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النجف/الزوراء:
 دعـا املرجـع الدينـي األعىل، السـيد عيل 
السيسـتاني، اىل اتخـاذ اجـراءات رادعة 
من السـلطات املعنية فيمـا يتعلق بملف 
زواج القارصات.واشار مكتب االستفتاء 
الرشعيـة التابع للمرجع السيسـتاني يف 
اجابة مفصلة له بهذا الشـأن اىل: ان هذه 
املمارسـات إن كان لهـا واقع كما ذكرتم 
فهي مدانة ومسـتنكرة بكل تأكيد، ومن 
هو مـن أتبـاع املرجعية الدينيـة حقأ ال 
يقوم بها، والـزواج املوقت الذي يجوز يف 
مذهب االمامية - وكذلك ما يشـبهه من 
الزواج الدائم املبني عىل اسقاط الحقوق 
الزوجيـة عدا حق املضاجعة ـ ال يسـوغ 
بالجنـس  للمتاجـرة  وسـيلة  يتخـذ  أن 
بالطريقة املذكـورة التـي تمتهن كرامة 
املـرأة وانسـانيتها، وال يتبعها إال ضعاف 
النفوس الذين ال يتورعون عن اسـتغالل 
الدين وسـيلة للوصـول اىل اهدافهم غري 
االسـالمي  الديـن  ان  املرشوعة.وتابـع: 
الحنيف والسـيما عىل مذهـب أهل البيت 

(عليهـم السـالم) يعتنـي بقيـم العفاف 
واالحتشـام واملحافظـة عـىل كرامة كل 
مـن الرجل واملرأة عىل حد سـواء، ويهتم 
بصيانـة االرسة واملحافظـة عليها كنواة 
أساسية لسالمة املجتمع، مع عدم إغفاله 
تأمـني الحاجات الطبيعية لإلنسـان، وال 
يجوز ان يستغل اي ترشيع ديني بما ينايف 

هذه األهداف العالية والقيم األساسية.

ذي قار/ الزوراء:
وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، امس األربعاء، باتخاذ اإلجراءات 
القانونية يف حادث إصابة متظاهرين بذي قار، فيما تظاهر العرشات من 
ابناء مدينة النارصية، وسـط املدينة للمطالبة باسقاط دعاوى قضائية 
ضدهم.وذكر بيان لخلية اإلعالم األمني تلقته ”الزوراء“: أن ”القائد العام 
للقوات املسـلحة، مصطفى الكاظمي، تابع باهتمام كبري حادث إصابة 
3 مـن املتظاهرين امس، يف مركز مدينـة النارصية بمحافظة ذي قار“. 
وأضـاف البيان أن ” الكاظمي وجه باتخـاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
ومحاسبة من تسبب يف هذا الحادث وفتح تحقيق عاجل من قبل القوات 
األمنيـة، والعمـل عىل معالجة املصابـني فوراً“. مؤكداً عـىل ”توجيهاته 
السـابقة بعدم استخدام القوة او إطالق النار بحق املتظاهربن املطالبني 
بحقوقهـم املرشوعـة“.يف غضـون ذلـك، كلـف املجلس الـوزاري لألمن 
الوطني، امس االربعاء، وزير الداخلية عثمان الغانمي بمتابعة موضوع 
التظاهـرات ومطالـب املتظاهريـن، فيما ناقـش تطـورات األوضاع يف 
سـنجار واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بنرش األمن واالستقرار.وقال املكتب 
االعالمـي لرئيس الوزراء يف بيان تلقته ”الـزوراء“: ان ”املجلس الوزاري 
لألمن الوطني عقد جلسـة برئاسـة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام 

للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي“.

بغداد/ الزوراء:
حدَّد مستشـار رئيس الوزراء للشـؤون 
صالـح،  محمـد  مظهـر  االقتصاديـة، 
حجم الديون املرتتبة عىل العراق لصالح 
البنك الـدويل وصندوق النقد الدويل.وقال 
صالح، يف ترصيح صحفي: إنه ”ال يوجد 
رقـم دقيق لحجـم الديـون املرتتبة عىل 
العراق للبنك الدويل وصندوق النقد الدويل 
كـون الرصيـد يتحـرك بالنقصـان مع 
تسـديد حزمة الدين (القسـط) مضافاً 

إليه الفائدة السنوية، ولكنه ال يتعدى 5 
- 6 مليارات دوالر“.وأضاف أن ”قروض 
طويلـة  تكـون  تحديـداً  الـدويل  البنـك 
األجـل وفيها فـرتات سـماح تمتد لنحو 
6 سـنوات، وهـي يف الغالـب تمتد لنحو 
14 عامـاً والفوائـد عليهـا معتدلة فهي 
تماثل فائدة اسـواق لندن عىل معامالت 
االقـراض بالدوالر (اليـرب) مضافة إليها 
نسـبة اضافية بسـيطة تمثـل العمولة 

املرصفية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين، امس األربعاء، 
إيقـاف عمليات السـحب واإليداع من 
حسـابات التوفري اعتباراً مـن اليوم.

وقـال املكتـب اإلعالمـي للمرصف يف 
بيـان تلقته ”الـزوراء“: انه ”سـيتم 
واإليـداع  السـحب  عمليـات  إيقـاف 
من حسـابات التوفري ابتـداًء من يوم 
 23/12/2021 املوافـق  الخميـس 
ولغاية اإلثنني املصادف 3/1/2022“.

وأوضـح ان ”عمليـات اإليقـاف تأتي 
من أجل تسـديد الحسـابات السنوية 
واحتساب الفوائد الخاصة بحسابات 
التوفري، فضال عن تنظيم املوازنات“.

أيضـاً،  ”املـرصف قـرر  أن  وأضـاف 
غلـق أبواب فروعـه كافة يـوم األحد 
املوافـق 2/1/ 2022 ، وذلـك لغرض 
تسديد الحسـابات السنوية ولتطبيق 
حسـابات املرصف واملعمول به يف كل 

عام“.

انقرة / متابعة الزوراء:
أكـد الرئيـس الرتكـي، رجـب طيب 
أنـه ”لـن تكـون هنـاك  أردوغـان: 
انتخابـات مبكـرة يف البـالد“، قبـل 
موعدها املحدد يف يونيو 2023، مشدداً 
االقتصاديـة  إجراءاتـه  إن  بالقـول 
حققت أهدافها، مؤكداً أنه سينترص 

بـاإلرصار عىل ”املعوقـات واملكائد“.
يأتي ذلك بعـد يوم من مطالبة زعيم 
املعارضـة الرتكية، كمال كليتشـدار 
أوغلـو، بتنظيـم انتخابـات مبكـرة 
إلنقاذ تركيا مـن األزمة االقتصادية.

وقـال إن ”البلـدان ذات االقتصادات 
املشـابهة لرتكيا قد زادت أو تسـتعد 

لزيـادة أسـعار الفائـدة“، موضحـا 
الحـايل، أهـم يشء  الوقـت  أنـه ”يف 
بالنسـبة لالقتصاد الرتكي هو إنهاء 
اإلفراط يف تقلب سـعر الرصف وعدم 
االقتصاد“.وبشـأن  يف  االسـتقرار 
الخطـة االقتصاديـة الجديدة لضبط 
أسـعار رصف العمالت بشـكل يالئم 

قـال  للبـالد،  االقتصـادي  الواقـع 
االقتصاديـة  الخطـة  ان  أردوغـان 
الجديـدة حققـت هدفها.جاء ذلك يف 
كلمة ألقاها خالل مشـاركته، امس 
األربعـاء، يف اجتماع الكتلـة النيابية 
لحـزب ”العدالة والتنميـة“ بالربملان 
الرتكي.وأضـاف أردوغـان: ”الخطة 

الجديدة التي أعلناها لضبط أسـعار 
رصف العمالت بشـكل يالئـم الواقع 
االقتصـادي للبالد حققـت هدفها“.

وأكـد أن حكومته عازمة عىل حماية 
مكتسـبات املواطنـني مـن ضغـوط 

التضخم وتقلبات أسعار الرصف.

الزوراء / يوسف سلمان :
قـررت املحكمـة االتحاديـة ختـام املرافعة يف 
دعـوى الطعن بتزويـر نتائج اشـالنتخابات ، 
وذلـك بعـد االسـتماع اىل اخر دفـوع وطلبات 
الطرفـني املتداعني ، حيـث قضت بتحديد  يوم 
الـ٢٦  من الشـهر الحـايل املوافق لالحد املقبل  
موعـدا إلصـدار القـرار يف الدعـوى املقدمـة 
مـن قبل تحالـف الفتـح وممثيل كتـل االطار 
التنسـيقي .وازاء ذلك ، طلب االطار التنسيقي 
مـن املحكمة االتحادية ادخـال رئيس مجلس 

النـواب السـابق اضافـة لوظيفتـه طرفـا يف 
الدعـوى املقامـة بشـأن تزويـر االنتخابات. 
كما كشـف محامي االطار التنسـيقي، محمد 
مجيد السـاعدي، عن عزمه تقديم ادلة جديدة 
بشـأن تزوير االنتخابات والتالعـب بالنتائج. 
وخالل ذلك، اتهـم رئيس تحالف الفتح، هادي 
العامري، مفوضية االنتخابات بخرق قانونها 
مطالبـا بإلغاء كل النتائـج التي جاءت نتيجة 

استخدام جهاز «يس الف» .

طرابلس/ متابعة الزوراء:
أعلنـت املفوضيـة العليـا لالنتخابـات 
الليبيـة اقرتاحهـا تأجيـل االنتخابـات  
الرئاسـية إىل ٢٤ ينايـر/ كانون الثاني 
مـن العام املقبل، عـىل أن يتوّىل مجلس 

النـواب العمـل عـىل اتخاذ اإلجـراءات 
الكفيلـة بـ»إزالة حالة القـوة القاهرة 
العمليـة  اسـتكمال  تواجـه  التـي 
االنتخابية»، واملقررة يف ٢٤ ديسـمرب/ 
كانون األول الحـايل، فيما أكدت اللجنة 

االنتخابيـة الربملانيـة الليبيـة يف وقـت 
سـابق أنه سيكون من املستحيل إجراء 
االنتخابات الرئاسية غدا الجمعة .يأتي 
بيان املفوضية بعيد تأكيد مصادر ليبية 
متطابقة، امس األربعاء، تقديم مجلس 

إدارة املفوضيـة اسـتقالته إىل مجلـس 
النواب، يف وقـت ينتظر أن يبّت مجلس 
النـواب يف االسـتقالة خالل جلسـة له 
يوم اإلثنني املقبل.وأوضحت املفوضية، 
يف بيان لها نرشته عرب «فيسـبوك»: أّن 

قصـور الترشيعـات االنتخابيـة «يف ما 
يتعلـق بـدور القضـاء يف الطعون كان 
أبرز أسـباب عدم إجـراء االنتخابات يف 

موعدها، رغم جاهزيتنا».
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أفادت مصـادر أن رئيـس الوزراء السـوداني، 
عبدالله حمدوك، قرر العدول عن قرار االستقالة.
وأضافـت املصادر أن حمدوك تراجع عن القرار 
بعـد اجتماٍع مع رئيـس مجلس السـيادة عبد 
الفتـاح الربهان.وكانـت رويرتز قـد نقلت عن 
مصادر أن حمدوك أبلغ شـخصيات سياسـية 
نيته االستقالة رغم محاوالت إقناعه بالرتاجع 
عنها.وذكـر مصـدران مقربـان مـن حمدوك: 
أنه أبلـغ مجموعة مـن الشـخصيات القومية 

واملفكرين اجتمعت معه بعزمه االستقالته من 
منصبه.وأضاف املصـدران: أن املجموعة دعت 
حمـدوك للعـدول عن قراره إال أنـه أكد إرصاره 
عـىل اتخاذ هـذه الخطوة، وتراجـع عنها امس 
األربعاء.وكانـت آخـر نشـاطات حمـدوك هي 
إنهاء تكليف إبراهيم محمد إبراهيم من منصب 
مدير عـام الهيئة العامة لإلذاعـة والتلفزيون، 
وإعـادة تعيني لقمان أحمد محمـد مديراً عاماً 

للهيئة.

بريوت/ متابعة الزوراء:
أعلنت إدارة اإلحصـاء املركزي يف لبنان أن معدل 
التضخـم بـني ديسـمرب 2020 ونوفمـرب 2021 
سـجل ارتفاعا بنسبة 178 يف املئة.وقالت اإلدارة 
يف بيان: إن معدل التضخم الرسـمي يف لبنان هو 
التغـري ملدة 12 شـهرا، وهو التغيري بني الشـهر 
الحايل والشهر نفسه يف العام السابق. مشرية إىل 
أنها تنرش مؤرش أسـعار االسـتهالك عىل أساس 
شـهري بهدف إبراز تأثـري األزمة عىل األسـعار 

التي يدفعها املسـتهلكون وينبغي اسـتخدامها 
للتحليـل فقط.وذكـرت: أن معـدل التضخم من 
ديسـمرب 2018 إىل نوفمـرب 2021 بلـغ 632 %، 
بلـغ   2021 نوفمـرب  إىل   2019 ديسـمرب  ومـن 
%584، ومـن ديسـمرب 2020 إىل نوفمرب 2021 
بلغ %178. مشـرية إىل أن معـدل التضخم لعام 
2018 بلـغ %4، ولعام 2019 %7، ولعام 2020 
%145 وحتى نومـرب 2021، بلغ معدل التضخم 

العام 178%.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت وزارة الزراعـة عـن عزمهـا 
تغيري الخطة الزراعية الشـتوية لزيادة 
املساحات املزروعة بعد ارتفاع مناسيب 
امليـاه، وفيمـا اشـارت اىل ان الخطـة 
الحاليـة تتضمن زراعة مليونني و500 

الـف دونم اروائـي و3 ماليني دونم عن 
طريـق االبـار االرتوازية، اكـدت وزارة 
املـوارد املائيـة ان االمطـار والسـيول 
عززتـا مـن الخزيـن املائي يف السـدود 
الرسـمي  املتحـدث  والخزانات.وقـال 
باسـم وزارة الزراعة، حميد النايف، يف 

حديث لـ“الزوراء“: ان سقوط االمطار 
وموجات السـيول التي شهدتها بعض 
مناطـق البالد زاد من مناسـيب املياه. 
الفتـا اىل: ان هنـاك اتفاقا مسـبقا مع 
وزارة املوارد املائيـة انه يف حال حدوث 
هطـول لألمطـار يمكن تغيـري الخطة 

الزراعيـة الشـتوية لزيادة املسـاحات 
املزروعة.واضـاف: ان الـوزارة ماضية 
انهـا  إال  الزراعيـة  الخطـة  تعديـل  يف 
تنتظر قليال لسـقوط امطار يف مناطق 
اخرى لكي تسـتطيع زيادة املساحات 
املزروعة. مبينا: ان املساحات املضافة 

عـىل الخطـة مرهونـة باالجتماعـات 
ومـدى  للزراعـة  املعـدة  واملسـاحات 
اسـتعداد الفـالح للزراعـة، ويف حينها 
يمكن االعالن عن حجم املساحات التي 

ستضاف عىل الخطة.
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بغداد/ الزوراء:
امس  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أعلنت 
االعرتاضات  استمارة  اىل  التقديم  تمديد  االربعاء، 
الشهداء.وقالت  وذوي  العامة  للقناة  اإللكرتونية 
انه  منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان  يف  الوزارة 
«تقرر تمديد السقف الزمني للتقديم اىل االستمارات 
االلكرتونية الخاصة بالفئات املشمولة باالعرتاض 
القبول  من  الشهداء  وذوي  العامة  القناة  ضمن 
عرب  سيستمر  «التقديم  ان  املركزي».واضافت 
www.) بوابة دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة
املوافق  السبت  يوم  غاية  اىل   (dirasat-gate.org

.«2021/12/25
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بغداد/ الزوراء:
أكـد اإلطـار التنسـيقي والقادة الكـرد، امس 
األربعاء، رضورة اعتماد مبدأ التوافق والتوازن 
يف عمليـة الحكم.وقـال مكتـب رئيس الحزب 
الديمقراطي الكردسـتاني مسعود بارزاني يف 
بيـان تلقته «الزوراء»: إن «بارزاني اسـتقبل، 
رئيـس ائتـالف دولـة القانون نـوري املالكي 
والوفـد املرافق له»، مبينـاً أن «الجانبني بحثا 
بعـض نتائـج انتخابات ترشيـن االول املايض 
وتطـورات العمليـة السياسـية يف العـراق».

وأضـاف، أن «االجتمـاع سـلط الضـوء عـىل 
رضورة اعـادة النظر يف نظام الحكم يف العراق 
واالستفادة من التجارب السابقة»، مشدداً عىل 
«االخـذ بنظر االعتبار مبـدأ الرشاكة والتوافق 
والتوازن يف عملية الحكم».وتابع أن «الطرفني 
تبـادال االراء حـول التحديات امام مسـتقبل 
العراق، وموضوع الخدمات وتهديدات داعش، 
ومشـكلة البيئـة ونقـص امليـاه، ومطالـب 
املواطنـني»، موضحـا أنـه «تـم التاكيـد عىل 
اسـتمرار املحـاوالت يف تقارب وجهـات نظر 
االطراف واسـتحقاق املكونات من اجل ايحاد 

حلـول مناسـبة للمرحلـة القادمـة وتجاوز 
التحديات امام تشـكيل الحكومـة العراقية».

فيما ذكر إعالم االتحاد الوطني الكردسـتاني، 
يف بيان «الزوراء»: أن «عضوي املكتب السيايس 
لالتحاد قوبـاد طالباني وعمـاد احمد برفقة 
وفد رفيع املستوى من االتحاد استقبال، اليوم، 
يف اربيل، وفد االطار التنسيقي برئاسة رئيس 
ائتالف دولة القانون نوري املالكي»، مبينا أنه 
«جرى خالل االجتماع، بحث اخر املسـتجدات 
السياسية ومرحلة ما بعد االنتخابات وجهود 
تشكيل الحكومة االتحادية املقبلة».وتابع أن 
«وفـد االطار التنسـيقي أوضح رؤيـة االطار 
التنسـيقي يف سـبيل تحقيـق توازن سـيايس 
رضوري مـن اجـل ضمـان ارجاع اسـتقرار 
النظـام السـيايس»، الفتـا اىل أن «الجانبـني 
جـددا التأكيد عـىل رضورة اسـتمرار الجهود 
لتقريـب وجهات نظـر االطراف السياسـية، 
يتحقـق  والـذي  العامـة  املصالـح  لتحقيـق 
بحكومـة خدماتيـة تحقق مطالب الشـعب، 
كما وجـرى التأكيد عىل الرشاكـة والتوازن يف 

ادارة الدولة».
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بغداد/الزوراء:
شهادة  حملة  بتحويل  الخاص  االمر  صدور  االربعاء،  امس  الداخلية،  وزارة  أعلنت 
البكالوريوس فأعىل يف وزارة الداخلية من املالك العسكري اىل املدني.وقال وزير الداخلية 
عثمان الغانمي يف بيان ورد لـ «الزوراء»: انه «مثلما وعدنا وفينا، اتقدم بالشكر الجزيل 
لكل من سعى يف إنجاز تحويل حملة شهادة البكالوريوس فأعىل يف وزارة الداخلية من 
املالك العسكري اىل املدني، خاصة وزارة املالية، وباقي الدوائر يف وزارة الداخلية».وتابع 
«كما أبارك ألبنائي حملة الشهادات قرب صدور األمر الخاص بتحويلهم، ممن قدموا 
طلبات بذلك، أتمنى لهم كل املوفقية والسداد، وأن يكون لهم دافع وحافز لبذل املزيد 
من الجهود يف خدمة العراق وشعبه».واكد الغانمي اننا «لن نبخل يف أي طلب او يشء 
املواطنني  لخدمة  يقدمونه  ما  الداخلية ألن  وزارة  يف  العاملني  لجميع  فيه خري  يكون 

يستحق منا التقدير والثناء».
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ذي قار/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء،  رئيس  وجه 
باتخاذ  األربعاء،  امس  الكاظمي، 
إصابة  حادث  يف  القانونية  اإلجراءات 
تظاهر  فيما  قار،  بذي  متظاهرين 
النارصية،  مدينة  ابناء  من  العرشات 
باسقاط  للمطالبة  املدينة  وسط 

دعاوى قضائية ضدهم.
وذكر بيان لخلية اإلعالم األمني تلقته 
للقوات  العام  ”القائد  أن  ”الزوراء“: 
تابع  الكاظمي،  مصطفى  املسلحة، 
من   3 إصابة  حادث  كبري  باهتمام 
مدينة  مركز  يف  امس،  املتظاهرين 

النارصية بمحافظة ذي قار“. 
وجه  الكاظمي   ” أن  البيان  وأضاف 
الالزمة  القانونية  اإلجراءات  باتخاذ 
الحادث  هذا  يف  تسبب  من  ومحاسبة 
القوات  قبل  من  عاجل  تحقيق  وفتح 
األمنية، والعمل عىل معالجة املصابني 
فوراً“. مؤكداً عىل ”توجيهاته السابقة 
النار  إطالق  او  القوة  استخدام  بعدم 
بحقوقهم  املطالبني  املتظاهربن  بحق 

املرشوعة“.
الوزاري  يف غضون ذلك، كلف املجلس 
وزير  االربعاء،  امس  الوطني،  لألمن 
بمتابعة  الغانمي  عثمان  الداخلية 
ومطالب  التظاهرات  موضوع 
تطورات  ناقش  فيما  املتظاهرين، 
اإلجراءات  واتخاذ  سنجار  يف  األوضاع 

الكفيلة بنرش األمن واالستقرار.

الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وقال 
يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”املجلس 
جلسة  عقد  الوطني  لألمن  الوزاري 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد 
مصطفى  املسلحة  للقوات  العام 
خالل  ”جرت  انه  مبينا  الكاظمي“. 
الجلسة مناقشة أحداث التظاهرات يف 
محافظات ذي قار والنجف والديوانية، 
العام  القائد  توجيهات  عىل  والتأكيد 

والحالية  السابقة  املسلحة  للقوات 
القوة  استخدام  عدم  عىل  تشدد  التي 
املتظاهرين  وحماية  النار،  إطالق  أو 
بحقوقهم  املطالبني  السلميني 

املرشوعة“.
قيادة  وجه  ”الكاظمي  ان  واضاف 
واتخاذ  بالتحقيق  املشرتكة  العمليات 
من  كل  بحق  القانونية  اإلجراءات 
انه  اىل  مشريا  التعليمات“،  يخالف 

وزير  تكليف  االجتماع  خالل  ”تقرر 
الداخلية بمتابعة موضوع التظاهرات 
عىل  والتشديد  املتظاهرين،  ومطالب 
األمنية  القوات  منتسبي  التزام جميع 
وحماية  اإلنسان  حقوق  بمعايري 

املتظاهرين“.
وتابع انه ”جرى خالل االجتماع أيضاً 
تدريب  جهود  توسعة  عىل  التأكيد 
التعامل  يف  األمنية  األجهزة  منتسبي 

وأساليب  واإلنساني،  القانوني 
للسبل  املوافقة  الشغب  مكافحة 
املنظمات  من  واالستفادة  القانونية، 
املجال“،  هذا  يف  والتجارب  الدولية 
مناقشة  شهد  ”االجتماع  ان  اىل  الفتا 
الخاليا  فلول  ملالحقة  األمنية  الخطط 
اإلرهابية، وتعزيز الجهد االستخباري 
العمليات  ومتابعة  املجال،  هذا  يف 
االستخبارية  والجهود  العسكرية 

لتعقبها“.
ناقش  ”االجتماع  ان  املكتب  وذكر 
قضاء  يف  الحاصلة  األوضاع  تطورات 
الكفيلة  اإلجراءات  واتخاذ  سنجار، 

بنرش األمن واالستقرار هناك“.
ابناء  من  العرشات  تظاهر  ذلك،  اىل 
مدينة النارصية، امس األربعاء، وسط 
دعاوى  باسقاط  للمطالبة  املدينة 

قضائية ضدهم.
وقال مراسل ”الزوراء“: إنَّ ”العرشات 
امس،  تظاهروا  النارصية  أبناء  من 
باسقاط  للمطالبة  املدينة  وسط 

دعاوى قضائية ضدهم“.
وصفوا  ”املتظاهرين  أن  وأضاف 
اىل  مشرياً  بالكيديَّة“،  الدعاوى  تلك 
إجراءات  اتخذت  األمنية  ”القوات  أنَّ 

مشدَّدة تحسباً ألي طارئ“.
أحمد  قار،  ذي  محافظ  طالب  فيما 
الخفاجي، القائد العام للقوات املسلحه 
بحادث  للتحقيق  لجنة  بـ“ارسال 

اطالق النار اليوم عىل املدنيني“.

الزوراء/ حسني فالح:
كشفت وزارة الزراعة عن عزمها تغيري الخطة 
املزروعة  املساحات  لزيادة  الشتوية  الزراعية 
بعد ارتفاع مناسيب املياه، وفيما اشارت اىل ان 
و500  مليونني  زراعة  تتضمن  الحالية  الخطة 
طريق  عن  دونم  ماليني  و3  اروائي  دونم  الف 
ان  املائية  املوارد  وزارة  اكدت  االرتوازية،  االبار 
يف  املائي  الخزين  من  عززتا  والسيول  االمطار 

السدود والخزانات.
الزراعة،  وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 
حميد النايف، يف حديث لـ“الزوراء“: ان سقوط 
بعض  شهدتها  التي  السيول  وموجات  االمطار 
اىل:  الفتا  املياه.  مناسيب  من  زاد  البالد  مناطق 
ان هناك اتفاقا مسبقا مع وزارة املوارد املائية 
انه يف حال حدوث هطول لألمطار يمكن تغيري 
املساحات  لزيادة  الشتوية  الزراعية  الخطة 

املزروعة.
الخطة  تعديل  يف  ماضية  الوزارة  ان  واضاف: 
الزراعية إال انها تنتظر قليال لسقوط امطار يف 
املساحات  زيادة  تستطيع  لكي  اخرى  مناطق 

عىل  املضافة  املساحات  ان  مبينا:  املزروعة. 
الخطة مرهونة باالجتماعات واملساحات املعدة 
ويف  للزراعة،  الفالح  استعداد  ومدى  للزراعة 
التي  املساحات  االعالن عن حجم  حينها يمكن 

ستضاف عىل الخطة.
زراعة  دونم  الف  و500  مليونان  لدينا  وتابع: 
االرتوازية  االبار  عىل  اخرى  ماليني  و3  اروائية 
والذي لها دور كبري يف زيادة املساحات املزروعة. 
امطار  سقوط  الوزارة  يهم  الذي  ان  مؤكدا: 
وهذا  الدين،  صالح  وكذلك  وكركوك  املوصل  يف 
يعزز من زيادة املساحات الديمية التي لها دور 
كبري يف زيادة وتحقيق االمن الغذائي وخاصة يف 

محصول الحنطة.
بدوره، قال املتحدث باسم وزارة املوارد املائية، 
االمطار  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  رايض،  عيل 
من  رفعت  املاضية  االيام  خالل  سقطت  التي 
الخزين املائي يف سدود املوصل والعظيم ودوكان. 
مؤكدا: ان توقيتات االمطار، السيما التي هطلت 
الدين وكركوك، جيدة  يف شمال املوصل وصالح 
لهذه  االمثل  واالستخدام  املائي  الخزين  لزيادة 

املياه.
واضاف: أن قسماً من هذه األمطار التي ترتكز 
أهمية كبرية ال سيما  لها  الجانب الرشقي  عىل 
حزام دياىل خانقني، حيث يسهم يف زيادة الخزين 
املائي يف دربندخان بحمرين كون محافظة دياىل 
املائي  الشّح  من  عانت  التي  املحافظات  أكثر 

خالل الفرتة املاضية.
خطة  املوارد  وزارة  لدى  ان  اىل:  واشار 
للحفاظ  علمية  اسس  عىل  مبنية  اسرتاتيجية 
واالستخدام االفضل للمياه. مؤكدا: انه يف الفرتة 
االيرادات  وقلة  املياه  لشح  ونتيجة  السابقة 
الوزارة  لجأت  املناخية  التغيريات  بسبب  املائية 
للمتطلبات  املياه  لتأمني  والخزانات  السدود  اىل 
من  وغريها  الرشب  ومياه  كالزراعة  االساسية 

االستخدامات.
جيدة  بنسبة  سيول  ورود  أيضاً  نالحظ  وتابع: 
يف نهر الزاب األسفل وأيضاً زيادة تصفيف نهر 
الخابور بشكل جيد جداً. مبّيناً: أن أهمية هذه 
تدعم  أنها  يف  تكمن  الخابور  نهر  يف  االيرادات 

وتزيد الخزين املائي يف سد املوصل.

بغداد/ الزوراء:
الدفعة  إكمال  العراقي  املركزي  البنك  أعلن 
الكويت  تعويضات  من  املتبقية  االخرية 
اىل  اشار  فيما  دوالر،  مليون   44 والبالغة 
البند  من  العراق  اخراج  يف  سيسهم  ذلك  ان 

السابع.
إنه  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  البنك  وقال 
املتبقية من  األخرية  الدفعة  دفع  إكمال  ”تم 
مليون   44 البالغة  الكويت  دولة  تعويضات 
أتم  قد  العراق  يكون  وبذلك  أمريكي،  دوالر 
اقرتها  التي  التعويضات  مبالغ  كامل  سداد 

التابعة  للتعويضات  املتحدة  األمم  لجنة 
 (687) القرار  بموجب  الدويل  األمن  ملجلس 
دوالر  مليار   (52.4) بمجموع   ،1991 للعام 

أمريكي لدولة الكويت“.
إنهاء  يسهم  أن  املؤمل  ”من  أنه  وأضاف 
البند  العراق من  إخراج  إىل  التعويضات  دفع 
السابع، فضال عن أثره يف إعادة دمج النظام 
العاملي  املرصيف  بالنظام  العراقي  املرصيف 

واإلفادة من الوفرة املالية التي ستتحقق“.
ويف 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات 
دوالر  مليار   52.4 بدفع  بغداد  ألزمت 

واملنظمات  والرشكات  لألفراد  تعويضات 
الحكومية وغريها، ممن تكبد خسائر ناجمة 

مبارشة عن غزو واحتالل الكويت.
وكان العراق توقف عن تسديد املدفوعات بني 
عامي 2015 و2017 أثناء الحرب عىل تنظيم 
لكنه  البالد،  ثلث  عىل  سيطر  الذي  ”داعش“ 

استأنف عام 2018.
إىل  التعويضات  مبلغ  يدفع  العراق  وكان 
صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق 
نسبة  خالل  من  للتعويضات،  املتحدة  األمم 

من مبيعات النفط.

بغداد/ الزوراء:
إطالق  األربعاء،  امس  املالية،  وزارة  أعلنت 
األول  كانون  لشهر  املوظفني  رواتب  تمويل 

الحايل.
أنها  ”الزوراء“:  تلقته  للوزارة  بيان  وذكر 
دفعات  بإطالق  املحاسبة  دائرة  هت  ”وجَّ
تمويل الرواتب لجميع الوزارات لشهر كانون 

األول“.

وأوضح أنَّ ”دائرة املحاسبة مستمرة يف تدقيق 
البيانات املاليَّة (الختامية) وتمويل املشاريع 

قيد اإلنجاز وفقاً للخطة االستثمارية“.
غري  والجهات  ”الوزارات  أن  إىل  البيان  ودعا 
املرتبطة بوزارة كافة، بمراجعة الدائرة ابتداًء 
 2021\12  \23 املوافق  الخميس  يوم  من 
وفق  الرواتب  تمويل  إجراءات  بدء  لغرض 

املواعيد املحددة لكل وزارة“.

الزوراء / يوسف سلمان :

قررت املحكمة االتحادية ، ختام 

املرافعة يف دعوى الطعن بتزوير 

بعد  وذلك   ، االنتخابات  نتائج 

االستماع اىل اخر دفوع وطلبات 

الطرفني املتداعني  ، حيث قضت 

الشهر  الـ26  من  بتحديد  يوم 

 ، املقبل  لالحد  املوافق  الحايل 

موعدا الصدار القرار يف الدعوى 

الفتح  تحالف  قبل  من  املقدمة 

وممثيل كتل االطار التنسيقي .

االطار  طلب   ، ذلك  وازاء 

التنسيقي من املحكمة االتحادية 

النواب  مجلس  رئيس  ادخال   ،

طرفا  لوظيفته  اضافة  السابق 

تزوير  املقامة بشأن  الدعوى  يف 

االنتخابات ، كما كشف محامي 

مجيد  محمد  التنسيقي  االطار 

الساعدي، عن عزمه تقديم ادلة 

االنتخابات  تزوير  جديدة بشأن 

والتالعب بالنتائج .

وخالل ذلك ، اتهم رئيس تحالف 

الفتح هادي العامري، مفوضية 

قانونها  بخرق  االنتخابات 

التي  النتائج  كل  بالغاء  مطالبا 

جهاز  استخدام  نتيجة  جاءت 

”يس الف“ .

وقال العامري خالل افادته امام 

 ” وتابعتها  االتحادية  املحكمة 

الزوراء ”، امس ان ” املفوضية 

مواطن  ماليني  خمسة  حرمت 

بسبب  االقرتاع  يف  املشاركة  من 

عدم استبدال بطاقات االنتخاب 

النتائج  كافة  بالغاء  مطالبا   ،”

استخدام  نتيجة  جاءت  التي 

حساب  واعادة   C1000 جهاز 

 C900ال خالل  من  النتائج 

للمحطات  اليدوي  العد  واجراء 

قبل  من  يدويا  عدها  تم  التي 

واساتذة  مختصني  خرباء 

الجامعات ”.

واضاف ان ” املفوضية  خالفت 

رشكة  مع  بالتعاقد  قانونها 

الرشكة  وتقييم  ملراقبة  فنية 

وقد  النتائج  وترسيع  الفاحصة 

املفوضية  رئيس  مع  تحدثنا 

بان  االنتخابات  قبل  ووعدنا 

ولكنه  نزيهة  انتخابات  تكون 

ان“  مبينا   ،” بوعده  يف  لم 

سيطالب  االطارالتنسيقي 

ومختصني  خرباء  بانتخاب 

بشأن ملف نتائج االنتخابات ”.

االطار  افصح   ، باملقابل 

جديدة  توقعات  عن  التنسيقي 

والفرز  العد  اعادة  قرار  بشأن 

املراكز  من  لـ10%  اليدوي 

واملحطات االنتخابية.

التنسيقي  االطار  عضو  وقال 

الزوراء  لـ“  الفتالوي  فاضل 

التنسيقي   اإلطار  قوى   ” ان   ،”

تؤمن باستقاللية القضاء وقوة 

وجود  اىل  مشريا   ،” قراراته 

بشأن  الشكاوى  من  الكثري 

ومازالت  باالنتخابات  التالعب 

ولذلك  القضاء،  طاولة  عىل 

نحو  االتحادية  املحكمة  ذهاب 

وقت  اىل  الدعوى  حسم  تأجيل 

وطبيعي  منطقي  امر  هو  اخر 

لهكذا حال ”.

اإلطار  قوى   ” ان  واضاف 

سيكون لها موقف جديد يف حال 

االتحادية  املحكمة  قرار  صدر 

نتائج  حول  سلبيا  او  ايجابيا 

يمكننا  ال  لذلك   ، االنتخابات 

القادمة  بالتطورات  التكهن 

حول  الترسيبات   ” ان  مبينا   ،”

االتحادية  املحكمة  قرارات 

لـ10  اليدوي  والفرز  بالعد 

هو  هل  نعلم  ال  فقط  محطات 

 ، للمفوضية  او  للقضاء  قرار 

واملواقف  الرؤى  ستتضح  لكن 

السياسية بعد ذلك رسيعا ”.

عيل  القانوني  الخبري  وكان 

التميمي ، رجح ذهاب املحكمة 

تأجيل  باتجاه  االتحادية 

املصادقة عىل نتائج االنتخابات 

والطعون  الدعوى  حسم  لحني 

التي قدمها رئيس تحالف الفتح 

أخرى  واطراف  العامري  هادي 

من االطار التنسيقي .

النجف/الزوراء:
 دعا املرجع الديني األعىل، السيد عيل 
السيستاني، اىل اتخاذ اجراءات رادعة 
يتعلق  فيما  املعنية  السلطات  من 

بملف زواج القارصات.
الرشعية  االستفتاء  مكتب  واشار 
اجابة  يف  السيستاني  للمرجع  التابع 
هذه  ان  اىل:  الشأن  بهذا  له  مفصلة 
كما  واقع  لها  كان  إن  املمارسات 
بكل  ومستنكرة  مدانة  فهي  ذكرتم 
املرجعية  أتباع  من  هو  ومن  تأكيد، 
والزواج  بها،  يقوم  ال  حقأ  الدينية 
املوقت الذي يجوز يف مذهب االمامية 
- وكذلك ما يشبهه من الزواج الدائم 
الزوجية  الحقوق  املبني عىل اسقاط 
أن  يسوغ  ال  ـ  املضاجعة  حق  عدا 
بالجنس  للمتاجرة  وسيلة  يتخذ 
تمتهن  التي  املذكورة  بالطريقة 
يتبعها  وال  وانسانيتها،  املرأة  كرامة 
إال ضعاف النفوس الذين ال يتورعون 
للوصول  وسيلة  الدين  استغالل  عن 

اىل اهدافهم غري املرشوعة.
الحنيف  االسالمي  الدين  ان  وتابع: 
البيت  أهل  مذهب  عىل  والسيما 
(عليهم السالم) يعتني بقيم العفاف 
كرامة  عىل  واملحافظة  واالحتشام 
الرجل واملرأة عىل حد سواء،  كل من 
واملحافظة  االرسة  بصيانة  ويهتم 
لسالمة  أساسية  كنواة  عليها 
تأمني  إغفاله  عدم  مع  املجتمع، 
وال  لإلنسان،  الطبيعية  الحاجات 
ديني  ترشيع  اي  يستغل  ان  يجوز 
بما ينايف هذه األهداف العالية والقيم 

األساسية.

السلطات  وتابع: من هنا يتعني عىل 
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  املعنية 
املشينة  الترصفات  هذه  عن  الرادعة 
أينما كانت، ولكن املالحظ ـ لألسف ـ 
أن ضعف هيبة القانون يف البلد فسح 
بالعديد  للقيام  البعض  أمام  املجال 
حتى  املرشوعة،  غري  املمارسات  من 
والرتويج  الدعارة  بيوت  انشاء  بلغت 

لها!!
ادانة  عىل  السيستاني  مكتب  وشدد 
عىل  وأكد  امللف،  بهذا  التسويف 
املعنية  السلطات  تالحق  أن  رضورة 
من يظهر يف زي رجال الدين ويمارس 
لها  ملمارسات  ويروج  االفعال  هذه 
املجتمع  عىل  السوء  بالغة  تبعات 

وموقع الدين يف نفوس الناس.
بالقول:  الصغار  زواج  حول  واوضح 
أي زواج غري  ـ  الصغار  ” كان زواج 
البالغة من غري البالغ - أمرأ متداوالً 
الرشقية  املجتمعات  من  العديد  يف 
تضمنت  هنا  ومن  قريب،  وقت  اىل 
طبعاتها  يف  الفتوائية  الرسالة 
السابقة بعض احكامه، ولكن لوحظ 
انحساره يف الزمن الراهن فتم حذف 

جانب منه من الطبعات األخرية.
نريد  ”وما  بقوله:  املكتب  وختم 
التأكيد عليه هو: أنه ليس لويل الفتاة 
وال  ملصلحتها،  وفقا  اال  تزويجها 
بعد  اال  الزواج  يف  غالباً  لها  مصلحة 
واالستعداد  الجسمي  النضج  بلوغها 
ال  كما  الجنسية،  للممارسة  النفيس 
مصلحة لها يف الزواج خالفاً للقانون 
بحيث يعرضها لتبعات ومشاكل هي 

يف غنى عنها“.

بغداد/ الزوراء:
ميساء  السابقة،  النائبة  علقت 
يحيى عبد الرزاق، عىل قرار صدور 

امر قبض بحقها.
حديث  يف  الرزاق  عبد  وقالت 
اتهمتها  شقيقتها  ان   : تلفزيوني 
كان  الذي  زوجها  رواتب  برسقة 
وفقد  حمايتها  افراد  ضمن 
سيطرة  من  املوصل  تحرير  قبل 

داعش.
االتهام  هذا  ان  حديثها:  وتابعت 
يف  أقرص  ولم  كيدي“،  ”ادعاء  هو 

الجانب املادي مع شقيقتي.
واضافت ”انا بريئة من هذا االتهام 

وسوف اثبت براءتي بالقانون“.
نينوى  تحقيق  محكمة  وكانت 
قد  النزاهة  بقضايا  املختصة 
بحق  أمر قبض  الثالثاء،  أصدرت، 

السابق  النواب  مجلس  عضو 
(ميساء يحيى عبد الرزاق).

وقال بيان للمحكمة: إنها ”أصدرت 
مجلس  عضو  بحق  قبض  أمر 
النواب السابق (ميساء يحيى عبد 
املادة  أحكام  إىل  استناداً  الرزاق) 

(340) من قانون العقوبات“.
عىل  جاء  ”ذلك  أن  وأضاف 
النائبة  إىل  املوجهة  التهم  خلفية 

تسلمها  قضية  يف  الرزاق)  (عبد 
حمايتها،  من  أفراد  مخصصات 
مدة  منذ  مفقودين  كونهم  رغم 
سيطرة عصابات داعش اإلرهابية 

عىل محافظة نينوى“.
وأكد: ”بناًء عىل تفاصيل القضية 
مديرية  يف  فيها  التحقيق  تم  التي 
املحافظة،  يف  النزاهة  تحقيق 
أصدرت املحكمة أمر القبض بحق 

املادة  أحكام  إىل  استناداً  النائبة، 
إيقاع  عىل  تنص  التي  الحكمية 
عىل  تزيد  ال  مدة  السجن  عقوبة 
أو  موظف  كل  بحق  سنوات  سبع 
رضراً  أحدث  عامة  بخدمة  مكلف 
التي  الجهة  مصلحة  أو  بأموال 
بحكم  بها  يتصل  أو  فيها  يعمل 
األشخاص  بأموال  أو  وظيفته 

املعهودة بها إليه“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
األربعاء، عن حالة الطقس يف العراق 
بأن  توقعت  فيما  املقبلة،  لأليام 
تساقط  مع  غائما  الطقس  يكون 
متفرقة  مناطق  يف  خفيفة  امطار 

من البالد.
وذكر بيان للهيئة تلقته ”الزوراء“: 
اليوم الخميس يف  البالد  أن ”طقس 
غائماً  سيكون  الوسطى  املنطقة 
مع تساقط زّخات مطر خفيفة يف 

الحرارة  ودرجات  متفرقة،  أماكن 
سرتتفع قليالً، فيما سيكون طقس 
ممطراً  غائماً  الشمالية  املنطقة 
الشدة  متوسطة  األمطار  وتكون 
منها  الرشقية  األقسام  يف  وغزيرة 
اىل  تدريجياً  الطقس  يتحول  كما 
الثلوج  تساقط  مع  جزئي  غائم 
ودرجات  الجبلية،  املرتفعات  فوق 
بينما  قليالً،  ستنخفض  الحرارة 
الجنوبية  املنطقة  طقس  سيكون 
الحرارة  ودرجات  جزئياً،  غائماً 

ستكون مقاربة لليوم السابق“.
وأضاف أنَّ ”الطقس ليوم غد الجمعة 
يف املنطقة الوسطى سيكون غائماً 
ودرجات  غائماً،  وأحياناً  جزئياً 
درجات،  بضع  ستنخفض  الحرارة 
املنطقة  طقس  سيكون  بينما 
غائم  اىل  جزئياً  غائماً  الشمالية 
مع تساقط زخات مطر خفيفة يف 
أماكن متفرقة كما يتشكل الضباب 
ودرجات  تدريجياً،  ويزول  صباحاً 
حني  يف  قليالً،  ستنخفض  الحرارة 

الجنوبية  املنطقة  طقس  سيكون 
الحرارة  ودرجات  جزئياً،  غائماً 

ستكون مقاربة لليوم السابق“.
السبت  ليوم  ”الطقس  أن  وأوضح 
سيكون  الوسطى  املنطقة  يف 
يتشكل  كما  غائم جزئي  اىل  صحواً 
تدريجياً،  ويزول  صباحاً  الضباب 
املنطقة  طقس  سيكون  بينما 
الغيوم  بعض  مع  صحواً  الشمالية 
صباحاً،  الضباب  يتشكل  كما 
سيكون  حني  يف  تدريجياً،  ويزول 

طقس املنطقة الجنوبية صحواً مع 
الحرارة  درجات  أما  الغيوم،  بعض 
االقسام  يف  قليالً  فستنخفض 
وستكون  والجنوبية،  الوسطى 
القسم  يف  السابق  لليوم  مقاربة 

الشمايل من البالد“.
ليوم  الطقس   ” أن  البيان  وتابع 
مع  صحواً  سيكون  املقبل  األحد 
الحرارة  درجات  أما  الغيوم،  بعض 
يف  السابق  لليوم  مقاربة  فستكون 

جميع مناطق البالد“.

بغداد/ الزوراء:
املوقف  االربعاء،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي 
اصابة   342 تسجيل  اكدت  وفيما  العراق،  يف 
490 حالة،  جديدة و8 حاالت وفيات وشفاء 
صفرا  والديوانية  واسط  محافظتا  سجلت 

بعدد االصابات والوفيات بكورونا.
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 15110، 
ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 16714393. 
جديدة  اصابة   342 تسجيل  تم  انه  مبينة: 

بينما  حالة،   490 وشفاء  وفيات  حاالت  و8 
صفرا  والديوانية  واسط  محافظتا  سجلت 

بعدد االصابات والوفيات بكورونا.
الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
حاالت  عدد  بينما   ،(98.6%)  2061359
االصابات الكيل: 2091522، أما عدد الحاالت 
عدد  ان  حني  يف   ،6068 العالج:  تحت  التي 
85، وعدد  العناية املركزة:  الراقدة يف  الحاالت 
ان  اىل:  الفتة   .24095 الكيل:  الوفيات  حاالت 
ليصبح   ،82839 امس:  ليوم  امللقحني  عدد 

عدد امللقحني الكيل: 8352679.
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طرابلس/ متابعة الزوراء:
أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات الليبية 
اقرتاحها تأجيل االنتخابات  الرئاسية إىل 
24 يناير/ كانون الثاني من العام املقبل، 
عـىل أن يتوّىل مجلس النـواب العمل عىل 
اتخاذ اإلجـراءات الكفيلة بـ“إزالة حالة 
القـوة القاهـرة التـي تواجه اسـتكمال 
 24 يف  واملقـررة  االنتخابيـة“،  العمليـة 
ديسمرب/ كانون األول الحايل، فيما أكدت 
اللجنة االنتخابية الربملانية الليبية يف وقت 
سـابق أنه سيكون من املسـتحيل إجراء 

االنتخابات الرئاسية غدا الجمعة .
يأتي بيـان املفوضية بعيد تأكيد مصادر 
ليبية متطابقـة، امس األربعـاء، تقديم 
إىل  املفوضيـة اسـتقالته  إدارة  مجلـس 
مجلس النـواب، يف وقت ينتظـر أن يبّت 
مجلس النواب يف االستقالة خالل جلسة 

له يوم اإلثنني املقبل.
وأوضحـت املفوضية، يف بيان لها نرشته 
عرب ”فيسـبوك“: أّن قصـور الترشيعات 
االنتخابيـة ”يف مـا يتعلق بـدور القضاء 
يف الطعـون كان أبرز أسـباب عدم إجراء 
االنتخابات يف موعدها، رغم جاهزيتنا“.

وأشـارت املفوضيـة إىل أنهـا أخذت عىل 
إدارة  ”تحقيـق  البدايـة  منـذ  عاتقهـا 
الشـعب يف انتخابات حـرة ونزيهة تقود 
إىل تغيري سلمي للسلطة، ُتنتج حالة من 

االسـتقرار“، الفتـة إىل عملهـا عىل ذلك، 
عـىل الرغم من ”الصعوبـات والتحديات 
الفنيـة والقانونيـة التـي واجهتهـا منذ 
تسلّمها للقوانني االنتخابية“ من مجلس 

النواب.
وأكدت املفوضية براءتها من ”االتهامات 
بالتقصري والتسـييس“،  إليهـا  املوجهة 
واصفـة هـذه االتهامات بأنهـا ”مجرد 
حمالت للتشويش والتضليل، هدفها النيل 
من سـمعتها وعرقلة هذا االسـتحقاق، 

بما يخدم أجنداتهم العبثية“.
وختمـت املفوضيـة بيانهـا بأنها تضع 
والقضائيـة  الترشيعيـة  السـلطتني 

”أمـام مسـؤولياتهما والتزاماتهمـا يف 
األخـذ بإجـراءات ُتفـيض إىل نجـاح هذا 
االسـتحقاق، بمـا يحقـق آمال شـعبنا 
وتطلعاته نحو غد أفضل، يزخر بالسالم 

والتنمية والرخاء“.
وتنـص املادة 43 من القانون الذي يحدد 
انتخـاب رئيـس الدولـة، عـىل أن ُتعلـن 
املفوضيـة تأجيل عملية االقرتاع، ويحدد 
مجلـس النواب موعدا أخر إلجراء عملية 

االقرتاع خالل 30 يوماً.
كانت اللجنة االنتخابية الربملانية الليبية 
قد ذكرت يف وقت سابق امس أنه سيكون 
من املستحيل إجراء االنتخابات الرئاسية 

يوم الجمعة املقبل، مضيفة أنه يجب عىل 
رئيـس الربملان بـدء التخطيـط لخارطة 

طريق سياسية جديدة.
ويواجـه وضـع الحكومة املؤقتـة، التي 
جرى تشـكيلها يف مارس ضمـن عملية 
السالم، تهديدا. وسحب الربملان املتمركز 

يف الرشق الثقة منها يف سبتمرب.
وذكـرت اللجنـة االنتخابيـة الربملانيـة، 
يف بيـان أن تفويـض الحكومـة املؤقتـة 

سينتهي الجمعة.
التـي  املصـادر،  معلومـات  وتوافقـت 
تحدثت يف وقت سـابق ، عـىل أّن مجلس 
مفوضيـة االنتخابات الليبية، املكّون من 
رئيسـها عماد السـائح، وثالثـة أعضاء 
آخرين، قّدموا اسـتقالتهم شفهياً لهيئة 
رئاسـة مجلس النواب، بعد فشـل إجراء 
االنتخابـات يف موعدهـا املقـرر يوم 24 
ديسـمرب/ كانـون األول، فيمـا ُينتظـر 

إرسالها مكتوبة يف وقت الحق.
وتأتـي الخطـوة قبـل يومني مـن املوعد 
املفـرتض أن تجـري فيـه االنتخابـات، 
فيمـا لم تعلن املفوضية القوائم النهائية 
للمرشـحني لالنتخابات الرئاسـية حتى 

اآلن.
وفيمـا نفـى رئيـس اللجنـة الربملانيـة 
مفوضيـة  مـع  التواصـل  املكلفـة 
االنتخابـات، عبد الهـادي الصغري، علمه 

باالستقالة، أشارت املصادر إىل اتصاالت 
من قبل املجلس الرئـايس وأطراف ليبية 
أخـرى لثني مجلـس إدارة املفوضية عن 

استقالته.
الجديـد“:  لـ“العربـي  الصغـري،  وقـال 
”إّن اسـتقالة مجلـس الفوضية لو تّمت 
سـيبّت فيها مجلس النواب خالل جلسة 
يوم اإلثنني املقبـل“، مؤكداً عودة رئيس 
مجلس النواب، عقيلة صالح، إىل رئاسة 
املجلـس، خـالل جلسـة اإلثنـني املقبل، 
بعد خروجـه يف إجازة لتفرّغه للرتشـح 

لالنتخابات الرئاسية.
وكان الصغـري قـد أكـد، يف ترصيحـات 
مـن  تأكـدت  لجنتـه  أّن  صحافيـة، 
انتخابات رئاسـية  ”اسـتحالة“ إجـراء 
وبرملانية يوم 24 ديسمرب/ كانون األول، 
مسـتنداً يف ذلـك إىل اطـالع لجنتـه عـىل 

”تقارير فنية وأمنية وقضائية“.
ويف وقت الحق، قـال عضو مجلس إدارة 
مفوضيـة االنتخابـات الليبيـة أبـو بكر 
مـرده، إّن ”األنبـاء عـن اسـتقالة كامل 
مجلس إدارة املفوضيـة غري صحيحة“، 
يف إشـارة إىل إمكانيـة أن يكـون البـالغ 
الشـفوي عـن االسـتقالة قـد جـاء من 
جانب رئيـس املفوضية عماد السـائح، 

شخصياً.
وعّمم رئيس مفوضية االنتخابات الليبية 

عماد السـائح، الثالثاء، خطاباً دعا فيه 
موظفي املفوضية يف إداراتها االنتخابية 
كافة إىل التحضـري لالنتخابات، من دون 

أي توضيح بشأن موعد إجرائها.
وتضّمـن الخطـاب أيضـاً حـّل اللجـان 
االنتخابيـة فيها، وإنهاء أعمالها، و“بدء 
االعتيـادي“،  للعمـل  املوظفـني  عـودة 
مشـرياً إىل أّن الخطوة تأتي لـ“التحضري 

لالنتخابات“.
وتسـتعرض الجلسـة املنتظـرة ملجلس 
النـواب الليبـي، اإلثنـني املقبـل، تقريراً 
مفصالً من اللجنة النيابية بشـأن سـري 
عمـل مفوضيـة االنتخابـات يف إعدادها 

للعملية االنتخابية.
وأشـار الصغري إىل أّن الجلسة ستنظر يف 
مصري حكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً أّن 
واليتها تنتهي يوم 24 ديسـمرب، بحسب 
قـرار منـح الثقة للحكومـة الصادر عن 
مجلـس النـواب يف مـارس/آذار املايض، 
وتحويلهـا إىل حكومـة ترصيـف أعمال 
بعد حجـب الثقة عنها مـن قبل مجلس 

النواب، يف سبتمرب/أيلول املايض.
وال يزال املجلس األعىل للدولة الليبي يلتزم 
الصمت حيال مصري العملية االنتخابية، 
خصوصاً مع حالة االرتباك التي تعيشها 
مفوضيـة االنتخابـات الليبيـة، وسـط 
سـجال بينها وبني مجلس النواب بشأن 

املسـؤول عن إعـالن تأجيـل االنتخابات 
وتحديـد مواعيد جديـدة لها.ويبـدو أّن 
املستشـارة األمميـة سـتيفاني وليامز، 
تسعى إىل إحياء ملتقى الحوار السيايس، 
الذي سبق أن شـكلته يف أكتوبر/ترشين 
األول من العام املايض، من 75 شخصية 
ليبية، لتجاوز حالة االنسـداد السـيايس 
التي وصلت إليها البالد بسـبب التعنت يف 

مواقف مجليس النواب والدولة.
والتقـت وليامـز مجموعة مـن أعضاء 
ملتقـى الحوار السـيايس، بمقر البعثة 
األمميـة يف طرابلـس، مسـاء اإلثنـني، 
وقالـت إنهـا ناقشـت معهـم العملية 
الطريق،  االنتخابيـة وتنفيـذ خريطـة 
دعـم  ”التـزام  رضورة  عـىل  مشـددة 
ومواصلة امليض قدمـًا بناًء عىل موقف 
مبدئـي يسـتند إىل خريطـة الطريـق، 
والحاجة النتخابات حرة ونزيهة وذات 
مصداقيـة“، وفق ما ذكرتـه يف تغريدة 

عىل ”تويرت“، الثالثاء.
يف غضون ذلك، عّرب السـفري األمريكي يف 
ليبيا ريتشارد نورالند، امس األربعاء، عن 
”خيبة أمله“ إزاء تأجيل االنتخابات التي 
كانت مقـّررة يوم الجمعة، قائالً: ”يجب 
أن يكتـيس العمـل باتجـاه االنتخابـات 
أولوية، بمـا يتماىش مـع رغبات عموم 

الليبيني القوية“.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت البيانـات األوليـة الناتجـة عـن دراسـة 
مسـتقلة أجرتها إدارة الغذاء والـدواء األمريكية 
عىل احتفاظ عقار ”إيفوشـيلد“ املضاد لكوفيد-
tix- 19، تركيبة األجسام املضادة طويلة املفعول

cilgavimab /(agevimab) من ”أسـرتازينيكا“، 
التحييـد ضـد متحـور ”أوميكـرون“  بفعاليـة 

(B.1.1.529) من فريوس ”سارس-كوف2-“. 
واسـتخدمت الدراسـة مقياس ”الرتكيـز املثبط 
50“ لتحديد قدرة التحييد التي يتمتع بها الجسم 
املضاد، حيث سـّجل عقـار  ”إيفوشـيلد“ معدالً 
قدره 171 نانوغرام باملليلرت ومعدل 277 نانوغرام 
باملليلرت يف اختبارين تأكيديني، وتقع هذه األرقام 
ضمن نطاق التحييـد املعياري الذي يمكن رصده 

عند املصابني سابقاً بمرض كوفيد19-. 
 وعىل صعيد الساللة األصلية لفريوس ”سارس-
”سـاللة  باسـم  سـابقاً  واملعروفـة  كـوف2-“ 
ووهان“، سجل ”إيفوشيلد معدل ”تركيز مثبط“ 
يقـارب 1.3 نانوغـرام باملليلـرت و1.5 نانوغـرام 

باملليلرت يف اختبارين متتاليني. 
وتأتـي البيانـات املبكـرة الناتجـة عـن اختبـار 
الفـريوس  الزائف السـتجابة بروتني ”سـبايك“ 
الكامل يف متحور ”أوميكرون“ لرتكيبة األجسـام 
يف    (tixagevimab)/ cilgavimab املضـادة  
”إيفوشيلد“، لتعزز املجموعة املتنامية من األدلة 
قبل الرسيرية التي تؤكد عىل احتفاظ ”إيفوشيلد“ 
بنشـاط التحييـد ضد جميـع املتحـورات املثرية 

للقلق التي تم اختبارها حتى تاريخه.

وقام بإجراء الدراسة عدد من املحققني املستقلني 
يف ”مركـز التقييم واألبحاث البيولوجية“ يف إدارة 
الغـذاء والـدواء األمريكية، بدعٍم مـن التمويالت 

البحثية التي تقدمها الحكومة األمريكية. 
ويف هذا السياق، قال ميني بانغالوس، نائب الرئيس 
التنفيذي لشـؤون أبحاث وتطوير املستحرضات 
الدوائيـة الحيوية لـدى ”أسـرتازينيكا“: ”أكدت 
الدراسـة احتفـاظ عقـار ‘إيفوشـيلد’ بفعاليـة 
التحييـد ضـد متحـور ‘إوميكـرون’. فمن خالل 
الجمع بـني اثنني من األجسـام املضـادة القوية 
اللـذان يتميـزان بنشـاطني مختلفـني يكمـالن 
بعضهما البعض، تم تصميم ‘إيفوشـيلد’ للتغلب 
عىل املقاومة التي قد تظهرها املتحورات الجديدة 
من فريوس ‘سارس-كوف2-’.  ويعد ‘إيفوشيلد’ 

تركيبة األجسام املضادة طويلة املفعول الوحيدة 
التي تحصل عىل ترخيص االسـتخدام الطارئ يف 
الواليات املتحـدة ألغراض الوقايـة قبل التعرض 
لكوفيـد19-، إضافـة إىل الرتاخيـص التي حصل 
عليهـا يف عّدة بلدان أخرى، ونعمل أيضاً إىل جانب 
الجهـات التنظيميـة املعنية فيمـا يخص طلبات 
ترخيـص اسـتخدام ‘إيفوشـيلد’ لعـالج كوفيد-

 .“19
ونظراً ألن التجارب الرسيرية لعقار ”إيفوشيلد“ 
انطلقت قبل انتشار متحور ”أوميكرون“، تعمل 
الرشكة عـىل جمع املزيـد من البيانـات لتحقيق 
فهـٍم أفضل للتأثريات عىل املمارسـات الرسيرية. 
ويف الوقـت الراهن، تجري ”أسـرتازينيكا“ وعدد 
من املختربات الخارجية تحليالت إضافية لتقييم 

فعالية ”إيفوشـيلد“ ضد متحـور ”أوميكرون“، 
ومن املتوقع توفر البيانات يف القريب العاجل. 

ويف شهر ديسمرب 2021، حصل عقار ”إيفوشيلد“ 
عىل ترخيص االسـتخدام الطارئ من إدارة الغذاء 
والدواء األمريكية ألغـراض الوقاية قبل التعرض 
لكوفيـد19-، ملـن يعانـون ضعفـاً متوسـطاً إىل 
شـديد يف املناعة نتيجة حاالت صحيـة معينة أو 
تناول األدوية املثبطـة للمناعة، والذين قد تعجز 
أجسـامهم عن تحقيق اسـتجابة مناعية كافية 
للقـاح املضـاد لكوفيـد19-، إضافـة إىل الذين ال 
يوىص بإعطائهم اللقاح املضاد لكوفيد19-. ومن 

املتوقع توفر الجرعات األوىل يف غضون أيام. 
ويعاني حوايل %2 من سـكان العالم من املخاطر 
املتزايـدة التي يفرضهـا عجز الجسـم عن توليد 

اسـتجابة مناعية كافية للتطعيم بلقاح كوفيد-
19.  وتشـري األدلـة الصاعـدة إىل أهميـة حماية 
الفئـات السـكانية املعرضة للخطـر من اإلصابة 
بكوفيد19- ملنع تطور الفريوس، ويعد هذا عامالً 

مهماً وراء ظهور املتحورات.
الثالثـة مـن تجربـة  املرحلـة  لبيانـات  ووفقـاً 
TACKLE للمرىض الذين يتلقون عالجهم خارج 
املستشفيات، أظهر عقار ”إيفوشيلد“ قدرته عىل 
تقليل خطر تطور اإلصابة بكوفيد19- إىل مراحل 
 ،50% (ألي سـبب) بنسـبة  الوفـاة  أو  خطـرة 
مقارنـة باملـرىض الذين لم يدخلوا املستشـفيات 
وتلقوا جرعات وهمية وكانوا يعانون من أعراض 
خفيفة إىل متوسـطة من كوفيد19- ملدة سـبعة 

أيام أو أقل.

انقرة / متابعة الزوراء:
طيـب  رجـب  الرتكـي،  الرئيـس  أكـد 
أردوغان: أنه ”لن تكون هناك انتخابات 
مبكـرة يف البالد“، قبـل موعدها املحدد 
إن  بالقـول  مشـدداً   ،2023 يونيـو  يف 
إجراءاتـه االقتصادية حققت أهدافها، 
مؤكـداً أنـه سـينترص بـاإلرصار عـىل 

”املعوقات واملكائد“.
يأتـي ذلك بعد يـوم مـن مطالبة زعيم 
املعارضـة الرتكيـة، كمـال كليتشـدار 
أوغلـو، بتنظيم انتخابات مبكرة إلنقاذ 

تركيا من األزمة االقتصادية.
االقتصـادات  ذات  ”البلـدان  إن  وقـال 
املشـابهة لرتكيـا قـد زادت أو تسـتعد 
لزيـادة أسـعار الفائـدة“، موضحا أنه 
”يف الوقـت الحـايل، أهم يشء بالنسـبة 
لالقتصـاد الرتكي هو إنهـاء اإلفراط يف 
تقلب سـعر الرصف وعدم االستقرار يف 

االقتصاد“.
وبشـأن الخطـة االقتصاديـة الجديدة 
لضبط أسـعار رصف العمالت بشـكل 
يالئـم الواقـع االقتصـادي للبـالد، قال 
أردوغان ان الخطة االقتصادية الجديدة 

حققت هدفها.
جاء ذلك يف كلمة ألقاها خالل مشاركته، 
امس األربعاء، يف اجتماع الكتلة النيابية 
لحـزب ”العدالـة والتنميـة“ بالربملـان 

الرتكي.
وأضـاف أردوغـان: ”الخطـة الجديدة 
التـي أعلناهـا لضبـط أسـعار رصف 
العمالت بشكل يالئم الواقع االقتصادي 

للبالد حققت هدفها“.
وأكـد أن حكومتـه عازمة عـىل حماية 
ضغـوط  مـن  املواطنـني  مكتسـبات 

التضخم وتقلبات أسعار الرصف.
املواطنـني  ”كافـة  أردوغـان:  وتابـع 

سيكونون رابحني يف الخطة االقتصادية 
الجديدة وليس فقط من لديهم ودائع يف 

البنوك“.
سـعت  الجهـات  بعـض  أن  وأضـاف 
لتحويـل التقلبـات التـي طـرأت عـىل 
االقتصـاد العاملي بالتزامـن مع تفيش 
وباء كورونـا، إىل أداة لزيادة الهجمات 

ضد تركيا.
وشـدد عىل أن حكومات حزب ”العدالة 
والتنميـة“ املتعاقبة اسـتطاعت خالل 
األعوام املاضية تخفيض نسب الفائدة 
والتضخـم إىل حدود 7 و4.5 باملئة، وأن 
هـذه الحكومة قادرة أيضا عىل تحقيق 

ذلك مجددا.
وجدد أردوغـان تأكيد أن تركيا ماضية 
قدما يف تحقيق أهدافها املنشـودة لعام 
2023، عـرب نظـام اقتصـادي راسـخ 

ومتني.
والسـبت املـايض، دعـا زعيـم حـزب 
”الديمقراطيـة والتقـدم“ املعـارض يف 
تركيـا عـيل باباجان إلجـراء انتخابات 
مبكـرة عىل الفور للخـروج من أزمتها 
املاليـة، لكنه قال إن أردوغان لن يوافق 
عليهـا ألنه من غـري املرجح أن يفوز يف 

ظل الظروف الحالية.
ويف شـهر نوفمرب املايض، قال أردوغان 
ردا عىل دعوة املعارضة إلجراء انتخابات 
الرئاسـية  االنتخابـات  إن  مبكـرة، 
والربملانيـة يف تركيـا سـتجرى كما هو 

مخطط لها يف يونيو 2023.
واتهم قادة أحزاب املعارضة الرئيسـية 
يف تركيا كمال كيليجدار أوغلو، ومريال 
أكشـنري، الرئيس الرتكي بعدم الكفاءة 
ودعـوا إىل إجراء انتخابـات مبكرة عىل 
خلفية انخفاض قيايس يف سعر رصف 

اللرية.

وتطالب أحزاب املعارضة يف تركيا بشكل 
متزايـد بعقـد انتخابات مبكـرة بينما 
يـرص الرئيس رجب طيب أردوغان عىل 
الرفض، يف ظل تأثري األزمة االقتصادية 

بشكل كبري عىل شعبيته.
إن  قالـت  ”رويـرتز“  وكالـة  وكانـت 
الناخبني الذين صوتـوا لحزب ”العدالة 
ال  قـد  عديـدة  لسـنوات  والتنميـة“ 
يدعمون الرئيس رجـب طيب أردوغان 

يف االنتخابات القادمة.
جاذبيـة  أن  للوكالـة  تحليـل  وذكـر 
أردوغـان اسـتندت إىل أن املاليـني مـن 
املتدينني املحافظني، الذين شـعروا منذ 
فرتة طويلة بتجاهل النخبة العلمانية، 
كانوا مفتونني بالنمو االقتصادي، وأن 
شـخًصا ما يترصف عىل أسـاس القيم 

املحافظة.
وأضـاف التحليل أن قونيـة، املعروفة 
باسم ”معقل حزب العدالة والتنمية“، 
حصل أردوغان عىل %75 من األصوات 
لعـام  الرئاسـية  االنتخابـات  يف  بهـا 

2018. ويشـري التحليـل إىل أن ”هـذه 
الهيمنة عىل وشـك الضياع اآلن بسبب 

سلسلة غري مسبوقة من املشاكل“.
ويوضـح التحليـل أن الرئيـس رجـب 
طيـب أردوغـان، حكم تركيـا كرئيس 
للـوزراء ثـم رئيًسـا منذ عـام 2003، 
وقبل 3 سـنوات اتخذ خطوات لتعزيز 
نظام مركزي وتوىل سـلطات أوسع يف 

ظل نظام تنفيذي جديد.
ووفًقـا للتحليـل، فمـع هـذا النظام، 
تـم انتـزاع السـلطة مـن املؤسسـات 
والوزارات وسحبها إىل القرص الرئايس 

يف أنقرة.
”مهمـة  فـإن  ”رويـرتز“،  وبحسـب 
أردوغـان أصبحـت أكثـر صعوبة اآلن 
بسبب النموذج الرئايس الذي دافع عنه 
ونفـذه، ألنه يحتـاج إىل أغلبية مطلقة 

من األصوات يف صناديق االقرتاع“.
يأتي ذلك فيما قـال نائب رئيس حزب 
الشـعب الجمهوري واملتحدث باسمه، 
فائـق أوزتـراك، إن االنتخابات املبكرة 

هـي الحل للخـروج من األزمـات التي 
تمر بها تركيا.

وعقـد نائـب رئيـس مجلـس اإلدارة 
الحـزب  باسـم  الرسـمي  واملتحـدث 
أوزتراك مؤتمـرا صحافيا بعد اجتماع 
لحـزب  املركـزي  التنفيـذي  املجلـس 
الشـعب الجمهـوري، برئاسـة زعيـم 

الحزب كمال كيليتشدار أوغلو.
ويف إشارة إىل أن عبء الديون والفائدة 
يف البـالد يتزايد تدريجيـًا، قال أوزتراك 
إن البلـدان ذات االقتصادات املشـابهة 
لرتكيا قد زادت أو تستعد لزيادة أسعار 
الفائدة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة 

”زمان“ الرتكية املعارضة.
وأوضـح أوزتراك أنـه يف الوقت الحايل، 
أهم يشء بالنسبة لالقتصاد الرتكي هو 
إنهـاء اإلفراط يف تقلب سـعر الرصف 

وعدم االستقرار يف االقتصاد.
وأضـاف أوزتـراك: ”يجـب أن يرفـع 
أردوغـان يـده ويصمـت، لكـن هذا ال 
يكفـي. السـتعادة الثقـة املفقودة يف 
البـالد، فيجـب فتح صنـدوق االقرتاع 

أمام األمة ألنه هو الحل الوحيد“.
وتابع أوزتراك: ”املشاكل كبرية للغاية. 
أمتنا اآلن تنتظر بلوغ صندوق االقرتاع 
يف أقرب وقت ممكـن. ال توجد طريقة 
أخـرى للتغلب عـىل األزمـة. صندوق 
االقـرتاع هـو التدخـل األكثـر فاعلية 
لكل من سـوق الرصف األجنبي وسعر 

الفائدة“.
وتطالـب أحـزاب املعارضـة يف تركيـا 
بشـكل متزايد بعقـد انتخابات مبكرة 
طيـب  رجـب  الرئيـس  يـرص  بينمـا 
أردوغـان عـىل الرفـض، يف ظـل تأثري 
األزمـة االقتصاديـة بشـكل كبري عىل 

شعبيته.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أفادت مصادر أن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله 

حمدوك، قرر العدول عن قرار االستقالة.
وأضافـت املصـادر أن حمدوك تراجع عـن القرار 
بعد اجتماٍع مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 

الربهان.
وكانـت رويرتز قـد نقلت عن مصـادر أن حمدوك 
أبلـغ شـخصيات سياسـية نيته االسـتقالة رغم 

محاوالت إقناعه بالرتاجع عنها.
وذكـر مصـدران مقربان مـن حمدوك: أنـه أبلغ 
مجموعـة مـن الشـخصيات القوميـة واملفكرين 

اجتمعت معه بعزمه االستقالته من منصبه.

وأضـاف املصـدران: أن املجموعـة دعـت حمدوك 
للعـدول عن قـراره إال أنه أكـد إرصاره عىل اتخاذ 

هذه الخطوة، وتراجع عنها امس األربعاء.
وكانت آخر نشـاطات حمدوك هـي إنهاء تكليف 
إبراهيـم محمـد إبراهيم مـن منصـب مدير عام 
الهيئة العامة لإلذاعـة والتلفزيون، وإعادة تعيني 

لقمان أحمد محمد مديراً عاماً للهيئة.
يذكـر أنـه يف 21 نوفمـرب الفائـت، وقـع الربهان 
وحمـدوك اتفاقـاً سياسـياً تضمن عـودة األخري 
ملنصبه، وتشـكيل حكومـة كفـاءات، إال أن قوى 
سياسـية ومدنيـة عـربت عـن رفضهـا لالتفاق، 
متعهـدة بمواصلـة االحتجاجـات حتـى تحقيق 

الحكم املدني الكامل.
وفرضـت القوات العسـكرية يف 25 أكتوبر املايض 
إجـراءات اسـتثنائية، حلـت بموجبهـا الحكومة 
ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة 

الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.
وأعلنـت وزارة الصحـة السـودانية، مسـاء األحد 
املايض، مقتل شـخص وإصابـة 123 آخرين عىل 
األقـل إثر اشـتباكات مـع القـوات األمنيـة أثناء 
االحتجاجـات رفضاً لالتفاق بـني رئيس الحكومة 
حمـدوك ورئيس مجلـس السـيادة القائـد العام 

للجيش، الربهان.
وشهد السـودان، األحد، احتجاجات واسعة تمكن 

خاللها املتظاهرون ألول مرة من اخرتاق الحواجز 
األمنيـة الكبـرية حـول القـرص الرئـايس وأخرى 
مؤدية إليه، وسـط تدخل القـوات األمنية وإطالق 
الرصـاص وقنابل الغاز بكثافة عـىل املتظاهرين، 
مـا أثار غضب منظمـات محلية أصـدرت بيانات 

منددة.
ووسط هذه التطورات، شدد املجلس االنتقايل عىل 
أن القوات املسـلحة لن تفرط بأمن السودان. وأكد 
العميد الطاهر أبو هاجة، مستشـار قائد الجيش 
الربهان، أن القوات املسلحة تقوم بدورها. وأضاف 
أنها سـتبقى منحازة لتطلعات الشعب السوداني، 

وفق تعب
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ال شـك ان االعـالم هـو رشيك السياسـة وهو مفصـل مهم من مفاصـل صناعة 
العقول واتجاهات الجماهري يف العالم، ولذلك اسـتثمرت الدول الغربية الكثري من 
االموال يف بناء متاريسـها وقوتها االعالمية لتحقيق اهدافها واجنداتها السياسية 
وحتى العسـكرية، ال سـيما الواليات املتحدة االمريكية التـي جعلت االعالم رشيك 

حروبها وسياساتها الداخلية والخارجية. 
وبالطبع، استطاعت الدول الغربية انشاء وسائل اعالمية متعددة تتوجه اىل داخل 
املجتمعـات وتتحـدث بلغاتهم، وذلك لتعزيـز حضورها وفق القـوة الناعمة التي 
تسـهم يف ادارة حضور الدولة عىل املستويات كافة، ولعل املراقب للواقع االعالمي 
يلحظ بشـكل كبري حرص الواليات املتحدة االمريكية وفرنسـا وبريطانيا وروسيا 
وارسائيـل عـىل التأثري يف شـعوب الـدول العربية باسـتخدام الشـبكات اإلذاعية 
والتليفزيونيـة وحتـى مواقع التواصـل االجتماعـي لتحقيق أهداف سياسـاتها 
الخارجية، وبناء قوتها الناعمة لتحدث التغيريات وفق نظرية الحفر باملاء والتأثري 

حاصل ال محال ولو بعد حني. 
وعىل الرغم من ان هذه الوسـائل التي تدعي انها تلتزم االسـتقاللية واملوضوعية 
والتـوازن يف عرض موادها االعالميـة فان الكثري من الباحثني االعالميني ذهبوا اىل 
تحليـل مضامينها االعالمية بحيـث يجزم الجميع ان هذه الشـعارات التي ترفع 
باسـم املوضوعية ما هي اال زائفة وغري حقيقية وانمـا بالدليل العلمي اثبت انها 
تلبي املتطلبات السياسـية للدولة الناشـئة لها، وانها مجرد اداة اساسية لتحقيق 

اهداف هذه السياسة. 
ولعل هذه السياسـة االعالمية مرتبطة بالنشـاط السيايس او العسكري او حتى 
الدبلومايس فهذه الوسـائل تقود يف احيان كثرية حركة دبلوماسية ناشطة تهيئ 
لتغـريات سياسـية ترافق االحداث الحاصلـة يف هذه البلدان، ومـن يراقب االعالم 
الغربـي الناطق باللغـة العربية اليوم بامكانه ان يقرأ حركـة التغريات يف املنطقة 
وحتى حركة الرصاع والتوازنات يف الرشق االوسط، ومن خاللها يمكن ان يستشف 
رأي الدول الناشـئة تجاه اي قضية من القضايا التـي تمس العالم العربي، وهي 
بذلك تلعب دور الرشيك يف السـفارات ويف الدبلوماسـيات الخارجية وهي تتداخل 
مـع االحداث واالزمـات بحيث تصبح رشيكة يف مسـار هذه االزمـة وقد تحرض 

وتثري الفتن وتدير املعارك واسلحتها فقط الكلمات والصور.
واذا ما عدنا اىل العدوان االمريكي عىل العراق لوجدنا ان الواليات املتحدة استطاعت 
التحكـم بالتغطية االعالمية لهـذا العدوان، ومنعت اىل حد كبري من نرش مشـاهد 
املعانـاة االنسـانية واملذابح والفظائـع التي ارتكبتها القـوات االمريكية يف العراق 
وكان العالـم يـرى الترسيبات االعالمية لهذه املمارسـات غري االنسـانية دون ان 

يكون هناك اداة اعالمية قادرة عىل خرق الحواجز االعالمية العراقية. 
واذا مـا انتقلنـا اىل املجموعات االعالمية الغربية يف العالـم العربي، نجد انه اصبح 
لـكل طامـح يف دولنا العربية وسـائل اعالمية مختلفة حتى ان بعضها يسـتخدم 
اللهجة املحلية لتحقيق نسـبة مشـاهدة عالية لتصبح وسـائل اإلعـالم أداة يف يد 
الحكومات تسـتخدمها يف تحقيق أهداف سياسـتها الخارجية وتكون لها القدرة 

القصوى يف التأثري عىل عقول املواطنني وتغيري اتجاهاتهم. 
ولعل هذا الواقع اليوم ليس جديداً من حيث العمل عىل اخرتاق العقل العربي، فقد 
سـبق ذلك حركة اسـترشاق ضخمة عىل مدى سـنوات طويلة قبل ظهور االعالم 
وتطوره، اال ان الجديد اليوم هو العوملة االعالمية وانتشار وسائل االعالم الحديثة 
ووسـائل التواصـل االجتماعي والقنـوات التلفزيونيـة االجنبية الناطقـة باللغة 
العربية لتتابع الدور االسترشاقي وتستخدم الدعاية القائمة عىل الخداع والتضليل 

والرتويج الفكار تخدم اصحابها.
وال شـك ان هذا االمر شـكل تحوال خطرياً يف تاريخ الصحافـة واالعالم يف عرصنا 
الحـايل، خصوصا ان نسـبة التحيز لوسـائل االعـالم الغربية لبلدانهـا امر خطري 
جداً يجب ان يواجه وفق سياسـات حمائية اعالمية تحمي مجتمعنا من التالعب 

بعقول الناس. 
لذلك، هناك مسـؤولية كبرية تقع عىل عاتق كل اإلعالميني يف العالم العربي، اولها 
البدء بتحرير دولنا من التبعيـة اإلعالمية للغرب، وبناء نظم إعالمية وطنية توفر 
للجماهري املعرفة واملعلومات الصحيحة، وتقودها لتحقيق االستقالل الشامل عن 

اي تلف اعالمي يقودنا اىل ما يريدون صناعته بنا. 
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امن ومجتمع

كركوك/الزوراء:

سـعيد  راكان  كركـوك،  محافـظ  افتتـح 

الجبوري، مرشوع ماء مكتب الخالد ضمن 

ناحية امللتقـى وبطاقة ٤٠٠م٣ بالسـاعة 

والـذي تـم تأهيلـه بدعم وتمويـل منظمة 

اليونسـيف يف العـراق وبـإرشاف مديريـه 

املـاء يف كركـوك وبحضـور شـيما غوبتـا 

مدير منظمة اليونسـيف يف العراق، ويغدي 

املـرشوع قـرى (االوبيـرت . العسـليه . تـل 

الورد. كواز).

وقـال محافـظ كركـوك: نفتتـح مرشوع 

بدعم وجهود املنظمات الدولية ومسـاهمة 

اليونسـيف يف منطقـة تعرضـت للتهديـم 

والتجريـف ومازالـت اثاره واضحـة امام 

الجميـع ضمـن تحـدي يواجـه املحافظة 

وادارة كركوك التي لديها ١٣٨قرية وناحية 

امللتقى املهدمة .

مؤكـدا: اننـا نفتتـح املـرشوع وال توجد 

مشـاركة لسـكان القرى الذين يواجهون 

دورهـم  تهديـم  بعـد  السـكن  صعوبـة 

السكنية .

داعيا االمم املتحدة واملنظمات الدولية ملزيد 

من الدعم يف تنفيذ مشـاريع اعمار املناطق 

املحـررة والقـرى املهدمة وتكثيـف جهود 

دعم ملـف االرسة والطفل والواقع الصحي 

والرتبوي ومشاريع املياه والكهرباء .

ودعا اليونسيف يف العراق لفتح مكتب لهم 

يف كركوك، والنظر لجميع مكونات واطياف 

كركوك وتنفيذ مشاريع يف عموم املحافظة. 

مثمنـا جهـود القـوات االمنيـة ودعمها يف 

تنفيذ مشاريع االعمار واعادة االستقرار .

وقالـت شـيما غوبتا: جـاء انجـاز اعمال 

التأهيـل ضمـن دعـم الحكومـة االملانيـة 

مللف اعمـار املناطق املحـررة . وأكدت: اننا 

سـنعمل مع ادارة كركوك عىل تنفيذ خطط 

ومشاريع للعام ٢٠٢٢.

بغداد/الزوراء:

 اعلنت الرشكة العامة لتسويق األدوية 

واملستلزمات الطبية يف وزارة الصحة 

عـن وصـول ادويـة لعـالج رسطان 

الدمـاغ وادوية تسـتعمل لتحفيز بدء 

املخاض أو اإلجهاض وملعالجة نزيف 

مـا بعـد الوضـع وملعالجـة تقرحات 

املعدة يف حاالت خاصة.

واكدت الرشكـة يف بيان : وصول دواء 

يستعمل كمخدر (باالستنشاق ) قبل 

واثناء العمليات الجراحية.

يذكـر ان وزارة الصحة وعرب الرشكة 

العامة لتسـويق االدوية واملستلزمات 

الطبيـة (كيماديـا) تواصل اسـترياد 

االدويـة واملسـتلزمات الطبية ومنها 

ادوية االمـراض الرسطانيـة وغريها 

مـن االدوية املهمة االخـرى لتوزيعها 

عـىل املؤسسـات الصحيـة واملراكـز 

التخصصية لعالج املرىض.

وزارة  أوضحـت  اخـر،  جانـب  مـن 

الصحـة، بخصـوص التعيينـات التي 

تمت من قبل مجلس الخدمة االتحادي 

واملشـمولني  الصحيـة  للمـالكات 

بقانـون التعديل الثالث لتـدرج ذوي 

املهن الطبية والصحية رقم (٦) لسنة 

. ٢٠٠٠

تلقـت  بيـان  يف  الـوزارة  ونوهـت 

«الـزوراء» نسـخة منـه: ان «هـذه 

التعيينات تمت ضمـن آلية معدة من 

قبل مجلس الخدمة االتحادي بالكامل 

وشـملت {فتح االستمارة االلكرتونية 

– املقابلـة الشـخصية – االحتيـاج – 

اختيار االسـماء – التوزيـع اىل دوائر 

الصحة}».

وأكـدت «انهـا عـىل أتـم االسـتعداد 

إلنجـاز جميـع االجـراءات االداريـة 

الخاصـة بالتعيـني قـدر تعلـق االمر 

بهـا بعـد وصـول الكتـب والقوائـم 

املقبولة وحسب  الرسـمية لألسـماء 

التوزيع املبني من قبل مجلس الخدمة 

االتحـادي اىل دوائـر الصحـة املؤرشة 

ازاء كل واحد منهم».

فيما قـررت وزارة الصحـة فتح باب 

الراغبني  الدراسـة ملنتسـبي دوائرها 

بإكمال الدراسـة األوليـة (الصباحية 

الـدرايس ٢٠٢١-  للعـام  واملسـائية) 

٢٠٢٢ بتقديـم طلباتهـم وعن طريق 

دوائرهم حرصاً للحصول عىل اإلجازة 

الدراسـية وعـدم املمانعـة للدراسـة 

املسائية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم الحكومي، امس األربعاء، أن 
وزارة املوارد املائيـة، وبناًء عىل موافقة مجلس 
الوزراء ومخرجات الدراسـة االسرتاتيجية التي 
أعدتهـا، تعتمد طـرق الـري الحديثـة يف تنفيذ 
الضائعـات  للتقليـل مـن  اإلروائيـة  املشـاريع 
املائية والحد من التجـاوزات وضمان العدالة يف 

توزيعات املياه.
واشـارت خلية االعالم الحكومي، يف بيان تلقته 
«الـزوراء» إىل: أن ”الـوزارة شـارفت عىل إنجاز 
املرحلـة األوىل مـن مـرشوع اسـتصالح أرايض 
وبمسـاحة  كربـالء  محافظـة  يف  الحسـينية 
(١٠) آالف دونـم، وباسـتخدام األنابيـب غـري 

املضغوطة“.
وسينفذ املرشوع، بحسب البيان، ”من قبل رشكة 
العراق العامة لتنفيذ مشـاريع الري، وبإرشاف 
الهيـأة العامـة ملشـاريع الـري واالسـتصالح، 
وأُعد تصميم املرشوع من قبل مركز الدراسـات 
والتصاميم الهندسـية التابع للوزارة، وُيعد هذا 

املرشوع األول من نوعه يف العراق“.
ويتضمن العمل إنشـاء (٩) قنوات موزعة، (٣) 

منها أنبوبيـة مغلقـة، و (٦) مبطنة مفتوحة، 
إضافـة إىل صمامـات تحكـم وأحـواض تهدئة 

وترسيب.
وبينت الخلية أن ”الـوزارة نفذت خالل الفرتات 
يف  امليـاه  إلدارة  الريـادي  املـرشوع  السـابقة، 

الحقول املروية بمحافظة كربالء املقدسة، حيث 
بلـغ طول املرشوع (٦٫٥) كـم وبعرض (٩٠٠ – 
١٥٠٠) م وبمساحة (٢٦٩) دونماً، ويتكون من 
(٦) محطـات ضخ ومحطة بزل واحدة، مصمم 

عىل أساس العمل بمنظومة الري الحديثة“.

بغداد/الزوراء:

اكد عضو مجلس النواب املنحل، ايوب الربيعي، 

امس االربعاء، أن احصائيـات ادمان املخدرات 

يف العراق مبالغ بها، مشـريا اىل ان االحصائيات 

الحقيقية اقل من ١٪.

وقال الربيعي يف ترصيح صحفي: ان“ املخدرات 

بالفعـل خطـر يهـدد املجتمـع العراقـي واي 

مجتمـع اخر ألنه آفة سـوداء لها انعكاسـات 

سـلبية عـىل االمن واالسـتقرار الداخـيل وتثري 

موجة من االشكاليات وتدفع الجرائم الجنائية 

اىل االعىل“.

واضاف الربيعي انه“ رغم وجود نشاط لتجارة 

املخـدرات لكـن باملقابـل هنـاك دور ايجابـي 

لألجهـزة االمنيـة املختصـة يف درء هـذه اآلفة 

واعتقـال تجارهـا ومروجيهـا وتـم االطاحـة 

بالعـرشات يف ديـاىل وبقيـة املحافظـات خالل 

العام الجاري“.

واشار اىل ان“ االحصائيات التي تنقل يف وسائل 

االعـالم عن عـدد املدمنني يف العـراق مبالغ بها 

جدا والحقيقة هي انها ربما اقل من ١٪“، الفتا 

اىل ان ”مسـتوى االدمان اليزال محدود يف املدن 

ولكن االعداد تزداد وهذا ما يجب االنتباه له“.

وتابع الربيعي، ”اننا ال نريد التقليل من خطورة 

املخدرات لكن نتعامل مـع الحقائق التي يجب 

اعالنهـا للراي العام“، مؤكـدا ان ”املخدرات قد 

تتحـول اىل خطر يـوازي االرهاب يف السـنوات 

القادمـة اذا لم تكن هناك اجراءات حاسـمة يف 

ردع الشـبكات وتفعيل قوانني متشـددة حيال 

املتاجرين بها“. 
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بغداد/ الزوراء:
القت املفارز املشرتكة يف قيادة عمليات بغداد 
القبـض عـىل ٢٠ متهما باملخـدرات وحيازة 

اسلحة والتزوير يف العاصمة.
وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد: «ان املفارز 
املشرتكة نصبت سيطرات مفاجئة يف مختلف 
قواطع املسؤولية يف جانبي الكرخ والرصافة، 
وتمكنـت هـذه املفارز وخالل (٧٢) سـاعة 
املاضيـة من القاء القبـض عىل (٢٠) متهما 

وفق مواد قانونيـة مختلفة بينهم مروجون 
ومتعاطون للمواد املخدرة وسبعة اشخاص 
يحملون جنسـيات اجنبيـة وذلك ملخالفتهم 
تعليمات وضوابـط دائرة اإلقامة، فضال عن 
ضبط (١٦) مسدسـا، و(١٦٤) إطالقة عتاد 
مختلفـة األنـواع واالحجـام و(٩٢) غرامـا 
من مـادة الكريسـتال، و(٩٠) حبة مخدرة، 
و(١١) جهـاز لتعاطـي املخـدرات وضبـط 

(١٣) هوية مزورة «.

اربيل/الزوراء:
أعلن وزير الصحة يف اقليم كردسـتان، سـامان برزنجي، امس األربعاء، عن االشـتباه 
بوجـود عّدة إصابات باملتحـور أوميكرون يف أربيل، مؤكداً أنه سـيتم اإلعالن عنها حال 
التأكـد من الفحوصات املختربية لإلصابات.وقـال الربزنجي يف ترصيح صحفي: إنه «يف 
إقليـم كردسـتان توجد القدرة املطلوبة للكشـف عـن اإلصابة بأوميكـرون، وتم تأمني 
الرشائح املختربية الرضورية للكشـف عن اإلصابات باملتحورة».وأشـار إىل أن «الوزارة 
تقوم اآلن بمراقبة الوضع، وهي عىل تواصل مسـتمر مع منظمة الصحة العاملية وزارة 
الصحـة العراقيـة لإلعالن عن أية حالة يتـم التأكد منها».وتابـع أن «هناك عّدة حاالت 
يشـتبه بإصابتها باملتحورة أوميكرون، وهي تخضـع للمراقبة وتحتاج اىل متابعة أكرب 
للتأكد منها، لذا سـيتم اإلعالن عن اإلصابات باملتحورة الجديدة يف حال تم إثبات ذلك يف 

نتائج االختبارات الطبية التي أجريت عىل املشتبه بحملهم للفريوس». 

 بغداد/الزوراء:
كشـفت عضو مجلـس النـواب املنحل، 
اقبال اللهيبي، امـس االربعاء، عن تزايد 
حجم العشـوئيات يف العراق بنسـبة ٥٪ 
سـنويا، محذرة من انها تشـكل تهديدا 

داخليا للبنية االجتماعية.
وقالـت اللهيبي يف ترصيـح صحفي: إن 
”العشوائيات تشكل تهديدا داخليا للبنية 
االجتماعيـة يف العراق بسـبب تداعياتها 
االرس  االف مـن  مئـات  القاسـية عـىل 
باإلضافـة اىل انها بيئة مؤثرة يف املشـهد 
االمنـي خاصـة وان الحرمـان والفقـر 
والبطالة تنعكس سـلبا يف زيادة معدالت 

االجرام“.

يف  العشـوائيات  ”حجـم  أن  واضافـت، 
العـراق يـزداد بما اليقل عن ٥٪ سـنويا 
خاصـة يف محيـط املـدن الكربى سـواء 
بغداد او غريها“، مبينة ان ”العشوائيات 
تشـكل قنبلـة برشية موقوتـة لها تأثري 
سلبي يف ٣ اتجاهات هي االمن واملجتمع 
باإلضافة اىل انها تعكس محرومية لجزء 
ليس قليـل من العراقيـني يف ظل فوىض 

السكن“.
وأشـارت اللهيبـي اىل انـه ”إذا لـم تحل 
ازمة العشوائيات من خالل قانون عادل 
ومنصف سـيواجه العراق ازمات قاسية 
يف السنوات املقبلة الن عدد من يسكن لك 

العشوائيات سيصل اىل املاليني“.

بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة الداخليـة، امس األربعاء، عن إكمال خططهـا الخاصة بمتابعة احتفاالت 
رأس السـنة امليالدية.وذكر املتحدث باسـم وزارة الداخلية اللواء خالد املحنا، يف ترصيح 
صحفـي: ان «فـرق الرشطة املجتمعيـة اكملت خططهـا الخاصة بمتابعـة احتفاالت 
رأس السـنة امليالدية».واضـاف املحنا ان «الفـرق اعدت برامجاً توعويـة خاصة تنرش 
خـالل االحتفاالت، فضال عن متابعة عنارص الرشطة املجتمعية امليداني. واتم القول ان 

«الخطط االمنية تقع عىل عاتق قيادة عمليات بغداد».
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بغداد/الزوراء:

افـاد مصـدر امنـي يف قيادة الحشـد الشـعبي 

بمحافظة االنبـار، امس األربعـاء، بأن القوات 

االمنيـة اقتحمت مناطق مختلفـة من صحراء 

االنبار الغربية تحوي عـىل انفاق رسية يختبئ 

بها عنارص التنظيم االجرامي بقايا .

وقال املصـدر يف ترصيح صحفـي: إن ”القوات 

االمنية اقتحمت مناطق يف صحراء قضاء الرطبة 

غربي االنبار، عـىل خلفية ورود معلومات تفيد 

بأن املناطق املستهدفة تحوي عىل انفاق رسية 

يختبئ بها بقايا عنارص التنظيم االجرامي“.

واضـاف املصدر ان ”عملية اقتحام تلك املناطق 

تأتي ضمن خطـة القيادات االمنية تأمني كافة 

املناطق املحـررة من خطر االنشـطة االرهابية 

كونهـا مناطـق ذات تضاريس معقدة يسـهل 

فيها عمليات االختباء“.

وأوضـح أن ”القـوات االمنية تسـعى اىل عدم 

السـماح لعنـارص داعـش بالتوغل والتسـلل 

اىل تلـك املناطـق للقيـام بعمليـات إرهابية“، 

مؤكدا ان ”معلومات استخباراتية اكدت قيام 

خاليا التنظيم االجرامي بإنشـاء انفاق رسية 

جديـدة تسـتخدم يف عمليـات االختباء وخزن 

األسلحة“.

االنبار/الزوراء:

اعلن مديـر ناحية البغـدادي بمحافظة االنبار، 

رشحبيـل العبيدي، امـس األربعـاء ، عن انجاز 

نسـب متقدمـة يف ملف اعـادة اعمـار وتأهيل 

االبنيـة املدرسـية املتـرضرة جـراء العمليـات 

االرهابية يف املناطق الغربية .

وقال العبيـدي يف ترصيح صحفي: إن ”حكومة 

املنظمـات  مـع  وبالتنسـيق  املحليـة  االنبـار 

االنسـانية تمكنت من اعـادة اعمار وتأهيل ٩٤ 

مدرسـة مترضرة جراء العمليـات االرهابية يف 

ناحيـة البغـدادي بقضـاء هيت غربـي االنبار، 

بعـد ان تعرضت جميع االبنية املدرسـية يف تلك 

املنطقة اىل نسب دمار مختلفة ”.

واضـاف ان“ ناحية البغـدادي تعرضت ابنيتها 

املدرسية اىل نسبة دمار كبرية نتيجة استخدمها 

كثكنـات حربيـة من قبـل ارهابـي داعش ابان 

سيطرته عىل مناطق مختلف من مدن االنبار“.

وأوضح العبيدي أن ”اعادة اعمار جميع االبنية 

املدرسـية يف الناحية اسـهم يف معالجـة الدوام 

املزدوج وشـحة االبنية املدرسية بعد ان سجلت 

الناحية عودة معظـم االرس النازحة اىل مناطق 

سـكناها املحررة ولم يبقى سـوى اعـداد قليلة 

مـن تلك االرس خارج املحافظة من ضمنها ارس 

لديهـم مـؤرشات امنيـة“، مؤكـدا ان ”حكومة 

االنبـار املحليـة خصصت نحـو ٥ مليـار دينار 

إلعادة اعمار ما تبقى من املشاريع املترضرة”. 

بغداد/الزوراء:

اعلنت هيأة املنافذ الحدودية، امس االربعاء، إحباط تهريب (٢٥) عجلة دون 

املوديل يف ميناء أم قرص الشمايل.

وذكرت الهيأة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه عن :»تمكن منفذ ميناء ام 

قرص الشـمايل من خالل املعلومات الواردة من عامل الرصيف (١١) ميناء ام 

قرص االوسـط وبالتنسـيق مع رشطة كمرك ام قرص الشمايل من ضبط (٣) 

ناقالت تحمل (٢٥) سيارة دون املوديل مختلفة االنواع معدة للتهريب».

واشـارت اىل «استحصال موافقة قايض التحقيق وضبط العجالت كافة وفق 

محرض ضبط اصويل واحالتها للقضاء التخاذ االجراءات القانونية املناسـبة 

بحق املخالفني».   

عـىل صعيد متصل، احبطت الهيئة العامة للكمـارك، امس األربعاء، محاولة 

تهريب ادوية برشية مخالفة للضوابط يف كمرك املنطقة الشمالية.

وذكـر املكتـب اإلعالمـي للكمـارك يف بيان تلقت «الـزوراء» نسـخة منه: ان 

«مديرية كمرك املنطقة الشـمالية متمثلة بقسم التحري ومكافحة التهريب 

مفـرزة كركوك تمكنت من ضبط شـاحنتني محملة ( ادوية برشية و الصق 

سرياميك ) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة».

مـن جانب اخر، قامت مديرية كمرك املنطقة الشـمالية بإتالف مواد غذائية 

منتهيـة الصالحية (توابـل وجبس)، وقد تمت عملية االتـالف من قبل لجنة 

خاصة شكلت لهذا الغرض.

كربالء/الزوراء:

مـت العرشات مـن املـالكات التعليمية العاملـة يف قضاء عني  نظَّ

التمر بمحافظة كربالء املقدسـة، امس األربعاء، وقفة احتجاجية 

بسبب نقص الخدمات.

منا  وقال ممثل املحتجني، حسـني محمد، للوكالة الرسـمية: «نظَّ

وقفة احتجاجية ملطالبة الجهات املعنية بإعادتنا اىل مركز املدينة 

وتخليصنا من معاناتنا الطويلة مع طريق املوت، وتوفري سيارات 

نقل حديثة تليق بمكانة املعلم»، مشرياً إىل أن «السيارات املخصصة 

لنا ال تصلح للعمل داخل املدن من حيث النوعية والنظافة».

وتابع «يف حالة عدم االسـتجابة ملطالبنا فإننا سنلجأ اىل اإلرضاب 

العـام، وسـنحّمل الجهـات املعنيـة املسـؤولية عن أيـة حوادث 

مستقبلية للمالكات العاملة يف القضاء».

يذكـر أن قضـاء عني التمـر يبعد عن مركـز املدينة أكثـر من ٨٠ 

كيلومرتاً غرب املحافظة، وتقع عىل طريقه أعداد كثرية من مقالع 

الرمل والحىص ومعامل الجص، فضالً عن معمل سـمنت كربالء، 

كمـا تمر فيه يومياً املئات من الشـاحنات الكبـرية والصغرية، ما 

يتسبب يف وقوع حوادث مميتة بني الحني واآلخر.
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جمهورية العراق                                   العدد:١٠٥٦/ش/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                             التاريخ:٢٠٢١/١٢/٢٢

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية

اىل/ املدعى عليها/ هناء عبودي عبد املهدي
م/ اعالن

بنـاء عـىل الدعوى املقامـة امام هذه املحكمـة بالعـدد ١٠٥٦/ش/٢٠٢١ من قبل املدعـي (جعفر داهي 
مـايض) واملتضمنة تصديق الطالق الرجعـي الواقع بتاريخ ٢٠١٩/١/٣ ولتعـذر تبليغِك وملجهولية محل 
اقامتِك قررت املحكمة تبليغِك بصحيفتني محليتني يوميتني رسميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
يـوم ٢٠٢٢/١/٤ ويف حالة عدم حضورِك او من ينوب عنِك قانوناً  سـتجري املرافعـة بحقِك غيابياً وعلناً 

وفقاً للقانون.
مع التقدير....

القايض
يارس مالك النفاخ



بغداد/الزوراء:
امـس  الكهربـاء،  وزارة  كشـفت 
األربعـاء، عن إجـراءات بديلة يف حال 
اسـتمر انحسـار الغاز املوَّرد للعراق، 
فيمـا أشـارت اىل أنهـا تعمـل حالياً 

بخطة الطوارئ.
وقال املتحدث باسـم وزارة الكهرباء 
احمـد مـوىس، يف ترصيـح صحفـي 
إن ”تأهيـل مصـايف النفـط والغـاز 
وزارة  منـه  ستسـتفيد  العـراق،  يف 
الكهربـاء، إذ أّن الخطة الوقودية من 

مهام وزارة النفط“.
وأضاف، أنَّ ”وزارة الكهرباء تستورد 
الغاز املوَّرد من إيران، وهناك انحسار 
كبري إلطالقـات الغاز من ايران، إذ تمَّ 
تـداول املوضـوع يف مجلـس الطاقة 
الوزاري مرات عـدَّة، وجرى التباحث 
مع إيران“، مبيناً أن ”التفاوضات مع 
الجانـب اإليراني كان بشـأن االلتزام 
العقد الربوتوكـويل املوقع  بمقـررات 

مع العراق“.
وأشـار إىل، أنه ”يف حال بقيت مسألة 
الغـاز عىل هذا النحو، سـيكون هناك 

حق للعراق لتوريـد الغاز من مصادر 
أخـرى“، منوهاً بأنـه ”بحكم الخطة 
يحتـاج  العـراق  مـازال  الوقوديـة 
السـترياد الغاز، كونه مخوَّالً بالبحث 

عن مصادر الغاز“.
وأوضح، أن ”الخطة الخمسية املعدة 
يف وزارة الكهرباء مقسمة عىل خمس 
سـنوات، وعىل ثالث مراحـل  طويلة 

وقصرية ومتوسطة املدى“.
وتابع، أن ”الخطة عرضت عىل رئيس 
الـوزراء مصطفـى الكاظمـي خالل 
زيارتـه للوزارة، حيث تشـمل الخطة 

قصرية املـدى إضافة من 5 اىل 7 آالف 
ميغـاواط، واملـدى املتوسـط سـتتم 
إضافـة 12 ألـف ميغـاواط، واملـدى 
البعيـد وهـو الخمس سـنوات نصل 
إىل 54 الـف ميغاواط، وهذا سـيكون 

كافياً لسد حاجة العراق“.
وشـدد، عىل ”أهميـة أن يكون هناك 
دعم مايل وقودي كاٍف للمشاريع التي 

يجب أن تنفذ يف مجال الكهرباء“.
ولفـت إىل، أن ”الـوزارة تعمـل حالياً 
بخطـة الطـوارئ، ومـا متـاح مـن 
الخطـط  فـأن  لذلـك  إمكانيـات، 
لقـرارات  بحاجـة  السـرتاتيجية 
حكومية،  إذ إن الدعم موجود من قبل 
رئيـس الوزراء مصطفـى الكاظمي، 
لكـن الـوزارة بحاجة لدعـم الجهات 
املتداخلـة معهـا يف العمـل وتعضيـد 

جهودها“ .
وأكد، أن ”العمل مسـتمر يف مشاريع 
الربـط الكهربائي، اضافـة إىل العمل 
مع كربيات الرشكات العاملية يف مجال 
الطاقـة الشمسـية، لتنويـع مصادر 

الطاقة يف العراق“.
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بغداد/ نينا:
أعلنت وزارة التخطيط ، عن ارتفاع التضخم السنوي بمعدل (8.4 %).

وذكر املتحدث الرسـمي باسـم الـوزارة عبدالزهرة الهنـداوي يف بيان ، أن 
”الجهاز املركزي لالحصاء ويف رصده الجديد لحركة االسـعار يف االسـواق 
املحلية العراقية، اعد تقريره النوعي للرقم القيايس السـعار املسـتهلك يف 
شـهر ترشين الثاني املايض، والذي اظهر حصول ارتفاع يف معدل التضخم 
الشهري والسنوي“ ، مبيناً أنه ”نسبة االرتفاع بلغت (0.5 %)، مقارنة مع 
شهر ترشين االول الذي سبقه، فيما شهد معدل التضخم السنوي ارتفاعا 

بنسبة (8.4 %)، مقارنة مع نفس الشهر من العام املايض 2020“.
وأضـاف أن ”املجاميـع السـلعية التـي كانت االكثـر ارتفاعا يف االسـعار 
الشـهرية خالل الشـهر املايض، فكانت: قسم السـلع والخدمات املتنوعة 
الذي سـجل ارتفاعاً قدره (7.3 %)، فيما سـجل قسـم املالبس واالحذية 
ارتفاعـاً قدره (2 %) بسـبب ارتفـاع مجموعة االحذية بنسـبة (0.2 %) 
و مجموعة املالبس بنسـبة (2.5 %)، وسـجل قسـم التجهيزات واملعدات 
املنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (2.2 %) بسـبب ارتفاع مجموعة االجهزة 
املنزلية بنسبة (1.2 %) ومجموعة االثاث والتجهيزات بنسبة (0.9 %)“. 
وتابع أن ”قسم الصحة سجل ارتفاعاً قدره (2.5 %) وارتفع قسم املطاعم 
والفنادق بنسـبة (2.2 %)، اما قسـم النقل فقد سـجل ارتفاعاً قدره (2 
%)“ ،مشرياً اىل أن ”قسم االغذية واملرشوبات غري الكحولية سجل ارتفاعاً 
قدره (2.7 %) بسـبب ارتفاع اسـعار مجاميع، اللحوم بنسـبة (2.4 %) 
، ومجموعة الخرضوات بنسـبة (2 %)، وبذات النسـبة (2 %) وارتفعت 
ومجموعـة الزيوت والدهون بنسـة (0.4 %) وارتفعت مجموعة السـكر 
واملنتجات السـكرية بنسـبة (2.7 %) و مجموعة الخبز والحبوب بنسبة 

.“(% 2)

بغداد/الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب ”االجنبـي والعراقي“ يف األسـواق املحلية، امس 

االربعاء (22 كانون االول 2021).
وسجلت أسعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد، 
امـس، سـعربيع للمثقال الواحد عيـار 21 من الذهـب الخليجي والرتكي 

واألوربي بلغ 365 الف دينار، و سعر رشاء بلغ 361 الفاً.
وكانت اسـعار الذهب الثالثاء املايض قد سـجلت سـعر بيع بلغ 367 الف 

دينار للمثقال الواحد.
وسـجل سـعر بيع املثقـال الواحد عيـار 21 مـن الذهب العراقي سـجل 

انخفاضاً ايضاً عند 335 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 331 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بني 365 الـف دينار و 370 ألفـاً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 335 الفاً و 330 الف دينار. ويساوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

انقرة/متابعة الزوراء:
اعلنت جمعية مصدري الزيتون وزيت الزيتون يف بحر ايجة امس االربعاء، 
ان العـراق حـل ثانيا باسـترياد الزيتـون من تركيا خالل موسـمي 2020 

و2021.
وقال رئيس الجمعية داود اير يف بيان اطلعت عليه ”الزوراء“، ان ”صادراتنا 
من زيتون املائدة وصلت إىل 88.5 ألف طن بقيمة مالية بلغت 150 مليون 
دوالر، فيمـا بلغـت صادراتنا من زيـت الزيتون 45 ألف طـن بقيمة 135 

مليون دوالر خالل املوسم التصديري لعامي 2020 و2021“.
واضاف أن ”الدول التي قمنا بتصدير أكثر من غريها يف املوسمني املاضيني 
لزيتـون املائدة جـاءت أملانيا أوال والعـراق ثانيا ورومانيـا ثالثا والواليات 
املتحدة رابعا وبلغاريا خامسـا، يف حني كانت الواليـات املتحدة األمريكية 
وإسبانيا واليابان وإيران واململكة العربية السعودية االكثر استريادا لزيت 

الزيتون“. 
واشـار اىل ان ”هدف الجمعية يف السـنوات القادمة، الوصول يف صادراتنا 
إىل مليـار دوالر، مع مزيد من الدعم من املنتجني واملصدرين لدينا وتحقيق 

الزيادة املتوقعة يف اإلنتاج“.

بغداد/الزوراء:
كشف مدير املرافق السياحية يف هيئة السياحة عبد القادر الجمييل، امس 
األربعاء، عن اعداد التصاميم الخاصة بمرشوع مدينة اور األثرية، مشـريا 
إىل أن التصاميم تضمنت إنشـاء مرافق سياحية وفنادق ومطاعم وحدائق 

عامة .
وقال الجمييل يف ترصيح صحفي إن ”افضل التصاميم النهدسية الخاصة 
بتطوير مدينة اور األثرية بطول 80 كم بدأت باور مرورا بمركز املحافظة 
وانتهاء باالهوار لتصبح واجهـة حضارية مميزة ومحورا للتنمية وجذب 

السياح“.
وأضـاف أن ”الهيئة تـويل مدينة اور جل اهتمامها وتعمل بحرص شـديد 
ووفق خطة اسرتاتيجية ومنهجية عىل تنويع الخدمات واملرافق السياحية 
ورفـع جودتها وذلك تلبية الحتياجات زائريها من جهة وتعزيز السـياحة 
يف املدينة“. وأشـار الجمييل إىل أن ”تطويـر املدينة يمثل أولوية متقدمة يف 
برامج التطوير التي تتبنى هيئة السياحة تنفيذها والتي تستهدف إحاطة 
سـكان املدينة بالكامـل“. وكانت األمانة العامة ملجلـس الوزراء أعلنت يف 
وقت سـابق، عن االنتهاء من إعداد التصاميم األساسـية الخاصة بتطوير 

مدينة اور األثرية.
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صالح الدين/الزوراء:
 حـذرت محافظة صـالح الدين، امـس األربعاء، مـن اندثار 
محاصيـل الحمضيات بسـبب اإلهمال والنزوح  واالسـترياد 
العشـوائي. وقـال رئيـس اتحـاد الجمعيـات الفالحيـة يف 
املحافظـة كريم كردي الدليمي يف ترصيح صحفي ان ”انتاج 
الحمضيـات وبسـاتينها انخفض بنسـبة 70 – 80 يف عموم 
مناطق املحافظة بسـبب تداعيات الحـرب مع تنظيم داعش 
عـام 2014 وهجرة ونزوح املزارعني وهالك بسـاتينهم التي 
جرف اغلبها بعد احداث تحرير املحافظة“. وتابع، أن ”غياب 
الدعم الحكومي واالسـترياد العشـوائي للحمضيات األجنبية 
ذات الجودة العالية اثرا سلبا عىل املنتوج املحيل الذي تهالكت 
جودتـه بنسـبة كبرية يف عمـوم مناطق املحافظة“. وأشـار 
الدليمي إىل ان ”بسـاتني الحمضيات املتبقية ال تتجاوز 10 – 
20 % موزعة يف مناطق الضلوعية ويثرب واملعتصم وبشكل 
متفرق اىل جانب توجه املزارعني لجرف بسـاتني الحمضيات 
املتـرضرة وتحويلهـا اىل أراض زراعيـة او بسـاتني ملحصول 
العنـب“. يذكـر ان محافظة صالح اشـتهرت خـالل العقود 

املاضية بإنتاج الحمضيات، اال ان الظروف األمنية واالسترياد 
العشـوائي للمحاصيل األجنبيـة وغياب دعـم املنتوج املحيل 

تسبب بتناقص كبري لبساتني الحمضيات.

بغداد/الزوراء:
كشـفت نقابة الصيادلة، امس األربعاء، 
عن إطالق مرشوع للعمل بنظام األتمتة 
لـدى  واملسـجلة  املجـازة  للصيدليـات 
النقابـة، والعمـل وفـق قانـون مزاولة 

املهنة رقم 40 لسنة 1972 وتعديالته.
وقال نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي 
يف بيـان اطلعـت عليـه ”الـزوراء“ إنـه 
”عندمـا تمنـح النقابـة إجـازة تكـون 
مسـؤولة عـن العاملني ونوعيـة الدواء 
الـذي يـرصف، لذلك يجب تأمـني الدواء 
غـري  الصيدليـة  أمـام  القانـون  وفـق 
املسجلة، والتي ستكون عرضة للقانون 
ولـن يبـاع الـدواء فيها ضمـن صندوق 

الضمان الصحي“.
تعمـل  ”النقابـة  ان  الهيتـي،  وأضـاف 
بالتعـاون من اللجنة املركزيـة يف وزارة 
الصحـة لتحديد أسـعار األدوية الداخلة 
سـيما  وال  رسـمية،  بصـورة  للعـراق 
عـىل  مفتوحـة  الحدوديـة  املنافـذ  أن 
مرصاعيها، وليسـت هنـاك طريقة غري 
االسـترياد عن طريـق املكاتب العلمية ال 
املكاتب الوهمية، وتسعر من قبل اللجنة 
املكونة من خمسة ممثلني وفق القانون، 
ومنهـم ممثـل نقابـة الصيادلـة، مبيناً 
”عندما تسـعر تبـدأ النقابـة بمتابعتها 
عن طريقها األصويل من املكاتب العلمية 
إىل املذخـر إىل الصيدليـة بجهاز تفتييش 

وبطريقة الكرتونية أثبتت نجاحها“ .
وتابـع، ان ”الهـدف األسـايس للنقابـة 
هو إيجـاد دواء وفق الـرشوط الصحية 
والقانونية، وبأسـعار محددة وخدمات 
وكـي  للمواطـن،  متميـزة  صيدالنيـة 
تصل النقابـة إىل هذه األهـداف؛ تحتاج 
إىل الخـالص من املحـال الوهميـة لبيع 
األدويـة املنتـرشة وعـدم متابعتهـا من 
قبـل األجهزة املكلفـة بذلـك، ألن نقابة 
الصيدليـات  عـن  مسـؤولة  الصيادلـة 
املسـجلة بالنقابة وتقوم اللجنة املكلفة 
مـن النقابـة بجـوالت ميدانيـة ملتابعة 
املسـجلة وتقديمهـا  الصيدليـات غـري 
للجهـات األمنية، ألنها تيسء اسـتخدام 

الدواء“ .
وأوضـح، أّن ”النقابـة تعمـل بمرشوع 
العراقـي  الضمـان الصحـي للمواطـن 
بالتعاون مـع وزارة الصحة كممثلني يف 
مجلس إدارة الصندوق، ويجب أن تتوفر 
األدوات الفّعالة لنجاح العمل بالصندوق 
والصيدليـات  املسـجل  الـدواء  وأولهـا 

املعتمدة من قبل النقابة“ 
سـيوفر  الصحـي  الضمـان  وصنـدوق 
للمواطن ركيزتني، بحسـب الهيتي، أوالً 
أن ”يحصـل عـىل رعايـة صحيـة وفق 
األسـاليب واألسس املهنية الصحية، من 
قبـل مقدمـي الخدمـة األطبـاء وأطباء 
األسنان والصيادلة وذوي املهن الصحية 

املسـجلني لـدى الصنـدوق، أمـا الثانية 
فهـي تنميـة القطـاع الخـاص الدوائي 

العراقي“ .
ولكـي يتـّم إنجـاح مـرشوع الضمـان 
وجـود  عـىل  الهيتـي  يؤكـد  الصحـي، 
بـ“املبالـغ  يتمثـالن  رئيسـني  عاملـني 
املرصودة والسـرتاتيجية املسـتخدمة يف 
إدارة الرعايـة الصحيـة يف العـراق، وإذا 
اسـتطعنا أن نوفـر األمـوال الالزمة من 
فسـتضيع  جيـدة،  صحيـة  إدارة  دون 
األموال، وإذا كانت هناك إدارة جيدة من 
دون توفر األموال، فسـنقرص يف الرعاية 
الصحية للمواطن“، الفتاً إىل أّنه ”يف حال 
دفع املواطن 20 % من كلفة الدواء وفق 
قانون الضمـان، فهذا سـيدفع القطاع 

الخاص إىل تطوير نفسه“ .
ولفت الهيتي إىل أّن ”الطبيب االستشاري 
يف مدينـة الطـب يفحـص 100 مريض 
كمعـدل يومـي، وهـو أمر صعـب، ولن 
نستطيع أن نقدم خدمة ورعاية صحية 
جيدة، إذا لم يتعـاون القطاع الخاص يف 
تمريض املواطن املضمون، وهو ما يشري 
إىل تأمـني الـدواء ووقـت كاف لفحـص 
املريـض وتطوير القطاع الخاص، وهذه 
كلّهـا مشـاريع نقابـة الصيادلـة، ويف 
نهاية عام 2022 نستطيع أن نغطيها“، 
مبيناً أّن ”النقابة بدأت بالعمل بمرشوع 

تسعرية األدوية فعالً“.
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بكني/متابعة الزوراء:

 أظهـرت إدارة الجمـارك الصينية، امس 
العـراق تراجـع مرتبتـني  ان  األربعـاء، 
ليحتل املرتبة الخامسـة مـن بني الدول 
املصـدرة للنفـط إىل الصني خالل شـهر 

ترشين الثاني 2021.
وقالـت االدارة يف احصائيـة لهـا اطلعت 
عليهـا ”الـزوراء“ ، ان ”إجمـايل واردات 
الصني مـن النفط الخام لشـهر ترشين 
الثاني انخفض بنسبة 7.3 ٪ عىل أساس 
سـنوي إىل 466.77 مليـون طـن مرتي 
يف الفـرتة مـن كانون الثانـي إىل ترشين 

الثاني.
واضافـت ”ان العـراق تراجـع مرتبتني 
ليكـون خامـس أكـرب مصـدر للنفـط 
للصني خالل شهر ترشين الثاني املايض 
وبواقـع 3.44 ماليـني طـن مـرتي من 
النفط الخام بمـا يعادل 24.424 مليون 
برميل وبمتوسط 814 الف برميل يوميا 
منخفضـا بنسـبة 25.3 % عـن شـهر 

ترشين االول املايض“.
أن  اىل  الصينيـة،  الجمـارك  واشـارت 
”السـعودية حافظـت، عـىل تصنيفهـا 

كأكرب مورد للخام للصني للشـهر الثاني 
عـرش عـىل التـوايل حيـث وصلـت هذه 
الصـادرات إىل 7.40 ماليـني طن مرتي، 

بما يعادل 52.54 مليون برميل أو 1.75 
مليون برميل يف اليوم مرتفعة 4.4 % عن 
شـهر ترشين األول املايض. ولفتت إىل أن 

”روسيا جاءت ثانيا بصادرات بلغت 6.7 
ماليني طـن مرتي، او ما يعـادل 47.57 
مليـون برميـل أو 1.58 مليـون برميـل 

يوميا مرتفعة بنسـبة 0.9 % عن شـهر 
ترشيـن االول املايض، وجـاءت اإلمارات 
ثالثـا بصادرات بلغـت 4.47 ماليني طن 
مرتي او مـا يعـادل 31.7 مليون برميل 
وبمتوسـط 1.05 مليون برميـل يوميا، 
ومـن ثم جـاءت عمان رابعـا بصادرات 
بلغـت 3.66 ماليـني طـن يوميـا او مـا 
يعـادل 25.9 مليـون برميل وبمتوسـط 
866 الـف برميـل يوميـا، فيمـا جاءت 
انغوال سادسـا بصـادرات بلغـت 2.81 
مليوني طن وبمتوسـط 665 الف برميل 
يوميـا“. واوضحـت ان ”الكويت جاءت 
سـابعا بصادرات بلغت 615 الف برميل 
يوميا“، مبينة ان ”اإلمدادات من الربازيل 
التـي جاءت باملرتبـة الثامنة بلغت 537 
الـف برميـل يوميـا، وبلغت الصـادرات 
من ماليزيا التي جاءت تاسـعا 396 الف 
برميل يوميا وجاء اململكة املتحدة عارشا 
بصادرات بلغت 239 الف برميل يوميا“.

ويصدر العراق معظم خاماته من النفط 
اىل رشق اسـيا خصوصا الصـني والهند 
وبنسـبة تصـل إىل اكثر مـن 67 % فيما 

يصدر البقية اىل اوربا وامريكا.

بغداد/الزوراء:
رأى الخبري االقتصادي، احسـان الكناني، ان توزيع األرايض من قبل الحكومة 
عـىل املواطنني، لن يخلص العراق من ازمة السـكن، الفتا اىل ان التوزيع يجب 
ان يرافقه تخفيض يف أسعار مواد البناء وكذلك رفع قيمة الدينار امام الدوالر 

وايصال الخدمات للمناطق الجديدة.
وقـال الكنانـي يف ترصيح صحفـي ان ”الجميع يأمل بالحصول عىل السـكن 
املالئم للتخلص من آفة االيجار، حيث ان مبادرة داري قد تكون عنرص تفاؤل 

للمواطن، لكنها لن تكون الحل األمثل للقضاء عىل ازمة السكن“.
وأضاف ان ”ازمة السـكن التتعلق بعدد املسـاكن واملشـاريع السـكنية داخل 
العراق، بل ان السبب الرئيس لها هو ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبري جدا، 
بحيـث لن يتمكـن أي مواطن من الحصـول عىل املنزل املالئـم لعائلته اال بعد 

احضار مبلغ يتجاوز الـ 100 مليون دينار كمتوسط رقمي للعقارات“.
وبني ان ”حل ازمة السـكن يحتاج اىل تخفيض أسعار مواد البناء بشكل كبري 
ورفـع قيمة الدينـار امام الدوالر، وتوزيـع األرايض وايصـال الخدمات اليها، 
حيث ان التوزيع فقط اليحل املشكلة بل سيزيدها تعقيدا ان لم ترافق التوزيع 

خدمات متكاملة كي يتسنى للجميع البناء“. 

بغداد/الزوراء:
 ارتفعـت مبيعـات البنـك املركزي من الـدوالر، امس االربعاء، لتصـل اىل اكثر 
مـن 200 مليون دوالر. وشـهد البنك املركزي خالل مـزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، ارتفاعا يف مبيعاته من الدوالر بنسبة 6.15 % لتصل إىل 207 ماليني 
و728 الف دوالر أمريكي غطاها البنك بسـعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً 
لـكل دوالر، مقارنة بالثالثاء املـايض، التي بلغت املبيعات فيـه 195 مليونا و 
339 الف و350 دوالر أمريكي. وذهبت اغلب مبيعات البنك لتعزيز األرصدة يف 
الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات؛ حيث بلغت 146 مليونا و 18 الف دوالر، 

فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 61 مليوناً و 710 ألف دوالر بشكل نقدي.
وقامـت 26 مرصفـا قامت بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف الخـارج، و18 

مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 273 رشكة وسيطة.

ذي قار/الزوراء:
أعلـن فرع الرشكة العامـة لتجارة الحبوب يف ذي قار امـس االربعاء، عن 
تجهيز املطاحن بالحصة العـارشة من الدفعة الثانية ملادة الطحني ضمن 

مفردات البطاقة التموينية، فيما حوَّلت الوزارة 10 االف طن اىل ذي قار.
وقال مدير سـايلو النارصية مهدي عودة يف ترصيـح صحفي، ان ”وزارة 
التجـارة اعلنت عـن تصاعد وترية تجهيـز الطحني للمواطنـني ، بتجهيز 
املطاحن من منافذ سـايلو النارصيـة والرفاعي بالدفعـة الثانية للحصة 
العـارشة ، وسـيكون لـه اثر ايجابـي للمواطنـني“. واضاف بـان ”وزارة 
التجارة عززت رصيد املحافظة بكمية اضافية تقدر بـ 10 آالف طن اضايف 

كدفعة أوىل سيتم تحويل نفس الكمية يف االيام املقبلة“.

@µ‰†aÏæa@Û‹«@Ôöaä˛a@…ÌåÏm@ZÜbón”a
Âÿè€a@Úflåc@Âfl@÷aã»€a@ò‹≤@Â€
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بغداد/ الزوراء
عقـدت لجنُة االنضباط يف االتحاِد العراقي لكرِة القدم اجتماعاً ملناقشـِة األحـداث التي رافقت مباراة فريقي 

نفط الوسط وزاخو يف بطولة كأس العراق.
ولدى مناقشـة تقرير مرشف املباراة حسـن مولـی الذي تضمن وجوَد حاالِت تجاوٍز مـن قبل املالك التدريبي 
لفريق نفط الوسـط وقسـم من الالعبني وعضو اإلدارة لنادي نفط الوسـط، عليه تقرر، حرمان مدرب نادي 
نفط الوسـط عبد الغني شـهد من مرافقة الفريق ملبـاراٍة واحدٍة مع غرامٍة ماليٍة قدرهـا أربعة ماليني دينار 
عراقي وحرمان مدرب الحراس يف نادي نفط الوسط هادي جابر من مرافقة الفريق مباراتني، وفرض غرامٍة 

ماليٍة عىل مساعد املدرب لنادي نفط الوسط حيدر نجم قدرها أربعة ماليني دينار عراقي.

ãºcÎ@ã–ñc

bË‹‡«@paávnèfl@ÚÓ‰–€a@Ú‰v‹€a@…fl@szjÌ@ÚÓjæÎ¸a@Ú‰v‹€a@êÓˆä

µÓ„aãÌg@µiäáfl@…fl@Êaá”b»nÌ@Ï„bÿ€aÎ@Îá„aÏÿÌbn€a@aÜb•a

بغداد / إعالم اللجنة األوملبية 
حقق منتخبنا الوطني للشـطرنج وسامني، ذهبي وفيض، يف بطولة 
آسيا للمخرضمني بعمر فوق خمسني عاماً والتي أقيمت يف العاصمة 

السورية دمشق.
وقال رئيس االتحاد العراقي املركزي للعبة الدكتور ظافر عبد األمري  
”ان مشـاركتنا بهذه البطولة كانت مميزة بنتائجها إذ تمكن العبنا 
حسني عيل حسني من تحقيق املركز االول برصيد سبع نقاط منفرداً 

بهذه النتيجة عن جميع املشاركني بالبطولة ليتّوج بلقبها“.
وأضـاف عبـد االمري قائالً ”ان الوسـام اآلخر نالـه البطل حيدر عبد 
الغنـي الذي حقـق إنتصارات باكثر من جولة لينال الوسـام الفيض 
جامعـاً سـت نقاط ونصـف تـاركاً املركـز الثالث للقرغيزسـتاني 
إيمانلييـف تاالبيك بـذات الرصيـد، ومتفوقاً عليه بنقـاط الخصوم 

وحسب كرس التعادل املعلن“.
وبني أيضا ”ان البطولة شهدت مشاركة خمسة وأربعني العباً مثلوا 
أحد عـرش بلداً هي العراق، إيران، األردن، باكسـتان، قرغيزسـتان، 
الفلبـني، كازاخسـتان، اليمـن، فلسـطني، لبنـان و البلـد املضيف 

سوريا“.

بغداد/ متابعة الزوراء
 اعلنـت ادارة نـادي الخـور القطري عـن التعاقد مع العـب املنتخب 
العراقي السابق سالم شاكر، لتدريب الفريق الرديف الكروي للنادي.

وذكرت ادارة النادي عىل صفحته يف فيسـبوك انها تعاقدت مع سـالم 
شـاكر، مدرباً لفريق الرديف لنادي الخور، والجدير بالذكر بأن سالم 

شاكر كان العباً ملنتخب العراق ولنادي الخور سابقاً.
وسالم شاكر عيل داد، العب كرة قدم عراقي معتزل حالياً، من مواليد 

31 تموز 1986 يف بغداد.
كان يلعـب مركز املدافـع للمنتخـب العراقي، لعب لنـادي اربيل عام 
2006، ولنـادي الخـور القطـري عـام 2008، ولنـادي اتحـاد كلباء 

االماراتي يف عام 2016.

@Ô‡èm@ã�‘€a@äÏ©a@Üb„@ÒäaÜa
—ÌÜã€a@bË‘Ìã–€@biäáfl@ã◊bí@‚˝é

@¿@b‰ÓflãõÉæ@ÚÓõœÎ@ÚÓjÁà
w„ã�ì€bi@bÓée@Ú€Ï�iبغداد/إعالم اللجنة األوملبية

بحـث رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنية 

العراقية رعد حمودي مـع اللجنة الفنية 

مسـتجدات عملهـا بصـدد التحضـريات 

الالزمة للمشاركات األوملبية املقبلة.

وإسـتعرض الدكتور حيـدر رحيم رئيس 

املنشـطات  ملكافحـة  العراقيـة  اللجنـة 

املشهد املحيل املتصدي ملكافحة املنشطات 

وآليـات تفعيل ذلك بالتعـاون مع اللجنة 

األوملبية  واالتحادات الرياضية الوطنية. 

وإستمع حمودي لرؤى و أطاريح السادة 

أعضاء اللجنـة الفنية وتأشـرياتهم التي 

الحظوها خـالل زياراتهم اىل مقرات عدد 

مـن االتحـادات الرياضيـة وحضورهـم 

الوحـدات التدريبيـة لالتحـادات املعنيـة 

بتلك املشاركات، حيث بحث معهم تفعيل 

زياراتهـم وتدوين ما يرونه سـعياً لدعم 

االتحـادات والوقـوف عىل أبـرز املعاضل 

التـي تعيـق االعـداد السـليم للرياضيني 

العراقيني.

هـذا وحـرض اللقـاء األمني العـام للجنة 

األوملبيـة الوطنيـة العراقيـة هيثـم عبد 

الحميد واملستشار األوملبي الدكتور تريس 

عوديشـو وأعضاء اللجنة الفنية الدكتور 

طارق حسـن والدكتور عبد الجليل نارص 

والدكتـورة ندى نبهـان والدكتور رياض 

خليـل باإلضافـة للدكتـور حيـدر رحيم 

رئيس اللجنة العراقية ملكافحة املنشطات 

مدير عام الطب الريايض يف وزارة الشباب 

والرياضة.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
وقـع االتحـاد العراقـي  املركـزي للتايكواندو 
امـس االربعاء عقداً مع املـدرب االيراني محمد 
رضا يتوىل بموجبه تدريـب املنتخبات الوطنية 

العراقية باللعبة.
ذكـر ذلـك للمكتـب االعالمـي رئيـس االتحاد 
العراقي للتايكواندو الدكتـور ابراهيم البهاديل 
قائـًال ان العقـد أبـرم برعاية اللجنـة األوملبية 
حيث حرض توقيع العقد رئيس اللجنة األوملبية 

الوطنية العراقية رعد حمودي. 
وأضاف البهاديل قائالً ان لعبة التايكواندو بدأت 
بالتعـايف يف الفـرتة األخـرية وان مجلـس إدارة 
االتحاد يسعى لالرتقاء بها حيث يشكل التعاقد 

مع املدرب االيراني خطوة بهذا االتجاه.
وأعـرب البهـاديل عن سـعادته بتوقيـع العقد 
برعايـة اللجنـة األوملبية حيث سـيتوىل املدرب 
الجديـد مسـؤولية تدريب املنتخبـات الوطنية 
بجميـع فئاتهـا خـالل مشـاركاتها األوملبيـة 

املقبلة.

هذا وحرض توقيع العقد رئيس اللجنة األوملبية 
الوطنيـة العراقية رعد حمودي  وعضوا املكتب 
التنفيـذي الدكتور حسـني العميـدي  وعدنان 
طعيس واألمني العام هيثم عبد الحميد واألمني 
املايل أحمد صربي ورئيس القسم القانوني عىل 
البـدري، فيمـا حرضه عن إتحـاد اللعبة عضو 
املكتـب التنفيذي للجنـة األوملبية، رئيس اتحاد 
التايكوانـدو الدكتور ابراهيـم البهاديل وعضو 

االتحاد فالح ناعم.
كمـا وقع االتحاد العراقي للكانوي، امس عقداً 
مـع املدرب االيرانـي آرج إقليمي أصيل لتدريب 
املنتخبـات الوطنيـة العراقية والتـي تنتظرها 

مشاركات أوملبية خارجية. 
ذكر ذلك ملكتبنا االعالمي رئيس االتحاد العراقي 
للكانـوي ماجد صالح عبـد الرحيم  معرباً عن 
سـعادته يف ان تحتضن اللجنـة األوملبية توقيع 
العقد، مضيفاً ان العـراق يمتلك مواهب قادرة 
عـىل التفوق يف مختلـف البطوالت فيمـا إذا ما 

القت إعدادا وتدريبا مالئمني.

وقـال ايضـا أن االتحاد سـيضع منهجا يهدف 
لتكثيف التدريبات من خالل معسكرات تدريبية 
جيدة واالسـتفادة من الخربات الخارجية التي 
يمكـن ان تسـهم يف صقـل مهـارات الالعبـني 
وتمكنهم من التنافس يف بطوالت عربية قارية 

ودولية.
مـن جانبه قـال املـدرب آرج إقليمـي أصيل ان 
العـراق بلـد يمتلك مواهـب وخامـات رياضية 
بمختلـف االلعـاب الرياضيـة، ولديـه العبـون 
التفـوق يف  قـادرون عـىل تحقيـق ميداليـات 
البطوالت املقبلة اذا ما تم إعدادهم بشكل الئق.

هـذا وقد حـرض توقيـع العقد  رئيـس اللجنة 
حمـودي  رعـد  العراقيـة  الوطنيـة  األوملبيـة 
وأعضـاء املكتـب التنفيـذي الدكتـور حسـني 
العميـدي والدكتـور إبراهيم البهـاديل وعدنان 
طعيس واألمني العام هيثم عبد الحميد واألمني 
املـايل أحمد صربي ورئيس اتحـاد اللعبة ماجد 
صالح عبدالرحيم ومدير القسـم القانوني عيل 

البدري.

ÚœbñÏ‹€@Ô‘mãÌ@ÚÌÏßaÎ@Öãÿ€a@Û‹«@k»ñ@åÏ–i@Òäaáó€bi@á»njÌ@Ú†ãì€a
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بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ محمد الساعدي

تغلب فريق النفـط عىل الزوراء بهدفني 
لهدف ضمن منافسـات الدوري املمتاز 

بكرة القدم.
وتواجـه الفريقـان امـس االربعاء عىل 
ملعب الشعب الدويل لحساب مواجهات 

االسبوع الرابع عرش من املسابقة.
وسـجل الـزوراء اوالً عن طريـق احمد 
فاصـل يف الدقيقـة 11، قبـل ان يعـدل 
حسـام جاد الله النتيجة يف الدقيقة 32 
ليضيف بعدها عيل رحيم الهدف الثاني 

يف الدقيقة 55.
بهـذا الفـوز وصـل رصيـد النفـط اىل 
النقطة 17 يف املركز الحادي عرش، بينما 
توقـف رصيد الزوراء عند النقطة 29 يف 

املركز الرابع. 

وواصـل الرشطة انتصاراتـه يف الدوري 
املمتاز بفوزه مسـاء امس االربعاء عىل 
الكرخ بهدف دون رد ضمن منافسـات 
الجولـة الرابعـة عـرش من املسـابقة، 
بملعـب السـاحر أحمـد رايض يف نادي 

الكرخ.
الطـرف األفضـل رغـم  الرشطـة كان 
أن الكـرخ ظهـر بشـخصية مختلفـة، 
واسـتغل الفائز ركلة جزاء سـجل منها 

الالعب محمود املواس هدفه األول.
ويف الشـوط الثاني سعى الكرخ للتقدم 
إىل األمـام لكن الرشطة تمكن من إعادة 
الضغط عليه من خالل تنظيم الهجمات 
الرسيعة املرتدة وكاد أن يسجل من كرة 
ملحمـود املـواس لكنها علـت العارضة 

لتنتهي املباراة بهدف دود رد.
الرشطـة رفـع رصيـده إىل النقطة 38 

يف صـدارة الرتتيـب، فيمـا تجمد رصيد 
الكـرخ عند النقطة 9 باملركز السـادس 

عرش.
وتمكن القوة الجوية من تحويل تأخره 
بهدف إىل فوز عىل نفط البرصة بنتيجة 
(1-2)، يف املباراة التي أقيمت عىل ملعب 

الشعب الدويل.
نفـط  لفريـق  مثاليـة  كانـت  البدايـة 
البـرصة، الذي أحـرز هدفـا مبكرا عرب 
محرتفه الكامريوني نجومبي مبينجوي 

يف الدقيقة 14.
إال أن القـوة الجويـة ضغـط مـن أجل 
العـودة وحقـق ذلـك رسيعا بواسـطة 

مهاجمه عالء عباس يف الدقيقة 20.
وأضاع القوة الجوية عدة فرص، لينتهي 
الشـوط األول بالتعادل اإليجابي بهدف 

لكال الفريقني.

ويف الشـوط الثانـي، تمكن حمادي عبد 
الله قائـد القـوة الجوية، من تسـجيل 
الهدف الثاني لفريقه يف الدقيقة 60 من 

املباراة.
وحـاول نفط البرصة عـن طريق أحمد 
فرحان، إال أن كرته مرت بجوار القائم، 
لتنتهـي املبـاراة بفوز الجويـة بنتيجة 

.(2-1)
ورفع القوة الجويـة رصيده إىل النقطة 
31 يف املركز الثانـي مؤقتا، بينما تجمد 
رصيـد نفط البرصة عنـد النقطة 21 يف 

املركز الثامن.
وسـقط فريق نفط الوسط  عىل أرضه 

أمام زاخو بهدفني دون رد.
زاخـو كان الطـرف األفضـل يف املباراة 
بينما غابت ملسات نفط الوسط وتمكن 
األول من افتتاح التسـجيل عرب مدافعه 

املحـرتف الربازيـيل برونـو اوليفـريا يف 
الدقيقة 29.

ويف الشـوط الثانـي غـاب رد فعل نفط 
الوسـط عىل خـالف العـادة ليسـتفيد 
زاخو من غياب فاعلية منافسه ليسجل 
الهدف الثاني يف الدقيقة 55 عرب املحرتف 

الربازييل لوكاس سانتوس.
ورفـع زاخـو رصيـده إىل النقطة 23 يف 
املركز السـادس فيما تجمد رصيد نفط 
الوسط عند النقطة 39 يف املركز الرابع.
وتنفس فريق الديوانية الصعداء بفوزه 
مسـاء امس عىل نفط ميسـان بهدفني 

مقابل هدف واحد.
الديوانيـة كان الطـرف األفضل وترجم 
أفضليته بهدف التقدم عرب الالعب أحمد 
محمـد يف الدقيقة 25 مـن املباراة، لكن 
نفط ميسـان ضغـط من أجـل العودة 

للمباراة ونجح يف مساعيه عندما أحرز 
نهـاد محمد هـدف التعـادل يف الدقيقة 

األخرية من الشوط األول.
ويف الشوط الثاني سـجل محمد جمعة 
هـدف الديوانيـة الثانـي يف الدقيقة 67 
من املباراة ، وضغط فريق نفط ميسان 
وأضـاع عدة فرص لتنتهي املباراة بفوز 

الديوانية بهدفني مقابل هدف واحد. 
ورفـع الديوانيـة رصيـده إىل النقطة 9 
باملركز السـابع عرش فيما تجمد رصيد 
نفط ميسـان عند النقطـة 13 يف املركز 

الرابع عرش.
وخطـف فريق نـوروز فـوزا قاتال 1-0 
مـن ضيفـه النجـف، مسـاء امس عىل 

ملعب النجف الدويل .
ورغم أفضلية االستحواذ لفريق النجف 
إال أن فريق نـوروز كان األكثر خطورة 

فيمـا يتعلـق بمحاوالتـه عـىل مرمـى 
منافسه.

وكاد فريق نوروز أن يسجل من محاولة 
لالعب أسـو رسـتم لـوال تألـق حارس 

مرمى فريق النجف.
ويف املقابـل حـاول أمجـدر رايض العب 

النجف برأسية لكنها علت العارضة.
ويف الشـوط الثاني استمر اللعب سجاال 
مع أفضلية نسـبية للنجـف لكن العب 
فريق نوروز بالل مبارك خطف هدفا يف 
الدقيقـة 88 ليمنح فريقه فوزا مهما يف 

وقت قاتل من عمر املباراة.
وبهذا الفوز رفع فريق نوروز رصيده إىل 
النقطة 13 يحتل بها املركز الرابع عرش 
يف جـدول الرتتيـب، بينمـا تجمد رصيد 
فريـق النجف عند النقطة 23 يحتل بها 

املركز السابع.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
الزميـل الصحفي مهدي العكيـيل ثمن كل من 
حرض مراسـم عزاء شقيقه او اتصل او ارسل 
برقيات التعـازي، ويلتمس العـذر لكل من لم 
تسـعفه الظروف لتقديم التعازي بهذا املصاب، 
سـائال العيل القدير ان يحفـظ الجميع ويجنبهم 

مع عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.
 ********************

جهود كبرية وعمل احـرتايف مميز يقدمه املكتب 
االعالمي لنادي النفط الريـايض بقيادة الزميل 
جمعـة الثامـر من خـالل رفد وسـائل االعالم 
املقـروءة واملكتوبـة بأخر االخبـار التي تخص 

نشـاطات الناد بمختلـف الفعاليـات الرياضية 
فضال عن توفري املادة الفيديوية والصورية الخاصة 

بالفريق االول الذي يحتل املركز الحادي عرش بجدول ترتيب فرق دوري 
الكرة املمتاز.

  **************
الزميـل الصحفـي املقيم يف مملكة السـويد أثري 
عبـود، احتفـل بعيـد ميـالده  قبل ايـام قليلة، 
خالص االمنيات لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة 

النجاح يف حياته ومشواره املهني.



حسـم التعادل اإليجابـي (1-1) نتيجة 
القّمـة التـي جمعـت إشـبيلية بضيفه 
برشـلونة يف مباراة مؤجلـة عن املرحلة 
الرابعـة مـن الـدوري اإلسـباني لكـرة 

القدم.
وبـادر األرجنتينـي أليخانـدرو غوميـز 
الفريـق  ملصلحـة  النتيجـة  بافتتـاح 

األندليس يف الدقيقة 32.
أراوخـو  رونالـد  األوروغوايانـي  وأدرك 
التعـادل للفريق الكاتالونـي يف الدقيقة 

.45
وبهـذا التعادل رفع إشـبيلية رصيده إىل 
38 نقطـة يف املركز الثاني بفارق خمس 

نقاط خلف ريال مدريد املتصّدر.
يف املقابل، بات رصيد برشلونة 28 نقطة 

يف املرتبة السابعة.
يذكر أّن إشـبيلية أنهـى اللقاء منقوصاً 
من خدمات املدافع الدويل الفرنيس جول 
كوندي الذي طرد يف الدقيقة 64 العتدائه 
عىل ظهري برشلونة األيرس جوردي ألبا.

أرسنال يتفوق عىل سندرالند
ـ حسـم أرسـنال أوىل بطاقـات الـدور 
نصـف النهائـي ملسـابقة كأس رابطـة 
األندية اإلنكليزيـة املحرتفة لكرة القدم، 
وذلك بفـوزه عىل ضيفه سـندرالند من 
املستوى الثالث ”ليغ وان“ بنتيجة كبرية 

1-5 عىل ”ستاد اإلمارات“.
وكان النـادي اللندنـي يخـوض أسـهل 
لقـاءآت الدور ربـع النهائـي، أقله عىل 
الـورق، ضد الفريـق الوحيـد املتبقي يف 

ربـع النهائي مـن خارج أنديـة الدوري 
املمتاز.

وقـد اسـتغل فريـق املـدرب اإلسـباني 
ميكيـل أرتيتا تفوقه الفني وحقق فوزه 

الرابع توالياً منـذ هزيمتيه املتتاليتني يف 
الدوري املمتاز عىل يد غريمه مانشسرت 

يونايتد وإيفرتون.
ويدين ”املدفعجية“ بالخروج منترصين 

من مواجهتهم األوىل مع سـندرالند منذ 
أن ودع األخـري الدوري املمتـاز يف نهاية 
موسـم 2017-2016 اىل إدوارد نكيتياه 
و58)،  و49   17) ثالثيـة  سـجل  الـذي 
وأضـاف اإليفواري نيكوالس بيبي (27) 
والبديـل ابن الـ18 ربيعاً تشـاريل باتينو 
(90+1) الهدفـني اآلخريـن، فيمـا كان 
هدف الضيوف الوحيد من نصيب نايثن 

برودهيد .(31)
يوفنتوس يتجاوز عقبة كالياري

ـ نجح يوفنتوس يف تجاوز عقبة ضيفه 
كاليـاري بهدفـني نظيفـني يف الجولـة 
التاسعة عرشة من الدوري اإليطايل لكرة 

القدم.
وسـجل هـديف يوفنتـوس مويـس كني 
وفيديريكو برينارديسـكي يف الدقيقتني 

40 و83.
ورفـع يوفنتوس رصيده إىل 34 نقطة يف 

املركز الخامس.
يف املقابل تجّمد رصيد كالياري عند عرش 
نقاط يف املركز التاسع عرش قبل األخري.

وضمن املرحلـة ذاتها، تعادل جنوى مع 
أتاالنتا سلبيا.

ورفـع أتاالنتـا رصيـده إىل 38 نقطة يف 
املركـز الرابع يف حني بـات رصيد جنوى 

11 نقطة يف املركز الثامن عرش.
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أكـد تقريـر صحفي إيطـايل، أن ميالن مـا زال مهتًما بالحصول 
عىل خدمات الدويل املغربي حكيم زياش، نجم تشـيليس، لكنه ال 

يستطيع التحرك نحو الصفقة حاليا.
ويسـعى ميالن تعزيز هجومه بجناح مـن العيار الثقيل، يف ظل 
تراجع مستوى اإلسـباني إبراهيم دياز، بعد تعافيه من اإلصابة 
بفـريوس كورونـا. ولكن وبحسـب موقـع كالتشـيو مريكاتو 
اإليطـايل، فإنه عىل الرغم من اهتمـام ميالن بزياش منذ الصيف 
املايض، إال أنه سيكون من الصعب للغاية ضمه يف يناير/ كانون 
الثاني املقبل. وأوضح أن ميالن لن يستطيع تحمل راتب زياش يف 
الوقت الحايل، وبناًء عليه لن يحاول ضمه يف املريكاتو الشـتوي.
وأشـار التقرير، إىل أن النجم املغربي يحظى باهتمام بوروسـيا 
دورتمونـد وكذلـك برشـلونة. ووضع تشـايف هرينانديـز، املدير 
الفني للبارسـا، زياش كخطة بديلة، حال فشل ناديه يف التعاقد 

مع اإلسباني فريان توريس، جناح مانشسرت سيتي.

تأكـد غياب ثنائي برشـلونة، سـرييجو بوسـكيتس وجايف، عن 
مبـاراة الفريـق الكتالوني ضد ريـال مايوركا يف الليجا، بسـبب 

اإليقاف.
ويحل برشـلونة ضيًفا عىل ريال مايوركا، يف ملعب إيبريوستار، 
األحد املوافق 2 يناير/كانون الثاني، يف أول مباراة للبارسـا بعام 

2022، ضمن مباريات الجولة 19 من عمر الليجا.
وبحسـب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، لن يتمكن بوسـكيتس 
أو جـايف من املشـاركة يف تلك املبـاراة، بعد حصـول الثنائي عىل 

البطاقة الصفراء الخامسة أمام إشبيلية.
وتعادل برشـلونة مع مضيفه إشـبيلية، بهدف ملثله، عىل ملعب 
رامون سانشـيز بيزخـوان، يف اللقاء املؤجل مـن الجولة الرابعة 

بالليجا.
ويعد بوسـكيتس وجايف من األوراق األساسية يف تشكيلة املدرب 

تشايف هرينانديز، الذي سيواجه أزمة قوية أمام مايوركا.
ويحتل برشـلونة، املركز السـابع يف جدول ترتيب الليجا، برصيد 

28 نقطة.

استسلمت الرياضة األملانية، لقرار الحكومة بمنع الجماهري من حضور املباريات 
يف املالعب يف منافسات الدوري واألحداث الكربى.

وكانـت أندية يف الـدوري األملاني مثل بايرن ميونيخ واليبزيـج تلعب بالفعل دون 
جمهور منذ أسـابيع بسـبب ارتفاع حاالت املصابني بفـريوس كورونا، بينما تم 

فرض مجموعة من القيود عىل الجماهري يف مختلف أنحاء أملانيا.
وأدى شـبح املتحور أوميكرون إىل موافقة أوالف شـولتس والواليات األملانية، عىل 

إفراغ املالعب اعتباًرا من 28 كانون األول/ديسمرب.
وذكـرت رابطـة الـدوري األملانـي: ”القيـود املؤقتـة املفروضة مؤسـفة ولكنها 
مفهومـة، حتى لو كلنا كنا نأمل أال تكون هناك عودة للمباريات دون جماهري يف 

املالعب عىل الصعيد الوطني“.
وأضافت: ”رابطة الدوري األملاني توجه نداء متجددا وعاجال، احصلوا عىل اللقاح 

أو عىل جرعة معززة يف أرسع وقت ممكن“.
وأقيمـت مباريات بـدوري الدرجة األوىل دون جمهور منـذ مايو/ايار 2020، بعد 

استئناف الدوري يف أعقاب تفيش الجائحة يف أوروبا.
وسـمح للجماهري بالعودة بشـكل تدريجي، وبعض املالعب كانـت ممتلئة حتى 
الشـهر املايض. واضطرت عدة أندية لتوفري النفقات عندما تم منع الجماهري من 
الحضور، بما يف ذلك مطالبة الالعبني بخفض رواتبهم، والبعض يخىش من نفس 
املصري يف هذا التوقيت. وقال ألكسندر فريله املدير اإلداري لكولن، الذي ناقش عما 
إذا كانت الرياضات التي تقام يف األماكن املفتوحة هي املشـكلة الحقيقية: ”هذه 
ليست أنباء جيدة لكل الرياضات االحرتافية“. وأضاف: ”هذا يعني خسائر بقيمة 
1.8 مليـون يورو يف اإليـرادات كل مباراة. كما يعني هذا أننا سـنتخذ إجراءآت يف 
األسـابيع واألشهر القادمة“. وتشري النتائج التي توصلنا إليها من خرباء الصحة 
أو مـن مسـؤويل الصحة العامة يف كولـن، إىل عدم وجود بؤر سـاخنة لكورونا يف 
األحـداث التي تقام يف األماكن املفتوحة. وتابع: ”لـن تترضر كرة القدم فقط. 

عىل سبيل املثال ستترضر بشدة رياضات كرة السلة وهوكي الجليد“.
وكانـت هناك بعض األنباء الجيـدة للرياضة األملانية من اجتماع قادة 
الحكومة والواليات، حيث تم مد العمل بربنامج مسـاعدة فريوس 
كورونـا لرياضة املحرتفـني، والذي كان بصـدد االنتهاء بنهاية 

العام الجاري.

ألحق فينيكس صنز خسارة قاسية 
بلوس أنجليس ليكرز بالفوز عليه 
108 - 90 ضمن دوري كرة السـلة 
مبـاراة  يف  للمحرتفـني  األمريكـي 
شـهدت إصابة نجم األخري ليربون 

جيمس يف كاحله.
بوكـر  ديفـون  الثنائـي  وسـاهم 
العائـد إىل صفـوف فينيكـس بعـد 
إصابة أبعدته عن املباريات السـبع 
األخـرية لفريقه، وديانـدري إيتون 
بفـوز فينيكس بتسـجيل األول 24 
نقطة مـع 9 متابعات و7 تمريرات 
حاسـمة، يف حني أضاف الثاني 19 
نقطة و11 متابعة ليقودا فريقهما 
إىل فـوز رابع توالياً والسـادس يف 

آخر سبع مباريات.
وقال بوكر: ”نحـن نثق بما نقوم 
بـه. ثمة أربعـة أربـاع يف املباراة 
ونحاول ان نحافظ عىل تركيزنا 

تماما خاللها“.
ويملـك صنز متصـدر املنطقة 
يف  سـجل  أفضـل  الغربيـة، 
الـدوري منـذ مطلع املوسـم 
الحـايل برصيـد 25 انتصـاراً 

مقابل 5 هزائم.
وكان صنز بلغ الدور النهائي 
املوسـم املـايض وخـرس أمام 

ميلووكي باكس.
يف املقابل، كان جيمس أفضل 
مسـجل يف صفوف ليكرز مع 
34 نقطـة ونجـح يف 7 متابعـات 
حـني  يف  حاسـمتني،  وتمريرتـني 
أضاف راسل وسـتربوك 22 نقطة 

و10 متابعة.
وتعرض جيمـس لإلصابة يف الربع 
الثالث لدى محاولته اقتحام سـلة 
فينكس فسـقط بشـكل خاطىء 
عىل كاحلـه لكنه أكمل املباراة قبل 
أن يخرج نهائياً يف الربع األخري من 
دون معرفة مدى خطورة اصابته.

ومن شـأن االصابة ان تقلق ليكرز 
الـذي يلعب حاليـاً يف غياب نجمه 
اآلخـر انتوني ديفيـس البعيد عن 
اسـابيع   4 مـدى  عـىل  املالعـب 

إلصابة يف ركبته.
ويحتل ليكـرز املركز السـابع يف املنطقة 

الغربية مع 16 انتصارا ومثلها هزائم.
وكانـت النتيجة متقاربة نسـبياً وانتهى 
الشـوط األول بتقـدم فينيكـس بفـارق 
ضئيل (52-54) قبل أن يوسـع الفارق يف 
الربع الثالث ويدخل الربع األخري متقدماً 
نهايـة  يف  أكـرب  بفـارق  ليبتعـد   85-73

املباراة.
وحقق ميامي هيت فوزه الخامس يف آخر 
7 مباريـات عىل الرغم مـن غياب نجميه 
بـام اديبايـو وجيمـي باتلـر فتغلب عىل 

إنديانا بيرسز بسهولة 125 - 96.
الفـوز عـىل العبـه  يف  ميامـي  واعتمـد 
االحتياطـي تايلر هـريو وزميلـه دنكان 
روبنسـون حيـث سـجل كل منهمـا 26 

نقطة.
وقال هـريو: ”نريد إحراز اللقب. نشـعر 
بأننا نملك األسـلحة الالزمة لذلك. عندما 
يسـتعيد جميع العبـي الفريـق لياقتهم 
البدنية سـنكون فريقا مرعبـا وال حدود 

لطموحاتنا“.
وقاد العب االرتكاز إيفان فورنييه فريقه 
نيويـورك نيكس إىل الفـوز عىل ديرتويت 
بيسـتونز 105 - 91 بتسجيله 22 نقطة 
وأضاف زميله جوليوس راندل 21 نقطة.

يف املقابـل، تغلـب داالس مافريكـس عىل 
مينيسـوتا تمربوولفز 114 - 102 بفضل 

28 نقطة لجالني برانسـون للفائز، و26 
نقطة لكارل أنتوني تاونز للخارس.

وسـجل براندون إينغرام 28 نقطة ليقود 
نيـو أورليانـز بيليكانـز عـىل بورتالنـد 
ترايـل باليـزرز 111 - 97 يف حـني أضاف 
االحتياطـي جوناس فاالسـيوناس عرش 
نقاط و16 متابعة للفائز. يف املقابل، كان 
داميان ليـالرد أفضل مسـجل يف صفوف 
الخارس مـع 39 نقطـة. يف املقابل، أعلن 
آدم سيلفر رئيس رابطة الدوري األمريكي 
للمحرتفني بأن ال نية لتعليق النشاط عىل 
الرغم مـن تفيش جائحـة كوفيد وإجبار 
85 العبـًا عىل اتبـاع الربوتوكـول املتعلق 
بالفـريوس يف األيـام األخـرية مـا أدى إىل 
تأجيل العديد من املباريات. واعترب أدامس 
بانـه يتعـني عـىل دوري كـرة األمريكـي 
للسـلة، شـأنه يف ذلـك شـأن املجتمـع، 
التأقلم مع الفـريوس وقال يف هذا الصدد 
لشـبكة ”اي اس بـي أن“: ”ال خطـة يف 
الوقت الحايل لوقف نشـاط الدوري خالل 
املوسـم الحـايل. بطبيعة الحال سـندرس 
جميع الخيارات. ال يوجد منطق يف الوقت 
الحـايل يربهن اي توقـف“. واضاف ”هذا 
الفريوس لن يختفي ويتعني علينا التأقلم 
للعيـش معه كاشـفا بـان 97 يف املئة من 
العبـي الدوري تلقوا اللقـاح بينهم 65 يف 
املئـة تلقوا الجرعـة الثالثـة، مقابل 3 يف 

املئة فقط رفضوا ذلك حتى اآلن.
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إنجليـزي،  صحفـي  تقريـر  أفـاد 
بأن ريال مدريـد يراقب أحد العبي 
ليفربـول، قبـل التحـرك صوبه يف 

الصيف املقبل.
ملريكاتـو  مدريـد  ريـال  ويسـتعد 
صيفي قوي، يف ظل اهتمامه بضم 
الثنائـي كيليان مبابي نجم باريس 
سـان جريمـان، وإيرلينـج هاالند 
نجم بوروسيا دورتموند، إىل جانب 

رغبته يف تعزيز دفاعاته.
ميـل  ديـيل  صحيفـة  وبحسـب 
الربيطانيـة، فإن ريال مدريد يضع 
عينـه عـىل اإلنجليـزي الـدويل جو 

جوميز، مدافع ليفربول.
عاًمـا)   24) جوميـز  واسـتعاد 
جاهزيته بعد سلسلة من اإلصابات، 
وشارك كبديل يف التعادل 2-2 أمام 

توتنهام.
وارتبـط اسـم جوميـز باالنتقـال 
إىل أسـتون فيال، يف ينايـر/ كانون 
الثاني املقبل، لكن ليفربول مصمم 
عىل اسـتمراره، وهو ما أكده املدير 
الفني يورجن كلـوب، الذي أوضح 
أنه سـيتحىل بالصرب معه، وليست 
لديه أي خطـط ملغادرته خالل تلك 

الفرتة.

ومـع ذلك، فإن اهتمام ريال مدريد 
قد يهـدد رغبة كلوب يف اإلبقاء عىل 
الالعـب، خاصـة إذا نـال إعجـاب 
امللكي يف النصف الثاني من املوسم. 
وارتبط ريـال مدريـد بالتعاقد مع 
أكثر من مدافع، لعل أبرزهم األملاني 
أنطونيو روديجر، مدافع تشيليس، 
والـذي ينتهـي تعاقده مـع البلوز 
بنهاية املوسم الجاري، باإلضافة إىل 
باو توريس من فياريال، وجوليس 
كوندي من إشـبيلية، وماتياس دي 

ليخت من يوفنتوس.

fiÏiã–Ó€@k«¸@k”aãÌ@áÌäáfl@fibÌä

حسـم الفرنيس عثمـان ديمبيل، نجـم برشـلونة، قراره 
بشـأن مسـتقبله مع الفريق الكاتالونـي. وينتهي تعاقد 
ديمبيل مع برشلونة بنهاية املوسم الجاري، وهناك رغبة 
قوية مـن قبل البارسـا لتجديـد عقده. وبحسـب موقع 
فـوت مريكاتو، فإن عثمان ديمبـيل قرر تجديد عقده مع 
برشـلونة، واالسـتمرار بقميص الفريق الكتالوني. ونقل 
املوقـع، ترصيحـات ماتيو بودمـر، املقرب مـن ديمبيل، 
حيث قال: ”النجم الفرنيس يريد االسـتمرار يف برشـلونة، 
فهو يتماىش جيًدا مع النـادي واملدرب“. وأكد التقرير أن 

ديمبيل ينوي تجديد عقده مع برشلونة، رغم أنه 
لم يتوصل بعد التفاق مع اإلدارة بشأن التمديد.

ويحـق لعثمـان ديمبـيل، التوقيـع ألي فريـق، 
بداية من يناير/كانـون الثاني املقبل. يذكر أن 
ديمبيل انضم إىل برشـلونة قادًما من بوروسيا 
دورتموند، يف صفقة بلغت قيمتها 135 مليون 

يـورو يف عـام 2017.ويتمتـع ديمبـيل باهتمـام 
متزايد من جانب أندية مانشسـرت يونايتد وتشيليس 

وتوتنهام ونيوكاسل ويوفنتوس وبايرن ميونيخ.

أكـد تقريـر صحفـي إنجليـزي، أن 
انضم لسـباق  يونايتـد،  مانشسـرت 
كينجسـيل  الفرنـيس  مـع  التعاقـد 
كومـان، العـب بايـرن ميونيـخ، يف 

الصيف املقبل.
وينتهـي عقـد كومـان مـع بايـرن 
رشوًطـا  ووضـع   ،2023 صيـف  يف 
صعبـة للتجديـد، ممـا جعـل ناديه 
يفكر يف بيعه بنهاية املوسـم الجاري 

لالستفادة منه مالًيا.
ذا صـن  وبحسـب صحيفـة 

الربيطانية، فإن مانشسـرت 
لريـال  انضـم  يونايتـد 
مدريد وبرشـلونة، اللذان 
ضـم  أيًضـا  يسـتهدفان 
الالعب الفرنيس يف الصيف 

أنـه  الصحيفـة،  وأضافـت  املقبـل. 
بمجرد علم مانشسرت يونايتد بوجود 

نية 
ى  لـد

لبيـع  بايـرن 
كومان بنهاية املوسـم، دقت 

ترافـورد،  أولـد  يف  اإلنـذار  أجـراس 
مـع تأييـد كبري مـن جانـب املدرب 
األملاني رالـف رانجنيك للتعاقد معه.
وعىل الرغـم من أن مهمـة رانجنيك 
كمديـر فنـي مؤقـت سـتنتهي مع 
مانشسـرت يونايتـد بنهاية املوسـم 
الجاري، لكنه سيعمل مستشاًرا فنًيا 
بالنـادي بعد ذلـك. وتـردد أن بايرن 
عرض عىل كومان حـوايل 13 مليون 

جنيـه إسـرتليني سـنوًيا للبقاء 
يف ملعـب أليانتـس آرينا، لكن 

الالعب تمسـك بالحصول 
عىل 17 مليـون جنيه 

إسرتليني.

أعلن نادي مانشسـرت يونايتد اإلنكليزي لكرة القدم إعادة افتتاح مركزه التدريبي الذي كان 
مغلًقا وقائًيا لوقف سلسـلة من حاالت اإلصابة بفريوس ”كوفيد- 19“ يف صوفه األسبوع 

املايض. وقال النادي يف بيان: ”بدأ العبو مانشسرت يونايتد العودة إىل التدريبات عرب مراحل يف 
وسط كارينغتون“. وأضاف: ”توقفت أنشطة الفريق األول يف املركز األسبوع املايض بسبب 
سلسلة حاالت كوفيد- 19 داخل النادي، لكنها استؤنفت صباح أول أمس الثالثاءوأجلت 
رابطة الدوري االنكليزي املمتاز مباراتني ملانشسرت يونايتد ضد مضيفه برنتفورد يف املرحلة 

من السابعة عرشة وضيفه برايتون يف املرحلة الثامنة عرشة التي شهدت تأجيل ست مباريات 
لـف أصل عرش ألسباب صحية. وتابع النادي: ”مع بداية هذه العودة إىل طبيعتها، سيكون لدى املدرب  ا ر

رانغنيك وفريقه الوقت لالستعداد للمباراة املقبلة ضد نيوكاسل يف الدوري االثنني املقبل“.
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الرباط/متابعة الزوراء:
 أطلقت وكالـة املغرب العربي لألنباء 
mapdata.” املوقع اإلخبـاري الجديد
املسـتجدات  يف  املتخصـص   “ma
الوطنيـة والدولية انطالقا من تحليل 

ومعالجة البيانات اإلحصائية.
وأفـادت الوكالـة أن ”إطـالق املوقع 
التوجهـات  تفعيـل  إطـار  يف  يأتـي 
العربي  املغرب  االسـرتاتيجية لوكالة 
عموميـا  قطبـا  باعتبارهـا  لألنبـاء 

لإلعالم“.
وسيقدم املوقع الذي يندرج ضمن ما 
يعـرف بصحافة البيانـات محتويات 
متنوعة يف إطار تصنيف موضوعاتي 
وماليـة“  ”اقتصـاد  قبيـل  مـن 
و“سياسـة“ و“تعليـم“ و“صحـة“ 
و“ثقافة وإعالم“ و“رياضة“. ويأتي 
املنتـوج الجديد إلثـراء مجموعة من 
املواقع اإلخباريـة املتخصصة لوكالة 

املغرب العربي لألنباء.
بإعـداد  البيانـات  صحافـة  وتعنـى 
طريـق  عـن  الصحفيـة  القصـص 

توظيف مجموعات كبرية من البيانات 
باسـتخدام أدوات البحـث والرتميـز 
البيانيـة  والرسـوم  واإلحصـاءات 
الستخراج املعلومات واألرقام من بني 
طيـات قواعد البيانـات املختلفة، أي 
أنهـا تحّول كما كبريا مـن املعلومات 
التـي ال تكـون واضحـة إىل قصـص 
صحفية سـهلة الفهم لـدى القارئ، 

وال تقتـرص عـىل النـص فقـط بـل 
تعرض غالبـا يف تصور برصي جذاب 
يف تعاون بـني الصحفيني واملطورين 

واملصممني.
هو تعريف قريب مـن التعريف الذي 
محـرر  روجـرز  سـايمون  وضعـه 
البيانـات برشكـة غوغـل يف كتابـه 
”الحقائـق مقدسـة“، والـذي يعترب 

صحافة البيانات بأنها ”نوع صحفي 
قائم عـىل مجموعة من املمارسـات 
واألدوات  البيانـات  قواعـد  توظـف 
التحليلية املطورة خصيصا لتسـاعد 
القصـة  تقديـم  عـىل  الصحفيـني 

الصحفية يف أفضل صورة ممكنة“.
وشـهدت السـنوات املاضيـة صعود 
البيانات كمصدر أسايس لألخبار بدالً 
مـن األخبـار التقليدية يف حـد ذاتها، 
وينظـر إىل املسـتقبل بأنـه سـتتعدد 
فيه مصادر البيانات تلك التي تفصح 
عنها املنظمـات والحكومـات كجزء 
من الشفافية، والبيانات التي يقدمها 
األفـراد طواعية، والبيانـات املتعلقة 
والبيانـات  اإللكرتونيـة،  باملنصـات 

املرسبة.
وعليـه فإن هنـاك اتجاهـا ألن تحل 
الصحافة  البيانـات محـل  صحافـة 
الخربيـة التقليدية، ويتوقع أن تكون 
املجـال األكثـر تفضيـًال للصحفيني، 
تفـرض  أصبحـت  أنهـا  بمعنـى 
نفسـها بقـوة، وتمثل كذلـك اتجاًها 

جديـًدا ملسـتقبل الصحافـة يرتبـط 
بالتكنولوجيا واإليضاحات البرصية.

ويقول تيم برينرز يل مخرتع الويب ”إن 
املستقبل ملك الصحافة املعتمدة عىل 
البيانـات، لذا وجب عـىل كل صحفي 
أن يـربع يف التعامـل مـع تكنولوجيا 
البيانـات“. ويضيـف ”يف املايض كان 
الصحفي يحصل عىل املواد عن طريق 
الدردشة مع الناس يف الحانات وربما 
مـا يزال األمر كذلك يف بعض األحيان، 
لكن الحال تغري اآلن وأصبح من الالزم 
عـىل الصحفي أن ينكب عىل دراسـة 
البيانات مع تجهيز نفسـه باألدوات 
الالزمة لتحليلها وانتقاء ما هو مثري 
لالهتمـام مع الحفـاظ عليها جميعا 
يف رسـم توضيحـي ملسـاعدة الناس 
عىل رؤية جميع زوايا املوضوع وفهم 

حقيقة ما يدور حولهم“.
وبالرغم من التطور الكبري واالنتشار 
الواسع الذي عرفته صحافة البيانات 
يف السنوات األخرية يف الساحة العاملية 
والعربيـة، يظـل هـذا النـوع شـبه 

مختف من التداول يف اإلعالم املغربي، 
إذ قلّمـا تسـتثمر مؤسسـة إعالمية 
مغربيـة يف صحافـة البيانات سـواء 
كمـواد صالحة لقصـص صحفية أو 

كتدريبات لإلعالميني.
متابعـي  مـن  كثـريون  ويقـول 
املشـهد اإلعالمي يف املغـرب إن أغلب 
املشـهد  يف  والفاعلـني  املسـتثمرين 
اإلعالمـي املغربي خصوصـا الرقمي 
منـه يطمحون إىل الربـح املادي أكثر 
مـن تطوير اإلعـالم، وهـذه النقطة 
قـد يفرسها الرصاع القائم حول عدد 
املتابعني، إذ يبقـى الصحفي مطالبا 
بجذب أكرب عدد من املتابعني أكثر من 

مطالبته باإلبداع.
ومن جانبه يرى رئيس املنتدى املغربي 
للصحفيني الشباب سامي املودني أن 
الصحفي أصبح اليوم مدعوا أكثر من 
أي وقت مىض إىل إتقان أدوات تحليل 
البيانـات عـىل اعتبـار أن اسـتخدام 
هذه األدوات يسمح بربوز املعلومات 

املهمة.

وأضـاف املودنـي عىل هامـش تنظيم 
املنتـدى لـدورات تكوينيـة لفائدة ٧٥ 
صحافـة  موضـوع  حـول  صحفًيـا 
أكتوبـر  شـهري  خـالل  البيانـات 
ونوفمـرب املاضيني أنـه ”حاليا يعترب 
حق املواطنني املغاربة يف الحصول عىل 
املعلومات ركيزة أساسية للديمقراطية 
يف البـالد، وال يمكن الوصـول إليها إال 
مـن خـالل إتقـان الصحفـي ألدوات 
صحافـة البيانـات يف إطـار احـرتام 
حقوق اإلنسـان وأخالقيات ممارسة 

مهنة الصحافة“.
ومن جهته أكد رئيس قسـم التواصل 
اليونسـكو  مكتـب  يف  واملعلومـات 
للمنطقـة املغاربية مينـغ كووك ليم 
عىل رضورة تمكن الناس من الوصول 
للمسـاهمة  موثوقـة  معلومـات  إىل 
يف التنميـة املسـتدامة ملجتمعاتهـم، 
مسـجال أن اليونسـكو تواصـل دعم 
برامـج تقويـة قـدرات الصحفيـني 
باعتبارهم فاعلني رئيسني يف وصول 

املواطنني إىل املعلومات.
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الجزائر/متابعـة    الـزوراء:
للتلفزيـون  العـام  املديـر  صـدم 
الجمهـور  الرسـمي  الجزائـري 
بإشادته بمسـتوى التغطية التي 
قـام بهـا التلفزيـون الجزائـري 
الوطني  املنتخـب  لحدث وصـول 
لكرة القدم للمحليني بعد تتويجه 
بكأس العـرب ٢٠٢١ التي أُقيمت 
يف قطـر، والجولـة التـي قـادت 
شـوارع  عـرب  املنتخـب  حافلـة 

العاصمـة    الجزائريـة.
وعـّرب الجزائريـون عـن اسـتياء 
التغطيـة  مسـتوى  مـن  كبـري 
ورداءة الصـورة وضعف اإلخراج 
والتنسـيق بـني الصحفيني خالل 
التغطيـة. كمـا وصفوا األسـئلة 
التي كانت توجه لالعبني من قبل 
بالعبثيـة،  التلفزيـون  صحفيـي 
التلفزيون  إرسـال  وانتقدوا عدم 
لفريـق صحفي إىل قطـر لتغطية 

كأس    العـرب   أصـًال.
مديـر  اعتـرب  هـذا،  كل  ومـع 
شـعبان  الجزائـري،  التلفزيـون 
الصحفيـة  األطقـم  أن  لونـاكل، 
تسـتحق الشـكر «عـىل كل جهد 
بذلتمـوه لتوفـري صـور جميلـة 
ورائعـة توثق مهنيـاً لهذا الحدث 

التاريخي الذي عاشـته بالدنا».

واعتـرب أنـه «مجهود اسـتثنائي 
أجـل  مـن  طوعـاً  بـذل  متميـز 
توفـري أحسـن تغطيـة إعالميـة 
تتويـج  منـذ  مسـتمرة،  مهنيـة 
منتخبنـا الوطـنـي بطبعة كأس 
العرب ٢٠٢١ إىل عودته موشـحاً 
بالـكأس، الـذي حـاز عليها بكل 

جـدارة».

وأثـار موقـف املديـر املزيـد من 
مواقـع  يف  ظهـر  كمـا  الغضـب 
التواصـل. فقـد كتب أسـتاذ علم 
معلقاً:  دريـس،  نوري  االجتماع، 
«اإلنكار هو أحد أدوات ممارسـة 
عـن  منقطـع  لنظـام  السـلطة 
وال  الكفـاءة  يملـك  ال  الواقـع، 

الرشعيـة وال    التصـور».
املسـؤول  «إظهـار  أن  وتابـع 
الحتقاره للجزائريني، بممارسـة 
إنـكار وقح وفاسـق، يصبح أحد 
رشوط االحتفاظ بـه يف املنصب. 
كل الوزارات، وكل املسؤولني، ويف 
كافـة املسـتويات البريوقراطية، 
للواقع،  إنكاراً صارخاً  يعيشـون 
بأنـه  ذريـع  لفشـل  ويسـوقون 

نجـاح».
حيـاة  الصحفيـة،  ووصفـت 
رستاح، موقـف املدير بأنه «دعم 

الفشـل والتمسـك به   كنهج».

وأوضحـت أن «شـعبان لونـاكل 
قـام بالـرد عىل جدل حول سـوء 
الخاصـة  االحتفـاالت  تغطيـة 
باسـتقبال أبطـال العـرب التـي 
العمومـي  التلفزيـون  ميـزت 
عـن طريـق توجيـه شـكر لـكل 
منتسبي املؤسسة عىل ما وصفه 
املبذولـة  الكبـرية  باملجهـودات 
لتوفري «أحسـن» تغطية إعالمية 

مهنيـة».
وأضافـت أنـه «لـم يكتـف بهذا 
الشـكر بـل ضمـت  القـدر مـن 
رسـالته كلمات وعبـارات إطراء 
صـدارة  يف  أنهـم  مصـاف  مـن 
املتميز والصادق.  املهنـي  اإلعالم 
فكيف سـيغري هؤالء الزمالء من 
اسـرتاتيجيتهم يف مواكبة التطور 
الحاصل يف اإلعالم والبث التلفزي 
إن كان مسـؤولهم معجبـا أيمـا 

إعجـاب   بالـرداءة؟».

كابول/أ.ف.ب:
عـرب أثري إذاعة «بيغوم»، يصدح صوت 
النسـاء األفغانيات يف برامـج موّجهة 
لهـّن ودروس للفتيـات املحرومات من 
الذهاب إىل املدرسـة ونصائح نفسـية 
من قلب حّي شعبي يف كابول، بموافقة 

من حركة طالبان املتطرّفة الحاكمة.
وتلفـت حميـدة أمان، وهي مؤسسـة 
إذاعـة «بيغـوم» التـي ال تنطق عربها 
«بيغـوم»  لقـب  أن  إىل  نسـاء،  إّال 
األرستقراطي من آسيا الوسطى وآسيا 
الجنوبية «كان ُيسـتخدم ملناداة نساء 
املهراجا». وتوضح «اختري هذا االسـم 

لتعظيم املرأة».
انطلقـت اإلذاعـة يف يوم املـرأة العاملي 
يف ٨ آذار/مـارس، غـري أن النسـاء يف 
أفغانسـتان ُعـدن إىل الظـّل بعـد نحو 
خمسـة أشهر مع عودة حركة طالبان 
إىل السـلطة يف منتصف آب/أغسطس 

املنرصم.
وتقول أمـان التي عادت إىل كابول بعد 
سـقوط أول نظام لطالبان عام ٢٠٠١ 
وترعرعـت يف سـويرسا عقـب هـرب 

عائلتها من أفغانستان «ال نستسلم».
وأصبحـت اإلذاعـة متنفّسـا أساسـًيا 

جًدا أكثر من أي وقت مىض، خصوًصا 
املـدارس  للفتيـات. وبينمـا لـم تعـد 
الرسـمية تفتح أبوابها أمـام تلميذات 
املرحلة املتوسـطة والثانويـة، يتحّول 
اسـتوديو التسـجيل يف إذاعـة بيغـوم 

مرّتني يومًيا إىل حصة دراسية.
سـت فتيات وثالثة صبيـان أعمارهم 
بني ١٣ و١٤ عاًمـا يتابعون يف كتابهم 
بينما تتكلّـم املذيعة عىل الهواء. حّصة 
االجتماعيـة  العدالـة  تتنـاول  اليـوم 
التي «هـي عكس التطرّف»، حسـبما 
توضـح املذيعـة البالغة مـن العمر ١٩ 
عاًما والتي كانـت طالبة صحافة منذ 
بضعة أشهر. وتسـأل «ما هي العدالة 

يف اإلسالم؟».
وتقول مرسـال (١٣ عاًما) التي تتابع 
يف  شـهرين  منـذ  تعليميـة  حصًصـا 
االسـتوديو «املقـررات املفضلـة لـدي 
هـي اللغـة الدريـة واللغـة االنكليزية 
والرياضيـات» وتتابع «أشـعر باألىس 
منذ أن أُغلقت املدارس. إّنهم يحرموننا 

من الدرس».
بالقـول  وتتوجـه ألفغانيـات جيلهـا 
بانتبـاه  الحلقـة  هـذه  «اسـمعن 
لتسـتفدن من هذه الفرصـة ملواصلة 

التعلّم». أّما مرسال، فتطلب من حركة 
طالبان «إعادة فتح مدارسنا».

وُتقرأ أيًضا نصـوص للبالغني عرب أثري 
اإلذاعـة مثل كتـاب مذكرات ميشـيل 
أوباما «بيكامينـغ» التي تقرأه مديرة 
اإلذاعة سـابا شمان (٢٤ عاًما) باللغة 

الدرية.
وأحـد الربامـج التي تفتخـر بها هذه 
األخـرية هـي برامـج الدعـم النفـيس 
أن  يسـتطعن  اللواتـي  للمسـتمعات 
األسـئلة  وطـرح  باإلذاعـة  يّتصلـن 

والتحّدث عن مشاكلهّن.
وتحّدثت سـابا عـن أهميـة التعليم يف 
إحـدى الحلقـات. ففي العـام ٢٠١٦، 
١٨٪ فقـط مـن األفغانيات كـّن ُيتقّن 
مـن   ٪٦٢ مقابـل  والكتابـة  القـراءة 
بالقـدرات ذاتها،  املتمرّسـني  الرجـال 

بحسب وزارة التعليم حينذاك.
لتقـول  املسـتمعات  إحـدى  تتصـّل 
«األشـخاص الذين لم يتعلّموا القراءة 
يشبهون العميان»، مضيفة «ُيعطيني 
منتهيـة  أدويـة  دائًمـا  الصيدالنـي 
الصالحيـة، لكن لو كنت أجيد القراءة، 

ملا كان فعل ذلك».
وتشري أمان إىل أن «هذه اإلذاعة تجمع 

صوت النساء ووجعهّن وإحباطهّن».
وتتابع شـمان «أمـيل الوحيد يف الوقت 
أننـي  أعلـم  أننـي  يف  يكمـن  الحـايل 
أقـوم بيشء مهـم يف حياتي ملسـاعدة 
املوظفات  األفغانيات».وتعترب عرشات 
يف اإلذاعـة أنهن محظوظات اليجادهّن 
فرصـة العمـل هـذه فيمـا العديد من 
النسـاء لم يعـدن إىل العمل منذ وصول 
السـلطة.ومنحت  إىل  حركـة طالبـان 
حركة طالبان يف أيلول/سـبتمرب اإلذن 

إلذاعة بيغوم لتبّث برامجها.
كانـت  آب/أغسـطس،  شـهر  قبـل 
موظفـات إذاعـة بيغـوم يعملـن مع 
تتوجـه  إذاعـة  يف  الرجـال  زمالئهـّن 
للشـباب والشابات. أّما اآلن، فأصبحن 
مفصوالت عنهم بجـدران. فكّل يعمل 
مـن طابـق معـنّي بحسـب جنسـه. 
وُوضعـت سـتارة كبـرية أمـام مكتب 

النساء.
وتقول حميدة أمان «نضع موسـيقى 
أكثر هدوءا» فحلّت األغنيات التقليدية 

محّل أغاني البوب.
يف  بيغـوم  إذاعـة  مؤسسـة  والتقـت 
ترشيـن الثاني/نوفمرب الناطق باسـم 
حكومـة طالبـان ذبيح اللـه مجاهد. 

وتوضـح أنهـا أعلمتـه بـأن اإلذاعـة 
«تعمـل عىل إعطاء صوت للنسـاء من 
أجـل الحديـث عـن حقوقهـّن» وأنـه 
«كان مشـّجًعا جًدا للفكـرة، وقال إنه 
أمر مهـّم». وتضيف «يجـب أن نظهر 
بأننـا ال يجب أن نخـاف. يجب احتالل 
املسـاحات العامة. العديـد من الناس، 
خصوًصا الشباب والشابات، يشعرون 

بالرعب من طالبان».
وتبـّث اإلذاعـة برامجهـا التـي تنقـل 
مبارشة عرب موقع فيسـبوك يف كابول 
والجـوار، مع هـدف التوسـع لوصول 

البّث إىل مناطق ريفية.
غري أن الصعوبات االقتصادية والقيود 
التـي تفرضها حكومـة طالبان تحول 
اإلعـالم  وسـائل  اسـتمرارية  دون 
الخاصة، ما يثري مخـاوف عىل اإلعالم 

يف أفغانستان.
وتواصـل حميـدة امـان البحـث عـن 
مصـادر تمويـل اإلذاعة، ألنهـا لم تعد 
ُممّولـة من اإلعالنـات. وإذا لـم يؤّمن 
التمويـل يف األشـهر الثالثـة املقبلـة، 
سـيتوّقف البـّث ويتوّقـف معـه مدى 
الحريـة البسـيط الـذي تتوق النسـاء 

األفغانيات له.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أجرت جمعية البصرية للبحوث والتنمية اإلعالمية 
يف بغداد انتخاباتها الدورية الختيار الهيئة االدارية 
الجديـدة بارشاف مـن  دائرة البحـث والتطوير يف 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
وتضمنت عملية االنتخاب التي حرضتها «الزوراء» 
عدة فعاليات، منها إلقاء كلمات ترحيبية استهلها 
رئيـس الجمعيـة، الدكتور طه الزيـدي، الذي قال 
يف معـرض كالمـه ان «جمعية البصـرية تعد اول 
جمعيـة اعالمية بحثية يف العـراق معرتف بها من 
قبـل وزارة التعليم العايل وهذا يعـد تميزا لها عىل 

بقية الجمعيات النظرية».
واضـاف ان»القائمني عـىل البصرية وضعوا نصب 
اعينهم اهدافا مرسـومة سيعملون عىل تحقيقها 
يف العقد الثاني من مسـريتها من شـأنها االرتقاء 
مرحلـة  وادخالـه  العراقـي  االعالمـي  بالواقـع 
جديدة تعزز املهنية وترسـخ جذور التميز العلمي 

العراقي».
واشار الزيدي اىل «اصدارت البصرية من الدراسات 
والتأصيـل  بالعمـق  اتسـمت  التـي  والبحـوث 
والتشخيص وتسـليط الضوء عىل مفاهيم جديدة  
يف علـم االتصـال»، مؤكدا «اعتمـاد بعضها ضمن 
املقررات املنهجية يف الجامعات العراقية و العربية 

وخصوصا رشيحة الدراسات العليا».

 ويف مجـال تنظيم املؤتمـرات العلمية، اكد الزيدي 
حـرص الجمعيـة عـىل «ان تكـون لهـا بصمـة  
متميزة يف هذا امليدان وتجسـد ذلك بعقدها سـتة 
مؤتمـرات علمية اسـهمت يف تسـليط الضوء عىل 
قضايا وظواهر ومشـكالت كانت بحاجة ماسـة 
ملـن يتصدى لها بالبحث والتقيص وتقديم السـبل 

االمثل ملعالجتها».  
وجرى عىل هامش االنتخابات توزيع دروع اإلبداع 
لكل من شعبة الجمعيات العلمية، وكذلك املجلس 
األعىل للجمعيات العلمية الذي مثله الدكتور محمد 

جبار الكريزي . 
بـدوره، ثمن رئيس قسـم التنسـيق والتعاون  يف 
دائـرة البحـث والتطويـر يف وزارة التعليـم العايل 
والبحث العلمي عيل تقي انجازات جمعية البصرية 

واعتربها جمعية رائدة يف هذا املضمار.
واكـد ان «االنتخابـات جرت بشـفافية عالية ويف 
اجواء من الود والوئام الذي هو سمة بارزة تتمتع 
بها املؤسسات االكاديمية والعلمية التابعة للتعليم 

العايل يف العراق».
 كما اشـاد رئيس شعبة الجمعيات العلمية، حيدر 
جمعـة، بجمعية البصـرية وانضباطهـا يف مجال 
العمـل االعالمـي واالكاديمـي واعتربهـا من ابرز 
الجمعيـات الفاعلـة والنشـطة يف ميـدان البحث 

العلمي والتنمية االعالمية.

وفـاز بعضويـة الهيئـة االداريـة يف االنتخابـات 
الدكتور طه الزيدي الذي انتخب رئيسـا للجمعية، 
والدكتـورة سـحر خليفـة سـالم نائبـا للرئيس، 
والدكتور محسن عبود كشـكول عضوا والدكتور 
عبـد الهادي الزيـدي عضوا والدكتـور جمال عبد 
ناموس امينا ماليا، واألسـتاذ سيف الدين حسني 

امينا للرس واألستاذ عبد الله عبد الرحمن عضوا.

وأدار عمليـة االنتخاب أعضـاء الهيئة التحضريية 
املشـكلة مـن قبل الجمعيـة وهم الدكتور حسـن 
هـادي رشـيد، والدكتـور ضيـاء حسـني عبيـد، 

والدكتور محمد عبد العزيز فليح.
وجرت االنتخابات بعد اسـتكمال املـدة القانونية 
املقررة للهيئة اإلدارية السـابقة وتهيئة الجمعية 
اإلجراءات الالزمة وفق قانون الجمعيات العلمية.

@—ÓõnèÌ@ÚÓ”aã»€a@ÚÓ„b‡◊6€a@ÚËjßa@êÓˆä
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كركوك /نينا:
استضاف حسن توران رئيس الجبهة الرتكمانية العراقية عدًدا من االعالميني والصحفيني 
الرتكمـان العاملني يف مختلف املؤسسـات االعالمية والصحفية يف كركـوك واربيل، يف مقر 

الجبهة الرتكمانية العراقية بمدينة كركوك.
وثمـن توران دور االعالميني والصحفيني الرتكمان يف الوقـوف مع قضيتهم عرب نتاجاتهم 

واسهاماتهم االعالمية والصحفية يف مختلف املؤسسات الدولية والوطنية واملحلية.
وتحدث عن الحراك السيايس االخري لقائمة جبهة تركمان العراق املوحد يف العاصمة بغداد 
ولقاءاتهـا مـع قادة القوى الوطنيـة يف العراق، مؤكـًدا : ان «الوفد الرتكمانـي قدم رؤيته 
للقادة السياسـيني، وبني ان الرتكمان متمسكون بوحدة العراق، ومتمسكون بابقاء امللف 

االمني اتحادًيا يف كركوك واملناطق املتنازع عليها».

بريوت/ متابعة الزوراء:
تحدث وزير اإلعالم اللبناني السـابق، جورج قرداحي، عن بعض خلفيات األزمة التي تسـببت 
فيهـا ترصيحاتـه بأزمة مـع دول خليجية، وذلك عـىل هامش حفل عقده ما يسـمى «اللقاء 
اإلعالمـي الوطني»، يف مقر وزارة اإلعالم.ودخل لبنان يف نـزاع دبلومايس كبري مع دول الخليج 
الشـهر املايض، بعد أن انتقد املذيع اللبناني، الذي تحول إىل العمل السـيايس، السـعودية بشأن 
حـرب اليمن.وقـال قرداحي: «لن أتحدث عن السياسـني الذيـن كانوا يطالبونني باالسـتقالة 
ويتبارون يف إطالق العبارات السفيهة، أمال بتلقي إشارة بزيارة السعودية، وكأنهم ال يعرفون 
رأي القيادة السعودية بكل واحد منهم».وأضاف «كنت أتوقع أن يقف أهل السلطة كلهم معي، 
ففوجئـت بأصوات من داخل الحكومـة، التي كنت مصدقا عند دخويل إليهـا بأنها متضامنة، 
تطالبنـي باالسـتقالة».وأعاد قرداحـي الحديـث عن خلفيـات الحوار الذي أجراه وتسـبب يف 
األزمة، قائال: «حديث أجريته قبل شـهرين من تعييني وزيرا عىل محطة أجنبية، ولم يتضمن 
أي إسـاءة، وإذ تشـن عيل حملة شـعواء مـن هنا، ألنني قلـت إن الحرب يف اليمـن وليس عىل 
اليمن فقطعت السـعودية ودول الخليج عالقاتها الديبلوماسـية والتجارية مع لبنان، وطلبت 
باالسـتقالة». وتابع «شـعرت حينها بظلم وإهانة فأعلنت رفيض لهـذا العقاب املفروض عيل 
وعىل وطني واالنتهاك لكرامة وطني وأهيل».ويف الثالث من ديسـمرب الجاري، استقال قرداحي 
قائال إنه قرر تغليب املصلحة الوطنية عىل املصلحة الشخصية، وذلك يف محاولة لتهدئة الخالف 
مع السعودية.وحينذاك قال قرداحي إنه استقال قبل زيارة الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون 
للريـاض عىل أمل أن يسـاعد خالل الزيارة يف تخفيـف حدة األزمة التي أشـعلتها ترصيحاته.

وطردت السـعودية سـفري لبنان، واسـتدعت سـفريها يف بريوت، وحظرت الواردات اللبنانية 
بعد ترصيحات قرداحي والتي قالت الرياض إنها مؤرش للقضية األوسـع.وحذت دول خليجية 

أخرى، بما يف ذلك اإلمارات والبحرين والكويت، حذو السعودية بإجراءات ضد لبنان.

اسطنبول /نينا:
 احتجزت الرشطة الروسـية بجمهورية خاكاسـيا الروسـية صحفيني تركيـني كانا يصوران 
فيلمـا وثائقيا عن حياة الجالية الرتكية يف تلك الجمهورية. وذكرت وسـائل االعالم الرتكية ان 
الصحفيني نازكول كنزيتاي وأمني كارجاك كانا يتواجدان يف خاكاسيا لتصوير الفيلم الوثائقي 
وإن السلطات املحلية أوقفت الصحفيني الخميس املايض أثناء تواجدهما يف أحد فنادق املدينة 
وانـه تـم حجز ممتلكاتهما الشـخصية ومسـح كافة الفيديوهـات والصور مـن كامرياتهما 
وحواسيبهما. واشارت تلك الوسائل االعالمية اىل انه تم اقتيادهما اىل احد املراكز االمنية بتهمة 
التجسـس وان السـلطات املحلية باتـت تماطل يف ترحيلهما وأنهما يقضيـان فرتة التوقيف يف 
ظروف صعبة . من جهتها وحسـب االعالم الرتكي فان بعض وسـائل اإلعالم الروسية وجهت 

تهما للصحفيني الرتكيني بانهما كانا يقومان بحملة مغرضة ضد روسيا .

‚b”ä˛a@Âfl@äbjÇ˛a@xaãÉnéa@NNNÚÓiãÃæa@ıbj„ˇ€@ÚÓ8ã€a@Ú€b◊Ï€a
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Ô‡Ó»‰€a@äbón„a@O@äaÏy
( تحسـني َكرميانـي )  قـاص 

وروائي ومرسحي 

صدرت له  :

مرافـئ  بـال  هواجـس   (1)

(مجوعة قصصية) دار الشؤون 

الثقافية العامة : 2001 

(2) ثغرها عىل منديل (مجموعة 

ناجـي  دار  ـ   1 ط  قصصيـة) 

نعمان ـ لبنان ـ 2008

(3) بينمـا نحـن.. بينمـا هـم 

(مجموعة قصصية) ط 1 ـ دار 

الينابيع ـ دمشق ـ 2010 

(4) الحزن الوسيم (رواية) ط1 

دار الينابيـع ـ دمشـق ـ 2010 

السـليمانية  رؤى  دار  ط2   .

.2020

(5) بعل الغجرية (رواية) طبعة 

1 دار ـ الكلمـة ـ مرص ـ 2010 

طبعة 2 دار تموز 

             دمشق 2012

غبار(مجموعـة  بقايـا   (6)

قصصيـة) دار رنـد ـ دمشـق ـ 

  2010

دار  (روايـة)  قلبـي  قفـل   (7)

فضاءات ـ عّمان ـ 2011

غضبـان  العريـف  خـوذة   �)

(خمـس مرسحيـات) دار ـ رند 

ـ دمشق ـ2011.       

زفـاف  صـورة  أجـل  مـن   (9)

(مرسحيتان) دارـ  رندـ  دمشق 

ـ 2011

       (10) أوالد اليهودية (رواية) 

دار ـ رند ـ دمشق ـ 2011

(11) ليسـوا رجـاالً (مجموعة 

قصصية) دار ـ رند ـ 2011

(12) البحث عن هم (مرسحية) 

دار ـ رند ـ دمشق ـ 2011

(13) بينمـا نحـن.. بينما هم و 

ثغرها عىل منديل (مجموعتان) 

دمشـق  تمـوز  دار  طبعـة2، 

.2011

(14) حكايتي مع رأس مقطوع 

العربيـة  املؤسسـة   ( (روايـة 

ـ  عّمـان  والنـرشـ  للدراسـات 

   2011

(15) امـرأة الكاتـب (مقـاالت 

ودراسـات أدبيـة) دار ـ رنـد ـ 

دمشق ـ 2011 

(16) زقنموت (رواية) املؤسسة 

ـ  والنـرش  للدراسـات  العربيـة 

بريوت ـ 2013

دار  عايش(مرسحيـة)   (17)

تموز ـ دمشق ـ 2013

(روايـة)  املنسـية  ليـايل   (18)

للدراسـات  العربيـة  املؤسسـة 

والنرش ـ بريوت ـ2014

(مرسحيـة)  املقموعـون   (19)

دار تموز ـ دمشق ـ ط1 2015 

(20) السـكن يف البيـت األبيض 

(مقاالت) دار تموز ـ دمشـق ـ 

 2015

(21) منثورات (شعر pdf  ) دار 

تموز دمشق 2015   

 ) جلـوالء  سـقوط  ليلـة   (22)

روايـة ) دار سـطور ـ بغـداد ـ 

ط1 2019  

حـاز عـىل عـدة جوائـز داخـل 

العـراق وخارجه واحتـل املرتبة 

االوىل يف الكثري من املسابقات

كتـب عنـه الكثـري مـن النقـاد 

وتناول منجـزه االبداعي الكثري 

من طلبة الجامعات 

دخلنا اىل عالم القاص والروائي  

تحسـني كرمياني وخرجنا منه 

بهذا العطاء ..

والروايـة  القصـة  كتبـت   *

واملقالة األدبيـة واملرسحية ولك 

العديد من الروايات التي شغلت 

النقـاد والقـراء ..ملـاذا اخـرتت 

الرواية تحديدا لتفرض شـهرتك 

وحضورك؟

ــ   يف الرواية تتوفر مسـاحات 

اليـوم  باتـت  للتعبـري.  أوسـع 

الشـغل الشـاغل للجميع. فيها 

وجدت نفيس ووجدتها تستوعب 

موهبتي.

والفانطـازي  *االغـرتاب 

اسـلوبية  تقنيـات  والعجائبـي 

توظفهـا بمخيلتـك االبداعية يف 

معظـم رواياتـك .. يا تـرى ملاذا 

اقتحمـت الرواية هـذه املناطق 

الرقيـب  مقـص  كان  ان  بعـد 

ولعقود طويلـة يالحق ويصادر 

كل نص حقيقي ؟

ــ  لدي قناعة أن نفسية الكاتب 

ترسـمان  الخاصـة  وظروفـه 

مسـار كتاباتـه، عندمـا يكون 

الكاتـب  الخيـال بركانـاً، عـىل 

أن يكـون ثائـراً، حياتنـا اليوم 

عبارة عن مالبسـات واحتياالت 

وحروب، الواقعية تخفق التعبري 

عن خبايـا حارض أو مسـتقبل 

يف  يسـبح  البعـض  حياتنـا، 

األنهر، شـخصياً وجـدت النهر 

ال يسـتوعب مغامرتي، فركبت 

مـوج البحـر مـن أجـل إرضاء 

مخيلتي وأحالم شخصياتي. 

* كيف تنظر اىل الرواية العراقية 

تلفـظ  املطابـع  ان  والسـيما 

عرشات الروايات شهريا؟

ـــ   الروايـة العراقيـة أغلبهـا 

رص هواجس شخصية وابتكار 

أحـداث ال قيمة لهـا يف بورصة 

الرواية الكونيـة إالّ فيما ندر، ال 

أريد أن أشـخص، القارئ يعرف 

ذلك من خـالل انجذابه ونفوره، 

ليس كل مـا يجول يف الذهن من 

أفكار وحـوادث مؤهلة لصناعة 

روايـة، أغلب روايـات اليوم هي 

قصـص محشـورة داخـل ثوب 

لغـوي مهلهـل، عـىل الـرواة أن 

يتمهلـوا قليالً، عليهم أن يركزوا 

عـىل قـراءة التاريـخ أكثـر من 

قـراءة الروايات، قراءة الشـعر 

واملرسح، والسري وعلوم الحياة، 

الخلـق،  طاقـة  يمنـح  الشـعر 

التعبـري  واملـرسح يمنـح قـّوة 

والحوار والفلسفة

* اهتمت الدراسـات االكاديمية 

وتناولـت  االبداعـي  بمنجزكـم 

الرسـائل واألطاريح  العديد من 

الجوانـب االبداعيـة يف منجزكم 

..كيـف تقيـم تفاعـل الوسـط 

االكاديمي مع االبداع العراقي ؟

ـــ  هنـاك كالم كثري بخصوص 

مـا طرحتيه، سـؤال شـغل بال 

الكثـري من األدباء جرّاء تهميش 

منجزاتهم، هناك مشكل، املنجز 

األدبـي العراقي غـري رائج حتى 

يف الداخـل، لعـدم وجـود منافذ 

توزيعهـا لتصـل إىل كل مدينـة، 

التكويـن،  حديثـة  النـرش  دور 

أقـرتح عليها أن تقـوم بمبادرة 

حضاريـة بتوزيـع نسـخ مـن 

كل عمـل مطبـوع مـن قبلهـم 

عىل كافـة مكتبـات الجامعات 

العراقية عن طريـق بريد وزارة 

وزارة  أو  مثـًال  العـايل  التعليـم 

ادبـاء  اتحـاد  وحتـى  الثقافـة 

هنـاك  العـام،  املركـز  العـراق 

الطلبـة، صعوبة  معانـاة عنـد 

املقرتحة  الكتـب  حصولهم عىل 

من قبـل األسـاتذة لدراسـتها، 

وهنـاك قصـور أيضاً مـن قبل 

األدباء، عـدم توزيع كتبهم عىل 

تلـك املكتبات لتكـون تحت اليد 

لدراستها، شخصياً أوفر كتبهم 

إىل الطلبة داخـل وخارج القطر 

نسخ الكرتونية.    

يف  املـرأة  اسـتالب  حاولـت   *

الواقـع  يف  هـي  كمـا  رواياتـك 

..ملاذا جعلـت دور املرأة محدودا 

بعطاءها الجسدي؟

ــ   يف روايتي ‘‘الحزن الوسـيم’’ 

كانـت صاحبـة قيـادة الحياة، 

العيش  قّوية، ضحـت وواصلت 

وانترصت، لم تكن للمرأة عندنا 

لتتأهـل  فاعلـة  قياديـة  أدوار 

أن تكـون بطلة روائيـة، ما زال 

الرجل هـو الضحيـة الكربى يف 

البالد، هو املغامر، عندما تتحرر 

وتقود وتصنع املعجزات يمكننا 

أن نجـد روايات تالحقها، ذكرت 

يف تغريدة فيسبوكية، أن معظم 

عناوينها  األغريـق  مرسحيـات 

أنـاث، كنَّ يشـاركن يف الحروب 

وربمـا لجمالهـن وقدرتهن عىل 

مجتمعهـن،  مسـارات  تغيـري 

عندمـا نكتـب نخضع لسـلطة 

الخيال ونحن نشبه كّتاب العدل 

نكتب ما يمىل علينا، ولن اكتمك 

الرس، استالب املرأة يف الرواية رد 

اعتبار جراء الحرمان واخفاقات 

الحيـاة الداخلية وغـدر النصف 

الجميل أحياناً.   

االكثـر  االدبـي  الجنـس  * مـا 

؟  الثقـايف  املشـهد  يف  حضـورا 

ملاذا؟

ــــ  حاليـاً الروايـة، املنتجـع 

الوحيـد اآلمـن للكاتـب، فوىض 

الحيـاة توفر له عزلـة اجبارية 

يرغـب  كمـا  ويمـرح  ليـرسح 

ويشاء.

الجوائـز  ان  باعتقـادك  * هـل 

االدبيـة دليل عىل نجـاح الكاتب 

وتميزه مع اننا شـاهدنا اعماال 

هابطة تحصد الجوائز ؟

ـــ لألسـف الذائقـة املتذبذبـة 

للمتلقي وراء ذلك، بات الجميع 

يلهث خلف الرواية التي يحالفها 

الحظ أو تخضـع ملعايري اللجنة 

وسياسـتها، لكنهم يصطدمون 

بجـدار رمـيل فيتغـري مزاجهم 

النـرش  دور  فضولهـم،  ويفـرت 

تتعامـل وفـق حسـابات مالية 

واتفاقـات جانبية لرتشـيح ما 

أدبـاء  تريـد ترشـيحه، أعظـم 

العالـم لـم ينالـوا جائـزة نوبل 

ومازالوا أسياد دور النرش، منهم 

مـن رحـل ومنهم مـن هو حي 

يرزق، هناك من فاز بنوبل لكنه 

غـري مقروء أو مسـموع به، ما 

زلت أفضل وأتابع إيزابيل أليندي 

وكازانتزاكـي  أمـادو  وجـورج 

دوراس  ومارغريـت  وكونديـرا 

وفرجينـا وولـف وبول أوسـرت 

وهم لـم يحظـوا بنوبـل، بينما 

ال أسـتطيع قراءة كتـاب واحد 

لهريثا مولـر ولوكليـزو وأليس 

مونرو ونايبول... وووألخ.    

* هل تعتقد ان الرواية العراقية 

قدمت شيئا جديدا لألبداع العربي 

وكيف بدأت تحصد الجوائز ؟

ــ الروايـة العراقية خرجت تواً 

من تحت حراب الرقابة، ما تزال 

فتّيـة، عجولة أكثـر مما يجب، 

تكتب يف أشهر، وهذا ما يجعلها 

بالـرتاث  فقـرية غـري معسـلة 

والتاريخ وفلسـفة الحياة، فيها 

أحـداث ليسـت روائيـة، مـا لم 

تكتـب بخيـط الحنني سـتكون 

مسـبحة  كخـرزات  أحداثهـا 

تتشكل بخيط عنكبوت، الجوائز 

التي تمنح أغلبها عابرة ال تغري 

سـهام الفضول لتنهـال عليها، 

استثناء بوكر السعداوي وظالل 

بوكـر بائـع الكتـب الـذي قتله 

الراحل سـعد ونبيـذة كجه جي 

وارد  املبـدع  وكتـارا مخطوفـة 

وظالل جسـد الراحل سعد، لكن 

مصيبة الجوائز كما قلت سابقاً 

هـي جنائز لألديـب العربي، من 

فاز بهـا عـىل مسـتوى الوطن 

العربـي مـات روائياً، سـبق أن 

يـأكل  كان  تغريـدة،  يف  ذكـرت 

التمـر مـن قمـة النخلـة وبعد 

الفـوز يف روايتـه الالحقـة بات 

يحبـو ليلملـم التمـر السـاقط 

عىل الـرتاب. ذكرت ايضاً، العالم 

يكتبـون روايـات، أّمـا نحن ما 

نـزال نطمـح أن نكتـب رواية. 

الجوائز ليسـت معايـري لتقييم 

األعمـال األدبيـة إالّ عند املتلقي 

ودور النرش.
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يف البـدء كانـت الكلمة، أجل هـي املقولة الشـهرية، والكلمة 

سواء أن كانت مقروءة، أو مسموعة؛ تحتاج إىل قائل، سارد، 

شـاعر، ولكن لكتابة الكلمة مشـاكل أكثر من الخطابة التي 

نشـأت منذ الجاهليـة األوىل، وقبـل نزول القـرآن، وهو كلم 

الله.

الكتابة منذ البداية لها مشـكالتها؛ فما هي مشاكل الكتابة، 

والكاتـب؟، ولنبدأ كمثال بالعرص العبايس، وهو العرص الذي 

تغـريت فيه صورة الشـعر وظهرت املوشـحات، وكانت قلب 

للصـورة التقليدية للشـعر، وظـل التغيري يحدث، ويسـتمر 

بظهور جماعة أبولو، و ظهور املرسحية الشـعرية، وغريها 

من الفنون األدبية، ثم جاءت الحداثة، وظهر شعر التفعيلة، 

والقصيـدة النثرية، ثـم ما بعد الحداثة، وانتشـار التجريد يف 

الشـعر والرسد، كذلك ما بعد بعد الحداثـة والتغري التقني يف 

الـرسد، والشـعر، وظهور العديد مـن النظريـات، واملناهج، 

وبالطبـع نالحظ الهجـوم عىل كل جديـد يف كل صنف أدبي، 

مثـال ما اسـتحدث ما بـني الشـعر والنثر والـرس، كقصائد 

الهايكو، والقصة الوضة، والقصة القصرية جًدا.

هـل للنقد دور يف هذا التغيري عىل السـاحات األدبية؟، بالطبع 

وبكل تأكيد أجل، فالنقـد يدفع عجلة التجديد، حتى وإن كان 

النقد هداًما ، فالنقد يف حد ذاته مستحدًثا ومأخوًذا من الغرب، 

وهل تتوقف الكتابة عند تصنيفها واملدارس النقدية املناهضة 

لـكل صنف عىل حـدى؟، ولإلجابـة عىل هذا السـؤال يجب أن 

ننظر ملشـاكل الكاتب يف حد ذاته، فوجود الكاتب عىل الساحة 

األدبيـة هو نتاج نقد لنصه األدبي، فلو كان النص فقريًا أدبًيا؛ 

فهـذا يدعو النقاد إىل تنبيه الكاتـب، ويف بدايات الكاتب يكون 

النقـد هو أحد مشـكالته، والكثري كان لديهـم املوهبة، ولكن 

النقد الهادم دفعهم إىل االنسـحاب من الساحة رسيًعا، وليس 

معنـى ذلك أن كل نقد هادم، وأن كل نص ناجح مائة يف املائة، 

وقـد يحدث كثـرًيا تالقي النص الجيـد مع الناقد غـري الجيد، 

وهي صورة سـيئة جًدا تمنع انتشـار موهبة الكاتب وتمنعه 

مـن التطويـر، والتطوير يف حـد ذاته يزعج الكثـري من النقاد 

لـذا تمت محاربـة القصيدة النثرية والتجريـد يف الرس، وحتى 

نكون منصفني؛ فنجد أن هناك نعمة أعطاه الله لذوي املواهب 

وهـي اإلرادة عىل تحقيق مرشوعهـم األدبي، وتوصيل فكرهم 

لجميع البرش، وهذا مايواجه الكتاب الجدد، فمن يقاوم ينجح 

يف إنقـاذ عمله األدبي وإكماله؛ حتى يصل إىل تكوين أول عمل 

يمكـن أن يصـل إىل جمهـور القراء ورقًيـا، وجمهـور القراء 

ليـس موجـوًدا بالفعل حتى يتـم تبني دار نـرش للعمل األول، 

والتسـويق له فعلًيا، وهي العقبة الحقيقية يف حياة كل كاتب 

مبدتـئ وغري مبتـدئ، وأقصد بكاتب هنا أن يكون شـاعرًا، أو 

ناقًدا؛ أوسـارًدا، أو ناثرًا، أو حتـى باحًثا أكاديمًيا، وهنا تظهر 

العديـد من العقبات التي نعلمهـا جمييًعا، والتي زادت يف زمن 

الوبـاء والوباء هنا ليس الكورونا فقط بـل العديد من األوبئة 

الفنيـة، والتطبيقات التي ُتظهر انحطاًطا يف االخالق يف العديد 

منها كالتيك توك، فضًال عىل أغاني املهرجانات وغريها، فبات 

سـوق القـراءة فقريًا من الكتاب، وكتاب عىل حد سـواء، فهل 

سـتظل هذه املشكالت قائمة مسـتقبلًيا؟ سؤال أدعو الجميع 

أن يجدوا معي إجابة له!

 #املشهد:
شجرة التوت

بانتهاء املوسم
ظل نظيف

القـراءة االنطباعية  / أحمد اسـماعيل  / 
سوريا
#بداية 

الشـعر هو قطفة من اإلبداع يراها الشاعر 
ألشياء بسيطة

قد ال يعريها البعض أي اهتمام
حتـى أنه يمكـن يستسـخفها ألنهـا مما 

جرت العادة
وحده الشاعر هو يقرأ إيقاعها و تفاصيلها 

بمعجمه الفني املتعدد يف مناهله
و حني نكون يف حرضة الشـعر ال نلتفت إىل 

أصله و من أي بلد ينحدر
ألننا نتأثـر بالكلمة املعروضة و نسـيجها 

الحريري
و الهايكـو كأي نـوع مـن أنـواع الشـعر 
املسـتحدث و الذي دخل اللغـة العربية من 

بابها الواسع
و  أصبـح له رواد يف كل بلد عربي ومنصات 

يتبادلون فيه هذا الجنس األدبي الجديد
و بغـض النظر عـن آراء الكثري حوله فهو 
يحـاول أن يـرتك بصمتـه يف نوافذ الشـعر 

العربي
وال شـك أن شاعرنا قد المس فيه روح هذا 

الفن الشعري

الذي يعتمد عىل بث اللغة الشاعرية يف ثالثة 
مقاطع

متمازجـة مـع الطبيعة بعيدة عـن املجاز 
نوعا ما

وان تخلق الدهشة و املفارقة يف املشهد
وهنا يف هذا املشهد 

يعـرض لنـا الشـاعر مشـهدا مؤثـرا من 
الطبيعة وبدون مجاز ظاهر

لكن حنكة الشاعر هي من تفرض الدالالت 
البعيدة

ففي العتبة و مطلع املشهد شجرة التوت 
ربمـا القـارئ البسـيط يرى فيها شـجرة 

عادية

لكـن الوقوف عندهـا وعدم تتمة السـطر 
يرتك املتلقي أمام أسئلة عدة

لم اختار الشـاعر شـجرة التوت و لم تكن 
السنديانة او غريها
ما دالالت الشجرة؟

هل ستقطع.؟...هل ستثمر؟....هل...
األسـئلة كثـرية ولعل الشـاعرة اختزلها يف 

اختيار نوع الشجرة
لألنثى....للجمـال... ترمـز  فالشـجرة 

للثروة...للوطن...
وهو جمعها يف شجرة التوت

فالشجرة حني تكسـوها األوراق الخرضاء 
تصبح جنة من الجمال وخاصة الكبرية يف 

العمر
ثانيا هي رمز للثروة من خالل غالت ثمرها 
الشـهي و رشانق الحريـر التي تتغذى عىل 

أوراقها
أمـا األنثى و الوطن فهمـا من جذور هذه 
الشجرة و رحمها الذي ال يعرف إال العطاء

وها حني نأخذ نفسـا و ننتقـل إىل املقطع 
الثاني نجد الشـاعر قد حولها إىل تراجيديا 

عالية 
الحظـوا  االلتفاتة عىل املشـهد و األسـئلة 

التي تطرحها
بانتهاء املوسم

فهنا يقتلنا الفضول لنعرف ماذا سـيحدث 
بعد

كشجرة عادية
هل ستقطع ام سيعتني بها أكثر

كأنثى 
هل سيرتكها أم سيجعل من حبها جنة

كوطن
سـيهاجر...هل  سـيتخاذل...هل  هـل 
بقـدر  لهـا  سـيخلص  سـيدافع...هل 

احتضانها له من الطفولة للهرم
و حتى ينهي الشاعر نهش الفضول يف ذات 

املتلقي
يصنع املفارقة و الدهشة يف املقطع األخري

تأملوا  السـطر األخـري و احكموا عىل مدى 
براعة الشاعر

ظل نظيف

فحني ينتهي موسـم حصاد الثمار ال يجد. 
الفالح أجمل من ظل شـجرة التوت نظيف 

يثلج الصدر بعد كل تعب
و حني ننظر إليه كأنثى

ندرك قيمة املرأة يف آخر العمر
يرحـل األطفـال حـني يتزوجـون ويبقون 

لوحدهم كل منهم يستند عىل اآلخر
و لعل استقطاب صفة النظيف للظل تكمن 

يف االصالة
فاملـرأة االصيلة وحتى لـو كانت يف خريف 
العمـر تزيـل تعب جسـد الرجـل و تكون 
بلسـما لجراحـه و تثلـج صـدره بفكرها 
املتقـد الذي كانت فيه الناصح و الصاعد يف 

كل عتبة من عتبات النجاح
أما حني ننظر للسطر األخري كوطن

فإننـا نرى مدى الراحة التـي يالقيها أبناء 
الوطن املخلصني و هم ينعمون بالراحة يف 

ظلها بعد أن حققوا له املجد
و لعـل الشـاعر اقتطف هذا املشـهد. لكي 

يوصل رسالة أعمق لكل البرش
املـرأة واحتفالها ال يختزل يف يوم ولحظات 

عابرة 
املـرأة وطـن يحـق لنـا أن نحتفـل بها كل 

لحظة بإعطائها قيمتها ومكانتها
ألنها سـتكون يف ذلك الوقـت ك ظل نظيف 

اليشوبه ال الزمان و ال املكان
ترفع القبعة لكل هذا الجمال

محبتي وطوق ياسمني

تلك الزهرات أنهن يحاولن قتيل

أنهن يثرن غبارا  من الحزن

يحطن عىل أوراقي املبعثرة

يجلسن إىل املنضدة..كأصدقاء قدامى

يستعيدون قصة قديمة

قصة انتهت

ترتعش أطرافها

الزهرات...ملعونات...يرغبن أن يجلسـن يف 

عقد الحبل

العقد املتعددة ملحاوالت املوت

املوت....... والبعث

هل دخلتم الحديقة  تلك

الحديقة املهشمة الجدران

إذا لنرس معا  ...

مسافة أخرى...

لعلنا نجد بابا للخروج من املحنة

بابا لتجاوز اللعنة

االغصـان  املفاجئ....تحـت  املـوت  خـوف 

الكثيفة للرغبة الجامحة

موت الحدائق....موت مخيف
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إرهـاص وتبشـري    والغضـب 
أمثالنـا:  ويف  الجيـاع.  بثـورة 
أن  الفقـر  كاد  كافـر.  الجـوع 
يكون كفراً. لو كان الفقر رجالً 

لقتلته...       
الفقر روح الثورات عرب التاريخ. 
ثورة الفالحني يف عهد الفراعنة 
- اآل لهة !. وهي نادرة يف تاريخ 

مـرص القديمـة. ثـورة العبيـد 
يف رومـا بقيادة سـبارتاكوس. 
ثورة الزنج يف البرصة يف العرص 
الفرنسـية.  الثـورة  العبـايس. 
القيـارصة  زمـن  والبلشـفية 

الروس... 
 هل سـمعتم يف التاريخ بأثرياء 
ثـاروا عىل  البطـون  منتفخـي 
طغيان سلطان ؟؟ الفقر ثورة. 

الجوع غضب فثورة

  تأملوا يف أسـطورة  عشـرتوت 
(عشـتار) من تراثنا الحضاري 
القديم وهـي تنوح عىل حبيبها 
اإلله دمـوزي ( تمـوز) وكأننا 
نشـهد من خاللهـا ( تراجيديا 
يف  داعشـية  ) وغـري  داعشـية 
بعض أقطارنا العربية، وغريها 

يف عاملنا البائس: 
 (( ما من لبن ُيسـَكب للفقراء 
فلم يبق ثمَة لبن ، رشبوه كله/ 

وأقـدام الحظـرية الجرباء تدب 
عـىل األرض بأقـدام ملتويـة/ 
سـَفاحون  حيتـان،   ، غيـالن 
يشء/  كل  عـىل  ينقّضـون 
يبـددون جثـث  مـا  ورسعـان 
ضحاياهـم املذبوحـة/ الغيالن 
تعيـش فـوق املقابـر/ ترقص 
عـىل أكـوام الجثـث املتعفنة/ 
الغيالن تنجـب وتتكاثر والغول 
الكبـري فّرَخ غوالً صغرياً / أّواه 

يا تموزي الجميل )) !
العالـم  يف  املظلومـني  حناجـر 
ترصخ...وترصخ، ُمَدّماًة ببالغة 
فقـر الدم... وال من سـميع وال 

من مجيب!
    مَثـل وتعليـق. األمثال حكمة 
حيـاة وتجـارب أفـراد وأمـم، 
وتتشابه أحياناً بل وقد تتطابق

مصطفى سليمان
٩ تعليقات



دائما ما نالحظ أن الرجال 
أكثر ميال إىل تناول الطعام 
بطريقة أرسع من النساء، 
ولكن هـل فكرنا يوما عن 
وجود سـبب علمـي وراء 
ذلك؟ هذا ما قامت دراسة 
أجريـت يف كوريا  جديـدة 

الجنوبية بتوضيحه.
سوغان  الباحثان  وأوضح 
جـني،  وويونسـان  بـارك 
جامعـة  إىل  املنتميـان 

سـيميانغ الكوريـة، أنهمـا قامـا بتثبيت أقطـاب كهربائيـة يف فك 48 
طالبـا وطالبة بالجامعة، ثم قاما بوضع بعـض الطعام أمامهم وطلبا 
منهم تناولـه يف نفس الوقت، وقاموا بمالحظة رسعـة الرجال مقارنة 

بالنساء.
ووجد الباحثان أن الرجال كانوا أرسع كثريا يف تناول الطعام من النساء، 
وقد قامت األقطاب الكهربائية املعلقة بفكهم بتسـجيل نشاط عضالت 
الفك، وحجم املـواد الغذائية التي يمكن بلعها يف الدقيقة الواحدة، وقوة 

املضغ، والوقت املستغرق يف األكل.
ووجدت الدراسـة أن قـوة العضالت وقوة املضغ كانـت أعىل بكثري لدى 
الرجـال من النسـاء، أما النسـاء فكان لديهن زمن املضـغ أطول بكثري 
مـن الرجال، إذ إنهن ينفقن وقتا أكثر من الرجال يف مضغ الطعام، مما 

يجعل الوقت املستغرق يف األكل أقل بكثري يف الرجال عن النساء.

يصـف أبطـال األلعـاب الرياضيـة عندما يتـم اسـتدعاؤهم إىل حلبة 
املنافسة بأنهم يستعملون حواسـهم التي تبلغ ذروتها بسبب ارتفاع 

ضغط املنافسة، ملصلحتهم. 
وبالتايل يكونون قادرين عىل تهدئة عقولهم، خارج منطقة الجمهور، 
ويسـّددون أهدافهـم. فيمـا التالمذة الذيـن يواجهون قلـق االمتحان 
يفعلـون العكـس، أي أنهم يسـتعملون حواسـهم يف خدمـة قلقهم، 

فيفكرون باحتماالت الفشل أكثر من تحقيق النجاح.
هناك أسـباب عـّدة تجعل بعـض التالمذة أكثر عرضـة لقلق االختبار 
الـذي يرتافق غالًبا مع قضايا التعلم. فاألطفـال الذين يعانون من الـ 
ADHD «اضطرابـات الرتكيز والنشـاط املفرط»، غالًبا ما يشـعرون 
بالقلـق حول املدرسـة، وعندما يحني الوقت إلجـراء اختبار، يمكن أن 

يزداد هذا الشعور. 
وباملثـل، عندما يكـون لدى التلميذ فـرتة محدودة مـن الوقت إلجراء 
اختبـار، ويدرك أنه يحتاج إىل املزيد من الوقت ألن إيقاعه بطيء، فإنه 
سيشـعر بالقلق. وكذلك أولئك الذين يشـعرون دائًما بأنهم لن ينجزوا 

اختباراتهم بالشكل املطلوب هم أكثر عرضة لقلق االختبار. 
والتالمذة الذين يقلقون دائًما من ارتكاب األخطاء أو من أدائهم املدريس 
بصـورة عامة، وكذلك التالمذة الذين يعتقـدون أنهم غري قادرين عىل 
إنجاز اختبار يف مادة معينة، وأيضاً التالمذة الذين يسعون إىل التفّوق، 
أو الذين يشعرون بتوّتر بسبب توقعات أهلهم الذين يطالبونهم بمزيد 
من النجاح ويتوّقعون درجات ممتازة، مما بسبب الخوف الشديد من 
عدم تحقيق توّقعات أهلهم، وبالتايل يشـعرون بتوتر وقلق شـديدين 

من االمتحان. 
فتقويمهم الذاتي ضعيف جًدا وثقتهم بأنفسـهم كذلك. كما يمكن أن 
يكون سـبب التوتر عدم التحضري، بشكل جيد لالختبار، وأخريًا هناك 
أسـتاذ املادة الذي يشـعر التالمذة بالتوتر أثناء االمتحان. إًذا األسباب 

كثرية التي تجعل التلميذ مصاًبا بقلق االمتحان.
ما اإلرشادات التي يمكن التلميذ املراهق اتباعها ليخفف من حدة قلق 

االمتحان؟ 
ليس هناك من وصفة سحرية تجعل التلميذ يتخلّص من قلق االمتحان، 
بـني ليلة وضحاها، بل يحتاج ذلك إىل وقت وإىل اقتناع التلميذ نفسـه، 
بأنه قادر عىل إبعاد كل ما من شـأنه أن يجعلـه متوترًا قبل االمتحان 

وخالله. 

الزواج مؤسسة رائعة ُتبنى عىل الحب 
والدعم ويف بعـض األحيان تتحول إىل 
اتحاد يقوم عىل مشاركة املسؤوليات 
والواجبـات. نحن نميل إىل نسـيان ما 
الـذي يرمـز إليه الـزواج. فهـو يرمز 
إىل الحب والدعم، الصرب، املسـؤولية، 

والتفاهم. 
إذا كنت/كنـِت يف عالقة عاطفية ولم 
تتخذوا القرار بعد يف أخذ خطوة جادة، 
فإليكـم قائمة بأهم األمور التي يجب 
عـىل املرأة والرجل أن يكونوا متأكدين 

منها قبل الزواج. 
١- ال تتزوجـوا قبـل أن تتأكـدوا من 
أنكم أصدقاء مقربـني قبل أن تكونوا 

أحباء!
٢- ال تتزوجـوا قبل أن تتأكدوا من أن 

بينكم درجة عالية من التفاهم.
٣- ال تتزوجـوا قبـل أن تتأكـدوا من 
أنكـم تحبون رشيك الحيـاة بالدرجة 
التـي ال تمانعون فيهـا التضحية من 
أجله بكل محبة ورضا ألنه يف النهاية 

سيقدر ذلك كثريا. 
٤-  ال تتزوجوا قبل أن تروا هذه اللمعة 

يف عيون من تحبون عندما يراكم. 
٥- ال تتزوجـوا قبـل أن تتأكـدوا مـن 
أنكم سـتتحملون الطريقة التي يأكل 
بهـا الحبيب! هناك الكثري من العادات 
املزعجة التـي ال نطيقهـا ونغفل عن 

االنتبـاه لها مـع من نحب لـذا تأكدوا 
من أنكم سـتتحملونها إن وجدت مع 

من تحبون. 
٦- ال تتزوجـوا قبل أن يفهم كل منكم 
الطريقة التي يفضل أن يعرب بها اآلخر 
عن حبه ومشـاعره. وإن رضيتم بها 
اآلن ال يجب أن تشتكوا منها بعد ذلك.

٧-  ال تتزوجوا إذا كنتم ال تستطيعون 
أن تكونوا أنفسـكم أمـام من تحبون 
أو إن كنتم ال تنوون ترك له املسـاحة 

ليكون عىل طبيعته أمامكم. 
٨- ال تتزوجوا من أجل املتعة. تزوجوا 
مـن أجل الحـب. فالـزواج املبني عىل 

العواطف والحب يدوم طويال. 

٩- ال تتزوجوا قبل أن تكونوا مستعدين 
للتعايش معا يف أوقات الفرح والحزن 
ووسـط كل الظـروف السـعيدة منها 

والسيئة. 
تكونـوا  أن  قبـل  تتزوجـوا  ال   -١٠
وأن  املسـؤولية  لتحمـل  مسـتعدين 
رشيك الحيـاة مسـتعد لتحمل نصف 

هذه املسؤولية. 
١١- ال تتزوجـوا قبـل أن تتأكدوا من 
أنكم ترغبـون يف أطفال تحمل نفس 

صفات من تحبون!
١٢- ال تتزوجوا قبل أن تتأكدوا من أن 
من تحبون سـيقوم بمسح دموعكم 
أينما سـقطت وأنه سيساعدكم عىل 
النهوض من جديد والخروج من هذه 

األزمة.
١٣- ال تتزوجوا إذا كان أحدكم يشعر 
بأنه أفضل من اآلخر أو أن اآلخر أفضل 
منـه. فبهـذه الطريقة سـتواجيهن 
دوما مشكلة التسلط والغرور يف حني 
أنـه يجـب أن تكون عالقتكـم مبنية 

عىل املساواة والتفاهم.
١٤- ال تتزوجـوا ألسـباب أخرى غري 
الحب أي بسـبب التقـدم يف العمر أو 

لعدم إيجاد شخص آخر مناسب.
الخالصة، الزواج ليس أمرا سهال ويف 
الوقت ذاتـه ليس مهمة مسـتحيلة. 
هو فقـط يحتـاج منكـم الكثري من 
العمـل والصـرب واإليمـان والثقـة يف 
الشـخص الذي تختارون العيش معه 
بقيـة حياتكـم. يمكنكـم أن تقابلـوا 
هـذا الشـخص يف العرشينيـات أو يف 
طاملـا  متـى  يهـم  ال  الخمسـينيات. 
ستكونون متأكدون من أنكم ستكونوا 

سعداء معه.  

البـاف  :عجينـة  املقاديـر 
باسرتي: باكيت
البيض: 1 حبة

الخل: ربع ملعقة صغرية 
سـماق: حسـب الرغبة (أو 

صعرت، للتقديم)
لبنة: كوب (للتغطية)

طريقة التحضري
1. سخني الفرن عىل حرارة 

200 درجة مئوية.
2. حـرضي صواني قصرية 

الحافة.
3. أنثري بعض الدقيق عىل 
الطاولة. ثم، افردي العجينة 
باسـتعمال النشـابة، وذلك 
حتـى تصبـح  بسـماكة 4 

ميلليمرتات تقريباً.
قطاعـة  اسـتعميل   .4

البسكويت لتقطيع العجينة 
اىل أشكال، بحسب الرغبة.

عـود  بواسـطة  اعمـيل   .5
أسـنان، ثقوبـاً عـدة عـىل 
مـن  قطعـة  كل  سـطح 

العجني.
6. ضعـي يف طبـق صغـري، 
كالً مـن: البيضـة والخـل، 
مـع التقليـي ليختلطا. ثم، 

اسـتعميل فرشـاًة صغـريًة 
لتوزيـع طبقة مـن البيض 

فوق الفطائر.
7. اخبـزي الفطائـر، حتى 
تصبح ذهبية اللون. ودعيها 

تربد تماماً.
8. وزعـي اللبنـة عـىل كل 
فطـرية. وزينيهـا بحسـب 

الرغبة، وقّدميها.
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مورافسـكايا،  يكتريينا  أفادت 
الروسـية بعدم  التغذية  خبرية 
الجمع بني البطاطس واللحوم 
وبني العصائد والحليب، مشريًة 
إىل تشـري أنه من الخطأ الجمع 
والربوتينـات  النشـويات  بـني 
وخاصة ذات األصـل الحيواني 
(الخبـز مع اللحـم، البطاطس 
مع اللحـم) وكذلك مع الحليب 
املخمـرة  األلبـان  ومنتجـات 
الحليـب،  مـع  (العصيـدة 
العصيـدة مـع السـكر) ومـع 

الفواكه وعصائر الفواكه“.
وتضيـف، مـن املهـم للجسـم 
عمل الجهـاز الهضمي بصورة 

صحيحة وفقا لخصائصه:
- رسعـة هضم املـواد الغذائية 

املختلفة؛
- وكل مـادة تحتـاج إنزيمات 

خاصة لهضمها وامتصاصها؛
- إفـراز عصـري املعـدة لهضم 

يكـون  املختلفـة  األطعمـة 
مختلفا؛

يحتـاج  الربوتـني  هضـم   -
أمـا  حامـيض،  وسـط  إىل 
إىل  فتحتـاج  الكربوهيـدرات 

وسط قاعدي.
وتشري إىل أن تناول مواد غذائية 
غري متوافقة يجرب الجسم عىل 
إنفاق كميـة كبرية من الطاقة 

لهضمهـا، فعندمـا يتم هضم 
مادة ما، ولم يكتمل هضم مادة 
أخرى مختلفـة يضطرب عمل 
األمعـاء، وتبدأ عمليـة التعفن 
أن  إىل  التـي تشـري  والتخمـر، 
الطعام لـم يهضم ولم يمتص، 
الجسـم  يسـتفيد  ال  وبالتـايل 
من املـواد املغذية، وترتاكم فيه 

السموم.

تتسـبب أدوات الطهو بانتشار 
الفـوىض يف املطبـخ، خصوصاً 
إذا كانت غري منظمة، ما يعيق 

عمل ربة املنزل أثناء الطهو.
يف مـا يأتـي، بعـض النصائح 
املسـاعدة يف ترتيـب وتنظيـم 
املطبخ، لتسـهيل مهمة الطهو 

وإنجازها يف أقل وقت ممكن:
1. ضعـي كتـب الطهـو عـىل 
الرفـوف، بعيـداً عـن الرطوبة 
والحـرارة، . علمـاً أن حضـور 
كتب الطهو السـميكة يضفي 

جمالية عىل املساحة.
وسـرتة  القفـازات  علّقـي   .2
جـدران  أحـد  عـىل  الطهـو، 

املطبخ.
الطعـام  أدوات  رتبـي   .3
املسـتخدمة يوميـاً كاألطبـاق 
واألكواب عىل الرفوف السـفىل 
لتكـون يف متنـاول اليـد، مـع 
أدوات  الحـرص عـىل تخزيـن 
والطناجـر  كاملقـالة  الطهـو 

بالقرب من فرن الغاز.

4. افصيل املالعق عن السكاكني 
األدراج،  داخـل  يف  والشـوك 

بحواجز خشبية.
5. نظمي املواد الغذائية، حسب 

فئة كل منها.
6. ضعـي األشـياء املتشـابهة 
(الربطمانات واملعلبات) سوياً، 

يف مكان محّدد.
املخفيـة  اإلنـارة  وزعـي   .7
يف بعـض زوايـا املطبـخ، مـع 
الحـرص عـىل تثبيـت وحدات 
أماكـن  يف  القويـة  اإلضـاءة 

تحضري الطعام.
8. افريش قطع السـجاد سهلة 
الغسل، خصوصاً يف املساحات 
التـي تقفـني بهـا باسـتمرار، 

كمنطقة حوض الجيل مثالً.
9. تخلّيص من األشياء التي لن 
تستعمل يف ما بعد، كما من تلك 

منتهية الصالحية.
10. ثبتـي العربـة التـي تنقل 
األطباق الثقيلة ضمن مساحة 
فارغـة، فهـي تسـهل مهامك 

وتجمل الزاوية.

حـذر خرباء أمراض تناسـلية الرجـال من ارتداء 
البناطيـل الضيقـة، مشـريا إىل أن ضغطهـا عىل 
الخصيـة يجعل الشـخص أكثر عرضـة لإلصابة 
بالعقم. واكدوا ان ارتداء البناطيل الضيقة يجعل 
الرجل أكثـر عرضة لإلصابة بضعـف الخصوبة، 

وقد يتفاقم األمر ليصل إىل اإلصابة بالعقم أيضا
ويرجـع ذلـك اىل أن: «الخصيـة توجـد يف كيـس 
منفصل عن الجسـم، ألنها تعمل يف درجة حرارة 
أقـل من حرارة الجسـم العاديـة بدرجتني، ولكن 
عنـد ارتـداء البناطيـل الضيقة تلتصـق الخصية 
بالجسـم، وهو ما يؤدي إىل رفـع درجة حرارتها، 
وهذا بدوره يؤثر سلبا يف قدرة الخصية عىل إنتاج 

الحيوانات املنوية». 
الخصيـة  تجعـل  الضيقـة  البناطيـل  أن  «كمـا 
واقعـة تحت ضغط، وهذا يعتـرب بحد ذاته عامال 
سـلبيا آخر، حيث يضعف مـن قدرتها عىل إنتاج 
الحيوانات املنوية، كما أن هذه الحيوانات الناتجة 

يف ظل الضغط تقل حيويتها ونشاطها». 
وهذه األعـراض الناتجة عن ارتـداء البناطيل قد 
تتفاقم مع طول فرتة ارتدائها، وهو ما قد يتسبب 

يف مضاعفات تصل لدرجة العقم
ويف اإلطـار ذاتـه كانـت دراسـة سـابقة أعدهـا 
اختصاصيون يف أحد املستشفيات الكندية، أكدت 

أن اللباس الضيـق الذي يفضله البعض، يؤدي إىل 
مشاكل صحية عديدة خاصة للنساء، تبدأ بإتالف 

األعصاب، وتنتهي بمنع اإلنجاب. 
وقال الباحثون املختصون يف مستشـفى تيميس 
أند ديسـرتيكت بمدينة أونتاريـو الكندية: ارتداء 
املالبـس الضيقة يف فرتات املراهقة قد يسـبب ما 
يعرف بالتهاب بطانة الرحم، وهي حالة مؤملة قد 
تسـبب العقم ونقصان الخصوبة عند السـيدات، 
وإن الضغط املتسـبب عن ارتداء املالبس الضيقة 
قد يؤدي إىل تجمع وتراكم الخاليا من بطانة الرحم 

يف منطقة أخرى يف الجسم مسببا االلتهاب.
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• من فوائد الخضار للجسـم هو 
تحسني صحة الجسم بشكل عام 
حيـث يقلل من مخاطـر اإلصابة 
ببعـض األمـراض مثـل أمـراض 

القلب.
• أظهـرت العديد من الدراسـات 
فوائد الخضار للجسـم يف الوقاية 

من الكثري من أنواع الرسطان.
• من أهم فوائد الخضار للجسم, 
احتوائه عىل األلياف الغذائية التي 
تقلل من خطر اإلصابة بالسـمنة 
الشـعور  خفـض   طريـق  عـن 
بالجـوع. ومـن فوائـد األليـاف 
املوجـودة يف الخضـار أيضـاً هو 
الوقاية من مرض السـكري ومن 
القولون  القلب ورسطان  أمراض 

وتحسني عملية الهضم.
• من بني فوائد الخضار للجسـم, 
هـو تقليل ضغـط الـدم املرتفع 
بفضل احتوائه عىل البوتاسـيوم، 
كما أن البوتاسيوم له فوائ أخرى 
يف تقليل مشـاكل حصوات الكىل 

ويقلل من هشاشة العظام.

• يسـاعد الخضار يف الوقاية من 
العـني والجلـد بفضـل  أمـراض 
وجـود فيتامـني أ بشـكل كبري يف 

الخضار.
• الوقايـة مـن األنيميـا أحد أهم 
فوائد الخضار للجسم، فهو غني 

جـداً بفيتامني ج الذي يسـاعد يف 
زيـادة امتصاص الحديـد النباتي 
من الجسـم وبالتـايل الوقاية من 

األنيميا أو فقر الدم.
• من بني فوائد الخضار للجسـم, 
تقليل مخاطـر اإلصابة بأمراض 

الربد وزيادة مناعة الجسم.
• يساعد الخضار يف الحصول عىل 
بـرشة شـابة لوجـود الكثري من 
املركبات الغذائيـة الهامة لصحة 
األكسـدة  البرشة مثـل مضادات 

وفيتامني ج واملاء.
• أحد أهم فوائد الخضار للجسـم 
هو تقليل االرهاق والقلق وتحسني 
املزاجية للجسـم لوجود  الحالـة 
بعـض املركبات الغذائيـة املفيدة 
للتخلص مـن االجهـاد واالرهاق 

مثل البوتاسيوم وفيتامني ج.
• وجد أن من بـني فوائد الخضار 
للجسـم أيضـاً, تحسـني صحـة 
العظـام وتقويتهـا الحتوائه عىل 
كميـات كبـرية مـن الكالسـيوم 
ك  فيتامـني  و  د  وفيتامـني 
واملاغنيسـيوم  والبوتاسـيوم 
والسيما يف الخرضوات الخرضاء 

الورقية.
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اعرف شخصيتك من حرف اسمك باالنكليزية 

Ò5«Î@Úó”

مـن املمكن ان يرتبط االسـم ببعض ارسار الشـخصية وصفاتها 
املختلفـة. ولهـذا من املفيد تجربـة هذا االختبار الذي قد يكشـف 
بعض الطباع املرتبطة بالسـؤال كيف اعرف شخصيتي من حرف 

اسمي باالنكليزية. 
ملن يسأل كيف اعرف شخصيتي من حرف اسمي باالنكليزية الكثري 

من االجابات التي تدل عىل بعض صفاتها الظاهرة والخفية. 
M يجد من يبدأ اسمه بهذا الحرف غالباً صعوبة يف التعبري عن ذاته 
ويف اظهار قدراته. وهو ما يجعله يعيش يف الظل ويشـعر بالغبن. 

N يصف الكثريون من يحمل اسماً يبدأ بهذا الحرف باالنانية. فهو 
يهتم غالباً بمصالحه الخاصة رغم انه قد يقدم بعض املسـاعدات 
الطفيفـة لآلخريـن. كمـا انه يحرص عـىل حب ذاته قبـل اظهار 

عاطفته تجاه العالم الخارجي. 
O يتسـم من يحمل اسـماً يبدأ بالحرف O برسعة االنفعال وبعدم 
القدرة عىل السـيطرة عـىل غضبه يف الكثري مـن املواقف. وهو ما 

يمكن ان يسبب وقوعه يف العديد من االفخاخ يف بعض االحيان. 
P يعانـي هذا الشـخص من الخجـل املفرط. وهذا مـا يمنعه من 
التعـاون مـع اآلخرين من اجـل اتمـام اي مرشوع. ولهـذا عليه 
تطويـر قدرته عـىل الحـوار والتفاهم مـع املحيطني بـه إلظهار 

مواهبه الخفية. 
Q يعترب من االشخاص الذين يتمتعون بالكثري من املواهب. وعليه 

استغاللها من اجل تحسني واقعه املادي واالجتماعي. 
R هذا الحرف يشـري اىل امتالك موهبة التعامل مع اآلخرين بلباقة 
تامـة. وهذا ما يفتـح امامه الكثري من الفرص ويسـمح له ببناء 
املخططات وتقديم االقرتاحـات املفيدة التي تؤدي اىل نتائج تزيده 

تألقاً. 
T مـن املمكن االعتماد عىل هذا الشـخص من اجـل ايجاد الحلول 
للعقـد واملشـاكل املختلفـة. فهـو يتسـم بالعقالنيـة ويبتعد عن 
االنفعالية. كما انه ال يعرف االستسـالم ويرص عىل بلوغ الخواتيم 

السعيدة. 
U يظهر حماسـه حني يتعلق االمر بتقديم املسـاعدة. لكنه يتسم 
احيانـاً بالتهور وهـو ما يدفعـه اىل ارتكاب الكثري مـن االخطاء. 

ولهذا يدعوه الجميع اىل الرتوي وعدم االستعجال. 
V ال يحـب مـن يبدأ اسـمه بهـذا الحـرف االنتظار لوقـت طويل. 
فرسعـان ما يفقـد قدرته عىل ذلك. ومن املمكـن ان ييسء هذا اىل 

عالقاته باآلخرين ألنه يدفعه اىل الغضب. 
W يبـدي هذا الشـخص الفخـر بنفسـه وبقدراتـه يف الكثري من 
االحيـان. ويـرى الكثريون يف هذا نوعـًا من التكـرب. اال انه ال يأبه 

للتعليقات ويفعل ما يرى انه يناسـبه وال يؤذي اآلخرين. 
Y يتمتع هذا الشـخص بشـخصية مسـتقلة. فهو يأخـذ قراراته 
املهمـة بناء عىل تفكري عميق بعيداً عن التأثريات الخارجية. ولهذا 

غالباً ما يحقق النجاح يف مهماته املختلفة. 
Z يتسـم صاحب االسـم الـذي يبـدأ بهذا الحـرف بأنـه رومنيس 
وعاطفـي ورسيـع التأثـر بأحـوال االشـخاص وباالحـداث التي 
تجـري يف محيطه. وهكذا يمكن االجابة عىل السـؤال كيف اعرف 

شخصيتي من حرف اسمي باالنكليزية.

صــــورة و حــــدث
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    1847 - استسـالم األمـري عبـد القادر 
الجزائري للفرنسيني.

تعلـن  العثمانيـة  الدولـة   -  1876     
دستورها األول.

نيابـي  أول مجلـس  - دعـوة   1881    
مرصي لإلنعقاد.

    1912 - تدشني سد أسوان يف مرص.
املركـزي  البنـك  تأسـيس   -  1913     

األمريكي.
    1919 - الواليات املتحدة تطلق سـفينة 
لإلسـعاف الطبي والتي تعترب أول سفينة 

بالعالم بهذا املجال تحت اسم ”ريليف“.
    1920 - ملـك اململكـة املتحـدة جورج 
الخامس يوقع مرسوم اسـتقالل أيرلندا 
التـي تؤلف جـزء مـن بريطانيـا، ونص 
املرسوم عىل تقسيمها إىل شطرين شمايل 

وجنوبي.
    1921 - السـلطات اإلنجليزيـة تعتقل 
سـعد زغلول ورفاقه وتنفيهم إىل جزيرة 

سيشيل.
    1922 - راديـو BBC يبـدأ البـث للمرة 

األوىل.
    1941 - القـوات اليابانية تسـتويل عىل 
هونغ كونغ وحاكمها يستسـلم لهم بعد 

يومني.

    1953 - إعـدام رئيـس االسـتخبارات 
السـوفيتية الفرينتي برييا والذي كان قد 

أقيل من منصبه يف 10 يوليو 1953.
    1955 - سوريا تطلب طرد إرسائيل من 

األمم املتحدة.
القـوات  انسـحاب  إتمـام   -  1956     
قنـاة  مـن  والفرنسـية  الربيطانيـة 

السويس.
    1958 تدشـني بـرج طوكيو، وهو أعىل 

برج حديدي يف العالم.
    1961 - الرئيـس املـرصي جمـال عبد 
النارص يعلن تأميم كل ممتلكات األجانب 
ويمنـع دخـول الفرنسـيني إىل مرص بعد 
اعتقـال أربعـة منهـم بتهمة التجسـس 

والتآمر عليه.
    1963 - جمال عبد النارص يدعو ملؤتمر 
قمة عربي طـارئ ملواجهة خطر تحويل 

إرسائيل ملياه نهر األردن.
    1968 - كوريا الشـمالية تفرج عن 28 
أمريكـي من طاقـم السـفينة األمريكية 
”يوبيلـو“ وذلك بعد أحد عرش شـهر من 

احتجازهم بتهمة التجسس.
األقطـار  اجتمـاع منظمـة   -  1973    
املصـدرة للنفـط / أوبك يف طهـران يقرر 

رفع أسـعار البرتول 400 %.

    1990 - إجراء استفتاء يف سلوفينيا من 
أجل االسـتقالل عن يوغوسالفيا، وكانت 
النتيجة موافقة 88 % من السـكان عىل 

االستقالل.
    1995 - 540 قتيـال بينهـم 170 طفال 
بسبب حريق شب يف مكان احتفال بالقرب 

من مدرسة ببلدة دابوايل الهندية.
    2005 - تشاد تعلن الحرب عىل السودان 
بعـد اتهامهـا بأحداث مدينـة آدري التي 

ذهب ضحيتها 100 قتيل.
    2008 -الجيـش الغينـي يعلـن حـل 
بالدسـتور،  العمـل  ووقـف  الحكومـة 
ويعلن تشـكيل مجلس استشـاري يضم 
عسـكريني ومدنيني إلدارة شؤون الدولة 

وذلك بعد وفاة الرئيس النسانا كونتي.
        رئيس مجلس النواب العراقي محمود 
املشـهداني يسـتقيل مـن منصبـة بعـد 
ضغـوط قام بها نـواب يف الربملان طالبوا 
بإقالته عىل خلفية عدم قدرته عىل ضبط 

جلسات الربملان.
    2019 - النيابـة العامة السـعودية تعلن 
صدور أحـكام أولية بالقتل قصاصاً عىل 5 
متهمني وسـجن 3 آخريـن يف قضية مقتل 
الصحفـي السـعودي جمـال خاشـقجي، 

وبراءة أحمد عسريي وسعود القحطاني.
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غزل عراقي
ــاي م ــل  ق ــاك  وي ــه  احملب ــاطي  ش ــس  أح
ــاي قلمـــ ــال  احلـــ ــف  يوص ــدر  يكً وال 

ــاي  مــ ــل  ق ــاك  بجفـ دن  ــوية  اش ــة  كلتل
ــة بيــــ ــر  ميـ ــك  روحـ ــش  نعـ أن  ــى  ال
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــروح  ت ــاوي  ن ــگ  بالعش ــب  تذن ــش  لي
ــر  كــف ــگه  بعش ــد  اليبع ــدري  ت ــت  وان
ــواي  هــ ــك  ذنوب ــره  ت ــك  لولف ــع  ارج
ــر  بش ــل  يكت ــر  الهج ــن  م اهللا  ــتغفر  اس

ÚÓóÉí@paäbjnÇa
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أفقي
1بطلة كأس العالم لكرة القدم 

o 2006 نصف طعام
2طري طويـل األرجـل واملنقار 
املعنـى  لتفسـري   o سـئم   o

واالستطراد.
األوامـر  مـن  3مجموعـات 
o للكمبيوتـر لعمـل يشء مـا
التنفـيس  االلتهـاب  متالزمـة 

الحاد.
4قرب o حيث يلتقي امللتقون.

5مجموعـة طقـوس وتقاليـد 
لحدث ما o احد الوالدين

6أخطأ o قدح وذم شعرا o سأم 
وضيق من بطء مرور الوقت.

7للنداء o عكس منغلق
 o الشـديدة  النـار  8السـنة 

متشابهات
9نصف خـروج o توقف لعمل 
يشء جانبي أثناء القيام برحلة 

أساسية.
لكـرة  العالـم  كأس  10بطلـة 
القدم o 1998 اسـتجد وأظهر 

لونا جديدا.
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أبـــــــراج

مهنياً: تقدم عىل خطوات كبرية هذا اليوم، لكن بعض 
الرتّيث من شأنه أن يعّزز قدراتك وثقة اآلخرين بك

عاطفياً: حاول أن تشـعر الحبيب ببعـض الطمأنينة، فهو 
أقرب الناس إليك، وال تستخّف بقدراته عىل مساعدتك

صحياً: تحاول بني الحني واآلخر الرتفيه عن نفسك بالخروج 
مع األصدقاء لتمضية أوقات مسلية

مهنيـاً: يحثك هذا اليـوم عىل تنفيذ بعـض األفكار 
والخطـط، ويوفـر لـك الدعـم املطلوب ويحمـل إليك 
مفاجـأة سـارة. عاطفيـاً: يعرتيـك القلـق الشـديد عىل 

الحبيب ويوقعك يف الشك، ما يؤثر سلباً يف تّرصفه معك.
صحياً: كن صاحب إرادة صلبة أمام كل ما يؤذي صحتك، وال 

تضعف أمام املأكوالت الدسمة.

مهنيـاً: يحمل إليـك هذا اليوم انطالقـة جيدة نحو 
آفـاق واسـعة ونجاحـات مهنيـة قد تسـاعدك عىل 
تطوير قدراتك. عاطفياً: أحداث سـعيدة يف طريقها إليك 
تظهر مالمحها يف غضون أيام وال سـيما أن النيات صافية يف 
هذا االتجاه. صحياً: تنتقل من حالة نفسية مضطربة وقلقة 

إىل حالة من الفرح والسعادة ترتك ارتياحاً لديك.

مهنياً: عليك ان تحافظ عىل مشـاريعك ّرسية ابتداء 
من اليوم، حتى تتجّنب االعرتاض واالحتجاج.

عاطفيـاً: ال تضغط عىل الرشيك وال تطالبه بأي يشء، بل 
أُترك األمور عىل سجيتها فقد يأتي اليك تلقائّياً.

صحياً: ترتافق حياتك السـعيدة مع صحـة جيدة، وكلتاهما 
تكمل األخرى، فهنيئاً لك.

مهنياً: ال تـرتك الضغوط تثنيك عن عزمك وتحقيق 
املشاريع التي تخطط لها، وال تضّيع جهودك سدى.

عاطفيـاً: التعاطـي بانفتـاح مـع الرشيك هو السـبيل 
األفضـل لسـالمة العالقة، فتجد أن األمور سـتصبح سـهلة 
أكثر مما كنت تتوقع. صحياً: تكثر يف فصل الخريف عوارض 

الزكام، فحاول الوقاية بتناول الفيتامني يس.

مهنياً: يشـري الوضع املهني اليـوم إىل وعد يتحقق 
وإىل مصالحـة أو تفاهـم عىل مـرشوع أو إىل اختبار 
جـدي يف ميدان جديـد. عاطفياً: األمور تسـري عىل خري 
ما يرام بشـأن قرار مصريي تتخـذه والرشيك قريباً، وتكون 
نتائجه إيجابيـة أكثر من املتوقع. صحياً: يوم مناسـب جداً 

للذهاب بنزهة يف الطبيعة أو القيام بالنشاطات الرتفيهية.

مهنيـاً: املطلوب منك هذا اليـوم وكل يوم بذل مزيد 
من الجهد والوقت يف العمل، ألن ذلك يكون يف مصلحتك 
يف األيـام املقبلة. عاطفياً: حاول أن تتشـارك مع الرشيك 
يف اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصاً أن بعضها مصريي يف 
تحديد العالقة. صحياً: تنطلق يف مرشوع جديد يفيدك صحياً، 

وتحاول تمضية يومي نقاهة يف أحد املنتجعات السياحية.

مهنيـاً: تتوّصل شـيئاً فشـيئاً إىل تحقيـق املرشوع 
الـذي انتظرتـه طويالً، لكن يستحسـن أن ترتيث لئال 
تفقد السـيطرة عىل الوضع. عاطفيـاً: تعاطف كبري من 
قبـل الرشيك تجاهك، لكن تجارب غري مشـجعة تعّوق تقّدم 
األمور. صحياً: إذا شـعرت ببعض االضطراب يف دقات القلب، 

يستحسن أن تستشري طبيبك فورا.

مهنيـاً: تتوضح الصـورة أمامك، بفضل مسـاعدة 
الزمالء الذين يكرتثون ألمرك بعيداً عن أي غايات

عاطفياً: مزاج الرشيك يف أفضل حاالته، فحاول أن تطرح 
معه كل املوضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود املناسبة

صحياً: اسـتفد من عطلة نهاية األسـبوع للقيام بمشـاريع 
ترفيهية تفيدك صحياً ونفسيا.

مهنيـاً: حـاول أن تكـون أكثـر تعقـًال لتحتفـظ 
بمنصبك الرفيـع يف العمل، وهذا يفرض عليك املرونة 
وعدم التّرسع يف اتخاذ القرارات. عاطفياً: عليك أن تقف 
إىل جانـب الرشيك ليتمكن من التعبري عن حقيقة مشـاعره 
تجاهك، فهو حسـاس جداً. صحياً: ال تدع املشـاكل العائلية 

توقعك يف أزمة صحية أنت بغنى عنها، فتزداد األمور سوءاً.

مهنيـاً: انطالقـة مهمـة هـذا اليوم نحو مشـاريع 
كبرية وبانتظارك نجاح مهني قد يساعدك عىل تطوير 
قدراتك. عاطفياً: يوم سـعيد تعيشه مع الرشيك، وتظهر 

مالمح أيام حافلة بالفرح وال سيما أن العالقة يف أوجها.
صحيـاً: ال تقل إنك عاجز عن القيـام بأي يشء للتخلص من 

كل ما يرض بصحتك، هذا ضعف منك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيـاً: من اليوم فصاعداً قـد تجرب عىل العمل مع 
زمالئك كفريق واحد، ما يرتك آثاراً إيجابية عىل أجواء 
العمـل. عاطفيـاً: حاول عدم االسـتماع إىل اإلشـاعات 
املغرضـة عن الرشيـك، وخصوصاً أن بعضهـم يحاول صّب 
الزيت عىل النار. صحياً: خري األمور الوسـط، ال تحرم نفسك 

كثرياً من الطعام الذي تشتهي تناوله.
 اجتمـع عـدد من أصدقـاء الجامعة مًعـا بعد فراق طويـل يف منزل 
مدّرسـهم القديم، وما لبث أن تحّول الحديث فيما بينهم إىل شـكوى 
وتذّمـر من عملهـم وحياتهـم.. يف حينها، نهَض األسـتاذ واتجه إىل 
مطبخـه ليعـّد بعض القهـوة، ثّم عاد بعـد عّدة دقائـق حامالً معه 
صينية فيها أكواب متعّددة، منها ما هو أنيق جميل من الكريسـتال 
أو الزجـاج الالمـع، وبعضهـا مـن البالسـتيك أو الزجاج الشـاحب 

رخيص الثمن. 
ودعـا األسـتاذ بعدها طالبـه إىل التفّضـل وأخذ كوب مـن القهوة.. 
بعـد أن تناول كّل واحد كوبه، أردف األسـتاذ قائالً: ”هل الحظتم أن 
األكـواب الرخيصة الباهتة هي فقط التـي بقيت عىل الطاولة، فيما 
تّم أخذ جميع األكواب الكريسـتالية الباهظة؟.. ويف الوقت الذي من 
املنطقـي فيه أّن يرغـب كّل واحد يف الحصول عىل األفضل لنفسـه، 
غري أّن هذا سبب كّل املشكالت والتوترات يف الحياة، الكوب نفسه لن 
ُيضيـف أّي قيمة للقهوة، ولن يغرّي مذاقها، ففي معظم األحيان هو 

أغىل سعرًا فقط، وُيخفي املرشوب الذي تتناوله.
 صمت األسـتاذ قليالً، ثّم واصـل: ما ترغبون فيه جميًعا هو القهوة 
وليـس الكوب، لكنكم مع ذلك وبكل وعـٍي رحتم تبحثون عن أجمل 
األكـواب ومقارنتها بأكـواب زمالئكم! وكذلك األمـر مع وظائفكم، 
عائالتكـم وكّل ممتلكاتكـم األخرى، ما تملكونه ال يؤّثر بأّي شـكل 

من األشكال عىل جودة حياتكم!“ .
العربة املسـتفادة من القصة: كثريًا ما نفشل يف االستمتاع بقهوتنا، 
فقط ألننا نرّكز عىل الكوب الذي يحتويها. أن تكون سـعيًدا ال يعني 
بالـرضورة أّن كّل يشء من حولـك مثايل، وإّنما يعني أن تكون قادًرا 
عىل رؤية مـا وراء كّل العيوب والعثور عىل السـكينة والراحة. هذه 
السـكينة تكمن يف داخلك أنت، وليس يف حجم منزلك أو نوع سيارتك 

أو طراز هاتفك أو أّي يشء ماّدي آخر يف حياتك.

العجائب املعمارّية يف العالم دائًما 
ما تكون نقطة سـاخنة للُسياح 
واالسـتمتاع  عليهـا  للتعـرف 
بمشـاهدة عظمتهـا، لكـن قليل 
مـن الناس مـن ُيفكـر يف الوقت 
الـذي تم اسـتغراقه يف بنـاء تلك 
العجائب القديمة رغم قلّة املوارد 
وعدم وجود الجانب التكنولوجيا 
الـذي ُيسـاعدنا اليـوم يف جميع 

املجاالت.
الهـرم األكـرب – اسـتغرق بناؤه 
20 عاًمـا بمسـاعدة أكثـر مـن 

100,000 عامل.
تاج محـل – اسـتغرق بناؤه 20 
عاًما بمسـاعدة حـوايل 20,000 

عامل.
تمثـال الحريـة – عمـل النحات 
بارثولـدي  أوغسـت  الفرنـيس 
وفرقته لعرشة سـاعات يف اليوم 
عىل مدار 7 أيام يف األسبوع، يف 9 

سنوات لبنائه.

قوس النرص – استغرق بناؤه 30 
عاًما.

برج ايفل – استغرق فقط سنتني 
وشهرين و5 أيام.

نصب واشـنطن – اسـتغرق 30 
عاًمـا، مع العلـم أن البناء توقف 

خالل الحرب األهلية.
بناية امباير سـتيت – استغرقت 

سنة و45 يوًما.
الكولوسيوم – من 8-6 سنوات.

برج خليفة – 5 سنوات.
بـرج بيـزا املائـل – اسـتغرق ما 
مجموعه 344 عاًما للبناء. تجدر 
اإلشـارة إىل أنـه لـم يتـم العمل 
باستمرار طوال ذلك الوقت، ففي 
الواقع كان هناك اسرتاحة واحدة 

وصلت ُمدتها ل100 سنة.
سـاعة بج بـن – اسـتغرقت 34 

عاًما.
قرص فريسليس – استغرق حوايل 

54 عاًما. 
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رأيس
العالـم  كأس  1بطلـة 

لكرة القدم 1994.
باألسـنان  2يقطـع 
o مدينة  اللحم  وخاصة 

باكستانية.
3أشياء غري مفهومة أو 
صعبة الفهـم o يصيبه 

الجنون.
4فعـل أمـر يقـال عند 

الصالة o خوف مريض
5ارتفع وعال.

6بحـر o فجـوات بالغة 
أو  الجسـم  يف  الصغـر 

ورق النبات.
7عكـس الحـرب o من 

ينعق.
8نصف نبات o ما يوضع 
عىل األثـاث لحمايته أو 

لزينته فتفرش عليه.
9العـب ليبـي يف نـادي 

الشباب السعودي.
10العب وفاق سـطيف 

الجزائري



الوهاب،  عبد  شريين  النجمة،  طرحت 

أغانيها  لثاني  الرسمي  البوسرت  صورة 

عرب  بحلفلك»،  «و  بعنوان  تأتي  التي 

انستجرام،  بموقع  الشخيص  حسابها 

التعليقات  من  كبرية  كمية  لتستقبل 

للساحة  بقوة  عودتها  عىل  لها  املهنئة 

الفنية والغنائية بعد غياب طويل، وبعد 

منذ  طرحتها  التي  أغانيها  أوىل  نجاح 

أيام.

صورة  أنور،  محمود  امللحن  وشارك 

مع  الثاني  تعاونه  عن  ليعلن  البوسرت، 

 » قائالً  وكتب  الوهاب،  عبد  شريين 

ثاني  غريانه،  كلها  اغنيه  نجاح  بعد 

أعمايل مع النجمة شريين عبد الوهاب، 

اتمنى  جدا،  جدا  قريبا  بحلفلك»،  «و 

تعجبكم ان شاء الله».

الوهاب  عبد  شريين  الفنانة  ونفذت 

طرحت  حيث  رسيعا،  بالعودة  وعدها 

بعنوان  جديدة  أغنية  أيام  منذ 

أعمالها  أول  لتكون  النوم»،  «خاصمت 

وتعاونت  زوجها،  عن  انفصالها  بعد 

خالل األغنية مع الشاعر عمرو املرصي 

عمرو  واملوزع  الشاذيل  عمرو  وامللحن 

الخرضي.

أصدر موقع يوتيوب مع اقرتاب نهاية العام الحايل 
مصّورة  ألغاٍن  فيديوهات   ١٠ ألجمل  احصائية 
صدرت يف سنة ٢٠٢١، وأكثرها مشاهدة عىل املنّصة 

يف العالم العربي.
١-روبي – حته تانية

عرب  قوية  عودة  «روبي»  املرصية  الفنانة  حققت 
بعد  األوىل  األغنية  كانت  التي  تانية»  «حته  أغنية 
١٤ سنة من التوقف عن إصدار األغنيات، وتخطت 
آذار  يف  إصدارها  منذ  مشاهدة  مليون   ١٤٢ األغنية 

املايض.
حبيبتي   – رئيس  وياسمني  شاكوش  حسن   -٢

افتحي شباكك أنا جيت
املرصية  املمثلة  مع  شاكوش  حسن  الفنان  تعاون 
الجديدة  املهرجانات  أغنية  يف  رئيس  ياسمني 
شعبيا  انتشارا  األغنية  هذه  والقت  «حبيبتي»، 
 ١٢٩ الـ  تخطت  باملاليني  ومشاهدات  واسعا، 

مليونا. 
٣- زينه عماد – ميديل أغاني حماقي

انترش عىل موقع يوتيوب ميديل ل زينه عماد جمعت 
وغّنتها  حماقي  محمد  الفنان  أغاني  أجمل  فيه 
معاً..  مبارشا  دويتو  وأّديا  الثنائي  وعاد  بصوتها.. 
مليون   ١١٥ من  أكثر  يوتيوب  عىل  امليديل  حصد 

مشاهدة.
٤-عبدالله املخلص – أشكر جمالك

األغنية  هي  جمالك»  «أشكر  الرومنسية  األغنية 
األكثر مشاهدة عىل يوتيوب للفنان عبدالله املخلص 

مع أكثر من ٨٦ مليون مشاهدة.
٥- سيف نبيل وبلقيس – ممكن

سيف  الفنان  جمعت  التي  العراقية  األغنية  احتلت 
الخامسة  املرتبة  «ممكن»  بلقيس  والنجمة  نبيل 
عىل يوتيوب من حيث الفيديوهات األكثر مشاهدة 

مليون   ١٠٦ من  أكثر  وحصدت  العربي،  العالم  يف 
منذ  مذهالً  نجاحاً  حققت  األغنية  مشاهدة.. 

إصدارها يف أيار ٢٠٢١.
 ٦- بالتي – يا حرسة

يأخذنا الحنني إىل األحياء التونسية العتيقة يف أغنية 
عىل  األغنية  تربعت  حرسة»..  «يا  «بالتي»  الغني 
وحصدت  العام،  هذا  تونس  يف  األوىل  املرتبة  عرش 

أكثر من ٩٥ مليون مشاهدة.
٧- عيل كاكويل – النفحة الكدابة

نفسه  تحدى  كاكويل  عيل  الكويتي  واملغني  املمثل 
هذا العام عرب إصدار أغنية باللهجة املرصية وهي 
«النفخة الكدابة» التي حصدت أكثر من ٨٠ مليون 

مشاهدة.
٨- محمود الرتكي – أشمك

أغنية «أشمك» كانت النجاح األكرب للفنان محمود 
الخاص  املصّور  الفيديو  وحصد  العام،  هذا  الرتكي 

بها أكثر من ٨٥ مليون مشاهدة.
٩- موح ميالنو – عالم تاني

موح  الجزائري  للفنان  تاني»  «عالم  أغنية  أثارت 
هذا  الجزائري  املجتمع  يف  واسعاً  جدالً  ميالنو 
مليون مشاهدة عىل   ٨٥ أكثر من  العام، وحصدت 

يوتيوب.
١٠- حمادة نشواتي وناز ديج - ويلكم حياتي

حمادة  تركيا،  يف  املقيم  السوري  املغني  تعاون 
دويتو  يف  ديج  ناز  الرتكية  الفنانة  مع  نشواتي، 
باللغتني  حياتي»  «ويلكم  عنوان  تحت  غنائي، 
العربية والرتكية، وحصد نجاحاً هائالً بأكثر من ٩٦ 

مليون مشاهدة.
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العوملة ليست ناتجا آنيا ظهر نتيجة ثورة يف عالم الصناعة، أو انتعاشا 
طرأ عىل التجارة العاملية، أو انعكاسا لوضع سيايس ساهم يف تغيري 
املفهوم جاء حصيلة  هذا  وإنما  العامة،  الحياة  يف  مفاصل هامشية 
عرب  مالمحه  تبلورت  الرأسمالية،  االقتصادية  للمتغريات  التفاعالت 
املعنيني  العلماء  كبار  فيها  اجتهد  التي  واملؤلفات  الدراسات  عرشات 
يف املجال االقتصادي، حتى باتت العوملة أعىل مراحل االمربيالية، كما 
الحثيث  السعي  الرغم من  الرأسمالية، وعىل  أعىل مراحل  االمربيالية 
أرجاء  إىل  أفكاره  وتصدير  الكمي،  أفقه  من  الليربايل  النظام  إلخراج 
التسويق  الدهر، ولم يجد فرصة  أنه بقي يتعثر حينا من  إال  العالم، 
للمعسكر  تفكك  من  حصل  فما  السوفيتي،  االتحاد  انهيار  بعد  إال 
االشرتاكي جعل أمريكا ترسع يف ضم الدول التي كانت تختبئ تحت 

عباءة حلف (وارشو) إىل فلك (العوملة).
إّن ما يثري الغرابة يف السلوك األمريكي هو اعتماده عىل منطق القوة، 
واستخدام الجيوش يف تغيري األنظمة والحكومات وتحت ذرائع واهية 
أسلوب  كون  واألحزاب،  واملنظمات  الدول  من  الكثري  حفيظة  أثارت 

القوة يشكل سابقة خطرية يف التعامل الدويل.
إّن رسم سياسة رشق أوسطية بأسلوب القوة كما حدث يف أفغانستان 
املنطقة،  دول  بقية  إىل  بها  للتلويح  العصا  مسك  وسياسة  والعراق، 
خلق هاجساً قوياً لدى الكثري من الدول يف اتخاذ سلسلة من املواقف، 
والسعي إىل تكوين قوة اقتصادية من شأنها الوقوف بوجه اإلعصار 
األمريكي الرشس، سواء كان ذلك عىل صعيد الدول النامية التي بدأت 
الكربى  الدول  أو عىل صعيد  عليها،  األمريكية  الوصاية  بمبدأ  تضيق 
بالتعامل معها، والرصاع  األمريكية  الغطرسة  بدأت تنزعج من  التي 
القائم اليوم بني امريكا وروسيا حول موضوعي االسلحة واوكرانيا، 
املتعثرة  واملحادثات  وتايالند،  التجارة  حول  والصني  امريكا  وبني 
اضطرابات  يحدث من  وما  الخصوص،  وامريكا عىل وجه  ايران  بني 
رسم  نحو  يتجه  اليوم  العالم  أن  تؤكد  جميعها  الدول،  من  الكثري  يف 
القطب  مرحلة  وإنهاء  الدويل  التوازن  عىل  قائمة  مستقبلية  خريطة 

الواحد.
السياسية  بوجوهها  الغد  خريطة  تفاصيل  معرفة  يستطيع  أحد  ال 
واالقتصادية والعسكرية، إال ان من املؤكد ستكون الخارطة فيها من 
التغيري الكثري الذي يتعلق بالدول التي تمارس هيمنتها اليوم وخروج 
ورغم  التغيري،  فعل  عىل  قادرة  دولية  وقوى  جديدة  وأحالف  تكتالت 
النجاح األمريكي يف الهيمنة عىل مستقبل شعوب املنطقة، والتالعب 
بثرواتها، إال انه يف الوقت نفسه خلق عامال مضافا عىل طريق توحيد 
التكتالت الدولية لخلق عالم قائم عىل تعدد القوى من شأنه اإلطاحة 

بالنظام الليربايل التي تقوده أمريكا.
إىل اللقاء...
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كشفت رشكة realme ، العالمة التجارية للهواتف الذكية األرسع نموًا ، عن 
 realme GT 2 تم تصميم .realme GT 2 SERIES - مظهر منتجها الجديد
Pro باالشـرتاك مع املصمم الشهري ناوتو فوكاساوا، املستوحى من الورق ، 

وهو أول هاتف ذكي يف العالم بتصميم بوليمر حيوي.
هذه املـرة، بالعـودة لديزاين سـتوديو تعاونت رشكـة realme مرة أخرى 
مع ناوتو فوكاسـاوا لتقديم ماسـرت ِتك ديزاين للورق وذلك بتصميم منتج 
مستدام مع ”املستقبل باستخدام الورق“ كمصدر إلهام للتصميم األسايس، 
وهو مزيج مثايل من الفن واالحرتام، حب وتقديس البيئة العظيمة. بدًءا من 
  realme كان فلسـفة ”التقاء القوة واألناقة“ موجودة يف دماء ، realme 1
وتعمل كفلسـفة املنتج التأسيسـية لرشكـة realme. لذلـك عندما يتعلق 
 .realme األمـر باملنتـج، يعترب األداء والتصميـم ركيزتني أساسـيتني ملنتج
إنهـا األولوية التي تتبعهـا منتجات realme لتوفري تجربـة قفزة إىل األمام 

للمستخدمني العامليني.
 realme GT 2 عىل اإلطالق، يأتي realme باعتبـاره الرائد األكثر تميزًا مـن
Pro بالتصميـم الخاص للِتك ماسـرت للورق. الورق ممتـاز وأنيق وخفيف. 
 ، realme GT 2 SERIES يستخدم ناوتو فوكاساوا عنرص نسيج الورق يف
-realme GT 2 S  إلحضار جمال الورق إىل الهاتف املحمول.سـيتم إطالق

.Stay tuned …قريًبا RIES

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة سامسونج لإللكرتونيات املحدودة، امس، عن اإلطالق الرسمي 
للتحديث One UI 4، حيث سيتم طرحه أوالً يف سلسلة جالكيس S21، بما يف 

ذلك S21 و +S21 و S21 Ultra ابتداًء من امس. 
ومع وجـود خيارات التخصيـص الجديدة وميـزات الخصوصية وإمكانية 
الوصـول إىل املنظومة املتوسـعة من سامسـونج باسـتمرار، يسـاعد هذا 
التحديث يف توفري تجربة مميـزة عند التعامل مع األجهزة املحمولة، وتتيح 

للمستخدمني املزيدة من القدرة عىل التحكم باختياراتهم.
وقـال جانغيون يون، نائب الرئيـس التنفيذي ورئيس فريق منصة الربامج 
يف قسـم االتصاالت املحمولة لدى سامسونج لإللكرتونيات: ”إننا من خالل 
التحديـث الجديد نؤكد التزامنـا إزاء إتاحة الفرصة أمـام الجميع للوصول 
إىل أفضـل التجـارب املمكنـة من الهواتـف املحمولة بأرسع وقـت ممكن.. 
ونعتقد أن تحديث One UI 4 يفي بهذا الوعد، ألنه يزود مستخدمي هواتف 
جالكيس الذكيـة بأحدث ميزات تخصيص االسـتخدام والخصوصية. ومع 
ذلك لـن نتوقف عند هـذا الحد، بل سـيكون بمقدور مسـتخدمي الهواتف 
الذكيـة واألجهزة اللوحية األخرى قريباً االسـتفادة أيضاً من هذا التحديث، 

لضمان توفري تجربة أكثر سالسة عرب منظومتنا بالكامل“.

نصيـة  رسـالة  أول  بيعـت 
قصـرية يف التاريخ أرسـلت عرب 
الربيطانيـة  االتصـاالت  رشكـة 
”فودافون“ بتكنولوجيا ”إن إف 
تـي“ يف 3 كانـون الثانـي 1992 
مقابل 107 آالف يورو (أكثر من 
120 ألف دوالر)، مسـاء الثالثاء، 
خالل مـزاد أقامتـه دار أغوت يف 

فرنسا.
وذكرت وسـائل إعالم بريطانية 
أن الشاري كندي ويعمل يف مجال 
التقنيـات الجديـدة، حيـث بات 

املالـك الحرصي لنسـخة رقمية 
فريدة لربوتوكول االتصاالت الذي 
أُرسـلت مـن خالله أول رسـالة 

نصية قصرية يف العالم.
تتألـف الرسـالة، التـي تلقاهـا 
غارفيـس  ريتشـارد  حينهـا 
املتعـاون مـع ”فودافون“ خالل 
فـرتة عيـد امليالد، مـن 15 حرفاً 
وفيها عبارة ”عيد ميالد مجيد“.

وأشـارت رشكـة ”فودافون“ إىل 
أن ريع املزاد سيعود إىل مفوضية 

األمم املتحدة لشؤون الالجئني.

صدر تحذير من عاصفة شمسية 
يقـول فيـه الخرباء إن مـا ال يقل 
عـن شـعلتني كبريتني عـىل األقل 

تستعدان لالنطالق من الشمس .
وحذرت الدكتورة تاميثا سكوف، 
عاملة فيزيـاء الطقس يف الفضاء، 
من حدوث توهج شميس محتمل، 
قائلـة: ”ال توجـد عواصف كبرية 
موجهة نحـو األرض حتـى اآلن، 
لكننـا يف حالـة تأهـب قصـوى، 
وتوجد عدة مجموعات من البقع 

الشمسية يف عرض األرض اآلن“.
وقالـت سـكوف أيضـا: إن بعض 
الريـاح الشمسـية قـد تـؤدي إىل 
ظهور شـفق قطبـي جميل فوق 
السـماء يف أجـزاء مختلفـة مـن 
العالم، بما يف ذلك اململكة املتحدة، 
وهذه الثقـوب اإلكليلية املزعومة 

هـي مناطـق يف هالـة الشـمس 
(الغـالف الجـوي العلـوي) حيث 
تكـون البالزما أكثر بـرودة وأقل 
كثافـة من املناطـق املحيطة بها، 
يمكـن  شـدتها،  عـىل  واعتمـادا 
أن يكـون للعواصـف الشمسـية 
مجموعـة واسـعة مـن التأثريات 
عىل الكوكـب. ومن املعروف أيضا 
أن العواصف الضعيفة تربك بعض 
الحيوانـات املهاجـرة ويمكـن أن 
تنتج الشفق القطبي عند خطوط 
العرض العاليـة، ولكن مع زيادة 
شدتها، يزداد تأثريها املحتمل عىل 
التكنولوجيـا األرضيـة واملدارية. 
العواصـف  تتسـبب  أن  ويمكـن 
الشديدة يف انهيار شبكات الطاقة 
بأكملها و ”قـد تتعرض املحوالت 

للتلف“.
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الرياض  يف   ٢٠٢١ عام  يف  األضخم  الغنائي  للحفل  الرسمية  البوسرتات  انطلقت 

تحت رعاية هيئة الرتفيه والثقافة والذي يحمل عنوان  

”Ryadh _ trio _ night ”، ويضم ١٣ نجماً عربياً 

الجديدة،  السنة  رأس  ليلة  ضخم  احتفال  يف 

نرصي  أصالة  جامعاً   البوسرت  ظهر  وقد 

وجهاً لوجه مع أنغام، تليهما أحالم ونوال 

عبده  ومحمد  ملنور  وأسماء  الكويتية 

وأصيل  املهندس  وماجد  شعيل  ونبيل 

الرويشد، وغريهم من  أبو بكر وعبدالله 

نجوم الغناء من مختلف الدول العربية.

وقد بدأت الهيئة بطرح تذاكر حفل محمد 

عبده يف بوليفارد رياض سيتي لتنطلق 

عرب  تباعاً  الحفالت  بقية  تذاكر  بعدها 

املوقع الرسمي للهيئة.

حاولت  أصالة  أن  بالذكر  الجدير 

لكنها  أنغام،  مع  التصالح  كثرياً 

الصداقة  إعادة  يف  تنجح  لم 

أنغام  أن  خاصة  بينهما، 

الصلح  محاوالت  كل  أغلقت 

أصدقائهما  قبل  من  بينهما 

املشرتكني.

العام  بداية  ستنجح  فهل 

الصداقة  إعادة  يف  الجديد 

بينهما خاصة بعد انتهاء 

أسباب خالفهما؟

دبي / خاص:
 Red» أعلن املنتج العربي- العاملي احمر واحد
العاملية  «فيفا»  ملنظمة  انضمامه  عن   »  One
عرب  وذلك  اإلبداعي،  التنفيذي  املدير  بصفة 

حسابه الخاص عىل موقع إنستغرام.
مع  تجمعه  صورة   Red One نرش  وقد 
«فيفا»  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  رئيس 
جاني إنفانتينو، أعلن خاللها عن انضمامه 
بهذه  الكبرية  سعادته  عن  معرباً  للمنظمة 
الخطوة مع وعده أن يكشف كافة تفاصيل 

هذا التعاون يف مطلع العام الجديد.
فيفا»  الـ»  أن منظمة  األمر  والالفت يف هذا 
 Red لـ  قد استحدثت هذا املنصب خصيصاً 
الشخصيات  وأهم  أبرز  من  لكونه   ،One
إبداعية  بصمة  تركوا  الذين  العاملية  الفنية 
العالم  يف  املوسيقي  اإلنتاج  عالم  يف  كبرية 

العربي والعالم.
من   Red One محبو  هنأ  السياق،  هذا  ويف 
لنيله  التواصل  مواقع  عىل  ومتابعني  مشاهري 
هذا املنصب، حيث اعتربوا أن هذه الخطوة كبرية 
ومهمة يف مسريته اإلبداعية معربين عن دعمهم 

الكبري له يف رحلته العملية القادمة مع الفيفا».

الفنية  مسريته  خالل  أنتج  قد   Red One أن  يذكر 
من  نخبة  مع  خاللها  تعاون  األغاني  من  العديد 
جاكسون،  مايكل  مثل  والعرب  العاملني  املغنيني 
ليدي  شاكريا،  أغيلريا،  كريستينا  ريتيش،  ليونيل 
املجرد  سعد  خالد،  الشاب  لوبيز،  جنيفر  غاغا، 

وغريهم الكثري.

تحيي النجمة األردنية، ديانا كرزون، حفالً غنائًيا 
يف دبى اليوم الخميس ٢٣ ديسمرب، ومن املقرر أن 
تقدم باقة من أجمل أغانيها التي يتفاعل معها 
الجمهور.ورزقت الفنانة األردنية ديانا كرزون 
اإلعالمي  زوجها  من  األوىل  بطفلتها  مؤخرا 
معاذ العمري، والذي أعلن عرب حسابه بموقع 
نرش  حيث  طفلتهما،  والدة  عن  بوك»  «فيس 
صورة لهما، مصحوبة بتعليق: «الحمد لله رب 

العاملني الذى بنعمته تتم الصالحات، رصنا ثالثة 
ونورت حياتنا طفلتنا األوىل، حمد لله عىل سالمة 

السند  لعيلتي  أكون  يقدرني  ربنا  الغالية،  زوجتي 
والعزوة واألمان».

كرزون،  ديانا  األردنية  املطربة  أغنيات  أخر  أن  يذكر 
وقع  عىل  طرحتها  والتي  بتضحك»  «الدنيا  بعنوان 

الفيديوهات «يوتيوب» وصورتها عىل طريقة الفيديو 
كليب، واالغنية كلمات عمر ساري، وألحان محمد 

بشار، وتوزيع خالد مصطفى».

@ÔÓ•@ÊÎåã◊@b„bÌÜ@NN‚ÏÓ€a
ÔiÜ@¿@bÓˆb‰À@˝–y

تعرضت 
 ، نة لفنا ا
الذعة  النتقادات  خليل،  أمينة 
يف  اإلنكليزية  باللغة  حديثها  بعد 
برنامج  يف  لقائها  فقرات  أغلب 
إىل  البعض  لفت  إذ   ،«ABtalks  »
العربية  وتتحدث  مرصية  أنها 
بطالقة، فلماذا ترص عىل الحديث 
أن  خاصة  االنكليزية،  باللغة 

الربنامج عربي وموجه للعرب.
عىل  خليل  أمينة  الفنانة  ردت 
تعرضت  التي  االنتقادات 
باللغة  حديثها  عقب  لها 
إنها  مؤكدة  اإلنجليزية، 
أمريكا  يف  مرص  خارج  ولدت 

اللغتني  تتحدث  وهي  ونشأت 
االنكليزية والعربية، ولكن تبقى 
لها  األقرب  هي  االنكليزية  اللغة 
خليل،  تعبريا.وأضافت  واألكثر 
 ET برنامج  مع  لقائها  خالل 
مولودة  واحدة  أنا  بالعربي: 
وبتكلم  أمريكا،  يف  مولودة  برة، 
لغة  أول  ولكن  وإنكليزي،  عربي 

اتكلمتها كانت إنكليزي.وتابعت: 
«كل واحد وشخصيته وكل واحد 
وحياته، وكل واحد نشأ يف بيئة 

مختلفة، ما تجوش تحكموا 
بتكلم  أنا  علشان  عليا 

جماعة  يا  إنكليزي 
عادي، ساعات بيبقى 

بعرب عن  إننا  أسهل 
نفيس باالنكليزية، 

بيبقى  وساعات 
حاجات  فيه 
تتقال  الزم 
كما  بالعربي 

هي.


