
بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحة، انتشـار املتحـور الجديد 
«اوميكـرون» يف البالد مـا ادى اىل ارتفـاع اعداد 
االصابات بفريوس كورونا، وفيما حثت املواطنني 
عىل اخذ اللقاحات، مؤكدة ان اغلبية الراقدين يف 
املستشفيات هم من غري امللقحني، اكدت تسجيل 
٦٤٨٧ اصابـة جديدة و١٠ حاالت وفاة وشـفاء 
٦٤٨ حالة، مسـجلة ارتفاعا قياسيا باالصابات 
لليوم الثانـي عىل التوايل.وقالت الـوزارة يف بيان 

تلقته «الزوراء»: ان «اللجان االستشارية وخرباء 
االوبئة يف الوزارة تواصل متابعة الوضع الوبائي 
يف العراق والذي يشـهد تصاعد أعـداد االصابات 
بشكل رسيع مع أرتفاع نسبة اإلصابات املوجبة 
عدة مـرات خـالل ايام نتيجـة إنتشـار املتحور 
الجديـد ( اوميكـرون)، والـذي رافقـه زيادة يف 
أعداد الدخول للمستشـفيات وبشـكل تصاعدي 
أيضـاً علمـا أن أغلبية الراقدين يف املستشـفيات 
حاليا هم من غري امللقحني».وتابع: « وهذا يثبت 

التحذيرات املتكررة للوزارة يف قابلية املتحور عىل 
االنتشـار رسيعاً بني األشـخاص غـري امللقحني 
ويسـبب أعراضـاً متعـددة وقد تصـل اىل حاالت 
شديدة تسـتوجب دخول املستشفيات، مما يثري 
القلـق من إسـتمرار إرتفاع أعـداد املصابني وما 
يسـببه من مخاطـر كبرية عىل صحـة املجتمع 
بإكملـه و قابليـة النظام الصحي عـىل التعامل 
مـع الجائحة».واكدت الـوزارة بحسـب البيان، 
عىل «جاهزية مؤسساتها الصحية بشكل كامل 

للتعامـل مع هـذه املوجـة الجديدة املتسـارعة 
مـن حيث توفـري كافـة االدويـة واملسـتلزمات 
الطبيـة الالزمـة لعـالج املصابني واملسـتلزمات 
املختربيـة املطلوبة يف جميـع مخترباتنا العاملة 
لدوائـر الصحة يف بغـداد و املحافظات»، منوهة 
اىل « أسـتمرار كافة املنافـذ التلقيحية يف اعطاء 
الرصينـة  العامليـة  الـرشكات  مـن  اللقاحـات 

واملعتمدة من قبل منظمة الصحة العاملية».
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بغداد/ الزوراء:
اعلـن املتحـدث باسـم مجلس الـوزراء 
حسـن ناظم، امس الثالثـاء، ان مجلس 
الـوزراء قـرر إعفـاء اسـترياد املركبات 
التـي تعمـل بنظامي الوقـود والكهرباء 
من رسوم اللوحات املرورية. وقال ناظم 
خالل املؤتمر الصحفي االسبوعي ملجلس 
الـوزراء تابعته ”الـزوراء“: إن ”مجلس 

الوزراء ناقش استعدادات وزارة الكهرباء 
للمرحلـة املقبلة“، الفتـا اىل إن ”مجلس 
الـوزراء قـرر إعفـاء اسـترياد املركبات 
التـي تعمـل بنظامي الوقـود والكهرباء 
من رسـوم اللوحـات املرورية“. واضاف 
ان ”مجلس الوزراء وافق عىل اسـتئناف 

العمل يف ملعب ذي قار األوملبي“.

بغداد/ الزوراء:
لرئيـس  االقتصـادي  املستشـار  رجـَح 
الـوزراء، مظهـر محمـد صالـح، امس 
الثالثاء، وصول سـعر برميـل النفط اىل 
125 دوالرا، فيمـا أشـار اىل أن مبـادرة 
البنك املركزي بدعم املشـاريع املتوسطة 
والصغـرية برتيليون دينـار إضايف تدخل 
االنعـاش  حـدود  يف  سياسـته  ضمـن 
االقتصادي.وقال صالح يف حوار اطلعت 
عليه ”الزوراء“: ”املهمة األساسية للبنك 
املركزي هي محاربة االنكماش وتحريك 
النشـاط االقتصـادي املحيل بعـد ركود 
العام 2014 بسبب دخول تنظيم داعش 
إىل العراق، ثم هبوط أسعار النفط، الذي 
أنتج الكسـاد يف السوق وارتفاع معدالت 
البطالـة“. الفتـاً إىل أن ”مبادرة املركزي 
بدعـم املشـاريع املتوسـطة والصغـرية 
برتليـون دينـار إضـايف تدخـل ضمـن 
سياسـته يف حدود االنعـاش االقتصادي 

مـع السياسـات األخـرى للحكومـة يف 
مجـال املرشوعات الصغـرية، وبطبيعة 
الحال فـإن املصارف املقرضـة هي من 
تقيم املستثمر وتحدد قدرته عىل السداد 
وهـي مـن املعوقـات اإلدارية“.وأضاف 
ان ”فرضية ارتفاع األسـعار إىل معدالت 
سنوية تقارب 125 دوالراً للربميل تتطلب 
انفتاح املوازنة عىل املرشوعات املشـغلة 
للعمالة واملدّرة للدخل، سـواء من جانب 
املوازنـة االسـتثمارية للدولـة أو دعـم 
نشـاطات القطاع الخاص االستثمارية 
واملنتجـة بقـروض ميـرسة مـن عوائد 
املوازنة“.ودعا صالح اىل ”انشاء صندوق 
املوازنـة  باسـتقرار  يعنـى  أو حسـاب 
وُيغذى سنوياً بنسبة من فائضات الريع 
النفطية، ملواجهة خطر انخفاض أسعار 
النفط يف ظروف مستقبلية غري متوقعة 
عىل نشـاط املالية العامـة وضمن دورة 

األصول النفطية“. 

بريوت/ متابعة الزوراء:
أفـادْت وسـائل إعـالم محليـة لبنانيـة 
إن مواطـن هـدد بحرق أحـد املصارف، 
واحتجـز بداخلـه عـرشات املواطنـني، 
احتجاجـا عىل رفـض البنك رصف مبلغ 
مـايل من حسابه.وأشـار موقـع ”لبنان 
24“ اإلخبـاري إىل قيـام أحـد املواطنني 
املراجعـني  مـن  العـرشات  باحتجـاز 
والبـالد  بـريوت  ”بنـك  يف  واملوظفـني 
العربية“ فرع جب جنـني، إحدى القرى 
اللبنانية من قرى قضـاء البقاع الغربي 

املوقـع  البقاع.وأوضـح  محافظـة  يف 
أن ”املـودع حـرض مـن بلـدة كفريا اىل 
املـرصف، وطالب بسـحب مبلغ 50 ألف 
دوالر مـن حسـابه، وحينمـا تـم رفض 
طلبـه قام بفتح حقيبـة مليئة بالقنابل 
واملتفجرات، وصب مـادة البنزين داخل 
املرصف وهدد بحرقه وتفجريه بمن فيه 
يف حال عدم التجاوب وتسليمه أمواله“.
وأشـار املوقـع اإلخبـاري إىل أن القـوى 
األمنية تحارص البنك وتحاول السـيطرة 

عىل املوقف.

الخرطوم/ متابعة الزوراء: 
املناهضـون  املتظاهـرون  يواصـل 
السـودان  يف  العسـكري  لالنقـالب 
احتجاجاتهـم، بإغالق بعـض الطرق 
الرئيسـة يف العاصمـة وإعـالن حالة 

العصيـان املدنـي، عقب يـوم دام من 
التظاهـرات أسـفر عـن سـبعة قتىل 
وعـرشات املصابـني، كما أغلقـوا أحد 
الشـوارع الرئيسـة يف منطقـة ُبـري 
تواجههـم  أن  قبـل  العاصمـة  رشق 

قـوات الرشطة بإطـالق قنابـل الغاز 
املسـيل للدموع وإزالـة املتاريس. ويف 
حي بحـري شـمال الخرطـوم، قطع 
الرئيسـة بوضع  الطرق  املتظاهـرون 
الحجـارة وجـذوع األشـجار ورفعـوا 

الفتات كتـب عليهـا ”الحصة وطن“.
ورصـد صحافيو فرانـس برس إغالق 
يف  والصيدليـات  التجاريـة  املحـال 
الخرطـوم واحيائها املجاورة. وشـمل 
اإلغالق سوق ”السجانة“ أكرب سوق يف 

السودان ملواد البناء وسط العاصمة.
ووضـع عىل أبـواب أحد املحـال الفتة 
ُكتـب عليهـا ”املحل مغلق حـدادا عىل 

روح الشهيد عثمان الرشيف“.

بغداد/ الزوراء:
تواصُل أسعار النفط تسجيل املكاسب، 
حيـث تجـاوزت العقـود اآلجلـة لخام 
«برنت»، خـالل تعامالت امس الثالثاء، 
مستوى ٨٨ دوالرا للربميل، وذلك للمرة 
األوىل منـذ شـهر أكتوبـر ٢٠١٤، فيما 

أكدت منظمـة أوبـك، توقعاتها بزيادة 
الطلب العاملي عىل النفط بشـكل قوي 
يف عام ٢٠٢٢.وبحلول السـاعة ١٠:٤٧ 
العقـود  ارتفعـت  موسـكو،  بتوقيـت 
اآلجلة للخام األمريكي «غرب تكساس 
 ٨٥٫٧٠ إىل   ٪٢٫٢٤ بنسـبة  الوسـيط» 

العقـود  صعـدت  للربميل.فيمـا  دوالر 
اآلجلـة للخـام العاملي مزيـج «برنت» 
بنسبة ١٫٨٣٪ إىل ٨٨٫٠٦ دوالر للربميل، 
وفقا لبيانات موقع «بلومربغ». ويأتي 
ذلك يف ظل مخاوف بحدوث اضطرابات 
محتملة لإلمـدادات الخـام، تزامنا مع 

انحسـار املخاوف بشـأن تأثري انتشار 
املتحور أوميكرون عـىل الطلب العاملي 
عـىل الذهـب األسـود. وقفـزت العقود 
اآلجلـة لخام غرب تكسـاس الوسـيط 
األمريكي ١٫١٥ دوالر أو ١٫٤٣ باملئة من 
تسوية يوم الجمعة إىل أعىل مستوى يف 

ثالثة أشـهر عند ٨٥٫٠٢ دوالر للربميل. 
قالـت رشكة النفـط اإلماراتيـة أدنوك 
إنهـا فّعلت خطط اسـتمرارية األعمال 
لضمان عدم انقطاع إمدادات املنتجات 
لعمالئهـا املحليني والدوليني بعد حادث 

يف مستودع وقود املصفح. 
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موسكو/ متابعة الزوراء:
أفـاَد املكتـب الصحفـي للكرملني بأن 
الرئيـس الـرويس، فالديمـري بوتـني، 
سـيلتقي الرئيـس اإليرانـي، إبراهيم 
رئيـيس، اليـوم األربعاء، يف موسـكو.

وجـاء يف بيـان صـدر عـن الكرملني، 
امس الثالثاء: ”سـتجري يف موسـكو 
يف 19 ينايـر الجـاري مباحثـات بـني 
الرئيـس الـرويس، فالديمـري بوتـني، 
والرئيـس اإليراني، إبراهيـم رئييس“.

وأضاف البيان: ”من املخطط بحث كل 
مسائل التعاون الثنائي بما فيها تنفيذ 
املشاريع املشـرتكة يف مجايل االقتصاد 
امللفـات  إىل  باإلضافـة  والتجـارة، 

اإلقليميـة والدوليـة الحيوية“.وتابع: 
”تهـدف املفاوضـات أيضـا إىل بحـث 
تنفيذ خطة العمل الشـاملة املشرتكة 

بشأن الربنامج النووي اإليراني“.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
قـّرَر الربملـان الليبـي، تأجيل الحسـم يف مسـتقبل االنتخابات 
ومصـري حكومـة عبد الحميـد الدبيبة إىل األسـبوع املقبل، بعد 
االستماع إىل التقرير النهائي للجنة خارطة الطريق.ودعا رئيس 
الربملـان عقيلة صالح، يف ختام الجلسـة، لجنة خارطة الطريق 
املكلّفـة، إىل مواصلة املشـاورات مع األطراف السياسـية ومع 
الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ثم تقديم تقرير نهائي قبل 
يـوم 22 يناير. وهذا التقرير سـيتضمن املراحل الالزمة لكيفية 
إزالـة العوائق التـي حالت دون إجـراء االنتخابات يف ديسـمرب 
املـايض، وخطـة اللجنة للسـلطة التنفيذية الحالية ولتشـكيل 
حكومـة جديدة وكذلك تحديـد تاريخ جديد إلجـراء انتخابات.
من جانبه، قال رئيـس لجنة خارطة الطريق نرصالدين مهني، 
يف مداخلتـه أمـام الربملان، إن الخارطة سـتتناول 4 مسـارات 
وهي الدستور والسـلطة التنفيذية واألمن واملصالحة الوطنية.

ومـن املرجح أن يعقد الربملان جلسـته القادمة يوم الثالثاء 25 
يناير، والتـي قد تنتهي بوضع خارطة طريـق جديدة للمرحلة 
املقبلـة، وتحسـم مسـتقبل االنتخابـات ومصـري حكومة عبد 
الحميـد الدبيبـة، التي تواجـه ضغوطاً كبـرية إلقالتها من قبل 
تكتل برملاني قوي.واالثنني، دعا رئيس الربملان عقيلة صالح إىل 
تشـكيل حكومة جديدة، معترباً أن حكومة عبد الحميد الدبيبة 
”انتهـت واليتهـا يوم 24 ديسـمرب املـايض“. وطالـب األجهزة 
الرقابية بوقف الرصف للحكومة دون التنسيق مع لجنة املالية 
بالربملان. كما طالب مكتب النائب العام بالتحقيق يف ما رصفته 
الحكومة، خاصة يف بنـدي التنمية والطوارئ.كما طالب صالح 
بتشـكيل لجنة لصياغة الدستور من مثقفني وكّتاب ومفكرين 
وأكاديميـني مختصـني بالقانون الدسـتوري يمثلـون األقاليم 
الثالثة، لصياغة دسـتور توافقي يلبي رغبات الليبيني ويؤسس 

لدولة ديمقراطية.
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الزوراء/ حسني فالح:
أعلَن محافظ صالح الدين عمار 
جـرب عـن آليـة توزيـع القطع 
االرايض السـكنية يف املحافظة، 
وفيمـا اكـد انه سـيتم شـمول 
جميع الرشائح بـاالرايض ومن 
وذوي  الصحفيـون  ضمنهـم 
كشـف  والجرحـى،  الشـهداء 
عن االجـراءات املتخذة الحتواء 

موجة االمطار والسيول.
وقال جرب يف حديث لـ“الزوراء“: 
شكلنا لجنة عليا خاصة بتوزيع 
االرايض السـكنية ملسـتحقيها، 
و حددنـا مهماتهـا بتوقيتـات 
زمنية، وقد انجزت مهماتها مع 
نهاية العام املـايض، مؤكدا انه 
سـيتم شـمول جميع الرشائح 
السـكنية  األرايض  بقطـع 
بوصفهـا حقا وليـس منة من 
ملـف  ابعدنـا  أحد.واضـاف: 
األرايض عن التوظيف السيايس 
عـىل  الجميـع  سـيحصل  و 
حقوقهم بشـفافية عالية جدا 
ابنـاء صالح  يعـرف تفاصيلها 
الديـن الذين قدموا اعرتاضاتهم 
عىل تسـويات املراحل املاضية، 
مبينا انه سيكون ذوو الشهداء 
و الجرحـى و الصحفيني ضمن 
بقطـع  املشـمولة  الرشائـح 
.وبشـأن  السـكنية  األرايض 

عـىل  هطلـت  التـي  االمطـار 
املحافظـة خالل االيـام املاضية 
قال جرب، ”اعتمدنا بوقت مبكر 
املربمج  االحتـواء  اسـرتاتيجية 
كـري  يف  ونجحنـا  لألمطـار 
مجـرى نهر دجلـة، الفتا اىل ان 
الدوائـر املختصـة يف املـوارد و 

اتخذت االجراءات  املدني  الدفاع 
سـدة  لحمايـة  االحتياطيـة 
سـامراء و يف عمـود نهر دجلة 
والروافـد والجـداول الفرعيـة.
واوضح: انه مع توجيه اهتمام 
السـكان عىل ضفاف النهر مع 
بدائـل تحويـل املوجـات املائية 

الثرثـار  منخفـض  اىل  الزائـدة 
غربي سـامراء، مؤكدا ان هناك 
اطمئنانا كبريا يف السيطرة عىل 
األوضاع سواء عرب لجنة األزمة 
يف املحافظة أو الخربة املكتسبة 
يف التعامل مع حاالت طارئة من 
األمطار و السـيول يف السنوات 

املاضيـة.ويف وقت سـابق، حّدد 
محافـظ صـالح الديـن عمـار 
األرايض  توزيـع  موعـد  جـرب، 
السكنية ملستحقيها، فيما أشار 
 120 أن األرايض تزيـد عـىل  اىل 
ألف قطعة خالل العام الجاري.

وقـال جرب يف ترصيـح صحفي: 

إعـداد  أنجـزت  ”املحافظـة  إن 
خطـة متكاملـة لتوزيـع قطع 
ملسـتحقيها  السـكنية  األرايض 
يف عمـوم مـدن محافظة صالح 
الديـن“، مبيناً أن ”األرايض تزيد 
عىل 120 ألف قطعة خالل العام 
الجاري“.وأضـاف أنـه ”سـيتم 
توقيـع قـرار تسـليمها للفئات 
آذار  شـهر  أوائـل  املشـمولة 
املقبل“، مشـرياً اىل أنه ”استمع 
لخالصة تقرير اللجنة املشـكلة 
ملتابعة تخصيـص األرايض وما 
تـم إنجـازه يف الفـرتة املاضيـة 
واملشـاكل التي واجهت عملها، 
الدوري“.وأشار  خالل االجتماع 
املحافـظ إىل أن ”الجهـود التـي 
بذلتها اللجنة كانت اسـتثنائية 
وتجاوزت الروتـني، واخترصت 
زمن انتظار الرشائح املشمولة“، 
الخطـوة  ”هـذه  أن  اىل  الفتـًا 
سيعقبها مؤتمر موسع إلجراء 
القرعـة اإللكرتونية عىل الفئات 
املستحقة، وأن اللجنة مستمرة 
بمهماتهـا حتـى إنجـاز كافـة 
”جهـود  أن  أعمالها“.وتابـع 
اللجنـة ترتكز عىل تأمني حقوق 
املقـام  يف  والجرحـى  الشـهداء 
األول ومن بعدها جميع الرشائح 
للقانـون  وفقـا  املشـمولة، 

واإلجراءات االدارية املتبعة“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
تعطيل   ، والديوانية  وكركوك  بابل  محافظات  قررت 
الدوام الرسمي يف املدارس ورياض االطفال اليوم االربعاء 
بابل  محافظ  الحرارة.وذكر  درجات  انخفاض  بسبب 
العامة  أنه «ملقتضيات املصلحة   : حسن منديل، يف بيان 
االربعاء  يوم  يكون  أن  تقرر  الجوية،  األنواء  ولتقرير 
عطلة رسمية لطلبة املدارس ورياض االطفال فقط».من 
جهتها، قررت محافظة كركوك، تعطيل الدوام الرسمي 
ليومي األربعاء والخميس، بسبب ارتفاع إصابات كورونا 
وانخفاض درجات الحرارة.كما قررت محافظة الديوانية 
تعطيل الدوام الرسمي اليوم االربعاء يف املدارس ورياض 

االطفال بسبب انخفاض درجات الحرارة.

@‚aÎá€a@›�»m@pbƒœb´@t˝q
Òäaã®a@pbuäÜ@üb–Øa@kjèi
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@Ÿ‰i@¿@paãì»€a@çvn±@Ô„b‰j€
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الزوراء / يوسف سلمان:
ترتقـب االوسـاط السياسـية والنيابية 
واملجتمعية ، جلسـة املحكمة االتحادية 
املقـرر عقدهـا صبـاح اليـوم االربعاء ، 
التاسـع عرش من كانون الثاني الجاري 
،  للنظـر يف الدعويـني الخاصتـني بعدم 
دستورية جلسة مجلس النواب الرسمية 
االوىل ، املقامتني من قبل املدعيني باسـم 
خزعـل خشـان ومحمود داود سـلمان. 
القانونيـة  املسـارات  حـول  وتعليقـا 
يف  للبـت  االتحاديـة  املحكمـة  لجلسـة 
الدعاوى الدسـتورية املنظـورة امامها، 
تحدث الخبري القانونـي ماجد الجبايس 
عـن اآلليات املتعلقة بشـأن دسـتورية 
جلسـة مجلس النـواب الرسـمية االوىل 

او عـدم دسـتوريتها وماتمخض عنها ، 
وصـوال اىل القرار الوالئـي بايقاف عمل 
هيئـة رئاسـة مجلـس النـواب. وقـال 
الجبـايس لــ « الـزوراء»، ان « املحكمة 
االتحاديـة هي من تفصل يف دسـتورية 
جلسـة مجلس النواب الرسمية االوىل او 
عدم دسـتوريتها ، ولهـا كال الخيارين ،  
اذا كانـت االدلة كافية اللغاء دسـتورية 
االجراءات التي ترتبت عىل الجلسة االوىل 
فلها ذلـك الخيار الن واليتها ثابتة ، لكن 
اذا كانت االدلة ال تكفي يمكن للمحكمة 
االتحاديـة رد اصـل موضـوع الدعاوى 
الدسـتورية املقدمـة للطعـن باجراءات 

الجلسة االوىل».

@‚Ï†ã©a@¿@Ô„áæa@ÊbÓó»€a@Ú€by@Ê˝«gÎ@ÚèÓˆã€a@÷ã�€a@ù»i@÷˝Àg@NNNÊaÜÏè€a
l˝‘„˝€@ÚõÁb‰fl@pbubvnya@¿@ÂÌãÁbƒnfl@Ú»jé@›n‘fl@ÒaáÀ

بغداد/ الزوراء:
يف  الثالثاء،  امس  العراقي،  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعْت 

البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت بشكل طفيف يف اقليم كردستان.
امس  صباح  سجلت  بغداد،  يف  املركزية  والحارثية  الكفاح  بورصة  إن  مصدر  وقال 
أمريكي، فيما سجلت األسعار ليوم االثنني  ١٤٨١٥٠ دينارا عراقيا مقابل ١٠٠ دوالر 
البيع  اسعار  أن  إىل  املصدر  امريكي. وأشار  دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر   ١٤٨١٠٠
البيع  املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر  والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق 
الرشاء ١٤٧٥٠٠  أسعار  بلغت  بينما  امريكي،  لكل ١٠٠ دوالر  دينار عراقي   ١٤٨٥٠٠
دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت 
اسعار الدوالر انخفاضا طفيفا، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٣٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر 

امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٨١٥٠ دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
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بغداد/ الزوراء:
اعفاء  عىل  الوزراء،  مجلس  وافق 
لوحات  أجور  من  الهجينة  املركبات 
التسجيل املرورية، فيما وجه بتشكيل 
لجنة لدراسة التزامات العراق املالية 

تجاه املنظمات العربية والدولية.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 
رئيس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس 
الثالثة  االعتيادية  الجلسة  ترأس 
مناقشة  فيها  جرت  الوزراء،  ملجلس 
جدول  عىل  املدرجة  املوضوعات 

األعمال، وإصدار القرارات بصددها.
الوزراء  مجلس  رئيس  ان  واضاف: 
الجلسة  مستهل  يف  استعرض 
تطورات االوضاع السياسية واالمنية 
امللفات  اهم  اىل  والتطرق  البالد،  يف 
املبارش  االرتباط  ذات  االقتصادية 
كما  املواطنني،  البلد وحياة  بمصالح 
وزاري  وفد  برفقة  زيارته  استعرض 
لدعم  االرشف  النجف  محافظة  اىل 
العقبات  وتذليل  خدميا،  املحافظة 
التي تقف امام اعمارها واالطالع عىل 
سري املشاريع املنفذة، ووّجه سيادته 
بتقديم تقرير  الوزراء  السادة  جميع 
التي  املقررات  تنفيذ  عن  مفصل 

اتخذت ذات الصلة بعمل وزاراتهم.
الوزراء  مجلس  جلسة  ان  اىل  واشار 
وزارة  وكيل  استضافة  شهدت 
مفصال  تقريرا  قدم  الذي  الكهرباء، 
يف  الكهربائية  الطاقة  وضع  عن 
املوضوعة  واملعالجات  العراق،  عموم 
تعرتض  التي  املشاكل  من  للكثري 

املبذولة  والجهود  الكهرباء،  شبكة 
الكهربائية  الطاقة  تأمني  أجل  من 
التي  الربد  موجة  ظل  يف  للمواطنني 
التقرير  تخلل  كما  البالد،  بها  تمر 
استعدادا  االستباقية  الصيانة  اعمال 

ملوسم الصيف.
الجلسة  خالل  جرى  انه  وتابع: 
الوبائي،  التقرير  استعراض  ايضا 
جائحة  ملواجهة  املتخذة  واإلجراءات 
لجنة  عمل  ومستجدات  كورونا، 
تعزيز اإلجراءات الحكومية يف مجاالت 
الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ 
وجهود  الفريوس،  انتشار  من  للحد 

املوجة  مواجهة  يف  الصحة  وزارة 
يف  وإجراءاتها  الجائحة  من  الجديدة 
تهيئة املستشفيات وتوفري العالجات 
املطلوبة وحث املواطنني عىل االلتزام 
اللقاح  تلقي  وعىل  الوقائية  بالتدابري 
والتأكيد  تلقوه،  ملن  املعززة  والجرعة 
الصحية  املنافذ  يف  توفره  عىل 

املعتمدة.
املوضوعات  مناقشة  بعد  انه  وبني 
أصدر  األعمال،  جدول  عىل  املدرجة 

مجلس الوزراء القرارات اآلتية:
املركبات  إعفاء  عىل  املوافقة  اوال/ 
لوحات  أجور  من  حرصاً  الهجينة 

 ،100% وبنسبة  املرورية،  التسجيل 
تاريخ  من  بدًءا  القرار  هذا  وينفذ 

اصداره.
الوزراء  مجلس  قرار  تطبيق  ثانيا/ 
الصالحيات  بشأن  لسنة2021)   21)
املبينة يف الفقرة (2) من القرار آنفاً، 
القرار  هذا  إصدار  تاريخ  من  بدًءا 

ولغاية 30 أيلول 2022.
 وكان قرار مجلس الوزراء املذكور قد 
خّول توزيع الصالحيات املالية للسيد 
النقل  قطاعات  يف  الكهرباء  وزير 
السيطرة  ومراكز  واإلنتاج  والتوزيع 
الجغرافية  الرقعة  ضمن  والتحكم 

يف  املسؤوليات  لصالح  املحددة، 
الفرات  ومنطقة  الشمالية  املنطقة 
الوسطى واملنطقة  األوسط واملنطقة 

الجنوبية. 
من  لجنة  بتشكيل  التوجيه  ثالثا/ 
وزارات املالية والخارجية والتخطيط، 
ملجلس  العامة  األمانة  اىل  إضافة 
الوزراء تتوىل دراسة التزامات العراق 
املالية تجاه املنظمات العربية والدولية 
وتحديد األولويات لغرض اإليفاء بها.

ديوان  تنفيذ ماجاء يف كتاب   / رابعا 
الرقابة املالية اإلتحادي املرقم بالعدد 
 3 يف  املؤرخ   (1/1/15/24431)
اإلهتمام  بعني  ويؤخذ   ،2021 شباط 
بالعدد  املرقم  الزراعة  وزارة  كتاب 
الثاني  كانون   17 يف  املؤرخ   (96)
 (36) اإلقليمي  املؤتمر  بشأن   ،2022
لشؤون الرشق األدنى وشمال أفريقيا 

ملنظمة الفاو.
وزارة  قيام  عىل  /املوافقة  خامسا   
الشباب والرياضة بالتعاقد مع إحدى 
أعمال  لديها  التي  الرصينة  الرشكات 
التعاقد  مماثلة، إستثناء من اساليب 
العقود  تنفيذ  تعليمات  يف  املحددة 
الحكومية، بعد قيام وزارة التخطيط 
بإدراج مكون ملعب ذي قار األوملبي 
لوزارة  االستثمارية  الخطة  ضمن 
الشباب والرياضة بكلفة أولية قدرها 
للتعديل  قابلة  دينار،  مليار   (65)
وأخذ  املعنية،  الجهات  بني  بالتنسيق 
االجراءات  والرياضة  الشباب  وزارة 
هيئة  اىل  املقرصين  بإحالة  الالزمة 

النزاهة االتحادية.

الزوراء / يوسف سلمان:
واملجتمعية  والنيابية  السياسية  االوساط  ترتقب 
صباح  عقدها  املقرر  االتحادية  املحكمة  جلسة   ،
الثاني  كانون  من  عرش  التاسع   ، االربعاء  اليوم 
بعدم  الخاصتني  الدعويني  يف  للنظر  الجاري،  
االوىل،  الرسمية  النواب  مجلس  جلسة  دستورية 
خشان  خزعل  باسم  املدعيني  قبل  من  املقامتني 

ومحمود داود سلمان.
وتعليقا حول املسارات القانونية لجلسة املحكمة 
املنظورة  الدستورية  الدعاوى  يف  للبت  االتحادية 
الجبايس  ماجد  القانوني  الخبري  تحدث  امامها، 
جلسة  دستورية  بشأن  املتعلقة  اآلليات  عن   ،
مجلس النواب الرسمية االوىل او عدم دستوريتها 
وماتمخض عنها ، وصوال اىل القرار الوالئي بايقاف 

عمل هيئة رئاسة مجلس النواب .

”املحكمة  ان   ،” الزوراء  لـ“  الجبايس  وقال 
جلسة  دستورية  يف  تفصل  من  هي  االتحادية 
مجلس النواب الرسمية االوىل او عدم دستوريتها 
، ولها كال الخيارين ،  اذا كانت االدلة كافية اللغاء 
دستورية االجراءات التي ترتبت عىل الجلسة االوىل 
اذا كانت  لكن  ثابتة،  الخيار الن واليتها  ذلك  فلها 
االدلة ال تكفي يمكن للمحكمة االتحادية رد اصل 
للطعن  املقدمة  الدستورية  الدعاوى  موضوع 

باجراءات الجلسة االوىل ”.
واضاف ، ان ” القرار الوالئي الذي اصدرته املحكمة 
االتحادية بحسب القانون هو مايدعى بالقرارات 
الوقتية او القرارات التي تتخذها املحاكم املختصة 
خوفا  معينة  امور  عىل  التحفظ  الجل  باملوضوع 
عليها من الفوات او الضياع ”، مبينا ان ”  املحكمة 
وقتي  باجراء  والئيا  امر  تصدر  عندما  االتحادية 

والتحكم  الدعوى  موضوع  باصل  تدخل  ال  هي 
بها ، انما تصدر اجراء وقتي لحفظ الحقوق التي 
الشان خوفا عليها من  املدعي صاحب  يدعي بها 

الفوات ”.
يف  الوالئي  االمر  اهميـة  القانوني،  الخبري  واكد 
لنفسها  ثبتت  املحكمة  ان  الدستورية  الدعاوى 
الوالية عىل الدعوى املنظورة امامها، الن  من يصدر 
بالدعوى  للفصل  الوالية  صاحب  هو  وقتيا  امرا 
االصلية وهي الطعن بعدم دستورية االجراءات او 

عدم دستورية رئاسة الحلبويس ”.
ان  االدعاءات  ترويح  القانوني،  الخبري  وانتقد 
والئيا  امرا  اصدرت  انها  بما  االتحادية  املحكمة 
بايقاف الرئاسة عن ممارسة مهماتها املستقبلية 
، معناه انها اقرت بدستورية الجلسة واجراءاتها 
السابقة ، وهذا بحسب القانون يعد خطأ فاضحا 

لم تدخل  االتحادية اصال  املحكمة    ” ان  ”، مبينا 
الطعن  وهو  امامها  املنظورة  الدعوى  بموضوع 

بعدم دستورية الجلسة  االوىل ”.
واضاف ، ان ” االمر الوالئي يتعلق بدعوى موضوعية 
تطعن بعدم صحة االجراءات يف الجلسة الرسمية 
االوىل، واليعني ذلك تصحيح اجراءات تلك الجلسة 
بل  السابقة،  باالجراءات  عالقة  لها  وليس   ، ابدا 
ثبتت الوالية للمحكمة عىل الفصل بالدعوى وهو 
الترصف  من  الرئاسة  يد  بسحب  تحفظي  اجراء 
الدعوى  الحقوق لصاحب  خوفا من ضياع بعض 

اذا مارست رئاسة الربملان مهامها ”.
وكانت املحكمة االتحادية قررت ايقاف عمل هيئة 
رئاسة مجلس النواب املنتخبة يف الجلسة املنعقدة 
يوم التاسع من كانون الثاني الحايل ، ايقافا مؤقتا 

لحني حسم الدعاوى املقامة .

بغداد/ الزوراء: 
أن  الحدودية،  املنافذ  هيئة  اعلنْت 
والرضيبية  الجمركية  االيرادات 
مليار  و218  تريليون  بلغت  واألمانات 
دينار خالل العام املايض، بزيادة بلغت 
العام  عن  دينار  مليار   24 بمقدار 

.2020
وذكرت الهيئة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
والرضيبية  الجمركية  اإليرادات  ان 
تريليون   1.218  =  2021 واألمانات 
الجمركية  اإليرادات  بينما  دينار، 
 1.194 - 2020 والرضيبية واألمانات 
الزيادة  جاءت  حيث  دينار،  تريليون 
الذي  العام  عن  بفارق   2021 لعام 

سبقه 2020، بمبلغ (24 مليار).
بلغت  املخالفات  أعداد  ان  واضافت: 
 ،2021 العام  خالل  مخالفة   (3001)
العام  خالل  املخالفات  عدد  بلغ  فيما 

2020 (2777) مخالفة.

لهيئة  النوعية  العمليات  أبرز  وحول 
املايض  العام  خالل  الحدودية  املنافذ 
تمثلت بحسب  انها  اىل  اشارت   ،2021
تهريب  عمليات  بضبط  االحصائية 
طبية،  ومستلزمات  ألجهزة  متعددة 
املحملة  الحاويات  من  العديد  إجالء 
العديد  ضبط  خطرة،  كيماوية  بمواد 
مادة  بداخلها  محملة  الحوايات  من 
وضبط  العايل،  الرتسيم  ذات  السكائر 
العديد من الحاويات محملة بدراجات 

وسيارات ممنوعة من االسترياد.
واملشمولة  املمنوعة  املواد  وبخصوص 
2021 والتي  بالرزنامة الزراعية للعام 
تم ضبطها، اكدت انها تمثلت بالعديد 
املحملة بشحنات معدة  الحاويات  من 
للتهريب تتضمن مواد غذائية ممنوعة 
دجاج  (كبدة  عن  عبارة  االسترياد  من 
ومعكرونة  وبطاطا  صناعي  وشحم 
الحدودي،  منديل  منفذ  يف  رائب)  ولبن 

فضالً عن اتالف العديد من االرساليات 
املحملة بمادة بيض املائدة املمنوع من 

االسترياد.
فقد  مهربة،  العجالت  ضبط  وعن 
العجالت  من  العديد  ضبط  اىل  اشارت 
املهربة تحت املوديل والتي تم اهداءها 
لدوائر الدولة لالستفادة منها بدال من 
املخصصة  املوازنة  من  عجالت  رشاء 

لكل وزارة ودائرة.
مبالغ  إعادة  من  الهيئة،  وتمكنت 
يقارب  ما  إىل  وصلت  العامة  للخزينة 
عن  فضالً  دينار،  مليار   17 من  أكثر 
واالدوية،  االوكسجني  دخول  تسهيل 
واالوكسجني  األدوية  دخول  وتسهيل 
الصحة  وزارة  لصالح  واللقاحات 
وبشكل  كورونا  جائحة  ملواجهة 

يومي.
تزوير  مخالفات  ضبط  وبشأن 
بحسب  الهيئة  أكدت  املعامالت، 

العديد  ضبط  تم  أنه  االحصائية، 
الجمركية  املعامالت  يف  التزوير  من 
 – املنشأ  –شهادات  االعفاءات   (كتب 
شهادات املطابقة) والتي سببت هدرا 

باملال العام.
اإللكرتونية،  االتمتة  مرشوع  وحول 
بإعداد  ”رشعت  أنها  الهيئة،  ذكرت 
روابط  جميع  تضم  الكرتونية  منصة 
العاملة  الدوئر  يف  املطبقة  األنظمة 
للمعارض  العامة  (الرشكة  املنافذ  يف 
للتقييس  املركزي  الجهاز   / العراقية 
العامة  الرشكة  النوعية/  والسيطرة 
امللحقيات  دائرة  الربي/  للنقل 
الوثائق  تدقيق  لغرض  التجارية) 
الكرتونيا وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء 
 (2 (الفقرة   2018 لسنة   106 املرقم 
العالقة  ذات  الحكومية  الجهات  الزام 
يف  االلكرتونية  املستندات  باعتماد 
تعامالتها املتعلقة بالتبادل التجاري يف 

املنافذ الحدودية وارشفة تلك املعامالت 
وفق نظام الكرتوني“.

برنامجاً  ”اعدت  أنها  وأضافت، 
لإلعفاءات للقضاء عىل التالعب الكبري 
والسيطرة  الجمركية  االعفاءات  يف 
ملف  ضمن  الواردة  الكميات  عىل 

االعفاءات“.
أكدت  الجرسية،  املوازين  وبشأن 
قرار  بتطبيق  ”االستمرار  الهيئة 
لسنة   214 املرقم  الوزراء  مجلس 
الجرسية  باملوازين  والخاص   2020
والذي بموجبه تم تحديد مبلغ 5 آالف 
باقليم  اسوة  الواحدة  للعجلة  دينار 

كردستان“.
إىل  باإلشارة  االحصائية،  وختمت 
املواد  ذات  الحاويات  من  العديد  إجالء 
الكيماوية الخطرة من املوانئ العراقية 
املرقم  الوزراء  مجلس  لقرار  تنفيذاً 

403 لسنة 2019.

بغداد/ الزوراء:
يف  الطقس  حالة  عن  الثالثاء،  امس  الجوية،  األنواء  هيَئة  أعلنت 
البالد لأليام املقبلة، فيما توقعت استمرار تساقط األمطار والثلوج.

االربعاء  يوم  ”طقس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
تدريجياً  ويتحول  صحواً  الوسطى  املنطقة  يف  الطقس  سيكون 
اىل غائم ليالً مع زخات مطر خفيفة ومتفرقة وفرصة لتساقط 
املنطقة  يف  الطقس  وسيكون  منها،  الغربية  االقسام  يف  الثلوج 
الشمالية غائماً جزئياً ويتحول تدريجياً اىل غائم مع أمطار تكون 
غزيرة ليالً مع تساقط للثلوج، فيما سيكون الطقس يف املنطقة 
فسرتتفع  الحرارة  درجات  أما  جزئي،  غائم  اىل  صحواً  الجنوبية 
ليوم  ”الطقس  أن  البالد“.وتابع  بعموم  السابق  اليوم  عن  قليالً 
غد الخميس سيكون يف املنطقة الوسطى غائماً بارداً مع أمطار 

يف  خفيفة  ثلوج  لتساقط  فرصة  مع  أقسامها  بعض  يف  خفيفة 
أقسامها الغربية، وسيكون يف املنطقة الشمالية غائماً ممطراً مع 
تساقط الثلوج، كما سيكون يف املنطقة الجنوبية صحواً اىل غائم 
عن  درجات  بضع  فستنخفض  الحرارة  درجات  أما  بارد،  جزئي 
اليوم السابق بعموم البالد“. وأشار اىل أن ”الطقس يوم الجمعة 
الحرارة فستكون  أما درجات  الغيوم،  مع بعض  سيكون صحواً 
فيما  والشمالية،  الوسطى  االقسام  يف  السابق  لليوم  مقاربة 
ستنخفض قليالً عن اليوم السابق يف القسم الجنوبي من البالد“.

وأوضح أن ”طقس السبت املقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم 
املنطقة  بينما سيكون طقس  والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني  يف 
فسرتتفع  الحرارة  درجات  أما  غائم،  اىل  جزئياً  غائماً  الشمالية 

قليالً عن اليوم السابق بجميع مناطق البالد“.

بغداد/ الزوراء:
زمنية  مهلة  الثالثاء،  امس  األعرجي،  قاسم  القومي،  األمن  حدد مستشار 

للكشف عن املتورطني بالجرائم االمنية.
”وفقاً  أنه  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  القومي  االمن  مستشارية  وذكرت 
األمن  مستشارية  عقدت  األخري،  الوطني  األمن  مجلس  اجتماع  ملقررات 
برئاسة  العراقي،  االستخبارات  مجتمع  لقادة  موسعا  اجتماعا  القومي، 
العمليات  قائد  نائب  وبحضور  األعرجي،  قاسم  القومي،  األمن  مستشار 
هيئة  أمن  ومدير  املخابرات،  جهاز  ووكيل  بغداد  عمليات  وقائد  املشرتكة 

الحشد الشعبي“.
وأضافت أن ”االجتماع ياتي ملناقشة واقع األمن يف البالد والحوادث األمنية 

األخرية، وتحديد املسؤوليات األمنية ومحاسبة املقرصين“.
للقوات  العام  القائد  بتوجيه  العمل  عىل  االجتماع،  خالل  األعرجي  وشدد 
املسلحة، مصطفى الكاظمي، وفق مبدأ الثواب والعقاب، وأن تتوىل األجهزة 
املختصة تحديد مرتكبي الجرائم األمنية التي تقلق املواطنني وتشّوه الوضع 
األمني يف العراق، وأن تكون األجهزة األمنية واالستخبارية عىل استعداد عاٍل، 
ملواجهة أي خروقات محتملة، وأن يبتعد رجال االستخبارات عن األجندات 

الحزبية والسياسية والوالءات، ويكون والؤهم للوطن واملواطن“.
وتابعت أنه“ بحسب توجيهات القائد العام للقوات املسلحة، حدد األعرجي، 
محاسبة  عىل  مشددا  األمنية،  بالجرائم  املتورطني  عن  للكشف  زمنية  مدة 
عدم  حال  يف  الخروقات  فيها  وقعت  التي  القواطع  يف  امليدانيني  املسؤولني 

الكشف عن املتورطني، مؤكدا أن ”التساهل يف أمن البلد واحرتام قوانينه“.
العمل  ساحات  تحديد  حول  مستفيضا  نقاشا  أيضا،  االجتماع  وشهد 
االستخباري واألمني، حيث وجه األعرجي، قيادة العمليات املشرتكة بإجراء 
سلسلة اجتماعات مع القادة امليدانيني، لالطالع عىل التصورات امليدانية من 

القادة امليدانيني أنفسهم ”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت مديرية املرور العامة، امس 
حركة  يمنع  قرار  تفعيل  الثالثاء، 
الدوام  بعد  الحكومية  السيارات 
السبت  اعتبار  قررت  الرسمي، 

دواماً رسمياً يف مواقع التسجيل.
اللواء  العامة  املرور  مدير  وقال 
ترصيح  يف  اسماعيل  طارق 
الحكومية  إن“السيارات  صحفي: 
الدوام  وقت  بعد  تتحرك  التي 
وفق  معاقبتها  ستتم  الرسمي 
اىل  املخالف  وسيحال  القانون 
مجلس تحقيقي“، الفتاً اىل ”وجود 
تفعيلها  سيتم  قانونية  مادة 
وسيحاسب أي مخالف إّال إذا كان 
يحمل كتاباً أو ورقة رسمية تثبت 

خروجه بواجب رسمي“.
لألمن  الوزاري  املجلس  وأصدر 
الوطني اول أمس االثنني توجيهات 
أمنية عدة من شأنها ضبط األمن 
مدن  وبقية  بغداد  العاصمة  يف 

العراق، وهي كاآلتي:
التوجيهات  عىل  التأكيد   -  1
الدراجات  بخصوص  السابقة 
من  ألكثر  حملها  بمنع  النارية 
يف  حركتها  تقييد  وكذلك  شخص، 
الشارع ابتداًء من الساعة 6 مساًء 

وحتى الساعة 6 صباحاً. 
السيارات  حركة  تقييد   -  2
الخروج  من  ومنعها  الحكومية 
إال  الرسمية  الدوام  ساعات  بعد 

بورقة عمل.
3 - وضع مكافآت مالية للمواطنني 

للتبليغ عن أي عنرص مشبوه.
املحال  أصحاب  جميع  إلزام   -  4
مراقبة  كامريات  بوضع  التجارية 

يف أماكن عملهم.
مديرية  أعلنت  اخر،  سياق  ويف 
السبت  يوم  اعتبار  العامة،  املرور 
يف  رسمياً  دواماً  أسبوع  كل  من 

مواقع التسجيل.
تلقته  بيان  يف  املديرية  وقالت   
العام  املرور  إن“مدير  ”الزوراء“: 
إسماعيل  طارق  الحقوقي  اللواء 
السبت  يوم  باعتبار  أمر  الربيعي، 
يف  رسمياً  دواماً  اسبوع  كل  من 
اسوًة  املركبات  تسجيل  مجمعات 
الساعة  لغاية  االعتيادية  بااليام 

الثامنة مساء“. 
لتقليل  يهدف  ”ذلك  أن  واضافت 
مجمعات  يف  الحاصل  الزخم 
واملحافظات  بغداد  يف  التسجيل 
عىل  طرأت  التي  التوقفات  بسبب 

النظام يف االيام املاضية ”.

بغداد/ الزوراء:
اتمام  الثالثاء،  امس  لالنتخابات،  املستقلة  العليا  املفوضية  أعلنِت 
لرصف  االقرتاع  موظفي  تجاه  وإدارية  مالية  التزامات  من  عليها  ما 
فيما  الوزراء،  رئاسة  من  الشكر  كتب  واستحصال  املالية  مكافآتهم 

خاطبت وزارة املالية إلطالق تمويل املكافآت املالية.
وقالت املفوضية يف بيان، تلقته ”الزوراء“: إن ”مفوضية االنتخابات 
االقرتاع  موظفي  تجاه  وإدارية  مالية  التزامات  من  عليها  ما  اكملت 
املركزية  اللجنة  خالل  من  موظف  ألف   300 من  أكثر  عددهم  البالغ 
رصف  أجل  من  حسن،  ياسني  فياض  القايض  برئاسة  املشكلة 

مكافآتهم املالية واستحصال كتب الشكر من رئاسة الوزراء“.
وأضافت أنه ”استناًدا اىل قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2021، 
رئيس  خلف  عدنان  جليل  القايض  املفوضني  مجلس  رئيس  خاطب 
وتقدير)  (شكر  موسوم  بكتاب  الكاظمي  مصطفى  الوزراء   مجلس 
الصادر يف 9/1/2022 للموافقة عىل توجيه كتاب شكر إىل األساتذة 
مجلس  انتخابات  يف  االقرتاع  مراكز  عىل  أرشفوا  الذين  الجامعيني 
النواب العراقي 2021، إضافة إىل موظفي املؤسسات الحكومية الذين 
العملية  نجاح  يف  املبذولة  لجهودهم  تثميًنا  اقرتاع  كموظفي  عملوا 

االنتخابية“.
لرصف  املايل  التخصيص  بتحديد  سابقاً  ”قامت  أنها  إىل  وأشارت 
إذ  أعاله،  الوزراء  مجلس  قرار  اىل  استناًدا  االقرتاع  موظفي  مكافآت 
خاطبت املفوضية وزارة املالية لغرض إطالق تمويل املكافآت املالية اىل 
الخزائن يف كل محافظة بالتنسيق مع مكاتب املحافظات االنتخابية، 

والعمل واملتابعة لهذا امللف جارية ومستمرة“.
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اعالن 
اىل الرشيك ربـاب عيىس منصور اقتىض 
حضورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لغرض اصـدار اجازة البناء للرشيك عيل 
حاكم عبدالله للقطعة املرقمة ٣/٨٦٧٧ 
يف النجـف حي صـدام مقاطعة ٤ خالل 
عـرشة ايـام وبخالفه سـتتم االجراءات 

دون حضورك.

اعالن 
اىل الرشيـك سـالم خضـري غـازي 
اقتىض حضـورك اىل مديريـة بلدية 
النجف االرشف لغرض اصدار اجازة 
البناء للرشيـك فاطمة عباس رشاد 
للقطعة املرقمة ٣/٢٤٥٤٧ يف النجف 

حي ميسان ي النجف مقاطعة ٤.

اعالن 
اىل الرشيك رواد سلمان كريم اقتىض 
حضـورك اىل مديرية بلديـة النجف 
االرشف لغـرض اصدار اجازة البناء 
للرشيك رضية هاشم عزوز للقطعة 
املرقمـة ٢/١٢٦٦٧ يف النجـف حي 

االشرتاكي يف النجف مقاطعة.

جمهورية العراق
رئاسة مجلس الوزراء      

ديوان الوقف الشيعي                   العدد:٩٣
مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار

التاريخ: ٢٠٢٢/١/١٨ شعبة األمالك املوقوفة                
إعالن 

تعلن مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية عىل العقار 
املـدرج ادناه (ايجار سـنوي) فعىل الراغبني باالشـرتاك باملزايـدة العلنية 
مراجعة مقر مديرية الوقف الشـيعي يف ذي قار خالل مدة سـبعة ايام من 
تاريـخ نرش االعالن يف الجريدة الرسـمية مسـتصحبني معهـم التأمينات 
القانونيـة البالغـة ٢٠٪ مـن القيمـة املقدرة وصـورة من هويـة االحوال 
املدنية وبطاقة سكن وتأييد املختار مصدق وإذا صادف يوم املزايدة عطلة 
رسمية فاليوم الذي يليه عىل ان يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 
واالعالن والداللية ويدفع بدل ايجار سـنوي دفعة واحدة بعد مرور سبعة 
ايام من تاريخ االحالة القطعية عىل ان تجري املزايدة السـاعة (العارشة) 

صباحا يف مقر مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار.

م.ر. مهندسني
احمد كريم عبد الجبار
مدير الوقف الشيعي يف ذي قار

No: 7644   Wed   19     Jan    2022العدد:   7644    االربعاء     19   كانون الثاني     2022



www.alzawraapaper.com3 تقارير

b„ÎäÏ◊@pbibñbi@bÓébÓ”@b«b–mäa@›vèÌ@÷aã»€a@NNÔ€aÏn€a@Û‹«@Ô„br€a@‚ÏÓ‹€

k»ó€a@µÓiÎäÎ˛aÎ@êÌäbi@äbÓÇ@_bËmäÜbÃfl@‚c@Ô€bfl@¿@ıb‘j€a
باريس/أ ف ب:

 تثري العالقات املتوترة بشـكل متزايد 

وباريـس  مـايل  يف  العسـكريني  بـني 

تسـاؤالت حـول مسـتقبل الحضـور 

يف  واألوروبـي  الفرنـيس  العسـكري 

البلـد، لكن خيـار االنسـحاب ال يبدو 

سـهال سياسـيا لفرنسـا مع اقرتاب 

انتخاباتها الرئاسـية ويف ظل ترأسها 

االتحاد األوروبي.

تجـاوز  األخـرية،  األسـابيع  يف 

العسـكريون الذيـن يسـيطرون عىل 

السـلطة يف باماكو الخطـوط الحمر 

التـي وضعتهـا دول املنطقة ورشكاء 

تنظيـم  فرفضـوا  األجانـب،  مـايل 

انتخابـات يف وقت قصري بهدف إعادة 

إىل  ولجـؤوا  املدنيـني،  إىل  السـلطة 

مجموعة ”فاغنر“ شـبه العسـكرية 

الروسـية املثـرية للجدل رغـم نفيهم 

ذلك رسمّيا.

وحاولت باريـس واالتحـاد األوروبي 

عـن  مـايل  حـكام  ثنـي  وواشـنطن 

السـري يف هذا الطريق. وشـجب وزير 

خارجيتهـا جان إيف لودريان ووزيرة 

قواتها املسلحة فلورنس باريل مؤخرا 

احتمـال نـرش مرتزقـة ”فاغنـر“ يف 

مايل، معتربين أن ذلـك ”غري مقبول“ 

و“يتعـارض“ مـع وجـود اآلالف من 

العسكريني الفرنسيني.

لكـن لم يكن للتهديدات والضغوط أي 

تأثـري، ما دفع املجموعـة االقتصادية 

لـدول غـرب إفريقيـا (إيكـواس) إىل 

اقتصاديـة  عقوبـات  حزمـة  اتخـاذ 

ودبلوماسـية ضـد مـايل يف منتصـف 

كانون الثاني/يناير.

أمـا رد فعل باريس، فلـم يمض حتى 

اآلن أبعـد مـن التنديد مـع التأكيد أن 

الـروس ال ينشـطون حاليـا يف نفس 

منطقة نشاط قواتها يف مايل.

وتنخـرط فرنسـا عسـكريا منذ عام 

2012 يف مكافحـة االرهابيني يف مايل، 

وقـد كلفها ذلـك 52 قتيـال ومليارات 

اليورو.

املـايض  الجمعـة  لودريـان  وأعلـن 

األوروبيـني  ورشكاءهـا  فرنسـا  أن 

يعتزمـون البقـاء يف مـايل ”لكن ليس 

تحت أي ظروف“.

الرئيـس  يتنـاول  أن  املنتظـر  ومـن 

الفرنيس إيمانويـل ماكرون املوضوع 

اليـوم األربعـاء يف كلمـة سـيوجهها 

للجيوش الفرنسية.

لكـن رشكاء أوروبيـني آخرين مضوا 

أبعـد مـن االسـتياء والتنديـد. فقـد 

أشارت وزيرة الدفاع األملانية كريستني 

المربيخـت مؤخـرا إىل إمكانيـة نقـل 

الوحـدة املشـاركة يف بعثـة االتحـاد 

األوروبي املكلفة تدريب القوات املالية 

”إىل مكان آخر أكثر أمانا لجنودنا“.

وقالت السـويد التي تنـرش نحو 300 

عسكري يف مايل، الخميس إنها ”قلقة 

للغاية“ بشأن الوضع يف البالد وتعتزم 

”تحليل تداعياته“.

لم يطلب العسـكريون يف مايل رسميا 

مـن القـوات الفرنسـية واألوروبيـة 

رسـائلهم  زادوا  لكنهـم  املغـادرة، 

العدائيـة يف خضـم انتشـار مشـاعر 

معادية لفرنسيا يف املنطقة.

وقـد نظمـت تظاهرات حاشـدة ضد 

عقوبـات إيكـواس الجمعـة يف أنحاء 

مـايل بدعوة مـن املجلس العسـكري، 

بالكثـري  املحتجـون  خاللهـا  هتـف 

مـن الشـعارات التـي تنتقـد القـوة 

االستعمارية السابقة.

بـدوره، اتهم رئيـس الـوزراء املؤقت 

تشـوغويل كوكاال مايغا فرنسا األحد 

أداة ”لتصفيـة  إيكـواس  باسـتخدام 

حسـابات أخرى“، وأشـار إىل احتمال 

مراجعة اتفاقيات الدفـاع التي تربط 

باريس وباماكو. وقال ”نريد مراجعة 

االتفاقـات غري املتوازنـة التي تجعلنا 

دولة ال تسـتطيع حتـى التحليق فوق 

أراضيها دون إذن من فرنسا“.

وأكد مصدر دبلومايس فرنيس اإلثنني 

”تلقينـا طلبا من مايل (يف هذا الصدد) 

ونقوم بدراسته“.

وانتقـدت باماكـو األسـبوع املـايض 

حريـة حركـة الطائـرات العسـكرية 

الفرنسـية التي تدخل املجـال الجوي 

املايل أو تغادره.

لكـن هيئـة األركان الفرنسـية أكدت 

اإلثنـني أنـه ”ال توجـد عقبـات أمام 

العمليات الجوية“ عىل أرايض مايل.

ويف حـال قـررت مايل إغـالق حدودها 

الجويـة، فـإن ذلك سـيمنع الجيوش 

مهمتهـا  مواصلـة  مـن  الفرنسـية 

ويعّطل عمليات تناوب القوات السيما 

مـع اسـتمرار الحظـر عـىل تحليـق 

الفرنسية فوق  العسـكرية  الطائرات 

الجزائر السـاري منـذ ترشين األول/

أكتوبر.

تعليقا عـىل هذا السـيناريو املحتمل، 

قال مصدر فرنيس مقرب من الحكومة 

إنه ”ال يمكننا مسـاعدة الناس رغما 

عنهـم“. لكن ينّبه بعـض الفاعلني يف 

امللـف من خطر إفسـاح املجـال أمام 

النفوذ الرويس يف املنطقة.

تخّفض فرنسـا عديـد قواتها العاملة 

يف مـايل منـذ الصيـف يف إطـار إعادة 

تنظيمهـا، لكنهـا تعتـزم حتـى اآلن 

اإلبقـاء عـىل قـوات يف غـاو وميناكا 

وغـويس تتقدمهـا مجموعـة القوات 

الخاصة األوروبيـة الجديدة ”تاكوبا“ 

التـي أطلقتهـا باريس منـذ أكثر من 

عامني لتقاسم العبء مع حلفائها.

و“تاكوبـا“ رمـز لـ“سياسـة الدفاع 

األوروبيـة“ التي ينـادي بها إيمانويل 

ماكـرون، لكنهـا سـتختفي يف حالة 

االنسـحاب بعـد أن نجحت فرنسـا يف 

إقناع عرشات الدول باملساهمة فيها. 

وقـد أعلنـت النيجر املجـاورة أنها لن 

تستضيف ”تاكوبا“.

يف حـال حصـل ذلـك، فإنـه سـيمثل 

انتكاسـة كبـرية يف خضـم الرئاسـة 

الفرنسـية لالتحـاد األوروبـي وقبـل 

ثالثة أشـهر من االنتخابات الرئاسية 

الفرنسية.

ومما سـيفاقم املرارة هو أن حصيلة 

تسـع سـنوات من التدخل العسكري 

بعيدة كل البعد عن أن تكون مرضية، 

إذ ال يزال للجماعات االرهابية التابعة 

للقاعـدة حضـور بـارز رغـم تحييد 

العديد من قادتها.

مـن جانبها، لم تحـاول الدولة املالية 

أبـدا تثبيـت حضورها بشـكل دائم يف 

املناطـق املهّمشـة. وامتـد العنـف إىل 

وسـط البـالد ثـم إىل بوركينا فاسـو 

والنيجـر املجاورتـني، قبـل أن يمتـد 

جنوبا وصوال إىل شـمال ساحل العاج 

والبنني وغانا.

أنقرة/متابعة الزوراء:
يعيـش حـزب العدالـة والتنميـة الرتكي 
الحاكم عىل وقع اسـتقاالت كثرية بسبب 
غموض الوضع السـيايس العام يف البالد، 
ويف ظـل األزمـات التـي تحارص رئيسـه 
رجب طيـب أردوغان، وسـيطرة املوالني 
له، وغياب الديمقراطيـة داخله، وذلك يف 
الوقت الذي يستعد فيه الحزب لالنتخابات 

العامة املقررة يف العام القادم.
إن  تركيـة  إعالميـة  تقاريـر  وتقـول 
الحزب تحـول إىل حلبـة رصاع بني دوائر 
مختلفـة، وإن معارضـة رئيـس الحزب 
آخـذة يف التوسـع مقابل هيمنـة املوالني 
ألردوغان الذين باتوا يسـيطرون عىل كل 
يشء ويعـدون التقاريـر التي تسـتهدف 
املعارضـني، وهـو ما قـاد إىل اسـتقاالت 
كثـرية يف صفـوف الغاضبـني، ويف بعض 
األحيان تتم االسـتقاالت بشـكل جماعي 

كما حصل يف والية آيدن.
الرتكيـة  ”زمـان“  صحيفـة  وأفـادت 
باسـتقالة 872 عضوا من حـزب العدالة 

والتنمية يف والية آيدن بشكل جماعي.
وأشـارت الصحيفة إىل أن األعضاء أعلنوا 
اسـتقالتهم األسـبوع املايض، بمن فيهم 
رئيسـة فرع النسـاء يف الواليـة إميل أوز 
أكمـازالر، عىل خلفيـة ”رفضهم طريقة 

إدارة الحزب وتعرضهم للمضايقات“.
ونقلـت الصحيفة عـن مصـادر مطلعة 
قولها إن ”هناك اضطرابات خطرية داخل 
الحزب يف مدينة آيدن بأكملها“، مشرية إىل 
أن ”االستقاالت ستزداد يف األيام املقبلة“.

وواليـة آديـن (غـرب تركيا) هـي معقل 
لحـزب العدالـة والتنميـة. وتزامنت هذه 
االسـتقالة الجماعيـة من الفـرع املحيل 
للحزب بقيادة السـيدة إميل أوز أكمازالر 
مع الزيارة األخرية التي قام بها أردوغان 
إىل املدينـة، حيـث تـوىل السـبت املـايض 
افتتـاح متحـف رئيـس الوزراء األسـبق 

عدنان مندريس.
وقـال الصحفـي الرتكـي يـاوز بيـدر إن 
”خـروج 872 شـخًصا يف خطـوة واحدة 
أمـر غري معتاد إىل حد ما يف سـياق حزب 
العدالـة والتنميـة، ولكنه ليـس مفاجأة 
كبـرية أيًضا نظرًا لالضطراب املنترش عرب 

القطاعات السياسية املتدينة يف السياسة 
الرتكية“، متوقعا أن ”تتسع االنشقاقات 
داخـل الحـزب تزامًنـا مع تعمـق األزمة 

االقتصادية يف تركيا“.
وأضـاف بيـدر أنه لـم يعرف بعد سـبب 
االنسـحاب الجماعـي، رغـم أن أكمازالر 
استشهدت بسـوء اإلدارة و“االنتهاكات“ 
عىل املستوى املحيل، ويشري االتهام األخري 
إىل إساءة معاملة النسـاء؛ وهي اإلساءة 
التي تنترش بشـكل عام عرب حزب العدالة 
والتنمية ورشيكه القومي، حزب الحركة 

القومية.
وتابـع ”قد يكـون السـبب الرئيس اآلخر 
متمثـال يف أن املنافـس الرئيـس لحـزب 
العدالة والتنميـة وحزب الحركة القومية 
عىل الجانب األيمن، حزب الصالح بقيادة 
السيدة مريال أكسينر، زاد جهوده لجذب 

الناس من كال الحزبني“.
وكشـف بيدر أن هناك تقاريـر تفيد بأن 
حوايل 40 نائًبا من حزب العدالة والتنمية 
يجرون محادثات خلف أبواب مغلقة مع 
حزب املستقبل الذي يقوده رئيس الوزراء 
السابق لحزب العدالة والتنمية أحمد داود 
أوغلو والذي يسـعى الستقطاب جمهور 
حـزب العدالـة والتنميـة ومـن بقي من 

قيادات غري موالية ألردوغان.
ويقـوم داود أوغلو يف الفـرتة األخرية مع 
معاريض أردوغان بتحركات مختلفة من 
أجل تشـكيل تحالف سيايس يكون قادرا 
عىل َهزْم أردوغان يف االنتخابات القادمة.

وخـالل األيام املاضيـة حّمل رئيس حزب 
مسـؤولية  الرتكـي  الرئيـس  املسـتقبل 
أزمـة العملة من خالل اعتماد ”سياسـة 
العنـاد التـي يطبقهـا الجهلة يف شـؤون 
االقتصاد“، معتـربا أن حكومته ”تحاول 
التسرت عىل الكارثة االقتصادية باستغالل 

قيمنا الدينية“.
وخاطب قادة الحزب الحاكم قائال إن ”ما 
تقومـون به من إجراءات اقتصادية ليس 

هبة بل استغالل للدين“.
وعـادة ما ينتقد أردوغان أسـعار الفائدة 
العاليـة، يف محاولـة السـرتضاء رشيحة 
كبرية من األتراك الذين ينظرون إىل أسعار 

الفائدة عىل أّنها ربا محرم رشعا.

بغداد/ الزوراء:

أكَد رئيس الجمهوريـة برهم صالح، امس 

الثالثاء، أن أمـن اإلمارات جزٌء ال يتجزأ من 

استقرار املنطقة.

وذكـر بيـان لرئاسـة الجمهوريـة، تلقته 

”الـزوراء“: أن“رئيـس الجمهوريـة برهم 

صالـح، أجرى اتصاالً هاتفيـاً مع ويل عهد 

أبوظبـي سـمو الشـيخ محمد بـن زايد آل 

نهيان، أداَن خاللـه االعتداء اآلثم عىل دولة 

اإلمارات العربية املتحدة الشـقيقة“، مبيناً 

أن ”مثـل هـذه األعمـال ُتشـكل تصعيـداً 

وتهديداً ألمن واستقرار كل املنطقة“.

وأكد رئيس الجمهورية، أن ”أمن واستقرار 

اإلمـارات جزٌء ال يتجزأ من أمن واسـتقرار 

كل املنطقة“، مشرياً إىل تضامن العراق مع 

دولة اإلمارات“.

وشدد صالح عىل ”أهمية العالقات الثنائية 

بني الشعبني والبلدين الشقيقني“.

من جانبه، ثّمن الشـيخ محمـد بن زايد آل 

نهيـان اتصـال رئيس الجمهورية، ُمشـيداً 

بـ“موقف العراق الداعم لدولة اإلمارات“.

وعرب عـن تقديـره ”للجهـود التـي يبذلها 

العـراق يف سـبيل إرسـاء السـالم يف ربـوع 

املنطقة“.

بغداد/ الزوراء:

انتشـار  الصحـة،  وزارة  اعلنـت 

املتحـور الجديـد ”اوميكـرون“ يف 

البـالد مـا ادى اىل ارتفـاع اعـداد 

االصابات بفريوس كورونا، وفيما 

حثت املواطنني عىل اخذ اللقاحات، 

يف  الراقديـن  اغلبيـة  ان  مؤكـدة 

املستشفيات هم من غري امللقحني، 

اكدت تسجيل 6487 اصابة جديدة 

 648 و10 حـاالت وفـاة وشـفاء 

حالـة، مسـجلة ارتفاعا قياسـيا 

عـىل  الثانـي  لليـوم  باالصابـات 

التوايل.

تلقتـه  بيـان  يف  الـوزارة  وقالـت 

”الزوراء“: ان ”اللجان االستشارية 

وخـرباء االوبئة يف الـوزارة تواصل 

متابعة الوضع الوبائـي يف العراق 

أعـداد  تصاعـد  يشـهد  والـذي 

االصابات بشكل رسيع مع أرتفاع 

نسبة اإلصابات املوجبة عدة مرات 

خالل ايام نتيجة إنتشـار املتحور 

والـذي  (اوميكـرون)،  الجديـد 

رافقـه زيـادة يف أعـداد الدخـول 

للمستشـفيات وبشـكل تصاعدي 

أيضـاً علما أن أغلبيـة الراقدين يف 

املستشـفيات حاليـا هـم من غري 

امللقحني“.

وتابـع: ” وهـذا يثبـت التحذيرات 

قابليـة  يف  للـوزارة  املتكـررة 

املتحـور عىل االنتشـار رسيعاً بني 

امللقحني ويسبب  األشـخاص غري 

أعراضـاً متعـددة وقـد تصـل اىل 

حـاالت شـديدة تسـتوجب دخول 

املستشـفيات، مما يثري القلق من 

اسـتمرار إرتفـاع أعـداد املصابني 

وما يسببه من مخاطر كبرية عىل 

صحة املجتمـع بإكملـه و قابلية 

النظـام الصحي عـىل التعامل مع 

الجائحة“.

واكدت الوزارة بحسب البيان، عىل 

”جاهزيـة مؤسسـاتها الصحيـة 

بشـكل كامـل للتعامـل مـع هذه 

املوجة الجديدة املتسارعة من حيث 

توفري كافة االدوية واملسـتلزمات 

الطبيـة الالزمـة لعـالج املصابني 

واملسـتلزمات املختربيـة املطلوبة 

يف جميع مخترباتنا العاملة لدوائر 

الصحـة يف بغـداد و املحافظات“، 

منوهة اىل ” اسـتمرار كافة املنافذ 

اللقاحـات  اعطـاء  يف  التلقيحيـة 

مـن الـرشكات العامليـة الرصينة 

واملعتمدة من قبل منظمة الصحة 

العاملية“.

واضـاف البيـان انه ”مـن منطلق 

الوطنيـة وحرصهـا  مسـؤوليتها 

عىل صحـة املجتمع بكافة اطيافه 

وتجاوز املوجة الحالية، دعت وزارة 

الصحـة املواطنـني غـري امللقحني 

يف  الصحيـة  املراكـز  اىل  لـألرساع 

كافـة محافظـات العـراق لتلقي 

اللقـاح كونـه يمثـل اآلن السـبيل 

األنجـع ملنـع أو تخفيـف اإلصابة 

باملتحور الجديد حسـب ما ثبت يف 

االدلة العلمية العاملية واملحلية من 

خـالل انخفـاض واضـح يف اعداد 

الراقدين من امللقحني مقارنة بغري 

امللقحني“.

وتابـع ان ”الوزارة حثت املواطنني 

اإلجـراءات  إتخـاذ  رضورة  عـىل 

الوقائيـة الالزمـة وتجنب األماكن 

بإرتـداء  واإللتـزام  املزدحمـة 

الكّمامات والتباعد البدني و االبتعاد 

عـن أقامـة التجمعـات الكبرية“،  

مبينـا انها ”دعت الـوزارات كافة 

وغـري  الحكوميـة  واملؤسسـات 

الحكوميـة لتطبيق قرارات اللجنة 

العليـا للصحة والسـالمة الوطنية 

املوقـف  متابعـة  يخـص  فيمـا 

التلقيحـي ملنسـوبيهم واملراجعني 

و  بهـا بشـكل صـارم  وااللتـزام 

متابعة تنفيذها بكل دقة وحرص 

و مسؤولية“.

وزارة  اعلنـت  ذلـك،  غضـون  يف 

الصحـة ، امـس الثالثـاء، املوقف 

الوبائـي اليومي لفـريوس كورونا 

املسـتجد يف العـراق، فيمـا اكـدت 

تسجيل 6487 اصابة جديدة و10 

حاالت وفاة وشفاء 648 حالة.

وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقتـه 

”الـزوراء“: ان عـدد الفحوصـات 

 ،28353 امـس:  ليـوم  املختربيـة 

ليصبـح عدد الفحوصـات الكلية: 

17093830، مبينة انه تم تسجيل 

6487 اصابة جديـدة و10 حاالت 

وفاة وشفاء 648 حالة.

واضافـت: ان عدد حاالت الشـفاء 

 ،(%  97.5)  2071120 الـكيل: 

بينمـا عدد حاالت االصابات الكيل: 

2125266، اما عـدد الحاالت التي 

تحـت العـالج: 29884، يف حني ان 

عـدد الحـاالت الراقـدة يف العناية 

املركزة: 68، وعدد حاالت الوفيات 

الـكيل: 24262، الفتـة اىل ان عدد 

 ،58005 امـس:  ليـوم  امللقحـني 

الـكيل:  امللقحـني  عـدد  ليصبـح 

.8932414
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الخرطوم/ متابعة الزوراء: 
يواصـل املتظاهـرون املناهضـون لالنقـالب 
العسكري يف السـودان احتجاجاتهم، بإغالق 
بعـض الطرق الرئيسـة يف العاصمـة وإعالن 
حالـة العصيـان املدنـي، عقب يـوم دام من 
التظاهرات أسـفر عن سـبعة قتىل وعرشات 
املصابني، كما أغلقوا أحد الشوارع الرئيسة يف 
منطقة ُبري رشق العاصمة قبل أن تواجههم 
قـوات الرشطة بإطـالق قنابل الغاز املسـيل 

للدموع وإزالة املتاريس.
ويف حـي بحـري شـمال الخرطـوم، قطـع 
املتظاهرون الطرق الرئيسـة بوضع الحجارة 
وجذوع األشـجار ورفعوا الفتات كتب عليها 

”الحصة وطن“.
ورصـد صحفيـو فرانس بـرس إغـالق املحال 
التجاريـة والصيدليات يف الخرطـوم واحيائها 
املجاورة. وشمل اإلغالق سوق ”السجانة“ أكرب 

سوق يف السودان ملواد البناء وسط العاصمة.
ووضع عىل أبواب أحد املحال الفتة ُكتب عليها 
”املحل مغلق حدادا عىل روح الشـهيد عثمان 

الرشيف“، وهو صاحب املحل وقد سـقط بني 
قتىل تظاهرات االثنني الدامية.

للعلـوم  الخرطـوم  جامعـة  علقـت  كمـا 
والتكنولوجيـا الدراسـة ملـدة يومـني وأكدت 
إدارتهـا يف بيـان أن ذلـك ”إيمانا منـا بوحدة 
املوقـف تجاه العصيان املدنـي ونعلن وقوفنا 
التـام مع كل الكيانات واألجسـام التي تدعوا 

لالعتصام“.
خـالل  متظاهريـن  سـبعة  ُقتـل  واالثنـني، 
احتجاجات يف السودان شارك فيها اآلالف ضد 
االنقالب العسـكري الذي نفـذه قائد الجيش 

عبد الفتاح الربهان قبل قرابة ثالثة أشهر.
ومن جهتها قالت الرشطة السودانية يف بيان 
ليل االثنـني إنها تعاملت ”بأقل قدر من القوة 
القانونية“، مضيفة أن خمسـني من أفرادها 

أصيبوا يف املواجهات.
ودفـع ذلـك النشـطاء إىل الدعـوة إىل عصيان 
مدني شـامل ملدة يومني، وقـال ائتالف قوى 
الحريـة والتغيري، الذي قاد احتجاجات 2019 
التـي أدت إىل إسـقاط الرئيس السـابق عمر 

البشـري، يف بيـان االثنني ”ندعـو كل جماهري 
شـعبنا للدخول يف عصيان مدني شـامل ملدة 

يومني اعتبارا من الغد (الثالثاء)“.
واألسبوع املايض، أعلن ممثل األمم املتحدة يف 
الخرطوم فولكر بريثس رسميا إطالق مبادرة 
يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع األطراف 
املختلفـة قبـل أن ينتقـل يف مرحلـة تالية اىل 

محادثات مبارشة أو غري مبارشة بينها.
ومن املتوقع أن يصل إىل العاصمة السـودانية 
وفـد أمريكي عـىل رأسـه املبعـوث األمريكي 
للقـرن اإلفريقي ديفيد سـاترفيلد ومسـاعد 
وزيرة الخارجية األمريكية للشؤون اإلفريقية 
العاصمـة  يف  الوفـد  يلتقـي  مويل.وحاليـا 
وهـي  السـودان“  ”أصدقـاء  السـعودية، 
مجموعة تطالب بإعـادة الحكومة االنتقالية 
يف البـالد بعـد االنقـالب العسـكري. وكتـب 
بريثس الذي يحـرض االجتماع افرتاضيا، عىل 
تويرت ”مجموعة ”أصدقاء السـودان تجتمع 
اآلن يف الريـاض .. قلـق عميـق بشـأن عنف 
(االثنـني)“. وأضاف ”هناك حاجـة إىل الدعم 

الدويل واسـتخدام وسـائل التأثـري املتوفرة .. 
يجب أن يتماىش دعم العملية السياسـية مع 
الدعم الفعال لوقـف العنف“. وعّطل الربهان 
يف 25 ترشين األول/أكتوبر املايض اسـتكمال 
انتقال السـلطة إىل املدنيني، يف أعقاب اعتقال 
رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغالبية القادة 
املدنيـني وتعليق عمل مجلس السـيادة.ومنذ 
ذلـك الحني، يكثف الناشـطون السـودانيون 
ديموقراطـي  مدنـي  بحكـم  املطالبـون 
احتجاجاتهـم يف مـوازاة تصاعـد العنف من 
قبل قـوات األمن بحق املتظاهرين ما أسـفر 
حتـى اآلن عن مقتل 71 متظاهـرا عىل األقل 
وسـقوط مئـات الجرحى، كمـا تعرضت 13 

امرأة عىل األقل لحوادث اغتصاب.
بانتظـام  تنفـي  األمنيـة  السـلطات  أن  إال 
مواجهـة  يف  الحيـة  الذخـرية  اسـتخدام 
املتظاهرين  االحتجاجـات، واتهمـت بعـض 
بعدم التزام السـلمية يف املسـريات والتسـبب 
يف مقتـل ضابـط وإصابة عرشات مـن أفراد 

األمن.
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امن ومجتمع

  بغداد/ الزوراء:
كشـفْت هيئة النزاهـة االتحادية عن صدور 
أحـكاٍم بالسـجن والحبـس بحـقِّ عـدٍد من 
بهم  املسـؤولني الحالّيني والسـابقني؛ لتسـبُّ

باإلرضار بمصلحة الدولة وهدر املال العام.
وذكـرت دائـرة التحقيقـات يف بيـان تلقـت 
ة  «الزوراء»: أنَّ «محكمة جنح الكرخ املُختصَّ
غيابيـاً  حكمـاً  أصـدرت  النزاهـة  بقضايـا 
بالحبـس بحـق ُمحافـظ بابـل السـابق يف 
القضيَّة املُتعلّقة بتغيري استعمال قطع أراٍض 
مـن أرٍض خرضاء وطريٍق عامٍّ إىل اسـتعماٍل 
؛ بهدف تحقيق منفعة أشخاٍص عىل  سـكنيٍّ
حساب مصلحة الدولة، ُمبّينًة أنَّ قرار اإلدانة 
صـدر وفقاً ألحكام املـادَّة (٣٣١) من قانون 

العقوبات».
وأضافت الدائـرة إنَّ «املحكمة ذاتها أصدرت 
حكمـاً حضوريـاً بحبـس ُمحافـظ واسـط 
السـابق؛ اسـتناداً ألحكام املـادة (٣٣١) من 
قانـون العقوبـات»، ُموضحًة «قيـام املُدان 
بُمخالفـة تعليمـات مجلـس الوزراء لسـنة 
ة  ٢٠١٨ بخصوص التعيينات يف املُديريَّة العامَّ
لرتبيـة واسـط بمنح عقـود تنميـة األقاليم 
بنسبة ١٠٪ من املُتقدِّمني للتعيني، وتـوزيـع 
النـسـب  حـسـب  الوظيـفيَّـة  الدرجـات 

السكانيَّـة، الفتًة إىل منح درجتني وظيفيَّتني 
دون املرور بآلية التعيني».

الفسـاد  » محكمـة جنايـات  وأفـادت بـأنَّ
املركزيَّة أصـدرت حكماً حضوريا بالسـجن 
ُمدَّة ست سنواٍت عىل ُمدير آثار صالح الدين؛ 
 (٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مبلـغ  بهـدر  لتسـبُّبه 
صة لرتميم جامع ملويَّة  مليارات دينار ُمخصَّ
سـامراء، ُمشـريًة إىل أنَّ املحكمـة أصـدرت 
حكمها؛ اسـتناداً إىل أحكام املادَّة (٣٤٠) من 

قانون العقوبات».
وبيَّـنت الدائرة أنَّ «املحكمتني أصدرتا قرارات 
لة يف  األحـكام بعد االطالع عـىل األدلة املُتحصَّ
تلك القضايا، والتي وجدتهـا كافيًة وُمقنعًة 

إلدانة املُتَّهمني».
مـن جانب متصـل، كشـفت هيئـة النزاهة 
االتحاديَّة عـن ضبطها حاالت تالعٍب وتزويٍر 
يف املـرصف الزراعـيِّ التعاونـيِّ يف محافظة 
الرمـادي، ُمبّينـًة أنَّ ذلـك أدَّى إىل هدر قرابة 

(٤,٥) مليارات دينار.
وافـادت دائرة التحقيقات يف الهيئة بحسـب 
بيـان لها تلقتـه «الزوراء» بـأنَّ «فريق عمل 
مكتب تحقيق األنبار، الذي انتقل إىل املرصف 
ـن بعد  الزراعـيِّ التعاونـيِّ يف الرمـادي، تمكَّ
تدقيق األضابري املُشـتبه بها كافة من ضبط 
شـبهة  تشـوبها  إقـراٍض  ُمعاملـة   (١٤٦)

التزوير».
الدائـرة أضافـت إنَّ «الفريق انتقـل بعد ذلك 
إىل دائرة شـؤون األحـوال املدنيَّة يف الرمادي، 
وقـام بعمليَّة تدقيق هويَّـات األحوال املدنيَّة 
ألصحاب تلك املُعامـالت، ُموضحًة أنَّ الفريق 

رًة». كشف (١٢٠) هويَّـًة ُمزوَّ
» مجموع الهدر يف املال العام  وأشـارت إىل أنَّ
بلـغ (٤,٤٩١,٤٠٠,٠٠٠) مليار دينار»، الفتًة 
إىل أنَّ «هـذا املبلغ ُيمثُِّل مجموع ما تمَّ رصفه 
عىل تلك القـروض ضمن املُبـادرة الزراعيَّـة 

للسنوات السابقة».
ذت عـدَّة عمليات ضبٍط  وكانـت الهيئة قد نفَّ
يف املرصف الزراعي كان آخرها ما أعلنت عنه 
أواخر كانـون األول املايض من تنفيذها ثالث 
عمليَّـات ضبـٍط يف فـروع املـرصف يف دياىل، 
أسـفرت عن ضبط قـروض ُمِنَحـْت بصورٍة 

ُمخالفٍة للقانون.

بغداد/ الزوراء:

أعلنـْت وزارة الرتبيـة موعـد اجـراء 

امتحانات نصف السنة لطلبة معاهد 

الفنون الجميلة للبنني والبنات للعام 

الدرايس ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ .

تلقـت  بيـان  يف  الـوزارة  وذكـرت 

«الزوراء» نسخة منه: ان «امتحانات 

لطلبـة  التحريريـة  السـنة  نصـف 

املعاهـد تبدأ يوم الثالثـاء املوافق ٢٥ 

كانـون الثانـي الجـاري وتنتهي يوم 

االثنني الـ٧ من شـهر شـباط املقبل، 

ويكـون يوم السـبت من ضمـن أيام 

االمتحانات».

وأضافـت ان «االمتحانات الشـفهية 

والعمليـة تبـدأ قبل أسـبوع من بدء 

االمتحانات التحريريـة واثناء الدوام 

الرسمي».

وأشار البيان اىل ان «العطلة الربيعية 

بالنسـبة ملعاهد الفنون الجميلة تبدأ 

يوم الثالثاء املصادف (٨ شـباط لعام 

٢٠٢٢)، امـا انطـالق دوام النصـف 

الثانـي من العـام الدرايس سـيكون 

يوم الثالثاء ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٢ ، عىل ان 

تبـدأ امتحانات نصف السـنة للطلبة 

املؤجلني يف األسـبوع الثانـي من بدء 

الـدوام الرسـمي وملدة أسـبوع واحد 

فقط».

من جانب اخر، عقدت اللجنة الدائمة 

الرتبيـة  وزارة  يف  التطوعـي  للعمـل 

اليونيسـف  منظمـة  مـع  اجتماعـاً 

ملناقشـة مرشوع «املدارس الخرضاء 

بحضور اعضـاء اللجنـة الوزارية يف 

املديريات العامـة للرتبية وممثل عن 

منظمـة اليونيسـف يف العراق بلسـم 

احمد .

وذكر بيـان للوزارة تلقـت «الزوراء» 

الـذي  «االجتمـاع  ان  منـه:  نسـخة 

تراسه مدير العالقات العامة واالعالم 

يف الوزارة هيثم نعمة ناقش املرشوع 

املقـدم من قبـل منظمة اليونيسـف 

{املـدارس الخـرضاء}، الـذي يهـدف 

اىل زرع روح العمـل التطوعـي لـدى 

التالميذ والطلبـة يف املدارس ورياض 

االطفال من اجل تهيئة بيئة مدرسية 

محببة وجاذبة لهم».
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 بغداد/ الزوراء:
اعلنِت الهيئة العليا للحج والعمرة تفويجها ما يقارب ٧٩ الف معتمر اىل الديار املقدسة 

ألداء مناسك العمرة.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: انها « فوجت مايقارب ٧٩ الف معتمر 
جـوا عن طريق املطارات العراقية بواسـطة طائرات رشكة الخطـوط الجوية العراقية 

والنواقل االخرى». 
واوضحت « استعدادها لنقل االعداد الكثرية من املعتمرين الراغبني بالذهاب خالل فرتة 

الذروة ألشهر (رجب، شعبان، رمضان). «
ودعت الهيئة «املواطنني بالتسـجيل لدى الـرشكات املعتمدة من قبلها التي تقدم جميع 

الخدمات الالزمة لراحتهم وسالمتهم».

بغداد/ الزوراء:
افتتَح وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
نبيل كاظم عبد الصاحـب، امس الثالثاء، 
عددا من البنى التحتية يف جامعة النهرين 
التي بينها أحد املداخل والشوارع الحيوية 
الجامعية املحاذيـة ملجرس الجادرية فيما 
وضـع حجـر األسـاس للمرحلـة الثانية 
ملبنى جامعي يضم اثنتني وسـبعني قاعة 

دراسية.
وبحسـب بيان للـوزارة تلقـت «الزوراء» 
نسـخة منه، فقد أعـرب عبـد الصاحب، 
خـالل فعاليـات االفتتـاح التـي حرضها 
مـن  وجمـع  النهريـن  جامعـة  رئيـس 
املسـاعدين والعمداء والتدريسـيني وعدد 
من مسؤويل املشاريع وممثيل دوائر املرور 

العامـة وعمليات بغداد، عن حرص وزارة 
التعليم العايل ومؤسساتها عىل التوسع يف 
البنى التحتية للجامعات الستيعاب الطلبة 
وتعزيز البيئة الجامعية باملستلزمات التي 
تفرضهـا العملية التعليمية واشـرتاطات 

الجودة ومعايريها.
املداخـل  وافتتـاح  اسـتكمال  أن  وأكـد: 
والشـوارع الداخليـة للجامعـة والسـيما 
املحاذيـة منها ملجرس الجادرية سيسـهم 
املـكان  يف  املـروري  الزخـم  تخفيـف  يف 
ويوفر مرونة كبرية يف اسـتيعاب العجالت 
الداخلة اىل جامعتي بغداد والنهرين ووجه 
بتخصيص مبالغ ماليـة اضافية لتغطية 
االحتياجـات الالزمة يف محيط املشـاريع 

املنفذة ومقرتباتها.

بغداد/ الزوراء:
أفاَد مصدر امني يف محافظة االنبار، امس 
الثالثاء، بضبط كدس لألسـلحة والعبوات 
الناسـفة بعمليـة امنية اسـتباقية غربي 

االنبار .
وقـال املصـدر يف ترصيـح صحفـي: ان“ 
القوات األمنية شنت حملة دهم وتفتيش 
اسـتهدفت مناطق مختلفة مـن صحراء 
ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي االنبار، 
عىل خلفية ورود معلومات اسـتخباراتية 
افادت بوجـود كدس لألسـلحة والعبوات 

الناسفة يف املناطق املستهدفة».

واضاف املصدر ان “القوات االمنية تمكنت 
من االستيالء عىل الكدس وبداخله كميات 
من االسـلحة املتنوعة والعبوات الناسـفة 
واجهزة تفجري، فضال عن مواد تسـتخدم 

يف صنع املواد املتفجرة».
وأوضـح ان ”فرقـة معالجـة املتفجـرات 
ابطلـت مفعول االسـلحة املضبوطة دون 
وقـوع اي اصابـات يف صفـوف القـوات 
مـن  ”االسـلحة  ان  مؤكـدا   ،” االمنيـة 
مخلفات عصابـات داعش االجرامية ابان 
سـيطرتها عىل مساحات واسعة من مدن 

االنبار“. 

 بغداد/ الزوراء:
اعلنـْت وزارة الخارجية العراقية، امس الثالثاء، ان الواليات املتحدة األمريكية ستسـلم 

العراق قطعتني اثريتني تعودان إىل اكثر من ٤٠٠٠ سنة.
وقال املُتحدث باسـم الوزارة، أحمد الصحاف، يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: انه 
«َعَمالً بدبلوماسـّية االسـرتداد، ستتسـلم القنصلية العامة لُجمهوريـة العراق يف لوس 
أنجلوس وبالتنسيق والتعاون مع املكتب الوطني األمريكي للتحقيقات قطعتني أثريتني 
تعودان إىل أكثر من ٤٠٠٠ سنة، وهما لوح مسماري يعود إىل مدينة أُور والثاني جزء من 
منشور مسماري نادر جداً يعود إىل مدينة بابل القديمة وال توجد سوى قطعتني منه يف 

العالم وقد كان يستخدم كأداة تعليم نادرة».
واضاف ان «هذا اإلنجاز قد تحقق يف وضع اليد عىل القطع ومصادرتها من قبل السلطات 
األمريكيـة ضمن الجهود التي تبذل ملالحقة اإلتجار غري املـرشوع باآلثار العراقية ومن 
خـالل تتبع املعلومات املُقدمة واتخاذ اإلجراءات القانونية لوضع اليد عليها والعمل عىل 

إرجاعها إىل موطنها األصيل من خالل السلطات العراقية».
واشـار اىل ان « مراسـم التسليم ستجري يف مبنى القنصلية العامة لُجمهورية العراق يف 

لوس أنجلوس بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٢ خالل احتفال رسمي».

@∂g@ã‡n»fl@—€c@79@läb‘Ì@bfl@wÌÏ–m
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 بغداد/ الزوراء:
تمكنت هيئـة املنافذ ضبـط ٣ حاويات تحتوي 
عـىل مـواد كيماوية خطـرة يف مينـاء ام قرص 

الشمايل.
وذكر اعالم هيئة املنافذ يف بيان تلقت «الزوراء» 
نسـخة منه: «بجهود ومتابعـة دقيقة يف منفذ 
ميناء أم قرص الشمايل ومن خالل تنسيق العمل 
وتبادل املعلومات مع جهـاز املخابرات الوطني 
تم ضبط ثالث حاويات تحتوي (مواد كيميائية 
خطـرة) مخالفة لـرشوط وضوابط االسـترياد 
حيـث تجـاوزت املـدة القانونية عـىل بقائها يف 

امليناء».
واضاف البيان انه «تم تشكيل لجنة من الجهات 
ذات العالقـة وتنظيـم محـرض ضبـط أصـويل 
وإحالـة الكيفيـة إىل القضاء التخـاذ اإلجراءات 

القانونية بحق املخالفني».

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الـصحة، امس الثالثاء، دخـول 
املتحور أومـيكرون مـرحلة ذروة االنتشـار يف 
البالد، وفـي غـضون ذلـك، حـذرت الــوزارة 
مـن تـعـرض الـنـظـام الـصـحي إلـى تحد 
وضـغط كبريين فـي حـال تسجيل إصـابات 

كثـرية بـالـوباء خـالل مـدة وجـيـزة. 
وقـال مديـر تعزيز الصحـة يف الـوزارة، هيثم 
العبيـدي، يف حديـث صحفـي: إن «فـيـروس 
ذروة  مرحلـة  فــي  دخــل  أومـيـكــرون 
االنـتـشــار كـونــه عـبــارة عـن سـاللة 

ومـتحـور جـديـد». 
هـــي  أومـيكـرون  «سـاللــة  أن  وأضـاف 
مشـابهة لـلـســالالت الـســابـقـة، لكنها 
تتميز بـسـرعـة انـتـشـارهـا وتـعـد مقلقة 
جـدا بـسـبـب ارتـفـاع اإلصابات بـشــكـل 
كـبـيــر فــي وقـــت قـصـيــر، وهـــذا 
سـيـســبـب ضغــوطـات عىل املوارد سواء 
األدويـة واألســــرة واملستشفيات واملالكات 

الصحية». 
ورجـــح العبيدي «ارتـفاع أعـــداد اإلصابات 
خالل املدة املقبلة بسـبب العـدوى التي تنترش 
بـني املواطنني»، مـبـيـنــا، أن «حـضـانــة 
الـفـريوس بشـكل عـام تـتـراوح بـني يـوم 
واحــد إلــى ٢١ يومـاً، بينمـا فـرتة حضانة 
أومـيـكــرون أقــل مـن أســبـوع بسـبب 
ســرعـة ظـهــور األعـراض، وقـصـر فرتة 

انتشار الـعـدوى».
املـوظـفــني  «أغــلــب  أن  إىل  ونبـه 

واملـراجـعــني هـم جــزء مهـم بالسـيطرة 
عـىل املــرض، مـــن خـــالل الـتـزامـهـم 
وأخــذ  الــوقائـيــة،  بـالـتـعـلـيـمــات 

اللقاحات».
مـن جانـب متصـل، ناقشـت وزارة الصحـة 
والبيئـة، امس الثالثاء، عـرض املوقف الوبائّي 
ونسب التلقيح بلقاحات كورونا، فيما شددت 
عـىل اسـتنفار كل املـوارد البرشيـة املتعلقـة 

باألوضاع الصحية للبلد.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 
منـه: ان»وزيـر الصحة هانـي العقابي ترأس 
لجنـة االمـر الديوانـي ٢١٧ اجتمـاع اللجنـة 
يف  الطبابـة  ومسـٔوويل  اعضائهـا  وبحضـور 
وزارتـي الدفاع والداخليـة ومديرية الطبابة يف 

هيئة الحشد الشعبي يف مقر الوزارة».

واضاف البيان انه «تم خالل االجتماع مناقشة 
عدد من املحـاور منها عرض املوقـف الوبائي 
ونسـب التلقيح بلقاحات كوفيد - ١٩ وحسب 
دوائـر الصحـة ومنافـذ التلقيـح الخاصـة يف 
القوات االمنيـة كما تم متابعة خطة االٕسـناد 

الطارئ لنرش لقاحات كوفيد - ١٩».
واكد «عىل تنفيذ توصيات اللجنة العليا للصحة 
والسـالمة الوطنية فضال عن متابعة إجراءات 
العامـة والتأكيـد عـىل  الوقائيـة يف االماكـن 
الجانـب التوعـوي لحث املواطنـني عىل اهمية 
اخـذ اللقاحـات املضـادة لفايـروس كورونـا 
واتخـاذ االجراءات الوقائية الالزمة واسـتنفار 
كل املوارد البرشية املتاحـة لدى جميع الدوائر 
وعـدد من االمور املتعلقة باألوضاع الصحية يف 

البلد».
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حاورته / صابرين إبراهيم هاشم :
أكـَد املمثـل واملخرج املرسحـي العراقي 
تحريـر االسـدي ان اول ظهـور لـُه عىل 
شاشة التلفزيون كان مع عيل فاضل يف 

مسلسل والية بطيخ ومن ثم بنج عام.
وقـال االسـدي يف حوار صحفـي: كانت 
لـدّي موهبة قبـل دخويل معهـد الفنون 
الجميلة، وقد سعيت ألعززها بالدراسة، 
لكني واجهت بعض الصعوبات بسـبب 

الوضع االقتصادي يف العراق.
 ولتسـليط الضـوء أكثـر حول مسـرية 

السـاير كان لنا هذا الحوار القصري معه 
للتعرف عن شخصيته ومشواره الفني .
ولد االسـدي يف بغداد ونشأ بها، وحصل 
عـىل دبلوم مـن معهد الفنـون الجميلة 
قسـم اإلخراج املرسحـي، وبكالوريوس 
من كلية الفنون الجميلة قسـم اإلخراج 
العليـا  دراسـته  أكمـل  ثـم  املرسحـي، 
(املاجسـتري) يف فلسفة اإلخراج، وكانت 

بداياته عىل سنوات طويلة يف املرسح .
وقال األسـدي: أنـا تحرير االسـدي من 
مواليد ١٩٧٩، خريج معهد فنون جميلة 
وكليـة فنـون جميلـة، وحـاصـل عـىل 
شهادة املاجسـتري يف االخراج املرسحي، 
االخـراج  يف  الدكتـوراه  عـىل  ومقبـل 

املرسحي .
وعن أول ظهور لـُه، قال: ان اول ظهور 
يل كان عـىل شاشـة التلفزيـون مع عيل 
فاضل يف مسلسـل واليـة بطيخ ومن ثم 

بنج عام . 
* حدثنـا عـن بداياتـك باختصـار، وما 
الصعوبات التي واجهتها خالل مسريتك 

الفنية؟
- قبل معهد الفنـون الجميلة كان يقال 
يل انك تمتلك موهبة ما، وفعال قد سعيت 
ألعززهـا بالدراسـة، ومع ذلـك واجهت 
عدة صعوبات بسبب الوضع االقتصادي 
يف العـراق، كان عـّيل ان اعمل وادرس يف 
نفـس الوقت، والحمدلله الـذي وفقني، 
فبعـد ان تخرجـت مـن املعهـد ُعينـت 
للتمثيـل  القوميـة  بالـفرقـة  مخرجـا 

وبدأت تسري الحياه ُبشكل افضل .  
*  ماذا يعني املرسح لتحرير االسدي؟

- املـرسح هـو كل حياتي، كل االشـياء 
التـي اقـوم بها وحتـى طبيعـة حياتي 
تتمحور حول املـرسح، الن املرسح نواة 
فنية عمالقة كبـرية، وبإمكانها ان تمأل 
فـاملمثـل  والثقافـة،  بالخـربة  الحيـاة 
واملخـرج املرسحـي يحمـل مواصفـات 
تختلـف عـن البقية، النه يكـون محمال 
بالقـراءات املرسحية والتجارب  ومعبئا 

الفنية .
* مـا اقـرب االعمال لـتحرير االسـدي، 

وما العمل الذي أثر فيك شخصياً ؟
- هناك الكثري من االعمال القريبة، لكن 
هناك مشـاهد يف مسلسـل والية بطيخ 
قريبة جـداً اىل قلبي ألنهـا تتعلق بأمور 
حاولنا أن نجسـدها بشـكل فني كبري، 
ومؤخراً شـخصيتي يف مسلسـل جوري 
الـذي سـيعرض يف رمضان القـادم تعد 

قريبة يل جدا. 
* كيـف كانت تجربتـك يف ”والية بطيخ 
هـذِه  اضافـت  ومـاذا  عـام“،  وبنـج 

التجربتان لتحرير االسدي؟
- واليـة بطيـخ وبنج عام عمـالن اعتز 
بهمـا بشـدة، اوالً لكونهما مـع صديق 
غـاٍل، وثانيـاً انني كنـت رافضـا لعمل 
تلفزيونـي لكونـي قريبـا مـن املـرسح 
لسـنوات طويلـة، لكن مع عـيل فاضل 
كانت بداية وتجربـة اعتز بها عىل مدى 

حياتي . 
* إذا لم يصبح تحرير االسدي فنانا فما 

الوظيفة التي تناسبُه؟
- لبقيـت شـاعراً او موسـيقيا الن لدّي 

معرفة باملقامات والعزف . 
* ما اعمالك الفنية لـعام ٢٠٢٢ ؟

- اعمـايل لرمضان القادم هي مسلسـل 
األردن،  الـذي تـم تصويـره يف  جـوري 
وسوف يعرض عىل قناه الرشقية، ولدي 
عمالن احدهـم لقناة العراقيـة والثاني 

. Utv لقناة
*  اين يجد تحرير االسـدي نفسه بعد 5 

اعوام من اآلن؟
 - مـن الصعب ان احدد ايـن اجد نفيس 
بسـبب الوضع يف العـراق، لكنني احاول 
ان اكـون متواصـال باألفضـل لنفـيس 
وللجمهـور، وإن شـاءالله يوفقنـا الله 

لنخطي هذه الخطوات بشكل جي. 
* هل األسـدي راٍض عىل ما قدمه للفن 

حتى اآلن؟
- أنـا راٍض حتـى اآلن عـىل مـا قدمته، 
ولـدّي مبـدأ يقـول أن ال أعمـل أي عمل 
إال إذا كنـت مقتنعا بـِه، ولكل ما قدمته 
فأنا سعيد ومقتنع جداً، واسعى لتقديم 

األفضل.
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بغداد/ الزوراء:
ان  العربـي  النقـد  صنـدوق  أعلـن 
حصة العراق مـن االحتياطي املؤكدة 
للنفـط عربيا يبلـغ %20.7، مبينا ان 
احتياطيـات الـدول العربيـة شـكلت 
55.7 يف املئـة مـن االحتياطي العاملي 

من النفط الخام.
وذكر الصندوق يف التقرير االقتصادي 
عليـه  واطلعـت  املوحـد،  العربـي 
”الـزوراء“: أن ”نسـبة 92.7 يف املئـة 
مـن االحتياطيات املؤكـدة من النفط 
الخـام عربيـاً ترتكـز يف 5 دول عربية 
هي السـعودية التي استأثرت بحصة 
37.3 يف املئة من إجمـايل احتياطيات 
الـدول العربيـة، يليها العراق بنسـبة 
20.7 يف املئـة، والكويت 14.2 يف املئة، 
واإلمـارات 13.7 يف املئة، وليبيا 6.8 يف 

املئة“.
واضاف ان ”احتياطيات الدول العربية 
شـكلت 55.7 يف املئة مـن االحتياطي 
فيمـا  الخـام،  النفـط  مـن  العاملـي 
شـكلت احتياطيـات دول أوبـك غـري 
العربية نسـبة 23.5 يف املئة، وشكلت 
احتياطيـات دول الكومنولـث نسـبة 

9.3 يف املئة وشـكلت نسبة احتياطي 
النفط املؤكد يف أمريكا الشـمالية 6.3 
يف املئة، فيما بلغت نسـبة االحتياطي 
يف بحـر الشـمال 0.8 يف املئة، ويف دول 

اخرى نسبة 4.4 يف املئة“.
”ارتفعـت  فقـد  التقريـر،  وبحسـب 

تقديـرات االحتياطي املؤكد من النفط 
عـىل الصعيـد العاملي بشـكل طفيف 
2021، لتصـل 1284.3 مليـار برميل، 
أي بزيـادة 2.6 يف املئـة مقارنـة مـع 
مستويات العام الذي سبقه، وبالنسبة 
للدول العربية، استقرت التقديرات عند 

املسـتوى املحقق نفسـه نهايـة العام 
السابق وهو 715.8 مليار برميل“.

مـن جانب اخر، قالت مصادر مطلعة 
إن رشكة هندوستان برتوليوم كورب 
لتكرير البرتول التابعة للدولة يف الهند 
ستزيد مشرتياتها من النفط العراقي 

بنسبة %45 هذا العام لتغطية قدرات 
التكرير اإلضافية.

وذكرت وكالـة رويرتز وفقا للمصادر 
3.2 مليـون  الرشكـة ستسـتورد  أن 
طـن، أي حوايل 64 ألـف برميل يومياً 
من العراق هذا العـام ارتفاعاً من 44 

ألفاً يف 2021.
والعراق هو أبرز موردي النفط للهند، 
وسـيؤدي قـرار الرشكـة الهنديـة إىل 

تعزيز وضعه يف أسـواق الهند.
وسـيتمكن العراق باعتباره ثاني أكرب 
منتجـي النفـط يف منظمـة البلـدان 
املصـدرة للبـرتول (أوبك) مـن زيادة 
صادراته بما يصل إىل 250 ألف برميل 
يوميـاً يف الربـع الثاني مـن العام بعد 
للضـخ  محطـات  إنشـاء  اسـتكمال 

بموانئ عىل الخليج.
ويف العام املايض قال إم.كيه. سورانا، 
رئيس رشكـة هندوسـتان برتوليوم: 
إن واردات الرشكـة مـن النفط الخام 
عـايل الكربيـت سـتزداد بعد توسـعة 
قدرة مصفاتها يف فيزاج من 166 ألف 
برميل يومياً إىل 300 ألف برميل يومياً 

بحلول مارس/ اذار املقبل.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة املنافذ الحدودية، امس الثالثاء، عن 
ثالث توصيات بشأن استرياد الذهب، فيما أشارت 
اىل رفع توصية لتخفيض رسـوم االسـترياد. من 
جانب متصل، انخفضت أسعار الذهب ”االجنبي 

والعراقي“ يف األسواق املحلية بشكل طفيف.
وقـال رئيس هيئة املنافذ الحدودية، عمر الوائيل، 
يف ترصيـح صحفي: إن ”عملية اسـترياد الذهب 
وآليـة دخوله بناًء عىل طلـب غرفة تجارة بغداد، 
وتـم عرضها يف جلسـة هيئـة املنافـذ الحدودية 
املرقمـة 12 لعـام 2021، فضالً عن عرض كتاب 
غرفة تجارة بغداد، وكذلك اإلجراءات املتخذة من 
قبل الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية 

بهذا الخصوص“.
وأضـاف أنـه ”تـم التصويـت عىل عـدة محاور 
بخصوص اسـترياد الذهب، حيـث اتفقوا العمل 
عىل رفـع توصيـة لتخفيض رسـوم االسـترياد 
والتصديـر فيما يخـص الذهـب، واعتماد مطار 
البـرصة الـدويل لدخـول وخـروج الذهب أسـوة 
بمطار بغداد والنجف األرشف، والسـماح بإعادة 
اصـدار 50 % مـن الذهـب املسـتورد مـن قبـل 
التاجر اسـتنادا لقرار مجلس الوزراء 635 لسنة 

.“2017
وأشـار إىل أن ”غرفـة تجارة بغـداد أقامت ندوة 
تمت مناقشة موضوع استرياد الذهب مع التجار 
واملسـتوردين والخروج بتوصيات، سيتم رفعها 

للمجلس الوزاري لالقتصاد، ومن ثم تعرض عىل 
جلسـات مجلس الوزراء، من اجل اجراء التعديل 
عىل قرار مجلس الوزراء املذكور، للنهوض بواقع 

عمل املستوردين“.

وأكد أن ”املنافذ الحدودية يف مطار بغداد والنجف 
شـهدت يف اآلونة االخرية عزوفاً كبرياً عن دخول 
الذهب، وسيتم اتخاذ اجراءات لدعم هذه التجارة 

التي سيكون لها مردود عال للدولة“.
مـن جانـب متصـل، انخفضـت أسـعار الذهب 
”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحلية بشـكل 

طفيف، امس الثالثاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة 
ب   شـارع النهر يف العاصمة   بغداد سجلت للمثقال 
الواحـد عيار 21 مـن الذهب الخليجـي والرتكي 
واألوربي سعر بيع 373 الف دينار، وسعر الرشاء 
369 الفاً، فيما سـجلت اسعار الذهب ليوم امس 

االثنني 374 الف دينار للمثقال الواحد.
واشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من 
الذهب العراقي سـجل انخفاضـا ايضا عند 343 

الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 339 ألفا. 
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، 
فإن سـعر بيع مثقال الذهـب الخليجي عيار 21 
يـرتاوح بـني 375 الف دينـار و380 ألفـاً، فيما 
تـراوح سـعر البيع مثقـال الذهـب العراقي بني 
345 الفـاً و350 الـف دينار.. ويسـاوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
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بغداد/ الزوراء:
اكـد الخبري االقتصادي، وسـام التميمي، ان العراق يعيش انتعاشـاً ماليا غري 
مسبوق بعد االرتفاع الكبري يف أسعار النفط، الفتا اىل ان الحكومة امام فرصة 

كبرية لتطوير البنى التحتية وحل ازمة الخدمات والقضاء عىل البطالة.
وقـال التميمي يف ترصيح صحفي: ان ”البنـك املركزي قد تجاوز يف احتياطيه 
الـ ٦٠ مليار دوالر، إضافة اىل ان النفط سجل أرقاما كبرية بعد تجاوزه عتبة 

الـ ٨٥ دوالرا للربميل ومن املرجح ان يصل اىل الـ ١٠٠ يف قادم األيام“.
وأضاف ان ”العراق يعيش انتعاشـا ماليا يف وقت تمكن فيه من تسـديد ديون 
الكويـت، وارتفاع أسـعار النفط عامليا، وكذلك قيـام الحكومة العراقية برفع 

سعر رصف الدوالر يف األسواق“.
وبـني ان ”الحكومـة املقبلة امام فرصـة ينبغي اسـتثمارها، حيث باإلمكان 
اسـتغالل الوفرة املالية يف تطوير البنى التحتية وخلق مناطق سـكنية جديدة 
للقضـاء عىل ازمة السـكن، وتحديد تسـعرية معينة للعقـارات، إضافة اىل ان 
مشـاريع انشـاء الطـرق والبنى التحتية من شـأنها خلـق آالف فرص العمل 

ملختلف االختصاصات“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف صندوق اإلسـكان التابع لوزارة االعمار واإلسـكان والبلديات العامة، 

امس الثالثاء، عن األموال املرصوفة يف العام ٢٠٢١.
وذكـر بيان للمكتب االعالمي للصندوق تلقته «الـزوراء»: أن «مجموع املبالغ 
املرصوفـة بعموم املحافظات يف العام ٢٠٢١ بلغ ٨٥٠٫٥٥١٫٥٠٠٫٠٠٠ دينار»، 
الفتا إىل أن «هذه املبالغ تزيد عن ما تم رصفه يف العام ٢٠٢٠ بأكثر من ضعف 

والتي بلغت فيها املبالغ املرصوفة ٦١٫٣٩٢٫٧٥٠٫٠٠٠».
واشـار البيان إىل أن «عدد املعامالت اإللكرتونية التي تم قبولها فعلياً يف العام 
٢٠٢١ بلغـت (٢١٫٩٤٢) معاملة وهو ضعف املعامالت املقبولة يف العام ٢٠٢٠ 
والتـب بلغـت (١٢٫٣٢٥)».واوضح الصندوق أن «عدد املعامالت املكشـوفة يف 
العـام ٢٠٢١ بلغت (٤٥٫٣٤٥) معاملة وهو ضعف املعامالت التي تم كشـفها 
يف العـام ٢٠٢٠ (٢٥٫٠٣٦) معاملة.يذكـر أن العـراق يعانـي من أزمة سـكن 
خانقة نظراً لتزايد عدد سـكانه قياسـاً بعدد املجمعات السـكنية، عالوة عىل 
عجز املواطن ذي الدخل املحدود عن بناء وحدة سـكنية خاصة به بسبب غالء 
األرايض واملواد اإلنشائية.وتقدر وزارة االعمار واإلسكان حاجة العراق اىل أكثر 

من ثالثة ماليني وحدة سكنية لسد ازمة السكن يف البالد.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات الـدوالر االمريكي يف مزاد البنك املركـزي العراقي للعملة 

الصعبة، امس الثالثاء، ألكثر من ٢١٥ مليون دوالر .
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد امس، خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، ارتفاعاً يف مبيعاته بنسـبة ٢٫٦٨ ٪ من الـدوالر لتصل إىل ٢١٥ 
مليوناً و ٥٤٧ الفاً و ١٥ دوالراً أمريكياً غطاها البنك بسـعر رصف اساس 
بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم امس االثنني، التي بلغت املبيعات 

فيه ٢١٢ مليوناً و٧٢٩ الفاً و٧٣٥ دوالراً أمريكياً.
وأضاف أن معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل 
شـكل حواالت واعتمادات والتي بلغت ١٦٣ مليوناً و٣٦٧ الفاً و١٥ دوالراً، 

فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ ٥٢ مليوناً و ١٨٠ ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن ٢٨ مرصفـا قامت بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة يف 
الخـارج، ١٩ مرصفـا لتلبيـة الطلبـات النقديـة، إضافـة اىل ١٩٩ رشكة 

توسط.

بغداد/ الزوراء:
ذكرت غرفة تجارة بغداد، امس الثالثاء، أن منع اسـترياد البضائع، وعدم 
وجود دراسة حقيقة لواقع السوق العراقية وراء االرتفاع الحاصل بأسعار 

السلع واملنتجات.
وقال رئيس الغرفة، فراس الحمداني، يف حديث صحفي: انه «ليست هناك 
دراسة حقيقية للسـوق العراقية، وما تحتاجه من سلع وبضائع مما أثّر 

عىل ارتفاع السلع يف األسواق املحلية».
مبينا ان «هناك اجتهادا للمسـؤول العراقي، حيث يقوم بمنع االسـترياد، 
ويف الغـد يسـمح لدخولها وحسـب رؤيتـه وقناعته بدون وجود دراسـة 

حقيقية لألمر».
واضـاف ان «العـراق يفتقر للصناعة الوطنية وبالتايل، فإن منع اسـترياد 
السـلع التي يفتقر اليها العراق وطنيا سـتؤدي اىل شـحة لهذه السـلع يف 

األسواق، ويصبح هناك طلب عليها وترتفع أسعارها».
الفتـا إىل أن «كتـاب هيئة املستشـارين ملجلـس الوزراء اقـر بوجود هذه 
املشـكلة وألـزم وزارتي الصناعة والزراعة بفتح اسـترياد مـا تم منعه يف 

العام ٢٠٢١».
وبعد قـرار الحكومة العراقية بخفض قيمة الدينـار العراقي أمام الدوالر 
األمريكـي أواخـر العام ٢٠٢٠، وصل سـعر رصف كل ١٠٠ دوالر إىل قرابة 

١٥٠ الف دينار، ما أدى الرتفاع كبري باألسعار يف السوق العراقية.
وترتفـع أسـعار السـلع والبضائع بشـكل تدريجي عىل الرغـم من ثبات 
سـعر الـرصف ألكثر من عام واحـد، مما أثر بدوره عـىل ارتفاع التضخم 

يف العراق.
وكانت هيئة املستشارين قد ألزمت يف كتابها، الذي صدر يوم األحد املايض، 
وزارتـي الصناعة والزراعة بفتح االسـترياد دون قيـد او رشط والتوجيه 

بعدم اللجوء إليه مستقبال ألرضاره الكبري وخلقه بيئة احتكارية.
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بغداد/ الزوراء:
حـذر الخبري االقتصادي، باسـم انطوان، امس الثالثاء، مـن ضياع مبالغ 
طائلـة جـراء رصف ارباح ارتفاع اسـعار النفط يف مشـاريع غري مهمة، 
داعيا اىل تشـكيل صندوق سيادي اسـتثماري لزيادة املوارد املالية يف اوقت 

انخفاض اسعار النفط.
وقـال انطوان يف ترصيح صحفي: ان ”اسـعار النفـط العاملية ارتفعت اىل 
اكثـر مـن ٨٦ دوالرا وهو مبلـغ يفوق تقديـرات الحكومـة العراقية التي 
قدرت اسعار النفط بـ ٥٦ دوالرا للربميل الواحد خالل املوازنة اي بتسجيل 

فائض يبلغ ٣٠ دوالرا عن كل برميل“.
واضاف ان ”الفائض يف املوازنة وعدم تسـجيل عجز ال يعني انتهاء االزمة 
املالية بل يوجب عىل الحكومة اطالق صندوق سـيادي استثماري من اجل 

دعم االجيال املقبلة، فضال عن توسيع نشاط غري النفطي بالعراق“.
واشار أنطوان اىل ان ”حجم ديون القطاع الخاص يتجاوز الـ ٦٠ تريليون 
دوالر وعىل الحكومة رصف تلك املبالغ بأرسع وقتت ممكن من اجل انعاش 

القطاع الخاص وسوق العمل لتوفري فرص عمل جديدة“.

بغداد/ الزوراء:
إنرجـي  جينيـل  رشكـة  توقعـت 
الربيطانيـة، امس الثالثـاء، أن يزيد 
التدفـق النقدي الحر لديهـا إىل أكثر 
مـن الضعف يف عـام 2022 مدعوما 
بزيادة أسـعار النفط العاملية، حتى 
يف الوقت الذي يركز إقليم كردسـتان 
العـراق إنتاجـه يف املنطقـة بنفـس 

مستوى العام املايض.
وذكـرت وكالـة رويـرتز يف تقريـر 
مرتجـم اطلعت عليه ”الـزوراء“: ان 
”الرشكـة الربيطانيـة دخلت يف نزاع 
قانوني مع اقليم كردسـتان العراق، 
تحكيًمـا  املـايض  الشـهر  وبـدأت 
ضدهـم يف لنـدن بشـأن مطالبـات 
تتعلق بعقدين ملغيني ملشـاريع غاز 

مشرتكة يف املنطقة“.
واضـاف ان “الرشكـة التـي تعمل يف 
املنطقة الكردية منذ أكثر من 20 عاًما 
ولديها أربعة حقول هناك، استفادت 
من انتعاش أسعار النفط بعد الركود 
خالل املراحـل األوىل من الوباء عندما 

كانت اإلمدادات فائضة“.
وقالـت الرشكـة إنها “ تتوقـع تدفق 
نقدي حر يصل إىل 200 مليون دوالر، 

قبـل توزيع األربـاح ، بأسـعار نفط 
برنـت البالغة 75 دوالًرا للربميل ، مما 
رفع األسـهم التابعة لها بنسـبة 2.1 
باملائة إىل 145 بنًسـا بحلول السـاعة 

8.35 بتوقيت غرينش“.
وحـذرت الرشكـة التـي كشـفت عن 
متوسط انتاج لها بلغ 31 الفا و 710 
برميل نفط يوميـا عام 2021 من أن 
زيـادة أو نقصان 10 دوالرات للربميل 
يف أسـعار برنت سـيؤثر عـىل التدفق 
النقـدي السـنوي بمقـدار 50 مليون 

دوالر“.
وقال عدد من تجار النفط إن “الرشاء 
املحمـوم للنفـط ، مدفوًعـا بانقطاع 
اإلمـدادات واإلشـارات إىل أن متغـري 
فايـروس أوميكرون لن يكون معطالً 
لتغذية الطلب كما كان ُيخىش سابًقا 
، دفع بعض درجـات النفط الخام إىل 
أعىل مستوياتها يف عدة سنوات ، مما 
يشـري إىل أن االرتفاع يف العقود اآلجلة 
لخـام برنـت يمكن أن يسـتمر لفرتة 

أطول. 

بغداد/ الزوراء:
وضعت وزارتا العمل والشؤون االجتماعية والتخطيط 
معايري جديدة لتحديد من هم الفقراء عىل وجه الدقة، 
وكيفية توزيـع املوارد عىل هـذه الرشيحة، من أجل 

االستهداف الحقيقي وعدم التجاوز عىل حقوقهم.
وقالت وكيل وزارة العمل، عبري الجلبي، يف بيان اطلعت 
عليـه «الـزوراء»: إن ”هناك تنسـيقاً عالياً مع وزارة 
التخطيط لغـرض تحديد الفقراء ومعالجة مشـكلة 
الفقر والفئات املشـمولة بتحسـني الدخل من خالل 

اعتماد معايري جديدة لتحديد من هم الفقراء“.
وأضافت الجلبي أن ”الوزارة مستمرة وبشكل يومي يف 
عمليات البحث والتقيص عن األرس الفقرية واملتعففة 
والتي تضم بني أفرادها عاجزين وذوي إعاقة ونساء 
يف املدن واملناطق األكثر فقراً بغية شمولهم بالخدمات 

التي تقدمها وبما يسمح به القانون“. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلـن اتحاد مصدري جنـوب رشقي منطقة األناضول، امـس الثالثاء، أن 
العراق جـاء باملرتبة الثانية كأكرب مسـتورد للسـجاد الرتكي خالل العام 

املايض 2021.
وقـال االتحاد يف تقرير له اطلعت عليه ”الـزوراء“: إن ”عائدات تركيا من 
صـادرات السـجاد، خالل العـام 2021 بلغـت 3 مليـارات، و179 مليونا، 
و483 ألـف دوالر أمريكي محققة نموا بنسـبة 22.1 باملائة مقارنة بعام 

.“2020
واضـاف ان ”السـجاد الرتكـي يف 2021 وصل إىل أسـواق 177 دولة حول 
العالم“، مبينا ان ”الواليات املتحدة األمريكية تصدرت الدول االكثر استريادا 

للسجاد الرتكي تليها العراق ومن ثم بريطانيا وأملانيا، عىل الرتتيب“.
ويستورد العراق معظم السلع والبضائع من الصني، اضافة اىل دول الجوار 

وخاصة تركيا وإيران.

بغداد/ الزوراء:
أعلن الجهاز املركزي لإلحصاء العراقي، امس الثالثاء، أن عدد مشرتكي 
الهاتـف النقـال يف البـالد بلغ اكثـر من 39 مليون مشـرتك خـالل عام 

.2020
وقـال الجهـاز يف تقرير اطلعـت عليه ”الـزوراء“: إن ”عدد املشـرتكني 
لخطوط الهاتف النقال العاملة يف العراق بما فيها اقليم كوردستان بلغ 
39.3 مليون مشـرتك“، مبيناً أن ”الكثافـة الهاتفية لتلك الهواتف بلغت 

97.8 هواتف لكل 100 شخص“.
وأضاف أن ”عدد املشـرتكني لخطوط الهاتف الالسـلكي للرشكة العامة 

لالتصاالت واملعلوماتية (امنية ووطنية) كان 681.8 الف مشرتك“.
موضحـاً أن ”عـدد خطوط الهاتـف الثابت يف املحافظـات العراقية عدا 
اقليم كوردسـتان لعـام 2020 بلـغ 2.151 مليون خـط مقابل 2.126 

مليون خط لعام 2019 بنسـبة ارتفاع بلغ 1.2%“.
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Ô◊6€a@Übvè€a@ÜäÏnèæ
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بغداد/ متابعة الزوراء
 أعلن االتحاد العراقي لكرة السـلة امس الثالثاء، عن تأجيل لقاء مهم من الدوري املمتاز 

بعد أن اجتاح كورونا العبي نفط البرصة.
وقال حسـني العميدي رئيس اتحاد اللعبة ان «اتحاد السلة قرر تأجيل مباراة فريق نادي 
نفط البرصة وفريق نادي الكهرباء اىل اشـعار اخر ولحني اكتساب الالعبني الشفاء التام 
وتأكـد خلوهم من الفريوس». وأضاف العميدي؛ ان «مباراة نفط البرصة والكهرباء كان 
مقـررا لها أن تقام يـوم غد الخميس ليتم تأجيلها اشـعاراً اخرى و ذلك لعدم اكتسـاب 

العبي نفط البرصة الشفاء التام بعد أن أثبتت املسحات إصابتهم بفريوس كورونا».

ãºcÎ@ã–ñc

bÓéa@pbÓˆbË‰i@Ômaäbfl¸a@È‘Ó‘í@Û‹«@b‘znèfl@aåÏœ@’‘±@áÓ€a@?†Î

@?–€a@åbËßa@‚á‘m@ÚÌÏßa@ÒäaÜa
@@Òãÿ€a@’Ìã–€@áÌáßa

@bfl@›õœc@·Ìá‘m@∂g@Û»éc@ZáÓöb»æa@Ô‹«@lbì€a@k«˝€a
·«á‹€@ÊÏubn±@ÊÏˆánjæaÎ@NNŸ‹flc

بغداد/ الزوراء
التقـى  وزير الشـباب والرياضة  
عدنـان درجـال امـس الثالثـاء ، 
وفد الهيئة االدارية لنادي الزوراء 
الريايض وبحضـور املالك املتقدم 

للوزارة والدائرة الهندسية . 
 واكـد الوزيـر درجـال ان افتتاح 
ملعـب نـادي الـزوراء  سـيكون 
خـالل االيـام القادمـة ، مشـددا 
عـىل  ان الوزارة تسـعى ان يكون 
االفتتـاح بالصورة التي تليق بهذا 
امللعـب الريايض ومـا يحمله من 
داللـة ومكانـة رياضيـة مهمـة 
يف العاصمـة بغـداد وبحجـم هذا 
النادي الكبـري وجماهريه الكبرية 
التي تستحق كل الثناء والتقدير. 

 مـن جانبـه شـكر فالح حسـن 
الجهـود  الـزوراء  نـادي  رئيـس 
الحثيثة التي بذلها وزير الشـباب 
والرياضـة من اجـل انجاز ملعب 
النـادي ولـو ال هـذه الجهـود ملا 
وصل امللعب اىل انجازه خالل هذه 
الفرتة موضحـا ان ملعب الزوراء 

سيشـكل اضافة مهمـة للمالعب 
يف العـراق بصورة عامـة ولبغداد 

بصورة خاصة.
ويف سياق منفصل بدأت إدارة نادي 
الزوراء  التحضري الفعيل لتحسني 
صورة الكتيبة البيضاء يف مرحلة 
اإليـاب من الـدوري املمتاز، عقب 

اتخاذها لـ 3 خطوات مهمة.
وتضمنت تلـك الخطوات رضورة 
اإلرساع بافتتـاح ملعـب النوارس 
املعمـاري  التصميـم  صاحـب 
الحديث، والخطـوة الثانية إعالن 
املنتخـب  هـداف  مـع  تعاقدهـا 
اللبنانـي محمـد قـدوح لتدعيـم 
خط هجوم فريقها، بينما تمثلت 
الخطـوة الثالثة يف تعيـني مدرب 
جديد بـدال من الجهـاز التدريبي 
املؤقت الذي يرشف عليه املسـاعد 
حيـدر عبـد األمـري، مـن خـالل 
الدخـول يف مفاوضـات جادة مع 
املدرب أيوب أوديشو الذي سينهي 
بعـد أيام قليلة دورته التدريبية يف 

الدوحة.

@Üb„@k»‹fl@@ZfibuäÜ@Êb„á«
@bjÌã”@|nn–Óé@@ıaäÎç€a

الدمام / كريم قحطان 
حقـق منتخبنـا الوطنـي لكرة اليـد فوزا 
مسـتحقا عىل شـقيقه االماراتـي بنتيجة  
٢٣ - ٢٢ هـدف يف اللقاء الذي جرى بينهما 
الرياضـة بمدينـة  امـس يف قاعـة وزارة 
الدمام وهي اول مباراة يخوضها منتخبنا 
يف املجموعـة الثالثة يف البطولة االسـيوية 
العرشيـن املؤهلـة لكاس العالـم ٢٠٢٣ يف 

بولندا والسويد.
ودخـل منتخبنـا وهـو عازم عـىل تحقيق 
الفوز والذي سـيكون البوابة التي سيدخل 
منها للدور الثاني وتمكن العبونا من فرض 
سـيطرتهم من خـالل التحـركات وتبادل 
املراكـز بـني الالعبـني وخاصـة املميزيـن 
جاسم غصاب ووائل حافظ يساندهم بدر 
الدين حمودي وعيل عبد الرضا ومصطفى 
وماجد عبد الرضـا ومحمد البطاط ويقف 
خلفهم الحراس الذين تصدوا الغلب الكرات 
احمد مكي ومنتظر قاسم وشريوان حمه، 

وتقدم منتخبنا الكثر من مرة  اىل ان العبي 
االمارات لم يقفوا مكتـويف االيدي فاعادوا 
تنظيم صفوفهم وشنوا الهجمات الناجحه 
عىل مرمـى منتخبنا ومـن اماكن مختلفة 
سـجلوا من خاللها االهـداف التي مكنتهم 
من انهاء الشوط االول لصالحهم ١٣ - ١٢ 
هدفا بعـد ان اضاع العبونا فـرص عديدة 

للتهديف نتيجة الترسع وعدم الرتكيز. 
ويف الشـوط الثاني عاد العبونا مرة أخرى 
للمباراة واستطاعوا من املناورة والتسجيل 
حيث اللعب سـجاال بني الفريقني  لتنتهي 
املبـاراة بفوز منتخبنا بفـارق هدف واحد 

ايضا ٣٢ - ٣١ هدفا.
وسـيلتقي منتخبنـا اليـوم مـع املنتخـب 
يف  ظهـرا  الثانيـة  السـاعة  يف  القطـري 
قاعـة وزارة الرياضـة يف الدمام ويف نفس 

املجموعة ستلعب االمارات مع عمان .
وكان املنتخـب القطـري قـد حقـق الفوز 

امس عىل عمان بنتيجة ٣١ - ١٤ هدفا.

بغداد/ الزوراء 
قدمـِت إدارة نادي القـوة الجوية العراقي، مسـاء 
امـس الثالثـاء، الجهـاز التدريبي الجديـد بقيادة 
املدرب حكيم شاكر، والذي سيقود ”الصقور“ ملدة 
نصف موسم يف الدوري املمتاز، ودوري أبطال آسيا، 
بدال من املدير الفني املستقيل رايض شنيشل. وعقد 
مؤتمر تقديم شاكر والجهاز املعاون يف مقر النادي 
بالعاصمة بغداد، وبحضور عدد من أعضاء الهيئة 
اإلداريـة للقـوة الجوية. ويتألف الجهـاز التدريبي 

مـن حكيـم شـاكر مدربـاً ويسـاعده كل من عيل 
وهيب ومثنى خالد وجاسـم محمـد غالم، ومدرب 
حراس املرمى هاشم خميس، واملحلل الفني محمد 
مأمون. وسيبارش شاكر مهمته يف اليومني املقبلني، 
وتم االتفاق عىل إقامة معسكر تدريبي يف محافظة 
البـرصة، بمجموعة الالعبني املحليني، يف ظل غياب 
أكثر من العب بارز اللتحاقهم بتحضريات املنتخب 
العراقـي، الذي يسـتعد ملواجهتي إيـران ولبنان يف 

تصفيات آسيا املؤهلة ملونديال قطر 2022.

حوار/ سجى صالح محسن :
الرياضة متنفسـه الوحيد الـذي يرغب بتطويره 
يف قادم األيـام، ويؤكد ان الرياضـة تنمو بداخله 
بشـكل مسـتمر، والسـبب يعود اىل والده املدرب 
شـاكر كريـم املعاضيدي، مدرب يف نـادي حديثة 
الواقـع تحديـدا يف االنبـار.. الالعب الشـاب عيل 
شـاكر كريم موهبة تحتاج لاللتفات والدعم كما 

كل املوهوبني.. كان لنا حوار معه عرب اآلتي:
* كيف كانت بدايتك نحو الرياضة؟

- ان فـن الرياضـة يشء جميل بالنسـبة يل ولكل 
شـاب طموح، والرغبة كانت اكـرب من الظروف 
الجارية، ولقد حظيت بتشـجيع مـن قبل والدي 

لكونه نقطة اساسـية ومهمـة لتنمية موهبتي، 
فقد لعبت يف نادي الكرخ بالخط الثاني، وحصلت 
عـىل لقب افضل العب ارتكاز، وشـاركت ايضا يف 

بطوالت تربوية ومدرسية .
* ما العوامل التي ساعدت عىل تنمية موهبتك؟

- العوامـل االخرى التي سـاعدتني كانت بدايتي 
مع نادي اشـبال حديثة، وقد قـدم رئيس النادي 
كل املسـتلزمات الرياضيـة، فضـال عـن توفـري 
مالعب كبرية، وهذا كان نقطة تحفيز يل ألن ابقى 

متمسكا بموهبتي واقدم افضل ما لدي.
* هل تـرى ان هناك تطورات يف مسـتوى العبي 

نادي الكرخ يف الوقت الحايل؟
- نعم، نادي الكرخ ناٍد جيد، ويوجد فيه مدربون 
وخـربات رياضيـة عالية، فضال عـن العبني عىل 
مستوى دويل ومحيل، وإن شاء الله يف قادم االيام 

سوف يقدم أداًء عاليا جداً.
* كيف يمكن تشـجيع املوهوبـني املبتدئني لفن 

الرياضة ؟
- لتشـجيع املوهوبني املبتدئني يف مجال الرياضة 
عـىل الدولـة تقديم دعـم للجهـات املختصة من 
خـالل فتح مـدارس كروية تحتضنهـم يف مجال 

الرياضـة، وتكون تحت رقابـة الدولة، فضال عن 
وجود مختصني وتوفري مدرسني اصحاب خربة.

* مـا نسـبة تفاعـل فـن الرياضـة مـع الفنون 
االخرى؟

- ان تفاعـل الرياضة ملحوظ، وإن نسـبة كبرية 
من العراقيني يحبون ويشـجعون عىل الرياضة، 
ألنها تعترب املتنفس الوحيد الذي يعمل عىل تغيري 
نفسـيتهم من الواقع الذي يعيشـه البلد مقارنة 

مع الفنون االخرى .

@ÚÌÜÏ€a@aá‰ÀÎa@ÚËuaÏæ@a7õ•@ÈmbjÌäám@Ò7mÎ@…œãÌ@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl
Å˝ñ@áºa@pbflá£@ÊÏÿè‡nfl@Z@Ú†ãì€a@ÒäaÜa

بغداد/ الزوراء 

وحداتـه  الوطنـي  منتخبنـا  يواصـل 

الـدويلّ  التدريبّيـة يف ملعـِب الشـعِب 

اسـتعداداً ملبـاراِة أوغنـدا الودية التي 

يف  الـدويلّ  املدينـِة  ملعـب  يف  سـتقاُم 

الحادي والعرشين من الشهر الحايل.

وأجرى املنتخُب الوطنـي لكرِة القدم، 

امس الثالثاء، ثالث وحـدة تدريبية يف 

ملعب الشعب الدويل استعداداً ملواجهِة 

منتخـب أوغندا يف الحـادي والعرشين 

من الشهر الحايل.

وجـاءت تدريبـات االمس بمشـاركة 

20 العبـًا وتركزت عـىل اإلعداِد البدني 

فالديمـري  اللياقـة  مـدرب  بـإرشاف 

 ، GPS كرونيتـش، وباسـتخدام نظام

ومن خالله تتم مراقبُة قياس مجهود 

املعـدالت  واسـتخراج  الالعـب  وأداء 

لـكل  والحيويـة  البدنيـة  والبيانـات 

العب.

 وركز الجهاُز الفني يف التدريبات  عىل 

تمارين اإلحساس بالكرة مع اختالٍف 

يف شـدة ورسعة نمـط التمريـن، ويف 

مسـاحة محددة اقتـرصت يف منطقة 

الدائرة الوسـطية من امللعـب ، بعدها 

تغـريت الحصـُة التدريبيـة بتقسـيم 

الالعبـني عـىل مجموعتني مـع العب 

جوكر واحد يشـارك مـع الفريق الذي 

بحيازته الكرة ويف مسـاحة اقترصت 

عىل ثالثة أرباع امللعب. 

من جهـة أخرى، من املؤمـل ان يصل 

الالعـب مصطفـى ناظـم يف الحـادي 

والعرشين من الشـهر الحايل، وسريى 

الجهـاز الفنـي إمكانيـة تواجـده يف 

مبـاراة أوغنـدا من عدمهـا، وقد يقع 

االختيار عىل إضافة العب آخر يف حال 

عدم جاهزيـة الالعب كـون موضوع 

سـفره ووصولـه قد يتزامـن مع يوم 

املبـاراة كون الالعب مرتبطاً مع ناديه 

النجمة البحريني، حيث يخوض اليوم 

أول مشـاركة لالعب مع ناديه النجمة 

يف بطولة الدوري البحريني. 

يذكـر ان املنتخب الوطنـي يخوض يف 

كل يوم وحدتـني تدريبيتني (صباحية 

ومسـائية) ضمن معسـكره املقام يف 

بـغـــــداد ويسـتمر لغايـة ٢٢ من 

الشـهر الحـايل اسـتعداداً ملواجهتـي 

إيران ولبنان ضمن التصفيات املؤهلة 

ملونديال قطر.

ويف سـياق متصـل ومـن جانبـه اكد 

رئيس نـادي الرشطة غالب الزاميل ان 

ادارة النادي تسـلمت كتاباً رسميا من 

اتحـاد الكـرة لتفريغ املدرب املسـاعد 

للنادي احمـد صالح ليكون مسـاعداً 

ملدرب املنتخب الوطني وفق رشط.

وقال الزامـيل  ”وصلنا كتاب رسـمي 

وتمـت مداولته واملوافقـة عىل تفريغ 

املـدرب احمد صـالح لكن بـرشط ان 

يكـون التفريـغ عـىل سـبيل االعـارة 

ويحـدد موعـده ليعود مجـددا ليكون 

ضمـن الجهاز الفني للنادي يف املرحلة 

املقبلة“.

متمسـكة  ”االدارة  ان  اىل  واشـار 

باملـدرب احمـد صـالح كونـه مدرب 

كفـوء واسـتفاد منه الفريـق كثرياً“، 

الفتـا اىل ان ”املدرب صالح سـيناقش 

وضعه مـع مرشف املنتخـب العراقي 

يونس محمود ليحدد وقت تواجده مع 

املنتخب السيما وانه مرتبط مع نادينا 

بعقد رسمي ملزم بني الطرفني“.

وتابـع الزامـيل، أن ”نـادي الرشطـة 

ال يقـف عائقـاً امام مشـوار املنتخب 

العراقي بـل هو داعم لـكل املنتخبات 

الوطنية وابرز الرافدين للفرق العراقية 

، لكـن هنالك اليـة خاصـة وضوابط 

متبعة يف اجراءات االنتقال“.

وختم ان ”االدارة ارتأت ان يكون صالح 

ضمن الجهاز الفنـي للمنتخب خدمة 

ملشـوار اسـود الرافدين يف التصفيات 

االسيوية املؤهلة لكاس العالم“، الفتاً 

اىل ان ”تواجـد احمـد صالح سـيكون 

خـالل مـدة التوقف ما بـني املرحلتني 

ويكـون فريق النادي اقـل احتياجاً له 

من فرتة دخولنا بمنافسات الدوري“.

وكان احمـد صالح قد التحـق للكادر 

الفنـي للمنتخب الوطنـي يف الوحدات 

تدريبيـة لـه بملعـب الشـعب الـدويل 

استعدادا ملالقاة ايران ولبنان .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية الزميل عيل سلمان غايل، ثمن كل من 
حرض مراسم عزاء شقيقته او اتصل او ارسل 
برقيـات التعـازي، ويلتمس العـذر لكل من لم 
تسـعفه الظروف لتقديم التعازي بهذا املصاب، 
سائال العيل القدير ان يحفظ الجميع ويجنبهم مع 

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

محـرر االخبار الرياضية يف وكالـة االنباء العراقية 
(واع)، الزميـل حسـني عمـار، اكـد اكتسـاب 
(زوجته) الشفاء التام من االزمة الصحية التي 
تعرضت لها قبل مدة زمنية ليسـت بالقصرية، 
دعواتنـا الصادقة لزوجة زميلنا بالشـفاء التام 

وان يمـن عليها العـيل القدير بالصحـة والعافية 
التامتني.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بدأ املنتخب األوملبي بكرة القدم امس الثالثاء، أول تدريباته عىل ملعب الشعب الدويل، 
تحضريا لالستحقاقات الخارجية املقبلة، وأبرزها بطولة دبي الدولية ونهائيات كأس 
التحاق  بانتظار  املحليني،  الالعبني  تواجد  التدريبات  وشهدت  عاما.   23 تحت  آسيا 
إىل مدينة  التوجه  املقبلة، قبل  القليلة  األيام  األوروبية، خالل  الدوريات  املحرتفني يف 
مع  أبرزها  ودية،  مباريات  عدة  تتخلله  خارجي  معسكر  وإقامة  الرتكية،  أنطاليا 
التشيكي  التدريبات  املدينة. وقاد  ذات  أيًضا يف  الذي سيعسكر  األول  الليبي  املنتخب 
حراس  ومدرب  حافظ  وسعد  عبيد  عباس  معاونيه  جانب  إىل  سوكوب  مريوسالف 
بعد  البدني  الجانب  عىل  الرتكيز  الصباحية  الوحدة  وشملت  سالم،  إبراهيم  املرمى 
كأس  نهائيات  إىل  تأهل  العراقي،  املنتخب  أن  املحيل.يذكر  الدوري  مباريات  توقف 
بعد   ،2022 الحايل  العام  منتصف  أوزبكستان  يف  ستقام  التي  عاما،   23 تحت  آسيا 
تجاوزه عقبة املنتخبني املالديفي والبحريني، وصدارته بالعالمة الكاملة للمجموعة 
اآلسيوية، التي أقيمت مبارياتها يف ملعب املحرق بالعاصمة البحرينية املنامة أواخر 

العام املايض.

بغداد/ الزوراء
سمت إدارة نادي امليناء الريايض امني 
القدم  للفريق األول لكرة  فيليب مدربا 
املمتاز  الدوري  من  الثانية  للمرحلة 
نهائي  اتفاق  إىل  معه  توصلت  أن  بعد 
ويساعده غورو من دولة ساحل العاج 
وسيصل فيليب خالل اليومني القادمني 
الفريق  تحضريات  عىل  لإلرشاف 

اإلعالم  إىل  وسيقدم  الثانية  للمرحلة 
بمؤتمر صحفي عند وصوله اىل البرصة 
ويف سياق متصل قدمت اإلدارة شكرها 
شمران  هاتف  للكابتن  وتقديرها 
له  تمنياتها  عن  الوقت  بذات  معربة 
بالتوفيق يف محطته التدريبية القادمة 
وإنها تثمن جهوده خالل فرتة عمله يف 

النادي.

@a7õ•@ÈmbjÌäám@cájÌ@=æÎ˛a
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تعـرض آرسـنال لرضبـة يف املريكاتـو الجاري، 
بعدما أشـارت تقارير إىل رغبة املهاجم اإلسباني 
دييجو كوسـتا يف اللعب يف صفـوف كورينثيانز، 

ملجاورة زميله السابقة يف تشيليس ويليان.

وأنهى املهاجم البالـغ من العمر 33 عاًما، عقده 
مع أتلتيكو مينريو، وبات متاًحا لالنتقال باملجان 
لصفـوف أي فريق، وعقب رحيله بدأ اإلسـباني 
يف إجـراء محادثات غري رسـمية مـع العديد من 

األندية، ومن بينها آرسنال.
وبحسب ما نقلت صحيفة ”ذا صن“ الربيطانية، 
بات آرسـنال بعيـًدا عن ضـم كوسـتا، لحرصه 
الشديد عىل االنتقال لصفوف كورينثيانز، واللعب 

إىل جوار ويليان.
وانضم كوسـتا لصفوف أتلتيكو مينريو الصيف 
املايض، ونجح يف تسـجيل 4 أهداف يف 15 مباراة 

خاضها يف الدوري.
وسـبق وأن سـجل يف شباك آرسـنال عندما كان 
العًبا يف صفوف تشـيليس، حيث سـجل يف شباك 
املدفعجية 6 أهداف، وحقق أمامهم 5 انتصارات 

يف 6 لقاءآت.
يذكر أن آرسنال يضع حالًيا دوسان فالهوفيتش، 
مهاجـم فيورنتينا، عـىل رأس أولوياته، ويرحب 
بدفع 58 مليون جنيه إسرتليني للظفر بخدمات 

الرصبي.

فـاز النجم البولنـدي روبرت ليفاندوفسـكي بجائزة أفضـل العٍب يف 
العالم عن عام 2021، والتي يقدمها االتحاد الدويل لكرة القدم.

وتألـق ليفاندوفسـكي بصـورٍة الفتـة بعدمـا قـاد الفريـق 
البافـاري لالحتفـاظ بلقب الـدوري األملاني.وتفّوق 
ليفاندوفسـكي عـىل محمد صـالح الذي حطم 
العديد من األرقام القياسية يف بداية هذا املوسم 
مـع ليفربول اإلنكليزي وكذلـك عىل ليونيل 
مييس نجم باريس سـان جريمـان الحايل 
واملتـّوج بلقـب كوبا أمريكا مـع منتخب 
األرجنتني.وحافـظ ليفاندوفسـكي عىل 
الجائزة التي سـبق وأن تّوج بنسـختها 
السـابقة وسـط منافسـة شـديدة من 
ميـيس الفائـز بجائـزة الكـرة الذهبية 
التـي تقدمهـا فرانـس فوتبول.واحتل 
ليفاندوفسكي املركز األول بمجموع 48 
نقطة أمام مييس 44 وصالح 39.وتّوج 
األملاني توماس توخيل مدرب تشيليس 
بجائـزة أفضل مـدرب يف عام 2021.
ونال توخيل الجائزة عقب فوزه مع 
تشيليس بلقب دوري أبطال أوروبا 
متفوقـاً عىل اإلسـباني غوارديوال 
مدرب مانشسرت سيتي اإلنكليزي 
ومدرب منتخب إيطاليا مانشيني.

وتّوج السـنغايل إدوار ميندي حارس تشيليس اإلنكليزي بجائزة أفضل 
حـارس مرمى عـن عام 2021.ونال ميندي الجائزة بسـبب مسـتواه 
املميـز مع فريقه اإلنكليزي الذي سـاعده للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وحسـم ميندي الجائزة بعد منافسـة مع األملاني مانويل نوير حارس 
بايـرن ميونيـخ واإليطـايل دونارومـا حـارس باريس سـان جريمان 
الفرنيس.حصـل منتخب الدنمـارك وكادره الطبي عـىل جائزة الروح 
الرياضية لسـنة 2021 املقدمة من االتحاد الـدويل لكرة القدم.وفازت 
اإلسـبانية أليكسـيا بوتياس العبة برشـلونة بجائـزة أفضل العبة يف 
العالم لعام 2021.وأصبحت بوتياس أول العبة إسبانية تحرز الجائزة 
عىل مـدار تاريخها، وجاء فوزها باللقب بعد إنجازاتها مع برشـلونة 
واملنتخب اإلسباني خالل عام 2021 حيث توجت مع برشلونة بثالثية 

الدوري والكأس املحليني ودوري أبطال أوروبا.

أعلـن نادي ريال مدريد وفاة األسـطورة فرانسيسـكو خينتو عـن عمر يناهز 
88 عاًما.وقال ريال مدريد، يف بيان رسـمي: ”يأسف نادي ريال مدريد ورئيسه 
ومجلس إدارته بشـدة عىل وفاة فرانسيسـكو خينتو، الرئيس الفخري للنادي 
وأحد أعظم أسـاطري نادينا وكرة القدم العاملية“.وأضاف: ”يود ريال مدريد أن 
يعرب عن تعازيـه وتعاطفه لزوجته ماري لوز ونجليه فرانسيسـكو وخوليو 
وحفيدتيـه أيتانا وكانديال وجميع أقاربه وزمالئه وأحبابه“.وتابع: ”يعد باكو 
خينتو الالعب الوحيد يف تاريخ كرة القدم الذي فاز بـ6 كؤوس أوروبية (دوري 
األبطـال بمسـماه الحـايل)، حيث دافـع عن قميـص نادينا بـني عامي 1953 
و1971، وفاز خالل 18 موسًما مع ريال مدريد بـ6 كؤوس أوروبية و12 دورًيا، 
باإلضافـة إىل كأس إسـبانيا مرتني وكأس اإلنرتكونتيننتال مـرة وكأس العالم 
املصغر وكأس التينا مرة واحدة“.وواصل: ”خاض خينتو مع ريال مدريد 600 

مباراة وأحرز 182 هدًفا، ومثل املنتخب اإلسباني خالل 43 مباراة“.

يخطط مسـؤولو نيوكاسل يونايتد للتعاقد 
مع اإليطايل ماريـو بالوتييل، مهاجم أضنة 
ديمرسبور الرتكي، خالل املريكاتو الشتوي 
الجاري.ويبحـث نيوكاسـل عـن تدعيمات 
فورية للفريق يف املريكاتو الشتوي، إلنقاذه 
من شـبح الهبـوط إىل دوري الدرجة األوىل.

ووفًقا لصحيفة ”دييل سـتار“ الربيطانية، 
فإن مديري نيوكاسـل يفكـرون يف التعاقد 
مع بالوتييل، لكن لم يقدموا عرًضا رسـمًيا 
الربيطانية  الصحيفـة  اآلن.وأشـارت  حتى 
إىل أن هنـاك رشًطا جزائًيـا يف عقد بالوتييل 
مـع النـادي الرتكي، لكـن لم يتم الكشـف 

عـن قيمته.وسـبق أن خـاض بالوتيـيل 
تجربتـني يف الـدوري اإلنجليـزي املمتاز، 
رفقة مانشسرت سيتي وليفربول.وشارك 
بالوتييل مع أضنة ديمرسبور هذا املوسم 

يف 20 مباراة بمختلـف البطوالت، وأحرز 8 
أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

يخطط أحد مدافعي إنرت ميالن إلعالن اعتزال كرة القدم قبل نهاية املوسم 
الحايل.ووفًقا ملوقع ”كالتشيو مريكاتو“ اإليطايل، فإن الرصبي ألكسندر 
كوالروف، مدافع إنرت ميالن، يفكر بجدية يف اعتزال كرة القدم يف مرحلة 
ما خالل األشـهر القليلة املقبلة، وربما حتى قبل انتهاء املوسم الحايل.
ويخطـط كـوالروف للبقاء يف عالـم كرة القدم عقب االعتـزال، ويفكر 
يف إمكانيـة العمل كوكيل العبني.وشـارك الظهري الرصبي هذا املوسـم 
مـع إنرت ملدة 44 دقيقة فقـط يف الدوري ودوري أبطال أوروبا، بسـبب 

التعرض إلصابة عضلية، باإلضافة إىل وجود منافسة قوية يف مركزه.

أعلنت رابطة الدوري اإلنكليزي لكرة القدم 
يف موقعها الرسمي عىل اإلنرتنت عن تأجيل 
مباراة برينيل وواتفورد بسبب تزايد حاالت 

اإلصابة بفريوس كورونا.
وجاء يف بيان الرابطـة أّنه تّم تأجيل مباراة 
برينيل التي أعيـد ترتيبها ضد واتفورد التي 
كان مـن  املقـرر إجراؤها يـوم الثالثاء 18 

يناير.
وسيتحدد موعد جديد يف وقت الحق للمباراة 

املؤجلة من املرحلة السابعة عرشة.
وكان برينيل قد تقدم بطلب رسمي لتأجيل 
املبـاراة بسـبب إصابـة العديد مـن العبيه 

بفريوس كورونا.
وذكـر النادي يف بيان له أنـه خاطب رابطة 
الـدوري اإلنكليـزي املمتـاز، وذلك بسـبب 
ارتفـاع حـاالت اإلصابة بفـريوس كورونا، 
إضافـة إىل معاناة الفريـق الذي يكافح من 
أجِل البقاء، وذلك بسـبب اإلصابات العديدة 
يف صفوفه، وهو ما أجربه عىل تقديم الطلب 
لتأجيل املبـاراة التي كان مـن املفرتض أن 

يستضيفها عىل أرضه.
ويحتـل برينيل املركـز األخري بــ11 نقطة 
بينما يقبع واتفورد يف املركز السـابع عرش 

بـ14 نقطة.
ميالن يهدر فرصة ذهبية

ـ أهدر ميالن فرصـة ذهبية العتالء صدارة 
الدوري اإليطـايل لكرة القدم بعدما سـقط 
بشـكل صـادم عىل أرضـه أمام سبيتسـيا 
2-1 يف ختـام منافسـات املرحلـة الثانيـة 

والعرشين.
يف املقابل، استفاد نابويل عىل أكمل وجه من 
تعثر قطبـي ميالن هذا األسـبوع لتقليص 
الفـارق بينهمـا بعـد فـوزه عـىل مضيفه 

بولونيا -2صفر.
وبقـي ميـالن يف املركـز الثانـي برصيد 48 

نقطـة بفـارق نقطتني عـن انـرت املتصدر 
وحامـل اللقـب والـذي كان سـقط يف فخ 
التعادل السلبي أمام أتاالنتا األحد، علماً بأن 
”نرياتسـوري“ يملك مباراة أقل، فيما رفع 
نابويل رصيده إىل 46 نقطة متأخراً يف املركز 
الثالث. وتقدم سبيتسيا للمركز الرابع عرش 

برصيد 22 نقطة.
إىل  األوىل، دخـل ”روسـونريي“  املبـاراة  يف 
ملعب سان سـريو مع فرصة كبرية النتزاع 
الصـدارة مـن جـاره ”نرياتسـوري“ عقب 
تعـادل االخـري أمـام أتاالنتـا الرابـع، مما 
كان سيفسـح املجـال امـام رجـال املدرب 

ستيفانو بيويل لخطف الصدارة ولو مؤقتاً، 
عىل اعتبـار أّن انرت يملك مباراة مؤجلة من 

املرحلة العرشين.
وبعدما سـجل الربتغايل رافايـل لياو هدف 
التقدم ملصلحة أصحاب األرض (1+45) بعد 
دقيقتني من إهدار الفرنـيس تيو هرنانديز 
ركلة جـزاء، أدرك البديل الكولومبي كيفني 
أغوديلو التعادل يف الشوط الثاني (64) قبل 
أن يحّطـم الغانـي إيمانويـل غيايس أحالم 
ميـالن بالخروج ولـو بنقطة بهـدف قاتل 
.(6+90) وكانـت كل املـؤرشات توحـي اىل 
أّن ميالن سـيخرج منتًرصا، عىل اعتبار انه 

يخـوض املواجهة عىل أرضه، كما أّنه حّقق 
االنتصار يف املباريات الثالث األخرية. فاكتفى 
املدرب بيويل بإجراء تغيري وحيد عن املباراة 
السـابقة التي انتهت بفوز عريض لفريقه 
عىل فينيتسيا -3صفر، فحّل البوسني رادي 
كرونيتش مكان سـاندرو تونـايل املوقوف، 
فيمـا اسـتمر النجـم السـويدي املخرضم 

زالتان إبراهيموفيتش يف قيادة الهجوم.
وسـيتحّرس ميالن كثريًا عـىل إضاعة ركلة 
جزاء قبل لحظات من نهاية الشـوط االّول 
بعـد عرقلة مـن الحارس ايفـان بروفيديل 
عىل لياو (43)، واثر العودة اىل تقنية الحكم 

املساعد (يف أيه آر) تم احتساب الركلة، لكّن 
هرنانديز أهدرها .(45) 

عـوّض ليـاو واضعـاً حـدا لسلسـلة مـن 
يف  األرض  أصحـاب  أضاعهـا  الفـرص 
الشـوط األول، وتمكـن من االسـتفادة من 
تمريرة بينية رائعة فشـل مدافع سبيتسيا 
اليوناني ديميرتي نيكوالو يف تشـتيتها عىل 
النحو الصحيح، لتصـل اىل الربتغايل املنفرد 
بالحارس ليسددها فوقه برباعة .(45+1) 

يف الشوط الثاني، تمكن غوديلو من معادلة 
النتيجة بعد سـت دقائق من دخوله كبديل 
بعـد تمريـرة عرضيـة مـن دانيـايل فريدي 

 (64).
ويف لحظـات أخـرية جنونيـة، ألغـي هدف 
مليالن (3+90) سـجله جونيور ميسـياس 
بعدمـا أطلـق الحكم صافرته مـن دون أن 
يمنح أصحـاب األرض األفضليـة اثر خطأ 
عىل ريبيتش قبل وصول الكرة اىل ميسياس 
مما أشـعل غضب ميالن، فيمـا كان القائم 
بعد دقيقة يتصدى لرأسية إبراهيموفيتش.
وبعد سـت دقائق من الوقت املحتسب بدل 
الضائع وصلت كـرة إىل غيايس الذي انطلق 
وسّجل هدفاً قاتالً يف شـباك ”روسونريي“ 

مانحاً فريقه فوزاً يف سان سريو.
ويف املبـاراة الثانيـة، انتهـز نابـويل فرصة 
خسـارة ميالن وتعادل إنرت ليقلّص الفارق 
مـع األخري إىل أربـع نقاط فقـط، بعد فوز 
مقنع عـىل مضيفه بولونيا بفضـل ثنائية 
الجنـاح املكسـيكي هريفينـغ لوزانو (20 
و47).وحظي جمهور نابويل ببرشى سارة 
أخـرى تمثلـت بعـودة املهاجـم النيجريي 
عقـب  امليـدان،  إىل  أوسـيمهن  فيكتـور 
مشـاركته يف الدقائـق العرشيـن األخـرية 
مرتدياً قناعاً واقياً، بعد أقل من شهرين من 

إصابته بكسور عّدة يف الوجه.

فتـح مسـؤولو ريـال مدريـد أبـواب الرحيـل أمـام 
البلجيكـي إيدين هازارد، جنـاح الفريق امللكي، خالل 

املريكاتو الشتوي الجاري.
وقالـت تقاريـر مؤخـرًا إن هازارد 

طلب الرحيل بشكل رسيع عن 
ريال مدريد خالل املريكاتو 

يـدرك  ألنـه  الشـتوي، 
أنـه خـارج حسـابات 
كارلو  اإليطـايل  املدرب 
أنشيلوتي، ويبحث عن 
االنتقـال إىل فريق آخر 
يسمح له باملشاركة يف 

املباريات بانتظام.
ووفًقـا لصحيفـة ”مـاركا“ 

اإلسـبانية، فـإن مسـؤويل ريال 
مدريـد فتحوا أبواب الرحيـل أمام هازارد، 

بعد أن أصبحت مسـألة مشـاركته يف املباريـات أمرًا 
صعًبا.

مقاعد البدالء، األحد وظـل إيدين هـازارد عىل 
مدريـد املايض، خـالل فوز  ريـال 

عـىل أتلتيـك بيلبـاو بهدفـني دون رد يف نهائي كأس 
السوبر اإلسباني.

وأشـارت إىل أن هـازارد قـد يرحل عـن ريال 
مدريـد يف األيام املقبلة، وسيسـهل 
هـذه  مدريـد  ريـال  مديـرو 
الفرضيـة، لكنهم يعرفون 
أنه مـن الصعب العثور 
يمكنـه  نـاٍد  عـىل 
تحمـل راتـب الالعـب 

البلجيكي.
وأوضحـت أن هـازارد 
الالعبـني  مـن  ليـس 
الذين مـن الصعب عليهم 
االنسـجام يف غرفـة املالبس، 
لكن ظروف مشاركته يف املباريات 
مع ريال مدريد قد تؤدي إىل مواقف معقدة 

يف النادي امللكي.
وذكرت أن هازارد ظهر بشـكل بارد مع زمالئه عقب 
فـوز ريال مدريد بلقب السـوبر اإلسـباني، وشـارك 

بالكاد يف االحتفاالت.
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رفـض االتحـاد البلجيكي لكرة القـدم رحيل اإلسـباني روبرتو 
مارتينيـز، مـدرب الشـياطني الحمـر، إىل أحـد أنديـة الـدوري 

اإلنجليزي املمتاز هذا املوسم.
وزعمت العديد من التقارير مؤخرًا أن مارتينيز قريب من العودة 

إىل قيادة إيفرتون خالل املوسم الحايل.
وكتـب فابريزيـو رومانو، خبـري انتقاالت الالعبـني واملدربني يف 
أوروبا، عىل حسـابه بموقع التواصـل االجتماعي ”تويرت“: ”لم 
يمنح االتحاد البلجيكي الضوء األخرض النتقال روبرتو مارتينيز 
إىل قيـادة إيفرتـون، ويـرصون عـىل بقائـه حتـى كأس العالم 

.“2022
وأضاف: ”كما ال يوجد اتفاق كامل حتى اآلن بني مارتينيز ونادي 

إيفرتون بشأن العقد املحتمل“.
ورحل املدرب اإلسـباني رافائيل بينيتيز عن قيادة إيفرتون، بعد 
الخسارة أمام نورويتش، بنتيجة 1-2، وهي الهزيمة التاسعة يف 

آخر 12 مباراة للفريق يف الدوري اإلنجليزي.
يذكـر أن إيفرتـون يحتـل املركـز 16 يف جـدول ترتيـب الدوري 

اإلنجليزي املمتاز برصيد 19 نقطة من 19 مباراة.

بدأ برشلونة خطته للتخلص من الجناح الفرنيس عثمان ديمبيل 
خالل املريكاتو الشتوي الجاري.

وزعمـت العديد من التقاريـر أن ديمبيل أبلغ برشـلونة يف األيام 
املاضيـة بأنه لن يجدد عقده مع النـادي، الذي ينتهي يف الصيف 

املقبل.
ووفًقا لربنامج ”الشـرينجيتو“ اإلسـباني، فإن برشلونة اقرتح 
عـىل مانشسـرت يونايتـد إجـراء صفقـة تبادلية تضـم ديمبيل 

وأنطوني مارسيال (نجم الشياطني الحمر).
ويسـعى مارسـيال بقوة للرحيـل عن مانشسـرت يونايتد خالل 
املريكاتو الشـتوي الجاري، ال سـيما أنه دخـل يف خالفات علنية 

مؤخرًا مع مدربه األملاني رالف رانجنيك.
ويرغب برشـلونة يف التخلص رسيًعا من ديمبيل لخفض فاتورة 
الرواتـب يف النادي، واسـتبداله بالعب آخر يدعـم هجوم الفريق 

الكتالوني.
وقالت العديد من التقارير إن ديمبيل لم يوافق عىل خفض طلباته 

بالحصول عىل 20 مليون يورو سنوًيا، للتجديد مع البارسا.

fib‰éäe@Â«@bnéÏ◊@á»jÌ@ÊbÓ‹ÌÎ
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بغداد/نينا:
 تنظـم نقابـة الصحفيـني العراقيـني بالتعاون مع 
االتحاد الدويل للصحفيني دورة تدريبية عن (السالمة 

الصحفية).
وأوضحـت نقابـة الصحفيـني العراقيـني: يف بيان « 
ان الـدورة التدريبية سـتكون يف مقـر النقابة العام 
يف محافظـة بغـداد يومـي السـبت واالحـد املوافق 

(٢٢_٢٣) من الشهر الحايل».

وأضافـت:» ان دورة السـالمة الصحفيـة سـتكون 
بـإرشاف مدربـني معتمديـن لـدى االتحـاد الـدويل 
للصحفيـني، وسـيمنح املشـاركون فيهـا شـهادة 

مشاركة من االتحاد الدويل للصحفيني».
ودعت النقابة املؤسسـات اإلعالمية كافة اىل ترشيح 
املشـاركني يف الدورة التدربية، منوهة اىل ان اخر يوم 
لتسلم اسماء املرشحني يوم الخميس املوافق ٢٠ من 

الشهر الجاري.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت السلطات املكسيكية مقتل 
مصـور صحفي يف مدينة تيخوانا 
املتاخمـة للواليـات املتحدة والتي 
تنترش فيها الجرائم، وهي أحدث 
جريمة تطـاول صحافيـاً يف هذا 
البلـد األكثـر خطـورة يف العالـم 

بالنسبة إىل اإلعالميني.
وعثـر عـىل مارغاريتـو مارتينيز 
مقتـوال بالرصاص أمـام منزله، 
وفق مـا أعلنه مسـؤول األمن يف 
الشـمالية  باها كاليفورنيا  والية 

الغربية.
وأفادت منظمة حقوقية إعالمية 

بـأن مارتينيز الـذي عمل لصالح 
وسائل إعالم عدة بينها أسبوعية 
«زيتـا أوف تيخوانـا» قـد تلقـى 

تهديدات قبل مقتله.
وتحقق السـلطات أيضاً يف مقتل 
الصحفي والناشـط عـىل مواقع 
خوسـيه  االجتماعـي  التواصـل 
لويس غامبوا الـذي فارق الحياة 
يف املستشـفى بعد أيام من طعنه 
يف واليـة فرياكـروز الرشقية يف ٦ 
كانـون الثاني/يناير. ولم يتضح 
ما إذا كان القتل عىل صلة بعمله.

«مراسـلون  منظمـة  وتصنـف 
بـال حـدود» املكسـيك بانتظـام 

إىل جانـب بلـدان تشـهد حروبـا 
مثل أفغانسـتان واليمـن، كأكثر 
األماكـن خطـورة عـىل وسـائل 

اإلعالم اإلخبارية يف العالم.
سـبعة  عـن  يقـل  ال  مـا  وُقتـل 
صحفيني يف املكسيك عام ٢٠٢١، 
وكالـة  أجرتـه  إلحصـاء  وفقـا 
فرانس برس، عـىل الرغم من أنه 
لم يتم تحديـد ما إذا كانت جميع 

الجرائم مرتبطة بعملهم.
وسجلت املكسـيك مقتل أكثر من 
١٠٠ صحفـي منـذ عـام ٢٠٠٠، 
وجزء بسيط جدا من هذه الجرائم 

تم كشف مرتكبيه وإدانتهم.

تونس/ متابعة الزوراء:
فقدت السـاحة اإلعالمية التونسـية، امـس الثالثاء، 
الصحفـي محمـود الذوادي بعـد معاناة مـع املرض 

امتدت إىل أشهر إثر تعرضه إىل حادث سري خطري.
والراحل الذي لـم يتجاوز عمره الثامنة والخمسـني 
يعتـرب من أبـرز الصحفيـني التونسـيني يف العرشين 
سـنة األخرية، إذ عمل لسنوات ىف صحيفة «الصحافة 

اليوم» التي توىل فيها بعض املسؤوليات يف التحرير. 
لكن الذوادي عرف أكثر قبل الثورة التونسـية وبعدها 
بمواقفـه الرافضة ملمارسـات النظـام القمعية ضد 
الصحفيني حيـث كان يف الصفـوف األوىل التي عّربت 
عـن رفضها لهـذه املمارسـات مما نتـج عنه بعض 
التضييقـات عليـه، خاصـة أنـه يعمـل يف صحيفـة 
حكوميـة. كمـا كان مـن الصحفيـني الذيـن طالبوا 
بتأسـيس النقابـة الوطنيـة للصحفيني التونسـيني 
لتعوض جمعية الصحفيني التونسيني وهو ما تحقق 

سنة ٢٠٠٧.
وتوىل محمود الذوادي تأسـيس وإدارة «مركز تونس 
لحريـة الصحافـة» إىل حـّد وفاته، وهـو مركز يعنى 
بالدفاع عـن حرية الصحافة وكشـف كل التجاوزات 
التـي يتعرض لها الصحفيون التونسـيون، من خالل 

إصدار تقارير شـهرية وإجراء دراسات ميدانية حول 
واقع اإلعالم التونيس.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
املهنيـة  إن»  «لينكـد  منصـة  تعـّد 
مـن األبـرز بـني منصـات التواصـل 
اإلجتماعـي ووجهـة الطامحـني إىل 
تطويـر مهنتهـم والهادفـني للتعلم 
والتطوير، وقّدمت لصناع ومنشـئي 
املحتـوى عـدًدا مـن املميـزات التـي 
تخـدم عملهـم، كما توفر لهـم بيئة 
املحتـوى  وصـول  تضمـن  خصبـة 
ملستحقيه بما يرفع التفاعل ويحقق 

الجماهريية.
وينصـح خـرباء منصـة التوظيـف 
الزرقاء بتفعيل وضع صانع املحتوى 
ومنشـئي  وصنـاع  كتـاب  لجميـع 

املحتوى.
مـا الـذي سـيتغرّي يف حسـابك عنـد 

تفعيل وضع صانع املحتوى؟
سـتحصل عـىل متابعـني جـدد بدالً 
مـن الزمالء الجدد، حيث سيسـتبدل 
زر «تواصـل» عـىل ملفك الشـخيص 
بـزر «متابعـة»، وسـيتم عرض عدد 

املتابعني يف مقدمة ملفك الشخيص.
الفـارق بـني األمرين أنـه يف الوضع 
القديـم، قد يكون الجمهور يف حاجة 
حتـى  لشـبكته  كزميـل  إلضافتـك 
يتابـع ما تقّدمه مـن محتوى، حيث 
يمكـن للزمـالء مشـاهدة تحديثات 
بعضهـم البعـض، بينمـا يف الوضع 
الجديد يسـتطيع الجميـع من خالل 
زر املتابعة أن يصلـوا لكل تحديثاتك 
إال  تحديثاتهـم  تصلـك  لـن  بينمـا 

بمتابعتك أنت أيًضا لهم.
سيسـلّط «لينكـد إن» الضـوء عـىل 
املحتـوى األصيل يف ملفك الشـخيص 
املميـز  النشـاط  نقـل  عـن طريـق 
واألقسـام لتكـون يف مقدمـة ملفك 

الشخيص.
سـيتم اقرتاحك عىل منشئي املحتوى 
املتابعـون  يتمكـن  حتـى  اآلخريـن 
أنـت  اكتشـافك  مـن  املحتملـون 

ومحتواك.
سـيكون متاًحا لك الوصـول ألدوات 
املبـارش  (البـث  املحتـوى  منشـئي 

والنرشات اإلخبارية).

خطوات تشغيل وضع صانع 
املحتوى:

انقـر فـوق أيقونـة «أنـا» يف أعـىل 
صفحتـك الرئيسـية (مـن الويـب) 
(مـن  الشـخيص  امللـف  صـورة  أو 

الهاتف).
انقر فوق عرض امللف الشـخيص.

انقـر فوق وضـع صانـع املحتوى: 
تشغيل يف لوحة اإلدارة الخاصة بك.

انقر فـوق التايل يف النافـذة املنبثقة 
للمعاينة.

أضف عالمات الوسـم (الهاشـتاج) 
لإلشارة إىل املوضوعات التي تتناولها 

بشكل أكرب يف منشوراتك.
انقر فـوق حفظ، واتبـع املطالبات 

لتشـغيل وضع صانع املحتوى.
أدوات منشـئي املحتـوى يف «لينكـد 

إن»:
توفر الشبكة املهنية لصناع املحتوى 
أداتـني إضافيتـني - غـري متاحتني 
لجميـع األعضـاء، وتتـم إتاحتهما 
تدريجًيا وفًقا لقوة ملفك الشخيص 
املعايـري  وانطبـاق  أهليتـه  ومـدى 

عليه.
LinkedIn Live Video

يتيـح بث الفيديو املبـارش لألعضاء 
املعتمدين والصفحـات املعتمدة بث 
محتـوى فيديـو مبـارش عـىل ملف 

شخيص أو صفحة أو مناسبة.
ملعرفة ما إذا كان لديك حق الوصول، 
انتقل إىل مركـز تحرير وضع صانع 
املحتوى. إذا كان لديك حق الوصول، 
فسـرتى قسم أدوات صانع املحتوى 

عندمـا تنتقـل إىل مركـز التحريـر.
اسـتناًدا إىل مسـتوى خربتك يف البث، 
يمكنك اختيار البث املبارش باستخدام 
أداة بث تابعة لجهة خارجية أو البث 

.(RTMP) املخصص
كل مقاطع الفيديـو املبارشة عامة 
وسيتم تسجيلها. بعد اكتمال البث، 
سـيبقى يف املوجـز الرئييس يف ملفك 
الشـخيص أو صفحتـك كفيديو تم 

تسجيله مبارشًة يف السابق.
معايري الوصول إىل الفيديو املبارش

أكثـر  امتـالك  الجمهـور:  قاعـدة 
مـن ١٥٠ متابًعـا أو زميـًال مؤهلني 
للتقييـم إضافة إىل أهلية الصفحات 

التي تضم هذا العدد لذلك.
املشاركات الحديثة للمحتوى األصيل 

بمختلف تصنيفاته.
بسياسـات  االلتـزام  مـن  تاريـخ 

املجتمع االحرتايف.
أال تكون قد سـجلت انتهاكا سابقا 

لسياسات الشبكة.
املنطقـة الجغرافيـة: جميع املواقع 

الجغرافية متاحة باستثناء الصني.

 Twitter Revue املزيـد:  [إقـرأوا 
للصحفيني.. كيف تغـّرد وتربح من 

نرشتك اإلخبارية؟]
مـن  بعًضـا  يقـدم   «LinkedIn»
اإلرشـادات التي يجـب اتباعها عند 

بث مقاطع الفيديو املبارشة:
تجنب البيع أو البث الرتويجي.

مسـجًال  محتـوى  تسـتخدم  ال 
مسبقاً.

أن تكون مدة البث املبارش ١٥ دقيقة 
عىل األقل إلعطاء الوقت الكايف لبناء 
قاعدة جمهور وتشجيع التفاعالت.

تجنب الحديث عن كيفية اسـتخدام 
«لينكد إن».

ال تجعل شـعارات الرعـاة –يف حال 
مهيمنـة  «سـبونرس»-  لديـك  كان 
عـىل شاشـة الفيديو، احتفـظ بها 

صغرية.
ال تبقي جمهـورك يف انتظارك ألكثر 
من دقيقـة أو دقيقتني باسـتخدام 

شاشات «سنبدأ قريبا».
يمكنـك البث عـىل «LinkedIn» مع 

منصات أخرى يف الوقت نفسه.
االحـرتايف  املحتـوى  عـىل  حافـظ 

املناسب ملجتمع «لينكد إن».
مميزات املذيع التـي يمنحها «لينكد 
للمذيعـني  املبـارش  البـث  يف  إن» 

املعتمدين:

يمكنك جدولـة بث الفيديـو املبارش 
الخـاص مقدًمـا والرتويج لـه داخل 

الشبكة وخارجها.
قبـل البـث املبـارش، يمكنك إنشـاء 
اختبـار للتأكـد مـن أن كل يشء عىل 

ما يرام.
عنـد بـدء بث مبـارش، سـيتم تغيري 
صورة خلفية ملفك الشخيص تلقائًيا 
لعرض البث. ال ينطبق هذا األمر عند 

البث من صفحة أو حدث.
الـرد  عـىل  القـدرة  لديـك  سـتكون 
عـىل التعليقـات داخل البـث املبارش 

كصفحة، وليس بملفك الشخيص.
للقيام بذلـك، اخـرت «طريقة عرض 
املسؤول»، ثم انتقل إىل الفيديو، انقر 
عليـه وانتقل إىل «وضع املرسح» (إذا 
كان عـىل الهاتف املحمـول). يمكنك 
بعـد ذلك البـدء يف التعليـق نيابة عن 

صفحتك.
الدردشـة  عـىل  اإلرشاف  يمكنـك 
أثنـاء البث املبارش عـن طريق حذف 
أو  محدديـن  معلقـني  أو  تعليقـات 

اإلبالغ عنها أو كتمها.
مرحلـة اختبـار الصـوت أو الصورة 

-إن وجدت-  لتطبيق ذلك:
    انقـر عـىل بـث الفيديـو املبـارش 
الخـاص بـك بحيث يكـون يف وضع 
كامل الشاشـة املرسح. ثم انقر عىل 
«تحريـر الفيديو» يف الزاوية العلوية 

اليرسى من الفيديو.
    يف النافـذة املنبثقة، حدد «اقتطاع» 

يف الزاوية العلوية اليمنى.
    ضبـط رشيـط التمريـر يف الجـزء 
السـفيل لنقاط «الدخول والخروج» 

التي تريدها لإلعادة.
LinkedIn Newsletter

النـرشات اإلخبارية هي ميزة جديدة 
يوفرهـا «لينكـد إن» ألعضائـه بعد 
تفعيـل وضـع صانع محتـوى، لكن 
الخدمـة تظهـر فقـط ملـن تنطبـق 

عليهم املعايري املحددة وأهمها:
    أن تمتلـك أكثـر من ١٥٠ متابًعا أو 

زميالً مؤهلني للتقييم.
الحديثـة للمحتـوى      املشـاركات 

األصيل، بمختلف تصنيفاته.
    تاريـخ مـن االلتـزام بسياسـات 

املجتمع االحرتايف.
    أال تكون قد سجلت انتهاكا سابقا 

لسياسات الشبكة.
للتحقق من أهليتك لهذه امليزة انتقل 
إىل مركز صانع املحتوى. إذا كان لديك 
حق الوصول إىل أداة صانع املحتوى، 
سرتى قسم «أدوات صانع املحتوى» 

يف «مركز صانع املحتوى».
ما هي مميزات النرشات الربيدية؟

تسـمح لـك ببنـاء وتنميـة جمهور 
مشـارك بانتظـام، من خـالل إتاحة 
امكانية اشـرتاك األعضاء يف رسالتك 
اإلخباريـة ليتـم إعالمهـم باملقاالت 

والتدوينات الجديدة التي تنرشها.
يعني نرشك إلصدار جديد من نرشتك 
اإلخبارية أنك ستتفاعل مع جمهورك 
من لحظة النرش، ألنه حينها تتم دعوة 
جميع زمالئك ومتابعيك للمشـاهدة 
والتفاعـل من خالل املنصـة والربيد 
اإللكرتوني لكل مشـرتك. سـتحصل 
عـىل تعليقات ومالحظـات يف الوقت 
الفعيل مـن القراء، تمكنـك من فهم 
كيفية عمـل املحتوى الخاص بك مع 

التحليالت.
[إقـرأوا املزيد: «لينكـد إن» وأهميته 
بالحيـاة املهنية.. خطـوات ونصائح 

لحساب أكثر جاذبية]
اإلخباريـة  رسـالتك  تنشـئ  كيـف 

األوىل؟
    قـم بتأسـيس نرشتـك اإلخبارية. 
اخرت عنواًنا جذاًبا يعرب عن محتواها، 
ثـم حدد معـدل النرش مـا بني يومي 
وأسبوعي ونصف شـهري وشهري، 
ثـم أضـف وصًفـا تفصيلًيـا للنرشة 
الدورية لتخرب جمهورك بما ستقدمه 

لهم باختصار.
    أضـف صـورة أو شـعاًرا للنـرشة 
التجاريـة  عالمتـك  تمثـل  الدوريـة 
وتعرب عنها- املقـاس املوىص به هو 

٣٠٠x٣٠٠ بكسل.
    تحـدث يف موضـوع مهنـي تمتلك 
شـغًفا حقيقًيا به، ويمكنك الحديث 

عنه بشكل منتظم.
    انقـر فـوق كتابـة مقالـة أعـىل 
الصفحـة الرئيسـية، مـا سـيحيلك 
إىل أداة النـرش، وخيـار إنشـاء نرشة 

دورية جديدة.
    اخـرت عنواًنا جذاًبا ومختًرصا يعرب 
عن الفكرة ويضم الكلمات املفتاحية 

الرئيسية لها.
    صّمم أو اخرت صورة جذابة لغالف 
 ٧٢٠ X ملقالك – يويص بحجم ١٢٨٠

بكسل.
    ضـع محتـوى النـرشة يف املـكان 
املخصص له وقم بتنسيقه وتدقيقه 

لغوًيا.
    يمكنـك إضافـة وسـائط أخـرى 
مثـل الفيديو وتضمـني تغريدات من 
تويرت أو منشـورات من فيسـبوك أو 

انستجرام وغريها لتمييز نرشتك.
    قم بعرض مسـودة املقالة ملعاينة 
املحتوى قبل النرش ويمكنك مشاركة 
املسـودة مـع مـن تثـق فيهـم مـن 
أصدقائك املهنيني لتلقي مالحظاتهم  

قبل النرش.
    بمجـرد الضغـط عـىل زر النـرش 
سـتظهر لك نافذة إلضافة املزيد من 
السياق. يمكنك التعليق عىل ما يتعلق 
بهـذه املقالـة اإلخباريـة املحـددة، 
 mention@ ،وطـرح أسـئلة القـراء
أو إضافـة #hashtags. عنـد النقـر 
فوق نرش، سـتتم مشـاركة الرسالة 

اإلخبارية أيضا يف الخالصة.
    يمكنـك نرش نـرشة واحدة كل ٢٤ 
سـاعة بحد أقـىص، كـن منتظًما يف 
النـرش وحافـظ عـىل إيقـاع النـرش 
الذي اخرتته لنرشتك اإلخبارية حتى 

تضمن استمرار التفاعل.
    يمكنـك تعطيـل القـدرة عـىل ترك 

تعليقات عىل مقاالتك املنشورة.
    يمكنك تعديل أو حذف مقاالتك يف 
أي وقت، لكن يجـب أن تكون حذًرا 
يف اسـتخدام ميـزة الحـذف ألن ذلك 
يعطـي انطباعا لـ»لينكـد إن» بأنك 
متالعب وسوف يحد من قدرتك عىل 

إنشاء رسالة جديدة إثر ذلك.
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الرباط/متابعة الزوراء:
أعلـن املهـدي بنسـعيد، وزيـر الشـباب والثقافة 
والتواصـل املغربـي، عـزم وزارتـه إعـداد تصـور 
جديـد لدعم الصحافة وتقويـة دورها يف املجتمع، 

باعتبارها خدمة عمومية.
وأوضح بنسـعيد خالل جلسـة األسـئلة الشفهية 
بمجلـس النـواب، االثنـني ١٧ ينايـر الجـاري، أن 
وزارة الشـباب والثقافـة والتواصـل فتحت حوارا 
مـع املهنيـني مـن أجل إعـداد تصـور جديـد يهم 
تعزيز حضور الصحافـة الوطنية والجهوية داخل 

املجتمع.
وقـال: ”إن الهدف اليوم هـو تقوية دور الصحافة 
والتفكري يف النموذج الجديـد للمقاولة اإلعالمية“، 
مشـريا إىل أن الرؤية الجديدة تقوم عىل إعداد نظام 
جبائي خاص باملقاولة اإلعالمية ومواكبة االنتقال 

الرقمي والتحوالت التكنولوجية.
وأضـاف بنسـعيد أن الـوزارة بصدد إعـداد تصور 
شـامل يهـدف إىل تحسـني األوضـاع االجتماعيـة 
واملاديـة للصحفيـني والصحفيـات وفـق مقاربة 

تشاركية مع املهنيني.
وأشـار الوزير إىل أن هذا التصور سيتم اإلعالن عنه 
يف مـارس املقبل، حيث سـيتم تقديم اسـرتاتيجية 

دعم الصحافة خالل السنوات العرش املقبلة.
وكان وزير الشـباب والثقافـة والتواصل قد عرب يف 
لقاء تشـاوري مع عدد من املهنيني، بداية الشـهر 
الجاري، عن طمـوح الوزارة مـع املجلس الوطني 

للصحافـة إليجـاد حل شـامل لوضعيـة املقاوالت 
الصحفيـة والصحفيـني، انطالقا مـن اإليمان بأن 

الصحافة خدمة عمومية لتنوير الرأي العام.
يذكـر أن جائحة كورونا أثرت بشـكل سـلبي عىل 
الصحافـة املغربيـة بسـبب تراجع عائدات سـوق 

اإلعالن.
والتواصـل،  والثقافـة  الشـباب  وزارة  وبحسـب 
فـإن االسـتثمار يف مجـال اإلعالن شـهد انخفاضا 

بنسـبة ١٨٫٨٦ يف املائة برسم سـنة ٢٠٢١ مقارنة 
مع سـنة ٢٠٢٠.هذا االنخفاض، كما تشـري وزارة 
الشباب والثقافة والتواصل، شمل جميع الدعامات 
اإلعالمية، حيث سـجلت الصحافـة أكرب انخفاض 
بنسـبة ٢٨ يف املائة باملقارنة مع سـنة ٢٠٢٠، كما 
انخفضـت اللوحـات اإلعالنية بنسـبة ٢٢ يف املائة. 
وشمل االنخفاض كذلك اإلذاعة بنسبة ١٣ يف املائة، 

والتلفزة بنسبة ١٣٫٨٧ يف املائة.

بريوت/متابعة الزوراء:
خيَّم شبح الظالم عىل وسائل اإلعالم 
الرسمية يف لبنان بشكل غري مسبوق، 
نتيجة انقطاع التيـار الكهربائي بعد 
نفاد مادة املازوت التي تغذي املولدات 
الكهربائية، قبل أن تتدخل مؤسسـة 
كهربـاء الدولـة لحـّل األزمـة «عـىل 

الطريقة القديمة».
وكانت «إذاعة لبنان» الرسـمية أكثر 
املترضريـن مـن انقطـاع الكهرباء، 
إذ توقفت اسـتوديوهاتها بقسـميها 
العربي واألجنبي لسـاعاٍت عن البث، 
بسبب نفاد مادة املازوت من مولدات 
«تاتش» و»أوجريو» التي تغذي وزارة 
اإلعالم التي عانت بدورها و»الوكالة 
الوطنيـة» التي تقع يف املبنى ذاته من 
الظالم بشـكل كامل، بيـد أن األخرية 
واصلـت مهامها عرب قيـام املحررين 

بالعمل من املنزل.
وترافقت أزمة الكهرباء، مع انقطاع 
خدمتي اإلنرتنت واالتصاالت بشـكل 
تام عن بـريوت، نتيجة نفاد املازوت، 
قبل أن ُيصار إىل تأمني املادة بكميات 

تكفي لثالثة أيام فقط.

وأكـد مديـر «إذاعـة لبنـان» محمد 
غريب أن «الكهرباء عـادت إىل املبنى 
واسـتؤنف البث بعد انقطـاع لحوايل 
ثـالث سـاعات، وكل مراكز اإلرسـال 
املنتـرشة يف أكثر مـن منطقة لبنانية 
تعمل»، مشـدداً عـىل أن هذه اإلذاعة 
هـي وطنية وتعد مؤسسـة رسـمية 
لـكل اللبنانيـني ومـن غـري الجائـز 

توّقفها عن البث.

وأشار غريب إىل أن «الوكالة الوطنية 
لـم تتوقف عن العمـل وبقيت تواكب 
األخبـار بشـكل طبيعـي بمسـاعدة 
املوظفـني الذين تابعـوا مهامهم من 

املنزل، واألمور عادت إىل طبيعتها.
وأكد مدير عام وزارة اإلعالم حّسـان 
فلحـة أن األزمـة حلّـت بعدمـا أوعز 
مديـر عام مؤسسـة كهربـاء لبنان، 
كمـال الحايك، بإعادة وصـل الوزارة 

بالخط القديم الذي كانت تتغذى منه 
ألكثر من ثالثني عاماً لتعود الكهرباء 
بشـكل طبيعي إىل املبنـى الذي توجد 
فيـه أيضـاً وزارة السـياحة ومراكز 

أخرى.
املـازوت  أزمـة  أن  إىل  ولفـت فلحـة 
رضبت بقـوة، العاصمة اللبنانية، ما 
أدى إىل توّقـف خدمة هيئة «أوجريو» 
(تديـر قطاع االتصـاالت يف لبنان) يف 
كورنيش املزرعة وسـنرتال االرشفية 
ويف الحمـرا، قبل أن يصـار إىل تأمني 
املـادة، وبالتـايل املشـكلة موجـودة 
وطالتنـا، لكننـا تمكنـا مـن التغلب 

عليها.
وعانـت املؤسسـات اإلعالميـة مـن 
ارتـدادات األزمـة االقتصادية الحادة 
التـي تـرضب البـالد منـذ أكثـر من 
عامـني، سـواء عـىل صعيـد التقنني 
الحـاد يف الكهربـاء أو الشـح يف مادة 
املـازوت أو انقطـاع البنزيـن ورداءة 
اإلنرتنـت واالتصـاالت، مـا أثـر عىل 
نشـاطها ودفعها إىل اتخـاذ إجراءات 
وتدابري عدة منها مكلفة جداً ملواجهة 

األزمة وتسيري العمل.

bÁäÎÜ@ÚÌÏ‘mÎ@Úœbzó€a@·«á€@Û»èÌ@ÔiãÃæa@lbjì€a@ãÌåÎ

Ô8ã€a@Êb‰j€@‚˝«g@fiÏ�m@ıbiãËÿ€a@Úflåc



اعتـادت ملكـة بريطانيـا، أليزَِبـث 
الثانية، أن تكرِّم املتميزين واملبدعني 
مرتني يف العام، األوىل يف رأس السـنة 
والثانية يف عيد ميالدها يف ١٢يونيو.

وبني الذين تسـلموا وسـام الفارس 
لهذا العام، رئيس الوزراء الربيطاني 
األسـبق، توني بلري، لكن تكريمه لم 
يمر بهـدوء، إذ وّقع آالف املعرتضني 

عريضة تطالب بإلغائه.
لم يحـدث سـابقا أن يعـرتض أحد 
عىل قائمة الرشف امللكية أو يرفض 
التكريم، سوى قلة من أمثال مطرب 
فرقـة الخنافـس، جون لنـني، الذي 
أعاد وسام الفارس إىل امللكة محتجا 
الحـرب  يف  بريطانيـا  تـورط  عـىل 
 !١٩٦٦ عـام  نيجرييـا  يف  األهليـة 
االعـرتاض عـىل تكريم بلـري يتعلق 
باشـرتاك بريطانيا يف حـرب العراق 
عام ٢٠٠٣، واملعرتضون يسـاريون 
وإسـالميون،  وعـرب  متشـددون 
جمعهـم حلٌف غري مقدس يف قضية 

ال يمكن وصفها إال بالعبثية.
لـم يكـن بلـري أول زعيـم بريطاني 
بلـده يف حـرب، فقـد كان  ُيـِرشك 
سـلفه جون ميجور قد خاض حربا 
عـىل العراق عام ١٩٩١، وتسـبب يف 
قتـل آالف العراقيـني وتدمـري البنى 
األساسـية للدولـة، لكـن أحـدا لـم 
يعرتض عىل تكريمه بلقب الفارس. 
وكذلـك رئيسـة الـوزراء، مارغريت 
ثاتـرش، التي قادت الحملـة الدولية 
وتبنـت   ١٩٩١ عـام  األوىل  للحـرب 
قرار العقوبـات الدولية عىل العراق، 
وشـنت حربـا عـىل األرجنتـني عام 
١٩٨٢ إلخراجها من جزر الفوكالندز 
الربيطانية التي ادعت عائديتها لها، 

بينما ُكرِّمت بلقب السـيدة (ليدي).
 وكانـت هنـاك أيضـا احتجاجـات 
واسـعة بني الربيطانيني عـىل تينك 
الحربـني، العـراق والفوكالنـدز، بل 
إن ثاترش كانـت متهمة بأنها أمرت 
بإغراق سـفينة (بلغرانـو) الحربية 
األرجنتينية حينما كانت منسـحبة 
بعيـدا عـن جـزر الفوكالنـدز، مـا 
تسـبب يف إغـراق ٣٣٢ بّحـارا، وقد 
ظل الربيطانيـون يلومونها عىل تلك 
الحادثة لسنني طويلة، ألن السفينة 
كانت منسحبة، ومهاجمتها ال تجوز 
يف أعراف الحروب، وكانت دائما ترد 
بالقول إن (مثـل هذه االحتجاجات 
ال تحصـل إال يف بريطانيـا) باعتبار 
أن هناك إحساسا مفرطا باإلنصاف 

عند الربيطانيني.
لكن مشكلة توني بلري هي يف الجناح 
اليسـاري املتشـدد يف حزب العمال، 
الـذي كان يتزعمـه إىل عهـد قريب، 
اليسـاري املتشـدد جرمـي كوربن. 

وهذا الجناح يعـادي املعتدلني داخل 
الحزب أكثر مـن اليمينيني خارجه، 
وهو الذي يشـن الحملـة عىل توني 
بلـري منـذ انتخابـه زعيمـا للحزب 
فرصـة  أي  وينتهـز   ،١٩٩٤ عـام 

لالنقضـاض عليـه.
تكريـم املبدعني واملتميزين مسـألة 
طبيعيـة يف بريطانيا، وقـد اعتادت 
عليها الدولـة واملجتمـع منذ قرون 
عديدة. ويجري اختيار الشخصيات 
املكرَّمـة بطريقة مهنيـة ومنصفة، 
ل لجـان يف كل اختصـاص،  إذ ُتشـكَّ
ويرتأس كل لجنة شـخص مشـهود 
لهـا يف التخصص، كأن يكون رئيس 
جامعـة، أو رئيـس جمعيـة مهنية 
أو شـخصية مشـهودا لهـا باإلبداع 
والتميـز يف الحقل الذي يتوىل اختيار 
ح للتكريم،  املتميزين فيه. أما الرتشُّ
منظمـات  عـرب  ابتـداًء  فيحصـل 
املجتمـع املدنـي، فـكل جمعيـة أو 
مؤسسـة يمكنهـا أن تقرتح اسـما 
يستحق التكريم، مع تبيان املؤهالت 
مؤهـال  تجعلـه  التـي  واألسـباب 

للحصـول عـىل اللقـب الـرشيف.  
وتعـود األلقاب الرشفية يف بريطانيا 
إىل عهود قديمـة وكان يقدمها امللك 
ألبنـاء العائـالت األرسـتقراطية أو 
أفراد العائلة املالكـة كتعويض لهم 
عـن فواتهـم فرصـا أخـرى، مادية 
كانـت أم معنويـة. لكنهـا أصبحت 
منـذ القـرن الثامـن عـرش تجـري 
بتوصية من الحكومة إىل امللك، الذي 
يمنح التكريم رسميا بناًء عىل هذه 

التوصية، وال يتدخل فيها مطلقا.
الطريف أن مـن أوائل القرارات التي 
اتخذهـا توني بلري كرئيـس للوزراء 
هو إلغاء األلقاب الوراثية، بل وإلغاء 
التكريمات الرشفية للسياسيني، التي 
كانت تحصل سـابقا كإجراء رمزي 
جـرت عليـه الحكومـات املتعاقبة. 
لكن األلقـاب الرشفية ظلـت ُتمنح 
للسياسـيني الذين حققـوا إنجازات 
حقيقية فحسـب. وال شك أن توني 
بلري له إنجـازات حقيقية، وما تزال 
بصماتـه السياسـية واالقتصاديـة 
والترشيعية شـاخصة، ال يستطيع 

حتى خصومه إنكارها.
ت العديد من  يف عهـد توني بلري ُسـنَّ
القوانـني التقدميـة املنصفـة مثـل 
قانـون الحـد األدنـى لألجـور لعام 
١٩٩٨ الـذي ضمـن للعمـال أجـرا 
معقوال يمكنهـم من العيش املريح، 
عرب منع أرباب العمل من دفع أجور 

أقل مما يفرضه القانون.
ويف عرصه أيضا ُسن قانون حقوق 
اإلنسـان لعام ١٩٩٨، وقانون حرية 
وقانـون   ،٢٠٠٠ لعـام  املعلومـات 
اإلصالحات الدسـتورية لعام ٢٠٠٥ 
الذي فصـل السـلطة القضائية عن 
والتنفيذية.  الترشيعيـة  السـلطتني 
ويف عهـده أجـري اسـتفتاء للحكم 
الذاتي يف مقاطعتي إسكتلندا وويلز، 
وأصبح لهمـا برملانـان وحكومتان 

مسـتقلتان عن الحكومة املركزية.
ويف عهـد بلـري نـال البنـك املركزي 
الربيطاني اسـتقالله عن السلطتني 
وبذلـك  والتنفيذيـة،  الترشيعيـة 
عـن  النقديـة  السياسـة  اسـتقلت 
فأصبحـت  املاليـة،  السياسـة 
الحكومة تضع خططها االقتصادية 

والتنمويـة، وفق رؤى البنك املركزي 
وتوقعاتـه، وليس العكـس، إذ يرفع 
البنـك املركـزي أسـعار الفائـدة أو 
يخفضهـا، أو يزيد العملـة املتداولة 
أو يقلصها وفق مـا يتطلبه الوضع 
االقتصـادي دون تدخـل الحكومة. 
وقد شـهدت واليته، التي اسـتمرت 
عـرش سـنوات، أطـول فـرتة نمـو 
اقتصادي مطرد يف تأريخ بريطانيا.

ومـن أهم إنجـازات بلري هـو إنهاء 
إذ  الشـمالية،  أيرلنـدا  يف  الـرصاع 

مـع  عسـرية  مفاوضـات  يف  َع  َرشَ
وحكومـة  املتصارعـة  الفصائـل 
أيرلنـدا الجنوبيـة، تمخضـت عـن 
توقيع اتفاقية الجمعة الحزينة عام 
١٩٩٨. وقد صافح بلري جريي آدمز، 
الزعيم السيايس للجيش الجمهوري 
احتجاجـات  وسـط  األيرلنـدي، 
السياسـيني املحافظني، الذين كانوا 
يتهمون آدمـز بالوقوف وراء أعمال 
العنف التـي طالت املقاطعة وعموم 
بريطانيـا لثالثـة عقود. وبـرر بلري 
املصافحـة بالقـول «لقـد تعاملـت 
معه كإنسان، ونحن اآلن عىل أبواب 

مرحلة جديدة».
ل قدوم املهاجرين، من دول  كما سهَّ
االتحاد األوربي، الذين رفدوا االقتصاد 
الربيطاني بعمالة منخفضة الكلفة، 
ما سـاهم يف خفض معدل التضخم 
واسـتمرار النمو االقتصادي املطرد. 
وقد شهد حكمه تحسنا ملحوظا يف 
املسـتوى املعايش للفقـراء، إذ نجح 
يف تقليـص البطالة وزيـادة اإلنفاق 
الحكومي عىل الِخْدمات، وبالتحديد 
خدمة الصحة العامـة، التي يفتخر 
حزب العمال بأنها أحد أهم إنجازاته 
التأريخية، باإلضافة إىل إنشاء برامج 
تشـغيل وتدريـب العمال وتشـجيع 
أصحاب العمل عىل اسـتيعابهم عرب 

تقديم الحوافر الرضيبية لهم.
كمـا تمكن مـن إزالة املـادة الرابعة 
مـن دسـتور حـزب العمـال، التـي 
تلزم الحزب بتأميم وسـائل اإلنتاج، 
األمر الذي شـجع الطبقة الوسطى 
عهـده  ويف  للحـزب.  للتصويـت 
أيضـا تبنى حـزب العمـال فقرة يف 
نظامـه الداخـيل تشـرتط أن يكون 
نصف مرشـحي الحزب للربملان من 
النسـاء، األمر الذي زاد من شعبيته 
ومّكنـه مـن الفـوز فـوزا سـاحقا 
ثـالث مـرات متتاليـة، ألول مـرة يف 

تأريخ الحزب. كما كان بلري رائدا يف 
تعزيز التعددية الثقافية والتسـامح 
عـت  يف املجتمـع الربيطانـي، إذ رشَّ
حكومته العديـد من القوانني يف هذا 
املجال للحد مـن التمييز ضد األفراد 

والرشائح السكانية املختلفة.
رفـع بلري شـعار (سـأكون شـديدا 
عىل الجريمة وشـديدا عىل أسبابها) 
عندمـا كان يف املعارضـة، وقد طبق 
الشـعار يف الحكومـة، إذ رفـع عدد 
أفراد الرشطة يف املراكز والشـوارع، 
فازداد عدد السـجناء بسـبب تمكن 
أجهزة األمن من اإلمساك باملجرمني 
وقـوع  يـوم  ويف  فائقـة،  برسعـة 
الجريمة أحيانا، األمر الذي قلص من 

الجريمة وأشعر السكان باألمان.
املحتجـون عـىل تكريـم تونـي بلـري 
لديهم سـبب واحـد فقط، وهـو أنه 
اشـرتك يف حرب العـراق، إذ يرون أن 
عـىل بريطانيـا أن ترفـض التعـاون 
مع الواليات املتحدة، وينسـون أن أي 
رئيـس وزراء بريطاني كان سـيتخذ 
املوقف نفسه، فالعالقة بني بريطانيا 
تحالـف  عالقـة  املتحـدة  والواليـات 
اسرتاتيجي ال ينفرط عقدها مطلقا. 
عندمـا دخلـت بريطانيـا الحرب مع 
األرجنتـني عـام ١٩٨٢، حـاول وزير 
الخارجية األمريكي، ألكساندر هيغ، 
أن يتخـذ موقفـا محايـدا، باعتبـار 
أن األرجنتـني دولـة أمريكيـة، لكـن 
الضغوط السياسية والشعبية دفعت 
الرئيس ريغان للوقوف مع بريطانيا، 

فاضطر هيغ إىل االستقالة.
لم تكن الحرب التي ُشّنت عىل العراق 
عام ٢٠٠٣ قـرارا منفردا لتوني بلري، 
إذ أقرهـا الربملان الربيطاني بنسـبة 
الثلثـني (٤١٢ مقابـل ١٤٩)، واليشء 
نفسـه حصـل يف الواليـات املتحـدة 
والدول املشاركة يف الحرب. لذلك فإن 

بلري ال يتحمل وزرها وحده.
وعندمـا أحيل ملف حـرب العراق إىل 
التحقيق عـام ٢٠٠٩، تحـت إرشاف 
املحقـق املتمـرس جون تشـيلكوت، 
فإنـه أشـكل عليـه قولـه يف رسـالة 
بـوش  جـورج  الرئيـس  إىل  خاصـة 
(سـنكون معك يف كل األحوال)، فهذا 
القـول جعل موقـف بريطانيـا يبدو 
تابعا للقـرار األمريكي، والحقيقة أن 
مواقـف بريطانيا نادرا مـا تتعارض 
مع املواقـف األمريكية، وما قاله بلري 

يعرب عن هذه الحقيقة.

كانت الحرب عـىل العراق عام ٢٠٠٣ 
غـري مـربرة قانونـا، فلم يصـدر بها 
قـرار أممـي، رغـم أن ثمانـي دول، 
وبريطانيـا  املتحـدة  الواليـات  هـي 
وإسـبانيا (أعضـاء يف مجلس األمن) 
وأسرتاليا واليابان وبولندا والدنمارك 
وإيطاليـا، كانت قـد اقرتحت إصدار 
قـرار باسـتخدام القوة العسـكرية، 
لكـن املعارضـة الفرنسـية واألملانية 
والروسـية (أعضاء يف مجلس األمن) 

قد حالت دون إصداره.
ال شـك أن حكـم صدام حسـني كان 
كارثـة حلـت بالعـراق واملنطقـة، إذ 
أدخلهـا يف حروب وأزمات مسـتمرة، 
فبعد قمعه الوحيش لألحزاب املعارضة 
الشـيوعي  وبالتحديـد  لحكمـه، 
اليسـاري واألحزاب  والدعوة والبعث 
الدينيـة، اتجه  الكرديـة والجماعات 
نحو أصحاب الرأي املخالف يف حزبه، 
وقتـل أهم قادته يف مجـزرة جماعية 
قل نظريها يف العـرص الحديث. وبعد 
أن قىض عىل اآلراء املخالفة يف حزبه، 
توجـه نحو أفراد عائلتـه وقتل منهم 
أقرب النـاس إليه، إال وهـم أصهاره 
وبنو عمومتـه. وعندما ثار الشـعب 
عليـه قتـل اآلالف منهـم ودفنهم يف 

مقابر جماعية.
وبعد انتهاء حرب الثماني سنوات مع 
إيران، شن حربا عىل الكويت واحتلها 
ورفض االنسحاب منها، بل إن قواته 
توغلت حتى يف أرايض اململكة العربية 
السـعودية، األمر الذي أقنع املجتمع 
الـدويل بـأن هنـاك نظامـا خطريا يف 
القوانني  العـراق، مسـتعدا النتهـاك 
واألعـراف الدولية، والبد من الخالص 

منه بطريقة أو بأخرى.
لقد شكل احتالل الكويت بداية النهاية 
للنظـام العراقـي السـابق، ولو كان 
هنـاك حكماء بـني القيـادة العراقية 
آنـذاك، لكانـوا قـد أجـروا إصالحات 
جذرية لتغيـري النظام بما يتالءم مع 
التطورات الدولية ومطالب الشـعب، 
الـذي ثـار عليـه يف آذار عـام ١٩٩١. 
لكـن النظام لـم يكن قابـال للتطور، 
وكانت النتيجة مأسـاوية، وقادت إىل 
مزيـد من الكوارث والحروب، وفرض 
عقوبات دولية قاسية، قوضت أسس 
الدولـة العراقيـة، وشـتتت املجتمع، 
األمـر الـذي دفـع دوال عديدة لشـن 

حرب أخرى عىل العراق.
كان يمكن املجتمع الدويل أن ينتبه إىل 
خطورة النظام العراقي منذ مجيئه 
إىل السـلطة حينمـا نصب املشـانق 
للتجـار واألبريـاء وسـط العاصمة 
واملـدن الرئيسـية، وإن كان صعبـا 
حينها أن يفعل شـيئا بسبب الحرب 
الباردة، كان ممكنـا أن يتخذ إجراًء 
حازمـا يف التسـعينيات التي ارتكب 

فيها النظام أبشـع جرائمه.
لقـد جاء التدخل الدويل متأخرا جدا، 
ألن الدمـار السـيايس واالجتماعـي 
واالقتصادي قد حل بالعراق حينها، 
وكان بحاجة إىل عالج من نوع آخر. 
املحتجـون عىل تكريم توني بلري من 
العرب واملسلمني، ومعظمهم انتفع 
من سياسـاته، إمـا أنهـم يجهلون 
األسـباب التي دفعت العالم إىل شـن 
حربني عىل العراق خالل ١٢ عاما، أو 
أنهم يعيشـون يف عالم منفصل عن 

العالم الحقيقي.

تعـرتف الواليـات املتحـدة بـأن غارتها 

بطائرة بدون طيار يف كابول قد انحرفت 

عن هدفها. قـرأت كارولني رويالنتس* 

يف تقارير جديدة عن عدد القتىل املدنيني 

يف حروب أمريكا.

كمـا  والدمـار.  املـوت  إىل  العـودة      

الحظت، اعرتفـت اإلدارة األمريكية يوم 

الجمعـة بأن الرضبـة األخـرية بطائرة 

بـدون طيار يف أفغانسـتان لـم تقتل أي 

مـن املتطرفني عىل اإلطـالق، ناهيك عن 

منع هجـوم جديد «وشـيك». وبدالً من 

ذلـك، لقي عرشة مدنيني، بينهم سـبعة 

أطفـال، مرصعهـم يف ٢٩ أغسـطس / 

آب ٢٠٢١، وتـوىل الجنرال ماكنزي، قائد 

القيـادة املركزية األمريكيـة، اإلقرار بـ 

«املسؤولية الكاملة».

    عادة، تحتاج واشنطن إىل وقت ال نهاية 

له لالعـرتاف بمثل هـذا «الخطأ» – قتل 

موكـب زفـاف يف اليمن بـدالً من طابور 

من املتطرفني- إذا أقـر االعرتاف به عىل 

اإلطالق. األمريكيون ليسوا وحدهم بأي 

حـال من األحوال يف هذا األمر، خذوا قتل 

املدنيني يف هجوم شـنته القوات الجوية 

الهولنديـة عـىل الحويجـة (العـراق) يف 

عام ٢٠١٥**، والذي تمت مناقشـته يف 

هذه الصحيفـة يف ترشين األول| أكتوبر 

٢٠١٩، وقد اعرتفـت الحكومة بالتورط 

بـه يف وقت الحق فقـط. لكن بعد عرشة 

أيـام مـن هجـوم الطائرة بـدون طيار، 

قدمت صحيفة نيويورك تايمز صورة ملا 

حـدث بالفعل - لم يكـن متطرًفا يحمل 

القنابـل، ولكن قتل عامـل طوارئ باملاء 

وغـاز الطهي - ولم يكن لدى واشـنطن 

من مخرج.

    ُقتـل الكثـري من املدنيـني يف «الحرب 

عـىل اإلرهـاب»، الحـرب التـي شـنها 

اإلرهـاب  االبـن عـىل  بـوش  الرئيـس 

اإلسـالمي رداً عـىل هجمـات القاعدة 

يف ١١ أيلـول| سـبتمرب. أكثر بكثري مما 

كنـت أعتقد، وربما أنت أيًضا. يف تقرير 

أيلـول| سـبتمرب)، ُيحـيص  جديـد (١ 

مـرشوع «تكاليـف الحـرب» بجامعة 

إىل   ٣٦٣,٩٣٩ مجموعـه  مـا  بـراون 

٣٨٧,٠٧٢ حالـة وفـاة ملدنيـني نتيجة 

الحرب املبارشة (ليس بسبب املرض أو 

الجوع) منذ ١١ سـبتمرب يف أفغانستان 

وباكسـتان والعـراق وسـوريا واليمن 

وغريها من مناطـق الحرب ما بعد ١١ 

سـبتمرب.. هذا هو عىل الفور أكرب عدد 

من قتـىل الحرب؛ أكثر ممـن قتلوا من 

مقاتيل املعارضة الذين جاؤوا يف املركز 

الثاني (٢٩٦,٨٥٨ – ٣٠١,٩٣٣) أو قتىل 

الرشطة والجيـش الوطنيني أي حلفاء 

الواليـات املتحـدة الذين احتلـوا املركز 

الثالث (٢٠٤,٦٤٥ – ٢٠٧,٨٤٥).

وال يمكـن بـأي حال مـن األحـوال أن 

ُتنسـب جميع الوفيات وسـط املدنيني 

إىل الطائـرات األمريكيـة بـدون طيار. 

أيًضا هناك أعمال عنف أخرى مرتبطة 

بالحـرب - فكر يف القصف الجوي الذي 

طال الدولة اإلسالمية - واملعارضني أو 

الحلفـاء (انظر الحويجـة). إذ يف وقت 

سـابق من هذا الشهر، قدرت مجموعة 

 Airwars «أبحـاث «الحـروب الجويـة

عدد القتىل املدنيني الناتج من الهجمات 

األمريكيـة بنحو ٢٢٠٠٠، وربما ضعف 

ذلك.

تمنح السـلطات األمريكيـة العليا اإلذن 

عـىل نحـو متزايـد ملـا تعتـرب يف الواقع 

عمليـات قتل خـارج نطـاق القضاء. يف 

واليتـه الثانيـة، ضيـق الرئيـس أوباما 

من معايري اسـتخدام القـوة املميتة ضد 

اإلرهابيني املشـتبه بهم يف أماكن أخرى. 

ثم جاء ترامب، الذي وّسـع هذه املعايري 

عـىل الفور مرة أخرى. وقـد أدى ذلك إىل 

جعـل عمليـات اإلعـدام هـذه طبيعية 

وزيـادة يف عـدد القتىل املدنيـني. ووفًقا 

ملكتب الصحافة االسـتقصائية يف لندن، 

سـمح أوباما بـ ١٨٧٨ هجوم بطائرات 

بدون طيار خالل السنوات الثماني التي 

قضاهـا يف السـلطة. بينمـا كان ترامب 

مسؤوالً عن ٢٢٤٣ هجوم بطائرات بدون 

طيار يف العامني األولني من رئاسته.

    كان بايدن يـدرس املعايري لفرتة من 

الوقت - هل يجب أن تكون أكثر رصامة 

أو حتى أكثر مرونة مما هي عليه اآلن؟ 

يتـم اآلن تنفيذ الهجمات يف حوايل عرش 

دول - هـل ينبغي أن يكون هناك املزيد 

مـن الهجمـات، ربمـا يف إفريقيا حيث 

أصبح أيًضـا تنظيم الدولة اإلسـالمية 

والقاعدة أكثر نشـاًطا؟ وقـد دعا عدد 

كبـري مـن منظمـات حقوق اإلنسـان 

واملنظمات األخرى بايدن إىل إنهاء هذه 

الهجمات والتي ال تحل يف نهاية املطاف 

أي يشء كما ثبت يف أفغانستان.

    ومنـذ ذلـك الحني، اتبعـت املزيد من 

الدول خطـى أمريكا: إرسائيـل وتركيا 

وإيران عىل سبيل املثال ال الحرص.

    * كارولـني رويالنتس، هي خبرية يف 

شؤون الرشق األوسط.

    ** بحسب التقديرات األمريكية ُقتل 

٧٠ مدنيـا يف الحويجـة، وكان القصف 

قد استهدف مخزن قنابل تابع لداعش 

كمـا ذكـر، لذلك قـررت هولنـدا إجراء 

تحقيق مستقل عام ٢٠٢٠، لكنه مازال 

بطيئا ويتعرض إىل معوقات. (املرتجم)

 قبل أن يكرسهـا التضخم، كانت 
الدول تعرّف عن نفسـها أكثر من 
اقتصادها بعملتهـا املعدنية. أنت 
تعرف بوصفك زائرا أن تلك الدولة 
تمتلـك اقتصـادا حيويـا عندمـا 
يمتلئ جيبك بنقودها املعدنية. أما 
إذا كان عليك أن تصطحب حقيبة 
معك كـي تضع فيهـا رزم النقود 
الورقية من أجل دفع وجبة طعام 
واحدة، فهذا يعني أن تقرأ السالم 

عىل اقتصاد تلك البالد.
بوجـود الدفـع اإللكرتونـي الذي 
النبيلة،  ُيـدرج ضمـن األكاذيـب 
أصبحـت العمـالت املعدنيـة التي 
كانت جـزءا مؤثـرا يف طفولة كل 
الناس، تبدو وكأنها آثار مزعجة، 
عفـا عليها الزمن مثـل مجموعة 
طوابع ال أهميـة لها. بينما كانت 
تعـرب تلـك النقـود حتى سـنوات 

قريبة عن قوة اقتصاد البلدان.
عندما تتم اإلجابة عىل سؤال ”هل 
يمكننا الوثوق بما يحدث للمال؟“ 
علينـا أن نتذكـر أوال أن املـال لم 
يعد اليـوم أوراقا نحس بأهميتها 
منحهـا  أو  مالمسـتها  بمجـرد 
ألصحـاب املتاجـر عنـد التبضع، 
لكن هذا اإلحسـاس بـدأ بالتاليش 
والرتاجـع ملجـرد تحول املـال إىل 
صـور وأرقام يف هواتفنـا الذكية، 
بينمـا فرغت محافظنـا الصغرية 
منه ومن رائحته يف جيوبنا ”للمال 

رائحة أيضا“.
اآلن يمكن العيش ألسابيع يف بلدان 
كثرية مـن دون مس النقود. وذلك 
من سـوء حظ اللصوص، فالبنوك 
األوراق  غـري  تحتـوي  ال  صـارت 
واألضابـري، التـي تعرب عـن املال، 

وليس املال نفسه.
بنفـس  الشـعور  يمكـن  فهـل 
اإلحساس حيال البلدان التي تعاني 
من تضخم قيـايس وتتكدس حزم 
عملتهـا مـن دون قيمـة، والدول 

التـي لم تعد العملـة الورقية فيها 
أداة محسوسـة يف التداول بوجود 
الهواتف الذكية؟ دعك مّما ينتظرنا 

من مستقبل العملة االفرتاضية.
إذا كان السـائح يشعر بالشفقة 
عىل الدول التي تعاني من تضخم 
ملجرد أنه يحصل عىل عدة شـدات 
من املـال باسـتبدال ورقة واحدة 
مـن مئـة دوالر، فإن مـن يعيش 
يف دول أخرى مسـتقرة اقتصاديا 
يشـعر بالذنـب املتأخـر ملجرد أن 
يدفـع بهاتفـه الذكـي مـن دون 
وجـع قلـب. الوجـع يرتاكم حتى 
نهاية الشـهر عندما يحني موعد 

السداد.
يف جميـع أنحـاء العالـم، يتخـىل 
الناس عن األشكال القديمة للمال 
ويتبنون أشكاال جديدة أرسع مما 
يمكن ألدمغتنا وعاداتنا معالجته. 
ذلك مـا يقلـق أسـاتذة االقتصاد 
الذين يقدرون طبيعة اإلحسـاس 
بالنقود أكثر من غريهم، وهذا ما 
يصفه إسوار براساد، االقتصادي 
بنيويـورك،  كورنيـل  بجامعـة 
باملنعطف املثري لالهتمام. ويقول 
”إنهـا فـرتة تثـري القلـق بدرجة 
كبرية بشـأن ما يحدث لألشـكال 
التقليديـة للمـال، ومـا إذا كانت 
التكنولوجيـة  التطـورات  هـذه 
التـي نراها مـن حولنا سـتفيدنا 
بطريقة مـا، أو تخلـق املزيد من 

االضطراب“.
إن زوال النقد ليس التطور الوحيد 
الذي يثري قلق االقتصاديني. معظم 
األمـوال التـي نسـتخدمها اليـوم 
تصدرها البنـوك وليس الحكومة. 
عندمـا تدفـع ببطاقة ائتمـان أو 
بطاقـة خصـم أو تحويـل أمـوال 
إلكرتونية، فإن املؤسسة التي تقف 
وراء املعاملة هي بنك. بهذا املعنى، 
فإن الدوالر االفرتايض يف الحسـاب 
الجـاري يف البنـك الـذي تتعامـل 
معه يختلـف اختالفا جوهريا عن 
الدوالر يف قبضة يدك. وما ينتظرنا 
أكثر مـن ذلك عند ظهـور األموال 
غري املرصفية، بما يف ذلك العمالت 
املشـفرة عندها سنجد أنفسنا بال 
للتبـادل،  كوسـيلة  مقبـول  يشء 
لتنتهي مؤسسة املال االجتماعية، 
التـي كانـت تعـد كاللغـة، تعتمد 
قيمتها عىل عدد األشـخاص الذين 

يتحدثون بها.
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يعانـي كثـري من النـاس مـن انتفـاخ البطن 
وامتالئهـا بالغـازات سـواء بسـبب مشـاكل 
املعدة أو بعد تناول وجبة دسمة، ويرتاوح هذا 
االنتفـاخ بني الخفيف إىل املتوسـط أو الشـديد 

حسب الحالة.
ولعـل أحـد الطـرق التـي تخلصك مـن غازات 
البطن هـي، تنـاول األطعمة الغنيـة باأللياف 
ورشب كميـات كافيـة من السـوائل عىل مدار 
اليوم وتجنـب األطعمة املسـببة لالنتفاخ مثل 
امللفوف، الفاصوليا، القمح الكامل، القرنبيط، 
العـدس، التفاح واألطعمة التي تسـتغرق وقتاً 

طويال يف الهضم.
كما أن هناك عالجات منزلية طبيعية تسـاعد 

يف التخلص من االنتفاخ والغازات املزعجة:
- بذور الكاروم

تحتـوي بذور الـكاروم أو النانخـة كما يطلق 
عليهـا البعض، وهـي تابل هندي يشـبه بذور 
الخـردل، عـىل مركب يسـمى الثيمـول والذي 
يقلـل عملية إفـراز عصارة املعـدة مما يخفف 
من مشـاكل املعـدة بما يف ذلـك الغازات وعرس 

الهضم.
وينصـح بإضافة 4-3 مالعق صغرية من بذور 
الكاروم إىل نصف كوب من املاء املغيل، وتناوله 

بعد تصفيته.
- خل التفاح

يعمـل خـل التفـاح عىل نحـو فعـال يف تقليل 
غازات املعدة ويعالج أيضا عرس الهضم، وذلك 
عـن طريق إضافة 2 ملعقة كبرية منه إىل كوب 
من املـاء الدافئ وتـرك الخليط يـربد، ومن ثم 

تناوله لتهدئة املعدة.
- النعناع

يعـد النعنـاع عالجـا منزليا فعـاال يف الحد من 
مشـاكل املعـدة كما أنـه يخفف مـن أعراض 
القولـون العصبي، حيث يعمـل بمثابة مهدئ 

للجهاز الهضمي كما أنه
االنتفـاخ.  يف  تسـاهم  التـي  للغـازات  طـارد 
وللحصـول عىل أفضـل النتائـج يمكنك مضغ 
أوراقـه، أو إضافتهـا إىل املـاء املغـيل وتناولها 

كمرشوب دافئ.
- القرفة

تساعد القرفة عىل تهدئة املعدة وتعزز الهضم، 
كمـا أنها تقلـل من إفـراز حمض املعـدة مما 

يساعد يف التخلص من الغازات.
فقط أضـف نصف ملعقة صغـرية من القرفة 
ونصف ملعقة صغرية من العسـل إىل كوب من 
الحليـب الدافئ، وتناوله كلمـا كنت تعاني من 

الغاز.
- الزنجبيل

بفضل خصائصه املهدئـة واملضادة لاللتهاب، 
يسـاعد الزنجبيـل يف تهدئـة املعـدة والحد من 
التهابهـا وعـالج عرس الهضـم وبالتـايل طرد 

الغازات غري املرغوب فيها.
وللتخلـص برسعة من الغـازات يمكنك مضغ 
قطعـة صغرية من الزنجبيل الطازج النيئ بعد 

األكل مبارشة.
- بذور الشمر

تعد بذور الشمر عالجا طبيعيا للحد من انتفاخ 
البطن، حيث تحتوي عىل مركبات نباتية قوية 

تساعد يف الهضم وتمنع تكون الغازات.
فقـط أضف ملعقـة كبرية مـن بذور الشـمر 
لكوب من املـاء، واتركه يغيل عـىل نار خفيفة 

ملدة 5 دقائق، وتناولها بعد أن تربد.
- الليمون

يعد الليمون عالجا منزليا جيدا جدا يف تخفيف 
آالم املعـدة وذلـك بفضل الحمـض املوجود به 
والـذي يحفـز إنتـاج حمـض الهيدروكلوريك 

املهضم.
فقـط أضـف 2-1 ملعقـة كبـرية مـن عصري 
الليمـون إىل كوب من املاء الدافـئ وتناوله بعد 

كل وجبة للحصول عىل أفضل النتائج.
- شاي البابونج

يتميـز البابونـج بخصائص طـاردة للغازات، 
وهو يخفـف أيضا من تشـنجات املعدة والتي 

يسببها االنتفاخ.
كل ماعليك هو إضافة كيس من شاي البابونج 
إىل كـوب من املـاء الدافئ وتركه ملـدة 5 دقائق 

قبل تناوله.
ورغـم أن العالجـات الطبيعيـة سـالفة الذكر 
فعالـة جدا يف القضـاء عىل غـازات البطن، إال 
أنه ينصح باستشـارة الطبيب إذا صاحب هذا 
االنتفاخ أعراض أخرى مثل: اإلمساك، وفقدان 
الوزن، واإلسهال، والتقيؤ، وتشنجات أو حرقة 
يف املعدة، ظهور دم يف الرباز أو الشـعور بألم يف 

الصدر.

تخـاف بعـض الفتيـات املقبـالت عـىل 
الـزواج مـن عالقتهـا مـع ”حماتها“، 
ويشغل بالها دائًما الكيفية التي تمكنها 

من اكتساب ودها.
يمكن اكتساب ود الحماة بالفعل، ولكن 
ال بـد يف البدايـة معرفـة األسـباب التي 

تؤدي إىل توتر العالقة بينهما:
- مقارنـة الـزوج بـني زوجتـه وأمـه 
أمـام إحداهما، كأن يقـول ”أمي أكلها 
أفضـل“، فهذا يمكن أن يسـبب الغرية، 

وتوتر العالقة.
- رغبة بعض األمهات يف ممارسة حقها 
يف السـيطرة عىل االبن حتى بعد زواجه 
تزعـج الزوجـة، ويشـعرها بالغضـب 

منها.
- تعامـل الزوجـة مـع الحمـاة بنديـة 

وبصورة سيئة يوتر العالقة بينهما.
- إحسـاس الحمـاة بـأن زوجـة ابنها 
تخفي عنها أمورا تتعلق بابنها يزعجها 

كثريًا، ويؤدي إىل فشل العالقة بينهما.
أما عن الخطوات التي تمكن الزوجة من 

اكتساب ود الحماة، فنوضحها كالتايل:
- تبقى دائًما مصدرا لألحاديث الشيقة 

خرباتهـا  مـن  لالسـتفادة  واملثمـرة، 
واكتشـاف األمور املشرتكة بينهما، من 

شأن ذلك أن يغري مشـاعر الحماة نحو 
الزوجة لألفضل.

- ينبغي عليها أال تستمع كثريا لنصائح 
صديقاتها، التي غالبا ما توسع الفجوة 

بني الزوجة وحماتها.
- مسـاعدتها يف قضـاء بعض األشـياء 

داخل املنزل، إذا استطاعت فعل ذلك.
- تكرار الزيارات لها بني الحني واآلخر، 
هـذا مـن شـأنه أن يغـري مشـاعرها 
السـلبية نحوها، ويكـون من األفضل 
أن يتـم تحديـد موعد معـني لزيارتها، 
وأن تـدرك أن الهدف مـن الزيارات هو 
االطمئنان عليهـا فقط، وليس لقضاء 

واجب.
- التأكيد لها باستمرار أن الحوار معها 
يشـعرها بالسـعادة والراحة، وبالتايل 

تتقرب الحماة منها أكثر.
- تذكـري الحمـاة باملناسـبات الطيبة 
يف حياتها مـن قبل الزوجـة، مثل عيد 

ميالدها.
- أال تعاملهـا بندية، بـل يجب الوضع 
يف االعتبار أنها جدة ألوالدها ويف مقام 

والدتها.
- أال يتـم توجيـه األوامـر للحماة من 
قبل الزوجـة، كأن تقول لها ال تتدخيل 
يف حياتـي، بل ينبغـي أن تتعامل معها 

بصورة الئقة.
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 يرى خرباء الصحة أنَّ الشعور 
الدائـم بالـربد يف فصل الشـتاء 
قد يعود ألسباب مرضية، قد ال 

تخطرعىل بال الكثريين.
نقدم لكـم 6 أسـباب مرضية، 

الشعورالدائم بالربد: تفرسِّ
1 - مشـاكل يف الغـّدة الدرقية: 
الغـدة  أداء  انخفـاض  يـؤدي 
مصـدر  تعـّد  الدرقية،التـي 
التدفئة يف الجسـم، إىل الشعور 
بالربد،األمرالـذي يدفـع الغـدة 
النخاميـة إىل إفـراز هورمـون 
لتحفيزها عـىل إنتاج املزيد من 
الحـرارة. وما ان تشـعر الغّدة 
النخاميـة بـأنَّ حرارة الجسـم 
ارتفعـت، تتوقف الغّدة الدرقية 

عن العمل ثانية.
2 - خلـل يف الـدورة الدمويـة: 
يف  اضطـراب  يحـدث  عندمـا 
تدفـق الـدم، يزيـد اإلحسـاس 
بربودة القدمـني واليدين. إذ اّن 
تدفق الدم يتأثربعوامل عديدة، 
واألوعيـة  القلـب  كأمـراض 
الدمويـة، ويف حـال ضعفهما، 
يصبح مـن الصعب ضـخ الدم 
بشـكل جّيـد يف أصابـع اليدين 

والقدمني.
يـؤدي  السـكري:  مـرض   -  3
إىل  السـكري  مـرض  تطـّور 

العصبـي  باالعتـالل  اإلصابـة 
يف  بألـم  والشـعور  املحيطـي، 
القدمني واليدين، حيث تترضر 
األعصاب املسـؤولة عن إرسال 
إشـارات درجة حرارة الجسـم 
إىل الدماغ ،لذلك يشـعر مريض 

السكري بربودة يف أطرافه.
4 - انخفاض مسـتوى الحديد 
يف الـدم: للحديد أهميَّة كبرية يف 
تمكني خاليا الـدم الحمراء من 
أداء مهمتها بشكل أفضل، والتي 
تعمل عىل إيصال األوكسجني إىل 
كافة أنحاء الجسم. وانخفاض 
إىل  يـؤدي  الحديـد  مسـتوى 
الحمـراء  الـدم  تثبيـط خاليـا 

والشعوربالربودة.
الـوزن:  انخفـاض   -  5

يشعرقليلو الوزن دائماً بالربد، 
لعـدم توافـر كميـة كافية من 
الدهـون، كما تؤثـر قلة الوزن 
يف عمليـة االسـتقالب، وهو ما 
الجسـم.  يؤثريف درجـة حرارة 
فاملحافظة عـىل وزن طبيعيي 
كفيل للحفاظ عىل درجة حرارة 

الجسم الطبيعية.
النـوم  قلـة  تؤثـر  األرق:   -  6
درجـات  تنظيـم  تـوازن  يف 
مشـاكل  وإحـداث  الحـرارة 
فقـد  الجهازالعصبـي.  يف 
اختربالباحثـون آثـار حرمـان 
النـوم ملـدة 60 سـاعة عىل 20 
رجـًال، وتوصلـوا إىل أّن درجـة 
حرارة الجسم انخفضت لديهم 

نتيجة الحرمان من النوم.
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قومـي بتحليـل برشتـك .. مـع تغـرّي 
الفصول، قـد تالحظني أن نوع برشتك 
يتغـرّي أيضـاً. فأولئـك ذوات البـرشة 
برشتهـن  أن  يالحظـن  قـد  الدهنيـة 
أصبحت عادية، وقد تجد ذوات البرشة 
العاديـة أن البـرشة أصبحـت جافـة 

فجأة.
راقبـي برشتـك مـع مجـيء الفصـل 
البـارد لتعـريف مـا إذا كان عليك تغيري 
منتجـات العناية بالبـرشة وفقاً لنوع 
برشتـك الجديد. وإذا لـم تكوني واثقة 
مـا إذا كانت برشتـك بحاجة إىل روتني 
جديد للعناية بها، حـاويل التحدث مع 
مستشـار للبرشة، حيـث يطرح عليك 
أسـئلة بسـيطة ملعرفـة نـوع برشتك 

ويزّودك بالنصائح للعناية بها.
نّظمي روتينك الخاص بالعناية

مـع وجـود أقنعـة ومقـّرشات الوجه 
وغريها من الخطوات اإلضافية للعناية 
بالبـرشة، قـد يكـون مـن الصعب أن 
تتذّكـري متى أجريت تقشـرياً لوجهك 
آخـر مرة أو وضعت قناعـاً عليه. ولن 
يكون عليك القلق بشأن هذا إذا نّظمت 
وحّددت روتيناً معّيناً للعناية بالبرشة.

أعرف أن األمر يبدو سـخيفاً، ولكن إذا 
كنـت تعرفني أنك تضعـني قناع الوجه 
صبـاح كل أحـد، وتقّرشيـن برشتـك 
يـوم الثالثاء والجمعـة، فلن تضطري 
لبـذل جهـد للتذّكـر والتفكـري يف ذلك. 

حّددي جدولك حسـب األيام املناسـبة 
لك والتزمي به. ستحصل برشتك بذلك 
عىل فوائد دائمة وستلحظني التغيري يف 

وجهك.
استبديل منّظف الجسمفي الصيف

قد تميلني السـتخدام جل لالستحمام 
بخالصـة الفاكهة، ولكـن احريص أن 
ال يسـهم املنّظف املفّضـل لديك حالياً 
يف تجفيـف برشتك مع قـدوم الطقس 
البارد. اشرتي كريماً راغياً لالستحمام 
خالياً من الصابون، أو اختاري األنواع 
التـي تحتـوي عـىل مكّونـات مرّطبة 
للجسـم. ومـن األفضـل أن تتخّيل عن 
الجل وتشـرتي بـدالً من ذلك غسـوالً 

كريمياً للجسم.
جرّبي مقّرشاً أساسه الزيت

ات التـي أساسـها الزيـت  إن املقـرشّ

رائعـة يف الشـتاء، ألنـك تحصلني عىل 
منافع التقشري مع ميزة إضافية وهي 
الزيـوت املرطبـة. وحني يتعلّـق األمر 
ات الزيتيـة، يمكنـك االختيار  باملقـرشّ
ات التي تحتوي عىل الكثري  بني املقـرشّ
مـن الزيـت الظاهـر عىل سـطحها أو 

املقّرشات األخّف قليالً.
رّطبي جلدك كل يوم

ال يمكنني التشـديد بما فيـه الكفاية 
أردت  فـإذا  الرتطيـب؛  أهميـة  عـىل 
التخلّـص مـن جفـاف البـرشة، عليك 
ترطيبهـا عىل أسـاس يومـي. وأفضل 
وقت لوضع اللوشـن هو عند تجفيف 
جسمك بعد االسـتحمام ما يسمح لك 
باحتجـاز الرطوبة التي امتصها الجلد 

يف الداخل.
جرّبي املرّطب الواقي من الشمس

إن عدم االسـتلقاء عىل الشاطئ خالل 
فصل الشتاء، ال يعني أنه عليك التخيل 
عن اسـتعمال الواقي الشـميس خالل 
هـذا الفصل. فمسـتحرضات الحماية 
من الشـمس رضورية يف كل الفصول، 
ال  لـذا  يوميـاً،  اسـتخدامها  ويجـب 
تضعيها جانباً. أو يمكنك اختيار كريم 
للنهار مزّود بعامل حماية من الشمس 

يبلغ 15spf عىل األقل.
تذّكري قدميك

كـّرري من بعدي ”لـن أدع قدمّي دون 
عناية مناسـبة هذا الشتاء“. قويل ذلك 
والتزمي به. فقدماك سـتكونان داخل 
الحذاء الشـتوي والكعـب العايل لفرتة 
طويلة، وإذا اسـتمررت بالعناية بهما 
وتقشـريهما عىل أسـاس منتظم، لن 
تعانـي من تقـّرش القدمـني وصعوبة 

ارتداء الصندل يف الصيف.
القدمـني  فـإّن  ذلـك،  إىل  باإلضافـة 
الجميلتـني تعطيانـك شـعوراً رائعـاً، 
تقشـري  بمسـتحرض  احتفظـي  لـذا 
القدمني يف حمامك واسـتعمليه بشكل 

أسبوعي.
حـول  للجلـد  جيـداً  كريمـاً  اشـرتي 

األظافر
إحـدى عالمـات الطقـس البـارد هو 
جفاف الجلـد املحيط باألظافر. وكثرياً 
مـا يكون كريم ترطيـب اليدين املعتاد 
غري كاٍف ملعالجة هذه املشـكلة. وعن 

طريـق رشاء زيت أو كريـم جيد للجلد 
حول األظافر، يمكنـك العناية برسعة 
بالجلد املتشـقق وتجّنب هـذه الحالة 
املؤملـة التي تـزداد انتشـاراً يف الفصل 

البارد.
املحيـط  الجلـد  عـىل  الزيـت  ضعـي 
باألظافـر وافركيـه جيـداً. افعيل هذا 
مرتني يف األسبوع للحصول عىل أفضل 

حماية.
بألـوان  األظافـر  طـالء  عـن  تخـّيل 

الباستيل
الخريـف هو وقـت رائع لتغيـري ألوان 
طـالء األظافـر بألوان عميقـة. ضعي 
جانباً ألوان الوردي والباستيل واشرتي 
ألـوان البورغنـدي والخوخـي أو حتى 
البنـي بلون الشـوكوالتة، وهـي ألوان 
جريئة ولكن وضعها أسـهل من وضع 

اللون األسود.
دلّيل نفسك بكريم يدين جديد

تتعـرّض يداك للمـاء دائماً، لـذا عليك 
اسـتخدام املرطـب أكثـر عـىل اليدين 
مّمـا تفعلني عـىل بقية الجسـم. لهذا 
مـن املهـم جـداً أن يكون لديـك كريم 
لليديـن يف حقيبة يـدك. وحني تكونني 
يف الخـارج وتحتاجني إىل غسـل يديك، 
سـيكون معك كريـم اليديـن لوضعه 
بعد غسـل اليدين، ولكن بالطبع يجب 
أن تحتفظـي بكريم لليديـن قريباً من 

املغسلة أيضاً.

NNNÛËic@Ú‹�€

NNNlbì«˛a@ãé

_@ıbnì€a@›óœ@¿@Ÿmãìji@µ‡nËm@—Ó◊@NN@b‰»fl@Ô‡‹»m

@Â�j€a@paåbÀ@Âfl@ò‹Én‹€@ÚÓ»Ój†@÷ã†@X

يف ظـل التنافـس الرشس بـني الرشكات 
املصنعـة للهواتـف الذكيـة حـول العالم 
وإطالقهـا للعديـد خالل فـرتات قصرية 
وبوترية متسـارعة قد يكون من الصعب 
عىل املسـتخدمني اتخاذ قراراً بالرشاء ما 

دون تردد.
وهناك بعض األخطاء الشائعة التي يقع 
بهـا بعـض الراغبني بـرشاء هاتف ذكي 
جديـد، والتي ينبغـي عليك الحـذر منها 

وتجنبها.
النسـخ  رشاء  تجنـب  ُيفضـل  بدايـة، 
االقتصاديـة من الهواتف الذكية مرتفعة 
املواصفات، فهنـاك العديد من الرشكات 
تطـرح هاتفهـا الرائـد “ فالق شـيب “ 

وبعـد مـدة تطرح نفـس النسـخة لكن 
اسـم  يجـذب  وقـد  أقـل،  بمواصفـات 
الهاتـف الكثري من املسـتخدمني لرشائه 
خصوصـاً وأنه يأتي بسـعر أقل، لكن يف 
الحقيقـة فإن العديد من الهواتف الذكية 
متوسـطة املواصفات، سـواًء من نفس 
الرشكـة أو غريها من الرشكات، متوفرة 
بمواصفـات وأسـعار أفضـل مـن هذه 

النسخ االقتصادية.
ثانيـاً، ال ينصـح برشاء الهواتـف الذكية 
بشاشـات كبرية ”الفابلت“ لألشـخاص 
الذين ال يحملون حقيبة عند تنقلهم، ويف 
الحقيقة سيصطدم أي مستخدم بمسألة 
حمله بعـد رشائه له بفـرتة قصرية، فال 

ُيمكن تصور حمل هاتف بشاشة 6 إنش 
مثـًال بصورة دائمـة ويف جميع األماكن، 
وربما ُتعترب هذه الهواتف مناسـبة أكثر 
للسـيدات اللواتي يحملن حقيبة بصورة 

دائمة.
أخرياً، ُيفضـل أال يقرر املسـتخدم رشاء 
هاتف معني بسـبب الضجيـج اإلعالمي 
حوله، وهي لألسف مسـألة شائعة لدى 
الكثريين، لذا ُيفضل أن يحدد املسـتخدم 
احتياجاتـه األساسـية ومـن ثـم يبحث 
عـن الهاتـف األنسـب الـذي يلبـي هذه 
االحتياجـات ال أن يعتمـد عـىل الضجـة 
التي يسـمع عنها يف الوسـائل اإلعالمية 

املختلفة عن هذا الهاتف أو ذاك. 

منـذ القدم يسـتخدم الّرجل كلمة ”مرتـي“ أو ”مراتي“ عنـد التكلم عن 
زوجته.. وباتت هذه الكلمة مصطلحا معروفا لدى الشعب العربي.

يسـتخدم الرجل العربي كلمة ”مرتـي“ أو ”مراتي“ للتعريف عن زوجته، 
ورغـم ذلك، فـإّن الكثري من النسـاء تعتربها كلمة شـعبية او كلمة دون 
املسـتوى وفيهـا انتقاص مـن احرتام املـرآة. ولكن لألسـف إّن %99 من 

الناس ال يعرفون معنى هذه الكلمة الحقيقي.
”مرتي“ هي مجّرد كلمة منقولة من جيل إىل جيل بدون ما ندرك حقيقتها.. 
وهـي كلمة ارامية االصل وغري موجودة يف قاموس اللغة العربية.. فكلمة 
”مار“ تعني سـيد، و“تي“ ضمري االشارة القريب للمؤنث باللغة االرامية. 

وبذلك إّن كلمة ”مرتي“ تعني سيدتي.

كشـفت دراسـة لجامعـة 
سـتس  تشو سا ما ”
األمريكيـة،  أمهريسـت“ 
بـأن النسـاء اللواتـي تـم 
كورونـا  ضـد  تطعيمهـن 
ينقلـن األجسـام املضـادة 
إىل  بالفـريوس  الخاصـة 
يرضعون  الذيـن  أطفالهن 

رضاعة طبيعية.
وقالـت الدراسـة انـه ”بقيـاس االسـتجابة املناعية للقاحـات ”الرنا 
مرسـال“ للقاحي فايزر وموديرنا، يف كل من حليب األم وبراز األطفال 

الذين يرضعون رضاعة طبيعية“.
وكشـف فينيش ناراياناسـوامي، الباحث الرئييس بالدراسـة، إن هذا 
”البحث هو األول من نوعه للكشـف عن األجسام املضادة للفريوس يف 

عينات الرباز املأخوذة من ُرضع ألمهات تلقني اللقاحات“.
واضـاف أن ”أهمية هذه الدراسـة تكمن ألن النسـاء يرغبن يف معرفة 
ما إذا كان أطفالهن لديهم هذه األجسـام املضادة، وتظهر دراستنا أن 
األجسـام املضادة تنتقل عرب حيل باألم، وتقديم هذا الدليل القاطع هو 
دافع للنسـاء ملواصلة الرضاعة الطبيعية بعد تلقي اللقاح“، موضحا 
انه ”تم اكتشاف األجسام املضادة عند الرضع بغّض النظر عن العمر، 

من 1.5 شهر إىل 23 شهراً“.

املكوّنات
عجينة كنافة - 500 غرام

جبن عـكاوي مفتـت، منقوع 
ومصّفى - كوبان

قطر - نصف كوب
ماء ورد - ملعقة كبرية

ماء زهر - نصف ملعقة كبرية
سمن مذوب - كوب

لدهن الصينية:
سمن - بحسب الحاجة

طريقة العمل
- كـّرسي عجينـة الكنافـة يف 
وعـاء. أضيفي السـمن وقلّبي 

املكونات حتى تتجانس. 
- إدهني قعـر وجوانب صينية 
نصـف  رّيص  بالسـمن.  فـرن 
يف  الكنافـة  عجينـة  مزيـج 

الصينية. 

- يف وعـاء، ضعـي الجبن، ماء 
الـورد ومـاء الزهـر. أخلطـي 
املكونات حتـى تتداخل. إفردي 
املزيـج فـوق طبقـة عجينـة 

الكنافة. 
- رّيص الكميـة املتبقيـة مـن 

العجينة فوق طبقة الجبن. 

- حّمي الفرن عىل حرارة 200 
الصينية  درجة مئوية. أدخـيل 
دقيقـة  لــ40-45  الفـرن  إىل 

حتى تنضج الكنافة. 
- أخرجي الصينيـة من الفرن 
واتركي الكنافة تربد عىل حرارة 

الغرفة. 
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دخـل الطفل عىل والده الذي أنهكه 
العمل، فمن الصباح إىل املساء وهو 
يتابع مشاريعه ومقاوالته ,فليس 
عنـده وقـت للمكـوث يف البيت إال 

لألكل أو النوم .
الطفـل / ملاذا يا أبـي لم تعد تلعب 
معي وتقول يل قصة، فقد اشـتقت 
لقصصـك واللعب معـك، فما رأيك 
أن تلعـب معي اليـوم قليالً وتقول 

يل قصة ؟
األب / يـا ولـدي أنا لـم يعد عندي 
وقت للّعب وضيـاع الوقت، فعندي 
مـن األعمال الـيشء الكثري ووقتي 

ثمني .
الطفل / أعطني فقط سـاعة من 

وقتك , فأنا مشتاق لك يا أبي .
األب / يـا ولـدي الحبيـب أنا أعمل 
وأكدح من أجلكم ، والسـاعة التي 
تريدني أن أقضيها معك أسـتطيع 
أن أكسـب فيها ما ال يقل عن 100 
جنيـه ، فليس لدي وقـت ألضيعه 

معك ، هيا اذهب والعب مع أمك .
تمـيض األيام ويزداد انشـغال األب 
ويف إحـدى األيام يـرى الطفل باب 

املكتب مفتوح فيدخل عىل أبيه .

الطفـل / أعطنـي يا أبي خمسـة 
جنيهات.

األب / ملـاذا ؟ فأنـا أعطيك كل يوم 
فسـحة 5 جنيهـات، مـاذا تصنع 

بها ؟ 
... هيـا أغـرب عـن وجهـي ، لـن 

أعطيك اآلن شيئاً .
يذهب االبن وهـو حزين ، ويجلس 
األب يفكـر يف مـا فعله مـع ابنه ، 
ويقـرر أن يذهـب إىل غرفتـه لكي 
الـخمسـة  ويعطيـه  يراضيـه، 

جنيهات .
فرح الطفل بهـذه الجنيهات فرحاً 
عظيمـاً، حيـث توجـه إىل رسيـره 
ورفع وسادته، وجمع النقود التي 

تحتها ، وبدأ يرتبها !
دهشـة،  يف  األب  تسـاءل  عندهـا 

قائالً:
كيـف تسـألني وعنـدك كل هـذه 

النقود ؟
الطفـل / كنت أجمع مـا تعطيني 
للفسـحة ، ولـم يبـق إال خمـس 
جنيهـات لتكتمل املائـة، واآلن خذ 
يـا أبي هـذه املائة جنيـه وأعطني 

ساعة من وقتك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حجم الخط يكشف عن شخصيتك

Ò5«Î@Úó”

يمكـن تحليل الشـخصية من الخط مـن خالل االسـتعانة بخرباء 

علم الخطوط. وهذا يسـاعد عىل كشف طباع االشخاص من خالل 

طريقة كتابتهم للكلمات واتجاه الحروف وحجمها وشكلها. ولهذا 

يعترب تحليل الشـخصية من الخط من الطرق التي يلجأ اليها خرباء 

علـم النفـس لعالج بعـض مرضاهم وللتعـرف اكثـر اىل خفاياهم 

وارسارهم.

مـن اجـل تحليل الشـخصية مـن الخط يمكـن االعتمـاد عىل عدد 

مـن القواعـد واملعايري االساسـية ومنها حجم االحـرف واتجاهها 

وشكلها.

حجم االحرف

يمكن اكتشاف صفات الشخصية والطباع من خالل طريقة الكتابة 

وتحديداً حجم الكلمات واالحرف.

الحجـم الكبري. يعني هذا التمتع بالثقـة بالنفس، اللطف والصدق. 

كما يدل عىل امتالك افكار مميزة وعىل امليل اىل التخطيط ملشـاريع 

كربى من دون تحديد الوسائل التي قد تساعد عىل تحقيقها.

الحجـم املتوسـط. يعني التمتع بشـخصية متوازنـة اي ال تخضع 

لالنفعـاالت وتحتكـم اىل العقـل واملنطـق يف التعامـل مـع املواقف 

واالمور.

الحجـم الصغري. يتمتع اصحاب هذا الخـط بطبع هادئ وايجابي. 

كمـا انهم يظهرون التزامهم باملشـاريع التي يطلب منهم تنفيذها 

واملهمات التي يجب عليهم اداؤها.  

الحجـم الصغري جـداً. من ابرز صفات اصحـاب الخط الصغري جداً 

انهـم دائمو الحركـة ويتمتعون بالحيويـة والنشـاط. اال انهم قد 

يصبحون متقلبي املزاج بني الحني واآلخر. وهذا ما يؤثر سـلباً عىل 

عالقتهم باملحيط.

شكل االحرف

يختلف شكل االحرف عند الكتابة بني شخص وآخر. فقد تكون مثالً 

حادة الزوايا او مستديرة او متوازية االشكال او متقاربة او ممددة. 

ويف هذه الحاالت ايضاً يمكن معرفة الشخصية من خاللها.

االحـرف الحادة. تعني كتابـة االحرف بهذا الشـكل التمتع بالذكاء 

وقـوة الحدس والشـخصية القوية. كما تشـري يف املقابل اىل رسعة 

الغضب والتأثر بآراء اآلخرين.

االحـرف املسـتديرة. يكشـف هـذا صفـات مثـل الكـرم واللطـف 

والحساسـية. كما يعني عدم القدرة عىل التكيف مع املتغريات التي 

تطرأ فجأة عىل الحياة الخاصة او العامة.

االحرف املتوازية اي املرتبة. وهي تساعد عىل تحليل الشخصية من 

الخـط وتدل عىل القدرة عىل االحتيال واخفاء الوجه الحقيقي اثناء 

التعامل مع اآلخرين اضافة اىل التمتع بموهبة الحوار واملفاوضة.

االحـرف املتقاربة. من صفات االشـخاص الذيـن يكتبون الكلمات 

بأحـرف متقاربـة الثقـة بالنفـس يف املواقف املختلفـة وخصوصاً 

الصعبة فضـًال عن القدرة عىل التحفظ وعدم افشـاء االرسار امام 

اآلخرين.

االحـرف املمتـدة. يكتـب بعض االشـخاص بأحرف متمـددة وهذا 

يكشـف التمتع باالسـتقاللية وعدم التأثر بآراء اآلخرين وافكارهم 

ايـاً تكـن الظروف التي قـد تدفع اىل  ذلك. كما يـدل عىل طبع قاس 

وغري عاطفي.

اتجاه االحرف

يكتب بعض االشخاص الكلمات بأحرف مستقيمة وآخرون بأحرف 

مائلة اىل اليمني او اليسار.

احـرف منحنية نحو اليمني. يدل هذا عـىل التمتع بقدرة كبرية عىل 

الرتكيـز واالنتباه للتفاصيل وعىل امليـل اىل الوحدة والتفكري الهادئ 

بعيداً عن الضجيج وزحمة املحيط بني الحني واآلخر.

احـرف منحنيـة اىل اليسـار. تدل طريقـة كتابة االحـرف هذه عىل 

شخصية متمردة ودائمة الرفض وعىل امليل اىل السري يف عكس اتجاه 

الرياح والتيارات السائدة يف كل مجال من مجاالت الحياة. كما تعني 

يف املقابل الفرادة والتميز يف اآلراء كما يف املظهر واملواقف.

احرف مستقيمة. يمكن تحليل الشخصية من الخط ايضاً اذا كانت 

االحـرف تكتب بشـكل مسـتقيم. وهذا يـدل عىل عـدم القدرة عىل 

اخذ القرارات بطريقة مسـتقلة وعىل الشـعور دائمـاً بالحاجة اىل 

استشـارة اشخاص آخرين. كما يشـري اىل  الخوف من الخروج عن 

املألـوف ومن تحدي القواعد السـائدة، ما يعني عدم اخذ اي خطوة 

اىل االمام اال بعد تردد كبري.

صــــورة و حــــدث
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www.alzawraapaper.com
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غزل عراقي
ــفت شامـــــــــــــتك تيهت دربي وتهت ملن ش

وال تبتعد ياولف يفرح ولك شامـــــــــــــــــتك 
ــفت بس باصدر شامه تك ــامات على اخلد ش ش
ــن دكــــــه الك ــرش وبيك احلس ــورك رب الع ص
وسواك مثل الكمر وبلحنج حط دكـــــــــه الك
ــن يدك كلبي اعتقد دكه اللي ودكـــــــه الك وم
ــكد طيبه ياشمـــــــتك يلي بيك عطر الورد ش
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 مهنيـاً: تجرب عىل السـفر فجأة إلنهـاء صفقة مهمة 
وتقبـل عـىل العمل بنشـاط وترغـب يف تنفيـذ أفكارك 
الجديدة.عاطفياً: عليك أن تعيد حسـاباتك مع الرشيك كي 

ال تحدث أخطاء مجدداً ال يمكن تصحيحها الحقاً.
صحيـاً: األعمـال تبدو كثرية جـداً ومرهقة، تهـّدد يف بعض 

األحيان أعصابك.

 مهنيـاً: مرحلـة جديـدة يف حياتـك العمليـة مليئـة 
بالتطـورات، لذلـك عليك أن تكـون أكثر تركيـزاً لتكون 
النتائـج مضمونة.عاطفياً: وقوفـك إىل جانب الرشيك يعزز 
الثقـة بينكمـا وال تأبه بما يقوله اآلخرون طاملـا أنت مدرك أنك 
تفعـل الصواب.صحيـاً: تخطط لرحلة طويلة تستكشـف فيها 

مناطق جديدة وتمارس فيها امليش لرتتاح نفسياً.

 مهنيـاً: تمثل خطراً عىل اسـتقرار املحيط املهني الذي 
تعمل فيه وتميل إىل إثارة العدائية والتوّتر أينما حللت.

عاطفياً:عليـك أن تخرج من أجواء العمـل وتعطي الحبيب 
املزيد من الوقت وتهتم به كما يجب.

صحياً: ال تثر أي خالف وانسـحب من أي نزاع قد يوتر أعصابك 
فتكون املضاعفات السلبية من نصيبك.

 مهنياً: تسـهل عليك األمـور وتخلق لك أجواء مناسـبة 
ملعالجـة القضايـا، وتحصـل عىل دعـم وتأييـد، فرتتفع 

املعنويات وتتقدم بنجاح.
عاطفياً: مفاجآت كثرية تسعدك وتتلقى عالمات الحب، ويسطع 

نجمك وتتمتع بسحر نادر.
صحياً: تهتم بتفاصيل تخـّص أوضاعك الصحّية وتناقش األمر 

مع بعض املعنيني مبارشة.

مهنيـاً: تواجه بعض اإلرباك بسـبب كثرة الضغوط يف 
العمل، لكّنك تتمتع بقدرات الفتة لتجاوز ذلك مسـتفيداً 

من عامل الوقت.
عاطفياً: ال تذهب يف مجازفـات خطرية األوضاع برمتها تدعوك 

إىل التأني، وقد تؤدي إىل بعض التضليل والتعقيدات.
صحياً: إذا أحسسـت بتورم يف قدميـك أو ذراعيك، أترك كل يشء 

وتوجه إىل الطبيب فوراً.

 مهنيـاً: تعـرف كيـف تتجنب االصطـدام بعمليات 
التسـويف والتأخري، ما يثري غضب الحساد ويجعلك 
هدفـاً دائماً لهم.عاطفياً: بعض العقبات تعرتض طريق 
ارتباطـك بالحبيـب، ال تسـتغل طيبتـه وحاول أن تسـايره.

صحيـاً: كأنك غريب عما يحصل للناس جراء عدم االنتباه إىل 
تناول املأكوالت كيفما كان.

 مهنيـاً: تعيش أجـواء جميلـة من اإلقـدام واملغامرة 
وخـوض مجـال جديد تثبت فيـه براعتـك وتفوقك عىل 

املخرضمني.
عاطفيـاً: ال تعانـد من دون سـبب حقيقي وال تصـّدق األوهام 

والواهمني لئال توّرط نفسك يف مشكالت مع الحبيب.
صحيـاً: إبتعد عن تناول املأكوالت التـي تعرف جيداً أنها تّرضك 

صحياً.

مهنياً: تتـزّود معلومات كثرية، وتقـوم بزيارات عمل 
لتبادل اآلراء واألفكار مع من سبقوك يف مجال عملك.

عاطفياً: تشاطر الرشيك أحالمه وأهدافه، وإذا كنت وحيداً 
فقد تبارش عالقة متينة وثابتة.

صحيـاً: نّفـذ كل ما يطلبه منك الطبيب، واتبع إرشـاداته بدقة، 
فلن تكون إال راضياً ومرتاحاً.

مهنيـاً: تواضع فهذا يقرّب اآلخريـن منك أكثر، وتكثر 
الواجبات املهنية فال تجد الوقت الكايف إلنجازها.

عاطفيـاً: تفيـض حيوية وثقة زائـدة بالنفس، ما ينعكس 
إيجابـاً عـىل الصعيد العاطفـي، وتخطط مـع الرشيك ملرشوع 

مهم.
صحيـاً: فّكـر ملياً يف وضعـك الصحـي املتقلب، واخـرت العالج 

املناسب بأرسع ما يمكن.

 مهنيـاً: تتعرّف إىل أوسـاط لم تعهدها، وتكتشـف ما 
يجعلك تتّرصف بطريقة رسيعة وتنكّب عىل عمل جديد 

وتحقق إنجازاً مهّماً.
عاطفياً: تؤملك طريقـة انفصال الرشيك عنك ألنه لم يربّر قراره 

بحجج منطقية مقنعة وكافية.
صحيـاً: ال ترتّدد يف عرض نفسـك عىل طبيب نفسـاني إذا كنت 

تحت ضغط ماٍض قاٍس ال يفارق مخيلتك.

 مهنياً: تبدو حيويتك يف أوجها ويبدو الحظ سائرًا عىل 
خّط سهل وسليم تجاهك.

عاطفيـاً: لن يصعب عليك ان تـربز كنجم يف محيطك وربما 
تقوم بإبداع معنّي فتكون محط انظار الرشيك.

صحياً: سـاعد نفسـك قبل كل يشء حتى يسـاعدك محيطك يف 
وضعك الصحي.
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مهنياً: تتوصل إىل محارصة املشكالت والتعويض عن 
الوقت الضائع والسيطرة عىل أمورك مجدداً، فتصادف 

مساعدة ثمينة جداً.
عاطفياً: تكون األجواء العاطفية سلسة، وتحصل عىل فرصة 

جيدة لتفسري مشاعرك وتنشط التنقالت واالتصاالت.
صحياً: نفسـيتك املرتاحة تنعكـس إيجاباً عىل صحتك، وهذا ما 

يالحظه املقربون منك يف الجلسات التي تجمعكم معاً.

الطفل الذكي
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وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربـع من املربعات التسـعة 
الصغرية ، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

1883 - تومـاس إديسـون يضـع أول 
نظام إضاءة كهربائي يف الخدمة.

السـودان  تفصـل  بريطانيـا   -  1899
عـن مـرص وتعلـن السـودان املـرصي 

االنجليزي.
1915 - مناطيد زبلـني االملانية تقصف 
مدينة يارموث باململكـة املتحدة وتقتل 
20 شـًخصا، وهـو أول قصـف جوي يف 

التاريخ وذلك يف الحرب العاملية االوىل.
1918 - انـدالع أول املعارك بني الحرس 
االحمـر والحـرس االبيـض يف الحـرب 

االهلية الفنلندية.
1919 - بدايـة أعمـال مؤتمر فرسـاي 

الذي أنهى الحرب العاملية االوىل.
تهاجـم  الربيطانيـة  القـوات   -  1941
مسـتعمرة إرتريـا االيطاليـة وذلـك يف 

الحرب العاملية الثانية.
1942 - القـوات اليابانيـة تحتل بورما 

أثناء الحرب العاملية الثانية.
1949 - كوبا تعرتف بإرسائيل.

1956 - انضمـام السـودان إىل جامعـة 
الدول العربية.

1966 - أنديـرا غانـدي تتـوىل رئاسـة 
الوزراء يف الهند.

1975 - زلزال يف منطقة حدود كشـمري 

والتبـت بقـوة 8.6 عىل مقيـاس ريخرت 
قتل فيه 42 شـخص وإصيب 40 ورشد 

2500، وشعر
بالهـزة يف نيودلهـي يف الهنـد والهـور 

وراولبندي يف باكستان.
1977 - تسـاقط الثلوج ألول مرة فوق 
مدينـة ميامـي يف فلوريـدا، وهـي املرة 

الوحيدة املسجلة يف التاريخ.
 1981 - وقوع زلزال إريان بإندونيسـيا 
أدى  8.6 عـىل مقيـاس ريخـرت  بقـوة 
إىل مقتـل 305 شـخص وحـوايل 1000 
مفقـود يف الجبـال ودفنـت االنهيـارات 

االرضية العديد من القرى.
1983 - بوليفيـا تعتقل الضابط النازي 

كالوس باربي.
1984 - انتفاضة 1984 باملغرب.

1991 - العـراق يطلق صاروخ سـكود 
عىل إرسائيل تسـبب بوقـوع 15 إصابة 

وذلك أثناء حرب الخليج الثانية.
1993 - التشـيك وسـلوفاكيا ينضمان 

ملنظمة االمم املتحدة.
1995 - زلـزال يف كولومبيـا بقـوة 6.6 

عىل مقياس ريخرت.
2007 - اغتيال الصحفي الرتكي هرانت 
دينـك أمـام مقـر صحيفتـه ملطالبتـه 

الدائمة بإدانـة االبادة الجماعية لالرمن 
من قبـل االتراك أثنـاء الحـرب العاملية 

االوىل.
- 2009أمـري الكويـت الشـيخ صبـاح 
االحمـد الجابـر الصباح يفتتـح القمة 
والتنمويـة  االقتصاديـة  العربيـة 
واالجتماعية االوىل من نوعها يف الكويت 
بحضور 17 من الرؤسـاء العرب وأمني 
عـام االمم املتحدة بان كي مون ورئيس 
السـنغال عبداللـه واد بصفتـه رئًيسـا 

ملنظمة التعاون االسالمي.
1930 - اجتمـاع مصالحـة يف الكويـت 
بـني ملك السـعودية عبـد الله بـن عبد 
العزيز ورئيس سوريا بشار االسد، وبني 
رئيس مرص محمد حسـني مبارك أمري 
قطر الشـيخ حمد بن خليفـة بحضور 
أمـري الكويـت الشـيخ صبـاح االحمـد 
وملـك البحرين حمـد بن عيـىس وملك 
االردن عبـد اللـه الثانـي وذلـك بعـد أن 
أعلـن ملك السـعودية عبد اللـه بن عبد 
العزيز يف كلمتـه بافتتاح القمة العربية 
االقتصادية والتنموية واالجتماعية بأن 

الخالفات بني الدول العربية قد انتهت.
2011 - هروب خواكـني غوزمان لويرا 

ألول مرة من السجن.
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الكلمات االفقية
1 - ملك بولوني رد األتراك عن فيينا .
 2 – ممثلة مرصية – أحد الوالدين .
 3 – نصف غوته – منادى – موت .

 4 – عكسها تقال لألمري – آلة تحدد الكمية .
 5 – قرع – استفرس مني .

 6 – مملكة عربية قديمة – لقب لرافع األثقال .
 7 – شاعر بلجيكي – عبودية .

 8 – شقيقة مريم العذراء وقفت معها عىل الجلجلة. 
 9 – عكسها من أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السالم.

الكلمات العمودية
1 - أديـب وشـاعر ورئيـس جمهوريـة السـنغال 1960 – 

متشابهة .
 2 – من أحياء لندن فيه قرص الربملان .

 3 – إحسان – مبتكر طريقة قراءة العميان .
 4 – متشابهة – أسم علم مذكر – 5 – أصابع – نضمر .

 6 – عكسها أغنية لعبد الوهاب .
 7 – بحر يتفرع من األطليس بني أمريكا الوسطى والجنوبية 

وجزر األنتيل – ضعف .
 8 – يرشع – مدينة يف األردن .
9 – قائد عربي شهد الريموك.
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إىل  رحلة  األصلية،  شاهد  أعمال  من 
املجهول تنطلق حينما يحاول من بقي 
الضوء  بقعة  إىل  الوصول  األرض  عىل 
الوحيدة الباقية فيها، بعد ٧٠ عاماً عىل 
العالم ضمن سداسية «الجرس»،  نهاية 
قصة وإخراج بيرت ميمي وكتابة محمد 
عمرو  وبطولة  املالك،  عبد  سليمان 
وُيعرض  وآخرين،  كريم  ونيليل  سعد 
عبد  الكاتب  VIP».ويرى  «شاهد  عىل 
لكل  مغايرة  تجربة  «الجرس»،  يف  املالك 
والعالم  مرص  مستوى  عىل  يقدم  ما 
إىل «أنني من الشغوفني  العربي، مشرياً 
يف تقديم أعمال درامية تدور أحداثها ما 
منحرص  النوع  وهذا  العالم،  نهاية  بعد 
تحمست  لذا  اآلن،  حتى  الغرب  يف 
أحداث  التجربة».تنطلق  لخوض  جداً 
نهاية  من  السنني  عرشات  بعد  العمل، 
القارات،  الحروب  أنهكت  بعدما  العالم، 
شامل  دمار  أسلحة  فيها  واستخدمت 
أدت إىل انفجارات نووية يف أماكن عدة، 
املاليني  بمئات  ضحايا  إثرها  عىل  ذهب 

وانهارت دول وحكومات وامتألت املدن 
وتحولت  الجماعية.  باملقابر  والقرى 
اإلنسان  بناها  التي  الحضارية  املعالم 
حطام،  إىل  السنني  مئات  مدار  عىل 
يحدق  واملوت  التكنولوجيا  وانتهت 
األحداث،  هذه  ظل  يف  ناحية.  كل  من 
بقاع متفرقة من  ناجون يف  كان هناك 
العالم استطاع بعضهم أن يقاوم املوت 
بأنفسهم  أنشؤوها  مخابئ  يف  والفناء، 
من  األدنى  الحد  عىل  فيها  وحافظوا 
كما  البقاء،  عىل  تعينهم  التي  املوارد 
انترشت امليليشيات املسلحة والعصابات 
الفوىض  ووسط  املنكوبة.  املناطق  يف 

وأعادت  الحياة  رضبت  التي 
عجلة التاريخ آالف السنني 

األمل  كان  الوراء،  إىل 
استمرار  يف  الوحيد 

الحياة هو الوصول 
الضوء  بقعة  إىل 
الوحيدة املتمثلة 

بالجرس.

حاَز الشاب االيزيدي، «دلري سليم»، البالغ 
أذكى  لقب  عىل  عاماً)   ١٧) العمر  من 
شخص من بني ١٠٠ شخص عىل مستوى 
برنامج  يف  مشاركته  خالل  من  العالم 
 ٥٠٠) مبلغ  عىل  وحاز  األمريكي،   Rise))
ألف دوالر)، لتوظيفها فيما بعد يف مرشوع 
يفيد به نفسه واآلخرين. ويبحث برنامج 
املميزين  (Rise) األمريكي عن األشخاص 
 ١٧ إىل   ١٥ بني  أعمارهم  ترتاوح  الذين 
لهم  ويقدم  الحياة،  مدى  ويدعمهم  عاماً 
وتخدم  تخدمهم  بمشاريع  العمل  فرص 
يقدمها  التي  املميزات  بني  اآلخرين.ومن 
واإلرشاد  الدراسية  املنح  هي  الربنامج 
الوظيفي  التطوير  فرص  إىل  والوصول 
العامليون  الفائزون  والتمويل، حيث يعمل 
خاللها عىل حل املشكالت اإلنسانية األكثر 
ينحدر  الذي  سليم،  دلري  إلحاحاً.وتحدث 
من مدينة زاخو، ويعيش يف أملانيا، تحدث 
أن  استطاع  وكيف   ،(Rise) بدايات  عن 
يتجاوز اختبارات مكنته من الحصول عىل 
لقب أذكى شخص من بني ٤ أشخاص يف 
العالم. أملانيا و١٠٠ شخص عىل مستوى 

واثقاً  كنت  «انه  سليم  دلري  الشاب  وقال 
بأنني سأتخطى االختبارات كلها بجدارة، 
املرء  نجاج  أساس  هي  الثقة  أن  يعّد  النه 
نتيجة  سليم،  دلري  تلقى  به».  يقوم  فيما 
عن  لها  خضع  التي  املكثفة  االختبارات 
من  مبارشة  ومكاملة  وصله  ايميل  طريق 
تلك  يف  شعوره  عن  يتحدث  بريطانيا، 
الذي  االيميل  وقرأت  «اندهشت،  اللحظة: 
كلمة  كل  من  ألتأكد  مرات  عدة  وصلني 
سليم  دلري  ذكاء  نسبة  فيها».  مكتوبة 
ذكاء  درجة  من  قريبة  درجة  إىل  تصل 

من  عدد  به  اخربه  ما  وهذا  اينشتاين، 
يف  موجود  سليم،  دلري  الربوفيسورات. 
أملانيا منذ أن كان عمره ٨ سنوات، وتعلم 
خالل ٦ أشهر اللغة األملانية بطالقة، يرسد 
إىل  وصلنا  «عندما  قائالً:  التفاصيل  هذه 
قرية  اىل  ومنها  مخيم،  اىل  نقلونا  أملانيا 

قريبة من بريمن، وlازلنا هناك».
وعند سؤاله عن النشاطات التي يقوم بها 
فقط  ونصف  ساعات   ٤ «أنام  قال:  يومياً 
يومياً، والساعات املتبقية أذهب إىل املدرسة 
أو  القراءة  يف  وقتي  من  املتبقي  وأميض 
أي  وغريها،  الرتجمة  يف  االخرين  مساعدة 

استغل وقتي بالنشاطات املفيدة».
«غري  نتفليكس  منصة  أن  يرى  حني  يف 
مفيدة» بالنسبة له فهو ال يهوى مشاهدة 

األفالم، وال الحفالت، بحسب قوله.
وطريقة  املستقبلية  مشاريعه  وعن 
استغالله لألموال التي حاز عليها، أوضح: 
يف  فأنا  دراستي،  أنهي  أن  يجب  «بداية 
الصف ١١ وأود أن اصبح محامياً، واستثمر 
األموال بطريقة تعود فيها بالنفع وبمردود 

مايل».

تستمر املواهب العراقية يف املرور أمام لجنة 
العراقي،  حاتم  من  املؤلفة  الثالثية  التحكيم 
رحمة رياض وسيف نبيل، ضمن تجارب أداء 
 -IRAQ IDOL» برنامج  من  الثاني  املوسم 
محبوب العراق» عىل «MBC العراق»، وتحت 

شعار «غني يا عراق».  
الفائت،  األسبوع  يف  دسمتني  حلقتني  وبعد 
من  مجموعة  اللجنة  خاللهما  اختارت 
مرحلة  إىل  سيتأهلون  املتميزة،  األصوات 
العروض املبارشة اعتباراً من األسبوع املقبل، 
املزيد  األسبوع  هذا  حلقتي  خالل  توافد 
عىل  وكان  اللجنة،  أبهرت  التي  املواهب  من 
أعضائها اختيار األفضل إلكمال العدد املحدد 
هناك،  املقبلة.  املرحلة  إىل  سينتقل  الذي 
عنرب  ميس  الربنامج  مقدمة  استقبلتهم 
ليس  األول، واملطلوب  االختبار  قبل دخولهم 
الصوت الجميل واملوهبة فقط، بل الحضور 

املتميز الذي يميز كل منهم.
مشرتكاً،   ١٥ املبارشة  العروض  إىل  تأهل 
الجمعة  من  اعتباراً  املرسح  عىل  يقفون 
التحدي  من  جديداً  املقبل، ويبدؤون مشواراً 
آيدول» يف موسمه  وعينهم عىل لقب «عراق 

املاليني  أمام  مبارشة  سيغنون  إذ  الثاني، 
موسيقية  فرقة  ترافقهم  املشاهدين،  من 
محرتفة. فمن من هؤالء املشرتكني سيكون 

«محبوب العراق»؟ 

برنامج  من  املبارشة  العروض  تنطلق 
 MBC» محبوب العراق» عىل -IRAQ IDOL»
ليلة  كل  وتقدم  يناير،   ٢١ الجمعة  العراق»، 

جمعة الساعة ١٠ ليالً بتوقيت بغداد.

bÁá„bèm@aãèÌÎ@CÒáÓ»é@‚˝ycD@Âfl@Ô„b»m@lbè◊@Ôfl

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

ãÌãzn€a@Ú˜ÓÁ@—mbÁ07810090003@@
@áÄÌç€a@ÛÄÓ±@ZãÄÄÄÌãzn€a@ãÄÌáfl@@M@@ÜÏj»€a@Âèy@ZãÌãzn€a@êÓˆä@kˆb„اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

تشارك الفنانة مي كساب يف موسم دراما 
رمضـان املقبـل مـن خالل مسلسـل 

«أحالم سـعيدة» مع النجمة يرسا، 
حيـث تجسـد دور صديقتهـا يف 

العمل وتساندها فهي ال تعمل 
وربة منزل، ويتطرق مسلسل 
«أحـالم سـعيدة» للعديد من 
القضايا التي تهم املرأة منها 

تأخـر زواج الفتيات ورفض 
البعض للفكرة.

ويعد مسلسـل «أحالم سعيدة» 
التعـاون الثاني بني يـرسا وعمرو 

عرفـة يف الدرامـا التليفزيونيـة، حيـث 
قدما معا الجزء األول من مسلسل «رسايا عابدين» 

عـام ٢٠١٤، وشـارك يف بطولتـه كل مـن 
غادة عـادل، ونيليل كريم، وعدد كبري 
مـن الفنانني.يعـرض للفنانة مي 
كسـاب مسلسـل «الحلـم» مع 
محمـد ريـاض، وفـاء عامـر، 
كمال أبو رية، نضال الشافعي، 
صابريـن، رانيا فريد شـوقي، 
صالح عبـد الله، عـالء مريس، 
أنوشـكا ونهال عنـرب، وإخراج 
حسـني صالح.مسلسل «الحلم» 
انطلق عرضه عـىل قناة الحياة يوم 
١ يناير، ويعرض من السبت إىل األربعاء 
السـاعة ٩ مسـاء، واإلعـادة السـاعة ١ بعد 

منتصف الليل، واالعادة الثانية الساعة ١٢ ظهرا.

@îflbÁ

مطلب  كان  هذا  اليس  مبكرة.  «فوكاها»  و  االنتخابات  جرت 
املتظاهرين. يدللون املتظاهرين. جعلوها ـ أقصد الطبقة السياسية 
كل  أخا  يا  تقصد  ماذا  باهظة؟  أثمانا  دفعوا  لكن  يريدون.  مثلما  ـ 
اآلالف.  بعرشات  وجرحى  باملئات  شهداء  أقصد  املتآخية؟  املكونات 
يأتي الرد عىل شكل «دردمة» احذروا التقليد ليس دوندرمة. دردمة. 
قانون وغريناه، مفوضية وغريناها، دوائر وعددناها. ماذا يريدون 

بعد؟ 
هم صحيح. ماذا يريدون بعد؟ هذا امليدان يحميدان. تعالوا شاركوا 
وغريوا املعادلة. ففي النهاية ال يصح اال .. ما توافقنا عليه. وتستمر  
أو   ٪٩٩ بنسبة  الناس   خرج  كثريا.  التفاؤل  يف  تفرطوا  ال  الدردمة. 
بنسبة ١٠٪ فاملعادلة هي هي. دردمة مع ابتسامة... تايل الليل لكن 
غريتم  إنكم  ذلك  يعني  وهل  العياط».  «حس  تسمع  لن  املرة   هذه 
منطق األمثال التي هي لديكم ترضب وتقاس. طبعا نحن ال نمزح. 

تأتيك السالفة.
خرس  من  خرس  املعادالت.  تغريت  النتائج،  ظهرت  السالفة.  جاءت 
وفاز من فاز. الفائزون بدأوا يحكون «معلك», والخارسون يحكون 
اكتشفناها  التي  العجوز  تلك  املشكلة  هي  بالسخارت  «معلكني».  
فيما بعد إنها ليست شمطاء. تعلمت منا الكثري وعلمناها الكثري ومن 
بني ماتعلمته إنها أينما  تذهب  يف لقاءاتها مع  السياسيني تقول لهم 
بني غمزة وابتسامة افعلوا ما تشاؤون. قولوا ما تشاؤون. تباحثوا 
العياط».  لن تسمعوا «حس   الليل  فتايل  تهاوشوا  تعاركوا  تشاوروا 
األوىل.  الجلسة  اىل  ذهبنا  املعلق.  الجرس  تركنا  االتحادية.  صادقت 
والرئيس.  الجلسة  توازن  اختل  السن.  رئيس  منصة  عند  تدافعنا 
تفض   لم  طويال.  الوعكة  تستمر  لم  قريب.  سينا  ابن  «همزين» 
الجلسة بالتي هي أحسن. بقي كل  يشء معلقا. املغذي بالقرب من 
رئيس  السن. ورئيس السن البديل «يجيك» مواليده. وأعضاء الربملان 
صوتوا وغادروا وكل واحد منهم يهمس  يف إذن زميله .. ال يهم. كل 

يشء تمام طاملا إنك لن تسمع تايل الليل «حس العياط». 
يشء  فكل  االنتظار.  من  بد  ال  اإلجراءات.  أوقفت  االتحادية.  ابتلت 
وارد. قد تبطل  الجلسة األوىل أو  تميش. يف كلتا الحالتني ليس هناك 
ما هو مهم طاملا أن املعادلة التي تميش يف النهاية هي معادلة األرنب 
أو  التوافقات،  اآلخر  هو  ينتظر  حس.  له  يعد  لم   العياط  والغزال. 
ينتظر األغلبية. ممن  تتكون األغلبية؟ من كتل وأحزاب وقوى. وممن 
تتكون التوافقية؟ من نفس الكتل والقوى واألحزاب. ما الفرق إذن؟ 
وبني   محسوس.  غري  اليزال  لكنه  ملموس  تطور  عطار.  خلطة  بال 
حكومة  نشهد  هل  السؤال  يباغتك  الله.  يفتح  واملحسوس  امللموس 
املتآخية؟  يا أخا كل املكونات  مختلفة؟ برملان مختلف؟ ماذا تقصد 
طوال  عندنا  كان   الذي  ما  حكومة.  وحكومة  برملان  برملان  أقصد 
الربملان  يعارض  برملان  عندنا  كان  وحكومية؟  برملانية  دورات  أربع 
وحكومة تعارض الحكومة. ناس زعالنة عىل ناس. يأتيك السؤال.. 
أليست هذه هي  الديمقراطية؟ ماذا فعل مجلس العموم الربيطاني 
زوج.  طلع  ملاذا؟  بيه؟  حيل  يستأهل  مؤخرا؟  جونسون  ببوريس 
فضح نفسه بحفلة لم يحرضه. هل تعرف ما السبب؟ ما هو؟ ألن 

ليس لديهم ليل مهمته الوحيدة أن يسمع به املرء ..حس العياط.
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أعلَن فالديمري ريابوف، عالم املناخ الرويس من جامعة القرم الفدرالية، أن 
ارتفاع درجة الحرارة خالل 30 عاما املقبلة أكثر من درجة ونصف مئوية، 

سيؤدي إىل تغريات طبيعية كارثية.
ويشـري ريابـوف إىل أن ارتفـاع متوسـط درجـة الحرارة أكثـر من درجة 

ونصف مئوية سيؤدي إىل غرق 30 باملئة من اليابسة.
ووفقـا له، االحتبـاس الحراري ليس نتيجة النشـاط البـرشي فقط. ألن 
السـبب الرئيس هو العمليات الطبيعيـة، والبرش يمكنهم فقط ترسيع أو 

إبطاء بعض هذه التغريات.
ويضيـف موضحـا، كان ارتفـاع درجـات الحـرارة خالل األربعـني عاما 
املنرصمـة أعىل من أي وقت مـىض، حيث ارتفع متوسـط درجة الحرارة 

بمقدار 2 درجة مئوية.
ويقول محـذرا، ”ونتيجة للتغـريات املناخية الرسيعة، سـتحصل كوارث 
طبيعية، وكلما كانت هذه التغريات أوسع، تزداد خطورة الكوارث أكثر“.

ويشـري العالم إىل أن اتفاقية باريس للمناخ تتضمن تحذيرا - إذا ارتفعت 
درجـة حرارة األرض خـالل الثالثني عاما املقبلة، أكثـر من درجة ونصف 
مئويـة، فسـوف يـؤدي هـذا إىل حـدوث كـوارث طبيعية عاملية، تشـكل 
العواصـف واألعاصري واألمطار الغزيـرة مقدمة لها.ويقـول، ”قد يكون 
ذوبـان الجليد يف املحيطات بدايـة لهذه الكوارث، يليه ذوبـان الجليد عىل 

قمم وسفوح الجبال، ما سيؤدي إىل غرق 30 باملئة من اليابسة“.

أفاد علماء من جامعة بريستول 
ومستشفياتها، بأن جهازاً عملوا 
عـىل تطويره يوفـر حماية أثناء 
جراحة األسنان من الفريوسات 
والبكترييا املحمولة جواً، السيما 

”كورونا“.
 ،NoPaS وصمم الجهاز، املسمى
واملمارسـني  املـرىض  لحمايـة 
مـن البكترييـا أثنـاء إجـراءات 
طب األسـنان وتقليـل النفايات 
الرسيرية، بما يف ذلك اسـتخدام 
معدات الحماية الشخصية التي 

تستخدم ملرة واحدة.
وقال د.مجتبا دوري، استشاري 
يف  الرتميمـي  األسـنان  طـب 
مدرسة بريستول لطب األسنان 
الذي  الجامعيـة  واملستشـفيات 
«هنـاك  الجهـاز:  تطويـر  قـاد 

حاجة ماسة إىل الحلول للسماح 
الروتينيـة  الرعايـة  بتقديـم 
لألسـنان يف بيئة آمنـة من دون 
الفـريوس،  بانتقـال  املخاطـرة 
مع استمرار انتشـار الفريوس، 
يف  األوبئـة  انتشـار  وفرصـة 
املسـتقبل، من املهم أن تسـتمر 
رعاية األسنان الروتينية لضمان 

عدم تأثر صحة الفم العامة“.
وأضـاف أنـه يف بريطانيـا أُلغي 
19 مليون موعد لطب األسـنان 
يف هيئة الخدمـات الصحية، و8 
ماليـني مـن عالجـات األسـنان 
2020 وإبريل/  بني مارس/آذار 
تعليـق  وأدى   .2021 نيسـان 
طب األسـنان الروتيني إىل زيادة 
الحيويـة  املضـادات  اسـتخدام 

بنسبة25 %.

تقدمـْت زوجة مرصية شـابة بدعـوى خلع من زوجهـا أمام قايض 
محكمة األرسة، وادعت استحالة العرشة بينهما وبني زوجها، مؤكدة 
أن زوجها ال يستحم غري مرة واحدة يف الشهر، وال يواظب عىل غسل 

أسنانه.
وأضافـت الزوجـة أمام قـايض محكمة األرسة، إنهـا تزوجت منذ 3 
سـنوات من زوجهـا زواًجا تقليدًيـا، وإنها طوال فـرتة الخطوبة لم 
تالحظ أي يشء عىل خطيبها من حيث اهتمامه بنظافته الشخصية، 
وعندمـا كان يأتـي لزيارتها يكون يف كامل أناقتـه، مما زاد إعجابها 

به.
وأكـدت الزوجة، أنها عقب إتمام الزواج، وجدت زوجها متكاسـًال يف 
االهتمام بنظافته الشـخصية، وذلك مـا أدى إىل صدور روائح كريهة 

تنفر منه، وشعرت باالستياء عند االقرتاب منها.
وتابعت الزوجة أنها يف بداية األمر كانت تشـعر بالحرج من أن تحثه 
عـىل االهتمام بنظافته الشـخصية، لكـن األمر زاد عـن حده، حتى 
أصبح ال يقوم باالستحمام إال كل شهر، فلم تجد الزوجة مفرًا من أن 
تحثـه عىل االهتمام بنظافته الشـخصية، ولكن دون جدوى، فكانت 
تتشاجر معه دائًما لنفس السبب، إال أن كل محاولتها باءت بالفشل، 
هـذا باإلضافة إىل أنه ال يرغب يف العمل ويعتمد بشـكل أسـايس عىل 
راتبها الخاص، فلم تتحمل الزوجة العيش معه بهذا الوضع فتوجهت 

إىل محكمة األرسة لرفع دعوى خلع ضده.

رفعْت (نتفليكس) خطط أسـعار 
اشـرتاكها الشـهري يف الواليـات 
يف  دوالر   10 مـن  لتبـدأ  املتحـدة 
الشـهر بـدالً مـن 9 دوالر للخطة 
بينمـا   ،(HD) تتضمـن  ال  التـي 
ة الـ (4K) إىل 20  ارتفع سعر خطَّ

دوالر يف الشهر من 18 دوالر.
ـة القياسـية للرشكـة  أمـا الُخطَّ
فارتفعـت مـن 14 دوالر إىل 15.5 
دوالر يف الشـهر، وتم تطبيق هذه 

األسعار يف كنداً أيضاً.
سـيتم  أنـه  املنصـة  وأوضحـت 
تطبيـق األسـعار الجديـدة عـىل 
املشـرتكني الجدد فور اشرتاكهم، 
بينمـا سـيتم تطبيقهـا تدريجياً 
عىل املشـرتكني الحاليني، وسوف 
تنبههم الرشكة قبلها بشهر عرب 

بريد إلكرتوني.
ٌيذكر أن أول اشرتاك لـ (نتفليكس) 

كان دوالر واحـد شـهرياً وأعلنت 
الرشكة أول زيادة يف أسعارها عىل 
اإلطـالق يف 2014، وحينها أعطت 
املسـتخدمني القدامى فرصة ملدة 
عامني قبل تطبيق الزيادة عليهم.
وتأتـي هذه الزيـادة بعـد إدخال 
(نتفليكس) األلعـاب إىل منصتها 

نهاية 2021.
األخـرية  الزيـادة  عـىل  وتعليقـاً 
قال متحدث باسـم (نتفليكس): 
”ُنحـدث أسـعارنا حتـى نتمكن 
من االسـتمرار يف تقديم مجموعة 
متنوعة من خيارات الرتفيه عالية 

الجودة.
(نتفليكـس)  شـبكة  وتحظـى 
بالفعـل، بثروة من املشـرتكني يف 
جميع أنحـاء أمريكا، لكن إضافة 
املزيـد من املشـرتكني الجدد يمثل 

تحديا لها يف ظل زيادة أسعارها.
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النجمة  وتطرح  قليلة  أيام 
مشعالني  باسكال  اللبنانية 
اسم  تحمل  التي  أغانيها  أحدث 
كلمات  من  وهي  الله»  «دخيلو 
حسني إسماعيل، وألحان وسام 
شديد،  أبو  ملحم  وتوزيع  األمري 
من  مأخوذة  بدوية  أغنية  وهي 

الفلكلور البلدي اللبناني.
وطرحت مؤخرًا النجمة اللبنانية 
باسكال مشعالني أحدث أغانيها 
كليب،  الفيديو  طريقة  عىل 
«استني»  اسم  تحمل  والتي 
من  وهى  املرصية  باللهجة 
رفاعي  محمد  كلمات 
وتوزيع  وألحان 
أبو  ملحم  زوجها 
هذه  وتعد  شديد، 
الثانية  األغنية 
التي تتعاون فيها 
بعد  رفاعي  مع 
«اتعذبت  أغنية 
والتي  كفاية» 
نجاًحا  حققت 
وتصدرت  كبريًا، 
ترتيب األغاني يف 
من  عدد 

الربامج 
 ، عية ا ذ إل ا

وهى من كلمات وألحان رفاعي 
عادل  املوسيقار  توزيع  ومن 
تركيا  يف  تصويرها  وتم  عايش، 
املخرج  مع  يومني  مدار  عىل 

اللبناني زياد خورى.
وأعربت مؤخرًا النجمة اللبنانية 
باسكال مشعالني عن سعادتها 
عىل  تلقتها  التي  األفعال  بردود 
طرحتها  التي  «استني»  أغنية 
وهى  املرصية  باللهجة  مؤخرًا 
من كلمات محمد رفاعي وألحان 
وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد.

أفعال  ردود  باسكال  وقالت 
من  توقعاتي  فاقت  األغنية 
وخارجه  الفني  الوسط  داخل 
تحمل  األغنية  أن  إىل  مشرية 
وتدعو  والسعادة  البهجة  طابع 

إىل التفاؤل.
محمد  الشاعر  أشكر  وأضافت: 
للمرة  معه  أتعاون  الذي  رفاعي 
الثانية، بعد نجاح أغنية «اتعذبت 
نجاًحا  حققت  والتي  كفاية» 
األغاني  ترتيب  وتصدرت  كبريًا، 
اإلذاعية  الربامج  من  عدد  يف 
االغنية بشكل جديد،  قدم  حيث 
أبو  ملحم  املوزع  زوجي  كذلك 
األغنية  عىل  أضاف  الذى  شديد 

ملساته الفنية .

األزياء  عارضة  كلوم  هيدي  كشفت 
بالتأمني  عميل  قيام  عن  واملمثلة 
عيل ساقية بمبلغ ٢ مليون دوالر، 
يف  ظهورها  خالل  من  وذلك 
شو،  ديجينرييس  الني  برنامج 
واحدة  ساقيها  أن  قالت  حيث 
أغىل من الثانية يف التأمني وذلك 
وهي  لجرح  تعرضت  ألنها 
صغرية وتسبب الجرح يف عالمة 
قامت  ولتخفيها  ساقها  يف 
برش الكثري من مستحرضات 
التسمري مما جعل ساق أغيل 

من األخرى يف التأمني.
لجنة  عضو  كلوم  هيدي 
 America>s Got تحكيم 
فعاليات  شهدت  و   Talent
الربنامج  من   ١٦ لـ  الجزء 
عىل ابهار شاب مرصي لجنة 
األمريكي  الربنامج  تحكيم 
 America>s Got الشهري 
Talent، أثناء إبراز موهبته يف 
الـBeatboxes، فور ظهوره 
وممارسة  املرسح  عىل 

الذى  واملوهبة  هوايته 
يتمتع بها مدحت ممدوح 

الذى خطف  الشاب  اسم 
ونال  الجميع  أنظار 
لجنة  أعضاء  إشادة 
بالكامل  التحكيم 
فقرته،  انهاء  بمجرد 
أعلنوا جميعاً عن  حيث 

سعادتهم بما يقدمه.
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