
بغداد/ الزوراء:
اعلنـت هيئـة التقاعد الوطنيـة تحقيق 
معامـالت  انجـاز  يف  عاليـة  نسـب 
اسـتحقاقات ضحايـا االرهـاب لعامي 
2020 و2021، مبينة ان دياىل يف املقدمة 
وتليها بغـداد ثم االنبار.وذكـرت الهيئة 
هيئـة  أن  ”الـزوراء“:  تلقتـه  بيـان  يف 
التقاعد الوطنية انجزت نسبا عالية من 
معامالت اسـتحقاقات ضحايا االرهاب 
حيث وصلت اىل اعداد متقدمة، وبحسب 
العوامل التي تحدد مسارات االنجاز وهي 
توفر التخصيصات وسـالمة االجراءات. 
واشـارت اىل: انها اصـدرت جدوال بيانيا 
يبني االعداد واملبالغ املرصوفة ملتقاعدي 
 -  2020) للسـنوات  االرهـاب  ضحايـا 
2021) لتحتـل دياىل اعـىل عدد للرصف 
بلـغ (4088) وتليهـا محافظة بغداد بـ 
(4082) لتحتـل االنبـار ثالثـاً بمجموع 
(3220) وتليهـا نينـوى (2311) وتأتي 
بابل بانجاز مجموعـه (1667) تعقبها 
صالح الديـن (1451) معاملة مرصوفة 

وتأتي بعدها محافظـة البرصة برصف 
فيمـا  وتابعـت:   . معاملـة   (1190)
جـاءت محافظـات الوسـط والجنـوب 
بأقل عدد مـن املعامـالت املرصوفة الن 
عدد املسـتحقني فيها قليل جداً قياسـًا 
باملحافظـات املذكـورة اعـاله فقـد تـم 
مـن  املثنـى  يف  معاملـة   (70) رصف 
مجمـوع (74) معاملـة ورصف (591) 
يف كربـالء من مجمـوع (603) ورصف 
(428) معاملة يف الديوانية من مجموع 
(688) ورصف 178) معاملة يف ميسان 
من مجمـوع (182). مؤكدة انه جاء يف 
الجدول املنشـور ان املحافظات املحررة 
حازت عىل اعىل عدد من رصف املعامالت 
التقاعديـة لضحايا االرهاب .وقد ذكرت 
املعامـالت  عـدد  ان  مطلعـة  مصـادر 
املرصوفـة يتوقف بشـكل اسـايس عىل 
صحـة االجـراءات واكتمـال املعامـالت 
بدون نقص بعد التدقيق ليشكل التمويل 
املايل مرحلة ثانية تعتمد من اجل الرصف 

وبشكل متساٍو وعادل.

البرصة/ الزوراء:
شهدت محافظة البرصة، منذ فجر امس األحد، هطوالً 
متزايداً لألمطار وبصورة كثيفة، مما حول أغلب شوارع 
املحافظـة اىل ممـر لسـيول االمطار.وقال مدير قسـم 
العالقـات واإلعالم يف مديرية بلديـة محافظة البرصة، 
عـالء العـيل، يف ترصيح صحفـي: إن ”أمطـاراً كثيفًة 
سـقطت يف املحافظة وتسببت بسيول يف اغلب شوارع 
املدينة“.من جهته، توقع خبري التنبؤات الجوية، صادق 
عطية، امـس األحـد، أن يمتد تأثـري املنخفض الجوي 
املمطر من مناطق الجنوب ليشـمل مـدن العراق كافة 
مع انخفاض بدرجات الحرارة خالل األسبوع الجاري.

وقال عطية، يف منشور عىل مواقع التواصل االجتماعي 
”فيسبوك“: إن فرص االمطار تستمر لغاية ليل االحد/ 
االثنـني يف مـدن الجنـوب ومناطـق، من مـدن الفرات 
االوسط. وأضاف ”ال يسـتبعد عودة هطول زخات من 
األمطـار الخفيفة يف مناطق من مدن شـمال ووسـط 
البالد تباعا وابتداًء من فجر اليوم االثنني، وربما تشمل 

الفرات االوسط والجنوب خالل املساء. 

بغداد/ مصطفى العتابي:
االحـد،  امـس  الصحـة،  وزارة  اعلنـت 
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا 
املسـتجد يف العراق، فيما اكدت تسـجيل 
206 اصابات جديـدة و4 حاالت وفيات 
وشفاء 226 حالة.وذكرت الوزارة يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: ان عـدد الفحوصات 
املختربيـة ليـوم امـس: 7006، ليصبح 
عـدد الفحوصات الكليـة: 16847106. 
مبينـة: انـه تـم تسـجيل 206 اصابات 

جديـدة و4 حاالت وفيات وشـفاء 226 
حالة.واضافـت: ان عدد حاالت الشـفاء 
الـكيل: 2065434 (%98.6)، بينما عدد 
حاالت االصابات الـكيل: 2094097، أما 
عدد الحاالت التي تحـت العالج: 4496، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 
املركزة: 75، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 
24167. الفتة اىل: ان عدد امللقحني ليوم 
امـس: 5975، ليصبـح عـدد امللقحـني 

الكيل: 8557356.

القاهرة/ الزوراء:
حّذر األزهر الرشيف من استهداف تنظيم 
العالـم،  للمسـيحيني حـول  ”داعـش“ 
بالتزامـن مع احتفـاالت العالـم ببداية 
السـنة امليالدية الجديدة.وبحسـب بيان 
األزهـر الرشيف، فإن ”مـا نرشه تنظيم 
داعـش اإلرهابـي يف مجلته األسـبوعية 
توّعـد بتحويل أعيـاد املسـيحيني حول 

العالم إىل جنائز“.ووضع تنظيم داعش، 
بحسب مرصد األزهر ملكافحة التطرف، 
بابـا الفاتيـكان هدفا رئيسـيا له خالل 
الفـرتة املقبلة.واعتـرب مرصـد األزهـر 
أن ”وضع بابـا الفاتيـكان هدفا يرجح 
احتمالية شن التنظيم لهجمات إرهابية 

ضد الكنائس“.

لندن/ متابعة الزوراء:
نال رئيس الوزراء الربيطاني األسـبق، 
تونـي بلـري، ”وسـام الربـاط“ وهـو 
أعىل وسـام للفرسـان يف البالد، وسط 
انتقادات واسـعة للقـرار، فيما وصف 
تحقيق رسـمي يف عام 2016 بالتورط 
الربيطانـي يف الحملـة العراقيـة عـام 
2003 غزو الدولة الرشق أوسطية بأنه 
غري مربر.ووفقا لصحيفة ”دييل ميل“ 

الربيطانيـة، فـإن أكثـر مـن 100 ألف 
شـخص وقعوا خالل نصف يوم فقط، 
عـىل عريضة تطالـب بحرمـان رئيس 
الـوزراء الربيطاني األسـبق توني بلري، 
مـن وسـام الربـاط، وهو أعىل وسـام 
للفرسان يف البالد.يف غضون ذلك، دافع 
الربيطانـي،  العمـوم  رئيـس مجلـس 
هويـل لينديس، خـالل خطـاب له عن 
بلـري، معتربا أن منح الوسـام ”تكريما 

مناسبا“ لبلري وأنه ليس قرارا سياسيا.
وقال ”بغض النظر عما يعتقده الناس، 
فهـذه واحدة مـن أصعـب الوظائف يف 
العالـم. وأعتقـد أنه أمر محـرتم ومن 
الصواب القيام بذلك، سواء كان [رئيس 
السـري  السـابق]  الربيطانـي  الـوزراء 
ديفيد كامريون. يجـب منحهم جميعا 
هذه الفروسية عندما يغادرون منصب 
رئيـس الوزراء“.باإلضافـة إىل بلري، تم 

منـح دوقـة كورنـوال كاميـال وعضو 
سابق يف مجلس الوزراء العمايل، فالريي 
أموس أعىل وسام فارس يف إنجلرتا.يذكر 
أن خالل فرتة رئاسته للوزراء (-1997
2007)، أرسل توني بلري 45000 جندي 
بريطانـي لدعـم الجيـش األمريكي يف 
العـراق.. أصبـح قرار القتـال من أكثر 
القـرارات إثارة للجدل خالل السـنوات 
العـرش التـي قضاها يف املنصـب وأدى 

إىل احتجاجـات واتهامات حاشـدة.. يف 
عـام 2016، وصف تحقيق رسـمي يف 
التورط الربيطانـي يف الحملة العراقية 
عام 2003 غزو الدولة الرشق أوسطية 
بأنه غري مربر.وتأسس وسام الرباط يف 
عام 1348 من قبل امللـك إدوارد الثالث 
ملك إنجلرتا وهو أقدم وسام الفروسية 
باملسـاهمات  واالعـرتاف  الربيطانـي 

املهمة يف الخدمة املدنية.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشـف مصـدر مقـرب مـن مقـر زعيـم التيار 
الصدري السـيد مقتدى الصدر يف «الحنانة» عن 
ارتفـاع مقاعد الكتلة الصدريـة إىل أكثر من ٨٠ 
مقعدا برملانيا نتيجة التحالفات، وفيما اشار إىل 
قرب اكتمال تشـكيل الكتلة االكـرب، أكد مصدر 
سيايس مطلع عقد جولة مباحثات ثالثة، تجمع 

قـوى اإلطار من جهـة، وزعيم التيـار الصدري 
السـيد مقتدى الصـدر من جهة أخرى، لحسـم 
شـكل الحكومة املقبلة.وقال املصدر يف ترصيح 
صحفي تابعته «الـزوراء»: أن «الكتلة الصدرية 
اكملت حواراتها التفاوضية مع األطراف املقربة 
منها والتي سـاهمت يف تحصـل التيار عىل اكثر 
من ١٠ مقاعد باإلضافة اىل املقاعد التي كشفت 

عنهـا نتائـج االنتخابـات ٧٤ مقعداً».وأضـاف 
املصدر أن «الكتلة الصدرية سـتعلن يف الجلسـة 
االوىل ملجلس النواب تشـكيلها للكتلة األكرب بعد 
انضمـام مقعد مـن محافظة واسـط اىل جانب 
مقعديـن مـن البـرصة يتبعان تحالـف تصميم 
بزعامة املحافظ اسعد العيداني، فضال عن مقعد 
من محافظـة نينوى اىل جانب عـدد من النواب 

املستقلني ايضا ابدوا رغبتهم بالدخول يف تحالف 
مع الكتلة الصدرية مما زاد بمقاعد الكتلة التي 
بات يتجاوز عددها الـ(٨٥) مقعدا يف شكل اويل 
وقـد يزيد العـدد عن ذلك قريبـا يف حال انضمام 

أطراف مما يعرف باإلطار التنسيقي».

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
قتل ٣ أشـخاص عـىل األقل وأصيب 
العرشات بالرصـاص الحي وعبوات 
الغاز املسـيل للدمـوع، يف مدينة أم 
درمـان شـمايل الخرطـوم، خـالل 
مـدن  معظـم  عمـت  احتجاجـات 

السـودان، فيمـا  أغلقت السـلطات 
تربـط  التـي  الجسـور  السـودانية 
ونـرشت  بضواحيهـا،  الخرطـوم 
العديـد من قوات األمـن عىل عربات 
مـزودة بأسـلحة. وأطلقـت قـوات 
األمن السـودانية قنابل الغاز املسيل 

املحتجـني  آالف  لتفريـق  للدمـوع 
بالقـرب من القرص الرئايس وسـط 
الخرطـوم، عـىل مـا أفـاد صحـايف 
وكالـة فرانـس برس. وخـرج آالف 
السودانيني، امس األحد، للمشاركة 
الشـهداء» للمطالبـة  يف «مليونيـة 

بحكم مدني وإدانـة العنف الدموي 
الذي تعرّضت له احتجاجات األسبوع 
املـايض وأسـفر عن سـقوط سـتة 
قتىل. وكانت السـلطات السـودانية 
أغلقت، صباح األحد، الجسـور التي 
تربط الخرطوم بضواحيها، ونرشت 

العديـد من قوات األمـن عىل عربات 
مـزودة بأسـلحة، قبـل تظاهـرات 
«مليونية الشهداء»، يف حني أشارت 
وكالة «رويـرتز»  إىل تعطل خدمات 

اإلنرتنت يف العاصمة.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد مستشار املركز االوربي لدراسات مكافحة 
اإلرهاب، اللواء املتقاعد عماد علو، ان الوضع 
االمني يف العراق شـهد تطورا يف بعض جوانب 
العمليات االمنية العام املايض، ويف حني اشار 
اىل وجـود تحديـات اقليميـة ابرزهـا الرصاع 
االمريكـي اإليرانـي عـىل السـاحة العراقية، 
توقع عدم االسـتقرار االمني يف عام 2022 ما 
لـم يتم اعـادة النظر بتقييـم التهديد الداخيل 
والخارجي.  وقال علو يف حديث لـ ”الزوراء“: 
ان ”الوضـع االمني يف العراق شـهد تطورا يف 
بعـض جوانب العمليـات االمنية السـيما ما 

نفـذه جهاز مكافحـة االرهاب مـن عمليات 
نوعيـة وتمكنـه من تصفيـة وقتـل قيادات 
والقضـاء عىل قاطع دجلـة، وهذه بالحقيقة 
كانـت مرحلة جديـدة انتقل فيهـا الجهاز يف 
قتالـه وتصديـه لعنـارص داعش بالعـراق“.

واضـاف ان ”القـوات االمنية بصـورة عامة 
بمختلف مسـمياتها واجهت تحديات عديدة 
باإلضافة اىل تحدي االرهاب هو تحدي كوفيد 
19 وتحدي االضطرابات التي شهدها الوضع 
السـيايس يف العراق وعدم اسـتقراره ما شغل 

االجهزة االمنية“.

الكويت/ الزوراء:
شهدت العديد من املناطق يف الكويت هطول أمطار 
غزيرة تسببت بخسائر مادية وبرشية ، فيما أعلن 
وقف الدراسـة يف كافة املدارس الحكومية .وأفادت 
فرق الطورئ الكويتية بأن السـيول جرفت بعض 
السيارات وألحقت أرضارا مادية ببعض املمتلكات، 
مؤكدة تسـجيل أكثر من مئة بالغ حتى ظهر امس 
األحـد، معظمهـا يف محافظتي حـويل والفروانية، 
حيث تمكنت من إنقاذ 106 أشخاص كانوا عالقني 
يف تجمعـات امليـاه يف الطـرق واملنازل.هـذا ودعت 
وزارة الداخليـة الكويتيـة املواطنـني واملقيمـني، 
يف وقت سـابق، إىل عـدم الخروج مـن منازلهم إال 

للرضورة القصوى حفاظاً عىل سالمتهم.وحسـب 
بيان نرشته الوزراة عرب حسـابها بموقع ”تويرت“، 
فقد عللت دعوتها بعدم الخروج من املنازل بسبب 
هطول األمطار الذي تشـهده البـالد حالياً.وطالب 
البيـان، الـذي أصدرتـه اإلدارة العامـة للعالقـات 
واإلعـالم األمنـي بالـوزارة، مسـتخدمي الطريـق 
واملوجوديـن حاليـاً يف املخيمـات رضورة توخـي 
الحيطـة والحذر، مناشـدة إياهم عـدم الرتدد عند 
الـرضورة باالتصال عىل هاتف الطوارئ ”112“ أو 
عمليات الدفاع املدني ”1804000“ ألي مساعدات 

إنسـانية أو أمنية أو مرورية.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت وزارة الصحة عن تحركها 
للتعاقـد مع الرشكة التي اكتشـفت 
عالجـا لفـريوس كورونـا، وفيمـا 
لقـاح  اسـترياد  ايقـاف  اعلنـت 

”اسـرتازينيكا“ لعـدم وجـود طلب 
عليه، اكدت عدم اصدار أي تعليمات 
بشـأن منع السـفر اىل الـدول التي 
سجلت اصابات بمتحور اوميكرون، 
مؤكـدة ان العـراق لم يسـجل حتى 

اآلن أي اصابـات باملتحـور الجديد.
يف  العامـة  الصحـة  مديـر  وقـال 
الـوزارة، رياض الحلفـي، يف حديث 
لـ“الزوراء“: انه لم تصدر حتى اآلن 
أي تعليمات بشـأن منع السـفر اىل 

الدول التي سجلت اصابات بمتحور 
اوميكرون. مؤكـدا: ان العراق حتى 
اآلن لم يسـجل أي اصابـة بمتحور 
املكتشف  العالج  اوميكرون.وبشأن 
ضـد كورونـا، أوضـح الحلفـي: ان 

تتحـرك  الصحـة  وزارة  يف  الدوائـر 
حاليـاً للتعاقـد مـع الرشكـة التي 
اكتشفت العالج لغرض رشاء العالج 

واسترياده للبلد.
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بغداد/ الزوراء:
الحسابية  العمليات  إيقاف  الرشيد  مرصف  اعلن 
من  بدال  االثنني  اليوم  فروعه  يف  واإليداع)  (السحب 
املرصف  اعالم  التطبيق.وذكر  ألغراض  االحد  امس 
وجه  الرشيد  مرصف  ان  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف 
املرصف  أبواب  بغلق  واملحافظات  بغداد  يف  فروعه 
االثنني  لليوم  واإليداع  السحب  عمليات  وإيقاف 
املوافق ٢٠٢٢/١/٣.وأضاف: انه سبق ان تم االعالم 
عن ايقاف العمليات املرصفية يوم االحد ولتزامنه مع 
العطلة الرسمية تقرر يكون اليوم االثنني بدال عنه. 
مبينا: ان التوجيه جاء ألغراض التطبيق املعمول به 

سنويا، وسيستأنف املرصف أعماله يف اليوم التايل.
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بغداد/ الزوراء:
قـرر رئيس الـوزراء العراقـي، مصطفى 
الكاظمـي، أن يتوىل جهـاز األمن الوطني 
التحقيـق يف ملف قضية حادثـة جبلة يف 
محافظـة بابل، فضـًال عـن توقيف عدد 
من الضباط واألشـخاص عىل خلفية هذا 
الحادث، وفيما وجه وزير الداخلية، عثمان 
الغانمـي، بإقالـة قائد رشطـة محافظة 
بابـل عـىل خلفيـة املجـزرة، اكـد رئيس 
جهـاز االمن الوطنـي، حميد الشـطري، 
ان يد العدالة سـتطال جميع املشـاركني 
بجريمـة جبلـة ، مؤكـدا انجـاز مهمـة 

التحقيـق بمراحـل متقدمـة .وذكر بيان 
لخلية اإلعـالم األمني، تلقتـه «الزوراء»: 
حـادث  مالبسـات  عـىل  «للوقـوف  أنـه 
جبلـة شـمايل محافظة بابل ومحاسـبة 
املقرصيـن فيه، أمر القائـد العام للقوات 
املسـلحة أن يتـويل جهاز األمـن الوطني 
التحقيق يف ملف هذه القضية بالتنسـيق 
مع محكمـة اسـتئناف محافظة بابل».
واضـاف انه «تم توقيف عدد من الضباط 
واألشخاص عىل خلفية هذا الحادث الذي 

مازال التحقيق مستمر فيه».
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تتقدم أرسة تحريـر صحيفة «الزوراء» بأعطر التهاني وأصدق 
األمنيـات مقرونًة بالود اىل الشـعب العراقي واألرسة الصحفية 
بمناسـبة حلول العـام الجديد ٢٠٢٢، سـائلني املـوىل عز وجل 
أن يجعلها سـنة خـري ورخاء ومباركة عـىل الجميع، وبالتقدم 
واالزدهـار واألمـان لبلدنـا الحبيـب، أعادها الله عـىل الجميع 

بالخري واليمن والربكات. 
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بغداد/ الزوراء:

مصطفى  العراقي،  الوزراء  رئيس  قرر 

الوطني  األمن  جهاز  يتوىل  أن  الكاظمي، 

يف  جبلة  حادثة  قضية  ملف  يف  التحقيق 

من  عدد  توقيف  عن  فضالً  بابل،  محافظة 

الضباط واألشخاص عىل خلفية هذا الحادث، 

الغانمي،  عثمان  الداخلية،  وزير  وجه  وفيما 

بإقالة قائد رشطة محافظة بابل عىل خلفية 

الوطني،  االمن  جهاز  رئيس  اكد  املجزرة، 

العدالة ستطال جميع  يد  ان  الشطري،  حميد 

املشاركني بجريمة جبلة ، مؤكدا انجاز مهمة 

التحقيق بمراحل متقدمة .

تلقته  األمني،  اإلعالم  لخلية  بيان  وذكر 

مالبسات  عىل  ”للوقوف  أنه  ”الزوراء“: 

ومحاسبة  بابل  محافظة  شمايل  جبلة  حادث 

للقوات  العام  القائد  أمر  فيه،  املقرصين 

املسلحة أن يتويل جهاز األمن الوطني التحقيق 

بالتنسيق مع محكمـة  القضية  يف ملف هذه 

استئناف محافظة بابل“.

الضباط  من  عدد  توقيف  ”تم  انه  واضاف 

الذي  الحادث  هذا  خلفية  عىل  واألشخاص 

مازال التحقيق مستمر فيه“.

عثمان   ، الداخلية  وزير  قرر  جهته،  من 

بابل  محافظة  رشطة  قائد  اقالة  الغانمي، 

الذي وقع يف جبلة، وراح  الحادث  عىل خلفية 

تكليف  تقرر  فيما  الضحايا،  من  عدد  بسببه 

اللواء خالد تركي معاون، قائد الرشطة املقال، 

بمهام تمشية امور قيادة رشطة بابل.

تلقته  العراقية،  الداخلية  لوزارة  بيان  وذكر 

الغانمي،  عثمان  الداخلية،  وزير  ان  ”الزوراء“: 

منطقة  يف  ميداني  بشكل  الجمعة،  تواجد،  الذي 

جبلة شمايل محافظة بابل، قرر اقالة قائد رشطة 

محافظة بابل عىل خلفية الحادث الذي وقع يوم 

الخميس املايض وراح بسببه عدد من الضحايا.

ووّجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيقية 

نفذت  التي  القوة  مع  للتحقيق  مختصة 

اللجنة  هذه  وتكون  الحادث  هذا  يف  الواجب 

ساندة للتحقيق القضائي.

املعنية،  الفنية  الجهات  اىل  الغانمي  وأوعز 

باالرساع  الجنائية،  األدلة  مديرية  بينها  من 

وفقاً  الحادث،  هذا  ملف  يف  نتائجها  تقديم  يف 

للبيان.

يف  واإلعالم  العالقات  دائرة  مدير  قال  بدوره، 

تسجيل  يف  معن،  سعد  اللواء  الداخلية،  وزارة 

املستويات  بأعىل  جار  ”التحقيق  إن  مصورك 

ملعرفة كل ملالبسات وظروف الحادث“.

واوضح معن أن ”هنالك جملة من االجراءات 

التي سيتم اتخاذها بصدد هذا الحادث“، مؤكدا 

والتحقيق  تقصري،  اي  هنالك  يكون  ”لن  انه 

سيكون رسيعا وعادال ومنصفا“.

منديل  حسن  بابل،  محافظ  ان  اىل  يشار 

الرسياوي، أكد أن مجزرة منطقة جبلة التابعة 

شخصاً   20 بحياة  اودت  التي  بابل  ملحافظة 

إىل  مشرياً  إرهابية“،  حادثة  وليست  ”جنائية 

أن املتهم كان مطلوباً من قبل محاكم بغداد.

تابعته  صحفي،  مؤتمر  يف  الرسياوي،  وقال 

التحقيقية  ”االجراءات  إن  ”الزوراء“: 

نريد  الحادث  موقع  يف  هنا  ونحن  مستمرة، 

بعض  هناك  ألن  التحقيق،  أحداث  نسبق  ان 

ضمن  ولكن  املبدأ،  حيث  من  لدينا  املالبسات 

تضيع  ال  لكي  عالية  وبرسية  التحقيق  سري 

معالم الجريمة“.

وأضاف: أن املتهم يف محافظة بابل ”ال توجد 

عليه  كان  سابقاً  وإنما  مطلوبية،  أي  عليه 

األمر  لكن   ،406 املادة  أحكام  وفق  قبض  أمر 

من  كان  مؤخراً  بحقه  الصادر  القضائي 

محاكم بغداد، وحاولت قوات الرشطة ان تنفذ 

هذا األمر يف محافظة بابل“.

إىل  بابل  العملية، أشار محافظ  وعن تفاصيل 

القوات  من  إسناداً  طلبت  ”االستخبارات  أن 

النار، وتفاجأت  تبادل إطالق  االمنية، وحصل 

إىل مقر  الدخول  بعد  األمنية  القوات  بعد  فيما 

أن  الضحايا“، مؤكداً  الحادث بوجود عدد من 

كما  وليس  الدقيق،  باملعنى  جنائية  ”الحادثة 

ُروج لها عىل أنها حادثة إرهابية“.

اىل ذلك، قال رئيس جهاز األمن الوطني حميد 

محافظة  يف  جبلة  حادثة  مكان  من  الشطري 

القبض  ألقينا  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  بابل  يف 

وتم  السجن  يف  واالن  االشخاص  عىل عدد من 

نعزي  مضيفا:   ، قضائيا  اقوالهم  تصديق 

اطمئنان  رسالة  لهم  ونرسل  الضحايا  ذوي 

رئيس  قبل  من  شخصياً  متابع  املوضوع  بأن 

الوزراء .

التحقيق وسنقدم  وتابع: قمنا باإلرشاف عىل 

رئيس  دولة  اىل  والنتائج  النهائي  التقرير 

معنا  القضاء  تعاون  نشكر  مؤكدا   ، الوزراء 

ووزارة الداخلية إلتمام مراحل التحقيق .

وتابع: الذين ساهموا بهذه الجريمة ستطالهم 

بعض  هناك  ان  اىل  الفتا   ، قريباً  العدالة  يد 

اكتمالها  وحال  بالقضاء  الخاصة  اإلجراءات 

سُتعلن النتائج .

ومىض بالقول: أنجزنا مهمة التحقيق بمراحل 

متقدمة وبوقت قيايس .

حميد  الوطني،  األمن  جهاز  رئيس  وصل  كما 

الشطري، امس األحد، إىل محافظة بابل ملتابعة 

سري التحقيق بحادثة جبلة.

وذكر مكتبه اإلعالمي يف بيان تلقته ”الزوراء“: 

ملتابعة  بابل  إىل محافظة  ”الشطري وصل  أن 

آخر التطورات والنتائج التي تم التوصل إليها 

من خالل سري التحقيق بخصوص الحادثة“.

األمن  جهاز  كلف  الوزراء  ”رئيس  أن  وأضاف 

التحقيق  بإجراءات  الرشوع  يف  الوطني 

والوقوف عىل مالبسات الحادث“.

كذلك، أعلنت قيادة رشطة بابل مبارشة اللواء 

خالد تركي رسمياً بمهام قيادة رشطة بابل.

إنه  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  القيادة  وقالت 

”تسلم اللواء خالد تركي جهاد الشمري منصب 

قائد رشطة املحافظة خلفاً للواء املهندس عيل 

هالل جاسم“.

بمهامه  بارش  تركي  ”اللواء  أن  وأضافت 

رسميا.

الزوراء/ حسني فالح:
تحركها  عن  الصحة  وزارة  كشفت 
اكتشفت  التي  الرشكة  مع  للتعاقد 
عالجا لفريوس كورونا، وفيما اعلنت 
”اسرتازينيكا“  لقاح  استرياد  ايقاف 
عدم  اكدت  عليه،  طلب  وجود  لعدم 
منع  بشأن  تعليمات  أي  اصدار 
السفر اىل الدول التي سجلت اصابات 
بمتحور اوميكرون، مؤكدة ان العراق 
اصابات  أي  اآلن  حتى  يسجل  لم 

باملتحور الجديد.
وقال مدير الصحة العامة يف الوزارة، 
رياض الحلفي، يف حديث لـ“الزوراء“: 
تعليمات  أي  اآلن  حتى  تصدر  لم  انه 
التي  الدول  اىل  السفر  منع  بشأن 
اوميكرون.  بمتحور  اصابات  سجلت 
مؤكدا: ان العراق حتى اآلن لم يسجل 

أي اصابة بمتحور اوميكرون.
وبشأن العالج املكتشف ضد كورونا، 

وزارة  يف  الدوائر  ان  الحلفي:  أوضح 
مع  للتعاقد  حالياً  تتحرك  الصحة 
الرشكة التي اكتشفت العالج لغرض 

رشاء العالج واسترياده للبلد.
اشار  باللقاحات،  يتعلق  وفيما 
املوجودة  اللقاحات  ان  اىل:  الحلفي 
مقارنة  كافية  الصحية  املراكز  يف 
باإلضافة  اليومي،  التلقيح  بمعدل 
ان هناك وجبات جديدة ستصل  اىل 
اللقاحات  ان  مبينا:  اللقاحات.  من 
سينوفارم  هي  حاليا  املتوفرة 

وفايزر .
ولفت اىل: ان لقاح اسرتازينيكا توقف 
يف  عليه  الطلب  قلة  بسبب  استرياده 
الداخل، وتم االكتفاء منه بما موجود 

يف املخازن.
من  الثالثة  الجرعة  اعطاء  وحول 
اللقاحات، قال الحلفي: ان التعليمات 
اىل  الصحة  وزارة  من  اصدرت  التي 

الدوائر واملؤسسات كافة حددت فيها 
الفئات املشمولة بأخذ الجرعة الثالثة 
الفئات  ان  مبينا:  كورونا.  لقاح  من 

املشمولة هي االشخاص الذين يعانون 
من امراض مزمنة والكوادر الصحية 
وكبار السن ممن فوق 60 عاما لكون 

هذه الفئات االكثر خطورة.
اللقاحات  توفر  بعد  انه  واضاف: 
الكافية سيتم السماح لشمول جميع 

فوق  فما  عاما   12 عمر  من  الفئات 
انه  مؤكدا:  الثالثة.  الجرعة  بأخذ 
ليس هناك رشط بأن الجرعات الثالث 
بإمكان  أي  واحدة،  تكون من رشكة 
من  بجرعتني  املطعمني  االشخاص 
اخذ  سينوفارم  او  اسرتازينيكا 

الجرعة الثالثة من فايزر.
ان  الحلفي،  اكد  سابق،  وقت  ويف 
ال  بكورونا  االصابات  عدد  تراجع 
املوجة  من  مأمن  يف  العراق  ان  تعني 
 30 نحو  ان  مؤكدا  الرابعة،  الوبائية 
اىل 50 دولة حتى اآلن سجلت اصابات 

باملتحور الجديد اوميكرون.
البالد  دخول  احتمالية  ان  وتابع: 
زالت  ما  الرابعة  الوبائية  باملوجة 
بشكل  يتحرك  الوباء  لكون  قائمة 
موجات والفريوس موجود يف العراق، 
وصل  العراق  بأن  دليل  اي  يوجد  فال 
اىل حالة االطمئنان. الفتا اىل ان املوجة 

وقت  بأي  الحدوث  ممكنة  الرابعة 
والتحورات منترشة.

يف  حددت،  قد  الصحة  وزارة  وكانت 
وقت سابق، كمية اللقاحات املستوردة 
حتى نهاية العام املايض، فيما وجهت 

رسالة طمأنينة للمواطنني.
سيف  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
البدر، يف ترصيح صحفي: إن ”العراق 
الرشكات  مع  التعاقد  يف  مستمر 
املنتجة لتوفري اللقاحات لكل الفئات 
يصل  قد  حيث  املستهدفة،  العمرية 
معدل استرياد اللقاح قبل نهاية العام 
الحايل (املايض) إىل 25 مليون جرعة“، 
مؤكداً ”عدم وجود مخاوف من نقص 

اللقاحات“.
العراقية  أن ”الحكومة  البدر  وأضاف 
بتوفري  ملتزمتان  الصحة  ووزارة 
املناشئ  أفضل  ومن  اللقاحات 

العاملية“.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:

قتـل 3 أشـخاص عـىل األقـل وأصيـب 

العـرشات بالرصـاص الحـي وعبـوات 

الغاز املسيل للدموع، يف مدينة أم درمان 

شـمايل الخرطـوم، خـالل احتجاجات 

عمـت معظـم مـدن السـودان، فيمـا  

أغلقت، السلطات السودانية ، الجسور 

بضواحيهـا،  الخرطـوم  تربـط  التـي 

ونـرشت العديـد مـن قـوات األمن عىل 

عربات مزودة بأسلحة.

وأطلقت قوات األمن السـودانية، قنابل 

لتفريـق آالف  للدمـوع  املسـيل  الغـاز 

املحتجـني بالقرب مـن القرص الرئايس 

وسـط الخرطوم، عىل ما أفـاد صحايف 

وكالة فرانس برس.

وخـرج آالف السـودانيني، امس األحد، 

الشـهداء“  ”مليونيـة  يف  للمشـاركة 

للمطالبـة بحكـم مدني وإدانـة العنف 

الدموي الـذي تعرّضت لـه احتجاجات 

األسـبوع املايض وأسـفر عن سـقوط 

ستة قتىل.

كانـت السـلطات السـودانية أغلقـت، 

صبـاح األحـد، الجسـور التـي تربـط 

الخرطوم بضواحيها، ونرشت العديد من 

قوات األمن عىل عربات مزودة بأسلحة، 

قبل تظاهرات ”مليونية الشـهداء“، يف 

حني أشارت وكالة ”رويرتز“  إىل تعطل 

خدمات اإلنرتنت يف العاصمة.

املقاومـة  لجـان  لدعـوة  واسـتجابة 

وتجمع املهنيني السودانيني، خرج آالف 

السـودانيني يف العاصمة وعدد من مدن 

البالد األخـرى، لكن قوات األمن حاولت 

التصـدي للمحتجـني عنـد وصولهم إىل 

الشارع املؤدي للقرص.

ومنذ السـاعات األوىل من صباح األحد، 

انتـرشت قـوات أمنية هجينـة بكثافة 

وسـط العاصمة وعىل مداخل الجسور 

الرئيسـية الرابطة بني مـدن العاصمة 

الثالث، الخرطوم وأم درمان والخرطوم 

بحري، التي اغلقت أمام املحتجني.

وقال شـهود عيان ملوقع ”سكاي نيوز 

عربية“، إن أفرادا مسلحني دخلوا بعض 

املؤسسات القريبة من القرص الرئايس، 

وطلبـوا من العاملني املغـادرة، مربرين 

ذلك بـ“إجراءات أمنية“.

وتأتي هـذه التطـورات يف ظل غموض 

كبري حول وضع رئيس الوزراء عبد الله 

حمدوك، الذي نفى مكتبه وضعه تحت 

اإلقامـة الجربية مجددا، بعد أن تحدثت 

تقارير عن وقف خطاب كان يعتزم فيه 

تقديم استقالته، الجمعة.

ويف إطـار ردود الفعـل الدوليـة، دانـت 

الواليات املتحدة واألمم املتحدة املميت“ 

الذي استخدمه السلطات السودانية ضد 

املحتجـني السـلميني، وطالبتا باحرتام 

حقوق اإلنسان ووقف االنتهاكات.

والسـبت هـدد وزيـر وزيـر الخارجية 

األمريكـي أنتونـي بلينكـن بـأن بالده 

سرتد عىل أولئك الذين يسعون إىل إعاقة 

تطلعـات الشـعب السـوداني الراميـة 

للوصول إىل حكومة ديمقراطية بقيادة 

طريـق  يف  يقفـون  و“الذيـن  مدنيـة، 

املساءلة والعدالة والسالم“.

ومنذ أكثر من شـهرين، يشهد الشارع 

السـوداني احتجاجات مستمرة رفضا 

لإلجـراءات التـي اتخذها قائـد الجيش 

أكتوبـر   25 يف  الربهـان  الفتـاح  عبـد 

املايض، حني أطاح املكون املدني وأعلن 

حالة الطـوارئ وحل مجليس السـيادة 

والوزراء.

وقوبلـت تلـك اإلجـراءات باحتجاجات 

شـعبية ال تـزال مسـتمرة حتـى اآلن، 

رغـم اسـتخدام للقوة ضدهـا مما أدى 

إىل مقتـل 53 وإصابة املئات بالرصاص 

الحي وعبوات الغاز املسيل للدموع.

وبالتزامـن مـع اسـتمرار التصعيـد يف 

الشارع، طرحت مجموعة من املبادرات 

لحل األزمة السياسـية أبرزها تلك التي 

طرحهـا حزب األمـة القومـي وتجمع 

املهنيـني وقوى الحرية والتغيري ومدراء 

الجامعات السودانية.

وتتباين تلك املبادرات يف محتواها، فقي 

حني يدعـو بعضها إلبعـاد الجيش عن 

املشهد السيايس، تركز أخرى عىل إيجاد 

صيـغ جديـدة للرشاكـة بـني املكونني 

املدنـي والعسـكري، ووضـع خارطـة 

إلجـراء  وصـوال  البـالد  إلدارة  طريـق 

انتخابات عامة.

لكـن جميـع تلـك املبـادرات تصطـدم 

برفض الشـارع ألي صيغ تفاوض مع 

الجيش، واملطالبة بانسحابه تماما من 

الحياة السياسية.

املضطربـة،  األوضـاع  هـذه  ظـل  ويف 

تتزايـد املخاوف من التداعيـات األمنية 

لالحتجاجات  واالقتصادية  والسياسية 

الشـعبية، فيما قال الربهـان إن ”بالده 

يمكـن  ال  وجوديـة  تحديـات  تواجـه 

التغافل عنها“.

وكان قائد الجيش، عبدالفتاح الربهان، 

عزل رئيـس الـوزراء، عبدالله حمدوك، 

 25 يف  واعتقلهـم  حكومتـه  وأعضـاء 

أكتوبـر. لكنه أعاد حمـدوك إىل منصبه 

مـن دون حكومتـه إثر ضغـوط دولية 

ومحلية يف 21 نوفمرب.

ووّقـع الرجـالن الحًقـا اتفاقـا إلعادة 

مسـاره  إىل  الديمقراطـي  االنتقـال 

وطمأنـة املجتمـع الـدويل الـذي خّفف 

من مسـاعداته بعد االنقـالب، ولم يكن 

االتفـاق مرضيـا لجميـع األطـراف يف 

السـودان، األمـر الـذي تواصلـت معه 

االحتجاجات يف الشوارع.

وشـهدت الخرطوم، الخميس، تصاعدا 

يف وترية االحتجاجـات من جهة وعنف 

قـوات األمـن للـرد مـن جهـة أخرى، 

مـا أسـفر عـن سـقوط خمسـة قتىل 

مـن املتظاهرين، حسـب لجنـة أطباء 

السودان املركزية املناهضة لالنقالب.

ودعا تجمع املهنيني السودانيني الكيان 

يف  محوريـا  دورا  لعـب  الـذي  املهنـي 

االنتفاضة التي أسقطت عمر البشري يف 

أبريل 2019، يف بيان، السـبت، إىل جعل 

2022 ”عاما للمقاومة املستمرة“.

وقـال إنـه يدعـو ”جماهـري الشـعب 

السـوداني وجموع املهنيني السودانيني 

والعاملـني بأجـر يف كل مـدن وقـرى 

واملشـاركة  ”الخـروج  إىل  السـودان“ 

الفعالة يف املواكب املليونية يوم 2 يناير 

2022، فلنجعـل منـه عامـا للمقاومة 

املستمرة“.

وأثـار العنـف والهجمات عىل وسـائل 

ووزيـر  األوروبيـني  اسـتياء  اإلعـالم 

الخارجيـة األمريكـي أنتونـي بلينكن، 

واألمـم املتحدة. ويـرى املتظاهرون أنه 

لم يعد للمبادرات السياسية أي فاعلية 

وعـىل الجيـش ”العـودة إىل الثكنات“، 

مثلما وعد يف 2019 حني اطاح بالرئيس 

السابق عمر البشري.

مـن جهته، قـال العميـد، الطاهـر أبو 

لوكالـة  الربهـان  مستشـار  هاجـة، 

األنباء الرسـمية الجمعة: إن ”استمرار 

التظاهرات بطريقتها الحالية ما هو إال 

إسـتنزاف مادي ونفـيس وذهني للبالد 

أن  للطاقـات والوقت“.وأضاف  واهدار 

”التظاهـرات لـن توصل البـالد إىل حل 

سيايس“.

القاهرة/ الزوراء:
حـّذر األزهر الرشيـف من اسـتهداف تنظيم 
”داعش“ للمسـيحيني حول العالم، بالتزامن 
مع احتفـاالت العالم ببداية السـنة امليالدية 

الجديدة.
وبحسب بيان األزهر الرشيف، فإن ”ما نرشه 
تنظيم داعش اإلرهابي يف مجلته األسـبوعية 
توّعد بتحويل أعياد املسيحيني حول العالم إىل 

جنائز“.
ووضع تنظيم داعش، بحسـب مرصد األزهر 
ملكافحـة التطـرف، بابـا الفاتيـكان هدفـا 

رئيسيا له خالل الفرتة املقبلة.
واعترب مرصد األزهر أن ”وضع بابا الفاتيكان 
هدفا يرجح احتمالية شـن التنظيم لهجمات 

إرهابية ضد الكنائس“.
وكان شيخ األزهر، اإلمام األكرب أحمد الطيب، 

قد هنأ الطوائف املسيحية بأعياد امليالد.
حسـابه  عـرب  منشـور  يف  الطيـب  وقـال 
بـ“تويرت“: ”خالص التهاني بأعياد امليالد إىل 
األصدقاء: البابا فرنسيس، والبابا توارضوس، 
ورئيس األساقفة جاسـتن ويلبي، البطريرك 
برثلمـاوس األول، وقادة الكنائـس، واإلخوة 

املسيحيني يف الرشق والغرب، سائال الله تعاىل 
أن يشمل عاملنا بالسالم واملحبة واألخوة، وأن 

يجنبنا ويالت الحروب والكراهية“.
وأكد مرصد األزهر أن ”التنظيم انتهج مؤخرًا 
اسـرتاتيجية التهديـد معتمـًدا عـىل تواجده 
اإللكرتونـي وذئابـه املنفـردة ممـن يؤيدون 

أيديولوجيته“.
وتابـع املرصـد يف بيانـه: ”يعانـي التنظيـم 
اإلرهابـي مـن حالـة اإلفـالس التـي ُشـّنت 
ضده بعـد الرضبات العسـكرية التي أوقعت 
عـددا كبريا من عنارصه“.وشـدد عىل أنَّ تلك 
الرضبات العسكرية ال تنفي خطورة التنظيم 
بسبب عنارصه املتخفية املنترشة حول العالم 
ويدينون بالوالء له.ويـرى املرصد أنَّ ”اتخاذ 
التدابري األمنية لتأمني االحتفاالت التي تشهد 
تواجًدا جماهريًيا كبريًا أمر رضوري إلفشال 
خطـط التنظيمـات اإلرهابيـة التي تسـتغل 
تلـك التجمعات لتوجيه رضبات تسـجل عدد 
ضحايا أكرب مقارنة بالعمليات الفردية؛ ولعل 
ما شهدناه من اسـتهداف للمصلني بكنائس 
رسيالنـكا عام 2019 خري شـاهد عىل توجه 

أهداف التنظيمات اإلرهابية وتحركاتها“.

الكويت/ الزوراء:

شـهدت العديـد مـن املناطـق يف الكويت 

هطـول أمطـار غزيرة تسـببت بخسـائر 

مادية وبرشية ، فيما أعلن وقف الدراسـة 

يف كافة املدارس الحكومية .

بـأن  الكويتيـة  الطـورئ  وأفـادت فـرق 

السـيول جرفت بعض السيارات وألحقت 

أرضارا ماديـة ببعض املمتلـكات، مؤكدة 

تسـجيل أكثـر من مئـة بالغ حتـى ظهر 

امس األحد، معظمهـا يف محافظتي حويل 

والفروانيـة، حيث تمكنت مـن إنقاذ 106 

أشـخاص كانوا عالقـني يف تجمعات املياه 

يف الطرق واملنازل.

الكويتيـة  الداخليـة  وزارة  ودعـت  هـذا 

املواطنـني واملقيمـني، يف وقت سـابق، إىل 

عـدم الخروج مـن منازلهـم إال للرضورة 

القصوى حفاظاً عىل سالمتهم.

وحسـب بيان نرشته الوزراة عرب حسابها 

بموقع ”تويرت“، فقـد عللت دعوتها بعدم 

الخروج من املنازل بسبب هطول األمطار 

الذي تشهده البالد حالياً.

اإلدارة  أصدرتـه  الـذي  البيـان،  وطالـب 

العامة للعالقات واإلعالم األمني بالوزارة، 

مسـتخدمي الطريق واملوجودين حالياً يف 

املخيمات رضورة توخي الحيطة والحذر، 

مناشـدة إياهم عدم الـرتدد عند الرضورة 

باالتصـال عىل هاتف الطـوارئ ”112“ أو 

عمليـات الدفاع املدنـي ”1804000“ ألي 

مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.

كمـا طالبـت مرتـادي البحـر بـرضورة 

االتصـال عـىل عمليـات خفـر السـواحل 

”1880888“ عنـد مواجهتهـم أي حالـة 

طارئة.

وأعنلـت الـوزارة إغـالق بعـض الطـرق 

الرئيسـية يف البالد، بسـبب موجة أمطار 

شديدة، وما نتج عنها من تجمعات للمياه 

أعاقت حركة السـري يف تلـك الطرق، حتى 

تتمكن الجهات املختصة من إزالتها.

كما أعلنـت الكويت وقف الدراسـة  اليوم 

االثنـني يف كافة املـدارس الحكومية وذلك 

بسـبب الظـروف الجويـة التـي تسـببت 

بإغالق الجسـور والشـوارع، وسط تعايل 

املطالب برضورة محاسـبة ورحيل وزيرة 

األشغال السابقة.

وأشـار وزير الرتبية ووزيـر التعليم العايل 

يف الكويـت د. عيل املضف إىل أن العمل جار 

من قبل قيـادات وزارة الرتبية ومسـؤويل 

املناطـق لرصـد حالـة املـدارس واتخـاذ 

االجـراءات الالزمـة والرسيعـة لحـل أي 

مشـاكل أو أرضار تكون قـد تعرضت لها 

جراء االمطار الغزيرة الحالية.

وطالبـت شـخصيات ونشـطاء برضورة 

محاسـبة ورحيل رنا الفارس والتي كانت 

تشغل منصب وزيرة األشغال وزيرة الدولة 

لشؤون البلدية يف الكويت.

وجـاءت املطالبات بعدما تسـبب األمطار 

الغزيـرة التـي هطلت عـىل الكويت خالل 

األنفـاق  بإغـالق  املاضيـة  السـاعات 

والجسور والشوارع بسبب تراكم وتجمع 

مياه األمطار.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشف مصدر مقرب من مقر زعيم 
التيار الصدري السيد مقتدى الصدر 
يف ”الحنانـة“ عـن ارتفـاع مقاعد 
الكتلـة الصدريـة إىل أكثـر من 80 
مقعدا برملانيـا، نتيجة التحالفات، 
وفيما اشار إىل قرب اكتمال تشكيل 
الكتلـة االكرب، أكد مصدر سـيايس 
مطلع، عـن عقد جولـة مباحثات 
ثالثـة، تجمـع قـوى اإلطـار مـن 
جهة، وزعيم التيار الصدري السيد 
مقتـدى الصـدر من جهـة أخرى، 

لحسم شكل الحكومة املقبلة.
وقال املصـدر يف ترصيـح صحفي 
”الكتلـة  أن  ”الـزوراء“:  تابعتـه 
حواراتهـا  اكملـت  الصدريـة 
التفاوضيـة مـع األطـراف املقربة 
منها والتي ساهمت يف تحصل التيار 
عىل اكثر مـن 10 مقاعد باإلضافة 
اىل املقاعد التي كشفت عنها نتائج 

االنتخابات 74 مقعداً“.
”الكتلـة  أن  املصـدر،  وأضـاف 
الصدرية سـتعلن يف الجلسة االوىل 
ملجلس النواب عن تشكيلها للكتلة 
األكـرب بعـد انضمـام مقعـد مـن 
محافظة واسط اىل جانب مقعدين 
من البرصة يتبعان تحالف تصميم 
بزعامـة املحافـظ اسـعد العيداني 
فضال عن مقعد من محافظة نينوى 

اىل جانب عدد من النواب املستقلني 
ايضـا ابـدوا رغبتهـم بالدخـول يف 
تحالف مع الكتلة الصدرية مما زاد 
بمقاعـد الكتلة التي بـات يتجاوز 
عددهـا الــ(85) مقعـدا يف شـكل 
اويل وقـد يزيد العـدد عن ذلك قريبا 
يف حـال انضمام أطراف مما يعرف 

باإلطار التنسيقي“.
إليـه  املشـار  ”العـدد  أن  وتابـع 

يتضاعـف بعـد االعـالن رسـميا 
عـن التحالـف مع حـزب (تقدم) 
بزعامـة محمـد الحلبـويس الذي 
يمتلك قرابة (40) مقعدا اىل جانب 
الحزب الديمقراطي الكوردستاني 
بزعامة مسـعود بارزاني بـ(31) 
مقعـدا وسـيلتحق بعـض النواب 
الذيـن ينتمـون لقوائـم صغـرية 
بالكتلة الصدرية“، مشـريا إىل أنه 

”حتى موعد انعقاد الجلسة االوىل 
سـيعلن التيار الصدري عن كتلته 

األكرب“.
وأردف أن ”االبـواب مفتوحة أمام 
كل القـوى الراغبـة بالدخول مع 
التيار يف تحالف اسرتاتيجي يخدم 
العمليـة السياسـية ويثبت أركان 

الدولة القوية“.
تسـمية  ”مسـألة  ان  إىل  وأشـار 

تبقى  الحكومة  لرئاسـة  مرشـح 
حـرصا  الصـدر  بالسـيد  رهنـا 
الوقـت  يف  عنـه  وسيكشـف 

املناسب“.
مصـدر  اخركشـف  سـياق  ويف 
سـيايس مطلع، امـس األحد، عن 
عقد جولة مباحثات ثالثة، تجمع 
قوى اإلطار التنسـيقي من جهة، 
التيـار الصـدري مقتدى  وزعيـم 
الصـدر من جهـة أخرى، لحسـم 

شكل الحكومة املقبلة.
وذكر املصدر لوكالة شـفق نيوز، 
أن ”االجتمـاع تقرر انعقاده خالل 
اليومـني املقبلني، لغـرض االتفاق 
العراقيـة  الحكومـة  عـىل شـكل 
الجديـدة، والقـوى التـي سـوف 

تشارك بها“.
وعقـد السـيد الصدر مـع اإلطار 
التنسـيقي اجتماعـني منفصلني، 
األول يف بغـداد أسـفر عـن كـرس 
جمـود العالقـة بني قـوى اإلطار 
التنسـيقي وزعيم التيار الصدري 
والثاني عقد يف ”الحنانة“ بالنجف، 
مقـر اقامـة السـيد الصـدر، مع 
وفـد يمثـل اإلطار بزعامـة هادي 
العامـري وعضوية زعيـم حركة 
عصائب أهل الحق  الشـيخ قيس 
الخزعـيل فضال عن رئيـس هيئة 

الحشد الشعبي فالح الفياض.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد مستشار املركز االوربي لدراسات مكافحة 
اإلرهـاب، اللواء املتقاعد عمـاد علو، ان الوضع 
االمني يف العراق شـهد تطـورا يف بعض جوانب 
العمليات االمنية العام املايض، ويف حني اشار اىل 
وجود تحديات اقليمية ابرزها الرصاع االمريكي 
اإليرانـي عـىل السـاحة العراقيـة، توقـع عدم 
االسـتقرار االمني يف عام 2022 ما لم يتم اعادة 

النظر بتقييم التهديد الداخيل والخارجي. 
 وقـال علو يف حديث لــ ”الزوراء“: ان ”الوضع 
االمني يف العراق شـهد تطـورا يف بعض جوانب 
العمليـات االمنيـة السـيما مـا نفـذه جهـاز 
مكافحـة االرهاب من عمليـات نوعية وتمكنه 
مـن تصفية وقتل قيـادات والقضاء عىل قاطع 
دجلـة، وهـذه بالحقيقة كانـت مرحلة جديدة 
انتقل فيهـا الجهاز يف قتالـه وتصديه لعنارص 

داعش بالعراق“.
واضـاف ان ”القـوات االمنيـة بصـورة عامـة 
بمختلـف مسـمياتها واجهت تحديـات عديدة 
باإلضافـة اىل تحدي االرهاب هـو تحدي كوفيد 

19 وتحـدي االضطرابات التي شـهدها الوضع 
السـيايس يف العراق وعدم اسـتقراره ما شـغل 
االجهـزة االمنية“، مؤكـد ان ”ذلك انعكس عىل 
ادائهـا مما اتاح لتنظيم داعش القيام بعمليات 
يف املناطـق السـاخنة يف كل مـن ديـاىل وصالح 
الدين وجنوب غرب كركوك وجنوب غرب نينوى 
وصـوال اىل الباديـة الغربية والحـدود العراقية 

السورية“. 
الفتـا اىل ان ”2022 سيشـهد مسـؤولية كبرية 
تقع عىل عاتق االجهزة االمنية والقوات املسلحة 

العراقية يف حربها ضد داعش“. 
 وعـن املخاطـر االمنية يف املرحلـة املقبلة، قال 
”يبقـى تنظيم داعش االرهابـي والقاعدة هما 
التحديـان االكرب الذي يواجهه العـراق، اضافة 
اىل تحديـات اخـرى امنيـة تتمثـل بالجريمـة 
املنظمة بالنسـبة للمخدرات وتهريب االسلحة، 
وهي مسـألة مهمـة جدا عىل االجهـزة االمنية 

مواجهتها“.
وتابـع ”اضافة اىل وجـود تحديات اقليمية عىل 
االجهزة االمنيـة وعىل وزارة الدفـاع والداخلية 

االسـتعداد إلعادة تقييم التهديـدات الخارجية 
والتصـدي لهـا، السـيما التسـلل عـرب الحدود 
العراقيـة السـورية“، مؤكدا ان ”هذه مسـألة 
تتطلـب اعادة االنتشـار بالشـكل الـذي يؤمن 
السـيطرة عـىل الحـدود، والبد ان يؤخـذ بنظر 
االعتبار يف املرحلة املقبلة مسك الحدود العراقية 
ليـس فقـط العراقية السـورية، وانمـا جميع 
املنافـذ الحدوديـة بالشـكل الـذي يؤمـن منع 

التسلل والتهريب عربها“. 
”يف  قـال  االرهابـي،  النشـاط  تنامـي  وعـن 
احصائيات غري رسـمية فقد نفذ تنظيم داعش 
اكثـر مـن 640 عملية يف عـام 2021 وهذا عدد 
كبري بالنسـبة للتنظيم“، الفتـا اىل ان ”التنظيم 
يركز عىل العراق باعتباره اليزال يشهد نوعا من 
عدم االنسجام املجتمعي، وبالتايل يحاول اللعب 
بهذه الورقة إلعـادة بناء حواضن اجتماعية يف 

العراق ثم القيام بعمليات ارهابية“.
ولفـت اىل ان ”العراق يشـهد تحديـا اخر وهو 
السـاحة  عـىل  االيرانـي  االمريكـي  الـرصاع 
العراقية، وهذا يؤثر سـلبا عـىل الوضع االمني 

والسـلم االهيل“، مشـددا عـىل رضورة ”وضع 
الخطط والربامج التي تواجه هذا التحدي سواء 
عىل صعيد السياسـة الخارجيـة او عىل صعيد 
العمـل االمني الداخـيل، وايضـا دور منظمات 
املجتمع املدني والحكومة العراقية والعشائر يف 
وأد أي احتكاك او اي انقسـام مجتمعي يمكن 
ان ينجم عن الرصاع بني واشنطن وطهران عىل 

الساحة العراقية“. 
املعطيـات  ”كل  ان  مـن  املستشـار  وحـذر   
واملـؤرشات ال تدل عىل اسـتقرار الوضع االمني 
يف عام 2022 سواء عىل صعيد االحتكاكات بني 
القوى السياسـية اثـر االنتخابـات التي جرت 
ونتائجها او عىل صعيد االستعدادات العسكرية 
ملواجهة التنظيم“، معلال ذلك بأننا ”امام نفس 
املعطيـات واالوضاع التي لم تتغـري، وبالتايل ال 
اتوقع ان تشهد تغريا ملحوظا يف الوضع االمني، 
إال إذا تمـت إعادة النظر بتقييم التهديد الداخيل 
والخارجـي وبنـاء القـوات املسـلحة، وإعادة 
تنظيمهـا وانفتاحهـا عـىل السـاحة العراقية 

بالشكل الذي يؤمن مواجهة هذه التهديدات“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أرشت وزارة البيئـة، امـس األحد، مجموعة من 
املشكالت تسـببت بحدوث تلوث يف نهري دجلة 
والفـرات، فيما اشـارت اىل تشـكيل لجنة عليا 

برئاسة رئيس الوزراء ملعالجة مشاكل التلوث.
وقال مدير عام دائرة التوعية واإلعالم البيئي يف 
الوزارة، أمري عيل الحسون، يف ترصيح صحفي: 
إن «املشـكلة التي تواجه نهـري دجلة والفرات 
هـي حدوث التلـوث، إضافـة إىل التجـاوزات»، 
الفتـًا إىل أن «مـا يحدث قائـم منـذ الثمانينات 
لكن األمور تثاقلت اىل حد كبري خالل السـنوات 
االخرية ال سـيما بعد انخفاض مناسـيب املياه 

بسبب السياسة املائية لرتكيا وايران».
وأضاف الحسـون أن «ما يصل إىل العراق حالياً 
٣٥٪ مـن النسـب التـي كانـت تصل قبـل أربع 
عقـود»، مشـرياً إىل أن «دوائر البلديـة لم تعمل 
عىل تأسـيس بنـى تحتية تعالـج مياه الرصف 

الصحي».
ولفـت إىل أن «أمانـة بغـداد ودوائـر البلديـات 
من أكـرب الجهات امللوثة لنهـر دجلة إضافة إىل 

باقي األنشـطة الصحية والصناعية، السيما أن 
الرقابة ضعيفة عليها وليست صارمة».

وأوضـح أن «نسـبة التلوث تزداد كلما شـحت 
امليـاه، ووزارة البيئـة تعطي موقفاً اسـبوعياً 
باألرقام لـكل محافظة»، الفتـًا إىل ان «وزارتي 

البيئـة واملوارد املائية تتابعان املوضوع بشـكل 
جيـد، لكـن حجم التلـوث كبري يف نهـري دجلة 

والفرات».
وأكـد أن «املواطـن العراقي يتعـرض إىل الخطر 
البيئـة  ووزارة  الجنـوب،  يف  وخاصـة  حاليـاً 

ودوائرها تراقب بشكل رسمي وتبعث بإجراءات 
مـع كل جهـة تعمـل عـىل تلويث نهـري دجلة 
والفرات سـواء أكان نشـاطاً صناعياً أو نفطياً 
يسـبب الـرضر وفق قانـون ٢٧ لسـنة ٢٠٠٨، 
وهـو قانـون يخـول الـوزارة اتخـاذ مجموعة 
مـن اإلجراءات منهـا انذار وعقوبـة الغلق لكل 

املخالفات».
ونوه بأن «الوزارة أحيانا ال تستطيع غلق منشأة 
نفطية او منشـأة تولد الطاقة الكهربائية ذات 
مناشئ قديمة وتعتمد عليها الحياة، وبالتايل ال 
تسـتطيع مثال توقيف محطة الدورة إضافة إىل 

أن أمانة بغداد ال تستطيع ذلك».
وأشـار إىل أن «هناك أمراً ديوانيـاً رقم ٩٩ لعام 
٢٠١٩، شـكلت بموجبـه لجنـة عليـا برئاسـة 
رئيـس الـوزراء ال تـزال فاعلة ويـرشف عليها 
رئيـس الوزراء إليجـاد حلول لتلك املشـكالت»، 
مؤكداً أنه «رغم الظرف املـايل الصعب للموازنة 
لكن اللجنة عازمة عىل معالجة تلك املشـاكل يف 
أمانة بغداد والقطاعات التي تسبب التلوث لكي 

نتحاىش وقوع العراق يف أزمة تلوث كبرية».

بغداد/الزوراء:
اسـتنكرت امانة بغداد التخريب الذي 
طـال نصـب املتنبي والعبـث بكلماته 
املنحوتـة بقاعـدة النصـب وازالتهـا، 
مشـرية اىل انهـا تعمـل عـىل اعـادة 
صيانته من جديد بالتعاون مع الفنان 

النحات منفذ العمل.

وذكر بيان لألمانـة ورد لـ «الزوراء»: 
ان «افتتـاح زقـاق املتنبي بعـد اعادة 
تأهيلـه وبحلـة جديـدة جعلتـه قبلة 
الحشـود  السـيما  الزائريـن  آلالف 
الكبـرية التـي ارتادته خـالل اليومني 
املاضيني بمناسـبة اعياد رأس السنة 

امليالدية «.

كان  الحشـود  «هـذه  ان  واضـاف 
اغلبهـا من املثقفـني واصحاب الوعي 
العايل باملسـؤولية والـذوق الرفيع، إال 
ان هنـاك مع االسـف نفرا ضـاال قام 
بالعبـث بنصـب املتنبـي وازالة احدى 
كلمـات بيته الشـعري التـي نحتت يف 
قاعدتـه (انـا الـذي نظـر االعمـى اىل 

ادبي واسـمعت كلماتي من به صمم) 
وتخريب جزء منها».

واشـار البيـان اىل ان «امانـة بغـداد 
تتعاون مع الفنان سعد الربيعي ألخذ 
القياسـات ومعاينـة النصـب إلعادة 

صيانته من جديد «.
ودعت امانة بغـداد «جميع املواطنني 

للتعاون معهـا والحفاظ عىل املوروث 
الرتاثي والنصب النحتية التي تعد قبلة 
السـياح ومعالـم املدينة التي تشـكل 
هويتهـا، وعـدم السـماح ملن تسـول 
له نفسـه العبـث بها، وابـالغ القوات 
االمنيـة القريبـة يف حـال محاولة اي 

شخص احداث اعمال تخريب «.

بغداد/ نور مناضل حسني:
كثر الحديث يف اآلونة االخرية عن انتشار 
املخدرات وازدياد عدد من املقبلني عليها، 
ويدمنونهـا عـرب الخـداع، وبحثـا عـن 
نشـوة زائلة، لكن الكثـري منهم يجدون 
صعوبـات كبرية يف االنسـجام باملجتمع 
والتخلـص من آثارها، مـا يضطرهم اىل 
البقاء قابعني يف عالم سـفيل تنعدم فيه 
أدنـى رشوط العيـش اإلنسـانية، مثـل 

صحة العقل والسيطرة عىل إرادتهم.
نعـم، تعد مشـكلة املخـدرات حاليًّا من 
أكرب املشـكالت التي تعانيها دول العالم 
وشعوبها، وتسعى جاهدة ملحاربتها، ملا 

لها من أرضار جسيمة.
 أقـول لم تعد مشـكلة تعاطي املخدرات 
قارصة عىل نوع واحـد منها، أو عىل بلد 
معـني، أو طبقة محددة من املجتمع، بل 

شـملت الجميع، ملا لها من تأثري واضح 
عىل الجهاز العصبي والدماغ.

ولتسـليط الضوء عـىل كيفيـة القضاء 
عىل املخدرات يف بلدنـا وطرق معالجتها 
عنـد املدمنـني، ومـا هـو دور العائلة يف 
توعية ابنائها للحـد منها.. التقينا مدير 

اعالم رشطة بغـداد، املقدم عزيز نارص، 
الذي تحدث عن التأثريات القصرية االمد 
لتعاطي املخدرات، قائال: «تدفع املخدرات 
القصـرية االمد الرتـكاب الجريمة، كون 
املتعاطي يكون تحت سطوتها، ويختلف 
كل نـوع مخـدر عـن االخـر، حيـث ان 

املخدرات لها تأثريات نفسـية وسلوكية، 
هـذه  اىل  باإلضافـة  ايضـا،  وصحيـة 
التأثـريات فهـي تعرض النفـس لخطر 

الوقوع ضحية العنف».
وعن وجود سـبب غري االدمان الجسدي 
يدفع االشخاص اىل االستمرار يف تعاطي 

املخدرات، اكد املقـدم ان «هناك الجانب 
يواظـب  حيـث  واالجتماعـي،  النفـيس 
االشـخاص عىل تعاطي املخدرات النهم 
يصبحـون مدمنني عليها وهـم يريدون 
املزيد منـه، أما الجانـب االجتماعي من 
حيـث البيئة، حيث انها تعد املحيطة من 
املحفزات االساسية التي تدفع الشخص 
اىل تعاطي املخدرات ومن حيث االصدقاء 
من املحفزات االساسـية التـي تدفع اىل 
االدمـان، حيـث يسـتطيعون بسـهولة 

إقناع الشخص بتجربة املخدر».
وعن كيفية تعامل مجموعات املسـاعدة 
الذاتيـة ومراكـز اعادة التأهيـل، اوضح 
نـارص «تعمل بنظـام صحي معـد لهذا 
(يف  السـكني  العـالج  منهـا  الغـرض 
املستشـفى) ودعم املجموعـات املحلية 
ومراكز الرعايـة املمتدة، ومن العالجات 
السـلوكية هناك العالج املعريف السلوكي 
هو طريقة تساعد املرىض عىل االعرتاف 
وتجنـب التعامل مع الحـاالت التي عىل 
االرجـح تـؤدي اىل االنتـكاس». مؤكـدا 
عـىل  الحـرب  يف  االنتصـار  «امكانيـة 

املخدرات».
وعن دور العائلـة واالصدقاء يف مواجهة 
«العائلـة  ان  اىل  اشـار  املخـدرات،  افـة 
واالصدقـاء لهـم دور كبـري يف موضوع 
التأثـري  خـالل  مـن  املخـدرات  ادمـان 
االجتماعـي والنفـيس، ومـن املمكن ان 
تكون االرسة هي املحفز الرئييس للمدمن 

املتعايف عىل البقاء بعيداً عن املخدرات».
تعاطـي  عـىل  االعـالم  تأثـري  وبشـأن 
املخدرات، لفت املقدم اىل ان «هناك تأثريا 
كبـريا لإلعالم، وممكـن ان يكون االعالم 
سالحا ذا حدين يف ذلك، وقد تكون مفيدة 
جـداً يف رفـع مسـتوى وعـي الجمهور 
يف الحـد مـن ظاهـرة انتشـار املخدرات 
وتعاطيهـا، وذلـك مـن خالل الرسـالة 

االعالمية التي تبثها اىل الجمهور» .
وعن كيفيـة التعامل وحماية املدمن من 
الوصـول اىل االنتـكاس، اوضـح «يمكن 
ذلك مـن خالل التوجه به عـىل الفور اىل 
املستشفى او املصح من خالل مساعدته 

عـىل تغيري روتينه وتقديم الدعم النفيس 
بالجوانـب  االهتمـام  لـه، وحثـه عـىل 
الروحية ومسـاعدته عىل تفريغ طاقته 
الكامنـة ببعـض االنشـطة املفيدة عىل 
اتبـاع نمط حياة صحـي وتوفري فرصة 
عمل مناسـبة تشـعره بقيمتـه، وبأنه 

شخص فعال يف مجتمعه «.
املقدم عزيز نارص، نصح املدمنني، قائال: 
«عـىل املدمـن ان يلجـأ اوالً اىل الطبيـب 
النفيس واىل اماكن العالج، حيث بإمكان 
الطبيـب ان يوجه املدمـن يف أي مرحلة، 
وليـس فقط عندمـا يريد الشـخص ان 

يقلع عن االدمان».
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كربالء/الزوراء:
أعلنـت محافظة كربالء، امس األحد، عقد اجتمـاع أمني لبحث تأمني حدود املحافظة، مبينة 
أن االجتمـاع تم بحضور رئيس اركان الجيش الفريـق األول الركن عبداالمري يارلله وعدد من 
القيادات العسـكرية.وقال املكتـب اإلعالمي للمحافظ يف بيان تلقته «الـزوراء»: إن «محافظ 
كربالء نصيف جاسـم الخطابي ورئيس اركان الجيش الفريـق األول الركن عبداالمري يارلله، 
زارا قيادة عمليات كربالء املقدسة وعقدا مؤتمراً امنياً فيها»، مبيناً أن «املؤتمر حرضه معاون 
رئيـس اركان الجيش والقادة يف رئاسـة اركان الجيش وقائد عمليات كربالء املقدسـة وقائد 
رشطة كربالء والحشـد الشـعبي وفرقة العبـاس القتالية ولواء عيل األكـرب ومديرو االجهزة 
االمنية يف املحافظة وعدد من الضباط يف قيادة عمليات كربالء وقيادة رشطة كربالء».وأضاف 
أن «املؤتمر ناقش الوضع االمني العام يف املحافظة والتنسـيق مابني القوات االمنية والجيش 
والحشـد الشـعبي يف تأمني حدود املحافظة واملهام االخرى ضمن قواطع املسؤولية».واشـاد 
املحافـظ، وفقـاً للبيان، «بالجهـود الكبرية التي تبذلهـا جميع االجهزة االمنيـة يف املحافظة 
والتـي كان واليـزال لها دور كبـري يف حفظ امن املحافظة والذي اسـهم بشـكل كبري يف دعم 
حملة اإلعمار والبناء والخدمات التي تحدث يف املحافظة».وعىل صعيد متصل، لفت البيان اىل 
أن «محافـظ كربالء املقدسـة ورئيس اركان الجيش افتتحا قاعـة املؤتمرات التي تّمت إعادة 

تأهيلها بدعم من الحكومة املحلية يف املحافظة اىل قيادة عمليات كربالء املقدسة».

اربيل/الزوراء:
بإقليـم  أربيـل  رشطـة  مديريـة  أعلنـت 
كردسـتان العـراق، امس االحد، تسـجيل 
اكثر مـن ١٢ ألـف جريمـة، بضمنها ٧٩ 
حادثـة قتل.وقال املتحدث باسـم رشطة 
اربيل، هوكر عزيـز، خالل مؤتمر صحايف 
تابعتـه «الزوراء»: انـه ”وخالل ٢٠١١ تم 
تسـجيل ١٢ الفاً و٦٤٥ جريمة متنوعة»، 
الفتا اىل «انه تم الكشف عن ١١ الفاً و٥٠٤ 
منهـا، كما تم اعتقـال مرتكبيها وتحويل 

املتهمني اىل القضاء»، مؤكدا «حسـم ٩١٪ 
من تلك الجرائم يف املحاكم“.

وأضاف انه ”خالل املدة املذكورة تم اعتقال 
٥ االف و١٤٦ متهمـا بجرائـم مختلفـة، 
اقرتفوا جرائم رسقة وقتل وتزوير وتجارة 

وتعاطي مواد مخدرة“.
وحـول جرائم القتـل يف حـدود محافظة 
اربيـل، بـنّي عزيز ان ”٢٠٢١ شـهدت ٧٩ 
جريمة قتل تم اعتقـال ٧٨ من مرتكبيها 

واتخذت بحقهم االجراءات القانونية.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت الهيئـة العامـة للجمـارك، امس 
األحد، ضبط ٥ شاحنات مخالفة يف جمرك 

املنطقة الشمالية.
وقال إعالم الهيئة يف بيان تلقته «الزوراء»: 
إنه ”بجهود استثنائية ومستمرة من قبل 
كادر قسـم التحـري ومكافحـة التهريب 

(مفردة كركوك) يف مديرية جمرك املنطقة 
الشـمالية تـم ضبط ٥ شـاحنات محملة 
مـواد غذائية مخالفـة (رز طعام) وكذلك 

(حديد بليت)“.
وأضـاف إعـالم الهيئـة أنه ”تمـت إحالة 
املخالفات إىل القضاء إلجراء الالزم حسب 

الضوابط والتعليمات النافذة“.

بغداد/الزوراء:
أصدرت األمانة العامة ملجلس الوزراء، امس األحد، قائمة بأسماء املشمولني بالتعويض 

ضمن محافظة األنبار.
وذكر بيان لألمانة العامة تلقته «الزوراء»: إن «اللجنة املركزية األوىل لتعويض املترضرين 
يف األمانة العامة ملجلس الوزراء، اصدرت القوائم الخاصة بأسماء املواطنني املترضرين، 

جراء العمليات الحربية واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية يف محافظة األنبار».
وأضاف أن «ذلك جاء بموجب القانون رقم (٢٠ لسنة ٢٠٠٩) املعدل، املتضمن (تخصيص 

مبالغ وإعادة أضابري)».
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 كربالء/الزوراء:
اغلق اهـايل قضاء عـني التمر غربـي محافظة 
كربالء، امس االحد، الطريق الرابط بني القضاء 
ومركـز املدينـة، احتجاجـا عـىل تـردي أوضاع 
الطريق وكثـرة الحوادث املروريـة خالل الفرتة 

املاضية.
وقـال عـدد مـن املواطنني انـه ”خـالل اقل من 
عرشة ايام تسبب هذا الطريق بحوادث مرورية 
راح ضحيتهـا عـدد مـن املواطنـني من سـكنة 
قضـاء عني التمر، اىل جانب كوادر تربوية تعمل 

يف مدارس القضاء“.
وأضافـوا ”اغلقنـا الطريـق الذي يعـج بحركة 
العجـالت الكبـرية والصغـرية يوميـا، واوقفنا 
الحركـة يف واحد من اهم الرشايـني االقتصادية 
يف املحافظـة، للضغـط عـىل الحكومـة املحلية 
والجهـات املعنية للحـد من الحـوادث املرورية 
الحاصلـة، وإعادة تأهيل هـذا الطريق الحيوي 
املهم الذي يدر مئات املليارات سـنويا من خالل 

الجباية التي تجمع من عجالت الحمل“.

بغداد/الزوراء:
األحـد،  امـس  املائيـة،  املـوارد  وزارة  أعلنـت 
اسـتعدادها إلنجـاز مـرشوع مـاء البدعة عىل 
مرحلتـني، مؤكـدة أن إنجـاز املرشوع سـيوفر 

مبالغ طائلة.
وقال مستشـار الوزارة، عون ذياب، يف ترصيح 
صحفي: إن «قرار مجلس الوزراء بشـأن وضع 
التخصيصـات املالية لتنفيذ جـزء من مرشوع 
ماء البدعة الذي يقع يف املنطقة الجنوبية ملسار 
املرشوع، وهي منطقة رملية حرجة، ألن الرتبة 
جبسـية وتتعرض اىل الذوبان بامليـاه، وأحياناً 
يحـدث انهيـار بالتطعيم، لهذا السـبب أعطيت 

الوزارة األولوية األوىل لتنفيذ هذا الجزء».
وأضاف أن «الوزارة تسـتعد لتهيئـة هذا الجزء 
للتنفيـذ، الـذي يتضمـن انشـاء محطة ضخ يف 
املنطقة، التي تسـتقبل امليـاه من مرشوع ماء 
البـرصة القائـم حاليـاً، ويتم ضخه بواسـطة 

األنابيب».
وأشـار إىل أنه «من املتوقـع تنفيذ انبوبني فقط 
اىل منطقـة األحواض الواقعة بالقرب من مطار 
البرصة»، مؤكداً أنه «خالل هذه العملية املهمة 

سنتخلص من االنهيارات الرملية».

وأكد أن «املـرشوع إذا ما أنجز فسـيوفر مبالغ 
طائلة ألعمال الصيانة التي كانت تجرى بشكل 
متواصل»، الفتاً إىل أن «املرشوع سينفذ بشقني، 
األول استرياد األنابيب ومحطات الضخ، والشق 
الثاني تنفيذ بامليدان، وتثبت األنابيب يف املسارات 

املحددة لها».
واختتـم بالقـول: إن «هنالك احتمـاالً كبرياً أن 
تنفذ املـرشوع رشكات وزارة املواد املائية، وهذا 
سيوفر بعض املبالغ بدل االعتماد عىل الرشكات 

األجنبية».

البرصة/الزوراء:
أفاد مدير عام دائرة شؤون األلغام، 
ظافـر محمـود خلف، امـس األحد، 
أن محافظـة البـرصة «مـن أكثـر 
مـدن العراق والعالـم قاطبة» تلوثاً 

باأللغام واملخلفات الحربية.
وقال خلف يف بيان ورد لـ «الزوراء»: 
أن «هنـاك نحـو (١٥٥٦) كيلو مرت 
مربـع ملوثـة بهـذه املخلفـات يف 
عموم املنطقة الجنوبية، بينما تبلغ 
مساحة املنطقة امللوثة يف محافظة 

البرصة وحدهـا باأللغام واملخلفات 
الحربيـة نحـو (١٢٥٨) كيلـو مرت 
مربـع، ومسـاحة التلـوث باأللغام 
تحديـداً يف البرصة تبلغ نحو (٨٤٢) 
كيلو مرت مربع، يف الوقت الذي تبلغ 
فيـه نسـبة التلـوث باملتسـاقطات 
املحافظـة  الحربيـة يف  واملخلفـات 

نحو (٤١٦) كيلو مرت مربع».
واشار إىل «التمكن من تحديد (٩٢٥) 
كيلـو مـرت مربـع ملوثـة باأللغام، 
أي ما نسـبته نحـو ٩٥٪ من حجم 

التلـوث، وأن دائرتـه لـم تدخـر أي 
جهد متعلق بأعمال املسـح واالزالة 

والتطهري».
وعزا خلف «أسباب الحوادث املتكرر 
وقوعهـا يف مواقـع مختلفـة مـن 
محافظـات العـراق جميعـاً إىل قلة 
االمكانات املاليـة والفنية والبرشية 
املتاحة قياساً بحجم وطبيعة التلوث 
الكبري الـذي تعاني منه محافظاتنا 

العراقية املتأثرة».
ولفـت إىل «فقـدان خرائـط زراعـة 

هـذه االلغام يف حينهـا وعدم توفر 
جميـع املعلومات الدقيقـة بمواقع 
متساقطات القنابل العنقودية التي 
أطلقت خالل حربـي ١٩٩١-٢٠٠٣ 
باعتبارهـا واحـدة من أعقـد وأهم 
املشـاكل التي تعرتض سـري أعمال 
االزالـة والتطهري يف الوقـت الراهن 
مـا يتطلـب دعمـاً رسـمياً ودوليـاً 
كبـرياً من أجـل االرساع بتطهري كل 
هـذه املسـاحات امللوثـة يف عمـوم 

محافظاتنا العراقية املتأثرة».
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت إدارة معلومات الطاقـة األمريكية، امس 
االحد، أن صادرات العراق النفطية ألمريكا بلغت 
7 ماليـني برميل يف شـهر كانـون األول املايض. 
من جانب متصل، اعلنت رشكة تسـويق النفط 
العراقية ”سـومو“ ان معدل سـعر النفط الخام 
املصدر اىل األردن بلغ 58 دوالر خالل كانون األول 

املايض.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية يف جدول 
لها اطلعت عليه ”الزوراء“: ان ”العراق صدر من 
النفـط الخـام ألمريكا خالل شـهر كانون االول 
املـايض 7.006 ماليني برميـل وبمعدل 226 ألف 
برميل يوميـا، مرتفعا عن شـهر ترشين الثاني 
الذي بلغـت الصادرات النفطية العراقية ألمريكا 
فيـه 4.192 ماليـني برميـل وبمعـدل 140 ألف 

برميل يوميا“.
واضـاف ان ”العراق صـدر النفط الخام ألمريكا 
خـالل األسـبوع األول مـن شـهر كانـون األول 
بمعـدل 248 الـف برميـل يوميـا، فيمـا صـدر 
متوسط 29 الف برميل يوميا يف االسبوع الثاني، 
وصدر متوسط 359 الف برميل يوميا يف األسبوع 
الثالث ”، مشريا اىل ان ”صادرات االسبوع الرابع 

بلغت 268 الف برميل يوميا“.

وذكـرت إدارة معلومـات الطاقـة األمريكـي ان 
”العراق جاء باملرتبة الرابعة يف صادراته ألمريكا 
خالل الشـهر املايض بعد كل من كندا واملكسيك 
والسعودية، واملرتبة الثانية عربيا بعد السعودية 

التي بلغت األخرية صادراتها ألمريكا خالل شهر 
ايلـول 14 مليونـا، و322 الـف برميـل يوميا“، 
مبينـة ان ”كندا جاءت باملرتبة االوىل كأكثر دول 

مصدرة للنفط ألمريكا تليها املكسيك“.

من جانب متصل، اعلنت رشكة تسـويق النفط 
العراقية ”سـومو“ ان معدل سـعر النفط الخام 
املصدر اىل األردن بلغ 58 دوالر خالل كانون األول 

املايض.
وقالت الرشكة يف احصائية عىل موقعها اطلعت 
الصـادرات  ”مجمـوع  إن  ”الـزوراء“:  عليهـا 
النفطيـة إىل األردن خـالل شـهر كانـون االول 
املايض بلغت 309 ألفا و542 برميال“، مبينة ان 

”معدل التصدير بلغ 10 آالف برميل يوميا“.
وأضافت سـومو ان ”معدل سـعر الربميل املباع 
لـألردن بلـغ 58.096 دوالرا“، مبينـة أن ”قيمة 
الواردات مـن الصادرات النفطيـة لألردن خالل 
شـهر واحد بلغت 17 مليـون و 983 ألفا و152 

دوالرا“.  
ويصـدر العراق النفط الخام إىل األردن بأسـعار 
تفضيليـة تقـل بمقـدار 12 اىل 14 دوالرا عـن 
سـعر االصيل بمقـدار 10 آالف برميل يوميا يتم 

تصديرها عرب الشاحنات الحوضية.
واعلنت وزارة النفط، يوم السـبت، عن مجموع 
الصـادرات وااليـرادات املتحققة لشـهر كانون 
االول املـايض، مبينة انها تجـاوزت 101 مليون 
برميل بإيرادات تجاوزت 7 مليارات دوالر وبسعر 

اكثر من 72 دوالرا للربميل.
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بغداد/ الزوراء:
أكـد عـادل الركابـي، وزيـر العمـل، أن الحكومـة الحالية تعمـل بكامل 
صالحياتهـا وتمـارس عملهـا بشـكل طبيعي، ومـوارد البلد جيـدة رغم 
الظروف االقتصادية الصعبة، مبينا انه حتى اآلن ال توجد إصابات باملتحور 

”أوميكرون“.
وأشار الركابي اىل اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية ملكافحة وباء 
كورونـا منهـا التلقيح املجانـي لجميع املواطنني، مؤكـدا: أن الوضع اآلن 
تحت السـيطرة ونسـبة اإلصابات انخفضت بشـكل كبري ما سمح بعودة 

األنشطة االجتماعية والثقافية إىل حد ما وإن لم يكن كما سابق عهدها.
ولفت الركابي إىل ”أهمية اجتماع وزراء الشـؤون االجتماعية العرب الذي 
عقـد مؤخرا يف الريـاض، حيث جاء يف وقت يواجه العالـم متحور كورونا 
الجديـد“ أوميكـرون“، فالـدول العربيـة خضعـت للقيود التـي فرضتها 
جائحة كورونا والتي كانت مشددة يف بعض الدول أكثر من غريها، ونظرا 

لظروفها االقتصادية كانت تأثريات الوباء بها كبرية .
وأكـد عـىل رضورة أن تعقـد الدول العربيـة اجتماعات يتبادلـون خاللها 
األفـكار ويضعـون خططا ملـا يمكن اتخـاذه من سياسـات وإجراءات يف 
املرحلة املقبلة سـواء فيما يتعلق بمكافحـة الوباء أو فيما يتعلق بمرحلة 

ما بعد الوباء والتعايف.
وأكـد الركابـي: أن التحـدي األكرب الـذي يواجه العراق حاليـا هو التحدي 
االقتصـادي، فنظـراً لظروف عدم االسـتقرار خالل الفـرتات املاضية كان 
االعتمـاد عىل إيـرادات النفط، واملعروف أن أسـعاره متباينة ومتذبذبة ما 
سـاهم يف عدم االسـتقرار االقتصادي، لكـن العراق لديـه إمكانات أخرى 
اتجـه لالعتماد عليها خاصة يف مجال الزراعـة والتبادل التجاري مع دول 
الجوار، والصناعة، وقد صادق مجلس الوزراء عىل ”لورقة البيضاء“، التي 

تحتوى عىل حزمة متكاملة من اإلصالحات االقتصادية.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار الذهـب ”االجنبي والعراقـي“ يف األسـواق املحلية، امس 

االحد.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت للمثقـال الواحد عيـار 21 مـن الذهب الخليجـي والرتكي 
واألوربي سـعر بيع 376 الف دينار، وسعر الرشاء 372 الفاً، فيما سجلت 

اسعار الذهب ليوم الخميس املايض 368 الف دينار للمثقال الواحد.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا ايضا عند 346 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 342 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني 345 الفاً و350 الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ نينا:
أكـد الخبري يف الشـأن االقتصادي، صفوان قـيص، ان الحكومة القادمة 
مطالبـة بإعداد برامج تفصيلية لتحقيق أهداف الورقة البيضاء خاصة 
مـا يرتبط بالتنويع االقتصـادي لتحرير االقتصاد العراقـي من التبعية 

لدول الجوار.
وقـال قـيص يف ترصيح للوكالـة الوطنية العراقية لألنبـاء / نينا/ :“ يف 
ظـل تنامي الحاجـة لخلق بيئـة اسـتثمارية جاذبة اصبـح من واجب 
الحكومة القادمة اعادة هيكلة معظم الوزارات لكي تسـتثمر الطاقات 
غري املسـتغلة يف تلك الـوزارات وتدعم القطاع الخـاص النظامي ليكون 

رشيكا يف عملية اعادة التأهيل ”.
واضاف : ” ان التحكم بسعر الرصف الذكي لدعم القطاعات االقتصادية 
واالجتماعيـة املنتجـة يمكـن أن يدخـل يف برنامـج الحكومـة القادمة 
للسـيطرة عىل االسـعار وتقليل نسـب الفقر ووفقـا لربنامج حكومي 
شـفاف وتحت أنظار الجهات الرقابية ”، مشريا اىل:“ ان عملية اإلصالح 
االقتصادي والسـيايس واالجتماعـي والقضائي لبناء دولـة، تحتاج اىل 
التكامل بني السـلطات وتتطلب اسـتثمار املوارد البرشية املؤهلة لصنع 
التغيري يف ظل تحديات يمكن تجاوزها عند وضع هؤالء يف أماكنهم التي 

يستحقونها“.
وتابع الخبري االقتصادي ان“ العراقيني يتطلعون حاليا إىل فرص النجاح 
التي ستقدمها الحكومة القادمة وفق جدول كمي وتوقيت زمني واضح 

يتضمن تغيريا حقيقيا لكل مفاصل الحياة وبأقرب وقت ممكن“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن سـوق العـراق لـألوراق املالية، 
امـس األحـد، عـن تـداول 71 مليـار 
سـهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 78 
مليار دينار خالل شـهر كانون األول 

املايض.
وذكر السـوق يف تقريـر اطلعت عليه 
”الزوراء“: أن ”عدد الرشكات املتداولة 
أسـهمها خـالل كانـون االول املايض 
بلغـت 61 رشكة مسـاهمة، فيما لم 
تتـداول أسـهم 23 رشكـة الختـالف 
األسـعار املعروضة عـن املطلوبة من 
قبل املسـتثمرين فيما يسـتمر توقف 
اإلفصـاح  تقديـم  لعـدم  22 رشكـة 
مـن أصـل 105 رشكات مدرجـة يف 

السوق“.
واضـاف ان ”عـدد األسـهم املتداولة 
بلغ 71 مليـارا، و287 مليونا، و 271 
الـف سـهم بقيمـة ماليـة بلغت 78 
مليـارا و155 مليـون دينار من خالل 
تنفيـذ 12446 صفقـة“، مشـريا اىل 
 ISX60 أن ”مؤرش األسـعار املتداولة

أغلق عىل 20.569 نقطة“.
واشـار اىل ان ”عدد األسـهم املشرتاة 
من املسـتثمرين غري العراقيني لشهر 
مليـارات   5.631 بلـغ  االول  كانـون 
سـهم بقيمـة ماليـة بلغـت 5.659 
مليـارات دينـار من خالل تـداول 12 
رشكـة مسـاهمة، فيمـا بلـغ عـدد 
األسـهم املباعة من املسـتثمرين غري 
العراقيني 3.34 مليارات سهم بقيمة 

مالية بلغت 5.299 مليارات دينار من 
خالل تداول 23 رشكة مساهمة“.

يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية 
تنظم خمس جلسـات تداول أسبوعيا 
الخميـس، ومدرجـة  اىل  األحـد  مـن 
فيـه 105 رشكـة مسـاهمة عراقية 
تمثل قطاعات املصـارف واالتصاالت 
والتأمـني  والزراعـة  والصناعـة 
واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:

 اكـد وزير الخارجيـة الرتكية، مولود 

تشاووش أوغلو، رغبة بالده باالتفاق 

مع العراق لنقل البضائع من واىل دول 

الخليج العربي .

وقال اوغلـو يف لقاء تلفزيوني تابعته 

”الـزوراء“: ان هـذا املسـار املار عرب 

او  الحديـد  بالسـكك  العـراق سـواء 

بالشاحنات يخترص الكثري من الوقت 

إليصـال البضائع الرتكيـة اىل كل من 

االمـارات وقطر او اسـتريادات تركيا 

من البلدين ايضا او عرب موانئهما .

اخـريا  تلقـت  بـالده  إن  اىل:  واشـار 

مقرتحـا من دولـة اإلمـارات العربية 

املتحدة بشـأن النقل الـربي إىل تركيا 

وقد ابدت تركيا اسـتعدادها لدراسـة 

املقرتح وأن تطبيـع العالقات الرتكية 

مع دولـة اإلمارات سـيكون له تأثري 

عـىل العديد من املجـاالت وأنهم بدأوا 

بالفعل رؤية هذه اآلثار .

وبـني اوغلو: أن زيارة الرئيس الرتكي 

رجـب طيـب أردوغـان لإلمـارات يف 

شـباط املقبل سـتضيف أيًضـا دفعة 

جديدة لتلك العالقات.

وقال وزير الخارجية الرتكية: ”عندما 

نجـري الحسـابات، فإن أي شـحنة 

تغادر اسـطنبول حالًيـا متوجهة إىل 

اإلمارات فإنها تسـتغرق مـا بني 25 

و28 يوًما عن طريق البحر واستخدام 

الطـرق الربية سـيخترص العديد من 

تلك األيام“.

@÷aã»€a@…fl@Ôÿÿè€a@¡iã€a@ Îãì∑@paÏ�©a@∂Îc@cájm@ÊaãÌg
بغداد/ الزوراء:

ّرصح وزير الطرق واعمار املدن اإليراني، 
رستم قاسـمي، بأن بالده ستبدأ بالعمل 
بمرشوع الربط السـككي مع العراق من 
خـالل تطهري املسـار عـرب إيفـاد خرباء 
لكسـح األلغام، مخمناً يف الوقت ذاته أن 
تبلغ التكلفـة املالية لهـذا املرشوع نحو 
120 مليـون دوالر أمريكي.. ومن املقرر 
ان يتـم مـد الرابـط بني مدينة شـلمجة 

االيرانية والبرصة العراقية.
وأكد الوزير اإليراني يف ترصيحات نقلتها 
وسـائل اعـالم إيرانيـة، اهميـة الربـط 
السـككي بني ايران والعراق لكال البلدين 
سـواء من ناحية ترانزيت السلع او نقل 
املسافرين خاصة يف ايام اربعينية االمام 

الحسني.
وقال قاسـمي: انه خالل االتفاق الجديد 
بني البلديـن تم تحديد موعد بدء انشـاء 
هـذا الخـط السـككي وينبغي تأسـيس 
رشكة مشرتكة لالسـتثمار والتشغيل يف 

غضون الشهرين القادمني.
وأشـار إىل أن طـول الخـط يبلـغ 32 كم 
واملسـألة املهمة يف املرشوع انشاء جرس 
بني ايران والعـراق. مردفا بالقول: تقرر 

قبل تأسـيس الرشكة املشرتكة ان يقوم 
خرباء الطرفني بإجراء الدراسات الالزمة 

حول انشاء الجرس.
وقـال الوزيـر أيضا ”سـنقوم يف غضون 
االيـام القادمـة بإيفـاد خـرباء لكسـح 

االلغام يف مسـار هذا الخط السـككي يف 
العـراق“. وبنّي أنـه يتم تنفيـذ املرشوع 
يف غضـون عامني كحد اقـىص، وان تبلغ 
كلفتـه ما بني 100 اىل 120 مليون دوالر. 
وقـال: ان االتفاق املبدئي هـو التناصف 

بـني الجانبـني يف االسـتثمارات الالزمـة 
للمـرشوع. وتابع قاسـمي بالقـول: انه 
ومع تنفيذ املرشوع سـتصبح صادراتنا 
اىل العراق اقل كلفة واكثر امانا، وسـيتم 
ربط هذا الخط السـككي بالبحر االبيض 

املتوسط مستقبال.
مـن جانب اخـر، كشـف مسـاعد وزير 
الدوليـة  للشـؤون  االيرانـي  النفـط 
والتجارية، احمد أسـد زادة، امس األحد، 
عن مفاوضـات جديدة تجري مع العراق 

بخصوص تصدير الغاز اإليراني.
وقـال زادة يف ترصيـح أوردته ”فارس“، 
واطلعـت عليـه ”الـزوراء“: إن للـوزارة 
برنامج للتعاون املشرتك مع سوريا ودول 
محور املقاومـة. وأعلن زادة االسـتعداد 
للتعـاون الكامل مع دول املنطقة والدول 
العربيـة املطلـة عـىل الخليـج الفـاريس 
التـي بعضهـا أظهـرت مقـار بـه بناءة 
وايجابيـة مؤخـرا. وأوضـح: أن العديـد 
من هذه الـدول تحتاج اىل الغاز الطبيعي 
التي تمتلك ايـران احتياطات جيدة منها 
بالخليـج، حيـث باإلمكان عـرب التعاون 
البنـاء التوصل اىل تنفيذ مشـاريع جيدة 
عـىل قاعدة الـكل رابح. وبشـأن تصدير 
الغـاز االيرانـي اىل العـراق، بنّي مسـاعد 
الوزير: أن ثمة برنامجا يجري للتفاوض 
وتمديد عقـد توريد الغاز للبلد الشـقيق 
والذي عليه أن يسعى لتسديد املدفوعات 

باملوعد املستحق.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت هيئة االسـتثمار يف واسـط عن عدد املشاريع االسـتثمارية التي 

منحت اجازات استثمارية باملحافظة، منذ تأسيس الهيئة.
وقال مدير عام الهيئة، عيل الشـمري، يف حديـث إذاعي تابعته ”الزوراء“: 
أن ”تغييـب التغطيـة االعالمية عن الفرص االسـتثمارية يف املحافظة يعد 
عامال من العوامل التي ادت اىل تراجع عمل االستثمار يف واسط“. الفتا اىل 
ان ”عدد املشاريع التي انجزت بشكل كامل بلغت 11 مرشوعا من أصل 80 

اجازة تم منحها، سحب منها 23 اجازة استثمارية“.
وارجع الشـمري ”اسباب سـحب اإلجازات االسـتثمارية الـ 23 اىل ”عدم 
جديـة املسـتثمرين يف تنفيذ املشـاريع او لعدم اكمال اإلجراءات بإنشـاء 
املرشوع“، مشـريا اىل ان ”املحافظة شـهدت تغيري يف قطاع االستثمار بعد 

عام 2014“. 
وتابـع الشـمري القـول ان ”تجربة االسـتثمار اىل اآلن تعد مـن التجارب 
الفتية التي تحتاج اىل تثقيف املواطنني والجهات املرتبطة بعمل االستثمار 
اىل نرش ثقافة االستثمار، وهو ما عملت عليه الهيئة من خالل اقامة ورش 

عمل وندوات تعريفية“.

بغداد/ الزوراء:
بني الخبري االقتصادي، نبيل املرسـومي، اسـباب انخفاض مبيعات البنك 
املركـزي العراقـي مـن العملـة الصعبـة، موضحـا تأثريه عـىل االقتصاد 

العراقي.
وقال املرسـومي، يف منشـور عىل الفيسـبوك، اطلعت عليه ”الزوراء“: إن 
”املبيعـات عـام 2021 = 33.835 مليـار دوالر، واملبيعـات عـام 2020 = 
44.080 مليـار دوالر“، مبينـا أن ”االنخفاض يف املبيعـات = 7.245 مليار 

دوالر“.
وتابع أن ”السـبب هو ارتفاع سـعر رصف الدوالر مقابل الدينار الذي أدى 
اىل انخفـاض االسـتريادات، والنتيجـة ارتفـاع االحتياطـي األجنبي للبنك 
املركـزي بمقدار 12 مليار دوالر نتيجة النخفاض مبيعات الدوالر وارتفاع 

عائدات النفط“.
وأشـار اىل أن ”األرقام عند قراءتها اقتصاديا نجد ان تراجع مبيعات البنك 
املركزي من الدوالر كان خالل الشهور الخمسة األوىل عام 2021 اىل 8.616 
مليـار دوالر بعد ان كانـت خالل املدة ذاتها من عـام 2020 نحو 17.666 
مليـار دوالر وهو انخفاض كبـري يزيد عن 9 مليـارات دوالر وهو مرتبط 
أساسـا بحالة عدم االسـتقرار النقدي وحالـة القلق املرتبطـة بتداعيات 
ارتفـاع سـعر الدوالر وتأخـر ترشيع قانـون املوازنة لغايـة منتصف آذار 

.” 2021
ولفت ”: إذا قارنا بني املبيعات من ايار لغاية ك 1 بني عامي 2020 و2021 
سـنجد ان املبيعات قـد بلغت 26.414 مليار دوالر عـام 2020 ارتفعت اىل 
28.219 مليـار دوالر عـام 2021، وهـو ما يعني ان االثـر اإليجابي لرفع 
الـدوالر عىل مبيعات البنك املركزي من الـدوالر وعىل االحتياطات األجنبية 

لن يكون مستداما نظرا الرتباطه بحالة طارئة وظروف غري مستقرة“.

@Òçv‰æa@…Ìäbìæa@Üá«@Â«@—ìÿ€a
¡éaÎ@¿@Ú˜ÿ‹næaÎ

@üb–Øa@lbjéc@µjÌ@Übón”a
ç◊ãæa@Ÿ‰j€a@pb»Ójfl

ãËí@fi˝Ç@äb‰ÌÜ@äbÓ‹fl@78@Äi@·Ëé@äbÓ‹fl@71@fiÎaánm@ÚÓ”aã»€a@ÚñäÏj€a

@wÓ‹©a@fiÎÜ@∂gÎ@Âfl@…ˆbõj€a@›‘‰€@÷aã»€a@…fl@÷b–m¸bi@ÚÓ◊ãm@ÚjÀä
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—v‰€a@Üb„@Úébˆä

النجف/متابعة الزوراء
 قـدم رضوان الكندي اسـتقالته من رئاسـة نادي النجف الريـايض. واوضح الكندي: ان 
استقالته جاءت اسـتجابة لرغبة جماهري النادي التي طالبت باستقالة جماعية للهيئة 

االدارية ، ولسوء حالتي الصحية ، ونقل عميل اىل العاصمة بغداد.
يذكر ان الكندي شـغل منصب مدير عام دائرة صحة النجف ونقل خدماته اىل مقر وزارة 

الصحة يف العاصمة بغداد .
ويحتـل فريق النجف املركز السـادس يف جـدول ترتيب اندية الـدوري املمتاز برصيد ٢٥ 

نقطة.

ãºcÎ@ã–ñc

áÌáu@·éÏæ@Ú†ãì€a@…fl@Íá‘«@Üá∞@ëaÏæa@ÜÏ‡´@äÏè€a

ëäaÏ‰€a@kÌäán€@kÓ‹Óœ@µflc@Ú•b–fl@Ô–‰m@ıaäÎç€a@Üb„@ÒäaÜg

بغداد/ متابعة الزوراء

أعلـن محمد الروانـي، وكيل 

أعمال مراد بن يونس، مدافع 

الصفاقيس، أن الالعب انضم 

إىل نادي نـريوز الريايض، يف 

صفقة انتقال حر.

 25 كان مـراد بـن يونـس، 

عاًمـا، بدأ مشـواره الكروي 

الصفاقـيس، ويف موسـم  يف 

”2017-2016“ لعـب معاًرا 

أن  قبـل  الباجـي،  لألوملبـي 

يعود يف تمـوز 2017 لفريق 

عاصمـة الجنـوب، لكنه لم 

يأخذ فرصته.

ويف  تمـوز 2021 أصبـح يف 

حـل مـن أي ارتبـاط بما أن 

عقـده مـع الصفاقـيس قد 

انتهى.

وكان بن يونس تلقى بعض 

العـروض من تونس، وليبيا، 

لكنـه فضـل أن تكـون أول 

تجربة احرتافية له بالخارج 

يف العراق، خاصة أن العرض 

كان األفضـل مـن الناحيـة 

املادية.

سـجلت  تونـس  أن  يذكـر 

حضورها يف الدوري العراقي 

هذا املوسم، من خالل املدرب 

طارق جراية، الـذي كان قد 

تعاقد مع فريق أربيل.

@åç»Ì@ê„ÏÌ@Âi@Üaãfl@Ôè„Ïn€a
åÎ7„@’Ìãœ@“Ï–ñ

’Ó„˛a@’Ìã–€a@kÌäám@Âfl@Ú€b‘né¸a@äaã”@Â«@ÒÜÏ«@¸@@Z7ru

bÓée@Ú€Ï�j€@a7õ•@bÓ◊ãm@¿@ãÿè»Ì@=æÎ˛a@kÉn‰æa@Z@≈œby

بغداد/ الزوراء
جدد العب نادي الرشطة، السوري محمود 
املـواس عقده مـع الفريـق ملوسـم جديد 
ليصبح أول العب يؤكد حضوره مع الفريق 

يف املوسم املقبل.
وقـال أمني رس النـادي، عـدي الربيعي إن 
”الالعب السـوري محمود املواس، متصدر 
هدايف الدوري املمتاز برصيد 11 هدفاً، جدد 

عقده مع الفريق ملوسم جديد ضارباً بذلك 
الشـائعات التي كانت تحـوم حول انتقاله 

إىل الدوري القطري“.
املـواس  ”الالعـب  أن  الربيعـي،  وأضـاف 
وصلتـه عـدة عـروض نتيجـة تألقـه مع 
الفريق خالل املوسـم الحايل بما ذلك العقد 
الذي وصل رسـمياً اىل اإلدارة من قبل نادي 
السيلية القطري“، مبيناً أن ”اإلدارة دخلت 

يف مفاوضـات مـع الالعـب نجحـت فيها 
بتجديد بقائه ملوسم إضايف“.

ولفـت، إىل أن ”الالعب املـواس كانت لديه 
رغبـة كبـرية يف البقاء مـع الفريق، فضالً 
عـىل رغبتنـا التي انسـجمت مـع رغبات 
جماهرينـا الوفيـة لنحصـل بالتـايل عـىل 
الفريـق  الـذي سـيعطي  املهـم  التجديـد 

استقراراً فنياً مهما“.

بغداد/ امري الداغسـتاني- حسني 
عمار

نفت ادارة نادي الزوراء مفاتحتها 
العراقـي املحـرتف امـني  املـدرب 
فيليـب لقيـادة فريقهـا الكـروي 
خلفـا للمـدرب املسـتقبل عصام 

حمد.
وقـال مديـر الفريق عضـو ادارة 
انـه ”مـع  رزاق:   كريـم  النـادي 
اعتزازنا باملدرب امني فيليب لكننا 
ننفـي األنبـاء التـي تداولـت بـني 

الجمهـور العزيـز ووسـائل إعالم 
بأن فيليب سـيكون مدرب الزوراء 

القادم .
واكد: ان املفاوضات وصلت مراحل 
متقدمة مع أوديشو لقيادة الزوراء 
لكن يف حال فشـل املفاوضات فإن 
االدارة سـتتفق مـع مدرب رصبي 

سيكشف عن اسمه الحقاً .
واشـار ال: ان ادارة الزوراء تحرتم 
اراء الجميع ورأي جمهوره العزيز 
إال انهـا تـرى اختيـار ما يناسـب 

فريقه السـيما انه اسـم كبري وله 
قاعـدة جماهريية داخـل وخارج 

العراق.
وطالـب جمهـور نـادي الـزوراء 
املـدرب  مـع  بالتعاقـد  الريـايض 
أمني فيليب لقيـادة فريق الكرة يف 
املنافسـات املحليـة واالسـتحقاق 
للمسـتقيل عصام  اآلسيوي خلفاً 

حمد.
وقـال فيليـب إن“ تدريـب فريـق 
جماهـريي كبـري بحجم الـزوراء 

يعد رشفاً ألي مدرب أن يكون عىل 
رأس الجهـاز الفنـي للنـوارس“، 
مبينـاً أنـه“ جاهـز لخـوض هذه 

التجربة رغم صعوبتها ”.
واضـاف أن“ إدارة نـادي الزوراء 
لم تفاتحه بشـكل مبـارش لغاية 
اآلن ويف حـال التواصل سـيوافق 
بدون تـردد“، الفتاً اىل أنه“ يمتلك 
شهادة برو يف التدريب والتي تعد 
رشطاً ملدربي الفرق املشـاركة يف 

بطولة دوري ابطال آسيا“.
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بغداد /محمد املوسوي 
حتـى وقتنـا الحـارض لـم  يكـن للمرأة  
العراقيـة دور فاعل للمشـاركة بجميع  
األلعاب املختلفة مثل قرينها الرجل الذي 
يمـارس جميع األلعـاب املختلفة، إذ انه 
يمتلـك القرار الحر بحكـم انه رجل لديه 
جميـع الصالحيات يف املجتمـع العراقي 
او العربـي، فاملـرأة العراقيـة تعاني من 
الحرمـان  ومن عـدم إعطائهـا الحرية 
ملمارسة األلعاب املختلفة كما هو معمول 
يف الـدول العالـم االخرى، حيـث نجد ان 
املرأة مثل الرجل ُتمارس االعمال املختلفة 
بجميع اشـكالها عكس مجتمعاتنا التي 
حرمتهـا من ممارسـة حقهـا يف املجال 
الريـايض عىل وجه التحديـد، لذلك كانت 
لنا وقفة مع الدكتورة رشـا طالب عضو  
االتحاد العراقي لكرة القدم والتي تحدثت 
لنا عن سـبب ضعـف القاعـدة وضعف 
باللعبـة،  إقبـال املوهوبـات لالنخـراط 
وكذلـك املوضـوع بالنسـبة لإلداريـات، 
حيـث قالت: تعاني اغلب  ادارات  األندية 
مـن عدم تواجد العنرص النسـوي ضمن 
الهيئة اإلدارية لتلك األندية وذلك بسـبب 
عدم تفعيلهـا لقانون الكوتا النسـوية، 
فعندمـا يكـون العنـرص النسـوي غري 
متواجـد او معدوما يف تلـك األندية لذلك 
فمن يرشـح للعضوية واملنافسة يف هذا 
املجـال البد من ان تكون  العبة يف األندية 
العراقية لكي تسـتطيع خوض املنافسة 

يف النادي.
واضافـت: أن الـكادر النسـوي يعانـي 
ضعف االنخراط يف االتحاد واملنافسـة يف 
الرتشيح بسبب عدم املشاركة واالنضمام 
للعبة كرة القـدم فكيف يتيح لها من ان 
تكـون ادارية ما لـم تكن ُتمـارس لعبة 
كرة القدم، وهنالك أسـباب كثرية  تحول 
دون دخولها هذا املجال والتي من أهمها  
عدم وجـود مقومات اللعبـة من تمويل 
وتشـجيع العنرص النسوي، وهذا بسبب 
عدم تفعيل (الكوتا النسـوية) أي قانون 
األنديـة الرياضيـة والـذي يتيـح للمرأة 
التواجد وبقوة يف االتحاد وأي بمجال اخر 
تستطيع ان تبدع به، ويكون للمرأة دور 
يف املجتمـع العراقي عىل جميع االصعدة 
لكي تسـتطيع من املشـاركة يف االتحاد 
واللجنة األوملبية لخوض املنافسـة معي 

للرتشيح التحاد الكرة .
واضافـت: ان كـرة القدم النسـوية لم 
يكـن لهـا دور يف اللجنـة التطبيعيـة، 
وال يوجـد لهـا اي  نشـاط ُيحسـب  يف 
تلـك  الفـرتة سـوى دوري الصـاالت او 
دوري للمالعـب املكشـوفة هـو دوري 
عقيـم لـم يلـِب الطمـوح بسـبب قلة 
الفـرق املشـاركة، وعـدم  اسـتقطابه 
لالعبات الفئات العمرية وعدم املشاركة 
لالتحاد الكردسـتاني وأندية الشمال إال 
نادي نفط الشـمال، صاحب املشـاركة 
الشـمالية الوحيدة يف دورينا، لذلك فإن 

الـدوري لم يكـن ناجحا بشـكل كبري ، 
ولكن هذا ال يمنع من القول انه األفضل 
من الدوريات يف السـنوات االخرية الذي 
كان يقترص عىل ثـالث اىل اربع وبنظام 
التجمـع، لهـذا عدينـاه األفضـل النـه 
مستمر بواقع مباراة واحدة يف االسبوع 
ولكـن مـع كل هـذا كان هنالـك الكثري 
مـن التخبط والتفرد باتخـاذ القرارات، 
والكثري من املشـاكل االخـرى، عدا هذا 
الـدوري لـم تكـن أي مشـاركة جديـة 
تذكر لالتحاد والدليل عدم املشـاركة يف 
املحافـل الدولية واالعتذار منها من قبل 

اللجنة التطبيعية واتحاد الكرة النسوية 
والسـبب بادعائهـم هـو عـدم اكتمال 
تسـمية الكادر التدريبـي للمنتخب ولم 
يكن هنالك إعـداد كاٍف للمنتخب وعدم 
وجـود تمويـل مـايل بسـبب الضائقـة 
املاليـة التي يمـر بها البلد، واملشـاركة 
الوحيدة التي يمكن ان تحسـب لالتحاد 
هي مشـاركة منتخب الشـابات، حيث 
حصـل عىل املركز السـادس من أصل 7 
فـرق وانسـحاب الفريـق الكويتي مما 
يعنـي حصولنـا عـىل املركـز األخري يف 
ترتيـب املنتخبات املشـاركة، فال يوجد 

دور يذكـر للهيئـة التطبيعيـة آنـذاك، 
فبعد تلك اإلخفاقـات تكلمنا مع رئيس 
اللجنة النسـوية وأعضائها الذين برروا 
أسـباب االخفاق بقلة الدعم املايل املقدم 
للمنتخـب خـالل السـنة والنـص مـن 

عملهم . 
امـا فيمـا يخـص التحدث عن تشـكيل 
فريـق نسـوي للمشـاركة يف بطولتـي 
العـرب وغرب اسـيا، لكن هـذا املرشوع 
لم يـَر النور دائمـا، وما خطـط االتحاد 
الدكتـورة  أجابـت  املقبلـة،  املرحلـة  يف 
رشـا بالقـول: لدينا العديـد من الخطط 
القريبـة والبعيـدة االمـد فالقريبة االمد 
هي مشاركة خارجية لفئة الواعدات من 
إعمـار ٢٠٠٧/٢٠٠٨، وتسـمية الـكادر 
التدريبـي  والفنـي للمنتخـب، إذ قمنـا 
باالتصـال بمدربينـا من شـمال العراق 
وجنوبـه إلحصاء عدد الالعبـات يف هذه 
الفئـة يف مختلف االنديـة واألكاديميات، 
واقامة معسكرات خارجية لكي يتسنى 
لنـا معرفـة الالعبـات االنسـب لتمثيـل 
العـراق وتشـكيل منتخب يليق باسـمه 
وسـمعته، اضافـة اىل تشـكيلنا (عـدد 
مـن االكاديميـات) يف مناطـق مختلفة 
يف العـراق، ومحاولة توسـعاتها يف قادم 
األيـام، مهمتها االسـاس رفـد املنتخب 
النسـوي بالالعبات املوهوبات، واالبتعاد 
عـن نفـس األسـماء والوجـوه التي تم 

استدعاؤها من االندية عينها. 
امـا بالنسـبة لنادي القـوة الجوية الذي 
يشـهد مشـاركات مقبلة عـىل الصعيد 
الخارجي، وما يقدم له من دعم كبري من 
قبل االدارة وما افكارهم للموسم املقبل، 
أجابتنـا الدكتـورة رشـا: نـادي القـوة 
الجويـة هو النـادي الوحيد من شـمال 
البـالد اىل جنوبـه الـذي يـؤازر العنرص 
النسوي ويقف معه عىل الدوام ، ويعطي 
الحقـوق املاليـة كاملـة دون تأخـري يف 
نهاية املوسـم حسـب العقـد املربم بني 
النـادي والالعبـة طبعا، هـذا يعتمد عىل 

إمكانية الالعبة ومستواها الفني.
مبينة: اضافـة اىل ان النادي حاصل عىل 
نتائج جيدة يف الدوري املحيل والبطوالت 
يف املوسـم املنـرصم، حيـث حصلنا عىل 
بطولتني اضافة اىل دوري الصاالت بطالً 

للدوري العراقي.

بغداد/ متابعة الزوراء
جثـري،  قحطـان  الطلبـة،  مـدرب  قـدم   
اسـتقالته إىل جانب جهازه الفني املساعد 
بعـد سـاعات قليلـة مـن قيادتـه الفريق 

والفوز عىل نوروز بهدف دون رد.
وقـال جثـري  ”قدمـت اسـتقالتي بشـكل 
رسـمي إلدارة الطلبـة بعد لقـاء نوروز“، 

مؤكدا ان ”استقالته رسمية بدون عودة“.
واضـاف ”اتمنـى إلدارة والعبـي وجمهور 
الطلبـة التوفيق والنجـاح يف االدوار املقبلة 

من الدوري املمتاز“.
واشـاد جثري بـ“جهـود ومسـاندة االدارة 
لـه خالل الفرتة السـابقة وانهـا لم تقرص 
معه“، مؤكداً أنه ”سـيكون داعما للفريق 

متى ما شاء يف جانب املشورة“.
ودعـا جثـري االدارة اىل ”تدعيـم صفـوف 
الفريق ببعض الالعبني الجيدين واملحرتفني 

لتعزيز قوة الفريق“.
وتمكـن فريق الطلبة من الفوز عىل نوروز 
بهدف نظيـف يف الجولة 16 لـدوري الكرة 

املمتاز.

بغداد/ انتصار الرساج
 أكد  املدرب املسـاعد للمنتخب االوملبي بكرة القدم، سـعد حافظ، 
ان املنتخـب من املقرر ان ينتظم بمعسـكر تدريبـي يقام يف تركيا 
خـالل االشـهر املقبلة وذلك تحضريا للمشـاركة يف نهائيات اسـيا 
بأوزبكستان خالل النصف الثاني من العام املقبل.وقال حافظ: ان 
معسكر تركيا سيتضمن برنامجا خاصا إلعداد الالعبني فضال عن 
إقامة عدد من املباريـات التجريبية من اجل الوقوف عىل جاهزية 

الالعبـني ، واختيار االفضل بينهم من أجل االسـتمرار مع املنتخب 
وخوض املباريات الرسـمية قبل خوض غمار منافسـات نهائيات 
اسيا.وتابع: ان البطولة الدولية التي ستقام يف االمارات خالل شهر 
اذار املقبـل سـتحمل فائدة فنيـة للمنتخب االوملبـي رغم انها غري 
رسـمية إال ان الجهاز الفني بقيادة التشـيكي سوكوب سيستفيد 
كثـريا من ناحية االسـتقرار عىل تشـكيلة الالعبـني والوقوف عىل 

مستوياتهم الحقيقية قبل االستحقاقات الرسمية املقبلة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيهـا الحـارة اىل املحرر يف القسـم الريايض 
بجريـدة الزوراء الزميل محمـد مأمون ، وذلك 
لوفـاة املغفور لـه والده ... سـائلني الله العيل 
القديـر ان يتغمـد الفقيـد برحمتـه الواسـعة 
ويسـكنه جنات الفـردوس ويرزق اهلـه ومحبيه 

الصرب والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.
  ******************

الزميلـة الصحفيـة انتصـار الـرساج املحـررة يف 
صحيفة الصباح، اكدت اكتسابها الشفاء التام 
من االزمة الصحيـة التي تعرضت لها قبل مدة 
زمنيـة ليسـت بالقصـرية، دعواتنـا الصادقة 

لزميلتنا الرساج  بالشـفاء التام وان يمن عليها 
العيل القدير بالصحة والعافية التامتني.

  *****************
عضو املكتـب االعالمي يف اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقيـة،  الزميل رحيم الدراجـي، احتفل بعيد 
ميالده  قبل ايام قليلة، خالص االمنيات لزميلنا 
النجـاح يف حياتـه  املديـد ومواصلـة  بالعمـر 

ومشواره املهني.

بغداد/ الزوراء

حسني  النفط،  نادي  رئيس  التقى 

القدم  لكرة  النادي  فريق  طالب، 

وبارك  التدريبية  الوحدة  خالل 

عىل  الكبري  فوزه  للفريق  طالب 

ان  مطالبا  الجوية،  القوة  فريق 

جديدة  بداية  بمثابة  الفوز  يكون 

بقوة  العودة  اجل  من  للفريق 

املتقدمة  املراكز  عىل  للمنافسة 

والكادر  لالعبني  بمكافآت  ووعد 

التدريبي عقب الفوز يف كل مباراة 

تواجه  التي  الصعوبات  كل  وتذليل 

اطمأن  اللقاء  نهاية  ويف  الفريق، 

العب  سالمة  عىل  النادي  رئيس 

الذي  الله  جاد  حسام  الفريق 

امام  املباراة  يف  لالصابة  تعرض 

الشفاء  له  وتمنى  الجوية  القوة 

والعودة الرسيعة للمالعب.

نقاط  ثالث  النفط  نادي  وحقق 

القوة  نادي  عىل  بفوزه  ثمينة 

جرت  التي  املباراة  يف  الجوية 

ضمن  الدويل  الشعب  ملعب  عىل 

عرش  السادسة  الجولة  منافسات 

للدوري املمتاز لكرة القدم.

وسجل فريق نادي النفط هدفه يف 

الدقيقة 24 من زمن الشوط االول 

عن طريق الالعب املحرتف بايار بو 

بكر ، ورغم محاوالت وضغط فريق 

القوة الجوية لم يتمكن من تعديل 

الجوية  القوة  ليستمر  النتيجة، 

ترتيبه  يف  ويراجع  النقاط  بنزيف 

 32 برصيد  الثالث  باملركز  ليكون 

نقطة.

ثالث  النفط  خطف  الفوز  وبهذا 

تحقيق  ليواصل  ثمينة  نقاط 

ورفع  الدوري  يف  الجيدة  نتائجه 

 21 النقطة  اىل  للنقطة  رصيده 

باملركز العارش.
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فـاز فريق جولـدن سـتيت واريورز عـىل يوتا جاز، 
بنتيجة (123 - 116)، يف دوري كرة السلة األمريكي 

للمحرتفني.
وسـجل سـتيفني كاري 28 نقطة و9 تمريرات حاسمة 
ليقود واريورز لتعزيز صدارته للقسم الغربي عىل حساب 

جاز صاحب املركز الثالث.
وحقـق واريورز ثاني انتصار له خارج الديار يف غضون 8 
أيام عىل حساب أحد فرق القمة يف القسم الغربي، بعد فوزه 
عىل فينكس صنز.وأحرز أندرو ويجينز 25 نقطة لواريورز 
وأضاف أوتو بورتر جونيور 20 نقطة و8 تمريرات حاسمة 
و7 متابعات، مقابل تسـجيل أندري إيجوداال 12 نقطة و8 
تمريرات حاسـمة و7 متابعات. وسجل دونوفان ميتشيل 
وبويـان بوجدانوفيتش وجوردان كالركسـون 20 نقطة 
لكل منهم، وأضاف رودي جوبرت 20 نقطة و19 متابعة 
لفريق جاز الذي تلقى الهزيمة السـابعة عىل ملعبه هذا 

املوسم.
ويف باقي املباريات فاز ميلواكي بكس عىل نيو أورليانز 

(113-136)، وديرتويـت بيسـتونز عىل سـان أنطونيو سـبريز 
(117 - 116). وفاز شـيكاغو بولز عىل واشنطن ويزاردز (120 
- 119)، ولوس أنجلوس كليربز عىل بروكلن نتس (120-116)، 

ودنفر نجتس عىل هيوستن روكتس (124-111).

رحـب محمد عبـد الله بن هـزام الظاهري، املتحدث الرسـمي للجنة 
املنظمـة العليا لكأس العالم لألندية ”اإلمارات 2021“، بالعالم مجدداً 
يف حدث وصفه بـ“االسـتثنائي“، كونه يجمـع نخبة وأبطال القارات 

يف العالم.
وقـال: ”مع اقرتاب موعـد كأس العالم لألندية، يسـعدنا يف اإلمارات، 
وعاصمـة الرياضـة العاملية أبوظبـي، الرتحيب باملشـاركني يف كأس 
العالم لألندية، والتي تحظـى باهتمام كبري من جماهري ومحبي كرة 
القدم يف شـتى أنحاء العالم“. وأضاف: ”ترسـخ استضافتنا للنسخة 
القادمـة، رشاكتنا مع االتحاد الدويل لكرة القـدم ”الفيفا“، يف تنظيم 
حدث عاملي مبهر وآمن، وفق أعىل معايري الصحة والسـالمة، حفاظاً 
عىل سالمة الالعبني والجماهري، وكافة ضيوفنا خالل هذه البطولة“.

وأكمـل: ”برهنـت أبوظبي عىل قدرتهـا التنظيميـة، بعدما نجحت يف 
الفرتة املاضية، يف اسـتضافة مجموعة كبرية من الفعاليات الرياضية 

العامليـة، وأولـت أهمية قصـوى لتوفري بيئـة آمنة، وفق أعـىل املعايري 
والتدابري الوقائية“.

وزاد: ”الجماهري يف اإلمارات وحول العالم، عىل موعد مع بطولة كروية 
حافلة بمشاركة األبطال ونخبة النجوم، ونحن عىل ثقة تامة ومن خالل 

تعاوننا املسـتمر مع االتحاد الدويل لكرة القدم، بأّن الجميع سيستمتع 
بمشـاهدة بطولـة اسـتثنائية مميـزة، وتـدون أحداثهـا يف تاريخ كرة 
القدم“. ويشـار إىل أن العاصمة اإلماراتية أبوظبي، تسـتعد الستضافة 
أكـرب حدث ريايض كروي يعود ملالعبها للمرة الخامسـة خالل الفرتة 3 

لألندية إىل 12 شـباط 2022، مـع بطولـة كأس  العالم 

اإلمارات 2021.
ويتـاح لحاميل بطاقات الدفع ”فيـزا“، يف جميع أنحاء العالم ابتداء من 
امـس األحد، رشاء تذاكر مباريـات كأس العالم لألندية اإلمارات 2021، 

واملقدمة من ”عيل بابا كالود“.
كما يتمكن حاملو بطاقات ”فيزا“ االستفادة، من أسبقية طرح التذاكر 
للحصـول عىل أفضـل املقاعد بزيـارة موقـع FIFA.com/tickets قبل 

إصدار التذاكر لكافة الجماهري يوم 7 كانون الثاني الجاري.
وتتوفر التذاكر بأسـعار تناسـب الجميع عىل أسـاس األولوية حسـب 
األسـبقية، وبأسعار ترتاوح من 20 درهم يف فئة التذاكر الرابعة، وحتى 
200 درهم للمباراة النهائية يف فئة تذاكر الدرجة األوىل. ويأتي مونديال 
األنديـة، كجزء من الفعاليـات الرياضية الكربى التـي تحتضنها إمارة 
أبوظبـي عىل مدار العام، بعدما كرسـت مكانتهـا كإحدى أكرب عواصم 
الرياضة يف العالم، واسـتضافت هذه البطولة، يف 4 مناسبات سابقة يف 
أعـوام 2009، 2010، 2017 و2018. وتنطلق مجريات البطولة بمباراة 
افتتاحية يف 3 شـباط املقبل، بـني الجزيرة، حامل لقب دوري املحرتفني 
اإلماراتي، وبريي التاهيتي، ممثل قارة أوقيانوسـيا نادي، بينما تختتم 

البطولة باملباراة النهائية يوم 12 من الشهر نفسه.

حقق مانشسرت سيتي انتصارا دراميا عىل 
حسـاب مضيفه آرسـنال بنتيجة (2 - 1) 
يف املبـاراة التي احتضنها ملعـب اإلمارات، 
ضمـن الجولـة 21 من الـدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
وافتتح آرسنال التسجيل عرب بوكايو ساكا 
يف الدقيقـة (31)، وعـدل ريـاض محـرز 
النتيجة للسـيتي يف الدقيقـة (57)، قبل أن 
يسجل رودريجو هدف االنتصار يف الدقيقة 

.90+3
بتلـك النتيجة، عزز السـيتي مـن صدارته 
لجـدول الرتتيب بعدما رفـع رصيده إىل 53 
نقطة، بينما تجمد رصيد آرسـنال عند 35 

نقطة يف املركز الرابع.
شـكل السـيتي الخطـورة األوىل يف املباراة 
بالدقيقة الخامسة، بعدما ارتقى جيسوس 
لعرضيـة دي بروين، مسـدًدا رأسـية مرت 

بقليل إىل جوار القائم.
وأهـدر السـيتي فرصـة محققـة الفتتاح 
14، بعدمـا أرسـل  التسـجيل يف الدقيقـة 
سـرتلينج عرضية لدياز الخايل من الرقابة 
داخل املنطقة، ليسـدد األخري رأسـية مرت 

أيًضا بقليل إىل جوار القائم.
وأتى الرد من آرسنال يف الدقيقة 16، بتوغل 
رسيع مـن مارتينيل يف الجانـب األيرس من 
منطقة الجزاء، مسـدًدا كرة أرضية تصدى 

لها إديرسون.

التسـجيل  يفتتـح  أن  برويـن  دي  وكاد 
بتسـديدة مقوسـة من عىل حدود منطقة 
الجـزاء، مـرت بقليـل إىل جـوار القائـم يف 

الدقيقة 19.
وافتتح آرسـنال التسـجيل يف الدقيقة 31، 
بعد توغل من تريني يف العمق، ممرًرا الكرة 
إىل سـاكا داخل منطقة الجزاء، الذي سـدد 

بدوره كرة أرضية مبارشة سـكنت شـباك 
إديرسون.

واكتسب آرسـنال الثقة بعد الهدف وحاول 
إضافـة الثانـي يف الدقيقـة 39، بتسـديدة 
مقوسة من مارتينيل من عىل حدود منطقة 

الجزاء، مرت بقليل إىل جوار القائم.
وعاد مارتينيل للظهور من جديد يف الدقيقة 

43، بعد توغل يف الجانب األيرس من منطقة 
الجزاء، مسـدًدا كرة أرضيـة بجوار القائم، 
لينتهي الشـوط األول بتقدم آرسنال بهدف 
دون رد.وتحصل مانشسرت سيتي عىل ركلة 
جزاء يف الدقيقـة 55، بعد تعرض بريناردو 
لإلعاقة من قبل تشـاكا، احتسـبها الحكم 
بعد العودة إىل تقنيـة الفار، ونفذها محرز 

بنجاح يف الدقيقة 57، عىل يسـار الحارس 
رامسدايل.

وأهـدر آرسـنال فرصة محققـة للتقدم يف 
النتيجـة مرة أخـرى بالدقيقـة 59، بعدما 
أخطأ البورت يف إعادة الكرة إىل إديرسـون، 
ليسدد رأسـية سـاقطة من فوق الحارس 
أبعدها أكـي بصعوبة من عىل خط املرمى، 
ومن ثم تابعها مارتينيل أمام املرمى الخايل 

مسدًدا بغرابة يف القائم.
وازدادت محنـة آرسـنال بعدهـا مبارشة، 
وأشـهر الحكم البطاقة الحمراء (إنذارين) 
يف وجـه جابرييل، بعد تدخلـه العنيف عىل 

جيسوس يف وسط امللعب.
وحاول السـيتي اسـتغالل النقص العددي 
للتقـدم يف النتيجة، من خالل تسـديدة عرب 
سـرتلينج مـن خـارج منطقـة الجـزاء يف 
الدقيقـة 66، إال أن كرته ذهبـت بعيًدا عن 

املرمى.
وتبعه البورت بتسـديدة من خارج منطقة 
الجـزاء يف الدقيقـة 71، ذهبـت أيًضا بعيًدا 
عن املرمى، وأطلق كانسـيلو تسديدة قوية 
من عىل حـدود منطقة الجـزاء يف الدقيقة 
79. وسجل رودريجو هدفا قاتال يف الدقيقة 
الثالثـة مـن الوقـت بـدل الضائـع، بعدما 
تمهدت الكرة أمام رودريجو داخل منطقة 
الجزاء، ليسدد كرة أرضية سكنت الشباك، 

وينتهي اللقاء بفوز السيتي (2 - 1).
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رفض يوفنتوس فرصة التعاقد مع العبني من صفوف برشلونة 
خالل املريكاتو الشتوي الجاري ضمن صفقة تبادلية مع ألفارو 

موراتا، مهاجم السيدة العجوز املعار من أتلتيكو مدريد.
وزعمـت العديد مـن التقارير مؤخـرًا أن برشـلونة يحاول ضم 
موراتـا عـرب صفقة تبادليـة، لكنه لـم يصل إىل اتفـاق بعد مع 

يوفنتوس.
وقـال فابريزيـو رومانـو، خبري انتقـاالت الالعبـني واملدربني يف 
أوروبـا، عـرب فيديو عىل حسـابه بموقـع التواصـل االجتماعي 
”فيسـبوك“: ”يوفنتوس يرفض الحصول عىل خدمات ممفيس 
ديباي أو عثمان ديمبيل يف صفقة تبادلية مع موراتا يف املريكاتو 

الشتوي الجاري“.
وأضاف خبري االنتقاالت: ”يوفنتوس سيسمح ملوراتا بالرحيل، إذا 

نجح يف التعاقد مع مهاجم آخر خالل  كانون الثاني الجاري“.

كشـف اإلنجليـزي جـود بيلينجهـام، العـب وسـط بوروسـيا 
دورتموند، عن أكثر األمور التي تجعله يف حالة سيئة وتحوله إىل 

شخص آخر، بعد مشاركته يف املباريات.
وخالل مقابلة مع املوقع الرسمي للنادي األملاني، قال بيلينجهام 
”دورتموند هو النادي األفضل يل ولتطوري، وبإمكاني القول إنه 

ال يوجد مكان آخر أفضل منه يف العالم بالنسبة يل“.
وعن اليشء الذي يجعله يف مزاج سيئ، قال ”أصبح أسوأ شخص 

بإمكانك تخيله، عندما نتعرض للخسارة يف أي مباراة“.
ويف سـياق آخر، أشـار صاحب الـ18 عاما إىل تعلمـه الدائم من 
الثنائـي األملاني ماركـو رويس وماتس هوميلـز، منذ انضمامه 

ألسود الفيستيفال.
وعن اللحظة التي لن ينسـاها يف املالعـب، ذكر الدويل اإلنجليزي 
مباراة فريقه املوسـم املايض ضد مانشسرت سيتي، التي أقيمت 

يف بالده بدوري أبطال أوروبا.
وعـن تلـك اللحظة، قـال ”اليشء األكثـر أهمية بالنسـبة يل هو 
تواجـد والدي يف املدرجات حينها، حيـث كانت املرة األوىل له منذ 
أن شـاهدني مع برمنجهام ضد ريدينـج، وكانت يف عيد ميالده 

وخرسنا“.
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أكـد كريج تيـيل مدير بطولة أسـرتاليا املفتوحة للتنس أنـه من املقرر أن 
”يتضـح“ يف غضـون األيـام القليلـة املقبلة مـا إذا كان الرصبـي نوفاك 
ديوكوفيتش املصنف األول عىل العالم، سـيدافع عن لقبه يف ملبورن من 

عدمه.
وبحسـب اللوائح املطبقة يف واليـة فيكتوريا، ينبغـي حصول جميع 
الالعبني املشاركني يف أوىل بطوالت الجراند سالم األربع الكربى للموسم 

الجديد، عىل لقاح كورونا.
وبسـبب اللوائح الخاصة بلقاح كورونا، أصبحت مشاركة ديوكوفيتش 
الفائز بلقب بطولة أسـرتاليا املفتوحة 9 مـرات، عىل املحك، نظرا لرفضه 
اإلفصـاح عن موقفـه من الحصـول عىل لقـاح كورونا، مشـريا إىل أنها 

مسألة تتعلق بالخصوصية.
ونقلت وسـائل إعالم أسـرتالية عن تييل قولـه: ”ال زلنا 
نسـتقبل بعض رحالت الطـريان حتى نهاية 
هذا األسـبوع، وبعدها سيتواجد جميع 

الالعبني هنا“.
وزاد: ”فيما يتعلق بوضعية نوفاك، 
أعتقد أن الصورة ستكون أوضح يف 
غضـون األيام القليلـة املقبلة، وإال 
سـيكون قد فات اآلوان عىل ظهوره 

ومشاركته يف أسرتاليا املفتوحة“.
وأعلن ديوكوفيتش يف آواخر الشـهر املايض انسحابه من الفريق الرصبي 
املشـارك يف بطولة كأس رابطة املحرتفني يف سـيدني والتي انطلقت أمس 
السـبت وتسـتمر حتى التاسـع من كانون الثاني الجاري، وهي البطولة 
التـي تأتي مبارشة قبل بطولة أسـرتاليا املفتوحة التـي تنطلق يف 17 من 

الشهر الجاري.

كشف نادي باريس سان جريمان، امس األحد، عن 
هوية الالعبني املصابني بفريوس كورونا املستجد.

وكان النـادي البارييس، أعلـن  عن إصابة 4 العبني 
مـن الفريـق بفـريوس كورونا، دون الكشـف عن 

هويتهم.
وقال النـادي، يف بيـان رسـمي: ”الرباعي املصاب 
بفـريوس كورونا هـم: ليو مييس وخـوان برينات 

وسريجيو ريكو وناثان بيتومازاال“.
وأضـاف باريس سـان جريمـان: ”الالعبـون الـ4 
يتواجـدون حالًيـا يف العـزل الذاتـي، ويخضعـون 
للربوتوكـول الصحـي املناسـب“. وأتم: ”يسـتمر 

نيمـار جونيـور يف عمليات 
التعـايف يف الربازيل حتى 9 

كانون ثاٍن الجاري برفقة 
الطاقـم  مـن  أعضـاء 

ومدربـي  الطبـي 
يـزال  وال  باريـس، 

عودته  املتوقع  من 
التدريبـات  إىل 
 3 غضـون  يف 

أسابيع“.
باريـس  وخـاض 
جريمـان،  سـان 
أول مران يف 2022 

بعـد اول أمس السـبت، 
لسلبية انتهـاء فـرتة الراحة  ا

لقضاء إجازة الكريسـماس. ويستعد بي إس 
جـي ملواجهة فريق (فان) الذي يلعب يف الفئة 
الرابعـة، اليوم االثنني، ضمن منافسـات دور 

32 لكأس فرنسا.
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يرغب نيوكاسل يف تدعيم صفوفه خالل املريكاتو الشتوي، 
من خـالل التعاقد مـع الجابوني بيري إيمريـك أوباميانج، 

مهاجم آرسنال.
وخـرج أوباميانـج مـن حسـابات ميكيـل أرتيتـا مدرب 
آرسنال، يف املباريات األخرية، ولم يشارك حتى يف التدريبات 

مع الفريق األول.
وبحسب صحيفة ”مريور“ الربيطانية، يستهدف نيوكاسل 
ضم أوباميانج عىل سبيل اإلعارة، مع إمكانية ضمه بصورة 

نهائية يف الصيف مقابل 20 مليون جنيه إسرتليني.
ويعاني نيوكاسـل من ضعـف النتائج هذا املوسـم، حيث 

يحتل املركز الـ19 ”قبل األخري“ يف جدول ترتيب 
الـدوري اإلنجليـزي، بعـد تحقيق انتصـار وحيد 

وبات مهدًدا وبقوة بالهبوط للدرجة األوىل.
ويسـتعد أوباميانج حالًيا للمشاركة مع منتخب 
الجابـون يف كأس األمم اإلفريقيـة، والتي تنطلق 
بعـد أيـام يف الكامريون، ولم يشـارك يف أي مباراة 

إيفرتون منذ خسـارة آرسنال  أمام 
كانـون األول (2 -  1) يـوم 6 

املايض.

أعلن االتحاد املرصي لكرة السلة، برئاسة الدكتور 
مجدي أبـو فريخة، امـس األحد، تعيـني الكندي 

روي رانا مديرًا فنًيا للفراعنة.
وتوصـل االتحاد املـرصي، التفاق مـع روي رانا 
لتـويل تدريب الفراعنة، بعقـد حتى نهاية املرحلة 
الثانيـة من التصفيات اإلفريقيـة، املؤهلة لكأس 

العالم.
ويعـد الكندي روي رانا صاحـب الـ53 عاًما، أحد 
املدربني املميزين خالل السـنوات املاضية، بالنظر 

إىل تاريخه التدريبي.
ونجـح روي رانا يف قيادة منتخـب كندا تحت 19 
عاما للتتويج ببطولة كأس العالم التي احتضنتها 

مرص يف عام 2017.
وحينهـا أن أقـىص الكنـدي روي رانـا، املنتخـب 

األمريكـي يف نصـف النهائـي مـن البطولة، 
وتوج باللقب عىل حساب إيطاليا.

ومـن املقرر أن يصـل روي إىل القاهرة خالل 
األيـام القليلـة القادمة، من أجل االسـتعداد 
لتصفيـات كأس العالـم املقـرر إقامتهـا يف 

شهر شباط  القادم.
ويف عـام 2017 توىل روي رانـا مهمة املدير 
الفني بشـكل مؤقت ملنتخب كنـدا األول يف 
التصفيـات املؤهلـة لـكأس العالم 2019، 
ونجح يف تحقيق بطاقة التأهل للمونديال.
املـدرب   2021 رانـا يف عـام  وكان روي 
املسـاعد للمنتخـب األملاني الـذي تأهل 
للربع نهائي من أوملبياد طوكيو، وحقق 

أفضل نتيجة ألملانيا منذ 34 عاًما.
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بغداد/ متابعة الزوراء:

قتـل ٤٥ صحفياً وعامالً يف مجال 
اإلعالم أثنـاء أدائهم عملهم خالل 
عام ٢٠٢١ املنقـيض، فيما كانت 
أفغانسـتان صاحبة الرقم األعىل، 
بحسـب ما ذكـر «االتحـاد الدويل 

للصحفيني».
يمثل هذا الرقم أحد أدنى حصائل 
القتىل منـذ ٣٠ عامـاً، أي منذ أن 
بدأ االتحاد الدويل للصحفيني ألول 
مرة يف نرش تقارير سنوية يف عام 
١٩٩١ عـن الصحفيـني املقتولني 
أثناء أداء عملهم. وتم تسجيل ٦٥ 
حالة يف عام ٢٠٢٠، وفقاً ملا نقلت 

«أسوشييتد برس».
لكن االتحـاد الـدويل للصحفيني، 
للصحفيـني  أكـرب تجمـع  وهـو 
لـه،  تقريـر  يف  قـال،  العالـم،  يف 
إّن األرقـام يف عـام ٢٠٢١ تؤكـد 
يف  العاملـني  أّن  يظهـر  اتجاهـاً 
وسائل اإلعالم يتعرضون للقتل يف 
أغلب األحيان لفضحهم الفسـاد 
اسـتخدام  وإسـاءة  والجريمـة 
السـلطة يف مجتمعاتهم ومدنهم 

وبلدانهم.
وقال أمني االتحاد الدويل للصحفيني 

أنتوني بيالنجر: «هؤالء الزمالء الـ 
٤٥ الذين فقدناهم يف أعمال العنف 
هـذا العـام يذكروننـا بالتضحيات 
الرهيبة التي يواصل الصحفيون يف 
جميـع أنحاء العالـم دفعها مقابل 
خدمـة الصالـح العـام، ومـا زلنا 
مدينـني لهـم وآلالف آخرين دفعوا 

الثمن الكبري».
«التكريـم  أّن  بيالنجـر  وأضـاف 
التـي  للقضيـة  املناسـب  الوحيـد 
ضحـوا بحياتهـم مـن أجلها يجب 
أن يكون السـعي الـدؤوب لتحقيق 

العدالة».
وقـال االتحـاد الـدويل للصحفيني، 
الذي يمثل حوايل ٦٠٠ ألف إعالمي يف 
جميع أنحاء العالم، إن ٤٥ صحفياً 
وعامـًال إعالمياً قتلـوا يف ٢٠ دولة. 
من بني هـؤالء، قتل ٣٣ يف هجمات 
اسـتهدفتهم مبارشًة. وقتل تسعة 
يف أفغانسـتان وثمانية يف املكسيك 
وأربعة يف الهند وثالثة يف باكسـتان 
املجـاورة. وقالت املنظمة إن ٢٧٢١ 
صحافياً قتلـوا يف أنحاء العالم منذ 

عام ١٩٩١.

مسقط / متابعة الزوراء:
الصحفيـني  جمعيـة  أصـدرت 
العمانيـني بيانا أكـدت فيه عودة 
اإلعالميـة العمانية خلـود العلوية 
إىل تقديم برنامجها ”كل األسئلة“ 

عىل إذاعة ”هال.أف.أم“.
وقالـت الجمعية إنها تواصلت من 
خالل لجنـة الحريـات والعالقات 
الدوليـة مـع املسـؤولني يف وزارة 
اإلعـالم ”املوقـرة“ وإدارة إذاعـة 
”هال.أف.أم“ بغية التوصل إىل حل 
لعودة الربنامج واملذيعة إىل العمل.
وبحسـب البيان ”توقف الربنامج 
اليومي ’كل األسـئلة‘ جـاء نتيجة 
مالحظـات أبدتهـا وزارة اإلعـالم 
عـىل بعـض محتويـات الربنامج، 
خـرج  الربنامـج  أن  موضحـة 
عن السـياق الـذي حـدد لتحقيق 

املصلحة العامة“.
إذاعـة  إدارة  أن  البيـان  وأوضـح 
”هال.أف.أم“ التقت املسـؤولني يف 
وزارة اإلعـالم وأبدت اسـتمرارية 
االلتزام بما يخدم املصلحة العامة، 
وبمـا ال يخالف النظـم والقوانني 
ولوائح املنشـآت الخاصة لإلذاعة 

والتلفزيون.
وأشار إىل أن ”وزارة اإلعالم املوقرة 
أكدت دعمها لجميع وسائل اإلعالم 
العامة والخاصة التي تؤدي دورها 
اإلعالميـة  الرسـالة  يحقـق  بمـا 
املنوطة بها يف السلطنة، موضحة 
أن الربنامج سيعود بكامل طاقمه 

إىل البث خالل األيام القادمة“.
ونقل البيان أن وزارة اإلعالم أكدت 
عىل ”رضورة االستمرار يف االتزان 
بالطـرح اإلعالمـي بمـا يعكـس 
طبيعة املجتمـع العماني األصيل، 
الوطنيـة  املصلحـة  يحقـق  ومـا 
العليا تحت ظـل القيادة الحكيمة 

لسلطان عمان هيثم بن طارق».
واختتمت الجمعية بيانها بالشكر 
والتقدير لـوزارة اإلعالم ”املوقرة“ 
وإذاعة ”هال.أف.أم“ عىل تعاونهما 
وتجاوبهما مع مساعي الجمعية.

وأسـلوبه  البيـان  لغـة  وأثـارت 
الذين  حفيظة وغضـب املغرديـن 
اعتـربوه بيانـا حكوميـا ال يمثل 

الصحفيني.
واعتـرب معلقون البيـان ”ركيكا“ 
متسـائلني  والسـبب،  الداللـة  يف 
”مـا هـي املالحظـات التـي رأتها 
الـوزارة وصادقت عليهـا جمعية 

الصحفيني؟“.
ويعتقد معلقـون أن وزارة اإلعالم 
تدخلـت يف صياغة البيـان ليخرج 

بهذا الشكل. وكتب معلق:
وقالت مصادر إن خرب وقف خلود 
العلوي عـن تقديـم برنامجها، يف 
إجراء اتخذ مـن قبل وزارة اإلعالم 

العمانية، تم إبالغ إدارة اإلذاعة به 
شـفاهياً وأثار ضجة واسعة عىل 
مواقع التواصـل االجتماعي. وإثر 
ذلك طالب العمانيون بإقالة وزير 

اإلعالم.
مذيعـة  هـي  العلـوي  خلـود  إّن 
ُعمانية، تعمـل كمدير عام إلذاعة 
هـال إف إم، باإلضافـة إىل َكونهـا 
مقّدمة لربنامج ”كل األسئلة“ عرب 
اإلذاعة، وقد القى برنامجها شهرة 
واسعة يف الشـارع العماني خالل 
الفـرتات املاضيـة، كمـا إّنهـا من 
الشخصيات املعروفة عرب منصات 
التواصل االجتماعي السـيما وأنها 
تمتلك عـدًدا كبـريا مـن املُتابعني 
عـرب منصتـي تويرت وأنسـتقرام، 
باإلضافـة إىل إّنهـا تمتلـك قدرات 
كبرية يف َمجـال التقديم واملحاورة 
ما َجعلها واجهة إعالمية مميزة يف 

السلطنة طوال الفرتة املاضية.
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غزة/ متابعة الزوراء:
شهدت فلسطني يف ٢٠٢١ انتكاسة غري 
مسـبوقة يف واقع الحريـات بمختلف 
أشـكالها، اإلعالميـة وحريـة الـرأي 
والتعبري، كما حق التجمهر السـلمي، 
بعـد جملـة كبـرية مـن االعتـداءات 
واالنتهاكات الجسـيمة التي ارتكبتها 
األجهزة األمنية الفلسطينية يف الضفة 
الغربية املحتلة، وأسفرت عن اعتقال 
الناشـطني  مئـات  ورضب  وسـحل 
كامرياتهـم  وتكسـري  والصحفيـني، 
املحمولـة،  أجهزتهـم  «خطـف»  و 
ومالحقتهـم قضائيـاً، وإغالق بعض 
املؤسسـات بحجـة عـدم الرتخيص، 
وشـهد العـام ذاتـه مقتـل املعارض 
السـيايس نـزار بنـات، مـا جعله من 
أسـوأ وأصعب السنوات التي تمر عىل 
الجسـم الصحفي الفلسـطيني، فقد 

كان عاًما دموًيا.
االنتهـاكات  تفوقـت  لألسـف، فقـد 
الداخلية التي تعرض لها الصحفيون 
واملؤسسـات اإلعالمية عـىل تلك التي 
تعرضـوا لهـا مـن قـوات االحتـالل 
اإلرسائييل، وعمدت قوات االحتالل إىل 
اعتقـال وتوقيف عدد من الصحفيني، 
ومنعـت آخرين من الوصول إىل مكان 
عـرشات  سـجلت  حـني  يف  الحـدث، 
اإلصابات بالرصـاص املعدني املغلف 
باملطـاط وباالختنـاق بالغاز املسـيل 
للدموع يف صفوف املراسلني امليدانيني 
واملصورين خالل تغطيتهم املواجهات 
التـي اندلعت مـع قـوات االحتالل يف 
مواقع مختلفـة بالضفة الغربية عىل 

مدار عام ٢٠٢١.
الرئيـس  إصـدار  رغـم  هـذا،  يأتـي 
الفلسـطيني محمود عباس مرسوماً 
رئاسـياً بشـأن الحريـات العامة، يف 
فربايـر/ شـباط املـايض، الـذي جاء 
يف سـياق االنتخابـات العامـة التـي 
تـم تأجيلهـا، وأكـد املرسـوم تعزيز 
كافـة  يف  العامـة  الحريـات  منـاخ 
أرجـاء فلسـطني، بمـا فيهـا حريـة 
العمـل السـيايس والوطنـي، وتأكيد 
حظـر املالحقة واالحتجـاز والتوقيف 
واالعتقال وكافة أنواع املساءلة خارج 
أحكام القانون، ألسباب تتعلّق بحرية 

الرأي واالنتماء السيايس.
الفلسـطيني  الرئيـس  قـرار  لكـن 
الصـادر يف ٣٠ إبريل/ نيسـان ٢٠٢١ 
الترشيعيـة  االنتخابـات  بتأجيـل 
يف  إجرائهـا  إمكانيـة  عـدم  بحجـة 
مدينـة القدس املحتلة، قبـل أقل من 
شـهر عىل موعدهـا، (٢٢ مايو/ أيار 
٢٠٢١)، شـّكل بدايـة لحالـة التـأزم 
الداخليـة، التـي انفجرت بعـد مقتل 
املعـارض السـيايس نزار بنـات عىل 
يـد األجهـزة األمنيـة يف ٢٤ يونيـو/ 
حزيـران ٢٠٢١، إذ تبعـت ذلك موجة 
مـن االعتـداءات الجسـدية والرضب 
والسـحل للمشـاركني يف التظاهرات 

التي خرجت احتجاجاً عىل مقتله.
ونـال الصحفيـون جـزءاً مـن تلـك 
الهجمـة، إذ تعـرض العرشات منهم، 
خـالل تغطيتهـم تلـك التظاهـرات، 

للرضب والسـحل وخطـف أجهزتهم 
النقالة التي كانوا ينقلون من خاللها 
األحـداث، عـىل أيـدي عنـارص مـن 
األجهزة األمنية الفلسـطينية وحركة 
املدنـي،  بالـزي  الذيـن كانـوا  فتـح 
إضافة إىل محاولـة ابتزاز الصحفيني 
والصحفيـات مـن خـالل اسـتخدام 
املعلومـات والصور الشـخصية التي 
كانت موجودة عىل تلك األجهزة، التي 

غالباً لم ُتعد إىل أصحابها حتى اآلن.
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أصيبـت  خنفـر  فيحـاء  الصحفيـة 
بكدمـات و «كـرس جزئـي» يف يدها، 
خـالل  املحمـول  جهازهـا  وُرسق 
رام  يف  التظاهـرات  تلـك  تغطيتهـا 
اللـه، تقول لــ «العربـي الجديد» إن 
عـام ٢٠٢١ كان قاسـياً جـداً عليها 
عـىل الصعيـد املهني، إذ إنهـا لم تكد 
تشفى من اإلصابة التي تعرضت لها 
مـن رشطة االحتالل خـالل تغطيتها 
االحتجاج عـىل اقتحام املسـتوطنني 
باحات املسـجد األقىص املبارك، حني 
انهـال عليهـا عنـارص مـن رشطـة 
بالهـراوات عىل  بالـرضب  االحتـالل 
جسـمها ووجههـا، حتـى تعرضـت 
ملوقف مشابه، بل أقىس، بعد أيام قليلة 
يف رام الله». وتضيف خنفر «الرضبة 
من عنرص أمن فلسطيني كانت أقىس 
وأشد مئة مرة من تلك التي أصابتني 
مـن جندي محتل. كانـت من أصعب 
اللحظات يف حياتي، وجدت نفيس بني 
مئات العنـارص األمنية عندما لحقت 
بمـن رسق هاتفي املحمـول، بعد أن 
رضبني بهـراوة عىل يدي، وشـعرت 

بحالة رعب لم أعشها من قبل».
لكـن املحزن لـدى فيحـاء خنفر هو 
التقصـري الكبـري يف متابعـة ملفهـا 
وملـف زمالئها، إذ تقـول: «لم تكلف 
جهة رسمية فلسطينية نفسها عناء 
االتصـال بي مثالً، وأخـذ إفادتي عىل 
األقـل، أو االسـتماع ملا جـرى معي، 
وكذلك نقابـة الصحفيني لم تتواصل 
معي مطلقـاً، رغم فداحـة االنتهاك، 
بعـض املؤسسـات الحقوقية املحلية 
والدوليـة اتصلـت بي فقـط، وحتى 

اليوم جهازي املحمول يف ذمتهم».
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وخـالل العام املايض، تعرض عدد من 
الصحفيـني لالعتقـال لـدى األجهزة 
األمنيـة الفلسـطينية، إذ كان يجرى 
توجيـه تهـم إليهـم تتعلـق بحيـازة 
السـالح أو تلقـي األمـوال أو االنتماء 
إىل تنظيمات محظـورة، ليتبني الحقاً 
عدم صدق تلك االتهامات وعدم وجود 
أي مربر لتوقيـف واعتقال الصحفي، 
ويتم اإلفراج عنهم بعد أيام أو أسابيع، 
كما جرى مع الصحفيني نسـيم معال 
من بلدة بيتا جنوب نابلس، وياسـني 
أبـو لفح مـن نابلس أيضـاً، وقبلهما 

الصحفي عبد الرحمن ظاهر.
عـىل صعيـد االعتـداءات اإلرسائيلية، 
فقد ناهزت نحو ٥٠٠ انتهاك، خاصة 
خـالل العدوان اإلرسائيـيل األخري عىل 
قطـاع غـزة، وقمعـه املسـريات التي 
خرجـت يف الضفـة الغربيـة، وكذلك 
الرافضـة  األسـبوعية  املسـريات  يف 
لالسـتيطان وخـالل عمليـات هـدم 
املنـازل يف القـدس والضفـة الغربية، 
بحسـب ما أكدته مؤسسات حقوقية 
تعنـى بمتابعـة حقـوق الصحفيـني 

الفلسطينيني. 
ومن أبرز انتهاكات االحتالل إصابات 
بالرصـاص  للصحفيـني  مبـارشة 
باملطـاط، وقنابـل  املغلـف  املعدنـي 
الغاز املسـيل للدموع وقنابل الصوت 
واملياه العادمة، إضافـة إىل االعتقال 
يف سـجون االحتالل، كمـا جرى عىل 
سـبيل الذكر ال الحـرص مع الصحايف 
طارق أبو زيد، واملصور حازم نارص، 
كمـا تعـرض عـدد مـن الصحفيـني 
لـ»االسـتدعاء للتحقيـق» يف مراكـز 
الضفـة.  يف  اإلرسائيليـة  املخابـرات 
واملنـع  االحتجـاز  إىل  يضـاف  هـذا 
مـن التغطيـة والتصويـر ومصادرة 
وتحطيـم كامريات ومعـدات خاصة 
بالعمل، واالعتداء بالكالب البوليسية، 
واقتحام ومداهمة املكاتب اإلعالمية.

ومن أسـاليب العقـاب التـي تتبعها 
سـلطات االحتـالل اإلرسائيـيل منـع 
الصحفيـني مـن السـفر، إذ وثقـت 
املؤسسـات الحقوقية منـع عرشات 
الصحفيني الفلسـطينيني من السفر 
والتنقل بـ «شـكل غري قانوني وغري 

مسـاومتهم  إىل  باإلضافـة  مـربر»، 
للحصـول عـىل هـذا الحـق مقابـل 
التعـاون مع أجهزة األمن واملخابرات 
تقريـر  يف  ورد  كمـا  اإلرسائيليـة، 
املرصـد «األورو متوسـطي» لحقوق 
الـذي  جنيـف،  ومقـره  اإلنسـان، 
وثـق حـاالت قـام فيها جهـاز األمن 
العـام اإلرسائييل (الشـاباك) بابتزاز 
ومساومة صحفيني فلسطينيني عىل 
حقهـم يف حرية التنقـل والحركة، إذ 
أبلغهـم الضبـاط اإلرسائيليـون بأنه 
يمكـن أن ُيـزال عنهم قـرار املنع من 
السـفر يف حالة واحدة، وهي التعاون 
أمنيـة  معهـم يف تقديـم معلومـات 
عن الفلسـطينيني أو العمـل لصالح 

إرسائيل، وفق التقرير.
مـن أسـاليب العقـاب التـي تتبعها 
سـلطات االحتـالل اإلرسائيـيل منـع 

الصحفيني من السفر.
«يف  الصحفيـني،  إفـادات  ووفـق 
حـال رفضهـم العـروض، يتعـرض 
الجسـدية  لالعتـداءات  الصحفيـون 
الـرضب  خـالل  مـن  والنفسـية 
املنزليـة  واالقتحامـات  واالحتجـاز 

والتهديد باملالحقة املتواصلة».
ومـن أبرز الصحفيـني املمنوعني من 
السـفر الصحفية مجدولني حسونة، 
التـي أبلغـت «العربـي الجديـد» أنها 
محرومة من السـفر منذ عام ٢٠١٩؛ 
مـا أدى إىل حرمانهـا مـن الوصـول 
إىل عملهـا يف قنـاة «TRT «الرتكيـة 
كمسـؤولة تحريـر، وتواصـل العمل 
عن بعد بحكم أوضاع كورونا خشية 
فقدانها عملها بسـبب املنـع. ويؤثر 
املنع عىل حياة حسـونة الشـخصية 
بشـكل مبـارش، فهـي ممنوعـة من 
الوصـول إىل بيـت زوجهـا يف الداخل 
 ،١٩٤٨ عـام  املحتـل  الفلسـطيني 
الخـارج؛  إىل  السـفر  تسـتطيع  وال 
لتشـكيل أرستها وحياتهـا، ولم تنتِه 
املعانـاة هنا فحسـب، فمنع السـفر 
أمـام اسـتكمال  كبـرياً  كان عائقـاً 
طموحها وشـغفها بالدراسات العليا 
يف الجامعات الرتكية. ومؤخراً منعت 
حسـونة من السفر السـتالم جائزة 
منظمة «مراسـلون بال حـدود»، بعد 
فوزها بجائزة صحفية العام عن فئة 
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بغداد/ متابعة الزوراء:
مع التدفق الكبـري للمعلومات واألخبار 
بشـكل يومـي وتصاعد وتـرية األحداث 
بات املشـاهد، اليـوم، أمـام العديد من 
الكـم  وسـط  تختفـي  التـي  األحـداث 
الهائل من األخبار، األمر الذي ال يسـمح 
للمشـاهدين بإدراك أبعاد هذه األحداث 
وتداعياتهـا. وهنـا يكمـن دور األفـالم 
مـن  والتـي  االسـتقصائية  الوثائقيـة 
خاللها  يمكن للصحفيني االستقصائيني 
الغـوص يف القضايـا الهامـة وتحليلها 
وتفكيـك تعقيداتهـا مـع اإلجابـة عىل 

التساؤالت التي تطرحها القصة.
أّن التطـورات التقنيـة  ويؤكـد خـرباء 
وقنـوات  التصويـر  مجـال  يف  الكبـرية 
اإلتصال واملعلومات أسـهمت يف تطوير 
الوثائقيـة  األفـالم  ومضمـون  شـكل 

االستقصائية.
وتعّد األفالم الوثائقية االستقصائية من 
أصعب أشـكال التحقيق االسـتقصائي 
ملـا تتطلبه من مهـارة عالية يف معالجة 
القضايـا ورسدهـا وتقديم دليـل دامغ 
للمشاهدين، حيث شهدت وسائل اإلعالم 
يف الفرتة األخرية ظهور برامج جديدة يف 
هذا املجال. ولكن هناك مفاتيح وأدوات 
ال بد مـن امتالكها من قبـل الصحفيني 
الراغبني يف دخول عالم األفالم الوثائقية 
التخطيـط وتتبـع  االسـتقصائية مـن 
النفقـات واختيـار الفريـق وصـوالً إىل 
إنتـاج فيلـم وثائقـي اسـتقصائي عرب 

معالجة فريدة من نوعها.
املحـرر  جايلـز  تـوم  مـن  كالًّ  وقـّدم 
السـابق ألخبار بي بـي يس، وجون أالن 
 Africa لــ  التنفيـذي  الرئيـس  نامـو، 

Uncensored ومـارك بريكنـز، رئيـس 
قسم الربنامج األفالم الوثائقية يف معهد 
Sundance Institute، نصائـح للدخول 
إىل عالم األفالم الوثائقية االسـتقصائية 
ضمن مؤتمر الشبكة العاملية للصحافة 
االسـتقصائية GIJC٢١، يمكن تلخيص 

أهمها بما ييل:
عندمـا تفكـر يف إنتـاج فيلـم وثائقـي 
هـذا  يكشـف  أن  يجـب  اسـتقصائي 
التحقيـق بالصـورة ثالثة أشـياء هامة 
وهي: تعريف الجمهور بيشء لم يعرفه 
مـن قبـل، أو إضافـة سـياق ملوضـوع 

معروف جيًدا، أو الكشـف عن تفاصيل 
جديدة ومثرية لالهتمام.

القصـص  أفضـل  تأتـي  مـا  غالًبـا 
االسـتقصائية نتيجـة للتعـاون، وهـذا 
ينطبـق أيًضا عىل األفـالم الوثائقية، لذا 
عندما يكون لديك فكـرة تحقيق تعتقد 
أنهـا سـتصبح قصـة متلفـزة ينصـح 
بالتعـاون والرشاكـة مـع الصحفيـني 
اآلخرين الذين لديهم خربة يف هذا املجال 
وهو ما يؤدي إىل تحسني املنتج النهائي 

بشكل كبري.
ليس املهم الوقـت وإنما إيصال الفكرة، 

فمن األخطاء التي يرتكُبها الصحفيون 
أفـالم  صناعـة  هـي  االسـتقصائيون 
وثائقيـة مّدتهـا ٢٠ أو ٣٠ دقيقة، علًما 

أن خمس دقائق هي كافية للموضوع.
يف التحقيقات االسـتقصائية املتلفزة ال 
يقترص األمر عىل املوضوع الذي تطرحه، 
بل عىل مـا يمكنك تقديمـه للموضوع، 
والقدرة عـىل الوصول إىل الشـخصيات 
والحقائق األساسية واملعلومات يف رسد 

القّصة وكيف سوف تعالجها.
الوثائقيـة  األفـالم  إنتـاج  يسـتغرق 
االسـتقصائية وقًتـا طويـًال فضًال عن 

كونـه مكلًفـا، لذلك يتوجـب العمل مع 
فريـق صغـري لديـه القدرة عـىل القيام 
بالعديـد مـن مهـام اإلنتـاج املختلفـة 

لضبط التكلفة والرسعة يف اإلنتاج.
    يعـّد امتـالك مجموعة مهـارات مثل 
القـدرة عـىل التخفـي، أو تقديم وطرح 
معلومـات جديدة حـول موضوع معني 
ال يمكن ألي شـخص آخر طرحه، ميزة 
للصحفيني الراغبني يف الدخول يف األفالم 

الوثائقية االستقصائية.
ُتشـكل األفالم الوثائقية االسـتقصائية 
مـادة دسـمة للفضائيـات اإلخباريـة، 
وللعديد من الصحفيني الذين يعتربونها 

إضافة إىل الرصيد املهني.
وُيؤكـد ثالثـة صحفيني تحدثـت معهم 
شـبكة الصحفيـني الدوليـني أّن معظم 
املقرتحـات يمكـن تحويلها مـن أفكار 
تحقيقـات مكتوبـة إىل أفـالم وثائقيـة 
استقصائية وخاصة تلك التي يتم العمل 
عليهـا يف مناطـق النزاعـات والحروب. 
ويمكن للصحفيني اسـتخدام أسـاليب 
عـّدة عند عـدم قدرتهـم يف الوصول إىل 
املـكان املطلـوب للتصويـر مـن خـالل 
طرق مبتكـرة، مثل االنفوغراف وتمثيل 
بعض املشـاهد، وهناك التصوير البعيد 

واللقطات األرشيفية وغريها.
وينصـح عدد مـن املختصـني يف األفالم 
الصحفيـني  االسـتقصائية  الوثائقيـة 
املبتدئني بمشـاهدة برامـج رواد املهنة 
للتعلـم مـن تقنياتهـم الجديـدة، مثـل 
برنامج ٦٠ minutes وغريها من الربامج 
املختصة يف التحقيقات االسـتقصائية، 
لفهم أكثـر حول طرق اإلثبات والتحقق 
إضافـة إىل الطـرق املبتكـرة يف املعالجة 

التلفزيونية إثبات الفرضية.
وتتعامل األفالم الوثائقية االستقصائية 
بمجملها مـع أدلة خاصة ومصادر غري 
معلنة، أو ترسيبات وحقائق غري كاملة، 
ويعترب جعـل هذا النوع من األدلة فيلًما 
اسـتقصائًيا مؤثرًا ليس باألمر السـهل، 
إال أن هنـاك بعـض النصائـح لتحويـل 
هذه األدلة إىل فيلم اسـتقصائي يكشف 
وبطريقـة  جديـدة  وثائـق  للجمهـور 

مشوقة منها:
التحـدث اىل أكرب عدد من أطراف القصة 
والخروج بأكرب قدر ممكن من التفاصيل 
واختيار شـخصية تقبل الظهور ولديها 

أدلة ووثائق ملا تتحدث عنه.
قد تبدي بعض وسـائل اإلعـالم تردداً يف 
الخـوض يف تحقيـق تلفزيونـي. بالتايل 
فـإن األمـر يتطلب وقتـاً ويكلـف ماالً، 
إال أّن الحصـول عـىل تسـجيالت أوليـة 
وفيديوهات مصـورة للتفاصيل واألدلة 
يمكـن أن يقنع وسـائل اإلعـالم بإنتاج 

قصتك.
عنـد كتابة مقرتح إلنتـاج فيلم وثائقي 
اسـتقصائي، مـن الـرضوري أن تركز 
بشكل واضح عىل ثالثة مبادئ رضورية 
تسـمى ABC وهـي األحـرف األوىل من 
 Balanceوتعنـي الدقة و ACCURACY
وتعنـي   Clarityو التـوازن  وتعنـي 

الوضوح.
االسـتقصائية  التحقيقـات  وتعتـرب 
مـن أكثـر القوالـب الصحفيـة التي 
املرئيـة  اإلعـالم  لوسـائل  تحتفـظ 
بأهميـة وجودها يف عرص الوسـائط 
االجتماعيـة، فاألخبار لـم تعد حكرًا 
عـىل وسـائل اإلعـالم وبـات النـاس 

لتأتـي  صناعتهـا،  يف  يسـاهمون 
أهميـة الصحافة فيما بعد يف التقيص 

والتحقق.
الوثائقيـة  األفـالم  تعـّد  ولهـذا 
االسـتقصائية نموذًجـا مهًمـا عـىل 
شاشات وسائل اإلعالم املرئية إلضافة 
عمق وسياق واضح لألحداث وربطها 
ببعض لتبقـى مفيدة وذات تأثري عىل 

حياة الناس.
وبنـاء عليه تقدم شـبكة الصحفيني 
الدوليـني بعض الخطـوات التي يجب 
االسـتقصائيني  الصحفيـني  عـىل 
وضعها يف االعتبار عند العمل يف مجال 
األفالم الوثائقيـة التلفزيونية وإيجاد 

إجابات واضحة لها، منها:
ما موضوعك االسـتقصائي؟ من هو 
الجمهور املستهدف؟ وهو ما يساعدك 
عـىل تحديد الوسـيلة اإلعالميـة التي 

ستقرتح عليها إنتاج القصة.
ما هي الزاويـة الجديدة يف التحقيق؟ 
وكيف سـتعمل عىل معالجة تحقيقك 
من ناحية الشكل واملضمون ( إبداعياً 

وتحريرياً)؟
ما الشـكل املتوقع؟ هل هو سلسـلة 
تحقيقـات عابرة للحـدود، أو عرض 

تحقيق تلفزيوني منفصل؟
من سأصّور وكيف؟

أين ومتى سوف أصّور؟
 ملـاذا حـدث ذلك وملـاذا أقـوم بإنتاج 

هذه القصة؟
من أفضل الشخصيات للتحدث معها 

وعنها؟
أين سـوف يتم إنتاج القصة، وما هي 

الخدمات اللوجستية وتكلفتها؟
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يـرى فوكـو إّن الخطـاب امليـدان العام 

ملجموعة منطوقات أو مجموعة متميزة 

من العبارات بوصفها تنتمي إىل تشكيلة 

خطابية محـددة التي تتطلـب التحليل, 

وتخضـع إىل االحتمـاالت االسـرتاتيجية 

عىل حد قول فوكو كما ورد يف كتاب دليل 

الناقد االدبـي إضاءة ألكثر من سـبعني 

تياراً نقدياً, د. سـعد اليازعي «الخطاب 

شـبكه معقدة من العالقات االجتماعية 

والسياسـية والثقافيـة التي تـربز فيها 

الكيفية التـي ينتج فيها الكالم كخطاب 

ينطوي عـىل الهيمنة واملخاطر يف الوقت 

نفسـه», فطبيعـة الخطـاب يعتمد عىل 

جانبـني هما األول اللغـة, واالخر األبعاد 

املحركة له بحسب فوكو الخطاب يتنوع 

بتنوع الطرق التي يتخذها املتكلمون أو 

الكّتاب وذلك بحسـب مواقف اجتماعية 

و ثقافيـة محـددة, فتنتج بذلـك أنواعاً 

كثـرية مـن الخطابـات مثـل الخطـاب 

الدينـي, والخطاب العلمـي ,و الخطاب 

 , البيداغوجـي  الخطـاب  ,و  السـيايس 

وبشـكل عـام إّن الخطـاب عنـد فوكو 

مجموعة من البيانات التي قد تنتمي إىل 

مختلـف املجاالت, والتي تظهر يف حقول 

مختلفـة, والتي تشـغل حيـز الخضوع 

والرقابة بشـكل جماعي.

وبنية الخطـاب عند فوكـو ال تقف عند 

التصـورات اللغويـة أو اللسـانية, فإّنه 

يسـحبها إىل املجـال اإلجتماعـي؛ ليحلل 

بواسـطتُه أليـات الهيمنة التـي توزعها 

السلطة عىل الجسم االجتماعي, وهو ما 

يعنيِه فوكـو أن إنتاج الخطاب يف جميع 

املراقبـة,  لعمليـة  تخضـع  املجتمعـات 

واالنتقـاء،   والتنظيـم.

ومن املصطلحات املهمة التي اسـتعملها 

فوكـو يف إطـار نظريـة الخطـاب همـا 

كتابـان  والجينالوجيـا  األركولوجيـا، 

يضيفـان التضاريس التي يصـدر عنها 

حارضنا, ملـدة من الزمن والـذي نرتكز 

عليـِه إىل اليوم ويتماثل فيـِه إىل االنهيار 

حامـًال معـُه أوجه معرفتنـا, وموضوع 

الحفريـات  أو(علـم  االركولوجيـا، 

األثرية) أو البنيـة الضمنية للفكر تعني 

دراسـة الرشائـح املطمـورة، وطبقهـا 

عـىل الكلمات واألشـياء ال عـىل الجنون 

وال عـىل الطب بـل عىل مجمـوع العلوم 

االنسانية, ويقصد بها «ليس اللغة وإنما 

األرشيف أي الوجود املرتاكم للخطابات, 

ليسـت  يقـول  كمـا  فاالركولوجيـا 

جيولوجيـا أي تحليل للطبقات األرضية، 

وال هـي وصـف للبدايـات والتواريـخ ؛ 

وإّنمـا هـي تحليل للخطابـات يف صيغة 

يتعلـق  مـا  مفهومـاً  فيمثـل  أرشـيف, 

باملعرفـة والقـوة, واآلثار التـي يرتكها 

يف سـياقاتِه, والخطـاب عمومـاً عبارة 

عـن وحدات لغويـة تتسـم بـ:التنضيد: 

ما يضمـن العالقة بني أجـزاء الخطاب، 

مثل ادوات العطف وغريها من الروابط، 

والتنسـيق : مما يحتوي تفسري العالئق 

بـني الكلمـات املعجميـة، واالنسـجام : 

وهو ما يكون من عالقة بني عالم النص 

وعالـم  الواقـع.

تحليـل الخطـاب عنـد فوكو يسـتند إىل 

نظام الخطاب؛ إذ يمثـل مفهوماً يتعلق 

باملعرفـة والقـوة, واآلثار التـي يرتكها 

كتابـِه  بغـورة يف  د.  يف سـياقاتِه,يقول 

منهـج يف تحليـل الخطاب»منهج تحليل 

الخطـاب عنـد فوكـو, ال يحلـل نظـام 

اللغـة أو الـدالالت, كمـا ال يهتم بصدق 

الخطابـات أو معقوليتها, وإنما ينصب 

التحليل عـىل املنطوقـات كأحداث وعىل 

قوانـني وجودها ومـن يجعلهـا ممكنة 

أو غـري ممكنـة», وتورد سـاره ميلز يف 

كتابهـا الخطاب نماذج من تحليل فوكو 

للخطاب التي ترتكز عىل أسـس املعرفة 

والسـلطة, وهي نماذج تتعلق بالخطاب 

يف سياقات اجتماعية, وتوضح يف الوقت 

نفسـه أن فوكو لم يكن معنياً بالخطاب 

األدبـي إذ يذهـب إىل «أن كلمـه أدب يف 

العـرص الحديث ويف ثقافتنـا أيضاً تعني 

انفـراد لغة معينة بأسـلوب غري مألوف 

كـي تبدو أدبـي , واألدب هو الرصاع مع 

فقـه اللغة, وأنـه يقود اللغـة من النحو 

إىل قـوة الكالم املجـردة, وهناك تصطدم 

بالوجود الجامح واملتغطرس للكلمات», 

وكمبـدأ منظم للتحليـل يقوم عىل أربعة 

مدلـوالت يتعـني علينـا أن نسـتخدمها: 

مدلـول الحـدث, والسـلطة, واالنتظام, 

الداللـة,  مـع  اإلمـكان  رشط  ومدلـول 

فإن هذِه املدلـوالت ( الداللة, واألصالة, 

والوحدة, واإلبداع) , قد سـيطرت بصفة 

عامـة تقريبـاً عـىل التأريـخ التقليـدي 

لألفـكار حيـث تـم االتفاق عـىل البحث 

عن نقطة اإلبـداع, وعن وحدة  أنتاج ما 

أو قضية, وعن طابـع األصالة الفردية, 

فالحقل الخطابي همُه األساس التعامل 

مـع العبارة كيشء قائم الـذات، ال يميل 

يف  مـا  إىل  والنظـر  آخـر،  مسـتوى  إىل 

خصوصيتهـا وتميزهـا كحدث ال أصول 

لـُه، وتـربز أكثـر يف الرتابطـات القائمة 

بـني العبـارة وعبـارات أخـرى لها صلة 

بها، واإلشـارة إىل بعض أشـكال التعبري 

أو األداء التعبريي اآلخر التي تسـتبعدها 

وتقصيهـا يف تحليـل الحقـل الخطابي، 

ونرى إّن فوكو يركز عىل روابط النفوذ يف 

املجتمع املعرب عنها باللغة واملمارسـات، 

وفلسـفة فوكو مـن الناحيـة التأريخية 

واملمارسـات  الخطـاب،  عـن  تحدثـت 

الخطابية بـدءاً من تاريخ الجنون يقول 

كتابـِه مفهـوم  يف  بغـورة  الـزواوي  د. 

فوكو»التقليـد  فلسـفة  يف  الخطـاب 

اإلنسـاني, قد نظر إىل الجنون باعتباره 

الخطاب»,واملنطـق  عالـم  مـن  جـزءاً 

يخضعـان  الخطابيـة  والتشـكيلة 

التحليـل وهو(املنهـج  ملنهـج واحـد يف 

االركيولوجـي), فضـًال عـن ذلـك فـإّن 

فوكو يف كتابِه(الكلمات واألشياء) يقوم 

بتطبيـق منهجـه يف تحليـل الخطابات, 

وخاصـة خطاب البيولوجيـا واالقتصاد 

والسياسة واللغة, كما يطرح اإلشكالية 

النظريـة ملنهجيتُه القائمة يف التسـاؤل 

عـن كيفيـة تحليـل الخطـاب.

ويصنف انمـاط الخطاب يف كتاب نظام 

الخطاب بـني نمطني خارجـي وداخيل: 

النمط الخارجي : يكـون يف أمور معينه 

منها: ينحـرص يف مفهومِه عن الخطاب 

كمـا تشـكل عنـد االغريق، منـذ هزيود 

حيث أصبح الخطـاب االغريقي يتضمن 

الحـق ويملك الحق يف التنبؤ باملسـتقبل, 

ورسم احداثه، وشكلت االغريقية ابتداء 

وأفالطـون مـروراً  السفسـطيني  مـن  

بالعرص الوسيط والحديث مرحلة العزل 

والتصنيـف والقياس، ويف رصـد مكانة 

الجنـون داخـل هـذا الخطـاب، إذا كان 

معـزوالً ال مرغوبـًا فيـِه وال اهميـة لُه, 

ومع ذلك لُه كفاءات تجعل منُه متشوقاً 

إىل الحقيقة ومسـتبرصاً لها, يريد فوكو 

أّن يضـع تأريـخ للتفرقـة الكالسـيكية 

بني (العقـل والجنـون)، وإرادة املعرفة 

والحقيقة هي التـي يمكن ان نحدد بها 

بـني الصـدق والكـذب، وبـني الحقيقي 

واملزيف، والنمـط الداخيل: يرى فوكو يف 

كتابـه جينالوجيا املعرفـة كل الثقافات 

واملجتمعـات يف نظـرِه تمـارس عمليـة 

التعليـق عـىل النصـوص, سـواء كانت 

هـذِه النصـوص دينيـة أو قانونيـة أو 

أدبيـة أو مهمـا كانـت طبيعتهـا, وتعد 

هـذه النصوص العـود الدائـم يف عملية 

التفسـري والتأويـل والتفكيـك, وبالتايل 

يخلق يف هذا املستوى نصني,األول ثابت , 

والثانـي تكمييل، أي لُه دور إعادة تمثيل 

املعنى، ويتبنـى فوكو يف كتابه حفريات 

املعرفـة، فكرة موت املؤلـف- باعتباره 

بنيويـاً- فهو ال يعطـي األهمية الكربى 

للمؤلـف بـل للخطاب؛ ألّن هنـاك الكثري 

حسـب  مؤلـف-  دون  الخطابـات  مـن 

اليومية، والخطابات  فوكو- كاألحاديث 

العلميـة عىل عكـس الخطابـات األدبية 

والفلسـفية والسـيكولوجية التي يعترب 

فيها املؤلف العام األسـاس.
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طريق املواكب امللكية الفرعونية، طريق الكباش الذي تم افتتاحه 
يف احتفاليـة ثرية لفتت أنظار العالم، هـو أهم مرشوع أثرى يف 
القـرن الحـادي والعرشين كما يرى األثريـون، وطريق الكباش 
هـو أقدم طريق احتفايل ديني يف التاريخ، وهو يربط بني معبدي 
الكرنـك واألقرص يف صعيد مرص، حيث تصطـف يف هذا الطريق 
تماثيل أبي الهول، وتماثيل برأس الكبش عىل الجانبني، وقد ُبنى 
الطريق يف عهد األرسة الثامنة عرشة منذ ثالثة وخمسمائة عام 
قبـل امليالد، وكانـت األقرص عاصمة مرص يف ذلـك الوقت وكان 

اسمها ”طيبة“.
والطريـق كان يشـهد االحتفـاالت املهمـة مثـل عيـد الحصاد 
”األوبـت“، الذي كان يقام سـنويا، وعادة مـا يتضمن االحتفال 
بتجديد تتويج امللك، وحتشبسـوت هي صاحبة أقدم مصدر عن 
عيد ”األوبت“، وقد اسـتطاعت هـذه امللكة املرصية العظيمة أن 
تنتزع الحكم بذكاء، وأن ُتثبت بنصوصها املنقوشـة عىل جدران 
معبدهـا عبقريتهـا يف حكم البالد فقد حكمـت إحدى وعرشين 
سـنة وتسـعة أشـهر كما ذكر (مانيتون)، ويذكر سليم حسن 
يف موسـوعته (مـرص القديمـة) أن مدة حكمها قـد أُْغفلت من 
قوائم املؤرخني الرسمية إال أنها أثبتت عزائمها وانتصاراتها بما 
سـجلته عىل معبدها يف الدير البحـري وخاصة حملتها عىل بالد 
ُبونـت التى ُتعد أهم رحلة كشـفية عرفها العالـم القديم بل إن 
رؤسـاء بالد ُبونت التمسوا منها األمان قائلني: ”أما فيما يخص 
ملـك مرص أليس لجاللته طريق يمكننـا أن نذهب إليه، ونعيش 
بالنفس الـذي يمنحه“، ومن النقوش التي عىل املسـلتني اللتني 
أقامتهما يف احتفالها بعيدها الثالثيني – وهذا العيد ليس معناه 
مـرور ثالثـني عاما عىل حكـم الفرعون لكنه كان يقام حسـب 
مـا تقتضيه األحوال – سـجلت النقوش ما قالته حتشبسـوت : 
”وإني أحلف بقدر ما يحبني إله الشمس، وبقدر ما يحبني إلهي 
”آمون“، وبقدر ما يمأل أنفي بالحياة املمتعة.. إىل آخر نصوصها 
العذبة التي تقسم بعدها أن هاتني املسلتني اللتني أقامتهما هما 
آلمون حتى يصري اسمها ُمخلدا يف هذا املعبد إىل أبد اآلبدين. وكل 
واحـدة منهما قد ُصنعت من الجرانيـت الصلب من قطعة دون 
شـدخ أو وصلة“، ويذكر سليم حسن يف موسـوعته: أنها كانت 
تريـد أن تثبت أنهمـا أقيمتا بأمر منها ال بأمـر تحتمس الثاني، 
وبني نصبهما ثم نقشهما حوايل خمس عرشة سنة عندما تولت 
أمر البالد، وترنيمة حتشبسـوت التي تغنت بها هايدي موىس يف 
احتفالية افتتاح طريق الكباش هي واحدة من الرتنيمات الثالث 
التي شـدت بها أصوات غنائية رائعة فتغنت شهد عز بالرتنيمة 
األوىل، وعز األسطول بنشيد آمون، أما األلحان فكانت للمبدعني 
أحمـد املوجـى ونادر عبايس الـذي قام بقيادة األوركسـرتا فإذا 
اسـتمعت إىل هذه الرتنيمات املرصية القديمة التي بهرت العالم 
فتذكر هذه امللكة املرصية العاشـقة للوطن حتشبسوت، وتذكر 
األناشيد التي اختارها د. ميرسة عبدالله من عىل جدران معبدها 
ومنها: ”بقدر ما يحيا من أجىل ويحبنى أبي آمون سـيد عروش 
األرضـني تنتعش أنفايس بالحياة والقوة فعظيمة القرارات التي 

قدرتها للمستقبل، وقد حظيت باملجد الذي وهبه يل“.

 

بوزيان موسـاوي/املغرب:
تمهيـد: كتب الشـاعر الفرنيس بـول فالريي: « 
كلمـة الزمـن مصطلح شـفاف ودقيـق ومقيد 
ولكنـه مـيلء باملعانـي واملدلوالت وربمـا يغدو 
لغزاً». ويرى آالن روب غرييه «أن الزمن أصبح، 
منـذ أعمال بروسـت وكافـكا، هو الشـخصية 
الرئيسـة يف الرواية املعـارصة ( و القصة كذلك، 
إضافتـي) بفضل اسـتعمال العـودة إىل املايض، 
وقطع التسـلل الزمني، وباقي التقنيات الزمنية 

التـي كان لها مكانة مرموقة يف تكوين الـرسد.  
القـراءة  يف هـذه  يفيدنـا  قـد  مـا  أهـم  لكـن 
املخصصـة لـدالالت الفضاء/ املـكان و رمزيته 
و تصـوره ابسـتيمولوجيا هو ذوبـان الزمن يف 
املـكان؛ فانطالقا من خالصات أنشـتاين، تتأكد 
لنا فرضية: «إّن الزمَن املعروَف بالساعِة واليوم 
والشـهر والسـنة مجـّرَد مصطلحـاٍت ترمز إىل 
َدوران األرِض حوَل نفِسـها وحوَل الشـمس أو 
بشـكٍل أكثـَر وضوحـاً ... مصطلحـاٌت ألوضاٍع 

يف املـكان»... مختلفـة ٍ
يف املـكان: مصطلحـاٌت ألوضـاٍع      مختلفـة ٍ

كيـف يمكـن إذا أن تكـون داالت الزمـن مجرد 
«مصطلحـات ألوضـاع مختلفـة يف املـكان» يف 

قصـص مصطفـى تـاج الديـن      املـوىس؟
مسـح طوبوغـرايف أويل و انطباعـي ـ بالعـني 
ـ  كاتبنـا  مرسحيـة  و  قصـص  يف  املتمعنـة 
يحيلنـا عـىل أمكنة تشـبه يف الظاهـر فضاءات 
عاديـة و مألوفـة: املدينـة (أو املـدن)، املقهى، 
الصالـة، القطـار، الطرقات، مـن وراء النافذة، 
الرسير،معـرض اللوحـات ، خشـبة املـرسح... 

لكـن، و كما كتب الدكتور عبد الجبار اآللـويس:
« ليَسـت «الحقيقـُة» التـي تحيُط بنـا، هي ما 
نـراُه بأعيِننا من إنسـاِن ِ وكائن حـّي وجماد، 
بـل هي إىل جانِب ذلـك كّل ما يضيفـُه الخطاُب 
اللغـوي من قيمـِةِ  إخبارية عن هـذه الكائنات 

واألشـياء...»
و املـكان كائـن حـي يف قصص مصطفـى تاج 
الديـن املوىس... فلما نكـون يف إحدى قصصه يف 
املقهى، فنحن نعلم أنا لسـنا مدعوين الحتساء 
فناجني قهـوة و الرتفيه عـن النفس(رغم كرم 
السـبد مصطفى االنسـان)، بل باعتبار املقهى 
مـالذا لنثـر ثقافـة الحيـاة واكتسـاح الصمت 
و زرع بـذور الجمـال، كمـا «املقهـى األدبي... 
يرتـاده أحيانـا نفورا مـن األحـداث و الناس: 
«دخلـت املقهـى املتواضـع يف حارتنـا، متأبطا 

جريـدة، لوحت عىل عجل للرجـال (...) ال يشء 
يغري يف الجرائد سوى الكلمات املتقاطعة» (من 
قصة «قائمة الوفيـات» من مجموعته «الخوف 
يف منتصف حقل واسع»، ٢٠١٥)... غري مكرتث 
بما يحدث من حوله: «بينما أنا أرشب، و أرشب 
من النبيـذ، و أدخن بصمت غـري مكرتث للكالم 
عن يميني، أو لأللحان عن يسـاري» ( من قصة 
« الجريمة األوىل و األخرية» من مجموعته «ىخر 
األصدقـاء المرأة جميلـة»، ٢٠١٧ )... وحتى ملا 
يجالس األصدقـاء أحينا يف املقهى، فثمة هروب 
إىل األمام من نوع آخر، هو اسـتالب عىل شـكل 
محاكاة لشـخصيات األفـالم السـنمائية: «كنا 
عىل طـاوالت متجاورة يف املقهـى، نلعب بمتعة 
لعبتنا املفضلة، لعبـة (التمثيل الصامت) (...). 
(مـن القصة ٦٩ مـن مجوموعـة «مزهرية من 

مجـزرة»، ٢٠١٤ ).
و من الفضاءات الرئيسة التي تحتل الصدارة يف 
الكثري من قصص مصطفـى تاج الدين املوىس، 
السـارد وراء  الـذي يتموقـع فيـه  الحيـز  ذاك 
النافـذة مثـل قصة «أكثر املسـاءات سـعادة... 
يف حيـاة النادلـة الشـابة» و قصـة «يشء ما ال 
يموت» مـن املجموعـة القصصيـة «قبو رطب 
لثالثة رسامني» (٢٠١٢ )، و مرسحية «صديقة 
النافـذة» (٢٠١٧ )... و يحيلنـا تموقع السـارد 
مـن وراء النافـذة يف النقـد األدبي عـىل نظرية 

«التبئـري» (la focalisation ) لجـرار جونيـت 
بنفـس  الثالـث  (Gérard Genette) يف كتابـه 
بإيجـاز  تعنـي  و   ،...(Figures III) العنـوان 
ركـن/ الزاويـة التـي ينظـر مـن خاللـه (ها) 
السارد لألشـخاص، و لألشياء، و للفضاءات، و 
لألحـداث... هي ال تكون دائما نافـذة بعينها... 
هـي وجهة نظر السـارد/ الكاتـب يختلط فيها 
الواقع بالخيـال، بالتمثالت، بالحقيقة، بالعبث، 

بالقبـح، بالجمـال...
فـرتاه (السـارد) يلتـزم ب « التبئـري الداخيل» 
(focalisation interne) ملـا يكون طرفا يحكي 
مـن داخل الحـدث، فيسـتعمل الضمـري املتكلم 
«األنا» :» صباح اليـوم انتقلت إىل منزل قديم يف 
الطابق الثاني من بناء شاحب يف حي بعيد شبه 
مهجـور شـمال املدينة» (من قصـة «الخوف يف 
منتصف حقل واسـع» من املجموعة القصصية 

التـي تحمـل نفـس العنـوان...
و تـراه يف أكثـر مـن قصـة يلتـزم ب «التبئـري 
الخارجي» (focalisation externe)، فيستعني 
بشـخصيات أخرى شـاهدة عىل الحـدث: « قال 
أحدهـم ألصدقائه (...): ـ ذاك الغريب هرب من 
بالده إىل هنا بعد نصف سـاعة من قيام انقالب 
فيهـا ...» من قصة «أكثر املسـاءات سـعادة... 
يف حياة النادلة الشـابة» (مـن مجموعته «قبو 
رطب لثالثة رسـامني»)... أو بشـخصيات عىل 

خشـبة مرسح تبدي وجهـة نظرها يف مواضيع 
مهمة بشـكل عبثي شـبه هزيل:

«ناديا: ما أبشـع أن تبدأ حرية املرأة بتأمل رجل 
غامض يف لوحـة» (املشـهد األول من مرسحية 

«صديقـة النافـذة»، ٢٠١٧ ...
و تـراه كذلـك يف أكثـر مـن قصـة، أو يف أغلبها 
 focalisation) «يلتـزم ب «تيئري درجة الصفـر
يف   » قصصـه  يف  الحـال  كمـا   (degré zéro
أثنـاء األخبـار العاجلـة»، و اجتماعـات حزبية 
خطرية»، و «التمثال» من مجموعته القصصية 
«نصـف سـاعة احتضـار»، ٢٠١٦ ... وغريها.. 
حيث يسـتعمل السارد ضمري املتكلم «الهو»، أو 
«الهـي».. و ال يتدخـل يف الحـداث إىل من خالل 
اللغة الوظفة، أو أسـاليب االنزيـاح التي تخفي 
وجهة نظر «األنا».. «أنا» الكاتب مصطفى تاج 

الديـن املـوىس.
لكـن يف صـريورة متابعتنـا ملواقفه مـن الزمن 
واملـكان، كثـريا مـا نرتطـم كقـراء بتصـورات 
و  رسياليـة...  عبثيـة  أو  فلسـفية  أبعـاد  ذات 
مـن ثنايـا هـذا السـياق، نقـرأ هـذا التجسـيد 
التجريـدي للزمـكان يف قصة «املـرأة» ملصطفى 
تـاج الدين املوىس : «هناك عـىل زاوية مهجورة 
من هذا الزمن، ثمة قـرص قديم ال يزال منتصبا 
عـىل أرضـه، كشـبح مسـجون منـذ أمـد بعيد 
داخـل قارورة مرميـة يف بحر النسـيان». ( من 

مجموعته «نصف سـاعة احتضار»، ٢٠١٦)
كما نقـرأ هذه الصـورة املجازيـة البليغة التي 
تتمـرد عن فضاءات القصة كما عهدناها، حيث 
يختزل املكان و الزمن و الشـخصيات و الحدث 
معـا يف مجـرد «معـرض» رسـام: « يف كواليس 
حياتـه رغم بشـاعتها، لـم يتخيل أنه سـيموت 
قصـة  للوحاته...(مـن  معـرض  يف  يـوم  ذات 
«األفعـى واملدينـة» من مجموعتـه «»الخوف يف 

منتصف حقل واسـع»)...
أو أن يجد لنفسـه (السـارد/ الكاتب) مسـافة 
كاملـة بينه و بـني االواقع املاسـاوي املفروض 
الذي يرفضه، يف أن يجد لنفسـه مكانا يف مجرد 
«لوحة» فنان: «يف عام ١٨٦٤ ثمة رسام مخمور 
و مشهور (...) رسمني يف غرفته الضيقة خالل 
أيـام عىل قماش يف لوحة تشـكيلية كبرية (...). 
لـم أكن أعرف أن املسـافة بعيدة كل هـذا البعد 
بـني لوحتي و أرضكم»... (مـن قصة «يف لوحة 
تشـكيلية» من مجموعته «آخر األصدقاء المرأة 

جميلـة»، ٢٠١٧). 

َتحَت الَربيقنِي اّني ال ارى ... وارى
َخطفاً ، تالَقَفني ِمن َومضِه اعَتَرصا

َدمُع الضياِء عىل َخدِّ األسيِل بِه 
َسيٌل عىل الرَغِم ِمن هذا الَجديِب َجرَى

:- َبنَي الَقناديِل َتصطاديَن ِفكرََتنا
ُن َقد َسَطرا َواإلنُس َتحِسُدنا والجِّ

َرأيس ، َوُكنُت أنا املَنفيُّ يف َخَربٍ
ال َتكُتِميِه اذا ما ذاَع وانَتَرشا

ُروٌح ُملونٌة َتطوي عىل َشَفٍق
ِمن َجنٍَّة ُقِطَب التأويُل واقَتَرصا

َعنها - وَِعنَد مجاهيٍل بما اسَتَرتَت
آَنسُت ُعتَمَتها استوِضُح األَثرَا

َعيلِّ وََعن ُكلِّ ُلغٍز صاَغ َمقَصَدُه
أرقى لَِبحٍر َعميٍق َغوُرُه َسَربَا

َمعناِك يا ال َسبيَل االَن ُيكِمُلني
إّال َسبيُلِك اّني تاِئٌب َكَفرَا 

NNN@›ÌÜb‰�‘€a@�µ�i
Üaãfl@Û–�ófl

@Êbÿæa@¿@Ú–‹n¨@ böÎ˛@pbz‹�ófl@Âflç€a@p¸aÜ

ÛéÏæa@ÂÌá€a@xbm@Û–�ófl@äÏè€a@kÌÜ˛a@òó”@¿@Òıaã”

Ï◊Ïœ@á‰«@lb�©a@‚ÏË–fl

No: 7633   Mon    3     Jan    2022العدد:   7633    االثنين    3    كانون الثاني    2022

-صابريـن    جابـر 

تحتهـا  تتخبـط  الكواكـب  تلـك  وكأن 

مالمحهـا املتوجعـة   . أمسـكته بكلتا 

يديها عقدت حاجبيها  بدهشـة ،عندما 

ملحـت ذقنـه وتلك البـرشة ألسـمراء ، 

حاولت ان تتكلم ان تستوضح االمر؟؟. 

من هو ولم يحملها عاد صدى سـؤالها 

بخيبة صماء . عجزت وتجمد لسانها . 

فتح باب سـيارته وضعها عىل الكريس 

بلطف .تسـارعت نبضات قلبها عندما 

أنحنى كي يأخذ ذلك الكيس الذي أعاق 

جلوسـها . شهقت أنفاسـها املتقطعة 

،مصحوبـة بعطره الـذي زلزل جدران 

تلـك القلعة التـي نفي اليهـا قلبها منذ 

ولـدت ...هـدأت الكواكـب ولكن عمت 

الفوىض يف روحها . قال: وهو يدلف اىل 

سـيارته ، ستكونني بخري . قاد سيارته 

برسعـة وهو يتلفـت اىل الشـارع تارة 

واليهـا  ليطمـنئ   عليهـا ... 

كانت تسـرتق النظر اليه خلسة . شابا 

اربعيني يختبـئ خلف عينيه مدن مات 

اهلها وبقت. ارواحهم تحلق يف سماءها 

الزرقاء .تلك العيون التي تحاول اخفاء 

ذلك الكم الهائل من الحزن وذلك الطفل 

الوحيـد الخائـف. كان يبـدوا كقـارب 

تخبـط بـني امـواج هائجـة اضاعـت 

مالمحه وكرست مجدافه وأحدثت ثقبا 

فيـه  .وتركتـه ينازع الوصـول اىل ذلك 

الشـاطئ بينما داخله يغرق بتلك املياه 

املالحـة ... اعياهـا ذلـك النـزف وتلـك 

الرصاصة الغـادرة.. تثاقلت انفاسـها 

املحمرتـني وخرجـت  يديهـا  واسـبلت 

روحها ترفرف كالفراشـة.
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العفـن، نوع من أنواع الفطريـات التي تزيد 
فرصـة نمّوهـا يف األماكـن الرطبـة، التـي 
ال تحصـل عىل القـدر الـكايف مـن التهوية، 
والشـمس. وتتعـّدد أنـواع العفـن، الذي قد 
ينترش عىل أوراق النبات والجدران واألسطح 

الخشب واألسقف...
نصائح للتخلُّص من العفن والرطوبة

1. لن يكون لكمٍّ ضئيل من العفن والرطوبة 
األثر املَريض الكبري عىل األفراد بشكل مبارش، 
إالَّ أنَّه يف حال اسـتمر ظهـور الرطوبة، وما 
يصاحبها من عفن، وانتشارها بشكل كبري، 
مع غياب املحاوالت يف القضاء عليها وحرس 
نموها، فإنَّ ذلك سـيؤثِّر بطريقة َمرَضية يف 
األفـراد، باإلضافة إىل التلـف يف األثاث وورق 

الجدران واألسقف الصناعيَّة...
2. مـن الهـام االبحث عن املصدر األسـايس 
للرطوبة، وإزالته، وتطهري األماكن املتعّفنة، 
والتأكد مـن عمليَّة التجفيف، مع اسـتبدال 

بعض قطع األثاث.
3. يجـب التخلُّص مـن املـواد املتعّفنة التي 
تمتـّص امليـاه مـن ألـواح جداريَّـة، وورق 
بسـبب  وجبـس  عازلـة،  ومـواد  جـدران، 
امتصاصها للماء وصعوبة تبّخره وجفافه، 
ألنَّ عمليَّة تنظيفها وتعقيمها بشـكل كامل 
ا األسطح  ونهائي صعبة وشبه مستحيلة. أمَّ
األكثر خشونًة والتي ال تمتّص املاء (الزجاج 
البالسـتيكية)،  املـواد  وبعـض  واملعـادن 
فمـن املمكن االحتفـاظ بها بعـد تنظيفها، 

وتعقيمها، وتجفيفها.
4. مـن املمكـن التخلُّـص من آثـار الرطوبة 
انيات،  والعفن عن أقمشـة السـتائر، والبطَّ
واملناشـف، عن طريـق وضعهـا يف الخارج، 
وتنظيفهـا بفرشـاة ناعمـة، فجعلها تبقى 
ة الشـمس لثـالث سـاعات، ثمَّ  تحـت أشـعَّ
غسـلها آليًّا يف غّسـالة املالبـس، مع إضافة 
بعـض املـواد املبّيضـة املخّففـة وشـطفها 

باملاء، وتجفيفها.
5. عند مالمسـة املاء لألثاث الخشـب، عادًة 
ما ينمو العفن عليه بشـكل رسيع، وهو ما 
يتطلَّب تهويته وتجفيفه، خالل 24 سـاعة. 

ـا العفن عـىل األثـاث املنّجد، فيسـتدعي  أمَّ
اسـتخراج األغطيـة القمـاش، وإزالـة آثار 
الفطريـات، والعفـن، باسـتخدام املكنسـة 
الكهربائية بشـكل خارجـي، وذلك يف مكان 
جاف ومشـمس. ويف شـأن األجـزاء واآلثار 
الخارجية الباقية من العفن، فيمكن إزالتها 
باسـتخدام قطعة قمـاش مبلّلـة بالكحول 

املخّفف أو محلول التبييض املخفف باملاء.
6. يف حـال تعـرّض بعـض الكتـب القديمة 
والقّيمـة للعفن، مـن املمكـن تنظيفها عن 
طريـق نرشهـا يف الشـمس ملـدة ال تقل عن 
ثالث سـاعات. وعند التأكد من جفافها، تتم 

عمليـة إزالـة آثـار البقع باسـتعمال قطعة 
مـن القماش، مبلَّلة بالكلـور املخفف باملاء، 
ويكون ذلك بمسـح صفحـات الكتاب برفق 
مـن دون إشـباعها باملاء لتفـادي تعرّضها 
للتلف، وتجفيفها ومسـحها بفرشاة ناعمة 

ونظيفة.
7. التخلص من الرطوبة والعفن عن الجدران 
والحوائط ممكن عرب مزج مقدار من الكلور 
مـع ثالثـة مقاديـر من املـاء، أو اسـتخدام 
املنتجات املبّيضة، حيث ُتفرك مناطق العفن 
ا  الداكنة بفرشاة خشـنة وُتشطف باملاء. أمَّ
إذا لم ُتجـِد هذه الطريقة نفًعـا، من املمكن 
ة بإزالة  استخدام املنّظفات واملنتجات الخاصَّ

الفطريات والعفن عىل األسطح الجدارية.
ة تنظيف الفطريات والعفن  إشارة إىل أن مهمَّ
تسـتدعي ارتداء املالبس الواقية، كالقفازات 
لحمايـة اليدين من مـواد التنظيف والعفن، 
والكّمامـة  العينـني،  لحمايـة  والنّظـارات 
لحمايـة الرئتني عند التنفس من استنشـاق 
الفطريـات، وبالتـايل تفـادي أّي ردود فعـل 
تحّسسـية، ومشـكالت العيـون، واحتقـان 

الحلق، واألنف.
الحفـاظ عـىل تهويـة  الـرضوري  8. مـن 
الحّمامـات واملطابخ، واالبتعـاد عن تخزين 
الكتـب واألثاث الخشـب يف املناطق املعروف 
بأنهـا رطبـة، باإلضافة إىل عالج مشـاكالت 
تـرسب املياه يف املبانـي، ما يحّد مـن تفاقم 

انتشار العفن.

األشـخاص  أن  إىل  باحثـون  توصـل 
الذين يأخذون قيلولة نهارية مرة أو 
مرتني أسبوعيا هم أقل عرضة لخطر 
اإلصابـة بالنوبة القلبية أو السـكتة 
تقريبـا،   %  50 بنسـبة  الدماغيـة 
مقارنة بأولئك الذيـن ال ينامون أبًدا 

خالل اليوم.
أكثـر  القيلولـة  أن  دراسـة  وجـدت 
مـن مرتني ىف األسـبوع لـم يكن لها 
فوائد أخرى عىل صحـة القلب. وأكد 
الباحثـون أن قلـة النـوم تزيـد مـن 
خطر تصلـب الرشايني، وهـو تراكم 
للكوليسـرتول يف رشايني الجسـم ما 

يؤدى إىل تضييقه وتصلبه.
الوقت املثايل للنوم

وقـال العلماء إن الوقـت املثاىل للنوم 
هو ثماني سـاعات يف الليلة، ويمكن 
ملسـاعدة  أداة  القيلولـة  تكـون  أن 
األشخاص عىل الوصول إىل هذا الرقم 

إذا فاتهم ذلك ىف الليلة السابقة.
وأجريت الدراسـة عىل 400 شـخص 

تـرتاوح أعمارهـم بـني 35 و75 ملدة 
خمـس سـنوات يف املتوسـط. وقـام 
فريق البحـث من مستشـفى لوزان 
الجامعـي يف سـويرسا بمراقبتهـم، 

ونظروا يف العالقة بني وترية القيلولة 
ومتوسط مدة الغفوة، وخطر اإلصابة 

بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
وخالل السنوات الخمس كانت هناك 

155 نوبة قلبية أو سـكتات دماغية، 
وارتبطـت القيلولـة مـرة إىل مرتـني 
أسـبوعيا بانخفاض حـدوث الخطر 
إىل النصـف تقريبـا (48 %) مقارنة 

بأولئك الذين لم يحصلوا عىل قيلولة.
عوامل مؤثرة.

وأوضحت معدة الدراسة الدكتورة، 
نادين هاوسلر، أن الرابط املكتشف 
يعتمد عىل عوامل مؤثرة محتملة، 
ليـال،  النـوم  ومـدة  العمـر  مثـل 
فضـال عن مخاطر أمـراض القلب 
واألوعية الدمويـة، وارتفاع ضغط 

الدم والكوليسرتول.
األفـراد  أن  الباحثـون  وكشـف 
الذين تزيـد أعمارهم عن 65 عاما 
ويعانون من توقف التنفس الشديد 
أثنـاء النـوم، مـا زالـوا معرضني 
لخطـر اإلصابـة بنوبـة قلبيـة أو 

سكتة دماغية.
نمط حياة سليم

ويويص الخرباء برضورة الحصول 
عـىل قسـط جيـد مـن النـوم ليال 
ونهارا، واتباع نصائح نمط الحياة 
املتمثل يف الوجبات الغذائية الجيدة 

ومستويات النشاط الالئق.
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ينتهي شهر العسل أو ”شهر التفاهم“ 
ويعود العروسـان لبـدء حياتهما معاً 
بشـكل عمـيل. إال أّن هـذه الحيـاة لن 
تكون مليئة بالعسل كما يظن البعض. 
ورغم كونه أساسـاً للعالقة الزوجية، 
فالحب ال يشّكل سوى نصفها. النصف 
اآلخر يعـود إىل التفاهم بني الرشيكني 
وتحمل كل طرف مسؤولية أفعاله. لذا 
قمنـا بتحديد بعض من املشـاكل التي 
قد تنشأ تفادياً لحدوثها أو بعنى أصح 
لوضـع املجهر عليها قبـل اإلقدام عىل 
خطـوة اإلرتباط، فالزواج ليس بعطلة 
سنوية أو فسحة لالستجمام بل خيار 

ملدى العمر!
إليكم بعضها مـع األخذ بعني اإلعتبار 
فارق العمر وتأثريه عىل نسبة املشاكل 

وإمكانية تتطورها:
- تفاقم املسؤوليات الجديدة:

بعـد  الجديـدة  املسـؤوليات  تتفاقـم 
إنتقال العروسني من مرحلة العزوبية 
إىل مرحلة الـزواج، هذا إضافًة إىل عدم 
معهـا  التعامـل  بكيفيـة  معرفتهمـا 

وأسلوب معالجتها.
الحـل: وضع الئحة بهـا بناًء عىل خربة 
األهـل والبـدأ بالتعايـش معهـا قبـل 

الزفاف.
2 - إختالف الطباع:

إختالف طباع ومزاج الطرفني وخاصًة 

إىل كثـرة  األوىل ممـا يـؤدي  األيـام  يف 
الخالفات بينهما.

الحـل: يجـب أن ال يتخيـل البعض أن 

الزواج هو باألمر السـهل، فالوقت هو 
الحكـم. لـذا يجب أخـذ الوقـت الكايف 

للتعرف عىل اآلخر وفهم طباعه.

3 - خالفات عائلية:
وجود مشاكل عائلية بني العائلتني من 
خالفـات حصلت بسـبب حفل الزفاف 
أو تسمية املولود الجديد مثالً قد يؤدي 

لتوتر العالقة الزوجية.
الحـل: يجـب أن ينتبـه كل طـرف إىل 
أهميـة وضـع حـدود لتدخـل أهله يف 
حياتـه الجديـدة مهمـا شـعر بالذنب 

تجاههم.
4 - عدم تحمل املسؤولية:

عدم تحمل املسؤولية سواء من الزوجة 
املعتـادة عىل العز والدالل أو من الزوج 
املعتاد عىل أحضان والدته ومن يخدمه 

ويسهر عىل راحته.
الحـل: محاولة كل طـرف عيش حياة 
اآلخـر وتقديم التضحيات. من األفضل 
عـدم اإلرتباط يف حال عـدم الوعي بما 

تشمله الحياة الزوجية.
5 - بداية الروتني:

يبدأ هذا الشـعور عنـد ذهاب الزوج أو 
الزوجـة إىل العمـل وإحساسـهما بأن 
األشياء بدأت تتكرر عىل نفس الوترية.

الحل: كـرس الروتني دائماً بنشـاطات 
متجددة حتى لو غلب الشعور بالتعب 

عىل ذلك.
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اكتشف جراح تجميل بريطاني 
أن االسـتخدام املفرط للهواتف 
الذكيـة ُيسـبب انتشـار حـب 
الشـباب والبقـع والبثور حول 
الذقن والخدين، ومن يف الوجه، 
يف  الجلـد  ترهـل  إىل  إضافـًة 

النصف السفيل من الوجه.
الجراح“يانيـس  وأوضـح 
الهاتـف  أن  أليكسـندريس، 
مصدر عدوى بكتريية بسـبب 
حملـه يف اليد فرتات طويلة، ما 
يوفر فرصة النتقـال البكترييا 
مـن  واألوسـاخ  وامليكروبـات 
عىل سـطح الهاتـف إىل الوجه 

مبارشة.
أن  إىل  وأشار“أليكسـندريس 
عـدم املواظبـة عـىل تنظيـف 
شاشـة الهاتف يجعـل البرشة 
هـذه  النتشـار  خصبـة  بيئـة 

البكترييا عىل الوجه.
أليكسندريس أن السبب  ويرى 
الجبهة  للبقـع عـىل  الجـذري 

أو  العـرق،  يكـون  أن  يمكـن 
سوء التغذية، بحسب ماورد يف 
صحيفة داييل ميل الربيطانية.

برتشيد  أليكسندريس  وينصح 
اسـتخدام الهواتـف، والحرص 

عىل نظافتها.
وإىل ذلـك ينصـح الخبري بإزالة 
الرؤوس السـوداء وندبات حب 
الشـباب مـن خـالل عنرصين 
التطهـري،  همـا  أساسـيني 
يف  يوميـاً  مرتـني  والتقشـري 
للحفـاظ  واملسـاء،  الصبـاح 

عـىل نظافـة الوجـه، وُيشـدد 
عىل تنظيـف البرشة وغسـلها 
فور العـودة إىل املنزل. ويويص 
باسـتخدام  ألكسـاندريس 
الدافئ  للتنظيف  قطعة قماش 
اسـتخدام  ثـم  املسـام  لفتـح 
تركيبة مناسبة لنوعية البرشة 
السـوداء،  الرؤوس  تسـتهدف 
مقـرش  باسـتخدام  ويـويص 
الخاليا  حميض لطيـف إلزالـة 
امليتة، وأيضاً ينصـح بااللتزام 

بنظام غذائي صحي متوازن.

الفستق الحلبي املنترش يف كافة 
العربيـة  البلـدان يف منطقتنـا 
والذي يدخل يف مكّونات معظم 
حلوياتنـا، ال يوّفـر مذاقاً لذيذاً 
ألطباقنـا فحسـب بل يسـاعد 
الصحـة أيضـاً بحمايتهـا من 
األمراض التي تهّدد سـالمتها. 
ما هي هـذه األمراض وما دور 
الفسـتق يف هذه الحماية؟ إليك 

يف ما ييل التفاصيل:
*الفستق للحماية من أمراض 
أّن  الدراسـات  أثبتـت  القلـب: 
خفـض  يف  يسـهم  الفسـتق 

مستويات الكوليسرتول السّيئ 
معـدالت  مـن  ويرفـع   LDL
الكوليسـرتول الجيد HDL بعد 
فـرتة قصـرية من اسـتهالكه. 
بمضـادات  غنـاه  وبفضـل 
A و األكسـدة مثـل فيتامـني 
الحلبـي  الفسـتق  E، يحـارب 
األوعيـة  ويحمـي  االلتهابـات 
خطـر  ويخّفـض  الدمويـة 

اإلصابة بأمراض القلب.
مـرض  ملواجهـة  *الفسـتق 
السـكري: يمكـن أن يسـاهم 
يف  الحلبـي  الفسـتق  تنـاول 

النوع  السـكري  الوقايـة مـن 
مـن   %  60 أّن  كمـا  الثانـي. 
الكميـة املوىص بهـا من معدن 
الفوسفور، والذي يرتكز بنسبة 
85 % منه يف العظام واألسنان، 
يمكن أن تحصيل عليها بمجرّد 

تناول كوب من الفستق.
يعـّد  سـليم:  لـدم  *الفسـتق 
الفسـتق الحلبي مـن املصادر 
 B6 بالفيتامـني  جـداً  الغنيـة 
الرضوري إلنتاج الهيموغلوبني 
املسـؤول عن نقل األوكسيجني 

يف الدم إىل الخاليا.
عـىل  للمحافظـة  *الفسـتق 
صحة العينني: يحتوي الفستق 
الحلبـي عـىل مادتـي اللوتـني 
وزياكزانسن اللتني تلعبان دوراً 
مهّمـاً يف حماية األنسـجة من 
رضر الجـذور الحـرة. كما تّم 
ربطهما بخفض خطر اإلصابة 
البقعـي  الضمـور  بمشـكلة 
املرتبطـة بالعمـر والتـي تعـّد 
من األسـباب الرئيسـة لضعف 

البرص والعمى.
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املكونات:
كيلو بطاطس (متوسطة الحجم)

150 جرام من اللحم مفروم
1 حبة بصل (متوسط الحجم، مفروم)

2 ملعقة صغرية ملح
ملعقة صغرية من سبع بهارات

ملعقة كبرية دبس الرمان
ملعقة كبرية (ممـزوج بملعقة كبرية ماء 

ساخن) معجون الطماطم
2 ملعقة كبرية من الزيت النباتي

2 كوب زيت (للقيل)
2 كوب مياه

10 فصوص (ثوم مقرش)

طريقة التحضري:
1 - قّرشي البطاطس وأفرغيها بواسـطة 
املنقار الخاص بالكوسا، احريص عىل عدم 

إحداث الثقوب.
2 - حّمـي زيـت القيل يف قـدر عميق وقّيل 
البطاطس حتى يشـقّر لونها ثـّم اتركيها 

جانباً عىل محارم ورقّية حتى تربد.
3 - يف مقالة، حّمي ملعقة كبرية من الزيت 

النباتي وقّيل البصلة املفرومة حتى تذبل.
4 - أضيفـي اللحـم املفـروم مـع ملعقـة 
صغرية من امللح والسـبع بهارات، اسكبي 
دبـس الرمـان وحرّكي جيـداً حتى ينضج 

اللحم.

5 - احيش حّبات البطاطس بمزيج اللحم 
ثّم ضعي يف كّل رأس فّص ثوم.

6 - ضعي البطاطس املحشـّوة يف صينية 
فرن مع الزيت النباتي املتبقي.

7 - اسـكبي املـاء ثـّم أضيفـي معجـون 
الطماطم.

8 - نّكهـي بملعقـة صغرية مـن امللح ثّم 
ضعي الصينيـة عىل نار متوسـطة حتى 

تغيل.
قصديـر  بورقـة  الصينيـة  غلّفـي   -  9
واتركيهـا مجـدداً عىل النار لــ20 دقيقة 
أو حتـى تثخـن الصلصة قليالً ثـّم قّدمي 

الطبق ساخناً.

كشفت دراسة طبية حديثة أن األطفال الذين يولدون بمجموعة متنوعة 
مـن البكترييـا يف أنوفهم يتعافـون برسعة من أول نزلة بـرد يصابون 
بها، مشـرية إىل أن األطفال الذين يتعرضون للكثري من نزالت الربد، هم 
أكثـر عرضـة لإلصابة بالربو يف وقـت الحق.هذا وتوصلت الدراسـة إىل 
أن األطفـال الذين ليس لديهم تنوع أقل وبكترييا أكثر يتعافون بشـكل 

أبطأ.
من جهتـه الدكتـور «محمود عادل كيني»، استشـاري طـب األطفال 
وحديثـي الـوالدة، يوضح بأن نزالت الربد هي عدوى فريوسـية تصيب 
األنـف والحلق، الفتـًا إىل أّن األطفال هم األكثر ُعرضـة لإلصابة بنزالت 
الربد، ويرجع ذلك جزئّياً إىل اختالطهم بأطفال أكرب منهم سـّناً، وكذلك 
بسـبب عدم تطور مناعتهم لتقاوم العديد من أنواع العدوى الشـائعة. 
ُيصاب معظم األطفال بنزالت الربد حتى سبع مرات خالل عامهم األول، 

ويزداد هذا الرقم يف حال وجودهم يف مراكز رعاية األطفال.
عالج نزالت الربد

ينطـوي عالج نزالت الربد لـدى األطفال عىل تخفيـف األعراض لديهم، 
مثـل إمدادهـم بالسـوائل، والحفاظ عـىل رطوبة الهواء مـن حولهم، 
ومسـاعدتهم يف بقاء ممرَّات أنوفهم غري مسدودة. يجب عرض الرضع 
الصغـار عىل الطبيب عند ظهور أوىل عالمات نزلـة الربد، نظراً لكونهم 

أكثر ُعرضة لإلصابة بالخانوق وااللتهاب الرئوي.
أعراض نزالت الربد

غالباً ما تكون أول مؤرشات اإلصابة بنزالت الربد لدى الرضع مـا يـيل:
رشـح األنف أو احتقانـه وخروج إفـرازات أنفية قد تكـون «نقية» يف 
البدايـة، ولكنها عادًة ما تصبح سـميكة وتتحـول إىل اللون األصفر أو 

األخرض.
قـد تتضمن عالمات نزالت الربد األخرى لدى األطفال: الحمى، الَعْطس، 
السـعال، انخفاض الشـهية، التهيـج، صعوبة النـوم، صعوبة إرضاع 

الطفل طبيعياً أو صناعياً نتيجة احتقان األنف.
حاالت تستدعي زيارة الطبيب

يحتـاج الجهـاز املناعي لرضيعـِك إىل وقت لكي يكتمـل نموه. ويف حال 
أُصيب طفلك بنزلة برد دون مضاعفات، من املحتمل أن يتماثل للشفاء 

يف غضون من 10 إىل 14 يوماً.
إذا كان عمر طفلك أصغر من شـهرين إىل ثالثة أشهر، اتصيل بالطبيب  

يف بدايات مراحل املرض.
أّمـا بالنسـبة لحديثي الوالدة، يمكـن أن تتطور نزالت الـربد رسيعاً إىل 

اإلصابة بالخناق أو االلتهاب الرئوي، أو أمراض أخرى خطرية.
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يرضب للشـخص الذي يأخذ األمور بالحزم ويتجنب الحرية والرتدد 
يف جميع أفعاله وأعماله . 

أصله:
أن ضيفـا نزل عىل رجل يف بيته ، فقـّدم الرجل له طعاما ، وفاكهة ، 
وحلوى وجلس معه يأكالن ويتسامران ، وكان للرجل دجاجة كبرية 
تصـول يف البيت وتجول . وكان الرجل قـد احتفظ ببعض الطعام يف 
ناحية ، خشـية أن يكون الطعام الـذي يأكل منه الضيف اليكفيهما 
، فكانـت الدجاجة تأتي إىل ذلك الطعـام فتنقر فيه فيطردها الرجل 
بـأن يصيـح بها : ( كـش .. كش!) . عىل عادة بعـض الناس يف طرد 
الطيور أو غريها . وال تكاد الدجاجة تبتعد قليال حتى تعود فتقرتب 
من الطعام ثانية فتلتقط منه ، فيعود الرجل فيطردها بقوله : كش 
( فزهك )الضيف وقال للرجل : ( تايل وياك ؟ ) .. تظل الدجاجة تروح 
وتجـي وانت بمكانـك تصيح : كش ( أحسـن ماتگلها كش .. اكرس 
رجلهـا ) فتعّجب الرجل من حزم صاحبه الضيف وحسـن معالجته 

لألمور وذهب ذلك القول مثال. 

ماذا تقول مالمح جسمك عن صحتك ؟

NN@›rfl@Úó”

قـد يكشـف كل من لـون شـعرك أو طولك أو 
طول سـاقيك عـن املخاطر الصحيـة التي قد 
تواجهـك يف حياتك األن يمكنـك أن تعرف من 

خالل مالمح وجهك ماذا تخربك عن  صحتك
ماذا تقول مالمح جسمك عن صحتك ؟

إذا كنت طويل القامة :
معظمنـا يفضل السـاق الطويلـة و لكن مع 
زيـادة الطول يـزداد خطـر اإلصابة برسطان 
الجلـد . و قـد وجـد علمـاء معهـد كوينزالند 
لألبحـاث الطبيـة بالقيام ب8 دراسـات عيل 
حـوايل 5000 إمـرأة تقريباً ، نصفهـم تقريباً 
كان مصـاب برسطـان الجلـد . وجـدت هذه 
الدراسـة أن ربع النسـاء املصابني يف الدراسة 
حوايل 30 % طوال القامة ، كانوا أكثر عرضة 
لإلصابـة برسطان الجلد . وقـال الباحثون أن 
العالقـة بني زيادة مخاطـر اإلصابة برسطان 
الجلـد و الطول ال تزال غـري واضحة . و نرش 
الباحثون نتائج دراسـتهم يف الدورية الدولية 

للرسطان .
و جدت دراسـة أيضاً أن النساء طوال القامة 
معرضـون لإلصابـة برسطـان الثـدي و ذلك 
وفقاً ملركز أورفني لرسطان الثدي يف إسـرتاليا 
. وقد وجـدت مجموعة كبرية من الدراسـات 
أن النسـاء أطول مـن 175 سـم أكثر عرضة 
لإلصابة باملرض . وجدت دراسـة دنمركية أن 
النسـاء طوال القامة و لديهم جسم نحيف يف 

سن املراهقة كانوا أكثر عرضة .
وال تعتقد أن الرجال طوال القامة خارج هذه 
الدائرة ، وجدت دراسـة تمت عيل 9000 رجل 
و نـرشت يف أواخر العام املايض يف دورية وباء 
الرسطـان بـأن حوايل 6 % مـن الرجال طوال 

القامة كانوا مصابني برسطان الربوستاتا .

إذا كنت قصري القامة :
الرجال مثل املمثل جيسون إلكسندر و تحديداً 
مـن هـم تحت طـول 170 سـم ، كانـوا أكثر 
عرضة للمعاناة مـن نوبات قلبية عن الرجال 
الذيـن تجـاوز طولهـم 185 سـم . و لقد تم 
العثور عيل نتائج مماثلة بني النسـاء . و ذلك 
بعـد التحكم يف عوامل معينـة مثل التدخني و 
إرتفاع الكوليسرتول و عوامل أخري معروفة 
تـؤدي إيل زيـادة خطـر اإلصابـة بالنوبـات 
القلبية . وجـد الباحثـون يف جامعة هارفارد 
عند إجراء دراسـة عيل الرجـال وجدت أن 60 
% مـن الرجال األقرص يف القامة كانوا عرضة 

لإلصابة بالنوبات القلبية .
األفـراد  أن  هارفـرد  جامعـة  باحثـي  وجـد 
القصرييـن ، قـد يكـون لديهم أوعيـة دموية 

قصـرية ، والتي تزيد من فرصة حدوث تجلط 
الـدم يف الرشايـني التاجية مما يـرض بصحة 
القلـب . و يف الوقـت نفسـه ، وجدت دراسـة 
بريطانيـة و أملانيـة بأن الرجـال األقرص ، قد 
يكونـوا عرضـة إلرتفـاع ضغط الـدم  . و أنه 
مع كل فارق قرص 10 سـم يرتفع ضغط الدم 

بمقدار 6 نقاط .
و عمومـاً وجـد الباحثـون األملـان أن الرجال 
تحـت 170 سـم كانـوا أكثر عرضـة إلرتفاع 
ضغط الدم . و إكتشـفت دراسة بريطانية ان 
األشـخاص األقـرص يف القامـة ، أكثر عرضة 
لظهور أثار الشـخوخة . و قـد يكون الرجال 
األقـرص يف القامة أكثر عرضة لإلنتحار و ذلك 
ألنهـم يعانوا من التميز العنـرصي ، يجعلهم 

أكثر عرضة للسلوك االنتحاري .

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

1777 - قوات الثورة االمريكية 
بقيادة الجنرال جورج واشنطن 
يف  الربيطانيـة  القـوات  تهـزم 
معركـة برنسـتون بواليـة نيو 

جرييس.
الفرنـيس  املخـرتع   -  1809
نيكوالس أبريت يكتشف الحفظ 
الغذائـي والذي وضع االسـس 

الحديثة للحفظ الغذائي.
1874 - استلم الجنرال سريانو 
رئاسـة الجمهورية االسـبانية 
االوىل، وهـو آخـر رؤسـاء تلك 

الجمهورية.
1899 - الواليات املتحدة تحتل 

كوبا.
العسـكري  القائـد   -  1914
العثمانـي أنـور باشـا يصبـح 
الدولـة  يف  الحربيـة  ناظـر 

العثمانية.
1917 - فرنسا واململكة املتحدة 
تعرتفان بالرشيف حسني ملًكا 

عىل مملكة الحجاز.
1924 - العالـم الربيطانـي يف 
علـم املرصيـات هـوارد كارتر 

يكتشـف تابوت الفرعون توت 
عنخ أمون بعد نحو عامني من 

اكتشاف مقربته.
الفاشـية  إيطاليـا   –  1935
بقيادة بينيتو موسوليني تغزو 

الحبشة.
1939 - صدور أول نسـخة من 

مجلة الثقافة املرصية.
1956 - بداية البث التلفزيوني 
العراقـي ليكون ثاني بلد عربي 
البـث  بعـد مـرص يدخـل بـه 

التلفزيوني.
1959 - أالسـكا تصبح الوالية 
الواليـات  ضمـن   50 رقـم 

املتحدة.
1962 - الواليات املتحدة تقطع 

عالقتها مع كوبا.
1970 - كـورت فالدهايم يتوىل 

اأالمانة العامة المم املتحدة.
1985 - إرسائيـل تعرتف بأنها 
قامت ًرسا بنقل يهود الفالشـا 

من إثيوبيا.
العسـكري  الحاكـم   -  1990
لبنما الجنـرال مانويل نورييغا 

االمريكيـة  للقـوات  يستسـلم 
التي شـنت منذ ديسمرب 1989 

حملة عسكرية عىل بنما
من أجل القبض عليه وإسقاط 

نظامه.
2004 - تحطـم طائرة مرصية 
كانت تقل سـياًحا فرنسيني يف 
طريقها من مدينة رشم الشيخ 
إىل القاهـرة حيـث سـقطت يف 
البحر االحمـر وأدى ذلك مقتل 

148 شخص.
2005 - الكويـت تعتقـل عًددا 
الكويتيـني  العسـكريني  مـن 
بتهمة التخطيط لرضب القوات 

االمريكية يف الكويت.
الحركـة  رئيـس   -  2006
االسـالمية يف فلسـطني الشيخ 
رائد صالح يعقد مؤتمر صحفي 
يف رشقـي القدس ويكشـف يف 
رشح مفصل وبالصور املوثقة 
عـن  وبالفيديـو  فوتوغراًفيـا 
وجـود كنيـس يهوٍدي أسـفل 
املسـجد االقـىص وعـن العديد 
من الغرف املستحدثة، وأضاف 

أن هنـاك مصمم يدعى ”إلياف 
نحليلئيل“ قام عىل مدار سنوات 
بإقامة سبع غرف تحت املسجد 

االقىص.
2009 - إرسائيـل تبـدأ غزوها 
الـربي عىل قطاع غـزة وذلك يف 
اليـوم الثامن من عملياتها عىل 
القطاع التي اسمتها الرصاص 

املصبوب.
2015 - جماعـة بوكـو حـرام 
تهاجـم بلدة باجا مسـفرًة عن 

مقتل وترشيد املئات.
الفضائـي  املسـبار   -  2019
ِإلدارة  التابـع   4 آه  تشـانج 
الفضاء الوطنية الصينية يهبط 
ِبنجاٍح عىل الجانـب البعيد من 
القمر يف سـابقة هي األوىل من 

نوعها.
فيلـق  قائـد  -اغتيـال   2020
القدس اإليراني قاسم سليماني 
وأبـي مهـدي املهنـدس نائـب 
رئيس هيئة الحشـد السعبي يف 
غارة جوية أمريكية استهدفت 

موكًبا يف مطار بغداد الدويل.

للزمـرد هـو  املميـز  اللـون   *
االخرض.

هـي  ماسـة  اشـهر  اسـم   *
الكوهنيور.

* اول شعب ابتكر فكرة انشاء 
الحدائق هم الصينيون.

* العنرب يسـتخرج مـن أمعاء 
حوت العنرب وهو مادة قيمة يف 

صناعة العطور.
* البواخر تسري يف املياه الباردة 

بشكل أرسع من املياه الدافئة.

·ÄÄÄÄÄÄ‹»m@›ÄÄÄÄÄÁ
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غزل عراقي
ــك اباريـــــ ــاي  وبه ــف  طي ــوفك  اش ــاي  به
ــك اخليـــ ــروح  بال ــاي  وه ــاي  ه ــه  تعم ــو  ل  

ــن الهمـــــوم  ــي م ــل خال ــام اللي ــعد ين مس
دوم ــدل  الع ــزن  ح ــبوع  اس ــوت  اليم ــزن  ح

ــي انــــــــــ ــت  مي ــو  ل ــاي  ه ــك  بركبت ــه  ذم
ــانــــــــي مانس ــي  ج ــات  م ــب  تكت ــر  علكب
ــن ترجعيـ ــر  وانط ــنني  اس ــل  اظ ــر  صاب
ــنني س ــل  اجم ــا  ي ــني  الع ــع  دم ــفيلي  نش

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

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 .

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

 ... كش  ماتگلها  أحسن 
اكسر رجلها 

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
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الكلمات االفقية
1ـ  لقب جغرايف ينسب 
اىل اصطخر يف فارس .  

2 ـ نوع من البطيخ /  
سئم .  

3 ـ ضمـري املخاطب /  
تتعاهد (  معكوسة ).  

4 ـ ذئب (  معكوسة )/  
كـرس باألصابع /  ردد 

صوته يف جوفه .  
5 ـ الخرب /  حاك .  

6 ـ نتماداها إلحاحا .  
7ـ  خليج ضيق يفصل 
بـني واليتـي ماريلنـد 
أثقـل  وفرجينيـا /  

نغمة (  معكوسة ).  
يفـرزه  هرمـون  ـ   8
نخاع الغدة الكظرية .  

9 ـ قمـن بالتمهيـد /  
فرح .  

ملحمـد  فيلـم  ـ   10
صبحي وسعاد نرص .  

الكلمات العمودية
املتكلـم /   ضمـري  ـ   1

الكاملة .  
2 ـ ذرية /  جذبهن نحوه .  

3 ـ (  كاثريـن )..  بريطانية 
ممثلـة االتحـاد األوروبـي 
الخارجيـة /   للشـؤون 

أعرف (  معكوسة ).  
4ـ  من أخبث الحيات /  لقب 

فيلسوف وطبيب مسلم .  
5 ـ خيال /  حبوب القهوة .  

6 ـ باين وغاير /  خصب .  
أبـاده (   دقـات /   ـ   7

معكوسة ).  
8 ـ شقيق (  معكوسة ).  

املخاطبـني (   ضمـري  ـ   9
معكوسـة )/  مـا ينرس به 

الطائر الجارح االشياء .  
10 ـ من الفنون الشـعبية 
باالقرص /  قط ( معكوسة ).  

أبـــــــراج
برج الحمل ”عام الثقة بالنفس“

مـن املتوقع أن يكون عام 2022 عـام الثقة بالنفس، فهذا 
العام املشـرتي يشـحذ همتك، ويعـدك بالحظ، فقـط ال تبالغ 
يف ثقتـك بنفسـك، ومن املتوقع أن تعيش أجواء سـعيدة وتسـرتد 
هدوءك النفيس، وتزداد فرص االرتباط يف شهر مايو ويونيو، أما إذا 

كنت متزوجا تجنب الصدام مع رشيك حياتك يف شهر أكتوبر.
وتبدو نشـيطا عىل املسـتوى املهني واملادي، يف عام 2022، وتتمتع 
بـإرادة قوية، وتسـيطر عىل كل املواقف، وتمـيض األمور يف االتجاه 
الـذي تريده،  وتعمل بفاعلية وتركيـز عىل إصابة أهدافك، وتحافظ 

عىل توازن حالتك املادية. فقط حافظ عىل الرسية والكتمان.

برج القوس ”عام التفتح“
يعدك عام 2022 بتقدم أحوالك العاطفية، لكن يف العمل 
كـن صبورا، فمن املحتمـل أن يكون العـام للنجاح برشط 
أن تكـون واقعيا، ومن الناحيـة العاطفية، إذا كنت متزوجا يف 
بدايـة العام لديك شـعور بامللل، وتميل ملراجعـة حياتك مع رشيك 
حياتـك، ولكن سـتجد حال ملا يزعجك، أما إذا كنـت خاليا، قد تكون 

عىل موعد مع الحب ابتداء من ٦ مارس.

برج الجوزاء ”عام البناء“
يحمل عام 2022 ألصحاب هذا الربج الكثري من املفاجآت 
واإلثارة يف العمل والحياة الشـخصية، فلديك الفرصة لتثبت 
نفسـك وقيمتك، وتراجع أهدافك وتحلق عاليا بجهودك الذاتية، 
وهنـاك فرص لالرتبـاط ابتداء مـن 11 مايو، أما إذا كنـت متزوجا 
فتتمتـع بطاقـة عاطفيـة وثقة عىل اتخـاذ قرارات مهمـة تجمعك 

برشيك حياتك.

برج امليزان ”عام النجاح“
يف عام ٢٠٢٢، الحب هو هدفك ووجهتك املفضلة، استفد 
مـن ذلك، الكواكب تدللك، وإذا كنـت متزوجا عليك أن تحدد 
ما يجـب تغيريه يف حياتك اليومية لتسـتعيد حياتك العاطفية، 
وعمومـا ”زحل“ بمنـزل الحب يجعلك أكثر نضجـا يف إدارة عالقتك 
برشيك حياتك، ويف شـهر مارس تتفتح مشاعرك، ويجمعك برشيك 
حياتك اتحاد أقوى، فقط يف شـهر سـبتمرب ال تبخـل بأي جهد كي 

تحافظ عىل التوافق معه.

برج الدلو ”عام اإلرادة“
قد يكون اإليقاع أبطأ يف عام 2022، لكن سيكون بّناًء يف 
الحـب والعمل، وتحرص عىل وضع أسـس قوية لكل تغيري 
أو إنجـاز تقوم به، وتنجح يف تحقيـق ذلك، وعاطفيا، إذا كنت 
متزوجا، ستميل للعزلة يف أول السنة وقد تشعر بالتشوش، لكن يف 
مارس وأبريل تستعيد مشـاعرك وطاقتك العاطفية، ولديك أحداث 
سـارة وتوافق أفضل، وسـيتحقق كل ما تتمنـاه يف حياتك الزوجية 
حتـى آخر أكتوبر.أمـا إذا كنت خاليا: ففي بدايـة العام الوقت غري 

مناسب التخاذ قرار باالرتباط.

برج الثور ”عام الجرأة“
ويحمـل عـام 2022 املفاجـآت والتغري ألصحـاب برج 
الثور، فما دام ”أورانوس“ يف هذا الربج فأنت سـيد املوقف 
يف الحـب والعمـل، وتحقـق النجاحـات، وهذا العـام هو عام 
االرتباط، فتتمتع بمنتهى السحر والجاذبية، وتلفت إليك األنظار، 
وقـد تلتقـي بالحب من خـالل عالقة صداقة، أمـا إذا كنت متزوجا 

فسيمر هذا العام دون أزمات، وستتحسن عالقتك برشيك حياتك.

برج العذراء ”عام االستقاللية“
يف عام ٢٠٢٢ الكواكب تعمل عىل إعادة تشـكيل حياتك، ويف 
العمل سـتجربك الحياة عـىل التقدم والدفاع عـن حقوقك، ويف 

الحب سواء كنت مرتبطا أو خاليا سيحالفك الحظ.
عىل الصعيد املهني واملايل، رغم الضغوط، لن تنقصك اإلرادة والحماس 
واإلرصار، ويسـاعدك ذلك عـىل التطور، واالقرتاب مـن أهدافك، وال ترتدد 
يف فرض أسـلوبك حتى لـو كان يف ذلك إزعاجا للبعـض، ومن املهم طوال 
العام أن تنتبه لحقوقك، وال تترسع يف توقيع أي أوراق أو عقود، وال تغامر 
ماليا، لديك روح مبادرة، فقط عليك أن تبادر إذا كانت الفرصة حقيقية.

برج الرسطان ”عام اليقظة واإللهام“
عـام ٢٠٢٢ هو عام التحديات تتـواىل يف الحب والعمل تعلو 
وتهبـط، وقد تدخل يف تجـارب ثقيلة، لكـن يف النهاية النجاح 
يسـتحق التعب، وال تترسع يف قـرار االرتباط يف بداية العام ادرس 
عـىل مهل، وإذا كنـت متزوجا امض بحـذر يف أول العـام، حتى تهدأ 

تدريجيا وتطور مشاعرك بصورة إيجابية حتى آخر العام. 

برج العقرب ”عام التحديات“
عـام ٢٠٢٢ مـيلء باملفاجـآت واملشـاعر ألصحـاب الربج، 
يف الحـب والعمل كن جاهزا ومسـتعدا للتعامـل مع املفاجآت 
واملتغـريات يف أي وقت، وعاطفيـا إذا كنت متزوجا فطوال شـهر 
ينايـر مـن الصعب تحديد ما تريد، تحلل مشـاعرك وكيفية اسـتكمال 
حياتـك مـع الطرف اآلخر، سـتتجدد املشـاعر بينكما وتبـدآن صفحة 
جديـدة، فقط قـد تكون هناك منغصات عابرة يف شـهر أكتوبر، أما إذا 

كنت خاليا تزداد فرص االرتباط بالنسبة لك يف شهر فرباير. 

برج الحوت ”عام الحظ والسعادة“
يمنحك عـام 2022 روحـا مبتكرة، وحياتـك العاطفية 
تصبـح أكثـر تفتحـا، وحياتك املهنيـة تصبح أكثـر متعة، 
وإذا كنت متزوجا ففي أول العام حياتك الشـخصية ليسـت يف 
أولوياتك، لكن ابتداء مـن ١٤ فرباير، يمكنك أن تحتفل بأفضل عيد 
حب، لكن قد يحتاج رشيك حياتك ملساحة من الحرية وأنت أيضا قد 

تحتاج حينئذ إلجازة زوجية. 
أمـا إذا كنت خاليا فمـن الناحيـة العاطفية، العـام بأكمله صالح 
للحب واالرتباط، وعىل الصعيد املهني واملايل، اعتمد عىل ما لديك من 
حـدس وبصرية، وحس ابتكاري وحس نفـيس، ولديك خيال عظيم 

يساعدك عىل ابتكار مواقف لصالحك فقط ثق يف إحساسك.
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برج األسد ”عام التخطيط“
عام ٢٠٢٢ يفسح لك يف الحب مكانا للمتعة والسالم والراحة، 
لكـن يف العمل قد تكـون هناك تغـريات وتحوالت غـري متوقعة، 
بالتأكيـد قد تكـون لديك تقلبـات مزاجية وعاطفية، لكـن يف نهاية 
العـام الفرص أفضل، وال تترسع يف خياراتـك العاطفية يف الثلث األول من 

العام، وانتظر الربيع قد تكون هناك مفاجأة عاطفية تنتظـرك.

برج الجدي ”عام التحول والتطور“
يف ٢٠٢٢ الفلك يدعمك بشـكل كبـري، ويف حياتك العملية 
والشـخصية تشعر بالثقة، ولديك شـهية كبرية لالستمتاع 
بالحيـاة، وعاطفيـا يف بدايـة العـام تميل السـرتجاع تجارب 
سـابقة، ويف الثلث األخري من العام تبدو أكثر استعدادا لتقبل فكرة 
الزواج، وإذا كنت متزوجا تضع نهجا جديدا لحياتك وتؤثر بسهولة 
يف رشيـك حياتك.عام ٢٠٢٢ أيضا يحقق لـك طفرة مهمة يف عملك، 
بـرشط أن تراجـع جيدا خطواتـك، ولديك طموح كبـري وهذا جيد، 
فقـط ال تبالـغ يف طموحات غري واقعية تجنبـا لخيبات األمل، وكن 

صبورا وال تتعجل النجاح، وفرص النجاح كبرية يف الربيع.



باألغنية  الرتكي  محمود  الشاب  العراقي  الفنان  تصدر 
هميم  أصيل  العراقية  الفنانة  مع  قوسني»  «بني  الدويتو 
«الرتيند» يف عدد من الدول العربية يف قائمة األكثر مشاهدة 
قائمة  يف  تريند  األول  املركز  وحصد  «اليوتيوب»،  موقع  يف 
اإلمارات وقطر،  قائمة  الثاني يف  واملركز  والكويت،  العراق 
وقائمة املركز الثالث يف السعودية وعدد من الدول العربية.

دعمهم  عىل  الجمهور  الرتكي  محمود  شكر  جهته،  ومن 
ومتابعتهم املستمرة لجديده، وقال عرب منصات التواصل 
#بني_قوسني  أغنية  لله..  «الحمد  به:  الخاصة  االجتماعي 
باليوتيوب  العربية  الدول  قوائم  جميع  يف  #تريند  تحقق 
وتتصدر.. شكراً لقلوبكم ومحبتكم.. والقادم أجمل معكم 

وبوجودكم».
«بني  أغنية  هميم  وأصيل  الرتكي  محمود  طرح  قد  وكان 
الواصف  محمد  الشاعر  كلمات  من  يومني،  قبل  قوسني» 
الراوي،  محب  وماسرتينغ  وتوزيع  صابر،  عيل  وألحان 
وتخطت  اليوتيوب،  عىل  الرسمية  قناته  عرب  وعرضها 
وقت  خالل  مشاهدة  مليون  ونصف  مليونني  مشاهدتها 

قصري.

 

أحيا النجمان، وائل كفوري ورحمة رياض، 

 Haliç Congress قاعة  يف  ضخماً  حفالً 

Center اسطنبول، وهي املرّة الثانية التي 

يف  بعد قطر  واحد  فيها يف حفل  يجتمعان 

شهر أكتوبر الفائت.

شهد الجمهور أّن وجودهما معاً يف حفالت 

(بيعت  املقاييس  بقلب  كفيل  مشرتكة 

بطاقات الحفل التي بلغ عددها ثالثة آالف 

األغاني  بعد  خاصة  والفت)  رسيع  بنحو 

الضاربة التي أطلقاها مؤخراً. 

بملك  املعروف  كفوري  وائل  فرض 

الرومانسية إحساسه عىل مرسح القاعة، 

بصورة  الجمهور  معه  وتفاعل  فتألق 

والراقية  األنيقة  الفنانة  رحمة  أّما  رائعة. 

معها  تناغم  فقد  جماهريياً،  واملحبوبة 

وإحساسها  بأغانيها  وتأّثر  الجمهور 

عىل  األّول  الرتيند  احتلّت  وقد  الساحر. 

تويرت يف بلدها العراق، وتألّقت بفستان من 

تنسيق خليل الزين.

أعطى الفنانان ما لديهما من حب وشغف 

للفن ليرتك هذا الحفل بصمة جميلة لكل 

من حرضه.
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عىل بركِة الله انتهى عام ٢٠٢١ بسالم، ولم تحدث مشاكل او أحداث 
عام  وبدأ   ٢٠٢١ عام  انتهى  العراقي..  املواطن  راحة  تكدر  مأساوية 
العراقيني  ان  ثقة  عىل  لكني  بالهموم،  مثقال  سيكون  حتما  جديد 
بجهودهم ومثابرتهم سيتمكنون من تجاوز مرحلة املايض ومحاولة 
بناء هذا الوطن بناًء سليما ليكون كما كان قبلة للناظرين ومحل فخر 
انتهى عام مثقل بالهموم، وأولها الوضع االقتصادي  العراقيني..  لكل 
ان  بعد  عمل  فرصة  عىل  للحصول  الشباب  اغلب  وتكالب  الصعب 
انهكهم الجوع والحاجة، وحتما سيكون العام الجديد عام خري وبركة 
لكل العراقيني لتحقيق امنياتهم يف توفري فرصة عمل رشيفة يعتاش 
منها املواطن من خالل وضع خطة خمسية شاملة للتوسع يف إقامة 
املشاريع الصناعية والزراعية وفتح باب االستثمارات من اوسع ابوابها 
وتقديم تسهيالت للمستثمرين لتنفيذ مشاريعهم.. وأنا عىل يقني بأن 
ازدهار  طريق  عىل  وامنيا  اقتصاديا  استقرارا  ستشهد  القادمة  االيام 
البالد وإسعاد العباد، السيما ان اغلب املؤرشات تؤكد ذلك.. والحمد لله 
ان العام املايض لم يشهد خروقات امنية وشهد اوضاعا اكثر استقرارا 
تؤرش ان الشعب العراقي ينشد، أسوة بكل الشعوب، االستقرار االمني 
القادمة  االيام  فإن  االحوال   اوضاع مربكة، ويف كل  بعد ما عانى من 
تبرش بغٍد واعد واكثر ارشاقا خاصة بعد انتهاء القادة السياسيني من 
النهائية واالتفاق عىل تشكيل حكومة قوية قادرة عىل  اللبنات  وضع 
فرض  القانون، ويف هذا السياق نتمنى ان تكون دورة مجلس النواب 
الجديدة دورة متميزة يف العطاء، وان يكون النائب الفائز وهو يجلس 
يراعي  وان  املسؤولية،  من  وافر  بقسط  يتمتع  الربملان  كريس  عىل 
احتياجات املواطنني، وان يكون عىل تواصل حقيقي مع ابناء الشعب، 
وان يكون نظيف اليد ويقدم خدماته للجميع دون استثناء، وان يتواصل 
مع قاعدته االنتخابية بعد فوزه، ال ان يغلق بابه بوجه ناخبيه، وان 
يعمل ضمن خطة طوارئ محكمة من خالل التنسيق مع كل الخريين 
يف هذا البلد. أما عن دورنا نحن كمواطنني، فال بد ان نضع امام اعيننا 
لخدمة  طاقاته  كل  يستثمر  وان  يشء،  كل  قبل  اوال  الوطن  معضالت 
البالد، وعندما تكون خياراتنا يف هذا االتجاه نكون قد أسهمنا يف خدمة 
الوطن.. ويف كل االحوال املطلوب من النائب وهو يدخل قبة الربملان يف 
دورته الجديدة أن ال يخيب ظننا به، وان يكون معيارا لألهلية العلمية 
التي تالزم  النزاهة من اهم الصفات  واالخالقية والوطنية، وان تكون 
اخالقه.. نتمنى ان يكون العام الجديد عام خري وبركة لكل العراقيني 
بكل اطيافهم، وان يعم الوئام وااللفة والسالم بني اصحاب القرار من 
السياسيني، وان يكونوا اخوة وأحبة، وان يكون همهم االول هو بناء 

عراق جديد ينعم باالستقرار واالمان.
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أكد األسـتاذ بجامعة أرسـطو يف ثيسـالونيكي باليونان، ديموسثينس 
ساريانيس: أن ”موجة العدوى بمتحور (أوميكرون) من كورونا ستهدأ 

بحلول 20 فرباير، والتي من املحتمل أن تكون آخر طفرة لكورونا.
وقال: ”سيستمر االتجاه التصاعدي حتى 22-20 يناير املقبل، وسيصل 
متوسط املسـتوى األسـبوعي إىل 66 ألف إصابة.. من الناحية العملية، 
هـذا يعني أنه قد تكون هناك أيام يكون فيها 80 ألفا أو حتى 100 ألف 

حالة إصابة بفريوس كورونا يوميا“.
وأضـاف: ”وهكـذا، يف 20 فربايـر، أي بعـد شـهر مـن ذروة موجـة 
(أوميكرون)، سـينتهي أوجها بالفعل، وعندها سـيكون متوسط عدد 
اإلصابـات األسـبوعية 4000-3500 حالـة، وبعدهـا سـتكون نهايـة 

أوميكرون“.
وتابع: ”جزء كبري من مجتمعنا سـيكون لديه حصانة.. ربما سـيكون 

هذا آخر تطور لفريوس كورونا“.
وشـدد العالم اليونانـي: ”ولكن حتى لو كان (أوميكـرون) هو املتحور 
األخري لفـريوس كورونا، وهو ما نالحظه، فمن املحتمل جدا أال يسـود 
منطق االستسالم بأي حال من األحوال، وأننا سنمرض جميعا بسهولة 

وينتهي بنا األمر“.
ويعتقد العالم اليوناني أن ”حسـاب متوسـط املسـتوى األسبوعي هو 

طريقة أكثر دقة من الطريقة اليومية“.

السـلطات يف كردسـتان  أمسـكت 
العـراق بنمر نادر بعدما وقع يف فخ 
يف إحـدى القـرى الجبليـة وأصيب 

جراء ذلك.
ونقـل النمـر املهدد باالنقـراض إىل 
حديقـة الحيوانات يف مدينة دهوك، 
حيـث بـرتت إحـدى قوائمـه بعـد 
إصابته.ووصف مسؤولون محليون 
ظهور هذا النوع من السنوريات يف 

املنطقة بأنه نادر.
وقال مسؤول رشطة حماية البيئة 
بدهوك، العقيد جمال سعدو لوكالة 
فرانس برس: إن قوات البشـمركة 
أبلغت، األربعاء املايض، بالعثور عىل 
النمـر بعدما وقع يف الفـخ يف قرية 

زيرزة.
وكان سكان القرية نصبوا الفخ بعد 

أن أدركوا أن نمرا يهاجم قطعانهم، 
والتهم حوايل 25 خروفا.

وتمكـن النمـر، وهـو مـن النـوع 
الفاريس ويبلغ من العمر 5 سنوات، 
مـن الفرار من الفخ رغـم إصابته، 
لكن القرويني ساعدوا الرشطة عىل 

تعقبه ليقبض عليه بعد تخديره.
وقـال الطبيـب البيطري، سـليمان 
تمـر، الـذي أجـرى عمليـة البرت يف 
حديقـة دهـوك، الجمعـة: إن وزن 

الحيوان بني 90 و100 كيلوغرام.
وأضـاف تمـر، الـذي يـرأس أيضا 
يف  الحيوانـات  لحمايـة  جمعيـة 
كردستان العراق: أنه ستتم مراقبة 
حالـة النمـر، وإذا لم يكـن ممكنا 
إعادته إىل الربية، فإنه سـيعيش يف 

حديقة الحيوان.

حصل تطبيق تليجرام املنافس األبرز لتطبيق واتسآب عىل تحديث جديد 
يوفر ميزات، مثل ردود الفعل عىل الرسـائل، ورموز QR ذات السـمات، 
ورسـوم متحركة أكـرب للرموز التعبريية واملزيد، حيـث يتلقى التطبيق 

التحديث الثاني عرش لهذا العام والذي يقدم اإلصدار 8.4.
وأضاف تليجرام ردود فعل الرسـائل إىل تطبيقه، حيث يمكن اآلن النقر 
بشـكل مزدوج فوق رسـالة إلرسـال رد فعـل رسيع، وملزيـد من ردود 

الفعل، يمكنهم النقر فوق الرسالة ثم الضغط عىل فقاعة رسالة.
ويظهر كل رد فعل مع الرسـوم املتحركة الفريـدة الخاصة به، ويمكن 
للمسـتخدمني تغيري الرموز التعبريية لرد الفعل الرسيع هذا يف التطبيق 

ضمن اإلعدادات> امللصقات والرموز التعبريية> رد الفعل الرسيع.
كمـا يحصل التطبيـق أيًضا عىل دعـم لرسـائل ”Spoiler Alert، حيث 
ستعمل امليزة عىل تعتيم األجزاء املحددة من النص حتى ينقر املستخدم 
عىل الخيار، ويمكن للمسـتخدمني تحديد النص الـذي يريدون إخفاءه 
عند كتابة رسالة، وللقيام بذلك، انقر فوق B / I / U يف القائمة املنبثقة 

.Spoiler السوداء، ثم انقر فوق
كمـا حصل التطبيـق أيضا عىل دعم ترجمة الرسـائل داخـل التطبيق، 
ولتمكـني الرتجمـة، توجه إىل اإلعـدادات يف التطبيق، ثم اخـرت زر اللغة 
والرتجمة إىل قائمة السـياق عند تحديد رسـالة، ويمكن للمسـتخدمني 
أيًضا اسـتبعاد أي لغة يتحدثونها بطالقة.. سـيؤدي هـذا إىل إخفاء زر 

الرتجمة لتلك الرسائل.

”املبـادرة  مؤسسـة  قالـت 
التكنولوجيـة الوطنيـة“، يف بيان 
لهـا: إن العلماء الـروس ابتكروا 
تكنولوجيـا فريـدة لتنقيـة املياه 
والهـواء مـن التلـوث العضـوي، 
وذكرت املؤسسـة، املعروفة أيًضا 
باسـم ”منصـات NTI“: أن هذه 
التكنولوجيا، ستسـاعد عىل سـد 
النقص املتزايـد يف املياه العذبة يف 

مختلف أنحاء العالم.
وأضـاف البيـان: ”تـم يف مركـز 
املـواد الجديدة التابع للمؤسسـة 
باومـان  جامعـة  يف  املوجـود 
التقنيـة الحكوميـة يف موسـكو، 
ابتـكار تكنولوجيـا إلنتـاج مواد 
ماصة مركبة تعتمد عىل أكسـيد 
الغرافـني - مـواد هالمية هوائية 
فائقة املقاومة للماء والتي سيتم 
املاء والهواء  لتنقية  اسـتخدامها 

من امللوثات العضوية ”.
الجديـدة،  الطريقـة  وبفضـل 

سـيصبح من املمكن تنقية املياه 
والهـواء، من ملوثـات عديدة من 
بينهـا املـواد امللونـة واألصبغـة 
واملذيبـات، والنفايات الكيميائية 
األخـرى التي تنتجهـا الصناعات 
الخفيفة.. ستساعد هذه التقنية 
عىل سـد النقص املتزايـد يف املياه 
العذبـة، بمـا يف ذلـك عـن طريق 
النانوية،  الفضة  إضافة جزيئات 
وهو ما سيسـمح بالحصول عىل 
التعقيـم والقضاء عـىل البكترييا 

يف املياه.  
ووفقا للبيان: سـيتم طرح املادة 
2025- يف  السـوق،  يف  الجديـدة 
2026، وال تزال تكلفة املنتج، غري 

معروفة. 
يشار إىل أن ”املبادرة التكنولوجية 
الوطنيـة“، هي منظمة روسـية 
تهـدف  مسـتقلة،  ربحيـة  غـري 
والصناعات  التكنولوجيا  لتطوير 

الواعدة يف روسيا.
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خاصة  معلومات  كشفت 
تبحث  روتانا  رشكة  أن  عن 
إمكانية  عن  تتفاوض  أو 
املرصية  املغنية  انضمام 
إىل  الوهاب  عبد  شريين 

الرشكة مجدداً بعد طالق بني 
العقد  بداية  حصل  الطرفني 
الحايل، واختارت شريين اإلنتاج 
توزيع  رشكات  مع  الخاص 
زواجها  بعد  مرصية 
حسام  من 
فيما  حبيب، 
ت  ر صد
ت  غنيا أل ا
بع  ر أل ا
ة  يد لجد ا
خرب  بعد 
قها  طال
دون  من 
ن  عال إل ا
عن رشكة 
اإلنتاج التي 
ر  تصد

هذه 
 ، ني ألغا ا

وهي أغاٍن عىل ما يبدو من إنتاج 
بعيد  سجلتها  الخاص  شريين 
قبل  حسام  مع  خالفها  تجدد 

أسابيع قليلة من طالقهما.
مفكرة  أن  علم  السياق،  يف 
مزدحمة  الوهاب  عبد  شريين 
وتصوير  وحفالت  بمواعيد 
الجديدة،  السنة  مطلع  برامج 
فيما وضعت رشكة روتانا اسم 
شريين عىل الئحة حفالت قريبة 
ودبي؛  الرياض  بني  ستقام 
تحقق  شريين  أن  خصوصاً 
متابعة ولها جمهور كبري داخل 
واضحاً  ظهر  ما  وهذا  اململكة، 
لحظة مشاركتها السنة املاضية 

يف حفل أقيم يف الرياض.
الوهاب  عبد  شريين  تعود  هل 
يف  وتدخل  قريباً  روتانا  إىل 
أصالة  زميالتها  مع  منافسة 
وأنغام وهما تنتسبان لروتانا 
أعمالهما  توزيع  طريق  عن 

الغنائية؟.

يف  جنات،  النجمة،  أكدت 
لها  خاصة  ترصيحات 

مع  تتعاون  أنها 
السعودي  النجم 

يف  سالمة  طالل 
خليجية  أغنية 
«يوم  اسم  تحمل 
تنتمي  ميالدي» 

األغاني  طبيعة  إىل 
الرومانسية، مشرية 

إىل أنها سعيدة بالعمل 
بصوت  يتميز  ألنه  معه 

جماهريية  قاعدة  ولديه  قوي، 
اعجاب  األغنية  تنال  أن  وتتمنى  كبرية، 

جمهورها أثناء طرحها.
لعدة  تحرض  إنها  جنات  النجمة  مؤخرًا  وقالت 

تتمنى  املقبلة  الفرتة  خالل  خليجية  أغاٍن 
الظروف  وتساعدها  النور  إىل  تخرج  أن 
محبي  من  أنها  خاصة  لتقديمها 

األغاني الخليجية.
وأشارت جنات إىل أنها خالل الفرتة 
أغنية  من  أكثر  تختار  الحالية 
وملحنني  شعراء  من  وتسمع 
ألبومها  لتحضريات  وموزعني 
الجديد الذي يشمل عددا من األغاني 
املتنوعة، بعد غيابها أكثر من عام بعد 
انتظارك»  ألبومها األخري «أنا يف  نجاح 

الذي القى صدى كبريا للجمهور.
«أنا  جنات  ألبوم  آخر  كان  أخرى،  ناحية  من 
املرصية،  باللهجة  أغنية   ١١ عىل  يحتوي  انتظارك»  يف 
الكبار  واملوزعني  والشعراء  امللحنني  من  عدد  مع  وتعاونت 

بجانب الشباب.

يتعاون املطرب عمر كمال مع املطرب 
جديدة  أغنية  يف  الزين  نور  العراقي 
تحمل اسم «غايل» ومن املقرر طرحها 
من  عدد  وتحمل  الحايل  يناير   ٨ يوم 

املفاجآت.
بالعمل  جمهوره  كمال  عمر  وشوق 
صفحة  عىل  طرح  حيث  الجديد، 
إنستجرام  االجتماعي  التواصل 
بوسرت األغنية، وعلق قائال: من أهم 

األغاني اليل غنيتها يف حياتي، يوم ٨ يناير، 
هتسمعوا وهتشوفوا كليب غايل مع نجم 
العراق، والوطن العربي نورالزين، حاجة 

مرشفة وفن بجد.. يا رب يعجبكم.
بعمل جولة  قام  قد  أن عمر كمال  يذكر 
غنائية خالل الفرتة األخرية، فبعد إحيائه 
وتونس  والعراق  السعودية  يف  حفالته 
األردن  إىل  كمال  عمر  طار  واسبانيا، 
املطرب  نرش  حيث  هناك،  حفل  إلحياء 

اإلنستجرام  عيل  الطائرة  من  صور 
الخاص به وعلق عليها بـ « توكلت عىل 

الله .. إىل األردن».
مطرب  وجه  أخرى،  جهة  ومن 
نقابة  إىل  الشكر  كمال  عمر  املهرجانات 
بالتحقيق  الستجابتها  املوسيقية  املهن 
معه، وإصدارها قرارا بحفظ التحقيقات 
اتهامه  واقعة  أقواله يف  إىل  االستماع  بعد 

باإلساءة إىل مرص.

أطلّت الفنانة، كارول سماحة، 
الفرتة  لقاء خالل  أكثر من  يف 

جمهورها  لتشارك  املاضية 
وكشفت  العيد،  احتفاالت 
أرسارها  من  العديد  عن 
الشخصية ألول  وجوانبها 

مرة للجمهور.
بحلقة خاصة عرب إذاعة 
كارول  أطلت  إنرجي، 
الجمهور  عىل  سماحة 
العام  معهم  لتختتم 
أرسارها  عن  وتكشف 
أيضاً،  واملهنية  الخاصة 
حيث بدأت بالحديث عن 
مصطفى  وليد  زوجها 

بالزواج  فاجأها  الذي 
«أول  أغنية  نغمات  عىل 

عن  وكشفت  قابلتك»،  ما 
حيث  الزواج  بعد  تغريت  أنها 

أصبحت أكثر هدوءاً.
ثم تحدثت عن شعورها بالخجل 

تجاه أي لقب يلقبها به الجمهور 
أو الصحافة، وكونها فنانة محبوبة 

هو األفضل بالنسبة إليها.
الرومي يف  بماجدة  تأثرها  وكشفت عن 

فرتة مراهقتها، وأن الوفاء هو أكثر صفة 
إيجابية تتمتع بها.

إنهائها تصوير  وأعلنت كارول سماحة عن 
عام  يف  ُيطرح  أن  عىل  تركيا  يف  جديد  كليب 
٢٠٢٢ واألغنية تتحدث عن الفوىض يف حياتنا.

أكثر  هي  «شكرا»  أغنية  إن  كارول  وقالت 
عن  وكشفت   ،٢٠٢١ عام  يف  أحبتها  أغنية 
سبب انسحابها من أغنية «توأم روحي» وعدم 
استكمال املرشوع بسبب عدم اتفاقها مع موزع 

األغنية، فقررت االنسحاب بكل ود واحرتام.
سيالقي  كارول»  «كريسماس  ألبوم  ورأت 
عروض  تتلقى  وأنها  الوقت،  مع  أكثر  انتشاراً 
لهجتها  التخوف من  قليلة بسبب  تمثيل ولكن 

رغم أنها أتقنت اللهجة املرصية كثرياً. 
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الفنان  شقيق  جابر،  حسني  أعلن 
األكرب  شقيقهما  وفاة  الساهر،  كاظم 
صفحته  عرب  جبار،  عيل  يدعى  الذي 
االجتماعي  التواصل  الشخصية بموقع 

«فيسبوك».
وكتب حسني جبار عرب صفحته قائًال: 
إبراهيم  جبار  عيل  األكرب  «شقيقي 
السامرائي يف ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه 

راجعون».
املتابعون  معه  وتفاعل 

والعائلة  واألصدقاء 
خاصية  خالل  من 

التعليقات التي جاءت 
وتقدم  الراحل  تنعى 
التعازي له ولشقيقه 

كاظم الساهر.


