
تفاصيل ص2   

بغداد/ الزوراء:

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 

الكاظم�ي، ام�س الثالث�اء، م�ع وزير 

الخارجي�ة االمريك�ي، ماي�ك بومبيو، 

التعاون ب�ن الع�راق والتحالف الدويل 

يف محارب�ة االرهاب، فيما أعلنت وزارة 

الدف�اع األمريكي�ة” البنتاغون “امس 

الثالث�اء ع�ن س�حب500 جن�دي من  

الع�راق و2000 م�ن أفغانس�تان قبل 

انته�اء عه�دة الرئي�س الح�ايل دونالد 

ترامب.وذك�ر املكت�ب االعالمي لرئيس 

ال�وزراء يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”: ان 

مصطف�ى  ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س 

الكاظمي، تلقى، مس�اء امس الثالثاء، 

اتص�اال هاتفي�ا م�ن وزي�ر خارجي�ة 

ماي�ك  األمريكي�ة،  املتح�دة  الوالي�ات 

بومبيو، ج�رى خالله بح�ث العالقات 

الثنائية بن البلدي�ن، فضال عن تطور 

ان  املنطقة.واض�اف:  يف  األوض�اع 

االتصال بح�ث، أيضا، تنمي�ة التعاون 

بن البلدي�ن يف مختلف املج�االت، كما 

تطرقا اىل مستقبل التعاون بن العراق 

والتحالف الدويل ال�ذي تقوده الواليات 

املتح�دة األمريكي�ة، يف ض�وء تنام�ي 

القدرات العراقي�ة يف محاربة اإلرهاب.

يف غض�ون ذل�ك أعلن�ت وزارة الدف�اع 

الثالثاء  البنتاغ�ون “امس  األمريكية” 

ع�ن س�حب500 جن�دي م�ن  العراق 

و2000 م�ن أفغانس�تان قب�ل انتهاء 

عه�دة الرئي�س الحايل دونال�د ترامب.

وقال وزير الدف�اع األمريكي بالوكالة، 

كريس�توفر ميللر، أن واشنطن قررت 

س�حب قواتها من أفغانستان والعراق 

خ�الل الس�اعات املقبلة.وق�ال ميلل�ر 

خ�الل مؤتم�ر صحفي  ام�س الثالثاء 

من البنتاغون: “س�ننفذ أوامر الرئيس 

دونالد ترمب باالنس�حاب م�ن العراق 

“س�نخفض  وأفغانس�تان”.وأضاف: 

القوات يف أفغانس�تان من حوايل 4500 

إىل 2500 قب�ل ت�رك ترم�ب املنص�ب، 

500 جن�دي م�ن  وسنس�حب ح�وايل 

العراق ونرتك نحو 2500 جندي”.

لندن/ متابعة الزوراء:

ذك�ر مكتب رئيس ال�وزراء الربيطاني، 

بوري�س جونس�ون، أنه أج�رى فحصا 

خاصا بف�ريوس كورون�ا أعطى نتائج 

س�لبية، إال أنه يواصل الخضوع للحجر 

الصح�ي الذاتي.وق�ال متحدث باس�م 

مكت�ب جونس�ون، يف ترصيح صحفي 

أدىل به ام�س الثالثاء: إن رئيس الوزراء 

“أج�رى فحصا أعط�ى نتائج س�لبية، 

لكن�ه س�يواصل بالتوافق م�ع القواعد 

ذات الصل�ة الخضوع للحج�ر الذاتي”.

وسبق أن أفاد مكتب جونسون، يوم 15 

نوفم�رب، بأنه دخ�ل إىل الحجر الصحي 

الذاتي، بطلب من هيئة الصحة الوطنية 

يف إنجلرتا، بعد مخالطته ش�خصا ثبتت 

إصابته بفريوس كورونا، مبينا مع ذلك 

أن “رئيس الوزراء يف حالة صحية جيدة 

وال توج�د لدي�ه أي أع�راض لكوفي�د-

19”.م�ن الجدير بالذكر أن جونس�ون 

س�بق أن أصيب بفريوس كورونا.ونقل 

جونس�ون، وهو والد 4 أطفال راشدين 

م�ن زوجت�ه الس�ابقة، إىل مستش�فى 

القدي�س توماس يف لندن ي�وم 5 أبريل، 

وق�ى هناك أس�بوعا بم�ا يف ذلك عدة 

أي�ام يف غرف�ة العناي�ة املرك�زة، ليعود 

ي�وم 27 أبري�ل إىل أداء مهام�ه كرئيس 

للوزراء.

طهران/ متابعة الزوراء:
ردت الحكوم�ة اإليرانية، امس الثالثاء، 
ع�ى التقاري�ر الت�ي قال�ت إن الرئيس 
األمريك�ي، دونال�د ترام�ب، س�أل عن 
خي�ارات مهاجمة موقع ن�ووي إيراني 
األسبوع املايض قبل أن يحجم عن األمر.

وقال املتحدث باسم الحكومة اإليرانية، 

عيل ربيع�ي: إن “أي عمل ضد الش�عب 
اإليراني سيواجه بالتأكيد برد ساحق”.
وكانت وس�ائل إعالم أمريكية، قالت إن 
الرئي�س األمريكي، دونالد ترامب، طلب 
خيارات ملهاجمة املوقع النووي اإليراني 
ونقل�ت  امل�ايض.  األس�بوع  الرئي�ي 
صحيفة “نيويورك تايم�ز” األمريكية، 

ع�ن مس�ؤول قول�ه: إن “ترامب طلب 
 12 الخمي�س  ي�وم  اجتم�اع  خ�الل 
نوفمرب/ترشي�ن الثان�ي الج�اري م�ع 
كب�ار مس�اعديه لألمن القوم�ي، بمن 
فيهم نائب الرئيس مايك بنس، والقائم 
بأعم�ال وزير الدفاع كريس�توفر ميلر، 
والجنرال مارك مييل رئيس هيئة األركان 

املشرتكة خيارات ملهاجمة إيران”.وأكد 
املسؤول أن “املستشارين أقنعوا ترامب 
بع�دم امل�ي قدم�ا يف تنفي�ذ الرضبة، 
بس�بب خط�ر نش�وب رصاع أوس�ع”. 
مضيف�ا أن “ترام�ب طل�ب خي�ارات.. 
أعطوه الس�يناريوهات.. وقرر يف نهاية 
املطاف ع�دم املي قدما”.وق�ال وزير 

الخارجي�ة األمريك�ي، ماي�ك بومبي�و، 
يف ترصيح�ات لصحيفة “ل�و فيغارو” 
الفرنسية اليومية: إن “الواليات املتحدة 
ما زال لديها مزيد من العمل يف األسابيع 
املقبلة لتقليل ق�درة إيران عى )تعذيب 

الرشق األوسط(”.

الزوراء / يوسف سلمان:
بع�د تصويت مجل�س النواب ع�ى قانون 
تموي�ل العج�ز املايل » االق�رتاض »، اكدت 
قان�ون  مق�رتح  تبن�ي  نيابي�ة  اوس�اط 
لتأسيس صندوق استثمار وطني لألجيال 
املقبل�ة، ملواجه�ة تداعيات االزم�ة املالية 
واالقتصادية الراهنة التي تشهدها البالد.

وقال�ت عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابية، ندى ش�اكر جودت ل�«الزوراء«: 
ان »العراق بحاجة اىل تفعيل الواردات غري 
النفطية واالعتماد عليها بما يتانس�ب مع 

حجم موازنته االستثمارية ».واوضحت ان 
»انشاء صندوق اس�تثمار وطني لألجيال 
املقبل�ة س�يعزز ثق�ة املواطن�ن بالدولة، 
ويبعث رسالة اطمئنان اىل األجيال املقبلة 
وتحقيق العدالة االجتماعية ».واضافت ان 
»العراق لديه الكثري من الواردات يف ش�تى 
املجاالت ما يخلق أفقا واس�عا لالس�تثمار 
يف مج�االت الزراع�ة والصناعة، واالعتماد 
عى السياحة بش�قيها اآلثارية والدينية«. 
مبينة ان »اس�تغالل تلك الواردات سيؤمن 
املوظف�ن  لروات�ب  الكامل�ة  التغطي�ة 

والرعاي�ة االجتماعي�ة، إضاف�ة اىل دع�م 
العاطل�ن عن العم�ل لحن إيج�اد فرص 
عمل له�م ».واكدت ج�ودت ان » االعتماد 
عى القطاع النفطي فقط لتمويل املوازنة 
أمر غري صحي�ح، ويجب تحويل اإليرادات 
النفطية اىل مش�اريع اسرتاتيحية تنموية 
تدعم أه�داف الدول�ة يف البن�اء واإلعمار، 
وتوف�ري الخدمات للمواطن�ن ، فضال عن 
انعاش الحالة االجتماعية من خالل زيادة 
رواتب الرعاي�ة االجتماعية وتوفري رواتب 
للعاطلن عن العمل، وكذلك توفري السكن 

املناس�ب للمواطنن من الرشائح الفقرية 
بمبالغ رمزية بسيطة عرب طريق االستثمار 
».لك�ن العض�و االخ�ر يف لجن�ة االقتصاد 
واالس�تثمار، النائ�ب ميادة نج�ار، اكدت 
بلورة التوجه لتعديل قانون االستثمار بما 
يعمل عى تش�جيع املس�تثمرين املحلين 
واألجانب عى االستثمار يف العراق .وقالت 
نج�ار يف ترصي�ح صحف�ي: إن »اللجن�ة 
النيابي�ة بص�دد تعديل قانون االس�تثمار 
لتش�جيع املس�تثمرين األجانب واملحلين 
عى االس�تثمار داخ�ل البالد«.وأضافت أن 

»قانون االستثمار الحايل طارد للمستثمر، 
فضالً عن الروتن القاتل يف ترويج معامالت 
االستثمار«. مبينة أن »اللجنة تعتزم خالل 
الجلس�ات القادم�ة ط�رح تعدي�ل قانون 
االستثمار لتشجيع املستثمرين القدوم إىل 
العراق«.واوضحت أن » آالف العراقين من 
رج�ال األعمال واملس�تثمرين خارج البالد 
هربوا بس�بب الروت�ن والفس�اد«. مبينة 
أنه »س�يتم إعطاؤهم امتيازات يف القانون 
الجديد لتش�جيعهم عى االس�تثمار داخل 

بالدهم«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س 
الثالثاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املس�تجد يف العراق، وفيما اكدت 
تسجيل 2961 اصابة جديدة و 40 حالة 
وفاة وشفاء 3460 حالة، حددت دائرتا 

صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 
املناطق.وذك�رت  حس�ب  لالصاب�ات 
ال�وزارة يف وثيقة تلقتها »ال�زوراء«: ان 
ع�دد الفحوصات املختربي�ة ليوم، امس 
بل�غ 18614، ليصبح ع�دد الفحوصات 
الكلية: 3164903، مبينة انه تم تسجيل  

2961 اصاب�ة جدي�دة و 40 حالة وفاة 
ان  حالة.واضاف�ت:   3460 وش�فاء 
ع�دد ح�االت الش�فاء ال�كيل: 453025 
)86.4%(، ام�ا ع�دد ح�االت االصاب�ات 
ال�كيل: 524503، بينم�ا ع�دد الح�االت 
التي تح�ت العالج: 59726، يف حن عدد 

الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 363، 
وع�دد ح�االت الوفيات ال�كيل: 11752.

من جهت�ه، اعلن مدير عام صحة بغداد 
الرصافة، عبد  الغني الساعدي، تسجيل 
324 اصاب�ة جدي�دة بف�ريوس كورونا 
بينها 250 اصابة شخصت خالل الرصد 

الصحية.وق�ال  للقطاع�ات  الوبائ�ي 
الس�اعدي يف بيان تلقته »ال�زوراء«: ان 
»املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة 
جدي�دة  اصاب�ة   324 ام�س,  س�جلت 

بفريوس كورونا.

االقتصاد النيابية لـ          : مقرتح لتأسيس صندوق استثمار وطين لألجيال املقبلة

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز  الـ 524 ألفا والشفاء أكثر من 453 ألفا

بعد تصويت جملس النواب على قانون متويل العجز املالي

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت مديرية املرور العامة، امس الثالثاء، تكليف اللواء 
فارس عام�ر بمنصب مدير امل�رور العام.وقالت املديرية 
يف بيان: إن�ه “تم تكليف اللواء )فارس عامر عبد الكريم( 

مديراً ملديرية املرور العامة خلفاً للواء )زهري الخفاجي(”. 
وأضاف البيان: “نتقدم بالش�كر والتقدير والعرفان ملدير 
املرور العام السابق )اللواء زهري الخفاجي( لكل ما قدمه 

ملديرية املرور العامة”.

انقرة/ متابعة الزوراء:

وافق الربملان الرتكي، عى إرس�ال 

أذربيج�ان  إىل  عس�كرية  ق�وات 

للعم�ل يف املرك�ز الرتك�ي الرويس 

امل�رشك ملراقبة وقف إط�الق النار 

يف إقلي�م قره ب�اغ املتن�ازع عليه.

وص�ادق الربمل�ان الرتك�ي، خالل 

اجتم�اع ع�ام، عى مذك�رة تقدم 

بها الرئيس، رجب طيب أردوغان، 

ح�ول إرس�ال قوات عس�كرية إىل 

املذكرة املوقعة  أذربيجان.وورد يف 

م�ن قبل أردوغان، حس�بما نقلته 

وكال�ة “األناض�ول”، أن “عنارص 

الرتكية سيؤدون  املسلحة  القوات 

مهامه�م يف املرك�ز املش�رتك الذي 

س�تقيمه تركي�ا وروس�يا س�ويا 

بامل�كان ال�ذي تح�دده أذربيجان، 

ويف أنش�طة هذا املرك�ز”، مضيفا 

سيش�اركون  مدني�ن  أف�رادا  أن 

تقت�ي  املهم�ة “حس�ب م�ا  يف 

الحاجة”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
حذر الرئي�س التنفي�ذي لرشك�ة “مودرنا” 
األمريكية دول أوروبا من تأجيل املفاوضات 
لرشاء لقاح كورونا الجديد، مش�ريا يف الوقت 
نفسه إىل أن الرشكة أنتجت مالين الجرعات 
من�ه بالفعل ويف انتظ�ار التصاريح لطرحه.

وقال، س�تيفان بانس�يل: إن تأخر أوروبا يف 
محادثات الحصول عى اللقاح الجديد الواعد 
ل�”كوفي�د- 19” س�يؤدي إىل إبطاء عمليات 
التسليم، حيث س�تحظى الدول األخرى التي 
وقع�ت ع�ى اتفاقي�ات باألولوية.وأضاف يف 
يف مقابل�ة م�ع وكال�ة “فران�س برس”:من 
الواض�ح أن التأخ�ري ل�ن يح�د م�ن الكمية 
اإلجمالية، لكنه سيبطئ عملية التسليم.وقال 
بانسل: إن الواليات املتحدة، عى النقيض من 

ذل�ك، قد حجزت بالفع�ل 100 مليون جرعة 
منذ أوائل أغسطس/ آب. مضيفا: أن مالين 
عدة م�ن الجرعات أنتج�ت بالفعل ومخزنة 
اآلن يف انتظار املوافقة التنظيمية األمريكية، 
عى األرجح يف ديسمرب/ كانون األول.أعلنت 
الرشكة، هذا األس�بوع، أن لقاحها التجريبي 
حماي�ة  يف  تقريب�ا   95% بنس�بة  فع�ال 
األش�خاص من ف�ريوس كورون�ا، مما يعزز 
اآلمال يف إنهاء الوب�اء بعد أن أصدرت رشكة 
فايزر نتائ�ج مماثلة األس�بوع املايض حول 
لقاحها.يأت�ي ذل�ك، بعد أس�بوع تقريبا من 
إعالن رشكة “فايزر”، نجاح لقاحها املرشح 
يف الوقاي�ة م�ن الف�ريوس، بنس�بة فعالي�ة 
تخط�ت ال�%90، مش�رية إىل خط�ط إلنتاج 

مئات مالين الجرعات خالل العام املقبل.

الدميقراطي الكردستاني: زيارة مرتقبة لوفد كردي إىل بغداد إلبرام اتفاق جديد بشأن النفط واملنافذ احلدودية
عّد مترير قانون متويل العجز باملخالف للدستور واالتفاقيات

الزوراء/ حسن فالح:
الكردس�تاني  الديمقراط�ي  الح�زب  ع�ّد 
تمري�ر قانون تمويل العجز املايل باملخالف 
للدس�تور والقوانن واالتفاقي�ات النافذة 
لكون�ه ل�م يتضم�ن مس�تحقات االقليم، 
وفيم�ا حذر االتحاد الوطني الكردس�تاني 
من انتهاج سياس�ة التجويع ضد الشعب 
الك�ردي، رجح ارس�ال وف�د حكومي من 
اقلي�م كردس�تان اىل بغ�داد إلب�رام اتفاق 
جديد لحل االزمة املالية الراهنة بن املركز 

واالقليم.
الديمقراط�ي  الح�زب  عض�و  وق�ال 
يف  ارت�ي،  س�الم  ريب�ن  الكردس�تاني، 
حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان تمري�ر قان�ون 
تموي�ل العجز املايل نس�ف جميع القوانن 
واالتفاق�ات الس�ابقة املربمة ب�ن املركز 
واالقلي�م. الفتا اىل: ان موق�ف االقليم ازاء 
هذا االجحاف س�يكون عى مراحل، االوىل 
داخليا من خ�الل التفاوض ب�ن االحزاب 
الرئيس�ة والرئاس�ات الثالث يف االقليم من 
اجل تكني�ك العمل، وكذل�ك التفاوض مع 
بغ�داد لح�ل االزمة.واض�اف: ان االتف�اق 
السابق كان يتضمن ارسال حكومة اقليم 
كردس�تان 320 مليار دينار كمستحقات 
اىل االقليم خالل االشهر الثالثة املتبقية من 
الس�نة الحالي�ة. مبينا: ان ه�ذا املبلغ يعد 
ربع مس�تحقات اقليم كردس�تان املتمثلة 

الحقيقي�ة لروات�ب املوظف�ن. بالقيم�ة 
واشار اىل: ان قانون موازنة 2019 يف املادة 
10 فق�رة ج بموج�ب هذه الفق�رة يجب 
ع�ى الجه�ات الرقابية ان تق�وم بتصفري 
االزم�ة املالية ب�ن املركز واالقلي�م، إال انه 
لم تنفذ ه�ذه املادة. مؤكدا: ان القانون تم 

تمريره بص�ورة عنرصية ع�ى الرغم من 
ان الدس�تور نص انه عى السلطات توفري 
الحي�اة الكريم�ة للمواطن�ن دون تمييز.
واوض�ح: انه عى وفق االتف�اق املربم بن 
بغ�داد واالقلي�م بش�أن تس�ليم 250 الف 
برمي�ل يوميا واي�رادات منافذ االقليم فإن 

القان�ون يكون نافذا س�واء الت�زم االقليم 
ام ال. مؤك�دا: ان قان�ون امل�وارد املالي�ة 
الفيدرايل يف امل�ادة 28 نص عى انه يف حال 
عدم التزام االقليم بتسليم 250 الف برميل 
اىل بغ�داد يت�م اس�تقطاع رب�ع قيمة هذه 
الحصة والت�ي تقدر ب�300 ملي�ار دينار، 

يف حن الحكومة االتحادية تستقطع نحو 
580 مليار دينار شهريا من حصة االقليم 
باملوازنة.واكد: ان مستحقات االقليم تقدر 
ب� 900 مليار دينار شهريا إال ان الحكومة 
االتحادية ترس�ل فق�ط 320 مليار دينار. 
عازيا س�بب تثبيت حصة 250 الف برميل 
إلقليم كردس�تان الن االقليم يقوم بتزويد 
مواطني�ه بالوق�ود م�ن االنت�اج النفطي 
املحيل عى وفق اتفاق س�ابق ابرم يف زمن 
حكوم�ة نوري املالكي ال�دورة الثانية.من 
جهت�ه، ذكر النائ�ب عن االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني، ش�ريوان م�ريزا، يف حديث 
ل�”ال�زوراء”: ان ما حصل يف تمرير قانون 
تمويل العجز املايل يف الربملان من دون الكرد 
يحت�اج اىل موق�ف كردي موح�د، لضمان 
حق�وق الش�عب الكردس�تاني. الفت�ا اىل: 
انه يج�ب عدم القبول بسياس�ة التجويع 
للش�عب الكردي التي تمارس�ها الس�لطة 
االتحادية.واض�اف: ان هن�اك مطالب�ات 
م�ن بعض الن�واب الكرد بإرس�ال وفد اىل 
بغداد لغرض التفاوض وعقد اتفاق جديد. 
الفت�ا اىل: ان ما حصل يف جلس�ة الخميس 
يعد اخ�الال للتواف�ق الن الع�راق بعد عام 
2003 تج�اوز مبدأ التعامل مع االغلبية او 
االقلية، ال سيما يف الجوانب الفنية واملالية، 
وإنما اصبح عراق التوافقات نظرا لوجود 

قوميات متعددة.

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:
صواريخ   4 سقوط  االمني  االعالم  خلية  اكدت 
كاتيوشا يف املنطقة الخرضاء وسط بغداد.واوضحت 
االمن  حي  من  انطلقت  الصواريخ  ان   ”: الخلية 
الثانية ، منطقة االلف دار ، يف بغداد الجديدة رشقي 
الثالثاء،  امس   ، افاد  امني  مصدر  “.وكان  بغداد 
بأستهداف املنطقة الخرضاء وسط بغداد بعدد من 
صوت  سماع  “تم  انه  الكاتيوشا.واضاف  صواريخ 
مشريا  الخرضاء”،  املنطقة  داخل  االنذار  صافرات 
وصول  لحظة  الباتريوت  منظومة  تشغيل   “ اىل 

الصواريخ ومن املحتمل تم التصدي لها”.

سقوط 4 صواريخ على 
املنطقة اخلضراء

واشنطن تعلن سحب 500 جندي من العراق

بومبيو والكاظمي يبحثان التعاون بني العراق 
والتحالف الدولي يف حماربة اإلرهاب

نتائج فحص جونسون تظهر عدم 
إصابته بكورونا 

تكليف اللواء فارس عامر مبنصب مدير 
املرور العام

الربملان الرتكي يوافق على إرسال قوات إىل أذربيجان

بعد جناح لقاحها.. “مودرنا” األمريكية 
تزف بشرى أخرى يف مكافحة كورونا

منتخبنا الوطين يهزم منتخب اوزبكستان وديا يف ختام معسكره باالمارات

االخريةالفيلم العراقي »خيال أبيض« يفوز يف مهرجان الشارقة اجلامعي الدولي لألفالم

ص 6

 

جملس الوزراء يصّوت على قانون 
التقاعد والضمان االجتماعي 

اليوم .. افتتاح منفذ »عرعر« بني 
العراق والسعودية 

بغداد/ الزوراء:

أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية، 

عادل الركابي، امس الثالثاء، تصويت 

مجل�س ال�وزراء عى قان�ون التقاعد 

والضم�ان االجتماع�ي للعمال.وق�ال 

الركابي: إن »مجلس الوزراء وافق عى 

قانون التقاعد والضمان االجتماعي«.

يذك�ر أن مجلس ال�وزراء يعقد يف يوم 

الثالثاء من كل أس�بوع جلسة يناقش 

فيها مش�اريع القوانن واملس�تجدات 

السياس�ية  الصع�د  مختل�ف  ع�ى 

واالقتصادية واالجتماعية.

بغداد/ الزوراء:

الحكوم�ة  تفتت�ح  أن  املق�رر  م�ن 

العراقي�ة والس�عودية منف�ذ عرعر 

الح�دودي املش�رتك بينهم�ا، الي�وم 

الس�فر  حركت�ي  أم�ام  األربع�اء، 

والتج�ارة ب�ن البلدين.وق�ال مدير 

يف  كاظ�م،  حبي�ب  العمي�د  املنف�ذ، 

»املنف�ذ  إن  صحف�ي:  ترصي�ح 

سيفتح، ويبارش النش�اط التجاري 

وم�رور املس�افرين الي�وم األربعاء، 

الفتتاح�ه،  تم�ت  واالس�تعدادات 

كما ت�م تأمن الطري�ق الواصل بن 

عرع�ر- كرب�الء، وعرع�ر- األنبار«.

يذكر أن العراق والسعودية اتفقا، يف 

وقت سابق، عى إعادة افتتاح معرب 

»عرعر« الحدودي بن البلدين والذي 

أغلق منذ عام 1991 عندما اجتاحت 

القوات العراقية الكويت.

 إيران ترد بقوة: أي عمل ضد شعبنا سيواجه برد ساحق
 بعد أنباء عن نية ترامب ضرب أحد مواقعها النووية

بغداد/ الزوراء:
استئناف  النقل،  لوزارة  التابعة  العراقية،  الجوية  للخطوط  العامة  الرشكة  أعلنت 
املقبل  الشهر  منتصف  أوربا  يف  عدة  قطاعات  إىل  الجوية  الوطني  الناقل  رحالت 
بعد توقفها مؤخراً بسبب جائحة كورونا.وقال مدير عام الرشكة، كفاح حسن، 
يف بيان تلقته »الزوراء«: ان »الخطوط التي ستتم إعادة تشغيلها ستشمل تسيري 
رحالت مبارشة من املطارات العراقية إىل كل من برلن، ودوسلدورف، وفرانكفورت، 
أنه »تم اإليعاز إىل جميع مكاتب حجز  ولندن، وكوبنهاكن كمرحلة أوىل«.وأضاف 
وإصدار التذاكر الرئيسة والوكالء داخل وخارج العراق باستقبال املواطنن لتثبيت 
لتقديم  أيضا  املسبق  الحجز  إىل »تفعيل طريقة  الرحالت«، مشريا  حجوزاتهم عى 

عروض وخدمات تنافسية مقارنة مع الرشكات األخرى«.

العراق يستأنف رحالته اجلوية املباشرة 
إىل أوربا منتصف الشهر املقبل

انتعاش االسواق بعد توزيع الرواتب

تفاصيل ص2   



بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  الثالثاء، 
العراق،  يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
اصابة   2961 تسجيل  اكدت  وفيما 
جديدة و 40 حالة وفاة وشفاء 3460 
الرصافة  صحة  دائرتا  حددت  حالة، 
لالصابات  الجغرايف  التوزيع  والكرخ 

حسب املناطق.
تلقتها  وثيقة  يف  الوزارة  وذكرت 
»الزوراء«: ان عدد الفحوصات املختربية 
عدد  ليصبح   ،18614 بلغ  امس  ليوم، 
الكلية: 3164903، مبينة  الفحوصات 
انه تم تسجيل  2961 اصابة جديدة و 

40 حالة وفاة وشفاء 3460 حالة.
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 
حاالت  عدد  اما   ،)%86.4(  453025
عدد  بينما   ،524503 الكيل:  االصابات 
الحاالت التي تحت العالج: 59726، يف 
العناية  يف  الراقدة  الحاالت  عدد  حني 

الوفيات  حاالت  وعدد   ،363 املركزة: 
الكيل: 11752.

من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد 
الرصافة، عبد  الغني الساعدي، تسجيل 
كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   324
خالل  شخصت  اصابة   250 بينها 

الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 
الصحية  »املؤسسات  ان  »الزوراء«: 
امس, 324  الرصافة سجلت  يف جانب 
اصابة جديدة بفريوس كورونا موزعة 
كالتايل:250 حالة خالل الرصد الوبائي 
للقطاعات الصحية:  قطاع االستقالل 
 17 االول  البلديات  قطاع    / حالة   73
حالة /  قطاع البلديات الثاني 14 حالة 
/  قطاع االعظمية 108 حالة/  قطاع 
النهروان  قطاع    / حالة   15 الرصافة 

23 حالة .
 واشار اىل ان  74 حالة خالل مراجعتهم 
للمؤسسات الصحية: مدينة الصدر 21 

 ,544  ,521  ,560  ,555 محلة  حاالت 
527, 516, 513, 550، 553، الكيارة، 
حي االمانة، الدسيم/  الكرخ حالتني يف 
املحمودية والحارثية/  النهروان حالة 
محلة  حاالت   3 االعظمية    / واحدة, 
يف  حاالت   8 الشعب    /  ,314  ,312
البنوك، الديوان، التجار، حي اور، 359، 
حي سومر/  شارع فلسطني 5 حاالت 
محلة 506, 502/  املدائن حالة واحدة 
الجعارة/  الكرادة حالة واحدة حاالت 
8 حاالت محلة  االمني    /  ,901 محلة 
واحدة  حالة  السعدون    /733  ,735
واحدة  حالة  الصليخ    /103 محلة 
حاالت   7 الزعفرانية    /326 محلة 
الفضيلية    /  964  ,962  ,961 محلة 
بغداد   /753 محلة  واحدة  حالة 
املشتل  الجديدة 4حاالت محلة, 717/ 
حالة واحدة محلة 729, / الغدير حالة 
حالة  البلديات   /706 محلة  واحدة 
واحدة الزراعي / القاهرة حالة واحدة 

 / حالتني  تونس  حي   /340 محلة  
الجادرية حالتني محلة 911/ الضباط 

حالتني .

جميع  نقل  »تم  انه  الساعدي  واضاف 
لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  املصابني 
الحرجة  الحاالت  نقلت  فيما  العالج 

بالعزل«،  الخاصة  املركزة  العناية  اىل 
مشريا اىل ان »العدد الرتاكمي لإلصابات 
 1384 منهم  تويف   68201 اىل  ارتفع 
فيما اكتسب الشفاء 61902 واملتبقي 

قيد العالج 4915«.
»االلتزام  اىل  املواطنني  الساعدي  ودعا 
التباعد  وتطبيق  الوقاية  بإجراءات 
االجتماع لحمايتهم من االصابة وتقليل 

تفيش الوباء«.
الكرخ  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 
املوقف الوبائي لها مع اعداد وعناوين 
مخترباتها  يف  املشخصة  الحاالت 
مع  املستجد  كورونا  فريوس  بمرض 
الساعة  لغاية  والوفيات  الشفاء  اعداد 
عنها  واملعلن  االثنني  ليلة  من  العارشة 

امس الثالثاء.
تلقته  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
 434 االصابات  عدد  ان  »الزوراء«: 
أبو   /14 دشري  كاآلتي:أبو  موزعة 
غريب  34/ اإلسكان 4/ االعالم 12/ 

 /3 الرتاث    /6 التاجي   /14 البياع   
الدورة   /4 الخطيب    /16 الحرية  
 /5 الرحمانية    /5 الدولعي    /19
السيدية   7/ الشالجية  7/ الرشطة 
 /3 الخامسة   الرشطة   /2 الرابعة   
الشعلة  26/ الصالحية  2/ الطارمية  
 /8 العطيفية   /15 العامرية   /11
القادسية    /21 الغزالية   /1 العالوي  
 /1 اللطيفية     /16 الكاظمية    /7
املحمودية  23/ املشاهدة  3/ املعالف  
 /10 املنصور    /3 املكاسب    /4
املواصالت  8/ الوشاش  4/ الريموك  
حي   /6 جكوك    /6 اليوسفية    /12
حي   /7 الجهاد   حي   /19 الجامعة  
العامل  11/ حي  الخرضاء  6/ حي 
العدل  20/ حي الفرات  2/ سبع البور  
3/ سويب  2/ شارع حيفا  1/ ناحية 
الرشيد  4/ النرص والسالم 7/ سكنة 
جانب الرصافة  3. واضافت: ان عدد 

الشفاء: 903، بينما الوفيات: 3.

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز  الـ 524 ألفا والشفاء أكثر من 453 ألفا
بعد تسجيل حنو 3 آالف إصابة جديدة و40 حالة وفاة

 بعد أنباء عن نية ترامب ضرب أحد مواقعها النووية

دفعنا أمواال لتأمني لقاح كورونا وتهيئة مستلزمات خزنه 

املالكي واألعرجي يؤكدان توحيد اجلهود 
ملواجهة “التحديات الراهنة”

الكاظمي يكشف عن ضغوط ملنع مالحقة الفاسدين 
وحيدد نسبة اجناز املنهاج احلكومي

 إيران ترد بقوة: أي عمل ضد شعبنا 
سيواجه برد ساحق

بغداد/ الزوراء:
أك�د زعيم ائت�الف دول�ة القان�ون، ن�وري املالكي، 
ومستش�ار االمن الوطني، قاس�م األعراجي، أهمية 
توحي�د الجهود ملواجهة “تحدي�ات” املرحلة الراهنة 

التي يمر بها العراق.
وق�ال مكتب األعرجي يف بيان: ان “مستش�ار األمن 
القوم�ي التقى، ام�س الثالث�اء زعيم ائت�الف دولة 
القان�ون، ن�وري املالك�ي”، مبيناً أن�ه “جرى خالل 
اللق�اء اس�تعراض األوض�اع السياس�ية واألمني�ة 

الراهنة، والتحديات التي تواجه البلد، والسبل الكفيلة 
بالخروج من األزمات التي يمر بها العراق”.

وأك�د املالك�ي، وفق�ا للبي�ان: أن “املرحل�ة الراهنة 
تحتاج اىل حراك واسع وجهود حثيثة، من أجل مللمة 

الشتات ووضع البلد عىل الطريق الصحيح”.
م�ن جانبه، أك�د األعرجي أن “ما يمر ب�ه البلد من 
تحدي�ات يحت�اج اىل مزيد م�ن التفان�ي والتعاون، 
للعب�ور ب�ه والحف�اظ ع�ىل م�ا تحق�ق م�ن أمن 

واستقرار”.

الزوراء/ دريد سلمان:
أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس الثالثاء، 
ح�ذف التزام�ات وصفه�ا بأنه�ا “مهم�ة” يف قان�ون 
االقرتاض وف�ق “إرادة برملانية”، وفيما لفت اىل حصول 
ضغوط ملنع مالحقة “حيتان الفس�اد”، أش�ار اىل دفع 
التزامات مالية لتأمني لقاح كورونا وتهيئة مستلزمات 
خزنه بظروف صحي�ة عالية. وقال الكاظمي يف املؤتمر 
االسبوعي لرئاس�ة الوزراء الذي حرضته “الزوراء”: إن 
إرادة برملانية أس�همت بحذف التزامات مهمة يف قانون 
االق�رتاض الذي صّوت عليه الربملان مؤخراً، فيما أش�ار 
إىل ع�دم تخصيص أموال ملفوضية االنتخابات يف فقرات 
القانون.وأضاف: أن الحكومة الحالية هي أوىل الحكومات 
التي تعقد جلسات مع املؤسسات غري املرتبطة بوزارة، 
مش�رياً إىل وج�ود فس�اد كب�ري ومغ�االة بعق�ود أتمتة 
الجمارك والحكومة اإللكرتونية يف الحكومات املتعاقبة 
الس�ابقة.واكد بالق�ول: خولن�ا وزي�ر املالي�ة بالتعاقد 
م�ع رشكات عاملي�ة رصينة ألتمت�ة الجم�ارك واملنافذ 

والقطاعات األخرى، معلناً تصويت مجلس الوزراء عىل 
إطفاء ديون املفوضية للمؤسس�ات والوزارات األخرى. 
وتاب�ع الكاظمي: ال يوجد أي إلغ�اء لالتفاقية الصينية 
العراقية، والبلد متاح اس�تثمارياً لجميع الدول الراغبة 
يف االس�تثمار”. مطمئن�ًا الكاظم�ي “رج�ال األعم�ال 
واملستثمرين من عمليات االبتزاز.” وبشأن االنتخابات، 
قال الكاظم�ي: إن مفوضية االنتخابات أول املترضرين 
بقان�ون االق�رتاض لع�دم تخصيص أموال له�ا، مؤكداً 
العمل عىل تذليل كل الظروف إلجراء االنتخابات املبكرة. 
وح�ول برنامجه الحكومي، أش�ار الكاظمي اىل تحقيق 
70 باملئة منه، كاشفاً عن تعاون من قبل بعض الجهات 
لحرص الس�الح بي�د الدولة فقط. كما لف�ت اىل تعرضه 
ل�”ضغ�وط ملنع مالحقة الفاس�دين وحيتان الفس�اد.
وبخصوص جائحة كورونا، أك: أن وزارة الصحة تهيئ 
املس�تلزمات لخزن لقاح كورونا بظروف صحية عالية. 
مضيف�اً بالقول: دفعنا بع�ض االلتزامات املالية لتأمني 

اللقاح املضاد لفريوس كورونا.

طهران/ متابعة الزوراء:
ردت الحكوم�ة اإليرانية، امس الثالث�اء، عىل التقارير 
التي قالت إن الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، س�أل 
ع�ن خيارات مهاجم�ة موقع نووي إيراني األس�بوع 
املايض قب�ل أن يحجم عن األمر.وقال املتحدث باس�م 
الحكوم�ة اإليراني�ة، ع�يل ربيع�ي: إن “أي عم�ل ضد 
الشعب اإليراني سيواجه بالتأكيد برد ساحق”.وكانت 
وس�ائل إعالم أمريكي�ة، قالت إن الرئي�س األمريكي، 
دونالد ترامب، طلب خي�ارات ملهاجمة املوقع النووي 
اإليران�ي الرئييس األس�بوع املايض. ونقل�ت صحيفة 
“نيويورك تايم�ز” األمريكية، عن مس�ؤول قوله: إن 
“ترامب طلب خالل اجتماع يوم الخميس 12 نوفمرب/
ترشي�ن الثان�ي الج�اري مع كب�ار مس�اعديه لألمن 
القوم�ي، بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس، والقائم 
بأعمال وزير الدفاع كريس�توفر ميلر، والجنرال مارك 
مييل رئيس هيئة األركان املش�رتكة خيارات ملهاجمة 
إيران”.وأكد املسؤول أن “املستش�ارين أقنعوا ترامب 
بع�دم امل�ي قدم�ا يف تنفي�ذ الرضبة، بس�بب خطر 
نش�وب رصاع أوس�ع”. مضيف�ا أن “ترام�ب طل�ب 

خي�ارات.. أعط�وه الس�يناريوهات.. وق�رر يف نهاية 
املط�اف ع�دم امل�ي قدما”.وق�ال وزي�ر الخارجية 
األمريكي، مايك بومبي�و، يف ترصيحات لصحيفة “لو 
فيغارو” الفرنس�ية اليومي�ة: إن “الواليات املتحدة ما 
زال لديه�ا مزيد من العمل يف األس�ابيع املقبلة لتقليل 
ق�درة إيران ع�ىل )تعذيب الرشق األوس�ط(”، مضيفا 
“لقد حرصن�ا عىل أن يكون لدى إيران أقل قدر ممكن 
من الدوالرات واملوارد لبناء برنامجهم النووي”. وتابع 
وزي�ر الخارجية األمريكي، “س�نواصل الضغط خالل 
األس�ابيع املقبلة.. ما زال هناك عمل للحد من قدرتهم 

عىل تعذيب الرشق”.
وتأزمت العالق�ات بني الواليات املتحدة وإيران يف عهد 
الرئي�س الجمه�وري دونال�د ترامب، بعدما انس�حب 
األخ�ري م�ن االتفاق الن�ووي اإليران�ي يف 2018 وأعاد 
ف�رض عقوبات صارم�ة عىل الجمهورية اإلس�المية 
متبعا سياس�ة الضغط األقىص من أج�ل قبول اتفاق 
أكث�ر إلزاما له�ا، كما أصدر أوامر باغتي�ال قائد فيلق 
القدس الس�ابق قاسم س�ليماني، والذي تم بالفعل يف 

يناير من العام الجاري.
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أديس أبابا/ متابعة الزوراء:
 أعلَن رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد انتهاء املهلة املمنوحة 
الستسالم قوات إقليم تيغراي يف وقت ال تلقى فيه الوساطات 

الدولية الحتواء الرصاع أي صدى يذكر.
وق�ال آب�ي أحمد ام�س الثالث�اء إن مهل�ة مدتها ثالث�ة أيام 

الستسالم قوات تيغراي قد انتهت.
وأورد رئيس الوزراء يف تدوينة عىل فيس�بوك “بعد انتهاء هذه 
املهلة، س�يتم تنفيذ اإلجراء الحاس�م األخري إلنفاذ القانون يف 

األيام املقبلة”.
وأعلن�ت لجنة الط�وارئ الحكومي�ة الثالثاء أن ق�وات الدفاع 
الوطن�ي اإلثيوبية نف�ذت “عمليات جوي�ة دقيقة وجراحية” 
خ�ارج ميكي�ي عاصمة إقليم تيغ�راي بينما ال ي�زال الرصاع 

مستمرا منذ أكثر من أسبوعني وسط مخاوف من تمدده.
وأعلنت الحكومة اإلثيوبية، االثنني، أن قواتها الجوية قصفت 
أهدافا عس�كرية يف محيط “ميكي�ي” عاصمة إقليم تيغراي، 
حيث يخوض الجيش مواجهة مس�لحة مع “الجبهة الشعبية 

لتحرير تيجراي”.
ج�اء ذل�ك عىل لس�ان رضوان حس�ني، املتحدث باس�م فرقة 
الط�وارئ التي تم تشكيلها حديًثا بخص�وص الرصاع القائم، 
والعمي�د كيتي�ال بولت�ي املتحدث باس�م الجي�ش اإلثيوبي يف 
مؤتمر صحفي مشرتك.وأضاف أن وزي�ر الخارجية اإلثيوبي 
ديميكي ميكونني غادر يف رحلة تشمل ست دول رشق إفريقيا 
إليصال رس�الة رئي�س الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد بأننا لس�نا 
بحاجة إىل وساطة”.واألحد، أفادت وسائل إعالم يف أوغندا بأن 
الرئيس يوري موسيفيني يتجه إلطالق وساطة بني الحكومة 
اإلثيوبي�ة و”الجبه�ة الشعبي�ة لتحري�ر تيجراي”، لتس�وية 
الرصاع بينهما.وحس�ب وكالة “أسوشيتيد برس” األمريكية، 
قت�ل املئات منذ أن أمر رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد بشن 
رضبات جوية وعمليات عس�كرية برية ضد الجبهة الشعبية 

لتحرير تيغراي وقاداتها.
واألح�د أعلن�ت املفوضية ارتف�اع عدد الالجئ�ني الذين وصلوا 
واليت�ي “القضارف وكس�ال” الس�ودانيتني، إىل 24 ألفا، جراء 

النزاع املسلح يف اإلقليم.
وب�دأت يف 4 نوفم�ر الجاري، مواجهات مس�لحة بني الجيش 

اإلثيوبي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” يف اإلقليم.
وهيمن�ت الجبهة الشعبية ع�ىل الحياة السياس�ية يف إثيوبيا 
لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إىل الس�لطة عام 2018، 

ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية “أورومو”.
و”أورومو” هي أكر عرقية يف إثيوبيا بنس�بة 34.9 باملئة من 
الس�كان، البال�غ عددهم نح�و 108 ماليني نس�مة، فيما تعد 

“تيجراي” ثالث أكر عرقية ب���7.3 باملئة.
وانفصل�ت الجبه�ة، الت�ي تشك�و م�ن تهمي�ش الس�لطات 
الفيدرالي�ة، عن االئت�الف الحاكم، وتحدت آب�ي أحمد بإجراء 
انتخابات إقليمية يف سبتمر املايض، اعترتها الحكومة “غري 
قانوني�ة”، يف ظ�ل قرار في�درايل بتأجي�ل االنتخابات بس�بب 

جائحة كورونا.

الرباط – اجلزائر/أ ف ب:
 يظل الوضع ملتبسا يف الصحراء الغربية املتنازع 
عليها بني املغرب وجبهة بوليساريو ، فقد أفادت 
وكال�ة األنب�اء املغربي�ة بحصول تب�ادل إلطالق 
الن�ريان يف األيام األخ�رية بإحدى نق�اط الجدار 
الفاص�ل بني الطرفني، بينما اعلنت بوليس�اريو 

“حالة الحرب”.
وال يتسنى اإلطالع عىل حقيقة ما يجري ميدانيا 
من مصادر مستقلة بسبب صعوبة الوصول إىل 

املنطقة الصحراوية الشاسعة.
وجاء إعالن “الجمهوري�ة العربية الصحراوية” 
الت�ي اعلنت بوليس�اريو قيامه�ا يف الجزائر منذ 
1976، “حال�ة الحرب” الجمع�ة ردا عىل عملية 
عس�كرية ق�ام به�ا املغ�رب إلعادة فت�ح معر 
الكركرات الح�دودي يف املنطق�ة العازلة باتجاه 
موريتاني�ا. وذل�ك بعد “عرقلة” امل�رور منه من 
ط�رف أعض�اء يف بوليس�اريو لثالث�ة أس�ابيع، 

بحسب الرباط.
واعت�رت الجبهة أن هذه العملية “أنهت” اتفاق 
وقف إطالق النار املعم�ول به منذ 1991 برعاية 
األمم املتحدة بعد نزاع مسلح استمر منذ 1975، 
يف ح�ني تؤكد اململكة “تشبثه�ا بقوة” بالحفاظ 

عىل االتفاق.
أثارت عودة التوتر إىل هذه املس�تعمرة االسبانية 
س�ابقا، املنطق�ة الوحي�دة يف إفريقي�ا الت�ي لم 
يحسم بعد وضعها لفرتة ما بعد االستعمار، قلقا 
عىل مس�توى األمم املتح�دة واالتح�اد األوروبي 

واالتحاد اإلفريقي وعدة دول.
وأصدرت بوليس�اريو عدة بيان�ات منذ الجمعة 
تتح�دث ع�ن “هجم�ات مكثف�ة” ع�ىل مواقع 
مختلفة للقوات املغربية عىل “الجدار الدفاعي”. 
ويفص�ل ه�ذا الج�دار املمت�د عىل ح�واىل 2700 
كيلومرت منذ نهاي�ة الثمانينيات القوات املغربية 
ع�ن مقات�ي بوليس�اريو، وتحي�ط ب�ه املنطقة 
م�ن  كيلوم�رتات  خمس�ة  وعرضه�ا  العازل�ة 

الجهتني.
ولم يص�در أي بيان رس�مي مغرب�ي عن وقوع 
اشتباكات، باس�تثناء اإلشارة إىل تعرض القوات 
املس�لحة امللكي�ة أثن�اء تدخله�ا يف الكرك�رات 
إلطالق نار ردت عليه “بدون تسجيل أي خسائر 
برشي�ة”، كما أف�اد بي�ان لقيادته�ا العامة ليل 

الجمعة.
وأك�د ه�ذا البيان أن املع�ر “أصب�ح اآلن مؤمنا 
بشكل كامل من خالل إقام�ة حزام أمني”. وقد 
اس�تؤنفت الس�بت حركة املرور عر الكركرات، 
الطري�ق الحيوي لنقل البضائ�ع نحو موريتانيا 
وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بحسب مصادر 

متطابقة.
وليل الجمعة أيضا أكدت وزارة الخارجية املغربية 
أن اململك�ة “تظ�ل متشبثة بق�وة بالحفاظ عىل 

وقف إطالق النار”.
وع�ىل نح�و غ�ري معت�اد، نقل�ت وكال�ة األنباء 
املغربية ليل األحد عن منتدى غري رسمي للقوات 
املسلحة امللكية قوله إن األخرية أطلقت النار، ردا 
عىل “استفزازات” بوليساريو يف منطقة املحبس 

شمال الجدار العسكري.
وقال�ت الوكال�ة نقال ع�ن صفحة ه�ذا املنتدى 
ع�ىل موقع فيس�بوك “منذ 13 ترشي�ن الثاني/
نوفمر 2020، قامت ميليشيات +البوليساريو+ 
باستفزازات عر إطالق النريان عىل طول الجدار 
األمني بدون إح�داث أي أرضار برشية أو مادية 

بصفوف القوات املسلحة امللكية”.
وأضاف�ت “تنفي�ذا ألوام�ر بع�دم التس�اهل مع 

أي اس�تفزاز من هذا النوع، فق�د ردت العنارص 
الباس�لة للقوات املس�لحة امللكي�ة بشكل حازم 
عىل هذه االستفزازات، ما خلف تدمري آلية لحمل 
األسلحة رشق الجدار األمني بمنطقة املحبس”.

-“مخاطر”-
م�ن جهته�ا تحدث�ت جبه�ة بوليس�اريو الت�ي 
تدعمه�ا الجزائر األح�د، عن “اس�تمرار املعارك 
بشكل متصاعد” يف أق�ى جنوب اإلقليم، بدون 
تقدي�م تفاصي�ل، مؤك�دة أن “آالف املتطوعني” 
املس�لحة  بالق�وات  لاللتح�اق  تجنيده�م  يت�م 

الصحراوية.
ويصع�ب الوص�ول إىل املنطق�ة بحك�م موقعها 
الجغرايف. وال تس�مح الرباط للصحفيني بالتنقل 
يف املنطقة بحرية حت�ى يف األوقات العادية. كما 
يصع�ب الوصول إليها من املناط�ق الحدودية يف 
الجانب الجزائري، بس�بب إلغاء الرحالت الجوية 

الداخلية جراء وباء كوفيد19-.
لبعث�ة  التابع�ة  الس�الم  وتواج�ه ق�وة حف�ظ 
األم�م املتح�دة لالس�تفتاء يف الصح�راء الغربية 
)مينورسو( بدورها صعوبات يف ولوج املنطقة، 
معتم�دة فق�ط عىل الص�ور امللتقطة بواس�طة 
األقمار الصناعية، بحس�ب ما أش�ار آخر تقرير 
لألم�ني الع�ام لألمم املتح�دة يف ترشي�ن األول/

أكتوبر.وقال التقرير “م�ن الصعب جدا التحقق 
م�ن املعلومات التي يقدمها هذا الطرف أو ذاك”، 
مح�ذرا م�ن مواجه�ة عن�ارص البعث�ة مخاطر 
“هجم�ات إرهابي�ة”، و”تزاي�د وج�ود مهربي 
املخ�درات وغريه�ا م�ن األنشط�ة اإلجرامية يف 
املنطق�ة”. وقد قل�ص عديد عنارصه�ا إىل 195 

بسبب خفص ميزانيتها.
ويس�يطر املغرب عىل ثمانني باملئة من مس�احة 
الصح�راء الغربية، الغنية بالفوس�فات والثروة 
الس�مكية. ويق�رتح منحه�ا حكم�ا ذاتيا تحت 
س�يادته، يف ح�ني تطال�ب جبه�ة بوليس�اريو 

باستقاللها.
وق�د ش�هدت نزاعا مس�لّحا اس�تمر حتى وقف 
اط�الق الّنار يف 1991 بني املغ�رب الذي ضّمها يف 

1975 وبوليساريو.
وترع�ى األمم املتح�دة منذ عقود جه�ودا إليجاد 
حل سيايس ينهي النزاع حول الصحراء الغربية. 
لكن املفاوض�ات التي تشارك فيها أيضا الجزائر 
وموريتانيا توقفت منذ 2019 بعد اس�تئنافها يف 

.2018
من جهتها، أكدت جبهة البوليس�اريو أن انتهاء 
“الحرب” يف الصحراء الغربي�ة التي تشهد توترا 

من�ذ أيام، مرتب�ط ب�”نهاية االحت�الل” املغربي 
للمستعمرة اإلسبانية سابقا.

العربي�ة  الجمهوري�ة  خارجي�ة  وزي�ر  وق�ال 
الصحراوي�ة، الت�ي تعل�ن البوليس�اريو قيامها 
يف الجزائر منذ 1976، محمد س�الم ولد الس�الك 
لوكالة فرانس ب�رس إن “نهاية الحرب أصبحت 
مرتبطةاآلن بنهاية االحتالل غري الرشعي ألقاليم 

الجمهورية الصحراوية املحتلة”.
وتابع القي�ادي الصحراوي “الحرب بالكاد بدأت 
كنتيجة لالعت�داء املغربي يف الكرك�رات” إلعادة 
فت�ح ه�ذا املع�ر الح�دودي يف املنطق�ة العازلة 

جنوب الصحراء الغربية باتجاه موريتانيا.
واعترت جبهة بوليساريو التي ال تعرتف بوجود 
املع�ر الحدودي أن هذه العملي�ة “أنهت” اتفاق 
وقف إطالق النار املعم�ول به منذ 1991 برعاية 
األم�م املتحدة.وبق�ي الوض�ع ملتبس�ا م�ذاك، 
لك�ن تحدثت جبهة البوليس�اريو ووكالة األنباء 
املغربية الرسمية عىل حد سواء عن وقوع تبادل 

إلطالق النار.
واشرتط ولد السالك التطبيق الحريف التفاق وقف 

اطالق النار املوقع يف 1991 لوقف املعارك.
وتطالب بوليس�اريو من�ذ ثالثني عام�ا بتنظيم 
اس�تفتاء لتقرير املصري نص عليه االتفاق الذي 

لم ُيتطّبق قط.
وأطلق الجيش املغربي النار “ردا عىل استفزازات” 
مقاتي جبهة البوليساريو، عىل طول الجدار الذي 
يفصلهم�ا يف الصح�راء الغربية املتن�ازع عليها، 
عىل م�ا ذكرت وكالة األنباء املغربية اس�تنادا إىل 

منتدى غري رسمي للقوات املسلحة امللكية.
وقال�ت الوكال�ة نقال ع�ن صفحة ه�ذا املنتدى 
يف ش�بكة فيس�بوك “من�ذ 13 ترشي�ن الثاني/
نوفمر 2020، قامت ميليشيات +البوليساريو+ 
باستفزازات عر إطالق النريان عىل طول الجدار 
األمن�ي دون إح�داث أي أرضار برشية أو مادية 

بصفوف القوات املسلحة امللكية”.
وأضاف�ت “تنفي�ذا ألوام�ر بع�دم التس�اهل مع 
أي اس�تفزاز من هذا النوع، فق�د ردت العنارص 
الباس�لة للقوات املس�لحة امللكي�ة بشكل حازم 
عىل هذه االستفزازات، ما خلف تدمري آلية لحمل 
األسلحة رشق الجدار األمني بمنطقة املحبس”.

وتقع املحبس ش�مال “الج�دار الدفاعي”، املمتد 
عىل ح�وايل 2700 كيلوم�رت، وال�ذي يفصل منذ 
نهاي�ة الثمانينيات الق�وات املغربية عن مقاتي 
العازل�ة  املنطق�ة  ب�ه  وتحي�ط  البوليس�اريو، 

وعرضها خمسة كيلومرتات من الجهتني.
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يف ظل وضع ملتبس وتصعيد بالصحراء الغربية “أراد ضرب موقع نووي”

آبي أمحد حيذر: انتهت مهلة استسالم قوات إقليم تيغراي

البوليساريو تقول أن انتهاء “احلرب مقرتن بـ”نهاية االحتالل” املغربي
واشنطن/ متابعة الزوراء: 

كشف�ت صحيفة “نيويورك تايمز”، 
ع�ن أن الرئي�س األمريك�ي دونال�د 
ترامب الذي تنته�ي واليته بعد نحو 
ش�هرين، استطلع األس�بوع املايض 
آراء ع�دد م�ن مس�تشاريه وكب�ار 
املسؤولني، بشأن إمكانية “التحرك” 
يف غضون أس�ابيع ملهاجم�ة موقع 

نووي إيراني.
ع�ن  نق�اًل  أف�ادت  الصحيف�ة 
مصادرها، بأن ترامب خالل اجتماع 
ترأس�ه الخمي�س الفائ�ت يف املكتب 
البيضاوي، س�أل معاوني�ه وبينهم 
نائبه مايك بن�س، ووزير الخارجية 
مايك بومبيو، ووزير الدفاع بالوكالة 
كريس�توفر ميل�ر، ورئي�س هيئ�ة 
األرك�ان املشرتك�ة الجن�رال م�ارك 
ميي ما “إذا كان�ت لديه أي خيارات 
للتح�رّك ض�ّد” ه�ذا املوق�ع النووي 

“خالل األسابيع املقبلة”.
لكن هؤالء املسؤولني الكبار “أقنعوا 
الرئي�س بعدم امل�ي قدماً يف ش�ن 
رضبة عس�كرية” ضد طهران خوفاً 
من أن تؤدي إىل نزاع واس�ع النطاق، 
بحس�ب م�ا نقلت�ه وكال�ة األنب�اء 

الفرنسية عن الصحيفة األمريكية.

كذلك أكدت الصحيفة أن ترامب طرح 
هذا السؤال عىل معاونيه، غداة تقرير 
للوكال�ة الدولية للطاق�ة الذرية، أفاد 
بأن طهران تواصل تكديس اليورانيوم 
املخصب، مشرية إىل أن املوقع النووي 
الذي ك�ان ترامب يريد رضبه هو عىل 

األرجح موقع نطنز.
وكال�ة  قال�ت  متص�ل،  س�ياق  ويف 
رويرتز نقالً عن مسؤول أمريكي، لم 
تذكر اس�مه، قوله إن ترامب “طلب 
الس�يناريوهات  أعط�وه  خي�ارات. 
وق�رر يف نهاي�ة املطاف ع�دم املي 
قدماً”، وأش�ارت الوكال�ة إىل أنه من 
ش�أن أي رضب�ة عىل موق�ع إيراني 
ن�ووي يف نطنز أن تتح�ول إىل رصاع 
إقليم�ي وتشكل تحدي�اً خطرياً عىل 
السياس�ة الخارجية للرئيس الفائز 

باالنتخابات جو بايدن.
وش�هدت العالق�ات املقطوع�ة منذ 
أربع�ة عقود ب�ني الوالي�ات املتحدة 
وإي�ران زي�ادة يف التوت�ر، من�ذ تويل 
ترامب مهماته الرئاس�ية يف 2017، 
ث�م انس�حابه م�ن االتف�اق النووي 
اإليران�ي، وإع�ادة فرض�ه عقوبات 
مش�ّددة ع�ىل طه�ران، وص�والً إىل 
اغتي�ال قائد فيلق القدس يف الحرس 

قاس�م  الجن�رال  اإليران�ي  الث�وري 
سليماني، برضبة جوية أمريكية يف 

بغداد مطلع العام الجاري.
كان�ت نقط�ة التح�ول األساس�ية يف 
املتح�دة بإي�ران يف  الوالي�ات  عالق�ة 
عه�د ترام�ب، ق�رار األخ�ري يف 2018 
االنس�حاب بشكل أحادي من االتفاق 
حول الرنامج الن�ووي اإليراني، الذي 
أبرم بني طه�ران والقوى الكرى عام 

.2015
حينه�ا اعتر ترامب أن االتفاق الذي 
أب�رم يف عه�د س�لفه ب�اراك أوباما، 
ل�م يكن كافي�اً، وس�عى إىل الضغط 
عىل الجمهورية اإلس�المية من أجل 
أفض�ل” م�ن  “اتف�اق  إىل  التوص�ل 
وجه�ة نظ�ره، إال أن إي�ران رفضت 
أي تف�اوض جدي�د، مؤكدة املي يف 

“مقاومة” العقوبات والضغوط.
أم�ا بايدن، ال�ذي لم يع�رتف ترامب 
حتى اآلن بهزيمته أمامه، فقد أبدى 
نّيته يف “تغيري املسار” الذي اعتمدته 
لك�ّن  إي�ران،  حي�ال  ترام�ب  إدارة 
الهامش املت�اح أمامه لتحقيق خرق 
دبلومايس مع الجمهورية اإلسالمية 
س�يكون ضّيق�اً ومحكوم�اً بعوامل 

وعقبات مختلفة.

نيويورك تاميز: ترامب طلب خيارات ملهامجة إيران ثم تراجع

القوات اإلثيوبية نفذت ضربات جوية بالغة الدقة خارج ميكيلي
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انتخابات مصر... التجاوزات تفجر اخلالف يف اهليئة الوطنية
القاهرة/ متابعة الزوراء:

وج�دت الخالف�ات طريقه�ا إىل مجل�س 
إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات يف مرص، 
كنتيج�ة مب�ارشة لتوج�ه رئي�س الهيئة 
املستشارالش�ني إبراهيم إىل رفض جميع 
ع�ىل  واإلجرائي�ة  املوضوعي�ة  الطع�ون 
أعمال الف�رز يف اللجان الفرعية والعامة، 
مما تس�ّبب يف صدور أحكام من املحكمة 
اإلداري�ة العليا بتعديل نتائ�ج ثالث دوائر 
حت�ى اآلن، وإحال�ة ع�رشات الطعون إىل 
محكمة النق�ض لتعلّقها بعمليات تزوير 
ومن�ع ناخب�ني م�ن الوص�ول إىل اللجان 
واس�تخدام الرىش لتغيري نتيجة االقرتاع، 
وغريها م�ن األعمال غ�ري القانونية التي 
حفل�ت بها انتخاب�ات الجول�ة األوىل من 

املرحلتني األوىل والثانية ملجلس النواب.
وقالت مص�ادر: إن مجل�س إدارة الهيئة 
قض�اة،  ع�رشة  م�ن  املك�ون  الوطني�ة 
منقسم حالياً إىل فريقني، أحدهما يساند 
رئي�س الهيئة يف عدم الفص�ل يف الطعون 
والشك�اوى وغض البرص ع�ن املخالفات 
الكب�رية الت�ي ش�هدتها أعم�ال االقرتاع 
الثان�ي فيطال�ب  الفري�ق  أم�ا  والف�رز. 
بإعم�ال س�لطة الهيئ�ة املق�ررة قانون�اً 
يف التص�دي للشك�اوى والتحقي�ق فيه�ا 
والفص�ل بق�رارات حاس�مة قب�ل توجه 
املرش�حني للقضاء. ويريد الفريق الثاني 
تجّنب حدوث مس�تجدات الحقة قد تربك 
مواعي�د الج�دول الزمني املحددة س�لفاً، 
خصوص�اً إذا تكرر موق�ف صدور أحكام 
اإلدارية العليا بتغيري النتيجة بعد االنتهاء 
من جميع اإلجراءات، كما حدث يف الدوائر 
الث�الث التي أبطلت نتائجها يف محافظتي 
اإلسكندرية والبحرية )مرحلة أوىل( عقب 
انتهاء أعم�ال االقرتاع والف�رز يف املرحلة 

الثانية.
وال تتعلق الخالفات فق�ط برغبة الفريق 

الثان�ي يف الحف�اظ ع�ىل س�المة مواعيد 
الجدول الزمني، بل أيض�اً بطبيعة العمل 
القضائي املوك�ل إىل مجلس إدارة الهيئة، 
وال�ذي يتطل�ب توف�ري الح�د الك�ايف من 
العدال�ة يف جمي�ع إج�راءات االنتخابات، 
وه�و ما ال يتحقق ب�إرصار رئيس الهيئة 
عىل رفض الشك�اوى أو تعقيد إجراءاتها 
أمام املحامني املمثلني للمرشحني، وإعالن 
بيانات مخالفة للحقيقة عىل الرأي العام 
كع�دم وج�ود مخالفات لقواع�د الصمت 
االنتخاب�ي واقتصارها عىل مس�توى كل 
مرحل�ة ع�ىل ح�االت مح�دودة تع�د عىل 
أصاب�ع اليد الواح�دة باملخالف�ة للواقع. 

وكذل�ك عدم التحقيق يف أي ش�كاوى ضد 
ممارسات حزب “مس�تقبل وطن” لدعم 
مرش�حيه والقائم�ة املوح�دة التي فازت 
يف جمي�ع الدوائر وضمنت مل�واالة النظام 
نصف مقاعد الرمل�ان، أي تأمني األغلبية 
حتى قبل احتس�اب نواب النظام الفردي. 
فضالً عن ع�دم التفات الهيئ�ة نهائياً إىل 
مقاط�ع الفيديو التي انت�رشت ووصلت 
إليه�ا بعضه�ا مرفقة بالشك�اوى والتي 
تؤك�د اس�تخدام امل�ال الس�يايس والرىش 
االنتخابي�ة بص�ورة منتظمة، وال س�يما 
يف املرحل�ة األوىل، قب�ل أن يش�دد النظ�ام 
قبضت�ه ضد مس�جي مثل تل�ك املقاطع 

إج�راءات تح�ول دون ترسبه�ا  ويتخ�ذ 
لوسائل التواصل االجتماعي.

وكشف�ت املصادر وج�ود أدلة يف محارض 
الفرز ل�دى اللج�ان العامة تحدي�داً، عىل 
عملي�ة إضافة أصوات باألرقام فقط، من 
دون أن يكون لها أثر يف بطاقات االقرتاع، 
لزيادة رصيد املرشحني املارين إىل مرحلة 
اإلع�ادة يف جمي�ع دوائ�ر املرحل�ة األوىل 
تقريباً، وبعض دوائ�ر املنوفية والرشقية 
والقاه�رة يف املرحل�ة الثانية، إذ اتس�عت 
بشكل الفت الفروق بني املرشحني األوائل 
وم�ن يليه�م، يف إطار تنفيذ جه�از األمن 
الوطني تعليم�ات املخابرات العامة برفع 

نس�بة املشاركة ملستويات عالية ال يمكن 
بلوغها بالطرق العادية القانونية.

وذك�رت املص�ادر أن الفري�ق املع�ارض 
لرئيس الهيئ�ة حذر من اكتشاف املحاكم 
له�ذا الن�وع م�ن املخالف�ات ألن ص�دور 
أي حك�م يف هذا الشأن س�يرضب نزاهة 
االنتخاب�ات والهيئ�ة كله�ا يف مقتل، وال 
صدوره�ا  الس�ابق  األحك�ام  أن  س�يما 
عرّضت الهيئ�ة للحرج أيضا أم�ام الرأي 
الع�ام، لتعلّقه�ا بأخطاء مادية بس�يطة 
مثل عدم احتساب أصوات ناخبي الخارج 
لبعض املرش�حني، أو احتسابها أكثر من 
مرة ملرشح معني. هذه األخطاء كان يجب 
ع�ىل الهيئة اكتشافها بواس�طة جهازها 
التنفيذي املعني بمراجعة محارض اللجان 
العام�ة ومطابقته�ا بمح�ارض اللج�ان 
الفرعية خالل فرتة تصل إىل ستة أيام قبل 
إعالن النتيجة رسمياً، وهو ما يشري أيضاً 

إىل تراجع كفاءة العمل الفني واإلداري.
وعىل املستوى السيايس، كشفت املصادر 
القضائي�ة ذاته�ا، أن الشك�اوى املتعلقة 
الفرعي�ة  اللج�ان  نتائ�ج  يف  بالتزوي�ر 
والتالعب داخل الصناديق تراجعت بشدة 
يف املرحل�ة الثانية التي أج�ري التصويت 
فيها عقب ساعات من إعالن فوز املرشح 
بانتخاب�ات  باي�دن  ج�و  الديمقراط�ي 
الرئاسة األمريكية. وأوضحت أن “هذا هو 
املس�تجد الوحيد الذي حدث بني املرحلتني 
األوىل والثانية”، وأن هناك فارقاً كبرياً بني 
طبيعة الشك�اوى التي تلقته�ا الهيئة يف 
املرحلة األوىل والتي كان قس�م كبري منها 
ي�دور حول التالع�ب بالنتائج واس�تبعاد 
فائزي�ن وتصعيد خارسي�ن، وبني طبيعة 
ش�كاوى املرحل�ة الثاني�ة والت�ي ترك�ز 
معظمه�ا ع�ىل مخالفات خ�ارج اللجان 
الصم�ت  وخ�رق  ال�رىش  رأس�ها  وع�ىل 

االنتخابي.

مص�ادر  أرجع�ت  نفس�ه،  االتج�اه  ويف 
دبلوماس�ية، تحدثت ل�”العربي الجديد” 
بع�د إع�الن النتيج�ة الرس�مية للمرحلة 
الثانية أمس األول، وصول عدد من النواب 
املعارضني إىل جولة اإلعادة بهذه املرحلة، 
عىل نقي�ض اإلفشال املتعم�د ألمثالهم يف 
املرحل�ة األوىل. أم�ا عدم تس�جيل حاالت 
تزوير فاضح�ة يف الغالبي�ة العظمى من 
دوائرها، فيعود إىل رغبة النظام يف توجيه 
رس�الة إيجابية لباي�دن وحملته، وكذلك 
للعواص�م األوروبي�ة التي قام س�فراؤها 
نهاية الشهر املايض ومطلع الشهر الحايل 
بتحرك�ات واجتماع�ات مع ش�خصيات 
حكومية ودبلوماسية وحقوقية مرصية 
لإلعراب عن قلق دوله�م من حالة املجال 
الع�ام يف مرص بس�بب أوض�اع املعتقلني 
وطبيع�ة االنتخاب�ات النيابي�ة املنغلق�ة 

واملليئة بالتجاوزات.
وربط�ت املص�ادر الدبلوماس�ية بني تلك 
والق�رار  الثاني�ة  املرحل�ة  يف  الظاه�رة 
الس�ابق صدوره هذا الشهر بإخالء سبيل 
أكث�ر من 450 م�ن املتهمني املحبوس�ني 
عىل ذمة القضيتني 1338 و1413 لس�نة 
2019 ح�رص أم�ن دولة علي�ا الخاصتني 
بأحداث سبتمر/أيلول 2019 التي كانت 
أك�ر تظاه�رات يشهدها حك�م الرئيس 
امل�رصي عبد الفت�اح الس�ييس عىل مدى 
سبع س�نوات، مما خفض عدد املعتقلني 
عىل خلفية ه�ذه التظاه�رات إىل أقل من 
مائ�ة معتقل، بعدما ك�ان العدد أكثر من 
ألفني يف نهاية العام املايض. وكذلك إخالء 
س�بيل أبناء عموم�ة الناش�ط الحقوقي 
املقيم يف الواليات املتحدة محمد س�لطان، 
لنصائح  كمقدم�ة خجول�ة لالس�تجابة 
تلقته�ا مرص م�ن وس�طاء ديمقراطيني 
أمريكيني خ�الل االتصاالت الت�ي أجرتها 
القاهرة عر قن�وات مختلفة للتقرب من 

حملة بايدن، وأن ه�ذه النصائح تكاملت 
مع موجة جديدة من االتصاالت األوروبية 
واألمريكية الرس�مية يف األسابيع األخرية 
لإلع�راب ع�ن القلق بس�بب ارتف�اع عدد 
املواطن�ني املعتقل�ني عىل خلفي�ة الحراك 
الشعب�ي األخ�ري من�ذ ش�هرين، س�واء 
أو يف  التظاه�رات  خ�الل مشاركته�م يف 
إط�ار الحم�الت األمنية للتخوي�ف والحد 
من اتس�اع الحراك. ه�ذه النصائح دعت 
النظام للمسارعة يف اإلفراج عن النشطاء 
السياسيني والحقوقيني ممن تم اعتقالهم 
 ،2019 س�بتمر  أح�داث  وعق�ب  قبي�ل 
وأبرزه�م املتهم�ون يف القضي�ة املعروفة 
إعالمياً ب�”مجموعة األمل”، والذين كانوا 
يحاولون التنسيق للمشاركة يف انتخابات 

مجلس النواب الحالية.
واس�تمراراً لتعّمد النظام توجيه رس�ائل 
الغربي�ة  لألط�راف  ومربك�ة  مختلط�ة 
واملحلية املنخرطة يف محاوالت فتح املجال 
العام، ألقت قوات األمن القبض أمس األول 
عىل محمد بش�ري، املدير اإلداري للمبادرة 
املرصية للحقوق الشخصية، وهي واحدة 
من أب�رز املنظم�ات الحقوقي�ة النشطة 
حتى اآلن، كرد فعل عىل استضافتها عدداً 
من الس�فراء مطلع هذا الشهر يف لقاءات 
للوق�وف عىل األوض�اع يف مرص. ووّجهت 
نيابة أم�ن الدولة العليا لبش�ري اتهامات 
ع�دة، منها االنتم�اء لجماع�ة محظورة 

وبث شائعات وأخبار كاذبة.
وس�جلت املنظم�ات الحقوقي�ة املرصية 
عىل االنتخابات مالحظات عديدة، أبرزها 
التوسع يف استخدام املال السيايس وضعف 
نسبة املشاركة واستخدام الحشد املمنهج 
للناخبني من معظم املرشحني يف نطاقات 
جغرافية ضيقة نظراً لسوء ترسيم حدود 
الدوائ�ر االنتخابية واتس�اعها ملس�احات 

غري مسبوقة.

عشرات الطعون بعمليات تزوير حتال للقضاء 



بغداد/ الزوراء:

الثالثاء،  امس  بغداد،  محافظة  أعلنت 

االمنية  املراقبة  مرشوع  افتتاح  قرب  عن 

حديثة  كامريا   2500 املتضمن  للعاصمة 

عالية التقنية.

وقال نائب محافظ بغداد، عيل العيثاوي، يف 

بيان اطلعت عليه »الزوراء«: ان “املرشوع 

شخصيا  يتابعه  املحافظة،  تنفذه  الذي 

الكاظمي”،  مصطفى  الوزراء  رئيس 

سيفتتح  الذي  “املرشوع  ان  اىل  مشريا 

قريبا، يمكنه مراقبة 90 باملئة من مناطق 

العاصمة”.

الطرق  “غالبية  أن  العيثاوي  وأضاف 

املوجودة يف العاصمة، دخلت ضمن خدمة 

الوضع  عىل  حفاظا  للمرشوع  املراقبة 

 2500 نحو  “هناك  ان  مؤكدا  األمني”، 

يف  تنترش  التقنية،  عالية  حديثة  كامريا 

مناطق وشوارع العاصمة يمكنها التقاط 

القوات  اجل تمكني  اي حدث يحصل، من 

عىل  القبض  وإلقاء  مالحقة  من  األمنية 

اي  حصول  حال  يف  واإلرهابيني  املجرمني 

حادث للقتل او الرسقة او اإلرهاب”.

جلسته  يف  وافق  قد  الوزراء  مجلس  وكان 

عىل  الحايل  الشهر  من  الرابع  يف  املنعقدة 

مرشوع  من  املتبقية  النسبة  استكمال 

يف  االمنية  املراقبة  كامريات  منظومة 

املجهزة  الرشكة  والزام  بغداد  محافظة 

باملرشوع  الخاصة  الخرائط  بتسليم 

واألرقام الرسية وكل ما يتعلق باملنظومة.

مرشوع  افتتاح  املؤمل  من  كان  انه  يذكر 

منظومة  بأكرب  املجهز  االمني(  )بغداد 

العام  العراق خالل  كامريات عىل مستوى 

2016، وبكلفة تصل اىل 1.5 مليار دوالر، 

األجهزة  والتي كانت ستخدم بشكل كبري 

االمنية واملرورية ويكون لها تأثري ايجابي 

يف تحسني الواقع األمني يف العاصمة، إذ تبدأ 

املرحلة االوىل من حدود امانة بغداد اإلدارية 

وحزامها إضافة اىل قلب العاصمة.

بغداد/ الزوراء:

أكدت أمانة بغداد، امس الثالثاء، وجود مسودة 

مناقشتها  ينتظر  العشوائيات  تعالج  قانون 

مرشوعني  مناقشة  مرجحة  الربملان،  قبة  داخل 

لحل مشكلة العشوائيات مطلع العام املقبل.

وقال الوكيل البلدي ألمانة بغداد، كريم البخاتي، 

موجود  »الترشيع  إن  الرسمية:  الوكالة  بحسب 

كمسودة منذ ثماني سنوات لتنظيم العشوائيات، 

بغداد،  أمانة  يف  اجتماع  من  أكثر  يف  ونوقشت 

مجلس  وأعضاء  أخرى،  وزارات  من  وممثلني 

النواب من مختلف اللجان«.

وأضاف أن »هنالك مسودتني يف هذا الشأن، األول 

إفراز األرايض الزراعية والبساتني ملعالجة ملكية 

األرض، والثاني تمليك املتجاوزين ألرايض الدولة، 

األرض«، مشدداً  املتجاوزين عىل  ويعالج عالقة 

عىل »أهمية دمج املرشوعني«.

هذين  النواب  مجلس  »يناقش  أن  ورجح 

أن  مؤكداً  املقبل«،  العام  مستهل  يف  املرشوعني 

»الحل األمثل الذي تطرحه أمانة بغداد وعدد من 

عىل  منخفضة  املبالغ  تكون  أن  هو  الوزارات، 

صيغة استئجار إىل فرتة أمدها خمس وعرشون 

سنة، ثم يجرى تمليكها للمتجاوزين عليها، عىل 

التصميم  مع  املعالجة  تلك  تنظيم  يتناقض  أالاّ 

األساس«.

أن  يجب  بغداد،  يف  »العشوائيات  أن  إىل  وأشار 

ومدى  للدولة،  األرض  عائدية  حسب  تصنف 

»الكثري  أن  مبيناً  فيها«،  املتجاوزين  عالقة 

تكون  قد  أو  املالية  وزارة  إىل  تعود  األرايض،  من 

الوقفني  أحد  أو  بغداد،  أمانة  إىل  ملكها  عائدية 

السني والشيعي«.

تعود  التي  والهيئات  »الوزارات  أن  وأوضح 

وحق  الترصف،  لها  يحق  امللكية  عائدية  إليها 

معالجتها، وتعود القرارات فيها إىل وضع ترشيع 

مشيدة  هي  األرايض  هذه  معظم  ألن  قانوني، 

عىل شكل مجمعات سكنية تجاوزاً عىل التصميم 

األسايس ملدينة بغداد«.

وذكر أن »التصميم األساس يف كثري من املواقع 

إما أن تكون األرايض زراعية أو عبارة عن بساتني 

أخرى  استعماالت  ذات  أو  أو حدائق  أو خدمات 

أنه »إذا كانت األرض  غري سكنية نادرة«، مبيناً 

مشكلة،  توجد  فال  التصميم  حسب  سكنية 

واملعالجة ستكون سهلة عرب قرار خاص«، لكن 

والبساتني  الزراعية  األرايض  يف  تكمن  املشكلة 

املخالفة الستعماالت التصميم األساس«.

وأكد أن »هذه املشكلة حقيقية، حيث لو صدرت 

قرارات بتعديل التصميم األساس، ستكون صعبة 

باملباني،  املدينة  وستختنق  بغداد،  مدينة  عىل 

الخرضاء،  للمناطق  العاملية  املعايري  وتفقد 

واملناطق املفتوحة«.

عرب  تكون  ال  املشاكل  لهذه  »الحلول  أن  وبني   

حيث  القرسية،  اإلزالة  أو  االرتجالية  القرارات 

يمكن أن يدرس املوضوع عىل شكل ترشيع«.

بغداد/ الزوراء:
العايل  التعليم  وزارة  أعلنت 
الثالثاء،  أمس  العلمي،  والبحث 
الطلبة  قبول  قناة  إطالق  عن 
الدراسية  للسنة  النخبة 
الخطة  ضمن   2020/2021
املعتمدة إلعداد املوارد البرشية يف 
حقل العلوم اإلدارية واالقتصادية 

واملالية والقانونية.
باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 

يف  العبودي،  حيدر  الوزارة، 
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان 
هذه  يف  الطلبة  “قبول  إن  منه: 
املعدالت  ذوي  يشمل  القناة 
خريجي  من  فوق  فما   )%90(
والتطبيقي،  اإلحيائي  الفرعني 
كليات  اىل  يكون  التقديم  وأن 
أقسام  ضمن  واالقتصاد  اإلدارة 
إدارة األعمال واالحصاء واإلدارة 
الصناعية  واإلدارة  العامة 

والعلوم  واالقتصاد  واملحاسبة 
املالية واملرصفية”.

وأضاف العبودي أن “ذوي معدالت 
خريجي  من  فوق  فما   )%90(
العلمي)إحيائي/ الفرعني 

لهم  يتاح  واألدبي  تطبيقي( 
القانون  كليات  اىل  أيضا  التقديم 

والرتبية والرتبية األساسية”.
املشمولني  “الطلبة  أن  وتابع 
الدراسة  خريجو  هم  القبول  يف 

والسنة   2018/2019 اإلعدادية 
وأن   ،  2019/2020 الدراسية 
يستمر  القناة  هذه  اىل  التقديم 
الفتا   ،2020/11/26 غاية  اىل 
اىل أن “الطالب الراغب بالتقديم 
بالتقديم  ملزم  القناة  هذه  اىل 
القبول  قناة  اىل  الوقت نفسه  يف 
املركزي وقناة النخبة عرب بوابة 
واملتابعة  والتخطيط  الدراسات 

.”)www.dirasat-gate.org(

“القبول  أن  اىل  العبودي  وأشار 
تخصص  يف  القناة  هذه  ضمن 
للنفط  الصناعية  اإلدارة 
للنفط  البرصة  والغاز/جامعة 
من  للطلبة  يكون  والغاز 
االحيائي  الفرعني  خريجي 
الدراسيتني  للسنتني  والتطبيقي 
 2019/2020  ،2018/2019
هذا  يف  للقبول  األدنى  الحد  وأن 

التخصص )%92(”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات األنبار للحشد الشعبي، امس 
الثالثاء، عن العثور عىل معمل للتفخيخ وصناعة 
غرب  القائم  قضاء  مركز  يف  الناسفة  العبوات 

االنبار.
بيان  يف  مصلح،  قاسم  العمليات،  قائد  وقال 
تلقت »الزوراء« نسخة منه: إنه” وفقا ملعلومات 
الحشد  من  مشرتكة  قوة  رشعت  استخبارية 
الشعبي ورشطة الطوارئ واللواء ٣٣ فق8 وفوج 

عايل الفرات رشعت بعملية أمنية يف قضاء القائم 
غرب األنبار”.

الفتا اىل »أن العملية أسفرت عن العثور عىل معمل 
للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة يف أحد املحال 

املقفلة بمنطقة الكرابلة مركز قضاء القائم “.
يستخدمه  كان  املعمل  »إن  مصلح  وأضاف 
الستهداف  سابقاً  اإلجرامية  داعش  عنارص 
القوات األمنية واملدنيني وتم االستيالء عىل املواد 

بشكل كامل”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت املديرية العامة لرتبية محافظة املثنى، امس 
مدرسة   64 وإنشاء  ببناء  املبارشة  عن  الثالثاء، 

جديدة تتالف من ) 9 – 12 – 18 ( صفا.
خضري  سعد  املثنى،  تربية  عام  مدير  وقال 
منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الريشاوي، 
إنه “تمت املبارشة ببناء 64 مدرسة جديدة ضمن 
 2019 لعام  املحافظة  يف  االقاليم  تنمية  )مشاريع 
 ، املحافظة  ونواحي  أقضية  عموم  عىل  موزعة 
الرتبية  املدرسية يف  االبنية  بارشاف مهنديس قسم 

وتنفيذ رشكات انشائية محلية متخصصة”.

وأضاف الريشاوي ان “هذه املدارس ترتاوح نسب 
االنجاز فيها بني 25 % اىل 90 %”، مؤكدا انه “حتى 
انجاز واستالم 10 مدارس  العام سيتم  نهاية هذا 
مما سيسهم باستقرار تربوي يف املحافظة ويمكن 
املؤسسات الرتبوية من انجاز خططها الرامية اىل 

توفري بيئة تربوية مناسبة ألبنائنا التالميذ”.
من  الثانية  املرحلة  يمثل  “املرشوع  أن  وتابع، 
خطة ملف األبنية املدرسية يف املحافظة فيما تمثل 
املرحلة األوىل املشاريع املتوقفة لعام 2014 والتي 
انجازها  سيتم  مشاريع   6 سوى  منها  يبقى  لم 

بالكامل حتى نهاية هذا العام”. 

بغداد/ الزوراء:

أعلن قائد عمليات دياىل للحشد الشعبي السيد، 

اعتقال  عن  الثالثاء،  امس  املوسوي،  طالب 

عنرصين من” داعش” يف قضاء خانقني.

نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  املوسوي  وقال 

األول  للاّواء  التابعة  االستخبارات  ان”فرق  منه: 

وَتحرٍّ  دقيقة  وبمعلومات  الشعبي  الحشد  يف 

تمكن من إلقاء القبض عىل املطلوبني ) محمود 

غازي العاديل- وفاروق محمود مرهون العاديل( 

يف  خانقني  لقضاء  التابعة  بلكانة  سيطرة  يف 

محافظة دياىل “.

وأضاف املوسوي ان “املادة 4 إرهاب يف سيطرة 

محافظة  يف  خانقني  لقضاء  التابعة  بلكانة 

دياىل”. 

بغداد/ الزوراء:
اكد مسؤول حكومي يف دياىل، امس الثالثاء، بدء عودة نحو 800 ارسة نازحة اىل ناحية السعدية 

شمال رشق املحافظة بجهود الحشد الشعبي.
وقال مدير ناحية السعدية)60كم شمال رشق بعقوبة( احمد الزركويش يف حديث صحفي: ان” 
نحو 800 ارسة نازحة قادمة من 8 مناطق بدأت بالتدفق عىل احياء وازقة السعدية وقراها بعد 

رحلة نزوح استمرت 6 سنوات عقب احتياج داعش االرهابي مناطقهم “.
وأضاف الزركويش ان” عودة هذا العدد الكبري من االرس جاء بسبب جهود القوات األمنية والحشد 
الشعبي يف ترسيع وترية العودة وحل كل االشكاالت وتوفري اإلمكانيات االنسانية لعودة االرس 

التي عانت لسنوات بسبب اذى وجرائم داعش االرهابي”.
وأشار مدير ناحية السعدية اىل ان” الناحية بعد عودة هذه الوجبة االخرية تعلن رسميا اغالق 
الحشد  اىل  باالضافة  وأمنية،  حكومية  جهود  بفضل  تحقق  كبري  انجاز  وهذا  النازحني،  ملف 

الشعبي الذي كان فعاال جدا يف حسم امللف”.

بغداد/ الزوراء:
بارشت القوات األمنية، امس الثالثاء، بعملية 
سامراء  قاطع  يف  جريش{  }أم  جزرة  تطهري 

بمحافظة صالح الدين.
وذكر بيان لخلية اإلعالم األمني، تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: ان »القوات الخاصة الفوج األول 
اللواء األول ِمن آمرية صنف القوات الخاصة، 

}أم  جزرة  اىل  بالزوارق  عبور  بعملية  بارشت 
جريش{ يف نهر دجلة بقاطع عمليات سامراء 
عبور  لتأمني  عائم  جرس  ونصب  لتأسيس 

الجهد الهنديس لتطهري الجزرة«.
ِمن  مشرتكة  قوات  »مشاركة  اىل  وأشارت 
يف  الشعبي  والحشد  االتحادية  الرشطة 

العملية«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات، امس الثالثاء، القبض عىل احد تجار املخدرات يف بغداد.

وذكرت الوكالة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه »تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، ومن 
املتمثلة بمديرية  املنظمة، تمكنت مفارز وكالة االستخبارات  الجريمة  خالل متابعة عصابات 
محافظة  يف  املخدرات  تجار  احد  عىل  القبض  القاء  من  الداخلية  وزارة  يف  بغداد  استخبارات 

بغداد«.
فريق عمل مختص ونصب كمني محكم  بعد تشكيل  تمت  القبض  إلقاء  »عملية  ان  وأضافت 
مادة  من  غرام  كيلو  وبحوزته  املشهود  وبالجرم  الحسينية  منطقة  يف  عليه  والقبض  له 
الكرستال املخدرة ومواد أخرى تستخدم للتعاطي، فضال عن مطلوبيته وفق أحكام املادة )28 

( مخدرات«.
وأشار البيان اىل ان »املتهم تم تسليمه مع املواد املخدرة اىل الجهات املختصة بموجب وصل تسلم 

أصويل«.

بغداد/ الزوراء:
واآلثار،  والسياحة  الثقافة  وزارة  قدمت 
مجلس  إىل  مقرتحا  الثالثاء،  أمس 
يف  املحلية  الحكومات  إىل  باإليعاز  الوزراء 
املحافظات إلعادة افتتاح املكتبات العامة 
يف األقضية، مشرية إىل استعدادها لتقديم 

الدعم اللوجستي إلنجاح ذلك.
وقالت الوزارة يف كتاب معنون إىل مجلس 
بني  للتنسيق  العليا  الهيئة  الوزراء/ 
إنه  »الزوراء«:  عليه  واطلعت  املحافظات 
العامة  املكتبات  عمل  تفعيل  أجل  “من 

بيئة  ستوفر  والتي  كافة  املحافظات  يف 
آمنة وخصبة لرعاية الشباب والنأي بهم 
بنسيج  ترض  قد  أخرى  طرق  سلوك  عن 
باإليعاز  التفضل  يرجى  العراقي  املجتمع 
املحافظات  يف  املحلية  الحكومات  إىل 
إلعادة افتتاح املكتبات العامة املوجودة يف 

األقضية التابعة لها”.
وأكدت الوزارة “استعدادها لتقديم الدعم 
اللوجستي لهذه املكتبات حسب مذكرات 
تفاهم تربم بني وزارة الثقافة والحكومات 

املحلية يف املحافظات”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيأة املنافذ الحدودية يف محافظة البرصة، امس الثالثاء، ضبط حاويتني تحتويان 
بالضوابط  التزاما  استرياده  يمنع  والذي  مرصي  املنشأ  اركيلة(  )معسل  مادة  عىل 

َوالتعليمات النافذة.
وذكر اعالم الهيأة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه »تم ضبط حاويتني يف  ميناء 
ام قرص األوسط يف محافظة البرصة تحتويان عىل مادة )معسل اركيلة( املنشأ مرصي 

والذي يمنع استرياده التزاما بالضوابط َوالتعليمات النافذة«.
وأضاف البيان ان »الحاويتني تم ضبطهن داخل الحرم الكمركي استنادا إىل معلومات 
من جهاز املخابرات، شكلت عىل إثرها لجنة للكشف من الجهات املختصة َالتي أكدت 

صحة املعلومات الواردة«.
أنظار قايض  أمام  الكمركي لغرض عرضها  بالختم  الحاويتني  انه »تم ختم  اىل  واشار 

التحقيق املختص التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها«.
من جهتها، ضبطت هيئة الكمارك العامة، أمس الثالثاء، حاوية محملة بعصري فواكه 

غري صالح لالستهالك البرشي يف كمرك ام قرص الشمايل يف محافظة البرصة.
وذكر بيان للهيئة العامة للكمارك تلقت »الزوراء« نسخة منه انه » قام قسم التحري 
ومكافحة التهريب يف مديرية كمرك املنطقة الجنوبية وبالتعاون مع ادارة مركز كمرك 
ام قرص الشمايل والجهات الساندة بضبط حاوية حجم 40 قدما محملة بعصري فواكه 
غري صالح لالستهالك كونه منتهي الصالحية«. وأضافت »وقد تم إحالتها اىل القضاء 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقها«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية، امس الثالثاء، عن إلقاء القبض عىل 

ثالثة دواعش انتحاريني يف محافظة نينوى.
االستخبارات  وكالة  “مفارز  أن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوكالة  وذكرت 
املتمثلة بمديرية استخبارات نينوى يف وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض عىل ثالثة 
اإلرهابية  داعش  لعصابات  النتمائهم  4ارهاب  املادة  احكام  وفق  واملطلوبني  إرهابيني 

والذي عملوا يف مايسمى كتيبة االنتحاريني االنغماسيني”.
العصابات  لتلك  بانتمائهم  اعرتفوا  معهم  األولية  التحقيقات  خالل  “من  أنه  وأضافت 
اإلجرامية وكانوا ضمن الكتيبة اعاله، حيث تم إيداعهم التوقيف الستكمال التحقيقات 

والتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية االعالم األمني، امس الثالثاء، 
عمليات  قيادة  ضمن  مشرتكة  قوة  ان 
االنبار نفذت واجباً إلتالف عبوات ناسفة 
يف  اإلرهابي  داعش  مخلفات  من  قديمة 

صحراء زنكورة.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الخلية  وذكرت 
ضمن  مشرتكة  »قوة  ان  منه  نسخة 
قيادة عمليات االنبار نفذت واجباً إلتالف 
عبوات ناسفة قديمة من مخلفات داعش 
اإلرهابي يف صحراء زنكورة , حيث تمكنت 
من تفجري )21 قنربة هاون 60 ملم وقنربة 
و2٣    - ملم   120 واخرى  ملم   82 هاون 

صواريخ  و6  ملم   155 نمساوي  قذيفة 
و1٣   - الصنع   محيل  جهنمي  تسمى  ما 
صاروخ SPG9  ــ و19 صاروخ كاتيوشا  
و5   -   RBG7 قاذفة  صاروخ  و41  ــ 
ــ  يدوية   رمانات  و4  ــ  دبابة  قذائف 
وحاوية عتاد أحادية 12,5  -و12 اطالقة 
ما تسمى دم دم  ــ و10 صواعق ــ 28 
لخرطوش  واحدة  وعلبة   - دافعة  حشوة 
صيد  ــو26 عبوة ناسفة محلية الصنع  
قداحة  و10  تفجري  فتيل  أمتار  و5  ــ 

تفجري(«.
دون  تمت  »العملية  ان  البيان  وأضاف 

حادث يذكر«.

اإلعالن عن قرب افتتاح مشروع مراقبة بغداد األمين

أمانة بغداد تطرح حالً ملعاجلة العشوائيات مطلع العام املقبل

 ضبط معمل للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة 
غرب األنبار

تربية املثنى تباشر بناء 64 مدرسة ضمن 
مشاريع تنمية األقاليم 

اعتقال عنصرين من”داعش” يف خانقني

البدء بعودة 800 أسرة نازحة إىل 
ناحية السعدية يف دياىل

املباشرة بعملية تطهري جزرة }أم جريش{ 
يف قاطع سامراء

اإلطاحة بتاجر خمدرات يف كمني 
استخباري بالعاصمة

التعليم تطلق قناة قبول الطلبة النخبة للسنة الدراسية 2021/2020

أكدت وجود مسودتني تنتظران مناقشتهما الثقافة تقرتح على جملس الوزراء افتتاح 
املكتبات العامة يف احملافظات

ضبط حاويات ممنوعة يف أم قصر األوسط 
والشمالي

القبض على ثالثة “انتحاريني” 
يف نينوى

إتالف عبوات ناسفة وأعتدة بينها صواريخ 
يف صحراء زنكورة
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بغداد/ الزوراء:

عن  النيابية  املالية  اللجنة  كشفت 

بغداد  بني  اتفاقية  مسودة  وجود 

موازنة  ضمن  إدراجها  سيتم  واربيل 

ستنهي  االتفاقية  ان  مبينا   ،2021

ازمة تصدير النفط واملنافذ الحدودية. 

وصول  قرب  عضو  أكدت  وفيما 

موازنة 2021 اىل مجلس النواب، بينت 

ان الربملان لن يسمح للحكومة بعدم 

وجود موازنة للعام املقبل مطلقا كما 

جرى خالل 2020.

النيابية،  املالية  اللجنة  مقرر  وقال 

الثالثاء،  امس  الصفار،  احمد 

“اقليم  ان  صحفي:  ترصيح  يف 

باسعار  النفط  يبيع  كردستان 

العاملية كونه لم  ارخص من السوق 

حال  ويف  سومو،  رشكة  عرب  يصدر 

عرب  النفط  بيع  عىل  االقليم  موافقة 

الرشكة فإن األسعار سرتتفع بشكل 

كبري”.

بني  الجديدة  “االتفاقية  ان  وأضاف 

 %50 تسليم  ستتضمن  واربيل  بغداد 

لرشكة  النفطية  اإلقليم  واردات  من 

وضع  سيتم  فيما  االتحادية  سومو 

آلية لتسلم وزارة املالية نحو 50% من 

واردات املنافذ الحدودية واملطارات”.

تتعهد  “بغداد  ان  اىل  الصفار  وأشار 

الرشكات  مستحقات  بتسديد 

االقليم،  نفط  يف  العاملة  االجنبية 

فضال عن تخصيص املوازنة والرواتب 

“، مبينا ان “االتفاقية سيتم إدراجها 

يف موازنة 2021”. 

املالية  اللجنة  عضو  أكد  جهته،  من 

النيابية، شريوان مريزا، أمس الثالثاء، 

قرب وصول موازنة 2021 اىل مجلس 

يسمح  لن  الربملان  ان  مبينا  النواب، 

للعام  موازنة  وجود  بعدم  للحكومة 

املقبل مطلقا كما جرى خالل 2020.

إن  صحفي:  ترصيح  يف  مريزا  وقال 

االيام  خالل  ينتظر  النواب  “مجلس 

املقبلة وصول مرشوع قانون موازنة 

العام من اجل دراستها ووضع بعض 

الفقرات عليها”.

إرسال  اخرت  “الحكومة  ان  وأضاف 

ينص  الذي  القانون  بحسب  املوازنة 

املايض  الشهر  إرسالها  رضورة  عىل 

اىل الربملان”.

النواب  “مجلس  ان  اىل  مريزا  وأشار 

ومنع  املوازنة  إلقرار  تماما  مستعد 

الحكومة من الترصف بشكل منفرد 

فقرات  إضافة  وستتم  موازنة  دون 

إصالحية كبرية من اجل منع حدوث 

انهيار اقتصادي كبري يؤثر يف رواتب 

املوظفني”.

بغداد/ الزوراء:

منار  االقتصادي،  الخبري  رأى 

العبيدي، امس الثالثاء، ان انخفاض 

بسبب  كان  العراقية  العملة  قوة 

قانون االقرتاض الداخيل.

وقال العبيدي يف بيان تلقت »الزوراء« 

البنك  »موجودات  ان  منه:  نسخة 

ايلول  لشهر  العراقي  املركزي 

انخفضت بنسبة4.31% مقارنة مع 

املوجودات  مجمل  لتبلغ  اب  شهر 

 111 مقابل  دينار  ترليون   106

اما  اب،  شهر  يف  دينار  ترليون 

والنقد  الذهب  احتياطات  قيمة 

 %10.9 بنسبة  انخفضت  املتوفر 

ان  بعد  دينار  ترليون   16.88 لتبلغ 

دينار  ترليون   18.95 بقيمة  كانت 

عراقي«. 

االستثمارات  »مستوى  ان  وأضاف 

يف بنوك الخارجية فانخفضت نسبة 

 35 لتبلغ   %8 بمقدار  االستثمار 

بمقدار  كانت  ان  بعد  دينار  ترليون 

قيمة  اما  عراقي،  دينار  ترليون   38

الودائع لدى البنوك فارتفعت بنسبة 

بعد  دينار  ترليون   21 لتبلغ   %1.44

ان كانت بحدود 20.8 ترليون دينار 

وأوضح ان »مستوى التزامات وزارة 

املالية للبنك املركزي بنفس املستوى 

ترليون   30.4 وبقيمة  تغيري  دون 

دينار ».

البنك  احتياطات  »تراجع  ان  وبني 

أكثر  الدوالر  بيع  أسباب  اىل  املركزي 

نتيجة  املالية  وزارة  من  رشائه  من 

الدوالر  من  الوزارة  إيرادات  تراجع 

مبيعات  تراجع  نتيجة  االمريكي 

النفط مع استمرار نفس مستويات 

الطلب يف السوق املحلية عىل الدوالر 

بشكل  البضائع  استرياد  لغرض 

استخدام  اىل  املركزي  البنك  يضطر 

النقص  تعويض  يف  احتياطاته 

الحاصل«.

تنخفض  ان  املتوقع  »من  انه  واكد 

للشهري  املركزي  البنك  احتياطات 

االقرتاض  قانون  نتيجة  و12   11

يكون  ان  املتوقع  والذي من  الداخيل 

من  االقرتاض  مبلغ  من  كبريا  جزءا 

احتياطات البنك املركزي«.

مازالت  االحتياطات  »ان  إىل  الفتا 

عامليا،  مقبولة  مستويات  ضمن 

تناقض  يف  استمرار  اي  ولكن 

قوة  ضعف  اىل  سيؤدي  االحتياطات 

العملة العراقية وبالتايل تخلخل كبري 

زيادة  اىل  يؤدي  قد  الرصف  سعر  يف 

العراقية  السوق  يف  التضخم  نسبة 

وفقدان العملة العراقية لقوتها«.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة، امس 

ن مالكاتها يف مديريَّة تحقيق  الثالثاء، عن تمكُّ

تعود  عقار  بيع  محاولة  إحباط  من  نينوى 

ملكيته لوزارة املالية، ُمبيِّنًة أن املتهم املضبوط  

رة يف العمليَّـة. استخدم مستمسكاٍت ُمزوَّ

نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الهيئة  وقالت 

منه: إن “مالكات مديريَّة تحقيق نينوى ضبطت 

املتهم بالجرم املشهود أثناء قيامه ببيع العقار 

م2(  و25  أولك  و7  دوانم   4( مساحته  البالغة 

ف  الترصُّ وحق  املاليَّة  وزارة  إىل  ملكيته  العائدة 

بانتحال  املتهم  قيام  إىل  الفتًة  املواطنني،  ألحد 

ف باستخدام  صفة وكيل املالك األصيل لحق الترصُّ

البيع  عقد  ضبط  تمَّ  كما  رٍة،  ُمزوَّ مستمسكاٍت 

رة”. والرشاء وأصل املستمسكات املُزوَّ

املديريَّة من  نت مالكات  ثانيٍة، “تمكَّ ويف عمليٍَّة 

العقاري  التسجيل  مديريَّة  يف  محاسٍب  ضبط 

التدقيق  وبعد  الرشوة،  بتهمة  باملحافظة 

واملطابقة مع مبالغ الوصوالت املُقيَّدة واملُتسلَّمة 

من قبله عن رسوم املعامالت العائدة للمديريَّة، 

تبنيَّ وجود زيادٍة يف تلك املبالغ”.

تنظيم محرضي ضبط  “تمَّ  أنه  البيان  وأوضح 

اللتني  العمليَّـتني  يف  باملضبوطات  أصوليَّني 

َذتا؛ بناًء عىل مذكرتني قضائيَّتني، وعرضهما  ُنفِّ

رفقة املتهمني عىل قايض محكمة تحقيق نينوى 

قرَّر  الذي  النزاهة؛  قضايا  يف  بالنظر  ة  املُختصَّ

توقيفهما وفقاً ألحكام املواد )456،298،289 – 

307( من قانون العقوبات”. 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                                        العدد: 2020/10126
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                   التاريخ:2020/11/4

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل املواطن )رحيم عبد االمري نعمه(

م/ اعالن
بناًء عىل الطلب املقدم من قبل املدعو )حميده وشك جخيم( والتي تطلب اصدار حجة حجر 
وقيمومة بحقك عليه تقرر تبليغك يف صحفيتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة 
تقوم هذه  للنرش وبخالفه سوف  التايل  اليوم  ايام من  قانونا خالل سبعة  ينوب عنك  او من 

املحكمة بإصدار حجة حجر وقيمومة بحقك وبناًء عىل الطلب املقدم من املدعو اعاله .
القايض 
عباس معني كاظم

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل                                           العدد: 270/ش/2020

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                                التاريخ:2020/11/17
محكمة االحوال الشخصية يف قلعة سكر

اعالن
املدعي/ عامر طاهر حويل

املدعى عليها/ رسمية حسني طوبان 
اىل/ املدعى عليها/ رسمية حسني طوبان

يف  270/ش/2020  املرقم  الغيابي  حكمها  قرار  سكر  قلعة  يف  الشخصية  االحوال  محكمة  اصدرْت 
2020/11/8 واملتضمن الحكم بعزل الوصية رسمية حسني طوبان وتنصيب املدعي عامر طاهر حويل 
وصياً وكونك مجهول محل االقامة قررت املحكمة تبليغك بالقرار الصادر عن طريق النرش يف صحيفتني 
او  القانونية  املدة  خالل  الغيابي  الحكم  عىل  االعرتاض  حق  ولك  االنتشار  واسعتي  رسميتني  يوميتني 

ارسال من ينوب عنك قانوناً وبخالف ذلك يكتسب القرار الدرجة القطعية.
                                                                     القايض
مازن عاكول خضري

إعالن..
السفر باسم)) عيل غني عرد((  الجواز  فقد 
  2013/10/7 يف   A(5119515(املرقم
والصادر من مديرية جوازات ذي قار  فعىل 
او  االصدار  جهة  إىل  تسليمه  عليه  يعثر  من 

االتصال  عىل الهاتف ) 07800472349(

بغداد/ الزوراء:

بحث وزير التخطيط، خالد بتال النجم، 

امس الثالثاء، مع رئيس صندوق اعادة 

واقع  العاني،  هاشم  محمد  اإلعمار، 

املترضرة  املناطق  يف  املنفذة  املشاريع 

من العمليات اإلرهابية.

التخطيط  وزارة  إلعالم  بيان  وأشار 

وزير  »ان  اىل:  »الزوراء«  عليه  اطلعت 

رئيس  مع  امس  التقى  التخطيط 

صندوق اعادة إعمار املناطق املترضرة 

هاشم  محمد  اإلرهابية  العمليات  من 

بحث  اللقاء  خالل  وجرى  العاني، 

املحافظات  يف  املنفذة  املشاريع  واقع 

يحقق  بما  إنجازها،  وسبل  املشمولة، 

تحقيق االستقرار يف تلك املناطق«. 

وأضاف البيان ان » الطرفان اكدا أهمية 

والدولية،  الوطنية  الجهود  توحيد 

وبما  املشاريع،  من  املزيد  تنفيذ  يف 

يسهم يف اعادة النازحني إىل مناطقهم، 

وتحقيق التنمية«.

بغداد/ الزوراء:

النفط سيعود لالنتعاش وخاصة ما  التميمي، ان سوق  الخبري االقتصادي، وسام  بني 

او لقاح لفريوس كورونا من  إقرار اول عالج  يعلق باألسعار فأنها سرتتفع كثرياً مع 

قبل منظمة الصحة العاملية.

دولية  ضغوط  وربما  تجارية  حسابات  “هناك  ان  صحفي:  ترصيح  يف  التميمي  وقال 

تمارس عىل منظمة الصحة العاملية من اجل تأخري االعالن عن اي عالج او لقاح لفريوس 

كورونا”.

اجل  من  اإلنتاج  لزيادة  اوبك  وستضطر  لالنتعاش،  سيعود  النفط  “سوق  ان  وأضاف 

تغطية حاجة العالم من النفط، حيث سرتتفع االسعار مجددا وسيكون للعراق النصيب 

االوفر من هذا االنتعاش املايل”.

وبني ان “األزمة املالية يف طريقها للزوال يف الفرتة املقبلة، رشيطة عدم احتساب سعر 

ارتفاع  عودة  املرجح  ومن  املقبل،  العام  موازنة  يف  دوالرا   40 من  بأكثر  النفط  برميل 

املايل وتسديد مابذمتها  العجز  لتقليص  الحكومة من هذا االرتفاع  االسعار، واستفادة 

من ديون”. 

بغداد/ الزوراء:

امس  دياىل،  يف  حكومي  مسؤول  أكد 

الثالثاء، انتعاش التبادل التجاري يف معرب 

بعد  املحافظة  رشق  إيران  مع  حدودي 

ضعف استمر اشهر عدة.

وكالة)90كم  منديل  ناحية  مدير  وقال 

رشق بعقوبة( مازن الخزاعي يف ترصيح 

صحفي: ان” معرب سومار- منديل الحدودي 

مع إيران شهد انتعاشا يف التبادل التجاري 

بالفرتة  مقارنة  الـ%10  حاجز  تجاوز 

ضعف  بعد  املاضية  األشهر  خالل  نفسها 

مر بها املعرب ألسباب متعددة ابرزها تأثري 

معابر كردستان القريبة”.

التبادل  انتعاش  ان”  الخزاعي  وأضاف 

إضافية  عمل  فرص  وفق  التجاري 

نسبة  “تزداد  ان  متوقعا  للعاطلني”، 

مع  خاصة  القادمة  األشهر  يف  االنتعاش 

وإكمال  اإلشكاالت  من  الكثري  معالجة 

اإلدارية  املتطلبات  والرشكات  املخلصني 

السترياد البضائع والسلع من إيران”.

ان”  اىل  وكالة  منديل  ناحية  مدير  وأشار 

املعرب يمكن ان يتحول اىل نافذة اقتصادية 

لو تم معالجة ملف معابر  كبرية يف دياىل 

بالتعرفة  التزامها  ناحية  من  كردستان 

وفق  البضائع  إدخال  وآليات  الكمركية 

التوصيات والضوابط الصادرة عن الجهات 

الحكومية«. الفتا اىل »ان املعرب يعمل عىل 

تحديد  فقرة  إلغاء  بعد  اآلن  الساعة  مدار 

االسبوع  يف  يومني  كانت  والتي  البضائع 

خالل األشهر املاضية”. 

 بغداد/ الزوراء:

سوق  يف  األسعار  مؤرش  أغلق 

أمس  املالية،  لألوراق  العراق 

بنسبة  مرتفعا  الثالثاء، 

.)%0.43(

وجاءت مؤرشات التداول لسوق 

ليوم  املالية  لألوراق  العراق 

أمس كما ييل: بلغ عدد األسهم 

 )3.038.206.992( املتداولة 

سهما، بينما بلغت قيمة األسهم 

)3.541.461.223( دينارا. 

 60  ISX األسعار  وأغلق مؤرش 

يف جلسة امس عىل )479.15( 

نقطة مرتفعا بنسبة )%0.43( 

عن إغالقه يف الجلسة السابقة 

البالغ )477.09( نقطة.

رشكة   )28( أسهم  تداول  وتم 

من أصل )105( رشكة مدرجة 

يف السوق، وأصبح عدد الرشكات 

املوقوفة بقرار من هيئة األوراق 

بتعليمات  التزامها  لعدم  املالية 

اإلفصاح املايل )34( رشكة.

املشرتاة  األسهم  عدد  وبلغ 

العراقيني  غري  املستثمرين  من 

سهم  مليون   )50( السوق  يف 

بقيمة بلغت )25( مليون دينار 

صفقة   )23( تنفيذ  خالل  من 

عىل اسهم 6 رشكات.

املباعة  األسهم  عدد  بلغ  بينما 

العراقيني  غري  املستثمرين  من 

سهم  مليون   )75( السوق  يف 

مليون   )187( بلغت  بقيمة 

 )26( تنفيذ  خالل  من  دينار 

رشكة  أسهم  عىل  صفقة 

واحدة.

لألوراق  العراق  سوق  ان  يذكر 

أنظمة  استخدم  قد  املالية 

واإليداع  االلكرتوني  التداول 

املركزي منذ عام 2009 ويسعى 

عرب  التداول  نظام  إلطالق 

للمستثمرين, وينظم  االنرتنيت 

تداول أسبوعيا  خمس جلسات 

الخميس, ومدرج  إىل  األحد  من 

مساهمة  رشكة   105 فيه 

عراقية تمثل قطاعات املصارف 

واالتصاالت والصناعة والزراعة 

املايل  واالستثمار  والتأمني 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
عن  الثالثاء،  أمس  الرافدين،  مرصف  أعلن 
وزارة  مديريات  منتسبي  رواتب  إطالق 

الداخلية عن طريق بطاقة املاسرت.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت 
»الزوراء« نسخة منه: انه “تم رصف رواتب 
األحوال  الداخلية – مديرية  منتسبي وزارة 
املدنية والجوازات واإلقامة – ميسان وزارة 
الداخلية  وزارة  رشطة  مديرية   – الداخلية 
مديرية   – بغداد  محافظة  رشطة  قيادة   –

الشؤون اإلدارية واملالية.

وأضاف البيان »أنه تم أيضا رصف رواتب: 
مديرية الدفاع املدني -بغداد الكرخ ومديرية 
بغداد  والشخصيات-  املنشآت  حماية 
اإلرهاب  ومكافحة  االستخبارات  ومديرية 
ومديرية  بابل  املدني-  الدفاع  ومديرية 
رشطة  مديرية  و-  –املقر  املدني  الدفاع 

الطاقة وقيادة قوات حرس الحدود”.
املنتسبني  “بإمكان  انه  اىل  البيان  واشار 
املنترشة  فروعنا  شبكة  يف  رواتبهم  تسلم 
املنافذ  او من مكاتب  يف بغداد واملحافظات 

الخاصة”. 

بغداد/ الزوراء:
عن  الثالثاء،  أمس  الرشيد،  مرصف  أعلن 
االستمرار برفع سلف املوظفني التي سبق 
أن تم ترويجها يف الفروع واإليقاف يشمل 

الرتويج الجديد فقط.
بيان  يف  للمرصف  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
“إعالن  أن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت 
فقط  الجديد  الرتويج  يشمل  اإليقاف 
سيستأنف  املرصف  وأن  قصرية،  ولفرتة 

الرتويج بداية العام 2021”.
“اإليقاف جاء ألغراض  أن  البيان  وأضاف 

تطبيق حسابات الفروع املروجة مع قسم 
وكذلك  االلكرتونية،  والقنوات  البطاقات 
للتقديم  اإللكرتوني  النظام  إىل  التحول 
خالل  املعامالت  إنجاز  يف  سيسهم  ،الذي 

أيام”.
وأشار إىل أن “املرصف أعلن رفع عدد من 
،ومنتسبي  واملتقاعدين  املوظفني  سلف 
املستفيدين  جميع  ودعا  الداخلية،  وزارة 
ممن سرتسل لهم رسائل نصية إىل مراجعة 
فروع املرصف أو منافذ الدفع اإللكرتوني 

لتسلمها”. 

املالية النيابية تكشف عن اتفاقية جديدة مع أربيل حلل أزميت النفط واملنافذ

اقتصادي: قانون االقرتاض الداخلي أدى إىل اخنفاض قوة العملة احمللية 

النزاهة حتبط حماولة بيع عقار تعود ملكيته للدولة يف نينوى

أكدت أن موازنة 2021 ستصل خالل أيام 

أوضح ان االحتياطات ما زالت ضمن مستويات مقبولة عامليا 

التخطيط وصندوق اإلعمار يبحثان واقع 
املشاريع يف املناطق احملررة

خبري: سوق النفط سينتعش مع إقرار أول 
لقاح ملكافحة كورونا

انتعاش التبادل التجاري يف معرب مندلي 
مع إيران 

الرافدين يطلق رواتب منتسيب الداخلية سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعا
عرب املاسرت كارد

الرشيد يصدر توضيحا بشأن إيقاف سلف 
املوظفني
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حقق  الزوراء/  متابعة  بغداد/ 

فوزا  العراقي  الوطني  املنتخب 

اوزبكستان  منتخب  عىل  وديا 

 ، واحد  هدف  مقابل  بهدفني 

مساء  أقيمت  التي  املباراة  يف 

امس يف مدينة دبي ضمن إطار 

لتصفيات  املنتخبني  تحضريات 

كأس العالم.

من  كل  العراق  ملنتخب  سجل 

 64 الدقيقة  يف  عيل   مهند 

يف  جزاء  ركلة  من  عدنان  وعيل 

هدف  سجل  فيما   ،85 الدقيقة 

خامداموف  الالعب  اوزبكستان 

يف الدقيقة 39 من ركلة جزاء .

الشوط األول
إىل  بدايتها  يف  املباراة  ترتق  لم 

يرتفع  وبدأ  الطموح  مستوى 

تدريجيا،  املباراة  مستوى 

تلقيه  بعد  عيل  مهند  وحاول 

تمريرة عرضية متقنة من همام 

أوزبكستان  مدافع  لكن  طارق، 

ينفذها  أن  قبل  الكرة  شتت 

املباراة  حكم  واحتسب  مهند. 

اوزبكستان  ملنتخب  جزاء  ركلة 

تنفيذها  يف  خامداموف  نجح 

مسجال هدف التقدم يف الدقيقة 

أن يسجل  املباراة. وكاد  39 من 

أن  بعد  مرماه  يف  عدنان  عيل 

اصطدمت  برأسه  الكرة  أبعد 

بالعارضة، وحاول همام طارق 

القائم  بجوار  مرت  تسديدة  من 

بتقدم  األول  الشوط  لينتهي 

دون  بهدف  األوزبكي  املنتخب 

رد.

الشوط الثاني
الوطني بمستوى  املنتخب  ظهر 

وكاد  واضحة،  وسيطرة  أفضل 

شباك  بايش  ابراهيم  يهز  أن 

هائلة  تسديدة  من  اوزبكستان 

ردها الحارس. ومرر عيل عدنان 

كرة عرضية أمام املرمى لم تجد 

من يكملها داخل الشباك، وتوغل 

من  كرة  يف  قاسم  محمد  البديل 

عيل  ملهند  ومرر  اإليرس  الجانب 

لكن الكرة كانت أرسع من مهند 

النتيجة.  تعديل  فرصة  لتفوت 

وكاد فريق اوزبكستان أن يسجل 

هدفا ثانيا من كرة السماعيلوف 

لوال تدخل الحارس محمد حميد 

الذي أبعدها بقدمه.

العراق  ملنتخب  الكفة  وعدل 

الالعب مهند عيل الذي سدد كرة 

اخطأ الحارس يف ابعادها لتمس 

محرزا   ، الشباك  وتدخل  قدمه 

هدف التعديل يف الدقيقة 64 .

هدف ثان
عىل  ضغطه  منتخبنا  واصل 

وأضاع  اوزبكستان  مرمى 

عن  االوىل   ، ثمينتني  فرصتني 

تأخر  الذي  عدنان  عيل  طريق 

املدافع  ليبعدها  الكرة  تسديد  يف 

قاسم  ملحمد  الثانية  ،والهجمة 

وأبعدها  الكرة  سدد  الذي 

منتخبنا  وحصل  الحارس. 

بعد  جزاء  ركلة  عىل  الوطني 

إعاقة البديل مازن فياض سجل 

منها عيل عدنان الهدف الثاني يف 

ونجح  املباراة،  من   85 الدقيقة 

املنتخب العراقي يف الحفاظ عىل 

عىل  االعتماد  خالل  من  النتيجة 

حتى  الكرة  وتدوير  االستحواذ 

نهاية املباراة.

أثبتت  منفصل  سياق  ويف 

الفحوصات الطبية االخرية التي 

الوطني،  منتخبنا  لوفد  أجريت 

اليوم  العراق  إىل  العودة  قبل 

جديدتني  إصابتني  االربعاء، 

بفريوس كورونا.

ملنتخبنا  اإلعالمي  املنسق  وقال 

»تم  انه  محمد  هشام  الوطني 

منتخبنا  حارس  إصابة  تأكيد 

الوطني، جالل حسن، بفريوس 

املدرب  إىل  باإلضافة  كورونا، 

التش،  السلوفيني  املساعد، 

إصابته  االخر  هو  تأكدت  الذي 

إىل  االثنني  نقل  وتَم  بالفريوس، 

دولة  يف  الصحي  العزل  مكان 

العربية املتحدة، لتلقي  االمارات 

الربوتوكول  حسب  العالج 

الصحي املعتمد هناك«.

وأضاف محمد : »الحارس جالل 

منتخبنا  قائمة  عن  غاب  حسن 

أمام  امس  ملباراة  الوطني 

الودية  املباراة  يف  اوزبكستان 

بعد  الرافدين  ألسود  الثانية 

جائحة كورونا، كما غاُب املدرب 

املالك  مع  الوجود  عن  املساعد 

التدريبي يف املباراة«.

ورضَب »كورونا« خمسة العبني 

اآلن  حتى  الوطني  منتخبنا  من 

منذ التجمع الذي أقيم يف بغداد، 

الزهرة  عبد  عالء  من  كل  وهم 

وحسني عيل ومحمد رضا واحمد 

إبراهيم وجالل حسن.

بغداد/ متابعة الزوراء

الدور  إىل  الكهربائية  الصناعات  تأهل 

نفط  عىل  فوزه  بعد  النهائي،  ثمن 

ملعب  عىل  الثالثاء،  امس  الوسط، 

الصناعة.

الالعب  بتوقيع  الوحيد  الهدف  وجاء 

يف  حرة  ركلة  من  أحمد،  محمود 

الدقيقة )55(.

التعديل  فرص  الوسط  نفط  وأضاع 

عرب سيف جبري وسجاد رعد وسجاد 

جاسم.

جزاء  ركلة  الحكم  يحتسب  لم  بينما 

لزيد نجاح يف الدقائق األخرية، لتنتهي 

الكهربائية  الصناعات  بفوز  املباراة 

.)0-1(

رباعية لزاخو
زاخو فوزا كبريا عىل مضيفه  وحقق 

األمواج املوصيل، )4-1(، ليتأهل لثمن 

النهائي.

زاخو  بتقدم  األول  الشوط  وانتهى 

جزاء  ركلة  من  جاء  رد،  دون  بهدف 

سجلها وليد سالم.

ويف الشوط الثاني حسم زاخو النتيجة 

اثنني منهم  أهداف إضافية   3 وسجل 

عرب ديفيد كوستا والرابع سجله أمجد 

وليد.

من  املوصيل  األمواج  تمكن  فيما 

تسجيل هدف الرشف.

سداسية نفطاوية
فوزا  النفط  حقق  أخرى  مباراة  ويف 

ملعب  عىل   ،)0-6( األثري،  عىل  كبريا 

الكرخ.

وانتهى الشوط األول بثالثية افتتحها 

أحمد  النتيجة  وعزز  رعد  صهيب 

حسنني  الثالث  أحرز  فيما  رستيب 

حكيم.

ويف الشوط الثاني سجل أحمد رستيب 

حسني  ومصطفى  عدنان  وموىس 

ثالثة أهداف أخرى، ليمر النفط للدور 

ربع النهائي.

مخاسية للشرطة
الخالص،  مضيفه  الرشطة  وهزم 

ثمن  لدور  نقلته  بيضاء  بخماسية 

النهائي.

وأضاف  جالل  أحمد  النتيجة  وافتتح 

الثاني  الهدف  محمد  جاسم  زميله 

لينتهي الشوط األول.

محمد  مراد  سجل  الثاني  الشوط  ويف 

جالل  أحمد  وعاد  الثالث  الهدف 

الخماسية  ختم  فيما  الرابع  ليسجل 

مراد محمد.

القاسم يتأهل
الكهرباء،  ضيفه  القاسم  وصعق 

بثالثية دون رد، عىل ملعب الكفل.

تقدم القاسم عرب الالعب سليم حميد، 

لينتهي الشوط األول بهذا الهدف.

صالح  أثري  سجل  الثاني  الشوط  ويف 

الهدف الثاني فيما تمكن رساج الدين 

صباح من تسجيل الثالث.

رباعية جنفية
ويف مباراة أخرى، فاز النجف برباعية 

عىل  الجوالن  مستضيفه  عىل  نظيفة 

ملعب بغداد.

وجاءت األهداف عىل التوايل عن طريق 

أحمد  ومعني  لفتة  وأحمد  عيل  حيدر 

وعبيدة كاظم من ركلة جزاء.

بغداد/ الزوراء
لنادي  االدارية  الهيأة  تدعو 

الفريق  الريايض العبي  الطلبة 
الكروي ملعاودة التدريبات اليوم 

األربعاء يف تمام الساعة الثانية 
عىل  املحافظة  اجل  من  ظهرا 

ومسريته  النادي  وتاريخ  اسم 
يف الدوري الكروي املمتاز. 

كما تدعو الهيأة االدارية العبي 
التحمل  اىل  الكروي  الفريق 
للمستحقات  بالنسبة  والصرب 
املوازنة  إقرار  لحني  املالية 
املالية  التخصيصات  واستالم 
قبل  من  القانون  وفق  املقررة 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة 

العلمي. 
لتجنب  الدعوة  هذه  وتأتي 
االنسحاب  كون  العقوبات 
النادي  يعرض  الدوري  من 
لجنة  لوائح  وفق  لعقوبات 
الكرة  اتحاد  يف  املسابقات 

والتي تنص عىل هبوط الفريق 
اىل دوري الدرجة األوىل يف حال 

االنسحاب من الدوري. 
التعليم  وزارة  نناشد  ختاما 
العايل والبحث العلمي برضورة 
املستحقات  بتسديد  اإلرساع 
التدريبي  للكادر  املالية 
مصدر  كونها  والالعبني 
ونحث  وعوائلهم  أرزاقهم 
العودة  اىل  الالعبني  ابنائنا 
خدمة  للتدريبات  الرسيعة 
الكبري  وتأريخه  النادي  السم 
املستوى  تقديم  عىل  والعمل 
الطلبة  نادي  باسم  يليق  الذي 

واسماؤهم الشخصية. 

وكان نادي الطلبة الريايض قد 
رسمي  بشكل  االنسحاب  قرر 

من بطولة كأس العراق.
وقدم رئيس النادي عالء كاظم، 
للهيئة  رسمياً  االنسحاب  قرار 
امس  القدم،  بكرة  التطبيعية 

الثالثاء.
عن  الفريق  العبو  وارضب 
التدريبات خالل الفرتة املاضية 
بسبب عدم تسلم مستحقاتهم 

املالية.
الطلبة  اعتبار  سيتم  وبالتايل 
مضيفه  امام   0-3 خارساً 
االخري  سيعرب  حيث  نوروز، 

مبارشة اىل دور الـ16.

بغداد/ متابعة الزوراء
السابق  الدويل  الالعب  الريايض  الجامعة  لنادي  االدارية  الهيئة  سمت 
صباح جعري مرشفاً لفريق الكرة بالنادي .وقال رئيس نادي الجامعة 
يونس محمود يف بيان ان »الهيئة االدارية للنادي اختارت  صباح جعري 
ليكون مرشفاً لفريق الكرة االول يف النادي« .واشار اىل ان »اختيار جعري 
مميزاً  العباً  كان  عندما  سواء  مميز  كروي  تاريخ  من  يمتلكه  ملا  جاء 
الجامعة  فريق  ان  اىل  فرق«.يشار  لعدة  او خالل عمله كمدرب كروي 
لدوري  االول  التأهييل  الدور  ضمن  الرسمية  مبارياته  أوىل  سيخوض 
الدرجة االوىل يوم االحد املقبل ضد فريق الوديع.ومن جانبه اكد رئيس 
نادي الجامعة الريايض، يونس محمود، ان ناديه بعيد كل البعد عن وزارة 
التعليم العايل ونادي الطلبة.وقال محمود إن “نادي الجامعة تأسس منذ 
التعليم  البعد عن وزارة  8 اشهر ويعتمد عىل االستثمار وهو بعيد كل 
اىل االعتماد عىل نفسه من  “النادي يسعى  ان  الطلبة”.واوضح  ونادي 
خالل جلب املستثمرين للنادي، حيث نعمل عىل تطويره خالل السنوات 

االربع املقبلة ليصبح يف مصاف االندية الكربى يف العراق”.

بغداد/ متابعة الزوراء
الرشطة  فريق  مدرب  كشف 
سبب  شهد،  الغني  عبد  املستقل 
شهد  الفريق.وقال  تدريب  تركه 
»بعد مباراة زاخو يف الدوري إدارة 
مرصي  بمدرب  اتصلت  الرشطة 
رغم أني مستمر بالدوري« مشريا 
اىل ان »املدرب املرصي أرسل سريته 
الذاتية بشكل خاطئ اىل فراس بحر 
العلوم }عضو الهيئة اإلدارية لنادي 
شقيقه  وليس  الوسط{،  نفط 
نادي  عام  }أمني  العلوم  بحر  عالء 
ان  عرفت  الخطأ  وبهذا  الرشطة{ 
بدالً  آخر  مدرب  عن  يبحث  النادي 
مع  العقد  »برشط  مني«.وأضاف 
اضمنها  حقوقي  فان  الرشطة 
يوجد  وال  الطرفني  يحمي  والعقد 
اخراجي  لهم  يمكن  فقرة  اي  فيه 
باملدرب  »علم  انه  اىل  الفتا  بها« 
البديل قبل مباراة الرشطة وزاخو 
الدوري  من  الثالث  الجولة  }يف 
من  وبات  بذلك  وتفاجأت  املمتاز{ 
الصعب العمل بفقدان الثقة«.وأكد 

استدعاء  اىل  يذهب  »لم  انه  شهد 
ادارة النادي بعد التعادل مع زاخو 
واقع  وهو  كخصوم  كنا  ولالسف 
من  »أثنني  ان  اىل  مشرياً  حال« 
للرشطة  االدارية  الهيأة  أعضاء 
الفريق  خسارة  يتمنيان  كانا 
االستمرار  خطأي  وكأن  بقيادتي 
ان  اىل  منوها  الرشطة«  تدريب  يف 
خروجي  توقعوا  قدامى  »العبني 
بداية  »منذ  الرشطة«.وتابع  من 
بتغريي  نية  هناك  كانت  الدوري 
وكان قراري يجب ان أترك الفريق 
عيل  ويعز  آسيا  دوري  بطولة  بعد 
ترك الفريق لكن هناك عدم حسن 
يف  الالعبني  بعض  ان  كما  النوايا 
التي  زاخو  مباراة  خالل  الرشطة 
ينتظرون  كانوا   }0-0{ انتهت 
املباراة من أجل استدعائهم  نهاية 
شهد  الوطني«.ووصف  للمنتخب 
ولكن  بالرائع  الرشطة  »جمهور 
بعد خروجي من الرشطة حرضت 
وان  ضدي  الجماهري  النادي  إدارة 

كان ذلك بنسبة قليلة .

منتخبنا الوطين يهزم منتخب اوزبكستان وديا يف ختام معسكره باالمارات
فايروس كورونا يصيب  احلارس جالل حسن

نفط الوسط والكهرباء يودعان بطولة الكأس على يد الصناعات والقاسم تسمية صباح جعري مشرفاً 
لفريق الكرة بنادي اجلامعة

شهد : ادارة نادي الشرطة حرضت 
مجاهري القيثارة اخلضراء ضدي

ادارة الطلبة تدعو العبيها الستئناف التدريبات حفاظا على اسم وتاريخ النادي 

6الرياضيالرياضي همام طارق: إدارة اإلمساعيلي ترغب 
يف فسخ عقدي

بغداد/ متابعة الزوراء
أكـد العـب املنتخب الوطنـي همام طارق، العـب اإلسـماعييل، أن إدارة النادي ترغب يف فسـخ 
تعاقده، قبل بداية املوسـم الجديد.وقال طارق«بال شـك أتمنى البقاء يف اإلسـماعييل، يف ظل ما 
أجـده من حـب الجماهري، وعراقـة النادي«.وأضاف: »لكن النادي وفقا ملـا يمر به من ضائقة 
ماليـة، يرغب يف فسـخ التعاقد معي«.وزاد: »حتى اآلن لم يتم فسـخ التعاقـد، وهم يرغبون يف 
أن أتنازل عن مسـتحقاتي، ولكنني أجلت ذلك يف الفرتة الحالية؛ بسـبب تواجدي مع املنتخب«.

وتابـع: »أضع كل تركيزي حاليا مع أسـود الرافدين، وسـوف يتم مناقشـة األمر عقب عودتي 
لإلسماعيلية«.

أصفر وأمحر
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اس�تبعَد فيكتور فونت، أحد املرش�حني لرئاس�ة برشلونة، يف 
االنتخابات املقبلة، فكرة استعادة نيمار جونيور، نجم باريس 

سان جريمان.
وق�ال فونت، خ�ال اس�تضافته ع�ر برنامج الش�ريينجيتو 
اإلسباني: “عىل املستوى الريايض.. نيمار مائم تماما ملرشوع 

يقوده املدرب تشايف هرينانديز”.
واس�تدرك: “لكن إداري�ا، فإن الاعب الرازييل ال يتناس�ب مع 
خطط�ي وبرنامجي”.وب�رر فون�ت موقف�ه: “ليس ألس�باب 
اقتصادي�ة فقط، ولكن ألنه ترك برش�لونة يف وقت حرج، قبل 

أيام قليلة من انطاق موسم جديد”.
ورحل نيمار جونيور إىل النادي البارييس يف صيف 2017، بعد 

خوض فرتة اإلعداد مع الفريق الكتالوني.
وينتهي تعاق�د الاعب الرازييل مع باري�س يف صيف 2022، 

علما بأن مواطنه ليوناردو املدير الريايض للنادي البارييس، 
أعل�ن أن�ه س�يبدأ التف�اوض لتجديد تعاق�د نيمار 

وغ�ريه من نجوم الفري�ق، مثل كيليان 
مباب�ي وخوان برين�ات وآنخيل 

دي ماريا.

جهة ب�دأ ري�ال مدري�د، مس�اء أول أم�س االثن�ني، تحضرياته  ا ملو
ل�ة مضيف�ه فياري�ال الس�بت املقب�ل، يف إط�ار منافس�ات  لجو ا
الركض العارشة من الليجا.وقام الاعبون يف بداية املران بتدريبات 
ن والضغط، والعمل البدني بالكرة، انتهاًء بالتسديد عىل املرمى. كا و

م�ن من األخبار الس�ارة يف املران، عودة الشاب مارتن أوديجارد 
ال�ذي منتخ�ب ب�اده النروي�ج، وكذل�ك الفرن�يس كري�م بنزيما 
ني أدى تدريب�ات فردي�ة، ع�ىل أرض امللعب.كم�ا أدى الثنائي  دا

بقية كارفاخ�ال وناتش�و فريناندي�ز، التدريب�ات الجماعي�ة مع 
بقي�ا الاعبني، بينما لم يتدرب الرازيليان ميليتاو وكاسيمريو، حيث 

يف الحجر الصحي املنزيل.وتدرب كل من ألفارو أودريوزوال، وفيدي فالفريدي، داخل 
صالة األلعاب الرياضية، يف إطار برنامج التعايف من اإلصابة.

كش�ف مس�ؤولو الدوري اإلنجليزي املمتاز 
لك�رة القدم ع�ن 16 حال�ة إصاب�ة جديدة 
م�ن  جول�ة  أح�دث  يف  كورون�ا  بف�ريوس 
الفحوص خضع له�ا العبون وأفراد األطقم 
الفني�ة للف�رق األس�بوع املايض.وهذا أعىل 
عدد من الحاالت يتم تسجيله يف جولة واحدة 

من�ذ انط�اق املوس�م الجديد يف س�بتمر/ 
أيلول املايض.وقال املس�ؤولون إن املصابني 
بالع�دوى س�يخضعون اآلن للع�زل الذات�ي 
لع�رشة أيام.وأوضحوا يف بيان: “يس�تطيع 
ال�دوري املمت�از أن يؤك�د الي�وم أن�ه ب�ني 
التاسع من نوفمر/ ترشين الثاني و15 من 

الش�هر ذاته خض�ع 1207 
م�ن الاعبني وأف�راد األطقم 

الفنية الختبارات الكشف عن 
كوفي�د19- وظهرت بينهم 16 

حالة إصابة جديدة”.
وأصيب 68 إجماال بالعدوى يف 11 

فت�ح االدع�اء الع�ام يف مدين�ة 
برشلونة تحقيقاً بحق مشجعني 
توجيههما  بس�بب  إلس�بانيول 
إهانات عنرصي�ة لاعب أتلتيك 
بلب�او إيناك�ي وليام�س خال 
مب�اراة يف ال�دوري املحيل لكرة 
القدم املوس�م امل�ايض، وذلك يف 
خط�وة هي األوىل م�ن نوعها يف 
الكرة اإلس�بانية.ووجه االدعاء 
الثن�ني م�ن مش�جعي الن�ادي 

بانته�اك  تهم�اً  الكاتالون�ي 
الحقوق األساس�ية م�ن خال 
“االعتداء عىل كرامة األشخاص 
بس�بب التمييز املرتب�ط بوطن 
)الش�خص امله�ان( أو األص�ل 
القومي”.يأت�ي هذا التحقيق يف 
أعق�اب ش�كوى قدمتها رابطة 
الدوري اإلس�باني لك�رة القدم 
بع�د لق�اء ب�ني أتلتي�ك بلب�او 
وإسبانيول يف 25 كانون الثاني/

يناير، حيث وجهت لاعب 
الن�ادي الباس�كي، املولود 

من أبوي�ن غانيني، إهانات 
ذل�ك  يف  بم�ا  عنرصي�ة، 

القردة.وتمكن�ت  رصخ�ات 
الرشط�ة والفري�ق األمني يف 
النادي الكاتالوني من تحديد 
مش�جعني،  ثاث�ة  هوي�ة 
م�ن بينه�م ق�ارص ال يمكن 

محاكمته.

أعلن�ت رشكة بريي�يل إلطارات الس�يارات إصابة ماريو إي�زوال الرئيس 
املختص بفعاليات بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال 1 بفريوس 
كورون�ا املس�تجد.وأعلن منظم�و فورم�وال 1 أن�ه تبني إصاب�ة إيزوال 
بالعدوى عقب نهاية س�باق جائزة تركيا الكرى.وأكد البيان أنه تم 
الكشف عىل جميع املخالطني إليزوال وجاءت نتائجهم جميعا 
سلبية.وأش�ار البيان: “تؤكد فيا واالتحاد الدويل لسباقات 
الس�يارات، وفورموال 1 وبريييل، أن نتائج اختبار ماريو 
إيزوال لفريوس كورونا جاءت إيجابية، يوم 15 نوفمر/ 
ترشي�ن الثاني خ�ال جائزة تركي�ا الكرى”.وأوضح 
البي�ان: “إنه اآلن ضمن الع�زل الذاتي، وال يعاني من 
أعراض، وهو يتبع جميع اإلرشادات الطبية حاليا”.
وتابع البيان: “تمت إعادة فحص جميع املخالطني 
له، ولم تس�جل أية ح�االت إيجابية”.وبات إيزوال 

ثاني ش�خصية إدارية تص�اب بالفريوس يف فورموال 1 خال األس�بوع 
امل�ايض، بعد س�ايمون روبرت�س القائم بأعم�ال مدير فري�ق ويليامز، 

ولذلك قرر عدم السفر إىل تركيا.

بدأ الرصبي نوفاك دجوكوفيتش املصنف 
أول حملته نحو معادلة رقم السويرسي 
روجيه فيدرر م�ن حيث عدد األلقاب يف 
بطولة املاس�رتز الختامي�ة التي تجمع 
س�نوياً بني أفضل ثماني�ة العبني خال 
املوسم، بقوة من خال الفوز عىل الوافد 
الجديد األرجنتيني دييغو شفارتس�مان 
منافس�ات  مس�تهل  يف  و6-2   6-3

مجموعة “طوكيو 1970”.
ول�م يج�د دجوكوفيت�ش أي صعوب�ة 
تذكر يف تجديد فوزه عىل شفارتس�مان، 
املش�ارك يف البطولة للمرة األوىل، بعد أن 
س�بق له أن تغلب ع�ىل األرجنتيني هذا 
املوسم يف نهائي دورة روما األلف نقطة 
انتصاره الس�ادس  للماس�رتز، محققاً 
ع�ىل اب�ن ال��28 عام�اً من أصل س�ت 

مواجهات بينهما حتى اآلن.
ويف ظ�ل غياب في�درر ال�ذي يتعاىف من 
جراح�ة يف ركبت�ه، س�تكون الفرص�ة 
متاح�ة أمام دجوكوفيت�ش لكي يعادل 
رقم الس�ويرسي من حيث عدد األلقاب 
ال�كأس للم�رة األوىل من�ذ  )6( ورف�ع 
2015.ووزع الاعبون عىل مجموعتني، 
األوىل باس�م “طوكي�و 1970” وتض�م 

واألملاني  وشفارتس�مان  ديوكوفيت�ش 
ألكس�ندر زفرييف بطل 2018 والرويس 
دانييل مدفيديف، والثانية باس�م “لندن 
2020” وتض�م اإلس�باني رافايل نادال 
والنمس�اوي دوميني�ك تيي�م واليوناني 
س�تيفانوس تسيتسيباس حامل اللقب 

والرويس أندري روبليف.
ويتأه�ل صاحبا املركزي�ن األولني يف كل 

من املجموعتني إىل الدور نصف النهائي 
م�ن البطولة الت�ي تقام للم�رة األخرية 
يف لن�دن خل�ف أب�واب موصدة بس�بب 
املس�تجد،  تداعي�ات ف�ريوس كورون�ا 
قب�ل انتقالها العام املقب�ل إىل تورينو يف 

إيطاليا.
واحت�اج دجوكوفيتش الذي عادل الرقم 
القيايس املس�جل باس�م األمريكي بيت 

سامراس بإنهائه ستة أعوام يف صدارة 
تصني�ف رابط�ة املحرتف�ني، إىل س�اعة 
و18 دقيق�ة لك�ي ينه�ي مواجهته مع 
شفارتس�مان ال�ذي اس�تفاد من غياب 
فيدرر ع�ن البطولة لكي يحجز بطاقته 

فيها للمرة األوىل يف مسريته.
ويلتق�ي الحق�اً زفرييف م�ع مدفيديف 
ضمن هذه املجموع�ة التي أطلق عليها 
بالذك�رى  احتف�اال   ”1970 “طوكي�و 
الخمس�ني النطاق البطولة التي أقيمت 
للم�رة األوىل يف العاصم�ة اليابانية عام 
1970 وأح�رز لقبه�ا األمريك�ي س�تان 
سميث عىل حساب األسرتايل رود اليفر.

ويتش�ارك دجوكوفيتش ال�ذي يخوض 
البطولة للمرة الثالثة عرشة يف مسريته، 
حالي�اً املرك�ز الثان�ي م�ن حي�ث ع�دد 
األلقاب مع كل من س�امراس ومواطن 
األخري إيف�ان لندل )5 لكل منهم(، ومن 
خلفهم الروماني إييل ناس�تازي بأربعة 

ألقاب.
وأق�ر دجوكوفيتش: “ان بداي�ة املباراة 
لم تكن رائعة بالنس�بة يل. كرس إرسايل 
يف الش�وط الثالث لكني نجح�ت يف الرد 
بكرس إرس�اله. كانت مواجهة متقاربة 

حتى نجح�ت يف كرس إرس�اله والتقدم 
3-4، م�ا س�مح يل يف حس�م املجموعة 

األوىل”.
ث�م ف�رض الرصب�ي نفس�ه بق�وة يف 
املجموع�ة الثانية التي ق�دم فيها “أداء 
مرضي�ا جدا”، وكرس إرس�ال منافس�ه 
للمرة الثالثة يف اللق�اء ثم للمرة الرابعة 
يف الش�وط الخام�س، منهي�ا املجموعة 
لصالحه م�ن دون عن�اء، محققاً فوزه 
األربع�ني للموس�م مقابل ث�اث هزائم 
فق�ط، إحداها يف نهائ�ي روالن غاروس 
ع�ىل يد ن�ادال، إضاف�ة اىل خس�ارته يف 
مشاركته األخرية ضد اإليطايل لورنتسو 
س�ونيغو يف رب�ع نهائ�ي دورة فيين�ا، 
واقصائ�ه م�ن ال�دور الراب�ع لبطول�ة 
فاش�ينغ مي�دوز بعدما أص�اب حكمة 

الخط بالكرة عن طريق الخطأ.
يفتق�د  أن�ه  اىل  وأش�ار دجوكوفيت�ش 
الجمهور الذي كان�ت تعج به مدرجات 
“أو2 أرينا” طيلة األعوام ال�11 املاضية 
منذ أن استضافت لندن البطولة اعتبارا 
من عام 2009، مضيفا “يراودك شعور 
غريب جدا بأن تلعب اآلن أمام مدرجات 

خالية”.

كش�فْت تقارير صحفية فرنسية 
حقيقة اهتمام نادي باريس سان 
جريم�ان بالتعاق�د مع س�ريجيو 
راموس، مدافع وقائد ريال مدريد 

اإلسباني.
ووصفت صحيفة ليكيب الفرنسية 
تق�دم ب�ي إس جي بع�رض لضم 
الزائ�ف، وأن�ه  رام�وس، بالخ�ر 
إسرتاتيجية للضغط عىل مسؤويل 
مفاوض�ات  يف  امللك�ي  الن�ادي 
التجديد لسريجيو والذي سينتهي 

عقده يف صيف 2021.
أم�ا صحيفة ل�و باريزيان فأكدت 
أن ارتب�اط الن�ادي البارييس بضم 
راموس ش�ائعة ليس لها أس�اس 

متني.
وأك�دت الصحيفة ذاته�ا أن إدارة 
بي إس جي ل�م تتقدم بأي عرض 
لضم قائ�د الفريق امللك�ي، البالغ 

من العمر 34 عاما.
ولفت�ت: “الخس�ائر االقتصادي�ة 
أزم�ة  الباري�يس بس�بب  للن�ادي 
فريوس كورون�ا، تمنعه من إبرام 
صفق�ة به�ذا الحجم، ب�ل يفضل 
مس�ؤولو س�ان جريم�ان توف�ري 

سيولة مالية لتمديد تعاقد كيليان 
مبابي”.

وينتهي تعاقد كيلي�ان مبابي مع 
العماق الفرنيس يف صيف 2022.

وأتمت لو باريزي�ان تقريرها بأن 
“املقرب�ني م�ن س�ريجيو راموس 
يف  الش�ائعة  ه�ذه  يس�تغلون 

التفاوض مع إدارة ريال مدريد”.
يف س�ياق متص�ل، ذكرت ش�بكة 
مون�ت كارل�و “أن هذه الش�ائعة 
س�ان  باري�س  مس�ؤويل  تزع�ج 

“تخ�دم  أنه�ا  وت�رى  جريم�ان، 
يف  رام�وس  س�ريجيو  مصال�ح 

مفاوضاته مع ريال مدريد”.
الباري�يس  الن�ادي  ب�أن  ونوه�ت 
يس�تنكر محاولة بع�ض الاعبني 
كوس�يلة  اس�تغاله  ووكائه�م 
ضغ�ط يف التف�اوض م�ع أندي�ة 
أخ�رى، حيث تكرر األم�ر كثريا يف 

السنوات األخرية.
م�ن جه�ة أخ�رى، يتطل�ع نادي 
باري�س س�ان جريم�ان، للفوز يف 

ال�رصاع م�ع 5 أندية ك�رى، عىل 
ضم أحد الاعبني الواعدين بفريق 

ريد بول سالزبورج النمساوي.
وذك�رت مجلة فران�س فوتبول يف 
تقرير لها، أن إدارة س�ان جريمان 
الش�اب  املج�ري  ترغ�ب يف ض�م 
الع�ب  سوبوس�اي،  دوميني�ك 

سالزبورج.
 20( سوبوس�اي  أن  وأضاف�ت 
عاما( يحظى باهتمام أندية كبرية 
يف أوروب�ا، مث�ل مي�ان اإليط�ايل، 
وريال مدريد اإلس�باني، وتوتنهام 
هوتس�بري وجاره اللندني آرسنال، 

واليبزيج األملاني.
وأوضحت أن إدارة باريس مطالبة 
ب��25 مليون ي�ورو قيمة الرشط 
الجزائ�ي يف عقد سوبوس�اي، إذا 

أرادت التعاقد مع الاعب املجري.
ولفتت إىل أن العب سالزبورج كان 
ضم�ن خطط الن�ادي البارييس يف 
فرتة االنتق�االت الصيفية األخرية، 
رغ�م إن�كار كريس�توفر فرويند، 
املدي�ر الري�ايض لس�الزبورج، أي 
حديق�ة  يف  نظ�ريه  م�ع  تواص�ل 

األمراء، الرازييل ليوناردو.

يسعى أحد األندية الفرنسية، للتعاقد مع إسام سليماني، مهاجم 
ليسرت سيتي اإلنجليزي، ومنتخب الجزائر.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنس�ية، أن نادي سانت إيتيان يرغب يف 
ضم سليماني خال فرتة االنتقاالت الشتوية املقبلة، لتدعيم كتيبة 

املدرب كلود بويل.
وأضافت أن إدارة س�انت إيتيان تبحث عن هداف للفريق، وترى أن 
سليماني سيكون إضافة يف ظل نجاح تجربة إعارته املوسم املايض 

مع موناكو.
ولفت�ت إىل أن املهاج�م الجزائري ال�دويل، يعيش ف�رتة صعبة هذا 

املوسم، حيث لم يشارك سوى 19 دقيقة فقط مع ليسرت سيتي.
وينتهي تعاقد س�ليماني )32 عاما( مع نادي�ه اإلنجليزي، بنهاية 

املوسم الجاري يف صيف 2021.
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كورونا يرجئ مواجهة سويسرا وأوكرانيا

صانع األلعاب كريس بول ينتقل إىل فينيكس

اعالم الكرتوني دجوكوفيتش يبدأ محلته بقوة يف بطولة املاسرتز اخلتامية

مبابي وإدارة باريس يعطالن صفقة راموس سانت اتيان يرغب بضم سليماني

تق�رر تأجي�ل مواجهة س�ويرسا وأوكراني�ا، يف الجولة األخرية 
باملجموع�ة الرابع�ة لدوري األم�م األوروبية؛ بس�بب ظهور 3 
إصابات بفريوس كورونا املس�تجد بني صفوف العبي أوكرانيا.
يذك�ر أن املنتخ�ب األوكران�ي كان ق�د خ�رس مب�اراة ودية يف 
أكتوبر/ترشين األول املايض أمام فرنس�ا )7-1(؛ بسبب غياب 
10 العبني من صفوفه بس�بب كورونا، وحاليا أصيب 3 العبني 
من صفوفه، وهم إدوارد س�وبول ويوفني ماكارينكو ودميرتو 
رزني�ك، ويخضعون للعزل يف أحد فنادق سويرسا.يش�ار إىل أن 
إس�بانيا وأملاني�ا، الواقعت�ني باملجموعة نفس�ها، تواجها ليلة 
أم�س الثاثاء عىل ملعب )ال كارتوخا( يف إش�بيلية، يف مواجهة 
مصريي�ة؛ م�ن أجل خط�ف بطاقة التأه�ل للمرحل�ة النهائية 
للبطولة والتي انتهت يف ساعة مبكرة من فجر اليوم األربعاء. 

انتق�َل املخرضم كري�س بول، أحد أفضل صانع�ي األلعاب يف دوري 
كرة الس�لة األمريك�ي للمحرتفني، م�ن أوكاهوما س�يتي ثاندر إىل 

فينيكس صنز، وذلك بحسب ما أفادت تقارير إعامية.
وكش�فت ش�بكة “أي أس بي أن” وموقع “ذي أثلتيك” أن فينيكس 
س�يتخىل ألوكاهوما سيتي عن صانع ألعابه اإلسباني ريكي روبيو 
والجن�اح كييل أوبر جونيور والعبني آخرين وحقه يف الدور األول من 
ال�”دراف�ت” املخص�ص النتداب الاعبني م�ن الجامعات واألجانب، 
من أجل الحصول عىل ابن ال�35 عاما الذي سريافقه إىل صنز الاعب 
املرصي عب�د الرحمن نادر.ويش�كل انتق�ال ب�ول إىل فينيكس أوىل 
الصفق�ات الكرى يف اليوم األول من فت�ح باب التبادالت يف الدوري، 
وس�يكون قوة ال يستهان بها مع النجم املميز ديفن بوكر، عىل أمل 
إعادة الفريق إىل األدوار اإلقصائية “باي أوف” بعد أن غاب عنها منذ 
موس�م 2010-2009 حني وصل إىل نهائي املنطق�ة الغربية بقيادة 
صانع األلعاب الكندي س�تيف ناش وأماري س�تودماير وجيس�ون 
ريتشاردس�ون وغرانت هيل.وسيكون فينيكس الفريق الخامس يف 
مس�رية بول يف الدوري، بعد نيو أورليانز هورنتس )2005-2011( 
ولوس أنجليس كليرز )2017-2011( وهيوستن روكتس )-2017

2019( وأوكاهوما سيتي )2019(.

عزل ماريو إيزوال بعد إصابته بكورونا فونت: نيمار مالئم ملشروع يقوده تشايف

دفعة لزيدان قبل مواجهة فياريال

الربميريليج يسجل أعلى معدل إلصابات كورونا

فتح حتقيق حبق مشجعني إلسبانيول

مفكرة الزوراء
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منظمة طالبية لتقصي احلقائق والتثقيف اإلعالمي
 الغوس/ متابعة الزوراء:

منذ أن ب�دأ فريوس كورون�ا ينترش، 
ظ�ّن البعض أّنه ل�ن يصبح جائحة، 
بس�بب ُبعد دول كث�رية جغرافًيا عن 
الص�ن الت�ي س�ّجلت أوىل اإلصابات 
بالف�ريوس، وه�ذا بالفعل م�ا ظّنه 
ت�ّم  حت�ى  نيجريي�ا،  يف  املواطن�ون 
تسجيل الحالة األوىل يف البالد يف أواخر 
ش�باط/ فرباير 2020، فساَد الذعر، 
وبعد ذلك بوقت قصري، زادت نس�بة 
املعلومات املضللة بحسب كاتب هذا 
املقال س�لطان ق�ادري، وهو طالب 
صحافة نيج�ريي يف جامعة الغوس 
 People’s Check ومؤس�س منظمة
باملعلوم�ات  بالتدقي�ق  املتخصص�ة 

وتقيص الحقائق.
ولف�ت ق�ادري البالغ م�ن العمر 19 
عاًما يف جامعة الغوس إىل أّن األخبار 
املضلل�ة والشائع�ات تضّمن�ت قيام 
س�ائق س�يارة أجرة نيجريية بنرش 
الع�الج  وأّن  نيجريي�ا  يف  الف�ريوس 
املبكر لكورون�ا يتمّثل بالكلوروكن، 
باإلضافة إىل مؤامرات تزعم أن الجيل 
الخامس يس�بب الوفاة وأّن الحرارة 

تقلل من انتشار الفريوس.
وم�ن هن�ا انطلق�ت فك�رة ق�ادري 
بمكافح�ة األخب�ار املغلوط�ة، حيث 
ق�ّرر إنش�اء منظمة ُتعن�ى بتقيص 

الحقائ�ق واألخب�ار املنت�رشة ح�ول 
يف  وتخّي�ل  نيجريي�ا،  يف  »كورون�ا« 
البدء وجود مؤسسة إعالمية يديرها 
ط�الب، فتواص�ل م�ع الصحفين يف 
الجامع�ة ووج�ه دع�وة للطالب من 
مؤسس�ات أخ�رى لتقدي�م الطلبات 

واملشاركة يف هذا املرشوع.
مكافحة األخبار املضللة

 People’s Check منظم�ة  ب�دأت 
العم�ل بشك�ل رس�مي يف منتص�ف 
شهر نيس�ان/إبريل، بمشاركة أكثر 
من 15 صحفًيا يدققون بالحقائق يف 
سبع مؤسسات، ويقّدمون معلومات 
عن الشائع�ات املنترشة خالل األزمة 

الصحية العاملية غري املسبوقة، وذلك 
بعد جمع األدلة الرقمية واملادية من 

املصادر األولية.
التدقي�ق  »تعلّم�ت  ق�ادري:  وق�ال 
بالحقائ�ق بشك�ل ذات�ي وش�اركت 
نظمته�ا  متخصص�ة  دورات  يف 
مؤسس�ات ع�ّدة من بينها فريس�ت 
دراف�ت ومعهد بوينرت، وباس�تخدام 
هذه املهارات املكتسبة قمت بتقديم 
الحقائق إىل زمالئي يف الفريق، الذين 
التدريبية نفس�ها  ال�دورات  تابع�وا 
الحًقا وت�م تصميم املنص�ة الرقمية 
باملنظم�ة بشك�ل ش�بيه  الخاص�ة 
 Africa ملنصات تقيص الحقائق مثل

.»Dubawaو Check
وأوضح قادري أّن »بعد ش�هر واحد 
فقط عىل إطالق املنصة، نرش الفريق 
أكث�ر م�ن 20 تقري�رًا ح�ول أخب�ار 
ت�ّم التدقي�ق بصحتها، وبذل�ك فقد 
ك�ان الفري�ق يف مقّدمة األش�خاص 
الذي�ن يكافحون املعلوم�ات املضللة 
حول ف�ريوس كورون�ا يف نيجرييا«. 
وتاب�ع: »يف حزيران/يوني�و، أطلقنا
م�رشوع  وه�و   ،  Verify Nigeria
للتحق�ق م�ن املعلوم�ات الخاطئ�ة 
ع�ن الصحة والف�ريوس واملعلومات 
املضلل�ة يف نيجريي�ا بالرشاك�ة م�ع 
مرشوع التقيص العاملي الذي أطلقه 
م�رشوع »مي�دان« ال�ذي يعمل عىل 
تحس�ن املعرفة الرقمي�ة ومهارات 
بن�اء املجتمع واملشاركة السياس�ية 
للمواطن�ن الصحفي�ن والنشط�اء 
ومنظم�ات  الصحاف�ة  وط�الب 
املجتمع املدني واملدافعن عن حقوق 
اإلنسان من خالل التدريب والربمجة 

والبحث«.
وتعامل فريق ق�ادري مع املعلومات 
الخاطئة من خ�الل عمليات التحقق 
م�ن الحقائ�ق يف الوق�ت املناس�ب، 
معززي�ن قدراتهم بأش�كال محتوى 
مختلفة مث�ل الرس�ومات ومقاطع 
واملدون�ات،  والبودكاس�ت  الفيدي�و 

وقال ق�ادري: »أنشأنا أيًضا محتوى 
يهدف إىل تس�هيل التثقيف اإلعالمي 
لضم�ان معرف�ة الجمه�ور بكيفية 
اكتشاف املعلومات الصحية الخاطئة 
بأنفسهم ومعرفة كيفية العثور عىل 

املعلومات الصحيحة«.
والجدير ذك�ره أّن املنصة اس�تهلّت 
وعم�ل  ميزاني�ة  دون  م�ن  العم�ل 
الفري�ق  يف  والط�الب  الصحفي�ون 
كمتطوع�ن، ولك�ن بع�د ش�هر من 
أيار/ماي�و  يف  وتحدي�ًدا  إنشائه�ا، 
2020، حصل�ت املنص�ة ع�ىل منحة 
اإلعالم�ي  للعم�ل   Check Global
وقيمته�ا  الناش�ئة،  واالقتص�ادات 
ه�ذا  وك�ان  أمريك�ي،  دوالر   2000
مص�در التمويل الوحي�د لدى املنصة 
املوق�ع  لتطوي�ر  اس�تخدامه  وت�ّم 
اإللكرتوني وصيانته، وتأمن رواتب 
للمتطوعن وتوفري محتوى بأشكال 

مختلفة.
إشارًة إىل أّن التمويل اإلضايف هو أمر 
رضوري للوص�ول إىل جمه�ور أكرب 
باملعلومات  بالتدقيق  العمل  وتكثيف 
مع الحفاظ عىل اإلس�تقاللية، ولهذا 
فالبح�ث مس�تمّر ع�ن التمويل من 
املنظم�ات واملؤسس�ات الت�ي تدعم 

وس�ائل اإلعالم املس�تقلة.
وقال قادري: »بعد مرور أشهر وحتى 

اآلن، قمنا بنرش أكثر من 70 تحقيًقا 
وتدقيًق�ا بالحقائ�ق، بمشارك�ة 40 
مدقًقا ش�اًبا يعملون معن�ا عن ُبعد 
عرب 15 جامعة، وتّم تدريب مدققن 
يف الحقائ�ق م�ن خالل ورش�ة عمل 
املضلل�ة  املعلوم�ات  تق�يص  ح�ول 
 ،Africa Check املتعلّق�ة بالصحة يف
وه�ي عب�ارة ع�ن برنام�ج مجاني 
املعلومات  انتش�ار  يكش�ف كيفي�ة 
الصحي�ة الخاطئ�ة، ولكنن�ا نأمل يف 
مواصلة جهودنا للتحقق من األخبار 
من خالل إجراء تدريبات مستمرة«.

م�ن جهتها، قالت أول�والدي أوالبيه، 
الغ�وس  جامع�ة  يف  طالب�ة  وه�ي 
ومدققة يف الحقائ�ق وتعمل مع مع 
People’s Check منذ إنطالقها: »إّن 
العم�ل مع املنظم�ة علمن�ي كيفية 
اكتش�اف األخب�ار املزيف�ة وكش�ف 
االدعاءات باستخدام أدوات مختلفة 
مث�ل Yandex وTineye للبح�ث عن 
الص�ور العكس�ية، inVID للتحق�ق 
 Googleو Tweetdeckمن الفيديو و
التواص�ل  وس�ائل  ملراقب�ة   Trends
االجتماعي. ومن خالل االستمرار يف 
تدري�ب فريقنا، نأمل يف تعزيز ثقافة 
التحق�ق م�ن املعلوم�ات وتحض�ري 
جيل جديد م�ن املدققي بالحقائق«، 
مضيف�ًة: »نأم�ل أيًض�ا يف الرتوي�ج 

ملراجعة الحقائق والتثقيف اإلعالمي 
لجمهور أكرب«.

 People’s ويف هذا الس�ياق، نّظم�ت
Check ثالث�ة أح�داث عامة ش�ارك 
فيها أكثر م�ن 200 طالب وصحفي 
ومواط�ن، تدّربوا عىل كيفية التعامل 
م�ع املعلوم�ات املنت�رشة ع�ن ه�ذا 

الفريوس.
 فيما قال نونس�و إيزيبوير، املسؤول 
عن  اسرتاتيجيات التطوير يف املنظمة: 
»نبح�ث ع�ن ط�رق جدي�دة لتعزيز 
عملنا، وع�ىل الرغم م�ن أّن الوصول 
إىل جماهري محددة من خالل وسائل 
التواصل االجتماع�ي واإلعالنات عىل 
شبكة اإلنرتنت هو أمر أسايس، إال أّن 
املنظمة ال تملك حالًيا التمويل الالزم 
لذل�ك«، وأض�اف: »نعتق�د أّن التقّدم 
الذي شهدناه يعود إىل املعايري العالية 
التي وضعناها ألنفسنا كفريق، لذلك 

نريد مواصلة تقديم عمل جيد«.
 People’s Check منظم�ة  تش�ارك 
يف برنام�ج معرف�ة البيان�ات ال�ذي 
تنظم�ه Code for Africa بالرشاكة 
مع البن�ك الدويل. ويشّك�ل الربنامج 
أساًسا للعمل يف االقتصاد والحصول 
واس�تخدام  اإلحصائي�ات  ع�ىل 
البيانات ملعالجة املعلومات الخاطئة 

واملضللة.

بروكسل/ متابعة الزوراء: 
أك�د مجلس الن�وع االجتماعي التابع لالتح�اد الدويل للصحفي�ن، أن الصحفيات تأثرن 
بشكل خ�اص جراء تفيش وباء كورونا، مطالبا جميع النقاب�ات األعضاء لتبني معايري 
تنظ�م جميع أوجه العمل عن بعد يف بلدانهم، فيما رحب بتبني االتحاد الدويل للصحفين 

سياسته الخاصة بمنع العنف والتحرش يف اماكن العمل. 
قال مجلس النوع االجتماعي التابع لالتحاد الدويل للصحفين يف بيان له: إن الصحفيات 
تأث�رن بشكل خاص ج�راء تفيش وباء كورونا بس�بب ظروف العمل ع�ن بعد وتقليص 
س�اعات العمل واالجور، إضافة إىل الضغوط�ات الناتجة عن صعوبة التوفيق بن الحياة 

املهنية والعائلية.
ويدع�و املجلس جميع النقابات األعضاء لتبني معايري تنظم جميع أوجه العمل عن بعد 
يف بلدانه�م والعمل من أجل ادماج هذه املعايري يف املفاوض�ات الجماعية التي يجرونها. 
كم�ا حث املجل�س اللجنة التنفيذي�ة لالتحاد ال�دويل للصحفين عىل زي�ادة جهودها يف 
التعاون مع املنظمات الدولية األخرى، لضمان أن تظل مسألة مساواة النوع االجتماعي 
م�ن ضمن أولويات عمله وعدم تخفيض أولويتها نتيجة االنشغال بانتشار وباء “كوفيد 
19”. وكم�ا يشجع املجلس النقابات األعضاء لتقوم بح�ث حكومات بلدانها للمصادقة 
ع�ىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رق�م 190 الخاصة بالقضاء عىل العنف والتحرش يف 

أماكن العمل.
من جهة أخرى، يرحب مجلس النوع االجتماعي بتبني االتحاد الدويل للصحفين سياسته 

الخاصة بالتحرش التي تهدف إىل وضع حد لألوضاع غري املرغوب فيها داخل املنظمة. 
ويدع�و النقاب�ات األعضاء إىل تبني معاي�ري أخالقية مماثلة، إن لم تكن ق�د تبنتها بعد، 

وتبني سياسة حازمة يف مواجهة جميع أشكال العنف والتحرش.
ويطال�ب املجل�س اللجنة التنفيذي�ة لالتحاد ال�دويل للصحفين بتكثي�ف جهودها نحو 
تحقيق املس�اواة، وعليه، ويف ضوء االس�تعدادات لتنظيم املؤتمر العام املقبل لالتحاد، ان 
يت�م زيادة تمثي�ل الصحفيات يف الوفود النقابي�ة، ويطالب النقاب�ات األعضاء بتضمن 
صحفيات ضمن وفودها الوطنية، وأن تشجع الصحفيات عىل املشاركة يف أعمال مجلس 

النوع اإلجتماعي.

البصرة / نينا:
 أنجز فرع نقابة الصحفين يف البرصة أكثر من 150 معاملة خاصة بأرايض الصحفين 

باملحافظة بعد حصول موافقة محافظ البرصة عىل التخصيص .
وذك�ر رئيس ف�رع النقابة عباس الفي�اض للوكالة الوطنية العراقي�ة لألنباء/ نينا/ ان 
محافظ البرصة اسعد العيداني سبق ان خصص 150 قطعة ارض سكنية للصحفين يف 
قضاء شط العرب رشقي املحافظة مشريا اىل ان لجنة االرايض يف النقابة تابعت اإلجراءات 
القانونية بتخصيص قطع أراض للمشمولن مع مديرية بلديات البرصة  الفتا اىل انه من 

املؤمل سيتم توزيعها خالل الفرتة القادمة.

سيئول/ متابعة الزوراء: 
م�ع التقدم التكنولوجي الرسيع، دخل الذك�اء الصناعي يف عدة مجاالت، منها الصحافة 
واإلع�الم، فأن اول مذيع�ة إخبارية تعمل بالذكاء االصطناعي تنضم قريبا إىل فريق عمل 

قناة MBN الكورية الجنوبية. 
واملذيع�ة املرتقبة تخضع حاليا لتدريبات، تتضم�ن نربة صوتها وتعبريات وجهها، حيث 
تستطيع مشاركة ألف كلمة يف الدقيقة. وقال مسؤولو القناة إن لديها رسعة يف توصيل 

األخبار وبفاعلية عالية.
وس�ينضم لفريق القناة أيضا كاتب صحفي يكتب ويرسل املحتوى إلدارة املنتجن. هذه 

التطورات قد تشكل خطرا عىل مئات العاملن يف مجال الصحافة والتلفزيون.

اجناز أكثر من 150 معاملة خاصة 
بأراضي الصحفيني يف البصرة

أول مذيعة تعمل بالذكاء 
الصناعي تنضم لفريق تلفزيوني

االحتاد الدولي للصحفيني يطالب النقابات العضوة 
بتنظيم العمل عن بعد بسبب استمرار خطر كورونا  

فلسطني/ متابعة الزوراء: 
عىل خلفية اس�تمرار جرائم قتل النس�اء يف 
املدن والبلدات الفلسطينية داخل أرايض 48 
ويف محاول�ة للحد منها، أطلق�ت جمعيتان 
أهليت�ان حمل�ة توعي�ة ته�دف م�ن جملة 

أهدافها للتأثري عىل تناول اإلعالم لها.
وأطلق مركز “إعالم” وجمعية “نس�اء ضد 
العنف” أمس حملة خاصة ُمعّززة لصحافة 
الن�وع االجتماع�ي )اح�رتام امل�رأة( أمال يف 
أّن يس�هم هذا النوع من اإلع�الم يف محاربة 
الجريم�ة عامة والجريمة ضد املرأة خاصًة، 
علما أنه وحتى اليوم قتل أكثر من 85 مواطنا 
عربيا بينهم 14 امرأة من فلسطينيي الداخل 

منذ بدء العام الحايل.
وقال�ت الجمعيت�ان: إن الحمل�ة جاءت بعد 
ع�ام كامل من اللق�اءات الشهرّي�ة املُكثفة 
بمشاركة مجموعة من الصحفيات العربيات 
لبحث الدور املتوخى من اإلعالميات ملواجهة 
العن�ف املس�ترشي يف املجتم�ع عامة وضد 
النس�اء تحديدا، والدور الذي تلعبه وس�ائل 

اإلعالم يف محاربة الجريمة.

وترك�ز الحمل�ة بعن�وان # ش�و أخب�ارك؟ 
ع�ىل رضورة اس�تبدال بع�ض املصطلحات 
اإلعالمّي�ة  التغطي�ة  يف  املُس�تخدمة 
جندري�ا  حساس�ة  أخ�رى  بمصطلح�ات 
وتنصف النساء ومواقعهن يف املجتمع وتؤثر 

يف وعي املتلقن.
وتأتي الحملة كخطوة أوىل ملرشوع متكامل 
الفلس�طينيات  الصحفي�ات  علي�ه  عمل�ت 
يف إرسائي�ل بالتع�اون م�ع مرك�ز “إعالم” 
وجمعية” نس�اء ضد العن�ف” حيث تشمل 
للزم�الء  موج�ه  دلي�ل  أول  إص�دار  أيض�ا 
الصحفين والصحفي�ات يف تغطية إعالمّية 
حساس�ة للنوع االجتماع�ي، خاصًة بعد أّن 
أثبتت  التجارب تأثريها ونجاعتها يف اإلعالم 
عامًة، س�واًء يف العال�م العرب�ي أو الغربي، 
باإلضاف�ة اىل ذلك ينوي املرشوع إصدار عدد 
من الحمالت اإلعالمّية الهادفة إىل تعزيز هذا 
النوع من الصحافة أمال يف التثقيف اإلعالمي 
ألدوار امل�رأة وتقليل التغطي�ة غري املنصفة 

بحقها  يف وسائل اإلعالم.
ويف الس�ياق تنوه الجمعيت�ان إىل أّن اإلعالم 

العرب�ي املحيل س�جل تقدم�ا يف تعامله مع 
قضايا امل�رأة، حيث عمل املرشوع عىل بحث 
خ�اص يف هذا املضم�ار أظه�ر أّن اإلعالم يف 
املسار الصحيح إال أّن هنالك رضورة ملنهجة 

العمل وبناء أطر خاصة له.
ومم�ا أظه�ره البح�ث ال�ذي ق�ام برص�د 
التغطية اإلعالمّية ل� 15 حالة قتل لنساء يف 
املجتمع العربي بن السنوات2018 و 2019 
أّن اإلع�الم العرب�ي الفلس�طيني يف إرسائيل 
يس�عى إىل إبراز الجريمة يف حق النس�اء إىل 
أّن التغطي�ة تقت�رص عىل الجان�ب الجنائي 
للموضوع وتختزل عوامل أخرى من شأنها 

أّن تشكل رادعا لتنفيذ جرائم أخرى.
كم�ا أظه�ر أّن اإلع�الم، وإن كان�ت هنال�ك 
محاوالت إلنصاف النساء، إال أّن املصطلحات 
املعتمدة يف بعض وسائل اإلعالم طاملا تكون 
غ�ري موفق�ة وع�ىل س�بيل املث�ال تس�مية 
الضحية ب� “املرحومة” عوضا عن تسميتها 
ب�� “املغ�دورة” مثال ك�ي يت�م التأكيد عىل 
الجريم�ة والتحذير من عقلي�ة اإلجرام التي 
تدف�ع منفذيه�ا. وهذا ب�رأي الحملة يشكل 

دافع�ا إىل العم�ل ع�ىل توجي�ه الصحفي�ن 
بتوحي�د املصطلحات واختي�ار املصطلحات 
التي تحمل دالالت ومعاني حساس�ة للنوع 
االجتماع�ي ومناهضة ألش�كال العنف ضد 
املرأة، وعىل هذا جاءت حملة # شو� اخبارك 
لتظه�ر البدائ�ل للمصطلح�ات املس�تعملة 

بمنظور حساس للنوع االجتماعي«.
وي�رى القّيمون عىل امل�رشوع أّن للصحافة 
دورا مهم�ا يف التغي�ري والتأث�ري املجتمع�ي 
ومواجه�ة الجريم�ة، ويف رفع ص�وت املرأة 
والتص�دي للكثري من أنواع وأش�كال العنف 
املمارس ضدها، مع التأكيد أن انحياز اإلعالم 
للمرأة ال يمس بدوره املهني باعتبار أّن هذا 
الدور يلزمه باالنحي�از إىل الضحية والحلقة 

األضعف من كل معادلة يف التغطية.
يذك�ر أّن “ح�راك صحفي�ات ض�د العنف” 
املُش�رتك ب�ن “إع�الم” وب�ن “نس�اء ضد 
العنف” ضمن مرشوعهم “قراري مستقبيل” 
املش�رتك م�ع منظمة ك�ري العاملي�ة وطاقم 
ش�ؤون املرأة، مدعوم م�ن االتحاد األوروبي 

ومؤسسة هانس زايدل األملانية.

إطالق محلة لتعزيز صحافة النوع االجتماعي يف فلسطني 

نواكشوط/ وكاالت:
 أب�دت مجموع�ة م�ن الصحفين 
كب�رية  مخ�اوف  املوريتاني�ن 
املس�ؤولن  ش�كاوى  تزاي�د  م�ن 
الصحفي�ن  بح�ق  الحكومي�ن 
واملؤسس�ات اإلعالمي�ة يف اآلون�ة 
األخرية، وأعربوا عن تضامنهم مع 
اإللكرتونية  “مراسلون”  صحيفة 
التي تواجه دعوى قضائية بسبب 

قضية نرش.
ومؤسس�ات  صحفي�ون  وق�ال 
واألش�هر  األس�ابيع  إن  إعالمي�ة 
األخ�رية ش�هدت تزاي�دا ملحوظا 
يف ع�دد القضاي�ا املرفوع�ة ض�د 
تتعل�ق  مواضي�ع  يف  الصحفي�ن 
بالن�رش، وأضاف�وا أنه�م أصبحوا 

يستشعرون “الخطر”.
وآخر تلك القضايا ش�كوى قدمها 
الوزير الس�ابق إس�لك ول�د أحمد 
إيزيد بيه، ضد “مراسلون”، بتهمة 
ن�رش أخبار كاذب�ة وفق م�ا ذكر 

بيان صحفي موقع من العرشات 
من الصحفين املوريتانين.

وذك�ر البي�ان أن املوق�ع أعط�ى 
للوزي�ر ح�ق ال�رد، لكن�ه “لج�أ 
بداية إىل السلطة العليا للصحافة 
والس�معيات البرصي�ة )الهابا(، 
التي لم تجد يف خرب مراس�لون ما 
يجرح يف مهنيتها، وقررت تفعيل 
مادتها السابعة لتقريب وجهات 
النظر بن اإلعالم والجمهور، غري 

أنه لم يتجاوب أيضا”.
الصحفي�ة  املجموع�ة  ورحب�ت 
يف بيانه�ا بتفعي�ل الهاب�ا للمادة 

ح�ق  تمنحه�ا  الت�ي  الس�ابعة 
التسوية والتحكيم بن املؤسسات 
اإلعالمية وجمهوره�ا، قالت إنها 
ترى يف ذلك أنه “األنس�ب لتكريس 

الحرية واحرتام الجمهور”.
وطلب�ت م�ن القض�اء ومس�ؤويل 
املحاك�م “األخ�ذ دائم�ا بأحس�ن 
املتعلق�ة  القضاي�ا  يف  املخ�ارج 
بالن�رش، والحرص ع�ىل مقاضاة 

الصحفي�ن فق�ط وف�ق )قانون 
العدال�ة  يضم�ن  ال�ذي  الن�رش( 

لألطراف”.
كم�ا طال�ب مديرو 42 مؤسس�ة 
صحفية يف موريتانيا، بالوقوف إىل 
جانب “اإلعالم الحر” والعمل عىل  
ترس�يخ حرية التعبري وتفعيل كل 

ما من شأنه تعزيزه.
وعل�ق محمد ع�ايل ول�د العبادي؛ 
رئي�س اتحاد املواق�ع اإللكرتونية 

واملدي�ر العام لوكالة “املس�تقبل” 
اإلعالمية، ع�ىل الدعوى القضائية 
ض�د مدي�ر موق�ع “مراس�لون” 
ول�د  محم�د  س�يدي  اإلخب�اري 
بلعمش، بالقول إن هناك إمعانا يف 
الس�عي إلهانة الصحفين بهدف 
إس�كاتهم إىل درجة ل�م يعد هناك 
معه�ا أي اعتب�ار لحق ال�رد الذي 

يكفله القانون.
وأوض�ح ولد العب�ادي، يف منشور 

ع�ىل صفحت�ه بموق�ع فيس�بوك 
“م�ا يث�ري االس�تغراب، ه�و قفز 
الشاكي عىل حك�م ‘الهابا’ وطرح 
الشكاي�ة أمام النياب�ة، كنوع من 
اإلرهاب املعن�وي للزمالء يف موقع 
مراسلون، ومن خاللهم للصحافة 

املستقلة بصورة عامة”.
ودعا ول�د العب�ادي باس�م اتحاد 
“الوزي�ر  اإللكرتوني�ة،  املواق�ع 
الس�ابق لالنصياع لحكم السلطة 
العليا للصحافة، إلنصاف نفس�ه 
واملوق�ع ال�ذي نرش الخ�رب ونرش 
بعض القرائن التي تؤكد الفرضية 
التي ذهب إليها، فقد كان بإمكان 
الشاك�ي أن يفنده�ا م�ن خ�الل 
تزويد املوقع باملعلومة الصحيحة، 

إن لم تكن هناك نية أخرى”.
العمومي�ة  الس�لطات  وطال�ب 
وتجري�م  الصحفي�ن،  بحماي�ة 
أن  باعتب�ار  املعلوم�ات  حج�ب 
الحصول عليها حق كفله الدستور 

املوريتاني.

الرباط/متابعة الزوراء:
متس�ائلة حول دواع�ي محدودية 
تغطية قن�وات القط�ب العمومي 
لعملية »فت�ح مع�رب الكركرات«، 
ال ت�زال أنظ�ار املغارب�ة مرتاوحة 
ب�ن الجرائ�د والقن�وات الدولية، 
الت�ي  القضي�ة  لبح�ث تط�ورات 
تنذر بتحوالت جدي�دة، تفتح باب 

مختلف االحتماالت.
التغطي�ات  بع�ض  وباس�تثناء 
الثاني�ة،  القن�اة  م�ن  املب�ارشة 
غاب�ت القن�اة الوطني�ة األوىل عن 
امت�ألت  فيم�ا  الح�دث،  موق�ع 
االجتماع�ي  التواص�ل  مواق�ع 
بشائع�ات قص�ف وهزائ�م بثتها 
الجميع  وجعلت  »البوليس�اريو«، 
لب�ث  األجنبي�ة  القن�وات  ينتظ�ر 

الحقيقة.

وأم�ام »الصمت«، عمل�ت األذرع 
اإلعالمي�ة لجبهة »البوليس�اريو« 
ع�ىل ن�رش معطيات تفي�د حدوث 
مواجهات بينها والجيش املغربي؛ 
وهو األم�ر الذي تنفي�ه صفحات 
املس�لحة،  الق�وات  م�ن  مقرب�ة 

مؤك�دة أن املعطيات املتوفرة تفيد 
فرارا وتدمريا من جهة واحدة.

وإىل ح�دود كتابة هذه األس�طر، 
تظل األسئلة عالقة بن عدم تهويل 
دخ�ول الكرك�رات واالحتفاظ بها 
عملية سلمية أعادت فتح الطريق 

أم�ام التجارة، وكذا ع�دم الرغبة 
يف مزي�د م�ن التجيي�ش لصال�ح 
االنتص�ار وتفادي س�يناريوهات 

غري مفيدة.
يف  دكت�ور  الخط�ري،  الرشق�ي 
اعترب  السياسية واإلعالم،  العلوم 
أن املغ�رب اتج�ه نح�و سياس�ة 
يخ�رت  ول�م  ضبطي�ة،  إعالمي�ة 
تضخيم األمور، وتفادي ما يروج 
عرب منصات التواصل االجتماعي، 
خصوصا أنها احتضنت معلومات 

وصورا غري دقيقة.
فاإلع�الم  للخط�ري،  وبالنس�بة 
أدوار  بلع�ب  مطال�ب  العموم�ي 
جديدة، خصوصا أمام رسعة تدفق 
املعلوم�ات، داعيا إي�اه إىل تجاوز 
معالج�ة  يف  التقليدي�ة  األنم�اط 
الراه�ن  الوض�ع  وزاد:  األخب�ار، 

يفرض وجود إعالم يحاجج بقوة 
إىل جان�ب املوق�ف الرس�مي، عىل 

جميع املستويات.
ان  الجامع�ي،  األس�تاذ  وأض�اف 
القنوات الرس�مية تحت�اج تحليال 
للمواطن�ن،  جيدي�ن  وإخب�ارا 
مسجال أنه لو كانت هناك تغطيات 
األخب�ار  انت�رشت  مل�ا  مب�ارشة 
أحيان�ا  الت�ي تص�درت  الزائف�ة، 

مواقع التواصل االجتماعي.
وزاد الخط�ري قائ�ال: ه�ذا ليس 
وقت تعتي�م املعلومة، فاألخبار إن 
لم تعرضها س�يأتي به�ا املواطن 
م�ن الجه�ة األخ�رى، مؤك�دا أن 
الحتمية اإلعالمية تفرض التغطية 
وإب�راز املوقف الق�وي، خصوصا 
عىل مس�توى اللغ�ة النصية التي 

يتنافس حولها الجميع.

تزايد ملحوظ في عدد القضايا المرفوعة ضد الصحفيين

ارتفاع يف عدد شكاوى املسؤولني املوريتانيني ضد الصحافة
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من  قصد  عن  مقتبسا  العنوان  يبدو 
الشهري  األيرلندي  الكاتب  مرسحية 
غودو”،  انتظار  “يف  بيكيت  صمويل 
من  مجموعة  حول  تدور  والتي 
يسمى  شخصا  ينتظرون  املهمشني 
وال  األفضل،  إىل  حياتهم  ليغري  غودو، 
هذه  لتحقيق  كافيا  جهدا  يبذلون 

األمنية.
من  املخلص  انتظار  يف  العربة  تكمن 
يف  هو  كما  يأتي  لن  الذي  الخارج 
مرسحية بيكيت، بينما سيأتي الرئيس 
األمريكي جو بايدن ويحتل مقعده يف 
مخلصا  يكون  أن  دون  األبيض  البيت 

ألحد أو منتقما من أحد عىل األرجح.
حكاما  العرب،  من  فئة  تنتظر 
سياسية،  وقوى  ومعارضة  وشعوبا 
واشنطن،  يف  السلطة  بايدن  تسلم 
الكوابيس  من  املنقذ  يعتربونه  حيث 
ترامب،  دونالد  سلفه  أشاعها  التي 
ويراهنون عىل تبني ترصفات إيجابية 

يف قضايا الحريات وحقوق اإلنسان.
املنطقة  يف  كثرية  قطاعات  تريد 
يف  نهائية  التعرف عىل مالمح  العربية 
خارطة بايدن السياسية، وهل يتمكن 
لضبطها  والسعي  األمور  إعادة  من 
عندما  عليها  كانت  التي  بالطريقة 
عهد  يف  الرئيس  نائب  منصب  شغل 
التغيري  برياح  يتأثر  أم  أوباما،  باراك 
التي اجتاحت الواليات املتحدة والعالم 

خالل السنوات األربع املاضية.

من الواضح أن هناك تطورات مفصلية 
التأثريات  حجم  ينكر  أحد  وال  حدثت، 
القضايا حول  العديد من  األمريكية يف 
العالم، بحكم الثقل العسكري والوزن 
الواليات  تلعبه  الذي  والدور  السيايس 
األزمات  يف  رئيسية  كقوة  املتحدة 
أن  ينكر  أحد  وال  والدولية،  اإلقليمية 
تحوالت  عليها  طرأت  الخصال  هذه 
دراماتيكية يف ظل تعدد مراكز القوى 
يف  تبدل  من  بها  لحق  وما  العالم،  يف 

طبيعة الدور األمريكي.
تشعر دول كثرية باالرتياح لفوز بايدن، 
ولديها خططها للتعامل مع إدارته يف 
باستثناء بعض  تهمها،  التي  املجاالت 
تلمس  تنتظر  التي  العربية  الدول 
لتحديد  الرجل  من  األوىل  الخطوات 
فوجئت  كأنها  تحركاتها،  معالم 
عىل  تعول  كانت  أو  ترامب،  بخسارة 
تعيد  أخرى  سنوات  ألربع  استمراره 

فيها ترتيب أوراقها.
التي رشحت حتى اآلن  تشري األسماء 
لتتبوأ مناصب يف إدارة بايدن إىل طبيعة 
التوجهات القادمة، وتعتمد عىل فكرة 
فلن  املؤسيس،  العمل  إىل  االعتبار  رد 
تكون هناك إقاالت أو قرارات صادمة 
نعرفها من تويرت، ولن نجد مغامرات 
يف  الفتا  تذبذبا  أو  متناقضة،  ومواقف 
من  إعالء  حتى  أو  محورية،  ملفات 

شأن املعادلة الصفرية.
ترامب،  عهد  بها  اتسم  صفات  كلها 
يف  وصبت  رفضا،  أو  ارتياحا  ولقيت 
ال  بآخرين،  أرضت  أو  البعض  صالح 
يهم، فاملهم أن هذه املحاور وما لحق 
يف  تكرارها  يصعب  إجراءات  من  بها 
عهد بايدن، األمر الذي يمثل نوعا من 
وراء  الجري  من  تعبوا  ملن  االرتياح 
التي كانت مفيدة  فهم قفزات ترامب 

لغريهم.
املتحدة  للواليات  رئيسا  بايدن  أصبح 
كبرية  نسبة  عىل  حصوله  بموجب 
املجمع  يف  نالها  التي  األصوات  من 

يف  مهمته  يتوىل  وسوف  االنتخابي، 
مفاجآت  تحدث  لم  ما  املقبل،  يناير 
مدوية تغري النتيجة تؤكد عدم جدوى 

االنتظار.
بافرتاض مضت األمور بشكل سلس، 
فعىل من ينتظرون استكشاف خطوات 
من  القضايا  مع  التعاطي  بايدن 
والتخيل  أوال،  دولهم  مصالح  منطلق 
غض  التي  التصورات  من  الكثري  عن 
ضمن  تكن  ولم  عنها،  الطرف  ترامب 
لدور  الحقيقية  فالقيمة  أولوياته، 
تقدمه  بما  تتحدد  دولة،  أي  الدولة، 
لغريها،  تقدمه  بما  وليس  لشعبها 

خوفا واسرتضاء ونفاقا.

وهو  الجديد  األمريكي  الرئيس  يصل 
معني بتصويب التشوهات يف الداخل، 
بغطرسته،  ترامب  فيها  تسبب  والتي 
يف  املتحدة  الواليات  صورة  وتصحيح 
التي  القيم  منظومة  بشأن  الخارج 
قامت عليها، ومنحتها القوة والزعامة 
والقيادة والتأثري الكبري لفرتات طويلة، 
جلوس  أثناء  يف  للرتاجع  وتعرضت 

ترامب يف البيت األبيض.
قد يواجه القلقون من بايدن والفرحون 
به بشخص مختلف، ال يريد التورط يف 
تصفية حسابات قديمة، وغري مستعد 
جديدة،  سياسية  معارك  يف  للدخول 
مصالح  عىل  الحفاظ  يهمه  ما  وكل 

املناوشات  منسوب  وخفض  بالده، 
التي أوقعتها يف مشكالت، ورد االعتبار 

ملكانتها، وردم ما تآكل من دورها.
معارك،  يف  الدخول  ينتظرون  من 
اهتماما  بايدن  يويل  أن  يتمنون  ومن 
نادرا،  سياسيا  عطفا  ويمنحهم  بهم 
يف  ملا  مغاير  برئيس  يواجهون  قد 
مهموم  رئيس  وأحالمهم.  خيالهم 
يجد  املتحدة،  الواليات  صورة  برتميم 
لتحقيق  جيدة  وسيلة  املواءمات  يف 
هذا الهدف، ولن يمنح أو يمنع سوى 

بحسابات دقيقة.
من  املنزعجة  القيادات  بعض  تحاول 
توحي  إشارات  إرسال  بايدن  وصول 

والتكيف  معه  التعايش  عىل  بقدرتها 
مع سياساته، وأن الرهان عىل ترامب 
املرحبون  ويسعى  عارضا،  خطا  كان 
يف  التسويف  ومحاولة  الرتيث،  إىل  به 
بعض القضايا، بما يمكنهم من تمرير 
من  وبقليل  بهدوء  املقبلة  األسابيع 

الخسائر، انتظارا لتويل الحكم فعليا.
سلسلة  وراءه  مخلفا  ترامب  يرحل 
املفتوحة،  اإلقليمية  القضايا  من 
أو  ذاته  الطريق  يف  امليض  بايدن  وعىل 
التي  القرن  فصفقة  عنه،  االنحراف 
تهم إرسائيل ودوال عربية كثرية يمكن 
الحزب  ألن  الريح،  مهب  يف  تصبح  أن 
الديمقراطي لديه ثوابت يف التعامل مع 

التفوق  تضمن  الفلسطينية  القضية 
ضد  بسفور  تنحاز  ال  لكن  إلرسائيل، 
نجاة  طوق  يمثل  ما  الفلسطينيني، 
الصفقة  نتائج  من  توجسوا  ملن 

وتداعياتها.
عما  إيران  من  املوقف  يتغري  وسوف 
هو سائد يف عهد إدارة ترامب، فالحزب 
الديمقراطي يميل إىل االحتواء وتجنب 
الصدام، ويمكن أن يربم بايدن اتفاقا 
فتيل  ينزع  طهران  مع  معدال  نوويا 
ويزعج  البعض،  يريح  معها،  التوتر 
يف  ترى  عدة  عربية  ودوال  إرسائيل، 
يف  حقيقي  تهديد  عنرص  أكرب  إيران 
الحلول  معها  تجدي  وال  املنطقة، 

التوافقية.
تعرب فكرة االنتظار يف هذه النوعية من 
العربي  التأثري  امللفات عن إقرار بعدم 
بايدن  أن  أي من محدداتها، وتؤكد  يف 
أن  يمكن  بينما  والعقد،  الحل  يمتلك 
تحدث تطورات تنعكس عىل ترصفاته 
إيران،  أو  الفلسطينية  القضية  حيال 

وقد تكون خارج إرادته.
قوى  انتظار  عىل  التعويل  يؤدي 
املعارضة اإلسالمية واليسارية لبايدن 
الديمقراطية  شفرات  حل  يف  أمال 
إىل  العربية  الدول  بعض  يف  العاجزة 
فما  الرهان،  هذا  ألصحاب  صدمة 
الرئاسية، وقبلها  االنتخابات  يف  حدث 
وبعدها يشري إىل شكوك وهواجس يف 
النموذج، ويمنح الحديث عن خروقات 
مناوئي  لدى  األنفاس  فرصة اللتقاط 
وحقوق  والحريات  الديمقراطية 
من  قدرا  لهم  يحمل  بما  اإلنسان، 

االطمئنان.
لذلك فانتظار بايدن ربما يتم تفريغه 
حدوث  إىل  الرامية  مضامينه  من 
امللفات،  بعض  يف  ملموسة  تغيريات 
وال يبقى منه سوى الرتقب واالنفعال 
عىل طريقة غودو، والالمنطق يف عالم 
فوىض  وتسوده  باملنطق  يتظاهر 

مرعبة.

رشكات  أعلنت  أسبوع،  من  أقل  خالل 
مضاد  لقاح  من  أكثر  عن  أمريكية 
أيام  وبعد   ،»19  - »كوفيد  لفريوس 
من إعالن رشكة فايزر عن لقاح تصل 

فاعليته إىل %90. 
عن  األمريكية،  مودرنا  رشكة  أعلنت 
بنسبة  كورونا  ضد  لقاحها  فاعلية 
94.5%، وأنها أكملت استحقاق الحالة 
للتحليل املؤقت األول من دراسة كورونا 
ما  ستوضح  والتى  الثالثة،  للمرحلة 
ضد  فعاال  املرشح  لقاحها  كان  إذا 

الفريوس من عدمه.
تم  أنه  بالرشكة،  جهات  وأعلنت 
لقاح  مثل  مودرنا،  لقاح  تطوير 
أو   mRNA تقنية  باستخدام  فايزر، 
مادة  وهى   ،»RNA messenger«
وراثية، لخداع الخاليا إلنتاج أجزاء من 
الفريوس،  من  قطعا  تشبه  الربوتني، 
ويتعلم الجهاز املناعى التعرف عىل تلك 
طريقة  وهناك  ومهاجمتها،  القطع 
أخرى لتطوير اللقاح، مثل التى تتبعها 
جامعة أكسفورد ىف بريطانيا، بالتعاون 
»أسرتازينيكا«،  األدوية  رشكة  مع 
نوٍع من فريوسات نزالت  وتعتمد عىل 
الربد، والتى تصيب الشمبانزى، ُيسمى 
استخدامه  وتم  الُغدِّى«،  »الفريوس 
ملواجهة  تجريبية،  لقاحات  لصنع 
وغريها،  واملالريا،  اإليبوال،  أمراض 
ىف  اللقاحات  إنتاج  خرباء  وسعى 
تصميمه  لتعديل  أكسفورد،  جامعة 

لتطوير لقاٍح لـ»كوفيد - 19«.
صالحيته  أن  مودرنا،  لقاح  ىف  وامليزة 
العادية،  الثالجة  ىف  شهر  إىل  تصل 
الصفر،  تحت   20 درجة  ىف  ويحفظ 
النقل  ىف  أسهل  يجعله  ما  وهو 
فايزر،  لقاح  من  والتداول،  والتخزين 
الصفر  تحت  درجة   70 يتطلب  والذى 

لحفظه. 
بعد  الرابع  هو  مودرنا،  لقاح  ويعد 
اللقاح الصينى الذى يتم تجريبه ىف دول 
أعلنت  الذى  الروىس  واللقاح  مختلفة، 
وهو  الروسية،  الصحة  وزارة  عنه 
العلمى  السباق  يشبه  ما  اىل  يشري  ما 
هذه  وبجانب  والدول،  الرشكات  بني 

ماذكرته  وحسب  املعلنة،  اللقاحات 
 320 من  أكثر  هناك  »نيترش«،  مجلة 
التطوير  قيد   »19  - لـ»كوفيد  لقاًحا 
َتحاُلف  إلحصاءات  وفًقا  حاليًّا، 
ىف   »CEPI« الوبائى  التأهب  ابتكارات 

أوسلو. 
ويقول أحد العلماء الذين يعملون عىل 
الواعدة  اللقاحات  من  واحٍد  تطوير 
هذا  من  ساخرًا  للمشهد،  املُتصدِّرة 
العدد الكبري من اللقاحات: »هناك عدٌد 
تطوير  عىل  يعمل  الجهات  من  كبري 
ُتطوِّر  كالبى  حتى  للمرض،  لقاحاٍت 

لقاحني«. 
إنه  هذا،  حول  »نيترش«  مجلة  وتقول 
األخبار جيدة ىف  أنَّ هذه  وبالرغم من 
فإنها تحمل معها تحديات،ٍ  ظاهرها، 
الواعدة  اللقاحات  أى  تحديد  منها 
يتطلب إمكانات ضخمة حتى يدخل ىف 

إطار التجريب اإلكلينيكى. 
فايزر  بلقاحّى  التفاؤل  من  وبالرغم   
ومودرنا، يبدو أن هناك أسابيع، وربما 
»ما  الرشكة:  مسؤولو  يقول  شهورا، 
زلنا ال نعرف إىل متى ستستمر املناعة، 
حيث ستتعني متابعة املتطوعني لفرتة 
ال  ذلك،  عىل  الرد  يتم  أن  قبل  أطول 
نجاحه  بيانات حول مدى  أيًضا  توجد 
والذين  األكرب سًنا،  العمرية  الفئات  ىف 
من  الوفاة  لخطر  عرضة  أكثر  هم 

كورونا«. 
أنتونى  الدكتور  حرص  لهذا،  وربما 
املعدية  األمراض  خرباء  كبري  فاوتىش، 
أن  تأكيد  عىل  األمريكية،  الحكومة  ىف 
األقنعة،  وارتداء  االجتماعى،  التباعد 
ستظل  أخرى،  احتياطات  واتخاذ 
توافر  بعد  حتى  وأهمية  رضورة  ذات 
»إنه  إن«:  إن  لـ»ىس  وقال  اللقاح، 
فعالة  تكون  قد  اللقاحات  أن  بالرغم 
بالنسبة لعامة الناس بنسبة 90 إىل 95 
ىف املائة، فإنك ال تعرف بالرضورة مدى 

فاعليتها«.
وسجلت الواليات املتحدة مليون إصابة 
من  أقل  ىف   ،»19  - بـ»كوفيد  جديدة 
مليون  الـ11  عتبة  وتجاوزت  أسبوع، 
جامعة  حسب  بالفريوس،  إصابة 

جونز هوبكنز.  
رضورة  هناك  تجعل  األرقام  هذه  كل 
إعالن  ىف  لإلرساع  وطبية،  سياسية، 
اللقاحات، ىف حني ما زال بعض  إنتاج 
بعض  إرساع  أن  إىل  يشريون  العلماء 
ربما  لقاحات،  عن  باإلعالن  الرشكات 
وال  مكان،  حجز  منه  الهدف  يكون 
يعنى نهاية املطاف، وهو ما يعيدنا اىل 
وآخرين  فاوتىش  الدكتور  ترصيحات 
قبل  متوفرا  اليكون  ربما  اللقاح  بأن 

الربيع، أو الصيف املقبل.

أنا مضطـر إىل إعادة اسـتخدم جملـة قديمة 
لفتـت انتباهـي منذ سـنوات، كـي أدافع عن 

فكرتي الجديدة يف هذا املقال.
ففـي أول مؤتمـر صحايف لـه يف نيويورك عام 
2012، كانـت األسـئلة التـي توجـه إىل مارك 
تومسـون رئيـس التحريـر الجديـد لصحيفة 
نيويورك تايمز، أشبه بسهام االتهام، بعضهم 
وصـف هـذا اإلنجليـزي القـادم إىل الواليـات 
املتحـدة ليرتأس تحريـر واحدة مـن الصحف 

األكثر تأثريا يف العالم، بالالصحايف!
برباطة جأش، رد تومسـون عـىل هذا االتهام 
وصفـي  يمكـن  ال  مهلكـم  “عـىل  بالقـول 

بالالصحايف، ومّمن؟ من صحايف أيضا!””.
ما زال تومسـون يعترب نفسه يف قلب املصهر 
الصحايف، منذ أن عمل محررا إخباريا يف أعرق 
املؤسسـات اإلعالمية الدولية، ويؤكد اليوم أن 
قدرته لم ترتاجع عىل كتابة قصة إخبارية من 

1500 كلمة خالل ساعة إذا لزم األمر.
ذلك تعبري عن املعادل املوضوعي الذي ابتكره 
ت. أس. إليوت الذي كان يقيس الزمن بمالعق 

القهوة والشاي.
فتومسـون وهو يكتب قصة إخبارية أسـوة 
بـأي محرر، مثـال عن مديـر البنـك ومعادل 
موضوعـي له وهو يشمر عن سـاعديه ويعد 
النقـود ويسـلمها للزبائـن، عندمـا تقتـيض 
الحاجـة إىل تـرك مكتبـه وتعويـض موظـف 

مريض أو يتمتع بإجازته.
رئاسـة اإلدارة ال تعني مطلقـا الجلوس خلف 
مكتـب فخـم والتمتـع عـىل مهـل بارتشاف 
القهـوة وتأمل ماذا يحصـل ومراقبة األحداث 
بملل وتكـرار، وينتهي اليـوم واملدير لم يفعل 
شيئا سوى التوقيع عىل أوراق أو توجيه كلمة 
مقتضبـة وترك املؤسسـة تعمل وفـق ما هو 

متاح.
املديـر يعنـي صانـع أفكـار ومراقبـا دائمـا 
لتنفيذهـا واقـرتاح البدائـل وحـل املعضالت، 
يعني التشاور واالسـتماع إىل أفكـار العاملني 

وتطويرهـا ومعرفة طريقـة عملهم إىل درجة 
لـو اضطـر أن يقـوم بعمـل أّي واحـد منهـم 
سـينجزه عىل أكمل وجه. ذلك يفرس ما معنى 
أن يكون مدير البنك كاشريا وليس مجرّد رجل 
أنيـق معزول يراقـب راتبه شـهريا واملكافآت 

التي يحصل عليها.
أعطتنا صحيفة فاينانشيـال تايمز مثاال عىل 
ذلك املدير باختيارها كريستيان كالين، رئيس 

أكرب مجموعة برمجيات يف أوروبا “ساب”.
نجح كاليـن بوصفه أصغر رئيـس تنفيذي يف 
مؤرش داكـس األملاني لألسـهم املمتـازة )40 

عامـا( يف إنقاذ ثالث أكـرب رشكة برمجيات يف 
العالم من شـيخوختها، بعد تسلمه وظيفة ال 

يحسد عليها خلفها له سلفه.
إنه يعرب بامتياز عن فكرة أن يكون مدير البنك 
كاشـريا، فكالين، وفق الصحيفـة الربيطانية 
التي تهز قلوب رجـال األعمال الصلدة، “رجل 
التفاصيـل” صاحـب الرتكيز الحـاد عىل أدق 
تفاصيـل املشاريـع الفرديـة، وسـيطلب من 
أولئـك الذيـن يف الرتـب األعىل منـه تأمله مثل 
التالميـذ، بعد أن أنقذ أصغر مدير رشكة كربى 

من شيخوختها.
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كاتب عراقي مقيم يف لندن

كرم نعمة

مدير البنك يعين كاشريا أيضا

سباق اللقاحات.. هل خيتفى 
كورونا فى الربيع املقبل؟

الوطـن العراقي رقعة جغرافية تظم 
بني ثناياه العرب واألكراد وقوميات 
وطوائـف أخـرى واإلخـوان األكـراد 
أصبحـوا يتمتعـون بالحكـم الذاتي 
وال زالـوا جـزء من الشعـب والوطن 
العراقي وهذا يعني أن جميع خريات 
وثـروات العراق هي مـن حق جميع 
بمختلـف  العراقـي  الشعـب  أبنـاء 
أجندتـه وطوائفه وبمـا أن اإلخوان 
األكراد أصبحوا يعيشون وفق الحكم 
الذاتي ومكوناته أصبحوا يسـتلمون 
والخـريات  الثـروة  مـن  حصتهـم 
العراقية فكانت حصتهم من خزينة 
الدولـة ورواتب موظفي مؤسسـات 
حكومتهـم أيضاً ومـن الطبيعي أن 

تكـون الثـروة واملنافـذ الحدودية يف 
منطقـة كردسـتان هـي جـزء من 
ثروة العراق التـي تعود إىل الحكومة 
املركزيـة وقـد وثقت هـذه العالقة 
بقانون تلتزم بـه الحكومة املركزية 
وحكومة إقليم كردسـتان واملقصود 
به )عائدات النفط واملنافذ الحدودية( 
املركزيـة  الحكومـة  ذلـك  ومقابـل 
تقـدم لحكومة اإلقليـم حصتها من 
الحزينة املركزية مع رواتب موظفي 
ومستخدمي حكومة كردستان وأي 
خلـل يحـدث تتحمله حكومـة ذلك 
الطـرف هذا من ناحيـة ومن ناحية 
أخـرى إن اإلخـوان النـواب األكـراد 
انسحبوا من جلسة الربملان عند بداية 
املناقشة عـىل قانون االقرتاض وهذا 
يعنـي مقاطعة منهم لهـذا القانون 
ورفضه وعدم القبول به ومن طبيعة 
العمـل إن أعضـاء مجلـس النـواب 
لم يتوقفـوا عن النقـاش واملحاورة 
وإنمـا اسـتمرت حتـى تـم التوافق 
حوله وإجراء التصويت عليه والخلل 
واملسـؤولية يتحملها النواب األكراد 
الذين غـادروا املجلس احتجاجاً عىل 
مناقشة القانون ومن طبيعة الواقع 
يف مجلـس النواب عـدم التوقف من 

مناقشة القانون واالسـتمرارية ألن 
النواب األكراد انسـحبوا من املجلس 
احتجاجـاً عـىل مناقشـة القانـون 
واسـتمر أعضـاء مجلـس النواب يف 
الحـوار واالتفـاق عـىل إقـراره وما 
عـدا ذلك ليس من حق األخوة األكراد 

اعتبـار ذلـك تـرصف ضـد الشعـب 
الكـردي أو أي عمل عدائي وكل يشء 
أو خالف يجب إيجـاد الحلول له من 
خـالل الحوار واملناقشـة أما التهديد 
باالنفصـال أو دعـوة األمـم املتحدة 
ملعالجـة املوضوع وإثـارة الضجيج 

واألزمة حولـه يعترب مـن أية طرف 
سـيايس يف العراق تسييس املوضوع 
الـذي  وإثارتهـا  األزمـات  وافتعـال 
يسـبب وضع العراقيل والحفر أمام 
مسرية حكومة الكاظمي اإلصالحية 

سواء من األكراد أو من العرب.

من يتحمل مسؤولية أزمة قانون االقرتاض ؟

فالح أمني الرهيمي

كاتب عراقي

العرب يف انتظار الرئيس جو بايدن
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 املكوّنات
لتحضري الكريب:

دقيق - كوب
حليب - كوبان

بيض - 2
لتحضري الدجاج:

صلص�ة بشاميل جاه�زة - نصف 
كوب

زيت زيتون - ملعقة كبرية
دجاج مفروم - 500 غرام

فط�ر مقّط�ع إىل رشائ�ح - ك�وب 
ونصف

بصل أخرض مقطع إىل رشائح - 2
مرق دجاج - نصف كوب

ثوم مف�روم فرماً ناعم�اً - نصف 

ملعقة صغرية
طريقة العمل

- لتحضري الكري�ب: ضعي الدقيق 
والبيض يف وع�اء. أضيفي الحليب 
تدريجي�اً واخفق�ي املكونات حتى 

تحصيل عىل عجينة ناعمة. 
- س�ّخني مقالة غ�ري الصقة عىل 
مق�دار  أضيف�ي  هادئ�ة.  ح�رارة 
الكري�ب  عجين�ة  م�ن  مغرف�ة 
وافرديه�ا يف قع�ر املق�الة. أطه�ي 
الكريب لحوايل دقيقة من الجهتني 
حتى تنضج. ك�ّرري العملية حتى 

انتهاء الكمية. 
- يف ق�در ع�ىل ح�رارة متوس�طة، 
س�ّخني زيت الزيتون ث�ّم اضيفي 

الدجاج وقلّبيه جيداً. عندما ينضج، 
ارفعيه من املقالة وضعيه يف طبق. 
- يف الق�در نفس�ه، ضع�ي الفطر 
وقلّبي�ه جيداً حتى يذب�ل. اضيفي 
الدج�اج املطب�وخ، البص�ل، الثوم، 
صلص�ة البشاميل وامل�رق. خّففي 
الح�رارة واتركي املزي�ج يغيل عىل 

حرارة هادئة ل�5-4 دقائق. 
- اف�ردي قطع�ة كري�ب يف طب�ق. 
أضيف�ي ح�وايل ملعقت�ني كبريتني 
م�ن الحش�وة ولّف�ي الكريب عىل 
ش�كل رول. ك�ّرري العملي�ة حتى 

انتهاء الكمية. 
- قّدمي الكري�ب املحيش بالدجاج 

وصلصة البشاميل عىل سفرتك. 

عالج الوسواس القهري يعتمد عىل 
اس�تخدام تقنيات العالج النفيس، 
املض�اّدة  األدوي�ة  النهاي�ة  ويف 

لالكتئاب.
العالجات النفس�ية هل هي فّعالة 

يف عالج الوسواس القهري؟
الس�لوكية  العالج�ات  ُتس�تخدم 
اضطراب�ات  ع�الج  يف  الغال�ب  يف 
الوس�واس القه�ري. ويعتم�د هذا 
تقني�ة  يس�مى  م�ا  ع�ىل  الع�الج 
التع�رض التدريج�ي م�ع التخلص 
م�ن الحساس�ية. وخ�الل أربع�ني 
إىل خمس�ني جلس�ة، تتم مواجهة 
الشخ�ص ال�ذي يعان�ي اضطراب 
الوس�واس القهري بشكل طوعي، 
إىل مواق�ف تس�تدعي أو ت�ؤدي إىل 
القل�ق، يف البداية ذهنيًّا ثم يف العالم 
الحقيقي. ويت�مُّ تشجيع الشخص 
بق�وة من قب�ل الطبي�ب أو املعالج 
النف�يس وبواس�طة عائلت�ه كذلك، 
لكي يتوقف عن أداء الطقوس التي 
تراف�ق الوس�واس القه�ري، وعىل 
تطوير طرق أخرى للس�يطرة عىل 
قلقه.ويف الوقت ذاته، يمكن توظيف 
العالج املعريف. فهذا العالج يس�اعد 
املري�ض عىل إعادة تفس�ري أفكاره 
الغريبة بطريق�ة موضوعية أكثر، 
ويجعله يس�لط الضوء عىل الجانب 
غ�ري العقالن�ي وغ�ري امل�رر لهذه 
األفك�ار الغريبة. وه�ذه العالجات 
فّعال�ة يف أغلب األحي�ان. ومع ذلك 
فإنَّ اختف�اء اضطراب الوس�واس 
القه�ري، ق�د ي�ؤدي أحياًن�ا وبعد 
بع�ض الوق�ت، إىل ظه�ور أعراض 
أخرى من أنواع القلق )مثل الفوبيا 
– الخ�وف امل�ريض أو الرهاب – أو 

نوبات الهلع عىل سبيل املثال(.
أما التحليل النفيس والعالج النفيس 
املس�توحى م�ن التحلي�ل، وال�ذي 
يتطلب اس�تثمار ف�رة أطول من 
الوقت، فإنها ليست فّعالة يف عالج 
أع�راض الوس�واس القه�ري عىل 
املدى القصري. وقد تس�اعد بشكل 
خاص يف الكشف عن مصدر وأصل 
الرصاع ال�ذي يس�بب االضطراب، 
وبالت�ايل أن يتع�اىف املريض بشكل 

مستدام.
م�ا األدوي�ة املس�تخدمة يف ع�الج 

الوسواس القهري؟
مض�ادات االكتئ�اب م�ن األدوي�ة 
الرئيس�ة الت�ي ُتس�تخدم، وه�ي 
فّعال�ة يف ح�وايل 60 يف املئ�ة م�ن 
الح�االت. ويف أغل�ب األحي�ان تقل 
ش�دة األع�راض كث�رًيا، ولكنها ال 
تختف�ي كليًّ�ا. وهن�اك نوعان من 
مض�ادات االكتئ�اب ُتس�تخدم يف 
مثبط�ات  أن�واع  بع�ض  الع�الج: 
امتصاص السريوتونني، ومثبطات 
االكتئاب إيميرامني وكلوميرامني 
)Anafranil وأنواع�ه(. ويب�دو أنَّ 
مض�ادات االكتئ�اب أكث�ر فاعلية 
ع�ىل أفك�ار اله�وس، منه�ا ع�ىل 
تل�ك القهري�ة، وتك�ون الجرعات 
املس�تخدمة أع�ىل منه�ا يف حاالت 

عالج االكتئاب.
يف بع�ض األحيان ال يك�ون العالج 
فعااًل إال بعد ش�هرين. ولكن يجب 
يثن�ي  ألن  س�بًبا  ذل�ك  يك�ون  أال 
املري�ض عن االس�تمرار يف العالج. 
وأما التوق�ف عن العالج فيجب أن 
يكون تدريجيًّا وع�ىل مراحل تمتد 

إىل أشهر عدة.

أصب�ح االختالط ب�ني الرجال والنس�اء يف العمل 
والحي�اة أم�راً طبيعي�اً، وأصب�ح كالهم�ا يحتك 
باآلخر يف الحياة العامة، ولكن ال يس�لم األمر من 
بعض املضايقات، وليس�ت النساء وحدهن فقط 
من يتعرضن لها، بل الرجال يتعرضون لها أيضاً، 

فهن�اك العدي�د من الرج�ال الذي�ن يتعرضون 
ملضايق�ات م�ن فتي�ات نتيج�ة إعجابه�ن 
بشخصياتهم أو بنيتهم الجس�دية أو حتى 

مقدرت�ه املالي�ة ومناصبه�م، ل�ذا تعاني 
العديد من الزوج�ات من عدم القدرة عىل 
الحف�اظ ع�ىل أزواجهن م�ن مضايقات 

األخريات.
وهناك عوام�ل مهمة ع�ىل الزوجة تعلمها 

ملواجهة تلك الترصفات املراهقة، ولعل أهمها: 
التحكم يف الغض�ب، وعدم اتهام الزوج بالباطل، 

لذلك نقدم لك بعض النصائح املهمة يف ما ييل:
الصر مفت�اح الف�رج: أدعو الزوج�ات دائماً إىل 
التح�يل بالحلم والصر، وع�دم الترصف بطريقة 
“غوغائية هوجاء”، فذلك قد يعود عليهن بشكل 
س�لبي، فإذا الحظت أن إحداهن تق�وم بالتقرب 
لزوج�ك وإزعاجه باملكاملات، ف�ال تقومي باتهام 
زوج�ك؛ ألن ذلك س�وف يخلق فج�وة بينكما، بل 

تقربي منه، وناقشيه يف كيفية التخلص من تلك 
الفتاة املزعجة.

مواجه�ة الفت�اة بحكم�ة: بع�ض الس�يدات 
إذا صادف�ن تل�ك الفت�اة ق�د 
يمارس�ن معه�ا العن�ف 

بألف�اظ  التلف�ظ  أو 
خارجة كنوع 

م�ن 

ولك�ن  والرهي�ب،  التخوي�ف 
األفض�ل ه�و التح�دث بلطف 

مع ن�رة تهديد، وأنك 
تبلغ�ني  س�وف 

عنها  املسؤولني 
تنس�حب  لم  إذا 
من حياة 

زوجك، وقد يكون ذلك كفيالً بردعها.
ف�رض الس�يطرة: إذا كانت تلك الفت�اة يف مجال 
عم�ل زوجك، فهنا عليك إش�عارها بأنك تملكني 
حياة زوج�ك، لذا قومي بزيارت�ه عدة مرات 
يف العم�ل، وقدم�ي ل�ه الطع�ام، وكذل�ك 
تحدث�ي معه�ا واجعليها تشع�ر بأنها ال 
تشكل خطراً عليك، وهنا يمكنك التحدث 
معها، وبشكل غري مبارش أخريها بأنك 
تعلم�ني أن إحداه�ن يف العم�ل تتقرب 
لزوج�ك، وق�د تتخذي�ن إج�راء رادعاً 

بصدد األمر إذا لم يتوقف.
املصادقة: بعض النس�اء يس�تخدمن 
هذا التكني�ك، وهو مصادقة من تتقرب 
ألزواجهن، وبذلك يضعنها أمام أعينهن، 
ويف دائ�رة املقربات له�ن، فتقوم الزوجة 
بالخ�روج معها ط�وال الوق�ت، وتشغلها 
عن التفك�ري يف زوجها، وكذل�ك رسد بعض 

السلبيات التي قد تنفرها من التفكري به.
عليك العلم بأنك كزوجة يجب أن تتحيل بالحكمة 
يف تل�ك العقبات لكي تس�تطيعي امليض يف حياتك 
قدماً دون أي خس�ائر وكس�ب م�ودة زوجك، لذا 

دائماً كوني قوية وشجاعة وغري مترسعة.
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ألي  مهّم�ة  إضاف�ة  الب�اب  يع�ّد 
غرفة، فه�و يحّقق اس�تقالليتها، 
وع�ىل الرغ�م م�ن جاذبي�ة ط�الء 
الب�اب بط�الء فات�ح الل�ون، إال أن 
ذلك يجعل�ه يجذب األوس�اخ إليه، 
بسهولة أكر مقارنة بالباب داكن 
الل�ون. خط�وات تنظي�ف األبواب 

الخشب، يف اآلتي.
م�ن  واملع�ّد  املخف�ف،  املحل�ول   •
س�ائل الجيل املعتدل واملاء مناسب 
لتنظي�ف معظ�م األس�طح. لكن، 
يس�تهل العم�ل من نف�ض الغبار 
واألوس�اخ ع�ن الباب. ث�م، يختر 
محلول التنظيف ع�ىل منطقة من 
الباب غري مرئية بوض�وح، للتأكد 

من أن املحلول لن يتفاعل سلًبا.
• م�ن املفّضل وضع بعض الجرائد 
تحت الب�اب اللتق�اط أي قطرات، 

ملجرد البدء يف التنظيف.
آم�ن  املحل�ول  أن  ب�دا  إذا   •
الباب  لالس�تخدام، فيمكنك مسح 

ذات  زجاج�ة  تس�تخدم  ألس�فل. 
بخ�اخ لتطبيق محل�ول التنظيف، 
الذي يمس�ح بوس�اطة إس�فنجة 
أو ممس�حة قب�ل تجفي�ف الب�اب 

بمنشفة ورقية.
• ال يج�ب اإلغف�ال ع�ن تنظي�ف 
وتلمي�ع  أيًض�ا،  والعتب�ة  اإلط�ار 
األل�واح الزج�اج، إذا ك�ان الب�اب 

يحتوي عىل أي منها.
• إذا كان�ت هناك بق�ع صعبة من 
األوس�اخ، فيمكن تنظيفها بالخل 

املقطر.
كيفية تنظيف زجاج الباب؟

1. املاء املقط�ر غري مكلف، وهو 
التنظيف،  مثايل لتخفيف محلول 
مم�ا يحقق نوافذ نظيفة وخالية 

من الخطوط.
2. بداًل من استخدام منظف الزجاج 
محل�ول  يس�تخدم  الصاب�ون،  أو 
مك�ون من ج�زء من امل�اء إىل جزء 
من الخ�ل، فاملحلول املذكور يحّقق 
نتائ�ج رائع�ة حت�ى ع�ىل النواف�ذ 
املتسخة. وللخل رائحة قوية، لكنها 
ستتطاير س�يتبدد رسيًعا عند فتح 

النوافذ واألبواب أثناء التنظيف.
3. م�ن املفضل اس�تخدام الجرائد 
بداًل من املناشف الورقية، يف مسح 
الس�طح الزج�اج. تتمّث�ل مشكلة 
أنه�ا ت�رك  الورقي�ة يف  املناش�ف 
آث�ار الوبر خلفه�ا. تعّد املماس�ح 
واألقمش�ة املصنوعة م�ن األلياف 
أفضل،  الدقيقة والصحف خيارات 

مقارنة باملناشف الورقية.
4. ملج�رد الفراغ من غس�ل زجاج 
الب�اب، هو ينظ�ف بقطعة قماش 
ش�امواه )أو قطع�ة قم�اش م�ن 

األلياف الدقيقة(.

الحفاظ عىل صحة األس�نان أمر بالغ األهمية 
لصح�ة بقية الجس�م. م�ن املحتم�ل أن تتبع 
جمي�ع القواع�د الت�ي تعرفها للحف�اظ عىل 

نظافة أسنانك.
إلي�ك 5 ع�ادات يومية ترض بصحة األس�نان، 

توقفي عنها بدءاً من اآلن.
-1 رشب الكث�ري م�ن املرشوب�ات الداكن�ة...
املرشوبات ذات اللون الداكن تؤدي إىل اصفرار 

األسنان.
-2 مض�غ الثلج...س�يئ للغاية بالنس�بة لك؛ 
فهو يتسبب يف طرد الحشوات ورقاقة األسنان 
وحدوث فواصل يف األس�نان، وتهيج األنسجة 

بشكل عام.
-3 عض األظافر... يجعل أظافرك تبدو سيئة 
ويس�بب رضًرا ألس�نانك وإصاب�ات خط�رية 

بالفم.
-4 التنظي�ف املفرط بالفرش�اة ي�ؤدي بقوة 
إىل تدهور ش�ديد يف املينا، ويس�بب تهيج اللثة 
تس�وس  يس�بب  أن  ويمك�ن  والحساس�ية، 

األسنان.
-5 استخدام األسنان كأداة بني الحني واآلخر... 
س�رين ش�خًصا ُيظهر خدعة يف حفلة؛ حيث 

يستخدم أسنانه لفتح غطاء زجاجة. قد يبدو 
األمر رائعاً يف ذلك الوقت، ولكن القيام بأشياء 

كهذه قد يسبب مشكلة كبرية ألسنانك.

زيت السمس�م ُيحرّض من بذور السمسم، وهو 
زيت غن�ي بمض�ادات األكس�دة والفيتامينات 

واملعادن.
اكتشفي يف ما ييل فوائد زيت السمسم الصحية 

الرائعة:
 E ”يحتوي زيت السمس�م عىل فيتامينات “إي
 B6 ”و”بي B3 ”و”بي B2 ”و”ب�ي B1 ”و”ب�ي
و”ب�ي” B9، باإلضافة إىل العنارص املعدنية مثل 
الكالس�يوم واملغنيس�وم، والفس�فور والحديد 
والزن�ك، واملنغني�ز والنحاس. باإلضاف�ة إىل أّن 
ه�ذه العنارص املعدنية مفيدة عندما ُيس�تخدم 
زي�ت السمس�م يف الطه�و، فإنه كذل�ك يصنع 

العجائب للشعر ويف التدليك.
زيت السمسم من الدهون الجيدة:

ُيستخدم زيت السمسم بارًدا يف السلطات 
أو يف طه�و األطباق الس�اخنة، حيث 
إنه غني بالدهون الجيدة التي تساعد 
عىل تقليل مس�توى الكولس�رول يف 

الدم. واألشخاص الذين يحبون مذاقه، 
يمكنهم وضع بضع نقاط منه بعد 

االنتهاء من الطهو.
التدلي�ك  زي�ت السمس�م ل�� 

واالسرخاء:
من خصائص زيت السمس�م 
أنه ينفذ إىل داخل الجلد برسعة، 

ويغذيه يف العم�ق. ولذلك فإنه 

رائ�ع عند اس�تخدامه يف التدلي�ك، حيث يحافظ 
عىل الجلد ناعًما ومرًنا، ويحميه من امليكروبات 
الج�روح  الشف�اء يف ح�االت  وي�رّسع عملي�ة 
واإلصاب�ات. ويف األطف�ال، يقلل زيت السمس�م 
مخاط�ر تهّي�ج جل�د مؤخ�رة الطف�ل، بس�بب 
اس�تعمال الحفاظات. ولكي تنعمي بلحظة من 
الرفاهي�ة قب�ل الذهاب إىل الن�وم، ضعي ملعقة 
صغرية من زيت السمسم عىل قدميِك ودلكيهما، 
وارتدي الجوارب لكي ال تتلطخ األغطية وسوف 

تدهشني للنتيجة.
زيت السمسم منظف جيد لألسنان:

تغس�لني  عندم�ا 
بزيت  فمِك 

السمس�م، فإنِك تقللني نس�بة البكترييا يف الفم 
وبالتايل مخاطر التهاب اللثة بنسبة 85 يف املئة. 
وينصح بغس�ل الفم باس�تخدام زيت السمسم 

ملدة 10 دقائق من أجل تنظيفه تماًما.
زيت السمسم يف عالج اإلمساك:

خالل فرات اإلمساك، فإنَّ زيت السمسم حليف 
قوي ملعالجة تلك الحالة. وُيعتر زيت السمسم 
باإلضاف�ة إىل التدابري الغذائي�ة األخرى املكملة 
)مث�ل رشب الكث�ري م�ن امل�اء وأك�ل األلياف( 
حليًفا جيًدا للجهاز الهضمي ويصحح مساره. 
ويكف�ي أخذ ملعقة يف الصباح أو يف املس�اء من 

زيت السمسم لتليني األمعاء.
زيت السمسم قناع رائع للشعر:

للحصول عىل ش�عر المع من دون استخدام 
منتج�ات كيميائي�ة، اس�تخدمي زي�ت 
السمس�م. فعنارصه املغذية األساسية 
س�وف تحمي ألي�اف الشعر وفروة 
ال�رأس، وتحدُّ كذل�ك من ظهور 
زي�ت  وُيس�تخدم  الق�رشة. 
األطف�ال  لشع�ر  السمس�م 
كس�الح ضد القم�ل. انقعي 
السمس�م  بزي�ت  الشع�ر 
ال�رأس  ف�روة  ودلك�ي 
والشع�ر، واتركي�ه ملدة 30 
دقيق�ة ث�م اغس�يل الشعر 

باملاء الساخن والشامبو.

قْد يبلغ متوس�ط ط�ول املراهقني 
يف دولة ما أقل من متوسط الطول 
لنف�س املرحل�ة العمري�ة يف دولة 
أخ�رى، فق�د تلعب الجين�ات دوًرا 
يف هذا األمر، ولك�ن هناك رس آخر 

توصلت له دراسة حديثة .
توصلت دراس�ة بحثية اىل أن نظام 
التغذية الضعيف لألطفال يف س�ن 
الدراس�ة ق�د يحرمهم م�ن الطول 
بما يصل إىل 20 س�م يف املتوس�ط، 
وذلك عن�د املقارنة بني مجموعات 
من التالميذ يف عدد من الدول حول 

العالم.
وكشفت الدراسة أن األوالد األطول 
يف  س�نة   19 بلغ�وا  الذي�ن  قام�ة 
2019، كان�وا يعيش�ون يف هولندا 
نظراؤه�م  بينم�ا  )183.8س�م(، 
األق�رص قام�ة كان�وا يعيشون يف 

تيمور الرشقية )160.1 سم(.
وي�رى الباحث�ون أهمي�ًة يف تتبُّع 
أطوال وأوزان األطفال حول العالم 
يف ك�ل وقت مل�ا يمكن أن يعكس�ه 
املتوف�رة  األغذي�ة  أث�ر  ذل�ك م�ن 
والبيئات الصحية عىل صغار السن 

من الشباب.
وحلّل فري�ق الباحثني بيانات أكثر 
65 ملي�ون طف�ل ومراه�ق  م�ن 
تراوح أعمارهم بني خمس�ة و19 
عام�اً بالرجوع إىل أكث�ر من ألفي 
دراس�ة أجريت بني عام�ي 1985 

و2019.
وتوص�ل الباحث�ون إىل أن األطفال 
واملراهق�ني يف دول ش�مال غرب�ي 
أوروبا ووس�طها )ومنه�ا هولندا 
ومونتينيغ�رو( يف عام 2019 كانوا 

األطول قامة عىل مستوى العالم.
ويف غض�ون ذلك، ك�ان املراهقون 
 19 بلغ�وا  الذي�ن  قام�ة  األق�رصرَ 
س�نة يف 2019، يعيشون يف جنوب 
وجن�وب رشق�ي آس�يا، وأمريك�ا 

الالتينية، ورشق أفريقيا.
وجب�ات األطف�ال الخفيفة ُينصح 
ب�أال »تتجاوز 100 س�عر حراري« 

يف اليوم
كما اهتمت الدراسة كذلك بمؤرش 
كتلة الجس�م لدى األطفال، والذي 
م�دى  ع�ىل  التع�رّف  يف  يس�اعد 
التناس�ب بني األوزان واألطوال من 

الناحية الصحية.

وكشف الباحثون عن أن املراهقني 
كتل�ة  م�ؤرش  ذوي  س�ًنا  األك�ر 
الجس�م األع�ىل يعيش�ون يف ُجزر 
املحيط الهادئ، والرشق األوس�ط، 

والواليات املتحدة، ونيوزيلندا.
أم�ا املراهقون البالغ�ون 19 عاماً 
ذوي م�ؤرش كتل�ة الجس�م األدنى 
الواقع�ة  البل�دان  يف  فيعيش�ون 

جنوبي آسيا كالهند وبنغالديش.
واحتسب الباحثون فارًقا يف مؤرش 
كتلة الجسم بني الفريقني مقداره 

25 كيلو غراماً.
ويف بع�ض الدول، س�جل األطفال 
معدالت صحية فيما يتعلق بمؤرش 
كتلة الجس�م عند س�ن الخامسة، 
لكنه�م اكتس�بوا وزًن�ا زائ�داً حّد 
التاس�عة  الِس�منة ببلوغهم س�ن 

عرشة.
وبينما يق�ّر الباحثون ب�دور ُمهّم 
يتعل�ق  الوراثي�ة فيم�ا  للجين�ات 
بأط�وال وأوزان األطف�ال بصورة 
فردي�ة، لك�ْن عن�د الحدي�ث ع�ن 
مجموع الس�كان بشكل عام فإن 
لنظام التغذية والبيئة املحيطة أثرًا 

ال يمكن إغفاله. 

تدبري منزلي

احذر وامتنع من اخطاء ائعة

سر االعشاب

دراسات حديثة

خطوات تنظيف األبواب اخلشب

5 عادات خاطئة تضر بصحة االسنان

زيت السمسم لعالج اإلمساك والتخلص من التهاب اللثة

دراسة تكشف سر قصر القامة لدى بعض املراهقني

نصائح طبية

عالج الوسواس القهري
 املعتمد حاليًا

املطبخ ..
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تلقت س�يدة اتصاالً هاتفياً من 
بأنها  جليس�ة طفلتها خربه�ا 
تعاني وتحتاج إىل الدواء وحالتها 
الصحية مرتدية. فطلبت إجازة 
وأرسعت متجه�ة إىل املنزل. ويف 
طريقه�ا توجه�ت إىل الصيدلية 
الدواء وهرعت عائدة  واش�رتت 

إىل السيارة.
تفاج�أت عنده�ا بأنها نس�يت 
املفت�اح داخل الس�يارة وأقفلت 
بالجليس�ة  اتصل�ت  علي�ه. 
وسألتها عن الطفلة فقالت لها 
أن الطفلة تزداد حالتها س�وءاً. 
قال�ت لها الس�يدة أنه�ا أقفلت 
سيارتها عىل املفتاح، فطالبتها 
الجليس�ة بالترصف واستخدام 
س�لك  أو  خشب�ة  أو  أداة  أي�ة 

معدني لفتح الباب.
األرض  ع�ىل  الس�يدة  بحث�ت 
فوج�دت عالقة مالب�س قديمة 
وصدئة لكنهال ل�م تعرف كيف 
تس�تخدمها فبدأت بالدعاء بأن 

تجد من يساعدها بأرسع وقت 
ممكن.

فج�أة ظه�ر أمامه�ا ش�خص 
مالبسه بالية ويبدو قذر املظهر 
وذقن�ه طويل�ة وحال�ه مزرية. 
يف  وقالته�ا  الس�يدة  اس�تاءت 
رسها: “مكثت أدعو الله أن أجد 
من يس�اعدني ألج�د هذا الرجل 
أمامي؟” سألته السيدة إن كان 
باس�تطاعته مس�اعدتها ع�ىل 
فت�ح س�يارتها فق�ال بالتأكيد 
ورسعان ما فتح الباب فشكرته 
وقالت له “شكراً لك أيها الرجل 
اللطي�ف!” لكن�ه رد: “ع�ذراً يا 
س�يدتي فأنا لست رجالً لطيفاً، 
وإنم�ا مجرد ل�ص خرجت للتو 
م�ن الس�جن بع�د أن س�جنت 

بسبب الرسقة.
ابتسمت له السيدة وحمدت ربها 
أكثر قائل�ة: “الحمد لله، طلبت 
ش�خصاً ليس�اعدني فأرسل يل 

محرتفاً يف هذا املجال!”

حدث يف مثل 
هذا اليوم

401 - القوط الغربيون بقيادة أالريك األول يقطعون 
جبال األلب ويغزون شمال إيطاليا.

1180 - فيليب الثاني يصبح ملك فرنسا.
1307 - وفًقا لألس�طورة وليام تيل يصيب التفاحة 

من عىل رأس ابنه.
1494 - امللك الفرنيس شارل الثامن يحتل فلورنسا.

1601 - العثمانيون ينت�رصون عىل الجيش األملاني 
بعد أن كان األملان يحارصونهم يف »قانيجة«.

1626 - الباب�ا أورب�ان الثام�ن يدش�ن كاتدرائي�ة 
القديس بطرس يف الفاتيكان رسمًيا.

1935 - عصب�ة األمم تفرض عقوب�ات عىل إيطاليا 
لغزوها إثيوبيا.

1963 - عب�د الس�الم ع�ارف يق�وم بانق�الب عىل 
رشيك�ه يف الحك�م حزب البعث العربي االش�رتاكي، 
حي�ث قيض عىل الحرس القومي وطرد البعثيني من 

الحكومة.
1970 - قادة الحركة التصحيحية يف سوريا يعينون 

أحمد الحس�ن الخطيب رئيًس�ا للجمهورية، ليخلف 
نور الدين األتايس يف املنصب.

1978 - إنتح�ار جماع�ي يف جونز ت�اون يف الواليات 
املتح�دة يخلف 913 جث�ة من بينهم أكث�ر من 200 
طف�ل يف حادثة تعد كأك�رب عملية إنتحار جماعي يف 

التاريخ.
1993 - حكومة جنوب أفريقيا العنرصية تتفق مع 

نيلسون مانديال وزمالئه عىل دستور انتقايل.
2002 - مفت�ي األس�لحة التابع�ني لألم�م املتحدة 

بقيادة هانز بليكس يصلون إىل العراق.
2004 - القوات اإلرسائيلي�ة تقتل 3 جنود مرصيني 

عىل الحدود بني مرص وقطاع غزة.
2013 - ناسا تطلق مسبار مافن إىل املريخ.

2019 - مجل�س النواب األمريك�ي يصوت باألغلبية 
عىل ب�دء إج�راءات عزل الرئي�س األمريك�ي دونالد 
ترام�ب بتهمة إس�اءة اس�تخدام الس�لطة وعرقلة 

الكونجرس.

غزل عراقي
التغرك ضحكتي من اضحك وياك
الجمر محروك وكبالك يظل يلمع
خلص عمري بغرب يم اليكرهون
ومااظن العمر لو راح هم يرجع

تعال بكل وكت تلكاني موج����ود
بس كونك تجي مو ماتجين������ي

واذا ماجيتني هم تنحسب ج�اي
الن موجود انت بوسط عين��ي

أبـــــــراج

مهني�اً: اب�َق حذراً يف كل االح�وال، وقد يجعل�ك هذا اليوم 
تواجه خي�اراً صعباً او قراراً يتعلّق إما بس�فر أو برحيل أو 

بتغيري
عاطفياً: لحس�ن الحظ تتمّتع بقدرات فائقة عىل الترّصف يف هذه 

األثناء وبوعي أكيد الستدراك بعض التطورات السلبية
صحياً: انس�حب من مكان يشعرك بالخطر عىل صحتك وال تتوّرط 

بجديد، هنالك من يخدعك أو يحّض لك مكيدة

مهني�اً: مس�ؤولياتك كبرية وتزداد يوم�اً بعد يوم، 
فحاول أال تترسع لئال تقع يف املحظور

عاطفي�اً: تع�رب ع�ن مشاع�رك للرشي�ك، ويس�هل 
اإلحس�اس املتبادل التفاهم والتوصل إىل نقاط مشرتكة 

كثرية
صحياً: تح�رّك بعض اليء ومارس نشاط�ك املعهود ونّظم 

بعض الرحالت الرتفيهية

مهني�اً: يبدأ املن�اخ بالتغيري اإليجاب�ي، فتعمل من أجل 
هدف جديد، وتقود مس�رية ما أو تس�يطر عىل األوضاع 

أكثر من السابق
عاطفياً: انتبه من نزاعات ش�خصية قد تطرأ مع الحبيب، وقد 
يؤخذ عليك إغواء ش�خص ال يناس�بك ظرفه ووضع�ه، أو تالم ألنه 

ال يالئمك
صحياً: حّدد الخطوات التي ستتخذها بشأن وضعك الصحي بأرسع 

ما يمكن، التأخري ينعكس سلباً عليك

مهنياً: اس�تقرار كبري عىل الصعي�د العميل، وهذا يوفر 
لك األمان والهدوء لتحقق انطالقة جديدة نحو مس�تقبل 

مرشق
عاطفي�اً: ق�د تلوم الرشي�ك ما عىل ع�دم التج�اوب معك، من 

األفضل أال تتخذ قراراً هذا اليوم، وأن تؤجله إىل يوم آخر
صحياً: اس�ترش خب�ري تغذية، فهو وحده الق�ادر عىل تخليصك من 

السمنة بطريقة صحيحة

مهني�اً: ق�د تناق�ش عق�داً او اتفاق�اً او تخ�وض 
مفاوض�ات ناجحة ه�ذا الشهر، ويتغ�رّي املناخ إىل 

االفضل
عاطفي�اً: ال تخ�َش رد فعل الرشيك تج�اه مواقفك، فهو 

مستعد لدعمك عىل الرغم من الظروف الصعبة املحيطة بك
صحياً: بعدما عانيت سابقاً مضاعفات املرض بسبب إهمال 

وضعك الصحي، تأخذ العربة لتفادي تكرار التجربة

مهنياً: الحظ يبتس�م لك ويطمنئ بالك، وتبتعد أكثر عن 
اهتمامك بالشؤون املهنية لكن ال ترتك منافساً يهزمك

عاطفياً: ب�ادر إىل مصارحة الرشيك بما يراودك من أفكار، 
فالرصاح�ة تعّبد الطري�ق أمامكما نحو خطوات مس�تقبلية 

واثقة
صحياً: ال تكن متذمراً من القيام بساعة مي كل يوم، فأنت ترتافق 

مع أشخاص أعزاء عليك

مهنياً: يرّكز هذا اليوم عىل الشؤون املالية من مصاريف 
واس�تثمارات، من األفضل عدم القي�ام بعملية رشائية 

كبرية يف هذه األثناء، أو عدم التورط يف رشاكة
عاطفي�اً: ت�أرس القلوب بس�حرك ال�ذي يتغذّى م�ن إعجاب 
اآلخري�ن وحّبهم وبوحه�م، وُتحاط باالهتم�ام والرعاية واملحبة 

وتحارصك الدعوات من كل جهة
صحي�اً: تشع�ر بصحة قوي�ة كالصخ�ر، وينتابك ش�عور بالراحة 

والطمأنينة، فرتتاح نفسياً

مهني�اً: يبلبل هذا اليوم األجواء قلي�اًل ويحّد من طاقتك 
أو يجعلك ت�راوح مكانك وتواجه بعض الخصوم وبعض 

الخّضات
عاطفي�اً: أدع�وك إىل عدم إح�راج الحبيب هذا الي�وم ألنه غري 

مرتاح نفسياً، وحاول أن تتفهم ما يعانيه
صحي�اً: خطران غري مبارشي�ن يهددانك اليوم نابع�ان من توترات 

نفسية وعصبية، لكن ال داعي إىل القلق

مهنياً: يرّكز هذا اليوم عىل قضايا مهنية وعائلية 
متداخلة، ويشري إىل بعض النجاحات املهمة

عاطفياً: الرشيك إنس�ان حّساس ورومانيس وحنون، 
ال تجعله يفقد أياً منها بسبب ترصفك معه

أو تج�ازف  النصائ�ح وال تف�رض رأي�اً  إىل  صحي�اً: أص�غ 
باستقرارك النفيس والصحي

مهنياً: اس�تقرار كب�ري عىل الصعيد العم�يل، وهذا يوفر 
لك األمان والهدوء لتحقق انطالقة جديدة نحو مستقبل 

مرشق
عاطفياً: مشكالت بس�يطة ال تعيق تطّور العالقة مع الرشيك، 

وتكون الحلول سهلة وبسيطة اكثر من املتوقع 
صحياً: إصابة أحد أفراد األرسة بوعكة صحية بس�يط تقلقك بعض 

اليء وترهق أعصابك فرتة قصرية

مهني�اً: تنته�ي معاكس�ة دقيقة، ولكّن�ك تواجه بعض 
املسائل املالية امللّحة، وتضع كل إمكاناتك ملعالجة بعض 

الذيول
عاطفي�اً: ق�د تعي�ش يف ج�و ضاغط وال س�ّيما ع�ىل الصعيد 
الوق�ت عين�ه تتعلّ�م أمثول�ة يف االنضب�اط  العاطف�ي، لكن�ك يف 

واملسؤولية
صحياً: عندما تغ�ادر مركز عملك فكر مبارشة يف التوجه إىل أي ناد 

ريايض لالسرتخاء والتخلص من املشاكل التي واجهتك

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: يغذيك هذا الي�وم باألحالم والقوة والعزيمة، 
ويجعل�ك قادراً ع�ىل املواجهات بثق�ة بالنفس طوال 

الفرتة املقبلة
عاطفي�اً: يوم من ال�ربودة يف العالقة بالرشي�ك، لكن األيام 

املقبلة تشهد تبدالً رسيعاً نحو مزيد من التواصل اإليجابي
صحي�اً: اخ�رت ما يناس�بك م�ن االقرتاح�ات املطروح�ة أمامك 

ملساعدتك عىل تحسني وضعك الصحي

أن�ا بن�ت عم�ري 22 س�نة وخطيب�ي 25، 
متوس�طة الجمال واملال وك�ل يشء تقريباً. 
ال أع�رف أن أفتح مواضيع ك�الم، وخطيبي 
عاق�ل ومتدي�ن، ولك�ن ال أع�رف إن ك�ان 
يحبن�ي أو ال، هو يظ�ل صامتاً عندما نكون 
مع بعض، ويق�ول إنه ليس عنده كالم، وأنا 
أحياناً أتحدث بأمور مختلفة وأس�أله ولكن 

يف كل مرة نسكت بعد كالم قليل.
الحظت أنه ليس عنده اهتمام بيء، وعقله 
مح�دود، وأنا تعبت من أن�ي أبدأ الكالم وهو 
س�اكت، وعندما نخرج يبقى أيضاً س�اكت. 
أحياناً يتص�ل بالتلفون وال أعرف ماذا أقول 
ل�ه وأتمنى أن يقفل الخ�ط. يقول يل تكلمي 
معي ف�ال أعرف أن أفتح موضوع، وأقول له 
تكلم أن�ت فيقول ما عنده كالم. أفكر أنه لم 
يتقدم يل عرسان من قبل وأفكر أني كلما أراه 
قلبي يوجعني. هل أنهي هذه الخطوبة؟ أنا 
تعبان�ة جداً من هذا الوضع مع أن خطوبتنا 
ل�م يم�ض عليها إال أش�هر قليل�ة. ال أعرف 
كي�ف أتقبل وج�وده يف حياتي، وال أعرف أن 

أنهي هذه الخطوبة. ما الحل؟
النصائح والحلول:

1 الح�ل عندك وهو بس�يط ال يحتاج إىل كل 
هذه الدراما يف حياة خطيبني!

2 م�ن املهم أن تعريف أن الرج�ال عموماً أقل 
كالم�ًا من النس�اء، وه�ذه حقيق�ة أكدتها 

معظم الدراسات حول العالم.

3 لك�ن أيضاً بع�ض الرجال أق�ل كالماً من 
رجال آخرين، والرجل الثرثار اس�تثناء مثل 

املرأة الثرثارة!
4 لست مسؤولة عن صمت خطيبك وال تفكري 
أنه س�يتغري مئة باملئة، فحاويل تقبل أنه رجل 
صام�ت ورتب�ي حيات�ك ع�ىل هذا األس�اس، 
وتأك�دي أن�ه م�ع الوق�ت وم�ع تغاضيك عن 
التفك�ري بعدد الكلمات الت�ي يقولها أو الوقت 
الذي يصمت فيه س�تجدين نفس�ك تكتشفني 

الكثري من خصاله الطيبة والجميلة.
ه�ذا  ألن  بالواق�ع،  قبول�ك  تتصنع�ي  ال   5

سيعذبك ويزيد من قلقك، بل فكري بأوقات 
تقضونه�ا يف ممارس�ة هواي�ات ال تتطل�ب 
مواجه�ة وك�الم، مث�ل الهرولة وجلس�ات 
التأمل )اليوغا( والس�ري يف الغابات واألماكن 

الطبيعية.
6 ه�ذا ال يعني أن ينمي ك�ل منكما اطالعه 
واملوضوع�ات  العال�م  يف  يح�دث  م�ا  ع�ىل 
العام�ة الت�ي يحبها كل منكما، بل اس�تمرا 
يف متابعته�ا ومع الوقت س�تجدين أن لديك 
الكثري لتشاركيه فيه وس�يكون ذلك طبيعياً 

وصادقاً وهذا هو املهم.

 هذا االختبار الشخيص ملعرفة 
بأخوان�ك  عالقت�ك  طبيع�ة 

وأصدقائك
س�وف نط�رح عليك خمس�ة 
أس�ئلة بخيارات متعددةاختار 

مايناسبك
جمي�ع  ع�ىل  اإلجاب�ة  وبع�د 
األس�ئل انزل اىل آخر الصفحة 

لتعرف شخصيتك:
تمي�ز  الصف�ات  أي  س1: 
صديقك املفضل عن اآلخرين؟

أ-جاذبيته الشخصية
ج-طريقت�ه يف الت�رصف م�ع 

الناس
د-مركز أرسته

ه�-ذكاؤه
بالغ�رية  تشع�ر  ه�ل  س-2 

بالنسبة له؟
د- نع�م م�ن ك�ل األش�خاص 

الذين له عالقة بهم
ج- أش�عر أحيان�ا بالغرية ولو 
أنني أعرف أن هذا خطأ واطرد 

هذا
الشعور بقوة

ه�- أغار فق�ط إذا كانت لدي 
مربرات وجيهة لذلك

حينم�ا  تشع�ر  بم�اذا  س-3 

تلتقي به؟
أ- حماس وسعادة

ه�- أتظاهر بعدم االهتمام
د- أن الوقت يهرب برسعة

ج- تملؤن�ي الرغب�ة أن أبق�ى 
معه

س4:م�ا ال�ذي يس�عدك وأنت 
معه؟

ج-يسعدني االس�تماع له وأن 
يشاركنتي أفكاري وهمومي

أ- أتمن�ى لو ك�ان أخي/أختي 
لنكون معاً طوال الوقت

د- أحاول أن أرضي�ه وأوافقه 
عىل كل مايقوله

ه�- أرسح يف التفكري أحياناً يف 

مسائل أخرى
س5:تأخ�رت ع�ن موعد معك 
ملدة نصف ساعة فماذا تفعل؟

د- أشعر بالخوف فربما ليست 
عنده رغبة ألن يراني

أ- أن�رصف فقد انتظ�رت بما 
فيه الكفاية

ه��- أق�رر أن أعنف�ه إذا ل�م 
يعطني تعليال مقبوال لتأخره

ج- انتظر يف قلق البد شيئاً غري 
مألوف قد حدث له

اآلن اعرف شخصيتك..
إذا كانت أكثر إجاباتك )أ(

لنفس�ك  مح�ب  أنان�ي  أن�ت 
مشت�ت الفك�ر  م�ن الصع�ب 

علي�ك عم�ل عالق�ات طويل�ة 
املدى مع اآلخرين ألنك الترتبط 

حقاً بأحد.
إذا كانت أكثر إجاباتك)ه�(

بأن�ك  للن�اس  توح�ي  أن�ت 
مضبوط�ة  رزين�ة  ش�خصية 
يف ك�ل ش�ئ لكن�ك تفض�ل يف 
تعامالت�ك أن تخل�ط االهتمام 
بالجفاء لكي تظهر ش�خصية 
غامض�ة النتيج�ة أن�ك ب�ارد 

صارم مع أصدقائك.
إذا كانت أكثر إجابتك)ج(

كي�ف  تع�رف  حس�اس  أن�ت 
وتنق�ل  بالحي�اة  تتمت�ع 
العواطف لألخرين أنت التخاف 
من عم�ل عالق�ات دائمة ألنك 
تعرف معنى الصداقة وهي أن 
التطغ�ى عىل أح�د أوترتك أحد 

يطغى عليك.
إذا كانت أكثر إجاباتك)د(

أن�ت منحني دائم�اً ألصدقائك 
مضحي بمصالحك لهم مستعد 
لعمل أي شئ للمحافظة عليهم 
لكنك تطلب منهم الكثري أحياناً 
وتغ�ار عليهم كث�رياً ربما أنك 
تخاف من الوحدة لذا تستسلم 

تماما.

اختبارات شخصية

مشاكل وحلول

هل انت مميز بصداقتك مع االخرين ؟؟

خطييب الصامت

قصة وعربة

 احلمد هلل

أفقي
1عاصمة املغرب o مسؤول

2عاصمتها بريوت o مدينة باس�لة 
يف فلسطني

3الغالبي�ة العظم�ى o عدم وضوح 
)معكوسة(

 o 4ال�ذي يمي عىل ارجل�ه وبطنه
تاجر فراء

5عاصمة اإلمارات o فاكهة حمراء 
لذيذة

6خروف كبري
7اصوات الهواتف o كتكوت

8عاصمة عربية بني نيلني
9عاصم�ة تلقب بالشهب�اء o جزء 

من الفم
10ات�رك o عاصمة املع�ز لدين الله 

الفاطمي

رأيس
1بلد املليون شهيد o متشابهان

2م�ن ان�واع الشج�ر o اس�مها 
القديم عمون )معكوسة(.

3اص�در الهات�ف صوت�ا o اقول 
مالم اكن اريد قوله )معكوسة(

4ثلثا باب o غري مهذب o اشتاقا
5صوت األلم

o صفة  6للس�ؤال )معكوس�ة( 
م�ن صف�ات البرش الحس�نة أو 

السيئة
7ملل )مبعثرة( o نظر

8عاصمة موريتانيا
9اس�م بنت بمعنى غ�زال o بلدة 

يف لبنان
10مدينة ليبية ش�هرية o األرض 

املكرمة
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كلنا يسعى اىل ان تكون حياته اكثر سعادة.. كلنا يسعى اىل ان 
تكون حياته لونهـا ”بمبي“، وهذه السعادة ال تأتي بالتمنيات 
بل بقدرة االنسان عىل اجراء التغيري، ويف كل دول العالم حصلت 
خـالل السنني املاضية طفرات نوعيـة كبرية عىل طريق اسعاد 
املجتمعات، وايجاد طرق لتوسيع آفاق الرفاهية من خالل خلق 
ظـروف مناسبة لراحـة واسعاد الفرد الذي يسعـى اىل ان تعم 
السعادة والفرحة له ولعائلته، إال نحن، فبعد ان كان العراق من 
الدول السباقة يف تأسيس صـاالت السينما، حيث بدأت بدايات 
بسيطة بعد الحرب العاملية الثانية، حيث انتجت رشكة الرشيد 
العراقيـة املرصية خالل عـام ١٩٤٦ اول فيلم عراقي بعنوان ” 
ابن الرشق ” للمخرج املرصي نيازي مصطفى، تبعه فيلم اخر 
عنوانـه ” القاهرة بغداد ”، لكن االكثر اثـارة عن السينما يوم 
اخربنـا ابي، وكان يجلس مع اصدقائـه يف جلسة سمر يف احد 
مطاعـم ابو نواس، انه سيظهر يف فيلـم عراقي تم تصويره يف 
تلك املنطقة بعنوان ” سعيد افندي“ اخراج كامران حسني عام 
١٩٥٨، وحـال عـرض الفيلم يف سينما الوطنـي حرض العرض 
اغلـب اقرباء والدي ووالدتي ملشاهدة ذلك املشهد الذي سيظهر 
فيه الوالد، حتى شـكل عدد االقرباء بحدود ٢٠ باملائة من عدد 
الحضـورن وما ان بدأ الفيلم واالقرباء يف تحفز ملشاهدة الوالد، 
ومـن ثم لـم تظهر إال صورة كتـف الوالد، وهي صـورة يتيمة 
بائسة اثارت ضحـك االقرباء، فكانت محط سخرية الحضور، 
وبقي الوالد واقفا متسمـرا يحس بخيبة االمل من هذا املوقف 
املحرج الـذي وقع فيه.. كانت دور السينمـا العراقية املنترشة 
يف اغلـب مناطق بغـداد اماكن تجذب العائلـة لدخولها للتمتع 
بساعات من الراحة، وهي مشهرة ابوابها من ساعات الصباح 
حتى ساعات متأخرة من الليل، ووصل االمر بالعائلة العراقية 
ان تحجـز مقعدها عرب جهاز الهاتف. أمـا اليوم، فمع االسف 
الشديـد، بعد ان سـادت اجواء املزاجية فقـد اغلقت اغلب دور 
السينمـا ابوابهـا وانطفأت انوار شاشـاتها، واغلقـت اغلبها 
واصبحت مخازن للخردة.. مؤخرا فتحت بعض املحال التجارية 
”املوالت“ صاالت عرض سينمائي بعد فرتة ركود طويلة بسبب 
االوضـاع السياسيـة واالمنية.. وبحسب تقديـري فإن املرحلة 
القادمة تتطلـب عقد اتفاقات مع رشكـات استثمارية عربية 
لفتـح آفاق اقامـة نهضـة سينمية من خـالل ارشاك رشكات 
استثمار عربية إلعادة افتتاح دور السينما بعد اجراء ترميمات 
عليها او بناء دور سينما جديدة تتيح للمواطن وعائلته دخولها 
للتمتع بمشاهدة االفالم، ولتكون حياته ”بمبي بمبي“ بعد أن 

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

كشفـت الفنانة جومانـا مراد عن 
ظهورها كضيفة رشف عىل أحداث 
فيلم «يوم 13» الذي يجري تحديد 
موعد طرحه بدور العرض خالل 
العام املقبل، حيـث تعود جومانا 
بالفيلـم إىل السينمـا بعـد غياب 
ىف  مشاركتهـا  منـذ  سنـوات   7
معـه أيضاً يف فيلـم «الحفلة» مع 
الفنانـني أحمد عـز ومحمد رجب 

ترصيحـات  يف  جومانـا  وروبى.وأضافـت 
صحفيـة أن الفيلم تدور قصته حول فكرة 
مشوقـة ترتقـي إىل نوعيـة الرعب وتجسد 
خالله شـخصية «أحالم» وهـي سيدة من 
طبقـة أرستقراطيـة، الفتـة إىل أن دورها 
له خصوصيـة وغريب وسيكـون مفاجأة 
للجمهـور، كمـا أن الفيلـم يضـم توليفـة 
مميزة مـن الفنانني مثل أحمـد داود ودينا 
الرشبينـي ونرسيـن أمني ومحمد شـاهني 

وضيوف رشف كثريين.
 وأشـارت جومانا إىل أنهـا سعيدة بعودتها 
إىل التمثيـل مـرة أخرىـي رمضـان املايض 
بمسلسـل «خيانـة عهـد»، موضحـة أنها 
اختارت هذا العمل ألنه بطولة نجمة كبرية 
مثـل يرسا فهـي قامة فنية كبـرية والعالم 
كلـه ال يوجد به إال يـرسا واحدة، باإلضافة 
إىل ورق مكتـوب بحرفيـة عاليـة صناعـة 

ورشكة إنتاج كبرية.

الروسيـة   ENIX رشكـة  كشفـت 
 Interpolitex-2020 خالل معرض
التقني الذي عقد مؤخرا يف موسكو 
عن عدة نماذج جديدة من الدرونات 
التي طورتهـا لتستخدم يف عمليات 
اإلنقـاذ والبحـث العلمـي والبيئي. 
ومـن أبرز الدرونـات التي عرضتها 
القـادر   Eleron-7 جـاء  الرشكـة 
عىل التحليـق إىل ارتفاعات تصل إىل 
5000 م، وتبـادل البيانات الرقمية 
واملحطـات  التحكـم  أجهـزة  مـع 
األرضية من مسافة 40 كلم تقريبا. 
كما يمكـن لهـذا الـدرون الطريان 
130 كلم/سـا،  برسعـة تصـل إىل 
ونقـل حمـوالت تزن أكثـر من 1.5 
كلغ، والتحليق ألكثر من 3 ساعات 
متواصلـة. ويمكن االعتماد عليه يف 

عمليات تحديـد مواقع املصابني أو 
الجرحى أثناء الحوادث أو الكوارث 
البيئيـة يف األماكـن التـي يصعـب 
الوصول إليهـا، ويف عمليات إيصال 
الدواء ومعدات اإلسعاف للمصابني، 
وعمليـات البحث. كمـا استعرضت 
الـذي   Veer درون  أيضـا   ENIX
زود بمعـدات قـادرة عـىل توثيـق 
فيديوهـات عالية الدقـة وإرسالها 
مبارشة إىل مراكز التحكم األرضية، 
 GPS وأنظمـة تحديد املواقـع مثل
و»غلوناس». ويمكـن لهذا الدرون 
العمـل يف أصعب الظـروف املناخية 
ويف درجات حرارة تصل إىل 30 درجة 
مئوية تحت الصفر، ونقل حموالت 
يصـل وزنهـا إىل 1 كلـغ، والتحليق 

ألكثر من ساعة متواصلة.

ذكرت صحيفة واشـنطن بوست نقالً 
عـن أربعـة أشـخاص مطلعـني عىل 
األمر أن فيس بوك قد يواجه اتهامات 
أمريكيـة خاصة بمكافحـة االحتكار 
ىف أقـرب وقت ممكن بحلول نوفمرب/ 
ترشين الثاني ، إذ أفادت الصحيفة أن 
لجنة التجارة الفيدرالية اجتمعت عىل 
انفراد، يوم الخميس، ملناقشة تحقيق 
بينما كـان املدعون العامـون للوالية 
بقيادة ليتيسيـا جيمس من نيويورك 
يدققون ىف تعامالت الرشكة بحًثا عن 
للمنافسة، حسبما  تهديدات محتملة 
ذكرت الصحيفة.وقالت الصحيفة إن 
الجـدول الزمنى قد يتغري، مضيفة أن 
املدعـني العامني ىف الواليـة ىف املراحل 
األخرية مـن إعـداد شـكواهم، بينما 

لـم يعلق فيـس بـوك و FTC ومكتب 
املدعى العـام ىف نيويورك عـىل الفور 
إن  أغسطـس  ىف  بـوك  فيـس  وقـال 
الرئيـس التنفيـذى مـارك زوكربريج 
تمت مقابلتـه ىف جلسة تحقيق لجنة 
التجـارة الفيدرالية كجزء من تحقيق 
الحكومة ملكافحة االحتكار ىف الرشكة. 
وواجـه فيس بوك تحقيقـات مماثلة 
من قبل وزارة العدل واملدعني العامني 
بالوالية، وقال سابًقـا إن التحقيقات 
كانـت تبحـث ىف عمليـات االستحواذ 
السابقـة واملمارسـات التجارية التى 
تنطـوى عـىل الشبكـات االجتماعية 
االجتماعيـة،  الوسائـط  خدمـات  أو 
تطبيقـات  أو  الرقميـة،  واإلعالنـات 

الهاتف املحمول أو عرب اإلنرتنت.
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قبل أيام، نـرشت ملكة اإلحساس إليسا 
أحـدث صورها عرب صفحتهـا الخاصة 
عـىل إنستغـرام لتظهـر بيـد مضّمدة، 
وكأنهـا خضعـت مـرة ثانيـة لعمليـة 
جراحية إلزالة املياه من يدها التي كانت 
قد خضعـت لها العـام املـايض، نتيجة 
مضاعفات إصابتهـا بمرض الرسطان، 

لتطمنئ الجمهور عـىل صحتها بصورة 
مليئـة بالحيويـة والطاقة وهـي تقود 
دراجتهـا الهوائية عىل أنغام مقطع من 

أغنيتها «بنحب الحياة».
,فوجـىء جمهور إليسـا بإعالن خاص 
لهـا يف شـوارع بـريوت عـن مفاجـأة 
تحرضهـا إليسـا خـالل األيـام املقبلة، 

حيث يحتفل معها الشاعر شاكر خزعل 
لتكون ضيفة رشف أول صالون أدبي له 
يف بـريوت للحديث عـن مشوارها الفني 
الطويل واالحتفـال معه بمرور عرشين 

عاماً.
 وكان شاكر قد ذكر إليسا يف كتابه أكثر 
مـن مـرة، وقدم لهـا رسالة شـكر عىل 
دعمها للمواهب الشابة كما ذكر والدها 
الشاعـر اللبنانـي زكريا خوري وأشـاد 
 ،OUCH به ضمن فقرة خاصـة بكتابه
الذي ُيعد الكتـاب األكثر مبيعاً يف بريوت 

بعد صدوره بأيام قليلة.  
ويبـدو أن الروايـات تسيطـر عىل حياة 
إليسـا يف الفـرتة الحالية، حيـث ذكرت 
يف إحـدى الروايات التـي قرأتها للكاتب 
الراحـل الربيطانـي ريجينالـد هيـل أن 
البطل كان مسحـوراً بجمالها وصوتها 
وعيونهـا؛ وهي روايـة بوليسية واقعية 
وهنـا تفكـري بتحويلهـا لعمـل درامي 
ويبدو أن الفكرة نالت إعجاب إليسا ومن 

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

دبي \ الزوراء :
 قالـت الفنانـة اإلماراتيـة الشابـة، فاطمـة 
الطائي، إن الساحة الفنية الخليجية والعربية 
بـدأت تتعـاىف من آثـار جائحة كورونـا والتي 
الحيـاة،  مجـاالت  كل  عـىل  بظاللهـا  ألقـت 
وعطلـت الكثري من األعمـال الدرامية واألفالم 

واملرسحيات.
وأضافت عـن تأثـر الدراما بالجائحـة : فيما 
يتعلـق بالدرامـا التلفزيونيـة أتمنـى أن يتـم 
استغـالل الوقت الحـايل يف ظل تقليـل القيود 
الصحيـة املفروضـة لكي نصـور أعمالنا قبل 
دخـول شـهر رمضـان املبـارك، ألن الظروف 
قـد تتغري يف أيـة لحظـة، وهذا قـد يطيل من 
عمليـة التصوير أو يتم تأجيـل العمل إىل أجل 
غـري مسمى، كما أنـي أتوقـع أن تتغري ميول 
الجمهـور يف املستقبل وربمـا رغبته تتجه إىل 
نوعيـة مسلسـالت مختلفة، السيمـا أن فرتة 
«كورونـا» غـرّيت مـن واقـع الكثرييـن ومن 

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

التلفزيونـي، وأعتقـد أن مراعـاة هـذا األمـر 
سيضيف تحديا أكرب لرشكـات اإلنتاج لتقديم 

أعمال درامية ناجحة يف الفرتة املقبلة.
اعمالهـا  يخـص  مـا  يف  الطائـي،  وأشـارت 
القادمة: لقد وصلتني نصوص سينمائية لعدد 
مـن املخرجني واملنتجني والتـي يتم التخطيط 
لتصويرهـا يف السنـة املقبلـة، ضمـن ظروف 
مالئمـة أكثـر، وسأعلـن التفاصيـل بمجـرد 
االتفاقات النهائيـة. مشددة عىل: أنها كفنانة 
لديها رسالة يجب أن تؤديها بالنصح واإلرشاد 
للجمهـور بـأن يأخـذوا الحيطـة مـن الوباء 
لكي يحمـوا أنفسهم ويحافظـوا عىل أرسهم 
ومجتمعهـم. الفتة اىل: أن لديهـا تفاؤال كبريا 
بـأن غمة «كورونـا» ستزول قريبـا، وستعود 

الحياة اىل طبيعتها.
وعـن تجربـة املنصـات الرقمية والتـي بدأت 
تستحوذ عىل اهتمام الناس وأصبحت تنافس 
شاشـات التلفزيون والسينما يف 
تقديم مسلسالت متنوعة 
لـم  جديـدة  وأفـالم 
تعـرض مـن قبل، 
هنـاك  قالـت: 

موجة واضحة جاءت قبيل ظهور املوجة األوىل 
لـ «كورونـا» هي «موجة املنصـات الرقمية» 
مثل «نتفليكـس» وغريها، وسيكون من املثري 
حقـا ان كانت تلك املنصـات ستتصدر اإلنتاج 
الرمضاني املتعـارف عليه يف شاشـة التلفاز، 
ولكـن ال أعتقـد أنها ستكـون العبـا منفردا، 
فشاشة التلفزيون تأثريها موجود والكثريون 

مرتبطون بها.

بإحـراج  السقـا  أحمـد  الفنـان  قـام 
مذيعـة أثناء إجرائها لقـاء تلفزيونيا 
معه، عـىل هامش حفـل افتتاح 
الدورة الرابعـة ملهرجان الجونة 
السينمائي. وضمن إشادة السقا 
مهرجانـات  إقامـة  عـن  للمذيعـة 
مهرجـان  مثـل  عامليـة  سينمائيـة 

”فينيسيـا“، رغم جائحة فـريوس ”كورونا“ 
املستجد، فقد أكد أن هذا ال يمنع من استمرار 
التقيد باإلجراءات االحرتازية الوقائية، ورضب 
مثاال لها أنه لو كان اللقاء يتم يف ظروف عادية 
لكان اقرتب منهـا وليس ابتعد عنها.وبصورة 
عمليـة، اقرتب أحمد السقا مـن املذيعة وجها 
لوجه قبل أن يعود إىل مكانه حيث يبتعد عنها 

وتقـف زوجتـه اإلعالمية، مهـا الصغري، التي 
حرضت معه حفل االفتتاح.وأثار ترصف أحمد 
السقا املفاجئ ضحـك املذيعة وكذلك زوجته، 
وعلقـت فضائية ”أون إي“ عىل ترصف السقا 
عـرب قناتهـا الرسمية عىل موقـع ”يوتيوب“: 
”السقـا دائما يبهرنـا يف كل لقاء له.. وهذا ما 

حدث يف مهرجان الجونة“.

أحمد السقا يحرج مذيعة مهرجان الجونة

الدائمـة االوىل للفنـان  بعـد أن أتاحـت اإلقامـة 
واملطرب وامللحن املغـرتب، مهند محسن، يف دبي، 
فرصـة اكـرب لالنتشـار واالنطالق يف عالـم الغناء 
واملوسيقـى، السيمـا انـه يتمتـع بصـوت جميل 
النفـاذ اىل ذوق  وموهبـة تلحينيـة قـادرة عـىل 
الجمهور، غادرها باتجـاه اإلقامة الدائمة الثانية 
يف العاصمة بروكسل ببلجيكا، حيث يجد وعائلته 

فرصة لالستقرار واالنطالق من جديد.
الفنـان مهنـد محسن من جيـل املطربـني الذين 
منحـوا األغنيـة العراقية لونا وطـرازا عذبا، ومنذ 
صغره احبه الجمهور ، فكان صوتا متميزا بعد أن 
درس املوسيقى وتعلم أرسارهـا، مؤسسا أرضية 

راسخة يف بورصة الغناء العراقي والعربي.
 يف هـذا الحـوار الذي جرى عن ُبعـد يكشف مهند 
محسـن عن جديـده القادم وطموحاتـه، وأرسار 

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

- جميل أن يكون لألغنية أرسار يف حزنها مع أنها 
نتـاج بيئة اجتماعيـة موروثة وغارقـة يف دالالت 
عميقـة.. والحزن يف األغنية العراقية ذو شـجون 
نفسية طبعت شخصية املواطن العراقي، واصبح 

ال يتذوق سوى هذا الطعم الحزين.. 
• بمعنى ذلك واقعا ؟

- أنـا ال ابصـم بهـذه الحقيقة، خاصـة أن الغناء 
العراقـي يتميز بالتنوع ما بـني الجنوب والشمال 
نتيجة تضاريس األرض املختلفة التي تؤثر بشكل 
مبارش عـىل التلوين يف الغناء، فهنـاك غناء املقام 
املعـروف بجـذوره األصيلـة كذلك اللـون الريفي، 
وهنـاك موجـة األغنية الحديثـة اآلن التـي بدأت 

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

- نعـم، كنت كذلـك، نحن جيل استفـاد كثريا من 
أصالـة الغنـاء العراقـي، إضافـة اىل أننـا درسنا 
الغناء واملوسيقى دراسة أكاديمية، وعىل يد اشهر 
الفنانني املعروفـني، وهم ذوو أفضـال علينا مثل 
فاروق هالل والراحل طالب القرغويل، لذلك فإنني 
اعتقد أننا امتداد لهم وغري متأثرين بموجة الغناء 
التي طرأت عىل ساحة الغناء يف بغداد واملحافظات 

والتي انحرصت فيما بعد بمطربني محدودين. 
• وماذا تشكل إقامتك يف بلجيكا اآلن؟  

- هي هجرة وإقامة استقـرار فقط، أوضاع البلد 
اليوم وقبل ذلك صعبة جدا، وكما تعرف إنني أقمت 
يف دبي سنوات طويلة جدا رغبة يف تطوير قدراتي 
واالنتشـار رسيعا عرب املحطـات الفضائية، وهذا 
ما كنـا نعاني منـه يف بغداد خالل فـرتة الحصار 
والحرب عىل العراق. كما أن دبي كانت ملتقى لكل 

املبدعـني من مطربني وشـعراء أغنية وموسيقى، 
وهـذا سوف يتيح فرصة لالتصال الرسيع وتالقح 

األفكار والتقدم بيشء جديد. 
• هل اختلف التوجه عند مهند محسن؟  

- الفنـان حينمـا يحـط الرحـال يف أي بلـد فإنـه 
سوف يتأثر بالبيئة والـذوق العام سواء يف الحياة 
أو املوسيقـى والغنـاء، وعليـه أن يستشـف هذه 
العالقـة ويعـزز مـن خاللهـا أسلوبـه الجديد يف 
التعامـل، أنا توصلت اىل هـذه القناعة ليس اليوم 
بـل منـذ سنـوات، أن طريقة الفنـان الناجح هي 
التـي تساعده عىل ولوج واهتمـام وسائل اإلعالم 

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

- ملـاذا ال تعتقد ذلك، ربما تطويـرا لهذه الجذور.. 
الغنـاء ليـس حالـة جامدة بـل متحركـة، الغناء 
العراقـي قريب جـدا للمستمـع العربـي، واقصد 
هنـا بالذات يف بلدان الخليـج العربي ربما لتشابه 
العادات والتقاليـد والبيئة واللهجة، وكلما حققنا 
وسيلـة هذا االنتشـار فإننا بالتأكيـد سوف نعزز 

جذورنا يف املستقبل.
• الغربة ومهند محسن هل كانت مؤملة ؟

- الغربـة ومرارتها وابتعادي عـن بغداد واختالف 
املكـان وتـرك العـراق والجمهـور بعـد الظروف 

الصعبـة التي مر به العـراق، كانت والتزال مؤملة، 
كمـا أنها أضافـت يل الكثري من األشـياء وتعرفت 
عىل أناس من غري العراقيني يف الخارج من الوطن 
العربي وكل خطوة من العالقات الخارجية أضافت 

اىل مسريتي الفنية وتعلمت ألحن الغربي كذلك .
• طموحك إذن؟ 

- أن اصـل للمواطن العربي يف كل مكان يف العالم، 
وطبيعي هذا ليس باليشء السهل ويحتاج اىل جهد 

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

أو مطرب؟ 
- حينمـا اختار النصـوص الشعريـة والتي أراها 
قريبة من نفيس، لتبدأ مرحلة التلحني بحيث امنح 
روحا جديدة للكلمة، وهذه التفاصيل الرقيقة هي 
امللتقى األخري يف حنجرتـي، أنا أتعامل مع األغنية 

أوال كملحن، واخترب صوتي بعد ذلك يف األداء.
•  وبما ذلك مع املطربني العرب؟ 

- بالتأكيـد، ألنني أضع اللحـن عىل مستوى قدرة 
أداء هـذا املطـرب أو ذاك، لقد غنـت يل ديانا حداد 
(يا ساكني الضعن) بأداء جميل، وكذلك للمطرب 
راشـد املاجد، وقد اشـتهرت األغنية بنطاق واسع 

جدا  ، ولدي مشاريع أخرى قادمة .
• أخريا .. كيف تقرا األوضاع يف العراق .. وهل أنت 

عائد اىل بغداد ؟
- األوضاع املأساوية التـي يعيشها العراق تحتاج 
اىل تكاتـف وجهـود كل أبنائه، عمـل املبدع يف هذا 
الظـرف صعب لكنه مهـم جداً، اذ يجـب عليه أن 
يعطي يف هذه املرحلـة اكثر من قبل، إذ أن األغنية 
العراقيـة والطرب العراقي جـزء مهم من ثقافات 

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 

مهند محسن: الغناء العراقي قريب جدا من المستمع العربي وهو حالة متحركة غير جامدة 
نحن جيل استفاد كثيرا من أصالة الغناء 
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حني تكون الفيدرالية 
»نص ردن«

من سد النهضة إىل التيغراي, هذه هي أثيوبيا التي طلعت فيدرالية 
املتحدة األمريكية والسويد وسويرسا  الواليات  اتحادية حالها حال 
شخصيا  أنا  »التيغراي«؟  بـ  سامع  منكم  من  ماندري«..  و«احنه 
لم أسمع بهذه املفردة إال قبل حوايل أسبوع، حني نشب فجأة نزاع 
مسلح داخل أثيوبيا.. حني انكشفت غربة النزاع ظهر إنه بني الدولة 

الفيدرالية االتحادية األثيوبية وبني أحد أقاليمها .  
كل الذي كنت أعرفه عن إثيوبيا ينتمي إىل تاريخ بعضه موغل بالقدم 
النجايش..  عهد  عىل  الحبشة  إىل  األوائل  املسلمني  بهجرة  واملتمثل 
الكبري مصطفى  الراحل  الرسالة ملخرجه   فيلم  الله« عىل  و«خلف 
العقاد أن عّرفنا عىل ملك لن يظلم يف أرضه أحد.. وبالفعل لم يسلم 
الفيلم، وال أعرف إن كان ذلك جزءا من  النجايش، طبقا لسيناريو 
آنذاك  أصدقائه  أعز  إىل  املهاجرين  املسلمني  ال،  أم  الرتاث  مرويات 

عمرو بن العاص قبل إسالمه.
هيالس  اإلمرباطور،  خالل  من  إثيوبيا  أعرف  الحديث  التاريخ  ويف 
هياليس، الذي كان هو اآلخر شاها مثل الشاه أريامهر شاه إيران 
أثيوبيا عقودا طويلة  بهلوي.. وهياليس حكم  األسبق محمد رضا 
من  الزمن, وكان ينوي البقاء مدى الحياة لوال ضابط مغمور اسمه 
تلك.. تسلم  مرييام  الذي وضع حدا لرغبته  منغستو هيال مرييام 
السلطة يف أثيوبيا أيام االنقالبات التي كانت قبل عقود »عىل أفا من 
»نص  ودبابة  رائد  برتبة  ضابط  االنقالب  مستلزمات  كل  يشيل«.. 
واحد، وضابط  رقم  البيان  إلذاعة  اإلذاعة  ملقر  ردن« ومكان خفي 
خائن داخل القرص، رشيطة أن يكون من »حبال مضيف« امللك أو 

الرئيس أو اإلمرباطور .
نحو  رسيع  بشكل  أثيوبيا  يف  واألحوال  األوضاع  تطورت  ذلك  مع  
برغم  النيل  نهر  عىل  النهضة«  »سد  النهضة  هذه  قوام  النهضة.. 
كل ما أثاره وال يزال يثريه من مشاكل وإعرتاضات من قبل مرص 
وتعاملها  األثيوبية  بالغطرسة  يعرف  بات  ما  بسبب  والسودان 
السودان  هي  التي  املصب  دول  مع  منبع  دولة  بوصفها  املتعايل 
ومرص.. مرص بالذات تضع حتى اآلن يدها عىل الزناد يف حال بقيت 
الشائكة  املفاوضات  السد..  أبابا متمسكة بموقفها يف ملء  أديس 

والوساطات الدولية لم تؤثر كثريا يف الحد من العناد األثيوبي.
الفيدرايل..  اإلقليم  تيغراي  قبل معارك  إثيوبيا  إننا حسدنا  ننىس  ال 
الدبلوماسية  الدولة، وهي  فألول مرة تتسلم سيدة منصب رئيسة 
سهىل  ورق زودي.. حسدنا أثيوبيا أيضا ألن مسلما هو آبي أحمد 
األعراق  بلد متعدد  أثيوبيا  أن  الوزراء.. صحيح  توىل منصب رئيس 
بلد  يف  البالد  رئيسة  منصب  اىل  سيدة  وصول  لكن  والديانات، 
التنفيذي  املنصب  يتوىل  ومسلم  للربملان  فيه  السلطة  ديمقراطي، 

األول يف البالد، يعد تطورا مهما، السيما يف القارة األفريقية.
لم  بوصفي  أنا  بايل  ربما  البال,  عىل  تخطر  تكن  لم  التي  املفاجأة 
أسمع من قبل بالتيغراي، هي اندالع النزاع املسلح اآلن بني الدولة 
االتحادية وبني أحد أقاليمها.. وطبقا ملا يجري تداوله فإن السبب 
ردن«..  »نص  الجماعة  فيدرالية  أن  اىل  يعود  النزاع  لهذا  الرئيس 
نصيحة: يتعني عىل كل من فيدراليته »نص ردن« أن »يباوع« عىل 
نظام  كل  فليس  )صفح(..  لها  طلعت  إريرتيا  حتى  التي  تيغراي 

فيدرايل .. ردن ونص.

الشارقة / الزوراء:
بالجائزة  ابيض«  »خيال  العراقي  الفلم  فاز 
مهرجان  يف  املوبايل  أفالم  فئة  ضمن  الثانية 
نسخته  يف  لألفالم  الدويل  الجامعي  الشارقة 
بكلية  الخاصة  القناة  عىل  وذلك  الثانية، 
االتصال عىل منصة اليوتيوب.. وهو من إنتاج 
كلية اإلعالم بجامعة بغداد، فيما فاز بالجائزة 
األوىل فيلم »الحياة يف يوم« من كلية االتصال 

بجامعة الشارقة.
من  أكثر  مشاركة  العام  هذا  املهرجان  وشهد 
145 فيلماً ما بني أفالم درامية قصرية وأفالم 
الرسوم  أفالم  مرة  وألول  وثائقية،  تسجيلية 
املتحركة وأفالم املوبايل من أكثر من 12 دولة 
العربي  العالم  دول  يف  جامعة   50 من  وأكثر 
برشاكة إسرتاتيجية مع مدينة الشارقة لإلعالم 
»شمس« وهيئة الشارقة لإلذاعة والتلفزيون.

قد  الشارقة  بجامعة  االتصال  كلية  وكانت 
الشارقة  مهرجان  بجوائز  الفائزين  أعلنت 
الثانية  نسخته  يف  لألفالم  الدويل  الجامعي 
عىل  االتصال  بكلية  الخاصة  القناة  عىل  وذلك 
الرسوم  فئة  يف  فاز  حيث  اليوتيوب،  منصة 

س«  »الحالة  فيلم  األوىل  بالجائزة  املتحركة 
بجمهورية  النهضة  بجامعة  اإلعالم  كلية  من 
فيلم  الثانية  بالجائزة  وفاز  العربية،  مرص 
االتصال  كلية  من  فضاء«  »رحلة  بعنوان 
جامعة الشارقة، ويف فئة الفيلم التسجييل فاز 
بالجائزة األوىل فيلم بعنوان »أبطال يف مواجهة 
الشارقة.  االتصال بجامعة  كورونا« من كلية 
فيلم  نصيب  من  فكانت  الثانية  الجائزة  أما 
بالجامعة  اإلعالم  كلية  من  األخري«  املشهد   «

الدولية اللبنانية.
بالجائزة  فاز  القصرية  الدراما  أفالم  فئة  ويف 
األوىل فيلم » 8 ديسمرب« من معهد اإلسكندرية 
ويف  العربية،  مرص  بجمهورية  لإلعالم  العايل 
الفئة نفسها فاز بالجائزة الثانية فيلم » أثر« 

من كلية اإلعالم بالجامعة الدولية اللبنانية.
تحكيم  لجنة  جائزة  املهرجان  إدارة  ومنحت 
املهرجان لفيلم »املقابلة« واملقدم من الجامعة 

العربية املفتوحة بمرص.

بغداد/ الزوراء:
العراقي  اإلعالم  شبكة  أمناء  مجلس  كرم 
وزوجته  اليارسي  فيصل  الكبري  املخرج 
أكد  فيما  اإلبداع،  بدرع  كامل،  هند  الفنانة 
اإلبداعية  خرباتهم  من  واالستفادة  اهتمامه 

املرتاكمة.
سالم،  محمد  املجلس،  رئيس  نائب  وقال 
خالل حفل التكريم: ان املخرج الكبري فيصل 
السينمائية  األعمال  عرشات  قدم  اليارسي 
مسريته  خالل  وعربياً  محلياً  والتلفزيونية 

قرن،  نصف  من  أكثر  امتدت  التي  الفنية 
البارز يف إخراج دراما عراقية  بدوره  مشيداً 

بأبهى صورة«.
إبداعية  قامة  ُيعد  »اليارسي  ان  وأضاف 
مهمة يف داخل العراق وخارجه«، الفتا إىل ان 
»التكريم جاء عرفاناً بمكانته اإلبداعية، وما 

تركه من إرث فني لألجيال القادمة«.
وأشار سالم خالل الحفل إىل: ان الفنانة هند 
كامل حفرت اسمها بحروف ناصعة يف الدراما 
والسينما العراقية عىل مدى أربعة عقود من 
اليارسي  جانب  إىل  رشيكاً  وكانت  الزمن، 
درامية  بأعمال  العراقية  الشاشة  رفد  يف 

ومرسحية القت رواجاً لدى املشاهد«.
مجلس  أولويات  ضمن  »من  ان  وأوضح   
بالفنانني  واالهتمام  الدعم  تقديم  األمناء 
اإلبداعية  خرباتهم  من  واالستفادة  الكبار 

املرتاكمة«.
وحرض حفل التكريم كل من أعضاء مجلس 
األمناء، وهم الدكتور عالء الحطاب والدكتور 
مارلني  والدكتورة  جاسم  الحكيم  عبد 

عويش.

عىل  زكي  منى  تطل  األوىل،  للمرة   
الجمهور بعد عرض أحدث أعمالها 
األسود«  »الصندوق  السينمائية 
خالل  من  يس  بي  اليس  شاشة  عرب 
حلقتها مع اإلعالمية منى الشاذيل، 
والفيلم الذي يحتل قائمة اإليرادات 
يمثل  املوسم  هذا  التذاكر  شباك  يف 
بعد  السينما  إىل  لها  قوية  عودة 

غياب ما يقرب من أربع سنوات. 
سعادتها  عن  زكي  منى  وعرّبت 
بالعودة مجدداً إىل السينما والتمثيل 
قصرية؛  ليست  غياب  فرتة  بعد 
مهنة  عن  فيها  تبحث  أن  حاولت 

كشفت  حيث  التمثيل،  عن  بعيداً  أخرى 
رشكة  أسست  الفرتة  هذه  خالل  أنها 
خاصة  كورسات  عىل  وحصلت  إنتاج 
بتأسيس مشاريع خاصة، وقد اعرتفت 
تأسيس  تنوي  كانت  أنها  األوىل  للمرة 

spa خاص بها ولكنها لم تنجح. 
سعيدة  تكن  لم  أنها  عن  وكشفت 
ولكنها  أبداً،  التمثيل  عن  بعيدة  وهي 
القوي  املناسب  الدور  عن  تبحث  كانت 
فيلم  يف  وجدته  ما  وهذا  به؛  تعود  الذي 
عليه  وافقت  الذي  األسود«  »الصندوق 
العمل  منتج  معها  تحّدث  أن  بمجرد 

غابي خوري.

أنها ترى  آخر، كشفت منى  عىل صعيد 
نفسها أّماً حازمة؛ فلديها قواعد صارمة 
يف املنزل أثناء تربيتها أوالدها، حيث تتبع 
نفس األسلوب الذي تربت عليه وهي يف 
طفولتها، بحيث يعتمد الكل عىل نفسه 

من أجل خدمة نفسه.
ال  أنه  فاعرتفت  حلمي  أحمد  عن  أما 
وهي  الحنك«  »سد  طبخ  سوى  يجيد 
األكلة التي تعلّمها حلمي من »حماته«، 
صفحته  عرب  شهري  فيديو  يف  وقدمها 
الخاصة عىل موقع التواصل االجتماعي 
إنستغرام أثناء فرتة الحجر الصحي قبل 

أشهر.

 دبي / الزوراء:
وهي  الكويت  يف  ومولودة  مقيمة  فنانة  الجندي،  عبري 
من أصول مرصية، وبالتايل فهي فنانة خليجية بامتياز 
الخليجية،  اللهجة  وإتقانها  بالخليج  إقامتها  لطول 
وكذلك خريجة )املعهد العايل للفنون املرسحية( بالكويت 
عام 1988، ومنذ انطالقها بمشوار الفن منذ أكثر من 
»موزة  ومنها  تنىس،  ال  أعماالً  قدمت  حيث  عاما   20
الثالثة«،  و«الشياطني  بقية«،  الحياة  »ويف  وداود«، 
بدأت  األعمال..  من  الكثري  وإيمان« وغريها  و«رشقان 
بالتمثيل عام 1984 عن طريق املشاركة يف العديد من 
ببلدها  أقامت  ثم  وخارجه،  باملعهد  املرسحية  األعمال 

مرص وارتدت الحجاب ولم تعمل بالتمثيل هناك.
عادت عبري إىل الكويت عام 2000، ومنها بدأت التمثيل 
مرة ثانية يف أعمال تلفزيونية وبعض األعمال املرسحية 
عىل  قدمتها  التي  األعمال  أبرز  باملهرجانات..  الخاصة 
و)للحياة  السالم(  الدنيا  )عىل  هي  الدراما  مستوى 
والعجوز(  )بيبي  املرسحيات  ومن  وغريها..  بقية( 
ولديها  متزوجة،  عبري  الفنانة  وغريها،  أمة(  و)فرحة 

ولدان، هما )محمد وحسن(. 
الفنانة عبري الجندي ضيفة يف جريدة الزوراء .. وكانت 

ضيفة عىل مهرجان الشارقة املرسحي ...
• كيف هي عالقتك مع املرسحيني يف اإلمارات ؟

- شخصيا افرح كثريا ألهل املرسح يف اإلمارات عىل ما 

يجدوه من عناية ودعم رسمي الفت، واهتمام خاص 
ليايل  يف  بكثرة  حضوره  أشاهد  الذي  الجمهور  من 
إبداع  ملتابعة  نراه يحتشد كل مساء  املهرجان، والذي 
الشباب يف املرسح، حيث إنني اجد ان هناك نموا ورسعة 
التمثيل  أو  واإلخراج  الكتابة  يف  سواء  خالقا  وتتطورا 
التي ترتقي لألفضل، كل ذلك بفضل حرص أبناء املهنة 
الجميلة، والدفاع  التظاهرة  عىل مرسحهم وعىل هذه 
اإلمارات  ملرسح  الحقيقية  الواجهة  تبقى  لكي  عنها 
األصل  الواجهة  الشارقة  وتبقى  األيام،  خالل  من 
املرسح  مهرجان  احتضان  خالل  من  املنطقة،  ملرسح 

الخليجي.
•  واملرسح يف الكويت ؟

يلعب  التجارب  حوار  وإن  واثقة،  بخطى  يسري  إنه   -
هذا  أن  صحيح  املرسحية،  األجيال  تقريب  يف  دوره 
والوطن  الخليج  يف  املسارح  من  غريه  مثل  املرسح 
العربي يواجه عدد من املشكالت، لكنه يف الواقع يملك 
طاقات نوعية جادة، واعية لرسالة املرسح، وال تعدم 
وسيلة لتطويره وربط الجمهور به، فهناك مثابرة عىل 

التطوير .
*  أجد ان لك عالقات طيبة مع املرسحيني العراقيني ؟

- بالتأكيد، وليس اليوم، فمنذ أوقات بعيدة عالقتي جدا 
كما  عام،  والفنانني بشكل  العراقي  املرسح  طيبة مع 
أتمتع كثريا حينما احرض عرضا مرسحيا عراقيا هنا 

العراقي  القاهرة، املرسح  أو  الكويت  أو يف  يف اإلمارات 
جذوره عميقة يف اإلبداع والتألق والجوائز.

وقلة  التلفزيونية  الدراما  عن  غيابك  الحظنا   •  
مشاركاتك الفنية؟

ال  البعض  وربما  الفني،  نشاطي  بقلة  اعرتف  نعم،   -
يعلم أن يل جانبا آخر بعيدا عن الجانب الدرامي؛ كوني 
مقدمة برامج إذاعية والتزاماتي كأم وكزوجة، إضافة 
إىل ذلك كان لدّي حلم منذ الطفولة بأن أصبح طبيبة، 
حيث كنت أتذكر مرحلة االبتدائي حني كنت أضع أمام 
الثانوية  مرحلة  ويف  للطبيبة،  كرمز  )د(  حرف  اسمي 
الطب  كلية  لدخول  أهلتني  عالية  نسبة  عىل  حصلت 
مع  إذاعية  أعماال  قدمت  ذلك  ومع  الكويت،  خارج 
الفنان داود، وهي مستمرة، ولم أتوقف نتيجة قدرتي 
يساعدني  الذي  داود  خاصة  باألصوات،  التلون  عىل 
صوته املرن، فضال عن أدائه االحرتايف يف تجسيد أدوار 

صغريي السن.
بني  عاما   30 من  أكثر  تجاوزت  ثرية  تجربة  بعد   *
الفني حالة  املرسح والتلفزيون، هل حقق لك الوسط 

ميسورة ؟
- املردود املادي للفنان الخليجي ضعيف مقارنة بالنجوم 
يساومونك  املنتجني  بعض  تجد  ذلك  ومع  الخارج،  يف 
طويلة  سنوات  أمىض  الذي  للفنان  بد  فال  أجرك،  عىل 
من عمره يف الفن أن يحرتم ويقدر ماديا ومعنويا، وأال 
يتجاهلوا تاريخه من أجل التكسب املادي؛ لذلك اتخذت 
قراري “الذي يقدرني ويعرف مكانتي سأعمل معه«، 
الناس،  والصحة وحب  السرت  لله  الحمد  باملقابل  لكن 

وما يهمني حقا هو تربية أوالدي.

الفيلم العراقي »خيال أبيض« يفوز يف مهرجان الشارقة 
اجلامعي الدولي لألفالم

جملس األمناء يكرم املخرج الكبري فيصل الياسري والفنانة هند كامل

منى زكي: أنا أم حازمة وحاولت البحث عن مهنة جديدة

عاشقة املسرح والطب.. عبري اجلندي: عالقيت طيبة مع املسرحيني 
العراقيني والفنانني بشكل عام

محزة مصطفى

بمقدار 444 مليار دوالر 

“تويتر” تتعاقد مع هاكر مشهور 
لتعزيز أمنها

مهندسون يطورون تربة 
ذاتية الري

عـين على العالم

أعلنـت رشكة ”تويرت“، صاحبة تطبيق التدوينات القصرية األشـهر 
يف العالـم، مسـاء االثنـني التعاقـد مع الهاكر الشـهري بيـرت زاتكو 
املعروف عىل نطاق واسع باسم )Mudge(، كرئيس لألمن يف الشبكة 

االجتماعية.
وقـال الهاكر “أنا متحمس لالنضمـام إىل الفريق التنفيذي لتويرت... 
سـأبذل قصـارى جهدي”.ويأتي هـذا القرار يف وقـت تتعرض فيه 
تويرت باستمرار لالخرتاق، ما وصل إىل الولوج إىل حسابات مشاهري 

والنرش مـن خاللها بواسـطة القراصنة.وهذه ليسـت الوظيفة 
األوىل للهاكر الشـهري مـع رشكة تقنية كبرية، فقد سـبق 

وعمل يف رشكة الدفع عرب اإلنرتنت “سرتايب” و”جوجل” 
وحتى لصالـح وزارة الدفاع األمريكيـة يف وكالة أبحاث 

ومشاريع الدفاع املتقدم.

 طور فريق من املهندسني نظاًما للري يخفض الحاجة إىل 
كميـات كبرية من املياه يف الزراعة، ما قد يسـهم يف إحياء 

املناطق التـي تعانى من تزايد موجـات الجفاف وموجات 
الحرارة بمعدل ينذر بالخطر، وعمل املهندسـون يف جامعة 

تكسـاس يف أوسـتن، الواليات املتحدة األمريكية، عىل ابتكار 
نـوع جديد مـن الرتبة قد ُيحـدث ثورة يف الزراعـة، ألنه يحل 

مشـكلة الجفاف املتنامية، ويتيح إعادة استثمار األرايض غري 
الصالحة للزراعة.

واعتمـد الفريق عىل نظام للري يسـتفيد من مواد هالمية فائقة 
االمتصاص للرطوبة النتزاع املياه من الهواء، فهي تسحب املاء من 

الهـواء خالل فرتات الرطوبـة يف الليل، وتطرح املـاء عندما يصبح 
الجـو أدفأ يف النهـار، وترتفع درجة حرارة الرتبـة إىل درجة حرارة 

معينة.
أجرى املهندسون تجارب عىل سطح مبنى تابع ملدرسة كوكريل يف 
جامعة أوسـتن، وأظهرت التجارب أن الرتبـة الجديدة تحافظ عىل 
املياه أكثر من الرتبة الرملية، وتحتاج إىل كمية أقل من املاء لزراعة 
النباتات، والحظ املهندسون يف إحدى التجارب التي استمرت أربعة 
أسابيع أن الرتبة تحتفظ بنحو %40 من كمية املياه التي زودت به 
يف البدايـة، يف املقابل لم تحتفظ الرتبة الرملية إال بنسـبة %20 من 

املياه بعد سبعة أيام.

أصدرت رشكـة جوجل األمريكية 
قرارا جديدا وصـف بـ”الصادم” 
املسـتخدمني،  مـن  كبـري  لعـدد 
والـذي يتيـح للرشكـة إمكانيـة 
حـذف حسـابات أي شـخص يف 
التقرير  حاالت محددة، وأوضـح 
تحديثـا  أصـدرت  جوجـل  أن 
الجديدة لحسـابات  لسياسـاتها 
املسـتخدمني اعتبارا من 1 يونيو 

.2021
وتقيض السياسـات الجديدة من 
جوجل بحذف بيانات أي حسـاب 
“غري نشط” ملدة تصل إىل العامني، 
من عـىل منصات وخدمات الربيد 
اإللكرتونـي “جيميـل” وخدمـة 
“جوجـل  السـحابي  التخزيـن 

درايف”.
وسـيتم وفقـا لهذا القـرار حذف 
أي بيانـات أو محتـوى أو ملفات 
خاصـة بك مـن تلـك التطبيقات 
يف حالة كان حسـابك غري نشطا 

لعامني تقريبا.
كمـا أن تلـك الخدمـة سـتكون 
مفعلـة أيضـا لـكل مـن تجاوز 
السـعة التخزينيـة لـ”جيميـل” 

أو “جوجـل درايف”، بمـا يف ذلك 
جـدوال  أو  جوجـل  مسـتندات 
البيانـات أو العـروض التقديمية 
أو الرسـومات والنماذج وامللفات 

والصور.
وأشـارت الرشكـة األمريكيـة إىل 
أن الهـدف من ذلك تحقيق توافق 
مـع أفضل املمارسـات الشـائعة 
عرب تطبيقاتهـا، وتابعت بقولها 
“إذا تجـاوزَت السـعة التخزينية 
ملـدة تزيـد عـىل عامني سـتقوم 
جوجـل بحذف املحتـوى الخاص 
بك والصـور وامللفات عرب جيميل 

وجوجل درايف”.
وأشـارت الرشكة إىل أنها ستقدم 
إخطارات متعددة للمسـتخدمني 
أي  إزالـة  قبـل  املسـتهدفني، 
محتـوى، وأردفت قائلة “أبسـط 
طريقـة لتجنـب تلـك السياسـة 
املزعجة، هو الحفاظ عىل حسابك 
باسـتمرار،  وتنظيفـه  نشـطا، 
وزيارة خدمتـي جيميل وجوجل 
درايف بشـكل دوري عـرب الويب 
أو الهاتف املحمول أثناء تسـجيل 

دخول أو اتصالك باإلنرتنت”.

حساباتك على جوجل مهددة بالحذف 

  

تغريدات

السيد عمار الحكيم 

صالح الحمداني

ــارات  والتي ــركات  واحل ــزاب  االح
ــكل من اجل الوصول  السياسية تتش
ــوذ واملال  .. لكن  ــلطة والنف اىل الس
ــذا الن اصول اللعبة  ــد يعلن ه ال اح
ــاء: بالوطنية او  حتتم عليهم االدع

محاية الدين او محاية القومية!

ــراق من  ــع الع ــدة ملن ــاك اجن  هن
ــع البلدان،  ــع مجي ــتثمار م االس
ــة ضخمه  ــة اعالمي ــاك ماكن وهن
ــتثمار  ــكك بأي اس ــد ان تش تري

وختوف اي مستثمر.

املردود املادي للفنان اخلليجي ضعيف مقارنة بالنجوم يف اخلارج

تصدرت الفنانة مي عز الدين الرتيند بسبب مسلسل »خيط حرير« الذي يعرض حالياً يف عىل 
شاشة قناة ON، ونجحت مي يف التألق بعدة مشاهد مؤثر ضمن أحداث املسلسل.

أثناء عودتها إىل منزلها لتجد والدها الذي يجسد شخصيته الفنان  ومن بني هذه املشاهد 
تفاعل  فيما  العشاء  عىل  ينتظرها  أن  سويا  اتفقوا  أنهم  املفرتض  وكان  تويف  زين  عزت 

الجمهور مع املشهد وأداء مي.
مواجهة  وكانت  منهما،  كالً  أداء  تميز  حيث  بدر  سوسن  الفنانة  مع  مشهدها  وكذلك 

ساخنة جعلت الجمهور يتحمس.

مي عز الدين تتصدر قائمة األكثر تداوالً 
على مواقع التواصل 

هامش


