية عىل إغالق جمي�ع مخيمات النزوح ما 
ع�دا املخيمات الت�ي تواجه خالفات سياس�ية 

فقط«.
وب�ني ع�رب أن “مل�ف ع�ودة النازح�ني م�ن 
امللفات املهمة التي سيتم الركيز بشأنها خالل 

تشكيل الحكومة الجديدة”. الفتا إىل أن “هناك 
مخيمات تش�هد حالة من الخالفات السياسية 

بشأن اليمكن البت بها حاليا”. 

بغداد/ الزوراء:
كش�ف النائب عن محافظة النجف االرشف، 
فاضل الفتالوي، امس االثن�ني، ان املحافظة 
لديه�ا مش�اريع متوقف�ة تتمث�ل بامل�دارس 
والطرق واملجاري، إضافة للخدمات األخرى، 
الفتا اىل ان طريق املوت سيس�تكمل يف جزئه 

الثاني بني املشخاب والحرية.
وقال الفتالوي يف ترصيح صحفي ان “املبالغ 
املخصص�ة للنج�ف االرشف يف موازنة 201٩ 
تم�ت إع�ادة تدويره�ا للع�ام الج�اري م�ن 
اج�ل انج�از املش�اريع املتوقفة«.وأضاف ان 
“النج�ف تعاني من س�وء الخدم�ات وتهديم 

ع�دد من امل�دارس م�ن دون إع�ادة بنائها«.
وبنّي ان “املحافظة لديها مجموعة مش�اريع 
متوقفة، ابرزها مجاري مركز املدينة وناحية 
اىل  إضاف�ة  املش�خاب،  وقض�اء  القادس�ية 
مرشوع مجلس املناذرة والعباسية والحرية، 
حي�ث تم االتفاق مع مديرية االعمار من اجل 
احالتها ع�ىل االتفاقية الصيني�ة بمبلغ 500 
مليار دينار«.وأوضح ان “النجف ستستكمل 
م�رشوع طري�ق امل�وت الس�ايد الثان�ي بني 
املناذرة واملش�خاب والحرية والعباسية، الذي 
يعد من املشاريع الرئيسية الذي وضع ضمن 

موازنة 201٩”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الداخلية، امس االثنني، إلقاء القبض عىل 
عصاب�ة لقيامها برسق�ة 120 مليون دين�ار من داخل 
منزل ش�مال غربي العاصمة بغداد.وقال إعالم الوزارة 
يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه، إن »مفارز مكتب 
الخرضاء التابعة إىل مديرية مكافحة اجرام بغداد، وبعد 
جمع املعلوم�ات والتحري، ألقت القب�ض عىل عصابة 
للس�طو املس�لح لقيامهم برسقة مبلغ من املال قدره 
120 من داخل دار ش�مال غربي بغداد«.وأضاف البيان 
أنه »بعد التعمق معه�م بالتحقيق اعرفوا بجريمتهم، 
وقد تم عرض أوراقهم التحقيقية عىل القايض املختص، 

فقرر توقيفهم عىل وفق احكام املادة )440 ق.ع(«.

العدل: شباط املقبل 
سيشهد افتتاح أربعة 

سجون إلنهاء زخم النزالء

اهلجرة النيابية: 2020 سيشهد إغالق ملف خميمات النزوح

الداخلية تعتقل عصابة 
للسرقة يف بغداد

النجف تكشف عن خطة إلكمال 
مشاريعها املتوقفة 
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إعالنك  في 

»أوبك« تعمل على حتقيق االستقرار يف السوق

استئناف العمل يف حقل الناصرية 
بكامل طاقته  

املركزي: تراجع مبيعات مزاد أمس 
لـ252 مليون دوالر

رويرتز/ متابعة الزوراء:
انخفضت أسعار النفط أكثر من 
اثن�ن باملئ�ة ألدنى مس�توياتها 
يف عدة أش�هر، امس االثنن، مع 
تنام�ي املخ�اوف بش�أن الطلب 
عىل الخام بع�د تزايد عدد حاالت 
الع�دوى والوف�اة م�ن ف�روس 
كورون�ا الجديد يف الصن وإغالق 
مدن فيها. وبحلول الساعة 0744 
بتوقيت جرينتش، انخفض خام 
برنت 1.28 دوالر أو 2.1 باملئة إىل 
59.41 دوالرا للربميل بعد أن نزل 
يف وق�ت س�ابق إىل 58.68 دوالرا 
وهو أدنى مس�توى له منذ أواخر 
أكتوبر/ ترشي�ن األول.  وتراجع 
دوالر   1.24 األمريك�ي  الخ�ام 
دوالرا   52.95 إىل  باملئ�ة   2.3 أو 
للربمي�ل بع�د أن تراج�ع يف وقت 
س�ابق 52.15 دوالرا وه�و أدنى 
مس�توى ل�ه منذ أوائ�ل أكتوبر/ 

ترشين األول. ق�ال وزير الطاقة 
الس�عودي، األم�ر عب�د العزي�ز 
بن سلمان، إن الس�عودية تتابع 
ع�ن كث�ب التط�ورات يف الصن، 
وذلك يف مس�اع لتهدئة الس�وق. 
وأض�اف األم�ر عبد العزي�ز: أنه 
واثق من قدرة الحكومة الصينية 
ال�دويل ع�ىل احت�واء  واملجتم�ع 
انتش�ار الف�روس. وأض�اف أن 
م�ا يح�دث يف األس�واق ”مدفوع 
يف األس�اس بالعوام�ل النفس�ية 
والنظ�رة ش�ديدة التش�اؤم التي 
يتبناه�ا بع�ض أطراف الس�وق، 
عىل الرغم من أن أثره )الفروس( 
ع�ىل الطل�ب العاملي ع�ىل النفط 
محدود للغاية“. ومع زيادة قدرة 
ف�روس كورون�ا عىل االنتش�ار، 
تعرض�ت أغل�ب األس�واق املالية 
لهزات عىل الرغم من إغالق بعض 
األس�واق يف آس�يا يف عطلة العام 

القم�ري الجديد. وقال األمر عبد 
العزيز: ”مثل هذا التشاؤم حدث 
يف ع�ام 2003 أثن�اء األزمة التي 
أحدثها انتش�ار فروس سارس، 
ولم يرتتب علي�ه انخفاض ُيذكر 
يف الطل�ب ع�ىل النف�ط“. وأك�د 
األم�ر عب�د العزي�ز: أن�ه يثق يف 
أن اململك�ة، وغرها م�ن أعضاء 
منظمة البل�دان املصدرة للبرتول 
يف  منتج�ن  بجان�ب  )أوب�ك(، 
املجموعة املعروفة باسم أوبك+، 
يملك�ون الق�درة ع�ىل التجاوب، 
وتحقيق استقرار يف سوق النفط 
إذا اقتضت ال�رورة. وتخفض 
أوبك+، التي تش�مل روسيا ودول 
منتج�ة أخ�رى، إم�دادات النفط 
لدعم أسعار الخام وزادت مؤخرا 
يف  علي�ه  املتف�ق  الخف�ض  م�ن 
اإلنت�اج بواق�ع 500 أل�ف برميل 
يوميا إىل 1.7 مليون برميل يوميا 

حت�ى م�ارس/ آذار. وقال األمر 
عب�د العزي�ز، ي�وم الجمع�ة، إن 
هدف أوب�ك+ هو خف�ض تراكم 
املخزونات املوس�مي الذي يحدث 
ع�ادة يف النصف األول من العام.. 

لكنه أش�ار إىل أن كل الخيارات ال 
تزال مطروحة يف اجتماع ألوبك+ 
يف فيين�ا يف م�ارس/ آذار. وقال، 
جولدم�ان س�اكس، يف مذك�رة: 
املتعلقة  املس�تثمرين  ”مخ�اوف 

بالطلب عىل النفط تزايدت بشكل 
ملحوظ مدفوعة ببيانات س�لبية 
األمريكي�ة...  املخزون�ات  ع�ن 
ومخاوف من تأثر تفيش فروس 

كورونا“.

بغداد/ الزوراء:
االس�المي  النهري�ن  م�رف  اعل�ن 
الحكوم�ي، امس االثنن، ع�ن اصدار 
تعدي�الت عىل ضواب�ط تمويل قروض 
التعلي�م، فيم�ا رفع قيم�ة القرض اىل 
10 مالي�ن دين�ار. وق�ال امل�رف يف 
بيان ل�ه تلقت »الزوراء« نس�خة منه 
ان »ضواب�ط تمويل مرابح�ة التعليم 

 10 للتموي�ل  االع�ىل  الح�د  تتضم�ن 
مالين دينار بعد ان كان الحد االعىل 3 
مالين دينار، وبنسبة مرابحة )فائدة( 
%15 بدال م�ن %25، وم�دة التمويل 
10 اش�هر«. مبينا ان »القس�ط االول 
يستحق بعد 30 يوما من تسلم الجهة 
التعليمي�ة املبل�غ«. واض�اف املرف 
ان�ه »طال�ب التموي�ل علي�ه تقدي�م 

املستمسكات الثبوتية مع هوية الجهة 
التعليمي�ة الخاصة ب�ه، وكذلك تقديم 
تأييد من الجهة التعليمية باس�تمرار 
الطال�ب بال�دوام ».  واش�ار املرف 
رواتبه�م  املوطن�ة  »املوظف�ن  ان  اىل 
لدى ف�روع املرف يت�م رشاء مقعد 
درايس للموظف املوط�ن او احد افراد 
عائلته ابت�داًء من الدراس�ة االبتدائية 

وصوال لدراس�ة الدكتوراه تصل اىل 10 
مالين دينار، وبنسبة مرابحة 10%«.  
وتابع املرف ان »عىل طالب التمويل 
تقدي�م كفي�ل ضام�ن م�ن موظف�ي 
دوائ�ر الدول�ة يس�اوي ص�ايف راتب�ه 
الش�هري ضعف القس�ط، أما اذا كان 
الطال�ب موظف�ا ومس�تمرا بالخدمة 
ف�ال يس�توجب علي�ه تقدي�م كفي�ل 

ويكون املنح بضمان راتبه«. مبينا انه 
»باالمكان تجدي�د املنح ملن يرغب بعد 
تس�ديد االقساط املرتتبة بذمته للسنة 
الدراس�ية الس�ابقة، وبمعامل�ة املنح 
الس�ابقة نفس�ها فق�ط تقديم طلب 
)تجديد املنح( دون اس�تيفاء الرسوم 
املرتتبه حس�ب جدول اجور العمليات 

املرفية«. 

النفط العاملي يواصل اهلبوط مع انتشار فايروس كورونا يف الصني

لالستفسار:

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

750 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

750 ديناراللنكي750 دينارالخيار

750 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

1000 ديناراملوز750 دينارالباذنجان

750 دينارنارنج750 دينارالفلفل

1000 دينارليمون2000 دينارلوبيا

500 ديناررقي500 دينارخس

500 ديناربطيخ500 دينارشمندر

750 دينارجزر500 دينارشجر

1500 ديناررمان500 دينارقرنابيط

500 دينارشلغم 500 دينار لهانة

2500 دينارالعنب750 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش س�وق العراق لألوراق 
املالية، امس االثنن، عىل انخفاض 
عن�د  متوقف�اً   }0.10%{ بنس�بة 
كان  ان  بع�د  نقط�ة   }477.06{
الجلس�ة  يف  نقط�ة   }477.53{
السابقة. حيث كانت عدد الرشكات 
ال�رشكات  وع�دد   ،104 املدرج�ة 
املتداول�ة 34، وبل�غ عدد االس�هم 
 )3.045.423.736( املتداول�ة 
س�هما، بينما بلغت قيمة االس�هم 

)1.935.006.795( دينارا .
واغلق مؤرش االس�عارISX 60   يف 
 )477.06( ع�ىل  ام�س،  جلس�ة، 
نقطة منخفضا بنس�بة )0.10%( 
ع�ن اغالقه يف الجلس�ة الس�ابقة 

البالغ )477.53( نقطة.
وت�م ت�داول اس�هم )34( رشك�ة 
م�ن اص�ل )104( رشك�ة مدرجة 

يف الس�وق .واصبح عدد الرشكات 
املتوقف�ة بقرار من هيئ�ة االوراق 
التزامه�ا بتعليمات  املالي�ة لع�دم 

االفصاح املايل )25( رشكة .
وبل�غ ع�دد االس�هم املش�رتاة من 
املستثمرين غر العراقين يف السوق 

النظامي )25( مليون سهم بقيمة 
بلغ�ت )6.750( ملي�ون دينار من 
خ�الل تنفيذ صفقتن عىل اس�هم 

رشكة واحدة  .
بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من 
املستثمرين غر العراقين يف السوق 
النظامي )83( مليون سهم بقيمة 
بلغ�ت )266.735( ملي�ون دين�ار 
من خالل تنفيذ )157( صفقة عىل 

اسهم )3( رشكات  .
وبل�غ ع�دد االس�هم املش�رتاة من 
يف  العراقي�ن  غ�ر  املس�تثمرين 
الس�وق الثاني )760( الف س�هم 
ملي�ون   )1.896( بلغ�ت  بقيم�ة 
دين�ار من خ�الل تنفي�ذ صفقتن 

عىل اسهم رشكة واحدة.
وبل�غ ع�دد االس�هم املباع�ة م�ن 
يف  العراقي�ن  غ�ر  املس�تثمرين 
الس�وق الثاني )410( الف س�هم 
بقيمة بلغت )1,025( مليون دينار 
من خالل تنفيذ صفقة واحدة عىل 

اسهم رشكة واحدة.

سوق العراق لألوراق املالية يغلق منخفضا

بن�اء عىل طلب املواطن�ة )قبيله رحيم 
ع�ي( التي ت�روم في�ه تبديل اس�مها 
وجعله )اقبال( ب�دال من )قبيله( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها)خمسة عرش يوم( 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وف�ق احكام امل�ادة )22( من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 واالم�ر االداري املرقم 24195 يف 

. 2016/6/12
اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

بن�اء عىل ماجاء بطلب املواطن )ضياء 
يارس هاشم( لغرض تبديل لقبه وجعله 
)الش�مري( بدالً م�ن )الرماحي( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها)خمسة عرش يوم( 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وف�ق احكام امل�ادة )22( من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 واالم�ر االداري املرقم 24195 يف 

. 2016/6/12
اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

اىل الرشي�ك )هناء س�ليم 
ي�ارس( اقت�ى حضورك 
اىل مديري�ة بلدي�ة النجف 
اص�دار  لغ�رض  االرشف 
اجازة البناء للرشيك )هدى 
صالح محمد رضا( للقطعة 
يف   )3/49520( املرقم�ة 

النجف حي النداء.

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دْت 
نقاب�ة  م�ن  الص�ادرة 
املهندس�ن العراقين رقم 
باسم  االنتس�اب/54168 
)غزوان نوري سعد( فعىل 
من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار.

بناء عىل ماجاء بطل�ب املواطن )كرار 
يارس هاشم( لغرض تبديل لقبه وجعله 
)الش�مري( بدالً م�ن )الرماحي( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها)خمسة عرش يوم( 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وف�ق احكام امل�ادة )22( من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 واالم�ر االداري املرقم 24195 يف 

. 2016/6/12
اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

فقدان
فقدت من�ي الهوية الصادرة 
املهندس�ن  نقاب�ة  م�ن 
النج�ف  /ف�رع  العراقي�ن 
يف  االنتس�اب/95441  رق�م 
2001/3/25  باسم/محمد 
عبدالحسن ياسن، فعىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
املرقمة/467646  املدرس�ية 
يف  بالع�دد/153 
والص�ادرة   2012/10/22
من مدرسة الرشيد االبتدائية 
للبن�ن باس�م/ زي�د محمد 
جودي، فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدْت من�ي الهوية الصادرة 
املهندس�ن  نقاب�ة  م�ن 
النج�ف  /ف�رع  العراقي�ن 
يف  االنتس�اب/210842  رقم 
2019/7/10  باس�م/ امن 
عبدالله مهدي عبد الرس�ول،  
فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت من�ي الهوية املرقمة 
/2815 والصادرة من وزارة 
العامة  الرشك�ة  االتصاالت 
واملعلوماتي�ة  لالتص�االت 
عن�وان الوظيف�ي مهندس 
اقدم باس�م/ امن عبدالله 
مهدي،  فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

 فقدان
فقدت مني الهوية املرقمة 
 2019/5/1 /2229يف 
والصادرة من وزارة التعليم 
العلمي/ والبح�ث  الع�ايل 

جامع�ة نين�وى  باس�م/ 
الياس، فعىل  محمد حامد 
من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار.
جمهورية العراق                                                                                                                   رقم االضبارة : 2020/24

 وزارة العدل                                                                                                                           التاريخ : 2020/1/23                                                          
دائرة التنفيذ                                                                                              

مديرية تنفيذ العباسية 
 إىل /املنفذ عليه املدين/ حسن رياض عنون/ كوفه كاسب

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خالل كتاب مديري�ة تنفيذ الكوفه بالعدد ب�ال يف 2020/1/22 واش�عار مختار املنطقه 
امل�ؤرخ يف 2020/1/21 ان�ك مجهول محل اإلقامة وليس لك موطن دائم أو موقت أو مختار ، يمكن إجراء التبليغ علية 
،واس�تنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك إعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ العباسية خالل خمسة عرش 
يوم�ا تب�دأ من اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون . 
املنفذ العدل 
قاسم جبر كاظم الجميالوي 

أوصاف املحرر:
ق�رار املحكم�ة املرق�م 745/ ب /2019 يف1 /2019/12 والق�ايض بالزام�ك بتس�ليم املركبة املرقم�ه 178482 اربيل 
خصويص نوع كيا ريو موديل 2011 اللون ابيض اىل املدعي حس�ن رس�ول فليح املباعه من قبله بموجب مقاولة البيع 
الخارجية املورخه يف 2019/9/21 وتحميل املدعي عليه والرسوم واملصاريف ومنها اتعاب محاماة الوكيل املدعي مبلغ 

مقداره خمسمانة الف دينار.

جمهورية العراق                                                                                                                    رقم االضبارة: 2020/2

وزارة العدل                                                                                                                            التاريخ/2020/1/26

دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف

اىل/املنفذ عليه )ناظم هويدي لفتة( 

لق�د تحقق لهذه املديري�ة خالل رشح املبلغ القضائي لتنفي�ذ غماس ومختار معيد عبدوش الش�بي، الديوانية غماس 

الطبكة، السالم1، انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ علية واستنادا 

للم�ادة )27(من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف االرشف خالل خمس�ة عرش يوما 

تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حال  عدم حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :

املنفذ العدل 

عالء عبد الله عباس 

اوصاف املحرر: 

قرار محكمة االحوال الشخصية يف غماس  بالعدد/  418 /ش/2019 يف 12/19 2019 و املتضمن الزامك بتأدية نفقة 

مس�تمرة ومقدارها خمس�ة وسبعون الف دينار لالطفال)حيدر وارساء و زهراء واحمد( اىل صالح الدائنة )رجاء جابر 

غايل(.

 بغداد/ الزوراء:
أفاد مصدر حكومي بإس�تئناف 
العمل يف حقل النارصية النفطي 
غربي محافظ�ة ذي قار بكامل 
طاقت�ه بع�د توق�ف دام ثالث�ة 
أي�ام. وكان العم�ل يف الحقل قد 

توقف لثالثة أي�ام، بعد ان قطع 
محتج�ون الطريق ومنع دخول 
املوظفن له. وتش�ر التقديرات 
االحتياط�ي  أن  إىل  األولوي�ة 
النفطي يف حقل النارصية يقدر 

بأكثر من 16 مليار برميل.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن البن�ك املرك�زي العراقي، 
ام�س االثن�ن، ع�ن انخف�اض 
واضح يف مبيعاته يف مزاد العملة 

لتصل اىل 252 مليون دوالر.
وش�هد البن�ك املرك�زي العراقي 
خالل مزاده لبيع ورشاء العمالت 
االجنبي�ة، ام�س، انخفاض�ا يف 
مبيعات�ه لتص�ل اىل 252 مليونا 
و350 ال�ف دوالر غطاه�ا البنك 
بسعر رصف اس�اس بلغ 1190 
دين�ار لكل دوالر، مقارنة باليوم 
السابق والذي بلغت املبيعات فيه 

242 مليونا و 774 الف دوالر.
وتوزع الطلب بواقع 229 مليونا 
و560 الف دوالر لتعزيز االرصدة 

يف الخ�ارج ع�ىل ش�كل حواالت 
واعتمادات، فيما توزعت البقية 
مليون�ا   22 والبالغ�ة  الباقي�ة 
و790 الف دوالر عىل ش�كل بيع 
بالكامل  البن�ك  نق�دي غطاه�ا 
بس�عر رصف بل�غ 1190 دينار 

لكل دوالر واحد.
فيما لم تتقدم أي من املصارف، 
ال�بالغ�ة 33 مرف�ا يف م�زاد 
العملة، بأي عروض لبيع الدوالر 

.
يذك�ر ان البن�ك املرك�زي يجري 
ورشاء  لبي�ع  يومي�ة  جلس�ات 
العم�الت االجنبية ما عدا العطل 
الرس�مية التي يتوقف البنك عن 

هذه املزادات.
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6 غياب الصفارة العراقية عن 
مونديال 2022

بغداد/ متابعة الزوراء
خلت القائمة األولية، التي كشف عنها االتحاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(، من تواجد للصفارة 
العراقي�ة ضمن قائمة الحكام املرش�حني إلدارة مباريات نهائي�ات كأس العالم لكرة القدم يف 
العاصم�ة القطري�ة الدوحة عام 2022 بمش�اركة 32 منتخباً من القارات الس�ت.ودعا فيفا 
قائم�ة مكّونة م�ن 35 حكماً التي ضّمت 8 حكام فقط من قارة آس�يا وق�ارة أفريقيا وقارة 
أوقيانوس�يا للمش�اركة يف دورة تحضريي�ة خالل ش�هر آذار. وتكونت القائمة االس�يوية من 
اإلماراتي محمد عبد الله واإليراني عيل رضا، والبحريني نواف شكر الله والقطري عبد الرحمن 

جاسم، واألردني أدهم مخادمة واالسرتايل كريس بريث، والياباني ساتو والصيني جان شو.

أصفر وأمحر

الدولي عبد الكريم يشرح مستحدثات قانون التحكيم لالعيب منتخب األشبال

إدارة الشرطة ترفض استقالة أعضائها وتتمسك خبدمات الصربي اليتيش

بغداد/ متابعة الزوراء
وج�ه العب املنتخب الوطني بكرة القدم، همام طارق، العب وس�ط 
فريق اإلسماعييل املرصي، الشكر لجماهري ناديه بعد دعمها للفريق 
يف لقائه أمام االتحاد االسكندري يف إياب دور الثمانية ببطولة كأس 

امللك محمد السادس لألندية العربية األبطال.
وأكد ط�ارق، بعد تأه�ل الفريق لنص�ف نهائي االندي�ة العربية: أن 
“الجماه�ري كان له�ا دور كبري يف دع�م الفريق، خاص�ة أن املرحلة 
املاضي�ة كانت مليئة بالضغوط عىل الالعبني بس�بب تراجع النتائج 
بالدوري”.وأوض�ح أن “اإلس�ماعييل س�يتطور لألفض�ل، والتأه�ل 
لنص�ف نهائي البطولة العربية س�يكون دافعاً للفريق للتحس�ن يف 
بطولة الدوري”.وأش�ار إىل أن “دعم الجماهري س�يكون رضورياً يف 
الفرتة القادمة للمنافس�ة عىل لقب البطولة العربية واملنافس�ة عىل 

املربع الذهبي بالدوري املرصي”.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعل�ن نادي النجمة اللبنان�ي حصوله عىل طلب رس�مي من امليناء، 

لضم الالعب قاسم الزين، ملدة 3 أشهر عىل سبيل اإلعارة.
ويعد قاس�م الزين، من أبرز الالعبني يف لبن�ان، حيث اختري كأفضل 

قلب دفاع يف املوسم املنرصم.
وأكد بيان نادي النجمة، عرب حسابه عىل موقع التواصل االجتماعي 
في�س ب�وك، أن اإلدارة تبحث يف الطل�ب املقدم، واألم�ور تتجه نحو 

املوافقة عليه.
وتوق�ف الدوري املحيل ألكثر من 3 أش�هر بس�بب األوضاع يف لبنان، 

حيث تم تعليق الدوري ألجل غري مسمى.

بغداد / متابعة الزوراء
 تلق�ى االتح�اد العراق�ي أللع�اب الق�وى 
اش�عارا من االتحاد االسيوي للعبة يشعره 
بإلغاء بطولة آس�يا داخل الصاالت، بسبب 

انتشار فايروس كورونا .
وقال االمني املايل لالتحاد، زيدون جواد: ان 
االتحاد االسيوي اللعاب القوى قام بإلغاء 
بطولة آس�يا داخل الصاالت، التي كان من 
املؤم�ل اقامته�ا يف مدينة هان�زو الصينية 

يومي الثاني عرش والثالث عرش من ش�هر 
ش�باط املقب�ل، بس�بب انتش�ار فايروس 

كورونا “.
واضاف” ان االتحاد العراقي الغى املعسكر 
التدريب�ي للمنتخ�ب ال�ذي كان مق�ررا ان 
يقام يف مدينة اسطنبول تحضريا لبطولتي 
آس�يا والعال�م داخ�ل الص�االت، عىل وفق 
املتغ�ريات الت�ي وردت لالتح�اد، بعد الغاء 

بطولة آسيا.

بغداد/ متابعة الزوراء
تغلب فريق الرشطة عىل نظريه 
الكهرب�اء يف افتت�اح مباري�ات 
نظ�ام التقاط�ع لدوري الس�لة 
بتغلب  املب�اراة  املمتاز.وانته�ت 
الخ�راء  القيث�ارة  فري�ق 
بنتيجة 71-87 يف املواجهة التي 

احتضنتها قاعة دهوك.
واصي�ب العب فري�ق الكهرباء، 

مال�ك فالح، بعد لق�اء الرشطة 
ضمن منافسات الدوري املمتاز 

لكرة السلة.
وتع�رض الالعب مال�ك فالح اىل 
اصابة يف الكوع “جولف” وخرج 

عىل اثرها من املباراة.
وس�يبذل الالعب قصارى جهده 
للتماثل للشفاء رسيعاً ملساعدة 

فريقه يف املباراة املقبل.

همام طارق: مجاهري االمساعيلي 
ساهمت بتطوير مستواي

نادي امليناء يستعري اللبناني 
قاسم الزين من النجمة

احتاد ألعاب القوى يتلقى إشعارا بإلغاء 
بطولة آسيا يف الصني

الشرطة يقهر الكهرباء يف 
الدوري السلوي املمتاز

إياد بنيان: قبول الفيفا استقالة احتاد الكرة أصبح أمراً واقعًا

بغداد/ متابعة الزوراء
ق�دم الحك�م ال�دويل، عب�اس عب�د الكريم، 
محارضة تحكيمية لالعبي منتخب االشبال 
يف قاعة فندق راديس�يون بل�و يف العاصمة 

القطرية الدوحة.
 وأقيم�ت محارضة تحكيمية يف قاعة فندق 

راديس�يون بلو، والتي ح�ارض فيها الحكم 
الدويل، عباس عب�د الكريم، بحضور جميع 

اعضاء الوفد.
وأض�اف ان الحك�م أوض�ح له�م جمي�ع 
املس�تحدثات الجديدة لع�ام 20١٩ - 2020 
يف قان�ون التحكيم بكرة الق�دم، فضال عن 

ارشاد هؤالء الفتية ببعض املالحظات بغية 
ان يكونوا عىل اطالع تام يف هذا القانون.

وبني ان رئيس الوفد تربع برشاء نسخة من 
كتاب خاص برشح تفاصيل قانون التحكيم 
يف كرة القدم لالعبي يف املنتخب، والذي يباع 

يف اللجنة التحكيمية باتحاد الكرة.

 بغداد/ متابعة الزوراء
رفض ن�ادي الرشطة الريايض االس�تقالة 
الت�ي تقدم به�ا ثالث�ة اعضاء م�ن هيئته 
البطول�ة  م�ن  الخ�روج  عق�ب  االداري�ة 

العربية.
وقال عض�و الهيئة االداري�ة للنادي، غالب 
الزام�يل: إن “ادارة ن�ادي الرشطة، عقدت 
اجتماعاً ملناقش�ة االستقالة التي تقدم بها 

ثالثة اعضاء من الهيئة االدارية”.
واوض�ح ان “االدارة رفض�ت وباالجم�اع، 
االس�تقالة الت�ي تق�دم به�ا كل م�ن عدي 

وتحس�ني  الش�حماني  وع�يل  الربيع�ي 
اليارسي، مؤكدين حرصهم عىل االستمرار 

بعملهم داخل اسوار النادي”.
كم�ا ق�ررت االدارة تجديد الثق�ة بالجهاز 
الفن�ي لك�رة الرشط�ة بقي�ادة الرصب�ي 
يف  الفري�ق  لقي�ادة  اليتي�ش،  الكس�ندر 
االستحقاقات املقبلة عىل الصعيدين املحيل 

واالسيوي.
ووافق�ت االدارة ع�ىل طل�ب االعت�ذار عن 
االس�تمرار مع امل�الك التدريب�ي املقدم من 
قب�ل املدرب املس�اعد االردني هيثم ش�بول 

بسبب ظروف عائلية، عىل حد وصفه.
كما تمت تسمية هاشم رضا مرشفا لفريق 
الكرة، باالضافة اىل وضيفته كمدير اداري.

وبينت ادارة الن�ادي انها وصلت اىل مراحل 
مهم�ة من التف�اوض مع ثالث�ة محرتفني 
اجان�ب س�يتم االع�الن عنهم ح�ال اتمام 

الصفقة بشكل رسمي.
يذك�ر ان الربيعي والش�حماني واليارسي، 
قدم�وا اس�تقاالتهم بع�د الخس�ارة ذهابا 
واياب�ا بس�باعية نظيف�ة ام�ام الش�باب 

السعودي.

جلنة املسابقات تقرر استئناف دوري الكرة الشهر املقبل يف مشال العراق
قرعة متوازنة ووزير الشباب يتحمل التكاليف

بغداد/ متابعة الزوراء
قرع�ة  االثن�ني،  ام�س  س�حبت، 
ال�دوري املمت�از لك�رة القدم للموس�م 
2019/2020، يف الدوري الذي سينطلق 
بالس�ادس ع�رش م�ن الش�هر املقبل يف 

شمال العراق.
لل�دوري  األوىل  املجموع�ة  وضم�ت 
العراق�ي اندية: ال�زوراء ونفط الجنوب 
واملين�اء والنجف والكهرباء يف املجموعة 
الت�ي س�تلعب مواجهاته�ا يف محافظة 
فيم�ا ضم�ت   . زاخ�و  أو  الس�ليمانية 
املجموع�ة الثانية، أندي�ة  القوة الجوية 
والحدود والصناعات الكهربائية وبغداد 

والنف�ط، والت�ي س�تلعب مبارياته�ا يف 
محافظ�ة دهوك. أما املجموع�ة الثالثة 
فضمت أندي�ة: الرشط�ة وأربيل ونفط 
ميس�ان ونفط الوس�ط والطلبة، والتي 
س�تلعب مبارياته�ا يف محافظ�ة اربيل 
.ويشهد الدور األول، 3 مواجهات، حيث 
يالق�ي ال�زوراء نظ�ريه نف�ط الجنوب، 
وامليناء ضد النجف، وس�يكون الكهرباء 
فيم�ا  األوىل،  املجموع�ة  يف  باالنتظ�ار 
يواجه القوة الجوي�ة نظريه الحدود.أما 
الصناع�ات الكهربائي�ة فيالق�ي أمانة 
بغ�داد، وس�يكون النف�ط باالنتظ�ار يف 
املجموعة الثانية، أم�ا املجموعة الثالثة 

فس�يواجه فيه�ا أربي�ل نظ�ريه نف�ط 
ميس�ان، ويواج�ه نفط الوس�ط نظريه 

الطلبة، ويكون الرشطة يف االنتظار.
من جهت�ه، قال م�درب نفط الوس�ط، 
رايض شنيش�ل: إن دوري املجموع�ات 

دائًما ما يشهد الكثري من املفاجآت.
وقال شنيشل  “ال يوجد فريق قوي وآخر 
ضعيف، جمي�ع األندية لديها الحظوظ، 
مباراة واحدة قد تقلب موازين املنافسة، 
وأض�اف  مفتوح�ة”.  الخي�ارات  كل 
“البعض وصف املجموع�ة الثالثة بأنها 
األق�وى، أرى أن الفريق ال�ذي يرغب يف 
املنافس�ة، ال ب�د أن يخ�وض مباري�ات 

قوية”. 
وأش�ار إىل: أن تدريب�ات نف�ط الوس�ط 
كانت متفاوتة بسبب تعطيل املنافسات 
رغ�م أن بداي�ة املوس�م كان�ت ممي�زة 

للفريق.
يش�ار إىل أن نفط الوسط سيلعب ضمن 
املجموعة الثالث�ة بجانب أندية الرشطة 

وأربيل ونفط ميسان والطلبة.
وم�ن جانب�ه، وصف امل�درب املس�اعد 
للقوة الجوية، لؤي صالح، قرعة فريقه 
يف الدوري املمتاز، بأنها متوازنة نسبًيا.

يف  وضعتن�ا  “القرع�ة  ص�الح  وق�ال 
مجموعة متوازنة ومريحة نس�بيا، لكن 

م�ن ال�روري التحضري للمنافس�ات 
بشكل جاد ومثايل.”

وأض�اف “املهمة ليس�ت س�هلة، هناك 
ف�رق منافس�ة يف املجموع�ة، ولديه�ا 
طم�وح التأه�ل، وبالت�ايل يج�ب علينا 

التحضري الجيد واحرتام الخصوم”.
وتاب�ع “فريقن�ا مس�تعد بش�كل جيد 
وتدريباتن�ا منتظم�ة بحك�م مش�اركة 
النادي يف بطولة كأس محمد الس�ادس 
لألندي�ة العربية األبط�ال، والتي منحتنا 
التدري�ب ب�دون  فرص�ة االس�تمرار يف 

انقطاع”.
وأوضح لؤي “هناك استقرار يف التشكيل، 

لم يغادر أي العب يف االنتقاالت الشتوية، 
الثبات يف التشكيل والحفاظ عىل الفريق 

مصدر قوة لنا”. 
يشار إىل أن القوة الجوية سيلعب ضمن 
املجموع�ة الثانية بجان�ب أندية الحدود 
والصناع�ات الكهربائي�ة وأمان�ة بغداد 

والنفط.
ه�ذا وق�رر وزي�ر الش�باب والرياضة، 
أحم�د ري�اض، التكف�ل باالم�ور املالية 
دوري  يف  االندي�ة  بمش�اركة  الخاص�ة 
الكرة الذي سيقام يف محافظات الشمال 
ي�وم الس�ادس عرش من ش�هر ش�باط 
املقبل، فضال عن  مساندة ودعم األندية 

املنس�حبة م�ن ال�دوري املمت�از لك�رة 
القدم.

وكانت أندية الكرخ والقاسم والديوانية 
وزاخو والس�ماوة قد قررت االنس�حاب 

من املسابقة بسبب األزمة املالية.
واستقبل وزير الشباب والرياضة، أحمد 
رياض، ع�دداً من ممثيل أندي�ة الدوري 
املمتاز لطلب املس�اعدة بتحمل تكاليف 
املشاركة بعد تغيري آلية إقامة البطولة.

واكد الوزير لألندية اس�تعداده ملساعدة 
األندية املنس�حبة م�ن ال�دوري املمتاز 
لضمان مشاركتها يف حال وافقت لجنة 

املسابقات يف اتحاد الكرة.

بغداد/ متابعة الزوراء
 أكد مستش�ار رئيس الوزراء للشؤون الريايض،ة اياد بنيان، ان قبول 

الفيفا استقالة اتحاد الكرة اصبح أمراً واقعاً.
وق�ال بنيان ان »الدويل الس�ابق عدن�ان درجال اس�قط الدعوى عن 
صب�اح رض�ا ووليد ط�ربة، وقبول اس�تقالة اتحاد الكرة م�ن الفيفا 
أصبحت أمراً واقعاً«. مؤكداً ان »وضع الكرة العراقية غري جيد، ولكن 

نتأمل باملرحلة املقبلة والقوانني الجديدة ان يتحسن واقع الكرة«.
وأضاف بنيان أن »ما طرحه يونس عبد عيل بشأن ملعب القفص أمر 

معيب، ونادي الرشطة يس�تحق ملعبا أفض�ل وملعبا يليق به ونحن 
تابعنا هذا املوضوع وكنا السباقني، ولكن جرت الرياح بما ال تشتهي 
الس�فن«. مبيناً ان »تحية الجماهري يل يف نهاية مباراة واتهامي بأني 
دفع�ت لجمهور الرشطة م�ن قبل يونس عبد عيل اته�ام باطل بحق 

جماهري الرشطة قبل ان تكون بحقي«.
وتاب�ع بني�ان انه »ال عالق�ة يل بتأس�يس لجنة الق�رار يف ادارة امللف 

الريايض، وبعض قضايا الفساد أغلقت بأمر من النزاهة«.
وبني انه »ال انصح ادارة الرشطة باالستقالة، وانا اتعجب من طريقة 
تقدي�م اس�تقالتهم يف هذه الفرتة، فإذا كانت هن�اك اخطاء يمكن ان 
تصحح، وال ننىس ان الربازيل خرست بسبعة اهداف يف عقر دارها«.

واش�ار اىل انه »بعيداً عن عالقتي االبوية فنش�أت اكرم الذي انا أّعده 
ابني انا انصحه بالتدرج يف العمل االداري، هناك امور كثرية يمكنه ان 

يدخل بيها للعمل االداري بكرة القدم«.
ولف�ت اىل ان »هناك جهودا حثيثة يف وزارة الش�باب من أجل متابعة 
ملف املغرتبني خارج العراق«. مؤكداً ان »قانون االندية س�ريى النور 

قريباً«.
واوضح بنيان ان »اس�باب خروج حسن عيال من العراقية الرياضية 
غ�ري معروفة، ويجب أن يس�أل املتس�بب بخروجه، وه�و ايضاً قدم 
الكث�ري للعراقي�ة وحتى مجلس االمن�اء عندما اخربوه قال�وا له انت 

شخص مبدع«.
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حق�َق نابويل فوًزا صعًبا عىل ضيف�ه يوفنتوس، بهدفني مقابل هدف، 
يف املباراة التي جمعتهما، بملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة 
21 م�ن ال�دوري اإليطايل. أحرز بيوتر زيلينس�كي ه�دف نابويل األول 
بالدقيق�ة 63، وضاعف لورينزو إنس�يني النتيجة بالدقيقة 86، فيما 
س�جل كريس�تيانو رونال�دو هدف يوفنت�وس الوحي�د بالدقيقة 90. 
وبفوز نابويل، رفع فريق الجنوب رصيده إىل 27 نقطة باملركز العارش، 
فيم�ا تجمد رصيد يوفنتوس عند 51 نقط�ة يف الصدارة. بدأت املباراة 
رسيعة من جان�ب نابويل، ويف الدقيقة الثالثة س�دد فابيان رويز كرة 
أرضي�ة من خ�ارج املنطقة مرت بجوار مرم�ى يوفنتوس. ومن ركلة 
ركنية بالدقيقة السابعة من الجانب األيمن نفذها ماريو روي، ارتقى 
ميليك وس�دد رأس�ية علت عارضة الحارس تشيزني، لتخرج إىل ركلة 
مرمى. وبعد مرور ربع س�اعة، س�نحت الفرصة أمام كاييخون الذي 
اس�تغل عرضية ميليك ليقابلها ويسدد الكرة برأسية تصل لتشيزني، 
حارس يوفنتوس. وحاول ماريو روي تسديد الكرة من مسافة بعيدة 
ع�ن املرمى، لتخ�رج فوق العارض�ة. وحرم روي، ديب�اال، من فرصة 
محقق�ة يف الدقائ�ق األخرية من الش�وط األول، بعدم�ا وصلت الكرة 
إىل باول�و داخل املنطقة لينجح مدافع ناب�ويل يف اللحاق به ومنعه من 
التسديد. بداية الشوط الثاني جاءت معاندة ليوفنتوس، بعدما سقط 
مريالي�م بيانيتش عىل األرض متأثرًا بإصابة تلقاها يف الش�وط األول، 
وفشل عىل إثرها يف استكمال اللقاء ليطلب التبديل، ويخرج بالدقيقة 
50 ويح�ل محله أدريان رابيو. ويف الدقيقة 53، س�جل رونالدو هدفا 

ليوفنت�وس قرر حكم اللقاء إلغاؤه بداعي التس�لل عىل 
هيجواي�ن يف بداي�ة اللعب�ة. وج�اءت أوىل تس�ديدات 
يوفنتوس عىل مرم�ى نابويل بالدقيقة 62، بعد هجمة 

مرت�دة رسيعة نفذها رونال�دو لينطلق ويتوغل ويمرر 
الكرة إىل هيجواين الذي س�دد من عىل حدود املنطقة يف 
ي�د الحارس. وبالدقيقة 63، تق�دم نابويل بالهدف األول 

عن طريق زيلينس�كي، بعدما سدد إنس�يني الكرة من خارج منطقة 
الج�زاء ليتصدى لها تش�يزني وترتد أمام املرم�ى وتجد املتابعة 

من البولندي. وطالب العبو نابويل احتس�اب ركلة 
ج�زاء بالدقيق�ة 71، بعدما ملس�ت الكرة يد 

ك�وادرادو داخل منطقة جزاء يوفنتوس، 
وأش�ار  رف�ض  اللق�اء  حك�م  أن  إال 
باس�تكمال اللع�ب دون احتس�اب أي 
مخالفة. وكاد ماريو روي أن يتسبب 
يف تعادل قاتل ع�ىل فريقه بالدقيقة 
82، بعدم�ا هيأ الكرة برأس�ه داخل 
منطق�ة الس�تة، قب�ل أن ينقذه�ا 
الحارس مرييت ويمسك بها قبل أن 
يص�ل إليها هيجواي�ن. ويف الدقيقة 
86، أح�رز إنس�يني اله�دف الثاني 
لناب�ويل، بع�د هجمة بدأه�ا ميليك 
وم�رر الك�رة أم�ام املرم�ى لتجد 
كاييخون الذي م�رر كرة عرضية 
إنس�يني  املنطقة، س�ددها  داخل 
الطائ�ر لرتتط�م بق�دم دي  ع�ىل 

ليخت وتسكن الش�باك. وبالدقيقة 
90، س�جل رونالدو ه�دف التقليص 

له�ا بعد كرة طولية من منتصف امللعب، انطلق 
الربتغايل من بني املدافعني وأس�كنها الشباك. وأنقذ مرييت 
مرماه من هدف التعادل ليوفنتوس بالثواني األخرية، بعدما 
قابل هيجواين عرضية من الجهة اليمنى وسددها برضبة 

مقصية أمسك بها الحارس.

يرتقب نادي روما اإليطايل، رد العب برش�لونة اإلس�باني، بش�أن 
الحصول ع�ىل خدماته خالل املريكاتو الش�توي الجاري. وذكرت 
صحيف�ة موندو ديبورتيف�و أن كارليس برييز العب برش�لونة، 
س�ريد، عىل ناديه الكتالوني بشأن اهتمام روما بضمه. ونوهت 
أن الالع�ب ووكي�ل أعماله يعطي�ان األولوية لالنضم�ام لفريق 
يلعب يف املس�ابقات األوروبية. ويفض�ل كارليس برييز، الرحيل 
عن برش�لونة دون وجود خيار يسمح للبارسا بإعادة رشائه يف 
املس�تقبل. ونوهت الصحيفة أن برييز لديه العديد من العروض 
ع�ىل الطاول�ة، حيث أن�ه يتمتع باهتم�ام بوروس�يا دورتموند 
وبايرن ميونيخ وإش�بيلية وأتالنت�ا، إال أن الالعب يضع روما يف 
املق�ام األول. وكان جيانلوكا برتايش املدي�ر الريايض لروما، قد 
نفى وجود أي نية لوضع بند يف عقد الالعب، يس�مح لربشلونة 

بالحصول عىل خدماته يف املستقبل.

خرسِت الرياضة العاملية وتحديدا كرة السلة 
أح�د أبرز نجومه�ا عىل مر العص�ور بوفاة 
أسطورة كرة السلة االمريكية كوبي براينت 
ال�ذي لقي حتفه وابنت�ه جيانا )13 عاما(، 
يف تحطم مروحية يف كاالباس�اس يف مدينة 
ل�وس انجلي�س جن�وب والي�ة كاليفورنيا 
ع�ن عمر 41 عام�ا أول أمس األحد، اضافة 

لسبعة أشخاص آخرين.
وقال مسؤول رشطة لوس أنجلوس أليكس 
فيالنويفا: “إن ثمانية ركاب وطيار الطائرة 
لقوا حتفه�م يف الح�ادث”، مضيفا: “ليس 
هناك ناجون ... كان هناك تسعة أشخاص 

عىل متن الطائرة، الطيار وثمانية أفراد”.
وكان�ت معلوم�ات اولي�ة اش�ارت اىل وفاة 
خمسة اش�خاص كانوا عىل متن املروحية. 
وأك�د حاكم والية كاليفورنيا وعمدة املدينة 
الوفاة بعدما تناقلت وسائل اعالمية عديدة 
خ�رب رحي�ل االس�طورة األمريكي�ة وأربعة 
أش�خاص آخري�ن. وكتب الحاك�م يف بيان: 
“نبكي الوفاة املأس�اوية والس�ابقة ألوانها 
لرم�ز كاليفورني�ا وأس�طورة كرة الس�لة، 
كوب�ي براين�ت”. من جهتها، أك�دت عمدة 
كاالباساس أليس�يا وينرتاوب وفاة براينت 
يف رس�الة إلكرتونية لوكال�ة فرانس برس، 
وكتب�ت: “نع�م، أؤكد الخرب”. وغ�رد عمدة 
مدينة لوس انجليس ايريك غارسيا: “لوس 
انجلي�س تبكي مع عائلة براينت لخس�ارة 
جيان�ا الت�ي توفيت م�ع والده�ا واصدقاء 
آخري�ن يف مأس�اة أم�س االول. أحب كوبي 
ابنته كثريا وهذا الحب ألهمه ليكون مدافعا 
استثنائيا عن النساء والفتيات يف الرياضة”.
وج�اء يف بي�ان ص�ادر عن مف�وض رابطة 
ال�دوري األمريك�ي للمحرتفني لكرة الس�لة 
آدم س�يلفر: “عائل�ة ال� إن ب�ي أيه حزينة 
للوف�اة املأس�اوية لكوب�ي براين�ت وابنته 
جيان�ا. عىل مدى 20 موس�ما، أظهر كوبي 

ما هو ممكنا حني تلتقي املوهبة مع الرغبة 
الكب�رية للفوز. كان أح�د أفضل الالعبني يف 
تاريخ لعبتنا محققا انجازات أس�طورية...
ولكنن�ا س�نتذكره بش�كل أك�رب ألن�ه ألهم 
االش�خاص من ح�ول العال�م اللتقاط كرة 
س�لة واملنافس�ة بأفضل ما لديهم”. وكان 
موقع “ت�ي إم زي” االمريكي أول من أعلن 
نب�أ الوفاة قبل أن تؤكده الس�لطات املحلية 
يف وق�ت الح�ق، يف حني أش�ار املوقع الحقا 
ايض�ا أن ابنة براينت لق�ت حتفها، قبل أن 
يؤكده العمدة. وأش�ارت رشط�ة املدينة اىل 
أن الحادث أودى بحياة خمس�ة أش�خاص، 
حيث أكد مس�ؤولون أنه ليس هناك ناجون 
من تحطم املروحية يف غرب املدينة. وأوضح 
موقع “تي إم زي” ان “براينت كان يس�افر 
مع ثالثة اش�خاص عىل االق�ل يف مروحيته 
الخاصة عندما تحطمت اثر اندالع حريق”، 
مش�ريا اىل ان “ت�م تأكي�د وف�اة خمس�ة 
أشخاص”. ولعب براينت )41 عاما( طوال 
مس�ريته مع ليكرز بدءا م�ن عام 1996 اىل 

ح�ني اعتزاله عام 2016 وت�وج معه بلقب 
الدوري يف خمس مناس�بات أع�وام 2000، 
يف  واخت�ري  و2010   2009  ،2002  ،2001
مناسبتني أفضل العب يف النهائيات )2009 
و2010(، وأفض�ل العب يف املوس�م العادي 
موس�م 2007 - 2008. كما ش�ارك براينت 
يف 18 مناس�بة يف مب�اراة كل النج�وم “أول 
س�تار” وتوج بأفضل العب خاللها يف اربع 
مناس�بات، وحق�ق الذهبي�ة االوملبي�ة مع 
منتخب بالده يف اوملبيادي بكني 2008 ولندن 
2012. سجل براينت يف آخر مباراة خاضها 
يف مس�ريته 60 نقط�ة ام�ام جماهريه عىل 
ملعب ستايبلس س�نرت ليقود فريقه للفوز 
عىل يوتا ج�از 101 - 96 ليختتم مس�ريته 
الحافل�ة بأفض�ل طريق�ة ممكن�ة. وتأتي 
الحادث�ة بع�د س�اعات فقط ع�ىل تخطي 
لي�ربون جيمس نجم ل�وس انجليس ليكرز 
الحايل رقم نجم الفريق السابق براينت )41 
عاما( كثالث أفضل ه�داف يف تاريخ دوري 
كرة الس�لة للمحرتفني خالل املواجهة أمام 

فيالدلفيا سفنتي سيكرسز السبت.
وكان�ت آخر تغري�دة لرباينت عرب حس�ابه 
ع�ىل تويرت: “م�ا زلت تتق�دم باللعبة )كرة 
الس�لة( اىل االمام امللك جيمس. كل االحرتام 
لك صديقي”، مع وسم “33644” يف اشارة 

اىل النقاط التي باتت يف رصيده.              
العالم يف صدمة 

� عقب النبأ، س�ارع محبو كوبي من العبني 
ورياضي�ني وجماهري اضافة اىل مس�ؤولني 
وسياس�يي للتعبري ع�ن صدمتهم من الخرب 
املفج�ع. وجاء يف بيان نرشت�ه رابطة العبي 
ال�دوري املحرتفني عرب حس�ابها عىل تويرت: 
“نح�ن مصدوم�ون وحزين�ون م�ن االنباء 
املفاجئ�ة لوف�اة كوب�ي براين�ت. ال يمك�ن 
للكلمات أن تعرب عن مدى تأثريه عىل العبينا، 
ع�ىل دوري املحرتفني ورياضة كرة الس�لة. 
إنها خسارة هائلة لعائلة كرة السلة وقلوبنا 
منكرسة. نرس�ل الحب والصل�وات لزوجته 
فانيسا وكل عائلته”. وغرد الرئيس االمريكي 
دونال�د ترامب: “هناك تقارير أن عظيم كرة 
السلة كوبي براينت وثالثة اشخاص آخرين 
لقوا حتفهم يف تحطم مروحية يف كاليفورنيا. 
هذه أخبار س�يئة ج�دا”. كما غ�رد الرئيس 
األمريكي السابق باراك اوباما قائال: “كوبي 
كان أس�طورة داخ�ل أرض امللع�ب وكان يف 
صدد بدء املرحل�ة الثانية من حياته املهنية. 
خس�ارة جيانا مؤملة أكثر لنا نحن كأهل. أنا 
وميش�يل )زوجته( نرس�ل الحب والصلوات 
لفانيسا )زوجة كوبي( وكل عائلة براينت يف 
هذا اليوم املشؤوم”. أما شاكيل أونيل، الذي 
ش�كل مع براين�ت، ثنائية ال مثي�ل لها حني 
لعب�ا مع�ا لليكرز بني عام�ي 1996 و2006 
فغ�رد: “ما من كلمات للتعبري عن االلم الذي 
يراودن�ي جراء ه�ذه الكارثة لخس�ارة ابنة 
أخي جيج�ي وأخي كوبي براين�ت. أحبكما 
وس�نفتقدكما كثريا. تعازي الح�ارة لعائلة 

براينت وعائ�الت الضحايا اآلخرين عىل متن 
املروحية. أنا حزين حاليا”، مرفقا بصور له 
ولزميله الس�ابق. ولم يغب اس�طورة ليكرز 
وأفضل مس�جل يف تاريخ “أن بي آي” كريم 
عب�د الجبار ع�ن التعبري عن حزن�ه، إذ غرد 
قائ�ال: “غالبية االش�خاص س�تتذكر كوبي 
كري�ايض رائ�ع ألهم جيال كام�ال من العبي 
كرة الس�لة. أما أنا س�أتذكره دائما كالرجل 
ال�ذي كان أكثر من مجرد ري�ايض”، مرفقا 
بفيدي�و يتح�دث فيه ع�ن براين�ت وعالقته 
بعائلت�ه، ومرتديا قميص ليكرز مع رقم 33 
الذي حمله ابن ال�72 عاما. وغرد السلوفيني 
ل�وكا دونس�يتش الع�ب داالس مافريكس: 
“أرجوك�م كال ... ه�ذا ال يمك�ن أن يك�ون 
صحيح�ا”. وبع�د دقائق عىل إع�الن وفاته، 
أحدثت قناة الدوري “إن بي آيه تي يف” تعديال 
يف برامجه�ا لتخليد ذك�راه، ويف الوقت الذي 
انطلقت فيه مباراة دنفر ناغتس وهيوس�ن 
روكت�س حي�ث وق�ف الح�ارضون دقيق�ة 
صمت ح�دادا، من غري املع�روف بعد مصري 
املباريات الس�بع األخرى يف األمس�ية. وقال 
س�تان فان غوندي املدرب الس�ابق: “هناك 
16 فريقا س�تلعب الليلة وكل الالعبني كربوا 
وه�م يحلم�ون أن يصبحوا العب�ني مثله أو 
مثل مايكل ج�وردان قبله. نتحدث عن جيل 
من الالعبني تأثر به�ذه االيقونة التي ذهبت 
باكرا. إنه أمر صعب جدا”. وغردت اسطورة 
كرة امل�رضب األمريكي�ة من أصل تش�يكي 
مارتين�ا نافارتيلوفا: “لق�د ذهب باكرا جدا، 
إن�ه أمر مؤلم س�ماع نبأ رحيل�ه، لقد أدخل 
الفرحة قل�وب الكثريين لفرتة طويلة - أحر 
التعازي لعائلته، أصدقائه عائلة ليكرز. ارقد 
بس�الم كوبي”. وتجمع الع�رشات يف ملعب 
س�تابلس س�نرت التابع للفريق البنفس�جي 
واالصفر وس�ط صدمة كبرية لتخليد ذكرى 

أسطورتهم.

عّد كيم هاغ-بوم مدرب منتخب كوريا الجنوبية أن تطبيق سياس�ة مداورة 
مش�اركة الالعب�ني كان الس�بب الرئي�س لنج�اح فريقه، بعدم�ا تغلب عىل 
السعودية 1 - 0 عىل ستاد راجامانغاال يف بانكوك، يف نهائي بطولة آسيا تحت 
23 عاماً 2020 يف تايالند. وسيطر التعادل السلبي عىل النتيجة حتى الدقيقة 
113 قبل أن يخطف املنتخب الكوري الجنوبي هدف الفوز الثمني عرب رأسية 
املدافع جيونغ تاي-ووك. وكان منتخبي كوريا الجنوبية والس�عودية ضمنا 
من خالل بلوغ املباراة النهائية الحصول عىل بطاقتي التأهل إىل دورة األلعاب 
األوملبية 2020 يف طوكيو، وانضمت إليهما أس�رتاليا التي حصلت عىل املركز 
الثالث بعد تغلبها عىل أوزبكستان 1 - 0. وقال املدرب كيم يف املؤتمر الصحفي 
بع�د املباراة: “هذه البطول�ة كانت صعبة للغاية، لكنن�ا أتينا إىل هنا بهدفني 
واضح�ني، فق�د كنا يف الجهاز الفن�ي نريد منح الفرص�ة لجميع الالعبني يف 
التش�كيلة من أجل الحصول عىل فرصة املشاركة واكتساب الخربة، ويف ذات 
الوق�ت كنا نريد الفوز بلقب البطولة، وكان العمل عىل هذين الهدفني يف ذات 
الوق�ت أم�ر صعب، لكننا نجحن�ا يف تحقيقه”. وأض�اف: “كان هناك ضغط 
كب�ري علين�ا، خاصة مع جدول مباري�ات البطولة، ولكننا كن�ا نقوم بتدوير 
مشاركة الالعبني، وأعتقد أن هذا األمر هو سبب فوزنا بلقب هذه البطولة”.

وكش�ف امل�درب: “كنا نتوق�ع أن نخوض ركالت الرتجيح، وذلك بس�بب قوة 
دفاع منتخب الس�عودية، حيث أنهم كانوا يحاولون استدراج املباراة لركالت 
الرتجيح، ويف ذات الوقت كنا حذرين ألن منتخب السعودية كان طوال البطولة 

يس�جل يف الدقائ�ق األخرية م�ن املباريات”. وأوض�ح: “فريقي ال 

يعتم�د عىل العب واحد، ويعتمد ع�ىل الروح الجماعية وهذا كان رس نجاحنا 
يف ه�ذه البطول�ة”. وتاب�ع: “أهم إنجاز بالنس�بة لنا ه�و أن جميع الالعبني 
باس�تثناء حارس املرمى االحتياط شاركوا يف هذه البطولة، وبالنسبة يل فإن 
هذا مكس�ب كبري بالنس�بة لنا”. وختم: “كل الفضل يف إنجازات هذا الفريق 
من ذهبية دورة األلعاب اآلس�يوية وبطولة رشق آسيا ثم هذه البطولة، جاء 
بفضل الالعبني وتفانيهم من أجل الفريق”. وشارك يف البطولة 16 منتخبا تم 
تقسيمها عىل أربع مجموعات، وبحيث تأهل أول فريقني يف كل مجموعة إىل 
الدور ربع النهائي، حيث حصلت املنتخبات الثالثة األوىل عىل بطاقات التأهل 
إىل دورة األلع�اب األوملبية 2020 يف طوكيو. وكان منتخب الس�عودية تصدر 
يف ال�دور األول ترتيب املجموع�ة الثانية برصيد 7 نقاط م�ن ثالث مباريات، 
حي�ث فاز ع�ىل اليابان 2 - 1 وتعادل مع قطر 0-0 وفاز عىل س�وريا 1 - 0، 
ث�م تغل�ب يف ربع النهائ�ي عىل تايالند املضيف�ة 1 - 0، وف�از يف قبل النهائي 
ع�ىل أوزبكس�تان 1 - 0. يف املقابل تص�در املنتخب الك�وري الجنوبي ترتيب 
املجموعة الثالث�ة برصيد 9 نقاط كاملة من ثالث مباريات، بعدما تغلب عىل 
الصني 1 - 0 وعىل إيران 1-2 وعىل أوزبكستان 2 - 1، وتغلب يف ربع النهائي 

عىل األردن 2 - 1، وفاز يف قبل النهائي عىل أسرتاليا 2 - 0.
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ناتشو يقود ريال مدريد لصدارة الليغا

الكوري سونغ يفوز جبائزة أفضل حارس 
والتايالندي وونغورن أفضل هداف

اعالم الكرتوني وفاة األسطورة كوبي براينت وابنته جيانا وسبعة آخرين يف حادث حتطم مروحية 

مدرب كوريا اجلنوبية: تدوير مشاركة الالعبني سبب جناحنا يف التتويج

انت�َر ري�ال مدريد خ�ارج أرضه أم�ام مضيفه بل�د الوليد 1 
-صفر يف الجولة 21 من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

وانفرد ريال مدريد بص�دارة الليغا برصيد 46 نقطة وبفارق 3 
نقاط عن برشلونة الوصيف و8 نقاط عن إشبيلية، الثالث. 

سيدخل ريال مدريد “الدربي” أمام جاره أتلتيكو مدريد السبت 
املقب�ل بمعنوي�ات عالي�ة خصوص�اً وأن الف�ارق بينهم�ا 10 

نقاط. 
ويدي�ن ريال مدري�د بف�وزه اىل مدافعه ناتش�و فرنانديز الذي 
س�جل الهدف الوحيد يف الدقيقة 78 برضبة رأس�ية إثر تمريرة 

عرضية من األملاني طوني كروس.

فاَز الكوري الجنوبي س�ونغ بوم كي�ون بجائزة أفضل حارس 
مرم�ى يف بطولة آس�يا تح�ت 23 عاماً 2020 الت�ي اختتمت يف 

بانكوك.
جاء ذلك بعد أن تتويج املنتخب الكوري الجنوبي بلقب البطولة 
عقب فوزه عىل السعودية 1 - 0 بعد شوطني إضافيني يف املباراة 

النهائية التي أقيمت عىل ستاد راجامانغاال.
وس�اهم الحارس سونغ بدور رئيس يف تتويج املنتخب الكوري 
بلق�ب البطول�ة، إذ كان الالع�ب الوحيد الذي ش�ارك يف جميع 
املباري�ات الس�ت ملنتخ�ب بالده، وتلقت ش�باكه ثالث�ة أهداف 
فقط، ليس�هم يف فوز منتخب بالده بتحقيق الفوز يف مبارياته 
الست بالبطولة. يف املقابل فاز التايالندي جاروينساك وونغورن 
بجائ�زة هداف البطولة، بعدما س�جل ثالثة أهداف، واس�هم يف 

تأهل الدولة املضيفة للدور ربع النهائي.
وتساوى وونغورن برصيد ثالثة أهداف مع أربعة العبني آخرين 
بع�دد األهداف، ولكن فوزه بالجائزة ج�اء نتيجة خوضه العدد 
األق�ل من دقائق اللع�ب بينهم. أما جائزة اللع�ب النظيف فقد 

كانت من نصيب منتخب السعودية.

نيمار يكشف سّر احتفاله احلزين أمام ليل

الكوري اجلنوبي وون دو جاي يفوز جبائزة أفضل العب

نابولي يضرب يوفنتوس يف مباراة مثرية

روما يرتقب رد العب برشلونة

مفكرة الزوراء

ق�اَل نيمار جونيور، إن�ه كان حريصا عىل 
تكريم أسطورة كرة السلة، كوبي براينت، 
ال�ذي وافت�ه املنية مس�اء األح�د يف حادث 
طائ�رة. ورصح نيم�ار ع�رب ش�بكة كانال 
بل�س الفرنس�ية “ذهب�ت ملتابعة الرس�ائل 
الت�ي تتناق�ل نب�أ وف�اة براينت بني ش�وطي 
مباراة باريس سان جريمان وليل، الكل حزين 
لرحيل�ه”. وأض�اف الالع�ب الربازي�ي “أع�رف 

كوب�ي براينت، واحتفل�ت بالهدفني يف مرمى ليل به�ذه الطريقة 
تكريم�ا ل�ه”. وواصل “وفاة كوب�ي براينت خس�ارة كبرية لعالم 
الرياضة”. وعن تألقه أمام ليل، قال نجم بي إس جي “أنا س�عيد 
للغاية ملس�اعدة الفريق عىل الفوز، أعرف جيدا ما يجب عي فعله 
يف امللع�ب، وأكون يف حالة تركي�ز 100 %، أتمنى أن نحقق إنجازا 
كبريا هذا املوس�م، أش�عر أنني يف أفضل حاالتي”. وس�جل نيمار 
ثنائية يف شباك ليل اسهمت يف فوز الفريق البارييس بنتيجة 2 - 0 

مساء األحد يف مباراة الناديني بالدوري الفرنيس.

فاَز الك�وري الجنوبي وون دو-
ج�اي بجائ�زة أفض�ل الع�ب يف 
بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 
الت�ي اختتم�ت يف بانكوكجاء ذلك 

بعد أن اسهم وون يف فوز املنتخب الكوري 
الجنوبي بلق�ب البطولة عق�ب فوزه عىل 
الس�عودية 1 - 0 بع�د ش�وطني إضافيني 
يف املب�اراة النهائية التي أقيمت عىل س�تاد 

املب�اراة:  بع�د  وون  وق�ال  راجامانغ�اال. 
“املدرب كان يطلب من�ا طوال البطولة أن 
نلعب كل مباراة ع�ىل أنها املباراة األخرية، 

ولهذا كنا نقدم أفضل ما بوسعنا”.
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الرئيس تبون يشرع أبوابه أمام الصحافة اجلزائرية حمققا أول انتصار على بوتفليقة

رشيد بورقبة
اعالمي جزائري

حينم�ا ش�اهدت الرئي�س عبد املجي�د تبون 
يتح�دث اىل رجال االع�الم الجزائريني يف لقاء 
ه�و االول م�ن نوعه اس�تجابة للوع�د الذي 
قطعه عىل نفسه ضمن مجموعة من العهود 
الت�ي قال انه س�وف يس�عى اىل تحقيقها يف 
حال انتخب رئيس�ا للجزائر و هو ما تم فعال 

وأصبح تبون الرئيس الجديد للجزائر.
قلت عندما شاهدت الوزير ورئيس الحكومة 
األس�بق الذي أقاله السعيد بوتفليقة بإيعاز 
م�ن املدل�ل االول داخ�ل الرساي�ا املدعو عيل 
ح�داد انتقاما م�ن رش ط�ردة تلقاها املدلل 
املذك�ور من لدن مس�ؤول جزائ�ري يف عهد 
التلفزي�ون  أل بوتفليق�ة  وكان�ت كام�را 
العموم�ي رصدت املوقع�ة يومها و رصدت 
تعاط�ف محامي العمال الغالب�ة مع الحداد 

ال�ذي خرج علينا بعد تصفي�ة القطاع العام 
عن اخره خرج متوجا بما تبقى من الغنيمة 
كان يطل�ق علي�ه رج�ل اإلعم�ال الق�وي و 
لس�ت ادري م�ن اي�ن له به�ذه الق�وة ربما 
نظر قربه من الس�عيد بوتفليقة الذي باعه 
بأرخص ثمن يف اول مس�اءلة  امام القضاء 
طبع�ا هذا موضوع ثاني وم�ا يعنيني اليوم 
لقاء تبون برج�ال االعالم الجزائريني االخر 
وال�ذي طبعه الود واالح�رام وقذ الحظ ذلك 
كل من تاب�ع اللقاء اين تط�رق الرئيس مع 
االعالميني الجزائريني اىل العديد من القضايا 
ول�و انن�ي أعي�ب ع�ىل الزم�الء الصحفيني 
حياءهم املفرط ومغاالتهم يف ذلك لدرجة إن 
الرئيس بدا أكثر اتزانا وأكثر جرأة و ال غرابة 
يف ذلك مادام الرئيس الس�ابق املخلوع كرس 
طيلة عه�دات حكمه ثقاف�ة التدمر الذاتي 
بل لم يكن  يف ي�وم من االيام مقتنعا بوجود 
إعالم وطني أساس�ا ففي بيئته السياس�ية 
االم�ر محس�وم لصالح الصحاف�ة االجنبية 
التي فضلها عىل الصحاف�ة الجزائرية ليس 
فقط الثانية تتقن وظيفة تس�ويد االمور و 
قد س�بق له ان هاجمها هجوم�ا الذعا عند 
مجيئه س�نة 1999 ال ابدا بل النه يعشق كل 
ما ه�و أجنبي و بالتايل ال يخت�ار طوعا من 
يتحدث الي�ه من االعالميني و نفس�ه تواقة 
اىل سنوات الس�بعينيات ملا كان وزيرا للخار 
جية يف الجزائر  والذي أريد الوقوف عنده هو 
نرجس�ية عبد العزيز بوتفليقة وحياته التي 
يغلب عليها الس�لوك العاطفي لذلك ال يمثل 

له الذين يظهرون له يف مستوى من جمعته 
بهم لقاءات و صداقات والس�يما يف فرنس�ا 
بال�ذات  لق�اءات وصداقاتهم م�ن إعالميني 
مرموقني والس�يما يف فرنس�ا بالضبط عىل 
غ�رار صحفي�ي لوفيقرو-ل�وم موند-باري 
مانش. هذه مسالة يف غاية االهمية ال يجب 
ان تغيب عن من ينتق�دون نفور الرجل من 
الصحفيني الجزائريني فاالمر بالنس�بة إليه 
أخالل بربيقه الش�خيص  ومن اراد ان يفهم 
اكثر املوقف البد ان يتغلغل يف نفس�ية الذين 
اس�تلموا الحكم غداة االستقالل و هدا شان 
خ�اص نوع�ا ما تكي�ف مع النس�ق الثوري 
والتط�ور الفكري لهواء بصفتهم بناة البالد 
هكذا ظلوا يعتقدون وابرزهم بوتفليقة ذاته 
و هو مرسول قيادة األركان بقيادة بومدين 
وم�ن ورائه مؤس�س املخاب�رات الجزائرية 
املرح�وم بوص�وف  إىل الزعماء السياس�يني 
يف السجن بفرنس�ا لعل احدهم يقبل عرض 
القيادة العامة برئاس�ة البالد يف 1962  وزد 
ع�ىل ذل�ك فبوتفليقة يعترب احد املهندس�ني 
البارزين الذين اطاحوا بالرئيس احمد بن بلة 
1965 باعراف هذا األخر لدى مروره بقناة 

الجزيرة يف برنامج شاهد عىل العرص.
املهم يف مفهوم بوتفليقة املثل األعىل لألشياء 
يمر عرب الربس�تيج  وقد كان اش�د املغرمني  
ب�ه .لقد م�رت الجزائ�ر بمرحل�ة عصيبة و 
الرئيس عبد املجيد تبون عاش�ه بحكم قربه 
من الرسايا فهم ال�درس جيدا ولو ان الرجل 
مع�روف عنه باس�ته وتواضعه ولقد س�بق 

ان التقيته بمدينة س�عيدة عام 2012 زارها 
ضم�ن وف�د حكوم�ي موس�ع مدين�ة وزير 
داخلي�ة الرئيس الراحل بومدي�ن الذي يحبذ 
تب�ون منادات�ه يس بومدي�ن  يمها دردش�نا 
معا عن مدينة س�عيدة كثرا فوجدت الرجل 
ال ي�زال يحف�ظ اس�ماء ش�وارعها وازقتها 
ع�ن ظهر قل�ب  واكثر م�ن دلك يح�ن اليها 
.هذه الصور اس�تدعت لدي قدرة الرجل عىل 
التفوق عىل بوتفليقة بإزالة ترسبات املايض 
التعيس للصحفيني الجزائريني مع رئيس�هم 
املخلوع  بل إن لقاء الرئيس تبون باإلعالميني 
الجزائريني األس�بوع الف�ارط جعلني احزن 
أكثر ما احزن للس�يد عبد العزي�ز بوتفليقة 
الذي حطم رقم بقاء الرؤس�اء الذين سبقوه 
اىل ك�ريس الحك�م بمن فيه�م الزعي�م الهوا 
ري بومدين ال�ذي رثاه يف خطبة وداع مؤثرة 
بمق�ربة العالية ش�تاء 1978 رث�اء صاغته 
قريحة وزير الربية االس�بق األستاذ عيل بن 

محمد.
لقد كرس بوتفليقة نظرة استعالئية مخالفة 
لكل الرؤس�اء الذين جاؤوا قبل�ه. لقد حاول 
محو حتى صورة رفيق الدرب بومدين متنكرا 
ألصول الوفاء واملحبة ول�م يردد يف محاولة 
طم�س اث�أر انج�ازات ه�ذا األخ�ر فحت�ى 
الذك�رى طالها عب�ث النس�يان. ولم يتحرج 
يف اإلس�اءة إىل الرئي�س املرحوم الش�اذيل بن 
جديد وهو مازال نزيل جديد بكريس الرئاسة 
1999 و رغم تقديري للحالة النفس�ية التي 
كان يعاني من إثقالها فلم يكن الئقا برئيس 

جمهوري�ة ان يرتكب هكذا خطا جس�يما و 
الرجل واعني به الرئيس الش�اذيل عرف بضم 

العني كرمه وتسامحه املقطع النظر.
فالش�اذيل جاء إىل الرئاسة بعد وفاة بومدين 
مكره�ا ولي�س مخ�را فالظروف ه�ي التي 
حتم�ت عىل قائد الناحية الثانية العس�كرية 
القبول بذلك وفعل ذل�ك ضد رغبته. فقانون 
التوازن�ات ع�ادت في�ه الكلم�ة الفص�ل اىل 
قيادة املؤسس�ة العسكرية  و بالدرجة االوىل 
املخاب�رات الجزائري�ة وع�ىل رأس�ها الراحل 
قاص�دي مرب�اح ألس�باب تتعل�ق بحقائ�ق 
ال�رصاع ب�ني املرح�وم الصال�ح يحي�اوي و 
بوتفتيقة نفس�ه و حقائق ثانية لم تكش�ف 

عن كافة إرسارها السنوات.
امله�م ان الرئي�س الجديد الس�يد عبد املجيد 
تب�ون  ال يري�د ان يرتبط بص�ورة من صور 
ممارسة بوتفليقة للحكم و هو الذي عارصه 
قريبا جدا بالنسبة للمسافة. فالبصمة التي 
ظه�رت أكث�ر تأث�ر ش�خصية ضيف قرص 
املرادي�ة الجديد هي بصم�ة كل من الرئيس 
يس بومدي�ن كما يلقب�ه والثانية هي بصمة 
املرحوم الرئيس الش�اديل، انها حالة مرتبطة 
بالقناع�ة واالح�رام النابع من الف�ؤاد. لقد 
يبدو يل ا نيس عبد املجيد الذي عارص بومدين 

ثم الشاذيل.
ثم بوضياف ثم زروال ولو ليس كرئيس ملا كان 
والي�ا عىل راس والية باتنة انتهاء ببوتفتيقة 
انته�ى به األم�ر إىل االقتداء ب�االول املحبوب 
األب�دي للجزائريني والثان�ي الذي لم يتكرب يف 

يوم من األيام عىل إعالميي بالده فكلنا يذكر 
اللقاءات الدوري�ة التي كان املرحوم يعقدها 
مع الصحفيني الجزائريني بل يكفيه فخرا انه 
هو من اس�س للديمقراطية و حرية التعبر 
يف الجزائ�ر رفق�ة رئي�س حكومت�ه الس�يد 
مول�ود حم�روش يف نهاية ثمانين�ات القرن 
املايض وبذلك يعد أول رئيس يف العالم العربي 
طبق  نظام الحكم الديمقراطي بعد استفتاء 
س�نة 1989  إذن الرئيس تب�ون عرف الخلل 
وه�و أكيد مطل�ع عىل الكثر م�ن الخفايا و 
اعتقد جازما انه استفاد بما فيه الكفاية من 
اخط�اء بوتفليقة القاتلة التي جعلته يتمنى 
ل�و انه اكتف�ى ببقائه س�ائحا بني صحارى 
الس�حيقة بعيدا ع�ن دفء املرادية عىل األقل 
كان س�يحتفظ برونق�ه الدبلوم�ايس ال�ذي 
رفعه اىل س�ماء املرموقني ولس�ناهنا بصدد 
الق�ول الفصل ع�ن لقاء تب�ون بالصحفيني 
الجزائريني بانجازات�ه وعيوبه بل يف معرض 
الحدي�ث ع�ن مقايي�س جدي�دة قديم�ة قد 
تك�ون بداية جزئي�ات الجمهوري�ة الجديدة 
التي بدأها الراحل الشاذيل بن جديد يف القرن 

العرشين رفقة مولود حمروش.
م�ن ي�دري ربم�ا يوف�ق يف اع�ادة اط�الق 
مرشوعها عب�د املجيد تبون  والحقيقة تقال 
رسرت كث�را عند س�ماعي بخرب اس�تقباله 
لس�د حمروش ث�م انتقاله اىل بي�ت الدكتور 
احمد الطال�ب االبراهيمي  و اعالنه لالنتقال 
لزي�ارة الرئيس زروال. حال�ة انفتاح جديرة 

باالحرام تعارض تراث الجفاء السابقة

  بغداد/متابعة الزوراء:
تناقلت وس�ائل االعالم وصفحات السوشيال ميديا خرب وفاة االعالمي عماد مكي بنوبة 

قلبية بمشفى يف العراق، إذ أثار الخرب ضجة واسعة بني النشطاء  العراقيني.
ول�م يص�در أي ترصيح رس�مي عن وفاة عم�اد مكي مذيع قن�اة العراقي�ة، إذ ما زالت 
صفح�ات التواصل االجتماعي تتناقل خرب وفاته وس�ط حزن رواد منصات الفيس�بوك 

وتوير.
وكتب النشطاء عرب صفحاتهم عىل السوشيال ميديا منشورات تعازي ودعوات بالرحمة 
للمذيع عماد مكي ، إذ قال كريم الجيايش “املوت يخطف نجم من فضاء ش�بكة االعالم 

العراقي . “عماد مكي” يف ذمة الخالق اىل جنات الخلد عند ملك مقتدر. الفاتحة”.

متابعة الزوراء:
اسدَل الستار عىل القضية التي استمرت قرابة السنة، بني كل من اإلعالمي صالح الجسمي، 
ومريم حس�ني؛ إذ أصدرت محكمة جنح دبي حكما نهائيا غر قابل لالس�تئناف، بإبعاد 
مريم حسني عن دولة اإلمارات العربية املتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إىل 
شهر، وبراءة اإلعالمي صالح الجسمي من التهم املنسوبة إليه بحسب فوشيا. وأصدرت 
املحكم�ة يف وق�ت س�ابق حكما يق�ي بإدانة الطرفني مريم حس�ني بالس�ب والقذف، 
وصالح الجس�مي بالسب والقذف، وتم الحكم بدفع غرامة 100 ألف درهم مناصفة بني 
الطرفني، باإلضافة إىل إغالق حس�اباتهما يف س�ناب شات مدة ش�هر. كما سيتم دفع 5 
أالف دره�م كغرام�ة متبادلة، وتقوم مريم حس�ني بدفع غرامة أخ�رى قيمتها 50 ألف 
دره�م للطرف الثالث وف�اء الخالدي، وبرأت املحكمة مريم حس�ني م�ن تهمة التصوير 
وهي القضية الرئيس�ية، وهو ما يعد حكما ابتدائيا وعليه تم االس�تئناف والذي كس�به 
الجسمي مؤخرا.يشار إىل أن محكمة جنح دبي قد أصدرت حكما ابتدائيا بسجن الفنانة 
املغربية مريم حس�ني مدة 3 أش�هر واإلبعاد عن اإلمارات، بتهمة هتك العرض مع مغني 
راب أثناء احتفاالت رأس الس�نة امليالدية، وبراءة اإلعالمي اإلماراتي صالح الجس�مي يف 
القضية ذاتها، بحس�ب ما أعلنت�ه محاميته اإلماراتية حوراء موىس، عرب حس�ابها عىل 
“توير”. وأكد الجس�مي عدم قبوله ب� “وس�اطة أحد” للتنازل ع�ن حقه يف القضية، يف 
وقت أكدت فيه مريم حس�ني نيتها االس�تئناف يف الحكم الص�ادر بحقها. وكانت قضية 
مريم حس�ني وصالح الجسمي قد وجدت أصداء واسعة عىل مواقع التواصل االجتماعي 
بس�بب األحكام التي صدرت ضدهما، وعىل إثرها تم االس�تئناف ضدها، وصدور الحكم 
ضد مريم حس�ني، وقد أكد الجس�مي يف مقطع مصور س�ابق، أنه “ليس سيفا مسلطا 
عىل رقاب الفاشينس�تات أو الفنانات”، وقال: “يا غريب كن أديب، راعي قوانني وعادات 
البلد الذي تعيش فيه”. وقال: “القانون كفل الحق باالس�تئناف لكل متقاض، وإن كنت 
أرى أن اإلدان�ة كانت واضحة يف ه�ذه القضية”. وأضاف: “إننا يف دول�ة عدالة والقانون 
اإلماراتي واضح ويحافظ عىل القيم واملبادئ واألخالق، ويعاقب عىل كل من يخل باآلداب 

العامة”.

دبي/أ ف ب:
 تس�تثمُر دول�ة اإلم�ارات ع�ىل 
نط�اق واس�ع يف التكنولوجيات 
الجدي�دة وال�ذكاء االصطناعي، 
غ�ر أّن الجدل الذي أثاره تطبيق 
املراقبة  أب�رز  للمراس�لة مؤخرا 

املشددة لالنرنت يف البالد.
الخليجي�ة  الدول�ة  وتطم�ح 
يف  امللي�ارات  اس�تثمرت  الت�ي 
التكنولوجي�ات الحديثة يف إطار 
“رؤي�ة 2021” إىل “تعزيز جودة 
واالتص�االت  الكهرب�اء  توف�ر 
لتصبح الدول�ة يف مقدمة الدول 

يف الخدمات الذكية”.
تع�د  الت�ي  دب�ي  وتس�تضيف 
ال�رشق  يف  مدين�ة  “أذك�ى” 
األوس�ط، وفقا لتصنيف مرصد 
املكات�ب اإلقليمية  الذكية،  املدن 
لع�دد م�ن مجموع�ات االنرنت 
العمالقة مثل غوغ�ل ويوتيوب، 
معظ�م  إىل  الوص�ول  ويمك�ن 

الخدمات العامة عرب االنرنت.
وتع�رض الالفت�ات الدعائي�ة يف 
ش�وارع املدين�ة حول “اكس�بو 
2020” الذي تس�تضيفه اإلمارة 
ورج�ال  آلي�ني  لرج�ال  ص�ورا 

فضاء.
لكن بالنسبة ملاليني من املقيمن 
األجانب، فإن اجراء مكاملات عرب 
تطبيق “واتساب” أو “سكايب” 
م�ع عائالته�م خ�ارج اإلمارات 
لي�س أم�را بس�يطا. فاملكاملات 
املجاني�ة عرب االنرن�ت املنترشة 
عىل نطاق واسع يف جميع أنحاء 
العال�م، م�ا زال�ت محظ�ورة يف 

اإلمارات.
ويقول عامل باكس�تاني يف دبي 
“ألتمك�ن من االتص�ال بأرستي 
ه�ذه  ب�رشاء  ش�هر  كل  اق�وم 
العام�ل  ويع�رض  البطاق�ة”. 
البطاق�ة التي تحت�وي عىل رمز 
وصول لشبكة خاصة افراضية 

)يف ب�ي ان(، وهو نظام يس�مح 
بااللتفاف عىل الحجب.

ومن أجل تجنب هذا “الصداع”، 
اختار آخ�رون اللجوء إىل تطبيق 
“توت�وك” ال�ذي صممته رشكة 
إماراتية للتواصل مع عائالتهم.

ويؤك�د عامل مرصي أنه يفضل 
اس�تخدام هذا التطبيق للتواصل 
مع زوجت�ه وبناته اللواتي بقني 
“اس�تخدم  موضح�ا  ب�الده،  يف 
توت�وك ألن�ه التطبي�ق الوحي�د 
الذي تعمل فيه مكاملات الفيديو 

بشكل صحيح”.
– النموذج الصيني –

ش�هد “توتوك” رواجا رسيعا يف 
ال�رشق األوس�ط حي�ث تفرض 
عدة دول، قي�ودا أو حتى تمنع، 
غالبي�ة خدم�ات االتص�ال عرب 

تطبيقات مثل واتساب.
لك�ن منّصتي “آب�ل” و”غوغل” 
أزالتا التطبيق بعد نرش صحيفة 
نيويورك تايمز األمركية تقريرا 
االس�تخبارات  أجه�زة  يته�م 
الوص�ول  بإم�كان  اإلماراتي�ة 

املبارش إىل الرس�ائل واملحادثات 
عرب الفيديو أو حتى إىل البيانات 
الجغ�رايف  باملوق�ع  املتعلق�ة 
باإلضاف�ة  الهات�ف،  لحام�ل 
الهوات�ف  لكام�رات  النف�اذ  إىل 

وامليكروفونات.
ويف كان�ون الثاني/يناي�ر، أعلن 
القّيم�ون عىل التطبي�ق إدراجه 
مجدداً عىل “غوغل بالي ستور” 
بعد سلس�لة م�ن “التحديثات” 
الخاص�ة بالتطبي�ق، باألخ�ص 
تتي�ح  وضوح�اً  اكث�ر  آلي�ة 
بنف�اذ  الس�ماح  للمس�تخدمني 
إىل بياناته�م ولوائ�ح  التطبي�ق 

األرقام الهاتفية.
وال ي�زال “توتوك” غ�ر متوافر 

عىل “آبل ستور”.
مخت�رب  يف  الباح�ث  وي�رى 
س�يتزن الب املتخصص يف األمن 
السيرباني بيل مارزاك أن رشكة 
“احرام�ا  “أكث�ر  تع�د  “آب�ل” 

لخصوصية العمالء”.
ويش�ر مارزاك لوكال�ة فرانس 
برس إن قضي�ة توتوك “فريدة” 

م�ن نوعه�ا “ألنه�م يحاول�ون 
تطوي�ر ه�ذا التطبيق ال�ذي تم 
مالي�ني  ليس�تخدمه  تصميم�ه 

االشخاص يف العالم”.
ويوض�ح “عىل ح�د علمي، هذه 
الحال�ة الوحيدة التي يوجد فيها 
تطبيق للمراسلة تم تطويره من 

قبل جهة استخباراتية”.
اإلم�ارات  أن  م�ارزاك  وي�رى 
ق�د تتج�ه نح�و م�ا وصف�ه ب 
التسلط  الصيني” من  “النموذج 
الرقم�ي املتمث�ل يف الرغب�ة ألن 
تصبح قوة يف مجال التكنولوجيا 
ولك�ن تس�تخدمها أيض�ا كأداة 

للمراقبة والسيطرة.
وردا عىل س�ؤال وكال�ة فرانس 
العام�ة  الهيئ�ة  أك�دت  ب�رس، 
يف  االتص�االت  قط�اع  لتنظي�م 
اإلم�ارات أنه�ا “علم�ت مؤخرا 
باملخ�اوف” املتعلق�ة بخدم�ات 
االتصال عرب االنرنت، لكن نفت 

االتهامات.
رس�الة  يف  الهيئ�ة  وأضاف�ت 
الكرونية أن لوائح االتصاالت يف 

اإلم�ارات “تحظ�ر االخراق غر 
القانون�ي واملراقب�ة الجماعي�ة 

بأي شكل من االشكال”.
– “قيود عىل املحتوى-

تصنف منظمة “فريدوم هاوس” 
غر الحكومية األمركية االنرنت 
يف اإلم�ارات ب�� “غ�ر الح�ر”، 
مش�رة إىل وجود “قيود ورقابة 
ومراقب�ة” عىل االنرنت بس�بب 
“رواب�ط وثيق�ة ب�ني الحكومة 

ورشكات االتصاالت”.
ورأت منسقة األبحاث يف فريدوم 
لفرانس  آيمي سليبويتز  هاوس 
تم�ارس  “اإلم�ارات  أن  ب�رس 
درجة عالية من القيود واملراقبة 
عرب االنرن�ت”. واضافت “يجب 
أك�رب  بش�فافية  يتمتع�وا  أن 
بش�أن فرض قيود عىل املحتوى 
والكف ع�ن اس�تهداف منتقدي 

الحكومة”.
اإلمارات�ي  القان�ون  ويحظ�ر 
به�دف”  االنرن�ت  اس�تخدام 
التخطيط أو التنظيم أو الرويج 
أو الدعوة ملظاهرات أو مسرات” 
أو “التحري�ض ع�ىل الدخول إىل 
غر دين اإلسالم” أو “الدعوة إىل 
اعتناق أو ترويج املبادئ الهدامة 
مثل املثلية الجنس�ية أو الشذوذ 

الجنيس”.
فيه�ا  تعص�ف  منطق�ة  ويف 
خاصة  السياسية،  االضطرابات 
الت�ي   2011 احتجاج�ات  من�ذ 
تعرف باس�م “الربي�ع العربي”، 
وحليفته�ا  أبوظب�ي  تتبن�ى 
إىل  يدع�و  خطاب�ا  الس�عودية 
“االس�تقرار”. ويف كانون األول/

ديس�مرب 2018، أّي�دت محكمة 
اماراتية حبس الناشط الحقوقي 
االمارات�ي أحم�د منص�ور مدة 
عرش سنوات عىل خلفية انتقاده 
التواصل  السلطات عرب وس�ائل 

االجتماعي.

 واشنطن/متابعة الزوراء:
آي�وا “دي موي�ن  أعلن�ت ك�ربى صح�ف 
ريجسر” عن دعمها ترّشح إليزابيث وارن 
عن الحزب الديمقراط�ي لالقراع الرئايس، 
قبل أسبوع من بدء موسم انتخابات 2020 

يف الوالية األمركية.
وأفاد مجلس إدارة تحري�ر الصحيفة، بأن 
“إليزابيث وارن ستدفع بأمركا التي تفتقد 

إىل املساواة يف االتجاه الصحيح”.
ويمن�ح إع�الن الصحيف�ة الس�ناتورة عن 
ماساتشوستس دعًما قبل أيام من اجتماع 
املجال�س االنتخابي�ة يف آي�وا يف الثالث من 
ش�باط/فرباير، اليوم األول من االنتخابات 
التمهيدي�ة الختي�ار املناف�س الديمقراطي 

للرئيس األمركي دونالد ترامب.
ب�”املفّك�رة  وارن  الصحيف�ة  ووصف�ت 
والخب�رة يف السياس�ات والعامل�ة بجد”. 
واحرامه�ا  وارن  “كف�اءة  أن  وأضاف�ت 
لآلخري�ن ووضعه�ا كأول رئيس�ة للب�الد 
ستش�ّكل الرد املناسب لجهل وتحّيز املكتب 
البيض�اوي يف عه�د ترام�ب ض�د النس�اء 

ورهابه من األجانب”.
الصحيف�ة  وارن  ش�كرت  فعله�ا،  رد  ويف 

وقال�ت: “أهايل آي�وا عىل اس�تعداد إلحداث 
تغير كبر وهيكيل وس�أقاتل من كل قلبي 
م�ن أج�ل الجميع يف آي�وا ويف أنح�اء البالد 

كلها”.
وأشادت الصحيفة بموقف وارن من التغّر 
املناخ�ي والرعاي�ة الصحي�ة واالقتص�اد، 
“راديكالي�ة  ليس�ت  أنه�ا  إىل  وأش�ارت 
)يسارية( كما يراها البعض”، بل رأسمالية 

تطالب بأسواق منصفة وباملحاسبة.

وأف�اد مجل�س رئاس�ة تحري�ر الصحيفة 
ب�أن وارن “تق�ول إن ع�ىل ال�رشكات أن 
تؤثر بش�كل أقل عىل واش�نطن، وإنه تجب 
حماية األطفال من عنف األس�لحة النارية، 
وأن تك�ون تكلفة رعاي�ة األطفال معقولة 
ويستحق املهاجرون التعاطف معهم ويجب 
وضع حد لعمليات االحتجاز الواس�عة وإن 

عىل األثرياء دفع مزيد من الرضائب”.
وأضاف أن “هذه األفكار ليست راديكالية. 

إنها صحيحة”. وأكدت أنه “يف هذه اللحظة، 
عندما يك�ون نس�يج الحي�اة األمركية يف 
خطر، فإن إليزابيث وارن هي الرئيسة التي 

تحتاج إليها هذه األمة”.
ويش�ر معدل الس�تطالعات الرأي األخرة 
بش�أن انتخاب�ات آي�وا التمهيدي�ة للحزب 
الديمقراط�ي نرشت�ه رشك�ة “ري�ل كل�ر 
بوليتيكس”، إىل أن نسب التأييد لوارن )70 
عام�ا( يف الوالي�ة تبل�غ 16,3 يف املائة، بعد 
نائب الرئي�س جو باي�دن )20,0 يف املائة( 
والس�ناتور ع�ن فرمونت برني س�اندرز 
)19,3 يف املائة(. وتبلغ نسبة التأييد لرئيس 
بلدية ساوث بند بوالية آيوا بيت بوتيدجدج 

16,8 يف املائة.
ويف وق�ت يش�عر أه�ايل آيوا بالقلق بش�أن 
اختيار الش�خصية األمث�ل لهزيمة ترامب، 
يف  مفتوح�ة  االحتم�االت  جمي�ع  تب�دو 
السباق؛ إذ تصّدر كل من املرشحني األربعة 
األبرز اس�تطالعاً واحداً رئيًسا عىل األقل يف 
الوالي�ة خالل الش�هرين األخرين. ولم يفز 
أي مرّش�ح بتسمية حزبه دون الوصول إىل 
املراتب الثالث األوىل يف آيوا، باس�تثناء جون 

ماكني يف 2008.

وفاة االعالمي عماد مكي بنوبة قلبية

براءة االعالمي صاحل اجلسمي.. وحبس 
مريم حسني وإبعادها عن اإلمارات 

اإلمارات بني طموح التكنولوجيا والرقابة على االنرتنت

كربى صحف آيوا تدعم إليزابيث وارن ضد ترامب يف انتخابات 2020
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اليوم وبعد خمسين عاما يؤكد رعد 
ميسيان ان اغنيته يا ريحانة شكلت 
ومازاليت انطالقية حقيقيية لرغبة 
املستمعن وبقيت محفوظة يف ذهن 
من سيمعها يف حينها عندما ظهرت 
يف اذاعية بغداد وتلفزييون الول مرة 

واعيدت مرات عديدة .
رعد ميسيان ظيف الزوراء يحدثنا يف 
الحوار التايل عن مسيرته وكيف بدأ 

رحلة الغناء عرب سنواته الطوال .
-اهيال وسيهال اخ رعيد وانت ضيف 

الزوراء اليوم .
-اهال ومرحبا بكم والشكر موصول 

اىل جريدة الزوراء الغراء .
-بدأ نود ان يتعرف القارئ عىل اسمك 

وبطاقتك الشخصية؟
-االسم رعد عبد الرزاق دمام واالسم 
الفنيي رعد ميسيان مسيقط رايس 

محافظة واسط مواليد 1958 .
-ليكل مبدع ظيروف خاصية وبيئة 
معينة نشيأ فيهيا وكان لها الدور يف 

خلق هواياته ورسم طريقه .
-مثلميا ذكرت لك ان مسيقط رايس 
كان يف واسيط ولظيروف وظيفيية 
انتقيل اهيل مين واسيط اىل بغداد اذ 
كان واليدي موظفا يف دائرة االصالح 
الزراعيي  وخيالل انتقالنيا اىل بغداد 
كان واليدي يمتليك جهياز تسيجيل 
حاولت ان اسيتفيد منه يف تسيجيل 
اغاٍن بصوتي وبعد سيماعها شعرت 
انني باالمكان ان اغني اكثرواسيجل 
صوتي يف ذلك الجهاز فسمعها والدي 
صدفية فقال يل لدييك موهبة صوت 
جيدة بامكانك ان تطورها وشجعني 
كثرا وبعد فرتة طلب مني ان اعرض 
صوتيي عيىل امللحين عبد الحسين 
السيماوي وفعال رحب بيي وتاكد له 
انني امتلك موهبية وصوتا بامكانه 
ان يتطور وذهبنا اىل الشياعر جودت 
التميميي للحصيول عيىل اغنية من 
نظمه وفعال كتب يل اغنية يا ريحانة 
ولحنها عبد الحسن السماوي وكان 
ثمانيية  عميري  وكان   1970 عيام 
اعوام وتم تسجيلها يف االذاعة عندما 

البنكليه  يف  االسيتوديوهات  كانيت 
ولكون امللحن عبد الحسن له عالقة 

باالذاعة.
-وميا االغانيي االخرى التيي اعقبت 

اغنية يا ريحانة ؟
ابيو  ييا  اسيمها  اغنيية  -سيجلت 

طرمبيل
-ما قصة الطرمبيل ؟

السييارة  تسيمى  النياس  كانيت   -
القديمة طرمبيل.

االذاعية  يف  تسيجيلها  تيم  وهيل   -
والتلفزيون؟

-نعيم تيم تسيجيلها وكانيت تيذاع 
يوميا.

- هيل تسيتطيع ان تتذكير جمييع 
اعمالك؟

- نعيم يا ابو طرمبييل ويا ريحانة و 
يارب صالتي واغان كثرة ثم سجلت 
اغاني عاطفية كثرا وكذلك سيجلت 
اغاني لالطفيال ولكن يف فرتة معينة 
حاولت انا أتخصص باغاني االطفال 

الن صوتي كان قريبا لالطفال وكان 
عميري صغرا بعد ذليك كان صوتي 
قريبيا الغانيي ريفيه فكلفيوا كمال 
السييد ان يرعانيي ويلحين يل بعض 
االغانيي ثيم رعاني حسين قدوري 

وغرهم الكثر.
- هل سجلت اغاني لالطفال ؟

- نعيم كثيرة ولكين الفيرتة كانيت 
قصيرة مثيل اغنيية بيالدي واغان 

كثرة ال اتذكر اسماءها .
- وهل غنيت اغاني اخرى ؟

- نعم غنيت للسيياحة اغاني كثرة 
مثل ريح الشمال واغاني اخرى 

-وكيف كان دور أغانيك يف الشارع؟
الوسيط  يف  كبير  لهيا صيد  كان   -

االعالمي ويف الشارع .
-   و هل اديت الحفالت ؟

-ال ابيدا لم اغنيي يف الحفيالت او يف 
االعراس .

-لو سيالناك كيم عدد االغانيي التي 
سجلتها هل تتذكر ؟

- أكثير من  سيبعن  أغنيية  ومنها 
)يابيو طرمبييل , العاميل والفالحة 
,غفيت كل نجمة( لكن ماتزال اغنية  

»ياريحانة« من أشهر ماغنىت.
الجيدد  للشيباب  تقيول  ومياذا   -

واغانيهم الرسيعة حاليا ؟
- من خالل هذا اللقاء ادعو الفنانن 
الشيباب بيان يركيزوا  يف األعميال 

التيي يقدمونها عىل أصالية األغنية 
رسيالة  تتضمين  وان  العراقيية  
فنيية من خيالل الكلميات واأللحان 
واألداء. كما اقيدم عتبي الذي اخص 
بيه الجهات املسيؤولة عين الثقافة 
والفين نتيجية تجاهلهيا مشيواري 
الفنيي الذي امتد ألكثر من 47 سينة 
وليم احيظ بيأي تكرييم او شيهادة 
تقديرية، وأطالب بان يقدم يل الدعم 
املادي لتسجيل أعمايل الفنية التي لم 
اسيتطع تسجيلها  من اجل التواصل 

مع الجمهور.
- ماملطليوب مين املطيرب ان وفير 

لنفسه ليكون فنانا حقيقيا؟

- املوهبة ثم الثقافة و االبداع والخربة 
هي ادوات املطرب الناجح .

- كييف حاولت ان تطورنفسيك بعد 
ياريحانة ومن من الشيعراء تحركت 

عليهم ؟
 - حاولت ان التقي شعراء وان اغني 

اغاني اخرى  مثل » اليمدلل« كلمات 
مهدي الحيدري لحين عباس جميل 
و«انيه مين الييوم » كلميات مكيي 
الربيعي لحن ابراهيم السيد و اغنية 
»لخطارك » كلميات كاظم الرويعي 
ولحن احمد الخليل.. والقائمة تطول 
بتليك االغانيي التيي اخرهيا  اغنية 

وطنية )عد عن االهل (  .
- االغانيي  التي تعتيز بها بعد اغنية 

»ريحانة«  ؟ 
- بعيد اغنيتي الشيهرة »ياريحان« 
سيجلت الكثر من االغاني جميعها  

اعتز بها كما اعتز بأبنائي  . 
- من أي جيل تعد نفسك ؟ 

وكنيت  السيبعينيات  جييل  مين   -
اصغرهيم . علما ان يل مشياركة مع 
كثر مين الفنانين العيرب يف بغداد 
امثال هاني شياكر وشيادية ونجاة 
الصغرة وفهد بالم وعليا التونسيية 

كانت عىل قاعة الخلد يف بغداد .
- بماذا تويص مطرب اليوم ؟ 

-ان يكون ملتزما وان ال تكون اعماله 

الغنائية مصدرا للطرب املبتذل املجرد 
من االحاسييس ، بل ان يحتل موقعا 

متميزا يف االبداع والتألق  .
- مين يعجبيك مين مطربيي الريف 

اليوم؟
- يونس العبودي وكامل كشاش .

- هل شياركت   بحفالت فنية خارج 
البالد  ؟

- نعيم  يف عيام 1971 سيافرت ميع 
واقميت  الكوييت  دولية  اىل  واليدي 
حفيالت ابرزها  اغنية )ييا ريحانه( 
فقيد سيجلتها عيىل اسيطوانة مع 

وحضيري  حسين  داخيل  املطيرب 
ونارص حكيم ويف التسيعينيات وعند 
تواجدي يف عمان شياركت يف جلسة 
فنية لحسياب الفنان سعدون جابر 
ميع املطيرب يياس خرض وسيعدي 
الحييل وتمت اعيادة تسيجيل اغنية 

)ياريحانة( كذلك .
هيل تم االحتفاؤ بيك من قبل ملتقى 

االذاعين والتلفزيونين ؟ 
االذاعيي  امللتقيى  احتفيى  -نعيم 
والتلفزيونيي بيي قبيل فيرتة  وعىل 
ادبياء  اتحياد  يف  الجواهيري  قاعية 
وكتب عني بعض كتياب العراق عن 
الجلسية قدمهيا  الفنيية  مسيرتي 
االعالميي عدنيان الفضييل قائيال ) 
امللتقيى االذاعيي والتلفزيوني يعنى 
بمن خدموا العراق فنيا وزرع بذرات  
لالجييال القادمية التيي احتفظيت 
الحيرة  الثقافيية  الجملية  باصالية 
والييوم نحتفيي بفنيان مين جييل 
السيبعينيات  مزج بن اغنية الريف 
واملدينية يف زمين مطربن كبيار انه 

املطرب رعد ميسان(.
ثم توالت الشهادات واملداخالت بحقي 
ومنهم الفنان مكصد الحيل الذي قال 
) لقيد زامنيت الفنان رعيد 45 عاما 
التقيتيه باغنيته الشيهرة ياريحانة 
وبقينيا احبة واصدقياء وكنت دائما 

اعارضه يف مسالة اعتزاله الغناء (.
وشيهادة اخيرى مين الفنيان عبيد 
الحسين الالميي قيال فيهيا ) كان 
عمر رعد سيبعة اعيوام عندما رايته 
ولم اكن اعلم انه سييكون يف يوم ما 
مطربيا الننيي كنيت ادرك ان عمره 
سييغر صوتيه عندميا يكيرب لكين 
الغرييب ان صوته صيار اجمل وبعد 
وفاة والده رحمه الله صار صديقي 

ويالزمني يف كافة حفالتي (.
-وما الجديد لديك االن يا رعد ؟

-ال جديد فقد اخذتنا موجة الشباب 
ونأميل ان تهتيم بنيا شيبكة االعالم 
العراقي وتعيد لنا اسيتوديو وقسيم 
املوسييقى  والغناء اليذي كان يهتم 
باملطرب العراقي ويسيجل له اغانيه 

مجانا .
-ماذا لديك االن ؟

-ال يشء سيوى الشيكر العميق لكم 
ولجريدتكم الغراء .

 

تعلمت الغناء من والدي.. ودخلت االذاعة والتلفزيون وغنيت بدون اختبار

الفنان رعد ميسان حيكي لـ”الزوراء” قصة مسريته الفنية وكيف اصبح فنانا

ذاكرة
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

يف سيبعينيات القرن املايض ظهرت مجموعة من 
املطربين اسيتطاعت ان تضع لها بصمية خالدة 
يف عالم الغناء،  مجموعة شيكلت بقيوة اصواتها 
واصالية اغانيهيا انموذجيا لالغنيية العراقيية، تقبلهيا 
املسيتمعون وانسيجم معها وصارت اغانيها لحنا يردده 
النياس يف محافلهيم ومناسيباتهم،  تليك هيي مجموعة 
املطربن ياس خرض وسيعدون جابر وفاضل عواد وحميد 

منصيور وغرهيم،  واىل جانيب تليك املجموعية ظهيرت 
مجموعة اخرى شكلت لنفسها ايضا بصمة اخرى يف عالم 
الغناء وبقيت اغانيهم محفوظة يف اذهان الناس تعد ايضا 
سيبعينية الظهور رغم انهم يشيكلون الدرجة الثانية بعد 
املجموعية التي ذكرناها ومنهم رعد ميسيان الذي عرفته 

الناس باغيته الشيهرة )يا ريحانية( والتي غناها 
وعمره صغر او ما نسميه صبي. 

حوار  – مجال الشرقي

بعد أغاني الشباب هل متوت األغنية الريفية؟
عرف الغناء الريفي يف العراق منذ ازمان 
بعييدة وظهير مطربون اسيتطاعوا ان 
يسجلوا النفسهم بصمة تاريخية تمثل 
صورة الجنوب وسحر البساتن والحياة 
االجتماعيية . منهيا يف الرييف ومنها يف 
االهوارومنهيا يف اماكين اعطيت طابعا 

الحياة الزراعية وتراثنا عراقنا  الحبييب
وبمرور الزمن، تحول هذا الفن من كونه 
مجرد أغنية بسيطة إىل إرث فني وثقايف، 
انطلق من خالله املئيات من الفنانن يف 
العراق، وكانيت األغنيية الريفية -التي 
يتداولها الناس بشيكل مسيتمر- جزءاً 
من املوروث السيائد آنذاك، حيث ظهرت 

أسيماء فنيية المعية يف الوسيط الفني 
العراقي، أمثال: داخل حسين وحضري 
أبيو عزيز وجبار ونيسية ونارص حكيم 
وصباح السيهل وفتاح حمدان، وغرهم 

من األجيال الالحقة.
أصيول  ذات  الريفيية  األغنيية  وتعيّد 
جنوبيية، بعدميا كان النعيي والشيجن 
جيزءا من حياة سيكان الجنيوب الذين 
عاشوا وعرفوا الويالت والحروب، وكانوا 
يعيربون عن ذلك، إذ ُيعتقيد بأن األغنية 
انطلقيت مين النعي الذي كانيت تردده 

النساء. 
مع ظهور الغنياء الريفي ظهرت أطوار 

غنائيية كثيرة، تختليف مين مدينة إىل 
أخيرى ومين محافظة ألخرى، بسيبب 
والريفيية،  االجتماعيية  البيئية  تنيوع 
وارتبطيت تلك األطيوار بأسيماء مدن، 
وبعضها بأسماء قبائل، وأخرى بأسماء 

عائالت عرفت بها تلك األطوار.
وقيد سيجلت الذاكيرة الفنيية العراقية 
أسيماء خالدة يف الفين الغنائي الريفي، 
أمثيال داخيل حسين، إذ تصيدر قائمة 
املغنين الريفين، ومن أبرزهم حضري 
أبيو عزييز، ونيارص حكييم، وعبيادي 
العمياري، وعبد الزهرة مناتي، وحسين 
حول، ونسييم عودة، وسلمان املنكوب، 

وجبار ونيسة، وصباح السهل، ويونس 
العبودي، وغرهم الكثر من الفنانين.

املهيم الذي نيود ان ننوه ليه ان االغنية 
الريفية رغم جسامتها واصالة اطوارها 
لكننا نراه اليوم تعاني ما يشبه االندثار 
بعيد موجية االغنية الشيبابية الرسيعة 
التيي صيارت تجتياح كل اماكين البث 
االذاعيي والعيرض التلفزيوني وصاالت 

االحتفاالت واملناسبات .
ولهيذا فالدعوة لالحتفاظ باغنية الريف 
واصالتها تتطلب القيام بحملة اعالمية 
كبرة العادة جوهرها وعودة املؤسسات 

التي ترعاها وتهتم بها .

أول أغنية اعتز بها واشتهرت من خالهلا “رحيانة”

تعلمت املوسيقة وسجلت اكثر من سبعني أغنية 
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م�ن أكث�ر املواق�ف إحراًج�اً عىل 
اإلطالق هي ظهور رائحة التعرق 
سواء من الفتيات أو الذكور، فهذا 
دليل عىل قلة االهتم�ام بالنظافة 
الش�خصية ل�دى اآلخري�ن الذين 
لن يق�ّدروا دوماً ارتف�اع درجات 
الحرارة يف هذه الفرتة بشكل عام. 
لذل�ك إليك�م ه�ذه س�ّت خطوات 
س�تمنحكم رائحة منعش�ة تدوم 

طوال الوقت:
جل االستحمام

يفض�ل يف ه�ذا الوقت من الس�نة 

االس�تحمام الرسي�ع يومياً أو كل 
يوم�ن عىل أقل تقدي�ر، ومع هذا 
الحمام يجب اس�تغالل حيلة جّل 
االس�تحمام املعطر التي س�تدوم 

طوال اليوم.
مزيل رائحة العرق

يجب استخدام مزيل رائحة العرق 
eD  أو ما يعرف بال�”ديودورانت
odorant”، فهذه الخطوة يجب أال 
يغفله�ا أو يتخطاها أّي كان، وإال 
ستكون النتيجة مخزية تماماً. فال 
يكفي يف حّر الصيف االس�تحمام 

فقط، بل يج�ب أن يتبعه مبارشة 
وضع “الديودوران” تحت اإلبطن 

مبارشة.
محارم األطفال املعطرة

هذه الحيل�ة قد تعجب الس�يدات 
أكثر من الرجال، وهل يوجد أجمل 
من رائحة األطفال املنعشة طوال 
الوق�ت؟ لذلك اح�ريص عىل حمل 
املح�ارم املعط�رة يف حقيب�ة يدك 
ط�وال الوقت تحس�باً ألي طارئ، 
ف�إذا أحسس�ت بالتعرق الش�ديد 
فق�ط، قوم�ي باس�تخدام ه�ذه 
املح�ارم تحت اإلبط�ن، واتبعيها 
به�ذه  التع�رق،  مزي�ل  بوض�ع 
الطريقة ستنعشن رائحة جسمك 

مجدداً ويف أي وقت من النهار.
عّدة الرائحة الجميلة

للرائحة الجميلة التي تدوم لوقت 
طويل ثمن، فهي ال تأتي بسهولة. 
لذلك يج�ب أن تبق�ي كل األدوات 
التي س�تضمن الرائح�ة الجميلة 
احتفظ�ي  بحوزت�ِك.  املنتعش�ة 
بزجاجة عطر جميل، مزيل رائحة 
العرق، علكة وفرش�اة أس�نان يف 

السيارة واملكتب.

يف  األدوات  ه�ذه  اس�تخدام  يت�م 
ح�االت الط�وارئ مث�ل اجتم�اع 
برائحة س�يئة  الش�عور  ط�ارئ، 
أكالت  تن�اول  أو  الح�ر  بس�بب 

محددة.
كريم الجسم املرطب

م�ن أذك�ى الخط�وات الت�ي ق�د 
تتبعه�ا أي ام�رأة للحص�ول عىل 
رائح�ة عط�رة ط�وال الوقت هي 
اختي�ار كريم مرطب م�ع رائحة 
عط�رة وقوية، ووضعه�ا يف الليل 
قبل الخلود للن�وم. بهذه الطريقة 
الرائحة  الجل�د به�ذه  سيتعش�ق 
الجميلة التي س�تدوم لنهار اليوم 

التايل ولساعات طويلة.
زيوت الشعر العطرة

من الطرق البسيطة التي ستمنح 
ه�ي  عط�رة،  رائح�ة  ام�رأة  كل 
اس�تخدام زيوت الش�عر العطرة. 
ع�ىل  وضعه�ا  يت�م  أن  ويفض�ل 
الشعر الرطب قليالً وليس الشعر 
الطريقة س�ترضب  املبلل، به�ذه 
الفت�اة عصفورين بحج�ر واحد، 
األول رائحة عطرة والثاني ش�عر 

رطب والمع.

 كش�فْت دراس�ة كندية أن جرعات 
صغرية من الليثي�وم يمكنها إيقاف 
م�رض الزهايمر املتقدم واس�تعادة 

القدرات اإلدراكية للمصاب.
ووجدت الدراسة- التي أجراها فريق 
من الباحثن، يف جامعة “ماك جيل” 
) McGill ( يف مونرتي�ال بكن�دا- أن 
تن�اول جرع�ات أقل م�ن 400 مرة 
املوص�وف  الليثي�وم،  عن�ر  م�ن 
الضطرابات املزاج، ق�ادر عىل وقف 
عالمات أم�راض الزهايمر املتقدمة 

اإلدراكي�ة  الق�درات  واس�تعادة 
املفقودة.

وذكرت الدراس�ة أنه عىل الرغم من 
أنه من غري املحتمل أن يؤدي أي دواء 
إىل الرتاج�ع عن تل�ف الدماغ الذي ال 
رجعة فيه يف املراحل الرسيرية ملرض 
الزهايمر، إال أنه من املحتمل جًدا أن 
يك�ون للعالج بجرع�ات صغرية من 
الليثيوم املغلف آثار مفيدة ملموسة 
يف املراح�ل املبك�رة قب�ل الرسيري�ة 

للمرض.

 ع�ىل الرغ�م م�ن النصائ�ح الت�ي 
ع�ىل  الحف�اظ  رضورة  إىل  تش�ري 
عالق�ة الوالدي�ن بع�د الط�الق من 
أج�ل مصلح�ة أطفالهم�ا، ال ي�زال 
بع�ض اآلب�اء واألمه�ات يقعون يف 
خطأ االستس�الم للمشاكل وإقحام 
األطف�ال كطرف فيها، وقد أش�ارت 
دراسة نرويجية حديثة إىل أن الطفل 
الذي ُيح�رم من والده بع�د الطالق، 
يعاني من مشكالت نفسية قد تصل 

إىل إصابته باالكتئاب.
الدراسة شملت 1225 مراهقاً، قام 
فريق البحث بفح�ص بياناتهم عىل 
مدار عام�ن، وكان ع�دد املراهقن 
الذين يعانون م�ن االبتعاد عن األب 

نتيج�ة الطالق 213 مراهقاً يف بداية 
الدراسة، ثم وصل إىل 270 مراهقاً يف 
نهاية فرتة إجرائها، ووجد الباحثون 
أن املراهقن الذين انقطع تواصلهم 
مع آبائهم، أو ساءت عالقتهم بهم، 
عان�وا م�ن مش�اكل نفس�ية، مثل 
الخ�وف أو االضطراب�ات العاطفية 
أو الضغط العصبي، ووصلت بعض 
باالكتئ�اب  اإلصاب�ة  إىل  الح�االت 

بدرجاته املختلفة.
ودع�ا الباحث�ون إىل رضورة ابع�اد 
الخاص�ة  املش�اكل  ع�ن  األطف�ال 
ب�األب واألم، والحفاظ عىل عالقتهم 
الوثيق�ة ب�كال الطرف�ن م�ن أج�ل 

استقرار صحتهم النفسية.

أليام جديدة مليئة بالبهجة والسعادة، 
اغتنم�ي فرصاً رائعة لتجديد ش�امل 
الجمي�ع  يف�رح  فكم�ا  حيات�ك،  يف 
ويحرصون عىل رشاء األزياء الجديدة 
يف العيد، ف�إن هناك العديد من األمور 

األخرى يف حياتنا بحاجة لتجديد.
فهنإك فرصة مثالية لكل زوجة التخاذ 
العديد من الخطوات واألعمال املنعشة 
يف حياتها لتش�عرها بالتج�دد وتعيد 
الحيوية لها ولعالقتها بزوجها، والتي 

ستذكرها لنا يف السطور اآلتية:
1. أنت بحاجة للراحة والدالل: تتفانى 
بع�ض النس�اء يف إراح�ة الغ�ري عىل 
حس�اب حقوقهن مقاب�ل حصولهن 
ع�ىل الحب، ما يجعل القرار املناس�ب 
حت�ى تش�عري بالتجدي�د واإلنعاش 
ه�و الراحة والدالل الت�ام، فقرري أن 
تتخل�ي من معظم أعبائ�ك الثقيلة، 
واعتمدي العزائم الخارجية، وانطلقي 
وتنزهي واكرسي روتن يومك تماماً.

2. اجعيل املرح رفيقك: جددي حياتك 
تمام�اً  مرح�ة  بلحظ�ات  الزوجي�ة 
كاألطف�ال، فالضحك والدعابة واملرح 

مهم جداً يف العالقة الزوجية والسيما 
بعد حالة اإلجهاد، لذا اغتنمي الفرصة 
للتجدي�د وم�اريس املرح م�ع زوجك 

كطفلة صغرية وعروس جديدة.
م�ن  جرع�ة  نفس�ك  امنح�ي   .3
الش�موع واملزهريات  الرومانسية: 
الفواحة والروائح العطرة والنباتات 
الداخلي�ة واألض�واء الخافت�ة كلها 
أدوات يطي�ب به�ا العي�ش، وه�ي 
اعتم�دي  نفس�ية  راح�ة  وس�ائل 
ع�ىل  به�ا  تبخ�يل  وال  تجديده�ا 
نفس�ك وبيتك، فلها أجمل األثر عىل 

حياتك.
4. اس�تمري يف عمل الخري واجعليه 
عادة: عمل الخري يزيد الربكة والنماء 
يف كل نواح�ي الحي�اة املختلفة، لذا 
قرري مع زوجك أن يكون لكما عمل 
خريي ش�هرياً ككفالة يتيم أو دعم 
مادي ملرشوع خريي، فأبواب الخري 
كث�رية ال تعد وال تح�ى، وال تنيس 
تفق�د أهلك وجريانك أوالً، وس�رتين 
نتيج�ة ذل�ك ع�ىل عالقت�ك وحياتك 

كلها.
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أخ�رب األطب�اء الصيني�ون ع�ن األع�راض 
األوىل للع�دوى بالنوع الجدي�د من فريوس 

كورونا.
اكتشف املتخصصون يف مستشفى جامعة 
ووه�ان أن األعراض التي تش�به الزكام أو 
األنفلون�زا تظه�ر يف املراح�ل املتقدمة من 
امل�رض، ويف البداية يمك�ن أن يحدث تطور 

االلتهاب الرئوي بشكل غري طبيعي.
وجد األطباء بعد فحص املصابن الجدد أن 
م�ن بن األع�راض األوىل لف�ريوس كورونا 
يمكن أن يكون اإلسهال والغثيان ومشاكل 
أخرى يف الجهاز الهضمي، والصداع، وكذلك 
يف الح�االت الن�ادرة - الخفق�ان، وضي�ق 

الصدر.
وأش�ار األطباء إىل أنه يف ع�دد من الحاالت، 
لوحظت فق�ط عالمات غري عادية للمرض 
ل�دى املصابن، ول�م يكن لديه�م ارتفاع يف 
درج�ة الحرارة، لذلك كان من املمكن إثبات 
وجود الفريوس الخطري فقط بعد اختبارات 

إضافية.
كان�ت اللجن�ة الوطنية للصح�ة يف الصن 
أك�دت ارتفاع عدد حاالت اإلصابة بفريوس 
كورونا املس�تجد يف الب�الد إىل 1287، فيما 

بلغت الوفيات 41 حالة.
العاملي�ة  الصح�ة  منظم�ة  ووصف�ت 
فريوس�ات كورونا أو الفريوس�ات التاجية 
بأنه�ا “مجموعة كب�رية من الفريوس�ات 
التي تس�بب مرضا يرتاوح من نزالت الربد 

الشائعة إىل أمراض أكثر حدة”.
وتشمل األعراض الشائعة للعدوى أعراض 
الجهاز التنفيس والحمى والس�عال وضيق 

التنف�س وصعوب�ة التنف�س. ويف الحاالت 
األكث�ر ش�دة، يمك�ن أن تس�بب الع�دوى 
التنفس�ية  واملتالزم�ة  الرئ�وي  االلته�اب 

الحادة والفشل الكلوي وحتى املوت.
وتنتقل الفريوسات التاجية بن الحيوانات 
واألشخاص، وهناك العديد من الفريوسات 
التاجي�ة املعروف�ة التي تنت�رش حاليا بن 

الحيوانات، والتي لم تصب البرش بعد.

نصائح طبية

ليست كأعراض الزكام.. العالمات األوىل لإلصابة بفريوس كورونا
عادة ما يرتبط الشتاء بكثرة تناول 
الطع�ام، األمر الذي يس�بب زيادة 
يف ال�وزن، إذ يعتم�د الجس�م ع�ىل 
الده�ون املرتاكمة كمصدر للطاقة 
ويحت�اج إىل تجديدها بش�كل دائم 
حتى ال نش�عر باإلرهاق لذا نتناول 

املزيد من األطعمة.
نس�تعرض لكم أطعم�ة صحية ال 
تس�بب زي�ادة يف الوزن وتش�عرك 

بالشبع معظم اليوم.
1 -الشوفان:

م�ن األطعم�ة الغني�ة بالعن�ارص 
الغذائي�ة واأللي�اف الصحية والتي 
يفضل تناولها يف الصباح أو كوجبة 
خفيفه يف منتصف اليوم، ولتجنب 
زي�ادة ال�وزن يفض�ل التقليل من 
السعرات الحرارية عن طريق عدم 

إضافة السكريات.
2 - البيض :

من العنارص الغذائية التي تس�اعد 
يف إنقاص الوزن وتشعرك بالشبع 
لف�رتة طويلة، ل�ذا يفض�ل تناول 
بيض�ة واح�دة يف وجب�ة اإلفط�ار 
لتقل�ل من الش�عور بالجوع طوال 

اليوم.
3 -البطاطا املسلوقة :

تحتوي عىل العديد من الفيتامينات 
واملعادن واأللياف، والنشويات التي 
تساعد عيل زيادة الشعور بالشبع 

لفرتة طويلة.
4 -البقوليات :

البقولي�ات مث�ل الع�دس والف�ول 
باأللي�اف  الغني�ة  األطعم�ة  م�ن 
والربوتينات التي تش�عرك بالشبع 
وال توث�ر ع�ىل الس�كر بال�دم مثل 
األرز  املوج�ودة يف  الكربوهي�درات 

واملكرونة.
5 - الفواكه :

يمكن�ك تن�اول الفواك�ه كوجبات 
خفيف�ه وخاصة التف�اح، والتوت 
وامل�وز، والفراول�ة، والجواف�ة، إذ 
تس�اعد ع�ىل اإلحس�اس بالش�بع 
إلحتوائها عىل األلي�اف التي تعمل 
عىل إبطاء عملية التمثيل الغذائي، 
الحتوائها عىل م�ادة البيكتن التي 

تعمل عيل التحكم يف سد الشهية .
6 -األسماك :

تحت�وي ع�ىل الربوتين�ات، وتع�د 

مص�درا غني�اً باألوميج�ا 3، التي 
تعمل عىل سد الشهية لفرتة طويلة 

من اليوم.
7 -الخرضوات:

الخ�رضوات مليئ�ة بجمي�ع أنواع 
الغذائية املفيدة لصحتك،  العنارص 
إذ تحت�وي ع�ىل نس�بة عالية من 
املع�ادن واأللي�اف، والقلي�ل م�ن 

السعرات الحرارية.
8 -الفشار:

يع�د من األطعم�ة الخفيف�ة التي 
تحتوي عىل األلي�اف، والتي تعمل 

عيل إمتالء املعدة وسد الشهية .
9 -الشوربة:

يمكن�ك إع�داد طبق من الش�وربة 
الخ�رضوات  ال�ذي يحت�وي ع�ىل 
بجان�ب وجبات�ك األساس�ية مما 
يساعد ذلك عىل الش�عور بالشبع، 

وعدم زيادة الوزن.
10 -الجبن:

تحت�وي عىل الده�ون والربوتينات 
التي تس�اعد عىل الشعور بالشبع، 
كما أنها غني�ة بالعنارص الغذائية 

املفيدة والفيتامينات والكالسيوم 

م�ن  ُصمم�ت  األس�نان  فرش�اة 
أج�ل اس�تخدامها يف التخلص من 
أس�ناننا  يف  املوج�ودة  البكتريي�ا 
يومًي�ا، ولك�ن طريق�ة االحتفاظ 
واالعتن�اء بفرش�اة األس�نان، من 
املمكن أن تجعله�ا ناقاًل للبكترييا 
ومس�ببة لألمراض بداًل من كونها 

أداة للتخلص من البكترييا!
يحتفظ�ون  األش�خاص  أغل�ب 
بفرش�اة أس�نانهم بجانب حوض 
الغس�يل املوج�ود داخ�ل الحمام، 
فه�ل ه�ذا صحيح؟ وكي�ف يمكن 
الحف�اظ عىل الفرش�اة بعي�ًدا عن 

البكترييا املوجودة بالحمام؟
املص�در الرئي�س للبكتريي�ا داخل 
فعن�د  املرح�اض،  ه�و  حمام�ك 
الضغط عىل الزر الخاص بصندوق 
الط�رد تنت�رش البكتريي�ا يف أرجاء 
الحم�ام عىل مس�افة س�تة أقدام، 
ومن املؤكد أنها ستلتصق بفرشاة 
األس�نان وأي غ�رض آخ�ر يف هذه 
الحال�ة! لذا فال بد م�ن التعود عىل 
غلق غط�اء قاع�دة املرحاض قبل 
الضغط عىل صن�دوق الطرد حتى 
تحم�ي حمامك وما يوج�د به من 

البكترييا الضارة.
أيًضا وجود الفرش�اة مبارشة عىل 
حوض الغس�يل هي عادة خاطئة 
تتسبب يف نقل البكترييا من حوض 
الغس�يل إىل الفرشاة مبارشة، كما 
أنه ال يجب تركها قريبة من مكان 

االستحمام لنفس السبب.
يف جميع الح�االت يجب االحتفاظ 
بفرش�اة أس�نانك بعيًدا عن أماكن 

تجمع البكترييا السابق ذكرها.
كي�ف يمك�ن االحتف�اظ بفرش�اة 

األسنان بشكل صحيح؟
من األفض�ل عدم وضع الفرش�اة 

داخ�ل الحمام إذا كانت مس�احته 
صغ�رية، واالحتف�اظ به�ا خ�ارج 
الحم�ام يف مكان يبع�د عن مراكز 

تجمع البكترييا.
لف�رش  البالس�تيكي  الغط�اء 
األس�نان ال يحميه�ا م�ن تجم�ع 
الحم�ام،  يف  املنت�رشة  البكتريي�ا 
ب�ل إن ه�ذا الغط�اء البالس�تيكي 
هو م�كان خصب لنم�و البكترييا 
حيث تكون الفرش�اة رطبة طوال 
الوق�ت بداخله، والطريق�ة األمثل 
هي االحتفاظ بالفرشاة مكشوفة 

حتى تجف من املاء.

غلق غط�اء قاع�دة املرحاض قبل 
الضغط عىل صندوق الطرد.

اغسيل الفرش�اة جيدا بعد االنتهاء 
منه�ا، وال ترتك�ي أي بقاي�ا م�ن 

املعجون داخل الفرشاة.
احتفظي بالفرش�اة بشكل رأيس، 
بحي�ث يكون رأس الفرش�اة ألعىل 

حتى تجف من املاء جيًدا.
يج�ب فص�ل ف�رش األس�نان عن 
م�ن  فلي�س  بفاص�ل،  بعضه�ا 
ب�ن  تالم�س  ح�دوث  الصحي�ح 

الفرش يف نفس الكوب!
احتفظ�ي بالفرش�اة بعي�ًدا ع�ن 
أدوات التنظيف الخاصة بحمامك، 
حت�ى ال تنتق�ل امل�واد الكيميائية 

للفرشاة.
يف ح�االت الس�فر، ال يفضل وضع 
فرش�اة األس�نان داخ�ل الش�نطة 
يف م�كان مغل�ق بإح�كام، حت�ى 
ال تتك�ون البكتريي�ا ع�ىل س�طح 

الفرشاة.
الس�ابقة  االحتياط�ات  كل  وم�ع 
يج�ب تغي�ري الفرش�اة كل ثالث�ة 
أش�هر عىل األكثر، وعدم استخدام 

األنواع الرديئة منها.

طبيبك يف بيتك

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

10 أطعمة تشعرك بالشبع معظم اليوم وال تزيد وزنك

ال حتتفظ بفرشاة أسنانك يف احلمام!
لطلة ابهى...

6 طرق لتحافظي على رائحة منعشة طوال اليوم

دراسات حديثة

سلوكيات

دراسة حديثة تكشف عالج 
ميكنه مقاومة الزهامير

ابعاد الطفل عن األب بعد الطالق 
قد يصيبه باالكتئاب

املكوّنات
جبن كريم- 250 غرام

زيت – 80 مل
حليب- 12e مل
دقيق- 60 غرام

سكر- 200 غرام
زالل بيض- 6

e6صفار بيض
عصري ليمون حامضe40 مل

طريقة العمل
- حم�ي الف�رن ع�ىل ح�رارة 150 
درجة مئوية ثم ضعي صينية فرن 

مليئة باملاء يف الطبقة السفىل.

- ذّوب�ي جبن الكريم م�ع الحليب 
والزي�ت ع�ىل حم�ام مائ�ي حتى 

تحصيل عىل مزيج كريمي.
الكهربائ�ي،  الخ�الط  وع�اء  يف   -
اخفق�ي صفار البي�ض و80 غرام 
م�ن الس�كر حتى ت�ذوب املكونات 

جيداً.
- أضيفي عصري الليمون الحامض 
وم�ع  بالتدري�ج  الجب�ن  ومزي�ج 
الخفق املستمر لتحصيل عىل مزيج 

متجانس.
- زيدي الدقيق ثم اخفقي املكونات 

من جديد عىل رسعة خفيفة.

- أخفقي يف وعاء آخر كل من زالل 
البيض وما تبقى من الس�كر حتى 
تحصيل عىل مزيج كريمي وكثيف.

- أضيف�ي نص�ف الكمية اىل مزيج 
الدقيق م�ع الخفق املس�تمر حتى 

تتداخل املكونات.
تحص�يل  حت�ى  الك�رة  أعي�دي   -
ع�ىل مزي�ج متجانس ومتماس�ك 
ث�م وزعي�ه يف قالب كي�ك مدهون 

بالقليل من الطحينة.
- أدخيل القال�ب اىل الفرن واتركيه 
لح�وايل 55 دقيق�ة حت�ى ينض�ج 

جيداً.

الكيكة اليابانية
املطبخ
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مهنياً: تتع�ّزز قدراتك وتجد حلوالً ملش�كالت عالقة وتبدأ 
عالق�ة جدي�دة وتعرف اتص�االت مهّم�ة تتعلّق بس�فر أو 

بتنّقل.
عاطفي�اً: ج�و من الش�كوك مع الحبي�ب، كن عاق�اًل فقد تصاب 

بالخيبة بسبب ترّصف غري مسبوق منه.
صحياً: خّفف من األعمال غري املجدية، ودع أصحابها يقومون بها، 

واسرتح قليالً.

مهني�اً: يتح�دث هذا الي�وم عن فرصة جدي�دة يف عملك 
وتطلق مشاريعك وتحقق النجاح املنشود.

عاطفياً: تتحس�ن أمورك مع الحبي�ب ولكن عليك أن تعرف 
كيف تحافظ عىل هذه العالقة.

صحياً: اخرت ما يناس�بك من الربامج الغذائية وطبقه بحذافريه ولن 
تكون إال سعيداً.

مهني�اً: راهن ع�ىل أجواء ه�ذا اليوم فه�و يتحدث عن 
فرصة أخرى وعن انفتاح وانرشاح وأخبار تطمئنك.

عاطفياً: تتلقى بعض االعرتافات من الرشيك وتجّنب حسم 
األمور املصريية والنزاعات معه.

صحياً: االوضاع الصحية ضعيفة فال تقدم عىل أي مرشوع ترفيهي 
يف الوقت الراهن.

مهنياً: يوم مناسب للقيام بالخطوات املناسبة، ويخفف 
من الضغط املهني.

عاطفي�اً: ال تتالع�ب بأعص�اب الرشي�ك ألن ذل�ك ق�د يرتك 
انعكاسات سلبية عىل عالقتك به.

صحياً: تتعدد املناس�بات الرياضية والرتفيهي�ة، فتحاول تلبية كل 
دعوة إىل أي منها.

مهني�اً: هذا اليوم يفتح أمامك آفاقاً جديدة ويحمل إليك 
مفاجأة وجديداً مختلفاً عما عرفته حتى اليوم.

عاطفياً: ال تفّوت الفرصة لالس�تفادة من كل دقيقة هدوء 
وراحة لتعيشها مع الرشيك، فهو يحتاج إىل عطفك وحنانك.

صحياً: داء البدان�ة والوزن الزائد هو الرياض�ة والحمية الصحية 
والقرار الصلب وعدم الرتاجع.

مهنياً: تحقق كسباً مادياً، وتبحث عن تحالفات قوية، 
باستطاعتك تحسني رصيدك بني الزمالء.

عاطفي�اً: تصل�ك أخب�ار جيدة تك�ون مفيدة ل�ك عىل كل 
الصعيد العاطفي وتصبح شغوفاً وكثري الرغبات.

صحياً: تجنب قدر اإلمكان إرهاق نفسك يف أمور لن تعود عليك إال 
بوضع صحي متوتر.

مهنياً: يش�ري ه�ذا الي�وم إىل فرصة تتاح ل�ك يف مجال 
عملك وإىل خوضك مجاالً جديداً.

عاطفي�اً: تجارب�ك الس�ابقة يف املج�ال العاطف�ي لم تكن 
جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كلياً.

صحياً: يوم مناس�ب للقيام برحلة ترفيهي�ة مع العائلة يف أجواء 
جميلة، ال ترتدد.

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرصة يف استثمار ما جديد 
ومختلف ويدعوك إىل التغيري واعتماد اسلوب جديد.

عاطفياً: تش�عر بعواطف جميله تجاه شخص تعرّفت إليه 
أخرياً، وتقّرر االرتباط به بأرسع ما يمكن.

صحياً: ال ترتك الكس�ل يتغلب عليك ويثنيك عىل القيام بأي نش�اط 
يبقيك يف حركة دائمة.

مهني�اً: فرصة مالية أو مهنية جدي�دة، قد تتعلق بعقد 
جديد فاوضت طويالً من أجل توقيعه.

عاطفياً: احتفظ بأفكارك لنفسك وال تعرّب عنها أمام الرشيك 
منتقداً أو محاسباً، فهو لن يتحملك مدة طويلة.

صحياً: كسلك وتخاذلك هما السبب الرئيس لرتاجع وضعك الصحي 
والرتهل.

مهني�اً: يزعجك هذا اليوم ويعرض مكتس�باتك للخطر، 
كم�ا يول�د عداوة ويزرع الش�كوك لنفس�ك، إنم�ا االمور 

رسعان ما تتحسن.
عاطفياً: تبتسم لك العواطف وترتاح القلوب وتطمنئ الخواطر، 

وتدور الظروف ملصلحتك مع الرشيك وتحالفكما الحظوظ.
صحي�اً: كرر محاوالتك للتخلص من الس�منة، وال تدع اليأس يثنيك 

عن املتابعة.

مهني�اً: يش�ري ه�ذا الي�وم إىل فرصة نابعة م�ن ظروف 
ماضية أو أمر مختلف يطرق بابك ويثري فضولك.

عاطفياً: إذا كنت أعزب أعترب هذا اليوم مالئماً إلعادة النظر 
يف اس�تمرارية عزوبيت�ك، فأن�َت مقبل عىل مرحل�ة مهّمة من 

حياتك.
صحي�اً: ال تك�ن من أصح�اب الق�رارات الضعيفة، وال س�يما حني 

يتعلق األمر بوضعك الصحي.
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قصة مثل

اختبارات شخصية

حدث يف مثل 
هذا اليوم

مهنياً: قد يثري هذا اليوم بعض الجدل يف حياتك املهنية، 
لكن الخاتمة تكون سعيدة.

عاطفي�اً: تصطدم برشي�ك يحاول ط�رح التحديات فتجد 
نفسك وسط أزمة طارئة رسعان ما تحل.

صحي�اً: تمر ببعض املصاعب غري الخطرة، لكنها قد تكون إنذاراً 
إليالء الوضع الصحي املزيد من االهتمام.

دائماً اس�ري عىل مبدأ ان الخري قاعدة والرش اس�تثناء ، لذلك انا ش�خصية 
منفتحة وأحب التواصل مع اآلخرين ، وهذه مشكلتي .. فالبعض يعترب ذلك 
منقصة للمرء ، رغم انني ارى ان هذا من الذكاء االجتماعي ، ومش�كلتي 
أنني يس�تحيل أن اجد من والدي كلمة طيبة تش�جعني او تالحظ الجمال 
بداخ�يل .. فأمي يس�تحيل ان تثن�ي عيل امامي ، وأبي ال ي�رى من الحياة 
ش�يئاً س�وى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ ! لذلك اشعر 
بأن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يش�عرني بالش�ك والضعف حيال 

نفيس .. فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

اعتقد بشكل أو باخر تتشارك الكثري من البنات العرب يف هذه األمور ولكن 
الش�طارة وبرايي الش�خيص ومن تجربة ش�خصية ان تؤمني انت بذاتك 
فاالب�داع امر ش�خيص والقناعة بقيم�ة الذات ال ياتي م�ن اخرين بل من 
الذات نفسها، واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني ولكن 
ككن�ت ارد دوم�ا ان هذه قناع�ات فال تجعيل تفوق�ك وراحتك يعتمد عىل 
كلمات الثناء من الغري حتى لو الوالدين، وال تدعي احد يقول لك ما دورك 
يف ه�ذه الحياة فانت وانت فقط من يق�رر األمر، ولهذا اوال اجعيل تقدمك 
مبن�ي عىل دافع ذاتي ولي�س حافز خارجي، ثاني�ا/ لوالديك الرب والدعاء 
والشكر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخري، ثالثا بيدك 
ان�ت ان تقرري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غري املناس�ب وخاصة عدم 
املبالغ�ة يف امر الذكاء االجتماعي واخرتاق بعض الحواجز بحجة االنفتاح 
والتحرر، كوني ذكية واخرجي مهاراتك واستغليها يف امور الخري والفائدة 

لك واالهم يجب ان تبحثي عن دورك يف هذه الحياة . 

فهم ذاتي
مشاكل وحلول سودوكـــو

وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

غزل عراقي
ينام ويعرف النوم كلبك شمكواه

كل دكه كلبي ايريد ينشلع من جواه
*****

ريتك تمر بجروح كلبي وتمسه
جاكلت خويه شلون شايله لسه

*****
ال شيب والتاب كلبي اشكواته

ظل بالسعف ناطور والثمر فاته
*****

كلبي ارد اكصه بموس بغري أهله تعبان
مثل اليساكي الشوك يرتجه رمان

*****
تتمنه لك كلبني غمك لهل راي

عندي نص اكليب اعليل ونطيته لهواي

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

الس�ؤال  ه�ذا  ع�ن  لإلجاب�ة 
ولتع�رف كم العم�ر الحقيقي 
لك، ال نقص�د العمر الحقيقي 
باملعن�ى الح�ريف ب�ل باملعن�ى 

الشبابي الذي يغمر قلبك ..
بص�دق  األس�ئلة  ع�ن  أج�ب 
واكت�ب النتيج�ة حتى تتعرف 
ع�ىل عم�ر قلب�ك الحقيق�ي، 
أحرض ورقة وقلم وأجب بنعم 
أو ال واحسب النقاط أوالً قبل 

أن ترى النتائج :
االختبار:

يف  بالعي�ش  ترغ�ب  -ه�ل   1
من�زلك وحدك ؟ 

2 - ه�ل تج�د الحي�اة جميلة 
بالرغم من كل يشء؟ 

3 - ه�ل تتمتع برفقة األصغر 
منك سناً؟ 

4 - ه�ل بإمكان�ك الصعود إىل 
السيارة وهي تسري؟ 

املقطوع�ة  تع�رف  ه�ل   -  5
املوسيقية روميو وجوليت؟

6 - هل س�بق ان قمت بقراءة 
رواية رومانسية؟ 

7 - هل تحب املفاجآت ؟ 
8 - ه�ل تفكر دائم�اً بأوقات 

السعادة املاضية؟ 
الحي�اة  أن  تعتق�د  ه�ل   -  9

قصرية؟ 
10 - هل تفضل رؤية الرسوم 

املتحرك�ة اكثر من مش�اهدة 
األفالم السينمائية؟ 

11 - ه�ل تمنع�ك مش�اكلك 
من الن�وم؟ أي هل تنىس عادة 

بصعوبة همومك ومتاعبك؟ 
12 - ه�ل تعف�ي ع�ن أخطاء 

األصغر سناً؟ 
13 - ه�ل تعتق�د أن الرتقي�ة 
يف العم�ل ت�ؤدي إىل تق�دم يف 
العم�ل  تغي�ري  وان  مهنت�ك؟ 

يؤدي إىل تطوير حياتك؟
14 - ه�ل تعتقدي انه بإمكان 
اإلنس�ان أن يحب للمرة األوىل 

يف الخمسني من عمره؟ 
15 - هل تجد بان الشيخوخة 
تضفي الوقار عىل صاحبها؟ 

16 - ه�ل تعتقد بأن لكل عمر 
املتعة  الخاصة، لك�ن  متعت�ه 

هي ذاتها يف كل مرحلة؟ 
17 - هل تعتقد بأن اإلنس�ان 
املتق�دم يف العم�ر يمل�ك قدراً 
من املعلومات أوس�ع وأش�مل 

واصح من الشباب؟ 
18 - هل تتابع تلقائياً اإليقاع 
يدي�ك  بتحري�ك  املوس�يقي 

وقدميك؟ 

19 - هل تثق يف احساسك؟ 
م�ن  اكث�ر  تمل�ك  ه�ل   -  20
األحذي�ة  أزواج م�ن  خمس�ة 

بحالة جيدة؟ 
21 - ه�ل ترغب بأداء املواعظ 

والنصائح لآلخرين؟ 
22 - ه�ل بإمكان�ك الن��زول 
إىل مياه بركة ب�اردة املاء بكل 

حماس ورغبة؟ 
23 - هل تق�وم أحيانا بتغيري 
مكان قطع األثاث يف غرفتك؟ 

24 - هل تعتقد أن مش�كالت 
العمر  مرحل�ة األربع�ني م�ن 
مجرد وهم؟ وأن الحياة تميض 

دون منعطفات مفاجئة؟ 
النتائج: 

النق�اط ي�وازي  ان مجم�وع 
عمرك الحقيق�ي وال تتفاجئ 

إن وجدت انك مسن فعالً:
أغلبية األجوبة )نعم( : 

عمرك اقل من 10 سنوات من 
حيث شباب القلب .

اكثر من 10 نقاط )نعم( :
عمرك من 10 إىل 20 سنة .
اقل من 10 نقاط )نعم( : 

عمرك من 20 إىل 30 سنة .
أغلبية األجوبة )ال( : 

عمرك من 30 إىل 50 سنة.
كل األجوبة )ال( :

عمرك أكثر من خمسني سنة.

اخترب عمر قلبك ؟!

الضّرة مّرة و لو كانت جّرة 

 كان أحد الرج�ال متزوجاً منذ 
زمن طويل .. وكانت زوجته ال 
تنج�ب ..فألحت علي�ه زوجته 

ذات يوم قائلة:
ملاذا ال تت�زوج ثاني�ة يازوجي 

العزيز..؟
الزوج�ة  ل�ك  تنج�ب  فربم�ا 

الجديدة أبناء يحيون ذكرك..
فقال الزوج:

الثاني�ة..  بالزوج�ة  وم�ايل 
املشاكل  فسوف تحدث بينكما 

والغرية!!
فقالت الزوجة:

كال ي�ا زوجي العزيز فأنا أحبك 
أراعيه�ا ول�ن  وأودك وس�وف 

تحدث أية مشاكل
ع�ىل  ال�زوج  واف�ق  وأخ�رياً   

نصيحة زوجته وقال لها:
س�وف أس�افر ي�ا زوجت�ي .. 
وس�أتزوج ام�رأة غريب�ة عن 
هذه املدينة حت�ى ال تحدث أية 

مشاكل بينكما
وعاد الزوج من سفرته إىل بيته 
ومعه جرة كبرية من الفخار ..   
قد ألبسها ثياب امرأة وغطاها 

بعباءة.
وخص�ص لها حجرة و س�مح 
لزوجت�ه أن تراها م�ن بعيد و 

هي نائمة..

وخ�رج له�ا و قال له�ا: ها أنا 
قد حققت نصيحتك يا زوجتي 

العزيزة
الفت�اة  ه�ذه  م�ن  وتزوج�ت 
تن�ام  الليل�ة  دعيه�ا  النائم�ة 
لرتتاح م�ن عناء الس�فر وغدا 

أقدمك إليها..
وعندما عاد الزوج من عمله إىل 

البيت... وجد زوجته تبكي
ي�ا  يبكي�ك  فس�ألهاماذا   

زوجتي؟؟
ردت الزوجة

به�ا  جئ�ت  الت�ي  امرأت�ك  ان 
ش�تمتني وأهانتن�ي وان�ا ل�ن 

أصرب عىل هذه اإلهانة !!
تعجب الزوج ثم قال:

أن�ا ل�ن أرىض بإهان�ة زوجتي 
العزي�زة وس�رتين بعين�ك م�ا 

سأفعله بها
وأمس�ك عصا غليظة و رضب 

الرضة الفخارية عىل رأسها
و جانبيها فتهشمت واكتشفت 
وذهل�ت  الحقيق�ة  الزوج�ة 
م�ن املفاج�أة و اس�تحت من 

إدعاءها..
فس�ألها الزوج: ق�د أدبتها هل 
ال  فأجابت�ه:  راضي�ة؟   أن�ت 

تلومني يا زوجي الحبيب
 فالرّضة مرّة و لو كانت جرّة.

1909: انس�حاب الق�وات االمريكي�ة م�ن كوبا 
باستثناء قاعدة يف خليج غوانتانامو.

1918:  لي�ون تروتس�كي يتوىل قي�ادة الجيش 
االحمر.

1921:  الربوفس�ور الربت اينش�تاين يثري جدال 
يف االوس�اط العلمية باعالنه ان الكون يمكن ان 

يقاس.
1921:  الدول الحليفة تتفق بعد خالفات طويلة 
عىل تحدي�د التعويضات املرتتبة ع�ىل املانيا عن 
ارضار الح�رب عرشة مليارات جنيه اس�رتليني 

خالل 24 عاما.
1932:  الجيش الياباني يهاجم مدينة شنغهاي 
الصينية بعد تظاهرات طالبت بانهاء كل وجود 

ياباني فيها.
1963:  تعي�ني الش�يخ صباح االحم�د الصباح 

وزيرا للخارجية يف الكويت.
1964:  الس�وفيات يسقطون طائرة امريكية يف 

املانيا الرشقية.
1971:  انسحاب القوات االمريكية من املكسيك 

بعد عجزها عن اعتقال بانشو فيال.
يه�دد  الخلي�ج ص�دام حس�ني  1991: ح�رب 
بتزوي�د  ان”  ان  “يس  ش�بكة  م�ع  مقابل�ة  يف 
صواريخ س�كود “بش�حنات نووية وكيميائية 

وبيولوجية”.
1991:  املتم�ردون يط�ردون الرئيس الصومايل 
محمد س�ياد ب�اري الذي يحكم من�ذ 1969 من 
الس�لطة بع�د مع�ارك عنيف�ة اس�تمرت اربعة 

اسابيع ودمرت مقديشو.
1992:  انعقاد اول مفاوضات متعددة االطراف 
يف اط�ار عملية الس�الم بني الع�رب وارسائيل يف 

موسكو.
2001:  رئي�س الوزراء االرسائي�يل ايهود باراك 
يقرر وقف املفاوضات مع الفلسطينيني تمهيدا 
لالنتخاب�ات الت�ي رجحت االس�تطالعات تقدم 

اليمني فيها.
2003:  الرئيس االمريكي جورج بوش يؤكد انه 
مستعد ملهاجمة العراق بدون تفويض من االمم 

املتحدة.

أفقي
1باب يف التلفزيون

م�ردود   o للم�اء  2وع�اء 
مايل

 o 3قري�ب من جه�ة األب
نشفى

أزه�ار  ذات  4عش�بة 
الرائحة  بنفس�جية طيبة 
استخدامات عالجية  ولها 

o للتعريف
5من أوقات الصالة o أقدم 
مدينة سكنها اإلنسان )يف 

فلسطني(
6أخف الغازات يف الطبيعة

7ط�ري عينه أك�رب حجما 
من دماغه

 o 8ملج�أ للعل�م واملعرفة
ناعم امللمس

مؤل�ف  رويس  9قص�يص 
 o والس�الم  الح�رب 

متشابهان
 o فرن�يس  10امرباط�ور 

حسم األمر

رأيس
1لم يؤده حقه o الجانب الرئييس 

واألكرب يف األشياء
2يف ورق اللعب o رئيس نكاراغوا 

)معكوسة(
3م�ن الطيور املائية o ش�خص 

واحد o أحرض
4املادة العطرية املستخرجة من 
أنواع الحوت o فيه شفاء للناس

 o وفرده�ا  ي�ده  5أعط�ى 
ش�اي   o )باالنجليزي�ة(  واح�د 

)باالنجليزية(
6درج�ة ح�رارة الج�و مرتفعة 
 o النظ�ر  وأع�اد  اس�تدرك   o

متشابهان
7للسؤال o األزهار ذات الرائحة

o من�ري  8خ�وف وقل�ق ش�ديد 
)مبعثرة(

9ذه�ب ولم يعد o مع الس�المة 
)باالنجليزية معكوسة(

10دول�ة عربي�ة فيه�ا أكثر من 
40 ملي�ون نخلة )يف موس�وعة 

غينيس(
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

 
                 

سريحل اجلميع 
ويبقى العراق

ه�ل نقيم مأتماً للفكر الرائد عندما ال يجد أمامه غري اإلهمال 
والتهمي�ش؟ وه�ل نق�دم العزاء لل�رأي الصائ�ب عندما تدير 

بوصلته أصابع النسيان؟
يف كل األم�م، وعرب مس�ارات تاريخها، والفك�ر الطليعي يرفد 
الحي�اة ب�كل ما ه�و جديد ومفي�د ونافع، وعىل م�ر العصور 
وق�ادة ال�رأي يدفع�ون الحياة لخدمة الش�عوب الت�ي تعاني 
من الظل�م واالضطهاد، املفكرون يس�عون دائم�ا إىل تحطيم 
القي�ود الت�ي تكبل العق�ل لالرتقاء ب�ه إىل أعىل مس�ؤولياته، 
والسياس�يون يجته�دون دائم�ا إىل أخ�ذ العق�ول اىل مناطق 
الس�ذاجة والس�طحية من أجل أن تمر مشاريعهم السياسية 
بيرس، وما بني العق�ل املكبل بالقيود والعقل املحلق عاليا ألف 
خن�دق، وما بني الخنادق تبدأ ح�رب رضوس، ورصاع رشس، 
ينترص من ينترص فيه ويهزم من يهزم، وال أحد يس�تطيع أن 

يوقف الحياة.
م�ا يعيق الحي�اة من التقدم ه�و ارتماء الش�عوب يف أحضان 
املايض عىل حس�اب الحارض واملستقبل، والش�عوب املتطلعة 
إىل حياة ح�رة كريمة التفتت إىل هذا الجان�ب، فأقامت زواجا 
رشعي�ا قائم�ا بني القي�م الحقيقة الت�ي أفرزه�ا األمس وما 
تتطلبه مرحلة الحارض واملستقبل، والشعوب التي تعاني من 
تاريخ مثقل باالختالف بدأت بتشذيب تاريخها وإعادة ترتيبه 
خدم�ة لحارضها ومس�تقبلها، وإذا بقي التاري�خ ينوء بهذا 

اإلرث الثقيل، فالبد أن تكون الهزيمة من حصة الجميع .
والع�راق الي�وم يعان�ي من ركام هائ�ل من األخط�اء الكبرية 
الت�ي وقفت يف طريق تقدمه واس�تقراره، وأنتجت كل صنوف 
الفس�اد الذي راح يعش�ش يف مفاصل حياته اليومية، وجعلت 
مستقبله يف مهب الريح، كان عىل أبنائه إعادة النظر يف طريقة 
بنائه، ومن يريد اإلصالح الحقيقي فالبد أن يرتقي بتفكريه إىل 

السعي لتحقيق املصلحة العليا للوطن والشعب.
والعراق اليوم يقف أمام مفرتق طرق، وهو يعاني من تحديات 
كبرية، والبد أن يكون املوقف الرشيف سيد املواقف إلنقاذ البالد 
والعباد من املشاكل التي تعصف به، وأن يعيد التوازن إليه من 
خالل لغة الحوار التي تضع مصلحة الجميع فوق كل مصلحة 
فردية، وأن يكون املوقف الوطني الجاد يف طليعة املواقف التي 

تساهم يف وضع البالد عىل الطريق الصحيح.
ال ترتق�ي األم�م إال بالحوار اله�ادف، وال تس�تقيم األمور إال 
باملواق�ف الصادقة الجادة، وال ترتقي الحياة إال بتالحم جميع 
الجه�ود الوطنية، والنوايا الخرية، لخلق التغيري الش�امل الذي 

يسعى الجميع اىل تحقيقه.
أق�ول قويل هذا وأس�تغفر الل�ه يل ولكم، وال ح�ول وال قوة إال 

بالله.
إىل اللقاء...

الصين تبني مستشفى في 10 أيام 
لمواجهة فايروس كورونا

سامسونغ تبتكر هاتفا مصنوعا 
من أرق الشاشات القابلة للطي

»غوغل« تفرض رسوماً مقابل 
بياناتك.. وهذه األسعار!

عـين على العالم

دخلت الس�لطات الصينية يف س�باق مع الزمن من أجل تش�ييد مستشفى 
ضخم خالل أيام، ملواجهة فريوس كورونا املتفيش، بحس�ب وس�ائل إعالم 
رس�مية. وذك�رت وكالة أنباء الصني الجديدة »ش�ينخوا« أن�ه من املتوقع 
االنته�اء من إنش�اء املستش�فى الخاص لع�الج مرىض االلته�اب الرئوي 
الناج�م عن ف�ريوس كورونا الجدي�د يف مدينة ووه�ان، عاصمة مقاطعة 
هوبي وس�ط الصني، يف 3 فرباير املقبل. ومدين�ة ووهان موطن الفريوس 
الجديد، الذي أودى لغاية اآلن بحياة 54 شخصا، فيما ارتفع عدد اإلصابات 
املؤك�دة إىل أكثر من 1600 يف أرجاء الصني. وتن�ازل العمال الصينيون عن 
االحتفال بعيد رأس الس�نة التقليدية مع أرسهم من أجل االنتهاء من بناء 
املستش�فى خالل أيام. وكانت الصني بدأت يف تشييد املستشفى، الخميس 
املايض، وإذا تمكن الس�لطات من اإليفاء بوعودها بافتتاح املستشفى يف 3 
فرباير، فس�تكون مدة بناء املستش�فى 10 أيام فقط. ويتس�ع املستشفى 
الجدي�د لنح�و 1000 رسي�ر، وتبل�غ مس�احته 25 أل�ف مرت مرب�ع. وبث 
التلفزيون الصيني لقطات تظهر ع�رشات الجرافات تعمل ليال ونهارا من 
أجل وضع أسس املنشأة الطبية. وسيستفيد املستشفى الخاص من خربات 
مستش�فى يف بكني، لعب دورا مهما يف حملة مكافحة فريوس »س�ارس« 
عام 2003. وجاء بناء املستش�فى وسط تقارير تتحدث عن نقص األرسة 
يف املستشفيات التقليدية. ويف سياق مكافحتها للمرض، أرسلت بكني 450 
من األطباء العس�كريني إىل املدينة، التي تف�ىش فيها املرض وتفىش خارج 
حدود الصني. وتقول السلطات الصينية إن هؤالء يمتلكون خربة واسعة يف 

مجال مكافحة الفريوسات، مثل فريوس »سارس« وفريوس »إيبوال«.

أصدرت رشكة سامسونغ هواتف 
بشاشات قابلة للطي أرق ب� 100 

مرة من الشاشات الحالية.
الهوات�ف الجديدة باهظ�ة الثمن 
كونها مصنوعة من مادة أكس�يد 
الت�ي طورها  اإلنديوم  القصدي�ر 
باحث�ون أس�رتاليون باس�تخدام 
تقني�ة طباع�ة املعادن الس�ائلة 

ت�م  امل�ادة  ه�ذه  لتصنيعه�ا، 
تطويره�ا لتصب�ح أرق بمئة مرة 

من الشاشات الحالية.
وهذه الهواتف قابلة للطي بشكل 
عام�ودي، وبأكث�ر م�ن طريقة، 
وتس�تخدم طاقة أقل مما يساعد 
س�اعات  زي�ادة  ع�ىل  البطاري�ة 

عملها.

بدأت رشكة غوغل االستفادة من 
طلب�ات وكاالت تطبي�ق القانون 
فيم�ا يتعل�ق ببيانات املس�تخدم 
هذا الش�هر، حيث أعلنت عمالقة 
البحث أنها ستبدأ يف فرض رسوم 
ع�ىل س�لطات تطبي�ق القان�ون 
فيما يتعلق بطلبات الكش�ف عن 
البيان�ات القانونية، مثل مذكرات 
البح�ث  ومذك�رات  االس�تدعاء 

املتعلقة بمستخدميها.
وتتلقى الرشكة آالف االلتماسات 
من الس�لطات كل عام، لذا، فإنها 
قررت فرض رس�وم للمساعدة يف 
تعويض التكاليف املرتبطة بإنتاج 

املعلومات، وأرسلت جوجل إشعاًرا 
بإعالن الرس�وم الجدي�دة، والتي 
دخل�ت حيز التنفي�ذ يف 13 يناير، 

إىل موظفي تطبيق القانون.
وتعد هذه الرس�وم قانونية، وذلك 
يس�مح  الفي�درايل  القان�ون  ألن 
للرشكات بتحصيل رس�وم سداد 
ليس�ت  وه�ي  الطلب�ات،  له�ذه 
جديدة بالنس�بة إىل رشكة غوغل، 
امل�ايض  يف  غوغ�ل  فرض�ت  إذ 
رسوًما عىل تلبية طلبات البيانات 
القانونية، كما أنها ليست الرشكة 
الوحي�دة الت�ي تتقاىض رس�وًما 

مقابل هذا العمل.

صباح اخلري .. وزارتي الكهرباء والنفط
منذ عدة أيام، يشهد بلدنا العزيز انخفاضاً حادا بدرجات الحرارة، وانقطاعا وضعفا يف التيار الكهربائي، االمر الذي جعل 
املواطنني يفكرون برشاء النفط االبيض، سواء عىل البطاقة الوقودية، التي خصصتها وزارة النفط، أم بشكل تجاري، من 

خالل الباعة املتجولني. 
الكهرب�اء يف العاصم�ة بغ�داد، وبعض املحافظات، ال تكفي، والناس يش�كون من ضعفها وقلتها، وان س�خان امل�اء “الكيزر” يف 
منازلهم يف أغلب االحيان ال يسخن املاء، االمر الذي جعل الناس يعودون اىل “غيل املاء” عىل الطباخ، وطبعا هذا امر صعب للغاية، 

ونحن يف زمن الحداثة والتطور.
والناس ال حول لهم وال قوة، ما دام األمر خارج أيديهم، وبعض أصحاب املولدات يتالعبون بأوقات التش�غيل، وس�عر االمبري وصل 

اىل اكثر من عرشين الف دينار للخط الذهبي.
أما مناشدتنا اىل وزارة النفط فهي زيادة تجهيز املواطنني بالبطاقة الوقودية وجعلها 100 لرت بدال من 50 لرتا، لكي تكفي. أما إذا 
فتحت قنوات يف محطات الوقود لبيع النفط بس�عر تجاري فيكون اغىل بقليل من س�عر الدولة الرس�مي، وهذا يقيض عىل االزمة، 

ويساعد الناس عىل تمشية امورهم يف فصل الشتاء.
ي�ا وزارت�ي الكهرباء والنفط.. صباح الخري عليكم.. وال تنس�وا ان درجات الحرارة يف انخف�اض، وأغلب البيوت فيها اناس كبار يف 

العمر او مرىض، ولديهم اطفال.. لذا كثفوا من جهودكم، واجعلوا خدمة الناس نصب أعينكم.

ــيا معهم أبداً:  أربعة ال تكن قاس
املرأة، الطفل، اخلادم، ومن أتاك 

معتذراً.
- وليم شكسبري

احمد مال طالل

ــودة للمنتفضني إىل  ــة، وال ع ــذه األزم ــّل هل ال ح
منازهلم إال بتنفيذ اخلطوات اآلتية:

١- تشكيل حكومة على وفق تطلعات املنتفضني.
٢- إكمال التشريعات اإلنتخابية يف أسرع وقت.

٣- حتديد موعد اإلنتخابات املبكرة.
٤- حل الربملان.

ــع والقتل، فقد َجنيُتم  أمّا إن أخرتمت طريق القم
على أنفِسكم وعلى الوطن.

 

حققت الحلقة الخامس�ة من مسلس�ل »ابنة 
الس�فري«، التي ُعرضت األسبوع املايض يوم 
20 يناير نسبة، مش�اهدة عالية فور انتهاء 
الحلق�ة باع�رتاف ن�اري نس�ليهان أتاغول 
لصديقها غديز بس�بب فراقها عن حبيبها 
س�انجار، الذي يجس�ده إنجني إكيوريك، 
وعن تعرّضها لالغتصاب عىل يد شقيقها 
بالتبّني قب�ل زفافها بيوم واحد، وتحديداً 
ي�وم عي�د ميالده�ا الثامن ع�رش؛ وهو 
املش�هد ال�ذي حقق نس�بة مش�اهدة 
عالية وكس�ب تعاط�ف الجمهور بعد 
أن كانت ش�خصية س�انجاز تس�تفز 
بع�د  األوىل.  الحلق�ات  يف  املش�اهدين 

نج�اح الحلق�ات املاضية من املسلس�ل الرتكي »ابنة 
الس�فري«، تفك�ر الجه�ة املنتجة للمسلس�ل جدياً يف 
تقديم مواس�م جديدة منه، حيث رّصحت الصحافية 
الرتكية بريس�ني أنه من املمكن أن ُتقدَّم ثالثة مواسم 
متتالية من املسلس�ل إن اس�تمّر بنس�بة املش�اهدة 
نفس�ها دون أية مشاكل فنية أو أي أخطاء درامية يف 
قصة املسلس�ل. عىل صعيد آخر، انضّم أكثر من نجم 
لبطولة العمل، منهم فركان أكس�وي بطل مسلس�ل 
»ارشح أيها البحر األس�ود« لنجوم املسلس�ل . كذلك 
انضم املمثل الرتكي أراس أيدن بطل مسلسل »قلبي«، 

الذي سيبدأ بالظهور يف الحلقة السادسة.
أم�ا الرتكي�ة ميليس�ا ب�ريكان، فهي آخ�ر املنضمني 

لبطولة مسلسل »ابنة السفري« .

قصي خولي يفاجئ جمهوره في 2020

علّق�ت الفنانة، مريم حس�ني، عىل 
حك�م حبس�ها الص�ادر ضدها من 
محكمة جنح دبي لصالح اإلعالمي 
اإلماراتي صالح الجس�مي ش�قيق 
النجم حس�ني الجس�مي، بالحبس 
ش�هر، وإبعادها عن دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، معرًبة عن غضبها 

إزاء هذا الحكم.
واس�تخدمت مري�م حس�ني مقولة 
كان ق�د نرشه�ا اإلعالم�ي صال�ح 
الجس�مي، وعلقت م�ن خاللها عىل 
الل�ه  أن  الص�ادر، مؤك�دة  الحك�م 
س�ينتقم لها ممن تدخلوا يف حياتها 
إلفسادها، متس�ائلة »شو أنا قاتلة 
حس�ني  مري�م  ون�رشت  روح؟«. 

ص�ورة عرب حس�ابها الخ�اص عىل 
مس�تخدًمة  ”إنس�تغرام“  موق�ع 
خاصية ”االستوري“، وقالت: ”اليل 
يش�وف هذا الكالم يقول قاتلة قتيل 
أو مجرم�ة أو.. م�ا راح أق�ول غري 
حس�بي الله ونع�م الوكي�ل.. وربي 
يأخ�د حقي من ال�كل اليل يتدخلون 
بحياتي وهم مالهم دخل بحياتي“.

وع�ىل صعيد آخ�ر، تدخل�ت الفنانة 
اإلماراتية أحالم يف القضية، وطالبت 
مواطنها صالح الجس�مي بالتنازل 
ع�ن القضي�ة، واالبتع�اد ع�ن أذى 
اآلخري�ن، معربة ع�ن تعاطفها مع 
الفنانة املغربية ألن س�جنها صعب 

خاًصة أن لديها طفلة.

القضية  الستار عىل  وأسدل 
املث�رية للج�دل ب�ني صال�ح 
حس�ني؛  ومري�م  الجس�مي 
بحكم أصدرته محكمة جنح 
نهائ�ي غ�ري  دب�ي بش�كل 
قاب�ل لالس�تئناف، بإبعاد 
مري�م حس�ني ع�ن دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، 

عقوب�ة  وتخفي�ف 
3 أشهر  س�جنها من 
وب�راءة  ش�هر،  إىل 
صال�ح  اإلعالم�ي 

م�ن  الجس�مي 
املنس�وبة  التهم 

إليه.

أعلنت املمثل�ة اللبنانية، بامي�ال الكيك، انها 
ل�ن تقبل أي ع�رض تمثييل هذه الس�نة 

ولو حتى ضمن س�ياق املوس�م 
الرمضاني.

وكش�فت عرب حس�ابها 
»تويرت«  ع�ىل  الخاص 

ال�ذي  الس�بب  ع�ن 
اتخ�اذ  إىل  دفعه�ا 
ه�ذا الق�رار، كاتبة: 
»الّس�نة ما رح إقبل 
تمثييل..  ع�رض  وال 

ال داخل شهر رمضان 
 ! خارج�و  وال  املب�ارك 

فيلم�ني  ن�ازل  يش،  أول 
الع�ادة  ومت�ل  الس�نة،  إليل 

بفّك�ر بغ�ريي وبقول م�ا لح آخد 
كل ل ل ل يش ، غ�ري أّن اص�اًل م�ا أغران�ي 

يش م�ن العروض ال�يل ٤/٣ بطالت�ا صاروا 
»ميّس�ات لبن�ان«. واس�تكملت: »ي�ا 
ممثالتن�ا؟؟؟ تعوا نحنا نقّدم 
ونخلنّي  الجمال  عملكات 
ينزع�وا كل اليل بنيناه 
للدرام�ا.. بك�رة ي�ا 
صحافتنا اليل مش 
تبق�وا  مأج�ورة 
املمث�الت  اس�ألوا 
من  الوعي�ة  ع�ن 
التح�ت بالكع�ب، 
واملاي�ك  الرم�وش 
واختتم�ت:  اب«. 
»بع�د يف اللح�ام جارنا 
ما صار منتج!.. هي بيسم 
الب�دن«، وأرفق�ت به هاش�تاغ 

»الفساد يف كل مكان«.

أثارت الفنانة اإلماراتية، أحالم الشاميس، جدال 
واس�عا ع�رب مواق�ع التواص�ل االجتماعي بعد 
حفله�ا الغنائي ال�ذي أقيم يف الري�اض، والذي 
يحمل اسم »ليلة فنانة العرب«، بإطاللة بقيمة 
7 مالي�ني دوالر. ارت�دت أح�الم فس�تاًنا طوياًل 
م�ن املخمل بقص�ة A Line««، مزيًنا بجناحني 
ضخمني من الريش، باللون األس�ود، ونس�قت 
مع اإلطاللة مجوهرات ماسية مكونة من عقد 
مرص�ع باألحجار، وأق�راط متدلي�ة، بقيمة 7 

ماليني دوالر، أي ما يعادل 111 مليون جنيه.
األل�وان  بدرج�ات  قوًي�ا  ماكياًج�ا  واخت�ارت 
الرتابية، إذ ركزت عىل رسمة العيون السموكى، 
م�ع أحم�ر ش�فاه بالل�ون الكاش�مري الفاتح. 
واعتم�دت تصفيف�ه الش�عر الويفي الواس�ع 
املنسدل عىل الجانبني، مع قفازات بدون أصابع 

مزينة بنقوش زرقاء ملنع الحسد.

أنغام،  الفّنان�ة،  رّوج�ت 
الحب،  لحفلته�ا يف عي�د 
وذل�ك ع�رب حس�ابها ع�ىل 
موقع الصور انستقرام، حيث 
نرشت صورة البوس�رت الدعائي، 
وقالت: »حفلة عي�د الحب مع أنغام 

يف دار األوبرا املرصية«.
وس�تقام الحفلة ي�وم 12 فرباير )ش�باط( 
الق�ادم، تحت قيادة املايس�رتو هان�ي فرحات يف 

املرسح الكبري بدار األوبرا املرصية.
جدي�ر بالذكر أّن الفّنان�ة أنغام نفت ما ترّدد حول 
إصابتها بأّي مرض يف الدم، مشرية إىل أّن األمر غري 
خطري، وأّنها فقط أج�رت عملية من أجل تركيب 
دعام�ة كحل ُمؤّقت لع�الج الحصوة يف الُكىل، كي 

تتمّك�ن م�ن إحياء 
ت  لحف�ال ا

ئي�ة  لغنا ا
بش�كل 

 ، طبيع�ي
ر  ف�و و
ئه�ا  نتها ا
م�ن الحفالت 
بإزالة  ستقوم 

الحصوة.

ت�داول رواد مواقع التواص�ل االجتماعي مقط�ع فيديو من حفل 
النج�م املرصي، عمرو دي�اب، الذي أقيم يف ميديا س�يتي بدبي، 

وقدم خاللها أحدث أغنية من ألبومه الجديد »أنا غري«.
وش�هد الحف�ل ككل حفالت »الهضبة« حش�داً كب�رياً، وقدم 
له�م مفاج�أة م�ن خالل تقدي�ه أغني�ة جديدة تحمل اس�م 
»ع�م الطبيب«، والتي نالت اعج�اب االالف من محبيه الذين 

تفاعلوا بحماس شديد مع األغنية.
وتمّيزت األغنية بكلماتها الجديدة ولحنها املختلف واملمّيز، 
وهي من كلمات صابر كمال، وألحان عمرو دياب، وتوزيع 
رام�ي س�مري. وحقق�ت ضجة كب�رية بعد س�اعات من 

انتشارها عىل السوشيال ميديا. 
وكان النجم املرصي أعلن إطالق ألبومه الجديد يوم 
االربعاء القادم، وبأنه سيضم 10 أغاٍن بألحان 

مميزة ستنال اعجاب محبيه.

باميال الكيك ترفض عروضا تمثيلية 
وهجوم قاٍس على ملكات الجمال

7 ماليين دوالر قيمة 
إطاللة أحالم في الرياض

نجاح مسلسل “ابنة السفير” يفتح االحتماالت 
أمام مواسم جديدة

بدأ املمثل الس�وري، قيص خويل، بتصوير أوىل 
مش�اهد مسلس�له الدرامي الجدي�د »2020 » 
ال�ذي يخوض ب�ه املنافس�ة الرمضاني�ة لهذا 
املوس�م، بثنائية درامية تجمعه بنادين نسيب 
نجي�م للم�رة الثاني�ة بع�د نجاحهم�ا معاً يف 

املوسم املايض يف مسلس�ل »خمسة ونص« يف 
رمضان 2019.

»صايف« هو اس�م الش�خصية التي يجّس�دها 
قيص خويل ضمن األحداث أمام نادين نس�يب 
نجي�م التي تجّس�د ش�خصية النقيب س�ما، 
ويعتمد قيص عىل اللوك الخاص بالش�خصية 
من حيث الشعر القصري والشارب الحاد، حيث 
يؤدي دور شخصية شاب من طبقة متوسطة، 
لكنه م�ع الوقت يصبح رئي�س عصابة وأكرب 
مافيا يف املنطقة، فتبدأ النقيب سما بمالحقته 
بعد اكتشاف حقيقته ولكن يحدث ما لم تكن 
تتوقع�ه. عىل صعيد آخر، يس�تعد قيص خويل 
ألكثر م�ن تجربة غنائية جدي�دة مع صديقه 
مطرب الراب الشهري إسماعيل تمر، الذي قّدم 
معه سابقاً أغنية راب وطنية بعنوان »سوري 
قدي�م« قب�ل س�نوات، وم�ن املق�رر أن يجددا 
تعاونهم�ا يف أكثر من عم�ل خالل عام 2020. 
ورغم الش�ائعات التي جمعت بني قيص خويل 
ومعتص�م النهار ع�ىل وجود خ�الف يجمعها 

أثن�اء مش�اركتهما مع�اً يف بطول�ة مسلس�ل 
»خمس�ة ونص« يف املوسم الرمضاني املايض، 
نفى الثنائ�ّي هذه األخبار أكث�ر من مرة، وان 

هن�اك مرشوعاً درامياً ضخماً ُرّش�ح 
لتك�رار  مع�اً  الثنائ�ّي  ل�ه 

تعاونهم�ا، حي�ث أبديا 
ع�ىل  موافقتهم�ا 

التعاون لحني إنهاء 
ت  ا لتحضي���ر ا

ل����ى  و أل ا
للعمل.

 يحيي املغني العاملي الش�هري، مالوما، حفلة 
عي�د الحب يف دب�ي، إذ يحل نجم املوس�يقى 
الالتيني�ة ضيف�اً عىل ك�وكا ك�وال أرينا دبي 
خالل جولت�ه الغنائي�ة العاملي�ة التي تحمل 
عن�وان 11:11. وُتع�د ه�ذه امل�رة األوىل التي 
تستقبل فيها منطقة الرشق األوسط الفنان 
الكولومب�ي الش�اب الحائز جائ�زة الغرامي 
ليعت�يل منصة م�رسح كوكا ك�وال أرينا دبي 
مس�اء الجمعة 14 فرباير، ليمّت�ع جمهوره 
الواس�ع يف املنطقة بنخبة من أجمل أغانيه.   
وتمثل ه�ذه الحفلة الغنائي�ة فرصة مثالية 
لالحتف�ال به�ذه املناس�بة م�ع األحب�اء، أو 
قض�اء أمس�ية ممتع�ة م�ع األصدق�اء عىل 

الالتينية  املوس�يقى  أنغ�ام 
وتتمي�ز  الراقص�ة، 
حف�الت مالوم�ا الغنائية 
املوسيقية  واستعراضاته 
م�ن  عالي�ة  بمس�تويات 

م�ن  ُتخت�رب  ل�م  اإلنت�اج 
قب�ل يف أي م�ن حف�الت نجوم 

املوس�يقى الالتيني�ة، إذ ترتاف�ق 
باستعراضات  املوس�يقية  األنغام 
برصي�ة ُتس�تخدم فيه�ا أض�واء 
الليزر واملؤثرات الصوتية واملرئية 
واأللعاب النارية، لتقّدم للجمهور 

تجربة ال ُتنىس!

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

مريم حسين تعلق على حكم حبسها وإبعادها عن اإلمارات

ج لحفل عيد 
ِّ
أنغام ترو

الحب

مفاجأة جديدة من عمرو دياب 
تشعل مواقع التواصل

»مالوما« 
يحيي 
عيد 

الحب في 
دبي


