
بغداد/ الزوراء:
حقق فريق القوة الجويـة، امس األحد، 
فـوزا عريضا عـىل نادي النفـط يف لقاء 
جرى عىل ملعب الشـعب الـدويل، ضمن 
16 لـدوري الكـرة  منافسـات الجولـة 

املمتاز.وتمكن فريق الجوية من تحقيق 
فوز كبري عىل نـادي النفط بنتيجة 4-1 
ضمـن منافسـات الجولـة 16 لـدوري 

الكرة املمتاز. 
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بغداد/ الزوراء:
يزور العراق، اليـوم االثنني، األمني العام 
ملجلس التعـاون الخليجـي، نايف فالح 
الحجرف، يف زيارة رسمية.وذكرت وزارة 
الخارجية يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان ” 
األمـني العام ملجلس التعـاون الخليجي، 
نايف فـالح الحجـرف، سـيزور العراق 
ان  االثنني“.واضافـت:  اليـوم  صبـاح 
”وزير الخارجية فؤاد حسـني سـيلتقي 
الحجرف، وسيعقدان مؤتمرا صحفيا يف 

مقر وزارة الخارجية“.

عمان/ متابعة الزوراء:
رجـح مصـدر مطلع عودة نقـل النفط 
العراقي إىل األردن برا قبل نهاية شـهر/ 
نيسـان / أبريـل املقبـل، مشـريا إىل أن 
مذكـرة التفاهـم املوقعة بـني البلدين، 
حصـل عليهـا بعـض التعديـالت غـري 
مـا  وفـق  املصـدر،  الجوهرية.وأشـار 
أوردت قنـاة ”اململكـة“، إىل أن مذكـرة 
اسـترياد النفط الخام من العراق، والتي 
تم تمديدها ملدة عام آخر، أبقت كميات 
النقل بنحو 10 آالف برميل يوميا، فيما 
لم يرش املصدر إىل أي تغيري عىل أسـعار 
النفـط، والـذي حـدد بموجـب املذكرة 
السـابقة بسـعر برنت مطروح منه 16 

دوالرا.وأضـاف املصدر: أنه بعد املوافقة 
عـىل تجديد مذكرة التفاهـم بني األردن 
والعـراق بشـكل رسـمي، سـيتم طرح 
عطاء جديد لعمليـات النقل من العراق 
لـألردن، ولن يكون هنـاك تمديد لعطاء 
والعـراق  األردن  السـابق.وكان  النقـل 
وقعـا مذكـرة تفاهـم يف 2006 لتزويد 
األردن بنفـط خـام كركـوك منقوال برا 
بالصهاريج، وفق تسـعرية تعادل سعر 
نفـط خام ”برنـت“ ناقصـا 18 دوالرا، 
عـىل أن تتحمل اململكـة كلفة النقل بني 
كركـوك والزرقـاء، وقـد تـم تعديلها يف 
فرباير 2019، لتصبح املعادلة السعرية 

أفضل بدوالرين.

بغداد / الزوراء:
أعلـن صندوق اإلسـكان العراقـي، احد 
واإلسـكان  األعمـار  وزارة  تشـكيالت 
والبلديـات، فتح باب التقديم للمعامالت 
االقراضيـة لعـام ٢٠٢١ بدءاً مـن اليوم 

االثنني.وذكـر بيان له تلقـت ”الزوراء“ 
نسـخة منه: ان التقديم سيبدأ اليوم ”يف 
تمام السـاعة التاسـعة صباحا يف بغداد 
واملحافظات ولغاية نهاية شـهر شباط 

أو نفاد الحصة املقررة أيهما أقرب“.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
هدد رئيس مجلس السيادة االنتقايل يف 
السـودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح 
الربهان، ”بتجاوز األحزاب السياسـية 
والقوى املشاركة يف الحكومة وتشكيل 
حكومة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء 
الحـايل عبد الله حمـدوك“، فيما أكدت 
مصادر يف الحكومة االنتقالية أن ”وزراء 
الحكومة سيقدمون استقاالتهم خالل 

72 سـاعة لرئيـس الـوزراء عبداللـه 
حمدوك“.وبـدا الربهان، خالل اجتماع 
االنتقاليـة،  الفـرتة  رشكاء  ملجلـس 
غاضبا بشـدة من حالـة التنازع، التي 
عطلـت تكويـن الحكومة، مؤكـدا أنه 
”ال يملك خيارا سـوى الخروج للشعب 
وإطالعـه بيانا عىل الفشـل يف التوافق 
والتلويـح  الحكومـة،  تشـكيل  عـىل 
طـوارئ  حكومـة  تشـكيل  باحتمـال 

برئاسـة عبد الله حمدوك يف حال عدم 
الحكومـة  بتكويـن  الـرشكاء  التـزام 
برسعة“، وذلك حسب صحيفة ”اليوم 
الصحيفة  السـودانية،وأفادت  التـايل“ 
بأن ”الربهان أشـار إىل أن أوضاع البالد 
ال تحتمـل املزيد من التلكـؤ“. وذكرت 
أن ”بعض قادة قوى الحرية والتغيري- 
للحكومـة  السياسـية  الحاضنـة 
االنتقاليـة - طلبوا مـن الربهان، عدم 

اإلقـدام عىل خطـوة تشـكيل حكومة 
طـوارئ، ووعـدوه بـاإلرساع يف إنجاز 
املهمـة، وفق املصفوفـة الزمنية، التي 
الرشكاء“.يأتـي  مجلـس  اعتمدهـا 
ذلك بسـبب ما أسـماه رئيـس مجلس 
السـيادة الفريق أول ركـن عبد الفتاح 
الربهـان، تلكؤ قوى الحريـة والتغيري 
والجبهـة الثورية يف تقديم ترشـيحات 
إعالنهـا  املقـرر  الجديـدة،  للحكومـة 

يف الرابـع مـن فرباير/ شـباط املقبل.
وأكدت مصـادر يف الحكومة االنتقالية 
سـيقدمون  الحكومـة  ”وزراء  أن 
اسـتقاالتهم خالل 72 سـاعة لرئيس 
الوزراء عبدالله حمـدوك“، مضيفة أن 
جميع الوزراء سـيقدمون استقاالتهم 
لرئيـس الـوزراء، للـرشوع مبارشة يف 
اختيـار طاقمـه الـوزاري الجديد، من 

دون حرج وبحرية كاملة.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت اللجنـة املاليـة النيابيـة ان املوازنـة 
خصصـت منحـا للصحفيـني والفنانـني وال 
تتضمـن اي تعيينـات جديـدة، فيمـا اكـدت 
مـن  االسـتقطاعات  فقـرة  لرفـع  سـعيها 
الرواتب.وقـال رئيـس اللجنـة، النائـب هيثم 
الجبوري، يف حديث متلفـز تابعته «الزوراء»: 
ان ٣٥ اجتماعـاً وأكثـر مـن ١٥٠ اسـتضافة 
حتـى اآلن بشـأن موازنـة ٢٠٢١، ونحـن مع 
رفـع فقـرة اسـتقطاع الرواتـب، وأن تحـل 

محلهـا رضيبة الدخـل. مؤكدا سـعي اللجنة 
لرفع فقرة االستقطاعات من الرواتب.واشار 
اىل: ان املوازنـة خصصـت منحـا للصحفيـني 
والفنانـني واالدباء. مؤكدا عـدم تضمينها اي 
تعيينـات جديـدة وحتى قـرار ٣١٥.واضاف: 
ان الحكومـة الحالية عليها تراكمات سـببها 
الحكومـات السـابقة ومـا زاد مـن نفقاتها. 
الفتـا اىل: ان زيـادة النفقات يف املوازنة سـبب 
العجز الذي بلغ ٧٥ ترليون دينار.واوضح: ان 
املوظف تعـرض لرضبتني وال يحتمـل الثالثة 

مـن تخفيض الرواتب. مبينا: انه بعد مراجعة 
جـداول املوازنة توصلنا إىل تخفيض من  ١٦٤ 
إىل ١٢٧ تريليـون دينار.ولفـت اىل: ان اللجنـة 
املالية توصلت إىل تخفيض العجز يف املوازنة إىل 
١٩٪. مؤكـدا: عملنا عىل دعم القطاع الخاص 
عرب خطوات عدة.وتابع: انه تم اعتماد سـعر 
برميـل النفط ٤٥ دوالراً لرتتفع اإليرادات أكثر 
من ٥ ترليونات دينار. مبينا: ديون الكويت عىل 
العراق بلغت ٢٫٥ ترليون. الفتا اىل: ان درجات 
الحذف واالستحداث الوظيفية أبقيناها فقط 

للدوائـر الخدمية.وبني: ان التعيينات مرهونة 
بتوافـر السـيولة املاليـة. مؤكدا: انـه لم يتم 
تضمـني قـرار ٣١٥ بموازنـة ٢٠٢١. واشـار 
اىل: ان مجلـس الوزراء ال يصـدر قرارات فيها 
جنبـة مالية مـا لم تغط مـن املوازنة. مؤكدا: 
ان مستحقات الفالحني واملقاولني تضمنت يف 
موازنة ٢٠٢١.وتابع: نعمل عىل ضمان وصول 
الحصة التموينية لـ١٢ شـهراً. مؤكدا سـعي 
اللجنة لعدم شـمول من يتقاىض راتب مليون 

دينار وأكثر بمفردات الحصة التموينية.

الزوراء / يوسف سلمان:
يسـتعد مجلـس النـواب لعقـد جلسـة 
اعتيادية جديدة ربما تكون مساء اليوم 
االثنني او غدا الثالثـاء تمهيدا للتصويت 

عـىل اقرار املوازنة العامـة، فيما تواصل 
اللجنة املالية النيابية اجتماعاتها اليومية 
بشـأن مسـودة مرشوع قانون املوازنة 
العامـة االتحاديـة للعـام الحـايل ٢٠٢١ 

.وازاء ذلـك، اقـر تحالـف الفتح بوجود 
العديد من املخالفـات والتناقضات التي 
تضمنتها موازنة ٢٠٢١، عادا انها لم تراع 
معياري النسـب السـكانية واملحرومية 

يف توزيـع املبالـغ بـني املحافظات.وقال 
النائب عن التحالف قيص الشـبكي: إن « 
العديد من املخالفـات والتناقضات التي 
الحالية،  املوازنـة بصيغتهـا  تضمنتهـا 

حيث أنها تضمنـت ابواباً تناقض جملة 
وتفصيال ما جاء يف الورقة البيضاء التي 

أعدتها الحكومة وألزمت نفسها بها».
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بغداد/ الزوراء:
اعلـن مرصف الرشـيد، امس االحـد، رفع رواتب 
املوظفني لشـهر كانون الثاني، فيما حدد املبالغ 
واملسـاحات لغـرض منـح قـرض (٥٠) مليـون 
ألغـراض البناء.وذكر املكتـب االعالمي للمرصف 
يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: انه تمت املبارشة برفع 
رواتب موظفي الدوائر الحكومية املوطنة رواتبها 
لدى املرصف، داعيا جميـع املوظفني اىل مراجعة 
فروع املرصف ومكاتب الرصف اآليل حال تسلمهم 
رسـائل نصيـة تعلمهـم برفـع الراتب.واضاف: 
ان املرصف سيسـتمر برفـع كل التمويالت حال 
وصولهـا.ويف سـياق اخر، اعلن مرصف الرشـيد 

املبالغ واملساحات التي حددتها التعليمات لغرض 
منح قرض (٥٠) مليونـا ألغراض البناء.واوضح 
املكتـب االعالمـي يف بيان تلقتـه ”الـزوراء“: ان 
مبلـغ القرض (٥٠) مليونا كحـد اعىل يمنح عىل 
مساحة (١٠٠) مرتا مربعا ومساحة البناء التقل 
عن (٧٠) مرتا و(٤٠) مليون دينار ملساحة التقل 
عـن (٧٠) مرتا مربعا ومسـاحة البناء التقل عن 
(٦٠) مـرتا مربعا.وتابع: اما مبلـغ (٣٠) مليون 
كحـد أعىل يمنـح عىل مسـاحة األرض التقل عن 
(٥٠) مرت مربع ومسـاحة البناء (٤٠) مرت مربع 
عىل ان تقدم أجازة اصولية من مؤسسات البلدية 
عىل قطعة ارض مشاعة او عىل وجه االستقالل.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
قالـت قنـاة  NBC Newsإن الرئيـس األمريكـي، جـو 
بايدن، سيلقي اليوم االثنني، أول خطاب كبري يحدد فيه 
السياسة الخارجية للواليات املتحدة.ونقلت عن مصدر 
رفيع: أن بايدن سيطرح غدا (اليوم)، رؤيته للسياسة 
الخارجيـة التي تهـدف إىل ”اسـتعادة مكانـة أمريكا 
يف العالم“.وأضافـت القنـاة: أن هذه الكلمة سـتكون 

أول خطـاب هـام حول السياسـة الخارجيـة للرئيس 
األمريكـي الجديد منـذ توليه منصبه.وأشـارت إىل: أن 
بايـدن سـيلقي كلمته هذه عـىل األغلب، خـالل زيارة 
مقررة إىل وزارة الخارجية األمريكية.ويف وقت سـابق، 
قالت املتحدثة باسـم البيت األبيض، جني بسـاكي، يف 
موجز صحفي: إن بايدن سـيزور مبنى الخارجية يوم 

االثنني، حيث سـيلتقي بالوزير أنتوني بلينكن.

حلب/ متابعة الزوراء:
افاد مصدر محيل ان سيارة مفخخة انفجرت بسوق شعبي 
بمدينـة أعزاز يف محافظة حلب السـورية، امـس األحد، ما 
أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 39 عىل األقل يف حصيلة 
أولية.وأوضـح املصـدر : أن ”سـيارة مفخخـة انفجرت يف 
شـارع عام بسوق شعبي بمدينة أعزاز“.وأشار إىل ”أن عدد 

الضحايا حتى اآلن وصل إىل 6 قتىل و39 مصابا، وأن األعداد 
قابلة لالرتفاع“.وذكرت وكالة األنباء السورية: أن ”االنفجار 
وقع يف وسـط مدينـة أعزاز التي تسـيطر عليها مجموعات 
مسلحة موالية لرتكيا“.وتشهد املنطقة، التي تسيطر عليها 
فصائل مسلحة موالية لرتكيا، أحداثا مشابهة، وطاملا تتهم 

أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بتنفيذها.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت وزارة الكهربـاء عـن تفاصيـل 
مشـاريع الربـط الكهربائي مـع الخليج 
واالردن وتركيـا، فيمـا اكـدت ان الخطة 
الوقوديـة التي تعتزم تنفيذهـا بالتعاون 
مع وزارة النفط تسـتهدف تأهيل حقول 
الغاز وشـبكة االنابيـب الواصلة ملحطات 

االنتاج.
وقال املتحدث باسم الوزارة، احمد موىس 
العبادي، يف حديث لـ“الزوراء“: ان الوزارة 
جادة يف الربـط الكهرباء مع دول الجوار، 
وحصلت عىل تخويل من املجلس الوزاري 
للطاقـة بـأن تمـيض يف مشـاريع الربط 
الكهربائـي. الفتا اىل: ان الوزارة سـبق أن 
وقعـت مذكـرة تفاهم مـع هيئـة الربط 
الخليجي.واضاف: ان املذكرة كانت تنص 
عىل ان ترتبط الخطوط الوطنية العراقية 
الناقلـة مـع هيئـة الربـط الخليجي عرب 
االرايض الكويتية، ويقوم كل طرف بتنفيذ 
التزاماتـه سـواء كان الجانـب الخليجي 
او العراقـي. مؤكـدا: ان العـراق اكمل 80 
باملئـة مـن التزاماته.واوضـح: ان الربط 
كان ايضـا ينص عىل ان تكون هنالك عدة 
مراحـل، حيـث ان املرحلـة االوىل تقـيض 
وكان  للبـرصة،  واط  ميغـا   500 بدفـع 
يفرتض ان تكون جاهزة يف شـهر ترشين 
االول املـايض مـن عـام 2020، إال انهـا 
عطلت بسبب الجائحة العاملية وتداعيات 
الوضع االقتصادي. مشـريا اىل: ان العراق 
اكمل خط  فاو وابو فلوس رقم 1 ، واكمل 

خـط فاو ابـو فلـوس رقم 2 بنسـبة 60 
باملئة، وانجز بشـكل كامـل محطة الفاو 
التحويليـة 400، وبالتـايل يصبـح العراق 
مسـتعدا 80 باملئـة ويسـعى إلكمـال ما 
تبقى من التزاماته تجاه هذا الخط.ولفت 
اىل: ان االعمـال عطلـت من قبـل الجانب 
الخليجي، إال ان هنالك تفويضا من مجلس 

الوزاري للطاقة لوزارة الكهرباء، وهنالك 
اجتماعـات دورية تعقد مـع هيئة الربط 
الخليجي برعايـة حكومية ملعاودة امليض 
بهـذا املـرشوع الرائد.وتابـع: اضافـة اىل 
ذلك فاليوم العـراق وقع عقدا مع اململكة 
االردنية الهاشـمية ينص عـىل ان ترتبط 
الخطـوط والشـبكات الناقلـة من خالل 

خـط القائم ريشـة، هذا الخـط جزء من 
التزاماته يقوم بهـا العراق داخل االرايض 
العراقيـة وداخـل االرايض االردنية تكون 
: ان املـرشوع رصـد له  عـىل االردن.وبـنيّ
سقف زمني 26 شـهرا واحيل عىل رشكة 
جنرال الكـرتك لتنفيذ املـرشوع، واىل اآلن 
لـم تبدأ االعمال وهو حاليا بطور دراسـة 

نقاط الربط ومسارات الخطوط.واكد: ان 
هناك توجها مـع تركيا، إال ان الكالم عنه 
اآلن ربما سـابق ألوانـه باعتبار املوضوع 
لـم ينضـج ال فنيـا وال تجاريـا، ويقيض 
بتحويـل 200 ميـكاواط اىل املحافظـات 
الشمالية وبالتحديد اىل نينوى .واشار اىل: 
ان الربط الكهربائي باملجمل ليس استرياد 
الطاقة وانما لتبادل منفعة الطاقة وجعل 
العراق بلـدا ممرا وحافظا ألمـن الطاقة، 
وممكـن ان يكـون عـىل خـط الطاقـة، 
وبالتايل يسـتفيد من التعريفة ويسـتفيد 
مـن الطاقة املـارة عرب اراضيـه ويحولها 
مـن واىل دول رشق اسـيا، وبالتايل الغاية 
من مشـاريع الربـط الكهربائـي تحقيق 
وثوقيـة واسـتقرارية للشـبكة، وتحقيق  
مصدر اخـر وجاهزية للشـبكة، ومن ثم 
يسـتفيد العراق من تبادل منفعة الطاقة.
وبشأن الخطة الوقودية، قال العبادي: ان 
الخطة الوقودية هـي من جملة التزامات 
وزارة النفـط. مبينا: ان الخطة تسـتلزم 
تأهيل حقول الغاز وتأهيل شبكة االنابيب 
الواصلـة اىل محطـات االنتاج.وتابع: انه 
سـيكون هنـاك تعـاون بـني الوزارتـني، 
الكهربـاء والنفـط، باعتبارهما عضوين 
يف مجلـس الطاقـة الـوزاري. مؤكـدا: ان 
حجـم التعاون كبـري جدا بـني الوزارتني، 
حيث اجتهـدت وزارة النفط لسـد حاجة 
الكهرباء من نقص الغـاز االيراني املورد، 
وهـي ماضية بـأن تحقق خطـة وقودية 

تستلزم تأهيل حقول الغاز بشكل جدي.
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بغداد/ الزوراء:

بانفجار  االحد،  امس  امني،  مصدر  افاد 

للتحالف  تابع  رتل  عىل  ناسفة  عبوة 

حديث  يف  املصدر  بابل.وقال  يف  الدويل 

صحفي: إن «عبوة ناسفة استهدفت رتل 

الدويل عىل  للتحالف  تابعا  لوجستي  دعم 

املصدر  وأضاف  بابل».  يف  الحويل  طريق 

احدى  يف  اسفر عن ارضار  «االنفجار  أن 

عجالت الرتل».
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بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
امـس االحـد، سـعي الحكومـة لدعـم املواهب 
وتطويـر املسـرية الرتبوية، فيما ثمـن االنجاز 
الذي حققه الطفلني يف مسـابقٍة عامليٍة للذكاء 
االصطناعـي والربمجـة املُخصصـة لألطفـال، 
أقيمـت عرب شـبكة األنرتنيت.وذكر بيان ملكتب 
رئيـس الـوزراء تلقتـه «الـزوراء»: ان رئيـس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، اسـتقبل الطفلني 
يحيـى محمـد خزعـل الصّبـاغ، مـن مدرسـة 
املوهوبـني يف محافظـة نينوى، وأسـد الله عيل 
مـال الله مـن مدرسـة املوهوبـني يف محافظة 
البـرصة. مبينا: انـه اثنى عىل منجـز اثنني من 
أطفـال العراق املوهوبني، املتحقق يف مسـابقٍة 
عامليٍة للذكاء االصطناعي والربمجة املُخصصة 

لألطفـال، أقيمـت عـرب شـبكة األنرتنيت.وعّرب 
رئيـس مجلـس الـوزراء عـن بالغ تقديـره ملا 
تحقق من فوز عىل يد الطفلني املوهوبني، قائالً: 
إن العراق يطمنئ اىل املستقبل بوجود مثل هذه 
النماذج الوّضاءة، وإن الحكومة ساعية اىل دعم 
مثل هذه املواهب، واىل تطوير املسـرية الرتبوية 
بواسطتها، بإعتبارها ركًنا أساس للسري ببلدنا 
نحو غـد أفضل.وأّكد الكاظمي منهج الحكومة 
يف رعاية ودعم املتميزين واملوهوبني، ملا يشكله 
من تأسـيس رصـني لحيـاٍة تربويـٍة تزدهر يف 
املسـتقبل القريب.وأضاف: إن املنجزين اللذين 
اللـه)  (أسـد  املوهوبـان  الطفـالن  حققهمـا 
و(يحيى)، يشـكالن عالمة مرشقة ملدينتيهما، 
البـرصة واملوصل،  مثلما هـو مصدر فخر لكل 

الطاقات املوهوبة يف عموم محافظات العراق.
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بغداد/ الزوراء:
كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  االحد،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
وشفاء  وفيات  حاالت  و٦  جديدة  اصابة   ٧١٤ تسجيل  اكدت  فيما  العراق،  يف  املستجد 
١٢٧٢ حالة.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم 
امس: ٣٥٩٠٥، ليصبح ععد الفحوصات الكلية: ٥٦٢٢٥٤٣، مبينة انه تم تسجيل ٧١٤ 
اصابة جديدة و٦ حاالت وفيات وشفاء ١٢٧٢ حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء 
الكيل: ٥٩٢١٢٩ (٩٥٫٦٪)، بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٦١٩٦٣٦، اما عدد الحاالت 
التي تحت العالج: ١٤٤٦٠، يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ١٩١، وعدد 

حاالت الوفيات الكيل: ١٣٠٤٧.
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الزوراء / يوسف سلمان:
اعتيادية  جلسة  لعقد  النواب  مجلس  يستعد 
غدا  او  االثنني  اليوم  تكون مساء  ربما  جديدة 
املوازنة  اقرار  عىل  للتصويت  تمهيدا  الثالثاء 
النيابية  املالية  اللجنة  تواصل  فيما  العامة، 
مرشوع  مسودة  بشأن  اليومية  اجتماعاتها 
الحايل  للعام  االتحادية  العامة  املوازنة  قانون 

. ٢٠٢١
وازاء ذلك، اقـر تحالف الفتح بوجود العديد من 
موازنة  التي تضمنتها  والتناقضات  املخالفات 
النسب  معياري  تراع  لم  انها  عادا   ،2021
بني  املبالغ  توزيع  يف  واملحرومية  السكانية 

املحافظات.
إن  الشبكي:  قيص  التحالف  عن  النائب  وقال 
التي  والتناقضات  املخالفات  من  العديد   ”
حيث  الحالية،  بصيغتها  املوازنة  تضمنتها 
أنها تضمنت ابواباً تناقض جملة وتفصيال ما 
الحكومة  أعدتها  التي  البيضاء  الورقة  يف  جاء 
وألزمت نفسها بها“، مبينا ان ”الورقة البيضاء 
الرصفيات  وتقنني  اإلنفاق  ضغط  عن  تحدثت 
يف املؤسسات بعكس ما هو موجود يف املوازنة 

التي وصلت مبالغها اىل 164 تريليون دينار“.
بتعديل  مطالب  النواب  ”مجلس  ان  واضاف 
بشكل  والرصفيات  املبالغ  وتقنني  املوازنة 

ستحتاج  ربما  الخطوات  تلك  ان  رغم  واضح، 
والتفاهمات،  والحوارات  املناقشات  من  لوقت 
لكنها خطوة مهمة ورضورية للخروج بموازنة 
تالئم الواقع الحايل“. مبينا ان ”املبدأ األسايس 
الواجب اتباعه يف املوازنة هو النسب السكانية 
وتطبيق العدالة، ومراعاة املحرومية من خالل 
محافظة  كل  لوضع  واقعية  توازن  آلية  ايجاد 
السابقة  املوازنات  يف  نجده  لم  االمر  هذا  لكن 

وحتى املوازنة املرسلة حاليا من الحكومة“.
باملقابل اكدت اللجنة املالية النيابية ان مسودة 
االتحادية  العامة  املوازنة  قانون  مرشوع 
النفقات  تقليل  بعد  ايام،  خالل  ستقر    2021

وانصاف االجراء وموظفي العقود واملفسوخة 
عقودهم“.

مظهر  احمد  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 
للتصويت  ستطرح  املوازنة   ” ان  الجبوري: 
ماضون  ونحن  املقبلة،  القليلة  األيام  خالل 
املوازنة  مبلغ  وترشيق  النفقات  بتقليل 

العامة ”.
”سنسعى  دياىل  محافظة  عن  النائب  واضاف 
اصحاب  من  املظلومني  إلنصاف  جهدنا  بكل 
العقود واملفسوخة عقودهم واالجراء اليوميني، 
حقول  حراس  من  دياىل  يف  اهلنا  من  خاصة 

املنصورية“.
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ووهان/ متابعة الزوراء:
بينما يـردد دبلوماسيون صينيون 
ووسائـل إعـالم رسميـة نظريات 
تقـول إن فريوس كورونا ربما نشأ 
يف دولة أخرى، قـام خرباء منظمة 
الصحـة العامليـة بزيـارة شديـدة 
الحساسية لسوٍق يف مدينة ووهان 
الصينية، ظهر بها فريوس كورونا 

املستجد ألول مرة.
ويف إطار زيـارة شديدة الحساسية 
للصـني، يواصـل خـرباء منظمـة 
الصحـة العاملية مهمتهـم للتحقق 
من مصـادر وباء كوفيد19-. وقام 
فريـق خـرباء التحقيـق يف منشـأ 
الفـريوس بزيارة امـس األحد (31 
يناير/ كانون الثاني 2021) لسوٍق 
لبيع املأكـوالت البحرية بالجملة يف 
مدينة ووهان الصينية، كان البؤرة 
كورونـا  فـريوس  لظهـور  األوىل 

املستجد قبل عام.  
ووصـل فريـق الخـرباء إىل سـوق 
هوانان بعد ظهـر اليوم (بالتوقيت 
املحـيل) وسط حضور أمني مكثف 
إذ أقيمـت حواجز إضافيـة خارج 

سياج أزرق عال يحيط بالسوق.
ولم يـرد الخرباء األحد عـىل أسئلة 
وجهها لهـم صحفيـون احتشدوا 
عند املدخل حيث مـر موكب فريق 
منظمـة الصحـة لدخـول السوق. 
وطلب عنارص األمن من الصحفيني 
السـوق  محيـط  يف  املوجوديـن 
املغادرة وهّز أحدهـم سلماً طويالً 
كـان مصور يجلس عليـه اللتقاط 

صور أفضل.
الصحـة  ملنظمـة  الزيـارة  وهـذه 
العامليـة شديـدة الحساسيـة مـن 
الناحية السياسّيـة بالنسبة لبكني 
املتهمة بأنها تأخـرت يف التحرك يف 
مواجهة أوىل اإلصابات بكوفيد19- 
يف املدينة الهائلـة الواقعة يف وسط 

الصني.

وبعد أن انتهى يوم الخميس املايض 
الحجـر الصحـي لفريـق منظمـة 
الخـرباء  زار  باملدينـة،  الصحـة 
ومعرضـا  وأسواقـا  مستشفيـات 
يوثـق معركة ووهان مع الفريوس 
حيـث فرضت املدينـة، التي يعيش 
فيها 11 مليون نسمة، العزل العام 

ملدة 76 يوما.
وقالـت منظمـة الصحـة العامليـة 
أنشطـة  إن  الجمعـة  أمـس  يـوم 
الزيارات  الفريـق ستقتـرص عـىل 
التي ينظمها مضيفـوه الصينيون 
وإن الخـرباء لن يتواصلوا مع أفراد 

املجتمع يف ضوء القيود الصحية.
ويلتـزم النظـام الشيوعي الصيني 
شبـه صمـت حيـال هـذه الزيارة 
وتقلـل بكـني مـن أهميـة مهمـة 
الخـرباء األجانـب. وقـال متحدث 
باسـم وزارة الخارجيـة الصينيـة 
تجـاو ليجيـان الجمعـة ”إنه ليس 
تحقيقـاً“، رافضـاً توجيـه أصابع 

االتهام إىل بالده.
وقال بعض الدبلوماسيني الصينيني 
ووسائـل إعـالم رسميـة إنهـم ال 
يعتقـدون أن السـوق هـي املنشـأ 
وأيدوا نظريـات تقول إن الفريوس 

ربما نشأ يف دولة أخرى.
 ومنذ بضعـة أيام، نرشت صحيفة 
”غلوبـال تايمـز“ القوميـة مقاال 
يقلـل مـن أهمية هـذا السـوق يف 
تحديـد مصـدر الوبـاء، مؤكـدا أن 
”تحقيقـات“ تشـري إىل أنـه ليـس 

منشأ الفريوس.
 ويشـدد النظـام الشيوعـي الـذي 
لّطخت صورته إدارته املثرية للجدل 
لألزمـة الصحية يف أسابيعها األوىل، 
عىل انتصـاره عىل الوبـاء، يف وقت 

تبدو دول العالم غارقة يف األزمة.
 وتمكنت الصـني من الحّد من عدد 
اإلصابـات عىل أراضيهـا الذي يبلغ 
أقـل مـن 90 ألفـا بينما بلـغ عدد 
الوفيـات 4636، بحسـب التعـداد 

الرسمـي، فيما تفـىش الفريوس يف 
كافة أنحاء العالم مسجالً أكثر من 

مليوني وفاة.
األول  كانـون  ديسمـرب/   31 ويف 
الربـط بـني سـوق  2019، وبعـد 
إصابـة  حـاالت  وأربـع  هوانـان 
بالتهاب رئوي غامض، تقرر إغالق 
السـوق. وبحلـول نهايـة ينايـر/ 
كانون الثاني من العام التايل، كانت 
ووهـان قد فرضت العزل العام ملدة 

76 يوما.
ويرى الخـرباء أن سوق هوانان ما 
زالـت تلعب دورا يف تقفي أثر منشأ 
الفـريوس ألن أول تفاقـم لحـاالت 

اإلصابة كان بها.
وُفرضـت قيود شديـدة عىل دخول 
الناس للسـوق منذ إغالقهـا أوائل 
العام املـايض. وقبل إغالقها، كانت 
سوق هوانان تعج بالحركة وتضم 
مئـات األكشـاك التي تبيـع اللحم 

واملأكوالت البحرية والخرضوات.

تونس/متابعة الزوراء:
التونـيس  الربملـان  رئيـس  اعتـرب   
الرئيـس  دور  أن  الغنـويش  راشـد 
”رمزي“ فيمـا يرتبط بأزمة اليمني 
الدستورية للوزراء الجدد يف التعديل 
تعمـق  ترصيحـات  يف  الحكومـي 
الخالفـات بني رئاسـة الجمهورية 

ورئاسة الربملان.
وينتظـر الشـارع يف تونـس كيـف 
ستـؤول األزمة الحاليـة مع تلويح 
الرئيـس قيـس سعيد بعـدم قبول 
الوزراء الجدد ألداء اليمني الدستورية 
بعد نيلهم الثقة يف الربملان يف 26 من 
الشهر الجاري، بسبب تحفظه عىل 
البعض منهـم ممن رشحهم رئيس 

الحكومة هشام املشييش.
وأرجع سعيد تحفظه بسبب وجود 
شبهات فساد حـول بعض الوزراء 
مـن  مخـاوف  وسـط  املقرتحـني 
حدوث أزمة دستورية غري مسبوقة 
يف البـالد يف ظل التوتـر املستمر مع 
قرص قرطـاج من جهـة، والربملان 

ورئاسة الحكومة من جهة أخرى.
وقـال الغنـويش يف حـوار افرتايض 
عـىل تطبيـق زوم ”الرئيـس يمتنع 
عن أداء القسـم للفريق الجديد من 
الـوزراء وبالتايل هو رافض للتعديل 

الوزاري“.
وتابـع ”الرئيس يعتقـد أن له الحق 
يف أن يقبـل بعض الـوزراء ويرفض 
البعض اآلخر، هـذه إشكالية املزج 
والنظـام  الرئـايس  النظـام  بـني 

الربملاني“.
ترصيحـات  أن  مراقبـون  ويـرى 
حالـة  مـن  ستزيـد  الغنـويش 
االستقطـاب التي تشهدها البالد  يف 
وقت وصل فيـه املسار السيايس إىل 
حالة انسـداد حاد، وسـط انقسام 
ُمتفاقـم خاصة بعد حسم املشييش 
خياراته بامليل صوب حركة النهضة 

اإلسالمية برئاسة الغنويش.
خـالل  مـن  املشيـيش  واستطـاع 
التحوير الوزاري املثري للجدل تمرير 

كافة الوزراء باالستناد إىل التحالف 
الثالثـي بني حركـة النهضة وحزب 
قلب تونس وائتـالف الكرامة، وهو 
الـذي يوصـف بالحـزام  التحالـف 

السيايس والربملاني للحكومة.
وقال الغنـويش إن تونـس نظامها 
برملانـي ودور رئيـس الدولـة هـو 
دور رمـزي وليـس دورا إنشائيـا، 
وموضوع الحكـم ومجلس الوزراء 
وهـو  الحاكـم  الحـزب  إىل  يعـود 

باألساس مسؤولية الحكومة.
وأوضح أن الحاجة هي إقامة نظام 
برملاني كامل يمنـح مقاليد الحكم 
االنتخابـات  يف  الفائـز  الحـزب  إىل 

الترشيعية.
وتابع رئيـس الربملان“ربما الدرس 
الذي سنصل إليه هو ان نقيم نظاما 
برملانيا كامال فيه فصل حقيقي بني 
السلطات. والسلطة التنفيذية كلها 
يف يـد واحدة يف يد الحـزب الفائز يف 
االنتخابات وهو الـذي يقدم رئيسا 

للوزراء“.
وتبنـت تونس يف دستورهـا الجديد 
الربملانـي  النظـام   2014 لعـام 
املعدل الذي يمنـح رئيس الحكومة 
مرشح الحزب الفائز يف االنتخابات 

صالحيات تنفيذية واسعة.
ورئيـس الجمهوريـة منتخـب من 
ولكـن  مبـارشة  بصفـة  الشعـب 
صالحياته تنحرص أساسا يف مسائل 

الدفـاع واألمن القومـي والسياسة 
الخارجية.

الحـايل  الحكومـة  رئيـس  ويقـود 
املشييش حكومة تكنوقراط  هشام 
مـن  مكلـف  وهـو  سبتمـرب  منـذ 
الرئيس سعيد بنص الدستور بسبب 
األحـزاب لفرصهـا وفق  استنفـاد 
اآلجال الدستوريـة يف التوافق حول 
مرشح للحكومة، لكـن رسعان ما 
تصاعد التوتر بني املشييش املدعوم 
من أكرب حزبني يف الربملان والرئيس 

سعيد.
حملتـه  يف  سعيـد  الرئيـس  وملـح 
االنتخابيـة ويف الكثري من خطاباته 
إىل رغبته يف تعديل النظام السيايس 
نحـو نظـام رئـايس مـع  تعزيـز 

الصالحيات للحكم املحيل.
وال تتوقـف األزمـة يف تونـس عنـد 
املساريـن السيـايس والدستـوري، 
وإنما امتـدت إىل املسار االجتماعي 

الذي بات يتسم باحتقان شديد.
وقـد تزيـد األزمـة الدستوريـة من 
تعقيد الوضع يف تونس التي شهدت 
اضطرابـات ليلية قبـل أسبوعني يف 
عـدة مدن واحتجاجـات ضد الفقر 
والبطالـة تسببـت يف توقيـف أكثر 
مـن ألـف شخـص، وسـط تواصل 
االحتجاجات التي تلقي بثقلها عىل 
مجمل املشهد العـام يف البالد، الذي 

دخل يف حالة تخبط.
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 شكـل اختيـار الرئيـس األمريكي 
جو بايدن للدبلومايس املخرضم يف 
اإلدارات األمريكية السابقة ويليام 
برينز ليكون عىل رأس أقوى أجهزة 
االستخبارات يف العالم، تحوال كبريا 
يف التعيينـات يف املناصـب القيادية 
للمؤسسـات الرسميـة يف الواليات 
طبيعـة  تحـدد  والتـي  املتحـدة، 

السياسات الخارجية للبالد.
بدأ بايدن عهـده الرئايس بسلسلة 
واسعة من التغيـريات يف القيادات 
حـّد  عـىل  واألمنيـة  السياسيـة 
السـواء، ويسعـى إىل العمـل عـىل 
قطع العالقة مـع سياسة خصمه 
الرئيس الجمهوري السابق دونالد 
ترامـب، الـذي ينظر إليـه عىل أنه 
”طمـر“ عمـل األجهـزة املختلفة 
للواليـات املتحـدة وقّوتهـا طـوال 

السنوات األربع املاضية.
الـذي عمـل  جـاء تعيـني برينـز، 
الخارجيـة  لوزيـر  نائبـا  سابقـا 
وسفريا يف كـل من روسيا واألردن، 
ليحدد طبيعـة السياسة الخارجية 
للواليات املتحدة التـي ينوي بايدن 
انتهاجها خـالل فرتتـه الرئاسية، 
وتعـّد محـددا أساسيـا يمكن من 
خالله قراءة طبيعة السيناريوهات 
املمكنة للتعامل مع قضايا مشتعلة 
وخالفية يف مناطـق مختلفة حول 

العالم.
وينظـر الرئيس األمريكـي الجديد، 
فريقـه  اختيـار  استكمـل  الـذي 
ملجلـس األمـن القومـي، إىل وكالة 
املخابرات املركزيـة عىل أنها ”ال بد 
أن تتجرّد من السياسة“، وأن تتوّىل 
قيادتها شخصية مهنية الستعادة 
لعـب دورهـا الحيوي الـذي تعتمد 
الواليـات املتحـدة عليـه يف اتخـاذ 
قرارات مصرييـة يف أزمات داخلية 

وخارجية متعددة.
ويرى بايدن أن اختيار ويليام برينز 
نقطـة أساسية يف ”عـودة املهنيني 
إىل لعـب أدوار قيادية“ يف املؤسسة 

األمنيـة العريقة التي تأسست قبل 
نحو 74 عاما.

ولعبـت الوكالـة املخابراتية األكرب 
منـذ  مختلفـة  أدوارا  العالـم  يف 
األساسيـة  ومهمتهـا  تأسيسهـا، 
هي جمع املعلومات عرب عنارصها 
املنتـرشة يف السفـارات األمريكية، 
وتقود الوكالة عمليات أمنية رسية 
مختلفـة (تقليدية وغـري تقليدية) 

ضد خصوم الواليات املتحدة.
ويقول الدبلوماسيـان آرون ديفيد 
ميلر ودانيال كريتـزر، اللذان عمال 
مع برينـز لعقـود، إن اختياره عىل 
املركزيـة  املخابـرات  وكالـة  رأس 
يعكس التـزام بايدن بالدبلوماسية 
مـن  يرفـع  قـرار  وهـو  الجـادة، 
الذيـن  الدبلوماسيـني  معنويـات 
تعرضوا لسـوء املعاملـة واإلساءة 

والتجاهل يف ظل إدارة ترامب.
ويضيفان، يف تقريـر نرشته مجلة 
”فورين بولييس“ األمريكية أن هذا 
االختيـار ”يمكـن أن يدفع مجتمع 

االستخبارات للمزيـد من االهتمام 
االستخبـارات  لجعـل  بمهمتـه 
والتـي  الدبلوماسيـة،  خدمـة  يف 
األمريكيني  الدبلوماسيني  ستساعد 
عـىل التعامل مع مختلـف القضايا 

قبل أن تتحول إىل أزمات“.
ويرى شـق واسع من الجمهوريني 
بايـدن  لتعيينـات  واملنتقديـن 
للمناصب األمنيـة والسياسية عىل 
أنـه يعيـد املسؤولني الذيـن عملوا 
يف إدارة الرئيـس األمريكـي األسبق 
باراك أوباما لتويل مناصب يف إدارته 

الحالية.
ويعتقد هـؤالء أن سياسات بايدن 
لـن تكـون مختلفة عـن سياسات 
أوبامـا املعتمـدة يف منطقة الرشق 
األوسط وأماكـن أخرى من العالم. 
وبرينـز شغل مناصـب مختلفة يف 
اإلدارات األمريكيـة السابقـة سواء 
الديمقراطية، فقد  أو  الجمهوريـة 
مادلـني  مـع  الخارجيـة  يف  عمـل 
أولربايـت وكولن بـاول وكونداليزا 

رايـس وهيـالري كلينتـون وجون 
كريي.

يعـد وليـام برينز من دعـاة تجديد 
الدبلوماسيـة األمريكية، التي عمل 
فيها طوال 33 عاما قبل تقاعده يف 
العام 2014، وطـرح ذلك األمر من 
خالل كتابه ”القناة الخلفية“ الذي 
صدر يف العام 2019. ويعتقد برينز 
أن حـل املشكـالت يعتمـد بشكـل 
أسـايس عـىل تحسني طـرق جمع 

املعلومات االستخبارية والبيانات.
وتواجـه وكالة املخابـرات املركزية 
األمريكيـة العديـد مـن التحديـات 
التفاعـالت  ضـوء  يف  الخارجيـة 
الهجمات  املتواصلـة عـىل صعيـد 
اإللكرتونية أو الجماعات املتطرفة 
يف  تنشـط  التـي  امليليشيـات  أو 
وليبيـا  وسوريـا  واليمـن  العـراق 
املتحدة،  الواليـات  وتهدد مصالـح 
لكـن ال يعرف حتى اللحظة طبيعة 
”التغيريات“ التـي يمكن أن تحدث 
املخابراتـي  العمـل  صعيـد  عـىل 

األمريكـي الذي ال ينقطـع عن تلك 
املناطق املشتعلة.

وتعتمد اإلدارات األمريكية يف العادة 
عىل التقارير االستخباراتية لطبيعة 
األنشطة التي تقوم بها الجماعات 
املتطرفة واملهددة للواليات املتحدة. 
وتتخذ القرارات السياسية يف ضوء 
طبيعـة تلك التقاريـر ومدى جدية 
تهديداتها لألمن القومي األمريكي.

ويرى آرون ديفيد ميلر، وهو محلل 
سابـق يف وزارة الخارجية لشؤون 
الـرشق األوسط، ودانيـال كريتزر، 
املتحدة  للواليـات  السابـق  السفري 
اختيـار  أن  وإرسائيـل،  مـرص  يف 
املخابـرات  وكالـة  لقيـادة  برينـز 
ملـن  مفيـدا  مكمـال  ”سيكـون 
اختارهـم بايدن لـوزارة الخارجية 
واألمـن القومي والذيـن سيعيدون 
تنشيط الدبلوماسية كأداة حاسمة 

للسلطة الوطنية“.
واختـار بايـدن كـّال مـن أنتونـي 
بلينكـن لقيـادة وزارة الخارجيـة، 

وجاك سوليفـان كمستشار لألمن 
القومـي، والجنـرال لويـد أوستني 
لوزارة الدفاع، حيث يهدف من هذه 
االختيارات إىل القطيعة مع املايض. 
وهـؤالء سيشكلـون مجلس األمن 
القومـي الـذي توكـل إليـه مهمة 
تقديم النصائـح واملشورة للرئيس 
الخارجيـة  السياسـة  تحديـد  يف 

للواليات املتحدة.
ويقـول الدبلوماسيان السابقان يف 
تقريرهمـا إن ”يف حياتهما املهنية، 
شهدا مـدى أهمية االستخبارات يف 
التعامل مع القضايا الدبلوماسية“، 
أن  إىل  الوقـت نفسـه  مشـريان يف 
اختيار برينـز وفريق األمن القومي 
يظهـر القيمـة التي يوليهـا بايدن 

للخدمة العامة والخربة.
هـذه  أن  وكريتـزر  ميلـر  ويـرى 
عـودة  إىل  ”تشـري  االختيـارات 
مجموعـة ملتزمـة مـن املوظفني 
الذيـن  األنانيـني  غـري  املوهوبـني 
يؤمنـون باملصلحـة الوطنيـة غري 
املقيـدة بالسياسـات الداخليـة أو 
الغرور أو املصالح الشخصية لفرد 

ما أو آراء أّي حزب“.
أول  هـو  ”برينـز  أن  ويضيفـان 
موظف يف الخدمة الخارجية يرشح 
إلدارة وكالة املخابـرات املركزية يف 
تاريخهـا املمتد عـىل 74 سنة، فقد 
جاء املديـرون السابقـون للوكالة 
من الجيـش والكونغرس ومن رتب 
وكالة املخابـرات املركزية والطبقة 

السياسية“.
تـم  العـادة  يف  أنـه  ويوضحـان 
استبعـاد الدبلوماسيـني من شغل 
منصب حساس يف وكالة املخابرات 
املركزية ”نظرا لرتكيز الوكالة عىل 
العمليـات الرسيـة عكـس طبيعة 
الدبلوماسية، باإلضافة إىل ثقافتها 
الضيقـة واالنعزاليـة، وهـي سمة 

يشرتك فيها السلك الخارجي“.
وليـام برينـز يعـد أحـد مهنـديس 
الحـوار مـع إيـران وهو مـن مهد 
الطريـق للتفـاوض معهـا يف عهد 

إدارة أوبامـا، ووصـل إىل االتفـاق 
برنامجهـا  حـول  للجـدل  املثـري 
النووي عام 2015، والذي انسحب 
منه الرئيـس السابق دونالد ترامب 

يف العام 2018.
وستكـون املهمـات املنتظـرة لبرينـز 
معقـدة ومليئة بجملة مـن التحديات 
عىل صعيد السياسة الخارجية وطريقة 
عمل الوكالة األكـرب يف العالم. ويتوقع 
إىل  للغايـة  أن تكـون مهمتـه كبـرية 
جانب آفريل هينز مديرة االستخبارات 
الوطنية يف كل ما يتعلق برتكة الرئيس 
السابق املثقلـة باملشكالت والتحديات 

عىل حّد السواء.
من هو ويليام برينز:

من مواليد 11 أبريل 1956.
الدكتـوراه  شهـادة  عـىل  حاصـل 
يف العالقـات الدوليـة مـن جامعة 

أكسفورد.
رئيـس مؤسسة كارنيغـي للسالم 

الدويل.
تقاعـد مـن العمـل الدبلومايس يف 

العام 2014.
نائب وزير خارجية الواليات املتحدة 

بني عامي 2011 و2014.
عمل سفـريا لدى روسيا من 2005 

إىل 2008.
عمل مساعـدا لوزير الخارجية بني 

عامي 2001 و2005.
عمل سفريا لـدى األردن من 1998 

إىل 2001.
يحتل أعىل رتبة يف السلك الدبلومايس 

األمريكي كسفري متمرس.
والعربيـة  الروسيـة  يجيـد 

والفرنسية.
ويقـول ميلـر وكريتـزر إن تعيـني 
برينـز وهينز يعكس تصميم بايدن 
عـىل إزالـة السمـوم مـن مجتمع 
االستخبـارات الـذي تعـرض لتلف 
شديد خـالل إدارة ترامـب والتأّكد 
من هيمنـة املهنيني. وكـان بايدن 
قد قـال إن ”برينـز يشاركه إيمانه 
العميق بأن الذكـاء يجب أن يكون 

غري سيايس“.
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امن ومجتمع

 بغداد/ الزوراء:
قـال مديـر عـام الصحـة العامـة يف وزارة 
الصحـة، ريـاض عبـد االمـري الحلفـي: إنه 
«خـالل االسـبوعني املاضيني شـهدنا زيادة 
واضحة يف عدد االصابات، وأن سـبب الزيادة 
يف هـذه االعـداد هو عدم تطبيـق االجراءات 

الوقائية».
واضاف الحلفي حديث صحفي: أن «املجتمع 
العراقـي وبمختلـف أطيافه، وحتـى النخب 
االكاديمية، تخلت عن االجراءات الوقائية، إذ 
ال يوجد أي التزام بارتداء الكمامات والتباعد 

الجسدي وعدم تجنب التجمعات البرشية».
واكـد «عـدم وجود مـؤرشات قويـة بإعادة 
إصابـة املصابني، نعم؛ هناك أعداد بسـيطة 
تم تسـجيل اعادة اصابتهم مرة ثانية، ولكن 
الزيادة املوجـودة كانت حقيقيـة يف الفئات 
التي لم تتعرض لإلصابة، وإذا استمرت هذه 
الزيادة وتضاعف عدد املصابني كما حدث يف 
عـام ٢٠٢٠ ، حيث شـهدنا اصابات متزايدة 

يف شهري أيار وحزيران، سنضطر للعودة اىل 
االجراءات املشددة».

وحـذر الحلفي مـن أن «االجراءات املشـددة 
التي سـيتم اتخاذها ستشـمل الحظر وغلق 

املوالت واملطاعم واملؤسسات ذات التجمعات 
الدينية، وهذا املوضوع سـيكون عىل طاولة 
النقاش، وسـتكون االجراءات أكثر تشددا يف 
حالـة عدم اسـتجابة املواطنـني وتطبيقهم 

إلجراءات الصحة والسالمة العامة».
وقال مدير عام دائرة الصحة العامة، رياض 
عبـد األمري، يف بيان اطلعـت عليه «الزوراء»: 
إن ”الـوزارة وضعـت خطـة كاملـة لجميع 
املحافظات الستقبال لقاح فريوس كورونا». 
مبيناً أن“ الصحة شكلت لجاناً يف املحافظات 
السـتقبال أي لقـاح، وبخاصة لقـاح فايزر 
امكانيـات  اىل  يحتـاج  لقاحـاً  بوصفـه 
ولوجستيات تختلف عن اللقاحات األخرى».
وأضـاف عبـد األمـري أن“ الصحـة تتأهـب 
السـتقبال أي لقـاح مـن اللقاحـات التـي 
فـريوس  لقـاح  أن“  إىل  الفتـاً  ظهـرت»، 
كورونا سـيدخل العراق يف غضون الشهرين 

املقبلني».
وأشار إىل أن“ نسبة توزيع لقاح كورونا بني 
املحافظات ستكون بحسب النسبة السكانية 
لـكل محافظـة وليس عىل معيـار املؤرشات 
الوبائية بوصف أنه ال توجد محافظة اآلن يف 

مأمن من ارتفاع عدد اإلصابات“. 

بغداد/ الزوراء:

يف  التحقيقـات  دائـرة  اعلنـت 

هيئـة النزاهـة، امـس االحـد، عن 

تنفيذ ثـالث عمليَّـات ضبـٍط لعدٍد 

مـن املُتَّهمـني؛ لقيامهـم بتعقيـب 

الرضيبـة  ُمديَّريـات  يف  املُعامـالت 

يف  العقـاري  والتسـجيل  واملُـرور 

نينـوى، واحتيالهم لالسـتيالء عىل 

عقاٍر بشـكٍل غري أصـويلٍّ وُمخالٍف 

للقانون.

تلقـت  بيـان  يف  الدائـرة  وقالـت 

«الزوراء» نسـخة منـه: ان “ فريق 

عمـل ُمديريَّة تحقيـق نينوى، الذي 

يف  الرضيبـة  مديريَّـة  إىل  انتقـل 

الجانـب األيمـن يف مدينـة املوصل، 

بتعقيـب  اثنـني  ُمتَّهمـني  بضبـط 

املُعامـالت داخـل املُديريَّـة دون أيَّة 

صفٍة قانونيٍَّة، ُمبيِّنًة ضبط ُمعاملة 

ـًة بإحدى  وإضبـارة رضيبيًَّة خاصَّ

الرشكات».

واضافت ان“ عمليَّـٍة ثانيٍة، للدائرة 

ـن الفريـق مـن ضبـط ثالثـة  تمكَّ

ُمتَّهمني يف مديريَّة مرور املُحافظة؛ 

لقيامهم بتعقيب املُعامالت بصورٍة 

للقانـون،  خالفـًا  أصوليَّـٍة  غـري 

وأسـفرت العمليَّـة عن ضبـط عدٍد 

من املُعامالت بحوزة املُتَّهمني».

واوضحـت ان ”الفريق، الذي انتقل 

إىل ُمديريَّـة التسـجيل العقـارّي يف 

نينـوى – الزهور، قام بضبط ثالثة 

ُمتَّهمني؛ الحتيالهم وادِّعائهم بأنهم 

ورثة املالك الرشعيِّ ألحد العقارات، 

ُمسـتغلني التشـابه يف األسـماء، يف 

حني كشـفت تحرِّيـات ومعلومات 

الفريق عن أن املالك الرشعيَّ للعقار 

عىل قيد الحياة وال تربطه باملُتَّهمني 

أيَّة صلٍة».واشـارت الدائرة انه ”تم 

تنظيـم محـارض ضبـٍط أصوليَّـٍة 

ـَذت بنـاًء عىل  بالعمليَّـات التـي ُنفِّ

ـراٍت قضائيَّـٍة، وعرضهـا مع  ُمذكَّ

املُتَّهمني عىل السـّيد قايض محكمة 

ة بقضايا النزاهة  التحقيـق املُختصَّ

يف نينوى، الذي قرَّر توقيف املُتَّهمني 

وفقاً ألحكام املواد (٢٩٨,٢٨٩,٣٠٧) 

من قانون العقوبات“.

 بغداد/ الزوراء:
حـددت وزارة الرتبيـة مواعيـد الكـورس األول 
ونصف السـنة للعـام الدرايس الحـايل ٢٠٢٠ – 

.٢٠٢١
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسـخة منه: 
ان «امتحانات نصف السـنة للدراسة االبتدائية 
سـتنطلق يـوم السـبت املوافق الـ٦ من شـهر 
شباط لعام ٢٠٢١، وتنتهي يوم الخميس الـ١٨ 

من الشهر ذاته».
وأضـاف «فيما تبـدأ امتحانات الكـورس األول 
ونصـف السـنة للدراسـة الثانوية يوم السـبت 
املصادف الـ٢٠ من شـهر شباط وتستمر لغاية 
الــ٨ مـن شـهر آذار املقبل، عـىل ان يكون يوم 

السبت من ضمن ايام االمتحانات».
وأشـار البيـان اىل ان «الجـداول االمتحانية يتم 
تحديدهـا من قبـل إدارات املـدارس». منوها اىل 
«رضورة األخـذ باإلجـراءات الوقائيـة والتباعد 
االجتماعي سـواء كان يف القاعات االمتحانية أو 

انتشار التالميذ والطلبة يف ساحات املدارس».
مـن جانـب اخر، كشـفت وزارة الرتبيـة، امس 
االحـد، عـن مناقشـتها مـع إحـدى املنظمات 
الدوليـة يف اربيـل، املشـاكل املتعلقـة بالطلبـة 
النازحـني العائدين اىل مناطقهم، وسـبل إيجاد 

الحلول املناسبة لهم.
وقالـت الوزارة يف بيان، تلقت «الزوراء» نسـخة 
منـه: انهـا «وخالل فعاليـات اليـوم الثاني من 
برنامـج التعليم (اجتياز) الـذي عقدتُه الوزارة 

بالتعـاون مع منظمة مـع منظمة مرييس كور 
الدوليـة، يف اربيـل، بحثـت تقسـيم املشـاركني 
الحلـول  إليجـاد  امليدانيـة  العمـل  ملجاميـع 
ملشـاكل النازحـني والعائدين يف مناطـق النزاع 
واملجتمعـات املضيفـة التي تواجههـم يف قطاع 
التعليـم ضمـن مـرشوع يمتـد لثالثة سـنوات 
ابتداًء من عـام ٢٠٢٠ ولغاية ٢٠٢٣ «.واضافت 
انها «ناقشـت مع املنظمة املذكورة مهام العمل 
امليدانـي الذي كان محور نقـاش لجنة املدافعة 
املركزية لربنامج التعليم (اجتياز) ووضع خطة 

اسرتاتيجية لتحقيق الهدف املنشود».

واشارت الوزارة اىل أن «برنامج التعليم (اجتياز) 
سيسـتمر ببحـث مهام عمـل اللجـان امليدانية 
وبما يحقق الهدف املنشـود واستقبال اكثر عدد 

من هم خارج مقاعد الدراسة».
وقدمت وزارة الرتبية، يف ختام االجتماع، شكرها 
للجهـات السـاندة لعملهـا الرتبـوي وأعضـاء 
منظمة مرييس كور وحرصهم عىل التواصل مع 
الوزارة، متمنية ان تتكلل هذه الجهود بالنجاح 
وتطبيق بنود ورقـة العمل التي تم توقيعها بني 
الجانبـني عـىل ارض الواقع لزيادة عـدد الطلبة 

العائدين اىل مقاعد الدراسة». 

 بغداد/ الزوراء:
اعلنـت خلية اإلعالم األمنـي، امس االحد، ضبط 
معمـل لصنـع العبـوات الناسـفة مـع أعتـدة 

مختلفة يف صحراء الرطبة.
وذكـرت الخلية يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة 
منـه: انـه «الحقـاً لخرب تمكـن قوة مـن فوج 
استخبارات الفرقة األوىل بالجيش، يوم السبت، 
مـن قتـل إرهابيـني أثنـني أحدهـم مايسـمى 
املسـؤول العسـكري لداعش يف صحـراء غربي 
قضاء الرطبة املجرم (مثنى شـرتان املرعاوي)، 
كمـا دمرت وكـرا لالرهابيـني يف منطقة فيضة 
الغـزالن جنوب قضاء الرطبة يف عمق الصحراء، 
وبعـد البحث والتفتيش، تـم العثور عىل (معمل 

تفخيخ لصنع العبوات الناسفة)».
وتابـع «كما تـم العثور عىل مسـتودعني للعتاد 
وخـزان وقود سـعة ٢٥٠٠ لرت مملـوء بالوقود 
و٥٣ عبوة ناسـفة مختلفة معدة التفجري و٣٦ 
ورمانة يدوية دفاعية و٣ علب  عتاد pkc وعلبة 
عتاد  رشـاش  ثقيل عيار  ١٢/٧ ملم ورشاشة 
متوسطةpkc  و٤ قنابر هاون ٦٠ ملم و٨ قنابر 
هـاون ٨١ ملـم وصـاروخ spg٩  و١١ حشـوة 
قاذفـة RBG٧ ٣٥ حشـوة هـاون مختلفة و٣ 
أكياس C٤ سـعه٣٠ غرام وعتـاد pkc محمول 

سـعة ١٠٠ إطالقة وصفيحه هاون ٦٠ ملم و٣ 
احزمة ناسفة معدة للتفجري مالبس لإلرهابيني 
وعلـم لداعش وجهاز البتـوب و٩ اجهزة هاتف 
نوكيا لغرض التفجري ومولدة وعتاد٧٥٠ إطالقة 
تالفـة وفـالش ميمـوري عـدد/٢ وأواني طبخ 
واسـطوانة غـاز وطبـا خ وارزاق جافة وطرية 

واغطيـة مختلفـة وأدوات احتياطيـة مختلفه 
وخزان ماء».

واشارت الخلية بحسب البيان اىل انه «تم تدمري 
جميع العبوات واملواد مـن قبل مفرزة املعالجة 
حيـث أن هذه املواد عثر عليها يف كهف يودي إىل 

غرفة».
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fiaÏvn€a@ãƒ¢@ÅÏ‹mÎ@Cb„ÎäÏ◊D@pbibñg@áÌaçm@Âfl@äâ•@Úzó€a

ÙÏ‰Ó‰i@ÚÓflÏÿy@ãˆaÎÜ@¿@p˝flb»æa@kÓ‘»mÎ@›Ìbzn€bi@µ‡Ënfl@¡jö

Ô€b®a@‚b»‹€@Ú‰è€a@—ó„Î@fiÎ˛a@ëäÏÿ€a@áÓ«aÏfl@Üá �•@ÚÓi6€a
Úéaäá‹€@·ËmÜb«g@›jéÎ@µyåb‰€a@Új‹�€a@›◊bìfl@or¢

@Ú–‹n¨@Òán«c@…fl@Ú–éb‰€a@paÏj»€a@…‰ó€@›‡»fl@¡jö
Új†ã€a@ıaãzñ@¿

بغداد/ الزوراء:

اوعـز امـني بغـداد، عـالء معـن، امس 

االحد، بإيقاف محاولة هدم ألحد االبنية 

الرتاثيـة ويوجـه بإقامـة دعـوى ضد 

اصحاب الدار ملحاولتهم هدمه.

وقالت األمانة يف بيـان تلقت «الزوراء» 

نسـخة منـه: إن ”املعمـار عـالء معن، 

امـني بغداد، اوعز بإيقاف محاولة هدم 

ألحـد االبنيـة الرتاثية، ويوجـه بإقامة 

دعوى ضـد اصحـاب الـدار ملحاولتهم 

هدمه ومخالفتهم القوانني والتعليمات 

النافذة».

واكـد امني بغداد عىل ”رضورة الحفاظ 

عىل االبنية واملواقع الرتاثية يف العاصمة 

بوصفهـا شـواخص تاريخيـة تجسـد 

ملدينـة  والحـرضي  االجتماعـي  االرث 

بغداد».

ودعـت امانـة بغـداد املواطنـني كافة 

اىل ”التعـاون معها عرب االبـالغ عن أي 

حالة تجاوز عىل الدور واملواقع الرتاثية 

او محاولـة هدمهـا بصـورة مخالفـة 

للتعليمات والقوانني النافذة“. 

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت لجنة العمـل والهجرة واملهجريـن النيابية، امس االحد، عن عـزم وزارة الهجرة 

واملهجرين، توزيع اكثر من الف وحدة سكنية بني الفقراء خالل العام الحايل.

وقـال نائـب رئيس اللجنة، حسـني عرب، يف بيان اطلعـت عليه «الـزوراء»: ان «اللجنة 

املكلفـة بتوزيـع تلك الوحدات السـكنية اسـتكملت اعمالها ولم يبق سـوى االجراءات 

االداريـة والقانونية لتوزيع الشـقق الخاصـة بمجمعي البرصة والعمـارة بني الفقراء 

وذوي الشهداء واالرامل الذين هم ضمن فئات رعاية وزارة الهجرة واملهجرين».

وأضاف عرب أن «هناك مجمعاً سكنياً يف مدينة الصدر، سيوزع خالل هذا العام بني تلك 

الفئـات بعد اكمال جميع االجراءات الخاصة بالتمليك وغريها»، مشـرياً اىل ان «مجلس 

النواب ناقش مع الوزارة سبب توقف تلك املشاريع عن العمل ملدة تصل اىل سبع سنوات، 

باإلضافـة اىل االتفاق عىل اسـتكمال جميع االجراءات الخاصة بتلـك املجمعات بأقىص 

رسعة ممكنة».

وتابع ان «اللجنة تعمل يف الوقت الحايل عىل تمليك الدور واطئة الكلفة اىل سـاكنيها من 

فئـات العناية يف جميع انحاء العراق خـالل املرحلة املقبلة، بعد ان تربعت بها املنظمات 

الدولية وشارك العراق يف جزء منها». 

@Ôzó€a@µfldn€a@ b�‘néa@—‹fl@Ú€byg
ıbõ‘‹€@ÚÓ«b‡nu¸a@ÚÌb«ã€a@Âfl

@ÚÓ‰i˛a@áyc@‚áÁ@Ú€Îb´@“b‘Ìg
ÜaáÃi@¿@ÚÓqa6€a

@ÒáyÎ@1000@…ÌåÏm@‚çn»m@Òãv:a
ıaã‘–€a@µi@ÚÓ‰ÿé

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت لجنة النزاهـة النيابية، امس االحـد، عن احالة ملف االسـتقطاع من رواتب 

الرعاية االجتماعية عىل محكمة تحقيق الرصافة.

وقـال عضو اللجنة، صبـاح طلوبي، يف ترصيح صحفي: إن ”لجنـة النزاهة النيابية 

قدمت اىل وزارة العمل والشـؤون االجتماعية يف نيسـان املايض كتاباً بشأن موضوع 

التأمني الصحي لهذه الوزارة“، مشـرياً إىل أن ”التأمني تضمن مخالفة كبرية بسبب 

اسـتقطاع مبلـغ ٢٠٠٠ دينـار مـن العجـزة والفقراء املشـمولني بشـبكة الحماية 

االجتماعية».

وأضـاف طلوبـي أن ”الضمـان الصحـي موضوع خطـري، ألنه تم االسـتقطاع من 

أشـخاص غـري موظفـني، وأنه ليـس من حـق وزير العمـل والشـؤون االجتماعية 

اسـتقطاع مثل هذه املبالغ“، الفتاً إىل “احالة القضيـة اىل محكمة تحقيق الرصافة 

املختصة بقضايا النزاهة».

وابـدى طلوبي “مخـاوف لجنة النزاهة النيابية من تجديـد عقد الضمان الصحي يف 

املرحلـة القادمة“، مشـدداً عـىل ”رضورة ان يلعب اإلعالم دوراً بـارزاً يف منع عملية 

تجديد العقد“. 

بغداد/ الزوراء:

اعلنت هيأة املنافذ الحدودية، امس االحد، اخالء 

كرفانـات تابعة إلحـدى الـرشكات الفاحصة 

واملنتهية مهامها يف منفذ املنذرية الحدودي.

وذكـر اعـالم الهيأة يف بيـان تلقت «الـزوراء» 

نسـخة منه: انـه «تنفيـذا لتوجيهـات رئيس 

الـوزراء ولتنظيـم العمل يف املنافـذ الحدودية، 

قامت هيـأة املنافـذ الحدودية منفـذ املنذرية 

بإخـالء كرفانـات تابعـة إلحـدى الـرشكات 

املنفـذ  يف  مهامهـا  واملنتهيـة  الفاحصـة 

الحدودي».

واشـارت اىل أن «هـذا اإلجراء يأتي السـتبعاد 

كل الجهـات التـي ال تحمل الصفـة القانونية  

لتواجدها يف املنافذ الحدودية».

بينما اعلنت هيئة الكمارك العامة، امس االحد، 

اعادة إصدار ارسـاليتني لخـط انتاجي لتعبئة 

املنظفـات والنكهات الغذائيـة يف مركز كمرك 

ام قرص الجنوبي لوجود نقص يف مسـتنداتها 

الرسمية

وذكـر اعـالم الهيئة يف بيـان مقتضـب تلقت 

«الـزوراء» نسـخة منـه: أنـه «تمـت اعـادة 

لتعبئـة  انتاجـي  لخـط  ارسـاليتني   إصـدار 

املنظفـات والنكهات الغذائيـة يف مركز كمرك 

ام قرص الجنوبي لوجود نقص يف مسـتنداتها 

الرسمية». 

بغداد/ الزوراء:

رجح نائب رئيس لجنة التخطيط االسرتاتيجي 

النيابيـة، محمـد البلداوي، امـس االحد، عدم 

إمكانية اجراء التعداد العم للسكان هذا العام 

بسـبب جنبتني، مؤكدا ان التعداد العام اذا ما 

تـم اجراءه سـيذلل الكثري مـن العقبات امام 

اعداد املوازنات السنوية .

ان “  البلـداوي يف ترصيـح صحفـي:  وقـال 

تأجيـل التعداد العام للسـكان يف كل عام رغم 

انـه يف االعـوام التي كان فيها وفـرة مالية إال 

ان اطرافـا سياسـية كانت وراء عـدم اجرائه 

ملصالح فئوية».

وأضاف ان “ عدم اجراء التعداد العام بسـبب 

جنبتني اوالها وهي األبرز الجنبة السياسـية، 

حيـث ان بعـض القـوى السياسـية ال تريـد 

اجراءه بسـبب كشـف حقيقية عدد السكان 

ونسـب الفقر، وبالتـايل انها سـتخرس املزيد 

من األموال التي تخصص كل عام من املوازنة 

املالية».

وتابع البلداوي ”اما السبب االخر هو الجنبة 

املاليـة خاصـة يف هذا العام لكـون الحكومة 

ال تتمكـن مـن توفـري األمـوال الكاملة رغم 

ادراجها ضمن موازنة العام الحايل“. مرجحا 

“ عـدم اجراءه خـالل العام الحايل للسـببني 

املذكورين “ .

وكانت وزارة التخطيط أعلنت، السـبت، عدم 

وجـود رؤية واضحـة إلجـراء التعـداد العام 

للسـكان واملسـاكن هذا العام عىل الرغم من 

تأجيله، بينمـا ترى ان تأجيـل االنتخابات اىل 

ترشين االول املقبل لم يكن بصالح التعداد. 

بغداد/ الزوراء:

اكـد نائـب قائـد العمليـات املشـرتكة، الفريـق الركن عبـد األمري 

الشـمري، اعادة انتشـار القطعات العسـكرية لتأمني بغداد، فيما 

اشار اىل وجود تنسيق عسكري وأمني مع إقليم كردستان العراق.

وقـال الشـمري يف ترصيحـات متلفـزة تابعتهـا «الـزوراء»: إن 

«القطعـات االمنية مسـتمرة بشـكل كبري بمالحقـة خاليا تنظيم 

داعش االرهابي، الذي يعمل اآلن من خالل مفارز صغري يف املناطق 

النائية».

واوضح أن «قضاء سنجار تم اخالؤه من املظاهر املسلحة، وهناك 

خطة إلعادة النازحني اىل القضاء وتوسيع االنتشار األمني»، مشرياً 

إىل «وجود تنسـيق عـال مع قـوات التحالف يف الرضبـات الجوية 

والتسـليح».وتابع أن «الحدود مع سوريا مؤمنة ونعمل عىل زيادة 

التحصينات العسكرية هناك».

وعن العاصمة بغداد، اشار الشمري إىل أن «أمن العاصمة العراقية 

بغـداد مهـم وهناك إعادة انتشـار للقطعـات»، مبينـاً أن «الحياة 

طبيعيـة يف العاصمـة العراقيـة بغـداد ونعمل عىل تفعيـل الجهد 

االستخباري».

وزاد بالقول «هناك تنسـيق عسـكري وأمني مع إقليم كردسـتان 

العـراق»، منوهاً اىل أن «إعادة انتشـار القطعات األمنية مبني عىل 

ضوء التهديدات األمنية».

بغداد/ الزوراء:
أعلن الحشـد الشـعبي، امس االحد، عـن انطالق عمليـات تفتيش وتطهري 

واسعة يف جبال نفط خانة بمحافظة دياىل.
وذكر بيان إلعالم الحشـد الشـعبي تلقت «الزوراء» نسـخة منه: أن ”اللواء 
االول بالحشـد الشـعبي انطلق، امس، بعمليات تفتيش وتطهري واسـعة يف 

جبال نفط خانة بمحافظة دياىل“.
وأضاف البيان ان ”العمليات تفتيش خمسـة مناطق وتأمنيها من أي خطر 
إرهابـي قد يهددها مسـتقبال، فيمـا تم تفجري نفق تابـع لفلول ” داعش“ 

اإلرهابي يحتوي عىل متفجرات“. 
من جانب متصل، أعلن الحشد الشعبي، امس االحد، عن انطالق عملية دهم 
وتفتيش يف مناطق رشق االنبار شاركت فيها االلوية الثاني والسابع و٢٧ ، 

والتشكيالت الساندة بالحشد الشعبي.
وقال املعاون اإلداري لقائد عمليات رشق دجلة الحشد الشعبي، عيل املظفر، 
يف بيـان تلقـت «الزوراء» نسـخة منه: ان ”قوات الحشـد الشـعبي املتمثلة 
باأللوية الثاني والسـابع و٢٧ بالحشد الشعبي تساندها عدد من املديريات 
واملعاونيات يف الحشـد الشـعبي انطلقت صباح امس بعملية دهم وتفتيش 

رشق االنبار“.
وأضاف املظفر: ان ”االلوية انطلقت بأربعة محاور وهي اللواء الثاني انطلق 
من محوريـن يف قضاء الكرمة، ومنطقة الخالدية، ومنطقة الثرثار، واللواء 

الـ٢٧ بالحشد شارك بمحورين يف الكرمة، واللواء السابع يف الثرثار».
وأوضح ان ”الهدف من العملية تتضمن تفتيش والبحث عن الخاليا اإلرهابية 
واملضافات واألسلحة واملعدات ومصادرتها، واعتقال املطلوبني ضمن قاطع 

مسؤولية عمليات رشق دجلة“. 

@ÒÜb«gÎ@pb„bœã◊@ı˝Çg
@¿@µnÓ€béäg@äaáñg
ãó”@‚cÎ@ÚÌäâ‰æa
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aجمهورية العراق                                                             رقـم االضبـارة/٨٤/أ/٢٠١٩
وزارة العدل                                            التاريخ:٢٠٢١/١/٢٧

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املناذرة

إعالن
تبيـع مديريـة تنفيذ املناذرة العقار تسلسـل ٨٤م ٦٣ الحـرية الواقع يف الحرية  العائد املدين ورثة رضا حسـن  
املحجوز لقاء طلب الدائن عماد كاظم عبد الحسني البالغ ٥٨٥٧٣٧٥ دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة ثالثني يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش مسـتصحباً معه التأمينات القانونية عرشة من املئة 

من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
كرار عماد كايت

املواصفات:
١-موقعه ورقمه/ الحرية قرب قرب طريق الهارمية املرقمة ٨٤م ٦٣ الحرية .

٢-جنسه ونوعه/ ارض زراعية.
٣-حـدوده واوصافه/الحـرية يحدها من الشـمال نهر جفات بالقـرب القطعة ٨٣م ٦٣ مـن الرشق طرب ابو 

جاسم .
٤-مشتمالته/ مزرعة عجيل الشلب.

٥-مسـاحته/ حصة ورثة رضا حسـن.
٦-درجة العمران/ 

٧-الشاغل/
٨-القيمة املقدرة/٦٥٢٠٠٠٠٠ خمسـة وسـتون مليون ومائتان الف دينار.

جمهورية العراق                                   رقم االضبارة/٢٠٢٠/٣٤
وزارة العدل                                         التاريخ:٢٠٢١/١/٣١

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املناذرة

إعالن
تبيـُع مديرية تنفيذ املناذرة املرقمـة ٣٧٢٠٤/أ نجف اجرة نوع بيجو اكد 
اللـون اصفر موديل ٢٠١٦ املسـجلة باسـم املدين احمـد عبدالله حويش 
املتـويف اضافـة اىل تركـة مورثه املحجوز لقـاء دين الدائـن فاطمة تركي 
عطيـة فعىل الراغب بالرشاء مراجعـة هذه املديرية خالل مدة عرشة ايام 
من اليوم التايل للنرش مستصحباً معه التأمينات القانونية البالغة ١٠٪من 

القيمة املقدرة استناداً لنص املادة ٧١ اوالً وثالثاً من قانون التنفيذ.
املنفذ العدل
كرار عماد كايت

املواصفات:
-السـيارة املرقمـة ٣٧٢٠٤/أ النجف، نوع بيجو اكـد موديل ٢٠١٦ اللون 

اصفر.
-القيمة املقدرة اربعة ماليني دينار.

فقدان هوية
فقدت مني الهويـة املرقمة  ١٥٢٨٥ 
والصـادرة مـن نقابـة الصحفيـني 
صالـح  مهـدي  باسـم(  العراقيـني 
مشاي) فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.
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بغداد / الزوراء:
توقـع عضو اللجنـة املاليـة النيابية، 
ثامـر ذيبـان، امـس االحـد، تمريـر 
مرشوع قانون املوازنة االتحادية لعام 
2021 يف غضـون اليومـني املقبلـني، 
فيما اشـار اىل ان تخصيصات الوسط 
والجنـوب تكون ضمـن تخصيصات 

تنمية االقاليم .
وقال ذيبـان يف ترصيـح صحفي: إن 
”هنـاك احتمـاال كبـريا جـدا تمريـر 
املوازنـة هـذا االسـبوع للتصويـت“، 
مشـريا اىل أن ”الخالفـات مـن بعض 
الكتـل والنواب عىل حصـة االقليم ما 

زالت قائمة“.
الوسـط  ”تخصيصـات  أن  وأضـاف 
والجنـوب تكون ضمـن تخصيصات 
تنمية األقاليم“، الفتا إىل أن ”التصويت 
عىل املوازنـة من قبل مجلـس النواب 

سيكون يف غضون اليومني املقبلني“.
وكان عضـو اللجنـة املاليـة النيابية، 
احمـد حمـه رشـيد، أكـد، يف ترصيح 
سـابق، أن املوازنـة سـتعرض قريبا 
للتصويت عليها داخل مجلس النواب. 
بينما قال عضو اللجنة، جمال كوجر، 
يف ترصيح صحفي: ان «املالية النيابية 
سـتنتهي قريبا من مـرشوع املوازنة 
بالرغـم من املعوقات التـي تواجهها، 

واهمها حصة االقليم التي لم تحسـم 
اىل اآلن وال تزال املفاوضات مسـتمرة 
فضال عن مسـتجدات جديـدة تظهر 

بني الحني واالخر».
واشـار اىل ان «استحقاقات الفالحني، 
ومـن ضمنهـم فالحو كردسـتان، تم 
تضمينها يف مـرشوع املوازنة، كما ان 

فقرة اسـتقطاعات رواتـب املوظفني 
لم تحسم بعد»، متوقعا التصويت عىل 

املوازنة خالل هذا االسبوع.
وكانـت اللجنة املاليـة أضافت مؤخرا 
يتضمـن  املوازنـة  مسـودة  يف  نصـاً 
تأسـيس صندوق خاص بالبرتودوالر 
للمحافظـات املنتجة للنفـط والغاز، 

وتقديـم  املشـاريع  تنفيـذ  بهـدف 
الخدمـات، بحسـب بيان صـادر من 

الدائرة االعالمية ملجلس النواب.
من جهته، أكد عضـو لجنة الخدمات 
النيابية، جاسم البخاتي، امس األحد، 
أن موازنـة العام الحايل طـرأت عليها 
تغيـريات وتعديـالت وإضافـات عىل 

أغلـب موادهـا مـن بينهـا تخفيض 
العجز املايل.

وقـال البخاتي يف ترصيح صحفي: إن 
”أبـرز التعديالت عـىل مرشوع قانون 
املوازنـة االتحاديـة لعـام 2021 رفع 
سـعر برميل النفط مـن خالل رشكة 

سومو“.
بـدأت  املاليـة  ”اللجنـة  أن  وأضـاف 
مـرشوع  وفقـرات  بنـود  بمراجعـة 
املوازنـة بالتعـاون مـع الحكومـة“، 
مشـريا إىل أن ”التعديالت سـتتضمن 
واألجـور  العقـود  أوضـاع  تكييـف 
اليوميـة وتقليل النفقـات وتخفيض 

العجز املايل يف املوازنة“.
بـني  ”مـن  أن  البخاتـي  وأوضـح 
التعديـالت التي أجرتها املالية النيابية 
الربملان عدم أملاس باسـتهداف رواتب 
املوظفني واملتقاعدين وتضمني القرار 
٣١٥ باملوازنة“، مشـريا اىل أن ”القوى 
السياسـية واللجـان النيابيـة قدمت 
العديد من املقرتحات والتعديالت عىل 

املوازنة إىل اللجنة املالية“.
وكانـت اللجنة املاليـة النيابية أكدت، 
الفقـرات  أغلـب  أن  السـبت،  أمـس 
يف املوازنـة تـم تعديلهـا وسـتعرض 
للتصويت داخـل مجلس النواب خالل 

األيام املقبلة. 

بغداد / الزوراء:

اعلن سـوق العـراق لألوراق املاليـة، امس األحد، 

عـن تداوله أكثر من اربعة مليارات سـهم بقيمة 

ماليـة بلغت أكثر من ثالثة مليـارات دينار خالل 

األسبوع املايض.

وقال السوق يف تقرير اطلعت ”الزوراء“ عليه: إن 

”عدد الرشكات املتداولة أسـهمها خالل االسبوع 

املـايض بلـغ 46 رشكـة مـن أصـل 104 رشكـة 

مدرجة يف السوق بعد تنظيمه لخمس جلسات“، 

مبينـا أنه ”لـم يتم تداول 36 رشكة بسـبب عدم 

تالقي اسـعار أوامر الرشاء مع أوامر البيع، فيما 

يستمر إيقاف تداول االسهم 22 رشكة لعد تقديم 

اإلفصاح“.

واضاف ان ”عدد األسهم املتداولة لألسبوع املايض 

بلغ 4 مليارات و271 مليون سهم بانخفاض بلغ 

%60.46 قياسـا باألسـبوع الذي سـبقه بقيمة 

ماليـة بلغـت 3 مليـارات و455 مليـون دينـار 

بانخفاض بلغ %41.55 قياسـا باألسـبوع الذي 

سبقه من خالل تنفيذ 2088 صفقة“، مشريا اىل 

أن ”مؤرش األسـعار املتداولة ISX60 أغلق يف آخر 

جلسـة له عىل 488.42 نقطة مسجالً انخفاضا 

بنسـبة %0.64 عـن إغالقـه يف األسـبوع الـذي 

سبقه“.

واشار اىل ان ”أسهم املشرتاة من املستثمرين غري 

العراقيني بلغ 162 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 

182 مليـون دينـار من خالل تنفيـذ 27 صفقة، 

فيما بلغت األسـهم املباعة من غـري العراقيني يف 

السـوق 153 ألف سـهم بقيمة مالية بلغت 162 

مليون دينار من خالل تنفيذ 92 صفقة“.

يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية قد استخدم 

انظمـة التـداول االلكرتونـي واإليـداع املركـزي 

منـذ عـام 2009، وينظم خمس جلسـات تداول 

أسبوعيا من األحد اىل الخميس، ومدرج فيه 104 

رشكة مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف 

والتأمـني  والزراعـة  والصناعـة  واالتصـاالت 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

µ‹j‘æa@µflÏÓ€a@fi˝Ç@2021@Ú„åaÏfl@äaã”g@…”Ïnm@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa
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 بغداد / الزوراء:

 حـلَّ العراق يف املرتبة السـابعة عربيا من حيث االنفاق الدفاعي السـنوي، وذلك 
بحسب مؤسسة التصنيف GFP العاملية املعنية باألمور العسكرية.

وقالت املؤسسة حسـب آخر تصنيف لها لعام 2021 ، واطلعت عليها ”الزوراء“: 
إن ”اجمـايل االنفاق الدفاعي السـنوي للعراق بلغ 6 مليـارات دوالر“، مبينة: ”ان 
هذا ”االتفاق يشمل جميع األموال املخصصة من املشرتيات العسكرية والصيانة 

واملعاشات التقاعدية“.
وأضافت أن ”العراق احتل املرتبة 40 عامليا من أصل 139 دولة مدرجة يف الجدول 
والثامنـة عربيا مـن حيث اإلنفاق الدفاعي السـنوي، والذي جاء بعد السـعودية 

واالمارات والجزائر ومرص والكويت وعمان واملغرب“.
واشـارت اىل ان ”الواليات املتحدة األمريكية جـاءت باملرتبة االوىل عامليا من حيث 
اإلنفاق الدفاعي السـنوي، وبواقـع 740 مليار دوالر، تليهـا الصني وبواقع 178 

مليارا، ومن ثم الهند بواقع 73 مليار“.

بغداد / الزوراء:
اوضـح الخبـري االقتصـادي، باسـم 
خفـض  طريقـة  انطـوان،  جميـل 
سـعر رصف الـدوالر مقابـل الدينار 
العراقي، مشريا اىل انه يجب ان تكون 
هنـاك خطـة ودراسـة وعـدم امليض 

بـ“املزاجية“.
وقـال انطـوان يف حديـث صحفـي: 
”كنـت اول املطالبـني برفـع قيمـة 
الـدوالر وتخفيـض الدينـار العراقي 
بنسـبة اقـل مـن املوجـودة حاليا“، 
مشـريا اىل ”انـه بـدل مـن ان تكون 
23,5 % طالبـت بجعلها %10 حتى 
ال تكون هناك صدمة كبرية للمواطن 
مما يـؤدي انعكاسـات سـلبية عىل 

السوق“.
وتابـع: ”بعد ان انخفـض %10 من 
قيمـة الدينـار وترقـب سـعر برميل 
النفط بـدأ باالرتفاع عىل مدى سـتة 
اشـهر الحظنـا انه مـع التعـايف من 
حـاالت كورونا بدأ االقتصـاد العاملي 

بزيـادة طلبة عىل النفط، وبدأ سـعر 
النفط باالرتفاع من االربعينات اىل ما 

فوق الخمسني“. 
وأضـاف أن ”ارتفـاع سـعر برميـل 
النفـط يوفـر للحكومـة امكانيـات 
مقابـل  يرتفـع  دوالر  فـكل  كبـرية 
الدينـار يـؤدي اىل تقليـل العجـز يف 

املوازنة تريليون دينار“. 
ان  اىل  االقتصـادي  الخبـري  واشـار 
النواب تعـددت ترصيحاته  ”مجلس 
وليـس لديهـم صـوت او رأي واحـد 
والحكومة كذلـك“، الفتا اىل انه ”من 
املفرتض جمع تواقيـع  113 توقيعا 
ملجلس النواب لتخفيض قيمة الدوالر 

اىل 1300“. 
واردف انطوان: ”يجب ان تكون هناك 
دراسـة مبنيـة عـىل رفع السـعر او 
خفضه فاملسألة ليست (مزاجية)“. 
ويتوقـع الخبري انطوان ان ”السـعر 
سيسـتقر عىل ما هو عليـه اآلن، وال 

يتم تخفيضه مستقبال“.   

بغداد / الزوراء:
أكـد محافظ األنبار، عيل فرحان 
الدليمي، امـس األحد، أن تحديد 
للعـام  االسـتثمارية  املشـاريع 
بتخصيصـات  مرتبـط   2021
املحافظة يف موازنة العام2021.

وقـال الدليمي، بحسـب الوكالة 
”مخصصـات  إن  الرسـمية: 
املحافظات من املوازنة بسـيطة 

مسـتوى  إىل  ترتقـي  وال  جـداً 
الخدمـات املقدمة للعـام 2021 
األقاليم“.  مقارنة بمبالغ تنمية 
املـايل  ”التخصيـص  أن  مبّينـاً 
ملحافظـة األنبار لـم يتجاوز الـ 

100 مليار دينار من املوازنة“.
وأضاف اننـا ”نأمل مـن ممثيل 
الربملـان  داخـل  املحافظـات 
نقـل  يف  دور  لهـم  يكـون  أن 

بعـض  مـن  التخصيصـات 
الـوزارات واملؤسسـات األخـرى 
إىل املحافظـات لدعـم مشـاريع 
تنمية األقاليم“ .وأشـار الدليمي 
إىل أن ”هنـاك اجتماعـاً للجنـة 
املاليـة مـع املحافظني، وسـيتم 
تحديد املشـاريع يف ضـوء املبلغ 
الـذي تحصل عليه املحافظة من 

املوازنة“.

بغداد / الزوراء:
انخفضـت مبيعات البنـك املركزي 
العراقـي من العملة الصعبة، امس 
األحد، مـع افتتاح املزاد لألسـبوع 
الحايل بنسـبة %33 لتصـل اىل 68 

مليون دوالر.
وشهد البنك املركزي العراقي خالل 
مزاده لبيع ورشاء العمالت االجنبية 

امس انخفاضا يف مبيعاته بنسـبة 
%33 لتصـل اىل 68 مليـون و 323 
ألـف دوالر، غطاهـا البنـك بسـعر 
1460 دينـار  رصف اسـاس بلـغ 
لكل دوالر، مقارنـة بيوم الخميس 
املـايض حيث بلغـت املبيعات فيها 

103 ماليني و 982 ألف دوالر.
وذهبـت املبيعات لتعزيـز االرصدة 

حـواالت  شـكل  عـىل  الخـارج  يف 
واعتمادات بلغت 68 مليونا و323 
ألـف دوالر، فيما تم رشاء 100 ألف 

دوالر بشكل نقدي.
وقـام 16 مرصفـا بتلبيـة طلبات 
تعزيـز االرصـدة يف الخـارج، فيما 
قام مـرصف واحد بتلبيـة طلبات 

رشاء الدوالر بشكل نقدي.

بغداد / الزوراء:
اعلـن مصـدر رفيـع املسـتوى يف حكومـة االنبار 
املحليـة، امس االحـد، عن وصول اول شـحنة من 
تصدير الطماطم العراقية اىل االسـواق السـعودية 

عرب منفذ عرعر غربي االنبار .
وقـال املصدر يف ترصيح صحفي: ان “ منفذ عرعر 
الحدودي مع السعودية غربي االنبار، شهد وصول 
اول شحنة من صادرات الطماطم تم تصدريها من 
محافظات العراق اىل السعودية يف خطوة هي االوىل 

من نوعها منذ افتتاح املنفذ ”.

واضـاف املصـدر ان“ عمليـات تصديـر الطماطم 
اىل اململكـة العربية السـعودية جـاءت عىل خلفية 
املحادثات التي ابرمت بني العراق والسعودية اثناء 

زيارة وفد سعودي اىل العراق“.
واوضح ان“ شـاحنات محملـة بمختلف البضائع 
السعودية وصلت اىل منفذ عرر الحدودي يف طريقها 
اىل محافظـات العـراق االخـرى“، مشـريا اىل ان“ 
القوات االمنية تقوم بعملية توفري الحماية االمنية 
للشـاحنات املحملـة بالبضائع لحـني وصولها اىل 

بغداد ومنها اىل محافظات العراق االخرى ”.

أسواق

بغداد / الزوراء:
افتتـح وزيـر النقل، نارص حسـني 
بندر الشـبيل، امس االحد، مرشوع 
تأهيـل وصيانـة احواض السـكك 
التخصصية ( FZB) لنقل املشتقات 
النفطية يف املحطة العاملية لسـكك 
الحديد العراقية بعد ان  خرجت عن 

الخدمة لعدة سنوات.
تلقـت  بيـان  يف  الشـبيل  وقـال 
”الـزوراء“ نسـخة منـه: ان ”هذا 
املـرشوع الحيـوي اسـهم يف اعادة 
(100) حـوض متخصـص بنقـل 
املنتجـات النفطيـة اىل الخدمـة“، 
تـم  االنجـاز  ”هـذا  أن  اىل  مشـريا 
بأيـاٍد عراقية وبـإرشاف مجموعة 
من املهندسـني والفنيني والعاملني 

يف السـكك الحديد مما يعـد إنجازاً 
للـوزارة يف ظـل الظـروف الراهنة 

التي نعيشها“.
واكد أن ”هذا املرشوع سـيكون له 
مردود مادي كبري سـيعزز ايرادات 
بالنفـع  ويعـود  املاليـة،  السـكك 
عـىل اقتصـاد البلد بصـورة عامة، 
حيث سـيوفر مبالغ طائلة مليزانية 

الدولة“.
”الـوزارة  ان  اىل  الشـبيل  وأشـار 
الـرشكات  احـدى  مـع  تعاقـدت 
التخصصية السـترياد (150) عربة 
حوضيـة، وقد وصل منهـا بالفعل 
(23) عربة، فيما سيكتمل العدد يف 
االيام القليلـة القادمة لتعزيز جهد 
السكك يف نقل املنتجات النفطية“.  
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@Üb‰€@Ô„Ï„b‘€a@äbìnèæa@Ú€b‘néa
ÔöbÌã€a@ÚÓ„aÏÌá€a

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن املستشـار القانوني لنادي الديوانية الريايض، طارق الرشع، اسـتقالته بشكل 
رسـمي.وقال الـرشع إن ”مشـواري مـع نـادي الديوانـي الريايض، انتهى بشـكل 
رسمي  بعد مشوار قصري مع النادي“.واوضح أن ”سبب االستقالة يعود اىل اسباب 
خاصـة“، معربـاً عن امله ان ”يصـوب النادي عمله خالل الفـرتة املقبلة“.يذكر ان 
رئيس النادي حسني العنكويش سبق ان عني الرشع مستشاراً قانونياً للنادي مطلع 

االسبوع املقبل.

ãºcÎ@ã–ñc

@lã»€a@Ú€Ï�j€@aÜaá»néa@ı˝iã◊@¿@ãÿè»Ì@=◊ã€a@kÉn‰fl

›‡»€a@˚ÿ‹n€@ıaäÎç€a@k»‹æ@Òâ–‰æa@Ú◊ãì‹€@b�ÓˆbË„@a�äaâ„g@ÈuÏ�Ì@lbjì€a@ãÌåÎ

بغداد/ الزوراء
زاَر رئيـس الهيأة التطبيعية، إياد بنيـان، وعضو التطبيعية الدكتور 
اسـعد الزم، ومدير قسـم تعليم وتطوير املدربـني يف اللجنة الفنية، 
الدكتور وسام نجيب، مركز املوهبة الكروية الكائن يف مجمع ملعب 
الشـعب الدويل لالطالع عىل سـري االختبارات النهائيـة لالعبني وفق 
االعمـار مـن ( 9 10- ) ، ( 11 12- ) ، ( 13 14- ) ، ( 15-16 ) 

سنة.
وأكـَد بنيـان يف حديثـه للمدربـني: ان االهتمـام بالقاعـدة واختيار 
املواهـب التـي يمكـن ان تخـدم كرتنـا مسـتقبال يسـهم بإنعاش 
التطلعات لتحقيق أفضل النتائج، وعملكم يعد الخطوة االوىل للنجاح 
والتفوق، السـيما انكم يف طور زرع املفاهيم االساسية لكرة القدم، 
لذا يجب ان يكون التعامل بمنتهى الدقة واالحرتافية بهذه الرشيحة 
بغية صناعة جيل سـليم من جميع النواحـي لتعزيز قوة املنتخبات 

الوطنية.
وحـث بنيـان الالعبـني الصغـار عـىل رضورة التوفيـق بـني اللعب 
والدراسـة، وبالتـايل يمكن من خالل ذلك أن ُينشـئ لنـا جيال بارعا 

يمتلك القدرة عىل التطور والوصول اىل مرحلة النضج الكروي.

@ç◊ãfl@ÊaäÎçÌ@‚å¸Î@ÊbÓ‰i
@@ÚÌÎãÿ€a@ÚjÁÏæa

ÜaáÃi@Ú„bfl˛@Ú€Ïj‘fl@ÒÎb‡è€a@üäc@Âfl@Ú�‘‰€a@Záº@‚bó«

بغداد/ محمد الجزائري
للركبـي،  الوطنـي  منتخبنـا  انتظـم 
امـس االحد، يف معسـكر تدريبـي مغلق 
بمحافظـة كربالء املقدسـة ملـدة عرشة 
ايام تحضري للبطولة العربية السادسـة 
التي سـتقام يف االسـكندرية، تكفلت به 
العتبة الحسـينية املقدسة والنائبة بيدء 

سلمان .

وقال مدرب املنتخب الوطني، مصطفى 
عبد: ان وفد املنتخب وصل امس االحد اىل 
كربالء للدخول يف معسكره الذي سيكون 
اخر محطة تحضريية للبطولة العربية. 
واضـاف: ان املنتخـب اكمـل تجمعه يف 
بغداد بإقامة تدريبـات يومية صباحية 
عـىل ملعـب الجامعـة املسـتنرصية تم 

الرتكيز بها عىل الجانب البدني.

واشـار اىل: ان قائمـة املنتخـب ضمـت 
١٥ العبا هـم: رسمد عبـد وعمر طارق 
وحسني عدنان ومصطفى احمد فياض 
وانس فالح ومهند عبـد الكريم ومحمد 
صادق احمـد وعيل انور وحسـني منذر 
وحسـني حامد وعيل قاسم وسالم رضا 
وايمـن محسـن وعزيـز حيدر وسـيف 

حقي .

بغداد/ الزوراء – محمد حمدي
وجـه وزيـر الشـباب والرياضـة، 
عدنان درجال، إنذاًرا نهائًيا بسحِب 
العمل من رشكة بلند بايه اإليرانية 

املنفذة ملرشوع ملعب نادي الزوراء 
نظرًا لبطء التنفيذ وتلكؤ العمل. 

َجـاَء ذلـك خـالل اسـتقباله وفـد 
وممثـيل الرشكـة يف مكتبـِه بمقر 

الـوزارة، ُعقـب زيارتـه التفقدية 
االسـبوع  نهايـة  الـزوراء  مللعـب 
املـايض، إذ وجه مدير عـام الدائرة 
الهندسـية يف الـوزارة، نجـم عبـد 
نهائـي  إنـذار  بتوجيـه  الواحـد، 
للرشكـة املنفـذة للمـرشوع نظرًا 

لبطء التنفيذ وتلكؤ العمل.
وأكـَد الوزير درجـال مخاطًبا وفد 
الرشكـة: اليوجد فرق يف العمل َبنَي 
زيارتي األسـبوع املايض واألسبوع 
إقنـاع  علينـا  يصعـب  إذ  الحـايل، 
الجماهـري الرياضية بوجود تطور 
يف مراحل العمل املنجزة، عىل الرغِم 
من تقديُم كل التسـهيالت املمكنة 
يف عملية رصف املستحقات املالية، 
اإلجـراءات  تسـهيل  عـن  فضـًال 

الجمركية بشـأِن املـواد املحجوزة 
هناك ووصولها إىل موقع املرشوع.
الحديـث،  أثنـاء  الوزيـر،  وأشـاَر 
إىل عـدِم القناعـِة بطريقـة العمل 
وتوقيتاته، وُعقد مقارنة َبنَي املوعد 
الـذي تم االتفاق عليه َبنَي الطرفني 
خالل الزيارة املاضيـة وَبنَي العمل 
املنجز عىل أرِض الواقع، وخلص إىل 
نتيجٍة مفادهـا عدم إيفاء الرشكة 
بوعودها بالنسـبة لتاريخ اإلنجاز 

وتسليم امللعب.
ويف سـياق منفصـل، أجـرى وزير 
عدنـان  والرياضـة،  الشـباب 
درجـال،  جولـة تفقديـة لألرايض 
التابعة للمدينة الشبابية، ومجمع 
وزارة الشـباب والرياضـة بهـدف 

اسـتثمارها  رياضيـاً وتسـخريها 
لخدمة الشباب.

وبني درجال: ان مساحات شاسعة 
ما زالـت مهملة، وهـي عبارة عن 
للنفايـات،  ومكـب  مسـتنقعات 
دون االسـتفادة منها رغم الحاجة 

الفعلية لها.
 الفتاً اىل: انها سـتكون مسـتثمرة 
وفق خطة الوزارة لخدمة الشـباب 
والرياضة بالشـكل األمثل، إذ بدأت 
فعالً عمليات الردم ورفع النفايات 
واألنقاض لتحويلها إىل مسـاحات 
بخدمـات  ومالعـب  خـرضاء 
متكاملة لخدمة األندية واإلتحادات 
الرياضيـة والحـكام، واملنتخبـات 
الوطنية،  بمالحق خدمية وإدارية، 

فضالً عن إستثمار األرض املحيطة 
بقاعـة بغداد آرينـا لتكون مجمًعا 
بتصميـم  وترفيهًيـا  تسـويقًيا 

عرصي حديث.
وشـدد عىل رضورة اسـتثمار هذه 
املساحة بالكامل، لُتضاف إىل أبنية 
الريايض وقاعة  مستشـفى الطب 
التابـع  اإلداري  واملبنـى  البولينـغ 

لقاعة بغداد آرينا. 
يذكـر ان الزيارة التفقدية شـملت 
قاعة آرينا واملبنـى اإلداري وقاعة 
الطـب  ومستشـفى  البولينـغ 
الريـايض، ومالعـب التنس األريض 
وقـرب  الشـعب،  ملعـب  بمجمـع 
الراحل عمو بابـا، ملتابعة تطورات 

العمل يومياً.

µœáËi@ÜÎá®a@åÎbvnÌ@Ú†ãì€aÎ@¡–‰€a@Û‹«@ÚÓ«biãi@ÍåÏœ@k‘«@Òäaáó€bi@Ÿè‡nÌ@ÚÌÏßa
@ÏÇaå@È–Óõfl@‚bflc@ãr»nÌ@¡éÏ€a@¡–„

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/منتظر الجابري- عادل سندي- 

غزوان املينائي 
قاد ايمن حسـني فريقـه القوة الجوية 
للفـوز عىل النفط بأربعة اهداف لهدف 

امس االحد.
واقيمـت املبـاراة عـىل ملعب الشـعب 
الدويل ضمن منافسات االسبوع 16 من 

الدوي املمتاز .
وبـدأ النفط بالتسـجيل اوال عن طريق 
محمـد داوود يف الدقيقـة الثانيـة مـن 
تسـديدة قوية، لينتفض القوة الجوية 
ويسجل التعادل عن طريق ايمن حسني 

يف الدقيقة 30.
وعاد حسـني ليسجل الهدف الثاني من 
ركلـة جزاء يف الدقيقـة 39، ليعود مرة 
اخرى ويسجل الثالث بالدقيقة 41 من 

زمن املباراة.
يف الشـوط الثانـي نجـح كـرار عيل يف 

اضافة الهدف الرابع عند الدقيقة 48.
وبهـذا الفـوز اسـتعاد القـوة الحوية 
الصدارة برصيد 32 نقطة، فيما توقف 

رصيد النفط عنـد النقطة 23 يف املركز 
السابع.

وحقق الرشطة فوزا يسريا عىل الحدود 
بهدفني دون رد، مسـاء امس االحد، يف 

ملعب نادي التاجي الريايض .
الرشطة دخل املبـاراة بقوة وتقدم بعد 
10 دقائـق عـرب مـراد محمـد، لينهي 

الشوط األول بهذه النتيجة.
وواصل الرشطة افضليته وكاد أن يعزز 
النتيجـة لوال العارضة، ويف الدقيقة 86 
تمكـن املدافع سـعد ناطق مـن إحراز 

الهدف الثاني.
ورفع الرشطة رصيده إىل النقطة 31 يف 
املركز الثاني، فيمـا توقف الحدود عند 

النقطة 14 يف املركز الثامن عرش.
وأرغـم زاخو ضيفه نفط الوسـط عىل 
التعـادل 1-1 يف اللقـاء الـذي اقيم عىل 

ارض االول امس االحد ايضا.
ورغم البداية املميزة لزاخو وتسـجيله 
هدفا مبكرا عند الدقيقة التاسـعة عرب 
العبه زياد أحمد، إال انه تعرض لضغط 
كبري كلفه طرد أمجد وليد، لكنه حافظ 

عىل تقدمه يف الشوط األول.
ويف الشـوط الثاني تمكـن نبيل صباح 
من تعديل الكفة لنفط الوسط، مستغال 

كرة عرضية يف الدقيقة 60.
وحـاول نفـط الوسـط التقـدم، لكـن 
أرضية امللعب املتأثـرة باألمطار حالت 

دون تغيري النتيجة.
رفع نفط الوسط رصيده إىل النقطة 29 
يف املركز الثالث، بينما رفع زاخو رصيده 

إىل النقطة 24 يف املركز السادس.
واسـتعاد املينـاء عافيتـه بالفوز عىل 
الطلبـة (0-1) امس االحـد عىل ملعب 
املدينـة الرياضيـة يف البرصة لحسـاب 

الجولـة ذاتهـا مـن الـدوري املمتـاز.
الهـدف الوحيـد جـاء بأقـدام حسـني 
يونس يف الدقيقة (28)، ليحافظ امليناء 
عـىل تقدمه حتـى نهاية املبـاراة رغم 
محـاوالت الطلبة الذي تـزداد معاناته 
مـن مبـاراة ألخرى ويرتاجـع يف الئحة 

الرتتيب.
وبهـذا الفـوز رفـع امليناء رصيـده إىل 
النقطة 17 يف املركـز 14، بينما تراجع 

الطلبة للمركز 17 برصيد 15 نقطة.

فريـق  أكمـل  منفصـل،  سـياق  ويف 
الرشطـة إجـراءات تأشـرية الدخـول 
وحجـوزات الطـريان لالعـب الربازييل 
رافائيل لاللتحاق بالفريق، مع استمرار 
محـاوالت اإلدارة إلنهـاء صفقة أخرى 

خالل فرتة االنتقاالت الشتوية.
وقـال مصدر من داخل نـادي الرشطة 
إن الالعـب الربازيـيل رافائيـل الذي تم 
التعاقد معه مؤخرا من املنتظر أن يصل 
يف الثالث من شـباط الحايل وسـيلتحق 
بتدريبات الفريق تحـت إرشاف املدرب 

الرصبي إليتش.
وأضاف: أن اإلدارة تواصل مفاوضاتها 
مع الالعب السـوداني سيف تريي رغم 
أن الالعـب مطلـوب من قطبـي الكرة 

السودانية املريخ والهالل.
وتابـع املصـدر ”إدارة الرشطة وصلت 
ملراحل متقدمة باملفاوضات مع الالعب 

السوداني، ومن املنتظر حسم الصفقة 
خالل األيام املقبلة“.

تعاقـد  الرشطـة  فريـق  أن  إىل  يشـار 

مـع محـرتف واحـد فقـط منـذ بداية 
املوسـم الحايل هـو املهاجـم النيجريي 

أوسوجونا.

ومـن جهة اخـرى، غـادر نجـم نادي 

القوة الجوية، محمد قاسم نصيف، اىل 
العاصمة اللبنانية بريوت لعالج اصابته 

والعودة اىل املالعب.
وقال عضـو الهيئة االدارية للنادي عيل 
زغري ان ”الالعب محمد قاسـم نصيف 
غادر إىل لبنان لتشخيص حجم اإلصابة 
التـي لحقـت بـه خـالل مبـاراة القوة 

الجوية والرشطة“.
واوضح ان ”الفحوصـات التي أجريت 
لالعـب يف بغـداد، لـم يتم التعـرف من 
خاللها عىل نـوع اإلصابـة، واجراءات 
السفر إىل قطر عقدت من ذهاب الالعب 
إىل سـبيتار، ليخترص الطريق بالذهاب 

إىل لبنان  والتعرف عىل إصابته“.
وتعـرض نصيـف لالصابـة يف مبـاراة 
الجولـة  يف  الرشطـة  امـام  الفريـق 
الكـرة  دوري  مـن  عـرشة  الخامسـة 

املمتاز.

بغداد/ متابعة الزوراء
أبدى مدرب أمانة بغداد عصام حمد قناعته 
بالتعادل السـلبي أمام السـماوة يف الجولة 
السادسـة عرشة من الـدوري املمتاز، وفق 
الظروف التي مر بها الفريق عىل حد قوله.

وقـال حمـد ”النقطـة مـن أرض املنافس 
مقبولـة إذا كانـت الظـروف بالتعقيـدات 
التـي مررنـا بها، حيـث عانينا مـن غياب 
سـبعة العبني، اثنان بسبب اإليقاف نتيجة 
البطاقات وثالثة بسبب اإلصابات املختلفة 
و2 مـن املحرتفـني الذيـن تـم االسـتغناء 
عنهم“.وبني: ”تلك الغيابات لم تكن سـهلة 
باملـرة باملقابـل أرضيـة ملعـب السـماوة 

معقـدة جـدا ومن الصعـب أن تحافظ عىل 
أسـلوب اللعب الذي تنتهجه طوال مباريات 
املوسـم، وهـذا األمـر أقلقنا وسـبب بعدم 

تسجيلنا األهداف“.
وأوضـح: ”يف ظل تلك املعطيات وتخرج من 
املبـاراة بنقطـة، فأعتقد ان األمـر مقبول 
واملهـم كان هناك حصاد ولو لنقطة أفضل 
مـن أن تخـرج مـن املبـاراة بـدون نقاط، 
والفريق سيبدأ التحضري ملواجهة النجف يف 

املباراة املقبلة“.
يشـار إىل أن املباراة التي جمعت السـماوة 
وأمانـة بغـداد يف ملعـب السـماوة انتهـت 

بالتعادل السلبي.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
العـدد العرشون من صحيفة الريـايض التي تصدر 
عـن االتحـاد العراقـي للصحافـة الرياضيـة رأى 
النـور يوم امس االحد، وتضمـن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيـع الخاصة برياضة كـرة القدم 
وبقيـة االلعاب االخرى التي زينـت بأقالم صحفية 
مرموقة.. خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم االيام.
 ******************

صـدر امـس االحـد العدد التاسـع عـرش لصحيفة 
رشطاوي التـي تصدر عن الدائـرة االعالمية لنادي 
الرشطـة الريـايض.. العـدد تضمـن مجموعة من 
املواضيع التي تخص فرق النادي االخرض والبطوالت 
التي تشـارك فيها عىل املسـتوى املحـيل، فضال عن 
موضوعـات اخرى تخـص رياضتنا املحليـة... كل 

التوفيق والنجاح ألرسة الصحيفة املميزة.
  ************

الزميـل عـيل لفتـة قـدم اسـتقالته مـن منصب 
املستشـار االعالمي لنـادي الديوانية الريايض... 
كل االمنيات بالتوفيـق ومواصلة النجاح للزميل 

عيل لفتة يف خطواته املقبلة.



حقـق بايـرن ميونيـخ فـوزاً كبـرياً عىل 
ضيفه هوفنهايـم 1-4 يف الجولة 19 من 

الدوري األملاني لكرة القدم.
 ،(32) بواتينـغ  جـريوم  وسجـل 
تومـاس مولـر (43)، البولنـدي روبـرت 
ليفاندوفسكـي (57) وسـريج غنابـري 
(63) أهداف أصحـاب األرض فيما أحرز 
هـدف  كراماريتـش  أنـدري  الكرواتـي 

الضيوف الوحيد .(44) 
ورفع العمـالق البافـاري بفـوزه الرابع 
 45 إىل  رصيـده  البوندسليغـا  يف  توالًيـا 

نقطة.
وخاض فريق املدرب هانزي فليك املباراة 
بغياب العبيه ليون غوريتسكا واإلسباني 
بفـريوس  إلصابتهمـا  مارتينيـز  خـايف 

كورونا.
وافتتح أالبـا التسجيل عندما تابع برأسه 
ركنيـة مـن جوشـوا كيميتـش يف أعـىل 

الزاوية اليمنى .(32) 
وضاعف العمالق البافاري تقدمه عندما 
مـرر مولـر كـرة إىل ليفاندوفسكي الذي 
كـرس مصيـدة التسلـل فتوغـل إىل داخل 
املنطقة وتالعـب بالدفاع ومرر مجدًدا إىل 
مولر إىل خـارج املنطقـة سددها بيرساه 

قوية عىل يسار الحارس .(43) 

إال أن رسعان ما قلص هوفنهايم الفارق 
عندمـا رفـع التوغـويل ايالس بيبـو كرة 
متقنة عن الـرواق األيمن إىل كراماريتش 
غري املراقب جيًدا تابعها ”عىل الطاير“ يف 

املرمى .(44) 
ودخل هوفنهايـم املباراة بقوة يف الشوط 
الثاني وكاد أن يعادل النتيجة عندما رفع 
سيباستيـان رودي كرة إىل داخل املنطقة 

تابعها النمسـوي كريستوف باومغارتنر 
فوق العارضة .(48) 

وعزز بايـرن تقدمه عـرب هدافة وأفضل 
العب يف العالم عام 2020 ليفاندوفسكي 

عندمـا مـرر الفرنيس كينغسـيل كومان 
النمسـاوي  املدافـع  شتتهـا  عرضيـة 
ستيفان بـوخ خاطئة لرتتطـم بحارسه 
أوليفر باومـان وتتهيأ أمام البولندي عىل 

باب املرمى .(57) 
وسجـل بايرن الرابع عندمـا مرر كومان 
الكـرة إىل غنابـري غـري املراقـب داخـل 

املنطقة سددها زاحفة يف املرمى .(63) 
وظـن بايرن أنـه حقق الهـدف الخامس 
عندما توغل لورا سانيه، بديل غنابري، إىل 
املنطقة ومرر الكـرة إىل الظهري الفرنيس 
بنجامان بافار سددها قوية يف املرمى إال 
أن الهدف ألغـي بداعي تسلل عىل األملاني 

 (70).
تأخـره  دورتمونـد  بوروسيـا  وعـّوض 
بهـدف إىل فـوز بنتيجـة 1-3 عىل ضيفه 
أوغسبورغ ليعـود إىل سكـة االنتصارات 

بعد هزيمتني عىل التوايل.
ويف باقي املواجهات، وانترص اليبزيغ عىل 
ضيفه باير ليفركوزن -1صفر كما حقق 
أينرتاخت فرانكفـورت الفوز عىل ضيفه 
هرتا برلني بنتيجة 1-3 وتعادل بوروسيا 
مونشنغالدباخ مع مضيفه أونيون برلني 
1-1.كمـا تعـادل فريدر بريمـن 1-1 مع 

ضيفه شالكه.

7الرياضي
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حقـق إنرت ميـالن فوزاً عريضـاً عىل ضيفـه بينفينتـو بأربعة 
أهـداف دون رد يف إطـار املرحـة العرشين من الـدوري اإليطايل 

لكرة القدم.
وافتتـح فريـق املـدرب أنطونيو كونتـي التسجيـل رسيعاً عن 
طريـق ريكاردو أمبورتا مهاجـم بينفينتو الذي سجل يف مرماه 
يف الدقيقة 7، فانتهي الشوط األول بتقدم أصحاب األرض بهدف 

نظيف.
ويف الشوط الثانـي أحرز املهاجم األرجنتينـي الوتارو مارتينيز 
الهـدف الثاني إلنرت يف الدقيقة 57 ثـم أضاف املهاجم البلجيكي 

روميلو لوكاكو هدفني يف الدقيقتني 67 و79.
بهذا الفوز رفع إنرت رصيده إىل 44 نقطة معززاً موقعه يف املركز 
الثاني بفارق 5 نقاط أمام يوفنتوس، بعد أن حقق فوزه الثالث 
عرش مقابل 5 تعادالت وهزيمتـني، فيما تجمد رصيد بينفينتو 

عند 22 نقطة يف املركز الثاني عرش.

عاد أستون فيال لحصد النقاط الثالث من جديد يف الربيمريليج 
إثـر فوزه الصعب خـارج قواعده عـىل ساوثهامبتون بهدف 
دون رد ضمـن الجولة الــ21 من الـدوري اإلنجليزي املمتاز 
لكـرة القدم.وعـىل ملعـب (سانت مـاري ستاديـوم)، يدين 
”الفيالنس“ بالفضـل يف العودة بالنقاط الثالث لنجم الوسط 
روس باركيل الذي تكفل بتسجيل الهدف الوحيد قبل 4 دقائق 
من نهاية الشـوط األول.وتعد هذه رابع مباراة ال يخرج فيها 
ساوثهامبتـون بالنقاط الثالث، وهـي الخسارة الثانية تواليا 

التي يتكبدها الفريق (السابعة هذا املوسم).
وظـل رصيد الفريق عند 29 نقطة يف املركز الـ11، مع مباراة 

مؤجلة يف جعبته.
بينمـا استعاد أستون فيـال نغمة الفوز رسيعـا بعد سقوط 
الجولـة املاضيـة عىل يد برينيل، لريتفع رصيـده إىل 32 نقطة 

يأتي بها ثامنا، مع مباراتني مؤجلتني يف رصيده.

@fibÌäbÓœ@…fl@ÜaáÓÓéÏé@fiÜb»m
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اقتنـص ريال سوسييداد نقطـة من براثن مضيفـه فياريال 
بتعـادل قاتل بهدف ملثله يف املبـاراة التي جمعتهما عىل ملعب 
(ال سرياميكـا) ضمن الجولة الـ21 مـن دوري الدرجة األوىل 
اإلسباني لكرة القدم.تقـدم أصحاب األرض يف النتيجة مبكرا 
وبعـد 3 دقائق فقط من صافرة البدايـة بهدف العب الوسط 
املخرضم داني باريخو.ظل فياريال محافظا عىل تقدمه حتى 
الوقـت املحتسب بدال من الضائع مـن اللقاء، قبل أن يقتنص 
الضيـوف الباسكيون هدفـا قاتال بتوقيـع املهاجم السويدي 

ألكسندر إيساك.
واقتسم الفريقان نقطة املباراة، ليفشل فريق ”الغواصات 
الصفـراء“ بذلـك يف العـودة لـدرب االنتصـارات بتعـادل 
ثالـث عىل التوايل بعـد مواجهتي غرناطـة وهويسكا عىل 

الرتتيب.
وبات رصيد فياريال 35 نقطة يظل بها يف املركز الخامس.

أما الفريق الباسكي فلـم يعرف طعما للفوز منذ فوزه يف 
ديربي الباسك عىل أتلتيـك بيلباو بهدف نظيف قبل خمس 

جـوالت، ليحقـق بعدهـا خسـارة و4 تعـادالت، منها 3 عىل 
التوايل.واكتفى سوسييداد بإضافة نقطة رفعت رصيده إىل 32 
نقطة يف املركز السادس.وتلقى ريـال مدريد الهزيمة الرابعة 
لـه يف الليجا هذا املوسـم، بنتيجة (2-1) عىل يـد ليفانتي، يف 
إطـار منافسـات الجولـة 21.وسجـل لريال مدريـد ماركو 

أسينسيو يف الدقيقـة 13، بينما سجل هديف ليفانتي 
لويس موراليس يف الدقيقة 32، وروجري مارتي 

يف الدقيقة 78.وبهذه الخسارة يتجمد رصيد 
ريـال مدريد عند 40 نقطـة يف املركز الثاني 
مؤقًتا، بينما يرفـع ليفانتي رصيده إىل 26 

نقطة ويقفز للمركز التاسع.

قال كومـان يف مؤتمر صحفي: ”تناقشت مع بيب (غوراديوال، 
مـدرب سيتي) لتهنئته بعيـده الخمسني (18 كانـون الثاني/

ينايـر)، لكننـا لم نتحدث عـن إريك غارسيـا ألن ذلك ليس من 
مهامي“.تابـع كومـان: ”نعرف أنـه سيأتـي بالتأكيد املوسم 
املقبـل. إذا لم يحصل ذلك يف كانـون الثاني/يناير سنقبل بذلك 
ونميض قدما“.وتدير برشلونة راهنا لجنة مؤقتة بعد استقالة 
رئيسـه جوزيـب ماريـا بارتوميـو، فيمـا تأجلـت االنتخابات 
الرئاسيـة إىل7 آذار/مـارس بسبـب جائحـة فـريوس كورونا.

وبحسب الصحف الكاتالونية، لم يمنح املرشحون الثالثة (جوان 
البورتـا، فيكتور فونت وتوني فريتشا) الضوء األخرض لجلب قلب 
الدفـاع الشاب الشتاء الحايل، فيما يجتاز النادي مرحلة دقيقة من 
الناحية املالية. وكان غارسيا (20 عاماً)، أحد مواهب أكاديمية ”ال 
ماسيا“، قد ترك برشلونة يف عمر صغري منتقالً إىل سيتي يف 2017.

مـدرب  بريلـو،  أندريـا  شـدد 
يوفنتوس، عىل أن املهم هو تحقيق 
الفـوز وليس تمكـن كريستيانو 
من تسجيل األهـداف، بعد الفوز 
عـىل سامبدوريا (0-2)، بالجولة 

20 من الدوري اإليطايل.
وفشـل رونالـدو يف هـز الشبـاك 
للمبـاراة الثالثـة عـىل التـوايل يف 
بالرغـم مـن  الـدوري اإليطـايل، 
تصـدره لجدول ترتيـب الهدافني 
برصيـد 15 هدًفـا بفـارق هدف 
واحـد فقط عن روميلـو لوكاكو 

مهاجم إنرت ميالن .(14) 
ترصيحـات  يف  بريلـو  وقـال 
صحفية بعـد املبـاراة: ”رونالدو 
قدم مساهمته مـرة أخرى اليوم 
بتمريراتـه يف الهدفـني، لـذا فإن 

اليشء املهم هو فوز الفريق“.
وأضاف: ”أهـداف رونالدو ليست 
مهمـة دائًمـا بالنسبـة لنـا، لقد 
قـدم تمريـرة حاسمـة بالهـدف 
الثاني، وال بأس أن نسجل أهداًفا 

بدونه“.
وتابـع بريلو: ”كييـزا العب شاب 

ويخـوض  كبـري  لفريـق  انضـم 
مـرة،  ألول  دوليـة  مباريـات 
وكانـت خطـوة كبـرية بالنسبة 
لنـا، لذلـك كـان خجـوالً بعـض 
الـيشء يف البداية، لقد استقر اآلن 
واكتسـب الثقـة وتحسـن كثريًا، 

علينا االستفادة مـن تحركاته يف 
العمق“.

وأردف: ”مـن املؤسـف أننـا لـم 
نقتـل املبـاراة يف الشـوط األول، 
حيث كانت لدينا فرص ملضاعفة 
تقدمنـا، من الطبيعـي مع فارق 

هدف واحد أن يضغط سامبدوريا 
بقوة أكرب، لكـن حارسنا لم يقم 
بشكـل  صعبـة  تصديـات  بـأي 
خاص، وسجلنـا الهدف الثاني يف 
النهاية بالرغم من أنه كان ينبغي 

تسجيله مبكرًا“.

تمكن األرجنتيني الوتارو مارتينيز، مهاجم إنرت ميالن، من تسجيل 
هـدف لفريقه يف شباك بينيفينتو، خالل مباراة الفريقني، يف إطار 

منافسات الجولة 20 من الدوري اإليطايل.
وذكـرت شبكة أوبتـا لإلحصائيـات، أن الوتارو هـو أصغر العب 
يتمكـن من تسجيـل 10 أهداف أو أكثر يف املوسـم الحايل بالدوري 

اإليطايل.
وأضافـت أن النجـم األرجنتيني هو رابع أصغـر العب يحقق هذا 
الرقـم يف املوسم الجـاري بالدوريات الخمس الكـربى بعد الثالثي 
إيرلينـج هاالنـد (بوروسيـا دورتمونـد)، سيـالس وامانجيتوكا 

(شتوتجارت) وكيليان مبابي (باريس سان جريمان).
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شـد نيمـار جونيـور نجـم باريس 
سـان جريمان من أزر ناديه القديم، 
سانتـوس الربازيـيل، بعـد خسارته 
نهائي كأس ليربتادورس بسيناريو 

مثري أمام باملرياس.
كتـب نيمار عرب حسابـه الرسمي 
عىل تويرت“ :أبارك لنادي سانتوس 
تأهلـه للمبـاراة النهائيـة، ولسوء 

الحظ لم يتوج الفريق باللقب“.

وأضـاف النجم الربازييل: ”هذا الفريق رائع، لقد 
صنع هؤالء الالعبون إنجازا تاريخيا“.

وتابع: ”أنا منزعج من خسارة سانتوس.. لكن 
مـن الرائع حقـا رؤية زمالئـي بفريق باملرياس 
سعداء، وهـم لوكاس ليما وإيفرتـون وفيليبي 

ميلو وجوستافو جوميز“.
ولم ينس مهاجم برشلونة السابق، تهنئة فريق 
باملـرياس عـىل تتويجـه باللقب بالفـوز بهدف 

قاتل، سجله برينو لوبيز، يف الدقيقة 99.

وأتـم نيمـار رسائله: ”هنيئـا لنـادي باملرياس 
الفـوز باللقـب، من املهم للغايـة، أن تبقى هذه 

الكأس يف بالدنا“.
وكـان نيمـار جونيـور، أثـار جـدال، قبـل هذه 
املبـاراة، بعد نـرش مقاطع فيديـو، تلمح إىل أنه 

كان مشجعا لباملرياس أثناء طفولته.
بينما سبـق لنيمار أن ارتـدى قميص سانتوس 
لسنـوات قبـل رحيلـه إىل برشلونـة يف صيـف 

.2013

عمـق النس جـراح مضيفـه مونبلييـه، الغائب 
عن االنتصـارات للمرحلـة الثامنـة تواليا، 
وذلك بالفوز عليـه بهدفني مقابل هدف 
يف إطار املرحلـة الثانية والعرشين من 

الدوري الفرنيس لكرة القدم.
وسجل لالنس املايل شيخ دوكوري 
يف الدقيقـة السابعة والكونغويل 
غايـل كاكوتـا يف الدقيقة 67 
مقابل هدف إلييل واهي يف 

الدقيقة 78.
وعـاد النـس مؤقتـا 
السادس  املركـز  اىل 
 34 برصيـد 
نقطة وبفارق 
نقطتني أمام 

كل من مرسيليا وبوردو الذي خرس الجمعة أمام ليون ما 
سمح لألخري بالتصدر مؤقتا، فيما تجمد رصيد مونبلييه 
عنـد 28 نقطة يف املركـز الحادي عرش مؤقتـا بعد تلقيه 
هزيمتـه العـارشة هذا املوسـم، مقابـل 8 انتصارات و4 

تعادالت.

عـاد 
جـم  ملها ا
الدويل اإليطـايل ستيفان 
الشعراوي إىل فريق العاصمة 
رومـا بعد نحو سنـة ونصف 
يف صفـوف شنغهـاي شينخوا 

الصيني.
وتـرك الالعب البالـغ 28 عاماً 
رومـا يف تموز/يوليـو 2019 
مقـدرة  صفقـة  مقابـل 
دوالر  مليـون  بعرشيـن 
 4 لـه  فسجـل  أمريكـي، 

أهداف يف 14 مباراة.
الربتغـايل  مدربـه  قـال 
باولـو فونسيكـا: ”يعرف 
الكرة االيطالية  الشعراوي 

جيدا وهذا أمر هام“.
تابع عـن العب ميـالن السابق الذي 
خاض 28 مباراة دولية: ”سيساعدنا 
فـورا واعتقد أنه يملـك ميزات جيدة 

من أجلنا“.
وسجل الشعـراوي 40 هدفاً يف 139 

مباراة لروما بني 2016 و2019.
أضـاف فونسيكـا: ”أراد العـودة إىل 

روما وهذا هام بالنسبة للمدرب“.
بـدوره، قـال الشعـراوي انـه ممتن 
اإليطاليـة:  العاصمـة  اىل  للعـودة 
”عندمـا وصلت اىل رومـا املرة االوىل، 
تركت (العاصمـة) والنادي يف داخيل 

انطباعا رسيعاً“.
لكن الشك يحوم حول مستقبل قائد 
رومـا املهاجم البوسني إدين دجيكو 

يف ظـل خالفـه مـع فونسيكـا بعـد 
الخسارة أمـام سبيتسيا يف مسابقة 
الكـأس، قبل يومني مـن إقفال باب 

االنتقاالت الشتوية. 
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بغداد/ متابعة الزوراء:
لفتت االنتخابات الرئاسية يف الواليات املتحدة األمريكية 
عام 2016 أنظار العالم إىل مصطلح ”األخبار الكاذبة“، 
بعدما صاح بـه الرئيس األمريكي دونالـد ترامب بوجه 
مراسل قنـاة ”يس إن إن“ جيم أكوستا أثناء أول مؤتمر 
صحفـي بعد فوزه بمقعـد الرئاسـة. واستخدم ترامب 
العبـارة متهًما القنـاة بأنها تغطي أخبـاًرا غري مهمة، 

ومعتربًا أًن هدفها التأثري سلًبا عىل نجاحاته.
ووفًقا ملوقع ”إحصائيات جوجل“، بدأ مستخدمو شبكة 
اإلنرتنت البحث بكثافة عن املصطلح ومشتقاته، لُيصبح 
منـذ النصف الثاني من عـام 2016 الكلمة األكثر رواًجا 
يف اللغتـني اإلنجليزيـة واألملانية بحسـب اختيار معجم 

أوكسفورد للغة اإلنجليزية ومجمع اللغة األملاني.
ومـع انتشـار جائحة كوفيـد19 ووصولهـا إىل املنطقة 
العربيـة، باتت األجواء املشحونة بالرصاعات السياسية 
واألزمات االقتصادية واالجتماعية، مهيأة لظهور الكثري 
مـن املحتـوى اإلعالمي املضلـل حول ماهيـة الفريوس 
وحقيقـة وجـوده وطـرق عالجـه. ولفتـت الجائحـة 
األنظار إىل مسألة مصداقية املعلومات، وبات نرش املواد 
املغلوطـة -من نصـوص وصور وفيديـو- فًخا يحرتس 

معظم الصحفيني من االنزالق إليه.
ويف هـذا السيـاق، ، مقابـل نسبـة 11 باملئـة يف دراسة 
سابقة. وأظهـرت دراسة للمركز الدويل للصحفيني عام 
2017 أّن أربـاب املهنـة يسعـون إىل التمكن من مواكبة 
الثـورة الرقميـة وإدماجهـا يف أعمالهـم. أّمـا الدراسة 
التـي أجراها املركز عـام 2019 فخلصت إىل أّن أكثر من 
نصف الصحفيني يستخدمون األدوات الرقمية بانتظام 

للتحقق من املعلومات وتقيص الحقائق. 
توازًيا، أظهر مسح استقصائي أجرته شبكة إعالميون 
مـن أجل صحافة استقصائيـة عربية (أريج) عىل عينة 
من الصحفيني العرب خالل يوليو/ تموز 2020 أّن نحو 
58 باملئـة منهم يرى أنـه بحاجة إىل مزيد من التدريبات 
عـىل التحقق اإلخبـاري، فيما عّرب 11 باملئـة منهم عن 
افتقادهم لهذه املهارات كلًيا واعتمادهم عىل مهاراتهم 
الشخصية لتدقيق  األخبـار واملعلومات. ويف تونس، أقّر 
64 باملئـة مـن الصحفيني املشاركـني يف استبيان أجراه 
مركـز تونس لحرية الصحافة يف مايو/ أيار 2020 أنهم 

”تعرضوا للتضليل“.
كّل ما تقّدم أبرزته ورقة سياسات أريج حول ”مكافحة 
املعلومات املضللة يف العالم العربي“ والتي جرى إعدادها 
بالرشاكـة مـع مؤسسـة فريدريـش ناومان مـن أجل 
الحريـة. وبحثت الدراسة التـي أعّدتها الباحثة املرصية 
نهـى عاطـف مـع الباحثتـني بسمـة املهـدي وبسمة 
مصطفى أسباب وتأثري األخبار املضللة معتمدة األخبار 

حول كوفيد 19 كنموذج.
 واعتمـدت الدراسـة يف صياغتهـا عـىل التفاعـل مـع 
صحفيـني عرب يف الوقـت الذي يمارسـون فيه عملهم 
وسط إجـراءات حظـر التجـوال –املفـروض يف غالبية 
بلدانهـم- للوقايـة مـن كورونـا. واستمرهـذا التفاعل 
بـني ”أريـج“ واإلعالميني طـوال أكثر من ثالثـة أشهر 
املعلومـات، سـواء مـن خـالل  يف سبيـل استخـالص 
املنشورات واألسئلة االستقصائيـة التي طرحت عليهم 

عـرب فايسبوك، أو باملسـح الرسيـع آلراء 229 صحفًيا 
عربًيا. كذلك، أجرت ”أريـج“ حوارات مع 17 من خرباء 
الصحافـة وممثـيل املؤسسات املحليـة والدولية املعنية 
بتدريب ودعم الصحفيني، وممثلني عن فايسبوك وتويرت 
وجوجل، تراوحت بني املقابـالت الشخصية والجماعية 

واملراسالت االعتيادية.
وعرضت الدراسة ماهّية األخبار املغلوطة، حالة األخبار 
املغلوطة يف العالم العربي خالل جائحة كوفيد19- حتى 
أغسطس/ آب 2020، ثّم قّدمت  أهم الطرق املستخدمة 
يف املنطقـة العربيـة ملواجهـة هـذه األخبـار، وناقشت 

فعاليتها وتحدياتها، قبل الخالصة وتقديم التوصيات.
أوردت ورقة سياسـات أريج حول ”مكافحة املعلومات 
املضللـة يف العالـم العربـي“ يف الفصـل األول أّن تسمية 
األخبـار غـري الدقيقـة أو غـري الحقيقيـة ال تـزال قيد 
املناقشـة والتطوير يف األوسـاط الصحفية والسياسية. 
وخلصت منظمة الرتبية والعلوم والثقافة ”اليونسكو“ 
للتفرقـة بني مصطلحات ثالثة هـي: املعلومات املضللة 
واملعلومـات الخاطئـة واملعلومـات الضـارة. ويستنـد 
التمييـز بـني املصطلحـات إىل مقصـد النـارش ونيتـه، 
فاألنواع جميعهـا تعرب عن معلومات غـري دقيقة، فإذا 
كـان املقصد من وراء بثها إلحـاق الرضر بأشخاص أو 
مؤسسـات أو جماعات، فهي ”معلومـات ضارة“، وإذا 
كان عدم دقتها مصدره تناول غري جيد ملعلومة حقيقية 
عـن طريق الخطأ، تكـون ”معلومات خاطئـة“، أما إذا 
كانت املادة املنشورة غري حقيقية ومفربكة عمًدا، فهي 

”معلومات مضللة“.
وتطرّقـت الدراسـة إىل مسـح شمـل 34 مقالـة بحثية 
نـرشت بـني عامـي 2003 و2017، وجد فيـه باحثون 
أن دالالت مصطلـح ”األخبـار الكاذبـة“ شملت الهجاء 

واملحاكاة الساخرة والتلفيق والتالعب.

واألمـر الجيـد، أن اللغـة العربيـة حـارضة يف الجهـود 
لتوظيـف الذكـاء االصطناعـي لصالح تدقيقهـا، فمع 
تفيش األخبـار امللفقة يف املنطقة العربية، طّور باحثون 
يف اإلمارات العربيـة واألردن خوارزمية ”مدقق األخبار“ 
التـي تستهـدف تقيص األخبـار امللفقة باللغـة العربية 
املنشورة عىل اإلنرتنت، سواء من خالل البوت أو العنرص 
البرشي، وذلك باالعتماد عىل معطيات استخدام كلمات 
معينة يشيع البحث عنها واإلفراط يف استخدام عالمات 
الرتقيـم (مثل تكـرار عالمات االستفهـام أو التعجب)، 

واملدة التي يقضيها املستخدمون عىل الصفحة.
وقـد برزت مبادرات كثرية للتحقـق من األخبار وتقيص 
املعلومات املضللة إضافـًة إىل تدريبات عىل طرق كشف 
هذه األخبار. ودعا انتشار األخبار املغلوطة حول العالم 
هيئـة اإلذاعة الربيطانيـة ”بي بـي يس“ إىل البحث عن 
أنماط األشخاص صانعي األكاذيب والشائعات، ليظهر 
وجـود سبعة أنواع مـن الناس وراء اختـالق الشائعات 

ونرشها، وهم:
الهـزيل: هو شخص ال يقصد تزييف األخبار املغلوطة أو 
صناعتها، لكنه يتندر عىل األحداث والواقع الجديد الذي 
أفرزتـه الجائحة، والبعض يتداول نـوادره تلك عىل أنها 

حقيقية.
املُتحايـل: الذي يستخـدم الواقع الحقيقـي لخلق كذبة 
بغرض االنتفـاع، مثال، يف صورة نـرش الرسائل الداعية 
إىل التـربع لضحايا جائحة كوفيـد19، أو صناعة برامج 
يف ظاهرهـا تتبع أخبـار الجائحة، لكنهـا تتيح اخرتاق 

الحسابات الشخصية ملستخدميها.
السيـايس: أو املسـؤول الرسمي الـذي يؤخذ كالمه عىل 

محمل الجد، فقد يتضمن حديثه مبالغة أو مزاحاً.
املؤمـن بنظرية املؤامرة: وهـو الشخص الذي  يعتقد أّن 
شيًئـا مـا وراء تحريك األحـداث، ويجزم بهـذا االعتقاد 

بشكل يجعله يكرر الخرب املغلوط بثقة.
 الخبري: هو الشخص املختص الذي يملك مصداقية لدى 
الجمهور بسبب انتمائه لدائـرة االختصاص، رغم ذلك، 
قد ال يكون مجال اختصاصه يسمح له بتقديم معلومة 
سليمة تماما. وخالل فرتة الجائحة، كثريا ما نرش أطباء 
ادعـوا أنهم يف الصفوف األوىل لعـالج مصابي كوفيد19، 

أرقاما ومعلومات غري حقيقية.
األقـارب: مـن أفـراد العائلـة املصابني بمشاعـر الهلع 
تجاه اإلصابة بالفـريوس، الذين يسارعون إىل تداول أي 

معلومات تصلهم عن ذلك، حتى لو تشككوا فيها.
املشاهـري: لدى املشاهـري مصداقية كبـرية بسبب حب 
جمهورهـم لهم، مـا يجعـل تعليقاتهم عـىل الفريوس 

تنترش رسيًعا.  
وماذا عن أسباب انتشار األخبار املغلوطة؟

لإلجابـة عن هذا السـؤال، توضح الدراسـة أّننا أمام ما 
ييل:

أسبـاب نفسيـة: تعرف شبكـات التواصـل االجتماعي 
ميـول مستخدميهـا من واقع مـا يبحثون عنـه داخل 
الشبكة وعىل محركـات البحث خارجها، بالتايل، تصبح 
النتائـج التـي تظهـر هي نتـاج خوارزميـات مصممة 
لتختـار املحتوى املوافق ألنشطـة البحث والضغط  عىل 
اإلعالنـات وقراءة الصفحات. وتعطـي األفكار املسبقة 

املخزنة لدى األشخاص مصداقية لألخبار املغلوطة.
أسبـاب ثقافية: يف املنطقة العربيـة خصوًصا، تنعكس 
مشاعـر عدم الثقة بني الشعـوب والحكومات يف تلفيق 
أخبار واختالق شائعات ألحداث ُتثبت تقصري الحكومات 
أو عـدم صحـة سياساتها، وخلق مناخ عـدم الثقة بني 
الشعوب والحكومـات -املتأثر بتجارب الفساد، وهو ما 
يفتـح الباب أمام مروجـي األخبار املغلوطـة لطرح ما 

لديهم ونرشه.
أسبـاب تقنيـة: يف استقصاء للرأي أجرتـه ”أريج“ عىل 
229 من صحفيي املنطقـة يف يوليو/ تموز 2020، رأى 
18 باملئة منهم أن الذكاء االصطناعي يخلق من املعلومة 
املغلوطة خـًربا رائًجا. لكن ليس من الحقيقي أن ظهور 
تطبيقات الذكاء االصطناعي هو السبب النتشار األخبار 
املزيفة. يف الواقع، يلعـب العامل البرشي الدور األكرب يف 

ذلك.    
يف عـام 2019، نـال األستـاذ بالجامعـة األمريكية جاد 
ملكـي جائزة العـام لليونسكـو ملحو األميـة اإلعالمية 
واملعلوماتيـة، وكان املصطلح غري مألوف حتى بالنسبة 
ألساتـذة يف مجـال اإلعـالم، وهو مـا دعـاه إىل تأسيس 
أّول أكاديمية للرتبيـة اإلعالمّية والرقمية يف بريوت عام 
2013 لتدريس مناهـج الرتبية اإلعالمية باللغة العربية 

وبالتوافق مع الثقافة العربية.
العامليـة  اإلعالميـة  الـرشف  مواثيـق  جميـع  أوردت   
واإلقليميـة واملحليـة مبـادئ الدقة وتصحيـح األخبار 
املنشورة غري الدقيقة كإحـدى األخالقيات األساسية يف 
ممارسة العمل الصحفي. وينبه ميثاق رشف الفيدرالية 
الدوليـة للصحفيني إىل قيام الصحفـي بنرش املعلومات 
”وفقـا للحقائق التـي يعلم مصدرها فقـط، ولن يقوم 
بإخفـاء معلومـات هامة أو تزييف وثائـق“، وأن يقوم 
ببذل ”أقـىص طاقته لتصحيح وتعديل معلومات نرشت 

ووجد أنها غري دقيقة عىل نحو ميسء“.  
مع وصـول جائحة كوفيد19 إىل العالـم العربي، تعالت 
تحذيـرات عدد مـن املنظمـات الحقوقيـة واملجتمعات 
الصحفية من سن قوانني جديدة أو تعديل مواد يف قانون 

العقوبات ُتجرم نرش معلومات مضللة عن الجائحة.
ففـي تونـس، البلد األفضـل عربًيا يف التصنيـف العاملي 
لحرية الصحافة لسنة 2020 97 ،ِ  أضحت البالد يف خضم 
نقـاش مجتمعي حـاد يف أعقاب تقديم نـواب بالربملان 
مقرتح مسودة قانون عرفت إعالمًيا بـ“مرشوع قانون 
مكافحـة األخبار الكاذبة“ عىل وسائـل االعالم ومواقع 
التواصـل االجتماعي. ويف الوقت الذي نجح فيه املجتمع 
الحقوقـي التونيس يف إجهاض محاولـة تمرير القانون 
املذكـور، تمكـن مجلس الحكومـة املغربية مـن تمرير 
مرشوع قانـون لتجريم نرش  ”األخبـار الزائفة وبعض 
السلوكيـات اإلجراميـة املاسـة بالـرشف واألشخـاص 
والقارصين عـىل شبكات التواصل االجتماعي“، ملوحة 
بعقوبـة السجـن ملدة تصـل إىل  ثالث سنـوات، وغرامة 

تصل إىل ألفي دوالر أمريكي.
توازًيـا، فرضت الحكومة القطرية عقوبات جنائية ضد 

ما وصفته نرش ”أخبار كاذبة“ عىل اإلنرتنت.
يف املقابل، أضافت الجزائر مادة لقانون العقوبات ضد أي 
شخص ينرش ”أخبارا كاذبة“ تهدف إىل ”املساس باألمن 
العمومي“ لتصل العقوبة إىل السجن ثالث سنوات، ودفع 
غرامـات تصـل إىل 2,322  دوالر أمريكـي،  فيما لّوحت 
السعوديـة بقوانـني مكافحـة الجرائـم االكرتونية ضد 
الشائعات واملعلومات املضللـة املنترشة حول كوفيد19 

التي تصل عقوبتها إىل السجن 5 سنوات.
أوصت هذه الدراسة ببناء شبكة إقليمية ملدققي األخبار 
واملعلومـات سـواء يف الصحافـة املكتوبـة أو املرئيـة، 
وطالبت بتخصيص العـام 2021 عاًما ملكافحة األخبار 

املغلوطة يف املنطقة العربية.
ودعـت ”أريـج“ إىل تأسيـس شبكـة مـن الصحفيـني 
املتخصصني يف تدقيق األخبـار واملعلومات، والعمل عىل 
توسعـة هـذه الشبكة بما يضمن زيـادة أعداد محققي 

األخبار باملنطقة العربية.
وبنـاًء عىل هـذه الدراسـة، طلبت ”أريـج“ تعزيز طرح 
موضـوع األخبـار املغلوطـة يف املنطقـة العربية ودعم 
تخصصية كوادر الصحافة العلمية ومضاعفة التعاون 
بني جهـات التدريـب الصحفـي واملؤسسـات الصحية 

املوثوقة.
وحّثـت ”أريج“ أيًضا عىل توسعة وتطوير طرق تدريس 
مادة الرتبية اإلعالمية،  واقرتحت إنتاج سلسلة مقاطع 
تسجيليـة قصرية بعنـوان ”كيف تفهم اإلعـالم؟“ ليتم 

نرشها عىل شبكات التواصل االجتماعي.
وشّجعـت ”أريج“ عىل تدشني حملة عـىل اإلعالم املرئي 
واملسمـوع للتوعيـة بـرضورة تحقيـق األخبـار قبـل 
تداولها، وإنتـاج مواد تدريبية مبسطـة باللغة العربية 
عن كيفيـة تطويع الصحفيـني للذكـاء االصطناعي يف 
العمـل اإلعالمي، وشّجعـت أيًضا عىل إنشـاء املبادرات 
املستقلـة لتقـيص األخبار وتعريـب املزيد مـن األدوات 
الرقميـة ، إضافًة إىل دعـم املبـادرات املتخصصة بنرش  

ثقافة التدقيق اإلخباري.
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كركوك/نينا:
وجه محافـظ كركوك راكان الجبـوري، بلدية 
كركـوك بـاإلرساع بحسم ملـف توزيع ارايض 
الصحفيني املنتمني لنقابة الصحفيني العراقيني 

وفق الضوابط والتعليمات االتحادية.
وقـال الجبوري خـالل لقائه بمكتبـه، الزميل 
محمد الداغستانـي رئيس فرع كركوك لنقابة 
الصحفيـني العراقيـني:“ مـن دواعـي فخرنا 
واولويتنـا دعـم واسنـاد نقابـة الصحفيـني 
ملكانتها التاريخية وجهدها الوطني الكبري من 
خالل االستـاذ مؤيد الالمي نقيـب الصحفيني 

العراقيني، وفرع كركوك ايضا ”.
واضاف :“ اننا وجهنا بلدية كركوك بتخصيص 

االرايض للصحفيـني وفـق الضوابـط املعتمدة 
،كما سيتم تخصيص مبنى يليق بفرع النقابة 
باحـد املواقـع املقرتحـة من امـالك املحافظة 

لدعم للصحفيني وتسهيل عملهم ”.
واكد :“ ان املحافظة ستبقى دوما داعمة للعمل 
االعالمي ومساندة للصحفيـني بمهامهم، بما 
يعكس ويدعـم الخطاب الوطنـي الذي يرسخ 
االمن واالستقرار واالعمار ويعزز وحدة العراق 

وسيادته الوطنية .
وتـم يف اللقاء ايضا تدارس االفكار واملقرتحات 
التـي تدعم العمـل الصحفـي وتعـزز العالقة 
بـني الصحفيـني وادارة كركـوك ومؤسساتها 

الخدمية .

القاهرة/ متابعة الزوراء:
قـرر املجلس األعـىل لتنظيم اإلعالم املرصي إحالـة بعض املواقع والصحـف إىل تحقيقات عاجلة 

بسبب نرشها قضايا ”غري أخالقية“، دون سند من القانون أو تحقيقات من النيابة العامة.
ويف بيـان له قال املجلس إنه يجري يف الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النرش غري األخالقية، 
إىل جانب الشكاوى التي تلقاها من املواطنني ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض يف سمعة 
وأعراض املواطنني بهدف جذب الجمهور، دون الوضع يف االعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، 
ويستبيحـون أعراضـا لم تثبت إدانتها، ويسيئون إىل حرية وسائـل اإلعالم املفرتض أن تدافع عن 
األبريـاء وال تنتهـك الدستور والقانـون والقواعد التي تحظر الخوض يف السـرية الشخصية دون 

سند أو دليل.
وأوضـح املجلس أنه يف حال انعقاد مستمر لبحث ومناقشة املخالفات والتجاوزات التي تبث عىل 
املواقـع ووسائـل اإلعالم املختلفة، ومن شأنهـا أن تيسء إىل سمعة املواطنـني دون سند أو إثبات 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاهها.

بريوت/ متابعة الزوراء:
 أعلـن مراسل ”صوت بريوت انرتناشونال“ 
إبراهيـم فتفـت أنـه سيتوجـه إىل القضاء 
بعد االعتـداء عليه بصورة متعمدة من قبل 
القوى األمنية أثناء تغطيته االحتجاجات يف 

مدينة طرابلس شمال لبنان.
وأصـدر فتفت بياناً قال فيـه ”أرشَف قائد 
رسّية طرابلس العقيد عبدالنارص غمراوي 
عىل عملّية االعتـداء املتعّمد عّيل، واملحّرض 
لـه مسبًقـا، أثنـاء تغطيتـي االحتجاجات 
الشعبّيـة يف مدينة طرابلـس مساء االثنني 
املـايض، كمراسل ميداني لـ ”صوت بريوت 

انرتناشونال“.
وأضاف ”سنتقّدم بدعوى قضائّية األسبوع 
املقبـل، ضـّده وضـّد عـدد مـن الضّبـاط 
اآلخريـن والعنارص الذين ثُبـت توّرطهم يف 
عملّية االعتداء بالصـور ومقاطع الفيديو، 
باإلضافة إىل توّرطهـم يف ارتكاب تجاوزات 
بحّق املحتّجني وإطالق الرصاص املطاطي 

بشكل عشوائي“.
وتعرض عـدٌد من الصحفيـني واملصّورين 
تغطيتهـم  خـالل  مختلفـة  إلصابـات 
للمواجهـات العنيفـة املندلعـة يف طرابلس 

منـذ االثنني املايض من قبل األجهزة األمنية 
واملحتجني.

وأفاد مركز الدفاع عـن الحريات اإلعالمية 
والثقافيـة ”سكايـز“ عـرب حسابـه عـىل 
تويرت، باعتـداء متظاهريـن بالرضب عىل 
مصور قناة ”الجديد“ زكريا الخطيب أثناء 
تصويره إصابة أحـد الشبان بالرصاص يف 

طرابلس.
متظاهـرون  اعتـدى  الخميـس،  ومسـاء 
عـىل فريق قنـاة ”الجديـد“ واملراسل غدي 

بوموىس أثناء تغطية املواجهات.
وقال بوموىس يف رسالة مبارشة إن شخصا 
جاء ووّجـه شتائـم لرئيس مجلـس إدارة 
القنـاة ورضبـه عـىل وجهه، وتـم تكسري 

كامريا املصـّور بسبب قراءة زميلته راشيل 
كـرم بيانـاً لقـوى األمـن الداخـيل، حيـث 
اعتقـد املعتـدي ومـن معه أن الخـرب يعود 

لـ“الجديد“.
وأوضحت القناة أّن البيان الذي أذاعته كرم 
نرشتـه املديرية العامة لقوى األمن الداخيل 
عـرب حسابهـا عىل تويـرت، ولم يكـن بياناً 

صادراً عن القناة.
وأصيبـت أيضـا رودين أبي خليـل مراسلة 
قنـاة ”الحـرة“ يف لبنـان، باختنـاق شديد 
نتيجـة استنشاقهـا الغاز املسيـل للدموع 
أثنـاء تغطيـة املواجهات بـني املتظاهرين 
والقوى األمنية يف محيـط رسايا طرابلس، 

حيث التوتر األكرب يف املنطقة.
وقال فتفت يف بيانـه ”سنتوّجه إىل املحافل 
الدولّية ملحاسبة املتوّرطني وكّل من يعرقل 

عملّية املحاسبة يف لبنان“.
وتابـع ”يجـب أن تقـوم القـوى األمنيـة 
بحمايـة الصحافّيـني، ال االعتـداء عليهـم 
وعرقلـة عملهم يف امليدان، ويجب أن تصان 
حرّيـة الصحافـة وحريـة التعبـري قبل أن 
يتحّول لبنان إىل دولة بوليسّية، بعد أن كان 

موطن الحريات“.

باريس/ متابعة الزوراء:
الوطنيـة  حملتـه  يف  املغـرب  رشوع  مـع 
للتلقيح، التي أعطـى امللك محمد السادس 
انطالقتها الخميـس املايض، سلطت مجلة 
”جـون أفريـك“ الضـوء عـىل العديـد من 
األسئلـة العالقة التي ترافـق اللقاح املضاد 

لفريوس كورونا.
وعرجـت املجلة الفرنسية عىل السؤال الذي 
يرتدد كثـريا يف األوساط املغربيـة، واملتعلق 
بما إذا كان هناك تأخر يف التوصل باللقاح، 
وأشـارت إىل أن املغرب تلقى مليوني جرعة 
الربيطانـي ”أسرتازينيكـا“،  اللقـاح  مـن 
و500 ألـف جرعـة مـن اللقـاح الصينـي 
”سينوفارم“، ويتوقـع أن يتسلم 8 ماليني 

جرعة أخرى من اللقاح الربيطاني قريبا.
وأورد املصـدر نفسـه أنه حصـل تأخري يف 
التوصل بلقـاح سينوفارم الصيني، بالنظر 
إىل عـدة إجـراءات متعلقـة بدراسة جميع 

الوثائق قبل الترصيح بالتسويق.
وتطرقـت ”جون أفريـك“ للسـؤال املتعلق 
بمـدى فعالية اللقاحات يف الحد من انتشار 
فـريوس كورونا، مـوردة رد أعضاء اللجنة 

الوطنيـة للتلقيـح بـأن املغـرب يستنـد يف 
التأكد من فعالية اللقاح الصيني إىل النتائج 
التي أعلنـت عنها اإلمارات العربية املتحدة، 
ناهيـك عىل كـون منظمة الصحـة العاملية 
أعطـت تأهيًال مسبقا للقاحـني معا الذين 
تعتمدهما اململكة، ما يعني أنهما ليسا أقل 

فعالية عن نسبة 50 باملئة.
وأشـارت املجلـة الفرنسيـة فيمـا يتعلـق 
باللقاح الصيني إىل كـون وزارة الصحة لم 
تكشـف ”أي معلومات عنه أو عن مصدره، 
هـل بكني أو ووهـان، وال حتـى فعاليته“، 
املستـورد  الصينـي  اللقـاح  أن  مضيفـة 
باملغرب لم يتـم تحديده بدقـة، مؤكدة أنه 
لم يتم اختبار اللقاحني الصينيني عىل كبار 

السن.
ويف الوقـت الـذي أعلـن فيـه امللـك محمد 
السـادس مجانية اللقاح لجميـع املغاربة، 
لـم يتم اإلعـالن عن سعـره وال يعـرف كم 
سيكلـف الحكومة، تقول ”جـون أفريك“، 
يمكنهـا  ال  الصحـة  وزارة  أن  إىل  مشـرية 
اإلفصاح عن أسعـار اللقاح، عىل اعتبار أن 
املختربات تفـرض االمتثال لبنود الرسية يف 

التفاوض مع العمالء.
ووصفـت املجلـة سعـر اللقـاح بـ“اللغز“ 
و“األكثـر غموضـا“، خصوصـا وأن دولة 
جنوب إفريقيا، أكرب املترضرين من فريوس 
كورونا، اقتنت اللقاح بأغىل سعر من الدول 

األوروبية نظرا لكونهـا دولة ذات متوسط 
دخل أعىل ولم تساهـم يف األبحاث الخاصة 
باللقاحـات وتطويرها، بينمـا يجهل سعر 
االقتناء بالنسبة للمغرب الذي لم يشارك يف 

تطوير لقاح أسرتازينيكا الربيطاني.
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حسـن قاسـم املعـد واملقـدم للربامـج 
واملخـرج املتابـع ميدانيـا العماله نشأ 
يف بيئـة شعبيـة تجمـع ما بـني املدينة 
التي تفرضها بيـوت الطابوق واسفلت 
الشـوارع ومالعب كـرة القـدم الرتابية 
اآلبـاء  املمتـد يف جـذور  الريـف  وبـني 
واألجـداد الذين لـم يستطيعـوا نسيان 
ماضيهـم التليـد ودواوينهـم الفسيحة 
ورائحة قهوتهم والخيول التي يركبونها 
بخيـالء وكرب ولكنهـم باعوها يف لحظة 
منكـرسة وتركوا خلفهم األرض والطني 
والسواقـي والشلـب ذي الرائحة الزكية 
مكتفـني بذكرياتهم التـي يلوكونها مع 
تبـغ سجائرهم وهـم ينفثـون الدخان 
يف سجـن البيوت الصغـرية التي وزعها 
عليهـم الزعيـم عبـد الكريـم قاسـم يف 

مدينة الشعلة.
وبغيـة االطـالع الكامـل عـىل مسـرية 
ضيفنـا كان للـزوراء حـوار موسع مع 
الدكتور حسـن قاسم الـذي طلبنا منه 
ان يعرف نفسه لجمهور قراءنا االكارم 

فقال :-
حسن قاسم دكتوراه سينما   -
من كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد

مواليـد بغـداد ١٩٦٦ اعمـل االن رئيسا 
للقسـم الثقايف يف شبكة االعالم العراقي 
االذاعـة  دائـرة  اسمهـا  كـان  ان  بعـد 
والتلفزيون وبعـد ان توسعت مهماتها 
ومرافقهـا فهـي اليـوم تضـم اذاعات 
وجريدة الصباح ومجلة الشبكة ودوائر 
اخـرى وها فروع يف املحافظات والعديد 

من الدول.
- لكـل مبدع بيئة نشأ فيهـا وأثرت فيه  
هـل كـان للبيئـة واألرسة اثـر يف رسم 

طريق حسن قاسم؟ 
- يبدو ان سياسة جريدتكم الغراء تسعى 
للتذكـري باملايض وبدايـات االنسان لهذا 
اقـول :- نشأت يف بيئة شعبية تجمع ما 
بني املدينة التي تفرضها بيوت الطابوق 
واسفلـت الشوارع ومالعـب كرة القدم 
الرتابية وبني الريف املمتد يف جذور اآلباء 
واألجـداد الذين لـم يستطيعـوا نسيان 
ماضيهـم التليـد ودواوينهـم الفسيحة 
ورائحة قهوتهم والخيول التي يركبونها 
بخيـالء وكرب ولكنهـم باعوها يف لحظة 
منكـرسة وتركوا خلفهم األرض والطني 
والسواقـي والشلـب ذي الرائحة الزكية 
مكتفـني بذكرياتهم التـي يلوكونها مع 
تبـغ سجائرهم وهـم ينفثـون الدخان 
يف سجـن البيوت الصغـرية التي وزعها 

عليهم الزعيم يف مدينة الشعلة.
- اذن لنبدأ مسريتـك منذ الدراسة االوىل 
فمـا هـي ابداعاتـك وهواياتـك خـالل 
مرحلة الدراسة – االبتدائية – املتوسطة 

– االعدادية
- بسبـب اخـرتاق مـرشوع مـاء يبزل 
املـاء مـن أرايض أبـو غريـب الزراعيـة 
وصـوالً إىل محطة تصفيـة املياه يف أول 
املدينة، كان طني الجرف حري ومطواع 
ألصابعي الصغرية وهي تشكل الوجوه 
والحيوانـات وقبعـات الكاوبـوي، كنت 
شغوفاً باللعب بالطني، ولهذا نحت فيه 

طفولتـي، وجففـت أعمـايل عـىل وهج 
الشمـس التي تخـرتق أشعتهـا شجرة 
التـوت الكبـرية التـي تظللنـي تحتهـا 
يف حديقـة املنـزل. وعىل بعـد خطوتني 
حيـث ولدت يف غرفـة ما زلـت إىل هذه 
اللحظة أحـن إليها، وأذهـب بني الحني 
واآلخـر إىل محلتـي األوىل ألمـر من أمام 
البيت فأسمع من بعيـد صدى بكاءاتي 

وضحكاتي األوىل.
ثم اكتشفت الرسم يف املرحلة االبتدائية، 
فأصبحـت رسامـاً أشـارك يف معارض 
الفنيـة للمدرسـة وامتهنـت التمثيل يف 
الفرقة الفنية، وقد انقسمنا إىل رياضيني 
ورسامـني وممثلـني، وكـان الكثري من 
املهـارات  تلـك  يمتلكـون  ال  التالميـذ 
فيكتفون بمراقبتنا وتقريعنا والنيل من 
نجاحاتنـا وانتصاراتنا الزائفة، ولكنني 
كنـت شاطـراً وال أقبل بغـري األول عىل 
الصـف ترتيبـاً ولذلـك يحفـظ الجميع 
اسمي بينما لـم استطع حفظ األسماء 

جميعها.
اكتشفـت  املتوسطـة  املرحلـة  ويف 
األزقـة  أجـوب  ورحـت  الصداقـات 
والشـوارع وأجلـس مـع مجموعة من 
األصدقاء تحت ضـوء مصابيح الطريق 
لنقـيض الساعـات بالثرثـرة واألماني. 
وكنت أحول تلك الثرثرات إىل موضوعات 
إنشائيـة أعجبت مـدريس اللغة العربية 
الذيـن كانوا يطلبون منـي قراءتها عىل 
الطالب ليحثوهم عىل كتابة اإلنشاء كما 

أكتبه أنا.
ثم جـاءت الحرب األوىل فأخذونا جميعاً 
إىل الجيش الشعبي عنوة لنقيض العطلة 
الصيفية يف املعسكرات ثم نقلونا إىل أبي 
الخصيـب التي تبعد حوايل ٢٠ كيلو مرتاً 
عن البـرصة. ويف أرضها املليئة ببساتني 
والسواقـي  العنـب  وأشجـار  النخيـل 
اتخذهـا  والتـي  الصغـرية،  واألنهـار 
صاحب الزنج مقـراً لجنوده سنة ٢٥٥ 
هجريـة، حفرنا الخنادق األوىل واختبأنا 
فيها من قصـف املدافع اليومي. وأتذكر 
اسـم يوسفـان وحمـدان. ويف نهرهـا 
املسمـى بأبي فلوس غـرق أحد جنودنا 
الصغار فقررت القيادة العسكرية نقلنا 
من أقىص الجنـوب إىل أقىص الشمال يف 
مغامـرة جبلية لـم تنته حتـى عدنا إىل 
أحضـان األمهـات اللواتي كـن ينتظرن 

أوالدهن بشغف كبري.
- هـل لك ابداعـات وهوايـات مارستها 

خالل الكلية حدثنا عنها بالتفصيل؟ 
- قدمت أوراق تخرجي من اإلعدادية إىل 
كلية الفنون الجميلة بعد مغامرة قصرية 
ولـم تكتمـل يف طـريان الجيـش عندما 
رحت أجتـاز الفحوصـات واالختبارات 
بجسـدي النحيل وأركـض برسعة كنت 
أعتقد أنهـا ستنفعني ولكنها لم تشفع 

يل عندما سألتني اللجنة عن املدينة التي 
ولدت فيها فقلت لهم: الشعلة.

الفنـون الجميلـة لـم أشعـر  يف كليـة 
باالستغـراب فكلنا قادمون من مشارق 
الوطن ومغاربـه، ومن جنوبه وشماله، 
سنـة  أشـداء،  وأكـراد  أقحـاح  عـرب 
وشيعة، مسلمـني ومسيحيني وصابئة، 
وأصدقائـي يف الكلية ويف قسـم الفنون 
السمعيـة واملرئيـة كثـريون ويسـدون 

عني الشمـس. كتبـت يف الكلية وبحكم 
دراستي للدراما والسينما مجموعة من 
القصـص القصرية التي نرشتهـا تباعاً 
يف جريـدة الجمهوريـة. وكانت صفحة 
أصـوات التـي تحررهـا السيـدة نـازك 
األعرجـي تستقبـل كتابتنـا بحب كبري 

وتنرشهـا تباعاً فنحتفـل بها ونشرتي 
عـرش نسخ من الجريـدة لنعلن فرحتنا 

الغامرة.
االذاعـة  يف  بالعمـل  فكـرت  متـى   -

والتفزيون وملاذا ؟
- تخرجـت يف عـام  ١٩٩١، وبعد خدمة 
عسكريـة ليست بالطويلـة سافرت إىل 
األردن مثل آالف الشباب العراقي الباحث 
عن أمل يكرس حصار الجوع عن عائلته. 
وكتبت هناك روايتي األوىل، وكتبت أيضا 
يف مرحلـة التسعينات مجموعة شعرية 
صدرت الحقاً وكـان الشاعر الكبري عبد 
الـرزاق عبـد الواحـد هو مـن فحصها 
وبعدها أصبحنا أصدقاء بفضل صديقي 

الشاعر الجميل عماد جبار.  
- هل كانت نيتـك العمل كمخرج كمعد 

او مقدم برامج ؟
- اإلخراج السينمائي كان حلماً يراودني 
يف كل ليلة أضـع فيها رأيس عىل املخدة، 
وكنـت أضـع أبطايل يف أماكنهـم وكذلك 
أعيـد عليهـم حواراتهـم التـي نسيوها 
وأضاحكهم حتـى ال يشعرون بالخوف 
منـي، وأضـع سيناريوهـات لحركتهم 
وسكونهم وصمتهـم ورصاخهم. ولكن 
السينمـا يف العـراق حلـم بعيـد املنـال 

ارتباطهـا بالدولـة وسياستها  بسبـب 
وثقافتهـا وإعالمهـا املوجهـني. ولذلك 
كـان التلفزيـون بقنواته الثـالث (قناة 
العـراق العامة وقناة الشباب وتلفزيون 
بغداد الـدويل الذي سمي فيما بعد بقناة 
العـراق الفضائيـة) هي تمنـح فرصة 

العمل كمخرج برامج.  
- كيف تم تعيينك ومتى ؟

- يف نهاية التسعينيات تقدمت للعمل يف 

تلفزيـون بغداد الدويل الـذي كان يديره 
الفنان فيصل اليارسي وهو من قابلني 
يف غرفته بالطابـق األول وحينما شاهد 
قصـيص املنشورة وافق عـىل تعييني يف 
قسـم املخرجني مبديـًا سعادته بوجود 
كاتـب للقصـص القصـرية سيعمـل يف 
حقـل اإلخـراج، وأخربنـي حينهـا بأن 
الراتب سيكون قليـًال (قرابة ثالثة آالف 
دينار) وهو يساوي طبقة بيض تقريباً، 
وقـال يل وهو يبتسـم: ولكن لدينا هناك 
- وأشار إىل تحت حيث الحديقة الوارفة 
األشجـار – كافرتيا تستطيع أن تجلس 

فيها وترشب الشاي..

- اول عمل استلمته يف التلفزيون ؟
- عملـت يف الربامج التلفزيونية ملدة من 
الزمن منهـا، وقدمت العديد من األفكار 
التي لـم يتـم املوافقة عليهـا يف القسم 
الثقايف يف قناة العراق الفضائية، ولكنني 

كنت أيضـاً أكتب مجموعـة من األفالم 
الوثائقية، وحينما استلم الدكتور مجيد 
السامرائي رئاسة القسم جاءتني فرصة 
إخـراج فيلمـي األول (األنـوار الخرض) 
الـذي يحكـي قصـة األصـل الحقيقـي 
ملقام خـرض الياس عـىل شاطئ الكرخ 
يف دجلـة وارتباطه التاريخي بسد نبوخ 
نرص الذي يظهر ختم اسمه عىل طابوق 
املقام. وفاز الفلم بجائزة الدولة لإلبداع 
يف الفلـم الوثائقي فئة الشباب وحصلت 

عىل مبلغ (مائة وخمسني ألف دينار) 
 - ومن كان كادرك ؟

- كان معي يف التصوير صديقي الدكتور 
سالم قاسم ويف املونتاج صديقي الدكتور 
محمـد عبد الجبار كاظـم. باإلضافة إىل 
مجموعة من الفنيني واملساعدين، وقرأ 
الزميل غضنفر عبد املجيد التعليق الذي 
كتبتـه للفلم وكانت أجـوره ستة آالف 
دينـار. وحينما فاز هـذا الفلم وتكررت 

سلسلة األفالم أصبحنا صديقني.
- كيـف كانت رؤية االخريـن تجاه اول 

عمل قدمته
- برصاحة كان الجميع فرح بما قدمت 
وبالجائـزة التي حصلـت عليها فرصت 

املخـرج الوثائقي الذي يشـار إليه بكل 
الفخـر، حتـى إننـي مـرة كنـت أنادي 
صديقي رئيس املخرجـني آنذاك الزميل 
غازي ساجد بكلمة (أستاذ) محبة مني 
لـه واحرتامي لكفاءته يف إخراج األخبار 
والربامـج السياسيـة فكـان يقـول يل: 

عمي أنت األستاذ. 
- نهجك يف العمل التلفزيوني ؟

- انتهجـت يف العمـل التلفزيونـي نهجاً 
الربامـج  يف  حتـى  واضحـاً  وثائقيـاً 
التلفزيونية التـي ال تتطلب ذلك النهج، 
وهـذا ال يتناسب مع رسعـة التلفزيون 
واستهالكه للربامج اليومية واالسبوعية 
وسبـب ذلـك النهج كونـي تخرجت من 
فـرع السينمـا وليـس فـرع التلفزيون 
واألول يشـرتط لغـة الصـورة ومواقـع 
التصويـر والحبكة واملونتـاج واإليقاع، 

وال يشرتط العمل التلفزيوني ذلك.
- هـل كانت لك رؤيتك اإلخراجية دراميا 

؟ 
- ألول مـرة استعنت بممثلـني للظهور 
يف بداية الفيلم الوثائقي وكانت الزميلة 
الجميلـة مناهل خلف تقـدم يل برنامج 
بهـا  فاستعنـت  الثقافيـة  الحقيبـة 
لتمثـل شخصية فتاة قادمـة من عمق 
التاريـخ لتقف عىل صخـرة وسط املاء. 
واستخدمـت إضـاءة سينمائيـة لتنـري 
املكان وقد ساعدني أهل األعظمية الذين 
ال أنىس موقفهـم يف مد أسالك الكهرباء 

إىل موقع التصوير.
التـي قمـت  - اذكـر اسمـاء االعمـال 
باخراجهـا وتنفيذهـا وعنارصها التي 

اخرجتها؟
العـراق  قنـاة  يف  (مخرجـاً  عملـت   -
الفضائيـة لربنامـج الحقيبـة الثقافية 
الـذي قدمتـه الزميلـة مناهـل خلـف، 
وبرنامـج أثر الذي قدمتـه الزميلة داليا 
األوجـي)، ومقدمـاً يف قنـاة العراقيـة 
العامة (لربنامج الثقافـة اآلن للمخرج 
جبار عبد الكريم، وبرنامج قاب قوسني 
وبرنامـج حـوار يف الحسـني للمخـرج 
ألنـه  وبرنامـج  طاهـر،  عـيل  حسـني 
الحسني للزميلني املخرجني عالء صباح 
وأحمد عبـد الحمزة). وعملـت مخرجاً 
للعديد مـن األفالم الوثائقية أذكر منها: 
األنـوار الخرض، تحـت قبة زمـرد، أثر: 
زقـورة عقرقـوف،  العبـايس،  القـرص 
الصعـود إىل امللويـة، الروضـة العلويـة 
املطهـرة، الروضة الكاظميـة املطهرة، 
الروضة العسكريـة املطهرة، مسلم بن 
عقيل، صايف صفا، أطفـال يف الشوارع، 
نساء الجوبة، موت يف الشعلة، سجن أبو 
غريـب بني زمنني، القمامـة األمريكية، 

وفيلم الديكودراما الوضوء بالدم.
بمسابقـات  اعمالـك  شاركـت  هـل   -

اومهرجانات
حصلت عىل جائـزة الدولة لإلبداع للعام 
١٩٩٩ فئـة الشبـاب عن فيلـم (األنوار 
الخـرض)، وجائـزة اإلبـداع مـن وزارة 
الثقافـة ٢٠٠٨ عـن فيلـم الديكودراما 
الفيلـم  وجائـزة  بالـدم)،  (الوضـوء 
الوثائقي يف مهرجـان بغداد السينمائي 
عن فيلم (مهنـة املوت) وفيلم (أعراض 
نفـس  مـن  أخـرى  دورة  يف  جانبيـة) 
املهرجـان. وحصلت عىل جائـزة اإلبداع 
العربـي مـن وزارة الثقافـة يف الشارقة 

عن رواية (رقصة الطائر املذبوح).
- حدثنـا عن عملـك يف مديريـة االنتاج 
الوثائقـي ومـا االفـالم والربامـج التي 

اعددتها؟

- طيلة عميل يف مديرية اإلنتاج الوثائقي 
لم أجلس خلف مكتبها الفخم، واخرتت 
األوراق  وأوقـع  أريكـة  الجلـوس عـىل 
واملشاريـع والربيد عـىل طاولة صغرية. 
وقدمنـا مع زمالئي يف املديرية موسمني 
من األفالم الوثائقية التي رفدت العراقية 
العامة واألخبارية والرياضية والوطنية 

بأعمال وثائقية مهمة.

 -
بمـاذا يتميـز العمـل يف الوثائقيـة عن 

الربامج التلفزيونية ؟
- بالتخطيط والبحث والكتابة وبدورات 
التصويـر الطويلـة وبجهـد مونتاجـي 

متواصل.
- الفيلـم الوثائقـي هو رسالـة تربوية 
وثقافيـة واجتماعيـة عن مـاذا ركزت 

افالمك التي اعددتها؟
- باإلضافـة إىل ماذكـرت يف سؤالك من 
رسائـل، فإننـي ركـزت عـىل الرسالـة 
الجماليـة التـي يجـب يحملهـا الفلـم 
الوثائقـي والتـي تجعلـه مختلفـاً عن 
الربنامـج التلفزيونـي وإال فسـوف لن 
نجد فرقاً جوهرياً بينهما إذا ما تشابها، 
ينبغـي أن يأتـي الجمـال أوالً، ثم تأتي 

الرسائل األخرى تباعاً.
- كيـف كنـت تستقـي الفكـرة وكيف 
تحـاول معالجتهـا والوصـول بهـا اىل 

الهدف؟
- مـن الذاكرة ومـرح الطفولة والوجع 
العراقـي املتأصـل فينـا ليل نهـار، من 
األهوار ومن الربدي الحزين تأتي األفكار 

مغلفة بالجمال واأللفة.
- معـد الربامـج واالفـالم الوثائقية هل 
يرافق الكادر يف تصوير املشاهد وانتقاء 

الشخصيات وملاذا؟
- من الـرضوري أن يرافقهم فهو واحد 
مـن أعمـدة الفيلـم. ويجـب أن يكـون 
هنالك نـص أويل ثم وبعـد التصوير يتم 
كتابة نص متماسك وتعليق خالق يمهد 
للصـورة وال يرشحهـا بل يكـون موئالً 
آخـر للمعلومـات، وهـذا هـو األسلوب 
السينمائي يف صناعة األفالم الوثائقية، 
ولكننـا يف العراق – إال فيمـا ندر - نتبع 
عكـس  وهـو  التلفزيونـي  األسلـوب 

األسلوب األول.  
- اكثر فلم حققت فيه غاياتك وملاذا؟

- فيلـم الديكودرامـا (الوضـوء بالدم) 
الحائـز عـىل جائـزة اإلبداع مـن وزراة 
الثقافـة ألنه كان شبـه روائي وحققت 
فيـه جـزءاً كبـرياً مـن أحالمـي، وقـد 
شارك فيه نخبة مـن املمثلني العراقيني 
منهـم: (مـازن محمد مصطفـى الذي 
قـام بدور منصور الحـالج وسعد عزيز 
عبـد الصاحـب الـذي قام بـدور لويس 
ماسينيون واملرحوم عزيز عبد الصاحب 
الذي قام بـدور الشيخ الشبيل واملرحوم 
نجم الربيعي وعبد اللـه النديم وشيماء 
جعفـر وعدنـان الحـداد وطـه درويش 
وصادق عباس وحسـني عجاج وطالب 

الربيعي وأسعد مشاي وآخرون) .
- رايك بالحركة السينمية يف العراق؟

- الحركة السينمائية يف العراق مقطعة 
وليست متصلـة ولذلك فهـي تفتقد إىل 
عنـرص الرتاكميـة يف الخـربات والعمل 
املتواصـل. ففي مرص عـىل سبيل املثال 
هنالك تقاليد سينمائية ومهن ورشكات 
ماهريـن  وعمـال  للنجـوم  ونظـام 
وكتـاب ومخرجـني يعملون عـىل وفق 

وأفـالم  كالكوميديـا  اختصاصهـم 
األكشن واألفـالم الرومانسيـة واألفالم 
الغنائيـة واألفالم التاريخيـة وكل هذه 
االختصاصـات غري ظاهـرة يف التجارب 
السينمائيـة العراقيـة إال ما نـدر. لدينا 
تجـارب سينمائيـة وليـس لدينا حركة 
سينمائية واضحة املعالم. ولكن ظهور 
املخرجـني الشبـاب بعـد العـام ٢٠٠٣ 
واخرتاقهم للمهرجانات الدولية يف حقل 
األفـالم الروائيـة القصـرية يحمل األمل 
الكبـري بتحولهـم إىل مخرجـني لألفالم 
الطويلة حينمـا يمنحون هذه الفرصة 

ويمنحون أيضاً التمويل املناسب.
- اي االعمـال اقرب اىل نفسك الوثائقية 

ام الربامج وملاذا؟
- بالطبع لكـل عمل نكهته ولكن العمل 
الوثائقي يفجر املوهبة وفيه جانب كبري 
من الفن ولكن إخراج الربامج وتقديمها 
يعـد عمـًال إعالميـاً وإبداعيـاً يتطلـب 
التفانـي والوقـت والجهـود واالنتبـاه 

ورسعة البديهية.
- هل لديك راي تود قوله؟

- أقـول ملـن يعمـل يف حقـل اإلعالم من 
والعمـل  األكاديميـة  الدراسـة  خـالل 
االحـرتايف وحتى من وجـد نفسه يعمل 
يف اإلعـالم عن طريق الصدفـة، ما دمنا 
أصبحنا إعالميني وفنانـني وليس شيئاً 
آخر فعلينـا جميعاً – وأنـا أول هؤالء - 
أن نطـور أنفسنـا بالقـراءة ومشاهدة 
األعمـال كالربامـج واألفـالم الوثائقية 
باللغـة  نهتـم  وأن  الروائيـة،  واألفـالم 
املكتوبـة وبلغـة الصورة فهمـا أسلحة 
املعد واملخـرج والفنـي املرتبط بحقول 
التصويـر واملونتـاج واإلضـاءة وغريها 

من الفنون.
- اخر ما بيدك اآلن

- كتـاب يف الفـن السينمائـي بعنـوان 
(تداوليـة الحـوار الفيلمـي) للبحـث يف 
السينمائـي  الحـوار  جماليـات كتابـة 
مـن خالل الـدرس التـداويل وهو مكمل 
ملرشوعي السيميائي يف نقد وتحليل فن 

الفيلم.
- هل تحتفظ باعمالك السابقة

- بعض األعمـال الفائزة واملهمة فقدت 
حينمـا قصفـت الطائـرات األمريكيـة 
مبنى قناة العراق الفضائية يف األعظمية 
عـام ٢٠٠٣، وسقـط أحـد الصواريـخ 
قـرب القسـم الثقـايف حيـث الخزانـة 
التـي كنت أضع فيهـا أرشيفي. سمعنا 
صـوت الصواريخ ألننا كنـا نبيت موقع 
بديـل مجاور وخرجنـا يف الصباح ننظر 
ذكرياتنا وهي مهدمة واألرشطة املرمية 
عىل أرض القناة وضاعت معظم أعمالنا 
الفنية بكبسة زر صاروخ توماهوك عابر 
للزمـن واملسافـات. وفيما بعـد وجدت 
يف مكتبـة شبكة اإلعـالم العراقي بعض 
األفالم الوثائقية التـي ستبقى تذكرني 
بتعبها يف الكتابـة والتصوير واملونتاج، 

وباللذة حينما عرضت أول مرة.
- ما الذي تعمله االن؟

- وأقوم اآلن بإعداد برنامج رواد وإجراء 
الحوارات فيه مـع املبدعني العراقيني يف 
حلقات توثق حياتهـم لخمسني دقيقة 
تقـوم بإخراجهـا الزميلة نهلـة مولود 
أحمـد  الزميـل  ويمنتجـه  الهماونـدي 
إبراهيـم. وقـد قدمنـا فيـه مجموعـة 
مـن الـرواد يف مختلـف الحقـول منهم 
وبحسـب تسلسـل الحلقـات: (املمثـل 
نـزار السامرائي والعب السلـة الكابتن 
مقصود السنجري واملمثلة هناء محمد 
واملوسيقار سليم سالم وامللحن محسن 
فرحان واملخرج عدنان هادي)، ويجري 
عىل قدم وساق التحضري لتقديم كوكبة 

أخرى من الرواد.
- شكـرا للدكتور حسن قاسـم املخرج 

واملعد متنني لك التوفيق يف عملك .
- شكرا لكم وللزوراء الحبيبة.
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لم اكن اتعايش معه كزميل للمهنة باملعنى الذي تعودته 
مـع الكثري من منتسبي دائـرة االذاعة والتلفزيون , كان 
واحـدا مـن زمالء ترسخت عالقتـي بهم كأصدقـاء وزمالء بداية 
االلفـني وازدادت عالقتنـا كلما رايـت له نشاطـا اعالميا خاصة 
عندما كنت اراه وهو يعد ويقدم برنامجا تلفزيونيا ناجحا اسمه 
قـاب قوسني، كل هذا ال ينفي ان حسـن قاسم كان معنا موظفا 
لسنـوات عديدة قبل االلفـني عارص فيها العديـد من شخصيات 

الدائـرة ومنها معارصته للفنان الكبـري فيصل اليارسي ايام كان 
مديـرا لتلفزيون بغداد وفيما بعـد رصت امتلك خلفية عن بعض 
من سريته األوىل التي توطدت عندي مع مرور األيام واقرتابي منه 
كصديـق مؤدب دؤوب يعمل بشغف لتطوير مهاراته ومشاركاته 
الواعية التي تجسدت يف اعداد الربامج التلفزيونية واعداد واخراج 

االفالم الوثائقية الناجحة منها الثقافية ومنها االجتماعية 
والتاريخية.

Ô”ãì€a@fibª –@äaÏy
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األملنيـوم  ورق  استخـدام  شـاع  لقـد 
(القصدير) ألغراض عّدة،
منها الطبخ والتغليف   ..

ولكـن هل تعلـم ما أثر سـوء استخدامه 
عىل جسم اإلنسان؟..

إنـه يرتاكـم يف الجسـم ويتسّبـب بعـّدة 
أمراض .. 

** كيفيـة االستخـدام الصحيـح لورق 
األملنيوم “ القصدير “ :

-1 ُصّمم ورق األملنيوم لتغليف األطعمة، وليس إلستخدامه يف عملية الطبخ.
-2 يتكّون هذا الورق من وجَهني: وجه المع  و الوجه اآلخر غري المع.

** ُيستخدم الوجه الالمع لتغليف املأكوالت الساخنة فقط  (أي الوجه الالمع مالصق 
للطعام الساخن).

** بينمـا ُيستخدم الوجـه غري الالمع لتغليف املأكوالت البـاردة فقط (أي الوجه غري 
الالمع مالصق للطعام البارد).

-3 ُيمنع استخدام ورق األملنيوم يف عملية الطبخ أو لتغليف الطعام وإدخاله إىل الفرن 
أو إىل جهاز املايكرويف،

 حيث أن حرارة الطبخ الزائدة تؤّدي إىل خروج األملنيوم من الورقة إىل الطعام والتفاعل 
معه، خاصًة إذا كنت تستخدم الليمون أو الخل يف عملية الطبخ.

-4 إذا اضطـررت الستخـدام ورق األملنيـوم يف الطبـخ، ضع بينه وبـني الطعام ورقة 
مـن امللفـوف (الكرنب) cabbage،  ثم إرمها بعد الطبـخ. أبداً ال تأكلها وال ترتكها مع 

الطعام . 

أعلنْت دراسـة حديثة أجراها مجموعة من 
 ،“ST. Tropez” التجميـل برشكـة خـرباء 
املتخصصـة يف صناعـة منتجـات العنايـة 
بالبرشة والشعـر، أن املرأة تبـدو أكرب سًنا 
يف يوم األربعاء من كـل أسبوع، وتحديًدا يف 

الساعة الثالثة والنصف عًرصا.
وفـّرس الباحثون ذلـك بأن املـرأة تنخفض 
طاقتهـا يف نهايـة األسبـوع وتبـدو آثـار 
اإلجهـاد واضحـة عـىل مالمحهـا لتعكس 
انطباًعا بأن أعواًما مرت من عمرها وليس 

مجرد بضعة أيام.
وأظهـرت الدراسـة أن %60 مـن سيـدات 
العالم يكـن يف أسوأ حالتهـن الصحية عىل 
اإلطـالق األربعـاء، بينمـا يكـون الجمعـة 
أسعد أيامهـن عىل مدار األسبـوع، إذ ينلن 
قسًطا من الراحة واالسرتخاء يعزز نضارة 

برشتهن.

وللحفـاظ عىل برشة شابة للمـرأة، ينصح 
بمنتجـات  املكيـاج  بإزالـة  الباحثـون 
متخصصة يومًيا، والحد من تناول الوجبات 
الرسيعـة والحلوى يف ظل ضغـوط العمل، 
والحرص عىل الحصول عىل قسط وافر من 

النوم ال يقل عن سبع ساعات يومًيا.

يتفق معظم الناس عىل أن الحب 
تتطلـب  تعقيـداً  أكثـر  عاطفـة 
مستوى معينـاً من التعلق، حيث 
انـه مـن املؤكـد أن يثـري اهتمام 
شخص ما عندما تـراه ألول مرة 
وقـد تكـون مفتونـاً بـه بسبب 
مظهـره أو بعـض الصفات غري 

امللموسة األخرى التي يمتلكها.
إن القـول إن شخصـاً ما يف حالة 
حب مـع شخص مـا بعـد إلقاء 
نظـرة خاطفـة عليه يبـدو أمراً 
يصعـب ابتالعـه، ويف مقابل هذا 
األشخـاص  مـن  العديـد  هنـاك 
الذين ادعـوا أنهم وقعـوا يف حب 
هـل  األوىل،  للوهلـة  رشكائهـم 
الحب من النظـرة األوىل موجود، 
أم أن هنـاك شيئاً آخر يتم الخلط 
بينـه وبني الحـب عندمـا يدعي 
الناس أنهـم وقعوا يف الحب بهذه 

الرسعة.
خبـرية  ماكنـزي،  كيـت  قالـت 
النفسيـة  والصحـة  العالقـات 
والجنسيـة: ”إنه مـن املمكن أن 

تشعـري بنـوع مـن الحـب من 
النظرة األوىل، لكن ذلك يعتمد عىل 

نوع الحب الذي تعيشينه“.
وتابعـت ماكنـزي“ هنـاك عـدة 
أسبـاب تفـرس انجذابنـا بشكل 

فـوري لشخـص مـا، وهـو مـا 
يبدو وكأنـه وقـوع يف الحب من 
النظرة األوىل، ولذلـك مثالً عالقة 
الرسـل  (تلـك  بالفريومونـات 
الكيميائية التـي يفرزها الجسم 

وتجعلنا ننجذب للشخص اآلخر)، 
أو أن ذلـك الشخص الذي ننجذب 
إليه يذكرنا بيشء أو بشخص كنا 

نألفه يف طفولتنا“.
وأضافـت ماكنـزي“ قـد ننجذب 

لشخـص ونشعر بأننـا وقعنا يف 
حبـه من النظـرة األوىل، لكن ذلك 
يكـون يف الغالـب بسبـب املـواد 
الكيميائيـة التي يفرزهـا الدماغ 
مثل مواد فينيثيالمني، التي تعمل 
بشكل أسايس كمنبه طبيعي؛ ما 

يجعلنا نشعر بالحب“.
وأشـار الخـرباء إىل أن الوقوع يف 
الحب من النظرة األوىل قد يندرج 
تحـت بنـد العاطفـة الجنسيـة 
أو االنجـذاب الشديـد، لكـن ذلك 
قـد يعني أيضـاً أن النـاس الذين 
يعيشون تلـك العاطفة الجنسية 
يؤول بهم الحال إىل االنفصال بعد 
فرتة قصرية من الزمن، بمجرد أن 
يتغري االنجـذاب األويل والعاطفة 

الجنسية.
ويف حني أن هـذا النوع من الحب 
ال يكون طويـل األمد بالرضورة، 
لكنه ال يعني أنه حب غري صالح، 
كما أن عـدم وقوعك يف الحب من 
أول نظرة ال يعني صعوبة وقوعك 

يف الحب يف نهاية املطاف.
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الغنـم  أو  البقـر  750غ مـن لحـم 
املطحون ناعماً

18 إىل 20 ورقـة ملفوف أو ملفوفة 
متوسطة الحجم

بصلة متوسطة الحجم مفرومة
ملعقة صغرية من العقدة الصفراء

نصف كوب من خل التفاح
ربع كوب من البقدونس املفروم

ماء حسب الحاجة
ملعقتا طعام من السكر األسمر

نصف كوب من األرز القصري الحبة 
املغسول واملصفى

ملعقتا طعام من الكزبرة الطازجة 
املفرومة

بهار أسود وملح
بعنايـة عـن رأس  األوراق  تفصـل 

امللفوف، وتقطع األوراق الكبرية إىل 
نصفني.

قـدر  يف  امللفـوف  أوراق  توضـع 
كبـرية من املاء املغيل ملـدة 5 دقائق 
حتـى تذبـل وتطرى، ثـم تصفى يف 

مصفاة.
أوراق  الضلـوع فقـط مـن  تنـزع 

امللفوف برفع الجزء السفيل منها.
لتحضـري الحشوة، يخلط اللحم مع 
البصـل واألرز واألعشـاب والعقدة 
الصفراء. تضاف 1.5 ملعقة صغرية 

من امللح أو أكثر حسب الذوق.
تمدد كـل ورقة ملفـوف فوق لوح 
خشبي وتوضع عىل قاعدتها ملعقة 
طعام مـن الحشـوة. تلـف الورقة 
فـوق الحشوة مـرة واحدة ويطوى 

الجانبـان إىل الداخل ثم تلف الورقة 
عـىل شكـل رزمـة جامـدة. تكـرر 
العمليـة نفسهـا مـع بقيـة أوراق 
امللفوف حتى االنتهاء من الحشوة.

أوراق  أو  ملفـوف  ضلـوع  تصـف 
ملفوف كبرية مغسولة جيداً يف قعر 
قـدر ثقيلة، وتصـف فوقهـا أوراق 
بعضهـا  قـرب  املحشـوة  امللفـوف 
البعض يف طبقات عدة. يضاف كوب 
مـن املـاء البـارد إىل محتـوى القدر 
ويوضـع صحـن ثقيل فـوق أوراق 
امللفوف للضغط عليها أثناء الطهو.

تغطـى القـدر وتوضـع عـىل النار 
ويـرتك محتواها يغيل برفق ملدة 45 

دقيقة.
يخلـط السكر مـع الخـل ويضاف 

هذا الخليط إىل محتوى القدر. تمال 
القدر قليـًال حتى تختلـط السوائل 
ببعضهـا ويتابع الطهـو ملدة 20 إىل 

30 دقيقة إضافية.
تقـدم أوراق امللفـوف املطهـوة مع 

األرز املبخر أو الخبز املنبسط.

“Ï–‹æa@Ôì´@›‡«@Ú‘Ìã†
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ُيعـرف الرخـام عىل أنه أحـد املواد الطبيعيـة والذي يوجد بكثـرة يف باطن 
األرض حيـث يمكن تصنيعـه باستخـدام مجموعة من الطـرق املختلفة، 
كمـا أن هذه املـادة الطبيعية تدخل يف العديد مـن الصناعات املختلفة مثل 
الواجهـات الرخامية والبالط والتحف، وُيستخدم كذلك يف تبليط األرضيات 
والجدران واملطابخ واألدراج، وعالوة عىل ذلك فإن الرخام بطبيعته يتعرض 
يف مختلـف األماكن املوجود بها للعديد من األوساخ واألتربة وغريها الكثري 
لذلـك فإنه يحتاج لالهتمام والتنظيف بشكل كايف من خالل املواد الطبيعية 
املوجودة يف املنزل فاستخدام أدوات التنظيف العادية تجعل الرخام يتفاعل 
مـع الحمضيات املوجـودة بداخله مكونـة ثقوب وحفر بداخلـه، ويف هذا 
املقـال سيتم التعرف عىل كيفية تلميع الرخـام بامللح.يمكن تلميع الرخام 
املوجـود يف أنحاء املنزل باستخدام طرق مختلفة من بني هذه الطرق امللح، 

حيث أنها تأتي عىل النحو التايل:
يتـم إحضار قدر كايف من امللح الخشن والقليل من سائل التنظيف الخاص 

باألطباق.
ُينثر امللح عىل سطح الرخام وتوضع عليه قطرات قليلة من سائل التنظيف.

يتم تنظيف الرخام بطريقة السنفرة لتخليصه من كافة الرواسب املوجودة 
عليه كالصدأ والبقع الزيتية.

بعـد ذلك يتم إزالة امللح من عـىل الرخام باستخدام فوطه نظيفة للحصول 
عىل أفضل النتائج املطلوبة.

كيفية تلميع الرخام بالباكينج صودا
يمكـن تلميع الرخام املوجود يف أنحاء املنـزل باستخدام طرق مختلفة من 

بني هذه الطرق الباكينج صودا، حيث أنها تأتي عىل النحو التايل:
يتم احضار املواد املستخدمة لذلك والتي هي الباكينج صودا وفوطة نظيفة 

ومياه فاترة.
يتم غمر الفوطة يف داخل الباكينج صودا ومن ثم ُيفرك الرخام بها.

توضـع يف املاء بعد ذلك من أجـل التخلص من بقايا الباكينج صودا، وتكرر 
العملية أكثر من مرة للحصول عىل النتائج املطلوبة.

يقـوم الباكينـج صودا عىل تطهـري الرخام كما أنه قادر عـىل القضاء عىل 
األوساخ والجراثيم.

نصائح من أجل املحافظة عىل الرخام
يجـب اتباع مجموعة من النصائح قبل البـدء بتنظيف أي قطعة من قطع 

الرخام املوجودة يف املنزل، حيث أنها تأتي عىل النحو التايل:
مـن املمكن غسل هذه املـادة الطبيعية باستخدام الصابـون واملاء الدافئ، 

كما يمكن تلميعه باستخدام قطعة صوف بعد تجفيفه بشكل نهائي.
يجـب الحرص عىل املـواد الخاصة بتنظيـف الرخام فيجب عـدم تنظيفه 

باستخدام األحماض حتى ال ُتلحق الرضر به.
يتم تنظيف الرخام بشكل متواصل باستخدام قطعة نظيفة من القماش.

يجب تنظيف البقع حال وقوعها قبل أن تلتصق ويصعب إزالتها.
عنـد انسكاب املاء عىل الرخـام يجب تجفيفه بشكل فـروي حتى ال يفقد 

الرخام ملعانه.

مـن الطبيعي أن نشعر بالعطش 
الشديد واملستمر يف فصل الصيف 
نظـرًا الرتفاع درجـة الحرارة أو 
قـد نشعر بالعطـش الشديد بعد 
تنـاول طعـام مالـح، أو القيام 
بتمارين شاقـة، أو قضاء بعض 
الوقت يف الشمـس، ولكن يعانى 
البعض مـن العطـش الشديد يف 
فصـل الشتـاء وال يستطيعـون 

معرفة السبب وراء ذلك.
و تتضمن بعض العوامل التي قد 
تجعـل الشخص يشعر بالعطش 

أكثر من املعتاد ما ييل:
أبـرز  مـن  السكـر  1:مـرض 
األمـراض التـي تسبـب العطش 
الشديد والتبول املستمر، وهنا ال 
بد من إجـراء الفحوصات للتأكد 
مـن إصابتك باملـرض، ويف حالة 

اصابتـك بمرض السكـر ينصح 
باملتابعـة مـع الطبيـب املختص 
مواعيدهـا  يف  األدويـة  وتنـاول 

املضبوطة.

وفقـدان  الجسـم  جفـاف   :2
العطـش  يسبـب  بـه  السوائـل 
الشديـد ويمكن أن يحدث نتيجة 

اإلسهال والغثيان املستمر.
3: التليف الكيـيس من األمراض 
التـي تسبـب العطـش الشديـد 
واإلمسـاك وعـدم القـدرة عـىل 
مـن  وهـو  الـوزن،  اكتسـاب 
األمـراض التـي يجـب عالجهـا 
أى  الفـور منعـا لحـدوث  عـىل 

مضاعفات.
4: الفشـل الكلـوي واحـد مـن 
املشاكـل الصحيـة التـي تسبب 

والصـداع  الشديـد  العطـش 
والغثيـان، كما أنه يؤثر يف صحة 

املريض.
5:مشاكـل واضطرابـات الغـدة 
الدرقيـة، من املشاكـل الصحية 
التـي تسبـب العطـش الشديـد 

وجفاف الجسم.

6:اآلثـار الجانبية لبعض األدوية 
تسبـب العطـش الشديـد، لذلك 
ينصح بعدم تنـاول أي أدوية إال 

تحت إرشاف الطبيب.
7:مشاكـل القلـب املختلفـة قد 
بالعطـش  الشعـور  مـن  تزيـد 

الشديد وجفاف الحلق. 

الضغط والسكر والقلـب والسمنة وهشاشة 
العظام من أبرز األمراض املزمنة التى يتعرض 
لها البعض وخصوصا مع التقدم يف العمر، ويف 
الغالب تكون هذه األمراض نتيجة اتباع بعض 
العـادات الخاطئة وغري الصحيـة مما يؤثر يف 
صحة الجسم ويعرضك ملشاكل مختلفة حتى 
لـو كنت يف مرحلة الشبـاب، لذلك نقدم بعض 
النصائح لكي تحمي نفسك من خطر اإلصابة 

باألمراض املزمنة.
1:لكي تحافـظ عىل صحتـك ورئتيك وتحمي 
نفسك من خطـر اإلصابة باالمـراض املزمنة 
والرسطانيـة عليـك باالبتعـاد عـن التدخني ، 
فهو مـن أخطر العادات السيئـة التي تؤثر يف 

الصحة.
2:االهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا 
فهـي تعزز الصحـة وتحد من خطـر اإلصابة 
باألمـراض وتقـوى العضـالت وتحميهـا من 

الهشاشة، كما أنها تحسن الحالة النفسية.
3:االبتعـاد عـن األكـالت الدسمـة  مـن أكثر 
األشياء التـي ينصح بها االطبـاء لكي تعيش 
بصحة جيدة خالية مـن األمراض وخصوصا 

للوقاية من أمراض القلب والسمنة.

4:االهتمـام بتنـاول الخـرضوات والفواكـه، 
حيـث أنهـا غنيـة بالفيتامينـات والعنـارص 
الغذائية التي تعمل عـىل تعزيز صحة الجسم 
واملناعـة والوقاية من األمـراض، كما تحميك 

من تجاعيد البرشة والشيخوخة املبكرة.
5:البعد عـن الضغط النفيس والتوتر املستمر، 
فهـي من األشياء التي تؤثر يف حالتك النفسية 

وبالتـايل تعرضـك ملشاكـل صحيـة وأمراض 
مزمنة مختلفة أبرزها مرض القلب والسكر.

الغازيـة  املرشوبـات  تنـاول  يف  6:اإلكثـار 
والكحوليـة مـن العـادات السيئة التـي تؤثر 
يف صحتـك وتعرضـك لألمراض املزمنـة، لذلك 
ينصح بتجنب املرشوبـات الغازية والكحولية 

واستبدالها بالعصائر الطبيعية والفواكه.

توديـن الظهور بصورة أجمل ولكن ال تعرفني 
من أين تبدئني؟ إليـِك عدة نصائح ستساعِدك 
بالتأكيـد يف الظهور بطلة أكثـر جماالً وبأقل 

الجهد والتكاليف:
-1 حـددي عينيِك خطوة بخطـوة: نحن نعلم 
أن تحديـد العينـني باآليالينر السائـل هو أمر 
ليـس سهالً أبـداً، خصوصـاً للمبتدئات. وبما 
أن اآليالينـر السائـل يـدوم لفرتة أطـول كما 
أنه ذو لون أقوى، لـن ننصحِك باالبتعاد عنه، 
بـل بتحديد عينيـِك أوالً بالكحـل العادي حتى 
تكوني متحكمة أكثر، ثم وضع اآليالنر السائل 

فوقه.
-2 تخلـيص مـن تراكمـات الزيـوت باملحارم 
الورقيـة: إذا كنِت تحبني قهـوة ”ستاربكس“ 
فستحبينهـا أكثـر اآلن وعندمـا تعلمـني أن 
محارمهـا الورقيـة تعمـل كمزيـل لرتاكمات 
الزيـوت التـي تتجمع خالل اليـوم فوق كريم 
األساس، وهي أفضـل من الكثري من أنواع الـ 
Blotting Papers التـي ستجدينها يف السوق! 
لذا تأكدي من أخذ كمية منها معِك كلما مررِت 

لالستمتاع بقهوِتك.
-3 لتكـن إطاللـة عيوِنك ساحـرة وناعمة يف 
نفـس الوقـت: إذا أردِت التغيـري أو الظهـور 
بمكيـاج أكثـر نعومـة ولكن جميـل يف نفس 
الوقـت فقومـي بتحديد جفن العيـون األعىل 
باللون األسـود، وجفن العيون األسفل باللون 
البني، وستكون إطاللِتك أكثر سحراً ونعومة.

-4 سخني عقاصة الرموش: لرموش مموجة 
أكثـر قومي بتمرير عقاصة الرموش الخاصة 

بـِك تحت هواء السشوار الساخن لعدة ثواني، 
أو سخنيهـا قليـًال باملـاء الساخـن. وألنهـا 
ستكـون ساخنة عنـد استخدامهـا فالنتيجة 

ستكون رموش مموجة أكثر.
-5 كربي عينيِك بالكحل اللحمي: باستطاعِتك 
تكبـري عينيـِك بوضـع الكحل األبيـض داخل 
العينـني، فهـي طريقـة كالسيكيـة وفعالـة 
للحصول عىل عيون تشبه عيون الدمى. ولكن 
إذا كنـِت ال تحبذين لـون الكحل األبيض عليِك 
فجربي لون الكحل اللحمي، فهو يقوم بنفس 

النتيجة كما أنه أقل حدة من األبيض.
-6   ال تنـيس رشب املـاء: رشب املـاء هو أهم 
ما تستطيعني أن تقومي به لصحِتك وبرشِتك، 
ألنـه يبقيها رطبة وصحيـة املظهر. ال تفوتي 
يوماً إال وقد رشبِت فيه ليرتين (8 أكواب) من 

املاء.
-7 ال تلميس وجهـِك: ملس الوجه املتكرر أثناء 
العمـل أو خـالل اليوم هـو أحد أهـم أسباب 
ظهـور الحبوب املزعجة. حاويل أن تبقي يديِك 
بعيدة عن وجِهك قـدر املستطاع، وتأكدي من 
أخذ مطهر اليدين معِك يف حقيبِتك لتنظفيهما 

كلما اضطررت للمس الوجه.
-8 نظفـي وجهِك بذكاء: لكـي تحافظي عىل 
ترطيـب ونضارة البـرشة استخدمي غسولني 
استخدمـي  الصبـاح  يف  للوجـه.  مختلفـني 
الغسول األقل قوة حتى تحافظي عىل الزيوت 
الطبيعية يف برشِتك، أما يف املساء فاستخدمي 
الغسـول األكثـر قـوة حتـى تزيـيل األوساخ 

والرتاكمات التي طالت البرشة خالل اليوم.
-9ابتعـدي عـن البـودرة بعد الــ 35: توقفي 
عـن استخدام البودرة لتثبيت املكياج بعد سن 
الخامسـة والثالثـني ألنها تقـوم بالتجمع يف 
أماكن الخطوط الرفيعة وبالتايل ظهوِرك أكرب 
سناً. استبدليها باستخدام أوراق إزالة الزيوت 

.Blotting Paper
 Tinted Moisturizer الــ  -10اصنعـي 
الخاص بِك: وذلـك عن طريق خلط القليل من 
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ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربع من املربعـات التسعة 
الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

يريـد الكثريون معرفـة ارسار املصري يف فرباير 
يف  والسلبيـات  االيجابيـات  ودرجـة   2021
االحداث التي يمكن ان يتضمنها. فقد تبني ان 
من املمكـن معرفة بعض الـدالالت عىل ارسار 
املصـري يف العـام 2021 ودرجـة االيجابيـات 
والسلبيـات خاللـه مـن خـالل تجربـة هـذا 
االختبـار. وهـو يقوم عـىل اختيـار رسم من 
الرسـوم الثالثة بعد النظـر اليها مبارشة ومن 

دون التفكري مطوالً.  
الفيل 1 

يـدل هذا الخيـار عىل انـه من املمكـن ان تتم 
مواجهـة بعـض العقبـات يف احـد اتجاهـات 
الحيـاة يف 2021.  ويعنـي انـه مـن املمكن ان 
تشهـد بعض املساعـي التي تم القيـام بها يف 
وقت سابـق تراجعاً ملحوظـاً. اال انه يشري يف 
املقابـل اىل توفر بعض الفـرص التي يمكن ان 
تسهـم يف تعزيز الخسائـر املاضية واىل امتالك 
بعـض املعطيات التـي قد تساعد عـىل القيام 
ببعض الخطوات املفيـدة جداً. كذلك يمكن ان 
يكشف اختيار الرسم رقم 1 احتمال العبور اىل 
ضفة اخرى اكثر اماناً وخصوصاً عىل املستوى 
املهنـي. وقـد يفيـد بـأهميـة القيـام ببعض 
الخطـوات الخاطئـة مـع امكانيـة االصـالح 

املبارش والرسيع يف الوقت نفسه.   
الفيل 2 

يمكـن من خالل هـذا االختبـار ان يتم اختيار 
الرسم رقـم 2. وهذا يشري اىل رضورة التفاعل 

مع االشخـاص الذين يعملـون او يعيشون يف 
املحيط والحرص عـىل التعاون معهم من اجل 
الحصـول عىل افضـل النتائـج يف اي مرشوع 
يتـم تنفيـذه. كذلـك قد يـدل هذا عـىل التمتع 
بالصفـات التـي تجعـل بعـض ذوي القـرار 
يختارون الشخص الـذي يخوض االختبار من 
بني آخرين من اجل أداء بعض املهمات الصعبة 
لكن املثمرة واملهمة. وقد يعني هذا الوصول اىل 
بعض االهداف املؤجلة منـذ سنوات واالنفتاح 
عىل آفـاق جديدة وعيش اجـواء ايجابية جداً. 
كذلك يمكن ان يكشف هـذا الخيار بدء القيام 
تحسـني  يف  تساهـم  التـي  الخطـوات  بـأوىل 
مستوى الحياة ويف تخطي العقبات والتخلص 
مـن الحواجـز التي يمكن ان تشكـل عائقاً ان 

التقدم. 
الفيل 3 

يمكـن من خالل اختيار الفيـل رقم 3 التوصل 
اىل معرفـة بعـض ارسار املصـري. وهـذا يعني 
امكانية الحصول عىل ترقية او تنويه يف مكان 
العمـل رغـم املصاعـب التـي تتـم مواجهتها 
حاليـاً. كما ان هذا يمكـن ان يدل عىل احتمال 
مواجهـة خيارين ال ثالث لهمـا وكالهما جيد 
يف احـد اتجاهات الحياة. قد يتم يف هذه الحالة 
الشعـور بالحـرية لكن ال شـك يف ان نتائج اي 
خيار قد تكون ايجابية. كذلك يشري هذا الخيار 
اىل انـه مـن املمكـن ان يتم التوصـل اىل حلول 
لبعض املشاكل العالقـة مع بعض االشخاص 
منـذ سنوات. كذلك يمكـن التعاون مع آخرين 
ان يساهـم يف تحقيق االزدهـار غري املتوقع يف 
بعض جوانـب الحياة. لكن يجـب عدم القيام 
بأي خطوة غري مدروسة من اجل عدم ارتكاب 
االخطاء التي قد تكون مصريية ومؤثرة جداً. 

سورة  في  جل  و  عز  اهللا  يقول 
يهِ بَأْسٌ  ــدَ فِ ي َدِ ــا احلْ احلديد:“ وَأَنزَلْنَ

.“ عُ لِلنَّاسِ نَافِ يدٌ وَمَ دِ شَ
يقل  ” ولم  ” انزلنا  ــى  تعال - قال 

“..! ” خلقنا 
يقول العلماء .. ان احلديد لم يتكون 
املعادن  من داخل األرض كغيره من 
.. وامنا نزل من السماء عند تكوين 
عند  ستحصل  املفاجأة  األرض.. 
حتى  يتكون  لم  احلديد  ان  معرفة 

وامنا  الشمسية  مجموعتنا  داخل 
يستلزم  احلديد  خارجها..فتكوين 
وال  األرض  على  غيرموجودة  طاقة 
حتى في اجملموعة الشمسية !!..

يكفي ان نعرف ان االندماج النووي 
الالزم لتكوين ذرات احلديد يستلزم 
درجة حرارة تقدر ب 5 باليني درجة 

مئوية !..
في  حتى  متوفرة  غير  احلرارة  وهذه 
درجة سطحها  .. -يبلغ  الشمس 

6000درجة و مركزها مليون درجة 
-..!

-يبلغ الوزن الذري للحديد 57 وهو 
ترتيب السورة في القرآن .. والعدد 
الذري للحديد 26 .. وهو رقم اآلية 

في السورة !..
التالقي  هذا  تكون  ان  ميكن  ال 

مصادفة !..
مركز   ” األرض  قلب  -يتكون 
احلديد..وجود  من   ” الكرةاألرضية 

هو  هناك  كبيرة  بنسبة  احلديد 
مجالها  األرضية  لكرة  يعطي  ما 
على  يحافظ  الذي  املغناطيسي 
من  ويحميها  اجلوي  غالفها 
األشعة فوق البنفسجية املنبعثة 

من الشمس !..
احلياة على كوكب   فلواله النتهت 
احلديد  سورة  ان  األرض!..املفارقة 
ان  مثلما  القرآن  قلب  في  تقع 

احلديد يقع في قلب األرض !..

خـالل حفـل زفاف شـاهد أحد 
كـان  الـذي  معلمـه  الحضـور 
يدّرسه يف املرحلة االبتدائية قبل 

نحو 35 سنة.
أقبـل الطالـب بلهفة واشـتياق 
عىل معلمه بـكل تقدير واحرتام 
ثـم قـال له بـيشء مـن الخجل 
يـا  تتذكرنـي  هـل  والخـزي: 

أستاذي؟
فقال املعلم العجوز: ال يا بني.

فقـال الطالـب بصـوت خافت: 
كيف ال؟... فأنا ذلك التلميذ الذي 
رسق ساعة زميله يف الصف وبعد 
أن بـدأ الطفل صاحـب الساعة 

يبكي طلبت منا أن نقف جميعا 
أيقنت  ليتـم تفتيـش جيوبنـا. 
حينها أن أمري سـينفضح أمام 
وسـأبقى  واملعلمـني  التالميـذ 
وسـتتحطم  سـخرية  موضـع 

شخصيتي اىل األبد.
أمرتنا أن نقـف صفا وأن نوجه 
وجوهنـا للحائـط وأن نغمـض 

أعيننا تماماً.
أخـذت تفتـش جيوبنـا وعندما 
جاء دوري يف التفتيش سـحبت 
الساعـة مـن جيبـي وواصلـت 
آخـر  فتشـت  أن  اىل  التفتيـش 

طالب.

وبعـد ان انتهيـت طلبـت منـا 
الرجـوع إىل مقاعدنـا وأنا كنت 
مرتعبا من أنك ستفضحني أمام 
الجميـع. ثـم أظهـرت الساعة 
وأعطيتها للتلميذ لكنك لم َتْذكر 

اسم الذي أخرجتها من جيبه!
الدراسـة  سـنوات  وطـوال 
االبتدائية لم تحدثني أو تعاتبني 
ولـم تحـدث أحـدا عنـي وعـن 

رسقتي للساعة. 
ولذلك يا معلمـي قررت منذ ذك 
الحـني أال أرسق أي يشء مهمـا 

كان صغريا.
فكيف ال تذكرني يا أستاذي وأنا 

تلميذك وقصتي مؤملة وال يمكن 
أن تنساها أوتنساني؟

طبطب املعلم عـىل ظهر تلميذه 
وابتسم قائال:

بالطبـع أتذكـر تلـك الواقعة يا 
بنـي... صحيـح أننـي تعمـدت 
وأنتـم  أفتشـكم  أن  وقتهـا 
مغمـيض أعينكم كي ال ينفضح 
أمر السارق أمام زمالئه... لكن 
مـا ال تعلمه يا بنـي هو أنني أنا 
أيضـا فتشـتكم وأنـا مغمـض 
العينـني ليكتمـل السرت عىل من 
أخذ الساعة وال يرتسب يف قلبي 

يشء ضده.

صــــورة و حــــدث
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فرص غري متوقعة وغري عادية لتطوير حياتك املهنية. 
ربمـا يخربك أحد الزمالء ببعـض التفاصيل واملعلومات 
القيمـة التـي تجعلك تفكر مـن جديد يف تطويـر مهاراتك 
وتحسـني أدائك. يتصل بـك العديد من األشـخاص ومنهم من 
يبلغـك باألخبـار السارة. هذه األخبار سـتجعل يومك سـعيدا 

وستغري مزاجك إىل األفضل.

يطلـب الجميع منـك اليوم املساعـدة يف بعض 
املهـام بسبـب تميـزك بالعقل املفكـر والقدرة 
عىل التفكري يف األمـور بوضوح وحكمة. احذر من 
األشـخاص املعاندين فهناك شخص ما يدبر لك شيئا 

ما ألنك يكرهك. تجنب املشاجرات بقدر اإلمكان.

تهتم اليوم بالقضايا االجتماعية والسياسـية جدا. 
عليك أن تتناقش يف هـذه القضايا مع مجموعة من 
الزمالء بدال من التفكري فيها بمفردك. خدمة ومساعدة 
اآلخرين من أهم أولوياتك اليـوم. حاول أن تطور مهاراتك 

الفنية قبل أن تتخذ أي خطوة جديدة.

كن يقظـا فاألمور متوتـرة اليوم. وكـن ثابتا 
وقويا عند التحدث مع اآلخرين. كن حذرا وال داع 
للعنف. ال تستسلم لرغباتك وتتشاجر مع اآلخرين. 
كن قويا حتى ال يستهان بك وال تسمح ألحد أن يقهرك 

أو يفرض سيطرته عليك.

احمـي نفسـك وقلبـك ومشـاعرك مـن بعض 
األشخاص فربما يكون كالم البعض جارحا جدا 
ال تتحمله. تشـعر أنك تعيش يف هذا العالم بمفردك 
دون أنيـس، ولذلك ننصحك بان تقيض يومك يف املنزل. 

إذا قررت أن تخرج من املنزل، فال تلومن إال نفسك.

سـتدخل يف قصـة حب جديدة خالل األيـام املقبلة. 
يجب عليك أن توظف اليوم كل ما درسـته وتعلمته 
خـالل األيام املاضيـة. من هو الشـخص الذي تشـعر 
بالسعادة ملجرد رؤيته وبدونه ال تستطيع حل أي مشـكلة 

او تخطي أي عقبة.

ربما تحـدث بعض األمـور دون أن تكون عىل 
علـم أو درايـة بهـا. الـيشء الواضـح للجميع 
اليـوم هو ردود أفعالك عندما تكشـف هذه األمور 
الخفيـة. حـاول أن تتـرصف بحكمة حتـى ال تتعقد 

األمور واستغل طاقتك قدر اإلمكان.

ربما يطرق بابك اليوم شخص ما أكرب منك سنا. 
ربمـا ال تكون عىل علـم بزيارة هذا الشـخص، 
ولكنك قادر عىل اسـتضافته بأي حال من األحوال. 
ربما تقيض هذا املساء يف املنزل بمفردك ولكن ال تقلق 

ستستطيع الخروج من املنزل واالستمتاع قريبا.

يطلب منك أحد األشخاص أو ربما رئيسك يف العمل 
القيام بمهمة ما قد تسبب لك التعب واإلرهاق. يعتقد 
البعض أنك لن تنجز هذه املهمة يف الوقت املطلوب، عليك 
أن تخذل مثل هؤالء وتبذلك جهودك لتظهر أفضل ما لديك. 

سيطر عىل املوقف قبل أن يخرج عن نطاق السيطرة.

قـم بعملك بنفسك لتتجنـب حماقات الجهالء، 
التفّوض اآلخرين ألداء عملك فلن يقوموا بأدائه 
كمـا ينبغى. تذكر أن النظـرة الصادقة من املمكن 
أن تعرب عما ال تستطيع مئـات الكلمات التعبري عنه. 
ليـس مهما أن تربح املزيد من النقود كي تصبح مليونريا 

ولكن املهم أال تفقد نفسك واعتزازك بها.

مزاجـك ليس هو الدافـع للعمل بل كسب املال، 
التمتعض من غبـاوات اآلخرين ففي كل مكان 
قد تجد شـخصا جاهـزا إلزعاجك. اليـوم عليك أن 
توطـد عالقاتك االجتماعية بشـكل أكـرب، وأن تتعرف 
عىل شخصيات جديدة لتكون دعما لك يف حياتك املهنية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

هـل فكـرت مـن قبـل يف تطويـر مهاراتـك يف 
الحاسـب اآليل؟ إذا كنـت فكـرت يف ذلـك األمر 
بالفعل، فربمـا تكتسب بعض املعلومـات القيمة 
التـي تتعلق بهذا املوضوع. يعيـش أفراد أرستك اليوم 
يف جو هادئ سـعيد. تتبادل مع أفـراد األرسة العديد من 

األفكار الجديدة.
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*1881 إلقاء القبض عـىل أحمد عرابي ورفاقه 
بعـد دخـول اإلنجليز القاهـرة وبدايـة االحتالل 
يف 14 سبتمـرب عـام 1884م، وحكـم عليه وعىل 
بعـض زمالئـه بالنفـي املؤبد يف جزيـرة سيالن، 
وظـل هناك حتى عـام 1901م حني صدر العفو 
عنـه، تويف عرابـي بالقاهـرة يف 21 سبتمرب عام 

1911م.
 1919- مولـد املهنـدس املعمـاري / احمد عبد 

الخالق محمد
 1948 -السلطـات االستعمارية االسبانية تقرر 
إلغاء األحزاب الوطنية يف منطقة الريف املغربي.

1958 -مـرص وسوريـا توقعـان عـىل ميثـاق 
الوحـدة بينهما تحت اسـم ”الجمهورية العربية 
املتحدة“ تحت زعامة الرئيس جمال عبد النارص، 

واستمرت قرابة 3 سنوات، ثم فشلت.
1961 -جامعـة الدول العربية تعقد اجتماعا لها 
يف بغداد، وافق فيـه جميع األعضاء عىل رضورة 
إرسـال شحنات مـن األسلحـة ملساعـدة الثوار 
الجزائريني للدفـاع عن حقهم املرشوع يف تحرير 

بالدهم من االستعمار الفرنيس.
1982 -السنغـال وغامبيا ينشئان اتحادا بينهما 
أطلق عليه اسم ”سنغامبيـا“ للتعاون السيايس 
واالقتصادي والوحدة النقديـة بني البلدين، لكن 
هـذا االتحاد تعـرض ألزمات حتـى انفكت عراه 

سنة 1989م.
2003  -مكوك الفضاء كولومبيا يتقطع إىل قطع 

صغـرية عند دخوله املجال الجوي لألرض ويقتل 
رواد الفضاء السبعة الذين كانوا عىل متنه.

2004 - 244  شخـص عـىل األقـل يموتـون يف 
حـادث دهس باألقدام نتيجـة تزاحم الحجاج يف 

السعودية.
2008   -حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتـوم يعني نجله حمدان بن محمد بن راشد 

آل مكتوم ولًيا للعهد يف اإلمارة.
2011  -الرئيـس املرصي محمـد حسني مبارك 
يعلن عـدم ترشحـه النتخابات الرئاسـة املقبلة 
والدعـوة لتعديـل مـواد يف الدستور حـول تقييد 
الفـرتات الرئاسية وإلغاء القيود عىل الرتشح لها 

وذلك عىل إثر اندالع ثورة 25 يناير.
2011  -ملـك األردن عبـد الله الثاني بن الحسني 
يقبل استقالة حكومة سمري زيد الرفاعي والتي 
أتـت بعـد عـدة أسابيـع مـن إنـدالع مظاهرات 
احتجاجيـة ضد سياسـات حكومته االقتصادية 
باإلضافة إىل املطالبة باإلصالح السيايس، ويكلف 

معروف البخيت بتشكيل الحكومة الجديدة.
2012  -أعمـال قتل و شغـب يف ستاد بورسعيد 
عقـب مبـاراة كـرة القـدم بـني ناديـي املرصي 
واألهـيل، وأدت إىل سقـوط 73 قتيًال من صفوف 
جماهري ألرتاس أهالوي ومئات الجرحى. سميت 

إعالميا بـ ”مذبحة ستاد بورسعيد“.
2015  -منتخب فرنسا يفوز ببطولة العالم لكرة 

اليد للرجال للمرة الخامسة يف تاريخه.
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غزل عراقي
ــون مامـــــ ــبه  احتس و  ــل  قف ــل  تقف ال 
ــح مفاتيـــــــ ــة  كوم ــه  علي ــم  تره اذا 

ــرار باس ــه  اتورج و  ــر  بش ــر  تعاش ال  و 
ــحيــــح ش ــه  بگصت ــاء  احلي ــاي  م اذا 

ــال الرمـــــــ ــدود  بخ ــر  اث ــع  تتب ال  و 
ــح الري ــودنه  مس و  ــر  مط ــت  چان اذا 

ــوگ عث ــل  حم ــا  م ــل  نخ ــب  تعات ال  و 
ــح الفالليــــ ــارگاب  ب ــل  النخ ــة  خطي

ــاش الگي ــد  اي ــب  وح ــله  ش ــب  مرك واذا 
ــح املالليـــ ــوچ  ص ــر  البح ــوچ  ص ــو  م

ــران  ني ــه  جروف و  ــب  حط ــطك  ش اذا 
ــوابيــــح عالس ــن  عليم ــب  تعت ــد  بع

ــاك تنخ ــمس  والش ــمع  ش ــك  جنح اذا 
ــح اتطيــــ ــا  ابابه ان  ــو  ل ــله  فش ــو  م
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يف  الصينيـة  السـفارة  كشـفت 
القاهرة عن حقيقة ما أُثري حول 
ظهـور وانتشـار فـريوس جديد 
”نيباه“ يف بالدها، والذي قيل إنه 
أشـد فتكا مـن فـريوس كورونا 

املستجد.
يف  الصينيـة،  السـفارة  وقالـت 
بيان لها: إن ”ربط هذا الفريوس 
بالصـني أمر غـري صحيـح، ألن 
الفريوس موجود يف جنوب آسـيا 
وليس يف الصني تحديدا“، مؤكدة 
أنـه ”ال توجـد أدلـة تؤكد صحة 

هذه األخبار“.
”الغارديان“  صحيفـة  ونـرشت 

الربيطانيـة، تقريـرا يحـذر من 
تفيش فـريوس ”نيباه“ يف الصني 
بمعـدل وفيـات يصـل إىل 75%، 
بجائحـة  يتسـبب  أن  ويمكـن 
عامليـة مقبلـة تكـون أخطر من 

وباء كورونا.
التنفيـذي  املديـر  عـن  ونقلـت 
الطـب  إىل  الوصـول  ملؤسسـة 
األوروبية، قوله: ”فريوس (نيباه) 
مـرض معد آخر ناشـئ يسـبب 
قلقا كبريا، ومن املمكن أن تندلع 
جائحة يف أي لحظـة، ويمكن أن 
يكـون الوبـاء العاملـي التايل مع 

عدوى مقاومة لألدوية“.

طورت مجموعـة علماء يف جامعة 
تطبيًقـا  األمريكيـة  (أريزونـا) 
للهواتـف الذكيـة يمكنه اكتشـاف 
فريوس كورونا عـن طريق اللعاب 
يف غضون 10 دقائق، عرب استخدام 
مجهـر صغـري لتحليـل عينـة من 

اللعاب.
التطبيـق  مـن  العلمـاء  ويهـدف 
الجمع بـني رسعة االختبـار ودقة 
النتائـج، إذ تـم تطويـره يف األصل 
كطريقـة غري مكلفة للكشـف عن 
(النوروفريوس).وتتكـون  عـدوى 
وصفيحـة  مجهـر  مـن  العمليـة 
مغطـاة بالشـمع، تسـمى ورقـة 
(ميكروفلويديـك)، يتم وضع عينة 
اللعاب عليها، بعد ذلك يقوم بإدخال 
أجسـام مضـادة تسـمى (خرزات 
وجـود  حالـة  يف  الفلورسـنت)، 

عـدد كاٍف مـن جسـيمات فريوس 
كورونا، ستلتصق األجسام املضادة 
بـكل منها.وبنّي العلمـاء يف بحثهم 
أنه تحت املجهـر، تظهر الجزيئات 
املسـببة للمـرض عـىل شـكل كتل 
صغـرية مـن الخـرزات الفلوريـة، 
والتـي يمكـن للمسـتخدم عدهـا 
بعد ذلك.وتسـتغرق العملية، وفًقا 
للعلماء، بدًءا مـن إضافة الخرز إىل 
العينة، ونقع الورقـة يف العينة، ثم 
التقاط صورة لهـا بالهاتف الذكي 
تحـت املجهـر وإحصـاء الخرزات 
دقيقـة.  (15  -  10) يقـارب  مـا 

وقالـت (كاتـي سوسنوفسـكي)، 
طالبة الدكتوراه يف قسـم الهندسة 
الطبيـة الحيويـة يف الجامعة:“ إنه 
من الرائـع العمل عىل اختبار يقدم 

نتائج رسيعة ودقيقة أيًضا“.

أعلنت منصة ”نيتفلكس“ الرقمية األمريكية أنها ستقوم باختبار ميزة 
جديدة، وهي ”مؤقت خاص بالنوم“.

وتختـرب ”نيتفلكس“ امليزة الجديدة حاليا عىل تطبيقها ألندرويد، والتي 
يف حال تشغيلها سـيكون املستخدم قادرا عىل تحديد وقت محدد يعمل 
بـه التطبيق قبـل أن يتوقف عن العمل تلقائيا من أجـل النوم، وترتاوح 

املدة التي يحددها التطبيق ما بني 15 أو 30 أو 45 دقيقة.
وسـتكون امليزة الجديدة مرضية للغاية ملسـتخدمي ”نيتفلكس“ الذين 
اعتـادوا مشـاهدة حلقة أو اثنتني من أحد املسلسـالت قبـل الخلود إىل 
النوم، كما أنها سـتكون مفيدة ملن ينامون أثناء مشاهدة ”نيتفلكس“، 
إذ ستسـاعدهم عىل تجنب االسـتيقاظ دون انخفاض شحن البطارية 

عىل أجهزتهم.
وطرحـت ”نيتفلكس“ ميزة ”مؤقت النـوم“ حاليا عىل عدد محدود من 
املسـتخدمني يف سـبيل التجربة، ويف حال أن القت استحسانا كبريا فقد 

تطرحها عىل أجهزة أخرى.
ويشـار إىل أنه تحتوي الكثري من التطبيقات األخرى عىل ”مؤقت نوم“، 
بمـا يف ذلك التطبيقـات التي تركز عىل األغاني وامللفـات الصوتية، مثل 

”سبوتيفاي“ و“بوكيت كاستس“ و“باندورا“.

كشـفت تقارير صحفية عاملية عن خطة ذكية أطلقها تطبيق الرتاسل 
الفـوري األشـهر يف العالـم ”واتسـآب“، ملنـع هروب مسـتخدميه من 

املنصة.
وأوضـح التقريـر أن ”واتسـآب“ أطلقـت حملـة باسـتخدام خاصية 

”القصص“، لتهدئة مخاوف مستخدميها بشأن الخصوصية.
وتهـدف تلك الخطة من ”واتسـآب“ التي انطلقت مـن الواليات املتحدة 
وبريطانيـا والهنـد إىل باقـي دول العالـم، ملنع هروب مسـتخدميها إىل 
تطبيقات دردشـة منافسـة.وقال املتحدث باسـم منصة ”واتسـآب“: 
إن اسـتخدام تلك الطريقة يسـعى للكشـف عن ”املعلومـات الخاطئة 

واملربكة“ املحاطة بتغيري سياسة الخصوصية الخاصة باملنصة.
وتسبب تغيري سياسة الخصوصية يف ”واتسآب“ واللغط املحاط حولها، 
يف هروب املاليني من مسـتخدمي ”واتسآب“ إىل تطبيقات منافسة مثل 

”سيغنال“ و“تليغرام“.

الفنانــــــة 
”رويــــــدة 
تكشـف  عطية“ 
عـن  مـرة  وألول 
للفـن  اعتزالهـا  نيـة 
والغنـاء، وكذلك رغبتها 
يف االبتعـاد عـن السـاحة 

الفنية الغنائية.
كما وضحت من خالل قولها:“ يمكن 
ألول مـرة بقولها.. أنـو أنا ما بقى بدي 
أشـتغل ما بقى بدي كمـل.. ومو ألنو 

حاسة باملنافسة والضعف“.
إذ إنهـا أشـارت إىل أنهـا ال تريد العمل 
يف هـذا املجـال الفني، وأنهـا ال ترغب 
باستكمال مشـوارها الفني الذي بدأته 

خالل األعوام املاضية.
ومـن خـالل الحديـث يف هـذا املوضوع، 
أضافـت: ” أنهـا ابتعدت عـن صوتها منذ 
زمـن وهجرته، بعدما كانـت مرتبطة به إىل 

حد كبري“.
الفتـًة إىل: أن السـبب وراء نيـة اعتزالهـا أنها 
أصبحـت ال تجيد الغنـاء فقد قالـت:“ حتى ملا 

بغني البني بتفاجأ أنو أنا ما بعرف غني“.

فقد سـيطرت عليها مشـاعر اليأس والتشاؤم، 
وبـدا ذلك من خـالل قولها:“ تخيـل أنو أنا كون 
ما بعرف غني.. أنـا ايل كنت أطلع عاملرسح وما 

يهمني يش.. وال خاف من يش“.
وأنهـا اآلن أصبحـت تمنـح اهتمامهـا لولدهـا 
وتركز بشـكٍل أكرب عىل رعايته، فهي تعرتف أنه 
منحها شعور جميل ووسام حب، وأن هذا الحب 

طاهر غري مرشوط.
أمـا عن حـب الجمهور لهـا فقد وصفتـه بأنه 
مـرشوط وفـرست ذلـك من خـالل أنـه مرتبط 
بأدائها الفني وأعمالهـا الغنائية، وأن الجمهور 
ال يعرف رويدة عطيـة إال كفنانة، لذلك وصفت 
هـذا الحب باملـرشوط ألن الرابـط بينها وبينهم 

هو الفن فقط.
ومن خـالل حديثها أيًضا عىل األخبـار التي يتم 
تداولهـا وتصب كلهـا يف نقطة تشـويه الفنان 
أثنـاء ظهورهم عىل التلفـاز، وأن هذا األمر بات 

ُيشعرها بـ ”القرف“ عىل حد وصفها.
وأفصحـت أيًضـا عىل أنهـا مرت خـالل عملها 
الفنـي واملهنـي بالكثري مـن الظـروف الصعبة 
والتي وصفتهـا بأنها ”عصابـات مافيا“.. هذا 
األمر جعلها تشعر بامللل كما حدث عند الكثريين 

من أصحاب املواهب والفن.

”ما بعرف غني“.. رويدة عطية
 تعلن نيتها اعتزال الغناء

ما زالـت الفنانة املرصية يـرسا تعاني من آالم 
فـريوس (كورونا)، رغم إعالنهـا تعافيها منه، 
األمر الذي دعاها إلغالق بـاب الزيارة يف الوقت 
الحـايل لحـني تعافيهـا بشـكل كامل مـن آثار 

(كورونا).
وكشـف مصدر ُمقرب من يرسا عن أّن حالتها 
الصحيـة بدأت تشـهد تحسـًنا كبريًا وتسـتعد 
السـتئناف عملهـا وتصويـر مسلسـل ”حرب 

أهلية“ اعتباًرا من األسبوع املُقبل.
وأّكـد أن يـرسا ُتعاني من آٍن آلخـر بعض اآلالم 
يف جسـدها، ولكـن حالتها جيدة بشـكٍل عام، 
الفتـًا إىل أّنها تمنـع الزيارات حتـى اآلن كونها 
تقيض فـرتة النقاهـة حالًيـا، وال تتعرض ألي 

مضاعفات أو إجهاد.
وأعلنت رشكة ”العدل غروب“ املُنتجة للُمسلسل 
أنها ستفرض إجراءات عىل فريق عمل املسلسل 
كامًال، كمـا كان ُيتبع العام املايض، يف كواليس 
مسلسـل ”خيانة عهد“، من خالل توفري أطباء 
يتبعـون وزارة الصحة بشـأن مراقبـة الحالة 

الصحية لفريق العمل وقياس درجة الحرارة.
يذكـر أن مسلسـل ”حـرب أهلية“ مـن بطولة 
يرسا، وجومانا مراد، خالد أنور وجميلة عوض، 

وهو مـن تأليف أحمد عادل سـلطان، وإخراج 
سامح عبد العزيز.

وكانت يرسا، قد أعلنت الشهر املايض، إصابتها 
بفـريوس (كورونـا)، لُيصـاب الوسـط الفني 
ومتابعيها بجميع أنحـاء الوطن العربي بحالة 

مـن القلـق عـىل صحتها، ممـا جعلهـا تكتب 
عـرب صفحتها الرسـمية عىل تطبيـق التواصل 
حسـاباتها  وكل  بـوك)،  (فيـس  االجتماعـي 
بمواقع التواصل االجتماعي رسالة طمأنة لكل 

محبيها.

تشـارك الفنانة، إنجي املقـدم، يف أكثر من عمل درامي 
سـيتم عرضهم يف موسـم رمضـان املقبـل، منها 

مسلسـل االختيـار 2، حيث ُتجسـد خالله دور 
زوجة بطل العمل الفنان كريم عبدالعزيز.

كما تشارك املقدم يف مسلسل ”هجمة مرتدة“، 
مـع الفنان أحمد عـز والفنانـة هند صربي، 
وتقدم دور مختلـف عن الذي اعتاد الجمهور 

عىل رؤيتها به يف أعمالها السابقة.
دور  مرتـدة“  ”هجمـة  مسلسـل  يف  وتـؤدي 

جاسوسـة، وهـذه املـرة األوىل التـي تتجه إنجي 
ألدوار الـرش، حيث عرفهـا الجمهور بـأدوار الفتاة 

الطيبة.
وأضافـت إنجي املقـدم يف ترصيح لها: يف املـايض كنت أحب متابعة 

مسلسـالت الجاسوسـية زي رأفت الهجـان، وجمعة 
الشوان، واألفالم زي الصعود إىل الهاوية“.

وتابعت:“ وكل هذه األعمال كانت تسـتهويني، 
وعندمـا جـاءت يل هـذه الفرصـة قبلتهـا“. 
واسـتكملت إنجـي حديثهـا : ”أظهـر يف دور 
نازيل، فتاة تعيش يف الخارج وجاسوسـة عىل 

بلدها“.
ومازحـت قائلة :“الناس ممكـن ترضبني يف 
الشـارع بعد الدور ده، وهنشـوف هتعمل إيه 

نازيل“.
الجدير بالذكر أن مسلسـل ”هجمة مرتدة“ يتناول 
عـرض قصـة مـن قلـب ملفـات املخابـرات املرصيـة، 

واملسلسل من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد عالء الديب.

عـىل مدار األيـام القليلـة املاضيـة، انترشت 
العديـد من األخبار التي تفيـد بعودة النجمة 
املعتزلـة حنـان تـرك للتمثيل واألضـواء من 
جديـد، وأنهـا تواصـل حالًيـا قـراءة عـدة 
سـيناريوهات الختيار أحدها لتكون عودتها 
مميزة بحسـب ما نرشتـه العديد من املواقع 

اإلخبارية.
”اليوم السـابع“ تواصل مع الصديقة املقربة 
للنجمة حنان تـرك، والتي تربطها بها عالقة 
وطيدة، ومختلفة منذ أن تركت املمثلة املعتزلة 

الحيـاة الفنيـة تماًمـا، حيث يتلقـى االثنان 
الدروس الدينية وجلسـات النقاش املستمرة 
مًعا، وأكـدت يف ترصيحات خاصـة لـ“اليوم 
السـابع“ أن النجمة حنان تـرك تتواجد هذه 
األيـام يف الواليـات املتحـدة األمريكية، حيث 
قررت الذهاب إىل هناك لالسـتقرار بال عودة، 
ونقلت حياتها بالكامل هناك بصحبة أوالدها 

وزوجها.
وأضافت الصديقة املقربة للنجمة حنان ترك 
أن الفنانة املعتزلة تعيش بصحبة أوالدها مع 

أهل زوجها شـقيق القيادي اإلخواني حسـن 
مالـك بالواليـات املتحدة، نافيـة تماما عودة 
ترك للتمثيل وكذلك ملرص من األسـاس خالل 
هذه السـنوات، واصفة عودتهـا للتمثيل من 

جديد باألمر املستحيل للغاية.
يذكر أن اخر تواجد للفنانة املعتزلة حنان ترك 
يف السينما كان من خالل فيلم ”املصلحة“، من 
بطولـة النجمني أحمد السـقا وأحمد عز، ويف 
الدراما التليفزيونية كان من خالل مسلسـل 

”أخت تريز“، والعملني كانا عام 2012.

تستعد املطربة املرصية، شريين عبد 
الوهـاب، إلحيـاء أول حفـل غنائـي 
لها منذ غيابها لفرتة بسـبب انتشار 
جائحـة كورونـا، وسـيقام الحفـل 
بمشـاركة الفنانة السـورية أصالة، 
يـوم 19 فربايـر/ شـباط املقبل عىل 
مرسح املجاز ”خورفكان“ بالشارقة 

يف اإلمارات.
ومن املقرر أن تسافر شريين وأصالة 
إىل اإلمـارات نهايـة األسـبوع القادم 
لبـدء تحضـريات الحفل، ويعـد هذا 
الحفـل األول الـذي يجمعهمـا أمـام 

الجمهور.
و لـم تكن هذه املـرة األوىل التي تغني 
فيهـا شـريين عبـد الوهـاب برفقة 
أصاله، حيث غنت برفقتها قبل أعوام 
اثناء اسـتضافتها بربنامج ”صوال“، 
كمـا غنـت أصالـة بعدها بسـنوات 
بربنامـج شـريين عبدالوهـاب الذي 
ُعـرض قبل سـنوات قليلة ”شـريي 

ستديو“.
فقـد  الفنيـة  أعمالهـا  اخـر  وعـن 
استقبلت شريين العام الجديد 2021 
بإطالق أغنية جديـدة بعنوان ”أرض 
الجمـال“، من كلمات أمـري طعيمة، 
والحان عمـرو مصطفـي، وتوزيع: 
أمري سـمري وإيهاب سمري، وهندسة 
وتـم  إسـماعيل،  محمـد  صوتيـة: 
إطالقها عرب منصات مواقع التواصل 

االجتماعي.
وكانـت شـريين أعلنت، أنها سـوف 

تصـدر ”ميني ألبوم“، وعـن التمثيل 
قالت ان هذه الخطوة يف حسـاباتها، 
ولكنها لم تحسـم مرشوعها الجديد، 

كما طالبت بمراعاة انها فنانة.
ويف صعيـد آخـر، خرجـت شـائعات 
قبـل فـرتة حـول انفصـال شـريين 
عبدالوهاب وزوجها املطرب حسـام 
حبيب، وخـرج اللواء حسـني حبيب 
لينفـي شـائعة طـالق ابنـه الفنان 
حسـام حبيـب مـن زوجتـه الفنانة 
شريين عبدالوهاب، مؤكداً أنه تفاجأ 
بعـدد كبري مـن االتصـاالت الهاتفية 
تخربه بما تم تداوله عىل بعض املواقع 

بوجود خالف بني نجله وزوجته.
وكانـت تـردد أقـوال بـأن حبيب قد 
اسـتوىل عـىل أمـوال زوجته شـريين 

عبدالوهاب.
وبحسـب ما جاء يف الشـائعات فإن 
حبيب اسـتغل التوكيل الذي وكلت له 
به زوجته إلدارة أمورها املالية، وقام 
بإجـراء العديد مـن الترصفات دون 

علمها.
ولـم تخـرج املطربـة الشـهرية بأي 
بـأن  اكتفـت  ولكنهـا  ترصيحـات، 
كتبت عىل حسـابها بموقع التواصل 
االجتماعـي تويـرت ”السـالم عليكم 
ورحمـة اللـه وبركاتـه، إحنـا بألف 

خري“.
واختفـت بعدها عـن األنظـار حتى 
ظهـرت قبـل أسـابيع بأحـد مراكز 

تجميل األسنان بمرص.

املـرصي، محمـد  الفنـان  اسـتطاع 
رمضـان، إنهـاء األزمة التـي قامت 
بينـه وبـني الفنانة املرصية سـمية 

الخشاب.
وجاء ذلك بعدما، نرش محمد رمضان 
صورة له بصحبـة الطفل الذي يقدم 
دوره يف العمل، فعلقت سـمية برموز 
قلوب وعالمة رقـم واحد، لريد عليها 
كاتبا: ”موىس ُمشتاقلك“، لرتد عليه 

”مسـافة  سـمية 
السكة“.

أن  يذكـر 
يـد  لعد ا

مـن 

األخبار كانت قد انترشت حول وجود 
خالف يف كواليس العمل بني الخشاب 
ورمضـان، بسـبب طلب سـمية من 
القائمني عىل العمل أن يكتب اسـمها 
بجـوار اسـم رمضـان، الـذي رفض 
مناقشـة هذا األمر من أساسـه مما 
أدى لغضـب سـمية وتـرك التصوير 

والسفر إىل اململكة.
يذكـر أن سـمية الخشـاب غـادرت 
 The Masked Singer برنامـج 
بعدما استطاعت الوصول ملرحلة 
الربنامـج، وإقناع  متقدمة يف 

الجمهور بأدائها.
وتحدثت سمية عن سبب 
لشـخصية  اختيارهـا 
”شـهر زاد“ لتظهر بها 
عـىل املـرسح، وقالـت: 
”إن الجميع يعرف هذه 
ويحبهـا  الشـخصية 
موضحة  جميلة،  وهي 
أنها تعلقـت بها كثرياً، 
حتى أنهـا حلمت 
بهـا يف أحـد 

األيام“.

 
                 

@lã®a@tÜaÏyÎ@ÜaáÃi
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سـيقترص ما نورده عىل الحوادث التي شـهدتها بغداد املدينة منذ اعالن 
الحرب العامليـة االوىل يوم ١٣/٨/١٩١٤ عىل الصعيد الدويل، وانتهت هذه 
الحرب يوم ١١/٣/١٩١٧ بالنسبة لبغداد، حيث غادر آخر جندي عثماني 
بغداد ودخل إليها اول جندي بريطاني، ومن الحوادث التي حصلت ببغداد 
خالل تلك الفرتة، ففي سـنة ١٩١٤ تم تعيني أچاويد باشـا والياً عثمانياً 
عىل بغداد وتأسيس املكتبة العرصية لصاحبها محمود حلمي قرب سوق 
الرساي وتم اغالق مدرسة (كلية) الحقوق وتعطيل الدراسة فيها بسبب 
قيـام الحرب العامليـة االوىل، وتم افتتاح خط السـكك الحديـد بني بغداد 
وسامراء وطغت مياه نهر دجلة وغرقت بعض مناطق جنوب رشق بغداد، 
وبسـبب اعالن الجهاد من املشيخة االسالمية يف دار الخالفة العثمانية يف 
اسـتنبول اجتمع ما يقارب العرشين الف يف الكاظمية وطالبوا بإرسالهم 
اىل جبهات القتال بعد سـقوط البرصة بيد االنگليز وتم تشـييد مدرسـه 
ابتدائيـة بالقرب من جامع الخاتون التي اصبحت فيما بعد دار املعلمات 
االبتدائيـة، وخالف امليعاد غرقت بغداد هذه املرة يف شـهر ترشين الثاني، 
وخاصة جهة الجنوب الرشقي مما ترتب عليه انتشار وباء الطاعون، ويف 
نهايـة ١٩١٤ تم عزل الوايل أچاويد باشـا، وعهدت ادارة بغداد اىل معاونه 
رشـيد بيگ لحني وصول الوايل الجديد، وتأسست مدرسة االتحاد والرتقي 
التـي اصبحـت فيما بعد املدرسـة املأمونيـة والتي تمـت إزالتها وإلحاق 

ارضها بوزارة الدفاع.
ويف سـنة ١٩١٥ تم عزل الوايل سليمان نظيف باشا من منصب وايل بغداد 
وايداعهـا اىل نور الدين بيگ بما فيهـا القيادة العامة، وحدث حريق كبري 
يف خـان النفـط الكائن يف محلة العوينة الذي اسـتمر لثالثـة أيام وترتب 
عليه خسـائر كثرية، وتم اعدام مجموعة من الجواسـيس صلباً يف محلة 
رأس القريـة بتهمة التجسـس لصالح العدو االنگليـزي ووصلت االخبار 
اىل بغداد بانتحار قائد الجيش العثماني سـليمان العسـكري الذي يقاتل 
االنگليـز يف قاطـع البرصة، ويف سـاحة املعركـة ووصل اىل بغـداد القائد 
االملاني (ڤون در غولج) باشـا اىل بغداد لقيادة الفيلق العثماني السادس 
ببغداد، لكنه رسعان ما تويف بسـبب املرض، وتم دفنه يف ارض الكنيسـة 
األرمنية قرب سـاحة الطريان، واستشـهد قائد ثالث هـو الفريق محمد 
فاضل باشـا الداغسـتاني والـد اللواء ركن غـازي الداغسـتاني يف العهد 
امللكـي، وكان االستشـهاد بقنبلـة تنويـر بريطانيـة يف معـارك الكـوت 
ونقـل جثمانـه اىل بغداد وتم دفنه يف مقربة األعظميـة، وبالرغم من ذلك 
وردت اىل بغـداد االنباء بانتصار الجيش العثماني يف معركة سـلمان باك 
جنوب بغداد وانسـحاب الجيش الربيطاني اىل مدينة الكوت، حيث مكان 
حصـار القـوات العثمانية لها، وتـم أرس عدد من الجنـود االنگليز الذين 
تـم ارسـالهم اىل بغداد وتم الطواف باألرسى يف شـوارع بغـداد، وظهرت 
يف سـماء بغداد اول طائرة حربية انگليزيه ممـا ادى اىل خوف اهل بغداد 
وفزعهم، وتشـكلت اول فرقة كشـفية ببغداد شـكلها العثمانيون وكان 
مكانها املدرسة السلطانية، ويف اواخر سنة ١٩١٥ وردت االخبار بتسليم 
الجيـش االنگليزي املحارص يف الكوت بما فيهـم الجنرال (تاونز إند) وتم 
جلبهـم كأرسى ماشـني من الكوت اىل بغـداد، وطيف بهـم ببغداد واهل 
بغداد يسـمعونهم السـباب والشـتائم، وبعـد ذلك تم جمعهـم يف عالوي 
الحلة بجانب سـكة الحديـد بمعسـكرات األرس، وكان عددهم حوايل 14 

الف أسري .
ويف سـنة ١٩١٦ وبدايتها وصل اىل بغداد وكيل القيـادة العامة العثمانية 
ووزير الحربية العثماني، أنور باشـا، وتم تعيني الفريق خليل باشا والياً 
عـىل بغداد، بعـد ان كان قائداً للجيش العثماني ببغداد، وحصل سـقوط 
للثلج ملدة اربع سـاعات وظهر مرض التيفوس، وتأسس ملهى يف مقهى 
الشـط، حيث غنت فيه (روز نومه واختها ليلو نومه)، وتم افتتاح شارع 
خليل باشـا جاده يس، إذ كان الشـارع يسمى باسم شارع خليل باشا او 
باسـم الجادة العمومية الشـارع العام او شـارع (هندنبريغ) تقرباً من 
االملان حلفاء العثمانيني واسـماه الجنرال (مود) القائد االنگليزي شارع 
النرص السـتعراض قواته املنترصة فيه، واخرياً سمي شارع الرشيد سنة 
١٩٣٢م، وكان افتتاحه يوم ٢٣ تموز، وكانت نهاية الشارع قبل الوصول 
اىل محلـة املربعـة وليس اىل شـارع ابي نواس كما هو عليـه اآلن، وألجل 
مسـاعدة الجيـش العثمانـي يف الوقوف امـام تقدم الجيـش الربيطاني 
تـم نقل جـرس بغداد اىل سـلمان باك  جنـوب بغداد، وتـم اعتقال بعض 

الشخصيات البغدادية ونفيهم اىل املوصل.
ويف سنة ١٩١٧ بدأت عالمات اندحار العثمانيني يف بغداد، وقبل انسحابهم 
حلقت الطائرات الحربية الربيطانية فوق بغداد، وقصفت اماكن متعددة 
فيها منها قشلة القيادة وثكنة املشاة وبلدية بغداد ومحطة قطار الكرخ 
وثكنـة املدفعية يف قلعة بغـداد (بناية وزارة الدفاع)، وتـوىل العثمانيون 

نسف برج باب الطلسم قبل انسحابهم من بغداد.

lãy@÷äb†
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يسرا تبدأ تصوير ”حرب أهلية“ بعد تعافيها من كورونا

”إنجي المقدم“ جاسوسة في مسلسل ”هجمة مرتدة ”

مقربة من حنان ترك تنفي عودتها للتمثيل واألضواء من جديد

شيرين عبدالوهاب تعود بحفل 
غنائي في اإلمارات برفقة أصالة

بعد األزمة.. محمد رمضان لسمية 
الخشاب: ”موسى مشتاقلك“
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