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بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االحد، 
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا 
املسـتجد يف العراق، وفيما اكد تسـجيل 
5368 اصابـة جديـدة و33 حالـة وفاة 
وشفاء 5303 حالة، حددت دائرة صحة 
الرصافـة التوزيـع الجغـرايف لالصابات 
حسـب املناطق.وذكرت الـوزارة يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: ان عـدد الفحوصات 
املختربية ليوم امـس: 39036 ، ليصبح 
 8197431 الكليـة:  الفحوصـات  عـدد 
، مبينـة انـه تـم تسـجيل 5368 اصابة 
جديـدة و33 حالة وفاة وشـفاء 5303 
حالة .واضافت: ان عدد حاالت الشـفاء 
الـكيل: 778535 (%89.1) ، بينما عدد 
حـاالت االصابات الـكيل: 873568 ، اما 
عدد الحاالت التي تحت العالج: 80570 ، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 
املركـزة: 453 ، وعـدد حـاالت الوفيـات 
الكيل: 14463. 14463، الفتة اىل ان عدد 
امللقحني ليوم امس: 8530 ، ليصبح عدد 

امللقحني الكيل: 93021.من جهته، اعلن 
مدير عـام صحـة بغـداد الرصافة عبد 
الغنـي السـاعدي، تسـجيل 876 اصابة 
جديدة بفريوس كورونا بينها 806 خالل 

الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ان ”املؤسسـات الصحية التابعة لصحة 
الرصافة سجلت امس يف جانب الرصافة 
876 اصابـة جديـدة بفـريوس كورونا 
موزعة كالتايل:.  806 حالة خالل الرصد 
الوبائـي للقطاعـات الصحيـة بواقع:. 
قطاع االعظميـة 14  حالة خالل الرصد 
الوبائي / قطاع البلديات االول  63 حالة 
خالل الرصد الوبائـي / قطاع الرصافة 
29 حالـة خالل الرصـد الوبائي / قطاع 
املدائن 362 حالة خالل الرصد الوبائي / 
قطاع النهـروان 143 حالة خالل الرصد 
الوبائي / قطاع بغداد الجديدة 66 حالة 
خـالل الرصد الوبائي / قطـاع البلديات 
الثاني 129 حالة خالل الرصد الوبائي .

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت رشكة الخطوط الجوية العراقية 

التابعـة لـوزارة النقل عن قـرب إفتتاح 

خط طريان مبارش بـني العاصمة بغداد 

وعاصمـة دولـة خليجية.وذكـر بيـان 

للرشكـة تلقـت ”الزوراء“ نسـخة منه: 

انه ”سيتم قريباً إفتتاح خط مبارش من 

بغـداد اىل أبـو ظبـي بالعكس“.وأضاف 

الناقـل  رحـالت  أوىل  إنطـالق  ”سـيتم 

الوطني ابتداًء من 1 آيار املقبل“.

بغداد/ الزوراء:

األحـد،  امـس  الرتبيـة،  وزارة  رفعـت 

املقرتحات الخاصـة بالدوام يف املدارس 

السـنة.وقال  نصـف  امتحانـات  بعـد 

الناطـق باسـم وزارة الرتبيـة، حيـدر 

فـاروق، يف ترصيح صحفي: إن ”هناك 

مجموعـة من املقرتحات رفعتها وزارة 

الرتبية للجنة العليا للصحه والسـالمة 

الوطنية للموافقة بشـأن الدوام ما بعد 

نصف السنة“، مشرياً إىل أن ”الدوام قد 

يكون حضورياً أو الكرتونياً“.وأضاف: 

ان ”وزارة الرتبية ستضع بعد مقررات 

اللجنة العليا اآلليات بشأن دوام الفصل 

الثانـي“، الفتـاً إىل أن ”الـدوام يرتبـط 

ارتباطاً وثيقاً باملوقف الوبائي“.

كابول/ متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الدفاع األفغانية مقتل 109 
عنارص من حركة ”طالبان“ املتشـددة 
يف عمليات أمنيـة للجيش الليلة املاضية 
يف 4 واليات بالبالد.وبحسب بيان للدفاع 
األفغانيـة ”نفـذت وزارة الدفاع، خالل 
السـاعات األربـع والعرشيـن املاضية، 
منطقتـي  يف  وجويـة  بريـة  عمليـات 
قندهـار  بمحافظـة  وزاري  أرغنـداب 
(جنوبي البالد)، ما أسـفر عن مقتل 75 

من مقاتيل طالبان، بينهم 5 انتحاريني، 
البيـان  آخرين“.وأضـاف   12 وإصابـة 
”نفـذت قـوات الدفـاع واألمـن، صباح 
اليـوم، عمليـة ضـد عنـارص طالبان يف 
والية تخار (شـمال رشقـي البالد)، ُقتل 
فيهـا 6 مـن عنـارص طالبـان، بينهـم 
قيـادي يدعى عبد اللـه نصريي“.وتابع 
”كما اسـتهدفت قوات األمـن بدعم من 
القـوات الجويـة مناطـق بواليـة زابـل 
(جنوبي البالد)، مما أسفر عن مقتل 14 

من مقاتـيل طالبان وإصابة 5 آخرين“.
وأشـار إىل أنـه يف واليـة كونـر (رشقي 
البـالد)، ”لقـي مـا ال يقل عـن 14 من 
مقاتـيل طالبان مرصعهم خـالل غارة 
جوية رشق والية كونار الليلة املاضية“.

أفغانسـتان مواجهات متكررة  وتعاني 
وعمليات عسكرية بني الجيش األفغاني 
وحركة طالبـان، رغم دخـول الطرفني 
مفاوضـات  سـالم.وبعد  محادثـات  يف 
اسـتمرت لعدة لسـنوات وتعثـرت أكثر 

املتحـدة  الواليـات  وقعـت  مـرة،  مـن 
وحركـة طالبـان، يف فربايـر/ شـباط 
الدوحـة،  القطريـة  بالعاصمـة   2020
اتفاقا تاريخيا ينظم انسـحابا تدريجيا 
أفغانسـتان،  مـن  األمريكيـة  للقـوات 
ويمهد ملفاوضـات مبارشة بني حكومة 
كابول والحركة.واسـتضافت العاصمة 
الروسية موسكو، مؤخرا، مؤتمرا حول 
أفغانسـتان شـارك فيـه ممثلـون عن 
الحكومـة األفغانية، وحركة ”طالبان“، 

وشخصيات أفغانية مستقلة؛ باإلضافة 
إىل املبعوثـني الخاصـني إىل أفغانسـتان 
املتحـدة  والواليـات  لـكل مـن روسـيا 
األمريكيـة والصني وباكسـتان، وكذلك 
القطـري الخاص.ودعـت كل  املبعـوث 
من روسـيا والصـني والواليـات املتحدة 
وباكسـتان، عقب مباحثات موسـكو، 
األطراف يف أفغانستان إىل بدء مفاوضات 
فورية، بشأن وقف شامل إلطالق النار، 

و“خارطة طريق“ للتسوية السياسية.

الزوراء / يوسف سلمان 
بعد ان صـوت مجلس النواب، يف جلسـته املنعقدة 
مسـاء االربعاء املايض، عىل مرشوع قانون املوازنة 
العامة االتحادية ٢٠٢١ ، تخوض االوساط النيابية 
حراكا مكثفـا إلعادة النظر ببعض املواد والفقرات 

التـي اثارت سـخطا شـعبيا واضحـا بسـبب عدم 
انصافهـا ملطالبـات رشائـح مجتمعيـة مهمة، إذ 
اعلنت كتلة ائتالف دولة القانون انها ستقدم طعناً 
لدى املحكمـة االتحادية يف بعض مواد املوازنة التي 
اقرها الربملان، منها سـعر رصف الدوالر وشـمول 

من وصفوا باملغيبني واملفقودين يف قانون مؤسسة 
الشـهداء ، وعـدم تضمـني تعيينـات املحارضيـن 
املجانيـني واملهندسـني والــ ٣٠ ألـف فرصة عمل 
ألبنـاء البـرصة، فيمـا دعت كتلـة تحالـف الفتح 
اىل حملـة جمـع تواقيـع نيابية إلنصـاف رشيحة 

املحارضيـن املجانيني.كمـا طالبت لجنـة متابعة 
تنفيذ الربنامج الحكومي والتخطيط االسرتاتيجي 
النيابية الحكومـة االتحادية برضورة إعادة النظر 

بأسعار الرصف الدوالر مقابل الدينار .

عمان/ متابعة الزوراء:
قـال نائب رئيس الـوزراء األردني، أيمن 
الصفدي، إن األمري حمزة وشـخصيات 
أخـرى متورطة يف املؤامـرة التي حيكت 
ضد اململكة، سـيحالون إىل محكمة أمن 

الدولة.وأوضح الصفـدي، خالل مؤتمر 
صحفي امس األحد: أنه تمت السـيطرة 
عـىل تحـركات لتنفيذ مخططـات آثمة 
لزعزعـة اسـتقرار األردن، متهما األمري 
حمـزة بالتحريـض من خالل تسـجيل 

زعزعـة  ومحاولـة  فيديـو،  مقطعـي 
اسـتقرار اململكة بالتعـاون مع آخرين.
وأضـاف الصفـدي: أن األمـري حمزة لم 
يتجـواب مـع طلـب عـدم التعامل مع 
نشاطات تمس األردن. مشريا إىل أنه تم 

رصـد تواصل بني رئيـس الديوان امللكي 
األسـبق باسـم عـوض اللـه، والرشيف 
حسن بن زيد واألمري، وأن هناك ارتباطا 
اللـه وجهـات خارجيـة. بـني عـوض 

وأكـد  نائـب رئيس الـوزراء األردني: أن 

األجهزة األمنية رصدت تواصل شـخص 
له ارتباطـات بأجهزة أجنبية مع زوجة 
األمري حمزة، وعرض عليها تأمني طائرة 

فورا للخروج من األردن إىل بلد أجنبي. 
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة النفط، امس األحد، مجموع 
الصـادرات وااليـرادات املتحققة لشـهر 
آذار املايض، مشـرية اىل تجـاوز إيراداتها 
دوالر. مليـون  و700  مليـارات   5 الــ 

وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
أن ”كميـة الصـادرات من النفـط الخام 
بلغـت (91) مليونا و(311) ألفا و( 929 
) برميـًال، بإيـرادات بلغـت (5) مليارات 
دوالر  الـف   (711) و  مليونـا  و(782) 
.وأشـارت االحصائيـة اىل ان ”مجمـوع 

الكميـات املصـدرة مـن النفـط الخـام 
لشـهر آذار املايض مـن الحقول النفطية 
يف وسـط وجنـوب العـراق بلغـت (88) 
مليونـا و(240) ألفـا و (184) برميال ، 
أمـا من حقول كركوك عرب ميناء جيهان 
فقد بلغـت الكميات املصدرة ( 3) ماليني 
745 ) برميال“.وبينـت  و(71) ألفـا و( 
الوزارة أن ”معدل الصادرات اليومية بلغ 
(2) مليون و(945) الف برميل، فيما بلغ 
معدل سـعر الربميل الواحد ( 63.329 ) 

دوالراً“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
كشـفت وسـائل إعالم أمريكية عن األسـباب الحقيقية 
وراء قيـام الواليات املتحدة بسـحب أنظمـة دفاع جوي 
متمثلة ببطاريات صواريخ من منطقة الرشق األوسـط، 
وتحديدا من اململكة العربية السـعودية.وذكرت صحيفة 
”وول سـرتيت جورنال“ األمريكيـة أن هذه الخطوة تعد 
كحالـة ضغـط أمريكية عىل السـعودية، مشـرية إىل أن 
”الخطـوة اتخـذت من قبـل جماعات اللوبـي يف املجمع 
الصناعـي العسـكري األمريكـي إلجبار السـعودية عىل 
رشاء واقتناء أسـلحة دفاعية أمريكية لحماية نفسها“.

ويف السـياق نفسـه، أعلنت رشكة ”لوكهيد مارتن“ أنها 
”نجحت يف الفوز بمناقصة تسليم أنظمة دفاع صاروخي 

إىل اململكـة العربيـة السعودية“.وبحسـب املصادر، فإن 
العقـد يحتـوي عىل ”توريـد مكونات نظام ”ثـاد“ الذي 
حصلت عليه اإلمارات العربية املتحدة مسبقا“. مضيفة 
أن ”مبلـغ العقد املوقع يبلـغ نحو 610 ماليني دوالر عىل 
أن تتضمـن الدفعة األوىل من االتفـاق توريد أنظمة رادار 
قـادرة عىل تتبـع إطـالق الصواريخ“.ونـرشت الواليات 
املتحـدة قوات لها يف السـعودية، لتعزيز دفاعات اململكة 
يف أعقاب هجومني عىل منشأتي نفط رئيسيتني.وتسبب 
الهجوم يف توقف مؤقت لنحو نصف إنتاج السعودية من 
الخام البـرتويل؛ غري أن اململكة اتخـذت إجراءات مكثفة 
نجحت يف اسـتعادة انتاجها تقريبا، وحالت دون حدوث 

اختالالت يف إمدادات النفط إىل األسواق العاملية.
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الزوراء/ حسني فالح:
اكـد ائتـالف دولـة القانـون عزمـه 
الطعن ببعض فقرات موازنة 2021، 
وفيما كشـف عـن مضمون رسـالة 
البنـك الـدويل اىل الحكومـة العراقية 
بشـأن سـعر رصف الدوالر، الفتا اىل 
ان وزارتـي املالية والتخطيط لديهما 
صالحية تعديل سـعر الـرصف، رأى 
خبـري قانونـي ان الحكومـة والبنك 
املركزي ليس بإمكانهما تغيري سـعر 

الرصف إال بتعديل قانون املوازنة.
وقال النائب عن ائتالف دولة القانون 
كاطع الركابي يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان نـواب ائتـالف دولـة القانـون لم 
يحرضوا جلسة التصويت عىل املوازنة 
ولم يصوتوا عليها، بسـبب احتوائها 
عـىل مخالفات كثـرية. الفتـا اىل: ان 
االئتـالف يعـد املوازنـة بأنهـا رسقة 
لجهود الكثري من الخريين وهي نهب 
ألمـوال الفقراء واملسـاكني.واضاف: 
ان ائتالفه سـيطعن ببعـض فقرات 
قانـون املوازنة ال سـيما املـواد التي 
تمس املواطـن وقوته اليومي. مبينا: 
ان هنـاك لجنة مـن فنيني وقانونيني 
سـتقوم بتحديد الفقرات التي سيتم 
الطعن بها امـام املحكمة االتحادية.
واشار اىل: ان من بني الفقرات تحديد 
سـعر رصف الدوالر مقابـل الدينار. 

وكشـف الركابـي عن رسـالة بعثها 
البنـك الدويل قبـل ايـام اىل الحكومة 
العراقية حذر فيها من ارتفاع سـعر 
الدوالر اىل 1450 دينارا للدوالر ونصح 
الحكومـة بأنـه من املمكـن تحديده 
بسـعر 0130 او 1350 دينارا للدوالر 

الواحد كحد اعىل، الن السـعر الجديد 
فيه مضار اقتصادية كبرية السـيما 
عـىل الطبقـات الهشـة يف املجتمـع 
والفقراء.ورجح ارتفاع سعر الدوالر 
اىل اكثـر من 1450 دينارا خالل االيام 
املقبلـة بالتزامـن مـع حلول شـهر 

رمضان املبارك، وهذا ما سـينعكس 
ايضا عىل االسعار يف االسواق املحلية 
وسـيكون املترضر من ذلك املواطن. 
مبينا: ان سـعر الـدوالر بدأ باالرتفاع 
تدريجيا بعد اقرار املوازنة ووصل قبل 
يومني اىل 1480 دينارا مقابل الدوالر.

واوضح: انه بإمـكان الحكومة تاليف 
املضـار االقتصاديـة ال سـيما يف ظل 
ارتفـاع اسـعار النفـط العامليـة من 
خالل املناورة تقوم بها وزارتا املالية 
والتخطيط حيث لهما الصالحية بأن 
يقومـان بهذا العمل مـن اجل تعديل 
سـعر رصف الـدوالر وال يحتـاج اىل 
تعديل قانون املوازنة.من جهته، ذكر 
الخبـري القانونـي، عـيل التميمي، يف 
حديث لـ“الزوراء“: ان سـعر رصف 
الـدوالر حدد يف قانون املوازنة لسـنة 
2021 واعتمـد السـعر 1450 دينارا 
مقابـل كل دوالر، وبالنتيجة فتحديد 
او تعديل السـعر ال يمكـن ان يكون 
إال بتعديل قانون املوازنة الن املوازنة 
قانون والقانون ال يلغى وال يعدل إال 
بقانون.واضاف: انـه حتى ان اصدر 
البنك املركزي تعليمات بالتخفيض او 
النزول بسـعر الرصف فهذا غري قابل 
للتطبيق وسيصطدم بقانون املوازنة، 
الن القرار ال يلغي القانون، والقانون 
ال يعـدل وال يلغـى إال بقانـون، وبما 
انه تم تحديده بقانون فإنه بالنتيجة 
هذا االمر غري ممكن ويبقى هذا االمر 
للموازنة املقبلة.واشار اىل: ان الربملان 
إذا اراد ان يعدل سـعر الرصف فعليه 
ان يعقـد جلسـة طارئـة يقـوم من 

خاللها بتعديل السعر.
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بغداد/ الزوراء:
يف  االحد،  امس  الدوالر،  رصف  أسعار  ارتفعت 
البورصة الرئيسية يف بغداد واربيل.وسجلت بورصة 
الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد ١٤٧٠٠٠ دينار 
عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي.وارتفعت اسعار 
املحلية  باالٔسواق  الصريفة  البيع والرشاء يف محال 
دينار   ١٤٧٥٠٠ البيع  سعر  بلغ  حيث  بغداد،  يف 
الرشاء ١٤٦٥٠٠ دينار  بينما بلغت اسعار  عراقي، 
لكل ١٠٠ دوالر امريكي. أما يف اربيل، فقد شهدت 
اسعار الدوالر ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 
وبواقع  والرشاء  دوالر،  مائة  لكل  دينار   ١٤٨١٠٠

١٤٦٨٠٠ دينار لكل مائة دوالر أمريكي.
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بغداد/ الزوراء:
وصـل رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، امس االحد، اىل دولة االمارات يف 
زيارة رسـمية، وفيما اكد انه بحث ملفات 
عديـدة لتطويـر العالقات الثنائيـة وتعزيز 
التعاون بني البلدين، اشاد ويل عهد ابو ظبي، 
الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، بدور العراق 
يف تعزيز االمن واالستقرار يف املنطقة.وقال 
الكاظمـي يف تغريدة تابعتها «الزوراء»: إنه 
«اسـتكماال لنهج الحكومة بتعزيز عالقات 
العـراق مع العالـم ومع جريانـه ومحيطه 
العربي عىل اساس املصالح املشرتكة، نجري 
برفقة وفد حكومي زيارة اىل دولة االمارات 

العربيـة املتحدة، ناقشـنا فيهـا العديد من 
امللفات التي ستسـهم يف تطويـر العالقات 
الثنائية وتعـزز التعاون بـني البلدين».من 
َب ويلُّ عهد ابـو ظبي محمد بن  جهتـه، رحَّ
زايد آل نهيان بتغريدة عىل حسابه يف تويرت 
برئيـس الوزراء مصطفـى الكاظمي، فيما 
اشـار اىل تطلعه إىل مباحثـات مثمرة.وقال 
ب بأخي  يف تغريدته تابعته»الـزوراء»: أُرحِّ
مصطفـى الكاظمـي رئيـس وزراء العراق 
لع إىل مباحثات مثمرة معه  الشـقيق، وأتطَّ
تعود بالخـري والنماء عىل بلدينا وشـعبينا 

الشقيقني.
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بغداد/ الزوراء:
الخارجي  السياج  يف  صاروخني  سقوط  االحد،  امس  االمني،  االعالم  خلية  اعلنت 
لقاعدة بلد دون خسائر.وذكر بيان للخلية تلقته «الزوراء»: ان «صاروخني سقطا 
مادية»،  أو  برشية  خسائر  وقوع  دون  الجوية،  بلد  لقاعدة  الخارجي  السياج  يف 
مبينا ان «انطالقهما من منطقة الدوجمه ضمن قاطع عمليات دياىل».واضاف: ان 
«هذه القاعدة التي تم استهدافها، من القواعد العراقية والتي تضم أرسابا لطائرات 

مقاتلة عراقية».
من جهته، أعلن آمر قاعدة بلد الجوية سقوط صاروخني كاتيوشا خارج القاعدة، 
فيما اشار اىل ان عمليات دياىل عثرت عىل منصة اطالق الصاروخ.وقال امر القاعدة، 
اللواء الركن طيار ضياء محسن، يف ترصيح صحفي: ان « صاروخني نوع كاتيوشا 
أكثر من ثالثة كيلو مرتات من دون أي خسائر». القاعدة بمسافة  سقطا خارج 

وأضاف ان «عمليات دياىل عثرت عىل منصة اطالق الصاروخ».
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بغداد/ الزوراء:

وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 

الكاظمي، امس االحد، اىل دولة االمارات 

بحث  انه  اكد  وفيما  رسمية،  زيارة  يف 

ملفات عديدة لتطوير العالقات الثنائية 

ويل  اشاد  البلدين،  بني  التعاون  وتعزيز 

زايد  بن  محمد  الشيخ  ظبي  ابو  عهد 

االمن  تعزيز  يف  العراق  بدور  نهيان،  ال 

واالستقرار يف املنطقة.

تابعتها  تغريدة  يف  الكاظمي  وقال 

لنهج  ”استكماال  إنه  ”الزوراء“: 

مع  العراق  عالقات  بتعزيز  الحكومة 

العربي  ومحيطه  جريانه  ومع  العالم 

نجري  املشرتكة،  املصالح  اساس  عىل 

دولة  اىل  زيارة  حكومي  وفد  برفقة 

فيها  ناقشنا  املتحدة،  العربية  االمارات 

يف  ستسهم  التي  امللفات  من  العديد 

تطوير العالقات الثنائية وتعزز التعاون 

بني البلدين“.

ظبي  ابو  عهد  ويلُّ  َب  رحَّ جهته،  من 

بتغريدة  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 

الوزراء  برئيس  تويرت  يف  حسابه  عىل 

اىل  اشار  فيما  الكاظمي،  مصطفى 

تطلعه إىل مباحثات مثمرة.

ب  وقال يف تغريدته تابعته“الزوراء“: أُرحِّ

بأخي مصطفى الكاظمي رئيس وزراء 

مباحثات  إىل  لع  وأتطَّ الشقيق  العراق 

عىل  والنماء  بالخري  تعود  معه  مثمرة 

بلدينا وشعبينا الشقيقني.

لرئيس  االعالمي  املكتب  ذكر  ذلك،  اىل 

ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 

الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس 

القائد  نائب  ظبي،  ابو  عهد  ويل  التقى 

األعىل للقوات املسلحة يف دولة االمارات 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك يف 

اطار زيارته الحالية ”.

العالقات  بحث  ”اللقاء  ان  اىل   واشار 

سبل  وتعزيز  البلدين،  بني  الثنائية 

من  العديد  يف  املشرتك  التعاون 

مجمل  مناقشة  عن  فضال  القطاعات، 

العراق  وعودة  املنطقة،  يف  االوضاع 

التهدئة  يف  املهم  املحوري  دوره  للعب 

واالستقرار“.

آل  زايد  بن  محمد  ”الشيخ  ان  واضاف 

الوزراء  مجلس  برئيس  رحب  نهيان، 

بخطوات  واشاد  له،  املرافق  والوفد 

الحكومة العراقية االصالحية والهادفة 

بيئة  وتحسني  اإلقتصاد  لتطوير 

يف  العراق  بدور  اشاد  كما  االستثمار، 

باملنطقة،  واالستقرار  االمن  تعزيز 

ونهجه لسياسة التهدئة والحوار“.

الوزراء،  مجلس  رئيس  ترأس  فيما 

مصطفى الكاظمي، وويل عهد ابو ظبي 

املسلحة يف  للقوات  القائد االعىل  ونائب 

الشيخ  املتحدة،  العربية  االمارات  دولة 

االجتماع  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 

املوسع للوفدين العراقي واالماراتي.

الوزراء،  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

الزيارة  إطار  يف  جاء  ”ذلك  أن  بيان:  يف 

الكاظمي  بها  يقوم  التي  الرسمية 

االمارات  دولة  اىل  له  املرافق  والوفد 

العربية املتحدة“. 

ناقش  ”االجتماع  أن  البيان  وأضاف 

تعزيز التعاون املشرتك بني البلدين،  يف 

والثقافة  والطاقة  االستثمار  مجاالت 

والتجارة والنقل والخدمات والقطاعات 

التي  الكفيلة  السبل  وبحث  االخرى، 

العراق  بني  الثنائية  بالعالقات  تنهض  

واالمارات، والعمل بكل ما ينمي ويرتقي 

بمستوى وآليات التعاون املشرتك، وبما 

يخدم مصالح شعبي البلدين.

الوزراء،  مجلس  رئيس  التقى  كما 

مجلس  رئيس  الكاظمي،  مصطفى 

الشيخ  دبي  حاكم  االمارات  وزراء 

يف  وذلك  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

دولة  اىل  الحالية  الرسمية  زيارته  إطار 

االمارات العربية املتحدة.

البيان،  بحسب  الكاظمي،  وبحث 

العالقات  مكتوم  آل  الشيخ  سمو  مع 

سبل  ومناقشة  البلدين،  بني  الثنائية 

آلياته  وتطوير  املشرتك  التعاون  تعزيز 

يف جميع املجاالت.

الوزراء  مجلس  رئيس  التقى  ذلك،  اىل 

مكتبه  بيان  يف  الكاظمي،  مصطفى 

االعالمي، يف مقر اقامته بدولة االمارات، 

االماراتية  الرشكات  من  مجموعة 

ورجال األعمال.  

ان  االجتماع:  خالل  الكاظمي،  واكد 

ومعقدة  عصيبة  بظروف  مر  العراق 

وبني  والخدمات،  التنمية  تأخر  اىل  ادت 

الحضارات والتنوع  العراق هو مهد  ان 

لنا،  قوة  عنرص  يمثل  الذي  الكبري 

خدمة  اجل  من  الجهود  بذل  يستحق 

مواطنيه.

اتخذت  العراقية  الحكومة  ان  واوضح: 

اجراءات جريئة يف قطاع املال واالقتصاد 

تدريجي  تعاٍف  وهناك  والتنمية، 

لالقتصاد العراقي.

 واشار رئيس مجلس الوزراء اىل الورقة 

القطاع  إلصالح  اعدت  التي  االصالحية 

له،  التسهيالت  كل  وتقديم  الخاص، 

امام  مفتوحة  العراق  ابواب  ان  واكد 

األعمال.  ورجال  االماراتية  الرشكات 

للتقليل  اتخذت  اجراءات  عدة  ان  وبني 

من البريوقراطية وتذليل العقبات امام  

الرشكات.

تويل  الحكومة  ان  الكاظمي:  واكد 

النظيفة،  بالطاقة  كبريا  اهتماما 

ووضعت خططا واتخذت عدة اجراءات 

بشأنها. 

االعمال،  رجال  اشاد  جهتهم،  من 

الحكومة  اتخذتها  التي  باالصالحات 

العراقية برئاسة السيد الكاظمي والتي 

استعدادهم  واكدوا  مؤخرا،  ملسها  تم 

للعمل يف العراق يف مختلف القطاعات. 

ويجري رئيس مجلس الوزراء مصطفى 

الكاظمي، امس االحد، زيارة رسمية اىل 

لبحث  املتحدة،  العربية  االمارات  دولة 

وتعزيز  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات 

عدد  ومناقشة  املشرتك،  التعاون  سبل 

من امللفات ذات االهتمام املشرتك.

الزوراء / يوسف سلمان 

بعد ان صوت مجلس النواب، يف جلسته 

عىل  املايض  االربعاء  مساء  املنعقدة 

مرشوع قانون املوازنة العامة االتحادية 

2021 ، تخوض االوساط النيابية حراكا 

املواد  ببعض  النظر  إلعادة  مكثفـا 

شعبيا  سخطا  اثارت  التي  والفقرات 

واضحـا بسبب عدم انصافها ملطالبات 

رشائح مجتمعية مهمة  .

حيث اعلنت كتلة ائتالف دولة القانون 

املحكمة  لدى  طعناً  ستقدم  انها 

التي  املوازنة  مواد  بعض  يف  االتحادية 

رصف  سعر  منها  الربملان،  اقرها 

باملغيبني  وصفوا  من  وشمول  الدوالر 

واملفقودين يف قانون مؤسسة الشهداء  

املحارضين  تعيينات  تضمني  وعدم   ،

ألف   30 والـ  واملهندسني  املجانيني 

فيما  البرصة،  ألبناء  عمل  فرصة 

حملة  اىل  الفتح  تحالف  كتلة  دعت 

رشيحة  إلنصاف  نيابية  تواقيع  جمـع 

املحارضين املجانيني.

كما طالبت لجنة متابعة تنفيذ الربنامج 

االسرتاتيجي  والتخطيط  الحكومي 

برضورة  االتحادية  الحكومة  النيابية  

الدوالر  الرصف  بأسعار  النظر  إعادة 

مقابل الدينار .

محمد  اللجنة،  رئيس  نائب  وقال 

هناك   ” ان  الزوراء”:  لـ“  البلداوي، 

به ملطالبة  نيابيا فاعال نسعـى  حراكا 

الحكومة بإعادة النظر بقرار رفع سعر 

الدينار كونه يمس  امام  الدوالر  رصف 

أي  وقبل  أوال  العراقي  املواطن  حياة 

رشيحة اخرى من املجتمع ”.

واضاف ان ” التصويت عىل املوازنة وما 

اثري حولها كان بسبب رفض الحكومة 

املالية  ووزير  املركزي  البنك  ومحافظ 

اىل  اضطررنا  ما  الرصف،  خفض سعر 

كون  التصويت  يف  واملشاركة  الدخول 

مبينا   .” حكوميا  شأنا  اصبح  االمر 

املوازنة جعلنا  التصويت عىل  ان ”عدم 

التصويت  اما نرفض  األول  امرين،  بني 

ونسهم يف تعطيل املوازنة ، والثاني ان 

سعر الرصف بالتصويت او عدمه فهو 

باٍق ولن يتغري ”.

من  ارسالها  عند  ”املوازنة  ان  واوضح 

بسعر  جاءت  الربملان  اىل  الحكومة 

نيابيا”،  رفضا  والقت  الحايل  الدوالر 

تخصيصات  رفع  يتم  ”لم  ان  مؤكدا 

محافظات الوسط والجنوب يف املوازنة، 

يضمن  والقانون  الدستور  ان  وكذلك 

الطعن باملوازنة االتحادية قبل ان ترفع 

اىل رئيس الجمهورية“.

تلب  لم  ”املوازنة  ان  القول  وتابع 

جملة  ولدينا  الشعب  طموحات  كل 

املحارضين  واهمها  اعرتاضات، 

املجانيني ”.

انه  اعلن  القانون  دولة  ائتالف  وكان 

سيقدم طعناً لدى املحكمة االتحادية يف 

بعض مواد املوازنة التي اقرها الربملان 

قبل أيام.

إن  املالكي:  السالم  عبد  النائب  وقال 

مقاطعته  وبعد  القانون  دولة  ”ائتالف 

لوجود  املوازنة  عىل  التصويت  لجلسة 

فإنه  بشأنها،  املالحظات  من  العديد 

والقانوني  االخالقي  واجبه  وضمن 

التي  املخالفات  من  العديد  ولوجود 

طعناً  سيقدم  فإنه  املوازنة،  تضمنتها 

بعض  بشأن  االتحادية  املحكمة  لدى 

مواد املوازنة“.

وأضاف، يف ترصيح صحفي: ان ”دولة 

سعر  عىل  اوالً  الطعن  ستقدم  القانون 

وثانياً  الدينار  مقابل  للدوالر  الرصف 

باملغيبني  وصوفهم  من  شمول  بشأن 

او املفقودين يف قانون الشهداء، اضافة 

املحارضين  تعيينات  تضمني  عدم  اىل 

ألف   30 والـ  واملهندسني  املجانيني 

فرصة عمل ألبناء البرصة“ .

بغداد/ الزوراء:
أو  سينوفارم  لقاح  أخذ  بني  مخري  املواطن  أن  عن  بغداد  محافظة  كشفت 
أسرتازينيكا، بينما يصل قريبا فايزر االمريكي، معلنة بلوغ عدد منافذ اللقاح يف 
البالد  660 بينها 127 يف العاصمة. يف غضون ذلك، أكدت دائرة صحة الكرخ أن 
تأخري موعد الجرعة الثانية اىل ثالثة اشهر، جاء ضمن التوصيات الدولية. وقال 
محافظ بغداد، محمد جابر العطا، يف حديث صحفي: ان ”الخطة املقبلة للوقاية 
من جائحة كورونا، تتضمن تكثيف الجهد التنظيمي من القائمني عىل التلقيح“، 
مضيفا ان ”املحافظة اجرت جولة ميدانية مع دائرة صحة الرصافة لالطالع عىل 
موقف التلقيح“، كاشفا عن ”وجود 660 منفذاً تلقيحياً يف البالد، بينها 60 منفذا 
يف الرصافة“.واشار اىل أن ”جميع اللقاحات ستكون متوفرة للمواطنني“. مشددا 
الجسدي،  التباعد  وهي  الجائحة  من  الوقائية  بالرشوط  االلتزام  ”رضورة  عىل 
الكرخ،  صحة  دائرة  عام  مدير  اوضح  جانبه،  والتعقيم“.من  االختالط،  وعدم 
جاسب الحجامي، يف رده عىل رسائل وردت من ملقحني عن تغيري موعد الجرعة 
الثانية لهم من شهر اىل ثالثة اشهر ومدى تأثريها يف صحتهم: ان ”موعد الجرعة 
بني  تحديدها  يتم  وبالتايل  املراكز،  سعة  أو  املتوفرة  الكمية  عىل  يعتمد  الثانية، 
زالت  ما  واالوربية  الدولية  الصحة  ”منظمات  ان  مٔوكدا  اشهر“،  ثالثة  اىل  شهر 

تؤكد ان اللقاح بجرعتني، بينهما اربعة اسابيع اىل ثالثة اشهر“.

بغداد/ الزوراء:

محمد  النواب،  مجلس  رئيس  أكد 
ووزير  االحد،  امس  الحلبويس، 
إجنازيو  السويرسي  الخارجية 
العمل  استمرار  رضورة  كاسيس 

السيايس املشرتك.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
تلفته  بيان  يف  النواب  مجلس 
”الزوراء“: أن ”رئيس مجلس النواب 
نائب  استقبل  الحلبويس،  محمد 
الفيدرايل ووزير  الرئيس واملستشار 
إجنازيو  السويرسي  الخارجية 
والذي  له،  املرافق  والوفد  كاسيس 
مجلس  أعضاء  من  من  عدداً  ضم 

النواب السويرسي“.
خالل  جرى  انه“  البيان  واضاف 
العالقات  تمتني  مناقشة  اللقاء 
الثنائية بني العراق وسويرسا وسبل 
املشرتكة،  للمصالح  وفقا  التعاون 
بني  الصداقة  لجان  تفعيل  وأهمية 
استمرار  عىل  والتأكيد  الربملانني، 
من  املُشرتك،  السيايس  العمل 
للمشاورات  التفاهم  مذكرة  خالل 
بني  توقيعها  تم  التي  السياسية 

البلدين“.
وتابع البيان ان“ اللقاء بحث التعاون 
واالستثمار،  االقتصاد  مجال  يف 
عىل  السويرسية  الرشكات  وحث 
العمل يف العراق وخلق فرص العمل 
وتشغيل الشباب، فضالً عن التعاون 
يف املجال اإلنساني فيما يخص ملف 
مناطقهم  إىل  وإعادتهم  النازحني 
تحقيق  جهود  من  تعزز  كخطوات 

االستقرار يف البالد“.

إىل  تطرق  اللقاء  ان“  اىل  واشار 
والتأكيد  والدويل،  اإلقليمي  الوضع 
األمن  لتحقيق  الحوار  أهمية  عىل 

واالستقرار“.
الرئيس  نائب  عربَّ  جانبه،  من 
السويرسي عن رغبة بالده يف تعزيز 
العالقات مع العراق، وتوسيع آفاق 
وبما  كافة،  املجاالت  يف  التعاون 
مشريا  واالزدهار.  التنمية  يحقق 
إىل أهمية دعم العراق يف تعزيز أمنه 
من  مهما  جزءا  كونه  واستقراره، 

أمن املنطقة“.
ويف سياق اخر، بحث رئيس مجلس 
سفري  مع  الحلبويس  محمد  النواب 
سلطنة ُعمان لدى العراق حامد بن 
العالقات  تطوير  عبدروس،  عقيل 

الثنائية بني البلدين.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
تلفته  بيان  يف  النواب  مجلس 
استقبل  ”الحلبويس  ان  ”الزوراء“: 
العراق  لدى  ُعمان  سلطنة  سفري 

وبحثا  عبدروس،  عقيل  بن  حامد 
تطوير العالقات الثنائية بني البلدين 
واستمرار  الربملاني،  املستوى  عىل 
التعاون بما يخدم مصلحة الشعبني 

الشقيقني“.
بحث  ”اللقاء  ان  البيان  واضاف 
االهتمام  ذات  القضايا  من  جملٍة 
املشرتك، واألوضاع اإلقليمية وكل ما 
من شأنه أن يعزز االستقرار واألمن 

يف املنطقة“. 
الُعماني  السفري  أكد  جهته،  من 
انفتاح بالده عىل العراق والتعاون يف 

املجاالت كافة“.

ÒbœÎ@Ú€by@SSÎ@ÒáÌáu@Úibñg@USVX@›Óvèm@á»i

EXY@Ä€a@åÎbvnm@ıb–ì€aÎ@÷aã»€a@¿@b–€c@XWS@Âfl@ãr◊c@kÓóm@b„ÎäÏ◊
بغداد/ مصطفى العتابي:

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس 

اليومي  الوبائي  املوقف  االحد، 

يف  املستجد  كورونا  لفريوس 

 5368 تسجيل  اكد  وفيما  العراق، 

وفاة  حالة  و33  جديدة  اصابة 

دائرة  حددت  حالة،   5303 وشفاء 

الجغرايف  التوزيع  الرصافة  صحة 

لالصابات حسب املناطق.

تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 

الفحوصات  عدد  ان  ”الزوراء“: 

 ،  39036 امس:  ليوم  املختربية 

الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 

تسجيل  تم  انه  مبينة   ،  8197431

حالة  و33  جديدة  اصابة   5368

وفاة وشفاء 5303 حالة .

الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 

بينما   ،(89.1%)  778535 الكيل: 

الكيل:  االصابات  حاالت  عدد 

التي  الحاالت  عدد  أما   ،  873568

ان  حني  يف   ،  80570 العالج:  تحت 

العناية  يف  الراقدة  الحاالت  عدد 

املركزة: 453 ، وعدد حاالت الوفيات 

عدد  ان  اىل  الفتة   ،14463 الكيل: 

امللقحني ليوم امس: 8530 ، ليصبح 

عدد امللقحني الكيل: 93021.

صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 

الغني  عبد  الرصافة،  بغداد 

اصابة   876 تسجيل  الساعدي، 

جديدة بفريوس كورونا بينها 806 

للقطاعات  الوبائي  الرصد  خالل 

الصحية.

تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 

”الزوراء“: ان ”املؤسسات الصحية 

سجلت  الرصافة  لصحة  التابعة 

امس يف جانب الرصافة 876 اصابة 

موزعة  كورونا  بفريوس  جديدة 

الرصد  خالل  حالة   806 كالتايل:.  

الوبائي للقطاعات الصحية بواقع:. 

خالل  حالة   14 االعظمية  قطاع 

البلديات  قطاع  الوبائي/  الرصد 

االول  63 حالة خالل الرصد الوبائي 

خالل  حالة   29 الرصافة  قطاع   /

الرصد الوبائي/ قطاع املدائن 362 

حالة خالل الرصد الوبائي / قطاع 

الرصد  خالل  حالة   143 النهروان 

 66 الجديدة  بغداد  قطاع  الوبائي/ 

حالة خالل الرصد الوبائي / قطاع 

خالل  حالة   129 الثاني  البلديات 

الرصد الوبائي .

واشار اىل 70 حالة خالل مراجعتهم 

ضمن  الصحية   للمؤسسات 

الصدر  مدينة  التالية:  املناطق 

التالية  املحالت  ضمن  حالة   31

 /553 جميلة/  الفالح/  الزراعي/ 

قطاع   /513  /565  /542  /554

 5 البلديات   ،37/79  /29  /51

حاالت / 732/ 754/ 718/ شارع 

املرصف، شارع فلسطني 9 حاالت/ 

509/ 503/ 502/ 508، الكرادة 3 

حاالت  محلة 906/905، الحسينية 

 ،215/202/204 محلة  حاالت   6

 /709 يف  حاالت   8 الجديدة  بغداد 

706/ الغدير ، االمني 3 حاالت يف/ 

 /303 5 حاالت يف  713، االعظمية 

شارع عمر .

نقل  ”تم  انه  الساعدي  واوضح 

الصحي   الحجر  اىل  الحاالت  جميع 

الربوتكوالت  وفق  العالج  لتلقي 

”العدد  ان  اىل  مشريا  املعتمدة“، 

اىل  ارتفع  لإلصابات  الرتاكمي 

فيما   1556 منهم  تويف   110996

اكتسب الشفاء 98974 حالة شفاء 

واملتبقي قيد العالج 10466“.

تلك  ”مراعاة  اىل  الساعدي  ودعا 

هذا  عن  اسفرت  والتي  الجهود 

العدد من حاالت الشفاء من خالل 

االلتزام باإلجراءات الوقائية ولبس 

التباعد  عىل  والرتكيز  الكمامات 

املراكز  ومراجعة  االجتماعي 

الصحية لتلقي اللقاح“.
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متابعة/ الزوراء:

قـال نائب رئيس الـوزراء األردني، أيمن 

الصفـدي، إن األمري حمزة وشـخصيات 

أخـرى متورطة يف املؤامـرة التي حيكت 

ضد اململكة، سيحالون عىل محكمة أمن 

الدولة.

وأوضح الصفدي، خالل مؤتمر صحفي 

امـس األحـد، أنه تمـت السـيطرة عىل 

تحركات لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة 

اسـتقرار األردن، متهمـا األمـري حمزة 

بالتحريض من خالل تسـجيل مقطعي 

فيديو، ومحاولة زعزعة استقرار اململكة 

بالتعاون مع آخرين.

وأضـاف الصفـدي أن األمـري حمـزة لم 

يتجـواب مـع طلـب عـدم التعامل مع 

نشـاطات تمس األردن، مشريا إىل أنه تم 

رصـد تواصل بني رئيـس الديوان امللكي 

األسـبق باسـم عـوض اللـه، والرشيف 

حسـن بن زيد واألمري، وأن هناك ارتباط 

بني عوض الله وجهات خارجية.

وأكد  نائب رئيس الوزراء األردني عىل أن 

األجهزة األمنية، رصدت تواصل شخص 

له ارتباطات بأجهـزة أجنبية مع زوجة 

األمري حمزة، وعرض عليها تأمني طائرة 

فورا للخروج من األردن إىل بلد أجنبي. 

وأشـار إىل أنه تـم اعتقال بـني 14 و16 

غري باسـم عوض الله، والرشيف حسن 

بن زيد، مشـددا عىل أن أمن األردن فوق 

أي اعتبار.

وقـال نائب رئيـس الـوزراء األردني إن 

”التحقيقـات مـا تـزال مسـتمرة، ولن 

نكشـف عن تفاصيلها يف هـذه املرحلة، 

وبخصـوص وجود اتصـاالت مثبتة مع 

جهات خارجية، سـيتم نرش تفاصيلها 

بكل وضـوح وشـفافية عندمـا يكتمل 

التحقيق“.

وأضـاف: ”الثابـت أن هـذه التحـركات 

األردن  وأمـن  الوطـن،  أمـن  تخـرق 

واسـتقراره يتقدمـان عـىل كل اعتبـار 

والدولة تحركـت بفاعلية، وأوقفت هذه 

التحركات يف مهدها، وحمت أمن األردن 

واستقراره“.

وتابع: ”فيما يتعلق باألمري حمزة أرشت 

بأن ثمة جهدا يتم اآلن، ملحاولة التعامل 

مع املوضوع يف إطار األرسة الهاشـمية، 

لكن يف النهايـة القانون فـوق الجميع، 

وأمن األردن واسـتقراره فـوق الجميع، 

وسيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة“.

اعتقلـت،  بشـخصيات  يتعلـق  وفيمـا 

السـبت، قـال الصفـدي: ”أرشت إىل أنه 

تـم اعتقـال شـخصيات ضمـن الدائرة 

املحيطـة بسـمو األمري حمـزة بعضهم 

يعمل، وبعضهم غري عامل“.

العربيـة  البيانـات  تالحقـت  ذلـك،  اىل 

والدوليـة التي أعلنت تأييدها لإلجراءات 

والقرارات التـي يتخذها العاهل األردني 

امللـك عبد الله الثانـي، للحفاظ عىل أمن 

بالده.

ويف أحـدث ردود الفعـل، عربت الجامعة 

العربية عن تضامنها مع اإلجراءات التي 

اتخذتهـا القيـادة األردنيـة لصيانة أمن 

اململكة والحفاظ عىل استقرارها.

وأعـرب األمني العـام للجامعـة العربية 

أحمد أبو الغيط يف بيان ُنرش عىل صفحة 

الجامعـة يف فيسـبوك، عـن ”التضامن 

التاّم مع اإلجراءات التي اّتخذتها القيادة 

األردنيـة لصيانة أمـن اململكة والحفاظ 

عىل االستقرار“،

وأكد ”ثقته يف حكمـة القيادة وحرصها 

عىل تأمني اسـتقرار البالد بالتوازي مع 

احرتام الدستور والقانون“.

وأضاف أبـو الغيـط أّن ”امللك عبـد الله 

الثاني لـه مكانة مقّدرة وعالية، سـواء 

بني أبناء الشعب األردني أو عىل املستوي 

العربي عموما“.

األمانـة  يف  مسـؤول  مصـدر  وشـدد 

العامـة عىل أن ”األمني العـام يعترب من 

الـرضوري الوقوف ضـّد أّيـة محاوالت 

الداخليـة وإضعاف  لزعزعـة األوضـاع 

األوطـان وتخريـب االسـتقرار“، وفـق 

”فرانس برس“.

مجلس التعاون مع األردن

مـن جهتـه، أكـد األمـني العـام ملجلس 

التعـاون لـدول الخليـج العربيـة نايف 

الحجـرف ”وقوف مجلـس التعاون مع 

اململكـة األردنية الهاشـمية الشـقيقة، 

ودعمهـا يف كّل مـا تتخذه مـن إجراءات 

األردن  يف  واالسـتقرار  األمـن  لحفـظ 

الشقيق“.

وشـدد عـىل أن ”أمـن اململكـة األردنية 

الهاشمية من أمن دول مجلس التعاون، 

انطالقـا ممـا يربـط بـني دول مجلس 

وثيقـة  روابـط  مـن  واألردن  التعـاون 

راسخة قوامها األخوة والعقيدة واملصري 

الواحد“.

تأييد عربي وغربي

امللكـي  الديـوان  أصـدر  الريـاض،  يف 

السـعودي بيانـا أكد وقوفهـا إىل جانب 

األردن.

تؤكـد  ”اململكـة  أن  البيـان  يف  وجـاء 

وقوفهـا إىل جانـب األردن ومسـاندتها 

لكل ما يتخذه امللـك عبد الله وويل عهده 

مـن قـرارات وإجـراءات لحفـظ األمن 

واالستقرار“.

اإلمـارات تضامنهـا  أكـدت  وبدورهـا، 

الكامـل مـع األردن ووقوفهـا وتأييدها 

القـرارات  لـكل  التامـة  ومسـاندتها 

واإلجـراءات التي يتخذهـا امللك عبد الله 

الثاني وويل عهده األمري الحسني بن عبد 

الله الثاني، لحفظ أمن واستقرار اململكة 

ونزع فتيل كل محاولة للتأثري فيهما.

وقالت وزارة شـؤون الرئاسة اإلماراتية 

يف بيـان نرشتـه وكالـة أنبـاء اإلمارات 

(وام)، إنـه ”انطالقا ممـا يربط البلدين 

الشقيقني وقيادتيهما من روابط وثيقة 

وعالقات تاريخية، تؤكـد دولة اإلمارات 

أن أمـن واسـتقرار األردن هـو جـزء ال 

يتجزأ من أمنها“.

ويف واشـنطن، قالـت وزارة الخارجيـة 

األمريكيـة إن ”العاهـل األردنـي رشيك 

أسـايس للواليات املتحدة وندعمه بشكل 

كامل“.

كذلك أكـدت الكويت الوقـوف إىل جانب 

األردن وتأييـد إجـراءات امللـك عبـد الله 

الثانـي للحفـاظ عـىل أمـن واسـتقرار 

بالده.

األنبـاء  وكالـة  ذكـرت  البحريـن،  ويف 

البحرينيـة عـن العاهـل البحريني امللك 

حمد بن عيـىس آل خليفة قوله إنه يؤيد 

التـي اتخذهـا ملـك األردن  اإلجـراءات 

لحفظ األمن واالستقرار.

وجـاء يف بيان تأكيد امللك حمد بن عيىس 

آل خليفة وقوفه وتأييده التام ومساندته 

الكاملة لكل القـرارات واإلجراءات التي 

يتخذها امللك عبد الله الثاني لحفظ أمن 

واستقرار األردن ونزع فتيل كل محاولة 

للتأثري فيهما.

كذلـك أعربـت مرص عن دعمهـا لألردن 

وللملـك عبد الله الثانـي يف الحفاظ عىل 

أمن واستقرار اململكة.

وقال املتحدث باسـم الرئاسـة املرصية، 

يف منشور عىل فيسـبوك، إن مرص تعرب 

عن دعمها للعاهل األردني امللك عبد الله 

وجهوده ”يف الحفاظ عىل أمن واستقرار 

اململكة ضد أي محاوالت للنيل منها“.

كمـا أعلـن العـراق ”وقوفـه إىل جانـب 

األردن بقيـادة امللـك عبد اللـه الثاني، يف 

أي خطـوات تتخـذ للحفـاظ عـىل أمن 

وإستقرار البالد ورعاية مصالح الشعب 

األردني الشقيق، بما يعزز حضوره، عرب 

االرتـكان لإلجراءات التي تنتهي لبسـط 

هيبة الدولة“.

العراقيـة:  الخارجيـة  وزارة  وأضافـت 

”نتطلـع إىل املزيد مـن التقدم واإلزدهار 

ومواجهـة التحديـات، ليحظى الشـعب 

األردنـي الشـقيق بمـا يسـتحق يف ظل 

أمـن  أن  ونؤكـد  الحكيمـة،  قيادتـه 

واستقرار اململكة األردنية الهاشمية هو 

من أمن واستقرار العراق“.

مالبسات ما حدث

ويف بيـان صادر عن رئيس هيئة األركان 

األردنـي اللـواء الركـن يوسـف أحمـد 

الحنيطي، يف أعقاب األنبـاء التي أفادت 

باعتقـال نحـو 20 شـخصا ”ألسـباب 

أمنيـة“، بينهم شـخصيات بـارزة، أكد 

الحنيطـي عـدم صحـة مـا نـرش مـن 

”ادعاءات حول اعتقال األمري حمزة“.

وجـاء يف ترصيـح رئيس هيئـة األركان 

األردنـي أنـه ”ُطلـب مـن األمـري حمزة 

التوقف عن تحركات ونشـاطات توظف 

السـتهداف أمـن األردن واسـتقراره يف 

إطار تحقيقات شـاملة مشرتكة قامت 

بها األجهـزة األمنية، واعتقل نتيجة لها 

الرشيف حسـن بن زيد وباسـم إبراهيم 

عوض الله وآخرون“.

وكان ويل العهد األردني السـابق األمري 

حمزة بن الحسـني قد قال يف تسـجيل 

مصـور أن قائد الجيـش األردني طلب 

منـه البقـاء يف منزلـه وعـدم االتصال 

بأحد.

بغداد/ الزوراء:

كشـفت وزارة التخطيـط، امس األحد، 

ثالثـة مشـاريع لتخفيـف االزدحامات 

املرورية يف العاصمة بغداد.

وقال املتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة 

الهنداوي، بحسب الوكالة الرسمية: إن 

”الزخـم الذي تشـهده العاصمة ومدن 

أخـرى يعـود لسـببني: األول الكثافـة 

السـكانية يف بغـداد ألن عـدد سـكانها 

يشكل تقريباً %21 من مجموع سكان 

العراق، والثاني أعداد السيارات الكبرية 

التي دخلت العراق.

 وأضـاف أن ”هنـاك مليونـني أو أكثـر 

يف العاصمـة بغـداد وبالتايل هذا سـبَّب 

ضغطاً كبرياً عىل واقع العاصمة بشكل 

عـام مـع عـدم مشـاريع التوسـعة يف 

العاصمـة فيمـا يتعلق يف الطـرق أو يف 

ما يتعلق باالنفتـاح عىل أطراف املدينة 

خالل السـنوات املاضية“، الفتـًا إىل أن 

ـه اآلن يسـري باتجاهـات عدة ،  ”التوجُّ

األول الرتكيز والتأكيد عىل امليض بتنفيذ 

مرشوع مرتو بغداد املعلق ألنه سيخفف 

كثرياً من الزخم الحاصل يف العاصمة“.

وتابع أن ”االتجاه الثاني إنشـاء طريق 

حويل حول العاصمة بغداد أيضاً يسحب 

جزءاً كبرياً من هذا الزخم املوجود داخل 

العاصمـة، بينما الثالـث وهو املرشوع 

الذي أعدت فيه وزارة التخطيط دراسة 

متكاملـة وهـو إنشـاء مدينـة إدارية 

بهـدف  العاصمـة  أطـراف  يف  جديـدة 

امتصـاص أو تقليل الزخـم الحاصل يف 

مركز بغداد“.

اإلداريـة  املدينـة  ”هـذه  أن  وأوضـح 

ستسـتوعب وستضم جميع مؤسسات 

الدولة بدءاً من الرشيط املمتد من نصب 

الشهيد رشقاً إىل نصب الجندي املجهول 

غرباً“، مؤكداً أنها ”ستنشـأ يف املنطقة 

املقابلة ملدينة بسـماية السكنية، وعىل 

مساحة ترتاوح من 30 اىل 50 كم مربعاً 

لتكون مجمعاً للمؤسسـات الحكومية 

الواقعة ضمن رشيط بغداد القديمة ما 

سيسهم يف تقليل الزخم“.

ولفـت إىل أن ”الزخـم املـروري الـذي 

تشهده العاصمة سببه حركة موظفي 

الدولـة يف فـرتات محـددة السـيما يف 

الصباح والظهرية، حيـث تكون هنالك 

ذروة يف الحركـة واختناقات مرورية“، 

مبيناً أنه“ يف حال سحب هذه الحركة اىل 

أطراف املدينة سـيكون هنالك متنفس 

وتخفيف واضحني يف الزحامات“.

وبـني أن ”املنطقـة االدارية ستسـاعد 

املواطـن ايضـاً عنـد مراجعتـه دوائـر 

الدولـة سـيكون يف منطقـة واحدة ما 

سـيخفف من العبء عليـه، فضالً عن 

اهميـة املـرشوع يف تحقيـق التنمية يف 

تلك املناطـق وتحريك عجلـة االقتصاد 

واالستفادة من مراكز املدينة وتحويلها 

اىل مراكز ترفيهية وثقافية“.

وإشـار إىل أن ”الحكومة تـويل اهتماماً 

كبـرياً بواقـع العاصمة، حيث شـّكلت 

لجاناً وهنالك عدد مـن االجراءات التي 

تقوم بها بعض الجهات لتخفيف الزخم 

املروري، مؤكداً أن هذه املشاريع تحتاج 

اىل وقت طويل وتخصيصات مالية“.

وبشـأن القطار املعلق، قـال الهنداوي: 

انـه أُدرج ضمن موازنـة 2021 وكذلك 

مدرج ضمـن الخطـة الخمسـية التي 

تصل اىل عـام 2027، فضـًال عن هناك 

الخطـة  ضمـن  ومشـاريع  دراسـات 

الخمسية تتضمن أنفاقا وجسورا.

تونس/ متابعة الزوراء:
بات الفسـاد يف قلـب الرصاع السـيايس الدائر 
يف تونـس بني الرئاسـات الثالث، حيـث يتعمد 
صنـاع القـرار يف البالد إثـارة ملفات الفسـاد 
كورقة ضغط ضد الخصوم وحسب مقتضيات 
الضيقـة،  السياسـية  التموقـع وحسـاباتهم 
ووسـط هـذا املنـاخ املـأزوم تتضـاءل آمـال 
التونسيني يف التخفيف من هذه اآلفة التي تلقي 

بظاللها عىل واقعهم املعييش واالقتصادي.
تحولـت مكافحـة الفسـاد إىل ورقـة ضغـط 
يف الـرصاع السـيايس بتونـس، حيث تسـارع 
باسـتعمالها  السـيايس  املشـهد  مكونـات 
كمنـاورة ضد الخصوم يف ظـل احتدام املعركة 
حول الصالحيات بني الرئاسات الثالث وتواصل 
التجاذبـات بني رؤوس السـلطة، مـا يعني أن 
إثارة هذا امللف من قبل صناع القرار تتم حسب 
مـا تقتضيه فرضيات وحسـابات تموقعهم يف 

الحكم.
ونقلت وسـائل إعالم محلية عن رئيس الهيئة 
التونسـية ملكافحة الفسـاد عمـاد بوخريص 
قوله إن ”الهيئة تمتلك ملف فسـاد من الحجم 
الثقيل سـيتم الكشـف عن تفاصيلـه قريبا“، 
مشريا إىل أنه ”يهم أشخاصا نافذين يف البالد“، 
الفتـا إىل أن ”الهيئة تحصلـت مؤخرا عىل عدد 

من األدلة وستتم إحالتها عىل القضاء“.
ورفـض بوخريـص اإلفصـاح عـن املزيـد من 
امللـف بسـبب رسيـة  التفاصيـل بخصـوص 
األبحـاث، فيمـا ربط متابعـون توقيـت إثارة 
هذه امللفات برصاع النفوذ الدائر بني الرئاسـة 

الحكومة والربملان.
ويعد ملف مكافحة الفسـاد من بني املواضيع 
التي لم تكن تطـرح يف تونس بطريقة مبارشة 
قبل ثورة يناير 2011 لضلوع النظام السابق يف 
ملفات الفسـاد بصفة مبارشة أو غري مبارشة 
وإرصاره عىل انتهاج سياسة التعتيم، ولذلك لم 
يكن النظام القانوني املتعلق بمكافحة الفساد 
قبل الثـورة متكامال وناجعا يهـدف بجدية إىل 

تطويق هذه املعضلة.
ومـع اندالع ثورة يناير زادت اآلمال والتطلعات 
يف القـدرة عىل محاربة الفسـاد وإرسـاء دولة 

قائمة عىل الشفافية والديمقراطية.
وشـكلت مكافحـة الفسـاد إحـدى األولويات 
الترشيعيـة لجميـع الحكومـات املتعاقبة بعد 
الثـورة، حيـث وقع سـن قانون سـنة 2011 
يتعلـق بإحداث لجنة وطنيـة لتقيص الحقائق 
حول الرشـوة والفساد، ثم سن قانون يف العام 
ذاته يتعلـق بمصـادرة األمـوال املنهوبة. كما 
تـم يف اإلطار نفسـه وبهدف تعزيز الشـفافية 
سـن قانون يتعلق بالنفـاذ إىل الوثائق اإلدارية 

للهياكل العمومية.
ومع ذلك يعترب أغلب التونسـيني أن الفساد ما 
زال منترشا بشـكل مرتفع منذ عام 2011 وإىل 

غاية نهاية العام املايض.
ويف دراسـة حديثـة تتعلق بمفهوم الفسـاد يف 
تونس لسـنة 2020 نرشتها الهيئة التونسـية 
ملكافحـة الفسـاد (دسـتورية مسـتقلة) فإن 

”أكثر من 80 يف املئة من املسـتطلعني يرون أن 
تأثري الفسـاد سـلبي، فيما اعترب 87.2 يف املئة 

منهم أنه ارتفع خالل العام املايض“.
مـن  املئـة  يف   28.5” أن  الدراسـة  وأوضحـت 
املستطلعني تعرضوا عىل األقل مرة واحدة لحالة 
فسـاد عام 2020، وهـذا يمثل تحديـا كبريا يف 
طريق تنمية ثقة املواطنني يف املؤسسات العامة 

خالل عملية التحول الديمقراطي بتونس“.
ويعزو املراقبون عدم تحقيق الحكومات نتائج 
ناجعـة يف الحـرب ضد الفسـاد إىل اسـتغالله 
كورقـة يف املعارك الدائرة بـني النخبة الحاكمة 
يف البـالد، وتـم اسـتغالل هـذا امللـف بشـكل 
انتقائي إلضعاف نفوذ الخصوم عىل السـاحة 

السياسية.
واسـتحرض هؤالء كيف وقع توظيف مكافحة 
الفسـاد كشـعار سـيايس لحكومـة يوسـف 
الشاهد (2016 – 2019) بهدف تقوية شعبيته 

من جهة واستهداف خصومه من جهة ثانية.
وقامـت حكومـة الشـاهد بمحـاوالت إليقاف 
العديد من املشتبه فيهم بالفساد، لكن البعض 

اتهمها بـ ”االنتقائية“.
وأفاد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا 
املسـتقلة لالنتخابات أن ”الجميع يتحدث عن 
مقاومة الفسـاد فيما ال توجد أي نتيجة تذكر 
إىل حـد اآلن بالرغـم من وجود هيئـة مكافحة 

الفساد ووزارة كاملة يف السابق“.
وتابـع يف ترصيح لـ“العـرب“ أن ”كل األحزاب 
رفعت شـعارات مكافحـة الفسـاد، لكن وقع 

التغايض عن ذلك وتجاهله يف أحيان كثرية“.
مسـألة  باتـت  الفسـاد  ”محاربـة  أن  ورأى 
ظرفية، وحني تثار مشـكلة فساد يتم الركوب 

عىل الحدث“.
وتابع بوعسـكر ”مرت عرش سنوات ولم نصل 
إىل أي نتيجة، نحن نرفع الشـعارت منذ 2011 

دون تحقيق أي نتيجة تذكر“.
واسـتدرك ”إذا كانت هناك نوايا حقيقية لفتح 
ملفات الفساد لوصلنا إىل نتائج إيجابية، فضال 
عن أن أهم مؤسسة تعنى بمكافحة الفساد أو 
الهيئة الدسـتورية الدائمة للحوكمة الرشـيدة 

ومقاومة الفساد لم تركز إىل اآلن“.

وأشـار إىل أن ”تونـس صادقت عـىل االتفاقية 
الدولية ملكافحة الفساد التي تلزمها بذلك لكن 

لم نرى إطارا قانونيا لتنفيذها“.
ونص الفصل 130 من الدستور التونيس لسنة 
2014 عـىل رضورة إرسـاء هيئـة للحوكمـة 
هـذا  وجـاء  الفسـاد.  ومكافحـة  الرشـيدة 
التنصيـص الدسـتوري ليواكـب وجـود هيئة 
وطنية ملكافحة الفسـاد التي تّم إحداثها سنة 

.2011
لكـن الهيئـة لم تكـن بمنـأى عـن االتهامات 
باالصطفـاف وراء أطراف بعينهـا، حيث وقع 

التشكيك يف مصداقيتها.
وما يثـري االنتباه هو تغري موقـف رئيس هيئة 
مكافحة الفسـاد، فبعد تأكيده وجود شـبهات 
فساد تحوم حول الوزراء األربعة الذين اقرتحهم 
هشـام املشـييش يف التعديـل الـوزاري األخـري 
تراجـع عن موقفه، وهو مـا رجح مراقبون أن 

تكون وراءه ضغوط سياسية عىل الهيئة.
وأكـدت الهيئة يف مارس املـايض أنه ”خالفا ملا 
نسـب خطأ يف ترصيح إعالمـي لرئيس الهيئة 
عماد بوخريص تأكيده وجود شـبهات فسـاد 
تحوم حول وزراء مقرتحني للحكومة، أن تذّكر 
بمـا رصح به بوخريـص حرفيا وهـو كاآلتي 

’الفصل 47 يمنعنا من تقديم املعطيات‘“.
وذّكـرت الهيئة يف بيان لها ”أّنه وطبقا ألحكام 
الفصـل 47 مـن القانـون واملتعلّـق بحمايـة 
املعطيات الشـخصية، تحّجـر إحالة املعطيات 
الشـخصية إىل الغـري دون املوافقـة الرصيحة 

للمعني باألمر“.
وكان الرئيس سـعيد رفض املوافقة عىل تعيني 
أربعة وزراء رشحهم املشييش يف تعديل وزاري 
قائال إن لكل منهم شـكال محتمال من تضارب 

املصالح.
وترى أطـراف حقوقيـة وقضائيـة أن ملفات 
الفساد أصبحت مناورة سياسية يف املقام األول 
تتم عىل أساسها املقايضات الحزبية واالبتزازات 

السياسية حسب املصالح واألهداف.
وقالت القاضية كلثوم كّنو الرئيسـة السـابقة 
ترصيـح  يف  التونسـيني  القضـاة  لجمعيـة 
لـ“العـرب“ إن ”مقاومة الفسـاد تكون بعدة 

أشـكال وليس فقـط بالشـكل القضائي، وأن 
هنـاك العديد مـن امللفات وضعت عـىل أنظار 
القضـاء“. الفتـة إىل أن ”تعاطـي القضاء مع 

عدة ملفات فيه الكثري من اللبس“.
وأضافـت ”لقـد أحيلـت العديـد مـن القضايا 
عـىل القضاء لكن لم يقع التطـرق إليها بعد“. 
وبينـت أن ”هـذه القضايا تثـار خصوصا عند 
االحتجاجـات (األمنيني والجمـارك وصفقات 

اللوبيات) عىل غرار ملف النفايات اإليطالية“.
لكـن هـذه القضايـا لـم يقـع فتحها بسـبب 
الضغوط السياسـية. وأشارت إىل وجود ضغط 
عىل القضاء بعدمـا تمت إحالة 16 قاضيا عىل 
مجلـس التأديب للوزير السـابق، لكـن وزيرة 
العـدل ألغت ثالثة أسـماء منهم وهذه مسـألة 

سياسية بامتياز، حسب تعبريها.
واسـتطردت ”إذا وضع رجل السياسة يده عىل 
إصـالح املنظومة لن نـرى إصالحا وال مقاومة 
حقيقيـة للفسـاد (…) السياسـيون يقتاتون 
مـن امللفات ويبتـزون أصحابها ويسـتفيدون 

من مواقعهم يف السلطة“.
وكثـريا ما راهن رؤسـاء الحكومـات املتعاقبة 
عىل فتح ملفات الفسـاد، لكن جهودهم كانت 
تصطـدم بضغوط ونفـوذ األحـزاب الحاكمة، 
ويف كل مناسـبة يتعهد هؤالء بتطبيق شعارات 
محاربـة الفسـاد، لكنهـا رسعان مـا تختفي 

كسابقاتها.
الفصل 130 من الدستور التونيس لسنة 2014 
نص عىل رضورة إرساء هيئة للحوكمة الرشيدة 
ومكافحـة الفسـاد. وجـاء هـذا التنصيـص 
الدستوري ليواكب وجود هيئة وطنية ملكافحة 

الفساد التي تّم إحداثها سنة 2011
وسـبق أن لعبـت حركـة النهضـة اإلسـالمية 
”ورقة الفسـاد“ يف مواجهة رئيـس الحكومة 
السـابق إلياس الفخفاخ عرب إثارة ملف شبهة 
تضارب املصالح، وأحرجته بقبول رشوطها يف 
الحزام السـيايس لحكومته مقابل اسـتمراره 

عىل رأس الحكومة.
وصادقت تونس عىل االتفاقية العربية ملكافحة 
الفساد يف نوفمرب 2016. كما صادقت يف 2019 
عىل االتفاقية األفريقية ملكافحة الفسـاد التي 
تم تقديمها منذ سنة 2016 مع طلب استعجال 

النظر.
ويف ينايـر املـايض قالـت منظمـة الشـفافية 
الدوليـة يف تقريرهـا حـول مـؤرش مـدركات 
الفساد للعام 2020، إن تونس حصلت عىل 44 
نقطة مـن بني 100 مقارنة بــ45 نقطة عام 
2019 وهـي أعىل درجة تتحصل عليها منذ 10 
سنوات.وبحسب املنظمة احتلت تونس املرتبة 
69 عامليا يف مؤرش مدركات الفساد عام 2020 

بعد أن كانت يف املرتبة 74 عام 2019.
 13 إىل  الفسـاد  مـدركات  مـؤرش  ويسـتند 
اسـتطالًعا وتقييًمـا للفسـاد أجراهـا خـرباء 
لتحديد درجة انتشـار الفساد يف القطاع العام 
يف 180 دولـة وإقليًما عن طريق إسـناد درجة 
تـرتاوح بـني 0 (األكثر فسـادا) و100 (األكثر 

نزاهة).
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
اكـدت وزارة الرتبية، امس األحـد، انها رفعت 
املقرتحـات الخاصة بالـدوام يف املـدارس بعد 
امتحانـات نصـف السـنة اىل اللجنـة العليـا 

للصحه والسالمة.
وقـال الناطق باسـم الـوزارة، حيـدر فاروق، 
يف ترصيحـات تابعتهـا «الـزوراء»: إن «هناك 
مجموعة من املقرتحات رفعتها وزارة الرتبية 
للجنة العليا للصحه والسـالمة الوطنية بشأن 
الدوام ما بعد نصف السنة»، الفتا إىل أن «الدوام 

قد يكون حضورياً أو الكرتونياً».
وأضاف ان «وزارة الرتبية ستضع بعد مقررات 
اللجنـة العليـا اآلليـات بشـأن دوام الفصـل 
الثاني»، مؤكدا يف الوقت نفسه عىل أن «الدوام 

يرتبط ارتباطاً وثيقاً باملوقف الوبائي».
مـن جانب اخر، قـال املتحدث باسـم الوزارة، 
حيدر فاروق، يف ترصيح صحفي: ان «الوزارة 
ال تعرتف بالكثري من الشهادات التي تأتي من 

املدارس الرتكية».
وبني ان «وزارة الرتبية تعرتف باملرحلة املوازية 
للثالث املتوسـط والسـادس االعدادي يف تركيا 

بحسب املدرسة التي يدرس فيها الطالب».
واضاف «هنـاك مدارس عراقيـة معرتف بها، 
وهنـاك سـياقات وضوابـط»، مبينا انـه «إذا 

كانت املدرسـة العراقيـة تبعد اكثـر من ٢٥٠ 
كيلـو مرت عن منزلـه فمن املمكن ان يسـجل 

الطالب يف مدارس تركية».
وتابع فـاروق أن «الطالب يجب ان يكون عىل 
علـم ودراية بتلك املدارس فبعـض االحيان قد 
يـدرس املرحلـة الثانوية، وبالتـايل تكون غري 
معرتف بها وغري معرتف بشـهادتها»، مشريا 
اىل انه «إذا كانت املدرسة معرتفا بها لدى وزارة 

الرتبية ستكون من ضمن التعليم املوازي».
وتوجـد ١٠ مـدارس تابعـة لوقـف املعـارف 
الرتكيـة يف عموم العراق، يتلّقـى التعليم فيها 
ألفي طالـب، ١٢٠٠ منهم يف بغـداد، و٨٠٠ يف 

أربيل.
وأنشـأت تركيا يف عام ٢٠١٦ «وقف املعارف»، 
لتتـوىل إدارة املـدارس يف الخـارج والتي كانت 
مرتبطة بمنظمة «غولـن» املصنفة باالرهاب 
يف تركيـا، ولتقـوم بإنشـاء مـدارس ومراكز 

تعليمية يف الخارج.

بغداد/ الزوراء:

االتحاديَّـة  النزاهـة  هيئـة  أعلنـت 

عـن صـدور قـرار حكـٍم حضـوريٍّ 

بالحبس الشـديد ملُنتحل صفة رئيس 

أحـد األجهـزة الرقابيَّـة، وأحـد أفراد 

عصابته.

دائرة التحقيقـات يف الهيئة، ذكرت يف 

بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: بأن 

«محكمـة جنايـات كركـوك/ الهيئة 

الثانيـة قرار حكٍم بالدعـوى الجزائيَّة 

ة بُمتَّهٍم انتحل صفة رئيس أحد  الخاصَّ

سـاٍت  األجهـزة الرقابيَّة؛ البتزاز ُمؤسَّ

 « ـدًة أنَّ حكوميَّـٍة يف املحافظـة»، ُمؤكِّ

الحكم قـىض بالحبـس الشـديد ُمدَّة 

خمـس سـنواٍت وفـق أحـكام املـادة 

(٤٥٦) من قانون العقوبات».

وبيَّنـت الدائـرة أنَّ «املحكمـة، وبعـد 

يف  لـة  املُتحصَّ األدلـة  عـىل  اطالعهـا 

القضيَّـة ومحـرض الضبـط األصويلّ، 

ة بمقرصيَّة  وصلـت إىل القناعـة التامَّ

املُـدان؛ فقرَّرت الحكم عليه، اسـتناداً 

إىل مقتضيـات املـادَّة الحكميَّـة، فيما 

ن قرار الحكـم أيضاً الحبس ملدِة  تضمَّ

سـنة وسـتة أشـهٍر بحق أحد أعضاء 

العصابة».

» أفراد  وتابعـت الدائـرة ُموضحـًة أنَّ

العصابة التي كان يديرها املدان وقعوا 

يف كمـنٍي ُمحَكٍم نصبته فـرق الهيئة، 

فضبطتهم ُمتلبِّسني بالجرم املشهود، 

ساٍت  الفتًة أنهم أقدموا عىل ابتزاز ُمؤسَّ

حكوميَّـٍة بمبالغ تصـل إىل (٥٠) ألف 

دوالر مقابـل وعـود بإغـالق ملفـات 

فساٍد مزعومٍة يدَّعون امتالكها؛ األمر 

الذي قـاد إىل إلقاء القبـض عىل املدان 

بموجـب أمـٍر قضائـيٍّ يف أحـد أحياء 

العاصمة بغداد».

وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر ترشين 

الثانـي املايض عن تتبُّـع وضبط أفراد 

عصابـة تنتحل صفة (جهـة رقابية) 

ساٍت حكوميٍَّة يف كركوك.  البتزاز ُمؤسَّ

ÚÓ◊6€a@ëäaáæa@paÜbËí@Âfl@bË–”Ïfl@o‰‹«c
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بغداد/ الزوراء:

أصدرت محكمة جنايات واسـط، امس االحد، حكماً بالسـجن ملدة سبع سنوات 

وغرامـة ماليـة قدرها عرشة ماليني دينـار ملدانني عن جريمـة الرتويج وتعاطي 

املواد املخدرة يف واسط.

وذكر املركز االعالمي للمحكمة يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: أن «املحكمة 

نظرت يف دعاوى اثنني من املدانني وأصدرت حكما بالسجن ملدة سبع سنوات لكل 

واحد منهما مع غرامة مالية مقدارها عرشة ماليني دينار عراقي».

واشـار إىل أن «املدانـني اعرتفوا يف مرحلة التحقيق االبتدائـي والقضائي بقيامهم 

بالتعاطي وترويج املواد املخدرة بقصد االتجار بها».

وأضـاف البيـان أن «املدانني ضبط بحوزتهم حبوب معروفـة محليا بصفر واحد 

عددهـا (٥٣٠) حبة وسـبعة اكياس تحتوي عـىل مادة بلورية بيضاء كرسـتال 

املخدرة».

وأفـاد بأن «املحكمة وجـدت األدلة املتحصلـة هي ادلة كافيـة ومقنعة إلدانتهم 

وفقا إلحكام  املادة ٢٨ /اوالً من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة 

.«٢٠١٧

بغداد/ الزوراء:
احبطت االسـتخبارات العسكرية، امس االحد، 
مخططـا داعشـيا للقيـام بعمـل ارهابـي يف 
رمضـان القادم شـمال قضـاء القائم.وذكرت 
االستخبارات العسكرية يف بيان تلقت «الزوراء» 

نسـخة منه: انه «وفق معلومات اسـتخبارية 
دقيقة ومؤكدة أشـارت لتوجه عدد من عنارص 
داعش وبالتنسـيق مع الخاليـا النائمة يف املدن 
لتهريب عنارصهم من صحراء الجزيرة شمال 
قضـاء القائـم إىل صحـراء الشـامية جنـوب 

القضاء، وتحديداً املناطق التي تقع عىل ضفاف 
نهر الفرات من الجهة الشمالية للقضاء اعاله 
باستخدام الزوارق والدراجات النارية».واضاف 
انه» من خالل التنسـيق مع قسـم استخبارات 
قيـادة عمليات الجزيرة تحركت مفارز شـعبة 

االسـتخبارات العسـكرية يف الفرقة السـابعة 
وقوة من الفوج األول لواء املشـاة اآليل ٣٠ نحو 
األهداف املحددة لها، وتمكنت من االستيالء عىل 
٦ زوارق ودراجـة ناريـة كانت معدة لتسـهيل 

عمليات عبور العنارص اإلرهابية». 

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت قيـادة رشطة نينـوى، امـس االحد، 
القبـض عىل متهمني اقدموا عىل رسقة محل 

لبيع الهواتف يف املوصل.
القيـادة قالـت يف بيـان ورد «للـزوراء»: ان 
«مكتـب مكافحة اجـرام ام الربيعـني التابع 

ملديرية مكافحة اجـرام قيادة رشطة نينوى 
وبعـد ورود اخبار عن حصـول حادث رسقة 
منتصـف الليـل ألحـد محـالت بيـع اجهـزة 
 ١٧) حـي  منطقـة  يف  (املوبايـل)  االتصـال 
تمـوز) يف الجانـب االيمـن من املدينـة وبعد 
جمـع املعلومات والبحـث والتحري ومتابعة 

كامـرات املراقبة يف املنطقة واخـذ موافقات 
قـايض التحقيق املختـص، تمكن مـن القاء 
القبـض عـىل (ثالثـة) مـن املجرمـني الذين 
ارتكبـوا جريمـة الرسقة وضبـط بحوزتهم 

املواد املرسوقة».
واضـاف البيـان انـه «تـم اتخاذ االجـراءات 

القانونية بحقهم وتدوين اقوالهم باالعرتاف 
ابتدائيا وقضائيا، وجاء باعرتافاتهم ارتكابهم 
جريمتـني رسقة ملحالت اجهزة كهربائية، تم 

توقيفهم وفق املادة ٤٤٣ ق ع».
وتابع انه «تم القبض عليهم يف عدد من احياء 

الجانب االيمن وااليرس ملدينة املوصل».

بغداد/ كاظم تكليف:

تثمينـا لجهـود األبطـال يف موقـع مرور 

التاجيـات، ومنهـم اللـواء مثنـى صادق 

جعفـر املفتش العـام يف املوقـع، والعميد 

مـرور  موقـع  مديـر  شـوكت  حسـن 

التاجيات، وتقديرا لشعورهم باملسؤولية 

لهـم  نتقـدم  بإخـالص،  عملهـم  وإداء 

أدائهـم  خـالل  مـن  والتقديـر  بالشـكر 

وسـلوكهم يف تمشية ومساعدة املراجعني 

إلنجاز معامالتهم أثناء عملهم وتسـهيل 

مهمة الصحفيـني، ويف مقدمتهم املفتش 

العـام اللواء مثنـى صادق ومديـر موقع 

التاجيات العميد حسـن شـوكت.. شـكر 

وتقدير لرجـال املرور املخلصني املتميزين 

يف أداء واجباتهـم وتقديرا ملـا قدموه من 

جهود وتضحيات مـن أجل أمن املواطن.. 

إن الجهود األمنيـة التي تبذلها كل أجهزة 

املـرور مما يتحقـق من نجاحـات إلقرار 

األمـن واإلسـتقرار يف الشـارع وحـرص 

رجال املرور وإرصارهـم عىل ما يقدموه 

مـن تضحيات يف سـبيل إقرار أمـن البالد 

يجسـد ويحقـق ملحمـة عطـاء وفـداء، 

وإنهـم مبعث فخـر وإعتزاز وسـام عىل 

صدورنـا جميعا من أجـل راحة املواطن.. 

شكرنا وتقديرنا إىل أبطال رشطة املرور يف 

التاجيات عىل عزمهم وإرصارهم عىل بذل 

كل الطاقـات لتحقيق رسـالتهم الوطنية 

إلرساء دعائم األمن واإلستقرار. 

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت دائرة إصالح األحداث التابعـة لوزارة العدل عن موقفها الشـهري الخاص 

بعدد املطلق رساحهم لشهر آذار املايض من عام ٢٠٢١، من السجون التابعة لها.

وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت «الزوراء» نسـخة منه: إن «العدد الكيل للمفرج 

عنهم خالل الشـهر املايض بلغ (٨١) حدثا بينهـم (٤٢) لعدم ثبوت األدلة، و(٢٦) 

تخليه بعد قضائهم مدة املحكومية، باإلضافة إىل (٩) باإلفراج الرشطي الجتيازهم 

الدورات التأهيلية حسـب توصية البحث االجتماعي ومصادقة الجهات القضائية، 

و(٣) أحداث بالعفو الخاص، باإلضافة إىل (١) حدثا بقرار تمييزي».

وأضاف البيان إن» دائرة إصالح اإلحداث تتابع بشـكل مسـتمر آلية إطالق الرساح 

بعد انتهاء اإلجراءات القانونية حرصاً منها عىل إتمام العمل بالشكل األمثل».

@Êaáfl@’¢@paÏ‰é@7@Âvè€bi@·ÿ•@¡éaÎ
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت الهيئـة العامـة للجمارك، امـس األحد، 
ضبط ٦ حاويات محملة بسـيارات دون املوديل 
يف مركز جمرك ام قرص الشمايل.وذكرت الهيئة، 
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان كوادرها 
قامـت «بضبـط ٦حاويـات محملة (سـيارات 
دون املوديـل ) معدة للتهريب يف مركز جمرك ام 
قرص الشـمايل».وأضافت أنـه «تمت احالتها اىل 
القضاء إلتخـاذ االجراءات القانونيـة بحقها».
بينمـا اعلنـت هيئـة املنافـذ الحدوديـة، امس 
االحـد، إحباط محاولـة تهريب دراجـات نارية 
مسـتعملة، يف ميناء ام قرص االوسط بمحافظة 
البرصة.وقالـت الهيئة يف بيـان تلقت «الزوراء» 
نسـخة منـه: أن «مفارزهـا يف منفـذ ميناء ام 
قرص األوسـط، تمكنـت ومن خـالل معلومات 
من مصادرهـا الخاصة من ضبط (٣) حاويات 
داخـل الحـرم الجمركـي تحتوي عـىل دراجات 
نارية مسـتعملة ال يسمح باسـتريادها، ومعدة 
للتهريب».واضافت انه «تمت إحالة املضبوطات 
اىل الجهات القضائية املختصة التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة». 

بغداد/ الزوراء:
اعلن مسـؤول حكومـي يف دياىل، امـس االحد، 
عن انتهاء املرحلة االوىل من مرشوع تاهيل ابار 

الحدود رشق املحافظة.
وقال مدير ناحية قزانية(٩٨كم رشق بعقوبة) 
مـازن الخزاعي يف حديث صحفـي: ان“ الجهد 
الفني والهنديس لوزارة املوارد املائية انتهى من 
تنفيـذ املرحلة االوىل ملرشوع تاهيل ابار الحدود 
بشـكل عاجل والتي تتضمن ١٣ برئا، ٩ منها يف 
منديل و٤ يف قزانية بأعماق تصل اىل ٧٠م». الفتا 
اىل «ان املرحلـة تتضمـن فحص شـامل لالبار 
وتحديـد احتياجاتهـا وتسـجيل كل النواقـص 
من اجل بدء املرحلة الثانيـة من التاهيل والتي 

ستنطلق الثالثاء القادم“.
واضـاف الخزاعي ان“ االبار يف حالة تشـغيلها 
اىل  انابيـب مؤحـدة ممتـدة  امليـاه يف  وضـخ 
محطات االسالة املركزية ستشكل عامال مهما 
يف دعـم تأمني امليـاه ألكثر من ٥٠ الف نسـمة 
يمثلون سـكنة مركزي ناحيتـي منديل وقزانية 

وهما اكرب مدن الحدود رشق العراق“.

واشار اىل ان“ مرشوع تأهيل االبار وحفر اخرى 
يمثـل حال مهمـا لتفـادي ازمة جفـاف تلوح 
باالفق قد تؤدي اىل كارثة انسانية». مؤكدا «ان 
كـوادر وزارة املوارد املائية تعمل بشـكل عاجل 
لالنتهاء من ملف حفر االبار قبل حلول الصيف 

القادم“.
وتعاني املدن الحدودية رشق دياىل ازمة جفاف 
حـادة بـدأت تتفاقـم يف االشـهر املاضيـة مـا 
اسـتدعى حفر ابار وتأهيل اخرى لتأمني مياه 

الرشب وسقي البساتني الزراعية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الداخلية، امس االحد، 
القبـض عـىل ٣ متهمـني وضبـط 
مـواد منتهية الصالحية يف محافظة 

املثنى.
الوزارة قالت يف بيان ورد «للزوراء»: 

ان «مفـارز مركـزي رشطة الخرض 
والصـوب الصغري التابعني اىل قسـم 
رشطة قضـاء الخـرض يف محافظة 
املثنى ألقت القبض عىل (٣) متهمني 
مطلوبـني للقضـاء بمـواد قانونية 
للقضاء وفق احكام املواد القضائية 

( ٤١٣ ، ٤٣٤ ، ٤٣٣ ) مـن قانـون 
العقوبات العراقي».

واضـاف البيان ان «مفارز سـيطرة 
العارضيات التابعة اىل قسـم شؤون 
الخارجيـة/  والطـرق  السـيطرات 
مدخل املحافظة الشـمالية، تمكنت 

مـن ضبـط عجلـة صالـون تحمل 
مـادة املنظفـات (زاهـي) منتهيـة 
الصالحية»، مؤكدا «اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحق امللقى القبض عليهم 
واحالتهم إىل املحاكم املختصة لينالوا 

جزاءهم العادل وفق القانون».

بغداد/ الزوراء:
اعلن املتحدث باسم القائد العام للقوات املسلحة، اللواء 
يحيى رسول، امس االحد، عن العثور عىل اسلحة واعتدة 
بعمليـة تفتيش يف مناطـق (الحوائج العليا والوسـطى 

والسـفىل) جنـوب غربـي كركوك.وقـال اللواء رسـول 
ان «قـوة مـن الفرقة الثالثـة رشطة اتحاديـة ومفارز 
الطائرات املسـرية وبالتنسـيق مع الجهد االستخباري، 
تمكنت خالل عمليـة تفتيش يف مناطق (الحوائج العليا 

والوسـطى والسـفىل) بقضاء الحويجة من العثور عىل 
١١ صـاروخ قاذفـة RBG٧، وقنابـر طائـرة مسـرية، 
وقنـربة هاون عيار ١٢٠ ملم، باإلضافة إىل قذيفة مدفع 

 .«RBGوسالح بازوكا، وقاذفة ٧ ،D٣٠
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جمهورية العراق               العدد: ١٢١٩/ب/٢٠٢٠
مجلس القضاء االعىل                 التاريخ: ٢٠٢١/٤/٤

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

(( اعالن ))
اىل املدعى عليه االول (مظفر نارص حاذور)

 بنـاءا عىل الدعـوى البدائيـة املرقمة اعاله واملقامـة  من قبل 
املدعي ( حسـن عدنان نعمه) املتعلقـة بطلبه  اعادة الحال اىل 
مـا كان عليه قبل العقد املربم بينـك وبينه بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣ 
والزامـك بتسـليمه ثمـن السـيارة املرقمـة ٦٢٧٦٠ أ ذي قـار 
صالـون خصويص نوع كرايسـلر اللون رصـايص فيض البالغ 
سـبعة عرش الف وخمسـمائة دوالر امريكـي وملجهولية محل 
اقامتك تقـرر تبليغك اعالنا بواسـطة صحيفتني محليتني عىل 
موعـد املرافعـة املوافق ٢٠٢١/٤/٢٧ ويف حالـة عدم حضورك 
او ارسـال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا 

ووفق االصول.
القايض
ازهر عيل فرج

اعالن
إىل الرشيـك ( جليـل طالب رسـول) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجـف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيـكك (عماد حمود عبد الحسـني) 
بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
(٤ /حـي  املقاطعـة   (٤٨١٠/١) املرقمـة 
الزهـراء) حـدود بلديـة النجـف ولغـرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسـة عرش يومـا داخـل العراق وشـهر 
واحد خارج العـراق من تاريخ نرش االعالن 
وبعكسه سوف يسـقط حقك يف االعرتاض 

مستقبالً.

اعالن
إىل الرشيك (عباس فاضل جاسم) اقتىض 
حضـورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف 
النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (عباس نعمه داخل) بالبناء 
عـىل حصته املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
(٣/٥٧١١٥) املقاطعـة (٤ حـي النـداء) 
حـدود بلديـة النجـف ولغرض تسـليفه 
قـرض االسـكان وخـالل مـدة اقصاهـا 
خمسـة عرش يومـا داخل العراق وشـهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن 
وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبالً.

اعالن
إىل الرشكاء (عيل احمد قاسم وغفران احمد 
قاسم وزينب احمد قاسم) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك 
لتثبيـت اقرارك باملوافقة عـىل قيام رشيكك 
(رائد عبد الحسني طالب) بالبناء عىل حصته 
املشـاعة يف القطعـة املرقمـة (٢/١٢٣٦٣) 
املقاطعة ( ٢ حي االمري) حدود بلدية النجف 
ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاها خمسـة عـرش يوما داخـل العراق 
وشـهر واحد خارج العراق مـن تاريخ نرش 
االعـالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

فقدان
فقدت الهوية الصادرة من 
نقابة املهندسني العراقيني 
النجف باسم (رافع  فرع 
ناجـي صالـح) فعىل من 
اىل  يعثر عليها تسـليمها 

جهة االصدار.

إعالن
اىل الرشيـك (عقيـل مـرزوك 
سـعد) اقتـىض حضـورك اىل 
النجف االرشف  مديرية بلدية 
لغـرض اصـدار اجـازة البناء 
للرشيـك (عيل سـامي جبار) 
للقطعة املرقمة (٣/٥٢٧٣٠) 
النـداء  حـي  النجـف  يف 

مقاطعة.

فقدان
فقـد سـند العقـار املرقـم 
(٤٦٩١٢/٣) حـي النداء يف 
النجف باسم العراقي/ جرب 
وعبـدة  حمـادي  حسـوني 
محمـد عـيل والصـادر من 
مديرية التسـجيل العقاري 

يف النجف.
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بغداد/ الزوراء:
حـذرت لجنـة االقتصـاد واالسـتثمار 
النيابية، ليال البياتي وصفته بـ“ثورة 
فقراء“ مفاجئة بسبب ارتفاع االسعار. 
فيما قالـت إن من أهـم القوانني التي 
يجـب أن تصب الجهـود عليها يف هذه 
املرحلـة، هـو قانـون الرشاكـة بـني 
القطاعـني الخـاص والعـام، وقوانني 
أخرى مهمة تصـب يف صالح تصحيح 

الوضع االقتصادي.
االقتصـاد  لجنـة  عضـو  وقالـت 
واالستثمار النيابية، ليال البياتي، امس 
األحد، يف ترصيح صحفي: إن ”الفقراء 
يتضورون فقرا بسـبب ارتفاع أسعار 
املـواد الغذائيـة“، مبينا أن ”اسـتمرار 
النهـب والفسـاد مـع تزايـد البطالـة 
ومعـدالت الفقـر وقلـة فـرص العمل 
سيؤدي إىل ثورة فقراء مفاجئة مزلزلة 

ال يستطيع أحد الوقوف بوجهها“.
وأشارت إىل أن ”املواطن لم يعد يتحدث 
يف مجالسه سـوى عن كيفية مواجهة 
املعيشـة الصعبة يف ظل تهاوي الدينار 
العراقـي أمام الـدوالر وارتفـاع املواد 

الغذائية امللتهبة يف األسواق املحلية“.
احسـان  االقتصـادي،  الخبـري  وكان 
الكناني، أوضح، يف ترصيح سـابق، ان 

القدرة الرشائية للمواطن سـتنخفض 
كثـريا باملقارنة مع العام املايض، وهو 
ماسـيزيد نسـبة الفقـر اىل اكثـر من 
40 باملئـة، يف ظـل انعـدام االجـراءات 

الحكومية. 
من جانب متصل، قالت عضو اللجنة، 

ندى شـاكر جودت، يف حديث صحفي: 
إن ”مـن أهـم القوانني التـي يجب أن 
تصب الجهود عليها يف هذه املرحلة، هو 
قانون الرشاكة بني القطاعني الخاص 
والعـام، وقوانني أخرى مهمة تصب يف 

صالح تصحيح الوضع االقتصادي“.

وأشارت إىل أن ”لجنة االقتصاد النيابية 
تعمـل عىل تقييم الوضـع االقتصادي، 
وتجـدول عملها مع الـوزارات املعنية 
لرسـم خطـط جديـدة تواكـب حجم 
موازناتها لتقديم املتاح من اإلمكانيات، 
إضافة لعزمها إقـرار قانون الرشاكة، 

وقـد تـم إنجـاز %90 مـن فقراتـه، 
إضافة لتعزيز ودعـم القوانني األخرى 
مثل االسـتثمار املعدني وإعادة النظر 
بقوانني تحتاج اىل تعديالت وتسهيالت 
لفتح بـاب االسـتثمار بسـهولة أمام 

املستثمرين“.
وأضافت أن ”االمكانيات البرشية قادرة 
عىل تغيري الواقـع االقتصادي العراقي 
اىل أحسـن حاالته بدعـم الترشيعات، 
ومنهـا قانون الرشاكـة بني القطاعني 
الخـاص والعام، الذي يسـهم يف تنمية 
البلد صناعياً ويدعمه اقتصادياً ويوفر 

كتلة نقدية كبرية يف الداخل“.
ولفتـت جـودت اىل أن ”تعزيز وتقويم 
الصناعة املحلية واالعتماد عليها تمثل 
الحـل األمثـل لتفـادي ارتفاع أسـعار 
املنتجات املسـتوردة، وهو ما يشـكل 
خطة عمـل ناجحة للـوزارات بتقويم 
مصانعهـا بطريقتـني؛ إمـا عرضهـا 
لالسـتثمار أو تقويمهـا والعمـل عىل 
تشغيلها بالكفاءات والخربات املحلية، 
إضافـة اىل االعتمـاد عـىل زج التطور 
واالنتفـاع من خطـط التصنيـع التي 
تعتمدهـا املصانـع يف دول الجـوار أو 
العاملية يف تصنيـع املنتجات وبخربات 

عراقية“.

بغداد/ الزوراء:
بـني عضـو اللجنـة املاليـة النيابية، 
محمد الشـبكي، ان املوازنة سـتطبق 
وتنفـذ بأثـر رجعي لالشـهر املاضية 
التي لم تكـن مرشعة بها، الفتا اىل ان 
املوازنة يجـب ان تكون نافـذة ابتداًء 

من االول من كانون الثاني املايض.
وقـال الشـبكي يف ترصيـح صحفي: 
ان ”املوازنـة االتحاديـة للعـام 2021 
يفـرتض نرشهـا يف جريـدة الوقائـع 
العراقيـة بعـد ان حسـمها الربملـان 

وصوت عليها باملجمل“.
واضـاف ان ”املوازنـة تعـد نافذة من 
االول مـن كانـون الثانـي مـن العام 
2021، عىل الرغم من تصويت الربملان 

عليها يف 31 اذار املنرصم“.
واوضح ان ”املوازنة تطبق وتنفذ بأثر 
رجعي لالشهر املاضية، بعد ان صوت 
عليهـا الربملـان بعـد تجـاوز التأريخ 

املحدد لتطبيقها“. 
مـن جانب اخر، علّقـت اللجنة املالية 
النيابية، امس األحد، بشأن مقرتحات 
رصف رواتـب املوظفني بالـدوالر بدالً 

من الدينار العراقي.
وقال عضـو اللجنـة، عدنـان الزريف، 
”الـزوراء“:  تابعتهـا  ترصيحـات  يف 

”ما يقرتحه النواب ليـس ملزمــــاً 
للحكومـة، وتلـك املقرتحـات ليسـت 
بالرضورة قابلة للتطبيق“، مبينــــاً 
للتطبيـق  القابلـــــة  ”األمـور  أن 
هي التـي تعـــــرض يف قانــــون 
املوازنـة، أمـــــا مقرتحـات النواب 
لربما تستحدث بعض األفكار واآلراء، 

ولكنها غري ملزمة للحكومة“.
وأضـــــاف أن ”تطبيـق هـــــذه 

املقرتحـات يكون عائـداً إىل الحكومة 
للبنـك  النقديـة  والسياســـــة 
إقـرار  عمليـــــة  يف  املركـــــزي 
لتلبية  عمليـــــة الـرصف، وليـس 

رغبة لدى النواب“.
من جهة متصلة، كشفت عضو لجنة 
االقتصـاد واالسـتثمار، النائبـة ندى 
شـاكر جودت، امس االحـد، ان 80% 
من موازنـة 2021 الحالية هي عبارة 

عن قروض، مؤكدة عىل وجوب وضع 
موازنة تقشفية اصالحية.

وقالـت جـودت يف حديـث صحفـي: 
ان ”االمـوال العراقيـة ضاعت نتيجة 
الفساد مما اوصلونا اىل وضع موازنة 
%80 منها عبارة عن قروض“، مبينة 
ان ”اللجـوء اىل االقـرتاض جاء لكونه 
اسـهل االمور لهـم، وال تبني عجزهم 

أمام املواطن“.

واضاف جودت ان ”القروض سـتكبل 
البلد بديـون يجب سـدادها فيما بعد 
وبفوائـد سـتكون كبـرية“، مؤكـدة 
أنـه ”يجـب وضـع موازنة تقشـفية 
يتـم  بحيـث  اقتصاديـة،  اصالحيـة 
الرتكيـز عىل إنشـاء معامـل انتاجية 
مـن شـأنها تشـغيل األيـدي العاملة 
وتوفري السـلع واملواد املحلية بدال من 
اسـتريادها وربما يعطـي فائضا يتم 

تصديره للخارج“.
وتابعـت أن ”كل دول العالـم تلجأ إىل 
إنتاجية  االقرتاض إلنشـاء مشـاريع 
إال العـراق يلجـأ اىل االقـرتاض ألجـل 
كل  ان“  اىل  مشـرية  االسـتهالك“، 
املوازنات السابقة وحتى الحالية هي 
موازنات انفجارية، إال أنه ليس هناك 

اي انجاز منها يذكر“.
وصوت الربملان العراقي، يوم األربعاء 
(31 آذار 2021)، عـىل قانون املوازنة 
العامة االتحادية للسـنة املالية 2021 
بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد 

وجذب استمر ألشهر.
وبلغت إيـرادات املوازنـة العامة أكثر 
عراقـي،  دينـار  تريليـون   101 مـن 
فيما قدرت النفقـات بـ129 تريليون 

دينار.

بغداد/ الزوراء:
تنسـق مديريـة زراعة اربيل 
مـع السـلطات املختصـة يف 
بغـداد لرفع انتاج وتسـويق 
وايقاف  الدواجـن  منتجـات 
استريادها من الخارج يف ظل 
االرتفـاع امللحـوظ باسـعار 
الدجـاج الحـي والبيـض يف 

االسواق املحلية.
الزراعـة  وزارة  وقـررت 
منـع  الحـايل  العـام  بدايـة 
الدجاج  اسـترياد مقطعـات 
الالحـم يف ضوء وفـرة املنتج 
املحيل، ودعـت جميع املنافذ 
العمليات  وقيـادة  الحدودية 
ودائـرة  الوطنـي  واالمـن 
مكافحـة الجريمـة املنظمة 
والجمارك اىل االلتزام بتنفيذ 
هـذا القـرار دعمـا لحمايـة 

املنتج املحيل.
وقـال مديـر زراعـة اربيـل، 
حديـث  يف  مـراد،  هيمـن 
صحفـي: إن ”هنـاك تعاونا 
مـع وزارة الزراعة لتسـويق 
للثـروة  املحليـة  املنتجـات 
الحيوانيـة املصنعـة يف اربيل 

بجودة عالية“.
ولفـت اىل ”امكانية االعتماد 
عىل انتـاج الدواجـن املحلية 
مـن  باملئـة   100 بنسـبة 
دون الحاجـة اىل االسـترياد، 
مـا دفـع وزارة الزراعـة اىل 
منتجـات  اسـترياد  إيقـاف 
االنتـاج  وتعظيـم  الدواجـن 
بـني  بـه  للمـداورة  املحـيل 

املحافظات“.

النائـب  قـال  كربـالء،  ويف 
الثاني للمحافظ، عيل امليايل: 
ان ”الحكومـة املحلية تدعم 
بشـكل كبري املنتـج الوطني 
وزيادة انتاجه، لكن ليس عىل 
حسـاب الطبقـات الفقرية، 
حيـث ارتفـع سـعر الكيلـو 
غرام الواحد مـن الدجاج اىل 
أربعـة آالف و500 دينـار يف 
ذلك  املحلية وتزامن  االسواق 
مـع ارتفـاع املـواد الغذائية 

األخرى والفواكه“ .
لجنـة  حـذرت  أن  وسـبق 
االقتصاد النيابية من ارتفاع 
أسـعار الدجـاج بعـد منـع 
وزارة  قبـل  مـن  اسـترياده 
الزراعة، وبينت ان هذا القرار 
يفرتض ان يصدر بعد دراسة 
حاجـة  بحسـب  وجـدول 

السـوق إن كان املنتج املحيل 
يغطي الحاجة من عدمه. 

وتابـع امليـايل ”اننـا لم نقف 
التي  الحقيقية  عىل األسباب 
جعلت االسـعار ترتفع حتى 
اآلن، لـذا تم عقد اجتماع مع 
مديريتـي الزراعة ومكافحة 
وقيـادة  املنظمـة  الجريمـة 
وجمعيـة  كربـالء  عمليـات 
مربي الدواجن واملستشـفى 
البيطري للتباحث بهذا االمر 
ووضع آلية تحـد من ارتفاع 

االسعار“ .
ويوجد يف كربالء 68 مرشوعا 
للدواجـن، بينها 53 مرشوعا 
وسـبعة  اللحـم  لفـروخ 
املائدة  مشاريع إلنتاج بيض 
وثمانيـة مشـاريع لتفقيس 
البيض، وبلغ حجم التسويق 

خـالل اذار مليونا و148 ألف 
دجاجـة، بلـغ وزنهـا الكيل 

أكثر من ألف و952 طنا. 
بـدوره، قـال مديـر زراعـة 
رزاق  املهنـدس  كربـالء، 
الطائـي: ان ”هـذه الكميات 
املنتجة مـن البيض والدجاج 
السـوق  حاجـة  عـن  تزيـد 
وزارة  جعـل  مـا  املحليـة، 
الزراعـة تصـدر قـرارا بمنع 
الحـي  الدجـاج  اسـترياد 
ومقطعات  الكامل  واملجزور 

الدجاج من خارج البالد“.
واكد ان ”وزارة الزراعة دعمت 
مربي الدواجن باألعالف ذات 
األسعار املدعومة واللقاحات 
والخـربات البيطرية ،إضافة 
إىل حمايتهـا مـن منافسـة 

املنتجات االجنبية“.
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بلغ حجم صادرات تركيا يف الربع األول من العام الحايل لدول الجوار 4 مليارات 
و327 مليـون دوالر، وفـق بيانـات رسـمية.ووفق معطيـات وزارة التجارة، 
ومجلـس املصدرين، وصـل حجم صـادرات تركيا اإلجمايل يف الربـع األول 50 
مليـار دوالر.وأفادت أن حجـم الصادرات إىل بلـدان الجوار، إيـران، واليونان، 
والعراق، وجورجيا، وسـوريا، وبلغاريا، سجل 4 مليارات و327 مليونا و858 
ألف دوالر يف الفرتة يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2021.وأكدت املعطيات 
أن الصـادرات الرتكيـة إىل بلـدان الجوار سـجلت ارتفاعا بنسـبة 21 باملئة يف 
الربـع األول مـن العام الحايل، مقارنة مع الفرتة نفسـها مـن 2020 التي بلغ 
فيـه 3 مليارات و574 مليون دوالر.وتصدر العـراق قائمة بلدان الجوار األكثر 
اسـتريادا بواقع مليارا و875 مليونـا و111 ألف دوالر.وحلت بلغاريا يف املرتبة 
الثانيـة بواقع 766 مليونـا و300 ألف دوالر، ثم اليونان بــ 589 مليونا و26 
ألـف دوالر، وإيران بـ 481 مليون دوالر، وسـوريا بــ 324 مليونا و536 ألف 
دوالر، وجورجيـا بـ 291 مليونا و884 ألف دوالر.فيمـا حلت املواد واملنتجات 
الكيميائيـة، يف املرتبة األوىل، بواقع 743 مليونـا و889 ألف دوالر.وتاله، قطاع 
الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومشتقاتها، بـ 552 مليونا و789 ألف دوالر، 
ثم املفروشـات والورق ومنتجـات الغابات بـ 537 مليونـا و610 آالف دوالر.
ولـدى تركيـا حدود برية مـع 8 دول، هي إيـران واليونان والعـراق وجورجيا 
وسـوريا وبلغاريا وناختشـيفان (األذربيجاني ذاتي الحكـم) وأرمينيا.ونظرا 
لعدم وجود بيانات عن ناختشيفان فلم يتم إدراج معطيات الصادرات الرتكية 

إليه، يف حني أنه ما من تجارة مبارشة بني تركيا وأرمينيا.

@ÊÏÌÜ@·Éõm@Âfl@äâ±@Ô€Îá€a@Ÿ‰j€a
b„ÎäÏ◊@ıaãu@¡éÎ˛a@÷ãì€a

@xbn„g@Û‹«@çË∞@ÍbÓæa@| �í@Z∂bÌÜ
&aÎá€a@“¸e@Ÿ‹ËÌÎ@|‡‘€a

@Âfl@@%@80@Äi@b«b–mäa@b‰‘‘y@Zâœb‰æa
2020@Âfl@Ô„br€a@—ó‰€a@fi˝Ç@paÜaãÌ�a

ÚÓ‹0a@÷aÏé¸a@¿@kÁâ€a@äb»éc@ÜÏ»ñ

بغداد/ متابعة الزوراء:
حذر البنـك الدويل من أن الدين العام 
لدول الرشق األوسط وشمال أفريقيا 
يتضخـم بسـبب النفقـات املتعلقة 
الناجمة  بتخفيف األثار االقتصادية 

عن كوفيد19-.
ووفقـا ملوقع قنـاة ”فرانـس 24“، 
قال البنـك الدويل، إن بلـدان منطقة 
الـرشق األوسـط وشـمال أفريقيـا 
شهدت زيادة كبرية يف ديونها بسبب 
اضطرارها إىل االقرتاض بشكل كبري 
لتمويـل تكاليف الرعاية األساسـية 

وإجراءات الحماية االجتماعية.
الـدول  ديـون  حجـم  أن  وأوضـح 
املسـتوردة للنفط يف املنطقة يشكل 
نسـبة يمكن أن تصـل إىل 93 % من 

إجمايل ناتجها املحيل يف 2021.
وشـهدت املنطقة التـي تضم حواىل 
20 دولـة، انكماشـا يف اقتصادهـا 

بنسبة 3.8 % العام املايض.
ورغـم تضخم الديون، مـا زال البنك 
الدويل يويص الدول باإلنفاق ملعالجة 
األزمة الصحية، مؤكدا أن ”مواصلة 
االقـرتاض  يف  واالسـتمرار  اإلنفـاق 
سـيبقيان رضورة ملحـة يف الوقت 

الحايل“.
وأضاف ”لن يكون لدى بلدان منطقة 
الرشق األوسط وشمال أفريقيا خيار 
سـوى مواصلة اإلنفاق عىل الرعاية 
االجتماعيـة  والحمايـة  الصحيـة 
طاملا اسـتمرت الجائحة“.كما حذر 
البنك الـدويل من أنه ”يف عالم ما بعد 
الجائحـة“، من املتوقـع أن ”ينتهي 
األمـر بمعظـم البلـدان يف منطقـة 
الـرشق األوسـط وشـمال أفريقيـا 
بفواتري خدمة ديون ستتطلب موارد 
كان يمكـن اسـتخدامها مـن أجـل 

التنمية االقتصادية“.

بغداد/ الزوراء:
أكدت ناحية العظيم شمايل دياىل، امس االحد، فقدان 30 % من انتاجية القمح 
للموسـم الحايل بسـبب شـح املياه وانعدام األمطار، مشـرية اىل هالك 40 الف 
دونم من الزراعة الديمية. وقال رئيس مجلس العظيم السابق، محمد إبراهيم 
العبيـدي، يف ترصيـح صحفي: إن ”خسـائر مصـادر املياه وانعـدام األمطار 
تسبب بفقدان ونقص 30 % من إنتاجية القمح للموسم الحايل بسبب انعدام 
األمطار ومشاكل إمدادات الكهرباء عىل الرغم من انجاز الخطة الشتوية رغم 
املصاعب والعراقية بنسـبة جيدة“. وأشار اىل ”هالك 40 الف دونم من الزراعة 
الديمية النعدام األمطار خالل املوسم الشتوي، ما سبب خسائر مادية جسيمة 
للمزارعـني“، داعيا اىل ”دعم ومسـاندة املزارعني من قبـل الجهات الحكومية 

لتعويض الخسائر التي تكبدوها“.

بغداد/ الزوراء:
الحدوديـة،  املنافـذ  هيئـة  اعلنـت 
امس االحـد، تحقيق ارتفاع بنسـب 
اإليرادات التـي وصلت إىل  % 80، بعد 
تنفيذ سلسلة من  اإلجراءات االدارية 

واالمنية.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت ”الزوراء“ 
نسـخة منـه: أن ”نسـبة اإلنجاز يف 
يف  والعمرانيـة  اإلداريـة  املشـاريع 
املنافذ بلغت نحو  % 70، ومن املتوقع 
إنجـاز هـذه املشـاريع  أن يسـهم  

بمضاعفة إيرادات املنافذ“.
وأضاف البيان أن ”اإلجراءات بحسب 
تقرير األداء الحكومي، بني أن الهيئة 
أوقفـت نحـو  % 90 مـن املخالفات، 
بعـد تعزيز الـدور الرقابي واإلرشايف 
الجمركيـة  اإلجـراءات  ضبـط  يف 
والرضيبية داخل املنافذ؛ حيث بلغت 
املخالفات املرصـودة 2777 مخالفة 
خالل النصف الثاني من العام 2020 

فقط“.
واشـار البيـان اىل انه ”مـن املتوقع 

أن تسـيطر املنافذ عـىل كل عمليات 
التالعب والتهرب بعـد إنجاز الخطة 
اإلصالحية املوضوعـة لهذا الغرض؛ 
حيـث سـاهمت الهيئـة يف الحد من 
الهدر والتالعب باملال العام، وتعظيم 

اإليرادات“.
وبحسـب البيـان ”بـارشت الهيئـة 
باعتماد نظام األتمتة، بهدف تسهيل 

حركة البضائع، وزيادة اإليرادات“.
ألـزم  قـد  الـوزراء  مجلـس  وكان 
املحافظـات التـي تقع فيهـا املنافذ 
بتخصيص مبلغ %50 من اإليرادات؛ 
من أجل تطويـر املنافذ ومقرتباتها، 
وتخفيـض أجور املوازيـن الجرسية 
وإعـادة  دينـار،  آالف  خمسـة  إىل 
الجمركيـة،  باإلعفـاءات  النظـر 
وتشكيل اللجان التحقيقية بالعقود 
البوابـة  وإنشـاء  االسـتثمارية، 
املعامـالت،  لتدقيـق  اإللكرتونيـة 
وتفعيل حماية املنتـج املحيل، ومنع 
دخول املواد املشـمولة بالحماية عىل 

وفق الروزنامة الزراعية.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهـب االجنبي والعراقـي، يف االٔسـواق املحلية، امس 
االحد.. ففي أسواق الجملة ل   شارع النهر يف   بغداد، ارتفعت اسعار الذهب 
ليسـجل سـعر املثقـال الواحد عيار 21 مـن الذهب الخليجـي والرتكي 
واالٔوربـي البيع 356.5 الف دينار، يف حني بلغ سـعر الرشاء 351.5 الف 

دينار.
أما سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 330 

الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 325 الف دينار.
وفيمـا يخص أسـعار الذهـب يف محـال الصياغة، فيرتاوح سـعر بيع 
مثقـال الذهـب الخليجي عيـار 21 بني 360 الفاً 370 ألـف دينار، فيما 
يرتاوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بني 335 الفاً و345 الف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد (خمسة غرامات).

@ò¶@pb‡Ó‹»m@—ìÿÌ@ÂÌáœaã€a
ÂÌáÓ–nèæa@Ú€b–◊Î@ÚÌb‡èi@üÎã”

بغداد/ الزوراء:
كشـف مصدر مطلع يف مـرصف الرافدين عن تعليمـات مهمة بخصوص 

قروض مجمع بسماية وكفالة املستفيدين
وذكر املصدر يف ترصيح صحفـي: ”ننتظر االجراءات والتعليمات الخاصة 
بفتح التقديم عىل قروض مجمع بسماية وفقا للتعليمات الجديدة“. الفتاً 
اىل انه“ قد يكون هنالك شـمول للمتقاعدين يف كفالة املسـتفيد او التقديم 

عىل الوحدات السكنية“. 
وكان مرصف الرافدين اعلن، يف السـادس من شـهر شباط املايض، اعادة 
رشط الكفيل للمواطنني الذين يرومون التقديم عىل قروض لرشاء وحدات 
سـكنية يف بسـماية مع اسـتثناء املوظفني املوطنة رواتبهم لدى املرصف 

حرصاً، مشريا اىل ان مدة التسديد 15 عاماً.
وأضاف ”انه تم تحديد عدد من الفروع للتقديم عىل شـقق بسماية، وهي 
فـروع {املسـتنرص – الخلفاء – االمني – الباب الرشقـي- الفردوس- حي 
الزهراء- براثا- القرص االبيض- الحي العربي- حي العامل- املعرفة- سبع 

قصور- الحرية- املدائن}“.
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بغداد/ قيص حسن

عدسة/ قحطان سليم

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، 

حرصـه ودعمـه للرياضـة العراقيـة بعد 

انتخـاب املكتب التنفيذي للجنـة االوملبية 

الوطنية العراقية.

جاء ذلك خالل لقـاء الوزير درجال رئيس 

وأعضـاء املكتب التنفيـذي للجنة األوملبية 

الوطنية العراقيـة، مبيًنا: ان الوزارة تقف 

عىل مسـافة واحدة من الجميع وسـتقدم 

الدعـم الالزم لكم، قـدر اإلمكانات املتاحة 

عىل الرغم من الظرف االقتصادي الصعب، 

إذ نسـعى لتهيئة بنى تحتية لكل االلعاب 

تتوافـر فيهـا مسـتلزمات اعـداد البطـل 

األوملبي، وسـتكون املركزية أساساً للعمل 

خالل املرحلة املقبلة كونها األهم. 

وأضاف مخاطبـاً الحضور: بـاب الوزارة 

والوزير مفتوح امامكـم لتلبية متطلبات 

إنجـاح العمل الريايض، ونحن يف خدمتكم 

وخدمة رياضة البلد. 

واوضـح: نرجـو وضـع خطـط وبرامـج 

إسـرتاتيجية للنهوض بالواقـع الريايض، 

عـىل  كفـاءات  السـتقطاب  والسـعي 

مسـتٍو عاٍل ومدربني اجانـب لبناء قاعدة 

رصينـة لـكل االلعـاب، واسـتثمار الدعم 

املقـدم من املؤسسـات الدوليـة للرياضة 

العراقية وتسـخريه لخدمة هـذه  االلعاب 

ورياضييها.

وشـدد الوزير درجال عىل رضورة دراسة 

مناهـج االتحـادات مـن قبل لجنـة فنية 

محايدة بعيًدا عن التعقيدات السابقة، وأن 

يتمتـع الجميع بروح القيـادة يف كل يشء 

ويكونوا عىل قدر املسؤولية بمعنى الكلمة، 

لكـن هذا ال يمنع حدوث الخطأ، لكن الذي 

والـذي يخطأ ويعتذر فهذا  محسـوب له، 

مطالًبـا بتهيئـة قيادات شـبابية ليأخذوا 

دورهم يف قيادة البلد.

لوضـع  الدعـوة  درجـال  الوزيـر  وجـدد 

املصلحة العامة نصب أعني الجميع كونها 

أكـرب مـن الشـخوص واألهـم يف املرحلـة 

القادمـة، داعًيـا إىل التفكري بأفق واسـع، 

والنظر ملدى بعيد يدلل عىل التميز، والعمل 

بعيـًدا عن السياسـة كـّون الرياضة ذات 

قيمـة عالية، وأنتم اآلن يف مقدمة املشـهد 

األوملبـي كأعضـاء مكتب تنفيـذي وليس 

رؤسـاء إتحـادات فقـط، اذا عليكم مهام 

إضافية يجب أن تعوها.

وختـم الوزير قائالً: علينا نسـيان املرحلة 

املاضية، والعمل عىل تصحيح كل سلبيات 

املرحلة السابقة التي سجلت تراجًعا كبرياً 

للرياضة إدارياً وفنًيا يف جميع املوسسـات 

الرياضيـة، والبدء بمرحلـة جديدة بيضاء 

بعيدة عن التكتـالت والتخندقات، والعمل 

بشـكل مختلف يشـار إليـه بالبنـان من 

جميع األوساط، وسنضع ايدينا مع بعض 

للنهوض بواقع الرياضة واعادة بناء الثقة 

فيمـا بيننـا وفـق إرادة حقيقيـة، ُمقدماً 

التهنئـة والتمنيـات بالتوفيـق والنجـاح 

للمكتب التنفيذي الجديد.

وصادقت اللجنة األوملبية الدولية واملجلس 

األوملبـي اآلسـيوي، عىل نتائـج إنتخابات 

اللجنـة األوملبيـة الوطنية العراقيـة التي 

أقيمـت يومي الخميس والجمعة املاضيني 

املوافقني ٢٥ و ٢٦ من شهر آذار املايض.

حيث بعثت األوملبية الدولية رسالة رسمية 

اىل األوملبيـة العراقية تؤكد فيها تسـلمها 

نتائج إنتخابـات األوملبية العراقية وثقتها 

باالجراءات الناجحـة للعملية االنتخابية“ 

وعنونـت اىل  رعـد حمودي رئيـس اللجنة 

األوملبيـة الوطنيـة العراقيـة موقعـة من 

جيمـس مـكالود مدير التضامـن األوملبي 

والعالقات مـع اللجان األوملبية الوطنية يف 

اللجنة األوملبية الدولية و حسـني املسـلم 

املديـر العـام والفنـي للمجلـس األوملبـي 

األسيوي“.

Òãíbjfl@Òãy

@ÚÓjæÎ˛a@ÚÓ∫Üb◊˛a
áÌáßa@âÓ–‰n€aÎ

!a@áj«@ÜbÁNÜ
االكاديمية األوملبية العراقية تأسست يف العارش من ديسمرب / كانون األول 
عام 1990 وبذلك فهي تسـبق الكثري من مثيالتها يف األقطار العربية إال ان 
الفـرق بينها وبني شـقيقاتها هي انها كانت كما يقـال، كريم عىل مائدة 
لئـام، او إذا شـئت وتخفيفا لوقـع الوصف وهو دقيق جـدا ولكن ال ضري 
من مداراة مشـاعر بعض الكرام الذين سـلب من يديهـم مقود القيادة يف 
السنوات السابقة لسبب او آلخر، نقول انها كانت مأمورة بحكم الضوابط 
بيـد من اليفهم مـن الرياضة إال اللعب كما هو لعـب األطفال ومرة أخرى 
الفـرق بني لعب األطفال ولعب“ القياديني الرياضيني ” يف مكاتب تنفيذية 
متعاقبـة أن األول بريء وان اآلخر محكوم بمصالح ومؤامرات او ترتيبات 

تدر مصالح شخصية، وهذا أيضا من باب مراعاة املشاعر .
يف األسـبوع املـايض انتخبـت الهيئة العامـة مكتبا تنفيذيا جديـدا لقيادة 
اللجنـة األوملبية الوطنية العراقية – وطبعـا االكاديمية ليس لها صوت يف 
الهيئـة العامة وهذا من عجائب األمـور – ، املهم املكتب الجديد فيه الكثري 
من عالمات االطمئنان، فقد جمع بني قديم من الوجوه وجديد وكلهم ممن 
ننتظر منه خريا انطالقا من حسن نيتنا وتأسيسا عىل مايض كل منهم ..

والبـد من التذكري ان االكاديميـة األوملبية العراقية معروفة يف الخارج اكثر 
منها يف الداخل، فقد نرشت الدراسـات ومنهـا ما زال ينرش  حتى قبل أيام 
قالئـل يف املواقع العلمية الرصينة لجامعات هي األكرب واالشـهر يف العالم، 
فقـد نرشت جامعـة سـتانفورد أللعـاب القوى قبـل أربعة أيـام الورقة 
البحثية للخبري يف االكاديمية الدكتور ليث العزاوي (استخدام االدراك فوق 
الحيس يف تعزيـز األداء للرياضيني)، وهذه الجامعة تحتل املرتبة الثانية يف 
التصنيف العلمي العاملي للجامعات لعام 2020 وقد تأسست يف كاليفورنيا 
عام 1885، وسـبق لدراسـات خبري اكاديميتنا ان نرشت يف مواقع علمية 
أخرى، كما واظبت االكاديمية األوملبية العراقية عىل املشاركة يف املؤتمرات  
الدوليـة حضوريا والكرتونيا عـىل الرغم من تحمل األعباء املادية بشـكل 
شـخيص بعـد ان ” خربط ” القـرار 140 غزل الرياضة العراقية لسـنتني، 
فحـرم االكاديميـة العراقيـة من تسـلم أي دينـار لنشـاطها .. واصدرت 
االكاديميـة الكتـب العلميـة والتاريخية يف مـا يتعلق بالحركـة الرياضية 
العراقية، ولها مجلة علمية وعندها مشاريع كثرية ابرزها مرشوع املتحف 
األوملبي الذي قدمته مرارا للوزارة عرب رئيس اللجنة األوملبية املحرتم، ولكن 

ليس من مجيب حتى الساعة وبعد ميض سنوات ..
إن الحديـث عن االكاديمية وخطواتها، وكذلـك معاناتها، يطول، لذا فإننا 
نأمل ان يلتفت املكتـب الجديد لهذا الرصح الثقايف العلمي امللزم وجوده يف 
كل لجنـة اوملبية وطنية بنص الفقرتني (27 ) و(28 ) من امليثاق األوملبي، 
إذ جـاء يف التوصيـة الثانية من الفقرة الثالثـة يف (مهمات اللجنة األوملبية 

الوطنية) :
” ان تدرج يف أنشـطتها ما يعزز الثقافة والفن يف مجاالت الرياضة والفكر 
األوملبي”، وهذا هو صلب عمل االكاديمية األوملبية التي قد ال نخىش عليها 
مـن رئيس األوملبيـة ومكتبه التنفيذي بقدر خشـيتنا عليهـا من الحرس 
القديـم وهو طبقة من املوظفني املعتقني الذين خلطوا عمال صالحا وآخر 
سـيئا، مما يجعل قضيـة تقييم مواقفهم أمرا يشـوبه الغموض والحرية، 
فهم الراقصون عىل نقر كل صاعد والشامتون بمصري كل نازل، محتفظني 
بقدرتهم الخارقة عىل الوسوسـة واستعارة لسان املسوؤل زورا للهدم عن 

قصد او غريه..
االكاديمية األوملبية العراقية تتوسـم يف املكتب الجديد كل خري لينفذ كل ما 
وعد به الرئيس النجم رعد حمودي عام 2009 وفشـلت املكاتب السـابقة 

يف تنفيذه.
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بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن الالعب الدويل السابق، ليث حسني، امس األحد، إصابته بفريوس كورونا.

وكتب حسـني عىل صفحته يف «فيس بوك»، انه «تم التأكد من إصابتي بفريوس كورونا، 
دعواتكم».وحسـني العب كرة قدم عراقي سـابق من مواليد بغداد ١٩٦٨، ويعد من أبرز 

نجوم الكرة العراقية.
وتـويف العديد مـن النجوم الرياضيني يف العراق بفايروس كورونا املسـتجد، ومنهم احمد 
رايض وعيل هادي وناظم شـاكر وعبد الكريم سـلمان، وعدد اخر من النجوم يف مختلف 

الفعاليات الرياضية.

ãºcÎ@ã–ñc

@pbibÉn„¸a@ÊÏ„b”Î@Ôöbæa@‚b»‹€@Ôébé˛a@‚bƒ‰€a@Û‹«@p�Ïóm@Òãÿ€a@Üb•a@ÚÓflÏ‡«

بغداد/ متابعة الزوراء
وصلـت بعثة نـادي القوة الجويـة إىل اململكـة العربية السـعودية، 
اسـتعدادا ملواجهـة الوحدة السـعودي يـوم األربعـاء املقبل، ضمن 

مباريات ملحق دوري أبطال آسيا.
وقال عالء محمد، املنسـق اإلعالمي لنـادي القوة الجوية: إن الفريق 
وصـل اىل اململكة العربية السـعودية عىل متن طائـرة خاصة تابعة 

للقوة الجوية العراقية.
وأوضح: أن الفريق العراقـي مكتمل الصفوف وبقيادة املدرب أيوب 

أوديشو الذي سيتواجد عىل دكة البدالء ليقود الفريق أمام الوحدة.
وأضـاف عالء: أن الالعب أيمن حسـني بات جاهزا تمامـا للمباراة، 
خصوصـا بعد أن أرشكه املـدرب يف املباراة املاضية أمام القاسـم يف 
الشـوط الثاني، وبالتايل سـيكون حـارضا مع الفريـق ضد الوحدة 

السعودي.

@∂g@›óÌ@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@Üb„@áœÎ
ÒáyÏ€a@ıb‘‹€@a7õ•@ÚÌÜÏ»è€a

äÎá€a@‚bÿy@Âfl@|öaÎ@·‹ƒ€@üã»m@ÚÓ„aÏÌá€a@’Ìãœ@Z@ÔíÏÿ‰»€a

بغداد/ الزوراء
االجتمـاع  األحـد،  امـس  صبـاح  عقـَد، 
االسـتثنائي للجمعيـة العموميـة لالتحاد 
العراقي لكرة القدم، بحضور ممثيل االتحاد 
اآلسـيوي ورئيـس الهيـأة التطبيعيـة إياد 
بنيان، وعضوي التطبيعية الدكتور أسـعد 
الزم والدكتـور رافـد عبـد األمـري، واألمني 
العام محمد فرحان، وأعضاء الهيأة العامة 
البالغ عددهـم (51) عضوا من أصل (55) 

عضوا. 
وألقى رئيـس الهيأة التطبيعية كلمًة رحَب 
فيها بحضور وفد ممثيل االتحاد اآلسيوي، 
عمـل  كلمتـه،  يف  بنيـان،  واسـتعرض 

التطبيعية للفرتة املاضية، وأبرز االنجازات 
التـي تحققـت، وتمنى للحضـور املوفقية 
والنجاح يف املؤتمر بما يخدم مصلحة الكرة 

العراقية والعمل املستقبيل التحاد الكرة.  
النظـام  عـىل  باإلجمـاع  التصويـت  وتـَم 
وعـىل   ،(2020-2021) لعـام  األسـايس 
القانـون االنتخابي بجميع مـواده، وجرت 
أحداث املؤتمر بانسـيابية عالية، وسـادت 
األجـواء املصلحـة العامـة بغيـة الوصول 
التنفيـذي لالتحـاد  انتخابـات املكتـب  إىل 
املقبـل املقرر إقامتها يف شـهر حزيران من 
العام الحايل، تسـبقها انتخابات االتحادات 

الفرعية.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن االتحـاد العراقي لبناء االجسـام عن 
تحقيـق وسـام ذهبـي يف بطولـة روسـيا 

الدولية لبناء االجسام.
وقـال رئيـس االتحـاد فائـز عبد الحسـن 
ان”روسـيا احتضنـت بطولة دوليـة لبناء 
االجسـام، ضمت مختلف الالعبني من دول 

العالم“.

واوضح أن ”ممثـل العراق الالعب عبد الله 
صبـاح طالب، فاز بوسـام وزنه يف بطولة 
روسـيا الدوليـة، متفوقـاً عـىل اقرانـه يف 
اللعبـة“، مبينـاً أن ”هذا االنجاز سـيكون 
باكـورة االنجازات لبناء االجسـام يف العام 

الحايل“.
يذكر ان اتحاد بناء االجسام اوقف بطوالته 

املحلية بسبب جائحة كورونا.

@ôÏÉì€a@Âfl@5◊c@b‰nöbÌä@Úz‹óflÎ@…Ó‡ßa@Âfl@ÒáyaÎ@Úœbèfl@Û‹«@—‘m@ÒäaåÏ€a@ZfibuäÜ
@âÓ–‰n€a@knÿæa@ıbõ«cÎ@êÓˆä@Û‘n€a

بغداد/ متابعة الزوراء

فتح حسني العنكويش، رئيس نادي الديوانية، 

النـار عىل حـكام الـدوري العراقـي املمتاز، 

وحملهـم مسـؤولية تراجع نتائـج الفريق، 

واصفـا ركلة الجزاء التي تم احتسـابها ضد 

فريقه لحساب الطلبة بـ“الظاملة“.

وقـال العنكـويش ”يف ظـل تتـايل األخطـاء 

التحكيمية التي يتعرض لها فريق كرة القدم 

بالنـادي يف منافسـات الدوري فـإن مجلس 

إدارة النادي يأسف لألخطاء التحكيمية التي 

عانـى منها الفريق منذ بدايـة الدوري حتى 

بلغـت مسـتواها الكارثي يف مبـاراة الطلبة 

والتـي منحـت هديـة الفـوز لألخـوة نادي 

الطلبة من حكم املباراة“.

وأضاف ”إننا يف نـادي الديوانية جهزنا ملفا 

كامـال موثقـا بمقاطـع الفيديـو لألخطاء 

الواضحة واملتكررة التـي تعرض لها فريقنا 

منذ بداية املوسـم والتـي كادت تعصف بكل 

جهودنا وما زالت مستمرة حتى اليوم“.

وتابـع العنكـويش ”سـيتم عـرض الفيديو 

عـىل أي مسـؤول يف االتحـاد يطلبه، سـعيا 

منـا إليقـاف هـذا املسلسـل الـذي ال تنتهي 

حلقاته“.

وواصل ”كانـت القرارات الخارجة عن حكم 

مباراتنا أمام الطلبة، باحتسـاب ركله جزاء 

ظاملـة، محـل تناقـض كبـري لفداحتها كما 

ونوعا“.

وختـم ”هذا النهج واملسـتوى مـن التحكيم 

ال يرقـى ملسـتوى أي حكـم عـادل والتي ال 

يتقبلهـا أحد وتـؤدي لإلطاحـة باجتهادات 

وإعـداد طويـل لفريـق بأكملـه مـن خالل 

أخطاء واضحة وبكل أسـف لم يتم محاسبة 

الحكام املخطئني“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
العدد السـابع والعرشون مـن صحيفة الريايض 
التـي تصـدر عـن االتحـاد العراقـي للصحافـة 
الرياضيـة رأى النـور يوم امس االحـد، وتضمن 
العديد من املقاالت واالخبـار واملواضيع الخاصة 
برياضـة كرة القدم وبقية االلعـاب االخرى التي 
زينت باقالم صحفية مرموقة.. خالص االمنيات 
ألرسة الصحيفة الرائعة بمواصلة النجاح يف قادم 

االيام.
  ***************

صدر امس االحد العدد الثالث والعرشون لصحيفة 
رشطاوي التي تصـدر عن الدائرة االعالمية لنادي 
مجموعـة  تضمـن  العـدد  الريـايض..  الرشطـة 
مـن املواضيـع التي تخـص فرق النـادي االخرض 
والبطوالت التي تشـارك فيها عىل املستوى املحيل 
فضـال عـن موضوعـات اخـرى تخـص رياضتنا 
املحليـة... كل التوفيق والنجـاح ألرسة الصحيفة 

املميزة.
 ***********************

الزميل عمر قبع الذي يعمل يف فريق اعداد برنامج 
(الحكم الرابع) والذي يبث من عىل شاشة قناة 
العهـد الفضائية، احتفل بعيـد ميالده قبل ايام 
قليلة، خالص االمنيات للزميل قبع بالعمر املديد 

وتحقيق النجاح يف حياته ومشواره املهني.

äÎá€a@pbÌäbjfl@áÓ«aÏfl@Âfl@Üá«@7ÓÃm@äã‘Ì@Ú‹è€a@Üb•a

@Ú€Ï�i@¿@bÓjÁà@bflbéÎ@áó±@÷aã»€a
‚bèu˛a@ıb‰j€@ÚÓ€Îá€a@bÓéÎä

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلـن االتحـاد العراقي بكرة السـلة تغيري 
مواعيد مباريات مجموعتي بغداد ونينوى 

يف دوري الدرجة االوىل.
وقال امني رس االتحاد خالد نجم إن ”اتحاد 

السـلة، اجرى تغيرياً عىل مواعيد مباريات 
مجموعتي بغداد واملوصل يف دوري الدرجة 

االوىل“.
واوضـح أن ”االتحـاد قرر تغيـري مواعيد 
مجموعـة بغـداد تكـون املباريـات يـوم 

االربعـاء بـدالً مـن يـوم الخميـس، امـا 
مجموعـة املوصل تكـون املباريات يف أيام 

الثالثاء واالربعاء والخميس“.
يذكـر ان جميـع املباريات تقـام يف الوقت 

واملكان واملحددين.
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Ô„Î6ÿ€a@‚˝«a

واصل يوتـا جاز انتصاراتـه املتتالية وعـزز صدارته للمنطقة 
الغربية عندما أكرم وفادة ضيفه أورالندو ماجيك بالفوز عليه 
91-137 مع رقم قيايس يف الثالثيات بلغ 18 قبل نهاية الشوط 
األول يف دوري كـرة السـلة األمريكـي للمحرتفـني. وهو الفوز 
التاسع عىل التوايل ليوتا جاز والـ38 يف 49 مباراة حتى اآلن هذا 
املوسم. ويف املنطقة الرشقية، لحق فيالدلفيا سفنتي سيكرسز 
بربوكلـني نتـس اىل الصـدارة بفـوزه عـىل ضيفـه مينيسـوتا 
تمربوولفز 113-122 مستفيداً من العودة القوية من اإلصابة 
لنجمـه الكامريونـي جويـل إمبيـد صاحـب 24 نقطـة مع 8 
متابعات. وهو الفوز الثاني تواليا لفيالدلفيا سفنتي سيكرسز 
والــ34 يف 49 مباراة حتى اآلن هذا املوسـم وهـو الرصيد ذاته 
لربوكلني نتـس. وإذا كانت النقاط الـ39 التي سـجلها كارل-
أنطونـي تاونز لم تنفع تمربوولفز يف مباراته أمام سـيكرسز، 
فإن النقاط الـ33 لجرو هوليداي مكنت ميلووكي باكس ثالث 
املنطقـة الرشقيـة من الفوز عـىل مضيفه سـاكرامنتو كينغز 

.129-128

عـاد إنرت ميالن املتصدر بالفوز من أرض منافسـه بولونيا بهدف 
وحيد ضمـن املرحلة 29 من الدوري اإليطايل لكرة القدم ليوسـع 
الفارق عن مالحقه وجاره ميالن إىل 8 نقاط. ووقع عىل هدف إنرت 
الوحيـد البلجيكـي روميلو لوكاكو يف الدقيقـة 31، لريتفع رصيد 
النرياتـزوري إىل 68 نقطة، مع مباراة مؤجلة. أما بولونيا فتوقف 
رصيـده عند النقطـة 34 يف املركز 11. وكان ضغـط إنرت واضحاً 
منـذ بداية املباراة، لكنه لم يرتجم هدفـًا إال عندما ارتقى لوكاكو 
لعرضيـة من أليسـاندرو باسـتوني وقابلها برأسـية تصدى لها 
الحارس وارتطمت بالقائم، قبل أن يتابعها البلجيكي يف الشـباك.

وحـاول بولونيـا العودة باملبـاراة يف أكثر من مناسـبة، لكن تألق 
الحارس السـلوفيني سمري هندنوفيتش حال دون ذلك، خصوصاً 
يف الدقيقة 63 عندما سدد نيكوال سانسوني كرة عىل الطائر وكان 

لها باملرصاد، لينتهي اللقاء بفوز مهم للـ“نرياتزوري“.

سحب بايرن ميونيخ بسـاط املنافسة 
مضيفـه  اليبزيـغ  أقـدام  تحـت  مـن 
ومنافسـه عـىل صـدارة البوندسـليغا 
عندمـا تغلـب عليـه بهـدف نظيـف يف 
املرحلة السابعة والعرشين من الدوري 
األملانـي لكـرة القـدم، يف حـني سـقط 
بوروسـيا دورتمونـد أيضاً عـىل أرضه 

أمام أينرتاخت فرانكفورت 1-2.
وخطا بايـرن خطوة كبـرية يف طريقه 
لالحتفاظ بلقبه للموسم التاسع توالياً 
بهدف ليون غوريتسـكا يف الدقيقة 38، 
ليبتعد بصـدارة الرتتيب مع 64، بفارق 

7 نقاط عن اليبزيغ الثاني.
ممتـازاً  تحضـرياً  الفـوز  هـذا  ويعـد 
للمواجهة املرتقبة بني العمالق البافاري 
وباريس سـان جرمان الفرنيس يف ربع 
نهائـي دوري أبطـال أوروبـا األربعـاء 
املقبـل. علما أن باريس خـرس يف اليوم 
ذاتـه أمام ليل 0 - 1 املتصدر الجديد للـ 

”ليغ1“.
وتعقـدت فرص دورتموند يف املنافسـة 
عـىل مقعـد يف دوري أبطـال أوروبـا يف 
املوسـم املقبل بخسـارته أمـام ضيفه 

أينرتاخت فرانكفورت 1-2.
املركـز  يف  دورتمونـد  رصيـد  وتجمـد 
الخامـس عنـد 43 نقطـة قبـل سـبع 
مراحـل مـن نهايـة الـ“بوندسـليغا“، 
فيمـا احتل أينرتاخت املركـز الرابع مع 

50 نقطة.
وقد يكلّف الفشل يف بلوغ دوري األبطال 

دورتموند خسـارة العبيه األساسـيني 
أمثـال هدافه الشـاب املتألق النرويجي 
واإلنكليـزي جايـدون  إرلينـغ هاالنـد 
سانشـو يف سـوق االنتقـاالت املقبلـة، 

إضافة إىل خسائر مادية.
وتقدم الضيـوف أوالً عـن طريق نيكو 
شـولتس خطأ يف مرماه يف الدقيقة 11، 

قبل أن يدرك ماتس هوملز هدف التعادل 
ألصحاب األرض يف الدقيقة 44.

ومـع انتهـاء الشـوط األول بالتعـادل 
اإليجابـي، تبـادل الفريقـان الفرص يف 
الثانـي، إىل حني تمكـن الربتغايل أندريه 
سيلفا من خطف النقاط الثالث لفريقه 
يف الدقيقـة 87، لريفـع رصيـده إىل 22 

هدفـاً يف املركـز الثانـي، ويعـزز آمـال 
فريقـه يف التأهل لـدوري أبطال أوروبا 

املوسم املقبل.
وبالتزامن، ارتقى فولفسبوغ إىل املركز 
الثالث بفـوزه بهدف نظيف عىل ضيفه 

كولن.
وسـجل الكرواتـي جوسـيب بريكالـو 

هدف الفـوز لفولفسـبورع يف الدقيقة 
69، لريفع رصيـد فريقه إىل 54 نقطة، 

خلف اليبزيغ الثاني مع 57 نقطة.
ويف مباراة أخرى، عمق باير ليفركوزن 

جراح ضيفه شالكه وأسقطه 2 - 1.
وسـجل هـديف ليفركـوزن األرجنتيني 
لوكاس أالريو (26) والتشـيكي باتريك 
تشـيك (72)، فيمـا سـجل الهولنـدي 
املخـرضم كالس يـان هانتيـالر هدف 

شالكه اليتيم .(81) 
وبينمـا رفع ليفركـوزن رصيده إىل 43 
نقطة يف املركز السـادس، بات شـالكه 
أقـرب إىل الهبـوط مـع عـرش نقاط يف 

املركز األخري.
من جهة أخـرى، فاز آوغسـبورغ عىل 
هوفنهايـم 2 - 1، وتعادل ماينتس مع 

أرمينيا بيليفيلد 1-1.
وفـاز بوروسـيا مونشـنجالدباخ عـىل 
ضيفـه فرايبورج بهدفني مقابل هدف، 

يف الجولة 27 من الدوري األملاني.
وعـىل ملعب (بوروسـيا بـارك)، افتتح 
الضيوف التسـجيل عن طريق املهاجم 

املجري روالن شـاالي (ق10).
بينما سجل املهاجم الفرنيس ماركوس 
تورام هديف أصحاب األرض يف الدقيقتني 

(53 و60).
الفـوز، رفـع مونشـنجالدباخ  وبهـذا 
رصيـده مـن النقـاط إىل 39 يف املركـز 
السـابع، فيما تجمد رصيـد فرايبورج 

عند 37 نقطة يف املركز التاسع.

احتفظت األسرتالية آشيل بارتي املصنفة أوىل عاملياً 
بلقـب دورة ميامي األمريكية يف كرة املرضب، ثانية 
دورات األلـف نقطة لدى السـيدات، بعد انسـحاب 
الكنديـة بيانـكا أندرييسـكو التاسـعة عامليـاً، إثر 
تعرضهـا الصابـة يف الكاحـل األيمـن، فيمـا كانت 

النتيجة 3-6 و0-4 لصالح بارتي.
وهـو اللقـب العارش يف املسـرية االحرتافيـة لالعبة 
االسـرتالية البالغـة 24 عاماً، والتـي كانت أحرزت 
لقب الدورة األمريكية يف نسختها األخرية عام 2019 
بعد قرار الغاء نسـخة عام 2020 بسـبب تداعيات 

فريوس كورونا.
وغابت بارتي، املتوجـة بلقب بطولة روالن غاروس 
الفرنسـية عام 2019، عن مالعب الكرة الصفراء يف 

العام املايض بسبب جائحة ”كوفيد- 19“.
وعلقت األسرتالية عىل ما حصل بالقول: ”لقد كانت 
بدايـة مثالية لنا“، وتابعت: ”آمل ان يكون موسـماً 

طويالً وناجحاً. إنها بداية رائعة“.
وتسـتعد بارتي لخوض دورة تشارلستون األسبوع 
املقبـل، تحضـرياً ملوسـم كرة املرضب عـىل املالعب 

الرتابيـة. عىل ملعب ”هارد روك سـتاديوم“، دخلت 
بارتـي رسيعـاً أجـواء املبـاراة، وتمكنـت من كرس 
إرسـال منافستها منذ البداية، غري أن أدرييسكو لم 

تنتظر كثريا لتقلص تأخرها إىل 3-2.
وتحت الخطر مرة جديدة، تمكنت أندرييسـكو من 
انقاذ كرتني لكرس ارسالها، قبل أن تنهار يف املحاولة 
الثالثة لالسرتالية التي حافظت عىل تقدمها وانهت 

املجموعة االوىل 6-3.
تابعت بارتي، مـع بداية املجموعة الثانية، ضغطها 
الذي أرهق أندرييسـكو وجعلها تخرس ارسالها اثر 
خطـأ مزدوج، قبل أن تسـقط ارضا بعدما داسـت 
بقوة عىل كاحلها االيمـن، لتعود وتتنازل مرة ثانية 
عن ارسـالها. طلبت أندرييسـكو وقتاً مسـتقطعاً 
طبيـاً لبضـع دقائق، وضعـت خالله ضمـادة عىل 
كاحلهـا، وعندما حاولت العودة إىل امللعب عانت من 
آالم شـديدة وطلبت باكيـًة إيقاف املبـاراة وأعلنت 

انسحابها.
والحقت لعنة االصابات أندرييسـكو، بطلة الواليات 
املتحـدة املفتوحة 2019، بعدمـا كانت غابت لفرتة 
شـهرين يف بداية عام 2020 بسبب اصابة يف الركبة 

قبل اإلغالق بسبب وباء كورونا.
قالـت الكندية ابنة الــ 20 عاما: ”بالتأكيد ليسـت 
الطريقة التي اردت فيها إنهاء الدورة، لكني ممتنة 

للغاية رغم ذلك“.
وتابعـت: ”وصلـت إىل النهائـي يف إحـدى الـدورات 
للمرة األوىل منذ فرتة، وال يمكنني سـوى أن أشـعر 

بالسـعادة“، و“بالنسـبة يل، لـم يكـن الوقوف عىل 
قدمي باألمر السهل، ولكني ظللت أؤمن بنفيس ولم 

أستسلم“.
وأكـد هـذا النجـاح يف أّول لقـاء يجمـع بارتي مع 
أندرييسـكو، عـودة األوىل إىل أفضـل مسـتوى لها، 
حيث أنقذت نقطة خسارة مباراتها األوىل يف ميامي 
يف الدور الثاني (أُعفيت من االول) ضد السـلوفاكية 
كريسـتينا كوتشـوفا املتأهلة مـن التصفيات، قبل 
أن تطيح بالبيالروسـيتني فيكتوريـا أزارنكا وأرينا 
سـابالينكا بثالث مجموعات، وثم باألوكرانية إيلينا 
سـفيتولينا املصنفة خامسـة عاملًيا يف الدور نصف 
النهائي.وأبعـدت بارتـي شـبح اليابانيـة ناومـي 
أوسـاكا التي تطاردها عىل صـدارة ترتيب الالعبات 
املحرتفات بعـد فوزها ببطولة اسـرتاليا املفتوحة، 

أوىل بطوالت الغراند سالم يف املوسم الحايل.
غري أن سقوط اليابانية الثانية عاملياً يف ربع النهائي 
يف ميامـي أمـام اليونانيـة ماريـا سـاكاري، مهـد 
الطريـق أمام االسـرتالية لالحتفاظ بقمـة الرتتيب 

بغض النظر عن نتيجتها يف الدورة.
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تحيط الكثري من الشـكوك بمسـتقبل الفرنـيس عثمان ديمبيل مع 
برشـلونة خـالل املوسـم املقبل.وينتهـي عقـد ديمبيل مع 
برشـلونة يف صيـف 2022، ولـم يحسـم الطرفـان 
مسـألة التجديـد حتـى اآلن.ووفًقـا لصحيفـة 
مونـدو ديبورتيفو اإلسـبانية، فإن ديمبيل 
ضمـن اهتمامات 4 أندية خالل املوسـم 
الحايل، تحسـًبا للرحيل عن برشلونة 
يف الصيف.وأشارت إىل أن يوفنتوس 
تواصـل مـع ممثـيل  أن  سـبق 
عثمان ديمبيل، وكان يريد ضم 
املايض  املوسـم  الالعب منـذ 

لتقوية هجوم الفريق.

وأوضحـت أن يوفنتوس أغـرى ديمبيل بنظام الرضائـب يف إيطاليا، 
الذي لعب دوًرا كبريًا يف نقل كريسـتيانو رونالدو من ريال مدريد إىل 
السـيدة العجـوز يف صيف 2018.وقالت إن مانشسـرت يونايتد الذي 
حاول ضم ديمبيل عىل سـبيل اإلعارة يف الصيف املايض، يحافظ عىل 
اهتمامه أيًضا بالالعب، ال سيما أن إدينسون كافاني مرشح للرحيل 
عـن النـادي اإلنجليزي.وأضافـت أن ليفربـول يرى ديمبـيل إضافة 
للثالثي األسايس يف الهجوم (محمد صالح وساديو ماني وروبرتونو 
فريمينو).كمـا أن األملانـي يورجن كلوب، مـدرب ليفربول، يرى أن 
ديمبـيل لديـه فرصة كبـرية للتطور يف الـدوري اإلنجليـزي املمتاز.
ويضع باريس سـان جريمان أنظاره عىل ديمبـيل، لكن األمر يتعلق 
بمـدى موافقة الثنائي نيمار دا سـيلفا وكيليـان مبابي عىل تجديد 

عقدهما الذي ينتهي يف صيف 2022.

قال ميكل أرتيتا، مدرب ارسنال، إن املدافع 
ديفيد لويز، سـيغيب لفرتة طويلة بسـبب 
إصابـة يف الركبة ربما تتطلب الخضوع إىل 

جراحة.
وشـارك املدافع الربازيـيل،  33 عاًما، ملدة 
90 دقيقـة خـالل تعادل ارسـنال (3-3) 
مع وسـت هام قبل التوقـف الدويل، لكنه 
غاب عن الخسارة (3 - 0) أمام ليفربول، 
أول أمس السـبت؛ لشعوره بآالم يف ركبته 

اليمنى.
وقـال آرتيتا: ”هنـاك عدة احتمـاالت.. أن 
يخضع لعالج متحفـظ أو يذهب للجراحة. 
نتحـدث إىل األطبـاء يف الوقت الحـايل التخاذ 
القـرار الصحيح، لكن يبدو أنه سـيغيب عدة 

أسابيع عىل األقل“.
وأضـاف: ”األمـر يتوقـف عـىل القـرار الذي 
سـنتخذه. إذا اتبعنا نهًجـا متحفًظا يف العالج 
فلن يكون الغيـاب طويالً، أما إذا كان بحاجة 
لحـل جذري، فاألمر سيسـتغرق فـرتة أطول 
بالتأكيـد“. وشـارك لويز، الـذي يقيض عامه 

األخـري يف تعاقده مـع ارسـنال، يف 29 مباراة 
بجميع املسابقات هذا املوسم.

وقـال آرسـنال إن شـكوكا تحيط بمشـاركة 
الظهري كريان تريني، الذي غادر امللعب مصاًبا 
قبل نهاية الشـوط األول ضـد ليفربول، أمام 
سـالفيا بـراج يف ذهـاب دور الثمانية للدوري 

األوروبي يوم الخميس املقبل.
وقال املدرب اإلسـباني: ”شعر بيشء يف ركبته 
وكان يتألم ويبـدو أنه مصاب، لكننا ال نعرف 

مدة غيابه“.
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واصل حامـل اللقب ليفربول اسـتفاقته يف الدوري بتغلبه 
بثالثية نظيفة عىل مضيفه أرسنال، يف املرحلة الثالثني من 
املسابقة.وسجل ثالثية الريدز البديل الربتغايل ديوغو جوتا 
د (64 و82) واملرصي محّمد صالح د (68). ورفع ليفربول 
رصيـده إىل 49 نقطة يف املركز الخامس، بينما تجمد رصيد 
أرسـنال عند 42 نقطة يف املركز التاسـع. وافتتح ليفربول 
التسـجيل يف الدقيقـة 64، بعدمـا أرسـل ألكسـندر أرنولد 
عرضية متقنة تابعها جوتا رأسية قوية يف الشباك. وأضاف 
رجال املدرب األملاني يورغن كلوب الهدف الثاني يف الدقيقة 
68، بعدما أرسـل الربازييل فابينيو بينية لصالح املنطلق يف 
الجهة اليمنى فتخطى الدفاع وسـدد كرة زاحفة من داخل 
منطقة الجزاء مرت من بني قدمي الحارس وهزت الشباك.
وأطلق ليفربول رصاصة الرحمة عىل أرسنال يف الدقيقة 82 
بتسجيله الهدف الثالث، بعدما مرر صالح كرة إىل السنغايل 
سـاديو مانيه داخل منطقة الجزاء، ليرتكها إىل جوتا الذي 
سـدد مبارشة يف املرمى. ويلتقي ليفربـول غدا الثالثاء مع 
مضيفه ريال مدريد اإلسـباني يف ذهـاب ربع نهائي دوري 
أبطال أوروبا. ويف مباراة أخرى، استعاد ليدز يونايتد نغمة 
االنتصارات بعد خسارتني وتعادل، بفوز صعب عىل ضيفه 

شـيفيلد يونايتد 2 - 1. وافتتح أصحاب األرض التسجيل 
عـن طريق جـاك هاريسـون (12)، قبـل أن يدرك بني 

أوسـبورن التعادل لشـيفيلد مع نهاية الشوط 
األول . (2+45) لكن ليدز اقتنص النقاط 

الثـالث يف الشـوط الثانـي بخدمـة 
مـن فيـل جاكيليكا الذي سـجل 

خطأ يف مرماه .(49) وحقق 
فـوزاً  سـيتي  مانشسـرت 

مستحقاً عىل مستضيفه 
ليسرت سيتي 0-2 ضمن 
املرحلـة 30 من الدوري 

اإلنكليزي املمتاز.
األول  الهـدف  وسـجل 
بنجامـني  الفرنـيس 
ميندي يف الدقيقة 58، 
الربازيـيل  أتبعـه  ثـم 
جيسـوس  غابرييـل 
وصـار   .74 بالثانـي 
رصيـد فريـق املـدرب 

اإلسباني بيب غوارديوال 
74 نقطـة، ليقرتب خطوة 

إضافيـة نحـو اللقـب الذي 
فقده املوسـم املايض لصالح 
ليفربول.بينمـا تجمـد رصيد 

ليسـرت سـيتي عند النقطة 56 
يف املركز الثالث.جدير بالذكر أن 

مان سـيتي سـدد جزء من الدين 
لفريق ليسـرت سـيتي، حيث تفوق 
األخـري يف لقاء الذهـاب عىل ملعب 

(االتحاد) بنتيجة كبرية (5-2).

أهـدى ميكيـل أوريازابال، قائـد ريال سوسـييداد، لقب 
كأس ملك إسـبانيا لكل األشخاص الذين لم يتمكنوا من 
مرافقة الفريق يف ملعب (ال كارتوخا) يف النهائي بسـبب 
فريوس كورونا املستجد. وتوج سوسييداد بلقب الكأس 
للمرة الثالثة يف تاريخه واألوىل بعد غياب 34 عاما، بهدف 
نظيف من ركلة جزاء سـجلها أوريازابال يف شباك أتلتيك 
بلباو يف مواجهة باسـكية. واحتفل أوريازابال، والدموع 
تمأل عينيه، بقدرة فريقه عىل إهداء اللقب لكل األشخاص 
الذين عانوا عىل مدار هذا العام بسبب الفريوس التاجي. 
وقـال يف ترصيحـات عقب املبـاراة: ”إهـداء اللقب لكل 
هـؤالء هو أفضـل يشء يمكـن أن نقدمـه“. وتابع قائد 
الفريق: ”هذا اللقب للجميع، لعائلتي، وألصدقائي ولكل 
املنتمني لسوسـييداد“. وأضـاف: ”أحـب الجميع، نحن 

األبطال، ويوما ما سنحتفل به سويا بكل تأكيد“.
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برلني/متابعة الزوراء:

كبـرياً  دوراً  املُسـتّقل  اإلعـالم  يلعـب 
اليـوم داخل الصحافـة العربّية، فهذه 
االسـتقاللية أضحـت تمنحـه مكانـة 
مهّمـة يف مواجهـة اإلعـالم الرسـمي 
الخنـوع املُدّجج باملـال وثقافة التقليد 
والبالهة املوروثة عن األنظمة القمعية 
ورساديبهـا. كمـا هو الشـأن للمكانة 
البارزة التـي أصبحت تتنزّلها صحيفة 
صحيفـة  أّول  باعتبارهـا  «أبـواب»، 
عربية تصدر يف أملانيا وترتأس تحريرها 

الصحفية السـورّية سـعاد عّباس.
ورغم صغر هذه الصحيفة الشـهرية، 
فإّنهـا تسـعى جاهـدة، رفقـة طاقم 
تحريرهـا وُكّتابهـا، إىل أن تغدو منارة 
املهاجريـن  العـرب  كل  إىل  إعالميـة 
طـرح  عـرب  واملنكوبـني،  والالجئـني 
والجسـد  بالسياسـة  تتعلّـق  قضايـا 
واملرأة وحقوقها القانونية. وتعتزم أن 
تظّل شـهرية، وُتكرّس اللّغـة العربّية 
وتاريخهـا داخـل بـالد املهجـر، رغـم 
تحّوالت جّمة، طالـت يف اآلونة األخرية 

مفهوم املهجر سياسياً واجتماعياً.
عن يوميات «أبواب» وطريقة اشتغالها 
وموضوعاتها وما حقّقته منذ سنوات 
األملانيـة،  اإلعالميـة  السـاحة  داخـل 
كانت لـ»العربي الجديد» هذه املقابلة 
الخاصة مع رئيسة تحريرها الصحفية 

السـورّية سـعاد عّباس:
املدنيـة  الهندسـة  يف  مجـازة  أنـت   •
والقانون الدويل، كيف وجدت نفسك يف 
عمق الصحافـة العربية والعمل ضمن 
مشـاريع منظمات إنسانية يف سورية 

ولبنان؟
- كانـت الصحافـة حلمي يف يـوٍم من 
األيام، تجاهلته حتى نسـيته، الصدفة 
وحدهـا جعلتنـي أعود إىل هـذا املجال 
بعد انقطاع حتى عـن الكتابة لنفيس. 
عملت لسنوات مع «املجلس الدنماركي 
لالجئني» مديرة مرشوع إلعادة تأهيل 

املدارس يف سورية منذ عام ٢٠٠٨، وبعد 
الثـورة السـورية وبدء حركـة اللجوء 
السـوري إىل لبنان، كانت املنظمة التي 
أعمـل فيهـا مـن أوىل املنظمـات التي 
عملت مـع «املفوضية العليا لشـؤون 
اسـتقبال  عـىل   UNHCR الالجئـني» 
جماعيـة  مالجـئ  وتأمـني  الالجئـني 
وفردية لهم يف منطقتي عكار والبقاع. 
بدأُت معهم بتأسـيس قسم «املالجئ» 
يف منطقة البقاع، ثم أصبحُت منسـقة 

املرشوع يف لبنان كله.
نحاول الوصـول إىل رشيحة من القرّاء 
هي يف غالبيتها من املهاجرين الناطقني 

بالعربية، عىل اختالف انتماءاتهم
عميل هذا طوال سـنوات كان بعيداً عن 
مجـال الصحافة. وعـدت للكتابة بعد 
فرتة قصرية مـن إقامتي هنا يف أملانيا، 
ثم انضممت إىل مرشوع «أبواب». ولكن 
للتوضيح، أنا لسـت يف عمق الصحافة 
العربيـة. يف «أبـواب» نحـاول الوصول 
إىل رشيحة من القـّراء هي يف غالبيتها 
مـن املهاجريـن الناطقـني بالعربيـة، 
عىل اختـالف انتماءاتهم، يغلب عليهم 
السوريون طبعاً، نتيجة ظروف اللجوء 

إثر حرب السنوات السابقة.
• تشتغلني اليوم رئيسة تحرير «أبواب»، 
وهي أول جريدة عربية تصدر يف أملانيا. 

كيـف جـاء التحاقـك بهـذا املـرشوع 
اإلعالمي الغني وأيضاً عن حيثيات هذا 
العمـل وأبعاده، خاصة أنه يويل أهمية 

كبرية لالجئني واملهاجرين؟
 - حـني تأسسـت أبواب يف ديسـمرب/ 
كانـون األول عام ٢٠١٥ كنت أسـاعد 
بداية يف تحرير بعض املواد فقط، وبعد 
أشهر قليلة بدأت العمل محررة للموقع 
اإللكرتوني عند تأسيسـه، ونهاية عام 

٢٠١٧ أصبحت رئيسـة التحرير.
كان شـعار الصحيفة منـذ بدأت «من 
الالجئـني وإىل الالجئـني»، وركزت عىل 
احتياجات ومخاوف الوافدين الجدد إىل 
إجرائية  أملانيا، وتزويدهـم بمعلومات 
وقانونيـة تتعلق بأوضاعهـم يف البلد، 
أو معلومات عامة عن املجتمع الجديد 
والثقافـة األوروبية واألملانيـة تحديداً، 
بما يسّهل لهم بدء حياة جديدة وتلمس 

خطاهـم يف الغربـة.
شـعار الصحيفـة منـذ تأسيسـها يف 
ديسـمرب/كانون األول عام ٢٠١٥: من 

الالجئني وإىل الالجئني
املـرشوع ضـم مجموعة مـن الكتاب 
واألكاديميني واملتخصصني يف مجاالت 
عـدة، بعضهم مـن املهاجرين القدماء 
ذوي الخربة يف البلد وقوانينها وأنظمتها 
الصحيـة والتعليمية وغريها، والبعض 

اآلخـر من القادمني الجـدد طبعاً. كان 
لـ»أبـواب»  واألسـايس  األول  الهـدف 
خدمياً، وهذا ما زاد شـعبيتها. ما مّيز 
«أبـواب» طـوال هـذه السـنوات هـو 
أنهـا قدمت منـرباً للكاتبـات والكتاب 
الشـباب، وأيضـاً للناجـني الواصلـني 
إىل أملانيـا بعد رحلة اللجـوء التي غالباً 
ما كانـت تجربـًة مريـرة اسـتطاعوا 
مشـاركتها مع العالم. «أبواب» يف هذا 

السياق كانت مساحة بوح وأمل.
• لكن ما الذي حّققته إىل اآلن؟

 -اسـتمرت الصحيفة إىل اآلن بتحقيق 
الغاية األساسية إلنشائها، ثم تطورت 
واتسـع مداهـا مـن حيـث الجمهـور 
والتنـوع يف مـا تتناوله مـن مواضيع: 
واملجتمـع،  املـرأة  وقضايـا  الثقافـة، 
والسياسـة يف أملانيـا وغريهـا صـارت 
مواضيع ثابتـة. أما عىل صعيد الطرف 
املضيـف، فـإن اهتمامنـا كان منصباً 
عـىل أمريـن، أولهما إيصـال بعض ما 
ُيطرح يف «أبـواب» من قضايا للراغبني 
يف التعـرف عـىل الثقافـة الجديـدة أو 
للمهتمني بشؤون الهجرة واللجوء، عرب 
ترجمة بعض املقاالت شهرياً. والثاني 
هو التأكيد عىل أهمية اسـتخدام اللغة 
العربيـة يف اإلعـالم املطبـوع يف أملانيا، 
يف محـاوالت حثيثة ومسـتمرة للتأكيد 
عىل أهمية اللغة األم يف إيصال املعلومة 
إىل املهاجرين، وعـىل عدم تعارض ذلك 
مـع تعلم لغـة البلد املضيـف، وهذا ما 
بـدا يل يف بعـض األحيـان مهمة شـبه 
مستحيلة أمام بعض املسؤولني األملان 
الذين يؤرقهم هاجس االندماج وفوبيا 

املجتمعـات املوازيـة.
• أال تريـن أن إصدارهـا مـرة واحـدة 
شـهرياً قد يشـكل إجحافـاً أمام غنى 

وتنوع املواد املُتضمنة داخل كل عدد؟
-العـدد الشـهري يأتـي حافـًال وربما 
مـن  بالكثـري  قلـَت  كمـا  مضغوطـاً 
املوضوعات (قانون، صحة، تعليم، فن، 

مطبخ، فعاليات اجتماعية وسياسـية 
وثقافيـة، سياسـة وأدب، مـع ملـف 
شـهري يتناول القضايـا األكثر تداوالً 
يف كل شـهر يف أملانيا مثـل االنتخابات، 
والحجـاب يف املـدارس، واللغـة، ولـّم 
الشـمل وغريها مـن املواضيـع املثرية 

للجدل).
أن  إال  شـهري،  صدورهـا  أن  ورغـم 
نرش موادهـا يتواىل يوميـًا عىل املوقع 
اإللكرتونـي بتواتر أعىل وتنـوع كبري، 
نحاول من خالله أن نصل إىل أشخاص 
متعـددي التوجهات وامليـول الفكرية، 
وهـو أمٌر يف غايـة الصعوبة حني نأخذ 
يف االعتبـار مواردنـا املحـدودة. لكـن 
فريق عملنا الصغري الذي ال يزال يؤمن 
بمـرشوع «أبـواب» منـذ يومهـا األول 
وحتى اليوم هو ما ضمن استمراريتها 

رغم التحديات.
• مـا الـذي تطمحـون إليه مـن خالل 
الصحيفـة وأي أفق إعالمي وإنسـاني 

رسمته إىل اليوم؟
-إن مرور السنوات الخمس منذ موجة 
اللجوء الكبـرية أواخـر ٢٠١٥ ال يعني 
أن غربـة الالجـئ أو املهاجـر أصبحت 
أقل. ربمـا تمكن البعض مـن مفاتيح 
املكان بشـكل أو بآخر، لكن أن تصبح 
هذه البـالد موطناً ال يـزال هدفاً بعيد 
األمـد. يمكنني أن أدعي أننا يف «أبواب» 
نتعلم مثل كل الواصلني الجدد أن نفهم 
أكثـر ونمتلك أدوات املواطنة واالنتماء. 
معـارف  ونشـاركهم  معهـم  نطمـح 
كتابنا وصحفيينـا وأطبائنا ومحامينا 

وأصحاب الخربات معنا.
نحـاول االسـتمرار يف العمـل لنبقـى 
مصـدراً موثوقـاً للمعلومـة للناطقني 
باللغة العربية يف أملانيا وأوروبا عموماً، 
ولنخلـق حالـة تفاعليـة واسـعة مع 
القراء واستقطاب أعداد أكثر بالطبع، 
حساسـية،  أكثـر  مواضيـع  لطـرح 
تسـتطيع مالمسـة التغـريات املتتالية 

يف حياة اإلنسـان املهاجـر الالجئ بعد 
سـنوات من وجوده يف هذه الجغرافيا 

الجديدة.
• مـا التحديـات التـي ُتواجهونهـا يف 
خضم هذا املـرشوع اإلعالمي الذي بدأ 
صوتـه ُيسـمع عربياً ويحقق لنفسـه 
سـمعة طيبـة داخـل اإلعـالم العربي 

املكتـوب منـه واملرئـي؟
التـي يعيشـها مـرشوع  -التحديـات 
«أبـواب» ال تنفصل عن التحديات التي 
تواجـه قراءهـا، ألننـا نحـاول تناول 
املواضيـع وثيقـة الصلـة بحياتهـم يف 
البالد الجديدة، وهـو أمر يتطلّب فهماً 
للواقـع الـذي يعيشـونه. وسـأحاول 
الرشح ببعـض التعميم هنـا لإلضاءة 
عـىل الخطـوط العريضـة ملـا يواجهه 
القـادم الجديـد يف أملانيا؛ ال شـك يف أن 
فئـات كبرية من الالجئـني واملهاجرين 
تعيش نوعاً من الخـوف عىل تقاليدها 
كأي أقليـة دينيـة وإثنيـة، مما يحول 
التفاصيل إىل قضايا، ويطرح إشكاليات 
تتعلـق بتصوراتهـم حـول املسـتقبل 
وطبيعـة  العـودة  وفكـرة  واالنتمـاء 
العالقـة مع املجتمـع يف البلد املضيف، 
وعـىل صعيٍد مقابل تطرح هذه الغربة 
معطيات جديـدة تنتـج بدورها طرق 
تفكري وسـلوك تكّيفية، تتيح للمهاجر 
الـذي يعاني قلقاً من اإلقصـاء وبنوٍع 
من الرباغماتيـة أحياناً واملرونة أحياناً 
أخـرى أن يغلـف تقاليـده بأسـاليب 
الحياة املتبعة هنا، بينما تفسح املجال 
واسـعاً من جهـٍة أخرى ملـن يرغب يف 

عيش خياراته الحقيقية الجديدة.
مـا أريـد قولـه إن كل املراحـل التـي 
يعيشـها املهاجر يف بلده الجديد تطرح 
تسـاؤالٍت وإشـكاالٍت وتعقيدات يجب 
التطـرق إليهـا وتناولها مـن وجهات 
نظـٍر متنوعة، مع اعتبـار أنه ال يمكن 
عـىل األقل يف هذه املرحلـة الوصول إىل 
نتائـج نهائيـة وأحكام، إنه مسـتقبل 

قيد البنـاء، وأرى أن لإلعالم دوراً كبرياً 
يف تسـليط الضوء عىل هذه التغيريات. 
باختصـار؛ «أبـواب» تحـاول مواجهة 
هذه اإلشـكاليات مع القراء كتحديات 
تتطلـب العمل لتجاوزهـا واالنتقال إىل 

ما بعدها.
• ككاتبة سـورية مقيمة منذ سـنوات 
يف أملانيـا، كيف تقّيمـني وضع الثقافة 
السـورية اليوم داخل النسيج اإلعالمي 

األملاني؟
لست أبداً يف موقع يؤهلني تقييم وضع 
الثقافة السـورية يف النسـيج اإلعالمي 
األملانـي، فأنا أقـدم نفـيس كجزء من 
مجموعة عمل بدأت مـع «أبواب» منذ 
حوايل خمسة أعوام وال تزال مستمرة. 
قراءاتي وعالقاتي مع الوسـط الثقايف 
تتيـح يل كأي قارئ أو متابع أن أعجب 
ببعـض املحاوالت وال أعجـب ببعضها 
اآلخـر، أمـا تقييـم مـدى تداخلها مع 
النسـيج الثقـايف األملاني فهـذه مهمة 
أصعب بكثري عـّيل وعىل كثريين غريي 
من القادمـني الجدد، فالثقافة األملانية 
ليست فقط ما قرأناه من أدٍب مرتجم، 
وال ما نتصّفحه ممـا تتداوله الصحف 
واملواقـع األملانيـة، بل هـي باعتقادي 

روح البلد.
الوجود الثقايف السـوري هنا يف مرحلة 
بناء مسـتمر، بكثافة وجمال واجتهاد 
طبعاً، مع وجود حركـة ترجمة تتابع 
وتحتفـي  الثقـايف  السـوري  اإلنتـاج 
بـه، ومتابعـو حركـة الرتجمـة هنـا 
ال يقتـرصون عـىل املهتمني بشـؤون 
املنطقة، أو بمواضيع الهجرة واللجوء 
أو املختصـني فقط، ألن القارئ األملاني 
عموماً مهتم بقراءة هذا املنتج والتعرف 
أكثـر عىل الثقافة السـورية كجزء من 
عاملية الثقافة، ويبدو أن هناك توقاً إىل 
املزيد. بكل األحوال اعتقادي الشخيص 
هـو أن الوقت ال يـزال مبكـراً إلعطاء 

تقييمات.

 بغداد/ نينا:
 ابتهل نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي اىل الله العيل 

القدير بأن يحفظ االردن وشعبه الكريم ويديم عليه نعمة االمن واالمان.
وقال الالمي يف تغريدة: ماذا يحدث يف األردن العزيز؟...حمى الله شـعبه الكريم وأدام عليه 

نعمة األمن واألمان.

روما/أسوشييتد برس:
احتـج صحفيون ومرشعون إيطاليون، عـىل التنصت عىل املكاملـات الهاتفية للصحفيني، 

الذي اتضح خالل تحقيق يف تهريب املهاجرين من ليبيا، وجماعات اإلنقاذ اإلنسانية.
وذكـرت صحيفـة «دومانـي» اليوميـة اإليطالية، أنـه من بـني املحادثات التـي اعرتضها 
املحققـون، قبل بضع سـنوات، مكاملات لصحفيني من وسـائل إعالم إيطاليـة كاثوليكية 

وعلمانية ومحطة تلفزيون راي الحكومية.
ويعـود التحقيـق إىل سـنوات قليلة مضـت، عندما كان مسـؤولون سـابقون يف الحكومة 
اإليطالية يتخذون إجراءات صارمة ضد السـفن اإلنسـانية، التـي كانت تنقذ املهاجرين يف 

وسط البحر األبيض املتوسط من قوارب املهربني غري الصالحة لإلبحار.
وشجب االتحاد الوطني اإليطايل للصحفيني التنصت عىل املكاملات الهاتفية، وطالب بمعرفة 
الجهة التي أصدرت أوامر بذلك، وقال إنه اذا كان الهدف هو الكشف عن مصادر املراسلني، 

فإن الحقوق املهنية للصحفيني قد انتهكت.
وأوردت صحيفة دوماني أن مئات الصفحات من نصوص املحادثات الهاتفية هي جزء من 
تحقيق يقوده االدعاء العام يف صقلية، يف أنشطة مجموعات اإلنقاذ اإلنسانية، وأضافت أن 

النصوص تحتوي عىل أسماء املصادر وجهات االتصال.
ولم يصدر تعليق فوري من االدعاء اإليطايل، الذي ال يناقش عادة أي تحقيقات جارية.
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تعز/متابعة الزوراء:
أفـادت مصـادر محليـة بمقتـل 
الصحفي هشام البكريي برصاص 
قناص ، خـالل تغطيتـه للمعارك 
الدائرة يف الريـف الغربي ملحافظة 

تعز جنوب غرب اليمن.
والصحـايف البكـريي (٣٤ عامـا) 
تخرج من كلية اإلعالم عام ٢٠١٠ 
وسـبق أن عمـل يف بعض وسـائل 
اإلعـالم، ويعمل يف منتـدى الربيع 
لدراسات التنمية ومدربا شهريا يف 
الصحافة، وكان أحد شـباب ثورة 

١١ فرباير اليمنية.
املعـارك  يغطـي  البكـريي  وكان 
التـي تـدور مـن وقـت إىل آخر يف 
جبهـة ”األقـروض“ املنطقة التي 
ينحدر منها، لكنه انتقل مؤخرا إىل 
الجبهـة الغربية من محافظة تعز 

مع اشتداد املعارك هناك.

وقـد شـكل خـرب مقتـل البكريي 
إذ  الوسـط الصحفـي  صدمـة يف 
نعـاه زمـالؤه وأصدقـاؤه عـىل 
االجتماعـي،  التواصـل  مواقـع 

وكتب شقيقه الصحفي والباحث 
باذخـا  ” كنـت  البكـريي  نبيـل 
كالنـدى يا أخـي، متدفقا كالنهر، 
جسورا كالفرسان، كريما كاملطر 

وشـجاعا ال تهـاب املـوت، كنـت 
بسـيطا مع البسطاء وجبارا عىل 
املتجربين. كنـت اكتمال نواقصنا 
يـا هشـام، فمن يكمـل نواقصنا 

بفقدك يا أخي…“.
ويعمـل الصحفيـون اليمنيون يف 
بيئة مليئة باملخاطـر وغري آمنة، 
وتجعلهـم هـم وأرسهـم تحـت 
الخطر، وقد اضطـر الكثري منهم 
إىل تـرك املهنـة أو مغـادرة البالد 

حفاظا عىل حياتهم.
وذكر االتحاد الـدويل للصحفيني، 
موقعـه  عـىل  نـرشه  تقريـر  يف 
اإللكرتوني يف أكتوبـر املايض، إن 
العرشات من الصحفيني اليمنيني 
قتلـوا يف البالد منذ عرش سـنوات 
وإنه لم يتم تقديـم أّي من الجناة 

إىل العدالة حتى اليوم.
وأضاف التقريـر أن ”٤٤ صحفيا 

قتلـوا يف اليمـن منذ العـام ٢٠١٠ 
حتـى نهايـة سـبتمرب مـن عـام 
لقـوا  منهـم  العديـد  وأن   ،٢٠٢٠
مرصعهـم نتيجـة القتـال الدائر 
بني الحوثيـني والقوات الحكومية 
املدعومـة مـن التحالـف العربـي 

بقيادة السعودية“.
وأوضح أن هناك عددا من العوامل 
إجـراءات  اتخـاذ  تعطـل  التـي 
قضائية ضد قتلة الصحفيني منها 
الحـرب الدائـرة يف اليمـن، وحالة 
عدم االسـتقرار، وتعدد السلطات 
يف ظـل غيـاب مؤسسـات موحدة 
للدولـة، وانتشـار مشـاعر العداء 
تجـاه الصحافة والصحفيني. هذا 
باإلضافـة إىل أن غالبيـة املعتديـن 
هـم جـزء مـن األطـراف املتقاتلة 
منذ عـام ٢٠١٥، ناهيك عن غياب 

السلطة القضائية املستقلة.
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واشنطن/متابعة الزوراء:
األمريكيـة  األنبـاء  كانـت وكالـة 
عـىل   (AP) بـرس»  «أسوشـييتد 
علـم تام واسـتعداد كامل لتغطية 
الهجوم األملاني عىل بولندا. مراسل 
الوكالة األسـايس يف برلني، لويس 
بالفعـل  علـم  قـد  كان  لوشـنر، 
بخطـط التوّسـع النازيـة يف ربيع 
عام ١٩٣٩. ويف ٢٢ أغسطس/ آب 
من نفس العام ألقى هتلر خطابه 
املشـهور، والـذي كشـف فيه عن 
حملته التوّسـعية ونواياه اإلبادية 

ورغبته يف السيطرة عىل العالم.
حصـل لويـس لوشـنر عـىل هذه 
املعلومات الحساّسـة قبل خطاب 
هتلـر، وغالًبـا مـن قبـل الضباط 
املحيطني بهتلر مثـل لودفيغ بيك. 
لذلك، ليس من املستغرب أن تكون 
وكالة أسوشـييتد بـرس هي التي 
نـرشت الصـورة الصحفيـة األوىل 

لهجوم الجيش األملاني إىل بولندا.
لكن وكالة أسوشييتد برس، وهي 
أمريكيـة عمالقـة،  أنبـاء  وكالـة 
كانت قد عقدت صفقة مع الدولة 
النازيـة حـول حرصّيـة األخبـار! 
يف برلـني، قامت أسوشـييتد برس 
بعمل صحفي صبَّ بشـكل واضح 
لصالح النازية. باسـتخدام جهاز 
إرسـال، تمكنوا من إرسـال صور 
راديـو وصور سـلكية عرب املحيط 
غضـون  يف  أمـريكا  إىل  األطلـيس 

دقائق.
نتيجـة لذلك، فـإّن الدعاية النازية 
نجحت يف تزويـد الجمهور العاملي 

«صديقـة»  صحفيـة  بروايـة 
ومنحازة إىل أملانيا ضد بولندا، وكل 
ذلـك عن طريق أسوشـييتد برس. 
كمـا أّن الكثـري مـن التقارير التي 
نرشتها الوكالة آنذاك، تكشف كيف 
أّن الهجـوم األملاني عىل بولندا، قد 
تـم تصويره بشـكل وردّي وكأنه 
«إنقـاذ لبولندا». وبذلك، سـاعدت 
الوكالـة جوزيف غوبلـز بتحقيق 
أّول انتصـار دعائـي لـه يف الحرب 

العاملية الثانية.
ظهـرت مالبسـات التعـاون بـني 
الدولة النازية والوكالة األمريكية يف 
٣ سـبتمرب/ أيلول من عام ١٩٣٩، 
بعد يومني من الهجوم األملاني عىل 
بولنـدا. أنذاك، نرشت وكالة األنباء 
البولنديـة PAT تقريـرًا يظهر دير 
شيستوشـوفا، وهو موقـع ديني 
مشـهور جًدا، وقد تم إحراقه عىل 

يد القوات النازية.
يف ٥ سـبتمرب/ أيلـول، كتب وزير 
الدعاية النازيـة جوزيف غوبلز يف 
مذكراتـه: «البولنديـون يقومـون 
بعمـل وحّيش مـروع. قّصـة دير 
العالـم  شيستوشـوفا تمـّر عـرب 
بـأرسه». ثـّم وضع غوبلـز خّطة 
كي يصنع مـن الحادثة رأسـماالً 
لدعايته، إْذ كتـب: «لدي الصحفي 
 ،AP األمريكي الذي يعمل يف وكالة
لويس لوشـنر، والذي سـأحرضه 
عن طريـق طائرة حربيـة مقاتلة 
إىل ديـر شيستوشـوفا كـي يقوم 
بنفسـه بكتابة تقرير عما حصل، 
ويفّند للعالم هـذه (الكذبة) التي 

نرشها البولنديون».
منطقـة  إىل  رحلتـه  خـالل  مـن 
السـلطات  الحرب، والتي نّظمتها 
النازية، أنتج لوشنر مادة صحفية 
صحـف  كّل  يف  انتـرشت  مذهلـة 
مـن  الصـور  انتـرشت  العالـم. 
خطـوط التمـاس األوىل، ولوشـنر 
نفسـه يظهـر يف بعـض الصـور. 
بـدون مشـاركة لوشـنر لـم تكن 
الدعايـة األملانيـة سـتكون قادرة 
عىل رسـم صـورة لنفسـها بأنها 
«تدافـع عن نفسـها». مـن خالل 
وجود الشـخيص يف الصور، ساهم 
لوشـنر يف انتصار الدعاية النازية، 
وهو أمر ال شّك فيه اآلن. وال يمكن 
تربيـر التعاون مع الدولـة النازية 

التاريخـي  «الظـرف  أن  بحّجـة 
مختلف».

هـذا النهج لم يكن احرتافًيا يف ذلك 
الوقـت أيًضـا، بـل كان يتعـارض 
مع أخالقيات الصحافة و»املبادئ 
باملراسـلني  الخاّصـة  التوجيهيـة 
األجانـب» الخاصـة بأسوشـييتد 
للمفارقة  برس، والتـي وضعهـا، 
الساخرة، لوشنر نفسه! ظاهرًيا، 
لـم يقـم لوشـنر بنـرش أي أخبار 
كاذبـة، ولكـن روايتـه لألحـداث 
كانت تقـوم فقط بإظهار املناطق 
التي لم يتـّم تدمريهـا، ولم يكلّف 
نفسـه عناء التواصل مع السكان 
األصليـني يف املنطقة. مثـًال، قبيل 
التـي يقـع  املنطقـة  إىل  وصولـه 

فيها الدير، قام النازيون بارتكاب 
مذبحـة كبـرية بحق املدنيـني. لم 
يحاول لوشـنر معرفة املزيد حول 
هذه املجزرة أبًدا، بل إّنه لم يذكرها 

عىل اإلطالق.
وبسـبب النقـد الـذي تعـرّض له 
يقظـة  بسـبب  ورّبمـا  لوشـنر، 
ضمري، قام بذكر تعاونه مع غوبلز 
يف كتـاب حول مذكراتـه يف الحرب 
السـتينيات.  يف  الثانيـة  العامليـة 
إْذ وصـف لوشـنر بأّنـه تعرض لـ 
«حيلـة» مـن قبـل وزيـر الدعاية 
النازية، وحاول إخفاء دوره ودور 
وكالـة أسوشـييتد بـرس يف هـذا 
األمر، ولكن التاريخ ال يكتب بهذه 

الطريقة.
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الشـبكة  زارت  الـزوراء  صحيفـة 
واجـرت حوارا موسـعا مـع الزميل 

عباس حمزة مدير القناة.
-اهال وسهال بك استاذ عباس ونحن 

ضيوفك االن يف قناة العراقية .
-اهال وسـهال بكـم وكلنا اسـتعداد 

إلقامة الحوار لجريدتكم الغراء.
-بـدأ نـود ان تعطي للقـارئ الكريم 
نبذة عن البطاقة الشخصية الكاملة 
-عباس حمزه  جخيور الرساي تولد 

١٩٨١ بغداد. 
حاصل عىل شـهادة البكالوريوس يف 

اللغة العربية جامعة بغداد. 
مارست التعليم بعد التخرج

ومنـذ ١٥ سـنة دخلـت االعـالم من 

بوابـة قناة العراقيـة وأعددت الكثري 
مـن الربامـج وانا االن اشـغل مهمة 

مدير قناة العراقية .
-حدثنـا عـن النشـأة ودور العائلـة 

وعالقتها باالعالم والعمل الثقايف ؟
-نشـات يف بيت اكثرهم ينتسبون اىل 
القوات املسـلحة ولم يكن يف العائلة 
من لهم عالقـة باالعالم لكنهم كانوا 
مثقفني يرتادون الصحف ويتابعون 
االخبار وانا نشـأت بينهم يف منطقة 
الشـاكرية بالكـرادة ثـم انتقلنـا اىل 
االن  تسـمى  التـي  الثـورة  مدينـة 
مدينة الصدر وفيها دخلت املدرسـة 
واالعداديـة  واملتوسـطة  االبتدائيـة 

وحتى الجامعة يف بغداد. 
-هـل كنت تمـارس هوايـات معينة 

خالل االبتدائية واالعدادية
-كنـت امارس هوايتي الخط العربي 
وقراءة الكتب ودواوين الشعر ولهذا 
كتابتـه  الشـعر ومارسـت  احببـت 
وانا طالـب يف املتوسـطة واالعدادية 
وكنت احد الطلبة املتميزين يف الخط 
والشـعر فقـد كنـت اعمـل واصمم 

مدرسـتي  يف  املدرسـية  النـرشات 
العدالـة ووكنـت امـارس العديد من 
النشـاطات الثقافية عندمـا يزورنا 
ضيـوف معينـني وكنـت ايضـا من 
الطلبة الذين يجيـدون قراءة القران 
الكريم وشـاركت يف مسـابقات عىل 
مسـتوى الرتبيـة ومـدارس املديرية 
بمسـابقات لقـراءة القـران وقراءة 

الشعر ايضا. 
-وماذا عن الكلية وابداعاتك فيها 

- يف الكليـة كانـت ابداعاتي ترتكز يف 
مجال الخط والشعر بعد ان توسعت 
افاقي فرصت امتهن الشعر واجيده 
بالفصحى والشعر الشعبي ايضا وقد 
قدمت الكثري من القصائد الشـعبية 

والفصحى من خالل املهرجانات التي 
كانت تقام يف الكلية فاتذكر مثال اول 
قصيدة شـعبية كتبتها كان عنوانها 
صورة لكوكب املريخ متاثرا باملتنبي 
الـذي قال اني وقـد علقت فوق ذرى 

العال وبلغت ما ال تبلغ الشعراء 
-فكنت اقول لكيتك سـالفه بروحي 

وقصيده اهواي سامعه 
-ولكيتـك بالنفـس تمـيش وصوره 

لكوكب املريخ مطلعه 
-ويف الكليـة ايضـا كنـت قريبـا من 
النشـاطات الرياضيـة ايضـا فكنت 
احد الطلبـة الالعبني لكـرة الطاولة 
وفيهـا حصلت عـىل املركـز االول يف 
بطولـة الكلية ويف التخـرج من كلية 
ابن رشـد كانت اطروحتي عبارة عن 
بحث للتخرج عنوانه الغزل يف شـعر 

بشار من برد 
-وماذا بعد الجامعة ؟

-بعـد تخرجـي تم تعيينـي كمدرس 
يف متوسـطة اصحاب الكساء وكان 
اسـمها االخوة سابقا واخذت ادرس 
مادة اللغة العربية لثالث سـنوات ثم 

قدمت اسـتقالتي من الرتبية البارش 
يف قنـاة العراقية بعد ا ن قرات اعالنا 
لحاجـة القنـاة اىل مقدمـي برامـج 
فقدمت طلبـي للتعيـني فيها وفعال 
تقدمـت لالختبار فـكان يف االختبار 
مخـرج طلـب منـي تقديـم برنامج 
عنوانـه قوايف وعنـد التقديم ارسـل 
السـيدي الصوتي والصورة اىل السيد 
مديـر عـام الشـبكة حبيـب الصدر 
وتمت املوافقة بعد ان قابلني ملعرفة 

امكاناتي .
-كيف كانت الثقة يف نفسك؟

-كان الشـعر واالدب هاجـيس االول 
وانا اقـدم اوراقي اىل شـبكة االعالم 
العراقي، فالثقافة العامة والقراءات 

املسـتمرة، هما من وقفـا معي وانا 
يحمـل  وكان  برامجـي  اول  اقـدم 
اسـم «قوايف» بعد ان اجتزت اختبارا 
صعبا ليتم قبويل من بني اربعة عرش 

متقدما للربنامج.
-اين تم تنسيبك بعد املوافقة ؟

-تم تنسيبي كمقدم برامج تلفزيونية 
ثم اصبحت رئيسا لقسم املقدمني  

-هل تتذكـر اول برامـج قدمته عىل 
الشاشة؟

-كان اول برنامـج قدمته هو صباح 
الخري يا عـراق مبارش وكنـا نقدمه 
باصواتنـا وكان مـن اعـداد كاظـم 
الجمايس ومدته ثالث ساعات بعدها 
اسـتمر عميل كمقـدم وبعد اطالعي 
عـىل حاجـة القنـاة لربامـج قدمت 
مقرتحا العداد وتقديم برنامج الوجه 
االخر والذي انترش وذاع صيته خالل 
السـنوات ٨- ٩-١١ –من عام ٢٠٠٠ 
وخالل هذا الربنامج تمت استضافة 
اكثـر مـن مئة شـخصية سياسـية 
وفنيـة وثقافيـة متنوعـه وتزامـن 
برنامـج السـاعي الـذي كان يربـط 

الوصل بـني بغداد ودمشـق وفكرته 
هـي ان يقوم الضيف باعداد رسـالة 
اىل ضيف اخر يف سـوريا يطرح فيها 
مالحظاته واشواقه اىل الضيف ويقوم 
املعـد بالسـفر اىل سـوريا وااللتقاء 
بالضيـف هناك وتسـليمه الرسـالة 
واقامـة حـوار معه حـول مضامني 
الرسـالة والهدف من هـذا الربنامج 
تقريب املسـافات بني الضيفني وحل 
العقد بـني النجوم والتعرف عىل اخر 
اعمالهمـا ونشـاطاتهم كما اجريت 
برامـج حوارية بحوايل خمس برامج 
كان منهـا حديث العمـر الذي كانت 
فكرته استضافة مبدع من شتى انواع 
الفنون تتم االستضافة يف االستوديو 

ويتـم خاللها طـرح كامل ملسـريته 
االبداعيـة واالنتقـال معـه اىل اماكن 
ابداعاتـه كالبيت واملرسـة واالماكن 
االخـرى وم خاللها اسـتضافة اكثر 
من سبعني شـخصية فنية وثقافية 
تقديـم هـذا  اسـتمر  مبدعـة وقـد 
الربنامج الكثر من اربع سنوات كان 
من بني االشخاص املستضافني ياس 
خرض وحسـني نعمه وقاسـم حول 
واخرين ثم اعـددت وقدمت برنامج 
عود ثقافب الذي كانت فكرته اجراء 
حـوارات مع فنانـني مرصيني فقط 
والهـدف منه ادامـة الصلة بني الفن 
والحركـة الفنية بـني العراق ومرص 
تمت خالل هـذا الربنامج اعداد اكثر 
من ٣٠ حلقـة كان من بينهم عفاف 
شـعيب وعمر خريت وسـعيد صالح 
وكلهـا احتفـظ بهـا ولديـن نسـخ 
منهـا يف االذاعـة والتلفزيـون ولدي 
بنامـج اخـر عنوانـه الطريـق الذي 
استضيف فيه شخصيات من الكتاب 
واملفكريـن ونعني بالطريق مسـرية 
املبدع واالطالع عىل مستوى تفكريه 

وطريقـة كتاباته ومسـريته وقد تم 
اعـداد اكثر مـن مئة وثالثـني حلقة 
كلهـا تـم بثها عـن طريق الشاشـة 
العراقية بعدها اعددت وقدمت برامج 
رمضانية لعـام ٢٠١٩ منها برنامج 
اكابر الذي كانـت فكرته تتمحور يف 
استضافة شخصيات مؤثرة خارجيا 
مـن املثقفني واملبدعـني الذين عرفوا 
عـىل مسـتوى الوطـن العربـي وتم 
استضافة اكثر من ٣١ شخصية من 

العراقيني .
-متى تـم اختيارك كمدير للتلفزيون 

وما اول عمل استلمته يف التلفزيون
-نهجك يف العمل التلفزيوني كمدير .

-لكل مدير طريقته ونهجه يف العراق 

وهـذه الرؤيا وهذا النهج يسـتطيع 
املدير ان يضع لنفسـه خطة يراعي 
فيهـا القـوة والضعـف يف الربامـج 
ويف االداء وحتـى يف الجانـب االداري 
والتقنـي اما بالنسـبة يل فقد تابعت 
نهج العمـل يف دائرتـي واعتقد انني 
وبمـا  نصابـه  يف  الكثـري  وضعـت 
بالتنسـيق مـع  والعمـل  يسـتحقه 

املديريات الساندة للقناة واكثرنا من 
الربامج وترتيـب االخبار واوقات بث 
الربامج واعتقد ان املشـاهد واملتابع 
للعراقيـة يشـعر بمسـتوى العمـل 
واملسلسـالت  واالخبـار  والربامـج 
وغري ذلك وعـىل العموم اقول كمدير 
تلفزيـون العراقيـة يجـب ان يعتمد 
املديـر يف التخطيـط الربامجـي عىل 
قراءته للمزاج العراقي، يف التخطيط 
ملنهـاج البث فاملـزاج العراقـي عاٍل؛ 
مـا يجعلنـا حذريـن يف التعامـل مع 
الطارئـة.. داخل  اليومية  التحـوالت 
وخارج العـراق؛  لكوننـا قناة عامة 
فلدينا دراسـات مسبقة يف ما يتعلق 
بالتلقي لدى املجتمـع العراقي، بدءا 
باملزج بني القديم والجديد الذي يالئم 

وقتنا الحايل .
-هل شاركت يف مهرجانات وفعاليات 

تلفزيونية داخل وخارج العراق ؟
العديـد  وحـرضت  شـاركت  -نعـم 
مـن املهرجانات يف الداخـل والخارج 
وكانت لبعض برامجي مشاركات يف 
مهرجانات دولية ومنها مرص ودول 
اخـرى واسـتطعنا ان نحقق شـيئا 

ممتازا .
-حدثنـا عـن الجوائز التـي حصلت 

عليها ؟ 
حصلت عىل جائزة اإلبداع  -يف مرص 
يف  العمـر»  «حديـث  برنامـج  عـن 

٢٠١٣ مونديال القاهرة 
-لوحظ ان العفوية تطغى عىل نواح 
عديدة من اسلوبك يف التقديم والحوار 

اليس كذلك ؟
- العفويـة التـي لم أخطـط لها هي 

رس نجاح برامجي وديمومتها .
 - وماذا عن برامج العراقية ؟

قدمـت العراقية الكثري مـن الربامج 

الجيدة ومنها ”الباب“ اعداد وتقديم 
نصـري الزم، وترند العراقيـة  تقديم 
كريم السيد، ونجوم ونطقت شهرزاد 
و“نخلة عراقية  واملرسم الصغري ويف 
العراقيـة مقدمو برامـج متمكنون؛ 
لـذا نحرص عـىل وضـع كل مبدع يف 

مكانه .
وعىل اجندة  العراقية طموحات هائلة، 
نرتجمها اىل برامج جاذبة للمشاهد، 
والرياضـة  الشـعبي  الشـعر  منهـا 
والفن والسياسة واالقتصاد والعلوم 
يف برنامـج بـراءة اخرتاع والشـبكة 
االن يف ظل رئيس الشـبكة  ومجلس 
أمنـاء ورئاسـة مهنيني وشـبابيني، 
بدأت تحصـد ثمار النجـاح، لتتقدم 
سواها يف فضاءات االعالم املفتوح يف 
النية اقامة مهرجانات، تشمل بغداد 
واملحافظـات، تعنى بالفـن واالعالم 
واالدب.. عربيا؛ عندما يتخلص البلد 
من وباء كورونا اللعني وكي يستعيد 

العراق مكانته العاملية
-باعتبـار اهـم مـا يميـز تخصصك 
االعالمي الفني الـذي تقدمت به هو 
االعداد والتقديـم للربامج حدثنا عن 
اهـم مـا يجـب ان يتميز بـه املقدم 

للربامج ؟
-ارى ان  ثقافـة مقـدم او مقدمـة 
الربامج تختلف عما يحمله الشـاعر 
والروائـي يف الثقافـة، فالكثـري مـن 
االسـماء الالمعـة واملعروفة فشـلت 
يف تقديـم الربامـج، فثقافـة الحوار 
ال تـدرس، بل موهبـة تخلقها لذاتك 
دون تدخـل االخرين، وقـد تأثرت يف 
بداياتي باملحاور املخرضم واملعروف 
«مفيد فوزي»، الذي حاور مشـاهري 
و رؤسـاء الدول من خـالل برنامجه 
«حديـث املدينة» الذي اسـتمر الكثر 
مـن ثالثـني عامـا، وقد سـافرت اىل 
القاهـرة من اجـل ان اجـري حوارا 
معـه وكان اللقـاء عسـريا وصعبـا 
وانت تحـاور كبريا يف هذا املجال وقد 
نجحت بعد خمس واربعني دقيقة يف 
ان أصل اىل أعماقه عرب حوار طويل.

-وما الذي يجول بخاطرك االن ؟
رمضـان  دورة  الكمـال  -نسـتعد 
الربامجيـة بعد ان ترفدنـا املديريات 
ومسلسـالتها  بربامجهـا  السـاندة 

ونامل النجاح باذن الله .
-شـكرا لك استاذ عباس حمزة مدير 
دوام  متمنـني  العراقيـة  تلفزيـون 

النجاح .
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يف عام ٢٠٠٣ وما بعدها تم تغيري اسم دائرة اإلذاعة والتلفزيون اىل شبكة اإلعالم العراقي وتوسعت هذه الشبكة لتشمل قنوات 
تلفزيونية عديدة واذاعات وجريدة اسمها الصباح ومجلة اسمها الشبكة اضافة اىل دوائر اخرى ساندة لعمل الشبكة وتناول 
ملسؤولياتها العديد من الشخصيات بعضهم من منتسبيها واخرون تولوا مسؤولياتها من خارج الدائرة كان من بينهم الزميل عباس 
حمزة الذي يعد طاقة شبابية فهو من مواليد ( ١٩٨١ وما زال مديرا لقناة العراقية ) هو إعالمي عراقي حاصل عىل شهادة البكالوريوس 
يف اللغة العربية جامعة بغداد انطالقته كانت مع شبكة اإلعالم العراقي، حني تقدم الختبار ملقدمي الربامج ليتم قبوله من بني أربعة 
عرش متقدما أول برنامج قدمه بعنوان «قوايف» قدم بعدها العديد من الربامج الحوارية واستضاف فيها العديد من املشاهري يف اإلعالم 

الفن والثقافة مارس التعليم لسنوات قليلة بعد التخرج ونتيجة إلعجابه وحبه للعمل اإلعالمي انتمى اىل شبكة اإلعالم العراقي 
ونجح يف االختبار ليكون موظفا يف الشبكة وبزمن قليل تبوأ مسؤولية قناة العراقية وما زال يمارس عمله كمدير فيها .
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 اسـمه كامـل ادهـم الدباغ ولـد باملوصل 
١٩٢٥عـام .. تلقـى فيهـا دروس االولية 
وحصل عـىل البكالوريـوس يف العلوم من 
دار املعلمـني العاليـة عـام ١٩٤٧  عـني 
يف وظائـف تدريسـية وإدارية واسـهم يف 
مؤتمـرات علمية وتربويـة داخل وخارج 
العراق حيث حرض مؤتمرات ومهرجانات 
يف انكلـرتا واملانيـا واسـبانيا ودوال اخرى 
وشـارك يف تاليف كتب علميـة يف الفيزياء 
ملدارس ومعاهد عراقيـة والف كتبا لهواة 
الكهربـاء والراديـو بلغـت ثالثـني مؤلفا 

علميا مبسـطا لألطفال واإلحداث وترأس 
مجلـة العلـم والحيـاة ألكثـر مـن عرش 
سـنوات واعـد برنامج الجديـد يف العلم يف 
إذاعة بغـداد اضافة اىل إعـداده وتقديمه 
لربنامـج العلـم للجميع وهـو الذي ادخل 
فكـرة التوقيـت الصيفـي  الـذي طبق يف 
العـراق منـذ العـام ١٩٨١ ولغايـة العام 
٢٠٠٨ لـم يكن كامل الدبـاغ مجرد مقدم 
برنامـج تلفزيونـي ناجـح بـل كان قبل 
ذلك رجل علم وثقافة واسـعة وتخصصه 

الدقيق هو علم الفيزياء.

عاش شبابه مولعا بقراءة الكتب العلمية 
واألدبية والروائية العاملية ودواوين الشعر 
كان رجال موسوعي املعرفة واسع االطالع 
غزيـر االنتاج وعىل دراية كافية ملا يتطلبه 
تقديـم الربنامج عـرب شاشـة التلفزيون 
فكان العلم للجميع له االثر الكبري والبالغ 
عـىل كل العراقيني صغارا وكبـارا. عاد اىل 
العراق بعد دراسـته عام ١٩٦٩ فشعر ان 
التلفزيون بحاجة اىل برامج علمية فكتب 
رسـالة اىل إدارة تلفزيـون بغـداد انـذاك 
اقرتح فيها استحداث برنامج يشجع عىل 

االبتكار واالخرتاع فحصلت املوافقة رشط 
ان يعده ويقدمه هو بنفسـه وحني ذهب 
اىل ادارة التلفزيـون للمداولـة باملوضـوع 
وجد الربنامج قد ادرج مسـبقا يف منهاج 
التلفزيـون االسـبوعي وكانـوا ينتظرون 

منه اسما له فاختار العلم للجميع . 
وبثـت الحلقـة االوىل منـه بتاريـخ ٢٨/
ايلول ١٩٦٠واستمر دون أي انقطاع حتى 
اخـر حلقة مـن الربنامج قدمهـا يف ١١/

اذار ١٩٩٤ أي قرابـة ٣٤عامـا من العطاء 
املتجدد .

Ô”ãì€a@fibªM@äaÏy

No: 7460 Mon 5 April 2021العدد: 7460 االثنين  5 نيسان 2021



يعترب العدس مادة غذائية وهو من أقدم 
أنواع البقوليات التي زرعها اإلنسـان، 
وأكثرها فائدة لجسـم االنسان، و هذا 

ما أكدته خبرية التغذية سريينا بون.
وقالـت الخبرية: ”إن اسـتهالك البرش 
للعـدس يعـود إىل 13 ألـف سـنة قبل 

امليالد“.
وتشمل فوائد تناول العدس كل يوم:

تحسـني صحـة األمعـاء، ألن العدس 
املقاومـة  للنشـويات  مهـم  مصـدر 
واألليـاف، لذلـك يسـاعد عـىل دعـم 
ميكروبيـوم األمعـاء، حيـث توضـح 
الدكتـورة أومـا نايـدو، املختصـة يف 
”تنـاول  أن  التغـذوي  النفـس  علـم 
العدس يغـذي امليكروبات الجيدة التي 
تدعم صحتنا بشـكل عـام، بما يف ذلك 

الصحـة العقلية والصحـة الهرمونية 
واملناعة“.

الوقايـة من مـرض السـكري، فوفقا 
لنايـدو، أظهـرت األبحـاث أن تنـاول 
 germinated lentils العـدس النابـت
بانتظـام قـد يسـاعد يف الوقايـة من 
مرض السكري والتحكم فيه، وخلصت 
يقلـل  قـد  العـدس  أن  إىل  الدراسـات 
معـدالت الغلوكـوز يف الـدم والدهون، 
ويدعم اسـتقالب الربوتينـات الدهنية 

لدى مرىض السكري واألصحاء.
مصدر مهـم للربوتينـات واأللياف، إذ 
يوضـح أخصائي التغذية كيث توماس 
أيوب أن البقوليات غنيـة بالربوتينات 

واأللياف وال تكاد تحتوي عىل دهـون.
ويشري أيوب إىل أن العدس مصدر مهم 

لفيتامني بي ويحوي كميات كبرية من 
الفـوالت والحديد، و يؤكد عىل أن كوبا 
واحدا من العـدس يوفر 18 غراما من 
الربوتني و15 غرامـا من األلياف وهو 
”ما يسـاوي كمية الربوتـني املوجودة 
يف 3 بيضـات، وكمية أليـاف أكثر مما 

يأكله الشخص العادي يوما كامال“.
تحسـني وظائف الجهاز الهضمي، إذ 
بفضـل ما يحتويـه من أليـاف، يعزز 
العـدس وظائف الجهـاز الهضمي، و 
تقول خبرية التغذية سـريينا بون“ إن 
النظام الغذائي الغني باأللياف يمكن أن 
يساعدك يف الحفاظ عىل صحة األمعاء 
وخفـض الكوليسـرتول، والتحكـم يف 
نسبة السـكر يف الدم، وفقدان الوزن، 

والوقاية من األمراض“.

حبـك لزوجـك وإعطاؤه شـعور التملـك التام له 
سيشعره بمدى حبك وتمسـكك به، لكن احذري 
من أن تتحول تلـك األنانية إىل مرض يؤدي بك إىل 
الرغبة يف حرمان زوجك من الخروج حتى بصحبة 

عائلته، وذلك بسبب غريتك الشديدة عليه.
نتحدث فيما ييل عن أهم الخطوات اإليجابية من 

أجل التعامل مع الغرية بني الزوجني.
• لتحصيل عىل مديحه:

دائمـاً تطلعـي إىل املـدح أو الثناء الـذي تحصلني 
عليـه مـن قبل زوجـك، وال تتهاونـي يف فكرة أن 
زوجك مسـتمر املدح يف اآلخرين سواك، بل اطلبي 

ذلك، واسعي للحصول عليه.
• ليشعر بحبك:

ال تهميل زوجك وتجعليـه وحيداً حتى يف األوقات 
التـي ال يود الجلوس فيها مع أحد، أو اختار فيها 
االنفراد بنفسـه، كوني إىل جانبه، وال تتحدثي أو 

تساهمي يف الحديث، فقط قاسميه وحدته.
• حتى ال يهمش دورك:

إذا تسـاهلت كثرياً يف تعاملك مع زوجك، وتنازلت 
عـن العديد مـن األمـور التـي من شـأن حياتك 

أن تتشـتت بسـببها، فإن زوجك يف هـذه الحالة 
سيجعل دورك مهمشاً دائماً، ويتذكرك آخر يشء 

يف جميع مهماته.
• لتمنعيه عن األخريات:

إن كنـت تمتلكني زوجـاً بشـخصية مرموقة أو 
جمال فاتن، يجب أن تتعاميل بكل حب ودالل مع 
زوجك؛ حتى يشـعر الجميع بمدى تعلقك به، وال 
يحاول أحد من املعجبـني به االقرتاب أو الخوض 

يف حديث معه.
• ليتحاىش الغرور:

يجب أن تتعـريف جيداً عىل أسـاليب زوجك؛ حتى 
ال يتعاىل عليك، وتشـعري بالغرور من قبله حيال 

بعض مهماتك، فتغلبي عىل غروره بذكائك.
• لتنايل الحب دائماً:

الرجـل يميل للمرأة الذكية، لكـن يجب أن تحمل 
صفـات من العطف والحنان، التي تشـعر الرجل 
باكتفائه عن الجميع وكأنه طفل صغري بني يدي 
والده، فعندما تعكسـني هذا الشـعور، سيعطيك 

كامل الحب الذي يمتلكه.
• لتنايل الهبات:

يجـب أن تكونـي أنانيـة يف كل يشء مـع زوجك 
حتى يف الهدايا التي يقدمها ملن يرغب، ويجب أن 
تحصيل عىل األفضل بعد والدته بكل تأكيد، وذلك 

بطريقتك وطريقة إثباتك لذاتك أمامه.
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حـذر الخرباء مـن خطـورة حفـظ البطاطا يف 
الثالجة لسـبب وجيـه جداً، وهـو أن هذا النوع 
من الخضار يحتوي عـىل مادة قد تؤدي يف هذه 

الحالة إىل تغرّي طعمها.
وهذه املادة هي األكريالميد وهي مادة كيميائية 
تظهـر عادة يف املأكـوالت الغنية بالنشـاء أثناء 
طهوها عىل درجة حرارة تزيد عىل 120 مئوية، 
حيـث لفتوا إىل أن فرصة حـدوث ذلك تزداد مع 

وضع الحّبات يف الثالجة.
ويشـّكل هذا املكون مادة بحـث يف املركز الدويل 
لألبحـاث املتعلقـة بالرسطـان يف فرنسـا، وقد 

صّنفـه الخـرباء بأنه مـن املواد التـي يمكن أن 
تسـّبب الرسطان، وهو ما توصلت إليه دراسـة 
حديثـة مولّهـا االتحـاد األوروبي.ولهـذا دعـا 
الباحثـون إىل رضورة الحد مـن تناول األطعمة 
التي تحتوي عىل هذه املادة، وخصوصاً البطاطا 
املقليـة ورقاقـات البطاطـا، ورأوا أن من املهم 
حفـظ البطاطا بشـكل جيد منعـاً لظهور هذه 
املادة، وأكدوا أن أفضـل طريقة لذلك هي وضع 
الحّبـات يف مـكان بعيد عن الضـوء وعىل درجة 
حـرارة 8 مئويـة، إذاً حـان الوقـت للتوقف عن 

وضع البطاطا يف الثالجة أو ي مكان آخر حار.

املقادير
- طحني : كوب ونصف 

- بيكنج بودر : ملعقة صغرية 
صغـرية  ملعقـة   : القرفـة   -

(مطحونة) 
- بيكنـج صـودا : ربـع ملعقـة 

صغرية 
- ملح : ربع ملعقة صغرية 

- الزبدة : 6 مالعق كبرية 
- مربى املشمش : كوب 

- السكر البني : كوب 
- البيض : 2 حبة 

- الفانيليا : ملعقة صغرية 
- لبن زبادي : 3 مالعق كبرية 

- بنـدق : نصف كـوب (محمص 
ومفروم خشن) 
طريقة التحضري

1. سخني الفرن عىل حرارة 350 
درجة.

2. جهـزي صينية مقاس 8 انش 
وادهنيها بالزبدة ورشة طحني.

3. اخلطـي الطحـني والبيكنـج 
بـاودر وامللح  صـودا والبيكنـج 

والقرفة  يف وعاء.
4. يف وعـاء آخر اخفقي السـكر 
الخفاقـة  بواسـطة  والزبـدة 

الكهربائية حتى يصبح كريمي.
5. أضيفـي املربى واخفقي حتى 

يصبح املزيج ناعماً.
6. أضيفـي البيـض الواحدة تلو 
األخرى مـع الخفق ثـم أضيفي 

الفانيال واللبن مع الخفق.
7. أضيفي البندق واخلطي حتى 

تتمازج املكونات.
8. صبـي املزيج يف القالب املجهز 
وأدخليه الفرن ملدة سـاعة حتى 

ينضج الكيك.
9. اتركـي الكيك ليربد ثم قطعيه 

وقدميه دافئاً أو بارداً.
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تعاني غالبية النساء تساقط الشعر. لكن يف 
بعض األحيان تكون املشكلة أكرب بكثري من 
فقدان عدد من الشـعريات. إذ تكون ناجمة 
عن مرض الثعلبـة، الذي قد يعرّض املريض 
اىل خسـارة الكثري من الشـعر وحتى أجزاء 
منه. هذا املرض يؤدي إىل تسـاقط الشعر يف 
كتل. أحياًنا تكون ترسيحة شعرِك الخاطئة، 
أو االستخدام املتكرر للـ شعر املستعار، من 
األسـباب املؤديـة إىل الثعلبة. لكـّن الحد من 
تساقط الشـعر ليس باملسـتحيل، ويمكنِك 

استعادة حالته الصحية.
الطرق التي تصففني فيها شعرك، قد تؤدي 
إما لتسـاقط الشـعر أو حمايتـه. تحب كل 
سيدة الشعر الطويل والترسيحات املتنوعة، 
إال أّن االسـتخدام املتكرر للخصالت وللشعر 
املستعار، يمكن أن يؤدي إىل الضغط املتكرر 

عىل فروة الرأس، وبالتايل إىل الثعلبة.
كما أّن األسباب األساسية للثعلبة هي نتيجة 
أي يشء يسـحب الشـعر ويسـبب الـرضر 
بالجذور، ويمكن أن يؤدي إىل تنّدب، وفقدان 
الشـعر الدائـم. إذ تكـون أحياًنـا الضفائر 
الضيقة الصغرية واملشدودة، وترسيحة ذيل 
الحصـان املشـدودة، أو حتى مجرد سـحب 
الشـعر.نصيحة ذهبيـة: من املهـم مراقبة 

مقدار الشـعر الذي تخرسينـه، حتى تكون 
لديِك الفرصة لتدارك الوضع ووقفه يف وقت 

مبّكر.
العناية الروتينية بالشعر

تبدأ أعـراض الثعلبـة باالحمـرار، والوجع، 
والتهّيـج، وتشـكل مطبات وبثـوًرا يف فروة 
الرأس. ثم يتكرس الشـعر ويسقط. إذا كان 
املرض يف مراحلة متقدمة ُينصح باستشارة 

طبيـب مختـص. أمـا إذا كنـِت قـد أدركِت 
عالجـه  وأردِت  االوىل،  مراحلـه  يف  املـرض 

بنفسِك فعليك:
رعاية فروة رأسـِك بالدرجـة االوىل، إذ يجب 
عليـِك ضمـان أن يكـون لديِك بيئـة مثالية 
لنمو شعر صحي، خاٍل من تراكم املنتجات، 
والبكترييـا الزائدة. من هنا، رضورة اختيار 
الشـامبو والبلسم املناسـبني، باإلضافة إىل 

تطهـري املنطقـة وتنظيفها جيـًدا، ليصبح 
بإمكان بصيالت الشعر أن تتنفس.

اسـتخدمي املنتجـات املخصصـة وضعيها 
مبـارشة عـىل فـروة الـرأس وعىل الشـعر 
املغسـول حديًثا أو الشعر الجاف. إذ يمكنها 
أن تعالج وتحّد من األرضار املوجودة وتمنع 

املزيد من فقدان الشعر.
أما بالنسـبة لترسيحات الشعر، فعليِك قدر 
االمـكان التخفيـف مـن اسـتخدام مملّس 
الشـعر الكهربائـي واالبتعاد عـن الرفعات 
تسـتطيعني  ال  كنـِت  إذا  أمـا  والضفائـر. 
التخـيل عن هذه الترسيحـات فعليِك جعلها 
فضفاضة. كما عليِك تجنب ملحقات الشعر 
أو الشـعر املسـتعار، اىل حني عودة شـعرِك 
إىل حالتـه الطبيعية. يسـتغرق األمر بعض 
الوقت لبصيالت الشـعر يف التدهور، لذلك قد 
تأخذ وقًتا طويًال إلعادة بناء خاليا الجلد، ما 

بني ثالثة إىل تسعة أشهر.
يمنحـِك شـعرِك عالمـات تحذير عـىل غرار 
األجزاء األخرى من جسـمك، عليـِك االنتباه 
إليها. إذا أصبحت فروة الرأس اسـفنجية يف 
املنطقة حيث الشعر الرقيق، قد يكون هناك 
التهـاب موجـود ويجـب استشـارة طبيب 

األمراض الجلدية للعالج.

تعانـي األّمهـات العامـالت من 
ضيـق الوقـت، خصوًصـا مـع 
العمـل من املنزل جـرّاء جائحة 
كورونـا، العمل الـذي يضاف إىل 
والطهـي،  باألطفـال،  العنايـة 
وتعقيمهـا.  الغـرف  وتنظيـف 
علمـاً أن املنـزل النظيـف يؤمن 
بيئة مريحـة وآمنة ألهل البيت. 
ويف مناسـبة يوم االم، سنقدم 8 
نصائح يف التدبري املنزيل تسـاعد 
املنـزل،  تنظيـف  يف  األمهـات 

والحفاظ عليه مرتًبا.
1. الرتتيب

يمكـن للفـوىض أن تعيق مهام 
التنظيـف؛ لـذا مـن الـرضوري 
ترتيب املنزل وإزالة الفوىض من 
الغرف، يومّياً، قبل البدء يف أعمال 
التنظيـف. ولتسـهيل الرتتيـب، 
يمكـن االحتفـاظ بصناديـق يف 
الغـرف األكثر اسـتعماالً، وذلك 

لتوضيب األغراض داخلها.
كيـس  يف  األلعـاب  غسـل   .2

الغسيل

تتعرّض ألعـاب األطفال لألغربة 
الجراثيـم،  وحّتـى  واألوسـاخ 
أمر تنظيفها، يمكن  ولتسـهيل 
أن توضـع داخل كيس شـبكي 
يف  تشـغيلها  مـع  الغسـالة،  يف 
دورة عادّية، وسـتخرج األلعاب 

نظيفة تماًما.
الهيدروجـني“  ”بريوكسـيد   .3

فّعال
”بريوكسـيد الهيدروجـني“ هو 
سـائل متعّدد األغـراض، يمكن 
املرايـا  تنظيـف  يف  اسـتخدامه 

والنوافذ واملراحيض.
4. تنظيف املكواة

ُيمأل خزّان املكـواة بربع الكوب 
مـن الخل. تشـغل املكـواة عىل 

حرارة منخفضة، ثم ُيمأل خزان 
باملاء، وُيمسـح سـطح  املكواة 
املكـواة بقطعـة مـن القماش، 

مبلّلة باملاء.
5. التخلص من بقع املاء

الليمـون  مـن  حبـة  تقطـع 
الحامـض إىل نصفـني؛ فتفـرك 
باسـتخدام  امللطخـة،  املناطـق 

جـزء منها، ثم تشـطف األخرية 
باملاء، وتجفف جّيداً

6. اسـتخدام فرشـاة األسـنان 
القديمة

األسـنان  فرشـاة  تسـتخدم 
القديمة، بعد تعقيمها، ألغراض 
تنظيـف  سـيما  ال  متعـددة، 
واألبـواب  الخزائـن  مقابـض 
باإلضافة  واألدراج،  والشـبابيك 

إىل تلميع الحيل...
7. تنظيف الخشب

ُتمزج كميتان متسـاويتان من 
زيـت بذور الكتـان املغيل والخل 
مـن  قطعـة  ل  فُتبلـَّ األبيـض، 
القماش الناعـم يف هذا الخليط، 
وُتمسـح األوسـاخ بلطـف عن 

الخشب.
8. مشاركة األطفال يف التنظيف
يمكـن مشـاركة األطفـال من 
كل الفئـات األعمرّيـة  باألعمال 
املنزليـة للتخفيـف مـن أعبـاء 
وإنجـاز  األم،  عـىل  التننظيـف 

املهام بشكل أرسع.
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يتعرض كثرياً مـن أطفالنا لبعض 
األمراض املتعارف عليها كاإلسهال 
واإلمساك والسـعال وغري ذلك من 
األمـراض املنتـرشة بـني األطفال. 
وتخـىش كثري مـن االمهـات كثري 
االدويـة الكيمائية ملا لهـا من اثار 

جانبية.
لـذا يجب عـىل األم أن تكـون عىل 
معالجـة  بطريقـة  تامـة  درايـة 
طفلهـا داخـل البيـت باألعشـاب 
الطبيعيـة التـي غالبـاً إن لم تكن 
تنفع فإنها ال ترض، فإن فشل مع 
طفلهـا العالج بالطـرق الطبيعية 
تذهب بـه إىل الطبيب املختص ألنه 
يف هـذه الحالـة يكون عـىل دراية 

بسبب املرض وطرق عالجه.
املفيـدة  االعشـاب  بعـض   ومـن 

لالطفال
الزنجبيل

عـالج  يف  الزنجبيـل  يسـتخدم 
حـاالت الغثيـان وارتفـاع درجات 
الـربد والصداع  الحرارة وأمـراض 
وغازات البطن، وهو آمن بالنسبة 

لألطفال.
النعناع

يستخدم يف عالج الغثيان واإلمساك 
وارتفـاع ضغـط الدم. وهـو جيد 
لعـالج األطفال ما لـم يكن الطفل 
مصابـا بالجزر املعـدي البلعومي. 
ويعمـل النعناع عىل زيـادة الحالة 

سوءا.
البابونج

يسـتخدم لعـالج الغثيـان والتوتر 
(ارتفـاع ضغط الدم) ومشـكالت 

النوم.
الكراوية

ومـن أفضـل الوصفـات الفعالـة 
السـتخدام الكراوية يف عالج عرس 
الهضـم أو االنتفـاخ هـو إضافـة 
بضـع نقـاط مـن زيـت الكراوية 
إىل مـلء ملعقـة صغرية مـن املاء 
الدايفء، وتناول هـذا املرشوب عند 
الرضورة، وإذا تعذر الحصول عىل 
زيت الكراوية، تسـتخدم يف صورة 
شـاي( منقوع) مع مراعاة خدش 
أو طحـن البـذور طحنـاً خفيفـاً 
السـتخراج الزيت الفعـال املوجود 

بالبذور.
اليانسون

مهدئ لألعصاب، ومسكن للمغص 
والسـعال، ويفيد يف اخـراج البلغم 
حيث يعترب اليانسون من األعشاب 
الجيدة يف اخراج البلغم حيث يؤخذ 
ملء ملعقـة صغـرية إىل ملعقتني 
وتجرش وتضاف إىل ملء كوب ماء 
سـبق غليه ويرتك ملدة ربع سـاعة 
أو نحوهـا ثـم يصفـى ويـرشب 
ويؤخذ كوب يف الصباح وكوب آخر 

عند النوم.
 الزيزفون أو التليو

مهـدئ  كعامـل  طبيـا  يسـتخدم 
ومسـاعد لعـالج عـرس الهضـم، 
والـربد واألنفلونـزا، وآالم املغـص 
املعوى، ويستعمل كمحلول لعالج 
حكـة الجلد، ويسـاعد عـىل جلب 

النوم الهادئ املريح.
الكمون

لعالج عرس الهضم ، عالج املغص،  
الـدودة  طـرد  للغـازات،  كطـارد 
الرشيطيـة والديدان املعوية، عالج 
التنفـس والربو والسـعال   ضيـق 

وعالج التبول الالإرادى.
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ذهب الحمار منفعال إىل االسد 
ملـك  أنـت  ألسـت  سـأله:  و 
الغابـة؟ فأجـاب األسـد: نعم 

بكل تأكيد .. 
فقال الحمار : النمر يرضبني 
كلمـا رآني و يسـألني ملاذا ال 
ترتـدي القبعة؟ ملاذا يرضبني 
ثـم أي قبعة تلـك التي يتحتم 
عيل أن ارتديها؟ فأجاب األسد 

: اترك يل هذا املوضوع …
وعندمـا التقى االسـد والنمر 
سـأله ما هو موضوع القبعة 
تلـك؟ ..فأجاب النمـر: مجرد 

سبب لكي أرضبه.
 فقال األسد : ابحث عن سبب 

وجيه مثال اطلب منه إحضار 
تفاحة فـإذا أحرضها صفراء 
اصفعـه وقل له ملـاذا لم تأت 

بها حمراء؟ 
وإذا احرضها حمراء اصفعه 
و قـل لـه ملـاذا لـم تـات بها 
صفراء؟ فأجاب النمر : فكرة 
جيـدة ..ويف اليـوم التايل طلب 
النمـر مـن الحمـار إحضـار 
تفاحـة فنظـر لـه الحمار و 
أم  حمـراء  أتريدهـا  سـأله: 
صفـراء؟ عندئـذ تمتـم النمر 
وقـال: حمـراء أم صفراء؟ ... 
ثـم رضب الحمار وقاله : ملاذا 

ال ترتدي القبعة؟

• حصـل الطفـل األمريكي مايـكل كريني 
عـىل بكالوريوس يف علم االنسـان بتقدير 
إمتياز وعمره لم يزد عن 10 سـنوات عام 

1994
• أخف البرش وزنا هي املكسيكسة لوتشيا 
زاراق (1889-1863) كان طولها 67سـم 
ووزنهـا 2250 جـرام عندمـا كان عمرها 

17 سنة
• الباشـق هـو أحد أنـواع الصقـور تصل 

رسعتـه إىل 160 كـم يف السـاعة حينمـا 
ينقض عىل فريسته

ي السفر سفراً ألنه ُيسفر عن وجوه  • ُسمِّ
املسافرين وأخالقهم فيظهر ما كان خافيا 

منها
• قبـل اكتشـاف التخديـر كان الجراحون 
يضطـرون اىل رضب املريـض بآلـة صلبة 
عىل مؤخرة رأسـه كي يفقـد الوعي اىل ان 

ينتهوا من اجراء العملية.

لـكّل مّنـا طبـاع خاّصـة تمّيزها 
وتؤّثـر يف طريقـة تعاملهـا مـع 
اآلخريـن. يف هـذا السـياق، كثرت 
وأسـاليبها،  الشـخصّية  تحليالت 
مـن األبـراج، إىل وضعيـات النوم 

والجلوس وحّتى من فئة الدم...
فماذا عـن تحليل الشـخصّية من 

يوم الوالدة؟.
مواليد أّيام 1، 10، 19، 28:

شـخصّية ذكّيـة، مرحة، رصيحة 
يف كالمهـا إّال أّنها عنيدة وتشـعر 
يف  تكـّد  املنافسـة.  مـن  بالغـرية 
عملهـا وتطمح دائمـاً بالحصول 
عـىل املركـز األّول واألفضـل. هذا 
يحـّب  الشـخصيات  مـن  النـوع 
اإلستقاللّية، لذلك قد يقع يف الحّب 
يف عمـر صغري، إّال أّنه ال يتزّوج إال 

عندما يكون ناضجاً تماماً.
مواليد أّيام 2، 11، 20، 29: 

رغـم كّل يشء، تكونـني محبوبـة 
مـن الجميع! أنِت شـخص حنون 
تملكـني  ولكّنـِك  كثـرياً،  ويحلـم 
ثقـة منخفضـة بنفسـِك نسـبياً 
وتحتاجـني دائمـاً إىل الدعـم مـن 
اآلخرين. ولعّل طبـاع مواليد هذه 
األّيـام متقلّبة، ال يمكـن توّقعها، 
إذ تتغـري مـع الوقـت والظـروف، 
إّال أّنها تميل قليـًال إىل األنانّية مع 
قدرة عالية عىل التواصل الكالمي. 

شـخصّية غري قوّيـة يف الحّب، إّال 
أّنها تتحمل الكثري من مسؤوليات 

العائلة بعد الزواج!
مواليد أّيام 3، 12، 21، 30:

طموحـة،  متدّينـة،  شـخصّية 
محرتمـة ومثابـرة يف الحيـاة، إّال 
أّنها تميل أحياناً إىل قسـوة القلب 
واألنانّيـة. لعـّل مواليد هـذا اليوم 
يواجهـون نسـبة مشـاكل أكـرب 
مـع العائلة واملحيـط خصوصاً يف 
املراحـل األوىل من الحيـاة. كذلك، 
يصعـب التعامـل معهـم، ولكـن 
بمجرّد أن يعتادوا عىل شخٍص ما، 
لـن يضيعوا صداقته أو يخطئوا يف 
حّقـه. باإلضافة إىل ذلك، يتمّيزون 
بشـخصّية تحـّب بحّريـة وتفكّر 

بطرق خّالقة!
مواليد أّيام 4، 13، 22، 31:

أنـِت شـخصّية عنيـدة بإمتيـاز! 
حّظـِك  أّن  إّال  بإجتهـاد  تعملـني 
الـيسء يتبعِك أينما ذهبـِت، فأنِت 
خيبـات  مـن  الكثـري  تواجهـني 
األمل! إنسانة مساعدة وتتّفهمني 
اآلخر ومشـاكله بطيبـة قلب، إّال 
أّنـِك تميلـني إىل القسـوة يف الكالم 
دون  مـن  أحيانـاَ  املـال  وإنفـاق 
تفكري. شخصّية تسـاعد عائلتها 
وأصدقاءها وتقع يف الحب يف عمٍر 
صغري. جذريـة، صبورة، مداومة، 

قديمة الطراز قليالً، إّأل أّنها تعيش 
دائماً حسب األسس والتنظيم.

مواليد أّيام 5، 14، 23:
أنِت فرد شـعبّي ومعـروف جداً يف 
محيطـِك، إذ تسـتطيعني حّل أبرز 
مشاكلِك وتنفيذ كّل ما تريدين من 
خالل الكالم واملفاوضات حّتى مع 
األعـداء! طريقة تفكـريِك تجارّية 
بإمتيـاز، فأنِت ال تفكرين بالوقت 

بل باألمر التي عليِك فعله. مرحة، 
ذات حـس فكاهـي عـاٍل، تحّبني 
الحرّيـة والتغيـريات الجذرّية، ما 
يجـذب حولِك العديد من األصدقاء 
وحّتـى مـن العالقـات. تميلني إىل 
األنانّيـة بعد اإلسـتقرار يف الحّب، 
وتستطيعني اإلنسجام مع مختلف 

أنواع األشخاص!
مواليد أّيام 6، 15، 24:

إىل  بالحيـاة  تسـتمتع  شـخصّية 
أقصاهـا، ال تهتّم بـآراء اآلخرين، 
موهوبـة وطّيبـة مع األشـخاص 
الذيـن ترتاح لهـم. تشـعرين أّنِك 
محظوظـة يف كّل أصعـد حياتـِك، 
كما أّنِك شـخص محـّب خصوصاً 
اتجاه العائلة واألصدقاء. دائماً ما 
تكونني مصـدر األجواء السـعيدة 
واملساملة يف منـزلِك، خصوصاً وأّنِك 
تتمّتعني بحسـن إصـدار األحكام 
واملسـؤولّية. ممتـازة يف تضميـد 
جروح اآلخرين ومواسـاتهم بكّل 

عطف واهتمام وحّب!
مواليد أّيام 7، 16، 25:

تنجحـني يف جـذب كّل مـن يحيط 
بـِك، فأنـِت واقعّيـة، واثقـة مـن 
نفسِك، سعيدة وتتمّتعني بمواهب 
املوسـيقى،  التعلّـم،  يف  عديـدة 
الفنـون، الغنـاء وحّتـى التمثيل، 
ولكـّن لديِك مشـكلة أساسـّية يف 
العصبّية والسـيطرة عىل غضبِك. 
تتخلّـني عن أشـياء كثرية ألرستِك 
وتقدّريـن القيـم العائلية بشـكل 
كبـري. تمتلكـني تقريبـاً كّل يشء 
يف حياتِك، ولكّنـِك تميلني دائماً إىل 
بالفراغ واإلنجـرار وراء  الشـعور 

الهموم.
مواليد أّيام 8، 17، 26:

شخصّية قوّية جّداً، ولكّن يصعب 

عىل األشـخاص من حولـِك فهمِك 
جّيـداً. تدلّني عىل األمـور كما هي 
بـدون مجاملة، خصوصاً بسـبب 
معانتـِك مـع بعـض اإلضطرابات 
منـذ سـّن صغـري. تحاربـني من 
الظلـم  وتكرهـني  العدالـة  أجـل 
بـكّل أشـكاله، ولكّنـِك تتحّفظني 
يف إختيـار أصدقائـِك مـا يعرّضِك 
أكثـر من غـريِك إىل الوحـدة، رغم 
إستعدادِك الدائم ملساعدة اآلخرين. 
تميلني إىل التـزوج أكثر تأخراً من 
غريِك، ولكّنِك ستنجحني يف حياتِك 
العائلّيـة بفضل تنظيمـِك لألمور، 

مثابرتِك، وقدرتِك عىل التحّمل!
مواليد أّيام 9، 18، 27: 

ال  الذيـن  األشـخاص  مـن  أنـِت 
ينسجمون بسهولة مع متطلبالت 
الحيـاة، قوّيـة جسـدياً وفكريـاً، 
طموحـة إىل أبعـد مـدى، مثابرة، 
محيطـِك.  قبـل  مـن  ومحرتمـة 
تنجحـني يف الوصـول إىل أهدافـِك 
الطـرق  بأصعـب  ولـو  حّتـى 
وتواجهـني التحديات مهما كانت. 
عـادة ما تكونـني شـقّية كثرياً يف 
صغـرِك، إّال أن نضجـِك يحّولِك إىل 
إنسـان هـادئ ولكـن ال يخلو من 
القـّوة. رغـم قوّتـِك، الحـّب ليس 
قضّية سهلة بالنسـبة لِك، ولكنِك 

صبورة، حكيمة وشغوفة!

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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823 ـ البابـا باسـكال األول يتـوج لوثر األول 
ملكا عىل إيطاليا.

1081 ـ تتويـج ألكسـيوس األول كومنينوس 
يف  البيزنطيـة  اإلمرباطوريـة  عـرش  عـىل 
األباطـرة  أول  ليكـون  القسـطنطينية، 

الكومنينيني.
1799 - الجنـرال كليرب وقائد املماليك مراد بك 

يعقدان اتفاق مصالحة يف الصعيد.
1822 - إبعاد عمر مكرم عن القاھرة إىل طنطا 

بأمر من محمد عيل باشا.
1955 - رئيس وزراء اململكة املتحدة ونسـتون 
ترششـل يسـتقيل من منصبه، وأنطوني إيدن 

يتوىل رئاسة الوزراء خلفا له.
1973 - إطالق املسبار الفضائي بيونري 11.

1980 - السـلطات العراقيـة تخـرج األكـراد 
الفيليني من العراق.

1984 - النسانا كونتي يتوىل رئاسة غينيا.
1988 - اختطـاف طائـرة الخطـوط الجويـة 

الكويتية ”الجابريـة“ أثناء رحلتھا من تايالند 
 16 الكويـت، ودامـت عمليـة االختطـاف  إىل 
يوما قتل خاللھـا مواطنان كويتيـان وألقيت 

جثتاھما من الطائرة.
1999 - ليبيا تسلم اثنني من مواطنيھا للقضاء 
الدويل اسـتعدادا ملحاكمتھما بسـبب االشتباه 
بتسـببھما بتفجري طائـرة بـان أم األمريكية 

فوق لوكربي عام 1988.
2007 - اإلفـراج عن 15 جنديا بريطانيا كانوا 

محتجزين يف إيران.
- 2014العلماء يكتشفون أن أحد أقمار زحل، 
وھـو إنسـيالدوس يتمتـع بمحيط مـن املياه 

السائلة أسفل سطحه املتجمد.
إجـراء االنتخابـات الرئاسـية األفغانية والتي 

وصفت بأنھا تاريخية.
2016 - اسـتقالة رئيـس الوزراء اآليسـلندي 
سـيغموندور غونالوغسون بعد ترسيب وثائق 

بنم.

الكلمات األفقية 
1 -قطـع مـن الجيـش ما بني 
خمس أنفس إىل ثالثمئة - أدام 

النظر إليه يف سكون (م)
2 - مدام - خيوط النعل
3 - الراية - متشابهان

4 - نجـده يف كل يشء - أقـرب 
النجوم إىل األرض

5 - ساعورة - بُعد
6 - من مراحل القمر - تفسري

7 - مرتقيـة - رمـى املـاء من 
فمه

8 - حرف مكرر - نعاتب (م)
 - سـهر   - (م)  للتمنـي   -  9

إدراك
البحـار  مـن   - زواج   -  10

املغلقة

غزل عراقي
بجفـاك عينـي  مـن  النـوم  طـار  يحبيبـي 
فركـــاك يحرگنـي  بالعـني  امللـح  مثـل 
- - - - - - - - - - - -
وحـدك انتـه  بـس  اثنـني  وخيـايل  انـه 
اعـدك ردت  لـو  الـروح  گبـل  انتـه  ثـق 
- - - - - - - - - - - - - -
اليــــه حبـك  حسـيت  شـوكت  تـدري 
عليــــــه صايـر  اتغـار  عرفـت  ملـن 
- - - - - - -

بيـه  أهـد  مـايل  واليـوم  أمـس  مـن  كلبـي 
عليـه  صـوت  لـو  الجـريان  انشـد  مـدري 
- - - - - - -

عيـد  مكبلـك  يـل  أبملـكاك  أفـرح  حيـل 
اجاويـد  تنـور  بجفـاك  الكلـب  وصـار 
- - - - - - -

ويـاي  تتالكـه  اليـوم  األحبهـا  يمتـه 
جـالي وبطـرة  يـذوب  كلبـي  أخربهـا 

أبـــــــراج

االهتمام بالدراسة والطموح العميل يشء جميل، 
لكـن اترك دوما حيزا من وقتـك واهتمامك ألرستك 
وأصدقائـك، فالحيـاة ال تحلو بدونهـم. تأكد أن أقرص 
طريـق بني نقطتني هو الخط املسـتقيم، فابتعد عن اللف 

والدوران حول الحقائق، وقل ما تريد بشكل مبارش.

ال تشـغل بالك كثريا بكونك أعزب حتى اآلن، وال 
تجعل ذلك يقلقك. ربما كان ذلك اختيارك أو هو 
النصيب، فقط ارض بحياتك إن كنت تشعر بالراحة 
يف الوحـدة، أو اسـع لتغيـري الوضـع إن كانـت الحياة 
بمفـردك متعبة، فالحياة ما زالت أمامك ولديك الكثري من 
الفرص. تأكـد أن الحب موجود بالقرب منك، كل ما عليك 

هو أن تفتح عينيك وقلبك جيدا لرتاه.

تبدو مضطربا وتسـأل نفسـك هـل تفضل ان 
تعيش أعزب أم أنك سـتبحث عن رشيك لحياتك. 
قد تجد حال ملشـكلتك عما قريب. يبدو هذا املسـاء 
غـري مريح بالنسـبة لك لذلـك ربما تتـرصف عىل غري 
عادتك . من األفضل لك أن ترصح بمشاعرك ملن تشعر أنه 

قريب منك لتستمتعا بوقتكما معا.

لديـك الكثري مـن العلم والخـرية حصيلة عملك 
ومجهـودك خـالل الفرتة املاضيـة. ال تكن أنانيا 
وبخيال. اهتم اليوم بنقل بعض خرباتك ومعلوماتك 
للمبتدئني. تعشق األرسار والكتمان يف حياتك الخاصة، 
لكن تذكر أن سـقراط قال: ” تكلم حتى أراك“، فحاول أن 

تخرج ما يضيق به صدرك.

تشعر بالحرية ألن لديك اختيارين كالهما صعب؛ 
أن تظل وحيدا تنتظر الشـخص الذي تحلم به أو 
ترتبـط بأي شـخص يقابلـك لكنك سـتأخذ القرار 
الصحيـح قريبا. . اقض العطلة مـع أصدقائك واذهب 
معهـم إىل مـكان مفتوح لالسـتمتاع واللهـو حتى تجدد 
نشـاطك. فكر جيدا قبل الدخـول يف أي عالقة غري محددة 

املالمح.

سـوء حظـك جعلك تقـع ىف حب شـخص غري 
مناسب، يمكنك أن ترتاجع اليوم، فما زال هناك 
وقـت. من األفضل أن تقىض الليلـة بمنزلك وتلعب 
عىل الكمبيوتر أو تستمتع بالدردشة مع األصدقاء عىل 
مواقع التواصل االجتماعي. ال تنخدع بمن ال تعرفهم جيدا، 

ورغم ذلك يحاولون مدحك باستمرار، فهم منافقون.

ال تحـاول أن تكتسـب أعـداء. أنـت غالبـا ما 
تبحـث عن الحـب ويوجـد توافق بينـك وبني 
برج األسـد. ربما تقيض ليلة هادئة ورومانسية. 
ال تتجاهل أى شـخص يحاول لفـت انتباهك ألنه قد 

يكون مغرما بك.

اليوم حـاول الرتكيز عىل أمورك الشـخصية. يف 
الغالـب سـتتلقى املكافـأة التي تسـتحقها عىل 
مـا قمت به مـن أعمال طيبـة. اقبل عىل الوسـائل 
الرتفيهيـة املتاحة أمامك لتمحو مـا تعانيه من هموم 
ومتاعـب. افعـل ما يهديـك إليه تفكريك وليـس ما يمليه 

عليك اآلخرون.

ال تقلق كثريا عىل ما سـيحدث غدا، واسـتمتع 
بحياتـك اليوم أوال. احرص عىل بر والديك وتذكر 
كـم تعبـا يف تربيتك. فكـر يف زيارة النـادي الصحي 
اليوم للحصول عىل بعض التدليك والسـاونا والتخلص 

من توتر جسدك وأعصابك.

تشـعر اليـوم بأنـك يف مزاج سـيئ. لكـن انظر 
حولك، سـتجد نفسـك محاطـا بأنـاس رائعني 
يهتمون ألمرك. ال داع للحـزن والضجر، فقد يكون 
هناك شـخص ما بالقرب منـك يريد أن يكون له مكان 
بارز يف حياتك. وإن كان هناك شـخص ما يلفت انتباهك، 

فال ترتدد وتمتع ببعض الشجاعة واذهب أنت إليه.

اليـوم الـذي يمر مـن العمر ال يعـود، فال تضع 
أيامك يف الحزن والكسل، بل اخرج للحياة وحاول 

االستمتاع بكل لحظة فيها مع من تحب.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

لقـد اعتدت عىل الوحـدة والعيش بمفردك لكن 
يبـدو هذا مزعجا لك اآلن. يمكنك أن تسـتمع إىل 
بعض املوسـيقى هذا املسـاء أو أن تجـرى محادثة 
ظريفـة مـع أحـد اصدقائك. ال حـاول أن تجـد إجابة 
لـكل ما يحدث حولك ألن هذا قد يتسـبب ىف حدوث نتائج 

عكسية.

الكلمات العمودية
1 - مـن الخـرضاوات التـي ترمـز إىل 

الخصوبة (م) - تفرزه الغدد
2 - أصلـح البناء - جعله الله سـباتا و 

سكنا (ن) - عاهل
3 - وجهات نظر - من فقد سمعه

صبـا  املـاء  صـب   - (م)  الذريـة   -  4
متتابعا 

5 - مـن أعضاء الجهاز الهضمي (م) - 
عدم اإلنجاب (ن)

6 - متشـابهان - هداية و اسـتقامة - 
عبيد

7 - من الفواكه - صداق املرأة (م)
8 - قط - أعطى - حرف مكرر

9 - خفايا (م) - يعرف (م)
10 - الفتـي مـن اإلبـل (ن) -  الولد ما 

دام يف الرحم
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طـور فريـق مـن جامعة بـراون 
السـلكية  لواجهـة  نظـام  أول 
 ،(BCI) بني الدمـاغ والحاسـوب
املصابني  مما يمنـح األشـخاص 
بالشـلل القدرة عـىل الكتابة عىل 
بعقولهـم  الكمبيوتـر  شاشـات 
فحسب، وأيضا حرية القيام بذلك 
 BCIs يف أي مـكان، فيتـم ربـط 
التقليديـة بجهـاز إرسـال كبـري 
بكابالت طويلة، لكن هذا االبتكار 
استغنى عن األسـالك واستبدلها 
بجهاز إرسـال صغـري يتم وضعه 
فوق رأس املسـتخدم. ويبلغ قطر 
الجهـاز املعـاد تصميمه بوصتني 
فقط، ويتصل بمصفوفة إلكرتود 
داخـل القـرشة الحركيـة للدماغ 
عـن طريـق املنفـذ نفسـه الذي 

تستخدمه األنظمة السلكية.

وأظهـرت التجـارب، التـي أطلق 
عليها اسم BrainGate، أن رجلني 
مصابني بالشلل بسـبب إصابات 
قادريـن  كانـا  الفقـري  العمـود 
عىل الكتابـة والضغط عىل جهاز 
لوحي بمجـرد التفكري يف اإلجراء، 
وفعال ذلك بدقـة مماثلة للضغط 
ورسعات الكتابة مثل أولئك الذين 

لديهم نظام سلكي. 
وهذا االبتكار مشـابه ملـا يطوره 
إيلـون ماسـك، وهو أيًضـا جهاز 
السـلكي مـزروع يف الدماغ، ومع 
ذلك، فـإن تقنية ماسـك ليسـت 
فتـم   ،BrainGate مثـل  مرئيـة 
القـرود  عـىل  فقـط  اختبارهـا 
  BrainGate والخنازيـر، وبالتـايل
هي أول من أجرى تجارب برشية 

ناجحة.

تقدر ناسـا أن COVID-19 سـيكلف الوكالة ربما ما يصل إىل 3 مليارات دوالر 
بجانـب التأخـريات، وذلك بعد مرور أكثر من عام عـىل جائحة أودت بحياة ما 
يقرب من 3 ماليني شـخص يف جميع أنحاء العالـم، وجاء ذلك يف تقرير صادر 
عن مكتب املفتش العام التابع لناسـا، جمـع موظفو الوكالة تأثري الوباء عىل 
عرشات املشـاريع، بدًءا مـن تطوير الطائرات إىل بعثـات املحطة الفضائية إىل 
 “Space” املركبـات الفضائية الجديدة لعلوم الكواكـب.  ووفقا ملا ذكره موقع

األمريكي، أشار التقرير إىل أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وتلسكوب 
نانيس جريـس الفضائي الروماني، وصاروخ نظـام اإلطالق الفضائي، 

ترضروا بشـدة بشكل خاص؛ وكذلك كبسـولة طاقم أوريون، والنظام 
اإليكولوجـي للمحيط (PACE)  واجهوا صعوبات خاصة.ُيقدر تقدير 
الخط األعىل لتكلفة هذه التأخريات والتحديات عرب وكالة ناسا بحوايل 
3 مليـارات دوالر، ومع ذلك لن تتمكن ناسـا من تحديد التأثري الكامل 

 .“COVID-19  للوباء عىل برامجها ومشـاريعها إال بعد انحسـار

طرحـت الفنانـة اللبنانية يـارا اغنية ”آه 
عاملكتوب“ وهي شـارة املسلسل املغربي 
”والد العـم“، وذلك عىل يوتيوب، وأعلنت 

يارا ذلك عىل صفحتها الخاصة .
ويحمـل مسلسـل ”والد العـم“ توقيع 
املخـرج، إبراهيـم الشـكريي، وتصور 
البيضـاء،  الـدار  بمدينـة  أحداثـه 

ويجمـع عددا مـن املمثلـني، يتقدمهم عزيز 
القاطـي  وربيـع  خـري،  وفاطمـة  داداس، 
وعبـد الله ديدان، وسـعيد آيت باجا، ونعيمة 

بوحمالة، وآخرين.
وتـدور قصـة املسلسـل الجديد حـول قصة 
حب قوية، ويوميـات عائلتني تجمع بينهما 

مجموعة من النقاط املشرتكة.

يارا تطرح ”آه عالمكتوب“ شارة 
”والد العم“

تشارك الفنانة يرسا يف حدث نقل املومياوات 
امللكية، وعلقت عرب هذا من خالل حسابها 

بموقع التغريدات ”تويرت“.
وقالـت ”يـرسا“: ” بـدأت اآلن اللحظة التي 
ينتظرهـا العالم نقـل موميـاوات ٢٢ ملك 
وملكة من أهم من جلسوا عىل عرش مرص 
القديمة.. يف طريقهـم من املتحف املرصي 

إىل متحف الحضارة، مرص تبهر العالم“.
شـارك يف هذا الحدث عدد كبري من النجوم، 
منهـم أحمد عز ومنى زكـي وأحمد حلمي 
وخالـد النبـوي وكريم عبـد العزيـز وهند 

صربي.
ويبـث حفـل نقـل املوميـاوات امللكية عىل 
الهواء مبارشة لكل دول العالم عرب شاشات 
التلفزيون وشـبكة اإلنرتنـت، وهناك 400 
من القنوات التلفزيونيـة العاملية والعربية 

أكدت بث هذا الحدث عىل الهواء مبارشة.

أطلت ماجـدة الرومي كأول مطربـة عربية تقف 

عـىل خشـبة مـرسح قصـة القبـة الرئايس 

بعـد إفتتاحـه للجمهـور، ويف ليلـة مـن 

ليـايل ألف ليلة وليلة حـرض كبار نجوم 

مرص وكبار رجال األعمال ليشـاهدوا 

نجمتهـم املفضلة يف ليلـة غنائية من 

نوع خاص.

لـم يعترب هذا الحفل هـو األول فقط 

عىل خشـبة مـرسح القبـة الرئايس، 

وإنما هـو أيضاً األول ملاجـدة الرومي 

منـذ تفجـري مرفأ بـريوت الـذي أصاب 

بريوت قبل شهور.

فلم تتأخر ماجدة عـن تلبية دعوة جمهورها 

املـرصي بهذا الحدث املهم عـىل حد تعبريها وبدأت 

ماجـدة الحفل بأغنية للراحلة ”ام كلثوم ” بعنوان ”أنا الشـعب 

العـرض وقـت إطالقهـا، وبمجرد ” والتـي كانت ممنوعة من 

أن تغنـت بهـا ماجدة عىل خشـبة املرسح إمتألت 

القاعة بالتصفيق الحار من الحضور.

ووجهـت ماجـدة الرومي رسـالتها ألهل 

مـرص من فوق خشـبة املـرسح، حيث 

قالـت ”بيرشفني أنا واملايسـرتو نادر 

عبـايس أن نغنـي معكم اليـوم بهذا 

القرص املهيب وأشعر وكأن كل ملوك 

مـرص سـهرانني معنا اليـوم، مرص 

يـا غالية الله يحفظـك ويحفظ امنك 

وسـالمك وسـالمة أراضيكـي وتبقي 

دائما للمجد عنوان“.

وقدمت ماجدة العديد من أشـهر أغنياتها 

عىل خشـبة املرسح بداية من ”كلمات وحتى 

إسـأل قلبي عن أرساره“ وسـط تفاعـل قوي من 

الجمهور الذي كان يف مقدمته إلهام شـاهني وليىل علوي وهالة 

صدقي واإلعالمية بويس شلبي.

كشـفت اإلعالميـة اإلماراتية، مهـرية عبد العزيز، عـن تدبريها انقلب يف 
املغنية العراقية شذى حسون بمناسبة ” كذبة أبريل ” .

ونرشت مهرية عبد العزيز فيديو عرب حسـابها الرسمي بموقع التواصل 
االجتماعي إنسـتغرام، وظهرت خاللـه تقوم بملء بالـون باملاء وغطته 
بالكريمة عىل شكل حلوى ثم قدمته لشذى حسون، وادعت أنها ستحفل 

معها بعيد ميالدها .
وبالفعـل اعتقدت شـذى أن هناك احتفاال ثم أمسـكت بالسـكني لتقطع 

الحلوى فانفجر البالون، وأغرق مالبسها لتضحك مهرية عبد العزيز.
وعلقت شـذى عىل هذا املوقف قائلة: بكرهك، وقالت لها مهرية : هذا هو 

الحب .

بعـد العديد من األخبار والشـائعات عن توقف 
مسلسـل ”امللـك ” الـذي يشـارك بـه عمـرو 
يوسـف يف الدرامـا الرمضانيـة املقبلـة بعـد 
أسـابيع قليلة، ليكـون أوىل تجاربه يف الدراما 
التاريخيـة، فوجـىء جمهـور عمـرو بطرح 
الربومو الرسـمي للمسلسـل قبل ساعات، ما 

جعله ترند عرب وسائل التواصل االجتماعي.
فقد حـددت الجهة املنتجة ملسلسـل ”أحمس“ 
ميزانية مفتوحة ضمـن أعمالها الدرامية، حيث 
تـرى هـذا العمل أضخم إنتـاج درامي لهـا يف عام 

2021، وقد حددت ما يقرب من 3 ماليني جنيه فقط 
من أجل أزياء أحمس.

واملسلسـل يتنـاول فـرتة تاريخيـة مهمـة يف تاريخ 
مرص الفرعونية، وللمرة األوىل يجسـد عمرو يوسف 
شـخصية تاريخيـة، األمر الذي جعلـه يجري العديد 
من التدريبات املكثفة من أجل الدور؛ بداية من اللغة 

العربية وحتى ركوب الخيل ومسك السيف.
األمر نفسـه لبطلة املسلسل صبا مبارك التي تشارك 
يف شـخصية ملكة فرعونية ”نفرتاري“ التي تقع يف 
حـب أحمس وتتزوجه ضمـن األحداث، فتعيش معه 

رحلـة كفاحه الطويلة، وكانـت صبا هي األخرى قد 
وصلـت مرص قبـل فرتة طويلـة من التصويـر لتبدأ 

تدريبات مكثفة من أجل الشخصية.
وُيعـد هـذا العمل الرابـع الـذي يجمع صبـا مبارك 
وعمرو يوسف فنياً بعد نجاحهما أكثر من مرة خالل 

أعمالهما يف الدراما والسينما أيضاً. 
جدير بالذكر أن املسلسـل مأخوذ عـن رواية ”كفاح 
أحمس“ التاريخية، ويشـارك يف بطولته سوسن بدر 
وريم مصطفى وماجد املرصي ومجموعة كبرية من 

نجوم الدراما العربية.

يسرا تشارك في حفل نقل المومياوات الملكية: مصر تبهر العالم

ماجدة الرومي سهرانة مع ملوك مصر

مقلب من مهيرة عبد العزيز في 
عيد ميالد شذى حسون 

عمرو يوسف يفاجئ جمهوره بالترند بعد غياب

@b«Ï‰mÎ@¸Ï‡í@ãr◊c@o„b◊@ÚÓiã«@ÚÓflÏ”@ÚÓöäc@Âfl@Ôóó”@o‘‹�„a
دبي / الزوراء / ظافر جلود:

يشـكل حضور القاص واملرسحـي اإلماراتي 
(إبراهيم مبـارك) يف مجـال القصة القصرية 
إضافـة نوعيـة ومتميزة يف القـص اإلماراتي 
والخليجي، وقد شكلت أعماله القصصية التي 
اسـتمدها من تراث وحكايات شعبية شكلت 

وعكست حياتهم وتقاليدهم االجتماعية.
 ولـد القاص اإلماراتي إبراهيم مبارك يف العام 
1952 يف قريـة أم سـقيم يف منطقة ”جمريا“ 
بدبـي ، حصـل عـيل بكالوريـوس علم نفس 
كمـا حصل عيل دبلوم معهـد معلمني، وعمل 
الثقافيـة  األنشـطة  إلدارة  مديـراً  لسـنوات 

والفنية يف وزارة الرتبية والتعليم والشباب.
وينفـرد القـاص إبراهيـم مبـارك بجملتـه 
اليانعة، وينفرد بأساه وال يصدر هذا األىس إىل 
الجمـال بل يحتفي بالجمال وبكل أشـكاله.. 
ويف قصصـه انحيـاز واضح للحيـاة وللبرش 
للباحثـني عن العـدل وللحريـة، ويف قصصه 
انحياز إىل األسـئلة، قصصه تصل إىل نهايتها 
لتسأل ماذا يريد، ثم تعيد التفكري فيما قرأت، 
يف بعـض قصصـه اعتمـد عىل آليـات القص 

الكالسيكي املبني عىل مركزية الحكاية .

يف هذا الحوار نستضيف القاص والروائي اإلماراتي 
إبراهيم مبارك يف محاولة لقراءة أفكاره.

• متى بدأ اهتمامك باألدب والقصة والرواية؟
- كانـت البداية حينما  كنت طالبا يف الثانوية 
العامـة، وقتهـا كان الهـّم االجتماعـي هـو 
الطاغـي وانعكـس ذلـك عـيل مجموعـة من 
الشـباب، وحينها انضممت إىل ” نادي النرص 
” يف دبي وشـكلنا اللجنة الثقافية فيه، والتي 
أخـذت عـىل عاتقهـا التوعيـة االجتماعيـة، 
فأصدرنا نرشات ووزعت بـني أعضاء النادي 
وخارج أسواره، أو من نستطيع أن يصل إليه، 
وهنا بـدأت قراءاتـي املتنوعة، رحلـة ما بني 
العلـم واملعرفـة و األدب، وكان وجود مكتبة 
يف النـادي مسـاعدا يل للبحث يف كنـوز األدب 

العربي والعاملي .
• وهل ولدت هذه القراءة رغبة للكتابة ؟

- هـذه القراءات تحولت إىل اهتمام شـخيص 
وخـاص، ثم ارتبطـت بالكتابة ال سـيما بعد 
دخـويل إىل الجامعة، ومـن مدينتي ” جمريا ” 
هذه القرية البحرية التي يسـكنها الصيادون 
للكتابـة  األوىل  مرجعيتـي  كانـت  والبحـارة 
القصصية ، فليس بني بيتنا وبني البحر سوى 

بضعـة أمتار، وعندما يولـد طفل أو طفلة يف 
هـذه القرية فـإن أول ما يسـمعه هو صوت 
البحـر، من هناك بدأت اختـزن أصوات البحر 
وألوانه وأشـياءه وخصوصياته، فهذا املشهد 
البحـري املمتلئ بالوقائع و الصور واألصوات 
والبيئة املائية الزرقاء، وجميع هذه املشـاهد 
تدفـع بي إىل ”القصيـدة ” وليس إىل ” القصة 
” ، وكانـت تمثـل نقلـة يف حياتـي، حينهـا 
التقيـت يف جامعـة اإلمارات العربيـة املتحدة 
أدبـاء وكتابـا وفنانـني، وكان مـن ضمنهـم 
الشـاعر واملرسحي الراحل احمد راشـد ثاني 
” والشـاعر خالد البدور وكانا يشـكالن خطا 
حداثيا، وآخرون استفدت كثريا من تجاربهم 
لكـن بصورة اعمـق واعمـق كان توجهي إىل 

القصة القصرية .
• وأوىل محاوالتـك كانت رسد قصص يتسـم 
بـيشء مـن الرشـاقة اللغويـة ذات املنحنـى 
العاطفي باإلضافة إىل اإلشعاعات الفكرية ؟ 

- أوىل محاوالتي القصصية كانت يف عام 1974 
عندما كتبت قصته ” رضبات املضارب“ ذات 
املوضـوع االجتماعـي، والتي تتحـدث عن ” 
قهر املـرأة“، فاألرضيـة األوىل التـي انطلقت 

منها قصيص هي أرضية قومية عربية كانت 
اكثر شـموال، وأصبحت ”أم سـقيم ” قريتي 
الصغرية تتسع ألسئلتي والعالم معي، فأخذت 
اكتب نصا إنسـانيا اكثر رحابة وأوسـع أفقا 
مع تمسـكي بالخصوصية البيئية واملكانية، 
ثم تطـورت عالقتي باملجال األدبـي بالخليج 

عموما واإلمارات خصوصا، فكانت يل أنشطة 
ثقافية واسـعة، حيث أصبحـت عضو اتحاد 
كتـاب وأدباء اإلمارات، وعضو نـدوة الثقافة 
والعلوم بدبـي، باإلضافة إىل أني بدأت بكتابة 
زاويـة أسـبوعية يف جريدة االتحـاد بعنوان ” 

سواحل“ .
• لك أسلوب متميز يف تناول األحداث واملواقع 
والشـخصيات، باإلضافة اىل استغاللك للشعر 

يف بعض قصصك  ؟
- نعم، لقد أدخلت الجانب الشـعري يف أعمايل 
البحـر  أتنـاول موضـوع  القصصيـة، فأنـا 
والبحـارة وأحوال هـذه الرشيحة االجتماعية 
التـي قبضـت عىل الحيـاة يف مرهـا وحلوها، 
وبقيـت رشيحة نظيفة مطهـرة بملح البحر 
كانـت  قصـيص  والشـمس،  باملـاء  وغنيـة 
عبـارة عن مجموعـة من الصور و املشـاهد 
إىل  وبنيتهـا  تكوينهـا  يف  األقـرب  املتحركـة 
املشاهد السينمائية، فالشخصيات واألحداث 
تنتقل مبارشة عـرب كتاب ازرق مفتوح هو ” 
البحر“ الـذي علمني الصفاء األخـاذ والفتنة 
واإلحسـاس بالجمـال واملـكان، وهنـا البـد 
أن اذكـر يف بعـض من كتاباتي التـي تبدأ من 

بدايـة فكرة الحدث مع جملة مـن التداعيات 
املتوافقة، وفيهـا حاولت كرس رتابة األحداث 
ووحدة الزمن باالنتقال من الحارض إىل املايض 
وبالعكـس، وبعض من قصـيص تكون حالة 
وسطى بني القص الخطي والقص الالخطي.
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الدسـاتري االردنية النافـذة والدسـاتري العراقية النافـذة اىل اليوم لم تلغ 
االتحاد العراقي االردني، االتحاد العربي الهاشمي الذي حصل سنة ١٩٥٨ 
بعد اعالن النظام الجمهوري يف تموز ١٩٥٨ فلم تلغه الدسـاتري العراقية 
بدءا مـن دسـتور الجمهورية االوىل جمهورية عبد الكريم قاسـم سـنة 
١٩٥٨ الـذي اطاح بالحكم امللكي حتى آخر دسـتور لسـنة ٢٠٠٥ النافذ 
حالياً مروراً بدسـاتري ٦٣ و٦٤ و٦٨ و٧٠ ونظام برايمر الحاكم االمريكي 
والدسـتور االنتقـايل ٢٠٠٤ و دسـتور ٢٠٠٥ ، حيث لم يـرد حكم يف هذه 
الدسـاتري ما يتضمن إلغاء الدسـتور العراقي االردنـي، أي يتضمن الغاء 
االتحـاد االردني العراقي او يتضمن حكما يشـري اىل  االتحاد العربي بأي 
شـكل من االشكال، وما اصدره عبد الكريم قاسـم بمرسوم بعد وصوله 
واعالنـه النظام الجمهوري واطاحته بالنظـام امللكي يوم ١٤/٧/١٩٥٨ 
باالنسـحاب من االتحاد الهاشـمي العراقي االردني ال قيمة دستورية له 
لعدم تضمن اول دستور بعد اعالن الجمهورية والدساتري الالحقة لم ترد 
فيها اشـارة اىل االنسـحاب من االتحاد او إلغاء االتحاد، اي ان الدسـاتري 
العراقيـة التي صدرت بعد اعـالن االتحاد االردني العراقـي لم تتطرق اىل 
هذا االتحاد، واالمر نفسـه يقال عن الدسـاتري االردنيـة التي صدرت بعد 
اعالن االتحاد االردني العراقي مايشـري اىل الغاء االتحاد او الغاء الدستور 
االتحـادي بني البلديـن وبما ان االتحاد ورد يف دسـتور فالبـد من الغائه 
بدسـتور، وهذا ما لم يحصل من الوجهة الدسـتورية، وان كانت الوجهة 
الواقعية خالف ذلك، ال سيما ان اجراءات دستورية وقانونية تم اتخاذها 
بشـأن دسـتور االتحاد االردني العراقي، ذلك انه يف سـنة ١٩٥٨ تم اتخاذ 
اجراءات دسـتورية بشـأن االتحاد بني البلدين، حيث صدر بيان رسـمي 
يف ١٧/٣ مـن هـذه السـنة يتضمن اتفـاق عمـان وبغداد عـىل الصيغة 
النهائيـة للدسـتور االتحادي بـني البلدين ليعرض عـىل مجليس االمه يف 
البلديـن لتصديقـه عىل وفق االصول الدسـتورية، ويف ضـوء االتفاق بني 
االردن والعـراق لقيام االتحاد بينهما يف ١٤/٢ من هذه السـنة ١٩٥٨ ويف 
٧/٣ من هذه السـنة وصل وفـد اردني خاص اىل بغداد لكتابة الدسـتور 
االتحادي، وقد تم اعالن الدستور االتحادي يوم ١٩/٣ من السنة نفسها، 
ويف ٢٦/٣ من السـنة نفسـها صادق مجلس االمة االردني باالجماع عىل 
الدسـتور االتحادي يف جلسـة مشـرتكة حرضها جميع النواب واالعيان 
والوزراء االردنيون، ويف اليوم نفسـه صّوت مجلـس النواب العراقي عىل 
تعديل الدسـتور بما يتضمن تعديل الدسـتور امللكي العراقي حول اقامة 
اتحاد مع دول عربية، ويقصد بذلك االردن واية دولة عربية اخرى، وتوىل 
امللك فيصل حل مجلس النواب العراقي، ويف ٥/٥ من السـنة نفسـها تم 
اجـراء انتخابات جديـدة ملجلس النواب العراقي يوم ١٠/٥، ومن السـنة 
نفسـها ثم حصلت املوافقة عىل االتحاد العربي الهاشمي وعىل الدستور 
االتحادي يوم ١٣/٥ من السـنة نفسـها، ويف ١٩/٥ من السنة نفسها تم 
تشـكيل الحكومة االتحادية حكومة اردنية عراقية برئاسة نوري باشا، 
وهكذا تـوىل العراقيـون املنصبني االعـىل يف االتحاد، فبموجب الدسـتور 
االتحادي اصبح ملك العراق رئيسـًا لالتحاد، ونوري باشـا رئيساً لوزراء 
االتحاد، وضمت الوزارة ثالثة اردنيني ملناصب نائب رئيس الوزراء ووزارة 
الدفـاع ووزارة الشـؤون الخارجيـة، وثالثـة وزراء عراقيـني للخارجية 
واملالية وشـؤون الدفاع، هم توفيق السويدي وسامي فتاح وعبد الكريم 
االزري، وبعد قيام عبد الكريم قاسم بإعالن الجمهورية يف ١٤/٧/١٩٥٨ 
وحصول ما حصل كان وزيران اردنيان هما ابراهيم هاشـم باشـا نائب 
رئيس الوزراء االردني وسـليمان طوقان وزير الدفـاع يف بغداد، حيث تم 
سحبهما (سحلهما) يف شوارع بغداد كما حصل لنوري باشا واالمري عبد 
االله، ولم ينج من ذلك سوى الوزير االردني خلويص الخريي وزير االتحاد 

للشؤون الخارجية.
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