
@@@2@ô@›Óñb–m

بغداد/ الزوراء:
هـادي  الفتـح  تحالـف  رئيـس  نَفـى 
العامري، مناقشـة تشكيل الحكومة أو 
ترشـيح أي شـخصية سياسية ملنصب 
رئيـس الـوزراء خـالل زيارتـه األخرية 
إلقليـم كردسـتان.وذكر بيـان للمكتب 
تحالـف  لرئيـس  الخـاص  اإلعالمـي 
الفتـح: ”ننفـي بشـكل قاطع مـا يتم 
تداولـه من قبـل بعض وسـائل اإلعالم 
بخصـوص  السياسـية  والشـخصيات 
موضوع مناقشـة  تشكيل الحكومة أو 

ترشـيح أي شـخصية سياسية ملنصب 
رئيس مجلس الوزراء خالل زيارة هادي 
العامري إلقليـم كردسـتان والحوارات 
التـي أجريـت مـع مسـعود البارزانـي 
ورئيس إقليم كردستان ورئيس حكومة 
اإلقليم“.وأكـد البيان، أن ”كل ما يتداول 
بهـذا الخصـوص كـذب محـض ويقع 
ضمـن محاوالت خلـط األوراق وتضليل 
الـرأي العام“، داعياً وسـائل اإلعالم، إىل 
”توخي الدقة والحذر ونقل املعلومة من 

مصادرها الرسمية“.

بغداد/ الزوراء:
ردَّ مجلـس القضاء األعـىل الطعن الذي 
قدمـه رئيـس تحالـف ”عزم“ السـابق 
خميـس الخنجـر ضد قـرار عزلـه من 
التحالف.وكان مجلس املفوضني قد قرر 
يف التاسـع من شـهر كانون الثاني عزل 
خميـس الخنجر عـن رئاسـة التحالف 

الـذي يضم كتال سياسـية سـنية فازت 
يف االنتخابـات الترشيعيـة التي جرت يف 
العارش من شـهر كانـون األول يف العام 
2021.واعتمـد مجلـس القضـاء االعىل 
يف حكمـه الصادر قـرار املفوضية بعزل 
الخنجـر واختيـار مثنـى عبـد الصمـد 

السامرائي رئيساً لتحالف.

بغداد/ الزوراء:
أصـدرْت وزارة الرتبية قـرارا يخص طلبة 
ان  اىل  اشـارت  فيمـا  اعـدادي،  السـادس 
الثالـث سـيتوقف  الـدور  بنظـام  العمـل 
بالعـام الـدرايس الحايل.وقالت الـوزارة يف 
بيـان : ان ”هيئـة الـرأي يف وزارة الرتبيـة 
يف   املنتظمـني  للطلبـة  السـماح  قـررت، 
الصـف السـادس االعـدادي بفروعه كافة 
واملسـائية)،  (الصباحيـة  وللدراسـتني 

الراسبني منهم بدرس او درسني، لسنتني او 
السـنة األخرية بإداء االمتحان وفقاً لنظام 
املحـاوالت“، مبينـة ان ”اللجنـة الدائمـة 
لالمتحانـات سـتضع ضوابـط وتعليمات 
ان  الـوزارة  القرار“.وأكـدت  هـذا  تنفيـذ 
”العمل بنظام الدور الثالث سيتوقف ابتداًء 
من العام الدرايس الحـايل واالعوام االخرى 
املقبلة ويشـمل جميـع املراحل الدراسـية 

(االبتدائية، املتوسطة، اإلعدادية)“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـِت مديرية املرور العامـة، عدم وجود 
اسـتثناء من قـرار منع حركـة الدراجات 
النارية.وقـال مديـر املـرور اللـواء طارق 
اسـماعيل يف ترصيح صحفي: إنَّ ”جميع 

الدرَّاجـات النارية مشـمولة بقـرار حظر 
سريها من الساعة السادسة مساء وحتى 
الساعة السادسة فجراً“، مبيناً، أنَّ ”القرار 

يشمل الدراجات املرقمة وغري املرقمة“.

كابل/ متابعة الزوراء:
دَعا القائم بأعمال رئيس وزراء حكومة 
طالبان يف أفغانستان، املال محمد حسن 
أخوند، حكومات الدول لالعرتاف رسميا 
بـإدارة طالبـان للبالد، قائـال يف مؤتمر 

صحفي يف كابل، إنه تـم الوفاء بجميع 
الرشوط.وقال أخوند: ”أطلب من جميع 
الحكومـات، خاصة الدول اإلسـالمية، 
بأن تبدأ االعـرتاف“، وذلك يف أول ظهور 
علنـي كبري له منـذ أن تـوىل املنصب يف 

سـبتمرب املايض.وأكد أخوند يف كلمة له 
أمام مؤتمر ”اقتصاد أفغانستان“ الذي 
عقد أمـس األربعـاء بالقـرص الرئايس 
يف كابـول، ترحيـب بالده باملسـاعدات 
اإلنسـانية التي يقدمها العالم يف الوقت 

الراهـن. وقـال إن ”طالبـان“ تطمـنئ 
جميع املستثمرين يف العالم إىل العمل يف 
أفغانسـتان واالستثمار فيها، مؤكًدا أن 
جميع شـؤون البالد ستسـري إىل األمام 
وفـق القانون.مـن جهتـه، قـال نائب 

رئيـس الـوزراء يف حكومـة ”طالبان“ 
املال عبد السـالم حنفـي، خالل كلمة يف 
املؤتمـر، إن أفغانسـتان تمـر بمرحلة 

حرجة للغاية.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كاَن ملوجة الربد غري املسبوقة التي ترضب العراق 
تأثـري كبري عىل خيـام النازحـني، وخصوصاً يف 
مدن السـليمانية وأربيل واألنبار التي انخفضت 
درجـات الحرارة فيهـا إىل مـا دون الصفر، مع 

تأكيد تسـجيل ثالث وفيات بـني النازحني، هما 
طفـالن يف مخيم آشـتي يف السـليمانية، وامرأة 
مسـنة نازحـة يف دياىل.وعـىل الرغم مـن مرور 
نحو خمس سنوات عىل انتهاء املعارك يف العراق 
وطرد تنظيم «داعش» من آخر معاقله يف مدينة 

املوصـل شـمايل البالد، مـا زال هنـاك أكثر من 
مليـون نازح عراقـي منذ منتصـف عام ٢٠١٤ 
ألسـباب مختلفة.ويبلـغ مجمـوع العراقيـني 
املبعديـن عن مدنهم نحو نصف مليون نسـمة، 
بينما هناك نازحون آخرون تختلف أسباب عدم 

تمكنهـم من العودة إىل مناطقهـم، منها تدمري 
منازلهم، أو أن أفـراداً من تلك العائالت تورطوا 
يف أعمال إرهابية وفرضت القيود العشـائرية يف 

تلك املناطق عليهم الرتحيل.

موسكو/ متابعة الزوراء:
فالديمـري  الـرويس  الرئيـس  وصـف 
بوتني خـالل لقائـه الرئيـس اإليراني 
ابراهيم رئييس، الوضع يف أفغانسـتان 
«باملقلق»، معربا عن رغبته يف مناقشة 
هذه املسـألة، ومعرفة موقف طهران 
من خطـة العمل املشـرتكة، فيما اكد 
الرئيس االيراني ان تجربة التعاون بني 
روسيا وإيران يف سوريا تهيأ لتطبيقها 
يف مجاالت أخرى. وقال الرئيس الرويس 
فالديمري بوتني «الوضع يف أفغانستان 

يقلقنا».وأضـاف: «بالطبع، من املهم 
للغايـة بالنسـبة يل أن أعـرف موقفك 
من خطة العمل الشـاملة املشـرتكة».

وتابع بوتـني: «إن التجارة بني البلدين 
زادت بأكثر من ٣٨٪ العام املايض، عىل 
الرغم من جائحة فريوس كورونا».من 
جانبه قـال الرئيس اإليرانـي إبراهيم 
رئيـيس يف لقـاء مـع الرئيـس الرويس 
فالديمـري بوتـني إن تجربـة التعـاون 
بني روسـيا وإيـران يف سـوريا يمكن 
أن تخلـق رشوطـا مسـبقة لتطبيقها 

يف مجـاالت أخرى.وقال رئييس :»لدينا 
تجربـة جيدة للغايـة يف التعـاون مع 
روسـيا يف سـوريا، وهـذا تعـاون يف 
يف  املنطقـة،  يف  اإلرهـاب  مكافحـة 
الجمهوريـة العربيـة السـورية. هذه 
التجربـة الجيدة للغاية يمكن أن تهيئ 
لنـا الـرشوط املسـبقة لتطبيـق هذه 
التجربة يف كثري من املجاالت األخرى».
يقوم الرئيـس اإليراني إبراهيم رئييس 
بزيارة رسمية إىل موسكو تلبية لدعوة 

نظريه الرويس فالديمري بوتني.
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لندن/ متابعة الزوراء:
أعلـَن رئيس الـوزراء الربيطانـي، بوريس 
جونسـون، األربعاء، انتهـاء العمل بالقيود 
الصحيـة (الخطـة ب) الخاصـة بمواجهة 
فريوس كورونا، وأن بالده لن تمدد إجراءات 
العزل الصحي بعد 25 مارس/آذار.وأضاف 
جونسـون، أنه سـيتم إلغاء ارتداء األقنعة 

يف األماكن العامة وجـواز اللقاح باإلضافة 
للعمـل مـن املنزل.وأعلـن، امـس األربعاء، 
يف جلسـة أمـام مجلس العمـوم يف الربملان 
الربيطاني، عن رفع معظم القيود املفروضة 
عـىل فريوس كورونـا وسـاللة أوميكرون.

وقال رئيس الحكومة الربيطانية: ”اعتبارا 
مـن األسـبوع املقبـل، سـيتوقف تطبيـق 

سـابقا“،  إدخالهـا  تـم  التـي  اإلجـراءات 
مضيًفا أن السلطات تلغي املطلب اإللزامي 
إلظهار شهادة إلكرتونية بالتطعيم الكامل 
عند زيارة بعض األحـداث العامة والنوادي 
الليليـة والتوصيـة ألصحـاب العمل إلعادة 

املوظفني إىل العمل عن بعد.

برلني/ متابعة الزوراء:
األملانيـة  املستشـارة  رفضـِت 
السـابقة أنجيـال مـريكل عرض 
املتحدة.وقـال  األمـم  يف  عمـل 
مكتـب مريكل يف بيـان إن مريكل 
”اتصلـت باألمـني العـام لألمـم 
املتحدة األسبوع املايض وشكرته 
وقالت إنها لـن تقبل العرض“.يف 
وقت سـابق، ذكرت وكالة األنباء 
األملانية (د ب أ)، نقالً عن مصادر 
يف األمم املتحـدة، أن األمني العام 

لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش 
دعا املستشـارة األملانية السابقة 
هيئـة  لرئاسـة  مـريكل  أنجيـال 
استشارية رفيعة املستوى بشأن 
املنافع العامـة العاملية التي تفيد 
البرشية جمعاء.أرسل غوترييش 
االقـرتاح إىل مـريكل كتابيا، لكن 
األمم املتحدة تعتقد أن املستشارة 
السابقة من غري املرجح أن تقبل 
عـرض العمـل، حسـبما كتبـت 

الوكالة.
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الزوراء/ حسني فالح:
حـذرْت وزارة الصحـة مـن اسـتمرار 
اليوميـة  االصابـات  بمعـدل  االرتفـاع 
بفـريوس كورونـا، بعـد دخـول البالد 
باملوجـة الجديـدة، وفيمـا اكـدت انها 
ما زالـت تـدرس الوضع الوبائـي الذي 
يف ضوئـه سـتتخذ القـرارات الالزمـة، 
الفتـة اىل ان هنـاك شـبه عـزوف عـن 
اخـذ اللقاحـات مما يشـكل خطرا عىل 
املجتمع، طالـب مواطنـون ومراقبون 
الحكومة بايقاف التعليم ملدة شهر بعد 
تفيش ” اوميكرون“ يف البالد وتسـجيل 

اإلصابات يف عدد من املدارس.
وقـال مديـر الصحـة العامـة ريـاض 
الحلفي يف حديث لـ“الزوراء“: ان البالد 
دخـل يف املوجـة الجديـدة وهـذا ما كنا 
نتوقعه ونحذر منـه، يف الفرتة املاضية، 
بعدما شاهدنا بان هناك تراخيا باتخاذ 
االجراءات الوقائية وكذلك شـبه عزوف 
عىل اخذ املواطنني للقاحات، الفتا اىل ان 
العزوف عن اخذ اللقاحات يشكل خطرا 
االصابـات  ان  املجتمع.واضـاف:  عـىل 
املوجـودة يف املستشـفيات هم من غري 
امللقحـني مـا يعنـي ان اللقـاح فعـال، 
وحتـى يف حـال اصابة الشـخص الذي 
اخـذ جرعات مـن اللقاح فـان اصابته 
سـتكون خفيفة ال تستدعي الذهاب اىل 
املستشـفى، ناصحا الجميع والسـيما 
للمراكـز  الذهـاب  اىل  املطعمـني  غـري 
الصحيـة لغـرض اخـذ اللقاح.واشـار 

اىل ايقـاف التعليـم وماشـبهه ال يمكن 
اال بعـد دراسـة الوضع الوبائي بشـكل 
جيـد، مؤكدا ان الـوزارة ما زالت تدرس 
الوضـع الوبائي وسـرتفع توصيات اىل 
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية 
يف ضـوء هذه الدراسـة.وتابع: انه حتى 
اآلن لـم تردنـا بشـكل رسـمي وجـود 

اصابـات باعـداد كبـرية يف املـدارس او 
الجامعات، وعىل الرغم من ذلك ستقوم 
الوزارة بمتابعة هذا املوضوع مع وزارة 
الرتبية.مـن جهتهم، ذكر عدد من اوياء 
امور الطلبة، تسـجيل اصابات يف بعض 
مدارس بغداد بني صفوف الطلبة .وقال 
احد املواطنني لـ“الزوراء“: ان مدرسـة 

ثانوية للبنات يف منطقة الحرية شـمال 
غربي بغداد سـجلت عددا من االصابات 
بـني صفـوف الطالبـات بعـد ان ظهر 
عليهن اعراض االصابة، فمنحتهن ادارة 
املدرسـة اجازة مرضية من دون النظر 
اىل بقيـة الطلبات املوجـودات يف الصف 
نفسه، ما يجعل هناك خطورة يف تفيش 

وانتقال املرض بني صفـوف الطالبات، 
داعيا وزارة الرتبية اىل اخذ بنظر االعتبار 
وضع الطلبـة يف ظل تفـيش الفريوس.
واضاف: كما ان هناك مدرسـة ابتدائية 
يف املنطقـة نفسـها سـجلت اصابـات 
بعـدد من التالميذ وادارة املدرسـة ترص 
عىل استمرار التالميذ بالدوام متجاهلة 
تعليمات وزارة الصحة باغالق املدارس 
املتفـيش فيها الوباء، مؤكدا ان انتشـار 

الوباء يف املدارس ينذر بكارثة برشية.
من جهتـه، قال احد اولياء امور الطلبة 
ان مدرسـة يف منطقـة الـدورة جنوبي 
بغداد سـجلت اصابات عديدة بفريوس 
كورونـا بعد ان ظهـرت اعراض املرض 
عىل احـد الطلبة وانتـرش فيما بعد عىل 
بقية الطلبة.واضاف: ان استمرار الطلبة 
يف الـدوام الحضوري يشـكل خطرا عىل 
سالمتهم، داعيا الوزارة اىل جعل التعليم 
الكرتونيا لحـني انفراج االزمة الوبائية.
اىل ذلـك، طالـب رئيـس مركـز التفكري 
السـيايس العراقي احسـان الشـمري، 
الحكومـة بايقـاف التعليـم ملدة شـهر 
بسـبب ارتفاع عـدد االصابات بفريوس 
كورونا .وقال الشـمري عىل صفحته يف 
الفيسبوك تابعتها ”الزوراء“: ان تحويل 
الجامعـات  يف  والـدروس  املحـارضات 
واملـدارس اىل النظـام االلكرتونـي (ملدة 
شـهر فقط) سـيقلل من خطر متحور 
كورونا، مؤكدا ان الوضع يتفاقم وال بد 

من قرار رسيع.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä

@12
Úz–ñ

äb‰ÌÜ@500@ã»è€aالعدد:   7645    الخميس     20   كانون الثاني     2022 …Ój‹€@Úóó¨@7ÀNo: 7645   Thu   20     Jan    2022

بغداد/ الزوراء:
بحَث وزير الدفاع جمعة عناد وامللحق العسكري 
امس  ساندري،  إد  العميد  العراق  يف  الربيطاني 
وزارة  العسكري.وقالت  التعاون  يف  األربعاء، 
الدفاع يف بيان تلقته «الزوراء»: إّن «وزير الدفاع 
بمقر  مكتبه  يف  التقى  سعدون،  عناد  جمعة 
العراق  يف  الربيطاني  العسكري  امللحق  الوزارة، 
له».وأضاف،  املرافق  والوفد  ساندري  إد  العميد 
أنه «جرى خالل اللقاء البحث يف العالقات الثنائية 
العراق  بني  املشرتك  التعاون  تعزيز  سبل  ويف 

واململكة املتحدة، خاصة يف املجال العسكري».

@ÊbrzjÌ@bÓ„b�ÌãiÎ@÷aã»€a
ãÿè»€a@ÊÎb»n€a

@ÚÓóÉí@c@|Óíãm@Ô–‰Ì@ãflb»€a
ıaäåÏ€a@êÓˆä@kó‰æ@ÚÓébÓé

@fiç»i@bÓ»�”@aäaã”@äáóÌ@ıbõ‘€a
\‚ç«^@—€b•@Âfl@ãv‰©a

@Üaá«�a@ëÜbè€a@Új‹�€@|‡èm@ÚÓi6€a
p¸Îb0a@‚bƒ‰€@�b‘œÎ@Êbznfl¸a@ıaÜhi@µjéaã€a

@…‰fl@äaã”@Âfl@ıb‰rnéa@¸@ZÚflb»€a@äÎãæa
ÚÌäb‰€a@pbuaäá€a@Ú◊ãy
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@¿@oj€a@›u˚m@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
@∂g@∂Î˛a@Êbæ5€a@Úè‹u@ÚÓ«ãí

äbßa@ãËì€a@Âfl@25
بغداد/ الزوراء:

امـس   ، االتحاديـة  املحكمـة  أجلـِت 
األربعـاء، النظـر يف الدعـوى املرفوعة 
بشـأن رشعية جلسـة الربملان األوىل، 
إىل الخامـس والعرشيـن مـن شـهر 
كانون الثاني/ يناير الجاري.وشـكك 
النائب باسـم خشـان صاحب دعوى 
الطعن، خـالل مرافعته التي ألقاها يف 
املحكمة االتحادية يف رشعية الجلسـة 
األوىل ملجلس النـواب الجديد، موضحاً 
أن مـا جـرى يف الجلسـة كان عبـارة 
عن اسـتعراض بعض األطراف للقوة. 
وأشـار عضو الربملان يارس إسـكندر 
وتـوت إىل وجود ضغـوط تمارس عىل 
املحكمـة االتحاديـة بشـأن الجلسـة 
األوىل للربملان، مبينا يف حديث لوسائل 
إعـالم محليـة، أن «املحكمـة تراعـي 
التـوازن وأهميـة التوصـل إىل اتفـاق 
سـيايس». وكانت املحكمة قد حددت 
أمس األربعـاء موعًدا للنظر يف طعنني 
سـبق أن قدمـا إليهـا بشـأن رشعية 
الجلسـة األوىل للربملـان التـي عقـدت 
قبل عرشة أيام وجرى خاللها انتخاب 
رئيس مجلس النـواب ونائبيه.وقالت 
مصـادر برملانية، إن جلسـات مجلس 

النواب ال تزال متوقفة بسـبب تجميد 
عمل رئاسـة الربملان من قبل املحكمة 
االتحاديـة، موضحـة أن الربملـان لن 
يتمكن من ممارسة أي من صالحياته 
رئيـس  عـىل  بالتصويـت  املتعلقـة 
واملراقبـة،  والترشيـع،  الجمهوريـة، 
ما لـم تـأذن لـه املحكمـة االتحادية 
باستئناف الجلسات.وأضافت املصادر 
أن جميع املؤرشات تدفع لالعتقاد بأن 
املحكمة االتحادية لـن تتأخر كثريا يف 
البّت بالطعون املقدمة أمامها، مؤكدة 
أن األيام القليلة املقبلة ستشهد تقدما 
باتجاه حسـم هذه القضيـة وعودة 
رئاسة الربملان ملمارسة عملها بشكل 
طبيعي.وكانـت املحكمة االتحادية قد 
قررت يف الثالث عرش من الشهر الحايل، 
وقف عمل رئاسة الربملان، بعد أقل من 
أسبوع عىل انتخابها، وذلك عىل خلفية 
طعنـني يف املحكمة الدسـتورية تقدم 
بهما النائبان، باسـم خشان ومحمود 
داود، بشـأن مـا قـاال إنهـا خروقات 
حدثـت يف الجلسـة األوىل للربملان التي 
جرى خاللها انتخاب محمد الحلبويس 
رئيسـا ملجلس النواب، وحاكم الزاميل 

وشاخوان عبد الله، نائبني للرئيس.

@Êbnè„bÃœ˛@Ú◊ã®a@ÒäaÜhi@�bÓ8ä@“a6«˝€@%b»€a@Ï«áÌ@Êbj€b†@ıaäåÎ@êÓˆä
kó‰æa@ÈÓ€Ïm@â‰fl@È€@?‹«@@äÏË√@fiÎc@¿

بغداد/ الزوراء:
اعلنْت وزارة الصحة، امس االربعاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف 
العراق، فيما اكدت تسجيل ٦٢٣٤ اصابة جديدة و٥ حاالت وفاة وشفاء ٧١٨ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ٢٥٢٢٣، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٧١١٩٠٥٣، مبينة انه تم تسجيل ٦٢٣٤ اصابة جديدة و٥ حاالت 
وفاة وشفاء ٧١٨ حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: ٢٠٧١٨٣٨ (٩٧٫٢٪)، بينما 
عدد حاالت االصابات الكيل: ٢١٣١٥٠٠، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٣٥٣٩٥، يف حني 
ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٧٨، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٤٢٦٧، الفتة 

اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: ٥٨٠٠٥، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٨٩٣٢٤١٤.

@µ„ÏÓ‹æa@Û�Énm@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊@pbibñg
24267@∂a@›óm@pbÓœÏ€aÎ@b–€c@131Î

pbÓœÎ@5Î@Úibñg@6234@o‹vé

@@@2ô@›Óñb–m
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بغداد/ الزوراء:

دَعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 

الحكيم،  عمار  السيد  الدولة  تحالف  ورئيس 

التوقيتات  ضمن  متوازنة  حكومة  تشكيل  اىل 

الدستورية.

تلقته  الحكيم  السيد  ملكتب  بيان  وذكر 

السيد  الدولة  تحالف  رئيس  ان  ”الزوراء“: 

مجلس  رئيس  استقبل   ، الحكيم  عمار 

الوزراء مصطفى الكاظمي واستعرض اللقاء 

األمني  والواقع  السيايس  الوضع  مستجدات 

والخدمي يف البالد.

واضاف: ان الجانبني شددا عىل رضورة تشكيل 

حكومة متوازنة ضمن التوقيتات الدستورية، 

القادمة  فيما اكدا أهمية أن تنهض الحكومة 

العمل  وفرص  الخدمات  توفري  يف  بمهماتها 

والكثري من التحديات واألولويات.

الصحي  الواقع  ناقشا مستجدات  كما  وتابع: 

وحثا  البالد  رضبت  التي  الرابعة  املوجة  بعد 

تحمل  عىل  املعنية  املؤسسات  الطرفني 

مسؤوليتها فيما يتعلق بالتوعية واللقاحات.

واوضح البيان، انه تم التأكيد عىل تفعيل الجهد 

االستخباري أكثر من ذي قبل وإدامة العمليات 

اإلستباقية، داعيا إىل مراعاة مصالح املواطنني 

عند اتخاذ القرارات واملواقف.

بغداد/ الزوراء:
قاسم  القومي  األمن  مستشار  اكَد 
ثنائي  لتعاون  العراق  تطلع  األعرجي 

عسكري وأمني وصحي مع إيطاليا.
األمن  ملستشار  اإلعالمي  املكتب  وقال 
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  القومي 
”مستشار األمن القومي، قاسم األعرجي، 
بمكتبه استقبل السفري اإليطايل الجديد يف 
بغداد، ماوريتسو كريكانتي“، الفتا اىل ان 
”األعرجي رحب بالسفري اإليطايل الجديد 
يف  والتوفيق  النجاح  له  متمنيا  بغداد،  يف 
العالقات  تعزيز  أهمية  مؤكدا  عمله، 
البلدين،  بني  املشرتك  والتعاون  املتميزة 
العراق  تجاه  إيطاليا  بمواقف  مشيدا 

مكافحة  مجال  يف  املتواصل  ودعمها 
اإلرهاب وامللف اإلنساني.“

وأشار السفري اإليطايل بحسب البيان، إىل 
حربه   يف  للعراق  الدعم  قدمت  ”بالده  أن 
املساعدة  اإلرهابي، وستقدم  ضد داعش 
لكونها  الناتو،  حلف  طريق  عن  أيضا، 
من  الخامس  الشهر  يف  الحلف  سترتأس 
العام الحايل“، مؤكدا ”اهتمام بالده بهذا 
املستشارين وتدريب  التعاون عن طريق 
القوات األمنية، والسيما قطعات الرشطة 

االتحادية التابعة لوزارة الداخلية“. 
”تطلع  عن  األعرجي  أعرب  جانبه  من 
الحكومة العراقية ألن يكون هناك تعاون 
واألمنية  العسكرية  املجاالت  يف  ثنائي 

والتجارية  واالقتصادية  والصحية 
والثقافية والسياحية“.

ان ”السفري اإليطايل ثّمن  البيان  واضاف 
دور العراق يف إجراء حوار للدول املجاورة، 
استضافته  الذي  املؤتمر  بعقد  مشيدا 

بغداد مؤخرا“.
أن  إىل  األعرجي،  أشار  آخر  جانب  من 
اإليراني  الخالف  من  جزءا  ليس  ”العراق 
إلجراء  العراق  سعي  مؤكدا  األمريكي، 
واستمراره  أرضه،  عىل  مبارشة  حوارات 
بسياسة االنفتاح عىل دول العالم وتبنيه 
سياسة حل األزمات بشكل مبارش، وأنه 
يف  معركة  أو  محور  أي  ضمن  يكون  لن 

املنطقة“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
عدم  العامة،  املرور  مديرية  أعلنِت 
وجود استثناء من قرار منع حركة 

الدراجات النارية.
طارق  اللواء  املرور  مدير  وقال 
إنَّ  صحفي:  ترصيح  يف  اسماعيل 
مشمولة  النارية  الدرَّاجات  ”جميع 
الساعة  من  سريها  حظر  بقرار 
الساعة  وحتى  مساء  السادسة 
أنَّ ”القرار  السادسة فجراً“، مبيناً، 
وغري  املرقمة  الدراجات  يشمل 

املرقمة“.
”هناك  أنَّ  اسماعيل،  وأضاف 
الجمارك بشأن جمرك  مداوالت مع 
املوقف بقوله:  الدراجات“، موضحاً 

اىل مجلس  ”إنني سوف أوجه كتاباً 
إعطاء  بشأن  موافقة  ملنح  الوزراء 
الدراجات  لتسجيل  جديدة  مهلة 

والسيارات“.
وقرر املجلس الوزاري لألمن الوطني 
يف وقت سابق، منع حمل الدراجات 
وكذلك  شخص،  من  أكثر  النارية 
تقييد حركتها يف الشارع ابتداًء من 
 6 الساعة  حتى  مساًء   6 الساعة 

صباحاً.
العامة  املرور  مديرية  أشارت  فيما 
إىل أنَّ املخالف يعاقب بحجز الدراجة 
مقدارها  غرامة  وفرض  النارية 
100000 دينار استناداً للمادة (25/

ثانياً/أ) من قانون املرور.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ترضب  التي  املسبوقة  غري  الربد  ملوجة  كاَن 
النازحني،  خيام  عىل  كبري  تأثري  العراق 
وخصوصاً يف مدن السليمانية وأربيل واألنبار 
ما  إىل  فيها  الحرارة  درجات  انخفضت  التي 
تأكيد تسجيل ثالث وفيات  الصفر، مع  دون 
بني النازحني، هما طفالن يف مخيم آشتي يف 

السليمانية، وامرأة مسنة نازحة يف دياىل.
سنوات  خمس  نحو  مرور  من  الرغم  وعىل 
تنظيم  وطرد  العراق  يف  املعارك  انتهاء  عىل 
املوصل  مدينة  يف  معاقله  آخر  من  ”داعش“ 
مليون  من  أكثر  هناك  زال  ما  البالد،  شمايل 
نازح عراقي منذ منتصف عام 2014 ألسباب 

مختلفة.
ويبلغ مجموع العراقيني املبعدين عن مدنهم 
 100 قرابة  منهم  نسمة،  مليون  نصف  نحو 
شمال  الواقعة  الصخر  جرف  أهايل  من  ألف 
آخرون  نازحون  هناك  بينما  بابل،  محافظة 
إىل  العودة  من  تمكنهم  عدم  أسباب  تختلف 
مناطقهم، منها تدمري منازلهم، أو أن أفراداً 
إرهابية  أعمال  يف  تورطوا  العائالت  تلك  من 
املناطق  تلك  يف  العشائرية  القيود  وفرضت 
الثأر  آخرون  يخىش  بينما  الرتحيل،  عليهم 

منهم.
خالل الساعات األخرية، شهدت املدن العراقية 
حمالت واسعة أطلقها ناشطون وحقوقيون 
للتذكري بمعاناة النازحني ومطالبة السلطات 
تراجع  ظل  يف  معاناتهم  إلنهاء  التحرّك 
تابعة  منظمات  تقدمه  كانت  الذي  الدعم 
واملهجرين  الهجرة  وزارة  أو  املتحدة،  لألمم 

العراقية. 
إىل  نداءات  الحقوقي  ”أفاد“  مرصد  ووجه 
من  العراق“  يف  وإغاثية  إنسانية  ”منظمات 
آلالف  طارئة  مساعدة  حمالت  إطالق  خالل 
العائالت النازحة التي ”تواجه مخاطر جدية 
الحرارة  درجات  تراجع  بفعل  حياتها  عىل 
البالد،  إىل ما دون الصفر يف عدد من مناطق 
بالوزارة  ممثلة  الحكومية  السلطات  وتنصل 
التدفئة  ووسائل  الوقود  توفري  يف  دورها  من 

الالزمة“.
أوضاع  تم ”رصد  ”أفاد“،  لبيان مرصد  وفقاً 
آشتي  مخيمات  يف  للغاية  سّيئة  إنسانية 
الفلوجة  وعامرية  السليمانية،  بمحافظة 
شمايل وغربي البالد، تسببت خالل الساعات 
طفلني،  بوفاة  املاضية  والسبعني  االثنتني 
وسيدة تبلغ من العمر 71 عاماً قضت داخل 
بمحافظة  حمرين  ناحية  يف  مرتوك  منزل 

دياىل، من سكان قرية نهر اإلمام.
 ويؤكد أن سبب الوفاة كان ”انخفاض درجات 
الحرارة وخلو املنزل املهجور من أبواب ونوافذ 

املقوى  والورق  الخشب  األرسة  واستعمال 
وأكياس األرز إلغالق تلك النوافذ واألبواب“.

ويشري البيان إىل أّن مخّيم الجدعة يف املوصل 
يواجه تفشياً كبرياً لفريوس كورونا ويسجل 
حاالت حرجة قد تكون نتيجتها املوت يف حال 
عبوات  توفري  أو  املصابني  إسعاف  يتم  لم 
الهجرة  وزارة  البيان  ويتهم  األوكسجني“. 
العراقية بالتنصل من توفري الحماية والرعاية 
الالزمة للنازحني، بسبب ما وصفه ”الفساد 

املايل واإلداري الذي ينخر وزارة الهجرة“.
يمرون  آخرين  نازحني  وجود  إىل  ويشري 
وتجمعات  بقع  يف  ويوجدون  سيئة  بظروف 
نزوح بمحافظة دياىل رشقي العراق، وتحديداً 

يف بعقوبة والكاطون وخانقني وحمرين“.
يف السياق نفسه، يناشد مسؤول مخيم آشتي 
يف محافظة السليمانية شمايل العراق، قاسم 
الهجرة  ووزارة  الكاظمي  التميمي،  صالح 
بعد  املخيم  النازحني يف  واملهجرين بمساعدة 

فقدان طفلني حياتهما بسبب الربد.
الهجرة  بوزارة  املسؤولني  التميمي  ويطالب 
النازحني  عن  املسؤولة  والجهات  واملهجرين 
وخصوصاً  آشتي،  مخيم  قاطني  بمساعدة 
سماكة  أن  إىل  مشرياً  الثلوج،  تساقط  بعد 

الثلوج يف املنطقة بلغت حدود املرت.
ويؤكد وفاة طفلني يف املخيم بسبب االنخفاض 
”حتى  أنه  مبيناً  الحرارة،  درجات  يف  الشديد 
اآلن لم يحصل النازحون يف املخيم عىل النفط 
النازحني،  إىل خطورة أوضاع  للتدفئة“، الفتاً 
األطفال وكبار السن واألشخاص  وخصوصاً 
واإلنسانية  بـ“الرحمة  مطالباً  املعوقني، 

وااللتفات إىل أحوال النازحني“.
يف  آشتي  مخيم  ُيؤوي   ،2014 عام  ومنذ 
نازحة،  عائلة   1800 من  أكثر  السليمانية 
فيما  الدين،  صالح  محافظة  من  غالبيتها 
يؤوي مخيم عامرية الفلوجة أكثر من 2000 

عائلة، ومثل هذا العدد تقريباً يف مخيم جدعة 
جنوبي املوصل.

ولم تعلق السلطات العراقية الحكومية حتى 
وقت  يف  النازحني،  أوضاع  تطورات  عىل  اآلن 
الهجرة  بوزارة  مسؤول  من  أكثر  فيه  رفض 
واملهجرين يف بغداد التعليق عىل حاالت الوفاة 
وعدم  الرعاية  انعدام  شكاوى  أو  الجديدة 

إيصال الوقود أو األغطية للنازحني.
إنهم  بغداد  يف  الكرخي  عيل  الناشط  ويقول 
النازحني  ملساعدة  كبرية  وطنية  حملة  بدأوا 
ومالبس  وبطانيات  أغطية  جمع  خالل  من 

ووقود للتوجه إىل مخيمات النازحني.
أن  الجديد“  ”العربي  لـ  حديثه  يف  يضيف 
سنوات  بعد  العراق  يف  النزوح  استمرار 
النظام  عىل  عار  وصمة  املعارك  انتهاء  عىل 
السيايس يف البالد، الفتاً إىل أن غالبية النازحني 
فيه  تسيطر  وقت  يف  باملخيمات،  مرشدون 
قدرة  ال  لكن  مسلحة.  فصائل  مدنهم  عىل 
لألهايل  السماح  منهم  الطلب  عىل  للحكومة 

بالعودة.
مواقع  عىل  عدة  وسوماً  ناشطون  وأطلق 
#أنقذوا_ وسم  أبرزها  االجتماعي،  التواصل 

مها  الصحفية  وتقول  النازحني_من_الربد. 
أعوام  أربعة  أكثر من  إنه رغم مرور  الرساج 
عىل إعالن استعادة املناطق التي كانت واقعة 
أكثر  هناك  زال  ما  ”داعش“،  سيطرة  تحت 
العراق خارج مناطقهم.  نازح يف  من مليون 
ظل  يف  مريراً  واقعاً  يعيشون  الناس  هؤالء 

الشتاء القايس.
من جهته، يقول الباحث بالشأن العراقي لقاء 
يكرتثون  ال  املخيمات  يف  ”النازحني  إن  مكي 
لرصاعات املنطقة، وال تهمهم تحوالتها، وال 
من  رشدهم  من  حتى  أو  الدولية،  التوازنات 
ديارهم. اليوم يريدون النجاة فحسب. نرصخ 

ألجلهم وندرك أن أحداً ال يسمع أو يعي“. 

بغداد/ الزوراء:
لعام  األجنبية  احتياطياته  أداء  ارتفاع  العراقي  املركزي  البنك  اعلَن 
البنك  ان بيانات  املركزي يف بيان تلقته ”الزوراء“:  البنك  2021. وذكر 
املركزي العراقي لعام ٢٠٢١ أظهرت نمواً غري مسبوق يف احتياطياته 

األجنبية مقارنة بالسنوات السابقة.
وإدارتها  املتنوعة  استثماراته  بفضل  تحقق  النمو  ذلك  ان  واضاف: 
وفق السياسة النقدية القائمة عىل أفضل املمارسات الدولية بعيداً عن 

املخاطر.

بغداد/ الزوراء:
يتعلق  قرار  إصدار  الوزراء  مجلس  رئاسة  يف  املستشارين  هيئة  نفْت 

باالسترياد.
وقالت الهيئة يف بيان لها تلقته ”الزوراء“: ”نجدد أن دورنا، استشاري 
وزارات  عمل  جوانب  من  جانب  أي  يف  قرار  إصدار  جهة  ولسنا  فني 

ومؤسسات الدولة“.
ما  و  باالسترياد  يتعلق  قرار  اتخاذ  من  لنا  ُينَسب  ما  أن“  وأضافت، 
، عدا كونه يكشف عن عدم فهم آلليات  يدعو لالستغراب  ذلك  شابه 
إصدار القرار الحكومي املحصورة يف مجلس الوزراء أو املجلس الوزاري 

لالقتصاد“.
ع يف إعالن مواقف واتهامات  ودعت الهيئة خالل البيان اىل عدم الترسُّ
باطلة جملًة وتفصيالً، تنسب للهيئة ما هو خارج عن دورها ووظيفتها 

االستشارية .

بغداد/ الزوراء:
أعلَن املتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد 
الصحاف، امس األربعاء، عن تسليم سفراء 
12 دولة أوراق اعتمادهم يف الوزارة.وقال 
إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الصحاف، 
”سفراء 12 دولة، سلَّموا أوراق اعتمادهم 
”أوراق  أنَّ  الخارجّية“.وأوضح،  وزارة  يف 

جوي  الكوري  السفري  نت،  تضمَّ االعتماد 
بلقاسم  الجزائري  والسفري  سو،  تونغ 
دورغا  النيبايل  والسفري  محمودي، 
السلوفيني  السفري  عن  فضالً  براساد، 
الكازاخستاني  والسفري  سلكو،  بريموز 
األستوني  والسفري  توماتوف،  ايدرابيك 
أوراق  ايبو“.واضاف، ”كما تضمنت  ملبي 

فينسنت  االيرلندي  السفري  االعتماد، 
السلوفاكي مارك فارغا،  أونيل، والسفري 
والسفري البوركيني فاسو االسان مونيه، 
فاروق  النيجريي  السفري  اىل  باالضافة 
أسبن  النرويجي  والسفري  يابو،  ماالمي 
القربيص  والسفري  ليندبيك،  إيفينت 

خوسيه الفونسو بالنكو“.

بغداد/ الزوراء:

خاطبْت وزارة الكهرباء، امس االربعاء، 

إىل  املقاييس  قراء  لتحويل  املالية  وزارة 

قرار 315.

لوزارة  موجه  كتاب  يف  الوزارة  وذكرت 

املالية تلقته ”الزوراء“: ان ”نرافق ادناه 

اجراءات الوزارة الفعلية والجادة لصالح 

تحويل قراء املقاييس اىل قرار رقم 315 

اسوة بأقرانهم عقود وزارة الكهرباء“.

تأمني  وزارتنا  ”امكانية  اىل  وأشارت 

من  تحويلهم  ومستلزمات  رواتبهم 

جباية االصناف االخرى (الذاتي)“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنْت 
لأليام  الطقس  حالة  عن  األربعاء، 
يف  ارتفاعاً  توقعت  فيما  املقبلة، 
األسبوع  من  بدءاً  الحرارة  درجات 

املقبل.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: 
الخميس  ليوم  البالد  ”طقس  أن 
الوسطى  املنطقة  يف  سيكون 
مع  بارد  غائم  اىل  جزئياً  غائماً 
اماكن  يف  خفيفة  أمطار  تساقط 
تدريجياً،  يتحسن  منها،  متفرقة 
املنطقة  طقس  سيكون  بينما 
تساقط  مع  بارداً  غائماً  الشمالية 
أمطار خفيفة اىل متوسطة الشدة 
وتساقط للثلوج، يتحسن تدريجياً 
املنطقة  يف  سيكون  كما  ليالً، 
بارداً، أما درجات  الجنوبية صحواً 

الحرارة فستنخفض بضع درجات 
عن اليوم السابق بعموم البالد“.

البيان أن ”طقس يوم غد  وأضاف 
يف  بارداً  صحواً  سيكون  الجمعة 
والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني 
املنطقة  طقس  سيكون  فيما 
بعض  مع  صحواً  الشمالية 
الحرارة  درجات  أما  وبارد،  الغيوم 
السابق  لليوم  مقاربة  فستكون 

بعموم البالد“.
ليومي  ”الطقس  أن  وأوضح، 
مع  صحواً  سيكون  واألحد  السبت 
بعض الغيوم يف املنطقتني الوسطى 
طقس  سيكون  بينما  والجنوبية، 
جزئياً،  غائماً  الشمالية  املنطقة 
أما درجات الحرارة فسرتتفع قليالً 
مناطق  بجميع  السابق  اليوم  عن 

البالد“.
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  Verizon و    AT&T رشكتـا  تطلـُق 

  G5 العنان لشـبكات الجيل الخامس

يف جميـع أنحـاء الواليـات املتحـدة، 

امـس األربعـاء، لكـن اإلطـالق قـد 

يـؤدي إىل إيقـاف تشـغيل أكثـر من 

9000 طائـرة هليكوبرت، مـن بينها 

مروحيـات الخدمـات الطبية املنقذة 

للحياة، بحسـب مـا نرشته صحيفة 

”دييل ميل“ Daily Mail الربيطانية.

احتمـاالت  الخـرباء مـن  ويتخـوف 

 G  حدوث تعارض وتداخل بني خدمة

5الالسلكية ونظم تشغيل املروحيات 

بما يجعل مقاييس االرتفاع بالرادار، 

التـي تقوم بقيـاس درجـة االرتفاع 

باملركبة، غـري موثوقة وهو املقياس 

الـذي يتحتـم اسـتخدامه بموجـب 

قانـون الواليـات املتحـدة عـىل متن 

جميع طائـرات الهليكوبرت التجارية 

والخدمية.

وقال بـن كاليتون، الرئيس التنفيذي 

-Life Flight Ne  املؤقـت لرشكـة

works، وفًقـا ملا أوردته ”بلومبريغ“ 

Bloomberg، إنه بدون أجهزة قياس 

االرتفاع بالرادار، سيكون الهبوط يف 

املناطق النائية أو عىل منصات هبوط 

املستشفيات شبه مستحيل.

املروحيـات  أن  يف  املشـكلة  وتكمـن 

الطبيـة تحتاج إىل الهبوط واإلقالع يف 

املناطق النائية، مما يجعل االستمرار 

يف القـدرة عىل قيـاس االرتفـاع أمرًا 

حيوًيا ملهمة ناجحة.

وتعتمـد أيًضـا طائـرات الهليكوبرت 

التجارية األخرى، التي تقوم بجوالت 

أو املروحيات املسـتخدمة بواسـطة 

سـلطات إنفاذ القانون، التي تحتاج 

إىل االنتقال إىل مناطق ذات تضاريس 

وعرة عىل التكنولوجيا.

وقدمت جمعية طائـرات الهليكوبرت 

الدولية HAI التماًسا إىل إدارة الطريان 

الفيدرالية FAA يف أكتوبر، للمطالبة 

بإعفاء مركبات اإلسعاف الجوي من 

 ،G5  القانون عند تشـغيل شـبكات

وبالفعـل تلقـت HAI رًدا منذ 5 أيام 

يتضمن املوافقة عىل منحها موافقة 

جزئية فقط.

وذكـرت إدارة الطريان الفيدرالية أنه 

”اسـتناًدا إىل الطبيعة غري املسـبوقة 

للتأثريات الواسعة النطاق عىل أجهزة 

قياس االرتفـاع الراديوية، سـتمنح 

إدارة الطريان الفيدرالية اإلغاثة لعدد 

119 مـن حامـيل الشـهادات، الذين 

HAA [اإلسـعاف  يقومون بعمليات 

الجوي باملروحيـات] يف املناطق التي 

قررت فيهـا إدارة الطريان الفيدرالية 

FAA أن تداخل النطاق C وشبكات 5 

G يؤثر أو يمكـن أن يؤثر يف مقياس 

االرتفاع الالسلكي“.

لكـن يبقـى أن هناك عـدة آالف من 

بخدمـات  تقـوم  التـي  املروحيـات 

إسـعاف جـوي بالواليـات املتحـدة 

وتلبي نداءات ملا ال يقل عن 300000 

شخص سـنوًيا يحتاجون إىل نقلهم 

تهبـط  والتـي  طبيـة،  منشـأة  إىل 

وتقلـع يف أغلـب األحيـان يف مواقـع 

خارج املطـارات ومهابط املروحيات 

التقليدية، بخاصـة عندما يتم إجالء 

ضحايـا لكوارث طبيعيـة أو حوادث 

املركبات عـىل الطرق الرسيعة. ويعد 

مقيـاس االرتفـاع الـراداري املوثوق 

رضورًيـا لضمـان سـالمة املروحية 

ورجال اإلنقاذ واملرىض.

رصحـت إدارة الطـريان الفيدراليـة 

FAA بأنه خدمات اإلسـعاف الجوي 

هـو  واملـرىض  املصابـني  وإجـالء 

أحـد وسـائل النقـل التـي ال يمكـن 

تعطيلها، حتـى لو كان جهاز قياس 

االرتفـاع الـراداري ال يعمـل بشـكل 

صحيـح بسـبب تداخـل النطاق مع 

 FAA ولهـذا سـمحت ،G5شـبكات

”باسـتخدام نظـم مالحيـة بديلة يف 

عمليات اإلسـعاف الجـوي HAA يف 

مواقـع خـارج املطـارات أو مناطق 

غري ُمحسنة عندما يتعرض مقياس 

االرتفاع الراديـوي للتداخل، من أجل 

املصلحة العامة“.

كان مـن املقـرر يف البدايـة أن يتـم 

إطالق خدمات شبكات  G5 يف الرابع 

من الشـهر الجـاري، ولكن بسـبب 

املخاوف بشـأن كيفية تأثري الخدمة 

عىل رشكات الطريان، اتفقت رشكات 

االتصاالت عىل تأخري ملدة أسـبوعني 

إلصـالح  كافًيـا  وقًتـا   FAA ملنـح 

املشكالت.

تكمن املشـكلة يف أن الـرتدد من 3.7 

إىل 3.98 غيغاهرتـز، املعروف باسـم 

C-Band، والـذي أنفقـت رشكتا إيه 

تـي أنـد تـي وفريايـزون لالتصاالت 

الالسـلكية عـرشات املليـارات مـن 

الـدوالرات للحصول عـىل الرتخيص 

 G5  السـتخدامه يف تشـغيل شبكات

فائقة الرسعة.

 FAA يف  أيًضـا  املسـؤولون  وحـذر 

ورشكـة بوينـغ من احتمـال حدوث 

تداخل مع أجهزة الطائرات الحيوية، 

التـي تعمل يف النطاق املجاور 4.2 إىل 

4.4 غيغاهرتـز، بمـا يشـمل أجهزة 

تحديد االرتفاع الراديوية، التي تخرب 

الطياريـن بارتفاعهم يف حالة ضعف 

الرؤية والتحليق ليًال يف ظروف جوية 

غري مواتية.

باختصـار، تتلخص املخـاوف يف أنه 

ربمـا يؤدي أي تداخـل يف املوجات إىل 

حدوث أخطـاء يف قـراءات االرتفاع، 

يف حاالت نـادرة، مما يمكن أن يؤدي 

إىل إرباك الطيارين أثناء اقرتابهم من 

الهبـوط يف ظـروف الرؤية السـيئة، 

مما قد يؤدي إىل نتائج كارثية.

وعـىل الرغـم مـن أن التأخـري ملـدة 

أسـبوعني منـح FAA وقًتـا كافًيـا 

لضمان عـدم حـدوث اضطرابات يف 

حركـة الطائـرات واملالحـة الجوية 

بشكل عام إال أنه ال يمكن أن ينطبق 

األمـر نفسـه عـىل حركـة طـريان 

املروحيات حتى اآلن.

لندن/ متابعة الزوراء:
أعلـَن رئيـس الـوزراء الربيطانـي، بوريس 
جونسـون، األربعاء، انتهـاء العمل بالقيود 
الصحيـة (الخطـة ب) الخاصـة بمواجهة 
فريوس كورونا، وأن بالده لن تمدد إجراءات 

العزل الصحي بعد 25 مارس/آذار.
وأضاف جونسـون، أنه سـيتم إلغاء ارتداء 
األقنعـة يف األماكـن العامـة وجـواز اللقاح 

باإلضافة للعمل من املنزل.
وأعلن، امس األربعاء، يف جلسة أمام مجلس 
العمـوم يف الربملـان الربيطانـي، عـن رفـع 
معظم القيود املفروضة عىل فريوس كورونا 

وساللة أوميكرون.
وقال رئيس الحكومـة الربيطانية: ”اعتبارا 
مـن األسـبوع املقبـل، سـيتوقف تطبيـق 
اإلجراءات التي تم إدخالها سابقا“، مضيًفا 
أن السـلطات تلغي املطلب اإللزامي إلظهار 
شـهادة إلكرتونيـة بالتطعيـم الكامل عند 
زيارة بعض األحداث العامة والنوادي الليلية 
والتوصية ألصحـاب العمل إلعادة املوظفني 

إىل العمل عن بعد.
باإلضافة إىل ذلك، قال جونسون: ”لن تطلب 
الحكومة بعـد اآلن ارتداء األقنعة اإللزامي“ 

يف األماكن املغلقة ووسائل النقل العام.
كما كشـف رئيـس الـوزراء الربيطاني عىل 
نيتـه إنهاء قواعد العزلـة الذاتية للمصابني 
بفـريوس كورونا خـالل األسـابيع املقبلة. 
وقـال إن املطلب القانوني سـينتهي عندما 
تنتهـي مدة تلك اللوائح يف 24 مارس املقبل، 

ويمكن تقديم هذا التاريخ.
وقـال جونسـون ”يف حـني أصبـح كوفيـد 
متوطنا علينا استبدال القيود امللزمة قانونا 

بتوصيات“.
وقال إنه ال ينوي تمديد التدابري التي تفرض 
الحجر عىل املصابني بكوفيد19- عند انتهاء 
مدتهـا يف 24 مارس. وقد يتـم حتى تقريب 

موعد رفع هذه التدابري.
وبرر ذلك بقوله ”ال نجرب األفراد قانونا عىل 
حجر أنفسـهم عند إصابتهـم باإلنفلونزا“، 

وفق ما نقلت فرانس برس.
وتويف أكثر من 152 ألف شـخص يف اململكة 
املتحـدة مـن جـراء كوفيـد19-. وتظهـر 
البيانات األخرية تراجعا بنسبة %40 تقريبا 
يف عـدد اإلصابـات األسـبوعية الجديـدة يف 
حني اسـتقر عـدد املـرىض الذيـن يدخلون 

املستشفيات.

برلني/ متابعة الزوراء:
بدأْت محكمـة أملانية، النظر يف قضية اتهام 
طبيب سوري بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية 
عقـب تعذيـب وقتل نـزالء يف سـجن تديره 

الحكومة السورية.
وقال ممثلو االدعاء االتحاديون إن الطبيب، 
وعـرف باسـم عـالء، تماشـيا مـع قواعد 
الخصوصيـة األملانيـة، عمل يف سـجن تابع 
للمخابرات العسـكرية يف مدينة حمص من 

أبريل 2011، وحتى أواخر عام 2012.
ويتهم الطبيـب بقتل شـخص وتعذيب 18 
آخرين، وإلحاق أذى جسـدي ونفيس خطري 
بشـخص آخـر، وبارتـكاب جرائـم أخـرى 

تتضمن جريمة أدت إىل وفاة سجني.
ودخـل املدعـى عليـه أملانيـا عـام 2015، 
وسـمحت له السلطات بممارسة الطب بعد 
التصديق عىل وثائقه الطبية السورية. وكان 
يعمل يف مستشفى بالقرب من مدينة كاسل 
وسط أملانيا،  فتعرف عدد كبري من الالجئني 

السوريني عليه، وأبلغوا الرشطة.

ويف إحـدى الحـاالت، يتهـم الطبيب برضب 
متظاهر بعد أن اسـتدعاه مسؤولو السجن 
إىل مستشـفى لعالج رجل يعانـي من نوبة 
رصع بسـبب التعذيـب، وتـوىف ذلـك الرجل 

فيما بعد.
كمـا اتهمـت السـلطات األملانيـة الطبيـب 
بقتل سـجني عمدا عن طريق الحقن إلثبات 
“سلطته ولقمع انتفاضة جزء من السكان 
السـوريني“، وفقـا ملحكمـة فرانكفـورت 

اإلقليمية.

باريس/ متابعة الزوراء:
إيمانويـل  الفرنـيس  الرئيـس  أكـَد 
بحاجـة  األوروبيـني  أّن  ماكـرون، 
إىل تأسـيس ”نظـام جديـد لألمـن 
واالستقرار“ يستدعي عملية ”إعادة 
و“محادثات  اسـرتاتيجية“  تسـلح 

رصيحة“ مع روسيا.
الربملـان  أمـام  ماكـرون،  وقـال 
األوروبي يف سرتاسبورغ ”نحتاج إىل 
تأسيسه بني األوروبيني ومشاركته 
مع حلفائنا يف حلف شمال األطليس 
مـع  عليـه  للتفـاوض  واقرتاحـه 

روسيا“.
وأضـاف ماكرون الـذي عرض عىل 
النـواب األوروبيني أولويات فرنسـا 
خـالل رئاسـتها الدوريـة لالتحـاد 
السـتة  األشـهر  خـالل  األوروبـي 
املقبلـة، أّن ”أمـن قارتنـا يتطلـب 
إعـادة تسـلح اسـرتاتيجية ألوروبا 
كقوة سـالم وتـوازن وخصوصاً يف 

الحوار مع روسيا“.
وعن الحوار مع روسيا، قال ماكرون 
”أدافع عنه منذ سـنوات عدة، ليس 
خيـاراً“ وذلـك يف أوج التوتـر بـني 

روسيا والغرب.
ونرشت موسكو يف األسابيع املاضية 
عـرشات آالف الجنـود عنـد الحدود 
األوكرانيـة، مـا أثـار مخـاوف من 
اجتيـاح. ونفى الكرملـني أن يكون 

لديـه نية بذلـك، لكنه أكـد أّن وقف 
التصعيـد يتطلـب ضمانـات ألمـن 
روسيا من بينها تعهد بعدم توسيع 
حلـف األطلـيس ليشـمل أوكرانيـا 

خصوصاً.

وقال ماكرون ”مـا نحتاج إىل بنائه 
هو نظام أوروبي يرتكز عىل املبادئ 
والقواعد التي عمدنا إليها وطبقناها 
ليس ضـد روسـيا أو بدونها، ولكن 

مع روسيا قبل 30 عاماً“.

وعّدد من بني هـذه املبادئ، ”رفض 
اسـتخدام القوة والتهديـد واإلكراه 
وحريـة اختيار الدول للمشـاركة يف 
املنظمـات والتحالفـات والرتتيبات 
األمنية التي تختارها وحرمة حدود 
الـدول وسـالمة أراضيهـا ورفـض 

دوائر النفوذ“.
وتابع الرئيس الفرنيس ”سـنواصل 
مع أملانيـا يف إطار صيغة نورماندي 
(فرنسـا وأملانيا وروسيا وأوكرانيا) 
البحـث عـن حـل سـيايس للنـزاع 
يف أوكرانيـا الـذي ال يـزال مصـدر 

التوترات الحالية“.
تطالـب  التوتـرات،  هـذه  لوقـف 
موسكو إىل جانب معاهدة تحظر أي 
توسـيع لحلف األطلـيس، بأن يعدل 
األمريكيون وحلفاؤهـم عن تنظيم 
مناورات ووقف االنتشار العسكري 

يف أوروبا الرشقية.
لم تـؤد مفاوضات جرت األسـبوع 
املـايض يف جنيف وبروكسـل وفيينا 
إىل إحراز أي تقدم. وتعّد موسكو أّن 
مطالبها غري قابلـة للتفاوض فيما 

يراها الغربيون غري مقبولة.
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كابل/ متابعة الزوراء:

دَعـا القائم بأعمال رئيـس وزراء حكومة 

طالبان يف أفغانسـتان، املال محمد حسـن 

أخونـد، حكومات الدول لالعرتاف رسـميا 

بـإدارة طالبـان للبـالد، قائـال يف مؤتمـر 

صحفـي يف كابـل، إنـه تم الوفـاء بجميع 

الرشوط.

وقال أخوند: ”أطلب من جميع الحكومات، 

تبـدأ  بـأن  اإلسـالمية،  الـدول  خاصـة 

االعرتاف“، وذلـك يف أول ظهور علني كبري 

له منذ أن توىل املنصب يف سبتمرب املايض.

وأكـد أخونـد يف كلمـة لـه أمـام مؤتمـر 

”اقتصـاد أفغانسـتان“ الـذي عقـد أمس 

األربعاء بالقرص الرئايس يف كابول، ترحيب 

بالده باملساعدات اإلنسـانية التي يقدمها 

العالم يف الوقت الراهن. وقال إن ”طالبان“ 

تطمـنئ جميـع املسـتثمرين يف العالـم إىل 

العمـل يف أفغانسـتان واالسـتثمار فيهـا، 

مؤكًدا أن جميع شـؤون البالد ستسـري إىل 

األمام وفق القانون.

مـن جهته، قـال نائـب رئيس الـوزراء يف 

حكومة ”طالبان“ املال عبد السالم حنفي، 

خالل كلمة يف املؤتمر، إن أفغانسـتان تمر 

بمرحلـة حرجة للغاية، مؤكًدا أن مواجهة 

الحالة املعيشية واالقتصادية من أولويات 

الحكومة.

االعـرتاف  يف  األجنبيـة  القـوى  وتـرتدد 

بـإدارة ”حركـة طالبـان“ التي سـيطرت 

يف  أغسـطس/آب،  يف  أفغانسـتان  عـىل 

حني جمـدت دول غربية بقيـادة الواليات 

املتحدة أصـوال مرصفية أفغانية بمليارات 

الدوالرات وأوقفت تمويل التنمية الذي كان 

يشكل يف وقت ما العمود الفقري القتصاد 

أفغانستان.

بـدوره، أكـد وزيـر الداخليـة يف حكومـة 

طالبان املـال رساج الدين حقاني، أن دولة 

قطر تلعب دورا مهما يف قضية أفغانستان 

يف الوقـت الراهن، وأنهـا بمثابة جرس بني 

بالده والعالم.

وطالـب وزيـر الداخليـة قطر باسـتمرار 

مواصلـة دورهـا الحايل، مؤكـًدا أنه بحث 

مـع املنـدوب القطـري الخـاص مطلـق 

القحطاني يف كابول، عدة مواضيع مهمة، 

أبرزها، التعـاون القطري يف مطار كابول 

الدويل.

وقال نائب الناطق باسـم ”طالبان“ عضو 

اللجنـة الثقافية إنعام الله سـمنغاني، يف 

سلسلة تغريدات له عرب ”تويرت“، إن وزير 

الداخليـة أعرب عن امتنانه الشـديد لدولة 

قطر أثناء اجتماعه مع القحطاني.

وكثف املجتمع الدويل املساعدات اإلنسانية 

التي تسـتهدف تلبية االحتياجـات امللحة، 

لكـن يف الوقـت الذي تعاني فيـه البالد من 

أزمة نقدية ومن تدهور الوضع االقتصادي 

خالل فصل الشـتاء القايس يسقط ماليني 

األفغان يف براثن الفقر.

وتحدثت مبعوثة األمني العام لألمم املتحدة 

ألفغانسـتان ديبورا ليونز كذلك يف املؤتمر 

قائلة إن األزمة االقتصادية األفغانية تمثل 

مشـكلة خطرية يتعني عىل جميـع الدول 

العمل عىل معالجتها.

وأضافـت ”األمم املتحدة تعمل عىل إنعاش 

اقتصـاد أفغانسـتان ومعالجة املشـكالت 

االقتصادية بشكل أسايس“.

وتمتنع القوى األجنبية من االعرتاف بإدارة 

طالبـان، التي سـيطرت عىل أفغانسـتان 

يف أغسـطس، يف حـني جمـدت دول غربية 

بقيـادة الواليات املتحدة أصـوال مرصفية 

أفغانية بمليارات الدوالرات وأوقفت تمويل 

التنمية الذي كان يشكل يف وقت ما العمود 

الفقري القتصاد أفغانستان.

ومنذ نحو األسـبوع، أقرّت حركة طالبان 

أّول ميزانيـة منذ اسـتعادتها زمام الحكم 

يف البلـد يف أغسـطس ال تشـتمل عـىل أّي 

مسـاعدة دولية، وتغّطي أّول ثالثة أشـهر 

من 2022، بحسب ما أفادت وزارة املالية.

وقـال الناطـق باسـم الـوزارة أحمـد وايل 

حقمال: ”للمـرة األوىل منـذ عقدين، قمنا 

بإعـداد ميزانيـة ال تسـتند إىل املسـاعدة 

الدولية، وهو إنجاز كبري يف نظرنا“.

وتغّطـي امليزانية التي تّمت املوافقة عليها 

الثالثاء بقيمـة 53.9 مليار أفغاني (قرابة 

516 مليـون دوالر) الربـع األّول من العام 

2022 فقـط، وهـي مخّصصـة لنفقـات 

الحكومة بالكامل تقريبا.

وقـّررت حركـة طالبـان اعتمـاد التقويم 

الشميس لسـنتها املالية التي تبدأ بموجبه 

يف 21 مـارس. وسـتقّدم امليزانيـة املقبلة، 

وهي قيد التحضري، بعد هذا التاريخ، وفق 

ما أفاد حقمال.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
امـس  واإلسـكان،  اإلعمـار  وزارة  كشـفت 
األربعـاء عـن اسـتعدادها للرشوع بإنشـاء 
أطول جرس يف البالد بطول ٣ كيلومرتات يقع 
ضمـن منطقة بحـرية حمريـن يف محافظة 
ديـاىل، فيما أكدت قرب إنهـاء تأهيل مقاطع 
جديدة من الطريـق الرسيع الرابط بني بغداد 

واملحافظات.
وقال مدير الطرق والجسور يف الوزارة، حسني 
جاسم كاظم، يف ترصيح صحفي: إن ”أعمال 
الصيانـة لعدد من الطرق والجسـور توقفت 
يف جميـع املحافظات منذ العـام ٢٠١٣ لغاية 
٢٠٢٠، ما أدى إىل تدهور الطرق بشـكل كبري 
وتفاقم أرضارها بسـبب األزمـات التي مرت 

عىل البالد منها األمنية واملالية والصحية“.
وأضاف كاظم إن ”الدائرة بارشت خالل العام 
الحايل تنفيذ عدد من الطرق الرئيسة، حيث تم 
وضع الحجر األساس خالل اليومني املاضيني 
لصيانة وتأهيل طريق البترية – الفجر آل بدير 
بطول ٥٢ كم ضمن مقطع محافظتي ميسان 

وذي قـار، الـذي يعد مـن أهم الطـرق كونه 
يشهد حوادث كثرية يومياً، إىل جانب املبارشة 
منذ ترشين الثاني املايض بإنشـاء مدخلني يف 
بغداد هما بسـماية والخالص (دياىل الجديد) 

وما زال العمل جارياً بتنفيذها“.

ولفت كاظـم إىل ”االسـتمرار بتأهيل وتأثيث 
الطريق الرسيع الرابط بني بغداد واملحافظات، 
حيـث تم إكمال مسـافة ٣٥٠ كم من األجزاء 
الجنوبية منه، ويشـهد الجزء املمتد من بابل 
– بغـداد افتتاح أجزاء منه ويعـد من الطرق 

املهمة والحيوية، علمـًا إنه تم افتتاح ٣٠ كم 
مـن الطريق الرسيع ذاته نهاية العام املايض، 
وسـيتم افتتـاح مسـافة ٢٠ كم خـالل املدة 

املقبلة“.
وأضاف أنه ”سـتتم املبـارشة بأعمال تأهيل 
الطريـق املمتد باتجاه بغداد – األنبار، وكذلك 
صيانـة أجـزاء مـن طريـق بغـداد – املوصل 
وتحديـداً املقاطـع املمتدة ضمـن محافظتي 

صالح الدين ونينوى“.
مبينـا أن ”الدائرة تعتزم إنشـاء أطول جرس 
حيوي يف البـالد ضمن بحـرية حمرين، ويعد 
من أكـرب املشـاريع، إذ مـن املؤمـل الرشوع 
بأعمالـه خالل الربـع األول من العـام الحايل 

ويبلغ طوله ٣ كم“.
وتابـع كاظم أن ”هذا الجرس تعرض لالنهيار 
واالندثـار نتيجـة السـيول التـي حدثـت يف 
العام ٢٠١٧، ويسـلك أهايل املنطقـة واملنافذ 
الحدوديـة األخـرى الطريق الـذي يقع ضمن 
هذا املحور مـن خالل تحويلة خطرة وصعبة 

جداً“. 

بغداد/ الزوراء:
امـس  التخطيـط،  وزارة  ناقشـت 
وتنميـة  إحيـاء  مـرشوع  االربعـاء، 
وتطوير مركز مدينة بغداد التأريخي.

ونقل بيان لها تلقت «الزوراء» نسخة 
منـه، عن الوكيل الفني للوزارة، ماهر 
حمـاد جوهـان، قولـه: إن «مرشوع 
تطويـر مركز مدينة بغـداد التأريخي 

قد ُعرض عىل الـوزارة وتم تبنيه بكل 
تفاصيله، وجاءت هذه الندوة لالطالع 
عىل جميع التفاصيل املعروضة لكونه 
يعـّد من املشـاريع الطموحة ويحتاج 

إىل جهد كبري من أجل إنجاحه».
وبني إن «وزارة التخطيط ستعمل عىل 
دراسـة املرشوع بشـكل أوسـع بغية 
تحويله إىل سياسـة عامة لكل الرتاث 

العراقي».
مـن جانبـه، قـال املدير العـام لدائرة 
التنمية اإلقليميـة واملحلية يف الوزارة، 
محمـد السـيد: إن «وزارة التخطيـط 
تعمل عىل مرشوع إحياء املركز املدني 
ملدينة بغداد بشكل عام، وإنشاء املدينة 
اإلداريـة، إذ إن هذا األمر يعّد سياسـة 
عامة تبنتها الحكومة العراقية، وهذا 

املـرشوع يعـّد مـن مقرتحـات وزارة 
التخطيط للتخفيـف من الضغط عىل 
مركـز املدينـة واملسـاهمة يف إحيائها 

من جديد وإعادة نبض الحياة لها».
وأكـد إن «هذه النـدوة جاءت باتجاه 
املسـتوى األبعـد مـن خـالل إنشـاء 
مدينة إدارية مستقبلية يتم فيها نقل 

الوزارات وإعادة إحيائها».

وناقـش املشـاركون يف النـدوة التـي 
االقليميـة  التنميـة  دائـرة  نظمتهـا 
تناولـت  محـاور،  أربعـة  واملحليـة، 
مرشوع إحياء مدينة بغداد التاريخية، 
وإحيـاء مركـز مدينـة بغـداد، فضال 
عـن التحديـات والفـرص، وإمكانات 
ومقرتحـات التنفيـذ الخاصـة بهـذا 

املرشوع.

 بغداد/ الزوراء:
 كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن تنفيذ 
أمري القبـض الصادرين بحق قائممقام 
املوصـل {زهري األعرجي}، وفتح قضيَّتني 
ِه؛ لتسـلُّمـه رىش مقابل  جزائيَّتـني بحقِّ
التغـايض عـن التزويـر والتجـاوز عـىل 

عقاراٍت عائدٍة للدولة.
وأفادت دائـرة التحقيقات يف النزاهة بأنَّ 
ة بقضايا  محكمـة تحقيق نينوى املُختصَّ
النزاهة نفذت أمري القبض الصادرين عن 
ة بتدقيق حاالت  الهيئـة القضائيَّة الخاصَّ
التزوير يف سجالت التسـجيل العقاري يف 
ُمحافظة نينوى بحق قائممقام املوصل، 
ُمبيِّنة أنَّ األمرين صدرا وفق أحكام املادة 
(٣٠٧) مـن قانون العقوبات، عىل خلفية 
قيـام املُتَّهم بطلـب وتسـلُّم رىش مقابل 
عـدم اتخاذ اإلجـراءات القانونيَّـة بإزالة 

تجاوزاٍت عىل عقارات الدولة. 
وأضافـت الدائـرة: إنَّ املُتَّهم قـام بطلب 
ُمولِّدٍة كهربائيٍَّة بمبلغ ٤ آالف دوالٍر، فضالً 
اراٍت حديثٍة  عن تسـلُّم مبالغ ماليَّة وسـيَّ
كـرىش من أصحاب الجمعيَّات التعاونيَّة 

لإلسكان؛ لقاء عدم إزالة التجاوزات التي 
تقـوم بها تلك الجهات عـىل أراٍض عائدٍة 
للدولـة، الفتـًة إىل أنَّ التجاوزات تمثَّلت يف 
فـرز وتقطيع قطع أراٍض عائدٍة ملكيَّتها 
للدولة، وبيعها للمواطنني خالفاً للقوانني 

والتعليمات.
وأوضحت: أنَّ فريق عمل ُمديريَّة تحقيق 
ـن، خـالل  هيئـة النزاهـة يف نينـوى تمكَّ

َذت يف وقٍت سـابٍق؛ بناًء  عمليَّـة ضبٍط ُنفِّ
ـرٍة قضائيٍَّة، من ضبـط ُمولِّدٍة  عـىل ُمذكَّ
كهربائيٍَّة حمولة {kv٤٥} موديل ٢٠١٤ يف 
دار املُتَّهم (قائممقام قضاء املوصل) كان 
قد تسلَّمها رشـوًة مقابل غضِّ النظرعن 
عمليَّات التالعب والتزوير يف أرايض الدولة 
التي يتـمُّ تقطيعهـا وبيعهـا للُمواطنني 

خالفاً للقانون.
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 بغداد/ الزوراء:
أعلن قائد قاطع عمليات دياىل للحشـد الشعبي، طالب املوسوي، امس االربعاء، انطالق 

عملية أمنية لتطهري حوض نهر العظيم الرشقي.
وذكر بيان إلعالم الحشد تلقت «الزوراء» نسخة منه: انه «يف الساعة السابعة من صباح 
اليوم، انطلقت عملية أمنية بمشـاركة (اللواء ٢٣ ولواء نداء دياىل يف الحشـد الشـعبي) 
ابتداًء من سـد العظيم وانتهاًء بمصب نهر العظيم يف نهر دجلة يف قرية صفيط، قامت 
األلوية املشاركة بمسك خط جنوب معرب النعمان باتجاه مصب النهر يف دجلة بمسافة 
١٠ كيلومرتات».ولفت اىل «مشـاركة الهندسـة العسـكرية ومكافحة املتفجرات وبقية 
الصنوف الساندة يف هيئة الحشد الشعبي». وبني ان «العملية تهدف إىل منع تسلل العدو 
وإحكام الطوق عليه، فضال عن املداهمة والتفتيش بحثا عن املضافات التابعة لداعش». 

مشريا اىل ان «العملية ستستمر ليومني حتى تحقيق أهدافها املرسومة».

 بغداد/ الزوراء:
مـن  الحدوديـة  املنافـذ  هيئـة  تمكنـت 
ضبـط حاويتني تـم تزويـر أوراق مهمة 
يف معامالتهـا الكمركيـة يف منفذ املنذرية 

الحدودي يف دياىل.
وذكـرت الهيئة يف بيان تلقتـه «الزوراء»: 
انـه « تمكنـت مديريـة منفـذ املنذريـة 
الحدودي من ضبط حاويتني خارج الحرم 
الكمركـي تحتوي مـادة (انابيب الحديد) 
مخالفة لرشوط وضوابط االسترياد معدة 

للتهريب».
وأضـاف البيـان انـه «ومن خالل كشـف 

الكمركيـة  املعاملـة  وتدقيـق  البضاعـة 
املنجزة من قبل مركز كمرك املنذرية تبني 
وجود تزوير يف شـهادة املنشـأ والفاتورة 
وكتاب صحـة الصدور يف محاولة للتهرب 
من دفـع الرسـم الكمركـي الحقيقي ما 

سبب هدرا باملال العام».
وأشـار إىل أنـه «تم تنظيـم محرض ضبط 
أصويل وإحالة العجالت ومحارض الضبط 
واملعامـالت الكمركيـة إىل مركـز رشطـة 
كمـرك املنذريـة لعـرض املوضـوع أمام 
أنظـار قايض التحقيق التخـاذ اإلجراءات 

القانونية بحق املخالفني».

بغداد/ الزوراء:
أعلـن قائد عمليـات بغداد، الفريـق الركن 
احمد سليم، امس االربعاء، اإلطاحة بخلية 
إرهابيـة بـارزة يف منطقة شـاطئ التاجي 

شمايل بغداد.
وقال سليم يف حديث صحفي: إنه «تم فجر 
امـس قتل مفرزة ارهابية داعشـية مؤلفة 
من ثالثة اشخاص يف منطقة شاطئ التاجي 
الشمايل بغارة مباغتة نفذتها قوة مشرتكة 

من فوج الحشد الشعبي الطارمية، وكتيبة 
استطالع قيادة عمليات بغداد وبمعلومات 
وجهـد مميز من قبل مديريـة امن بغداد / 

جهاز االمن الوطني».
وأوضح إن «احد املقتولـني هو آمر املفرزة 
املسـؤولة عن عملية تفجري العبوة القريبة 
مـن رضيـح االمامـني الكاظمـني (ع) يف 
مدينة الكاظمية املقدسـة يف شهر حزيران 

من العام املايض».

 بغداد/ الزوراء:
تمكنت مفارز مديرية رشطة بغداد من تحرير مختطف والقبض عىل الخاطفني.

وذكرت بيـان للمديرية تلقته «الزوراء»: ان «مفارزهـا طوقت مكان احتجاز املختطف 
والقت القبض عىل اربعة متهمني وبحوزة احدهم مسدس».

 مشريًة إىل انها «حررت املختطف، وسلمت املتهمني اىل مكافحة االجرام التخاذ اإلجراءات 
القانونية الالزمة بحقهم وفق القانون». 
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بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة الصحة، امس األربعاء، تعرض أكثر 
من ٤٨ ألف منتسـب بالجيـش األبيض لإلصابة 
بفـريوس كورونـا خـالل مواجهـة الجائحـة 
منـذ انتشـارها يف البـالد، فيمـا دعـت لاللتزام 
باإلجراءات الوقائية احرتاماً لتضحيات املالكات 

الطبية.
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، سـيف البدر يف 
ترصيـح صحفـي: إن «عـدد مـالكات الجيش 
االبيـض الذين تعرضـوا لالصابة خالل مواجهة 
جائحـة كورونا بلـغ اكثر من ٤٨ ألـف حالة»، 
الفتـا اىل أنـه «من هـذه الحـاالت حـوايل ٢٨٠ 
شـهيداً سـجلت بني املـالكات الصحيـة ما بني 
طبيـب وممرض ومختـربي وصيدالني وطبيب 
اسـنان واداري وفني ومسـعف ومالك هنديس 

وغريهم».
وأضـاف، أن «مختلف املـالكات الصحية قدموا 
الجائحـة والزالـوا  تضحيـات ملواجهـة هـذه 
يقدمـون التضحيـات حتـى االن، خـالل هـذه 
امللحمة التاريخية لحماية ابناء املجتمع»، داعيا 
«الجميع لاللتزام باالجراءات الوقائية والصحية 
بشـكل جاد واخـذ اللقاحات املضـادة لفريوس 
كورونـا وااللتزام بارتـداء الكمامـات وتطبيق 
التباعد االجتماعـي احرتاما لتضحيات املالكات 

الصحية».

بغداد/ الزوراء:

تعقـد وزارة العمـل والشـؤون االجتماعيـة، 

قريباً، مؤتمراً وطنياً ملحاربة انتشار املخدرات 

يف البـالد، وصوالً إىل مخرجات مثمرة وناجحة 

بشـأنها، عـادة إياهـا أخطـر ظاهـرة تهـدد 

املجتمع العراقي.

وقالت مدير دائرة حماية املرأة يف الوزارة، عطور 

املوسـوي، يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»: إنه 

”تم االتفـاق عىل عقد مؤتمـر وطني ملحاربة 

ظاهرة انتشـار املخدرات يف البـالد، ومفاتحة 

الجهات املعنية بقضايا الشباب، لالنضمام إىل 

املؤتمـر وصوالً إىل مخرجـات مثمرة وناجحة 

بشأنها“.

وأضافت املوسوي أن ”الوزارة ستوجه دعوات 

واملاليـة  والخارجيـة  الداخليـة  وزارات:  إىل 

والرتبية والتعليم والشباب والرياضة والصحة، 

إضافـة إىل مجلـس القضـاء األعـىل ومكاتب 

املحافظـني، بهدف القضاء عىل الظاهرة وهي 

األخطر عـىل املجتمع العراقي، كونها تشـكل 

تهديداً حقيقياً لطاقات شبابه“.

وكشـفت املوسـوي عـن أن ”األعـوام األخرية 

شـهدت ونتيجـة لـرتدي الوضـع االقتصادي 

واملعـايش وازديـاد حـاالت الطـالق والتفـكك 

األرسي، وعـدم وجـود فرص عمـل حقيقية، 

وازديـاد أعـداد البطالـة، اتسـاعا لظاهرتـي 

تعاطـي املخـدرات، والتـرشد بشـكل ملفـت 

وخطري“.

واكدت ”عمل الوزارة بكامل جهودها ملحاربة 

الظاهرتني التي عدتهما دخيلتني عىل املجتمع 

فئـة  وتأهيـل  التثقيـف  باعتمـاد  العراقـي، 

املرشديـن وإدخالهـم بـدورات تدريبيـة عدة، 

فضالً عن مساعدتهم عىل إكمال دراستهم».

 مبينة أن ”دائرتها تنسق وتتعاون بهذا السياق، 

مـع الرشطـة املجتمعيـة لرصد املـرشدات يف 

الشوارع وإيداعهن بالدور اإليوائية، فضالً عن 

حمايتهـا ودعمها للفئـات الضعيفة من كبار 

السن لكال الجنسني ممن ال مأوى لهم“.

 بغداد/ الزوراء:
رشعـت قوة من قيادة عمليات نينوى واللواء ٤٤ يف الحشـد الشـعبي 

والجيش، امس األربعاء، بعملية أمنية يف جزيرة نينوى.  
وداهمـت القـوة املسـنودة بمديرية مكافحـة املتفجرات والهندسـة 
العسـكرية واالسـتخبارات يف الحشـد والطبابـة وبعض التشـكيالت 
السـاندة األخرى، داهمت عددا من املناطـق والقرى يف جزيرة الحرض 
منهـا (املخازن - املتياه - هـداج) بحثاً عن املطلوبـني وفق املادة (٤ 
ارهاب) حيث رشع قسـم االسـتخبارات بتدقيق اسـماء سكان هذه 
املناطق، والتأكد منهم يف حاسبة املطلوبني بعد تفتيش كافة املنازل يف 

القرى من قبل القوة املشرتكة.
 وتأتي هذه العملية ضمن الواجبات األمنية املستمرة واملتواصلة التي 
تؤديها قواتنا يف جزيرة نينوى لبسـط األمن وفرض السـيطرة التامة 
عـىل جميع انحاء قاطع املسـؤولية وتفويت الفرصـة عىل العدو من 

استغالل الثغرات الستهداف املدنيني من سكان هذه املناطق .

 بغداد/ الزوراء:
تمكنـت مفارز الرشطـة املجتمعية، امـس األربعاء، من إحبـاط محاولتي 
ابتزاز الكرتوني مارستها زوجة بحق زوجها يف العاصمة بغداد، وزوج بحق 

زوجته يف محافظة كركوك.
وبينـت املجتمعيـة: ان العمليتـني جاءتـا عىل خلفيـة ورود مناشـدتني اىل 
الرشطـة املجتمعيـة عرب خطها السـاخن املجاني (٤٩٧) من قبل شـخص 
مـن بغداد يدعي تعرضه البتزاز الكرتوني من قبل زوجته عرب تهديده بنرش 
صـور فتاة ينوي الزواج منها عىل مواقع التواصل االجتماعي ما لم  ُيعرض 

عن فكرة الزواج. 
فيما ناشـدت سـيدة من كركـوك الرشطـة املجتمعية بإنقاذها مـن ابتزاز 
طليقها الذي يقوم بتهديدها بنرش صورها الشـخصية عىل مواقع التواصل 

االجتماعي ما لم تتنازل عن حقوقها ونفقتها الرشعية.
اىل ذلـك، اتخذت الرشطة املجتمعية اإلجراءات الالزمة بحق املبتزين، وقامت 

بحذف محتوى االبتزاز وتأمني حسابي الضحيتني.
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العدد: ١١٨/ب/٢٠١٩ جمهورية العراق      
التاريخ: ٢٠٢٢/١/١٣ مجلس القضاء األعىل     

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

تبليغ بواسطة النرش ملجهولية محل اإلقامة
م/ (( اعالن ))

اىل/ املدعى عليها (فريدة موحان جار الله)
 بنـاءا عىل الدعوى البدائية املرقمة اعـاله واملقامة من قبل املدعني (١- محمد ماجد موحان. ٢-نبأ ماجد 
موحـان. ٣-تبارك ماجد موحـان. ٤-رساج ماجد موحان) ضد املدعى عليهـم (١-عيل ماجد موحان. ٢- 
حيدر ماجد موحان. ٣- فريدة موحان جار الله) املتضمنة طلب ازالة شـيوع العقار تسلسـل ١٧٤٧/٣٠ 
شامية، وملجهولية محل اقامة املدعى عليها الثالثة (فريدة موحان جار الله) تقرر تبليغها اعالنا بواسطة 
صحيفتني محليتني يف موعد املرافعة املوافق ٢٠٢٢/٢/٦ ويف حالة عدم حضورك او إرسال من ينوب عنك 

قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق االصول.. مع التقدير
القايض
أزهر عيل فرج



بغداد/ الزوراء:
وقّعـت رشكـة النفـط الوطنيـة عقـدا 
مع رشكـة فرانالب الفرنسـية النفطية 
لتقديم االستشارات التي تسهم بتطوير 

القطاع النفطي.
واكـد وزيـر النفـط، رئيـس الرشكـة، 
إحسـان عبـد الجبـار، يف بيـان تلقتـه 
”الزوراء“ حرص الـوزارة والرشكة عىل 
تطويـر املكامن والحقـول النفطية من 
خالل االسـتفادة من الدراسات والبحث 
العلمي واالستشـاري الرصـني للخروج 
بنتائـج جيدة تنمي االقتصـاد الوطني، 
جاء ذلك خالل رعايته لحفل توقيع عقد 
الخدمات االستشارية بني دائرة املكامن 
وتطويـر الحقـول النفطيـة ورشكـة ( 

فرانالب) الفرنسية.
وبني عبد الجبـار: ان كثري من القرارات 
والدراسات الخاصة بالصناعة النفطية 
تحتاج إىل استشـارات معمقة تقوم بها 
رشكات متخصصة يف هذا املجال واليوم 
تم التوقيع مع رشكة فرانالب الفرنسية 
التي سـتقوم بتقديم االستشـارات التي 
يمكن االستفادة منها يف تطوير القطاع 

النفطي.
 مشـريا اىل: ان هـذا االتفـاق سيسـاعد 
وزارة النفـط والـرشكات النفطية عىل 
تطويـر  يف  الصائبـة  القـرارات  اتخـاذ 
املكامن النفطية والتي تصب يف مصلحة 

وتطويـر  الوطنـي  االقتصـاد  وتنميـة 
صناعة النفط والغاز يف البالد.

وثمـن جهـود دائـرة املكامـن وتطوير 
الحقـول النفطيـة والجهـات والدوائـر 
السـاندة لها يف التوصـل اىل هذا صياغة 
هذا العقد بكلف مناسـبة، لكن بأهمية 
كبرية جدا عىل مستقبل القطاع النفطي 

العراقي.
مـن جانبـه، عـّرب السـفري الفرنيس يف 

ايريـك  بغـداد، 
شـفالييه، عـن رسوره لحضـور هـذا 
االحتفـال الـذي يمثل مرحلـة جديدة يف 
مجـال تطويـر العالقـات الثنائيـة مع 
العراق يف مجـال النفط والغاز والطاقة، 
وسـبق ذلـك االتفـاق بـني وزارة النفط 

العراقية ورشكة توتال الفرنسية.
وقـال مدير عام دائـرة املكامن وتطوير 
الحقـول النفطية، محمـد العبودي: ان 

العقـد له اهمية كبرية يف تطوير املكامن 
وتطويـر الحقـول واملنشـآت النفطية. 
شـاكرا رئيـس رشكـة النفـط الوطنية 
يف  املهـم  االتفـاق  هـذا  اىل  التوصـل  يف 
مجال اتخاذ القـرارات الخاصة بتطوير 
اخـر،  جانـب  النفطية.مـن  الصناعـة 
ارتفـع إنتاج الدول األعضـاء يف منظمة 
أوبـك من النفط بنحـو 166 ألف برميل 
يومًيا خالل شهر كانون االول، ليصل اىل 

27.882 مليون برميل يومًيا بدعم زيادة 
اإلمدادات اربع دول بينها العراق.

وبحسـب التقريـر الشـهري للمنظمة، 
واطلعت عليه ”الزوراء“، فإن ”الزيادات 
األكـرب جـاءت مـن انغـوال، إذ ارتفـع 
إنتاجهـا النفطي بنحـو 85 ألف برميل 
يومًيا، ليصـل إىل 1.166 مليـون برميل 
يومًيا، تليها السـعودية مسـجلة زيادة 

قدرها 61 الف برميل يوميا“.
وزاد العـراق انتاجـه بمقـدار 28 الـف 
برميـل يوميـا ليصـل اىل 4,270 ماليني 
برميـل يوميـا وبنفـس الزيـادة جاءت 
االمـارات ايضـا وبواقع 28 الـف برميل 
يوميا، وجاءت باقي الدول بزيادات اقل، 
حيـث بلغت الزيـادة من نفـط الكويت 
بواقـع 21 الـف برميل يوميـا وفنزويال 
بواقـع 20 الـف برميـل يوميا، حسـب 

التقرير.
كما يشـري التقرير إىل أن أكرب انخفاض 
جاء من ليبيا، حيث تراجعت الشـحنات 
بمقـدار 84 ألـف برميل يومًيـا ، ليصل 
انتاجهـا اىل 1.053 مليون برميل يوميا، 
تليهـا نيجرييا بمقـدار 43 الـف برميل 
يوميا.وتوقعـت منظمة الـدول املصدرة 
للنفـط اسـتقرار الطلـب العاملـي عـىل 
النفط هذا العام بنحو 5.7 ماليني برميل 
يومًيا، بمتوسـط 96.6 مليون برميل يف 

اليوم.

بغداد/ الزوراء:
أكثر من 18 مليار دوالر حجم التبادل 
كوردسـتان  إقليـم  بـني  التجـاري 
ودول العالم، خالل عـام 2021، هذا 
الرقـم فتح شـهية خرباء يف الشـأن 
االقتصـادي بالتحليل ودراسـة واقع 
اقتصـاد اإلقليم بسـبب خـروج هذه 
األزمـة  ظـل  يف  الضخمـة  املبالـغ 
االقتصاديـة التي يعانيها اإلقليم منذ 

سنوات.
ويمثل خروج هذه املبالغ من أسواق 
إقليـم كوردسـتان تحديـاً كبرياً عىل 
حركـة األمـوال يف األسـواق املحلية، 
بحسـب ما يـراه املختص يف الشـأن 

االقتصادي، إياد عيل.
ولفت الخبري عيل، يف حديث صحفي: 
إىل أن ”ذلـك يتطلـب إعـادة النظـر 
يف حجـم التبـادل التجـاري مع دول 
الجـوار بسـبب الوضـع االقتصادي 
غري املسـتقر يف االقليـم نتيجة لعدم 
االقتصادية مع  العالقـات  اسـتقرار 
بغداد كونها بدأت تسيطر عىل حركة 

االقتصاد يف كوردستان خصوصا بعد 
أحداث 16 أكتوبر“.

وألخذ األزمة إىل االسـتقرار، وجد آرام 

عيل، وهو باحث يف الشأن االقتصادي: 
دعـم  آليـة  يف  النظـر  إعـادة  أن 
االسـتثمارات املحلية من قبل حكومة 

اإلقليـم، وتشـجيع املنتـج املحيل من 
خالل خطـط إصالحية رصينة، ودعم 
املشـاريع الصغرية واملتوسطة وخلق 

فرص عمـل من خالل دعـم الصناعة 
والزراعة املحلية ”أمر رضوري“.

وأوضـح عيل، يف ترصيـح صحفي: أن 
”اقتصاد العراق عمومـا واإلقليم عىل 
وجه الخصوص يتميز بضعف هيكلية 
اإلنتاج فيه، بسـبب اعتمـاده املبارش 
عـىل النفـط للحصـول عـىل الدخـل، 
ومـن ثـم فإنـه يحتـاج إىل تنويـع يف 
مصادر الدخل لتشمل القطاع الزراعي 
والخدمـي  والسـياحي  والصناعـي 

وغريها من القطاعات“.
ولعـل غيـاب السياسـة االقتصاديـة 
بعـد  االتحاديـة  للحكومـة  املركزيـة 
فرض هيمنتها عـىل املنافذ الحدودية 
وإنتـاج النفـط يف اإلقليـم واملناطـق 
املتنازع عليهـا، واالعتماد املطلق عىل 
اإليرادات النفطية هو ما أوصل اإلقليم 
إىل الوضـع الذي هـو عليه، إذ تشـهد 
األسواق شـلالً وال توجد صناعة لعدم 
تكيفهـا مـع مزاجـات بعـض الدول 
اإلقليميـة والـذي انعكـس سـلباً عىل 

واقع اقتصاد مجتمع اإلقليم.
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بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب «االجنبي والعراقـي» يف األسـواق املحلية، امس 

األربعاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت للمثقـال الواحد عيـار ٢١ مـن الذهب الخليجـي والرتكي 
واألوربي سـعر بيع ٣٧٣ الف دينار، و سـعر الرشاء ٣٦٩ الفاً ،وهي نفس 

االسعار ليوم امس الثالثاء .
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

استقرارا ايضا عند ٣٤٣ الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٣٩ ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٧٥ الف دينار و٣٨٠ ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني ٣٤٥ الفاً و٣٥٠ الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الخزانة االمريكية، امس االربعـاء، عن ارتفاع حيازة العراق 
مـن السـندات االمريكية بما يقارب مـن مليار دوالر خالل شـهر ترشين 
الثانـي املايض.وقالـت الخزانة يف جدول لهـا اطلعت عليه «الـزوراء»: ان 
«حيازة العراق من سندات الخزانة االمريكية لشهر ترشين الثاني ارتفعت 
بمقدار ٨٧٤ مليون دوالر وبنسـبة ٤٫٢٩٪ لتصـل اىل ٢١٫٢٣٨ مليار دوالر 

بعد ان كانت ٢٠٫٣٦٤ مليار دوالر يف شهر ترشين االول املايض».
 مبينة ان «هذه السندات ارتفعت ايضا عن الشهر نفسه من العام املايض 

٢٠٢٠ عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ ١٩٫٨ مليار دوالر».
واضافت ان «السندات العراقية منها ضمانات طويلة االمد بمقدار ٩٫٠٨٨ 
مليار دوالر وضمانات قصرية االجل بمقدار ١٢٫١٥٠ مليار دوالر»، مشرية 

اىل ان هذه السندات تمثل ٠٫٣٪ من السندات العالم.
وعربيا تأتي السعودية يف مقدمة الدول األكثر حيازة وبواقع ١١٥٫٢ مليار 
دوالر وتأتي بعدها اإلمارات بواقع ٤٨٫٨٣ مليار دوالر، وتأتي الكويت ثالثا 
بواقـع ٤٥ مليـار دوالر ومن ثم العـراق رابعا وعمان خامسـا بواقع ٥٫٤ 
مليار دوالر، ثم املغرب بواقع ٣٫٧ مليار دوالر.واشـارت اىل ان «اكثر الدول 
حيازة للسـندات األمريكية هي اليابان وبواقع ١٫٣٤٠ تريليون دوالر تليها 
الصـني وبواقـع ١٫٠٨٠ تريليون دوالر تليها بريطانيـا وبواقع ٦٢١ مليار 

دوالر، ومن ثم تأتي لوكسمبورغ بواقع ٣٣٤ مليار دوالر».

بغداد/ الزوراء:
أعلن صندوق إعمار املناطق املترضرة يف نينوى، امس األربعاء، عن تخصيص 
١٠٠ مليـار دينار سـنوياً، إلعمار مشـاريع البنى التحتية واملـيض بالجديدة 
منهـا يف املحافظة.وقال مدير الصندوق، سـالم يحيى عثمان، يف بيان اطلعت 
عليـه «الـزوراء»: إن ”الصندوق يهـدف بتخصيصه للمبلـغ املذكور إىل إعمار 
مشاريع للبنى التحتية خرجت عن السيطرة خالل الحرب عىل إرهابيي داعش 
بالقطاعات كافة، كالصحة والكهرباء والزراعة والتجارة واالستثمار، إضافة 
إىل امليض بالجديـدة منها“.وأضاف عثمان أن“ الصندوق عمل عىل إعادة أكثر 
من ٥٠ باملئة من املشـاريع املدمرة خالل العام املايض وشملت جميع املجاالت 

الصحية واالستثمارية والصناعية والزراعية“.
الفتـًا إىل ”وجود ٣٠ مرشوعاً بمختلف القطاعات، ما زالت تحت التنفيذ تابعة 

لصندوق اإلعمار، ويتأمل أن يتم العمل بها خالل العام الحايل“.
وأوضح أن ”ليس كل املشـاريع املدمرة يف نينوى، هي من اختصاص صندوق 
اإلعمـار، كالجوامـع والحسـينيات والفنـادق ومنـازل املواطنـني إضافة إىل 
مشـاريع القطاع الخاص“.مؤكداً أن “ ٢٠٢٢ سيكون عاماً حافالً باإلنجازات 

ملشاريع عدة“، متهماً الحكومة املحلية السابقة بأنها ”عرقلت إنجازها“. 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس االربعاء، 

لتسجل ٢١٧ مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن البنك املركزي شـهد خـالل مزاده لبيـع ورشاء العمالت 
االجنبيـة اسـتقراراً يف مبيعاتـه لتصـل اىل ٢١٧ مليونـاً و٨٣٠ ألفاً و٢٦٣ 

دوالراً، غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشـرتيات البالغة ١٩٤ مليونـًا و٠٤٠ ألفـاً و٢٦٣ دوالراً، لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ ٢٣ مليونا بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن ٣٠ مرصفـًا قام بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخارج، و٦ مصارف لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشـاركة ١٢ رشكة 

رصافة.
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بغداد/ الزوراء:
اعلـن البنـك املركـزي، امس االربعـاء، عن سـحب رخصة رشكـة للدفع 

اإللكرتوني تابعة ألحد املصارف التجارية ملخالفة التعليمات.
وقال البنك يف بيان له ورد اىل «الزوراء»: انه «تقرر سحب الرخصة املمنوحة 
لرشكة نوافذ املعلومات للدفع اإللكرتوني املايل وتقنية املعلومات محدودة 

املسؤولية/ مختلط واململوكة للمرصف العراقي للتجارة».
وأضـاف البنك «ان سـحب االجـازة جاء لعـدم امتثال الرشكـة ملتطلبات 

ورشوط الرتخيص عىل الرغم من منحهم مدد زمنية طويلة».
وتأسـس البنك املركزي العراقي كبنك مسـتقل بموجب قانونه الصادر يف 
السـادس من آذار مـن العام ٢٠٠٤، كهيئة مسـتقلة، وهو مسـؤول عن 
الحفاظ عىل اسـتقرار األسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويرشف عىل ١٠ 
مصارف تجارية و٢٦ مرصفا اهليا و١٦ مصارف اسـالمية، اضافة اىل ١٩ 

مرصفا أجنبيا، فضال عن ٦ مؤسسات مالية و٣١ رشكة للتحويل املايل.

بغداد/ الزوراء:
نفـى املرصف الزراعـي، امس األربعـاء، الترصيحات االخرية 
بشـأن وجود فساد كبري وقروض وهمية فيما يخص املبادرة 

الزراعية.
وقال املـرصف يف بيان اطلعت عليه ”الـزوراء“: إن ”املرصف 
الزراعـي الذي يعمـل حاليا بـإدارة مكلفة مـن وزارة املالية 
وبـإرشاف لجنـة من البنـك املركـزي العراقـي، الترصيحات 
االخرية بشـأن وجود فساد كبري وقروض وهمية فيما يخص 

املبادرة الزراعية“.
وأضـاف البيان أنـه ”توقف العمل باملبـادرة يف العام 2017 ، 
وكانـت القروض التي تمنح مـن 100 مليون دينار فما فوق 

من صالحيات لجنة االقراض يف وزارة الزراعة حرصا“.
واوضـح أن ”جميع املعامـالت كانت تروج من قبل الشـعب 
الزراعيـة التابعة لوزارة الزراعة، وتجهز قبل وصولها لفروع 
املرصف الزراعي، ويف سياق العمل يشارك موظف من الشعب 
الزراعيـة التابعـة لـوزارة الزراعـة يف لجان الكشـف التابعة 
للمـرصف، وتتوىل الشـعب الزراعية مراقبة تنفيذ املشـاريع 
املمنوحة عن طريـق لجان املتابعة الخاصـة بها، فيما تتوىل 
مديريـات الزراعة متابعة تنفيذ املشـاريع الكربى، فضال عن 
لجـان املتابعة يف هيئة املستشـارين / اللجنة العليا للمبادرة 
الزراعيـة، التـي تتـوىل مراقبـة ومتابعة املشـاريع املمنوحة 
أيضا، ما يعني ان املرصف الزراعي كان بمثابة الصندوق املايل 
للمبادرة)“. من جانب اخر، أعلن املرصف الزراعي التعاوني، 

امس االربعاء، افتتاح فرع جديد له يف سامراء.
وذكـر املرصف يف بيان صحفي: أن ”عدداً من موظفي االدارة 
العامة شـاركوا يف حفل افتتاح فرع جديد يف قضاء سـامراء 
بحضور عـدد من الضيوف يتقدمهم رئيس جامعة سـامراء 

صباح عالوي، وعدد من الشخصيات ووجهاء القضاء“.

 مبينـاً أن ”رئيـس الجامعـة ألقى كلمة باملناسـبة عّرب فيها 
عن رسوره الفتتاح فـرع للمرصف الزراعي يف القضاء، ودعا 
العاملني والجمهور للتعاون معاً من أجل انجاح دور املرصف 

يف تقديم الخدمات لسكان قضاء سامراء“.
وأضاف أن ”مدير قسـم التحصيل محمد حسون ألقى كلمة 
االدارة العامـة، ورحـب بها بالضيوف وشـكر جميع الجهود 
التـي سـاهمت يف انجاز بنايـة الفرع ويف مقدمتهـم الزمالء 
العاملـون يف القسـم الهنـديس“. داعيا ”الجمهـور ووجهاء 
القضـاء اىل تقديـم الدعم اىل كـوادر الفرع من أجـل االرتقاء 
بنوعيـة العمل والخدمات“.وتابع البيـان أن ”املرصف طالب 
العاملني بالفـرع اىل تقديم أفضل الخدمات لجمهور املرصف 
يف قضـاء سـامراء ومحافظـة صـالح الدين“ .ولفـت اىل أن 
”مدير الفرع عيل طه ألقى كلمة باملناسـبة شكر فيها جميع 
الضيوف، وتعهـد بتقديم أفضل الخدمـات لعموم الجمهور، 
كما دعا اىل فتح الحسـابات يف الفرع وايداع األموال وتشجيع 
الجمهـور عىل ايداع األمـوال املكتنزة، ومسـاهمة الجميع يف 

تقديم الدعم للعاملني من أجل االرتقاء بنوعية الخدمات“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت األمانـة العامـة ملجلـس الـوزراء، امـس األربعـاء، عن إجـراءات 
حكوميـة وتخصيصـات مالية للقضاء عـىل ظاهرتي امللوحـة والتصحر 
بثـالث محافظـات، فيما اشـارت اىل قرب إنشـاء حزام أخـرض باملناطق 

الصحراوية.
وقال املتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد، يف ترصيح صحفي: 
إنه ”انطالقاً من اهتمام الحكومة بملف ملوحة حوض نهر الفرات والذي 
تعانـي منه محافظات املثنى والديوانية وذي قار منذ سـنوات، إضافة إىل 
ظاهرة التصّحر يف بادية السماوة التي تقع بني محافظات املثنى والديوانية 
ه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشـكيل لجنة  وذي قـار، وجَّ

عليا ترشف عىل تلك امللفات“. 
وأضـاف أن ”األمـني العام ملجلس الـوزراء توىل إدارة هذا امللف، وتشـكيل 
لجنـة عىل الفور برئاسـته وعضوية ممثلني عن وزارتـي الزراعة واملوارد 

املائية، وضمت عدداً من األكاديميني وأساتذة الجامعات“.
مشـرياً إىل أنَّ ”االجتماعات تداولت وضع الـرؤى والخطط الكفيلة بإنهاء 
هذه الظاهرة، ومن خالل ثالثة اجتماعات توصلت اىل الحلول الكفيلة لحل 

املشاكل التي تعاني منها هذه املحافظات منذ سنوات“.
وتابـع أنه“ يف االجتماع الرابـع رفعت توصياتها اىل مجلـس الوزراء الذي 
خصـص مبلغ 6 مليـارات دينار، منها 3 مليـارات لـوزارة الزراعة والـ3 
مليارات األخرى اىل وزارة املوارد املائية، لتبارش الرشكات املنفذة باملرشوع 

لتصفية حوض الفرات والقضاء عىل التصحر“.
وأكد أنَّ ”الرشكات املنفـذة لوزارتي املوارد املائية والزراعة بارشت بإنهاء 
ملـف ملوحة حوض نهر الفـرات والقضاء عىل ظاهـرة التصحر يف بادية 

السماوة“، مبيناً، أنَّ ”الرشكات املنفذة وصلت اىل مراحل متقدمة“.
ولفـت إىل أنَّ ”املرحلة املقبلة بعد أن ينتهي املرشوع ستشـهد املحافظات 
الثالث املثنى والديوانية وذي قار وصول املياه العذبة اليها، وتنتهي ظاهرة 
امللوحـة التـي كانت تأثـر يف املواطنني ويف الثـروة الحيوانيـة وعىل املوارد 

الزراعية“.
مشرياً اىل ”أننا سـنعمل عىل انشاء حزام أخرض لهذه املناطق الصحراوية 

ألنهاء ظاهرة التصحر، مما ستسهم يف التغيريات البيئية“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر األمريكي 
مقابل الدينار العراقي، امس االربعاء، 
بالعاصمـة  الرئيسـية  البورصـة  يف 
كردسـتان.وقال  اقليـم  ويف  بغـداد، 
مصدر إن بورصـة الكفاح والحارثية 
املركزية يف بغداد، سجلت صباح امس 
148250 دينـاراً عراقيـاً مقابل 100 

دوالر أمريكي، فيما سـجلت األسعار 
ليوم الثالثـاء 148150 ديناراً عراقياً 

مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأشـار املصـدر إىل أن اسـعار البيـع 
والـرشاء ارتفعت يف محـال الصريفة 
باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ 
سـعر البيـع 148750 دينـاراً عراقياً 
بينمـا  امريكـي،  دوالر   100 لـكل 

بلغت أسـعار الرشاء 147750 ديناراً 
عراقيـاً لكل 100 دوالر امريكي.أما يف 
اربيـل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد 
شهدت اسـعار الدوالر ارتفاعا ايضا، 
حيث بلغ سـعر البيع 148400 دينار 
لـكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سـعر 
الرشاء 148200 دينار لكل 100 دوالر 

امريكي.

بغداد/ الزوراء:
  دعا مرصف الرشـيد كل اصحاب الحسـابات املفتوحـة لديه اىل مراجعة 

فروعه لتحريكها تفاديا لتحولها اىل حسابات خاملة واموال مرتوكة.
واوضح املكتب اإلعالمي: ان ميض سـنة كاملة من دون تحريك الحسـاب 
يحول اىل حساب خامل واموال مرتوكة داخل الفرع، ومرور فرتة ٧ سنوات 

يحول اىل البنك املركزي العراقي.
وأضاف: ان بكال الحالتني فإعادة املبالغ املوجودة يتطلب بعض اإلجراءات، 
ولتفادي ذلك نرجو تحريكها بني فرتة واخرى من خالل السحب وااليداع.
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بغداد/إعالم اللجنة األوملبية 
أبرمت اللجنة األوملبية الوطنية العراقية، 
مذكـرة تفاهـم ريـايض مشـرتك مـع 

نظريتها اللجنة األوملبية االسبانية .
ومثل الجانـب العراقي بتوقيـع املذكرة 
األوملبيـة  اللجنـة  بمقـر  وقعـت  التـي 
االسـبانية يف العاصمـة مدريـد رئيـس 
اللجنـة األوملبية الوطنيـة العراقية  رعد 
حمـودي فيمـا مثـل الجانب االسـباني 
االسـبانية  األوملبيـة  اللجنـة  رئيـس 

اليخاندرو بالنكو برافو.
ورحب رئيس اللجنة األوملبية االسـبانية 
اليخانـدرو برافو بضيفـه  رعد حمودي 
والوفـد املرافـق لـه مبينـا ان اسـتعداد 
االتفـاق  تفاصيـل  لتفعيـل  اسـبانيا 
الريايض الذي ابرم بني الطرفني ملا يعزز 
التعاون املشـرتك بني شباب البلدين عرب 
األوملبيتني املرشفتني عىل العمل الريايض 

يف كال البلدين.
مـن جانبه قـال رئيس اللجنـة األوملبية 

الوطنيـة العراقيـة رعد حمـودي ”جئنا 
الرياضـة  ثقـل  نـدرك  الننـا  السـبانيا 
االسـبانية عامليـا وأوربيـا وقـد حقـق 
الرياضييون األسبان ما يحظى باحرتام 

العالم يف رياضة االنجاز العايل“.
ومـىض حمـودي للقـول ”إننـا يف غاية 
السـعادة بتوقيع مذكرة تفاهم ريايض 
مع اللجنة األوملبية االسبانية لفتح أفاق 
تعـاون جديـد وجـاد يمكـن ان يضيف 

للرياضة العراقية“.
اىل ذلـك أبـدى رئيـس اللجنـة األوملبيـة 
إمتنانـه  برافـو  اليخانـدرو  االسـبانية 
وترحابه العاليني لرئيس اللجنة األوملبية 
الوطنيـة العراقيـة، والوفـد املرافـق له 

لحضورهم ملقر اللجنة االسـبانية.
”لحمـودي  ان  للقـول  برافـو  ومـىض 
شخصية أوملبية أثبتت حضورها الفاعل 
قاريـا ودوليـا وقارية، وهـو معروف يف 
األوسـاط  الرياضية القارية واآلسيوية، 
كما أنه معروف لدينا يف املشهد الريايض 

االسباني كونه نجم كروي سابق“.
وأشـاد حمودي بتفاصيل االتفاقية التي 
سـعى، والوفد املرافق له، لتشكل دعامة 
تخـدم جميـع االتحـادات الرياضية من 
خالل فتـح جميـع املنشـآت الرياضية 
االسـبانية أمـام االتحـادات الرياضيـة 
العراقيـة مؤكداً ان مذكـرة التعاون بني 
اللجنتني األوملبيتني العراقية واالسـبانية 
ستقدم أفقا جديدا لالتحادات الرياضية 
الستغالل خربات الجانب اإلسباني إداريا 
وفنيا فضال عن توفر املنشآت الرياضية 
الرياضيني  قابليـات  لتطوير  الرضورية 
العراقيـني والوصول بهـم اىل الجاهزية 

املطلوبة“.
وختم حمودي حديثـه قائالً: ”نأمل من 
خالل توقيع هذه املذكرة تعزيز التعاون 
التـي جمعتنـا يف العديد من املناسـبات 
عـرب جوانـب التطوير املتعـددة، و نأمل 
بتواصـل العمـل معـاً خـالل السـنوات 
املقبلـة لتحقيـق النجاحات التـي تعود 

بالفائدة عىل الجانبني“.
وحرض توقيع مذكـرة التفاهم الريايض 
عـن الجانب العراقي األمـني العام هيثم 

عبد الحميد، و السفري العراقي يف اسبانيا 
الدكتـور عادل مصطفى وسـكرتري اول 
للسفارة الدكتور يارس عبد لحسني، فيما 

حـرض التوقيع عـن الجانب االسـباني 
األمـني العـام للجنة األوملبية االسـبانية 

فيكتوريا كابزاز.

الدمام / كريم قحطان
عدسة/ بشري آل سعيد 

لليـوم الثاني عىل التوايل تتواصل يف املنطقة الرشقية 
باململكـة العريـة السـعودية منافسـات البطولـة 
االسـيوية العرشين 2022 لكرة اليـد املؤهلة لكاس 

العالم 2023 يف بولندا والسويد. 
فضمـن مباريات املجموعـة الثالثة خـرج منتخبنا 
الوطنـي خـارسا امام بطـل اسـيا والعـارش عامليا 
املنتخـب القطـري بنتيجة 37ـ  22 هدفـا يف املباراة 
التي جـرت بينهما عىل الصالـة الرياضية يف الدمام 

االداء  يف  الكبـري  الفـارق  ورغـم  االربعـاء   امـس 
واملستوى والقوة الجسـمانية والخربة الكبرية التي 
يمتلكها اعضـاء الفريق فبدأ تقدم املنتخب القطري 
يف اول دقيقتني بتسـجيل هدفني بعد اعتمادهم عىل 
الهجمـات الرسيعـة املرتـدة وتسـجيل االهداف من 
جميـع االماكـن بعـد ان عجز حـارس املرمى احمد 
مكـي من التصـدي لهـا  اال ان العبونـا تمكنوا من 
مجاراة الفريق القطري يف الشوط االول واستطاعوا 
مـن اخرتاق دفاعاته وخاصة بدر حمودي وعيل عبد 
الرضـا وماجد عبد الرضا وميثم عودة وحسـني عيل 

حمزه ومصطفى محمد ووائـل حافظ وتمكنوا من 
تسـجيل االهداف و تقليص الفارق لينتهي الشـوط 
االول 17 – 9 ولم يتغري الحال يف شوط املباراة الثاني 

حيث واصل القطريني تقدمهم حتى نهاية املباراة 
ومـن نتائج مباريات اليوم ايضا ويف نفس املجموعة 
فـاز املنتخب االماراتي عىل عمـان بنتيجة 24 – 23 
هدفـا يف اللقاء الذي جرى بينهما يف القطيف ولربما 
هذه النتيجة ستخدم منتخبنا وسيكون لديه خياري 
التعـادل او الفـوز يف مبـاراة اليـوم امـام املنتخـب 

العماني للتأهل اىل دور   الثمانية.

Òãíbjfl@Òãy

êÓiaÏ◊Î@‚˝yc

!a@áj«@ÜbÁNÜ

ذلك هو العنوان الرئيس لكتاب زميلنا املبدع محمد إبراهيم  ويتبعه 
عنوان فرعي ”الرياضة العراقية يف نصف قرن ” ولك ان تقرأ العنوان 
كامال جملة واحدة من غـري ان يختل للمعنى بنيان لتصبح االحالم 
والكوابيـس أيضـا حالة واحـدة تتلبـس الرياضـة العراقية وروح 

وتطلعات املؤلف يف آن.
الكتـاب هـو جمع ألعمدة  كتبهـا الزميل محمـد إبراهيم عىل مدى 
نصف قـرن تقريبـا وهو عمـر حياته املهنيـة الحافلـة بالتجارب 
اإلبداعية، وأقول تجارب الن الكتابة عموما واالعمدة خصوصا إنما 
كانت تجربة واحدة من تجارب ابي رسمد الكثرية يف عالم الصحافة 

الرياضية وكلها بفضل الله تعاىل قد كللت بالنجاح الباهر .
وليس هذا بالحكم العاطفي املجامل لزميل اصدر كتابا . . انه حكم 
اراه موضوعيـا النني ومحمد إبراهيـم انطلقنا يف زمن واحد  مقدار 
االختـالف فيه يعد بااليام او األسـابيع ويف مـكان واحد هو جريدة 
الجمهورية بسمعتها الذهبية بل االغىل مهنيا وقد سبقني اىل املكان 
يف نهايات عام 1978 ومنذ ذلك الحني وانا أرى يف محمد إبراهيم األخ 

املخلص صداقة ومهنة .
هكـذا انظر اىل الكتاب والكاتب، لذا قلت تجارب ولم اقل تجربة، الن 
حياة محمـد إبراهيم املهنيـة هادئة صاخبة من غـري تناقض، اما 
هدؤهـا فأصله يعود اىل هدوء محمـد إبراهيم طبعا نقيا فطره الله 
عليـه، واما صخبها فذلك الن الصحافـة والرياضية منها عىل وجه 
التخصيص فيها الكثري من املطبـات الطبيعية والصناعية والثانية 
هـي االغلب والن محمد إبراهيم اليعـرف اال وجها واحدا للحق فانه 

كان يخوض املعارك الكتابية والكالمية دفاعا عن هذا الوجه .
لـن اتحدث عن الكتاب الرائع السـباب منها اننـي لن اضيف جديدا 
ملـا كان قد نرشه محمـد إبراهيم فهو دقيق يف إصابـة املعاني وكل 
الذي يسعني يف هذا الباب هو الدعوة لقراءة الكتاب من لدن القارئ 
العاشق للرياضة العراقية وكذلك املختص يف شأن التوثيق والتأريخ 

الريايض .
انهـا محطات جديرة بالدراسـة وضمها مع ما سـبقها اىل سـجل 
الرياضـة العراقيـة والسـيما انها موثقة باليوم والشـهر والسـنة 
– جـزى اللـه تعاىل أبا رسمـد خري الجزاء – عىل تسـهيل مهمة من 
يتصـدى للمتابعة والتوثيق كما ان محمد إبراهيم أضاف درة أخرى 
اىل عقد درره حني كشف عن مكنون مشاعره ورهافة حسه وفيض 
طيبتـه التي ربمـا خفيت عمـن كان يتعامل معهـم بحزمه املهني 
واإلداري ..هـذه الصفـات التي اليدرك عمقها – كمـا أرى – اال من 
عـاش مع الصحفـي الكبري محمد إبراهيم زمنـا ممتدا عىل مراحل 

حيث ينكشف املعدن  الثمني وتتالق الروح النقية .
وتبقـى تجارب محمد إبراهيم اكرب واشـمل فائدة من ان تحرص يف 
مقـال او تجمـع بني دفتي كتاب ..لذا فلنا الحـق يف ان نحلم بكتاب 
آخر يتحدث عن محمد إبراهيم حديث الذكريات التي يسـتقى منها 
الـدروس والعـرب ..فالعمر املهنـي طويل وكنوزه بفضـل الله تعاىل 
وفـرية وال اظن ان يبخـل بها من هو مثل أبو رسمـد ...ليكن حلما 

ورديا واقعيا  اذن .
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بغداد/ متابعة الزوراء
 أكد نجم املنتخب العراقي السـابق، وأحد ركائز أبطال آسـيا ٢٠٠٧، حيدر عبد الرزاق أن 
الوصـول إىل مونديال قطـر ٢٠٢٢، أمر صعب جداً يف ظل هذه الظروف. وقال عبد الرزاق 
إن «هناك من يتوهم بوجود فرصة وأمل بسيط لتأهل املنتخب إىل املونديال، وذلك بسبب 
التخبطات اإلدارية والفنية وعدم استقرار املنتخب من ناحية الالعبني واملدربني ومن كل 
النواحي اإلدارية األخرى إىل جانب واقع الحال». وأبدى نجم آسيا ٢٠٠٧، استغرابه بشأن 
الهجمة التي تشن ضد اتحاد الكرة وتحديداً عىل النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة يونس 

محمود، مؤكداً عدم جواز الحكم عىل عمل االتحاد ويونس محمود من أشهر بسيطة».
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بغداد/ حسني عمار:
يشـارك فريقـا غـاز الجنوب 
منافسـات  يف  والبيشـمركة 
بطولة األندية العربية للرجال 
 15 الــ  يف  سـتنطلق  التـي 
وتستمر لغاية الـ27 من شهر 
شـباط املقبـل يف الجمهورية 
التونسية بمشـاركة 20 نادياً 

من 12 دولة عربية.
وقـال مدير املكتـب اإلعالمي 
عبـاس  الطائـرة  التحـاد 
االتحـاد   “ إنَّ هنـدي  عـيل 
للعبة أرسـل إعماماً  العربـي 
لالتحـاد العراقـي يبلغـه فيه 
بتمثيـل فريقي غـاز الجنوب 

والبيشمركة للعراق يف بطولة 
بنسـختها  العربيـة  األنديـة 
األربعـني باإلضافـة إىل تحديد 
موعد القرعة ونظام ومنهاج 

البطولة“.
هـذه   “ أنَّ هنـدي،  وأضـاف 
مميـزة  سـتكون  النسـخة 
جداً، لذا فان فرقنا املشـاركة 
ستستعد جيداً لهذا االستحقاق 
املهم لتمثيل الطائرة العراقية 
 “ خري تمثيـل“، مشـرياً إىل أنَّ
العراق سـيكون حارضاً بقوة 
ومنافساً عىل املراكز املتقدمة 
لغـرض  وجـوده  يكـون  وال 

املشاركة فحسب“.

بغداد/ متابعة الزوراء
كشف عماد محمد مدرب منتخب الشباب بكرة 
القـدم ، عن أبـرز املحطات التي سيشـارك بها 
أسـود الرافدين ، تحضريا لتصفيات كأس آسيا 

التي ستقام العام الحايل.
وقال محمـد إن منتخب الشـباب يواصل مرانه 
يف ملعـب الربج التابع لكليـة الرتبية الرياضية، 

مستغال فرتة توقف منافسات الدوري املحيل.
وأضـاف أن املرحلـة الثانيـة من االسـتعدادات 
سـتكون مطلع الشـهر املقبل يف مدينة أنطاليا 

الرتكية، وسيتخللها خوض 4 مباريات ودية مع 
الفرق الرتكية، بينما ستكون املحطة الثالثة هي 
املشـاركة يف بطولة رباعية سيعلن اتحاد الكرة 
العراقي عـن تفاصيلهـا قريبا وتقـام يف بغداد 
أو البـرصة. وتابـع: ”املرحلـة األفضـل لإلعداد 
سـتكون يف أوروبـا من خـالل إقامة معسـكر 
تدريبي مطول قبـل انطالق التصفيات وخوض 
سلسـلة من املباريـات مع مختلـف املدارس يف 

القارة العجوز“.
 كمـا أكـد مـدرب منتخـب شـباب العـراق، أن 

املعسـكرات ستشـهد حضـور جميـع الالعبني 
املحرتفني يف أوروبا وستقام يف أيام الفيفا فقط، 

من أجل خلق حالة من االنسجام بني الالعبني.
وأوضح أن القائمة املقبلة ستشهد إضافة العب 
محيل وآخر يلعب بالدوري األسرتايل ، مع توجيه 

الدعوة لعدد آخر من الالعبني يف املهجر.
ودعا عماد محمد يف ختـام ترصيحاته الالعبني 
الشـباب إىل االلتـزام والرتكيـز البدنـي وأيضـا 
االبتعاد عن السهر وكل األمور السلبية لالرتقاء 

باملستوى الفني والوصول إىل النجومية.

@Ê˝r∫@Ú◊ã‡ìÓj€aÎ@lÏ‰ßa@åbÀ
@ÚÌá„¸a@Ú€Ï�i@¿@÷aã»€a
Òãˆb�€a@Òãÿ€bi@ÚÓiã»€a

›j‘æa@ãËì€a@bÓ€b�„a@¿@ãÿè»Óé@lbjì€a@kÉn‰fl@Zá‡´@Üb‡«

@bÓéa@Ú€Ï�ji@ã�‘€a@È‘Ó‘í@‚bflc@ãè≤@áÓ€a@kÉn‰fl

Ï‘€a@÷aã»€a@kÉn‰fl@ÚËuaÏfl@Âfl@ÒÜb–né˝€@…‹�n„Î@ÜaáÃi@¿@k»‹€bi@ıaá»é
@Ä€@aá‰ÀÎc@kÉn‰fl@läáfl

حوار/ امري رسول

اكد مـدرب منتخـب اوغندا بكـرة القدم 

الرصبي ميلوتني رسيدوفيتش ان مباراة 

السـبت الوديـة التـي سـتجمع منتخبه 

الضيف بمنتخبنا الوطني ستكون فرصة 

كبـرية واختبار قوي لـه ولالعبني ملعرفة 

مكامـن القـوة والضعـف لـدى منتخبه 

الـذي يضم مجموعة كبـرية من الالعبني 

الشباب.

وقال رسيدوفيتش يف حوار حرصي اجرته 

معه صحيفة (الزوراء) ان العبي منتخب 

اوغنـدا ابـدوا سـعادة كبـرية بمواجهة 

املنتخب العراقي الذي يضم مجموعة من 

افضل الالعبني فضال عن مستواه املتميز 

واملواهب والخامات الرائعة التي يضمها 

بلـد مثل العراق وبالتايل سـيكون اختبار 

كبـري لقـدرات العبـي منتخـب اوغنـدا 

الشـاب الذي يمكنه التعلم كثريا من هذه 

املواجهة التي سـتجمع املنتخبني بعد غد 

السـبت عىل ملعب املدينة الدويل موضحا 

يف الوقـت ذاتـه انه لم يكـن يحلم قط ان 

يـزور العـراق كالعـب او مـدرب، حيث 

شـاهدت عندمـا كنـت صغـريا منتخب 

بالدي رصبيا وهو يزور العراق للعب مع 

املنتخب العراقي وديا قبل عدة عقود وانا 

االن ازور العـراق ألخـوض مبـاراة ودية 

كمـدرب ملنتخـب اوغنـدا وهـذا يمثل يل 

مصدر سـعادة كبرية فانا احرتم منتخب 

العراق كثريا واتطلـع ملواجهة جماهريه 

حيث سـعدت كثريا بفوز املنتخب العراق 

بكأس اسـيا عـام 2007 الـذي كان عن 

اسـتحقاق كبـري كمـا اني ذهلـت بقوة 

منتخـب الشـباب الـذي شـارك يف كأس 

العالم انـذاك يف تركيا عام 2013 وبالتايل 

انـا والالعبـون سـعداء كثـريا بمواجهة 

املنتخـب العراقي يف ملعـب املدينة الدويل 

كون ان هذه املباراة ستكون بوابة فعلية 

لعـودة املباريـات الدوليـة مـن جديد اىل 

العاصمة بغداد وسيكون منتخب اوغندا 

جـرسا يف طريق عودة بغـداد مرة اخرى 

عىل الخريطة الدولية.

واشار مدرب منتخب اوغندا اىل انه خطط 

مع اتحاد اللعبة هناك للمجيء اىل العراق 

بمنتخب يضم مجموعة كبرية من العبي 

الدوري املحيل والذيـن يلعبون ألول مرة 

خـارج البالد كما يضم عـدد ال بأس من 

العبـي منتخب الشـباب تحـت 20 عاما 

والذي احرز مؤخـرا لقب بطولة افريقيا 

حيث نسعى لصنع منتخب وطني جديد 

خـالل الفـرتة االنتقاليـة الحاليـة التي 

يمـر بها املنتخـب والذي يفتقـد للخربة 

املطلوبـة يف مثل هكـذا مواجهات قوية 

وكبرية امام منتخب محرتم مثل املنتخب 

العراقي.

وتابع ان منتخب اوغنـدا يأتي اىل العراق 

لخـوض مبـاراة جيدة جـًدا من شـأنها 

أن تسـاعدنا عىل التحضري للمسـابقات 

املسـتقبلية التـي تنتظر اوغنـدا يف قادم 

االشـهر املقبلـة وليـس لدي أدنى شـك 

يف أنهـا سـتكون مواجهة تنافسـية بني 

فريقني يرغبـان بالتطور اكثـر وهذا ما 

سـأبحث عنه خالل لقاء السـبت الودي 

مؤكـدا ان منتخـب اوغنـدا اقـام قبـل 

وصوله امس اىل العراق، معسـكرا قصري 

االمد يف مدينة انطاليا الرتكية حيث واجه 

منتخبي آيسـلندا ومولدوفا انتهت االول 

بالتعادل االيجابي بهدف وتمكن منتخب 

اوغنـدا يف تحقيـق الفوز باللقـاء الثاني 

بنتيجة 3 - 2.

وخلـص اىل انه حقق مـع منتخب اوغندا 

العديـد من النتائـج االيجابية خالل فرتة 

توليه تدريب املنتخـب االفريقي ويتطلع 

اىل مواصلـة تحقيـق افضـل النتائج مع 

او  الوديـة  املباريـات  يف  سـواء  اوغنـدا 

الرسمية وبالتايل هو متأكد من ان اوغندا 

سـيظهر بشـكل جيـد يف مبـاراة العراق 

الودية ومحاولة االسـتفادة من مواجهة 

منتخب قوي مثل املنتخـب العراقي قبل 

االستحقاقات املقبلة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
مراسـل برنامـج (هاتريـك) الـذي يبـث 

من عـىل قناة (يو تـي يف )، الزميل نزيه 

الركابـي اعلـن عـن اصابتـه بفايروس 

الصادقـة  امنياتنـا  املسـتجد،  كورونـا 

بالشفاء العاجل للزميل العزيز وان يلبسه 

الرحمـن ثوب الصحـة والعافيـة التامتني وان 

يعـود لعائلته وملمارسـة عملـه املهني من جديـد خالل االيام 

القليلة املقبلة.

 ******************

الصحفـي العراقـي املقيـم يف دولة قطر 

الزميـل عيل الالمي، اكد اكتسـاب (ابنه) 

الشـفاء التام مـن االزمـة الصحية التي 

تعـرض لهـا قبـل مـدة زمنيـة ليسـت 

بالقصـرية، دعواتنـا الصادقـة البـن زميلنا 

بالشـفاء التام وان يمن عليه العيل القديـر بالصحة والعافية 

التامتني.



أهدر تشيليس تقدمه، وتعادل مع مضيفه 
برايتون 1-1، يف مباراة مقدمة من الجولة 
الرابعـة والعرشيـن بالـدوري اإلنجليـزي 

املمتاز.
وسجل املغربي حكيم زياش هدف تشيليس 
يف الدقيقـة 28، فيمـا أحـرز آدم ويبسـرت 

هدف برايتون بالدقيقة 60.
ورفع تشـيليس رصيده بهذا التعادل إىل 44 
نقطة، ليقفز بفارق نقطـة وراء ليفربول 
صاحـب املركـز الثانـي، و12 نقطـة عـن 
املتصـدر مانشسـرت سـيتي، فيمـا ارتفع 
املركـز  29 نقطـة يف  إىل  رصيـد برايتـون 

التاسع.
وقـاد البلجيكـي روميلـو لوكاكـو هجوم 
تشـيليس بإسـناد من زيـاش واإلنجليزي 
سـيزار  لعـب  فيمـا  مونـت،  مايسـون 
أزبيليكويتـا يف الخـط الخلفـي الثالثي إىل 

جانب تياجو سيلفا وأنتونيو روديجر.
وكاد الفريـق املضيف يسـجل هدفا مبكرا 
يف الدقيقـة الثالثة، عندمـا تلقى جايكوب 
موديـر تمريـرة بكعـب القدم، لكنه سـدد 

بعيدا عن املرمى.
وبعد دقيقتني من مطالبة جمهور برايتون 
بركلـة جزاء بعد سـقوط أليكسـيس ماك 

أليسـرت داخل املنطقة دون أن يعلن الحكم 
عـن يشء، أنقـذ حـارس مرمـى برايتون 
روبرت سانشـيز مرماه مـن هدف محقق 
15، بعـد تسـديدة مميـزة م  الدقيقـة  يف 

أزبيليكويتا.
وارتـدت تسـديدة مهاجـم برايتـون داني 
ويلبيك مـن الدفاع يف الدقيقـة 23، قبل أن 
يفتتح املغربي زياش التسـجيل يف الدقيقة 
زميلـه  مـن  تمريـرة  تلقـى  بعدمـا   ،28
الفرنـيس نجولو كانتي، قبل أن يسـدد من 
خـارج منطقة الجزاء عىل يسـار الحارس 

سانشيز.
وحاول برايتون الرد رسيعا عىل تشـيليس، 
دون أن تنجح مسـاعيه، وارتفعت تسديدة 
اللندنـي يف  الفريـق  ويلبيـك عـن مرمـى 

الدقيقة 40. 
وحاول زياش التسـديد عىل مرمى برايتون 
يف الدقيقـة 48، بيـد أن الدفـاع أبعد كرته، 
وتحسـن أداء برايتـون أكثـر مـن الناحية 
الهجومية يف الشوط الثاني، لكنه لم يتمكن 
من تشـكيل الخطورة املطلوبـة يف الدقائق 

العرش األوىل.
وتدخل حارس تشـيليس كيبـا أريزاباالجا 
إلنقـاذ مرمـاه يف الدقيقـة 60، مـن خالل 

إبعاد تسديدة ما أليسرت املرتدة من الدفاع، 
لتتحول الكرة إىل ركنية، تابعها املدافع آدم 

ويبسرت برأسه دون رقابة يف قلب الشباك.
ورغم الهدف، قـام مدرب برايتون جراهام 
بوتر بتبدلني هجوميـني، دخل عىل اثرهما 
ليونـارد تروسـار ونيـل موبـاي بـدال من 
ويلبيك وباسكال جروس، وجاء رد تشيليس 
خجـوال يف الدقيقة 66، عرب تسـديدة علت 

املرمى من ماركوس ألونسو.
وفشـل موبـاي يف السـيطرة عـىل الكـرة 
داخل منطقة السـت ياردات، ليهدر فرصة 
تسـجيل الهـدف الثانـي ألصحـاب األرض 
يف الدقيقـة 68، وبعدهـا بدقيقتـني ارتدت 
محاولة ويسـرت من الدفـاع لتتهادى بيني 

يدي الحارس كيبا.
وأجـرى تشـيليس 3 تبديالت دفعـة واحدة 
من خالل إرشاك كاي هافرتز وتيمو فرينر 
وماتيو كوفاسيتش، مكان لوكاكو وزياش 

وجورجينيو.
 وتحسـن أداء تشـيليس كثـريا يف الدقائـق 
العـرش األخـرية، بيد أنـه عجز عـن تهديد 
املرمى بشـكل فعيل، وسـقط مونت داخل 
املنطقـة يف الدقيقـة 85، لكـن الحكم أمر 

بمواصلة اللعب.

أقـيص بوروسـيا دورتموند حامـل اللقب من 
الـدور ثمن النهائـي لكأس أملانيا لكـرة القدم 
بسـقوط مدو 2-1 أمام مضيفه سـانت باويل 

من الدرجة الثانية.
ولحق دورتمونـد ببايرن ميونيخ، حامل الرقم 
القيايس (20) الذي كان قد ودع املسـابقة من 
الـدور الثاني بخسـارة مدوية أمام بوروسـيا 
مونشـنغالدباخ بخماسـية نظيفـة يف ترشين 

االول/أكتوبر الفائت.
وستشـهد املسـابقة تتويج بطل جديـد للمرة 
االوىل منذ أن فاز بهـا أينرتاخت فرانكفورت يف 

.2018
وتقدم سـانت باويل رسيعاً عرب التوغويل إتيان 
أمينييدو (4) قبل أن يسـجل البلجيكي أكسيل 
فيتسـل هدف عكيس مضاعفـاً تقدم أصحاب 

األرض قبل االسرتاحة .(40) 
حـاول فريق املـدرب ماركـو روزه العـودة إىل 
املباراة يف الشـوط الثانـي، إال أنه اكتفى بركلة 
جزاء نفذهـا نجمه النرويجـي إيرلينغ هاالند 
(58) الـذي يضغـط عليه النـادي التخاذ قرار 

بشأن مستقبله.
ويرتبـط هاالند البالغ من العمـر 21 عاًما مع 
دورتموند حتى عام 2024، لكن عقده يتضمن 
بنـداً جزائياً يسـمح له بالرحيـل يف نهاية هذا 
املوسـم مقابـل حـوايل 80 مليون يـورو (91 
مليون دوالر) وسـط رغبة العديـد من االندية 
يف ضمه.وبلغ بوخوم دور الثمانية بفوزه 3-1 

عىل ماينتس.
وتأهـل هامبورغ من الدرجـة الثانية اىل الدور 
ربـع النهائـي بعـد فـوز دراماتيكـي بركالت 
الرتجيح (3-4) عىل مضيفه كولن من الدرجة 

االوىل.
وانتهـى الوقت االصيل بـني الفريقني بالتعادل 
السلبي. وظن هامبورغ أنه حسم التأهل باكرًا 
يف الشوطني االضافيني بعد أن سجل له روبرت 
التقدم يف  غالتزيل هـدف 

الدقيقة 92.

وعندمـا كانت املباراة تلفظ أنفاسـها االخرية، 
تحصل كولن عىل ركلة جزاء ليسـجل الفرنيس 
أنتونـي موديسـت هـدف التعـادل يف الدقيقة 
الثانيـة من الوقت بدل الضائع للشـوط الثاني 
ركالت  اىل  الفريقـان  ليحتكـم   ،(120+2)

الرتجيح التي ابتسمت للضيوف.
وتأهـل أيًضـا كارلرسوه مـن الدرجـة الثانية 
بفوزه عىل تي أس يف 1860 ميونيخ من الثالثة 
بهـدف وحيد ملارفـني فانيتزك مـن ركلة جزاء 

 (69).

عاود الدويل األرجنتينـي ليونيل مييس التمارين الجماعية مع فريقه 
باريس سـان جريمـان الفرنـيس للمـرة األوىل منذ إصابتـه بفريوس 

كورونا نهاية العام الفائت.
وشوهد النجم األرجنتيني يتمرن مع زمالئه يف فيديو نرشه نادي العاصمة 

عىل تويرت مغرًدا ”ليو مييس يعود اىل التمارين الجماعية“.
وأصيب املتوج بالكرة الذهبية سـبع مـرات بالفريوس خالل 
عطلة األعياد يف مسـقط رأسـه يف روسـاريو يف األرجنتني 

خالل فرتة التوقف الشتوية للمنافسات.
وأعلن سـان جريمان يف الخامس من الشهر الحايل أنه 
عاد اىل فرنسـا بعد أن جاءت نتيجة فحصه سـلبية إال 

أنه لم يكن جاهزًا بعد للعودة اىل املنافسات.
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بـات جورجينـو فينالدوم، العب وسـط باريس سـان جريمان 
الفرنـيس، مرشـحا للرحيـل عـن النادي بعـد أشـهر قليلة من 

انضمامه للفريق.
يف هـذا الصـدد ذكـر تقريـر صحفـي فرنـيس أن إدارة بـي إس 
جـي، رفضت عرضـني من نيوكاسـل يونايتـد اإلنجليزي، لضم 

فينالدوم.
وأشـار إىل أن النجم الهولندي سـبق أن لعب 40 مباراة بقميص 

نيوكاسل، سجل خاللها 11 هدفا يف موسم 2016/2015.
وأضـاف أيضا أن الالعب الهولندي يحظـى باهتمام أندية أخرى 
يف إيطاليـا مثل يوفنتوس وإنرت ميالن، لكن املحاوالت األولية، لم 

يكتب لها النجاح.
ويتعـاىف فينالـدوم حاليا من إصابة بالتواء يف الكاحل، سـتبعده 
عـن املالعب 3 أسـابيع، وفقـا لتقريـر طبي صادر عـن النادي 
البارييس.وال يشـعر جورجينو (31 عاما) باالنسجام مع أجواء 
الفريق البارييس منذ انضمامه مطلع املوسـم الجاري يف صفقة 

انتقال حر، قادما من ليفربول اإلنجليزي.

حسـم اإلسـباني املصنف خامسـاً عاملياً رافايل نادال مواجهته 
أمام األملاني يانيك هانفمان بسهولة 2-6، 3-6 و4-6، ليعرب إىل 

الدور الثالث من بطولة أسرتاليا املفتوحة لكرة املرضب. 
وقال اإلسـباني (34 عاماً) عن هانفمان املصنف 126 عاملياً بعد 
املباراة التي استمرت لساعتني و42 دقيقة: ”اليوم كان مستواه 

أعىل بكثري مما يشري إليه تصنيفه“.
وسـيواجه نـادال غدا الجمعـة الفائز من املواجهـة بني الرويس 
كارن خاتشـانوف والفرنـيس بنجامـان بونـزي، للتنافس عىل 

مقعد يف ثمن النهائي.
ويقـدم نادال أداًء جيداً يف عـودة ممتازة إىل البطوالت الكربى إثر 
أشـهر من العالج إلصابـة يف القدم ثم التعايف مـن كوفيد19- يف 

كانون األول/ديسمرب املايض.

رفض إشبيلية عرًضا مقدًما من نيوكاسل، للتعاقد مع قلب الدفاع 
الربازييل دييجو كارلوس، يف يناير/ كانون الثاني الجاري.ويحاول 
نيوكاسـل، تدعيم صفوفـه بصفقات قوية يف املريكاتو الشـتوي 
الحايل، من أجل انتشال الفريق من مراكز الهبوط يف الربيمريليج.
وأفـاد فابريزيـو رومانو، خبري سـوق االنتقـاالت يف أوروبا، بأن 
كارلوس (28 عاًما) اتفق عىل رشوطه الشـخصية مع نيوكاسل، 
باإلضافـة ملدة التعاقد التي تصل إىل 5 مواسـم.ورغم ذلك، أوضح 
رومانو، أن إشـبيلية رفض عرض نيوكاسل لضم كارلوس مقابل 
35 مليون يورو، وتمسـك بزيـادة القيمة املاليـة للصفقة.جدير 
بالذكر، أن ملكية نيوكاسل انتقلت لصندوق االستثمار السعودي، 

وهو ما جعل النادي ينافس عىل الصفقات الكربى.

كشف تقرير صحفي إسباني عن موقف برشلونة من التعاقد 
مع العب تشيليس، يف الصيف املقبل.

وبحسـب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ اإلسـبانية، سيكون 
من الصعب عىل برشلونة إتمام التعاقد مع املدافع الدنماركي 

أندرياس كريستينسن،، حتى لو كان سيأتي بدون مقابل.
وينتهـي عقد كريستينسـن (25 عاًمـا) مع البلـوز، بنهاية 
املوسـم الجاري، ولم يتوصل التفاق حـول توقيع عقٍد جديد 

حتى اآلن.
وأوضحت الصحيفة، أن والد كريستينسـن اشرتط عىل إدارة 
تشـيليس حصوله عىل عمولـة تجديد دفعة واحـدة، وهو ما 
رفضه مسؤولو البلوز، رغم الحالة االقتصادية الجيدة للنادي 
اللندني.وأشـارت الصحيفـة، إىل أن برشـلونة لن يسـتطيع 
تحمل عمولة والد كريستينسن، إىل جانب راتب الالعب، وربما 
مكافـأة توقيع، يف ظـل األزمة االقتصادية التـي يعاني منها 
النادي.وارتبط اسم كريستينسن باالنتقال ألندية أخرى، من 

بينها بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد.

يسـتعد برشـلونة لتمديد عقد العبه الشـاب، بعـد أن أصبح أحد 
العنـارص األساسـية يف الفريـق، وذلك بحسـب تقريـر صحفي 
إسباني.وبحسـب صحيفـة ”سـبورت“ الكتالونيـة، فقـد بـدأ 
برشـلونة اتصاالته بممثيل اإلسـباني جايف، من أجل االتفاق عىل 
تفاصيـل العقـد الجديد.وأثبـت جـايف (17 عاًما) جـدارة كبرية 
بارتداء قميص الفريق األول لربشلونة، منذ أن تم تصعيده عىل يد 
رونالد كومان، وهو ما أّهله لالنضمام ملنتخب إسبانيا تحت قيادة 

لويس إنريكي، ومن ثم أكمل املسرية مع تشايف مدرب البارسا 
الجديد.ويرتبط جايف بعقد مع برشلونة، حتى 2023، برشط 
جزائـي ضعيـف للغاية قيمتـه 50 مليون يـورو، يمثل ثغرة 
كبرية.وأضافـت الصحيفـة، أنه كان هناك اتصـاالت بالفعل 

يف ديسـمرب/ كانون الثانـي املايض، بني إدارة برشـلونة بقيادة 
ماتيو أليماني وخوان البورتا وممثيل الالعب، من أجل الحديث 

حول إمكانية التجديد .وأشـارت الصحيفة، أن األمور 
لم ترس بجدية يف ذلـك الوقت، ألن األولويات يف 

برشـلونة كانت تتمثل يف خفـض فاتورة 
األجور، من أجل عقد صفقات جديدة.

ومـن املقـرر، أن يعقـد مسـؤولو 
برشلونة جلسة مع ممثيل جايف، 

خالل األيـام املقبلة، من أجل 
فتـح ملـف التجديـد مرة 

أخـرى، خاصـة بعدما 
بـدأ أكثـر مـن نـاٍد 

يحاول التقرب من 
الالعب.

عرب ماركو روزه، مدرب بوروسيا دورتموند، عن غضبه 
بعـد إقصاء فريقه من ثمـن نهائـي كأس أملانيا، وذلك 

عقب خسارته عىل يد مضيفه سانت باويل .(1-2) 
ولحق أسـود الفيسـتيفال بالغريم، بايرن ميونخ، الذي 
ودع البطولـة مبكرا من دور الـ32، ليفشـل يف الحفاظ 

عىل لقبه.
وتحـدث روزه لشـبكة سـكاي قائال: ”فرصـة جديدة 
للفـوز بلقب قد تبخـرت، ولم يعد بإمكاننـا الدفاع عن 

اللقب الذي توجنا به العام املايض“.
وأشار املدرب األملاني إىل ظهور فريقه بمستوى ضعيف 
يف أول 10 دقائـق مـن املبـاراة، مضيفـا: ”ال يوجد عذر 
لذلـك، حيث يتوجـب علينا دخـول أرض امللعب بحيوية 

منذ البداية“.
وأتـم: ”يف الحقيقـة لم نسـتطع فعل ذلك، وهـذا غباء، 

ولهذا السبب أشعر بالغضب“.

لدورتمونـد  وسـبق 
الخـروج أيضـا مـن 

دور مجموعـات دوري 
بنهايـة  أوروبـا  أبطـال 

العـام املـايض، ليخرج من 
سـباق املنافسـة عـىل لقبني 

هذا املوسم.
قائـد  رويـس،  ماركـو  وأعـرب 

بوروسـيا دورتموند، عن استيائه من 
تفويـت فريقه فرصـة املُيض يف طريقه 

نحـو نهائـي كأس أملانيـا، بعـد تعرضـه 
لإلقصاء املبكر.

وفشـل أسود الفيسـتيفال يف الحفاظ عىل 
اللقب الذي فازوا به املوسم املايض، وذلك 

بخسارتهم، عىل يد سانت باويل .(1-2) 
وقال رويس لشبكة ”سكاي سبورتس“ 

عقب املبـاراة: ”يجب أن نلوم أنفسـنا، لعدم 
قدرتنا عىل الحفاظ عىل مستوانا الذي ظهرنا 

به يف املباريات القليلة املاضية“.
وأضـاف: ”إنـه ألمـر مؤلم أن نخـرس فرصة 
االسـتمرار يف طريقنا نحـو الوصول للنهائي 
مجـددا، خاصـة بعـد إقصاء املرشـح األبرز 
الغريـم  ميونيـخ،  بايـرن  مبكـرا“.وكان 
التقليـدي لدورتمونـد، قـد ودع منافسـات 
الـكأس يف وقت مبكر بعدما تعرض لهزيمة 
مذلـة عـىل يـد بوروسـيا مونشـنجالدباخ 

(5-0) يف دور الـ32.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
توقفت «شـبكة الجزيرة اإلعالمية» 
ملنصتهـا  املحتـوى  إنتـاج  عـن 
الواليـات  يف  املحافظـة  الرقميـة 
املتحـدة «رايتـيل»، وفقـاً ملـا أكدته 
أربعـة مصـادر ملوقع «أكسـيوس» 
اإلخباري، الثالثاء.وعلّقت الشـبكة، 
املـايض،  األول  ديسـمرب/كانون  يف 
برنامجها عـىل املنصة الرقمية الذي 
كان يـرشف عليـه مديـر تحريرها 

سكوت نورفيل. وكان نورفيل ساعد 
يف إطـالق قناة «فوكس نيـوز» عام 
١٩٩٦.العام املايض، أفادت «شـبكة 
الجزيـرة اإلعالميـة»، يف بيـان، بأّن 
«رايتـيل» سـتكون «منصـة جديدة 
تقـدم محتـوى لجمهـور يفتقر إىل 
اإلعالميـة  البيئـة  يف  كاف  تمثيـل 
الحالية»، يف الواليـات املتحدة.وذكر 
«أكسـيوس» أّن العاملني يف برنامج 
املنصـة لـم ُيحـذروا إال قبـل وقـت 

قصري مـن إقفالهـا. وقـال أحدهم 
إنهـم أُعلمـوا بـأّن القـرار «متعلّق 
بامليزانية». وأكـد براد بولومبو الذي 
عمـل يف «رايتـيل»، لـ»أكسـيوس»، 
خرب إغالقهـا. ووصف تجربة العمل 
فيها بـ»الرائعـة»، مبدياً خيبة أمله 
إزاء مصريها هذا.وقال نائب الرئيس 
يف  والنمـو  األعمـال  لتطويـر  األول 
«الجزيرة»، مايكل ويفر، إّن الشبكة 

ال تزال تقّيم «رايتيل».  

لندن/متابعة الزوراء:
 مـع بلوغ ”بي.بـي.يس“ عامها املئـة، تنقلب الحكومة 
الربيطانيـة رسـميا ضـد رسـوم الرتخيـص باعتبارها 

أفضل وسيلة لتمويلها.
وقالـت وزيـرة الثقافـة الربيطانيـة ناديـن دوريس إن 
اإلعالن املقبل بخصوص رسـوم ”بي.بـي.يس“ المتالك 
جهـاز تلفزيـون سـيكون األخـري، وإنـه حـان الوقت 
للبحـث يف طـرق جديـدة لتمويـل وتسـويق ”املحتوى 
الثقـايف الربيطاني العظيـم“. وأضافـت أن ”األيام التي 
كان يتعـرض فيها كبار السـن للتهديد بالسـجن وقيام 

محرضي املحكمة بطرق أبوابهم“ قد ولّت.
يذكر أنه يف ٢٠٢٠ بدأ األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 
٧٥ عاما بدفع رسـوم رخصة امتـالك جهاز التلفزيون، 

والتي كانت يف السابق مجاناً بالنسبة إليهم.
وتأتـي ترصيحـات الوزيرة يف وقت تشـري فيـه تقارير 
إىل أنـه من املتوقـع أن تقوم الحكومة بتجميد الرسـوم 
السنوية البالغة ١٥٩ جنيها إسرتلينيا. وقالت الحكومة 
الربيطانيـة اإلثنـني إنها سـتجمد تمويل هيئـة اإلذاعة 
الربيطانية ”بي.بي.يس“ ملدة ٤ سـنوات، وسـتناقش ما 
إذا كان ينبغي اسـتمرار رسوم الرتخيص التي تفرضها 
الدولة عىل املواطنني لالسـتفادة من الخدمات اإلعالمية 
للهيئة الربيطانية.وحسب موقع هيئة اإلذاعة الربيطانية 
فإن املبالغ املالية التي يتم تحصيلها من رسوم الرخصة 
تغطي نفقـات برامج ”بي.بـي.يس“ وخدماتها، بما يف 
ذلك التلفزيـون واإلذاعة، وموقع ”بي.بي.يس“ ونرشات 

البودكاست وخدمة ”آيبالير“ والتطبيقات.
وقالـت الوزيرة إن هناك تسـاؤالت جادة ينبغي طرحها 
حول مستقبل رسوم الرتخيص يف عام ٢٠٢٧ وما بعده، 
السيما ما إذا كان من املناسب فرض رسم عام ُيعاقب من 
يتهرب من سداده، يف وقت يمكن فيه للعامة االشرتاك يف 
منصات كثرية مثـل نتفليكس وأمازون برايم. وأضافت 
دوريـس التي عينت وزيـرة للثقافة يف سـبتمرب املايض 
أنها تعتقد بوجوب بقاء هيئة اإلذاعة الربيطانية، لكنها 
تحتـاج إىل أن تكون قادرة عىل مواجهة املنافسـني مثل 

نتفليكس وأمازون برايم.
وتتعرض ”بي.بـي.يس“ لضغط مايل وإبداعي هائل من 
جانب عمالقة البث مثل أبل وأمازون. ويعتمد مستقبلها 
عىل قدرتها عىل إقناع جيل الشباب بدفع رسوم من أجل 

الحصول عىل خدماتها.
وقالت دوريس أمام الربملان إن الحكومة ال تريد ”تدمري 
املنـارة“ الربيطانية البالغة مـن العمر مئة عام، لكن لم 

يعد ممكنا أن تحصل هيئة اإلذاعة الربيطانية عىل مزيد 
مـن األمـوال، بينما تعانـي األرس من ارتفـاع الرضائب 

وفواتري الطاقة.
فيما قـال محللون إن أي تسـوية دون معـدل التضخم 
سـتتطلب تخفيضات يف إنتاج ”بي.بي.يس“ الذي يشمل 
اإلذاعة العاملية والوطنيـة واملحلية ومحتوى يف اإلنرتنت 

وخدمات البث التلفزيوني عند الطلب.
كمـا قالت لويس بـاول عضو الربملان عن حـزب العمال 
ومسـؤولة الشـؤون الثقافية بالحزب أمـام الربملان إن 
تجميد التمويل هجوم عىل واحدة من أكرب املؤسسات يف 
الحياة العامـة الربيطانية، متهمة دوريس بـ“التخريب 
الثقايف“.وسجلت نرشات ”بي.بي.يس“ اإلخبارية بعضا 
من أعىل معدالت املشـاهدة يف ٢٠ عامـا خالل الجائحة، 
وال تـزال محل ثقة بدرجـة أكرب من منافسـني آخرين، 
رغم إقرارها بأنها يمكن أن تفعل املزيد لتعزيز النزاهة.

ويف مؤتمـر حـزب املحافظني الذي عقـد يف أكتوبر قالت 
دوريس إن ”بي.بي.يس“ تحتاج إىل“تغيري حقيقي“ من 
أجـل تمثيل اململكة املتحدة بأكملهـا، واتهمتها بانتهاج 
”التفكـري الجماعي“.كما قالـت إن ”بي.بي.يس“ كانت 
”منارة للعالم“، لكنها عربت عن اعتقادها أن األشخاص 
الذين شـقوا طريقهم إىل املناصـب القيادية فيها كانت 
لديهم خلفية متشـابهة، وتحيز سـيايس معني، وكانوا 

يفكرون ويتحدثون بالطريقة نفسها.
لكن وزيرة الثقافة يف حكومة الظل العمالية لويس باول 
اتهمت رئيس الـوزراء ودوريس بأنه يبدو عليهما أنهما 
”عاقدا العـزم عىل مهاجمة هذه املؤسسـة الربيطانية 

العظيمة، ألنهما ال يحبان مدرستها الصحفية“.
وقالـت باول ”إن هيئـة اإلذاعة الربيطانيـة وصناعاتنا 
الخالقة األخرى مشـهورة حـول العالم ويجب أن تكون 

يف صميم بريطانيا العاملية“.
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سدني/ متابعة الزوراء:
حتى الخامـس مـن يناير/كانـون الثاني 
ديوكوفيتـش،  نوفـاك  اسـم  الحـايل، كان 
كـرة  عالـم  يف  املبهـر  بنجاحـه  مرتبطـاً 
املرضب: موهبة اسـتثنائية جعلته مصّنفاً 

أوَل، وفخراً لبالده رصبيا.
لكن ليلة األربعاء ٥ يناير خرج ديوكوفيتش 
من فقاعته الرياضية ليمأل الدنيا ويشـغل 
النـاس. تدفقت أخباره بشـكل هسـتريي 
عـىل وكاالت األنبـاء، وفتحـت لـه املواقع 
اإلخباريـة صفحتهـا الرئيسـية لتحديـث 
التطورات التي رافقت وصوله إىل أسـرتاليا 
ومنعه من دخول البالد بسبب عدم حصوله 

عىل اللقاح املضاد لفريوس كورونا.
كيف انتقل نوفـاك ديوكوفيتش من هنا إىل 
هنـاك؟ كيف تـرك موقعه اآلمـن كريايض 
ناجـح ومحبوب ليصبـح رمـزاً لواحد من 
أكثـر الرصاعـات اسـتقطاباً حـول العالم 

حالياً، رصاع اللقاح وإلزاميته؟
يف األسـبوعني األخرييـن بـدا الهـروب من 
حتـى  مسـتحيالً،  ديوكوفيتـش  قضيـة 
بالنسبة لألفراد غري املهتمني بكرة املرضب 
أو بإلزاميـة اللقاحـات. إذ تحّولت قضيته 
إىل القضية األوىل يف اإلعالم الغربي، وهو ما 
انسحب بشكل تدريجي عىل اإلعالم العربي. 
وأمام كثافة املعلومات بات تتبع تفاصيلها 
ثـم  التأشـرية  سـحب  عويصـة:  مهمـة 
إعادتها، قـرار قضائي ثم رد للقرار، رفض 
اللقاح ثم ظهور إصابته السابقة بفريوس 
كورونا، ثم املواقف السياسـية، ثّم الفندق 
الذي ضّم مهاجريـن واحتضن الليايل األوىل 
إلقامته يف أسـرتاليا... كيـف بدأت القصة؟ 
وكيف انتهت؟ وما هو التسلسـل الحقيقي 

للتفاصيل العالقة بني البداية والنهاية؟ 
لم يقل ديوكوفيتش شيئاً كثرياً طيلة األيام 
األخـرية، واكتفـت األطـراف املحيطـة بـه 
بترصيح مـن هنا وآخر من هنـاك. عائلته 
تقول إنه تعرض للتعذيب واإلذالل، والرئيس 
الرصبي ألكسندر فوتشيتش يؤكد «بذل كل 

جهد ممكن لوضع نهايـة عىل الفور لهذه 
املضايقات ضد أفضل العب تنس يف العالم»، 

والحكومة األسرتالية تستعرض قوتها.
تسـري قصـة ديوكوفيتـش يف أسـرتاليا، يف 
خطني متالزمني، وهو ما جعلها ربما بهذه 
البهرجـة واإلغـراء للصحفيـني واملغردين 
واألطبـاء، وباقي سـكان الكوكـب. الخط 
األول مرتبـط بشـخصية الالعـب الرصبي 
اإلشـكالية أساسـاً. أما الخـط الثاني فهو 
التفسـري األبسـط واألكثر وضوحاً املرتبط 
احـرتام  وهامـش  وإلزاميتـه،  باللقـاح 
الحريات الشـخصية لألفـراد عندما يتعلق 

األمر بوباء قاتل ومستمر.
لـم يخـِف الالعـب الرصبـي يومـاً عالقته 
يكـن  ولـم  التقليـدي،  بالطـب  املتوتـرة 
ترصيحـه يف إبريل/نيسـان ٢٠٢٠ بأنه لن 
يتلقى اللقـاح املضاد لكوفيـد ١٩، يف وقت 
كان الفريوس يتفىش بشكل هستريي حول 

العالم، سـوى تتويج لهذه العالقة املرتبكة 
والحذرة مع الطب. 

«نيويوركـر»  مجلـة  نرشتـه  مقـال  يف 
جريالـد  الصحفـي  يعيدنـا  األمريكيـة، 
مارزوراتي إىل شـوارع بلغـراد، املدينة التي 
نشـأ فيها ديوكوفيتش. هناك حيث تسـري 
جنباً إىل جنب دعوات السلطات إىل التلقيح، 

مع ازدهار كل أنواع الطب البديل.
 مـن العاصمة الرصبية بـدأ الالعب عالقته 
بالطـب اآلخـر، ذاك الـذي ال ُيسـتخدم يف 
املستشفيات وال ُتباع أدويته يف الصيدليات. 
وهـو مـا ال ينفيه ديوكوفيتش نفسـه، بل 
يسـلّط عليه الضوء بشـكل كبـري يف كتابه 
Serve To Win الـذي يقـّدم فيـه خطتـه 
الغذائيـة املمتـدة عـىل ١٤ يومـاً والخالية 
من الغلوتني «للوصـول إىل االمتياز الذهني 

والجسدي». 
كل ما سـبق عادي، لكن رسد ديوكوفيتش 

لطريقة اكتشـاف حساسيته عىل الغلوتني 
هـو الـذي أثـار الريبـة، وفتـح األعني عىل 
تعامل الالعب مع جسده وصحته. إذ رشح 
أّن خبري الطب البديل إيغور سـيتوييفيتش 
وضع له رغيف خبز عىل بطنه ليشعر بأنه 
كلمـا اقـرتب مـن الرغيـف زاد الضعف يف 

عضالته، وهو ما كشف له حساسيته. 
تتواصـل مآثـر الالعـب الرصبـي مـع هذا 
النـوع مـن التشـخيص والطـب، لتشـمل 
تعيني املـدرب اإلسـباني والالعب السـابق 
بيبـي إيماز، الـذي يؤمن ويبـّرش بـ»القوة 
التغيرييـة للعنـاق». وينسـب لـه الفضـل 
بتغيري شخصية ديوكوفيتش من العصبية 
منافسـيه  معانقـة  إىل  الخسـارة،  عنـد 
بعـد فوزهم. وتطـول الئحـة الترصيحات 
املصّنفـة يف خانة الغريبة عن عالقة الالعب 
بالطبيعة، وبالجسـد البـرشي، وبمؤثرين 
يروجـون لبعـض املكمـالت الغذائيـة غري 

املوافـق عليهـا مـن املنظمـات الصحيـة 
الرسـمية، وصوالً إىل الفيديو الشـهري عىل 
«إنسـتغرام» الذي تحـّدث فيه عـن تنقية 
امليـاه امللوثـة بواسـطة «الوعـي البرشي، 
ألن امليـاه تسـتجيب ملشـاعرنا». وقد أثار 
هـذا الترصيح األخري موجـة غضب عارمة 
ترجمت بسلسـلة تغريدات ألطباء وعلماء 
عىل «تويرت» طالبوا فيهـا الالعب بالتوقف 
عن الرتويج للخرافات عرب منصة وحساب 

يتابعهما املاليني.
يف زمـن آخـر، كان يمكـن لـكل مـا يقوله 
ويفعلـه نوفـاك ديوكوفيتـش أن يوضع يف 
خانة املعتقدات الصحية الغريبة أو املختلفة 
أو حتى الحديثة واملواكبة لشـعار «العودة 
إىل الطبيعة األم». لكن من سوء حظ الالعب 
أن يتزامـن تصنيفـه أوَل يف العالـم يف كرة 
املـرضب، مع أسـوأ وباء يـرضب البرشية 
منـذ قرن حاصداً أرواح أكثـر من ٥ ماليني 
شـخص حول العالـم. وهذا مـا يقودنا إىل 

الخط الثاني يف قضية الالعب الرصبي.
لتبـدو  كانـت  ديوكوفيتـش،  فشـخصية 
مرحـة لو سـمحت لها الظـروف بأن تنمو 
وتزدهر يف زمن سـابق أو الحق. لكن بينما 
يصـارع العالم املوت نتيجـة «كوفيد ١٩»، 
فـإّن رفضـه للقـاح رغـم إصابتـه مرتني 
بالفـريوس، جعـل منـه ببسـاطة أيقونة 
ملناهيض اللقـاح حول العالـم. هكذا باتت 
ترفع صوره عىل حسابات مواقع التواصل 
التي ترّوج لنظرية املؤامرة، وتنّظم باسمه 
تحـركات لرفـض إلزامية التطعيـم. بهذه 
الخفـة منـح الالعب الرصبي عـن قصد أو 
عـن غري قصد هـؤالء منصة أكـرب، وضوءاً 
أكرب، وصوتاً أعىل. فبات للحمالت الرافضة 
للقاح وجه بارز، واسـم شهري ُيستشهد به 
للدفاع عن وجهة نظر ساهمت يف استمرار 

تفيش الفريوس حتى اليوم. 
كل هـذه العوامل جعلـت من قضية نوفاك 
ديوكوفيتـش قضيـة غنيـة لإلعـالم حول 
العالـم، ومـا زاد من بريقهـا القضايا التي 

دارت يف فلكها، من صـور املهاجرين الذين 
تضعهـم السـلطات األسـرتالية يف فنـادق 
معينـة، بينها الفندق الذي أقام فيه الالعب 
يف البدايـة، إىل قوانـني الهجـرة املتشـددة 
واملذلة التي تعتمدها السلطات يف أسرتاليا، 
وما بينهمـا اتهـام ديوكوفيتـش باعتماد 
معايري مزدوجة. إذ اسـتعاد اإلعالم دعوته 
لزميلته اليابانية نايومي أوسـاكا، الحرتام 
القوانني وإقامة مؤتمرات صحفية حتى لو 
كان ذلك يرض بصحتها النفسية، بينما هو 
نفسه رفض احرتام القانون األسرتايل الذي 

يفرض تلقي اللقاح.
عىل أي حال، فإن «املعركة األسـرتالية» قد 
حسمت يف ١٦ يناير/كانون الثاني الجاري 
حني غادر الالعب الرصبي أسـرتاليا، معلناً 
أنه سـيأخذ وقتاً مسـتقطعاً مـن كل هذه 
الضجـة. لكـن لألسـف، يبـدو أن الضجـة 
اإلعالميـة حـول قضيتـه لـن تنتهـي، بل 
سيستمر النقاش طويالً، وستصبح قضيته 
مرجعيـة عنـد مناقشـة عالقـة الرياضة 
بالوباء وإلزامية اللقاح. وسـتطرح أسئلة 
ال متناهيـة عـن مسـؤولية الشـخصيات 
العامـة، الرياضيـة منهـا بشـكل خاص، 
تجاه مجتمعاتها يف أزمـات كالتي يعرفها 
العالـم حاليـاً مـع كورونـا، وعـن إقفـال 
الحدود وفتحها، ومسـتقبل العالم والسفر 
والتأشـريات، والجهات التـي تتحّكم بهذه 

الحدود. 
لكن هل خرج ديوكوفيتش نفسـه من قلب 
الحـدث بعد مغادرة طائرتـه املجال الجوي 
األسـرتايل؟ األغلب ال. بـل إن األيام املاضية 
رّسـخت العالقـة الشـائكة التـي تربطـه 
بالصحافـة منـذ انطـالق مسـريته يف كرة 
املرضب، هو الذي ّرصح مراراً بأنه ال يفهم 
سبب التمييز ضده يف التغطيات اإلعالمية، 
وال سبب تسليط الضوء عىل بعض األخطاء 
والترصفات التـي يقوم بها، بينما يتغاىض 
هذا اإلعالم نفسـه عن أخطاء أكرب لالعبني 

آخرين.
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عمان/ متابعة الزوراء:
تركز السـلطات األردنيـة خالل هذه 
الفـرتة أكثر من أي وقـت مىض عىل 
قطاع اإلعالم، محاولة بشـتى السبل 
صناعة إعالم قوي قـادر عىل التأثري 
يف الرأي العام. ويف هذا السياق أوصت 
اللجنـة املالية يف مجلس النواب خالل 
مناقشـة موازنات مؤسسات اإلعالم 
الرسـمية بدعـم مؤسسـات اإلعالم 
الوطنـي األردنـي ”لتعزيز الرسـالة 
اإلعالمية التي تحمل رسالة الدولة“.

وقال رئيـس اللجنة املاليـة املهندس 
محمـد السـعودي، خـالل مناقشـة 
موازنة مؤسسـة اإلذاعة والتلفزيون 
األردنيـة  األنبـاء  ووكالـة  األردنيـة 
(بـرتا) وقناة اململكـة وهيئة اإلعالم، 
إن اإلعالم يعد سـلطة رابعة تسـهم 
يف حمـل الرسـالة اإلعالميـة للدولـة 
دعـم  رضورة  مؤكـدا  األردنيـة، 
املؤسسات اإلعالمية والعاملني فيها.

وتمتلـك الحكومـة األردنية، بشـكٍل 
مبارش أو غري مبارش، معظم وسائل 
وأُنشـئت  داخـل حدودهـا.  اإلعـالم 
مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية 
باعتبارهـا جهـًة عامـة، لكنهـا يف 
الواقـع ليسـت أكثر من لسـان حال 
الحكومـة. وُتموَّل من خالل رسـوم 
ترخيـص تجمـع دينـاراً واحـداً من 
فاتورة الكهرباء الشهرية لكلِّ أرسة، 
وُيعـنيَّ مجلس إدارتهـا ومديرها من 
ِقَبـِل الحكومـة التي يعيِّنهـا العاهل 
األردنـي امللك عبدالله الثانـي، ونادراً 
ما تنحرف هذه املؤسسـة عن الخط 

الرسمي.
وقـال رئيـس مجلـس إدارة اإلذاعة 
إن  الطراونـة  غيـث  والتلفزيـون 
”املؤسسة هي صوت وصورة األردن، 
رسـالة  بصناعـة  مطالبـة  أنهـا  إذ 
الدولـة األردنيـة، حيث أنهـا بحاجة 
إىل دعم موازنة أكرب إليصال الرسـالة 
إىل العالـم بالطريقة املثـىل، إذ أن ٢٤ 
مليونا و٨٣٨ ألـف دينار هي موازنة 
املؤسسـة لعـام ٢٠٢٢ تعترب قليلة“. 
وبني أن ”املؤسسة بحاجة إىل تطوير 
وتحديـث يف التكنولوجيـا والتقنيات 
املؤسسـة  بدعـم  املتغـرية، مطالبـا 
لتقديـم  الرأسـمالية،  بالنفقـات 
محتـوى مميـز يراعي مبـادئ وقيم 
وأخـالق املجتمـع األردنـي، ولرتتقي 
الوعـي، وهي مسـؤولية  بمسـتوى 
وطنية للمؤسسـة التي تقدم جميع 

الخدمات اإلذاعية والتلفزيونية“.
يعتمـدون عـىل  أردنـي  ١٠ ماليـني 
وسـائل اإلعـالم الدوليـة ملعرفـة ما 

يحدث يف بلدهم
من جهتـه طالب مدير عـام اإلذاعة 

والتلفزيـون محمـد بلقـر بـ“دعـم 
موازنة املؤسسـة لتحديـث وصيانة 
مبانـي التلفزيون واألسـتوديوهات، 
وتطويـر  البـث،  أنظمـة  وتحديـث 
وتحديث أجهـزة وبرامج التلفزيون، 
ونظام الغرافيك عرب الشاشة، وتعزيز 
محطـات اإلرسـال“، مؤكـدا أهمية 
ملـف تدريـب العاملني يف مؤسسـة 

اإلذاعة والتلفزيون.
وقال مدير عام وكالة األنباء األردنية 
(برتا) فايـق الحجازيـن إن ”موازنة 
الوكالـة متواضعـة يف ضـوء دورها 
الوطنـي بإنتـاج املحتـوى الصحايف 
املكتوب“، مبينا أن الوكالة أنتجت ٥٧ 
ألف مادة إعالمية من مختلف األنواع 

الصحفية خالل العام املايض.
وطالب الحجازين بدعم موازنة وكالة 
األنبـاء األردنية، وذلك لـرشاء أجهزة 
وتقنيات التصويـر وحماية األنظمة 
السـيربانية لتعزيز األمن اإللكرتوني 
مـن أجل صون موقـع وكالة األنباء، 
وأيضـا تطوير غرفـة األخبار لتعزيز 
التواصـل بـني الصحافيـني يف هـذه 
الغرفـة، مبينـا أن هنـاك تعاونا مع 
املكتبة الوطنية لتوثيق أرشيف وكالة 

األنباء األردنية.
من جانبهـا قالت دانا الصياغ -مدير 
عـام قنـاة ”اململكـة“- إن ”موازنة 
القناة تأتي عىل شكل دعم من موازنة 
بــ١١٫٧  تقـدر  املاليـة، وموازنتهـا 
مليون دينار“، مبينة أنه بسبب شح 
املـوارد وجائحة كورونـا تم تقليص 

مخصصات القناة.
وأُنِشـئت قنـاة ”اململكـة“، بموجب 
مرسـوٍم ملكي يف عام ٢٠١٥، بهدٍف 
جـريء هـو التنافـس مـع عمالقة 
التلفزيـون الناطقـني بالعربية، مثل 
و“العربيـة“.  ”الجزيـرة“  شـبكتي 
وُيموَّل هـذا التلفزيـون مبارشًة من 
خزائـن الحكومـة، وتعـنيِّ الحكومة 

مجلـس إدارتـه ومديـره التنفيذي. 
ومنذ تأسيسـه حـاول االبتعـاد عن 
الخـط الحكومي، وُقلَِّصـت ميزانيته 
السـنوية البالغة ٢٠ مليون دينار إىل 
٩ ماليـني دوالر، دون إبداء الكثري من 

التوضيح.
ويؤكـد مراقبـون للشـأن اإلعالمـي 
األردني ضعف قدرة اإلعالم الرسـمي 
عـىل التأثـري يف الرأي العـام األردني، 
ويقولـون إن ”التقصـري الحكومـي 
اإلعـالم؛  ضعـف  يف  رئيـيس  سـبب 
فالحكومـة تبخـل بالتمويـل بمـا ال 
يمّكـن هذا اإلعالم من أن يؤدي الدور 
املنوط به، السـيما يف ظـل ما يجري 
داخل األردن، وما يحيط به من أحداث 
خطرية“، إذ أهملت الحكومة اإلعالم 
الرسـمي إىل درجـة عـدم االكـرتاث، 
يف حـني أن الظـروف الصعبـة التـي 
يمر بهـا األردن تحتـاج إعالماً يقود 

ويوجه، وإليه يتوجه الناس.
وأشـار وزير الدولة لشـؤون اإلعالم 
الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة 
فيصـل الشـبول إىل أن املوازنات التي 
ترصد ملؤسسـة اإلذاعـة والتلفزيون 
تعتـرب  األردنيـة  األنبـاء  ووكالـة 
”تقشـفية“، وأن هـذه املؤسسـات 

تعاني بسبب املوازنات املتواضعة.
أن  إعالميـون  يعتـرب  املقابـل  يف 
”املطلوب هو تحرير اإلعالم الرسمي 
مـن العقلية السياسـية التي تتحكم 

فيه“.
التقصـري الحكومـي سـبب رئيـيس 
يف ضعـف اإلعـالم؛ فالحكومة تبخل 
بالتمويل بما ال يمّكن هذا اإلعالم من 

أن يؤدي الدور املنوط به
ووفقاً ملؤرشِّ حرية الصحافة العاملي 
لعـام ٢٠٢١، الـذي أعدَّتـه منظمـة 
”مراسـلون بال حدود“، يحتلُّ األردن 
املرتبـة ١٢٩ يف حريـة الصحافة من 
بـني ١٨٠ دولة. وهذه املرتبة املتدنية 

هـي إىل حـدٍّ كبـري نتيجـة لقوانـني 
وممارسات وسائل اإلعالم التقييدية 
البـالد. ولعـلَّ األكثـر رضراً هـو  يف 
القوانـني املتعلِّقـة بملكيـة وسـائل 
اإلعالم، والتـي منحت الحكومة دوراً 
مبارشاً يف عمليـات معظم الرشكات 
اإلعالمية، وتسـببت يف بـروز ظاهرة 
الصحافيـني.  الذاتيـة بـني  الرقابـة 
ويف بعـض األحيـان ُيـَرتك ١٠ ماليني 
شـخص يعيشون يف األردن معتمدين 
عىل وسـائل اإلعالم الدولية ملعرفة ما 

يحدث يف بلدهم.
وباإلضافة إىل اللوائح املتعلِّقة بملكية 
وسـائل اإلعالم فإن القوانني األخرى 
يف البـالد تضعف -بشـكٍل مبارش أو 

غري مبارش- عمل الصحافيني.
 وينظـم قانـون املطبوعـات والنرش 
الصادر عام ١٩٩٨ إصدار املطبوعات 
مـن  العديـد  ويـرسد  والكتـب، 
االستثناءات لحرية التعبري املنصوص 

عليها يف الدستور األردني.
وصدر قانون اإلعالم املرئي واملسموع 
م تراخيص محطات  عـام ٢٠٠٣ لينظِّ
وينـصُّ عـىل  والتلفزيـون.  اإلذاعـة 
وجوب أن ُتدار هيئـة اإلعالم األردنية 
مـن ِقَبـِل شـخٍص تعيِّنـه الحكومة، 
وعـىل أن اللجنـة لها الحـق يف إغالق 
البث إذا انتهك أحد املحظورات العديدة 
دة  املفروضـة عـىل املحتـوى واملُحـدَّ
بشكٍل غامض. وعالوة عىل ذلك يخنق 
قانـون العقوبـات األردنـي وقانـون 
مكافحـة اإلرهـاب وقانـون السـب 
والقـذف وقانون الـذات امللكية -من 

بني أموٍر أخرى- الصحافة الحرة.
ورغم ذلك يرص رئيس لجنة التوجيه 
النيابية  الوطني واإلعـالم والثقافـة 
يسـار الخصاونة عىل اإلشادة بالدور 
الـذي يؤديـه اإلعـالم الرسـمي بكل 
مؤسسـاته يف إيصـال وجهـة النظر 

األردنية تجاه القضايا املصريية.
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قـد نسـتطيع ان نجـزم بأن 
محفـوظ  نجيـب  ثالثيـة 
منعطفـا  تعـدان  ومريامـار 
مهما عىل صعيد البناء الفني 
للروايـة بعيـدا عـن انسـاق 
تقولبت   التي  التقليدية  البناء 
عليها  وتعـد التقانة املوظفة 
يف روايـة مريامـار  من حيث 
الرواة  األصوات وتعـدد  تعدد 
كشفا جديدا انفتح عىل آفاق 
اشـتغلت  فاعلـة  ومناطـق 
التي  العربية  الروايـة  عليهـا 
التقليدية  االبنيـة  اسـتنفذت 
املسـتهلكة وابتدأت مشـوارا 
جديدا عىل صعيد البناء الفني 
ولعـل أكثر االنسـاق البنائية 
شيوعا هو نسق التتابع وهي 
اقرب اىل الحكاية يف نسـيجها 
ويعني هذا ان الحدث الروائي 
ومتسلسـال  متتابعـا  يأتـي 
بالصبغـة  يتسـم  ان  يـكاد 
التاريخيـة التـي تجعله يبتدا 
من نقطـة محددة من الزمن 
وينتهـي عنـد نقطـة أخرى 
..وظـف الروائي آريان صابر 
الرواة  الداوودي تقانـة تعدد 
شـخصيتان  تناوبـت  حيـث 
(سـني  روايتـه  يف  مهمتـان 
النسـوة ) عـىل رسد الوقائع 
العاملة  ( سـمر)  واسـتهلت 
يف حانـة ليليـة رسد تفاصيل 
املـكان ووصف الشـخصيات 
الحانـة  محيـط  يف  الفاعلـة 
والشـقة فضال عىل استكناه 
اشكالية العالقة بني العامالت 
يحـرضون  الذيـن  والزبائـن 
ليستانسـوا بصحبة النسـاء 
الـداوودي  الفاتنات.اختـار 
العنونة عـن قصدية وأضحة 
وآثـر اختيـار حـرف السـني 
التـي تحيل اىل تعدد النسـوة 
مسـتنقع  يف  سـقوطهن  و 
االنحـراف الذي طرقت ابوابه 
ثيمـة الروايـة  ولعـل ما قام 
به الـداوودي يف اقتحام هذه 
العوالـم بجـرأة يحسـب لـه 
الن هـذه املواضيـع  كانـت 
من املواضيع املسـكوت عنها 
بسـبب الرقيب الفكري الذي 
سـيدين حتمـا وجـود هـذه 
االماكـن وتفاصيل وأسـباب 
ظهورها ..ان املراحل املتعددة 
التي مر بهـا العراق من قمع 
وتهجري وحروب سـاهمت يف  
ابراز ظواهـر متعددة طارئة 
والنـوادي  الحانـات  مثـل 
وهي  والكازينوهـات  الليلـة 
شـكل آخر من اشكال البغاء 
اوالتسـويق لـه .. لقـد ظهر 

استهجان سـمر منذ اللحظة 
الحانـة ومايحصل  االوىل من 
فيها حيـث تقول يف الصفحة 
١٧( ال احـد مقرب مني ،فانا 
امـراة هاربة مـن الواقع املر 
بمرارته،اقرب  الواقع  لتعيش 
 ، التعاسـة  هـو  اصدقائـي 
مـن  ومجموعـة  والوحـدة 
البنات اللواتي يمارسن أبشع 
الشـقة  يف  القـذارة  حـاالت 
ورائحـة الكحـول يف الحانـة 
امللعونة ) واالماكن يف الرواية 
وانواعهـا  اشـكالها  تتخـذ 
فثمـة مكان مغلـق ومفتوح 
واملـكان املغلـق هـو كالبيت 
واملقهـى والحانـة والسـجن 
واالماكـن  واملستشـفى 
املفتوحة تكـون عادة خارج 
سـلطة الجـدران والسـقوف 
كالبحر والحدائق والشـوارع 
واملدن والصحراء وقد تتحول 
االماكـن من اماكـن متازمة 
اىل أليفة او بالعكس فالحانة 
وجـاذب  مألـوف  مـكان 
للزبائن الذيـن يطلبون املتعة 
بينما يتحول اىل مكان مأزوم 
وطـارد بالنسـبة ل( سـمر) 
ان  الظـروف  اجربتهـا  التـي 
تقبل بالوظيفة يف هذا املكان 
املوبوء وتحت ضغط املعاملة 
عـىل  واجبارهـا  السـيئة 
االنحراف تعثر عىل ( بختيار) 
والهـادئ  الوسـيم  الزبـون 
والذي اسـتحوذ عـىل اهتمام 
سـمر والتي علقت كل آمالها 
عليـه لكـي ينقذها مـن هذا 
انهك نفسـيتها  الـذي  املكان 
ممـا اضطرهـا ان تقـول يف 
الصفحة ٣٥( بصقت عىل كل 
يشء.. كل يشء) ويف الصفحة 
٩٨ يبـدأ (بختيـار) بتكملـة 
الـرسد منحدثـا عـن عالقته 
بسـمر ووضعهـا وكذلك عن 
الشـخصية وهجـرة  حياتـه 
وبنـاء  املانيـا   اىل  عائلتـه 
عـىل رغبتـه تكتب له سـمر 
رسـالة طويلة تكشـف فيها 

التـي  واملالبسـات  الظـروف 
جعلـت عائلتها ترتك مدينتها 
وتلجـأ اىل مدينة السـليمانية 
بحثا عـن مكان آمـن وحياة 
كريمـة ولكـن الـذي يحـدث 
يـرتك سـمر وحيـدة تواجـه 
وتنجـرف  الحيـاة  مصاعـب 
مـع خيارها االخـري يف العمل 
يف الحانة يقابـل ذلك الحهود 
بذلهـا  التـي  االسـتثنائية 
(بختيـار) مـن اجـل توفـري 
يليـق بسـمر  عمـل وسـكن 
التـي جاهدت يف التخلص من 
الحانـة ويصبح بيـت الحاج 
عـىل  وافـق  ان  بعـد  برهـم 
العمل والسـكن لسمر  توفري 
االمـان  يوفـر  اليفـا  مكانـا 
الداوودي  .تعامل  والسـكينة 
بمسـاملة  شـخصياته  مـع 
البسيط  وبقيت ضمن وعيها 
االحـداث  مـع  التفاعـل  يف 
التي  واملعطيـات  واملتغـريات 
تخللتهـا الروايـة ومـع انني 
الـداوودي  انتظر مـن  كنـت 
ان يطور شـخصياته الرئيسة 
ويجعل منها شخصيات نامية 
تحمل رؤيتها وخصوصيتها يف 
تفعيل مسـارها ودورها ومع 
ذلك بقيت الشخصيات االخرى 
تمـارس دورهـا كشـخصيات 
او سـطحية ساهمت  سـاندة 
بشـكل او آخـر يف دفـع عجلة 
ان  هنـا  يفوتنـي  وال  الـرسد 
اذكـر لغـة الروايـة الرسديـة 
الدالليـة وطاقـة  بمحموالتـه 
التي انطـوت عليها  التشـويق 
وتفاصيلهـا   الروايـة  احـداث 
ومن الجدير بالذكر ان الرواية 
قـد صـدرت عـن دار الورشـة 
والنـرش  للطباعـة  الثقافيـة 
والتوزيـع عام ٢٠٢٠    وبودي 
ان الوم املصحـح اللغوي الذي 
االخطـاء  مـن  العديـد  فاتتـه 
واتمنـى  واالمالئيـة  النحويـة 
عـىل دور النـرش ان تفعل دور 
كتبا  لنقـرا  اللغـوي  املصحـح 

سـليمة بلغتها وتراكيبها .

   أ٠د.  مصطفى لطيـف عـارف
ناقـد  وقـاص  عراقـي

 العنـوان هـو العتبـة املقدسـة 
نصيـا، فبـه يتكثف املتـن ومنه 
يأخـذ هـذا املتـن شـحنته التي 
وباسـتمرار-  صالحـا-  تبقيـه 
للقـراءة بكل أشـكالها املواجهة 
والفاحصـة واملنتجـة انه النص 
وعـن طريق ضبطـه نتمكن من 
إيصال طـرود االنطباع والتأويل 
بسـالمة تلق فاعل، عـىل اعتبار 
أن العنـوان هو املوجه األسـاس 
الذي تسرتشـد بـه القـراءة عن 
والغايـة  األدبـي  النـص  أخبـار 
التـي يريدهـا، فهـو أداة توجيه 
مهمة جدا بـني االداوات األخرى 
وجنسـه  النـص،  تسـمية  انـه 
أول  العنـوان  يعـد  وانتمـاؤه، 
املعايري التـي يقاس يف ضوئها - 
نصيا- مدى االهتمـام بالقارئ، 
ومدى االشـتغال عىل إغوائه عن 
االشهارية  العارضة  طريق هذه 
- العنوان- أي االهتمام بالقارئ 
بالخطاب،  املخصوص  املقصود، 
الـذي - كمـا يرى وولـف- يمثل 
التـي  املركزيـة  النـص  فكـرة 
الكاتـب،  ذهـن  يف  تشـكلت 
يعنـي  بالقـارئ  فاالهتمـام 
الن  نفسـه،  بالنـص  االهتمـام 
القارئ هو املتكفل بإعادة أنتاج 
النص وتشكيله عىل الدوام، فقد 
أصبح القارئ مشـاركا ومتابعا 
ومفـرسا لـكل شـفرات النـص 
ودالالته وفك شـفراته انه مبدع 

ثـان للنـص.
إن نظـام العنـوان يعمـل وفـق 
قوننـة غايـة يف الحساسـية، إذ 
يتبلـور النص بموجبه، فإذا كان 
العنوان طويال سـاعد عىل توقع 
املضمون الذي يتلوه,أما إذا كان 
قصـريا فعندهـا البد مـن قرائن 
تسـاعد عـىل التنبـؤ باملضمون، 
ومن املمكن أن يكون داال صوتيا 
كان الرواية  تكون (الرش األخري  
أو النهاية الحتمية، أو األمل )، أو 
أن يكون عالمـة محددة  بنوعها 
مروية مثال، أو عالمة استفهام، 
أو عىل شكل نقاط وعند ذلك يبدأ 
العنـوان عملـه بوصفه حسـب 
امربتـو ايكو - مفتاحـا تأويليا، 
الرواية,فهو  أو مفتاحـا ملدخـل 
اللمحة  الـكل، ويعطـي  يخترص 
الدالة عىل النص املغلق، فيصبح 
نصـا مفتوحا عىل كل التأويالت، 
وهنـا يف (روايـة الـرش األخري يف 
للعنوان  سـنتطرق  الصنـدوق)، 
عن طريق تقسـيمه إىل أقسـام، 
الروائـي  املبـدع  اشـتغل  لقـد 

فـالح رحيـم  العنونة الرئيسـة 
الخارجيـة برتتيب متسلسـل، إذ 
انطلقـت مـن العنـوان  املفـردة 
العنونـة  إىل  لتصـل  (الـرش) 
الخربيـة ( األخـري يف الصندوق ) 
التي تسـاعد عىل توقع املضامني 
تحـت  تنضـوي  التـي  الروائيـة 
هـذا الرشيـط العنوانـي،  فضال 
عـن  ذلك  فقـد مثلت الهندسـة 
العنوانيـة عند فالح رحيم  جملة 
مـن الوظائف التـي تعد وظائف 
الروائـي،  للمحتـوى  ترويجيـة 
فنـراه يقـول : إن توقع الرضر 

بالبـرش ليـل نهـار رش واحـد. 
لـم يخرج من الصندوق : ذلك أن 
بندورا، بمشـيئة زيوس، أغلقت 
الغطـاء، وبهذا أبقـت ذلك الرش 
يف الصندوق، واآلن حاز اإلنسـان 
صندوق الحظ السعيد يف بيته إىل 
األبد، وهـو مبهـور بالكنز الذي 
بحوزتـه، كنـز وجـد لخدمتـه، 
ويمـد إليه يده متى شـاء غافال 
أن الصنـدوق الـذي جـاءت بـه 
بانـدورا هـو صنـدوق الرشور. 
أما الرش الذي تبقى يف الصندوق 
فهو يعـده أعظـم عطايا الحظ 
السـعيد، انـه األمـل، مـا قصـد 
زيـوس أن اإلنسـان بالرغـم من 
عذابه بالرشور األخرى، يجب إال 
يرفـض الحياة ويجـب أن يبقى 
راضيـا بمكابـدة العـذاب، لهذه 
الغايـة أنمـا منح زيـوس األمل 
لإلنسـان : انـه يف الواقـع أسـوا 
الـرشور ألنـه يطيـل أمـد عذاب 

اإلنسـان .
قـد بني لنـا الروائـي املبدع فالح 
رحيم  يف  التصدير الغريي  يكون 
بمثابـة عملية توليـف، ذلك ألنه 
قائم  عىل اسـترياد مقولة غريية 
لــ(فدريـك نيتشـه)، يصدر بها 
نتـاج ذاتي، أي انه حملة دعائية 

للمصـدر، والبـد لهـذه الحملة، 
لكي تحقق انتشـارها ووصولها 
مـن أن تراعـي سـالمة انتقـاء 
املقولة التصديريـة للنص املراد، 
واملراعـاة تتم يف فحـص الرابط 
بني مقولـة التصدير،واملتن الذي 
هـذا  فاعليـة  لتبيـان  تتقدمـه، 
الجماليـة يف  التصديـر وقيمتـه 
رسم املسار البياني للكتابة التي 

يتبناهـا هـذا التصديـر  .
وعـىل وجه خاص فـان  العنونة 
منطقـة  تشـغل  كونهـا  مـن 
إسـرتاتيجية يف عمليـة التلقـي، 
برصيـا  األوىل  املنطقـة  هـي 
التـي  املنطقـة  تلـك  ودالليـا، 
يحـدث فيها التصـادم األول بني 
ويف  األدبـي،  القارئ،والعمـل 
ضوء ذلك امتلكت هذه العنارص 
وظيفة خطرة هي قيادة القارئ 
إىل جغرافية العمل األدبي ومنحه 
وإضـاءة  استكشـافه  مفاتيـح 
روالن  أن  سـيما  وال  مجاهلـه، 
بارت قد وسع مفهوم السيمياء، 
فلـم يعـد محددا-كما يـرى دي 
اللسانية،بل  بالعالمة  سوسـري- 
بـكل ما هو لفظـي، أي محاولة 
األنسـاق  عـىل  اللغـة  تطبيـق 
كاألسـاطري,  اللفظيـة  غـري 
الغالف،والرسـم  واألزياء,ولـون 
التشـكييل الذي يطرزه وغريها، 
مـن  فرعـا  السـيمياء  فجعـل 
العكـس،  وليـس  اللسـانيات 
السـيمياء,ذلك  صـارت  فقـد 
باإلشـارة  يهتـم  الـذي  العلـم 
نوعها,طقوسـا،  كان  مهمـا 
رموزا,عادات،كلمـات، مالبسـا، 
ديكـورات، طعامـا، وكل ما من 
شـأنه أن يحمل انطباعـا رمزيا 
أو دالليـا ، وممـا الشـك فيه أن 
العنوان بوجه خـاص يمثل قمة 
هذه العتبات، بـل هو أخطرها, 

إذ يكفـي تخطيـة ملسـك خيوط 
العمل أو النص األساسـية، فهو 
نص قصـري يختزل نصا طويال ، 
وهو املفتاح الـذي يفتح األبواب 
التي تفـيض إىل العالم الذي نريد 
اكتشـافه ، فهـو بنيـة رحميـة 
تتولد منهـا معظم دالالت العمل 
أو النـص األدبي، وتكفي القارئ 
نظرة يسـرية عليه ليتعرف منها 

محتوى ذلك العمـل أو النـص  .
الروائـي  يميـز  مـا  أهـم  إن 
كتابتـه  رحيـم   فـالح  املبـدع 
تميزت بشـعرية  الواقعية،التـي 
الكلمـة،  ورمزيـة  الحـرف, 
العبارة,  املعنـى، وقـرص  ودقـة 
وجماليتهـا, واختيـار العنوانات 
املناسبة، والشـخصيات املتميزة 
واملؤملـة،  املعـربة،  واألحـداث   ،
التي تصل  والحبكة املتماسـكة، 
واقعـي  وتسـجيل  الـذروة،  إىل 
العراقيـة  الحـرب  يف  للزمـكان 
حتـى  بدايتهـا  مـن  اإليرانيـة 
أحـداث  انتهـت  التـي  نهايتهـا 
الرواية فيها والتقنيات التي إلف 
الكتابـة بهـا رسدا يـكاد يكون 
الذاكرة  مرئيا,مخرتقـا بأضـواء 
بغـداده  الكاتـب  عـراق  عـن 
تحديـدا، إذ  اللغـة هنا بأبسـط 
إشكالها، وليست عبارات الغالف 
سـوى توثيق افرتايض فني لهذا 
العنـوان، وكلمة فنـي هنا كناية 
عـن مناسـبة لوصف مـا يجري 
يف حياتـه املفعمة بالحزن ، فهو 
يوم له ما قبله,وما بعده يف حياة 
الزمن,بينمـا األيـام الشـخصية 
للروائـي تجري عميقا يف تاريخه 
الشـخيص عرب نهر طويل: هذه 
ال  والتداعيـات  املشـاهدات، 
أعـرف أن كانت تهـدف للتطهر 
من الحنني أو هـي بداية جديدة 
بسـاطة  بـكل  لكنهـا  لعشـق 

شـهادة عراقي غادر وطنه أكثر 
من ثالثة عقود، ولـم يعد لرؤية 
بـالده إال بعد سـقوط الطاغية، 
ولهـذا تركت نفسـه أمـام مرايا 
كلهـا  والعـني،  اللغة،والذاكـرة، 
معا لتعكس داخـل اللغة الصور 
محـاوال  أمامـه  تتدفـق  التـي 
جهد اإلمـكان التخلـص من كل 
ألعـاب األداء الفنـي، والبالغـة, 
والتقنيـات املعروفة للكتابة، أرد 
لهـذا النـص الروائـي  أن يكون 
شهادة حية ما استطاع إىل هذه 
الشهادة حيادا ودقة دون إخفاء 

أو مواربـة أو مجاملـة.
 إن مـا كتبـه فـالح رحيـم  هو 
تسـجيل بأقـل مـا يمكـن مـن 
منهـا  واقـل  األدبيـة  الصفـة 
الشـعرية لكي يقـرتب أكثر من 
هـذا الواقـع الـذي اعتقـد انـه 
بمجـرد تصويـره يحتـوي عىل 
وتاريخية  إنسانية  إبعاد شعرية 
عىل مسـتوى كبري مـن األهمية، 
الن التاريـخ يكتـب اآلن، وليـس 
مكلفـون  مؤرخـون  هنـاك 
وحدهم بكتابـة التاريخ الحديث 
هـو محصلـة كل الكتابات،لقـد 
وجد عراقـه  مهشـما مثل جرة 
فوقهـا  زالـت  مـا  أسـطورية 
النقـوش واأللـوان ولكنها تحت 
اإلقدام، وتحـت العجالت، وتحت 
الـركام أمـا أبنـاء هـذا الوطـن 
فكأنهم يعيشـون خارج األرض 
يف كهف اسـمه العـراق ، فكانت 
عينـي الروائـي  عدسـات لرؤية 
املـايض  يف  الجريـح،  العـراق 

والحارض واملسـتقبل.  
فهو يمتلك قـدرة أدبية، ونقدية 
الرئيسة،  يف معالجة املوضوعات 
بالجدية، والدقة  أسلوبه  ويتميز 
تاريـخ  تسـجيل  يف  املتناهيـة 
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لقد حـاول الباحث عباس عجاح 
يف  نقديـة  مقاربـات  كتابـه(  يف 
إشـكالية القصـة القصـرية جدا 
) أن يسـلط الضـوء عـىل قضية 
مهمـة وتعريفيـة لفـن القصـة 
يف   ( االقصوصـة  أو(  القصـرية 
األدب املحـيل والعربي حتى يصل 
األمـر بـه إىل اقصوصـة الغـرب 
التـي بـدأت رحلتها مـع الكاتب 
الـرويس» غوغول» بعـد روايته « 
املعطف « وامتازت االقصوصة يف 
بالدنـا من خـالل ماكتبه القاص 
الراحل نـزاز عباس يف مجموعته 
« زقـاق الفـرئان» كذلـك غائـب 
طعمـة فرمان ونجم ويل وادمون 
صـربي وموفـق خـرض وموىس 
كريـدي وذو النـون أيـوب وعبد 
احمـد  ومحمـود  فاضـل  الحـق 
السـيد ومن األحياء عبد الرحمن 
خيـون  وعـيل  الربيعـي  مجيـد 
واحمد خلـف وغريهم..ويف مرص 
ظهرت االقصوصة عىل يد الكثري 
مـن الكتاب ومـن ابرزهم محمد 
عبـد الحليـم عبـد الله..وكانـت 
اصـدارات  مـن  الكثـري  هنـاك 
قصـص( الجيـب) القصرية التي 
املسافرون عند محطات  يقتنيها 

القطـارات واملـرتو...
لقـد وزع الباحث عبـاس عجاح 
ثالثـة فصـول حمـل  إىل  كتابـه 
الفصل األول اإلشكاليات النقدية 
بينمـا سـلط الفصـل الثاني عىل 
إشـكاالت التداخـل االجنايس اما 

الفصـل الثالث فقـد احتوى عىل 
أبرز اإلحداثيات املصاحبة لظهور 
وانتشـار هـذا الفـن القصيص.. 
وفيها بني عجاج عن رؤية عميقة 
وشـاملة أراد بهـا أن يقـف عـن 
مقربة مـن ابجديات هـذا النوع 
من الفن الذي صار له الكثري من 
القراء وهمـل النقاد عىل اختالف 
اصنافهـم محتوياتهـم وأرساره 
وطـرق التعامل مـع مراحله منذ 
أول أقصوصـة أو قصـة قصرية 
العامليـة  الحـرب  بعـد  ظهـرت 
الثانيـة وبزوغ عالمـات مضيئة 
لهذا النوع...إذ تمتاز االقصوصة 
بموجز الحدث أو اإليجاز بالفكرة 

العامـة للقصـة وتكـون عمليـة 
الـرسد فيها عىل قـدر ضئيل من 
التـي  والتشـعبات  التداخـالت 
امتاز بها هذا النـوع من الفنون 
الناقد صباح  االدبية..كما وصف 
محسـن كاظـم يف مقدمتـه عن 
هذا النـوع من الكتابـة بالقول( 
أن فـن االقصوصـة ميزتـه عـن 
األنماط السائدة يف القصة القدرة 
عـىل الوصـول للذروة مـن خالل 
والرضبـة  املفاجـأة  و  املفارقـة 
يف  املؤملـة  أو  السـاخرة  الفنيـة 
صنـع الحـدث واملـكان والزمان 
والشـخصية بشـكل موجز غاية 
يف الحساسـية املفرطـة بالرتكيز 

املخترص كالنص الشعري النثري 
املختزل عند من يتقن لعبة النص 

يف إيجـاز اإليجـاز ).. 
ومـن هنا تتضـح الصـورة أكثر 
فأكثـر ملا أراد أن يأتي به الباحث 
عبـاس عجاح من رؤيـة مبتكرة 
لهذا النـوع من الفن القصيص...

وعـىل حد تعبـري الباحـث عجاج  
بـأن املسـاحة الضيقـة لفضـاء 
البناء الرسدي يف القصة القصرية 
جـدا وضعت الكاتـب يف معرصة 
إفراز املهارات التقنية، واستفزاز 
املكتنزة للخروج  العامـة  ثقافته 
بالنص إىل منصة اإلبداع، مما دعا 
للخروج بتنـوع وتمايز التجارب 

تأريـخ  مـدى  عـىل  القصصيـة 
إنتشـار هذا الفن القصيص...

ويبقـى تجنيـس هـذا النوع من 
الكتابـة عامـال مهمـا وفريدا يف 
ايصال الفكرة العامة التي تتطلب 
إيجـاز الرسد ومحارصة تشـعب 
األفـكار وامتـداد األحـداث حتى 
تصل حدود القصة املطولة والتي 
قد ينتـج عنها فكرة كتابة رواية 
مثـال وهناك أمثلة كثرية عىل هذا 
النـوع الروايات وقد اسـتخدمها 
الكاتب الكبـري نجيب محفوظ يف 
أكثر من عمـل روائي، فالقاريء 
الذي ينهي أي عمل روائي لنجيب 
محفـوظ بأسـتطاعته تلخيـص 
فكـرة الروايـة عىل شـكل قصة 
قصـرية جـدا مـن دون التوسـع 
بتمديد األفكار واألحداث وتداخل 
الحـال  وكذلـك  السـناريوهات 
بالنسبة لالعمال الروائية الكبرية 
الخامسـة  السـاعة  كروايـة( 
والعرشون ) لقسـطنطني جيبور 
جيـو و( مائة عام مـن العزلة ) 
 ( املتوسـط  ( رشق  أو   ملاركيـز 
لعبـد الرحمن منيف أو( الوشـم 
) لعبـد الرحمـن مجيـد الربيعي 
أو (الرجع البعيـد )لفؤاد التكريل 
وغريهـا مـن األفـكار الصغـرية   
التي استطاع كتابها  تحويلها اىل 
روايـات واعمال كبـرية بحجمها 
وتشـعب وتنوع أحداثهـا وبروز 

شـخصيات إضافية عليها...
أود أن أؤكد من أن فن االقصوصة 
ليس من السـهل الولوج يف عامله 

اإليجاز  والغويط..فعملية  الكبري 
للحـدث ليس باألمر اليسـري إنما 
تتطلب مهـارة عالية وقدرة عىل 
املنـاورة بالحـدث وجعلـه يصل 
إىل القاريء مـن خالل اقصوصة 
نثـر  قصيـدة  أو  جـدا  قصـرية 
موجـزة.. وقـد أوضـح الباحـث 
عبـاس عجـاح رؤيتـه عـن أدب 
القصة القصـرية بالقول( وليس 
بعيدا عن القصـة القصرية جدا، 
نجد أن العديد من الباحثني يرون 
بأن ظهـور القصة القصرية جدا 
عربيا جـاء نتيجة تأثرها باألدب 
الالتينية،  الغربـي وادب أمريـكا 
بعـد  ظهـر  انتشـارها  أن  أو 
ترجمـة العرشي النفعاالت ناتايل 
ساروت أو عىل أثر التقليد لقصة 
همنغـواي « للبيع حـذا طفل لم 

يلبـس قـط ) 
اقول لقـد أضـاف الباحث عباس 
عجاح البدري يف كتابه( مقاربات 
نقدية يف إشكالية القصة القصرية 
جـدا ) رؤى جديدة يف توضيح تلك 
القضيـة املهمة يف تأريـخ القصة 
العراقية أو االقصوصة وربطها يف 
قصيدة النثر املوجزة التي صارت 
يف وقـت  مـا أشـبه باالقصوصة 
التـي تتحـدث عـن قضية مـا... 
تحليليـة  وثيقـة  الكتـاب  ويعـد 
دقيقة ملوضوعـة غاية يف األهمية 
يف تأريـخ القصـة القصـرية التي 
أبعادا حقيقيـة لهويتها  رسـمت 
والتنـوع  التطـور  النموذجيـة يف 

الفنـي والـرسدي.

ٍ كأن لم يكن ذات يوم 
ا... ـّ وكن

الشوارع ترتك أسماءها

ـّة الباردة ْ لتغدَو فيه طريقا من الفض
وبني انعكاساته شمُس ماء

وأضواء ليل يسيْل
بني سماءين كان 

ـَّ أقواَسُه قلٌم أنوٌر خط
واندهاشاتنا مرايا

تمازح فيها الظالُل الظالْل
بني أهدابنا النوارس زاعقة  حولْه

ـّحة  بنبيذ الهواْء مرن
مثلنا كان يأتي إليه املساْء

سـوى أنـه يرتـدي قميصـا ًمن موسـلني 
الضياْء ،

بني فضاءين كان
يف محاريب أقواسِه
هاجٌس يقطع الليْل

بتسابيحه الغامضة  !
إىل أن تمّر الظهرية بني الضفاف 

وتكتمل اللوحة الرائعة 
فأعدو بها لفضاء خفي

عىل ضفة ضائعة  !
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يتقبـل  أن  الواقـع  يف  الصعـب  مـن 
الشـخص أنه ال يتمّتـع بالذكاء الكايف 
لكن كم من أمر يف حياتنا لم نسـتطع 
أن نتقّدم فيه ألننا لم نكن نمتلك الذكاء 
الـكايف للتعامل معه؟ ثمة  5 مؤرشات 
إىل أنـك ال تعمل عىل تقويـة ذكائك بل 
عىل العكس تضعفـه. ما هي؟ وكيف 
تصحح وضعك وتتخىل عن السلوكيات 

املدّمرة  لتصبح أكثر ذكاء؟
أنت تتكلّم أكثر مّما تصغي

ما الذي تشـعر بـه عندمـا تكون مع 
شخص ال يتوقف عن الكالم وال يعطيك 
فرصة لتقول ما عندك؟ اإلصغاء مفيد 
أكثر بكثري من الكالم وقوته تدوم أكثر 
من الكالم. مـن أي نوع أنت؟ هل أنت 
شـخص يصغي بتفاعل مـع اآلخرين 
أم شـخص ال يكّف عن الكالم، وحتى 
عندمـا يكون صامتاً يحـّرض يف فكره 
ما يريد هو قوله؟ الجواب يخرب الكثري 

عن مدى ذكائك؟ 

نقص النجاح املهني
إذا كان عمرك 35 سـنة وتعترب نفسك 
ناجحـاً مهنياً لكنك ما زلت تعتمد عىل 
أهلـك ولم تحقق شـيئاً بعد ولم تكّون 
لك حياة خاصة، فاعلم أن األشـخاص 

األذكياء يجدون طرقاً لالنتاج والنجاح 
وال يقدمون أعذاراً لتربير فشلهم.   

تجـد نفسـك دائمـاً يف حالـة جـدال 
ومشاحنات

األشخاص األذكياء ال يضّيعون وقتهم 
واملناقشـات  والشـجار  املجادلـة  يف 

الحـادة. إن حاجتك إلقناع اآلخرين، يف 
البيـت أو العمل أو املجتمع عامة، بأن 
وجهـة نظرك هي الصحيحة تكشـف 
عن عدم استقرار يف داخلك وعن شعور 
بعدم األمـان، واألذكياء ال يعانون من 
هذه املشـكلة عادة. تجّنب الرصاعات 

واسـتخدم طاقتك يف مشاريع يجابية 
منتجة.

أنت يف حالة انشغال واستعجال دائمة    
هـل تسـابق السـاعة طـوال يومـك 
وتنتقل مـن أزمة إىل أزمـة أخرى؟ إن 
إدارة الوقت والطاقـة مهارة يمتلكها 

األذكيـاء الذيـن يسـتفيدون مـن كل 
لديهـم  نواحـي حياتهـم فينخفـض 
معّدل الضغط النفيس. فإذا كنت ذكياً 
إسـأل نفسـك: ملاذا أجري طوال اليوم 
من دون أن أنهي مـا يجب إنهاؤه من 
أعمـال؟ من الطبيعـي أن تتعرّض من 
وقـت آلخـر لضغـط الوقـت يف العمل 
العائليـة واالجتماعية، لكن  والحيـاة 
مـن غـري الطبيعـي أن تكـون حياتك 

سباقاً دائماً مع الوقت!

أنت ال تحب املطالعة
إن امليـزة املشـرتكة بـني كل األذكياء 
الناجحني هي ولعهم بالقراءة ولكن.. 
ليـس أي قـراءة. إذا كنت ال تقـرأ أبداً 
أو تكتفي بقـراءة الروايات العاطفية 
أو البوليسـية فاألرجح أنـك لن تتقّدم 
عـىل صعيد الـذكاء. ينبغـي أن تختار 
مطالعـات تحـرك الفكـر مهمـا كان 
نوعها. القراءة التي تشـكل لك تحدياً 
فكريـاً هـي األنجـح. جـرب أن تقـرأ 
كل يـوم سـاعة أو سـاعتني وسـرتى 

االنعكاس اإليجابي لذلك عىل ذكائك.
الذكاء بحاجة لتنمية فال تهمله. اعمل 
لتكون ذكياً عوض أن تكتفي بمنسوب 

الذكاء الذي تتمّتع به.... برأيك !    
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يعـد تنظيـف األسـنان جـزءاً مـن 
غالبيـة  لـدى  الصباحـي  الروتـني 
النـاس، ولكـن هنـاك دائمـا بعض 
الخالفـات حـول الوقـت املناسـب 

للقيام بذلك.
وعىل الرغم من وجود بعض املنطق 
أسـنانك  تنظيـف  يف  رغبتـك  وراء 
بالفرشـاة بعـد اإلفطـار، إذ ال تريد 
أن تتـذوق وجبتـك األوىل مع القليل 
من نكهة النعناع، عىل سبيل املثال، 
الناتجة عن معجون األسنان، يتحد 
خـرباء األسـنان يف النصيحـة بـأن 
تنظيف األسـنان يجـب أن يتم قبل 
تنـاول طعامـك ورشابـك األول من 

اليوم.
وحذرت أخصائية طب األسـنان آنا 
بيرتسـون، مـن Essex، متابعيهـا 
عـىل (تيـك توك) مـن أننـا يجب أن 
قبـل  بالفرشـاة  أسـناننا  نغسـل 
اإلفطـار، وليس بعـده، حيث قالت 
طبيبة األسـنان إن تنظيف األسنان 
بالفرشـاة بعـد اإلفطـار يمكن أن 

يرض أسنانك بالفعل.

وأوضحـت يف الفيديو: ”عندما تأكل 
وجبتـك يصبح فمـك حامضيا. لذا، 
مـا تفعلـه عندما تغسـل أسـنانك 
بعـد اإلفطـار هو غسـل األسـنان 

بالحامض وهذا يزيل املينا“.
وتكون أسـنانك أكثـر عرضة للتلف 
عندمـا  البكترييـا  مـن  الحمـيض 
تسـتيقظ يف الصبـاح حيـث تكون 
مستويات الكالسيوم يف اللعاب عند 

أدنى مستوياتها.

ووفقا ملؤسسـة Sloan Dental، إذا 
قمـت بتنظيف أسـنانك بالفرشـاة 
قبل تناول الطعـام، فإنه يبدأ تدفق 
اللعـاب الذي تم تقليله يف الليل حتى 
صبـاح اليـوم التـايل، باإلضافـة إىل 
أن الفلورايـد املوجـود يف معجـون 
حمايـة  عـىل  سيسـاعد  األسـنان 

أسنانك من الطعام الحميض.
ويعني اسـتهالك الطعـام والرشاب 
قبـل تنظيـف األسـنان بالفرشـاة 

تعريض املينا للحمض عندما تكون 
يف أضعف حاالتها، وقد يؤدي ذلك إىل 

التآكل وزيادة الحساسية.
(كولغيـت)  مؤسسـة  وتـويص 
باسـتخدام معجون أسنان يحتوي 
عـىل الفلورايـد حيـث أن لـه فائدة 
مزدوجـة تتمثـل يف التخلـص مـن 
البـالك (الويحـة السـنية، املعروفة 
أيضـا بأسـماء البـالك امليكروبـي 
أو البيوفيلـم الفمـوي أو البيوفيلم 
السـني أو بيوفيلـم لوحة األسـنان 
أو بيوفيلم البالك البكتريية)، ومنع 

تسوس األسنان.
ولكـن ماذا لـو كنت أرغـب حقا يف 
بعـد  بالفرشـاة  أسـناني  تنظيـف 

اإلفطار؟
يـوىص عىل نطاق واسـع بأن نقوم 
جميعا بتنظيف أسـناننا مرتني عىل 
األقـل يوميـا، لذلـك إذا كانت إحدى 
املـرات الوحيـدة التي يمكنـك فيها 
تنظيـف أسـنانك هـي بعـد تناول 
وجبة خفيفة يف الصبـاح، فيمكنك 

فعل ذلك.

-Healt  ومـع ذلـك، وفقـا ملوقـع
line، يمكن أن تسبب بعض عنارص 
اإلفطـار األكثـر شـيوعا قليـال من 
أسـوأ األرضار التي تلحق باألسنان، 

ومن األمثلة عىل ذلك:
- القهوة

- عصري الربتقال
- فاكهة حمضية
- فاكهة مجففة

- الخبز
- املعجنات

إذا كنـت تلتـزم بتنظيـف  ولذلـك، 
أسـنانك بالفرشـاة بعـد اإلفطـار، 
ففكر يف االنتظـار 30 إىل 60 دقيقة 

قبل القيام بذلك.
وقد يـؤدي تنظيـف األسـنان فورا 
بعد تنـاول وجبة اإلفطار إىل تغطية 
أسـنانك ببقايـا الطعـام الحميض، 
مـا يضعف مينـا األسـنان، لذا فإن 
اسرتاحة ملدة نصف ساعة إىل ساعة 
قبل التنظيف بالفرشـاة هي أفضل 
طريقة لحماية أسنانك من التلف يف 

املستقبل.

تعد عادة قضم األظافـر من العادات 
العصبية، والتي تشـمل مص اإلبهام 
أو شد الشـعر، ورصير األسنان وهي 
شـكل من أشـكال التوتر والضغوط 
غري املرئـي لآلباء، فهي مـن العادات 
التـي تتطور عنـد الطفل مـع مرور 

الوقت.
لكـن من املحتمـل أن يتخطى الطفل 
هـذه العـادة يف نهايـة املطـاف عـن 
طريـق مسـاعدته عـىل التوقف من 
خالل التواصـل مع الطفـل ومعرفة 
األسـباب وراء قيامـه بهـذه العـادة 
والصرب مـن كل منكما، وذلك لتفادي 
يف املقام األول إصابة الطفل بالعدوى 

ومشاكل األسنان.
أسباب قضم األظافر

تظهر بعض األبحاث أن قضم األظافر 
قد يكون له عوامل وراثية إال أن هناك 
ثالثة أسـباب رئيسـية أيضاً لإلصابة 

به وهي كالتايل:
امللل: قد يبدأ الطفل الذي يشعر بامللل 
يف قضـم أظافره؛ ألنـه ال يوجد يشء 

أكثر إلحاحاً للقيام به.
التوتـر: قـد يكـون قضـم األظافـر 

استجابة للتوتر.
االسـرتخاء: يمـص بعـض األطفال 
إبهامهم؛ ملساعدتهم عىل النوم، بينما 

يعض آخرون أظافرهم.
عالج قضم األظافر عند األطفال 

يتطلـب التوقـف عـن هـذه العـادة 
محاولة ضبـط النفـس للتعامل مع 
الطفـل الصغـري، وقـد يتطلـب عناد 
مقـدار  مضاعفـة  األطفـال  بعـض 
ضبط النفس مع مـرور الوقت، إليك 
أفضـل الطـرق لعالج قضـم األظافر 

وهي كالتايل:
-1قص األظافر يومياً

يقلل قص أظافر طفلك من مساحتها 
ويقلل يف الوقت نفسـه من البكترييا 
التي يمكـن أن تتجمع تحـت الظفر 

وتدخل يف فمه.
-2امنحي طفلك شـيئاً آخـر للرتكيز 

عليه 
يمكن رصف انتباه طفلك لعادة قضم 
األظافـر من خـالل بعض األنشـطة 

كالطهي
يجـب البحث عـن يشء يبقي أصابع 
طفلـك منشـغلة، فـإذا كان طفلـك 
يعض أظافره بسـبب امللل، فاقرتحي 
أنشطة جديدة تساعد يف رصف انتباه 
طفلـك عـن هـذه العـادة مـن خالل 
اصطحابه إىل الحديقة، أو العمل معاً 
عىل حل لغز أو الطهي، وهذا يسـمح 
لهم بالرتكيز عىل ملمس وإحسـاس 
مـا يف أيديهم، بـدالً مـن الرتكيز عىل 

قضم األظافر.
-3تأكـدي مـن أن طفلـك يـدرك مـا 

يفعله
ال يستطيع طفلك التوقف عن العادة 
إذا لم يكن يعلم أنه يفعلها. باإلضافة 
إىل ذلـك، يجـب أن يكون لـدى طفلك 
الدافـع والرغبـة يف التوقف عن قضم 

أظافره.
الخطـوة األوىل سـاعدي طفلـك عىل 
فهم أن قضم األظافر عادة تسـتحق 
التوقـف؛ ملـا قـد تسـببه يف حـدوث 

التهابات ومشاكل يف أسنان الطفل.
-4كافئي طفلك 

عندمـا ترين أن طفلك يحـرز تقدماً، 
فاحـريص عىل الثناء عليه ومكافأته. 
يميل األطفال بشكل طبيعي إىل إرضاء 
والديهـم والتمـاس االهتمـام منهم، 
لذلـك فـإن مدحهـم يشـجعهم عىل 

تكرار العادات الصحية واإليجابية.
-5ضعي شيئاً عىل أظافره 

أو  الضمـادات  اسـتخدام  يمكنـك 
املـر،  األظافـر  طـالء  أو  القفـازات 
االسـرتاتيجيات  هـذه  أن  الحظـي 
مصممة ملسـاعدة الطفل عىل إدراك 
أنه يقضـم أظافره، وليس منعه من 

فعل ذلك.
-6عدم التوبيخ 

عندما ترين طفلك يقضم، استخدمي 
كلمة رمزية لتنبيهه دون إعالن ذلك 

ألي شخص آخر
والـرصاخ  الالمتناهـي  التوبيـخ 
والعقوبـات لـن تشـجع طفلك عىل 
ويف  أظافـره،  قضـم  عـن  التوقـف 
الواقع، قد يؤدي االهتمام السلبي إىل 

جعل طفلك أكثر عناداً.
-7اختيار إشارة خفية بينكما

عندما ترين طفلك يقضم، استخدمي 
كلمة رمزية لتنبيهه دون إعالن ذلك 
ألي شخص آخر، سيساعده هذا عىل 
أن يصبـح أكثـر وعياً عندمـا يفعل 
ذلك، ويتـم القيام بالعديـد من هذه 

العادات العصبية دون وعي.
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املقادير

- عجينة البيتزا : مقدار (جاهزة)

- صلصة البيتزا : كوب

- الفطر : نصف كوب (مقطع رشائح)

- الفلفل األخرض : 1 حبة (رشائح)

- زيتون أسود : ربع كوب (رشائح)

- طماطم : 1 حبة (حلقات)

- جبن موزاريال : ربع كوب

- جبن البارميزان : ربع كوب

- جبن الشيدر : ربع كوب

- الجبن الرومي : ربع كوب

طريقة التحضري

- حّمـي الفـرن عـىل حـرارة 180 درجة 

مئوية.

- يف مقـالة ضعي القليل من زيت الزيتون 

وأضيفي الفطر وقلبي حتى يذبل.

- افـردي الصلصـة عـىل عجينـة البيتـزا 

بشكل متساٍو.

- ضعـي نصـف كميـة كل مـن املوزاريال 

والجبـن  والشـيدر  البارميـزان  وجبـن 

الرومي.

- ضعـي الفلفـل األخـرض والفطـر عـىل 

عجينة البيتزا بالكامل.

- ضعـي باقـي الجبـن بمختلـف أنواعه 

الطماطـم  حلقـات  أضيفـي  وبعدهـا 

والزيتون.

- ضعي البيتزا يف الفرن حوايل 15 دقيقة.

تعترب الفواكه من املواد الغذائية التي 
تفيـد الحمل وتمد الجنني بالعنارص 
األساسـية لنمـوه وتطـوره، إليكم 

فوائد تناول الفاكهة أثناء الحمل.
وجبـة  تنـاول  يكـون  أن  ويمكـن 
خفيفة من الفاكهـة طريقة رائعة 
لزيادة تناول الفيتامينات باإلضافة 
إىل الحد من الرغبة الشديدة يف تناول 

السكر.
1. املشمش 

يحتوي املشـمش عىل: الفيتامينات 
أ، ج، هـ وعىل الكالسـيوم – الحديد 
هـذه  كل  وتسـاعد  البوتاسـيوم   -
العنـارص الغذائيـة يف نمـو الطفـل 
وصحـة عظامـه، حيـث يمكـن أن 
يمنع الحديد فقر الدم والكالسـيوم 
يسـاعد العظام واألسنان عىل النمو 

بقوة.
2. الربتقال واليوسفي 

يعتـرب الربتقال مصـدراً ممتـازاً ملا 
ييل: حمـض الفوليك - فيتامني يس 
– املـاء، والربتقـال مفيـد للحفاظ 
عىل الجسـم رطباً وصحياً، ويمكن 
أن يسـاعد فيتامني يس يف منع تلف 
امتصـاص  يف  واملسـاعدة  الخاليـا 

الحديد.
كما تكمن أهمية حمض الفوليك يف 
منع عيـوب األنبوب العصبي، والتي 
يمكـن أن تسـبب تشـوهات يف املخ 
والحبل الشوكي عند الطفل، ويمكن 
أن تسـبب عيوب األنبـوب العصبي 

وحاالت مثل الشفة األرنبية.
3. املانجو

 A املانجو فاكهـة غنية بفيتامينات
وC. ويوفـر كوب واحـد من املانجو 
املفـروم ٪100 مـن البديـل اليومي 
 C مـن فيتامني (RDA) املـوىص به

وأكثر من ثلث RDA من فيتامني أ،

حيـث إن نقـص فيتامـني (أ) يقلل 
مـن مناعة املولـود ويصبح عرضة 
لإلصابة بمضاعفات ما بعد الوالدة، 

مثل التهابات الجهاز التنفيس.
4. الكمثرى 

الكمثرى فاكهة تعزز نظام الحامل 
وتخفف اإلمساك، وهو أحد أعراض 
الحمـل الشـائعة، كمـا يمكـن أن 
يفيد البوتاسـيوم صحة القلب لكل 
من املـرأة والطفل، ويحفـز تجديد 

الخاليا.
5. الرمان 

للنسـاء  الرمـان  يوفـر  أن  يمكـن 
الحوامـل الكثـري مـن: فيتامـني ك 
– الكالسـيوم - حمـض الفوليك – 

الحديد – الربوتني،
ويعترب الرمان مصدراً جيداً للطاقة، 
ويسـاعد محتواه العـايل من الحديد 
عـىل منـع نقـص الحديد، وتشـري 
األبحـاث إىل أن رشب عصري الرمان 
قد يسـاعد يف تقليل مخاطر إصابة 

املشيمة.
6. األفوكادو

األفـوكادو مصـدر ممتـاز ملـا ييل: 
C وE وK، أحمـاض  الفيتامينـات 
مشـبعة،  غـري  أحاديـة  دهنيـة 
البوتاسـيوم،  ب،  فيتامينـات 

النحاس،
ويحتـوي األفـوكادو عـىل دهـون 
صحية توفر الطاقة، وتسـاعد عىل 
منع عيـوب األنبـوب العصبي. كما 
أنها تعزز الخاليا املسـؤولة عن بناء 

الجلد وأنسجة املخ للطفل النامي.
ويمكن أن يوفر البوتاسيوم املوجود 
يف األفـوكادو الراحة مـن تقلصات 
الساق، وهو عرض آخر شائع أثناء 
الحمـل، خاصة يف الثلـث الثالث من 

الحمل.

الـرويس،  الطبيـب  كشـف 
جيورجي سابيغا، أن مشاهدة 
لسـاعتني  التلفزيونية  الربامج 
متواصلتني قد تسـبب مخاطر 

جدية للصحة بما فيها املوت.
ويشـري الطبيب إىل أن مشاهدة 
التلفزيونيـة كما هو  الربامـج 
معتاد، يمكن أن يرض بالصحة، 
بمـا يف ذلـك انسـداد الرشيـان 
الرئـوي نتيجة وصـول جلطة 
دمويـة تتشـكل يف الوريـد إىل 

الرشيان الرئوي.
جلطـات  ”تتشـكل  ويقـول: 
أوردة  يف  أحيانـا  دمويـة 
السـاقني، نتيجة ركود الدم، أو 
ضعف تدفقه، فإذا وصلت هذه 
الجلطـة إىل الرشيان الرئوي أو 
أحـد فروعـه الكبرية، فسـوف 

تمنع تدفق الدم“. 
الشـخص  يشـعر  وعندهـا 
بضيق التنفـس والم يف منطقة 
ويرتفـع  الصـدري  القفـص 
مسـتوى ضغـط الـدم بصورة 
مفاجئـة. وإذا كانـت الجلطة 

كبرية الحجم، يمكن أن تسـبب 
الوفاة، ولكـن إذا كانت صغرية 
وتسـببت يف انسداد فرع صغري 
من الرشيـان الرئـوي ، فقد ال 

يشعر الشخص بها نهائيا“.
ويضيـف: ”عنـد الجلوس 2-3 
سـاعات أمـام التلفزيـون من 
دون حركة يزداد كثريا احتمال 
انسداد الرشيان الرئوي، كما أن 
شد الساقني أو وضع ساق عىل 

أخرى يفاقم الحالة كثريا“.
ويقـول: ”للوقايـة من تشـكل 
الجلـوس  يفضـل  الجلطـات، 

وضـع  وعـدم  مريـح  بشـكل 
سـاق عىل أخرى وعـدم ارتداء 
رساويل ضيقة، وعدم الجلوس 
لفرتة طويلة 3-2 سـاعات بال 
حراك، ومن املهم كل 60 دقيقة 
 5-10 النهـوض واملـيش مـدة 

دقائق وتحريك القدمني“.
ويضيف إذا شعر الشخص بعد 
بقائه ساكنا دون حركة بضيق 
التنفس أو ألم يف الصدر وألم يف 
القدمـني واحمرارها وتورمها، 
فيجب فورا اسـتدعاء سـيارة 

اإلسعاف.
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غالًبـا مـا يكون سـبب ظهور 
الـرؤوس السـوداء هـو تراكم 
املـواد الدهنيـة بداخـل خاليـا 
البرشة وانسـداد الغدد الدهنية 

بها
السـوداء  الـرؤوس  مشـكلة 
الصبايـا  مـن  الكثـري  تواجـه 
عامـًال  وتعتـرب  والسـيدات، 
مشـوًها ملظهر املرأة وجمالها. 
وغالًبا ما يكون سبب ظهورها 
هو تراكم املواد الدهنية بداخل 
خاليـا البـرشة وانسـداد الغدد 
الدهنية بها. إليك بعض الطرق 

للتخلص من هذه املشكلة!
طريقة حمام البخار:

حمـام البخـار يسـمح بفتـح 
مسـام بـرشة الوجـه، كل مـا 
عليك فعله هو تعريض وجهك 
لوعاء يوجد به ماء ساخن مع 
منشـفة تضعينها فوق رأسِك 
لبضـع دقائـق ثـم اسـتعميل 
ملقاط إزالة الرؤوس السـوداء 
قومـى باخراجها مـن البرشة 

برفـق ثـم بعـد ذلـك اغسـيل 
برشتـك باملاء الفاتـر ثم البارد 

لغلق مسام البرشة .
الرشائط الالصقة: 

إسـتخدميها بعـد حمـام مـن 
تتخلـيص مـن  البخـار حتـى 
تمامـا،  السـوداء  ارؤوس 
الحصـول عليهـا يف  ويمكنـك 

الصيدليات أو مراكز التجميل.
قرش الربتقال:

قومي بطحن قشـور الربتقال 

وأضيفـي اليهـا الحليب، حتى 
يتشـكل لديك معجون، ضعيه 
عىل وجهك وإفركيه بلطف ملدة 
10 دقائـق، ثـم قومي بغسـل 

وجهك باملاء الفاتر.
قناع العسل:

استخدامي قناع العسل الدافئ 
ملـدة 15 دقيقـة للتخلـص من 
الرؤوس، ألن للعسل قدرة عالية 
عىل تنظيـف البرشة والتخلص 

من الرؤوس السوداء.
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أرثر اش العب التنس األمريكي 
والحاصـل   (  1993-1943  )
عـىل العديد من البطـوالت من 
أهمها بطولة ويمبلدون للتنس 
يف عـام 1975 ، عانـى يف نهاية 
حياته من مرض االيدز ، وبينما 
كان يف فرتة احتضاره ، وصلته 
املعجبني  العديـد مـن رسـائل 
ملواسـاته ، كان بينهـا رسـالة 
أثـرت فيه كثـريا ، كان املعجب 
يواسـيه فيها  فقال يف رسالته 
” ملاذا اختار الله شـخصا مثلك 
ليمـوت بهـذا املرض البشـع ؟ 
”  فحـرص أرثر عـىل الرد عىل 

الرسالة قائال : 
- خمسون مليون طفل يبدأون 

يف لعب التنس يف العالم 
- خمسة ماليني منهم يتعلمون 

لعب التنس بطريقة صحيحة
- خمسمائة ألف منهم يتعلمون 

لعب التنس باحرتافية 
يف  يلعبـون  ألفـا  خمسـون   -

مالعب التنس للمحرتفني
- خمسـة آالف يتمكنـون من 

اللعب يف البطوالت الكربى
- خمسـون يصلـون لبطولـة 

ويمبلدون للتنس
- أربعـة يصلـون للـدور قبـل 

النهائي 
- اثنان يصلون للدور النهائي 

كأس  أحمـل  كنـت  وعندمـا 
بطولة ويمبلـدون لم أفكر أبدأ 
يف أن أسأل ” ملاذا أنا يا رب؟ ” 

واليوم وأنا يف قمة األلم واملرض 
، فيجـب عيل أن ال أسـأل ”ملاذا 

أنا يارب ؟ ”

حسين علي محفوظ ”عاشق بغداد“

اختـبر عمـر قلـبك !
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لإلجابة عىل هذا السؤال ولتعرف 
كـم العمر الحقيقي لك، ال نقصد 
العمـر الحقيقـي باملعنى الحريف 
بـل باملعنى الشـبابي الذي يغمر 

قلبك ..
أجب عىل األسـئلة بصدق واكتب 
النتيجـة حتى تتعـرف عىل عمر 
الحقيقـي، أحـرض ورقة  قلبـك 
وقلـم وأجب بنعم أو ال واحسـب 
النقاط أوالً قبل أن ترى النتائج :

االختبار:
1 -هل ترغب بالعيش يف منـزلك 

وحدك ؟ 
2 - هل تجد الحياة جميلة بالرغم 

من كل يشء؟ 
3 - هـل تتمتـع برفقـة األصغر 

منك سناً؟ 
إىل  الصعـود  4 - هـل بإمكانـك 

السيارة وهي تسري؟ 
املقطوعـة  تعـرف  هـل   -  5

املوسيقية روميو وجوليت؟
6 - هل سـبق وان قمـت بقراءة 

رواية رومانسية؟ 
7 - هل تحب املفاجآت ؟ 

8 - هـل تفكـر دائمـاً بأوقـات 
السعادة املاضية؟ 

الحيـاة  أن  تعتقـد  هـل   -  9
قصرية؟ 

10 - هـل تفضل رؤية الرسـوم 
اكثـر مـن مشـاهدة  املتحركـة 

األفالم السينمائية؟ 
مشـاكلك  تمنعـك  هـل   -  11
مـن النـوم؟ أي هل تنـىس عادة 

بصعوبة همومك ومتاعبك؟ 
12 - هـل تعفـي عـن أخطـاء 

األصغر سناً؟ 
13 - هـل تعتقـد أن الرتقيـة يف 

العمل تـؤدي إىل تقدم يف مهنتك؟ 
وان تغيري العمل يؤدي إىل تطوير 

حياتك؟
14 - هـل تعتقـدي انـه بإمكان 
اإلنسـان أن يحب للمـرة األوىل يف 

الخمسني من عمره؟ 
15 - هـل تجـد بان الشـيخوخة 

تضفي الوقار عىل صاحبها؟ 
16 - هـل تعتقـد بأن لـكل عمر 
متعته الخاصـة، لكن املتعة هي 

ذاتها يف كل مرحلة؟ 
17 - هـل تعتقـد بـأن اإلنسـان 
املتقـدم يف العمر يملك قـدراً من 
املعلومات أوسـع وأشمل واصح 

من الشباب؟ 
18 - هـل تتابع تلقائيـاً اإليقاع 
يديـك  بتحريـك  املوسـيقي 

وقدميك؟ 
19 - هل تثق يف احساسك؟ 

20 - هل تملك اكثر من خمسـة 
أزواج من األحذية بحالة جيدة؟ 

21 - هـل ترغـب بـأداء املواعظ 
والنصائح لآلخرين؟ 

22 - هـل بإمكانـك النــزول إىل 
مياه بركة باردة املاء بكل حماس 

ورغبة؟ 
23 - هـل تقـوم أحيانـا بتغيري 

مكان قطع األثاث يف غرفتك؟ 
24 - هـل تعتقـد أن مشـكالت 
مرحلة األربعني من العمر مجرد 
وهـم؟ وأن الحيـاة تمـيض دون 

منعطفات مفاجئة؟ 
النتائج: 

ان مجموع النقاط يوازي عمرك 
الحقيقـي وال تتفاجئ إن وجدت 

انك مسن فعالً:
أغلبية األجوبة (نعم) : 

عمـرك اقـل من 10 سـنوات من 
حيث شباب القلب .

اكثر من 10 نقاط (نعم) :
عمرك من 10 إىل 20 سنة .
اقل من 10 نقاط (نعم) : 

عمرك من 20 إىل 30 سنة .
أغلبية األجوبة (ال) : 

عمرك من 30 إىل 50 سنة.
كل األجوبة (ال) :

عمرك أكثر من خمسني سنة.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

همسات وخواطر ..
ن قبلي بشر .. وإن لم  - أعشقكِ كأنه لم يحبكِ مِ
تصدق، فسأل ذرات التراب وحبات املطر .. فاسمكِ 

مكتوب بيدي .. ومنقوش على قلبي .. كالنقش على 
احلجر.

- حبيبي وياثورة عشقي .. من عيناك بدأت ثورة 
حروفي والكلمات وسطرت رواية عشق بال أكاذيب 

أو خرافات .. وعلى دقات قلبي غفى حنيني وبت في 
حبّك .. أنا ال أعرف هزمية وال أرفع الرايات .. فدعني 

حبيبي أريك عشقي بكل اللغات.
له  دتُ أرى في الوجود كُ - أعترفُ لكَ اليوم .. أني ما عُ

غيرُكَ .. أنّي ال أسمعُ صوت في دنياي غير صوتُكَ .. 
أعترف بأنه إن خيروني بني حياتي و بينك .. سأختار أن 

. كَ .. أن أحيا والقلبُ قلبُكَ أحيا .. ولكن بنبضُ

غزل عراقي
ــام االيــــ ــهر  س وكل  ــكنا  عش ــيرجع  ش
ــي رجعـــــــــــون ــا  يادني ــك  العش ــام  ألي
ــروح      بالـــ ــس  اح ــس  ب ــك  أكل ــان  ماندم
ــي تطفـــــــــــون ــس  ب ــد  راي ــة  وبي ــار  ن
ردود      ــان  الزمـــ ــة  بي ــد  بع ــع  يرج واذا 
ــي تخيرونـــــــــ وال  ــه  احب ــار  اخت ــا  م
آالم        ــس  بــــ ــت  ومابق ــوا  مش ــي  احباب
ــي ماجون ــه  وهم ــم  بيه ــي  احالم ــت  اج

ÑÌäbn€a@Âfl@pbÓóÉí
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أبـــــــراج

كن حـذرا فتكفريك اليوم غري واضح وعقلك مشـتت، 
ولكن ال تسـمح لهذه الظروف أن تعوقـك. يف الحقيقة، 

ربما تستغل شعورك بالوهم لصالحك. 
ستكتشف أنك كلما تقبلت أي شعور غريب أو شاذ، ستكون 
كل أمـورك عـىل ما يرام. ال تظـن أن كل يشء يف حياتك يجب 

أن يكون عقالنيا.

الحزن والغضب يسيطران عىل حياتك بكشل يفوق 
الخيال، وتشـعر ان الوقت قد حـان للتخلص من هذا 
الحزن. اخـرج من املنزل واقض يومـك بالكامل خارجه 
وافتخـر بما تقوم به وبما تقدمـه لآلخرين من خدمات. كن 
شـجاعا وتعامل مع اآلخرين وخذ الوقـت الكايف للتعبري عن 

نفسك وعن رأيك بطريقة إبداعية.

إذا كانـت تنتابـك بعـض الشـكوك يف موضـوع ما 
فحـاول أن تستشـري مـن حولـك. حـاول أن تتصل 
باألصدقـاء الذين لـم تسـمع صوتهم منذ وقـت بعيد. 
ربما تجد أنك كسـول ولذلك لن تحـرز تقدما يف العمل اليوم. 
ال تخطـط لكل يشء ألن التخطيط أحيانا يؤدي إىل نتائج غري 

مرضية.

ربمـا ينتقدك بعض األشـخاص اليوم بل معظمهم 
والغريب أن سـتصغي إليهم جيدا. كن مهذبا وراجع 
وجهة نظرهم فربما تسـتفيد مـن كالمهم. حافظ عىل 
تواضعـك اليوم وكن صبورا مع اآلخرين. قد تشـعر بالحرج 
أحيانـا بسـبب انتقادات اآلخريـن وخاصة أنك تشـعر أنهم 

ينتقدونك بشدة.

تحلم اليـوم بزيارة بعـض األماكن البعيـدة وربما 
تفكر يف طلب اجازة طويلة للسفر برا ملكان لم تفكر 
يف زيارته من قبل. احذر فهذا اليوم غري مناسـب لتنفيذ 
هـذه الفكرة أو لتنفيذ أي خطة. أمورك العاطفية ربما تتغري 
فجـأة اليوم بسـبب بعض املشـاكل التي تحـدث بينك وبني 

الرشيك.

تتلطف أجواء املفاوضات وكل ما له عالقة بالبحوث 

والتنقالت واالرتباطات، كما تكون األجواء الدراسـية 

جيدة أو عىل األقل لن تكون معاكسـة إطالقا. ترصفاتك 

استفزازية، وهذا قد يؤدي إىل خالف مع الرشيك لكن العواقب 

ستكون بسيطة.

تظهر أكثر من أي وقت مىض طبيعتك املحبة للناس 

وللتعامل بشـفافية من أجل إرسـاء الروابط الفعلية 

والعالقات اإلنسـانية من حولك، ولتشجيع اآلخرين عىل 

القيام باملثـل. تصغ إىل اآلخرين بانتبـاه وتعاطف وتعطيهم 

أفضل األفكار التي تساعد عىل حل مشاكلهم.

مهما سـمعت من انتقادات ال تستسـلم، فالشجرة 
املثمـرة وحدهـا تبقى عرضـة للرشـق بالحجارة. ال 
تحّمـل الرشيك هموم املسـتقبل، فهو غري مسـؤول عن 
أمور لم يرتكبها. ال تكثر من رشب املنبهات، فهي تسـبب لك 

آالما يف املعدة.

الحـظ يرافـق تحركاتك ويبعث فيـك األمل من 
جديد بعد الشـك الذي انتابك مؤخرا من إمكانية 
تحقيق حلمـك أو تنفيذ أحد املشـاريع العزيزة عىل 
قلبك. تسـتعيد عالقاتك الجيدة مـع أصدقائك وخاصة 

أصدقاء طفولتك.

يجـب أن تتمكـن اليـوم مـن تقييم مشـاعرك من 
منظور محايد ومسـتقل. استغل هذه الفرصة لتتخذ 
خطوة جديدة يف حياتك العاطفية بناء عىل ما تشـعر به 
اآلن. تأكد أن ترصفاتك اليوم هي أفعال طبيعية وليست ردود 
فعل ملا حدث يف السـابق. فكر جيدا قبل القيام بأي تحركات 

مفاجئة.

كن حـذرا ألنـك تميـل إىل الجـدال والنقـاش بحدة 
وقد ترفض الحوار كليا مسـببا اإلحـراج أو القطيعة 
يف العالقـة. قـد تجد الكثري مـن املعرتضني عـىل عالقتك 
بالرشيـك، فتحـل بالصرب لتتضـح الصورة أكثر. قد تسـمع 

بخرب يتعلق بوضع صحي أو مهني يجعلك مهتما جدا.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يـوم مثمر جـدا خاصـة إذا قمـت بإجـراء بعض 
االتصاالت مع بعض األشخاص. ستستمتع بالتحدث 
معهـم وستشـعر أن الحديـث معهـم بمثابـة صفقـة 
عظيمـة. تتميز بأنك تنظر ألي موضـوع من أبعاد مختلفة، 
ولكـن مشـكلتك هي أن هذا األمر قد يكون له مردود سـلبي 

كعدم قدرتك عىل اتخاذ أي قرار برسعة.

لماذا أنا يا رب ؟!

الفرنسـية  القـوات   -  1872
بالجزائـر تعتقـل املجاهـد أحمد 
بومـرزاق بعـد قيادته لثـورة ضد 
االحتـالل الفرنـيس، وثـم تحكـم 

عليه باإلعدام.
1938 - امللـك فـاروق ملـك مرص 
يتـزوج مـن صافينـاز ذو الفقار 
بامللكـة  تلقـب  أصبحـت  والتـي 

فريدة.
1941 - بدايـة االحتـالل اإليطايل 

إلرتريا.
1944 - الطـريان الحربـي امللكي 
الربيطانـي يلقـي 2300 طن من 
القنابـل عـىل برلني أثنـاء الحرب 

العاملية الثانية.

1945 - إعـادة تنصيـب الرئيـس 
األمريكي فرانكلني روزفلت رئيًسا 
لفرتة رئاسية رابعة، وهو الرئيس 
الوحيـد الـذي تـوىل الحكـم ثالث 
فرتات رئاسية كامله ودخل بفرتة 

رئاسية رابعة.
1961 - جون كينيدي يتوىل رئاسة 

الواليات املتحدة.
1962 - أمري دولة الكويت الشيخ 
عبـد الله السـالم الصبـاح يفتتح 
التأسـييس  أوىل جلسـات املجلس 
املنتخـب واملكلف بوضع دسـتور 

للدولة.
1969 - ريتشـارد نيكسون يتوىل 

رئاسة الواليات املتحدة.

1983 - تشكيل حركة متطرفة يف 
إرسائيل والواليات املتحدة مهمتها 
إعـادة بناء جبل الهيـكل يف موقع 
املسـجد األقىص تحت اسـم كرين 

هارهبيت.
األنجليكانيـة  الكنيسـة   -  1987
يف بريطانيـا تعلـن عـن اختطاف 

مبعوثها إىل بريوت تريي وايت.
1989 - جـورج بـوش األب يتوىل 

رئاسة الواليات املتحدة.
1996 - انتخـاب رئيـس منظمة 
يـارس  الفلسـطينية  التحريـر 
عرفات رئيًسـا للسـلطة الوطنية 

الفلسطينية.
2006 - وقـوع هزتني أرضيتني يف 

أندونيسـيا، األوىل قدرت بقوة 5.1 
عىل مقياس ريخرت، والثانية بلغت 

قوتها 5.0 عىل مقياس ريخرت.
هيـالري  السـيناتور   -  2007
خـوض  نيتهـا  تعلـن  كلينتـون 
األمريكيـة  الرئاسـة  انتخابـات 
لعـام 2008 ممثلـة عـن الحـزب 

الديموقراطي.
2009 - باراك أوباما يتوىل رئاسة 
أول  ليكـون  املتحـدة  الواليـات 
أمريكي من أصـول أفريقية يتوىل 

هذا املنصب.
ُيحكمـون  الُحوثّيـون   -  2015
السيطرة عىل دار الرئاسة والقرص 

الجمهوري يف صنعاء باليمن.

حسني عيل محفوظ (1926 - 20 يناير 2009)، 
عالِـم عراقي متخصص باللغـات الرشقية. من 

مواليد بغداد يف مدينة الكاظمية. 
قـىض معظـم حياته بالبحـث وإثـراء املكتبات 
العلميـة املتخصصـة والثقافة العربيـة عامة. 
وكان قد قال يف إحدى املقابالت أن أغلب كتبه لم 
تنرش بعد وهي ما زالت مخطوطة، وأنه أشـفق 
عىل أحد النارشين الذي عرض عليه نرش قسـم 
منها، بسـبب تخصصها الدقيق الـذي قد يمنع 
نجاحهـا تجاريا. ولقد أكمل دراسـته األولية يف 
مـدارس الكاظمية، ثم تخرج من دار املعلمني يف 
بغداد، وأشـتغل يف التدريس فرتة من الزمن، ثم 
أكمل دراسـته العليا كانت دراسته يف الدكتوراه 
حول الدراسـات الرشقية وشغل منصب كريس 
األسـتاذية يف كليـة اآلداب بجامعة بغـداد، كما 
عمـل يف كليـة اللغـات جامعـة بغداد يف قسـم 
اللغـة الفارسـية يف الثمانينـات والتسـعينات. 
وتخـرج عىل يديـه الكثري مـن الُكتـاب ورموز 
األدب يف العالـم العربـي، كمـا تم منحـه العديد 
من الشـهادات الفخرية من جامعـات أجنبية. 
لـُه ولد واحد يعمـل اآلن يف مجال الحاسـوب يف 
اململكـة املتحـدة، ويعترب حسـني محفوظ من 
الشـخصيات البارزة يف مجال الدراسات واألدب 
الرشقـي، ولُه العديد من املؤلفـات والكتب التي 
تجاوزت املائة مؤلف، وكان يلقب بعاشق بغداد 

وشيخ بغداد.

وفضال عن الدراسة األكاديمية، له دراية بالفقه 
وبذلـك يكون قد جمع بـني التخصصني العلمي 

والديني وعىل أرفع مستوى.
عـرف عـن العالمـة محفـوظ عشـقه الواضح 
ملدينـة بغـداد والـذي جسـده عـرب العديـد من 
دفاعاتـه البحثيـة والتأليفية سـواء يف كتبه أو 
مقاالته وكذلك يف محارضاته التي كان يلقيها يف 
الكثري من املؤتمرات والنـدوات العلمية، وكانت 
كتاباتـه وكتبـه قد احتـوت يف هذا املجـال زادا 
وفريا للباحثني والدارسني يف بغداد وعن تاريخها 

وتراثها.
لقبـه بعـض املختصني يف أوروبا بـ”املوسـوعة 
املتحركـة” سـنة 1989. له نظريـات أصيلة يف 
األدب واللغة والفن والتاريخ والرتاث والفولكلور 
والعلـم. روى الحديـث عـن 90 مـن املشـايخ 
والعلمـاء يف الرشق والغـرب. روى القراءات عن 
11 من املشـايخ والعلماء. جمع بني الدراسـتني 
القديمـة والحديثـة. يحمل درجـة الدكتوراه يف 
الدراسات الرشقية (األدب املقارن) سنة 1955. 
عضـو فخري وعضـو رشف وعضو مراسـل يف 
العديد مـن الجامعات واملعاهـد العلمية. عضو 
الجمعيـة اآلسـيوية امللكية يف لندن. مستشـار 
يف العديد من مراكز البحـوث واملعاهد واملجالت 
العلميـة واألدبيـة. عضو مجمع اللغـة العربية 
يف القاهرة. أسـتاذ يف علم اللغـة العربية وآدابها 
وعلوم الحديث وعلوم التجويد والتصوف واألدب 

والعروض والبالغة واألدب املقارن واملخطوطات 
والتوثيـق وعلـم املخطوطـات والتوثيـق وعلم 
الوثائق وعلم تحقيق املخطوطات واالسترشاق.

بلغت اعماله سـنة 1999 ألف عمل ولذلك قامت 
صحيفـة االهرام املرصية بتحيته يف ربيع 1999 
وأمـا الجوائـز والشـهادات التي حصـل عليها 
ومنحتها له كربيات الجامعات واملعاهد ومراكز 

الدراسات والبحوث فقد كانت كثرية.
احتفلت بـه الجمعية اآلسـيوية امللكية يف لندن 
بتاريـخ 2004-12-10 بمناسـبة مرور نصف 

قرن عىل انضمامه لها.
نال جائزة أحسن كتاب العام 1958.

نال الجائزة العاملية للكتاب سنة 2005
شـّيع يف بغـداد جثمان العالمة الدكتور حسـني 
عـيل محفوظ الذي تويف إثر أزمة قلبية وشـارك 
يف تشـييع الراحل عدد كبري من األدباء وأساتذة 
الجامعـات واملسـؤولني يف مدينـة الكاظميـة، 

فضال عن العرشات من املواطنني.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
رأيس

1. لم يؤده حقه - الجانب الرئييس 
واألكرب يف األشياء.

2.يف ورق اللعـب - رئيس نكاراغوا 
(معكوسة).

3.مـن الطيـور املائيـة - شـخص 
واحد - أحرض.

4.املـادة العطرية املسـتخرجة من 
أنواع الحوت - فيه شفاء للناس.

 - وفردهـا  يـده  5.أعطـى 
شـاي   - (باالنجليزيـة)  واحـد 

(باالنجليزية).
6.درجـة حـرارة الجـو مرتفعة - 
استدرك وأعاد النظر - متشابهان.

7.للسؤال - األزهار ذات الرائحة.
منـري   - شـديد  وقلـق  8.خـوف 

(مبعثرة).
9.ذهـب ولم يعـد - مع السـالمة 

(باالنجليزية معكوسة).
10.دولـة عربيـة فيهـا أكثـر من 
موسـوعة  (يف  نخلـة  مليـون   40

غينيس).

أفقي
1.بـاب يف التلفزيـون

2.وعاء للماء - مردود مايل
3.قريـب مـن جهـة األب - 

نشفى
أزهـار  ذات  4.عشـبة 
بنفسـجية طيبـة الرائحـة 
ولها استخدامات عالجية - 

للتعريف
5.من أوقات الصالة - أقدم 
مدينة سـكنها اإلنسان (يف 

فلسطني)
6.أخف الغازات يف الطبيعة

7.طري عينه أكرب حجما من 
دماغه

8.ملجـأ للعلـم واملعرفـة - 
ناعم امللمس

مؤلـف  رويس  9.قصـيص 
 - والسـالم  الحـرب 

متشابهان
 - فرنـيس  10.امرباطـور 

حسم األمر.
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األّول  ترشين  منذ 
وبمشاركة  املنرصم، 
رسمية  جهات 
برز  عّدة،  وحكومية 
العراق يف معرض «اكسبو 
دبي ٢٠٢٠»، أضخم تجّمع 

ثقايف يف العالم.
بتصميمه  الرافدين  بالد  جناح  علّم 
املستوحى من شبكة صيد السمك «السلية» 
يف منطقة الفرص يف املعرض عرب مجّسم 
فريد يعكس رغبة شعب يف اغتنام الفرص 
املتزعزع  وبناء مستقبل أفضل من واقعه 
بمثابة  الجناح  هذا  يف  الركائز.التجوال 
إبحار يف ثقافة، فنون، علوم، أدب وفلكلور 
أقدم  مهد  أنها  عىل  املؤرخون  يجمع  بالد، 
الحضارات االنسانية التي نشأت وتطورت 
وذلك  والفرات،  دجلة  نهري  ضفاف  عىل 

من خالل التجوال الفعيل أو االفرتايض!
الفنية  األمسيات  الجناح  وينّظم  هذا 
الندوات واالجتماعات والفعاليات األخرى.

فنية  وأعمال  لوحات  يعرض  الجناح  هذا 
أبرزها  البالد،  ثقافة  عن  تعرب  مختلفة 
باإلضافة  العربي  الخّط  فّن  تعكس  لوحة 

إىل لوحات ومجّسمات فّنية.
العراق  أقام  الحايل،  الثاني  كانون   ١٤ يف 
عرض  املعرض  يف  له  املخّصص  الجناح  يف 
رنا  العراقية  املصممة  مع  بالتعاون  ازياء 
سمعان.ونرش قيرص الغناء العربي كاظم 

«انستغرام»  عرب  حسابه  عىل  الساهر 
صورة من تواجده يف املعر،ضو هذا وزارت 

اإلعالمية سهري القييس الجناح.
رسمي  وفد  فزار  السياسة،  عالم  من  أّما 
ضم رئيس مجلس الدولة ورئيس املحكمة 
االدارية العليا يف جمهورية العراق الدكتور 
حيث  دبي،  اكسبو  معرض  خصباك  كريم 
يف  العراقي  السفري  باستقبالهم  قام 
االمارات الدكتور مظفر الجبوري.. وتمت 
حول  تعريفية  نبذة  تقديم  الزيارة  خالل 

اقسام الجناح.
واحتفى إكسبو ٢٠٢٠ دبي باليوم الوطني 
وسط  وذلك  الوصول،  ساحة  يف  للعراق، 
فقرات للغناء والرقص الشعبي بمشاركة 
آرائهم،  استطالع  رسمية.وخالل  إماراتية 
الجناح  يف  إعجابهم  مدى  عن  الزوار  عّرب 

اإلشارة  تجدر  وهنا  باملعرض..  العراقي 
األكثر  الجناح  هذا  اعترب  أجنبي  ثنائي  إىل 
ذات  العراقي  بالشاي  مشيدين  جاذبية، 
عىل  الجميع  أجمع  فيما  املمّيز.  الطعم 
املسؤولون  يعطيها  التي  املعلومات  دقة 
قسم،  كل  عن  الرشح  يف  وتوسعهم  عنه 
العراق  صورة  إبراز  يف  ساهم  الذي  األمر 
بشأن  وخصوًصا  الجميلة،  الحقيقية 

مناطق غري مألوفة فيها.
أي  األجانب،  الزوار  تعّدد  فهو  الالفت  أّما 
غري العرب يف الجناح وذهولهم بالحضارة 
الضوء  يسلّط  التي  والعريقة  الراقية 

عليها.
ويعّد هذ املعرض أول إكسبو دويل يقام يف 
وجنوب  وإفريقيا  األوسط  الرشق  منطقة 

آسيا، ويستمر حتى نهاية آذار املقبل.

العاملي نصري شمة بّث  العراقي  يريد املوسيقي 
العراقية  باملوسيقى  عوده،  أوتار  عرب  الروح، 
الحروب. وها  التي أطفأ وميَضها ٤٠ سنًة من 
هو يف بغداد اليوم استعداداً إلحياء حفلني، قائالً 
«حينما أعزف هنا، تنتابني مشاعر عميقة مع 

الجمهور».
حني يرضب العازف البالغ من العمر ٦٠ عاماً، 
والذي تتلمذ عىل يد عراب العود العراقي الراحل 
منري بشري، أوتار عوده، يثري الدهشة واإلعجاب. 
الوطني  املرسح  يف  حفليه  يف  شمة  وسرتافق 
موسيقية  آالت  من  مكونة  أوركسرتا  بغداد  يف 

عراقية.
أيضاً.  والسنطور  العود  «لدينا  شمة:  ويقول 
نشأت هذه اآلالت قبل املسيح بألفي عام. إنها 

آالت موسيقية تاريخية».
الدف  دون  من  الرشقي  التخت  يكتمل  وال 
له،  مثيل  ال  بانسجام  اإليقاع،  لريافق  والطبلة، 
أوتار العود االثني عرش، يف ابتداع أجمل مقامات 

املوسيقى الرشقية.
جنوب  الكوت  مدينة  من  املتحدر  شمة،  يروي 
بالحنني حني أعزف  العراق: «أشعر دائماً  رشق 
هنا، إىل جانب أصدقائي. درست يف بغداد لست 
أحيي  عندما  إيجابي  شعور  وينتابني  سنوات، 

حفالً هنا».
لكن ليايل بغداد املوسيقية، وبعدما كانت تيضء 
يرى  كما  نادرًة،  اليوم  باتت  لسنني،  املدينة 

شمه.
يف  مكث  بعدما   ،١٩٩٣ عام  بالده  شّمه  هجر 
حسني.  صدام  السابق  النظام  رئيس  سجون 
للمرة األوىل عام ٢٠١٢. وخالل  العراق  إىل  وعاد 

يف  اليوم  يقطن  الذي  شمة،  عاش  املدة،  تلك 
يف  العود  نرش  هناك،  ومن  القاهرة،  يف  برلني، 
بعد  له،  وأصبح  والعالم.  األوسط  الرشق  أنحاء 
هذه املهنة الطويلة، قاعدة كبرية من املعجبني 

من املغرب إىل إيران.
لكن يبقى التعليم، بالنسبة له، مفتاحاً أساسياً، 
ال سيما يف بلده العراق. دمرت عقود من الحروب 
والنزاعات، وفق «منظمة األمم املتحدة للطفولة» 
يف  االستثمارات  غياب  عن  «فضالً  (يونيسف)، 
ما  يف  ُيعّد  كان  الذي  التعليمي  نظامه  العراق، 
املنطقة، وأعاقت  تعليمي يف  أفضل نظاٍم  مىض 

بشّدة وصول األطفال إىل التعليم الجيد».
الحرب  وقعت  و١٩٨٨،   ١٩٨٠ عامي  وبني 
يف  الدويل  الحصار  وتالها  اإليرانية،  العراقية 

التسعينيات، ثم الغزو األمريكي واحتالل العراق 
 ٢٠٠٦ عامي  بني  الطائفي  والنزاع   .٢٠٠٣ عام 
البالد  من  شاسعة  مساحات  واحتالل  و٢٠٠٩، 
 ٢٠١٤ عامي  بني  «داعش»  تنظيم  قبل  من 

و٢٠١٧.
الالمتناهية بمآٍس إنسانية  الحروب  تسبب تلك 
ويرى  العراقيني.  عند  قاسية  وندوب  عميقة 
نصري شّمه أن «ثالثة أو أربعة أجيال أرغمت عىل 

دفع ثمن» تلك النزاعات.
التعليمي.  القطاع  لدعم  أعزف  «اآلن  ويرشح 
أوالً).  (التعليم  اسم  الجديد  مرشوعي  ويحمل 
إىل  تضاف  وأن  العراقية،  املدارس  دعم  ينبغي 
مواد  وهي  والرياضة،  املوسيقى  مناهجها 

اختفت منذ فرتة الحصار».
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تحيي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 
حفالً غنائياً يف املكسـيك يوم ٢١ 

ينايـر الجـاري، وذلـك ضمن 
الذي  اكسـرتافاجنزا  ليـايل 
يقـام يف هـذا الوقـت من 
كل عـام، وتقـدم هيفـاء 
يف الحفل باقة من أشـهر 

أغانيها.
وأوشـكت هيفـاء وهبـي 

عـىل االنتهـاء مـن تصوير 
مشـاهدها يف فيلمهـا الجديـد 

باريس»، حيـث تواصل  «رمسـيس 
التصوير هناك بشكل مكثف وتعود إىل القاهرة 
مـع فريـق العمـل بعـد ١٥ يوًما، السـتكمال 
تصوير املشـاهد الداخلية من أحداث الفيلم يف 

القاهرة.
الفيلـم تـدور أحداثـه يف إطار مـن الكوميديا، 

وسـيتم تصويـره بـني فرنسـا ومرص، 
وتـدور أحـداث الفيلـم يف إطار اليت 

كوميدي .
فيلم «رمسـيس باريس» بطولة 
كل من هيفاء وهبي، ومصطفى 
املريغنـي،  وحمـدي  خاطـر، 
ومحمـد ثروت، ومحمد سـالم، 
ومحمد أسـامة الشـهري بأوس 
أوس، ومحمود حافظ، وسـمرية 
مقـرون، والفيلم مـن إخراج أحمد 
خالد مـوىس ومن تأليف كريم حسـن 

بشري.
وتنتظر هيفاء وهبي عرض فيلمها «أشـباح أوروبا» 
املؤجـل من العام قبل املايض، ويشـارك يف بطولته كل 
من مصطفى خاطر، وأروى جودة، أحمد الفيشاوي، 
بيومـي فؤاد، عبـاس أبو الحسـن، وغريهـم، إخراج 

محمد حماقي.

@ÂÇbé@ã�fl

الويالت  له كل هذه  أن املحاصصة ستجلب  العراقي  الشعب  لو يعلم 
التي يعاني منها اآلن، لخرج عن بكرة أبيه رافضا إياّها ومندداً بمن 
رشعها، إال أّن الفوىض التي اجتاحت املشهد السيايس آنذاك، واإلرباك 
الذي ظهر واضحا عىل السلوك العام مّهد ملبدأ املحاصصة من الدخول 
عرب النوافذ دون أن يلتفت إليها أحد باستثناء القلّة الواعية التي أنار 
العراق  عىل  املدمرة  وآثارها  مخاطرها  إىل  نبهوا  والذين  قلوبهم،  الله 
ووحدته واستقالله، وعىل الشعب العراقي واملساس بتالحمه ونسيجه 

االجتماعي.
لقد أحدثت املحاصصة رشخاً كبرياً يف نسيج املجتمع العراقي، ودفعته 
الفتنة  بذور  وزرعت  املخجل،  والتخندق  الحادة،  الخالفات  طريق  إىل 
بني صفوفه، مّما خلق فرصة سيئة لضياع أموال العراق ونهب ثرواته 
واإلساءة إىل تاريخه ورسم صورة معتمة ملستقبله، وتسببت يف حالة 
كانت  التي  الكريمة  الحرة  الحياة  بتحقيق  الحاملني  آلمال  إجهاض 

الهدف لجميع أطياف الشعب العراقي.
لقد فتحت املحاصصة الباب لكل القرارات الضعيفة التي ال تستطيع 
واإلقصاء  التهميش  حاالت  من  الكثري  وأفرزت  بالحياة،  االرتقاء 
قائم  مرشق  عراق  بناء  يف  املساهمة  من  النزيهة  الوطنية  للعنارص 
الحر  الوطن  تحقيق  يف  املشرتكة  واملسؤولية  املشرتك،  العيش  عىل 
واألمان  األمن  نحو  يتطلع  الذي  املتالحم  والشعب  املعاىف،  املستقل 
األزمات  بدأت  املحاصصة  النتهاج  ونتيجة  والرفاهية،  واالستقرار 
العراق  التي مرت عىل  العجاف  ترتاكم، واملعضالت تتكاثر، والسنوات 
وما رافقها من فشل ذريع يف حركة البناء والخدمات، وظهور التيارات 
املتطرفة، واالنقسام يف املشهد السيايس العام، والتصدع يف حالة األمن، 
والبعيدة  القريبة  الدول  وتدخل  أنواعه،  بكل  الفساد  حاالت  وانتشار 
يف الشأن العراقي، وانتشار ظاهرة الخروج عىل القانون وغريها من 
السلبيات، كانت نتيجة طبيعية العتماد منهج املحاصصة، والسري عىل 

معادلة: هذا لك، وهذا يل.
اآلخر، واستفحل  البعض  األزمات بعضها عىل  تراكمت  اليوم وبعدما 
الخطب، ووصلت األمور اىل حالة ال يمكن السكوت عليها، بدأ الشعب 
بمختلف  وخرج  عليه،  يسري  كان  الذي  املنهج  خطأ  يدرك  قواه  بكل 

أطيافه إللغاء املحاصصة، وهو خروج مبارك رغم انه وصل متأخراً.
الضمانة  الدولة واملجتمع ستكون  بناء  الوطنية يف  الهوية  اعتماد  إّن 
الحقيقية للسري يف الطريق الصائب، وإخراج البلد من أزماته، وتحقيق 

العيش املشرتك الرغيد للجميع.
ليس من السهولة أن يتنازل البعض عن معتقداته، كما أن املحاصصة 
أسست لبناء ال يمكن لآلخرين قلعه بسهولة، ومن هنا يكون الحذر 
بدل  الوطنية  الهوية  إحالل  أجل  من  يجاهدون  للذين  وطنيا  واجبا 

املحاصصة البغيضة.
إىل اللقاء...
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شهدت األرض خمسة انقراضات جماعية ناجمة عن ظواهر طبيعية، لكن 
دراسـة جديدة تشـري إىل أن حدًثا سادًسا يقرتب وأن األنشطة البرشية هي 
السـبب، ويكشف البحث، الذي قادته جامعة هاواي يف مانوا، أن كوكبنا قد 
فقـد ما بـني 150.000 إىل 260.000 (7.5 إىل 13 %) مـن كل مليوني نوع 
معروف منذ 1500. وعىل الرغم من أن البعض ينكر أن التدهور الدراماتيكي 
سيكون بمثابة انقراض جماعي، إال أن امللياردير إيلون ماسك هو الشخص 
الـذي يعتقـد أن زيادة معدالت انقـراض األنواع أمر ال مفر منـه. ورًدا عىل 
تغريـدة لإلعـالن عن إصدار الدراسـة، علق ماسـك: ”هناك فرصة بنسـبة 
%100 النقراض جميع األنواع بسـبب توسـع الشـمس“. ومع ذلك، يقدم 
عمالق التكنولوجيا أيًضا حالً مؤكدا أنه يجب عىل البرشية أن تجعل الحياة 
متعددة الكواكب، وهذا يتطابق مع ترصيحات أدىل بها ماسـك فيما قبل يف 
ديسـمرب 2021 ملجلة تايم، والتي اقرتحت إنشـاء سـفينة نوح مستقبلية 
لنقـل الحيوانـات إىل املريخ مـن أجل إنقاذهـا من االنقـراض عىل األرض.
وقـال: ”اليشء الكبري التـايل حًقا هو بناء مدينة مكتفية ذاتًيا عىل سـطح 
املريـخ وجلب الحيوانات واملخلوقات املوجـودة عىل األرض إىل هناك“.وعىل 
الرغم من أن العلماء سـخروا من ماسـك بسـبب هذه الخطة، إال أن موقف 
امللياردير من االنقراض السـادس دقيًقا.تشري الدراسة، التي قادها روبرت 
كـوي من جامعة هاواي، إىل أن القائمة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض 
تشـمل يف الغالب الطيـور والثدييات، لكنها تسـتبعد معظـم الالفقاريات، 
وهي املجموعة التي شـهدت خسـارة كبرية.كما أنه وفًقا للقائمة الحمراء 
لالتحاد الدويل للحفاظ عىل الطبيعة، من املعروف أن النشـاط البرشي أجرب 
869 نوًعا عىل االنقراض يف 500 عام املاضية.وجاء يف الدراسـة املنشورة يف 
مجلـة Biological Reviews، أن دمج تقديرات العدد الحقيقي النقراضات 
الالفقاريات يؤدي إىل اسـتنتاج مفاده أن املعـدل يتجاوز إىل حد كبري معدل 

الخلفية وأننا قد نشهد بالفعل بداية االنقراض الجماعي السادس.

أعلنـت وكالة الفضـاء األمريكية 
”ناسـا“ أن كويكبا أطول من أي 
مبنى عىل األرض سـيمر بالقرب 

من كوكبنا .
وأوضحـت ”ناسـا“ أن الكويكب 
 ،(PC1  1994)  7482 املسـمى 
يبلـغ عرضـه أكثر مـن كيلومرت 
ويبلغ ارتفاعه 1052 مرتا (3451 

قدما) .
وبالتايل فإن هـذا الكويكب أطول 
من بـرج خليفـة يف دبـي (أطول 
مبنـى يف العالـم)، والـذي يبلـغ 

ارتفاعه 830 مرتا (2723 قدما).
 Asteroid Watch وأكـد حسـاب 
Twitter التابـع لوكالـة ”ناسـا“ 
تهديـدا  يشـكل  ال  الكويكـب  أن 

لألرض.
وقالت إن الكويكب ”معروف جدا 
وقد تمت دراسـته لعقود من قبل 
خـرباء الدفـاع الكوكبـي لدينا“، 
سـيطري   PC1  1994” أن  مبينـا 
وهـذه  كوكبنـا“،  عـرب  بأمـان 
املسـافة تعادل خمسـة أضعاف 

مسافة القمر من األرض.

أعلنت رشكة مايكروسـوفت، أنها ستشـرتي عمـالق ألعاب الفيديو 
أكتيفيجن بليزارد Activision Blizzard يف صفقة نقدية بقيمة 68.7 
مليار دوالر. وذكر أن Activision تقدم امتيازات ألعاب شـهرية مثل 
Call of Duty.وارتفعت أسعار أسهم Activision بنحو 31 % صباح 
اليوم، وانخفضت أسـهم مايكروسـوفت بنحـو 2 %، ومن املقرر أن 
تكـون هذه أكرب عملية اسـتحواذ لرشكة مايكروسـوفت حتى اآلن، 

تليها عملية رشاء لينكد إن يف عام 2016 مقابل 26.2 مليار دوالر.

قالـْت رشكة تويرت إنها ستوسـع 
ميزة االختبـار الخاصة بها والتي 
باإلبـالغ  للمسـتخدمني  تسـمح 
عـن محتـوى مضلل عـىل منصة 
التواصـل االجتماعي الخاصة بها 
إىل الربازيـل وإسـبانيا والفلبـني، 
حيـث أدخلـت الرشكـة االختبار 
التجريبي للميزة يف أغسطس من 
العـام املايض، كجزء من جهودها 
للحد مـن املعلومات الخاطئة عىل 

منصتها.
وتـم اختباره ألول مرة يف الواليات 
وكوريـا  وأسـرتاليا  املتحـدة 
الجنوبيـة، ومنذ اإلعالن عنه ألول 
مـرة، قـال موقـع Twitter إنـه 
تلقى حـوايل 3 ماليـني تقرير من 
لإلبالغ  اسـتخدموه  مسـتخدمني 
عن تغريدات يعتقدون أنها تنتهك 

سياساته.
وأطلـق عمـالق وسـائل التواصل 
برنامًجا  املايض  العام  االجتماعي 
آخـر يسـمى Birdwatch ، والذي 
يتيح للمشاركني كتابة مالحظات 
وتوفري سـياق إضـايف للتغريدات 
املضللـة ، عىل الرغم مـن أن هذه 
املالحظات يتم حفظها عىل موقع 

ويب منفصل. 
يذكـر أنـه يف وقـت سـابق أصدر 
تويرت مدونة سـلوك جديدة تنص 

عـىل أنه يجـب عىل املسـتخدمني 
أوالً إرسـال تقريـر إىل الشـخص 
املعني أو ممثلهم املفوض لضمان 
نرش الصور ومقاطع الفيديو عىل 

تويرت بإذن من الشخص.
 وأضافـت الرشكـة أنـه إذا أبلـغ 
الشـخص املعنـي عن اسـتخدام 
الفيديـو  مقاطـع  أو  الصـور 
دون  التغريـدة  يف  املنشـورة 
موافقته، فسـيتم حذف املحتوى، 
وشدد تويرت سياسة الخصوصية 
الخاصة به وفرض قيوًدا لكن مع 

بعض االستثناءات.
لكـن يمكن نرش صـوًرا ومقاطع 
فيديـو لشـخصيات عامـة دون 
إذنهم، برشط أال يقصد به تخويف 
أو ابتـزاز أحد وفقا ملا نقله موقع 
Proiqra، ووفًقـا لتويـرت سـيتم 
أيًضـا االحتفـاظ بالسـياق يف كل 

حالة من هذا القبيل.
وإذا كانت هناك صورة أو مقطع 
فيديـو متاًحـا للجمهـور ويتـم 
الوسـائط  بواسـطة  اسـتخدامه 
التقليديـة، فلـن تتـم إزالتـه من 
تويرت، ونقـل التقرير أن تويرت بدأ 
يف تنفيـذ القرار حيـث قام بحظر 
مشـاركة عنوان منزل الشـخص 
ومعلومـات  الهويـة  ووثائـق 

االتصال.
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أحدث  كرزون،  ديانا  األردنية،  الفنانة  طرحت   
أغنياتها «هيه عىل الله» من كلمات عباس عبد 
عالء  ميثم  توزيع  رشيف،  كرار  وألحان  الله، 

الدين .
كانت الفنانة األردنية ديانا كرزون قد احتفلت 
مؤخرا بطفلتها األوىل من زوجها اإلعالمي معاذ 
العمري، والذي أعلن عرب حسابه بموقع «فيس 

بوك» عن والدة طفلتهما، حيث نرش صورة لهما، 
الذي  العاملني  رب  لله  «الحمد  بتعليق:  مصحوبة 

حياتنا  ونورت  ثالثة  رصنا  الصالحات،  تتم  بنعمته 
الغالية،  زوجتي  سالمة  عىل  لله  حمد  األوىل،  طفلتنا 

ربنا يقدرني أكون لعيلتي السند والعزوة واألمان».
كرزون،  ديانا  األردنية  املطربة  أغنيات  أخر  أن  يذكر 

وقع  عىل  طرحتها  والتي  بتضحك»  «الدنيا  بعنوان 
الفيديوهات «يوتيوب» وصورتها عىل طريقة الفيديو 

كليب، واالغنية كلمات عمر ساري، وألحان محمد 
بشار، وتوزيع خالد مصطفى».

بعد تأخري طويل، يبرص فيلم «موت فوق النيل» بنسخته 
الثانية النور أخريًا عىل شاشات السينما يف شهر شباط 
٢٠٢٢ املقبل. عمٌل جديد ينضم إىل قافلة روايات تحّولت 
إىل أفالم سينمائية، تعيد اسم الروائية الربيطانية أغاثا 
ومع  وفاتها  ذكرى  مع  تزامًنا  الواجهة  إىل  كريستي 

توّقع مرتّقبي العمل ان ينال جائزة «أوسكار» ثانية 
بعد ٤٤ عاًما عىل الجائزة األوىل. فهذا العمل يعترب 

أشهر روايات صاحبة لقب «ملكة الجريمة»، 
البوليسية  الروايات  مؤلفي  أشهر  إحدى 

مليار  من  أكثر  بيعت  إذ  التاريخ،  يف 
نسخة من رواياتها التي ترجمت 
تحتل  والتي  لغة   ٤٥ من  ألكثر 
املرتبة الثالثة بعد ويليام شكسبري 
كثريًا  كتاباتها  تأثرت  واإلنجيل. 
وبغداد،  النيل  وادي  بحضارتي 

األمر الذي جعل موسوعة «غينيس» 
عىل  مبيعا  األكثر  الروائية  تصّنفها 
وماضيه  األوسط  بالرشق   - اإلطالق 
كانت  التي  مرص  وخصوًصا  القديم، 
يمكن  التي  حياتها  يف  تحول  نقطة 
كهواية  الكتابة  قسمني:  إىل  تجزئتها 

والكتابة تحت الضغط.
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أغنية  أول  سيسجل  املقبل  فرباير 
عن  غياب  بعد  إليسا  للفنانة 
السنتني.  لحوايل  الغنائية  اإلصدارات 
مع  السنة  هذه  الحب  عيد  يتزامن 
إمكانية صدور أغنية جديدة للنجمة 
الساحة،  إىل  لتعود  إليسا،  اللبنانية 
بعدما توقفت 

عن 
إصدار 

ني  غا أل ا
انفجار بريوت ٢٠٢٠ واالكتفاء  منذ 
بالحفالت واملهرجانات الفنية، ليس 
يف  وقبلها  دبي  يف  مشاركتها  آخرها 
مواسم الرياض، إضافة إىل جولة تبدأ 
قريباً ستشمل مجموعة من الواليات 
املتحدة األمريكية التي تتشوق إليسا 
العربية  الجاليات  للقاء  ضمنها 
املتوقع  الجديدة  األغنية  واللبنانية. 
صدورها يف مرحلة اإلنتاج وينقصها 
باللهجة  وهي  األخرية  اللمسات 
املرصية. ُيذكر أن إليسا أصدرت عام 
ألبوم «صاحبة رأي» لكن لم   ٢٠٢٠
من  الرغم  عىل  النجاح  له  ُيكتب 
ما  لكن  أغنياته،  معظم  فرادة 
حصل يف بريوت حال دون انتباه 
مللكة  األخري  لإلصدار  الناس 
روتانا،  رشكة  مع  اإلحساس 
السنة  من  املنتظر  ويبدو 
إنتاج  من  سيكون  الجديدة 
عىل  التفاوض  فيما  إليسا 

تويل رشكة روتانا للتوزيع.
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