
بغداد/ متابعة الزوراء:
 CNBC أظهـرت إحصائيـة لشـبكة
اإلخبارية االقتصادية، امس االحد، ان 
العراق يحتل املرتبة الخامسـة بأكرب 
احتياطـي للنفـط يف العالـم يف العام 
2021.وذكرت الشبكة يف االحصائية 
التـي اطلعت عليهـا ”الـزوراء“: أن 
”فنزويال جاءت باملرتبة األوىل كأكرب 
دولـة تمتلك احتياطيـا نفطيا بواقع 
303.8 مليار برميل، تليها السعودية 
بواقـع 258.6 مليار برميل، ثم إيران 

برميل“.واشـارت  مليـارات   208.6
اىل ان ”كنـدا جاءت باملرتبـة الرابعة 
بــ170.3 مليار برميل، وجاء العراق 
يف املرتبـة الخامسـة بواقـع 145.2 
مليـار برميل“.ويعـد العـراق ثانـي 
أكرب منتج ومصدر للنفط يف منظمة 
اوبك، حيث وصل معدل انتاجه خالل 
شـهر كانـون االول املـايض 4.310 
ماليـني برميل يوميا، فيما بلغ معدل 
برميـل  ماليـني   3.677 صادراتـه 

يوميا.

بغداد/ الزوراء:
منـار  االقتصـادي،  الخبـري  كشـف 
العبيـدي، امـس االحـد، عـن ارتفـاع 
نسـب الرضائـب عـىل العراقيني خالل 
العـام الفائت اىل %20.وقـال العبيدي، 
يف منشـور عىل صفحته بالفيسـبوك، 
اطلعت عليه ”الـزوراء“: إن ”االيرادات 
غـري النفطية للدولـة العراقية ارتفعت 
 12 اىل  لتصـل   2021 نوفمـرب  لغايـة 
تريليـون دينـار عراقي بارتفـاع بلغت 
و   2020 مـع  مقارنـة   88% نسـبته 
2019 ”.وأضـاف  %66 مقارنـة مـع 
أن ”اعـىل نسـبة نمو يف االيـرادات غري 

النفطيـة يف االيـرادات التحويلية تصل 
اىل 5 ترليون دينار عراقي بعد ان كانت 
يف 2020 391 مليـار دينـار ويف 2019 
885 مليار دينار عراقي فقط ”.وأشار 
اىل أنـه ”مـن غـري الواضـح االسـباب 
التـي ادت اىل هذا االرتفـاع يف االيرادات 
التحويلية”.اما عىل مسـتوى الرضائب 
عـىل الدخـول والثـروات، فقـد أوضح 
العبيدي أنهـا ”ارتفعـت بمقدار 20% 
مقارنة مـع 2020 و%13 مقارنة مع 
2019 ”، مبينـا أن ”ايـرادات الرسـوم 
ايضا ارتفعت بمقدار %46 مقارنة مع 

2020 و %18 مقارنة مع 2019 ”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت سـلطة الطـريان املدنـي، امس 
األحد، بدء تطبيق قـرارات اللجنة العليا 
بشـأن املسـافرين، فيما ألزمـت جميع 
بطاقـة  بإبـراز  واملغادريـن  الوافديـن 
يف  السـلطة  الدولية.وذكـرت  التلقيـح 
بيـان تلقته ”الـزوراء“: أنـه ”بناًء عىل 
مقررات اللجنة العليا للصحة والسالمة 
الوطنية تود إدارة سلطة الطريان املدني 
رشكات  لجميـع  توضـح  أن  العراقـي 
الطريان العاملة يف مطـارات البالد البدء 
بإلزام الوافدين واملغادرين من العراقيني 
واألجانب بإبـراز بطاقة التلقيح الدولية 
(املحتويـة عىل رمز التحقـق IQ)، يثبت 

تلقي الشـخص عىل األقل جرعتني بأحد 
لقاحـات كوفيـد19-، إضافة إىل فحص 
(PCR) ، قبل موعد الرحلة بـ 72 ساعة، 
واستثناء من يتعذر عليه ألسباب صحية 
تثبت ذلـك بتقارير طبيـة، وكذلك إلغاء 
العمل باستثناء املعتمرين من رشط إبراز 
البطاقة الدولية للتلقيح .“واضافت: ان 
”رئيس سـلطة الطريان املدني العراقي، 
الكابتـن نائل سـعد عبد الهـادي، وجه 
إدارة املطارات العراقية بتقديم املساعدة 
الالزمـة للمـالكات الصحيـة العاملة يف 
املطارات يف حال وجود تزوير يف بطاقات 
 ،(PCR) التطعيـم الدوليـة، أو فحـص

وسيتم منعهم من السفر“.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
تظاهر املئات يف السـودان، قاطعني 
خصوصـاً  البـالد،  شـمال  الطـرق 
عـىل  احتجاجـاً  مـرص،  باتجـاه 
مضاعفة تعرفة الكهرباء، رغم قرار 

للحكومـة العسـكرية تجميـد هذه 
الزيادة. وأعلن وزير املال، األسـبوع 
املايض، زيادة سعر كيلواط الكهرباء 
بنسبة 100 يف املئة، مما أثار الغضب 
خصوصـاً يف صفوف املزارعني الذين 

يعتمدون عىل الكهربـاء لضخ املياه 
الرضورية للري.

تحـرك  الغضـب،  احتـواء  وبهـدف 
مجلس السـيادة، بقيادة الفريق أول 
عبـد الفتاح الربهان املمسـك بزمام 

السلطة، معلناً األربعاء ”تجميد قرار 
رفع أسعار الكهرباء فوراً“.وكان وايل 
الشمال، عوض أحمد محمد قدورة، 
احتج عىل زيادة ”سـيكون لها تأثري 
سـلبي عـىل الزراعـة والصناعة“ يف 

املنطقة الحدودية مع مرص، الرشيك 
التجـاري املهـم للسـودان.ولكن لم 
يكتف املحتجون بهذا ”التجميد“، بل 

طالبوا بإلغاء هذه الزيادة نهائيا.

 الزوراء/ مصطفى فليح:
رجـح مراقبـون للشـأن السـيايس العراقـي ان 
الذهـاب اىل مسـار االغلبيـة الوطنية هـو االقرب 
لتشـكيل الحكومـة املقبلـة، وان االختيار سـيتم 
وفق التوافقية، ويف حني اكدوا ان والدة التشـكيلة 
الجديـدة لن يطول، كشـفوا عن ترسيبات بشـأن 

مالمح شـخصية رئيس الـوزراء املقبل يف حال لم 
يتم التجديد للكاظمي.  وقال عضو مجلس النواب 
الجديـد، جمال كوجر، يف حديث لــ «الزوراء»: ان 
«٩٥٪ مـن حكومات العالم هـي حكومات اغلبية 
وطنيـة، وهنـاك كتـل تفـوز وتشـكل الحكومـة 
وتديرهـا». الفتا «فقط يف الدول التـي يتفق فيها 

الجميع عـىل ارضاء االخريـن وال تعطى الفرصة 
ألحزاب معينة يف تشـكيل الحكومـة يطلق عليها 
ال  حكومـات  وهـي  توافقيـة  حكومـات  اسـم 
تسـتطيع ان تدير البلـد، ويريد الجميـع فيها ان 
يستأثر باملغانم فيذهبون اىل التوافقية».واكد اننا 
«إذا أردنـا حكومـة قوية ومعارضـة قوية فيجب 

ان تكون هناك حكومة اغلبيـة والبقية يتحولون 
اىل جبهة املعارضة». وعن تشـكيل الحكومة، بنّي 
«املفـروض ان ال يطـول تشـكيل الحكومة، هناك 
كتل قويـة تفاهمت واتفقت، وبالتـايل ملاذا يؤخر 

تشكيل الحكومة». 

عمان/ متابعة الزوراء:
قتل ضابط وأصيب ٣ جنود يف الجيش 
األردنـي، امـس األحـد، جـراء إطالق 
النـار عليهم عىل الحدود مع سـوريا، 
وفق ما أوردت وكالـة األنباء األردنية 
الرسـمية «بـرتا»، فيما  تقـرر تأجيل 

عودة انتظام الـدوام املدريس ٢٠ يوماً 
بسـبب كورونا.وأورد حسـاب وكالة 
«بـرتا» عىل «تويـرت» نبـأ عاجال جاء 
فيـه «القـوات املسـلحة: استشـهاد 
ضابـط وإصابة ٣ أفـراد يف إطالق نار 
عىل الحـدود الرشقية».وقـال الجيش 

إن اإلصابـات يف صفوفـه وقعت أثناء 
اشتباك مع مهربني عىل الحدود، مؤكدا 
ضبـط كميـات كبـرية مـن املخدرات 
وتحويلهـا إىل الجهـات املختصة. ويف 
سـياق اخـر، أقـرّت لجنـة التخطيط 
والتعليـم  الرتبيـة  وزارة  يف  املركزيـة 

األردنيـة تأجيل بدء الفصـل الدرايس 
الثاني للعـام الـدرايس ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
الربنامـج  ذات  املـدارس  يف  للطلبـة 
الوطني، للصفوف مـن الروضة حتى 
الصف الحـادي عـرش إىل ٢٠ فرباير/ 
شـباط املقبل.وأوضحـت الـوزارة، يف 

بيـان امس األحد: أن هـذا القرار يأتي 
نظراً لظروف انتشـار فريوس كورونا 
يف األردن والعالم، حيث كان من املقرر 
أن يبـدأ دوام الفصـل الثاني مع بداية 

فرباير/ شباط.
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كازاخستان/ متابعة الزوراء:
أعلنـت النيابـة العامة يف كازاخسـتان مقتل 
225 شـخصا يف االضطرابـات العنيفـة التي 
شـهدتها البـالد احتجاجـا عىل رفع أسـعار 
املحروقات.وتحولـت االحتجاجات التي بدأت 
سـلمية إىل اشتباكات غري مسبوقة بني قوات 
األمـن واملتظاهريـن يف الدولـة السـوفياتية 
السـابقة الغنيـة بمـوارد الطاقـة، مـا دفع 
الرئيس قاسـم جومارت توكاييـف إىل إعالن 
حالـة الطوارئ، وطلـب املسـاعدة من تكتل 
عسـكري تقوده روسـيا.وقال ممثـل النيابة 
العامة، سرييك شلباييف، للصحفيني: ”خالل 
حالـة الطوارئ، تسـلمت املرشحة 225 جثة 
ألشـخاص من بينهم 19 مـن عنارص تطبيق 
القانـون والجيش“.وأضـاف أن بقية الجثث 
تعـود اىل ”قطاع طرق مسـلحني شـاركوا يف 
هجمـات إرهابيـة... ولسـوء الحظ، سـقط 

مدنيون أيضا ضحايا ألعمال إرهابية“.وسبق 
أن أعلنـت كازاخسـتان مقتـل أقـل مـن 50 
شـخصا يف االضطرابات، 26 منهم وصفتهم 
بأنهـم ”قطـاع طـرق مسـلحون“ و18 من 
عنـارص األمن.وأفـادت قنـاة رسـمية عـىل 
تلغرام، األسبوع املايض، مقتل 164 شخصا، 
لكن رسعـان ما تمـت إزالة هـذه الحصيلة.

وقالت املتحدثة باسـم وزارة الصحة، أسـيل 
أرتاكشـينوفا: إن أكثـر مـن 2600 شـخصا 
بينهـم 67  املستشـفيات،  العـالج يف  تلقـوا 
يف حالـة خطـرية حاليا.وحملـت السـلطات 
العنـف  أعمـال  مسـؤولية  الكازاخسـتانية 
لـ“قطـاع طرق“ و“إرهابيـني“ أجانب قالت 
إنهـم اسـتغلوا االحتجاجات.لكن السـلطات 
لـم تقدم أي أدلة تتعلـق بهوية قطاع الطرق 

واإلرهابيني األجانب املزعومني.

كييف / متابعة الزوراء:
أكـدت أوكرانيا أن لديها ”أدلة“ عىل توّرط موسـكو يف 
الهجوم االلكرتوني الواسـع النطاق الذي استهدف هذا 
األسـبوع مواقع إلكرتونية حكوميـة أوكرانية عدة، يف 
سياق من التوترات الشديدة بني كييف وموسكو.وقالت 
وزارة التحّول الرقمي يف بيـان: ”حتى اليوم، كل األدلة 
تشـري إىل أن روسـيا تقف خلف الهجـوم اإللكرتوني“.
وكان الهجوم اإللكرتوني قد وقع ليل الخميس الجمعة، 
واستهدف مواقع وزارات أوكرانية عدة بقيت لساعات 
خارج الخدمة.وأكـدت الوزارة أن عملية التخريب هذه 
تشـّكل دليال عىل ”الحرب الهجينة التي تشـنها روسيا 
عـىل أوكرانيـا منـذ العـام 2014“، أي منـذ بـدأ رشق 
البالد يشـهد حرًبا بني قوات كييف وانفصاليني موالني 
لروسـيا ُيّتهم الكرملـني برعايتهم ودعمهم عسـكريا 
وماليا.وأشـارت إىل أن الهدف ”ال يقترص عىل ترهيب“ 
املجتمـع بل يتعّداه إىل ”زعزعة االسـتقرار يف أوكرانيا“ 
عـرب ”تقويض ثقـة األوكرانيني بسـلطاتهم“.وحصل 

الهجوم يف سـياق من التوترات املتصاعدة بني روسـيا 
وأوكرانيا، إذ تّتهم كييف وحلفاؤها الغربيون موسـكو 
بحشد قوات عند حدودها بهدف اجتياح أراضيها.ويرى 
البعـض أن الهجـوم املعلوماتي الواسـع النطاق الذي 
طـاول بنى تحتية أساسـية يف أوكرانيـا بهدف زعزعة 
االسـتقرار، هـو مـؤّرش ينذر بغزو عسـكري وشـيك. 
وفشلت عدة محادثات هذا األسبوع بني روسيا والدول 
الغربيـة يف تهدئـة التوترات.واّتهمت الواليـات املتحدة 
الجمعة روسـيا بإرسـال عنـارص إىل أوكرانيـا لتنفيذ 
عمليـات ”تخريب“ تهـدف إىل ايجـاد ”ذريعة“ لعملية 
غزو، األمـر الـذي نفته موسـكو.وتمارس واشـنطن 
وحلفاؤهـا األوروبيـون ضغوطا عىل روسـيا لسـحب 
حشـود قواتها من الحـدود مع أوكرانيـا، يف حني تريد 
موسـكو من الغـرب املوافقة عىل سلسـلة طويلة من 
املطالب تقدمها عىل أنهـا ضمانات أمنية، بينها التزام 

حلف شمال األطليس بعدم قبول كييف كعضو فيه.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت االمانة العامـة ملجلس 
انجـاز  مراحـل  عـن  الـوزراء 
االلكرتونية،  الحكومـة  مرشوع 
وفيما اوضحت تفاصيل مرشوع 
الخمسـة،  بغداد  تطوير مداخل 
اعلنت اطالق خدمة ”سـالمات“ 
للحصول عىل نتيجة فحص البي 

يس ار الكرتونيا.
امانـة  باسـم  املتحـدث  وقـال 
مجلس الـوزراء، حيدر مجيد، يف 
حديـث لـ“الزوراء“: ان مرشوع 
الحوكمـة االلكرتونيـة وصل اىل 
مراحـل متقدمـة. الفتـا اىل: ان 
مركـز البيانـات الوطنـي أطلق 
التـي  االلكرتونيـة  اور  بوابـة 
تتضمـن اكثـر مـن 80 خدمـة 
تقدمهـا للمواطنني.واضاف: ان 
املقدمة  االلكرتونيـة  الخدمـات 
عـرب بوابة اور عديدة وموسـعة 
وستسـهم يف انجـاز معامـالت 
طلباتهـم  وتقديـم  املواطنـني 
وانجاز معامالتهـم عرب النافذة 
االلكرتونيـة. مبينـا: ان املركـز 
اطلق خدمة ”سالمات“ للحصول 
عـىل نتيجـة فحـص ”البي يس 
ار“ الكرتونيـا، حيث تم اطالقها 
تجريبيـا عىل محافظة ميسـان 
حرصا، ومن ثم سـيتم اطالقها 
عىل بقية املحافظات.واشار اىل: 

ان هذه الخدمة ستسـاعد وزارة 
الصحـة واللجنـة العليا للصحة 
لتكويـن  الوطنيـة  والسـالمة 
قاعـدة بيانات خاصـة باملوقف 
الوبائي. مؤكدا: ان هنالك خدمة 
”راقبنـي“ خاصـة للمواطنـني 
الشـكاوى  تقديـم  لغـرض 

واالستفسارات بخصوص السلة 
تـم  الخدمـة  وهـذه  الغذائيـة، 
تنسـيق العمل بها ما بني وزارة 
التجـارة واالمانة العامة ملجلس 
الـوزراء .وتابـع: كذلـك العمـل 
متواصـل ملركز البيانات الوطني 
واجتماعات متواصلة مع وزارات 

الداخليـة والصحـة والخارجية 
لغرض توحيد موضوع البطاقة 
الدولية الخاصة بجائحة كورونا 
للملقحـني حتـى تعتمـد دوليا. 
مبينـا: انه يتم االعـداد اآلن لها، 
وهنالك كانت توصية من اللجنة 
العليا للصحة والسالمة الوطنية 

يف جلسـته االوىل املنعقـدة لعام 
2022 إلكمال هذه الخدمة.وبني: 
ان هنالك خدمات اخرى ستدخل 
قريبا، منها اصدار صحة صدور 
الجامعية وبالتنسيق  الشهادات 
مع وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي، وكذلـك مرشوع اصدار 

شهادات الوالدات والوفيات. الفتا 
اىل: ان الخدمة االوىل التي أطلقت 
عرب بوابة اور االلكرتونية كانت 
خدمـة اصـدار صحـة الصدور 
للمعامالت الخاصـة املتعلقة ما 
بـني دائـرة التسـجيل العقاري 
وكتـاب العدول.وحـول مرشوع 
تأهيل بوابات بغداد، لفت اىل: ان 
مرشوع مداخل بغداد الخمسـة 
طريق بغداد الكوت وبغداد دياىل 
تمت املبارشة من قبل الرشكتني 
مراحـل  اىل  ووصـل  املنفذتـني 
متقدمة واىل نسب انجاز عالية، 
خصوصا يف مدخل بغداد – كوت 
املبـارشة  تمـت  االول  املقطـع 
بعملية االكسـاء واملقطع الثاني 
من جرس دياىل باتجاه بسـماية 
الصويـرة  سـيطرة  اىل  وصـوال 
الرشكـة  ان  بالقـول:  .ومـىض 
ايضـا تعمل ووصلـت اىل مراحل 
انجـاز متقدمة، بعـد ان عملت 
االمانـة العامة ملجلـس الوزراء 
بالوقوف عىل انهـاء كل العوائق 
وايضـا املعوقات التي ضمن هذا 
الطريق. مؤكدا: ان بقية املداخل 
الثالثـة املتبقية يتم العمل عليها 
اآلن بالتنسـيق فيما بني االمانة 
العامـة املجلس الـوزراء ووزارة 
االعمـار، وايضـا امانـة بغـداد 

ومحافظة بغداد.
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بغداد/ الزوراء:
وجهت وزارة الدفاع، امس األحد، دعوة للمتقدمني 
بيان  يف  الوزارة  (١١٢).وقالت  الدورة  يف  للقبول 
يف  للقبول  املتقدمني  «عىل  إن  «الزوراء»:  تلقته 
الدورة (١١٢) الكلية العسكرية األوىل الذين سبق أن 
قدموا عىل املوقع الرسمي لوزارة الدفاع للفرتة من 
وللفرتة   ،٢٠٢١ /  ٨  /  ١٠ ولغاية   ٢٠٢١ /  ٨  /  ١
 ،٢٠٢١  /١١  /  ٢٩ ولغاية   ٢٠٢١  /  ١١  /  ٢٥ من 
البدنية  واالختبارات  الطبية  الفحوصات  واجتازوا 
والتنافسية بنجاح، مراجعة الكلية العسكرية األوىل 

يف الرستمية لغرض إجراء املقابلة النهائية».

@µflá‘n‡‹€@ÒÏ«Ü@È�uÏm@ bœá€a
H112I@ÒäÎá€a@¿@fiÏj‘‹€

@¡–‰‹€@Ô†bÓnya@5◊c@êflbÇ@÷aã»€a
2021@¿@%b»€bi

@Újè„@o»œä@ÚflÏÿ®a@ZÜbón”a
2021@fi˝Ç %@20@∂g@kˆaãõ€a

@paäaã”@’Ój�m@cájm@Ô„áæa@Êa7�€a
ÂÌãœbèæa@Êdìi@bÓ‹»€a@Ú‰v‹€a
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@\Ú€Üc^@bËÌá€@Êc
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 @ıbõ‘€a@paäaã‘i@Èflaçn€a@á◊˚Ì@Ô‘Óè‰n€a@äb†�a

@›j‘æa@ıb»iä˛a@Üá•@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
@ÚÌäÏnéÜ@‚á»i@Â»�€a@ÙÏ«Ü@¿@ãƒ‰‹€

∂Î˛a@Êbæ5€a@Úè‹u
الزوراء / يوسف سلمـان:

يـوم  االتحاديـة  املحكمـة  حـددت 
االربعـاء املقبـل، التاسـع عـرش مـن 
كانـون الثانـي الجاري، موعـداً للنظر 
يف الدعويني الخاصتني بعدم دسـتورية 
جلسـة مجلس النواب الرسمية االوىل، 
واملقامتـني مـن قبـل املدعيني، باسـم 
خزعل خشـان ومحمود داود سـلمان، 
وذلك بعد يـوم واحد من قرارها ايقاف 
عمـل هيئـة رئاسـة مجلـس النـواب 
املنتخبة يف الجلسـة املنعقدة بالتاسـع 
مـن كانون الثاني الحـايل إيقافا مؤقتا 
لحني حسـم الدعـاوى املقامة.وتعليقا 
عىل ذلك، اكد االطار التنسـيقي رفضه 
املطلق للتعاطي مع مخرجات الجلسة 
الرسـمية األوىل التي انعقدت األسـبوع 
املايض، معتربا انها غري قانونية لغياب 
رئيس السـن االكرب عن الجلسـة.وقال 
عضو الفريق القانوني لالطار التنسيقي 
عن تحالـف الفتـح، محمد الشـبكي، 
ان «املحكمـة االتحادية  لـ»الـزوراء»: 
سـتنظر يف دعـوى االطـار التنسـيقي 

حيث تم تقديـم دعوى قضائية للطعن 
انتخاب  الرسـمية واجراءات  بالجلسة 
هيئة رئاسة مجلس النواب». مشريا اىل 
ان « االطار التنسـيقي ملتزم بقرارات 
املحكمة االتحادية والعمل بمخرجاتها 
والدسـتورية  القانونيـة  االطـر  وفـق 
«.واضاف ان « قوى االطار التنسـيقي 
هي الكتلة األكرب وفقـا لقرار املحكمة 
االتحاديـة وما يجري حاليا هو التفاف 
 » ان  الدسـتور». مبينـا  مبطـن عـىل 
االطـار رفـع دعـوى قضائيـة للطعن 
برشعية وقانونية جلسة اختيار رئيس 
الربملان ونائبيه، الن رئيس السـن كان 
اجـراؤه سـليما، ولذلك حول الجلسـة 
اىل تشـاورية بالكامل للتأكد من صحة 
الوثائـق املرفقـة بتواقيع النـواب التي 
تسـلمها»، مبينا ان «االطار التنسيقي 
لن يعرتف بمخرجات الجلسة الرسمية 
االوىل التـي كانـت الخروقـات واضحة 
فيهـا مـن دون البـت فيهـا مـن قبـل 

املحكمة االتحادية «.

ıbiãËÿ€a@Úœã»m@Ú–«bõfl@Û‹«@�bubvnya
ãófl@…fl@÷ã�€a@…�‘m@∂a@Ü˚m@ÊaÜÏè€a@¿@paãÁbƒm

بغداد/ مصطفى العتابي:
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  االحد،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
العراق، فيما اكدت تسجيل ٣٦٣٠ اصابة جديدة و٥ حاالت وفاة وشفاء ٤٣١ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ١٨٥٣٣، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٧٠٤٤٣٠٩. مبينة انه تم تسجيل ٣٦٣٠ اصابة جديدة و٥ حاالت 
 ،(٪٩٧٫٩)  ٢٠٦٩٨٩٠ الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  حالة.واضافت:   ٤٣١ وشفاء  وفيات 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٢١١٤٣١٣، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٢٠١٧٦، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٦٤، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٤٢٤٧. 

الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: ٤٧١٨٣، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٨٨٦٢٣٥٨.
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بغداد/ الزوراء: 
أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
امس األحد، تطلع العراق لبناء أفضل 
يف  السيما  ليتوانيا  مع  العالقات 
واالستثمارية،  االقتصادية  الجوانب 
ليتوانيا،  خارجية  وزير  قدم  فيما 
كاربيلوس الندسبريك، دعوة للكاظمي 
لزيارة بالده، مؤكدا تطلع بالده لرفع 
مستوى التعاون مع بغداد، اشار وزير 
تمت  انه  اىل  حسني،  فؤاد  الخارجية 
اعادة 4 االف عراقي كانوا محارصين 

عىل الحدود البيالروسية – الليتوانية.
الوزراء  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
”رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
الكاظمي  مصطفى  الوزراء  مجلس 
جمهورية  خارجية  وزير  استقبل 
والوفد  الندسبريك  كاربيلوس  ليتوانيا 
خالل  ”جرى  انه  مبينا  له“،  املرافق 
الثنائية  العالقات  استعراض  اللقاء 
وتوطيد  تعزيزها،  وسبل  البلدين  بني 
التعاون املشرتك مع عموم دول االتحاد 

األوروبي يف مجاالت متعددة“.
أوجه  بحث  شهد  ”اللقاء  ان  واضاف 
وعىل  املختلفة،  املجاالت  يف  التعاون 
مجال  ويف  األمني،  الجانب  رأسها 
مكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة“، 
اكد  الوزراء  ”رئيس  ان  اىل  مشريا 
العالقات  أفضل  لبناء  العراق  تطلّع 
الجوانب  يف  والسيما  ليتوانيا،  مع 
يف  وذلك  واالستثمارية،  االقتصادية 
اسم  رفع  األوروبي  االتحاد  قرار  ظل 
العراق من قائمة الدول عالية املخاطر 
وغسيل  اإلرهاب  بتمويل  يتعلّق  فيما 

األموال“.
وتابع انه ”تم مناقشة تطوير التعاون 
املؤسساتي،  والبناء  التعليم  قطاع  يف 
اإلقليمية  األوضاع  ومناقشة 
والدولية“، موضحا ان ”الكاظمي أكد 
الحوار  اعتماد  العراق برضورة  إيمان 

والحلول السلمية لحل النزاعات، وأنه 
ماٍض يف هذا النهج“.

وذكر ان ”الجانبني بحثا سبل تخفيف 
حدود  عىل  العالقني  العراقيني  معاناة 
أفضل  وإيجاد  األوروبي،  االتحاد 
يضمن  الذي  بالشكل  إلنهائها  الطرق 
الدولية  القوانني  ويراعي  كرامتهم، 

واإلنسانية“.
الخارجية  وزير  نقل  جانبه،  من 
للكاظمي،  حكومته  تحيات  الليتواني 
لزيارة  لسيادته  رسمية  دعوة  ووّجه 

ليتوانيا.
وأعرب عن امتنان حكومته ”للخطوات 
تحدي  ملعالجة  العراق  اتخذها  التي 
أنها  اىل  الفتا  الرشعية“،  غري  الهجرة 
معالجة  يف  به  يحتذى  مثاالً  ”كانت 

هكذا أزمات“.
لرفع  ليتوانيا  ”تطلع  إىل  وأشار 

يف  البلدين،  بني  التعاون  مستوى 
ليتوانيا  واستعداد  املجاالت،  مختلف 
دخول  تسهيل  آليات  يف  جدياً  للبحث 
املشرتك  التنسيق  عرب  إليها  العراقيني 
املختصة،  العراقية  السلطات  مع 
معوقات  معالجة  عىل  العمل  وكذلك 
للخطوط  املبارشة  الرحالت  استئناف 

الجوية العراقية إىل أوروبا“.
الخارجية  وزير  أكد  ذلك،  غضون  يف 
تعزيز  األحد،  امس  حسني،  فؤاد 
مبينا  ليتوانيا،  مع  الثنائية  العالقات 
كانوا  عراقي  االف   4 اعادة  تم  انه 
البيالروسية  الحدود  عىل  محارصين 
– الليتوانية، فيما اشار وزير خارجية 
الندسبريغيس  غابريليوس  ليتوانيا 
اوقف  من  اول  العراقية  الحكومة  ان 

الرحالت اىل بيالروسيا.
عقده  صحايف  مؤتمر  يف  حسني  وقال 

غابريليوس  الليتواني  نظريه  مع 
الخارجية  وزارة  بمقر  الندسبريغيس 
إن  ”الزوراء“:  تابعته  بغداد  يف 
الخارجية  وزير  مع  ”مباحثاتنا 
وهذه  وواضحة  رصيحة  الليتواني 
املرة الرابعة نلتقي معه“، مبيناً، ”اننا 
تحدثنا بالعالقات الثنائية بني البلدين 
العراقيني  هجرة  لقضية  التطرق  وتم 
خالل هذه السنة الحالية واملاضية اىل 

بيالروسيا ثم اىل ليتوانيا وبولونيا“.
وأضاف، أن ”هذه القضية أخذت صدى 
اعالمّياً كبرياً ومديات إنسانية كبرية، 
وبالتعاون مع مختلف الدول يف االتحاد 
األوروبي ومع ليتوانيا استطعنا العمل 
 4 إعادة  من  وتمكنا  املجال  هذا  يف 
عىل  محارصين  كانوا  عراقي  آالف 
الحدود البيالروسية- الليتوانية وتمت 
اعادتهم من خالل 10 رحالت انطلقت 

من بغداد“.
وأكد أن ”هناك بعض العراقيني مازالوا 
بإعادتهم  قرارهم  وننتظر  ليتوانيا  يف 
”اننا  اىل  الفتاً  بغداد“،  اىل  طوعياً 
البلدين  بني  الثنائية  للعالقات  تطرقنا 

وتطويرها“.
وقدم حسني الشكر لـ“وزير خارجية 
االطار  يف  الكبري  الدور  عىل  ليتوانيا 
ملساعدة  األوروبي  واالتحاد  األوروبي 
وكان  املجاالت  مختلف  يف  العراق 
هناك جهد كبري يف سبيل حذف وإزالة 
عالية  الدول  قائمة  من  العراق  اسم 
املخاطر بشأن تمويل اإلرهاب وغسيل 
األموال“، مبيناً، أن حذف اسم العراق 
العراقية  للدبلوماسية  انتصاراً  كان 
األوروبي  واالتحاد  الدول  مختلف  يف 

وخاصة يف بروكسل“.
وبني ”سنستمر يف مباحثاتنا مع وزير 
سيكون  حيث  اليوم  ليتوانيا  خارجية 
لديه لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى 
للقاء  أربيل  يف  زيارة  وايضا  الكاظمي 

املسؤولني وقادة اإلقليم“.
الخارجية  وزير  قال  جانبه،  من 
الندسبريغيس  غابريليوس  الليتواني 
العراقيني  بعض  إن  املؤتمر:  خالل 
الهجرة  بهدف  كاذبة  وعوداً  يقدمون 
”يعتقدون  أنهم  مبيناً  أوروبا“،  اىل 
اىل  الوصول  عند  ينجحون  قد  انهم 

الحدود الليتوانية“.
وتابع ”سيكون هناك نوع من التعاون 
الهجرة“،  لوقف  وليتوانيا  العراق  بني 
يعترب  األوروبي  ”االتحاد  أن  موضحاً، 
للتعامل  ممتازاً  نموذجاً  العراق 

بثقة“.
الكثري  بغداد  يف  سابحث  ”انني  وبني 
البلدين  بني  والتعاون  املواضيع  من 
”الحكومة  أن  اىل  املستقبل“، الفتاً،  يف 
اىل  الرحالت  أوقف  من  أول  العراقية 

بيالروسيا للحد من الهجرة“.

الزوراء / يوسف سلمـان:
املقبل،  االربعاء  يوم  االتحادية  املحكمة  حددت 
موعداً  الجاري،  الثاني  كانون  من  عرش  التاسع 
دستورية  بعدم  الخاصتني  الدعويني  يف  للنظر 
جلسة مجلس النواب الرسمية االوىل، واملقامتني 
باسم خزعل خشان ومحمود  املدعيني،  قبل  من 
قرارها  من  واحد  يوم  بعد  وذلك  سلمان،  داود 
ايقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب املنتخبة 
الثاني  كانون  من  بالتاسع  املنعقدة  الجلسة  يف 
الحايل إيقافا مؤقتا لحني حسم الدعاوى املقامة.

رفضه  التنسيقي  االطار  اكد  ذلك،  عىل  وتعليقا 
الرسمية  للتعاطي مع مخرجات الجلسة  املطلق 
معتربا  املايض،  األسبوع  انعقدت  التي  األوىل 
عن  االكرب  السن  رئيس  لغياب  قانونية  غري  انها 

الجلسة.

التنسيقي  لالطار  القانوني  الفريق  عضو  وقال 
عن تحالف الفتح، محمد الشبكي، لـ“الزوراء“: 
االطار  دعوى  يف  ستنظر  االتحادية  ”املحكمة  ان 
التنسيقي حيث تم تقديم دعوى قضائية للطعن 
بالجلسة الرسمية واجراءات انتخاب هيئة رئاسة 
مجلس النواب“. مشريا اىل ان ” االطار التنسيقي 
والعمل  االتحادية  املحكمة  بقرارات  ملتزم 

بمخرجاتها وفق االطر القانونية والدستورية ”.
الكتلة  هي  التنسيقي  االطار  قوى   ” ان  واضاف 
االتحادية وما يجري  املحكمة  لقرار  األكرب وفقا 
مبينا  الدستور“.  عىل  مبطن  التفاف  هو  حاليا 
ان ” االطار رفع دعوى قضائية للطعن برشعية 
ونائبيه،  الربملان  رئيس  اختيار  جلسة  وقانونية 
الن رئيس السن كان اجراؤه سليما، ولذلك حول 
صحة  من  للتأكد  بالكامل  تشاورية  اىل  الجلسة 

تسلمها“،  التي  النواب  بتواقيع  املرفقة  الوثائق 
مبينا ان ”االطار التنسيقي لن يعرتف بمخرجات 
الخروقات  كانت  التي  االوىل  الرسمية  الجلسة 
واضحة فيها من دون البت فيها من قبل املحكمة 

االتحادية ”.
ال  انه  اكدت  العليا  االتحادية  املحكمة  وكانت 
رأي  اعطاء  بخصوص  البعض  يتداوله  ملا  صحة 
مسبق من املحكمة االتحادية، سواء من رئيسها 
او احد اعضائها يتعلق بإجراءات جلسة مجلس 

النواب املنعقدة االسبوع املايض .
الوالئي  امرها  ان  االتحادية  املحكمة  اعلنت  كما 
عىل  يؤثر  ال  الربملان  رئاسة  هيئة  عمل  بإيقاف 

رسيان املدد الدستوري.
القرار  ان  الحاج،  حسن  القانوني،  الخبري  واكد 
الوالئي هو اجراء اداري ال يعترب حكما، مشريا اىل ان 

االيقاف يكون لحني الحكم بالدعوى وحسمها .
ال  الوالئي  ”االمر  ان  لـ“الزوراء“:  الحاج  وقال 
وال  االوىل،  الجلسة  دستورية  بعدم  حكما  يعني 
هو  إنما  فيها،  اجراء  أي  رشعية  بعدم  حكما 
اجراء مؤقت يمنع ترتيب آثار متالحقة إذا ظهر 
اقاماها  التي  الدعويني  يف  محقان  املدعيني  ان 

فقط ”.
والقانونية  النيابية  االوساط  انقسمت  باملقابل 
االكثر  النيابية  الكتلة  تشكيل  طلب  حسم  حول 
نيابية اخرى استذكرت نص  عددا، لكن أوساطا 
املادة (45) من قانون االنتخابات رقم (9) لسنة 
حزب  أو  نائب  ألي  يحق  (ال  ينص:  الذي   2020
فائزة  مفتوحة  قائمة  ضمن  مسجلة  كتلة  أو 
باالنتخابات االنتقال إىل ائتالف أو حزب وكتلة أو 

قائمة أخرى، إال بعد تشكيل الحكومة) .

 الزوراء/ مصطفى فليح:

رجح مراقبون للشأن السيايس العراقي 

الوطنية  االغلبية  مسار  اىل  الذهاب  ان 

املقبلة،  الحكومة  لتشكيل  االقرب  هو 

وان االختيار سيتم وفق التوافقية، ويف 

حني اكدوا ان والدة التشكيلة الجديدة 

لن يطول، كشفوا عن ترسيبات بشأن 

املقبل  الوزراء  رئيس  شخصية  مالمح 

يف حال لم يتم التجديد للكاظمي. 

الجديد،  النواب  مجلس  عضو  وقال   

”الزوراء“:  لـ  حديث  يف  كوجر،  جمال 

هي  العالم  حكومات  من   95%” ان 

كتل  وهناك  وطنية،  اغلبية  حكومات 

تفوز وتشكل الحكومة وتديرها“. الفتا 

”فقط يف الدول التي يتفق فيها الجميع 

عىل ارضاء االخرين وال تعطى الفرصة 

الحكومة  تشكيل  يف  معينة  ألحزاب 

توافقية  حكومات  اسم  عليها  يطلق 

تدير  ان  تستطيع  ال  حكومات  وهي 

يستأثر  ان  فيها  الجميع  ويريد  البلد، 

باملغانم فيذهبون اىل التوافقية“.

قوية  حكومة  أردنا  ”إذا  اننا  واكد 

ومعارضة قوية فيجب ان تكون هناك 

اىل  يتحولون  والبقية  اغلبية  حكومة 

جبهة املعارضة“.

 وعن تشكيل الحكومة، بنّي ”املفروض 

هناك  الحكومة،  تشكيل  يطول  ال  ان 

وبالتايل  واتفقت،  تفاهمت  قوية  كتل 

ملاذا يؤخر تشكيل الحكومة“.

الوزراء   ونفى علمه بشخصية رئيس 

منصب  يخص  فما  لكن  املرشح، 

ان  اىل  اشار  الجمهورية،  رئيس 

القوية  الكتل  بني  تفاهمات  ”هناك 

الوطني  االتحاد  لدى  مرشح  وهناك 

كبرية،  حظوظ  لديه  الكردستاني 

وبالتايل التفاهمات هي التي ستحسم 

منصب رئيس الجمهورية“. 

السيايس، عيل   من جانبه، قال املحلل 

البيدر، يف حديث لـ ”الزوراء“ عن مسار 

تعمل  ما  ”هذا  ان  األغلبية:  حكومة 

االنتخابات،  يف  الفائزة  االحزاب  عليه 

الصدر- السيد  رشوط  ان  خصوصا 

داخل  االصوات  غالبية  يمتلك  الذي 

الحلبويس،   (الخنجر،  الجديد  التحالف 

شبه  رشوط   الكردي)-  والتحالف 

تكون  ان  من  المناص  لذلك  تعجيزية، 

هنالك حكومة اغلبية يف املرحلة املقبلة 

او  التنسيقي  االطار  شكلها  اذا  سواء 

الصدر  مقتدى  السيد  استمر  إذا  حتى 

ان  مؤكدا  لتشكيلها“،  بمفاوضاته 

”املزاج العام يتجه نحو هذه الخطوة، 

ودويل  واقليمي  شعبي  تأييد   وهناك 

لهذه الخطوة“.

تشكيل  عىل  الطرفني  احد  قدرة  وعن   

او  ”االطار  ان  اوضح  الحكومة، 

هذه  احدهما  يشكل  ان  ممكن  التيار 

معارضة  نشهد  سوف  لكن  الحكومة، 

االنهيار بسبب  أي حكومة تقرتب من 

مقارب  طرف  كل  يف  النواب  عدد  ان 

اىل  الفتا  االخرى“،  للضفة  نسبيا 

الحياد  عىل  تقف  أصواتا  ان“هنالك 

لكنها ستصوت للحكومة كما يف قوى 

التي  واالطراف  واملستقلني  ترشين 

أي  لفكرة  املبدئية  معارضتها  اعلنت 

حكومة، لكنها تدعم تشكيلها، وسوف 

تقف يف املعارضة“. 

قضائية  مسألة  امام  ”نحن  واضاف   

املحكمة  تفرس  فعندما  كبري  حد  اىل 

الجلسة  تفاصيل  تقر  او  االتحادية 

موازين  يف  انقالبا  نشهد  سوف  االوىل 

القوى يف املرحلة الجديدة“.

ومىض بالقول ”حتى اآلن وفق املعطيات 

الكاظمي  مصطفى  فالسيد  املتاحة 

هو االفر حظا لشغل هذا املوقع، لكن 

لفكرة  الرافضة  االطراف  استمرت  إذا 

توليه املنصب بشكل قطعي فقد يجرب 

اعادة  عىل  للكاظمي  الداعمة  االطراف 

النظر يف تلك الخطوة، وبالتايل يصار اىل 

عناوين اخرى“.

اثري  السيايس،  املحلل  قال  بدوره، 

ان  ”الزوراء“:  لـ  حديث  يف  الرشع، 

اىل  الحكومة  تذهب  ان  ”ترجيحات 

انها  يبدو  الوطنية  األغلبية  مسار 

الن  واقع  فرض  او  الواقع  من  قريبة 

التوافقية حاليا غري محبذة ال بالنسبة 

السياسية  للطبقة  حتى  وال  للمواطن 

إدارة  يف  فشلت  كونها  عامة  بصورة 

ما  وهي  السابقة،  الدورات  يف  البلد 

تعرف باملحاصصة“.

او  الوطنية  ”األغلبية  ان  اىل  ولفت 

تسمية  تغيري  مجرد  هي  السياسية 

وهي أيضا توافقية بشأن الشخصيات 

التي ستتبوء مناصب عليا، فالرئاسات 

انها  عىل  تدل  الحكومة  وشكل  الثالث 

”تكون  ان  امله  عن  معربا  توافقية“، 

الوطنية هي حكومة خدمات  األغلبية 

السابقة  الحكومات  عجزت  ما  وتقدم 

عن تقديمه، وهذا النوع من الحكومة 

جاء بناًء عىل نصائح دولية ”. 

عىل  تدل  املؤرشات  ”كل  ان  اىل  ولفت 

اذار  يف  تشكل  سوف  الحكومة  ان 

التوقيتات  النتهاء  املوعد  وهو  املقبل، 

الدستورية، وهناك مالمح عن تقارب 

القوى  معظم  بني  النظر  وجهات 

الكتلة  وبني  التنسيقي  االطار  داخل 

لتشكيل  محاوالت  وهناك  الصدرية، 

مالمحها  ستتضح  وهذه  اكرب،  كتلة 

خالل األسابيع القادمة او خالل األيام 

القادمة“.

شخصية  مالمح  عن  الرشع  وكشف   

”هناك  قائال  املقبل،  الوزراء  رئيس 

بعض الشخصيات لم يتم طرح اسمها 

لحد اللحظة، وهناك شخصيات تبوءت 

رئيس  وشخصية  امنية،  مناصب 

القادمة  املرحلة  ستقود  التي  الوزراء 

مهيمنة  احزاب  من  ترسيبات  بحسب 

واإلدارة،  بالقيادة  مؤهالت  تحمل 

تسنمت  وهي  أمنيا،  حسا  وتحمل 

السابقة،  الفرتات  يف  امنية  مناصب 

قبل  من  عليها  سيتوافق  من  وهي 

الكتل السياسية وربما ستكون بيضة 

القبان“.

واستدرك ”اىل حد اآلن يبقى مصطقى 

لرئاسة  االبرز  املرشح  هو  الكاظمي 

توافقات  هناك  كانت  إذا  لكل  الوزراء، 

هذه  اىل  سيكون  فالذهاب  جديدة 

الشخصية“.

بغداد/ الزوراء:
األحد،  امس  الرتبية،  وزارة  أكدت 
اإلجراءات  من  جملة  اتخاذها 
التعليمية  العملية  استمرار  لضمان 
يف ظل جائحة كورونا، فيما وجهت 
انسيابية  لضمان  للعوائل  نصيحة 

الدوام هذا العام.
وقال وكيل الوزارة، عادل البصييص، 
”وزارة  إن  صحفي:  ترصيح  يف 
للتعامل  تدابري  عدة  اتخذت  الصحة 
مع وباء كورونا تمثلت بجعل الدوام 
الحضوري 4 أيام واإللكرتوني يومني 
للرتبية  العامة  املديريات  لتتمكن 
واملدارس من تقليل الزخم بالصفوف 

وتحقيق التباعد االجتماعي“.
تدابري  اتخذت  ”الرتبية  أن  وأضاف 
عىل  الدروس  بنرش  تتعلق  أخرى 
جدول  وفق  الرتبوي  التلفزيون 
نطاق  ضمن  الصفوف  لجميع  معد 
مشكلة  لتجاوز  اإللكرتوني  التعليم 
توزيع  وتم  الضعيف،  االنرتنت 
العامة،  املديريات  عىل  الجدول 
أسبوع  كل  نهاية  تطرح  أن  عىل 
خالل  من  االسئلة  من  مجموعة 
اللجان املعنية ويمنح الطلبة فرصة 

اإلجابة عليها“.
اجراًء  اتخذت  ”الوزارة  أن  وأكد 
يستمرون  الذي  الطلبة  بتكريم 
التفاعل  كان  حيث  باإلجابة، 
واملدارس  املديريات  وأيضاً  ممتازا 

التليجرام  عىل  الخاصة  قنواتها  لها 
وغريها من التطبيقات والتي تسمح 

للمعلم بمراجعة املواد مع طلبته“.
ولفت إىل أن ”الفريق الوزاري بدوره 
املنصات  لبعض  موافقات  منح 
توفر  رشط  بالعمل  االلكرتونية 
نيوتن  منصة  تفعيل  مع  الرشوط، 

التابعة لوزارة الرتبية“.
الوضع  يخص  ”فيما  أنه  إىل  وأشار 
إىل  الرتبية  وزارة  عمدت  الوبائي 
توفري اللقاح املضاد لكورونا للكوادر 
املشمولني  من  والطلبة  التدريسية 
الثانوية  املرحلتني  يف  باللقاح 
واإلعدادية، وشددت عىل وجوب لبس 
املطهرات  وتوفري  والتباعد  الكمامة 
مديريات  مع  وباالتفاق  واملعقمات 
املؤسسات  وبعض  املدني  الدفاع 
التي  املدني  املجتمع  ومنظمات 
كانت سباقة يف هذا املوضوع، فضال 
عن العتبات املقدسة والتي ساهمت 
بمساهمات جادة وفاعلة يف تطهري 

وتعفري وتعقيم بعض املدارس“.
وتابع: ”بعد سنتني من تجربة الدوام 
حد  اىل  الوزارة  نجحت  االلكرتوني 
الرتبوية“،  العملية  كبري يف مواصلة 
معربا عن امله أن ”يقبل العراقيون 
انتشار  تقليل  لضمان  اللقاح  عىل 
الدرايس  العام  وإكمال  الفريوس 
الوحيدة  الضمانة  ألنه  بانسيابية 

أمام تحقيق هذا الهدف“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
البالد  يف  الطقس  حالة  األحد، 
ان  توقعت  فيما  الحايل،  لألسبوع 
فرص  مع  غائما  الطقس  يكون 
لتساقط االمطار يف مناطق مختلفة 

من البالد.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: 
االثنني  اليوم  البالد  ”طقس  أن 
الوسطى غائماً  املنطقة  سيكون يف 
خفيفة  مطر  زخات  تساقط  مع 
ويتحول  منها  الرشقية  االقسام  يف 
مع  صحو  اىل  الظهر  بعد  الطقس 
بعض الغيوم، بينما سيكون طقس 
املنطقة الشمالية غائماً مع تساقط 
متوسطة  إىل  خفيفة  مطر  زخات 
الشدة تكون رعدية احياناً وتساقط 
منها  الرشقية  االقسام  يف  الثلوج 
يف  الظهر  بعد  الطقس  ويتحول 
االقسام الغربية منها اىل صحو مع 
الغيوم، فيما سيكون طقس  بعض 
املنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط 
االقسام  يف  خفيفة  مطر  زخات 
ودرجات  ليالً،  منها  الرشقية 
السابق  اليوم  الحرارة تنخفض عن 
درجات  أما  الوسطى،  املنطقة  يف 
درجات  عدة  فستنخفض  الحرارة 

عن اليوم السابق بعموم البالد“.
يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 
الوسطى  املنطقتني  يف  الثالثاء  غد 
فيما  صحواً،  سيكون  والجنوبية 
الشمالية  املنطقة  طقس  سيكون 
صحواً مع بعض الغيوم عدا االقسام 
يكون  منها  الرشقية  الشمالية 
الطقس غائماً مع تساقط الثلوج ، 
العظمى سرتتفع  الحرارة  ودرجات 
بينما  الوسطى  املنطقة  يف  قليالً 
الصغرى  الحرارة  درجة  تنخفض 
األماكن،  املئوي يف بعض  الصفر  اىل 
العظمى  الحرارة  درجة  وستكون 
املنطقة  يف  السابق  لليوم  مقاربة 
الحرارة  درجة  وستسجل  الشمالية 
الصغرى دون الصفر املئوي، يف حني 
ستنخفض درجات الحرارة قليالً يف 

املنطقة الجنوبية من البالد“.

سيكون  االربعاء  ”يوم  أن  وأوضح 
الطقس يف املنطقة الوسطى صحواً 
مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب 
تدريجياً  ويزول  الباكر  الصباح  يف 
بعد  الطقس  ويتحول  النهار  خالل 
الظهر اىل غائم مع فرصة لتساقط  
وسيكون  متفرقة،  مطر  زخات 
الشمالية  املنطقة  يف  الطقس 
خفيفة  أمطار  تساقط  مع  غائماً 
رعدية  تكون  الشدة  متوسطة  إىل 
احياناً كما تتساقط الثلوج يف اماكن 
الطقس  وسيكون  منها،  متفرقة 
مع  صحواً  الجنوبية  املنطقة  يف 
الضباب  يتشكل  كما  الغيوم  بعض 
تدريجياً  ويزول  الباكر  الصباح  يف 
الحرارة  درجات  أما  النهار،  خالل 
فستكون  الوسطى  املنطقة  يف 
املنطقة  ويف  السابق،  لليوم  مقاربة 
قليالً، يف حني  الشمالية ستنخفض 
الجنوبية  املنطقة  يف  قليالً  سرتتفع 

من البالد“. 
املقبل  الخميس  ”يوم  أن  اىل  ولفت 
املنطقة  يف  الطقس  سيكون 
الغيوم  بعض  مع  صحواً  الوسطى 
الرشقية  االقسام  يف  غائماً  ويكون 
خفيفة  أمطار  تساقط  مع 
املناطق  يف  الثلوج  لتساقط  وفرصة 
وسيكون  منها،  الرشقية  الحدودية 
طقس املنطقة الشمالية غائماً مع 
متعددة  اماكن  يف  الثلوج  تساقط 
فيها  يكون  الغربية  االقسام  عدا 
الغيوم  بعض  مع  صحواً  الطقس 
الصباح  يف  الضباب  يتشكل  كما 
النهار  تدريجياً خالل  الباكر ويزول 
املنطقة  يف  الطقس  وسيكون   ،
الغيوم  بعض  مع  صحواً  الجنوبية 
حيث  منها  الرشقية  االقسام  عدا 
فرصة  مع  غائماً  الطقس  يكون 
 ، خفيفة  مطر  زخات  لتساقط 
فستنخفض  الحرارة  درجات  أما 
الوسطى  االقسام  يف  درجات  بضع 
والجنوبية ،يف حني ستكون مقاربة 
درجات  تسجل  كما  السابق،  لليوم 
الحرارة الصغرى دون الصفر املئوي 

يف القسم الشمايل من البالد“. 

بغداد/ الزوراء:
ادان تحالـف تقدم والعزم، امس األحد، االسـتهداف السـيايس لقياداته 
ومكاتبه، مطالباً بمالحقة املجاميع االرهابية املنفذة وتقديمها للعدالة، 

فيما دعا لحماية العمل السيايس من اإلرهاب والسالح املنفلت.
وذكـر بيـان صدر عـن التحالف تلقتـه «الـزوراء»: إن «تحالـف (تقدم 
والعـزم) يدين تكرار االسـتهداف السـيايس لقيـادات ومكاتب التحالف 
وألسـباب مكشـوفة للجميع»، داعيـاً إىل «مالحقة املجموعـة االرهابية 
التي هاجت مقر النائب الشـيخ عبد الكريم عبطان الجبوري وتقديمهم 

للعدالة دون تأخري».
وأضاف ان «اسـتخدام هذه األساليب اإلجرامية يف تغيري ارادتنا لن يفلح 
يف يشء ولن يثنينا عن توجهاتنا يف بناء دولة قوية ذات سيادة بعيدة عن 

األجندات املشبوهة وخالية من اإلرهاب والسالح املنفلت».
وأكـد البيـان ان «التحالف متمسـك بحقـه يف مالحقة املروجـني للفتنة 
وابواق الطائفية املريضة»، مطالباً الحكومة وجميع املؤسسـات االمنية 
«برضورة حماية العمل السـيايس من اإلرهاب والسالح املنفلت حفاظاً 

عىل السلم األهيل».
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كييف / متابعة الزوراء:

أكـدت أوكرانيـا أن لديهـا ”أدلة“ عىل 

توّرط موسـكو يف الهجوم االلكرتوني 

الواسـع النطـاق الذي اسـتهدف هذا 

األسـبوع مواقع إلكرتونيـة حكومية 

أوكرانيـة عدة، يف سـياق من التوترات 

الشديدة بني كييف وموسكو.

يف  الرقمـي  التحـّول  وزارة  وقالـت 

بيـان: ”حتى اليـوم، كل األدلة تشـري 

الهجـوم  أن روسـيا تقـف خلـف  إىل 

اإللكرتوني“.

وكان الهجـوم اإللكرتوني قد وقع ليل 

الخميـس الجمعة، واسـتهدف مواقع 

وزارات أوكرانية عدة بقيت لسـاعات 

خارج الخدمة.

وأكدت الوزارة أن عملية التخريب هذه 

تشّكل دليال عىل ”الحرب الهجينة التي 

تشنها روسـيا عىل أوكرانيا منذ العام 

2014“، أي منذ بدأ رشق البالد يشـهد 

حرًبـا بني قـوات كييـف وانفصاليني 

الكرملـني  ُيّتهـم  لروسـيا  موالـني 

برعايتهم ودعمهم عسكريا وماليا.

وأشـارت إىل أن الهدف ”ال يقترص عىل 

ترهيب“ املجتمع بل يتعّداه إىل ”زعزعة 

االسـتقرار يف أوكرانيا“ عرب ”تقويض 

ثقة األوكرانيني بسلطاتهم“.

وحصل الهجوم يف سياق من التوترات 

وأوكرانيـا،  روسـيا  بـني  املتصاعـدة 

إذ تّتهـم كييـف وحلفاؤهـا الغربيون 

موسـكو بحشـد قوات عنـد حدودها 

بهدف اجتياح أراضيها.

ويـرى البعض أن الهجـوم املعلوماتي 

الواسع النطاق الذي طاول بنى تحتية 

أساسـية يف أوكرانيـا بهـدف زعزعـة 

االسـتقرار، هـو مـؤّرش ينـذر بغـزو 

عسكري وشيك.

وفشـلت عدة محادثات هذا األسـبوع 

بني روسـيا والدول الغربيـة يف تهدئة 

التوترات.

واّتهمـت الواليـات املتحـدة الجمعـة 

روسـيا بإرسـال عنـارص إىل أوكرانيا 

لتنفيـذ عمليات ”تخريـب“ تهدف إىل 

ايجـاد ”ذريعـة“ لعملية غـزو، األمر 

الذي نفته موسكو.

وحلفاؤهـا  واشـنطن  وتمـارس 

روسـيا  عـىل  ضغوطـا  األوروبيـون 

لسحب حشـود قواتها من الحدود مع 

أوكرانيـا، يف حـني تريد موسـكو من 

الغـرب املوافقـة عىل سلسـلة طويلة 

من املطالب تقدمها عىل أنها ضمانات 

التـزام حلـف شـمال  بينهـا  أمنيـة، 

األطلـيس بعدم قبـول كييـف كعضو 

فيه.

وكانـت أوكرانيـا قد أعلنـت امتالكها 

يف  موسـكو  تـوّرط  اىل  ”مـؤّرشات“ 

الهجوم االلكرتوني.

الكرملـني،  باسـم  املتحـدث  ونفـى 

ديمرتي بيسـكوف، يف مقابلة أُجريت 

قبل اتهامات كييف ملوسـكو بتورطها 

يف الهجوم االلكرتوني أي توّرط لبالده 

يف الهجوم.

وأّكـد يف مقطـع قصـري مـن املقابلة 

”ال عالقـة لنا بذلـك ”، مضيًفا ”يلقي 

األوكرانيـون اللـوم عىل روسـيا يف كّل 

ما يحـدث لهم، حتى األحـوال الجوية 

السيئة يف بالدهم“.

وبحسـب بيان صادر عن جهاز األمن 

(اس بي يو) استهدفت الهجمات التي 

ُنفذت ليل الخميس الجمعة 70 موقًعا 

إلكرتونًيا حكومًيا.

عرشة من هذه املواقع تعرضت ”لتدخل 

غري مرصح به“، وفق الجهاز الذي أكد 

أن ”محتواها لم يتم تغيريه ولم يحدث 

أي ترسيب للبيانات الشخصية“.

ورغـم الترصيحـات املطمئنة، حّذرت 

رشكـة مايكروسـوفت، األحـد، مـن 

أن هـذا الهجـوم املعلوماتـي الضخم 

قـد يجعل البنـى التحتيـة املعلوماتية 

األوكرانيـة غـري صالحـة  للحكومـة 

لالستخدام.

رغم كـون الربنامـج املرصود ُيشـبه 

برامج الفدية التي تمنع عادًة الدخول 

إىل جهاز الكمبيوتر من طريق املطالبة 

بدفـع فديـة، إّال أنه يهـدف يف الواقع 

إىل ”تدمري املواقع املسـتهدفة وجعلها 

غـري قابلـة للتشـغيل، وليـس جمـع 

فديـة“، بحسـب مـا قالـت مجموعة 

مايكروسوفت االمريكية عىل موقعها.

أن  يبـدو  ملايكروسـوفت،  وبالنسـبة 

الهجـوم اسـتهدف كيانـات أكثر مّما 

كان معتقًدا يف بادئ األمر.

وأضافت الرشكة ”وجدنا هذا الربنامج 

الضاّر عـىل عرشات األنظمـة التابعة 

للحكومـة، وملنظمـات غـري حكومية 

املعلومـات  تكنولوجيـا  ومنظمـات 

أيًضا، تقـع كل مقارهـا يف أوكرانيا.. 

املرحلـة، ال يمكننـا تحديـد  يف هـذه 

الـدورة التشـغيلية لهـذه الهجـوم أو 

عدد املنظمات األخـرى التي قد تكون 

ضحية له“.

وأشارت إىل أنها لم تتمكن حتى اللحظة 

من تحديد مصدر هذه الهجمات.

بـدوره، قال مسـؤول أمنـي أوكراني 

كبـري: إن كييـف تعتقـد أن مجموعة 

مرتبطـة بمخابـرات روسـيا البيضاء 

نفـذت الهجـوم واسـتخدمت خاللـه 

برامـج خبيثـة مشـابهة لتلـك التـي 

مرتبطـة  مجموعـة  تسـتخدمها 

باملخابرات الروسية.

نائـب  ديمديـوك،  سـريهي  وأضـاف 

أمـني مجلس األمـن والدفـاع القومي 

لوكالة ”رويـرتز“: أن أوكرانيا حّملت 

مسؤولية الهجوم، الذي تضمن رسائل 

تهديد، عـىل مواقع حكومية ملجموعة 

تعرف باسم ”يو.إن.يس 1151“.

منـذ  األوكرانـي  الـرشق  ويشـهد 

العـام 2014 حربـا بني قـوات كييف 

وانفصاليـني موالـني لروسـيا ُيّتهـم 

الكرملني برعايتهم ودعمهم عسكريا 

وماليا.

واندلـع النـزاع إثر ضم روسـيا شـبه 

جزيرة القرم يف العام نفسه.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
تظاهر املئات يف السودان، قاطعني الطرق شمال 
البالد، خصوصـًا باتجاه مـرص، احتجاجاً عىل 
مضاعفـة تعرفة الكهرباء، رغم قرار للحكومة 

العسكرية بتجميد هذه الزيادة. 
وأعلن وزير املال، األسـبوع املايض، زيادة سعر 
كيلواط الكهرباء بنسـبة 100 يف املئة، مما أثار 
الغضـب خصوصـاً يف صفوف املزارعـني الذين 
يعتمدون عىل الكهرباء لضـخ املياه الرضورية 

للري.
وبهدف احتواء الغضب، تحرك مجلس السيادة، 
بقيادة الفريق أول عبد الفتاح الربهان املمسـك 
بزمام السـلطة، معلنـاً األربعـاء ”تجميد قرار 

رفع أسعار الكهرباء فوراً“.
وكان وايل الشـمال، عوض أحمد محمد قدورة، 
احتج عىل زيادة ”سـيكون لها تأثري سلبي عىل 
الزراعـة والصناعة“ يف املنطقـة الحدودية مع 

مرص، الرشيك التجاري املهم للسودان.
ولكـن لم يكتف املحتجون بهـذا ”التجميد“، بل 

طالبوا بإلغاء هذه الزيادة نهائيا.
واغلـق مئـات األشـخاص امس األحـد الطرق 
التـي تصل املحافظة الشـمالية عـىل بعد 350 
كلم شـمال الخرطوم بباقي البـالد، وخصوصاً 

بمرص، بحسب ما أفاد شهود.
وقال حسـان ادريـس أحد املتظاهريـن لوكالة 
فرانـس برس عـرب الهاتف ”لن تمـر أي مركبة 
إن لم تلغ السـلطات هذه الزيـادة، ألنها بمثابة 

توقيع عىل وثيقة وفاة الزراعة املحلية“.

وعقـد عضـو مجلـس السـيادة االنتقـايل، أبو 
القاسـم برطم، اجتماعـاً يف القرص الجمهوري 
األحد، مـع اللجنة املكلفة مراجعة زيادة تعرفة 
الكهربـاء، التـي تضـم وزارات املـال، والطاقة 

والزراعة والغابات، يف حضور وايل الشمال.
وتقرر تجميد قـرار وزارة املال الخاص، بزيادة 
تعرفة الكهرباء يف القطـاع الزراعي والصناعي 
مجلـس  عـىل  عرضهـا  حـني  إىل  والسـكني، 

السيادة.
وأوضح وايل الشمال يف ترصيح أن زيادة تعرفة 
الكهربـاء كانت لهـا تداعيات وتأثـريات كبرية 
عىل األوضاع السياسـية واالقتصادية واألمنية، 
فضالً عن انعكاسـاتها السـلبية عىل القطاعني 

الزراعي والصناعي.
وأكـد القرار بتجميد هذه الزيـادة فوراً، اعتباراً 

من األحد.
وُينـذر أي ارتفـاع يف األسـعار أو إلغـاء للدعم 
الحكومـي عـىل املـواد األساسـية بتفاقم حدة 
األزمـة االقتصاديـة العميقة التي يغـرق فيها 
السودان، حيث تقارب معدالت التضخم 400 يف 

املئة وسط هبوط حاد لقيمة العملة الوطنية.
واندلعت ثورة يف 2018 يف السودان، وأطاحت 
يف العام التايل بالرئيس السـابق عمر البشـري 
بعـد قـرار الحكومة بزيادة سـعر الخرب ثالث 

مرات.
وكانت األمم املتحدة نبهـت اىل أن 30 باملئة من 
السـودانيني سـيحتاجون ملسـاعدة إنسانية يف 

العام 2022، وهو ”املعدل األعىل منذ عقد“.

أبوظبي/ سكاي نيوز : 
كانـت مطالـب الرجـل الـذي احتجـز رهائن 
داخـل كنيس يهـودي يف تكسـاس، السـبت، 
وأرعب السـلطات األمريكية، واضحة، وتتمثل 
باإلفراج عن شقيقته املحتجزة يف مكان قريب 

من الحادث.
شـقيقته التـي طالـب باإلفـراج عنهـا، هي 
الباكسـتانية عافيـة صديقـي، املسـجونة يف 
تكساس، بتهمة محاولة قتل أفراد من الخدمة 

األمريكية يف أفغانستان.
وتقيض صديقي حكما بالسجن 86 عاما بعد 
إدانتهـا يف مانهاتن عام 2010 بتهمة سـعيها 
إلطـالق النار عـىل ضباط بالجيـش األمريكي 
ذلـك  قبـل  أفغانسـتان  يف  احتجازهـا  أثنـاء 

بعامني.
بالنسـبة لوزارة العدل األمريكية، التي اتهمت 
القاعـدة، مثـل  ناشـطة يف  بأنهـا  صديقـي 
اعتقالها خطوة مهمة يف الحرب ضد التطرف، 
لكن بالنسبة ملؤيديها، الذين آمن الكثري منهم 
برباءتهـا، فإن القضية جسـدت مـا اعتربوه 

نظاما قضائيا أمريكيا ظاملا.
صديقي هي عاملة أعصاب باكستانية درست 
يف الواليـات املتحدة يف جامعات مرموقة، منها 
برانديـز، ومعهـد ماساتشوسـتس  جامعـة 

للتكنولوجيا.
جذبت انتباه سلطات إنفاذ القانون األمريكية 
يف السنوات التي أعقبت هجمات 11 سبتمرب. 
وصفها مكتـب التحقيقات الفيـدرايل ووزارة 
العدل العليا بأنهـا ”عميلة وميرسة للقاعدة“ 
يف مؤتمـر صحفي يف مايـو 2004 حذروا فيه 
من معلومات اسـتخبارية تظهـر أن القاعدة 

خططت لهجوم يف األشهر املقبلة.
يف عـام 2008، اعتقلـت مـن قبل السـلطات 
يف أفغانسـتان. وقال املسـؤولون األمريكيون 
مكتوبـة  مذكـرات  بحوزتهـا  وجـدوا  إنهـم 
بخـط اليد تناقـش صنع ما يسـمى بالقنابل 

القذرة، وتوضـح مواقع مختلفـة يف الواليات 
املتحدة يمكن اسـتهدافها يف ”هجوم إصابات 

جماعية“.
وداخـل غرفة اسـتجواب يف مجمـع للرشطة 
األفغانيـة، قالـت السـلطات إنهـا أمسـكت 
ببندقية لضابـط بالجيـش األمريكي وفتحت 
النـار عىل أعضـاء الفريـق األمريكـي املكلف 

باستجوابها.
وأدينت يف عـام 2010 بتهم من بينها محاولة 
الواليـات  خـارج  أمريكيـني  مواطنـني  قتـل 

املتحدة.
يف جلسـة النطـق بالحكم، أدلـت بترصيحات 
متناثرة سلمت فيها رسالة سالم عاملي - كما 
سـامحت القايض. وأعربت عـن إحباطها من 
الحجـج التـي سـاقها محاموها الذيـن قالوا 
إنها تسـتحق التسـاهل ألنها كانت ”مريضة 
الباكسـتانيون  املسـؤولون  عقليا“.شـجب 
العقوبـة عـىل الفور، مما أثـار احتجاجات يف 

عدة مدن وانتقادات يف وسائل اإلعالم.
وأطلـق عليها رئيس الـوزراء يف ذلـك الوقت، 
يوسف رضا جيالني، لقب ”ابنة األمة“ وتعهد 
بالقيـام بحملـة من أجل إطـالق رساحها من 

السجن.
يف السـنوات التـي تلـت ذلـك، طـرح القـادة 
أو  املقايضـات  فكـرة  علنـا  الباكسـتانيون 

الصفقات التي قد تؤدي إىل إطالق رساحها.
وقبـل أشـهر مـن اليـوم، تعرضـت صديقي 
للـرضب املربح مـرات عدة، عىل يد سـجينات 

أخريات، وكانت قريبة من املوت.
تعرضهـا للعنـف املسـتمر يف السـجن، دفـع 
منظمات حقوقيـة، ومؤيدين لهـا، باملطالبة 
باإلفراج عنها، أو تحسني ظروفها يف السجن.

وانتهت عملية احتجاز الرهائن التي استمرت 
12 سـاعة داخـل كنيـس يهـودي يف واليـة 
تكسـاس األمريكية، بمقتل املسـلح الذي قال 

إنه شقيق صديقي، وتحرير الرهائن.

عمان/ متابعة الزوراء:

قتـل ضابط وأصيـب 3 جنود يف 

الجيـش األردنـي، امـس األحد، 

جـراء إطـالق النـار عليهم عىل 

الحـدود مـع سـوريا، وفـق ما 

أوردت وكالـة األنبـاء األردنيـة 

الرسـمية ”بـرتا“، فيمـا  تقرر 

الـدوام  انتظـام  تأجيـل عـودة 

املدريس 20 يوماً بسبب كورونا.

وأورد حسـاب وكالة ”برتا“ عىل 

”تويـرت“ نبـأ عاجـال جـاء فيه 

”القـوات املسـلحة: استشـهاد 

ضابط وإصابة 3 أفراد يف إطالق 

نار عىل الحدود الرشقية“.

وقـال الجيـش إن اإلصابـات يف 

صفوفـه وقعـت أثناء اشـتباك 

الحـدود،  عـىل  مهربـني  مـع 

مؤكدا ضبط كميـات كبرية من 

املخـدرات وتحويلها إىل الجهات 

املختصة.

 ويف سـياق اخـر، أقـرّت لجنـة 

وزارة  يف  املركزيـة  التخطيـط 

الرتبية والتعليـم األردنية تأجيل 

الثانـي  الـدرايس  الفصـل  بـدء 

 2021/2022 الـدرايس  للعـام 

للطلبة يف املدارس ذات الربنامج 

الوطني، للصفـوف من الروضة 

حتى الصف الحادي عرش إىل 20 

فرباير/ شباط املقبل.

وأوضحت الوزارة، يف بيان امس 

األحد: أن هذا القـرار يأتي نظراً 

انتشار فريوس كورونا  لظروف 

يف األردن والعالم، حيث كان من 

املقرر أن يبدأ دوام الفصل الثاني 

مع بداية فرباير/ شباط.

واسـتثنت الوزارة الصف الثاني 

عرش (التوجيهي) ليبدأ يف موعده 

فربايـر/  مـن  األول  املجـدول، 

شـباط.. وفيما يخـص املدارس 

فيـرتك  الدوليـة؛  الربامـج  ذات 

لهـا حرية االختيار بـني االلتزام 

بربنامـج املـدارس الوطنية من 

حيث موعد بدء وانتهاء الفصل، 

أو البـدء بالتعليم عـن بعد وفق 

التقويـم املـدريس الخـاص بها 

حتى 20 فرباير/ شباط 2022، 

بالتعليـم  االنتظـام  ثـم  ومـن 

الوجاهي.

وأعلنـت وزارة الصحة تسـجيل 

15 وفـاة و2387 إصابة جديدة 

بفريوس كورونـا، لريتفع العدد 

اإلجمـايل إىل 12974 وفـاة وإىل 

وبلغـت  إصابـة،   1097474

نسـبة الفحوصات اإليجابّية له 

.8.83%

وتوّقعت رئيسـة املركز الوطني 

ملكافحة األوبئـة، رائدة القطب، 

الوبائيـة  املوجـة  تكـون  أن 

األردن  دخلهـا  التـي  الرابعـة 

االنتشـار  نتيجـة  ”رسيعـة“ 

الرسيـع ألوميكرون مقارنة مع 

املتحـورات األخـرى من فريوس 

كورونا.

وأظهر اسـتقصاء وبائي أجرته 

وزارة الصحة أخرياً، شمل حوايل 

ألف مصاب باملتحور أوميكرون، 

أن حـوايل %68 مـن املصابـني 

كانـوا يف الفئة العمرية من -20

بالتسـاوي  موزعـة  عامـاً   40

تقريباً بني الذكور واإلناث.

وقـررت وزارة الصحة األردنية، 

بناًء عىل توصية اللجنة الوطنية 

ملكافحـة األوبئـة، خفـض مدة 

عزل مـرىض كورونا اعتباراً من 

13 كانـون الثانـي/ الخميـس 

يناير الحايل لُتصبـح ملدة 7 أيام 

للمـرىض الذيـن ال يعانـون من 

أعراض مرضية، وتخفض أيضاً 

مـدة عـزل مـرىض كورونـا 10 

أيام للمـرىض الذين يعانون من 

أعـراض مرضية، تحديداً ارتفاع 

درجـة الحـرارة، عـىل أن يكون 

آخـر 24 سـاعة بـدون أعراض 

(حرارة).

القـرار، أوضح  وحول مـربرات 

مستشار رئاسة الوزراء لشؤون 

الصحة وملـف كورونا، الدكتور 

ترصيـح  يف  البلبيـيس،  عـادل 

صحـايف: أن التغيري مربر علمياً، 

وذلـك ألن مدة حضانـة متحور 

أوميكرون، املنترش بنسبة 33% 

من اإلصابات املسجلة يف اململكة، 

أقل، ومدة املرض والشـفاء أقل 

مـن املتحور ”دلتا“، وتصل إىل 5 

أيام.

يصيـب  أن  البلبيـيس  وتوقـع 

متحور أوميكـرون أعداداً كبرية 

مـن النـاس، مـا سـيؤثر عـىل 

الوضع االقتصادي والتشـغييل، 

ال سيما أن القرار يعزز استمرار 

عجلة الحيـاة االقتصادية. وبنّي 

أن عدة دول حول العالم اتخذت 

قرارات بتخفيض مدة العزل.
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كازاخستان/ متابعة الزوراء:

أعلنت النيابة العامة يف كازاخسـتان مقتل 

225 شـخصا يف االضطرابـات العنيفة التي 

شـهدتها البـالد احتجاجا عىل رفع أسـعار 

املحروقات.

وتحولـت االحتجاجـات التي بدأت سـلمية 

إىل اشـتباكات غري مسبوقة بني قوات األمن 

واملتظاهرين يف الدولة السوفياتية السابقة 

الغنية بموارد الطاقة، ما دفع الرئيس قاسم 

جومارت توكاييف إىل إعالن حالة الطوارئ، 

وطلب املسـاعدة من تكتل عسـكري تقوده 

روسيا.

وقال ممثل النيابة العامة، سرييك شلباييف، 

للصحفيني: ”خالل حالة الطوارئ، تسلمت 

املرشحة 225 جثة ألشخاص من بينهم 19 

من عنارص تطبيق القانون والجيش“.

وأضاف أن بقية الجثث تعود اىل ”قطاع طرق 

مسـلحني شـاركوا يف هجمـات إرهابية... 

ولسـوء الحظ، سقط مدنيون أيضا ضحايا 

ألعمال إرهابية“.

وسـبق أن أعلنـت كازاخسـتان مقتـل أقل 

من 50 شـخصا يف االضطرابـات، 26 منهم 

وصفتهـم بأنهم ”قطاع طرق مسـلحون“ 

و18 من عنارص األمن.

وأفادت قناة رسـمية عىل تلغرام، األسبوع 

املايض، مقتل 164 شخصا، لكن رسعان ما 

تمت إزالة هذه الحصيلة.

وقالت املتحدثة باسـم وزارة الصحة، أسيل 

أرتاكشـينوفا: إن أكثـر من 2600 شـخصا 

تلقـوا العالج يف املستشـفيات، بينهم 67 يف 

حالة خطرية حاليا.

وحملت السلطات الكازاخستانية مسؤولية 

أعمال العنف لـ“قطاع طرق“ و“إرهابيني“ 

أجانب قالت إنهم استغلوا االحتجاجات.

لكـن السـلطات لـم تقـدم أي أدلـة تتعلق 

بهوية قطـاع الطرق واإلرهابيـني األجانب 

املزعومني.

وتعـد هذه االحتجاجات أكرب تهديد يواجهه 

السـابق  الرئيـس  أسسـه  الـذي  النظـام 

لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، الذي 

تنحـى عـام 2019 واختـار توكاييف خلفا 

له.

وبدا خالل االحتجاجات أن الغضب الشعبي 

موجه بمعظمه إىل الزعيم نزارباييف البالغ 

81 عاما الذي حكم كازاخستان منذ 1989 

قبل تسليمه السلطة.

وهتف كثـري مـن املتظاهرين ”ارحـل أيها 

الرجـل العجـوز“يف إشـارة إليه، كمـا أزيل 

تمثال له يف مدينة تالديكورغان الجنوبية.

وهذا االسـبوع شـن توكاييف هجوما غري 

مسـبوق عـىل نزارباييف، قائـال إن معلمه 

فشـل يف تقاسـم ثـروة الدولـة الهائلة مع 

املواطنني العاديني. 

وأعلن صندوق الثروة السيادية ”سامروك-

كازينا“، السـبت، مغادرة اثنـني من أقارب 

نزارباييف هما ديماش دوسـانوف وخريت 

شـاريباييف وظيفتيهمـا كرئيسـني ألكرب 

رشكتي طاقة يف البالد. 

وقال الصنـدوق إن هذه الخطـوات اتخذت 

”وفقا لقرار مجلس اإلدارة“.

ويسود اعتقاد أن شاريباييف البالغ 58 عاما 

هـو زوج داريغا األبنة الكـربى لنزارباييف، 

وكان مسـؤوال عن رشكـة الغـاز الوطنية 

”كازاك غاز“ أو ”كاز-ترانس“ سابقا.

أما دوسـانوف البالـغ 40 عامـا فهو زوج 

عليـة األبنة الصغـرى لنزارباييف، وشـغل 

سـابقا منصـب رئيـس رشكة نقـل النفط 

الوطنية ”كاز ترانس أويل“.

غـاز“  ”كازاك  رشكـة  الرئيـس  وحمـل 

جزئيا مسـؤولية االحتجاجـات التاريخية، 

وخصوصـا أن رشارتها كانت رفع أسـعار 

الغاز املسال املستخدم عىل نطاق واسع.

وبدأت القوات التابعة ملنظمة معاهدة األمن 

الجماعي بقيادة موسكو التي ساعدت عىل 

تهدئـة العنف انسـحابا تدريجيـا الخميس 

من الدولة الواقعة يف آسيا الوسطى.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

نظـم خريجـون تربويـون وإداريـون، امس 

االحـد، تظاهـرة أمـام مبنيي تربية ميسـان 

وبابـل ودياىل للمطالبـة بالتعيني بصفه عقد 

وزاري أسوة باملحارضين املجانيني.

وتظاهرالعرشات مـن خريجي كليات الرتبية 

واالدارة امـام مديرية تربية ميسـان ورفعوا 

الفتـات طالبـوا فيهـا بتعينهم بصفـة عقد 

وزاري اسـوة باملحارضين املجانيني، واطالق 

دراجـات الحـذف واالسـتحداث وتخصيـص 

٥٠٪ من هذه الدرجات لهم».

وناشد املتظاهرون الجهات املعنية بانصافهم 

وايجـاد فـرص تعيني لهـم كونهـم اصحاب 

عوائـل وقضوا سـنوات طويلـه يف التحصيل 

الدرايس».

و يف بابل نظم عدد من الخريجني غري املعينني، 

تظاهرة أمام مبنى تربية بابل».

واكد الخريجـون بانهم تخرجوا منذ اكثر من 

خمـس سـنوات رافعـني الفتات طالبـوا من 

خاللهـا بالتعيني بصفـة عقد او مـالك دائم 

وفتح درجات الحذف واالستحداث»

كما اغلق العرشات من املتظاهرين يف محافظة 

دياىل، امس االحد، بوابة تربية املحافظة وذلك 

للمطالبة بحقوقهم يف التعيني.

وقال عضو تنسـقية التظاهرة محمد حسن 

ان“ العرشات مـن الخريجني غري املحارضين 

خرجوا يف تظاهرة سـلمية امـام بوابة تربية 

ديـاىل وسـط بعقوبـة للمطالبـة بحقوقهم 

الحـذف  باجـراءات  واالرساع  بالتعيـني 

واالستحداث والتقاطع الوظيفي“.

واضـاف حسـن،ان“ بوابـة تربيـة ديـاىل تم 

اغالقها كرسالة احتجاجية برضورة االنتباه 

الوضـاع رشيحة تعاني منذ سـنوات بسـبب 

البطالة والفقر“، مبينا ان ”التظاهرة يرافقها 

اعتصام سـلمي مستمر منذ اسابيع من اجل 

الضغط لنيل الحقوق املرشوعة“. 

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة املوارد املائية، امس األحد، 
عن مؤرشات مطمئنة لتعزيز الخزين 
املائي ودعم الخطط الزراعية، مشريًة 
اىل أن األمطار األخرية وتدفقات املياه 
مـن دول املنبع سـتعزز مـن الخزين 
املائي.وقـال املتحـدث باسـم الوزارة 
عـيل رايض، يف ترصيـح صحفـي إن 

«زيادة الغطاء الثلجـي يف دول املنابع 
واألعايل سـيؤمن ايرادات مائية جيدة 
من امليـاه يف شـهر آذار املقبـل جرّاء 
ذوبان تلك الثلوج، وبالتاكيد سـتكون 
تلـك االيـرادات ضمـن نهـر دجلـة». 
وأضـاف، أن» تحسـن الوضـع املائي 
سيزيد من الخزين، وسينعكس إيجاباً 
الزراعيـة املسـتقبلية  عـىل الخطـط 

باملوسـمني:  يتعلـق  بمـا  خصوصـاً 
الصيفـي املقبـل، والشتوي».وأشـار 
اىل أن «الفرتات السـابقة وقبل موجة 
املناطـق  يف  حدثـت  التـي  األمطـار 
الشمالية وكذلك الرشقية كانت هنالك 
فرتات شـحٍّ مائـيٍّ أدت اىل اسـتهالك 
كبـري يف الخزيـن املائـي وبالنتيجـة ، 
إن تلـك األمطار التي سـقطت، عززت 

مـن الخزين املائـي بكميـات جيدة». 
وتابع، أن «هناك بعض املعطيات التي 
تشـري اىل زيادة نسـبة الغطاء الثلجي 
بمناطـق األعـايل يف دول املنبـع، وهذا 
مؤرش ايجابي عىل أن االيرادات املائية 
سـتكون يف موسـم الذوبان إبتداًء من 
الشـهر آذار املقبـل سـتكون جيدة».  
ولفـت اىل أن «كميـات األمطـار التي 

سقطت واملتوقع، أن تسقط مستقبالً 
يف املحافظـات الشـمالية والوسـطى 
الخزيـن  مـن   سـتعزز  والجنوبيـة، 
املائي يف سـدودنا، السيما سد املوصل 
ودوكان ودربنديخان، وكذلك سـتعزز 
مـن الخزين املائي يف بحـرية حمرين، 
فضالً عـن احتمـال ورود كميات من 

املياه عىل السد العظيم يف دياىل».

بغداد/الزوراء:
األحـد، عـن  امـس  العـدل،  أعلنـت وزارة 
تشكيلها لجاناً ميدانيًة إلعادة العقارات اىل 
مالكيهـا األصليني، بينما أصـدرت توجيهاً 
العقـاري  التسـجيل  دوائـر  دوام  يخـصُّ 

والكّتاب العدول.
وقـال املتحـدث باسـم وزارة العـدل احمد 
لعيبـي يف ترصيـح صحفـي إن «الـوزارة 
يف إطـار أتمتـت جميـع املعامـالت للدوائر 
العدلية، كما شكلت لجاناً لدراسة العقارات 

والبحث يف أصولها».

وأضاف، أنَّ «لجاناً ميدانية تم تشـكيلها يف 
عمـوم فروع التسـجيل العقـاري وغريها، 
أخذت عىل عاتقها إعادة األمالك اىل شاغليها 
ومالكيهـا األصليـني عنـد تقديـم أوراقهم 

الثبوتية».
َه كلَّ الدوائر العدلية  وتابع، أنَّ «الوزيـر وجَّ
بأن يكون الدوام صباحيَّاً ومسـائيَّاً إضافة 
لدوائـر  وخصوصـاً  ميدانيـة  زيـارات  اىل 
التسـجيل العقاري والكتاب العدول ودوائر 

التنفيذ التي فيها زخم للمواطنني».
وأوضـح لعيبـي «هنـاك شـفت صباحـي 

معامـالت  لتسـهيل  للدوائـر  ومسـائي 
امليدانيـة  الزيـارات  اىل  إضافـة  املواطنـني 
للوزيـر التي تحثُّ الدوائـر الخدمية لتقديم 
أفضل الخدمـات»، الفتـاً اىل أنَّ «الوزير بدأ 
يسـتخدم مبـدأ الثـواب والعقاب يف سـبيل 

تقديم الخدمة الجيدة للمواطنني».
وبشـأن التعيينات، ذكر لعيبي، أنَّ «الوزارة 
لم تشـهد منذ خمس سنوات اية تعيينات»، 
مشـرياً اىل أن «أغلـب املـالكات الوظيفيـة 
تتم معالجتها ببعض التنسـيبات من باقي 

دوائرنا».

بغداد/الزوراء:

وجهـت وزارة الثقافـة، امس االحد، بإنشـاء 

متحف كبري.

وذكـر بيان للوزارة تلقته «الـزوراء»أن «وزير 

الثقافة حسـن ناظم استقبل بمكتبه يف بغداد 

سـفري جمهوريَّة مـرص العربية ببغـداد وليد  

محّمد إسماعيل»، مبينا انه «تم بحث مشاركة 

العـراق يف معرض القاهرة الدويل للكتاب الذي 

يقام نهاية الشهر الجاري».

واضـاف انه «جرى خـالل اللقاء اسـتعراض 

العالقـات الثقافيـة بـني البلديـن املمتدة عرب 

التاريخ منذ حضارتي وادي الرافدين والنيل».

وأكـد وزير الثقافـة وفقا للبيـان أنَّ «الجناح 

العراقـي يف معـرض القاهرة الدويل سـيكون 

أكرب األجنحة، وأنَّ املشاركة العراقية ستكون 

فاعلًة، وتتضمن، ندواٍت ثقافيًة، ومحارضاّت 

يف مجـاالت اآلثار والسـينما واألدب والشـعر، 

فضالً عن أنشـطٍة ثقافيٍة أُخـرى منها زيارة 

اإلنتـاج  ومدينـة  الكبـري،  املـرصي  املتحـف 

اإلعالمي».

وتابع «سـتكون هناك لقاءات مع شخصياٍت 

ثقافيٍة مرصية، ونناقـش مرشوع توأمة بني 

مجلتي(األقـالم) العراقيـة، ومجلة (فصول) 

املرصية».

وأشـار إىل «نية العراق يف إنشـاء متحٍف كبرٍي، 

وهناك مناقشٌة ملذكرة تعاوٍن ثقايفٍّ بني وزارة 

الثقافة والسـياحة واآلثار العراقيـة، ووزارة 

الثقافـة املرصيـة ممثلًة إيناس عبـد الدايم»، 

موضحـا انه «تـم طباعـة كتاٍب عـن املفكر 

الكبري جابر عصفور يصدر عن دار الشـؤون 

الثقافيـة العامـة، ويـوزع مجانـاً يف معرض 

القاهرة الدويل للكتاب».

من جانبه أبدى «السـفري املرصي اسـتعداده 

لتسهيل إقامة الوفد العراقي يف القاهرة، معرباً 

«عن إعجابه الشديد باملواقع اآلثارية والرتاثية 

التي زارها».

العراقيـة،  السـمفونية  بـ»الفرقـة  واشـاد 

والفرقة الوطنية للرتاث املوسيقي العراقي»
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت خلية اإلعالم األمنـي، امس االحد، 
القبض عـىل اثني عـَرش متهمـاً يبيعون 

كارتات لقاح فريوس كورونا.
وذكر بيان للخلية ورد «الزوراء»، إنه «من 
خالل املتابعـة امليدانية وتكثيـف الجهود 
الرقابيـة، تمكنـت مفـارز جهـاز األمـن 
الوطني يف محافظة دياىل من القاء القبض 
عىل اثني عـَرش متهماً ببيع كارتات لقاح 
فايـروس كورونـا للمواطنـني دون اخـذ 

القـاح، جـرى ذلـك بعـد ورود معلومات 
املوافقـات  واسـتحصال  املواطنـني  مـن 

القضائية».
وأشـار البيان إىل إنه «تـم تدوين اقوالهم 
ابتدائيـاً واعرتفـوا بتلقيهـم مبالغ كبرية 
مقابل بيع الكارتات االصولية؛ وقد احيلوا 
اىل الجهـات القانونيـة املختصـة إلتخـاذ 

اإلجراءات الالزمة بحقهم».
وتابع، ان «خمسـًة من املتهمني موظفني 

يف الدوائر ذات العالقة».

بغداد /الزوراء:
أوضحت وزارة العمل، امس األحد، آلية رصف املستحقات املالية لثالث سنوات سابقة.

وقالت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» ان «آلية رصف املستحقات املالية للسنوات السابقة 
(٢٠١٦،٢٠١٧،٢٠١٨) كاالتي: 

أوال: يكون الرصف للمسـتحقني للمستمرين باسـتالم راتب املعني املتفرغ بموجب بطاقة 
الدفع اإللكرتوني.

ثانيـاً: يكون الـرصف بموجب صكوك لحـاالت الوفيات للمعني أو للمعـاق أو تغيري املعني 
وترصف كاالتي:  

أ- وفاة املعاق حيث يتم غلق ملف املعاق.
ب- وفاة املعني ويتطلب بهذه الحالة تقديم القسام الرشعي وحجة الوصاية يف حال وجود 

قارصين للمعني املتويف.
ج- املعني املتغري (تغري معني ) سابقاً مهما بلغ عددهم.

وتابعـت ان «االسـماء لهـذه الحاالت سـتنرش يف الصفحة الرسـمية واملوقـع اإللكرتوني 
للمركـز اإلعالمي يف الـوزارة، وصفحة الهيئة وصفحات اقسـامها (الفيـس بوك) لبغداد 
واملحافظات»، موضحة ان «تفاصيل مستحقات عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ سيتم نرشها الحقا».

صالح الدين/الزوراء:
كشفت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
العامـة، امـس األحـد، عـن أبـرز ميزات 

مرشوع مجاري سامراء الكبري.
وذكـر املركز اإلعالمي يف الـوزارة، يف بيان 
تلقتـه «الـزوراء»، أن «املـرشوع ُيعد من 
مشاريع البنى التحتية املهمة يف املحافظة، 
كونه ُيسـهم يف تحسـني الواقـع الخدمي 

والبيئي، فضـًال عن انتاج ميـاه معالجة 
صالحة لالستخدام الزراعي».

وأضـاف ان «أعمـال املـرشوع مسـتمرة 
يف مـد الخطـوط الناقلة وشـبكات مياه 
األمطـار والثقيلـة، وباقطار تـرتاوح من 
٢٠٠ ملم إىل ٩٠٠ ملم، فضالً عن مواصلة 
األعمـال املدنية يف وحدة املعالجة املركزية 

ومحطات الرفع».

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االحد، تفاصيل أمر االستقدام الصادر بحق املدير العام 
لجهاز محو األميَّة، ُمبّينًة ارتكابه ُمخالفات يف عقود طباعة وتجهيز الكتب املدرسيَّة لوزارة 
دت يف بيان ورد لـ «الزوراء»، أنَّ «أمر االستقدام الذي  الرتبية.دائرة التحقيقات يف الهيئة أكَّ
ة بقضايا النزاهة بحـق املُتَّهم جاء عىل خلفيَّة  أصدرتـه محكمـة تحقيق الرصافة املُختصَّ
إقدامه عىل ارتكاب ُمخالفاٍت يف طباعة وتجهيز (٨٥) كتاباً و (٢٢) عنوان كتاب مدريس».

وأضافت الدائرة إنَّ «املُتَّهم لم يقم باتباع األسـاليب التعاقديَّة املنصوص عليها يف تعليمات 
ة، كما لم يراع املُتَّهم اعتماد ُمعدَّل األسـعار يف  العقود الحكوميَّة يف طباعة الكتب املدرسـيَّ
ة بقضايا  القطاعني العام والخاص»، الفتًة إىل أنَّ «قايض محكمة تحقيق الرصافة املُختصَّ
النزاهة أصدر أمر االسـتقدام بحقه؛ اسـتناداً إىل أحكام املادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات 
العراقي».يشـار اىل أنَّ الهيئة أعلنت أواخر العام املايض (٢٠٢١) عن صدور أمر اسـتقداٍم 
لوزير الرتبية واملدير العام لرشكة النهرين للطباعة وإنتاج املُستلزمات الرتبويَّة السابقني؛ 

عىل خلفيَّة اتِّهامهما باالستيالء عىل عقود وزارة الرتبية لطباعة الكتب والدفاتر.
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كربالء/الزوراء:

أطلقـت العتبـة الحسـينية، امـس األحد، 

حملة «عالجك بني أهلك» لتقديم الخدمات 

الصحية مجاناً يف املناطق الفقرية يف ناحية 

الحيدرية بمحافظة كربالء لتصل اىل جميع 

محافظات العراق.

وقال املرشف عىل العيادات املتنقلة يف العتبة 

الحسينية بهاء الوائيل، يف ترصيح صحفي، 

إّن «العتبة أطلقت حملة» عالجك بني اهلك» 

كمبادرة إنسانية لتقديم لخدمات الصحية 

األوليـة والفائقـة مجانـاً للمواطنـني من 

ذوي الدخـل املحدود»، مؤكـداً، أن «الحملة 

تسـتهدف املناطق النائية والقرى واألرياف 

البعيـدة عن مراكز املـدن، إذ  تتضمن هذه 

الخدمات عيادات طبية متنقلة تحتوي عىل 

اجهزة طبية و مختربية حديثة» .

أغلـب  سـتجوب  «الحملـة  أن  وأضـاف، 

مناطـق العـراق وانها انطلقـت من مدينة 

كربالء باتجاه محافظات الفرات االوسـط 

وستشـمل جميع املحافظـات»، موضحاً، 

أن «الحملة تأتي كخطوة لدعم املؤسسـات 

الصحية يف البالد وضمن سـرتاتيجة العتبة 

الحسينية املقدسة يف دعم وزارة الصحة».

اللبنانيـة  مـن جانبهـا، أكـدت املمرضـة 

العاملة يف مستشـفيات العتبة الرا قاسـم، 

أن «العتبـة قدَّمـت خدمات صحيـة أولية 

ألكثـر مـن ٦٠٠٠ مريـض وأجـرت ٣٠٠ 

عملية جراحية تّم نقلها بعد تشخيصها اىل 

مستشـفيات العتبة الحسـينية املقدسة»، 

مشـرياً اىل أن «الحملـة تنفـذ فحوصـات 

مختربيـة للمراجعني للتأكد من سـالمتهم 

وصحتهم وستستمر حتى الوصول اىل آخر 

شرب من العراق» .

بغداد/الزوراء:
أعلنت قيادة العمليات املشـرتكة، امس األحد، 
تفاصيل خطتها األمنية ملعالجة الفراغات بني 
املركـز واإلقليم، فيما حدد أسـبقيتني ملعالجة 

هذه الفراغات.
وقـال نائب قائـد العمليات املشـرتكة الفريق 
األول الركـن عبـد االمري الشـمري، يف ترصيح 
صحفـي: إن «مشـكلة الفراغـات األمنية بني 
اإلقليم واملركز تتم معالجتها بأسبقيَّتني، األوىل 
التي رشعنا بتنفيذها هي العمليات املشـرتكة 

بـني الجيش والبيشـمركة وتبـادل املعلومات 
بهـذه  املسـلح  واالسـتطالع  االسـتخبارية 
املناطق، مع وجود مراكز التنسـيق املشرتك يف 
خانقـني وكركوك ومخمور والكسـك، إضافة 

اىل املركزين الرئيسني يف بغداد وأربيل». 
وأضاف، أن «األسـبقية الثانيـة، يجري العمل 
عليهـا، وهـي تشـكيل لواءين مشـرتكنْيِ من 
الجيش والبيشـمركة ملسـك وسـد الفراغات 

بواسطة هذين اللواءين».
وأشـار إىل، أن «العمليـات االمنيـة مسـتمرة 

ملتابعـة الخاليا االرهابيـة يف الفراغات األمنية 
بـني قيادات العمليات يف ديـاىل ونينوى وغرب 
نينـوى واملقـر املتقـدم للعمليـات املشـرتكة 
الثمانيـة  املحـاور  قيـادات  مـع  كركـوك   /

للبيشمركة».
وأكد، أنه «جارية االسـتفادة من املشـاهدات 
اليوميـة للكامريات الحراريـة التي تم نرشها 
ة  يف قواطع العمليات وكذلك الطائرات املسـريّ
مع تنفيذ رضبات جوية مستمرة للقضاء عىل 

الزمر االرهابية».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت الهيئة العامـة للكمارك، امس 
األحد، تسهيل دخول ٢٨ صهريجا من 
االوكسـجني الطبي خـالل ١٥ يوما يف 

كمرك سفوان الحدودي مع الكويت.
تلقتـه  بيـان  يف  الهيئـة  وذكـرت 
«الـزوراء»: «اسـتمرار الهيئـة العامة 
للكمـارك بالتعـاون و التنسـيق مـع 

ملواجهـة  العراقيـة  الصحـة  وزارة 
جائحـة كورونا حيث قام مركز كمرك 
بتسـهيل دخـول  الحـدودي  سـفوان 
مـادة االوكسـجني الطبـي قادمة من 
دولة الكويت الشـقيقة والبالغ عددها 
(٢٨) صهريج للفرتة من ١/١/٢٠٢٢ 
ولغاية ١٥/١/٢٠٢٢ بعد اكمال كافة 

االجراءات الكمركية».

كربالء/الزوراء:
 اعلنت مديرية األحوال املدنية والجوازات 
واإلقامـة يف كربـالء، امـس األحـد، عـن 
ترحيـل أكثر من ثالثـة آالف وافد أجنبي 
من مختلف الجنسيات ملخالفتهم رشوط 

اإلقامة يف العراق.
وقالـت املديريـة يف بيـان ورد «الزوراء»، 
 ٣٢٤١ وإبعـاد  «بتسـفري  قامـت  انهـا 
شـخصاً اجنبياً من مختلف الجنسـيات، 
ملخالفتهـم  العراقيـة  االرايض  خـارج 

رشوط قانـون اقامـة االجانـب العراقي 
رقـم ٧٦ لسـنة ٢٠١٧، خـالل الفرتة من 
٢ كانـون الثاني ٢٠٢١ ولغاية ٢٦ كانون 

االول ٢٠٢١».
واشـارت اىل ان «هذه االجراءات تسـهم 
يف خلـق فرص عمل لشـبابنا واسـتثمار 
طاقاتهـم لبنـاء العـراق، وكذلك نشـدد 
بعدم ايواء االشـخاص االجانب املخالفني 
الفـوري عـن محـل  للقانـون واالبـالغ 

تواجدهم خدمة للصالح العام»

االنبار/الزوراء:
أعلن آمر فوج طوارئ رشطة االنبار السـادس العقيد 
عادل عبـد اللطيف التبان، امس االحد، امهال اصحاب 
الدراجات النارية والشـحن اسـبوعني ملراجعة الدوائر 

املعنية .
وقـال التبـان يف ترصيـح صحفـي إن ”مديرية مرور 
االنبار وبالتنسـيق مع القوات االمنية امهلت اصحاب 
الدراجـات الناريـة والشـحن ملـدة اسـبوعني لرتويج 
معامـالت الحصـول عىل لوحـة تسـجيل ويمنع منعا 
باتا حركـة الدراجات النارية والشـحن من الحركة يف 
مدن املحافظة يف حـال عدم مراجعتهم ويتحمل كافة 

التبعات القانونية“.
واضـاف ان“ قيـادة رشطـة االنبـار اوعـزت اىل كافة 
اصحاب الدراجات النارية والشـحن يف مدينة الفلوجة 
وضواحيها التوجه كل حسب منطقته اىل الفوج املاسك 
املنطقة مسـتصحبا معه املستمسكات االربعة وتأييد 

املختار لغرض اصدار باج امني خاص بالدراجات“.
وأوضـح التبان، ان ”هذه الخطوة تأتي لتنظيم حركة 
سـري الدراجـات الناريـة والشـحن يف مدينـة االنبـار 
كأجـراء امني للحيلولة دون اسـتخدامها يف العمليات 
اإلرهابيـة“، مشـري ا اىل أن ”القـوات االمنية سـتقوم 
بمحاسـبة كل مـن يخالف االجـراءات االمنية املتخذة 

بهذا الشأن ”.
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جمهورية العراق                                        العدد: ٩٦٩٥/ ش/ ٢١٢٠
مجلس القضاء األعىل                                  التاريخ : ٢٢٢٠/١/١٦                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

 املدعى عليه (شيماء خليف جالوغ)
 م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

 بتأريـخ ٢٠٢٢/١/١٣ ، وبعـدد اضبـارة (٩٦٩٥/ش/٢٠٢١) اصدرت 
هـذه املحكمة حكما غيابيا اقتىض تصديق الطـالق، وبالنظر ملجهولية 
محل اقامتك يف الوقت الحارض حسب رشح املبلغ القضائي (ماجد حميد 
نصـري) عليه تقرر تبليغـك بصحيفتني يوميتني بالحكـم املذكور أعاله، 
وبإمكانك االعرتاض خالل مدة عرش ايام من اليوم التايل من تاريخ نرش 

االعالن .
القايض
جواد حسني نايف

فقدان
فقدت منـي الهوية الصادرة من 
كلية الرافدين الجامعة / قسـم 
املحاسبة بإسـم (عيل حيدر عبد 
الحسـني حمـد) فعىل مـن يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة االصدار.



بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة التجـارة، امس االحد، 
عـن انجاز مـالكات دائرة تسـجيل 
الرشكات معامالت تأسيس (٢٤٠٠) 
رشكة وطنية وتسجيل (١٩٧) فرع 
رشكة اجنبية مع منح (١٢) اجارة 
ملمارسـة اعمال الوكالـة التجارية 
وتسجيل (١٦) وكالة تجارية خالل 

العام ٢٠٢١ املايض.
وقـال مدير عـام الدائـرة، مجاهد 
بيـان  يف  العيفـان،  شـايف  محمـد 
تلقـت «الزوراء» نسـخة منـه: ان 
: «الدائـرة اصـدرت عـدة قـرارات 
خالل العـام املـايض والتـي تتعلق 
بتعديـل عقود الرشكات املسـاهمة 
وزيادة وتخفيـض رأس مال ودمج 
حسابات رشكة وتصفية حسابات 

رشكة».
توثيـق  كذلـك  «تـم  انـه  واضـاف 
(٢٥٢٠) رشكـة مسـجلة وتأشـري 
املحـارض واحالـة (٢٦٩٧) رشكـة 
عراقيـة، و(٢٣٤) رشكة اجنبية اىل 
املحقـق العديل ملخالفتهـا الضوابط 

والتعليمات»، مشرياً اىل ان «الدائرة 
قامت بدراسة الحسابات الختامية 
للـرشكات الوطنيـة البالـغ عددها 
(١٣٢٧١) رشكـة وطنيـة و(٣٨٨) 
الرئيـس  املركـز  اجنبيـة  رشكـة 
و(١١٩٧) فرع الرشكات االجنبية».

واشـار العيفان اىل «دمج حسابات 
(٢٦٣) وقـرار وزيـادة او تخفيض 
رأس مـال (٤٠٨) رشكـة وتصفية 
حسـابات (١٥١) رشكـة وتأشـري 
الحجـوزات والتأكـد من االسـماء 
 (٣٧٥٤) لــ  اموالهـم  املحجـوزة 
 (٥٤٣٣٧) وصـوالت  وتدقيـق 
وتصديـق قـرارات الهيئـة العامـة 
واالشـخاص  املحـدودة  للـرشكات 
(٩٠٤٤)». ولفـت اىل قيـام «دائرته 
االجتماعـات  محـارض  بتصديـق 
املحـدودة  للـرشكات  التأسيسـية 
والبالـغ عددهـا (٢٤٧١) محـرض 
محـارض  تصديـق  اىل  باإلضافـة 
العامة للرشكات  الهيئة  اجتماعات 
املسـاهمة (١٣٥)، وارشـفة وثائق 

اضابري (٧٠٥٢)».

 بغداد/ الزوراء:
اغلـق مـؤرش االسـعار يف سـوق 
العراق لألوراق املالية، امس االحد، 

منخفضا بنسبة (٠٫٥٪).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق 
ليـوم  املاليـة  لـألوراق  العـراق 
امـس كما يـيل: بلغ عدد االسـهم 
 (٣٫٥٤٧٫٩٦٨٫١٥٥) املتداولـة 
سـهما، بينما بلغت قيمة االسهم 

(٢٫٣٢٤٫٠٤٦٫٧٠٥) دينارا. 

واغلق مؤرش االسـعار ISX ٦٠  يف 
جلسة امس عىل (٥٥٦٫٥٦) نقطة 
عـن   (٪٠٫٥) بنسـبة  منخفضـا 
اغالقه يف الجلسـة السابقة البالغ 

(٥٥٩٫٣٣) نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (٣٥) رشكـة 
مـن اصـل (١٠٥) رشكـة مدرجة 
يف السـوق، واصبح عدد الرشكات 
املوقوفـة بقرار مـن هيئة االوراق 
املاليـة لعـدم التزامهـا بتعليمات 

االفصاح املايل (٢٢) رشكة.
وبلـغ عـدد االسـهم املباعـة من 
يف  العراقيـني  غـري  املسـتثمرين 
السوق (٣٧٢) مليون سهم بقيمة 
بلغـت (١٢٩) مليـون دينـار من 
خـالل تنفيـذ (٨٦) صفقـة عـىل 

اسهم أربع رشكات.
يذكـر ان سـوق العـراق لـألوراق 
املالية قد اسـتخدم انظمة التداول 
االلكرتونـي وااليـداع املركزي منذ 

إلطـالق  ويسـعى   ،٢٠٠٩ عـام 
االنرتنيـت  عـرب  التـداول  نظـام 
خمـس  وينظـم  للمسـتثمرين، 
جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومـدرج فيـه ١٠٥ 
رشكات مسـاهمة عراقيـة تمثل 
قطاعـات املصـارف واالتصـاالت 
والتـأمـني  والزراعـة  والصناعـة 
والسـياحة  املـايل  واالسـتثمار 

والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
حـذر مختصـون باملجـال البيئي من 
احتمال تكـرار كارثة نفوق األسـماك 
التي حدثت وسط البالد وجنوبها خالل 
عامي 2018 و2019، لكون مسبباتها 

ما زالت مستمرة حتى اآلن.
وقالـت املختصـة باملجـال البيئـي يف 
جامعـة بابـل، ليـىل عبـد الكريـم، يف 
ترصيـح صحفي: إن ”احتمـال تكرار 
كارثة نفوق األسماك قائم حتى اآلن“، 
ضعـف  ”اسـتمرار  إىل  ذلـك  مرجعـة 
اإلدارة وقلـة الخـربات لـدى الغالبيـة 
العظمـى من مربـي األسـماك، وعدم 
اعتمادهم للمعايـري الصحية املتعلقة 
بكثافـة األقفاص، ما يؤدي إىل تلوثها، 
عـالوة عىل نقـص األوكسـجني املذاب 
باملـاء نتيجـة زيادة كثافة االسـتزراع 

السمكي“.
”تكثيـف  أن  الكريـم  عبـد  وأكـدت 
االسـتزراع السـمكي والنمـو الرسيع 
غـري  بطريقــــة  الصناعــة  لهـذه 
املاضيـة،  األعـوام  خـالل  مدروسـة 
وعدم اختيار املواقـع الحقلية املالئمة 
لعمليات االسـتزراع السمكي، تسببت 

جميعها بظهور تأثريات بيئية سلبية، 
تهدد بتكرار الكارثة مرة أخرى“.

وأشـارت اىل ”أهمية توعية مستثمري 
إدارة  بعمليـة  السـمكية  الثـروة 
الحقـول، وااللتزام باملحـددات البيئية 
املوضوعة للحيلولة دون تكرار األزمة، 

واسـتحداث ملتقـى سـنوي للمربـني 
لطرح مشـكالتهم لتفادي أية مخاطر 

محتملة“.
ويقـدر إنتاج العـراق السـنوي بـ29 
ألـف طن مـن األسـماك، عىل رأسـها 
الكارب، وفقا ملنظمة األغذية والزراعة 

(FAO) التابعـة لألمـم املتحدة، وتمثل 
أسـماك الكارب مصدرا غذائيا وموردا 
اقتصاديـا مهما لرشيحة واسـعة جدا 

من العراقيني.
مسـؤول  كشـف  اخـر،  جانـب  مـن 
حكومي، امس االحد، عن حظر شامل 

لكل انـواع الصيـد يف حـوض حمرين 
اقىص شمال رشق محافظة دياىل.

وقـال مديـر ناحية السـعدية (60 كم 
شمال رشق بعقوبة) احمد الزركويش 
يف ترصيـح صحفـي: ان ”حظـر كل 
اشـكال الصيد يف حوض حمرين ليس 
جزئيـا بل شـامال ويضـم كل املناطق 
سـواء يف محيـط بحـرية حمريـن او 

تاللها لدواعي امنية“.
واضاف الزركويش انه“ تم تعميم برقية 
بهـذا االجراء مؤخـرا بعد رفـع كتاب 
رسمي من قبل االدارة املحلية يف ناحية 
السـعدية اىل الجهات الحكومية العليا 
يف بعقوبة خاصة بعد حادثة خطف 4 
اشـخاص بينهم عقيد يف الداخلية من 
قبل داعش ومن ثم استشهادهم فيما 
بعد يف جريمة مستنكرة“. واشار اىل ان 
”الحظر اجراء وقائي أمنى يهدف ملنع 
حصـول أي مكـروه ألي مدني خاصة 
ان بعـض الطواقـم ال تلتـزم باألطـر 
االمنيـة وتتجه اىل عمـق مناطق نائية 
وبعيدة عن نقاط املرابطة، ما يجعلها 
امام خطر الخاليا االرهابية املختبئة يف 

املناطق البعيدة“.

بغداد/ الزوراء:
يسـعى مجلس النواب، خـالل دورته 
الخامسـة، إىل تفعيل املبادرة الزراعية 
من أجل الحد من ظاهرة الجفاف التي 
يعانيهـا العراق، فضال عن اسـتخدام 
التقنيات الحديثة السـتصالح األرايض 
الزراعيـة مـن أجـل املحافظـة عـىل 
الكائنـات الحيـة التي بـدأت تنقرض 
بسبب التصحر وإعادة املناخ الطبيعي 
تجـارة  غرفـة  أعلنـت  فيمـا  للبـد.. 
بغـداد انهـا تسـلمت كتابا مـن هيئة 
املستشـارين يف مجلس الـوزراء يلزم 
وزارتـي الصناعة واملعـادن والزراعة 
بفتـح االسـترياد التـي سـبق أن تـم 

منعها.
وقال عضـو مجلس النـواب، محمود 
عليـه  اطلعـت  حـوار  يف  السـالمي، 
”الزوراء“: إننا ”متجهون نحو تفعيل 
املبـادرة الزراعيـة خالل هـذه الدورة 
لكـون هذه املبـادرة مهمة، والسـيما 
أن هناك دراسـة وافيـة معدة عن هذا 
املرشوع سـوف تحل مشكلة املياه، ال 
سيما أن األرايض سـيكون استيعابها 
تكـون  عندمـا  بكثـري  أقـل  للميـاه 
مسـتصلحة مـن اسـتيعابها األرايض 

غري املستصلحة“ .
وأضـاف السـالمي أن ”هنـاك خطـة 

كاملـة معدة بهـذا الشـأن، باإلضافة 
إىل استشـاريني بهذا الجانب، من أجل 
جعـل هذه الدراسـة قـرار مرشوع أو 

قانون يمر ملصلحة البلد“.
وتابـع أن ”مناطقنـا الزراعية تحتاج 

إىل تفعيل املبادرة الزراعية، وال سـيما 
أن النفـط لن يبقى عىل وضعه الحايل، 
لذلك سـيكون إيرادنا القادم من خالل 

الزراعة واالستثمار“.
مـن جانب اخـر، أعلنت غرفـة تجارة 

بغداد، امس االحد، انها تسـلمت كتابا 
املستشـارين يف مجلـس  مـن هيئـة 
الوزراء يلزم وزارتي الصناعة واملعادن 
والزراعة بفتح االسـترياد التي سـبق 

وأن تم منعها.

وقـال رئيـس غرفـة تجـارة بغـداد، 
فـراس الحمدانـي، يف حديث صحفي: 
ان ”الغرفـة تسـلمت كتابـا من هيئة 
املستشـارين يف رئاسة مجلس الوزراء 
ردا عـىل كتـاب الغرفـة يف 23 كانون 
فيـه  أكـد  والـذي   2021 عـام  األول 
مستشـار الشـؤون االقتصاديـة عبد 
الحسـني العنبكي أنه يؤيـد ما جاء يف 

كتاب الغرفة“.
وأضاف: ان العنبكي أشار خالل الكتاب 
إىل أن ”مع انتهاء السنة املالية وانتهاء 
العمل بقانـون املوازنة االتحادية لعام 
2021 التـي وردت بها منع االسـترياد 
للسـلع التي يكتفي منها ذاتيا فإنه ال 
ينبغي اسـتمرار الوزارتـني (الصناعة 
بإجراءاتهـم  والزراعـة)  واملعـادن 
ذاتهـا املتعلقة بمنع اسـترياد السـلع 

املذكورة“.
وتابـع أنـه ”البـد مـن التوقـف عـن 
او  قيـد  دون  االسـترياد  وفتـح  ذلـك 
رشط والتوجيـه بعـدم اللجـوء إليـه 
مسـتقبال إلرضاره الكبري وخلقه بيئة 

احتكارية“. 
وكانـت وزارتا الصناعـة والزراعة قد 
منعت خالل عام 2021 استرياد بعض 
السـلع من الخارج التـي يكتفي منها 

ذاتيا لتشجيع املنتج املحيل.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي، امس األحد، من الحواالت الخارجية ألكثر من 

١٧١ مليون دوالر.
وذكـر مصـدر أن البنك املركزي شـهد امس خالل مزاده لبيـع ورشاء الدوالر 
االمريكي، ارتفاعا يف مبيعاته من الدوالر بنسبة ٢٥٫٧٩٪ لتصل إىل ٢٠٠ مليون 
و٧٣ الفا و٢٣٥ دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلغ ١٤٦٠ 
دينـاراً لكل دوالر، مقارنة بيوم الخميس املايض، التي بلغت املبيعات فيه ١٥٩ 

مليونا و ١٠٥ الف دوالر أمريكي.
وأضـاف: ان مبيعـات البنك التي ذهبت لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل شـكل 
حواالت واعتمادات ارتفعت بشـكل كبري حيث بلغـت ١٧١ مليونا و ٧٣٣ الفا 
و٢٣٥ دوالرا، فيمـا ذهـب املبلـغ املتبقي البالـغ ٢٨ مليونـاً و ٣٤٠ ألف دوالر 

بشكل نقدي.
وأشـار إىل أن ٢٣ مرصفا قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و ١٣ 

مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل ١٨٧ رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
أعلـَن محافظ البنك املركـزي العراقي، مصطفى غالب مخيـف، امس االحد، 
زيادة مبلغ مبادرة البنك املركزي إلقراض املشاريع الصغرية واملتوسطة بمبلغ 

تريليون دينار ليصبح إجمايل املبلغ املخصص لهذا الهدف تريليوني دينار.
وذكـر بيان للبنك املركـزي ورد اىل «الزوراء»: أن مخيف بنّي خالل زيارته عدًدا 
من املشـاريع التي تّم تمويلها عرب املبادرة وهـي: أّن «مبادرات البنك املركزي 
اإلقراضية، أسـهمت يف دعم قطاعات الصناعة والزراعة واإلسكان والتجارة، 
وأصبحت تشـّكل مـا يقرب مـن ٣٠٪ من إجمـايل االئتمان املمنـوح للقطاع 

الخاص، وأسهمت بنسبة مهمة يف الناتج املحيل اإلجمايل».
وأشـار إىل أّن «هناك بعض القروض التي وفرها املركزي ُتمَنح من دون فائدة 
بـل مقابل عمولـة إدارية فقط، وأّن مبادرة الواحد تريليون دينار أسـهمت يف 
خلـق آالف فرص العمـل، وتمويل ما يقـرب من ثالثة آالف وحدة سـكنية يف 
عموم العراق، وقد تجاوزت نسـبة تنفيذها إىل ٩٠٪، مما دعانا لزيادة مبلغها 

برتيليون دينار إضايف». 
وختـم محافـظ البنـك املركزي كلمتـه بالقـول: إّن أدوات السياسـة النقدية 
أسـهمت بصورة كبرية يف دعم االقتصاد، وتجاوز األزمات املالية التي حصلت 

يف البالد.
ُيذَكـر أّن البنك املركزي أطلق مبادرات إقراضيـة متعددة، منها مبادرة تمويل 
املشـاريع الصغرية واملتوسـطة ومبـادرة املشـاريع الكبرية البالغة خمسـة 
تريليونات دينار لتمويـل املصارف املختصة، فضالً عن ثالثة تريليونات دينار 
لدعـم القطاع العقاري، وأخريًا مبادرة تمويل الطاقة النظيفة بمبلغ تريليون 
دينار ليصبـح إجمايل املبالغ املخصصة للمبادرات التنموية أكثر من خمسـة 

عرش تريليون دينار عراقي.

بغداد/ الزوراء:
كشـف مدير عام الرشكة العامة ملوانـئ العراق، فرحان الفرطويس، أمس 
االحـد، عن معاناة موانئ البالد من وجود غوارق وقطع بحرية يف القنوات 
املالحيـة، والتـي تتسـبب بإعاقة حركـة املالحـة وتمنع دخـول البواخر 

الكبرية.
وقـال الفرطويس يف ترصيح صحفي: إن ”الرشكة تعمل حالياً بالتنسـيق 
مع الوزارة النتشـال الغـوارق والقطع البحرية التي تعيـق حركة املالحة 

البحرية، وتنظيف القنوات املالحية منها، بغية زيادة األعماق املالحية“.
وأضـاف أن ”حفـارات املوانـئ تمكنت مـن تحقيق مخططهـا بحفر ما 
يقـارب 3 ماليـني مرت مكعب خالل العـام املايض، وهذه الكمية أسـهمت 
بزيادة األعماق للوصول إىل 11 م عند أوطأ مستوى للجزر، واتساع نهر أم 

قرص وزيادة عرضه“.
وأشـار الفرطويس إىل أن ”قسـم الحفر البحري يهدف إىل إيصال القنوات 
املالحية إىل أعماقها التصميمية وتشـغيل أكـرب عدد من الحفارات التابعة 
للموانئ، مما يسـهم بدخول السـفن ذات األوزان العمالقة ورسـوها عىل 

أرصفة املوانئ وزيادة حركة التبادل التجاري فيها“.
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسواق املحلية بشكل طفيف، 

امس االحد.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سـجلت للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي سعر 
بيع ٣٧٣ الف دينار، و سعر الرشاء ٣٦٩ الفاً ،فيما سجلت اسعار الذهب ليوم 

امس السبت ٣٧٤ الف دينار للمثقال الواحد .
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقـال الواحد عيـار ٢١ من الذهب العراقي سـجل 

انخفاضا ايضا عند ٣٤٣ الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٣٩ ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار ٢١ يرتاوح بني ٣٧٥ الف دينار و٣٨٠ ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٤٥ الفاً، و٣٥٠ الف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
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بغداد/ الزوراء:
األمريكـي  الـدوالر  رصف  أسـعار  انخفضـت 
مقابـل الدينار العراقي، امس االحد، يف البورصة 
ارتفعـت  فيمـا  بغـداد،  بالعاصمـة  الرئيسـية 
يف اقليـم كردسـتان. وقـال مصـدر إن بورصة 
الكفـاح والحارثيـة املركزيـة يف بغداد، سـجلت 
صبـاح امـس ١٤٨١٠٠ دينـار عراقـي مقابـل 
١٠٠ دوالر أمريكي، فيما سـجلت األسـعار ليوم 
السبت ١٤٨٢٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر 
أمريكـي. وأشـار إىل أن اسـعار البيـع والرشاء 
انخفضـت يف محال الصريفة باألسـواق املحلية 
يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٨٥٠٠ دينار 
عراقـي لـكل ١٠٠ دوالر امريكـي، بينمـا بلغت 
أسـعار الـرشاء ١٤٧٥٠٠ دينـار عراقـي لـكل 
١٠٠ دوالر امريكـي. أما يف اربيـل عاصمة اقليم 
كردسـتان، فقد شهدت اسـعار الدوالر ارتفاعا، 
حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٨٣٥٠ ديناراً لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٨١٠٠ دينار 

لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الصناعة، امس األحد، عن تدريب ٤٠٠ 
مسـتخدم بشأن مرشوع األتمتة االلكرتونية، فيما 
أشـار إىل ربط خمسـة معامل مـع رشكات ضمن 
املرشوع. وقال املركز اإلعالمـي للوزارة يف ترصيح 
صحفي: إن «الوزارة أسهمت بشكل كبري يف عملية 
ت  األتمتة والتحـول اىل الحوكمة االلكرتونية، إذ تمَّ
تهيئـة السـريفرات Servers (الخـوادم) الخاصـة 
بعمليـة األتمتـة وبرمجتهـا وتهيئة أجهـزة خزن 
البيانـات الكبـرية big data وربـط مقـر الـوزارة 
ودوائرهـا». مبينـاً أنه «تمَّ تدريب ٤٠٠ مسـتخدم 
يف مقـر الوزارة وتنفيذ عملية الرتاسـل االلكرتوني 
داخل الرشكة العامة لألنظمة االلكرتونية». وتابع 
أنه «تمَّ ربط أكثر من خمسـة معامل تابعة لرشكة 
السـمنت العراقية وتجميع بيانـات أكثر من عرش 
رشكات Data gathering ورسـم مخططات سـري 
العمل ووضع األطر العامة يف ربط مقرات الرشكات 
باملصانع التابعة لها، وتهيئة أوامر الرشاء لألجهزة 

املطلوبة يف تنفيذ املرشوع».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة اإلحصـاء الرتكية، امـس االحد، ان 
العراق جاء باملرتبـة االوىل من بني الدول العربية 
كأكـرب مشـٍرت للعقـارات يف تركيـا خـالل العام 

املايض ٢٠٢١.
وقالـت الهيئة يف تقرير اطلعـت عليه «الزوراء»: 
ان «العراق جاء باملرتبة االوىل عربيا كأكرب مشٍرت 

للوحدات السكنية، حيث اشرتى مواطنوه ٨٦٦١ 
وحدة سكنية يف تركيا خالل عام ٢٠٢١».

واضافت ان «الكويت جاءت ثانيا بـ١٧٩١ منزال، 
ومن ثم اليمن بـ١٣٣٢ منزال، وفلسـطني جاءت 
رابعا بـ١٢٩٦ منزال، ومن بعدها االردن خامسـا 
بــ١٢٥٧ منزال، ومن ثم مرص سادسـا بـ١١٦٦ 
منزال، وجاء لبنان سـابعا بــ١٠٢٢ منزال، ومن 

بعده السودان ثامنا بـ٦٩٩ منزال».
واشـارت الهيئة اىل ان «االيرانيـني احتلوا املرتبة 
االوىل كأكرب مشـرت للمنـازل يف تركيا خالل العام 
املايض بـ١٠ االف و٥٦ منزال، تالههم العراقيون 
بــ٨٦٦١ منـزال، ومـن ثم جـاءت روسـيا ثالثا 
بـ٥٣٧٩ منزال، ومن بعدها افغانسـتان بـ٢٧٦٢ 

منزال، وجاءت املانيا خامساً بـ٢٣٥٨ منزال».
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بغداد/ متابعة الزوراء 
أقالت الهيئة العامة التحاد الفروسـية الهيئة التنفيذية لالتحاد العراقي للفروسـية، برئاسة حيدر الجمييل، 
بعد إثبات تالعبهم بإجراءات ادارية ومالية وارسال نظام داخيل لالتحاد الدويل بدون مصادقة الهيئة العامة.
وقال نبيل السعدون، عضو الهيئة العامة «لقد حصل قرار االقالة عىل اصوات (٩) أعضاء من مجموع (١٥)».
وأضـاف «جرى االجتمـاع للهيئة العامة  يف فندق بغـداد، وصوتت الهيئة العامة عىل انتـداب هيئة انتقالية 
مؤقتة تدير شـؤون االتحاد وكذلك لجنة انتخابات يعمالن ملدة ال تتجاوز (٩٠) يوما».وتابع السـعدون «لقد 
مارسـت الهيئة العامة يف اجتماعها وقراراتها السلطات املمنوحة لها يف قانون االتحادات الرياضية رقم ٢٤ 

لسنة ٢٠٢١ وستمارس الهيئة االنتقالية مهامها فورا استنادا إىل تفويض الهيئة العامة».

ãºcÎ@ã–ñc
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الدمام / كريم قحطان
الوطني  بعثة منتخبنـا  وصلت 
الدمـام  اىل مطـار  اليـد  لكـرة 
يف  للمشـاركة  السـعودية  يف 
البطولـة االسـيوية العرشيـن 
والتي ستنطلق منافساتها يوم 
غـد الثالثاء يف الدمام والقطيف 
واملؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٣ يف 

السويد وبولندا.
ففي سـاعة متأخـرة من الليل 
وبعـد سـفرة شـاقة ومتعبـة 
اسـتمرت اكثـر من ٢٤ سـاعة 
بدأت من مطار بغداد اىل الدمام 
وكان سـبب التأخـري هو عطل 
احد محـركات طائرة الخطوط 
الجويـة القطرية قبـل اقالعها 
من مطـار الدوحة باالضافة اىل 
تغيـري مواعيـد الرحلـة ملرتني، 
ان  املفـرتض  مـن  كان  حيـث 

يصل وفد منتخبنا عند الساعة 
الثالثة ظهر يوم السبت. 

وحدتـه  منتخبنـا  واجـرى 
التدريبية عىل القاعة الرياضية 
ارشاف  تحـت  القطيـف  يف 
املـدرب املرصي رشيـف مؤمن 
اللياقـة  تماريـن  وتضمنـت 
البدنية والرسعة والتسديد عىل 
املرمـى مـن مختلـف الجوانب 
ان  قبـل  االخطـاء  وتصحيـح 
يدخل منافسات البطولة بلقائه 
االول مـع املنتخـب االماراتـي 
يوم غد الثالثـاء يف قاعة وزارة 
الرياضة يف الدمام عند الساعة 
الرابعـة عـرصا، ورغـم الجهد 
والتعـب واالرهاق فـإن العبينا 
مصممون عـىل تحقيق نتيجة 
ومستوى يليق بسمعة كرة اليد 

العراقية.

@‚bflá€a@›óÌ@áÓ€a@kÉn‰fl
—Ó�‘€a@¿@È„aãfl@ã∞Îبغداد/الزوراء

أقـاَم االتحـاُد العراقّي لكرِة القـدم مؤتمراً 
صحافيـاً ملـدرب املنتخب الوطنـّي، زيليكو 
برتوفيتـش، يف مقـر االتحـاِد لإلعـالن عن 
يف  لالنخـراِط  الوطنـي  املنتخـب  قائمـِة 
معسـكر املنتخب يف بغداد وخـوض مباراة 
أوغنـدا تحضرياً إلكمـاِل مباريات تصفياِت 

كأس العالم.
وضمت القائمـُة كالً من فهـد طالب وعيل 
ياسني وحسن أحمد وأحمد إبراهيم ومناف 
يونـس وميثـم جبـار ومصطفـى ناظـم 
وشريكو كريم وسامح سـعيد وحسن رائد 
ومنتظـر محمـد جـرب ومحمـد عـيل عبود 
وأحمد فاضل ويارس قاسـم وسجاد جاسم 
وأحمد ياسني وحسـني عيل وأحمد فرحان 
وحسـن عبـد الكريم وعـالء عبـاس وعيل 

يوسف.
وقّدَم برتوفيتش رشحاً مفصالً عن التواصل 
مع املحرتفني، وأوضَح: أن عدداً من الالعبني 
منعتهـم اإلصابُة من التواجد مـع املنتخِب 
أمثال سومر ماجد وآخرين، وهم بحاجة إىل 
الوقِت لحسم قرارهم بااللتحاِق مع الفريق 
مثل ايمار شري وحسني عيل وكيفن يعقوب، 
فيما لم يرد أمني الدخيل عىل الرسـائل التي 
ارسـلت له رغم تلقيه تلك الرسائل ، ويغيب 

أيضـاً كاردو صديـق اللتحاقـه باملنتخـِب 
األوملبي.

 كمـا قـّدَم برتوفيتش شـكره لعائلة زيدان 
إقبال لحرصهم عىل التحاِق الالعب بصفوِف 
املنتخب العراقي، وهـو موهبٌة كبريٌة يجب 

أن نتعامل معه بالشكِل األمثل.
وطالَب برتوفيتش وسائَل اإلعالم والجماهري 
العراقّيـة بالصرب من أجـل صناعِة منتخٍب 

للمستقبل .
وأشـاَر مدرب املنتخـب اىل: أن املنتخب غري 
محظوٍظ يف مركز الظهري األيمن، حيث قّدم 
عدٌد مـن الالعبـني مسـتويات مقنعًة لكن 
اإلصابـة منعتهم من التواجد مـع املنتخِب 
مثل أحمد زيرو وأحمد عبد الحسـني وأمري 

صباح.
ونـوَه إىل: أن مسـألة إبعاِد بعـض الالعبني 
بسـبب انتهاء صالحيِة جوازهـم يتحملها 
الالعبـون وليس املديـر اإلداري غيث مهنا، 
كون الالعب محرتفاً ويجب أن يدقق أوراقه 

الشخصية.
تدريباتـه  سـيبارش  املنتخـب  أن  وأكـَد: 
بمعسـكٍر مغلـٍق ابتـداًء من اليـوم االثنني 
وخوض مبـاراة أوغندا الودية، وسـتتضُح 
القائمـة النهائّية يف الثانـي والعرشين من 

الشهر الحايل. 

وكشف برتوفيتش عن: أن ترصيحات املدرب 
اإليرانـي غري موفقة، والقصـُد منها التأثري 
عىل منتخبنا لكني ال أخىش أي منتخٍب رغم 

احرتامي الكبري للمنتخب اإليراني.

ورداً عـىل أحـد األسـئلة بشـأن هدفـه من 
مباراة إيران لبناِء جيل مستقبيل أم املنافسة 
عىل البطاقِة الثالثة، شـّدد عىل: أن املنتخب 
العراقـّي يف جميِع املباريـات التي يخوضها 

يسـعى لتحقيِق الفـوز، وكذلك مـع إيران. 
موضحاً: ان لديه ثقًة كبريًة بالالعبني، لكن 
التأهـل إىل كأس العالم يتوقف عىل التوفيِق 

ونتائج املنتخبات األخرى.

بغداد/ مؤنس عبد الله
حقق منتخب العراق ستة اوسمة ملونة 
يف منافسـات بطولـة اسـيا بالتجذيـف 
االفرتايض داخل الصـاالت عرب االنرتنيت 
التي أقيمت امس السبت بمشاركة 700 
ريـايض ورياضيـة يمثلـون معظم دول  

قارة آسيا.
 وقال رئيس اتحاد التجذيف عبد السـالم 
خلـف: ان حصيلـة العـراق يف البطولـة 
القاريـة املؤهلـة اىل بطولـة العالم التي 
سـتقام يف املانيـا شـهر شـباط املقبل، 
بلغت ستة اوسمة ملونة بواقع وسامني 

ذهبيـني ومثلهما من الفضـة والنحاس 
ايضـا. مبينا: ان الالعب عمر اسـماعيل 
احـرز الوسـام الذهبي يف سـباق فردي 
متقدمـني ملسـافة 2000م، كمـا حصد 
الالعب حسن عيل فوزي الوسام الذهبي 
يف سباق فردي تحت سن 13 سنة ملسافة 

1000 م.
واضاف خلف: ان الالعـب محمد رياض 
حصل عىل الوسـام الفيض يف منافسات 
سباق فردي خفيف ملسافة 2000م، ويف 
منافسـات سـباق 500 م فـردي ثقيل، 
حقـق العب املنتخـب العراقي عبـد الله 

قيس الوسـام الفيض ايضا. مشـريا اىل: 
ان الالعـب خطـاب خالد حقق الوسـام 
النحـايس يف منافسـات سـباق 2000 م 
لفئة تحت سـن 19 سـنة، وكذلك تمكن 
زميله العب املنتخب الوطني محمد حاتم 
من الفوز بالوسام النحايس يف منافسات 

سباق 500 م فردي خفيف.
وبـني رئيس اتحـاد اللعبـة: ان الالعبني 
الستة الذي حققوا االوسمة امللونة تأهلوا 
بشكل رسمي اىل منافسات بطولة العالم 
التي من املقرر ان تحتضنها أملانيا خالل 

الشهر املقبل.

Ú∫çÁ@ÊÎÜ@∂Î¸a@Ú‹yãæa@ÔË‰ÌÎ@ÚÓ„aÏÌá€a@Û‹«@÷Ï–nÌ@äáónæa@Ú†ãì€a
¡éÏ€a@¡–„@Âfl@ÚœbñÏ€a@ çn‰Ì@Új‹�€a

بغداد/ متابعة الزوراء
أضاف فريق الرشطـة 3 نقاط جديدة 
لرصيده بعد تغلبه عىل ضيفه الديوانية 
بنتيجة 1-2 يف املباراة التي جرت مساء 
امس األحد، عىل ملعب الشـعب الدويل، 

ضمن الجولة 19 من الدوري املمتاز.
بـادر الديوانية بالتسـجيل يف الدقيقة 
12 عـن طريـق محمد جمعـة، وأدرك 
املـواس  محمـود  السـوري  املحـرتف 
التعـادل لفريقـه الرشطـة يف الدقيقة 
29، لينتهـي الشـوط األول بالتعـادل 

اإليجابي بهدف ملثله.
ورغم غـزارة األمطار التي هطلت عىل 
امللعـب أثنـاء املبـاراة ، إال أن جماهري 
الفريقني ظلت تتابـع مجريات اللقاء 
الـذي تغـريت نتيجتـه عندمـا وضـع 
الجناح عـيل حصني فريقـه باملقدمة 
عنـد الدقيقـة 62، لينتـزع الرشطـة 
انتصـارا جديـدا عـزز بـه موقعـه يف 
صـدارة ترتيـب الـدوري العراقي بعد 

وصوله للنقطة 53.
ويف املقابـل ظـل فريـق الديوانيـة يف 

الرتتيب 18 برصيد 15 نقطة.
واستعاد فريق الطلبة وصافة الدوري 
املمتاز، عقـب تغلبه عىل مسـتضيفه 
أمانة بغداد بنتيجـة (0-1)، يف املباراة 

التي أقيمت امس األحد.
ولم يشهد الشوط األول من املباراة أي 
فعالية هجومية، باسـتثناء محاوالت 
خجولـة مـن طـريف املواجهـة لينتهي 

بالتعادل السلبي.
إال أن الالعـب مرتىض عـيل، مع بداية 
الشوط الثاني وضع األنيق يف املقدمة، 
معلنا تسـجيل هدف الفـوز الثمني يف 
شـباك حارس أمانة بغـداد البديل عيل 

جاسم، عند الدقيقة 55.
وبهـذا االنتصـار ارتقى فريـق الطلبة 
إىل مقعـد الوصيف برصيـد 37 نقطة، 
متقدمـا عىل منافسـه نفط الوسـط 

الذي تراجع للمركز الثالث.
يف املقابـل، بقـي فريق أمانـة بغداد يف 

املركز الـ15 برصيد 19 نقطة.

يذكـر أن فريـق الطلبـة الـذي يقوده 
املدرب املؤقت حيدر محمد حقق نتائج 

متميزة يف مطلع العام الجديد 2022.
وفاز الطلبـة يف 3 مباريات عىل نوروز 
(0-1) وتجاوز الكـرخ (1-2) وأمانة 
بغـداد (0-1)، بينما تعـادل يف مباراة 
واحدة فقط أمام امليناء سلبيا من دون 

أهداف يف الجولة 18.
وسـقط فريق امليناء يف فخ الخسـارة 
أمـام مسـتضيفه الكهربـاء بنتيجـة 

(1-0)، يف املبـاراة التـي أقيمـت امس 
األحـد والتي احتضنها ملعـب التاجي 

بالعاصمة بغداد.
ونجـح العب وسـط الكهربـاء محمد 
سـالم، يف إحراز هدف الفوز الوحيد يف 
الدقيقة 10 من الشوط األول، ليتمكن 
تالميذ املدرب لؤي صالح من كسـب 3 
نقاط جديـدة وضعت الفريق الربتقايل 

يف املركز الـ12 برصيد 21 نقطة.
يف املقبـل أخفق املدرب هاتف شـمران 

من العودة إىل البرصة، بنتيجة إيجابية 
بعـد تعثـر جديـد، تراجع مـن خالله 
سـفانة الجنـوب إىل املركـز 19 (قبـل 

األخري) برصيد 14 نقطة.
ويف مبـاراة أخرى، تغلـب فريق النفط 
عىل ضيفـه سـامراء (0-1) يف اللقاء 
الذي أقيم بالجولـة ذاتها، وعىل الرغم 
من انتهاء الشوط األول بنتيجة بيضاء، 
إال أن صانع األلعاب وليد كريم، خطف 
هدف الفـوز الثمني لفريقـه النفط يف 

الدقيقة 69 من عمر املباراة.
وبهـذا االنتصار، أنهـت كتيبة املدرب 
باسـم قاسـم مرحلة الذهاب باملركز 
التاسع برصيد 26 نقطة، فيما واصل 
سـامراء عروضه املخيبة لآلمال، ولم 
ينجـح مـن الهـروب من القـاع رغم 
تغيـري جهـازه التدريبـي، ليجمـع 4 
نقـاط فقط من 4 تعـادالت، دون أن 
يتذوق طعم االنتصار يف املوسم الحايل 

حتى اآلن.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
الزميـل حيـدر  الصحفـي يف جريـدة الصبـاح 
كاظم اكد اكتسـابه الشـفاء التـام من االزمة 
الصحيـة التـي تعـرض لها قبـل مـدة زمنية 
ليسـت بالقصـرية، دعواتنا الصادقـة للزميل 
كاظم بالشفاء التام وان يمن عليه العيل القدير 

بالصحة والعافية التامتني.
  *********************

العـدد الثالـث والسـتني مـن صحيفـة 
الريايض التي تصدر عن االتحاد العراقي 
للصحافـة الرياضيـة رأى النـور امـس 
االحـد، وتضمـن العديـد مـن املقـاالت 
واالخبـار واملواضيـع الخاصـة برياضة 
كرة القـدم وبقية األلعـاب األخرى التي 
زينـت باقالم صحفيـة مرموقة، خالص 
الرائعـة  الصحيفـة  الرسة  االمنيـات 

بمواصلة النجاح يف قادم األيام.

بغداد/ عالء محمد 
لفريق  مدربا  شاكر  حكيم  الريايض  الجوية  القوة  لنادي  االدارية  الهيئة  سمت 
القوة الجوية خلفا للمدرب املستقيل رايض شنيشل، لقيادة الصقور يف املرحلة 
الثانية من الدوري املمتاز وبطولة كأس العراق ودوري أبطال اسيا، فيما سيكون 
الجهاز التدريبي املساعد مكون من عيل وهيب وجاسم محمد غالم ومثنى خالد، 
ايمن  والتونيس  املرمى،  لحراس  مدربا  خميس  هاشم  عىل  االختيار  وقع  فيما 

الحبيبي مدربا للياقة البدنية، ومحمد مأمون محلال فنيا.

بغداد/ متابعة الزوراء
من  القدم  بكرة  الطلبة  فريق  اقرتب 
إتمام التعاقد مع املدرب السوري أنس 
مخلوف، لقيادة األنيق يف مرحلة اإلياب 

من الدوري العراقي املمتاز.
النادي  إدارة  من  مقرب  مصدر  وأكد 
كبري  بشكل  حسمت  األنيق  إدارة  إن 
أنس  السوري  املدرب  مع  التعاقد 
مخلوف لقيادته يف املرحلة الثانية من 

الدوري املمتاز.
السوري  املدرب  «مخلوف  وأضاف 
باب  اإلدارة  فتحت  الذي  الوحيد 
أي  إجراء  يتم  ولم  معه،  التفاوض 
فجر  املعروف  املدرب  مع  اتصاالت 
الجديد  «املدرب  إبراهيم».وتابع 
املقبل،  األربعاء  يوم  بغداد  إىل  سيصل 

لتوقيع العقد يف مقر النادي واملبارشة 
بالتحضريات للمرحلة املقبلة».

وسبق ملخلوف أن قاد املنتخب السوري 
آسيا  غرب  بطولة  بلقب  للتتويج 
أندية محلية  تدريب عدة  وأرشف عىل 
أبرزها نادي الجيش وحصل معه عىل 

لقبي الدوري والكأس.
يذكر أن املدرب السابق قحطان جثري، 
الطلبة،  مع  الناجحة  تجربته  أنهى 
ألسباب غامضة لم يكشف عنها، رغم 

تحقيقه لنتائج متميزة.
الفريق  مرشف  مؤقت  بشكل  وتسلم 
الدويل  حيدر محمد، ومساعده الالعب 
نتائج  وحققا  كاظم،  مهدي  السابق 
وصافة  يف  األنيق  وضعت  مبهرة، 

الدوري املمتاز.
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فقط  الثانية  للمـرة 
عىل مـدار 31 عاًما، 
هـي تاريـخ جوائز 
االتحـاد الدويل لكرة 
”فيفـا“  القـدم 
الالعبـني،  ألفضـل 
الـرصاع  سـيدور 
قـارات   3 بـني 
هـي  مختلفـة 
أوروبا، وأمريكا 
 ، بيـة لجنو ا
 ، يقيـا فر أ و
تشـهد  عندمـا 
مدينـة زيوريخ 
اإلثنـني،  اليـوم 
تقديـم  حفـل 
الفيفـا  جوائـز 
عام  يف  لألفضل 

.2021
عىل  ويتنافـس 
األفضل  الجائـزة 
لعـام 2021 كل من 
األرجنتيني ليونيل مييس، 
والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، 

واملرصي محمد صالح.
كانت املرة الوحيدة السابقة التي 
شـهدت فيهـا القائمـة النهائية 
للمرشـحني عىل جائـزة األفضل، 
حضور القارات الثالثة يف نسـخة 
الربازيـيل  فـاز  عندمـا   ،2005
عـىل  بالجائـزة،  رونالدينيـو 
حساب اإلنجليزي فرانك المبارد، 

والكامريوني صامويل إيتو.
يف املقابل، شهدت الجائزة احتكار 
مقاعـد  لجميـع  واحـدة  قـارة 
القائمة النهائية يف 3 نسخ، وكان 
هذا مـن أوروبا يف 1991 (األملاني 
لوثـار ماتيـوس، والفرنيس جان 
بيـري بابـان، واإلنجليـزي جاري 

لينيكر).
وكذلـك يف عـام 1992 (الهولندي 
ماركـو فـان باسـتن، والبلغاري 
هريستو ستويشـكوف، واألملاني 
عـام  ويف  هاسـلر)،  تومـاس 
2001 (الربتغـايل لويـس فيجـو، 
بيكهـام،  ديفيـد  واإلنجليـزي 

واإلسباني راؤول جونزاليس).

وعىل مدار الـ30 نسـخة املاضية 
مـن الجائـزة، احتكـرت أوروبا، 
الجائـزة  الجنوبيـة،  وأمريـكا 
التـي   1995 نسـخة  باسـتثناء 
لليبـريي  الجائـزة  فيهـا  ذهبـت 
جورج ويا، متفوًقـا عىل اإليطايل 
باولو مالدينـي، واألملاني يورجن 

كلينسمان.
لكن املرصي صـالح، ال تزال لديه 
الفرصة لتكرار إنجاز ويا، والفوز 
بالجائـزة اليـوم لتكـون الثانيـة 

فقط للقارة األفريقية.
1995، تتفوق  وبخـالف نسـخة 
قارة أوروبا عىل أمريكا الجنوبية 
يف حصـد الجائـزة بفـارق مـرة 
القـارة  واحـدة؛ حيـث حصلـت 
العجـوز عـىل الجائـزة األبـرز يف 
عالـم كرة القـدم 15 مرة، مقابل 

14 مرة ألمريكا الجنوبية.
وقـد يتغـري هـذا يف حفـل اليـوم 
وتصبح كفـة القارتني متعادلتني 
إذا نجح ميـيس يف خطف الجائزة 
اليوم لتكون السـابعة يف مسريته 
الكرويـة حتى اآلن، معـزًزا الرقم 
الفـوز  مـرات  لعـدد  القيـايس 
بالجائـزة، والذي يسـتحوذ عليه 
برصيد 6 مـرات حتى اآلن بفارق 
الربتغـايل  عـن  واحـدة  نسـخة 

كريستيانو رونالدو.
الجديـدة  النسـخة  خـالل  ومـن 
من الجائـزة اليوم، يعـادل مييس 
عـدد  هـو  آخـر،  قياسـًيا  رقًمـا 
مـرات الوصول للقائمـة النهائية 
للمرشـحني عىل جائزة ”األفضل“ 
حيث تضـم القائمة ميـيس للمرة 
الــ14 بالتسـاوي مـع الربتغـايل 

رونالدو.
وفرض رونالدو، نفسـه بقوة عىل 
القائمة عىل مدار 14 عاًما متتالًيا 
وكان   ،2020 حتـى   2007 منـذ 
مييس حاًرضا يف القائمة أيًضا عىل 
مدار كل هذه السـنوات باسـتثناء 
2018، لكنـه نجح يف تعويض هذا 

من خالل نسخة 2021.
ليفاندوفسـكي  فـوز  حالـة  ويف 
بالجائـزة للنسـخة الثانيـة عـىل 
التوايل، سـتعزز القـارة األوروبية 

رقمها القيايس لعـدد مرات الفوز 
بالجائزة.

بايـرن  مهاجـم  ليفاندوفسـكي، 
ميونيـخ، كان قـد كـرس حاجـزًا 
كبـرًيا الزم العبي الـدوري األملاني 
عـىل مدار تاريـخ الجائـزة عندما 
فـاز بالجائـزة بالنسـخة املاضية 
ليكـون أول العب بالدوري األملاني 

يحرز الجائزة.
كريسـتيانو  الربتغـايل  وكان 
بالـدوري  العـب  أول  رونالـدو، 
اإلنجليزي يفـوز بالجائزة بعد 17 
عاًما من بداية تقديمها، وكان هذا 
يف نسـخة 2008 عندما كان العًبا 

يف مانشسرت يونايتد.
وطبًقا إلحصائيات الفيفا، ال يزال 
الربازييل رونالـدو ”الظاهرة“ هو 
أصغر العب سـًنا يفوز بالجائزة؛ 
حيـث كان يف العرشيـن من عمره 
عندمـا أحرزهـا يف 1996، ويليـه 
ميـيس الذي فـاز بالجائـزة للمرة 
األوىل يف 2009 عندمـا كان عمـره 

22 عاًما.
ويحمل ”الظاهرة“ رقما قياسـًيا 
آخر، يف نسخة 1997 التي فاز بها؛ 
حيـث توج بهـا بعد موسـم رائع 
مع برشلونة سـجل فيه 47 هدفا 
بـ49 مبـاراة محقًقا أكرب هامش 
تفوق عىل منافسـيه محرًزا 480 
نقطـة مقابـل 85 فقـط ملواطنه 
روبرتـو كارلوس، و62 نقطة لكل 
من الهولنـدي دينيـس بريكامب، 

وزين الدين زيدان.
يف املقابـل، كان أقـل هامـش من 
النقـاط يحققه أي العـب للفوز 
بالجائزة يف نسـخة 2001 عندما 
فيجـو  لويـس  الربتغـايل  تـوج 
بالجائـزة بـ250 نقطـة، بفارق 
12 نقطـة فقط أمـام اإلنجليزي 

ديفيد بيكهام.
ويستحوذ العبو الدوري اإلسباني 
عـىل الرقـم القيايس لعـدد مرات 
الفـوز بالجائـزة بــ20 مـن 30 
نسـخة، وزعـت حتـى اآلن كمـا 
احتكر العبـو الليجا، الجائزة عىل 
مدار 11 نسخة متتالية من 2009 
إىل 2019 بواقـع 6 جوائـز ملييس، 

و5 للربتغـايل رونالـدو، وجائـزة 
واحدة للكرواتي لوكا مودريتش.

وتمتلك إسبانيا رقًما قياسًيا آخر، 
لكنه سلبي، يف ظل إخفاق العبيها 
7 مـرات يف الفـوز بالجائـزة بعد 
وصولهم للقائمة النهائية، وكان 
هذا من نصيب راؤول جونزاليس 
توريـس  وفرينانـدو   ،(2001)
هرينانديـز  وتشـايف   ،(2008)
(2009، 2010، 2011)، وأندريس 

إنييستا 2010) ، 2012(.
وعانـد الحـظ، العبـي إنجلـرتا 5 
للقائمـة  وصولهـم  بعـد  مـرات 
النهائيـة، وكان هـذا مـن نصيب 
وأالن   ،1991 يف  لينيكـر  جـاري 
شـرير (1996)، وديفيـد بيكهام 
(1999، 2001)، وفرانـك المبارد 

الذي حل ثانًيا يف 2005.
الربازيليـون،  فـرض  وفيمـا 
األوىل  السـنوات  يف  سـطوتهم 
خـالل  مـن  الجائـزة  لتقديـم 
 ،(2002  ،1997  ،1996) رونالدو 
 ،(2005  ،2004) ورونالدينيـو 
وريفالـدو   ،(1994) وروماريـو 
تغـري   ،(2007) وكاكا   ،(1999)
الحـال بالسـنوات املاضيـة مـن 
خالل 6 ألقاب لليونيل مييس، و5 

للربتغايل رونالدو.
وعىل مدار الـ30 نسـخة، ال يزال 
العبـو الربازيـل، األوفـر رصيـًدا 
مـن الجائـزة (8 ألقـاب) مقابل 
و3  والربتغـال،  لألرجنتـني،   6
ألقـاب لفرنسـا كانـت جميعهـا 
من نصيب زيـدان، إضافة للقبني 
إليطاليا من خالل روبرتو باجيو، 
وفابيـو كانافـارو، ولقـب واحد 
لكل من أملانيا، وهولندا، وليبرييا، 

وكرواتيا، وبولندا.
وكان الحـظ األوفر مـن الوصول 
للقائمة النهائية، والفوز بالجائزة 
من نصيـب املهاجمني فيما وصل 
4 مدافعني فقط للقائمة النهائية، 
وكان الفـوز بالجائزة من نصيب 
فابيـو كانافـارو يف 2006 بعدما 
قـاد منتخب بـالده للفـوز بلقب 

كأس العالم يف نفس العام.
وحل باولـو مالدينـي، والربازييل 
روبرتو كارلـوس يف املركز الثاني 
عامي 1995، و1997 عىل الرتتيب، 
وجاء الهولندي فريجيل فان دايك 
مدافـع ليفربول اإلنجليـزي ثانًيا 

أيًضا يف 2019 خلف مييس.
يف املقابـل، وصل حارسـان فقط 
للقائمـة النهائية، وهمـا األملاني 
أوليفـر كان الذي حل ثانًيا، خلف 
 ،2002 يف  رونالـدو  الربازيـيل 
واألملانـي اآلخر مانويل نوير الذي 

حل ثالثا يف نسخة 2014.

رد الفرنيس أنطوني مارسـيال، نجم مانشسـرت يونايتد، عىل االتهامات التي وجهت له من األملاني 
رالف رانجنيك، املدير الفني املؤقت للشياطني الحمر. وتغيب مارسيال عن مباراة مانشسرت يونايتد 
ضد أسـتون فيال، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري اإلنجليزي املمتاز، والتي انتهت بالتعادل 
2-2. وعقب املباراة، سـئل رانجنيك يف حوار تلفزيوني عن سـبب غياب مارسيال عن قائمة املباراة، 
ورد: ”لـم يـرد الالعب التواجد مع الفريق، لهذا السـبب لم يسـافر معنا“. وكتـب الالعب الفرنيس، 

عىل حسابه بموقع التواصل االجتماعي ”إنستجرام“: ”لن أرفض أبًدا لعب مباراة ملانشسرت 
يونايتـد. أنا هنا منذ 7 سـنوات.. لم ولن أقلل من احـرتام النادي والجماهري أبًدا“.

يذكـر أن مانشسـرت يونايتد يحتـل املركز السـابع يف جدول ترتيـب الدوري 
اإلنجليزي املمتاز برصيد 32 نقطة، بفارق 5 نقاط عن وست هام صاحب 

املركز الرابع املؤهل إىل دوري أبطال أوروبا يف املوسم املقبل.

يخطط ريال مدريد لعدم دخـول مزاد التعاقد مع النرويجي إيرلينج 
هاالند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خالل املريكاتو الصيفي املقبل.

ويرتبـط هاالنـد بعقد مع حامـل لقب كأس أملانيا حتـى 30 يونيو/
حزيران 2024، لكنه يتضمن بنًدا يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون 
يـورو، خالل العـام الجاري. ويضغـط دورتموند عـىل هاالند ملعرفة 
قراره النهائي بشـأن مسـتقبله يف األسـابيع املقبلة. ووفًقا لصحيفة 

”موندو ديبورتيفو“ اإلسبانية، فإنه بمجرد إعالن هاالند الرحيل، فإن 
املزاد سيبدأ عىل املهاجم النرويجي من األندية الكربى يف أوروبا. وأشارت 

الصحيفة اإلسبانية إىل أن ريال مدريد لن يدخل املزاد عىل هاالند، لكنه سريكز 
عـىل صفقة الفرنيس كيليـان مبابي، نجم باريس سـان جريمان. وأوضحت أن 
خطة املرينجي تقترص عىل أن يكون هجوم الفريق يف املوسـم املقبل، يتكون من 

مبابي وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

واصل باريس سـان جريمان التحليـق بصدارة الدوري 
الفرنيس بعد فوزه 2 - 0 عىل ضيفه بريسـت يف املرحلة 

الواحدة والعرشين من املسابقة.
وسـّجل مبابي هدف باريس سـان جريمان األول (32) 

قبل أن يضيف األملاني كيهرر الهدف الثاني .(53) 
وعانى باريس سـان جريمان األمرين يف الشـوط األول 
وكادت شـباكه تهتـز يف أكثر من مناسـبة لـوال براعة 
حارس مرماه الدويل اإليطايل جانلويجي دوناروما الذي 
لعب أساسـياً بسبب إصابة زميله الدويل الكوستاريكي 
كيلـور نافاس بفريوس ”كوفيـد- 19“، قبل أن يمنحه 
الدويل كيليان مبابي التقدم يف الدقيقة 32 من تسـديدة 

قوية رائعة من حافة املنطقة.
وانتظـر الفريق الباريـيس حتى مطلع الشـوط الثاني 
لتعزيز تقدمه عـرب مدافعه الدويل األملانـي تيلو كيهرر 
مسـتغالً كـرة عرضيـة بعـد مجهـود فـردي للمدافع 

الربتغايل نونو منديش تابعها داخل املرمى .(53) 
ورفـع باريـس سـان جريمـان رصيـده إىل 50 نقطـة 

متقدماً بفارق 11 نقطة عن نيس الوصيف.
وعّوض باريس سـان جريمان كبوتـه يف آخر مرحلتني 

عندما تعادل مع لوريان وليون.
ويف مباراة أخرى فاز النس عىل سانت إتيان 2 - 1.

وكان سـانت إتيـان يف طريقه إىل تحقيق فـوزه الثالث 
هذا املوسـم عندما تقدم بهدف للدويل الجزائري رياض 
بودبوز (38)، لكن النس قلب الطاولة يف الشوط الثاني 
بإدراكـه التعـادل عـرب فلوريـان سـوتوكا (77)، قبل 
أن يخطـف له اإليفواري سـيكو فوفانـا هدف الفوز يف 

الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
ورفع لنس رصيده إىل 33 نقطة وصعد إىل املركز الرابع 
مؤقتاً، فيما مني سـانت إتيان بخسارته الثانية عرشة 
هـذا املوسـم فتجمـد رصيده عنـد 12 نقطـة يف املركز 

األخري مع مباراة مؤجلة.
كوتينيو ينقذ أستون فيال 

ـ انتهت مواجهة أستون فيال وضيفه مانشسرت يونايتد 
بالتعـادل اإليجابـي 2-2 يف الجولـة 22 مـن الـدوري 

اإلنكليزي املمتاز.
وأهدر مانشسـرت يونايتد فـوزاً يف املتناول عندما تقدم 
بهدفني نظيفني عىل مضيفه أسـتون فيال قبل أن يرغم 

عـىل التعادل بفضل البديـل الربازييل فيليبي كوتينيو يف 
مباراته األوىل بعد وصوله معاًرا من برشـلونة االسباني 

حتى نهاية املوسم.
وغاب الربتغايل كريستيانو رونالدو عن يونايتد للمباراة 
الثانية توالًيا بسـبب مشـكلة عضلية طفيفة، وفق ما 

أعلن املدرب األملاني رالف رانغنيك.
وتقـدم يونايتد بهـدف مبكر للربتغـايل برونو فرنانديز 
عندمـا سـدد مـن بعيـد كـرة قويـة، أخطـأ الحارس 
األرجنتينـي إيميليانو مارتينيـز يف التصدي لها وأفلتت 
من يديه ومرت بني سـاقيه قبل أن تتهادى يف الشـباك 

 (6).
وكثرت الفرص من الجانبني وتألق الحارس اإلسـباني 
دافيـد دي خيـا يف إبعـاد العديـد من الكـرات ألصحاب 

األرض.
ونجـح يونايتد يف مضاعفة تقدمه عندما مرر الفرنيس 
مورغان سانسـون كـرة خاطئة بالقرب مـن منطقة 
فريقه، فاسـتغلها الربازييل فريد وافتكهـا ومررها إىل 

فرنانديز أسكنها بتسـديدة صاروخية يف سقف املرمى 
 (67).

ودفـع املدرب سـتيفن جـريارد رسيًعـا بكوتينيو الذي 
ضمـه هذا األسـبوع عىل سـبيل اإلعارة من برشـلونة 
اإلسباني وساهم يف تقليص الفارق بعد أن شارك بلعبة 
جماعية رائعة للفريـق قبل أن تصل الكرة إىل جايكوب 
راميس داخل املنطقة سـددها قوية بعيـًدا عن متناول 

دي خيا .(77) 
ولعب كوتينيو اىل جانب جريارد مع الريدز.

وبعـد ثالث دقائق، نجـح فيال يف إدراك التعـادل بعد أن 
مـرر راميس عرضية خالصة لكوتينيو نحو باب املرمى 
وسـط سـوء تمركز دفاعي من العبي يونايتـد تابعها 

سهلة يف الشباك .(82) 
إيقاف مباراة ديربي األندلس

ـ أعلن االتحاد اإلسـباني لكرة القدم عن إيقاف مباراة 
ريال بيتيس وجاره إشبيلية يف الدور الـ16 من مسابقة 

كأس ملك إسبانيا.

وتوقفـت املبـاراة املقامـة عـىل أرضيـة ملعـب بينتو 
فيامارين بسـبب إصابة العب الضيوف جوان جوردان 

بمقذوف رمى به أحد من املدرجات.
وعنـد توقف املبـاراة، كان التعـادل اإليجابي يسـيطر 
عـىل املواجهة إذ افتتـح األرجنتيني أليخانـدرو غوميز 
التسـجيل إلشـبيلية يف الدقيقة 35 ثـم أدرك نبيل فقري 

التعادل لبيتيس يف الدقيقة 39.
ليفركوزن يتخطى مونشنجالدباخ 

ـ حقـق بايـر ليفركـوزن انتصـارا 2-1 عـىل مضيفه 
بوروسيا مونشنجالدباخ ضمن الجولة الـ19 من دوري 

الدرجة األوىل األملاني.
سـجل هديف الفوز لليفركوزن كل مـن روبرت أندريش 
(ق51) وباتريـك شـيك (ق74) قبـل أن يقلـص نيكـو 
إلفيدي الفارق ألصحـاب األرض بهدف (ق81) لم يكن 

كافيا ملعادلة الكفة.
وبهـذا االنتصار صعـد ليفركوزن من املركز السـادس 
إىل الثالـث رافعا رصيـده إىل 32 نقطة، متخطيا كل من 

فرايبورج ويونيون برلني وهوفنهايم.
ويعـد االنتصار هو األول لباير ليفركوزن بعد 4 جوالت 

لم يحصد فيهما سوى نقطتني.
أما مونشـنجالدباخ فعاد لسـكة الهزائـم التي كان قد 
عانى منها ألربع جوالت متتالية قد ان يسـتفيق يف آخر 

جولتني ويحصد أربع نقاط.
ويحتل مونشـنجالدباخ املركـز الثاني عرش برصيد 22 

نقطة.
يوفنتوس يحقق الفوز أمام أودينيزي

ـ انتـرص يوفنتـوس عىل ضيفه أودينيـزي 2 -صفر يف 
الجولة 22 من الدوري اإليطايل لكرة القدم.

وسجل كل من األرجنتيني باولو ديباال (19) واألمريكي 
ويستون ماكيني (79) هديف فريق السيدة العجوز.

ويملك يوفنتوس 41 نقطة من 12 فوزاً و5 تعادالت و5 
هزائـم يف 22 مباراة يف املقابل يملك أودينيزي 20 نقطة 
من 20 مبـاراة. ويف مباراة أخرى، دك التسـيو حصون 
سـالرينيتانا بثالثيـة نظيفـة سـجلها كل مـن شـريو 

إيموبييل (7 و10) ومانويل  التزاري .(66) 
وعاد نـادي تورينو بفوز هام من أرض سـامبدوريا 2 
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يجهز نادي مانشسـرت سـيتي لصفقة مدوية مـن ريال مدريد 
خالل املريكاتو الصيفي املقبل.

وينتهـي عقد فينيسـيوس جونيور، نجم ريـال مدريد، يف صيف 
2024، لكـن بـدأت مفاوضـات التجديد مبكرًا عقـب تألقه هذا 
املوسـم، لكن الالعب الربازييل يشرتط زيادة راتبه للموافقة عىل 

العقد الجديد.
ووفًقـا لصحيفة ”ذا صن“ الربيطانية، فإن مانشسـرت سـيتي 
يريد اسـتغالل عدم وصول فينيسيوس إىل اتفاق مع ريال مدريد 

بشأن التجديد وحسم الصفقة.
وأشارت إىل أن اإلسـباني بيب جوارديوال، املدير الفني ملانشسرت 
سـيتي، تحدث مـع وكالء فينيسـيوس جونيور مبارشة بشـأن 

الصفقة.
وأوضحـت أن السـيتي اسـتقر عىل صفقـة فينيسـيوس أثناء 
بحثهـم عن بديل لفريان توريس الذي انتقل إىل برشـلونة مقابل 
55 مليون إسـرتليني، ومـع احتمالية رحيل رحيم سـرتلينج يف 

الصيف املقبل.
وقالـت الصحيفة إن ما يحـدث بني فينيسـيوس وريال مدريد، 
مشـابه لقضية روبينيـو الذي طالب بزيادة عقـده للتجديد مع 

املرينجي، ثم انتقل بشكل مفاجئ إىل السيتي عام 2008.
وتزعـم العديد من التقارير أن ريال مدريد سـيحاول التعاقد مع 
كيليان مبابي (باريس سان جريمان) وإيرلينج هاالند (بوروسيا 

دورتموند) مًعا يف املريكاتو الصيفي املقبل.
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الكويت/متابعـة   الـزوراء:
يف  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  ضجـت 
الكويـت، بإدانـات واسـعة لإلعالميـة فجر 
إسـاءة  بأنـه  مـا ُوصـف  السـعيد، عقـب 
عنرصية صدرت منها ضد النائب يف مجلس 
األمة الكويتي، حسـن جوهر، باسـتهزائها 
بأصوله غري العربية ولهجته أثناء انتقادها 
«هنـا  املسـائي  اليومـي  برنامجهـا  يف  لـه 

الكويـت».
وتحدثـت فجر السـعيد يف برنامجها بلهجة 
كويتية فارسـية، وهو ما عـّده الكويتيون 
من أصول فارسية إهانة لهم ومحاولة للنيل 

من مواقف    النائـب املعـارض للحكومـة.
وتضامن نواب املعارضـة الكويتية، وهم يف 
غالبيتهم من القبائل، مع حسـن جوهر، يف 
وسـائل التواصل االجتماعـي. كما تضامن 
النشـطاء املعارضـون والحكوميـون، عـىل 
حد سواء، مع حسن ضد اإلساءات املوجهة 
له مـن فجر السـعيد، وطالبـوا بمعاقبتها، 
ملـا قالـوا إنهـا إثـارة النعـرات الطائفية و  

العنرصيـة. 
وأطلق مغردون وسماً بعنوان « #محشوم_

حسـن_جوهر»، للتضامـن مـع النائـب يف 
وجه اإلسـاءات املوجهة له.

زعمـاء  وأحـد  السـابق،  النائـب  ووصـف 
املعارضة، مسلم الرباك، ما تعّرض له حسن 
جوهـر بأنه «عنرصيـة»، قائـًال يف بيان له 
«ما تعرض له الدكتور حسن جوهر خطاب 

كراهيـة مـيلء بالعنرصيـة ويشـق وحـدة 
الصف والنسـيج الوطني».

وقـال النائـب يف مجلـس األمـة بـدر املـال 
«محشـوم بو مهـدي، من يعرفـك عن قرب 
يعـرف قيمتك، أما املرتديـة والنطيحة ممن 

يهاجمـك فـال قيمـة      لهـم».
وقـال النائب السـابق بدر الداهـوم «اليزال 
بعض مرتزقة اإلعالم املحسـوبني عىل بعض 
النسـيج  يرضبـون  الفاسـدين  املتنفذيـن 

االجتماعـي والوحـدة    الوطنيـة».
وقـال محمـد جوهر حيـات «أخـي الثابت 
الصادق العزيز أبـا مهدي، ال تلتفت لألقزام 
نهائياً الذين تركوا االختالف بوجهات النظر 
والنقـد البنـاء بوسـائل اإلعـالم وتفرغـوا 

للسـخرية من شـخصك الكريم والنبيل».
وأشـار الناشـط السـيايس سـاجد العبـديل 
إىل أن «التطـاول عـىل حسـن جوهـر، أعاد 
االصطفـاف  بـرضورة  حسـه  للمجتمـع 
الوطني يف وجه الفسـاد، شكراً جزيالً لغباء 

أبواق  السـلطة».

عمان/متابعـة    الـزوراء:
أكد وزير الدولة لشـؤون اإلعالم الناطق 
األردنيـة  الحكومـة  باسـم  الرسـمي 
فيصـل الشـبول أن هناك نهجا رسـميا 
جديـدا يهدف إىل بناء قـدرات الناطقني 
اإلعالميـني الحكوميني بغيـة ”معالجة 
األمـراض التي يعاني منها الرأي العام“ 
املتمثلـة يف انتشـار اإلشـاعة وخطـاب 

الكراهيـة    واألخبـار الكاذبـة.
وشـدد عىل أن التدريب سينقل الوزارات 
واملؤسسات الرسمية إىل مرحلة جديدة، 
آمـًال أن يفـّوض الـوزراء إىل الناطقـني 
عمليـة تسـهيل تدفق املعلومـات والرد 

عىل اإلشـاعات واألخبار الكاذبة.
وأضاف الشـبول أن هذا التدريب سيزيد 
مسـاحة النقـاش الوطني العـام حول 
القضايا الراهنة، مشريًا إىل أن الربنامج 
الدوائـر  كافـة  وسيشـمل  سيسـتمر 

الرسـمية وليس فقط الوزارات.
”دعـم  مـرشوع  إطـالق  خـالل  وأكـد 
قدرات اإلعـالم واالتصال االسـرتاتيجي 
للحكومة“ ضمـن برنامج تدريب وبناء 
قدرات الناطقني اإلعالميني الحكوميني، 
بالرشاكـة مـع برنامـج األمـم املتحدة 
اإلنمائـي يف معهـد اإلعـالم األردني، أن 
”الحكومـات هـي املـزود األول للخـرب 

واملؤسسـات اإلعالمية هي ناقل له“.
الناطقـني  تمكـني  إن  الشـبول  وقـال 
اإلعالميـني يف القطاع العـام يتزامن مع 
إصالحات سياسـية وإداريـة تقوم بها 
الحكومـة، ويمثـل جـزءاً أساسـياً من 
إصـالح وتحديـث الجهـاز الحكومـي. 
شـبكة  تفعيـل  أن  الشـبول  وأضـاف 
الـوزارات واملؤسسـات  الناطقـني لدى 
الحكوميـة سـيوفر اسـتجابة رسيعـة 
ومبـارشة لـكل األحـداث التـي تجـري 
عىل مدار السـاعة، باإلضافـة إىل توفري 
املعلومـات لوسـائل اإلعـالم والجمهور 

املتلقـي للخدمـة.
وأثـارت ترصيحـات الشـبول جـدال يف 
وأكـد  األردنيـة.  اإلعالميـة  األوسـاط 
معلقـون أن ”أسـباب األمـراض التـي 
يعانـي منها الرأي العـام األردني تتمثل 

الرسـمية  الروايـات  أساسـا يف غيـاب 
بقصد أو دون قصد عن أحداث األردن“، 
مضيفـني أن ”هـذا األمـر يعـّد فجـوة 
ضخمـة تغذي اإلشـاعات التي أصبحت 
تنترش بكثافـة وتطغى مصداقيتها عىل 
مصداقيـة الرواية الرسـمية التي دائًما 

تكـون متأخرة يف مواكبـة   األحـداث“.
وتسـاءل إعالميـون عن سـبب إشـارة 
الشـبول إىل أن الخلـل يكمـن يف طرفني 
هما الرأي العام والناطقون اإلعالميون 
إىل  ولفتـوا  الرسـمية؟  املؤسسـات  يف 
أن الشـبول نفسـه ال يظهـر إثـر بروز 
القضايا املفصلية والحساسة وإذا ظهر 
يوجز تارًكا الرأي العام يف حرية تسـمح 

لإلشـاعات بالتشـكل   والتنقل.
ويؤكد مراقبـون رضورة البدء بإصالح 
إعـالم رئاسـة الـوزراء وتكريـس مبدأ 

الشـفافية الرسـمية   أوال.
وكثـريا مـا يحـذر املسـؤولون مـن أن 
األردنيـني باتـوا اليـوم فريسـة لإلعالم 
املوجـه واملشـوه الذي يسـتهدف األمن 
الوطني، بسـبب سياسـة عدم االنفتاح 
الحقيقيـة  باملعلومـة  مدهـم  وعـدم 
والدقيقـة يف الوقـت املناسـب والرسعة 

الالزمـة.
إن  املـايض  الشـهر  الشـبول  وقـال 
يف  رئيسـية  تحديـات  ثالثـة  هنـاك 
منصـات التواصـل االجتماعيـة، وهي: 
األخبـار الكاذبـة واملُزيفـة، وانتهاكات 
الخصوصيـة، وخطـاب الكراهية، وهو 
األمر الذي تعمل الحكومة عىل معالجته 
عرب سلسلة من الخطوات التي ترمي إىل 
اتخاذهـا تدريجًيا، الفتا إىل أن هناك ٥٠ 
إىل ٦٠ خربًا ُيصنف كاذًبا بشكل شهري، 
إضافة إىل العرشات من األخبار املُزيفة، 

وفق مراصد إعالمية مسـتقلة.
مـا  أن  أردنيـون  صحفيـون  ويعتـرب 
يحـدث يجـدد املطالبة بـرضورة وجود 
إعـالم دولة قـوي يتصدى لإلشـاعات، 
مؤكديـن أنه يف عرص اإلنرتنت والقنوات 
الفضائيـة ووسـائل التواصـل لـم يعد 
اإلعالمـي  العمـل  اسـتمرار  مقبـوال 
بشـكله التقليدي دون تطوير مضمونه 

ورسـالته.
وكان الشبول بنّي بحضور نائبة املمثلة 
املقيمة لربنامج األمـم املتحدة اإلنمائي 
معهـد  وعميـدة  العسـاف،  ماجـدة 
اإلعـالم األردني مرينـا أبوزيـد، إضافة 
إىل عـدد مـن املعنيـني وممثيل وسـائل 
الذيـن  اإلعـالم والناطقـني اإلعالميـني 
تـم اختيارهـم للتدريـب، أن التحضـري 

للتدريب بدأ منذ فرتة واسـتمر عاًما.
بدورهـا قالـت العسـاف إن ”املـرشوع 
يف  ومسـتمرة  جـادة  لنقلـة  يؤسـس 
املمارسـات اإلعالميـة الحكومية تؤطر 
لبنـاء رشاكـة تواصليـة وتفاعليـة بني 
عـىل  وأكـدت  والحكومـة“.  املواطـن 
رضورة عـدم العودة إىل زمـن االحتكار 
الحكومـي للمعلومـة، وأن يتبوأ اإلعالم 
الرسـمي مكانته الصحيحة، وأن يكون 

مصدًرا للمعلومات املعتمدة واملوثوقـة.
وأشـارت إىل أن برنامـج األمـم املتحدة 
اإلنمائـي يركـز من خالل هـذه الدورة 
عـىل أن يكون الناطـق اإلعالمي رشيكا 
يف املؤسسـات ويتحـدث عـن التحديات 
واإلنجازات التي قدمتها مؤسسـته بكل 
شفافية، مسـتنداً إىل املعلومة الواضحة 

املبنيـة عـىل أرقـام      وحقائـق.
اإلعـالم  معهـد  عميـدة  شـددت  فيمـا 
األردنـي مرينا أبوزيد عـىل تطلع املعهد 

إىل تنفيـذ تدريـب عميل مكثـف لتمكني 
الناطقـني الرسـميني الحكوميـني مـن 
القيام بإيصـال رسـائلهم إىل الجمهور 

بشـكل واضح خاصة خالل األزمات.
وأضافـت أن ”هـذا الربنامـج سـيوفر 
للناطقني أهم معارف االتصال الحكومي 
مـن حيـث الظهـور اإلعالمـي، وإعداد 
اإلعالميـة،  واالسـرتاتيجيات  الخطـط 
املقابـالت  وإجـراء  األزمـات،  وإدارة 
واإليجـازات الصحفية، واسـرتاتيجيات 
التفاعل والتواصل مع وسـائل التواصل 
االجتماعي، وحس املسـؤولية، والحوار 
املقنع، إىل جانب االسـتفادة من تجارب 

املدربني املشـاركني يف الربنامج“.
وأشـارت أبوزيـد إىل أن هـذا الربنامـج 
يسهم يف إرساء سياسة اتصال وتواصل 
حديثة تتسـق مع مبادئ أهمها التجرد 

و  الشـفافية.
يذكر أن الربنامج صمم بناًء عىل دراسة 
لتحديـد احتياجـات  تقييميـة أجريـت 
الناطقـني مـن حيـث التدريـب وبنـاء 

القـدرات والتمكـني.
ويسـتهدف يف مرحلتـه األوىل ٢٤ ناطًقا 
إعالمًيا من مختلف الوزارات، وسـتعقد 
يف  املكثفـة  العمـيل  التدريـب  جلسـات 
الجـاري  الشـهر  مـن  عـرش  التاسـع 

وتتواصل إىل الثالث من فربايـر املقبـل.

السلطة الرابعة
www.alzawraapaper.com

_pbflÏ‹»‡‹€@ÔflÏÿ®a@äbÿny¸a@ÔËn‰Óé@›Á

ZãÇbœ@Û–�ófl@ÍäÎby
ال أحـد ينكر دور اإلعـالم وأثرُه يف 
حياة النـاس اليومية، وخاصة مع 
التقنية الحديثة ووسـائل اإلتصال 
الذي  الرسيعـة واملتجـددة، األمـر 
جعل انتقـال العلوم النافعة ضمن 
الربامج الهادفة أمرًا بالغ األهمية، 
ومن بني الشـباب الطيـب والواعد 
الذيـن يحرصـوَن يف برامجهم عىل 
الجيـد واملُفيد ،ابـاذر وحيد مقدم 
الربامج يف قناة العراقية الفضائية 
ذي  محافظـة  يف  يف  نشـأ  الـذي 
قار(النارصية) يف منطقة شـعبية 
بسـيطة وعائلة بسـيطة لها وقع 
بـني أهلهـا وجريانهـا ربيـت عىل 
مجالـس النـاس والحديث الجميل 
الشـعر  تهـوى  وبيئـة  البسـيط 
ونزعـة  الشـعرية  واملسـامرات 
املعارضـة للبعـث وهذا مـا جعلُه 
جيـًدا يف كتابـة الشـعر ومجاالتُه 
فقدَم العديد من الربامج واملقاالت 
النارصيـة  محافظـة  َمجلـس  يف 
ومن بعدها انتقل اىل مشوار جديد 
وحيـاة جديـدة إىل بغـداد والـذي 
التقيناه يف هذا الحديث لنسأله عن 

بدايـة ولوجه عالم االعـالم  فقال: 
عملـت يف أعالم مجلـس محافظة 
النارصية لسـنوات مـن ثم قدمت 
اسـتقالتي ألسباب عديدة…بعدها 

للعمـل  انتقلـت  
االذاعـي والصحفي فقدمت الكثري 
من الربامج واملقـاالت وغريها من 
عرافات املحافل االدبية وغريها من 

ثم  انتقلت اىل بغداد.
وعن عالقتـه بالصحافـة ورؤيته 
ملدى اهتمام الشـارع العراقي بها 
اشار اىل انه « ُمحب للقراءة بشكل 

وأرى  اكثـر  للُكتـب  وأتجـه  عـام 
الشـارع العراقـي أهمـل الصحف 
ملواقـع  وانتقـل  كبـرية  بنسـبة 

التواصل االجتماعي. 
دور الواسـطة يف العمل االعالمي

 وعن دور الواسطة يف دخول البعض 
«األغلـب  ان  اكـد  االعـالم   ملجـال 
يعملـون بعالقـات، واسـطات كـي 
يعملـوا او تتاح لهـم فرصة إلثبات 
ما يمتلكون من ينجح ينجح وغريه 
اما يفشـل او يكـون أضحوكة كما 
الكثـريون. امـا عـن دخـويل لقنـاة 
العراقيـة كان بمسـاعدة أكثـر من 
شـخص اذكر منهم ..دكتور عارف 
السـاعدي والشـاعر محمـد وجيه 
ودكتـور مجاهد ابو الهيل الذي كان 
يف ذلـك الوقت رئيس شـبكة اإلعالم 
العراقية. وأعتقد انهم كانوا يرون يفّّ 
اإلمكانيـة وال أنىس فضلهم وثقتهم 

ابداً .
اعالمي ام شاعر

وعن تفضيله للعمـل الصحفي او 
الشـعر اوضـح: «العمـل اإلعالمي 
والصحفـي عمل فيه رسـالة ونبل 
ونقـاء ملن يود ان ينتمي لالنسـان 

والوطن والكلمة الصادقة واملوقف 
اما الشـعر انا اكتب الشـعر ال أود 
أن أقـول عـن نفـيس شـاعرًا ألن 
هـذا يشء كبري جًدا لكن نشـأت يف 
عائلة وبيئة ومدينة تتنفس الشعر 
أجـد نفيس يل مقبوليـة البأس بها 
يف الشـعر ومجاالتـه  ومـا اقولـه 
واضًحـا اعمل يف اإلعـالم بإخالص 
ولكنـي شـاعر ..وأفضـل ان اقدم 
شـاعر عىل كل الصفـات وال أنىس 

إني اعالمي .
اعالم بالهدف

وعن املحتـوى الذي تقدمه وسـائل 
هـو  يقـدم  «مـا  ان  بـني  االعـالم 
للقنـوات  املالكـني  ملصلحـة  عائـد 
ومشاريعهم واألغلب هو غري هادف 
والكثري مخجـل اال القليل مما يقدم 
مـن القليـل الذيـن هـم إعالميـون 
ويحرتمون هذه الصفـة وغيورون 
عـىل مايقدمونـه ولهـم موقف من 

املواقف .
وعن تجربة الظهورالتلفزيوني االول 
قـال ابا ذر «كانـت صعبة ومفرحة 
ولـم اقتنـع بنفـيس وكنـت اذاعيا ، 
وكنـت أخجل من كل يشء خصوًصا 

من يتابعنـي  بنهاية الحلقة وجدت 
الجميع مسـاندين وفرحني وهذا ما 

دعاني لالستمرار. 
مقياسـا  ليسـت  االعـالم  شـهادة 

للنجاح
وعـن االعالميني ومقدمـي الربامج 
الذين ال يمتلكون قدرات او شـهادة 
يف هـذل املجال ابـدى املقـدم ابا ذر 
وجهة نظره حول هذا األمر بالقول 
«األمر طبيعي جًدا الشـهادة ليست 
مقـاس املحتوى هو األصل كثري من 
حملت الشهادات بمجاالت مختلفة 
ولـم يحققـوا اي منجـز وكثري كان 
لهم فضل وهم لم يكملوا دراسـتهم  
نجيـب محفـوظ لـم يكمل دراسـة 
وغريهم ممن ابدعوا .لكن ان نعطي 
مـن اليملـك شـيئا حجًمـا خطأ او 
نعطي من له شهادة وال يملك شيئا 

حجًما كارثة .
لقنـاة  مغادرتـه  امكانيـة  وعـن 
العراقيـة اذا مـا اتيحـت لـه فرصة 
افضل قـال «قطًعا اإلنسـان يبحث 
عـن املسـاحات و الفـرص والتنوع 
واالختالف انا إنسـان احب التجارب 

حتى يف الحب ...».
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الرباط/متابعـة الـزوراء:
كشـفِت الجمعيـة املغربيـة لحقـوق الضحايـا أنـه تـم االسـتماع للصحفـي سـليمان 
الريسـوني، املتهـم بجناية هتك عرض شـاب، أمام غرفـة الجنايات االسـتئنافية بالدار 

البيضاء االسـبوع املايض.
وتم يف بداية املحاكمة تقديم الدفوع الشـكلية والطلبات األولية، التي استغرقت جلسات 
عـدة لطرحها وتبـادل التعقيبات بني دفـاع املتهم ودفاع املطالب بالحـق املدني والنيابة 

العامـة.
”وتواصلـت املحاكمة ببحث القضية واسـتنطاق املتهم الذي ظل يتهرب من األجوبة عن 
أسـئلة املحكمـة وركز عىل ترصيحات املطالبـني بالحق املدني املدىل بهـا ابتدائيا محاوال 
دحضهـا بإنـكار مضامينها، إال أن اختياره أسـلوب االنكار ال يمكـن أن يقوم دليال عىل 

براءتـه“، كمـا تقـول  الجمعيـة   املغربيـة   لحقـوق  الضحايـا.
وأوردت الجمعيـة ذاتهـا، التي تعنـى بحقوق ضحايا االغتصـاب والتحرش، أنه مبارشة 
بعـد تقديم الريسـوني، ”تـم نرش مقاالت تفيـد بأن املتهـم يتمتع بضمانـات املحاكمة 
العادلـة وتم تمكينه من حقه الدسـتوري والقانوني للدفاع عن نفسـه يف جلسـة علنية 
وبحضـور دفاعـه وغريها من الضمانات، عكـس ما كان يتم الرتويج لـه من مغالطات 

خـالل املرحلـة     االبتدائية    بهدف التأثـري عـىل    القضـاء    وتضليـل الـرأي العـام“.
واعتـرب املصدر ذاته أن املحاكمة العادلة تقتيض االسـتماع كذلـك للمطالب بالحق املدني 
وللشاهد الوحيد يف هذه القضية، ”ألجل بناء القناعة التي ال تتم باالستماع لطرف واحد 

ونرش انطباعات غري موضوعية تمس بحقوق املتهم نفسـه“.
وشـددت الجمعية املغربيـة لحقوق الضحايا عىل أن ”االنكار ال يقـوم دليال عىل الرباءة، 
وبعدمـا تسـتمع املحكمة لباقي األطراف سـتكون لنا عودة لبيان قـوة حجج كل طرف 

وترجيحهـا،    يف احـرتام   تـام    ألطـراف  الخصومـة   الجنائيـة“.
وأوضحت أن تغيري املتهم السـرتاتيجية دفاعه خالل املرحلة االسـتئنافية بخالف املرحلة 
االبتدائيـة التي حاول من خاللها الضغط عىل القضاء بمقاطعته للجلسـات وما سـماه 
”إرضابا عن الطعام“، ”يؤكد اقتناعه التام بأن ملف القضية سـيفصل فيه داخل أسوار 
املحكمة وطبقا للقانون، وليس بأسـاليب الضغـط وتجييش مواقع التواصل االجتماعي 

أو تدخـل منظمـات    وطنيـة     وأجنبيـة تجـاوزت   حـدود   اختصاصاتهـا“.
وتوقفـت الجمعيـة عند ما اعتربته ”االعتماد عىل خطة إعالميـة لنرش املعلومات املزيفة 
ألجـل خلق رأي عـام واسـتجداء تعاطفه، وهو أسـلوب أبان عن فشـله خـالل املرحلة 
االبتدائيـة، ألنه يمـس بضمانـات املحاكمة العادلة لـكل األطراف وباسـتقالل القضاء، 

ويبقى السـبيل الوحيد هو احرتام سـيادة القانون، ويف ذلك فليتنافس املتنافسـون“.

مقديشـو /األناضول:
أعلنـت الرشطـة الصومالية،امس األحد، إصابة الناطق باسـم الحكومـة محمد إبراهيم 

معلمو، إثر اسـتهدافه بتفجري انتحاري وسـط العاصمة مقديشـو، وفق إعالم محيل.
وأفـادت وسـائل اإلعـالم بـأن التفجري جـرى يف شـارع مكـة املكرمة وسـط العاصمة 
مقديشـو، دون تفاصيل وحتى السـاعة ٨٫٥٠ تغ، لم تصدر إفادة رسمية من السلطات 

الصوماليـة حـول الحـادث الـذي لـم تتبنـه    أي    جهـة عـىل    الفـور.
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عليـه  تعرفنـا  الـوردي  عـالء 
بكتاباتـه الفلسـفية التاريخيـة 
والبحـث االكاديمـي وألـف كتبا  
الزنـج  وثـورة  القرامطـة  عـن 
وكانـت كتبـه وكذلـك عـرشات 
املنشـورات الفلسـفية املتنوعـة 
تدخلك بسهولة اىل مناخ التاريخ 
يف  الثوريـة   الحـركات  وارسار 
املـدن العريقة ، وعـىل الرغم من 
انـه يهتـم بالزمن املـايض لكنه 
املسـتقبلية من  يـزج بتصوراته 
خالل تحليـل الواقع – الحارض- 
ويحـذر مـا قـد يـرض املجتمـع 

والفـرد.
الروائيـة  االوىل  تجربتـه  قـدم 
وأثـارت   (١٣ (البوابـة  بعنـوان 
النقدية،  التسـاؤالت  الكثري مـن 
وقـد كتبنـا عنهـا قـراءة نقدية 
تشـيد بالجزء االول مـن الرواية 
وقدمنـا مالحظـات عـن االجزاء 
االخرى  عـىل اعتبـار ان الرواية 

بنيـان متكامـل.
كنا نـرى يف عـالء الـوردي كاتبا 
مثابـرا ومجتهدا يسـتطيع طرح 
املسائل الفلسفية بأسلوب سلس 
وبسـيط لكنهـا ال تفقـد قيمتها 
العميقـة، لكنـه احس  املعنويـة 
بجدوى كتابة هذه االفكار بجنس 
الرواية فهـو الجنس االدبي الذي 
يعكس واقع وهموم املجتمع وما 
يكتنفـه من تناقضات ورصاعات 
وآمال، وحاول عالء الوردي اتباع 
أسـاليب حديثـة يف لغـة الحـوار 
أو صياغـة مشـاهد االحداث مع 
التي  التمسـك بثقافته الفلسفية 
تتفـوق كثـريا عـن االمكانياتـه 

االدبية يف مجال الـرسد الروائـي!
يبدو يل ان كتابـة الرواية تحتاج 
وموهبـة  وثقافـة  براعـة  اىل 
تختلف كثريا عـن كتابة املقاالت 
الفلسـفية او النقـد االجتماعي، 
ولـم تتفـوق الروايـة عـن باقي 
االجنـاس االدبيـة اعتباطا، فهي 
قـد تفوقت عىل الشـعر والقصة 
واملرسح و تتنافس مع السـينما 
! ومصـري الروايـة   اذا لـم يكـن 
املعماري  للبنـاء  الكاتب جاهـزا 
للرسد قـد تكون (ورطـة) ، هي 
عمل تخيييل ولعبـة ذهنية ذكية 
واملهـارة،  الحرفنـة  اىل  تحتـاج 
كنـا نسـمع بـإن فـؤاد التكـريل 
اسـتغرق يف كتابة رواية (الرجع 
ان  ونسـمع  سـنة،   ١٣ البعيـد) 
بعض الكتاب اسـتغرق يف قراءة 
(الجريمة  ديستوفسـكي  روايـة 
والعقـاب) ثالثـة اشـهر! كنـت 
اسـتغرب ، واسـأل نفـيس ملـاذا 
كل هـذا الوقت يف قـراءة رواية؟ 

بعدهـا فهمت ان هـذا النوع من 
دراسـة  هـي  الواعيـة  القـراءة 
املشـهد وخلـق  بنـاء  يف كيفيـة 
بهـذه  الشـخصيات واالحـداث، 
الطريقـة الصبورة يتعلم البعض 
كتابـة الروايـة فضال عـن امللكة 

واملوهبـة.
روايـة (العصافـري تحلـق ثانية) 
للروائي (عـالء الوردي) الصادرة 
من دار الرسد سنة االصدار ٢٠٢١ 
تقـع يف ٢٨٧ صفحـة وتحتـوي 
عـىل ١١ مقطعـا رسديـا تناوب 
عىل الـرسد فيها (شـكر)و(االء) 
مـع تداخل باقي الشـخصيات يف 

الـرسد .
يف البداية هنـاك لقاء مفتعل بني 
شـكر واالء عـىل جرس الشـهداء 
لعـرشات  طويـل  فـراق  بعـد 
ان  القـارئ  ويفهـم  السـنني، 
شـكر يعانـي من مـرض نفيس 
يقول هو (عـدم فهمه لالخرين) 
ويرفـض العـالج عنـد الطبيـب 
النفـيس ألن العلـة والعالج يشء 
واحد – كما يقـول- كذلك نعرف 
ان شـكر اصبح من كبار السـن، 
زوجتـه تقول لـه (ليايل الشـتاء 
تكـون ثقيلـة عىل الكبـار!) بناء 
الشـخصية الرئيسـة من البداية 
تتصف بالتناقض وعدم الوضوح 
، واالرتبـك قالروائـي يكثـر مـن 
الجمـل االعرتاضيـة التـي تفرس 
شـخصياته فهو بعـد وصف املال 
منصور صاحب االسواق الكبرية 
يلمح اىل امكانية ان يكون له دور 
اما يف املايض او يف املسـتقبل مع 
بطل الرواية شكر ، تأتي الجملة 
االعرتاضية (اإلنسـان الذكي هو 
من يـرتك جـزءا من شـخصيته 
يف حالـة إبهـام والتبـاس، ولهذا 
اإلبهام والغموض سحر و ظاهرة 
وهـذه  العقـول»ص١٨  تحـري 
ليسـت الصـريورة انهـا اقتحام 

الكاتـب للـرسد! ويتجـه الـرسد 
نحو التداعي والحديث عن مناخ 
العـراق وتأثـريه عـىل ترصفات 
ال  التداعيـات  وهـذه  النـاس، 
تتوافق مع مهنة شـكر كضابط 
يف جهاز امني بل تبدو التداعيات 
للسـلطة!  معارضـة  لشـخصية 
وكانت رؤيته عن شـباب ترشين 

(خارجـني عـن    القانـون).
املشـهد املوازي للنص

يكـون ذلك عـىل جرس الشـهداء 
ويبـدو شـكر رقيقـا وشـاعريا 
وحتـى ثوريـا وهـو يتذكـر كل 
الشهداء الذين سـقطوا عىل هذا 
اسـمه (جـرس  ليكـون  الجـرس 
منظـر  ان  كمـا  الشـهداء)، 
يؤملـه  االقفـاص  يف  العصافـري 
جدا حتـى يربط ذلـك بمصطلح 
(العبوديـة)  قـاس  تاريخـي 
«وجـدت رجـال يبيـع مجموعـة 
من العصافري داخل قفص كبري، 
العصافـري،  (مئـات)  بداخلـه 
وهـن يرفسـن مشـبك القفـص 
ويطالبـن بحريتهن التـي قيدها 
أقـىس  مـا  الطاغـي!  اإلنسـان 
القلـوب الغليظـة التي تسـرتزق 
عـىل عبوديـة األخريـن ..جملـة 
اسـتعبدتم  (متـى  اعرتاضيـة 
أمهاتهـم  النـاس وقـد ولدتهـم 
أحـرارا) ثم يكون لقـاء الصدفة 
مع حبيتـه الجامعية االء ومعها 
ثالثة اطفال، وال يتم التعرف عىل 
بعضهمـا اال من نـربات الصوت!  
ليكون اسـم ابنها (شـكر)  عىل 
اسـمه و اسـم ابنتـه (االء) عىل 
اسـمها ليشـرتك االثنان يف رشاء 
ثانية  لتحلق  واطالقها  العصافري 
يف سـماء الحرية.نتلمـس ضعفا 
تتحكـم  الـذي  املشـهد  بنـاء  يف 
فيـه الصدفـة ويبدو غـري مقنع 

دراميـا!
تماسـك الرسد

الروائي عالء الوردي يملك ثقافة 
تسـتوعب  ان  يمكـن  إنسـانية 
اتجاهات الرأي املتنوعة ، واحيانا 
يلجـأ يف تقديـم أفـكاره يف صيغ 
الحكـم واالمثـال  تقليديـة مـن 
رشوحـات  يف  يضمنهـا  لكنـه 
تأمليـة ذات ابعاد انسـانية ،»أنا 
متعـب وال أسـتطيع التفكـري يف 
أي يشء، أريـد أن أضع وجهي يف 
حضنك، وأشـعر بيديك عىل رأيس 
وأبقى هكذا لألبد!»كافكا ص١٠ 
، (لـكل حـادث حديـث)ص٨٤ ، 
(أطمـنئ يا قلبـي ال ينفع إبليس 
تظاهـره باإلسـالم) الشـريازي 
ص٩٢ و( الطيـور عىل اشـكالها 
تقع) ص٩٢ . وغريها ،كما يكثر 
من ذكر عبارات قد يقصد بها ان 
تلك الشخصية متدينة  ما  يقوله 
عمـر (انـا انتظرك منذ سـاعتني 
وسـوف يرفـع آذان الظهر وأنت 
لـم تأت..وتكون اجابة شـكر له 
(انا االن عـىل الجرس وقريب من 
املحـل مسـافة ثمانمائـة مـرت) 
ص١٤٧ مثـل هـذا املقطـع يؤثر 
وتضعـف  الـرسد  تماسـك  عـىل 
الـكالم  ليصبـح  الفنـي  التأثـري 

عاديا وليس فيه  بالغة وال فـن!
كمـا انـي كنت اتوقـع ان ارى يف 
ازمنة متعـددة (املايض  الروايـة 
 ٢٠٠٠ سـنة  الجامعـة  ايـام 
والحارض سنة ٢٠٢٠ ) هي فقط 
ما ركـز عليهمـا الروائـي بينما 
هناك غياب ملدة عرشين سـنة لم 
يتم االشـارة اليها بالرسد ، وذكر 
تاريـخ ٢٠٠٧ وكالم رسيـع عن  
اإلماميـني  (وتفجـري  الطائفيـة 
سامراء)وسـفر  يف  العسـكريني 
مـرص  اىل  العراقـي  د.حسـني 
(ليجـد مالذا آمنا هنـاك) تجاوز 
مثل هذه املـدة الزمنية الطويلة 
وكأن  الروايـة  جعـل  واملؤثـرة 

الزمن قفز بهـا عرشيـن عامـا!

*غيـاب    النظـور  الـرسدي
، اسـتخدم عالء الورد

حمـدي
حمـدي    العطـار

غيـاب    النظـور  الـرسدي
، اسـتخدم عـالء الـوردي تعـدد 
واالصـوات  الـرسد  اصـوات 
التعـدد   عـن  للتعبـري  املتداخلـة 
والتنـوع واعطـى وظيفة الرسد 
لشخصية (شـكر واالء) ـ وكان 
النظـرة  مـن  التخلـص  يبغـي 
الوحيد، لكنني  الشمولية للسارد 
بـني  االختـالف  غيـاب  وجـدت 
وجهـات النظر عند انتقال الرسد 
القضايـا  يف  االء  اىل  شـكر  مـن 
يتحقـق  لـم  وبذلـك  املشـرتكة 
مفهـوم (الرسد املنظـوري) ألن 
شـكر واالء كانا يتحدثان بنفس 
االسلوب وهو اسـلوب وقناعات 
املؤلف عالء الوردي وكأن السارد 
شـخص واحد وهو عالء الوردي 
التعبري  فـال يتيـح للشـخصيات 
عـن وجهـات نظرهـا ، عـدا ما 
رسدته االء عن زواجها  وسفرها 
اىل لنـدن والحديـث عـن التطور 
العمرانـي مقارنة بالعراق !  وقد 
نجد االختـالف يف الرسد والتعبري 
متعـددة  نظـر  وجهـات  عـن 
عنـد شـخصية (دكتور حسـني 
العراقي) الذي يعيش يف القاهرة 
، وهو أسـتاذ يف الفلسـفة ، ودار 
حوار مطول بني عصام وحسـني 
حـول السـلوك اإلنسـاني وتأثري 
الفلسفة يف ذلك السلوك..وغريها 
مـن املفاهيم الفلسـفية املعقدة 
وفكـر  واملثاليـة،  املاديـة  مثـل 
املعتزلـة والتصـوف وال يكشـف 
لنـا الروائـي هـذا الحديـث بـل 
ينتقـل برسعة لطرح وجهة نظر 
(شكر) الفلسفية والتي تعرب عن 
وجهـة نظـر الكاتـب «ان العقل 
والوعي حقائق من الدرجة األوىل 

عند الفالسـفة املثاليني القريبني 
عكـس  املسـلمني،  تفكـري  مـن 
الذين يعدونها  املاديني  الفالسفة 
فلسـفة أحاديـة ألن املـادة هي 
املكـون الرئيـس يف الطبيعة، مع 
بعـض من آراء هيجـل وماركس 
غوسـتاف  فلسـفة  إىل  أضافـة 
لوبون الـذي بدأت أميـل إليها يف 
الحـوار)، ألنهـا تواكـب املرحلة 
التي تمـر بها البالد، مستشـهدا 
بقولـه (آخـر مـا وصلـت إليـه 
الفلسـفة أنه ال قدرة للعقل حتى 
عـىل فهـم أرسار العالـم) (عـىل 
فكرة غوستاف ليس فيلسوفا بل 
كتب عن الجماهري ومشـاعرهم 
ويسـتمر الحديـث بـني (املادي) 
حسـني العراقي واملثايل (عصام)  
عـىل  يغلـب  الـرأي  يف  «التشـدد 
التسـامح فيـه ، ألن األول مبني 
عىل الشـعور أو الديـن، والثاني 
وهنـا  ص  العقـل»  عـىل  مبنـي 
لدينـا ايضـا اعـرتاض عـىل قول 
غوسـتاف ( فليـس هنـاك اعقل 
من الشـيوعيني وعندما استلموا 
السـلطة لم يكونوا متسـامحني 
غـري  كلمـة  والتسـامح  أيضـا) 
محـددة, مع مـن يتم التسـامح 
يتحمـل  ال  الـرسد  ان  ؟ويبـدو 
مثل هذه املطارحات الفلسـفية  
املطولـة حتـى ان الروائي يقول 
عـىل لسـان (عمر) الـذي حرض 
هـذه املناظـرة املطولـة «أخوان 
نحـن لسـنا بمحـارضة، ولنغري 
ممتعـا»  وقتـا  ونقـيض  الجـو 
وينتهـي بهـم االمـر للدخول اىل 
صالـة للعب القمار ووجود بنات 
الهـوى ليلتقي شـكر بزميلته يف 
الجامعـة (هنـد ) التـي صـارت 
(سمسـارة) عملهـا مـع بنـات 
الهـوى ومن خاللهـا يتعرف عىل 
عنـوان (نضـال) التـي اصبحت 
مؤسسـة  يف  كبـريا  مركـزا  ذات 
ان  املحتمـل  ومـن  حكوميـة 
تكون عضـو يف الربملان. وتتطور 
االحـداث دراماتيكيـا للتبـادل يف 
(هنـد)  ضمـري  يصحـو  االدوار 
لتساعد شـكر ضد عصابة (املال 
منصـور طيارة وصـالح دجاجة 
) وتقتـل هنـد وتتغـري (نضال ) 
ويسـحب   ، املاديـة  باالغـراءات 
ملف هـذه العصابة من الرائد يف 
الجهـاز االمنـي شـكر وينقل اىل 

نينـوى!
الـوردي  عـالء  الروائـي  حـاول 
الوقوف امام القضايا اإلنسـانية 
، وقـد تناولـت الرسديـة قضايا 
محوريـة لعل ابرزهـا (الحرية) 
املـوازي  النـص  يف  كانـت  التـي 
ويف  وعنوانهـا  الروايـة  بغـالف 

االهـداء (اىل الباحثني عن الحرية 
الثائريـن من اجـل العدالة) لكن 
تفاصيـل  حمـل  الـرسد  ايقـاع 
فلسـفية كثـرية جعلـت الـرسد 
ثقيـال يزيح مـا يبتغيـه الروائي 
لتكـون  وغايـات،  اهـداف  مـن 

الروايـة دائريـة يف الخاتمة (االء 
يا اجمل وردة يف بسـتان الزهور، 
وجنة البسـاتني، دعيني أحلق يف 
سـمائك امللبـدة بالغيوم..دعيني 
أرفـرف كالعصفـور، يف سـمائك 

الزرقـاء)ص٢٨٦ 

www.alzawraapaper.com

ثقافية
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للشاعرة..الشعُر هو سمفونيُة الروح بما تفرضُه نبوءة الشاعر 
متـى ماأيقنت تلك الروح بأنه رسـولها ليصَل اىل ذهن القارئ أو 
املستمع٠٠الشـعُر اليصفو بصفاء الروح بل هـو رّدُة فعلهابما 
تحـسُّ به منألـٍم وفرٍح وحدٍث مؤثر وبما ترسـُم تلـك    النبوءة 
بالشكل الذي ترتضيِه لكي يعّربَ ذلك الشعر عن نرجسيٍة حاكمٍة 
لروح الشاعر...                                                                                         

يامن أنرَت شعابها
كلُّ الهوى جذالً مىض

اال هواَك صواُبها
فالنـص يعتمـد املفردة بجوهـا الرومانـيس الذي يدخـل القلب 
بلغـة شـعرية مكثفة تعتمـد املزاوجة بـني الحلـم والواقع عىل 
شـكل هنديس محدد االبعاد يتخذ من املشهد الذي يعرض جانبا 
مهمـا مـن جوانب الواقـع معتمدا االختـزال يف االمتـداد الزمني 

الالمحدود..
ونحن نرى ان الشـعر..اقتناص اللحظة ونسجها ببناء متماسك 
يكشـف عن اتقان منتجه اللعبة الشـعرية املغامـرة املبنية عىل 
الدقـة  يف اختيار االلفـاظ املوحية ذات الفعل الدرامي  املسـتفز 

لذاكرة املستهلك(املتلقي)..                                  
ياهيبَة االرض التي
تصغي اىل أحبابها

قد ُقّدست دهراً متى
ضمَّ الرضيَح ُترابها

أرنو اليها كربال
والعشُق فوق قباِبها

فاملنتجة(الشـاعرة)تعتمد رؤيـة رسدية محـددة بمنطق جمايل 
يتواصل بمشهدية ترتقي من الحيس اىل التخيييل عرب لغة مكثفة 
العبـارة املوحيـة من جهـة وخالقـة لصورها املسـتفزة لذهن 
املسـتهلك(املتلقي) ونبـش خزانته الفكرية من اجل اسـتنطاق 
النص والكشـف عما خلف صوره من جهة اخرى.. اذ انها تكتب 

بوجدان   
يسـتوعب الحيـاة ومن يتنفـس عليها بصدق وبنفس شـاعري 
متناغم..شـفيف يدغدغ مشاعر متلقيه ويجعله جزء من النص 
القائم عىل االضاءة املكتنزة فكريا ووجدانيا واملتكئة عىل ضوابط 
فنية وبنيوية معربة عن لحظة شعورية مكثفة..خالقة لحقلها 
الداليل املؤثر يف ذهن املستهلك(املتلقي)..فضال عن تحقيق عنرص 

االضاءة       
الرسيعة للحظة املسـتفزة للذاكرة بمـا تحمله من معنى ايحائ

ي..                                                         
بدون وداع

كان صبانا شّدَة ورٍد
والوطُن السامي

كان هوانا
ونحُن نسرُي سوّية

أدركنا املوُج
رمانا 

    فالنـص تعبـري مقتضب عن لحظة انفعاليـة بايجاز وتكثيف 
جمـيل متميز بعمـق املعنـى واعتماد النزعـة البالغيـة وتقنية 
االنزيـاح..اذ تحـاول الشـاعرة ان تقدم صورة مشـهدية تجمع 
بـني املعنيني الذهنـي والحيس لتحقيـق العمـق التصويري بكل 
ابعاده التي تكشف عن الذات لتحفيز اثرها يف ذاكرة اآلخر بحوار 
ذاتي(منولوجـي) واثبات كينونتها عرب صورها املتميزة بصفات 
داللية منبثقة من نسيج مختزل..مكتنز بطاقة ايحائية متمردة 

عىل واقع يعيش لحظات االنكفاء عىل الذات....

ÊÏ‰ÄÄì€a@@@@ÂÄÄèy
كان شـاكر الطفـل ذو األحد عرش 
ربيعـا يمني النفس وهو يف طريقه 
إىل مكـب النفايـات خـارج املدينة 
بالعثـور عـىل مجموعة مـن علب 
حاويـات  يف  الفارغـة  املرشوبـات 
يف  البيـوت  ابـواب  عنـد  القمامـة 
الشـوارع التـي يمـر منهـا وما ان 
يلمـح واحـدة حتى يحـث الخطى 
نحوها عله يجـد ضالته ويف بعض 
االحيـان يفوز بعدد منهـا ليضعها 
يف كيسـه الـذي ال يفارقـه وما ان 
يصل إىل سـاحة النـزال حتى يأخذ 
مكانه بني اقرانه يف العمل بإنتظار 
الفـرج عند قـدوم ناقلـة القمامة 
وما أن تصل وتفرغ حمولتها حتى 
تتزاحـم االجسـاد البائسـة ويبـدأ 
النبش والبحث عـن العلب الفارغة 
تدويرهـا  يمكـن  التـي  واألشـياء 
او  البيـع  يف  منهـا  واالسـتفادة 
االسـتعمال وتسـتمر هذه العملية 
الخطـرة صحيا مـن الصباح حتى 

املسـاء. 
الباكـر  الصبـاح  ويف  يـوم  ذات 
اسـتيقظ شـاكر عىل صوت والده 

املقعـد يطلب منه الخروج اىل عمله 
املعتـاد والـذي يجلـب لهـم قـوت 
يومهـم مـن بيـع العلـب الفارغة 
اعتـدل وهـو املنهـك الهزيـل تأبط 

كيسـه وخرج  وركب  الشـوارع 
وكعادتـه مـا ان وقـع نظـره عىل 
البيـوت حتـى  أحـد  حاويـه عنـد 
مليئـة  فوجدهـا  نحوهـا  اندفـع 

ببقايـا الطعام والكثري مـن العلب 
واالكيـاس  الفارغـة  والزجاجـات 
الورقية والبالسـتيكية وغريها من 
النفايات فما كان منه إال ان افرغها 

عىل االرض وبدأ بالبحث والتفتيش 
وايـداع املطلـوب يف كيسـه يف اثناء 
ذلـك عثر عـىل كيـس  بالسـتيكي 
وفتحـه  تلمسـه  اسـود(عالكة) 
فوجـد فيـه دفـرتا صغـريا غالفـه 
سـميكة  واوراقـه  اسودوسـميك 
صـورة  تحمـل  احداهـا  وملونـه 
لرجل أنيق ويف وسـط الدفرت أوراق 
خـرضاء كل منهـا يحمـل صـورة 
لكهل ذي شـعر مجعد استغرب من 
األمـر حيـث لم يـر مثلها مـن قبل 
فكـر قليـال بأنهـا لم تفـده بيشء 
فقـرر ارجاعهـا وتسـليمها إىل من 
يف الـدار مدفوعـا بعفويتـه ونقاء 
رسيرته فقرع الجرس ولعدة مرات 
ثـم طرق الباب واحـدة تلو االخرى 
حتـى فتـح البـاب وخـرج احدهم 
وهـو يرتنح وماان شـاهد شـاكر 
حتى انفجر غاضبا بكلمات زاجرة 
لهذا املتسـول الذي ازعجهم يف هذا 
الصباح الباكر فوجيء شـاكر بهذا 
االسـتقبال والدفرت وما حواه بيده 
لكنـه اسـتجمع قـواه وقال(عمي 
هذا لكيتـه بالزبالـه مالتكم )افاق 
الرجـل عنـد رؤيـة جـواز السـفر 

العائـد إىل ضيفه وقريبـه واصابته 
الدهشه لوصوله اىل حاوية القمامة 
فاسـتعاد وعيه واستلمه من شاكر 
وكلمـات الشـكر واالطـراء تتقافز 
من فمه اسـتدار شـاكر لالنرصاف  
فاسـتوقفه الرجل دخل الدار وعاد 
وبيـده ورقة نقدية حمـراء نقدها 
لشـاكر شـاكرا وآسـفا ملا بدر منه 
اسـتلمها شـاكر بذهـول حيث لم 
يلمـس مثـل هـذه الورقـة طيلـة 
عملـه فقرر العودة مرسعا إىل الدار 
فوجـد والـده يف مجلسـه كعادتـه 
عنـد الباب وهو يتحدث مع شـاب 
من ابنـاء الجريان اسـتغرب والده 
عودتـه املفاجئـة قـص شـاكر ما 
حـدث عليهما وسـلم والده الورقة 
النقدية فما كان من الشـاب اىل ان 
وجـه كالمـه إىل شـاكر(ولك ذوله 
والدوالرات  الجـواز  وذبو  سـكارى 

بالزبالـه )
فمـا ان سـمع شـاكر ذلـك حتـى 
فـر راجعـا اىل مـكان القمامة عله 
يحصـل عىل يشء منها عند وصوله 
إىل املكان لم يجـد اثرا للحاوية وما 

فيهـا  فعـاد   خائبـا   كحياتـه.

@?ÓÄÄè®a@ÂÌáib»€a@ÂÌå@Ô‹«@NÜ
إّن أغلـب الرافضني لكتب الرتاث هم الذين لم يكونـوا ليصلوا إىل ما وصلوا 
إليه مـن الحظوة العلمية إال بسـببها، فبداية نشـأتهم العلميـة ونبوغهم 
املبكـر كان من خالل الكتـب الرتاثية، عىل أنه ال أحـد يدعي عصمة كل ما 
فيها. نمتلك مخزوناً حضارياً واسـع النطاق يف جميع التخصصات، وتراثاً 
عظيمـاً عاش العظمـاء عليه فرتة طويلة، وتناولته أيـدي العلماء بالرشح 

والتوضيح والزيادة   واإلضافة، وهـذا كلـه يف مختلـف مياديـن املعرفـة.
وال يشـك أحٌد يف قيمة كتب الرتاث وأهميتها، فهي أشبه ما تكون بالعطور 
الفاخـرة التي يضعها الشـخص قريبة منه، ويستنشـق رائحتها وطيبها، 
وال غـرو أيضاً أن ينادي بعض املعارصين بتطويرها، فكما أن السـالمة يف 

الرجوع إىل هذه الكتب عند املهتمني بها فكذلك من تمام السـالمة وكمالها 
عند آخرين إعادة صياغتها ورشحها بما يناسـب الزمن الحايل.

هـذا التطويُر يتفـق مع قاعدٍة مهمة، وهي أّن سـبيَل الصالح يف املحافظة 
عـىل القديـم الصالح، واألخـذ بالجديـد األصلح، فـإذا كانت هـذه الكتب 
صالحـة ألناٍس فيما مىض فينبغي علينـا أن نجعلها أصلح ألوقاٍت قادمة، 

حيـث تقتـيض العقالنيـُة     اإلضافـة     والتنقيـح   ومالئمـة   الواقـع.
وهنـا تكمن الوسـطيُة، ونؤسـس للعقالنية الرتاثيـة، فالعقالنية تكون يف 
املوازنة بني العقل والنقل، ويف التأليف بني النقل الصحيح والعقل الرصيح، 
فتقـرأ العقالنيـُة الحضارية النقـَل بالعقل، وتحكم العقـَل بالنقل، وتنفي 

تناقـض النقل والعقل؛   ألّن نقيض العقـل ليـس النقـل وإنمـا الجنـون!

َوَطٌن
َضيََّع ِمَن اْألَْطفاِل 

ُطُفولََتُهم
باُب   والشَّ

يف َجْمِع َبراِعِم اْألَْحالِم
ساَذٌج ُمْحتاٌر

َقْد جاَء
ً َصْوُت اْألُمِّ ُمَتأَِخرا
َوَحلَقاُت التَُّصوُِّف

َيفوُح ِمْنها 
َجْحٌد َوإِْنكاٌر

لَِيْبقى باُب النَّهاِر 
َمْفُتوحاً عىل َوْقِتِه

َفَمْتَحُف اْآلالِم
َقْد َخَطَفُه 
عالٌَم َزوَّاٌر
َسَيْطرَُب

َنزيُف الُْجْرِح
عىل َوَتٍر

َوُيَمرُِّرُه ِمْن َحلِْقِه
ِبُلْطٍف ِمزْماٌر

َزَمٌن 
وََعواِصُف ِمنَّا

َتَتَحرَُّش ِبنا
َوِسياُط الْوَْحَشِة

لَِئيٌم َغدَّاٌر
ْمُت ُيولَُد ِمَن الُْجْبِن الصَّ

ُكلَّ َيوٍْم والَْحضاراُت 
َتصيُح َقْد َحرََّرني

ِبَكدٍّ
 ُثوَّاٌر
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التعرق هـو الطريقة التي ينظم بها الجسـم 
درجـة حرارته، ورغـم حقيقة أن كل جسـم 
يتعرق، إال أّن تعّرق اليدين بدون توقف، يمكن 
أن يجعلك تشعرين بالخجل، ويعرّضك للكثري 

من املواقف املحرجة.
إذا كنِت تعانني من تعرق اليدين بشكل متكرر، 
أو التعرق املفرط يف أجزاء أخرى من جسـمك، 
غـري الناتج عن ارتفاع درجـات الحرارة؛ فقد 

تكونني مصابًة بفرط التعرق.
أسباب عديدة تقف خلف كثرة تعرق اليدين أو 

تعرق اليدين املفرط، ولعل أبرزها:
-فرط نشاط الغدة الدرقية

يـؤدي فرط نشـاط الغدد العرقيـة إىل التعرق 
املفـرط، وال عالقة لهـذه االسـتجابة بدرجة 
الحـرارة الداخليـة أو الخارجية أو بمسـتوى 

نشاطك البدني؛ فقد تتعرق يداك بغزارة.
- االلتهابات 

عندمـا يكـون التعـرق ناتجـاً عـن مشـكلة 
أساسـية؛ فقد يكون لديك أعراض أخرى؛ لذا 
مـن الـرضوري أن تراجعي الطبيـب إذا كان 
التعـرق مصحوباً بقشـعريرة أو ألم يف الصدر 

أو غثيان أو ُدوار أو ُحمى.
- داء السكري

- انقطـاع الطمث؛ مما يـؤدي إليه من هبات 
ساخنة.

- انخفاض سكر الدم.
- اإلصابة بنوبة قلبية.

- مشاكل الجهاز العصبي.
إذا كانـت األيـدي املتعرقة ال تسـتدعي زيارة 
الطبيـب؛ فإن العديـد من الحيـل والعالجات 
املنزليـة يمكـن أن تقلل التعرق بشـكل كبري، 

ومن أبرز هذه العالجات:
1 - مضادات التعرق 

عادة ما ترتبط مضادات التعرق بتعرق اإلبط، 
لكنهـا فّعالة أيضاً يف إيقاف التعرق يف مناطق 

مختلفة من الجسم، بما يف ذلك اليدان.

إذا كنـت تعانني من مشـاكل التعرق املفرط، 
ضعي مضـاداً للتعرق عىل يديـك لتقليل البلل 
والعرق، وابدئـي بمضادات التعرق ذات القوة 
العاديـة، ثم انتقيل إىل مضـاد التعرق األقوى، 

إذا لم تحصيل عىل النتائج املرجوّة.
وتعمـل مضـادات التعرق بشـكل أفضل عند 
وضعهـا ليـًال؛ ألنهـا تمنـح يديك مزيـداً من 
الوقت المتصاصهـا، كما تعمل هذه املنتجات 
عن طريق إرسـال إشـارات لجسـمك للتوقف 

عن التعرق.
2 - صودا الخبز

تعتـرب صـودا الخبـز طريقـة رسيعـة وغري 
مكلفة لتقليـل تعرق اليديـن، ويمتلك معظم 
النـاس علبة من صودا الخبـز يف داخل خزائن 

املطابخ.
وتشـتهر صودا الخبـز بفعاليتهـا يف تنظيف 
األسـنان وتبييضها، لكنـك قد ال تدركني كيف 
تعمل صـودا الخبـز كمضـاّد للعـرق ومزيل 
للعـرق؛ فنظراً إىل أن صودا الخبز مادة قلوية؛ 
فإنهـا تقلـل التعـرق وتجعـل العـرق يتبخر 

برسعة.
والسـتخدام صودا الخبـز يف مواجهة التعرق، 
اخلطـي ملعقتني صغريتني من صـودا الخبز 
مع املاء لعمل عجينة، وافركيها عىل يديك ملدة 

خمس دقائق، ثم اغسيل يديك.
-3 خل التفاح 

إذا كنـت تعانـني مـن فـرط التعـرق، يمكن 
لخـل التفاح العضـوي أن يحافظ عىل جفاف 
راحة يدك، من خالل موازنة مسـتويات األس 

الهيدروجيني يف جسمك.
ويمكنك مسـح راحـة يديك بخـل التفاح، ثم 
تركه طوال الليل؛ للحصول عىل أفضل النتائج، 
وقد ترغبـني أيضاً يف إضافة ملعقتني كبريتني 
من خـل التفـاح إىل نظامك الغذائـي اليومي؛ 
فمذاقه أفضل مع العسـل واملاء أو مع عصري 

الفاكهة.

يميل الرجل بطبيعته إىل إخفاء مشاعره 
وعـدم التعبري عنها. ولكن قـد يؤّثر ذلك 
يف شـكل سـلبي جـّداً عـىل الزوجـة، إذ 
إّنهـا بطبيعتهـا تحتاج إىل من يشـعرها 

بالعاطفة والحنان.
ويعتـرب الباحثـون أن غالباً مـا يتجاهل 
الزوج حاجات زوجته العاطفية بسـبب 
عدم فهمـه لطبيعتهـا الحساسـة التي 
تختلف عنه. اكتشـف مـا تأثري تهميش 

الحاجات العاطفية لدى املرأة فيما ييل:
- االحبـاط والفـراغ العاطفـي: عندمـا 
زوجتـه  حاجـات  الـزوج  يتجاهـل 
العاطفية، تشـعر هذه األخرية بأّنها غري 
مرغوبـة أو بـأن زوجهـا لم يعـد يحّبها 
كما يف السـابق. لذلك قد تشعر باإلحباط 

والفراع العاطفي.
- محاولـة البحث عـن العاطفة يف أمور 
أخـرى: قد تحـاول املرأة أن تمـأل الفراغ 
الذي تعيشـه من خالل اللجوء إىل عادات 
تساعدها عىل تحسـني حالتها النفسية 
مثـل األكل العاطفي، أي تنـاول الطعام 

برشاهـة لتحسـني مزاجهـا، اإلفراط يف 
التسّوق ورشاء املالبس، التعلّق باألصدقاء 

أكثر والشعور بالراحة برفقتهم...
- النفور من العالقة الحميمية مع الزوج: 
تكرة الزوجة أن تمارس الجماع من دون 
أن يعـّرب الزوج عن عاطفتـه وحّبه لها. 
لذلـك قد ترتاجع رغبتها الجنسـية تجاه 

الزوج وتنفر من العالقة الحميمية.
- االبتعاد عن الزوج وعدم اإلهتمام به 
كما يف السـابق: تعامل املرأة املهّمشـة 
عاطفياً زوجهـا بعصبية طوال الوقت 
وتبتعـد عنـه شـيئاً فشـيئاً. كمـا أّن 
إهتمامهـا بـه وحّبها لـه يرتاجع مع 

الوقت.
- االكتئـاب: مـن أخطر مـا قد يصيب 
املـرأة يف هـذه الحالـة هـو اإلكتئاب. 
ففي هذه الحالة قـد تنفر الزوجة من 
زوجها وتصبح أكثـر عرضة لخيانته، 
ألّنها تبحث عن شخص يشعرها بأّنها 
مرغوبـة ومحبوبة من خـالل التعبري 

لها عن عواطفه وحب.
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توصل فريق دويل من الباحثني يف 
جامعة نورث كارولينا يف تشابل 
هيل إىل أن مادة الرتيكلوسـان، 
املوجـودة يف معجـون األسـنان 
واألطعمـة األخـرى، يمكـن أن 

يسبب التهاًبا معوًيا خطرياً.
عندمـا يدخل الرتيكلوسـان إىل 
الجهـاز الهضمـي، فإنـه يؤثر 
يف البكترييـا املعويـة بحيث تبدأ 
التأثـري  يف  امليكروبـات  بعـض 
الضار، مما يسـهم يف العمليات 

االلتهابية.
أن  حقيقـة  إىل  يرجـع  وهـذا 
البكترييـا تفرز إنزيمـات، مثل 
والتـي  جلوكورونيـداز،  بيتـا 
الرتيكلوسـان،  مـع  تتفاعـل 
يف  لألمـراض  مسـببة  لتصبـح 

األمعاء.
وطـور الباحثـون مركًبـا يمنع 
الـدورة األيضيـة التـي تتضمن 
الرتيكلوسان، وأظهرت التجارب 
التـي أُجريـت عـىل الفـرئان أن 

القولـون  تلـف  يمنـع  املثبـط 
وتطـور التهـاب القولون، وهو 
مـرض التهابي يصيـب الجهاز 
النتائج  وستسـاعد  الهضمـي، 
يف إيجـاد عالجات جديـدة لهذه 
االضطرابات التي أصبحت أكثر 

شيوًعا يف السنوات األخرية.
وكان الرتيكلوسـان يستخدم يف 
الصابون املضاد للبكترييا، ولكن 
يف عـام 2016 لم يعد يسـتخدم 
املركـب كمطهر من قبـل إدارة 

األمريكية بسبب  والدواء  الغذاء 
مخـاوف من أنـه يعـزز ظهور 

البكترييا املقاومة.
ومع ذلك، ال يزال الرتيكلوسـان 
مسـتحرضات  إىل  يضـاف 
التجميـل واملالبـس ومعاجـني 
األسنان رغم أنه يتم امتصاصه 
الهضمي،  الجهـاز  بسـهولة يف 
ويحـاول العلمـاء معرفة آليات 
تأثريهـا املحتمـل عىل الجسـم 

بشكل أدق.
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املشـاكل  مـن  اللسـان  إلتهـاب 
الصحّية التي يواجهها أّي شخص، 
بسـبب نقـص األسـنان يف الفم أو 

غريها من األسباب الطبّية.
وتسّبب هذه الحالة بالشعور الدائم 
بجفاف الفم و إلتهابه، كما يواجه 
الشـخص الذي يعانـي من حروق 
األكل  عـىل  بحساسـّية  اللسـان 
أثناء تنـاول الطعام. وتـؤّدي هذه 
العـوارض اىل الشـعور باإلحبـاط 

واإلكتئاب.
مـن هنـا، نقـدم عـرشة عالجات 
طبيعيـة اىل كّل مـن يعانـي مـن 

حروق اللسان:
1 - املاء البارد

إرشب كمّية كبـرية يوميًّا من املاء 
البارد الذي يتفاعل بشـكل إيجابي 
أن  . كمـا  اللسـان  أعصـاب  مـع 
برودة املياه تقلّـل من جفاف الفم 

وتخلّصك من هذا الشعور املزعج.
املثلّجـات  تنـاول  أيضـاً  يمكنـك 

والبوظة.
2 - حمض الليبويك

ُيعّد حمض الليبويك (ALA) عالًجا 
فعـاالً لحـروق اللسـان، إذ يحمي 

الجسـم من الجذور الحرة، ويقوم 
بتجديد الخاليا العصبّية التالفة.

مـن  ملغـرام   600 تنـاول  لذلـك، 
حمـض الليبويك يوميًّـا عىل مدى 
عرشين يومـًا، وبعدها تناول 200 

ملغرام منه عىل مدى عرشة أيام.
بحال كنَت تتناول دواًء آخر، عليك 

أن تستشري الطبيب.
3 - فيتامني بي

أظهرت آخر الدراسات أن الفيتامني 
بي له فعالّية كبرية يف التخلّص من 
حـروق اللسـان. من هنـا أدخل يف 

نظامك الغذائي املأكوالت التالية: 
الخبـز، القمـح، البيـض، الحليب، 
 ، الشـوفان  األلبـان،  األجبـان، 

وفاكهة املوز واألفوكادو.
4 - صودا الخرب

يسهم صودا الخرب يف تطهري اللسان 
وتحقيق التوازن يف حموضة الفم. 
لذلك، يمكنك تحضري خلطة من املاء 
الساخن مع ملعقتني صغريتني من 
صودا الخبز وغرغرته يف فمَك باملاء 
الفاتر ملّدة دقيقة. هذا سيسـاعدك 

عىل التخلّص من إلتهاب اللسان.
5 - العسل

يخّفـف العسـل مـن آالم حـروق 
اللسـان ويحارب اإللتهاب، بالتايل 
ضع العسـل مبارشًة عىل لسـانك 
لبضعـة دقائـق، ومن ثم اغسـله 

باملاء الفاتر.
6 - عشبة الخزامى

تخّفـف عشـبة الخزامى مـن آالم 
حروق اللسان وتقوم بتطيهر الفم 
. لذلـك ضـع عىل لسـانك من زيت 
هذه العشـبة قبل الخلود اىل النوم، 
ويف الصبـاح إغسـل فمـك باملـاء 

الفاتر. 

ٌقـم بهـذه العملّيـة يوميًّـا حّتـى 
تحصل عىل نتيجة فّعالة.

7 - نبتة الصبار - األلوة فريا 
ُتعتـرب نبتـة األلـوة فـريا عالًجا 
مهدًئا لحروق اللسـان، وتحمي 
األنسجة الحساسة يف الفم، كما 

تعالج مشكلة الجفاف.
لذلك، ُقم بغسـل فمك عّدة مرات 

يوميُّا بعصري األلوة فريا.
8 - النعناع 

تقلّل نبتة النعناع من آالم حروق 
الفـم وتملـك خاصيـة مضـادة 

للجراثيم تمنـع نمو البكترييا يف 
فمَك.

مـن هنا، ضـع شـاي النعناع يف 
الثالجة ملـدة 30 دقيقة، وارشبه 

بارداً عدة مرات يومًيا.
9 - الفلفل الحريف

الفلفـل الحريف هـو فلفٌل حاّر 
يحّفز الغـدد اللعابية التي يمكن 
أعـراض  عـالج  يف  تسـاعد  أن 

حروق الفم.
لذلـك، حـّرض خليـط مـن املاء 
ملعقـة  نصـف  مـع  السـاخن 
صغـرية مـن الحريـف الفلفـل، 
ثم اغسـل فمـك به، عـّدة مرات 

يوميًّا.
10 - سائل الجليرسول 

يقوم سـائل الجليرسول بتهدئة 
يف  بالحـروق  املتأثـرة  املنطقـة 
اللسـان، وبالتايل مـا عليك فعله 
النباتي  هو وضـع الجليـرسول 
عىل لسـانك لبضعة دقائق ومن 

ثم اغسل فمك باملاء البارد.
كـّرر هذه العملّية عـّدة مرات يف 
اليـوم، كـي تحصل عـىل نتيجة 

فعاّلة.
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معظم الوقت الذي يمضيه األطفال 
عيـادة  يف  أو  السـيارة،  يف مقاعـد 
طبيـب، يلعبـون فيـه باسـتخدام 
الهاتف، أما يف البيت فيشغل الهاتف 
وألعاب  والتلفزيـون  والكومبيوتـر 
الفيديـو مسـاحة كبـرية من وقت 
اللعـب والرتفيـه، وكثـرياً ما يجني 
ذلـك عىل وقـت اسـتذكار الدروس 
أيـام املدرسـة. يف املقابـل تتضاءل 
أوقـات اللعـب الحـر يف الحدائـق، 
واللعب املنّظم يف مالعب الرياضات 
التواصـل  وينكمـش  املختلفـة، 

االجتماعي املبارش. 
تقليص وقـت الشاشـات وضبطه 
بما ال يتجاوز سـاعتني يف اليوم أمر 
شديد األهمية لصحة الطفل ونموه 

النفيس والبدني والذهني. إليك أهم 
الشاشـات  أسـباب تقليـص وقت 

وخاصة الهواتف:
الهرمونـات. يقلّـل الضـوء األزرق 
الجسـم لهرمون  إفراز  للشاشـات 
بتنظيـم  يقـوم  الـذي  امليالتونـني 
والحالـة  البيولوجيـة  السـاعة 
بعـض  رصـدت  كذلـك  املعنويـة. 
الدراسـات إفراز هرمون الدوبامني 
الـذي يرتبط باإلدمـان عند تمضية 
وقت طويل أمام الشاشـات. يؤدي 
كل ذلـك إىل عدم تـوازن الهرمونات 
يف الجسم، والتأثري عىل السلوكيات 

واالنفعاالت.
تدفق الدم. تزيد الرياضة والنشاط 
البدني تدفق الدم إىل تجاويف الدماغ 

واملناطـق املسـؤولة عـن التفكـري 
اإلبداعي، بينما تؤدي تمضية أوقات 
طويلـة أمـام الشاشـات إىل ضعف 

تدفق الدم إىل هذه املناطق.
التوتـر. كلمـا زاد وقـت التعـرّض 
للشاشـات كلما زاد إفـراز هرمون 
للتوتـر،  املسـبب  الكورتيـزول 
السـلوك  عـىل  ذلـك  وينعكـس 

العصبي.
الحالة املعنوية. اإلفراط يف مشاهدة 
إىل  النهايـة  يف  يـؤدي  الشاشـات 
انخفاض الروح املعنوية، والشعور 
باليـأس واإلحبـاط. ويتبـدد هـذا 
الشـعور مع زيادة التواصل املبارش 
مع األصدقاء، والتفاعل االجتماعي، 

واملشاركة يف األنشطة.

هـل تعتقدين بأّن تلوين الشـعر بالصبغات املختلفـة هو الحل األمثل 
للحصـول عىل إطاللة جديـدة! بالتأكيد ال. فهنـاك الكثري من الحاالت 
التي قد تمنعك من صبغ شـعرك كالحمل أو الرضاعة، الشعر التالف، 

أو حتى عدم توفر ميزانية كافية.
كما أّن هناك بعض املراهقات الالتي ال يسمح لهّن باستخدام صبغات 
الشـعر. فهل معنى ذلك أنك لن تشعري ببعض التجديد يف لون شعرك! 
بالتأكيـد ال. فهناك العديد من الطرق الطبيعية التي تسـتخدم لتفتيح 
الشعر بمكونات طبيعية متوفرة يف كل منزل. ولكنها قد تستغرق وقتاً 
أطـول وتحتـاج إىل التزام أكـرب. ولكن النتيجة لن ترض شـعرك كمواد 

الصبغة الكيميائية وإنما ستغذيه وتزيد من حيويته.
ومن املواد الطبيعية التي تساعد عىل تفتيح الشعر:

1.القرفة:
•أضيفي كمية من القرفة عىل البلسم الخاص بك

•مشطي به شعرك قبل النوم واتركيه حتى الصباح
•اشطفي شعرك جيداً بعد االستيقاظ من النوم

•يمكنـك تكـرار هذا األمـر يف أي وقت؛ فالقرفة آمنة لالسـتخدام عىل 
الشـعر تماماً، كما أّن ترك بلسـم الشـعر عىل شـعرك يعطي شـعرك 

شعوراً رائعاً باألناقة.
2.العسل والخل:

•امزجي كوبان من الخل+ كوب من العسـل الخـام+ ملعقة من زيت 
الزيتون البكر+ كمية قليلة من القرفة

•ضعي الخليط عىل شعرك الرطب
•وإذا كنت تريدين تفتيح أجزاء من شعرك فيمكنك تطبيق هذا الخليط 

عىل خصالت من الشعر بحسب اختيارك
3.صودا الخبز: هي وسيلة رائعة لتجريد الشعر من أي مواد كيميائية 
مرتاكمة عليه، كما أنها تساعد عىل تفتيح لونه. يمكنك الحصول عىل 
كميـة صغرية من صـودا الخبز، ووضعها عىل شـعرك مرًة أسـبوعّياً 

لتفتيح الشعر بالتدريج.
4.الليمـون: اخلطـي عصـري الليمون مع املاء، واشـطفي به شـعرك 
واجلـيس يف الشـمس قليًال، ثم اشـطفي شـعرك بالبلسـم جيـداً وقد 
يسـتغرق هذا األمر الكثري من الوقت للحصول عـىل النتيجة املطلوبة 
ولكـن إذا كنـت من ذوات الشـعر األشـقر فهذه الطريقة سـتزيد من 

جمال شعرك كثرياً.
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املقادير:
- أفخاذ الدجاج : ست قطع.

: ثـالث حبـات  البطاطـس   -
(مقطعة رشائح).

- البصل :  حبة (صغري الحجم 
/ مقطع جوانح).

- بابريكا : ملعقة كبرية.
- الزعرت : ملعقة صغرية.

- الكاري : ملعقة صغرية.
- صلصـة البنـدورة الحـارة : 

ملعقة كبرية.
- دبس الرمان : ملعقة كبرية.

- كريمة الطبخ : ربع كوب.
: معلقتـان  الزيتـون  - زيـت 

كبريتان.
- ملح : حسب الحاجة.

حسـب   : أسـود  فلفـل   -
الحاجة.

طريقة التحضري
نمـزج   صغـري،  وعـاء  يف   .1
البابريكا مـع الزعرت والكاري 
ومعجـون الطماطـم ودبـس 
الرمان وامللح والفلفل األسـود 

وكريمة الطهي، ونقلبهم جيداً 
حتى تختلط املكونات، ونرتكه 
التتبيلـة مـدة 15 دقيقة حتى 

تتداخل جيداً.
2. نرشح أفخاذ الدجاج فتحات 
كبرية تصل إىل العظم، ثم نتبل  
أفخـاذ الدجـاج واحريص عىل 
إدخال التتبيلـة بني الفتحات، 

ونرتكها مدة 5-3 ساعات.
3. نحمـي الفـرن عـىل درجة 

حرارة 180 مئوية.

4. نرص حلقات البطاطس يف 
صينيـة الفـرن وفوقها أفخاذ 
البصـل،  ورشائـح  الدجـاج، 

وزيت الزيتون.
بـورق  الصينيـة  5.نغلـف 
الفـرن  وندخلهـا  األوملنيـوم، 
مـدة 30 دقيقة، وننـزع ورق 
األوملنيوم، ونعيد الصينية مرة 
أخـرى إىل الفـرن حتى يتحول 

لون الدجاج إىل الذهبي.
5. نقدم الدجاج ساخناً.



عاش زوج و زوجة معا ملدة ثالثني عاما، و يف الذكرى السـنوية لزواجهما 
اسـتقيظت الزوجة يف الصباح الباكر لتعد الكعك املخصص لهذه املناسبة 

كما جرت العادة.
و كان التقليـد املتبـع بينهمـا ان  يتشـاركا االفطار املكون مـن الكعك و 
الزبـدة، و كانـت الزوجة تقطع الكعـك من املنتصف و تدهـن القطعتني 

بالزبدة و تعطي الجزء العلوي الزوج و تاخذ هي الجزء السفيل.
اال انهـا يف هذا اليوم ترددت يف ذلك و اخذت تحدث نفسـها: طيلة الثالثني 
عاما و انا احلم يف ان اتناول الجزء العلوي من الكعكة، و لقد حان الوقت 
لذلك، فانا استحق هذه املكافأة، فلقد كنت له الزوجة و العشيقة و عملت 
بجهد عىل تنشئة اوالدنا االربعة و تربيتهم عىل األخالق الحميدة. كما كنت 

مثالية يف تاديت واجباتي املنزلية. و بذلت الكثري السعاد عائلتي. 
حسـمت الزوجـة امرها و قدمـت الجزء السـفيل من الكعـك لزوجها، و 
كرست تقليدا متعارف عليه بينهما طيلة ثالثني عاما. تناول الزوج حصته 
و ابتسم:  يا لها من هدية رائعة  يا زوجتي العزيزة، لقد كنت اتناول الجزء 
الغري محبـب يل ملدة ثالثني عاما اعتقادا مني انك تفضلني الجزء السـفيل 

من الكعك و انه يعود لك.

اختبار الشخصية القوية من خالل طريقة تنظيم المحفظة

Ò5«Î@Úó”

يمكن اجراء اختبار الشـخصية القوية بطرق 
مختلفـة ومنهـا النظـر اىل مجموعة رسـوم 
واختيار احدها. ويقدم هذا االختبار مثالً عدداً 
من املحافظ بأشـكال وطرق تنظيم مختلفة. 
ويتعـني عىل من يخوضه ان يختار واحدة من 
تلك املحافظ بحسـب اسلوب ترتيبها. فهذا ال 
يسـاعد عىل اختبار الشـخصية القوية فقط، 
بل يكشـف بعـض الطباع والصفـات الخفية 

ونقاط الضعف ايضاً.
1 املحفظة الفارغة

اذا تـم خـوض اختبـار الشـخصية القويـة 
واختيـار املحفظـة الفارغـة فهـذا يشـري اىل 
ان ابـرز نقاط القـوة هي التمتـع بالحصانة 
وعـدم التأثر باالجواء السـلبية او باآلراء التي 
تسبب الشـعور باإلحباط وتدعو اىل االنكسار 
او االنهـزام. ومنها ايضاً القـدرة عىل التحكم 
بقرارات االشـخاص اآلخريـن والتأثري عليهم 
بطريقـة ايجابيـة ودفعهـم اىل القيام ببعض 
الخطـوات العمليـة املفيـدة خالفـاً ملـا كانوا 
يخططون له. ويشـري اختيار هـذه املحفظة 
ايضـاً اىل امليـل اىل التنظيـم وتجنـب الظروف 
الفوضوية وعدم القدرة عىل العمل يف اطارها. 
فالرتتيـب يف هذه الحالة هـو مفتاح الصالبة 

والنجاح.
2 املحفظة الفوضوية

يف حـال كانـت املحفظـة الفوضويـة او غري 
املنظمـة هـي الخيـار االول، فهـذا يشـري اىل 
عدم التمتع بالقدرة عـىل التعلم من التجارب 
السـابقة اياً تبلغ اهميتهـا واىل عدم التفكري 
يف االحداث بطريقـة موضوعية ومثمرة. كما 
يـدل عىل عدم امتـالك موهبة السـيطرة عىل 
االنفعـاالت واطـالق االحـكام الفوريـة عـىل 
املواقـف مـن دون تفكـري. لكن هذا يكشـف 
يف املقابـل عدداً مـن نقاط القـوة ومنها قوة 
الشـخصية وعدم االستسـالم امام اي موقف 
صعـب والسـعي الدائـم اىل تحـدي املعوقات 
بعنـاد واىل ازالتها من اجل بلوغ االهداف التي 

يتـم تحديدهـا يف وقت سـابق. ويعني القدرة 
عىل ايجاد الحلول للمشاكل وان كانت معقدة 
جـداً والتفاؤل واظهـار ردود الفعل االيجابية 

غالباً.
3 املحفظة املمتلئة

يف اختبـار الشـخصية القويـة هـذا قـد يتم 
اختيار املحفظـة املمتلئة والتـي تحتوي عىل 
الكثري من االوراق واملسـتندات. وهذا يكشـف 
التمتـع بالشـجاعة واالقدام وعـدم الرتدد يف 
اخذ القرارات وان كانت غري مضمونة النتائج 
ويف خـوض املغامرات الجديـدة دائماً والقيام 
باملشـاريع املفاجئة وغري املتوقعة. كذلك يدل 
هذا الخيار عىل القدرة عىل االنسـجام مع كل 
املتغـريات التي قد تطرأ عـىل محيط العمل او 
عـىل الحياة الشـخصية واالجتماعية. ويعني 
امتـالك موهبة بناء القـرارات املقبلة انطالقاً 
من هذه املتغريات وبالكثري من املرونة والقوة 
والثقـة بالنفس وبالقدرات. ويشـري ايضاً اىل 
الحـرص عـىل االبتعاد عـن كل ما قـد يجعل 
االحـداث تسـري نجـو نهايـة غري سـعيدة يف 

الحياة االجتماعية او املهنية.  

4 املحفظة املنظمة
مـن املمكن ان يتـم اختيار املحفظـة املنظمة 
وهـذا يدل عىل التمتـع ببعض الصفـات التي 
تجـذب الجميـع يف كل اللقـاءات واملناسـبات 
والظـروف وعىل الكايرزمـا التي ال يمكن احداً 
مقاومتهـا. ويعنـي امتـالك مواهـب متعددة 
وامكانيـة اداء اكثر من عمل يف الوقت نفسـه 
ومراكمـة الخـربات يف مياديـن مختلفة. كما 
يشـري اىل رسعـة التعلـم واكتسـاب املعـارف 
لالسـتفادة منها يف الحيـاة العملية والخاصة 
واالجتماعيـة. ويكشـف هـذا االختيـار ايضاً 
الحيويـة والحركـة والديناميـة وهي صفات 
تشـجع الجميع عـىل التجاوب مـع صاحبها 
وبناء العالقات املثمرة معه. ويؤرش ايضاً عىل 
دقة املالحظة والتمتع بموهبة االسـتفادة من 
التفاصيل من اجل تحقيق النجاح واالنجازات 
والتميـز يف اي مجـال. ومن ابرز مـا يمكن ان 
يعلنـه اختبـار الشـخصية القويـة من خالل 
اختيار املحفظة املرتبة التفوق الدائم يف معظم 
التجارب وعدم الخوف من املنافسة او الرتاجع 

امامها اضافة اىل الثقة الدائمة بالنجاح.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

* سـكر الخشب له نفس مميزات السـكر العادي ، مع أنه ليس له 
نفس الطعم .

* تسمع أنثى الجندب بقوائمها.
* يتطلب سـلق بيضة النعامة(تزن كيلو ونصف الكيلو) من الوقت 

مائة دقيقة.
*يوجد سكر يف الليمون أكثر من الفراولة. ولكنك ال تشعر بذلك ألن 

كمية الحمض عايل يف الليمون مما يغطي عىل الطعم الحل
*عندما صنعت أول كامريا يف العالم كان عليك الجلوس لـ 8 ساعات 

متواصلة حتى تتمكن الكامريا من تصويرك.
*اإلحساس بالذنب ُيضعف جهاز املناعة لدى اإلنسان.

*أثبتت الدراسات بأن األشخاص الذين يستخدمون موقع الفيسبوك 
يكونون أكثر إكتئابا من األشخاص الذين اليستخدمونه 

*أصحـاب الضحكة القصرية هم أشـخاص شـديد العصبية بينما 
أصحاب الضحكة العالية يتسمون بالعفوية والبساطة.
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خواطر وهمسات ...
ن قبلي بشر .. وإن لم  -أعشقكِ كأنه لم يحبكِ مِ

تصدق، فسأل ذرات التراب وحبات املطر .. فاسمكِ 
مكتوب بيدي .. ومنقوش على قلبي .. كالنقش على 

احلجر.

وق إليك يقتلني، دائماً أنتَ في أفكاري،  -حبيبي الشّ
وفي ليلي ونهاري، صورتك محفورةٌ بني جفوني، وهي 
نور عيوني، عيناك تنادي لعيناي، يداك حتتضن يداي، 

همساتك تطرب أُذناي. 

ال ميكنني إيقاف قلبي عن االشتياق إليك وال ميكنني 
منع قلبي من حبه إليك .. وال ميكنني ردع قلمي عن 
كتابة حروف اسمك، فاعلم أنه لو فرقنا القدر!! ولو 

لم يكن بوسعي أن أبقيك بجانبي إلى األبد!! ستبقى 
بقلبي إلى األبد أحبك.

غزل عراقي
ــك  وهمـل ــك  ضيم ــل  حم ــي  كلب ــف  اس
ــك وهمــــــل ــاك  انس ــدرت  اص ــرار  ق
ــك وهمــــــــــل ــك  الدمع ــد  ميفي ــد  بع
ــه هيــــ ــاي  ه ــك  وبجيت ــة  دمع ــت  جن
- - - - -
ــل والهـــــ ــافك  ش ــن  م ــر  الكم ــاب  غ
ــل والهـــــ ــي  دمع ــزل  مان ــرك  ولغي
ــل والاهـــــــــــ ــا  بالدني دار  ــي  مال
ــه عليــــــ ــراكك  ف ــب  ويصع ــز  عزي
- - - -

ــر  م ــس  ب ــركاك  ف ــن  م ــر  الده ــكاني  س
ــر م ــس  ب ــاي  دني ــن  م ــفت  ماش ــهد  وش
ــر م ــس  ب ــاط  بس ــه  افرش ــني  الع ــش  رم
ــه عليـــــــــ ــأل  تس ــن  م ــروح  ال ــرد  ت
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أبـــــــراج

مهنيـاً: النوايا املبيتـة عند بعض الزمـالء لن تكون يف 
مصلحتك، فسـارع إىل توضيح وجهـة نظرك من خالل 
رسائل حاسـمة. عاطفياً: تحرك من الرشيك يعيد تصويب 

األمور، ويضع العالقة بينكما عىل السكة الصحيحة
صحياً: همومك الفكرية تؤثر سلباً يف قوة عطائك، خذ األمور 

بإيجابية

مهنيـاً: تبـذل جهـداً كبـرياً لتتفوق عـىل الزمـالء، وهذا 
سيشـّكل عالمة فارقـة يف مصلحتك يقدرهـا أرباب العمل 
أكثـر ممـا تتصور. عاطفيـاً: قد يكـون هذا الوقـت صعباً إذا 
زاد يف صفاتك العناد و الغرية والطمع والحسـد واملشـاعر السـلبية 
األخـرى والدبلوماسـية يف التعامل واللباقـة يف الفعل والحديث تقل 
بشـكل ملحوظ. صحياً: حاول أن تبتعد قدر املسـتطاع عن الحرارة 

املرتفعة، فهذا أفضل لصحتك.

مهنياً: ال تصحح الخطأ بخطأ أكرب منه وأشـد رضراً، 
فاملعالجة الهادئة هي األنسـب للخـروج بالنتيجة التي 
تتوخاهـا للوصـول إىل الهـدف املنشـود. عاطفيـاً: ال تدع 
الرشيك يفاجئك بقرار حاسـم، بل سـارع إىل االطالع عىل كامل 
التفاصيـل، وادرسـها برويـة واتخذ القرار املناسـب بشـأنها.
صحياً: تقرر السـهر مـع األصدقاء أو ارتياد السـينما واملرسح 

للتخفيف من ضغوط الحياة

مهنياً: ال تقحم نفسـك يف موقـف محرج، ولن تجدي 
محاولتـك لتوضيـح غايتـك وأهدافك نفعـاً ألن األمور 
تكـون قـد اسـتفحلت.عاطفياً: العـون الـذي حظيت به 
أخرياً يتيح لك التخطيط بشـكل أفضل لضمان املستقبل بكل 
تفاصيلـه وخططـه وأحالمـه الوردية.صحياً: تنـاول وجبة 

خفيفة مساء تعتمد يف مكوناتها عىل الخرضاوات املسلوقة

مهنياً: يوم واعد جداً، تبدو نشـيطاً يف العمل ولديك 
الدوافع والحماسة الكبرية لتنفيذ مهام جديدة

عاطفياً: الحياة العملية تلهيك عن الحبيب وتبعدك عنه، 
لذا فكر فيه وامنحه الوقت الكايف للبقاء بقربه

صحياً: ضغوط العمل تبعدك عن ممارسة أنشطتك الرياضية 
املفضلة، فحاول إيجاد الوقت لها

مهنياً: لحسـن الحظ ان هذا اليـوم يرّطب األجواء 
ويدعوك اىل التنازل والتكّيف مع اآلخرين

عاطفياً: أحد مواليد الحمل يعود من املايض، إنما ليدفعك 
هذه املرة إىل القيام بأعمال الخري

صحياً: ال تهمل نوعية طعامك وال تسرتسـل بالسـهر فأنت 
معرض لإلرهاق برسعة بسبب تعثر األوضاع

مهنيـاً: عىل الرغم من أن كل يشء يسـري بسالسـة، يقف يشء أو 
شخص ما يف طريقك اليوم، حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب 
عىل هذه العقبات. عاطفياً: يجب أن تسـتخدم قوتك بحكمة، ال تسمح 
لنفسـك بأن تتعطل أو تتحول بسـبب موضوعات صغرية، ال تسـئ استخدام 
طاقتـك وقدرتـك عىل االحتمـال بحيث ال يكـون لها تأثري. صحيـاً: قد تواجه 
بعـض األلـم يف عنقك أو ذراعيـك، عليك التخفيـف من الجلـوس طويالً أمام 

شاشة الكمبيوتر، والقيام بالتمارين الرياضية الالزمة

مهنياً: يحذرك هذا اليـوم من التخطط ملرشوع جديد، ما 
يحتم عليك أن تكون أكثر حرصاً عىل استشارة اآلخرين قبل 
أن تتخـذ أي قرار. عاطفياً: تـرصف بعفوية مع الحبيب حتى 
تقربه منك أكثر، كفاك تهجماً عليه وعامله بلطف ورومانسية كي 
تسـتعيد ثقته وحبه لك. صحياً: تستعيد ذكرياتك الجميل حني كنت 
من هواة ممارسـة الرياضـة بكثرة، فتقرر تكرار مـا كنت عليه يف 

املايض.

مهنيـاً: يلمع نجمـك وتحكم السـيطرة عىل معظم 
أعمالك، وتكـون اللولب يف عملك، ويدرك املسـؤولون 
أهمية وجودك. عاطفياً: عليك أن تكرّس املزيد من الوقت 
للرشيـك وتهتم أكثـر بحياتك العاطفية وال سـيما اليوم عىل 
الرغم من كثرة مشـاغلك. صحياً: أنت إنسـان تقدر عواقب 

األمور يف كل يشء فكيف إذا تعلق األمر بالوضع الصحي

مهنيـاً: تقدم هذا اليوم عىل عمـل غري متوقع، يضمن 
لك مسـتقبالً مرشقاً ويرفع مـن معنوياتك ويزيدك ثقة 
بالنفـس. عاطفيـاً: تخـّف االنفعـاالت العاطفيـة، وتكون 
بحاجة اىل إحاطة نفسك باألصدقاء واملقرّبني، الذين تجد بقربهم 
االطمئنـان والهدوء. صحيـاً: تتفاعل مع محيطك بشـكل كبري، 

بحيث إن أي أمر يزعجه ينعكس سلباً عىل وضعك الصحي.

مهنيـاً: اتصاالتك ناجحـة جداً ما يشـعرك بالقوة، 
وتطلـق مرشوعاً أو تحتفل بجديد أو تلتقي من يهمك 
أمرهم.عاطفيـاً: تزعجك الدعوات املتواصلة من الرشيك، 

ومن األفضل مصارحته بدل التهرّب من املوضوع
صحيـاً: تشـعر ببعـض التعـب يف العضالت، والسـبب كثرة 

اإلرهاق والعمل الزائد.
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مهنيـاً: تجاربـك السـابقة يف مجال العمـل لم تكن 
جّيـدة، لكـن مـا تواجهه اليـوم يختلف كليـاً يف غري 
مجال ويضعك أمام مسؤولياتك. عاطفياً: تريح الحبيب 
بطلباتك، ما يجعل األجواء جيدة وال ينذر بخطر االنفصال إذا 
عرفت كيف تعالج األمور بحكمة. صحياً: ال تنفّك عن التفكري 
يف وضعك الصّحي وخصوصاً بعد خروجك من عارض صحي

الذي استغرق ثالثين  القرار 
عاما لتنفيذه

1595 - هنري الرابع ملك فرنسا يعلن الحرب 
عىل إسبانيا خالل حروب فرنسا الدينية.

1773 - جيمـس كوك يعرب الدائـرة القطبية 
الجنوبية ليكون بذلك أول من يعربها.

1819 - سـيمون بوليفـار يعلـن عـن قيام 
جمهورية كولومبيا.

1885 - القـوات الربيطانيـة تهـزم دراويش 
املهـدي يف معركـة أبـو طليـح بعد خسـائر 
فادحـة منعتهـا عن هدفهـا الرئيـيس وهو 
نجـدة الجنـرال تشـارلز جورج غـوردون يف 

الخرطوم.
1917 - الواليـات املتحـدة تدفـع 25 مليون 
دوالر للدنمـارك مقابـل التنـازل عـن الجزر 

العذراء يف البحر الكاريبي.
1946 - انعقـاد أول جلسـة ملجلـس األمـن 

الدويل.
جمهوريـة  إىل  الـرصب  انضمـام   -  1947

يوغوسالفيا.
1962 -تشـكيل أول حكومة يف الكويت وذلك 

بعـد انتخابـات املجلـس التأسـييس، وكانت 
الحكومة برئاسـة أمري الكويت الشـيخ عبد 

الله السالم الصباح.
انعقاد أول مؤتمر قمة عربي يف القاهرة.

1986 - الزعيـم الليبي معمـر القذايف يصدر 
أوامر بوقف الهجوم اإلعالمي عىل مرص.

1991 - بدايـة عمليـة عاصفـة الصحراء يف 
حرب الخليـج الثانية وذلـك لتحرير الكويت 

من الغزو العراقي.
1996 - قبـول التشـيك عضـوًا يف االتحـاد 

األوروبي.
2009 -رئيس الوزراء اإلرسائييل إيهود أوملرت 
يعلـن وقف إطـالق النار من جانـب واحد يف 
قطاع غزة منهًيا بذلك الهجوم اإلرسائييل عىل 
القطـاع، وعىل إثر هذا اإلعـالن أعلنت حركة 
حماس إنها ستواصل القتال طاملا بقي جنود 

إرسائيليون يف القطاع.
منتخـب ُعمان يفـوز بكأس بطولـة الخليج 
لكرة القدم التاسعة عرشة واملقامة يف سلطنة 

عمان ألول مرة يف تاريخه وذلك بعد فوزه عىل 
املنتخب السعودي بركالت الرتجيح.

الحكومـة  تشـكيل  عـن  -اإلعـالن   2011
التونسـية الجديـدة والتـي يرأسـها محمـد 
الغنويش ويشـارك بها زعمـاء من املعارضة 
وذلك بعـد أيام مـن اإلطاحـة بالرئيس زين 

العابدين بن عيل.
املدعـي العـام املحكمـة الدوليـة الخاصـة 
بلبنـان دانيال بلمار يسـلم قايض االجراءات 
االتهامـي  القـرار  املحكمـة  يف  التمهيديـة 
بشـأن اغتيـال رئيس الوزراء السـابق رفيق 

الحريري.
2018 -اغتيال الداعية السعودي عبد العزيز 
بـن صالح التويجـري باطالق نـار عليِه من 

قبل مسلحني مجهولني يف غينيا.
املحكمـة العسـكرية املرصية تصـدر حكما 
بالسجن املؤبد عىل الداعية يوسف القرضاوي 
بتهمة التحريض عىل العنف يف قضية اغتيال 

ضابط مرصي، عام 2015.
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1ميـزان o توهـج ونـور يف 
الصباح

اللبـاس   o املـاء  2فيـض 
التقليدي الغربي

3ظـالم (معكوسـة) o أبـو 
االمراء

4كلمة من 6 حروف ولكنها 
تجمـع كل الحروف o نصف 

راشد
الـذي  الصـوت   o 5للتمنـي 

يصدره الحصان
6قشطة o توزيع ماء الرشب 

عىل الحجاج (معكوسة).
7عليـة القـوم o سـائل فيه 

رس الحياة
8نقطة ارتباط وانفصال األم 
عن وليدها o الة موسـيقية 
جلدية o يف السلم املوسيقي

9يشء ال يسري إال إذا رضبته 
عىل رأسه عدة مرات

10إذا سـخنته كثـريا تجمد 
o - لهـا عني واحـدة ولكنها 

ال ترى

أفقي
1يمـني o الجـزء الـذي يـؤكل 
السـكر  قصـب  نبـات  مـن 

(معكوسة)
2بيت ليس فيه نوافذ أو أبواب 

(كلمتان)
3ألغاها االسـالم وحرمها قبل 

14 قرنا
4حرفـان من شـاة o سـقاية 

الزرع
اماراتيـة  نفـط  5رشكـة 

(معكوسة) o خصم
6يف وقت متأخر من هذا املساء 

o عضو يف الوجه
7يشء ترميـه يف البحـر كلمـا 
احتجت إليه (كلمتان) oنصف 

ساهر
8إجابة o مهم أو سار عىل غري 

هدى o نصف مبني
9يوصلـك مـن بيتـك إىل عملك 
وبالعكس دون أن يتحركo غىل 

املاء
10نصـف فرقـة o - أشـرتيه 

بمايل و ال أدخله داري
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عىل الرغم من نشاط املخرج اللبناني فيليب أسمر يف إتمام أو إنهاء 
أن هذا  يبدو  نادين جابر،  «للموت» قصة  الثاني من مسلسل  الجزء 
غصن  بو  وماغي  رحمة  دانييال  بني  األخري  التعاون  سيكون  الجزء 
بسبب بعض اإلشكاالت التي حصلت أثناء عمليات التصوير واضطرار 
أيام.لم  خمسة  تجاوزت  ملدة  التصوير  ايقاف  إىل  العامل  الفريق 
ُيعرف سبب اإلشكال الذي حصل بني رحمة وبو غصن خصوصاً بعد 
تعاونات مشرتكة ربطت بينهما بداية من مسلسل «أوالد آدم» وصوالً 
اىل عمل «رحمة» مع رشكة ايغل فيلم يف أهم االنتاجات التي عرّفتها 
أول دور بطولة رسمي  الذي كان  بالطبع «تانغو»  بالجمهور ومنها 
نالته دانييال رحمة.الواضح أن «للموت٢»  سيكون التعاون األخري بني 
املمثلتني من دون أسباب أو إجابات حول حجم هذا االشكال الذي تم 
لينتهي تصوير املسلسل كامالً، ويصبح جاهزاً لألول  إصالحه حالياً 
الجزء  يف  املسلسل  أن  ٢٠٢٢.يذكر  نيسان/أبريل   ١ يف  رمضان  من 
األحداث  من  مجموعة  يتضمن  الثاني 
بالجزء  تتعلق  أو  تظهر  لم  التي 
قضية  سيتناول  كما  األول، 

اجتماعية مهمة جداً تتعلق

 

ل  طـفـــــــا بأ
الشوارع.

هاجم أرشف صربي ابنته الفنانة املرصية 
كتبه  منشور  خالل  من  صربي  ياسمني 
عرب حسابه الشخيص عىل موقع التواصل 
االجتماعي «فيس بوك»، واتهمها بالكذب 

واإلساءة إليه.
وكتب أرشف صربي عىل فيس بوك: «دي 
املدرسة اليل اتخرج منها بناتي اليل واحدة 
إنها كانت يف مدارس عربي  بتدعي  منهم 
وعاشت حياة بائسة فقرية، وأنها وصلت 

بمجهودها».
وتساءل والد ياسمني صربي: «هو الكدب 
يف حد يوصل للدرجة دي؟ أنا أفهم الكدب 
ملا تبقي غلبانة وتكدبي تقويل أنا من عيلة 
رساية  يف  وعشت  أجنبية  ومدارس  كبرية 
عامل!،  بيشتغل  وهو  وزير  كان  وبابي 
واحدة  إن  لكن  مربر!،  له  كذب  يبقي 
من  وبتلبس  فليبينية،  لها شغالة  اتولدت 
من  لبسها  لها  باجيب  كنت  ألني  باريس 
أرقي   EGC الـ  مدرسة  ودخلت  هناك، 
يف  وعاشت  وقتها،  يف  اسكندرية  مدارس 
ولها  جيم،  وصالة  سباحة  بحمام  فيال 

غرفة خاصة بحمامها».
بليدة  «كانت  صربي:  أرشف  وأضاف 
بالعافية  تنجح  دوب  ويا  روحي  وطلعت 
الكلية  برتوح  وكانت  املية  يف  بخمسني 
بالساعة  الصبح  وأصحيها  بالعافية، 
السنة  يف  وترتفد  الكلية،  تروح  عشان 
مرتني وعميدة كلية إعالم بريوت موجودة 

وتشهد».
أقدم  دايما  أروح  «كنت  صربي:  وتابع 

ترجع  عشان  طبية  وشهادات  اعتذارات 
كحك  كلها  عندي  وشهاداتها  الكلية، 

وأبوها دكتور».
وختم والد ياسمني صربي منشوره قائال: 
عمره  طول  اليل  بهدلتيه،  أخوكي  «حتى 
عشانك!،  الدنيا  آخر  من  وبيجي  جنبك 
ياشيخة بطيل اليل انتي فيه ده، وحسبي 
الله ونعم الوكيل فيكي، بطيل تجيبي سرية 

عيلتك وأبوكي اليل رباكي منك لله».

عرب  «هروب»  مسلسل  عرض  انطلق 
معه  وبدأت  يومني،  قبل  شاهد  منصة 
أصداء العمل اإليجابية عرب مواقع التواصل 
االجتماعي ملتابعي العمل الكويتي اللبناني 
شجون  الجماهريية  النجمة  يجمع  الذي 
كارول  مغنية،  باسم  من  بكل  الهاجري 
عبود، جييس عبدو، بديع أبو شقرا، ليليان 
نمري وغريهم، ومن الخليج محمد العلوي 

وقحطان القحطاني.
سنان،  جمال   Eagle Films إنتاج  العمل 
إخراج محمد جمعة وتأليف د. حنني عمر، 
ويروي قصة شابة كويتية تصل إىل بريوت 
رحلة  فتبدأ  غامضة،  حادثة  من  هاربة 
خاللها  تستعني  باألحداث  مليئة  جديدة 
لتكشف  بهم،  تلتقي  بمساعدة شخصيات 

أرساراً وحكايات صادمة.
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انطالقـًا مـن حبهـا الكبـري 
البلد  املغربي ولهذا  للشعب 

العزيـز والغايل عـىل قلبها 
وتقديراً منها للفن املغربي 
الغني بالـرتاث والثقافة 
ومقاماتـه  واالنفتـاح 
الزاخرة، قررت روان بن 
حسني أن تطلق أغنيتها 

الجديـد  العـام  يف  األوىل 
املغربية  باللهجـة   «Adios»

بمشـاركة الفنان دايف، لتكون 
بذلـك الفنانة الكويتيـة االوىل التي 

تغني باللهجة املغربية. 
األغنيـة من كلمـات يونـس آدم ودايف، ألحان أمرية 
زهـري وتوزيع بالل افريكانـو ودي جاي بيرت، وكما 
يف كل مـرة تحاول روان أن تكـون متجّددة من خالل 

كل ما تقّدمه لتشـكل هـذه االغنية بالذات 
مفاجـأة لجمهورهـا يف املغـرب وعـىل 
امتداد العالم العربي سـواء من حيث 
للهجـة  وإتقانهـا  املتقـن  أداؤهـا 
وتوزيعهـا  وألحانهـا  املغربيـة 
أنها تضّمنـت مقاطع  خصوصـاً 
من الراب؛ األمر الذي أضاف عليها 
ملسـة عرصية تحاكي من خاللها 

الشباب واملتابعني لها. 
هـذه األغنية التي من املتوقع لها أن 
تحقق النجاح واالنتشـار تم تصويرها 
عـىل طريقـة الفيديـو كليب تحـت إدارة 
املخرج أحمد عبد الواحد بصورة باهرة وراقصة 
تناسـب أجـواء االغنيـة الراقصـة واملفعمـة بالحياة، 
وقـد بدت يف لوكات متعـددة أظهرتهـا يف غاية الجمال 

واألناقة.

@pb‡‰‡‰fl

ابن  الخطاط  عن  محارضة  لنا  كانت  وتاريخ»  تراث  «بغداد  سلسلة  يف 
عبد الحق البغدادي الذي كان الخطاط االشهر ببغداد يف العهد االيلخاني 
والجالئري، فلقد امتاز هذان العهدان، اللذان  حكما بغداد بعد االطاحة 
الدولة  الجالئرية  العباسية سنة ١٢٥٨م اىل سنة ١٤١١ والدولة  بالدولة 
الثالثة التي حكمت بغداد منذ تأسيسها بعد دولتي العباسيني وهوالكو، 
بالخط العربي، وبأعالم هذا الخط، حتى ان السلطان الجالئري كان من 
أشهر الخطاطني كما يذكر صاحب كتاب جمهرة الخطاطني البغداديني 
وليد االعظمي، ويذكر نوري عبد الحميد العاني يف كتابه «العراق يف العهد 
عدة  عىل  يحتوي  الكتاب  فن  وان  ببغداد،  والخطاطني  الخط  الجالئري» 
منزلة  للخطاط  كانت  إذ  والتذهيب،  والنقش  الخط  فنون  منها  فنون 
ورجال  الجالئريني  السالطني  من  عدد  الفن  هذا  أجاد  حيث  محرتمة، 
التطور،  من  عالية  درجة  الخط  وبلغ  لهم  رشفاً  ذلك  واعتربوا  الدولة، 
أعماله  من  ان  ويذكر  التربيزي،  عيل  مري  الخطاطني  مشاهري  ومن 
نسخة ملخطوطة جميلة نسخت ببغداد سنة ١٣٩٦ محفوظة يف املتحف 
الحق  ابن عبد  العهد  ذلك  ببغداد يف  الخطاطني  الربيطاني.ومن مشاهري 
والعهد  هوالكو  عهد  االيلخاني  العهد  العهدين  عارص  الذي  البغدادي 
الجالئري، ذلك انه ولد سنة ١٢٥٩م أي بعد دخول هوالكو اىل بغداد وتويف 
سنة ١٣٣٨ يف العهد الجالئري وهو أبو الفضائل وأبو محمد صفي الدين 
مسعود  بن  عيل  بن  الله  عبد  بن  الحق  عبد  الدين  كمال  بن  املؤمن  عبد 
الحق وبابن شمائل  بابن عبد  املعروف  البغدادي  الفقيه  االديب  الفريض 
الدباب  بن  محمد  الفضل  أبي  من  فيها  وسمع  نشأ  وبها  ببغداد  املولود 
بن مطيع  أحمد  الگيالني عن  للشيخ  الحق  لطالبي طريق  الغنية  كتاب 
الباجرسائي عنه وكتاب دم ذوي الفواحش بسماعه من ابن شناوة ومن 
ابن  محمد  بن  أحمد  والصدر  الزجاج  محمد  بن  الرحيم  عبد  الحافظني 
بن  الله  بن هبة  أحمد  الرشف  بها من  اىل دمشق وسمع  الكسار ورحل 
عساكر، ثم قصد مكة املكرمة وسمع بها من أبي عمرو عثمان التوري 
جماعة  له  وأجاز  وريده،  بن  اللطيف  عبد  بن  الرحمن  عبد  من  وسمع 
وأبو  وضاح  بن  محمد  بن  عيل  الدين  كمال  االمام  منهم  بغداد  أهل  من 
ذي  أبو  واملدرس  شيبان  بن  وأحمد  البخاري  ابن  أحمد  بن  عيل  الحسن 
الدمياطي،  منهم  القاهر،  علماء  من  جماعة  له  وأجاز  العلوي،  الفقار 
وحدث ابن عبد الحق البغدادي كثرياً ودرس باملدرسة املجاهدية ببغداد، 
وكانت أكرب مدارس بغداد، وأفتى وناظر وخرج لنفسه مشيخة بالسماع 
واالجازة فيها نحو مائتني وثمانني شيخاً، وسمع منه الحديث الرشيف 
جماعة من العلماء منهم فخر الدين أحمد بن عيل بن الفصيح النحوي 
وركن الدين محفوظ الكويف الحنفي املعيد باملدرسة املستنرصية وشمس 
الدين محمد بن رمضان وجمال الدين أحمد االزجي، وسمع منه أبو الخري 
سعيد الدهيل وعبد العزيز املؤذن ببغداد وغريهم الكثري.. وكانت له مآثر 
تقرير  يف  املقرر  تحرير  منها  مشهورة  قيمة  جليله  وتصانيف  مذكورة 
املحرر يف خمسة مجلدات كبار وهو رشح لكتاب املحرر الذي كتبه ابن 
تيمية.. ومنها ادراك الغاية يف اختصار الهداية للكلواذي وسماه التمهيد، 
يف  ملا  والبيان  االيضاح  وكتاب  بمجلدين،  العمدة  رشح  يف  العدة  وكتاب 
الرعاية الكربى للشيخ نجم الدين بن حمدان من املسائل الخريية بمجلد، 
وله كتاب املشيخة وسماه منتهى أهل الرسوخ يف ذكر من أروي عنه من 
الشيوخ، وكتاب الزهر الناظر يف روضة الناظر وهو اختصار الروضة يف 
الفقه للشيخ ابن قدامه، وكتاب تلخيص املنقح يف الخطل يف علم الجدل 
للشيخ أبي البقاء العكربي، وكتاب تحقيق األمل يف علمي االصول والجدل 
وكتاب  املواريث  ارسار  وكتاب  األصول،  علم  اىل  الوصول  تسهيل  وكتاب 
الالمع املغيث يف معرفة املواريث، وغريها من الكتب، وكان ابن عبد الحق 
مدح  يف  رائعة  قصائد  وله  واالدب،  والحديث  الفقه  يف  زاهراً  زاخراً  بحراً 

الرسول وشعره طيب.

lãy@÷äb†

No: 7642   Mon   17     Jan    2022العدد:   7642    االثنين     17   كانون الثاني     2022

ÒçÓø@ÚÓ„b‰j€@ÚÓnÌÏ◊@bflaäÜ@NNClÎãÁD

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«

bÁá€aÎ@Âfl@Üby@‚Ïv:@üã»nm@5ñ@µ8bÌ@NNlâÿ€bi@bË‡Ëma

@7À@ÚÓæb«@ÒÏ�Ç@¿@êÓ‘‹i
¡éÎ˛a@÷ãì€a@¿@Ú”Ïjèfl

@¿@Ú‡Ëfl@ÚÓ«b‡nua@Ú�Óõ”@Åã†
C2@pÏ‡‹€D

@ Ïjé˛a@aâÁ@üä˛a@Û�ÉnÓé@·Éö@kÿÌÏ◊
كشـف خرباء عـن أن الكويكب الصخري، املعروف باسـم (7482) 1994 
PC1، سـيمر يف أقرب نقطة له مـن األرض يف 18 يناير.ويتحرك الكويكب 
برسعـة 43754 ميـل يف السـاعة (70415 كم/سـاعة) ويتجاوز األرض 
عىل مسـافة 0.01324 وحـدة فلكية - 1.2 مليون ميـل (ما يقرب من 2 
مليـون كيلومرت)، وفقـا لديناميكيات النظـام الشـميس (SSD) التابعة 
ل ناسا JPL-Caltech .ويبلغ طول PC1 1994 (7482) حوايل 3609 قدما 
(1100 مرت)، وعىل الرغم من عدم وجود خطر االصطدام باألرض، تصنف 
وكالة ناسـا الكويكب كجسـم محتمل الخطورة. ويصـف هذا املصطلح 
الكويكبـات التي يبلغ طولها أكثر من 460 قدما (140 مرتا) ولها مدارات 
تحملهـا ضمن مسـافة 4.6 مليون ميل (7.5 مليـون كيلومرت) من مدار 
األرض حول الشـمس.وُيعد الكويكب املقرتب أيضا جزءا من فئة أكرب من 
 ،(NEOs) الصخور الفضائية ُتعرف باسـم األجسـام القريبة مـن األرض
والتي تمر يف نطاق حوايل 30 مليون ميل (50 مليون كيلومرت) من املسـار 
املداري لألرض. ويعثر برنامج رصد األجسـام القريبـة من األرض التابع 
لوكالة ناسـا عىل هذه األجسـام ويحددها ويميزها؛ وجدت تلسـكوبات 
املسـح ما يقرب من 28000 من األجسـام القريبة مـن األرض التي يبلغ 
قطرهـا 460 قدما عىل األقل، ويتم إضافة حوايل 3000 مشـاهدة جديدة 
 .(CNEOS) كل عـام، وفقا ملركز دراسـات األجسـام القريبة مـن األرض
ولكن نظرا ألن تلسكوبات املسح األكرب واألكثر تقدما تشحن البحث خالل 
السنوات القليلة املقبلة، فمن املتوقع حدوث زيادة رسيعة يف االكتشافات.
وبمجرد أن يكتشـف املراقبـون كويكبا أو مذنبا قريبـا من األرض، يقوم 
العلماء بتحليل مدار الجسـم لتقييم مدى قربه من األرض. وتقول ناسـا 
إنـه عىل الرغم من أن عدة آالف من الكويكبات واملذنبات تدور حاليا حول 
النظـام الشـميس، فإن األجسـام املوجـودة يف قاعدة بيانـات CNEOS ال 

تشكل تهديدات خطرية بالتأثري عىل مدار املائة عام القادمة أو أكثر.

 DMC انتقـد مركزاإلعـالم الرقمي
عـىل  فيسـبوك  منصـة  موافقـة 
اعالنـات لصفحات ترّوج للسـحر 
واالعمـال  للشـعوذة  وتسـّوق 
املختلفة غـري العقالنيـة املرتبطة 

بهما يف العراق.
عـىل  ”رصـد  انـه  املركـز  وذكـر 
منصتـي فيسـبوك، وبدرجـة اقل 
عىل انسـتغرام، عرشات االعالنات 
التـي يتضمـن بعضهـا مقاطع ال 
عقالنية الشـخاص يزعمون انهم 
(دكتور) او (شـيخ) او (روحاني) 
باعمـال  يقومـون  (معالـج)  او 
تتجاوز حدود العلم والعقل وحتى 

الدين“.
اسـتغرابه  عـن  املركـز  واعـرب 
لـ“وجـود هذه الصفحـات ضمن 
منصـة (فيسـبوك)، فضـًال عـن 
السـماح باالعالنـات املمولـة لهذا 
تخالـف  انهـا  رغـم  الصفحـات 

معايري فيسـبوك التي تمنع وجود 
الحسـابات االحتياليـة التي تخدع 

الناس“.
”فيسـبوك  ان  املركـز  واضـاف 
يناقـض قوانينه فيمـا يتعلق بهذا 
املوضـوع، حيث تؤكـد الرشكة يف 
معايـري سياسـتها عـىل منع نرش 
عمليات االحتيـال التي تحدث عىل 
أرض الواقـع أو التـي تعتمـد عىل 
الروحانيات أو النورانيات بحسـب 
نـص الرشكـة الـوارد يف موقعهـا 
الرسمي املتعلق بمبادئ الشفافية 

وسياسات النرش“.
 DMC ودعا مركز اإلعـالم الرقمي
”منصة فيسـبوك العـادة النظر يف 
معايري قبوله لالعالنـات يف العراق 
للفحـص  اخضاعهـا  ورضورة 
الدقيق واملراجعة الصحيحة قبل ان 
يتم املوافقة عليها وظهور محتواها 

امام ماليني املستخدمني“.

أطلقـت رشكة (ابل) إصـدارا تجريبيـا جديدا ألنظمـة (iOS )الخاصة 
بهواتـف آيفون، وأشـارت الرشكة إىل أن إصـدار (iOS 15.2.1) الجديد 
من أنظمة التشـغيل سـيكون متاحا لجميع مستخدمي هواتف آيفون 
القادرة عىل دعم برمجياته، وسيكون عبارة عن إصدار تجريبي ألنظمة 

(iOS) القادمة بنسخها النهائية.
ولـم تعلن ابل بشـكل تفصييل عن امليـزات التي حملهـا اإلصدار لكنها 
أشـارت إىل أنه سـيحمل بعض امليـزات الجديدة، كما سـيعالج أخطاء 
برمجية تسـببت بمشـكالت لبعض نماذج آيفون مثل مشـكلة تحميل 
الصـور يف الرسـائل، ومشـكالت تتعلق بإرسـال روابـط iCloud، كما 
سيسـاهم يف حل املشـكالت التي كانت تتسـبب بعدم اسـتجابة بعض 

.(CarPlay) تطبيقات
وأشـارت ابل إىل أن التحديث الجديد أتى بحجم 746 ميغابايت، وأوصت 
الراغبـني بتحميلـه بصنع نسـخة احتياطيـة من امللفـات املوجودة يف 

أجهزتهم قبل التحميل.
ولتحميـل التحديث يتوجب عىل صاحب الهاتف التوجه أوال إىل إعدادات 
الهاتـف، ومن ثم الضغط عىل خيار ”تحديث نظام التشـغيل“، وبعدها 

الضغط عىل خيار ”تحميل وتثبيت النظام“.

كشـفت رشكة املركبات الناشـئة 
األمريكيـة (Nuro) عـن ابتكارها 
الجديـد يف عالـم األمن والسـالمة 

بصناعة السيارات.
األمريكيـة  املاركـة  أن  إىل  يشـار 
السـيارات،  لصناعـة  الناشـئة 
أعلنت عن ابتكار أول أكياس هواء 
خارجية، لوقاية السيارة يف حاالت 
االصطـدام، وتدعيـم خـط الدفاع 
الواقي للسـائق بدايـة من خارج 

السيارة.
وسيكون  الكيس ذا حجم عمالق، 
يغطي الواجهة األمامية للسـيارة 

بالكامل.
السـائق  االبتـكار  ويحمـي هـذا 
مـن الداخل، يف حـاالت االصطدام 

بأرصفة مرتفعة، وأيضا يف حاالت 
االصطدام بسـائق لدراجة هوائية 
أو ناريـة، بحيـث توفـر األكياس 
الهوائيـة الخارجيـة الحماية من 

الجانبني.
وتأتـي أكياس الهـواء الخارجية، 
جديـدة  سـيارة  ميـزات  ضمـن 
كان   ،(Nuro) ماركـة  تقدمهـا 
الظهور األول لهـا ضمن فعاليات 
معـرض (CES) األمريكـي بالس 

فيجاس.
السـيارة صغرية الحجـم وتتمتع 
بقـدرات القيـادة الذاتيـة، بزاوية 
رؤية 360 درجة، ومعدل تسـارع 
كبـري من صفـر حتـى رسعة 45 

ميال يف الساعة.
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أعلنت منصة  LIVENow استضافة 
وأيقونة  العاملية  اإلماراتية  املطربة 
بلقيس  األوسط  الرشق  يف  الغناء 
 ٦٠ مدته  موسيقي  حفل  إلحياء 
أعمال  افتتاح  بمناسبة  دقيقة 
منصة البث املبارش يف منطقة الرشق 
األوسط وشمال أفريقيا يف ١٨ يناير  
سيكون  الحدث  أن  ٢٠٢٢.علم 
أنحاء  جميع  يف  للمتابعني  مبارشًة 
العالم لتتيح لهم االستمتاع بأحدث 
إصدارات بلقيس الحديثة، بما فيها 
بّثها  سيتم  التي  الجديدة  أغنيتها 
مع  بالتعاون  مبارشًة  األوىل  للمرة 
منسق أغاٍن، باإلضافة إىل مجموعة 
الشهرية  الكالسيكية  أغنياتها  من 

بلهجات خليجية متعددة.
حفل   املنصة  وستبث 
 Crossover With
B a l q e e s

حيث 

يمكن 

بعني  للمتا
وشمال  األوسط  الرشق  منطقة  يف 
البث  إىل  االستماع  والعالم  أفريقيا 
 LIVENow منصة  عرب  املبارش 
للمتابعني  يمكن  و  التفاعلية. 
املبارشة  الفعالية  يف  املشاركة 
التفاعيل،  الفيديو  نظام  بفضل 
حزمة  يف  للمشرتكني  يتيح  الذي 
لقاء  فرصة  الشخصيات  كبار 
يتوافر  بينما  افرتاضياً،  بلقيس 
الفعيل  الوقت  يف  الدردشة  نظام 
لجميع حاميل البطاقات، باإلضافة 
جلسات  يف  املشاركة  فرصة  إىل 
ملجموعة  تتيح  افرتاضية  تفاعل 
املحتوى  مشاهدة  أشخاص   ٤ من 
أسعار  أن  الوقت.وذكر  نفس  يف 
دوالراً   ١٤٫٩٩ من  تبدأ   البطاقات 
دوالراً.وقال   ٦٩٫٩٩ إىل  وصوالً 
العام  املدير  دستيفانو،  ألفونسو 
الرشق  منطقة  يف   LIVENowلـ
يف  أفريقيا  وشمال  األوسط 
يسعدنا  الخاصة:  ترصيحاته 
 LIVENow خدمات  إطالق 
خالل  من  املنطقة  يف 
تقديم حفل حي ومبارش 
اإلماراتية  للفنانة 
هو  هدفنا  بلقيس. 
فريد  محتوى  توفري 
لعشاق  نوعه  من 
املوسيقى. ونتطلّع 
لتقديم حفل مميز 
الفنانة  لهذه 
تجاوزت  التي 
خالل  من 
تها  ا ر ا صد إ
سيقية  ملو ا
ة  د ملتعد ا
اللغات حدود 
ملنطقة  ا
إىل  ووصلت 

العاملية».

 
ريا  اللبنانية،  اإلعالمية  علقت 
بالغرور  اتهامها  عىل  راشد،  أبي 
خالل  األخرية  ترصيحاتها  إثر 
برنامج  عىل  ضيفة  حلولها 
يف  وقالت  بوخش)،  (أنس 
مداخلة هاتفية بربنامج (كالم 
هاجمني  «من  املذاع:  الناس) 
كامال،  الترصيح  يسمع  لم 
املقابلة  ألن  متوقع  أمر  وهذا 
كانت طويلة للغاية وال أتوقع 
كاملة،  الجميع  يسمعها  أن 
كإعالميني  عملنا  من  وجزء 
ألننا  شخصيتنا؛  نربز  أن 

نكون تحت األضواء».
طبيعي  يشء  «وهو  وأضافت: 

أنا  أقول  وأنا  نفسه،  يربز  أن 
مغرورة، ولكن ال أحب األشخاص 

من  أن  نجد  ولكن  النرجسيني،، 
لديهم الطابع النرجيس؛ نتيجة لعدم 

ثقتهم يف النفس».
برنامج  يف  قالت  راشد  أبي  وكانت 
وأكيد  إعالمية  «أنا   :(ABtalks)
إني  أقول  يمكن  وال  مغرورة 
الغرور  ذلك  مع  لكن  متواضعة، 
أتعامل  أقدر  ما  الناس  عند  الزائد 
ألني  مغرورة  كتري  أني  مع  معه 
مع  خاصة  باإلعالم  بشتغل 
مكشوفون  نحن  ميديا،  السوشيال 
بالنفس  الثقة  بني  فرق  فيه  لكن 

والغرور الزائد».
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