
بغداد/ الزوراء:
والشـؤون  العمـل  وزارة  كشـفت 
االجتماعية عن دخـول ٦٠٠ الف عامل 
اجنبـي اىل العراق بـدون ترصيح عمل، 
مبينـا أن ١٣ ألفـا منهم فقـط يملكون 
اقامـة وتصاريح عمل قانونية يف البالد. 
مـن جانب اخـر، نفـت الـوزارة صحة 
ما يتـم تداوله عـرب صفحـة وهمية يف 
«فيسـبوك» توهم املواطنني بمعلومات 
العمـل  وزيـر  .وقـال  صحيحـة  غـري 
والشـؤون االجتماعية، عـادل الركابي، 
امس االثنني، يف حوار تابعته «الزوراء»: 
إن ”الـوزارة من خالل متابعتها رصدت 
وجـود مايقـارب الــ ٦٠٠ ألـف عامل 
اجنبـي يف البـالد دخلوا بـدون ترصيح 
عمـل، وبالتايل فـإن اقامتهـم فيه غري 
قانونـي  ”غـري  ذلـك  عـادا  رشعيـة“، 
وينافسـون العامـل املحـيل يف فرصـة 
العمـل القليلة املتاحة امامهم».وأضاف 
الركابي أن ”١٣ ألفا منهم فقط يملكون 

اقامة وتصاريح عمل قانونية يف البالد“، 
مؤكدا أن ”الوزارة تحيل اصحاب العمل 
الذيـن يمنحـون فرص عمل لهـؤالء اىل 
القضاء للحد من التجاوزات عىل قانون 
اللعمل، وتمت بالفعل احالة مئات منهم 
اىل محكمة العمل ضمن املادة ٣٠ لقانون 
قانونيا».وأوضـح  ملحاسـبتهم  العمـل 
أن وزارتـه ”تدقق اوراقهم الرسـمية يف 
اماكن عملهم بشكل رشعي“، مفصحا 
عن ”تخفيـض الوزارة اجـور ترخيص 
العمل للعامل االجنبي من مليون و٢٥٠ 
ألف دينار اىل ٢٥٠ ألفا فقط، الستقطاب 
اكرب عـدد من العاملـني االجانب للعمل 
بالتسـوية القانونيـة وجعـل تواجدهم 
قانونيا“. مـن جانب اخـر، نفت وزارة 
العمـل والشـؤون االجتماعيـة صحـة 
ما يتـم تداوله عـرب صفحـة وهمية يف 
«فيسـبوك» توهم املواطنني بمعلومات 

غري صحيحة .
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الدفاع، امس االثنني، إلقاء 
القبض عىل أربعة سوريني تسللوا عرب 
الحـدود مع العراق.وذكـرت الوزارة يف 
بيان تلقت ”الزوراء“ نسخة منه: انه“ 
اسـتمرار ملهامها يف تأمني الحدود مع 
سوريا ومالحقة املتسـللني واملهربني، 
وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة 
عمليـات غرب نينـوى، تمكنت مفارز 

يف  العسـكرية  االسـتخبارات  شـعبة 
الفرقة ١٥ واستخبارات لواء املشاة ٧٣ 
من إلقاء القبض عىل أربعة متسـللني 
من الحـدود السـورية باتجاه األرايض 
العراقيـة عـرب منطقـة حكنـه بزمار 
غربـي نينـوى مـن حملـة الجنسـية 
السورية“. واشـارت اىل“ إحالتهم عىل 
الجهـات املختصـة التخـاذ اإلجراءات 

القانونية“.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أكد وزيـر الخارجيـة السـعودي، األمري 
فيصـل بن فرحان، تمسـك بـالده بمبدأ 
إقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة عىل 
حـدود عـام 1967 عاصمتهـا القـدس 
كلمـة  يف  فرحـان،  بـن  الرشقية.وقـال 
ألقاها امس االثنني خالل اجتماع طارئ 
لـوزراء الخارجية العـرب يف القاهرة: إن 
السـعودية ”تؤكد عىل مواقفهـا الثابتة 
تجاه القضية الفلسطينية“.وأوضح وزير 
الخارجية السعودي أن اململكة متمسكة 

”بدولـة فلسـطينية عـىل حـدود 1967 
وعاصمتها القـدس الرشقية“.وتوصلت 
4 دول عربية، وهي اإلمـارات والبحرين 
إىل   ،2020 عـام  واملغـرب،  والسـودان 
اتفاقات لتطبيـع العالقات مع إرسائيل، 
التي كثفت كذلك خالل السنوات األخرية 
اتصاالتهـا مـع السـعودية.لكن اململكة 
أكدت مرارا أن السـالم بينهـا وإرسائيل 
مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة 
عاصمتهـا القدس الرشقية بالتوافق مع 

مبادرة السالم العربية.

طهران/ متابعة الزوراء:
قـال املتحدث باسـم الخارجيـة اإليرانية، 
سـعيد خطيـب زاده، تعليقـا عـىل عرض 
الوسـاطة الفرنسـية بني إيران والواليات 
املتحدة إلحياء االتفاق النووي: إن ”االتفاق 
ال يحتاج إىل وسـطاء“.وقال خطيب زادة، 
خـالل مؤتمر صحفـي امس االثنـني: إنه 
”إذا كان األمريكيـون يريـدون التـرصف 

بحكمـة، فنحـن ال نوقفهم بل سـنرحب 
االتفـاق  ونشـجعهم“.وأضاف:  بهـم 
النـووي ال يحتاج وسـطاء، كل يشء دون 
يف هـذه االتفاقيـة الدوليـة، ونوقش حتى 
الفواصل حني صياغـة هذا االتفاق.واتهم 
خطيـب زاده الدول األوروبيـة األعضاء يف 
االتفـاق بانتهاكه، قائال ”هم الطرف الذي 
يجـب أن يعـود إىل التزاماته وليس نحن“.

وأضـاف: ”يمكـن ألوروبا أن تلعـب دوًرا 
تاريخًيا وصحيًحا للغاية من خالل الوفاء 
بالتزاماتهـا وإبعاد نفسـها عـن التصور 
القائـل بأنها تسـتطيع اسـتخدام أدوات 
الضغـط الالإنسـانية التي خلقتهـا إدارة 
ترامب، ألن هذه السياسة قد فشلت“.كما 
قال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية ”إن 
طهران سـتعلق تنفيذ الربوتوكول اإلضايف 

إذا لم تعد أطراف االتفـاق إىل التزاماتها“.
وبشـأن تقارير واردة تفيد بانه من املقرر 
رفـع بعـض القيود عـن الحظـر النفطي 
االيرانـي وان تتمكـن ايران مـن الحصول 
عـىل قـرض مـن صنـدوق النقد الـدويل، 
قال: انه عىل امريكا الوفـاء بالتزاماتها يف 
اطار القـرار 2231، وليس ذلـك اختياريا 
او جزئيـا ومن املؤكد ان النفـط احد هذه 

االمور. وحول ترصيحات الرئيس الفرنيس 
الذي ادعى بأنها يمكنه ان يكون وسـيطا 
صادقا بـني ايـران وامريكا، قـال خطيب 
زادة: ان االتفـاق النـووي ليس بحاجة اىل 
وسيط. وعىل اوروبا العودة اللتزاماتها الن 
احد االطـراف املنتهكة لالتفاق هي اوروبا 
نفسـها، واخىش ان يأتي اخر ويقول نريد 

التوسط بني ايران واوروبا.

بغداد/ الزوراء:
أعرب وزيـر الخارجية، فؤاد حسـني، 
امـس االثنـني، عن تطلـع العـراق إىل 
رشاكـة طويلـة األمـد مـع الواليـات 
املتحـدة، فيمـا اكـد اهميـة التكامـل 
ضمن الية التنسيق الثالثي بني العراق 
ومـرص واالردن. وثمن حسـني، خالل 
االجتمـاع الطـارئ لـوزراء الخارجية 
العرب، الذي تابعته «الزوراء»، مواقف 
املواسـاة  لتقديمهـا  العربيـة  الـدول 
لحكومـة العـراق إثر العمـل اإلرهابي 
الذي وقـع مؤخرا بسـاحة الطريان يف 

العاصمة بغداد، مرحبا يف الوقت نفسه 
بعـودة العالقات بني األشـقاء العرب، 
وداعيـا اىل تعزيز التعـاون يف مواجهة 
اإلرهاب.وأشـار وزيـر الخارجيـة اىل 
طويلـة  رشاكـة  اىل  العـراق  «تطلـع 
األمـد مـع الواليـات املتحـدة»، مؤكدا 
«موقف العراق الثابت يف حق الشـعب 
الفلسطيني بتقرير املصري، اضافة اىل 
موقف العراق يف تعزيـز العمل العربي 
املشرتك».وشدد حسني خالل االجتماع 
عىل «أهمية إعادة سـوريا لعضويتها 
يف الجامعـة العربية».ويف سـياق اخر، 

اعلنـت وزارة الخارجية، امس االثنني، 
بـدء اجتمـاع وزيرهـا فـؤاد حسـني 
ضمـن  واالردنـي  املـرصي  ونظـريه 
اليـة التنسـيق الثالثي.وقـال املتحدث 
باسـم الوزارة احمد الصحاف يف بيان 
تلقته «الزوراء»: إن «االجتماع بدأ بني 
وزير الخارجّية فؤاد حسـني ونظرييه 
املرصي واألردني، ضمن آلية التنسيق 
الثالثي يف القاهرة».واضاف الصحاف: 
ان «وزير الخارجية اكد اهمية التكامل 
ضمـن آليـة التنسـيق الثالثـي وعـىل 

الصعد كافة».

الزوراء / يوسف سلمان:
النيابيـة  املاليـة  اللجنـة  افصحـت 
والرتفيعـات  العـالوات  إطـالق  عـن 
للموظفـني فور إقـرار قانون املوازنة 

عـن  كشـفت  كمـا   ،٢٠٢١ العامـة 
تخفيـض العجـز يف املوازنـة العامـة 
إىل ٢٤ تريليـون دينـار بـدال عـن ٧١ 
ترليـون دينار، مؤكـدة ان احتياطات 

البنـك املركزي لـن ُتَمـسَّ يف املوازنة.
والتزال اللجنـة املالية النيابية تواصل 
دار  مبنـى  يف  اليوميـة  اجتماعاتهـا 
الضيافـة ملناقشـة مسـودة مرشوع 

قانون املوازنة العامة االتحادية ٢٠٢١ 
، والتـي كانـت اللجنة املالية سـلمت 
رسميـا، يوم امس االول االحد، نسخة 
نهائيـة مـن التعديالت التـي اجرتها 

عىل مسـودة مرشوع قانـون املوازنة 
العامة االتحاديـة ٢٠٢١ اىل الحكومة 

لدراستها واملوافقة عليها .
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ميانمار/ متابعة الزوراء:
دعا قائـد الجيش يف ميانمار، مـني أونغ هالنغن، 
املواطنـني إىل ”إعطـاء األولويـة للوقائـع وليـس 
للمشاعر“، مؤكدا أن ”االنتخابات ستجري“، ليتم 
تسليم السـلطة إىل الحزب الفائز يف البالد.وأضاف 
الجنرال مني أونغ هالنغن، الذي استوىل منذ أسبوع 
عـىل السـلطة يف ميانمـار، يف أول خطـاب له منذ 
االنقالب العسـكري: إن املجلس العسكري يختلف 
عن الحكومات العسـكرية السـابقة.وقال إنه تم 
اختيار الوزراء املناسـبني، مشـريا إىل أن السياسة 

الخارجية سـتبقى دون تغيري، وسـيتم تشـجيع 
الدول عـىل االسـتثمار يف ميانمار.وأكد أن ”هناك 
مخالفات يف انتخابات العام املايض تم تجاهلها“، 
وقـال ”إنه ال توجد منظمة فـوق القانون“.وكان 
جيش ميانمار قد اسـتوىل عىل السـلطة يف انقالب 
عىل حكومة أونغ سـان سـو كي، التي اعتقلت إىل 
جانب مسـؤولني كبار آخريـن يف مداهمات خالل 
السـاعات األوىل من صباح االثنـني املايض، وأعلن 
تعيـني قائـد الجيش، مـني أونغ هالنغن، رئيسـا 

مؤقتا للبالد.

برلني/ متابعة الزوراء:
 3 طردهـا  وبولنـدا  والسـويد  أملانيـا  أعلنـت 
دبلوماسيني روس يف إطار سياسة ”الرد باملثل، 
فيما اعتربت وزارة الخارجية الروسـية أن قرار 
أملانيا والسـويد وبولندا طرد دبلوماسيني روس 
غري مـربر وغـري ودي.وقالـت وزارة الخارجية 
األملانية، يف بيان، إنها تعلن موظفا يف السـفارة 
الروسـية لـدى برلـني شـخصية غـري مرغوب 
فيهـا ”بالتوافـق مـع اتفاقية فيينـا للعالقات 
الدبلوماسـية والتـي تـم إبرامهـا يف 18 أبريـل 
1961“.وأكدت الوزارة أن هذا اإلجراء يمثل ردا 
عىل قرار روسـيا الصادر يـوم 5 فرباير لطرد 3 

دبلوماسيني من أملانيا والسويد وبرلني، واصفة 
إيـاه بـ“غـري املـربر عـىل اإلطالق“.بدورهـا، 
قالـت وزيرة الخارجيـة السـويدية، آن ليندي، 
إن بالده تطرد موظفا يف سـفارة موسـكو لدى 
استكهولم، مضيفة: ”هذا رد واضح عىل القرار 
غري القبول لطرد دبلومايس سـويدي كان فقط 
ينفـذ واجباته“.كمـا ذكـرت وزارة الخارجيـة 
البولنديـة أنها اتخذت قرارا، يف إطـار مبدأ الرد 
باملثل وبالتنسـيق مـع أملانيا والسـويد، إلعالن 
موظف يف القنصلية العامة الروسـية يف بوزنان 

شخصية غري مرغوب فيها“.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت األمانة العامة ملجلس الوزراء عن 
تفاصيل املرشوع الوطنـي لبناء املدارس، 
وفيمـا اكدت تسـلمها االرايض املخصصة 
للمـرشوع يف اغلـب املحافظـات، اعلنـت 
مفاتحـة الـرشكات الصينيـة للمبـارشة 

بتنفيذ املرشوع خالل العام الجاري.
وقال املتحدث باسم امانة مجلس الوزراء، 
حيـدر مجيد، يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 
اللجنـة العليـا للمـرشوع الوطنـي لبناء 
املدارس واللجنة الفرعية يف االمانة العامة 
ملجلـس الـوزراء مسـتمرة بالتواصل مع 
املحافظـات إلكمال تخصيص مسـاحات 
انشـاء  لغـرض  أراٍض  وقطـع  واسـعة 
املـدارس وتوزيعها ألف مدرسـة كمرحلة 
اوىل مـن ضمـن 7 االف مدرسـة.واضاف: 
انه تمـت مفاتحـة الجانـب الصيني عرب 
السـفارة الصينيـة يف بغـداد وايضـا عرب 
وزارة الخارجية  بانتظار وصول العروض 
العـرض  اىل  واالحالـة  دراسـته  لغـرض 
املناسـب فنيـا وماليـا. مبينـا: سـتكون 
هناك اكثر من رشكة وستسـلم كل رشكة 
محافظتـني او ثـالث متجاورة.واوضـح: 
ان املـرشوع سـيتضمن انشـاء مصانـع 
إلنتـاج املـواد االوليـة التي ستسـتخدم يف 
بنـاء املدارس لسـهولة الحركـة فيما بني 
املحافظـات املتقاربـة. مؤكـدا: ان اللجنة 
بانتظار االجابات ترد من الجانب الصيني.
واشار اىل: ان هناك اكثر من رشكة ستقدم 
عروضـا، وسـتتم دراسـة العـروض من 

اجال احالـة البناء عىل الـرشكات. مبينا: 
ارايض  خصصـت  املحافظـات  اغلـب  ان 
لبناء املـدارس، وبصدد ارسـال التصاميم 
االساسـية واملسـاحات الفارغة باستثناء 
محافظات قليلة.وتابع: ان االمانة العامة 
ملجلس الـوزراء طلبت من املحافظات بأن 
ترسـل قطع االرايض التي ال اشكال عليها 

والتي هـي جاهـزة للمبـارشة باملرشوع 
الن هنـاك ارايض فيهـا مشـاكل قانونية 
بني دوائـر البلدية واالسـتثمار والوزارات 
االخرى، وطلبنا ان تأتي مساحات االرايض 
الجاهزة  للبناء لكي نتسـلمها ونسـلمها 
للـرشكات من اجـل املبارشة.ولفت اىل: ان 
املـرشوع سـيتم الـرشوع بتنفيـذه خالل 

العام الجـاري. مبينا: ان رئيـس الوزراء 
واالمـني العـام ملجلـس الـوزراء يؤكدان 
املـيض يف هذا املرشوع خـالل فرتة قريبة 
جدا.وأشـار إىل أن ”جميـع املحافظـات 
مشـمولة بالخطـة“، مؤكـدا أن ”توزيع 
أعـداد املـدارس يعتمد عـىل معايري عدة، 
كل  وحاجـة  السـكانية  الكثافـة  منهـا 

محافظـة للمدارس“.وأوضح أن ”اللجنة 
العليـا تويل اهتماما بإنشـاء مـدارس يف 
املناطـق التـي توجد فيها مـدارس أهلية 
أو متهالكـة أو آيلة للسـقوط“، الفتا إىل 
أن ”األمانـة العامة ملجلس الوزراء طلبت 
مـن املحافظـات تزويـد اللجنـة العليـا 
باملخططات ومساحات األرايض الجاهزة 
املحافظـات  ”أغلـب  أن  للبناء“.وتابـع: 
أرسلت املخططات الالزمة، باستثناء عدد 
قليل منها، واآلن بطور االنتهاء من إعداد 
املخططـات وإرسـالها لغـرض إدراجها 
ضمن الخطة املرسـومة للجنـة العليا“.

وصلـت  العامـة  ”األمانـة  ان  واوضـح: 
إىل مراحـل متقدمة بشـأن التنسـيق مع 
املحافظات لتخصيص قطع األرايض التي 
ستنشـأ عليها (1000) مدرسة كمرحلة 
أوليـة، مـن مجمـوع (7000) مدرسـة، 
يف عمـوم املحافظـات، ضمـن املـرشوع 
إىل  املدارس“.وأشـار  لبنـاء  الوطنـي 
”تسـليم الدعوات للرشكات الصينية من 
الدبلوماسـية، واسـتكمال  الطرق  خالل 
اإلجراءات اإلداريـة والفنية لتوقيع العقد 
معها“.وأكد أن ”الحكومة العراقية جادة 
بـاإلرساع النطالق املرشوع وتوقيع العقد 
مـع الجانـب الصيني، خالل األسـبوعني 
املقبلني، بعـد املصادقة عىل اختيار العقد 
املناسـب للتنفيـذ، عـىل وفـق التصاميم 
التي وضعها املركز الوطني لالستشارات 
الهندسـية يف وزارة اإلعمـار واإلسـكان 

والبلديات واألشغال العامة“.
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بغداد/ الزوراء:
دعا مرصف الرشيد ذوي املتقاعد املتوىف اىل مراجعة 
التالعب. حاالت  ملنع  الوفاة  عن  لإلبالغ  املرصف 

دعا  الرشيد  «مرصف  أن  بيان:  يف  املرصف  وذكر 
لإلبالغ  املرصف  مراجعة  اىل  املتوىف  املتقاعد  ذوي 
املكتب  ممكن».وأوضح  وقت  بأرسع  الوفاة  عن 
حالة  اي  ملنع  جاءت  الدعوة  «هذه  أن  اإلعالمي 
تالعب قد تحصل براتب املتوىف بعد الوفاة، وبالتايل 
يرتتب تبعات مالية عىل ذويه».واكد املرصف عىل 
بالراتب  الخاصة  بالبطاقة  االحتفاظ  «رضورة 

والرقم الرسي وعدم تسليمها ألي جهة».
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بغداد/ الزوراء:
حـذر، صالح محمـد العراقـي، املقرب 
من زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى 
الصـدر، امـس االثنـني، مـن مخطـط 
ارهابي السـتهداف االماكن املقدسـة يف 
بغداد وكربـالء والنجف.وقـال العراقي 
يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»: وصلتنا 

معلومات شـبه مؤكدة بأن هناك اتفاقاً 
بعثياً داعشـياً وبعض املندسـني معهم 
للهجوم عىل بعض املقدسـات يف النجف 
االرشف وكربـالء املقدسـة والعاصمـة 
ال  «االسـتهداف  ان  بغداد.واضـاف: 
يخـّص املراقـد الشـيعية لنـرش الفتنة 

والفوىض».

بغداد/ الزوراء:
بحـث رئيس الجمهوريـة برهم صالح، 
مصطفـى  الـوزراء  مجلـس  ورئيـس 
تطـورات  االثنـني،  امـس  الكاظمـي، 
األوضاع السياسية وجهود إقرار املوازنة، 
فيمـا اكدا أهمية التكامـل يف العمل بني 
السلطتني الترشيعية والتنفيذية ملواجهة 
التحديات.وقال املكتب اإلعالمي لرئيس 
مجلس الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء»: 
إن «رئيـس مجلـس الـوزراء مصطفى 
الكاظمي اسـتقبل، رئيـس الجمهورية 
برهـم صالـح، لبحـث آخـر التطورات 
السياسـية واألوضـاع العامـة يف البالد، 

فضًال عـن الجهود املبذولـة ألجل إقرار 
قانـون املوازنة االتحادية العامة لسـنة 
٢٠٢١».وأضاف: أن «اللقاء شـهد بحث 
االسـتعدادات إلجراء عملية االنتخابات 
والتهيـؤ لهـا وتوفـري كل مسـتلزمات 
نجاحها، بما يضمـن أن تكون نتائجها 
الشـعب  إرادة  عـن  الحقيقـي  املعـرب 
العراقـي واختياراته».وأكـد الجانبـان، 
أهمية التكامل يف العمل بني السـلطتني 
الترشيعية والتنفيذية، يف سبيل مواجهة 
التحديات وتوفري الفرصة لنجاح جهود 
اإلصـالح املسـتهدف يف برنامـج عمـل 

الحكومة.

ÎÏ‰€a@îÓn–n€a@’Ó‹»ni@ÜáËmÎ@ÚÓè„ã–€a@Ú†béÏ€a@ùœãm@ÊaãÌg
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االثنني، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد 
يف العراق، فيما اكد تسجيل ١٧١٣ اصابة جديدة و٦ حاالت وفيات وشفاء ٨٤٨ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ٤٢٥٧٨، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ٥٩٧٤٥٠٤، مبينة انه تم تسجيل ١٧١٣ اصابة جديدة و٦ حاالت 
وفيات وشفاء ٨٤٨ حالة..واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: ٦٠١٠٤١ (٩٥٫٤٪)، بينما 
عدد حاالت االصابات الكيل: ٦٣٠٢٦٣، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: ١٦٠٩٦، يف حني ان 

عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ١٩٥، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ١٣١٢٦.
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برلني/ متابعة الزوراء:
أعلنت أملانيا والسويد وبولندا، عن طردها 3 دبلوماسيني روس 
الخارجية  وزارة  اعتربت  فيما  باملثل،  ”الرد  سياسة  إطار  يف 
دبلوماسيني  طرد  وبولندا  والسويد  أملانيا  قرار  أن  الروسية 

روس غري مربر وغري ودي.
موظفا  تعلن  إنها  بيان،  يف  األملانية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
فيها  مرغوب  غري  شخصية  برلني  لدى  الروسية  السفارة  يف 
تم  والتي  الدبلوماسية  للعالقات  فيينا  اتفاقية  مع  ”بالتوافق 

إبرامها يف 18 أبريل 1961“.
وأكدت الوزارة أن هذا اإلجراء يمثل ردا عىل قرار روسيا الصادر 
يوم 5 فرباير لطرد 3 دبلوماسيني من أملانيا والسويد وبرلني، 

واصفة إياه بـ“غري املربر عىل اإلطالق“.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، إن بالده 
مضيفة:  استكهولم،  لدى  موسكو  سفارة  يف  موظفا  تطرد 
”هذا رد واضح عىل القرار غري القبول لطرد دبلومايس سويدي 

كان فقط ينفذ واجباته“.
كما ذكرت وزارة الخارجية البولندية أنها اتخذت قرارا، يف إطار 
مبدأ الرد باملثل وبالتنسيق مع أملانيا والسويد، إلعالن موظف 
يف القنصلية العامة الروسية يف بوزنان شخصية غري مرغوب 

فيها“.
دبلومايس  طرد  عىل  ”ردا  يأتي  اإلجراء  هذا  أن  إىل  وأشارت 

بولندي دون أي سبب محرتم“ من قبل الطرف الرويس.
يف غضون ذلك اعتربت وزارة الخارجية الروسية أن قرار أملانيا 
والسويد وبولندا طرد دبلوماسيني روس غري مربر وغري ودي، 
روسيا  شؤون  يف  التدخل  لسياسات  باالستمرار  إياه  واصفة 

الداخلية.
ماريا  الروسية،  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدثة  وقالت 
التي  ”القرارات  ”روسيا1-“،:  لقناة  ترصيح  يف  زاخاروفا، 
وهي  ودية،  وغري  مربرة  غري  والسويد  وأملانيا  بولندا  أعلنتها 
ينفذها  التي  والعمليات  اإلجراءات  لسلسلة  استمرارا  تمثل 
الغرب تجاه بالدنا والتي نصنفها تدخال يف شؤوننا الداخلية“.

وشددت زاخاروفا عىل أن روسيا طردت دبلوماسيني من هذه 
البلدان الـ3 بعد ”رصدهم متلبسني“، يف إشارة إىل مشاركتهم 
الرويس،  املعارض  اعتقال  ضد  املرخصة  غري  املظاهرات  يف 

ألكيس نافالني.
وسبق أن أعلنت الخارجية الروسية، يوم 5 فرباير، أنها استدعت 
بولندا  جمهورية  بأعمال  والقائم  السويدية  اململكة  سفري 
أبلغتهم  حيث  االتحادية،  أملانيا  جمهورية  سفارة  ومبعوث 
القنصليتني  يف  ملوظفني  املسجلة  املشاركة  ”عىل  باحتجاجها 
والسفارة  والبولندية يف سان بطرسبورغ  السويدية  العامتني 
يناير   23 يوم  الرشعية  املظاهرات غري  يف  األملانية يف موسكو 
2021“ يف إشارة إىل االحتجاجات املندلعة بعد اعتقال املعارض 

الرويس، ألكيس نافالني.
الدبلوماسيني  إعالن  ”تم  أنه  الروسية  الخارجية  وتابعت 
املشاركني يف املظاهرات غري الرشعية شخصيات غري مرغوب 
الدبلوماسية والتي  فيها بالتوافق مع اتفاقية فيينا للعالقات 
توجيههم  تم  أنه  مضيفة   ،“1961 أبريل   18 يف  توقيعها  تم 

بمغادرة أرايض روسيا االتحادية يف أقرب وقت.

بغداد/ الزوراء:

وجه السفري الفلسطيني لدى العراق، احمد عقل، امس االثنني، 

دعوة رسمية اىل مجلس النواب العراقي لالرشاف عىل االنتخابات 

مجلس  لرئيس  االول  النائب  اكد  فيما  فلسطني،  يف  الترشيعية 

النواب، حسن كريم الكعبي، رضورة تفعيل عمل لجنة االخوة 

الربملانية املشرتكة بني البلدين. 

وذكر بيان للمكتب االعالمي للنائب االول لرئيس مجلس النواب 

الفلسطيني  السفري  استقبل  الكعبي  ان  ”الزوراء“:  تلقته 

القضية  ان  مبينا  له،  املرافق  والوفد  عقل  احمد  العراق  لدى 

واملستويات  الصعد  جميع  عىل  االوىل  االولوية  لها  الفلسطينية 

وحارض  تأريخ  وان  املتعاقبة،  العراقية  الحكومات  جميع  لدى 

الفلسطيني  الشعب  إلرادة  يكون مخالفا  لن  العراق  ومستقبل 

وقرارته بشأن القضايا املصريية .

لجنة  عمل  تفعيل  رضورة  اىل  اللقاء،  خالل  الكعبي،  ودعا 

يف  ُيسهم  بما  وفلسطني  العراق  بني  املشرتكة  الربملانية  اإلخوة 

تنشيط الجوانب ذات االهتمام املشرتك وتقوية اوارص التعاون 

البلدين، مشريا اىل ان العراق عازم عىل وضع اسس متينة  بني 

الشعب  العربية، سيما  الشعوب  العالقات مع كل  عىل مستوى 

الفلسطيني يف مسارها الصحيح. 

من جانبه، قدم السفري الفلسطيني دعوة للنائب االول لرئيس 

العراقي  النواب  مجلس  مشاركة  بخصوص  النواب  مجلس 

يف  مشيدا  الفلسطينية،  الترشيعية  االنتخابات  عىل  لالرشاف 

الوقت نفسه بموقف العراق من قضية التطبيع وصفقة القرن، 

واصفا اياه بالعايل واملرشف .

واكد النائب االول لرئيس املجلس موقف الشعب والدولة العراقية 

الكيان االرسائييل بكل اشكاله  للتطبيع مع  الرصيح والرافض 

كونه يمس إرادة وقرار الشعب الفلسطيني، ويعده تجاوزا عىل 

القرارات الرشعية الدولية .

الزوراء / يوسف سلمان:
افصحت اللجنة املالية النيابية عن إطالق 
العالوات والرتفيعات للموظفني فور إقرار 
قانون املوازنة العامة 2021، كما كشفت 
إىل  العامة  املوازنة  يف  العجز  تخفيض  عن 
ترليون   71 عن  بدال  دينار  تريليون   24
دينار، مؤكدة ان احتياطات البنك املركزي 

لن ُتَمسَّ يف املوازنة.
تواصل  النيابية  املالية  اللجنة  والتزال 
اجتماعاتها اليومية يف مبنى دار الضيافـة 
املوازنة  قانون  مرشوع  مسودة  ملناقشة 
كانت  والتي   ،  2021 االتحادية  العامة 
امس  يوم  رسميـا،  سلمت  املالية  اللجنة 
االول االحد، نسخة نهائيـة من التعديالت 

قانون  مرشوع  مسودة  عىل  اجرتها  التي 
اىل   2021 االتحادية  العامة  املوازنة 

الحكومة لدراستها واملوافقة عليها .
وازاء ذلك، اكدت لجنة االقتصاد واالستثمار 
قانون  مرشوع  بتمرير  امليض  ان  النيابية 
سيبقى  باألغلبية   2021 العامة  املوازنة 
الكرديـة  الكتل  مع  االتفاق  لحيـن  قائما 
التصويت  جلسة  موعد  قبيل  عدمه  او 

النهائي املرتقب .
النائب ندى جودت،  اللجنة،  وقالت عضو 
مناقشة  ”اجتماعات  ان  لـ“الزوراء“: 
مستمرة  التزال  املوازنة  قانون  مسودة 
يوميا إليجاد معالجات حقيقية إلشكاالت 
عديدة، منها حجم املوازنة الضخم، وملف 

سعر  وخفض  كردستان،  اقليم  نسبة 
والقروض  الدوالر،  أمام  الدينار  رصف 
املحلية والخارجية  التي بذمة الحكومة“.

يتوقف  املوازنة  اقرار   ” ان  واضافت   
بإنهاء  النيابية  املالية  اللجنة  قرار  عىل 
اللمسات  ووضع  التعديالت  كل  صياغة 
امام  التصويت  جلسة  موعد  قبل  األخرية 
النهائية  املسودة   ” ان  مبينة  الربملان“. 
الكتل  لقانون املوازنة ستعرض عىل قادة 
داخل  التصويت  قبل  الثالث  والرئاسات 

مجلس النواب ”.
باملقابل كشفت كتلة الحزب الديمقراطي 
تفاصيل  عن  النيابية  الكردستاني 
االجتماعات التي سيعقدهـا الوفد الكردي 

خالل  بغداد  العاصمة  اىل  وصوله  املتوقع 
قانون  مرشوع  بشأن  املقبلـة،  الساعات 

املوازنة العامة االتحادية 2021 .
ديار  التحالف،  كتلة  عن  النائب  وذكر 
برواري، يف ترصيح صحفي: ان ”سلسلة 
اجتماعات الوفد الكردي مع اللجنة املالية 
عن  واضحة  رؤية  اىل  ستفيض  النيابية 
يف  االقليم  يحتاجها  التي  التخصيصات 

قانون املوازنة العامة ”.
واضاف ان ”الكتل الكردية لديها القناعة 
املوازنة  قانون  مرشوع  فقرات  بأن 
عملية  ستكون  الحكومة  ارسلتها  التي 
وباإلمكان تطبيقها، لكن ذلك ال يمنع ان 
ما تذكره اللجنة املالية النيابية يرسي عىل 

الربملان“.  داخل  السياسية  الكتل  ممثيل 
جملة  سيخوض  الكردي  ”الوفد  ان  مبينا 
ال  حتى  سياسية  ومباحثات  لقاءات 
الخاصة  بالفقرات  تغيري  هناك  يكون 
بمستحقات االقليم خالل جلسة التصويت 
بصيغتها  املوازنة  قانون  مرشوع  عىل 

النهائية يف مجلس النواب“.
واوضح ان ” االجتماعات الجديدة ستضع 
اللمسات االخرية بشأن االتفاق عىل حصة 
االقليم وااللتزامات املستحقة عىل االقليم 
النواب  مجلس  عليها  ليصادق  للحكومة، 
عليها  االتفاق  يتم  التي  نفسها  بالصيغة 
الكتل  ورؤساء  النيابية  املالية  اللجنة  بني 

السياسية والوفد الكردي ”.
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الخرطوم/متابعة الزوراء:
 أصـدر رئيس الوزراء السـوداني عبد الله 
حمـدوك، قـرارا بإعفـاء وزراء الحكومة 
االنتقالية مـن مناصبهـم، تمهيدا إلعالن 

تشكيلة حكومية جديدة اإلثنني.
وقـال مجلس الـوزراء السـوداني يف بيان 
”اسـتنادا عىل أحكام الوثيقة الدستورية، 
أصدر رئيـس مجلس الوزراء قرارا بإعفاء 
وزراء الدولـة بالحكومـة االنتقاليـة مـن 
مناصبهم، وإنهاء تكليف الوزراء املكلفني 

بترصيف أعباء وزارات“.
ووفقا ملوقع ”سـودان تريبيون“ فإنه من 
مـن املقـرر أن تكـون الحكومـة الجديدة 
من القوى السياسـية وتنظيمات الجبهة 
الثورية، وذلك خالًفـا للوزراء املعفيني من 
مناصبهم الذيـن كان أغلبهم كفاءات غري 

حزبية.
وأشـار قرار اإلعفاء الصـادر عن حمدوك 
املعفيـني سيسـتمرون يف  الـوزراء  أن  إىل 
ترصيـف أعمال الـوزارات إىل حـني إكمال 

إجراءات التسليم والتسلم.
ويف وقـت سـابق األحـد، توافـق مجلـس 
رشكاء الفرتة االنتقالية يف السـودان، عىل 
إعالن تشـكيلة الحكومة الجديدة، االثنني، 

وفق بيان ملجلس السيادة االنتقايل.
وستكون الحكومة الجديدة من 27 وزيرًا، 

الجبهـة  تنظيمـات  ترشـحهم  منهـم   7
الثوريـة، ويسـمي املكـون العسـكري يف 
مجلس السـيادة وزيري الدفاع والداخلية، 
الحريـة  قـوى  ُترشـحهم  البقيـة  أمـا 

والتغيري.
التشـكيلة  أن  الحكومـة  بيـان  وأوضـح 
الجديـدة لـن تتضمن اسـم وزيـر للرتبية 
والتعليم، حيث ما زالت املشـاورات تجري 

بشأنها.
وهـذه الـوزارة مـن الـوزارات املخصصة 
”الجبهـة  السـلمية  العمليـة  ألطـراف 

الثورية“، باإلضافة إىل 6 وزارات أخرى.
ويف 28 ينايـر املايض، أعلنت لجنة املعلمني 
أبرز مكونات تجمع املهنيني السـودانيني، 
للـوزارة،  الحزبيـة  املحاصصـة  رفضهـا 
وتمسـكت بالوزيـر محمد األمـني التوم. 
وكان مقـررا إعـالن الحكومـة الجديـدة 
الخميـس، قبل أن يقرر مجلـس الرشكاء 
التأجيـل حتى مطلـع األسـبوع الجاري. 
وتأتي خطـوة إعـادة تشـكيل الحكومة، 

برئاسـة حمدوك، التزاما باتفاق السـالم، 
الـذي أُعيد عىل أساسـه تشـكيل املجالس 
عليـه  للموقعـني  للسـماح  االنتقاليـة، 

باملشاركة يف السلطة االنتقالية.
وبدأت بالسـودان، يف 21 أغسطس 2019، 
فـرتة انتقاليـة تسـتمر 53 شـهرا تنتهي 
بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسـم 
خاللها السـلطة كل من الجيـش وائتالف 

قوى ”إعالن الحرية والتغيري“.
األوىل يف  وتعتـرب حكومـة حمـدوك هـي 
السـودان منذ أن عزلت قيـادة الجيش، يف 
11 أبريل 2019، الرئيس السوداني السابق 
عمر البشري من الرئاسة (1989: 2019)؛ 
تحـت ضغـط احتجاجات شـعبية منددة 

برتدي األوضاع االقتصادية.
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة، يف وقت، 
يعاني فيه السودانيون من  أزمة اقتصادية 
متفاقمـة يف بلـد 65 يف املئـة من سـكانه 
يعيشون تحت خطر الفقر، بحسب أرقام 

حكومية.
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الجزائر/سكاي نيوز:
اتهم الجيش الجزائري أطرافا داخلية وخارجية، بمحاولة 
استهداف أمن البالد ومحاولة زعزعة استقرارها، مشيدا 
باالحتجاجات السـلمية التي بدأت عام 2019، وأطاحت 

الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وحـذرت افتتاحيـة مجلة الجيـش يف عددها الشـهري، 
مـن أن جهات أجنبية تقوم بترصفـات منافية لألعراف 
الدبلوماسـية، مؤكـدة أن ”الجزائـر الجديـدة“، ترفض 
أي وصايـة من أي جهـة كانت أو امـالءات أو أي تدخل 

أجنبي.
ويتخـذ الجيـش مـن افتتاحيـة مجلته الشـهرية منربا 
لنرش رسـائل بشأن األوضاع عىل السـاحة السياسية يف 

الجزائر.
وجـاءت االفتتاحية بعنـوان ”الجزائـر الجديدة حقيقة 

ماثلة للعيان“.

وتأتي هذه التحذيرات يف وقت تعالت فيه بعض الدعوات 
عرب مواقـع التواصـل االجتماعي، تحث عـىل العودة إىل 
املظاهـرات، تزامنـا مـع الذكـرى الثانية لحـراك الثاني 

والعرشين فرباير.
وقالت املؤسسـة العسـكرية يف االفتتاحية: ” إن الجيش 
يقوم بواجبه نحو الشـعب و الوطن بكل إخالص وتفان 
مثلما أكده رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق 
السـعيد شـنقريحة خـالل إرشافه عـىل تنفيـذ تمرين 

تكتيكي بالذخرية الحية الشهر املنرصم.
ورأى الجيش أن ”االلتزام بالوفاء لعهد الشـهداء األبرار 
يقتيض يف الذكرى الثانية للمسـريات الشـعبية السلمية 
التي انطلقت يف 22 فرباير 2019، وضع مصلحة الجزائر 
فـوق كل اعتبار، يف وقت لم يعد خافيا عىل أحد أن بالدنا 
مسـتهدفة من قبل أطراف أجنبية لم يرق لها ذلك النهج 
الوطني والسيادي الذي تنتجه يف ظل عالم ما فتئ يشهد 

يف املدة األخـرية تحوالت وتحديات وتهديدات تسـتهدف 
الدولة الوطنية يف الصميم“.

وتحدث الجيش عن ”أطراف معادية“، دون أن يسميها، 
لـم يرق لهـا ”انخراط الشـعب الجزائري عـن قناعة يف 

مسار بناء جزائر جديدة قوية وسّيدة ”.
وقـال إن هـذه األطراف ”حركـت هذه األخـرية بيادقها 
وأوعزت ألصوات من ذوي النوايا السيئة بفعل ارتباطها 
بأجنـدات خارجية أضحت معروفة لدى العام والخاص، 
قصـد االلتفـاف عـىل املطالـب املرشوعة للشـعب وبث 
سـمومها يف محاولـة لدفـع البـالد إىل الفـوىض وخلط 

األوراق بما يخدم مصالحها ومآربها الخبيث“.
وأضـاف أن ذلك يأتـي ”ضمن مخطط يهـدف بالدرجة 
األوىل إىل رضب املصداقيـة التـي يحظـى بهـا الجيـش 
الوطنـي الشـعبي ومن ثـم العالقـة املتينة التـي يربط 

الشعب بجيشه.

٠١  يرس ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن مرشوع (تجهيز سـيارات حقليه من منشـأ ياباني دبل قماره موديل  ٢٠٢١  عدد (٣٠) لدوائر املهندس املقيم ملشـاريع محافظه بغداد) أدناه 
ضمن مبالغ اإلرشاف واملراقبة لسنة ٢٠٢٠  فعىل كافة  مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة تقديم عطاءاتهم لتنفيذ املرشوع أدناه وحسب الوثائق القياسية

٢ ٠عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل الوثائق الخاصة باملرشوع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي 
من الساعة٨  صباحا ولغاية الساعة ٢ ظهرا  .

٠٣تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري
                                       ظرف العرض الفني

                                       ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  (شـهادة تأسـيس, عقد تأسـيس , محرض اجتماع , هوية غرفة تجارة  نافذة صنف ممتاز,أجازة ممارسـه مهنه أذا كان 
مقدم العطاء مكتب ,تقديم أعمال مماثله مصدقة من الجهة املستفيدة, تقديم مستمسكات املدير املفوض , تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية , كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة 
العامة للرضائب نافذ ومعنونة إىل محافظه بغداد, وصل الرشاء النسخة األصلية , يتم التوقيع والختم عىل كافة صفحات جداول الكميات من قبل مقدم العطاء, تكون مدة نفاذية العطاء 
٩٠ يومـا , يلتـزم مقـدم العطاء  بتثبيت عنوان متكامل ملكتبهم مع أرقام الهواتف واملوقع االلكرتوني  الخاص بهم  , يجـب إن تكون األرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة 
وخالية من الحك والشطب ومقرتن بتوقيع مقدم العطاء , عىل الرشكات األجنبية الراغبة باالشرتاك باملناقصة تقديم شهادة تأسيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة ومصدقة من السفارة 

العراقية يف بلد التأسيس , يلتزم مقدم العطاء بتقديم األسعار النهائية غري قابلة للتفاوض , تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ملحافظة بغداد )
٠٤ بإمـكان مقدمـي العطـاء املهتمـني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلـب تحريري إىل العنوان التايل )محافظة بغداد/ قسـم العقـود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائـق لقاء مبلغ قدره 

(٢٥٠,٠٠٠)(مئتان وخمسون إلف دينار عراقي )  غري قابله للرد ٠
٥ ٠ يتم تسليم العطاءات / إىل العنوان التايل محافظة بغداد / االستعالمات االلكرتونية /الطابق األول   وأخر موعد لتسليم العطاءات الساعة ١٢ ظهرا  من التوقيت املحيل ملدينة بغداد يوم  
االثنني  ٢٢ /٢٠٢١/٢ سـوف ترفض العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف محافظة بغداد / قسـم العقود 

الساعة ١٢ ظهرا من يوم االثنني ٢٢  / ٢ / ٢٠٢١ او اليوم الذي يليه
٠٦يجب إن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء عىل شكل( خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة)   من احد مصارف بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي .

٧ ٠يستقطع من مستحقات الرشكة املتعاقدة  كافة الرسوم والرضائب املشار إليها يف القوانني   واألنظمة  والتعليمات  العراقية
 ٠٨   أذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التايل  

  ٠٩  جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغري مستجيبة
 ٠١٠  يستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية ويضمنها (السيولة النقدية, اإلعمال املماثلة) 

(admin@bagdad.gov.iq) ١١ ٠للمعلومات تتم املراسلة  عرب الربيد االلكرتوني  
١٢  ٠يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن

١٣ .يف حال تقديم احد مقدمي العطاء ألي من املعايري املطلوبة وتم استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املشرتك دون النظر إىل الرشيك األخر إال إذا نص يف الوثيقة نسب ورشوط معينة 
ينبغي توفرها يف الرشيك عند ذلك يعتمد ما تم تثبيته يف الوثيقة 

١٤ ٠كل ما يخالف ما ورد يف أعاله ال يعتد به
                                                                                              محافظة بغداد/قسم العقود
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تعلُن الرشكة العامـة لتجارة الحبوب فرع / النجف عن بيع املواد 
املدرجـة ادنـاه يف املزايدة العلنيـة وفق قانون بيـع وايجار اموال 
الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ وستجري املزايدة الساعة العارشة من 

صباح يوم (٢٠٢١/٢/٢٤).
فعـىل الراغبـني بالـرشاء الحضـور باملـكان والزمـان املعينـني 
مسـتصحبني معهم التأمينات املبينة ادنـاه بصك المر الرشكة و 
باسم املشرتي حرصاً والبطاقة التموينية او بطاقة السكن وبراءة 
الذمـة من الرضيبة ويتحمل من ترسـو عليـه املزايدة اجور خزن 
بنسـبة(٢/١)٪ نصف مـن املئة من بدل البيع عـن كل يوم تأخري 
وملـدة (٣٠) ثالثـون يوم عىل ان يتحمل من ترسـو عليـه املزايدة 
اجور النرش واالعـالن وأية مصاريف اخرى ورفع املواد خالل املدة 

املحددة.
علماً ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة (٥) خمسة ايام اعتبارا من 

تاريخ االحالة.

lÏj®a@Òäbvn€@Úflb»€a@Ú◊ãì€a
Ô„Ï„b‘€a@·è‘€a
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املدير العام
الحقوقي عامر جاسم حمود

مدير القسم
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الصحـة والبيئـة وضعهـا عـدة 
اجـراءات قانونية بحـق املقرصين باإلجراءات 
الوقائية، فيما أكدت اتخاذ االجراءات الوقائية 

الالزمة ملواجهة ساللة كورونا الجديدة.
وقالـت مديرة العالقات العامـة يف اعالم وزارة 
الصحة، عضو الفريق الطبي السـاند للوزارة، 
ربـى فـالح حسـن، يف ترصيـح صحفـي: ان 
«الوزارة منـذ بداية الجائحة وهي متأهبة ألي 
زيـادة يف عـدد االصابات مع ذلـك وضعت عدة 
اجـراءات وقائيـة وقانونيـة بحـق اي مقرص 
وغري ملتزم باإلجراءات الوقائية، ومن ضمنها 
اصدار قرارات واجراءات احرتازية للوقاية من 
انتشـار الوبـاء، حيـث اصدرت دائـرة الصحة 
العامـة يف وزارة الصحـة بتوجيـه كل املـوالت 
واملطاعم واملقاهـي ومعاهد الدروس باإلغالق 

يف حال عدم االلتزام باإلجراءات الوقائية».
وأوضحـت ان «هنـاك اجـراءات قانونية ايضا 
وحسـب قانون الصحة العامـة بحق املدارس 
االهلية والحكومية التـي ال تلتزم بالتعليمات، 
وعدم السـماح ألي طالب او تدرييس بالدخول 

اىل املدارس او الكليات بدون ارتداء كمامة».
وأضافـت انـه «عىل الرغب من عـدم وجود اي 

اصابة بالسـاللة الجديدة يف عموم العراق لحد 
هـذه اللحظة إال ان ظهور سـاللة جديده هو 
امر متوقـع ومنذ بداية الجائحة وزارة الصحة 
متوقعة من ظهور عدة سالالت اخرى والوزارة 
متواصلة بشكل يومي مع مركز السيطرة عىل 
االمراض االنتقالية التابع لدائرة الصحة العامة 

وكذلك منظمة الصحة العاملية بهذا االمر».
وبينت ان «ووزارة الصحة اتخذت كل اجراءاتها 

الوقائية واالحرتازية ملنع دخول هذه السـاللة 
اىل البالد».

وتابعـت مديـرة العالقـات العامـة يف اعـالم 
وزارة الصحـة انـه «مع تزايد عـدد االصابات 
وعدم التزام املواطنني ونحن يف موسـم شـتاء 
وانخفـاض يف درجـات الحـرارة، فهـي بيئة 
ومنـاخ مالئـم النتشـار االمراض التنفسـية 
والوبائيـة واالنتقاليـة وممكـن دخول ملوجة 

اشـد وأخطـر ونحن مازلنـا يف دائـرة الخطر 
ولـم نتخطاهـا عىل الرغـم من ازدياد نسـب 

الشفاء».
واختتمت بالقول: «لألسـف هناك تهاون كبري 
مـن املواطنني وعدم التزامهـم ادت اىل زيادة يف 
عـدد االصابات، ووزارة الصحـة بدورها دائما 
تشـدد وتأكد عىل رضورة االلتـزام باإلجراءات 
الوقائيـة مـن لبس الكمامـة وتعقيـم اليدين 
والتباعـد االجتماعـي، ومنـع اقامـة مجالس 

العزاء واالفراح للحد من عدد اإلصابات».
بينما اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االثنني، 
تجهيـز دوائـر الصحـة يف بغـداد واملحافظات 

بمستلزمات تتعلق بحفظ لقاحات كورونا.
بيان للوزارة تلقته «الزوراء» ذكر: ان «الرشكة 
العامة لتسـويق األدوية واملسـتلزمات الطبية 
جهـزت دوائـر الصحة بثالجات حفـظ اللقاح 
املضـادة ل كورونا ومسـتلزمات طبية واجهزة 

متنوعة».
وبني مدير عام الرشكة، عيل حسـن البلداوي: 
انه «تم تجهيز كل من دائرة صحة بغداد الكرخ 
، االنبار، واسـط، البـرصة، دياىل، صالح الدين، 
ميسـان، فضـال عـن تجهيـز املركـز العراقي 

ألمراض القلب بمستلزمات طبية قلبية».

بغداد/ الزوراء:

نت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس  تمكَّ

االثنني، من ضبط كاتـب عدل ومتَّهم 

آخـر يف محافظة النجف األرشف؛ عىل 

خلفيَّة تأييد شـهادات تسجيٍل لسبعة 

معامـل وهميَّـة لتسـلُّم الحبـوب يف 

املحافظة.

وقالـت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» 

نسـخة منـه: إن ”دائـرة التحقيقات 

يف الهيئـة، ويف معـرض حديثهـا عـن 

تفاصيـل عمليَّـة الضبـط التـي تَّمت 

أفـادت  قضائيَّـٍة،  ـرٍة  ُمذكَّ بموجـب 

بقيام فريٍق من مكتب تحقيق النجف 

األرشف، بضبـط كاتـب عـدل وُمتَّهم 

آخر؛ لقيامه بتأييد شـهادات تسجيل 

سبعة معامل وهميٍَّة عىل إحدى القطع 

ملصلحـة عدٍد من األشـخاص؛ لغرض 

تسلُّم حصٍة من الحبوب تصُل إىل آالف 

ـة لتجارة  األطنـان مـن الرشكة العامَّ

الحبوب – فرع النجف األرشف».

وأضاف البيان أن ”الفريق الذي أجرى 

التحّريات الالزمة بعد رصده معلوماٍت 

عـن تلك الخروقـات وتنفيـذه عمليَّة 

ـن أيضاً  الضبـط بحـّق املُتَّهمني، تمكَّ

من ضبـط أصل شـهادات التسـجيل 

ة بمكائن تلك املعامل ومحارض  الخاصَّ

تسـجيل  سـجل  وأصـل  الكشـوفات 

املكائن، الفتًة إىل أنَّ التحقيقات األوليَّة 

بيَّـنـت أن جميع الكشـوفات وهميٌَّة 

ل الفريق إىل  وغري حقيقيٍَّة، كمـا توصَّ

وجود كشـٍف وهميٍّ آخر عىل القطعة 

نفسـها؛ ليصبح مجموع املعامل (٨) 

معامل وهميَّة».

وتابـع أنه ”تمَّ تنظيـم محرض ضبٍط 

رفقـة  وعرضـه  بالعمليَّـة،  أصـويلٍّ 

املُتَّهمـنِي واألوراق التحقيقيَّة، ُمعزَّزة 

باملُـربزات واعرتافـات أحدهمـا، عىل 

التحقيـق  محكمـة  قـايض  السـّيد 

ة  ؛ الذي قرَّر توقيفهما عىل ذمَّ املُختصَّ

التحقيق“. 

بغداد/ الزوراء:
وجهـت وزارة الرتبية، امس االثنـني، املديريات 
العامة للرتبيـة يف بغداد واملحافظـات بااللتزام 
بالتعليمـات الخاصة بامتحانات نصف السـنة 
ونهايـة الكـورس األول للعـام الـدرايس ٢٠٢٠ 
– ٢٠٢١. وفيمـا اعلنـت الـوزارة انطالق ورش 
العمل الخاصـة بتعليم األطفال الصم يف املراحل 
الدراسـية املتقدمة بعد املرحلة االبتدائية، أكدت 
ان هـذه الـورش تأتـي بالتعاون مـع املجلس 

الثقايف الربيطاني واالتحاد األوروبي.
وقالت الـوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة 
والتحريريـة  الشـفوية  ”االمتحانـات  منـه: 
تجـري داخـل املدرسـة حضوريـاً ضمـن املدة 
املحددة، وتكون درجة امتحانات نصف السـنة 
ونهاية الكـورس األول كما معمول به سـابقاً، 
عـىل ان يـؤدي تالميذ الصفـوف األربعـة األوىل 
امتحانـات نصـف السـنة شـفوياً عـدا دروس 
اللغـات والرياضيـات للصـف الرابـع االبتدائي 
تكون شفوية وتحريرية، باإلضافة اىل ان درس 
الرياضة والفنية يدخل ضمن الجدول األمتحاني 

.
وأضـاف البيان أنـه ”يعتمد االمتحـان النظري 
والعميل لدرس الحاسوب كما معمول به سابقاً، 
اما يف حال عـدم وجود امتحـان (عميل) ُيعتمد 
(النظري) فقط (٥٠٪ ×٢)، اما بالنسـبة لطلبة 
االنتسـاب فأنهم يؤدون االمتحانات املشـمولة 
بالشـفوي (االمتحانات الشفوية + التحريري) 
املشـمولة  غـري  املـواد  امـا   ،  (٢×  ٪٥٠) مـن 

بالشفوي يكون امتحانهم من (٥٠٪ ×٢)“.
ويف السـياق نفسـه، اشـارت املديريـة العامـة 
القـرار  أن ”درجـة  اىل  للتقويـم واالمتحانـات 
لطلبة الكورسـات تكون كما معمول به سابقاً 

(١٠) درجـات قرار لكل كـورس»، مضيفًة «ان 
إجراء االمتحانـات ملرحلة واحدة أو أكثر ُتقدره 
إدارة املدرسـة، إذ (يعد الصف وحدة ال تتجزأ يف 
االمتحانـات التحريريـة وال يجـوز وضع درس 
لكل شـعبة من الصـف)، وفيما يخـص الطلبة 
الذين انتظمـوا بالدوام ولم يمتحنوا (امتحانات 
شـهرية) يـؤدون امتحانـات نهايـة الكـورس 
األول مـن (٥٠٪ ×٢) ، مـع التأكيد عىل رضورة 
اتبـاع اإلجـراءات الوقائيـة والسـالمة للتالميذ 

والطلبة“. 
مـن جانـب اخـر، اعلنـت وزارة الرتبيـة، امس 
االثنـني، انطـالق ورش العمل الخاصـة بتعليم 
األطفال الصم يف املراحل الدراسـية املتقدمة بعد 
املرحلـة االبتدائية بالتعاون مـع املجلس الثقايف 

الربيطاني واالتحاد األوروبي.
وقالت الـوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة 

منه: ان «ورش العمـل الخاصة بتعليم األطفال 
التـي نظمتهـا وزارة  ذوي اإلعاقـة السـمعية 
الرتبية بالتعاون مـع املجلس الثقايف الربيطاني 
وبالرشاكة مع االتحـاد األوربي، انطلقت امس، 
من اجل مناقشة تعليم األطفال الصم يف املراحل 
الدراسـية املتقدمة بعد نجاحهم يف االمتحانات 

الوزارية للمرحلة االبتدائية».
واوضحـت الـوزارة ان رئيـس اللجنـة الوطنية 
العليا للرتبية الخاصة، عيل الزبيدي، أكد يف كلمة 
لـُه خالل الورشـة «اهتمـام وزيـر الرتبية بهذا 
املوضوع كونه يمس رشيحة مهمة من املجتمع 
العراقـي وهـم األشـخاص مـن ذوي اإلعاقـة 
واالحتياجات الخاصـة، ونحن نعمل ضمن هذا 
املرشوع إىل وضع الخطط الالزمة لتنفيذ محاور 
اإلطـار العام لتطوير التعليم املسـاوي والدامج 

ودمجهم مع اقرانهم يف املدارس».

بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة العمـل والشـؤون االجتماعيـة 
عن دخـول ٦٠٠ الـف عامل اجنبـي اىل العراق 
بـدون ترصيح عمـل، مبينـا أن ١٣ ألفا منهم 
فقط يملكون اقامة وتصاريح عمل قانونية يف 
البـالد. من جانب اخر، نفت الـوزارة صحة ما 
يتـم تداوله عرب صفحة وهمية يف «فيسـبوك» 

توهم املواطنني بمعلومات غري صحيحة .
وقـال وزيـر العمـل والشـؤون االجتماعيـة، 
عـادل الركابـي، امس االثنني، يف حـوار تابعته 
«الـزوراء»: إن ”الـوزارة مـن خـالل متابعتها 
رصـدت وجـود مايقـارب الـ ٦٠٠ ألـف عامل 
اجنبـي يف البـالد دخلـوا بدون ترصيـح عمل، 
وبالتـايل فإن اقامتهم فيه غـري رشعية“، عادا 
ذلك ”غري قانوني وينافسـون العامل املحيل يف 

فرصة العمل القليلة املتاحة امامهم».
وأضـاف الركابـي أن ”١٣ ألفـا منهـم فقـط 
يملكـون اقامـة وتصاريـح عمـل قانونيـة يف 
البالد“، مؤكدا أن ”الوزارة تحيل اصحاب العمل 
الذيـن يمنحون فرص عمل لهـؤالء اىل القضاء 
للحد مـن التجاوزات عىل قانون اللعمل، وتمت 
بالفعـل احالـة مئات منهـم اىل محكمة العمل 
ضمـن املـادة ٣٠ لقانـون العمل ملحاسـبتهم 

قانونيا».
وأوضـح أن وزارتـه ”تدقق اوراقهم الرسـمية 
يف اماكن عملهم بشـكل رشعي“، مفصحا عن 
”تخفيض الوزارة اجور ترخيص العمل للعامل 
االجنبي مـن مليون و٢٥٠ ألـف دينار اىل ٢٥٠ 

ألفا فقط، السـتقطاب اكرب عـدد من العاملني 
االجانـب للعمـل بالتسـوية القانونيـة وجعل 

تواجدهم قانونيا“. 
مـن جانب اخر، نفـت وزارة العمل والشـؤون 
االجتماعيـة صحة ما يتـم تداوله عرب صفحة 
وهمية يف «فيسبوك» توهم املواطنني بمعلومات 

غري صحيحة .
وذكر اعـالم الـوزارة يف بيان تلقـت «الزوراء» 
نسـخة منـه: أن «وزارة تنفـي صحـة ما يتم 
تداوله عـرب صفحة وهميـة يف موقع التواصل 
االجتماعي (فيس بوك) تحمل اسم (مصطفى 

ال عمـران) توهـم املواطنـني بمعلومـات غري 
صحيحة وكاذبـة نرشت مـا مضمونه (دعوة 
املسـجلني عىل الرعايـة االجتماعية من ٢٠١٦ 
لغايـة ٢٠١٩ اىل مراجعـة الرعايـة للتأكـد من 

اسمائهم).
ودعـت الـوزارة املواطنـني اىل «اعتمـاد موقع 
الوزارة االلكرتوني والصفحات الرسمية التابعة 
لها يف متابعـة آخر أخبار الوزارة»، مؤكدة أنها 
«سـتقوم باإلجراءات القانونيـة تجاه كل من 
ينتحل اسـمها او ينرش اخبـاراً مفربكة عنها، 

لذا اقتىض التنويه».
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت رشطة محافظة صالح الدين، امس اإلثنني، القبض عىل ١١ متهما، وضبط حزام 

ناسف وقنابر هاون يف عمليات أمنية باملحافظة.
وذكرت مديرية الرشطة، يف بيان تلقت الزوراء» نسـخة منه: أن «مفارز أقسـام رشطة 
صالح الدين يف اقضية سـامراء، يثرب، العلم، اشـور، آمـريل، الرشقاط، بلد، تمكنت من 
إلقـاء القبض عىل ١١ متهما بينهما اثنان وفق أحكام املادة الرابعة من قانون مكافحة 

اإلرهاب».  
وأضـاف أن «املفارز تمكنت من العثور عىل حزام ناسـف من مخلفات داعش اإلرهابي 
ضمن قاطع مسؤولية فوج الطوارئ ١٢ يف قضاء بيجي والعثور عىل كدس عتاد يحتوي 

عىل ١٩ قنربة هاون قديمة خلف الحي الصناعي ملدينة سامراء».  

بغداد/ الزوراء:

أتلفت القـوات األمنية كميـات كبرية من 

املـواد الزراعية املمنوعة من االسـترياد يف 

سيطرات محافظتي كركوك ودياىل.

وذكـر بيـان لخليـة اإلعالم األمنـي تلقت 

«الزوراء» نسخة منه: «بحسب توجيهات 

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات 

املسـلحة مصطفـى الكاظمي، لتشـجيع 

املنتج املحيل ودعم الفالحني، فقد شـددت 

القـوات األمنية إجراءاتهـا بحرق واتالف 

املـواد الزراعيـة املمنوعـة من االسـترياد 

حسـب الضوابـط الزراعيـة، مـن بينهـا 

ضبط كميات كبـرية من املواد املخالفة يف 

سيطرات محافظتي كركوك ودياىل».

وأضـاف «كما صدرت توجيهـات للقوات 

املخالفـني  متابعـة  بـرضورة  األمنيـة 

سـيطرات  جميـع  يف  ومحاسـبتهم 

املحافظـات واملنافذ، واتخـذت االجراءات 

القانونيـة بحقهـم وعـدم السـماح لهم 

بإدخال اي مادة ترض باقتصاد البالد».

وكان مجلـس الـوزراء قـرر، يف جلسـته 

الثاني من شباط الجاري، ان تتوىل مديرية 

الطـرق والسـيطرات الخارجيـة يف وزارة 

الداخليـة، مسـؤولية مسـك السـيطرات 

الرئيسـية ملداخـل املحافظـات (حرصاً)، 

ومعها األجهزة الساندة (املخابرات واألمن 

الوطني وغريها).

من جهتها، اعلنت الهيئة العامة للكمارك، 

امـس االثنني، ضبط حاويـة مركز كمرك 

ام قرص الشـمايل محملة (دراجات نارية 

+ دراجـات هوائيـة مسـتعملة) مخالفة 

لضوابط و رشوط االسترياد.

وذكر اعالم الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» 

نسـخة منـه: أنـه «بالتعاون مع شـعبة 

ورشطـة  واالسـتخبارات  الرتاخيـص 

الكمـارك تـم ضبـط حاوية حجـم (٤٠) 

قدمـا يف مركـز كمـرك ام قرص الشـمايل 

محملة (دراجات نارية + دراجات هوائية 

مسـتعملة) مخالفـة لضوابـط ورشوط 

االسترياد».  

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت اللجنـة املاليـة النيابيـة، امـس االثنـني، موعـد إطـالق العـالوات والرتفيعات 

للموظفني.

وقالت اللجنة يف بيان مقتضب: إن «إطالق العالويات والرتفيعات للموظفني سـيتم فور 

إقرار موازنة ٢٠٢١». 

وتناقـش اللجنـة، منـذ ايام، بنـود موازنة العـام الحايل تمهيـداً إلقرارها يف الجلسـات 

املقبلة.
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  بغداد/ الزوراء:

اعلنت مديرية االسـتخبارات العسـكرية، امس 

االثنـني، القاء القبض عىل ارهابـي يدير مواقع 

التواصـل  منصـات  عـىل  لداعـش  الكرتونيـة 

االجتماعي يف محافظة كركوك.

وذكرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة 

منـه: انـه «بعملية دقيقـة ومتابعة مسـتمرة 

تمكنت مفارز مديرية االسـتخبارات العسكرية 

يف الفرقـة ١٤ مـن القـاء القبـض عـىل أحـد 

االرهابيني يف منطقة الزاب بمحافظة كركوك».

واضاف البيان ان «االرهابي هو احد الذين كانوا 

يقيمـون يف تركيا ويدير مواقـع وهمية لداعش 

عـىل التواصـل االجتماعـي هنـاك كمـا يقـوم 

بتسهيل سكن الدواعش يف تركيا».

ولفـت البيان اىل ان «االرهابي يعد من املطلوبني 

للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام املادة 

٤ إرهاب».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وكالة االسـتخبارات، امس االثنني، عن 
القاء القبض عىل ١٥ عنرصا بتنظيم ” داعش“ 
اإلجرامي خالل عمليـات منفصلة يف محافظة 

نينوى.

وقالت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة 
منه: إنه ”من خـالل متابعة عنارص عصابات 
داعـش االرهابـي مـن قبـل مديريـات وكالة 
االسـتخبارات والتحقيقات االتحادية يف وزارة 
الداخليـة لتجفيـف منابعهـم والقضـاء عـىل 

ماتبقـى من فلولهـم، تمكنت مفـارز مديرية 
اسـتخبارات ومكافحة ارهاب نينوى من القاء 
القبـض عـىل (١٥) ارهابيا بمناطـق متفرقة 
مـن محافظـة نينـوى مطلوبني وفـق احكام 
املـادة (٤/ ارهاب)النتمائهم لعصابات داعش 

اإلرهابي».
وأضـاف البيـان أن ”اإلرهابيـني يعلمـون بما 
يسمى قاطع دجلة وديوان الجند واملعسكرات 
العامة وفرقتي الفرقـان و البيالوي والرشطة 
الال إسالمية، تحت كنى واسماء مختلفة، فضالً 
عن عمـل االرهابـي املكنى ابو انـس انتحاري 
انغمـايس ضمن كتيبـة االنتحاريني واالرهابي 
املكنـى ابوقتـادة عسـكر قاطـع تـل عبطـة 

واالرهابي ابو الرباء يف الهندسة العسكرية».
وأوضح أنـه ”خالل التحقيقـات االولية معهم 
اعرتفـوا بانتمائهم لتلك العصابـات االجرامية 
واشـرتكوا بعدة عمليات ارهابيـة ضد القوات 
االمنيـة واملواطنني قبل عمليـات التحرير، وقد 
تم تدوين اقوالهم باالعـرتاف واتخذت بحقهم 

االجراءات القانونية“. 

بغداد/ الزوراء:

أفـاد مصـدر امني يف قيادة حشـد 

محافظـة االنبـار، امـس االثنني، 

باعتقـال عنـرص بـارز يف تنظيـم 

داعـش االجرامـي بعمليـة امنيـة 

مدينـة  اسـتهدفت  اسـتباقية 

الرمادي .

وقـال املصـدر يف ترصيح صحفي: 

ان “ القـوات االمنيـة نفذت حملة 

امنية اسـتباقية اسـتهدفت احياء 

الرمـادي،  مدينـة  مـن  مختلفـة 

تمكنـت مـن خاللهـا مـن اعتقال 

عنرص بارز من عنـارص عصابات 

داعش االجرامية ”.

املعتقـل  ان“  املصـدر  واضـاف 

شارك بعمليات اسـتهداف القوات 

التنظيـم  سـيطرة  ابـان  االمنيـة 

االجرامـي عىل القضـاء»، موضحا 

ان ”القـوات االمنيـة نقلت املعتقل 

وسـط اجراءات امنية مشـددة اىل 

احـدى املراكـز االمنيـة للتحقيـق 

معـه ومعرفة بقية اختباء عنارص 

الخاليا النائمـة للتنظيم االجرامي 

واماكن تواجدهم».

يشار اىل ان القوات االمنية اعتقلت 

خـالل الفـرتة الحاليـة العديد من 

قادة وعنارص التنظيم االجرامي يف 

مناطق مختلفة من مدن االنبار.
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                                  العدد:٢١٨٨/ج/٢٠٢٠

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                التاريخ:٢٠٢١/٢/٧
محكمة الجنح النارصية                             
اعالن

اىل املتهمني الهاربني / ١- تركي فرحان منشد  ٢- محمد تركي فرحان
٣-عبد العزيز فرحان منشد  ٤- احمد تركي فرحان  ٥- شاكر تركي فرحان

اصـدرْت محكمة جنـح النارصية قرارها املرقـم ٢١٨٨/ج/٢٠٢٠ واملتضمن الحكم 
غيابيا عىل كل واحد من املدانني اعاله بالحبس البسيط وملدة سنة واحدة وفق احكام 
املـادة ٤٣٢ عقوبات وبداللة مواد االشـرتاك ٤٧و٤٨و٤٩ منـه ولعدم حضوركم رغم 
التبليغ االصويل وملجهولية محل اقامتكم يف الوقت الحارض تقرر تبليغكم بصحيفتني 
محليتـني لالعرتاض عىل الحكم الغيابي الصـادر بحقكم خالل مدة ثالثون يوما تبدأ 

من اليوم التايل للنرش وبخالف ذلك يعترب الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي.
                                                                                        القايض
سالم طاهر الداود

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                       العدد:٤٧/ش/٢٠٢٠

رئاسة  محكمة استئناف ذي قار االتحادية                           
محكمة االحوال الشخصية يف سوق الشيوخ                 التاريخ:٢٠٢١/٢/٣

م/ اعالن
اىل املدعى عليه /شوقي مزهر صرب

السـاكُن يف منطقة (الخميسات السـدنياوية) سـابقا وملجهولية محل االقامة 
حاليا بتاريخ ٢٠٢١/١/١١ اصدرت هذه املحكمة حكما غيابيا يف الدعوى اعاله 
يقـيض بالتفريق بينك وبـني زوجتك املدعية فاطمة عايد حمـد واعتباره طالقاً 

بائناً بينونة صغرى.
وملجهوليـة محـل اقامتك تقـرر تبليغك اعالنـا بصحيفتني محليتـني وعند عدم 

مراجعتك طرق الطعن القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.

                                                                                       القايض
حسني محمد سلمان

تنويه
نـرشْت جريدة الـزوراء بعددهـا ٧٤٢٣ 
بتاريـخ ٢٠٢١/٢/٨ إعـالن صـادر من 
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 
املرقـم ٢٠٢٠/١٥٤٣ حيـث ذكـر اسـم 
املواطـن (محمد خضري عبـد بدر) خطأ 
والصحيـح (محمـد خـرض عبـد بدر).           

لذا اقتىض التنويه..

بغداد/ الزوراء:
اكـد وزير النفط حـرص الوزارة عىل 
تطويـر قطاع التصفيـة وبما يحقق 
زيادة يف معدالت االنتاج املحيل، ويأتي 
ذلـك  ضمن اولويـات برامج وخطط 

الوزارة يف االرتقاء بقطاع التصفية .
وقال وزير النفط، احسان عبد الجبار 
اسـماعيل، يف بيان تلقـت ”الزوراء“ 
نسخة منه: ان ”العام الحايل سيشهد 
اضافـة اكثر مـن (80) الـف برميل 
باليـوم كطاقـة تكريريـة اىل انتـاج 
رشكة مصايف الجنوب، بعد تحقيقها  
لنسـب انجـاز متقدمـة يف مـرشوع 
وحدة التكرير الرابعة بطاقة ٧٠ الف 
برميل باليوم ومن املؤمل إنجازها يف 

شهر ترشين االول املقبل“.
واشـار اىل ”تحقيـق نسـب انجـاز 
كبـرية يف مـرشوع وحـدة االزمـرة 
بطاقـة (١١) الـف برميـل باليـوم 
ومن املخطط إنجازها يف شهر تموز 
املقبل، فضال عن الوصول إىل نسـب 
انجـاز متقدمة جدا يف مرشوع برج 
التربيـد بطاقة ١٢ ألف م٣/ سـاعة 
والـذي سـيدخل مجـال الخدمة يف 
شهر نيسان املقبل ومرشوع املراجل 
البخارية بطاقة ٣٠٠ طن / سـاعة 
ومرشوع تعامالت املياه بطاقة ٣٠٠ 
م٣/سـاعة الذان سيدخالن الخدمة 
يف الربـع االخـري مـن العـام الحايل 

.“٢٠٢١

واضـاف الوزيـر ان ”املشـاريع التي 
تنفذهـا الرشكة سـتعمل عىل زيادة 
الطاقـة التكريرية  ملصـايف  الجنوب 

وتحسني نوعية االنتاج“.
مـن جانبـه، قـال مدير عـام رشكة 
ان  ويل:  حسـام  الجنـوب،  مصـايف 
الرشكـة  تقـوم  التـي  ”املشـاريع 
بتنفيذها ستعمل عىل زيادة وتحسني 
انتاج البنزين عـايل االوكتاين، فضال 
عـن زيـادة االنتـاج مـن منتجـات 
(النفثـا، زيـت الغـاز، الكريوسـني، 
زيت الوقـود، الغاز السـائل)، فضالً 
عىل ذلـك سـتعمل جميـع الوحدات 
االنتاجيـة وبضمنها مصفى الدهون 

بكامل طاقاتها“.
تنفيـذ  ”املـىض قدمـًا يف  اىل  ولفـت 
مـرشوع  (FFC) بطاقـة (55) الـف 
برميل ويعد من املشـاريع الواعدة يف 

الصناعات التكريرية يف العراق“.
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بغداد/ الزوراء:

أفـاد تقريـر ملنظمـة الشـفافية الدوليـة 

بـأن الحكومـات املتعاقبة يف العـراق منذ 

غزو عـام 2003 وحتـى اآلن اهدرت 300 

مليار دوالر أثقلت كاهل الدولة بالقروض 

ملعالجـة املشـاكل املاليـة الذاتيـة نتيجة 

الفساد وسوء االدارة .

وذكـر التقرير الذي اطلعت ”الزوراء“ عىل 

ترجمتـه: ان “ العـراق ال يـزال يف طليعـة 

دول العالـم األكثر فسـاداً، كمـا ان هناك 

مـن العديد مـن العوامل التـي كان ينبغي 

أن تسـحبه إىل أسـفل هذه القائمة بما يف 

ذلـك الوضع االقتصـادي املتدهور والعجز 

املـايل املتفاقم، فيما تشـري التقديرات غري 

الرسـمية إىل أن األموال املختلسة واملهدرة 

عنـد املعابـر الحدودية وحدهـا تبلغ نحو 

100 مليـار دوالر منـذ  الغـزو االمريكـي 

للبالد ”.

واضـاف انـه “ ليـس مـن املسـتغرب أن 

يقـع العراقيـون يف حرية مـن أمرهم ألنه 

لـم يتم اتخـاذ خطوات ملموسـة إلخراج 

البالد مـن فئة الدول األكثر فسـادا.. يقع 

العراق تحت وطأة عجز مايل ضخم وديون 

خارجية تبلغ قيمتها عرشات املليارات من 

الـدوالرات، يف حني ادت جائحـة فايروس 

كورونـا إىل تفاقـم العجـز املـايل بشـكل 

خطـري.. ويقدر العجز بأكثر من 40 مليار 

دوالر بينما يبلـغ الدين الخارجي نحو 23 

مليـار دوالر باسـتثناء 40.9 مليـار دوالر 

قبل عام 2003 ”.

وتابع أن “ العراق املرتبة 160 من بني 180 

دولـة، مما يعنـي أنه من بـني أكثر الدول 

فسـاًدا عىل مسـتوى العالم، وعىل رأسها 

جنوب السـودان والصومـال.. عىل الرغم 

مـن أن العراق قد أحـرز تقدًما يف تصنيفه 

السـنوي، إال أن هـذا ال يبـدو كافًيـا ألن 

الوضع خطري للغاية، خاصة عند النظر يف 

اثر جائحة فايروس كورونا عىل البالد“.

وواصـل انـه “عـىل الرغـم من املكاسـب 

الصغـرية التـي حققهـا املجتمـع املدني 

يف العقـد املايض نحـو بناء قوانـني أقوى 

وأكثر اسـتدامة ملكافحة الفسـاد وتعزيز 

الشـفافية ، فإن أزمـة كورونـا والتدابري 

الطارئـة الناتجة أدت بشـكل أسـايس إىل 

القضـاء عىل هذه الجهود ، مما أعاد البالد 

سنوات إىل الوراء“.

واوضـح التقرير أن “ الفسـاد السـيايس 

اليـزال أيًضـا يمثل تحدًيـا يف جميع أنحاء 

املنطقـة. ففي العـراق، عىل سـبيل املثال  

يحرم الفساد الراسخ يف النظام الناس من 

حقوقهم األساسـية، بما يف ذلك الحصول 

والرعايـة  املأمونـة  الـرشب  ميـاه  عـىل 

الصحيـة والكهربـاء والوظائـف والبنيـة 

التحتية املالئمة“. 

بغداد/ الزوراء:
اكد نائب رئيـس لجنة الزراعة واملياه 
النيابيـة، منصـور البعيجـي، امـس 
االثنـني، أنه مـن غري املمكـن ان تتم 
املحافظة عـىل املنتج املحـيل وحدود 
امـام  مفتوحـة  كردسـتان  اقليـم 
البضائـع واملنتجـات الزراعيـة التي 
تدخل اىل البلد بصورة مستمرة وبدون 
انقطاع، وقد اغرقت االسواق العراقية 
بهـذه املنتجات والبضائـع واملترضر 

فيها املزارع العراقي واقتصاد البلد.
تلقـت  بيـان  يف  البعيجـي  وقـال 
”الـزوراء“ نسـخة منـه: إن ”حماية 
املنتج الوطني تأتي من خالل االلتزام 
التام بالرزنامة الزراعية التي تطلقها 
وزارة الزراعـة والتـي من خاللها يتم 

السـماح بدخـول املـواد الزراعية او 
البضائع الغذائية حسب الحاجة عرب 
جميـع املنافـذ الحدودية وهـذا االمر 
شبه مستحيل ان يطبق من قبل اقليم 

كردستان“.
وأضـاف أن ”عىل الحكومـة ان تقوم 
بواجبهـا عىل اكمل وجـه، وان تبتعد 
عن الشعارات وتشـكيل اللجان التي 
تدعـي بها حماية املنتـج الوطني الن 
حمايـة املنتج الوطني يأتي من خالل 
احـكام السـيطرة التامة عـىل املنافذ 
الحدوديـة لالقليـم ومنـع دخول اي 
مواد غذائية او زراعية حينها ستكون 
هنالك حماية حقيقية للمنتج الوطني 

يف البلد“.
”القطـاع  ان  إىل  البعيجـي  ولفـت 

الزراعـي يف البلد شـهد خـالل الفرتة 
الحاليـة خصوصا بعد ازمـة كورونا 
طفرة نوعية وعىل جميع املسـتويات 
وحقـق اكتفاء ذاتيا كبـريا جدا، لذلك 
ان تقـوم  العراقيـة  الحكومـة  عـىل 
بواجبها عىل اكمل وجه وتقدم الدعم 
الكامـل للمـزارع العراقـي وتحمـي 
منتجهـا املحـيل وتحكـم سـيطرتها 
عىل جميـع املنافذ الحدوديـة يف البلد 
سواء كان االقليم او غريها، وعدا هذا 
االمر فإن من يتكلم عن حماية املنتج 
الوطنـي هو مضيعـة للوقت وضحك 

عىل الذقون“. 
وزارة  أكـدت  متصـل،  جانـب  مـن 
الزراعة، امس االثنني، أن إعادة تأهيل 
وانشـاء مصانـع تحويلـة أصبحـت 

رضورية الحتواء املنتج املحيل، داعية 
الخـاص  والقطـاع  الصناعـة  وزارة 

للنهوض باالقتصاد الوطني.
وقال املتحدث باسـم الـوزارة، حميد 
النايـف، يف ترصيـح صحفـي: ان “ 
وفـرة اإلنتـاج املحيل مـن املحاصيل 
الزراعية والثروة الحيوانية بحاجة اىل 
استيعابه من قبل املعامل والصناعات 
التحويلـة، وذلـك لإلسـهام يف دعـم 
االقتصـاد العراقـي وتوفـري ماليـني 
الـدوالرات من خـالل اسـترياد املواد 

التي تدخل يف اإلنتاج الزراعي“.
ودعا النايف وزارة الصناعة والقطاع 
الخـاص اىل ”تأهيل املصانـع التابعة 
للوزارة التي كانت يف وقت سـابق من 
افخر املصانـع يف املنطقة، إضافة اىل 

انشـاء مصانـع متوسـطة مـن قبل 
القطـاع الخاص بجميـع املحافظات 
وبحسـب االختصاصات مـن اإلنتاج 

الزراعي والثروة الحيوانية “ .
وأشـار اىل ان “ تفعيـل هـذا القطاع 
بحاجة اىل قروض واستثمارات محلية 
يتوجب عـىل الحكومة القيام بتقديم 
الكافية  املالية والقانونية  التسهيالت 

لدعم الوزارة والقطاع الخاص“.
هـذا  ”تفعيـل  أن  النايـف  وأوضـح 
القطاع سيسـهم يف تحسـني وزيادة 
اإلنتـاج الزراعـي ويشـجع الفالحني 
واملزراعني ومربي االبقار واملوايش من 
أداء افضـل، فضال عـن توفري العملة 
الصعبة للبالد وعـدم دخول البضائع 

الفاسدة من خارج الحدود“.

بغداد/ الزوراء:
حـذر البنـك الدويل، امـس االثنني، مـن أن التعيينات 
الحكوميـة يف العراق تشـهد تضخماً كبـرياً وتبعات 
ماليـة واقتصاديـة مرهقـة، مشـددة عـىل رضورة 
تشـجيع االسـتثمارات يف بيئـة مناسـبة وتنشـيط 

القطاع الخاص.
وقال املمثل املقيم للبنك الدويل يف العراق، رمزي نعمان، 
يف حوار تابعته ”الزوراء“: ”اننا نحاول بصورة جدية 
دعم جميع جهود االصـالح التي تقوم بها الحكومة 
العراقيـة، وحني ننظر إىل حـل قضية االنكماش فإن 
ذلـك يأتي عرب خلق فرص العمل، ونعتقد أن املجتمع 
العراقي هو «مجتمع شـبابي»، يشـكل الشباب فيه 
ثروة أساسـية يجـب البناء عليهـا ومنحهم الفرص 
املناسبة للدخول إىل سوق العمل ضمن مسلسل كبري 
يبـدأ بالتعليـم وعوامل أخـرى، وخلق فـرص العمل 
ليس بالـرضورة عن طريق التعيـني الحكومي الذي 
يشهد تضخماً كبرياً ويحمل تبعات مالية واقتصادية 
مرهقة، بل عن طريق تشـجيع االستثمارات يف بيئة 
مناسبة وتنشيط القطاع الخاص، وإعادة الثقة بني 

املواطن والحكومة“.
وأضـاف رمـزي أن ”البنـك الـدويل يسـعى إىل دعـم 
الحكومة العراقية يف وضع أطر سياسة مالية ونقدية 

سـليمة جداً تسـمح يف إدامة العمل املـايل واملرصيف، 
وبشـأن املوازنـة، نرتقـب تصويت الربملـان العراقي 
عليها لنسـتطيع معرفة خطوط الدعـم املمكنة من 

قبلنا للحكومة، وذلك بعد جدولة االيرادات والنفقات 
ومـا هو العجـز االجمـايل املرتتب عـىل املوازنة، وما 
هي االمور التي سـتلجأ اليها الحكومة ملواجهة هذا 
العجز سـواء كان ذلك بطريقة االقرتاض الداخيل أو 
الخارجي، وكيف للحكومة أن تسـدد الديون املرتتبة 
عليهـا واملتأخـرة، وبعـد ذلك سـيكون للبنـك الدويل 
موقـف واضـح يف الدعـم بشـقني االسـتثماري عرب 
املشـاريع املمولـة، ودعـم املوازنة وهو شـق يرتبط 
باالصالحـات األساسـية التي تلتـزم حكومة العراق 
بها، وهي إصالحات جوهرية تسـمح بتحسني واقع 

البلد املايل والنقدي عىل مراحل“.
ولفـت رمزي إىل أن ”البنك الدويل دعم قانون التقاعد 
املوحـد الذي اقـرتح يف الربملان، وقد كانـت مقاربتنا 
يف ذلـك القانـون هو أن يصـار اىل وضـع قانون بني 
القطاعـني العام والخاص يسـمح بانتقـال املنافع 
بينهمـا، وهـو أحـد الحوافز االساسـية التـي تدفع 
املواطـن اىل أن يسـعى للعمل يف القطـاع الخاص وال 
يضغط باتجاه القطاع العام، وهو ما يخفف األعباء 

املرتتبة عىل الحكومة“. 

بغداد/ الزوراء:

أعلن املرصف الزراعـي التعاوني، امس االثنني، 

عـن قرب اطـالق القـروض الخاصة بتشـجيع 

املشـاريع الزراعية وفق مبـادرة البنك املركزي، 

التجاريـة  القـروض  بمنـح  اسـهامه  مؤكـدا 

والصناعية الساندة للقطاع الزراعي.

وقـال مديـر املرصف، رشـاد خضـري وحيد، يف 

بيان اطلعت عليه ”الزوراء“: ان ”املرصف يعمل 

حاليـا وفق التوجهات الحكومية الخاصة بدعم 

القطاع الزراعي وتشـجيع الصناعة الساندة“، 

موضحـا ان ”االيـام القليلـة املقبلـة ستشـهد 

اطالق القروض من خالل مبادرة البنك املركزي 

الداعمة للفالحني واملزارعني وبواقع 250 مليار 

دينار وبنسبة فائدة 4 باملئة“.

واضاف ان ”هذا املبلغ سيشـجع املسـتفيدين 

عـىل انشـاء مشـاريع زراعية جديدة تسـهم 

”ان  اىل  مشـريا  الوطنـي“،  االنتـاج  بتفعيـل 

املرصف مسـتمر بمنح قـروض زراعية اخرى 

تسـتهدف ايضـا فئـات املزارعـني والفالحني 

واملسـتثمرين سـواء كانوا افـرادا او رشكات 

وتكون مساهمة املرصف بنسبة 80 باملئة من 

كلفة املرشوع».

وتابـع ان ”املـرصف عمـد مؤخـرا اىل تخفيض 

نسـبة الفائـدة لهـذه القـروض بعـد ان كانت 

قصـرية ولغاية عام واحـد 8 باملئة اضحت اآلن 

5 باملئـة وصـوال اىل فائـدة القـروض الطويلـة 

لفرتة اسـرتداد اكثر من 5 سـنوات والتي كانت 

هي االخـرى 8 باملئة وانخفضـت اآلن لتصل اىل 

7 باملئة“.

واوضح وحيـد ان ”مبالغ القـروض للمزارعني 

والفالحـني التـي يمنحها املرصف تـرتاوح بني 

50 اىل 150 مليون دينار، إذ تتطلب قيام املزارع 

بتقديـم عقـد االرض الزراعيـة او سـند امللكية 

ونوع املرشوع الراغب بإنشائه سواء كانت هذه 

املشاريع موسمية او بيوتا بالستيكية او انشاء 

بسـتان او مـزارع دواجـن او بحـريات وغريها 

اليطلب منه جدوى اقتصادية وضمانات محددة 

اضافة اىل كفالة موظفني“.

ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@300@päáÁc@÷aã»€a@¿@Új”b»næa@pbflÏÿ®a@ZÚÓ€Îá€a@ÚÓœb–ì€a@ÒäaÜ�a

ÊbnéÜã◊@âœb‰fl@Û‹«@Òã�Óè€a@5«@Ô‹0a@wn‰æa@ÚÌb‡®@ÚÓibÓ„@pbj€b�fl

Ú‘Áãfl@bËmb»jmÎ@Ú‡Éõnfl@ZÚÓflÏÿ®a@pb‰ÓÓ»n€a@Âfl@äâ±@Ô€Îá€a@Ÿ‰j€a

Úõ–É‰fl@áˆaÏ–i@ÚÓ«aäç€a@…Ìäbìæbi@ÚñbÇ@üÎã”@÷˝†g@lã”

بغداد/ الزوراء:
كشـف الخبري االقتصادي، نبيل املرسومي، امس االثنني، عن وجود اكثر من 
5 االف درجـة عليا ومخصصاتهم قد ذكـرت يف موازنة 2021، يف وقت خلت 

املوازنة من تفاصيل رواتب الدرجات الخاصة ممن هم بدرجة وزير ونائب.
وقال املرسومي يف ترصيح صحفي: ان ”املوازنة يف العديد من الفقرات تدمج 
يف رشحها الدرجات العليا والتي تشـمل املدراء العامون ووكالء الوزراء ومن 

بدرجتهم والدرجات الخاصة وتشمل الوزراء والنواب وممن بدرجتهم“.
واضـاف انه ”يف التفصيالت ذكـرت املوازنة الدرجات العليـا والبالغ عددهم 
5041 بدرجـة مدير عـام ووكيل وزير وممن بدرجتهـم ورشح عن رواتبهم 

واعدادهم“.
واوضح املرسـومي ان ”املوازنـة لم تتطرق اىل تفصيـالت الدرجات الخاصة 
بالـوزراء والنـواب ومن بدرجتهـم ال االعداد والجـداول“، مبينـا ان ”غياب 

التفصيالت يثري الكثري من التساؤالت“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت مبيعات البنك املركـزي العراقي من العملة الصعبة، امس االثنني، 

مع افتتاح جلسات االسبوع الحايل لتصل اىل 31 مليون دوالر.
وشهد البنك املركزي العراقي خالل مزاده لبيع ورشاء العمالت االجنبية امس 
انخفاضا يف مبيعاته لتصل اىل اكثر من 31 مليوناً، غطاها البنك بسعر رصف 

اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم االثنني.
وكان اجمـايل املبيعـات الكليـة بلغ نحـو 31 مليونا ذهبت ألغـراض تعزيز 

االرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات.
وقامت 9 مصارف بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، فيما قام مرصف 

واحد بتلبية الطلبات النقدية.

بغداد/ الزوراء:
اكـد عضو لجنـة الخدمـات النيابية، 
جاسـم البخاتـي، امـس االثنـني، أن 
600 مليون دوالر هـي إجمايل املبالغ 
التي حصلت عليها الدولة من رشكات 
االتصاالت وهو رقـم ضعيف مقارنة 

بدول مجاورة للعراق.
وقـال البخاتي يف ترصيح صحفي: إن 
”600 مليون دوالر إجمايل املبالغ التي 
حصلت عليهـا الحكومة من رشكات 
االتصـاالت الثـالث اسياسـيل وزيـن 

وكوروك“.
وأضاف أن ”ماليني املشرتكني يعانون 
سـوء الخدمات، فضال عن اسـتمرار 

فـرض رضيبة املبيعات عـىل كارتات 
الشحن“، مشريا اىل ”وجود خلل كبري 

.“4G يف قضية تفعيل
وطالب البخاتي أعضاء مجلس النواب 
بـ“التصدي لظاهرة اسـتمرار ارتفاع 
رضيبة أسعار كارتات الشحن وسوء 

الخدمات املقدمة ملاليني املشرتكني“.
وكان عضو لجنـة الخدمات النيابية، 
عـدي الشـعالن، أكد، يف وقت سـابق، 
أن دفـاع الحكومة عن رشكات النقال 
يثري الكثـري من عالمات االسـتفهام، 
مبينـا أن تلك الـرشكات تحظى بدعم 
مـن قبل كتـل وزعامات سياسـية يف 

العراق. 

بغداد/ الزوراء:
أغلـق مـؤرش األسـعار يف سـوق العراق 
لـألوراق املاليـة، أمـس االثنـني، مرتفعا 

بنسبة (2.27%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق 
لـألوراق املاليـة ليوم أمس كمـا ييل: بلغ 
عدد األسهم املتداولة (2.358.853.826) 
األسـهم  قيمـة  بلغـت  بينمـا  سـهما، 

(1.869.379.378) دينارا.
وأغلق مؤرش األسـعار ISX 60 يف جلسة 
امـس عـىل (523.38) نقطـة مرتفعـا 
بنسـبة (%2.27) عن إغالقه يف الجلسة 

السابقة البالغ (511.76) نقطة.
وتم تـداول أسـهم (33) رشكة من أصل 
(104) رشكة مدرجة يف السوق، وأصبح 
عـدد الرشكات املوقوفة بقـرار من هيئة 
األوراق املاليـة لعدم التزامهـا بتعليمات 

اإلفصاح املايل (22) رشكة.
وبلغ عدد األسهم املشرتاة من املستثمرين 

غـري العراقيني يف السـوق (951) مليون 
سـهم بقيمة بلغـت (632) مليون دينار 
من خالل تنفيذ (115) صفقة عىل اسهم 

خمس رشكات.
بينمـا بلـغ عـدد األسـهم املباعـة مـن 
املسـتثمرين غـري العراقيـني يف السـوق 
(175) مليون سـهم بقيمـة بلغت (81) 
مليـون دينـار مـن خـالل تنفيـذ (19) 

صفقة عىل أسهم رشكتني.
يذكـر ان سـوق العـراق لـألوراق املالية 
قد اسـتخدم أنظمة التـداول االلكرتوني 
 2009 عـام  منـذ  املركـزي  واإليـداع 
التـداول عـرب  نظـام  ويسـعى إلطـالق 
االنرتنيـت للمسـتثمرين,وينظم خمـس 
األحـد  مـن  أسـبوعيا  تـداول  جلسـات 
105 رشكـة  فيـه  الخميس,ومـدرج  إىل 
مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف 
واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.
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@á»é@Â«@ıb‰Ãné¸a@ùœãÌ@Ú†ãì€a
ÜÏ»è€a@Ô‹Á˛a@3bó€@’†b„

بغداد/ متابعة الزوراء
رفـض نـادي الرشطة الريايض االسـتغناء عـن العبه سـعد ناطق لصالح نـادي االهيل 
السـعودي.وقال ممثل الالعب يف السـعودية محمـد ابراهيم ان ”الالعب سـعد ناطق لن 

ينتقل اىل صفوف نادي االعيل السعودي يف االنتقاالت الشتوية الحالية“.
واوضح ان ”ادارة الرشطة رفضت االستغناء عن الالعب مقابل ٦٠٠ الف دوالر كونه احد 

اعمدة الفريق“، مشرياً اىل ان ”ناطق سيستمر حتى نهاية عقده“.
يذكر ان االهيل قدم عرضاً رسمياً للرشطة خالل االيام املاضية.

ãºcÎ@ã–ñc

ÚÓ‰œ@lbjé˛@Ú‹è€a@kÉn‰fl@Ú‹Óÿìm@Â«@µj«¸@á»jÌ@7ÿi@?éÏj€a

ÚÓ‰–€a@bËmb◊˝fl@ÒÜbÌçi@=æÎ˛a@⁄Ï◊ã◊@k»‹æ@Òâ–‰æa@Ú◊ãì€a@‚ç‹m@lbjì€a@ÒäaåÎ

بغداد/ متابعة الزوراء

قـال مـدرب فريـق الكرخ بكـرة القـدم، ثائـر أحمـد، إن فريقه 

سـيواجه الزوراء، اليوم الثالثاء، ضمن منافسـات الجولة 18 من 

الـدوري املمتاز، بروح معنويـة عالية، بعد فـوزه عىل الصناعات 

الكهربائية.

وأضاف ثائر: ان مواجهة فريق بحجم الزوراء، ال شك أنها ال تخلو 

مـن الصعوبة، لكننـا نراهن عىل الـروح املعنوية بعدما اسـتعاد 

توازنه“.

وتابـع ”نسـعى ملواصلة النتائـج اإليجابيـة، وبالتـايل نحاول أن 

نستثمر اندفاع الالعبني للخروج من املباراة بنتيجة طيبة“.

ونوه: أن الجهاز الفني يسـعى إلرشاك بعض الالعبني الجدد الذين 

انضموا يف املريكاتو الشـتوي. مشـرًيا إىل غياب النيجريي سلمون 

الذي غادر إىل بلده، يف فرتة إجازة.

وأشـار إىل أن الـزوراء مـن األنديـة املنافسـة عىل اللقـب، ويضم 

مجموعة طيبة من الالعبني تحت قيادة جهاز فني مميز.

وأتم ”نسـعى العتماد طريقة لعب تتناسـب مع الفريق املنافس، 

حددنـا املفاتيح املهمة للزوراء ونسـعى لتعطيلهـا، والرتكيز عىل 

نقاط ضعفهم من أجل الخروج بنتيجة طيبة“.

@ÈuaÏÓé@Öãÿ€a@Záºc@ãˆbq
ÚÓ€b«@ÚÌÏ‰»fl@ÅÎãi@ıaäÎç€a

¬b‘„@oèi@Új‹�€a@‚bflc@ÜÎá®a@ıb‘€@Zäbju@ã–ƒfl

Òãój€a@¡–„@Üb„@∂g@·õ‰Ì@ÂÌá€a@“ãí@Ô„b‰j‹€a

بغداد/متابعة الزوراء
 أفاد االتحاد العراقي لكرة السـلة بأن مدرب 
منتخـب العراق لكرة السـلة ابعـد اثنني من 
تشـكيلة املنتخـب الوطنـي الـذي يسـتعد 

لتصفيات كأس العالم.

وقال خالد نجم، أمني رس االتحاد: إن مدرب 
املنتخب البوسني عزيز بكري ابعد العبني من 
تشـكيلة املنتخب وهما صفاء سـليم وخالد 

كريم ألسباب فنية وعدم جاهزيتهما بدنياً.
واشـار اىل ان بكري يتابع الفريق العراقي عن 
كثـب ويف طريقه إبعاد العبني بعد التأكد من 

مستوياتهم بشكل دقيق.
وتابـع نجـم: أن املنتخـب الوطنـي يواصل 
تدريباته يف قاعة الشـعب املغلقة اسـتعدادا 
ملنافسـات النافذة اآلسـيوية الثالثة املؤهلة 
لكأس العالـم التي تسـتضيفها البحرين يف 

العرشين من الشهر الحايل.
يذكـر ان اللقـاء االول ملنتخب العـراق لكرة 

السـلة، يف املنافسات سـيكون أمام منتخب 
الهند يف العرشين من شـباط الحايل بالقاعة 
املذكورة عند السـاعة الرابعـة عرصا، فيما 
سـيكون اللقـاء الثانـي أمام منتخـب البلد 
املضيف البحرين يف الـ22 من الشـهر نفسه 
ويف القاعة نفسها يف الساعة الثامنة مساًء.

بغداد/ متابعة الزوراء
تعاقد نـادي نفط البـرصة الريايض مع 
املدافـع حسـني رشف الديـن قادما من 

الصفاء اللبناني.
وكان رشف الديـن قـد عـاد إىل صفوف 

الفريق البريوتي خالل سـوق االنتقاالت 

الشتوية، قادما من سيفان األرميني، 
وبسـبب عدم اكتمـال الـدوري اللبناني 
حتى اآلن، وعدم تحديد موعد الستئنافه، 
وتوقـف التدريبات لألنديـة فضل رشف 

الدين االحرتاف. 
ويعد رشف أحد أبـرز املدافعني يف لبنان، 
حيـث لعب يف وقت سـابق ملنتخب لبنان 
يف  والصفـاء  النجمـة  وأنديـة  األوملبـي 

لبنان.

بغداد/ محمد حمدي 

يواصـل وزير الشـباب والرياضة، عدنان 

درجال، متابعته الدقيقة لجميع املنشات 

الرياضية والشـبابية التـي تنفذها وزارة 

الشـباب والرياضة يف املحافظـات كافة، 

ومنهـا ملعب كركـوك االوملبي سـعة 25 

الـف متفرج الذي تعيـد تأهيله رشكة افا 

سبور الرتكية.

إذ أكـد املهنـدس عيل حسـبن مـن دائرة 

املهندس املقيم: أن تواصل وزير الشـباب 

مع مـالكات املـرشوع وتدخله شـخصياً 

أثمـر عـن تقديم تسـهيالت كثرية لسـري 

العمـل فضالً عن التوجيهـات املهمة التي 

يبديهـا، ومنهـا رضورة زيـادة املـالكات 

العاملـة يف الرشكـة ألجـل رسعـة إتمام 

املـرشوع الـذي اقرتب مـن نسـبة انجاز 

إجماليـة تصل اىل 80 % من حجم العمل. 

مضيفاً: ان االسـبوع االخري شـهد أعمال 

تركيـب الهيـكل الحديـدي للمسـقف يف 

الجزء 3A بعد االنتهـاء من تركيب الجزء 

3B وتجهيز حجر الحالن واملواد االنشائية 

لتغليف البوابة الرئيسـة والتغليف باملررر 

للجـدران الداخليـة لبنايـة VIP الطابـق 

االريض ومعها التغليف بالخشب للجدران 

 VVIP الداخليـة لصالـة كبـار الضيـوف

مـع تركيـب السـقوف الثانويـة املزدانة 

وتثبيـت  وتجهيـز  املغربيـة  بالنقـوش 

الرتاكيـب الكهربائيـة للطابقـني الثانـي 

 VIP والثالث ملبنى

وتابع حسني: ان الجانب املتعلق باملناطق 

الخـرضاء والحدائـق الداخليـة شـهد مد 

شبكات السقي واالستمرار باعمال العناية 

بالثيـل والقص والتسـميد الرضية امللعب 

وتهيئة ارضيـة امللعب الثانـوي التدريبي 

بانتظار تجهيزه بالثيل الطبيعي 

واشار إىل: أن أعمال التأسيسات الصحية 

واملائيـة تحـت املدرجـات وأعمـال الدفن 

والحـدل يف الشـارع الرئيـيس والباركات 

بالحىص الخابط مازالت مسـتمرة ومعها 

أعمال الفحوصات املختربية.

 ويف سـياق منفصـل، أكد مسـٔوول مكتب 

املهندس املقيم مللعب الزوراء الريايض سعة 

16 الف متفرج الذي تنفذه رشكة بلند باية 

االيرانية لحساب وزارة الشباب والرياضة: 

ان متابعة وزير الشـباب والرياضة عدنان 

درجـال لتفاصيل العمل يوميـاً، والوقوف 

عىل جميـع املعوقـات وتذليلها أسـهم اىل 

حـد بعيد عـن  تقدم العمل بصـورة جيدة 

يف مجال التشـطيبات واإلنهـاءات وأعمال 

الهيـكل  والحـدل وتجهيـز مـواد  الدفـن 

الحديـدي الخـاص بسـقف امللعـب بغيـة 

الرشوع بتنصيبه رسـمياً نهاية األسـبوع 

الحايل . 

وأضـاف : امللعب بحاجة اىل تواصل العمل 

ملدة بسـيطة، ال سـيما مع وصـول املواد 

الكهربأييـة وكامـريات املراقبـة واإلنارة، 

فضالً عن تجهيـزات املرمر والسـرياميك 

وأجهـزة الـرش ودافعـات امليـاه ليكتمل 

العمـل بـه تماماً بعـد ان تعـرض العمل 

للتإخري مرات عدة.

›Óiäc@lbèy@Û‹«@Ú‹flbÿ€a@Úfl˝»€a@’‘±@pb«b‰ó€aÎ@ıb‰Óæa@Û‹«@ÚÌÏßa@äáón‡‹€@k»ñ@åÏœ
åbn‡æa@äÎá€a@¿@pbÌäbjfl@oé@NN‚ÏÓ€a

بغداد/ متابعة الزوراء

قلـب فريق القـوة الحوية، تأخـره اىل فوز 

بهدفـني لهـدف عىل ضيفـه املينـاء امس 

االثنني.

واقيمت املباراة عىل ملعب الشـعب الدويل، 

لحساب مباريات االسبوع الثامن عرش.

وافتتـح امليناء التسـجيل اوال عـن طريق 

الالعب حسام مالك يف الدقيقة 30.

وعـاد الصقـور بقـوة يف الشـوط الثاني، 

حيث عدل الفريق الكفة يف الدقيقة 60 عن 

طريق امجد رايض، ثم اضاف سامح سعيد 

الهدف الثاني يف الدقيقة 84.

وبهـذا الفوز عـزز القوة الجويـة صدارته 

برصيد 38 نقطة، بينما توقف وصيد امليناء 

عند النقطة 20 يف املركز الثاني عرش.

وقـاد الوافـد الجديـد لفريـق الصناعـات 

فريقـه  محمـود  مصطفـى  الكهربائيـة 

لتحقيق فوز مهم عىل فريق اربيل بهدفني 

دون رد.

ورغـم أن الشـوط األول انتهـى بالتعـادل 

السـلبي، إال أن الصناعات حصل عىل ركلة 

جـزاء يف الدقيقـة ٥٠ مـن املبـاراة نجـح 

املهاجـم الوافد الجديـد مصطفى محمود 

ليسـجل منها الهدف األول، وبالسـيناريو 

نفسـه تمكـن مصطفى من احـراز هدف 

ثـاٍن من ركلة جـزاء ثانيـة يف الدقيقة ٨٧ 

لتنتهي املباراة بفوز الصناعات الكهربائية 

بهدفني دون رد.

ورفـع الصناعات رصيده إىل النقطة ١٤ يف 

املركز األخري وتجمد رصيد أربيل عند ١٩ يف 

املركز الرابع عرش.

وتقـام اليـوم الثالثـاء 6 مباريـات قوية، 

ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري  

املمتاز.

ويسـتضيف الديوانية جاره نفط الوسط، 

يف مباراة تمثل لقاء الجريحني، بعد خسارة 

الطرفني يف الجولة املاضية.

فقد تعرض نفط الوسط لسقوط مفاجئ، 

يف ملعبه أمام القاسم (2-3)، بينما انهزم 

الديوانية أمام امليناء، بهدفني دون رد.

ويحتل نفط الوسـط املركز الرابع، برصيد 

29 نقطـة، فيمـا يأتي الديوانيـة يف املركز 

الخامس عرش، برصيد 19 نقطة.

وتعـد مبـاراة السـماوة والقاسـم نارية، 

وهمـا  الرصيـد،  يف  الفريقـني  لتسـاوي 

يسعيان للهروب من خطر الهبوط للدرجة 

األوىل.

ويحتـل السـماوة املركز السـادس عرش، 

بــ16 نقطـة، وبالرصيـد نفسـه يالحقه 

القاسم.

وينطبق األمر نفسـه عىل مبـاراة الحدود 

والطلبـة، فكال الفريقني بالرصيد نفسـه، 

ويسعيان لالبتعاد عن ذيل القائمة.

ويحتل الحدود املركز الثامن عرش، برصيد 

15 نقطـة، فيمـا يأتـي الطلبـة باملركـز 

التاسـع عرش، برصيد النقاط نفسه، لكن 

فارق األهداف يصب يف مصلحة األول.

ويستضيف الكرخ نظريه الزوراء، يف مباراة 

ال يمكن التكهن بنتيجتها، رغم أن الزوراء 

يحتل املركز الثاني بـ32 نقطة، والكرخ يف 

املركز التاسع برصيد 21 نقطة.

ويتميز الكرخ بالوجوه الشـابة، ويصعب 

تجـاوزه يف ملعبه، اسـتاد السـاحر أحمد 

فـخ  يف  الـزوراء  سـقط  باملقابـل  رايض، 

التعـادل، يف املبـاراة املاضيـة أمـام نفـط 

ميسان.

وتمثـل مبـاراة النجـف وضيفـه زاخـو، 

تنافسا آخر بني متالحقني يف سلم الرتتيب، 

حيث يأتـي النجف باملركـز الخامس، ويف 

جعبته 29 نقطة، وخلفه زاخو برصيد 27 

نقطة.

وسـتكون مواجهـة نفط ميسـان وأمانة 

بغـداد، يف ملعب ميسـان األوملبـي، مهمة 

للفريقني.

ويدخـل أمانـة بغـداد اللقـاء، قادمـا من 

خسـارة مؤملـة عىل أرضـه أمـام النجف، 

ويسـعى للتعويـض، بينمـا يـدرك نفـط 

ميسـان، الـذي أحـرج الـزوراء يف الجولة 

املاضية، وكسـب نقطة التعادل، أن الفوز 

سيجعله يتقدم يف جدول الرتتيب.

ويحتل نفط ميسان املركز الثامن، برصيد 

24 نقطة، فيما يستقر أمانة بغداد باملركز 

العارش، برصيد 21 نقطة.

قـال مدرب الحدود، مظفر جبار: إن مبـاراة اليوم أمام الطلبة، يف 
الجولة 18 من الدوري املمتاز، رصاع مراكز يف الئحة الرتتيب.

وأضـاف جبـار: املبـاراة مهمـة للطرفـني نظـرًا لتسـاوي رصيد 
الفريقني، املباراة بنقاط مضاعفة“.

وتابـع ”نسـعى لحصد نقـاط املواجهـة، ال سـيما وأن املباراة يف 
ملعبنا“.

وشـدد ”الطلبة فريق كبري رغم الظروف التي يمر بها، نعرف جيًدا 
أن املنافس فريق كبري قادر عىل استعادة توازنه يف أي لحظة“.

ونوه ”يجب تعطيل الطلبـة والخروج بنتيجة إيجابية، وعدم منح 
الخصم، فرصة االبتعاد عنا يف الئحة الرتتيب“.

وأشـار إىل: أن الحدود يمـر بحالة جيدة من االسـتقرار بعد عودة 
الالعبني املصابني واكتمال صفوف الفريق.  
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راديو مونت كارلو الشهري اعتمد الزميل االعالمي 
محمد الخفاجي مراسال رسميا له يف العراق ... 
امنياتنا للخفاجي بالتوفيق والنجاح يف مهمته 

الجديدة ومزيدا من التألق يف خطواته املقبلة 
 ..............

احتفل الزميل الصحفي احمد 
الغـزايل بعيد ميـالده ... نتمنى لـه العمر املديد 
والتألـق والتوفيـق والنجـاح للغـزايل يف حياته 

ومشواره املهني... 
..............

سل ثمـن االعالمـي حيـدر عبـد الكريـم  مرا
برنامج هاتريـك يف محافظة البرصة والذي يبث 
عـىل شاشـة قناة (يو تـي يف)، موقـف االرسة 
االعالمية التي قدمت له التعازي بوفاة املغفور 
لـه عمـه ... داعيا البـاري عز وجـل ان يحفظ 

الجميع ويبعد عنهم كل سوء ومكروه .
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كربالء/ محمد الجزائري

الوطنـي  منتخبنـا  اختتـم 

لسـباعيات الركبـي معسـكره 

التدريبـي يف محافظـة كربـالء 

املقدسـة الذي امتد ملدة سـبعة 

يف  للمشـاركة  تحضـريا  ايـام 

إقامتها  املزمع  العربية  البطولة 

يف مدينة اإلسـكندرية بمرص يف 

الحادي عرش من الشهر الحايل.

وقـال مـدرب املنتخـب الوطني 

مصطفـى عبـد  إن ”معسـكر 

املنتخـب الوطني يعد مميزا من 

حيث االنضبـاط وااللتـزام من 

قبل الالعبني“، مبينا أن ”اللجنة 

التي  وفرت جميع املسـتلزمات 

عدت لنجاح املعسكر“.

”الالعبـني  أن  عبـد  وتابـع 

إنجـاز  بتحقيـق  متفائلـون 

عراقـي كبـري يف البطولة ورفع 

اسـم العـراق عاليـاً يف املحافل 

الدولية“.

ولفت عبـد اىل أن ”هـذه اللعبة 

إذ  العـراق،  يف  النشـأة  حديثـة 

دخلـت إليـه عـام 2017 وقـد 

البطـوالت  يف  العـراق  شـارك 

الثالثـة  بنسـختيها  العربيـة 

والرابعة وسيشارك هذه املرة يف 

النسخة السادسة منها“.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن العـب نادي النفط محمد داود اعتزاله الرسـمي من لعب كرة 

القدم بسبب عدم منحه االستغناء للعب مع فريق الرشطة.
وقـال داود ”اعلـن اعتـزايل كرة القدم بشـكل نهائي وقـراري جاء 
بعد االستشـارة مـع عائلتي ألننـي تعرضت للخداع مـن قبل ادارة 

النفط“.
واضـاف ”لـن اذهـب اىل التدريبات مـع النفط وأنا حـارض لخدمة 
املنتخب فقط، كما أقدم اعتـذاري إلدارة الرشطة ملا حدث الن ادارة 

النفط وعدتني باالستغناء بعد املرحلة األوىل“.
واشـار اىل انه ”لم يتسـلم من مسـتحقاته املالية سـوى 10 ماليني 

دينار من قيمة عقده 128 مليون دينار عراقي“.
واوضح ان ”رس تمسكي بالرشطة هو النه فريق جماهريي وبوابة 

لالحرتاف، خاصة وهو يشارك يف دوري ابطال آسيا، كما ان الرشطة 
اوىف بـكل الرشوط التي طلبتهـا اإلدارة النفطية من مبلغ مايل قدره 

200 مليـون دينار، باإلضافة اىل العب مدفوعة مسـتحقاته مقابل 
التنازل عن القيمة املالية لعقدي“.



حققـت اليابانيـة ناومـي أوسـاكا املصنفة ثالثـة فوزاً سـهالً عىل 
الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا 6 - 1 و6 - 2 يف مدى 68 دقيقة يف 
الدور األول من بطولة اسرتاليا املفتوحة، أوىل البطوالت األربع الكربى 

يف كرة املرضب يف ملبورن.
وبدت أوسـاكا يف كامل لياقتها البدنية بعد اضطرارها إىل االنسـحاب 
من الدور نصف النهائي لدورة غيبسـالند االسـبوع املايض ملعاناتها 

من إصابة مزمنة يف كتفها.
واعرتفـت اليابانيـة الفائزة ببطولـة الواليات املتحـدة املفتوحة عىل 
مالعب فالشينغ ميدوز يف ايلول/سبتمرب املايض، بانها لم تنم جيداً يف 
الليلة التي سبقت املباراة وقالت يف هذا الصدد: ”كنت متوترة جداً ولم 
أنم جيداً الليلة املاضية. ال أستطيع النوم قبل خوض البطوالت الكربى 

وقبل خوض الدور االول. ال أريد أبداً الخسارة يف الدور االول“.
وكانت أوسـاكا توجـت بطلة يف أسـرتاليا عام 2019 قبـل أن تخرج 
بشـكل مفاجىء من الدور الثالث أمام األمريكية الشابة كوكو غوف 

العام املايض.
ولـم تخرس أوسـاكا الفائـزة بثالثة ألقـاب كبرية يف آخـر 15 مباراة 
خاضتها وهي سلسـلة مستمرة منذ 12 شهراً، علماً بأنها لم تخض 
أي دورة منذ تتويجها يف الواليات املتحدة. وتعود آخر خسـارة لها يف 

مسـابقة كاس االتحاد للسيدات عندما سقطت أمام اإلسبانية سارا 
سـوريبس تورمو يف 7 شباط/فرباير عام 2020، لكنها انسحبت من 

دورتني بعد ذلك وُمنح الفوز ملنافستيها.
وتلتقـي أوسـاكا يف الدور التايل مع الفرنسـية كارولني غارسـيا غدا 

األربعاء.
وتغلبت غارسيا عىل السلوفانية بولونا هريكوغ بمجموعتني دون رد 
(7 - 6 و6 - 3). وإىل الدوري الثاني أيضاً تأهلت األمريكية املخرضمة 
سريينا وليامس بفوزها عىل الربيطانية الورا سيغموند واحتاجت إىل 

56 دقيقة فقط للخروج منترصة بنتيجة 6 - 1 و6 - 1.
وتلتقي سـريينا البالغة من العمر 39 عاماً والساعية اىل احراز لقبها 
الرابع والعرشين الكبري ومعادلة رقم األسـرتالية مارغريت كورت يف 

الدور املقبل مع الرصبية نينا ستويانوفيتش املصنفة 99 عاملياً.
وتكللت عودة الكندية بيانكا أندرييسـكو بطلة فالشينغ ميدوز عام 
2019 بالنجـاح بعـد غيـاب عن املالعـب دام 15 شـهراً بفوزها عىل 

الرومانية ميهايال بوزارنسكو6-4 و6-3.
وكانـت أندرييسـكو خاضـت آخر مشـاركة لها يف دورة شـينزهني 
الصينيـة يف ترشيـن االول/اكتوبـر 2019 عندما أصيبـت يف ركبتها 

وغابت عن معظم فرتات موسم 2020.

علق يورجـن كلوب، مدرب ليفربول، عىل سـقوط فريقه 
بنتيجة (4 - 1)، عىل ملعب أنفيلد، أمام مانشسـرت سيتي 

يف الجولة 23 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وقـال كلـوب يف ترصيحـات عقـب املبـاراة لشـبكة سـكاي 
سـبورتس: ”لعبنا بصـورة جيدة لوقـت طويل خـالل املباراة، 
أعرف أنكم تنظرون بشـكل مختلف، قدمنا يف الشـوط األول كرة 
قـدم جيدة، وغري السـيتي طريقـة اللعب يف الشـوط الثاني ولم 

نحصل عىل خيارات كافية ومنحناهم الهدف األول“.
، وأضـاف: ”منحناهـم فرصا  ة عـد
األول  الهـدف  وتعادلنـا، سـجلوا 

وتحسن مستوانا بعد ذلك، لكننا ارتكبنا خطأين فادحني“.
وبـنّي: ”مـع التأخر (3 - 1) يف هذا املسـتوى، يكـون األمر صعبا، 
وكان فوديـن رائعـا يف الهـدف الرابـع، وإذا لعبنا كـرة القدم كما 
لعبنا اليوم، سـنفوز باملباريات بنسبة 100 %“. وعلق عىل أخطاء 
أليسـون قائال: ”يف الهدف األول لم يكن لديه الكثري من الخيارات، 
ويف الهدف الثاني أساء تمرير الكرة، ربما شعر بالربودة يف قدميه، 
األمـر يبدو مضحكا لكـن ال نعرف املوقف، سـبق أن أنقذنا كثريا، 
لكنه ارتكب األخطاء اليوم“. وعن القتال للتواجد يف املراكز األربعة 
األوىل علـق: ”سـنحاول كل يشء، هنـاك عـدد كاف مـن املباريات 

لتأمني ذلك، لكن علينا تحقيق االنتصارات“.

تابع تشـيليس عروضه الجيدة يف الدوري اإلنكليزي 
املمتـاز منذ توىل اإلرشاف عليه أالملاني توماس توخل 
خلفاً لفرانك المبارد وعاد بالفوز من شـيفيلد يونايتد 
2 - 1 يف األسـبوع الثالث والعرشين. وصمد شيفيلد حتى 
قبـل نهاية الشـوط األول بدقيقتني عندما افتتح تشـيليس 
التسجيل بواسطة العب وسطه مايسون ماونت. ورّد شيفيلد 
بهدف سـجله مدافع تشـيليس األملاني انتونيو روديغر بعد سـوء 
تفاهم مع حارس مرماه السنغايل مندي .(54) بيد أّن الكلمة األخرية 
كانت لتشيليس من ركلة جزاء انربى لها اإليطايل جورجينيو بنجاح بعد 

ذلك بأربع دقائق. وصعد تشيليس إىل املركز الخامس مع 39 نقطة.

وليون  ليل  مع  الفارق  وذلّل  فرنسا  كالسيكو  جريمان  سان  باريس  حسم 
مستثمراً تراجع أداء مارسيليا.

وهيمن باريس سان جريمان عىل مباراته مع مضيفه مارسيليا محققاً فوزاً 
الفرنيس  الدوري  الرابع والعرشين من مسابقة  2 - 0 ضمن األسبوع  ثميناً 

لكرة القدم.

التسجيل  وافتتح  خطورة  األكثر  الفريق  اللقب  حامل  وكان 
لدفاع  املميز  اخرتاقه  بعد   (9) مبابي  كيليان  بفضل  مبكراً 

أصحاب األرض.
الهدف  إيكاردي  ماورو  األرجنتيني  وأضاف 
اإليطايل  تمريرة  من  مستفيداً  الثاني 
جريمان  سان  فوز  ليؤكد   (24) فلورينزي 
املركز  يف  نقطة   51 إىل  رصيده  رفع  الذي 
الثالث بفارق نقطة عن ليون الثاني وثالث 

نقاط عن ليل املتصدر.
باييت  طرد  األخرية  اللحظات  وشهدت 

بسبب الخشونة عىل اإليطايل فرياتي 
سان  باريس  ميدان  متوسط 

جريمان.
جريمان  سان  باريس  وعادل 
املواجهات  تاريخ  يف  الكفتني 
الدوري  يف  مارسيليا  أمام 
لكل  فوز  بـ32  الفرنيس 
يف  تعادل   19 مقابل  فريق 

83 مباراة.

بلغ تيغريس املكسيكي نهائي كأس العالم لألندية، بعدما أقىص 
البطولة  نهائي  - 0 يف نصف   1 عليه  بالفوز  الربازييل  باملرياس 
عىل أرضية استاد املدينة التعليمية املونديايل. وسجل هدف الفوز 
 .54 بيري جينياك من ركلة جزاء  أندريه  الفرنيس  الهّداف  الغايل 
وينتظر تيغريس بطل دوري أبطال كونكاكاف، الفائز من نصف 
والعمالق  املرصي  األهيل  بني  غداً  سيقام  الذي  اآلخر  النهائي 
تيغريس  قاد  نفسه  جينياك  وكان  ميونيخ.  بايرن  البافاري 
لتخطي أولسان الكوري الجنوبي يف الدور السابق 2 - 1 بتسجيله 
تيغريس  بتتويج  أيضاً  الفضل  له  عاماً)   35) الثنائية.جينياك 
يتصدر  أهداف. وهو  بـ6  لها  توج هدافاً  القارية فقد  ببطولته 
النسخة الحالية من كأس العالم لألندية بـ3 أهداف. وهذه املرة 
املوندياليتو  نهائي  إىل  مكسيكي  فريق  فيها  يتأهل  التي  األوىل 
واملرة األوىل التي يتأهل فيها فريق من الكونكاكاف أيضاً. وأعاد 

تاريخ  كتابة  الكونكاكاف  بطل 
يف  املكسيكية  الفرق  مشاركات 
”املوندياليتو“ بالوصول اىل العرض 
األوىل،  للمرة  للبطولة  األخري 
أفضل  كان  الثالث  املركز  أن  ذلك 

 2012 مونتريي  فرق  حققته  ما 
ونيكاكسا   2017 وباتشوكا  و2019 

2000. وقدم الفريق املكسيكي عرضاً 
راقياً طيلة فرات املباراة، وكان الطرف 
حارس  مرمى  هدد  بعدما  األفضل 

ويفرتون  الربازييل  واملنتخب  باملرياس 
التسجيل  من  تيغريس  حرم  الذي  برييرا 

الشوط  يف  خصوصاً  عدة  مناسبات  يف 
األول. وكسب املهاجم الرباغوياني كارلوس 

الثاني  الشوط  مطلع  جزاء  ركلة  غونزالس 
إثر اعرتاض له من املدافع الربازييل لوان 

للركلة  جينياك  الخبري  لينربي  غارسيا، 
بنجاح واضعاً تيغريس يف املقدمة .(54) 

الفريق  أظهرها  التي  الصحوة  ورغم 
التغريات  من  سلسلة  عقب  الربازييل 
أبيل  الربتغايل  املدرب  أجراها  التي 

فرييرا، حافظ فريق املدرب ريكاردو فريتي عىل 
املفاجأة  ليحقق  النهاية  حتى  الثمني  االنتصار 

بإقصاء بطل كوبا ليربتادوريس.
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أكد مانويـل بيليجريني، املدير الفني لريـال بيتيس، أن فريقه 
لعـب عىل قـدم املسـاواة مـع برشـلونة، واسـتحق املزيد بعد 
الخسـارة أمام البارسـا. تقدم ريال بيتيس بهـدف، قبل نزول 
مييس يف الشـوط الثاني، ويقلب الطاولة لينترص برشلونة 3 - 
2، يف إطار الجولة 22 من الليجا. ويقود البارسا للفوز .(3 - 2) 
وقال بيليجريني يف ترصيحات أبرزتها صحيفة سبورت: ”العبو 
فريقي لعبوا عىل قدم املسـاواة مع برشلونة، نستحق أكثر من 
ذلك“. وأضاف: ”لسـنا راضيني عن النتيجـة، بحثنا عن الفوز، 
تقدمنا بهدف، لكن مييس شـارك وعدل النتيجـة فور نزوله“. 
وشـدد: ”مييس ال يرحـم وهو األفضـل، إنه من األفـراد الذين 

يخلون بالتوازن يف املباريات ولديه أسلوب فائق الجودة“.
ورفـع برشـلونة رصيده إىل 43 نقطـة يف املركـز الثاني، بينما 

تجمد رصيد ريال بيتيس عند 30 نقطة يف املركز السابع.

العاصمة املجرية بودابسـت سـتكون رسـمياً مرسحاً ملوقعة 
اليبزيغ وليفربول يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوقعـت قرعـة الدور ثمـن النهائي ليفربول بطل النسـخة قبل 
املاضية يف مواجهة اليبزيغ ثالث الدوري األملاني يف املوسم املايض 
والذي يحتل املركز الثاني يف املوسـم الحايل برصيد 41. وسـتقام 
مواجهة الذهاب يف السـادس عرش من شباط/فرباير الحايل عىل 
أن تجري مباراة العودة يف العارش من آذار/مارس القادم. وتحظر 
أملانيـا حتى الـ17 من شـباط/فرباير الحايل مبدئيا، الدخول عرب 
الـّرب والبحـر والجـو لغالبية األشـخاص من خمس دول تشـهد 
تفشيا واسعا لنسخ فريوس كورونا املتحّورة هي اململكة املتحدة 
وإيرلندا والربازيل والربتغال وجنوب إفريقيا، وهو ما عرقل رحلة 
ليفربـول إىل اليبزيـغ ملواجهة فريق املدينة عـىل ملعب ”ريد بول 
أرينا“ يف 16 الجاري. وتنـص لوائح االتحاد األوروبي لكرة القدم 
عىل أن يجد اليبزيغ طريقة السـتضافة املباراة أو مواجهة خطر 
خسـارتها صفـر- 3. وأوضحت التقاريـر أن االتحـاد األوروبي 
ناقش استضافة املباراة عىل ملعب ”بوشكاش أرينا“ يف العاصمة 
املجرية. وكان متحدث باسم االتحاد املجري لكرة القدم قد رصح 

لوكالة فرانس برس أنه سيقبل أي طلب محتمل.

أنقـذ النجـم األسـطوري ليونيـل ميـيس 
فريقه برشـلونة من نزيـف النقاط أمام 
مسـتضيفه ريال بيتيس وقاده للفوز 3 - 
2 بعد مباراة صعبة ضمن املرحلة 22 من 

الدوري اإلسباني.
وسـجل لريال بيتيس، بورخا ايغليسياس 
38، وفيكتـور رويـز 75، فيمـا وقع عىل 
أهـداف الفريـق الكاتالونـي األرجنتينـي 
الفذ ميـيس 59، و فيكتـور رويز بالخطأ 
يف مرمى فريقه 68 وهدف الفوز الربتغايل 

فرانسيسكو ترينكاو 87.
وهـذا أول هدف لرتينكاو مع الربسـا بعد 

27 مباراة.
كومـان  الهولنـدي  املـدرب  واسـتعان 
بخدمـات ليـو يف الدقيقـة 57 بعدمـا بدأ 

املباراة من دونه.
وصـار رصيد الربسـا 43 نقطـة يف املركز 
الثانـي خلف أتلتيكـو مدريـد 50 نقطة، 
الـذي يالقـي االثنـني سـلتافيغو ضمـن 

املرحلة ذاتها.
وكان بيتيس سباقاً إىل التسجيل عن طريق 
إيغليسـياس يف الدقيقـة 38، بعدما أكمل 
عرضيـة عربت منطقة جزاء برشـلونة يف 

غياب فاضح للتغطية الدفاعية.
وانتهى الشـوط األول بتقـدم بيتيس من 

دون خطورة تذكر لربشلونة.
وبالتايل، اضطر كومان إىل إرشاك مييس يف 
الشـوط الثاني، ليقلب األرجنتيني املباراة 

رأساً عىل عقب.
فبعـد دخولـه بدقائـق، أدرك ”الربغوث“ 
التعادل يف الدقيقة 59، من تسديدة أرضية 

قوية لم يحرك لها الحارس ساكناً.

وبعد أقـل من عرش دقائق، تقـدم النادي 
الكاتالونـي بهدف سـجله مدافع بيتيس 
فيكتـور رويز من طريق الخطأ يف مرماه، 

بعد دربكة داخل املنطقة.
لكن رويـز صحح خطـأه يف الدقيقة 75، 
عندمـا أدرك التعادل لبيتيس من رأسـية 
قويـة أكمـل بهـا كـرة ثابتة مـن زميله 

الفرنيس نبيل فقري.
وفيمـا بدت املبـاراة متجهـة إىل التعادل، 
كانـت لرتينـكاو الكلمة األخـرية، عندما 
استلم كرة داخل منطقة الجزاء، وسددها 

متقنة بيـرساه إىل يمني الحـارس، مهدياً 
برشـلونة النقـاط الثـالث (87)، تـاركاً 
بيتيس سابعاً يف الرتتيب برصيد 30 نقطة.

وتلقى برشـلونة رضبة قويـة يف الدقيقة 
12 مـن املبـاراة، إذ أصيـب قلـب دفاعه 
األوروغويانـي الشـاب رونالـد أرواخـو، 
ودخـل الهولندي فرانكـي دي يونغ بديالً 
عنه.وذكر حسـاب برشلونة عىل تويرت أن 
أرواخو أصيـب يف كاحله األيـرس، لينضم 
إىل الئحة مصابي برشـلونة أنسـو فاتي، 

سريجيو روبرتو، وجريار بيكيه.

مـن جهتـه أعرب رونالـد كومـان، املدير 
الفني لربشلونة، عن سـعادته باالنتصار 
(3 - 2) عـىل مضيفـه، ريـال  الصعـب 

بيتيس، يف إطار الجولة 22 من الليغا.
وقـال كومان، خـالل ترصيحـات نقلتها 
”النتيجـة  اإلسـبانية:  مـاركا  صحيفـة 
(تقـدم بيتيـس يف البدايـة) كانت سـببا 
لتغيري إسـرتاتيجية اللعب، رغم أنني كان 

لدي تفكري معني للقاء“.
وعـن إصابـة أراوخـو، قـال: ”علينـا أن 
ننتظر، واليوم سـنكون قادرين عىل قول 

يشء ما.. قررت الدفع بفرينكي دي يونج 
بدال منـه، ألنني أريد قلبي الدفاع أحدهما 
يلعـب بقدمـه اليمنى، واآلخـر باليرسى، 

لالستحواذ بشكل أفضل“.
وأضاف: ”مشـاركة ميـيس كبديل؟ كنت 
أتحدث معـه باألمس عن منحـه الراحة، 
وإذا احتجنا إليه سـندفع به، وقد شـارك 

وغري املباراة، ومنحنا الكثري“.
وتابـع: ”املداورة بسـبب مبـاراة الكأس 
ضد إشـبيلية؟ يف الحقيقة بسبب اإلرهاق 
البدنـي، حيث لعبنا 11 مبـاراة، منها 10 
خـارج األرض.. كأس امللـك هـي أقـرص 
طريق لحصد لقب، وإشبيلية فريق رائع، 
وعلينا حمايـة الالعبني حتـى ال نتعرض 

للمزيد من اإلصابات“.
وأردف كومـان: ”النتائج سـاعدتنا كثريًا 
عـىل اإليمـان بالفريق، والالعبـون قدموا 
الكثري للفوز بهذه املباراة.. برشـلونة مع 
مييس فريـق أفضـل، فهو فعـال للغاية، 

وأثبت لسنوات عديدة أنه العب حيوي“.
وبخصوص ترينكاو، أجاب: ”سـعيد جدا 
بهدفه، هو شاب، وعليه التكيف مع فريق 
بحجم برشلونة.. منحناه الدقائق، لكن يف 
املباريات األخرية كان حظه سـيئا، وأهدر 
الفرص.. لكنه اليوم كان حاسًما ومهًما، 
وسـجل هدًفـا قاتـًال“. وواصـل املـدرب 
الهولندي: ”بالنسـبة يل، لم يكن الشـوط 
األول جيـًدا للغاية، وكنـا بحاجة إىل املزيد 
مـن العمل، حني كانت الكـرة معنا وحني 
نخرسها.. لكن ردنا تأخر“. وأتم: ”ريكي 
بويج وبيانيتش عمال بشـكل جيد، وليس 

لدي شك يف ذلك“.
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بغداد/متابعة الزوراء:

أصبـح األمـر اآلن يسـرياً عـىل الصحفيـني 
إنتاج تحقيقـات، وتقارير صحفية مدعومة 
بالبيانـات من خالل االسـتفادة من خدمات 
املنصات العربية التي ُتتيح لهم الحصول عىل 
البيانات يف مختلف املجـاالت، حيث يقومون 
بتنزيلهـا مـن املواقـع مجانـاً، ثـم يقومون 
بتنظيفهـا وفلرتتها، وإجراء بعض العمليات 
إىل  الخـام  البيانـات  لتحويـل  اإلحصائيـة 
باألرقام واإلحصائيات،  موضوعات مدعومة 
ثم تمثيلها برصياً لتتحول البيانات الضخمة 
إىل رسـوم بيانيـة تجذب قطـاع عريض من 
جمهـور املواقـع اإللكرتونيـة والسوشـيال 

ميديا.
وتتصفح معكم «شبكة الصحفيني الدوليني» 
يف هـذا املقال بعض املنصات الرقمية العربية 
التـي تقـدم خدمـات مميـزة للصحفيني يف 
العـرص الرقمي والذيـن يبحثون عـن أفكار 
البيانـات  مبتكـرة معتمـدة عـىل سـجالت 
لتحويلها إىل رسوم بيانية لنرشها يف مواقعهم 

اإللكرتونية.
 «Egypt Data Portal» ونبدأ جولتنا مع موقع
الذي يتطلب من املسـتخدم الجديد التسجيل 
يف املوقع أوالً لالسـتفادة مـن الخدمات التي 
يقدمهـا، ولكـي تبدأ رحلتـك يف املوقع فاتبع 

الخطوات اإلرشادية التي نقدمها لك:
قـم بتسـجيل بياناتك الشـخصية يف صفحة 
يقـوم  حيـث  للموقـع،  الدخـول  تسـجيل 
املستخدم بكتابة اسمه األول، ولقبه، وبريده 
لذلـك،  املخصصـة  الحقـول  يف  اإللكرتونـي 
ويكتب كلمة املرور ويقوم بتأكيدها، ثم ينقر 
عـىل مربع املوافقة عـىل رشوط الخصوصية 
واالسـتخدام وبعدها يضغط عىل «تسجيل» 
أو يقوم املسـتخدم بالتسـجيل يف املوقع من 
خالل حسـاباته عىل «فايسـبوك» أو «لينكد 

.«Gmail» إن»، أو بريده اإللكرتوني عىل
قم باختيار اللغة املفضلة لك يف تصفح املوقع 
 Egypt Data» اإللكرتونـي، حيـث إن موقـع

Portal» يقـدم خدماتـه باللغتـني العربيـة، 
واإلنجليزية.

هناك العديد من األقسام الرئيسة التي يقدمها 
املوقـع للمسـتخدمني مثـل قسـم مخصص 
لـ»أهداف التنمية املسـتدامة السبعة عرش»، 
وقسم لـ «البيانات اإلحصائية»، والتي تشمل 
إحصائيـات خاصـة بعدد السـكان يف مرص، 

ومعدالت البطالة، ومعدالت التضخم.
يمكنـك اختيار فكرة تحقيق صحفي مدفوع 
بالبيانـات مـن خـالل النقر عىل أحـد قواعد 
البيانـات التـي تنـدرج يف مجـاالت متنوعـة 
مثـل: «الزراعة»، و «التعليم»، و»الصحة»، و 
«املالية والبنوك»، و»الصناعة»، و «الجغرافيا 
«السـكان»،  و  «االسـتثمار»،  و  واملنـاخ»، 
«السـياحة»،  و  واالتصـاالت»،  و»النقـل 

و»التجارة».
انقـر عىل قاعدة البيانـات التي تريد التنقيب 
بداخلها، ثم اخرت املوضوع الذي يثري شـغفك 
وفضولـك الصحفـي لتمثيلـه بيانيـاً، حيث 
سـتجد موضوعـات كثـرية، والتـي يمكنـك 

االختيار من بينها.
بعد اختيارك للموضوع املناسـب، قم بتحديد 
املتغـري الذي تود دراسـته فإذا كنت شـغوفاً 
بإجراء تحقيق صحفـي مدفوع بالبيانات يف 
التعليـم فهناك خيارات عدة مطروحة أمامك 
مثل: أعداد الطالب املترسبني من التعليم سواء 
أكانوا مـن الذكور أو اإلناث، وهناك متغريات 
متعلقـة بأعداد الطـالب الذيـن تخرجوا من 
التعليـم الحكومي والخـاص، وأخرى خاصة 
بأعـداد الحاصلـني عـىل درجات املاجسـتري 
والدكتـوراه، وجميع هذه البيانـات موثقة 

ويمكنك االعتماد عليها.
قم باختيار الفرتة الزمنية التي تود دراسـتها 
يف موضوعـك، حيـث ُيتيح لنا املوقـع تحديد 

النطاق الزمني للموضوع الذي نبحث عنه.
قـم بقـراءة البيانـات الوصفيـة املوجـودة 
أسـفل حقول اختيار البيانـات الكمية، ألنها 
ستسـاعدك كثـرياً يف كتابـة موضوعـك مثل 
معرفة الجهـة التي قامت بإعـداد البيانات، 
وهنـاك معلومـات سـتثري موضوعـك مثل 

معرفـة أعمـار الشـباب أو األطفـال وفقـاً 
لتصنيف األمم املتحددة، وبالتالب سـتتعرف 
عـىل الفئـة العمريـة التـي سـيدور حولهـا 
عـرض  يف  دقيقـاً  تكـون  حتـى  تحقيقـك 
معلوماتك، وبعدها يمكنك سؤال املتخصصني 
إلعـداد تحقيق اسـتقصائي متكامل مدفوع 

بالبيانات.
البيانـي  التمثيـل  النهايـة، قـم بخطـوة  يف 
للمعلومـات التي حصلت عليهـا من املوقع، 
حيـث توجـد الكثـري مـن الرسـوم البيانية 
مثل: الرسـوم البيانية الخطيـة، والعمودية، 
والدائريـة، والجدول الـذي يحتوي عىل أرقام 

معربة عن موضوعك الذي بحثت عنه.
يمكنـك تنزيـل البيانـات الكمية عـىل هيئة 
شيت إكسل، ولكن ينبغي عليك تنظيف هذه 
البيانات، وفرزهـا، ومعالجتها إحصائياً قبل 

قيامك بخطوة التمثيل البياني.
وإليكم مثال تطبيقي عىل موضوع «التعليم» 
للتعرف عىل نسب الذين تخرجوا من الكليات 
الخاصة، والحكومية خالل الفرتة من ٢٠١٢ 

إىل ٢٠١٧، ففـي البداية قمت باختيار الذكور 
واإلنـاث، واخرتت اإلطـار الزمني للموضوع، 
وقمـت بتحديـد املتغـري الـذي أود دراسـته، 
وهـو أعداد الطالب الـذي تخرجوا من كليات 
التعليـم الحكومي والخـاص، وبعد املفاضلة 
بـني الرسـوم البيانيـة املطروحـة يف املوقع، 
اخرتت الرسم البياني العمودي، وهو املوضح 

بالشكل التايل:
وهنـاك مثـال آخر نقدمـه لكم، وهـو أعداد 
العاطلـني عن العمـل يف املحافظات املرصية، 
حيث بإمكانـك اختيار املحافظـات التي تود 
معرفـة أعـداد العاطلـني عـن العمـل فيها، 
وتحديد النوع االجتماعي، وتحديد ما إذا كنت 
تريـد الحصول عىل بياناتـك الكمية يف صورة 
عددية أم نسـب مئوية ويمكنك كذلك نسـخ 
رابط الشـكل البياني يف موقعك، ومشـاركته 
يف حسـاباتك عـىل «الفيسـبوك»، و «تويرت»، 
ويمكنـك الضغط عـىل الرابط التـايل ملعرفة 
أعـداد العاطلـني عـن العمـل يف املحافظـات 
املرصية من خالل رسوم الخرائط الشجرية.

وهناك منصات رقمية عربية أخرى تساعدك 
إلنتـاج قصـص مدعومـة بالبيانـات والتي 

تعتمد عىل مبدأ إتاحة املعلومات مثل:
«بوابـة البيانات املفتوحـة يف اململكة العربية 
السعودية»: والتي تعترب من املبادرات املهمة 
من أجل إنشاء قاعدة بيانات حكومية تحتوي 
عـىل البيانـات الخاصة بالـوزارات والجهات 
الحكوميـة؛ إلتاحتهـا لكافـة املسـتفيدين، 
وبالتايل تساعد مبادرات البيانات املفتوحة يف 
ردم الفجوة بني الجهات الحكومية واملواطنني 
حيث يستفيد املواطنون من البيانات املقدمة 
مـن عدة نواحـي مختلفـة، مثـل أن يتعرف 
املواطن عىل الطريقة التي تعمل بها الجهات 
الحكومية، وإتاحـة الفرصة لهم لتقييم أداء 
الوحـدات اإلداريـة املختلفة، وإبـداء آرائهم 
حول السياسات الحكومية، عالوة عىل إنشاء 
تطبيقـات إلكرتونيـة اسـتناداً إىل البيانـات 
الحكومية املفتوحـة، ويمكن تنزيل البيانات 
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وهناك مجاالت متنوعة يمكن للمسـتخدمني 
التنقيب بداخلها للحصول عىل البيانات الخام 
مثـل: «الهيئـة العامة لإلحصـاء»، و»مجال 
الزراعة واألسماك»، و»الصحة»، و»الخدمات 
واملواصـالت»،  و»النقـل  االجتماعيـة»، 

و»مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
«بوابـة البيانـات الرسـمية لحكومـة دولـة 
تقـدم  والتـي  املتحـدة»  العربيـة  اإلمـارات 
املسـتخدمني  لجميـع  الخـام  البيانـات 
باللغتـني العربيـة واإلنجليزيـة يف مجـاالت 
عدة مثل: «األمـن الغذائـي»، و «االقتصاد»، 
«الحكومـة»،  و  «البيئـة»،  و  و»التعليـم»، 
و»الصحة»، و»البنية التحتية»، و»املجتمع»، 

و»التكنولوجيا»، و»املواصالت».
وُيتيح املوقع للمسـتخدمني إمكانية إضافة 
البيانـات وذلك من خـالل تعبئة االسـتمارة 
املوجـودة يف هـذه النافذة، حيـث يطلب من 
املستخدم كتابه اسـمه، وبريده اإللكرتوني، 
وإرفاق البيانات التي يريد أن تكون متضمنة 
ضمـن قواعد البيانـات التي وفرتهـا الدولة، 
ويستطيع املسـتخدم أيضاً تصفح مجموعة 
من البيانـات املكانية مثل: «خريطة تفاعلية 
إلمـاراة عجمـان»، و»الخريطـة التفاعليـة 
للمسـاعدات اإلنسـانية»، و»بيانـات أهداف 
التنمية املستدامة لدولة اإلمارات»، و»خرائط 
املـدارس»، و»السـدود والحواجـز املكانية»، 
و»إحصائيات الطاقة وامليـاه»، و»بوابة أبو 

ظبي للمعلومات الجغرافية».
«بوابـة البيانـات املفتوحة بتونـس»: والتي 
تقدم البيانات الخام للمسـتخدمني باللغتني 
العربية، والفرنسـية، ويقدم املوقع البيانات 
يف عـدة مجاالت مثل: «الفالحـة»، و»الطاقة 
واملناجم»، و»النقل»، و»الشباب والرياضة»، 
و»االستثمار والشؤون الخارجية»، و»شؤون 
املرأة واألرسة والطفولـة»، والتعليم والبحث 

العلمي».

بودابست/ا.ف.ب:
لـم يكن الكشـف عن عقارات فخمة ملقربـني من رئيس الوزراء املجـري، فيكتور أوربان، 
ممكناً لوال طائرات مسرية التقطت صوراً باتت يف مرمى السلطات املجرية التي أقرت للتو 

قانوناً يتهم بأنه يهدف إىل عرقلة العمل الصحفي االستقصائي.
ولم تدرك غابي هورن بأن عملها بات ترتتب عليه تبعات قانونية إال حينما تلقت اتصاالً يف 
أكتوبر/ترشين األول بشـأن أحد مقاالتها املتعلقة بشخصية أوليغارشية (الطبقة الثرية 

النافذة)، نرش عىل موقع «أتالتزو» اإللكرتوني.
اعتقـدت بدايـة أن األمـر يتعلـق بفتـح تحقيق بالفسـاد. لكن «تبـني أنـه يف الواقع، كنا 
مستهدفني ببالغ «حيازة بيانات بطريقة غري قانونية»، كما توضح الصحفية لـ «فرانس 
بـرس».يف نهاية املطاف، تم رصف النظـر عن القضية، لكن مطلـع يناير/كانون الثاني، 
دخل قانون جديد حيز التنفيذ من أجل «حماية الحياة الخاصة وتحديد معايري األمن» بما 

يتوافق مع التوجيهات األوروبية، وفق التفسري الرسمي.
وبموجـب هذا القانون، يعاقب أي شـخص ينرش صور مكان إقامـة خاص التقطت عرب 

مسرّيات من دون موافقة صاحب العقار بالسجن حتى عام كامل.
تعترب غابي هورن أن هذا النص «يزيد من تعقيد املهمة أمام من يحققون يف قضايا فساد 
واختالس للمال العام وللتمويالت األوروبية»، مضيفًة «إنه يسـتهدف بوضوح الصحفيني 

الفضوليني».
وتؤكد هورن «سنستمر بالعمل، لكن مع احتمال التعرض ملالحقات قضائية»، عىل الرغم 

من أنها ال تعتقد أن القضاة سيضعون صحفيني خلف القضبان لهذا السبب.
منـذ أن عاد رئيس الوزراء القومي أوربان إىل السـلطة يف عام ٢٠١٠، لوحظ حصول مزيد 

من االنتهاكات لحرية الصحافة يف هذا البلد الواقع يف أوروبا الوسطى.
واعتـربت منظمة مراسـلون بال حـدود أن الرقابة التي تخضع لهـا الصحافة يف املجر «ال 

سابق لها يف االتحاد األوروبي».
وسـط هذا املشهد املعقد وفيما «ال تستجيب القنوات الرسمية إال نادراً لطلبات» املقابالت 
أو الترصيحات، بدا اسـتخدام الطائرات املسـرية أمراً مفيداً، كما ترشح هورن الصحفية 

املجرية البالغة من العمر ٥٣ عاماً.
ونـرش موقعهـا اإللكرتوني عدة مقاطع فيديو سـجلت بمسـريات العـام املايض، تعرض 

عقارات مملوكة لوالد وصهر أوربان.
وتـرى هـورن أن تلك الصور «أقوى مـن ألف كلمة، فهـي تظهر للنـاس العاديني الحجم 

الصادم لرفاهية الشخصيات النافذة».
ويتنـاول املقال الـذي تعرضت هورن عىل خلفيته للمسـاءلة لورينس ميـزاروش صديق 

طفولة أوربان وأبرز املقربني منه.
وميـزاروش هو اليوم أكثر مواطني املجر ثـراًء، حيث تقّدر قيمة ثروته بـ١,٤ مليار يورو 
بحسـب مجلة «فوربس» األمريكية، فيما غالباً ما تفوز رشكاته بعقود تشغيل يف القطاع 

العام الذي تدعمه خزينة الدولة وأموال االتحاد األوروبي.
وتقـع املجـر يف املرتبـة األخرية يف االتحـاد األوروبي يف تصنيف الفسـاد، بحسـب منظمة 

الشفافية العاملية غري الحكومية، إىل جانب رومانيا وبلغاريا.
تقول املحامية املختصة يف مجال حماية البيانات، مونيكا ريكالش، «يف العديد من الحاالت، 
يكون لحرية الصحافة أسبقية عىل الفضاء الخاص، من الخطأ عدم أخذ هذا العنرص بعني 
ات التجارية وحتى  االعتبـار يف القانون». وبعيداً عن مجال الصحافة، ندد أصحاب املسـريّ

الهواة األحد بهذا الترشيع الجديد، معتربين أنه انتهاك للقواعد األوروبية.
وينـص القانون عىل رضورة تسـجيل أي طائرة مسـرية ذات كامـريا، وتدريب صاحبها، 

مهما كان حجمها. كما ينبغي طلب إذن من السلطات قبل ٣٠ يوماً من تشغيل الجهاز.
وينـدد املصور باالش كابالر بالقانون قائالً إنه «أكثر تشـدداً مما هو يف الصني»، علماً أنه 
عاد مؤخراً من بكني بعد ١٥ عاماً.ويشري زولتان هيلميتزي الذي يدير متجراً يف بودابست 
لبيع معدات من عالمة «دي جي إي» الصينية التي بدأت تنترش منذ عام ٢٠١٨، إىل أنه حالياً 
التزم نحو ١٠ آالف مستخدم بالقوانني الجديدة.ويرى أن «وضع قانون أمر رضوري، لكن 
هـذا مبالغ فيه»، خصوصـاً وأن عمله ترضر من الوباء وجاء تغيـري القانون ليزيد الطني 
بلّة.ويضيف من أمام رفوف متجره املليئة بالطائرات املسرية رغم خلو املكان من الزبائن 

«إنها تكنولوجيا املستقبل، وينبغي تشجيعها، ال عرقلة تقدمها».
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هونغ كونغ/أ.ف.ب:
اعتقلت سلطات هونغ كونغ، يوم 
األحـد، مقـدم برامـج إذاعية عىل 
اإلنرتنت بموجب قانون التحريض 
عىل العصيان الذي يسـتخدم نادراً 
لكن بدأ تطبيقه أخرياً ضد منتقدي 

بكني.
وذكـرت الرشطة يف بيان أّن ضباط 
إدارة األمـن القومـي أوقفـوا وان 
يو-سـينغ (٥٢ عاما) بتهمة «نية 
التحريض». لم تكشـف السلطات 
عـن مـا قالـه أو فعلـه واعتربتـه 

السلطات تحريضاً.
باسم  املعروف  اإلذاعي  واستضاف 
«غيغز» برامج تناقش التظاهرات 
املناهضـة للحكومـة ودعا يف وقت 
سـابق إىل تقديـم تربعـات لدعـم 
شـباب هونغ كونـغ الذين فروا إىل 

تايوان.
وقانـون التحريض عـىل العصيان 
يف هونـغ كونغ منفصل عن قانون 
األمن القومي الشامل الذي فرضته 

بكـني عـىل املدينة الصيـف املايض 
يف محاولـة للقضـاء عىل أنشـطة 

املعارضة.
ويعود قانون التحريض إىل منتصف 
القرن التاسـع عرش أثنـاء الحكم 
االستعماري الربيطاني. لكّنه بقي 
مجمـدا منذ إعادة هونـغ كونغ يف 
١٩٩٧ إىل الصـني ولم يسـتخدم يف 
مدينة تتمتع بحريات سياسية غري 
متواجدة يف الـرب الرئيس الصيني. 
لكن بعد االحتجاجات الديمقراطية 
الضخمة التي تخللتها أعمال عنف 
 ،٢٠١٩ يف  األحيـان  مـن  كثـري  يف 
نفض املدعـون الغبار عن القانون 

واستخدموه.
ويعتـرب تحريضـا عـىل العصيـان 
إىل  تدعـو  كلمـات  اسـتخدام 
«كراهيـة» الحكومـة أو «االزدراء 
أو تسـبب السـخط وعـدم  بهـا» 

الرضا بني السكان.
وستشـكل محاكمـة تـام اختبارا 
قانونيا ملدى انسجام هذا التعريف 

مع حرية التعبري التي يفرتض أنها 
مضمونة يف دسـتور هونـغ كونغ 

املصغر وقانون الحقوق.
املـايض،  أيلـول  سـبتمرب/  يف 
أصبـح مذيـع إذاعـي آخـر مؤيـد 
للديمقراطيـة تـام تاك تـيش، أول 
شـخص ُيتهـم بالتحريـض عـىل 
العصيـان منـذ إعـادة املنطقة إىل 
الصني. وهو حاليـا رهن االعتقال 

بانتظار املحاكمة.
شـعارات  إن  املدعـون  ويقـول 
االحتجـاج الشـعبية التـي رددها 
تـام تاك تـيش مثل «حـرروا هونغ 
كونغ» و «ثـورة عرصنا» و «حلّوا 
عـىل  تحريضـا  تعـد  الرشطـة»، 

العصيان.
وقمـع قانون األمـن القومي الذي 
أصدرته بكني كثـريا من الحريات، 
فألغى االحتجاجـات وحظر فعليا 
السياسـية  اآلراء  مـن  مجموعـة 
السـلمية، بمـا يف ذلـك الدعـوة إىل 
االسـتقالل أو املزيـد مـن الحكـم 

الذاتـي أو الديمقراطية الكاملة يف 
هونغ كونغ.

وأوقف وان سـابقا بتهمـة تتعلق 
باألمـن القومي العام املايض، وهو 
واحـد مـن أكثر من مئـة معارض 
بموجـب  معهـم  التحقيـق  تـم 
الصالحيـات الجديـدة منذ دخولها 

حيز التنفيذ يف يونيو/ حزيران.
وقالت إدارة األمن القومي بالرشطة 
حينهـا إنها تشـتبه يف أن وان قام 

بتوفري أموال بشـكل غـري قانوني 
لدعم األشـخاص أو املنظمات التي 
تدافع عن األنشطة االنفصالية، يف 
إشـارة محتملة للتربعات لسـكان 

هونغ كونغ يف تايوان.
لم ُيتهم بعد بارتكاب جريمة تتعلق 
باألمـن القومـي، ويشـري اعتقاله 
بتهمـة التحريض عىل العصيان إىل 
أن الرشطة قررت استخدام قانون 

الحقبة االستعمارية بدالً من ذلك.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
أعلن رئيس املؤسسـة الليبية لإلعالم محمد 
بعيو بـدء العمل عىل توحيد اإلعـالم الليبي 
العام والخـاص موقفا وخطابـا، وذلك مع 
دخول البـالد مرحلة انتقاليـة جديدة غداة 

انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة وموحدة.
وأضاف بعيو يف تدوينة له يف موقع فيسبوك 
”ليكـن إعالُمنـا إعـالم السـالم واملصالحة 

والوحدة والتنمية واالستقرار“.
وتعيش وسائل اإلعالم اإلذاعية والتلفزيونية 
يف ليبيا منذ سـنوات يف حالة فوىض واسعة 
النطاق يف ظل تحكم أطراف سياسية وقبلية 
يف امتـالك وإدارة هذه الوسـائل وتوجيهها 
لـرضب السـلم املجتمعـي والتحريض عىل 
العنـف أو الدعـوة إىل االنتقـام، مما أحدث 
رشخاً اجتماعيا واسعا وانقساما يف الشارع 

الليبي.
وقد رصدت تقارير محلية ودولية انتهاكات 
مهنيـة ارتكبتها العديد من وسـائل اإلعالم 
الليبيـة الخاصة التي ال تتمتع بالشـفافية 
يف الكشـف عن مصادر تمويلها وقد وظفت 
من بثها خـارج األرايض الليبيـة أو داخلها 
لتوجيه الرأي العام وزيـادة معدالت العنف 

واالنتقام ورضب أطراف املجتمع الليبي.
وتشـكل هذه املنابـر تحديا لخطـة توحيد 
اإلعالم. وأوضح بعيو يف ترصيحات سـابقة 
هـذه العقبـات قائـال ”إعالم السـالم ليس 
مجرد شـعار، حيث يتطلب تعديل الخطاب 
وضع معايري وتشـجيع مـن يدعو إىل إعالم 
السـالم وتوسيع دائرة تأثري إعالم السالم يف 

مواجهة الحرب أو الدعوة إىل الحرب“.
ونـوه إىل رضورة صياغـة وتوقيـع وثيقة 
قيـم ومبـادئ حاكمة لإلعـالم الليبي تحدد 
أدوات اإلعـالم والتمويل والخطاب وغريها، 

إضافة إىل تحشيد -من خالل اإلعالم- الرأي 
العـام والنخب والسـلطات لتجريم خطاب 
التحريض عـىل العنف والحرب، ثم االنفتاح 
الكامـل عـىل اإلعـالم الخـاص واإلعالميني 

وتنظيم املنصات اإلعالمية.
وتعترب وسـائل اإلعالم التـي تبث من خارج 
ليبيا عائقا حقيقيا يف طريق إرساء مفهوم 
إعالم السالم، ويبحث القائمون عىل اإلعالم 
الليبـي عـن طـرق إللزامها بمنـع خطاب 
التحريض عىل الحـرب يف ليبيا، كما يطالب 
صحفيون بفـرض عقوبات عـىل املنابر أو 
مستخدمي مواقع التواصل الذين يمارسون 
التحريـض عـىل العنـف، إضافة إىل إنشـاء 
مرصد وطنـي قوي حقيقي لرصد الخطاب 

املحرض عىل العنف.
الصحفيـون الليبيـون يأملـون أن تشـهد 
املرحلة القادمة جهودا من قبل املسـؤولني 
لحماية وسـائل اإلعـالم املسـتقلة وتقديم 

مرتكبي الجرائم ضد الصحفيني إىل العدالة
وقد شهدت ليبيا مؤخرًا زيادة غري مسبوقة 
يف املعلومـات املضلّلة املتداولة عىل وسـائل 
التواصـل االجتماعـي وخارجهـا، مما أّدى 
إىل تأجيج الـرصاع. لذلك صارت الحاجة إىل 
وجـود صحافة مهنّيـة وموثوقة ملّحة من 
أجل التصـدّي للّروايـات الزّائفة وخطابات 

الّتحريض عىل الكراهية.
وأصدر محمـد بعّيو األسـبوع املايض قرار 
إنشاء ”شـبكة تلفزيون وراديو ليبيا“ التي 
تمـت تسـميتها اختصارا ”تـال“، ومقرها 
يف  فـروع  وتتبعـه  طرابلـس  يف  الرئيـس 
بنغازي وسبها وهي بدورها تتبعها مكاتب 
محلية ودوليـة عند الرضورة، ولها ميزانية 

موحدة.
وتضـم الشـبكة جميـع القنـوات املرئيـة 
واإلذاعـات املسـموعة التابعـة للمؤسسـة 
الخزانـة  مـن  واملمولـة  لإلعـالم،  الليبيـة 

الحكومـي،  باإلعـالم  واملعروفـة  العامـة 
وتنتهي الوضعية اإلدارية السابقة للقنوات 
واإلذاعـات وتـؤول اختصاصاتهـا اإلدارية 

السابقة إىل لجنة تسرّي الشبكة.
ويهـدف إنشـاء هـذه الشـبكة إىل توحيـد 
الليبـي،  الوطنـي  اإلعـالم  وحـدات  إدارة 
وتحقيـق التكامل بـني القـدرات والخربات 
البرشية واإلمكانيـات الفنية لهذه القنوات 
واإلذاعات، من أجل االرتقاء بمستوى أدائها 
وتنظيم خطابها وتحديـد الهوية اإلعالمية 
والبرصيـة لـكل منهـا، مـع املحافظة عىل 
الهويـة الخاصـة بـكل وحدة مـن وحدات 

الشبكة.
وجـاء يف توضيـح القـرار أن الهـدف منها 
توحيد اإلعالم الوطنـي الليبي، والقدرة عىل 
االستفادة من املهارات البرشية واإلمكانيات 
نحـو  الليبـي  باإلعـالم  للصعـود  الفنيـة، 
مسـتوى جيد، كـي يتم بذلك غلـق ظاهرة 
الجزر املعزولـة التي كان عليها الوضع قبل 

إقامة هذه الشبكة اإلعالمية.
تشـهد  أن  الليبيـون  الصحفيـون  ويأمـل 
املرحلة القادمة جهودا من قبل املسـؤولني 
لحماية وسـائل اإلعـالم املسـتقلة وتقديم 
مرتكبي الجرائم ضد الصحفيني إىل العدالة. 
حتـى يتمّكـن الصحفيون مـن أداء عملهم 
دون مخاوف من التعرّض للعنف أو الرقابة 
أو التهديـد باملالحقـة القضائيـة بموجـب 
اّدعاءات وتهـم زائفة، وحتـى يتم تخفيف 
العوائـق التي يواجهها الّصحفيون األجانب 
عند أداء عملهم يف ليبيا.يذكر أن ليبيا جاءت 
يف املركز الثالث عرش عربًيا، والـ١٦٤ عاملًيا، 
بحسب تقرير منظمة ”مراسلون بال حدود“ 
لعام ٢٠٢٠، إذ سجلت تراجعا مقارنة بعام 

٢٠١٩ حيث كانت تحتل املركز الـ١٦٢.
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الفنـان الراحـل لم يعـط كل ما عنده 
فقد كان يدخر طاقـات للقادمات من 
االيـام، اسـمه الحقيقـي هاني محمد 
محمـد حسـني واسـمه الفنـي هاني 
هاني هو اب لعائلة فنية معروفة وهو 
زوج الفنانة القديرة زهرة الربيعي وله 
منها ٣ ابناء اكربهم حيدراملنتسب االن 
اىل شبكة االعالم العراقي وهاني عديل 
املخرج العراقي الكبري محمد شـكري 
جميـل زوج الفنانـة القديـرة فاطمة 

الربيعي .
هاني هانـي ممثل ومخـرج مرسحي 
عراقي راحل وهو زوج الفنانة القديرة 
زهرة الربيعي، ولد يوم ١٩٤١/٥/٢٥م 
بمدينـة املوصل شـمال العـراق، اكمل 
دراسته االبتدائية واملتوسطة يف مدينة 
املوصـل، واالعدادية يف مدينـة دهوك، 
دخل اكاديمية الفنون الجميلة لدراسة 
املـرسح يف منتصـف سـتينيات القرن 

املـايض ، وتخـرج منهـا عـام ١٩٦٨م 
، مثـل يف عـدد مـن املرسحيـات نذكر 
منها: مرسحيـة (الكاع) تاليف : عادل 
كاظم، اخراج الراحل: جاسم العبودي 
، ومرسحيـة (رسـالة الطـري) و(كان 
يامـا كان) ملخرجهما الراحل: قاسـم 
محمد ، و(قرندل) و(شريين وفرهاد)، 
والسـايق)  و(البيـك  و(الطوفـان) 
ملخرجهمـا الراحـل: ابراهيـم جـالل، 
و(الحصار) ملخرجها : بدري حسـون 
فريد ، (باب الفتوح)، و(حفلة سمر من 
اجل ٥ حزيران) ملؤلفها الراحل : سـعد 
اللـه ونوس ، واخراج الراحل : جاسـم 
العبـودي ، و(دائرة الفحم البغدادية) ، 
و(بدر البدور) وغريها من املرسحيات 
، اخرج عددا من املرسحيات نذكر منها 
: (حكايات يف الخندق الخلفي) «والتي 
عرضـت يف املعامل» «يف عيـد العمال»، 
و(مسافر الليل) و(الحصار) و(الناس 
والحجـارة) و(انـا ال اسـتطيع تصور 
الغد) و(الف امنية وامنية) و(الف حلم 
وحلـم) واخريا (قصة حـب معارصة) 
« التـي كانت خاتمـة املرسحيات التي 
اخرجها قبـل وفاتـه املفاجئة بحادث 
سيارة  وقد نالت هذه املرسحية جوائز 

عديدة يف تونس والعراق
أعماله يف السينما والتلفزيون

اما من ناحية السينما فقد مثل يف عدد 
من االفالم السينمائية منها :

 (يوم اخـر) و(القادسـية) و(الحدود 
امللتهبة) و(الفتى الصغري) و(القناص) 
و(املسألة الكربى) و(الفارس والجبل) 
يف  ولـه  غـازي)،  و(امللـك  و(اللعبـة) 

التلفزيون مشاركات فقد مثل يف العديد 
التلفزيونية  من املسلسالت والسهرات 
منهـا: (املتمـردون) و(جـرف امللـح) 
الضالـة) وغريهـا ،عمـل  و(االمانـي 
مخرجـا وممثـال يف االذاعـة يف القوات 

املسلحة وصوت الجماهري . نال جوائز 
عديدة وكبـرية وكان يلقب بـ (قديس 

املرسح العراقي) .
والدته وسريته

ولد الفنان هاني محمد محمد حسـني 
يف مدينـة املوصل شـمال العـراق عام 
١٩٤٣ مـن عائلـه مكونـه مـن أربعة 

أخـوات وأربع إخـوان كان هو األكرب 
مـن صغـره يهـوا الكتابـة والرسـم 
ولديـه لوحات عديدة تعرب عن هوايته 
التـي كان محرتفـا لهـا كان والـده 

ينـوي إدخالـه إىل كلية الطـريان لكن 
هانـي كان ينـوي الذهـاب إىل بغـداد 
ليدخل كلية الفنون ودخلها عام ١٩٦٤ 
بقسـم املـرسح وحصـل عىل شـهادة 

البكلوريوس عام ١٩٦٨.
بعدها انظـم إىل كادر وزارة الشـباب 
يف  مخرجـا  يعمـل  وكان  والرياضـة 
إذاعـة صـوت الجماهري أنـذاك وبعد 
ذلـك إنظم مع مجموعـة من الفنانني 
إىل الفرقـة القوميـة للتمثيـل التابعة 
إىل مؤسسـة الدائرة السينما واملرسح 
عام ١٩٧٠ وبدأ منذ ذاك العام التمثيل 
واإلخـراج وكانت أعمالـه كثرية منها 
مـن إخراجـه أنشـودة العمـل وأنا ال 
أسـتطيع تصـور الغـد وألـف أمنيـة 
وأمنية وأناس والحجارة وحكاية من 
الخندق الخلفي وقصة حب معارصة، 
ويف مجال السـينما مثـل يف  فيلم يوم 
آخـر للمخرج صاحب حداد ومسـافر 
ليـل وفتى الصحراء والقناص لفيصل 
اليارسي واملسـألة الكربى مع محمد 
شـكري جميـل وأيضـا مثـل يف فيلـم 
القادسـية لصـالح أبـو سـيف وأخـذ 
أدواره يف الدرامـا التلفزيونيـة ومنهـا 
أعمـال بدويـه كثـريه (ألنـه كان من 
هـوات ركـوب الخيل) وأعمـال روائيه 
منهـا األمانـي الضالـه وجـرف امللح 

واملتمردون.
حاز عىل الكثري من الجوائز منها جائزة 

أفضل مخـرج يف مهرجان قرطاج عام 
١٩٩١  عـن عمله قصـة حب معارصة 
ملؤلفـه فالح شـاكر وتمثيـل املبدعني 
جواد الشكرجي وسهري اياد وموسيقى 
املوسيقار نصري شمه وبدء اسم هاني 
هانـي ينترش يف أرجـاء الوطن العربي 

كمخرج عراقي.
آخر أعماله

اخر اعماله قبل وفاته كانت مرسحية  
(قصـة حب معـارصة) وكانت خاتمة 
املرسحيـات التي اخرجها قبـل وفاته 

املفاجئة بحادث سـيارة ! « (وقد نالت 
هـذه املرسحية جوائز عديدة يف تونس 
والعراق)،اما من ناحية السـينما فقد 
مثـل يف عـدد من االفـالم السـينمائية 
ونذكر منها : (يوم اخر) و(القادسية) 
و(الحدود امللتهبـة) و(الفتى الصغري) 
الكـربى)  و(املسـألة  و(القنـاص) 
و(الفـارس والجبل) و(اللعبة) و(امللك 

غازي)،امـا يف التلفزيـون فقـد مثـل 
يف العديـد من املسلسـالت والسـهرات 
التلفزيونية نذكر منهـا : (املتمردون) 
و(جـرف امللـح) و(االمانـي الضالـة) 
وغريها ،عمل مخرجا وممثال يف االذاعة 
يف القوات املسلحة وصوت الجماهري . 
نال جوائز عديـدة وكبرية وكان يلقب 

بـ (قديس املرسح العراقي) .
معـارصون يتحدثـون للـزوراء عـن 

الراحل 
مـن  عـدد  اراء  الـزوراء  اسـتقرأت 
الشـخصيات الفنيـة والثقافية حول 
مسرية مستهدفنا الراحل هاني هاني 

كان اولهم 
الفنانة زهرة الربيعي زوجة الراحل 

كانـت لعائلتـه معـه احـىل الذكريات 
هـو رجـل واب لعائلته يجلـس صباح 
ويتفقد كل يشء يف بيتـه قبل ان ينام، 
صباحـا  يسـتيقظ  ان  يحـرص  كان 
ليعمـل الفطـور بيـدة وال يوقضنا اال 

بعد انجـازه , ياخذ االطفال بيده اىل 
مدارسـهم ويحـرص عـىل ايصالهم 
الـذي  وهـو  عليهـم  واالطمئنـان 
يدرسهم، كل يشء يف بيتنا كان هاني 
ومن شـدة متابعاته لبيته وما كانت 

الناس والضيوف تراه يحسـدونا عىل 
هـذا الرجل الحنـني واملتفاني من اجل 
بيتـه اما عـن العمـل فقـد كان فنانا 
عمالقـا يتواصل مـع الجميع ويحرض 
كل مناسـبة، وخاصة مواعيده الفنية 
فهـو امللتزم باملواعيد وهو الذي يحرتم 
كل زمالئـه ويحـرض اشـياءه ليال وال 
يذهب اال وهو عارف بما سيقدم وبما 

سيشارك 
كان يقرأ كثـريا وخاصة االدب العاملي 
ويحـب الفـن والفنانـني فمثـال كان 
يسمع رياض احمد وبكثرة وله اصدقا 
متابعني له بشكل يومي ومنهم رياض 
الشـكرجي وفالح شاكر  وكان انسانا 
بمعنـى الكلمـة محبا الهلـه واخواته 
وال يمر اسـبوع اال ودعاهـم لزيارتنا 
وكان يحـب السـفر اىل املوصـل وقـد 
مثلت معه كمخـرج يف مرسحية  الف 
حلم وحلم ومثلت معه الحصار وكان 
اخر عمل له مثله يف تونس وقد حصل 
عـىل الجائـزة االوىل يف مرسحية قصة 
حـب معارصة اما عـن وفاته فكان يف 
يوم ٢٥ وانـا اعمل الفطور يف رمضان 
وقد اتصل بي عنـد وصوله اىل املوصل 
وكنـت انتظـره للفطور معـا ويف تلك 
االثنـا طرق احد الجريان الباب وسـال 
ابنتي رانية اين ابيك فاجابته ان والدي 
مسـافر اىل املوصـل وسـيعود اليـوم 
ونحن بانتظاره ولكن الرجل مهد لها 
شـيئا لم نعرفه جيدا وعندما سـالتها 

مـاذا قال لك الرجل قالـت يقول ا نابي 
رما سـقط من مكان ورجله مكسورة 
فقلقنا كثـريا ولكن ولكن الفنان جواد 
الشـكرجي جاءنا ليؤكد ان هاني تويف 
وكانـت السـاعة الثالثـة ليـال وهكذا 

كانت املفاجأة املرة .
ابراهيم العالف املؤرخ والكتب املوصيل 
عرفت الفنان الراحـل هاني هاني من 
خالل شـقيقه الذي كان يعمل معنا يف 
مدرسة الشـورة االبتدائية عندما كنت 
انا مديرا ملتوسطة فتح يف الشورة سنة 
١٩٦٩ وقـد تخـرج من قسـم املرسح 
يف كلية الفنـون الجميلة ببغداد سـنة 
١٩٦٨ وعمل يف وزارة الشباب كما عمل 
مخرجا اذاعيا يف اذاعة صوت الجماهري 
وبعـد ذلـك انظـم اىل الفرقـة القومية 

السـينما  دائـرة  اىل  العائـدة  للتمثيـل 
واملرسح سـنة ١٩٧٠ ومنـذ ذلك الحني 
وهـو يعمل مـع الفرقـة القومية وقد 
اخرج مرسحية انا ال اسـتطيع تصور 
الغري لـرتيس وليـم واخـرج مرسحية 
مسـافر ليل لصالح عبد الصبور وقدم 
اعماال كثـرية منها اخراجه ملرسحيات 
مهمـة مـن قبيـل مرسحية انشـودة 
العمـل والـف امنيـة وامنيـة والناس 
والحجارة وحكاية من الخندق الخلفي 
وقصة حب معارصة والبيك والسـايق 
مع الفنـان محسـن العـزاوي وخليل 
الرفاعـي وغـازي الكنانـي ويف مجال 
املرسح مثل يف فيلـم يوم اخر للمخرج 
صاحـب حـداد ويف فيلـم مسـافر ليل 

وفتى الصحرا .
الكاتب كريم رشيد 

ذهـب هانـي هاني ولـم يعد واسـدل 
الستار عنه واغلق باب القاعة فاىل اين 
تميض يـا هاني هاني تـاركا مرسحك 
مغـارة احالمـك وعذاباتـك، اغلق باب 
القاعـة فتعـال لرتى العرض مسـتمر 
وانتظـر النـاس لكـن هانـي هاني لم 
يعـد ذهب هانـي هاني وبقي السـتار 
وقد اسدل عىل مرسحية حياته املتعبة 
املليئة باالضطرابـات واملايس والخوف 
ومسـريته  صورتـه  فـان  والهمـوم 
واعمالـه الفنيـة مـا تزال ماثلـة امام 

اصدقائه ومحبيه وجمهوره .
رحم الله قديس املرسح العراقي هاني 
هانـي وجزاه خـريا عىل ما قـدم فقد 

كان ممثال بارعا ومخرجا متمكنا .
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•للمبدعني الراحلني من الفنانني واملثقفني وجميع 
الـرواد الذين عملوا يف مجـال االذاعة والتلفزيون 
حق اسـتذكار مسـريتهم وما قدموه من اعمال ابداعية 
وهانـي هانـي واحد من الفنانـني الذين قدمـوا للحركة 
الفنيـة الكثـري ورمز من رمـوز الفن العراقـي وقد لقب 
نتيجـة لحبه للفن وكثرة ما شـارك فيـه من مرسحيات 
وافالم وشدة التزامه وحضوره املواعيد فقد لقب بقديس 

املرسح وهاني رغم انه لم ينل حظه من الصحافة والذكر 
االعالمي اال بعض من اسـطر بسيطة كتبها املؤرخ عمر 
الطالب يف موسـوعته اعـالم املوصل يف القـرن العرشين 
وقـال فيها :- هاني هاني نبتـة موصلية تربعمت ونمت 
واعطت ثمارها فنا مرسحيا ناضجا وابداعا تمثيليا رائعا 
خلدتها اعمال وادوار مرسحية درامية سوا يف التمثيل او 

االخراج . 
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هو واحد من اساتذة خلدوا انفسهم باعمالهم، الطبيعة 
وتاريـخ العراق وجماله ومشـاهده والوانـه، اربى عىل 
يـده الكثري من الفنانني الكبار انه عمالق الطبيعة فائق 
حسـن استاذ الرسـم االول يف العراق، الطبيعة والجمال، 
ويف الـزورا التقينا اكثر من فنان تشـكييل افتخروا انهم 

درسوا عىل يده. 
فائق حسن يرسم االنسان كثيمة، ولكن يف الوقت نفسه 
هو يؤرشـف الطبيعة والبيئة العراقيـة وحراك املجتمع 
العراقـي والعربـي عـرب تاريخه، فنـراه يرسـم بالوان 
زيتيـة لوحة عن تسـليم مفاتيح القـدس ولوحة اخرى 
تخطيط، عن واقعة الطف وثالثة عن معركة القادسـية 
التاريخية، ولوحات يؤرشف فيها املهن والحرف اليدوية 

فضـال عن اجواء الريف  والبادية واملدينة والحياة فيها.. 
وليس اشـهر من عمله الفني“ الفسيفساء“ املوجود يف 
ساحة الطريان وسط بغداد. كتب املؤلف قاسم محسن: 
“ ال تقف جماليات اعمال فائق حسـن الفنية عند حدود 
البـرص فحسـب ، بـل تنصـب يف الجمـال الروحـي عرب 
تراكمهـا اللوني املكثف، فقد راهـن بتجربته الفنية عىل 
ان التقـف اعمالـه عند لحظـة املشـاهدة االوىل لها.. بل 
تعطـي زمنا اكرب ومضمرة يف الذاكـرة الجمعية وخطوة 
كبرية باتجاه معرفة الذات. فقد شـكلت اعماله خطابا 
برصيا يسـتبطن الفرد ليقصد الجماعـة، محققا تفردا 
بهذا الخطاب البرصي التشـكييل.. ذاكرة لونية ذات ثراء 

داليل بفرشاة ذهبية.



 مقادير الوصفة
حليب 2ملعقة كبرية 

ماء 1كوب 
سمن نباتي 1ملعقة كبرية 
زيت زيتون 1ملعقة كبرية 

سكر 2ملعقة كبرية 
ملح 1ملعقة صغرية 

باكينج باودر 4/1ملعقة صغرية 
دقيق 3كوب 

خمرية 2/1 1ملعقة صغرية 
طريقة التحضري

1. يف قـدر صغري ضعي الحليـب، املاء، 

نـار  عـىل  سـخني  والزيـت،  السـمن 
متوسطة اىل ان يصبح دافئا.

2. يف وعاء الخالط ضعي السكر، امللح، 
الباكينـج بـاودر، الدقيـق والخمـرية، 
ثبتي مرضب العجن، شغيل لعدة ثواني 
لتختلط املواد. أضيفـي خليط الحليب، 
شـغيل عىل رسعة متوسـطة لتتشـكل 
العجينـة، اعجني عىل رسعـة بطيئة 4 

دقائق.
3. ضعـي العجينـة يف طبـق مدهـون 
بالزيـت، غلفيها بالنايلـون وضعيها يف 

مكان دافئ اىل ان يتضاعف حجمها.

4. احـرضي صينيـة بيتـزا متوسـطة 
الحجم.

5. باستعمال النشـابة افردي العجينة 
اىل دائـرة بقيـاس الصينيـة، ضعيهـا 
يف الصينيـة، ادهنيهـا بقليـل من زيت 

الزيتون
6. وزعي صلصة البيتـزا عىل العجينة، 
وزعـي قليل من الجبن، وزعي النقانق، 
الزيتـون ثـم كميـة وفرية مـن الجبن. 

دعيها جانبا 20دقيقة.
7. اخبـزي البيتـزا يف فـرن200ْم اىل ان 

تصبح ذهبية اللون.

انِت تؤدين عمالً رائعاً كأم مع أطفالك، 
ورّبـة منزل، ولكن هـل تفكرين يف ما 
تفعلني من أجـل زوجك؟ هل تضعينه 
عـىل قائمـة أولوياتـك أو تشـعرينه 

برجولته وتقّدرين دوره يف حياتك.
برجولتـه  زوجـك  تشـِعري  لـم  إذا   
وتمنحيـه الصـدارة يف حياتـك، فمـن 
سـيفعل ذلـك؟ وفيمـا يـيل 10 طرق 
لُتشـِعري زوجـك برجولتـه ودوره يف 

حياتك“.
1 - اطلبي نصيحته

 مـن خالل إرشاك زوجك يف قراراتك، أنِت 
تظهرين احرتامه وتقدير دوره يف حياتك، 
فقـط احريص عـىل أن تكونـي متوازنة 
حتى ال يتحـّول األمر لتصبحي شـديدة 
االعتمـاد عليه، ابحثي فقط عن الفرص 
املناسـبة للحصول عىل رأيه ومشورته، 

مثل إعطائه اختيارات لقائمة العشاء.
2 - تذّكري طلباته

 قـد يعـّرب زوجـك عـن احتياجاتـه يف 
جملة عابرة، فإذا اهتممـِت بتلبية هذه 
االحتياجـات البسـيطة، سـوف يشـعر 
بخصوصية، وأنِك تهتمني به لدرجة أنِك 
تتذكرين طلباته العابرة، وتبذلني الجهد 

لتحقيقها.
3 - تقديره أمام اآلخرين

 بالطبع ال تبالغـي ليصبح األمر مزعجاً 
أو يبـدو مزّيفـاً، ولكـن عليـِك إظهـار 
اهتمامك وتقديرك لزوجك أمام اآلخرين، 

خاصة أمام أطفالكما.
4 - تفّهمي عمله

 العمل أحد األشـياء الرئيسـة يف حياة 

الرجل التي ُتشِعره بقيمته، لذا اهتمي 
بتفّهم وتقدير عمل زوجك، وتشجيعه 

لتحقيق طموحاته الوظيفية. 

5 - كوني متفّتحة الذهن
 طاعـة الزوج ال تعني االنسـياق وراء 
آرائـه دون وعـي، ولكن هنـاك توازن 
تسـتطيع الزوجـة الذكيـة خلقه، أن 
تسـتمعي آلرائه بانفتاح، وتعريف متى 
تتنازلـني، ومتـى تتقّبلـني اختالفـه، 
وكيـف تعّربين بلطف عـن اعرتاضك، 
باحرتامـك  الـزوج  يشـعر  بحيـث 

لقيادته.
6 - التعبري اللفظي عن اإلعجاب

 كمـا أنـِك تنتظريـن كلمـات الحـب 
واإلعجـاب والتقدير مـن زوجك، فهو 
أيضاً يحتاج إىل سـماع هـذه الكلمات 
منـِك، فـال تبخـيل عليـه بالكلمـات 

اللطيفة واملدح والثناء عىل جهوده.
7 - التعبري غري اللفظي عن اإلعجاب

 بخالف الكلمـات، يمكنك التعبري عن 
إعجابك وتقديرك لزوجك عرب نظراتك 
له، ولغة الجسـد، اإليماءات البسيطة 
التـي تظهر كم أنـِك تحبني هذا الرجل 

وتقّدرين وجوده يف حياتك.
8 - ادعمي أهدافه

األول  الجمهـور  تكونـي  أن  يجـب   
لزوجك، وأن تدعميه يف تحقيق أهدافه 
سـواء يف مسـريته املهنيـة أو رياضة 

يمارسها أو هواية يحبها.
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ال شـك أن امليكروويـف أصبـح مـن األجهـزة 
الرضورية يف املنزل، ولم يعد باإلمكان االستغناء 
عنه، نظراً ألنه يوفر الكثري من الوقت واملجهود 
عند تسـخني الطعام أو الرشاب، بل إن البعض 
يسـتخدمه يف كثـري من األحيان لطهـي أنواعاً 
معينـة مـن األطعمة، ولكن بدأت يف السـنوات 
األخـرية تـرتدد تحذيرات بشـأن هـذا الجهاز، 
وتربطـه بأمـراض خطرية، فهـل امليكروويف 

يسبب الرسطان حقاً؟
قبل أن نجيب عىل سؤال هل امليكروويف يسبب 
الرسطان؟، علينا أوالً أن نعرف آلية عمل جهاز 
امليكروويـف، وكيف يقوم بتسـخني األطعمة 

واملرشوبات بداخله.
باختصـار شـديد فيمـا يتعلـق بطريقة عمل 
امليكروويف، فإن هذا الجهاز يستخدم املوجات 
الكهرومغناطيسية (موجات الراديو) من أجل 
تسخني الطعام والرشاب، حيث يتم إطالق هذه 
املوجات عـىل جزيئات املـاء املوجـودة بداخل 

األطعمة واملرشوبات املُراد تسخينها.
ويـؤدي هـذا إىل تزايـد رسعة حركـة جزيئات 
املاء بشكل تذبذبي، مما يرتتب عنه تولد طاقة 
حرارية نتيجـة احتكاك جزيئات املاء املوجودة 
بداخل الطعـام بعضها البعـض، وبالتايل، يتم 
تسـخني الطعـام أو الـرشاب املوجـود بداخل 

جهاز امليكروويف.
لـذا، فإننا نالحظ أن األطبـاق املوجودة بداخل 
امليكروويف ال يتم تسخينها هي ذاتها، بل إنها 
تستمد حرارتها من الطعام أو الرشاب املوجود 

بداخلها، والذي يحتوي عىل جزيئات من املاء.
عـىل مـدار السـنوات املاضيـة، ومـع زيـادة 
االعتمـاد عـىل امليكروويف لتسـخني األطعمة 
واملرشوبات، بدأت بعض األقاويل يف الرتدد بأن 
امليكروويـف يسـبب الرسطان، مـع تحذيرات 
بعدم استخدامه واالسـتغناء عنه تماماً، فهل 

امليكروويف خطر عىل الصحة؟
وفقاً ملـا ذكره علمـاء منظمة الغـذاء والدواء 
األمريكيـة FDA، فـإن األشـعة الصـادرة من 
جهـاز امليكروويـف ُتعتـرب أقـل قـوة وتـردداً 
من األشـعة السـينية، وهـو ما يجعلهـا آمنة 
لالسـتخدام أثناء تسـخني الطعام أو الرشاب، 
وبالتايل فـإن امليكروويف ال يسـبب الرسطان 
كما يشـيع، ولكن يجب األخـذ يف عني االعتبار 
بعض احتياطات السـالمة التي تضمن بقاءنا 

بعيداً عن أرضار أخرى محتملة له.
ولكن امليكروويـف يصبح خطراً وضاراً عندما 
يحـدث ترسيب غـري مالحظ لفـرتة طويلة يف 
املوجـات الدقيقـة التـي تتـرسب منهـا، ومن 
ضمـن أرضار امليكروويـف عنـد حـدوث هذا 
األمر: عتمة يف عدسـة العني، حروق مؤملة، قد 
تؤثـر يف الصحة الجنسـية والحيوانات املنوية 

لدى الرجال.
غـري أن منظمـة الغـذاء والـدواء األمريكيـة 

أشـارت إىل أن هـذه األعراض تكـون مؤقتة يف 
أغلب األحيـان، وتنتهي بمجرد توقف الرتعض 
ملوجات امليكروويف، ونصحت يف الوقت نفسه 
باالسـتعانة بخرباء الصيانة يف حالة الشـعور 

بوجود تغيري ما يف جهاز امليكروويف.
وقد وجهـت منظمة الغذاء والـدواء األمريكية 
بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تشغيل 
جهـاز امليكروويـف، وضمان تشـغيله بأمان، 

حيث جاءت كام ييل:
يجب عدم تشـغيل جهـاز امليكروويف يف حال 
كان البـاب مفتوحـاً أو ال ُيغلق بإحكام. يجب 
عدم تسخني السوائل بداخل امليكروويف لفرتة 
طويلـة، ألنـه يف بعض األحيان يبدأ السـائل يف 
الغليان فـور إخراجه من داخـل الجهاز. ومن 
ضمن اإلجراءات الوقائيـة التي يمكن اتباعها 
لتشـغيل آمـن للميكروويـف، عـدم الوقـوف 
مبـارشة أمامـه لفرتة طويلـة، خاصـة أثناء 

طهي الطعام. 

تتطلـب العنايـة بالبـرشة الكثري 
مـن الوقـت واملال لكن هـل كنتم 
تعرفون أنه يكفي وضع مكّعبات 
الّثلـج عىل البـرشة لبضعة دقائق 
للحصول عىل منافـع عّدة؟ اليكم 

أهّمها.
- برشة مرشقة

مكّعبات الّثلج تساعد عىل تحريك 
الّدورة الّدموّية مّما يعطي البرشة 

ارشاقة   طبيعّية.
- تقليل حّب الّشباب

تساعد مكّعبات الّثلج عىل تخفيف 
االلتهـاب واالحمـرار الّناتـج عن 

البثـور يف الوجـه. يكفـي وضـع 
املكّعـب عىل البثـرة لبضعة ثواني 

كل بضعة أّيام.
- عالج إسوداد العيون

مزيـج مـن عصـري الخيـار وماء 
الـورد املثلّج يسـاعد عىل تخفيف 
االنتفاخ واالسوداد اسفل العيون.

املسـتحرضات  عـن  بديـل   -
الّتجميلّية

تمريـر الّثلـج عىل الوجـه يعطي 
اطاللـة نـرضة ومرشقـة للبرشة 
من دون اسـتخدام اّي مستحرض 

تجميّيل.
- تخفيف الّتجاعيد

الّتجاعيـد  ظهـور  الّثلـج  يؤّخـر 
عـىل الوجـه ويخّفـف مـن آثـار 

الّشيخوخة. 

إنقاذ الطفل الذي ابتلع السموم
يجب أوال التعرف عىل النوع ومحاولة معرفة الكمية 

املتبقية يف الزجاجة كمحاولة لتحديد املبتلع.
اإلرساع بنقـل الطفل إىل املستشـفى حتى ال تعطي 
الفرصـة للجسـم المتصاص السـموم مـن املعدة 
الجسـم  وأعضـاء  الـدم  إىل  وانتقالهـا  واألمعـاء 

واألرضار بها.
تنظيـف الفـم وإزالة البقايـا من أقـراص أو مواد 
سـامة بداخله وإرغام الطفل عـىل التقيؤ، وأرسع 
الطرق هو وضع أصبعك يف حلقه مع تحريك طرفه 
يف سـقف حلقـه أو يف البلعـوم مع إبقائـه يف فمه 

لفرتة فيحدث القيء
ويف حالـة التسـمم بمـواد متطايرة مـن املنظفات 
املنزلية أو الطالءات أو األحماض أو املواد الكيماوية  
فاألفضل عدم إرغـام الطفل عىل التقيؤ..خوفا من 
احتمال استنشـاق السـموم يف الرئة مـع التقيؤ..

واجعـيل الطفل يرشب اللبن أو املاء حتى تذهبي إىل 
الطبيب لتحديد نوع العالج.

إنقاذ الطفل الذي تعرض للحريق
وإلنقاذ الطفل عىل األم  إتباع التايل:

ال تفقدي أعصابك فالذعر هو العدو األول؛ ارصخي 
لتحذري اآلخرين، وتسـتدعى الخربات للمسـاعدة، 

مع إبعاد طفلك من مصدر الحرارة أوال
ابلغي املطافئ أو رشطة النجدة وابعدي بقية أفراد 
األرسة من مكان الحريق..مع إزالة املالبس من عىل 

املنطقة املحروقة عىل جسم الطفل فورا.
افتحـي املاء البـارد وليس املثلج نظرا ألنه يسـبب 
املزيد من تدمري الجلد عىل املنطقة املحروقة..مدة3 

5- دقائق.

احـذري وضع الزبد والشـحوم عـىل الحرائق؛ ألنه 
يجعلها أعمق ،واسـتخدمي الكريمات املتخصصة 

للمنطقة املترضرة عدة مرات خالل اليوم.
قومـي بفتـح األبواب بحذر شـديد بعـد أن تجىس 
حرارة سطح الباب ؛ تجنبا ملوجة من اللهب والهواء 

الساخن.
تجنبي الجري والهلع

خاصـة عند عبـور منطقة الحريـق واألماكن التي 
بهـا دخان، وسـريى ورأسـك منحن قـرب األرض؛ 
الن الدخـان يصعد إىل أعىل ويكون الهواء أكثر نقاء 

قرب األرض.
أو“  اسـيتامينوفني“  عقـار“  طفلـك  أعطـى 
االيبوتروفني“ لتخفيف األلم،مراعية الجرعة حسب 

عمره ووزنه.
قومـي بوضع قطعة قمـاش مبللة عـىل فم وانف 
طفلـك ملنـع الهـواء شـديد السـخونة مـن دخول 
املمـرات الهوائيـة، وأال يفضـل اسـتخدام بطانية 

مبللة لتغطى بها جسمك
إذا اشـتعلت النار بمالبس طفلك فال ترتكيه يجري 
من املكان؛ حتى ال يزيد اللهب، إنما اجعليه يستلقى 
عـىل األرض وقومي بتغطية جسـمه بسـجادة أو 
بطانيـة، مع رضب النار بيـدك أو بفوطة الحرائق 
البسـيطة املسـببة بالـورق أو الخشـب أو املالبس 

يمكن إطفاؤها بسكب املاء،
الحرائق املسـببة بالكهرباء أو الزيوت أو مشتقات 
البرتول..ال تسكبي املاء عليها، إنما اطفيها بالرمال 
أو السوائل الرغوية املوجودة باسطوانات الحريق.

إنقاذ الطفل الذي تعرض للجروح والكسور
عليـك بغسـلها باملـاء النقـي والصابـون أو بماء 
أكسـجني لتطهريهـا – صبغـة اليـود. امليكركروم 
املائـي. املراهـم التي تحتـوي عىل مضـاد حيوي-  

لوقاية الطفل من مرض التيتانوس.
يسـتلزم األمر أحيانا تغطية الجروح بشاش معقم 
مـع تثبيته باملشـمع الالصق، وإذا اسـتمر الجرح 
يف النزيف..اضغطـي عليـه بشاشـة معقمة حتى 

تذهبني إىل اقرب مكان للعالج.
ويف حالـة احتمال وجود كرس بأحـد األطراف..فال 
تحركي الجزء املصاب وال تدعي الطفل يحركه قبل 

استشارة الطبيب.
ومع إصابات الرأس الشائعة عندما يتدحرج الطفل 
مـن فـوق الفراش..وتالحظي انه يتقيأ وشـاحب 
اللـون ولديـه رغبـة يف النـوم..ويف بعـض الحاالت 

تجدين تورم فروة الرأس مكان الكدمة..
سـارعي بعمـل  أشـعة للجمجمة للتأكـد من عدم 
حـدوث رشخ أو كـرس بعدهـا يحـدد الطبيب نوع 

العالج.

للجسـم  اليانسـون  فوائـد   
متعـددة، خصوصـاً إذا ما تمَّ 
رشبـه دافئاً قبل النـوم، فتلك 
البذور الصغـرية ذات الرائحة 
الزكيـة لهـا مفاعيـل صحية 
يف  عليهـا  نطلعـِك  كبـرية، 

املوضوع اآلتي:
بالعنـارص  غنـي  اليانسـون 

الغذائية
اليانسـون  أّن  تعلمـني  هـل 
منخفض الوحـدات الحرارية، 
ال سـّيما إذا مـا تـمَّ رشبه من 
دون إضافـة السـكر األبيض 
إليه؟ وهو يحتوي عىل نسـبة 
عاليـة من العديد مـن املعادن 
املهمـة، بمـا يف ذلـك الحديـد 
واملنغنيـز والكالسـيوم؛ ممـا 
يجعلـه رائعـاً لتقويـة جهاز 
املناعة يف الجسم، خصوصاً يف 

ظل جائحة كورونا.
مسـتوى  ينّظـم  اليانسـون 

السكر بالدم
أكدت بعض األبحـاث العلمية 
أنَّ بـذور اليانسـون يمكن أن 
تسـاعد عىل تنظيم مسـتوى 
أننـا  علمـاً  الـدم،  يف  السـكر 
بحاجـة إىل املزيـد مـن هـذه 
الدراسـات واألبحـاث إلثبـات 

هذا األمر أكثر فأكثر.
عـىل  يقـيض  اليانسـون 

الفطريات والبكترييا
تملـك  اليانسـون  بـذور  إنَّ 
خصائص مضاّدة للميكروبات 
عىل نحو فّعال، مما يسـهم يف 
وقايـة الجسـم مـن اإلصابة 
عـىل  والقضـاء  بالعـدوى، 
أنـواع محددة مـن الفطريات 

والبكترييا، ومنع نموها.
اليانسـون يخفف من أعراض 

انقطاع الحيض
مسـتوى  يف  االنخفـاض  إنَّ 
الهرمونـات مع تقدم النسـاء 
يف السـن يتسـبب يف انقطـاع 
الدورة الشـهرية لديهن، وهو 
ما يسـمى بمتالزمـة انقطاع 
الحيض، التي تتسبب بأعراض 
أبرزهـا  ومزعجـة،  شـائعة 
التقلبـات املزاجية، ويأتي هنا 
دور اليانسون يف التخفيف من 

حّدة هذه األعراض.
اليانسون يساعد عىل محاربة 

االكتئاب
علميـة  أبحـاث  إىل  اسـتناداً 
متعددة، فقد أظهرت نتائجها 
أّن بذور اليانسـون قد تساعد 
عىل محاربة الكآبة والتخفيف 
مـن أعراضها، ناهيـِك عن أّن 
مفاعيلهـا قـد تكـون مماثلة 
املضـاّدة  األدويـة  لبعـض 

لالكتئاب!

يعّد تناول كميات قليلة من اللحوم 
يمكن أن يسـاعد يف تقليـل أخطار 
انتشـار الجائحـة“، باإلضافـة إىل 

الحفاظ عىل البيئة.
وذكـر فيليب ليمـربي، من منظمة 
”كومباشـن إن وورلـد فارمينغ“، 
الـذي يدعم مركـز األبحاث، أنه ويف 
الوقت الذي يواصـل فيه جزء كبري 
من العالم محاربة جائحة (كوفيد-

19)، لم يكن من األكثر وضوحاً من 
قبل أن رفاهية الناس متشابكة مع 
الحيوانـات الربية وتلك املتواجدة يف 

املزارع.
وحّذر املسؤول يف كالمه من استمرار 
ذلـك  ألن  البيئـي،  النظـم  تدمـري 
سيجعل اإلمدادات الغذائية للسكان 
يف خطـر، مضيفـاً أن التحرك نحو 
مزيد من األطعمة النباتية رضوري 

لضمان عدم تسـارع فقدان التنوع 
البيولوجـي، كمـا نصـح برضورة 
حماية مزيـد مـن األرايض، منوهاً 

بـأن الزراعة يجـب أن تصبح أكثر 
توافقاً مع البيئة.

ويشـار إىل أنه عىل الرغم من مرور 

عـام عـىل الجائحـة، ال يـزال وباء 
وألغـازا  أرسارا  يمتلـك  (كورونـا) 
محـرية، بـل دهاليزه تتعمـق أكثر 
مما تتكشف، فقد حضت مسؤولة 
يف منظمة الصحة العاملية عىل البدء 
بالسـعي لفهم لغز ”كوفيد الطويل 
األمد“ الذي يعاني منه عىل ما تفيد 
البيانـات ماليـني املصابـني بوبـاء 
(كوفيـد- 19)، مـن دون أن تعرف 

األسباب.
وأوضحت مسـؤولة الفريق املكلف 
بالبحـث عـن عالج لهـذه الظاهرة 
جانيـت ديـاز أن ”كوفيـد الطويل 
األمـد“ يتطلـب قـدرا مماثـال من 
االهتمام العاجل من قبل األوسـاط 
العلميـة، خـالل مقابلـة أجرتهـا 
معها وكالة فرانس برس أمام مقر 

منظمة الصحة.
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غزل عراقي

يهـواي تـدري  اشـوفك  مشـتاَك  شـكثر 
الحنينـي؟ ذره  وصـل  هـم  وحنينـك 
مديـون وانتـه  املحبتـك  روحـي  بعـت 
دينـي ماوفيـت  ليهسـه  وبعـد 
موجـود وانتـه  عليمـن  طيفـك  تـدز 
وبينـي بينـك  جفـن  غمضـة  البعـد 
االشـواَك نـار  بيـدك  وطفـي  تعـال 
ونينـي مـن  ملـت  الدنيـه  تعـال 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الليـل ويـة  اتنطـر  عمـر  تانيتـك 
وأدعـي مفـّرع  عالـدروب  گاعـد 
الـروح بنـص  يطلـع  گمـر  وتانيتـك 
بضلعـي ويسـكن  العـروگ  ويـة  يمـيش 
ألـگاك مـا  وگلـت  الوجـوه  دورت 
طبعـي يـا  شـبيك  عجـول  طبعـي  ......ألن 
الفنجـان أّيـس  مـا  بعـد  ولگيتـك 
ربعـي مـن  وانـدار  العمـر  وتبـدة 
,,وممشـاك ..ووجهـك  أعرفـة  صوتـك  لـن 
بسـمعي ..تنبـض  البأسـمك  وحـروف 

مهنيـاً: نشـاطك يف العمـل غري مسـبوق هذا 
اليوم وتنجز املهـام املطلوبة منك عىل خري ما 
يرام. عاطفياً: تفّكر جديـاً يف االرتباط بالرشيك، 
فأنت تشعر بالفرح عندما تكون قريباً منه ويدللك.

صحياً: حاول أن تتخطى املشكالت التي تمّر بها، ورّفه 
عن نفسك بالخروج مع األصدقاء أو برفقة العائلة.

مهنياً: نّفـذ أعمالك بكل دقة ومسـؤولية وتجّنب 
الوقـوع يف أخطـاء يصعب تصحيحهـا ألن بعض 

الزمالء يرتبصون بك رشاً
عاطفيـاً: يعّرب لك أحد األشـخاص عـن إعجابه بك وعن 
رغبتـه يف االرتباط، وتبادله الشـعور نفسـه وتنشـأ عالقة.

صحياً: راقب ضغطك ودقات قلبك، وافحص نظرك، فالصداع 
شبه الدائم قد يكون سببه ضعف النظر.

مهنياً: تشـعر بامللل بسـبب الروتني يف حياتك 
املهنية، حاول إدخال بعض التعديالت للخروج 
منه. عاطفياً: ينتظر الحبيب إشارة منك، ال ترتدد 

يف اإلفصاح عن مشاعرك الصادقة تجاهه.
صحيـاً: حاول قد اإلمكان الخـروج يف نزهات ورحالت 

تريح نفسيتك وأعصابك برفقة العائلة.

مهنياً: ال تتوقع الكثري وال تغامر ببدء مشاريع 
صعبة قد تكون نتائجها سلبية

عاطفياً: وضعك العاطفي يف تحّسن فال تتذمر وال 
تكن متشائماً وانظر إىل الحياة بأمل

صحيـاً: تمر بيوم عصيب وتشـّنج وانفعاالت ترتكك يف 
حالة صحية غري مريحة تستمر أياماً

القوس

الدلو

الجدي

مهنياً: ال تتخاذل أمام املشاكل بل واجهها بكل 
قوة وعزيمة فأنت قادر عىل حلّها

عاطفياً: تستخدم كل الوسـائل إلبراز مواهبك أمام 
الحبيب ولفت نظره وإثارة إعجابه

صحياً: قلّة النوم تسـبب لـك الجهد والتعب، فحاول أن 
تعّوض ذلك بالتخفيف من العمل

مهنياً: الحظ حليفك هذا اليوم وتحقق أرباحاً 
كبرية لم تكن تتوقعها أو تحلم بها

عاطفياً: ال تسـتمع إىل أقاويل اآلخرين وال تحكم 
عىل الحبيب قبل أن تتعرف إىل شخصيته

صحيـاً: تعاني قلّـة النوم، فحـاول أن تعالج املوضوع 
رسيعاً قبل تفاقمه وانعكاسه سلباً عىل صحتك

مهنيـاً: عـروض كثـرية تتلقاها بعدمـا أظهرت 
جدارتـك، لكـّن الرتيث مطلـوب الختيـار العرض 

األنسب واألكثر جدّية
عاطفياً: االحتكاكات السـلبية مع الرشيك قد ترتك آثاراً 
وخيمة عىل العالقة، عليك املبادرة إذا كنت مهتماً باملحافظة 
عليها.صحيـاً: فشـل ذريـع يقلق راحتك، ويسـبب لـك تعباً 

نفسياً ونوعاً من اإلحباط، لكن عىل مدى قصري جداً

مهنيـاً: يتطلب عملك تنقالت كثرية، ال تتأخر 
يف القيام بها مع أنها مضيعة للوقت

عاطفيـاً: تعيـش مع الرشيك سـعادة لم تعرفها 
من قبل وتشعر بالراحة والطمأنينة معه

صحيـاً: تأخذ املبادرة وتتصـل باألصدقاء وتدعوهم إىل 
رحلة ترفيهية تريح أعصابكم

الحمل

الجوزاء

الثور

الحوتالسرطان

مهنيـاً: تتمّتع بـذكاء كبري يف حّل املشـكالت 
وتجد أشخاصاً قادرين عىل مساعدتك

عاطفيـاً: ال يمكنـك تجاهـل مشـاعرك وحاجتك 
العاطفية لذا كن إيجابياً يف تعاملك مع الرشيك

صحياً: تبدو يف حالة مرشقة ونفسـية مرتاحة، بفضل 
اّتباعك نظاماً غذائياً ورياضياً ممتازاً

مهنياً: يحـذر هذا اليوم وأجـواؤه امللبدة من 
التهور، لكـن الحظ إىل جانبـك ويفتح أمامك 

آفاقاً جديدة ويحدث تحوالً يف أهدافك 
عاطفياً: يسـود الهدوء حياتك العاطفية ويساعدك 
عىل التغلّب عىل املشـكالت العابرة والتخطيط ملستقبل 
أفضل.صحياً: عند شـعورك بأدنى ألـم يف صدرك، أترك 

كل يشء وتوّجه فوراً إىل الطبيب

مهنياً: رّكـز اهتمامك عىل عملك وعالقتك بزمالئك 
واملسـؤولني لتحّقق التقدم املنشـود وتنال الرتقية 

التي تستحقها
عاطفياً: يسـيطر عليك قلق داخيل، تخلّص منه لتستقّر 

أوضاعك ويتفهمك الحبيب وتنطلقات يف رحلة العمر معاً
صحياً: أبذل جهـداً مضاعفاً حتى لو انزعجت بعض اليشء، 

فهو الحل الوحيد للتخلص من الوزن الزائد

األسد

الميزان

العذراء

العقرب

مهنيـاً: الحّظ إىل جانبك وتحصل عىل مكافأة 
مالية كبرية وعىل دعم من أصحاب الشـأن لم 

تكن تتوقعهما ويفرحانك كثرياً
عاطفيـاً: ال تشـعر بأي حـب تجاه الرشيـك ولكنك 

تميض يف عالقتك به بسبب وضعه الصحي
صحياً: ابتعـد عّمن يحاول إزعاجك واخرت ما يناسـبك 

من األجواء املريحة واملرحة

Ò5«Î@Úó”·‹»m@›Á
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وزع االرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية 
, ثم أكمل توزيع باقي االرقام من 1 اىل 9 يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم اإل مرة واحدة .

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

الكلمات األفقية 
1 - دولة يف املحيط الهادي

2 - نجاح - خاطر
الزوجـة  أو  الـزوج  إبـن   - 3
- طائـر جميـل الشـكل كثري 

األلوان
4 - أجعل أعاله سافله - أعىل 

الكتف (م)
5 - مقدمة - إحسان

6 - متشابهان - ظلمات
7 - مقر الجيش - محرم عىل 

الرجال (ن)
8 - وحـدة زمنيـة - لقيـاس 

شدة التيار الكهربائي
 - الجسـم  أطـراف  - مـن   9
طريقة كتابة للمكفوفني (م)
تقـال  ال   - عـربات   -  10

للوالدين

الكلمات العمودية
مليـاه  تحـدث  طبيعيـة  -ظاهـرة   1
 - القمـر  جاذبيـة  بتأثـري  املحيطـات 

اإلخضاع لوقع ما(ن)
2 -عاصمة إفريقية

 3 -لطيفـة و لينـة الجانـب - صـوت 
خفي من حركة يشء أو وقع أقدام  

4 -من جادت عبارتها وفصحت ألفاظها 
وعال بيانها - يف السلم املوسيقي

5 - للنهي - يميش مشيا رويدا
6 -الجدب و الجفاف (ن) - أصون

7 - من أنواع الطاقة
8 - ما ارتفع من األرض - اإلسـم األول 
لفيزيائـي فرنـيس اشـتهر بأبحاثه يف 

النشاط اإلشعاعي
9 -الّتواب الـذي يرجع عن ذنبه - أعلل 

(م)
10 -من األمراض املزمنة
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1825 - مجلس النـواب األمريكي يصوت عىل 
انتخاب جـون كوينيس آدامز رئيسـا الواليات 

املتحدة وذلك بسبب عدم حصول أي مرشح
رئـايس عـىل أغلبيـة األصـوات، وكان آدامـز 
قـد حصل عـىل أصوات أقـل بقليل مـن أندرو 

جاكسون باالنتخابات العامة.
- 1946وقوع حادثة كوبري عباس حيث خرج 
آالف الطـالب يف مظاھرة من جامعة امللك فؤاد 
األول إىل قرص عابدين للمطالبة بجالء اإلنجليز 
وقطـع املفاوضات، وقامـت الرشطة املرصية 
بفتح ”كوبري عباس“ بأمر من رئيس الوزراء 
وزيـر الداخلية محمود فھمي النقرايش عندما 
كان يمـر مـن فوقـه الطلبـة، وأدى ذلـك إىل 
تسـاقطھم يف نھر النيل ووفاتھم غرًقا وإلقاء 

القبض عىل من نجى منھم.
وفـاة رئيـس الديـوان امللكـي يف مـرص أحمد 
حسنني باشـا وذلك نتيجة حادث سيارة فوق 

كوبري قرص النيل.
1959 - اإلعالن عن الدستور الكوبي.

1963 - إعدام رئيس وزراء العراق عبد الكريم 
قاسم بعد يوم من اإلطاحة به وإجراء محاكمة 

رسيعة له.
1964 - أول ظھـور علني لفرقة الروك البيتلز 

يف برنامج أيد سوليفان.

1971 - عـودة مركبـة الفضـاء أبولـو 14 إىل 
األرض بعد ھبوطھا عىل سطح القمر.

1977 - مقتل امللكة علياء قرينة امللك حسـني 
عاھـل األردن بسـقوط املروحيـة التـي تقلھا 

أثناء رحلتھا التفقدية لجنوب األردن.
1979 - انتخـاب الشـاذيل بـن جديـد رئيسـا 

للجزائر.
1992 - إعـالن حالة الطـوارئ يف الجزائر بعد 

األزمة السياسية فيھا.
”غرينفيـل“  األمريكيـة  الغواصـة   -  2001
تصطدم بسفينة يابانية مما يؤدي إىل غرقھا.

2004 - مجموعة مـن املتطرفني اليھود تقوم 
بتحطيـم أعمـدة رخاميـة أثريـة بالقرب من 
املتحف اإلسالمي داخل ساحة املسجد األقىص

يعود تاريخھا إىل العصور اإلسالمية األوىل.
2016 - مقتل 9 أشـخاص وإصابـة أكثر من 
100 آخريـن يف حادث تصـادم قطارين بوالية 

بافاريا يف جنوب أملانيا.
2018 - انطـالق األلعـاب األوملبيـة الشـتوية 

2018 يف بيونغتشانغ، كوريا الجنوبية.
2020 - الفيلم الكوري طفييل يفوز بأوسكار 
أفضل فيلـم، خواكني فينيكـس أفضل ممثل، 
رينيه زيلويغر أفضل ممثلة، وذلك ضمن حفل

توزيع جوائز األوسكار الثاني والتسعني.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أنا متزوجة برجل يكربني بـ17 سـنة، 
وهو متـزوج قبيل، ولم ينجـب أطفاالً، 
وقـال يل: «أريد الزواج منـِك لكي أنجب 
طفـًال»، ولكن دون علـم زوجته األوىل، 
وقـال يل: «سـوف أخربهـا الحًقـا» أنا 
صدقت كالمـه، وتزوجت بـه، وأجريت 
عمليـة طفل أنبوب، وأصبحت لديَّ ابنة 
منـه، وبعد ثـالث سـنوات مـن الزواج 
منـي،  بزواجـه  األوىل  زوجتـه  علمـت 
وحصلـت مشـاكل كثرية، وهـو اآلن ال 
يأتـي إيلَّ إال قليـًال، وينـام يف بيتي ليلة 
واحدة باألسـبوع. ال أدري مـاذا أفعل؟ 
حالتي النفسـية تدهورت جـًدا، ومللت 
من الكـذب والوعـود الكاذبـة، وقررت 

أنفصل عنه.

الحلول والنصائح:
1 - هـل تريديـن االنفصـال أم تريدين 

حالً؟!
2 - لم تذكري شـيًئا عـن ظروفك، فهل 
أنـِت مسـتقلة مادًيـا وتسـتطيعني أن 
تعيـيل ابنتك، ولديـِك وظيفـة أو مهنة 
تحقـق لـِك توازنـك النفـيس إزاء هـذا 

الفقدان العاطفي؟
3 - عليك أن تفكري بواقعك وتدرسـيه 
جيًدا، فاملشاكل داخل البيوت موجودة، 
حتـى ولو من دون تعـدد زوجات، ومن 
الواضـح أن الرجل يحـب زوجته األوىل 
ويصونهـا، لكنـه مـن الناحيـة الثانية 

يحبك ومتمسك بك.
4 - أنـت اآلن أّم، وواجبـك أن تتمتعـي 

بأمومتـك، وأقـول واجبـك؛ ألن الحنان 
الذي سـتغدقينه عىل طفلتـك ورعايتك 
أروع  هـي  مشـاعر  سـتمنحك  لهـا؛ 
مشـاعر الحـب، فـال تدعـي املشـاكل 
الصغرية تطغـى عىل هذا الواقع، والذي 

لن يتكرر.
5 - أتفهم حالتك النفسـية، لكنك لست 
مظلومة، فالقرار قرارك، ومن الشجاعة 
والعـدل أن تتحميل نتائج القـرار؛ لهذا 
أنجبي طفالً آخر إذا كنِت تريدين عائلة 
واسـتطعت ذلك، وحـّويل زيارات زوجك 
إىل واحة من الحب والحنان؛ ينىس فيها 
وضعه ومشـاكله، فيتقـرب منك ومن 

أوالده.
6 - حـاويل أيًضـا أن تكـون العالقة مع 

زوجته األوىل حياديـة، ومن يدري فربما 
تسـتطيعني كسـبها مـع الوقـت إذا ما 
ترصفـِت بحكمـة وطيبـة، وجعلِت من 

أبنائك أنًسـا لها، خاصة أنهـا ال تنجب، 
وتأكـدي أن الخري يجـذب الخري، والرش 

يجذب الرش، والله يعلم ما يف الصدور.

مدة الحرب:  4 سنوات (1914 - 1918).
عـدد الضحايـا الجنود: 10 ماليـني ماتوا بالرصـاص، القنابل، 
جوعـاً، أو التهمتهـم الفـرئان والقمـل، أو بسـبب األوبئة التي 

انترشت يف هذه الحرب والتي راح ضحيتها املاليني.
عدد الجرحى الجنود: 20 مليون.

تقديرات القتىل: 65 مليون وعلق حوايل ثمانني مليون شـخص 
بهذه الحرب

الفريقان الرئيسان املتحاربان
الفريـق األول: اإلمرباطوريـة األملانية وحليفتهـا اإلمرباطورية 

النمساوية الهنغارية
الفريق الثاني: روسيا وفرنسا وبريطانيا

كانت التطّورات السياسـّية والعسـكرّية التـي حدثت يف العالم 
أوائل القرن العرشين سبباً رئيساً أّدى إىل اشتعال الحرب العاملّية 
األوىل والّتي كانت بني مجموعة من الّدول الكربى، وقد سـّميت 
بالحـرب العاملّيـة ألّن معظم دول العالم شـاركت فيها، وكانت 
مجموعـة منهم مشـرتكة بشـكل مبارش، وأخرى بشـكل غري 
مبـارش، كما أّن الحـرب العاملّيـة األوىل أّدت إىل موت املاليني من 
البرش، والوصول إىل خسائر كبرية مادّية وبرشّية، كما أّنها كانت 

سـبباً رئيسـاً أيضاً يف إنهاء ملكّيات وارسـتقراطّيات أوروبية؛ 
حيث إّن أبرز أسـباب الحرب العاملّيـة األوىل كانت نمّو النزعات 
القومّيـة، باإلضافة إىل بناء قوٍّة حربّيـة لدى الّدول، وكان أيضاً 
من أبرز اسباب الحرب العاملّية األوىل الّتنافس عىل املستعمرات. 
أّما السـبب املبارش للحرب العاملّية األوىل فهـو اغتيال ويلّ العهد 

الّنمساوي الّذي أشعل فتيلة الحرب بني األطراف املتنازعة.

هناك زوجـان ربـط بينهما الحب 
والصداقة فكل منهما ال يجد راحته 
إال بقـرب اآلخر إال أنهما مختلفان 
تماماً يف الطباع فالرجل (هادئ وال 
يغضـب يف أصعب الظـروف) وعىل 
العكـس زوجتـه (حـادة وتغضب 

ألقل األمور).
وذات يـوم سـافرا معـاً يف رحلـة 
بحريـة أمضت السـفينة عدة أيام 
يف البحـر وبعدهـا ثـارت عاصفة 
كادت أن تودي بالسفينة، فالرياح 
مضادة واألمـواج هائجة ..امتألت 
السـفينة بامليـاه وانتـرش الذعـر 
والخوف بني كل الركاب حتى قائد 
السفينة لم يخف عىل الركاب أنهم 
يف خطـر وأن فرصة النجاة تحتاج 

إىل معجزة من الله.
لم تتمالك الزوجة أعصابها فأخذت 
ترصخ ال تعلم ماذا تصنع .. ذهبت 

مرسعـه نحـو زوجها لعلهـا تجد 
حـل للنجاة من هذا املوت وقد كان 
جميع الـركاب يف حالة من الهياج 
ولكنهـا فوجئـت بالـزوج كعادته 
جالسـاً هادئاً، فـازدادت غضباً و 

اّتهمتُه بالربود والالمبااله
نظـر إليها الـزوج وبوجـه عابس 
خنجـره  اسـتل  غاضبـة  وعـني 
ووضعه عىل صدرها وقال لها بكل 

جدية وبصوت حاد:
أال تخافني من الخنجر؟

نظرت إليه وقالت: ال
فقال لها: ملاذا ؟

فقالت: ألنه ممسـوك يف يد من أثق 
به واحبه ؟

فابتسـم وقال لها: هكذا أنا، كذلك 
هذه األمواج الهائجة ممسوكة بيد 
من أثق به وأحبه فلماذا الخوف إن 

كان هو املسيطر عىل كل األمور ؟

ŸÓœ@’qc@?„˛
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بغداد/ الزوراء:
 DMC حذر مركـز االعالم الرقمي
 ،Apple ID من استخدام حسابات
التي يتم بيعها يف محال الصيانة، 
للمشـاكل العديـدة التي تسـببها 
لألجهـزة وتعـرض خصوصيتهم 

للخطر.
وقـال املركز يف بيـان ان ”ظاهرة 
بيـع الحسـابات منترشة بشـكل 
كبـري يف العـراق، حيـث يسـتغل 
بعض اصحاب املحال املستخدمني 
ممن ال يعرفون انشـاء الحسـاب 
ويقومـون ببيع حسـابات هي يف 
االصل مجانية، مقابل مبالغ مالية 
”الحسـاب  ان  مؤكـدا  معينـة“، 
الواحد يتم بيعه احيانا عدة مرات 

وألشخاص مختلفني“.

واوضـح ان ”املركز رصـد تعطل 
حسـابات العديد من مستخدمي 
اجهـزة Apple يف العراق بسـبب 
هـذه االخطاء، مما سـبب ايقاف 
-deactiva  اجهزتهم عـن العمل
ed، وغريهـا من املشـاكل يف حال 
 iCloud تم اسـتخدام الحساب يف
مثل مشـاركة الصور الشخصية 

مع مستخدمني اخرين“.
ونـوّه املركـز اىل ان ”رشكـة ابـل 
قامـت بدعـم العـراق يف خدمات 
Apple ID قبل اكثر من عام، وهو 
االمر الذي سهّل عىل املستخدمني 
انشـاء الحسـاب بسـهولة وذكر 
بياناتهم الحقيقية، دون الحاجة 
اىل بطاقة دفع الكرتوني او غريها 

من املعلومات املعقدة“.

أثبت الروبوت املسـتقل Ella ، الذي 
LionsBot، قيمتـه خـالل  ابتكـره 
مستشـفى  يف  توضيحـي  عـرض 
Tunbridge Wells، حيـث يتفاعـل 
Ella مـع أي شـخص يتعامل معه 
يف العنابر من خـالل إلقاء ”النكات 
املرحة وحتى الغناء“، ويجري نقل 
هـذا الروبـوت املختـص بالتنظيف 
يف  املستشـفى  أجنحـة  إىل  الذكـي 
محاولة لرسـم ابتسامة عىل وجوه 
مكافحـة  يف  واملسـاعدة  املـرىض 
فريوس كورونا القاتل، وستستخدم 
املستشـفى الروبوتـات يف مناطـق 
االستقبال ملسح األرضيات الكبرية، 
وإتاحـة الفرصـة لعمـال النظافة 
البرشيني للرتكيز عىل نقاط االتصال 

.Covid-19 املحتملة لـ
وتتميـز عيـون الروبـوت الزرقـاء 
يف  تبـدأ   LED بإضـاءة  املـزودة 
التحديـق، ويبـدأ رأسـها يف التمايل 
لتقليـد الضحك، بينما يصدر صوت 
قهقهة مرحـة من نظـام مكربات 

الصوت.
كما أن قيـام Ella بعمل األرضيات 
أرسع  بشـكل  جفافهـا  إىل  يـؤدى 
وتوفـر املنظفـات لتعقيـم نقـاط 

اللمـس، وهو أمر حيـوي يف وقف 
.Covid-19 انتشار

يف  الروبوتـات  نـرش  وسـيتم 
أشـهر  يف  األطفـال  عنابـر 
ُيتوقـع  عندمـا  الصيـف 
حتـى  التوتـر،  يخـف  أن 
يتمكنـوا مـن الرتفيه عن 
سـارة  وقالـت  األطفـال، 
املديـر  مسـاعدة  جـراي، 

العام للمرافق يف Trust، ”إن 
الروبوت وضع ابتسـامة عىل وجوه 
بعض مرضانا الصغار عندما زارت 

الجناح“
وأوضحت جراي: ”تبحث مؤسسـة 
اسـتئجار  يف  حالًيـا   The Trust
الروبوتات التي ستساعد عىل إتاحة 

عمال النظافة لدينا“.
كمـا يتـم التحكـم فيـه بواسـطة 
تطبيق خاص للهواتـف الذكية مع 
أوضـاع تنظيف محـددة مسـبًقا، 
للعمـل  مًعـا  توصيلهـا  ويمكـن 
بكفـاءة يف وقـت واحـد، وبمجرد 
االنتهاء من املهـام املوكلة إليهم، 
تقـوم الروبوتـات الذكية بالربط 
الذاتـي والشـحن التلقائي حتى 

تكون جاهزة ملناوبتها التالية.

ابتكـر باحثـون مـن معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا واملعهـد 
النمسـاوي للعلوم والتكنولوجيا، شـبكة عصبية جديدة (دماغ) تتميز 
بكونها سائلة. واستلهم الباحثون الفكرة من دماغ الدودة، حيث قاموا 
بتطوير معادالت لتجسـيد الخاليا العصبية يف الدودة رياضياً، ثم قاموا 

ببنائها يف شبكة عصبية.
وأشـار الباحثـون يف ورقتهـم البحثية ، إىل أن الشـبكة تتكون من 302 
خلية عصبية تشـكل الجهاز العصبي معاً، وعىل الرغم من بسـاطتها، 
فإن شبكة C. elegans قادرة عىل إحداث سلوك مثري لالهتمام ومتنوع 

بشكل مدهش.
وتعتـرب ”املرونة العصبية“ املدمجة أهم ما يميز تلك الشـبكة، وهو ما 
يعني أنها قادرة عىل القيام بمهام متنوعة مثل قيادة السيارة أو توجيه 
إنسـان آيل. واألهم من ذلك، هو قدرتها عىل التعلّم من تجربتها وتعديل 
اتصاالتها أثناء العمل، عىل عكس معظم خوارزميات التعلم اآليل التي ال 

يمكنها صقل مهاراتها بعد فرتة التدريب األولية.

قال ”ويليـام يونغ“ املحلل يف JPMorgan Chase، يف توقعات جديدة أن آبل، 
مثل العام املايض، سـتطلق أربعة طرازات مـن خط الهواتف الذكية الجديد، 
 iPhone وحتى اآلن، تشري املصادر إىل أن التشكيلة الجديدة يمكن أن تسمى

 .iPhone 13 12 أوs
وبحسب موقع gizchina الصيني، فيقول املحلل، نقالً عن مخربيه يف سلسلة 
التوريد من أبل، إن جميع الطرز الجديدة سـتحتفظ بنفس أحجام الشاشة 
مثل خط iPhone 12 ، لكن أبل سـتقلل من الدرجة وتزيد من سـمك الجسم 
قليالً، فيما تشري سماكة العلبة املتزايدة بشكل غري مبارش إىل أن أبل ستزيد 
 iPhone أخريًا من سـعة بطارية هواتفها الذكية، حيث يشـتكي مستخدمو
12 أكثـر من قلة عمر بطارية الهواتف الذكية، خاصة مع شـبكات الهاتف 

املحمول من الجيل الخامس، ويبدو أن رشكة آبل قد استجابت للنقد. 
 Pro Max 13 و iPhone 13 Pro كمـا أشـار ويليـام يونـغ إىل أن طـرازي
سـيحتويان عىل شاشـات OLED بمعدل تحديث يبلـغ 120 هرتز، وأضاف 
أيًضا أن iPhone 13 / 12s سيتفوق عىل iPhone 12 يف شحنات الربع األول، 

تم تحديد الهدف األقىص بـ 90 مليون هاتف ذكي. 
وعيل جانب آخر، ووفًقا لـ Counterpoint Research، زادت شحنات هواتف 
iPhone الذكية بنسـبة %22 يف الربع السـابق، حيث يعود سبب االرتفاع إىل 
إصـدار تشـكيلة iPhone 12 ، التي تدعم شـبكات الجيـل الخامس، كما لم 
تنخفض مبيعات الطرازات السـابقة واسـتقر الطلب عليهـا بعد انخفاض 

السعر.

تسـتعد املطربة املغربية، جنات، 
إلحياء حفل غنائي، عىل املرسح 
الكبـري بـدار األوبـرا املرصيـة، 
املوافـق  املقبـل  الجمعـة  يـوم 
12 من شـهر فربايـر الجاري يف 
تمـام السـاعة الثامنـة مسـاء، 

ويشاركها يف الحفل كل من املطرب 
أحمد عفت وعازف الجيتار األردني 
وحيد ممـدوح، وذلك ضمن حفالت 
عيد الحب التـي تنظمها دار األوبرا 

املرصية.
يف  ”أنـا  جنـات  البـوم  آخـر  كان 

أغنيـة   11 الـذي ضـم  انتظـارك“ 
باللهجة املرصية .

يشـار إىل أن آخـر أعمـال املطربـة 
جنات ترت مسلسـل ” بخـط اإليد“ 
مـن بطولـة أحمـد رزق وسوسـن 
بـدر ويرسا اللـوزي واخريـن، كما 

غنـت املطربة ترتات عـدد كبري من 
زهـرة  التليفزيونيـة  املسلسـالت 
وأزواجها الخمسـة، مذكرات سيئة 
وبنعيشـها،  حكايـات   ، السـمعة 
قصـص النسـاء يف القـرآن، عيون 

القلب.

النجمـة،  اسـتأنفت 
روجينا، تصوير مشـاهد مسلسـلها 
الجديد ”بنت السـلطان“ الذى يعد 
أول بطولـة مطلقـة لهـا بعـد 
إجازة ملـدة يوم انتقـل فيها 
شـوارع  مـن  التصويـر 
منطقـة السـادس من 
إحـدى  إىل  أكتوبـر 
قـرى بنى يوسـف 
حيـث  بالجيـزة، 
منـزل  ديكـور 
الفنان محمود 
الذى  حافظ 
ىف  يشـارك 
لـة  بطو

املسلسل.
قـد شـوقت  النجمـة روجينـا  أن  ويذكـر 
”بنـت  ملسلسـل  ومعجبيهـا  جمهورهـا 
السـلطان“ بعدمـا بـدأت تصوير مشـاهد 
مسلسـلها الجديد الذي من املقرر عرضه يف 

السباق الرمضاني املقبل 2021.
وشـاركت الفنانـة روجينـا متابعيهـا عرب 
حسـابها الشـخيص عـىل موقـع التواصل 
االجتماعي ”إنسـتجرام“ صـورة لكالكيت 
املسلسـل معلقـة: ”بإذنـك يـا رب تجعـل 
رزقنـا النجاح من فضلـك وكرمك من حيث 
ال نحتسـب“، فيما انهالت عليها التعليقات 
لتقديـم التهانـي لهـا مـن قبـل أصدقائها 

وجمهورها عىل السوشيال ميديا.
ويأتـي ذلـك بعدما بـدأت النجمـة روجينا 

تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد ”بنت 
السـلطان“ الذي تخوض بـه أوىل بطوالتها 
التليفزيونيـة،  الدرامـا  عالـم  يف  املطلقـة 
للعـرض يف شـهر رمضـان املقبـل، حيـث 
انتهى املخرج احمد شفيق  من التحضريات 
الخاصـة بالعمل ومعاينـة أماكن التصوير 
ما بني االسـتديوهات وأكثر مـن محافظة 

مرصية .
مسلسـل ”بنت السـلطان“ بطولة روجينا، 
ومحمـود حافـظ و باسـم سـمرة، أحمـد 
مجـدى، سوسـن بـدر، بيومـى فـؤاد، ندا 
مـوىس، محمد مهـران، محمـود حجازي، 
نهـى صالح، حسـن أبـو الـرووس، أوتاكا 
وعدد آخر مـن الفنانني، وهـو تأليف أيمن 

سالمة وإخراج أحمد شفيق.

جنات تحيي حفل عيد الحب في دار األوبرا المصرية.. الجمعة المقبل

مـع اقـرتاب ”مسـبار األمـل“ اإلماراتـي من 
الوصـول إىل مدار االلتقاط حول كوكب املريخ، 
يصدح صـوت ”قيرص الغناء العربـي“ الفنان 
العراقي كاظم الساهر عرب محطات التلفزيون 
وشـبكات اإلذاعة ومواقـع اإلنرتنت ومنصات 
التواصل االجتماعي باإلنجاز العربي اإلماراتي 

التاريخي.
حيـث أطـل الفنان كاظم السـاهر عـرب أغنية 
”مسـبار األمل“، وذلك مع اقرتاب مسبار األمل 
من الوصول إىل مدار االلتقاط حول املريخ يوم 
الثالثـاء 9 فربايـر 2021، يف حـدث علمـي هو 

األكرب عربياً.
وتغنى السـاهر بهذا اإلنجـاز العربي اإلماراتي 
التاريخـي، محتفياً بكلمات وحروف شـعرية 
موزونـة بحدث غري مسـبوق يف تاريخ العرب، 
وهو أول مهمـة عربية الستكشـاف الكواكب 
ضمن مـرشوع اإلمـارات الستكشـاف املريخ 

”مسبار األمل“.
واألغنية من أداء وألحان كاظم الساهر، وكتب 
كلماتهـا الشـاعر كاظـم السـعدي، ووزعهـا 

املوسيقار ميشال فاضل.
وأعرب الساهر عن سعادته، قائالً يف ترصيحات 
صحفية بعد طرح األغنية: ”أشعر بفخر كبري، 

حـني أرى اإلمارات تحقـق لذاتها ولكل العرب، 
اإلنجاز تلو اآلخر“.

والقيرص أبى إال أن يكون صوته الجميل ولحنه 
وكلماتـه حارضين يف ذاكـرة التفوق اإلماراتي 
العربـي، يف رحلة مسـبار األمـل إىل املريخ، ويف 

الذاكرة العربية.
ويعد مسـبار األمل أول مهمة فضائية تقودها 

دولـة عربيـة الستكشـاف الكواكـب، لتصبح 
بذلك اإلمارات خامس دولة يف العالم تحقق هذا 
اإلنجاز التاريخي، عرب رحلة استغرقت 7 أشهر 
قطـع خاللهـا املسـبار 493 مليـون كيلومرت، 
بمتوسـط رسعة ُيقـدر بـ 121 ألـف كيلومرت 
يف السـاعة، إال أن املراحـل القادمة من مهمته 

التاريخية تعد األصعب واألكثر خطورة.

هـي املعروفة بشـخصّيتها املؤّثرة والقوّية 
البدايـات، قـّررت ”ملكـة  وامللهمـة منـذ 
اإلحسـاس“ إليسـا أن تكـون عودتهـا إىل 
أنغامـي عـرب طريـق مختلـف وفريـد من 

نوعه.
بعفوّيتها وعمقها املعهوَدين، اختارت إليسا 
مـرّة جديـدة أن تكون يف الطليعـة لتصبح 

عربّيـة  فّنانـة  ُتطلق أّول 
سـت  كا د لبو ا

الخـاّص بها.. 
عـة  مجمو
ت  حلقـا
تشارك من 
لهـا  خال

قصصـاً 
عن حياتها 
وتجاربها، 

عـن 
ضيهـا  ما

وحارضهـا، 
فـًة  ضا إ

طبعـاً إىل 

تفاصيل عن مسريتها الفّنية.
ينطلق ”بودكاست إليسا“ 

شـباط/   10 األربعـاء 
عىل  حرصيـًا  فربايـر 
 12 أنغامي ويتضّمن 
حلقة ُتَبّث واحدة كل 
أربعاء. تروي إليسـا 
الحلقـات  هـذه  يف 
الطفولـة  ذكريـات 

والكثري عـن صداقاتها 
اإلنسـانّية،  وعالقاتهـا 

التحديـات  إىل  إضافـًة 
التـي واجهتهـا خـالل رحلتها 

الغنائيـة، كما تبوح بأمور لم يسـمعها 
الناس من قبل.

لطاملا كانت إليسا مدافعة رشسة عن 
القضايا اإلنسانّية واالجتماعّية وهي 
ال تـرتّدد أبـداً يف التعبري عن رأيها عن 
املواضيـع الحّساسـة مثـل الصّحة 
النفسـّية وحقـوق املـرأة وحّريـة 
الـرأي والتنّمـر. يف كل حلقـة من 
حلقات البودكاست، تشارك إليسا 

أفكارها وآراءها إزاء مواضيع 
تحفيـز  بهـدف  محـّددة 
وإلهامهم،  املسـتمعني 
انطالقاً مـن تجاربها 

الشخصّية.
”أنا لـم أخـرج يوماً 
حتـى  أنغامـي  مـن 
إليهـا“، تقول  أعـود 
وتضيـف:  إليسـا 
التجربة تسـمح  ”هذه 
بالتواصل مع الناس أكثر، 
يف هـذا الزمـن الـذي فرض 
علينا العزلة والتباعد االجتماعي. 
لكننـا سـنبقى أقرب وكما سـنعود ونغني 
كمان وكمان، سنعود للتواصل عرب أنغامي 
وكل مسـاحة تسـمح لنا بمشـاركة آرائنا 

وأفكارنا“.
سيكون املستمعون عىل موعد كل أربعاء مع 
”بودكاسـت إليسـا“ الحرصي عىل أنغامي 
ليتعرّفوا إىل املرأة الناضجة التي اختارت أن 
تبوح لهم بتجارب العمر، وليكتشـفوا قبل 

أي يشء اإلنسان خلف الفّنانة.

حـرص الفنـان، أحمـد زاهر، عىل 
التفاعل مع جمهوره ومتابعيه بعد 
عرض الحلقة الـ 30، من مسلسل 
”لؤلـؤ“ الـذي يقـوم ببطولته مع 
الفنانـة مـي عمر، ويعـرض عىل 
قنـاة on، حيـث نـرش صـورة مع 
لؤلؤ عرب حسابه الشخيص بموقع 
فيس بوك، ووجه سـؤاالً للجمهور 

قائالً ”يا ترى الحكاية خلصت بني 
طارق ولؤلؤ وال لسه ليها بقية؟“.

ورسعـان مـا تفاعـل الجمهـور، 
حيث كتب أحدهم قائالً ”لؤلؤ مش 
خائنة هي بس كانت بتحب بودا“، 
بينمـا كتـب آخـر قائـًال ”وعرش 
ربنـا يا طـارق لـو قتلـت لؤلؤ ما 

هسيبك“.

حسـن  تيـم  بـدأ  أيـام،  قبـل 
أعمالـه  ألحـدث  بالرتويـج 
الدرامية، مسلسل ”أنا“، حيث 
نـرش الربومو الرسـمي للعمل 
الرسـمية عىل  عـرب صفحتـه 

اإلنستغرام، 
وينطلـق املسلسـل عرب منصة 
شـاهد VIP مـن بطولة النجم 
رزان  بمشـاركة  حسـن  تيـم 
جّمـال يف أول إطاللـة لهـا يف 
املشـرتكة،  العربيـة  الدرامـا 
بقسـماتي،  روال  إىل  إضافـة 
ديامـان بـو عبود، جـوزف بو 

نصار، إييل مرتي وغريهم... 
تدور أحداث املسلسـل يف إطار 
رومانـيس  درامـي  اجتماعـي 
حول كرم الـذي تضعه الحياة 
أمـام مجموعة مـن التحديات 
بـني املبادئ ومغريـات الحياة، 

األمر الذي يفـرض عليه اتخاذ 
قـرارات صارمـة ومفصلية يف 

حياته.   
إنتـاج  مـن  ”أنـا“  مسلسـل 
رشكة الصّبـاح إخوان ورشكة 

رايتكس برودكشن، يتألف من 
عرش حلقات كتبها عبري رشارة 

وأخرجها سامر الربقاوي. 
 ومن املقـرر أن تنطلق حلقات 
املسلسل من األحد إىل الخميس 

ابتداًء من 14 فرباير املقبل.
وقبل أيـام، انترشت أخبار عن 
نّيـة تقديـم عمـل سـينمائي 
ضخـم يضـم كّالً مـن ناديـن 
نسيب نجيم وقيص خويل وتيم 
حسـن، عـىل أن تتـوّىل إنتاجه 
رشكـة صادق الصباح وهذا ما 
نفتـه نادين نجيم واندهشـت 
املنتـرشة بكثرة  مـن األخبـار 
إزاء هـذا املرشوع خـالل األيام 

املاضية.
نجيـم  ناديـن  أن  واملعـروف 
وتيم حسـن تشـاركا معاً أكثر 
مـن بطولـة دراميـة، حققـا 
من خاللهـا نجاحـاً ملحوظاً، 
الدرامية  وكانت آخر أعمالهما 
يف املوسـم األول مـن سلسـلة 
”الهيبة“ الـذي قدماه معاً قبل 

سنوات.
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مفهوم املوازنة هو االهتمام بتعادل االيرادات واملرصوفات، واملوازنة 
مصدر الفعل وازن، ومنها جاءت امليزانية وامليزان، ووازن بني الشيئني 
موازنة: ساوى وعادل، واملوازنة ارقام وجداول تضعها الحكومات او 

الرشكات او حتى ربات البيوت ملعرفة االيرادات واملرصوفات.
ورشط املوازنـة الرئيس هـو العدل واإلنصاف، فبـدون العدل تنقلب 
املوازنـات اىل مقـاوالت ويضيـع الخيـط والعصفور، ويعم الفسـاد 
مناحـي الحيـاة، ومـن رشوط املوازنـة الدقة واملوضوعيـة والخربة 
وجعـل املواطن الهدف والوسـيلة، االطـار واملضمـون يف كل موازنة 
تضعهـا الحكومة، فاألموال التي تتعلـق باإليرادات واملرصوفات هي 
اموال الشـعب دون غريه، وال يجوز بأي حـال من االحوال وتحت أي 

ذريعة التالعب بها .
منذ ان وضعت املوازنة والجميع يتحدث عنها، وااللسن تختلف فيما 
بينهـا، واالجتهادات تتناسـل لتخرج لنـا مقوالت كبـرية واتهامات 
خطـرية تتناولها يوميا وسـائل االعالم، وعىل مدار السـاعة، البعض 
يتحدث عن املوازنة وكأنما ورث أموالها من أبيه وجده، واآلخر يذرف 
دموعه عىل مستقبل الشـعب  ويطلق نداء االستغاثة، وثالث يتباكى 
عىل مصري الفقراء واملسـاكني واالرامل وااليتام، ومع حاالت الرفض 
والقبول، وما بني هذا لنا وهذا للشـعب، بدأت املوازنة تفقد جوهرها 
وتدخـل يف دهاليـز العتمة والشـك، وبـدأ العدل الذي هو اسـاس كل 

موازنة يغادر موقعه، من كثرة االنتقادات املوجهة إليه.
ومـع إطاللـة املوازنـة والحديث عنهـا، بدأ الـدوالر يرتفع مسـجال 
انتصاره عىل الدينار العراقي، وبدأت اسـعار السـلع باالرتفاع، وهذا 
االرتفاع يعني استهداف حياة الفقراء من هذا الشعب الذي عانى منذ 

خروجه اىل الدنيا وهو يعيش خريف العمر.
عندمـا تبدأ املوازنة بالشـعب وتنتهي به، تسـقط الكثري من االموال 
الهائلة من جيوب جهات واحزاب واسماء ومسميات لتكون يف خدمة 
الشـعب، وعندما يضع اويل االمر موضـوع املوازنة عىل كفتي ميزان 
عـادل، تمتلئ بطون الجياع بالخبز الحالل ، والعيش الحالل، وعندما 
يـدرك املسـؤول، مهما كان موقعـه وتأثريه، ان املـال الذي يضعه يف 
اطار املوازنة هو مال الشـعب وهو ثـروات الناس، وان االيرادات هي 
ايـرادات العراقيـني، والبد ان تكـون املرصوفات للشـعب دون غريه، 

ووجوه الرصف للمواطنني دون سواهم.
نحـن امام طريقني ال ثالـث لهما، أما االموال للشـعب فاملرصوفات 
تكون للشـعب، واما االموال موروثة لصالح حزب او عائلة او طائفة 

أو تيار وعليهم إشهار سندات التمليك لكي يفهم الشعب ذلك.
لنتحدث بوضوح أيها السـادة، فمـا عادت لغة دفن الرؤوس بالرمال 
تنفع بالوقـت الحارض، وما عادت لغة التسـويغ تأتي أكلها، ما دام 
الفقـراء واملحتاجون يعانون من أجل الحصـول عىل رغيف الخبز يف 

بلد غارق بالثروات واالموال.
إىل اللقاء...
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صوت القيصر يصدح إلى المريخ في إنجاز عربي تاريخي

إليسا تبوح بتجارب العمر على أنغامي

أحمد زاهر يوجه سؤاال للجمهور بعد الحلقة 30 من مسلسل ”لؤلؤ“

روجينا تستأنف تصوير مسلسلها الجديد ”بنت السلطان“ 

تيم حسن في حيرة وأمامه قرار صعب    
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