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بغداد/ الزوراء:  
أعلن�ت وزارة النفط أن ص�ادرات العراق 
النفطي�ة خ�ال الع�ام 2020 بلغت أكثر 
م�ن مليار برمي�ل، مش�رة إىل أن الصني 
والهند كانتا األكثر رشاء للنفط العراقي.

وقال�ت رشكة تس�ويق النفط )س�ومو( 
يف إحصائي�ة ع�ى موقعها الرس�مي: إن 
مجموع الصادرات النفطية للعام 2020 
بلغ ملياراً و96 مليوناً و345 ألف برميل.

بغداد/ الزوراء:
اتخ�ذت مديري�ة امل�رور العام�ة، ام�س 
الس�بت، اج�راء حازم�ا تج�اه الدراج�ة 
الناري�ة غر املس�لجة.وذكرت املديرية يف 
ترصي�ح صحف�ي: انها “بارش بتش�كيل 

مف�ارز خاصة بضبط الدراج�ات النارية 
غ�ر املس�جلة والت�ي ال تحم�ل اوراق�ا 
ثبوتية”.واك�دت ان “الدراج�ات املخالفة 
سيتم ضبطها وايداعها باملديريات لغرض 

تحويلها اىل هيأة الكمارك فيما بعد”.

بوزنيقة/ متابعة الزوراء:
ع�ن  الص�ادر  الختام�ي  البي�ان  أعل�ن 
االجتماع�ات الليبي�ة يف مدينة بوزنيقة، 
جنوبي العاصمة املغربية، امس السبت،  
االتفاق عى تش�كيل فرق عمل مصغرة 
تتوىل اتخ�اذ الخطوات اإلجرائية بش�أن 
ش�غل املناصب الس�يادية يف ليبيا.وأورد 
البي�ان الختامي، أنه ج�رى االتفاق عى 

دعم الجه�ود املبذولة من ملتقى الحوار 
الس�يايس ال�ذي ترع�اه األم�م املتح�دة 
للمرحل�ة  تنفيذي�ة  س�لطة  لتش�كيل 
التمهيدية يف ليبيا.يف غضون ذلك، أش�اد 
وزير الخارجية املغربي، نارص بوريطة، 
بالتق�دم الذي أح�رزه الحوار الس�يايس 

الليبي يف مباحثات بوزنيقة.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
رفعت والية تكس�اس دعوى قضائية 
ضد إدارة الرئيس األمريكي، جو بايدن،  
بعد يومني من تنصيبه بش�أن مذكرة 
تن�ص ع�ى تجمي�د عملي�ات ترحيل 
األجانب غ�ر الرشعيني.وجاء يف بيان 
محكم�ة محلي�ة فيدرالي�ة يف الوالية: 

“ألغت إدارة بايدن قوانني الهجرة التي 
س�نها الكونغرس، يف الي�وم األول من 
توليها املنصب، وعلقت ترحيل األجانب 
غر الرشعي�ني الذين تق�رر ترحيلهم 
بموجب تلك القوانني ذاتها. وبذلك، فقد 
تجاهلت املبادئ الدستورية األساسية 
وانتهك�ت تعهده�ا ال�ذي ين�ص عى 

التع�اون م�ع والية تكس�اس ملعالجة 
الهجرة”.وأضاف�ت  إنف�اذ  مخ�اوف 
املحكم�ة: “س�يرض ه�ذا اإلبطال غر 
القانوني والية تكس�اس بشكل فوري 
ال يمك�ن إصاح�ه، يف ح�ال ل�م يت�م 
فرض القان�ون”، وفقا لنص الدعوى.

وأصدر وزي�ر األمن الداخيل األمريكي، 

ديفي�د بيكوس�ك، مذك�رة يف 20 يناير 
“أم�ر بوقف مؤقت ف�وري لرتحيل أي 
ش�خص غر مواطن معرض للرتحيل 
)باس�تثناء ما هو مذك�ور أدناه( ملدة 
100 يوم”. وتش�مل االس�تثناءات من 
األم�ر األجانب غ�ر الرشعي�ني الذين 
ش�اركوا، أو اش�تبه بمش�اركتهم، يف 

اإلره�اب أو التجس�س.وتعد هذه أول 
دعوى قضائية كربى تتحدى سياسات 
الرئيس األمريك�ي الجديد، جو بايدن، 
بعد يومني فقط م�ن تنصيبه الرئيس 
ال�� 46 للواليات املتحدة، وهي إش�ارة 
محتمل�ة عى ما س�يأتي م�ن واليات 

أخرى يقودها الجمهوريون.

بغداد/ الزوراء:

اشاد نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 

اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الامي، 

بدور صحفيي واسط يف تغطية احداث 

املحافظ�ة، وفيما اكد ع�دم وجود أي 

صحفي معتقل يف الس�جون العراقية، 

وان االع�ام العراق�ي نجح يف كش�ف 

الفس�اد ومكافحته، فازالزميل ماجد 

حمي�د العتابي برئاس�ة ف�رع  نقابة 

الصحفي�ني فرع واس�ط بعد حصوله 

عى 26 صوتا من اصل 41 صوتا.وقال 

الامي خال املؤتم�ر االنتخابي لفرع 

نقابة الصحفيني يف محافظة واس�ط، 

ال�ذي احتضنت�ه نقاب�ة الصحفي�ني 

العراقي�ني )املرك�ز الع�ام( يف بغ�داد، 

امس السبت، يف كلمة له خال املؤتمر 

ال�ذي حرضته »ال�زوراء«: انه يش�يد 

بدور صحفيي واسط يف تغطية احداث 

املحافظ�ة. الفتا اىل: ان الهيئة االدارية 

الس�ابقة للفرع عملت بش�كل مهني 

طيل�ة فرتة عملها .واضاف الامي: ان 

هناك صعوبات واجهت الصحفيني يف 

املحافظة، إال انه�م عملوا بكل جدارة 

الهيئ�ة  ان  مؤك�دا:  تجاوزه�ا.  ع�ى 

االداري�ة كان�ت متقدم�ة ع�ى باقي 

النخ�ب يف املحافظة.كم�ا هن�أ نقيب 

الصحفي�ني العراقيني، مؤي�د الامي، 

الف�رع  برئاس�ة  الفائزي�ن  الزم�اء 

والهيئ�ة االداري�ة، فضا عن ش�كره 

لجميع الزم�اء املش�اركني يف املؤتمر 

.ويف س�ياق اخر قال نقيب الصحفيني 

العراقي�ني مؤي�د الام�ي  يف حدي�ث 

متلف�ز تابعت�ه »ال�زوراء«: ان العراق 

بل�د نادر يف الش�جاعة التي يتمتع بها 

االعاميني، مؤك�دا ان االعام العراقي 

شجاع ولسانه طويل بالحق.واضاف: 

ان عاق�ة االعام والصحاف�ة بالدولة 

جيدة، مبينا ان االعام العراقي كان له 

الدور املؤثر يف رفع معنويات املواطنني 

يف ف�رتة داع�ش االرهابي.وتاب�ع: انه 

يف  معتق�ل  واح�د  صحف�ي  اليوج�د 

الس�جون العراقية، مؤك�دا ان االعام 

نج�ح يف كش�ف الفس�اد ومكافحته.

وكان�ت نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني 

)املرك�ز الع�ام( يف بغ�داد، احتضن�ت 

امس الس�بت، املؤتمر االنتخابي لفرع 

النقاب�ة يف محافظة واس�ط، بحضور 

واس�ع م�ن الصحفيني.وب�دأ املؤتمر 

الجمه�وري وقوف�ا،  الس�ام  بع�زف 

وق�راءة س�ورة الفاتح�ة ع�ى ارواح 

شهداء العراق .

الالمي يشيد بدور صحفيي واسط ويؤكد أن اإلعالم العراقي جنح يف كشف الفساد ومكافحته
نقابة الصحفيني حتتضن املؤمتر االنتخابي لفرعها يف واسط

موسكو/ متابعة الزوراء:
أك�دت نائبة رئي�س وزراء االتح�اد الرويس، 
تاتيانا غوليكوفا، أن اللقاحات الروسية ضد 
ف�روس كورونا ناجعة ضد جميع س�االت 
ف�روس كورونا بم�ا فيها الجدي�دة التي تم 
اكتش�افها يف بريطانيا.وقالت غوليكوفا انه 
“س�يتم تزويد الس�لطات الصحية يف روسيا 
ب��17 ملي�ون جرع�ة م�ن اللق�اح املض�اد 
لف�روس كورون�ا، وأنه م�ن املق�رر أن يتم 
تطعيم حوايل 20 مليون رويس يف الربع األول 

من العام الجاري”، بحسب روسيا اليوم.ويف 
وقت سابق من يوم امس، سجلت السلطات 
الصحي�ة الروس�ية، ألول مرة من�ذ أكثر من 
ش�هرين أق�ل م�ن 21 أل�ف إصاب�ة جديدة 
بفروس كورونا املس�تجد خال 24 س�اعة.
وأصب�ح إجمايل ع�دد اإلصاب�ات بالفروس 
التي س�جلت يف روس�يا منذ بداي�ة الجائحة 
ثاثة مايني و698273 إصابة، منها 68971 
حال�ة وفاة و519987 حالة نش�طة، وثاثة 

مايني و109315 حالة شفاء.

انقرة/ متابعة الزوراء:
أعل�ن الرئي�س الرتكي، رجب طي�ب أردوغ�ان، أن باده قد 
تتدخل بنفسها من أجل إخراج إرهابيي منظمة “بي كا كا” 
من قضاء سنجار شمايل العراق.وقال أردوغان يف ترصيحات 
للصحفيني يف مدينة إس�طنبول: “لدي عب�ارة أقولها دائما: 
قد نأتي عى حني غرة ذات ليلة”، يف إشارة إىل إمكانية تنفيذ 
عملية تركية مباغتة لطرد اإلرهابيني من س�نجار، بحسب 
وكال�ة “األناضول”.وقبل أيام، أجرى وزي�ر الدفاع الرتكي، 
خلويص آكار، مباحثات مع املس�ؤولني يف إقليم كردس�تان 
العراق. وتركزت املباحثات حسب مصادر رسمية، عى سبل 
تعزيز التعاون األمني والعسكري املشرتك بني الطرفني.وأكد 
الجانبان أهمية تطبيق اتفاقية سنجار وبما يضمن خروج 

املس�لحني والقوات املسلحة غر النظامية من املدينة بهدف 
تطبي�ع أوضاعه�ا، وإتاحة الفرص�ة للنازح�ني للعودة إىل 
ديارهم.وق�ال أكار: “نكافح “ب�ي كا كا” اإلرهابية، وعلينا 
تعزيز تعاوننا يف هذا الخصوص، هدفنا هو دحر اإلرهابيني 
والعي�ش بأم�ان مع جرانن�ا”، وفقا لوكال�ة “األناضول”.
وكثفت تركيا من عملياتها العس�كرية يف شمال العراق منذ 
منتصف حزي�ران/ يونيو املايض، وأطلق�ت عليها “مخلب 
الن�ر” و”مخل�ب النمر”؛ ملط�اردة عنارص ح�زب العمال 
الكردستاني.وأنش�أت تركيا عرشات النقاط العس�كرية يف 
مناطق عملياتها ش�مايل العراق، لكن بغ�داد اعرتضت عى 
العملية العس�كرية، وطالبت بس�حب قواته�ا من األرايض 

العراقية.

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
ق�رر مجلس النواب ، يف جلس�ته التي 
عقده�ا مس�اء امس السبت ، تأجيل 
رئي�س هيئ�ة  اس�تجواب  اس�تكمال 
االتص�االت عيل الخويلدي لحني التأكد 

م�ن التقري�ر الطب�ي املرس�ل ح�ول 
صحته.واك�د رئي�س مجل�س النواب 
محم�د الحلب�ويس، امس الس�بت، ان 
رئاس�ة مجلس الن�واب س�تتاكد من 
صح�ة التقري�ر الطبي لرئي�س هيئة 

االع�ام واالتص�االت ع�يل الخويل�دي 
الحلب�ويس  اس�تجوابه.وقال  لغ�رض 
يف بي�ان ملكتب�ه تلقته “ال�زوراء”: ان 
رئاس�ة املجل�س س�تقوم بالتأكد من 
صحة صدور التقرير الطبي الذي ورد 

حول الحالة الصحي�ة لرئيس الجهاز 
التنفي�ذي لهيئة اإلع�ام واالتصاالت، 
وس�تتم مخاطب�ة الحكوم�ة ووزارة 
أي  مؤسس�اتها  وتتحم�ل  الصح�ة، 
وثيق�ة تصدر بحق ش�خص مس�اَءل 

أم�ام مجلس النواب.واض�اف: انه تم 
توجيه وزارة الصحة بإرس�ال مفرزة 
صحية لتأكيد حالة اإلصابة للخويلدي 

بفروس كورونا من عدمه.

جهاز مكافحة اإلرهاب يكشف لـ            تفاصيل عمليات »ثأر الشهداء« ويعلن اعتقال عدد من اإلرهابيني
خبري أمين: بغداد حتتاج إىل نصب أكثر من 10 آالف كامرية مراقبة لضبط األمن فيها

الزوراء/ حسني فالح:
كش�ف جه�از مكافحة االره�اب عن 
تفاصيل عمليات “ثأر الش�هداء” التي 
انطلقت، فج�ر الجمعة املايض، وفيما 
اعل�ن اعتق�ال ع�دد م�ن االرهابي�ني 
صادرة بحقه�م مذك�رات قبض، اكد 
خبر امني حاج�ة العاصمة بغداد اىل 
نص�ب نح�و 10 آالف كام�رة مراقبة 

لضبط االمن فيها.
وقال املتحدث باس�م جه�از مكافحة 
االره�اب، صب�اح النعم�ان، يف حديث 
“ث�ار  عملي�ات  ان  ل�”ال�زوراء”: 
الشهداء”، التي انطلقت فجر الجمعة 
املايض، كانت تستهدف بعض املناطق 
يف بغداد وكرك�وك واالنبار، تم خالها 
إلقاء القبض ع�ى عدد من االرهابيني 
قب�ض  مذك�رات  بحقه�م  الص�ادرة 
التحقيق�ات  ان  اىل:  قضائية.ولف�ت 
جاري�ة مع هؤالء االرهابيني للحصول 
اىل  للوص�ول  اوف�ر  معلوم�ات  ع�ى 
ان  االخرين.واض�اف:  االرهابي�ني 
العملي�ات تأتي ث�أرا للش�هداء الذين 
س�قطوا ع�ى اث�ر الح�ادث االرهابي 
وس�ط بغداد، حيث انها مستندة وفق 
مذكرت قب�ض قضائية واىل معلومات 
الحص�ول  ت�م  دقيق�ة،  اس�تخبارية 
عليه�ا م�ن اعرتاف�ات االرهابي�ني يف 
ف�رتات سابقة.واش�ار اىل: ان هن�اك 
عملي�ات امني�ة س�تنفذ خ�ال االيام 
املقبل�ة تس�تهدف مناط�ق واماك�ن 

اخ�رى ملاحق�ة بقايا تنظي�م داعش 
االرهاب�ي. مؤك�دا: ان ه�ذه العمليات 
تأتي اس�تمرارا للعملي�ات التي بدأها 
الجه�از الع�ام امل�ايض ملاحق�ة م�ا 
تبقى من التنظي�م االرهابي يف جميع 
تس�تهدف  ال  حي�ث  الب�اد،  مناط�ق 
منطق�ة بعينه�ا، وانم�ا املناطق التي 

تتواج�د فيه�ا بقاي�ا التنظيم.وتابع: 
وتك�ون  ستتس�ارع  العملي�ات  ان 
بوت�رة ارسع خال االي�ام املقبلة بعد 
تكام�ل املعلوم�ات االس�تخبارية عى 
االه�داف املح�ددة للجه�از. مبينا: ان 
جهاز مكافح�ة االرهاب له باع طويل 
يف مكافح�ة االره�اب، وتمك�ن خال 

الف�رتات املاضية م�ن تفكي�ك العديد 
من خايا تنظي�م داعش االرهابي.من 
جهت�ه، حدد الخبر االمني، فاضل ابو 
رغيف، اهم االج�راءات التي يمكن ان 
تتخ�ذ من اجل منع تك�رار الخروقات 
االمني�ة يف العاصم�ة بغداد.وق�ال ابو 
رغيف يف حديث ل�”ال�زوراء”: ان اهم 

اج�راء ينبغ�ي تطبيق�ه ه�و اص�اح 
العاصم�ة،  يف  الكام�رات  منظوم�ة 
واالرساع يف نصب الكامرات املتبقية. 
الفت�ا اىل: ان بغ�داد بحاج�ة اىل نصب 
نح�و 10 االف كامرة مراقبة اضافية 
لضب�ط االم�ن فيها.واض�اف: لدين�ا 
كام�رات يف منتهى الدق�ة والحرفية، 
تستطيع ان تتمكن من السيطرة عى 
امن العاصمة. مؤك�دا رضورة تدوير 
القطع�ات االمني�ة، ال س�يما املرتهلة 
املس�ؤوليات.وتابع: كم�ا  يف قواط�ع 
ينبغي دعم االجهزة االستخبارية بكل 
ما تحتاجه. مش�را اىل: ان قرار اعفاء 
رئيس خلية الصقور من منصبه كان 
متعجا وغر دقيق، وهذا قد يؤدي اىل 
ارباك الوضع االستخباري، باعتبار انه 
مىض عليه اكثر من 10 س�نوات وهو 
بهذا الجانب، ولديه الخربة العالية جدا 
يف معرفة تفاصيل االرهاب من عدمها.
واوض�ح: ان التغي�رات االمني�ة التي 
اجراها القائد العام للقوات املسلحة يف 
املواق�ع االمنية عى خلفية التفجرات 
االرهابي�ة يف بغداد، جزء منها صحيح 
إال ان الش�ق االس�تخباري كان غ�ر 
صحيح، وينبغ�ي الرتيث باالعفاء الن 
االجهزة االستخبارية تملك باعا طويا 
يف مكافح�ة االرهاب، لك�ن القطعات 
االمني�ة امليدانية التعبوي�ة والقيادات 
املس�لحة ال ب�أس ب�أن يت�م التعاطي 

معهم لتدوير هذه القطعات.

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:
ملنح  االعى  الحد  ان  الرافدين  مرصف  اعلن 
يف  السكنية  الوحدات  رشاء  قروض  املوظفني 
دينار. مليون   100 تبلغ  االستثمارية  املجمعات 

واوضح املكتب االعامي للمرصف يف بيان تلقت 
منح  رشوط  »من  ان  منه:  نسخة  الزوراء«   «
بالخدمة،  مستمرا  املوظف  يكون  ان  القرض 
تم توطني رواتبهم  الذين  ان يكون من  ويفضل 
عى مرصف الرافدين«. مشرا اىل ان » هذا املبلغ 
القسط  مبلغ  الكيل  راتبه  من  باملئة   50 يغطي 

الشهري للقرض«.

الرافدين حيدد قروض شراء 
الوحدات السكنية بـ 100 مليون دينار

النفط: صادراتنا جتاوزت مليار برميل 
خالل 2020 بإيرادات تعدت 41 مليارا

املرور العامة تباشر حجز الدراجات 
النارية غري املسجلة

مباحثات بوزنيقة.. الفرقاء الليبيون 
يتفقون على تشكيل فرق عمل

روسيا: لقاحاتنا ضد كورونا ناجعة 
جلميع سالالت الفريوس

أردوغان يهدد بهجوم عسكري مفاجئ على سنجار

احللبوسي :سنتأكد من صحة التقرير الطيب لرئيس هيئة االعالم لغرض استجوابه

تقرير دولي: االقتصاد العراقي تعرض ألسوأ انكماش منذ 2003

االخريةكاظم الساهر يعلن احلداد عرب حسابه بعد التفجري اإلرهابي يف العراق
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جملس االمن الدولي جيدد تأكيده 
دعم استقالل وسيادة العراق

نّدد باهلجوم اإلرهابي الذي وقع يف بغداد

املالية النيابية: ال يوجد أي استقطاع 
من رواتب املوظفني 

بغداد/ الزوراء:
أكدت اللجن�ة املالية النيابي�ة عدم وجود 
أي اس�تقطاع من روات�ب املوظفني لعام 
2021.وقال عضو اللجن�ة، النائب ناجي 
الس�عيدي، يف ترصيح صحفي: »ال يوجد 
أي اس�تقطاع من روات�ب املوظفني لعام 

2021 باستثناء الدرجات العليا«.وأضاف 
أن »األموال التي س�يتم اس�تقطاعها من 
بعض مواطن الرتف يف مؤسسات الدولة، 
س�يتم تحويله�ا إىل ق�رار 315«. مؤك�داً 
أن »اللجن�ة لديه�ا رؤية فني�ة حول قرار 

.»315

بغداد/ الزوراء:
أّك�د مجلس األمن الدويل، امس الس�بت، 
وس�يادته  الع�راق  الس�تقال  دعم�ه 
الديمقراطية  أراضيه وعمليته  وس�امة 
.وذكر بيان صدر عن مجلس األمن الدويل 
تلقت�ه »ال�زوراء«: أن » أعض�اء املجلس 
نّددوا بأش�ّد العبارات بالهجوم اإلرهابي 
الجبان الذي وقع يف بغداد، يوم الخميس 
21 كانون الثاني/ يناير 2021. وأس�فر 
الهج�وم ، ال�ذي تبّنته عصاب�ات داعش 
اإلرهابي�ة يف العراق والش�ام ، عن مقتل 
32 ش�خصاً عى األقل وإصابة ما ال يقل 
عن 110 أشخاٍص بجروح » . واضاف أن 

» االعضاء جّددوا التأكيد عى أن اإلرهاب 
بجميع أش�كاله ومظاهره يش�ّكل أحد 
أخطر التهديدات للس�لم واألمن الدوليني 
» مبين�اً أنه�م »أكدوا رضورة محاس�بة 
ُمرتكب�ي وُمدّب�ري وُمم�ّويل وُرعاة هذه 
األعم�ال اإلرهابي�ة املُش�ينة وتقديمهم 
للعدال�ة، وحّث�وا جمي�ع ال�دول، وفق�اً 
ال�دويل  القان�ون  بموج�ب  اللتزاماته�ا 
وقرارات مجلس األم�ن ذات الصلة، عى 
التع�اون بفاعلي�ٍة م�ع حكوم�ة العراق 
وجميع الُس�لطات األُخرى ذات الصلة يف 

هذا الصدد » .

بعد يومني فقط من تنصيبه  .. أول دعوى قضائية كربى تتحدى سياسة بايدن

بغداد/ الزوراء:
لتأمني  دوالر  مليون   20 السبت، تخصيص  امس  بغداد،  يف  األمريكية  السفارة  أعلنت 
صحفي:  بيان  يف  السفارة   الخرضاء.وذكرت  باملنطقة  املعروفة  الدولية«  »املنطقة 
»خصصت الواليات املتحدة ما يقارب 20 مليون دوالر أمريكي لدعم الحكومة العراقية 
يف تأمني املنطقة الدولية، ويشمل هذا الدعم تمويل فريق من املهندسني املدنيني إلجراء 
دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إىل املنطقة الدولية، ووضع خطط 
الشؤون  تايكرت، كبر مسؤويل  العميد جون  اليوم،  لبوابات جديدة«.وأضافت: »قدم 
الدفاعية يف سفارة الواليات املتحدة، التقرير النهائي من فريق املسح إىل اللواء الركن، 
املنطقة  أمن  عن  املسؤولة  الخاصة  العراقية  الفرقة  قائد  الزهري،  مهدي  حامد 
التعاوني  التسليم إنجازا مهما لتأكيد املرشوع  الدولية«.وتابعت السفارة: »يمثل هذا 

الجاري حالياً لتعزيز أمن املنطقة الدولية لبغداد وتأمني مقر الحكومة العراقية«.

واشنطن تدعم بغداد بـ20 مليون دوالر 
لتأمني املنطقة اخلضراء

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص2   



احللبوسي : سنتأكد من صحة التقرير الطيب لرئيس هيئة 
االعالم لغرض استجوابه

جملس االمن الدولي جيدد تأكيده دعم استقالل وسيادة العراق

ليبيا: انتهاء مهلة التسعني يوما احملددة خلروج املرتزقة والقوات األجبنية دون مؤشر على احرتامها

بغداد/ الزوراء:

امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 

لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  السبت، 

اكدت  فيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا 

وفيات   4 و  جديدة  اصابة   778 تسجيل  

وشفاء 1546 حالة.

»الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 

ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 

الكلية:  37785، ليصبح عدد الفحوصات 

 778 تسجيل   تم  انه  مبينة   ،5342787

 1546 وشفاء  وفيات   4 و  جديدة  اصابة 

حالة.

الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 

حاالت  عدد  اما   ،)%94.6(  579838

عدد  بينما   ،612870 الكيل:  االصابات 

الحاالت التي تحت العالج: 20044، يف حني 

املركزة:  العناية  يف  الراقدة  الحاالت  عدد 

154، وعدد حاالت الوفيات الكيل:12988.

بغداد/ الزوراء:  

أعلنت وزارة النفط أن صادرات العراق النفطية خالل العام 2020 بلغت أكثر من 

مليار برميل، مشرية إىل أن الصني والهند كانتا األكثر رشاء للنفط العراقي.

وقالت رشكة تسويق النفط )سومو( يف إحصائية عىل موقعها الرسمي: إن مجموع 

ألف برميل، بمعدل  بلغ ملياراً و96 مليوناً و345  للعام 2020  النفطية  الصادرات 

تصدير شهري بلغ 91 مليوناً و362 ألف برميل، وبمعدل يومي بلغ مليونني و362 

ألف برميل.

وبينت: أن اإليرادات املتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 41 ملياراً و755 مليون 

دوالر، بمعدل 3 مليارات و479 مليون دوالر شهرياً. موضحة: أن معدل سعر البيع 

الشهري للنفط الخام بلغ 38 دوالراً و86 سنتا للربميل.

وأشارت سومو إىل: أن مجموع الصادرات من الحقول النفطية يف البرصة ووسط 

العراق املصدرة عن طريق موانئ البرصة بلغت ملياراً و60 مليونا و454 ألف برميل، 

بإيرادات بلغت 40 ملياراً و488 مليون دوالر.

النفطية يف كركوك عن طريق  الحقول  املصدرة من  الكميات  أن مجموع  وتابعت: 

ميناء جيهان الرتكي بلغ 33 مليوناً و8 االف برميل، بإيرادات بلغت ملياراً و196 

مليون دوالر، فيما بلغ مجموع الصادرات من حقل القيارة 617 مليوناً و894 ألف 

برميل، بإيرادات بلغت 12 مليوناً و765 ألف دوالر.

ألف  بلغ مليونني و265  األردن  إىل  النفطية  الصادرات  أن مجموع  وذكرت سومو: 

النفطية  الرشكات  أن  مبينة:  دوالر.  ألف  و381  مليوناً   58 بلغت  بإيرادات  برميل 

الصينية والهندية كانت األكثر رشاء للنفط العراقي تليها الرشكات األمريكية.

الزوراء/ يوسف سلمـان:

التي  ، يف جلسته  النواب  قرر مجلس 

، تأجيل  عقدهـا مساء امس السبت 

هيئة  رئيس  استجواب  استكمال 

االتصاالت عيل الخويلدي لحني التأكد 

حول  املرسل  الطبي  التقرير  من 

صحته.

محمد  النواب  مجلس  رئيس  واكد 

رئاسة  ان  السبت،  امس  الحلبويس، 

صحة  من  ستتاكد  النواب  مجلس 

االعالم  هيئة  لرئيس  الطبي  التقرير 

لغرض  الخويلدي  عيل  واالتصاالت 

استجوابه.

تلقته  بيان ملكتبه  الحلبويس يف  وقال 

»الزوراء«: ان رئاسة املجلس ستقوم 

التقرير  صدور  صحة  من  بالتأكد 

الطبي الذي ورد حول الحالة الصحية 

لهيئة  التنفيذي  الجهاز  لرئيس 

مخاطبة  وستتم  واالتصاالت،  اإلعالم 

وتتحمل  الصحة،  ووزارة  الحكومة 

بحق  تصدر  وثيقة  أي  مؤسساتها 

شخص مساَءل أمام مجلس النواب.

واضاف: انه تم توجيه وزارة الصحة 

حالة  لتأكيد  صحية  مفرزة  بإرسال 

كورونا  بفريوس  للخويلدي  اإلصابة 

موعد  تحديد  وسيتم  عدمه،  من 

أو  بحضوره  االستجواب  إلكمال 

غيابيا، وسيتم إبالغ الحكومة واألمانة 

العامة ملجلس الوزراء ووزارة الصحة 

عيل  لفحص  طبية  مفرزة  بإرسال 

التنفيذي  الجهاز  رئيس  الخويلدي 

هذا  خالل  واالتصاالت  اإلعالم  لهيئة 

األسبوع.

صحة  من  التأكد  يتم  انه  وتابع: 

صدور الوثيقة التي وردت من الهيئة، 

بحق  الطبي  الفحص  إىل  تشري  التي 

إعالم  ويتم  )الخويلدي(،  املستجوَب 

الربيعي(  عالء  )النائب  املستجوِب 

والسيدات والسادة النواب باإلجراءات 

خالل 48 ساعة.

وصوت مجلس النواب عىل قرار نيابي 

إلجراء توسعة ملقاعد الدراسات العليا 

)ماجستري - دكتوراه( ، فيما قررت 

استئناف  النواب  مجلس  رئاسة 

استكمال القراءة االوىل ملرشوع قانون 

الضمان االجتماعي وتقاعد العمال يف 

الجلسات القادمة.

النواب  مجلس  رئاسة  وافقت  كما 

قرار  عىل  للتصويت  نيابي  طلب  عىل 

باملصادقة  الجمهورية  رئيس  يلزم 

االرهابيني  بحق  االعدام  احكام  عىل 

العراقية  السجون  يف  القابعني 

الخدمات  بافضل  ويتمتعون   ،

الفندقية.

اللجنة  الرئاسة  هيئة  ووجهت 

الطلب  بدراسـة  النيابية  القانونية 

كتل  عن  نائبا   78 بتواقيع  املرفق 

القانونية  الصياغة  واعداد   ، مختلفة 

املناسبة لذلك.

النواب  مجلس  رئاسة  وكانت 

املعاون  من  موقعا  كتابا  تسلمت 

التنفيذي  الجهاز  لرئيس  الفني 

اىل  ، يشري  االعالم واالتصاالت  لهيئة 

الجهاز  لرئيس  الصحي  الوضع  ان 

الصابته  حاليا  متدهورة  التنفيذي 

الحجز  ودخوله  كورونا  بفريوس 

التماثل  لحني  االجباري  املنزيل 

 . الطبية  التقارير  ،بحسب  للشفاء 

تاريخ  اىل  املوعد  تأجيل  فيه  ويرجو 

حالته  تحسن  بعد  وحضوره  الحق 

الصحية .

بغداد/ الزوراء:
أّكد مجلس األمن الدويل، امس السبت، دعمه 
أراضيه  وسالمة  وسيادته  العراق  الستقالل 

وعمليته الديمقراطية .
وذكر بيان صدر عن مجلس األمن الدويل تلقته 
بأشّد  نّددوا  املجلس  أعضاء   « أن  »الزوراء«: 
العبارات بالهجوم اإلرهابي الجبان الذي وقع 
الثاني/  كانون   21 الخميس  يوم  بغداد،  يف 
تبّنته  الذي   ، الهجوم  وأسفر   .2021 يناير 
عصابات داعش اإلرهابية يف العراق والشام ، 
عن مقتل 32 شخصاً عىل األقل وإصابة ما ال 

يقل عن 110 أشخاٍص بجروح » . 
التأكيد عىل أن  واضاف أن » االعضاء جّددوا 
يشّكل  ومظاهره  أشكاله  بجميع  اإلرهاب 
الدوليني  التهديدات للسلم واألمن  أحد أخطر 
محاسبة  رضورة  »أكدوا  أنهم  مبيناً   «
ُمرتكبي وُمدّبري وُممّويل وُرعاة هذه األعمال 
وحّثوا  للعدالة،  وتقديمهم  املُشينة  اإلرهابية 
بموجب  اللتزاماتها  وفقاً  الدول،  جميع 

ذات  األمن  مجلس  وقرارات  الدويل  القانون 
حكومة  مع  بفاعليٍة  التعاون  عىل  الصلة، 
العراق وجميع الُسلطات األُخرى ذات الصلة 

يف هذا الصدد » .
هو  إرهابي  عمٍل  »أّي  أن  اىل  البيان  وأشار 
عن  النظر  بغّض  ُمربَّر،  وغري  إجرامي  عمٌل 
كان  وأّياً  ارُتكب  ما  ومتى  وأينما  دوافعه 
أن  رضورة  عىل  التأكيد  مرتكبوه. وأعادوا 
ُتكافح جميع الدول وبجميع الوسائل، ووفقاً 
األُخرى  وااللتزامات  املتحدة  األمم  مليثاق 
القانون  ذلك  يف  بما  الدويل،  القانون  بموجب 
الالجئني  وقانون  اإلنسان  لحقوق  الدويل 
التهديداِت  الدويل،  اإلنساني  والقانون  الدويل 
التي يتعرض لها السلم واألمن الدوليان جرّاء 

األعمال اإلرهابية » .  
جددوا  األمن  مجلس  أعضاء   « أن  وأوضح   
ومواصلة  العراق  ألمن  دعمهم  عىل  التأكيَد 
عصابات  ذلك   يف  بما  اإلرهاب،  ضد  الحرب 

داعش االرهابية يف العراق والشام » .

ليبيا/ متابعة الزوراء:

الصادر  الختامي  البيان  أعلن 

عن االجتماعات الليبية يف مدينة 

العاصمة  جنوبي  بوزنيقة، 

املغربية، امس السبت،  االتفاق 

عىل تشكيل فرق عمل مصغرة 

تتوىل اتخاذ الخطوات اإلجرائية 

السيادية  املناصب  شغل  بشأن 

يف ليبيا.

أنه  الختامي،  البيان  وأورد 

الجهود  االتفاق عىل دعم  جرى 

الحوار  ملتقى  من  املبذولة 

األمم  ترعاه  الذي  السيايس 

املتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية 

للمرحلة التمهيدية يف ليبيا.

وزير  أشاد  ذلك،  غضون  يف 

نارص  املغربي،  الخارجية 

أحرزه  الذي  بالتقدم  بوريطة، 

يف  الليبي  السيايس  الحوار 

مباحثات بوزنيقة.

ختام  يف  بوريطة،  وأشار 

أن  ببوزنيقة،  الليبية  املباحثات 

التوصل  جرى  التي  االتفاقات 

الخامسة  املادة  بشأن  إليها 

عرشة، خطوة مهمة جدا.

املغربي  الخارجية  وزير  وأكد 

وقف  عىل  الرباط  حرص 

ليبيا،  يف  الخارجية  التدخالت 

سيعمل  املغرب  أن  مضيفا 

األزمة  لحل  وبناء  دائم  بشكل 

الليبية.

وأضاف أنه بعد عدة اجتماعات 

الوصول  تم   ،15 املادة  حول 

بشأن  األخرية  الخطوات  إىل 

السيادية.وذكر  املناصب  شغل 

بوريطة أن االتفاق حول اللجنة 

التي ستتوىل تلقي الرتشيحات، 

لكنه  تقنيا،  أمرا  يبدو  قد 

األهمية. بالغ  يف  عملية  خطوة 

املغربي،  الخارجية  وزير  وقال 

منصب  حول  التفاهمات  إن 

له  املركزي  البنك  محافظ 

عمله  إىل  نظرا  الكبرية،  أهميته 

البالد  مؤسسات  توحيد  عىل 

وتقديم خدمات أفضل لليبيني.

مهلة  السبت،  امس  انتهت، 

اتفاق  حددها  التي  يوماً  الـ90 

النزاع  طريف  بني  املوقع  جنيف 

األجنبية  القوات  إلخراج  الليبي 

الليبية،  األرايض  من  واملرتزقة 

ما  الخطوة،  هذه  تنفيذ  دون 

حول  وشكوكا  تساؤالت  أثار 

تنفيذ  يف  الليبية  األطراف  جدّية 

اتفاق وقف إطالق النار.

من  الثانية  النقطة  ونّصت 

تم  الذي  جنيف،  اتفاق  بنود 

املايض،  أكتوبر   23 يف  توقيعه 

خطوط  جميع  »إخالء  عىل 

التماس من الوحدات العسكرية 

بإعادتها  املسلحة  واملجموعات 

مع  بالتزامن  معسكراتها  إىل 

خروج جميع املرتزقة واملقاتلني 

األجانب من األرايض الليبية، برا 

وبحرا وجوا، يف مدة أقصاها 3 

عىل  التوقيع  تاريخ  من  أشهر 

وتجميد  النار،  إطالق  وقف 

العسكرية  باالتفاقيات  العمل 

الداخل  يف  بالتدريب  الخاصة 

التدريب  أطقم  وخروج  الليبي، 

إىل حني االتفاق.

قال  املسألة،  تلك  عىل  وتعليقا 

املعنوي  التوجيه  إدارة  مدير 

للجيش  العامة  بالقيادة 

املحجوب،  خالد  اللواء  الليبي، 

بعض  عن  لـ«العربية.نت«، 

دون  حالت  التي  العراقيل 

يف  االتفاق  من  البند  هذا  تنفيذ 

استمرار  إن  املحددة:  اآلجال 

بإرسال  سواء  الرتكي  التدخل 

ليبيا  إىل  واألسلحة  املرتزقة 

التدريب،  اتفاقيات  بإبرام  أو 

عىل  الربملان  مصادقة  وكذلك 

ليبيا  يف  قواتها  وجود  تمديد 

دون  حالت  التي  األسباب  أحد 

اتفاق  بنود  أهم  أحد  تنفيذ 

وجود  عدم  إىل  إضافة  جنيف، 

إرادة ورغبة من حكومة الوفاق 

املرتزقة  إلخراج  اإلخوان  وتيار 

قبل تحقيق مصالحهم.

اجتماع  »آخر  أن  أوضح  كما 

املشرتكة  العسكرية  للجنة 

الدول  عن  ممثلني  بحضور 

الراعية ملؤتمر برلني، شدد عىل 

تنفيذ  يف  االستمرار  رضورة 

جميع بنود اتفاق جنيف لوقف 

إلزامية  وأكد  النار،  إطالق 

التقّيد بإخراج املرتزقة والقوات 

الليبية  األرايض  من  األجنبية 

الراعية  الدول  كل  وإلزام  فورا، 

املتحدة  األمم  وبعثة  لالتفاق 

والتفاهمات  البنود  كل  بتنفيذ 

األمن  مجلس  عىل  وإحالته 

الدويل.

من جانبهما، أكد رئيسا اللجنة 

اللجنة  استمرار  العسكرية 

االتفاق  بنود  كل  تطبيق  يف 

ومطالبة الدول الفاعلة بمجلس 

املشكلة  األمنية  واللجنة  األمن 

التوافق  من مؤتمر برلني بدعم 

واستصدار  الحاصل  العسكري 

حول  األمن  مجلس  من  قرار 

ذلك.

اللجنة  أعضاء  أن  أوضحا  كما 

يوما  لـ90  املهلة  سيمددون 

املجتمع  جدية  لبحث  إضافية، 

خالل  قرارتهم  دعم  يف  الدويل 

اجتماعهم القادم بمدينة رست 

الطريق  فتح  برتتيبات  والبدء 

الساحيل.

والتأجيل،  التأخري  هذا  يأتي 

الدويل  املجتمع  يقود  وقت  يف 

اتفاق  تنفيذ  محاوال  ضغوطا 

والقوات  املرتزقة  إخراج 

بيان  شدد  حيث  األجنبية، 

حول  مشرتك  أمريكي  أوروبي 

عىل  الخميس،  ليبيا  يف  الوضع 

املقاتلني  جميع  إخراج  رضورة 

ومواصلة  البالد،  من  واملرتزقة 

ووقف  النار،  إطالق  وقف  دعم 

تطلعات  يقوّض  الذي  التدخل 

الليبيني الستعادة سيادتهم.

املتحدة  األمم  مبعوثة  وكشفت 

ستيفاني  ليبيا،  إىل  باإلنابة 

األول/ كانون  مطلع  ويليامز، 

وجود  عن  املايض،  ديسمرب 

األجنبية  »القوات  من  ألفا   20

معتربة  ليبيا،  يف  واملرتزقة« 

للسيادة  »مروعا«  انتهاكا  ذلك 

إىل وجود  أشارت  الوطنية. كما 

ليبيا،  يف  عسكرية  قواعد  عرش 

كيل  أو  جزئي  بشكل  تشغلها 

قوات أجنبية ومرتزقة.

حول  موزعة  الغالب  يف  وهي 

الجبهة  خط  يقع  حيث  رست 

حزيران/يونيو  منتصف  منذ 

جوية  قواعد  يف  الجنوب  وإىل 

رئيسية ال سيما يف الجفرة، عىل 

طرابلس  جنوب  كم   500 بعد 

وإىل  لحفرت،  املوالني  لصالح 

)املوالية  الوطية  يف  الغرب 

لحكومة الوفاق الوطني(، أكرب 

الحدود  عىل  عسكرية  قاعدة 

التونسية.

طائرات  تركيا  وأرسلت 

ومستشارين  ومدربني  مسرية 

بموجب  ليبيا  إىل  عسكريني 

مع  موقع  عسكري  اتفاق 

الوطني.  الوفاق  حكومة 

سوريني  مرتزقة  أرسلت  كما 

املتحدة.  األمم  خرباء  بحسب 

األول/ديسمرب  كانون   22 ويف 

مدد الربملان الرتكي اإلذن بنرش 

هؤالء الجنود ملدة 18 شهرا.

وتنفي روسيا لعب دور يف وجود 

أيار/ يف  لكن  روس.  مرتزقة 

مايو 2020، أكد خرباء من األمم 

ليبيا  يف  مرتزقة  وجود  املتحدة 

املعروفة  فاغنر  مجموعة  من 

بأنها مقربة من الرئيس الرويس 

فالديمري بوتني.

املرتزقة  إن  املنترص  خالد  وقال 

تضمن  حتى  يخرجوا  »لن 

مصالحها  جندتهم  التي  الدول 

الجديدة  االنتقالية  املرحلة  يف 

املقبلة«.

»وجودهم  أن  املنترص  وأكد 

العسكري  الصدام  أن  يعني 

يمكن له أن يتجدد يف أي لحظة، 

يظل  الحالية  التهدئة  وبالتايل 

مصريها مجهوال«.

العراق يسجل تراجعا بعدد االصابات 
والوفيات بكورونا

النفط: صادراتنا جتاوزت مليار برميل خالل 
2020 بإيرادات تعّدت 41 مليارًا

املوافقة بالتصويت على قرار يلزم رئيس اجلمهورية باملصادقة على احكام اعدام االرهابينيبعد تسجيل 778 إصابة و4 وفيات

نّدد باهلجوم اإلرهابي الذي وقع يف بغداد
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بغداد/ الزوراء:

اش�اد نقيب الصحفيني العراقيني 

رئي�س اتح�اد الصحفي�ني العرب 

صحفي�ي  ب�دور  الالم�ي،  مؤي�د 

واسط يف تغطية احداث املحافظة، 

وفيم�ا اكد عدم وجود أي صحفي 

معتقل يف الس�جون العراقية، وان 

االع�الم العراق�ي نجح يف كش�ف 

الفس�اد ومكافحت�ه، فازالزمي�ل 

ماجد حميد العتابي برئاسة فرع  

نقابة الصحفيني فرع واسط بعد 

حصول�ه عىل 26 صوت�ا من اصل 

41 صوتا.

املؤتم�ر  خ�الل  الالم�ي  وق�ال 

االنتخابي لفرع نقابة الصحفيني 

ال�ذي  واس�ط،  محافظ�ة  يف 

الصحفي�ني  نقاب�ة  احتضنت�ه 

العراقيني )املركز العام( يف بغداد، 

ام�س الس�بت، يف كلم�ة له خالل 

املؤتمر الذي حرضت�ه “الزوراء”: 

انه يشيد بدور صحفيي واسط يف 

تغطية احداث املحافظة. الفتا اىل: 

ان الهيئة االدارية السابقة للفرع 

عمل�ت بش�كل مهني طيل�ة فرتة 

عملها .

واضاف الالمي: ان هناك صعوبات 

واجهت الصحفي�ني يف املحافظة، 

إال انه�م عمل�وا بكل ج�دارة عىل 

الهيئ�ة  ان  مؤك�دا:  تجاوزه�ا. 

االدارية كان�ت متقدمة عىل باقي 

النخب يف املحافظة.

الصحفي�ني  نقي�ب  هن�أ  كم�ا 

العراقي�ني، مؤيد الالم�ي، الزمالء 

الفائزين برئاس�ة الف�رع والهيئة 

االدارية، فضال عن ش�كره لجميع 

الزمالء املشاركني يف املؤتمر .

نقي�ب  ق�ال  اخ�ر  س�ياق  ويف 

الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي  

يف حديث متلفز تابعته “الزوراء”: 

ان الع�راق بل�د نادر يف الش�جاعة 

التي يتمتع بها االعالميني، مؤكدا 

ان االعالم العراقي شجاع ولسانه 

طويل بالحق.

االع�الم  عالق�ة  ان  واض�اف: 

والصحاف�ة بالدولة جي�دة، مبينا 

ان االع�الم العراق�ي كان له الدور 

املؤثر يف رف�ع معنويات املواطنني 

يف فرتة داعش االرهابي.

وتاب�ع: انه اليوج�د صحفي واحد 

العراقي�ة،  الس�جون  يف  معتق�ل 

مؤك�دا ان االعالم نجح يف كش�ف 

الفساد ومكافحته.

وكانت نقابة الصحفيني العراقيني 

)املرك�ز العام( يف بغداد، احتضنت 

امس الس�بت، املؤتم�ر االنتخابي 

لفرع النقابة يف محافظة واس�ط، 

بحضور واسع من الصحفيني.

الس�الم  بع�زف  املؤتم�ر  وب�دأ 

الجمه�وري وقوفا، وقراءة س�ورة 

الفاتحة عىل ارواح شهداء العراق .

العملية االنتخابية بأجواء  وجرت 

تسودها االحتفالية والديمقراطية 

املرش�حني،  اختي�ار  يف  والحري�ة 

حيث رش�ح كل من الزمالء ماجد 

حمي�د العتاب�ي، ومحمد حس�ني 

عب�اس، وطال�ب امل�اس الي�اس، 

واحم�د راه�ي البدي�ري لرئاس�ة 

الفرع، فيما رش�ح كل من الزمالء 

يحيى الش�مري، وحس�ن شهيد، 

أمر صالح، قاس�م محمد الالمي، 

جم�ال في�اض، هن�اء النعماني، 

ش�مران عبدالله، لعضوية الهيئة 

االدارية للفرع.

وفاز الزمي�ل ماجد حميد العتابي 

برئاس�ة الفرع بع�د حصوله عىل 

26 صوتا من اصل 41 صوتا، فيما 

فاز بعضوية الهيئة االدارية للفرع 

الزمالء: حس�ن ش�هيد ٣٣ صوتا، 

أمر صالح ٢٩ صوتا، قاسم محمد 

الالمي ٢٧ صوتا، يحيى الش�مري 

٢٦صوتا.

العتاب�ي،  الزمي�ل، ماج�د  وق�ال 

نقاب�ة  ف�رع  برئاس�ة  الفائ�ز 

الصحفيني يف واس�ط: انه سيعمل 

ع�ىل تنفي�ذ الربنامج ال�ذي قدمه 

لالنتخاب�ات،  ترش�يحه  اثن�اء 

واملتضمن االرتقاء وتطوير العمل 

املحافظة،  الصحفي واالعالمي يف 

وفت�ح االفاق الواس�عة الحتضان 

الطاقات الش�ابة العاملة يف حقل 

اىل  اضاف�ة  واالع�الم،  الصحاف�ة 

اقامة عدد من الدورات التطويرية 

التي تتعلق يف مج�ال كتابة الخرب 

والصحافة االستقصائية.

وكانت نقابة الصحفيني العراقيني 

قد اجرت، الس�بت املايض، املؤتمر 

االنتخاب�ي لفرعه�ا يف محافظ�ة 

لجن�ة  رئي�س  بحض�ور  دي�اىل، 

الثقافة والسياحة واالثار النيابية، 

سميعة الغالب، ونقيب الصحفيني 

العراقيني، رئيس اتحاد الصحفيني 

العرب، مؤيد الالمي.

يذك�ر أن الهيئ�ة االدارية املنتخبة 

س�تمتد دورتها ملدة اربع س�نوات 

بحسب اللوائح االنتخابية املعتمدة 

لنقابة الصحفيني العراقيني .

الالمي يشيد بدور صحفيي واسط ويؤكد ان االعالم العراقي جنح يف كشف الفساد ومكافحته
ماجد العتابي يفوز برئاسة فرع نقابة الصحفيني يف واسط

واشنطن/ميدل ايست اونالين:

 أعل�ن زعي�م األغلبي�ة الديمقراطي�ة 

يف مجل�س الش�يوخ األمريكي، تش�اك 

ش�ومر، أن محاكم�ة رئي�س الواليات 

املتحدة السابق، دونالد ترامب، يف إطار 

عملي�ة عزل�ه س�تنطلق يف 8 فرباير/

شباط املقبل.

وقال ش�ومر يف مؤتمر صحفي مس�اء 

الجمع�ة “بعد إع�داد البيانات س�يبدأ 

خ�الل  حججهم�ا  ع�رض  الطرف�ان 

األس�بوع ال�ذي يب�دأ م�ن 8 فرباي�ر/

شباط”.

وأوض�ح ش�ومر أن نق�ل موع�د ب�دء 

لفري�ق  سيس�مح  ترام�ب  محاكم�ة 

االتهام م�ن مجلس الن�واب ومحامي 

ترام�ب باالس�تعداد للعملية يف مجلس 

الشيوخ.

األمريك�ي،  الن�واب  مجل�س  وص�وت 

يوم 13 يناير/كان�ون الثاني الجاري، 

ع�ىل  ين�ص  ترشي�ع  إق�رار  لصال�ح 

مس�اءلة الجمه�وري ترام�ب، بتهمة 

التحري�ض عىل التمرد يف أعقاب حادث 

اقتح�ام الكونغ�رس م�ن قب�ل بعض 

أنص�اره ي�وم 6 من الش�هر نفس�ه يف 

موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 

أشخاص.

وبالت�ايل أصب�ح ترام�ب، ال�ذي انتهت 

فرتته الرئاس�ية، األربع�اء املايض، مع 

ب�دء والي�ة خلف�ه، الديمقراط�ي جو 

باي�دن، أول رئي�س يف تاري�خ الواليات 

املتحدة يواجه املساءلة مرتني.

ولم يت�م حت�ى اآلن إرس�ال الترشيع، 

الهادف إىل منع ترامب من الرتشح مرة 

أخرى لالنتخابات الرئاسية، إىل مجلس 

الشيوخ.

لك�ن يف وقت س�ابق م�ن الجمعة قال 

ش�ومر إن مجلس النواب س�ريفع يوم 

االثن�ني املقبل وثيقة مس�اءلة الرئيس 

الس�ابق إىل مجلس الشيوخ، مشريا إىل 

أنه “سيرسع إجراءات محاكمة ترامب 

رغ�م محاوالت تأخريه�ا”، الفتا إىل أن 

املحاكمة ستكون “كاملة وعادلة”.

لكن مراقبني يرون ان ترامب س�يكون 

مدافعا رشس�ا عن نفسه ومن املرجح 

أن يتسم مستقبله كرئاسته بالصخب 

واالندفاع واملواجهة والتحدي.

ويواجه ترامب دعاوى قضائية مدنية 

وجنائية شتى تتعلق باألعمال التجارية 

لعائلته وأنش�طته قبل تويل الرئاس�ة. 

وستكتس�ب هذه املس�اعي قوة دافعة 

بع�د تجريده من االمتي�ازات القانونية 

التي حصل عليها من يجلس يف املكتب 

البيضاوي.

ورغ�م جهود محاكمت�ه يفكر ترامب، 

إىل  تح�ول  ال�ذي  العق�اري  املط�ور 

أح�د نج�وم تلفزي�ون الواق�ع، يف عدة 

مناورات للبق�اء يف دائرة الضوء. وقال 

لحلفائ�ه إن�ه يفك�ر يف الرتش�ح م�رة 

أخرى للرئاسة.

لك�ن ترامب يواجه سلس�لة من التهم 

املختلفة ويجري سايرس فانس مدعي 

محكم�ة منطق�ة مانهات�ن تحقيق�ا 

جنائي�ا بش�انه ورشك�ة عائلت�ه التي 

تحمل اسم “ذا ترامب أورجانايزيشن”. 

وركز التحقيق يف البداية عىل مدفوعات 

قبل انتخابات عام 2016 لرشاء صمت 

امرأت�ني قالت�ا إنهما مارس�تا الجنس 

معه )ترامب( وهو ما ينفيه.

للح�زب  ينتم�ي  ال�ذي  فان�س  لك�ن 

مس�تندات  يف  أش�ار  الديمقراط�ي، 

قضائية قدمه�ا يف اآلونة األخرية إىل أن 

نطاق التحقيق اتس�ع وق�د يركز اآلن 

عىل احتيال يتعل�ق بالبنوك والرضائب 

والتأمني وكذلك تزوير س�جالت أعمال 

تجاري�ة. وقال ترام�ب إن القضية لها 

دوافع سياسية.

وتجري ليتيتا جيمس مدعية نيويورك 

العامة وهي م�ن الديمقراطيني أيضا، 

تحقيقا يف اتهام ترامب ورشكة العائلة 

باالحتيال الرضيبي. وبدأ هذا التحقيق 

بع�د أن أبلغ ماي�كل كوه�ني املحامي 

الس�ابق لقطب العق�ارات، الكونغرس 

ب�أن الرئيس ضّخ�م قيم أص�ول لديه 

الق�روض  م�ن  أم�وال  توف�ري  بغي�ة 

والتأمني وقل�ل منها لخفض الرضائب 

عىل العقارات.

ترام�ب  “ذا  رشك�ة  وقال�ت 

أورجانايزيش�ن” إن القضي�ة وراءها 

دوافع سياس�ية. والقضية مدنية وقد 

تؤدي إىل عقوبات مالية ال السجن.

ويواج�ه ترامب أيضا دعاوى تش�هري 

منفصل�ة تتعل�ق باتهام�ني باالعتداء 

الجن�ي ينفيهم�ا ووجهتهم�ا له إي. 

جني كارول، الكاتبة الس�ابقة يف مجلة 

إل، وس�امر زيرف�وس الت�ي كانت من 

املتنافس�ني يف برنام�ج ‘ذي أبرنتيس’ 

عام 2005.

وأقام�ت م�اري ترام�ب ابن�ة ش�قيق 

الرئيس دعوى قضائي�ة تتهمه واثنني 

من أف�راد العائل�ة باالحتي�ال والتآمر 

لحرمانها من نصيبه�ا يف إمرباطورية 

العقارات التي تملكها العائلة.

وقد يواجه أيضا دعوى جنائية تقيمها 

ض�ده وزارة الع�دل األمريكية بس�بب 

اتهام�ات بالتهرب م�ن رضيبة الدخل 

االتحادي�ة. وذك�رت صحيفة نيويورك 

تايم�ز يف اآلون�ة األخ�رية أن ترامب لم 

يدف�ع س�وى 750 دوالرا م�ن رضائب 

 2016 عام�ي  يف  االتحادي�ة  الدخ�ل 

و2017.

الدميقراطيون يسرعون إجراءات حماكمة ترامب
اكدوا وجود مساع لتاخير محاكمته
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بغداد/ الزوراء:

العسكرية  االستخبارات  مديرية  اعلنت 

محاولة  احباط  السبت،  امس  كركوك،  يف 

جنوبي  الكهربائية  الطاقة  نقل  أبراج  لتفجري 

املحافظة.

أن  »الزوراء«:  تلقت  بيان  يف  املديرية  وذكرت 

لواء  واستخبارات  الثامنة  الفرقة  يف  »مفارزها 

كبرية  عملية  إحباط  من  تمكنت   ،31 املشاة 

يف  الكهربائية  الطاقة  نقل  ابراج  الستهداف 

جنوبي  الصناعي  الحي  قرب  تركالن  منطقة 

كركوك«.

العبوات  عىل  استولت  »املفارز  أن  وأضافت 

والقنابر املهيئة عىل شكل عبوات لتفجري االبراج 

كان  والتي  املزارع  بإحدى  إخفائها  تم  أن  بعد 

االبراج  تحت  وضعها  يرومون  داعش  عنارص 

لتفجريها«.

كانت  »العملية  أن  إىل  االستخبارات  وأشارت 

املعلومة  بدقة  تميزت  واستباقية  نوعية 

االستخبارية ورسعة التحرك«.

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت يف، 19 من شهر 

كانون الجاري، خروج اجزاء كبرية من خطوط 

جراء  الخدمة  عن  الطاقة  توزيع  ومحطات 

سلسلة استهدافات طالت ابراجاً وخطوط نقل 

ومحطات يف اربع محافظات، مشرية إىل خسائر 

مالية تقدر بنحو ستة مليار دينار عراقي.

الوزارة، يف بيان: إن »استهدافات كبرية  وقالت 

الطاقة  نقل  وخطوط  ابراجاً  طالت  وممنهجة 

وجرف  وكركوك  دياىل  يف  التحويلية  واملحطات 

الصخر والقائم«، مبينة أن ذلك يأتي »يف الوقت 

الذي تبذل فيه كوادر الوزارة ومنتسبيها جهوداً 

الطاقة  من  الخدمات  افضل  لتوفري  كبرية 

الكهربائية اىل املواطنني«.

نرش  جديد  من  يعاود  »االٍرهاب  أن  وأوضحت 

نقل  وخطوط  ألبراج  استهدافه  عرب  التخريب 

ك.ف،   ٤٠٠ الفائق  للضغط  الكهربائية  الطاقة 

واملحطات املتنقلة 33/13٢ يف محافظات دياىل 

وكركوك وكربالء وبابل واالنبار«.

وأشارت إىل أن »هذه االعمال مجتمعة من حرق 

خسائر  اىل  أدى  لالبراج  وإسقاط  للمتنقالت 

مالية تقدر بنحو ستة مليار دينار عراقي«.

بغداد/ الزوراء:

يف  األدوية  لصناعة  العامة  الرشكة  أعلنت 

لتجديد  سعيها  عن  السبت،  امس  سامراء، 

التي   )  9٠٠1:٢٠15  ISO  ( الجودة  شهادة 

والحصول عىل  املايض،  العام  عليها  حصلت 

شهادة الجودة الجديدة بالصحة والبيئة.

الحميد  عبد  الرشكة،  عام  مدير  وكشف 

الجمعية  ممثل  مع  اجتماع  خالل  السالم، 

عن  خالد،  طالل  الجودة  إلدارة  العراقية 

املواصفة  »التزام الرشكة بتطبيق متطلبات 

واستعدادها   )9٠٠1:٢٠15  ISO( القياسية 

يف  الجودة  شهادة  عىل  والحصول  لتجديدها 

الصحة والبيئة«.

واضاف السالم ان »جميع العاملني يف الرشكة 

إدارة  قسم  مع  للتعاون  تام  استعداد  عىل 

اجل  من  العقبات  جميع  لتجاوز  الجودة 

تسهيل حصول الرشكة عىل تجديد لشهادة 

الجودة الدولية«.

من جهته، اشار مدير قسم إدارة الجودة يف 

الرشكة، حافظ عزاوي، إىل »أهمية الدورات 

رفع  يف  الرشكة  تقيمها  التي  التثقيفية 

العاملني«،  لدى  واملهني  الثقايف  املستوى 

له   كان  كورونا  فايروس  »انتشار  أن  مبينا 

يف  الرشكة  عمل  سري  عىل  السلبي  التأثري 

لتجديد  التدقيقية  اإلجراءات  بعض  تطبيق 

الشهادة املمنوحة لها«.

بغداد/ الزوراء:

عراقيون،  تحالف  عن  النائب  دعا 

اىل  السبت،  امس  البخاتي،  جاسم 

املدارس  لدوام  ايام  ثالثة  اعتماد 

الواحد،  اليوم  عن  بدال  اسبوعيا 

والسالمة  الصحة  لجنة  مطالبا 

الوطنية اىل مناقشة هذا االمر.

صحفي:  حديث  يف  البخاتي  وقال 

عدد  يف  لالنخفاض  »بالنظر  انه 

فريوس  يف  املسجلة  االصابات 

اعتبار  وعىل  العراق،  يف  كورونا 

جميع  يف  عاد  الرسمي  الدوام  ان 

 %1٠٠ بنسبة  العراقية  الدوائر 

جميع  يف  طبيعية  الحياة  وعادت 

الحياة،  مرافق  وبمختلف  املناطق 

فأن هنالك حاجة اىل اعادة النظر يف 

قضية دوام املدارس«.

واضاف البخاتي ان »دوام املدارس 

ان  ينبغي  الحالية  للمعطيات  وفقا 

بدال  االسبوع،  يف  ايام  لثالثة  يكون 

ان  اعتبار  عىل  الواحد  اليوم  عن 

يحقق  وال  مجٍد  غري  الواحد  اليوم 

داعيا  للطلبة«،  املنشودة  الفائدة 

الوطنية  والسالمة  الصحة  لجنة 

ووضعه  االمر  هذا  »مناقشة  اىل 

اجتماعاتها  يف  اعمالها  جدول  عىل 

املقبلة«.

بغداد/ الزوراء:
من  بشبكة  كركوك  يف  الوطني  األمن  جهاز  اطاح 
يف معارك  افرادها  النائمة شارك  االرهابية  الخاليا 

البشري وبيجي
وذكر يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه امس: انه 
»بعد ورود معلوماٍت استخبارية دقيقة وبمتابعة 
يف  الوطني  االمن  جهاز  مفارز  تمكنت  ميدانية 
ملا  افرادها  ينتمي  شبكة  عىل  القبض  من  كركوك 
افراد  خمسة  من  مكونة  النائمة  بالخاليا  يعرف 

مطلوبني وفق املادة »٤ /ارهاب«.
بتلقيهم  التحقيق  اثناء  اعرتفوا   « انهم  وبنينّ 
توجيهات إلعادة تنظيمهم لشن عمليات ارهابية ، 
وكذلك اعرتافهم باالنتماء سابقاً ملا يسمى بديوان 
هجمات  يف  بعضهم  شارك  كركوك،  والية  »الجند« 
البشري ومصفى بيجي والقيام  ارهابية عىل قرية 
بتعرضاٍت عىل القوات االمنية يف املحافظة، وجرى 
تدوين اقوالهم اصوليا واحالتهم اىل القضاء إلتخاذ 

االجراءات العادلة بحقهم«.

بغداد/ الزوراء:
شددت مفوضية حقوق اإلنسان عىل أهمية إيجاد 
حلول حقيقية من قبل الجهات املعنية تحول دون 
أرواح  اإلرهابية وإزهاق  التفجريات  تكرار حوادث 
التي أجرتها  التغيريات  العراقيني، فيما اعتربت إن 
اعرتافاً  يعد  األمنيني  القادة  بمناصب  الحكومة 

بوجود خلل وثغرة أمنية واضحة.
ترصيح  يف  البياتي،  عيل  املفوضية،  عضو  وقال 

صحفي: إن عىل الجهات املعنية تحديد الصالحيات 
تداخل  أي  حصول  دون  املختلفة  األمنية  لألجهزة 
خالل  من  املقرص  محاسبة  ثم  ومن  بأعمالها 

القضاء العراقي
عىل  العراق  اعتاد   ٢٠٠3 عام  ومنذ  أنه  مستدركاً: 
كآلية  آخر  إىل  مكان  من  األمنية  القيادات  تبديل 
دون  األمنية  والخروقات  الحوادث  تتبع  إصالحية 

إيجاد حلول حقيقية، عىل وفق قوله.

بغداد/ الزوراء:
مقتل  السبت،  امس  االمني،  االعالم  خلية  اعلنت 

عدد من الدواعش برضبة جوية.
وذكرت الخلية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه 
دقيقة،  استخبارية  ملعلومات  »وفقاً  انه  امس: 
وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات املشرتكة، نفذ 

يف  األوىل  جويتني  رضبتني  الدويل  التحالف  طريان 
قاطع  ضمن  واآلخرى  جوغ  قره  »جبال  سلسلة 

كركوك«.
واكدت ان »الرضبتني اسفرتا عن قتل ٧ عنارص من 
تستخدم  كانت  انفاق   ٤ وتدمري  داعش  عصابات 

من قبل العنارص اإلرهابية.
بغداد/ الزوراء:

أفاد عضو لجنة الصحة والبيئة الربملانية، حسن خالطي، بأن الدراسات والبحوث الخاصة تشري 
تلك  يف  الساكنني  املواطنني  عدد  تساوي  والحدودية  الصحراوية  املناطق  يف  األلغام  عدد  أن  إىل 

املحافظات التي تحتوي عىل مخلفات حربية.
وقال خالطي يف ترصيح صحفي: إن امللف ليس بحاجة إىل قرارات جديدة، هناك قرارات وضعت 

مسبقاً لكنها بحاجة إىل الوقت والتمويل لتطبيقها.
وأضاف خالطي: أن ملف األلغام لم ُيخصص له مبالغ يف موازنة ٢٠٢1 ولكن باإلمكان مناقلة 
بعض األموال وتخصيصها لهذا الغرضمشريا إىل أن الرتكيز يف مسح األلغام واملخلفات الحربية 

ينصب عىل األماكن التي يتم استثمارها كمشاريع سكنية أو غري سكنية.
مع  والتعاقد  الحوادث  تكرار  من  للحد  األمنية  التدابري  اتخاذ  إىل  املعنية  الجهات  خالطي  ودعا 
رشكات أمنية لها خربة ودور لتنقية تلك األماكن امللغومة، الفتا إىل أن دور وزارة البيئة كان أكرب 

وأكثر فعالية قبل أن تدمج مع وزارة الصحة.

بغداد/ الزوراء:
ايقاف  السبت،  امس  الداخلية،  وزارة  أعلنت 
ألرامل  اخالقي«  غري  »استغالل  عملية 
ومطلقات يف محافظة النجف.وقال مدير دائرة 
العالقات واإلعالم يف وزارة الداخلية، اللواء سعد 
»الزوراء«:  تابعتها  معن، يف تغريدة عىل تويرت 
التابعة  املجتمعية  الرشطة  قسم  »مفارز  إن 

الداخلية،  وزارة  يف  واإلعالم  العالقات  دائرة  اىل 
املنظمة  الجريمة  قسم  مع  بالتعاون  تمكنت 
نصب  عملية  إيقاف  من  النجف،  محافظة  يف 
واحتيال نفذها أشخاص يعملون يف مؤسسات 
اتخذوا  »األشخاص  أن  معن  وهمية«.وأضاف 
هدفاً  واملطلقات  األرامل  النساء  مساعدة  من 

الستغاللهن يف أمور غري أخالقية«.

بغداد/ الزوراء:
امس  العسكرية،  االستخبارت  مديرية  اعلنت 
اإلرهابيني  أحد  عىل  القبض  القاء  عن  السبت، 
الصديقية عند مدخل جزيرة  يف سيطرة جرس 

الخالدية بمحافظة االنبار.
معلومات  »وفق  انه  بيان:  يف  املديرية  وقالت 
قسم  مع  وبالتنسيق  دقيقة  استخبارية 
تمكنت  االنبار  عمليات  قيادة  استخبارات 

مفارز شعبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة 
العارشة واستخبارات الفوج الثالث لواء املشاة 
يف  اإلرهابيني  أحد  عىل  القبض  إلقاء  من   39
جزيرة  مدخل  عند  الصديقية  جرس  سيطرة 

الخالدية باالنبار«.
للقضاء  املطلوبني  »من  انه  البيان  واضاف 
بموجب مذكرة قبض عىل وفق أحكام املادة ٤ 

ارهاب«.

بغداد/ الزوراء:
والدفاع  االمن  لجنة  عضو  كشف 
امس  تقي،  مهدي  النائب  النيابية، 
قانون  مستجدات  اخر  عن  السبت، 
أمله  عن  معربا  االلزامي،  التجنيد 

بإمكانية اقراره.
ان  صحفي:  ترصيح  يف  تقي  وقال 
“قانون التجنيد االلزامي اليزال موضع 
اآلن”،  حتى  الوزراء  مجلس  يف  نقاش 
ل اىل اشعار  نافيا “ما يرتدد بأن امللف اجنّ

اخر من قبل الحكومة”.
والدفاع  االمن  لجنة  ان”  تقي  واضاف 

حيال  مقرتحات  عدة  رفعت  النيابية 
قانون التجنيد االلزامي من اجل تدعيم 

بنوده ومضامينه”.
اكماله قريبا من  امال يف  “لدينا  وتابع 
اجل ارساله اىل مجلس النواب من اجل 
من  كونه  عليه  التصويت  قبل  دراسته 
اثر  لها  سيكون  التي  املهمة  القوانني 

ايجابي يف ملفات عدة ومنها االمنية”.
وكان ملف التجنيد االلزامي توقف العمل 
به يف العراق بعد ٢٠٠3، وعىل الرغم من 
محاوالت عدة إلحياء القانون عىل وفق 

اطار جديد إال ان يجري تأجيله. 

بغداد/ الزوراء:
يف  املخدرات  مكافحة  مديرية  أعلنت 
ضبط  السبت،  امس  اربيل،  محافظة 
املخدرات يف قضاء  كيلوغرام واحد من 
املحافظة.وذكرت  شمايل  سوران 
املديرية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 

املخدرات  مكافحة  »مركز  ان  منه: 
كيلو  ضبط  من  تمكن  سوران  يف 
املخدرة  املواد  من  غراما  و٢٠  غراما، 
نوع«شيشه«.وأضاف ان »هذه الكمية 
داخل  محكم  بشكل  أُخفيت  قد  كانت 
قطعة من مادة الـ )لباد – أيزوكام(«.

بغداد/ الزوراء:
افاد مصدر امني يف قيادة حشد بمحافظة االنبار، امس السبت، بأن القوات االمنية 
االجرامي  التنظيم  عنارص  خاليا  بقايا  ابرز  احد  عىل  القبض  القاء  من  تمكنت 

بعملية امنية استباقية شمايل مدينة الرمادي .
وقال املصدر يف ترصيح صحفي: ان ” القوات االمنية نصبت كمينا ألحد ابرز خاليا 
ارهابي داعش وتمكنت من اعتقاله اثناء محاولته الدخول اىل منطقة البو ذياب 

شمايل مدينة الرمادي، دون وقوع أي مقاومة تذكر “.
واضاف املصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: ان” معلومات استخباراتية 
مكنت القوات االمنية من اعتقال املستهدف ورصد تحركاته”.مبينا ان” املعتقل 
االمنية  للقوات  املطلوبني  ابرز  من  ويعد  ارهاب،   /٤ املادة  وفق  عىل  مطلوب 
ملشاركته مع عنارص عصابات داعش االجرامية يف مهاجمة القطعات العسكرية 

ابان سيطرة التنظيم االجرامي عىل مساحات واسعة من مدن االنبار”. 

بغداد/ الزوراء:
النفط  مادة  من  جيداً  اسرتاتيجياً  خزيناً  تأمينها  السبت،  امس  النفط،  وزارة  أكدت 

األبيض لتوزيعه بني املواطنني خالل فصل الشتاء الحايل.
التوزيع، حامد يونس، يف بيان اطلعت عليه »الزوراء«: إن  الوزارة لشؤون  وقال وكيل 
“الوزارة تمكنت من تأمني الحصص املخصصة للمواطنني من مادة النفط األبيض ليتم 
بالتعاون والتنسيق مع  الوزارة  أعدتها  التي  النفطية  البطاقة  بينهم بموجب  توزيعها 

وزارة التجارة”.
وأضاف يونس أن “الوزارة جهزت املواطنني يف محافظة بغداد بكميات من مادة النفط 
األبيض بلغت أكثر من 1٠٠ لرت، ومن ثمة تجهيز املواطن بخمسني لرتاً بموجب البطاقة 
الوقودية، فيما تم تجهيز املواطنني يف باقي املحافظات بحصة نفطية بلغت مائة لرت 

لكل عائلة باالعتماد عىل البطاقة التموينية”.

إحباط حماولة لتفجري أبراج نقل الطاقة الكهربائية يف كركوك

أدوية سامراء تسعى إىل جتديد شهادة االيزو

اإلطاحة بشبكة من اخلاليا اإلرهابية النائمة 
يف كركوك

حقوق اإلنسان تشدد على ضرورة إجياد حلول 
للخروقات األمنية

مقتل دواعش بضربة جوية يف جبال قره جوغ

البيئة النيابية: ألغام املناطق الصحراوية 
واحلدودية تساوي عدد الساكنني فيها

إيقاف عملية »نصب واحتيال« ألرامل 
ومطلقات يف النجف

االستخبارات تقبض على داعشي يف 
جزيرة اخلالدية

نائب يدعو لزيادة عدد أيام دوام طلبة املدارس

الكشف عن آخر مستجدات قانون” 
التجنيد االلزامي”

ضبط كيلوغرام من املخدرات مشالي أربيل

اعتقال إرهابي مطلوب بعملية استباقية 
يف الرمادي      

تأمني خزين اسرتاتيجي من النفط األبيض 
للمواطنني
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                     العدد:1586/مجدد/٢٠1٧

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة بداءة غماس                       التاريخ:٢٠1٧/٧/٢3

))قرار رفض تثبيت ملكية((
استناداً اىل محرض تثبيت امللكية املؤرخ يف ٢٠1٧/٧/٢3 املنظم بشأن 
العقار املرقم 1586/الغرب ونتائج التحقيق واملستندات املطلع عليها 
واسـتناداً اىل الصالحيـة املخولـة يل بموجـب املـادة )٤8( من قانون 
التسـجيل العقاري املرقم )٤3 لسنة 19٧1( ونتيجة للبينة املستمعة 
يف موقـع الكشـف واملختار ولعـدم توفر الـرشوط القانونية املتمثلة 
بوجود حيازة هادئة ملدة أكثر من خمسـة عرش سنة ودون معارضة 
من أي شخص قررت اللجنة رفض تثبيت ملكية العقار املرقم 1586 
الغرب بإسـم طالب التسـجيل املجدد )عبدالرضا صايل جراب( وعىل 
ان يتم إعالن هذه القرار ملدة ثالثني يوماً وفقاً للقانون ويكون القرار 

خاضعاً للتمييز خالل مدة االعالن وافهم علناً يف ٢٠1٧/٧/٢3 .
القايض
كفاح حبيب عكض

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل        العدد:٢835/ش/٢٠٢1

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                      
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية         التاريخ:٢٠٢1/1/18              

املدعى عليه )حسني حميد خضري(
م/تبليغ بقرار حكم غيابي

بتاريخ  /  /٢٠1٧ وبعدد اضبارة )٢835/ش/٢٠٢1( 
اصـدرت هذه املحكمـة حكماً غيابياً اقتـى )التفريق 
القضائـي بينه وبـني املدعية ملياء عبـد الخرض دحام( 
وبالنظـر ملجهوليـة محـل اقامتـك يف الوقـت الحارض 
حسـب رشح املبلـغ القضائـي عليـه تقـرر تبليغك يف 
صحيفتـني يوميتني بالحكـم املذكور اعـاله وبإمكانك 
االعرتاض خـالل مدة عرشة ايام من اليوم التايل لتاريخ 

نرش االعالن.
القايض 
ضياء قاسم الهاليل

جمهورية العراق                                 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ                              رقم االضبارة:٢٧/٢٠18                            
مديرية تنفيذ النارصية             التاريخ:٢٠٢1/1/11

اىل/ املنفذ عليه احمد حالوب صاحب
لقد تحقق لهذه املديرية من اشعار مختار منطقة حي االقتصاديني 
ومركـز رشطة الثورة انـك مجهول محل االقامـة وليس لك موطن 
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه، واسـتناداً للمادة 
)٢٧( مـن قانون التنفيـذ تقرر تبليغك اعالنـاً بالحضور يف مديرية 
تنفيذ النارصية خالل خمسـة عرش يوماً تبداً من اليوم التايل للنرش 
ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هـذه املديرية بإجـراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
ناجي عبدالهادي السعداوي

اوصاف املحرر:-
قرار محكمة البداءة يف النارصية ٢٤3٧/ب/٢٠1٧ يف1٧/1٢/٢٠1٧ 

املتصمن إلزام املدين بتسليم مبلغ وقدره 6٤,٠٠٠,٠٠٠ مليون.

جمهورية العراق                                 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ                    رقم االضبارة: ٢٠19/3٢1٠                                          
مديرية تنفيذ النارصية      التاريخ:٢1/٢٠٢1/1

اىل/ املنفذ عليه أمري حسني جابر
لقد تحقـق لهذه املديريـة تنفيذ النارصية حسـب كتاب مركز 
رشطة اريـدو انك مجهول محل االقامـة وليس لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه، واسـتناداً للمادة 
)٢٧( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك بالصحف الرسـمية خالل 
خمسـة عرش يومـاً تبداً من اليـوم التايل للنـرش ويف حالة عدم 
حضورك سـتبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون.
املنفذ العدل
هند سلمان بخيبخ

اوصاف املحرر:-
كمبيالـة العـدد العمـودي ٢8911 يف ٢٠19/11/1 الصادر من 

دائرة الكاتب العدل يف النارصية.

فقدان
فقـدْت منـي الوثيقـة املدرسـية 
 )٢5-٠٠٠٢6189  ( املرقمـة 
 ٢٠٢1/1/1٢ يف  بالعـدد/39 
والصـادرة مـن اعداديـة الشـيخ 
املفيـد معنونـة اىل جامعـة االمام 
الصادق يف النجف، بإسـم )منتظر 
جواد كاظم( فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.



بغداد/ الزوراء:
كشفت ال�وزارة عن تصدير عدد م�ن املحاصيل اىل 
دول الجوار يف مقدمتها السعودية واالردن، باملقابل 
ح�ذرت من دخول املحاصيل املس�توردة عرب منافذ 
اقليم كردس�تان والتي تزاحم الفالح�ن بإنتاجهم 

وتؤثر بشكل مبارش عىل املحاصيل املحلية.
وق�ال مدي�ر اع�الم وزارة الزراعة، حمي�د النايف، 
يف حدي�ث صحف�ي: انه “تم منع اس�ترياد 24 مادة 
زراعي�ة دعما للمنتج الوطن�ي، اخرها )مقطعات( 
اللحوم، اضافة اىل بيض املائدة واالس�ماك”، منوها 
بأن�ه “تم تعميم الق�رار بن الس�يطرات االمنية يف 
املناف�ذ الحدودي�ة به�دف منعها من دخ�ول البالد 

بسبب توفريها محليا”.
واردف الناي�ف ان “ق�رارات من�ع االس�ترياد ع�ىل 
املحاصي�ل، تت�م اعتمادا ع�ىل تطبي�ق )الروزنامة 
الزراعي�ة( الت�ي تتضم�ن امل�واد املتوف�رة محلي�ا، 
وتتحكم يف عملية فتح ومنع االسترياد، وبالتايل يعد 

السالح الذي نتعامل به ضد اي مادة مستوردة”.

واش�ار اىل ان “اله�دف منها زي�ادة امل�واد املتوفرة 
محليا، فضال عن تصدير الفائض منها كالطماطم 
والخيار والتمور والشعري وغريها، اىل الدول املجاورة 

كالسعودية واالردن”.
وح�ذر اع�الم وزارة الزراع�ة من “ظاه�رة ادخال 
املواد الزراعية املمنوع اس�تريادها عرب منافذ اقليم 
كردس�تان ما يزاحم الفالح�ن بإنتاجهم ويؤثر يف 

انتاج املحاصيل يف البالد”.
واكد انه “ال يمكن تطوير القطاع الزراعي إال بحماية 
املنت�ج واملس�تثمر، والتأكيد عىل زيادة املس�احات 
الزراعي�ة، فض�ال ع�ن وج�ود ف�رص اس�تثمارية 
بالقط�اع مع زيادة كمية ونوعية املحاصيل املنتجة 
وتصدي�ر الفائ�ض منها”.وضم�ن برنام�ج )جعل 
الديوانية س�لة غذاء الع�راق الغذائية(، كشف مدير 
زراعة املحافظة، حس�ن الوائيل، ع�ن ارتفاع انتاج 
الزيت�ون، مشريا اىل ان “الزي�ادة املتحققة باإلنتاج 
خط�وة إيجابي�ة يمك�ن تطويره�ا خالل املواس�م 
املقبلة”.واضاف ان “الزيادة باالنتاج شملت القطاع 

بشقي�ه النبات�ي والحيوان�ي”، مؤك�دا “اس�تعداد 
مديريته لتسهيل االجراءات أمام املستثمرين الذين 

يرومون تنفيذ مشاريع استثمارية زراعية ملا تتمتع 
به الديوانية من مؤهالت استثمارية واعدة”.
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أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000 دينارالربتقال500 دينارالطماطة

1000 ديناراللنكي1000 دينارالخيار

750 دينارالتفاح500 دينارالبطاطا

1000 ديناراملوز750 دينارالباذنجان

750 دينارنارنج1000 دينارالفلفل

750 دينارليمون500 ديناربصل

7500 ديناررمان750 دينارخس

1000 ديناربرتقال عراقي1500 دينارفاصوليا خرضاء

750 دينارجزر750 دينارشجر

500 دينارشلغم750 دينارقرنابيط

500 دينارشوندر 500 دينار لهانة

بسبب اخنفاض النفط وانتشار كورونا 

تعتزم إنهاء صياغتها وطرحها للتصويت نهاية األسبوع احلالي 

خبري اقتصادي: جيب اختاذ اجراءات حقيقية يف 
املوازنة العامة قبل املصادقة عليها

تراجع صادرات العراق النفطية 
ألمريكا لـ 78 ألف برميل يوميًا

دياىل تنفي تقلص تدفق القوافل 
التجارية يف مندلي احلدودي

الزراعة: دخول احملاصيل املستوردة من كردستان يزاحم الفالحني بإنتاجهم

جلنة االقتصاد: الربملان سيصدر 
توصيات بشأن سعر صرف الدوالر 

بغداد/ متابعة الزوراء:
كش�ف تقرير ملعه�د التموي�ل الدويل 
عن ان العراق مر العام املايض بأس�وأ 
نس�بة انكماش منذ عام 2003، حيث 
بلغ�ت 11.2 باملائ�ة حي�ث تعامل�ت 
البالد م�ع صدمتن مزدوجتن تمثلت 
يف انخفاض اس�عار النف�ط وانتشار 
فايروس كورونا، لكن وعىل الرغم من 
ذلك ف�إن من املتوق�ع أن ينمو الناتج 
املح�يل اإلجم�ايل النفط�ي ٪1.6 ه�ذا 
الع�ام ، و الناتج املحيل غ�ري النفطي 

بنسبة 3.1٪ .
ناش�يونال  ذي  صحيف�ة  ونقل�ت 
الربيطاني�ة ع�ن كب�ري االقتصادي�ن 
يف املعه�د، جاربي�س إرادي�ان قوله يف 
التقري�ر ال�ذي تابعته “ال�زوراء”: إن 
” عام�يل انخفاض االس�عار وانتشار 
االس�تقرار  ع�دم  جان�ب  إىل  الوب�اء 
أدى   ، الب�الد  يف  املس�تمر  الس�يايس 
إىل تضخ�م عج�ز امليزاني�ة العراقي�ة 
إىل 15.6 يف املائ�ة م�ن النات�ج املحيل 
اإلجم�ايل يف ع�ام 2020 ، وانخف�اض 

حاد يف احتياطياته الرسمية”.
واض�اف أن ” وم�ع ذل�ك ف�إن هناك 
انتعاش�ا طفيفا يف أسعار النفط كما 
ان الخف�ض األخ�ري لقيم�ة الدين�ار 

العراق�ي قد يضعان مالي�ة البالد عىل 
أساس أكثر استدامة”.

وبحس�ب تقرير معهد التمويل فإن ” 
هناك توقع�ا بأن يتقل�ص العجز من 
16 باملائة من الناتج املحيل اإلجمايل يف 
ع�ام 2020 إىل 8 باملائة يف عام 2021 
إذا ك�ان متوس�ط أس�عار النفط 47 

دوالًرا للربمي�ل وأقل من 1 يف املائة إذا 
كان متوس�ط أسعار النفط 57 دوالًرا 

للربميل يف عام 2021″.
واضح أن ” من دالئل تحسن االقتصاد 
هو زيادة نس�بة االنفاق اىل 10 باملائة 
يف عام 2021 ، مدفوًعا بتعايف اإلنفاق 
بمق�دار  انخف�ض  ال�ذي  الرأس�مايل 

النصف يف ع�ام ″2020، مشريا اىل أن 
” هناك حاجة إىل مزيد من االستثمار 
الع�ام إلص�الح البني�ة التحتي�ة التي 
دمرتها الحرب وتعزيز توفري الخدمات 
العامة األساس�ية ، بم�ا يف ذلك قطاع 

الكهرباء”.
واوض�ح التقري�ر ان ” االنف�اق الحايل 

بحاجة اىل اعادة توجيه نحو القطاعات 
املس�تهدفة مثل الصحة، وبدرجة أقل 
ع�ىل األج�ور واملعاش�ات التقاعدية ، 
والت�ي تمثل ٪65 من إجمايل اإلنفاق”، 
مبين�ا أن�ه ” يف س�ياق أس�عار النفط 
املنخفض�ة التي طال أمده�ا ، إذا ظل 
اإلنفاق عىل األجور واملعاشات مرتفعا 
، فس�يظل العجز املايل كبريا ولن تكون 
الحكومة قادرة ع�ىل تخصيص موارد 
إضافي�ة رضورية لإلنف�اق عىل البنية 

التحتية والصحة”.
“الفس�اد  أن  التقري�ر  يف  وج�اء 
املسترشي، وضعف اإلطار التنظيمي، 
وبيئة األعمال الس�يئة ال ت�زال تعوق 
تنمية القطاع الخ�اص، وخلق فرص 
العم�ل، وزي�ادة تدفقات االس�تثمار 
األجنب�ي املبارش، فيما ج�اء تصنيف 
الع�راق غري املوات�ي بنف�س القدر يف 
األعم�ال  أنشط�ة  ممارس�ة  تقري�ر 
الص�ادر ع�ن البنك ال�دويل، حيث حل 
الع�راق باملرتب�ة 171 م�ن اصل 190 
مشكل�ة،  أيًض�ا  يمث�ل  وه�و  دول�ة 
ويعكس “صعوب�ات كبرية للرشكات 
للحص�ول عىل االئتم�ان والوصول إىل 
الكهرب�اء والتجارة وحماية حقوقهم 

يف املحكمة”.

بغداد/ الزوراء:
كشفت وزارة النقل، امس السبت، عن وجود 
مشاريع ستعرض كفرص استثمارية واخرى 
قيد الدراسة منها خط سكك )برصة – الفاو( 
وخ�ط )البرصة – الف�او – الك�وت- بغداد – 
بعقوب�ة – كركوك – اربيل – املوصل – دهوك 
– زاخو( وخط ) بغداد – بعقوبة – كركوك – 

اربيل – موصل – دهوك – زاخو(.
وقال مدير عام الرشكة العامة للسكك الحديد، 
طالب ج�واد الحس�يني، يف ترصيح صحفي: 
إن “هن�اك تعاونا مشرتك�ا مع رشكة صينية 
حكومية تع�د من اكرب الرشك�ات االكاديمية 
العاملي�ة املتخصصة يف جميع املجاالت وتنفيذ 

البنى التحتية وخطوط السكك الحديدية«.
واض�اف انه “تم�ت مناقشة تنفي�ذ مشاريع 
السكك االس�تثمارية ضمن قانون االستثمار 
ع�ىل  والعم�ل  االقتصادي�ة  الج�دوى  وف�ق 

رف�ع كف�اءة الخط�وط الس�ككية، اهمه�ا 
تفعيل م�رشوع “البرصة – الف�او” الخدمي 
الس�رتاتيجي، وربط�ه ع�رب القن�اة الجاف�ة 
وطري�ق الحرير بهدف نق�ل البضائع الواردة 
اىل ميناء الفاو باتجاه تركيا اىل اوروبا باجور 

الرتانزيت«.
ه�ذا وابدت تركيا خالل امل�دة القليلة املاضية 
اس�تعدادها لربط الخط السككي من محطة 
)فيشخابور – نصيبن( بطول 133 كيلومرتا 
البالغ�ة كلفته 800 ملي�ون دوالر، والذي يعد 
اح�د مشاري�ع احي�اء الرب�ط الس�ككي مع 

تركيا.
الرشك�ة  “مس�اعي  اىل  الحس�يني  واش�ار 
الس�تقطاب الرشك�ات الرصينة للمس�اهمة 
يف تأهي�ل الخطوط الس�ككية الفرعية ضمن 
املواصفات العاملية من اجل سهولة انسيابية 

سري قطارات املسافرين والبضائع«. 

بغداد/ الزوراء:
اك�دت اللجنة املالي�ة النيابية االتفاق 
مالي�ة  تخصيص�ات  تضم�ن  ع�ىل 
للعق�ود واملحارضي�ن، وفيم�ا تعتزم 
اللجنة إنه�اء صياغ�ة موازنة 2021 
وطرحه�ا للتصويت نهاية األس�بوع 
الحايل او بداية األس�بوع املقبل، دعت 
هيئة رئاسة الربملان اىل رضورة زيادة 
التخصيص�ات لألجهزة االمنية يف ظل 

الوضع األمني الحايل.
وذك�ر مقرر اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
يف  الس�بت،  ام�س  الصف�ار،  احم�د 
ترصيح صحفي: انه “تم االتفاق عىل 
تضمن عقود قرار 315 واملحارضين 
املجانين إال ان االعداد التي س�تضمن 
غري واضحة حت�ى اآلن، الن هذا االمر 
يعد من النقاط الخالفية والتي تحتاج 
اىل عمل اجل�ت منها املناقالت وحصة 

االقليم”.
وق�ال ان “املوازن�ة يف ش�كلها الحايل 
غ�ري اصالحي�ة، وان اللجن�ة عاكف�ة 
عىل تخفيف ال�رضر االقتصادي الذي 
احدثت�ه الحكوم�ة جراء تغيري س�عر 
رصف ال�دوالر”، مبين�ا انها اش�علت 
الس�وق اثر بشكل كبري عىل محدودي 
الدخل لذلك نح�اول تعويض جزء من 

الرضر”.
ق�ال:  املوازن�ة،  اق�رار  موع�د  وع�ن 

“انه�ا م�ن املمك�ن ان تق�ر يف نهاية 
الشه�ر الح�ايل او االس�بوع االول من 
الشه�ر املقبل، وان م�ا يؤخر اقرارها 
تعضي�م  محاول�ة  يف  االس�تضافات، 
االيرادات وتقليل النفق�ات”، الفتا اىل 
“تشكيل لجان فرعية الستضافة اكرب 

عدد من املسؤولن”.
من جانب متصل، تعتزم اللجنة املالّية 
إنهاء صياغة موازنة 2021 وطرحها 
للتصوي�ت نهاي�ة األس�بوع الحايل او 
بداي�ة األس�بوع املقب�ل، يف حن دعت 
هيئة رئاسة الربملان اىل رضورة زيادة 
التخصيص�ات لألجهزة االمنية يف ظل 

الوضع األمني الحايل.
وق�ال عض�و اللجن�ة املالي�ة، جمال 
كوجر، يف ترصيح صحفي: إن “اللجنة 
املالية مس�تمرة يف من�اقشاتها بشأن 
املوازن�ة التي اصبحت ش�به منتهية، 
لذل�ك  النهائي�ة،  بصياغته�ا  وب�دأت 
فإن�ه من املحتمل ان تع�رض املوازنة 
للتصويت نهاية هذا األسبوع أو بداية 

األسبوع املقبل”.
واض�اف كوج�ر ان “اك�رب معضل�ة 
للموازنة ه�ي حصة االقلي�م التي قد 
تحس�م مع وص�ول وفد م�ن االقليم 
اىل بغداد لحس�م حصتهم من املوازنة 
نهائ�ي  ش�به  اتف�اق  اىل  والتوص�ل 
“اللجن�ة  ان  مس�تدركا  بشأنه�ا”، 

ستس�تضيف وفداً م�ن االقتصادين، 
كم�ا س�يكون له�ا اس�تضافة اليوم 
األحد للمحافظن للوقوف عىل موازنة 
تنمية االقاليم واملحافظات واالستماع 
اللجن�ة  تنه�ي  وبه�ذا  ارائه�م،  اىل 

استضافتهم الخاصة باملوازنة”.
وبن كوج�ر ان “اللجنة عملت العديد 
م�ن التغي�ريات منه�ا تغي�ري موازنة 

الطوارئ من 500 مليار دينار اىل 150 
ملياراً، اضافة اىل فقرة االستقطاعات 
اللجن�ة  واتجه�ت  املوظف�ن،  م�ن 
اىل خي�ار رضيب�ة الدخ�ل ال�ذي جاء 
بأغلب األصوات باالعتماد عىل قانون 
113”، منوه�ا بأن “خي�ار الحكومة 
ترليون�ات   4 يوف�ر  باالس�تقطاعات 
دين�ار، وخيار رضيب�ة الدخل يوفر 2 

ترليون و600 مليون دينار«.
واش�ار اىل ان “اللجن�ة اتجه�ت نحو 
رفع سعر برميل النفط من 42 دوالراً 
اىل 45 دوالراً، وهذا س�يدر عىل الدولة 
أكثر م�ن 5 ترليونات دين�ار”، مؤكدا 
ان “ال�يء الوحيد ال�ذي بقي ثابتاً يف 
املوازنة هو سعر رصف الدوالر مقابل 

الدينار«. 

تقرير دولي: االقتصاد العراقي تعرض ألسوأ انكماش منذ 2003

النقل تكشف عن تعاون مع الصني إلنشاء 
ثالثة خطوط لسكك احلديد

املالية النيابية: االتفاق على تضمني ختصيصات العقود واحملاضرين يف املوازنة

بغداد/ نينا:
دعا الخبري االقتص�ادي رعد تويج 
، اىل اج�راءات حقيقي�ة يف املوازنة 

العامة قبل املصادقة عليها .
الوطني�ة  للوكال�ة  توي�ج  وق�ال 
العراقي�ة لالنب�اء / نين�ا / : م�ن 
خ�الل مجريات االح�داث ومتابعة 
اللجن�ة املالي�ة الربملاني�ة للموازنة 
العام�ة فانها لم تعم�ل عىل ارجاع 
الحكوم�ة  اىل  العام�ة  املوازن�ة 
لتقلي�ل العجز الخي�ايل الحاصل يف 
املوازن�ة العام�ة والذي ه�و بقدر 
71 مليار دوالر وبالت�ايل اكتفاءها 
بمجموعة م�ن االجراءات الشكلية 
واالستفس�ارات“.ودعا تويج “ اىل 
اجراءات حقيقية يف املوازنة العامة 
قب�ل املصادق�ة عليه�ا ف�ان مث�ل 
ه�ذا العج�ز يف املوازن�ة يفتح باب 
االستدانة االجنبية الواسعة وجعل 
االقتصاد العراق�ي مرهونا بخدمة 

فوائد املديونية االجنبية “.
كم�ا دع�ا اىل” الرتش�يد يف املوازنة 
النها غري قابلة للتحقق وس�يكون 
ذل�ك باهض�ا وان اللجن�ة املالي�ة 
اداء  يف  تقاعس�ت  ق�د  الربملاني�ة 
انه�ا ممثل�ة  واجباته�ا وخاص�ة 
للشعب العراقي ورضورة ان تدافع 

عن مصالحه”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلن�ت ادارة معلوم�ات الطاقة األمريكية، امس الس�بت، ان ص�ادرات النفط 

العراقية ألمريكا انخفضت اىل 78 الف برميل باليوم خالل االسبوع املايض.
وقالت االدارة يف تقرير لها اطلعت عليه “الزوراء”: ان “متوس�ط االستريادات 
االمريكي�ة م�ن النفط الخام خالل االس�بوع املايض م�ن 8 دول بلغت 5.095 
مالي�ن برمي�ل يوميا منخفضة بمق�دار446 الف برميل باليوم عن االس�بوع 

الذي سبقه والذي بلغ 5.541 مالين برميل يوميا “.
واضافت ان “امريكا استوردت النفط الخام من العراق خالل االسبوع املايض 
بمع�دل 78 ال�ف برمي�ل باليوم بعدما كان�ت 80 الف برميل يف االس�بوع الذي 

سبقه”.
واش�ارت اىل ان “اكثر االيرادات النفطية ألمريكا خالل االسبوع املايض جاءت 
م�ن كندا وبمعدل بل�غ 3.738 مالين برميل يوميا، تليها املكس�يك التي بلغت 
كمية االس�تريادات منها بمعدل 605 الف برميل يومي�ا، ثم كولومبيا وبكمية 
بلغ�ت كمع�دل  196 الف برميل يومي�ا، واالكوادور وبكمي�ة 154 الف برميل 

يوميا”.
ولفت�ت اىل ان “كمية االس�تريادات االمريكية من النفط الخام من الس�عودية 
بلغ�ت 145 الف برميل يوميا، ومن نيجريي�ا بمعدل 111 الف برميل يوميا، ثم 

الربازيل وبكمية بلغت 68 الف برميل يوميا”.

بغداد/ الزوراء:
نفى مس�ؤول حكومي يف محافظة دياىل، امس الس�بت، تقلص تدفق القوافل 

التجارية يف منفذ منديل الحدودي بسبب موجة الربد القارص.
وقال مدير ناحية منديل وكالة، مازن الخزاعي، يف ترصيح صحفي: ان” االنباء 
الت�ي تحدثت عن تقلص تدفق القوافل التجارية عىل منفذ منديل الحدودي بن 
العراق وايران رشق دياىل بس�بب موجة الربد القارص يف الساعات 48 املاضية 

ننفيها جملة وتفصيال “.
واض�اف الخزاع�ي ان” منفذ منديل يعم�ل بطاقته الطبيعي�ة ودخول القوافل 
يجري بانس�يابية عالية دون اي تعقيدات او اش�كاالت ول�م تؤثر موجة الربد 
الق�ارص يف تغري مس�توى تدف�ق القواف�ل من اي�ران اىل العراق خ�الل االيام 

املاضية، والتزال نسبة التدفق يف وضعها الطبيعي دون اي تغري”.
وتوق�ع الخزاعي ان” يشهد املنف�ذ ارتفاع اكرب يف مس�توى التدفق مع اكمال 
رشك�ات وتج�ار اجازاته�م الخاص�ة باالس�ترياد”. الفت�ا اىل “بع�ض املنافذ 
الحدودي�ة ربما تأثرت بموج�ة الربد والثلوج خاصة ضمن حدود كردس�تان، 
لكن الوضع يف دياىل مختلف جدا”.ويعد منفذ منديل من املنافذ الحدودية املهمة 

رشق العراق والذي افتتح قبل سنوات لتعزيز التبادل التجاري مع ايران. 

بغداد/ الزوراء:
أكدت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، امس السبت، أن الربملان سيصدر 
توصيات بشأن س�عر رصف الدوالر يف موازنة 2021 ، مشرية اىل ان تحديد 

سعر الرصف شان حكومي ومن صالحياتها الحرصية .
وق�ال عضو اللجنة، مازن الفي�يل، يف ترصيح صحفي: إن “مجلس النواب 

سريفع توصيات يف املوازنة بشأن سعر رصف الدوالر”.
وأض�اف الفييل أن “االمر مرتوك للحكومة االلتزام بالتوصيات من عدمه”، 
مش�ريا إىل ان “صالحيات البنك املركزي رس�م السياس�ة املالي�ة والنقدية 

وتحديد سعر الرصف”.
ولفت إىل أن “املناقشات ما زالت مستمرة بشأن ارتفاع سعر الدوالر مقابل 

الدينار العراقي الذي أرض رشائح كثرية يف املجتمع العراقي”.
وكان النائب عن تحالف عراقيون، حس�ن خالطي، أكد، يف ترصيح سابق، 
أن س�عر رصف ال�دوالر أم�ام الدينار العراقي ل�ن يبقى ثابت�ا وفق ما تم 

وضعه يف موازنة ٢٠٢١. 
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بغداد/ متابعة الزوراء
جالل  احمد  الرشطة  فريق  العب  اجرى 
تداخال جراحيا ناجحا يف مفصل الكاحل 
بمستشفى الشيخ زايد عىل ان يغادر اىل 
العاصمة القطرية الدوحة يف اقرب وقت 
نتيجة  عالجه  مراحل  الستكمال  ممكن 
خالل  لها  تعرض  التي  الخطرة  االصابة 
اول  الجوية  القوة  مع  فريقه  مباراة 
املمتاز,  الدوري  فطة  يف  الجمعة  امس 
ومن جهته  أكَد وزير الشباب والرياضة 
لتقديِم  الوزارة  استعداد  درجال  عدنان 
متمنًيا  للرياضيني،  واإلسناد  الدعم 
السالمة والشفاء العاجل لالعب الرشطة 
الذي تعرض لإلصابة خالل  أحمد جالل 
الجوية َضمَن  القوة  أمام  مباراة فريقه 
املمتاز  للدوري  الـ15  الجولة  منافسات 

بكرة القدم.
بالهيئة  أتصل  أنه  درجال  الوزير  وَبنَي 
بعد  الريايض  الرشطة  لنادي  اإلدارية 
اإلصابة  إىل  جالل  أحمد  الالعب  تعرض 
وتوفري  وضعِه  عىل  االطمئنان  أجِل  من 
جميع الُسبل الكفيلة بعالجِه، مشريًا إىل 
أن الوزارة لن تدخر جهًدا يف هذا الجانب 
من أجِل سالمة الالعب وتماثلُه للشفاء 
األندية  يف  الرياضيني  االخوة  ولجميع 

واملنتخبات الوطنية.
والرياضة  الشباب  وزارة  إن  وأضلف 
الرياضيني  مع  تقف  رسميٍة  كجهٍة 
أجِل تقديم  والشباب عىل حٍد سواء من 
املهمتني  الرشيحتني  لهاتني  الرعاية 
َرغَم  املبادرات  من  العديد  وأطلقت 
جائحة  وانتشار  االقتصادية  الظروف 

فايروس كورونا.
وتفقد النائب عباس عليوي رئيس لجنة 
عالية  النائبة  برفقة  والرياضة  الشباب 
االمارة العب نادي  الرشطة أحمد جالل 
الذي يعالج يف مستشفى شيخ زايد بعد 
الرشطة  ناديي  مباراة  أثناء  اصابته 

والقوة الجوية
عن  وافيا  رشحا  املستشفى  مدير  وقدم 
الطريقة التي يتعامل بها الكادر الطبي 
باجراء  وقيامهم  الالعب  اصابة  مع 

عملية اولية رسيعة.
بدوره نقل النائب عباس عليوي رئيس 
رئاسة  تحيات  والرياضة  الشباب  لجنة 

له  وتمنياتهم  لالعب  النواب  مجلس 
الرسيعة  والعودة  العاجل  بالشفاء 
مع  تواصل  وجود  اىل  الفتا  للمالعب، 
الهيئة االدارية لنادي الرشطة التي ابدت 
احمد جالل  الالعب  استعدادتها ملعالجة 

خارج العراق.
الهيأة  رئيس  اطمأن  جانبه  ومن 
صحة  عىل  بنيان،  إياد  التطبيعية، 
أحمد  الرشطة  فريق  العب  وسالمة 
قوية  إلصابة  تعرضه  بعد  وذلك  جالل، 
يف  الجوية  القوة  امام  فريقه  مباراة  يف 
الكرة  لدوري  عرشة  الخامسة  الجولة 

املمتاز. 
محافظة  يف  املتواجد  بنيان  وتحدَث 

الالعب أحمد جالل  مع  البرصة، هاتفياً 
عىل  لالطمئنان  العملية،  أجراء  قبل 
املروعة  اإلصابة  بعد  الصحي  وضعه 
التي لحقت به، وتعهد بتقديم كل الدعم 
واملساندة لالعب من أجل نجاح عمليته 
الجراحية، أو نقله إىل الخارج للعالج إن 

تطلب األمر ذلك. 
أن  الالعب أحمد جالل  بنيان من  وطلب 
وأن  الحالية،  أزمته  يف  بالصرب   يتحىل 
اكتساب  أجل  من  تماسكاً  أكثر  يكون 
للمالعب  والعودة  الشفاء،  مرحلة 

مجدداً.
القوة  لنادي  االدارية  الهيئة  وتفقدت 
الجوية متمثلة بامني الرس محمد صوب 

املساعد   واملدرب  كاظم  وهيثم  الله 
الراقد  جالل  احمد  الالعب  غالم  جاسم 
تعرضه  بعد  زايد  الشيخ  مستشفى  يف 
الجوية  القوة  مباراة  خالل  لالصابة 

والرشطة.
ادارة  استعداد  عن  كاظم  هيثم  وأكد  
نادي القوة الجوية بتكفل جميع نفقات 
كل  وتوفري  جالل  احمد  الالعب  عالج 

مايحتاجه من مستلزمات.
الرشطة  نادي  ادارة  قدمت  جانبها  من 
الجوية  القوة  نادي  الدارة  شكرها  
احمد  الالعب  تجاه  النبيل  موقفها  عىل 

جالل.
وخيم التعادل السلبي عىل مباراة القمة 

الجوية،  والقوة  الرشطة  فريقي  بني 
ضمن ختام منافسات الجولة الخامسة 

عرشة من الدوري املمتاز.
التي  الفرص  الفريقني  ولم يستثمر كال 
قاسم  محمد  فأضاع  لهما،  سنحت 
للقوة  فرصتني  بايش  وإبراهيم  نصيف 
الجوية، فيما أضاع محمد قاسم ماجد 

وخرض عيل هجمتني أمام املرمى.
الرشطة  العب  مغادرة  املباراة  وشهدت 
بعد  إسعاف،  سيارة  يف  جالل  أحمد 
تعرضه إلصابة خطرية تسببت بكرس يف 
ساقه، بينما غادر حسني جبار ومحمد 
لإلصابة  املواجهة؛  الجوية  من  قاسم 

كذلك.

بغداد/ متابعة الزوراء
الوطني اسامة رشيد،  املنتخب  وقع العب 
عنتاب  غازي  نادي  مع  احرتافيا  عقدا 
كالرا  سانتا  نادي  ناد  من  قادما  الرتكي 

الربتغايل.
بالتوقيع  الكبرية  وعرب رشيد عن سعادته 
مع صاحب املركز الرابع يف الدوري الرتكي 
انه  مؤكدا  عنتاب،  غازي  نادي  صفوف 

سيكمل مشواره يف التالق بعالم االحرتاف 
الدوري  يف  السابق  ناديه  مع  تالقه  بعد 

الربتغايل.
واحرتف اسامة رشيد مع نادي سانتا كالرا 
الربتغايل لثالثة مواسم متتالية ليكون هو 
القائد يف املوسم االخري كما سجل 25 هدفا 
معه، كما كانت له تجربة احرتافية مع ناد 

لوكو موتيف بلوفيديف الفرنيس.

بغداد/ متابعة الزوراء
خلفا  للفريق  مدربا  شهد،  الغني  عبد  الوسط  نفط  لنادي  اإلدارية  الهيئة  سمت 

للمدير الفني املستقيل، جمال عيل امس السبت.
وقال عضو الهيئة اإلدارية للنادي، عماد عباس، إن اإلدارة اتفقت رسميا مع شهد 

عىل تويل املنصب، وستحسم معه تشكيل الجهاز الفني املساعد.
ولطاقمه  عيل،  جمال  السابق  للمدرب  الشكر،  بجزيل  تتقدم  اإلدارة  أن  وأضاف 

الفني، ملا قدموه للفريق، وتفانيهم يف العمل، وتتمنى لهم التوفيق.
يشار إىل أن املدرب جمال عيل، قدم استقالته من املهمة، بينما يحتل نفط الوسط 

املركز الثالث حاليا، يف جدول ترتيب الدوري املمتاز، برصيد 28 نقطة.

اسامة رشيد يوقع على كشوفات 
غازي عنتاب الرتكي

تسمية عبد الغين شهد مدربًا 
لنفط الوسط

بغداد/ متابعة الزوراء

سرتيشكو  السلوفيني  استدعى 

الوطني  منتخبنا  مدرب  كاتانيتش، 

النفط، محمد داود،  القدم  العب  بكرة 

تواجه  التي  املنتخب  لقائمة  لالنضمام 

عىل  املقبل،  األربعاء  يوم  وديا،  الكويت 

ملعب البرصة الدويل. 

للمنتخب،  اإلعالمي  املنسق  وأوضح 

هشام محمد، أن داود جاء بديال لعالء 

الفحوصات  أثبتت  الذي  الزهرة،  عبد 

عضيل  بتمزق  إلصابٍة  تعرضه  الطبية 

من الدرجة الثانية.

خالل  الزهرة،  عبد  إصابة  وتجددت 

السماوة،  أمام  الزوراء  فريقه  مباراة 

اول أمس الجمعة. 

وصل  املنتخب  »وفد  محمد:  وتابع 

السبت  امس  مساء  البرصة  محافظة 

لبدء تحضرياته ملباراة الكويت الودية«.

العراقي،  املنتخب  مدرب  وأعلَن 

كاتانيتش،  سرتيشكو  السلوفيني 

الودية  الكويت  ملباراة  املنتخب  قائمة 

الحايل  ثان  كانون   27 ستقام  والتي 

ضمن  وذلك  الدويل،  البرصة  ملعب  عىل 

للتصفيات  الرافدين  أسود  تحضريات 

اآلسيوية املزدوجة. 

ملباراة  العراق  منتخب  قائمة  وضمت 

حسن  جالل  وهم:  العباً،   23 الكويت 

لحراسة  حميد  ومحمد  طالب  وفهد 

املرمى، عالء مهاوي ومصطفى محمد 

وسعد  فائز  وعيل  جبار  وميثم  جرب 

جاسم  وفيصل  إبراهيم  وأحمد  ناطق 

لخط  إسماعيل  ورضغام  رائد  وحسن 

الدفاع. 

كما ضمت قائمة األسود الالعبني: أمجد 

فياض  ومازن  طارق  وهمام  عطوان 

وإبراهيم بايش ومحمد قاسم وحسني 

جاسم  وسجاد  كريم  وشريكو  عيل 

الوسط، وعالء عبد  لخط  ومراد محمد 

الزهرة وأيمن حسني لخط الهجوم.

بغداد/ قيص حسن
البرصة  يف  امليناء  ملعب  أن  والرياضة  الشباب  وزارة  أكدت 
َسُيشكل إضافة مهمة يف مساعي العراق لتضييف خليجي 25، 

فيما َتواصل الوزارة استعداداتها الستقبال لجنة خليجي
 25 يف محافظة البرصة واملباراة الودية َبنَي املنتخبني العراقي 
مدير  2021.وقال  الثاني  كانون  شهر  من  الـ27  يف  والكويتي 
عام دائرة شؤون األقاليم واملحافظات طالب جابر يف ترصيٍح 
مرشوع  بزيارِة  َقاَم  أنه  الحكومي(  واالتصال  االعالم  لـ)قسم 
ملعب امليناء الريايض )30( ألف متفرج تنفيًذا لتوجيهات وزير 

يف  الوزارة  مشاريع  بُمتابعِة  درجال  عدنان  والرياضة  الشباب 
كأس  بطولة   2021 نهاية  َستستقبل  التي  البرصة  محافظة 

الخليج العربي بكرِة القدم يف نسختِه الـ25.
الريايض  امليناء  ملعب  مرشوع  يف  مستمر  العمل  أن  وأضاف 
ويلتحق  إنجازه  يتَم  َحتى  ومسائية  صباحية  عمل  بوجبات 
باملنشآت األُخرى التي ستضيف خليجي 25 يف البرصة، مشريًا 
إىل أننا هيئنا جميع املستلزمات الرضورية تمهيًدا لزيارِة الوفد 
يتم  الذي  الريايض  املرشوع  يف  العمل  عىل  واإلطالع  الخليجي 

تنفيذُه لصالِح وزارِة الشباِب والرياضِة.

بغداد/ متابعة الزوراء
العبة  ضم  الزوراء  نادي  اعلن 
الفريق  صفوف  لتعزيز  إيرانية 

النسوي.
باسم  االعالمي  الناطق  وقال 
إن  رشيد  الرحمن  عبد  النادي 
مع  تعاقدت  الزوراء  نادي  “ادارة 
أخوندي  عزام  اإليرانية  الحارسة 
السيدات  فريق  صفوف  لتعزيز 
ان  رشيد  الصاالت”.واوضح  بكرة 

تشكيل  اىل  تسعى  الزوراء  “ادارة 
يستطيع  قوي  نسوي  فريق 
النسوي  العراقي  بالدوري  الفوز 

وللمنافسة خارجياً مستقبالً”.
عرب  عزام  كتبت  جانبها،  ومن 
يف  “أنا  “تويرت”،  عىل  حسابها 
يف  الريايض  الزوراء  نادي  خدمة 

العراق يف املوسم الجديد”.
واضافت “سأبذل قصارى جهدي 

ألكون ممثال جيدا إليران”

بغداد/ متابعة الزوراء
اتفقت إدارة نادي امليناء، مع املدرب عادل نارص عىل قيادة الفريق، 

خلفا للمدرب املقال الروماني تيتا فالرييو.
وقال مصدر مقرب من داخل النادي يف ترصيحات خاصة إن اإلدارة 
االتفاق مع عادل نارص بشكل  القادم، وتم  املدرب  حسمت هوية 

نهائي.
املساعد  الفني  الجهاز  حول  حالًيا  قائم  الخالف  »لكن  وأضاف: 

تحديدا مدرب حراس املرمى«.
كمدرب  جبار  قيص  مع  التعاقد  يف  يرغب  نارص  »عادل  وأوضح: 
الحايل صدام سلمان  بمدربها  التمسك  اإلدارة  تريد  فيما  للحراس، 
الذي تحمل عبًئا كبريًا يف املباراة األخرية بقيادة الوحدات التدريبية 

للفريق بعد إقالة الروماني تيتا«.

بغداد/ الزوراء
العمراني   بالتطور  درجال،  عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  أشاد 
الذي يشهده نادي الزمالك املرصي يف املنشآت والقطاع الريايض.

جاء ذلك خالل زيارة الوزير درجال يرافقه سفري العراق بالقاهرة 
رئيس  استقباله  يف  وكان  الزمالك،  نادي  اىل  الجنابي  عبدالستار 
من  وعدد  العزيز  عبد  عماد  النادي  أمور  لتسيري  املؤقتة  اللجنة 
حافل  وتاريخ  كبري  كيان  الزمالك  أن  مبينا  النادي،  مسؤويل 
باإلنجازات والبطوالت، وتربطه عالقات أخوية ممتازة مع أغلب 

نجوم الزمالك القدامى، ونجوم الجيل الذهبي. 
واصطحب عماد عبد العزيز رئيس الزمالك يرافقه الوزير درجال، 
خاللها  تفقد  النادي  داخل  جولة  يف  بالقاهرة  العراقي  والسفري 
املنشآت الرياضية، وحمام السباحة األوملبي بالنادي، وصالة تنس 
مباراة  درجال  والوزير  الزمالك  رئيس  لعب  كما  الدولية  الطاولة 
تنس طاولة ودية عكست حجم العالقات الطبية بني األشقاء يف 

البلدين.
وأعالم  النادي  درع  درجال  الوزير  الزمالك  نادي  رئيس  واهدى 

الزمالك التذكارية.

تداخل جراحي ناجح لكاحل امحد جالل واملسؤولون يطمئنون على صحته  
التعادل السليب خييم على قمة اجلوية والشرطة

كاتانيتش يستدعي حممد داود بديال للمصاب عالء عبد الزهرة عدنان درجال يشيد بالتطور 
العمراني يف نادي الزمالك املصري 

جابر: ملعب امليناء سيشكل إضافة مهمة يف ملف خليجي 25 

االيرانية اخوندي تعزز صفوف 
فريق الزوراء النسوي

عادل ناصر مدربا جديدا لكرة امليناء خلفا لفالرييو

6الرياضيالرياضي علي حصين خارج اسوار الصقور
بغداد/ متابعة الزوراء

قـررت الهيئـة االداريـة لنـادي القـوة الجويـة، فسـخ عقـد املهاجم عـيل حصني 

بالرتايض.

وقال مدير فريق القوة الجوية مهدي جاسـم ان “ادارة القوة الجوية وبالتنسيق مع 

الكادر التدريبي، قررت فسخ عقد عيل حصني”.

واوضح ان “االمور ستنتهي بالرتايض بني الطرفني بعد منح الالعب كتاب االستغناء 

للبحث عن فريق جديد يف قادم االيام”.

ومـن املؤمـل ان يعـود حصني اىل فريقه السـابق املينـاء خالل االنتقاالت الشـتوية 

املقبلة.

أصفر وأمحر
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اعالمنا الرياضي
خالـص التعـازي وأحـر املواسـاة قدمتهـا االرسة 
االعالميـة اىل الزميـل  امني رشاد باستشـهاد ابن 
عمـه اثر حـادث التفجـري االرهابي الـذي وقع يف 
العاصمة بغداد مؤخرا.. سـائلني الله العيل القدير 
ان يتغمده برحمته الواسـعة ويسكنه جنات الخلد 

ويصرب اهله ومحبيه وانا لله وانا اليه راجعون.
 **************

قـدم الزميـل عبـد الكريـم يـارس شـكره وتقديره 
الكبريين لرئيس واعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد 
العراقي للصحافـة الرياضية فضال عن اعضاء 
الهيئـة العامة لالتحاد ممن حرض املراسـيم او 
اتصل او ارسـل برقيات التعـازي بوفاة املغفور 

لها زوجته سائال املوىل عز وجل أن يحفظ الجميع 
وعوائلهم املحرتمة .

 *****************
احتفـى املركـز الثقايف االسـالمي يف محافظة ميسـان )ديـوان الحوار 
الثقـايف( بعضو االتحاد العراقـي للصحافة الرياضية 
سـمري السـعد، وذلك عقب فوزه باالنتخابات التي 
جرت يف مقر نقابة الصحفيني العراقيني وبإرشاف 
مبـارش من قبل نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 

اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي.



ه نادي ريال مدريد، تهديًدا واضًحا إلنرت ميالن، بشأن صفقة  وجَّ
املغربي أرشف حكيمي، ظهري النرياتزوري.

كان حكيمي، انتقل من ريال مدريد إلنرت ميالن يف الصيف املايض 
نظري 40 مليون يورو، مقسمة إىل دفعات.

ديللو سبورت”، فقد ظهرت حالة  وحسب صحيفة “كوريري 
من التوتر بني إنرت وريال مدريد، عقب عدم تسديد النرياتزوري، 
الدفعة  أن  املغربي.وأوضحت  الظهري  صفقة  من  األوىل  للدفعة 

يف  تستحق  وكانت  يورو،  ماليني   10 عن  قلياًل  قيمتها  تزيد 
ديسمرب/كانون األول املايض.

إلنرت،  التنفيذي  املدير  ماروتا،  جوزيبي  لدى  أن  إىل  وأشارت 
اتفاقية موقعة من ريال مدريد بتأجيل الدفعة إىل 30 مارس/

آذار املقبل.
وقالت إن فلورنتينو برييز رئيس ريال مدريد، طلب من إنرت، 

ضمانات إضافية عىل دفع أموال صفقة حكيمي يف موعدها، 
وهدد بالعمل عىل إعادة الالعب إىل املرينجي، يف حال اإلخالل 
باالتفاق.وذكرت الصحيفة أن صفقة حكيمي تهدد مشاركة 

القاري  االتحاد  الئحة  ألن  األوروبية،  البطوالت  يف  إنرت 
املنافسات  يف  املشاركة  رخصة  ملنح  تشرتط 

يوم 31 مارس/آذار، أن يكون النادي 
تجاه  املتأخرة  الديون  سدد 

والناشئة  األخرى،  األندية 
التي  االنتقاالت  عن 

 31 حتى  حدثت 
ن  نو كا / يسمرب د

األول السابق.

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد بشأن 
املريكاتو الصيفي لفريق برشلونة.

وربطت العديد من التقارير برشلونة بضم سريجيو 
نجم  أالبا،  ودافيد  سيتي،  مانشسرت  نجم  أجويرو، 

بايرن ميونيخ، خالل الصيف املقبل.
اإلسبانية،  ديبورتيفو”  “موندو  لصحيفة  ووفًقا 
فإن برشلونة يعيش أزمة اقتصادية كبرية، لذا يعمل 
إبرام أكثر من صفقة  املرشحون يف االنتخابات عىل 

مجانية يف يونيو/حزيران املقبل.
بالفعل  عرضهما  تم  وأالبا  أجويرو  أن  إىل  وأشارت 
برشلونة  يف  الرئاسة  مرشحي  عىل  الوكالء  قبل  من 

باالنتخابات املقبلة.
وأوضح أن اإلدارة الرياضية حالًيا يف برشلونة تسري 
عىل فكر املرشحني وتراقب صفقات مجانية فقط، 
وإريك  فينالدوم  وجورجيو  ديباي  ممفيس  مثل 

جارسيا.

ينوي  ال  أجويرو  إن  وقالت 
مانشسرت  مع  التجديد 

أرسل  لذا  سيتي، 
خيار  وكيله 

معه  التوقيع 
مرشحي  إىل 
 ، نة شلو بر
سيما  ن ال  أ
يرتبط  الالعب 
صداقة  ية بعالقة  قو

ليونيل  ، مع  مييس
قائد البارسا.

برشلونة  أن  إىل وأضافت  بحاجة 
مارتينيز،  الوتارو  ضم  يف  ويفكر  رصيح  مهاجم 

بوروسيا  من  هاالند،  إيرلينج  أو  ميالن  إنرت  نجم 
الوضع  يتحسن  عندما  مستقباًل،  دورتموند 

الخيار  يبقى  أجويرو  لكن  للنادي،  االقتصادي 
املتاح حالًيا.

عرض  أالبا  وكيل  زاهايف  بيني  أن  وذكرت 
أنه  خاصة  البارسا،  مرشحي  عىل  موكله 
البورتا.ولن  خوان  مع  جيدة  بعالقة  يرتبط 
يحسم أالبا النادي الذي سيلعب له يف املواسم 
املقبلة، إال عقب انتهاء انتخابات برشلونة، 
الذي  الضخم  الراتب  يف  األزمة  تبقى  لكن 

يطلبه الالعب النمساوي من املرشحني.

          

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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باريس سان جريمان ينتصر 
بنتيجة عريضة على مونبلييه

اإلصابة حترم مانشسرت سييت من 
جهود دي بروين

اعالم الكرتوني

انترص باريس س�ان جريم�ان حامل اللقب عىل ضيف�ه مونبلييه 
0-4 يف األس�بوع الواحد والعرشين من مس�ابقة الدوري الفرنيس 

لكرة القدم.
وجاء انتصار باريس سان جريمان الثالث توالياً يف املسابقة بقيادة 

مبابي بعدما سّجل ثنائية وصنع هدفاً.
وج�اء طرد الس�ويرسي أوملني حارس مونبلييه م�ع الدقيقة 19 
ليسهل املهمة عىل سان جريمان الذي تقدم بهدف مبابي مستفيداً 

من كرة لألرجنتيني دي ماريا )34(.
وفرض مبابي نفس�ه نجماً للمب�اراة بصناعته الهدف الثاني الذي 
جاء بواس�طة الربازييل نيمار )60( قبل أن يضيف إيكاردي الهدف 
الثالث بعدها بدقيقة )61( ومن ثم يعود مبابي ليوقع عىل الهدف 

الثاني له والرابع لفريقه )63(.
وف�ّك باريس س�ان جريم�ان الصدارة م�ع ليل مؤقت�اً بعدما رفع 
رصي�ده إىل 45 نقطة بينما توقف رصيد مونبلييه عند 28 نقطة يف 

املركز الحادي عرش مؤقتاً.

أعلن اإلس�باني جوزيب غوارديوال مدرب مانشسرت سيتي أن نجم 
الفري�ق كيفني دي بروين س�يغيب عن املالعب لف�رتة ترتاوح بني 

أربعة وستة أسابيع.
وكان النجم البلجيكي قد غادر مباراة ال�”سيتي” وضيفه أستون 
فيال بس�بب تعرضه إلصابة عىل مس�توى العضلة الخلفية لفخذه 

األيمن. 
وبهذا س�يغيب قائ�د كتيبة غوارديوال عن بع�ض املباريات الهامة 
لفريق�ه خالل الف�رتة القادمة وعىل رأس�ها مواجهة حامل اللقب 

ليفربول وأيضاً مباراتي الفريق أمام كل من توتنهام وأرسنال.
فيم�ا تبدو إمكاني�ة لحاقه بمواجهة بوروس�يا مونشنغالدباخ يف 

ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مستبعدة. 

ف�ّك بوروس�يا مونشنغالدب�اخ عقدت�ه املس�تعصية 
املتمثل�ة ببوروس�يا دورتمون�د وتغلب علي�ه 2-4 يف 

افتتاح املرحلة الثامنة عرشة من الدوري األملاني.
ويع�ود الفوز األخ�ري ملونشنغالدباخ ع�ىل دورتموند 
إىل نيس�ان/أبريل 2015 بنتيج�ة 1-3، قبل أن يخرس 
بعده�ا 11 مباراة توالياً أمامه آخرها يف املرحلة األوىل 

من املوسم الحايل بنتيجة صفر3-.
ورضب مونشنغالدب�اخ عصفورين بحجر واحد ألنه 
ارتقى إىل املركز الرابع عىل حس�اب دورتموند برصيد 

31 مقابل 29 لألخري.
هجومي�ة  بتشكيل�ة  املب�اراة  دورتمون�د  وخ�اض 
قوامها رباعي خط املقدم�ة النروجي إيرلينغ هاالند 
بران�دت  وجولي�ان  س�انشو  جاي�دون  واإلنكلي�زي 

وماركو رويس.
ولم يخرس مونشنغالدباخ يف آخر أربع مباريات حقق 
خالل هذه السلس�لة ف�وزاً الفتاً عىل باي�رن ميونيخ 

2-3 بعد أن تخلّف بهدفني نظيفني.
وظ�ّن مونشنغالدباخ أّنه افتتح التس�جيل بعد مرور 
49 ثانية فق�ط عندما انتزع يون�اس هوفمان الكرة 
م�ن اإلنكليزي الشاب جود بيلينغهام ومررها باتجاه 
فلوريان نوهاوس الذي أطلقها لولبية يف سقف شباك 
دورتمون�د، لك�ن الحك�م لم يحتس�به بع�د مراجعة 

الحكم الفيديو املس�اعد بسبب مخالفة من هوفمان 
ع�ىل بيلينغهام.وأثم�ر ضغ�ط مونشنغالدب�اخ ع�ن 
الهدف األول عندما رفع هوفمان الذي كان أول العب 
يف التاري�خ ينتقل م�ن دورتمون�د إىل مونشنغالدباخ 

ع�ام 2016، ركلة ح�رة داخ�ل املنطق�ة لريتقي لها 
ش�باك  داخ�ل  برأس�ه  الفي�دي  نيك�و  الس�ويرسي 

دورتموند د )11(.
بيد أّن أصحاب األرض لم ينعموا طويالً بهدف السبق، 

ألن الضي�وف أدركوا التعادل عرب هدافهم هاالند الذي 
اس�تثمر كرة من سانشو ليسددها من فوق الحارس 

السويرسي يان سومر الذي خرج ملالقاته د )22(.
ودانت الس�يطرة لدورتموند بع�د الهدف ورسعان ما 
أضاف الثاني عرب هاالند أيضاً الذي وصلته الكرة من 
سانشو وظهره إىل املرمى فاستدار عىل نفسه وأطلق 

كرة قوية يف الشباك د )28(.
ثم احتس�ب الحكم ركلة حرة مبارشة ملونشنغالدباخ 
أطلقه�ا ش�تيندل وفش�ل بوركي يف الس�يطرة عليها 
ليتابع الفيدي الكرة من مسافة قريبة مدركاً التعادل 
د )32(.وشهدت املباراة كراً وفراً من الطرفني وأضاع 
هاالن�د فرصة تس�جيل الهاتري�ك ثم ك�اد نوهاوس 
يمن�ح التقدم ملونشنغالدباخ عندما س�دد كرة لولبية 

مرت بمحاذاة القائم د )45(.
ونج�ح مونشنغالدب�اخ يف التق�دم بواس�طة ه�دف 
رائ�ع للجزائري الدويل رامي بنس�بعيني الذي تخطى 
جوليان بران�دت وأطلق كرة لولبي�ة بيمناه انتهت يف 
الزاوي�ة العليا د )49(.ودخل ت�ورام منتصف الشوط 
الثان�ي ونجح يف حس�م نتيجة املب�اراة كلياً يف صالح 
فريق�ه عندما اس�تغل ركل�ة ركنية رفعه�ا نوهاس 
داخل املنطقة فس�ددها رأسية داخل الشباك مسجال 

هدفه الثالث هذا املوسم د )78(.

ق�اد كولني سيكس�تون فريق�ه كليفالند 
كافالي�ريز إىل ف�وزه الثان�ي توالي�اً ع�ىل 
بروكلني نتس 113-125 يف ال�NBA، وذلك 
بعد يومني من تسجيله 42 نقطة قياسية 

يف سلة الفريق املرشح للمنافسة.
ومرة جديدة، نجح سيكستون )25 نقطة 
و9 تمريرات حاسمة( بالتفوق عىل نجوم 

أمثال كايري إيرفينغ وجيمس هاردن.
وس�يطر كليفالن�د تح�ت الس�لة وأحكم 
قبضت�ه يف الربع الثالث باس�تغالل نقاط 
ضعف دف�اع نتس لتحقيق ف�وزه الثالث 

تواليا يف الدور املنتظم.
وسجل سيكستون 8 نقاط يف الربع الثالث 
عندما تفّوق فريق�ه 24-37 وأجربه عىل 

خسارة الكرة 8 مرات.
وحق�ق أندري�ه درومون�د “داب�ل داب�ل” 
)ع�رشة عىل األقل يف فئت�ني احصائيتني( 
مع 19 نقط�ة و16 متابعة وأضاف الري 

نانس 15 نقطة لكليفالند. 
كم�ا تف�ّوق كافاليي�ز، س�ادس املنطقة 
الرشقي�ة راهناً، عىل خصم�ه باملتابعات 
)29-50( يف املب�اراة الت�ي أقيم�ت ع�ىل 
ملعب “روكيت مورتغيج فيلدهاوس” يف 

كليفالند.
قال دروموند “عندما نكون فريقا متكامل 

العافية، من الصعب أن يهزمنا أحد”.
ول�دى الخارس الذي يحتل املركز الس�ابع 
يف املنطق�ة الرشقية، س�جل إيرفينغ 38 

نقط�ة يف مباراته الثاني�ة بعد غياب نحو 
أسبوع ألس�باب ش�خصية، فيما أضاف 
هاردن القادم من هيوس�تن روكتس 19 

نقطة و11 تمريرة حاسمة.
وكان بروكل�ني قادراً عىل الدف�ع بالنجم 
الثالث كيف�ن دورانت، لكن جهازه الفني 

فّضل اراحته.
وبلغ معدل تسجيل نتس %48 يف املباراة، 
وأس�قط الكرة 14 مرة م�ن أصل 43 من 

خارج القوس.
وقال مدرب نتس الكندي ستيف ناش: “ال 
أرغب بالرد بص�ورة مبالغة، لكن نحتاج 

إىل تصحيح األم�ور من قبل الشبان، ألننا 
لم نلعب جيداً يف آخر مباراتني”.

أضاف ناش: “الناس متحمسون ملواجهة 
فريقنا وس�ريفعون من منسوب طاقتهم 
يف ك�ل ليل�ة. أعتق�د أننا بحاج�ة لتقديم 
املزي�د وعلينا أن نكون فخورين بما نقوم 

به”.
من جهته، قال هاردن: “مشكلتنا ليست 
يف الهجوم. لسنا قلقني البتة من الهجوم. 

)املشكلة( يف دفاعنا”.
وسيحاول كليفالند احراز فوزه األول عىل 
بوسطن بعد 8 خس�ارات متتالية، عندما 

يالقيه اليوم األحد.
ويف ل�وس أنجلي�س، ب�رز الثنائ�ي النجم 
كواهي لينارد وبول جورج، فسجل األول 
31 نقط�ة والثاني 29 ليق�ودا كليربز إىل 
الفوز عىل أوكالهوما سيتس ثاندر -120

.106
والتح�ق كلي�ربز بص�دارة ج�اره الل�دود 
وحام�ل اللق�ب ليكرز م�ع 12 ف�وزاً و4 

خسارات يف الغربية.
قال جورج: “علين�ا أن نعرف كيف نفوز 
يف املح�ن ونتعل�م كي�ف نصم�د يف وج�ه 
العواص�ف. يتعلق األمر بكيفي�ة تحملنا 

والتنفيذ يف الوقت الحاسم”.
وس�جل الكامريوني العمالق جويل إمبيد 
38 نقط�ة و11 متابعة، ليق�ود فيالدفيا 
س�فنتي س�يكرسز إىل الفوز عىل ضيفه 

بوسطن سلتيكس 122-110.
وه�ذا الف�وز الثان�ي توالي�اً لس�يكرسز 
عىل بوس�طن، واس�هم يف تحقيق�ه أيضاً 
توبياس هاريس صاح�ب 23 نقطة )10 

من 12 محاولة( و8 متابعات.
وع�اد إىل صفوف فيالدلفيا س�يث كوري 
بعد غياب سبع مباريات بسبب بروتوكول 
ف�ريوس كورون�ا املس�تجد، فس�جل 15 
نقطة لس�يكرسز ال�ذي رف�ع رصيده إىل 
9 انتص�ارات مقابل خس�ارة واحدة عىل 

أرضه.
كما برز األسرتايل بن سيمونز لدى متصدر 

املنطقة الرشقي�ة )5-11( مع 15 نقطة 
و11 متابعة.

ول�دى الخ�ارس، ل�م تك�ن 42 نقطة من 
ملارك�وس  نقط�ة  و20  ب�راون  جايل�ن 
س�مارت كافية لتجني�ب الفريق األخرض 
الخس�ارة ليرتاج�ع إىل املرك�ز الراب�ع يف 

املنطقة الرشقية )8-6(.
وكان السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش 
قريب�اً م�ن تحقي�ق “تريب�ل دابل”خالل 
ع�ودة داالس مافريكس بالفوز من أرض 

سان أنتونيو سبريز 122-117.
س�جل أحد أبرز نجوم ال�دوري 36 نقطة 

و9 تمريرات حاسمة و9 متابعات. 
الالتف�ي  م�ن  ك�ل  نقط�ة  وأض�اف21 
كريس�تابس بورزينغيس وتيم هاردواي 
جوني�ور لس�ابع املنطقة الغربي�ة، فيما 
كان ديمار ديروزان األفضل لدى س�بريز 
م�ع 29 نقط�ة واض�اف الع�ب االرتكاز 

الماركوس أولدريدج 26.
يف تامب�ا، س�جل نورم�ان ب�اول 14 من 
ليق�ود  االول،  الرب�ع  يف  ال��23  نقاط�ه 
تورونت�و رابت�ورز حام�ل لق�ب املوس�م 
قبل املايض إىل الفوز عىل وصيف املوس�م 

املايض ميامي هيت 101-81.
وس�جل باول ال�ذي لعب بدالً م�ن املوزع 
املص�اب كاي�ل الوري، 10 مح�اوالت من 
ج�ي  أو  وأض�اف  املي�دان،  يف   18 أص�ل 

أنونوبي 21 نقطة.

مونشنغالدباخ يفك عقدته املستعصية أمام دورمتوند

رج بروكلني كليفالند كافاليريز يحُ

ريال مدريد يهدد إنرت بعودة حكيمي

كشف تفاصيل ارتباط أجويرو وأالبا باالنتقال لربشلونة

رويس: نكرر األخطاء ذاتها

مفكرة الزوراء

اعرتف ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند، باستمرار 
فريقه يف ارتكاب األخطاء املكررة يف الجوالت األخرية، ما 
تسبب يف خسارته أمام مضيفه بوروسيا مونشنجالدباخ 
)4-2(، يف الجولة 18 من الدوري األملاني.وتراجع أس�ود 
الفيستيفال للمركز الخامس يف جدول ترتيب البوندسليجا 
برصي�د 29 نقطة، م�ا يعني إمكانية وص�ول الفارق بينه 
وب�ني غريمه بايرن ميونيخ )املتص�در( إىل 12 نقطة، حال 
فوز األخري بمباراته هذا األس�بوع.وأبرزت ش�بكة “س�كاي 

س�بورت أملانيا” ترصيحات رويس، الذي قال: “إنها األخطاء نفسها 
الت�ي نرتكبها، لهذا من الصعب الفوز بمباراة، وهذا ما يجعله كريًها 
للغاية”.وأكم�ل: “دخلن�ا املباراة بشكل يسء مج�دًدا، وعىل أي حال، 
شعرت أن األمر استغرق س�اعات للعب كرة القدم مرة أخرى”.وأكد 
ال�دويل األملان�ي أن فريقه كان بحاجة إلنهاء الش�وط األول لصالحه، 
لك�ي يكون أكثر أماًن�ا بعد العودة من االس�رتاحة، لكنه لم ينجح يف 
ذلك.ول�م يحقق دورتمون�د أي فوز يف آخر 3 جوالت بالبوندس�ليجا، 

حيث تعرض للخسارة مرتني وتعادل يف أخرى.
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تأكيد على احترام حرية الصحافة

وفق اتفاق مع االحتاد الصحفي الفرنسي

السلطات اجلزائرية غاضبة من الصحيفة

ماذا عن دور »فوكس نيوز« بعد ترامب؟
نيويورك/متابعة الزوراء:

كانت ش�بكة »فوكس نيوز« املنصة الرئيسة 
لع�رض أفك�ار الرئي�س األمريك�ي الس�ابق، 
دونال�د ترام�ب، ومصدر أفك�اره يف كثري من 
األحي�ان. عندم�ا ُنّص�ب جو بايدن، رس�مياً، 
رئيًس�ا للواليات املتح�دة األمريكية. نقلت كّل 
القنوات الحفل الذي قّدمه توم هانكس ليلها، 
لكّن »فوكس نيوز« لم تفعل، بل خرج مذيعها 
ش�ون هانيتي ليس�خر من بايدن ودعوته إىل 

الوحدة.
بقي�ت القناة قريب�ًة جداً من ترام�ب إىل آخر 
أيام�ه، تحدي�داً تزامناً م�ع االنتخاب�ات وما 
تاله�ا من أح�داث، ب�دأت النربة فيه�ا تتغرّي، 
وب�دأ مراس�لون ومذيع�ون فيه�ا يخالف�ون 
ترام�ب وترصيحاته، مع بق�اء أهم نجومها، 
كأمثال ش�ون هانيتي وتاكر كارلس�ون، عىل 
مقربة من�ه لتغذية التضليل واآلراء املتطرفة. 
فما ه�ي التغيريات التي س�تشهدها الشبكة 
اليميني�ة بعد مغادرة أحد أس�باب ش�عبيتها 

خالل السنوات األخرية، البيت األبيض؟ 
إن«  إن  يق�ول تحلي�ل نرشت�ه ش�بكة »يس 
بعنوان »مع خروج ترامب، س�تنتهي رئاسة 
فوك�س ني�وز«، إن »فوك�س ني�وز« حظيت 
خالل رئاس�ة ترامب بفرصة غري مس�بوقة، 

إذ لم تكن املصدر األس�ايس لألخبار بالنس�بة 
للحزب الجمهوري فحس�ب، ب�ل كانت أيضاً 
املص�در األس�ايس للرئي�س ترام�ب نفس�ه. 
وتضيف الشبكة: »كان من املمكن أن تستغل 
الشبكة الفرص�ة للترصف بمس�ؤولية. كان 
بإمكانه�ا االس�تفادة م�ن اتصاالته�ا داخل 
الدائرة الداخلية لرتام�ب والحزب الجمهوري 
ملضاعف�ة التقاري�ر وكش�ف بع�ض األخبار 
الحقيقي�ة. ك�ان بإمكانها، عىل أق�ل تقدير، 
إيص�ال الحقيقة القاس�ية إىل املالي�ن الذين 

اعتم�دوا عليه�ا للحص�ول ع�ىل معلوم�ات 
دقيق�ة وموثوقة. لكنها لم تفعل أياً من هذه 
األش�ياء«. وتش�ري »يس إن إن« إىل أّن�ه »بدالً 
من ذل�ك، اختارت »فوكس ني�وز« الركض يف 
االتجاه املعاكس. أصبحت س�اعات »األخبار 
املب�ارشة« املزعوم�ة »أكثر ترامبية«. س�جل 
مذيعوها عرشات املقابالت مع ترامب، لكن يف 
معظم الحاالت، بدالً من الضغط عليه بأسئلة 
صعبة، ش�جعوا عىل أس�وأ ميول�ه من خالل 
إطعام�ه نظام�اً غذائي�اً ثابتاً م�ن القصص 

املفرطة يف الحزبية واملعلومات املضللة«.
تعت�رب »يس إن إن« أّنه كان م�ن املمكن ملالك 
اإلع�الم  إمرباط�ور  ني�وز«، وه�و  »فوك�س 
األس�رتايل األمريكي روبرت م�ردوخ، أن يضع 
حداً لها »بلمس�ة إصبع«، لكن�ه بدالً من ذلك 
ش�ارك ش�خصياً يف تغيري برمج�ة »فوكس« 
النهاري�ة، من خالل اس�تبدال األخب�ار بمزيد 
من محتوى الرأي والتعليق. واعتادت »فوكس 
نيوز« ع�ىل التفاخر بأنه�ا تترتبع عىل عرش 
تصنيفات املشاه�دة، لكن القناة باتت عالقة 
يف املرك�ز الثالث، لذا ه�ذه التغيريات يف القناة 

قد تكون محاولة للعودة إىل القمة. 
فقدت املذيعة، مارث�ا ماكالوم، وقت عرضها 
الس�اعة 7 مس�اًء، وص�ارت تط�ل ع�ىل  يف 
الجمه�ور عن�د الس�اعة 3 ع�رصاً. ويف أول 
ظهور لها يف الساعة 3، تألفت قائمة ضيوف 
ماكالوم من قائمة طويلة من النقاد املؤيدين 
لرتامب، يف حن كان موقفها عدائياً. وأضحى 
بري�ان كيلميد، االثنن امل�ايض، أول من يقدم 
برنامج Fox News Primetime، حيث تحدث 
ع�ن ادعاءات الرقاب�ة والرتويج للخوف حول 
ه الربنامج هو منافسة  قافلة مهاجرين. توجُّ
Newsmax، الشبك�ة اليميني�ة املتطرفة التي 
رسقت حصة من جمه�ور »فوكس«، تحديداً 

بعدم�ا خالفت الشبك�ة آراء ترام�ب وأعلنت 
ف�وز باي�دن يف والي�ات أمريكية ك�ان ترامب 

يرتقبها لريبح.  
واعرتف�ت »فوكس نيوز« بف�وز بايدن، لكن، 
وفق�اً لتقاري�ر منظم�ة »ميدي�ا مات�رز فور 
أمريك�ا«، فف�ي األس�بوعن التالي�ن »ألقت 
الشبكة ظالالً من الشك عىل نتائج االنتخابات 
774 مرة عىل األقل«. ووفقاً لإلذاعة األمريكية 
 Fox برنام�ج  مق�دم  ق�ال   ،NPR العام�ة 
Business، ل�و دوب�س، إن مع�اريض ترامب 
يف الحكوم�ة مذنبون بتهم�ة »الخيانة«، وإن 
اعرتاف الجمهورين بانتصار بايدن س�يكون 
»جريمة«. وقال املذيع يف الشبكة، مارك ليفن، 
للمشاهدي�ن: »إذا لم نقاتل يف 6 يناير/كانون 
الثاني عىل أرضية مجل�ي الشيوخ والنواب، 
وه�ذا هو االجتماع املشرتك للكونغرس بشأن 

هؤالء الناخبن، فسنكون انتهينا«.
وكان »املتمردون« املؤيدون لرتامب يستمعون 
إىل ه�ذه النصائح، وليس فق�ط ترصيحاته 
ودعوات�ه له�م باالحتج�اج وتحريض�ه عىل 
العن�ف، قب�ل أن تس�كته منص�ات التواصل 
االجتماع�ي. وذك�رت صحيف�ة »واش�نطن 
بوس�ت« أن آش�ي بابي�ت، التي ُقتل�ت داخل 
الكونغ�رس خالل الهج�وم ع�ىل الكابيتول، 

»كانت من املشاهدين املتحمسن ل�«فوكس 
نيوز«، إذ أشادت بتاكر كارلسون وشخصيات 
إعالمي�ة أخ�رى م�ن اليم�ن املتط�رف عىل 
صحيف�ة  تق�ول  جانبه�ا،  م�ن  الشبك�ة«. 
»نيويورك تايمز« إّنه »لطاملا كانت »فوكس« 
الشبك�ة املفضلة للمقاتل�ن املوالن لرتامب. 
الرجل الذي أرس�ل القنابل بالربيد إىل »يس إن 
إن« يف عام 2018 ش�اهد قناة »فوكس نيوز« 

وتعامل معها بتقديس«.
وي�رى الكاتب ماكس ب�وت، يف مقال رأي له 
ن�رشه يف »واش�نطن بوس�ت«، بعن�وان »ما 
ك�ان لرتام�ب أن يح�رض عىل الفتن�ة بدون 
مس�اعدة فوك�س ني�وز«، أّن الشبكة تمتلك 
نسخة خاصة بربيطانيا، لكن للبالد مؤسسة 
تنظيمية تفرض غرامات باهظة عندما ُينتهك 
الحد األدنى من معايري الحياد والدقة. ويتابع 
أن الواليات املتحدة لم تتبع ممارس�ة مماثلة 
لربيطاني�ا من�ذ أن توقفت لجن�ة االتصاالت 
الفيدرالي�ة ع�ن فرض مب�دأ »اإلنص�اف« يف 
الثمانينيات. »كرئيس«، يقول بوت، »يحتاج 
بايدن إىل تنشيط لجنة االتصاالت الفيدرالية، 
وإال فإن اإلرهاب الذي رأيناه يف السادس من 
يناير/كان�ون الثان�ي قد يكون مج�رد بداية 

وليس نهاية املؤامرة ضد أمريكا«.

باريس/متابعة الزوراء:
 وّقع�ت رشك�ة غوغ�ل اتفاق�ا م�ع االتحاد 
الصحفي الفرني األبرز يقيض بدفع عمالق 
التكنولوجيا األمريكي مبالغ مالية للصحف 
الفرنس�ية مقاب�ل اس�تخدام محتوياته�ا، 
بموجب القانون األوروبي املسّمى “الحقوق 
املج�اورة”، وذل�ك بع�د مفاوض�ات معقدة 
اس�تمرّت أش�هرا قب�ل موافق�ة غوغل عىل 
الصحاف�ة  واتح�اد  غوغ�ل  الدفع.وأعلن�ت 
أب�رز ائت�الف  العام�ة “أبي�غ”،  اإلخباري�ة 
مهن�ي للصحف الفرنس�ية، يف بيان مشرتك 
ن�رشاه ع�ن “اتفاق يتن�اول دف�ع أموال يف 
مقابل الحق�وق املجاورة بموج�ب القانون 
الفرني”.وأش�ار البيان إىل أن االتفاق يأتي 
“ثمرة أشهر عديدة من املفاوضات يف اإلطار 
املح�دد م�ن هيئة املنافس�ة”، وه�و “يحدد 
اإلط�ار ال�ذي س�تتفاوض في�ه غوغل عىل 
اتفاقي�ات فردي�ة للرتاخيص م�ع أعضاء” 
االتح�اد الصحف�ي، يف مقاب�ل املنش�ورات 
املصنف�ة ضم�ن فئ�ة “األخبار السياس�ية 
الرتاخيص  اتفاقي�ات  والعامة”.وس�تغطي 
هذه “الحقوق املجاورة كما ستتيح للصحف 
الدخ�ول إىل برنام�ج نيوز ش�وكايس” الذي 
رّخص�ت له غوغ�ل مؤخرا وتدف�ع بموجبه 
مبالغ مالية لوس�ائل اإلعالم مقابل تشكيلة 

من املحتويات الخاصة.
لك�ن من غ�ري املعروف حتى الس�اعة حجم 
االتف�اق  ه�ذا  س�يوفرها  الت�ي  اإلي�رادات 
للصحاف�ة الفرنس�ية يف ظ�ل التكّت�م ع�ىل 

الرشوط املالية املتصلة به.
وأش�ار البي�ان إىل أن قيم�ة األم�وال الت�ي 

سُتدفع للنارشين سُتحتسب بصورة فردية 
“باالستناد إىل معايري بينها عىل سبيل املثال 
درجة اإلسهام يف األخبار السياسية والعامة 
والحجم اليومي للمنشورات وأيضا الجمهور 

املتلقي عرب اإلنرتنت شهريا”.
وق�ال بي�ار لوي�ت، رئي�س اتح�اد “أبي�غ” 
والرئي�س التنفي�ذي ملجموع�ة “يل زيك�و” 
الفرنسية النارشة لصحيفة “لو باريزيان”، 
فعلي�ا  اعرتاف�ا  االتف�اق “يشك�ل  إن ه�ذا 
بالحق�وق املج�اورة للنارشي�ن الصحفين 
والبدء بتقاضيهم أمواال من املنصات الرقمية 

عىل استخدام منشوراتهم اإللكرتونية”.
الفرن�ي  غوغ�ل  ف�رع  رئي�س  ورأى 
سيباستيان ميس�وف يف االتفاق تأكيدا عىل 

الت�زام املجموعة ال�ذي يفتح آفاق�ا جديدة 
أمام النارشين الصحفين.

ولم يكن مس�ار بل�وغ هذا االتف�اق ميّسا 
بالكام�ل. فقد اتهمت الصحافة الفرنس�ية 
“الحق�وق  بانته�اك   2019 نهاي�ة  غوغ�ل 
املج�اورة” الشبيهة بحقوق امللكية الفكرية 
والت�ي بدأ العم�ل به�ا نتيجة قان�ون أقره 
الربملان األوروبي عام 2019 وبارشت فرنسا 
تطبيقه عىل الفور. ومن ش�أن هذا القانون 
تحسن تقاس�م اإليرادات يف القطاع الرقمي 

ملصلحة النارشين والوكاالت الصحفية.
وبعيد دخول القانون حّيز التنفيذ يف فرنسا، 
قررت غوغل بصورة أحادية الحد من ظهور 
الصحف التي ترفض السماح لها باستخدام 

محتوياتها مجانا )عناوين ومقتطفات من 
مقاالت( ضمن نتائج مح�رك البحث التابع 

لها.
واضط�رت الصح�ف الفرنس�ية مرغمة إىل 
الس�ري يف هذه الرشوط لكنها لجأت رسيعا 
إىل هيئ�ة املنافس�ة الت�ي أم�رت املجموع�ة 
األمريكية العمالقة يف أبريل 2020 بالتفاوض 
“بحس�ن نّي�ة” م�ع النارشي�ن، وه�و قرار 
دعمته الحقا محكمة االستئناف يف باريس.

ويف ه�ذا اإلط�ار م�ن املفاوض�ات، أعلن�ت 
غوغ�ل يف أكتوبر املايض عن اق�رتاب توقيع 
اتفاق إطار م�ع اتحاد النارشين الصحفين 
الفرنس�ين، ثم أعلن�ت يف نوفم�رب التوصل 
إىل اتفاقيات فردي�ة أوىل مع بعض الصحف 
الفرنس�ية بينه�ا “لومون�د” و”لوفيغارو” 

و”ليبرياسيون” و”ليكسربيس”.
ويمت�د اتفاق اإلطار هذا عىل ثالث س�نوات، 
املكتوب�ة  الصحاف�ة  ك�ل  يغط�ي  ال  وه�و 
الفرنس�ية، خصوص�ا الوك�االت الصحفية 
بينه�ا وكالة فرانس برس، إذ ال تزال يف طور 
التفاوض مع غوغل، فيما لم تفض محادثات 
مجموعة اإلنرتنت مع نقابة نارشي املجالت 

يف فرنسا إىل نتيجة حتى اآلن.
وعل�ق رئي�س مجل�س إدارة وكال�ة فرانس 
ب�رس، فابري�س فري�س قائال “أس�عدتني 
ترجمة االعرتاف بالحقوق املجاورة بصورة 
ملموسة للمرة األوىل يف أوروبا، ونحن ننتظر 
بعدم�ا أُنجزت الخط�وة األوىل، وه�ي دائما 
األصع�ب، أن تم�يض غوغ�ل يف هذا املس�ار 
وتوّسع هذا االعرتاف ليشمل األطراف األخرى 

املؤهلة بما فيها الوكاالت اإلخبارية”.

أثينا/متابعة الزوراء: 
إلدارة  الوطني�ة  »الخط�ة  أث�ارت 
أعلنته�ا  الت�ي  التظاه�رات« 
فع�ل  ردود  الجمع�ة،  الحكوم�ة، 
من نقاب�ة الصحفي�ن يف اليونان 
الذي�ن ين�ددون ب�«رضبة خطرية 
موجهة إىل مبدأ إطالع املواطن عىل 

األحداث«.
امل�رشوع،  ه�ذا  وبموج�ب 
تن�وي الرشط�ة »تحدي�د أماك�ن 
للصحفين« الذين يتولون تغطية 
التظاهرات، وه�ذا يف رأيهم يهدف 

إىل الحد من حرية تنّقلهم.
وزي�ر  إىل  موجه�ة  رس�الة  ويف 
ميخالي�س  املواط�ن،  حماي�ة 
خريس�وهويدس، »أك�دت نقاب�ة 
اليونان�ي  واإلع�الم  الصحفي�ن 
واملص�ورون واملراس�لون األجانب 

يف اليون�ان، معارضته�م للخط�ة 
الوطنية إلدارة التجمعات«.

»تحدي�د  أن  النقاب�ات  وذك�رت 
األماك�ن يوجه رضب�ة خطرية إىل 
إط�الع املواطن�ن ع�ىل األح�داث، 
وهذه إحدى ركائز الديمقراطية«، 

مطالبة بلقاء خريسوهويدس.

وبعد احتجاجات الصحفين، أعلن 
خريس�وهويدس، الجمعة، إلذاعة 
»س�كاي«، أن »القاع�دة الرامي�ة 
إىل الح�د من وصول الصحفين إىل 
موقع التظاه�رات لن تطبق إال يف 
حال طال�ب به�ا الصحفيون«، يف 

حال وقوع حوادث خطرية.

تن�ص الخط�ة الحكومي�ة أيض�اً 
عىل اس�تخدام الرشط�ة »مكربات 
الصوت« ملعالج�ة الوضع، يف حال 
فرقت قوات األمن التظاهرة بالغاز 

املسيل للدموع أو خراطيم املياه.
وكان خريس�وهويدس نرش هذه 
الخط�ة، الخمي�س، عندم�ا كانت 
الرشط�ة تس�تخدم الغاز املس�يل 
للدموع لتفريق تظاهرة طالبية يف 

تيسالونيكي )شمال(.
ومن�ذ أس�بوعن، ينظ�م الط�الب 
تظاه�رات يف أثين�ا وم�دن أخرى، 
احتجاج�اً ع�ىل م�رشوع قان�ون 
ل�وزارة الرتبي�ة حول ن�رش وحدة 
رشطة خاصة لتس�يري دوريات يف 

الجامعات، يف سابقة يف اليونان.
اليوناني�ة،  الصح�ف  ورك�زت 
ه�ذا  ع�ىل  عناوينه�ا  الجمع�ة، 

صحيف�ة  وكتب�ت  اإلع�الن. 
س�ينتاكتون«  ت�ون  »أفاماري�دا 
األمنية«،  »الديمقراطية  اليسارية 
»ألفت�ريوس  عنون�ت  ح�ن  يف 
تيبوس« اليمينية »نهاية التساهل 
م�ع املخرب�ن« يف ترحيب النتشار 
الرشطة يف الجامعات. أما صحيفة 
»كاثيمريين�ي« الليربالية فتحدثت 
عن »رد فعل العم�داء« عىل تدابري 
الحكوم�ة وإرصار وزارة الرتبي�ة 
عىل »تطبيقها«، »ما يوسع الهوة 

بن الجانبن«.
وحكومة كرياكوس ميتسوتاكيس 
التي وصل�ت إىل الحك�م قبل أكثر 
من عام ونصف ع�ام جعلت »من 
األمن أولويته�ا«، وأغلقت الحدود 
لخف�ض تدف�ق أع�داد املهاجرين 

والالجئن.

الجزائر/متابعة الزوراء:
أب�دت الس�لطات الجزائري�ة انزعاجه�ا البال�غ من نرش 
صحيفة لوبوان الفرنس�ية تقريراً صحفياً، عن املناورات 
األخ�رية التي أجراها الجيش الجزائري يف منطقة تندوف، 
جنوبي البالد، ذكرت فيها الصحيفة أن املنطقة »خاضعة 

لسلطة جبهة البوليساريو«.
وأك�د بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن س�فري الجزائر 
بفرنس�ا محمد عنرت داود أبلغ إدارة الصحيفة احتجاجه 
عىل ما ذكرت�ه بشأن تبعية تندوف، ووصف ذلك »بانزالق 
خطري« يستدعي التصحيح.وذكر السفري الجزائري يف رد 
موجه إىل مدي�ر نرش الصحيفة إتي�ان جارنال: »كان من 
األحرى بقس�م تحرير األس�بوعية، من باب إعالم قرائها 
ومن أجل مصداقيتها، التحقق من املعلومات املذكورة قبل 
الخ�وض يف ادعاءات ال أس�اس لها من الصحة بخصوص 
االنتم�اء اإلقليم�ي لوالية تندوف«، مضيف�ًا أنه »كان من 
األس�هل وحتم�اً أكثر مصداقي�ة أخذ الفق�رات الواردة يف 

برقي�ة وكالة األنب�اء الفرنس�ية بأمانة، مثلم�ا تقتضيه 
قواعد أخالقيات مهنة الصحافة«.

وأك�د الدبلوم�ايس الجزائ�ري يف رده أن »مقدم�ة املقال 
جاء فيها أن الجزائر نفذت مناورات عس�كرية يف املنطقة 
الخاضعة لس�يطرة جبهة البوليساريو! بل وورد يف صلب 
املق�ال أن تن�دوف إقلي�م تاب�ع للصحراء تحت س�يطرة 
جبهة البوليس�اريو ومنطقة حدودية مع املغرب، وبعيداً 
عن إهان�ة معارفك�م الجغرافي�ة والجيوسياس�ية، فإن 
ه�ذا االن�زالق الخط�ري يس�تدعي التصحي�ح م�ن طرف 
فريق تحرير األس�بوعية الذي س�يجد العبارات املناس�بة 
لوض�ع األم�ور يف نصابها من حي�ث ال�دال واملدلول«.وال 
يع�رف م�ا إذا كانت الصحيفة الفرنس�ية تعمدت نس�ب 
تن�دوف إىل البوليس�اريو ألغراض سياس�ية، أو أن كاتب 
التقرير خلط بن وج�ود مخيمات الالجئن الصحراوين، 
الذين تس�تضيفهم الجزائر منذ س�نوات، ومقرات لجبهة 

البوليساريو يف منطقة تندوف الجزائرية.

بغداد /نينا:
 ابتهل نقيب الصحفين العراقين مؤيد الالمي اىل الباري عز وجل ان يرحم شهداء التفجريين 
االرهابين يف س�احة الطريان وان يس�كنهم فس�يح جناته ، وان يمن عىل الجرحى بالشفاء 

العاجل .
وق�ال الالم�ي يف تغريدة عىل / توي�رت / :« يف آخر احصائية للتفجريين االرهابين يف س�احة 
الط�ريان ببغ�داد ، حس�ب وزارة الصحة ، 32 ش�هيدا وهم من الفقراء والبس�طاء ادعو الله 
الكريم ان يرحمهم ويس�كنهم فس�يح جناته ويلهم اهلهم الصرب والس�لوان ، و110 جرحى 

ادعو الله العزيز الكريم ان يرعاهم و يمن عليهم بالشفاء العاجل ، آمن يا رب العاملن ».

واشنطن/رويرتز:
 عق�دت ج�ن س�اكي، املتحدث�ة باس�م 
البي�ت األبي�ض يف إدارة الرئيس األمريكي 
جو باي�دن، أول مؤتمر صحف�ي لها بعد 
س�اعات م�ن تنصي�ب باي�دن، وتعهدت 
بالع�ودة إىل »سياس�ة تقدي�م الحقيق�ة 

والتحي بالشفافية«.
وقالت س�اكي، التي شغلت منصب كبرية 
املتحدث�ن باس�م وزارة الخارجية يف عهد 
الرئيس األس�بق باراك أوباما، للصحفين 
إنه�ا تكّن »احرتاماً عميقاً لدور الصحافة 
الحرة واملستقلة يف نظامنا الديمقراطي«.

وتعهدت س�اكي بالتعاون املهني املتحرض مع وس�ائل اإلعالم يف نهج يختلف عن تعامل 
الرئي�س الس�ابق دونال�د ترامب وكبار مس�اعديه مع م�ا وصفوه »باإلع�الم اإلخباري 

الكاذب«.
وتابعت: »س�تكون هناك لحظات نختلف فيها، وس�تكون هناك بالتأكيد أيام س�نختلف 

فيها... لكْن لدينا هدف مشرتك، وهو إطالع الشعب األمريكي عىل معلومات دقيقة«.
وأضافت أن بايدن يعتزم »إعادة الحكومة إىل سياسة الشفافية والحقيقة لنرش الحقائق، 

حتى عندما يكون من الصعب سماعها«.
وأعلن�ت س�اكي أنها تتوقع عقد إف�ادة صحفية يومي�ة يف البيت األبي�ض يف أيام العمل 

وإرشاك مسؤولن صحين لرشح الجهود الرامية إىل السيطرة عىل جائحة كوفيد-19.

اديس ابابا/أ.ف.ب:
اغتيل صحفي إثيوبي يف مدينة ميكيي عاصمة منطقة تيغراي، شمال البالد التي تشهد نزاعاً 

مسلحاً بن السلطات املحلية والفيدرالية، وفق ما أفاد مقربون منه ل�«فرانس برس«.
وعثر عىل جثة داويت كيبيدي أرايا صباح األربعاء، يف س�يارته املتوقفة قرب منزله إىل جانب 

جثة صديقه رجل األعمال بركات بريهي، وفق ما أفاد أحد والدي الصحفي.
ويش�ري ه�ذا االغتي�ال إىل عدم عودة األوض�اع إىل طبيعته�ا يف تيغراي، عىل عك�س ما تدعي 
الحكوم�ة الفيدرالية من�ذ طردها قوات »جبهة تحرير ش�عب تيغراي« م�ن املنطقة، نهاية 

نوفمرب/ترشين الثاني، إثر أشهر من املعارك.
وقال أحد والدي الصحفي »س�معنا طلقات رصاص الثالثاء، نحو الس�اعة الثامنة ليالً، لكن 
بس�بب حظ�ر التجول لم نس�تطع الخ�روج ملعرفة ما يج�ري«. ودفن الضحيت�ان بعد ظهر 

األربعاء.
وأفاد زميل لداويت، طلب عدم ذكر اس�مه لدواع أمنية، بأن قوات األمن أوقفت الصحفي ملدة 
قصرية نهاية األس�بوع لس�بب غري واض�ح. ورجح قريب الصحفي وزميل�ه أن تكون قوات 

األمن هي من اغتالته.
وك�ان الصحفي يعم�ل يف »تيغراي تي يف«، قبل إعالن رئيس ال�وزراء آبي أحمد إطالق عملية 
عسكرية بداية نوفمرب/ترشين الثاني، لكن من غري الواضح إن كان ال يزال يعمل يف التلفزيون 
عند مقتله. و«تيغراي تي يف« تلفزيون رس�مي تديره سلطات املنطقة التي حكمتها »جبهة 

تحرير شعب تيغراي«، قبل أن تنّصب الحكومة الفيدرالية سلطات انتقالية.
وتؤك�د الحكوم�ة الفيدرالية أن الوضع عاد إىل طبيعته يف تيغ�راي، لكن املعلومات الشحيحة 
املتسبة تشري إىل تواصل املعارك. ولم ُيكشف عن حصيلة دقيقة لضحايا النزاع، لكن املعارك 

دفعت بعرشات آالف السكان إىل اللجوء نحو السودان املجاور.

الالمي يبتهل للباري عز وجل ان يرحم شهداء التفجريين 
االرهابيني ومين على اجلرحى بالشفاء العاجل

البيت األبيض يتعهد بإتاحة البيانات والشفافية

اغتيال صحفي يف منطقة تيغراي اإلثيوبية

غوغل مصدر إيرادات جديد للصحف الفرنسية

الصحفيون حيتجون على تشديد التدابري األمنية يف اليونان

لوبوان الفرنسية : تندوف خاضعة لسلطة جبهة البوليساريو
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ثقافية

  

قصيدة

د. وليد جاسم الزبيدي
هْل سريجْع..؟

ما تكّسَ أو َتَقّطْع..؟
بعدما كاَن هشيماً 

كّل موضْع..
أو تخّل كّل مفزْع..

عن هوانا،
رحلْت بعُض قرانا...

وفراٌق صاَر دمعاً
يف لياٍل سوَف ُترشْع..

كيَف نرجْع..؟؟
هْل سُيبنى ما تحّطْم..؟

أو يكوُن الجرُح بلَسْم..؟
إّنني جئُت وال أدري

إليك...؟
أو بأني راحٌل عّما لديْك..؟

واألماني يف سباْق
كطيوِر النورِس اآلتي

وشوٍق للعناْق
آِه يا بحَر الفراْق..

كيَف أرمي بعَض حريف
وأنا بعٌض لخوِف..

من رساْب
وجنوٌن يف ظالٍل 
وكفكٍر يف كتاْب
هْل سنرجْع..؟

لو رجْعنا نحَو بعٍض من سننْي
وبداٍر من حننْي

قْد تصدّْع...
بعدما كاَن رياضا 

نحتمي فيِه ونمرح
لو بنينا... لو سهرنا
لو وضعنا من قلوٍب 

كّل خطٍو
لو رفعنا يف دروٍب

كّل ظٍل
ما انتهينــــا..

ويظّل الّشُك فينا ما حيينــــا..
هْل ســـنرجـــْع..؟؟

هْل سنرجــــْع..؟ هْل ســنرجــْع..؟

هْل سريجْع..؟

الوطاويُط سلخت جلودها 
كان هذا، عند اقتحام السحايل ألوجار الثعالب

حينها، راحت اللقالق تبحث عن عٍش بقّمة رأسك
ابتدر العصفور غناًء آخر

ليتمكن من النوم طويال تحت الغيم
وبحثت الشجريات عن نسغ آخر 

لتتربعم اكثر فاكثر!!
غازل املاء الشاطئ، فتاهت االسماك بني الطحالب

السفائن محطة للرحيل
ابتداء التغرب
نجمة للمدى

ارصفة للضياع
اغنية الحاملني

مرتع للنوء
حزن يسافر فوق املوج !!

وانَت عيون مسملة/هاربة/باحثة بال جدوى
تأخذك العربات، وترجعك االحالم

قدماك صديقتان دائمتان لألرصفة
تسامرك النجيمات، تحملك عل بساط التمني

الوريقات ابتدأت بسملتها باسمك
ايها املعنّي اكثر مّني...

وألنك معنّي اكثر مّني، آثرُت االنسحاب
تركُت الصورة وارتكنُت بعيداً

املرأة...قلبها قبلة، وعقلها .....
تغريبة ، ضحكة، همسة

املرأة.. استعداد دائم للمشاحنات الالمنتهية
حنان، َولٌَه، وحنني
غابة لهٍو َوِجد !!!

املرأة.. آه ...آه ...آه
وألن لك امرأة تحمل الصفات جميعا

تحّملت مشّقة السفر !!
ال تدخل عليها إالّ وبيدك سوط

ــ هذا ما أخربني به عّمي القديم الحديث )نيتشه ( ــ
دخلُت مرًة عل امرأتي حامالً كتاباً فأغمي عليها

ــــ كان هذا بعد زفافنا بيوم واحد !!
الوطاويُط تركْت جلودها عند بواّبات املغاور لتجفَّ

وتركُت انا عينيَّ عل شاطئ االمنيات
لتمتلئا فقراً

حينها ابتدرت األغصان  عزفاً متقّطعاً
ملاذا...؟؟!!

ال أدري  !!!!
وألن االغصان فضاء المتناٍه من التجدد

آثرُت التصاحب معها، فصافحتها باملنشار
وبقيت ابكي !!!!

)) املعنيّ اكثر منيّ ((
عبد السادة البصري

الزوراء/ خاص
واثق صباح الجلبي روائي وشـاعر وقاص وصحفي، 
تخرج من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1997 وعمل 
يف التلفزيون العراقي بعـد تخرجه من معهد التدريب 

االذاعي .
كتـب يف الكثـري مـن الصحـف العراقيـة، واسـهم يف 
تأسـيس بعضها كجريـدة املوقـف والعهـد والكلمة 
واللواء واملرشق والبينة وجريـدة البينة الجديدة التي 
يعمل سـكرتريا لتحريرها وجريـدة العراقي واملراقب 

العراقي وغريها من الصحف .
لـه كتاب بعنوان ) الفرزدق ـ دراسـة تحليلية ( كتب 

مقدمته الربوفسور احسان محمد الحسن .
اصـدر عددا مـن املجاميـع الشعرية : ) رسـالة حب 
وشواطئ اللؤلؤ ( و ) تسبيحة عارية ( كتب مقدمتها 

الشاعر الدكتور محمد حسني آل ياسني .
أصـدر عددا مـن الروايات منها : ) كـل انواع الحل ال 
تفيد املوتى ( و ) يوسـف ال يعرف الحب ( و ) شـفاه 

الشطرنج ( و ) للقلم فم آخر ( و ) فقيه الطني ( .
لـه مجاميع قصصيـة منها : ) قرشة امللـح / تقديم 
الناقد عل حسن الفواز ( و ) لحاء الطباشري / تقديم 
الدكتـور خزعل املاجدي ( و ) االغتيال االزرق ( تقديم 

الناقد عباس لطيف ( .
كتب عنه الكثري من النقاد داخل العراق وخارجه .

شـارك يف الكثري من املهرجانـات العراقية كمهرجان 
املربد والجواهري .

عضـو لجنة تحكيمية للقصـة العربية يف واحة االدب 
الكويتية .

الشاعـر واثق الجلبـي يمتلك يراعا قـادرا عل تقديم 
قصيدته العذراء من حيث اطارها اللغوي ومضمونها 
الـداليل، قلمـه الشعري يحلق بجناحني، االول ينسـج 
اللغة مـن خيوط الحرير الناعـم والثاني يحمل داللة 
وبهـاء النسـيج، ومع رشعية الـزواج بينهما خرجت 
قصيدته مجنّحة ومرتعة بصنوف الدهشة والجمال .

والقـاص واثق الجلبي يجيد فن الحـذف والتكثيف يف 
بنـاء القصة، ويمتلك املهارة العالية يف صياغة العقدة 
بعيدا عن كل حاالت الرخاوة والرتهل، يزرع عل جسد 
نصوصه عنـارص االنارة واالثارة بعيدا عن االسـلوب 

التقريري وزركشة االلفاظ وبهرجة العبارات.
والروائـي واثـق الجلبي ليس كاتب روايـة، انه روائي 
بامتياز، محـرتف يف طرق بناء الروايـة ومعماريتها، 
يحسـن صياغة الفضاء الروائي، يتقن ممارسة هذه 
اللعبـة الفنية الخطـرية من منبعها وحتـى مصبها، 

يعتمد عل االسلوب السدي الغنائي املرافق لألسلوب 
الـسدي الدرامـي ومع تصاعـد البناء تظهـر قدرته 
يف تجميـع الخيوط السـائبة لألحـداث والشخصيات 

ودفعها يف بلورة الخاتمة .
ثقافية الزوراء دخلت بيدر الشاعر والقاص والروائي 

واثق الجلبي، وخرجت منه بهذا العطاء :
*  ما رأيك يف ظاهرة احياء الرتاث الصويف يف قصيدة النثر 

ووصوله اىل ميدان السرد؟
ــ  لنعمم السـؤال ونقول ان إحياء الرتاث ألي شـعب 
رسديا هو مطلب وهم ثقايف، شخصا عملت عل هذه 
الثيمة يف رواياتي وأزحت الغبار عن بعض االسـاطري 
العراقيـة التي اخذهـا العالم القديـم وقطعوا الصلة 
بـني تراثنا الحضاري وبني اإلنسـان املعارص فللعراق 
مديات واسعة وشاسـعة جدا ولك ان تتصور ملحمة 
مثل ملحمـة كلكامش انترشت يف ربوع العالم القديم 
وتجد أثر ذلك واضحا يف االساطري اليونانية واالغريقية 

والصينية والفارسية والهندية .
املرشوع الذي بـارشت به انطلق مـن عمق الحضارة 
العراقيـة ومررت بالـرتاث الصويف حيث كـان عالمة 
كبـرية يف التحول املنهجي الشخـي الذي صار يمثل 

دوائر ونقط انطالق ملشاريع اكرب واعمق .
برع الصوفية يف الشعر وكـان ابن الفارض مثاال عل 
ذلك اما النثر بنصوصه فقد ترشب باملفاهيم الصوفية 
التـي تعـد تراثـا اسـالميا ضخمـا بأقـوال األقطاب 

وبالغتهم رغم الرموز التي يغلفون بها النصوص .
انـا مع احيـاء الرتاث االنسـاني العراقي واالسـالمي 
بقصائـد نظمتها وقصص نرشتهـا وروايات أعددتها 

بمفهومـي الخـاص ومـن وجهـة نظـري علمـا ان 
مرشوعـي الفكري يقـف إزاء تحديـات كثرية وكبرية 
ومن نافذة الرتاث والصوفية نستطيع ان نقدم للعالم 

رؤيا رسدية جديدة تماما .
*  يف ظ��ل االهت��زاز العني��ف ال��ذي أصاب اجلمي��ع وأطاح 
بالكث��ري من املفاهيم والقناع��ات، هل ما زال االدب يؤدي دوره 

املطلوب؟
ـــ األدب هنـا يمـي عل اسـتحياء ألسـباب كثرية 
حتى وإن لـم نشاهـد نتائجه اآلن فاملسـتقبل كفيل 
بتغيـري املفاهيم اصبح البعض ال يعـري لألدب أهمية 
وقـد الحظت ذلك بل ندع ذلك ملن أراد القراءة واالطالع 
فاألعـم االغلب من النـاس ال يـرون يف االدب رضورة 
بقـدر كونه ترفـا فكريـا وهروبا من الواقـع املعاش 
بقسـاوته املفرطـة . األدب انزوى خائفـا مرتقبا ألن 
الكلمة سـالحه ومـن يحمل مشعل الكلمـة لن يطلق 
رصاصـة واحـدة . واملسـألة املهمة هـي يف نصوص 
الفيس التي تحمل الكثري من اإلشكاليات من الناحية 

اللغوية ومن جهة السالمة الفكرية .
* ماذا تعن لك احلداثة يف الشعر؟

ــ يف تسـعينيات القرن املنرصم كنا مجموعة شباب 
منضوين تحت عنوان رابطة شعراء الرصافة نجتمع 
يف نادي االخـاء الرتكماني لنثرنة الشعـر وقد حققنا 
شـيئا ولله الحمـد لكـن أوال لنحدد مفهـوم الحداثة 
فالحداثـة حركـة نهوض للوعـي الفـردي والجمعي 
للحيـاة بغض النظر عـن تفاؤلهـا أو تشاؤمها وهو 
عبارة عن مفاهيم بنيوية فكرية تخص جوهر اليء 

وسريورته فلكل مبدع طريقة خاصة يف رؤية االشياء 
فالنـوايس يعـد حداثويا يف عرصه وامثلـة ذلك كثرية 
جـدا يف االدب العربي والعراقي عـل وجه الخصوص 
فحيـث تكـون اللغة مطواعـة وهذا ليس امرا سـهال 
تتشكل عندهـا رؤى تختلف عن اآلخرين فتسـتطيع 
حينهـا أن تصنع عاملك الحداثوي بما تحسـه وتشعر 

به وفق معايري وسلوكيات ربما تكون فردية.  
 * ما رأيك يف هذا الكم اهلائل من الشعراء والروائيني؟

ـــ هنالـك مقولـة معروفـة )ولـد الشعـر يف العراق 
ويمـوت فيه( وانا أثق جدا بهـذه املقولة فالعراقيون 
ولدوا شـعراء ومتذوقني للكلمة الرائقـة املنتجة التي 
تهز كيانهم الن عاطفتهم جياشة وخصبة حتى تجد 
ان من ال يحسـن القراءة والكتابة يطرب لسماع بيت 
مـن الشعر ومن ينبغ فيه يقال له )هل انت املتنبي(؟ 
أمـا بخصوص الرواية فهي حـدث القرن األدبي وهي 
املسـاحة التي يستطيع عن طريقها الكاتب ان يرسم 
فيهـا مالمحـه الضاجـة والصاخبـة. هنـاك نقطـة 
مهمـة هنا يجـب ان اشـري إليهـا، ان اجريت فحصا 
دقيقـا سـتجد أن أغلب من يقول انا شـاعر او روائي 

سيسقطون رسيعا.
*م��ا رأيك بال��ذي يقول : ) النص اجليد يفرض نفس��ه على 
اجلمي��ع ( يف ه��ذا العامل ال��ذي تتالعب فيه ق��وى الدعاية 

واالعالم ؟
ـــ هذا القول يخضـع ملعايري وهنـاك نصوص جيدة 
ومعتـربة لم تجـد من يسـلط عليها الضوء ألسـباب 
كثرية وكما ارشتم اسـتاذ احمد الدعاية واالعالم لهما 

الـدور األهـم واالكـرب يف التسـويق ربمـا لنصوص ال 
تساوي قيمة الحرب املهدور عل مساحات الورق.

قديما إن لم تكن مع الحاكم او السـلطان او الخليفة 
فكلماتـك لن ترى النور وسـيمحى أثـرك واليوم ترى 
االعـالم يقـوم مقام السـلطان فيسـلط االضواء عل 
نصوص نثرية وقصائد شـعرية وروايات عائمة فوق 
سطح الساب وانا حقيقة أتأسف بشدة لكن حرضتك 
اثـرت نقطـة مهمة يجـب التوقف عندها ودراسـتها 
وإعادة النظر بشكل جدي. فبعض دور النرش تسـعى 
خلف املادة والكاتب يتحمل اجور الطباعة والتصحيح 
والدعاية والنرش وتجد اغلب مبدعينا يقومون بتوزيع 
منتجهـم االبداعي عـن طريق االهـداءات وهنا يكون 
دور وزارة الثقافـة سـلبيا تمامـا وهـي ال تقـف مع 

املبدعني.
* كيف تنظر اىل املشهد النقدي العربي ؟

ــ النقد عني ثالثة يرى اماكن القوة والضعف ويحيل 
ذلك للوعي الجمعي وللذائقة العامة .

 يف العـراق والعالـم العربـي هنـاك نقـاد ماهـرون 
يصطادون املعنى وهو يسبح يف فضاء املتن الحكائي 
ولكـن حرضتـك أرشت إىل كمية املنتج االدبي شـعرا 
ورسدا فمـن الصعوبـة ان يالحق النقـاد جميع هذه 

النصوص املنترشة عل مساحة جغرافية كبرية.
حقيقـة االمر انا رجل ال يؤمن بالصدفة مطلقا ولهذا 
أضـع لكـم وللقـارئ الكريـم منهاجـي يف مسـريتي 
ورحلتي مع الكلمة حيث كتب عن مشواري يف الشعر 
والـسد الكثـري م ن النقاد املهمني الذيـن رافقوني يف 
مسـريتي وهنا تربز مسألة مهمة جدا وهي ان الناقد 
لـو رافق الكاتـب يف رحلته اإلبداعية فهـو كفيل بحل 
رمـوزه للقـراء عكس الناقد الذي يكتـب عن مبدع ال 
يمت إليه إال بروايـة حيث تشكل الحبل السي لتلقي 
االشـارات واملداليـل من جانب ومن جانـب آخر اللغة 
االم فاملبـدع حينما يكتب بلغة مـا األجدر واألوفق ان 

يكون الناقد من أبناء جلدته فهذا أوفق كما أرى.
* اآلن وبعد مسريتك اإلبداعية الطويلة واملتوجة بالنجاح، 

مباذا حتلم؟ وما الذي تود أن تقوله؟
ـ حلمي كبري جدا يحتاج اىل نافذة بحجم العراق الذي 
اقـول عنه دائمـا )األُب املغدور( لن اكـف عن الكتابة 
حتـى آخـر رمـق يل يف الحياة ان شـاء اللـه فالكتابة 
مغامرة شيقة وهي تعبري عن طموح ورغبة وتفاعل 
مع كل يشء صدقني املايض والحارض واملستقبل ثالث 
وجوه لعملة واحـدة فالزمن قصيـدة وقصة ورواية 

أراهم واتماهى معهم.

الشاعر والروائي العراقي واثق اجلليب يف ضيافة ثقافية الزوراء 

علي لفتة سعيد
اختـار الناقـد ظاهـر حبيـب الكالبي 
عنوانـا الفتـا لكتابـه النقـدي الجديد 
الـذي صـدر مؤخـرا عـن تحـاد أدباء 
النجف وضمن منشورات أحمد املالكي  
ويقـع بنحـو 148 صفحـة .. فعنـون 
)حـرب الزعفـران(  يي بنكهـة النقد  
والحـرف ومـا تـم إختيـاره ايضا من 
هـذه النصـوص السدية حيـث يتبني 
العنوان الثاني املجـاور كأعطاء صفة 
الداللة كعتبة إنتاجيـة واضحة املعالم 
)دراسـات نقديـة يف الـسد( وهـو ما 
يعني ان الكتب املنتقـاة يف هذا الكتاب 
النقـدي هـي كتـب اهتمـت بالـسد 
وتناول سـبعة عرش كتابـا بني الرواية 
والقصـة لعدد مـن السـاردين أغلبهم 
مـن محافظـة لنجـف وبعضهـم من 
السـاردين العراقيـني تنـاول لبعضهم 
أكثـر من كتاب سـبق لـه ان نرشها يف 

عدد من الدوريات العراقية والعربية.
الكالبـي أراد يف هـذا الكتاب ليس فقط 
جمـع الدراسـات التي كتبهـا ونرشها 
ألن مـا نرشه سـابقا أكثر مما توفر يف 
الكتـاب بـل ألنها كانـت تتمحور حول 
ثيمـة العنـوان )حـرب الزعفـران( وما 
وجد فيها من داللة.. ويقول يف مقدمة 
كتابه ان هذه الدراسات النقدية )تعترب 

محطات مراجعة وقراءة وإنتاج معريف 
محايـث للنصوص اإلبداعيـة ألن النقد 
الثقـايف  املشهـد  متابعـة  يف  رضورة 
اإلبداعي فهو له قدم السـبق يف الحكم 
عـل جماليـات النصـوص واكتشـاف 
مواطـن الجمـال والسـلب يف متونهـا 
اإلبداعيـة حسـب ضوابـط ومفاهيـم 
نقدية تعتمـد الرؤية املعارصة وأنماط 
القراءة الحداثية للنصوص واستنطاق 
مواطـن  الجمـال املخبـوء يف بواطـن 

النص األدبي (.
ولهـذا فـأن املحاولـة  النقديـة ليـس 
إجرتاحـا رؤيويـا او إنتـاج نص نقدي 

جديـد بقدر مـا هو تأشـري للنصوص 
اإلبداعية شـاء الناقد ان يجدها تحمل 
)زعفـران النقد( بحرب يشري اىل مكامن 
اإلبـداع  لعدد  مـن املبدعـني يف النجف 
كمحافظـة واتحـاد أدبـاء وعراقيـني 
يف  الواضحـة  البصمـة  لهـم  كأدبـاء 
املشهد الـسدي العراقـي.. ولهذا فهو 
يقـول يف املقدمـة أيضـا )يأتـي املنجز 
السدي النجفـي والعراقي بشكل عام 
يضيـف معطى  جماليا وقـراءة واعية 
إلرهاصـات الواقـع ومـا يكتنفـه من 
متغريات اجتماعية وسياسية وثقافية 
جعلـت املواطـن عـل املحـك يف رصـد 
ومشاركة وتحمل أوجاع هذه املتغريات 
وإرهاصاتها اليومية( وهو ما يعني ان 
تشكيـل اإلرهاصـات هي التـي جعلته 
ينتقـي هـذه النصوص وهـي العالمة 
االوىل يف الكتابة ومن ثم السـري يف سرب 

أغوار النصوص السدية.
ان الكتـاب النقـدي يضـاف اىل املكتبة 
كنـوع مـن التوثيـق الداليل السـتنباط 
رؤية بحثيـة قادمة مثلما هي تأشـري 
لنصوص عاشـت اإلرهاصات وأنتجت 
قوامها عـل وفق ما ذكـره يف املقدمة 
كعامل مشرتك لسـببية االختيار لهذه 
النصوص دون غريهـا.. فهي نصوص 
أخذت مـن الواقع وناقشـت متغرياته 
االجتماعية والسياسية بطرق جمالية 

كمـا يراها هـو كناقد وهـو بالتايل أي 
الكتاب يحمل إرهاصاته ايضا يف توثيق 

لهكذا نصوص.
الكتـاب تناول رواية )النوتي( لحسـن 
البحار وروايتني لعيل لفتة سـعيد هما 
)مزامـري املدينـة( و) فضـاء ضيـق( 
وكذلـك الحـب الطمـوح( و)الرجـوع 
الصادم( إلبراهيـم االعاجيبي وروايات 
حميد الحريـزي القصرية جدا وثالثيته 
)محطات( اضافة اىل مجموعة قصص 
)عـزف بـال أوتـار ( لفالح لعيسـاوي 
وقصـص )بريد اآللهة( مليثم الخزرجي 
وقصـص )شـيزروفينيا( للقاص عبد 
الله امليـايل إضافة اىل رواية ) يف حرضة 
لوسـيفر ( لسـمية عيل رهيف ورواية 
) فنـدق السـالم ( ملحمـد سـعد جـرب 
الحسناوي وقصص ) أبي يركض وراء 
قطيع األحالم ( ملحمد  الكريم وقصص 
)رحيـل دائـم( لهديل املوسـوي وأيضا 
املجموعـة القصصية )مالحم الذاكرة( 
ألمـري ناظم وكذلك دراسـة عـن رواية 

بهار لعامر حميو.
ان هـذا الكتـاب ربمـا يبـدو جامعـا 
ملقـاالت لكنه يضـاف اىل الجهد النقدي 
العراقي الذي يسـعى لتوثيق ايضا من 
خالل إصداره عل شـكل كتاب ليكون 
يف متنـاول الباحثـني والدارسـني مـن 

األكاديميني والطلبة.

شوقي كريم حسن 
الكتابـة املصحوبـة بهواجس املغايرة واالختـالف، تبدو مثل مغامـرة صعود اىل قمة 
جبـل دون معدات واسـتعداد نفـي، يحدد االتجـاه اوال، وكيفيات الفعـل، والنتائج 
التـي يمكن تحقيقهـا، تلك كانت مهمة الرائـي عبد الرضا الحميـد، الذي كان يهرب 
بقصـد التأمل من مواجهات مرائيه التي ظلت لسـنوات طويلة قيد البحث، والتقي 
والتعديـل، امكانيـات الحميد السديـة، ال يمكن االختالف عليها، مـع دقة يف اختيار 
الفكـرة والشخوص، ومسـارات تحركها الدقيقـة، داخل بناء متفق عليـه منذ بداية 
التسـعينيات، ذلـك الجمـع غري املسـتحيل بني طبقـات  الفنون التي قـد ال تلتقي اال 
عنـد بوابـات مدن الذائقـة الجمالية، اذ يبـدو االمر مدهشا ان تضـع بحضور السد 
مشهدية سـيمية، او مسحية، وترسـم عن قصد لوحة مشاكسـة بألوانها املزروقة 
والتي تبعث عل التأزم واملراقبة، وبينهما بعض من وتريات موسـيقية يبثها الحميد، 
بروح البناءات لتسـتقيم، تلك مهمة تبدو مجنونة، بل وخارج مألوف السـائد اليوم، 
لذا جـاءت خيول املعنى بصهيلهـا لتمنح متلقيها الكثري من متعـة التلقي الحقيقي 
املصحوب باإلدهاش ورغبة االسـتمرار، شخوص السـارد وان كانت مأخوذة من قاع 
املحنة لكنها تمنح ابعادا جمالية فكرية وجمالية، تؤدلج السائد املتعارف عليه، وغري 
املتفق  عليه ايضا، لتسـقط االختيـار يف امتحانات محزنة وبعيـدة املنال، تحت هذه 
اللحظـات ظل عبد الرضا الحميد يعاني الرتاجعات، ويعاود التأمل ببطء عله يصل اىل 
غايـات السد التضادية، وحني اطمنئ اىل انه امسـك بخيـوط لعبته، السدية، ارسج 
خيولـه ومنحها معنى، مرائي الحميد.. مازومـة ألنها اعتمدت ازمات مختارة بعناية 
ودقة مالحظة مع توافر قدرات درامية ال توجد يف الكثري من رسديات الحارض او االيام 
الخوايل، حوارياته بفعل يكمل الفعل من اجل الوصول اىل الثيمة االبسط وما تلبث تلك 
الثيم ان تتصاعد لتكمل املشهدية السدية من خالل مجموعة من الزوايا العينية التي 
قـد تظهر امام املتلقي وكأنها نتوءات نافـرة، وضعت يف غري مكانها الصحيح، تظهر 

تلك النتوءات امام من ال يعرف كيفيات االشتغال داخل الجسد التضادي الذي ال يحبذ 
غري املغايرة وهدم السـائد االتي من االخر، عمدت تضاد اىل التهشيم، وعمد الحميد اىل 
ترسـيخ مفاهيم التهشيم الـسدي واعادة البناء من خالل مسـمى هو االدق، املراى 
روح الفعـل الذي ال يمكن لغرية اسـتيعاب تجربة الحميد ذات الخصوصية النفسـية 
واالجتماعية والسياسـية، سـاعدت لغة الحميد الثرة واملطواعـة عل اكمال مرشوع 
خيول املعنى التي سـتبقى واحدة من اهم منجزات السدية العراقية خالل السـنوات 
السـابقة، رسديات وعي، ودقة اختيار، وتوثيق تاريخي يحتاجه املتلقي، وكان يبحث 
عنه، خيول املعنى.. معاني رسدية يجب ان تقرأ ملرات عدة، ومن زوايا مشهدية عارفة 

بأهميتها لتكتمل الرؤيا وتصل اىل حد انشاء ذائقة جمالية مغايرة.

حرب الزعفران
كتاب يوثق السرديات العراقية حلبيب الظاهر

خيول املعنى.. قراءة املختلف
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ينت�ر الته�اب الحلق بشك�ل كبري 
الصغ�ار،  األطف�ال  عن�د  خاص�ة 
والرض�ع، وتح�دث معظ�م الحاالت 
امل�واد  أو  لل�رد  التع�رض  بس�بب 

الكيميائية أو الفريوسات.
أن  إىل  بريطاني�ة  دراس�ة  وأش�ارت 
ح�وايل 20 % من األطف�ال، وخاصة 
أولئ�ك الذين يبدون أكثر مرًضا ممن 
ال يمارس�ون اللع�ب، يعان�ون م�ن 
نوبات م�ن الحمى، ويشتب�ه أطباء 

األطفال يف أنها “التهاب الحلق”.
كيف يصاب الطفل بالتهاب الحلق ؟
ع�ن  بالع�دوى  األطف�ال  يص�اب 
طريق االتصال املب�ارش، مثالً عندما 
يتالمسون مع لعاب أو أنف أو التهاب 
يف الجل�د أو عن طري�ق االتصال غري 
املبارش عندما تنتر الجراثيم يف أنف 
وحل�ق ش�خص مصاب ع�ن طريق 

الهواء من السعال أو عطس

وعند الرض�ع واألطفال الصغار، من 
الشائع انخفاض الحم�ى وإفرازات 
أنف س�ميكة، أو دموي�ة أو أصوات 

قرقرة.
ويف بع�ض األحيان، يعان�ي األطفال 
األنفي�ة،  القط�رات  م�ن  الصغ�ار 
وق�د يبتلعوه�ا ويتقي�أون املخ�اط 
أو يخرج�ون ب�رازا لزج�ا ألنه�م ال 
يب�دو  وق�د  البص�ق،  يس�تطيعون 
األط�وار  الصغ�ار غري�ب  األطف�ال 
ال  وق�د  بالضي�ق  الشع�ور  بس�بب 

يهتمون باألكل والرب.
ويمي�ل األطفال املصاب�ون بالتهاب 

الحلق عادًة إىل اإلصابة بالجفاف.
ويف األطفال الذين تزيد أعمارهم عن 
3 س�نوات، يجب االنتب�اه إىل التهاب 
الحل�ق ال�ذي يجع�ل البل�ع صعًب�ا، 
والحمى 102 أو أكث�ر، وتورم الغدد 
وأو صدي�د يف  والته�اب  الرقب�ة،  يف 

اللوزتني واملنطقة املحيطة بهما.
وق�د تشم�ل األعراض األقل ش�يوًعا 
طفح جلدي أو بق�ع حمراء صغرية 
م�ن  بالق�رب  نمش�ات(  )تس�مى 
مؤخرة س�قف الفم وآالم يف الجس�م 

وصداع وغثيان وقيء.

ويعتر التهاب الحل�ق العقدي ليس 
حال�ة طارئ�ة، ولكن يج�ب أن ترى 
الطبي�ب يف غض�ون أي�ام قليل�ة، أو 
نحو ذل�ك إذا كان طفل�ك يعاني من 
التهاب الحلق وأعراض التهاب الحلق 

العقدي األخرى.

يتكلم بعض األش�خاص أثن�اء نومهم من دون ان يعوا ذلك ويتس�اءلون 
عما إذا كان هذا يدل عىل مشكلة خطرة أما ال.

ويف هذا السياق تشري الدراسات الحديثة إىل أن التكلم أثناء النوم ليس أمراً 
خطراً وأنه يمكن أن ينتج عن بعض املشاكل القابلة للعالج .

ويمكن التح�دث عن التوتر، القل�ق، التعب وعدم النوم لس�اعات كافية، 
االكتئاب، ارتفاع درجة حرارة الجس�م، ممارسة الرياضة املكثفة يف وقت 

متأخر من النهار وتناول بعض املحفزات النفسية.
ولهذا ينصح الخراء األشخاص الذين يتكلمون أثناء النوم ليالً بالتخلص 
م�ن العوام�ل التي ت�ؤدي إىل ذلك ويش�ريون إىل أنه من امله�م الذهاب إىل 

الرسير بعد التخلص من التوتر.
كذل�ك ينصحون برضورة إطفاء التلفزيون وك�ل األجهزة الذكية وتجنب 
خوض النقاش�ات الحادة وتناول املواضيع الخالفية قبل مدة قصرية من 

موعد النوم.
ويش�ددون ايض�اً ع�ىل أهمية الق�راءة واالس�تماع إىل موس�يقى هادئة 
واالستحمام باملاء الدافئ. إال أنهم يذكرون يف موازاة ذلك بأن التكلم أثناء 

النوم ليس مشكلة خطرة.

ال يكتم�ل مكي�اج املرأة م�ن دون أن تولي�ه اهتمام�اً دقيقاً لشكل 
الحواجب ورس�متها، حيث أّن اس�تخدام الرس�مة الخاطئة يؤدي 
اىل إفساد طلّة الس�يدة ويؤثر سلباً يف جمالها ويعطيها مالمح غري 
مناس�بة، كما يمكن ان يزيد من عمرها. وهذا ما تعمل كل س�يدة 
ع�ىل تجّنبه قدر االمكان. م�ن هنا عىل كل امرأة التع�ّرف عىل أبرز 

األخطاء التي قد تؤدي اىل هذه النتائج، والحد منها:
- إختي�ار ل�ون قلم الحواجب: اس�تخدام قلم حواج�ب بلون أغمق 
من لونهم�ا الطبيعي يجعل تعابري الوجه أكث�ر جّدية باالضافة اىل 
نظرات عني حاّدة ما ُيفقد طلة الس�يدة ال�راءة. لذلك اختاري قلم 

تحديد الحواجب بلون أفتح بدرجيتني من لون الحواج�ب االص�ي.
- ق�وس رفي�ع: ابتع�دي عن رس�مة الحواج�ب الدائرية املقوس�ة 
والرفيع�ة، إذ اّنه�ا تضفي مظهر التقّدم يف الس�ن عىل مالمحِك مع 

نظرات الدهشة، واستبدليها برسمة حواجب أكثر استقامة.
- زوايا حادة: تجنبي رس�م الحواجب بزوايا حادة يف أعىل الحواجب 
)يف منتصفها( كرس�مة رقم 8 بالعربي، أو كرس�مة املربع يف بداية 

الحاجب، ال بل قومي بتدويرها قليالً لتحصي عىل مظهر طبيعي.
- ذي�ل اط�ول من محيط الع�ني: تجّنبي تطوي�ل الحاجب أكثر من 
ال�الزم من عند الذيل او اس�تمالته أىل األس�فل الن�ه يمنح مالمحِك 

الرتّهل. 
- التعري�ض بشكل مبال�غ: اعلمي اّن�ه كلما بدا الحاج�ب طبيعياً 

بشكل معتدل كلما ظهرت بشكل أصغر سناً وأكثر تألقاً.

كث�ري من النس�اء تشع�ر ب�أن التواصل 
العاطفي بينها وبني زوجها يقترص عىل 
العالقة الحميم�ة، وأن حياتها الزوجية 

تفتقر للرومانسية.
ربما يك�ون األم�ر بحاجة لب�ذل الجهد 
لدفع ال�زوج نح�و االنفت�اح العاطفي، 
ومس�اعدته ع�ىل التعبري ع�ن مشاعره 

بوضوح.
إليِك أفضل الطرق البس�يطة لتس�اعدي 
زوجك عىل االنفتاح يف مشاعره تجاهك:

1- أظهري اهتماماً حقيقياً بمشاعره
ربما يكون لدى زوجك هوايات ال تهتمني 
أن�ِت به�ا كث�رياً، لك�ن فهم�ك لهوايات 
زوج�ك سيفس�ح ل�ه املج�ال ملشارك�ة 

أفكاره معك.
لسِت بحاجة ملشاركة زوجك يف ممارسة 
هواياته، ولكن م�ن املهم أن يكون لديِك 
حد أدن�ى من فه�م اهتمامات�ه، بحيث 
يك�ون زوجك قادراً عىل مشاركة أفكاره 
مع�ِك دون الحاج�ة إىل رشحه�ا يف ك�ل 

مرة.
2-اظهري اهتمامِك وفخرك بوظيفته

يحتاج الرجل للشعور بأنه بطل عائلته، 
وغالب�اً ما يشعر بقيمت�ه الحقيقية من 

خالل نجاحه الوظيفي،
ل�ذا اظه�ري اهتمام�ك عندم�ا يتحدث 
زوج�ك ع�ن عمل�ه، مهم�ا ك�ان عادياً، 
واحريص عىل إخباره برصاحة ووضوح 

أنك فخورة به.
3- التواصل الجسد

يشع�ر الرج�ال بال�رىض عن�د التواصل 
الجسدي عر ممارسة العالقة الحميمة، 
ولك�ن ال تبقي دون تواصل جس�دي مع 
زوجك حت�ى موع�د العالق�ة الحميمة، 
فهن�اك الكثري م�ن الطرق الت�ي يمكنِك 
التواص�ل بها م�ع زوجك جس�دياً، مثل 
اإلمساك بيده أثناء مشاهدة التلفزيون، 
أو احتضان�ه عن�د الع�ودة إىل البيت، أو 

املسح عىل شعره بحنان.
4- اسأيل عن أفكاره ال مشاعره

يميل معظم الرجال إىل التفكري أكثر من 
الشعور، ل�ذا عندما تس�ألني زوجك عن 
آرائه، استخدمي لغة العقل بدالً من لغة 

العاطفة.
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كيف جتعلي زوجك منفتحاً يف مشاعره جتاهك؟
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الشجعان، حس�بما  الحظ يحالف 
ُيق�ال. إنه حقيقي أن األش�خاص 
الذين يقابلون الحياة بثقة بالنفس 

يجدون الكثري من املواقف أسهل.
ولهذا يريد أغلب اآلباء من أطفالهم 
أن يكتشف�وا العال�م ولديه�م ثقة 
وانفت�اح، حيث ينتابه�م القلق إذا 
ما رفض�وا اللعب م�ع غريهم من 
بوجوهه�م  ويشيح�ون  األطف�ال 
بعي�دا بدال من اإلجابة عىل س�ؤال 

ما وفق.
ولك�ن الخج�ل ليس ش�يئا يمكن 
استدعاؤه أو إلغاؤه، خصوصا مع 
األطفال. وتقول الطبيبة النفس�ية 
زابين�ه آهرنس-أي�ر: “إن�ه يشء 

يولد به اإلنسان”.
اتخ�اذ خط�وات صغ�رية: أوال من 

املهم تقبل األطفال كما هم. وتقول 
االستشارية دوروتيا يونج: “هناك 
انطوائي�ون ومنفتحون”. وتنصح 
بدع�م األطفال بخط�وات صغرية. 
وتقول: “بالنسبة لألطفال الصغار 
مجموع�ات  أو  رياض�ات  هن�اك 
موس�يقية يكون اآلب�اء حارضين 
إىل  األطف�ال  يحت�اج  وال  فيه�ا. 
اس�تبانة طريقهم وسط مجموعة 

غري معروفة بأنفسهم”.
من ش�ابه أب�اه فما ظل�م: أحيانا 
م�ا يكون اآلب�اء هم م�ن يوقفون 
تط�ور أبناءهم ال إراديا حيث أنهم 

أنفسهم لديهم ميول مشابهة.
وتقول الخبرية أهرنس-أير: “فقد 
ال يستطيعون أنفسهم إظهار مثال 
عىل السلوك الواثق وقد يكونوا اكثر 

حذرا يف املواقف االجتماعية”.
الخوف من التعقيب السلبي: يقلق 
الكثري من األطف�ال الخجولني من 
أن يصدر اآلخرون سلبية بحقهم. 

ويمكن لهذا الخوف أن يصبح كبريا 
لدرجة أنه يبطئ التطور ويتعارض 
م�ع حياته�م اليومي�ة وصحتهم. 

وهنا يجب زيارة مختص.

يعد الزنجبيل، وهو نبات مزهر نشأ 
يف جن�وب رشق آس�يا، من بني أصح 
التواب�ل ع�ىل ه�ذا الكوك�ب، حي�ث 
ينتمي إىل عائلة كب�رية من النباتات 

تضم الكركم والهيل أيضا.
ونس�تعرض هن�ا  فوائ�د للزنجبيل 
مدعوم�ة بأبحاث علمي�ة وعدد من 

الدراسات الطبية. 
مكافحة نزالت الرد

يف  طوي�ل  تاري�خ  ل�ه  الزنجبي�ل 
االس�تخدام بمختلف أش�كال الطب 
التقليدي والبديل. فقد تم استخدامه 
اإلنفلون�زا  محارب�ة  يف  للمس�اعدة 

ونزالت الرد.
وللزنجبي�ل تأث�ريات قوي�ة مضادة 
األكس�دة،  ومض�ادات  لاللتهاب�ات 
وفقا لألبحاث. فعىل سبيل املثال، قد 
يس�اعد يف تقليل اإلجهاد التأكسدي 
النات�ج عن وج�ود كمي�ة زائدة من 

الجذور الحرة يف الجسم.
 يعالج الغثيان

يب�دو أن الزنجبيل فع�ال للغاية ضد 
الغثي�ان، فق�د يس�اعد يف تخفي�ف 
الذين يخضعون  القيء لألش�خاص 
أو  الجراح�ة،  م�ن  معين�ة  ألن�واع 

الحاالت املرتبط بالعالج الكيميائي.
وأشارت دراسات عدة إىل أن الزنجبيل 
قد يكون أكثر فعالي�ة عندما يتعلق 
األمر بالغثي�ان املرتبط بالحمل لدى 
ال�ذي  الغثي�ان  النس�اء، خصوص�ا 

يرافق الحوامل يف فرتة الصباح.

يساعد بإنقاص الوزن
قد يلع�ب الزنجبي�ل دوًرا يف إنقاص 
الوزن، وذل�ك وفًقا للدراس�ات التي 
الب�ر والحيوان�ات،  أجري�ت ع�ىل 
فقد خلص�ت مراجعة الدراس�ات يف 
ه�ذا الجانب حتى ع�ام 2019 إىل أن 
مكمالت الزنجبيل قللت بشكل كبري 
م�ن تراكم الده�ون يف الخرص وعىل 

الورك.
ووجدت دراس�ة أجري�ت عام 2016 
بالس�منة  ام�رأة مصاب�ة   80 ع�ىل 
يس�اعد  أن  يمك�ن  الزنجبي�ل  أن 
أيض�ا يف تقليل مؤرش كتلة الجس�م 

ومستويات األنسولني يف الدم.
يقلل التهاب املفاصل

وجدت دراس�ات راجع�ت مجموعة 
من الدراس�ات يف هذا الخصوص، أن 

األشخاص الذين استخدموا الزنجبيل 
لعالج الته�اب املفاصل ك�ان لديهم 

انخفاض كبري يف األلم واإلعاقة.
وتوصلت دراسة أخرى من عام 2011 
أن مزيج�ا م�ن الزنجبيل واملس�تكة 
والقرف�ة وزيت السمس�م يمكن أن 
يس�اعد يف تقليل األلم والتصلب لدى 
األشخاص الذين يعانون من التهاب 

املفاصل يف الركبة.
يخفض سكر بالدم

يف دراس�ة أجري�ت ع�ام 2015 عىل 
41 مشارك�ا مصاب�ا بداء الس�كري 
من الن�وع الثان�ي، خف�ض 2 غرام 
من مس�حوق الزنجبيل يومًيا نسبة 

السكر يف الدم بنسبة 12 باملئة.
كما أن الزنجبيل يحّسن بشكل كبري 
الهيموجلوب�ني، وه�و عالم�ة ع�ىل 

مس�تويات السكر املناس�بة يف الدم 
عىل املدى الطويل.

يعالج عرس الهضم املزمن
م�ن املث�ري لالهتم�ام، أن الزنجبي�ل 
إح�دى  ويف  املع�دة،  إف�راغ  ي�رسع 
الدراس�ات التي أجري�ت عام 2011، 
ت�م إعط�اء أش�خاص يعان�ون من 
الزنجبيل،  الهض�م كبس�والت  عرس 
واس�تغرق األم�ر 12 دقيقة حتى تم 

تفرغ املعدة.
خفض الكوليسرتول

يف دراسة أجريت عام 2018 عىل 60 
ش�خًصا يعان�ون من ف�رط الدهون 
بال�دم، ش�هد 30 ش�خًصا تناولوا 5 
غرام�ات م�ن مس�حوق الزنجبي�ل 
انخفاض�ا يف مس�تويات  ك�ل ي�وم 
الضار بنس�بة 17.4  الكوليس�رتول 

باملئة خالل فرتة 3 أشهر.
الوقاية من الرسطان

يف دراس�ة اس�تمرت 28 يوًم�ا ع�ىل 
األف�راد املعرض�ني لخط�ر اإلصاب�ة 
برسطان القولون واملستقيم، قلل 2 
غرام من مستخلص الزنجبيل يومًيا 
بشك�ل كبري من جزيئات اإلش�ارات 

املؤيدة لاللتهابات يف القولون.
يحسن وظائف املخ

تشري بعض الدراسات التي أجريت عىل 
الحيوان�ات إىل أن مضادات األكس�دة 
يف  بيولوجًي�ا  النشط�ة  واملركب�ات 
الزنجبيل يمكن أن تمنع االستجابات 

االلتهابية التي تحدث يف الدماغ.

سلوكياتسر االعشاب..

طفلك خجول؟.. قد تكونني أنت السبببأدلة علمية.. فوائد صحية مثالية للزجنبيل

مشروب سحري يقوي املناعة ويقي من أمراض أخرى

ما أعراض وعالمات إلتهاب احللق ؟

م�ن املع�روف أن ش�اي الرم�ان، وال�ذي يت�م 
تحض�ريه إما من ب�ذور الرم�ان أو القشور أو 

الزهور املجففة، له فوائد صحية متعددة.
ويع�د م�روب الرمان م�ن الوس�ائل اآلمنة 
والفعال�ة لتقوية جهاز املناعة، والتي تعد أحد 
الوسائل املهمة ملكافحة اإلصابة بالعدوى من 

الكثري من الفريوسات والجراثيم الضارة.
ويعت�ر الرمان م�ن الثمار القديم�ة التي لها 
العديد م�ن األنشط�ة الفس�يولوجية الواعدة 
مثل مضادات األكس�دة ومضادات االلتهابات 

ومضادات امليكروبات.
فوائد شاي الرمان

1- تقوية املناعة
يحمل الشاي املصنوع من قر الرمان تأثريات 
مناعية، ويمكن أن يساعد وجود السكريات يف 
القرة عىل تعزيز املناعة، ويس�تخدم ش�اي 
الرم�ان يف عالج م�رىض الرسط�ان من خالل 
تقوي�ة أجهزته�م املناعية، التي تتأثر بس�بب 

الع�الج الكيميائ�ي، ويس�هم عن�رص 
البوليفين�ول يف الرم�ان بفاعلي�ة يف 

حماي�ة الجس�م ض�د الكث�ري من 
مسببات األمراض.

2-مضاد للميكروبات
الرم�ان،  ش�اي  يحت�وي 
بحسب ما تضمنته نتائج 
دراس�ة مشرتكة ش�ارك 
فيها علماء من جامعتي 

نيوج�رييس  س�تيت 
وتينييس، عىل عوامل مضادة 

للميكروب�ات مث�ل حم�ض اإليالجي�ك 

وعن�رص التان�ني بخواص�ه الفينولي�ة، والتي 
يمك�ن تس�اعد يف من�ع مس�ببات األم�راض 
الفريوس�ية والبكتريي�ة، وخاص�ة املك�ورات 
العنقودية الذهبية والساملونيال، عالوة عىل أنه 
فعال ضد السالالت شديدة اإلمراض واملقاومة 

لألدوية.
3- يدعم صحة القلب

يغ�ذي ش�اي الرم�ان جس�م اإلنس�ان بم�واد 
األنثوس�يانني  مث�ل  الرئيس�ة  البوليفين�ول 
ذات  والبونيكاالج�ني  الفينولي�ة  واألحم�اض 

النشاط القومي املضاد لألكسدة.
4- يساعد يف إنقاص الوزن

بحسب نتائج دراسة، أجراها بروفيسور أودري 
نريينك م�ن جامعة لوف�ان البلجيكية، تس�اعد 
الكمية العالية من حمض البونيك يف شاي الرمان 

يف إنقاص الوزن بسبب تأثريات 
خفض الكوليسرتول، كما 

ي�ؤدي إىل تقليل الدهون الض�ارة يف الدم وبشكل 
عام، يس�اعد ش�اي الرمان يف منع زيادة الوزن 

إىل حد كبري.
5-مضاد للرسطان

تش�ري دراس�ة، أجري�ت بجامع�ة أرس�طو يف 
اليونان، إىل أن الكريس�يتني وحمض اإليالجيك 
الرم�ان لهم�ا خصائ�ص مض�ادة  يف ش�اي 
للرسطان والتي يمكن أن تس�اعد يف منع نمو 

الخاليا الرسطانية.
-6يقي من مرض الزهايمر

مض�ادة  بخصائ�ص  الرم�ان  ش�اي  يتمي�ز 
مادت�ا  تس�اعد  وق�د  العصبي�ة،  للجراثي�م 
يوروليث�ني وبونيكاالجن يف ش�اي الرمان عىل 
إبطاء تطور األمراض التنكسية العصبية مثل 
م�رض الزهايمر، وثب�ت علمًي�ا فاعلية مادة 
يوروليث�ني يف من�ع الته�اب الخالي�ا العصبية 
بينم�ا تقل�ل بونيكاالجن من ضع�ف الذاكرة 

الناجم عن االلتهاب.
7-يمنع هشاشة العظام

أظهرت دراسة، أجراها باحثون باملعهد 
-I  الوطني للصحة واألبحاث الطبية
املض�ادة  األنشط�ة  أن   ،serm
ومض�ادات  لاللتهاب�ات 
الرم�ان  لش�اي  األكس�دة 
يمك�ن أن تك�ون مفيدة 
كما  العظام،  لهشاش�ة 
يس�اعد يف من�ع فقدان 
العظ�ام وتقلي�ل األرضار 
الت�ي لحقت بالعظام بس�بب 

الجذور الحرة.

طبيبك يف بيتك

نصائح طبية

كل يوم معلومة

لطلة ابهى..

تتكلمون أثناء النوم... هل هذا 
خطر وما السبب؟

أخطاء شائعة يف رمسة احلواجب 
تزيد عمرِك

املكّونات
ص�در دج�اج مقّط�ع إىل مكعبات 

متوّسطة الحجم - 500 غرام
كاري - ملعقتان ونصف صغريتان

زيت نباتي - ثالث مالعق كبرية
طماطم مهروسة - كوبان ونصف
بصل مقّطع إىل رشائح رفيعة - 1

ثوم مقّطع - فص
كزبرة مفروم�ة فرماً ناعماً - باقة 

صغرية
بقدونس مفروم فرماً ناعماً - باقة 

صغرية
بازيالء مجمدة - كوب ونصف

ملح - رشة
فلفل أسود - بحسب الرغبة

ماء - كوب
طريقة العمل

يف  الزي�ت  كمي�ة  نص�ف  حم�ي   -
مق�الة وأضيف�ي رشائ�ح البص�ل، 
الثوم والطماطم املهروسة وحركي 

جيداً.
- نّكهي مكعبات الدجاج بالكاري، 

امللح والفلفل.
- يف مقالة ثانية استخدمي ما تبقى 
من الزي�ت واق�ي الدج�اج وقلّبيه 

حتى يحمر.
- انقي الدجاج إىل قدر آخر واسكبي 
فوقه صلصة الطماطم، كوب املاء، 
حب�وب البازي�الء وك�ل م�ن باق�ة 

البقدونس والكزبرة.

- ريش القلي�ل م�ن املل�ح، الفلف�ل 
األسود والكاري.

- اتركيه�ا لتنضج مل�دة ترتاوح بني 
الطب�ق  وقّدم�ي  دقيق�ة  و20   15

ساخناً.
نصائح

يمكن�ك أن تقدمي ه�ذه الطبخة يف 
طبق من الفخار.قّدمي األرز بجانب 
طب�ق الدج�اج بصلص�ة الطماطم 
والكاري.يمكن�ك ان تنكهي الطبق 
بالزنجبي�ل، الكرك�م والكم�ون.إذا 
أحبب�ت ه�ذه الوصف�ة يمكن�ك ان 
تجربيه�ا بصلصة مختلف�ة، مثل: 
الحل�و والحامض  دجاج بصلص�ة 

أودجاج هندي بصلصة الزبدة.

دجاج بصلصة الطماطم والكاري
املطبخ
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

1946 - الجمعية العامة لألمم املتحدة تصدر قراًرا 
تويص فيه باالس�تخدام الس�لمي للطاقة النووية 
وذلك بعد قي�ام الواليات املتح�دة بتفجري قنبلتني 
نوويت�ني ف�وق مدينت�ي هريوش�يما وناغازاك�ي 

اليابانيتني.
م�ن  ع�دداً  يعتق�ل  الشيشك�ي  أدي�ب   -  1953
املعارض�ني الذين حرضوا مؤتم�ر حمص يف منزل 

هاشم األتايس.
1965 - إلق�اء القبض عىل الجاس�وس اإلرسائيي 

إيي كوهني يف دمشق.
1972 - انق�اب يف إم�ارة الشارقة ق�ام به حاكم 
اإلمارة السابق الشيخ صقر بن سلطان القاسمي 
وذلك السرتداد الحكم من ابن عمه الشيخ خالد بن 
محمد القاسمي، وقد أدى االنقاب إىل مقتل الشيخ 

خالد وتسلم الشيخ صقر للحكم مرة أخرى.
1981 - انعقاد مؤتمر القمة اإلسامية يف الطائف 

يف اململكة العربية السعودية.
الس�وفيتي  الصناع�ي  القم�ر  س�قوط   -  1983

“كوزموس” يف املحيط الهادي.
1999 - إرسائي�ل تبدأ يف اس�تغال قب�ة الصخرة 
وذل�ك بإع�ان نرشت�ه وزارة الس�ياحة يف حمل�ة 

دعائية للسياحة يف إرسائيل.
2002 - اغتيال القيادي الس�ابق يف حزب الكتائب 

اللبناني�ة إي�ي حبيق�ة بتفج�ري عبوة ناس�فة يف 
بريوت.

2006 - مجل�س األمة الكويت�ي يصوت باإلجماع 
ع�ىل إعف�اء أم�ري الدولة الشيخ س�عد العب�د الله 
الصب�اح من منصب�ه لعدم قدرت�ه الصحية ونقل 
الس�لطات األمريية إىل مجلس الوزراء وذلك حسب 
الدس�تور، ومجل�س ال�وزراء بعد نقل الس�لطات 
األمريية إليه يسمي رئيس�ه الشيخ صباح األحمد 
الصباح أمريًا للكويت ويرفع التس�مية إىل مجلس 

األمة لعقد جلسة املبايعة.
2011 - تفج�ري عني�ف يهز مط�ار دوموديدوفو 
الدويل يف موس�كو يودي بحياة 35 شخًصا ويلحق 

إصابات بالعرشات.
2012 -صدور بيان باس�م مجموعة جديدة باسم 
جبهة الن�رة ألهل الشام يعلن مس�ؤوليتها عن 
هجمات ض�د أهداف عس�كرية ومدنية يف دمشق 

ومحيطها.
2017 - اختتام محادثات أستانة للسام يف سوريا 
التي جرت بني ممثلني عن النظام الس�وري وعدد 

من فصائل املعارضة املسلحة، برعاية دولية.
2020 - زل�زال بق�وة 6.7 درج�ة ي�رضب والي�ة 
معمورة العزيز يف رشق األناضول يف تركيا، ووفاة 

22 شخًصا وإصابة املئات.

غزل عراقي
ارت��اح ؟ .. ي�مك�ن  .. احس��ن  ل���و ن�اس�ي�ك 
ذك�رك ي�م�ر  ..اش�م�ا  أم�وت  ص�دگن�ي  ب��س 
دوم عاي��ش  احس�كأنت  روح��ي  ..وي  ألن 
؟ اعتب���رك  روح��ي  اب�ال�غ..  م��اردت   .. واذا 
؟ ات�ري�د  .. وروح وي��ن  گلب��ي  اخ��ذ  گ�تل�ك.. 
ل�تخليه يم�ي .. وي�بق��ى ي�نتظ������������رك
مع�ذور گل��ت  ..وه��م  ..ومشي��ت  ع�ان��دت 
أي�ع��ذرك..؟ ..الزم  الي�حب��ك  گل��ب  ألن.. 
بي�ه تس�عر  ..ون��ار  گلب��ي  ..عطش��ان  ول�ك 
؟؟ ش�يض�رك..  البي��ه  ن��ار  طفي��ت   .. اذا 
أن�ت ش�بيك ؟ ..أتطف��ي ن�اري وتبخ�ل  گط��رة 
أبح�رگ....؟ ت�أث�ر  ..ه��اي  الگط��رة  هيچ��ي 
؟ ش�ل�ون  ت��دري  وأن�ت   .. وش�گ�لك  ش�ت�ريد.. 
أختلف�ت ..ان�ه وي�ه روح��ي ونف��ذت أم��رگ ؟
يشوف�ونك بعين�ي ش�م�ا اص�د للن����������اس
ويس�أل�وني علي�ك .. وم��ا بح�ت س���������رك
؟ بال�روح  ..وس�اكن  عن��دي  ..ان�ت  ع�رف�وك 
أظ��م عط�رك ؟ ألن.. عط��رك فضحن�ي ش�لون 
گلب��ك.. ما س��أل .. ل�و ن�ايس مثل�ك ص����ار؟؟
ش��و.. رح�ت ومشي��ت .. وم��ا خ��ذت قه�رك ؟
اذا .. ج�اس�ك ب��رد .. ّرد گلب��ي قطع��ة ن��ار!!!
ب��ا ِمن�ه .. ّت�دف�ه و ه� الجم��ر جم�����رك..!!
خلص��ت.. ان��ه صب��ري .. وان�ت م��ا ردي��ت..
عج�ب..للس��اعة بع��دك م�ا خل��ص صربك !!؟؟

أبـــــــراج

تشع�ر أن األمور من حولك تس�ري برسعة غري 
عادية. يجب عليك أن تتمسك بمنهجك وطريقتك 
الت�ي تتبعها دائما يف حياتك. خذ الوقت الكايف لجمع 
املعلوم�ات والحقائق التي تحتاجها قبل اتخاذ أي قرار 

أو تنفيذ أي خطة.

فكرة الس�فر ال ت�زال تراودك منذ أي�ام. ربما 
تكرس كل الحواجز وتقرر فجأة أنت واألصدقاء 
الس�فر ملكان مختلف وغريب. ابحث عن األماكن 
الت�ي ترغ�ب يف زيارتها مع أصدقائ�ك. ربما تجد أن 
كل الطرق مس�دودة، ولكن يمكنك اس�تغال طاقتك يف 

مساعدة من حولك.

القلق الذي ش�عرت به خ�ال الفرتة املاضية 
قد يجعلك ترغب الي�وم يف قضاء بعض الوقت 
يف التس�وق لرشاء بعض األغ�راض عىل الرغم من 
أنها غري رضورية. ربما تقوم بذلك بس�بب رغبتك يف 
نس�يان كل م�ا يزعجك. كن حذرا م�ن رشاء أغراض ال 

تحتاجها لكي ال تندم عىل رشائها فيما بعد.

تشتاق اليوم لرؤية شخص ما وربما تفكر يف 
اتخاذ قرار جدي�د بشأن عاقتكما. ربما تفكر 
يف الزواج من هذا الشخص. حاول أن تتخذ قرارك 
برسعة فالحبيب يف انتظار س�ماع هذا الخرب. لس�ت 
متأكدا من حقيقة مشاعره؟ اسأله وتأكد بنفسك قبل 

اتخاذ قرار مثل هذا.

التط�ورات املفاجئ�ة التي ط�رأت عىل حياتك 
خ�ال هذه الفرتة قد تجعل�ك عىل اتصال دائم 
ببعض األشخاص. ربما تستضيف مجموعة من 
األصدق�اء أو قد تفك�ر يف التخطيط لحف�ل ما. عىل 
الرغم من أن هذا الحفل قد يجعلك مشغوال طوال اليوم، 

ولكن ستشعر بالبهجة والسعادة يف النهاية.

تري�د أن تبتعد عن أماك�ن التجمعات وتضع 
ح�دودا بينك وب�ني اآلخرين. اس�تغل ما لديك 
م�ن مواهب بطريقة عملي�ة اآلن، وإن لم تشعر 
أن�ك مبدع أو ممي�ز بدرجة كافية، عليك أن تحس�ن 

استغال هذه املهارات واملواهب.

تضط�ر ه�ذا الي�وم أن تواج�ه بع�ض القضاي�ا 
الصعبة التي تجعلك تشك يف كل تحركاتك. تتفاقم 
اليوم بعض املشاكل الت�ي تتعلق بعاقاتك خاصة إذا 
انسحبت منها دون إيجاد حلول لها. انسحابك قد يجعل 
م�ن حولك يشعرون بعدم الراح�ة. ننصحك بأن تتواصل مع 

من حولك بوضوح لتوطيد العاقات من جديد.

تنتظر اليوم أحد الزماء يف منزلك، ولذلك ربما 
تضيع معظم الوقت يف التنظيف والرتتيب. ربما 
تختار اليوم أجمل مابس�ك ملقابلة هذا الشخص. 
يمكن�ك أن تزرع بع�ض النباتات الجدي�دة مع تزيني 

األرائك بالوسائد امللونة.

ال يس�تطيع زم�اؤك يف العم�ل أن يف�رسوا 
أس�لوبك الغريب، وربما يظنون أنك ش�خص 
س�اذج عىل الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك 
الحقيقي�ة. ال تتحدث كثريا بل دع ترفاتك وأفعالك 

تثبت لهم الحقيقة بوضوح.

وضع�ك املايل جي�د إىل حد ما، وهذا التحس�ن 
بفض�ل العقد ال�ذي وقعته مع أح�د الرشكاء 
خ�ال الف�رتة املاضية. ت�ود أن تش�ارك يف بعض 
املشاري�ع التي تتعلق بالفن وباإلبداع وبالتكنولوجيا 

الحديثة. كن مستعدا فانت مقبل عىل فرتة صعبة.

تقوم باألعم�ال املنزلية اليوم دون إحس�اس 
تطبي�ق  الي�وم  تق�رر  اإلره�اق.  أو  بالتع�ب 
برنام�ج جدي�د للعمل م�ن خاله. كن ح�ذرا وال 
تتخط الحدود املس�موح بها. أن�ت محب لجو اإلثارة 
واملغام�رات والتشويق ولكن انتبه فربما يكون طريقك 

محفوفا باملخاطر.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أنت محظوظ جدا هذا اليوم، فربما يتحس�ن 
وضعك املادي بشكل كب�ري مما يجعلك تشعر 
بالس�عادة. تزداد ثقتك يف نفس�ك بفض�ل الدعم 
الذي يقدمه لك بعض األصدقاء. قد يحدث سوء فهم 
بينك وبني الزماء يف العمل، ولكنه سيكون موقفا عابرا 

ولن يؤثر يف مزاجك.

عمري ٢٨ س�نة تقدم يل ش�اب 
لخطوبت�ي، وال�دي ل�م يعطني 
البداي�ة ك�ان يؤج�ل  رأي�ه، يف 
بسبب انشغاله الكبري يف عمله، 
فه�و يف حال�ة انشغ�ال دائمة، 
ال يعط�ي وقت�اً للعائلة. والدتي 
متوف�اة وأن�ا يف حرية، ش�عرت 
باالرتي�اح م�ع الش�اب املتقدم 
وعائلت�ه، وعندما أخربت والدي 
أن�ي  متع�ددة  نقاش�ات  بع�د 
أريده، غض�ب وقال يل أنا أعرف 
مصلحتك أكثر كما يقول يف كل 
مرة يتقدم فيها شاب يل، غضب 
لدرج�ة أن�ه أخ�ذ من�ي مفتاح 
مكتب�ه ومفت�اح الس�يارة، ما 
تفس�ري هذه الترفات؟ وملاذا 
هذه الترفات العنيفة بالرغم 
من أني أطلب حقاً من حقوقي 

وهذه سنة الكون؟ ما العمل؟
النصائح والحلول:

1 ربما يكون والدك واقعاً تحت 
تأثري نفيس عمي�ق بأنه أصبح 
املس�ؤول عنك تمام�ا بعد وفاة 
والدت�ك، ومن دون ش�عور منه 

يضخ�م العي�وب أو يتوق�ع أن 
يأت�ي عري�س أفضل يس�تحق 

ابنته الحبيبة!
2 ه�ذا احتمال يعيشه كثري من 
اآلباء، وبالطبع هناك احتماالت 
أخ�رى، إذ توجد مشاكل عديدة 
لفتيات يعان�ني من رفض األب 
زواج البن�ت ألن�ه يس�تفيد من 

راتبها!
3 يف كل حال ال يجوز أن نحاكم 
النوايا، ومهم�ا كانت دوافع أو 
أس�باب رفض األب فهي ليست 

املشكلة، بل علينا أن نجد حلوالً 
لتحص�ل الفت�اة ع�ىل حقها يف 
الزواج وتأسيس عائلة من دون 

مقاطعة األب.
4 يمكن�ك االس�تعانة بشخص 
حكي�م من أقاربك س�واء لجهة 
أبيك أو أم�ك، فمثل هذا التدخل 
ينف�ع يف كث�ري م�ن األحي�ان، 
خاصة إذا كان م�ن طرف أكثر 

من شخص.
الوق�ت نفس�ه صارح�ي  يف   5
وال�دك بأن قلبك من�رشح لهذه 

الزيجة، واستعيني باالستخارة 
لرتتاح نفس�ك، وقاطعي والدك 
ش�جار،  دون  م�ن  أي  بلط�ف 
وال توقف لواجباتك األساس�ية 
نحوه، وأمهليه أس�بوعاً أو أكثر 

ليفكر بهدوء ويجيبك.
6 إذا كنت فت�اة عاملة فا حق 
ألبيك أن يأخذ مفاتيح سيارتك، 
أوم�ا يخص�ك بشكل ع�ام، أما 
إذا كن�ت تحت وصايت�ه عملياً 
فاستعيني بأقارب حكماء، وإن 
أرص م�ن دون أس�باب مقنعة 
الق�ايض  إىل  اللج�وء  يمكن�ك 
وتزوي�ج نفس�ك وال تخايف من 
إخطاره بأنك قد تلجئني إىل هذا 

الترف.
7 أخ�ريا كثري م�ن اآلب�اء باتوا 
يرتاجع�ون يف عناده�م خاصة 
بع�د تأكي�د القوان�ني يف معظم 
بلدان العالم حق املرأة يف الزواج 
وفتحت مجاالت عديدة للقضاء 
للتدخ�ل لصالحه�ا يف ضد كثري 
م�ن العوائ�ق ومنه�ا مشكل�ة 

الويص.

م�ن املمك�ن تحليل الشخصي�ة باالعتماد عىل خ�ربة االختصاصييني 
النفس�يني. كما يمكن ذلك عن طريق خوض بعض االختبارات سهلة 
التطبيق مثل اختبارات الرسوم املتداخلة. ويف هذا االختبار مثاً يجب 
النظر اىل الرس�م الذي يحتوي عىل اشكال عدة ثم تحديد الشكل الذي 
تت�م رؤيته اوالً ومن دون التفكري لوقت طوي�ل. وهكذا يمكن تحليل 

الشخصية وكشف االشارات التي تجلب الحظ السعيد. 
يساعد هذا االختيار عىل تحليل الشخصية من خال النظر اىل االشكال 

املتداخلة يف الرسم وتحديد ذلك الذي تمت رؤيته منذ النظرة االوىل. 
االسماك واملخلوقات البحرية 

يمك�ن ان تت�م رؤية املخلوقات البحرية واالس�ماك اوالً عند النظر اىل 
هذا الرس�م. وهذا يش�ري اىل انه يجب االنتب�اه اىل بعض دالالت الحظ 
الس�عيد التي تتوفر يف املحيط ومنها الود واللطف الذي يظهره بعض 
االش�خاص. فهذا ق�د يعني انه�م مس�تعدون للتعاون يف م�ا يتعلق 
بالس�عي اىل تحقيق االهداف املفي�دة للجميع واىل وضع الخطط التي 
يمك�ن ان تضم�ن توفري االجواء االيجابية يف املس�تقبل القريب. ومن 
تل�ك الدالالت ايضاً امليل املفاجئ اىل اعادة فتح ابواب اغلقت يف املايض 
واس�تغال فرص تم تأجيلها مع توفر معطي�ات جديدة واعدة لذلك. 
وم�ن تلك االش�ارات ايض�اً التخلص من القل�ق الذي ت�م الشعور به 
لس�نوات مضت وم�ن الخوف الذي عطل تنفيذ الكث�ري من املشاريع. 
وتكشف رؤية االس�ماك واملخلوقات البحرية يف الرسم انه من املمكن 
جل�ب الحظ عن طريق اظهار االس�تعداد للتضحية من اجل اآلخرين 
والتعاون معهم إلصاح بعض االخطاء واعادة ترميم بعض العاقات 
ومنع حدوث كل ما يمكن ان يسبب التوتر ويعرقل سري االمور. وهذا 
يساعد عىل اكتساب ثقة الكثري من االشخاص وعىل توفر فرص تويل 
القيادة وخصوصاً عىل املستوى املهني. كما انه يسهم يف ازالة الكثري 

من الحواجز التي اعتقد يف السابق انها دائمة وغري قابلة لاجتياز. 
وجه املرأة 

تس�اعد رؤية وجه املرأة يف الرس�م اوالً عىل تحلي�ل الشخصية ايضاً. 
وهذا يعني ان من اسباب جلب الحظ السعيد االستعداد الدائم لخوض 
النقاشات والحوارات الفعالة وللتفاعل مع اصحاب الخربات واملواهب 

والقدرات غري العادية. ومن هذه االس�باب ايضاً القدرة عىل االهتمام 
بالتفاصيل الدقيقة والت�ي يرى بعضهم انها غري مهمة وعدم اهمال 
اي منها ألنها يمكن ان تس�اعد ع�ىل تحقيق االهداف الكربى وهو ما 
يشك�ل رساً من ارسار النجاح والتف�وق. وتشري رؤية الوجه ايضاً اىل 
ان من ارسار جلب الحظ الس�عيد اخذ القرار باالس�تفادة من الطاقة 
والحيوي�ة والتحي بالص�رب وموهبة االنتظ�ار اىل ان تصبح الظروف 
مؤاتي�ة ألخذ الخطوات املناس�بة والقرارات املفي�دة. كما تدل عىل ان 
م�ن تلك االرسار ايضاً الحرص عىل االبتعاد عن االجواء الس�لبية وعن 
االش�خاص الذين يرتبطون بها واتباع طريق�ة التفكري العماني اي 
التي تس�هم يف بناء الخطط بدقة واهتمام ورسم الخطوط العريضة 
الت�ي يجب اتباعها من اجل عدم ارتكاب اي خطأ يف العمل والعاقات 
االجتماعي�ة. وتعن�ي يف املقابل ان�ه من الرضوري االس�تفادة يف هذا 
الس�ياق ايضاً من بعض ال�دالالت ومنها لقاء بعض االش�خاص بعد 
ف�راق طويل والحصول ع�ىل اقرتاحات ايجابية يمك�ن ان يتقدم بها 
هؤالء. ومنها ايضاً تلقي بعض العروض التي تبدو يف ظاهرها صعبة 
التطبيق فيما هي يف الواقع س�هلة وعملي�ة ومفيدة جداً وواعدة عىل 
امل�دى البعيد. وهو ما يظه�ره اختبار تحليل الشخصي�ة الذي يعتمد 

عىل هذا الرسم.

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

ملاذا يرفض أبي كل العرسان؟؟!

حتليل الشخصية واشارات جيب االستفادة منها جللب احلظ السعيد  

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

واحدة.
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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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من  عرف  املوت  هانت 
عليه  مصائب  الدنيا

بائع   ومات  الشاي   بائع   مات   املايض  االسبوع   نهاية  مع  
الورق  الصحي ومات  بائع  الخردة  من اجل  ان  يحيا  باعة 
الوطن  والضمري واالنسانية.. هذه املقاله  ال نقولها لالستهالك  
يف   واستشهد  مات  من  عىل  وحرسة   أملا   نقولها   بل  املحيل،  
تفجريي الباب الرشقي،  فبعد  كل  تفجري   اعمى وحاقد  يزداد  
عدد االيتام  يف  القوائم االحصائية  املحفوظة يف  سجالت  الطب 
العديل،  وتزداد  يف ضوئها  عدد  القبور املنترشة  يف  مقابر النجف 
وكربالء وبغداد، ال فرق بني املوتى.. بني شيعي وسني وكردي  
وعربي  بني مسلم  ومسيحي،  واي طائفة من الطوائف االخرى، 
كلهم مشمولون بآلة املوت، وكلهم  ضحايا  االرهاب  الذي  قضَّ  
مضاجعنا، وجعلنا  نتربأ  من كياننا كبرش  من  حقنا  ان نعيش  
وحياة  حياتنا  عىل   مطمئنني   مرفهني  مساملني   ارضنا   يف  

ابنائنا، بعد ان الحقنا  املطر الناري وبدأ  ال يفارقنا
من  مزيدا  ليحصد  متأهب  كذئب مفرتس  االنياب  وهو مكرش 
ابناء   الدماء   مصايص   من   السفاحني  ظمأ  لريوي  الجثث 

»دراكوال«، وليكمل  املأساة   التي  خلفتها  جائحة  كورونا.
كنا  نتصور  ان  عام ٢٠٢٠ انتهى،  واخذ  معه  رشه ولهيب 
النار    التي صاحبته وشهيق  الذئاب الكارسة  يف  حله وترحاله  
بعد  ان  كاد صوتها  ينخفض نهاية عام  الشؤم  ٢٠٢٠  الذي 
خلف  وراءه  مئات املوتى،  لكن  يبدو  ان لهيب  هذه  النار  
بدأ  غضبه  الجديد  ٢٠٢١   وان  عامنا  ينطفيء،   لن   االزلية 
بلهيب  جديد  من النار  الحاقد،  فما  ان  انتهت سمفونية  املوت   
االخرية  حتى   التي خلفتها جائحة كورونا وباتت يف مراحلها 
بدأت  انغام  سمفونية   ألعن  منها حقدا  اسمها  سمفونية 
التفجريات التي بدأت يف منطقة الباب الرشقي، قلب العاصمة 
بغداد، سمفونية توزعت ألحانها املوسيقية بني مناطق بغداد، 
فبدأت تعزف  موسيقى  املوت االزلية،  بعد  ان  تبخرت ذكريات   
مآيس  العام املايض،  وبدأت  امنيات العام  الجديد  بمرارة اكثر  
اين   اسرت«  ساتر  »يا  بمرارة..  ونقولها   سابقتها   من   عنفا  
املفر يا شعب  العراق،  فكورونا من  امامكم  والتفجريات  من  
خلفكم،  ولم يعد  يف  العمر  بقية،  فقد  مللنا  املأساة،  فما ان  
تنتهي  حرب  عبثية حتى  تبدأ  حرب  تدمريية  اكثر  عنفا من 
سابقتها.. جيشنا الجيوش  البيضاء ملحاربة  كورونا  وجيشنا  
الجيوش  الحمراء  والخرضاء والصفراء  ملحاربة  داعش،  ومن  
النواعش،  و معناه يف  لنا   الدواعش،  وخلفت  لف  لفها من  
عىل  حملوه  الجماعة  »ان  اللغة  يف   املتبحرين  بحسب  اللغة  
النعش »، ويا مكثر النعوش  يف  عرصنا  هذا،  بعد  ان  اصبح 
ويفرس   الكارسة،   الوحوش   وسط   يعيش  العراقي  االنسان 
املريض  النعش »بأنها رسير يحمل عليه   اللغة  كلمة  علماء  
»، ويا مكثر  االرسة  بعد  ان دخل  العراق  موسوعة »غينيس«  
لالرقام القياسية  يف  عدد املوتى،  حيث   اخذ املوت  يباغتنا  يف  
كل مكان  ويحصد  مزيدا  من  االحبة،  ففراق  االحبة  وجع  ما 
بعده وجع،  واملوت  كلمة متكونة  من  ثالثة  حروف  سهلة  
املضاجع.. ومن   الحية  وتقض   القلوب   تهز   لكنها   النطق، 
شعب  يا  فصربا   الدنيا..  مصائب  عليه   هانت   املوت  عرف  
العراق،  فإن  ساعة الفرج  قد  دنت،  وان صربك  قد  تخطى  

صرب  ايوب،  وكان  الله   يف عونك.

دخلت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، قائمة األكثر بحثاً بسبب انتشار خرب إصابتها 
بفريوس كورونا املستجد )كوفيد - ١9( حالة من الجدل.

هذا بعد منشور لها عرب مواقع التواصل االجتماعي يفيد أنها تقيض حالياً ليايل 
الحجر املنزيل يف بريوت.

نعم..  »إيه  قائلة:  عليها  وعلقت  انستجرام،  عرب  لها  صورة  نيكول  ونرشت 
وال تزال أيام وليايل الحرج املنزيل مستمرة، وسفرتنا معها كأنه الوقت واقف 

محلو بس الفرق عم يخطف عمرنا وأحىل سنني حياتنا«.
وتابعت نيكول قائلة:« الله يقطع هاأليام عىل خري ونخلص منها عىل خري.. 

انتبهوا عىل حالكن«.
إلحدى  يكشف  نيكول  من  مقرب  مصدر  خرج  األخبار  هذه  تداول  كثرة  ومع 
بالعالم وأصبح »جائحة« أجربت  انترش  الذي  الوباء  لينفي إصابتها بهذا  املجالت 

الجميع املكوث يف منازلهم.

أن  قررت  لوفاتو  ديمي  العاملية  النجمة  أن  يبدو 
تدخل عام ٢٠٢١ بقوة وتركيز أكثر من أي وقت 
تحقيق  هو  لها  بالنسبة  التحدي  وكأن  مىض، 
وبدأت  العام،  هذا  خالل  النجاحات  من  سلسلة 
الظهور  يف  الشهرية  للنجمة  الجادة  الخطوات 
أعمالها  مدير  تأكيد  من  أيام  فبعد  عميل،  بشكل 
سكوتر براون تواجدها باالستوديو من أجل أخذ 
املوسيقى  عالم  يف  الناجحة  الخطوات  من  مزيد 
بنفسها  تؤكد  أن  الشهرية  النجمة  قررت 
عىل  ردا  جديدة  غنائيا  عمال  تسجل  أنها  للعالم 
االحتجاجات املؤيدة لرتامب التي اندلعت يف مبنى 
لوفاتو:  أكدت  حيث  واشنطن،  يف  هيل  الكابيتول 
»أنا يف االستوديو أعمل عىل يشء مميز بعد االعتداء 
اليوم عىل الديمقراطية«، وجاءت كلمات ولوفاتو 

بمثابة رسالة حماس لكل محبيها وعشاقها.
العالم  لوفاتو  ديمي  أبهرت  أخرى،  جهه  من 
حفل  يف  مشاركتها  خالل  وذلك  املذهل،  بصوتها 
وهو  بايدن  جو  األمريكي   الرئيس  تنصيب 
الحفل الذي ضم عددا كبريا من نجوم الغناء مثل 
بريى وغريهم  وكاتي  لوبيز  ليدي جاجا وجنيفر 

الكثريين.
ديمي  قررت  الثقيل،  العيار  من  مفاجأة  ويف 
العالم  حول  جارفة  بشعبية  تتمتع  التى  لوفاتو 
أن تتحدث عن الكثري من تفاصيل تعرض حياتها 
املخدرات  من  جرعة  تعاطيها  بعد  وذلك  للخطر 

وثائقي  مسلسل  يف  وذلك   ،٢٠١8 لعام  الزائدة 
جديد يتم عرضه عىل قناتها الخاصة عىل موقع 

الفرتة من أصعب  YouTube وتعد هذه  الفيديو 
فرتات حياة لوفاتو وُنقلت نجمة البوب الشهرية 

للمستشفى ثم دخلت يف مرحلة إعادة التأهيل .
 DEMI LOVATO:« عنوان  يحمل  العمل 

وهو   »DANCING WITH THE DEVIL
من إخراج Michael D. Ratner ، ومن 

الثالثاء  يوم  عرضه  يتم  أن  املقرر 
القناة  عىل  املقبل  مارس   ٢3

الشهرية عىل  للنجمة  الرسمية 
يوتيوب.

املوسم  يف  خليل  أمينة  تشارك  عملني،  خالل  من 
تجول«  »حظر  األول  الحايل  السينمائي 
»وقفة  والثاني  شاهني  إلهام  أمام 
األدوار  إىل  به  تعود  الذي  رجالة« 
سنوات،  غياب  بعد  الكوميدية 
نواعم نكشف عن  ومن خالل 

كواليس خاصة بالعمل.
الطفولة  منذ  أصدقاء  أربعة 
ليعودوا  الظروف  فرّقتهم 
تعرض  بعد  للقاء  مجدداً 
أحدهم، عادل، ألزمة نفسية 
قوية إثر فقدان زوجته، األمر 
للسفر  الذي جمعهم مجدداً 
الساحلية  املدن  إحدى  إىل 
»سوماباي«  يف  بالتحديد 
ومساندة  بجّوها  لالستمتاع 
للخروج من هذه  صديقهم 
يقعون  هناك  ولكن  األزمة، 
يف  املشاكل  من  العديد  يف 
بعد  خاصة  كوميدي  إطار 
أمينة  أو  »ماهي«  ظهور 
بفيلمني  تشارك  التي  خليل 
الحايل،  السينمائي  املوسم  يف 
التي  الجميلة  الفتاة  وهي 
تجذبهم من الوهلة األوىل وتعمل 
الفندق  يف  شهدي«  »مسرت  مع 
الخاص به هناك، لُيكتشف بعد 

ذلك عالقة حب قديمه بني مصطفى )محمد سالم( 
الذي سافر معهم السرتجاع حبه مجدداً وإقناعها 

بالزواج منه.
هكذا تدور أحداث فيلم »وقفة رجالة« الذي ُيعرض 
ثاني  ليكون  السينمائية،  العرض  دور  يف  حالياً 
أعمال موسم سينما ٢٠٢١ بعد فيلم »حظر تجوال« 
الذي حقق إيرادات ليست قليلة يف أول أيام عرضه 
جنيه  ألف   34٠ عىل  حصل  حيث  املايض،  األسبوع 

ليتصدر قمة شباك التذاكر بعد أيام من عرضه،
عىل صعيد آخر، أكدت أمينة خليل يف ترصيحاتها أن 
أكثر ما حمسها للموافقة عىل الدور من دون تردد 
هو مشاركتها يف عمل كوميدي يضم نجوماً كباراً 
كانت تتمنى الوقوف أمامهم كماجد الكدواني الذي 

تعشق تمثيله.

عرب الفنان، كاظم الساهر، عن حزنه الشديد جراء األحداث املؤملة 

التي تجري يف بلده العراق، والتي أسفر عنها استشهاد عدد من 

تفجري  نتيجة  الجرحى  عرشات  وسقوط  العراقيني  املواطنني 

إرهابي مزدوج.

موقع  عىل  حسابه  عرب  سوداء  صفحة  الساهر،  كاظم  ونرش 

»إنستقرام« معلناً الحداد عىل الشهداء، وعلق كاتباً: »ببالغ األىس 

ضحايا  أرس  إىل  املواساة  أصدق  و  التعازي  بأحر  نتقدم  والحزن 

الضحايا  يتغمد  أن  الله  نسأل  بغداد...  يف  الطريان  ساحة  تفجري 

بواسع رحمته ويشفي الجرحى، إّنا لله وإّنا إليه راجعون«.

الجدير بالذكر أّن معظم فناني الوطن العربي أعلنوا عن غضبهم 

بعد التفجري الذي حدث بساحة الطريان يف بغداد وتمنوا الرحمة 

للشهداء والشفاء للجرحى واملصابني.

عرض  تأجيل  العراقي،  حاتم  الفنان،  أعلن   

آيدول«،  »عراق  برنامج  من  األوىل  الحلقة 

إنفجاري  ضحايا  أرواح  عىل  حدادا  وذلك 

بغداد اللذين وقعا يوم الخميس املايض.

موقع  عىل  الخاصة  صفحته  عرب  ونرش 

كتب  سوداء،  صورة  اإلجتماعي  التواصل 

وعلّق  الوطن«  شهداء  عىل  »حداد  عليها: 

خطفها  وفرحتنا  موجوعة  »قلوبنا  بالقول: 

اإلرهاب.. نظراً للظروف التي يمر بها عراقنا 

تم   .. واملصابني  الشهداء  أبنائه  الحزين عىل 

تأجيل اول حلقة عراق ايدل الرحمة واملغفرة 

للشهداء وتعازينا الحارة لعوائلهم ولجرحانا 

الشفاء العاجل«.

تحكيم  لجنة  يف  العراقي  حاتم  ويشارك 

الربنامج مع الفنانني العراقيني رحمة رياض 

وسيف نبيل.

قبل  كثرية  انتقادات  برزت  اخر،  جانب  من 

ساعات من إعالن بدء التصوير بسبب رؤية 

البعض أن أسماء هؤالء الفنانني ال تستطيع 

رحمة  بالطبع  ومنهم  املواهب،  عىل  الحكم 

من  قليلة  سنوات  قبل  تخرّجت  التي  رياض 

برنامج ستار أكاديمي، وتساءل البعض ملاذا 

الربنامج  يف  حسون  شذى  خربة  توّظف  لم 

كون سجلها يف العمل يسبق زميلتها رحمة، 

البعض إن استغالل شهرة سيف نبيل  وقال 

من قبل محطة ام بي يس جاء بناًء عىل نسبة 

نبيل  بها فيديوهات  التي تحظى  املشاهدات 

وأعماله عىل املواقع البديلة، وهذا ما سيحول 

عىل  الخاص  التفاعل  من  حال  إىل  حضوره 

وُيحسب  حلقة،  كل  بعد  نفسها  املواقع 

العراقي،  حاتم  الفنان  استقدامها  للمحطة 

خصوصاً أنه من الجيل الذي سبق زميليه يف 

اللجنة.

قامت الفنانة مي كساب والفنان احمد فتحي 

من  واحد  باستديو  البطاطس  بتقشري 

انغام  وعىل  الليثي  عمرو  مع  الناس 

املوسيقى .

وقال احمد فتحي: انا بحب االكل 

كساب:  مي  وقالت  عام.  بشكل 

اكرت  وعن   .. الكوارع  بحب  مش 

هي  كساب  مي  تحبها  حلويات 

البسبوسة .

واكد فتحي انه ال يحب الشطة وانه 

يحب االرز واملكرونة النه خريج سياحة 

وفنادق، وان زوجته واصحابه بيفتحوا نفسه 

الرحمن،  عبد  محمد  ومنهم  االكل  عىل 

وانه يحب ساندوتش ساكالنس النه 

ضخم جدا.

اكرت  ان  كساب:  مي  واضافت 

توابل بتحبها هي خلطة البهارات 

، واملكرونة البشاميل اقرب اكلة 

الوكا وهو ال يعرف الطبخ .

الفقرة، قرشت مي كل  نهاية  ويف 

 3 قرش  فتحي  واحمد  البطاطس، 

فقط والفائز يف الفقرة مي كساب .

نيكول سابا يف قائمة األكثر حبثاً 
بسبب شائعة إصابتها بكورونا

أمينة خليل جتذب 4 أصدقاء بفيلم دميي لوفاتو تدخل عام 2021 بقوة  
»وقفة رجالة«

كاظم الساهر ُيعلن احلداد عرب حسابه بعد التفجري 
اإلرهابي يف العراق

تأجيل عرض برنامج )عراق آيدول( حدادا على أرواح ضحايا إنفجاري بغداد

مي كساب تفوز يف حتدي ست البيت 

سعد حمسن خليل 

بمقدار 444 مليار دوالر 

تطبيق “تيك توك” يتسبب بمقتل طفلة

رواد فيس بوك يطالبون بمعرفة سبب 
تسجيل خروجهم على الشبكة 

عـين على العالم

هزّت مأس�اة الطفلة التي قتلت نفس�ها بس�بب “تح�دي التعتيم” عرب 
تطبي�ق تي�ك ت�وك، العالم خ�الل الس�اعات املاضية، خصوص�اً بعدما 
نرشت وس�ائل إعالم محلية حديثاً نقلته عن والديها.فقد كشف األبوان 
املكلومان أن ابنتهما أنتونيال البالغة من العمر 10 س�نوات، أقفلت عىل 
نفس�ها باب حمام منزل العائلة األربعاء املايض، للمش�اركة يف “تحدي 
التعتيم” عىل تطبيق “تيك توك”، مس�تخدمة هاتفها الخليوي لتصوير 
أدائها.وكش�فوا عن أنها وضعت حزاما حول رقبتها وحبست أنفاسها 
أثناء تسجيل نفس�ها عىل هاتفها، ونرش الفيديو عرب التطبيق.وعندما 
تنبه�ت ش�قيقتها البالغة 5 س�نوات إىل أن أختها فاق�دة للوعي، نقلها 
األب إىل مستشفى بالريمو لألطفال فوراً، لكنها فارقت الحياة.كما لفت 
األب املحروق قائالً: “لم نكن نعرف ش�يئاً عن األمر، ولم نكن نعلم أنها 
كانت تشارك يف هذه اللعبة”.وأضاف: “كنت أعرف أن أنتونيال تستخدم 
تي�ك توك من أجل الرقصات، وملش�اهدة مقاط�ع الفيديو. كيف كان يل 
أن أتخي�ل وجود هذه الفظائع؟”.إىل ذلك، أش�ار الوالدان إىل أن ش�قيقة 
أنتونيال البالغة 9 سنوات هي التي رشحت لهما أن “أنتونيال كانت تلعب 
لعب�ة االختناق”.أما لعبة الوش�اح هذه، فتقوم ع�ىل أن يمتنع األطفال 
ع�ن التنفس حت�ى يفق�دوا وعيهم لك�ي يش�عروا بأحاس�يس قوية، 
وتتس�بب كل عام بوقوع حوادث بعضها مميت.وبسبب الواقعة، أمرت 
هيئ�ة مراقبة خصوصية البيانات اإليطالي�ة تطبيق تيك توك املخصص 
لتب�ادل مقاطع الفيديو القصرية، واململوك للصني، يوم الجمعة، بحظر 
حس�ابات أي مس�تخدمني يف البالد لم تتمكن من التأكد من سنهم بعد 

وفاة فتاة عمرها عرش سنوات كانت تستخدم التطبيق.

عان�ى العديد من مس�تخدمي تطبيق فيس بوك عىل هواتف أيفون من تس�جيل 
الخروج من حس�اباتهم، مع مطالبتهم بتس�جيل الدخول من جديد بش�كل غري 
مفهوم، ورغم أنه لم يتم تعطيل فيس بوك، لكن العديد من املس�تخدمني ش�كوا 
من هذه املشكلة عرب شبكة تويرت، حيث حاول مالكو هواتف أيفون معرفة سبب 
تسجيل خروجهم عىل الشبكة االجتماعية.ويبدو أن كل شخص يصل إىل التطبيق 
عرب منصة iOS عليه تس�جيل الدخول مرة آخرى، ويواجه العديد من األشخاص 
الذي�ن يس�تخدمون املصادقة الثنائية مش�كلة يف إع�ادة االتصال، واس�تناًدا إىل 
منش�ورات وس�ائل التواصل االجتماعى، وتمكن العديد من األش�خاص الذين تم 
تمك�ني املصادق�ة الثنائية من تس�جيل الدخ�ول يف النهاية، لكن رموز الرس�ائل 
القصرية كانت بطيئة جًدا يف اإلرس�ال، واضطر البعض إىل تحميل صور معرفهم 
الس�تعادة الوصول.وأدىل متحدث باس�م فيس ب�وك إىل Engadget بالبيان التايل: 
“نح�ن ن�درك أن بعض األش�خاص يواجهون حالًيا مش�كلة يف الوصول إىل فيس 
بوك، ونحن نعمل عىل إعادة األمور إىل طبيعتها يف أرسع وقت ممكن، نحن ندرس 
التقارير التي تفيد بأن بعض األشخاص يضطرون حالًيا إىل تسجيل الدخول مرة 
آخ�رى للوصول إىل حس�اباتهم عىل فيس بوك، ونعتقد أن هذا كان بس�بب تغيري 

التكوين ونعمل عىل إعادة األمور إىل طبيعتها يف أرسع وقت ممكن “.

وض�ع مح�رك البح�ث “غوغل” 
شارة سوداء أسفل مربع البحث 
تضامن�اً م�ع ضحاي�ا تفج�ريي 

بغداد يوم الخميس املايض .
وتظه�ر أس�فل مرب�ع البحث يف 
غوغل ش�ارة س�وداء كتب عليها 

“لضحايا االعتداءات يف بغداد”. 
وش�هدت بغداد، ي�وم الخميس، 
انتحاري�ني يف س�وق  تفجريي�ن 
ش�عبي مكتظ يف ساحة الطريان 
وس�ط بغداد، اس�فرت ع�ن 32 

قتيال و110 جرحى.

ابتك�ر خ�رباء بريطاني�ون جه�از 
تنفس صناعي جديد يمكن أن يوفر 
خي�ارات عالجي�ة إضافية للمرىض 
الذي�ن يعان�ون م�ن فش�ل الجهاز 
التنف�ي، بم�ن يف ذل�ك املصاب�ون 

بفريوس كورونا املستجد.
وتعم�ل أجه�زة التنف�س التقليدية 
اله�واء  وتدف�ع  إيجابًي�ا  ضغًط�ا 
إىل الرئت�ني، لك�ن جه�از التنف�س 
  )Exovent( املتط�ور  الصناع�ي 
يقوم بتقليل الضغط خارج الجسم 
بدالً من ذلك؛ حيث يس�مح ألنسجة 
والعم�ل بطريق�ة  بالتم�دد  الرئ�ة 

مشابهة للتنفس الطبيعي.
وأك�د الباحث�ون أن جه�از الضغط 
الس�لبي أكث�ر راح�ة م�ن أجه�زة 
التنف�س األخ�رى، الت�ي تس�تخدم 
قناًعا أو أنبوًبا لتوفري الهواء، فضالً 
عن كونه أرخص بكثري ويحتاج إىل 
عدد أقل من املوظفني.كما ال يحتاج 
املرىض أيًض�ا إىل التخدير ويمكنهم 
تن�اول الطع�ام وتناول ال�دواء عن 
طري�ق الف�م، كم�ا يمكنه�م أيضاً 

التح�دث م�ع العائلة ع�رب مكاملات 
الفيديو أو الهاتف، ومع ذلك، ال يزال 
جهاز التنفس الصناعي بحاجة إىل 

موافقة املنظمني.
وق�د ت�م تصميم�ه من قب�ل فريق 
م�ن أطب�اء التخدي�ر واملمرض�ات 
واملهندس�ني، ويس�تخدم مضخ�ة 
الج�ذع،  ح�ول  الضغ�ط  لضب�ط 
وذك�رت املمرضات أنه يمكن وضع 
جه�از )exovent( وإزالت�ه برسعة 
بواسطة ش�خصني، وأشاروا إىل أن 
النوافذ وفتحات التهوية ستس�مح 
له�م بمراقب�ة مرضاه�م والعناية 

بهم بأمان.
من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي 
)إي�ان جوس�ربي( الجه�از بأنه:” 
إعادة ابت�كار متطورة للتكنولوجيا 

املوجودة مسبًقا”.
وأض�اف:” بما أن املريض ال يحتاج 
إىل التخدي�ر، فإن�ه يفت�ح خيارات 
عالجي�ة بديلة قد تس�مح ملزيد من 
مرىض )كوفيد19-( بالعالج خارج 

العناية املركزة”.

غوغل يتشح بالسواد على ضحايا 
تفجيري بغداد

جهاز تنفس صناعي يعالج مرضى )كورونا( 
دون الحاجة للعناية المركزة

  

تغريدات

نوري المالكي

مصطفى االغا

ــعب  ــدم التعازي لش ــن ال نق حن
ــل التعازي  ــراق ، حنن نتقب الع

معهم ألننا كلنا العراق.

ادعو اىل انزال العقوبة الشديدة حبق من يثبت 
ــؤولني  ــه التقصري يف واجبه االمين من املس علي

ــة اىل فتح  ــني وادعو احلكوم ــكريني واالمن العس
ــل االرهابي  ــا اذا كان العم ــامل ملعرفة م حتقيق ش
ــادة ماكنة  ــه من اخلارج الع ــا او خمططا ل مدعوم

االرهاب يف العراق.


