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بغداد/ الزوراء:
تـوج املنتخـب الجزائـري ببطولـة كأس 
العـرب ألول مـرة يف تاريخه بعـد أن تغلب 
يف املبـاراة النهائية امس السـبت  بهدفني 
مقابل ال يشء عىل نظريه التونيس.وانتهت 
املبـاراة بنتيجة هدفني نظيفني سـجلهما 
املنتخب الجزائري يف الشوطني االضافيني، 
األول من خالل أمري سعيود يف الدقيقة 99 
والثانـي سـجله الالعب ياسـني براهيمي 
بالوقت املحتسـب بـدل الضائع يف الحصة 
اإلضافية الثانية.وهذه أول مرة يحرز فيها 

املنتخـب الجزائـري كأس البطولة.وقبـل 
هذه املبـاراة، كان منتخـب قطر، صاحب 
الضيافـة، قد أحـرز املركز الثالـث بتغلبه 
عىل مرص بركالت الجزاء الرتجيحية.يشار 
اىل ان بطولة كأس العرب يف نسختها األوىل 
التـي أقيمت عـام 1963 فاز بهـا املنتخب 
التونـيس، فيما حاز املنتخـب العراقي عىل 
حصة األسـد بالفوز بالبطولة أربع مرات، 
واملنتخب السعودي مرتني، ومرص واملغرب 

مرة واحدة لكل منتخب.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيـس الجمهورية، برهم صالح، 
أن اللغـة العربيـة جـزء مسـاهم يف 
الحضـارة اإلنسـانية. وقـال صالـح 
يف تغريـدة له عـىل منصـة ”تويرت“ ، 
بمناسـبة اليوم العاملـي للغة العربية: 
َ اللّـغاِت َمحـاِسـناً..  ”إِنَّ الَّــذي َمـألَ

ُه يف الّضاِد، يف اليوم  َجَعَل الَجماَل َوَرسَّ
العاملي للغـة العربية، اللغـة النابضة 
بالحياة ُنطقاً وسـماعاً وكتابة، حيث 
تتجـىل البالغـة والفصاحـة والصور 
البديعية واملنطق السـليم، لغة القرآن 
الكريـم، وجـزء اسـايس ُمسـاهم يف 

الحضارة اإلنسانية“.

كابل/ متابعة الزوراء:
أعلنـت سـلطات طالبان يف أفغانسـتان 
أنها ستسـتأنف إصدار جوازات السـفر 
يف ثـالث مناطق مـن بينها كابـل، اليوم 
االحـد، مـا يعطى أمـال لألفغـان الذين 
يشـعرون بتهديد اإلسـالميني، بمغادرة 

بالدهم قريبا.ويسعى آالف األفغان كذلك 
للهرب مـن األزمة االقتصاديـة التي قد 
تتحول ألزمة إنسـانية كربى بعد تقلص 
املسـاعدات الدولية منذ عودة طالبان إىل 

السلطة.

بغداد/ الزوراء:
اّطلعـت لجنـة أمنيـة عراقيـة عـىل 
العراقيـة  للقـوات  سـلمت  معـدات 
يف قاعـدة عـني األسـد، وفيمـا أكدت 
والتمكـني  املسـاعدة  دور  اسـتمرار 
لبعثـة التحالف الدول، اشـار الناطق 
باسـم القائد للقوات املسـلحة، اللواء 
قاعـدة عـني  أن  اىل  يحيـى رسـول، 
تحـت  االنبـار،  محافظـة  يف  االسـد 

سـيطرة القـوات العراقيـة بالكامل.
وقال بيان لخلية اإلعالم األمني تلقته 
”الـزوراء“: إنـه ”اسـتمرارا لنتائـج 
الحـوار االسـرتاتيجي وملتابعة تنفيذ 
االتفـاق العراقي مع قـوات التحالف 
الدويل لسحب القوات القتالية التابعة 
لقوات التحالف بشكل كامل من البالد 

وبدء عمل املستشارين.

دمشق/ الزوراء:
السـورية  األنبـاء  وكالـة  نقلـت 
الرسـمية عـن مصـادر محليـة يف 
الجزيـرة السـورية، شـمال رشقي 
األمريكيـة  القـوات  قيـام  البـالد، 
بإخراج 90 صهريجا محمال بالنفط 
األرايض  مـن  املـرسوق  السـوري 
العراق.وأخرجـت  إىل  السـورية 

القوات األمريكية كميات كبرية جدا 
مـن النفـط املرسوق مـن مناطقة 
الجزيـرة السـورية، وهـي املناطق 
الشـمالية الرشقية من سوريا، عن 
طريق معرب ”الوليد“ غري الرشعي، 
العراقية.وبحسـب  األرايض  باتجاه 
املصـادر األهليـة التي نقلـت عنها 
وكالـة األنبـاء السـورية ”سـانا“ 

فقد أخرجت القـوات األمريكية 90 
صهريجا من منطقة رميالن شمال 
مصـادر  البالد.و“ذكـرت  رشقـي 
محلية من منطقة رميالن ملراسـلة 
سـانا أن قوات االحتـالل األمريكي 
أخرجت رتالً مؤلفاً من 90 صهريجا 
معبأة بالنفط املرسوق من الجزيرة 
السـورية وتوجهـت بـه إىل العراق 

عرب معـرب الوليـد غـري الرشعي“. 
القـوات  أن  إىل  الوكالـة  ونوهـت 
األمريكيـة تنتـرش يف مناطق توزع 
أبـار النفـط السـورية يف املناطـق 
إىل  الرشقيـة ”لرسقتـه  الشـمالية 
جانـب نهبـه املحاصيل الرئيسـية 
لتمويل ميليشـيا (قسـد) املرتبطة 
به والتنظيمات اإلرهابية التابعة له 

من جهة وحرمان الشعب السوري 
من ثرواته مـن جهة ثانية“.وبينت 
الوكالـة أن رسق النفـط السـوري 
يأتي بالتزامن مع مواصلة الحصار 
أمريـكا  تفرضـه  الـذي  الجائـر 
وحلفاؤهـا عىل سـوريا األمر الذي 
سبب تداعيات اقتصادية قاسية يف 

البالد.

الزوراء/ مصطفى فليح: 
اكـد مستشـار الحكومـة املايل، الدكتـور مظهر 
محمـد صالح، ان اقتصاد العـراق يف ٢٠٢١ كان 
وريث ظروف اسـتثنائية سببتها جائحة كورونا 
ومارافقها من كسـاد عاملي كبري، ويف حني اشار 
اىل ان موازنـة هـذا العام لم تواجـه عجزا كبريا، 

اوضـح ان اكرب تحـٍد اقتصـادي يواجـه العراق 
حاليـا هـو ازمـة شـح امليـاه وخطورتها عىل 
القطاع الزراعـي يف البلد.وقـال الدكتور، مظهر 
محمد صالـح، يف حوار خاص لــ «الزوراء»: ان 
«اقتصاد العراق يف عـام ٢٠٢١ كان وريث وضع 
اسـتثنائي من عام ٢٠٢٠ الـذي كانت فيه ثالثة 

محددات باألساس ارشت كسادا كبريا باالقتصاد 
فقـد كان معـدل النمـو ١٠- ٪ واالسـعار كانت 
تحت الصفر او قريبة من الصفر والبطالة بلغت 
نسبتها ٢٣٪» . واضاف صالح ان «هذه العوامل 
الثالثـة هـي مـؤرشات كسـاد خطرية سـببتها 
االزمـة املزدوجة الصحية واالنغـالق االقتصادي 

املحـيل والعاملي وحرب أسـعار النفط «، الفتا اىل 
ان «العراق كان يبيع متوسـط برميل النفط عام 
٢٠١٩  بـ ٦٨ دوالر تقريبا بينما متوسـط  سعر 
برميل النفط يف ٢٠٢٠  لم يصل اىل ٣٨ دوالرا عىل 

مدار السنة «.

بغداد/ الزوراء:
قالـت منظمة الصحة العامليـة إن ٨٩ دولة 
رصـدت إصابـات باملتحـور أوميكرون من 
فريوس كورونـا، مضيفة أن عدد اإلصابات 
تضاعـف خالل ما يرتاوح بـني يوم ونصف 
و٣ أيام يف املناطق التي تشهد تفشيا محليا.

وذكرت املنظمة يف بيان أن أوميكرون ينترش 
عىل نحو رسيع يف البلدان التي بها مستويات 

مرتفعة من التطعيم بني السـكان، لكن لم 
يتضح إن كان السـبب هو قـدرة الفريوس 
عىل مقاومة اللقـاح أم قدرته املتزايدة عىل 
االنتشـار أم األمريـن معا.وصنفت املنظمة 
املتحـور أوميكـرون عىل أنه متحـور مثري 
للقلـق يف ٢٦ نوفمـرب فـور اكتشـافه ألول 
مـرة، وال يـزال الكثري غري معلـوم عنه بما 
يف ذلك شـدة األعراض الناتجة عنه.وقالت: 

«ال تـزال البيانات محدودة بشـأن خطورة 
أعـراض أوميكـرون. مطلـوب مزيـد مـن 
البيانات لفهم مدى شـدته ومدى تأثر هذه 
الشدة بالتطعيم واملناعة املوجودة بالفعل».

ويف السـياق، قـال وزير الصحـة الفرنيس، 
أوليفييه فريان، إن ما يصل إىل ١٠ باملئة من 
إصابات فريوس كورونا الجديدة يف فرنسـا 
قد تكـون باملتحـور أوميكرون.وأضاف أن 

االنتشـار الرسيـع للمتحـور الجديـد كان 
السـبب الرئييس لتشـديد الرشوط الصحية 
املطلوبة لدخـول بعض األماكن.ويشـرتط 
جـواز املرور الصحي الجديـد الذي يطبق يف 
مطلـع العام املقبـل تقديم مـا يثبت تلقي 
اللقـاح لدخـول املطاعم أو ركوب وسـائل 
العـام ملسـافات طويلة.وبموجـب  النقـل 
قواعد املرور الصحـي الراهنة يكفي تقديم 

نتيجـة اختبـار سـلبية ملـرض كوفيد-١٩ 
لدخول العديد من األماكن العامة املغلقة.يف 
وقت سـابق، قالت منظمة الصحة العاملية، 
عقـب اجتماع طـارئ، إن النوع الجديد من 
فريوس كورونا الذي تم اكتشـافه يف جنوب 
إفريقيا، يثـري القلق.وأسـمت املنظمة عىل 
السـاللة الجديـدة - B.١٫١٫٥٢٩ - بالحرف 

اليوناني أوميكرون.
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عمان/ الزوراء:
أفاد التلفزيون األردني بـأن رئيس الوزراء، برش 
الخصاونـة، موجود يف العزل املنـزيل، بعد إصابة 
ابنه وابنته بفريوس كورونا. وكان وزير الصحة 
األردنـي، فـراس الهـواري، قـد أعلـن يف مقابلة 
مـع ”التلفزيـون األردني“، أن ”األردن اكتشـف 
7 حـاالت ثبتـت إصابتهـا بـ“أوميكـرون“، وأن 
جميـع الحاالت التي جـاءت من الخـارج كانت 
لديهـم نتيجة فحص سـلبية قبل وصولهم، لكن 
نتيجة فحـص الوصول كانت إيجابية“.وأضاف: 
”أوميكـرون“ سـيصبح النسـخة السـائدة من 
فريوس كورونا“، مشـريا إىل أن ”رسعة انتشاره 
3 أضعـاف رسعـة انتشـار املتحـورات األخرى، 
واملـؤرشات تقـول إن أعراضـه أقـل حـدة وفق 
الدراسـات“.ودعا الهواري املواطنني إىل الحصول 

عـىل جرعة ثالثة معـززة من لقـاح كورونا بعد 
3 أشـهر مـن تلقـي الجرعـة الثانيـة، مضيفا: 
”املصاب بفـريوس كورونا قابليته أعىل لإلصابة 
مرة أخرى، وجسـمه لديه قابلية أعىل الستقبال 

الفريوس وهنا ال أتحدث مناعيا“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
خلص التقرير السنوي لوزارة الخارجية األمريكية 
حـول اإلرهـاب إىل أن فروع تنظيـم داعش خارج 
العراق وسـوريا، تسـببت بسـقوط قتـىل يف العام 
2020، عددهـم اكرب مما سـجل يف األعوام القليلة 
املاضيـة، لكن العراق يظل مصدر قلق لواشـنطن، 
وأن بغـداد لم تبذل ما يكفي من جهود السـتعادة 
العراقيـني املحتجزين يف مخيمات وسـجون قوات 
سوريا الديمقراطية.  كما توصلت وزارة الخارجية 
االمريكيـة، وفـق تقرير نرشه موقـع ”املونيتور“ 
األمريكـي ، إىل تزايـد عـدد الهجمـات اإلرهابية يف 
مختلـف أنحاء العالم خالل العام 2020، ألسـباب 
تعـود جزئيـا إىل انتشـار فـروع تنظيـم داعـش 
واملنتمـني إىل تنظيم القاعدة. ولفت ”املونيتور“ إىل 

أن تقاريـر الدول حول اإلرهاب التي تقدم سـنويا 
اىل الكونغرس االمريكي، تظهـر أن عدد الهجمات 
االرهابيـة والقتـىل الناتـج عنهـا زاد بأكثـر مـن 
٪10 خـالل العام املـايض مقارنة بالعـام 2019.

ونقل التقرير عن القائم بأعمال منسـق مكافحة 
االرهـاب واملبعوث الخاص للتحالف الدويل لهزيمة 
داعـش جـون جودفري قولـه للصحفيـني خالل 
اتصال هاتفـي أن ”التهديد اإلرهابي الذي نواجهه 
صـار منترش جغرافيا بشـكل أكرب“. وفيما اشـار 
التقريـر اىل ان داعش يحافـظ عىل تمرد منخفض 
املستوى يف العراق وسـوريا، قال جودفري إن هذا 
التنظيـم ”عدو مصمم وخطري“ برغم من هزيمته 

عىل األرض.
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اربيل/ الزوراء:
أعلـن محافظ أربيـل، اوميد خوشـناو، 
مرصع 12 شخصا وفقدان طفل رضيع 
جـراء سـيول جارفـة اجتاحـت املدينة 

ومناطق محيطة بها.
 : وقـال خوشـناو يف مؤتمـر صحفـي 
إن السـلطات املعنيـة يف إالقليـم اتخذت 
قرارات بشأن السيول خالل اجتماع عقد 
يف ديـوان املحافظة.وأوضـح أنه سـيتم 
الـرشوع بعملية جـرد األرضار الناجمة 
عن السـيول وكذلك حملـة إلزالة الركام 
من الشوارع.وأشـار إىل فتح حسـاب يف 
مـرصف املنـارة مـن أجل اإلتاحـة أمام 
الخريين للتربع باألموال للمترضرين من 
السيول.وطالب خوشناو الجميع ”بعدم 
خلـط موضـوع الفيضانـات باملواضيع 
السياسـية النها ظاهـرة طبيعية“.ولف 
إىل أن ”التجـاوزات عـىل امـالك الدولـة 
هـي التي ادت لوقوع هـذه الفيضانات، 
وعندما تقوم الحكومة بازالة التجاوزات 
فـإن هنـاك الكثرييـن ممـن يعرتضون 
عىل ذلك“.وذكر أن ”معارض السـيارات 
التـي بنيت بإجازة رسـمية لـم تترضر 
مـن الفيضانـات، ولكن تلـك املتجاوزة 
ترضرت بالكامل وتسببت يف وقوع هذه 
الكارثة“.وقـال إن ”الحصيلـة النهائية 
بلغت 12 ضحية بينهم اتراك وفلبينيون 
وشـاب ايزيـدي“، مشـريا إىل أن البحث 
ال يـزال جاريا عن طفـل رضيع مفقود. 
وتسـببت األمطار الغزيرة التي تسـاقط 

مساء الخميس وصباح الجمعة بسيول 
جارفة اجتاحت عدة أحياء يف مدينة أربيل 
عاصمـة إقليم كوردسـتان.ويف سـياق 
متصل، نقل مراسل الحرة يف املوصل، عن 
مديرية طرق وجسـور نينوى، قولها إن  
”الجرس الذي سـقط يف منطقـة الكوير 
جراء السـيول، هو معرب مؤقت أنشـأته 
جهـة أخرى ملسـاعدة األهايل خالل فرتة 

صيانة الجـرس الحكومي“.وكانت خلية 
اإلعالم األمني قد أعلنت، يف وقت سـابق، 
سـقوط جـرس الكويـر جـراء السـيول 
وخروجـه عـن الخدمة.وذكـر مراسـل 
الحـرة يف أربيل أن السـيول الناجمة عن 
األمطار يف العراق امتـدت إىل محافظتي 
كركـوك ونينوى.وأفـادت خليـة اإلعالم 
األمنـي أن القـوات األمنيـة يف محافظة 

كركوك تقوم بإجـالء العديد من العوائل 
املحـارصة جـراء السـيول التـي نجمت 
عـن األمطار الغزيرة التـي هطلت الليلة 
املاضيـة وصبـاح امـس .وكان محافظ 
أربيل، أوميد خوشـناو، قـد أفاد يف وقت 
سابق بأن ”الفيضانات بدأت عند الساعة 
الرابعة صباحا (01:00 ت غ)“، متحدثا 
يف حصيلة أولية عن ”مقتل 8 أشخاص، 

أن  وأطفـال“، موضحـا  نسـاء  بينهـم 
السـيول تركزت يف أحياء شـعبية واقعة 
يف ضواحـي جنوب رشق أربيل وسـببت 
كذلك ”أرضارا مادية كبرية“.وأضاف أن 
”أربعة عنارص من الدفاع املدني أصيبوا 
بجـروح بعدما جرفت املياه سـيارتهم“ 
إنقـاذ مواطنني.وكان  أثناء محاولتهـم 
املتحـدث باسـم الدفاع املدنـي يف أربيل، 
رسكوت كـراش، قد قال يف وقت سـابق 
لفرانـس بـرس: إن أحـد القتـىل ”قىض 
جـراء الـربق، واآلخرون قضـوا غرقا يف 
بيوتهم“. وتحدث عن ”مفقودين ال يزال 
البحث جاريا عنهم“، مرجحا ارتفاع عدد 
الضحايـا. وأضاف أن ”هنـاك مواطنني 
اضطروا إىل ترك بيوتهم، األرضار املادية 
كبرية جدا“.وحذر املحافظ يف بيان كذلك 
السـكان مـن مغـادرة منازلهـم. وقال 
”نطالب املواطنني، إذا لم يكن هناك عمل 
رضوري، أال يخرجوا من منازلهم وخارج 
مدينـة أربيـل، إذ يتوقع هطـول أمطار 
إضافيـة وتوجـد مخـاوف مـن حصول 
املدينـة وأطرافها“. فيضانـات بمركـز 
وأضـاف ”هناك حالة تأهـب لدى قوات 
األمن والرشطة والفرق الصحية والدفاع 
املدنـي والبلديات يف األقضيـة والنواحي 
لتلقـي اتصـاالت املواطنني“.من جهته، 
أعـرب رئيس حكومـة اإلقليـم مرسور 
بارزانـي يف بيـان عـن أسـفه ”لوفـاة 
عدد مـن املواطنني نتيجة السـيول (..) 

وتسببت بخسائر مادية كبرية“.
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بغداد/ الزوراء:
عن  للكشف  مخترباتها  قدرة  الصحة  وزارة  أكدت 
الوزارة،  باسم  املتحدث  أميكرون.وقال  متحور 
سيف البدر يف ترصيح صحفي: إنه «ال يوجد لقاح 
فعال بنسبة ١٠٠٪، هذا بالنسبة لجميع اللقاحات 
سواء لكورونا أو لغريها، حيث إن جميع اللقاحات 
تمنع  هي  العام  باملعنى  الوقائية  وسائل  وكل 
بنسبة معينة، لذلك نحن نؤكد عىل تطبيق مجمل 
مبيناً  حقيقية»،  وقاية  عىل  للحصول  االجراءات 
أن «اللقاحات تحقق نسبة وقاية من ٨٠ اىل ٩٠ و 
٩٥ باملئة أحيانا، فهي تعتمد عىل الشخص املتلقي 

اللقاح».
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت وزارة الخارجيـة عـن تفاصيـل 
اجراءاتها املتخذة بشـأن ملـف العراقيني 
العالقـني عند حـدود بولندا وبيالروسـيا 
وليتوانيـا والتيفيا، وفيما اعلنت عن منح 
٥١٨ جواز مـرور للراغبني بالعودة، اكدت 
الوطنية  دبلوماسـية االسـتجابة  نجـاح 
يف اعـادة ٣٨١٧ عراقيـا ضمن ١٠ رحالت 
جوية.وقال املتحدث باسـم الوزارة، احمد 
الصحاف، يف حديث لـ»الزوراء»: ان جهود 
وزارة الخارجيـة بملـف املهاجرين تتمثل 
بعقد العديد مـن االجتماعات الثنائية مع 
األوروبـي  االتحـاد  دول  خارجيـة  وزراء 
يف لكسـمبورغ خـالل مشـاركة الوزيـر 
يف االجتماعـات رفيعـة املسـتوى بتاريخ 
اتصـاالت  وأجـرى   ،٢٠٢١ حزيـران   ٢١
عديدة مـع نظرائه بهذا الشـأن.وأضاف: 
اسـتقبلنا يف بغداد ممثل االتحاد األوروبي 
جوزيـب بوريـل ونائب رئيـس املفوضية 
األوربية، ووزير خارجيَّة ليتوانيا، وبحثنا 
ملـف الهجـرة واملهاجريـن، واتفقـا عىل 
زيادة التنسـيق بني الجهـات املعنية بغية 
الوصـول إىل تنسـيق أعـىل بشـأن ملـف 
املهاجرين والتأكيد عـىل موقف الحكومة 
العراقية، بعدها نسقنا بشكل عاجل ومن 

خالل مجلس الـوزراء مع الجهات املعنية 
يف الحكومة وبدأنا بتسـيري رحالت العودة 
ونجحنـا بإعـادة املئـات مـن العراقيني.

وتابـع: اجرينـا تنسـيقا عـايل املسـتوى 
مـع رشكاء العـراق وأصدقائـه للحد من 
فاعلية شبكات تهريب واتجار البرش التي 
كانت ضالعة يف االيقـاع بأعداد كبرية من 
املهاجريـن العراقيـني. مؤكـدا: اوعزنا إىل 
سـفارة جمهوريـة العراق يف موسـكو يف 
ايفاد فريق دبلومايس/ قنصيل إىل مينسك 
لتقديم الدعم اإلنسـاني وتسـجيل اسماء 
الراغبني بالعودة الطوعية.واشـار اىل: ان 
الوزارة وجهت سـفارة جمهورية العراق 
يف وارشـو بالوصول إىل النقاط الحدودية 
بني بولندا وبالروسـيا، وقامت سفارتنا يف 
وارشو بتخصيص فريق قنصيل تم االيعاز 
لـه لـه بالوقـوف عـىل الوضع اإلنسـاني 
وتقديـم العـون لهـم. مبينـا ان الوضـع 
اإلنسـاني حساس جداً عىل طول الرشيط 
املمتد بني بيالروسيا ليتوانيا التيفيا بولندا 
ويبلـغ ٦٨٠ كيلـو مـرت يف ظـروف جوية 
قاسية ونقص يف املؤن الغذائية والصحية 
مـا جعـل الفئـات الهشـة من الشـيوخ 

واالنساء واالطفال، االكثر ترضراً.

÷aã»€a@∂g@bÌäÏé@Âfl@÷Îãèæa@¡–‰€bi@b˜Ó‹fl@b∞ãËñ@90@xã¶@bÿÌãflc

بغداد/ الزوراء:
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  السبت،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
العراق، فيما اكدت تسجيل ١٨٢ اصابة جديدة و٩ حاالت وفيات وشفاء ٤٨٠ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ١١٠٦٣ ، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٦٦٥٤١٥٨، مبينة انه تم تسجيل ١٨٢ اصابة جديدة و٩ حاالت 
 ،(٪٩٨٫٥)  ٢٠٥٩٤٧٤ الكيل:  الشفاء  ان عدد حاالت  واضافت:  وفيات وشفاء ٤٨٠ حالة. 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٢٠٩٠٢٠٨، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٦٦٨٣، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٩٤، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٤٠٥١. 

الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: ١٥٥٨١ ، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٨٢٠٤٨٢٩.
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الزوراء/ حسني فالح:
الخارجية عن تفاصيل اجراءاتها  كشفت وزارة 
عند  العالقني  العراقيني  ملف  بشأن  املتخذة 
والتيفيا،  وليتوانيا  وبيالروسيا  بولندا  حدود 
وفيما اعلنت عن منح 518 جواز مرور للراغبني 
االستجابة  دبلوماسية  نجاح  اكدت  بالعودة، 
الوطنية يف اعادة 3817 عراقيا ضمن 10 رحالت 

جوية.
وقال املتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف، يف 
الخارجية  وزارة  جهود  ان  لـ“الزوراء“:  حديث 
من  العديد  بعقد  تتمثل  املهاجرين  بملف 
دول  خارجية  وزراء  مع  الثنائية  االجتماعات 
مشاركة  خالل  لكسمبورغ  يف  األوروبي  االتحاد 
بتاريخ  املستوى  رفيعة  االجتماعات  يف  الوزير 
مع  عديدة  اتصاالت  وأجرى   ،2021 21 حزيران 

نظرائه بهذا الشأن.
االتحاد  ممثل  بغداد  يف  استقبلنا  وأضاف: 
األوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيس املفوضية 
ملف  وبحثنا  ليتوانيا،  خارجيَّة  ووزير  األوربية، 
التنسيق  زيادة  واتفقا عىل  واملهاجرين،  الهجرة 
تنسيق  إىل  الوصول  بغية  املعنية  الجهات  بني 
أعىل بشأن ملف املهاجرين والتأكيد عىل موقف 
عاجل  بشكل  نسقنا  بعدها  العراقية،  الحكومة 
ومن خالل مجلس الوزراء مع الجهات املعنية يف 
ونجحنا  العودة  رحالت  بتسيري  وبدأنا  الحكومة 

بإعادة املئات من العراقيني.
وتابع: اجرينا تنسيقا عايل املستوى مع رشكاء 
شبكات  فاعلية  من  للحد  وأصدقائه  العراق 

تهريب واتجار البرش التي كانت ضالعة يف االيقاع 
مؤكدا:  العراقيني.  املهاجرين  من  كبرية  بأعداد 
موسكو  يف  العراق  جمهورية  سفارة  إىل  اوعزنا 
مينسك  إىل  قنصيل  دبلومايس/  فريق  ايفاد  يف 
لتقديم الدعم اإلنساني وتسجيل اسماء الراغبني 

بالعودة الطوعية.
جمهورية  سفارة  وجهت  الوزارة  ان  اىل:  واشار 
النقاط الحدودية  إىل  العراق يف وارشو بالوصول 
بني بولندا وبالروسيا، وقامت سفارتنا يف وارشو 
بتخصيص فريق قنصيل تم االيعاز له له بالوقوف 

عىل الوضع اإلنساني وتقديم العون لهم. مبينا ان 
الوضع اإلنساني حساس جداً عىل طول الرشيط 
املمتد بني بيالروسيا ليتوانيا التيفيا بولندا ويبلغ 
680 كيلو مرت يف ظروف جوية قاسية ونقص يف 
الهشة  الفئات  الغذائية والصحية ما جعل  املؤن 

من الشيوخ واالنساء واالطفال، االكثر ترضراً.
ومىض بالقول: ان املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
احمد الصحاف باستمرار قام احاطة الرأي العام 
بشكل  واملعلومات  بالحقائق  اإلعالم  ووسائل 
شفاف وواقعي. مضيفا: أجرينا تنسيقا مع عدد 

عال  وبمستوى  العربية  والدول  الجوار  دول  من 
تكيف  من  للحد  املطارات  عرب  واملتابعة  للتدقيق 

شبكات التهريب بإجراءات الحكومة العراقية.
واوضح: نسقنا منُذ أشهر إليقاف رحالت الناقل 
إعادة  يف  واستمرارها  بيالروسيا  إىل  الوطني 
املسافرين والراغبني بالعودة، كما علقنا الرباءة 
بغداد  يف  البيالرويس  الفخري  للقنصل  القنصلية 
وأربيل. مؤكدا: انه خالل شهر واحد دأبت الوزارة 
تسيري  من  اليوم  حتى  ونجحنا  عاٍل  بتنسيق 
بالعودة  الراغبني  إلعادة  استثنائية  رحالت   10

طوعاً.
إلعادة  االجالء  رحلة  ان  اىل:  الصحاف  ولفت 
(الجمعة)  اليوم  لهذا  طوعاً  بالعودة  الراغبني 
أقلّت (258) عراقيا. مبينا: انه من خالل جهود 
العراق يف موسكو ووارشو،  سفارتي جمهورية 
وفودنا القنصلية تواصل عملها ميدانياً بتسجيل 

أسماء الراغبني بالعودة وإثبات رعوية آخرين.
وتابع: ان دبلوماسية االستجابة الوطنية نجحت 
عرش  ضمن  عراقيا   (3817) إعادة  يف  اآلن  حتى 
منحها  تم  مرور  جواز   518 ان  مبينا:  رحالت. 
يف  ميدانياً  اإلنساني  للدعم  وننسق  اآلن،  حتى 

بيالروسيا، ليتوانيا، التيفيا وبولندا.
وبني: انه بجهود الوزارة وعرب سفارة جمهورية 
يف  السلطات  مع  وبالتنسيق  موسكو  يف  العراق 
املالية  الغرامات  إسقاط  من  تمكنا  بيالروسيا، 
املرتتبة عىل مخالفة رشوط االقامة، ملجموع من 
 (770000) عىل  يزيد  بما  طوعاً،  اعادتهم  تمت 

سبعمائة وسبعني الف دوالر.

باريس/ متابعة الزوراء:
ألغى الرئيس الفرنيس، إيمانويل ماكرون، زيارته 
كورونا،  فريوس  انتشار  أزمة  بسبب  مايل  إىل 
باإلضافة إىل ” الحرص عىل التوفيق بني اإلجراءات 
األعمال  وجدول  الوطني  املستوى  عىل  املعلنة 

الدويل للرئيس“، وفقا ملا أعلنه قرص اإلليزيه. 
خالل  ماكرون،  يعقد  أن  املفرتض  من  وكان 
ملايل  االنتقايل  الرئيس  مع  لقاء  أول  زيارته، 
الكولونيل أسيمي غويتا، وسط أجواء من التوتر 
ليحتفل  العسكري،  باريس واملجلس  الشديد بني 
الجنود  مع  غاو  قاعدة  يف  امليالد  بعيد  بعد  فيما 

الفرنسيني ضمن قوة برخان.
وكان مجلس الدفاع اجتمع لبحث فرض إجراءات 
انتشار  من  الخامسة  املوجة  مواجهة  يف  جديدة 

املتحور أوميكرون املعدي جدا.
الرئيس  أن  األربعاء،  أعلنت،  باريس  وكانت 

أول  لعقد  باماكو  إىل  االثنني  سيتوجه  الفرنيس 
لقاء مع الرئيس االنتقايل ملايل الكولونيل أسيمي 
باريس  بني  الشديد  التوتر  من  أجواء  يف  غويتا، 
إعادة  يف  تباطؤه  أثار  الذي  العسكري  واملجلس 
بمرتزقة  لالستعانة  وميله  للمدنيني  السلطة 

روس غضب باريس.
اللقاء  هذا  تنظيم  أن  الجمعة،  الرئاسة،  وأكدت 
كان صعبا. أراد ماكرون أن يشارك فيه الرئيسان 
أفريقيا-  لغرب  االقتصادية  للمجموعة  الحاليان 
ومجموعة  أكوفو-آدو-  نانا  الغاني  الرئيس 
ديبي  إدريس  محمد  التشادي  الخمس-  الساحل 
التشادية  السلطات  رفضتها  صيغة  وهي  إتنو. 

التي كانت ترغب يف لقاء ثنائي.
من  كان  باماكو،  يف  القصرية  محطته  ختام  يف 
العادة  كما  الفرنيس  الرئيس  يحتفل  أن  املرتقب 
بعيد امليالد مساء االثنني وصباح الثالثاء يف قاعدة 

غاو (شمال رشق) مع الجنود الفرنسيني ضمن 
تخضع  التي  للجهاديني  املناهضة  برخان  قوة 

إلعادة تنظيم شاملة.
لكن الرئاسة الفرنسية أعلنت أن وجبة العيد التي 
حرضها طاهي قرص اإلليزيه سرتسل إىل منطقة 

الساحل.
بعدما احتفل بعيد امليالد يف النيجر وتشاد وساحل 
العاج بني 2017 و 2019 اضطر ماكرون إىل الغاء 
زيارة عيد امليالد للقوات الفرنسية السنة املاضية 
كانون   17 يف   19 بكوفيد  إصابته  أعلن  بعدما 

األول/ديسمرب 2020.
سنوات،  لتسع  الساحل  منطقة  يف  انتشار  بعد 
تنظيم  إعادة  حزيران/يونيو  يف  فرنسا  تعهدت 
العسكرية عرب ترك ثالث من قواعدها يف  قواتها 
إلعادة  وتمبكتو)  وكيدال  (تيساليت  مايل  شمال 
النيجر  تخوم  عند  وميناكا  غاو  حول  االنتشار 

وبوركينا فاسو.
وتنص هذه الخطة عىل خفض عديد القوات من 
عام  بحلول  آالف   3 أو   2500 إىل  حالًيا  آالف   5

.2023
الفرنيس  الوزراء  رئيس  قرر  نفسه،  السياق  يف 
لألردن  املقررة  زيارته  إلغاء  كاستكس  جان 
ملناسبة رأس السنة بهدف ”تجنب جلب املتحور 

أوميكرون إىل قواتنا“.
وكان كاستكس سيزور األردن ”إلظهار دعم األمة 
شامال  عملية  إطار  يف  الفرنسيني  للعسكريني 
املنطقة“.  يف  املوجودين  فرنسا  حلفاء  جانب  إىل 
وكان مقررا أن ترافقه وزيرة الجيوش فلورانس 

باريل واملتحدث باسم الحكومة غابرييل آتال.
عملية  يف  الفرنسيني  الجنود  مئات  ويشارك 
التحالف  ضمن  الجهاديني  ضد  املستمرة  شامال 

الدويل يف العراق وسوريا.

بغداد/ متابعة الزوراء:

لوزارة  السنوي  التقرير  خلص 

إىل  اإلرهاب  حول  األمريكية  الخارجية 

العراق  خارج  داعش  تنظيم  فروع  أن 

يف  قتىل  بسقوط  تسببت  وسوريا، 

سجل  مما  اكرب  عددهم   ،2020 العام 

يف األعوام القليلة املاضية، لكن العراق 

يظل مصدر قلق لواشنطن، وأن بغداد 

لم تبذل ما يكفي من جهود الستعادة 

مخيمات  يف  املحتجزين  العراقيني 

وسجون قوات سوريا الديمقراطية.  

كما توصلت وزارة الخارجية االمريكية، 

”املونيتور“  موقع  نرشه  تقرير  وفق 

الهجمات  عدد  تزايد  إىل   ، األمريكي 

اإلرهابية يف مختلف أنحاء العالم خالل 

إىل  جزئيا  تعود  ألسباب   ،2020 العام 

واملنتمني  داعش  تنظيم  فروع  انتشار 

”املونيتور“  ولفت  القاعدة.  تنظيم  إىل 

إىل أن تقارير الدول حول اإلرهاب التي 

االمريكي،  الكونغرس  اىل  سنويا  تقدم 

االرهابية  الهجمات  عدد  أن  تظهر 

من  بأكثر  زاد  عنها  الناتج  والقتىل 

٪10 خالل العام املايض مقارنة بالعام 

.2019

بأعمال  القائم  عن  التقرير  ونقل 

واملبعوث  االرهاب  مكافحة  منسق 

الخاص للتحالف الدويل لهزيمة داعش 

جون جودفري قوله للصحفيني خالل 

اإلرهابي  ”التهديد  أن  هاتفي  اتصال 

جغرافيا  منترش  صار  نواجهه  الذي 

بشكل أكرب“. 

داعش  ان  اىل  التقرير  اشار  وفيما 

املستوى  منخفض  تمرد  عىل  يحافظ 

إن  جودفري  قال  وسوريا،  العراق  يف 

وخطري“  مصمم  ”عدو  التنظيم  هذا 

برغم من هزيمته عىل األرض، مضيفا 

مكاسبنا  عىل  البناء  عىل  نعمل  ”اننا 

فلول  عىل  الضغط  استمرار  خالل  من 

وحرمان  وسوريا،  العراق  يف  (داعش) 

شبكاتها العاملية وفروعها من إمكانية 

العمل بفعالية“. 

بحسب  خاص  بشكل  القلق  يثري  وما 

اإلرهابي  التنظيم  تركيز  هو  جودفري 

عىل فروع خارج العراق وسوريا، وهو 

خالل  القتىل  من  عدد  وقوع  إىل  أدى 

العام 2020 أكثر من أي عام سابق.

الهجمات  أدت  فقد  التقرير  وبحسب 

غرب  يف  داعش  بتنظيم  املرتبطة 

5 االف شخص  اىل مقتل نحو  افريقيا 

 2700 بـ  مقارنة   2020 العام  خالل 

شخص خالل العام 2017. وعىل سبيل 

املثال، أشار التقرير إىل أنه يف موزمبيق 

يف  شخص   1500 نحو  قتل  وحدها، 

هجمات شنها الفرع املحيل لداعش. 

بايدن  جو  ادارة  بان  التقرير  وذكر 

اعادة  عىل  االجنبية  الحكومات  دعت 

رشق  شمال  يف  املعتقلني  مواطنيها 

سوريا  قوات  جانب  من  سوريا 

تأهيلهم  وإعادة  الديمقراطية، 

آالف   10 ما يشمل  ومحاكمتهم، وهو 

شخص من مقاتيل داعش وعائالتهم، 

األمريكي  الخارجية  وزير  كان  فيما 

انتوني بلينكني وصف الوضع اإلنساني 

تقريرا  أن  أنه ”ال يمكن تحمله“، كما 

رقابيا أمريكا حذر من مخاطر حدوث 

عمليات هروب من السجون.

”ان  قوله  جودفري  عن  التقرير  ونقل 

فيما  سوريا  رشق  شمال  يف  الوضع 

يتعلق بـاالرهابيني االجانب هو بشكل 

املتحدة  الواليات  لقلق  مثري  مؤكد 

ان  مضيفا  التحالف“،  يف  والرشكاء 

واشنطن دعت الدول االوروبية اىل اتباع 

مواطنيها.  واستعادة  مسؤول“  ”نهج 

وأوضح جودفري أنه يف كانون األول/ 

استعادت   ،2021 العام  ديسمرب 

بينهم  أمريكيا،  مواطنا   30 واشنطن 

13 بالغا و 17 طفال، ومن بني البالغني 

لعرشة  اتهامات  العدل  وزارة  وجهت 

بارتكاب جرائم تتعلق باإلرهاب.

أن  إىل  باإلشارة  التقرير  وختم 

الجزء  يشكلون  والعراقيني  السوريني 

يف  املحتجزين  املقاتلني  من  األكرب 

سجون ومخيمات النزوح التي تديرها 

ان  وتابع  الديمقراطية.  سوريا  قوات 

جهودا  تبذل  ”لم  العراقية  الحكومة 

استعادة  تسهل  أن  أجل  من  كبرية“ 

النساء واألطفال العراقيني من سوريا 

خالل العام 2020.

بغداد/ الزوراء:
اّطلعت لجنة أمنية عراقية عىل معدات 
العراقية يف قاعدة عني  للقوات  سلمت 
دور  استمرار  أكدت  وفيما  األسد، 
التحالف  لبعثة  والتمكني  املساعدة 
القائد  باسم  الناطق  اشار  الدول، 
رسول،  يحيى  اللواء  املسلحة،  للقوات 
محافظة  يف  االسد  عني  قاعدة  أن  اىل 
العراقية  القوات  االنبار، تحت سيطرة 

بالكامل.
تلقته  األمني  اإلعالم  لخلية  بيان  وقال 
لنتائج  ”استمرارا  إنه  ”الزوراء“: 
تنفيذ  وملتابعة  االسرتاتيجي  الحوار 
التحالف  قوات  مع  العراقي  االتفاق 
التابعة  القتالية  القوات  لسحب  الدويل 

لقوات التحالف بشكل كامل من البالد 
اللجنة  أجرت  املستشارين،  عمل  وبدء 
الفنية العسكرية العراقية التي ضمت 
القومي ونائب  السادة مستشار األمن 
قائد العمليات املشرتكة ومعاون رئيس 
اركان الجيش وعددا من القادة وخلية 
االعالم االمني، زيارة لقاعدة عني األسد 

الجوية يف محافظة األنبار“.
أماكن  زارت  ”اللجنة  أن  وأضاف 
اللوجستي،  والدعم  التجهيزات  جمع 
عىل  ميدانية  جولة  اللجنة  أجرت  كما 
قوات  تشغلها  كانت  التي  املناطق 
بعض  عىل  واطلعت  الدويل،  التحالف 
الفنية  واألجهزة  اآلليات  من  النماذج 
الدويل  التحالف  قوات  بدأت  التي 

وجهاز  العراقي  الجيش  اىل  بتسليمها 
مكافحة اإلرهاب وقيادة قوات رشطة 

حرس الحدود“.
بعثة  عمل  تأكيد  تم  الزيارة،  وخالل 
التي  العراق  املتبقية يف  الدويل  التحالف 
تقديم  يف  األساسية  مهمتها  تتمثل 
للقوات  والتمكني  واملساعدة  املشورة 

األمنية العراقية وفقاً لنص البيان.
القائد  باسم  الناطق  أكد  جهته،  من 
رسول،  يحيى  اللواء  املسلحة،  للقوات 
يف  االسد  عني  قاعدة  أن  السبت،  امس 
محافظة االنبار، تحت سيطرة القوات 

العراقية بالكامل.
وقال رسول يف ترصيح صحفي: إنه ”ال 
الدويل  للتحالف  قتالية  قوات  أي  توجد 

الناتو داخل قاعدة عني االسد، وما  أو 
يعملون  مستشارون  هم  هناك  يوجد 
وتمكني  اللوجستي  الدعم  تقديم  عىل 

القوات العراقية“.
داخل  األماكن  من  ”الكثري  أن  وبني 
األجنبية  القوات  من  أخليت  القاعدة 
القتالية بشكل تام، وبعض املواقع هي 
دعم  وتجهيزات  معدات  لتسليم  تابعة 
أسلحة  من  العراقية  للقوات  لوجستي 
مهمة  يف  قواتنا  تدعم  ومعدات  وآليات 

الدفاع عن البلد“.
”القاعدة  أن  إىل  رسول  أشار  وفيما 
عراقية،  قائد  عنها  واملسؤول  عراقية، 
وحتى  عراقية،  قوات  وتحميها 
الحماية  ضمن  هم  املستشارون 

”القاعدة  أن  عىل  أكد  العراقية“، 
بالكامل تحت سيطرة القوات املسلحة 

العراقية حرصاً“.
الركن  الطيار  اللواء  أكد  جانبه،  من 
قاعدة  قائد  ضاحي  فاضل  عباس 
االسد الجوية أن ”القاعدة تدار من قبل 
قتالية  قوات  اي  توجد  وال  العراقيني، 
استشارية  قوات  القاعدة، فقط  داخل 
التي  للقوات  واالسناد  الدعم  لتقديم 
منذ  داعش  ساهمت وقاتلت عصابات 

عام 2014 ولغاية اآلن“ز
وشدد ضاحي عىل أن ”حماية القاعدة 
تجري من قبل القوات العراقية، وتدار 
كافة  يف  عراقيني  قبل  من  القاعدة 

تفاصيلها“.

بغداد/ الزوراء:
امس  التجارة،  وزارة  أعلنت 
األوىل  الوجبة  إطالق  السبت، 
إىل  للحبوب  العارشة  الحصة  من 

مطاحن محافظة صالح الدين.
وقال مدير فرع مجمعات الحبوب 
محمد  جاسم  الدين،  صالح  يف 
صحفي:  ترصيح  يف  الجمييل 
عام  مدير  قبل  من  ”بتوجيه  إنه 
الحبوب،  لتجارة  العامة  الرشكة 
جميع  يف  الفنية  الكوادر  بارشت 
الدين  لفرع صالح  التابعة  املواقع 
بإطالق تجهيز الوجبة الثانية من 
اىل  الحبوب  من  العارشة  الحصة 

املطاحن التابعة للمحافظة“.
”التجهيز  أن  الجمييل،  وأضاف 
أطلق حسب نسبة الخلطة املحددة 

من قبل قسم السيطرة النوعية“.

وزارة  بارشت  سابق،  وقت  ويف 
التجارة، باجراءات التعاقد لتوريد 
اشارت  فيما  االجنبي،  القمح 
استعدادا  اجراءات  اتخاذها  اىل 
وملواجهة  التسويقي  للموسم 

االزمة االقتصادية العاملية.
وقال املتحدث باسم الوزارة محمد 
ان  صحفي:  ترصيح  يف  حنون 
”الوزارة بارشت بأجراءات التعاقد 

لتوريد القمح األجنبي“.
الذي  املبلغ  ”وفق  ان  واوضح، 
والبالغ  الوزراء  مجلس  اقره 
تعتزم  الوزارة  فان  مليار،   300
كبرية  رشكات  مع  التعاقد 
وتوفريه  القمح  لتوريد  ورصينة 
باالضافة  التموينية،  البطاقة  يف 
اىل زيادة الخزين استعداداً لحاالت 

الطوارئ“.

بغداد/ الزوراء:
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات 
يحيى  اللواء  العراقية،  املسلحة 
التحصينات  إنجاز  قرب  رسول، 
عىل الحدود العراقية السورية، فيما 
هذه  من  باملئة   80 انجاز  اىل  أشار 

التحصينات.
صحفي:  ترصيح  يف  رسول  وقال 
يف  مستمرة  األمنية  ”األجهزة  إن 
مع  الحدود  وتحصني  التحكيمات 
سوريا“، مؤكداً أنه ”لم يتبق سوى 
ترابية  سواتر  كانت  سواء  القليل 
مراقبة  وأبراج  تحصينات..  أو 

حرارية“.
الحدود  مسلك  إىل  ”إضافة   : وتابع 
الجيش  قطعات  بمساندة  العراقية 
إنجاز  نسبة  وصلت  فقد  العراقي، 
تحصينها بنسبة %80 لغاية اآلن“.

ويف وقت سابق، قرر مجلس الوزراء 
إلكمال  مالية  مبالغ  تخصيص 
العراقية  الحدود  عىل  التحصينات 

السورية.
يف  قرر،  قد  الوزراء  مجلس  وكان 
وقت سابق، تخصيص مبالغ مالية 
الحدود  عىل  التحصينات  إلكمال 
 ، كان  فيما  السورية،  العراقية 
،حامد  الحدود  حرس  قيادة  قائد 
لسيطرة  أكدبدء  قد  الحسيني، 
بشكل كامل عىل الرشيط الحدودي 

مع سوريا.
املايض  أكتوبر  يف  الحسيني،  وقال 
”القوات  إن  صحفي:  بيان  عرب 
بارشت بتحصني الحدود مع سوريا، 

وإكمال األسيجة املانعة“.
الحدود  حرس  ”قوات  أن  وأضاف 
قطعت شوطا كبريا يف تأمني الحدود 
الشمالية  الجهة  من  سوريا  مع 

الغربية ملحافظة نينوى“.
بحالة  تنعم  ”الحدود  أن  إىل  وأشار 
وقطع  األمني  االستقرار  من 
اإلرهابي  التسلل  عمليات  أغلب 

والتهريب“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة، امس السبت، حصيلة واجباتها 
االمنية والخدمية واالنسانية للفرتة من 2021/12/9و لغاية 2021/12/17.

وقالت الوكالة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان حصيلة الواجبات االمنية والخدمية 
واالنسانية كاالتي: تنفيذ اوامر قبض 1539، والقبض مطلقي العيارات النارية 
240، باالضافة اىل القبض عىل تجار ومروجي  8، واحالة متهمني اىل املحاكم 

ومتعاطي 173.
وتابعت: فضال عن ازالة التجاوزات عىل املواقع االثرية 3، واصدار وثائق عدم 
 ،391 داخلية  محكومية  عدم  وثائق  اصدار  كذلك   ،337 خارجية  محكومية 
السيارات  72، وطبع لوحات  وفيما يخص قضايا مضاهات طبعات االصابع 
سنوية  اصدار  اىل  باالضافة   ،16375 سوق  اجازات  اصدار  كذلك   ،22491
السيارات 26957، بينما عدد طالبي النجدة 1611، وحاالت انسانية 21، وفض 

مشاجرات 1056.
واشارت اىل ان ضبط عجالت مطلوبة 52، تربع بالدم 28، القبض عىل املتسولني 
 ،15 6، القبض عىل حاميل االسلحة الغري مرخصة  480، القبض عىل الرساق 
القبض عىل املخمورين يعرتضون سبيل املارة 546، القبض عىل حاالت العنف 

االرسي 65.

كابل/ متابعة الزوراء:

إصدار جوازات  أنها ستستأنف  أفغانستان  يف  أعلنت سلطات طالبان 

أمال  يعطى  ما  االحد،  اليوم  كابل،  بينها  من  مناطق  ثالث  يف  السفر 

لألفغان الذين يشعرون بتهديد اإلسالميني، بمغادرة بالدهم قريبا.

قد  التي  االقتصادية  األزمة  من  للهرب  كذلك  األفغان  آالف  ويسعى 

الدولية منذ عودة  تتحول ألزمة إنسانية كربى بعد تقلص املساعدات 

طالبان إىل السلطة.

للصحافيني  حقاني،  غول  عالم  السفر،  جوازات  دائرة  رئيس  وقال 

”إصدار جوازات السفر سيبدأ اليوم يف ثالث مناطق من بينها كابل“.

وأعيدت هذه الخدمة التي توقفت منذ إعادة طالبان السيطرة عىل البالد 

منتصف أغسطس، لفرتة قصرية يف أكتوبر، لكن تدفق الطلبات تسبب 

يف مشكالت تقنية ما دفع طالبان إىل وقفها مجددا بعد أيام قليلة.

وأصلحت  حلّت  التقنية  املشكالت  ”كل  أن  حقاني  غول  عالم  وأكد 

األجهزة البيومرتية“ مضيفا: أن جوازات السفر ستصدر يف البداية ملن 

من  اعتبارا  الجديدة  الطلبات  قبول  سيتم  أنه  وأوضح  طلبات.  قدموا 

10 يناير.

طالبان  نية  لحسن  اختبارا  السفر  جوازات  إصدار  استئناف  ويعترب 

التي تعّهدت للمجتمع الدويل بأنها ستسمح ملواطنيها الذين يرغبون يف 

مغادرة البالد والذين يحملون تأشريات صالحة، بالقيام بذلك.

الكوارث  أسوأ  من  ”واحدة  أفغانستان  تواجه  املتحدة،  األمم  وبحسب 

اإلنسانية يف العالم“ ومن املتوقع أن تزداد سوءا مع بداية فصل الشتاء 

البارد. وحذر برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة من ”مجاعة“ 

وشيكة.

وتطالب الحركة بإعادة إرسال املساعدات التي تقدر بمليارات الدوالرات 

إلنعاش االقتصاد ومحاربة املجاعة التي تلوح يف األفق.

الذي  كابل  مطار  يف  الدولية  الجوية  الرحالت  استؤنفت  سبتمرب،  ويف 

تدفق إليه يف نهاية أغسطس آالف األفغان الراغبني يف الفرار من البالد 

بعد عودة الحركة اإلسالمية إىل السلطة.
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برلني/ متابعة الزوراء:

اعتـرب موقع ”دويتشـه فيلـه“ األملاني، 
يف تقريـر له، مع اقرتاب املوعد الرسـمي 
لنهاية املهمة القتالية للقوات األمريكية 
يف العـراق يف 31 كانـون األول/ديسـمرب 
2021، ان العراقيـني يأملـون أن تتغـري 
طبيعـة الـدور األمريكـي يف بالدهم وأن 
تنتهج واشـنطن سياسية أكثر حساسة 
واعتـداال تجـاه العـراق، لكـن الواليات 
املتحدة ال تسـتطيع حل جميع مشكالت 
العـراق املعقـدة وامللحة، إال ان املشـكلة 

االساسية حاليا هي االقتصاد. 
وبعدمـا اعلـن الجيش االمريكـي نهاية 
مهمته القتالية يف العراق، ذكر التقرير ان 
هذه الخطوة تأتي بعد شـهور قليلة من 
اجتمـاع عقـد يف يوليو/تموز بني رئيس 
الـوزراء العراقـي مصطفـى الكاظمـي 
والرئيس األمريكي جو بايدن، أعلنا بعده 
انه ”لن تكون هناك قوات امريكية بدور 
قتـايل يف العراق بحلول 31 كانون األول/

ديسمرب  2021“.
ولفـت التقرير إىل أن الخـرباء اعتربوا ان 
الكاظمـي وبايدن توصال اىل هذا االتفاق 
بهـدف تخفيـف الضغـط عـىل حكومة 
الكاظمـي ، وأنه جرى االنتهاء من خطة 
تغيـري وضع القـوات قبل املوعـد املحدد 
عندمـا اعلـن مستشـار االمـن القومي 
العراقـي قاسـم األعرجـي يف 9 كانـون 
األول/ديسمرب االنتقال إىل مهمة ”تقديم 
املشـورة واملساعدة والتمكني“ قد اكتمل 

اآلن.
إال ان التقرير اشـار اىل انه برغم الضجة 
التـي رافقـت اإلعـالن عـن ذلـك، اال ان 
التغيـريات ليسـت ضخمة مـن الجانب 
املـادي وهـي ”بالتأكيـد بعيـدة كثـريا 
عن االنسـحاب الشـامل الذي شـوهد يف 

أفغانستان مؤخرا“. 
الوجـود  مراحـل  التقريـر  واسـتعرض 
األمريكـي يف العـراق منـذ الغـزو العام 
2003 بحثا عن أسـلحة الدمار الشامل، 

لكـن عديـد القـوات انخفض منـذ ذلك 
الوقـت مـن حـوايل 160 ألـف جنـدي يف 
العام 2008، ويف العام 2011، خالل عهد 
الرئيس باراك أوبامـا، جرت تخفيضات 
عدة بموجب اتفاقيات مربمة، ويف العام 
2014، عاد الجنود األمريكيون اىل العراق 
مجـددا، بناء عـىل طلب بغـداد من اجل 
قيـادة تحالـف دويل ضد تنظيـم داعش. 
ثـم منـذ أن اعلنـت الحكومـة العراقية 
رسـميا انتصارهـا عىل داعـش يف العام 

2017، تراجـع عـدد القـوات األمريكية 
مرة أخرى.

واآلن، بحسب التقرير، يوجد حوايل 2500 
جنـدي امريكـي يف العـراق، اىل جانبهم 
يتمركـز حـوايل 4500 متعاقد مع وزارة 
الدفـاع األمريكيـة، فيمـا ينتـرش حوايل 
ألـف جندي مـن دول التحالف االخرى يف 

العراق، بينهم حوايل 130 من أملانيا.
الدفـاع  وزارة  باسـم  املتحـدث  وكان 
األمريكية جون كريبي أعلن يف وقت سابق 

من الشهر الحايل، انه من غري املرجح أن 
تتغري اعداد القوات االمريكية. 

ونقـل التقريـر عـن الباحـث يف معهـد 
بروكينجـز األمريكـي رانج عـالء الدين 
قوله إن ”الواليات املتحدة كانت يف وضع 
غري قتايل يف العراق منذ بعض الوقت، إن 

لم يكن منذ عدة من السنوات“. 
إال أن التقرير أكد عـىل حدوث تغيريات 
فعليا ومتواصلة، حيث انسحبت القوات 
األمريكيـة من 8 قواعد اعتقدت أنها قد 
تكون معرضة للهجوم من قبل الحشـد 
الشـعبي، كمـا قالـت املحللـة يف معهد 
نيوالينـز لألبحـاث ومقرها واشـنطن 
كارولني روز  التي أوضحت ”لقد شهدنا 
سلسلة من عمليات نقل القواعد، لكنها 

ظلوا هادئني بشكل كامل“. 
كما أشـار اىل تقرير للكونغرس صدر يف 
ترشين الثاني/ نوفمرب املايض يشري اىل 
نقل موقع قيـادة واحد مـن العراق إىل 
الكويـت يف ترشين الثانـي. كما تم نقل 
بعـض املتعاقدين األمريكيـني، وبينهم 
من شـاركوا يف صيانة أسـطول العراق 
مـن طائـرات اف 16“، واصبحـوا االن 

يعملون عن بعد. 
ولفت التقرير إىل أن ”معظم األمريكيني 
يتمركزون حاليا اما يف بغداد او يف مدينة 
اربيل“. كمـا ترجع التمويـل األمريكي 
العسـكري  التعـاون  جوانـب  لبعـض 
بشـكل تدريجـي، يف حني مـن املتوقع 
أن تبدأ الحكومـة العراقية بتحمل هذه 

التكاليف يف نهاية األمر.
وبحسـب تقريـر للجيـش األمريكـي 
فإنـه من بني 426 عمليـة ضد تنظيم 
داعش نفذتها قوات مكافحة اإلرهاب 
العراقيـة بـني شـهري يوليـو/ تموز 
 13 هنـاك  كان  وسـبتمرب/أيلول، 
عملية فقط جرت بالرشاكة مع قوات 
التحالـف. كمـا أن التحالف الدويل نفذ 
رضبـات جويـة عـىل مواقـع تابعـة 
لداعـش يف تلك الشـهور، أقل مما كان 
عليه الوضع يف السابق. واشار التقرير 
األمريكـي  ”االنسـحاب  ان  اىل  ايضـا 
الرسيـع من أفغانسـتان اثر عىل مدى 
العراقيـني  الضبـاط  تحـرك  رسعـة 

ليصبحوا أكثر استقاللية“. 
اال ان التقريـر االملاني نقـل عن مصدر 
بارز يف الحكومة العراقية قوله إنه ”من 
الناحيـة العملية، فإننـا ما زلنا بحاجة 
اىل القوات االمريكية هنا، خاصة عندما 
يتعلق األمر بالغطاء الجوي والطائرات 
املقاتلـة“، موضحـا ان ”سـالح الجـو 
العراقي ضعيف نسبيا، وأنه لوال القوات 
الجوية األمريكية، لكانت البالد معرضة 
أكثـر لهجمات الطائرات املسـرية، كما 
أنها سـتواجه صعوبة يف شـن رضبات 

جوية عىل داعش“. 
وباالضافـة اىل ذلـك، يحتـاج الجيـش 
العراقي بحسب املصدر العراقي البارز، 
أمريكية  اىل ”معلومـات اسـتخباراتية 

عن ارهابيي داعش“. 

ورجـح التقريـر؛ أن تسـتمر الطائرات 
االمريكيـة يف القيام بطلعات جوية ضد 
داعـش، باالضافـة اىل تنفيـذ عمليـات 

مراقبة.
ونقـل التقرير عـن عالء الديـن، املحلل 
بمعهـد بروكينجز، قولـه ان التغيري يف 
وضع القوات األمريكية يشـري اىل هناك 
تغيـريا مسـتمرا يف سياسـة الواليـات 
عنـد  خاصـة  العـراق،  إزاء  املتحـدة 

مقارنتها بادارة دونالد ترامب. 
وأوضـح عـالء الديـن انه يف ظـل ادارة 
بايـدن ”يامل العراقيـون بحدوث نهج 
اكثر حساسـية واعتداال تجـاه العراق، 
وان تـدرك ان املنـاخ األمنـي يف العراق 
مرتبـط بقـوة بالديناميات السياسـية 

املحلية يف العراق“. 
أمـا مديـر برنامـج الرشق األوسـط يف 
معهد السـالم االمريكـي رسهنك حمه 
سـعيد فقد كتب أن بعض أكرب مخاوف 
العراق يف الوقت الراهن هي اقتصادية، 
مضيفا أنه يف حـني أن الواليات املتحدة 
رشيـك مهـم يف العـراق، وتسـاعد عىل 
تحقيـق التوازن بني القوى السياسـية 
الداخليـة والخارجيـة، إال أن الواليـات 
املتحدة ال تسـتطيع حل جميع مشاكل 

العراق املعقدة وامللحة. 
واشـار سـعيد اىل احتمـال ان تتبلـور 
”سياسـة تتمحور حـول العراق يف ظل 
إدارة بايـدن ال ترى العـراق من منظور 

قضايا إيران وداعش“.

الخرطوم/متابعة الزوراء:
 اتهمت ”قوى الحرية والتغيري“ يف السـودان 
انقالبيـني  سـمتهم  ملـن  تابعـة  عنـارص 
والواجهات املرتبطة بهـم بتخريب أول ندوة 
للتحالف بميـدان الرابطة يف الخرطوم بحري 
مسـاء الجمعـة، يف حـني أكـدت واشـنطن 
وقوفها إىل جانب الشعب السوداني ومطالبه 

من أجل مستقبل ديمقراطي.
وأطلق مجهولون قنابل غاز مسـيل للدموع 
السـودانيني  مئـات  عـىل  الجمعـة  مسـاء 
املشاركني يف ندوة أقامها معارضون النقالب 
قائد الجيش الفريق األول عبدالفتاح الربهان 

عىل رشكائه املدنيني يف الحكم االنتقايل.
وكانـت الندوة التـي أقامها تحالـف الحرية 
والتغيري والذي قاد االحتجاجات التي أسقطت 
عمر البشـري عام 2019، يف منطقة شـمبات 
بمنطقـة بحري يف شـمال الخرطوم، تناقش 
”الوضع السـيايس الراهـن وكيفية مواجهة 

االنقالب“ بحضور أكثر من 700 شخص.
وأثار هذا األمر ارتباكا لم يتسـَن معه معرفة 
مصـدر هـذه الغـازات، إذ لم يكـن للرشطة 
أي وجـود يف امليدان الذي عقـدت فيه الندوة، 
ودفع كثافة الغـاز منظمو الندوة إىل إيقافها 
وانسـحاب قيادات قوى الحرية والتغيري من 

املنصة.
وكان خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس 
الوزراء قبل االنقالب واملعارض البارز الذي تم 
اعتقاله وإطالق رساحه بعد استيالء الجيش 
عىل السـلطة، يتحـدث إىل الحشـود من عىل 

املنصة عندما أُطلق الغاز املسيل للدموع.
وقال يوسـف عىل تويرت ”سـواء اعتدوا علينا 
بالبمبان (الغاز املسيل للدموع) أو بالرصاص 
.. لن يخرسوا ألسنتنا طاملا فينا قلب ينبض .. 

سنهزم االنقالب وسيسرتد شعبنا حريته“.
النـدوة  يف  تتحـدث  أن  املقـرر  مـن  وكان 

شخصيات معارضة بارزة أخرى.
وأظهـرت لقطـات حيـة بثها حـزب املؤتمر 
السـوداني بعد إطـالق الغاز املسـيل للدموع 

مقاعد متناثرة يف املكان.
وقالـت الحرية والتغيـري يف بيان إن ”عنارص 
تابعـة لالنقالبيني والواجهـات املرتبطة بهم 

قامـوا بتخريـب أول نـدوة جماهريية دعت 
لها قـوى الحريـة والتغيري بميـدان الرابطة 
بشـمبات مسـاء الجمعـة“، وأشـارت إىل أن 
تلك الندوة كانت ”تعزيزا للحراك الجماهريي 

التاريخي املناهض النقالب 25 أكتوبر“.
وأضافـت أن أولئك العنـارص قاموا ”بقصف 
الندوة بقنابل الغاز املسـيل للدموع والهجوم 
عليها باألسـلحة البيضـاء وتحطيم الكرايس 
ومعدات الندوة واالعتـداء عىل أجهزة اإلعالم 

والحضور من املواطنني“.
وأكـدت ”أن ندوة قوى الحريـة والتغيري التي 
لم تكتمل، سيستكملها شعبنا يف 19 ديسمرب 

اليوم األحد .
تخريـب  مسـؤولية  ”االنقالبيـني  وحّملـت 
النشـاط السلمي الجماهريي“ وقالت إن ذلك 
ُيعـد ”دليال جديدا عىل أن انقـالب الربهان ال 
يحمل لشعبنا سوى القمع، وأن ما حدث أكد 
مرة أخرى عىل سـقوط اتفـاق 21 نوفمرب يف 
كل االختبارات، ويف اسـتمرار العنف املمنهج 

من أجهزة أمن االنقالب“.
ويف الذكـرى الثالثـة للثورة السـودانية التي 
أطاحت بحكم البشـري، عـّرب وزير الخارجية 
األمريكـي أنتونـي بلينكـن عـن تضامنه مع 
دعـوات السـودانيني إىل انتقـال ديمقراطـي 

يقوده املدنيون.
وقـال بلينكن عىل تويرت ”ال يـزال الكثري من 
حقوقهـم  باحـرتام  يطالبـون  السـودانيني 
اإلنسـانية األساسـية والتعبري عـن تطلعهم 
املسـتمر إىل سـودان ديمقراطـي. الواليـات 

املتحدة ال تزال تقف إىل جانبهم“.
وطالـب وزيـر الخارجية األمريكـي باإلفراج 
عن جميع املعتقلني السياسـيني يف السـودان 

وضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي.
وشـدد عىل رضورة تعزيز مؤسسـات الفرتة 
االنتقالية ورفع حالة الطوارئ يف السـودان، 
داعيا إىل محاسـبة املسـؤولني عن استخدام 

القوة املفرطة ضد املدنيني السودانيني.
مـدى  عـىل  السـودانيني  عـرشات  وشـارك 
الخميـس والجمعة يف مظاهـرات ليلية بعدد 
مـن أحياء الخرطـوم، للمطالبة بحكم مدني 

ورفض ”االنقالب العسكري“.

بغداد/ الزوراء:
دعـا زعيم التيـار الصـدري، السـيد مقتدى 
الصـدر، الحكومـة العراقيـة إىل فتح تحقيق 
عادل وشـفاف مـع ثالثة أشـخاص، لوجود 

شبهات فساد ترتبط بهم.
وقـال مكتب الصـدر يف بيان : إنه ”تجسـيداً 
ملرشوع اإلصـالح الذي يرعاه السـيد مقتدى 
الصـدر، ومحاربـة آلفة الفسـاد التـي تنخر 
بالبلـد، دعا الصـدر الحكومة لفتـح تحقيق 
عادل وشـفاف حول وجود شـبهات فسـاد 
ترتبط باألشخاص (احمد اليارسي، أمري عبد 

عون، عيل الزبيدي) والتأكد من صحتها“.
وشدد السـيد الصدر عىل ”التعامل بشدة مع 
كل من تسـول له نفسـه اسـتغالل اسـم آل 
الصدر يف عموم العراق، وإنزال اشد العقوبات 

بحقهم“.

الزوراء / يوسف سلمان:
تأكيدهـا  الصحـة  وزارة  جـددت 
استعداد مؤسساتها الطبية بشكل 
تـام ملواجهـة اي موجـة وبائيـة 
جديـدة تدخل البالد، فيما اشـارت 
اىل اننـا خرجنـا مـن موجـة ثالثة 
لكـن هـذا ال يعني اننا مسـتثنون 
مـن وصـول موجة وبائيـة اخرى 

رابعة .
وقالـت عضـو الفريـق االعالمـي 
الطبـي لوزارة الصحـة، ربى فالح 
حسن، لـ“ الزوراء ”: اننا ” ال نعول 
تماما عىل تسـجيل اعداد اصابات 
قليلة ضمن املوقف الوبائي اليومي 

لوزارة الصحة ”.
مـن  خرجنـا  نحـن   ” واضافـت 
موجـة ثالثـة لكـن هـذا ال يعنـي 
اننا مسـتثنون من وصـول موجة 
وبائية اخـرى رابعة ، خصوصا ان 
بعض الدول العربية سـجلت حاليا 
اصابـات بمتحـور اوميكـرون ”، 
مبينـة ان ” لحـد هـذه اللحظة لم 
نسـجل اي اصابة باملتحور الجديد 
ولم ندخـل يف موجـة رابعة اخرى 

جديدة للفريوس ”.
واوضحـت ان ” اغلـب االصابـات 

املسـجلة بفريوس كورونا هي من 
”ساللة دلتا ” لكن كل يشء متوقع 
باالجـراءات  االلتـزام  ويبقـى   ،
ارتـداء  مـن  الصحيـة  الوقائيـة 
كمامة والتباعـد االجتماعي واخذ 
اللقاح هو الوسائل االساسية التي 
نسـتطيع ان نواجه بها اي موجة 

وبائية جديدة والحد من التحورات 
املتسارعة للفريوس  مستقبال ”.

الطبـي  الفريـق  عضـو  واكـدت 
االعالمي ان ” وزارة الصحة تراقب 
بحذر الدراسات البحثية واملؤرشات 
العامليـة الدوليـة واملحليـة اسـوة 
بماحـدث مـع دول اوروبـا التـي 

دخلت يف موجة جديدة ”.
واضافت ان ” العراق غري مستثنى 
من دخول اي موجات او سـالالت 
دخولنـا  املمكـن  ومـن  جديـدة، 
يف موجـة رابعـة ، لكـن الوقايـة 
الوقائيـة  باالجـراءات  وااللتـزام 
ومنهـا ارتـداء الكمامـة والتباعد 

االجتماعـي واللقاحـات والتعقيم 
وعـدم التجمعـات البرشيـة هـي 

افضل اداوت محاربة الفريوس ”.
واوضحت ” مازالت املعلومات غري 
كافيـة حول املتحـور الجديد الذي 
ظهـر حديثا يف دول اوروبا ، ومدى 
خطورته و رسعة انتشـاره ومدى 

اصابته للفئات العمرية ” .
الطبـي  الفريـق  عضـو  واكـدت 
 ” ان  الصحـة  لـوزارة  االعالمـي 
باالجـراءات  وااللتـزام  الوقايـة 
الوقائيـة اصبحـت اليـوم وسـيلة 
وقايـة فعلية وفعالـة ”، مبينة ان 
” اخـذ اللقـاح وارتـداء الكمامـة 
التي اصبح  والتباعـد االجتماعـي 
مفعولهـا يعـادل اخذ اللقـاح وال 
غنى عنهما ، سيلعب دورا كبريا يف 
تقليـل تأثري اي موجـة جديدة من 

الفريوس ”.
اكـدت  الصحـة  وزارة  وكانـت 
الوضـع  احصائيـات  اسـتقرار 
الوبائي حاليا وسط انخفاض كبري 
يف معـدل االصابات وزيادة يف إعداد 
امللقحني، واشارت اىل ان انخفاض 
االصابات ال يعني عدم دخول البالد 

بموجة جديدة رابعة .
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طرابلس/ سكاي نيوز:
كشـفت تقاريـر أوروبيـة عـن توجـه نحو 
أو  ينايـر  إىل  الليبيـة  االنتخابـات  تأجيـل 
فرباير املقبل نظرا لعـدم جاهزية املفوضية 
العليـا إلعالن القوائـم النهائية للمرشـحني 
لالنتخابات الرئاسية والنيابية، نتيجة وجود 

بعض العراقيل الفنية.
وذكرت وكالـة ”نوفا“ اإليطالية يف تقرير أن 
هناك اتجاها لتعيـني حكومة جديدة لقيادة 
ليبيـا إىل موعـد االنتخابات الجديـد املحتمل 
تأجيله إىل نهاية يناير أو فرباير، وأن الربملان 

قد يعلن عنها األسبوع املقبل.
وتوقعـت الوكالـة أن تتكفـل الدبلوماسـية 
األمريكيـة املبعوثة السـابقة لألمـم املتحدة 
التي عينها األمني العام لألمم املتحدة مؤخرا 
كمستشارة خاصة لليبيا، ستيفاني ويليامز، 

بدور الوساطة بني جميع األطراف.
وستعمل ويليامز عىل تمهيد الطريق لوضع 
اتفاق سـيايس خـالل الفرتة التي سـتؤجل 
فيهـا االنتخابـات؛ ملنـع حـدوث أي عبـث 
سيايس يرضب االستقرار الذي شهدته البالد 

منذ تشكيل حكومة عبدالحميد الدبيبة.
وذكر التقرير األوروبي أيضا األحداث األخرية 
التي شـهدها الغرب الليبي بعد أن سـيطرت 
امليليشـيات عىل مؤسسـات حيويـة هناك، 

حيث وصفت األوضاع بـ“املزرية“.
وأشار التقرير إىل أن األوضاع يف غرب ليبيا يف 
ظل سيطرة امليليشيات هناك ستكون عقبة 

أمام مؤسسات الدولة يف طرابلس.
وأجـرت وليامز، عىل مدار األسـبوع املايض، 
اجتماعات مع كافة األطراف الليبية وسـط 
لوضـع  املباحثـات جـاءت  أن هـذه  أنبـاء 
خريطـة طريق للفـرتة املمتدة حتـى إجراء 

االنتخابات.
وقالـت وليامـز إن الليبيـني قطعوا شـوطا 
طويـال منذ توقيع اتفاق وقـف إطالق النار، 
الفتة إىل أن هناك الكثري من العمل الذي يتعني 
القيـام بـه اآلن، للبناء عىل تلك املكتسـبات، 

وأهمها توحيد املؤسسة العسكرية.
ويف السـياق ذاتـه، رجـح خـرباء وأعضـاء 
مجلـس النـواب فرضية تأجيـل االنتخابات 
لفرتة قصرية حتى تستطيع املفوضية إكمال 
كافة املهام التي تسـهل العملية االنتخابية، 
وتحصينهـا من أية ثغـرات قضائية قد تعيد 

العملية ملربع الصفر.
من جانبها، أكدت اإلعالمية حرية بويمامه، 
أن لقـاءات املبعوثـة الدولية تأتـي جميعها 
لتحقيـق هدف واحد، وهو إجراء االنتخابات 

طبقا للجدول الزمني املتفق عليه مسبًقا.
املبعوثـة  أن  الليبيـة  اإلعالميـة  وأوضحـت 

الدوليـة ال تسـعى للتوافـق وإنقـاذ املوقف 
الحايل فقط، بل تسـعى كذلك إىل التأكيد عىل 
معاقبـة أي فصيل أو جهة تعمل عىل عرقلة 

العملية االنتخابية.
وقالت بويمامه إن الوضع الحايل يف ليبيا عىل 
املسـتوى السـيايس يحتـاج إىل تدخل عاجل 
من القـوى الدولية واألمـم املتحدة؛ لضمان 
إجراء العملية االنتخابية، وضمان أيضا عدم 
االنقالب عىل الديمقراطية، يف إشارة لتنظيم 

اإلخوان.
سيناريوهات ما بعد التأجيل

ويقـول عبـد السـالم نصية عضـو مجلس 
النواب، إن بيانات املفوضيـة الوطنية العليا 
لالنتخابـات وما ورد فيهـا من تأخري إلعالن 
القائمة النهائية للمرتشحني، ُتعد خلال كبريا 
يف عملها، والدفع باتجاه تأجيل االنتخابات.

وأضـاف يف تدوينـة عـىل حسـابه بموقـع 
”فيسبوك“: ”إذا كان رئيس املفوضية عماد 
السايح متأكدا من صعوبة إجراء االنتخابات 
يف موعدهـا تقنيـا، فعليـه أن يتحـدث بذلك 
رصاحًة، وال يستخدم عبارات مبهمة تساهم 
يف زيادة الفوىض واإلرباك، وال تسمح باتخاذ 

اإلجراءات املناسبة ملعالجة املوقف“.
مـن جانبه، قـال املحلـل السـيايس الليبي، 
إبراهيم الفيتـوري، ”إن االنتخابات كان من 

املقـرر لهـا أن تعقد الجمعـة املقبلة، وحتى 
اللحظة لم تعلن قوائم االنتخابات الرئاسـية 
أو الربملانيـة، بالتأكيـد حتـى ولو لـم تعلن 
املفوضيـة تأجيلهـا فاملوعـد املحـدد أصبح 

رسابا“.
وأضـاف الفيتوري، خـالل ترصيحاته ملوقع 
”سكاي نيوز عربية“، أنه يتوقع ”من اللجنة 
الخـروج بتأكيـد تأجيـل االنتخابـات لحني 
إشـعار آخر، حتى تسـتطيع أن تكمل قوائم 
االنتخابات الرئاسـية والربملانيـة، وتتفادى 
الوقـوع يف أزمـة الطعـون وعدم دسـتورية 
االنتخابـات، وهو أمر قـد يعيدنا مرة أخرى 

للمربع صفر“.
وأكـد املحلل السـيايس الليبـي أن املفوضية 
كان عليها أن تنهي االسـتعدادات من يونيو 
ل فتح  املايض، لكن تأخر وصول القوانني عطَّ
باب الرتشـح، وهو األمر الذي افتعلته بعض 

القوى السياسية للوصول ملا نحن فيه اآلن.
وأشار الفيتوري إىل أن فكرة تشكيل حكومة 
خـالل هـذه الفـرتة واردة بقـوة، أو منـح 
حكومة الدبيبة الثقة ملدة شهرين من جانب 
مجلـس النواب، حتى تسـري األعمـال لحني 
إجراء االنتخابات، حيث إن مخرجات مؤتمر 
برلـني نصت عىل أن عمل الحكومة ينتهي يف 

24 ديسمرب الجاري.
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امن ومجتمع

الزوراء/ مصطفى فليح: 

املـايل،  الحكومـة  اكـد مستشـار 

الدكتـور مظهـر محمـد صالـح، 

ان اقتصـاد العـراق يف ٢٠٢١ كان 

وريث ظروف اسـتثنائية سـببتها 

جائحـة كورونـا ومارافقهـا من 

كسـاد عاملي كبري، ويف حني اشار 

اىل ان موازنة هـذا العام لم تواجه 

عجزا كبـريا، اوضـح ان اكرب تحٍد 

اقتصـادي يواجه العراق حاليا هو 

ازمة شـح امليـاه وخطورتها عىل 

القطاع الزراعي يف البلد.

وقال الدكتور، مظهر محمد صالح، 

يف حوار خـاص لـ «الـزوراء»: ان 

العـراق يف عـام ٢٠٢١  «اقتصـاد 

كان وريـث وضـع اسـتثنائي من 

عـام ٢٠٢٠ الذي كانـت فيه ثالثة 

محددات باألسـاس ارشت كسادا 

كبـريا باالقتصاد فقـد كان معدل 

كانـت  واالسـعار   ٪  -١٠ النمـو 

تحت الصفـر او قريبة من الصفر 

والبطالة بلغت نسبتها ٢٣٪» . 

واضاف صالـح ان «هذه العوامل 

كسـاد  مـؤرشات  هـي  الثالثـة 

خطرية سـببتها االزمـة املزدوجة 

االقتصـادي  واالنغـالق  الصحيـة 

املحـيل والعاملـي وحـرب أسـعار 

النفـط «، الفتا اىل ان «العراق كان 

يبيع متوسـط برميـل النفط عام 

٢٠١٩ بــ ٦٨ دوالر تقريبـا بينما 

متوسـط سـعر برميـل النفط يف 

٢٠٢٠  لم يصـل اىل ٣٨ دوالرا عىل 

مدار السنة «.

وتابـع «أمـا يف عـام ٢٠٢١ فـإن 

الوضـع اختلف فمـؤرشات النمو 

الـدويل  البنـك  احصائيـات  وفـق 

وتقارير صندوق النقد الدويل تشري 

اىل ان االقتصـاد العراقـي نهـض 

تقريبـا نسـبة ٣٫٧٪ وهـذا الرقم 

جيد ويفوق معدل النمو السكاني 

وهـذا يأخذ بـدورة االعمـال نحو 

االمام». 
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وبشـأن املوازنـة العامـة، قـال 

«بشـكل عام لم تواجـه املوازنة 

وانمـا  عنيفـة  عجـز  موجـات 

واجهت عجزا مؤقتا ألشهر ولكن 

بشـكل عـام تدفقـات املوازنـة 

جيـدة كمـا ان مقـاس املوازنة 

العامة من الناتج املحيل االجمايل 

حـوايل ٤٥٪ وهـذا رقـم كبري»، 

العـراق يعتـرب   » ان  اىل  مشـريا 

رابـع اكرب بلـد بالعالم من حيث 

دور الحكومـة باالقتصـاد كمـا 

ان االنفاق الحكومي اذا اسـتمر 

فإنه سيشغل دورة االعمال كلها 

وهـذا يف كل اقتصـادات العالـم 

فكيف بالعراق وهذه االعتمادية 

الكبرية». 

التـي  التحديـات  ابـرز  وعـن   

يواجهها االقتصاد العراقي، قال 

«اكـرب تحٍد هو مشـكلة القطاع 

الزراعي بسـبب شح املياه وهذا 

احدث قلقلة يف هذا القطاع وادى 

اىل حـدوث بعـض الهجـرات يف 

املناطق الزراعيـة وهذا من اكرب 

التحديات يف الوقت الحارض فإذا 

انحلـت مشـكلة أسـعار النفط 

تتبقى لدينا مشكلة تدفق املياه 

والزراعة».

«العـراق  ان  صالـح  واوضـح    

سياسـته داعمة للحبوب بشكل 

عـام وهـي تمثـل حـزام االمـن 

الغذائـي للبلـد والحفـاظ عليها 

وعىل منتجيها مسألة مهمة لذلك 

مسألة املياه مقلقة تماما وولدت 

مشـاكل يف ارياف العراق»، الفتا 

اىل انها «قد تكون غري محسوسة 

للكثـري من الشـعب لكـن هي ال 

تقل خطورة عـن أي ازمة أخرى 

وهـذا تحـد قائـم والزال بسـبب 

انقطـاع وقلة مصـادر املياه من 

دول املنبع».  

وعـن معـدالت الفقر ومسـتوى 

املعيشـة، اشار املستشـار اىل ان 

«هنـاك قطاعـا يتألف مـن ٢٫٧ 

مليـون ارسة وهـؤالء يعيشـون 

عـىل االعمال اليوميـة اي دخلهم 

يومي وهم كانوا يشكلون تحديا 

لالقتصاد وهذه الرشيحة الكبرية 

تعرضت للفقر وتقلصت اعمالها 

بسبب االنغالق االقتصادي ألشهر 

وهي توصف بأنها رشيحة مهنية 

كبائع الشاي وعامل البناء سائق 

التكيس».

وتابـع «هـذه الرشيـح ليسـت 

قليلة يصل تعدادها اىل ١١ مليون 

شخص و ٢٫٧ مليون عائلة ليس 

لديهم دخل حكومي وليس لديهم 

متقاعـد من العائلـة وال موظف 

وال رعاية اجتماعية»، مستدركا 

«ولكـن اليـوم هـذه الرشيحـة 

عـاودت نشـاطها بالسـوق بعد 

انفتـاح االقتصـاد واالعمـال اىل 

حد ما فتقلصت هـذه الرشيحة 

وبالتايل رفع عبء كبري عن كاهل 

االقتصاد العراقي لكونها رشيحة 

منتجة وبشكل عام العراق يف عام 

٢٠٢١ بقي يعاني من مشـكالت 

العام الـذي قبله لكنه افضل منه 

بمـا كان يحملـه من مشـكالت 

اقتصادية كبرية».

االنفـاق  اسـتمر  «اذا  وبـني 

الحكومي عىل هـذه الوترية واذا 

رشعـت موازنـة ٢٠٢٢ اعتقد ان 

النمو سيستمر عىل هذا املستوى 

ومعدالت البطالة سـتقل بشـكل 

والوضـع  مطلقـا  وليـس  عـام 

االقتصادي سيشهد انفراجة» .

ومـن ناحيـة الديـن العـام، قال 

«كان هنـاك تراكـم كبـري ولكن 

الدين الخارجي بـدأ باالنخفاض 

والديـون الخارجية فيها قصص 

وتسـتخدم  ومبالغـات  طويلـة 

بذرائع سياسية للرتهيب»، الفتا 

اىل ان «هنـاك مبلغـا مـن بقاية 

اتفاقيـة نادي باريس لم يسـوى 

حتـى اآلن ودائما يلـوح به وهذا 

التلميـح بـه خطـر والتلويح به 

بـدون ذكـر االتفاقيـة نـوع من 

التضليـل بهذا املعنـى»، مؤكد ان 

«حـوايل ٤١ مليـار دوالر تركـت 

تسويتها لتصبح من ديون العراق 

رغم انها خاضعة للشطب بنسبة 

٨٠٪ او اكثر، واعتقد ان هذا ظلم 

كبري للعراق يجب ان يوضح». 

ومىض بالقول «اما الدين الداخيل 

فقـد زاد الن الحكومـة اعتمدت 

عـىل الـذات  مـن االقـرتاض من 

مؤسساتها املالية ويف تقديري ما 

زال يف حدود ٧٠ ترليون دينار».

واضـاف ان «وزارة املاليـة لديها 

لتخفيـض  سـرتاتيجية  خطـة 

هـذا الديـن بمـرور الوقـت مـن 

خـالل اطفائه او تسـويته داخل 

املؤسسـات املالية الحكومة وهو 

لـم يخـرج عـن الدائـرة املاليـة 

الحكوميـة بـكل األحـوال ويقع 

بـني وزارة املاليـة وبني املصارف 

الحكومية والبنك املركزي». 

االقتصـاد  مسـتقبل  وبشـأن 

العراقـي املعتمد عـىل النفط بعد 

التوجهـات العامليـة نحو الطاقة 

البديلة، اكد املستشـار الحكومي 

«هذا فيه مبالغـات كثرية العالم 

ال يـرتك النفط  بـل يركض وراء 

الحـارض»،  الوقـت  يف  النفـط  

مشـريا اىل ان هذا «يعتـرب تأمينا 

بعيـاد «، موضحا «صحيح هناك 

بدائـل ولكـن كثروة مـا زلنا من 

البلدان املنتجة الرخيصة للنفط، 

فإذا وجد بديل للنفط وهو كلفته 

اليـزال  ولكـن  يقلعـون  عاليـة 

انتاجنا كبلدان من ارخص اإلنتاج 

بالعالـم ويف تقديـري من اآلن اىل 

عرشيـن سـنة ولكن بـرشط ان 

نحسن اسـتخدام إيرادات النفط 

يف التنمية». 

وعن الواقع االستثماري يف ٢٠٢١ 

، قـال صالـح « عندمـا تنطلق 

املسـتحقات  وتسـدد  املوازنـة 

تـرصف  والدولـة  للمقاولـني 

بشـكل منتظـم، فـإن القطـاع 

االسـتثماري سينشـط وبشكل 

عـام هـو افضـل مـن ٢٠٢٠ ، 

وهنـاك ازدهار يف قطاع البناء»، 

مؤكـدا «بشـكل عـام  حركـة 

االقتصـاد جيـدة االعمـال بدأت 

بالنشـاط ومشـاريع متوقفـة 

ومتلكئة نشطت».  
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وعن سياسـة البنـك املركزي، 

اوضح ان « رؤية البنك املركزي 

هي املحافظة عىل سعر الرصف 

بالدرجة االساس وله مبادرات 

لدعم التنمية تتمثل برفد اعمال 

االقتصـاد بـ ٣ ترليونات دينار 

مـرة واحـدة لقطاع االسـكان 

وقـروض سـتقدم عـن طريق 

صنـدوق االسـكان واملـرصف 

اىل  تصـل  واجالهـا  العقـاري 

عرشين عامـا وبعمولة وليس 

بفائدة تؤخذ مرة واحدة بنسبة 

٥٪ عنـد تقديم القـرض فقط 

وهـذا يعتـرب قرضا ميـرسا»، 

املركـزي  ان»البنـك  مضيفـا 

داعم لالقتصاد العراقي وداعم 

الحفـاظ  ومهمتـه  للتنميـة 

عىل سـعر الـرصف والتصدي 

لظاهرة االرتفاعات السـعرية 

العاليـة، كمـا ان البنـك لديـه 

احتياطـات جيدة جـازف بها 

لالحتياجـات  الحاجـة  عنـد 

امللحـة وبنفـس الوقـت يدعم 

سياسـة التنمية ألول مرة من 

خـالل قروض االسـكان وادت 

تنمويـة  اىل حركـة  سياسـته 

كبرية يف البلد» .

وعـن معـدالت التضخـم هـذا 

العـام، قال ان «معدل التضخم 

بلـغ ٧٫٥ ٪ عىل الرغـم من ان 

لكـن   ٪٢٣ انخفـض  الدينـار 

يف  كان  فهـو  ازداد  التضخـم 

٢٠٢٠ صفـرا الننا كنا يف حالة 

متمنيا  باالقتصـاد»،  انكماش 

ان «يبقـى بهـذا املسـتوى وال 

يتعـدى اىل ٢٠٢٢ ومازال تحت 

املرتبة العرشية الواحدة»، الفتا 

اىل ان  «قسما من هذا التضخم 

جاء من تخفيض سعر الرصف 

االسـتريادات  زيـادة  بسـبب 

والقسـم االخـر بسـبب زيادة  

اسـعار السـلع بالعالم فاملواد 

ارتفعـت  اسـعارها  الغذائيـة 

وايضـا ارتفاع اسـعار النفط 

وهذا االمر مالزم «.

 واسـتدرك «مع ذلك هو يعترب 

تحت السيطرة واليعترب معدل 

تضخـم عاليا جـدا  يف بلد مثل 

العراق لكن يجب ان ننتبه عند 

هذه النقطة الن ذلك يؤثر عىل 

املستوى املعييش». 

وعـن االيـرادات املاليـة، اكـد 

انهـا «كانـت ممتازة بشـكل 

عـام وهي باالسـاس معتمدة 

النفط، ولكن بحسـناتها  عىل 

وسـيئاتها كانت يف عام ٢٠١٩ 

افضـل ، أمـا ايـرادات املنافـذ 

فكانت يف تحسن».

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت وزيـرة الهجـرة واملهجريـن، إيفـان فائـق 

جابـرو، امـس السـبت، إغـالق جميـع مخيمـات 

النازحني يف املحافظات باستثناء كردستان، مشريًة 

إىل «صعوبة» إغالق املخيمات يف اإلقليم.

وقالـت جابـرو يف ترصيـح تابعتـه «الـزوراء»: إن 

«الـوزارة أغلقت جميـع مخيمـات النازحني يف كل 

املحافظات باستثناء يف إقليم كردستان»، مبينة أنه 

«خالل هذا الشـهر سيتم غلق آخر مخيم للنزوح يف 

املوصل وهو مخيم الجدعة».

وأضافت أن «مخيمـات اإلقليم من الصعب إغالقها 

ألنه ال توجد لدى الوزارة سلطة عليها وهي تابعة اىل 

حكومة اإلقليم، لكن الوزارة تنسـق لغلق مخيمات 

دهـوك واربيل والسـليمانية»، مؤكـدة أن «الوزارة 

مع العـودة الطوعيـة لكنها ترى عدم وجـود إرادة 

حقيقية لدى إقليم كردستان إلنهاء ملف النزوح».

ولفتت جابـرو إىل ان «الوزارة ال تسـتطيع الضغط 

عىل حكومة اقليم كردسـتان لغلق املخيمات، لكنها 

تطلـب أن يكـون هنـاك باب حـوار مـع الحكومة 

االتحاديـة إلنهـاء ملـف النـزوح»، مشـرية إىل أن 

«أغلبيـة النازحـني يف مخيمات أربيل والسـليمانية 

تـم تهيئة مدنهـم باسـتثناء أهايل سـنجار لم يتم 

ذلـك لحني تطبيق اتفاقية سـنجار كي يتمكنوا من 

العودة إىل مدنهم».

بغداد/ الزوراء:
دعـت وزارة الثقافـة والسـياحة واالثار، 
امس السـبت، الحكومة والربملان املقبلني 
لتخصيـص ميزانيَّـة كافية لحمايـة آثار 
العـراق ورفـع التجـاوزات عـن بعضها، 
برئاسـة  العـراق  فـوز  بعـد  ذلـك  يأتـي 
”منتـدى الحضارات القديمة“ الذي يهدف 
للمحافظة عىل الرتاث الثقايف واستحضار 

املشرتكات بني الحضارات.
وقـال وكيل وزارة الثقافة، عماد جاسـم، 
يف حوار اطلعت عليـه «الزوراء»: إن ”فوز 
العـراق برئاسـة هـذا املنتدى يعـد إنجازاً 
جديداً ُيحسـب للبالد بشـكل عام ووزارة 

الحـراك  بفعـل  الثقافـة بشـكل خـاص 
فقـد  الحاليـة،  السـنة  طيلـة  املتواصـل 
تحرّكنا بمؤسسـاتنا الثقافية وبالتواصل 
مـع املنظمات الدولية ليأخـذ العراق حّقه 
واستحقاقه وُيعيد بريق تواصله العاملي».
وأضاف جاسـم أن ”البلـد يخترص تاريخاً 
من الحضارات اإلنسانية، والعالم بأجمعه 
ينظـر بعني الفخـر واالعتـزاز للحضارات 
العراقيـة، وبالتايل كان من املهـم أن ُنعيد 
التواصـل والعالم يسـعى إىل ذلـك بل يمّد 
حضورنـا  نؤكـد  أن  باتجـاه  الخطـوات 
الدويل».وطالب جاسـم الحكومة والربملان 
املقبلني بأن ”تكـون امليزانية للعام املقبل 

فيها الكثري من املبالغ التي تحفظ للعراق 
دوره الريادي الكبري يف مجال الحضارات، 
وبالتايل ُنعيد ترميم املتاحف ونحافظ عىل 
املواقع األثرية، السـيما أنَّ هنـاك تجاوزاً 
عىل بعـض املواقـع“، مشـرياً إىل أنَّ ”هذا 
اإلنجـاز قد يؤكـد أهميـة أن تتضامن كّل 
الجهود من أجل إزالة التجاوزات ومن أجل 
أن يكـون العراق قبلـة للسـياحة األثرية 

والرتاثية“. 
مـن جانـب اخـر، حـددت وزارة الثقافة 
والسياحة واآلثار، امس السبت، الضوابط 
الخاصة بالسـائحني الداخلـني اىل العراق، 
فيما أوضحت الجهة املسـؤولة عن األيدي 

العاملة األجنبية وإعطاء املوافقات لهم.
الثقافـة،  وزارة  باسـم  املتحـدث  وقـال 
أحمـد العليـاوي، يف حديـث صحفـي: إن 
«هناك قانونـاً يخص العاملـني القادمني 
من خـارج العراق، فال يمكن للسـائح أن 
يعمل يف العراق إذا جاء بعنوان أنه سـائح، 
ألنه يدخـل عن طريق موافقـة للزيارة أو 
السـياحة، ومحددة بضوابـط وبتعليمات 
ولعـدة أيام ومـع مجموعة (كـروب)، أي 
يتحـرك ضمـن خطة محـددة وبعـد ذاك 
يغـادر البلد، لهذا ليس هناك يف القانون أو 
يف التعليمات ما يسمح للسائحني بالورود 
اىل البلد والبقاء للعمل».وأضاف أن «إجازة 

العمل ُتشـرتط أن تتم قبل ورود الشخص 
اىل البلد، أما بالنسبة للسائح وبعد وصوله 
اىل العـراق فال يسـمح له بإصـدار إجازة 
عمـل ألنه دخل بفيزا سـياحية»، مشـريا 
إىل أن «األيـدي العاملـة داخـل العراق من 
جنسيات متعددة، وهذه العمالة يف األصل 
تأتـي بعنوان أنها أيدي عاملة، وتصدر لها 
إجازات خاصة مـن الجهات املعنية، وبعد 

ذلك يأتي اىل العراق».
وتابع أن «موضوع تحصيل إجازات األيدي 
العاملـة من خـارج البلد، مرتبـط تحديداً 
بـوزارة العمـل ووزارة الداخلية والجهات 

األمنية». 

  بغداد/ الزوراء:
كشـف محافـظ بغـداد محمـد جابـر العطـا، 
امس السـبت، عن حملة كـربى لتطوير مداخل 
العاصمـة، مشـرياً إىل أن وجود توجه بإكسـاء 

خمس مناطق يف األطراف.
وقال العطـا يف حديث صحفـي: إن»العمل جار 
يف طريـق  بغداد-كـوت، حيث سـتتم توسـعته 
وإضافة ممر يف كل جهة، فضال عن إضافة ممر 
آخر يخدم املنطقـة املجاورة للطريق الرئييس»، 
مبينـاً أن «جزءاً مـن هذا الطريـق وبحدود ١٠ 

كيلومـرتات يقـع عىل عاتـق محافظـة بغداد، 
وبحدود سـبعة كليومرتات من مسؤولية وزارة 

اإلسكان».
وأضاف أن «هنالك أربعة مداخل يف طور التعاقد، 
منهـا طريق بغـداد - بعقوبة القديـم، وطريق 
بغـداد - املوصل الرئييس واملهم، وطريق بغداد - 
الحلة، أما طريق بغداد - بعقوبة فتمت إحالته، 

لكنه يقع عىل عاتق وزارة اإلسكان».
وأشـار العطـا إىل «وجـود أربعـة مداخل نصف 
مدخل هو يقع عىل عاتق محافظة بغداد، إضافة 

إىل أن هنالك مدخالً ونصف يقع عىل عاتق وزارة 
اإلسكان»، مؤكداً أن «هنالك ستة مداخل تشهد 
تطويراً واضحاً، بالرغـم من أن آليات املحافظة 

تعمل اآلن عىل طريق بغداد – كوت».
وأوضـح أن «هنـاك خططـاً متعـددة لتعبيـد 
الشـوارع، إضافة إىل اكساء العديد من املحالت، 
اليوسـفية  يف  محـالت  خمـس  اكسـاء  منهـا 
واللطيفيـة، إضافـة إىل أنـه تم اكسـاء خمس 
محـالت يف منطقة الحسـينية، واآلن العمل جار 

عىل اكساء سبع محالت يف املعامل».
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  بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التعليـم العايل والبحـث العلمي، امس السـبت، أن نافذة التقديم 
اإللكرتوني إىل املنحة املجانية الخاصة باملجموعة الطبية سـتغلق عند السـاعة 
١٢ من مساء هذا اليوم.وجاء يف بيان للوزارة تلقته «الزوراء»: «نود التنويه بأن 
نافذة التقديم اإللكرتوني اىل املنحة املجانية الخاصة باملجموعة الطبية (الطب 
العام، طب األسنان، الصيدلة) ستغلق عند الساعة الثانية عرشة من مساء هذا 
اليوم لتبدأ بعد ذلك مرحلة تدقيق استمارات املتقدمني من الجامعات والكليات 
االهليـة يف ضـوء اختيـارات الطالب».وأضافـت الـوزارة يف بيانهـا أن «عملية 
املفاضلة سـتجرى إلكرتونيا عىل وفق نقاط املفاضلة وسـتعلن أسماء الطلبة 

.«(www.pe-gate.org) املقبولني عن طريق بوابة دائرة التعليم األهيل

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة املنافـذ الحدودية، امس 
السـبت، ضبط حاوية تحتـوي مواد 
كيمياويـة خطـرة مخالفـة لرشوط 
االسـترياد يف منفـذ مينـاء أم قـرص 
الشـمايل، خـارج الحـرم الكمركي يف 
بوابـة {٢٧}.وذكـرت الهيئـة يف بيان 
تلقت «الزوراء» نسخة منه: إنه «ومن 
خالل الكشـف والتدقيق، تبني وجود  
(مـواد كيمياوية سـائلة) تسـتخدم 

للتحكم يف البكرتيا والطحالب ويشري 
التحذيـر املوجود عـىل البضاعة انها 
خطر وتسـبب حروق شـديده للجلد 
لـرشوط  مخالفـة  بالعـني،  وتلـف 
وضوابـط االسـترياد ، بسـبب عـدم 
توفر املوافقات الرسمية بدخولها اىل 
البالد».واشـارت اىل انه «تم تشـكيل 
لجنـة وتنظيم محـرض ضبط أصويل 
وإحالـة الكيفيـة إىل القضـاء التخاذ 
اإلجراءات القانونية بحق املخالفني».

@Êdìi@·Ó‹»n€a@Âfl@C·Ëfl@ÈÌÏ‰mD
ÚÓ„b1a@Úz‰æa@∂g@·Ìá‘n€a
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جمهورية العراق                       رقم االضبارة : ٢٠٢١/٣٣٣٣
وزارة العدل                                التاريخ :  ٢/ ١١ /٢٠٢١     

دائرة التنفيذ                                                                                       
مديرية تنفيذ النارصية 

اىل املنفذ عليه (حسن طاهر يعقوب )
لقـْد تحقق لهذه املديريـة خالل كتاب مركز رشطة االسـكان الصناعي  بالعدد 
٨٧١٨ يف ٢٠٢١/١١/١ انك مجهول محل االقامة وليس لك  موطن دائم او مؤقت 
او مختار، يمكن اجراء التبليغ عليه، واسـتنادا للمـادة (٢٧) من قانون التنفيذ 
تقـرر تبليغك اعالنا عن طريق الصحف خالل خمسـة عـرش يوما تبدأ من اليوم 
التـايل للنرش للحضور امام هذه املديرية ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل 
هند سلمان بخيبخ
منفذ عدل النارصية

اوصاف املحرر: 
قرار محكمة بداءة النارصية بالعدد ٢٥٥٩/ب/٢٠٢١ يف ٢٠٢١/١٠/٢٥.
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بغداد/ الزوراء:
االنبـار  محافـظ  مستشـار  اعلـن 
للشؤون الطاقة، عزيز خلف الطرموز، 
امس السبت، عن انشاء اول مستودع 
لخزن الغاز السائل يف مناطق جنوبي 

مدينة الرمادي.
وقال الطرموز يف ترصيح صحفي: إن 
”وزارة النفط وبالتنسيق مع حكومة 
االنبـار املحلية، بارشت بإنشـاء اول 
مستودع لخزن الغاز السائل يف منطقة 
الطاش جنوبـي مدينة الرمـادي ، يف 
خطوة هي االوىل من نوعها الستغناء 
عن عملية نقله من بغداد اىل املحطات 
الحكوميـة واالهليـة يف االنبـار عـرب 

شاحنات معدة لهذا الغرض“.
واضـاف ان ”املـرشوع احيـل يف عام 
إال  الفـرات  اعـايل  رشكـة  اىل   2012
ان العمـل توقـف بعـد تلـكأ الرشكة 
املعنيـة جـراء دخول عنـارص داعش 
وسيطرتها عىل مساحات واسعة من 
مـدن االنبار“، مبينا ان“ وزارة النفط 
اوعـزت بإنشـاء خزان كروي سـعة 
5000 مـرت مكعب لخزن مـادة الغاز 

السائل“.
”املـرشوع  أن  الطرمـوز  وأوضـح 
يعد من اهم املشـاريع االسـتثمارية 
العمالقـة لخزن مـادة الغاز السـائل 
الغـاز  ملعامـل  وتوزيعـه  االنبـار  يف 
الحكوميـة واالهليـة بـدال مـن قيام 
السـيارات الحوضيـة “ الصهاريج “ 
وجلب هذه املادة مـن مصفى الدورة 

ومستودعات التاجي وغريها“.
وأشـار اىل أن ”املـرشوع يوفر خزين 
للغاز السائل ملدة شـهر واحد يف حال 
انقطـاع الطـرق“، مؤكـدا ان ”كلفة 
املرشوع 28 مليار دينار ومدة اعادته 

للعمل 7 اشهر ”. 
مـن جانـب اخـر، تسـتعّد محافظة 
األنبار لتشغيل مجمع ”T1“ لتصدير 
النفـط الخام إىل األردن شـهر كانون 

الثاني املقبل.
املحافظة لشـؤون  وقـال مستشـار 
الطاقـة، عزيـز خلـف الطرمـوز، يف 
ترصيـح صحفـي: إن ”املجمـع بـدأ 
تشغيله منذ عام 1952، وأعيد تأهيله 
وصيانته بالتنسـيق مع وزارة النفط 
يف السنوات األخرية بعد تدمريه بشكل 

كامل عام 2003“.
وأضاف الطرموز أنَّ ”املجمع سينقل 
النفط الخام إىل األردن بحسب االتفاق 
املـربم بني البلدين، بعـد أن كان ُينقل 
مـن بيجي يف محافظة صالح الدين“، 
مبينا أنـه ”قريب من الحدود األردنية 
مما سيسـهل عملية النقل إضافة إىل 
مـا كان يعانيـه األسـطول من طول 
املسافة، فضالً عن توفري فرص العمل 
ألبناء املحافظة، وإيقاف الهدر يف املال 
العام، كما ان املجمع سيعود بالفائدة 

عىل وزارة النفـط واملحافظة وجميع 
مناطق العراق بشكل عام“.

وأشـاد الطرموز بـ“التعاون املنقطع 
النظري من قبل (رشكة االستكشافات 
النفطيـة) التـي أرسـلت فرقتـني يف 
مناطـق حديثـة والقائـم وأخـرى يف 
النخيـب لبـدء أعمـال االستكشـاف 
والتنقيـب وتحديـد مكامـن املواقـع 
الغازيـة والنفطيـة يف املحافظة، بعد 
أن عانـت اإلهمـال طيلـة السـنوات 
املاضيـة مـن قبـل وزارة النفـط من 
ناحية االستكشـاف وإرسـال الفرق 
الزلزاليـة“، موضحـاً أنـه ”باملجمـل 
هنـاك 16 رقعـة استكشـافية عبارة 
عن حقول نفطية وغازية مجتمعة“.
وتابع أنَّ ”االجتماع األخري مع رشكة 
االستكشـافات حـدَّد 5 رقـع تقع يف 
الجهـة الغربية هـي عنـاز والنخيب 
وأبـو الجري وحيفا لحفرها وإرسـال 
فرق زلزالية لها، كون الغاز متوفراً يف 
املحافظـة ويعادل مـا موجود يف دول 

الجوار للبدء بتصديره“. 

بغداد/ الزوراء:
تراجعـت أسـعار النفـط بعـد تزايد 
حاالت اإلصابة يف متغري ”أوميكرون“ 
ممـا أثار مخـاوف من قيـود جديدة 

تُرض بالطلب عىل الوقود.
وأغلقـت عقـود خـام البـرصة عىل 
73.90 دوالراً بانخفـاض بلـغ 1.83 
دوالر أو مـا يعـادل %1.90 ليحقـق 
خسـارة أسـبوعية بلغت 1.07 دوالر 

أو ما يعادل نسبة 1.43% .
وأنهـت العقـود اآلجلـة لخـام برنت 
الجلسة عىل انخفاض 1.50 دوالر بما 
يعـادل %2 إىل 73.52 دوالراً للربميل، 
فيمـا انخفـض خام غرب تكسـاس 
أو  دوالر   1.52 األمريكـي  الوسـيط 

%2.1 إىل 70.86 دوالراً للربميل.
وتراجـع برنـت %2.6عـىل أسـاس 
أسـبوعي، وهبط خام غرب تكساس 

الوسيط 1.3%.
اإلصابـة  حـاالت  عـدد  ويتضاعـف 
الجديـدة بـ“أوميكرون“ يف الدنمارك 
كل  وبريطانيـا  إفريقيـا  وجنـوب 
يومـني، ويف الواليـات املتحـدة، دفع 
االنتشـار الرسيـع للمتحـور الجديد 
بعـض الـرشكات إىل وقـف خططها 

إلعادة العاملني إىل أماكن العمل.
من جهتهـا، أعلنـت إدارة معلومات 
الطاقة األمريكية، امس السـبت، عن 
انخفـاض اكثر من %88 يف صادرات 

العـراق النفطيـة إىل الواليات املتحدة 
يوميـا  برميـل  الـف   29 إىل  لتصـل 

كمتوسط خالل األسبوع املايض.
وقالـت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه 
”الزوراء“: إن ”متوسط االستريادات 
االمريكيـة مـن النفط الخـام خالل 
االسـبوع املايض من تسع دول بلغت 
5.869 ماليني برميـل يومياً مرتفعة 
بمقـدار 57 الـف برميـل باليوم عن 

االسـبوع الـذي سـبقه والـذي بلـغ 
5.812 ماليني برميل يومياً“.

وأضافت أن ”امريكا استوردت النفط 
الخـام مـن العـراق بمعـدل 29 ألف 
برميل يومياً خالل االسـبوع املايض، 
منخفضة عن األسـبوع الذي سـبقه 
والذي بلغت متوسـط الصادرات فيه 

248 الف برميل يومياً“.
اإليـرادات  ”اكثـر  أن  إىل  وأشـارت 

النفطيـة ألمريـكا خـالل األسـبوع 
املايض جاءت من كنـدا وبمعدل بلغ 
3,879 ماليـني برميـل يوميـاً، تليها 
املكسـيك بمعـدل 569 الـف برميـل 
يومياً، تلتها السـعودية بمعدل 463 
الف برميل يوميا، ثم االكوادور بمعدل 
265 الف برميـل يومياً، ثم كولومبيا 

بمعدل 232 الف برميل يومياً“.
ووفقا لإلدارة فإن ”كمية االستريادات 

األمريكيـة مـن النفـط الخـام مـن 
نيجرييا بلغت معدل 217 ألف برميل 
يومياً، تليها روسـيا بمعدل 107 الف 
برميـل يوميـاً، ثـم جـاءت ترينيداد 

وتوباغو بـ 51 الف برميل يومياً“.
من جانب اخـر، أعلنت رشكة الحفر 
العراقية التابعة لوزارة النفط، امس 
السبت، عن املبارشة بحفر برئ جديدة 

يف محافظة ميسان.
وقالت الرشكة يف بيان ورد ”للزوراء“: 
ان كوادرها الفنية والهندسية بارشت 
اليوم بعمليـات حفر البـرئ النفطية 
”عمارة 19“ يف حقل العمارة لصالح 

رشكة نفط ميسان.
باسـتخدام  يتـم  البـرئ  ان  وبينـت: 
جهـاز الحفـر ”IDC 23“ ذي القدرة 
والعمـق   “HP  2000” الحصانيـة 
املخطـط للبـرئ 3290 مـرتا لتكوين 

املرشف.
وكان مدير عام رشكة نفط ميسان، 
عـيل جاسـم البهـاديل، قـد رصح يف 
حزيـران/ يونيـو املـايض: ان الجهد 
الوطنـي يف الرشكة يعمل عىل تطوير 
لتوسـعة  والسـعي  العمـارة  حقـل 
املنشـآت النفطية، يف خطـوة تهدف 
لزيـادة طاقتهـا اإلنتاجيـة وقدرات 
معداتهـا النفطيـة، وألجـل ذلـك تم 
نصـب خـزان للنفـط الخـام سـعة 

5000 م3.

 بغداد/ الزوراء:
أكـد محافـظ البنك املركـزي العراقي، 
مصطفى غالب، ان احتياطيات العراق 
من العمـالت األجنبيـة ارتفعت إىل 64 
مليـار دوالر من 48 مليار دوالر منذ أن 

خفضت قيمة الدينار قبل نحو عام.
وأضـاف غالـب يف مقابلـة صحفيـة 
تابعتها ”الزوراء“: ان ”تخفيض قيمة 
العملة سـاعد يف زيـادة االحتياطيات، 
وأن االقتصـاد العراقـي صـار أفضـل 
بكثري مما كان عليه يف منتصف جائحة 
فريوس كورونا، عندما تراجعت أسعار 
النفط وكانت بغـداد تجري محادثات 
أولية مع صندوق النقد الدويل للحصول 

عىل قرض محتمل“.
وقال غالب: كنا نعقد اجتماعات مرتني 
يف اليوم أحيانا مع صندوق النقد الدويل 
والبنـك الـدويل، لكن وضـع الحكومة 

العراقية املايل أفضل بكثري اآلن“.
املركـزي  البنـك  ”احتياطـي  وتابـع: 
بالدوالر كان سـينخفض إىل مسـتوى 
الثالثينيـات لـو لـم نقم بزيادة سـعر 

رصف الـدوالر.. زيـادة أسـعار النفط 
ساعدت يف تحسن الوضع أيضا“.

وقـال غالـب: إنـه يتوقع أن ”تسـتند 
ميزانيـة العـراق لعام 2022 إىل سـعر 

نفـط يبلـغ نحـو 45 دوالرا للربميل.. 
ويحصـل العـراق، ثانـي أكـرب منتـج 

يف منظمـة البلـدان املصـدرة للبـرتول 
(أوبك)، عىل نحو 95 باملئة من إيرادات 

الدولة من مبيعات النفط“.
وأضاف غالـب أن“ العراق مدين حاليا 
إليـران بنحو خمسـة مليـارات دوالر 
تعتـرب  التـي  الطاقـة  واردات  قيمـة 
رضوريـة السـتمرار التشـغيل، لكـن 
بغداد تلتزم بالعقوبات األمريكية التي 

تمنعها من دفع أي أموال إليران“.
وبـني: ان العـراق ”دفع بعـض ديون 
الطاقة هذه يف صورة سـلع وإمدادات 
حيث قام عىل سـبيل املثـال برشاء ما 
قيمته 250 مليـون دوالر من لقاحات 
سـبوتنيك الروسـية املضادة لكورونا، 

فضال عن القمح إليران“.
وأكد غالب: ”صحة التقارير التي تفيد 
بـأن العـراق فتح حسـابا لـدى البنك 
اآلسيوي لالسـتثمار يف البنية التحتية 
املدعوم من الصني، قائال إنه أودع نحو 
100 مليون دوالر يف الحسـاب لسـداد 
تكاليف محتملة ملشـاريع بنية تحتية 

يف املستقبل“.
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بغداد/ الزوراء:
أكد وزير التجارة، عالء الجبوري، أن االمن الغذائي يف العراق ال يقع ضمن 
دائرة الخطر، فيما اشـار اىل أنه ال توجد حاجة السـترياد الحنطة بسـبب 

الخزين الرتاكمي.
وقال الجبوري يف حوار اطلعت عليه ”الزوراء“: إنه ”يف العام الحايل 2021، 
أقرت املوازنة ولم يتم اسـترياد الحنطة خالل عامي 2020 و2021، بسبب 
وجـود الحنطة املحليـة التي تلبي الغرض واالكتفـاء املحيل، خصوصا أنه 
يف 2019 كان لدينـا 4 ماليـني و500 ألف طن من اإلنتـاج املحيل العراقي، 
وسـنة 2020 كان لدينـا أيضا 5 ماليني طن من الحنطة، ويف هذا املوسـم 
التسـويقي الحايل لدينا 3 ماليني و360 ألف طـن، وبالتايل ال توجد حاجة 

لالسترياد بسبب الخزين الرتاكمي لسنة 2019 و2020“.
وأضـاف أنه ”وفقـاً للخطـط واإلجـراءات الحكومية الحاليـة عرب وزارة 
التجـارة، فإن العراق ال يقع ضمن دائرة الخطر عىل أمنه الغذائي مطلقا، 

ونطمنئ الناس أن األمن الغذائي عال وضمن اهتمامنا وال داعي للقلق“.
واوضـح الجبوري أن ”هنـاك جملة متغريات موجودة يف سـوق الطحني: 
املتغري األول هو ارتفاع األسـعار عامليا ويف املنطقة واملتغري الثاني الحصة 
املائيـة املخصصة لـوزارة الزراعة يف هـذا امللف، واالرتفـاع الذي حصل ال 
يتعلق باملنتج املحيل من الطحني بل باملستورد، ويف املحصلة نؤكد أن لدينا 

خططا يف وزارة التجارة للتعامل مع أي تحديات أو مشاكل طارئة“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة االتصاالت، امس السـبت، عن تحقيق نسـب انجاز متقدمة 

ضمن املرشوع الوطني لالنرتنت يف جانب الرصافة للعاصمة.
وقال مسـؤول العالقات واالعالم يف مديرية اتصاالت الرصافة، بسام جبار 
محمـد، يف ترصيـح صحفي: ان ”املديريـة أنجزت بالتعـاون مع املالكات 
الفنيـة لرشكات االنرتنـت الخاصة نسـباً متقدمة من املـرشوع الوطني 
لالنرتنت وصلت نحو 70 % يف جانب الرصافة“، موضحاً ان ”هذه النسب 
تحققـت ضمن مناطق الشـعب، مدينة الصدر، بغـداد الجديدة إضافة اىل 

األمني واملدائن“.
وأضـاف محمـد أن ”هـذه األعمـال انجزت ضمـن املواصفـات املطلوبة، 
ويؤمـل لها ان توفر خدمات اتصال معلوماتيـة عالية الجودة للمواطنني، 
عند ادخال املرشوع كامـًال للخدمة“.وأوضح ان ”املديرية تعمل عىل ازالة 
التجـاوزات من قبل اصحاب ابـراج االنرتنت غري املرخصني عىل الكابينات 
الضوئيـة التابعة لوزارة االتصاالت، حيث تمكنت الفرق امليدانية من ازالة 

جميع التجاوزات يف مدينة الصدر واحالتهم عىل القضاء“. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكـد متحدث مصلحة الجمـارك االيرانية، روح الله لطيفي، امس السـبت، أن 
العـراق تصـدر قائمة الـ 15 بلـدا مجاورا إليران من ناحية اسـترياد السـلع 
خالل فـرتة 21 آذار حتى 20 ترشيـن الثاني 2021.وأوضـح لطيفي يف بيان، 
امس السـبت: أن ”العراق استورد خالل الفرتة املذكورة،  21.636 مليون طن 
من السـلع االيرانية بقيمة 6.133 مليـار دوالر تلته تركيا  بـ 11.351 مليون 
طـن بقيمة 3.768 مليار دوالر واالمـارات 7.289 مليون طن بـ 2.935 مليار 
دوالر“.وأضاف أن ”افغانسـتان جاءت رابعا يف الرتتيب، بـ 3.057 مليون طن 
و1.271 مليار دوالر وباكستان 1.866 مليون طن بقيمة 764 مليون دوالر“.

وأشـار املتحدث اىل بقية ترتيب دول الجوار يف اسـترياد السلع من ايران، مبّينا 
أن روسـيا اسـتوردت 697 الف طن بقيمة 370 مليون دوالر، وعمان 1.243 
مليون طن بقيمة 363 مليون دوالر، وآذربيجان 554 الف طن بـ 336 مليون 
دوالر وأرمينيـا 787 الـف طن بقيمـة 211 مليون دوالر وتركمانسـتان 895 
الـف طن بقيمة 20 مليون دوالر، وكازاخسـتان 312 الـف طن و113 مليون 
دوالر، وقطـر 784 الـف طن بـ 97 مليون دوالر والكويـت 1.912 مليون طن 
بــ 91 مليـون دوالر والبحرين 7600 طن بسـعر 5 ماليني دوالر والسـعودية 
428 طنا بـ 41 الف دوالر.وأكد املتحدث: أن الغاز املسـال واملشتقات النفطية 
والبرتوكيماويـات اسـتحوذت بالرتتيب عـىل 50 باملئـة و40 باملئة من حجم 
وسـعر السـلع االيرانية املصدرة لدول الجـوار يف الشـهور الثمانية االوىل من 
السنة املالية الجارية، والبقية شملت مواد غذائية ومنتجات زراعية وصناعية 

ومواد انشائية ومعدنية.

 بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين، امس السـبت، ان عدد الحسابات املفتوحة للمواطنني 
وفئات اخـرى يف فروعه ببغداد واملحافظات خالل ترشين الثاني املايض بلغت 

5925 حساب توفري وجاري بالدينار والدوالر.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: ان ”عدد 
الحسـابات الجارية التي تم فتحها للمواطنني وفئات اخرى وصلت اىل 2147 

حسابا جاريا بالدينار والدوالر“.
واضـاف: ”يف حـني بلغ عدد حسـابات التوفـري للمواطنني اىل 3778 حسـاباً 

بالدينار والدوالر، باالضافة اىل عدد حسابات الودائع بلغت 388 حساباً“.
 مشـريا اىل ان ”املـرصف مسـتمر يف تقديـم خدماته، وذلك بفتح الحسـابات 
للمواطنـني بالدينـار والدوالر الراغبني يف ايداع اموالهـم يف املرصف والحصول 
عـىل الفوائد وفـق رشوط وضوابط وضعـت، وبإمكان زبائـن املرصف زيارة 

فروعه يف بغداد واملحافظات لالطالع عليها“.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس السبت، يف 

البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سـجلت صباح امس 
147900 دينـار عراقـي مقابـل 100 دوالر أمريكـي.. وهي نفس االسـعار التي 

سجلت يوم الخميس املايض.
وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية يف 
بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي، بينما 

بلغت أسعار الرشاء 147500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي.
أمـا يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن بورصة الدوالر ال تتـداول ايام العطل 

الرسمية فيها.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت رشكة ”اور“ للصناعات الكهربائية يف ذي قار، امس السبت، انها جهزت 
وزارتني يف الحكومة االتحادية بمعدات تجاوزت قيمتها 32 مليار دينار ولم تتسلم 

مبالغها لغاية اآلن.
وقـال مدير الرشكة، حيدر سـهر، يف ترصيـح صحفي: ان ديـون رشكته املرتتبة 
بذمة الحكومة االتحادية بلغت 32 مليارا ونصف املليار دينار عراقي، توزعت بني 
30 مليـار دينار بذمة وزارة الكهرباء، ومليارين ونصـف املليار دينار بذمة وزارة 

النفط.
واكد: أن رشكته طالبت أكثر من مرة بتسديد هذه الديون، لكن دون جدوى. مشريا 
اىل: ان عدم تسـديد هذه الديون سـاهم بوجود شـح يف املواد األولية التي تستخدم 

بصناعة املواد التي تصنعها الرشكة كاالسالك الكهربائية والقابلوات.
واضـاف: ان مبيعات رشكـة ”أور“ بلغت هـذا العام رقما قياسـياً، حيث وصلت 
لــ45 مليار دينـار عراقي. مؤكدا: ان الرشكة بإمكانهـا تحقيق ضعف هذا املبلغ 
لو عملت الوزارات عىل رشاء املواد املصنعة يف الرشكة، كما تشرتيها من الرشكات 

الخارجية.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية، امس السبت.

وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سـجلت، امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهـب الخليجي والرتكي 
واألوربي بلغ 369 الف دينار عراقي، و سعر رشاء بلغ 365 الفاً، فيما بلغت اسعار 

البيع ليوم الخميس املايض 366 الف دينار للمثقال الواحد.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً 

ايضاً عند 339 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 335 ألفا.
وفيمـا يخـص أسـعار الذهـب يف محال الصاغـة، فإن سـعر بيع مثقـال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سـعر البيع 
مثقال الذهب العراقي بني 340 الفاً و345 الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من 

الذهب (خمسة غرامات).
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العمـارة / متابعـة الـزوراء / اعلن نادي نفط ميسـان عن اسـتقالة املالك 
التدريبـي للفريـق الكـروي بقيادة ثائر جسـام ، عىل خلفيـة تدهور نتائج 

الفريق 
وذكـر بيان للنـادي :» ان االدارة قررت قبول اسـتقالة املـالك التدريبي التي 

قدمها الكابتن «ثائر جسام» بعد مباراة النجفغ «.
وكان نفط ميسـان قد خاض اول امـس الجمعة ، مباراة امام النجف ضمن 

منافسات الجولة ١٣ من الدوري ، انتهت بفوز النجف بهدفني دون رد.
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بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
رافـق رئيـس اللجنـة األوملبية 
الوطنية العراقية رعد حمودي، 
امـس السـبت نظـريه االيراني 
الدكتـور سـّيد رضـا أمـريي، 
والوفد املرافـق له بزيارة مرقد 
االمـام عيل بن أبـي طالب (ع) 
بمدينـة النجـف األرشف، كما 
رافـق حمـودي ضيفـه أيضـاً 
لزيارة مرقدي االمام الحسـني 
بـن عـيل وشـقيقه العبـاس، 
عليهما السـالم، بمدينة كربالء 

املقدسة.
ورافـق حمـودي األمـني العام 
للجنة األوملبية هيثم عبدالحميد 
واألمني املايل أحمد صربي وعدد 

مـن موظفي العالقـات العامة 
والترشيفات يف اللجنة األوملبية 

الوطنية العراقية.
هـذا وسـيوّقع الجانبـان عند 
السـاعة الحاديـة عـرشة من 
مذكـرة  االحـد  اليـوم  صبـاح 
تفاهـم أوملبـي بمقـر اللجنـة 
العراقيـة  الوطنيـة  األوملبيـة 
بشـارع فلسـطني يف العاصمة 

بغداد.
وكانـت اللجنـة األوملبية دعت، 
يف وقت سابق، وسـائل االعالم 
املرئيـة واملسـموعة واملقروءة 
لتغطية توقيع مذكرة التفاهم 
بني اللجنتني األوملبيتني العراقية 

وااليرانية.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكـد مدرب نوروز، ويل كريـم، أن الغيابات 
واألخطـاء الفردية، وراء خسـارة الفريق 
أمام الرشطـة (2-3)، ضمـن الجولة 13 
من الـدوري املمتاز.وقل كريـم ان الفريق 
عانى من غيـاب قلبي الدفـاع محمد عبد 
الحسـني وديـار ياخـي، وكنـا مضطرين 
وفق الخيارات املحـدودة أن نوظف بعض 
الالعبـني يف الدفـاع، وبالتـايل تأثـر األداء 
بشـكل كبري“.وأضاف: ”الفريـق لم يكن 
سـيئا رغم الغيابات لكن هناك مشاكل يف 

الخـط الخلفي، جـراء الغيابـات، وبالتايل 
دفعنـا ثمـن األخطـاء الفرديـة، بدليل أن 
هدف الرشطـة الثاني جاء بنريان صديقة 

وبخطأ من العبنا“.
وتابع: ”بعض املشاكل معقدة، بسبب قلة 

الخيارات منذ انطالقة املوسم“.
وختـم: ”الفريق -رغم تلـك املصاعب- لم 
يكن صيدا سـهال للمتصدر، بل كنا فريقا 
يف  الرشطـة  وأحرجنـا  وعنيـدا  منافسـا 
معظم دقائق املباراة، لكن خرسنا للفوارق 

الكبرية بني الفريقني“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
أكدت عضو إدارة اتحـاد الكرة ونادي 
القـوة الجوية، رشـا طالـب أن اتحاد 
الكـرة لم يطرح الثقـة بي، وإنما علق 

عضويتي.
ال  الكـرة،  ”اتحـاد  إن  طالـب  وقـال 
يحـق لـه طرح الثقـة بـي وأن الهيئة 
العامـة هي صاحبة القـرار والتي من 
حقها طـرح الثقة بأي عضو حسـب 
اللوائح“، موضحـة أن ”الهيئة العامة 
التي انتخبتها هي صاحبة القرار األول 

واألخري يف إبعادها أو إبقائها“.
وأضافت أنها ”أرادت سحب ترشيحها 
قبـل االنتخابات بيـوم واحـد، بعد أن 
علمت بقرار ازدواجية املناصب وحينما 
ذهبت لسـحب الرتشيح هي وعدد من 

أعضاء النادي، رفض حينها إياد بنيان 
رئيس الهيئة التطبيعية أنذاك، ومحمد 
فرحان أمني الرس، سحب الثقة، وأكدوا 
أن حالتها استثنائية، واالتحاد بحاجة 
لعنرص نسوي، وسيتم مفاتحة الفيفا 
السـتثنائها، لكنها تفاجـأت باالتحاد 
وبعد تشـكيله تتم مطالبتها برتك أحد 

املنصبني“.
وأوضحت أن ”أعضاء االتحاد والهيئة 
العامة عىل تواصل معها ويسـاندونها 
إال أنها لم تتواصل مـع رئيس االتحاد 
بعـد أن رفـض اإلجابة عـىل اتصالها  

هاتفياً به“.
لكـون  اسـتغرابها،  طالـب،  وأبـدت 
”العديد من رؤسـاء وأعضاء اتحادات 
أخـرى لديهم مناصـب أداريـة أيضاً، 

يرتكـوا  ولـم  أنديـة  يف  ويعملـون 
مناصبهـم ولن يطالبونهـم برتك أحد 
املناصب، ولن يقولـوا عنهم مزدوجي 
املناصـب“، مردفة بالقول ”لكننا نرى 
أن قانـون االتحادات يطبق عىل بعض 
وال يطابـق عىل اآلخر، وهذا األمر خال 

من اإلنصاف والعدالة“.
وكان االتحـاد العراقي لكرة القدم، قد 
علق عضوية العضويـن غالب الزاميل 
ورشـا طالب، مؤقتاً بسبب ازدواجية 
املناصـب لحـني تصحيـح اإلجـراءات 
أن  رشط  القانونيـة  بهمـا  املتعلقـة 
يقـررا قبـل نهاية هـذا العـام، مبيناً 
أن العضويـن حاليـا خـارج االتحـاد 
وبانتظـار مـا سـيتقرر لغايـة نهاية 

العام الحايل.

بغداد/ متابعة الزوراء
 تفوق فريق نادي نفط البرصة عىل ضيفه 
فريق نادي الحلة بنتيجة (61-70) نقطة، 
وذلك ضمن منافسات الدوري املمتاز لكرة 

السلة بنتيجة (70-61).
وشـهدت الفـرتة االوىل تفوق نـادي الحلة 
بنتيجـة (12-13)، لكـن اصحـاب االرض 
والجمهـور عادوا وبقوة يف الفـرتة الثانية 

لتنتهي لصالحهم بنتيجة (35-32).
وبقـى نادي نفـط البرصة متسـيداً اللقاء 
وأنهـى الفـرتة الثالثـة والرابعـة لصالحه 
وبنتيجـة (41-61) - (61-70)، ليحصل 

العب نادي نفط البرصة جاسـم الساعدي 
عـىل لقـب افضل العـب يف املبـاراة بعد ان 
سـجل 32 نقطة و11 ريباوند و1 اسيست 

خالل اللقاء.
كمـا تغلـب نـادي الحشـد الشـعبي لكرة 
السلة عىل نادي السماوة يف إطار مباريات 
الـدوري يف املبـاراة التي لعبـت عىل ملعب 

األخري.
وتمكـن الضيوف مـن انهاء الفـرتة االوىل 
وعـاود   (17-12) وبنتيجـة  لصالحهـم 
الضيـوف فـرض سـيطرتهم عـىل الفرتة 
الثانيـة لتنتهـي لصالحهم ايضـاً وبفارق 

سلة واحدة بنتيجة (28-26).
ولم يتمكن صاحب االرض نادي السـماوة 
من مجاراة فريق الحشــد ليتمكن األخري 
مـن انهاء الفـرتة الثالثـة لصالحـه ايضاً 
بنتيجـة (39-50) يف حـني انتهـت الفرتة 
الرابعة بنتيجـة (63-75) ليؤكد الضيوف 
هيمنتهـم عـىل املبـاراة والعـودة بنقـاط 

املباراة.
وحصد العب نادي الحشــد الشعبي حيدر 
جمعـة لقب افضل العب يف املبـاراة بعد ن 
وضـع 14 نقطـة يف سـلة السـماوة و14 

ريباوند و1 اسيست خالل املباراة.
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الدوحة/ متابعة الزوراء
بلقـب  الجزائـري  املنتخـب  تـوج 
بطولـة كأس العرب، عقـب فوزه 
يف   ،(2-0) التونـيس  نظـريه  عـىل 
املبـاراة النهائيـة التـي جمعتهما 

امس السبت.
وانتهـى الوقـت األصـيل للمبـاراة 
بالتعادل السلبي، ليضطر املنتخبان 
للعـب شـوطني إضافيـني لحسـم 

الفائز باللقب.
ويف الشـوط اإلضـايف األول تمكـن 
املنتخـب الجزائـري مـن تسـجيل 
الهـدف األول يف الدقيقة (99) عرب 
تصويبة قوية من أمري سعيود من 

خارج منطقة الجزاء.
ثم أضاف ياسـني براهيمي الهدف 
يف  الجزائـري  للمنتخـب  الثانـي 
الدقيقة الخامسـة من الوقت بدل 

الضائع للشوط اإلضايف الثاني.
وهذه هي املرة األوىل التي يتوج فيها 
املنتخب الجزائـري بلقب البطولة، 
فيما توج املنتخب التونيس باللقب 

من قبل يف نسخة 1963.
دخل املنتخبان منذ البداية يف صلب 
املوضـوع، ويف الدقيقة (2) صوب 
ياسني براهيمي بقوة لكن الحارس 
معز حسن كان يف املكان املناسب.

ياسـني  مـرر   (5) الدقيقـة  ويف 
براهيمي كرة وصلت لزميله بغداد 
بونجاح، لكن رأسية األخري تصدى 

لها الحارس التونيس معز حسن.
وطالب منتخب تونس بركلة جزاء، 
بعد عرقلة حنبعل املجربي من قبل 
إلياس شـتي، لكن الحكـم األملاني 

أمر بمواصلة اللعب.
يفتتـح  أن  تونـس  منتخـب  وكاد 
التسجيل بالدقيقة (14)، حني نفذ 
السليتي ركلة حرة ارتقى لها بالل 
العيفة لكن كرته رضبت العارضة 

األفقية.
الدفـاع  السـليتي  نعيـم  وراوغ 
الجزائـري وصوب بقـوة، وكاد أن 

يسجل الهدف األول لوال تألق رايس 
مبولحي الذي أخرج الكرة للركنية 

يف آخر لحظة. 
وكاد منتخـب الجزائـر أن يفتتـح 
النتيجة حني وضع بونجاح زميله 
الطيـب املزيانـي وجهـا لوجه مع 
معز حسـن، لكـن املزيانـي أضاع 

الفرصة بغرابة.
ومـرر الباليـيل لياسـني براهيمي 
الذي كان قريبا من افتتاح النتيجة، 
لكن كرته تصدى لها معز حسـن، 
قبـل أن يخطئ بونجـاح املرمى يف 

مناسبة ثانية.
ويف الدقيقة (2+45) كاد املساكني 
أن يمنـح التقـدم لتونـس، لكـن 
تصويبتـه القويـة جانبـت مرمى 
رايـس مبولحـي بقليـل، لينتهـي 

الشوط األول (0-0).
بعد فرتة االسـرتاحة تقدم منتخب 
الجزائر للهجوم، وأتيحت له فرصة 
هامة يف الدقيقة (46)، لكن حسني 
بن عيادة صوب بجانب مرمى معز 

حسن. 
وطالـب نجـوم منتخـب الجزائـر 
كـرة  أن  معتربيـن  جـزاء  بركلـة 
البالييل ملسـت يـد الشـعاليل، لكن 
الحكم األملاني أمر بمواصلة اللعب 

دون اللجوء إىل الفار.
وأقحم مجيد بوقرة مدرب الجزائر، 
الالعب أمري سـعيود مكان الطيب 
مزيانـي، ثم طالبت تونـس بركلة 
جـزاء بعـد سـقوط دراجـر لكـن 

الحكم أعلن عن تسلل. 
وقـام منـذر الكبري مـدرب تونس، 
بإقحـام الالعـب محمـد عـيل بن 
رمضـان مكان حنبعل املجربي، ثم 
صوب سيف الدين الجزيري خارج 

املرمى.
التسجيل  الجزائر فرصة  وأضاعت 
بعـد عمل كبـري من بونجـاح الذي 
مهد للبالييل، لكـن تصويبة األخري 
تصـدى لها معـز حسـن، لينتهي 

الشوط الثاني (0-0).
 بداية الفرتة اإلضافية األوىل عرفت 
تغيـري ثانـي يف تشـكيلة منتخـب 
الجزائـر، حيث أقحم بوقرة الالعب 
دراوي مكان حسام الدين مرزيق.

ويف الدقيقة (98) باغت البديل أمري 
سـعيود الحارس معز حسـن الذي 
كان متقدما بتصويبة قوية افتتح 

بها النتيجة لصالح منتخب بالده.
وأقحـم منـذر الكبـري، الالعب عيل 
معلـول مـكان أمـني بـن حميـدة 
وسعد بقري مكان فرجاني سايس، 
بحثـا عـن العـودة يف النتيجـة يف 

الدقيقة (100).
وحـاول نعيـم السـليتي بتصويبة 
قويـة، لكـن كرتـه مـرت بجانب 
مرمى الحارس مبولحي الذي تألق 

أيًضا أمـام تصويبة محمد عيل بن 
رمضان. 

ويف الدقيقـة (109) لعـب املـدرب 
منـذر الكبري بورقة فراس بالعربي 
الذي أخـذ مـكان نعيم السـليتي، 
بحثا عن إعطاء نفس جديد للخط 

األمامي.
وكاد أن يسـجل فـراس بالعربـي 
هـدف التعـادل يف الدقيقة (111)، 
بجـوار  مـرت  تصويبتـه  لكـن 
القائـم األيـرس للحـارس مبولحي 

بسنتيميرتات قليلة.
تونـس  منتخـب  نجـوم  وطالـب 
يف الدقيقـة (119) بركلـة جـزاء، 
معتربيـن أن الكـرة ملسـت يد عبد 
القادر بدران، لكـن الحكم األملاني 

أمر باستمرار اللعب.

وسـجل املنتخـب الجزائري الهدف 
الثانـي عندمـا لعبت ركلـة ركنية 
للمنتخـب التونـيس شـهدت تقدم 
الحـارس معـز حسـن، ليبعدهـا 
الدفـاع الجزائري لتصل إىل ياسـني 
براهيمـي الذي انطلـق بالكرة من 
وسـط امللعب ثـم وضع الكـرة إىل 
داخل املرمـى الخايل، ليطلق بعدها 
الحكـم صافرة نهايـة اللقاء بفوز 

الجزائر (2-0).
وحصـد منتخـب قطـر امليداليـة 
الربونزية واملركز الثالث يف بطولة 
كأس العرب بعد تفوقه عىل نظريه 
املرصي (4-5) بـركالت الرتجيح، 
مسـاء امـس السـبت، يف مبـاراة 
امتـدت إىل 120 دقيقـة، وانتهـت 
يف وقتيهـا األصـيل واإلضـايف دون 

أهداف.
املبـاراة يف مجملها جاءت مملة يف 

أغلب فرتاتها وبعيدة عن اإلثارة.
وخطـف مشـعل برشـم حـارس 
مرمـى قطـر األضـواء بتصدياته 

الرائعة عىل مدار اللقاء.
بدأت املباراة بمحاوالت للسـيطرة 
عـىل وسـط امللعـب مـن جانـب 
املنتخـب القطـري، لكـن الدقائق 
األوىل لم تشـهد محاوالت حقيقية 
عـىل مرمى الشـناوي، ثم ضاعت 
فرصـة ملنتخب مرص مـن رضبة 

رأس بجانب القائم.
وبعـد مرور ربع سـاعة اسـتفاق 
منتخب مرص وسـيطر عىل الكرة 
بعـدة تمريـرات انتهـت بفرصـة 
ضائعـة بعـد انطالقة مـن أحمد 

رفعت الذي مرر إىل عمرو السولية 
فسدد األخري بجوار القائم وانطلق 
أكرم عفيف وشن هجمة معاكسة 
قطريـة أبعدهـا دفـاع الفراعنة، 
وسـيطر الهـدوء عـىل مجريـات 
األمـور مع تبـادل السـيطرة بني 

املنتخبني.
واشتكى الحارس محمد الشناوي 
من إصابة بعد اصطدامه بالالعب 
عبـد الله األحـرق، قبـل أن يوجه 
قويـة  تسـديدة  فتحـي  حمـدي 

أبعدها الدفاع القطري.
وانطلـق رفعت من اليسـار ومرر 
عرضيـة إىل رشيف الـذي اصطدم 
دون  الهجمـة  ومـرت  باألحـرق 
األول  الشـوط  فخـرج  خطـورة، 

بالتعادل السلبي.
وأضاع منتخب قطر فرصة خطرية 
يف بداية الشوط الثاني بعدما أهدر 
املعز عيل تمريرة رأسية من بوعالم 

خوخي أمام مرمى الفراعنة.
ثـم وجه حمـدي فتحي تسـديدة 
قويـة أبعدهـا الحـارس، قبـل أن 
يجـري منتخـب قطـر تغيرييـن 
بنـزول حسـن الهيـدوس وكريم 
بوضيـاف عىل حسـاب عبـد الله 
األحرق وعاصم ماديبو يف الدقيقة 
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تألق الحارس مشعل برشم يف إبعاد 
رضبـة رأس رائعـة ملنتخب مرص 
من كـرة عرضية رسيعة أرسـلها 
عمر كمال وسددها حمدي فتحي، 
ولم يستطع محمد رشيف متابعة 

الكرة املرتدة من الحارس.
الحقـا دفـع منتخب قطـر بالعبه 
محمـد مونتـاري بـدال مـن عبـد 
العزيز حاتم، ثم شارك عبد الكريم 
حسن ومصعب خرض عىل حساب 

همام أحمد وإسماعيل محمد.
مـن جانبـه دفـع كـريوش مدرب 
مـرص باملهاجم مروان حمدي عىل 
حسـاب أحمـد رفعـت الـذي بذل 

مجهودا كبريا، قبل أن يهدر محمد 
رشيف فرصة خطرية بعد انفراده 
بحـارس قطـر الـذي تألـق وأنقذ 

املوقف.
وانطلـق منتخب قطر بكرة مرتدة 
رسيعة لكن الدفاع املرصي أبعدها. 
ورد زيزو بتسـديدة قويـة أبعدها 
برشـم، ثم حاول الهيدوس إرسال 
عرضية خطرية لكنها مرت بسالم 
عـىل الدفـاع املـرصي مـع نهاية 

الوقت األصيل للمباراة (0-0).
وأرشك منتخب مرص الثالثي أكرم 
توفيـق ومصطفى فتحـي وأحمد 
حجـازي مع بدايـة الوقت اإلضايف 
عىل حسـاب زيزو وحمدي فتحي 

ومحمود الونش.
وتألـق برشـم يف إبعـاد محاولـة 
مزدوجة للفراعنة بتسديدة مروان 
وفتحـي وتفـوق املنتخب املرصي 
للوصـول  محـاوالت  مـع  بدنيـا 

للمرمى القطري.
ووجه أكرم توفيق تسـديدة قوية 
فوق العارضة، وأرسـل فتوح كرة 
عرضية لـم يتابعها مروان حمدي 
بشـكل مثـايل، ثـم مـرت عرضية 
دون  فتحـي  مصطفـى  أرسـلها 
متابعـة، قبل أن يتألق برشـم من 

جديد يف التصدي لرأسية مروان.
انطلق عبد الكريم حسن من الجهة 
اليرسى ومرر من دون متابعة، ثم 
أرسل مصطفى فتحي عرضية من 

دون خطورة.
ودفـع منتخب قطر بالالعب أحمد 
عـالء الديـن بـدال مـن املعـز عيل 
وشـارك محمد مجدي أفشـة بدال 
من عمر كمـال يف الدقائق األخرية 

استعدادا لركالت الرتجيح.
ويف اللحظـات األخرية أفسـد دفاع 
قطر انطالقة من مصطفى فتحي 
تباطـأ يف تمريرهـا ملحمـد رشيف 
أمام املرمى، قبـل أن يطلق الحكم 

صافرة النهاية.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد قائد امليناء محمد شوكان، أن الفريق بدأ يتعاىف ويعود مجددا 

لشخصيته، معربا عن رضاه بنقطة التعادل أمام الزوراء.
وقال شـوكان قدمنا مباراة كبرية أمام الزوراء، واملستوى الفني 
ممتاز، رغم أننا كنا نطمـح لخطف النقاط الثالث، لكن التعادل 

نتيجة مقبولة“.
وأشار إىل أن بداية امليناء كانت متعثرة ومرتبكة، نتيجة الظروف 

التي مر بها النادي.
وأضاف: ”فريقنا بحاجة إىل دعم ومؤازرة الرشكة العامة للموانئ 

العراقية، الجهة الراعية، وكذلك الجماهري، ليعود لتوازنه“.
وزاد: ”لتكـن مباراة الـزوراء انطالقة جديدة، وعىل الجميع دعم 

الفريق ليعود لوضعه الطبيعي“.
وأوضـح أن موقع امليناء يف الئحة الرتتيب ال يتناسـب مع تاريخ 

النادي، وال يتوافق مع طموحنا.
وواصل: ”نأمل أن يكون الوضع أفضل مع املدرب هاتف شمران، 
واألهـم أن الفريق لم يخـرس يف املباراتني املاضيتني، واملسـتوى 
الفنـي يف تصاعد“ ويحتل املينـاء املركز الثامـن عرش برصيد 7 

نقاط.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
الرياضيـة واالعالميـة والصحفيـة  االوسـاط 
قدمت تعازيها الحارة اىل عضو الهيئة العامة 
لالتحاد العراقي للصحافـة الرياضية الزميل 
مهدي العكييل ، وذلك لوفاة املغفور له شقيقه 
... سـائلني الله العـيل القديـر ان يتغمد الفقيد 
برحمته الواسعة ويسكنه جنات الفردوس ويرزق 
اهلـه ومحبيه الصرب والسـلوان وانا لله وانا اليـه راجعون، كما تقدُم 
االتحـاد العراقّي للصحافِة الرياضيِة بأحر التعازي وخالِص املواسـاة 
إىل عضـو الهيئـة العامـة يف االتحـاِد مهـدي العكييل لوفاة شـقيقه، 
مبتهلـني إىل الباري جـل يف عاله أن يتغمده بواسـع رحمته، ويغفر له 
ويسـكنه فسـيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان وإنا لله 

وإنا إليه راجعون.
  ***********************

مسـؤول الشـعبة الرياضيـة يف القنـاة االخباريـة 
بشـبكة االعالم العراقـي الزميـل اوس محمود، 
احتفـل بعيد ميـالده  قبـل ايام قليلـة، خالص 
االمنيات لزميلنـا بالعمر املديد ومواصلة النجاح 

يف حياته ومشواره املهني.



يواجـه مـاورو إيـكاردي، مهاجـم باريـس سـان 
جريمـان ومنتخـب األرجنتـني، أزمة جديـدة تهدد 

مسريته الكروية، بحسب تقرير صحفي.
أن  األرجنتينيـة  ”أوليـه“  صحيفـة  ذكـرت  فقـد 
إيـكاردي، وزوجتـه ومديـرة أعمالـه، وانـدا نارا، 
متهمان يف قضية فسـاد وغسـيل أمـوال، بناًء عىل 

شكوى مقدمة ضدهما يف البالد.
وأوضحـت الصحيفة أن القضيـة تتعلق برشكة 
تسويق لكرة القدم، أُنشـأت عام 2015 وتديرها 

واندا نارا.
ولفتـت إىل أن فرنانـدو ميجيـز، رئيـس الرابطـة 
املسـتقلة للصالـح العـام، التي تتعقـب االختالس 
املـايل يف األرجنتني، تبني له أن إيرادات هذه الرشكة، 
ال تتعلق فقط باألمـوال التي يحصل عليها مهاجم 

بي إس جي خالل مسريته الكروية.
وذكـر أن اإليـرادات تتعلـق أيضا بدخـل إضايف غري 
معـروف، وال يمكن تعقب مصدره يف أي عقد، وهو 

ما يسمى بـ“املال املظلم“ أو ”املال األسود“.
وكان إيكاردي قد عانى من مشـكلة عائلية، كانت 
تنذر بانفصاله عن واندا نارا قبل أسابيع قليلة، مما 
أثـر عىل معدل مشـاركته يف املباريات هذا املوسـم، 
ووصل األمر الستبعاده من القائمة، أو اعتذاره عن 

عدم حضور الحصص التدريبية.

سـيموني  أشـاد 
املديـر  إنزاجـي، 

الفنـي إلنـرت ميالن، 
عـىل  فريقـه  بفـوز 

يف   (5-0) سـالرينيتانا 
الـدوري  مـن   18 الجولـة 

اإليطايل.
ترصيحـات  يف  إنزاجـي،  وقـال 

أبرزهـا موقـع ”فوتبـول إيطاليا“: 
”تحقيـق إنـرت الفـوز السـادس عىل 

التـوايل يف الـدوري؟ هذه املباريـات تبدو 
سهلة عىل الورق، لكن األمر ليس كذلك“.

وتابـع: ”لقد أدى الالعبون بالشـكل الصحيح 
منذ البداية.. أجريت تغيريات عىل التشكيلة، لكن 

دون الشـعور بتأثري ذلـك، ألن الجميع يؤدي بنفس 
الطريقة“.

وأضـاف: ”سـنخوض مباراتنـا التاسـعة يف 25 يوًمـا، 
ستكون األخرية قبل الحصول عىل اسرتاحة يف أعياد امليالد، 

ونحتاج أن نكون حادين خاللها“.
وواصل: ”هدف أليكسـيس سانشـيز مـن  هجمة مرتدة 
مثاليـة؟ لدينا أسـلوبنا يف اسـتغالل املسـاحات، لقد كان 
هدًفا جيـًدا، وأعتقد أننا نلعب كرة قـدم جيدة دائًما، لكن 
دوري أبطـال أوروبا جعلنا نفقد بعـض النقاط“.وأردف: 

”لقد عملنا بشكل 
جيـد للحفاظ عىل 
عاليـة،  رؤوسـنا 
الصـدارة  إىل  وعدنـا 

ونريد البقاء هناك“.
واستكمل: ”هؤالء الالعبون 
لـم يحصلوا عـىل راحـة أبًدا، 
خاصـًة أولئـك الذيـن ذهبـوا إىل 

الـدويل  التوقـف  يف  املنتخبـات 
وقامـوا برحالت طويلـة.. نحن 

بحاجة إىل هذه االسـرتاحة، حتى 
يتمكـن الجميـع من إعادة شـحن 
بطارياتهم“.وسـيلتقي إنرت ميالن مع 

ليفربول يف دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، 
وعـن ذلك قـال إنزاجـي: ”كنا نأمـل يف تجنب 
ليفربول ومانشسرت سـيتي وبايرن ميونخ، لكن 

هذه هي القرعة.. سـنضطر إىل انتظار املستوى الذي 
سـنصل إليه يف شهر فرباير (شـباط)، من حيث اللياقة 

واإلصابات“.واختتم: ”نعلم أننا سنواجه فريًقا فاز 
بالبطولـة قبل عامني، وحقق 6 انتصارات يف 

دور املجموعـات هـذا املوسـم، لكننا 
سنسـتعد لذلك عندمـا نقرتب 

من املباراة“. 

لـم يخف ديدييه ديشـامب، املديـر الفني 
ملنتخب فرنسـا، أطماعه بعـد إجراء قرعة 

املوسم الثالث لدوري أمم أوروبا.
يحتفـل  قليلـة  أشـهر  فبعـد 
أعوام   10 ديشـامب بمـرور 
مسـؤولية  توليـه  عـىل 
الديوك، حيث تم اختياره 
 2012 تمـوز  يوليـو  يف 
خلفا لزميله السـابق، 

لوران بالن.
املـدرب  ويتطلـع 
الفرنيس ألن يبقى 
 10 منصبـه  يف 
أخرى،  سنوات 
آخر  بحسـب 
ترصيحاتـه، 

ليقطـع 
يـق  لطر ا
أمـام  بذلـك 
يف  الطامعـني 
قبـل  منصبـه 
قرعـة  إجـراء 
 ،2022 مونديـال 
وأبرزهم زين الدين 
زيـدان، املديـر الفني 

السابق لريال مدريد.
واملثري أن ديشامب سيستهل 
املرحلـة األوىل من عرشيته 
الجديدة، بست مواجهات 

قويـة ضمـن املجموعة األوىل مـن التصنيف 
األول لـدوري األمم، حيث سـيالقي الدنمارك 
وكرواتيا والنمسا، أيام 3 و6 و10 و13 يونيو 
حزيران املقبل، ثم النمسا والدنمارك ”إيابا“ 

يومي 22 و25 سبتمرب أيلول.
وبالطبع، سـتمثل هـذه املباريـات احتكاكا 
قويا وحقيقيا لديشامب، وربما تؤثر سلبا أو 
إيجابا عليه، قبل خوض غمار كأس العالم يف 

نوفمرب ترشين ثان املقبل.
وقد تقابل منتخبا فرنسا والدنمارك 14 مرة 
من قبل، فـكان الفوز للديوك 8 مرات مقابل 
تعادلـني و4 انتصـارات ألحفـاد الفايكنـج، 
علما بأن آخـر لقاء بينهما انتهـى بالتعادل 
السـلبي، يف الـدور األول مـن كأس العالـم 

األخرية (روسيا 2018).
ومن بني هذه اللقاءات، نجح ديشـامب وهو 
مدير فني ملنتخب بـالده يف الفوز مرتني عىل 
الدنمارك 0-2 و1-2، يف مباراتني وديتني عام 

.2015
أما املنتخب الكرواتي، فلم يسبق له أن حقق 
الفوز عىل فرنسا، بل اكتفى بتعادلني مقابل 
6 انتصـارات للديوك، كان لديشـامب نصيب 
األسد منها بثالثة انتصارات، بنتيجة 2-4 يف 
نهائي مونديـال 2018، ثم الفوز 2-4 و2-1 

يف النسـخة األخرية من دوري األمم.
يف املقابـل، تبـدو األمـور متوازنـة كثريا بني 
منتخبي فرنسـا والنمسا، حيث فازت كتيبة 
الديـوك 12 مـرة مقابل تعادلـني و9 هزائم، 
علمـا بـأن آخر لقـاء بينهمـا انتهـى بفوز 

فرنسـا 1-3، يف التصفيـات املؤهلـة لـكأس 
العالم 2010.

وبالتايل، فإن ديشـامب سيكتشـف منافسا 
جديدا، بمواجهة النمسا ألول مرة يف مسريته 

التدريبية.
لكـن أي إخفـاق يف دوري األمـم، قـد يجعل 
حلـم املدير الفني ملنتخب فرنسـا بالبقاء يف 
منصبه هباًء منثوًرا، حيث سيزيد الضغوط 
عليه قبل مونديال 2022، وسـينيس الجميع 
إنجـاز الفوز بالنسـخة املاضيـة من دوري 
األمـم، الذي داوى جزئيا الجرح األليم ليورو 

.2020

اختتـم بايرن ميونـخ عـام 2021 بفوز 
جديد عىل ضيفه فولفسبورج، عىل ملعب 
أليانـز أرينـا (0-4) يف إطـار منافسـات 

الجولة 17 من املسابقة.
أهداف الفريق البافاري جاءت عن طريق 
توماس مولر، دايوت أوباميكانو، لريوي 
سـاني وروبرت ليفاندوفسـكي، وذلك يف 

الدقائق 7، 57، 59 و87.
بهذه النتيجة، أنهـى بايرن النصف األول 
من املوسم يف صدارة ترتيب البوندسليجا 
برصيد 43 نقطة، متقدما بفارق 9 نقاط 
مؤقتـا، عن غريمه بوروسـيا دورتموند، 
فيما استقر فولفسبورج يف املركز الـ12 

برصيد 20 نقطة.
سيطرة البايرن

الفريـق البافـاري فرض سـيطرته عىل 
املبـاراة منـذ البدايـة، ونجـح يف اخرتاق 
شـباك ضيفـه مبكـرا، بعدمـا تصـدى 
الحارس كاسـتيلس لتسـديدة جنابري، 
لكن مولر تابع الكرة ووضعها بسـهولة 
التقـدم  هـدف  محـرزا  املرمـى،  داخـل 

ألصحاب األرض.
وكاد الذئاب أن يعادلـوا النتيجة بعد أقل 
مـن دقيقـة، لكن نويـر تصـدى برباعة 

لتسديدة فيجورست من انفراد رصيح.
وبسيناريو مشـابه للهدف، أطلق ساني 
تسـديدة قوية بيمناه، تصدى لها حارس 
فولفسـبورج، لرتتد إىل ليفاندوفسـكي، 

الذي سددها بغرابة أعىل املرمى.
لتسـجيل  ملوسـياال  الفرصـة  وسـنحت 
الهـدف الثانـي ألصحـاب األرض بعدما 

تسـلم كرة داخـل منطقة الجـزاء، لكنه 
سدد بيمناه بعيدا عن املرمى.

وأنقذ كاستيلس مرماه من هدف محقق، 
بعدمـا أمسـك بكـرة وصلته مـن رضبة 
رأسية لليفاندوفسكي من مسافة قريبة، 
لينتهي الشوط األول بتقدم بايرن بهدف 

دون رد.
3 أهداف

اسـتمرت محـاوالت بايـرن يف الشـوط 
لتعزيـز تقدمـه، لكـن حـارس  الثانـي 
فولفسـبورج وقف حائال أمام تسـديدة 

خطرية من موسـياال بالقرب من مرماه، 
لرتتـد إىل جنابـري، الـذي أطـاح بالكرة 

خارج امللعب.
ويف ظـل الهجـوم املسـتمر، بلـغ بايـرن 
مـراده بعدمـا قابـل أوباميكانو عرضية 
مولر برضبة رأسـية، سـجل بها الهدف 

الثاني لفريقه.
ورسعـان مـا نجـح أصحـاب األرض، يف 
إضافـة هـدف ثالث عـن طريق سـاني، 
بعدمـا تسـلم كـرة عـىل حـدود منطقة 
الجزاء، لينطلق بها قبل أن يسدد يف أقىص 

الزاوية اليمنى لحارس الذئاب.
وأكد ليفاندوفسـكي ابتعاده عن مستواه 
املعهـود، بعدمـا وصلته عرضيـة متقنة 
داخل منطقـة الجزاء، لكنـه قابل الكرة 

بتسديدة طائشة بعيدا عن املرمى.
عـىل  املطلقـة  بايـرن  سـيطرة  ورغـم 
مجريـات اللعـب، إال أن الضيوف حاولوا 
الوصـول ملرمى نويـر ببعـض املرتدات، 
لكنها لم تبلغ مرحلـة الخطورة يف الثلث 

األخري.
وكاد ليفاندوفسـكي أن يصيـب شـباك 

فولفسـبورج، لكن الحارس كاسـتيلس 
تصـدى لتسـديدته الرائعة التـي أطلقها 
عـىل الطائر، ليحرمه مـن وضع بصمته 

يف املباراة.
وتسـلم موسـياال كـرة داخـل منطقـة 
الجـزاء، ليحاول وضعها يف أقىص الزاوية 

اليرسى، لكنها مرت بجوار القائم.
وقبـل نهايـة الوقـت األصـيل للمبـاراة 
بدقيقتـني، نجـح ليفاندوفسـكي أخريا 
يف ترك بصمته بتسـجيل الهـدف الرابع، 
بعدمـا قابـل عرضية موسـياال بلمسـة 

مبارشة داخل الشباك.
وحطم روبـرت ليفاندوفسـكي، مهاجم 
بايـرن ميونـخ، الرقم القيايس املسـجل 
باسم جريد مولر، من حيث تسجيل أكرب 
عـدد ممكـن من األهـداف يف عـام واحد 

بالدوري األملاني (بوندسليجا).
وسجل ليفاندوفسـكي هدفه الـ43 عام 
2021  يف فـوز بايـرن ميونخ عىل ضيفه 
فولفسبورج، بملعب أليانز أرينا (0-4) يف 
إطار منافسات الجولة 17 من املسابقة.
وكان ليفاندوفسـكي قد عادل رقم جريد 
مولر (42) الصامد منذ عام 1972، حني 
سجل هدفني يف املباراة التي فاز بها بايرن 
عىل شتوتجارت 0-5 الثالثاء املايض، قبل 

أن يحطمه اول امس الجمعة.
جديـر بالذكـر أن ليفاندوفسـكي تمكن 
أيضا من التفوق عـىل رقم مولر الخاص 
بعدد األهداف املسـجلة يف موسـم واحد، 
الـذي صمد 49 عامـا، بعدما سـجل 41 

هدفا يف موسم 2020-2021.

7الرياضي
ÚÓébÓ‘€a@‚b”ä¸a@·�±@ÔÿèœÎá„b–Ó€

çÓ‹≠g@�Üb„@Ú€Îb†@Û‹«@Ô∞äÎc

áÌávn€a@Âfl@È–”Ï∑@Ô„5Çc@Ô‹j∫Ü@Z¿bìm

xäÏjè–€Ïœ@Ûflãfl@¿@ÚÓéb‡£@bÃÓ‹éá„Ïj€bi@ÚÌÏ‘€a@ÈöÎã«@›ñaÏÌ@ÑÓ„ÏÓfl@ÊãÌbi

انضم نادي بوروسيا دورتموند لسباق رشس يف سوق االنتقاالت، تحسبا لرحيل مهاجمه النرويجي 
إيرلينـج هاالند بنهاية املوسـم الحايل.ومن املحتمل مغـادرة صاحب الـ21 عاما ملعب سـيجنال 
إيدونا بارك الصيف املقبل، مسـتغال بندا يسـمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو، حسبما تشري 
التقارير.وبحسـب شبكة قنوات ”راي سبورت“، فإن دورتموند، بات أحدث املهتمني بضم 
الرصبي دوشـان فالهوفيتش، مهاجم فيورنتينا اإليطايل.وانضم صاحب الـ21 
عامـا لقائمة خيـارات دورتمونـد الهجومية يف املريكاتـو، والتي تضم أيضا 
األملاني كريم أديمي، العب ريد بول سـالزبورج النمساوي.ويتنافس النادي 
األملاني مع نيوكاسل يونايتد اإلنجليزي، حيث تفيد تقارير باستعداد النادي 
اإلنجليزي لضم هداف الفيوال مقابل 100 مليون يورو.ويسـعى نيوكاسل 
لتعزيـز صفوف فريقه بعنارص مميزة يف املريكاتو الشـتوي، ال سـيما بعد 

انتقال ملكية النادي لصندوق االستثمار السعودي.
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كشـف تشـايف هرينانديـز، مـدرب برشـلونة موقـف مهاجمه 
الفرنيس عثمان ديمبيل من االسـتمرار مـع الفريق، يف ظل قرب 

انتهاء تعاقده بحلول صيف 2022.
وأبـرزت صحيفـة ”مونـدو ديبورتيفو“ الكتالونيـة ترصيحات 
مدرب البارسـا، الذي قـال: ”تحدثت مع ديمبيل بشـكل منفرد، 
وأخربني برغبته يف االسـتمرار معنا“.وأضاف: ”إنه سـعيد هنا، 
وأشعر بالتفاؤل إزاء مستقبله.. كما أنه يعرف املرشوع الريايض 
الذي نسعى له، ومدى أهميته بالنسبة لنا.. لكن ال يمكنني قول 
املزيـد مـن التفاصيل“.وفيمـا يتعلق بمسـتوى صاحـب الـ24 
عاما، أشـار تشايف إىل حاجة ديمبيل للعودة إىل التهديف، من أجل 
الحصـول عـىل املزيد من الثقة، إال أنه شـدد يف الوقـت ذاته عىل 

صناعة الالعب للفارق بطرق أخرى.
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يتواجـد البلجيكـي ديفـوك أوريجي، مهاجـم ليفربول، عـىل طاولة 
اهتمامـات أحـد أنديـة الـدوري اإلنجليزي املمتـاز خـالل املريكاتو 

الشتوي املقبل.
ووفًقا لصحيفة ”مريور“ الربيطانية، فإن وسـت هام يونايتد يرغب 
يف ضـم أوريجي خالل شـهر كانون ثاٍن املقبل، مسـتغًال انتهاء عقد 

بعد 6 أشهر فقط.
وأوضحت أن وست هام ال يملك سوى مهاجم رئييس واحد (ميكائيل 
أنطونيو)، ويبحث عن خيار آخر جاهز لدعم الخط األمامي للفريق.

وأشـارت الصحيفة الربيطانيـة إىل أن أوريجي يدفع نحو الرحيل من 
أجل الحصول عىل املزيد من الدقائق، رغم أنه سـيكون أحد الخيارات 
الهجوميـة املحدودة تحـت ترصف املـدرب يورجن كلوب يف الشـهر 
املقبل، بسـبب خوض محمد صالح وساديو ماني بطولة كأس األمم 

اإلفريقية.
وذكرت ”مريور“ أن الصفقة قد تتم بسـعر منخفض بسـبب اقرتاب 
عقـد أوريجـي من االنتهاء، باإلضافة إىل أنه لعـب فقط 38 دقيقة يف 

الدوري اإلنجليزي املمتاز هذا املوسم.

حقـق جولدن سـتيت واريورز االنتصـار الثالث له 
عىل التوايل، وتغلب عىل مضيفه بوسـطن سلتيكس 
107-111 صبـاح امس السـبت ضمن منافسـات 

دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
وسـجل سـتيفن كاري 30 نقطـة، وأضـاف أندرو 
ويجينز 27 نقطة، ليحقق واريورز االنتصار الرابع 

والعرشين هذا املوسم مقابل 5 هزائم.
عىل الجانب اآلخر، سجل جايسون تاتوم 27 نقطة 
لسـلتيكس، لكـن الفريق تلقى الهزيمة الخامسـة 

عرش هذا املوسم مقابل 14 انتصارا.
وحقـق داميـان ليـارد أفضل رقـم له هذا املوسـم 
وسـجل 43 نقطة، وأضاف زميلـه بن ماكلمور 28 
نقطة، ليتغلب بورتالند تريل بليزرز عىل تشـارلوت 

هورينتس 125-116.
وقطع سان أنطونيو سبريز سلسلة من 8 انتصارات 
متتالية ليوتا جاز وتغلب عليه 126-128، مستفيدا 
من تألق كيلدون جونسـون الذي سـجل 24 نقطة 

و8 متابعات.

سـجل  و
ن  فـا نو و د

ميتشـل 
27 نقطة 
تـا  ليو
جاز، لكن 

تلقى  الفريق 
الهزيمة الثامنة له 

هـذا املوسـم مقابل 20 
انتصارا.

وتغلـب نيـو أورليانـز بليكانـز عـىل 
حامل اللقب ميلواكي بكس 112-116 يف مباراة 

اسـتمرت لوقت إضايف، كما تغلب ميامي هيت عىل 
أورالنـدو ماجيـك 105-115، ودنفـر ناجتس عىل 
أتالنتـا هوكـس 115-133، وممفيـس جريزليس 
عىل سـاكرامنتو كينجـز 105-124، ومينيسـوتا 

تيمربوولفز عىل لوس أنجليس ليكرز 110-92.
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مقديشو/ متابعة الزوراء:
أثـار مقتـل الصحفي الصومـايل البـارز عبد 
العزيز جوليد «أفريكا»، مدير راديو مقديشـو 
الحكومـي، يف تفجـري نفذه انتحـاري يرتدي 
حزاماً ناسـفاً استهدف سـيارته يف الـ٢١ من 
نوفمرب/ترشيـن الثاني املـايض، يف العاصمة 
مقديشو، موجًة من التساؤالت حول الحريات 
الصحفيـة يف الصومـال التي تعـد واحدة من 
أخطـر الدول التـي يعمل فيهـا اإلعالميون يف 

العالم.
إذ يمرح الجناة من دون عقاب، بينما يسـتمر 
مسلسـل اسـتهداف الصحفيني يف الصومال، 
سـواء من قبـل الحكومـات املحليـة وحركة 
«الشباب» املرتبطة بتنظيم «القاعدة»، فضالً 
عـن املضايقـات التـي يتعرضـون لهـا أثناء 

ممارسة مهنة الصحافة.
الصحفيـني  لنقابـة  تقريـر  أحـدث  ويشـري 
الصوماليـني إىل أّن الصومال شـهد بني عامي 
٢٠١٧ و٢٠٢١ مقتـل ١٢ صحافيـاً يف عمـوم 
البـالد، وأن مـن بينهـم صحفيـاً يدعـى عبد 
الرزاق قاسـم (١٩ عامـاً) اغتيـل بيد ضابط 
ه إليه حتى اآلن تهمة قتل وما  رشطـة لم توجَّ
زال حراً طليقاً ويزاول عمله يف جهاز الرشطة 

الصومـايل ويتلقـى رواتـب مـن الحكومـة.
كما أّن التعهدات التي تطلقها أجهزة الرشطة 
الصومالية واملسـؤولون الحكوميون لحماية 
الصحفيني من االعتـداءات لم تعد ذات قيمة، 
حيـث يعمـل الصحفيون يف بيئـة خطرة، من 
دون وجـود قوة رادعة توقف االنتهاكات التي 

تطاولهم.
    الصومـال شـهد بني عامـي ٢٠١٧ و٢٠٢١ 

مقتل ١٢ صحفياً
يقول نقيب الصحفيـني الصوماليني عبد الله 
مومن الـذي أعد التقريـر السـنوي، وعنوانه 
«أوقفوا العنف ضـد الصحفيني» لعام ٢٠٢١، 
يف ترصيـح لـ»العربي الجديد»، إن «اسـتمرار 
االعتـداءات ضد الصحفيـني يف البالد، وإفالت 

الجنـاة من العقاب، يعكسـان خطورة العمل 
الصحفي يف البالد»، مضيفاً أّن «وسائل اإلعالم 
املحليـة دومـاً تغطي الخالفات السياسـية يف 
البـالد، وجوانب مخفية عن الفسـاد وقضايا 
حقـوق اإلنسـان، والتحديـات األمنيـة التـي 
تعيشـها البـالد، وهـذا مـا يـؤدي أحيانـاً إىل 
اسـتهداف الصحفيني بخصـوص تغطياتهم 
الصحفية مـن قبل أطـراف مجهولـة أحياناً 
ال تعجبهـا تغطياتهم الصحفيـة وتحرياتهم 

اإلعالمية».
ويشـري مومـن إىل أّن عـدم تنفيـذ الحكومـة 
الصوماليـة التزاماتها بحق مالحقة ومعاقبة 
الجناة أمر خطري للغاية بحق مهنة الصحافة 
يف البالد. ويوضح أنه يف العامني األخريين قتل 
٤ صحفيـني يف أنحاء متفرقـة من البالد، لكن 
عـام ٢٠٢٠ تميـز بجملـة اعتقـاالت طاولت 

الصحفيني عىل نحو غري مسبوق.

كمـا أن التعتيـم اإلعالمـي ومنـع الصحفيني 
من الحصول عـىل املعلومات حول االنتخابات 
النيابيـة يمثالن عقبة كبـرية أمام الصحفيني 
ألداء مهامهـم الصحفيـة، وهـذا يعكـس أن 
االنتخابـات النيابيـة ال تحظى بالقـدر الكايف 
مـن الشـفافية والنزاهة. كمـا أن الصحفيني 

ال يسـتطيعون تغطية شكاوى بعض القبائل 
واملرشـحني لعضويـة مجلس النواب بشـأن 
الفسـاد يف عمليـة انتخـاب بعـض املقاعد يف 

البالد.
ويضيف عبـد الله مومـن أن «تغطيـة أخبار 
كوفيد-١٩ كانت تشـكل أيضاً عبئاً بالنسـبة 
للصحفيني عام ٢٠٢٠، إذ اعتقل البعض منهم 
يف العاصمـة مقديشـو، بينمـا تلقـى آخرون 
تهديدات بالسجن، ما دفع صحفيني إىل حذف 
منشـوراتهم يف وسـائل التواصل االجتماعي. 
وهـذا جـزٌء مـن كبـت الحريـات اإلعالميـة، 

وانتهاك سافر لحقوق اإلنسان يف البالد».
وحول األسـباب وراء اسـتهداف الصحفيني، 
يقول إن «الكثري منهم ليسوا مؤهلني ملمارسة 
مهنة اإلعالم، لكن هذا ال يمكن أن يكون مربراً 
السـتهداف الصحفيـني من قبـل الحكومات 
املحلية، سـجناً أو اغتيـاالً، كمـا أن الحدَّ من 
أخطاء الصحفيني يمكـن تجاوزه عرب توفري 

الدورات والتدريبات».
وحول أسـباب إفالت الجناة عـىل الصحفيني 
من العقاب، يشـري إىل أن «قتلـة اإلعالميني أو 
املعتديـن عليهـم، أغلبهم مسـلحون ولديهم 
سلطة أو نفوذ يف الحكومات املحلية أو أعضاء 
يف حركة الشـباب، كما ال يوجد قضاء عادل يف 

البـالد ملالحقة الجنـاة ومحاكمتهـم، هذا إىل 
جانب غياب شـهود عيان مـن ذوي الضحايا 
الصحفيني أمـام املحاكم العدليـة، خوفاً عىل 
حياتهم، وهذا ما يفشل جهود الحد من إفالت 

الجناة من العقاب».
شهدت والية بونتالند هذا العام مقتل صحايف 
يف مدينـة جالكعيو، يدعى جمـال فارح، عىل 
يد عنـارص من حركـة «الشـباب»، إىل جانب 
اعتقـال عدد من الصحافيـني، وتهديد آخرين 
بالسـجن أو املالحقة القضائية، بينما سجلت 
العاصمة مقديشو جملًة من االنتهاكات بحق 

الصحافيني.
ويف السياق، يقول محمد فانتستيك، وهو مدير 
إذاعة محلية اعتقل ملدة ستة أيام يف نوفمرب/ 
ترشين الثاني املايض، يف مدينة قرطو يف إقليم 
بونتالنـد، يف حديث مع «العربـي الجديد»، إن 
«السـلطات األمنية لم تبلغه أسباب اعتقاله، 
سـوى أنه أجـرى برنامجـاً صحفيـاً يناقش 
القضايا األسـبوعية يف بونتالند، وأن عدداً من 
املشـاركني أبـدوا آراءهـم وامتعاضهـم حول 
مرسـوم جديد أصـدره رئيس واليـة بونتالند 

سعيد عبد الله دني».
بدورها، تقول الصحفية حبيبة لدن التي تعمل 
يف مدينة قرطو يف إقليم بونتالند، يف حديث مع 
«العربي الجديد»، إّنـه «منذ العامني األخريين 
تبدلـت أحـوال الصحافيـني يف مدينـة قرطو، 
حيـث يواجـه الصحفيـون مضايقـات عـدة 
وانتهاكات تصل أحياناً إىل السجن والتهديدات 
املفرطة، من خالل اتصاالت هاتفية ال تنتهي، 
وخاصـة من قبـل األجهـزة األمنيـة، كما أن 
حرية الحصول عىل املعلومات املتعلقة بالسلك 

الحكومي أصبحت معدومة حالياً».
وتشـري حبيبـة لـدن إىل أن السـلطات األمنية 
نوفمرب/ترشيـن   ٢٦ يف  صحفيـني  اعتقلـت 
الثاني املايض ملدة سـتة أيام، من دون توجيه 
إدانة من املحكمة، وأطلق رساحهم الحقاً، بعد 
ظهورهم يف املحكمة، ووجهت لهم أوامر بعدم 

تغطية األخبار التي تعارض سياسـات الوالية 
الفيدرالية، كما أخربوا أنهم تحت املراقبة ملدة 
ستة أشهر، وتم تربير اعتقالهم بأّنه بناًء عىل 

تغطياتهـم املثـرية للـرأي العـام املحـيل.
موقـع  صفحـات  يف  منشـور  وبحسـب 
«فيسـبوك»، تلّقـت الصحفيـة لـدن مكاملـة 
هاتفيـة من ضابط الرشطـة يف مدينة قرطو 
عمر هـرياد، ودار بينهما نقاش طويل، تحول 
إىل تهديـدات من قبل ضابـط الرشطة، أعقب 
ذلك مالحقتها يف مقر عملها من قبل الرشطة 
املحلية، إال أنها لـم تكن هناك، وهو ما تحول 
إىل قضيـة عائليـة تدخـل فيها النائـب العام 
يف املدينـة، واطلـع أهايل الصحفيـة عىل بيان 
اتهامها من قبل الرشطة بإثارة الشغب وخلق 
بلبلـة يف الرأي العام، من خالل جمع سـيدات 
وتسـجيل أصواتهن، إىل جانـب تغطية أخبار 

اعتقال صحفيني يف املدينة أخرياً.
وتشـري يف حديثهـا لـ»العربـي الجديد» إىل إن 
النائـب العـام خرّيها بـني أمرين، إمـا توكيل 
محـام أو الدفـاع عن نفسـها وحـق الرَّد عىل 
التهـم املوجهـة إليهـا، وهـي فضلـت توكيل 
محـام، وانتهـت قضيتهـا أخـرياً بتدخل من 
النائـب العام، إلنهاء القضيـة بعد عدم ثبوت 

التهم التي وجهت إليها.
بـني سـجن الصحفيـني وتهديدهـم، وحتـى 
قتلهـم، تـرتاوح األخبـار حـول مـا يحصـل 
مـع العاملـني يف إقليـم بونتالنـد. لكـّن وزير 
الدولـة يف وزارة اإلعـالم والثقافـة يف حكومة 
بونتالنـد، عبـد الفتاح أشـكر، يلقـي الالئمة 
عـىل الصحفيني أنفسـهم. ويقـول يف حديث 
مع «العربي الجديـد»، رداً عىل التهم املوجهة 
لنظـام بونتالنـد بممارسـة انتهـاكات بحق 
الصحفيـني، إّن «حريـة اإلعـالم يف بونتالنـد 
تندرج ضمن الحريات املمنوحة للصحفيني يف 
الصومـال عىل نحو عام»، مضيفـاً أن «هناك 
نقـص حـاد يف الكـوادر الصحافيـة املؤهلـة 
واملدربة ملمارسـة مهنـة اإلعـالم يف املنطقة، 

وهـذا ما يـؤدي أحياناً إىل وقـوع الصحافيني 
يف أخطـاء صحافية جسـيمة، حيـث يمارس 
بعضهم هتك األعـراض، وخلق فزاعة أمنية»، 

عىل حد قوله.
وعن األسـباب التي تؤدي أحيانـاً إىل األخطاء 
املهنية التي يرتكبهـا الصحفيون يف بونتالند، 
يشـري أشـكر إىل أّن «هناك أسـباباً عدة، منها 
عـدم معرفتهم بالقوانـني الصحافية املعمول 
بهـا يف البـالد، وصغر سـنهم وقلـة الخربة»، 
مشرياً إىل أّن «هناك لجان صحفية يف بونتالند 
ُشكلت من أجل خدمة الصحفيني يف املنطقة»، 
معترباً أّن «التهـم بتضييق الحريات اإلعالمية 
التي توجـه لنظام بونتالند ال أسـاس لها من 
الصحـة». ويضيف أّن «األخطاء التي يرتكبها 
الصحفيـون هي التي تسـتوجب أحياناً وقف 
هذه املغالطـات الصحفية، وذلك حفاظاً عىل 
النظـام العام يف املنطقـة التي تشـهد تطوراً 
تدريجيـاً منـذ السـنوات األخـرية»، معتـرباً 
أن «الصحفيـني بحاجـة إىل رفـع مسـتواهم 
التعليمـي واملهنـي، والعقبـة األوىل تتمثـل يف 
غيـاب البعد األكاديمـي للصحفيني، ما يؤدي 

إىل الوقوع يف فخ األخطاء باستمرار».
ووفق تقديرات نقابة الصحفيني يف الصومال، 
فـإن نحـو ٧٠ صحفيـاً صومالياً قتلـوا منذ 
الحـرب األهلية يف البالد عـام ١٩٩٤، إذ يواجه 
العديد منهم مشـاكل كثـرية يف أداء مهامهم، 
بينمـا بـات الحصـول عـىل معلومـات غـري 
مجـزأة وموضوعية من الرئاسـة الصومالية 
والحكومـة الفيدراليـة صعباً للغايـة. إذ يتم 
تقديـم معلومـات جاهـزة مسـبقاً، من دون 
إمكانية الوصول إىل املسـؤولني عىل عكس ما 
كانت األمور قبل سـنوات، ما يمثل جانباً من 
التعتيم الصحفي يف البالد، فضالً عن الظروف 
األمنيـة التي تعيش فيها البـالد، والتي دفعت 
املئـات مـن الصحفيني إىل الهجـرة خوفاً عىل 
حياتهـم أو بحثـاً عن حيـاة أفضـل يف الدول 

اإلقليمية واألوروبية.
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الرياض/ متابعة الزوراء:
بـدأْت قنـاة العربية بثها املبـارش ابتداء من 
األربعـاء الخامـس عـرش من ديسـمرب من 

العاصمة السعودية الرياض.
وهـي  اإلخباريـة،  القنـاة  حسـاب  وأفـاد 
جزء مـن مجموعة ”أم.بـي.يس“ اإلعالمية 
السـعودية، وتأسست عام ٢٠٠٣ تزامنا مع 
الغزو األمريكي للعراق، يف تغريدة عرب تويرت 
”بأحـدث تقنيـات الشـبكات اإلخباريـة يف 
العالم، انطلقت أول نرشة إخبارية من غرفة 
أخبـار الرياض إىل كل مشـاهدي العربية يف 

أنحاء العالم».
ودشن مدير عام قناتي ”العربية“ و“الحدث“ 
للشـبكة  اسـتوديو  أول  املهينـي  ممـدوح 
اإلخبارية يف العاصمة السـعودية، واحتفلت 
القناة ببـدء العمل والبث من مقرها الجديد 

يف الحي الدبلومايس بالرياض.
وقال املهيني ”يوم تاريخي وجميل يف تاريخ 
العربيـة واالنطـالق من الريـاض.. الرياض 
سـتمثل إضافـة كبـرية إىل شـبكة العربية، 
شهور طويلة لبناء االسـتوديو، واآلن لدينا 
غرفـة أخبار متكاملة، غرفـة أخبار حيوية 
بأحدث التقنيات“. وأضاف ”لدينا العرشات 
من الصحفيني واملنتجـني املبدعني، نحن يف 
العربية زمـالء وزميالت سـعداء جدا بهذه 
اللحظـات املهمة بالنسـبة إلينـا، والعربية 
سـوف تسـتمر يف االنتشـار بشـكل دائـم 

وناجح».
وقال مذيـع قنـاة العربية السـعودي خالد 
مدخيل ”اليوم أصبحنـا أقرب، وهي الكلمة 
التـي تلخـص وجودنـا اليـوم يف الريـاض، 
يف  األوىل،  خطوتهـا  تبـدأ  العربيـة  واليـوم 

مرشوع انتقالها إىل الرياض».
وبـدأت قناة العربية يف تقديـم أوىل نرشاتها 
اإلخباريـة من مقرهـا اإلقليمي يف الرياض، 
مع العمل عىل زيادة عدد النرشات اإلخبارية 
مـن اسـتوديو الريـاض تدريجيـا، إىل حني 

اكتمال البث.
وقـال عاملـون يف القنـاة إن ”هدفهم األويل 
هو إنتاج ١٢ سـاعة مـن الربامج اإلخبارية 
من العاصمة السـعودية بحلول أوائل يناير 
الكامـل  االنتقـال  ينتهـي  أن  عـىل   ،٢٠٢٢

منتصف العام ٢٠٢٢“.
وتأتـي الخطـوة يف أعقـاب قـرار الحكومة 
السعودية -يف وقت سابق من العام الجاري- 
التوقف عن منح عقـود حكومية للرشكات 
واملؤسسات التجارية التي مقراتها الرئيسية 

يف أي دولة أخرى بالرشق األوسط.
وناقشـت مجموعة  إم.بـي.يس، وهي أكرب 
رشكة إعالمية يف الرشق األوسـط، والرشق 
لألخبـار، وهـي قنـاة إخباريـة تلفزيونية 
حديثة اإلنشاء داخليا أيضا خططا لالنتقال 
إىل الريـاض. ونقلـت وكالـة بلومبـريغ عن 
الرئيس التنفيذي ملجموعة إم.بي.يس، سام 
بارنيت قوله إن ”خطط الرشكة السـعودية 
إلنشـاء مقـر جديـد يف الريـاض التـي تـم 
اإلعالن عنها العام املايض تسري عىل الطريق 
الصحيح“. وأضاف أن ”مجموعة إم.بي.يس 

تخطط للحفاظ عىل وجود إقليمي قوي».
وشهد قطاع اإلعالم السعودي نهضة جديدة 
تسـتعيد من خاللها اململكـة إعالمها بحيث 
يرتكـز النـرش والبـث داخـل حـدود البالد. 
املؤسسـات  السـتعادة  الريـاض  وتسـعى 
اإلعالمية السـعودية املهاجرة، واسـتهداف 
القنوات والصحف واإلذاعات الدولية بوسائل 
جذب وضمانات من أجل دفعها لالنتقال إىل 
”املدينة اإلعالمية“ التي أعلنت عن إنشـائها 
يف فربايـر ٢٠٢٠ لتجد بيئـة أفضل من التي 

تعمل بها حاليا.
وتتماىش هذه الخطط مع هدف السعودية 
بتطوير صناعـة إعالمية قادرة عىل مواكبة 
التحـوالت الكـربى التـي تجـري يف العالـم 
وتلـك التي تشـهدها السـعودية عىل جميع 

األصعدة.

انقرة / متابعة الزوراء:
يبـدو اإلعـالم الرسـمي يف تركيـا 
منفصـال تمامـا عـن الواقـع، إذ 
األمجـاد  عـن  الحديـث  أن  يعـد 
الغابـرة للعثمانيني أهم من األزمة 
االقتصاديـة غـري املسـبوقة التي 
انهيـار  جـراء  بالبـالد،  تعصـف 
اللرية مقابل الدوالر إىل مسـتويات 

قياسية.
ويتحدث اإلعالم الرتكي هذه األيام 
عـن كل يشء إال انهيار اللرية الذي 

بلغ مستويات قياسية.
وال تجـد صحافـة البـالط املوالية 

للرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان 
أيا من املربرات املقنعة كسبب لهبوط 
اللـرية الرتكيـة، مـع نفـاد الحجج 
طيلة نحو عامـني من الهبوط الذي 

تسجله اللرية.
وتبـدو وكالـة األناضول الرسـمية 
منفصلـة تماما عـن واقـع األتراك 
حني تتحدث عن كل يشء ال يهمهم، 
فيمـا تغيـب األخبـار والتحقيقات 
الوضـع  تهـم  التـي  والتحليـالت 
االقتصـادي الحايل. وتنـرش الوكالة 
يوميا أسعار رصف العمالت الرئيسة 
مقابـل اللـرية الرتكيـة يف سـطرين 
دون زيـادة، لكـن يف املقابل تتحدث 
عـن كل يشء آخـر، فهـي تتحـدث 
عـن أمجـاد العثمانيـني ومشـاكل 
االقتصـاد املوريتانـي  الـذي دفـع 

شباب موريتانيا للتنقيب عن الذهب 
ومحنة أسري فلسطيني وغريها من 
األخبار، ولكنها ال ترى أزمات تركيا 
الحالية ومشاكل اقتصادها ومحنة 

األتراك الواقفني يف الطوابري.
كما ال تنـىس الوكالة تنفيذ ”هروب 
مـن الواقع“ عىل طريقـة ”ال أكذب 
ولكني أتجمل“، وذلك بنرش عناوين 
بزيـادة الصـادرات الرتكيـة وكأنه 
انتصـار اقتصادي، عـىل الرغم مما 
يحدث يف أرض الواقع. وينقل اإلعالم 

يف تركيا تقارير الوكالة بحذافريها.
وكالـة األناضـول الرسـمية تبـدو 
منفصلة تماما عن واقع األتراك حني 

تتحدث عن كل يشء ال يهمهم.
وتخّطـى هبـوط اللـرية الرتكيـة يف 
حاجـز  األجنبيـة  العمـالت  سـوق 

الـذي كانت  التاريخيـة“،  ”الـذروة 
بلغتـه قبـل أيام، يف مـؤرش خطر ال 
يبدو أنه سريسو عىل محطة معينة 

خالل األيام املقبلة.
يذكـر أنه مـع تزايد امتالك وسـائل 
اإلعـالم التقليدية يف تركيـا من قبل 
املوالية ألردوغـان، لجأ  الجماعـات 
األتـراك إىل اإلعـالم األجنبي وقنوات 
الصحافيني عىل يوتيوب وحسـابات 
وسائل التواصل االجتماعي األخرى، 
باإلضافـة إىل مجموعـة صغرية من 
وسـائل اإلعالم املسـتقلة للحصول 
عـىل املعلومـات. لكن هـذه املنافذ 
تتعـرض لـ“اطالق نـار“ ال يتوقف 
وغالبـا مـا يتـم حظرهـا. واعتقل 
عدد من معدي تقارير الشـارع عىل 
قنـوات يوتيـوب األسـبوع املـايض 

وأخضعوا لإلقامة الجربية. ووصف 
معهد الصحافة الدويل هذه الخطوة 
بأنهـا ”حملة جديدة عـىل الحريات 

اإلعالمية يف تركيا».
ونقلـت صحيفة ”نيويـورك تايمز“ 
األمريكية الوضع من إحدى ضواحي 
إسطنبول، حيث ارتسمت الكآبة عىل 
وجوه األتـراك الواقفـني يف طابور، 
رغـم املطر عىل طـول شـارع أمام 

محل لبيع الخبز املدعم حكوميا.
وبحسـب الصحيفـة فـإن األتـراك 
باتوا يعيشون يف رصاع مع التضخم 
املتصاعـد، حيـث يشـاهدون يوميا 
ارتفـاع األسـعار بعدمـا انخفضت 
اللـرية الرتكيـة مقابل الـدوالر، ولم 
تعد رواتبهم تغطي حتى أساسيات 
أن  الصحيفـة  وأوضحـت  الحيـاة. 
معظـم الناس لـم يرغبـوا يف إجراء 
مقابـالت معهـا خوفا مـن عواقب 
انتقادهـم لحكومـة الرئيـس رجب 
طيب أردوغان، التي كثريا ما تسجن 
منتقديـه. أمـا أولئك الذيـن تحدثوا 
فرفضوا الكشف عن أسمائهم. ومع 
بدء املقابالت ارتفعت أصوات التذمر 
بني الواقفني يف انتظار الحصول عىل 
خبز. وقالت إحدى الشـابات ”ليس 
عليك أن تسـأل كيف تسـري األمور، 

يمكنك أن ترى الناس يف الطابور“.
الرئيسـة  ووجهت برفـني بولدان، 
الشـعوب  لحـزب  املشـرتكة 

حـادة  انتقـادات  الديمقراطـي 
إن  وقالـت  وحزبـه.  ألردوغـان 
”رئيـس حـزب العدالـة والتنميـة 
يقول إنه كتب كتابا عن االقتصاد، 
إذا كتبـت كتابا عن االقتصاد، فقم 
بتصويـر فيلم أيضـا، مع عصابتك 
املكونة من خمسـة أفراد، ووزرائك 
الذيـن دمـروا وزارتهم، ووسـائل 
اإلعالم الخاصة بك، يمكنك تصوير 
االقتصـاد الغـارق بشـكل جيـد“.

وفيمـا اختارت وسـائل إعالم عىل 
تجاهـل  األناضـول  وكالـة  غـرار 
الحديث عن معاناة األتراك، حاولت 
وسـائل إعـالم أخرى تربئـة نظام 
أردوعـان، وأرجعت سـبب االنهيار 
إىل مؤامرة كونية تحاك ضد اللرية، 
بل ضـد أردوغان نفسه.وتسـيطر 
عىل السـلطات الرتكية التي قضت 
عـىل أي صـوت حـر يف البـالد عرب 
سجن املئات من الصحفيني وإغالق 
العرشات من املؤسسات الصحفية 
”نظرية املؤامرة“. فرتكيا ترجع كل 
أزماتهـا االقتصاديـة واالجتماعية 
والسياسـية إىل أن ”العالـم يتآمـر 
ألقـى  املـايض  عليها“.ونوفمـرب 
أردوغان باللوم عىل قوى خارجية، 
اللـرية،  سـقوط  يف  يسـمها،  لـم 
وتابـع قائال ”هناك عمـالء أجانب 
يهاجموننـا، لكن مهمـا فعلوا فلن 

نتخىل عن برنامجنا االقتصادي“.
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بـريوت/ متابعـة الـزوراء:
تقدمت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، أمام قايض األمور املستعجلة بطلب إعطاء 
القرار بأمر عىل عريضة، يقيض بمنع «تجّمع نقابة الصحافة البديلة» من ممارسـة 
أي نشـاط عرب وسـائل اإلعالم املرئية واملسـموعة واإللكرتونية، وبمنعه من نرش أي 
أخبـار أو بيانـات أو مقاالت مـن أي نوع، تحت طائلـة غرامة إكراهيـة قيمتها مئة 
مليون لرية لبنانية (أكثر من ٦٦ ألف دوالر أمريكي وفقاً لسـعر الرصف الرسمي) عن 

كل مخالفة لهذا القرار.
رسيعـًا انهالت الـردود الغاضبة من خطوة نقابـة املحررين التي اعُتربت اسـتكماالً 
للممارسات القمعية وسياسة كّم األفواه التي تنتهجها املنظومة التقليدية عرب أذرعها 
النقابيـة، ومن بينها نقابة محـرري الصحافة التي ُمدد لها مطلع ديسـمرب/كانون 

األول الحـايل، بعملية انتخابية طعن «تجّمع نقابـة الصحافـة البديلـة» يف نتائجهـا.
ورّد التجّمع يف بيان أشار فيه إىل أن «النقابة التي من واجبها حماية الصحفيني عزت 
هـذا اإلجراء إىل الحفـاظ عىل حقوقها، وملنع مـا وصفته بالرضر الداهـم الذي يهدد 
أعمالها، وهي نفسـها لم نجدها يوماً إىل جانـب الصحفيني ال للحفاظ عىل حقوقهم 
وال ملنـع الـرضر عنهم، مـرصة اليوم عىل تقديم نمـوذج قمعي للحريـات، إذ يهولها 

الصوت والكلمة».
ويشـدد التجّمـع عىل فقـدان النقابة للرشعيـة التمثيلية، لوجود معظـم الصحفيني 
خارجها، فيما جدولها مفتوح النتسـاب أصوات ال صلة لها باملهنة لتأمني اسـتمرار 

هيمنة نهج السلطة عليها.
وأضاف: «هـذه النقابة تطالبنا اليوم بغرامة إكراهية، وهي نفسـها ُتطرح شـكوك 
كبرية عىل إدارتها للشؤون املالية، مما يؤكد خيارنا وصواب معركتنا مع هذه النقابة 
التـي حبذا لو تضطلع بدورها الحقيقي بدل زياراتها املكوكية لرموز السـلطة، وبدل 

مالحقة الصحفيني املستقلني بالتهديد املعنوي واللفظي».
وتوجه التجّمع للنقابة: «مواجهتكم ليست مع أعضاء لجنة التنسيق الذين تهددونهم 
باملالحقـة القضائيـة وبدفـع الغرامة اإلكراهية، بل سـتكون مع مئـات الصحفيات 
والصحفيـني األحـرار املعرتضـني عـىل أدائكـم وسياسـاتكم وأسـاليبكم التدمريية 

للصحافة ورسالتها وأهدافها».
ومىض قائالً: «لن نرتاجع عن معركتنا املفتوحة من أجل استقاللية السلطة اإلعالمية 
من سطوة السلطة السياسية وأحزابها، ولن ترهبنا إجراءاتكم، ولن يوقفنا تهديدكم، 

ولن ُيسـكتنا قمعكم».
واسـتنكر «مركز الدفاع عن الحريـات اإلعالمية والثقافية» (سـكايز) هذه الخطوة 

التي وصفها بـ»الخطرية والغريبة»، مشرياً إىل أنها تتناقض مع الدستور اللبناني.
ودعا «سكايز» نقابة املحررين إىل الرشوع يف حوار جاد وعميق عىل املستوى الوطني، 
حـول احتياجات الجسـم الصحفي، واملشـاكل االقتصادية واالجتماعيـة التي يعاني 
منهـا الصحفيـون، وتطوير حقيقي للقوانـني والنصوص الراعيـة للعمل الصحفي، 
ومواكبـة التطـور التكنولوجي وتأثـريه يف املهارات الصحفية ومسـتقبل املهنة، عىل 
أن يشـارك فيه التجّمع واملؤسسـات كافة، املعنية بتطوير اإلعالم، والدفاع عن حرية 

التعبري والكلمة.
ويف السـياق نفسـه، رأت جمعيـة «إعالميـون من أجـل الحرية» أن «هـذه الخطوة 
املسـتنكرة تؤكـد أن ال نيـة لدى نقيـب املحررين ومجلـس النقابة املنتخـب بالهيئة 
الناخبة شبه املقفلة لعرشات السنوات القيام بأي خطوة من شأنها أن تحول النقابة 
إىل مؤسسـة مهنيـة جامعـة وإىل إقرار إصالحات جذرية تؤدي إىل لمِّ شـمل الجسـم 

اإلعالمي، وإىل الدفاع عن حرية اإلعالم املنتهكة».
يشـار إىل أن «تجّمـع نقابـة الصحافة البديلة» تأسـس من صحفيـني وصحفيات ال 
تمثلهم نقابتا الصحافة واملحررين الرسـميتان، وسط انتفاضة أكتوبر/ترشين األول 
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يبدو عند القراءة املنتجة الواعية 
للعنـوان ، فـراغ املحنـة.. خارج 
اللوحـة !! هنـاك دالالت كامنـة 
وراء ظاهرة اللوحة وتعني بهذا 
اننـا نقصـد البحـث .. مـا الذي 
يريد أن يبلغه لنا القاص شوقي 
كريم عـن الـدالالت املاورائي أو 

امليتافيزيقي .
للطفولـة  اسـتذكارات  القصـة 
تحكي عـن شـقاوات االطفال ، 
فهي اسرتجاع اىل املايض والعودة 
اىل الحارض ( فالش باك ) يف لعبة 
الحياة  رسدية تـيضء مفاصـل 
والوقوف يف حرية الرصاع االبدي 

ملعاناة االنسـان . 
(( كنا صغارا ”،تأخذنا االيام اىل 
اسـئلة غريبة، نسـمعها تنطلق 
مثل بعيجيه سـود، اخـذة بنا اىل 
حيـث نصـاب بالدهشـة امللونة 
بالحـرية نسـمعهم يرددون،(لو 

العب لو نخرب امللعب)؟!!
ولـم نك نـدري مـا مللعـب، رغم 
اجادتنا كل األلعاب الشـيطانية 
التـي تثعـول ، الدرابـني ،بأتربة 
تطـيل  ان  تلبـث  مـا  سـود، 
وجوهنـا بأسـمدة القهـر، كان 
اللعـب بالنسـبة لنـا فيوض من 
االبتـكارات التي تـزداد كلما زاد 
الظـالم حلكـة، يصيبنـا بلوثات 
مرددين(.أحنـه  الخبـال  مـن 
عبيـد وكنكرينـه، والقهـر خيم 

علينه،))
الوصـف يف القصـة يلعـب دوراً 
كبريا يسـمى نكهة القصة ، عن 
طريقه نتعرف عىل براعة القاص 
شـوقي كريـم حسـن يف وصف 
االشـياء واالمكنـة ونتعرف عىل 
ما يجري يف القصـة من حوادث 
وكذلـك نتعـرف عـىل الزمن من 
خـالل كالم ابطال القصة وكذلك 
الشخصيات سواء كانت واقعية 
ام خياليـة كل هـذه تخربنا عن 

موهبـة وثقافـة القـاص.
(( حـني تضحـك السـت نورية 
يحط طائـر الذهـول يف هاماتنا 

التي تدور أينما دار خيالها))
))-!! (( سـت صوتك يشبه ماء 
الشط بدفء حركته وانسيابيته

(( سـمعتها تهمس بصـوت الذ 
من خبزة تنور))

يف القصة ميـل واضح بالعبارات 
بسـبب  الرصيحـة،  الجنسـية 

الحيـاة  يف  االشـخاص  معانـاة 
الصعبة املكبلة بالقيود.

(( اخذتنـي اىل حضنها ذات ليلة 
ملساء شـيطانية بعد ان غسلت 

خدودي بقبالت رائقة
))-!! تعـال. ايل ..مالـك خائـف 
تذكـر الرجولـة الخائفة تصيبك 

بخراب الروح
الوجع النفيس هـو أصعب أنواع 
وجـع القلـب ، الـذي يبتـىل بـه 
االنسـان أحيانـاً ، بعـد أن يئس 
من أحالمه التي يتمنى أن تكون 
حقيقيـة واحياناً أخرى ال ترغب 
أن تتحقق ألنها معجونة بالحزن 

واملرارة .
(( وعنـد لحظة انكسـار دجنت 
وجودي الذائـب بأحزان فراقات 
أحبـة ، أخذتهم الحـروب لرتمي 
بهم اىل سـعايل النسيان تلمست 
اكفـان وحدتـي، بأيـادي بانـت 

عروقها الشذرية،
بنـا  فعلـت  مـا  ارأيـت  قالـت: 
االزمنة.. ما كان عليك االنغماس 

يف لعبة الضيق والشـذوذ
ذات   ، املقـربة  مدخـل  وعنـد 
الفتحات االكثر مـن ابواب املدن 
،رأيتهـا ترنـو اىل عتـق املدافـن 
،واضطرابها املخيف، حني تعرفت 
اىل مالمـح شـيخوختي ،وضعت 
يدها املرتعشـة فوق الصدر الذي 
ازداد وجيفـا، وبصـوت خائـف 
،يابـس األوتار، تقيأت نسـيانها 
فوق مزابل ذاكرتي التي ما عادت 

تفهم كل ما يشمر ناحيتها ))
الحـوار يف القصة ال يختلف كثرياً 
عن الحـوار املرسحـي ، وبما ان 
القاص شوقي كريم سيناريست 

كنب الكثري من 
املرسحيـات ، أجاد الحوار يف هذه 
القصـة ألنـه يثق يف الشـخوص 
الذين يصنعهم ، الحوار سـهل يف 
القول ، صعب يف العمل ، يسـمى 
السـهل املمتنـع ، فهـو يخفـف 
من رتابة الـرسد ويجعل القارئ 
مريحـاً يف متابعة الـرسد ويبعد 

عنه الشعور باململ .
(( قالـت : بعـد أن مجدت طيور 
تراتيلهـا ما قدرت مـن هيامات 
ظلت لسنوات غريبة عن ذكورتنا 

التي سلبتها الخنادق،
!! انظروا حيث هناك
فنظرنا بصمت فزع.

قلت: ال يشء سوى الفراغ!!
قالـت: وهـذا مـا نسـعى إليـه 
األمكنة املليئـة باالرتباك ال تعلم 
صـدق الوجـود ، اعلمـوا الفراغ 
وحده هو الذي يصنع وجودكم؟

- كيـف؟ هب صديقـي ( مخلف 
العلوان،)الـذي صـار فيمـا بعد 

بائعا لكل وسائل املوت، 
قالت: ال يمكن ايجاد مكان وسط 
هذا السـيل الهادر من الخطوات 

التي ال تعرف اىل اين تتجه!!
قلـت: بعـد إن حدقـت يف دوائـر 

الفراغ املتكاثرة مثل نمل،
-!! عودي فليس هناك من فائدة

كان التكبري قد وصل ذروته ،حني 
رصخ احدهم.
-!! جاء،. جاء

-!! اسـتعدوا فالبد مـن مواجهة 
حاسمة 

)) -!! البقـاء لنـا نحن من يجب 
أن يسود 

اذا كان الذكاء يعرف بأنه القدرة 

عىل حل املشـكالت ، فـأن االبداع 
يتجـاوز هـذه القـدرة اىل قـدرة 
أخرى يف استبصار طرق ومناهج 
جديـدة إليجاد الحلـول عىل نحو 

غري معروف من قبل. 
يقـول : الفيلسـوف فرنيس لوك 

فريي
(( أن االبـداع ال يمكـن وصفـه 
يبـدو  ألنـه   ، محـدد  بتعريـف 
كظاهرة متكاملـة ، ولكنها ذات 

وجوه متعددة )) 
(( قلت: االفئـدة مخازن اعمارنا 
التـي جفت بعد اوجـاع االهانات 
،و األوامـر التي تعلن ان يف االمام 
خـالص االجسـاد.. مـا نسـيتك 
يومـا. ومـا اسـتطاعت الذاكرة 
محـو صورتـك رغم ما عاشـت 
،وحدك ظللت تسـورين جسـدي 
باهـات أعلنت صدقهـا ،رغم ما 
فيهـا مـن أكاذيـب وخرافـات.. 
مـن أين كنـت ترسقـني األوقات 
لتسكينها فوق شعفات رؤوسنا 
الكثة الشعثة التي تهدر بصخب 

مكنا نتحمل وجوده؟))
تجليـات  القصـة  يف  نشـاهد 
املعنـى ، ألن الجمـل والرتاكيـب 
اللغويـة توحـي للقـارئ الخيال 
الخصب وتجعله يشرتك بما يريد 
القـاص ايصالـه اىل املتلقـي من 
أفـكار ومعاني تؤثـر يف النفوس 
وقراءتهـا  السـلس  بأسـلوبها 
املمتعـة حيـث تشـد القـارئ اىل 
احداثهـا وتجعلـه يف حالة ترقب 
دائـم ويف وضـع ذهنـي ممتـع 
من التأهب للمفاجـآت يف تطور 
الطفولـة  تبـدأ مـن   ، االحـداث 
وتنتهي يف الشيخوخة هذا الزمن 

الطويل أسـتطاع القاص شوقي 
كريـم أن يخترصه ألنـه متمكن 
مـن ادواتـه الكتابية وبأسـلوبه 
الواقعـي أذ يغـوص يف ذكريـات 
الصبا وينتقل اىل الحرب والحالة 
والنفسية  والصحية  االقتصادية 
، كلهـا صور حقيقية واقعية مر 
بها املواطن العراقي يف حقبة من 
الزمن اىل انتظار املوت الذي يغلق 

كل شري جميل . 
(( كيـف جمعتـي بـني الخـوف 
علمنـا  مـن  أنـت  واالنهـزام. 
الضعفـاء  اكذوبـة  الخـوف  ان 
واالنهـزام ضعـف األرواح التـي 
تريـد؟!!  مـا  تـدري  كانـت  مـا 
دفعتنا موجات التكبري اىل وسط 
فراغات تهيم يف براري التوسالت 
ما كنـت ادري ،بكيفية تحوالتها 
تحـوالت  لالسـتغراب  املثـرية 
حزينة حطمـت مكنونات الروح 
،وأوقفـت وجيـف القلـب الـذي 
تسمر عند عذابات البقاء، رأيتها 
تضيـع، رأيتهـا تكـور جسـدها 
النحيـل لرتمـي به وسـط اتون 
تصاعدت نريانه، لتحيل الضجيج 
رصاخ  اىل  ،التكبـري  ،النـداءات 
بوابل  متوسـل. كانت تبرصنـي 
مـن الرضا وكنت اسـحل فراغي 
مثل جثة قتيل ،باحثا عن لحظة 

استقراراً وهدوءاً ))
أخرياً

العنـوان جـاء نافـذة رؤيويـه ، 
شاهدنا من خالل هذه النافذة اىل 
ما وراء مساحات أخرى للمعنى 
يف رسد جميـل ، طوبـى للقاص 
شوقي كريم حسـن الذي امتعنا 

يف قصته .
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  ضمن سلسـلة مـن القـراءات يف مجموعة قصصية 
(مارية وربـع من الدائـرة) للقاص حسـن البطران، 
ويف محاولـة تتبع الـرؤى الفكرية واألبعـاد الداللية، 
ضمن مجموعة من الحزم التي تصل إىل عرشة ، بينها 
رابط الفكرة وإن بدت يف قوام مختلف لكنها تأتلف يف 
منطقة ما. بدأت بنسق ثقايف يف الحزمة األوىل، استمرت 
متكاملة مع الثانية من خالل نسـق اجتماعي ، يربع 
من خالله البطران يف كشف املوجود سواء  يف مستوى 
الواقع أو يف مسـتوى الفكر،  ويف هذه القراءة  يتبلور 
املوقف الفكري املنسـجم مع الواقـع يف ثوب قصيص 

رمزي.
 إّن التعبـري عن األفـق الذهني الذي يقنـع به الكاتب 
يجعله يحاور النص بطريقة فكرية مائزة، يسعى من 
خاللهـا إىل تقنني النـص ، بتوظيف عنارصه لتوصيل 
املنشـود، معربا بذلك عن الـرؤى الذهنية التي تالزمه، 
ومـع ذلك فـإّن كاتبـا قد يقـول: إّن التعبـري الفكري 
والذهني ال يحتـاج إىل التجربة، يكفي النظر يف العالم 
حتى يؤدلج نفسـه ضمن ما يكتـب، قد يصّح التربير 
دون إغفال ما للعقل من سـيطرة يف مسار املجتمعات 

اإلنسانية، عىل مستوياتها كافة.
    تشـكل الحزمـة الثانيـة من املجموعـة القصصية 
القصـرية جـدا( مارية وربـع من الدائـرة)، منظومة 
فكرية فاعلة ، تتوارد فيها  حالة من النزاع بني طريق 
يهـوي وطريـق يرتفـع، قد كونـت يف جملتهـا إطارا 
متفقـا عليـه يف املجتمعات، ففي قصة (  شـاطئ يف 
كفة ميزان)، بنية داللية تـيش بما تعانيه املجتمعات 
الفقرية من رفض، وتمييـز، تقوم عىل مفارقة  حيث 
يسـعى كاتـب النص إىل إظهـار الفكـر املجتمعي من 
خالل قصة بـدأت بحالة من العدالـة وأحاطتها هالة 
مـن التوجـس والقلـق، لتصـل إىل واقـع مؤدلج، ويف 
قـراءة مـا وراء املكتـوب  نجـد صانـع النـص يوجه 
رسالة إىل املتلقي  برضورة الرتكيز عىل النوع ال الكم، 
واسـتحقاق العدالـة للجميـع عىل املسـتويات كلها ، 
وتربز السـمة الرافضة  للواقع من خالل ثورة الكلمة 
الخفية السـاخرة، بدءا بالعنوان الذي يضع الشـاطئ 
يف كفة امليزان، وانتهاء بموقف  يعرب عن الظلم الواقع 

عىل الطبقة املسحوقة.
«  اتفقنا  أن يكون الوزن بجوار البحر...شاطئ العقري 

هو األقرب لهما..
اجتمـع النـاس وتم الـوزن وسـطهم، رجحـت كفة 

األول، 
رفض اآلخر أن يزّوج أمه لفقري القرية..! «

     يلمـح القـارئ من خالل خطـاب النص عالقة بني 
اإلنسـان واملجتمع ، عالقة هشـة مـن ناحية فكرية، 
تقيـس األمـور اعتمادا عىل املـادة، ال عـىل الفكر، أو 
تشكيال ملصري اإلنسان ،يلجأ البطران إىل عملية تشبه  
التطبيـب ملرض يعانـي منه العرص، ويطـرح  رفضا 

خفيا من خالل أسلوب ساخر.
 يتابع البطران   تجسيد الواقع إىل حالة من االنفصام 
اإلنسـاني ، معتمـدا عـىل أدلجـة النـص بخاصيـة 
سيسـيولوجية ، تكمن يف الرصاع النفيس مع املجتمع 
والذات والثقافة ، والرغبات املكبوتة التي يستحرضها 
يف قصـة (طواف بعد أكل الثمـرة)، رابطا إياها بالبعد 
الديني، فحيـاة املجتمع قائمة عىل ثالوثها  املتمازج : 

الدين والسياسة والجسد.
 «    تتبـع أثرهـا وطـاف بجوارها حـول البيت، صىل 

ركعتني من
غري وضوء، سـعى سبعة أشـواط بني الصفا واملروة، 

قّرص، 
واختفت عنه.. غادر مكة ولـم يطف طواف الوداع أو 

أّي 
طواف آخر.. لم تعنيه، لكّنه أراد أن يغسل أثوابه

بماء زمزم ويقّرص من طولها..! «
  يحّمـل النـص بأيديولوجيـا تهـوي بمجتمعاتنـا ، 
أفرادها يمارسـون البغاء متقنعـني بثوب الدين، لكن 
صانـع النص أراد نقل الصـورة إىل ذهن املتلقي، رغم 
أنها تمثل الحالة العامة، تبدو إشـارات خفية مفعمة 
برسـالة تخـىش أن ال يـرى أصحـاب العيـب عيبهم، 
فالطواف والسـعي بني الصفا واملروة، ومكة، وطواف 
الـوداع، ومـاء زمـزم، كلهـا إشـارات دينيـة عميقة 
ومقدسة، لكّن املمارسـات الغوغائية تمّس بأدائها يف 

صورتها الواجبة، وكيانها املكتمل.
   ويطـرح نزاعـا آخـر بـني عالقـة املجتمـع بالدين، 
ومـدى الضعف الـذي تعاني منـه املجتمعـات تجاه 
الدين، يتمظهر بسـلوكيات ال ترقى ملستوى خطابهم 

الديني.
   و يسـتمر البطران يف رسم مالمح الصورة اإلنسانية 
، يف قصتـه (فـأر يحـوم يف الحديقـة)  بـني الرغبـة 
واملفروض، وما تحدثه فوىض العادات التي ال تؤسس 

بفكر ملتزم، ومقبول.
 « أردت أن أمسح عىل رأسها، قيل يل: ال يجوز..!

حينما اختىل بها تكاثرت الطماطم الصغرية حول
الشجرة، لكنها غري ناضجة رغم احمرارها..! «

   تكمـن يف حالـة مـن الضيـاع ، أو محاولـة لكـرس 
جمـود الحالة الذهنية ، سـلكت بطريق خاطئ، لعدم 
احتكامها لقواعد سـوية، فبني ثقافـة الدين وثقافة 
العيـب أبعاد متصارعة، رغـم توافقها يف أمور كثرية،  
ففـي الثقافة العربية تتم أدلجـة األطفال منذ الصغر 
عىل ثقافة العيب ، ولعّل البطران يعمد إىل اإلسقاطات 
النفسية عىل شخصياته، ليطور حالتها الدينامية  من 
خالل الالشعور، فبني الهو واألنا واألنا العليا ، فروض 

متشابكة ومتتابعة يصل إليها بصورة سلوكيات.
  فـاإلرادة والرغبة تتعارض بـني املقبول ، فلزمت « ال 
يجوز»، الرادعة، التي حملت الشخصية إىل التفكري يف 
سـبب املمنوع، مكونة حالة ذهنية تنزع إىل التجريب، 

وصوال إىل نتيجة صادمة.
    ويلقي البطران الضوء يف قصة ( مكان) عىل حالتي 
النـزاع العاطفي والنفـيس املرتبطتـني  بأيديولوجية   
املركزيـة ، يف محاولـة نقـل مـا يحصـل يف املجتمـع 
اإلنسـاني ضمـن أولويات اسـتعادة الثقـة، وتوجيه 
الـذات، وهذا فكر داعم السـتقاللية املرأة الجزئية من 

جهة، ورافض السـتقالليتها املطلقة من جهة أخرى، 
فحالـة التعجـب يف نهاية القصة  تثري صخبا نفسـيا  
نتيجـة تغري الزمـن، واتسـاع األفق، بالنسـبة للمرأة 
السـاعية للتحـرر، مقابـل الرجل املتحيز لنفسـه، يف 

رؤيته ملركزيته مقابل هامشية الجنس اآلخر.
«مكان..!

 أحبتني .. حينما رصحت لها بحبي أدارت بظهرها يل
ومشت..!

غادرت املكان إىل مكان بعيد..
وقفت مشدوها..!! «

   تكمن الداللة الذهنية يف نصوص هذه الحزمة مثرية 
إلشـكاليات ناقـدة للمجتمع ، تربز فيهـا ملكة عالية 
املسـتوى للكاتب، الذي أّطر للفكـرة من خالل رمزية 
شائقة، وتكثيف عميق، ونقل للمألوف ، ونقل للقبيح 
بصورة جميلة، فما يعرضه متجسد يف ذهنية القارئ، 
يعالج قضايا الحياة عامة، متنقال من املحسـوس إىل 
املفهوم، ليصّب يف عقل املتلقـي، فيتفاعل مع النص، 
رافضا السـلوكيات الضبابية، أو الوقوف عند املنطقة 
الرماديـة، التي يرى كثري من فئـات املجتمع أنها غري 

مفهومة. 
  يحمـل البطران رسـالة ال بد أن تجـد مكانها يف هذا 
املجتمـع الذي تلوذ عنارصه بالفـرار، وتتعرض لنوع 
من الهالك يف سـبيل التزمـت أو التعـود أو حتى عدم 
اإلدراك، ببصمـات رمزية يرسـل البطـران كلماته  يف 
عـدم املراوغـة ، ورضورة العدالـة يف مجتمعاتنا التي 
تضـّج بالشـكليات متناسـية أبسـط التفاصيل التي  
تسـامر املرء يف مكنوناته وباطنه، ورضورة وضع حد 
للممارسات التي تعرض البنية املجتمعية للتآكل سواء 
ارتبطـت بالدين أو السياسـة أو املجتمـع  ، ويحاول 
تقليص العالقة بني الثنائيـات بني املقبول واملرفوض 
، وعـدم الخوض يف التفاصيل عىل حسـاب املغزى من 
خـالل شـجب ، أو تأييـد وربطها كلها ببنيـة  املكان، 
مـكان الـوزن، ومـكان الطـواف، ومـكان الحديقة، 

ومكان غري معلوم.
  يربمج البطران أفكاره محوال إياها إىل مقاصد فكرية 
عىل نطاق شـامل، يسـعى إىل تحديد أثـر األفكار عىل 
السلوك اإلنساني، ورضورة التصدي لكثري من السائد 
املخالـف ، جاءهـا يف صورة لقطـة أو ومضة قصرية 
الحجم كثيفة املعاني محملة  بالرسـالة الناقدة، مرة 
أخـرى هي ربع من الدائرة لـم تكتمل ففيها كثري من 

الرتوش، والعراقيل التي تمنعها من االكتمال.
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خـرج من منـزل صغـري يقع 
خلف أحـدى الحانـات ، بينما 
كان يسري نحو سـيارتي التي 
منـذ  قدومـه  تنتظـر  كانـت 
دقائق ، اسـتوقفه شجار حاد 
بني شـاب عاري الصدر طويل 
القامة وعدد من الفتية معهم 
فتـاة جميلة شـقراء تمسـك 
بذراع احدهـم لتمنعه من الرد 
عىل ذلك الشـاب الطائش الذي 
يلوح بعصاه الخشـبية مهددا 

ومتحديا جمعهم قائالً : 
مـن  بينكـم  يوجـد  أال   -

يواجهني؟
خاطبه أحدهم :

- قلنا لك انـرصف من هنا فال 
أحد منا يريد القتال .

أقاتلكـم  أن  أريـد  لكننـي   -
جميعا.

- نعلم أنك سكران ومن العيب 
علينا أن نتشـاجر معك إذهب 

أرجوك ونعتذر منك جميعا .
- أريـد قتـاالً ال اعتـذاراً  هـل 
وصل معكم الجبن والخوف إىل 

هذا الحد ؟
  طلب منـي الرجل أن أنتظره 
الشـاب  ذلـك  إىل  قليـال، عـاد 

قائال:
- ربما ال يريـدون القتال رأفة 

بك إذهب من هنا أرجوك .
- لقد أضحكتني حقا ، لسـت 
بحاجة إىل نصائحك إبتعد عني 

إيها العجوز الخرف .
- هـل تظن نفسـك قويـا أيها 

املعتوه ؟
 رفع رأسـه عاليا ، أخذ يرضب 
بيديه عـىل صـدره كالغوريال 

وهو يرصخ قائال :
- نعم أنا شجاع وقوي وال أحد 
يجرؤ عـىل أن يقف أمامي أبدا 

ألن حياته ستنتهي عىل يدي .
- أحذر يا بني فإن داء العظمة 
والغـرور لـن يسـري بـك إال إىل 
الهاويـة ، لقـد كنـُت مجنونا 
مثلك تماما عندما كنت يف سنك 
، هـل تعلم كيف أشـعر عندما 
أتذكـر ذلـك الطيـش والغرور 
والشعور بالعظمة الذي استبد 

بي عندما كنت يف عمرك ؟
  دنـا منـه قليال ، تحـدث إليه 

بصوت خافت لم يسـمعه أحد 
. هـدأ الصبـي فجـأة  ، طأطأ 
رأسـه خجال ، رمى العصا من 

يده ثم انرصف بهدوء . 
   قدم إىل سيارتي بعد أن تمكن 
من إنهاء النزاع برباعة وذكاء ، 
سألته بعد أن إتجهت به رشق 
العاصمة الكندية (أوتاوا) عن 
تلـك الكلمـة التي جعلـت ذلك 
الشـاب العنيـد  يرتاجع أمامه 

مستسلما  بسهولة :
- يالـه مـن جيل متعـب ، من 
الصعب علينـا أن نعيش بوئام 
كانـوا  وإن  هـؤالء  بـني  تـام 
أبناءنا ، نحن كبار السـن لدينا 
طباع وسجايا وآراء يرون أنها 
قـد اسـُتهلَِكت بعـد أن مـىض 
عليها ردح مـن الزمن دون أن 
يدركوا أنها مناسبة لكل زمان 

ومكان .
- أمـر بديهـي أن تتغري بعض 
الخصال واألفكار بتغري الزمن 
، لكـن قـل يل مـاذا قلـت لذلك 

الشاب ؟
- يعد هـذا العرص مـن أخطر 
العصور التي مرت عىل البرشية 
، تتغـري فيـه األمـور برسعـة 
مخيفة، عندما تزوَجْت والدتي 
مـن أبي كان بأمـر جدي الذي 
قـال لهـا سـوف تتزوجني من 
هذا الرجـل فأنا أراه مناسـبا 
لكي ، الأتفق مع هذه الطريقة 

عـىل الرغـم مـن أن والدتي قد 
عاشـت حيـاة سـعيدة معه ، 
وأنـا  قابلـت رشيكـة حياتـي 
كثريا وخرجنا مـرارا ثم أبلغت 
أبي أننـي اريد ألزواج من هذه 
الفتـاة ، وابنتي عندما نضجت 
منزلنـا  إىل  شـابا  إصطحبـت 
قائلـة أريدكـم أن تتعرفـوا إىل 
زوجي ، أما حفيدتي  تغيب عن 
املنزل شـهورا ثم تعود دون أن 
نعرف كم منزل قد سكنت وكم 
شـابا عارشت ، لقد أصبح هذا 
الجيل اليطيع لنا أمرا واليسمع 

لنا نصحا .
- لكن ذلك الشاب سمع كلمتك 
أن  أتمنـى   ، بعيـدا  وانـرصف 

أعرف تلك الكلمة .
- الكلمة  أفضل وأخطر سالح 
وعلينـا  البرشيـة  أخرتعتـه 
يف  جـدا  حذريـن  نكـون  أن 
استخدامها ،  شـكرا لك يابني 

هذا هو منزيل توقف أرجوك .
- لكنك لم تخربني عن الكلمة.

- لقـد قلـت لـه العديـد مـن 
الكلمات عن أي كلمة تتحدث؟
- الكلمـة التـي جعلتـه يتخىل 
عن العنف وينسحب من أمامك 

مطيعا .
- اوه ، تقصد الكلمة األخرية .

- هي بعينها .
- ال أظنـك تحتـاج إليها يابني 

تصبح عىل خري .

ويل يف األرِض أدياٌن و ُرْسٌل
و ربٌّ خالٌق يف الكون يعلو

نيا حياتي إذا تظلَُّم يف الدُّ
فربُّ النوِر يف قلبي يهلُّ

يفيُض بنورِه نوراً بروحي
و يرشُق يف الحشاشِة .. يستهلُّ

إذا استوحشُت يف أهيل يراني
فربُّ العاملنَي أٌب و أهُل

بإذِن الله لم َيحجْب ضياًء
َسَحاٌب أسوٌد مهما ُيِضلُّ

فقد َصلَّْيُت يف ُعْمري صغرياً
يِب ما يوماُ أملُّ لهذا الشَّ
و يل يف اللِه تاريٌخ تعدَّى

ننِي .. فهل أزلُّ !؟ تقاويَم السِّ
إذا ما تاَه يف طيٍش ضمريي

ديِد هو املُِدلُّ إىل الرُّشِد السَّ
أنا استعصمُت يف ربِّي طويالً

فهل يا ناُس عن دربي أضلُّ !؟
نيا شفيٌق و رّبّ الناس يف الدُّ

سيحمي املؤمننَي إذا استظلَّوا
تشّظى الناُس باألحزاِب ُطرَّاً

و ِحزُب اللِه لو يدروَن ُكلُّ
رأيُت اللَه يف دنياي ِعزَّاً
االً أَذلّوا إذا األرباُب ُجهَّ

رأيُت الكفَر يف شدقيِّ ُمرَّاً
و طعَم اللِه باإليمان َيحلو
أراُه بداخيل .. يف كلِّ يشٍء
فكيف اللَه رّبي ال أِجلُّ !؟
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تشـري العديد مـن الدراسـات إىل أن 
الرضيـع يكـون حساسـاً أكثر من 
األطفـال األكرب سـناً؛ فعـىل األم أن 
تشـعر رضيعهـا بالسـعادة بعـدة 
خطوات تحدث عنهم الدكتور أحمد 
عبد الحليم، استشاري طب األطفال 

وحديثي الوالدة.
النظر يف عيني الرضيع

تخطـئ الكثـري مـن األمهـات حني 
وهـن  أطفالهـن  بإرضـاع  يقمـن 
منشـغالت بالحديـث مـع آخرين، 
حتـى  أو  بالهاتـف،  الحديـث  أو 
تقليـب صفحـات مواقـع التواصل 
االجتماعي املختلفة، ويف هذه الحالة 
فهي ال تقدم لطفلها الحب والراحة 
والسعادة، بل تقدم له الغذاء فقط.

وأشـارت الدراسات الحديثة ألهمية 
الطفـل  وجـه  يف  األم  تنظـر  أن 
أثنـاء الرضاعـة الطبيعيـة أو حتى 
أن  يجـب  أنهـا  كمـا  الصناعيـة، 
تنظر يف عينيه مبارشة لكي يشـعر 
بالسـعادة واألمـان، فهذا الشـعور 
املتبادل ال يقدر لدى الطفل الرضيع 

مهما استهانت به األم.

التبسم الدائم للرضيع 
ال يمكن لألم أن تدرك قيمة التبسـم 
لطفلها ويف وجهه خصوصاً سـواء 
عن قرب أو بعد، وأشـارت دراسات 
ألهمية التبسـم يف وجـه الرضيع يف 
تحفيز كمية الحليب أثناء الرضاعة 
الطبيعية، كما أن الدراسات أشارت 
ألهميـة التبسـم يف وجـه الرضيـع 
لتحفيـز مناعتـه وتقويـة ذاكرته، 
اللمسـات  تلـك  بداخلهـا  وتطبـع 
الدافئـة ويمكن عند وضع الطفل يف 

كرسـيه الخاص يف املطبخ أن تبقى 
األم عـىل تواصل بالتبسـم معه كل 
عدة دقائق، فال تهمله أو ترتكه مع 
األلعاب التي أمامه مثٌال ألنه سـوف 

يشعر بالضيق وامللل رسيعاً. 
الحديث مع الرضيع 

الطفـل  أن  أو تعتقـدي  ال تتخيـيل 
الرضيـع ال يفهـم الحديـث معـه، 
ولذلـك فيجـب أن تقومي بكل يشء 
يخصه يف صمت مثل تغيري الحفاض 
وتبديـل املالبس، وقومـي بالحديث 

املبكـر معه لكي يشـعر بالسـعادة 
مثل أن تقويل له: هيا بنا لنسـتحم، 
قويل له أثناء الحمام مثالً: ما أجمل 
املاء، أو اسـأليه: هل املاء سـاخن؟ 
الحديـث املبكر مع الطفل يشـعره 
بأهميته وبأن هناك جسور تواصل 
مع أعز شخص لديه يف الحياة وهو 

األم.
الخروج يف نزهات

يحب الرضع الخروج يف نزهات منذ 
الشهور األوىل من أعمارهم، وأشارت 
الدراسـات العاملية بخصوص تربية 
الرضع والعناية بهم ألهمية الخروج 
اللييل يف السـيارة بالرضيـع لتقليل 
املغص الليـيل املزعج؛ مما يشـعره 
بالسـعادة والرضا، كما أن الخروج 
من البيت يشـعر الطفل بالسـعادة 
ألن خـروج الكبـار وتركه وراء باب 
مغلـق مع األم يشـعره بأنه يختلف 

عنهم مما يشعره بالحزن.
القراءة املبكرة

نعـم عزيزتي األم فأنـت لم تقرئي 
العنوان بصـورة خاطئة؛ فالقراءة 
املبكـرة للطفـل واحـدة مـن أهم 

الوسـائل التي تشـعره بالسعادة، 
تخيـيل تأثـري تناغم صوتـك عليه، 
حيـث يزيد مـن نشـاط خاليا املخ 

وتكاثرها برسعة.
كمـا أن القـراءة املبكـرة للطفـل 
تشـعره بأهميتـه لـدى األم التـي 
تحرص عىل أن يكون طفلها سوياً 
من الناحية الجسـدية والنفسـية، 
وتشـعر القراءة للرضيع بالسـالم 
واألمـان حـني يكـون يف رسيره أو 
يف حضن أمـه، وتسـاعده القراءة 
قبـل النوم لكي يخضع لنوم هادئ 

ومريح.
تدليك جسم الرضيع

مظاهر السـعادة بعد التديل كنرش 
أحـد املواقـع األمريكيـة خالصـة 
تجربة قام بها عىل الرضع أشارت 
إىل أن تدليك الطفل الرضيع يشعره 
بالسعادة؛ وقد نصحت تلك التجربة 
بـأن يتـم تدليك الجسـم بداية من 
الـرأس حتى أصابـع القدمني، مع 
التنبيـه إىل أنـه ال يمكـن إجراؤها 
إال بعد سـاعة من الرضاعة لكي ال 

يتقيأ الطفل.

قدم علماء أدلة جديدة للرد عىل سـؤال قديم بشـأن سبب وجود 
خطوط عىل جسـد الحمار الوحيش، حيث تبني أن هذه الخطوط 
تهدف لتضليل حرشة ذباب الخيـل مصاصة الدماء، التي تتغذى 

عىل دماء هذه الفصيلة من الحيوانات وتنقل أمراضا مميتة.
وأشار الباحثون إىل تجارب كشفت أن ذباب الخيل يواجه صعوبة 
يف الهبوط عىل جسـد الحمار الوحيش، بينما يهبط بسـهولة عىل 

أجسـاد الخيول ذات اللون الواحد.
ويف إحـدى التجـارب وضـع الباحثـون أغطية بهـا خطوط عىل 
أجسـاد الخيـول والحظـوا أن عددا أقـل من الذبـاب وقف عليها 
مقارنة بالعدد، الذي هبط عىل أجساد نفس الخيول عندما وضع 

العلمـاء أغطيـة ذات لـون واحـد عليهـا.
وقـال خبـري علـم البيئـة السـلوكي، تيـم كارو، مـن جامعـة 
كاليفورنيا-دافيس وقائد فريق البحث املنشور يف دورية (بلوس 
وان): ”الحظنـا أن ذبـاب الخيـل يقـرتب مـن أجسـاد الحمـري 
الوحشـية والخيـول بنفـس املعدل لكنـه يفشـل يف الهبوط عىل 
الحمري الوحشـية أو الخيـول املغطاة بغطاء بـه خطوط ألنه ال 
يسـتطيع إبطاء رسعته عىل نحو مالئم لذلك يتجاوزها أو حرفيا 

يصطدم بها ويرتد“.
وتتنوع أشـكال الخطوط عىل أجساد الحمري الوحشية وال يوجد 

اثنان متماثالن.
وسـجل الباحثـون مقاطع مصورة لذبـاب الخيل وهـو يحاول 
مهاجمة حمري وحشـية وخيول مستأنسـة يف اسـطبل يف نورث 

سومرست يف إنجلرتا.
ولـم تردع الخطـوط الذباب من عىل بعد حيـث أحاطت بالخيول 
والحمري الوحشية بنفس املعدالت، لكن الذباب هبط عىل أجساد 
الحمـري الوحشـية بوترية أقل من الخيول بمعـدل يقل عن الربع 

تقريبا.
وقال عالم األحياء يف جامعة بريسـتول، مارتن هاو، واملشارك يف 
وضع الدراسـة إن الخطوط ربما ضللـت الذباب عىل نحو ما مع 
اقرتاب الحرشات بدرجة كافية لرؤيتها بعيونها ذات دقة اإلبصار 

املنخفضة.

املكوّنات
لتحضري الكيكة:

دقيق - 4 مالعق كبرية
كاكاو - 3 مالعق كبرية

زيت ذرة - 3 مالعق كبرية
سكر - ملعقتان كبريتان

بايكنغ باودر - ملعقة صغرية
فانيليا - ملعقة صغرية

قرفة مخلوطة مع النسـكافيه 
- ملعقة صغرية

ماء - كوب
للتزيني:

كاكاو - ملعقة صغرية
ماء ساخن - 3 مالعق كبرية

طريقة العمل
ضعـي  الكيكـة:  لتحضـري   -
الزيـت،  الـكاكاو،  الدقيـق، 

بـاودر،  البايكنـغ  السـكر، 
يف  واملـاء  القرفـة  الفانيليـا، 
الخـالط الكهربائـي واخلطـي 

جيداً.
- اسكبي املزيج يف قالب قطره 

20 سنتم.

- ضعـي القالـب يف امليكرويف 
لـ3 دقائق.

- للتزيـني: يف وعـاء، اخلطـي 
الكاكاو واملاء جيداً.

- اسكبي املزيج عىل الكيكة ثّم 
قدميها باردة.

اسـرتاليون،  علمـاء  كشـف 
التواصـل  انعـدام  أو  قلـة  أن 
سـبباً  يكـون  قـد  اجتماعيـاً 
القلـب  يف اإلصابـة بأمـراض 

واألوعية الدموية.
ووفقـا لنتائج دراسـة علمية 
أجراهـا باحثون مـن جامعة 
موناش األسـرتالية، يـزداد يف 
سن الشيخوخة خطر اإلصابة 
واألوعيـة  القلـب  بأمـراض 
التقدم  الدموية، ليس بسـبب 
بالعمـر فقط، بل بسـبب قلة 

التواصل مع اآلخرين أيضا.
هـذا  إىل  الباحثـون  وتوصـل 
دراسـتهم  بعـد  االسـتنتاج 
لبيانـات 11 ألف رجـل وامرأة 
أعمارهم فوق 70عاما، جمعت 
خـالل أربعـة أعـوام ونصـف 
العام، واتضح للباحثني أن كبار 
السـن األصحاء الذين يعانون 
مـن العزلـة االجتماعيـة، هم 
أكثر عرضة لإلصابة بأمراض 
القلب واألوعية الدموية بنسبة 

68 باملئة. 
وأن هذا الخطر يتضاعف لدى 
الذيـن لديهم (دعم اجتماعي) 
محـدود من جانـب املحيطني 
بهـم، مقارنـة بالذيـن كانـوا 

نشيطني اجتماعًيا.
أنـه  إىل  الباحثـون،  ويشـري 
التواصـل  مسـتوى  كان  إذا 
املسـن  للشـخص  االحتماعي 
مـرة واحـدة أو أقل يف الشـهر 
مـع أربعة أقارب فقـط، فإنه 
يعاني من نقـص يف العالقات 
االجتماعية، واملقصود بالدعم 
االجتماعـي، هو وجـود أربعة 
أقارب أو أصدقاء وأكثر يمكن 
للشخص املسن التواصل معهم 
ومناقشـة مختلـف األمور أو 
ويعتـرب  مسـاعدتهم،  طلـب 
الشـخص وحيدا إذا عانى من 

هذا الشعور ثالثة أيام أو أكثر 
يف األسبوع.

هـاري  الربوفيسـور  ويقـول 
جينينغـز يف تعليقه عىل نتائج 
والدعـم  ”األرسة  الدراسـة: 
مـع  العالقـة  أو  االجتماعـي 
املجتمع ليسـت دائمة يف حياة 
النـاس، ألنه مع تطـور فهمنا 
للـدور الذي تلعبه هذه العوامل 
واألوعيـة  القلـب  صحـة  يف 
الدمويـة، يجـب بـذل الجهود 
الالزمـة ملعالجتهـا، مـن أجل 
مساعدة كبار السن البقاء عىل 

تواصل دائم ودعم جيد“.

بعد سـنوات من الـزواج ومـع ازدياد 
حجم املسـؤوليات والضغوط، تختلف 
الرومانسية عن مراحل العالقة األوىل، 
ولكنهـا تظـل موجـودة بـني األزواج 
املحبني، ومن أجل الحفاظ عىل شـعلة 
الحب عىل مدار سـنوات الزواج، افعيل 
هـذه األشـياء الخمسـة يوميـاً مـع 

زوجك..
-1 التواصل البرصي

الكثري مـن األحاديث تتم بينكما بينما 
ينظـر أحدكمـا يف هاتفـه، أو ترتبـني 
أنِت املنـزل أو أي يشء آخر، ولكن هذا 
ال ُيعّد تواصـال باملعنى املطلوب، يجب 
أن يحتوي يومكما عىل تواصل برصي 
بينكمـا، تـرتكان كل يشء، وينظر كل 

منكما إىل عني اآلخر.
التواصـل البرصي يقول إن الشـخص 
اآلخـر هـو مهم بالنسـبة إليـِك، وأنِك 
تقّدرينـه وتهتمـني بمـا يقولـه، كما 
يذكركما باأليـام األوىل للعالقة، عندما 

وقعتما يف الحب.
-2 العناق والتقبيل

هرمـون  الجسـم  يطلـق  علميـاً، 
األوكسيتوسني (هرمون السعادة) عند 
العناق بني شـخصني محبني، ما يعزز 

الرتابـط بينكمـا، ويعمل عـىل تقوية 
العالقة.

دائمـاً  يذّكركمـا  التقبيـل  أن  كمـا 

بخصوصية العالقة، فنحن نحب أهلنا 
وأصدقاءنـا، ولكـن ال نقبل أحـداً بهذا 
النحو، هـذا باإلضافة إىل فوائد التقبيل 

عىل قوة العالقة بينكما.
-3 الضحك معاً

من الطبيعي أن تحاول ضغوط الحياة 

هـزم روح الدعابـة داخلكمـا، ولكن 
األزواج السـعداء لديهـم إرادة قويـة 
تحافظ عىل روح الدعابة هذه من أجل 
تقوية العالقة بينهما، فالضحك يطلق 
هرمـون اإلندورفـني، وهـو مسـكن 
للتوتـر، كمـا أنـه يزيـد مـن جاذبية 
الرشيك، احريص عىل إطالق الدعابات 

مع زوجك والضحك معاً يومياً.
-4 املجاملة

يجـب أن تقدمي الشـكر والثناء عىل 
املجهود الذي بذله زوجك ألجلك، حتى 
الخدمـات التي يقّدمهـا والتي ترينها 
أمراً مسـلّماً، هذا يحفـزه لبذل املزيد 
مـن أجلك، كما أنه يزيد املودة والقرب 
بينكمـا، فقط ابحثي عـن اإليجابيات 
واثني عليها، وتغايض عن السـلبيات 

قدر اإلمكان.
-5 الغفران

األخطـاء واردة الحـدوث، خاصـة يف 
العالقـات الطويلـة األمـد، ال تراكمي 
الغضب داخلـك، بل تحّدثي مع زوجك 
وسـامحيه  بمشـاعرك،  وصارحيـه 
مـا دام ال يتعّمد إيـذاءك، أبداً ال تحمال 
اآلخـر،  تجـاه  منكمـا  كل  ضغائـن 

ستجدان الحميمة تزداد بينكما.

كشفت دراسة حديثة، عن املخاطر 
التـي قد يسـببها املنبـه عىل صحة 
اإلنسـان؛ حيـث إنـه قد يكـون له 
مخاطـر عـىل صحـة القلـب بمـا 
يؤدي يف بعض األحيان إىل السـكتة 

القلبية.
ويعد املنبه هو ثاني اخرتاع يكرهه 

املجتمع بعد الهاتف املحمول.
أجرى مجموعة من الباحثني دراسة 
يف املعهد الوطني للصحة يف اليابان، 
عىل مجموعة من األشـخاص، وتم 
إجبارهـم عىل االسـتيقاظ بشـكل 

مفاجئ ألكثر من يوم.

توصلت الدراسـة إىل أن االستيقاظ 
بشكل مفاجئ سواء باملنبه أو بأي 
وسـيلة أخـرى يتسـبب يف ارتفـاع 
ضغـط الـدم وزيادة عـدد رضبات 
القلب؛ حيث إنه يتسـبب يف شـعور 
اإلنسـان بالذعـر والخـوف وعـدم 

الثقة.
اإلنسـان  أن  الدراسـة  وأوضحـت 
يكون شـبه ميت خالل النوم أي أن 
معدل رضبـات قلبه وضغـط الدم 
يكـون ثابًتا، إال أنها ترتفع بشـكل 
مبالـغ فيـه يف حالـة االسـتيقاظ 
بشكل مفاجئ وهو ما قد يؤدي إىل 

سكتة قلبية يف بعض األحيان.
نصائح لتجنب خطورة املنبه

وحـددت الدراسـة مجموعـة مـن 
النصائـح لتجنـب التعـرض لهـذا 
الخطـر، من بينهـا محاولة تدريب 
الجسـم عـىل االسـتيقاظ يف املوعد 
املرغوب بدون أي وسائل مساعدة، 
أو مـن خـالل االعتمـاد عـىل ضوء 
الشـمس الـذي يتسـلل إىل الغرفـة 
ليكون عالمة عىل موعد االستيقاظ، 
أو يف حالـة الـرضورة االعتماد عىل 
موسـيقى هادئـة يف ضبـط املنبه؛ 

حتى ال يتسبب يف اإلصابة بالفزع.
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تفضـل العديد من األمهـات الجدد، تقديـم الطعام الصحي 
ألطفالهـن، عىل الرغم من وجود املغريـات الغذائية حولهن، 
ولكنهن يرغبـن يف تقديم وجبات غذائيـة متكاملة وصحية 

يف نفس الوقت.
وهـذه املعادلة الصعبـة يجب أن تتوصل إليهـا كل أم ترغب 
بصحـة جيـدة ونمو سـليم لطفلها منذ سـن الرضاعة؛ ألن 
الطفل الرضيع يبـدأ يف تناول الطعام الصلب بعد عمر أربعة 

اشهر حسب توصيات األطباء.
 ولذلك فعليك عزيزتي األم أن تتبعي بعض النصائح:

يجـب عىل األم أن تقـدم لرضيعها بعد أن يتم شـهره الرابع 
الوجبات املحرضة يف املنزل، وال تقدم له الطعام الجاهز الذي 
يباع يف الصيدليات ومراكز التسـوق ألنـه يحتوي عىل كمية 

كبرية من الكربوهيدرات، والقليل من الفيتامنيات.
كما أن الفواكه املحرضة والجاهزة رغم أنها تكون مهروسة 
تحتوي عىل كمية كبرية من السكر واملواد الحافظة، واألفضل 

أن تحرضيها يف البيت طازجة.
تنويـع الطعام عـىل األم أن تقدم لطفلها العنـارص الغذائية 
حسـب الهرم الغذائي لطفلها، وحسـب سنه وال تقدم له أي 
صنف عىل حساب اآلخر، فالطفل بحاجة للربوتني والدهون 
والكربوهيدرات والفيتامينات، ويف هذه الحالة فهي يجب أن 

تقدم له الطعام الذي يحتوي عىل جميع العنارص.
ويالحظ أن معظم األمهات يقدمن الطعام الذي يحتوي عىل 
الكربوهيـدرات باسـتمرار مثـل األرز واملكرونـة واملعجنات 
واملخبوزات، ويهملن طبق السـلطة اليومي وعصري الفاكهة 
الطازج، ومعنى ذلك أنها تهمـل تقديم الفيتامينات لطفلها 

والتي تلعب دوراً كبرياً يف تعزيز مناعة الطفل.
تنتـرش يف اآلونـة األخرية العصائـر املعلبـة والجاهزة، وهي 
قليلـة الفائدة وتفقد الكثري مـن محتوياتها الغذائية، ولذلك 
يجب أن تحـرص األم عىل تقديم الفواكـه بقرشها لطفلها، 
ويف حـال تقديـم العصائـر فيفضل عـدم تقشـري الفواكه، 
وكذلك عدم إضافة السكر ويمكن تحليتها بالعسل بعد عمر 

السنة عند الرضورة.
عدم تقديـم املقليات يفضـل ان تقدم األم الطعام املسـلوق 
واملشـوي ألطفالهـا سـواء كان عبـارة عن لحـوم أو حتى 
خـرض، فال تفضل األطعمـة املقلية بالزيوت غـري الصحية، 
ألنها ضارة فهي كذلك تسبب زيادة الوزن أيضاً للطفل، وقد 
أصبحت السمنة منترشة بني األطفال، كما أن األسماك تفقد 

األحماض األمينية يف حال قليها.
يجـب أن تبتعدي عن الخبز األبيـض، وتقدمي لطفلك الخبز 
املصنوع من القمح؛ ألن الحبوب الكاملة مثل القمح والشعري 

والغري منزوعة الغالف الخارجي تمد جسـم الطفل بالطاقة 
وتساعده عىل النمو، حيث تحتوي عىل الفيتامينات واملعادن 
الرضوريـة، باإلضافة إىل األليـاف الصحية التي تحافظ عىل 

صحة القلب والجهاز الهضمي لدى الكبار والصغار.
الحـرص عىل تقديم الربوتـني بنوعيه يجـب أن يكون هناك 
حصة يومية للطفـل من الربوتني النباتـي أو الحيواني، ويف 
حـال تقديم الربوتـني الحيواني فقدمي له اللحـوم الحمراء 
والدجـاج واألسـماك، ويمكن تقديمها بطـرق مختلفة لكي 
تشـجعي طفلك عـىل تناولها، وكذلـك يمكـن أن تقدمي له 

الربوتني النباتي مثل العدس والفول.
يجـب أن تقـدم األم لطفلها املـاء يف أوقات مناسـبة، وليس 
خـالل تناول الطعام، وعليها أن تقدم له كميات مناسـبة له 
لكي تحميه من الجفاف، وقبل عمر أربعة أشهر ال يقدم املاء 
للرضيـع، واملـاء عموماُ يعمل عىل توفـري الوقاية من العديد 
مـن األمراض التي مـن املمكن أن يتعرض لهـا األطفال ألنه 

ينظم عمل أجهزة أجسامهم املختلفة.
نمـوذج وجبـات صحية ليوم واحـد لطفلك يتقبـل األطفال 

الطعام من األب أكثر من األم
اإلفطار بيضة مسلوقة، كوب من العصري الطبيعي، رشيحة 

توست من القمح، رشيحة جبن منزوع الدسم.
وجبة الغداء

سمك مشوي أو صدر دجاجة منزوع الجلد، طبق صغري من 
الرز البني املسلوق، طبق سلطة مشكلة.

وجبة العشاء
كوب من الزبادي، ثمرة فاكهة أو أكثر، ملعقة عسل.
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امللـوك زوج  احـد  ان  يحكـى 
ولـده ثالث مـرات ويف كل مرة 
كان الولد يطلـق زوجته دون 
أن يعرف أبوه االسباب، طرده 
أبوه من القرص لكثرة الطالق، 
خرج الشاب من املدينة للبحث 
عـن عمـل فوجد عمـل راعي 
اغنام عند احد املوالني، اعجب 
الشـاب صاحـب الغنـم كثريا 
بنـت  الغنـم  لصاحـب  وكان 
وحيدة، قال سـأطلب منها أن 
تتـزوج بـه لكي يبقـى معنا، 
عرض الـزواج عىل ابنته قالت 
لن تتزوج به حتى تسافر معه 
لتعـرف حقيقته، قـال الرجل 
للشـاب غدا ال تخرج ب الغنم، 
سنسـافر بضعة أيـام لقضاء 
حاجة، فسافر معا ويف الطريق 
مروا عىل غنم فقال الشاب ما 
أكثرها وما اقلها تعجب الرجل 
ولم يرد عليـه فمروا عىل غنم 
أخرى قال الشاب ما اقلها وما 
أكثرها ، فقال الرجل يف نفسه 
أنـه غبـي لذلـك طلبـت مني 
ابنتي السـفر معـه، مروا عىل 
مقربة فقال فيِك االحياء وفيِك 

االمـوات، ومـروا أيضـا عـىل 
بسـتان جميل فقـال ال ادري 
إن كان هذا البستان أخرض ام 
يابس، تعجب الرجل كثريا ولم 
يتكلـم ،دخلوا عىل قرية طلبوا 
املاء للرشب فاعطوهم الحليب 

رشب هو واعطى للرجل بعده، 
ثـم دخلـوا قرية أخـرى طلبا 
املـاء اعطوهـم املـاء فأعطى 
للرجل اوال ثـم رشب هو، قال 
الرجل يف نفسه لم يحرتمني يف 
الحليب واملاء أعطاني اوال، قال 

الرجل لن ازوجه ابنتي السفر 
يكشـف الناس عىل حقيقتها، 
وعـادا مـن السـفر وقص كل 
يشء عىل ابنتـه، فقالت البنت 
ألبيهـا، أنه نعـم الرجل، فقال 
كيـف ذلـك قالت الغنـم االوىل 
فيها الكبـاش اكثر من النعاج 
والغنـم الثانية ففيهـا النعاج 
اكثر مـن الكباش واملقربة من 
تـرك ذرية هـو حي ومـن لم 
يـرتك فهو ميت والبسـتان إن 
كان صاحبه عمله بماله فهو 
أخـرض وإن كان ب الدين هو 
يابس أمـا الحليب عند وضعه 
يف اإلنـاء ينزل الحليب ويصعد 
املاء هـو رشب املـاء واعطاك 
الحليـب وامـاء البـرئ الصايف 
يصعد لألعـىل اعطاك انت اوال 

، فزوجها له ،
وعنـد دخولـه عليهـا وضـع 
يده عىل رأسـها وقـال ملن هذا 
كان_رأيس_ قالـت  الـرأس 
لهـا  فقـال  وأصبح_راسـك، 
تهيئي للسـفر، انا لست راعي 
الغنم انا ملك ابن ملك خرجت 

للبحث عنِك.
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1915 - األملان يخرتعون غاز الفوسجني 
القاتل السـتخدامه يف القذائف املدفعية 

وذلك أثناء الحرب العاملية األوىل.
1916 - بدأ معركة فـردان أثناء الحرب 
العاملية األوىل والتي استطاع الفرنسيون 
فيهـا وقـف التقـدم األملانـي يف بالدهم 
بـدأوا بعده هجوم معاكس حقق نجاًحا 

كبريًا.
1941 - أدولف هتلر ينصب نفسـه قائد 
أعىل عىل الجيوش األملانية ويلقب نفسه 

بالفوهرر.
1949 - انقـالب يف سـوريا بقيادة أديب 
الشيشـكيل ضد سـامي الحنـاوي الذي 

حاول توحيد سوريا مع العراق.
التـاج  عـن  تسـتقل  زنجبـار   -  1963

الربيطاني.
1965 - إعـادة انتخـاب شـارل ديغول 

رئيًسا لفرنسا.
1983 - رسقـة كأس العالم لكرة القدم 
(كأس جول ريميـه) من خزائن االتحاد 
الربازيـيل لكرة القـدم يف مدينة ريو دي 

جانريو.
1984 - اململكـة املتحـدة توقـع اتفاق 

رسـمي تنتقل بمقتضاه هونغ كونغ إىل 
السيادة الصينية عام 1997.

2001 - إطفاء الحرائق واألدخنة بشكل 
تـام من انقـاض برجي مركـز التجارة 
العاملـي بعـد ثالثة أشـهر مـن هجمات 

سبتمرب.
2003 - ليبيا تعلن إنها سـتقوم بتدمري 
ترسـانتها من أسـلحة الدمار الشامل، 
كمـا أعلنت عـن موافقة الزعيـم الليبي 
معمـر القـذايف عـىل السـماح ملفتـيش 
األسـلحة عىل مراقبة التخلص من هذه 

األسلحة بدون قيد أو رشط.
2009 - رئيـس الـوزراء اللبناني سـعد 
الدين الحريري يقوم بزيارة رسـمية إىل 
سـوريا هـي األوىل له منذ اغتيـال والده 
رئيس الوزراء السـابق رفيـق الحريري 
وما تالها من اتهامات وجهت إىل سوريا 
حـول وجود صلـه لها بحـادث االغتيال 
ويجري محادثات مع الرئيس السـوري 

بشار األسد.
ألكسـندر لوكاشـينكو يفـوز  ـ   2010

بوالية رابعة كرئيس لبيالروس.
2011 - كوريا الشـمالية تعلن عن وفاة 

الزعيـم كيـم جونغ إل وذلـك بعد وفاته 
بيومـني، كما تـم اإلعـالن إن نجله كيم 

جونغ أون توىل املسـؤولية خلًفا له.
بـراءة عـالء وجمـال مبـارك   - 2013
وأحمد شـفيق (غيابياً)، يف قضية أرض 

الطيارين.
2015 - اغتيـال سـمري القنطـار، الذي 
يف  الُلبنانيـني  األرسى  بـ«عميـد  ـب  ُلقِّ
الُسـجون اإلرسائيليَّـة» يف غـارٍة جويَّة 
إرسائيليَّـة، عىل مدينـة جرمانا يف ريف 

دمشق.
2016 -اغتيال أندريه كارلوف، السـفري 
الـرويس يف تركيا جـراء تعرضه لهجوم 
مسـلح يف أنقرة، عىل يـد رشطي يدعى 
مولـود آلطـن طاش قـال أنـه فعل ذلك 
انتقاًما من املشاركة الروسية يف هجوم 

حلب.
مقتـل شـخص وإصابـة 3 آخريـن إثر 
هجوم عىل مركز إسالمي بمدينة زيورخ 

السـويرسية وانتحار منفذ الهجوم.
مقتـل 12 شـخصا وإصابـة 49 آخرين 
اسـتهدف سـوًقا  بالدهـس  يف هجـوم 

مزدحمة بالعاصمة األملانية برلني.

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

غزل عراقي
ــض بالعصـــــــــــر  ــا تلف ــة صبح م حبّك حتيّ
ــار الهـــــــجر ــادي ص ــيء ع ــد ال ترد ش روح وبع
ــك ما بعد أحطله كدر ــي ما عرف معنى العش  الل
ــارت صفـــــر ــه ص  جانت درجتك ألف بس هسّ
- - - - - - - - - - - - - -
ــاح ــح ارتـــــــــــــ ــاك ص ــگ ويّ ــن بالعش ممك
ــي راحــــــــــات ــه  مجمله ــم  وه ــي  ف ــن  لك
ــي يصـــير ــكلتي الگلب حزنه اعله كل ش مش
وهمومه جبل وسفوحه حسراتــــــــــــــــــــي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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االمير وابنة الراعي

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغـرية ، ثم أكمـل توزيع باقـي األرقام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقيـة يف املربع الكبري وال تسـتخدم الرقم اال مرة 

واحدة .

أفقي
1َولد o انهار فانتهت حضارة

2تعوّد غري محمود o ميش
3مؤسس علم الكيمياء

4فيها أعىل قمة يف العالم
5خلل أو مرض (معكوسة)

6مخرتعو الحروف االبجدية قبل 4000 سنة
7العب كرة قدم عاملي

824 ساعة o صغري الحجم o متشابهان
9تقال لبدء حديث عن بعد o غصن

10واضع أسس علم الجرب
رأيس

1رضبتها أمريكا بالقنبلة النووية
2ناقش بحدة o خوف شديد

3مصباح o جود
4اطرح واقذف o متشابهان o حرف عطف

تحتـه  يشء  ال  عميـق   o شـابه  ومـا  القمـح  5يف 
(معكوسة)

6ضمري املتكلمني o جبل يف سوريا
7يعيش o أسف عىل ما فات

8من القارات o متشـابهان o عضـو متعدد الوظائف 
يف الرأس

9شخصية قاتلة يف األدب املرصي o من اليونان
10عاصمة بلد أوروبي محايد o يستدل به عىل املكان

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

انت بحاجة إىل قسـط مـن الراحـة واالسـتجمام لالبتعاد عن 
ضغوطات العمل، القرارات املهمة تأتي بشكل غري متوقع ،ال تدع 
أي طـرف يتدخـل يف عالقتك مع من تحب واحـرص عىل خصوصية 
العالقـة. حبك للمغامرة مـن املمكن أن يوقعك يف الكثري من املشـاكل 
العصيبـة ولكـن حاول أن تمـارس هواياتك دون أن تؤذي نفسـك. إذا 
أردت أن تكسـب قلب الشخص الذي تحبه فال بد أن تتعامل معه برقة 

ورفق. يمكنك الليلة أن تسـتمتع بسـهرة لطيفة مع أصدقائك.

ال تجعل من املشاكل الصغرية موضوعا معقدا وتعكر عىل 
نفسـك صفو حياتك دون سـبب. كن معتـدال يف اختياراتك 
وقراراتـك وفكر جيدا قبـل أن تقدم عىل أي خطـوة. حاول أن 
تجعل الشـخص الذي تحبه يشـعر بوجودك بجانبـه خاصة عندما 
يكـون بحاجة إليك ، عاطفياً: قد ال تشـعر بحماسـة كبرية، ويعود 
السـبب اىل شعورك باالستياء أو التعب. كما أن املشكالت املنزلية أو 

العائلية تجعلك إنساناً قلقاً وغري متعاطف كلياً مع الحبيب. 

إذا أردت أن تفوز بقلب حبيبك إىل األبد فتعامل معه برقة 
وعطف وستجده دائما بجانبك. يمكنك الليلة أن تهرب من 
الروتـني الذي يـؤرق عليك حياتك وتقوم بعمـل يشء مختلف 
باالتفـاق مـع أصدقائـك. العمل يف ازدهـار وتطور أمـا العاطفة 
فتزداد سـوءا مع الحبيب، حاول أن تجد حلوال مناسـبة. وكن عىل 
علم أنه سـهل أن تأَخـذ مفاهيمَك العظيمة وتوصلهـا إىل الحقيقِة 

بشكل أنيق.

انـت بحاجـة ملراجعة نفسـك وحسـاباتك حتـى تتعلم من 
التجربـة وتتجـاوز االخطاء التي وقعت بها يف السـابق. عليك 
أن تثـق أكثـر بمن تحب هذا سـيقوى العالقة بينكما، ممارسـة 
الرياضـة الجسـمية والذهنيـة مفيد اليك هـذا اليوم .مشـاعر الحب 
جميلة فإذا أردت أن تحتفظ بحبيبك فاجعله يشـعر باهتمامك وحبك. 
عرب عن مطالبك بوضوح واسـع لتحقيقها والوصل إليها. من املتوقع 
أن تقيض سهرة سعيدة ولكن من املهم أن تعرف كي تستمتع بوقتك.

ال مانع من أن تهتم باآلخرين ولكن عليك أن تهتم بنفسك 
يف املقـام األول. تعامل مع نفسـك برفق كي تسـتطيع أن 
تسـتمر بنفس الكفاءة. ربمـا تقدم لك الليلـة دعوة لحضور 
افتتـاح يف مـكان خاص فال تـرتدد يف أن تقبل الدعـوة. النجاح يف 
العمل حليفك، ستكون موضع اعجاب رؤساء العمل بسبب مهنيتك 
ورسعـة انجاز أعمالـك، حاول أن تقابـل الحبيـب وأن تبحث معه 

مستقبلك.

ال تـورط نفسـك يف أي مشـكلة بـال داع. هل تشـعر أن 
مشاعرك غري مستقرة يف هذه الفرتة من حياتك؟ هل بدأت 
الوحـدة والعزوبية تؤثران عليك سـلبا؟ يمكنـك أن تبحث عن 
رشيك لحياتك وتتخلص من عناء الوحدة ومتاعبها. ثمة انفراجات 
كثرية وايجابية سـتحدث يف محيط عملك. عىل املسـتوى العاطفي 

حاول أن ال تتورط يف العالقات التي تكون داخل إطار العمل.

يف العمل يجب ان تبحث عن كل ما هو افضل لتحسـني وضعك، و 
فّكر أكثر من مرة قبل أن تقّرر ان تسـتقيل، تفكر جديا يف االرتباط 
بمن تحب. ال ترصف انتباهك بسهولة عن األمور املحيطة بك، وال تخرج 
عن املوضوع املطروق أمامك. لن تجد السـعادة إال إذا بحثت عنها بنفسك فال 
تتكاسـل. ربما تشـعر الليلة بالقليل من الضيق فاتصل بأصدقائك وادعوهم 
لزيارتك وقضاء وقت ممتع معك واستعد معهم ذكريات املراهقة الجميلة. إذا 

أردت أن تلفت انتباه شخص معني فال بد أن تترصف بمنتهى الثقة.

فكـر قبل أن تتكلـم حتى ال تخرس الكثـري وبعدها لن تجد 
أمامك إال الندم. ال مانع من أن تسـتفيد من حسـن مظهرك 
ولباقتك يف لفت األنظار إليك ولكن ال تعتمد كليا عىل هذا فال بد أن 
تعتني بجوهرك ألنه الذي سيحافظ عيل عالقتك باآلخرين. مستقبلك 
العميل واملهني بازدهار، انت النجم يف هذه الفرتة هذا سيساعدك عىل 
ترميم عالقات الحب القديمة وتصحح بعض األمور التي كنت تبحث 

عنها، تنصحك النجوم ببعض الراحة و األكل بعناية .

ال تستجب بسهولة إلطراء اآلخرين فربما يكون هذا نوعا من 
أنـواع النفاق. فكر قبـل أن تتكلم كي تتجنب النـدم. حاول أن 
تخرج اليوم من القوقعة التي تحبس نفسـك بداخلها واستفد من 
الفـرص التي يقدمها لك القدر كي ال تنـدم فيما بعد. حافظ عىل عملك 
الحـايل ألنك ال تجد أفضـل منه بالفرتة الحالية ، حـاول أن تكون هادئا 
اليـوم وواجه املشـاكل بحكمة. تشـعر برغبة يف التعـرف عىل من تحب 
وتقوية عالقتك به، وضعك األرسى بحاجة اىل بعض العناية واالهتمام.

لديـك مـن السـحر والجاذبيـة ما يسـاعدك عـىل تكوين 
صداقات جيدة بمنتهى السـهولة. تتجـىل عالمات الحب يف 
األفـق، ال تجعل الخوف يمنعك من الوصل إىل ما تريد. ال تحزن 
عندما تعارص إحدى قصص الحب الفاشـلة ألن الحياة تستمر رغم 
كل يشء. ال تتـرسع يف قبول أية عروض عمل قبل أن تتأكد من أنها 
أفضـل. عليك أن تتخذ خطوة نحو األمام وأن تفصح عن مشـاعرك 

للحبيب .

حافـظ عىل عملـك الحايل ألنك ال تجد أفضـل منه بالفرتة 
الحاليـة، حـاول أن تكـون هادئـا اليـوم وواجه املشـاكل 
بحكمة. تشـعر برغبة يف التعرف عىل من تحب وتقوية عالقتك 
بـه، وضعك األرسى بحاجة اىل بعض العنايـة واالهتمام. كن حذاراً 
يف تنفيـذ مهامك اليوم يف العمل ألن األنظار موجهة إليك، حب جديد 
يدق بابك اليوم فال تصده. ستواجه تجديداَ يف صداقاتك وارتباطاتك 

.
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أنت من يسـتطيع أن يعالج نفسـه ألنك تعلم األشـياء التي 
تتسبب لك يف القلق واأللم فينبغي أن تبتعد عنها. من الواضح 
أنك مسـتمتع بعزوبيتك ولكنك تشـعر أن هناك شيئا ما ينقصك 
ولكنـك ال تعلم ما هو. رغم أنـك لديك الكثري من األعمال التي ينبغي 
أن تقوم بها اليوم إال أنك تشعر باإلرهاق. لديك اليوم العديد من األشياء 
الجديـدة التي يجب أن تنجزهـا. مصاريف املالية تسـتنزف ميزانيتك، 

عالقتك العاطفية لن تستمر يف الرس طويال عليك أن تعلن عن حبك.

يتكلم األشـخاص بطرق مختلفـة، فمنهم من يتحـدث إىل اآلخرين 
برسعة ومنهم من يفعل هـذا بهدوء... وكل من هذه الطرق يعكس 
خفايا شـخصياتهم إذاً راقبي الطريقة التي تتكلمني بها لتتعريف إىل 

نفسك أكثر.
1 تتكلمني بهدوء

أياً يكن املوقف الـذي تواجهينه فأنت تتكلمني بهدوء تام. ويدل هذا 
عىل أّنك دائمة السـيطرة عىل األمور. ويعني أّنك تتكتمني عىل كل ما 
يحدث يف حياتك الخاصة. فأنت ال تشكني أمرك إىل اآلخرين وإن كنت 
تشـعرين بالضيق واالنزعاج. ولهذا يعتقد الكثريون أّنك ال تواجهني 

أي مشكالت يف حياتك.
2 تقولني جمالً قصرية

إذا كنـت تتلفظـني بجملـة قصرية وتسـكتني قبـل أن تبدئي جملة 
أخرى، فهذا يشـري إىل أّنك تقدرين نفسـك كثـرياً وتتمتعني بالثقافة 
والعمـق والكثري من الصفات املماثلـة التي يحرتمها اآلخرون أيضاً. 
كما يشـري هذا إىل أّنـك عقالنية وقادرة عىل تفهم ظروف ومشـاكل 

األشخاص املحيطني بك وعىل احتوائها.
3  تتكلمني بطريقة متقطعة

إذا كانت جملك غري مرتابطة، أي أّنك تعربين عن أفكار عدة يف جملة 
واحدة، فيكشـف هذا أنك عصبية املـزاج ومترسعة يف أخذ القرارات. 
كمـا يـدل عىل أّنـك ترتبكني كلما حـدث تغيري، وإن كان بسـيطاً يف 
حياتك. ويعني أيضاً عىل أّن احتمال معاناتك من االكتئاب كبري جداً، 
فانتبهـي وقاربي األمور بطريقة أكثر هـدوًءا وعقالنية مما تفعلني 

اليوم.
4 تقولني جمالً طويلة

يف حـال كانت جملـك طويلة أثناء الكالم، فأنـت رصيحة وال تحبني 
املواربة أو الخداع. كما أن الكذب هو أكثر ما يزعجك. ولهذا تبتعدين 
رسيعـًا عن األشـخاص الذيـن ال يتعاملـون معك بصـدق. كما أّنك 
موضوعية وال تدافعني عن أي شـخص أو قضية بتطرف أو انحياز. 

وهذا ما يجعلك تكتسبني احرتام الجميع. 
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بعد نجاح حفلها األخري ضمن حفالت إكسبو دبي الذي جمعها بصديقها 
ملفاجأة  حسون،  شذى  أكاديمي،  ستار  نجمة  تستعد  العراقي،  حاتم 

العراقي  أن شذى حسون وحاتم  .وذكر  العام  نهاية  قبل  جمهورها 
سجال معاً دويتو غنائيا جديدا ستفاجئ به الجمهور قبل نهاية 

العام الحايل، وذلك بعد نجاحهما معاً يف حفل العيد الوطني 
للعراق عىل خشبة مرسح جوبيليه ضمن فعاليات إكسبو 

األغنية  تفاصيل  عن  شذى  تكتمت  وقد  أيام،  قبل  دبي 
حتى تفاجئ بها الجمهور بداية العام الجديد.وكانت 
الغنائية  أعمالها  أحدث  أيام  قبل  طرحت  قد  شذى 
مليونها  من  قاربت  التي  أحس»  «خليني  بعنوان 
اليوتيوب،  عرب  طرحها  من  األوىل  األيام  خالل  األول 
والتي ُتعد أول أغنية تصورها يف العراق وفريق العمل 
كله عراقي، ما جعل لها مكانة خاصة يف مسريتها 

رافد،  إيهاب  املخرج  بقيادة  كانت  الفنية.واألغنية 
معه  بالتعاون  سعادتها  حسون  شذى  أكدت  حيث 

وتمنت تكرار التجربة أكثر من مرة يف الفرتة القادمة.

بني  تفصل  قليلة  أيام 
وبني  أحالم  امللكة 
باململكة  جمهورها 
حيث  السعودية،  العربية 
تقابلهم عىل خشبة مرسح 

الرياض يف ٢٣ ديسمرب لتحيي 
ضمن  الجديد  الغنائي  حفلها 

موسم الرياض قبل نهاية العام.
بصدد  غنائياً  مرشوعاً  هناك  أن  وذكر 

يجمع  املقبلة  الفرتة  خالل  له  التحضري 
واملعروف  الكويتية،  أحالم ونوال  امللكة  من  كالً 

الشعراء  من  كثرياً  إن  حتى  النجمتني  تجمع  التي  القوية  الصداقة 
واحد  غنائي  عمل  يف  لجمعهما  املناسبة  الفكرة  لتقديم  يتنافسون 

خالل عام ٢٠٢٢ خاصة بعد ترحيب االثنتني بالفكرة.
يف  جمهورها  لدى  خاصة  مكانة  لها  أحالم  أن  يبدو 
اململكة العربية السعودية، حيث إن الحفل املنتظر 
طرح  بعد  العدد  كامل  الفتة  رفع  أيام  بعد 
التذاكر عرب املواقع الرسمية للحفل بساعة 

واحدة.
واسعاً  نجاحاً  قد حققت  أحالم  وكانت 
روح  يا  «ال  الغنائية  أعمالها  بأحدث 
مليون   ١٣ تخطت  حيث  الليل» 
الرسمية عىل  مشاهدة عرب قناتها 
معاذ  خديجة  وكانت  اليوتيوب، 
من  وهي  بالغناء،  شاركتها  قد 

إخراج حسن غدار.

أشعلت أصالة حفلها يف مهرجان «ساوند ستورم» 
كلمات  الجمهور  ردد  التي  أكابر»  «بنت  بأغنية 
السورية  النجمة  كذلك  قدمت  كما  معها،  األغنية 
أغنية «سواها قلبي» وأغنية «اشتقت لك»، أصالة 
الصعود  قبل  األول  بظهورها  األنظار  خطفت  قد 
زوجها  بجوارها  كان  حيث  املرسح،  خشبة  عىل 
خالل  مستمر  بشكل  يساندها  الذي  حسن  فائق 
تواجد  املاضية، حيث  الفرتة  الغنائية يف  حفالتها 
والذي  البحرين  بمملكة  حفلها  يف  كذلك  معها 
البحريني  الوطني  اليوم  احتفاالت  ضمن  أقيم 
بيد  ممسكة  وهي  أصالة  ظهرت  وقد  الـ٥٠، 
فائق حسن قبل صعودها عىل املرسح للغناء 
الرياض. يف  ستورم»  «ساوند  مهرجان  يف 

وسجلت بلقيس األجواء االستثنائية يف حفلها 
بمهرجان «ساوند ستورم» حيث نرشت النجمة 

اإلماراتية أكثر من فيديو للحفل الذي شاركت فيه 
اشعلت  والتي  خالله  األغاني  أجمل  أيضا  وقدمت 
كلمات  واسع  بشكل  الجمهور  وردد  املرسح،  بها 
أجواء  يف  معها  بلقيس  النجمة  أغاني  من  الكثري 
أغنية  بغناء  قامت  بلقيس  بها،  أشادت  حماسية 
«انتهى» أحد أشهر األغاني لها يف الفرتة املاضية، 
الجمهور  يجمعها مع  فيديو طريفا  كما نرشت 
الغناء أو أن ترحل  بعدما خريتهم بني استكمال 

ليطالبها الجمهور باالستمرار.
وتألقت مرييام فارس كذلك يف حفلها بمهرجان 
اللبنانية  النجمة  وألهبت  ستورم»  «ساوند 
حماس الجمهور الذي حرض إىل مسارح ميدل 
والتي  األغاني  من  كبرية  بمجموعة  بيست 
بعد  لتشعل  «خالني»،  أغنية  بينها  من  كان 
الشهرية  أغنيتها  قدمت  حيث  حفلها  ذلك 
الجمهور  فاجئها  التي  سعودي»  «حبيبي 
بحفظه لكلماتها، مرييام فارس نرشت عرب 
للحفل  فيديو  «انستجرام»  عىل  حسابها 
الجمهور  قبل  من  الكبري  التفاعل  ومدى 
مع األغاني التي قدمتها، كما علقت عىل 
مدل  جمهور  هو  «هيدا  فكتبت:  الفيديو 

بيست مرييام فارس يف السعودية».

ثنائي يف  أفضل  أنهما حصال عىل جائزة  رغم 
العمل الدرامي ضمن جوائز الفراشة الذهبية 
مشاهدة  األكثر  مسلسلهما  عن  تركيا  يف 
«أنت إطرق بابي»، إال أن هاندا آرتشيل وكرم 
الذي  الجوائز  توزيع  لم يحرضا حفل  بوسني 
املواقع  الذي جعل بعض  أيام، األمر  أقيم منذ 
تصفهما  الصحفية  واملجالت  اإللكرتونية 
صدمة  شكل  الذي  حضورهما  لعدم  بالغرور 

للحضور.
أسباب  عن  تكتب  األقالم  بدأت  أن  بمجرد 
آرتشيل  هاندا  الشهري  الرتكي  الثنائي  غياب 
وكرم بوسني عن حفل توزيع جوائز الفراشة 
حمالت  بدأت  بالغرور،  وإتهامهما  الذهبية 
الدعم من قبل الفانز عىل تويرت تنطلق لتربر 
الحفل وهو  املفضل عن  نجمهم  غياب  سبب 
ممثل  أفضل  جائزة  عىل  حصولهما  عدم 
وأفضل ممثلة أيضاً، وهو ما أغضب الجمهور 

كثرياً من إدارة الحفل .
الصحفية  تقاريره  يف  ذكر  فقد  البعض،  أما 
تقديم  هو  الحفل  عن  هاندا  غياب  سبب  أن 

الشديدة  للمنافسة  للحفل  أوزدمري  ديميت 
إىل  باإلضافة  األخرية،  السنوات  خالل  بينهما 
رغبة كرم يف الحصول عىل فرتة راحة واإلبتعاد 
فرتة عن مواجهة الجمهور بعد املوقف املحرج 
الذي تعرض له يف حفل توزيع الجوائز اآلخري 
أمام  الشديد  وإرتباكه  املرسح  خشبة  عىل 

الجمهور حتى أنه نيس الحديث تماماً.
من  أخرياً  عاد  الثنائي  أن  بالذكر  الجدير 
حصلت  أن  بعد  األمريكية  املتحدة  الواليات 
هاندا عىل كورس تعليمي هناك لفرتة قصرية 
الفني خالل  لتعود مجدداً وتستأنف نشاطها 

الفرتة املقبلة.

يحتفي القيرص الفنان، كاظم الساهر، بيوم 
اللغة العربية بتقديم قصيدة «اللغة الخالدة» 
بصوته يف االحتفاالت التي ستعقد باإلمارات 

بمناسبة ذلك اليوم العاملي للغة العربية.
بن  الشيخ محمد  كلمات  القصيدة من  وتعد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد 

مجلس الوزراء حاكم دبي.
والشباب،  الثقافة  وزيرة  ذلك  وأعلنت 
عىل  الرسمية  صفحتها  عرب  الكعبي،  نورة 
مع  تجمعها  صورة  نرشت  حيث  إنستغرام، 
املنصات يف  الساهر عرب إحدى  الفنان كاظم 

إكسبو دبي ٢٠٢٠.
يذكر أن الفنان كاظم الساهر سبق أن طرح 
صاحب  أشعار  من  األغاني  من  مجموعة 
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
منها األمل، الرعاة والنار، اغسيل بالربد، من 

تكون، ونيت، يابيت العنا.
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الحمد لله اني لن اشغل بايل بمن يكرهني بعد ان وهبني الله حب 

الناس.. أنا مشغول فقط بمن يحبوني النهم كثريون.

ان  اكتب  فيما  يهمني  وال  الناس  مع  نتعامل  الروحية  بهذه 

غسيل  نرش  عن  االبتعاد  دوما  احاول  الني  راضيا  املسؤول  يكون 

املسؤولية  موقع  يف  كان  سواء  مكانته  كانت  مهما  مسؤول  اي 

هو  الناس  حب  وان  زائلة،  املناصب  بأن  أومن  الني  او خارجها.. 

رضا  كسب  يحاول  شخص  اي  بها  يتحىل  التي  االخالق  اسمى 

العقالء.. فكم من مرشح  إال  الناس غاية اليدركها  الناس، فرضا 

النتخابات مجلس النواب العراقي يف دورته الجديدة سقط بسبب 

عدم تفاعله مع ابناء شعبه بعد ان فقد جماهرييته وتلقى رضبة 

الناخب عن انتخابه النه يف كل االحوال اليمثل إال  قاضية بعزوف 

نفسه وهذا الفشل جعله يف دوامة مع نفسه النه يف النتيجة خرس  

كل يشء واولها  ثقة  الناس به.. فيا اخي أينما كان منصبك ودورك 

ان تكون بمستوى  الغرور، وحاول  اىل  تركن  العملية ال  الحياة  يف 

املسؤولية، وان تتحاور مع من يحرتمك وشاور من يحبك وصاحب 

الفضل  اللئيم فإن  الجاهل واياك وصحبة  من يفهمك وابتعد عن 

معه عقيم واتخذ من الطيبني الخالن يجازوك االحسان باالحسان، 

وراعي  خواطرهم  واجرب  انسان..  مشاعر  تكدر  ان  تحاول  وال 

وقل  أحدا  والتؤلم  العرشة..  وتذكر  بأفعالهم  وتلطف  مشاعرهم 

للناس قوال حسنا وحاول ان تعيش نقيا فهو نهج االنبياء وتجاهل 

يغادر هذه  والفائز من  الدنيا التدوم ألحد  ان  وتذكر  يزعجك،  ما 

الدنيا وقلبه سليم مملوء بحب الناس، فرضا الناس غاية اليدركها 

الذي  الصالح  العمل  إال  منها  يبقى  وال  زائلة  فالحياة  العقالء،  إال 

يرىض عنه الناس.

@›Ó‹Ç@Âè´@á»é

No: 7624   Sun   19     Dec    2021العدد:   7624    االحـد    19    كانون االول     2021

Cáíaä@Âi@á‡´D@pb‡‹◊@Âfl@ãÁbè€a@·√bÿ€@Új‘mãfl@ÚÓ‰Àc

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«

äÎãÃ€bi@Êb‡Ënfl@µéÏi@‚ã◊Î@›Óìmäe@aá„bÁ

@Úibó«@êÓˆä@äÎÜ@áè§@5ñ@µ8bÌ
ÚÓˆb‡‰Óè€a@bËm¸Ï�i@∂Îc@¿

@Ú€bñcÎ@ëäbœ@‚bÌ7fl
@¿@Â‘€dnÌ@êÓ‘‹iÎ
@C‚äÏné@á„ÎbéD@›–y

@¯ub–fl@Ôˆb‰À@ ÎãìflÎ@‚˝yc
2022@¿

@ÊÏèy@Ùâí@NNÔ”aã»€a@#by@…fl
‚b»€a@ÚÌbË„@›j”@äÏË‡ßa@¯ub–m

@÷aã»€a@Ôœ@ÈÓfláÉnèfl@¯œbÿÌ@ãjÌbœ
@›ÌbiÏfl@ÒçËucÎ@ÒäbÓèi

@Ú‰Ìb»‡€@ÒaÜc@’‹�Ì@HlfèmaÎI
bË€béäg@›j”@ÚÓmÏó€a@›ˆbéã€a

يطلق تطبيق فايرب املهرجان السـنوي لتقديم الجوائز للمشـرتكني بمناسـبة 
الذكـرى الحادية عرشة لتأسـيس التطبيق، اململوك لرشكـة راكتون اليابانية 
وأحـد التطبيقات الرائـدة يف العالم للتواصل عرب الرسـائل واملكاملات املجانية 
واآلمنة.وقالت نادية العبيدي، مديرة الرشق االوسط وشمال افريقيا يف فايرب: 
”يحتفـل فايـرب بأحد عرش عاما مـن التميز والتطّور والنمـو يف جميع أنحاء 
العالـم بما يف ذلـك العراق حيث يعد تطبيق فايرب من أكثر تطبيقات املراسـلة 
اسـتخداما لدى العراقيني“، موضحة أن ”مهرجان الجوائز هذه السـنة يأتي 
بهدايا ومفاجآت كبرية بما يف ذلك سـيارة نيسان سني 2021 وأجهزة موبايل 
آيفون 13 وساعات ذكية مقدمة من قبل وخصومات عند التسوق اونالين“.

وتسـتمر مسـابقة عجلة الحظ عىل تطبيـق فايرب من 13 ديسـمرب/ كانون 
األول الجاري اىل 15 يناير/ كانون الثاني 2022وبمناسبة عيد ميالده الحادي 
عرش يعلن تطبيق فايرب عن انطالق املسـابقة والتي سـيتمكن املسـتخدمون 
يف العراق من خاللها الفوز بجوائز عديدة مميزة أهمها سـيارة نيسـان سني 
2021 وأجهـزة موبايل آيفون 13 مقدمة من رشكة سـحر الرشق وسـاعات 
ذكيـة مقدمـة من قبـل أذاعـة اور وخصومات عديـدة عند التسـوق من كل 
املتاجر االلكرتونية سـندي والريـان و iBasketالجدير بالذكر أن تطبيق فايرب 
يربط النـاس ببعضهم البعض بعض النظر عن هوياتهم أو أماكن تواجدهم، 
ويمكن لقاعدة املستخدمني العاملية عرب فايرب االستفادة من مجموعة ميزات 
مثل الدردشـات الفرديـة ومكاملات الفيديو والرسـائل الجماعية والتحديثات 
والحـوارات مـع العالمـات التجارية واملشـاهري، يف حـني يضمن بيئـة آمنة 
ومجانّيـة للمسـتخدمني للتعبري عـن مشـاعرهم وعواطفهم.وتطبيق فايرب 
هـو جزء من رشكـة ”راكوتـني“ اليابانية العامليـة الرائدة يف مجـال التجارة 
اإللكرتونية والخدمات املالية وهو قناة االتصال الرسمية ل نادي برشلونة، كما 
يستضيف التطبيق العديد من القنوات الرسمية للعديد من الرشكات والهيئات 

مثل هيئة الصحة العاملية والصندوق العاملي للطبيعة وغريها.

 يقوم العديد من مسـتخدمي تطبيق الرسـائل الفورية (واتسآب) بإرسال 
مالحظاتهـم من خالل التسـجيالت الصوتية، التي تعترب أسـهل بكثري من 

الكتابة، بغض النظر عن النص الذي يريد الشخص ارساله.
وبينما ُترسـل الرسائل الصوتية القياسية تلقائيا بعد تسجيلها، فقد يؤدي 
ذلـك إىل حـدوث أخطـاء محرجة، مـا يجربك عىل إعادة إرسـال التسـجيل 
الخـاص بك.ولكـن املسـاعدة يف متناول اليـد، حيث أطلق (واتسـآب) أداة 

معاينة الرسائل الصوتية الجديدة.
وأوضح ”واتسـآب“: ”يمكنك اآلن معاينة رسـالتك الصوتية قبل إرسالها، 
وهـي مثاليـة لتلـك اللحظـات التي تريـد فيها توصيل رسـالتك بالشـكل 
الصحيح“.ومنـذ إطالقها يف عام 2013، أصبحت الرسـائل الصوتية واحدة 

من أكثر ميزات ”واتسآب“ شيوعا يف جميع أنحاء العالم.
ويعني خيار معاينة الرسـائل الصوتية الجديد أنه يمكنك فحص التسجيل 

الخاص بك قبل أن تقرر إرساله.

تمثل النواعري اهميـة كبرية لدى 
العـراق، وتـراث مهـم للعالم، إذ 
العراقية،  الخارجية  أعلنت وزارة 
إدراج النواعري عـىل الئحة الرتاث 
غـري املـادي ملنظمـة اليونسـكو 

التابعة لألمم املتحدة.
الـوزارة  باسـم  املتحـدث  وقـال 
إنـه ”تقـرر إدراج النواعـري عىل 
الئحـة الـرتاث غري املـادي خالل 
االجتماع السـادس عـرش للجنة 
الحكوميـة الدولية لصون الرتاث 
غـري املادي التي عقـدت أون الين 
يف اليونسـكو األربعاء املوافق 15 
الحايل“.وتشـكل  األول  كانـون 
النواعـري يف مدينة هيت جزءاً من 
ذاكـرة وهويـة املدينـة رغم عدم 
منفعتهـا ودخول وسـائل تقنية 
القريبـة  األرايض  ري  يف  حديثـة 
والبعيـدة من النهر إال أن سـكان 
املدينة، متمسـكون بشـّدة بقايا 
وآثار النواعري املمتدة عىل جانبي 
الفـرات يف مدينتهم.وتنترش  نهر 
النواعري عـىل ضفاف نهر الفرات 
داخل محافظة األنبار وتتمركز يف 
الحديثة وهيـت والبغدادي وراوه 
أن  إال  القديمـة والقائـم،  وعّنـه 
أغلب هذه النواعري اندثرت بسبب 
انحسـار امليـاه يف نهـر الفـرات 

نتيجة إنشاء سد القادسية فضال 
عن عوامل عديدة أخرى.

ويف 28 ترشيـن الثانـي املـايض، 
اعلـن مستشـار محافـظ االنبار 
الثقافية، عيل سليمان  للشـؤون 
الدليمـي، عـن نجـاح مسـاعي 
الحكومـة املحليـة يف ضم نواعري 
اىل  وصـوال  الغربيـة  املناطـق 
الرشيط الحدودي مع سـوريا اىل 
الئحـة الـرتاث العاملـي باعتباره 
معلـم اثـري يعـود اىل العصـور 
رئاسـة  ديـوان  وكان  القديمـة. 
الجمهوريـة، كشـف يف نوفمـرب 
2020، عن جهود ومسـاع إلدراج 
النواعـري العراقيـة ضمـن الئحة 

الرتاث العاملي (اليونسكو). 
ويعتقد باحثون أّن تاريخ اخرتاع 
الحضارتـني  إىل  يعـود  الناعـور 
السـومرية والبابليـة، حـني كان 
ماسـة  حاجـة  يف  املزارعـون 
لـري مزارعهـم البعيـدة نسـبياً 
عـن ضفـاف األنهار، فـكان هذا 
أماكـن  سـتة  االخرتاع.وهنـاك 
يف  لليونسـكو  العاملـي  للـرتاث 
العـراق، خمسـة مـن بـني هذه 
ثقافيـة،  مواقـع  هـي  املواقـع 
واملتبقي مدرج ضمن فئة املواقع 

املختلطة.

بـدأت تجربـة لقـاح جديـد يعطى 
دون إبـرة للحمايـة مـن املتغريات 
(كوفيد-١٩)،  لفريوس  املستقبلية 
والذي يتـم تلقيحه من خالل ”تيار 
نفـاث مـن الهواء“.وطـور اللقاح 
الربوفيسـور جوناثـان هينـي من 
الربيطانيـة  كامربيـدج  جامعـة 
لرشكـة  التنفيـذي  والرئيـس 
(ديوسـينفاكس)، فيمـا يكتسـب 
اللقاح أهميته من األشخاص الذين 
يخافون من اإلبـر، يمكن تجفيفه 

بالتجميـد، ممـا يسـهل تخزينـه.
املشـاركني  عـىل  التجـارب  بـدأت 
يف  الرسيريـة  البحـوث  مرفـق  يف 
املعهـد الوطني للبحـوث الرسيرية 
الثالثـاء  يـوم  سـاوثهامبتون،  يف 
املـايض، أثناء عرض اللقاح يف وقت 
سابق من هذا العام،قالت الدكتورة 
ريبيـكا كـني.يل : ”ال توجـد إبرة أو 
ثقب، إنه يسـتخدم تياًرا نفاًثا عايل 
الطاقة، مما يسـمح للقاح باملرور 

عرب طبقة الجلد“.
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أعلنت الفنان،ة مي عمر، أعمالها القادمة، 
«أنا  معرض  حضورها  هامش  عىل 
نافية  الرياض،  موسم  يف  عربية» 
صعيدية  لشخصية  تجسيدها 
العودة  ورفضها  متتاليني،  لعامني 
مسلسلها  بعد  الصعيدية  للدراما 
أمري  مع  األغراب»  «نسل  األخري 
موسم  يف  السقا  وأحمد  كرارة 
عن  كشفت  كما  املايض  رمضان 

تعاقدها عىل مسلسل جديد.
لربنامج  مي  وقالت 

ملسلسل  ُتَحرضِّ  إّنها   MBCTrending
باإلضافة  املرسح»،  «ملكة  يدعى  جديد 
الحالية،  الفرتة  يف  السينما  عىل  لرتكيزها 

حيث انتهت من تصوير عدة أفالم.
أربعة  عىل  تعمل  أّنها  عمر  وأضافت 
تصوير  عىل  وتتناوب  واحدة  دفعة  أفالم 
رزق،  «بنات  أفالم:  وهي  بها،  مشاهدها 
صغريين»،  ما،  يوم  يف  ساعات  وبضع 
عىل  تحفظت  آخر  لفيلم  باإلضافة 
مرحلة  يف  إنه  إذ  بشأنه،  تفاصيل  إبداء 

التحضريات األولية.

صربي،  ياسمني  الفنانة،  أعلنت 
القادمة،  أعمالها  أحدث  عن 

نحو  اتجاهها  إىل  الفتة 
الفرتة  السينمائية  البطولة 
خالل  وذلك  القادمة، 
 ET» برنامج  مع  لقائها 

بالعربي».
عن  صربي  وكشفت 

لفيلم  تتحرض  أنها 
اسمه  سيكون  جديد 

بشكل مبدئي وهو «شغل 
لتجهيزها  باإلضافة  عصابات»، 

حيث  «دنيا»  يدعى  جديد  ملسلسل 
الرمضاني  املاراثون  يف  به  ستشارك 

املُقِبل.
كما كشفت ياسمني أيضاً عن أبطال 
اللذيذة  الناس  «كل  قائلة:  العمل، 
جداً  كثرية  أسماء  تضحكنا..  التي 
أستطيع  ولن  الكوميديا،  نجوم  من 
الرشكة  ألن  اآلن  يشء  بأي  البوح 

املنتجة البد أن ترصح أوالً».

وعلقت ياسمني عىل اسم الفيلم فقالت: 
بشدة..  أضحك  يجعلني  «االسم 
فقط،  (أكشن)  ليس  الفيلم 
وبيضحك  أيضاً  كوميدي  بل 
هل  وبسؤالها  الله».  شاء  إن 
عصابة،  رئيسة  ستكون 

فقالت: «بالفعل».
صالح،  أحمد  املخرج  كان 
ياسمني  الفنانة  مسلسل  مخرج 
صربي الجديد «دنيا» التي كانت قد 
أعلنت عنه مؤخراً، قد نفى ما تم تداوله 
يف  عرضه  وعدم  املسلسل  تأجيل  عن  أخبار  من 

رمضان املقبل.
وأكد «صالح» يف ترصيحات لـ«ET بالعربي»، أن العمل 
أّنه يف مرحلة  ما زال يف مرحلة التحضريات. وأشار إىل 
بمجرد  العمل  فريق  عن  اإلعالن  وسيتّم  الرتشيحات 
إنهاء التعاقدات، الفتاً إىل أّن التصوير سينطلق يف بداية 

شهر يناير (كانون الثاني) املقبل.
يشار إىل أّن َياسمني صربي كانت قد َكَشَفت عن اسم 
املقبل،  َرمضان  يف  َعرضه  املَُقّرر  الجديد  ُمسلسلها 

وقالت إّن املسلسل يحمل اسم «دنيا».
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