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بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس املحكمـة االتحاديـة العليا 
القايض جاسـم محمد عبود إلزام رئيس 
قانـون  عـىل  باملصادقـة  الجمهوريـة 
تنظيـم عمـل املستشـارين، وفيما حذر 
من استمرار الفساد يف العراق، شدد عىل 
استقاللية مفوضية االنتخابات وإجراء 
التعديالت.وقـال القـايض عبـود لوكالة 
”الـزوراء“:  تابعتـه  العراقيـة،  األنبـاء 
حـددت  الدسـتور  مـن   93 ”املـادة  أن 
اختصاصـات املحكمـة االتحادية العليا 
والتـي مـن ضمنهـا النظـر يف القضايا 
التي تتعلق بدستورية القوانني وتفسري 
الطعـن  وايضـا  الدسـتور،  نصـوص 
القرارات واالنظمـة والتعليمات  بصحة 
واالجـراءات التـي تصـدر من السـلطة 
االتحادية“.واضاف، ان ”املادة 129 من 

الدسـتور نصت عىل ان تنـرش القوانني 
يف الجريـدة الرسـمية وهـذا مهـم جدا، 
ويعمـل بهـا مـن تاريـخ نرشهـا ما لم 
ينص يف القانون عىل خالف ذلك، وبالتايل 
نـرش القانون وجوبا لكـي يعمل به من 
تاريـخ نـرشه يف الجريـدة الرسـمية“، 
منوها بأن ”الدسـتور حدد اختصاصات 
رئاسـة رئيس الجمهورية بالتايل عندما 
الجمهورية  لرئيـس  ُيحدد اختصاصات 
لرئيـس  او  النـواب  مجلـس  ولرئيـس 
الوزراء فان هذه االختصاصات ال يجوز 
أن تهمـل وال يجـوز ايضا أن تسـتخدم 
لغـري الغـرض التـي رشعـت مـن أجله 
بموجب الدسـتور وإنما يجب أن تطبق 
وفق مـا يحقق للعراق مصلحته شـعباً 

وارضاً وسيادة“.

بغداد/ الزوراء:
أكد محافظ البرصة، أسـعد العيداني، 
امس االحد، أن الفنان كاظم السـاهر 
والفنانـة رحمـة رياض سـيفتتحان 
بطولـة خليجـي 25.وقـال العيداني 
يف تغريـدة لـه عـىل تويـرت تابعتهـا 
”الزوراء“: ” كاظم السـاهر والفنانة 
رحمـة ريـاض سـيفتتحان بطولـة 

خليجـي 25 يـوم الجمعـة املقبـل“.
وكان الفنان العراقي كاظم السـاهر، 
قد علق يف وقت سـابق، بشـأن إقامة 
بطولـة الخليج بنسـختها الــ25 يف 
البـرصة، فيما لم يبـِد موقفاً واضحاً 
من إمكانية احيائه لحفل االفتتاح أو 

عدمه.

بغداد/ الزوراء:
اظهـر تقريـر لصنـدوق النقـد الـدويل أن 
العراق وثالث دول خليجية اسـتحوذت عىل 
%78 من إجمايل الصادرات النفطية للدول 
العربيـة خالل 2021، مشـريا اىل أن العراق 
يحتل املرتبة الثانيـة عربيا يف االحتياطيات 
املؤكـدة من النفط الخـام. ونوه التقرير إىل 
أن 92.7 يف املئـة مـن االحتياطيات املؤكدة 
مـن النفـط الخام عربيـاً ترتكـز يف 5 دول 
هـي الســعودية التي اســتأثرت بـ36.4 
يف املـئــة، تلتهـا العـراق بــ20.6 يف املئة، 
والكويـت  املئـة،  يف  بــ14.9  واإلمــارات 
بـ14.1 يف املئة، وليبيـا بـ6.7 يف املئة. الفتاً 
إىل أن احتياطيـات الـدول العربية شـكلت 
55.2 يف املئـة مـن االحتياطيـات النفطيـة 
العاملية، وأن اإلمارات والسـعودية والعراق 

والكويـت اسـتحوذت عىل أكثر مـن 78 يف 
املئة من إجمايل الصـادرات النفطية للدول 
2021.وبـنّي التقريـر: أن  العربيـة خـالل 
معــدل القيـد اإلجمـايل يف مرحلـة التعليم 
العـايل عربياً، حسـب آخر بيانات متوافرة، 
املئـة،  يف   41.1 نحـو  بلـغ   ،2020 حتـى 
مــا يزيــد عن مثيليــه يف بـقيـة الـدول 
النـاميــة ودول العـالم ككـل، إال أنه يقل 
عن مؤرشي الـدول ذات الدخل املتوســط 
املرتفع والـدول ذات الـدخـل املرتفع.وذكر 
أن معدالت القيد اإلجمايل يف مرحلـة التعليم 
العــايل تتفـاوت بشـكل ملحـوظ عربيـاً، 
مشـرياً إىل أن السـعودية تصـدرت القائمة 
بــ70.6 يف املئة، تلتهـا البحرين بـ61.8 يف 

املئة، ثم الكويت بـ61.1 يف املئة.

كييف/ متابعة الزوراء:
تستمر العملية العسكرية الروسية 
يف أوكرانيا، يف شهرها الحادي عرش، 
حيث يواصل الجيش الرويس رضب 
األهـداف األوكرانية ومناطق تمركز 
قوات كييف ومخازن األسلحة، فيما 
تحاول كييف مقاومة الدب الرويس 

بدعم مادي وعسـكري مـن الغرب.
ويف آخر التطـورات امليدانية، أعلنت 
املوالية  سلطات مقاطعة لوغانسك 
لروسيا مقتل 6 أشخاص عىل األقل 
جـراء قصـف أوكرانـي اسـتهدف 
بريفومايسـك  بمدينـة  مستشـفى 
باملقاطعـة. ورجحت مصادر طبية 

الضحايا، مشـرية  ارتفاع حصيلـة 
إىل أن فـرق اإلنقـاذ تواصل عمليات 
إزالـة األنقـاض، مـن جانبـه أفاد 
و“الحـدث“  ”العربيـة“  مراسـل 
مدينـة  يف  مدنيـا   15 بإصابـة 
ماكيفـكا إثـر قصـف أوكراني عىل 
مقاطعة دونيتسـك، كما تحدث عن 

قصـف أوكراني مماثل طـال أحياء 
مختلفة من مدينة دونيتسـك مركز 
املقاطعة. وأفاد مصدر لـ“العربية“ 
و“الحـدث“ بأن الجيـش األوكراني 
نرش صواريخ هيمارس يف ضواحي 
لوغانسـك.من جهتهـا، قالت هيئة 
دفاعاتهـا  إن  األوكرانيـة  األركان 

مسـرية   13 أسـقطت  الجويـة 
روسـية، مؤكدة أن روسيا شنت 70 
هجوما براجمـات الصواريخ خالل 
أصـوات  دّوت  سـاعة.وقبلها،   24
انفجارات يف كييف وأماكن أخرى يف 

أنحاء أوكرانيا.

بغداد/ مصطفى العتابي: 
وجـه رئيـس الـوزراء، محمد شـياع 
السوداني، امس األحد، الجهد الخدمي 
باإلتمام وتجـاوز العقبات وصوالً اىل 
مـا يلّبي تطلعـات املواطنـني، وفيما 
شـدد عىل رضورة بذل أقىص الجهود 
للحد من الحـوادث، أكد دعمه لرجال 
املـرور مـن اجـل االرتقـاء بعملهـم.

وقـال املكتب االعالمي لرئيس مجلس 
الـوزراء يف بيان تلقته «الـزوراء»: ان 

«رئيس مجلس الوزراء محمد شـياع 
السـوداني أجرى، صباح امس، جولة 
ميدانيـة تفقدية يف مناطـق عّدة من 
العاصمة بغـداد»، مبينا انـه «التقى 
خـالل الجولـة عـددا مـن املواطنـني 
الذيـن تبادل معهـم التهانـي بحلول 
العـام الجديـد واسـتمع اىل مطالبهم 
واحتياجاتهـم، واطلع عـىل احوالهم 
ان  والخدمية».واضـاف  املعاشـية 
«رئيـس مجلس الـوزراء تفقـد عدداً 

مـن نقاط القـوات األمنيـة املتواجدة 
يف شـوارع املدينـة، والتقـى العنارص 
األمنيـة فيها»، مشـريا اىل انـه «ثمن 
مواظبتهم عىل أداء الواجب يف مختلف 
الظروف واألوقـات، ووجه نحو املزيد 
مـن العطاء والبـذل من اجل تيسـري 
واحتياجاتهـم  املواطنـني  متطلبـات 
اليوميـة، وإبداء املسـاعدة كجزء من 

الواجبات واملهام».

بغداد/ الزوراء:
كشـفت منظمـة «مراسـلون بال حـدود» عن أن 
حـوايل ألـف و٧٠٠ صحفي قتلوا يف أنحـاء العالم 
عـىل مـدى السـنوات العرشيـن املاضية.وقالـت 
املنظمـة الدوليـة (مسـتقلة) لحريـة الصحافة 
ومقرها باريس، يف بيان: «ُقتل ألف و٦٦٨ صحفيا 
يف أنحـاء العالـم بسـبب عملهم خـالل العقدين 

املاضيـني (٢٠٠٣ ـ ٢٠٢٢)».وأضـاف البيـان أن 
«الرقم املذكور يشري يف املتوسط إىل مقتل أكثر من 
٨٠ صحفيا كل عام».وحسـب البيانات الجديدة، 
فإن «عدد القتىل السـنوي بلغ ذروته خالل عامي 
٢٠١٢ و٢٠١٣ حيـث قتـل ١٤٤ و١٤٢ صحفيـا 
عـىل التوايل».وأكدت املنظمـة أن «االرتفاع يف عدد 
قتـىل الصحفيني يرجع إىل حد كبـري إىل الحرب يف 

سـوريا».وحوايل ٨٠ باملئة من الوفيات املسـجلة 
بـني عامـي ٢٠٠٣ و٢٠٢٢ وقعـت يف ١٥ دولـة، 
كان «أخطرهـا» العراق وسـوريا، حيـث ُقتل ما 
مجموعه ٥٧٨ صحفيا، بحسـب املصدر نفسـه.
وتتبعهما كل من أفغانسـتان واليمن وفلسـطني 
نفسـه.واتهمت  البيـان  بحسـب  والصومـال، 
«مراسـلون بال حدود» روسيا بأنها «ال تزال أكثر 

الـدول فتـكا بالصحفيني يف أوروبا».وأشـارت إىل 
أن «عدد الصحفيني الذين قتلوا يف مناطق السـالم 
يفـوق عددهـم يف مناطق الحرب خـالل العقدين 
املاضيني».واختتمـت املنظمة تقريرها بالقول إن 
«معظم القتىل من الصحفيـني كانوا يحققون يف 

الجريمة املنظمة، والفساد».

µ‰†aÏæa@pb»‹�m@=‹Ì@bfl@∂g@¸ÏñÎ@pbj‘»€a@åÎb§Î@‚b∏�bi@Ôflá©a@áËßa@ÈuÏÌ@Ô„aÜÏè€a

µÓöbæa@ÂÌá‘»€a@fi˝Ç@%b»€a@¿@aÏ‹n”@Ô–zñ@1700@ÏÆ@ZÜÎáy@˝i@ÊÏ‹éaãfl

ÚÌäÎãæa@tÜaÏ®a@Âfl@áz‹€@ÜÏËßa@Ûó”c@fiâi@ÒäÎãö@Û‹«@Üáí

CµÓ–zó€bi@bÿnœ@ãr◊˛a@D@bÓéÎäÎ@fiÎá€a@Cã�Çc@ÂflD@bÌäÏéÎ@÷aã»€a

بيونغ يانغ / متابعة الزوراء:
وّجـه الزعيـم الكـوري الشـمايل، 
كيـم جونـغ أون، بتطوير صاروخ 
للقـارات  عابـر  جديـد  باليسـتي 
وقـادر عـىل شـن هجـوم نـووي 
كبـرية  كميـات  وإنتـاج  مضـاد، 
من األسـلحة النوويـة التكتيكية.

وأفادت ”رويرتز“ نقـال عن وكالة 
األنباء املركزية الكورية الشـمالية 
أن كيم أمر أيضا بصناعة راجمات 

صواريخ من عيار 600 مم، وأشار 
إىل أنه يمكن استخدام منصات هذه 
الصواريـخ إلطـالق قذائـف نووية 
تكتيكية.كمـا تخطـط بيونغ يانغ 
إلطـالق قمر اصطناعي عسـكري 
يف املسـتقبل القريب.ووجه الزعيم 
الكـوري الشـمايل بمواصلة تعزيز 
نظـرا  للبـالد  الدفاعيـة  القـدرات 
”لألجـواء االسـتفزازية“ يف شـبه 

الجزيرة الكورية.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أكـد وزيـر الخارجيـة األمريكـي، أنتوني 
بلينكن، دعم واشنطن للعملية السياسية 
يف السـودان بقيادة أبنائه.وقال بلينكن يف 
بيان إن بـالده تحث جميـع األطراف عىل 
االنخـراط رسيعاً وبنية حسـنة يف ”حوار 
هادف“ لحـل القضايا العالقة.والسـبت، 
دعـت البعثـة األممية يف السـودان جميع 
األطراف يف البالد لالنخراط جديا يف مساعي 
العملية السياسية الستعادة مسار التحول 
املدني والديمقراطي.. جاءت الدعوة ضمن 
تهنئة قدمتها البعثة للشـعب السـوداني 

والسـتني  السـابعة  الذكـرى  بمناسـبة 
لالسـتقالل.بدوره، دعـا رئيـس مجلـس 
السيادة السوداني، عبدالفتاح الربهان، كل 
األطـراف إىل عدم إهدار ما وصفه ”فرصة 
تاريخيـة“ لتوحيـد الصف ووضع أسـس 
وحـدة وبنـاء الدولة السـودانية، مشـريا 
إىل أن هـذه الفرصة حصل عليها الشـعب 
السوداني بعد ”تضحيات جسيمة“.ودعا، 
يف خطاب ألقـاه، لتوحيد الصـف وتجاوز 
الخالفـات ووضـع أسـس لوحـدة وبناء 
الدولة السودانية.وقال الربهان يف خطابه 
”يتحتـم علينـا توحيـد الصـف والكلمـة 

وتجـاوز الخالفـات والرصاعـات بالحوار 
الجـاد واملوضوعي“. وأضـاف أنه يتطلع 
لتوسـيع قاعـدة التوافق السـيايس وذلك 
”لتمهيد الطريق لخطـوات أُخرى وتهيئة 
البـالد لالنتخابـات العامة بنهايـة الفرتة 
االنتقالية“.وأكـد الربهان التـزام املجلس 
بخـروج املؤسسـة العسـكرية نهائيا من 
إن  الربهـان  السياسـية.وقال  العمليـة 
”اإلقصـاء وعـدم االسـتماع إىل مطالـب 
اآلخرين وفرض الوصاية من فئات محددة 
من قطاعات الشعب“ سيضع وحدة وأمن 

البالد يف خطر كبري.
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الزوراء/ حسني فالح:
شـهدت االسـواق املحليـة يف االيـام 
املاضية ارتفاعا كبريا بأسـعار املواد 
الغذائية والسلع االستهالكية، وفيما 
شكا املواطنون من هذا الغالء الكبري 
يف االسـواق، عزا مختصون بالشأن 
االسعار  ارتفاع  االقتصادي اسـباب 
اىل استغالل التجار التذبذب الحاصل 
مطالبـني  الـدوالر،  رصف  بسـعر 
الحكومة بوضع حد لجشـع التجار 

ومحاسبتهم.
وقال مراسل ”الزوراء“: ان االسواق 
كبـريا  ارتفاعـا  شـهدت  املحليـة 
ومفاجئـا ألسـعار املـواد الغذائيـة 
وحتى السلع االسـتهالكية االخرى، 
بالتزامـن مـع ارتفاع سـعر رصف 
الدوالر مقابل الدينار، حيث ارتفعت 
ممـا  الضعـف،  وبمعـدل  االسـعار 
يصعب عـىل اصحاب الدخل املحدود 
مواجهـة هـذا الغـالء الكبـري. الفتا 
اىل: ان هناك شـكاوى عـدة من قبل 
السـلع  ارتفـاع  بشـأن  املواطنـني 
بالتدخـل. الحكومـة  ويناشـدون 

واضـاف: ان هنـاك تجـارا يف علـوة 
جميلـة اتفقـوا عـىل رفع االسـعار 
للمـواد الغذائيـة بالتزامـن مع رفع 
سـعر رصف الـدوالر، وسـط غياب 
املحاسـبة الحكوميـة، مما تسـبب 
برفـع االسـعار وبشـكل مضاعف.

ولفت اىل: ان املواطنني السـيما ذوي 

الدخـل املحدود والفقراء يناشـدون 
الحكومة بالتدخل العاجل لتخفيض 
االسـعار ومحاسـبة املتسـببني.من 
جهته، قال الخبري االقتصادي، احمد 
املاجدي، يف حديـث لـ“الزوراء“: ان 
هناك أسـبابا عـدة الرتفاع اسـعار 
املواد االستهالكية يف االسواق املحلية، 

منهـا رفع سـعر رصف الـدوالر اىل 
مستويات كبرية خالل االيام املاضية 
بسـبب اجراءات البنك املركزي للحد 
من الفسـاد وغسـيل االموال، حيث 
اغلب املواد االستهالكية املوجودة يف 
السـوق مسـتوردة ويتم استريادها 
ان هنـاك  الدوالر.واضـاف:  بعملـة 

تجارا جشعون قاموا باستغالل رفع 
الـدوالر مقابـل الدينار برفـع قيمة 
سـلعهم، أي بمعنى انهم استوردوا 
بضاعتهـم قبـل رفع الـدوالر، وعند 
رفعه رفعوا اسـعارها، وهنا يتطلب 
عـىل  محاسـبتهم  الحكومـة  مـن 
جشـعهم كـون هـذا يدخـل ضمن 

واالخـالل  االقتصاديـة  الجريمـة 
أن  إذ  للمواطـن،  الغذائـي  باألمـن 
املواطن من ذوي الدخل املحدود ليس 
باستطاعته مقاومة الغالء الكبري يف 
االسـواق املحلية.وطالـب الحكومة 
بوضـع املعالجـات اآلنية، وتسـيري 
فـرق ميدانية لالطالع عىل االسـعار 
ومحاسـبة التجار املتسـببني برفع 
االسـعار .مـن جهته، حـذر الخبري 
املايل، نبيل العيل، من استمرار ارتفاع 
االسعار يف االسواق املحلية، داعيا اىل 

اجراء اصالحات اقتصادية رسيعة.
وقال العـيل يف حديث لـ“الـزوراء“: 
إنه، ورغم الوفرة املالية املتحققة من 
ارتفاع أسـعار النفط خالل السنتني 
األخريتني، إال أنه من الرضوري جداً 
الرشوع بتنفيذ إصالحات اقتصادية 
بعضها قد يصل إىل التغيري الجوهري. 
مضيفاً ”يتوجب عىل أصحاب القرار 
وضع خطة لإلصالح االقتصادي عرب 
تحقيـق سياسـات بأبعـاد مختلفة 
قصرية ومتوسطة وطويلة األمد، يتم 
من خاللهـا تحديد هويـة االقتصاد 
العراقي.وشـدد عـىل رضورة وضع 
الخطـط واملعالجات للسـيطرة عىل 
االسواق املحلية كونها تمس املواطن 
الفقري، حيـث ليس بمقدور املواطن 
الفقري ذوي الدخل املحدود مواجهة 
غالء االسـعار خاصة املواد الغذائية 

االساسية.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä

@12
Úz–ñ

äb‰ÌÜ@500@ã»è€aNo: 7869   Mon    2     jan    2023العدد:   7869    االثنين   2    كانون الثاني    2023

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين، امس االحد، استمرار بيعه 
عملة الدوالر اليوم األحد (أمس) {عطلة رسمية} 
الرصافة  يف  فلسطني  شارع  فرعي  خالل  من 
والحي العربي يف املنصور بجانب الكرخ تودع يف 
بطاقة املاسرت كارد.وكان مرصف الرافدين اعلن 
عن استمرار عملية بيع عملة الدوالر للمواطنني 
يزيد  السفر، وبما ال  العطل ألغراض  أيام  خالل 
عن ١٠ االف دوالر لكل زبون بسعر ١٤٥٥ دينارا 
لكل دوالر تودع يف بطاقة املاسرت كارد الصادرة 

من املرصف.

@äaã‡néa@Â‹»Ì@ÂÌáœaã€a
@È«Îãœ@¿@ä¸Îá€a@…Ói

@äaã‡néa@Âfl@äâ•@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
@ÚÓöÏ–æa@ÚÓ€˝‘néa@Û‹«@ÜáìmÎ@Übè–€a

@Êbznn–Ì@übÌä@ÚºäÎ@ãÁbè€a@·√b◊
Òãój€a@¿@25@ÔvÓ‹Ç

@Û‹«@pàÏznéa@÷aã»€a@bË‰Ói@fiÎÜ@…iäc
ÚÓiã»€a@ÚÓ�–‰€a@paäÜbó€a@Âfl %@78

@pbÓ‡◊@xbn„hi@ÈuÏÌ@ÊÎc@Õ„Ïu@·Ó◊
ÚÓÿÓnÿn€a@ÚÌÎÏ‰€a@Úz‹é˛a@Âfl@Ò7j◊
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@Û‹«@ÚÓ‰»æa@pbËßa@…fl@›‡»„@ZÔfl˝€a
ÜaáÃi@¿@µÓ–zó‹€@ �üaäc@…ÌåÏm@ÚÓ€e

@Òãé˛aÎ@Ô”aã»€a@k»ì€a@¯‰Ëm@ıaäÎç€a
2023@‚b«@fiÏ‹¢@ÚÓ–zó€a

بغداد/الزوراء: 
أكـَد نقيـب الصحفيني العراقيـني رئيس 
اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، أن 
النقابـة تعمل حالياً مـع الجهات املعنية 
عىل تحديد آلية لتوزيع أراٍض للصحفيني 
يف بغداد.وقـال الالمـي يف ترصيح لوكالة 
األنباء العراقيـة (واع): إن «النقابة لديها 
الكثري من املشـاريع السكنية للصحفيني 
يف بغـداد والتـي حرمـوا منهـا سـابقا».

وأضاف الالمـي أن «رئيس الوزراء محمد 
املاليـة  وزارة  وّجـه  السـوداني  شـياع 
ودائرة عقـارات الدولـة ووزارة البلديات 
وأمانة بغداد بتهيئة قطع أراض سـكنية 
للصحفيني من سـكنة محافظـة بغداد، 
وسنعمل مع تلك الجهات عىل تحديد آلية 
توزيـع األرايض».وأشـار إىل أن «النقابـة 
لديهـا مشـاريع أخـرى تتمثـل بـدورات 

العـراق،  داخـل وخـارج  للصحفيـني يف 
التشـجيعية»،  املكافـآت  إىل  باإلضافـة 
مبينـا أن «النقابة تعمل عـىل زيادة عدد 

املشمولني باملكافآت».

تتقـدم أرسة تحرير صحيفـة «الزوراء»، 
التي تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني، 
بأحر التهاني وأعطـر التربيكات مقرونًة 
بالود والتقدير اىل الشعب العراقي الكريم 
واألرسة الصحفية بمناسـبة حلول العام 

الجديد ٢٠٢٠، سـائلني املـوىل -عز وجل- 
أن يكـون العام الجديد عاَم خري وسـالم، 
يتألأل فيـه الفرح عـىل بلدنا، والسـعادة 

الجديدة والرفاهية لكل مواطن. 
وكل عام وأنتم بألف خري

Ÿè„bÀÏ‹i@Û–ìnèfl@Û‹«@Ô„aã◊Îc@—ó”Î@—ÓÓ◊@çËm@paäbv–„a
ãì«@Üb®a@bÁãËí@¿@ÚÌãÿè»€a@ÚÓ‹‡»€a@äaã‡néa@…fl

بغداد/ الزوراء:
الدينار العراقي، امس االحد، مع إغالق  استقرت اسعار رصف الدوالر االمريكي امام 
كردستان.وقال  اقليم  عاصمة  اربيل  يف  انخفضت  فيما  بغداد،  يف  الرئيسية  البورصة 
عىل  االحد،  أمس  أقفلتا،  بغداد،  يف  املركزيتني  والحارثية  الكفاح  بورصتّي  إن  مصدر 
سعر رصف بلغ ١٥٣٠٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر، وهي األسعار نفسها صباح 
السبت.واشار اىل ان اسعار البيع والرشاء يف محال الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد 
الرشاء  اسعار  بلغت  بينما  عراقي،  دينار   ١٥٣٥٠٠ البيع  سعر  بلغ  حيث  استقرت، 
١٥٢٥٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر.أما يف اربيل فقد سجل الدوالر انخفاضا ايضا مع اغالق 
الرشاء  دوالر، وسعر   ١٠٠ لكل  دينارا  البيع ١٥٢٧٥٠  بلغ سعر  فيها، حيث  البورصة 

١٥٢٦٥٠ دينارا مقابل ١٠٠ دوالر.

ù–É‰ÌÎ@Ú‡ñb»€a@¿@ã‘nèÌ@ä¸Îá€a
·Ó‹”�a@¿
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ÚÌäÎãæa@tÜaÏ®a@Âfl@áz‹€@ÜÏËßa@Ûó”c@fiâi@ÒäÎãö@Û‹«@Üáí

@∂g@�̧ ÏñÎ@pbj‘»€a@åÎb§Î@‚b∏�bi@Ôflá©a@áËßa@ÈuÏÌ@Ô„aÜÏè€a
µ‰†aÏæa@pb»‹�m@=‹Ì@bfl

Ô€b®a@ Ïjé˛a@¿@xÏ‹qÎ@äb�flc@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a

بغداد/ مصطفى العتابي: 

شياع  محمد  الوزراء،  رئيس  وجه 

السوداني، امس األحد، الجهد الخدمي 

اىل  وصوالً  العقبات  وتجاوز  باإلتمام 

وفيما  املواطنني،  تطلعات  يلّبي  ما 

شدد عىل رضورة بذل أقىص الجهود 

أكد دعمه لرجال  الحوادث،  للحد من 

املرور من اجل االرتقاء بعملهم.

وقال املكتب االعالمي لرئيس مجلس 

ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 

شياع  محمد  الوزراء  مجلس  ”رئيس 

السوداني أجرى، صباح امس، جولة 

من  عّدة  مناطق  يف  تفقدية  ميدانية 

”التقى  انه  مبينا  بغداد“،  العاصمة 

املواطنني  من  عددا  الجولة  خالل 

بحلول  التهاني  معهم  تبادل  الذين 

مطالبهم  اىل  واستمع  الجديد  العام 

احوالهم  عىل  واطلع  واحتياجاتهم، 

املعاشية والخدمية“.

الوزراء  مجلس  ”رئيس  ان  واضاف 

األمنية  القوات  نقاط  من  عدداً  تفقد 

والتقى  املدينة،  شوارع  يف  املتواجدة 

العنارص األمنية فيها“، مشريا اىل انه 

الواجب يف  أداء  ”ثمن مواظبتهم عىل 

ووجه  واألوقات،  الظروف  مختلف 

من  والبذل  العطاء  من  املزيد  نحو 

املواطنني  متطلبات  تيسري  اجل 

وإبداء  اليومية،  واحتياجاتهم 

الواجبات  من  كجزء  املساعدة 

واملهام“.

ميدانياً  تابع  ”السوداني  ان  وذكر 

عدًدا من مواقع العمل التابعة للجهد 

سري  عىل  واطلع  والهنديس،  الخدمي 

الخدمية  املهام  واستكمال  االنجاز 

انه  اىل  الفتا  املواقع“،  لتلك  املحددة 

وتجاوز  اإلتمام  رضورة  عىل  ”شدد 

تطلعات  يلّبي  ما  اىل  العقبات وصوالً 

املواطنني“.

رئيس مجلس  أصدر  ذلك،  يف غضون 

السوداني،  شياع  محمد  الوزراء، 

توجيهاً يخص دار تأهيل االحداث يف 

بغداد.

وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 

إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 

شياع  محمد  الوزراء  مجلس  ”رئيس 

السوداني أجرى زيارة تفقدية إىل دار 

بالعاصمة  الكرادة  يف  األحداث  تأهيل 

بغداد“، الفتا اىل إن ”السوداني اّطلع 

االجتماعية  الخدمات  مستوى  عىل 

مشدداً  للنزالء،  املقّدمة  والتأهيلية 

عىل أهمية ما تقدمه الدار من جهود 

لتأهيل النزالء، وإعادة تقديمهم أفراداً 

صالحني يف املجتمع وفق القانون“.

من  استمع  ”السوداني  ان  واضاف 

أهم  إىل  نزالئها  من  وعدد  الدار  كادر 

الرضورية  واملتطلبات  االحتياجات 

بتلبيتها  ووّجه  تحتاجها،  التي 

املستلزمات  عىل  الحصول  وتسهيل 

املطلوبة من قبل إدارتها“.

كما وجه رئيس الوزراء، محمد شياع 

أقىص  ببذل  األحد،  امس  السوداني، 

اكد  فيما  الحوادث،  للحد من  الجهود 

دعمه لرجال املرور من اجل االرتقاء 

بعملهم.

تلقته  بيان  يف  املرور  مديرية  وقالت 

مجلس  ”رئيس  ان  ”الزوراء“: 

الوزراء، القائد العام للقوات املسلحة، 

محمد شياع السوداني، اجرى، صباح 

طرق  مرور  قاطع  إىل  زيارة  امس، 

الكرخ“، مبينة انه ”استمع إىل عرض 

وخطط  القاطع،  عمل  عن  مفّصل 

الخاصة  العامة  املرور  مديرية 

وتحقيق  املرورية  الزحامات  بتقليل 

مدير  قبل  من  املوضوعة  االنسيابية 

طارق  الحقوقي  اللواء  العام  املرور 

الربيعي“.

الكبري  بـ“الدور  السوداني  وأشاد 

العام  ومديرها  العامة  املرور  ملديرية 

سواء  بهم  املناطة  الواجبات  اداء  يف 

يف  او  واملرور  السري  حركة  تنظيم  يف 

الخدمات االخرى املقدمة يف مجمعات 

التسجيل ومفاصل املديرية“، مشددا 

يف  الجهود  أقىص  بذل  رضورة  ”عىل 

املرورية،  الحوادث  من  الحّد  سبيل 

وتنسيق  املرورية  الخطط  وتطوير 

من  الساندة  الدوائر  مع  الجهود 

املقدمة  بالخدمات  االرتقاء  اجل 

للمواطنني“.

وأكد أن ”مديرية املرور أكثر املديريات 

من  يتطلب  ما  املواطنني،  مع  تماّساً 

اإلنساني  التعامل  كافة  منتسبيها 

وتسهيل  معهم،  واملنضبط  واملهني 

معامالتهم يف الدوائر الخدمية“، الفتا 

اىل ”انني سأكون داعماً لرجال املرور 

لتقديم  بعملهم  االرتقاء  اجل  من 

افضل الخدمات للمواطنني“.

بغداد/ الزوراء:
األحد، حالة  امس  الجوية،  األنواء  أعلنت هيئة 
الطقس يف البالد لألسبوع الحايل، فيما توقعت 
ثلوج  لتساقط  فرصة  مع  لألمطار  تساقطاً 

األربعاء املقبل.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس 
املنطقتني  يف  سيكون  االثنني  اليوم  البالد 
الوسطى والشمالية بني غائم جزئياً وغائم مع 
بينما  تدريجياً،  ويزول  صباحاً  خفيف  ضباب 
سيكون الطقس يف املنطقة الجنوبية صحواً مع 
ويزول  صباحاً  خفيف  وضباب  الغيوم  بعض 
تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة 
حني  يف   ، الوسطى  املنطقة  يف  السابق  لليوم 

سرتتفع قليالً يف املنطقتني الشمالية والجنوبية 
من البالد“.

يف  الثالثاء  غد  يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 
املنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً يتحول 
أقسامها  يف  خفيفة  أمطار  مع  ليالً  غائم  اىل 
املنطقة  يف  الطقس  سيكون  بينما  الغربية، 
ليالً،  غائم  اىل  يتحول  جزئياً  غائماً  الشمالية 
الجنوبية  املنطقة  يف  الطقس  سيكون  فيما 
يف  خفيفة  أمطار  لتساقط  فرصة  مع  غائماً 
الحرارة  درجات  أما  ليالً،  الغربية  أقسامها 
االقسام  يف  السابق  لليوم  مقاربة  فستكون 
القسم  يف  قليالً  وترتفع  والشمالية،  الوسطى 

الجنوبي من البالد“.

يف  سيكون  األربعاء  يوم  ”طقس  أن  وتابع 
وحدوث  ممطراً  غائماً  الوسطى  املنطقة 
لتساقط  فرصة  مع  أحياناً  رعدية  عواصف 
ودرجات  الغربية،  أقسامها  يف  أحياناً  الثلوج 
عدة  تنخفض  حني  يف  قليالً  تنخفض  الحرارة 
سيكون  بينما  الغربية،  أقسامها  يف  درجات 
ممطراً  غائماً  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس 
فرصة  مع  أحياناً  رعدية  عواصف  وحدوث 
الثلوج يف بعض االماكن منها خاصة  لتساقط 
عدة  تنخفض  الحرارة  ودرجات  الجبلية، 
درجات، ويف املنطقة الجنوبية سيكون الطقس 
أحياناً،  وحدوث عواصف رعدية  ممطراً  غائماً 

ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق“.

ولفت اىل أن ”طقس البالد ليوم الخميس املقبل 
يف املنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط 
ويتحسن  اقسامها  أغلب  يف  متفرقة  أمطار 
تنخفض  الحرارة  ودرجات  مساًء،  الطقس 
بضع درجات يف حني تبقى مقاربة يف أقسامها 
الطقس  سيكون  بينما  السابق،  لليوم  الغربية 
أمطار  الشمالية غائماً مع تساقط  املنطقة  يف 
ويتحسن الطقس بعد الظهر، ودرجات الحرارة 
املنطقة  ويف  السابق،  اليوم  عن  قليالً  ترتفع 
تساقط  مع  غائماً  الطقس  سيكون  الجنوبية 
الطقس  الرشقية ويتحسن  اقسامها  أمطار يف 
بضع  تنخفض  الحرارة  ودرجات  الظهر،  بعد 

درجات عن اليوم السابق“.
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االستقرار  من  نوع  الحياة  يسود  أن  يف  والتمني  األمل  ملسات  بني 

مآٍس  من  العراق  يف  حدث  الذي  كل  وبعد  العنف،  لغة  عن  بعيدا 

وفوىض، تربز قضية الرصاع العشائري بني افراد الشعب الواحد، 

وخاصة يف مناطق جنوب العراق حتى وصل الحال بهذه الرصاعات 

اىل استخدام مختلف انواع االسلحة وخاصة الثقيلة، هذه االحداث 

اثقلت كاهل املجتمع بمزيد من املآيس والويالت، خاصة ان اغلب 

هذه الرصاعات حدثت نتيجة احداث بسيطة تطورت حتى وصلت 

ومن  املربر..  غري  الفزع  وحدوث  الربيئة  الدماء  سفك  حافات  اىل 

عن  حديث  ويدور  فاتحة  مجلس  يحرض  مواطن  االحداث  هذه 

جاءه  حيث  أيام،  ثالثة  قبل  له  حدثت  لهم  رواها  املنام  يف  رؤية 

طيف يف املنام يبحث عن الشخص امليت ألخذ روحه، وانه ارشد هذا 

الشخص عن مكانه، فضج املجلس بالهرج واملرج واتهموه بأنه 

هو الذي ارسل   ذلك الطيف وهو املالك عزرائيل عن مكان امليت، 

فكان السبب يف موته ووقع عليه الحد بدفع فصل عشائري كونه 

كان سببا من اسباب موت ذلك املواطن  حسب زعمهم، «وجيب 

الحوادث  هذه  واكثر  البغدادي،  القول  حسب  عتابة»  واخذ  ليل 

وقعت جنوب العراق، حيث حدثت مواجهات بني العشائر قتل فيها 

العرشات، وتعمل الحكومات املحلية عىل تاليف وقوع هذه االحداث 

املواطن  قبل  من  واحرتامها  القوانني  تطبيق  انعدام  فوىض  لكن 

زادت من هذه االحداث، خاصة بعد ازدياد حدة التوتر بني االحزاب 

التي تتصارع عىل السلطة، ويأمل املواطن ان تكون هناك اجراءات 

تأثريا  تؤثر  التي  السلبية  الظاهرة  هذه  انتشار  من  للحد  رادعة 

كبريا عىل بناء املجتمع البناء االسلم، وكان الله يف عون العراقيني 

الذين أضناهم هذا الهم اضافة اىل همومهم املعاشية نتيجة تباين 

كرامة  من  الحط  باتجاه  الطبيعي  غري  وسباقه  الدوالر  ارتفاع 

املواطن املبتىل بهذه االوبئة التي ليس لها نهاية عىل املدى القريب 

عاَم  يكون  أن  نتمنى  الجديد  العام  عتبة  ندخل  ونحن  البعيد،  وال 

خري وبركة لكل العراقيني.

بغداد/ الزوراء:

املدني،  الدفاع  مديرية  أحصت 

خالل  الحرائق  أعداد  االحد،  امس 

يف  السنة  رأس  ليلة  يف  االحتفال 

عموم البالد.

املدني،  الدفاع  إعالم  مدير  وقال 

ترصيح  يف  الرحمن،  عبد  جودت 

واملحافظات  «بغداد  إن  صحفي: 

االحتفال  شهدت ٤٥ حريقاً خالل 

اىل  مشريا  السنة»،  رأس  بليلة 

بسبب  الحوادث  تلك  من   ٢٠» ان 

األلعاب النارية».

وأوضح ان «أغلب الحوادث بسيطة 

قبل  من  عليها  السيطرة  وتمت 

أماكن االحتفال»،  فرق اإلطفاء يف 

مبينا ان «مدير عام الدفاع املدني، 

خالل  وجه  بوهان،  كاظم  اللواء 

تجوله وإرشافه امليداني عىل مراكز 

وإخماد  باالستعداد  املدني  الدفاع 

أي حريق».

عملت  التي  «الخطة  أن  اىل  ولفت 

نرش  تضمنت  املديرية  عليها 

بغداد  يف  والفرق  اإلطفاء  آليات 

العامة  والتقاطعات  واملحافظات 

واملوالت،  املتنزهات  عىل  والقريبة 

الرسيع،  الوصول  لضمان  وذلك 

وال يكون هنالك تأخري بفعل زخم 

املواطنني لالحتفال».
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كييف/ متابعة الزوراء:

تستمر العملية العسـكرية الروسية يف 

أوكرانيا، يف شهرها الحادي عرش، حيث 

يواصل الجيـش الرويس رضب األهداف 

األوكرانية ومناطق تمركز قوات كييف 

ومخازن األسـلحة، فيما تحاول كييف 

مقاومـة الـدب الـرويس بدعـم مـادي 

وعسكري من الغرب.

ويف آخـر التطـورات امليدانيـة، أعلنـت 

سـلطات مقاطعـة لوغانسـك املوالية 

لروسـيا مقتل 6 أشـخاص عـىل األقل 

اسـتهدف  أوكرانـي  قصـف  جـراء 

بريفومايسـك  بمدينـة  مستشـفى 

باملقاطعـة. ورجحـت مصـادر طبيـة 

ارتفـاع حصيلـة الضحايا، مشـرية إىل 

أن فـرق اإلنقـاذ تواصل عمليـات إزالة 

األنقـاض، مـن جانبـه أفـاد مراسـل 

”العربية“ و“الحدث“ بإصابة 15 مدنيا 

يف مدينـة ماكيفكا إثر قصـف أوكراني 

عـىل مقاطعة دونيتسـك، كمـا تحدث 

عـن قصف أوكراني مماثـل طال أحياء 
مختلفـة مـن مدينـة دونيتسـك مركز 

املقاطعـة. وأفـاد مصـدر لـ“العربية“ 

األوكرانـي  الجيـش  بـأن  و“الحـدث“ 

نـرش صواريـخ هيمـارس يف ضواحي 

لوغانسك.

األركان  هيئـة  قالـت  جهتهـا،  مـن 

األوكرانية إن دفاعاتها الجوية أسقطت 

13 مسـرية روسـية، مؤكدة أن روسيا 

شـنت 70 هجوما براجمات الصواريخ 

خالل 24 ساعة.

يف  انفجـارات  أصـوات  دّوت  وقبلهـا، 

كييـف وأماكن أخرى يف أنحاء أوكرانيا، 

وانطلقـت صفـارات اإلنـذار يف جميع 

أنحاء البالد للتحذيـر من غارات جوية 

يف أول سـاعتني من بداية العام الجديد. 

ومع إطالق صفارات اإلنذار صاح بعض 

األشخاص من رشفات منازلهم قائلني 

”املجد ألوكرانيا.. املجد لألبطال“.

فيتـايل  كييـف،  بلديـة  رئيـس  وقـال 

كليتشـكو، إن شـظايا صاروخ دمرته 

أنظمة الدفاع الجوي األوكرانية ألحقت 

العاصمـة،  بسـيارة يف وسـط  أرضاراً 

ولكن لم تـرد بصفة مبدئيـة أنباء عن 

وقـوع إصابـات أو خسـائر يف األرواح. 

وقالـت اإلدارة العسـكرية ملدينة كييف 

إنـه تم تدمـري 23 هدفا ”مـن األهداف 

الجوية“ التي أطلقتها روسيا.

وجـاءت الهجمـات بعـد دقائـق مـن 

الرسالة التي وجهها الرئيس األوكراني، 

فولوديمري زيلينسكي، لشعبه بمناسبة 

العـام الجديـد، والتـي عـّرب فيهـا عن 

أمنياته بتحقيق النرص لبالده يف الحرب 

التي دخلت شـهرها الحادي عرش دون 

أن تلوح يف األفق أي نهاية لها.

وأفـاد شـهود بـأن دوي االنفجـارات 

تواصـل بعد ذلـك، ولم تـرد أنبـاء بعد 

عـن وقـوع أرضار. ووردت أنبـاء غري 

رسمية عن وقوع انفجارات يف منطقة 

خريسـون الجنوبية ومنطقة جيتومري 

الشمالية.

وجـاءت الهجمـات يف أعقـاب إطـالق 

أكثر مـن 20 صاروخ كروز عىل أهداف 

يف أنحاء أوكرانيا السـبت، فيما وصفه 

املفـوض الربملانـي األوكرانـي لحقوق 

اإلنسـان دميرتو لوبينيتس بأنه ”رعب 

ليلة رأس السنة“.

وقال مسـؤولون يف كييـف عىل تطبيق 

املراسلة ”تليغرام“ إنه تم تفعيل أنظمة 

الدفـاع الجوي. وقـال أوليكيس كوليبا، 

املنطقـة  إن  كييـف،  منطقـة  حاكـم 

تتعرض لهجوم بطائرات مسـرية. ولم 

يعـرف عىل الفـور إن كانـت أي أهداف 

تعرضت للقصف.

وأعلـن عمـدة كييـف مقتـل شـخص 

وإصابة آخرين جراء انفجارات دوت يف 

العاصمة األوكرانيـة كييف بعد غارات 

صاروخية روسية مكثفة.

وذكرت الرئاسـة األوكرانية أن فندقاً يف 

كييف ترضر جـراء االنفجـارات، فيما 

أظهرت صـور متداولـة تصاعد أعمدة 

الدخـان بالقرب من محطـة كهرباء يف 

العاصمة األوكرانية.

بدوره، قال نائب بالربملان األوكراني إن 

إمدادات الطاقة توقفت مؤقتاً يف كييف 

بعد الرضبات الصاروخية الروسية.

عمـدة  أشـار  ذلـك،  مـع  وبالتزامـن 

ميكواليـف، جنـوب البـالد، إىل وقـوع 

انفجـارات، وحذر السـكان من تواصل 

الرضبات الصاروخية.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس املحكمـة االتحادية العليا، 
القـايض جاسـم محمد عبـود، إلزام 
رئيـس الجمهوريـة باملصادقـة عىل 
قانـون تنظيـم عمـل املستشـارين، 
وفيما حذر من اسـتمرار الفسـاد يف 
العراق، شدد عىل استقاللية مفوضية 

االنتخابات وإجراء التعديالت.
وقال القـايض عبـود لوكالـة األنباء 
العراقية، تابعته ”الزوراء“: إن ”املادة 
93 من الدسـتور حددت اختصاصات 
املحكمـة االتحادية العليـا والتي من 
ضمنهـا النظر يف القضايا التي تتعلق 
بدستورية القوانني وتفسري نصوص 
بصحـة  الطعـن  وايضـا  الدسـتور، 
والتعليمـات  واالنظمـة  القـرارات 
واالجـراءات التي تصدر من السـلطة 

االتحادية“.
واضاف ان ”املادة 129 من الدستور 
نصـت عـىل ان تنـرش القوانـني يف 
الجريدة الرسـمية وهـذا مهم جدا، 
ويعمل بها من تاريخ نرشها ما لم 
ينـص يف القانون عىل خـالف ذلك، 
وبالتـايل نرش القانـون وجوبا لكي 
يعمل به من تاريخ نرشه يف الجريدة 
الرسـمية“، منوها بأن ”الدسـتور 
حـدد اختصاصـات رئاسـة رئيس 
الجمهوريـة، وبالتـايل عندما ُيحدد 
الجمهورية  لرئيـس  اختصاصـات 
ولرئيس مجلس النـواب او لرئيس 
الوزراء فإن هـذه االختصاصات ال 
يجـوز أن تهمل وال يجـوز ايضا أن 
تسـتخدم لغري الغرض التي رشعت 
من أجلـه بموجب الدسـتور وإنما 
يجـب أن تطبـق وفـق مـا يحقـق 
وارضـاً  للعـراق مصلحتـه شـعباً 

وسيادة“.
وحول الفسـاد املايل واإلداري يف البلد، 
أشـار القايض عبود إىل أن ”الفساد يف 
العراق نوعـان: كبري وآخـر صغري“، 

مبيناً أن ”الفسـاد الصغـري هو الذي 
يرتكـب مـن قبـل صغـار املوظفني، 
وهـذا يـؤدي اىل فقدان ثقـة املواطن 
لذلـك  العامـة،  بالوظيفـة  العراقـي 
اآلن أغلب املواطنـني العراقيني فقدوا 
ثقتهم بالوظيفـة العامة وأن كان يف 
بعـض األحيـان يوجد عـدد كبري من 
العالية  بالنزاهة  املوظفني يتمتعـون 
ولكـن هـذه الثقافة حاليا سـائدة يف 
املجتمع العراقي ترتكز إىل أسس أدت 

إىل انتشار هذه الثقافة“.
وتابـع: ”عـىل سـبيل املثـال املواطن 
العراقـي عندمـا يذهـب اىل أي دائرة 
من دوائر الدولة يتعرض اىل موضوع 
ابتـزاز لكي يتم إنجـاز معاملته، هذا 
الفسـاد ادى اىل فقـدان ثقـة املواطن 
بالوظيفـة العامة يف حني كان النظام 
اإلداري يف العـراق مـن أبـرز األنظمة 
اإلدارية يف الرشق االوسـط“، الفتاً إىل 
أن ”الفسـاد الكبري هـو الذي يرتكب 

مـن قبل كبـار املوظفـني أو من قبل 
بعض الجهات السياسية، هذا الفساد 

هو الذي يعيق بناء الدولة“.
وبـني أن ”عـدم ايجـاد اسـرتاتيجية 
ملحاربـة  ونيـة  حقيقيـة،  وطنيـة 
الفسـاد سـبب عـدم وضع حـد لهذا 
الفسـاد، وبالتايل عندمـا توجد هناك 
نية حقيقية سياسـية إلنهاء الفساد 
سـوف ينتهـي، وعندمـا ال نجد هذه 
النية الحقيقية سـوف لن ينتهي هذا 

الفساد“.
وبشأن رأي حل مفوضية االنتخابات 
وايجاد بديال عنها، قال رئيس املحكمة 
االتحادية العليـا إن ”املفوضية العليا 
لالنتخابـات تخضـع لرقابـة مجلس 
النـواب“، مبينـا أن ”املـادة 102 من 
نصـت  العـراق  جمهوريـة  دسـتور 
عـىل أن تعد املفوضيـة العليا لحقوق 
االنسـان، واملفوضية العليا مسـتقلة 
لالنتخابـات وهيئـة النزاهـة هيئات 

مجلـس  لرقابـة  تخضـع  مسـتقلة 
النواب وينظم عملها يف قانون“.

وتابـع أن ”خضوع املفوضيـة العليا 
املسـتقلة لالنتخابات لرقابة مجلس 
النواب ال يعني التدخل يف عملها، وهذا 
ما جـاء يف قـرار املحكمـة االتحادية 
 160 وموحداتهـا   156 رقـم  العليـا 
االتحاديـة 22 يف 26/9/2022 جـاء 
يف القرار ان خضـوع املفوضية العليا 
املسـتقلة لالنتخابات لرقابة مجلس 
النواب ال يعني التدخل يف عملها، إذ ان 
منتسبي الهيئة وكل حسب اختصاصه 
مستقلون يف اداء مهماتهم املنصوص 
السـلطان  وال  القانـون،  يف  عليهـا 
عليهـم يف عملهم غـري القانون، إذ ان 
التصويت واالنتخاب والرتشـيح  حق 
وبموجب الدسـتور هو اسـاس بناء 
يف  القانـون  ودولـة  الديموقراطيـة 

العراق“.
ومـىض بالقـول ان ”من اهم السـبل 

لتحقيق ذلك هو ايجاد هيئة مستقلة 
االنتخابيـة  العمليـة  إدارة  لغـرض 
وعدم التدخل بشـأنها سواء من قبل 
سـلطات الدولة او من قبـل الجهات 
أن  مؤكـداً  السياسـية“،  والكتـل 
”مرجعيـة املفوضية العليا املسـتقلة 
لالنتخابـات اىل الجهـات السياسـية 
يفقد اسـتقالليتها ودورهـا الرئييس 
يف ايجـاد السـبل الصحيحـة إلجـراء 
تضمـن  وعادلـة  حـرة  انتخابـات 
مشـاركة الجميـع وتضمـن اعطـاء 
الحقوق كافة ألبناء الشـعب العراقي 
مـن ضمنه حق التصويت واالنتخابي 

والرتشيح“.
ولفت اىل ان ”ايجاد مفوضية مستقلة 
باعتبـار  جـدا  رضوري  االنتخابـات 
دسـتور جمهوريـة العراق من سـنة 
2005 وهذا ما جـاء يف قرار املحكمة 
االتحاديـة العليـا، نص املـادة 5 منه 
عـىل ان السـيادة للقانون والشـعب 
مصدر السلطات ورشعيتها يمارسها 
باالقـرتاع الـرسي وعـرب مؤسسـاته 
الدسـتورية“، مؤكدا ان ”عدم تحقق 
ذلك يمثل غيـاب كل مقومات النظام 
النيابي الربملاني الديمقراطي، وبالتايل 
يصبح اساس ذلك النظام مجرد مبادئ 
مسطرة يف مواد الدستور، واصبح من 
املّسـلم أن وجود انتخابات تنافسـية 
وحـرة هي الفارق األكرب بني األنظمة 
الديموقراطيـة وغـري الديموقراطية، 
إذ ان قـوام الديموقراطيـة يكـون يف 
مشـاركة الشـعب يف الحيـاة العامة 
ويف ادارة البلـد ويف احـرتام الحقـوق 

والحريات العامة“.
وتابـع ”وكذلك جـاء يف قرار املحكمة 
االتحاديـة انه وجوب اعتبار سـلطة 
االقرتاع سلطة رابعة ومستقلة يؤدي 
ذلك اىل ايجـاد انتخابات حرة ونزيهة 
والتـي تعتـرب هـي الدافـع الرئيـيس 

للمشاركة يف هذه االنتخابات“.

الجزائر/متابعة الزوراء:
أكـدت اسـتعادة الرئيـس الجزائـري عبداملجيد 
تبون لتاريـخ الخالف مع املغرب الـذي قال إنه 
يعود إىل سنة 1963 االنطباع السائد منذ وصوله 
إىل السلطة، بأنه يقوم بتصفية حسابات قديمة 
مـرت عليها عقـود، وأن قـرار قطـع العالقات 
األخـري كان بناًء عىل ذلك، مـا يزيد من إضعاف 
التهم التي وجهتها السلطة الجزائرية إىل الرباط 
بشأن أعمال عدائية.. جاء ذلك يف مقابلة للرئيس 

الجزائري مع صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية.
وطبعـت العدائيـة موقـف قـرص املراديـة منذ 
تصّدر مؤسسـة الجيش للمشـهد السـيايس يف 
البالد، حيث وصف قائد األركان الجنرال سـعيد 
شنقريحة -حاملا تم تنصيبه عىل رأس املؤسسة 
عـام -2020 املغـرب بـ“العـدو الكالسـيكي“، 
لريسم بذلك معالم خط دبلومايس غري مسبوق، 
يتبناه اآلن الرئيس تبون، عىل اعتبار أنه الواجهة 
السياسـية ألصحاب القرار الحقيقيني يف البالد 
والناطـق باسـمهم، األمـر الـذي أفرز مـا بات 

يصفه مراقبون بـ“متالزمة العداء للمغرب“.

وزادت وتـرية التصعيد بعد االعـرتاف األمريكي 
بالسـيادة عـىل األقاليـم الجنوبية واسـتئناف 
العالقات املغربية – اإلرسائيلية، وجاء االعرتاف 
اإلسباني واألملاني بواقعية مقرتح املغرب بشأن 

الصحراء ليزيد من استفزاز الجزائر.
 وقـال نبيـل األندلويس رئيـس املركـز املغاربي 
لألبحـاث والدراسـات االسـرتاتيجية إن مقابلة 
الرئيـس الجزائـري مـع صحيفـة ”لوفيغارو“ 
والتـي أكد فيهـا أن قطع العالقـات مع املغرب 
كان نتيجـة تراكمـات منـذ العـام 1963 فيها 
تأكيـد عـىل تاريخية العـداء الجزائـري للنظام 
السـيايس املغربي وللجيش املغربي، والتي تعود 
إىل أحـداث حرب الرمال التي نشـبت بني املغرب 
والجزائـر، بحيـث أصبـح املغرب يشـكل عقدة 
للنظـام الجزائري منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا 

هذا.
وشـدد األندلـويس عـىل أن تبـون هـو امتـداد 
الجزائـر،  الحاكمـة يف  العسـكرية  للمؤسسـة 
وعمريـا ينتمـي إىل الجيل الذي شـارك يف حرب 
الرمال التـي عرفت هزيمة الجيـش الجزائري، 

وهـو ما يفـرس الحضـور القوي لهـذا الحادث 
يف عقليـة حـكام قـرص املرادية وتشـكل رغبة 

جامحة يف االنتقام ورد االعتبار.
وأضـاف أن الرئيس الجزائري مطوق بمنظومة 
تحكـم، وهذه املنظومة تكن عـداء للمغرب، لذا 
وجب عىل الحكماء يف الجانبني التقاط اإلشـارة 
بشأن مكمن الخلل لتصحيحه ومحاولة تجسري 
الهـوة بـني البلديـن يف أفق عـودة العالقات بني 
املغـرب والجزائر، ألن هذا هـو األصل، وهذا هو 

مطلب كل من الشعبني املغربي والجزائري.
وحـرب الرمـال هي مواجهـات عسـكرية بني 
البلديـن جـرت العـام 1963 بسـبب خالفـات 
جغرافيـة عىل الحدود، والتـي يعتربها الخطاب 
السـيايس الجزائري ”استغالال مغربيا للظروف 
الصعبة التي خرجت منها الجزائر بسبب حرب 

االستقالل، لالنقضاض عىل أقاليم حدودية“.
وقال الرئيـس الجزائري إن قرار قطع العالقات 
مع الجارة املغرب كان ”بديالً لنشوب حرب بني 
الدولتـني“. وأضـاف تبون ”لقـد انفصلنا حتى 
ال ندخـل يف حـرب، وال يمكن لدولة أن تتوسـط 

بيننا. خالل 60 عاًما من االستقالل ظلت الحدود 
الجزائرية – املغربية مغلقة ملدة 40 عاًما“.

وأفـاد تبـون بـأن قطـع العالقات مـع اململكة 
املغربية صيف العام 2021 كان ”نتيجة تراكمات 
منذ العام 1963“. وأضـاف أن ”النظام املغربي 
هو من سـبب املشاكل وليس الشعب فهناك 80 
ألف مغربي يعيشون يف الجزائر بكرامة“، وعادة 

ما تنفي الرباط هذه االتهامات.
واتهمت الجزائر املغرب بالوقوف خلف الحرائق 
التي شـهدتها منطقة تيـزي وزو األمازيغية يف 
صيف العـام املايض، وهي الحرائق التي اندلعت 
يف أغلب الدول املتوسـطية مثـل تونس واملغرب 
ولبنـان واليونـان وغريها. وتابـع تبون ”قطع 
العالقات مـع املغـرب كان بديالً للحـرب معه، 

والوساطة غري ممكنة بيننا“.
وذكـر تبـون أنـه صّفـق ”للمنتخـب املغربـي 
لترشيفـه كـرة القـدم املغاربيـة والعربيـة يف 
املونديـال (قطـر 2022)، ألن الشـعب املغربـي 
أيضـاً صفق لنـا إلحرازنـا التـاج األفريقي“ يف 

مرص عام 2019.
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الزيارة  ودواعي  أسباب  عن  كثري  حديث  وراج  وفري،  حرب  سال 
املفاجئة التي قام بها العاهل األردني عبد الله الثاني إىل الجزائر 
قبل أيام قليلة من اليوم. ورجحت مصادر إعالمية كثرية، بعض 
لصيغة  األردني  العاهل  عرض  العربية،  البالد  خارج  من  منها 
وساطة لحل األزمة املستفحلة بني الجزائر واملغرب التي وصلت 
أحادية،  بقرارات  األجواء  وإغالق  الدبلوماسية  القطيعة  حد 
البلدين الجارين. وكشفت  وتصعيد يكاد يكون غري مسبوق بني 
الوساطة  بهذه  املتعلقة  التفاصيل  بعض  عن  املصادر  هذه 
الجديدة، حيث ذكرت أن التطبيع بني الجارين املتخاصمني يجب 
أن ينطلق من إعادة العمل بأنبوب الغاز املغاربي الذي كان يوصل 
وهو  األوروبي،  الرتاب  إىل  املغربية  األرايض  عرب  الجزائري  الغاز 
اقتصادية  بمنافع  يعود  كان  الذي  الضخم  االقتصادي  املرشوع 
بني  الديبلوماسية  العالقات  عودة  ثم  معا،  البلدين  عىل  كبرية 
مسؤويل  بني  مرتقب  لقاء  عن  الصدد،  هذا  يف  وكشفت،  البلدين. 
البلدين قريبا يف العاصمة السويرسية لبحث سبل التطبيع الكامل 

بني البلدين .
ارتياحها  الشعبية  و  السياسية  األوساط  من  كثري  تخف  لم  و 

املطلق ملا راج يف هذا الصدد .
وإذا كانت الرباط التزمت الصمت إزاء نرش هذه األخبار، واكتفت 
بمراقبة، ومتابعة التطورات، فإن الرئيس الجزائري اختار ترصفا 
مغايرا بأن حرص عىل نفي وجود أية وساطة، وان العاهل األردني 
عن  به  األخري  لقائه  خالل  يحدثه  لم  الثاني  عبدالله  امللك  جاللة 
الجزائري  الشعب  أن  صحافية  ترصيحات  يف  وأكد  ما.  وساطة 
أبعد  وذهب  وساطة.  أية  وجود  حال  يف  بإخباره  أوىل  سيكون 
من ذلك حينما أشار ضمن ترصيحاته الصحافية إىل أن (الحالة 

تجاوزت مستوى الوساطة) .
العاهل  يقودها  وساطة  مبادرة  لوجود  الجزائري  الرئيس  نفي 
األردني، لم يكن كافيا إلقناع كثري من املراقبني ووسائل إعالم بعدم 
امللك  املبادرة، وتساءلوا يف هذا الصدد عن سبب قيام  طرح هذه 
عبدالله الثاني بزيارة مفاجئة إىل الجزائر التي كان قد حل بها قبل 
أسابيع قليلة للمشاركة يف أشغال القمة العربية التي استضافتها 
و  الرباط  بني  وساطة  مبادرة  فعال  طرح  وانه  آنذاك،  الجزائر 
الجزائر خالل الزيارة الثانية ، إال أن جواب املسؤولني الجزائريني 
كان حاسما لرفض الحديث عنها ، بيد أن مصادر إعالمية سلمت 
الجزائري ، ألن زيارة من هذا الحجم و بمضمون يرتكز  بالنفي 
يمكن  وال   ، مسبقا  إعدادا  تفرض   ، وساطة  مبادرة  عرض  عىل 

للعاهل األردني أن يجازف بها قبل توفر ضمانات نجاحها .
و يستحرض الرأي العام يف املنطقة أن الحديث نفسه كان قد راج 
قبل حوايل سنة عن وجود وساطة سعودية لتقريب وجهات النظر 
بني البلدين الجارين املتخاصمني، قادها ويل العهد السعودي األمري 
سلمان، والتي نقلها وزير خارجيته يف زيارة مفاجئة كان قد قام 
بها إىل الجزائر، إىل أن توقف الحديث عنها بنفي مماثل تضمنته 

ترصيحات وزير الخارجية الجزائري آنذاك .
انتقل  عليها  التعليق  و  الحديث  أن  املبادرات  هذه  شأن  يف  املثري 
إىل مستوى اتهامات أطلقت لها العنان بعض األوساط من داخل 
األزمة  طريف  أن  ادعت  التي  و  املغرب،  داخل  من  كما  الجزائر 
ولتمرير  بينهما،  رسائل  لتبادل  االدعاءات  هذه  مثل  يختلقان 

إشارات معينة إىل الرأي العام يف املنطقة .
بلدين  بني  استفحاال  و  تعقيدا  األزمة  تزداد  ذلك  كل  مع  موازاة 
التاريخ،  و  الجغرافيا  و  اللغة  و  الدين  عوامل  بينهما  جمعت 
التي تظل مستعصية عىل  السياسية  الحسابات  بينهما  وباعدت 

الفهم.

بغداد/ الزوراء:

أسعد  البرصة،  محافظ  أعلن 

تعطيل  األحد،  امس  العيداني، 

املحافظة  يف  الرسمي  الدوام 

ليومي االثنني وغدا الثالثاء.

مقتضب  بيان  يف  العيداني  وقال 

«تقرر  إنه  «الزوراء»:  تلقته 

ليومي  الرسمي  الدوام  تعطيل 

االثنني وغدا الثالثاء «.

إلكمال  جاء  «ذلك  أن  وأضاف 

خليجي  لبطولة  التحضريات 
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اىل/ املجرم الهارب/ حيدر حسن نعيم مطر

م/ تبليغ بواسطة النرش بصحيفتني محليتني
ملجهولية محل اقامتك وصدور حكم غيابي بحقك بالعدد ١٠/ج/٢٠٢٢ يف 
٢٠٢٢/٣/٣ وفق احكام املـادة (١/٤٥٦/أ) من قانون العقوبات بالحبس 
البسـيط ملدة (سـنة واحدة) عن شكوى املشـتكي (عباس مشتاق طالب) 
تقرر تبليغك بالحكم اعاله بواسـطة النـرش بصحيفتني محليتني يوميتني 
ولـك حـق االعرتاض عـىل الحكم خالل مدة ثالثة اشـهر مـن تاريخ النرش 
وبعكسـه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي اسـتنادا ألحكام 

املـادة (٢٤٣) مـن قانـون     اصـول املحاكمـات الجزائيـة.

القايض
عيل حسني غافل
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بغداد/الزوراء:

عـن  األحـد،  امـس  الصحـة،  وزارة  أعلنـت 

اجتماعات سـتعقد األسـبوع الحايل ملناقشـة 

عودة تفيش كورونا يف الصـني وتداعيات ذلك، 

وفيما اسـتبعدت فرض قيـود جديدة ملواجهة 

الجائحـة يف العـراق، أكـدت أن نصـف حاالت 

اإلنفلونـزا املسـجلة هـي إصابـات بمتحـور 

أوميكرون.

وقال مديـر الصحة العامة ريـاض عبد األمري 

«األطبـاء  إن  الحلفـي يف ترصيـح صحفـي: 

املختصـني باألوبئـة يف دائرة الصحـة العامة، 

يراقبون الوضع يف الصني»، الفتاً إىل أن «زيادة 

الحاالت يف الصني هي نتيجة ساللة أوميكرون 

ومتحوراته ورسعة انتقاله الشديدة».

بمتحـور  «اإلصابـة  أن  الحلفـي  وأضـاف 

أوميكـرون أخف مـن اإلصابة بمتحـور دلتا، 

لكنهـا أرسع انتقـاالً»، مشـرياً إىل أن «بعـض 

الـدول الغربية فرضت قيوداً عىل القادمني من 

الصني إىل بلدانها كفحص السالب لكورونا».

ولفـت إىل أن «دول املنطقة يف الرشق األوسـط 

لم تصـدر إىل اآلن أي تعليمـات، ويجري حالياً 

مراقبة الوضع فيها، وسيتم هذا األسبوع عقد 

اجتماعـات وقد يتم فرض بعـض القيود مثل 

إبـراز كارت اللقاح، وقد ال يتـم ذلك باالعتماد 

عـىل املعلومات التي سـتتضمنها االجتماعات 

وما سيتمخض عنها».

وأوضح أن «متحور أوميكرون أصبح متوطناً 

يف العراق وال قلق من دخول املتحور مرة أخرى 

كونـه نفس املتحـور لكـن السـاللة الجديدة 

أرسع انتقاالً من السـالالت السابقة»، منوهاً 

إىل أن «نصـف حـاالت اإلنفلونـزا تقريبـاً هي 

و٢   ،(A) إنفلونـزا   ٢ واملتبقـي  أوميكـرون، 

.«(B) إنفلونزا

واسـتبعد الحلفـي «إطـالق توجيهـات حالياً 

تقيد حركة املواطنني والتجمعات، السـيما أن 

العـراق مقبـل عىل اسـتضافة خليجـي ٢٥ يف 

البرصة والتي ستشهد تجمعات كبرية وتوجه 

العراقيني من مختلف املحافظات إليها»، مبيناً 

أن «األقـرب هو العودة إىل التوصيات األوىل بعد 

تفيش كورونـا، والتي تتمثل يف ارتداء الكمامة 

يف أماكـن االزدحـام، ليـس فقـط للوقاية من 

كورونـا بل كـذاك لتجنب اإلصابـة باإلنفلونزا 

العادية، إضافة إىل التطعيم بلقاح كورونا».

وختم قائـًال: «إذا كان املواطن ملقحاً ويرتدي 

كمامـة فإنه سـيحقق نسـبة ٩٠٪ وقاية من 

اإلصابـة بكورونـا حتى لـو تواجـد يف أماكن 

مزدحمة». 

كما اعلنت وزارة الصحـة، امس األحد، اطالق 

اسـتمارة الضمان الصحي اليوم االثنني.وذكر 

اعالم وزارة الصحة ربى فالح حسن ان «قانون 

الضمان الصحي يهدف اىل تحقيق مبدأ العدالة 

االجتماعية والتكافل االجتماعي وتقليل االعباء 

املالية عـىل املواطن وتأمـني التغطية الصحية 

الشـاملة لـه، كمـا يحسـن جـودة الخدمات 

الصحية والطبيـة املقدمة له من خالل تنظيم 

العمـل يف القطاع العام والخاص واملنافسـة يف 

الخدمات الطبية».

 واضافـت ان «الفئـات املسـتهدفة يف قانـون 

الضمان الصحي هي: 

١.موظفو الدولة كافة ويكون ذلك إلزاميا. 

والجمعيـات  والنقابـات  املتقاعـدون   .٢

والرشكات وارباب العمل واملواطنني وعوائلهم 

بشكل منفرد ويكون ذلك اختياريا. 

أما الفئات املعفية من بدالت االشرتاك:

١.املشمولني بنظام الرعاية االجتماعية .

٢.املصابـون باامـراض الرسطـان واالمراض 

النفسـية والعقليـة وامـراض الـدم الوراثيـة 

وعجز الكىل املعالج بالديلزة والعوق الجسـدي 

والعوق الذهني ومن ضمنها داء التوحد. 

٣.معاقو القوات االمنية واملسـلحة باصنافها 

كافة.

٤.الذكور من غري املوظفني واملتقاعدين الذين 

تجاوزت اعمارهم الـ٦٠ سنة. 

٥.االناث من غري املوظفات واملتقاعدات اللواتي 

تجاوزت اعمارهن الـ ٥٥ سنة. 

٦.االطفال دون سن الخامسة.

بينمـا اعلنـت دائـرة صحـة ميسـان جنوبي 

العـراق، امس االحد، احصائية بأعداد الوالدات 

خالل العـام املايض، فيما أكـدت أنها افتتحت 

العام الحايل بوالدة ثالثية.وذكر مسؤول اعالم 

الدائرة محمد الكناني يف ترصيح صحفي ان « 

محافظة ميسان سجلت العام املايض (٢٠٢٢) 

بشـكل رسـمي ٣٥ ألفـا و٨١٠ حـاالت والدة 

يف عمـوم مشـايف املحافظة». وبـني أن «العام 

الجديـد تم افتتاحـه بوالدة تـوأم ثالثي المرأة 

يف العرشيـن من عمرهـا بمستشـفى الوالدة 

والطفـل يف املحافظـة»، الفتـا إىل أن «األطفال 

ووالدتهم يتمتعون بصحة جيدة».
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة النفط، امس األحد، تأهيل وتطوير 
محطات تعبئة الوقود يف البرصة، فيما اشارت اىل 
ان لجانا متخصصة سترشف عىل توفري وتجهيز 
انواع الوقود ملركبات ضيوف بطولة خليجي ٢٥.

وقال مدير عام رشكـة توزيع املنتجات النفطية 
وعضو فريـق الجهد الخدمي والهنديس حسـني 
طالـب يف بيان تلقـت «الزوراء» نسـخة منه: ان 
«وزارة النفـط انهـت تأهيـل وتطويـر محطات 
تعبئـة الوقـود يف محافظة البرصة، واسـتكمال 
تجهيزها بأنواع الوقود مسـاهمة منها يف تقديم 
أفضـل الخدمات لضيوف وجمهور خليجي ٢٠»، 
مبينا ان «الوزارة تويل اهتماماً اسـتثنائياً للدعم 
الحكومـي ملحافظـة البـرصة واللجنـة املنظمة 
لبطولة خليجي ٢٥ التي تهدف اىل توفري الخدمات 

املتكاملة لضيوف وجمهور البطولة».
واضاف انه «تم تشكيل لجان متخصصة بتوجيه 
من نائـب رئيس الـوزراء لشـؤون الطاقة وزير 
النفط حيان عبـد الغني وبمتابعة من قبل وكيل 

الوزارة لشؤون التوزيع والتصفية».
مشريا اىل ان «لجانا متخصصة واخرى تفتيشية 
مـن رشكـة توزيـع املنتجـات النفطيـة ترشف 
عىل عمليـة تأهيـل وتوفـري املنتجـات النفطية 
والوقود والخدمات يف جميع املحطات الحكومية 
والقطـاع الخـاص، من أجـل تحقيق إنسـيابية 

الزائريـن  مركبـات  تجهيـز  عمليـة  يف  عاليـة 
والضيـوف بالوقود بإنسـيابية عالية، فضالً عن 
تجهيز املولدات الحكومية واالهلية، واملسـاهمة 
الطوعيـة يف القطاع الخدمـي والهنديس، بتأهيل 
الطـرق والسـاحات العامـة والحدائـق وتجميل 

املحافظة».

بغداد/الزوراء:
دائما ما كانت الظواهر السـلبية 
مـا  الحضاريـة  غـري  والطـرق 
تعكـر أجـواء االحتفـاالت خالل 
املناسـبات التي تمر عىل الشعب 
العراقـي فقـد أخـذت احتفاالت 
رأس السنة وأعياد امليالد نصيبها 
من اإلصابـات والحاالت الحرجة 

يف أغلب محافظات العراق.
فقد تـم تسـجيل ٤١٥ إصابة يف 
٥ محافظـات (بغداد، ميسـان، 
دياىل، أربيل، السـليمانية) خالل 
احتفـاالت رأس السـنة وأعيـاد 

امليالد ليلة السبت عىل االحد.
 العاصمـة بغـداد سـجلت ١٥٠ 
االطالقـات  نتيجـة  إصابـة 
العشوائية واأللعاب النارية خالل 

احتفاالت رأس السنة امليالدية.
وقالـت وزارة الصحـة إن «عـدد 
بغـداد  يف  األوليـة  اإلصابـات 
نتيجـة األلعاب الناريـة والرمي 
العشـوائي، بلغـت ١٥٠ إصابة، 
منهـا مـا ال يقل عـن ٢٠ إصابة 
بالعيـون»، مؤكدة «عـدم وجود 

وفيات لغاية اآلن».
بدورها، اعلنـت صحة محافظة 
أربيل إصابة ٣٠ شـخصا بسبب 
رأس  ليلـة  يف  الناريـة  األلعـاب 

السنة.
وقالـت املديرية يف بيـان انه «تم 

رأس  احتفـاالت  تجهيـز خـالل 
السـنة ١٠ فـرق طبيـة يف حدود 
مدينـة أربيـل لتقديم املسـاعدة 
يف حـال حـدوث ايـة حـوادث»، 
مبينة انه «تم تسجيل إصابة ٣٠ 

شخصا بجروح مختلفة».
اىل ذلك، سجلت محافظة ميسان 
إصابة ١٢ شخصا إثر طلق ناري 

عشوائي ومفرقعات نارية.
وقال املصدر إن «أربعة أشخاص 
تعرضوا إلصابات متنوعة نتيجة 
طلق ناري عشوائي يف ميسان»، 
مضيفـا ان «ثمانيـة أشـخاص 

اخريـن تعرضوا أيضـا إلصابات 
مفرقعـات  نتيجـة  مختلقـة 
السليمانية  محافظة  نارية».أما 
فكانت لها «حصة األسـد» حيث 
سجلت إصابات عديدة يف حوادث 

مختلفة خالل الليلة املاضية.
مدينـة  يف  الطـوارئ  قسـم 
السـليمانية أعلن، امـس األحد، 
تسجيل ١٨٥ إصابة يف ليلة رأس 
السـنة بحـوادث مختلفة خالل 
املاضية.وقال مدير قسـم  الليلة 
طوارئ السليمانية سامان نادر: 
إن « ١٢٠ مـن تلك الحاالت كانت 

بحاجة إىل اإلسعافات األولية وتم 
عالجهم يف مـكان الحادث، و٦٥ 
حالـة تـم نقلها للمستشـفيات 
لتلقي العالج»، مبينا ان «معظم 
عـن  ناتجـة  كانـت  الحـوادث 
وحـوادث  والحـروق  السـقوط 
الناريـة». واأللعـاب  املـرور 

فيما سـجلت دائـرة صحة دياىل 
ردهـات  يف  مصابـة  حالـة   ٣٠
مستشـفى بعقوبة يف احتفاالت 
رأس السنة، باإلضافة اىل اصابة 
٨ نساء نتيجة شـجارات عائلية 

خالل احتفاالت رأس السنة.

بغداد/الزوراء:
أحصت مديرية الدفاع املدني، امس 
األحد، عدد حوادث الحريق يف العراق 
خـالل ٢٠٢٢، فيمـا اشـارت إىل أن 

مجموعها بلغ (٣٢٤٧٧) حادثاً.
وذكر بيان للمديرية تلقته «الزوراء» 
انها «سـجلت ٣٢ الفا و٤٧٧ حادث 
حريق خـالل عـام ٢٠٢٢ يف عموم 
اقليم كردسـتان»،  املحافظات عدا 
شـملت  «االحصائيـة  ان  مبينـا 
حـوادث حريق التـي اندلعت داخل 
مباني حكومية وتجارية ومصانع 

ومعامـل ومخـازن ودور سـكنية 
وأراض زراعيـة وحقـول وعجالت 

وغريها».
تصـدرت  «بغـداد  ان  واوضـح 
املحافظـات بعـدد الحـوادث، فيما 
اقـل  كركـوك  محافظـة  سـجلت 
احصائيـة حيث بلغت ٩٠٦ حوادث 
حريق مسـجل مسفرة عن خسائر 

برشية ومادية كبرية».
واضاف ان «اسباب حوادث الحريق 
توزعـت ما بني التمـاس كهربائي، 
إذ ان ١٣ ألفـا و٢٩٧ حادثـاً حـدث 

نتيجـة تذبـذب التيـار الكهربائـي 
العنكبوتيـة  والشـبكات  الوطنـي 
املتدليـة  الكهربائيـة  لألسـالك 
للمولدات األهلية لتشـكل ٤٧ باملئة 
من مسببات اندالع حوادث الحريق 

يف العراق».
واشـار اىل ان «عبث األطفال تسبب 
تسـبب  فيمـا  حادثـاً،   ٥٥٨٩ بــ 
حادثـاً،   ٢١٢٦ بانـدالع  االهمـال 
واعقاب السـكائر تسـببت باندالع 
١٣٦٢ حادثاً، وحريـق العمد بفعل 
فاعل تسـبب باندالع ١٢٨٠ حادثاً، 

رشارة  بسـبب  الحريـق  وتسـببت 
خارجية باندالع ٨٧٨ حادثاً، يف حني 
ان حـوادث حريق الترسيب الغازي 
بلغت ٧٧٤ حادثاً، وحوادث ترسيب 

الوقود بلغت ٢٢٢ حادثاً».
وتابـع ان «حـوادث حريق بسـبب 
نزاع عشـائري بلغـت ١٢٠ حادثاً، 
فيمـا بلغت حوادث حريق اصطدام 
وسائل النقل ١١٦ حادثاً، و حوادث 
الحريق بسـبب احرتاق ذاتي بلغت 
حـوادث  عـىل  عـالوة  حادثـاً،   ٢٥
الحريـق بسـبب انفجـار بلغت ١٨ 
«أسـباب  ان  اىل  منوهـا  حادثـاً»، 
متفرقـة أخـرى سـجلتها مديرية 
الدفـاع املدنـي مـن خـالل تقارير 
األدلـة الجنائيـة املحـددة واملعنية 
وفـق القانـون للتحقيق بأسـباب 

الحوادث».
ولفت اىل ان «املديرية تسعى جاهدة 
التوعـوي  الوقائـي  الوعـي  لنـرش 
وإشـاعة ثقافـة الحمايـة الذاتية 
بـني املواطنني لتقليل عدد الحوادث 
الخسـائر  وتفـادي  املسـجلة، 
واإلصابـات البرشيـة، فضـال عـن 
تقليل الخسـائر املادية التي ترهق 
االقتصاد الوطني وتستنزف طاقات 
مـوارد املديريـة من مـواد اإلطفاء 
إضافة إىل االندثار الداخيل لعجالتها 

االختصاصية املهمة».

كركوك/الزوراء: 
أفـادت مديريـة تربيـة محافظـة كركـوك بتعيـني 
أكثر مـن ١٧ ألفاً من املحارضيـن واملتعاقدين، عىل 
أقضية ونواحي ومركـز املحافظة.وقال مدير تربية 
كركوك عبد عيل حسـني يف ترصيح صحفي انه «تم 
تعيـني اكثر مـن ١٧٣٧٠ محـارضاً ومتعاقـداً وفق 
قـرار مجلس الـوزراء االخري».من جانـب آخر، ذكر 
عبد عـيل حسـني ان «هنالك احتياجـات يف مدارس 
محافظـة كركوك، من قبيل املسـتلزمات املدرسـية 
وتخصيصات تنمية االقاليم والبنك الدويل والقروض 

من الدول واملنظمات، فضالً عن الحاجة اىل سبورات 
ورحالت مدرسـية»، منوهـا اىل ان «مدارس كركوك 
بحاجـة اآلن اىل نحـو ٨٠٠٠ رحلة مدرسية».يشـار 
اىل ان وزارة املالية أنهت إجراءات تثبيت املحارضين 
واإلداريـني يف مديريـات الرتبية بجميـع املحافظات 
والعقود يف الوزارات والجهـات غري املرتبطة بوزارة 
بمجمـوع بلغ أكثر ٣٧٦ ألف شـخص.وقالت وزارة 
املالية يف بيان، يوم الجمعة (٣٠ كانون األول ٢٠٢٢)، 
إنهـا أنجزت «إجـراءات تثبيت محـارضي وإداريي 
وزارة الرتبيـة لكل املحافظات والعقـود يف الوزارات 

والجهات غري املرتبطـة». موضحة أن دائرة املوازنة 
يف الوزارة أنجزت «كافة اجراءات تثبيت املحارضين 
واالداريني ولجميـع مديريات الرتبية يف املحافظات، 
واحتسـاب الكلف املالية املطلوبـة لهم بعدد إجمايل 
بلـغ (٢٨٩,٣٤٦) ألـف محـارض وإداري مجانـي».
وأضافت أن الدائرة أتمت «اجراءات تثبيت العقود يف 
الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة بعدد اجمايل 
(٨٦,٣٨٩) ألفـاً، لدوائـر التمويل الذاتـي واملركزي، 
الوجبة االوىل املصادق عليها من قبل مجلس الوزراء 

والدوائر التابعة لكل وزارة ومحافظ».
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بغداد/الزوراء:

كشـفت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن 

ضبـط رئيـس مجلـس إدارة إحـدى 

ُمحافظـة  يف  التعاونيَّـة  الجمعيَّـات 

َذت عىل  نينوى، ُمبيِّنـًة أنَّ العمليَّة ُنفِّ

خلفيَّة تسلُّم مبالغ ماليٍَّة بصورٍة غري 

قانونيَّة. 

وقالـت الهيئـة يف بيـان اطلعت عليه 

التحقيقـات  «دائـرة  إن  «الـزوراء» 

يف الهيئـة، ويف معـرض حديثهـا عن 

َذت بموجب  تفاصيل العمليَّة التي ُنفِّ

ي ُمديريَّة  مذكرٍة قضائيٍَّة، أفادت بتلقِّ

تحقيـق الهيئـة يف ُمحافظـة نينوى 

معلوماٍت تفيُد بإقدام رئيس مجلس 

إدارة الجمعيَّة التعاونيَّة إلسكان ذوي 

الرعايَّـة االجتماعيَّـة واالحتياجـات 

ة يف املحافظة عىل تغيري موقع  الخاصَّ

صٍة ألحد املشتكني  قطعة أرٍض ُمخصَّ

مقابل مبالغ ماليَّة». 

وأضـاف البيـان أن «ُمديريَّة تحقيق 

الهيئـة يف املحافظـة بـادرت لتأليف 

فريق عمٍل للتقيصِّ والتحرِّي عن تلك 

املعلومات، وبعد نصب كمنٍي للُمتَّهم، 

تمَّ ضبطه ُمتلبِّساً بتسلُّم املبلغ املُتَّفق 

عليه مع املُشـتكي؛ بغية تغيري موقع 

صة له يف موقٍع  قطعـة األرض املُخصَّ

متميٍز». 

ونوَّهـت الهيئـة بـ»تنظيـم محرض 

ضبٍط أصـويلٍّ، وعرضه رفقـة املُتَّهم 

قـايض  عـىل  املضبوطـة  واملـربزات 

ـة  محكمـة تحقيـق نينـوى املُختصَّ

بالنظـر يف قضايا النزاهـة؛ الذي قرَّر 

توقيفهـم وفق أحكام املـادة (٣٤٠) 

من قانون العقوبات». 

بغداد/الزوراء:
اعلنت وزارة النقل، امس االحد، تحقيق مراحل انجاز متقدمة يف محطة 
نينـوى لنقل املسـافرين، حيـث تواصل الكـوادر الهندسـية والفنية يف 
الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص جهودها لتحقيق نسبة انجاز بلغت 

. ٪ ٩١
وقالـت الـوزارة يف بيان ورد «الـزوراء» ان «املسـاحة الكلية للمرشوع، 
تبلغ (٢٤٥٠٠ مـرت مربع)، ويتألف من جزأين شـمايل وجنوبي»، مبينا 
أن «البنايـة الجنوبيـة تحتوي عىل اربعـة طوابق، فيما تتكـون البناية 

الشمالية من ثالثة طوابق».
ولفت البيان اىل ان «هناك مرافق صحية وفنية وُدوَرا لالسرتاحة، وعددا 

كبريا لساحات وقوف املركبات».
وبحسـب البيان، يضم مرشوع املحطة يف جانبـه الجنوبي (٥٢) مكتب 
حجـز، ومجموعـات صحيـة بعـدد (٨)، اىل جانـب عـدد مـن املطاعم 

والكافيرتيات، ومجمع ادارة املوقع.
أما الجانب الشـمايل، فهنـاك (٢٠) مكتبا للحجـز، ومجموعات صحية 
بعـدد (٦)، وكافيرتيا، وغرف صيانة وسـيطرة بعـدد (٦)، كما تحتوي 
املحطة عىل مناطق خرضاء، وأبنية السرتاحة السواق، ومبنى للكهرباء، 

وفقا للبيان.
ويقـول وزير النقل، بحسـب البيـان: إن «أهلنا يف املناطق التي شـهدت 
أعمـال إرهـاب وتخريب، يسـتحقون خدمـة أفضل واهتمامـا أكرب، ملا 
قاسوه من معاناة واضطهاد وخسائر برشية ومادية»، مؤكدا أن وزارة 
النقـل «تضع يف أولوية عملها انجاز املشـاريع املتلكئـة يف تلك املناطق، 
والرشوع يف مرشوعـات خدمية تليق بصمودهـم وتضحياتهم من أجل 

وطنهم».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت املتحدثة باسـم التحالف الدويل ضد «داعش» راشـيل جيفكوت ، 
أن أكثـر مـن ٦٠٠ عنرص من التنظيم قتلوا، واعتقـل ٣٧٤ آخرون خالل 

العمليات التي نفذت يف عام ٢٠٢٢.
وقالت راشيل جيفكوت يف ترصيح صحفي: «لقد أظهر رشكاؤنا يف العراق 
وسـوريا التزاماً كبرياً لهزيمة داعـش، وزادوا من عملياتهم»، محذرة يف 

الوقت نفسه من أن «داعش يستغل أي فرصة ليواصل تحركاته».
وكانـت القيـادة املركزيـة األمريكية سـنتكوم، قد نرشت أمـس االول ، 
التاسـع والعرشين مـن كانـون االول ٢٠٢٢ ، احصائية حـول مجموع 

العمليات التي نفذت يف العراق وسوريا خالل هذا العام.
وبحسـب سـنتكوم، نفذت ٣١٣ عملية مشـرتكة ضد داعـش يف العراق 

وسوريا خالل عام ٢٠٢٢، عىل النحو التايل:
١٩١ عمليـة مشـرتكة يف العراق أسـفرت عن اعتقـال ١٥٩ من عنارص 

داعش، ومقتل ٢٢٠ آخرين.
١٠٨ عمليات مشرتكة مع قوات سوريا الديمقراطية و١٤ عملية نفذتها 
قوات التحالف بشـكل منفرد يف سـوريا، أسـفرت عـن اعتقال ٢١٥ من 

عنارص داعش، ومقتل ٤٦٦ آخرين.



بغداد/ الزوراء:
االقتصـادي  بالشـأن  مختـص  عـّد 
االختـالل يف سـعر رصف الـدوالر اىل 
التحكـم  امريكيـة تحـاول  قـرارات 
رأى  وفيمـا  العراقـي.  االقتصـاد  يف 
محلل سـيايس ان امريكا اتخذت من 
الدوالر كورقة ضاغطة ضد الحكومة 
إلبعادهـا عـن الصـني ومشـاريعها 
والدفع ببغداد باتجاه حلفاء واشنطن 
يف املنطقة، لفت اىل ان امريكا تسـعى 
لجعل حكومة السـوداني كسابقتها 

من اجل خدمة مصالحها. 
وقال املختـص بالشـأن االقتصادي، 
محمـد عطية السـاعدي، يف ترصيح 
صحفـي: ان ”الحديث عـن اجراءات 
موقتـة يف املنصـة الجديدة ملـزاد بيع 
العملـة جـزء مـن الحقيقـة ورواية 
تحمـل يف طياتها خفايا تتعلق بقيود 
فرضتهـا الخزانـة االمريكيـة والبنك 
الفيـدرايل عىل االمـوال العراقية التي 

تذهب اىل البنك املركزي“. 
واضاف ان ”فرض الحظر عىل تعامل 
العديد من املصارف االهلية يف العراق 
ومراجعة جميع حـواالت بيع الدوالر 
هو بمثابـة هيمنة اقتصادية بعنوان 

الرقابة“. 
”االجـراءات  ان  السـاعدي  وأوضـح 
االخـرية التـي فرضت عىل مـزاد بيع 
التحكم  العملـة سـتتيح لواشـنطن 

فعليـا يف بيع العملة وهـو االمر الذي 
يشـكل تغيريا غـري مفهـوم يف ادارة 
االموال العراقية وبحاجة اىل شفافية 

وتوضيح حكومي“.

املحلـل  رأى  متصلـة،  جهـة  مـن 
السـيايس، حسني الكناني، ان امريكا 
اتخذت مـن الـدوالر كورقة ضاغطة 
ضـد الحكومـة إلبعادها عـن الصني 

باتجاه  ببغـداد  ومشـاريعها والدفع 
حلفـاء واشـنطن يف املنطقـة، الفتا 
اىل ان امريكا تسـعى لجعـل حكومة 
السوداني كسـابقتها من اجل خدمة 

مصالحها. 
وقال الكناني يف ترصيح صحفي: ان 
”االدارة االمريكيـة التريـد للعراق ان 
يتعاقد مع الصني وينفذ اتفاقيته مع 
بكني ويتعدى ذلك باتجاه بقاء القوات 
االمريكيـة داخـل العـراق ومحاولـة 
اجبار بغداد عىل ابـرام اتفاقيات مع 

حلفاء واشنطن“. 
واضاف ان ”امريكا استخدمت ورقة 
الـدوالر كعامـل ضغط عـىل حكومة 
السوداني من اجل ضمان عدم نجاح 
هذه الحكومة، فضـال عن محاولتها 
عدم استمرارها بالبقاء يف السلطة“. 
وأوضـح الكناني، ان ”هناك مسـعى 
امريكيـا لجعـل حكومـة السـوداني 
الكاظمـي،  برئاسـة  كسـابقتها 
خصوصـا انهـا جاءت مـن كتل غري 
حليفة لواشـنطن، ما يجعـل امريكا 
الحكومـة  افشـال  باتجـاه  تدفـع 
عرقلـة  اجـل  مـن  ومشـاريعها 

مشاريعها يف مختلف املجاالت“.

بغداد/ الزوراء:
اوضح مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، امس األحد، ان زيادة 
العجـز املـايل يف املوازنة عندما تكـون االيرادات غـري النفطية من رضائب 
ورسـوم وايـرادات نقديـة اقل قيمـة مما هو مقـدر لها فيتـم اللجوء اىل 

االقرتاض الداخيل والخارجي.
وقال صالح يف ترصيح صحفي: ”فيما يخص زيادة العجز املايل يف املوازنة 
يـزداد العجـز عندما تكـون االيرادات غـري النفطية من رضائب ورسـوم 
وايرادات نقدية اقل قيمة مما هو مقدر لها، عند ذلك ولسـد فجوة العجز 
امـا يتم اللجـوء اىل االقـرتاض (الداخيل والخارجي) لسـد العجـز الفعيل 

واستدامة االنفاق او حذف الكثري من النفقات من نشاطات“.
واضاف: ”يمكن تأجيل سد العجز وغالبا ما تكون الضحية مشاريع الدولة 

االستثمارية لألسف الشديد وهي عىل حساب التنمية االقتصادية“.
وكانـت وزيـرة املالية، طيف سـامي، أعلنت يف ترصيـح صحفي الجمعة 
املايض، عن عدم ارسال موازنة 2023 إىل مجلس الوزراء – حتى اآلن- وإن 
العمـل جاٍر عىل إنجازها“، مبينة ان ”املوازنة العامة سـرتكز عىل القطاع 
الصحي ودعم الطبقات الهشة ورفع سقف رأس مال القروض للمشاريع 

الصغرية“.
وأوضحت سـامي ان ”سـعر الربميل الذي تم وضعه حتـى اآلن يف املوازنة 
يبلغ 65 دوالراً وقد يصل إىل 70 دوالراً“ الفتة اىل ان ”مرشوع قانون املوازنة 
العامـة قد يتضمن دراسـة لفرض بعض الرضائب عىل قطاع املشـتقات 

النفطية“.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن مدير دائرة جبة بناحية البغـدادي بمحافظة االنبار، قطري العبيدي، 
امس االحد، عن نجاح زراعة نبات الجوز يف اول تجربة من نوعها يف مناطق 
غربي االنبار .وقال العبيدي يف ترصيح صحفي: إن ”مزارعي ناحية البغدادي 
بقضـاء هيت غربـي االنبار نجحوا يف زراعة تبات الجـوز الذي يعد من اهم 
املكـرسات الغنيـة بالربوتينـات بعد تجـارب اجراها مختصـون يف الزراعة 
اثمـرت عىل ان االجواء يف مناطـق غربي االنبار مالئمـة لزراعة هذا النبات 
ما شـجع العديد مـن مزارعي الناحية اىل اسـتصالح مناطق زراعية اخرى 
مخصصـة لزراعة نبات الجوز ”.واضـاف ان“ اجواء املناطق الغربية اثبتت 
انهـا مالئمـة لزرعة نبات الجـوز كونها ذات تربة خصبـة وعميقة وجيدة 
التصاريـف، فضال عـىل ان تربتها قابلة الخرتاق الن نبـات الجوز ذو جذور 
عميقـة قابلة الخرتاق ”. مبينا ان“ مزارعي الناحية ينتظرون نتائج زراعة 
النبات والطرق التي اسـتخدمت يف زراعته تمهيـدا لتعميم هذه التجربة اىل 
مناطـق أخرى“.وأوضح العبيدي أن ”نجـاح هذه التجربة التي تعد االوىل يف 
االنبـار بعد نجاح زراعته يف املحافظات الشـمالية، داعيا الجهات املعنية اىل 
دعم مزارعي املناطق الغربية يف زراعة اصناف جديدة وتشجيعهم للنهوض 

بالواقع الزراعي الذي شهد انتكاسة كبرية خالل الفرتة املاضية ”.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن االتحاد املحيل للجمعيـات الفالحية يف محافظة ديـاىل، امس االحد، 
عن تصدير الشـحنة الرابعة من التمور اىل اسـواق 8 دول عربية واجنبية.

وقـال رئيـس االتحاد، رعـد التميمـي، يف ترصيح صحفي: إن ”الشـحنة 
الرابعـة من تمور دياىل جرى تصديرها عرب املوانئ الجنوبية اىل اسـواق 8 
دول عربيـة واجنبية ابرزها الهند“. وأضاف ان“ تصدير التمور مسـتمر، 
وهناك سلسـلة شـحنات يجري تجهيزها حاليا يف ظل تنامي الطلب عىل 
التمـور“، الفتا اىل ان ”التصدير فتح افاق جيدة يف تعزيز رصد املزارعني يف 
تغطية التكاليف املوسـمية لإلنتاج لكنه يحتاج اىل تسويق افضل من اجل 
ان ترتفـع اسـعاره، وان ينظر اىل ملف التمور النـادرة باهتمام اكرب ألنها 
تشكل نافذة مهمة للتسويق حاليا“. وكانت محافظة دياىل بدأت بتصدير 
الفائـض من انتاج التمور قبل عامني بعدما سـمحت وزارة الزراعة بذلك 

وفق آليات محددة.
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بغداد/ الزوراء:
اظهر تقرير لصندوق النقد الدويل أن 
العراق وثالث دول خليجية استحوذت 
عـىل %78 مـن إجمـايل الصـادرات 
النفطية للدول العربية خالل 2021، 
مشـريا اىل أن العـراق يحتـل املرتبـة 
الثانية عربيا يف االحتياطيات املؤكدة 

من النفط الخام. 
ونـوه التقريـر إىل أن 92.7 يف املئـة 
من االحتياطيـات املؤكدة من النفط 
الخـام عربيـاً ترتكـز يف 5 دول هـي 
السـعودية التي اســتأثرت بـ36.4 
يف املـئــة، تلتهـا العراق بــ20.6 يف 
املئـة، واإلمــارات بــ14.9 يف املئة، 
والكويـت بــ14.1 يف املئـة، وليبيـا 
بـ6.7 يف املئة. الفتاً إىل أن احتياطيات 
الـدول العربية شـكلت 55.2 يف املئة 
مـن االحتياطيات النفطيـة العاملية، 
وأن اإلمـارات والسـعودية والعـراق 
والكويت استحوذت عىل أكثر من 78 
يف املئة من إجمايل الصادرات النفطية 

للدول العربية خالل 2021.
وبـنّي التقريـر: أن معــدل القيــد 
اإلجمـايل يف مرحلــة التعليم العـايل 
عربياً، حسـب آخر بيانات متوافرة، 
حتى 2020، بلـغ نحو 41.1 يف املئة، 

مــا يزيــد عـن مثيليــه يف بـقية 
العـالـم  ودول  النـاميــة  الــدول 
ككــل، إال أنـه يقـل عـن مـؤرشي 
الدول ذات الدخل املتوســط املرتفع 

والـدول ذات الـدخـل املرتفع.
وذكـر أن معـدالت القيـد اإلجمايل يف 
مرحلــة التعليـم العــايل تتفـاوت 

بشـكل ملحوظ عربيـاً، مشرياً إىل أن 
السـعودية تصدرت القائمة بـ70.6 
يف املئـة، تلتهـا البحرين بــ61.8 يف 

املئة، ثم الكويت بـ61.1 يف املئة.
من جهتهـا، أعلنـت إدارة معلومات 
الطاقـة األمريكيـة، امـس األحد، أن 
صـادرات العـراق النفطيـة ألمريكا 

بلغـت نحـو 300 ألف برميـل يوميا 
كمعدل خالل األسبوع املايض.

وقالـت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه 
”الزوراء“: إن ”متوسط االستريادات 
االمريكيـة مـن النفط الخـام خالل 
االسبوع املايض من ثماني دول بلغت 
5.580 ماليني برميـل يوميا مرتفعا 

بمقـدار 659 الف برميـل باليوم عن 
األسـبوع الـذي سـبقه والـذي بلـغ 

4.921 ماليني برميل يوميا“.
وأضافت أن ”صادرات العراق النفطية 
ألمريكا بلغت معدل 289 ألف برميل 
يوميا األسـبوع املـايض، مرتفعا عن 
األسـبوع الذي سـبقه والـذي بلغت 
الصـادرات النفطيـة ألمريكا بمعدل 

227 الف برميل يوميا.
اإليـرادات  ”أكثـر  أن  إىل  وأشـارت 
النفطيـة ألمريـكا خـالل األسـبوع 
املايض جاءت من كنـدا وبمعدل بلغ 
3.504 ماليـني برميل يومياً، وجاءت 
املكسـيك بمعـدل 581 الـف برميـل 
يوميـاً، وبلغت االيرادات النفطية من 
السـعودية بمعدل 473 الـف برميل 
يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 353 

الف برميل يومياً“.
”كميـة  فـإن  لـإلدارة،  ووفقـاً 
االسـتريادات األمريكيـة مـن النفط 
الخام من االكـوادور بلغ معدل 274 
الـف برميـل يوميـا، ومـن نيجرييـا 
بمعـدل 66 الف برميـل يوميا، ومن 
الربازيـل معدل 40 الف برميل يوميا، 
فيما لم تسـتورد اي كميـة من ليبيا 

او روسيا“.
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بغداد/ الزوراء:
أكد محافـظ البنك املركـزي العراقي، 
مصطفـى غالـب مخيـف، أن ارتفاع 
سعر الرصف حالة مؤقتة، فيما اشار 
اىل انـه سـتتم مضاعفـة منافـذ بيع 

العملة.
وقـال البنـك يف بيان تلقـت ”الزوراء“ 
البنـك  ”محافـظ  إن  منـه:  نسـخة 
املركـزي العراقـي، مصطفـى غالـب 
مخيف، أجرى زيارة ميدانية لعدد من 
املصـارف التي بـارشت ببيـع العملة 

األجنبية“.
واضـاف البيـان أن“ املحافـظ حـث، 
خـالل لقائـه، إدارات املصـارف عـىل 
تسـهيل إجراءات بيع العملة األجنبية 
الحصـول  يف  الراغبـني  املواطنـني  إىل 
والعـالج  السـفر  ألغـراض  عليهـا 
وغريها، مشـرياً إىل أن“ البنك املركزي 
العراقي اتخذ عـددا من القرارات التي 
تسـهم يف تحقيق االسـتقرار يف سوق 
العملـة األجنبية“.وأكـد مخيف وفقا 
للبيـان أنه“ سـتتم مضاعفـة منافذ 
املصارف لبيع العملـة األجنبية لتلبية 
احتياجـات املسـافرين، مـع إمكانية 

األسـبوعية  الحصـة  مبلـغ  زيـادة 
املخصصة للمصارف“.ووصف مخيف 
أن ”ارتفاع سعر الرصف حالة مؤقتة 
جاءت بعد تأثـريات داخلية وخارجية 
لتطبيق املعايري الدولية، إذ نجح البنك 
يف التصدي لهـا والتقليل من آثارها يف 
االقتصـاد العراقي، مشـدداً عىل عدم 
إثارة مخاوف الرأي العام بشأن ارتفاع 
اسـعار رصف الدوالر، ورضورة اتخاذ 

إجراءات رادعة بحق املضاربني، مؤكداً 
أن وضـع العراق أفضل بكثري من دول 

أخرى وال مجال ملقارنته بها“.
وتابع البيـان ان“ مخيف التقى خالل 
الجولـة عـددا مـن املواطنـني الذيـن 

يرغبون يف رشاء العملة األجنبية“.
يذكـر أن البنك املركـزي العراقي اتخذ 
سلسـلة من القـرارات إلعادة سـوق 

العملة األجنبية إىل وضعه الطبيعي.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي يف األسـواق 
املحليـة بالعاصمة بغداد، ويف اسـواق اربيل عاصمة اقليم 

كردستان، امس االحد.
وقال مصدر: إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع 
النهر يف العاصمة   بغداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيع 
للمثقـال الواحـد عيار 21 مـن الذهب الخليجـي والرتكي 
واألوربي 388 الف دينار، وسـعر الـرشاء 384 الف دينار، 

وهي األسعار نفسها ليوم السبت.
وأشـار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
العراقي سـجل اسـتقرارا ايضا عند 358 الف دينار، وبلغ 

سعر الرشاء 354 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر 
بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 390 الف 
دينـار و 400 ألف، فيما تراوح سـعر البيع مثقال الذهب 

العراقي بني 360 الفاً و 365 الف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقرارا ايضا، 
حيث بلغ سـعر بيـع مثقال ذهب عيـار 24 بيع 445 الف 
دينار، وسـجل عيار 22 بيع 410 آالف دينار، وسجل عيار 
21 بيـع 395 الـف دينار، فيما سـجل عيـار 18 بيع 335 
الف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد من الذهب (خمسـة 

غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أكد عضو لجنة االقتصاد واالسـتثمار النيابيـة، النائب محمد الزيادي، 
ان هنـاك امكانية لدى الحكومة لفرض تسـعرية محددة لسـعر رصف 
الـدوالر وإلزام الجميـع بالعمل بموجبها لضمان انهـاء االرتفاع الكبري 

الذي تشهده االسواق. 
وقال الزيادي يف ترصيح صحفي: ان ”العراق مازال غري مرتبط باألسواق 
العاملية، وال يعترب جزءا من هذه االسواق حتى يتمكن من التأثري وفرض 

سياسته االقتصادية والسيطرة عىل اسعار رصف الدوالر“. 
واضـاف ان ”تذبذب سـعر رصف الدوالر وارتفاعه الحاصل يف السـوق 
املحيل حدث نتيجة فرض تسعرية محددة من قبل بعض اصحاب منافذ 
الصريفـة، حيـث يفرضون عـىل بعض الزبائن اسـعارهم ليتـم تعميم 

التسعرية عىل جميع املنافذ“. 
وبني ان ”حل مشـكلة االرتفاع الحاصل يكمن يف زيادة املنافذ الرسـمية 
لبيع العملة وبالسـعر املحـدد من البنك املركزي بحيـث تلتزم املصارف 
ببيعهـا للمواطنـني كي يتـم تخفيض السـعر والعـودة بـه اىل القيمة 

املحددة“.

بغداد / نينا:
 اكـد الخبـري االقتصادي، عبد الحسـن الشـمري، انه ال قلـق عىل ثبات 

العملة املحلية بوجود االحتياطي الكبري من الدوالر والذهب.
وقـال للوكالة الوطنية العراقية لالنباء ”نينا“: ان ما حصل خالل الفرتة 
املاضية من ارتفاع للدوالر مقابل العملة املحلية سببه قلة املعروض منه 

وازدياد الطلب عليه .
واضـاف الشـمري: ان عوامـل خارجية تقـف وراء هذا االرتفـاع منها 
تسـديد العراق ملسـتحقات خاصة بإيران بالعملة الوطنية وهي بحدود 

5-3 تريليون دينار .
وأوضـح: ان هذه املبالغ تم ضخها يف السـوق العراقية بشـكل او بآخر 
لـرشاء الـدوالر يف ظـل حاجة ايـران للعملـة االجنبية اكثر مـن الدينار 

العراقي لتنشيط وضعها االقتصادي املتعب .
وشدد الشمري عىل: انه مع هذه العوامل، اضافة اىل اخرى، فال خوف او 
قلق عىل الدينار العراقي يف ظل وجود احتياطي كبري من الدوالر والذهب 
يضاف اىل ذلك التدفق املستمر للعملة االجنبية من تصدير النفط بشكل 

خاص.

بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعـات البنـك املركزي العراقـي يف مـزاد العملة الصعبـة للدوالر 

األمريكي خالل عام 2022 أكثر من 48 مليارا دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي باع خالل 12 شـهرا من العام املايض 2022 
يف االيـام التي فتح فيهـا مزاده لبيـع ورشاء الدوالر االمريكـي 48 مليارا 
و509 مليونا و271 الفا دوالرا، وبمعدل بلغ 4 مليارات و42 مليونا و439 
الف دوالر شـهريا.وأضاف: ان اكثر املبيعات كانت يف شـهر حزيران حيث 
بلغت 5 مليارات و300 مليون و417 ألفاً، فيما كانت اقل املبيعات يف شهر 

كانون االول حيث بلغت مليارين و409 ماليني و116 ألف دوالر.
واشـار اىل ان هذه املبيعات توزعت ما بني حواالت للخارج لتمويل التجارة 
الخارجيـة، ومـا بني البيع النقـدي للمصارف فيما بلغ سـعر بيع الدوالر 
املحول لحسابات املصارف يف الخارج، اضافة اىل البيع النقدي 1460 دينار 

عراقي لكل دوالر.

@ÒäÜb”@ÚflÏÿ®a@Zäb‡rné¸a@Ú‰ß
“ãó€a@ã»é@ b–mäa@ıbË„g@Û‹«

@pbjq@Û‹«@’‹”@Îc@“ÏÇ@¸@Z7jÇ
ÚÓ‹0a@Ú‹‡»€a

@“äbóæa@âœb‰fl@Ú–«bõfl@·nné@Zç◊ãæa@Ÿ‰j€a
ÚÓj‰u˛a@Ú‹‡»€a@…Ój€

ÚÀbó€a@fib´@¿@Íäb»éc@Û‹«@≈œb±@kÁâ€a



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7869   Mon    2     jan    2023العدد:   7869    االثنين   2    كانون الثاني    2023

paäaã”@Úflçy@äáóÌ@Òãˆb�€a@Üb•a
بغداد / متابعة الزوراء : 

أصدر اإلتحاد العراقي لكرة الطائرة حزمة من القرارات املهمة، من بينها إنزال فريقي (القاسم، ومدينة الشهداء) إىل درجة أدنى، 
وتحديد مواعيد انطالق املنافسـات املحلية، إضافة إىل تسـمية خالد صالح مدربا للمنتخب الشبابي.جاء ذلك، خالل اجتماع عقد 
يف مقر االتحاد بالعاصمة بغداد، بحضور رئيس االتحاد جميل العبادي، والنائبني آزاد حسن قادر، وحبيب عيل وجميع األعضاء.
وقـال العبـادي : إن «االتحاد قرر إنزال فريقي القاسـم ومدينة الشـهداء إىل درجة أدنى وغرامة مالية مقدارهـا (مليون دينار) 
اسـتنادا للمادة ٢١ لالئحة الفنية والتعليمات للموسـم ٢٠٢٢-٢٠٢٣».وأضاف: «سـيكون العارش من شهر كانون الثاني موعداً 
النطـالق التجمـع األول للفرق غـري املتأهلة يف أربيل وهي  (سـنجار والصمود وهيت وحديثـة والصناعة)».ولفت العبادي إىل أن 
«السـادس من شهر شباط املقبل سيكون موعداً النطالق منافسـات دوري الناشئني والشباب املصاحب للفرق الثمانية املتأهلة 
حسـب الئحة الدوري املمتاز للموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣».وسمى رئيس االتحاد، خالل االجتماع، «املدرب خالد صالح لتدريب منتخب 

الشباب»، وقرر «التعاقد مع املدربة اإليرانية (ميرتا شعبانيان) لتدريب املنتخب األول للسيدات ومنتخب الشابات».
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البرصة / متابعة الزوراء:
تفقد أحمد املربقع، رئيس اللجنة 
العليا املرشفة عىل خليجي (25)، 
املدينة الرياضية يف البرصة التي 
سـتحتضن منافسـات بطولـة 
الخليج يف السـادس من الشـهر 
لـوزارة  بيـان  وذكـر  املقبـل، 
الشـباب والرياضة نقلته وكالة 
األنباء العراقية (واع) أن“جولة 
املربقع جـاءت من أجل الوقوف 
عىل جميع التحضريات الخاصة 
واالطـالع  الريـايض  الحـدث  يف 

ميدانيـاً عىل أدق التفاصيل التي 
تخص التنظيـم والخدمات التي 
وإجـراءات  للجماهري  سـتقدم 
بسـري  تتعلـق  التـي  األمـان 
املباريات“، ورافق املربقع خالل 
الجولة وكيـل وزير النقل طالب 
عبد الله بايش ومستشار رئيس 
إياد  الرياضـة  الوزراء لشـؤون 
بنيان ونقيـب الصحفيني مؤيد 
الالمي ونائب رئيس اتحاد الكرة 
يونـس محمود واملـالك املتقدم 

لوزارة الشباب والرياضة.

بغداد / متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الكهرباء حالة االستنفار الكامل واملستمر يف محافظة 
البرصة بغية إنجاح بطولة خليجي 25 التي ستنطلق يف السادس من 
الشهر الحايل.وقال املتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موىس:  إن“ 
الوزارة دخلت يف حالة اسـتنفار كاملة ومستمرة يف جميع قطاعات 
اإلنتاج والنقل والتوزيع يف املنطقة الجنوبية ومحافظة البرصة بغية 

إنجاح البطولة“، 
وأضـاف مـوىس أن“ وزيـر الكهربـاء، زيـاد عـيل فاضـل، يـرشف 
بشـكل مبارش عـىل الخطـة املعـدة لبطولة خليجـي 25، اسـتناداً 
لتوجيهـات رئيـس الوزراء، وسـبق أن أجرى الوزير زيـارة ميدانية 
إىل املدينـة الرياضيـة يف البرصة لالطـالع عىل العمـل والوقوف عىل 
آخر االسـتعدادات لالفتتاح املرتقب“.وتابـع موىس أن“ الوزير أوعز 
بتشـكيل خلية وزارية إلدارة ملف الكهرباء قبل وأثناء البطولة ومن 
ثم نصب متنقالت، واإلرشاف عىل املحطات الصندوقية داخل املدينة 
الرياضيـة وتهيئة اإلنارة بشـكل كامل يف جميـع املالعب الرياضية 

والتغطية الخدمية الكاملة لكل املرافق يف املدينة الرياضية“ .

@á‘–nÌ@ÚöbÌã€aÎ@lbjì€a@ãÌåÎ
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بغداد / متابعة الزوراء : 
توج نادي البيشـمركة ببطولة كأس اندية 
العراق بالشطرنج للدرجتني املمتازة واألوىل 
والتي اختتمت عىل قاعة فندق االنرت ببغداد 

بمشاركة 13 ناديا.
وقال رافد البدري، املنسق االعالمي لالتحاد 
يف ترصيـح صحفي ان ”نادي البيشـمركة 
مـن محافظة السـليمانية تمكن من الفوز 
باملركـز األول برصيـد 14 نقطـة بالعالمة 

الكاملة وللعام الثاني عىل التوايل“.
واضـاف ان ”نادي الحشـد من بغـداد جاء 
باملركز الثانـي برصيد 9 نقـاط، بينما حل 

نادي بـالد الرافدين من محافظة دياىل ثالثا 
وبنفس الرصيد 9 نقاط ايضا وبفارق نقاط 

الطاوالت عن صاحب املركز الثاني“.
مبينا: ويف منافسـات النسـاء، احرز فريق 
نـادي االتصاالت لقب بطولـة اندية العراق 

للنساء.
واكـد البـدري ان ”نـادي االتصـاالت تـوج 
بلقـب بطولـة اندية العراق للنسـاء جامعاً 
10 نقـاط وبالعالمـة الكاملـة، وحل نادي 
خـان زاد وصيفـاً برصيد 8 نقـاط، واحتل 
املركز الثالث نادي القادسـية من محافظة 

الديوانية برصيد 6 نقاط“.

البرصة / متابعة الزوراء:
أعلن رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان 
درجال، موعد إطـالق تذاكر كأس خليجي 25 
يف البـرصة، فيما أكد اسـتكمال كل اإلجراءات 
الخاصة بالبطولة، وقال درجال لوكالة األنباء 
العراقية: ”إن التحضريات لبطولة كأس الخليج 
25 يف البرصة تسـري عىل قدم وسـاق وبوترية 
متصاعدة وتم استكمال االستعدادات الخاصة 
بالبطولـة كافـة“. وأضـاف: ”ان تحركاتنـا 

تأتـي السـتكمال الجوانب الجماليـة للمرافق 
الرياضية واملناطق املحيطة باملدينة“. وبشأن 
ملـف التذاكر، أكد درجال أن“ االتحاد سـيعلن 
قريبـا عـن منافذ بيـع بطاقات املشـجعني“، 
موضحـا ”أنه سـيتم إطالق بطاقـات التذاكر 
للجمهـور“، وأوضـح أنه“ تـم معالجة الخلل 
الفنـي من قبل رشكة ”تكـت“ األمريكية وبدأ 
اسـتئناف بيـع التذاكـر“ يف عـرش مناطق تم 

تحديدها من طرف االتحاد العراقي.

دبي / متابعة الزوراء:
جدد منتخب سـلطنة ُعمان الوطني األول 

لكـرة القـدم فوزه عـىل نظريه السـوري 
بنتيجة 1/ صفـر يف املباراة الودية الدولية 

التي جـرت أحداثها باسـتاد نادي ضباط 
الرشطـة، يف ختـام معسـكره الخارجـي 
املقـام بإمارة دبي بدولة اإلمارات العربية 
املتحـدة.. جـاء هـدف منتخب السـلطنة 
الوحيد عـن طريق الالعـب خالد الربيكي 
ُعمـان  منتخـب  وكان   ،85 الدقيقـة  يف 
الوطنـي قـد فـاز يف املبـاراة األوىل عـىل 
املنتخـب السـوري 2/ 1 التـي اقيمت يوم 
الجمعة املايض باسـتاد مكتوم بن راشـد 
يف دبـي.. وتأتي هاتـان املباراتان يف إطار 
برنامج إعداد منتخب ُعمان لخوض غمار 
منافسـات بطولـة خليجـي 25 بمدينـة 
البرصة العراقية، التي ستقام خالل الفرتة 
من 6 إىل 19 يناير الجاري، حيث سـتغادر 
اليوم االثنني بعثة منتخب ُعمان إىل مدينة 
البـرصة، ويـرتأس الوفـد املكـوَّن من 50 
فـردا محسـن بن حمـد املـرسوري نائب 

االتحـاد العماني لكرة القدم. وسـيفتتح 
منتخبنا مشواره يف البطولة يوم 6 باللقاء 
االفتتاحـي مـع املنتخب العراقـي ويلعب 
مباراتـه الثانيـة يـوم 9 يناير مـع اليمن 
واملباراة الثالثة أمام السـعودية فيوم 12 

يناير.
وسـوف يتـم اختيـار 23 العبـا لقائمـة 
منتخبنا املشـاركة يف البطولة والتي تضم 
حاليـا 29 العبـا، وهـم: أحمـد بـن فرج 
الرواحـي، ومحمد بـن صالح املسـلمي، 
وجمعـة بـن مرهـون الحبـيس، وصالح 
بـن سـعيد اليحيائي، (السـيب)، وحارب 
بـن جميـل السـعدي، وفايـز بـن عيىس 
الرشـيدي، وأحمـد بن محمـد الخمييس، 
وأمجـد بـن عبداللـه الحارثـي، وعصـام 
بـن عبدالله الصبحـي، وخالـد بن نارص 
الربيكـي، ومحمود بن مربوك املشـيفري 

(السـويق)، وإبراهيم بن صالح املخيني، 
وأحمد بن خليفة الكعبي، وعيل بن موىس 
الهنائي، واملنذر بـن ربيع العلوي، وأحمد 
بـن عيل املطرويش (النهضـة)، ومعتز بن 
صالح عبدربه، ويزيد بن سـالم املعشني، 
وعوض بـن محمـد الشـحري، وعبدالله 
بن سـالم املرشيف (ظفـار)، ومصعب بن 
حمـد املعمري، وأحمد بـن جمعة العدوي 
(الرستاق)، وفهمي بن سعيد بيت دوربني 
(النرص)، ووليد بن سالم املسلمي (بهال)، 
وجميـل بـن سـليم اليحمـدي (املرخيـة 
القطـري)، وزاهـر بن سـليمان األغربي 
(الخالديـة البحرينـي)، وعمـر بن محمد 
املالكـي (الرفـاع البحرينـي)، وحاتم بن 
سـلطان الروشـدي (الفيصـيل األردني)، 
(الكويـت  العلـوي  سـعيد  بـن  وأرشـد 

الكويتي).
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البرصة / متابعة الزوراء:
أعلن االتحـاد العراقي لكـرة القدم ضم 
ثنائـي جديـد لقائمـة أسـود الرافديـن 
الخليـج  كأس  بطولـة  يف  املشـاركة 

”خليجي 25“.
وتنطلـق خليجـي 25 يف البـرصة يوم 6 
يناير/ كانون الثاني املقبل، وتختتم يوم 

19 من الشهر نفسه.
ويتعلـق األمـر بثنائـي ناديـي املرخية 
والشمال القطريني، أيمن حسني وأمجد 

عطوان، عىل الرتتيب.
وقال االتحـاد العراقي يف بيان رسـمي: 
”تقـرر إضافـة الالعبـني أيمن حسـني 
املنتخـب  قائمـة  إىل  عطـوان،  وأمجـد 

العراقي املشارك يف خليجي 25“.
وأضـاف: ”من املؤمل أن التحق الالعبان 
بوفد املنتخب الوطني أمس األحد لتدعيم 

كتيبة أسود الرافدين“.
واختتـم: ”هـذه املوافقات جـاءت بعد 
الجهود التي بذلها االتحاد العراقي لكرة 
القدم، التي تكللت من خالل املخاطبات 
أنديتهـم، وبموافقة  بإقنـاع  الرسـمية 
االتحاد القطري، لتسـهيل أمر الالعبني 

بالتواجد مع منتخب العراق“.
يذكر أن املنتخب العراقي سيقص رشيط 
افتتـاح خليجـي 25 بمواجهة شـقيقه 
العماني يف السادس من الشهر املقبل يف 

مواجهة تقام بملعب البرصة الدويل.
وكشـف مهـدي كريـم، املديـر اإلداري 
للمنتخـب العراقي، عن أن قائمة أسـود 
الرافديـن النهائية لبطولـة خليجي 25، 
سـيتم اإلعالن عنها يف الثالث من يناير/

كانون ثان الجاري.
وأشـار كريـم، يف ترصيحـات صحفية، 
إىل أن القائمة قد تشـهد إضافة عنارص 
جديـدة من املحرتفني يف حـال الحصول 

عىل موافقات أنديتهم األوروبية.
وأضـاف: ”اتحاد الكرة أرسـل أكثر من 
19 خطابـا إىل جميع األنديـة املتواجدة 
بما فيها من أسـماء مهمـة مثل: زيدان 
إقبال وكاردو صديق وألكسـندر أوراها 

وغريهم من الالعبني املميزين“.
وتابـع: ”بعـد جهـود حثيثـة بذلت من 
قبـل رئيـس اتحـاد الكرة، تـم التواصل 
مـع رئيس االتحاد القطري الذي سـهل 
مهمـه تواجـد ثنائـي ناديـي املرخيـة 

والشمال القطريني، أيمن حسني وأمجد 
عطوان، مع املنتخب الوطني للمشاركة 

يف خليجي 25“.
وأضـاف: ”العمـل مسـتمر مـن رئيس 
وأعضاء اتحاد الكـرة واملكتب التنفيذي 
سـعيا لحضور أكـرب عدد مـن الالعبني 
ولكن إقامة بطولة كأس الخليج خارج 
أيام الفيفا أدى إىل خسارة أغلب الالعبني 

املهمني“.
وتابع كريم: ”القائمة النهائية للمنتخب 
العراقي لم تصدر بعد من قبل كاساس، 
البعثة ضمت 26 العبا سيتم اختيار 23 
منهـم قبـل 3 أيام من انطـالق البطولة 

بحسب تعليمات اتحاد كآس الخليج“.
وختم: ”حال إصابـة أحد الالعبني يحق 

لـكل الفرق إضافة العـب جديد، برشط 
أن يكـون هنـاك تقريـر طبي مـن قبل 
كأس  لبطولـة  املخصـص  املستشـفى 

الخليج لكي تستطيع إضافة البديل“.
ويف السياق نفسه، وصل املنتخب اليمني 
إىل محافظـة البـرصة قبيل مشـاركته 
ببطولـة خليجـي 25، ويلعـب املنتخب 
جانـب  إىل  األوىل  املجموعـة  يف  اليمنـي 
العـراق ومنتخبـي السـعودية وُعمان، 
وكان املنتخب اليمنـي األول لكرة القدم 
قد أنهى معسكره الذي أقامه يف العاصمة 
املرصيـة القاهـرة، لتتوجـه البعثـة إىل 
مدينة البـرصة العراقية، للمشـاركة يف 
بطولة كأس الخليج العربي يف نسـختها 
 ،“25 الخامسـة والعرشيـن ”خليجـي 

وخاض املنتخـب اليمنـي اوىل حصصه 
التدريبية عىل مالعب البرصة.

وأعلن التشـيكي مريوسـالف سـكوب، 
املدير الفني للمنتخب اليمني، االستغناء 
عن الالعبني: حمزة محروس (لإلصابة)، 
عيل العامري، محمد السـقطري، منيف 
جسـار، عبد الجبار العبادي، املحرتف يف 
صفوف ناترس السويرسي، بعد أن كان 
قد اسـتغنى يف وقت سـابق عن محسن 

قراوي.
وسـيعتمد املدرب سـكوب يف ”خليجي 
25“ عىل مجموعة مـن الالعبني الذين 
اختارهـم وفـق رؤيتـه الفنيـة وأبرز 
العنارص هـم كل من: سـالم الهارش، 
هـارون الزبيـدي، أكرم البحـري، جار 

الله الزغـاري، عمـاد الجديمة، محمد 
الطـريي، حمزة حنـش، محمد فوزي، 
عمـر الداحـي، أحمـد الوجيـه، أحمد 
طـالل  وعمـرو  شـارد  عمـر  ماهـر، 
ومحمـد هاشـم ومحمد فـوزي وعيل 
العمري ومحمد الداحي ومنيف جسار، 
إىل جانـب التحـاق جميـع املحرتفـني 
باملنتخب يف البرصة وهم: عبدالواسـع 
أحمـد  العمانـي)،  (االتحـاد  املطـري 
الربازيـيل)،  (فلومنينـيس  الـرسوري 
حمزة الصباح (التحـدي الليبي)،أيمن 
نـارص  العـراق)،  (نـوروز  الهاجـري 
محمدوه (نفط الوسط العراق)، أحمد 
ماهـر (املحلة مرص)، عـيل نارص عيل 

حسن (الرفاع الرشقي البحريني).

بغداد/ متابعة الزوراء:
تفقدت لجنُة املسابقات يف اتحاد كأس الخليج العربي لكرِة القدم، برئاسة عبد 
الرحمن غايل، ملعَب البرصة الدويل يف املدينِة الرياضّية وملعب امليناء األوملبي، وذلك 
25 يف مدينِة البرصة،  للوقوِف عىل جاهزية امللعبني قبل انطالق بطولِة خليجي 
بُحضور عضو االتحاد العراقي لكرِة القدم ومدير املسابقات يف البطولة كوفند 
رضاها  اللجنة  وأبدت  الدين.  نجم  وسريوان  عويف  حيدر  والدكتور  الخالق،  عبد 
التام عن اإلجراءاِت التي تمت يف املدة املاضية التي سبقت منافسات النسخة 25 
لبطولِة كأس الخليج. كما أبدت اللجنُة التفقدّية سعادتها بشأن إقامِة البطولة 

يف مدينِة البرصة، معربًة عن دعمها ومساندتها إلقامِة البطولة.

بغداد / متابعة الزوراء:
إدارة  مدير  املوسوي،  أحمد  كشف 
العربي  الخليج  كأس  لبطولة  اإلعالم 
االتحاد  وعضو   ،٢٥ خليجي  املقبلة 
هناك  أن  عن  القدم،  لكرة  العراقي 
لحضور  عال  مستوى  عىل  دعوات 
تستضيفها  التي  البطولة  منافسات 
البرصة يف يناير/ كانون الثاني املقبل.

لوكالة  ترصيحات  يف  املوسوي،  وقال 
العراقية: «هناك دعوات مهمة  األنباء 
مجلس  رئيس  قبل  من  وجهت  قد 

إىل  السوداني،  شياع  محمد  الوزراء، 
مجلس  وزراء  ورؤساء  دول،  رؤساء 
فضالً  واليمن،  الخليجي  التعاون 
داخل  الدبلومايس  التمثيل  تواجد  عن 
التعاون  العراق، وسفراء دول مجلس 
الخليجي واليمن سيتواجدون أيًضا يف 

خليجي ٢٥».
وأضاف: «هناك دعوات وجهت ملسؤويل 
الرياضة يف العالم عىل مستوى االتحاد 
واالتحاد  آسيا  غرب  واتحاد  العربي 

الدويل واالتحاد اآلسيوي واألوروبي».
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مانشسرت / متابعة الزوراء
وجه النرويجي إيرلينج هاالند، نجم مانشسرت سيتي، رسالة 
إىل جمهوره بمناسبة السنة الجديدة. وقال هاالند، عرب حسابه 
لقد  رفاق..  يا  مرحبا  تويرت»:  االجتماعي  التواصل  بموقع 
مضت سنة كبرية، وشهدت الكثري من التغيريات، لكن األهم يف 
ذلك أن التغيريات لألفضل». وأضاف املهاجم النرويجي: «شكرا 
عىل كل هذا الحب الذي أتلقاه عىل طول الطريق.. دعونا ندعم 

بعضنا البعض يف ٢٠٢٣، وكما أقول دائما.. هناك املزيد 
 ٢٠٢٢ صيف  يف  انتقل  قد  هاالند  وكان  املستقبل!».  يف 
مقابل  سيتي  مانشسرت  إىل  دورتموند  بوروسيا  من 
مع  عقده  يف  الجزائي  الرشط  قيمة  يورو،  مليون   ٧٥
النادي األملاني. ويحتل النرويجي صدارة هدايف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز برصيد ٢١ هدفا، بعد ١٨ جولة فقط، 
وهو إنجاز لم يحدث طوال تاريخ الربيمريليج.

مانشسرت/ متابعة الزوراء:
قال إريك تني هاخ مدرب مانشسرت 
ماركوس  مهاجمه  ترك  إنه  يونايتد 
البدالء  مقاعد  عىل  راشفورد 
الدوري  يف  وولفرهامبتون  أمام 
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم ألسباب 
راشفورد  واستعاد  انضباطية. 
قيادة  تحت  املوسم  هذا  مستواه 

خاض  إذ  هاخ،  تني  الجديد  املدرب 
املسابقات  كافة  يف  مباراة   ٢١
وسجل عرشة أهداف. وسجل يف آخر 
مباراتني ليونايتد، لكنه استبعد من 
السبت  لقاء  يف  األساسية  التشكيلة 
غارناتشو  أليخاندرو  محله  وحل 
ليكون التغيري الوحيد عىل التشكيلة 
نوتنغهام  عىل  ٣-صفر  فازت  التي 

ويف  املايض.  الثالثاء  يوم  فورست 
رده عىل سؤال بشأن سبب غياب 
ملحطة  هاخ  تني  قال  راشفورد، 
بي.تي سبورت: «انضباط داخيل. 

ال توجد تفاصيل. لوائحنا. نركز 
أليخاندرو  املباراة.  عىل  اآلن 

غارناتشو سيشارك». وبعد 
مواجهة  راشفورد  بدأ  أن 
يونايتد  مانشسرت  فريقه 

وهو  وولفرهامبتون  أمام 
عىل مقاعد البدالء دفع به تني 

الثاني  الشوط  يف  املباراة  إىل  هاخ 
السلبي  التعادل  هي  والنتيجة 

التي  املباراة  يف  أهداف،  بدون 
الثامنة  املرحلة  ضمن  أقيمت 

إىل  يونايتد  ويتطلع  عرشة. 
تمديد مسرية انتصاراته إىل 

جميع  يف  مباريات  خمس 
عىل  بفوزه  املسابقات 

املهدد  وولفرهامبتون 
بالهبوط.

سيدني/متابعة الزوراء:
املرضب  كرة  يف  عاملياً  ثانية  املصنفة  جابر،  أنس  التونسية  توّقعت 
ألقابها  أول  إلحراز  وسعها  يف  ما  بكل  وستقوم  جداً»  ممّيزة  «سنة 
ويمبلدون  نهائي  بلوغها  بعد   ،٢٠٢٣ يف  الكربى  األربع  البطوالت  يف 
وفالشينغ ميدوز العام املايض. قالت التونسية عىل هامش مشاركتها 
األّول: «كنت جاهزة  املركز  ُصّنفت يف  األسرتالية حيث  أدياليد  يف دورة 
يف  ما  بكل  أقوم  يحصل.  لم  هذا  لكن   ،(٢٠٢٢) السنة  تلك  يف  للتتويج 
الغراند سالم. يجب أن أقوم بذلك». وخرست  وسعي للفوز ببطولة يف 
الروسية  أمام  مجموعات  بثالث  ويمبلدون  نهائي   ٢٠٢٢ يف  جابر 
إيلينا ريباكينا يف تموز/يوليو، ثم نهائي فالشينغ ميدوز بعد 
عاملياً. األوىل  شفيونتيك  إيغا  البولندية  أمام  شهرين 

العرش  نادي  تدخل  عربية  رياضية  أول  رشحت 
ألعب متحّررة،  أن  يهّم يف ٢٠٢٣  األوليات: «ما 
وأرّكز عىل كرة املرضب. أنا سعيدة للحصول 
يف  نهائيتني  مباراتني  خوض  تجربة  عىل 
الغراند سالم». تابعت الالعبة البالغة ٢٨ 
أمور  لتحسني  جاهدين  «عملنا  عاماً: 

كثرية. لدي شعور بأن هذه السنة ستكون مميزة كثرياً يل. أعطيت كل 
يشء، عملت بجهد خالل التمارين وارضب الكرة بشكل جّيد». وقللت 
جابر من أهمية درجة الحرارة املرتفعة يف بداية املوسم يف أسرتاليا: «أنا 
قادمة من تونس ومعتادة عىل الطقس الحار، هذا أمر جيد. األهم هو 

الجهوزية».

سيدني / متابعة الزوراء:
االفتتاحية  مباراته  نادال  رافايل  اإلسباني  خَرس 
نوري  كامريون  الربيطاني  أمام  الجديد  للموسم 
يونايتد  كأس  مسابقة  يف  سيدني،  يف  و٦-٤  و٦-٣   ٣-٦
الجديدة للمنتخبات املختلطة، واإلعدادية لبطولة أسرتاليا 
املفتوحة يف كرة املرضب التي يحمل لقبها. املصنف ثانياً 
يف ترتيب الالعبني املحرتفني الذي لم يخرس أمام املصنف 
إرساله  عىل  عانى  سابقة،  مواجهات  أربع  يف  عاملياً   ١٤

األول يف مباراة دامت ساعتني و٤٤ دقيقة.
بطولتي   ٢٠٢٢ يف  أحرز  والذي  عاماً   ٣٦ البالغ  الالعب 
إىل ٢٢  القيايس  رافعاً رصيده  أسرتاليا وروالن غاروس 
بطولة كربى، عانى نهاية موسم صعبة وخرج مبكراً يف 
الدور األول من بطولة املاسرتز يف ترشين الثاني/نوفمرب. 
«لم تكن األشهر األخرية سهلة عيل» بحسب قوله تعليقاً 
عىل النصف الثاني من املوسم عندما واجه اصابات متكررة 
بقدمه وتمزق عضيل يف بطنه «هديف الرئيس اآلن استعادة 

األحاسيس عىل امللعب وأن أكون تنافسياً». من جهته، قال 
نوري: «هذا جنوني، لم أفز بمجموعة من قبل (ضده)، لذا 
أردت القيام بذلك أوال، ثم تعني عيل أن أكون صبوراً». تابع: 
لقد  عليه.  الفوز  احقق  كي  وصعبة  بدنية  مباراة  «كانت 

تغلب عيل بسهولة كبرية يف املرات السابقة».

باريس/متابعة الزوراء:
جريمان،  سان  باريس  نجم  مبابي،  كيليان  الفرنيس  رد 
مهاجم  بنزيما،  كريم  مواطنه  مع  خالفه  أنباء  عىل 
عالقة  بأن  الصحف  من  العديد  وزعمت  مدريد.  ريال 
فرنسا،  منتخب  العبي  من  العديد  مع  توترت  بنزيما 
العالم   كأس  يف  الديوك  معسكر  من  استبعاده  عقب 
(قطر٢٠٢٢). واحتفل كريم بفوز ريال مدريد عىل بلد 

الوليد يف نهاية ٢٠٢٢، خاصة أنه من أحرز هديف انتصار املرينجي 
يف املباراة. ونرش بنزيما عىل حسابه بشبكة «إنستجرام»، صورة 
له من املباراة، وكتب عليها: «أنهينا ٢٠٢٢ بأفضل طريقة. الحمد 
بنزيما،  تغريدة  عىل  إعجابا  مبابي  ووضع  مدريد».  يحيا  لله.. 
شبكة  وذكرت  مدريد.  ريال  لنجم  تصفق  ألياد  برموز  علق  كما 
«ديفنسا سنرتال» اإلسبانية أن إعجاب وتعليق كيليان عىل صورة 

نجم ريال مدريد، دليل عىل أن عالقتهما ال تزال جيدة.

                         

غريميو / متابعة الزوراء:
السابق  املهاجم  سواريز،  لويس  األوروجواياني  النجم  انضم 
لربشلونة  إىل أحد أكرب األندية يف الدوري الربازييل بشكل رسمي.
وأعلن نادي جريميو الربازييل، التعاقد مع لويس سواريز ملدة 
بقميص  لعب  قد  سواريز  وكان  مجانية.  صفقة  عرب  عامني 
نادي طفولته ناسيونال األوروجواياني لفرتة قصرية، من أجل 
االستعداد لخوض مونديال قطر مع منتخب بالده. وسبق أن 
ليربتادوريس  كأس  لقب  أليجري  بورتو  جريميو  نادي  حقق 
عام 2017، وتأهل ملونديال األندية، إذ حقق املركز الثاني، بعد 
وقال  رد.  دون  بهدف  مدريد،  ريال  أمام  النهائي  يف  خسارته 
فابريزيو رومانو، خبري انتقاالت الالعبني واملدربني يف أوروبا، 
سواريز  إن  تويرت،  االجتماعي  التواصل  بموقع  حسابه  عرب 
رفض عروضا من الدوري السعودي واألمريكي كي ينضم إىل 

جريميو.

مدريد / متابعة الزوراء:
كشف تقرير صحفي إسباني، أن والدة بيليه أسطورة الكرة 

الربازيلية ال تعلم حتى اآلن نبأ وفاة نجلها.
بعد  عاما،   82 عمر  عن  املايض،  الخميس  تويف،  بيليه  وكان 

رصاع طويل مع املرض.
ووفقا لصحيفة ”آس“ اإلسبانية، فإن بيليه قىض الساعات 
األخرية له رفقة أحبائه، رغم أن والدته ”دونا سيليست“ لم 

تكن من بينهم، والتي ما زالت ال تعلم بوفاة نجلها.
ال  ”إنها  بيليه:  شقيقة  ناسيمنتو،  دو  لوسيا  ماريا  وقالت 
بخري،  إنها  تعرف.  ال  لكنها  معنا،  تتحدث  اآلن..  تعرف حتى 

لكن تعيش يف عاملها الخاص“.
كان  (كما  ديكو  لها  أقول  أحياًنا  تعرف..  ال  ”إنها  وأضافت: 
ُيدعى بيليه يف املنزل) فلنصيل من أجله، حسًنا يا أمي؟“.. إن 

ديكو يف بعض األحيان يفتح عينيه لكنه ال يدرك“.
ويعّد بيليه أسطورة كرة القدم عىل مر العصور، وهو الالعب 
الوحيد الذي توج بلقب كأس العالم 3 مرات مع منتخب بالده.

وكان بيليه قد تم تشخيصه يف عام 2021، بإصابته برسطان 
القولون، الذي تفاقم معه يف األسابيع األخرية، قبل وفاته.

الدوحة / متابعة الزوراء:
مضيفه  عىل  كبرياً  فوزاً  آرسنال  حقق 
الدوري  برايتون ٤-٢ يف الجولة ١٨ من 

اإلنكليزي املمتاز.
 (٢) ساكا  بوكايو  من  كل  وسجل 
 (٣٩) أوديغارد  مارتن  والنرويجي 
والربازييل   (٤٧) نيكيتاه  وإدوارد 
أهداف   (٧١) مارتينييل  غابرييل 
املدفعجية يف املقابل دّون كل من الياباني 
كاورو ميتوما (٦٥) وإيفان فريغسون 

(٧٧) هديف برايتون.
الربيمريليغ  صدارة  آرسنال  ويحتل 

برصيد ٤٣ نقطة.
مسرية  يونايتد  مانشسرت  وواصل 
من  ثميناً  فوزاً  واقتنص  االنتصارات 
بهدف  وولفرهامبتون  مستضيفه 
نظيف يف إطار املرحلة الثامنة عرشة من 

الدوري اإلنكليزي املمتاز.
الحمر  للشياطني  الفوز  هدف  وسجل 
الدقيقة  يف  راشفورد  ماركوس  البديل 
املركز  إىل  بذلك  يونايتد  وارتقى   .٧٦
إىل  رصيده  رفع  أن  بعد  مؤقتاً  الرابع 
٣٢ نقطة بفارق نقطتني أمام توتنهام 
أمام  قوية  مواجهة  تنتظره  والذي 

ضيفه أستون فيال.
وانتهت مباراة مانشسرت سيتي وضيفه 

يف   ١-١ اإليجابي  بالتعادل  إيفرتون 
اإلنكليزي  الدوري  من   ١٨ الجولة 

املمتاز.
هاالند  إيرلينغ  النرويجي  وافتتح 
التسجيل ألصحاب األرض يف الدقيقة ٢٤ 

ثم أدرك ديماراي غراي التعادل للضيوف 
يف الدقيقة ٦٤.

وباتت حصيلة أهداف النرويجي هاالند 
قبل  العب  ألي  األكثر  هي  هدفاً)،   ٢١)
بتاريخ  واحد  موسم  يف  العام  نهاية 

الدوري اإلنكليزي املمتاز.
برصيد  الوصافة  مركز  السيتي  ويحتل 
املركز  إيفرتون يف  يأتي  ٣٦ نقطة فيما 

١٦ برصيد ١٥ نقطة.
كريستال  انترص  املباريات،  باقي  ويف 

٢-صفر  بورنموث  مضيفه  عىل  باالس 
فيما   ٢-١ ساوثهامبتون  عىل  وفولهام 
أمام  يونايتد  نيوكاسل  مباراة  انتهت 

ليدز يونايتد بالتعادل السلبي.
ويف اسبانيا، انتهت مواجهة الديربي بني 
التعادل  وقع  عىل  وبرشلونة  إسبانيول 
املرحلة  يف  منهما  لكل  بهدف  اإليجابي 
اإلسباني  الدوري  من  عرشة  الخامسة 

لكرة القدم.
التسجيل  ألونسو  ماركوس  وافتتح 
الدقيقة  يف  أحرزه  بهدف  لربشلونة 
خوسيلو  تعادل  فيما  السابعة،  
الدقيقة  يف  جزاء  ركلة  من  إلسبانيول 

.٧٣
أنطونيو  الحكم  طرد  املباراة  وشهدت 
ماثيو الهوز لكل من جوردي ألبا ظهري 
وفينيسيوس   ٧٨ الدقيقة  يف  برشلونة 
سوزا العب وسط إسبانيول يف الدقيقة 
 ٣٨ إىل  رصيده  برشلونة  ورفع   .٨١
األهداف  بفارق  األول  املركز  يف  نقطة 

أمام ريال مدريد حامل اللقب.
من جانبه رفع إسبانيول رصيده إىل ١٣ 

نقطة يف املركز السادس عرش.
ريال  انترص  املباريات،  باقي  ويف 
٢-صفر  أوساسونا  عىل  سوسييداد 

وفياريال عىل فالنسيا ٢-١.

الرياض / متابعة الزوراء:
السعودي،  النرص  جمهور  يرتقب 
كريستيانو  الربتغايل  النجم  وصول 
بدء  أجل  من  الرياض،  إىل  رونالدو 

رحلته مع العاملي.
وأعلن النرص التعاقد مع رونالدو، يف 
صفقة انتقال حر، اعتبارا من يناير/

صيف  وحتى  الجاري،  الثاني  كانون 
.٢٠٢٥

أن  السعودية،   SSC قناة  وذكرت 
رفقة  الرياض،  سيصل  رونالدو 
مسيل آل معمر، رئيس مجلس إدارة 

النادي.
إىل  السعودية،  القناة  وأشارت 
كبريا  احتفاال  سينظم  النرص  أن 

لرونالدو، يوم الثالثاء املقبل.
الصفقة،  قيمة  النرص  يعلن  ولم 
أن  إىل  أشارت  صحفية  تقارير  لكن 
قيمته  راتبا  سيتقاىض  الربتغايل 
وأنه  سنويا،  إسرتليني  مليون   ١٧٣
سيتم تمويل الصفقة بواسطة إحدى 

الرشكات الراعية للنادي.
وستكون تجربة رونالدو مع النرص، 
أوروبا،  قارة  خارج  له  األوىل  هي 
بعدما سبق أن لعب ألندية سبورتنج 
وريال  يونايتد،  ومانشسرت  لشبونة، 

مدريد، ويوفنتوس.
فسخ  يونايتد،  مانشسرت  أن  يذكر 
يف  بالرتايض،  كريستيانو  عقد 
نوفمرب/ترشين الثاني املايض، عقب 
إجراء النجم الربتغايل حوارا تلفزيونيا 
مع الصحفي بريس مورجان، هاجم 
خالله إدارة النادي والجهازين الفني 

السابق والحايل.
النرص،  مدرب  جارسيا  رودي  وقال 
الفوز  بعد  الصحفي  مؤتمر  خالل 
عىل الخليج (١-٠)، ضمن الجولة ١١ 
العب  مع  «التوقيع  روشن:  بدوري 
أمر  هو  رونالدو،  كريستيانو  بحجم 
خارق للعادة، ويسهم يف تطور الكرة 

السعودية».
دون  بقدومه  سعداء  «نحن  وأتم: 

أدنى شك، والهدف األول هو أن نعمل 
عىل جعله يتأقلم معنا، وأن يستمتع 

باللعب يف النرص، ويمتع الجمهور».
لويس  الربازييل  النرص  نجم  وقال 
أمام  الفوز  مهما  «كان  غوستافو: 
كبري  بمجهود  قمنا  حيث  الخليج، 
نعلم  وكنا  الثالث،  النقاط  وحصدنا 

جيدا أنها ستكون مباراة صعبة».
بمجهود  جاء  «الفوز  وأضاف: 
واألهم  فراغ،  من  يأت  ولم  الالعبني، 
حصد النقاط الثالث، ونتمنى مواصلة 

االنتصارات يف مبارياتنا القادمة».
«وجود  علق:  رونالدو،  صفقة  وعن 
يف  كريستيانو  مثل  كبري  العب 
القدم  النرص يمثل نقلة نوعية لكرة 
هذا  عىل  اململكة  وأهنئ  السعودية، 

التطور الكبري من جميع النواحي».
بالنرص  كريستيانو  «وجود  وأتم: 
وسنحاول  كالعبني،  لنا  كبري  رشف 
العمل بشكل كبري عىل مساعدته، من 

أجل التأقلم مع الفريق».
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يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

نجم  رونالدو، 
يونايتد،  مانشسرت 
بالقلق من سلوك إدارة الشياطني الحمر يف سوق 

الصيفية.وارتبط  االنتقاالت 
مع  بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت 
األخرية،  اآلونة  الالعبني يف  العديد من 
تيمرب،  وجورين  يونج  دي  فرينكي  أمثال 
لكنه لم يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.
فإن  الربيطانية،  «إكسربيس»  صحيفة  وبحسب 
عدم  بسبب  ترافورد  أولد  يف  سعيد  غري  رونالدو 

باريس  وفريق  الربازيل  منتخب  نجم  أصيب 
نيمار  القدم  لكرة  الفرنيس  جريمان  سان 
إىل  الخاصة  طائرته  اضطرت  أن  بعد  بالذعر، 
يف  اإلثنني-الثالثاء  ليل  يف  اضطراريا  الهبوط 
بسبب  الربازيل،  شمال  يف  فيستا  بوا  مدينة 
مشكلة يف الزجاج األمامي، بحسب ما ذكرت 

وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 

يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 
حوايل  بوافيستا  يف  الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
غرينتش)  بتوقيت   ٥:٠٠) صباًحا   ٢:٠٠ الساعة 

لتجنب «مشكلة انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، بالقرب من 

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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باريس/متابعة الزوراء:
 The ُنرش هـذا املقال للمرة األوىل بواسـطة
Fix، وأُعيـد نـرشه هنا بعـد الحصول عىل 
إذن. تعـرف عـىل أحدث األخبار يف وسـائل 
اإلعـالم األوروبيـة مـن خالل االشـرتاك يف 

النرشة اإلخبارية.
أصابـت حالة من اإلجهاد جمهور وسـائل 
اإلعـالم األوكرانيـة والروسـية التـي تركز 
عـىل الحرب، وفًقـا لبيانـات نرشها موقع 
النقطـاع  وكان  مؤخـرًا.   Similarweb
التيار الكهربائـي يف أوكرانيا والتغيريات يف 
خوارزميـات وسـائل التواصـل االجتماعي 

تأثريًا معاكًسا عىل وسائل اإلعالم.
وانخفضت نسبة متابعة الجمهور لوسائل 
اإلعـالم األوكرانية والروسـية التي راجعها 
موقـع The Fix، بنسـبة تقـارب ٣٠٪ يف 
املتوسـط (انظـر لألمثلـة باألسـفل). كما 
شهدت وسائل اإلعالم التي تركز عىل تغطية 
الحـروب واملبـادرات االجتماعيـة املرتبطة 

بالحرب انخفاًضا مماثًال.
وهـذا االنخفـاض أقـل من نسـب الرتاجع 
املتتاليـة التـي شـهدتها الفـرتة املمتدة ما 
بني مـارس/آذار ويونيو/حزيـران، عندما 
تراجعت نسـبة القراءة يف املواقع اإلخبارية 
اإللكرتونية مقارنًة باملستويات التي كانت 
مرتفعة يف شهري فرباير/شباط ومارس/
آذار (يف ذلك الوقت سجل املوقع اإللكرتوني 
 Ukrayinskaالرائـدة األوكرانية  للصحيفة 
Pravda  نصـف مليـار مشـاهدة). ومـع 
ذلك، اسـتعادت معظم الوسـائل اإلعالمية 
القراءات بزيادة ثابتة شـهرًيا منذ يونيو/
حزيـران - يوليو/تمـوز، حتـى أكتوبـر/

ترشين األول.
ومن ثم، فإّن الرتاجع الذي حدث يف نوفمرب/
ترشين الثاني شـّكل عالمة مقلقة، إذ يؤكد 
مسـتوى اإلرهـاق الـذي أصـاب الجماهري 
املحلية، والتحديات التي تواجه املؤسسـات 
اإلعالمية إليجاد طرق جديدة لجذب انتباه 

الجماهري العاملية.
ويثـري هـذا االنخفـاض املخـاوف بشـأن 
تأثـري انقطاع التيـار الكهربائـي يف جميع 
أنحـاء أوكرانيـا، وقـدرة وسـائل اإلعـالم 
عىل االسـتمرار يف تقديـم معلومات مهمة 
أيًضـا  يثـري  كمـا  املتـرضرة.  للجماهـري 
تساؤالت عىل املستوى العاملي، حول التأثري 
االجتماعـي،  التواصـل  لوسـائل  املحتمـل 
وخاصة تويـرت، يف تقليل أهميـة الحرب يف 

خوارزمياتها.
تراجع اهتمام الجمهور

تبـدو الفرضيـة التي أثارهـا بعض مديري 
الوسـائل اإلعالميـة بـأن انخفـاض قراءة 
املواقع اإللكرتونية يرجع إىل توجه الجمهور 
ملشـاهدة كأس العالم، غري محتملة؛ ألنه يف 
حالة صحة هذا األمر، كنا سنرى انخفاًضا 
ملحوًظا بني وسائل اإلعالم العاملية إذا كان 
الجمهـور يتحول إىل مشـاهدة كـرة القدم 
بدًال من األخبار عىل القنوات التلفزيونية أو 

خدمات البث األخرى.

 Le والجدير ذكره أّن أرقام تصفح صحيفة
Monde  - وهـي صحيفة رائدة يف فرنسـا 
شـهدت انخفاًضا طفيًفا نسـبته ٢٪، كما 
شـهدت الصحـف واملواقـع العامليـة، ومن 
 Die Zeit، the و   ،CNN إن  إن  بينهـا يس 
إمـا   ،Gazeta Wyborcza و   ، Guardianو 
انخفاضـات طفيفـة أو حتـى زيـادة كما 
يف وسـائل اإلعـالم األمريكيـة (وُيحتمل أن 
يكـون النمو مدفوًعـا بانتخابـات التجديد 

النصفي).
مـن املرجـح أن مـا حـدث هـو حالـة من 
اسـتنفاد الجمهـور (عـىل سـبيل املثـال، 
الجمهـور تدريجًيـا يف  اهتمـام  انخفـض 
انتباههـم بفضائـح  عـدة دول، وتشـتت 
املشـاهري املحلية أو االنتخابات أو الكوارث 
أقـل  الحـرب  أصبحـت  الطبيعيـة)، كمـا 
جاذبيـة وإثارة برصًيا،  نظرًا لتشـابه هذا 
االنخفـاض يف وسـائل اإلعـالم التي تغطي 

الحروب للجماهري اإلقليمية والدولية.
وكانـت اللقطـات األوىل للحرب الروسـية-

األوكرانية األكثر جاذبيـة برصًيا وتنوًعا يف 
رصاع القرن الحادي والعرشين.

وبعض ما شـاهده الجماهري كان محاولة 
الحـرب  بطريقـة  املـدن  عـىل  االسـتيالء 
الخاطفة عىل غـرار الحرب العاملية الثانية، 
والفشـل الذريع لهذه االسـرتاتيجية (عىل 
سبيل املثال اسرتاتيجية بليتزكريج)، وأول 
حرب جماعية بطائـرات بدون طيار، وأول 
حرب باسـتخدام منصة تيك توك، ونسـف 
راجمات الصواريخ «هيمارس» ملستودعات 
الذخرية الروسـية، واالنفجـار عىل الجرس 
الذي يعـرب فوق مضيق كريتش، والسـياح 
الفاريـن من شـبه جزيرة القـرم، ورسقة 
الجرارات للدبابـات وأنظمة الدفاع الجوي، 
وتفجـري الغـارات املروحيـة مسـتودعات 
الوقود يف روسـيا، وشـبح كييـف، وهجوم 
خاركيف املضاد، وانفجارات التيار الشمايل 

«نورد سرتيم».
إّن مواكبة هذه األخبار بهذا املسـتوى أمر 
صعب، وخـالل األشـهر التسـعة املاضية، 

كانـت الحـرب ديناميكية من حيـث أنواع 
الحـرب والتمركـز. وشـهد معهد دراسـة 
الحـرب، املعـروف بخرائطـه التـي تصور 
التغيريات عىل جبهـات متعددة، ارتفاًعا يف 
زيـارات القراء بشـكل مسـتمر وثابت من 
مارس/آذار بزيادة من ٧٫٥ مليون جلسـة 
إىل ١٤٫٢ ماليـني جلسـة يف أكتوبر/ترشين 
األول، وفًقـا لبيانـات Similarweb، أيًضـا 
فاألشـهر املقبلـة أكثـر خطـورة، إذ يتنبأ 
الخـرباء بتجمـد القتـال أو أن يصبح أكثر 
تمركزًا خالل الشـتاء، مع توقع بتجدده يف 
الربيـع، وهذا يعني عملًيـا توقف الجمهور 

عن التفاعل مع األخبار ألشهر.
ومما ال شك فيه أّن ذلك جزء من االسرتاتيجية 
الروسـية التي تـدور حول االنتظـار حتى 
تفقد الجماهري الغربيـة الرتكيز، ويعانون 
مـن تكلفـة املعيشـة املرتفعـة، ويدفعون 
قادتهم ملحاولة إجبـار أوكرانيا عىل تقديم 
التنازالت. وبالنسبة لوسائل اإلعالم، فهذه 
االسـرتاتيجية سـتتطلب االبتـكار واإلبداع 

للحفاظ عىل مشاركة الجمهور.
والتغيـريات  الكهربائـي  التيـار  انقطـاع 
التواصـل االجتماعـي تضيـف  يف وسـائل 

للتأثريات املعاكسة عىل الوسائل اإلعالمية
إّن اإلجهاد مـن الحرب ليس العامل الوحيد 
الذي يلعب دوًرا يف املسألة، فالحملة الروسية 
التـي تسـتهدف البنيـة التحتيـة املدنية يف 
أوكرانيا – وخاصة شبكة الكهرباء – أبقت 
أجزاًء كبرية من البالد يف الظالم خالل شهر 

نوفمرب/ترشين الثاني.
وأثـر ذلـك عـىل زيـارات القـراء للمواقـع 
اإللكرتونية لوسـائل اإلعالم التي تتخذ من 
أوكرانيـا مقراً لهـا. ويف الشـهور املاضية، 
رضبت روسـيا شـبكة الكهرباء األوكرانية 
بمسريات انتحارية، مما تسبب يف انخفاض 
توافر اإلنرتنت بنسـبة تصـل إىل ٪٦٥. كما 
عزلت الهجمات أكثر من مليون شـخص يف 
منطقة أوديسـا، وعانت مولدوفا املجاورة 

- املدمجـة بقـوة يف شـبكة أوكرانيا – من 
انقطاع التيار الكهربائي.

ومن املرجـح أن انقطاع التيـار الكهربائي 
كان له تأثري عىل الوسائل اإلعالمية الروسية 
املسـتقلة، فعىل الرغم من الحـرب، ال تزال 
أوكرانيا ثالث أكرب سوق للوسائل اإلعالمية 
Meduza  (إذ ُتمثـل  مثـلMediazona  أو 

حوايل ٪٧ من زيارات املواقع اإللكرتونية).
لحالـة  يكـون  أن  أيًضـا  املحتمـل  ومـن 
االضطراب التي يعيشها موقع تويرت حالًيا 
تأثـرًيا، فمنـذ أن اشـرتى املليارديـر إيلون 
ماسـك املنصـة – التي ُتعد منتدى رئيسـًيا 
للمناقشـات عـن الحـرب – غـادر مئـات 
اآلالف من املسـتخدمني تويرت أو تم إيقاف 
حسـاباتهم (ما يقرب مـن ١٫٤ مليون بني 
نوفمـرب/ و١  األول،  أكتوبر/ترشيـن   ٢٧

 Bot ترشيـن الثاني، وفًقـا لرشكـة التتبع
.(Sentinel

واألكثر إثارة للقلق هو شـكوى العديد من 
املعلقـني البارزين عىل األوضـاع يف أوكرانيا 
من انخفاض وصول منشـوراتهم بنسـبة 
٥٠٪ أو أكثـر. وأطلـق إيـوان ماكدونالـد، 
 ،NV املحـرر يف النسـخة اإلنجليزيـة ملوقع
ناقوس الخطر بشـأن هذه املسألة، قائًال: 
«يبـدو أن تويرت يحجـب الظهـور الجزئي 

للمحتوى الخاص بأوكرانيا».
ومن الصعب التنبؤ بكيفية تطور الوضع يف 
تويرت، فاألوضاع يف الرشكة مضطربة، ومن 
غـري الواضح مـا إذا كانت التغيـريات التي 
يراهـا املسـتخدمون يف جداولهـم الزمنية 
مخططة أم أنها نتيجة الترسيح العشوائي 

للموظفني يف الرشكة.
األمر الواضح هو أّن هذا الشـتاء سيتطلب 
الوسـائل اإلعالميـة تنويـع  مـن مديـري 
مخاطر التوزيع، وابتكار تنسيقات مبدعة 
وجذابـة لـرسد القصـص، وإيجـاد طـرق 
لتقديم معلومات مهمـة للجماهري. (عن/

شبكة الصحفيني الدوليني).

8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com
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بعقوبة / نينا:
 بحثـت قيادة رشطـة دياىل مع فـرع نقابة الصحفيـني يف املحافظة سـبل التعاون 
االعالمي املشـرتك يف تعزيز االمن.وقال ساجد املهداوي رئيس فرع نقابة الصحفيني 
يف دياىل ملراسـل الوكالة الوطنية العراقية لالنباء / نينا / انه اسـتقبل وفدا من اعالم 
قيادة الرشطة يف مقر النقابة الجديد يف بعقوبة وبحث معه تعزيز العمل املشرتك من 
خـالل اعتماد املعايـري املهنية يف تغطية االحداث ومحاربة الشـائعات .من جهته اكد 
مدير اعالم قيادة الرشطة العميد فؤاد اسـماعيل ان االعالم سـالح ذو حدين يسـهم 
ومن خالل الرسـائل االعالمية يف تهدئة االوضاع او يذهب اىل التصعيد وخلق االزمات 
. الفتـا اىل اهمية اعتماد االخبار واملعلومة من املصادر الرسـمية من اجل املسـاهمة 

الفاعلة يف تعزيز االمن واالستقرار باملحافظة .

بغداد/ الزوراء:
املـرأة  رابطـة  اسـتنكرت 
الصحفية يف نقابة الصحفيني 
العراقيـني، االعتـداء بالرضب 
محافظـة  يف  فتـاة  عـىل 

السليمانية .
وادانـت رئيسـة رابطـة املرأة 
الصحفيـة زهـرة الجبوري يف 
بيـان:“ االعتداء املنايف لالخالق 
محافظـة  يف  امـرأة  بـرضب 
السـليمانية ، وهـو امر مناف 
للعـادات والعـرف االخالقي يف 
بالد الرشق االوسـط عموماً“، 
مبينـة :“ ان املرأة لها قدسـية 
خاصـة ومكانـة اجتماعية يف 
مجتمعاتنا العربية واالسالمية 

(فما اكرمها اال كريم وما اهانها اال لئيم)“.
وطالبـت الرابطة الجهات املعنية بتنفيـذ العقوبات القانونية بحـق تجاوز االعراف 
املجتمعيـة وامتهـان حقوق املرأة ، مؤكدة :“ ان السـكوت عن هـذا االمر هو بمثابة 
نقل صورة مشـوهة عن مجتمعنا وعن طبيعـة النظام الحاكم والقوانني الترشيعية 

وطبيعة الرجل يف هذه البيئات“.
وكان مراهقون اعتدوا عىل فتاة يف السليمانية اثناء سباق للدراجات واعلنت الرشطة 

القبض عىل 16 منهم .

بغداد / نينا:
 كشـف الوفـد االعالمـي املـرصي ، الذي 
زار العاصمـة بغـداد قبل ايـام بدعوة من 
نقابـة الصحفيـني العراقيـني، عـن أهم 
املقرتحات وامللفات التي تمت مناقشـتها 
خالل االجتماعات املشرتكة مع املسؤولني 
العراقيـني. وذكـر وكيـل لجنـة االعالم يف 
مجلس النواب املرصي، االعالمي يوسـف 
الحسـيني، يف ترصيـح للوكالـة الوطنية 
العراقيـة لالنبـاء / نينا /، ” لقـد التقينا 
برئيس الوزراء محمد السـوداني ورئيس 
الصحفيـني  ونقيـب  النـواب  مجلـس 
العراقيبن مؤيـد الالمي، وناقشـنا جملة 
املمكـن  التعـاون  اهمهـا  موضوعـات 
ديمومته بني قطاعات االعالم والصحافة 

يف جمهوريـة مرص مـع العراق الشـقيق 
وبالعكس ”.

واوضـح، ” انـه تمـت مناقشـة امكانية 
التعاون الذي نستطيع تحقيقه عىل مديات 
اكثر اتساعا ليس يف مجال االعالم فحسب 
، بل عىل صعيد االنتاج الدرامي والوثائقي 
والسـينمائي واالنتاج االعالمي املشرتك”. 
مقرتحـات  جملـة  ناقشـنا   ” واضـاف، 
اخرى منها فـرص التعاون االسـتثماري 
بـني البلديـن، وتسـهيل االجـراءات بـني 
املستثمرين العراقيني ونظرائهم املرصيني 
، معربا عـن امله بتفعيل تلـك املقرتحات 
لرتى النور عىل ارض الواقع، وهو ماترتقبه 
االوساط الشعبية واملجتمعية لكال البلدين 

يف القريب املقبل.

الرباط/متابعة الزوراء:
راسـل املجلس الوطني للصحافـة الكونفدراليـة اإلفريقية 
(كاف) لضمـان تأمـني حـق الصحفيني املغاربـة يف تغطية 
النسـخة املقبلـة مـن كأس إفريقيـا لالعبني املحليـني التي 

ستحتضنها الجزائر.
وأكـد املجلـس يف مراسـلته أن البلد املضيف يجـب أن يؤمن 
حرية الصحافة املغربية يف تغطية هذا الحدث الريايض، دون 
قيود قمعية أو تجاوزات ال مسؤولة، كما حدث خالل الفرتة 
املاضية بوهـران. وتابع قائـال: ”نطالب ”الـكاف“ بضمان 
حـق الصحفيني املغاربة يف السـفر إىل الجزائر لتغطية كأس 
إفريقيا لالعبني املحليني، دون أي قيود قمعية أو سياسية أو 
ديبلوماسـية، كما هو الشأن لباقي الصحفيني غري املغاربة، 
ليقومـوا بواجبهم املهنـي، الذي تضمنه املواثيـق اإلفريقية 

الخاصة بحرية الصحافة والتعبري وحقوق اإلنسان“.
وأضاف ”نراسـلكم اليوم يف هذا املوضوع، بحكم أن الجزائر 

سـبق أن منعت شـهر يونيو املايض، الصحفيني املغاربة من 
تغطية دورة ألعاب البحر األبيض املتوسط“.

واستطرد قائال: ”كما تم التهجم عىل الالعبني املغاربة خالل 
كأس العـرب ألقل من 17 سـنة، إضافـة إىل منع الصحفيني 
املغاربـة من تغطية أشـغال القمـة العربية يـوم 30 أكتوبر 
2022، أي قبل يومني من عقد القمة العربية التي كانت يوم 
فاتح نونرب 2022“. وتابع املجلس ”نتمنى منكم أن تسهروا 
عىل حرية تحرك الصحفيني املغاربة، وتنقلهم بشكل مبارش 
مـن املغرب إىل الجزائر، كجزء أسـايس مـن التزاماتكم تُّجاه 
املجتمعـات اإلفريقيـة والرأي العـام الـدويل، يف الوصول إىل 
املعلومـات والحق يف الخرب، وسـالمة الصحفيني وحمايتهم، 
كمبادئ دولية تتقاسـمها األمم والشـعوب“. واختتم قائال: 
”مـن واجبـات الدولـة املضيفة، احـرتام هذه املبـادئ، وأن 
تجنـب الكونفدرالية اإلفريقية اإلحراج والطعن يف مصداقية 
التظاهرة التـي تنظمها يف الجزائر، وتجاوز االنتهاكات التي 

سـبق أن ارتكبتها دولة الجزائر، ضد الصحفيني املغاربة، يف 
تعارض تام مع القيـم األخالقية التي من املفرتض أن تلتزم 
بها الدولة املسـتضيفة، عىل األقل خـالل الفعالية التي تقام 

عىل أرضها“.

باريس/ا.ف.ب:
قتـل 1668 صحفياً يف العالم بني 
عامي 2003 و2022، أي بمعدل 
بحسـب  سـنوياً،  صحفيـاً   80
تقريـر ملنظمـة مراسـلون بـال 
حدود نرش يـوم الجمعة، واحتل 
العراق وسورية املراتب األوىل من 
بني أخطـر الدول للعمـل يف هذه 

املهنة.
وقـال التقريـر إّنـه ”بمقتـل ما 
مجموعـه 578 (صحفياً) خالل 
عرشيـن عاماً“ سـجل يف العراق 
سـقوط  ”وحدهمـا  وسـورية 
أكثـر مـن ثلـث املراسـلني الذين 
قتلوا“. وقد تقدمتا عىل املكسيك 
 (107) والفيليبـني   (125)
وأفغانسـتان   (93) وباكسـتان 
(81) والصومال (78). ويشـّكل 
الرجـال أكثـر مـن 95 باملئة من 

هؤالء القتىل.

وخـالل العقديـن املاضيني، كان 
العامـان 2012 و2013 األسـوأ، 
إذ ”قتل 144 و142 صحفياً عىل 
التوايل، وال سـيما بسبب الرصاع 
يف سورية“، بحسـب ”مراسلون 

بال حدود“.
الذروتـني ”هـدوء  وتـال هاتـني 

تدريجـي ثـم أرقـام منخفضـة 
تاريخياً اعتباراً من 2019“، عىل 
حـد قـول املنظمـة املدافعة عن 

حرية الصحافة.
القتـىل بـدأت يف  لكـن حصيلـة 
االرتفـاع مـرة أخـرى يف 2022، 
التي شـهدت مقتل 58 صحافياً 

أثنـاء أداء واجبهـم مقابل 51 يف 
العام السـابق، بسـبب الحرب يف 

أوكرانيا.
وقتل 8 صحفيني يف أوكرانيا منذ 
الغزو الرويس يف فرباير/ شـباط 
املـايض إىل جانـب 12 آخرين ”يف 
املاضية“. وبذلك  الـ19  السنوات 
تحتـل أوكرانيا املرتبـة الثانية يف 
ترتيب الـدول األكثـر خطورة يف 
أوروبـا بعـد روسـيا (25 قتيـًال 

خالل 20 عاماً).
وقالت املنظمـة إّنه ”منذ وصول 
السـلطة،  إىل  بوتـني  فالديمـري 
كانـت الهجمـات - بمـا يف ذلـك 
حريـة  عـىل   - منهـا  القاتلـة 
الصحافـة منتظمة هنـاك، كما 
دانت مراسلون بال حدود يف كثري 
من األحيـان، خصوصا التصفية 
الرمزية آلنا بوليتكوفسكايا يف 7 

أكتوبر/ ترشين األول 2006“.

وبمقتل 8 صحفيني تحتل فرنسا 
املرتبـة الرابعـة يف أوروبـا بعـد 
تركيا ”بسبب عمليات القتل التي 
وقعت يف شـاريل إيبدو يف باريس 

يف 2015“.
تفـرس  العاملـي،  الصعيـد  عـىل 
تغطية النزاعات املسلحة سقوط 
عـدد مـن الصحفيـني يف األعوام 
العرشيـن املاضيـة لكـن ”عـدد 
الصحفيني الذين قتلوا يف مناطق 
سـالم أكرب من الذين سـقطوا يف 
مناطق حرب بسبب تحقيقاتهم 

يف الجريمة املنظمة والفسـاد“.
وقالـت ”مراسـلون بـال حدود“ 
إّن تركز نحو نصـف الصحفيني 
الذيـن قتلـوا يف 2022 يف القـارة 
األمريكيـة (املكسـيك والربازيـل 
وكولومبيـا وهندوراس...) يثبت 
”اليوم بال شـك أنها األخطر عىل 

وسائل اإلعالم“.

@Úib‘„@ ãœ@…fl@szjm@∂bÌÜ@Ú†ãí@ÒÜbÓ”
Âfl˛a@çÌç»m@¿@‚˝«¸a@äÎÜ@µÓ–zó€a

@ıaán«¸a@ãÿ‰nèm@ÚÓ–zó€a@Òcãæa@Ú�iaä
ÚÓ„b‡Ó‹è€a@¿@Òbnœ@Û‹«

@…fl@pby6‘æa@ÍâÁ@b‰ì”b„@Zãóæa@Ôfl˝«�a@áœÏ€a
bjÌã”@bË‹Ó»–m@k”6„Î@µÓ”aã»€a@µ€Î˚èæa

bÓ‘Ìãœg@ëd◊@Âfl@Ú‹j‘æa@ÚÉè‰€a@ÚÓ�Ãn€@pb„b‡ö@ÊÏj‹�Ì@ÚiäbÃfl@ÊÏÓ–zñ

�bflb«@ÂÌãì«@fi˝Ç@Ô–zñ@1700@›n‘fl@Z\ÜÎáy@˝i@ÊÏ‹éaãfl^

No: 7869   Mon    2     jan    2023العدد:   7869    االثنين   2    كانون الثاني    2023



ê„ÏÌ@á‡´
التاريـخ والرسد – تشـكل عالقة التاريـخ بالرسد عالقة 
ازليـة، فالتاريـخ هـو مادة رسديـة اكثر ممـا هو مادة 
تدويـن او يف بعـد تقريـر، وتلـك العالقـة التوافقية التي 
تشـرتك يف الجانـب البنيـوي بـني التاريـخ واملنظومـة 
الرسديـة، رصاحة تؤكد وجود للتاريـخ يف منجز رسدي، 
واذا تخـىل عن التاريخ فقد تخـىل عن ركن مهم، وينعدم 
جانـب الذاكرة البرشيـة الذي ال يمكـن ألي عقل برشي 
أن يمحـوه، فذلـك ركن اسـاس يف حياتنا، ومـن منا بال 
تـذكارات ويعيش فقـط عىل حارضه، ومـن منا منعدم 
تواصله مع التاريخ، وحتى فكرة فوكوياما ال تعني زوال 
التاريـخ البرشي هي اساسـا، حيث ذلك االمـر ال يمكن 
االقـرار بـه، والرواية احد مصاديق  وجـود التاريخ حتى 
يف لحظتنـا الحارضة، وثمة تجربـة روائية وجدنها تمثل 
معايشة ادبية للتاريخ، فشكلت رواية صبا مطر – العني 
الثالثـة – وحدات رسدية بال فصل بعنونات او ترقيمات، 
بل الرسد يقف عند حد معني، ومن ثم يبدأ من جديد، بعد 
أن انقطـع نفس الوحدة الرسدية وانتهت وتالىش قسـم 
كبـري منهـا، ويف الوحدة الرسديـة القادمة هنـاك بديل، 
والتي استهلت بدايتها بلحظة حارضة عاشتها شخصية 
الراوي السـارد املركب، حيث كانت قد سـبقت التوسـع 
وتتبـع اثرا تاريخيـا، اكدت كذلـك تتبـع املمرضة ملكان 
وخز االبرة، وذلك املستهل كان لصالح بنية الرواية، وهو 
لحظـة وجـود ابتدائي تنطلق منه الرواية اىل افق اوسـع 

افق الحوادث والتاريخية .
تعاملـت الروايـة مـع بنية التاريـخ يف اكثر مـن محور، 

وكان لـكل مجور من جهة خصوصيته ومن جهة اخرى 
اتصالـه بباقي املحاور، واالول تلك املحـاور عالقة الذات 
الكاتبـة بالتاريخ، والتي هي مـن املؤكد عارصت مرحلة 
تاريخية ولها احساس ومشاعر بتلك املرحلة وايضا ثمة 
اسئلة تحتاج اىل اجوبة من بنية التاريخ ملواقف معينة قد 
ادرجت شـخصية املؤلفة الداخليـة، حيث تعاملت يف هذا 
املحور مع الوقائع واملواقف والحوادث بحسـها البرشي 

العـام، وامـا ثاني املحـاور هـو كان يف الصيغـة االدبية 
لتناول بنية التاريخ ودعم الحوادث باملعنى الدرامي، ومن 
الطبيعـي أن نفس الرواية االدبـي هو الجانب املضموني 
فيمـا النفس االجتماعي هو مظهـر رسد التاريخ وبيان 
حوادثـه، وملا كانت الشـخصية هي قـد ورثت من الجدة 
مهارة رسـم حكاية مشوقة، وبعد تلك املرحلة تتدرج اىل 
مرحلة الحقة للـروي والرسد، وقد تأهلت اىل تلك املرحلة 
دون ارباك وبمنطق ارسطي، لتبلغنا عن مواقف تاريخية 
بصيغة ادبية، وقد تناوبت اطر شـخصيتها الداخلية بني 

االنتساب للتاريخ وبني تفسريه ادبيا لنا .
نظام الرسد املنقطع – لقد كانت املادة االساس يف الرواية 
هي عدة امثلـة تاريخية لكن تلك االمثلة ما كانت بتتابع 
رسدي كمـا يبدي لنا مظهر الرواية الرسدي ذلك نسـبيا، 
بل اذا تتبعنا اي وحدة رسدية سـنجد أنها سـتبلغ حدها 
االقـىص وتقف عنـد نقطـة الحد االخـري، ومن ثـم تبدأ 
تنطلق مـن جديد وحـدة رسدية اخـرى، وتتبعها اخرى 
ايضا، ويسـتمر الرسد ينقطع ومن ثم يتصل مع الفكرة 
التاريخيـة مـن جديـد، حتـى يبلغ اقـىص مدياتـه التي 
سـتقف يف الذروة عـن نقطة االفـرتاق، والتي هي نقطة 
النهايـة، وبحسـب التفاصيـل وابعـاد الكتابة لم تسـع 
لبلوغها مبارشة، إذ تنوعت ايقاعات الرواية بني تفاصيل 
تاريخية وتفاصيل لحظة روي، وكان مشـهد يأخذ مداه 
األرحـب، ومن تلك املشـاهد كان يمثل حقيقـة تاريخية 
بنفسـه، لكن كانت صياغته تتخذ مسارا اخر، وقد صيغ 
بنفـس ادبي، فالطيارات التي شـنت ابـان حرب الخليج 
االوىل غارات عىل بغـداد تمثل حقيقة جازمها، وال يمكن 
نكـران حدوث ذلـك، لكن يف الرواية ال يكـون اال بصياغة 

ادبيـة، وهي قد تبدي محاكاة له، او قد تتخذ معنى اخر، 
واملؤلفـة صبا مطر ارادت التنويع بعـدة صيغ ادبية، بل 
حتى قدمت اسـئلة حـول تلك الصورة البشـعة للتاريخ، 
حيث الحياة فيه تخرج من حرب مثخنة بالجراح لتدخل 
يف حرب اخرى، وهنا جاءت اسـئلة صبا مطر عرب وعيها 

وانسانها .
تصاعـدت ايقاعـات رسد وروي الحـروب مـن موقف 
تاريخي اىل اخر، وتصاعد معها احسـاس الشـخصية، 
ورغم فتح افاق عدة للحوار االنسـاني وكشـف مواقع 
لظروف حياتيـة اخرى ، إذ تمنت الشـخصية أن تكون 
دائرة عالقات انسانية جديرة ورحبة، وسعت اىل تفعيل 
موقفها االنسـاني، ورغـم صدود البعض بقت تشـعر 
بقيمـة أن تكون رغـم هيمنت الذكريـات عليها، لكنها 
كانت بحق تشعر رغم االزمات والعزلة باشتياق وحنني 
ملمارسـته انسانيتها، وقد رسمت خطوط واضحة ادبيا 
لتحوالتهـا البرشية من مرحلة داخـل العراق اىل مرحلة 
خارجـه، ومن ثم العودة الحذرة بعدمـا اصبح البلد بال 
دولـة وال نظـام يقـود الحياة، بـل االعراف السياسـية 
هـي من يحرج الحياة حسـب الغـرض االيدلوجي، وقد 
اسـتعادت الشـخصية يف لحظتهـا الحـارضة بعـض 
الذكريـات الشـخصية مـن جديد، فقد المسـت املايض 
بشـكل مبـارش عرب لحظتهـا االنيـة، فهي قـد عرفتنا 
بغرفة اخيها قاسـم ال تزال كما هي، وكيف اسـتعادت 
بعض مشـاهد املايض ن وهنا عـادت من جديد اىل بنية 
التاريـخ لـك نذلـك كان بنفـس مختلف جـدا، فاملعنى 
الحياتـي اختلف، ورغم أنه محاط بظروف غري طبيعية 

لكن االحساس االنساني استعاد عافيته نسبيا .
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* اليشء يأتي من الليل، سوى تلك اللهاثات 
املوجعة لالفئدة،يأخذك باستسـالم لريمي 
بك وسـط دياجـري عتمته، التـي ماتلبث 
ان تجـيل االزمنـة التي عشـتها، وتمنحك 
منبشـا حادالحواف، طالبة رمي ما التريد 
اىل بعيـد روحك التي ترقب مخاوفها وهي 
مذبوحة،تنحنـي  فاختـة  مثـل  ترفـرف 
الرغبة قليال لحظة تمر االيام مستعرضة 
مديـات  كلها،تقيـس  يف  الضائـع  كلـك 
وجودكمـا لكـن الفشـل يجلدك بسـياط  
نسـيانك،وخوفك، وتـرددك، فتجلس عند 
حافة يأسك،الشاخب انينا وهموم،التدري 
مالذي ورطك، محسننا لك افكار االختيار 
الشـاذة، حـني رأيتها اول مـرة، رفت عند 
اجنحـة  الحمراويـن،  شـفتيها  حـواف 
فراشـات القبول،أشارت إليك بأن تأتي اىل 
حيـث تخفي نصفهـا،وراء ضلفـة الباب 
نصـف املوارب،لكنك تراجعـت مضطربا، 
تلعثمـت الكلمـات عند مهابـط حنجرتك 
التـي اصابتهـا ريـاح الجفـاف والحرية، 
خطى جسدك بضع خطوات، لكنه تراجع، 
الئمـا ليلـك الـذي ما سـرت عـري رغباتك 
املاجنة، عند طرف الوسادة الريش، تراها 
تلوح،تقرتب، تدفعك فاسـحة املسـافات 

الحتواء جسـدها امللتهب بهشـيم االنوثة 
غري املكتشفة بعد، تنساب اصابعك بمكر 
العارف باالرسار، لتجس اسمرار التنهدات 
املنطلقة مثل سـيول عارمـة من االفاعي 
والعقارب، لكنها تبـرصك بعينني كدرتني 

تمتالن بالذبول، والوساوس، تقول.
* - اذا كنت ترغب بي خذني اىل بعيد؟!!

* -البعيـد الـذي ترغبـني بـه أيـن يمكن 
ايجاده!!

* —نـروح اىل مـا تعـرف مـن االمكنة.. 
املسـتعرة  النـريان  هـذه  داخـل  البقـاء 

التسمى حياة!!
* — والفشل.. اخاف الفشل!!

* —نفشـل هناك احسـن مـن ان نموت 
هنا. االيام التي تتشابه موت !!

* — انت تحسنني التوسل!!
* -ال احسن اختيار ما اريد.!!

* —دعينا نمأل  ليلنا بخيارات عذوبتها!
* —ال امـل بقبول اليمنـح االرواح القا!! 
تضع سـالل االماني الغريبة االطوار، عند 
مهمـة مخاويف التـي تكاثـرت مثل رسب 
جراد، البت اعماقي باحثة عن درب خالص 
يوصلها اىل حقيقة االكتشاف،لكنها ومثل 
عديـد مـرات، صافحـت استسـالمها، و 
غفت عند ثرثرات الوقت امليلء بالهواجس 

املتخاذلـة  لروحـي  اليمكـن  والـرشور، 
االرتمـاء عند محاسـن جسـدها، الفائر، 
واملهتـز مع انغـام  حنجرتهـا الدافئة، ال 
فائـدة مـن اعـالن الحب..وليـس ثمة ما 
يمنحك االقرتاب، االناث تدجني، واالفرشة 
مدافن..واالكف بحث عـن فراغ الخالص، 
تحاول  فرض سلطانها املدجج بالهيامات 
والجنـون، تقول—-لـم ال تمنح مرساتك 

قبول؟!!
* —ال ادري لقد اضاعتي دروب املدن التي 
ال اعرف كيفيةاجتيازها..ليتك تعرفني ما 
معنى وجود االنسـان وحيدا ضائعا داخل 
دوامـة التسـتقر..تدور وأدور معها دون 

انتظار ملنقذ او مخلص!!
* —روحـك الئبـة هـي مـن اخذتـك اىل 
تيـه االزقة وخيـار النسـيان...لم اهملت 
نداءاتي..لـم تركتنـي ارقـب الفـراغ علك 
تبـزغ منـه؟!! االسـئلة ال تمطـر اجابات 
حقيقيـة، مـادام املحـال يسـتحوذ عـىل 
وجودهـا العاجـز عن الخـالص، ابرصها 
تلعق شـفتيها املدهونتـني بالديرم، وهي 
تبـرص عثراتـي املربكـة لخطـوي الحذر 
الراغب بإجتياز  املحنة التي اعيش،جرأتها 
املاكـرة  بالـدوار، وضحكاتهـا  تصيبنـي 
قـاع  اىل  تشـدني  النغمـات،  املتقطعـة 

ذكورتي غري املكتشـفة بعد، ثمة مخاوف 
تراود لييل  الهابط اىل قاع التوسـالت، ثمة 
انـاث قدن مـن صـور الحائـط الكامش 
بهن بقوة اليمكنهن الفـرار منها، لكنهن 
يأتني مثل سـيول ماء،ليحطن بي، بغولية 
متوحشة، تهمد جمجمتي، ويلوذ جسدي 
بالفتور،تقول املمرغلة بالبياض— قتلته 

مخاوفه!!
الثانية..والثالثة..والرابعـة.. تقـول   *

والعـارشة.. وااللف—مـا اصعـب وجود 
اضاع ذكورته اىل ماذا يلتجئ..

* قالت الخامسة، التي تلوح بعذوبتها بني 
يدي مثل بريق—أنا من يخلص كدره..!

* قالـت االوىل—شـمس فحولتـه افلـت 
منـيس يلم فتات موائـد الحكايات ليصنع 

منها مجده الكاذب!!
* تقـول الخامسـة—اريد القضـاء عىل 
ماتبقى منه!! تشـدني الرؤيا اىل  سفاالت 
ازمنتي الغابرة، فلم اجد سوى ولد مطروح 
عند ضفاف  شطآن ايبسها نواح االمهات 
اللواتـي عبـأن الدروب باالنتظـار، وعراك 
االوالد املشـتولني ملراقبة  اصابع الجكليت 
وهي تمسـد وجه املـاء مبتسـمة بحبور 
مـن يتمنى الرحيـل مع االمتـداء اىل مدن 
تجعل منهن انـاث يمتهـن الغواية،يفرك 

قذا عينيه، مبتسـما، الويا رأسه عله يرى 
مـا يبحـث عنه مـن خالل سـرت نفنوفها 
املنحرس قليال،مع اعشاش حمام، وغابات 
مـن االلوان التي ظل ال يميز بينها، تشـري 
إليـه باالقـرتاب،  تبعـده املسـافة رامية 
بنحـول جسـده املنحني مثـل قصبة، اىل 
وسـط ضجيـج  املارقني اىل الليـل، تخيط 
لـه الذاكره ثيابا، مـن الهواجس الفائحة 
بروائح تبث شـذواتها عنـد زاوية الجدار 
الـذي اختـاره مختال..يتحسـس مـا بني 
فخذيـه بإرتباك تشـوبه التنهدات،ينصت 
إليهـا تقول— جـوادك اليجيـد الصهيل..

الجيـاد التي التصهل اشـكال  ميته!! عىل 
مضـض يغمـض عينيه،الغائرتني وسـط 
ظلمة الرشود،محاوال الفرار صوب حطام  
الوحـدة التـي ادمنهـا ،تتوسـل االصوات 
الرانة مثل اجراس الكنائس أن يعود،لكنه 
يتوغـل.. يتوغل محـاوال اجتياز فضيحته 

التي ادمنتها الشفاه.!!
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تمتاز املجموعة بدالالت ابرزها التشـويق والدراما 
عالم واسـع من أحداث السطوة والظلم والبهرجة 
التـي اعتـاد املجتمع عليهـا يف واقعنا املر تكشـف 
عمق املآيس واالفصاح عن حاالت قاسـية، تتلبس 
انـاس فقـراء ال حول لهـم وال قوة، تحكـي الظلم 
للقـاص احمـد  االجتماعـي، مجموعـة قصـص 
الجنديل تمتد عىل مئة وسـتني صفحة من الحجم 

املتوسط، تضم تسع قصص 
صدرت عـن دار تموز ديموزي للنـرش والتوزيع / 

دمشق الطبعة الثالثة ٢٠١٨.
قصـة العفريـت: مـن خالل قـراءة هـذه القصة 
التي تحوي يف طياتها معاٍن انسـانية فيها الخيال 
الخصـب والقـدرة عـىل رسـم التفاصيـل اليومية 
بشـكل جميـل تـارة ومؤلم تـارة أخرى، تنسـاب 
بصور سلسـة ولغـة عفوية يف أحداثهـا من خالل 

البطل الراوي العليم.
البطل منذ طفولتـه يعاني من لقب العفريت الذي 
التصـق به مـن أمه، بـدأ ينزعـج ويتألم، سـألها 

فأجابته: ــ العفريت، يعني الرجل الذي ال ُيغلب.
ضحـك يف رسه وأعتاد عليه يفتخر به كونه الرجل 
الذي ال يغلب، لم يوفق يف أكمال دراسته الجامعية، 
بعـد معانـاة من االسـاتذة والطالب، عمـل يف أحد 
الفنادق وسـط املدينة بقـي فارة كانـت الخيبات 
تالحقـه وتمـأل قلـب أمـه حتـى ودعهـا اىل عالم 
االموات، اشـتغل يف مطحنة ومن ثم يف محل الحاج 
ابراهيم الحلواني، التقى مع ( بهيجة) االرملة التي 

احبته.
( كيـف انـت؟ وأين تعيـش؟ وما عملـك؟ يف اللقاء 
االول ال استطيع التحدث اليك، ال تنىس العالقة التي 

تربط أمي بأمك، كنا عائلة واحدة ) ص١٧  
البيـت الـذي يسـكنه تسـكنه الكثري مـن الفرئان 
وتعشـعش العناكب يف سـقف الغرف مـن جذوع 
النخيـل، يكـرع الخمر، الحـاج ابراهيـم الحلواني 
يسـاعد الفقـراء ويقيض الليـل بالصـالة وقراءة 

القرآن هذا ما سمعه من العمال.

( كان ودودا معـي ألنـي أفوت عليـه فرصة الزجر 
والتوبيخ التي يكيلها لآلخرين اال ان الوشـاية التي 
وصلتـه جعلتـه يتعامـل بشـكل اخر أدركـت أني 

مطرود ال محال، وقد صدق ما كنت أعتقد به.
ــــ اخرج  من هذا البـاب ايها الزنديق، وال تعد اىل 

هنا ثانية ) ص١٥              
عند التقائه مع بهيجة االرملة أمرته ان يذهب غدا 
اىل العمـل، عند وصله تغري اسـلوب الحاج ابراهيم 
الحلواني وأعطاه مستحقاته وجعله مسؤوال عن 
العمـال، الذيـن كان يلتقي بهم كل يـوم يف مقهى 
صغـري، اهتمت بهيجـة قدمت له قميصـا وعطرا 
فرنسيا وربطة عنق جميلة جدا، سمع من العمال 
بان الحاج محمر يبيـع الطحني املخلوط مع علف 
الحيوانات ويبيعه للفقراء وانه القي القبض عليه 
اثنـاء سـريه ليبلغ بهيجـة باألمر شـاهد صاحب 
الفندق الذي كان يشـتغل معه سابقا يدخل البيت، 
طـرق البـاب ليخربهـا باألمـر قالت لـه انه خرج 
والتصقـت التهمـة بأحـد العمـال مسـعود مجيد 
اخربهـا بان مسـعود صديـق الطفولـة وانا احبه 

قالت له اذهب اىل السجن سوف اتصل بهم ويخرج 
معك ، تقدم اىل أمر السـجن ورائحة العطر تسبقه 

ومالبسه التي توحي بانه 
شخصية كبرية يف املجتمع .

( شـكرته، وتنازلـت قليـال بحيـث ضغطـُت عىل 
أصابعه بقوة أثناء مصافحتي له، وأخذُت صاحبي 

وخرجت ) ص٣٧  
قصـة طويلـة وحبكـة مرتاصـة وكانـت بهيجة 
االرملـة لها الدور املنفذ لكل االمور، وكذلك املالبس 
والشـياكة والعطـر وهي مظاهر كذابـة يحرتمها 

املقابل دون ادريه. 
قصة رقصة الخوف

القصـة تحكـي الظلـم الـذي يعانـي منـه الناس 
البسطاء والفالحني من شيخ العشرية واالقطاعي، 
الذي يسـلب قوتهم وارضهم، بطـل القصة نارص 
موحان السـفرجيل الـذي يحس بمعانـاة الفقراء 
والفالحـني ويدرك حجم الظلـم الواقع عليهم، من 
طمع شـيخ العشـرية يأرض والده الـذي طالبهم 
بـرشاء االرض لكـن والـدة رفض ذلـك، قطع عن 

االرض املـاء وحورص بكل االشـياء القاتلة لألرض 
لم يوافق عـىل بيعها له مما دبر مكيدة بقتل والدة 
يف ليلة مظلمة وسـجل الجرم ضـد مجهول، يبقى 
نـارص مع امه املسـكينة، حورص هـو االخر ببيع 
االرض تذكـر والـده ورفـض، قدم الشـيخ له كل 
املغريات جوبه بالرفض، زيدون حفيد الشيخ االكرب 
دخل اىل بيت هيفاء املراهقة التي تزوجت بن عمها 
الذي يعمل يف رسايا الدفاع، تفاجأه بوجود زوجها 
سـحب مسدسـه وافرغ فيه عـدة طلقـات اردته 
قتيال، وعند سماع الشـيخ باألمر الصق التهمة اىل 
نارص مع شهود زور عانى يف االعتقال العذاب بكل 
انواعه، لم يحتمل التعذيب اعرتف بما مكتوب عنه 
يف املحرض توقفت معه قواه العقلية ينزع مالبسه 
عىل االخر ويغني بعدها نقل اىل املصح العقيل، أحد 
الشهود اعرتف برباءة نارص وكذلك شاهد آخر عاد 
اىل قريته يخلع مالبسـه واالطفال تلعب عليه وهو 
يغنـي وجد امه قد فارقت الحيـاة، قام احد اقاربه 
ببنـاء كـوخ له ينـزوي فيـه، الحاج نوفـل يتذكر 

الفصول التي مر بها نارص وابوه .
( ارسع اىل غلـق دكانـه ليلتحق بصفـوف املصلني 
يف الجامـع القريـب منـه، التفـت اىل ناحية نارص 
فوجـده غائبا، تحركت شـفتاه ، ليعيـد ما أدمن 
عليه من القول( اسـتغفر الله العظيم من كل ذنب 

عظيم ) ص١٠٢
قصة مؤملـة الظلم املالزم لإلنسـان مـن آدم عليه 
السالم، قابيل قتل اخاه هابيل، قصة رقصة املوت، 
صـور لنا القـاص الظلم الذي لحـق بالبطل نارص 
ومقتـل ابيه والظلم الذي يعاني منه الفالح الفقري 

يف سيطرة االقطاع او ظلم السلطة.
قصة القطط تنترص ليالً

القصة تحكي عادات وتقاليد الزواج يف الريف، فيها 
الكثري من الصور رسمت بالكلمات، تدل عىل مهارة 
القـاص يف كتابـة القصة، الحبكة تجسـد الرصاع 
النفيس عنـد العريس منعـم الذيب الذي اسـتقبل 
بالحفاوة واطـالق العيارات النارية واالهازيج عند 
عودته من حمام املدينة، استقبلته زغاريد النسوة، 
امتدت املوائـد بالطعام الفاخر واكتظت السـاحة 

بالضيـوف، تقـدم العريـس منعـم الذيـب ودخل 
عروسته والكل بانتظاره إلعالن رجولته من خالل 
الرايـة البيضاء وهـي ملطخة بدم البـكارة، خاب 

مسعاه وخانه رمحه ولم يستطع حصد النرص.
( البـد ان يتقدم ويحصد النرص املؤزر بأرسع وقت  
ويريهـا راس القطة يتدحرج أمامها، دفع رجولته 
اىل االمـام، مد يـده اىل رمحه فوجده ال يسـتجيب 
لفعل رجولته، استبد به الغضب مصحوب بخوف، 
تناهى اىل سـمعه أصوات النسـوة وقـرع الطبول، 
ارادت ان تشـاركه يف انجـاز مهمتـه، تخاذلت بني 
يديـه واطلقـت آهاتهـا وأسـمعته لحن شـبقها) 

ص١١٧ 
بعـد رصاح مرير لكـن دون جدوى كل مـا يريده 
الخـروج حامـال راية رجولتـه، ازاحهـا بقوة عنه 
أصـدم وجههـا بزاوية رسير نومها شـاهدت الدم 
الغزيز يخرج من انفها يف البدا تألم للمشـهد لكنه 

وضع املنديل االبيض عىل انفها حتى امتأل.
( اغسـيل وجهك جيدا، واحذري مـن البوح الحد.. 
أطلقت مياسـة ضحكة ذات داللـة واضحة، وهي 
تجيبـه. ألـم اقـل لـك ثمة مصيبـة ما دمت سـيد 

الرجال؟)ص ١١٩ 
فتح البـاب وراح يلوح براية النـرص البيضاء التي 
تلطخت بالدم، أطلقت امـه الزغاريد وأطلق والده 
كل ذخرية مسدسـه وعمت البهجة نفوس الجميع 
وسط انكسـار العريس منعم الذيب، عندما انتهت 
مراسـيم الزواج تحركت رجولتـه وانتصب رمحه 
استطاع ان يغرسـه وهو نادما يتساءل ملاذا خانه 
ليلة الدخلة، قصة تذكرنا بواقنا ايام زمان والتزال 
العـادات يف الريـف ينتظرون العريـس االعالن عن 

رجولته وكذلك عن رشف العروس بشق بكارتها.
( ال زالـت زوجته تبحر نحو مرافـئ أحالمها، اراد 
مشـاركتها االبحـار، وضع راسـه عىل الوسـادة، 

راودته أحالم أخذته اىل عالم جميل.)ص ١٢٢
املجموعة القصصية طقوس ال تعرف الحياء، غنى 
اللغة واسـلوب سـلس مـرتاص وذات حبكة قوية 
ورصينـة وذات مواضيـع مختلفة منهـا الواقعي 

ومنها الخيايل استمتعت بها دمت بالق مستمر.
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هاَج الحننُي بقلبي دوَن إنذاِر

      وانهلَّ دمعي يرّوي أرَض إرصاري

وعاَد مْن رحلِة األوجاِع يسكُبني

      حّناَء شْوٍق ُتوايس ُطْهَر أفكاري

تراوُد الليَل عن آهاِت نجمتِه

       تثرُي رغبَتُه من فيِض أشعاري

لتسقَي الفجَر كاساٍت ُمعّتقًة

     من خمرِة الرُّوِح تجلو حرقَة الّناِر

مدينُة الّصمِت أعيا ليلَها أرٌق

     إْذ يزحُف الوقُت مكبوالً بأحجاِر

متى تزغرُد يف األجواِء ضحكُتها

      متى نعوُد بكلِّ الّشوِق للّداِر

هذي الحقائُب تشكو طوَل غربِتها

    شاَخْت ذوائُبها يف درِب أسفاِر

تطوُف يف ألٍم والحزُن يدفُعها

     كلَّ البالِد وتميض دوَن آثاِر

تسابُق الوقَت يف دّقاِت ساعتِه

       وترقأُ الجرَح يف تقسيِم أوتاِر

لكّن تسبيَحها للّشوِق يربُكها

       إذا تمّر بها أطياُف أقماِر

متى يطيُب لنا فنجاُن قهوِتنا

    مسٌك يعطرّها يف رشفِة الّداِر

حيُث املساُء تغذّي الروَح جمعُتُه

       وكْم يطيُب لقاُء األهِل بالجاِر

بابيِك أفراٌح تحنُّ لها وللشَّ

    وآهُة العشِق تكوْي كلَّ ُمْحتاِر

  وغيمُة الخرِي تهدي نْذَرها َغَدقاً 

    فتثمُل األرَض مْن أعطاِر أزهاِر

وذي قصائُد أشواقي أنّمُقها

     حّتى تعوَد لعشِّ البيِت أطياري
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االستسـالم للقلـق الزائـد واملخاوف 

الوهميـة، يفسـد عالقتـك بزوجـك، 

ويسلب سعادتك، ويصيبك بالتعاسة 

يف زواجك. لذا من املهم أن تتحققي من 

مشاعرك وأفكارك، وتطردي املخاوف 

التي ال أساس لها من الصحة.

وفيما ييل 4 مخـاوف وهمية تصيبك 

بالتعاسـة يف زواجـك، تعـريف عليهـا 

التفكري فيها واالستسـالم  وقاومـي 

لها حتى ال تدمر زواجك:

1 - الخوف من الهجر

قد يكون لديِك مشـاكل نفسـية تهز 

ثقتـك يف نفسـك ويف رغبـة اآلخريـن 

باالسـتمرار يف عالقتهـم معـِك، هذه 

املشـكلة تنتقـل بالطبـع إىل عالقتك 

بزوجـك، وتدفعِك للتـرصف بطريقة 

غـري لطيفة تصـل إىل حـد محارصة 

زوجك ومحاولة السيطرة عليه خوفاً 

من أن يهجرِك أو يتخىل عنِك.

خوفـك مـن هجـر زوجك لِك شـعور 

ال أسـاس لـه مـن الصحـة طاملا أن 

زوجك لم يقرتف شـيئاً يدل عىل نيته 

يف تركك. فال تتـرصيف مع زوجك عىل 

أسـاس خوفك الوهمي من هجره لِك 

حتى ال يشعر بامللل واإلحباط.

2 - الخوف من القرب

خوفك مـن قـرب زوجك منـِك أيضاً 

الثقـة  يف  عميقـة  مشـكلة  وراءه 

بالنفـس، فشـعورك بالنقـص وأنِك 

مليئة بالعيوب، يبث يف داخلِك الرعب 

كلمـا اقرتب منِك زوجـك، إذ تخافني 

مـن أن يتعرف أكثر عليِك ويكتشـف 

عيوبـك التـي غالباً ما تكـون مجرد 

أوهام.

ثقـي بنفسـك وتواصيل مـع زوجك، 

اقرتبي منه واسـمحي لـه باالقرتاب 

منِك حتى تكون عالقتكما أكثر عمقاً 

عيـوب  أي  أن  وتأكـدي  وحميميـة، 

تظهـر عـىل أحدكما سـوف يتقبلها 

اآلخر بسبب العالقة الوثيقة بينكما.

3 - الخوف من الخيانة

إذا لم يظهـر زوجك سـلوكاً واضحاً 

يشـري إىل خيانته لـِك، أو لم تضبطي 

خيانتـه لِك مـن قبل، فالشـك الزائد 

يف زوجـك خوفاً من الخيانة، سـوف 

يحـّول حياتكمـا إىل جحيـم بسـبب 

الشك الزائد.

ثقـي يف زوجـك طاملا أنـه رجل جيد 

سـوء  تتبعـي  وال  الثقـة،  يسـتحق 

الظن.

4 - الخوف من عدم الكفاية

طاملـا أن زوجك يحبـك، وأنه اختارك 

لتكوني رشيكة حياته، فسوف يشعر 

أنـِك كافية ملجرد وجودك بجانبه، لذا 

ال داعي من الشعور بعدم الكفاية.

ثقي بعقلك وجمالك وأنوثتك، وأقبيل 

عىل الحياة بثقـة وحب، وتأكدي أنِك 

جيدة بما يكفي.

كـم مـرة يتطلـب منك أن تغسـل 
العـث  تتجنـب  لكـي  الوسـادة 
واألمراض الجلدية؟ ويف كل األحوال 
فقـد تظـن أن األمر عىل مـا يرام، 

لكن قد يكون الوضع غري ذلك.
وذكـر تقريـر صحيفـة أن امـرأة 
كانـت تظن أنهـا تنام يف وسـادة 
أن  اكتشـفت  وصحيـة  نظيفـة 

هناك أكثر من مئـة من الحرشات 
الصغرية تعيش فيها.

ويجري الحديـث هنا عن حرشات 
ال تكاد ُترى بالعني املجردة لدرجة 

صغرهـا، بحيـث أن عـرش منهـا 
يمكـن أن تأخـذ حيز رمشـة عني 

واحدة.
وذلك ما حصل مع هذه املرأة التي 

تعيـش هذه الحـرشات يف رموش 
عينيهـا، وقد وصلت من الوسـادة 
التـي لم يتـم تغيريهـا منذ خمس 

سنوات.
وأدى بهـا ذلك الوضـع إىل انتفاخ 
يف العينني ووضعية سـيئة لم تكن 
تتخيل سببها يف البداية، أنها تتعلق 

بوسادة وسخة فقط.
املثـال قـد يبـدو  ورغـم أن هـذا 
متطرفاً، إال أنه يستحسن أن يقوم 

الفرد بغسل وسادته باستمرار.
يف العـادة عند النوم فإن اإلنسـان 
يتعـرق وهـذا العـرق يتغلغـل يف 
بطـيء،  بشـكل  ولـو  الوسـائد 
ليشـكل يف النهاية مستنقعاً لنمو 
وتجمع  والفطريـات،  #البكترييـا 
مثل هذه الحرشات العثية صغرية 

الحجم.
يضاف لذلـك الغبـار يف الجو الذي 
يكـون مـرات بشـكل غـري مرئي 

للعني، لصغره أيضاً.
ومـع تـوايل نومك عـىل الوسـادة 
نفسـها كل ليلـة، فـإن البكترييا 
والفطريـات تبـدأ أيضـاً يف التأثري 
عىل جلـدك، وتسـبب لـك العدوى 

وحب الشباب.
لهـذا إذا كنـت ممـن يعانـي مـن 

الـرؤوس الحمراء وحب الشـباب 
فقـد يكون السـبب متعلقـاً فقط 
بالوسـادة التـي تنام عليهـا، وال 
عالقة لذلك بكل ما يتوهم من أمور 

ذات عالقة بالعناية بالبرشة.
بالنسبة لغسل الوسائد فليس من 
معيار محـدد، فقط يجب االنتباه 
إىل تقليـل املدة، بحيـث يكون ذلك 

متى ما أمكن للوقاية األفضل.
وبالنسبة ألصحاب البرشة الدهنية 
يجب أيضاً الحـذر، حيث ال بد من 
التبكري يف تغيري الوسائد أرسع من 

اآلخرين.
أيضاً ملـن يمتلـك شـعراً دهنياً أو 
طويـًال يجـب عليهـم التبكـري يف 
الشـعر  يسـاعد  حيـث  التغيـري، 
الدهني والطويل عىل نقل األوساخ 
والبكترييـا للوسـادة مـن الهـواء 

حولك.
وكدليل عام، يوىص بتغيري الوسادة 
كل يومـني إىل أربعة أيـام، وان لم 
يكن ذلـك يف متنـاول اليـد فيجب 
أن تحتفـظ بمجموعتني عىل األقل 
من الوسـائد البديلـة، لتجد الوقت 
الكايف لغسـل األخـرى وتجفيفها 
واستبدالها، مع االحتفاظ بربنامج 

الغسيل األسبوعي.
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تسـتخدم معظم ربـات البيوت 
مكعبات مـرق الدجـاج عندما 
تقـوم بتحضـري أي نـوع مـن 
الطعـام، ألسـباب كثـرية منها 
تدعيم املذاق وجعله أكثر حالوة، 
مثل مرق الدجـاج ولكن يبحث 
الكثري عن بدائـل كثرية تغنيهم 

عن استخدامها:
 الشوربة

 سواء حساء «شـوربة» دجاج 
أو لحـم فهي وسـيلة مضمونة 
وبديل ناجـح وطبيعي ملكعبات 
املرق، من خالل سلق اللحوم أو 
الدجـاج يصبح لديـك املزيد من 
املرق الستخدامه يف عمل الطعام 
سـواء لألرز أو الخـرضوات، أو 

حتى املعجنات والطواجن.
الخل:

ملعقتـان من الخـل مع ملعقة 
املفضلة  الدقيق، والبهارات  من 

لديـك وتقليبهم جيدا، يمكن أن 
تصنـع بهـذه الطريقـة املذاق 
التـي  املـرق  ملكعبـات  املميـز 

تحتاجينها.
البهارات:

يمكنك عمل مزيج من البهارات 
ليخرج مع مذاق مكعبات املرق، 
لكن يجب توافـر البصل البودر 
والثـوم البـودرة ألنهمـا الطعم 
املكعبـات،  هـذه  يف  األسـايس 
مع إضافـة القليل مـن القرفة 

والجنزبيل الطازج.
طريقة عمل مكعبات املرقة

املكونات:
بصل، جزر، كرفـس، طماطم، 
ويمكـن  دجـاج  ورك  قطعـه 
فقـط،  بالعظـام  اسـتبدالها 
وطازجـة،  جافـة  وكزبـرة 
حبهان، ورق لـورا، ملح، فلفل 
وبصـل  ثـوم  كمـون،  أسـود 

بودر، نصـف كوب زيت، كركم، 
قومـي  فقـط  دقيـق،  كاري، 
بسـلق كل هـذه املكونات جيداً 
الخـرضوات، وبعد   مع تقطيع 
نضـج الخـرضوات بالتأكد من 
الجزر بسـهولة هرسها يف اليد، 
مع وضـع املزيج بعد أن يربد يف 

الثالجة.
طريقة التحضري:

ويف انـاء قومي بتشـويح أربعة 
مالعـق كبـار مـن الدقيـق ثم 
صفى الخـرضوات من الدجاج 
أو العظام والبهارات الصحيحة، 
وارضبهم يف الخالط حتى يصبح 
املزيج كريمـي، ثم صبيهم عىل 
مزيج الدقيـق وقلبيهم جيداً ثم 
افرديهم يف قالـب فرن مدهون 
بالزيـت جيداً وتركهـا لتربد ثم 
قسميها ملكعبات واستخدميهم 

عند الحاجة.

NNNÚ»ˆbí@ıb�Çc@Âfl@…‰nflaÎ@äâya

NNNŸnÓi@¿@ŸjÓj†

NNNÚrÌáy@pbéaäÜ

@NNÚflÏ‹»fl@‚ÏÌ@›◊

ıbnì€a@›óœ@¿@bË‰«@?Ãnèm@¸@È◊aÏœ

fib–†˛a@ÚÃflÜc@Û‹«@Ú‰‡è€a@ã�Ç@—ìÿm@ÚéaäÜ

الحلم ليس حكرًا عىل األشـخاص املبرصين فقط، فكل شخص يحلم 

اعتمـاًدا عىل ما عايشـه يف الحقيقة. لكن السـؤال الذي يـدور يف بال 

الجميـع اآلن، هـو كيف لألعمـى أن يحلم؟ وهل أحالمه ُتشـبه أحالم 

املبرصين؟ وماذا يرى فيها؟

بالتأكيـد، فـإن األشـخاص املكفوفني يحلمـون كسـائر البرش، لكن 

تختلف أحالم الشـخص األعمى عن اآلخرين بسبب اختالف طبيعة ما 

ُيعايشه يف الحقيقة. وُهنا ُيمكن تصنيف املكفوفني إىل قسمني للحكم 

عىل نوعية األحالم:

* أعمى منذ الوالدة

هـذا النـوع يحلم كاآلخرين تماًمـا لكن لكنه ال يرى صـوًرا يف الحلم، 

وإنمـا تعتمد أحالمه عىل حواسـه األخرى كالشـم والرائحة والطعم. 

فُيمكنه أن يشـعر بطعم األشـياء يف منامه أو رائحتها، لكنه ال يراها 

ُمطلًقا.

* أعمى بعد إبصار

أما من فقد حاسـة البرص بعد فرتة من اإلبصار ألي سـبٍب كان سواء 

حـادث أو مـرض أو يشٍء آخر، فُيمكنه أن ُيشـاهد صوًرا اعتماًدا عىل 

ما عايشـه خالل فرتة إبصـاره. فتجربته البرصيـة يف الحلم محدودة 

بأشـكال وألـوان معينـة، لكـن الوضوح يف هـذه األحلـم يتالىش مع 

الزمن.

وكان باحثـون دنماركيـون قـد حاولـو التوصـل إىل حقيقـة أحـالم 

ع خاللها 50 شـخًصا بالًغـا. 11 منهم  املكفوفـني عـرب تجربة تطـوَّ

مكفوفني منذ الوالدة، 14 منهم فقدوا البرص يف مرحلة عمرية ما بعد 

سن العام الواحد، و25 شخًصا ُمبرصين.

التجربـة اشـرتطت عـىل املتطوعني بأن يقومـوا بملء اسـتبيان عرب 

الحاسوب بعد اسـتيقاظهم مبارشًة من النوم إن صادفوا حلًما خالل 

نومهم. بالطبع فإن املكفوفني استعملوا برامج تحويل الكالم إىل نص 

عرب الحاسوب.

هـذه التجربة بيَّنـت أن املكفوفني يحلمون لكن ليس بـذات الطريقة 

التـي يحلـم بها املُبِرص. فأحـالم املكفوفني هي مزيج مـن املعلومات 

الحسية التي ُيدركها.

حـوايل 18 % من املشـاركني املكفوفني أفادوا بأنهـم تذوقوا طعًما يف 

حلـم واحد عىل األقـل. و30 % منهم أفادوا أنهم شـّموا رائحة واحدة 

عىل األقل يف األحالم.

وعـىل الرغـم مـن اختـالف الطبيعة الحسـية بـني أحـالم املكفوفني 

واملبرصيـن، إال أنهـا ال تختلـف يف شـعور الحالم بهـا وُتعطي نفس 

شـعور املبـرص خالل حلمه.دراسـات أخرى أفـادت أن األعمى ُيمكن 

أن يتخيَّل أشـكاًال يف أحالمه، تماًما كما يتخيل الطفل وحوًشـا سمع 

بهـا من القصـص الخيالية يف أحالمـه. لذلك، فاألعمى قـد يتخيل أن 

اإلنسـان شـكله هكذا، واللون األحمر هو هكـذا، والطري هكذا. فكما 

رسـم الصورة يف خياله يحلم بها. ألن الحلم هو انعكاس تفكري العقل 

الباطن باألشياء املتكررة الظهور أو املوجودة يف صورة الخيال.

مـع دخـول فصـل الشـتاء ينصـح دائما 

بتعزيـز املناعـة وتنـاول األطعمـة التـي 

تحتوى عىل نسـبة عالية من الفيتامينات 

والعنـارص الغذائية التـي تعمل عىل تعزيز 

صحة الجسم وحمايته من األمراض.

وهناك بعض أنواع من الفواكه التي ينصح 

بتناولهـا يف فصل الشـتاء لتعزيـز املناعة  

وحمايتك من نزالت الربد واألنفلونزا وهي:

- الربتقال:

يعّد الربتقـال من أبرز أنـواع الفواكة التى 

نتناولها ىف فصل الشتاء، حيث يحتوى عىل 

نسـبة عالية مـن الفيتامينـات والعنارص 

الغذائيـة التـى تعمـل عـىل تعزيـز صحة 

املناعـة وحماية الجسـم من نـزالت الربد 

واألنفلونزا.

- اليوسفي:

اليوسفي من الفواكه الغنية بالفيتامينات 

واملعـادن املهمـة لصحة الجسـم والوقاية 

من األمراض والفريوسـات والعدوى، كما 

أنـه يحتوي عىل كمية عاليـة من فيتامني 

يس الذي يعزز املناعة.

- التوت الربي:

يمكن أن يساعد التوت يف خفض مستويات 

اإلصابـة  خطـر  وكذلـك  الكوليسـرتول، 

بمرض الرشيان التاجـى كما يحتوي عىل 

نسـبة عاليـة من فيتامـني يس الذي يعزز 

املناعة.

- الجريب فروت:

يعـّد الجريب فـروت مصدًرا ممتـاًزا آخر 

لفيتامني يس، كما يحتوى أيًضا عىل مادة 

الليكوبـني التـي لهـا خصائـص مضادة 

لألكسـدة، وقد تلعب دوًرا يف املسـاعدة يف 

تقليـل مخاطر اإلصابة بأنـواع معينة من 

الرسطـان، وأبرزها رسطان الربوسـتاتا، 

كمـا يسـاعد الجريب فـروت عىل نسـبة 

عالية من الفيتامينات والعنارص الغذائية 

التي تعمـل عـىل الوقاية من نـزالت الربد 

واألنفلونزا.

- الكيوي:

يحتـوى الكيـوي عـىل نسـبة عاليـة من 

فيتامني يس وبعـض الفيتامينات األخرى 

التي تعزز صحة الجسم واملناعة. 

أظهرت دراسة أمريكية جديدة خطر السمنة عىل تطور 

الدماغ لدى األطفال، إذ أشـارت الدراسـة إىل أن التطور 

املعريف عند األطفال يتأثر سـلبا، كلمـا زادت أوزانهم.. 

فما مدى حقيقة ذلك؟

وذكـرت إحصائيـة جديدة للمراكـز األمريكية ملكافحة 

األمراض والوقاية منها، تحذر من انتشـار السمنة بني 

األطفال بشـكل واسـع، فهي تصيب اليـوم واحدا من 

أصل خمسـة أطفال. رقٌم يثري القلق الرتباط السـمنة 

بأمراض مزمنة كالسكري والقلب والكىل.

اإلحصائية هذه اعتمد عليهـا باحثون من جامعة ييل 

األمريكيـة، لدراسـة تأثـريات زيـادة الوزن عـىل النمو 

الدماغي لـدى األطفال وتطورهم املعـريف حتى مرحلة 

املراهقة.

نتائج الدراسـة كانت مثـرية لالنتباه، فقـد وجدت أن 

السمنة تسـبب تغيريات دقيقة يف شكل أدمغة األطفال 

وتؤثر عىل املادة البيضاء املسؤولة عن إرسال اإلشارات 

العصبيـة، وهي تغيـرياٌت يعلّق عليهـا الباحثون بأنها 

تؤخـر القـدرات العقليـة واإلدراكيـة لألطفـال الذيـن 

يعانون زيادة وزن.

وقد راجـع الباحثـون النقـاط الخاصة بمـؤرش كتلة 

الرنـني  صـور  واسـتخدموا  األطفـال  لـدى  الجسـم 

املغناطيـيس للدمـاغ، لتحديـد التغيـريات الحاصلـة يف 

أدمغتهم، وخلصوا إىل أن زيادة الوزن يف مرحلة الطفولة 

مرتبطة برتاجع صحـة الدماغ، وضعف األداء اإلدراكي 

ال سيما يف مجال الدراسة أو الوظائف املوكلة للطفل.

وكانت دراسـة سـابقة نرشتها املجلـة األمريكية لعلم 

األوبئـة، قد ذكـرت أن األطفال ذوي املهـارات اللفظية 

والتنفيذية العالية، كانوا أقل عرضة لزيادة الوزن، كما 

أن السـلوكيات الغذائية الصحية، ساهمت بشكل كبري 

يف تحسني الوظائف اإلدراكية لديهم.
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وزع األرقام من ١ اىل ٩ داخل كل مربع من املربعات 
التسـعة الصغرية، ثم أكمل توزيـع باقي األرقام يف 
األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري 

وال تستخدم الرقم اال مرة واحدة .

١٤٩٢ -  نهايـة الحكـم اإلسـالمي أليبرييـا بسـقوط غرناطة 
واستسالم ملكها أبو عبد الله محمد الثاني عرش.

١٧٥٧ -  الربيطانيون يستولون عىل مدينة كلكتا الهندية.
١٨٦٥ -  قيـام الخديوي إسـماعيل بتأسـيس الهيئـة القومية 

للربيد املرصي.
١٨٩٠ -  إدارة الرئيس األمريكي بنجامني هاريسون تعني «أليس 

سانجر» كأول امرأة تنضم إىل هيئة موظفي البيت األبيض.
١٩٢٩ –  كنـدا والواليـات املتحـدة تتفقان عىل حماية شـالالت 

نياجارا..
١٩٤٢ -  مانيـال تسـقط بيد القوات اليابانيـة يف الحرب العاملية 

الثانية.
١٩٤٧ -  الزعيـم الهنـدي مهاتمـا غاندي يبدأ مسـرية من أجل 
السالم يف الهند بعد أن ظهرت بوادر الحرب األهلية بني الهندوس 
واملسـلمني يف شـبه القارة الهندية مـع اقرتاب االسـتقالل من 

االحتالل الربيطاني.
١٩٠٥ -  توقيع اتفاقية بورتسـمث بني اليابان وروسـيا إلنهاء 

الحرب بينهما بوساطة الرئيس األمريكي ثيودور روزفلت.
١٩٦٤ -  الفريق أيوب خان يتوىل رئاسة باكستان.

١٩٨٤ -  الجنرال محمدو بوهاري يعلن نفسه رئيًسا لنيجرييا.
٢٠٠٧ -  بان كي مون يسـتلم مهامـه كأمني عام لألمم املتحدة 

من سلفه كويف عنان.
٢٠٠٩ -  الشـيخ سـعود بـن راشـد املعـال يتوىل حكم إمـارة أم 

القيوين خلًفا لوالده الشيخ راشد بن أحمد املعال.
٢٠١٦ -  إحـراق السـفارة السـعودية يف طهـران، بعـد إعـدام 
السلطات السـعودية ٤٧ متهماً باإلرهاب من بينهم عالم الدين 

املعارض نمر النمر.
٢٠٢٢ - اسـتقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من 

منصبه.
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كان هنـاك رجل رضير بصحبة أحد أصدقائه  للحضور اىل مأدبة 

طعــام كـبـرية و يف أثناء الطريق قال الرضير لصاحبه : عندما 

تبـدأ النـاس باألكـل قــم أنت بنغـزي نغـزة بسـيطة حتى أبدأ 

باألكـل مع اآلخريـن ألن من املخزي أن أبدأ باألكـل قبل اآلخرين 

، و هو طلب ذلك ألن العزيمـة كانت يف فاتحـة أحد املرحومني و 

من املفروض الناس ال تتكلـم احرتاما ألهل امليت .

و فيما هم جالسـون عىل السفرة و اذا بأحد األشخاص القريبني 

نغــز الرجل صاحـب الرجل الرضير و هو بـدوره نغـز الرضير 

بالخطأ فبدأ الرضير باألكـل من دون كل العالم فإنحرج صاحبه 

فنغـزه ليتوقـف عن األكــل فبدأ الرضير يأكل برسعة ظن بأن 

اآلخرين سـوف ينهون األكـل برسعة و أنهـم سيغلبوه و هو لم 

يشـبع بعد، فإنحرج صاحـبه كثرياً و نغــزه بقـوة كبرية هذه 

املرة فعندها ثار بعصبية الرجـل الرضير.
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األشـياء  يف  السـعادة  تكمـن 
الصغرية ويف التفاصيل البسيطة 
التي غالباً ما نعجز عن إدراكها، 
لذا يجـب أن نتعلم كيف نعيش 
السـعادة بالتفاصيـل التي من 
حولنا، فعندما نكتشف مصدر 
سـعادتنا سـنعيش حياتنـا يف 
هنـاء ورضـا تامـني، سـنقدم 
لـك فيما يـيل قائمة باألشـياء 

البسيطة التي تجلب السعادة.
١-  مـارس هوايتـك املفضلـة: 

فـّرغ كل الطاقة السـلبية التي 
تشـعر بها بممارسـة هوايتك، 
فممارسة الهوايات تحّسن من 
الحالة املزاجية مما يساعد عىل 

الشعور بالسعادة.
٢- ممارسة التمارين الرياضية: 
الرياضـة  ممارسـة  تسـاعد 
عـىل إفراز هرمـون االندورفني 
املسؤول عن الشعور بالسعادة، 
فاحرص عىل ممارسة رياضتك 
املفضلـة عندما تسـوء حالتك 

النفسية.
٣- شـاهد مسلسـلك املفضل: 
عندما تشعر باإلحباط واليأس 
املفضـل،  مسلسـلك  شـاهد 
سيسـاعدك ذلـك عىل تحسـني 
والشـعور  النفسـية  حالتـك 

بالسعادة.
٤-اسـتمع ألغنيتـك املفضلـة: 
املوسـيقى  أن  يعلـم  جميعنـا 
تساعد عىل الشعور باالسرتخاء 
القلـب  تمـأل  فهـي  والراحـة 
والروح بالسـعادة، فـال ترتدد 
عن االسـتماع ألغنيتك املفضلة 

عندما تشعر بالحزن.
٥-  قم بإعداد الحلوى: إذا كنت 
من األشـخاص الذي يشعرون 
بالسـعادة عند إعـداد األطعمة 
والحلويـات فقـد تكـون فكرة 
جيدة عندما تشـعر بالحزن أن 
تدخل إىل املطبخ وتعد قالب من 

الحلوى.
الحيوانـات  مـع  اللعـب   -٦
األليفة: إذا كنت تسكن لوحدك 
بالوحـدة قـم برتبية  وتشـعر 

حيـوان أليـف فهـي حيوانات 
مسلية وممتعة.

٧-  تصفـح ألبومـات الصـور 
ألبومـات  تحفـظ  القديمـة: 
القديمة بني صفحاتها  الصور 
أجمل لحظات حياتنا فاحرص 
عـىل تصفحهـا كلما شـعرت 
بالحـزن فهي سـتعيد لـك تلك 
اللحظات وسـتعيد لك سعادتك 

املفقودة.
٨- املشـاركة بحفلـة تنكرية: 
يسود الحفالت التنكرية جو من 
الفرح والتسـلية فاحرص عىل 
عدم تفويت الذهاب واملشاركة 
بها، فهي ستساعدك عىل كرس 
وستشـعرك  اليومـي  روتينـك 

بالسعادة.
٩- السـفر إىل أماكـن جديـدة: 
يساعد السفر عىل تغري الروتني 
اليومي مما يبعث عىل الشعور 
بالسـعادة ويصبح املرء مقبالً 
عـىل الحيـاة بتفـاؤل، كما أن 
السـفر فرصـة للتعـرف عـىل 

حضارات وفلكلور الشعوب.

١- ال امتلـك أي مواهـب خاصة، ولكنني فقط 

فضويل ولدي شغف كبري (الربت اينشتاين).

٢- التعليـم هـو السـالح القوي الـذي يمكننا 

استخدامه من أجل العالم. (نيلسون مانديال).

٣- العبقريـة هي عبارة عـن ١٪ إلهام، و ٩٩٪ 

باملئة اجتهاد. (توماس أديسون).

٤- اإلنسـان الضعيف ال يسـامح عىل اإلطالق، 

(مهاتمـا  األقويـاء  والتسـامح هـو خصلـة 

غاندي).

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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مامليت منك وانت تعرف زيــــــــــن
صعبه إعله الكلب لوعاف شريانــــه
وصعبه إعله الورد ملن يعوف املــــــاي
وانه بغيبتك ورداتي ذبالنـــــــــــــه
يلماخذ حياتي اشلون اعوفك كــــول
اذا روحي بغرامك واهللا حيرانـــــــــه
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مهنيـاً: تتخلـص من الضغـوط ولن تجد نفسـك منهمكاً يف 
حل قضايا طارئة، فتسـتعيد القـدرة عىل الرتكيز أو التخطيط 
للمستقبل. عاطفياً: تحمل عشًقا رسّياً لشخص ال يعرف عن األمر 
شـيئاً او تشـاطره هذا الّرس، وربما ال تسـتطيع مقاومة جاذبيته 
وتخـوض مغامرة قـد تجرّك اىل األسـوأ. صحيـاً: تفـادي االختالط 

بأشخاص ال يعرفون قيمة الصحة يريحك ويبقيك عىل قناعاتك.

مهنيـاً: تدور أحاديث ّرسية وتخىش مناورات وترّكز عىل قضايا 
مالية واتفاقات واسـتثمارات أو صفقات . عاطفياً: برج الجوزاء 
العالقـة بالرشيـك يف أفضل أيامهـا، وهذا مؤرش جيـد إىل إمكان بناء 
مسـتقبل واعـد وأكثـر إرشاقاً. صحيـاً: تابـع الربامـج التثقيفية ذات 

العالقة باالهتمام بالصحة فهي مفيدة جداً.

مهنياً: تتعّزز عالقة شـخصية وتتاح لك الفرصة للمصالحة 
ولرتتيب العالقات املهنية وغريها من األمور، وتتوصل إىل فتح 
قنـوات جديدة من التعاون. عاطفيـاً: تتوصل والرشيك إىل الكثري 
من النقاط املشرتكة بينكما، وتتمكنان من التخلص من التناقضات 
الكثرية. صحياً: تحاول االسـتعانة بأشـخاص عانـوا مثلك البدانة 

لتتعلم من تجربتهم كيفية التخلص منها.

مهنياً: ثمة ما يشـري اىل إيجابيـات واحتماالت النجاح 
يف حـني يتكـون لديـك انطبـاع أن االمور تسـري بصورة 
صعبة. عاطفياً: تفاجئك األحداث بصورة إيجابية وتخلصك 
مـن مصاعبك وتقربـك من الرشيـك وتجعله محـور اهتماماتك 
وألوياتك.صحيـاً: لن تعرف الفشـل والرتاجع يف تطبيق برنامجك 

الصحي مهما حاول اآلخرون ثنيك عن ذلك.

مهنيـاً: أُبرشك بأجواء جيـدة هذا اليوم، فلـن تتعرّض لإلرهاق 
واالشـمئزاز، لكن عليـك أن تنتبه من عملية بيـع أو رشاء يمكن 
أن تتعّثر. عاطفياً: تتغلب عىل مشـكالت جانبيـة كانت تعيق أمامك 
التحرّك والتواصـل مع الرشيك، وتبدأ صفحة جديـدة عنوانها التفاهم 
الكبري. صحياً: السـبيل الوحيد للقيام بأي نشاط ترفيهي هو التخفيف 

من ساعات العمل اإلضافية.

ما يدور حولك، وال سيما أن املترضرين من نجاحك يخططون 
ألمـر ما. عاطفياً: أخبار حلوة وتطورات زاهرة، تخوض غمار 

عالقة فريدة من نوعها وتعرف تطوراً يفرحك ويريحك.
صحيـاً: كما تحرص باسـتمرار عىل تفقد رصيـدك يف املرصف، تفقد 

وضعك الصحي أيضاً لدى الطبيب املختص.

مهنياً: تمر بتجربة جديدة تتعلق بنفوذ أو برصاع عىل السلطة، 
وقـد تجد نفسـك أمام اسـتحقاق مهـم قد يغري مجـرى حياتك 
املهنيـة نحو األفضـل. عاطفياً: تبدو مسـتعداً التخاذ قرار حاسـم أو 

تسمع جواباً، كما ترغب يف إدخال تغيري عىل جوهر العالقة.
صحياً: حاول قدر اإلمكان السيطرة عىل انفعالك وخصوصاً حني تكون 

مع العائلة.

مهنياً: يجعل هذا اليوم اآلخرين يصغون إليك بإعجاب، وتحظى 
بالدعم املهني املطلوب من أرباب العمل للسري قدماً يف ما بدأته.

عاطفياً: يطلب منك اليوم التأّني والهدوء والتخفيف قليالً من عنادك، 
فرتى أن الرشيك هو أكثر من يتفهم ظروفك ويقدرها ويحاول الوقوف 
إىل جانبـك ودعمك. صحياً: قم بواجباتك تجـاه صحتك كما يجب ولن 

تكون إال من أصحاب العافية والنشاط.

مهنيـاً: تنعم بأجواء سـاحرة ويكون مزاجـك رائعاً، فتنهي 
اليـوم وأنت يف أحسـن حاالتـك النفسـية، وتعـود إىل محيطك 

العائيل منرشح الصدر مطمنئ البال.
حظك اليـوم عاطفياً: تـزول الخالفات مـع أفراد العائلـة وتبتعد عن 

االنتقاد وتوجيه املالمة واالنفعاالت، وتعيش وضعاً عاطفياً ممتازاً.
صحيـاً: حاذر بعـض الوصوليـني املسـتفيدين من أوضاعـك والذين 

يبتّزونك وال تتذّمر.

مهنياً: كن منفتحاً عىل كل أنواع االحتماالت والنقاشات 
واملفاوضات، واستمر يف ما تخطط له حتى النهاية.

عاطفياً: إبق عىل تواصل مسـتمر مع الرشيك يف هذا اليوم 
املميز الذي يدخل البهجة واألمل مجدداً إىل حياتكما.

صحياً: الشـكوك قـد تولّد األرق ومشـكالت صحّيـة وأوجاعاً 
وآالماً أنت بغنى عنها.
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مهنيـاً: تتقّدم خطوات إىل األمام، واثقاً مقاوماً، قوياً ومقبالً 
عـىل الحياة بمعنويـات تهّز الجبال وتزعزع ثقـة من يظن أنه 
قادر عىل النيك منك. عاطفياً: ال تخف عىل العالقة بالرشيك، فأنت 
مرتبط بشـخص رائـع جداً وقل نظـريه هذه األيام، وهذا من حسـن 
حظـط. صحيـاً: يهّددك هذا اليـوم باألخطار واملشـكالت، وقد يولّد لك 

احتكاكات تثري عصبيتك وانفعالك.

النجـاح واألربـاح يف  إحـراز  املخلصـون عـىل  مهنيـاً: يسـاعدك 
االسـتثمارات إالّ أّن عليـك التّرصف بجّدية. عاطفياً: يسـّهل الرشيك 
أمامـك الحـوار والنقاش فتجدان معاً حالً لبعض املشـكالت يف التعاطي 
بينكما.صحيـاً: أنت قوي اإلرادة وتشـّع صالبة، لكن يف الشـأن الصحي 

هاتان الصفتان شبه مفقودتني.

Ô”aã«@fiçÀ



حققت الفنانة اإلماراتية، بلقيس فتحي، نجاحاً جديداً عىل 
املستوى املعني، إذ حصدت جائزة أفضل كليب لعمل عربي 
الدويل  الفيلم  بمهرجان  وذلك  مرايتي“،  ”أمام  أغنية  عن 

بكان السينمائي.
املطربني،  من  كبري  عدد  من  رشسة  منافسة  وسط 

استطاعت بلقيس أن تقتنص الجائزة.
وتعاونت بلقيس يف الفيديو كليب مع املخرج اللبناني 
متعب  وألحان  أمنيات  كلمات  من  وهي  حداد  دان 

الفراج وتوزيع بدر كريم.
رسالة  األغنية  خالل  من  وجهت  قد  بلقيس  وكانت 
قوية ملواجهة التنمر، حيث أن كلمات األغنية تحكي 
منذ  البنات  من  الكثري  تشبه  واقعية  قصص  عن 
طفولتهم.وبدأ الكليب بصوت بلقيس تقول: كان 
بنت  قصة  الزمان  قديم  من  مش  بس  يامكان 

تشبه كثري بنات.
الجدير بالذكر أن بلقيس فتحي كانت قد أحيت 
القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  ختام  حفل 

املقامة يف قطر.
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امس  العيداني،  أسعد  البرصة،  محافظ  أكد 
االحد، أن الفنان كاظم الساهر والفنانة رحمة 

رياض سيفتتحان بطولة خليجي ٢٥.
تابعتها  تويرت  عىل  له  تغريدة  يف  العيداني  وقال 
رحمة  والفنانة  الساهر  كاظم   » «الزوراء»: 
يوم   ٢٥ خليجي  بطولة  سيفتتحان  رياض 

الجمعة املقبل».
علق  قد  الساهر،  كاظم  العراقي  الفنان  وكان 
الخليج  بطولة  إقامة  بشأن  سابق،  وقت  يف 

يبِد موقفاً  لم  البرصة، فيما  الـ٢٥ يف  بنسختها 
أو  االفتتاح  لحفل  احيائه  إمكانية  من  واضحاً 
عدمه.وقال الساهر يف ترصيحات خاصة له عىل 
هامش إحيائه حفال غنائيا يف بريوت، إن «كأس 
أن  رائعة  فرصة  وهو  الكثري،  يل  يعني  الخليج 
يجتمع االخوة والحبايب يف مدينة الحب برصتنا 
الجميلة والرائعة»، مشريا اىل أنها «فرصة رائعة 
لهم ان يستمتعوا هناك».وأعرب الفنان العراقي 
اشياء  البرصة  خليجي  «يتبع  بأن  أمله  عن 

أكرب»، مستدركا «ان شاء الله ننجمع يف العراق 
وبغداد».ويقام حفل افتتاح بطولة خليجي ٢٥ 
وانطلقت  املقبل،  الجمعة  البرصة  محافظة  يف 
بطولة كأس الخليج العربي عام ١٩٧٠، وتقام 
منها  الخامسة  العراق  واستضاف  عامني،  كل 
عام ١٩٧٩ وحصد اللقب، وكان مقررا أيضا أن 
تم  لكن   ،٢٣ خليجي  بطولة  العراق  يستضيف 
من  عليه  املفروض  الحظر  بسبب  منه  سحبها 

قبل االتحاد الدويل لكرة القدم حينها.

نجوم  أبرز  من  مطربا   ١٢ شارك 
الغناء العربي يف حفل «تريو نايت»، 
الرياض  موسم  فعاليات  ضمن 

احتفاال بالعام الجديد.
العرب  سلطان  الكبري  النجم  وكان 
الحفل،  مفاجأة  وسوف،  جورج 
ليصبح النجم الثالث عرش بالحفل.

املرسح  عىل  وسوف  جورج  وصعد 
فيها:  قال  للجمهور  كلمة  ووجه 

«مساء الخري، يف هذه الليلة الحلوة 
التي عنوانها املحبة، أشكر الجميع 
والعالم  العربي  العالم  لكل  وأتمنى 

سنة خري عىل الجميع».
من  باقة  وسوف  جورج  قدم 
نجوم  بمشاركة  األغاني  أجمل 
الفنانة  وأعربت  الحفل،  ونجمات 
الكبرية  سعادتها  عن  الزغبي  نوال 

بمشاركته الغناء.

فقرة  خالل  الزغبي  نوال  وقالت 
وصابر  وسوف  بجورج  جمعتها 
الرباعي: «وقفتي الليلة حدك، قدام 
عىل  ربينا  مثلك،  عظيمة  أسطورة 
أكرب  هذا  وأداءك،  وصوتك  أغانيك 

رشف يل».
شارك بالحفل كل من نجوى كرم، 
ونانيس  إليسا،  الزغبي،  ونوال 
ووليد  الرباعي،  وصابر  عجرم، 

وأنغام،  كفوري،  ووائل  توفيق، 
الحالني  وعايص  سلطان،  وبهاء 

ولطيفة، وأصالة.
حول  نايت»  «تريو  فكرة  وتدور 
املرسح  عىل  فقرة  كل  تقديم 
وقدم  مطربني،  ثالثة  بمشاركة 
أجمل  من  باقة  الحفل  نجوم 
شعار  اللقاء  هذه  لريفع  األغاني، 

كامل العدد.

عىل الرغم من تألقها عام ٢٠٢٢ يف أكثر من عمل 
درامي، ومنها «رشف» اخراج مجيد الخطيب الذي 
«وياك»  منصة  عىل  مشاهدة  نسبة  أعىل  حصد 
الرشق»  «براندو  ملتابعة  جمهورها   واستعداد 
علم  املقبل،  الثاني  كانون  يناير/  من  الثالث  يف 
أن عرًضا ُقدم للفنانة أمل عرفة يتعلق بإصدار 
ألبوم غنائي كامل مع رشكة انتاج عربية تعمل 
من  مجموعة  أن  املعلومات  وأكدت  بريوت،  من 
موافقتها  عن  وأعلنت  عرفة  سمعتها  األغاني 

عىل  مبدئيا 
 ، تسجيلها

بني  النهائي  االتفاق  يوقع  أو  ينجز  لم  وقت  يف 
تنشغل  «دنيا»  بطلة  أن  خصوصا  الطرفني، 
بريوت  بني  الدرامية  األعمال  من  بمجموعة 
ودمشق، وُتقرأ عدة سنياريوهات خاصة بأعمال 
الرشق»  «براندو  آخرها  ليس  ُمشرتكة  درامية 
اىل  البطولة  الذي يلعب دور  قصة جورج خباز» 

جانب عرفة، واخراج أمني ُدّرة.
٢٠٢٣؟  يف  الغناء  نجمة  عرفة  أمل  تكون  فهل 
فرض  من  تمكنت  وإن  املقبلة  القليلة  األيام 
رشوطها عىل الرشكة ستجيب عن هذا التساؤل 

بعد غياب طويل عن اإلصدارات الغنائية .

أغانيها  أحدث  برشى  الفنانة  طرحت 
من  مشكلة»  «أنا  عنوان  حملت  التي 
ألبومها الجديد «يف حتة تالتة» عرب موقع 
«أنا  يوتيوب.وأغنية  الشهري  الفيديوهات 
وتوزيع  وألحان  برشى  كلمات  من  مشكلة» 
اغاني  ثالث  هي  وتعد  صربي،  اسالم 
و  «الليل  أغنيتي  طرح  بعد  األلبوم 
ردود  خاللهم  من  وحققت   «٣٦٩
ونسبة مشاهدات  إيجابية  أفعال 
مرتفعة عيل موقع الفيديوهات 
ومختلف  يوتيوب  الشهري 
برشى  املنصات.وشاركت 

الثانية  بنسخته  األحمر  البحر  مهرجان  يف  مؤخرا 
وأقيمت الدورة السابقة من مهرجان البحر األحمر 
السينمائي الدويل يف الفرتة من ١ إىل ١٠ ديسمرب يف 
األحمر. للبحر  الرشقي  الساحل  ضفاف  عىل  جدة، 
وتعيش برشى حاليا حالة من النشاط الفني حيث 
كما  اغنية،  فرتة  كل  منفرد  بشكل  ألبومها  تطرح 
الجزء  «اوالد حريم كريم» وهو  فيلم  تستعد إلنتاج 
الثاني من فيلم «حريم كريم» للنجم مصطفى قمر، 
وتحرض ملجموعة من املفاجآت ستعلن عنهم خالل 
الفرتة املقبلة.وكان آخر ظهور للفنانة برشى خالل 
التي  بالفنانني  خاص  رعاية  دار  افتتاح  حضورها 

أقيمت منذ أيام قليلة بحضور نخبة من النجوم.

العديدة  العقود  مدى  تكشف عىل 
عىل  جليدي  شذوذ  عن  املاضية 
تشابه  مدى  إىل  باإلضافة  املريخ، 
املريخ مع األرض يف بعض األمور.

من  الجديد  الفيديو  ويكشف 
يف   (JPL) النفاث  الدفع  مخترب 
رئييس  مركز  وهو   - كاليفورنيا 
لوكالة  التابعني  للمستكشفني 
ناسا- كيف يبدو الثلج والصقيع 
املريخ.ويظهر  عىل  والجليد 
الفيديو املشهد الثلجي عىل سطح 
الكوكب األحمر كما لو أنه ”أرض 
عالم  الشتوية“.ويقول  العجائب 
النفاث،  الدفع  مخترب  يف  املريخ 
سيلفان بيكيكس يف مقطع فيديو 
21 ديسمرب، والذي أصدرته ناسا 
الخاص  ”يوتيوب“  موقع  عىل 
بها: ”إذا ذهبت إىل مواقع محددة، 
مثل  تماما  مائيا،  جليدا  فستجد 
ذلك املوجود عىل األرض“.وعندما 
املريخ“،  ”فينكس  مسبار  كشط 
املريخ  أرض  ناسا  لوكالة  التابع 
 ،2008 يف القطب الشمايل يف عام 
السطح  تحت  مائيا  جليدا  رأى 
”هذا  بيكيكس:  مبارشة.ويضيف 
هو نوع الجليد املائي الذي يمكن 
يف  الفضاء  رواد  يستخدمه  أن 
املستقبل عندما نذهب إىل هناك“.

جليد  عىل  أيضا  املريخ  ويحتوي 
جاف، وهو شكل صلب من ثاني 
أكسيد الكربون (CO2). وبدال من 
املاء،  جليد  يفعل  كما  الذوبان، 
ثاني  جليد   (sublimate) يتصّعد 
هذه  أن  وبما  الكربون.  أكسيد 
إىل  صلبة  مادة  من  تتحول  املادة 
مناظر  تخلق  فإنها  غازية،  مادة 
طبيعية غريبة.ويرشح بيكيكس: 
”عىل سبيل املثال، نرى مالمح عىل 
وبيض  ومراوح  عنكبوت،  شكل 
األشياء  أنواع  وجميع   .. مقيل 

الفريدة التي يصعب حقا فهمها، 
ولكنها جميلة وفريدة من نوعها 
تسقط  للمريخ“.كما  بالنسبة 
بلورات الجليد عىل سطح املريخ، 
وعندما  األرض.  عىل  الثلج  مثل 
”فينيكس“  مسبار  استخدم 
اكتشاف  (جهاز   LIDAR تقنية 
إلطالق  املدى)  وتحديد  الضوء 
اكتشف  الكوكب،  الليزر يف سماء 
املتساقطة من  املاء  بلورات جليد 
أيضا  الصقيع  سحابة.ويغطي 
بعض األماكن عىل سطح املريخ، 
الهبوط  مركبة  التقطت  حيث 
صورا  لناسا،  التابعة   ،Viking
للصقيع املائي يف سبعينيات القرن 
املركبة  رصدت  ومؤخرا  املايض، 
ومركبة   Odyssey الفضائية 
-Mars Reco  استكشاف املريخ
ثاني  naissance Orbiter صقيع 
أكسيد الكربون.ويقول بيكيكس: 
”صقيع ثاني أكسيد الكربون هو 
يشء ال نجد مثله عىل األرض. إنه 
جليد  ستجد  حيث  الربودة  شديد 
 -190 عند  الكربون  أكسيد  ثاني 
درجة   -123) فهرنهايت  درجة 
مئوية)“، وهذا أكثر برودة بكثري 
من ”إعصار القنبلة“ الذي تستعد 
الواليات املتحدة ملواجهته يف نهاية 
هذا األسبوع.ويشار إىل أنه يف 26 
األحمر  الكوكب  يبدأ  ديسمرب، 
عامه الجديد الذي سيستمر 687 
الكوكب  ويحتوي  أرضيا.  يوما 
عىل أربعة فصول، الشتاء والربيع 
والصيف والخريف، كما هو الحال 
عىل األرض. ويكون شتاء الكوكب 
برودة مما هو عليه  أكثر  األحمر 
تنخفض  حيث  األرض،  عىل 
درجات الحرارة عىل املريخ إىل 76 
الصفر  تحت  فهرنهايت  درجة 

(60- درجة مئوية).

كشف تقرير حديث عن أن تطبيق واتسآب يعمل عىل ميزة 
محادثات   ٥ تثبيت  من  قريًبا  للمستخدمني  تسمح  جديدة 

كانت  أن  بعد  وذلك  بهم،  الخاصة  املحادثة  نافذة  أعىل 
لـ  فقط.ووفًقا  محادثات   ٣ بتثبيت  السابق  يف  تسمح 
قريبا، ويف  امليزة  واتسآب   يطرح   فقد   ،WABetaInfo
الوقت الحايل ، يتيح واتسآب للمستخدمني تثبيت ثالث 

محادثات أعىل نافذة املحادثة الخاصة بهم، فيما جاء 
يف التقرير أنه مع زيادة عدد الدردشات يومًيا ، يمكن 
الدردشات  املزيد من  تثبيت  أن يساعد وجود خيار 
املستخدمني عىل البقاء منظًما وتركيزًا، وباإلضافة 
املستخدمني  من  واملزيد  املزيد  ألن  نظرًا  ذلك،  إىل 
يستخدمون شاشات أكرب ، نعتقد أنه من املنطقي 
التقرير  الدردشات».وكشف  من  أعىل  حد  دعم 
أيًضا أن امليزة يف مرحلة التطوير حالًيا وقد تطرح 
 iOS و   Android قريًبا عىل  اليشء  الرشكة نفس 
وسطح املكتب. ويف سياق أخر يقال إن واتسآب 
 Android سيتوقف عن العمل عىل بعض هواتف
ينهي  حيث  األسبوع،  هذا  من  بدًءا   iPhone و 
الذكية  الهواتف  طرز  بعض  دعم  واتسآب 

القديمة ابتداًء من ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢.

من  سابق  وقت  يف  جديد  تصنيف  نظام  عن  توك  تيك  تطبيق  كشف 
محتوى  تحديد  عىل  ملساعدته  املحتوى  مستويات  يسمى  العام  هذا 
«ناضج» أكثر، وعمل خالله عىل طرق جديدة لتقييد أنواع معينة من 
املحتوى بحسب العمر كجزء من حملة أوسع لتكثيف ميزات األمان 

للمستخدمني األصغر سًنا.
واآلن أعلنت الرشكة أن لديها تحديث آخر عىل تلك الجهود، ويف منشور 
«نموذجها  من  جديدة  نسخة  تطلق  إنها  الرشكة  تقول  املدونة  عىل 
لتحديد  تلقائًيا  الرشكة  تستخدمه  والذي  الحدودي»،  اإليحائي 
ملتحدث  ووفًقا  الحدودي».  أو  املوحي  أو  الرصيح  الجنيس  «املحتوى 
باسم TikTok  فإن النموذج الجديد قادر بشكل أفضل عىل اكتشاف 
ما يسمى بـ «محتوى الحدود» ، وهي مقاطع الفيديو التي ال تخالف 
للمستخدمني  مناسبة  تكون  ال  قد  ولكنها  رصاحة،  التطبيق  قواعد 
منشئي  قدرة  أيًضا  التطبيق  يطرح  آخر،  مكان  سًنا.وىف  األصغر 
املشاهدين  عىل  بهم  الخاصة  الفيديو  مقاطع  قرص  عىل  املحتوى 
الفيديو  ملقاطع  فقط  سابًقا  متاحة  امليزة  هذه  وكانت  البالغني، 

املبارشة ، ولكن سيتم تمكينها اآلن للمقاطع القصرية أيًضا.
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املتعاقبة  الرسمدية  دورته  من  جديداً  رقماً  الزمن  عّداد  بدأ  األحد  أمس 
أن  قبل  وخريف،  وصيف  وربيع  وشتاء  ونهار  ليل  بني  حدود  بال  واملمتدة 
وساعات  ودقائق  ثوان  إىل  فيقسمها  الوهمي  بالتوقيت  اإلنسان  يحددها 
عمره  عليها  ويقيس  وقرون،  وعقود  وأعوام  وشهور  وأسابيع  وأيام 
غري  جديد  رقم  عليه  زاد  كلما  والرسور  بالرضا  ويشعر  ويفرح  الدنيوي، 
مدرك إن هذا الرقم يقربه من أجله املحتوم يف حسابات األعمار االعتيادية 
بني الطفولة والشباب والرجولة والشيخوخة، ويكفي اإلنسان يف هذا العالم 
املضطرب املتناحر أن يعرب هذه املراحل بسالم حتى يحني أجله، من دون 
أن تنتهي حياته قبل اكتمال دورتها، بمرض أو وباء فتاك أو بحرب غبية أو 
برصاصة طائشة أو بحادث مروري، أو أن يضع حداً لحياته يف لحظة من 

لحظات اليأس والجنون.
التقسيم الزمني فإن السنة املاضية لم تكن من األعوام  ولو رضخنا لهذا 
السعيدة عىل العالم، فقد أعادت البرشية إىل مرحلة الهلع والخوف من اندالع 
حرب نووية بعد استعار نريان الحرب الروسية األوكرانية التي مازالت بال 
نهاية، وما زالت جبهاتها تذكر باملعارك الرشسة يف الحرب العاملية الثانية 
مضافاً لها القوة التدمريية الشاملة لألسلحة الحديثة التي تطورت بصورة 
مرعبة خالل سبعني عاماً، وال يبدو يف األفق ما يطمنئ إىل نهاية قريبة لها 
بعد أن اندفعت أغلب دول أوروبا إىل أتونها خلف الواليات املتحدة األمريكية 
وحلف الناتو، ودفعت هذه الدول الثمن يف شتاء قاٍس لم تشهده من قبل 
بعد انقطاع امدادات الغاز الرويس وارتفاع يف أسعار السلع والخدمات. كما 
أن األفق ال يحمل عالمات سارة عىل مستوى الرصاع بني روسيا والصني 
أخرى،  جهة  من  الجنوبية  وكوريا  واليابان  وواشنطن  الشمالية  وكوريا 
والخشية من خطوة صينية تجاه تايوان يمكن أن تؤدي إىل أوكرانيا جديدة 
يف جنوب رشقي آسيا. كما أن السنة املاضية كانت هي األعىل صوتاً لدعاة 
التصادم  حد  إىل  يصل  بوضوح  ذلك  تجىل  وقد  الجنسية،  واملثلية  الشذوذ 
التي أقيمت بنجاح غري  العالم  الثقايف والقيمي واألخالقي يف بطولة كأس 
مسبوق يف الدوحة، وصار علم املثليني بعبعاً يهدد الفطرة البرشية يف معظم 

املجتمعات وعىل اختالف ثقافاتها وتقاليدها وأعرافها.
٢٠٢٢ لم تكن أيضاً حاسمة للكثري من املشكالت العاملية واإلقليمية والدولية 
عىل الرغم من القمم األمريكية والصينية وغريها من القمم واللقاءات التي 
احتضنها العرب امالً يف تفادي ما هو أسوأ من أحوالهم، وبقي شبح ملف 
املفاوضات النووية املاراثونية مع طهران مخيماً عىل املنطقة وينذر باملزيد 
من التصعيد باألخص بعد عودة نتنياهو إىل رئاسة الوزراء يف إرسائيل قبيل 
يف  املحتملة  السيناريوهات  أبعد  إىل  ربما  ليمهد  أيام،  بثالثة  العام  نهاية 
هذا امللف للعام الجديد. لكن يف كل األحوال فإن معسكر اصطفاف القوى 
العاملية تمخض عن واقع جديد، ونظام عاملي جديد قد ال تكون فيه الواليات 
املتحدة األمريكية هي القوة الوحيدة املؤثرة واملهيمنة عىل شؤون املنطقة، 
أو أنها أصالً قد فقدت سمعتها ومكانتها وهيبتها بعد انسحابها املضحك 
األوكرانية،  الروسية  الحرب  يف  أفغانستان، وتوريطها ألوروبا  والهزيل من 

فضالً عن توريطها لبعض الحكام والشعوب يف املنطقة العربية.
دخلوها  مثلما  املاضية  السنة  من  العراقيون  خرج  املحيل،  الصعيد  عىل 
بأمنيات كثرية لتحسني حياتهم، فبعد ارهاصات تشكيل الرئاسات الثالث، 
واملنطقة  الربملان  من  وانسحابات  واعتصامات  مظاهرات  من  حدث  وما 
الوزراء  رئيس  اختيار  النهاية عن  يف  تمخضت  التحرير  الخرضاء وساحة 
وتشكيل حكومته، مازال املواطن ينتظر ما يرفع عن كاهله ويطمئنه إىل 
املستقبل بخطوات وإجراءات عىل أرض الواقع، ومازال املوظف واملتقاعد 
الرواتب  رصف  أخبار  ينتظر  االجتماعية  بالرعاية  املشمول  واملواطن 
زالت  وما  اإلخبارية،  النرشات  يف  العاجلة  األخبار  ينتظر  مثلما  الشهرية 
مواقع التواصل االجتماعي تعكس االختالفات يف وجهات نظر العراقيني من 
أعوص املشكالت السياسية إىل أبسط املظاهر اليومية، ومن قضايا الفساد 
والرسقات الكربى، إىل سعر رصف الدوالر، ومن جوالت وترصيحات املندوبة 
األممية جينني بالسخارت، وتحركات السفرية األمريكية آلينا رومانوسكي، 

ومن مييس ورونالدو إىل عدنان درجال وكاظم الساهر!.
لكن من بشائر العام الجديد، تلك الحماسة العراقية من أقىص الشمال إىل 
تفتتح  التي  الحبيبة  البرصة  يف   ٢٥ خليجي  بطولة  إلقامة  الجنوب  أقىص 
مساء الجمعة املقبلة، ففي ذلك رسالة اطمئنان ومحبة وسالم من البرصة 
العالم، وهي رسالة ينبغي أن  إىل كل  العراق  العربية ومن  الخليج  إىل دول 
البطولة  هذه  إلنجاح  والجهات  األطراف  جميع  بتعاون  هدفها  إىل  تصل 
الكروية املهمة، وتنحية الخالفات الجانبية واالجتهادات واملنافسات واآلراء 
جانباً، والرتكيز عىل اإليجابيات يف مختلف األنشطة والفعاليات واملباريات 
والتنظيم واالعداد، واالبتعاد عن كل ما يخدش الصورة الجميلة عن البطولة، 

أو عن مدينة البرصة وأهلها الكرام الطيبني.
 .. الذي لن ينتهي بانتهاء حفل ختام بطولة خليجي ٢٥  البرصة  انه عام 
ومن البرصة تنطلق مراكب الفرح واألمل وهي تحمل بشائر الخري واإلعمار 

والرفاهية واالستقرار والسالم عىل ضفاف شط العرب .
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