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بغداد/ الزوراء:
عـزّى نقيـب الصحفيـني العراقيـني، 
رئيس اتحـاد الصحفيني العرب، مؤيد 
الالمـي، برحيل الخبري القانوني طارق 
حـرب، فيمـا اكـد اننـا خرسنـا قامة 
قانونية كربى.وقـال الالمي يف تغريدة 
لـه تابعتهـا ”الـزوراء“: أنـه ”برحيل 
االسـتاذ طـارق حـرب فإننـا خرسنا 

قامـة قانونيـة كربى وخرسنـا ثقافة 
كان يحملها يف اإللقاء والتأليف وحفظ 
القصائـد واألمثـال“. مبينـا انه ”كان 
مفرساً عميقاً لكل القوانني والدساتري 
وحافظـاً لـكل أرقامهـا وفهرسـاتها 
”. واضـاف: ”رحم الله االسـتاذ طارق 
حرب وأسكنه فسـيح جناته، وإنا لله 

وإنا إليه راجعون“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت سـلطة الطـريان املدنـي، امس 
االربعـاء، تعليمات جديدة للمسـافرين 
تشمل االعمار من 10 سنوات فما فوق.  
وذكـر بيان للسـلطة تلقته ”الـزوراء“: 
اللجنـة  تعليمـات  إىل  ”اسـتنادا  أنـه 
العليا للصحـة والسـالمة الوطنية، تود 

سـلطة الطريان املدني اعالم املسافرين 
بإجراءاتها الجديـدة يف مطارات البالد“.
وأضـاف أن ”االجـراءات تضمنت طلب 
بطاقة التلقيح الدولية من عمر 12 سنة 
فما فوق، وجلب فحص (PCR) لالعمار 
10 سنوات فما فوق خالل 72 ساعة من 

موعد الرحلة“.

بغداد/ الزوراء:
امـس  الجويـة،  األنـواء  توقعـت هيئـة 
األربعاء، تساقط أمطار رعدية وثلوج بدءاً 
من يوم غـد الجمعة.وذكر بيـان للهيئة، 
تلقته ”الـزوراء“: أن ”طقس البالد اليوم 
الخميس سيكون بني غائم جزئي اىل غائم 
يف املنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس 
املنطقـة الشـمالية بـني غائـم جزئي اىل 
غائم مع فرصة لتسـاقط أمطار خفيفة 
مساًء تكون رعدية أحياناً، فيما سيكون 
الطقـس يف املنطقـة الجنوبية صحواً مع 
بعـض القطـع من الغيـوم، أمـا درجات 

الحرارة فسرتتفع بضع درجات عن اليوم 
السـابق بعموم البالد“.وأضاف البيان أن 
”الطقـس ليوم غد الجمعة سـيكون بني 
غائـم جزئي اىل غائم مع تسـاقط زخات 
مطر متفرقة خفيفة الشدة تكون رعدية 
أحياناً يف املنطقة الوسطى، بينما سيكون 
طقس املنطقة الشمالية بني غائم جزئي 
اىل غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة 
خفيفة اىل متوسـطة الشدة تكون رعدية 
أحياناً وتسـاقط للثلوج فـوق املرتفعات 

الجبلية منها.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن مرصفـا الرشـيد والرافديـن، امس 
االربعـاء، توزيع رواتـب املتقاعدين املدني 
والعسـكري لشهر شـباط.وذكر مرصف 
الرشـيد يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: أنه تم 
رفع رواتب املتقاعدين املدني والعسـكري 
لشـهر شباط، داعيا املسـتفيدين كافة اىل 
مراجعـة فروع املـرصف ومكاتـب الدفع 

االلكرتوني حال تسلم الرسائل النصية.من 
جهته، اعلن مرصف الرافدين توزيع رواتب 
املتقاعدين لشـهر شباط عن طريق ادوات 
الدفع االلكرتوني . وقـال املكتب االعالمي 
للمـرصف يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: انه 
تم توزيـع املتقاعدين املدني والعسـكري. 
مشـريا اىل: انه بإمكان املتقاعدين تسـلم 

رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه.

طهران/ متابعة الزوراء:
قـال كبـري املفاوضـني اإليرانيني، عيل 
إن مفاوضـات فيينـا  باقـري كنـي، 
إلحياء االتفاق النووي املربم عام 2015 
”تمـيض إىل األمـام بشـكل إيجابي“، 
لكنه أكد وجود ”قضايا مهمة عالقة“.
وجاءت ترصيحات باقري كني، خالل 

لقاء مـع أعضاء لجنـة األمن القومي 
والسياسة الخارجية الربملانية، نقلها، 
امـس األربعاء، املتحدث باسـم اللجنة 
محمود عباس زادة لوكالة ”تسـنيم“ 
اإليرانية.ونقـل عبـاس زادة عن كبري 
خـالل  قولـه  اإليرانيـني،  املفاوضـني 
االجتماع إن الوفد اإليراني ”لم يجر أي 

تفاوض مبارش مع أمريكا“، مؤكدا أنه 
”يف ظـل الظروف الراهنة ليس واضحاً 
ما إذا كان التفاوض املبارش مع أمريكا 
نتيجة“.وأضـاف ”مـن  أي  سـيحقق 
حقنا إلغاء جميع العقوبات لكن حتى 
اليوم الطرف اآلخر وافق عىل رفع جزء 
منهـا“، مشـرياً إىل أن ”ثمـة مؤرشات 

وحقائق بالنظر إىل امتالك الجمهورية 
اإلسـالمية اإليرانيـة أوراقـا تظهر أن 
الظروف مهيأة للتوصل إىل اتفاق جيد 
عـىل قاعدة رابح رابح لكن رشيطة أن 
تكـون لـدى الغربيني الجدية وحسـن 
مفاوضـات  أطـراف  النوايا“.وكانـت 
فيينا قـد اتفقت، الجمعـة، عىل وقف 

املفاوضـات  مـن  الثامنـة  الجولـة 
ألسـبوع اعتبـارا من السـبت املايض، 
وتوجـه الوفود إىل بلدانهـا للعودة بعد 
ذلك بقرارات سياسـية لحـل القضايا 
العالقة، بغية التوصل إىل اتفاق إلحياء 

االتفاق النووي.

بغداد/ الزوراء:
الجمهوريـة،  رئيـس  مـن  كل  عـزّى 
برهـم صالح، ورئيس مجلـس الوزراء، 
مصطفـى الكاظمـي، ورئيـس مجلس 
بوفـاة  الحلبـويس،  محمـد  النـواب، 
الخبـري القانونـي طـارق حـرب، فيما 
أكـدوا ان رحيلـه يمثـل خسـارة كبرية 
للعـراق واألرسة الحقوقية.وقّدم رئيس 
الجمهورية، برهم صالح، التعازي بوفاة 
طارق حرب، مؤكداً أن العراق خرس نجماً 

ساطعاً بسـماء علوم القانون.وخاطب 
الرئيـس صالـح عائلـة الراحـل طارق 
حرب، يف بيـان تلقته «الزوراء»: «تلقينا 
بحزن بالغ نبأ وفاة املغفور له بإذن الله 
تعـاىل الخبـري القانوني طـارق حرب».
واضـاف أن «هذه الشـخصية الوطنية 
تعد من قامات مهنة املحاماة والقانون 
يف العراق فهو االشـهر عـىل الصعيدين 
املهني والوطني، واملرجع املهم يف خبايا 
القانون وتفسريه، وبفقده خرس العراق 

نجم سـاطع يف سـماء علوم القانون».
وتابع «حسـبنا يف هذا املصاب هو اإلرث 
املـيضء للراحـل يف اهتمامـه بالوقائع 
التاريخية، التي وثقها خالل مسريته يف 
املجـال القانوني».واختتـم «وإذ نتوجه 
بأحر التعـازي وصادق املواسـاة لذويه 
ولجميع أصدقائه ومحبيه، فإننا نسأل 
املوىل عز وجل أن يسـكنه فسيح جناته 

وأن يلهمكم الصرب والسلوان».

موسكو/ متابعة الزوراء:
اتهم الرئيس الرويس، فالديمري بوتني، الواليات 
األمنيـة  بـالده  مخـاوف  بتجاهـل  املتحـدة 
وباسـتخدام أوكرانيـا «أداة» لجر موسـكو إىل 
«نزاع مسـلح»، فيما أبدى يف الوقت نفسه أمله 
بالتوصـل إىل «حل» لألزمة الراهنة بني روسـيا 

والغرب.وجـاء ذلك يف أول ترصيح علني له منذ 
أسابيع بشـأن هذه األزمة، حيث رصح بوتني 
أن «الهدف الرئييس للواليات املتحدة هو احتواء 
روسيا، وأوكرانيا هي أداتها لجرنا إىل نزاع مسلح 
وفـرض أقـىس العقوبـات علينا».وتابع عقب 
لقائـه رئيس الوزراء املجـري، فيكتور أوربان: 

«آمـل أن نتمكن يف نهاية املطاف من إيجاد حل 
مع أن األمر ليس بسـهل».يف الوقت نفسـه، لم 
يأت بوتني عىل ذكر عرشات آالف الجنود الروس 
املنترشين قرب الحدود األوكرانية منذ أسـابيع 
يف حشد دفع بالدول الغربية إىل اتهامه بأنه يعد 
لهجـوم جديد عىل أوكرانيا بعد ذاك الذي شـنه 

يف ٢٠١٤.وعـرض الرئيـس الـرويس سـيناريو 
كارثيا، مشددا عىل أنه يف حال انضمت أوكرانيا 
إىل حلف شمال األطليس فقد تسعى ألن تستعيد 
بالقوة شـبه جزيرة القرم التـي ضمتها بالده 

قبل ثماني سنوات.
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بغداد/ الزوراء:
أفاد مصـدر لوكالة ”نوفوسـتي“ بأن وزراء 
دول مجموعـة ”أوبـك+“ وافقوا عـىل زيادة 
إنتـاج النفـط للمجموعـة يف مـارس املقبـل 
بواقـع 400 ألـف برميـل يوميا.كذلك اتفقت 
املجموعـة عىل عقـد االجتمـاع القـادم يف 2 
مارس 2022 لبحث األوضاع يف سـوق النفط 
العاملية. ويف وقت سابق، أوصت لجنة املراقبة 
الوزارية املشـرتكة يف ”أوبك+“ بزيادة اإلنتاج 
بواقع 400 ألف برميل يوميا يف الشهر القادم 
(مارس 2022).ويف يوليو املايض، اتفقت دول 

مجموعـة ”أوبـك+“ عىل زيادة إنتـاج النفط 
بمقـدار 400 ألف برميل يوميا شـهريا حتى 
انتهاء القيود املفروضة عىل اإلنتاج منذ مايو 
2020، حينهـا تم االتفاق عىل خفض اإلنتاج 
بواقـع 9.7 ماليني برميل يف اليـوم. وتجتمع 
دول مجموعة ”أوبك+“ بشكل شهري لبحث 
األوضاع يف سوق النفط واسرتاتيجية اإلنتاج 
إلدخال تعديالت عىل الخطة إذا دعت الحاجة.

وعـىل صعيد التـداوالت، جرى تـداول العقود 
اآلجلة لخام ”برنت“ فوق مسـتوى 90 دوالرا 

للربميل، بعد قرار مجموعة ”أوبك+“.

  واشنطن/ متابعة الزوراء: 
سـلطت الوثائق املرسبـة من اجتماع غرفـة العمليات 
بالبيت األبيض يف اليوم السـابق لسقوط كابول الضوء 
عـىل مدى عدم اسـتعداد إدارة بايدن إلجـالء املواطنني 
األمريكيـني واألفغان الذين سـاعدوا الواليـات املتحدة 
يف حربهـا التـي اسـتمرت 20 عاماً ضـد طالبان.وقبل 
سـاعات من سـيطرة طالبان عىل العاصمة األفغانية 
يف 15 أغسـطس 2021، كان كبار مسؤويل إدارة بايدن 
يناقشـون ويضعـون اإلجـراءات األساسـية املتعلقة 
بإجـالء املدنيني الجماعي.وشـعر املقربـون باإلحباط 
والريبـة مـن أن اإلدارة كانـت تعقـد اجتماعات كثرية 

لكنهـا كانت عالقة يف جمـود بريوقراطـي وتفتقر إىل 
االستعجال.ويف حني أن كلمة ”فوراً“ تظهر يف الوثيقة، 
إال أنه من الواضح أن املسؤولني كانوا يسعون جاهدين 
لوضع اللمسات األخرية عىل خططهم بعد ظهر يوم 14 
أغسطس أي قبل يوم من استيالء طالبان عىل العاصمة 
كابول.وعىل سـبيل املثال، قرر املسؤولون أنهم بحاجة 
إىل إخطار املوظفني األفغان املحليني ”للبدء يف تسـجيل 
اهتمامهم باالنتقـال إىل الواليات املتحدة“، كما جاء يف 
الوثيقـة ولم يحددوا أي الدول يمكـن أن تكون بمثابة 

نقاط عبور لألشخاص الذين سيتم إجالؤهم.
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الزوراء/ حسني فالح:
تعقد املحكمـة االتحاديـة العليا، اليوم 
الخميـس، جلسـة املرافعـة يف دعويني 
تتعلقـان بالكتلة النيابيـة االكثر عددا، 
وفيما رجح خبـري قانوني رد الدعويني 
من قبل املحكمة، حدد االطر الدستورية 
بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، 
بينمـا أكد قيـادي يف تحالـف الفتح ان 
الخالفـات حـول تشـكيل الحكومة ما 

زالت قائمة، محذرا من تأزم الوضع.
وقال الخبـري القانوني، عـيل التميمي، 
يف حديـث لـ“الزوراء“: ان املادة ٧٦ اوال 
من الدستور قالت ان رئيس الجمهورية 
يكلـف مرشـح الكتلـة النيابيـة األكثر 
عـددا بتشـكيل مجلـس الـوزراء، وقد 
العليـا  االتحاديـة  املحكمـة  فرستهـا 
بالقرار ٢٥ لسنة ٢٠١٠ بأنها أما الكتلة 
التـي دخلـت االنتخابـات باسـم ورقم 
مسـتقل فكانت الكتلة االكثـر عددا أو 
التـي تكتلت مع غريهـا، وقد أكدت هذا 
التفسري يف عام ٢٠١٤ .واضاف: ان قرار 
املحكمـة االتحادية نص عـىل ان الكتلة 
النيابيـة األكثر عـددا بعـد أداء اليمني، 
التـي تخصـص  األوىل  الجلسـة  وهـي 
النتخاب رئيس الربملان ونائبيه، ومعناه 
ان تسـجيل الكتلـة االكثـر عـددا يقدم 
لرئيـس السـن وفق املـواد ٥٤ و٥٥ من 
الدسـتور واملادة ٥ مـن النظام الداخيل 
للربملان.وأوضـح: انه يمكـن للمحكمة 
االتحادية، وبالرغـم من أن قرارها بات 

وفق املـادة ٩٤ من الدسـتور، فإن ذلك 
ال يعنـي النهائيـة، فهـي قـادرة وفـق 
الفقه الدسـتوري بإعادة تفسري النص 
الدسـتوري وفـق املتغريات السياسـية 
والتطـور  والقانونيـة  واالقتصاديـة 
الحاصـل ،وهـو مـا ورد يف املـادة ٤٥ 
مـن قانون االنتخابات ٩ لسـنة ٢٠٢٠. 
مضيفا: لذلك نعتقد ان املحكمة سـرتد 

الدعويـني، ألنـه ال يجوز قانونـا اقامة 
الدعوى للسـبب نفسـه ملرتني.وبشأن 
رئيـس  النتخـاب  الدسـتورية  االطـر 
الجمهورية، قال التميمي: ان الدسـتور 
العراقـي يف املـواد ٦٦ اىل ٧٥ تحدث عن 
رئيـس الجمهوريـة والـذي هـو رمـز 
لوحدة البلد وسـيادته وحامي الدستور 
وارض الوطن، كما ان القانون ٨ لسـنة 

٢٠١٢ تحدث ايضا عن رشوط الرتشيح 
ملنصب رئيس الجمهورية بأن يكون من 
ابوين عراقيني وعراقيا بالوالدة، ويعلن 
الرتشيح يف جلسـة الربملان األوىل، حيث 
أنه فتح سـابقا .وبـني: انه يتم انتخاب 
رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي 
أعضاء الربملـان الـكيل، وإذا لم يحصل 
اي من املرشـحني عىل ذلـك نكون أمام 

جولـة ثانيـة ومـن يحصـل عـىل أعىل 
األصـوات يكون رئيسـا ويـؤدي اليمني 
الدسـتورية أمـام الربملـان. مؤكـدا: ان 
لرئيـس الجمهورية صالحيات واسـعة 
وفـق املادة ٧٣ دسـتور، منها املصادقة 
القوانـني واالتفاقيـات واإلعـداد  عـىل 
وإصدار العفـو الخـاص وغريها، فهو 
منصب مهم وليـس بروتوكوليا.وتابع: 
انه ال يحتاج عقد جلسة انتخاب رئيس 
الجمهوريـة الجديـد إىل ثلثـي أعضـاء 
الربملـان بـل يحتـاج انعقـاد الجلسـة 
واحـد،  زائـد  الـكيل  العـدد  نصـف  إىل 
وأمـا التصويـت عـىل انتخـاب رئيـس 
الجمهورية فهـذا يشء آخر غري نصاب 
انعقادهـا، حيث يمكـن انتخاب رئيس 
الجمهوريـة الجديد بأعـىل األصوات اذا 
لم يحصـل أي من املرشـحني عىل ثلثي 
األصوات. اىل ذلك، قال القيادي يف تحالف 
الفتح، حامد املوسوي، لـ“الزوراء“: ان 
الخالفـات ما زالـت قائمة بـني القوى 
الحكومـة  تشـكيل  حـول  الشـيعية 
املقبلة، مؤكدا ان الوضع سـيتأزم اكثر 
يف حـال بقيت االمور عىل مـا هو عليه.
هذا وقـررت املحكمة االتحاديـة العليا 
تأجيـل موعد البـت بدعويـني تتعلقان 
الكتلة األكرب إىل اليوم الخميس.يذكر أن 
املحكمة االتحادية العليا قررت، يف وقت 
سـابق، تحديد موعد املرافعة يف دعويني 
تتعلقـان بالكتلـة النيابيـة األكثر عدداً 

الثالثاء املوافق األول من شباط.
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بغداد/ الزوراء:
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أعلنت 
امس األربعاء، موعد التقديم اىل الدراسات العليا 
للعام الدرايس ٢٠٢٢/٢٠٢٣.وذكر بيان للوزارة، 
من  األول  حددت  «الوزارة  أن  «الزوراء»:  تلقته 
اىل  التقديم  وإجراءات  توقيتات  بدء  املقبل  آذار 
.«٢٠٢٣/٢٠٢٢ الدرايس  للعام  العليا  الدراسات 
الرسمي ستنطلق  بالدوام  «املبارشة  أن  وأضاف 

يف الرابع من أيلول القادم ٢٠٢٢».
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نينوى/الزوراء:
امـس  األمنـي،  اإلعـالم  خليـة  أدانـت 
األربعاء، قيام الطائرات الرتكية املسرية 
سـنجار  مدينتـي  يف  رضبـات  بتنفيـذ 
ومخمـور يف محافظـة نينـوى، داعيـة 
الجانـب الرتكي اىل عـدم تكرارها، اعلن 
جهاز مكافحة ارهاب اقليم كردسـتان، 
سـقوط ٨ قتىل وجرحى جراء القصف.

وذكرت الخلية يف بيان، تلقته «الزوراء»: 
«إننا يف الوقت الذي ندين هذا العمل فإن 
قواتنا األمنية ترفض أي خرق كان ومن 
قبـل أي جهـة كانت».وأضافـت «كمـا 
ندعو الجانب الرتكي اىل اإللتزام بحسـن 
الجوار وفق االتفاقيات الدولية، وإيقاف 
والتزامـا  احرتاًمـا  االنتهـاكات  هـذه 
باملصالح املشـرتكة بني البلدين، وندعو 
اىل عـدم تكرارهـا، وان العـراق عىل اتم 
االسـتعداد للتعاون بـني البلدين وضبط 
األوضاع االمنية عىل الحدود املشـرتكة».

وأفاد جهـاز مكافحة اإلرهـاب يف إقليم 
كردسـتان بأن طائـرات تركية قصفت 
مسـاء الثالثاء مخيم مخمور بمحافظة 
نينـوى والواقع عـىل بعـد ٥٠ كيلومرتا 
جنـوب أربيـل، ومواقـع لحـزب العمال 
الكردسـتاني املناهض ألنقـرة يف جبال 

قـره جوخ.وأضـاف أن ٨ قتىل وجرحى 
سـقطوا جـراء قصـف مخيـم مخمور 
لالجئني الكـرد من تركيـا بينهم قيادي 
مـن العمـال الكردسـتاني يف حصيلـة 
أوليـة.يف غضون ذلك، أكـدت بعثة األمم 
املتحـدة يف العـراق «يونامـي»، رضورة 
احرتام سـيادة العراق وسالمة أراضيه.

وقالـت البعثة يف بيان تلقتـه «الزوراء»: 
إنـه «بعد الرضبات الجوية يف نينوى مع 
وصول تقارير تفيـد بوقوع ضحايا من 
املدنيـني، نؤكـد رضورة احرتام سـيادة 
العراق وسـالمة اراضيه يف كل االوقات». 
وأضافت، أنـه «ينبغي حماية السـكان 
املحليني وحل النزاعات من خالل الحوار 
والتعاون».وأظهر مقطع مصور ألسنة 
النريان والدخان يتصاعد من عدة أماكن 
املخيـم  داخـل مخيـم مخمور.ويضـم 
املئات من العائـالت الكردية التي نزحت 
مـن تركيا منذ سـنوات طويلـة، وتقول 
أنقرة إن حزب العمال الكردستاني يتخذ 
مـن املخيـم منطلقـا لتدريـب مقاتليه 
وشـن هجمات داخـل األرايض الرتكية.

وجاء قصف مخيم مخمور بالتزامن مع 
قصـف جوي عنيف طـال أهداف لحزب 

العمال الكردستاني يف جبل سنجار.

bÌaÏ‰€a@o”áñ@aàg@áÓu@÷b–ma@∂g@›ñÏn‹€@ÒdÓËfl@“Îãƒ€a@ZµÓ„aãÌ�a@µöÎb–æa@7j◊
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بغداد/ الزوراء:
طارق  املرصي،  نظريه  مع  مخيف،  غالب  مصطفى  املركزي،  البنك  محافظ  وقع 
عامر، مذكرة تفاهم بمجال الدفع اإللكرتوني يف القاهرة.وذكر بيان للبنك املركزي 
التقى  مخيف  غالب  مصطفى  العراقي  املركزي  البنك  محافظ  ان  «الزوراء»:  تلقته 
محافظ البنك املركزي املرصي طارق عامر يف القاهرة، وجرى خالل االجتماع بحث 
والتعاون  الرقابي  العمل  تطوير  وسبل  النقديتني  املؤسستني  بني  الثنائية  العالقات 
املشرتك يف قطاع املصارف.واضاف: انه تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن الرقابة والدفع 
اإللكرتوني بني الجانبني، إضافة إىل سبل تعزيز التعاون وتطوير العالقات املرصفية 
بني البلدين الشقيقني. ُيذكر أن محافظ البنك املركزي العراقي وصل عرص اول امس 

الثالثاء إىل القاهرة عىل رأس وفد مرصيف كبري بناًء لدعوة الجانب املرصي.
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بغداد/ الزوراء:

الجمهورية،  رئيس  من  كل  عزّى 

الوزراء،  برهم صالح، ورئيس مجلس 

مجلس  ورئيس  الكاظمي،  مصطفى 

النواب، محمد الحلبويس، بوفاة الخبري 

ان  أكدوا  فيما  حرب،  طارق  القانوني 

للعراق  كبرية  خسارة  يمثل  رحيله 

واألرسة الحقوقية.

وقّدم رئيس الجمهورية، برهم صالح، 

مؤكداً  حرب،  طارق  بوفاة  التعازي 

بسماء  ساطعاً  نجماً  خرس  العراق  أن 

علوم القانون.

الراحل  عائلة  صالح  الرئيس  وخاطب 

طارق حرب، يف بيان تلقته ”الزوراء“: 

”تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة املغفور له 

بإذن الله تعاىل الخبري القانوني طارق 

حرب“.

الوطنية  الشخصية  ”هذه  أن  واضاف 

تعد من قامات مهنة املحاماة والقانون 

الصعيدين  عىل  االشهر  فهو  العراق  يف 

املهني والوطني، واملرجع املهم يف خبايا 

خرس  وبفقده  وتفسريه،  القانون 

علوم  سماء  يف  ساطع  نجم  العراق 

القانون“.

وتابع ”حسبنا يف هذا املصاب هو اإلرث 

بالوقائع  اهتمامه  يف  للراحل  امليضء 

مسريته  خالل  وثقها  التي  التاريخية، 

يف املجال القانوني“.

التعازي  بأحر  نتوجه  ”وإذ  واختتم 

ولجميع  لذويه  املواساة  وصادق 

املوىل  نسأل  فإننا  ومحبيه،  أصدقائه 

عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن 

يلهمكم الصرب والسلوان“.

من جهته، قدم رئيس مجلس الوزراء، 

بوفاة  التعازي  الكاظمي،  مصطفى 

فيما  حرب،  طارق  القانوني  الخبري 

قانونية  قامة  فقد  العراق  أن  اىل  اشار 

عالية وصوتاً جريئاً يف الحق.

عىل  له  تغريدة  يف  الكاظمي،  وقال 

”الزوراء“:  تابعتها  ”تويرت“  منصة 

الخبري  والصديق  األستاذ  ”برحيل 

العراق  فقد  حرب  طارق  القانوني 

يف  جريئاً  عالية، وصوتاً  قانونية  قامة 

محبوبة  اجتماعية  وشخصية  الحق، 

وصادقة، وبصمة بغدادية راسخة“.

 وأضاف ”تعازينا الحارة ألرسة الفقيد 

أبناء  ولكل  ومحبيه  وزمالئه  الكبري 

شعبنا“.

النواب،  مجلس  رئيس  أكد  ذلك،  اىل 

الخبري  رحيل  أن  الحلبويس،  محمد 

كبرية  خسارة  حرب  طارق  القانوني 

للعراق واالرسة الحقوقية.

تابعتها  له،  تغريدة  الحلبويس يف  وقال 

”الزوراء“: إن ”رحيل الخبري القانوني 

كبرية  خسارة  يمثل  حرب،  طارق 

يمتلكه  ملا  الحقوقية،  واألرسة  للعراق 

وتراثية  وقانونية  معرفية  خربة  من 

زاخرة“.

واضاف ”تعازينا لعائلة الفقيد وزمالئه 

ومحبيه“.

رئيس  نائب  ايضا  عزّى  جانبه،  من 

بوفاة  الزاميل،  حاكم  النواب،  مجلس 

الخبري القانوني طارق حرب.

وقال الزاميل يف بيان تلقته ”الزوراء“: 

وفاة  نبأ  تلقينا  واألىس  الحزن  ”ببالغ 

تغمده  حرب  طارق  القانوني  الخبري 

رحمته،  بواسع  القدير  العزيز  املوىل 

والذي كان له األثر الكبري يف العديد من 

ورشح  والقانونية،  اإلعالمية  املجاالت 

وفق  املواطن  وحقوق  الدستور  بنود 

واجهة  اعتباره  إىل  إضافة  القانون، 

إعالمية وقانونية واجتماعية، وناشطا 

ومؤلف   ، االنسان  حقوق  مجال  يف 

بتوثيق  وتجربته  خرباته  من  أضاف 

الحبيبة  للعاصمة  تاريخية  حقب 

بغداد“  . 

خالص  عن  ُنعّرب  اذ  ”نحن  واضاف: 

تعازينا وعمق مواساتنا بوفاة املغفور 

له طارق حرب، ال يسعنا إال ان نسأل 

الفقيد  يتغمد  أن  القدير  العيل  املوىل 

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، 

الصرب  ومحبيه  وذويه  أهله  وُيلهم 

والسلوان انه سميع مجيب“ .

الصدرية  الكتلة  رئيس  قدم  ذلك،  اىل 

الخبري  بوفاة  التعازي  العذاري،  حسن 

القانوني طارق حرب، مؤكدا انه ساهم 

يف تثقيف املواطن بحقوقه وواجباته.

وقال العذاري، يف بيان تلقته ”الزوراء“: 

وقدره  الله  بقضاء  مؤمنة  ”بقلوب 

نبأ وفاة  تلقينا  الحزن واألىس،  وببالغ 

طارق  القانوني  الخبري  له  املغفور 

حرب“.

واضاف، ان ”الراحل، كان مثاال لرجل 

الترشيعات  بمنظومة  العلم  القانون 

واجهة  ليكون  أقله  وبشكل  العراقية، 

اعالمية مارست دورها اإليجابي الكبري 

وواجباته  بحقوقه  املواطن  تثقيف  يف 

العديد  يف  القانونية  آراءه  وكذلك 

التجربة  بها  مرت  التي  املواقف  من 

ومساهمته  العراق،  يف  الديمقراطية 

بالعديد  العراقية  الثقافة  إثراء  يف 

والنرشات  والدراسات  املؤلفات  من 

املتميزة“.

وتابع، ”بهذه املناسبة األليمة، نتقدم 

ولجميع  العراقية  املحامني  نقابة  اىل 

أفراد أرسته ومحبيه بأصدق عبارات 

راجني  القلبية،  واملواساة  التعازي 

الصرب  يلهمهم  أن  القدير  العيل  من 

ويشمل  املصاب  هذا  يف  والسلوان 

ويسكنه  والرضوان  باملغفرة  الفقيد 

فسيح الجنان“.

الخبري  امس،  صباح  وتويف،  هذا 

ازمة  اثر  حرب  طارق  القانوني 

قلبية.

بغداد/ الزوراء:
دعت وزارة الخارجية، امس األربعاء، 
اىل التمسك بالطرق الدبلوماسية لحل 

التوتر بني روسيا وأوكرانيا.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
أوروبا  دائرة  ”رئيس  إن  ”الزوراء“: 
عادل  طارق  املفوض  الوزير  وكالًة 
الشاهر التقى (أمس) القائم بأعمال 
السفارة األوكرانية يف بغداد الكساندر 

بورافجينكوف“.
عقد  مواصلة  ”أهمّية  الشاهر  وأكد 
باملشاورات  الخاصة  االجتماعات 
خالل  انعقادها  املُزمع  السياسّية 
بني   2022 العام  من  األول  الربع 
العراق وأوكرانيا“، الفتا اىل أن ”موقف 
العراق الداعي إىل احرتام سيادة الدول 
الداخلّية  شؤونها  يف  التدخل  وعدم 
والنزاعات  الخالفات  عن  والنأي 
بني  أو  وروسيا  أوكرانيا  بني  سواء 
الدول األخرى، من خالل التزام العراق 

موقفاً محايداً من النزاع بني الدول“.
وشدد ”عىل تفعيل اجتماعات اللجنة 
يف  املُشرتَكة  األوكرانيَّة   – العراقيَّة 
دورتها الخامسة خالل النصف األول 
تشجيع  ورضورة  الحايل،  العام  من 
كال  يف  للمسؤولني  الثنائيَّة  الزيارات 
البلدين، بما يسهم يف تعزيز العالقات 

الثنائيَّة يف ُمختلف املجاالت“.
بورافجينكوف  استعرض  فيما 
يف  الداخلية  األوضاع  تطورات 
الحكومِة  ”ُجُهود  إىل  ُمشرياً  بالدِه، 
األوكرانّية للتحرك عىل املجتمع الدويلّ 
روسيا  مع  الشديدة  التوترات  بشأن 

واحتماالت الحرب معها“.
كل  استخدام  ”أهمّية  عىل  وأكد   
لخفض  الدبلوماسّية  الوسائل 
الروسية  القوات  وسحب  التصعيد 
روسيا  ومنع  أوكرانيا،  حدود  من 
االتحادية من أي اعتداء محتمل ضد 

أوكرانيا“.

بغداد/ الزوراء:
األربعاء، عن مقرتح إلنشاء سوق  امس  العامة،  املرور  أعلنت مديرية 
حرة للمركبات يف املنافذ الحدودية، فيما أشارت إىل أنَّ املركبات الهجينة 

ستضيف عبئاً جديداً عىل الشارع.
وقال مدير املرور العامة، اللواء طارق اسماعيل، يف ترصيح صحفي: إنَّ 
”مقرتحاً قّدم اىل مجلس الوزراء بشأن استرياد السيارات يتضمن إنشاء 
سوق حرة يف املنافذ الحدودية حفاظاً عىل املال العام“، مبّيناً أنَّ ”جميع 
املركبات التي تدخل البالد بالعملة الصعبة، وهذا املقرتح سيحافظ عىل 

العملة الصعبة“.
وأضاف أنَّ ”إنشاء هذا السوق يهدف اىل أن يكون املواطن أمام خيارين، 

أما ترقني قيد مركبة أو إعادة تصدير العجلة املستوردة للخارج“.
الهجينة  ”املركبات  أنَّ  إسماعيل:  أكد  الهجينة،  السيارات  وبشأن 
آخر  عبئاً  ”ستضيف  أنها  إىل  مشرياً  أكثر“،  الشارع  عىل  ستضغط 

علينا“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  توقعت 
رعدية  أمطار  تساقط  األربعاء، 

وثلوج بدءاً من يوم غد الجمعة.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: 
الخميس  اليوم  البالد  ”طقس  أن 
غائم  اىل  جزئي  غائم  بني  سيكون 
يف املنطقة الوسطى، بينما سيكون 
غائم  بني  الشمالية  املنطقة  طقس 
جزئي اىل غائم مع فرصة لتساقط 
رعدية  تكون  مساًء  خفيفة  أمطار 
يف  الطقس  سيكون  فيما  أحياناً، 
املنطقة الجنوبية صحواً مع بعض 
درجات  أما  الغيوم،  من  القطع 
الحرارة فسرتتفع بضع درجات عن 

اليوم السابق بعموم البالد“.
ليوم  ”الطقس  أن  البيان  وأضاف 
غائم  بني  سيكون  الجمعة  غد 
زخات  تساقط  مع  غائم  اىل  جزئي 
الشدة تكون  مطر متفرقة خفيفة 
الوسطى،  املنطقة  يف  أحياناً  رعدية 
املنطقة  طقس  سيكون  بينما 
غائم  اىل  غائم جزئي  بني  الشمالية 
متفرقة  مطر  زخات  تساقط  مع 
تكون  الشدة  متوسطة  اىل  خفيفة 
للثلوج  وتساقط  أحياناً  رعدية 
منها،  الجبلية  املرتفعات  فوق 
املنطقة  يف  الطقس  سيكون  فيما 
أما درجات  الجنوبية غائماً جزئياً، 

لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة 
الوسطى  االقسام  يف  السابق 
والشمالية، يف حني سرتتفع قليالً يف 

القسم الجنوبي من البالد“.
السبت  يوم  ”طقس  أن  وأوضح 
جزئي  غائم  اىل  صحو  بني  سيكون 
مطر  زخات  لتساقط  فرصة  مع 
املنطقة  يف  الشدة  خفيفة  متفرقة 
الوسطى، بينما سيكون الطقس يف 
جزئي  غائم  بني  الشمالية  املنطقة 
مطر  زخات  تساقط  مع  غائم  اىل 
خفيفة اىل متوسطة الشدة خاصة 
يف االقسام الشمالية الرشقية منها 
تكون رعدية أحياناً وتساقط للثلوج 
فوق املرتفعات الجبلية منها، فيما 
سيكون يف املنطقة الجنوبية صحواً 
الغيوم،  من  القطع  بعض  مع 
بضع  تنخفض  الحرارة  ودرجات 
بعموم  السابق  اليوم  عن  درجات 

البالد“.
ولفت اىل أن ”طقس يوم األحد املقبل 
القطع  بعض  مع  صحواً  سيكون 
الوسطى  املنطقتني  يف  الغيوم  من 
طقس  سيكون  فيما  والجنوبية، 
املنطقة الشمالية صحواً مع بعض 
يتشكل  كما  الغيوم،  من  القطع 
الضباب صباحاً يزول تدريجياً، أما 
مقاربة  فستكون  الحرارة  درجات 

لليوم السابق بعموم البالد“.
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موسكو/ متابعة الزوراء:
اتهم الرئيس الرويس، فالديمري بوتني، 
الواليات املتحدة بتجاهل مخاوف بالده 
األمنيـة وباسـتخدام أوكرانيـا ”أداة“ 
لجر موسـكو إىل ”نزاع مسـلح“، فيما 
أبـدى يف الوقت نفسـه أملـه بالتوصل 
إىل ”حـل“ لألزمـة الراهنة بني روسـيا 

والغرب.   
وجـاء ذلك يف أول ترصيح علني له منذ 
أسابيع بشأن هذه األزمة، حيث رصح 
بوتـني أن ”الهـدف الرئيـيس للواليات 
املتحـدة هو احتواء روسـيا، وأوكرانيا 
هي أداتها لجرنا إىل نزاع مسلح وفرض 

أقىس العقوبات علينا“.
وتابـع عقـب لقائـه رئيـس الـوزراء 
املجـري، فيكتـور أوربـان: ”آمـل أن 
نتمكـن يف نهاية املطاف من إيجاد حل 

مع أن األمر ليس بسهل“.
يف الوقت نفسه، لم يأت بوتني عىل ذكر 
عرشات آالف الجنود الروس املنترشين 
قرب الحدود األوكرانية منذ أسـابيع يف 
حشـد دفع بالدول الغربيـة إىل اتهامه 
بأنه يعد لهجوم جديد عىل أوكرانيا بعد 

ذاك الذي شنه يف 2014.
الـرويس سـيناريو  الرئيـس  وعـرض 
كارثيا، مشددا عىل أنه يف حال انضمت 

أوكرانيا إىل حلف شـمال األطليس فقد 
تسعى ألن تستعيد بالقوة شبه جزيرة 
القرم التـي ضمتها بـالده قبل ثماني 

سنوات.
وقال: ”تصوروا أوكرانيا عضوا يف حلف 
شمال األطليس وتشن عملية عسكرية 

عـىل القـرم وهـي أرض روسـية ذات 
سيادة.. ونحن ماذا عسانا نفعل؟ هل 

نتحارب مع حلف شمال األطليس؟“.
من جانـب آخـر، رأى الرئيس الرويس 
أنه ”مـن الواضح“ أن الواليات املتحدة 
وحلف شمال األطليس اختارا ”تجاهل“ 
مخاوف بالده األمنيـة بدليل رفضهما 
الـرشوط الروسـية يف إطـار املواجهة 

بشأن أوكرانيا.
وأوضح قائال: ”نحلـل الردود الخطية 
التـي تلقيناهـا مـن الواليـات املتحدة 
وحلف شـمال األطلـيس (...) لكن من 
اآلن تجاهـل مخـاوف  الواضـح مـن 

روسيا املبدئية“.
وفند الرئيس الرويس املطالب الرئيسية 
لبـالده، ومنهـا وقف سياسـة توسـع 
حلف شـمال األطلـيس والتعّهـد عدم 
نـرش أسـلحة هجومية قـرب الحدود 
الروسـية وسحب االنتشـار العسكري 
لحلف شـمال األطليس إىل حدود 1997 
أي قبل انضمام دول سابقة من الكتلة 

السوفياتية إىل الحلف.
وتابـع: ”متجاهلـني مخاوفنا، تشـري 

الواليات املتحدة وحلف شمال األطليس 
إىل حـق كل دولـة بـأن تختـار بحرية 
طريقة ضمان أمنها“، مشـددا عىل أن 
ثمة مبـدأ آخر ينص عـىل أنه ال يمكن 
”ألي شخص أن يعزز أمنه عىل حساب 

أمن اآلخرين“.
ولم يبد بوتني موقفاً يف جوهر الجهود 
الدبلوماسـية حول األزمة بني روسـيا 
والغرب بشـأن أوكرانيا، منذ أسـابيع 

عدة. 
وتتهم الواليات املتحدة روسيا باإلعداد 
لغزو أوكرانيا مـن خالل نرش عرشات 
آالف الجنود عنـد حدودها مع جارتها 
املوالية للغرب، لكن موسـكو تنفي أن 
تكون لديها أي نيـة بالهجوم وتطالب 
األطلـيس  شـمال  حلـف  املقابـل  يف 

باالنسحاب من املناطق املحيطة بها.
ورفضـت الواليـات املتحـدة املطالـب 
الروسـية بشأن حلف شـمال األطليس 
لكنهـا تركـت البـاب مفتوحـا أمـام 
مواضيـع  بشـأن  محادثـات  إجـراء 
أخـرى مثل نـرش صواريـخ أو تحديد 
سـقف للمناورات العسكرية. وتحرض 

روسـيا اآلن ردها الرسمي عىل املوقف 
األمريكي.

يأتي ذلك فيما أشارت بيانات لوكاالت 
وجـود  إىل  أوكرانيـة  اسـتخباراتية 
مقاومـة نشـطة يف حال حـدوث غزو 
رويس للبالد، خاصًة يف مدينة خاركيف 
التـي تبعـد 40 كيلومـرتاً فقـط عـن 
عـرشات اآلالف مـن القوات الروسـية 

املحتشدة عىل حدود أوكرانيا.
ُيذكر أن روسـيا حشـدت ما يزيد عىل 
100 ألـف جنـدي بالقـرب مـن حدود 
أوكرانيـا، فيمـا تخـىش دول أوروبية 
من تخطيط روسـيا لغزو أوكرانيا، إال 
أن روسـيا تنفي ذلك وتقول إنها ربما 
تخوض عمال عسكريا غري محدد ما لم 

تتحقق مطالبها األمنية.
وقد هددت دول غربية بفرض عقوبات 
عىل موسكو يف حال شنت هجوما عىل 

أوكرانيا.
ويخىش بوتني انضمام أوكرانيا لحلف 
شـمال األطلـيس ومحاولـة اسـتعادة 
شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا 

عام 2014.

واشنطن/ متابعة الزوراء: 
سـلطت الوثائـق املرسبـة من اجتمـاع غرفة 
العمليـات بالبيـت األبيـض يف اليوم السـابق 
لسقوط كابول الضوء عىل مدى عدم استعداد 
األمريكيـني  املواطنـني  إلجـالء  بايـدن  إدارة 
واألفغـان الذين سـاعدوا الواليـات املتحدة يف 

حربها التي استمرت 20 عاماً ضد طالبان.
وقبـل سـاعات مـن سـيطرة طالبـان عـىل 
العاصمـة األفغانيـة يف 15 أغسـطس 2021، 
كان كبـار مسـؤويل إدارة بايـدن يناقشـون 
ويضعون اإلجراءات األساسية املتعلقة بإجالء 

املدنيني الجماعي.
وشـعر املقربـون باإلحبـاط والريبـة مـن أن 
اإلدارة كانـت تعقـد اجتماعات كثـرية لكنها 
كانت عالقة يف جمـود بريوقراطي وتفتقر إىل 

االستعجال.
ويف حـني أن كلمـة ”فوراً“ تظهـر يف الوثيقة، 
كانـوا  املسـؤولني  أن  الواضـح  مـن  أنـه  إال 
يسعون جاهدين لوضع اللمسات األخرية عىل 
خططهم بعد ظهر يوم 14 أغسـطس أي قبل 
يوم من استيالء طالبان عىل العاصمة كابول.

وعىل سبيل املثال، قرر املسؤولون أنهم بحاجة 
إىل إخطـار املوظفني األفغـان املحليني ”للبدء 
يف تسـجيل اهتمامهـم باالنتقـال إىل الواليات 
املتحـدة“، كمـا جـاء يف الوثيقة ولـم يحددوا 
أي الـدول يمكن أن تكـون بمثابة نقاط عبور 

لألشخاص الذين سيتم إجالؤهم.
وبحسب تقييم أكسيوس لم تتعاف حتى اآلن 
تقييمـات بايدن من املشـاهد الفوضوية لتلك 
اللحظـات األخـرية، حيث سـقط األفغان من 
الطائرات العسـكرية وحـدث تفجري انتحاري 
أودى بحيـاة 13 مـن أفراد الخدمـة األمريكية 
وعـرشات األفغان خارج بوابـات مطار حامد 

كرزاي.
من جهتها، ذكرت مجلة أتالنتيك هذا األسبوع 
أن آالف األفغـان مـا زالوا عالقـني يف الجحيم 
البريوقراطـي وخائفـني من أن طالبـان التي 
حاربوها لسـنوات سـتالحقهم. يف وقت الحق 
من هذا الشـهر، سـيعني الكونغـرس أعضاء 
يف لجنـة مؤلفـة من 12 شـخصاً من الحزبني 
ستدرس الحرب وتصدر تقريراً مشابهاً للجنة 

11 سبتمرب.
وحصلت أكسـيوس عـىل ”ملخـص النتائج“ 
الصادر عن مجلس األمـن القومي بخصوص 
اجتماع ما يسمى بمجموعة النواب الصغرية. 
وهـي تجمع كبار مسـاعدي أعضـاء الوزراء 
املختلفني، وعادة ما تضع األسـس لجلسـات 
النـواب أو املـدراء، أو تضـع تفاصيـل عملية 
لتنفيـذ القـرارات التـي اتخذهـا رؤسـاؤهم 

بالفعل.
الوثيقـة ”عمليـات الرتحيـل مـن  وتناولـت 
أفغانسـتان“ ، وعقـد االجتمـاع يف الفرتة من 
 14 يـوم  ظهـر  بعـد  مسـاًء   4:30 إىل   3:30

أغسطس، بتوقيت واشنطن.
يف تلك اللحظـة، كان مقاتلـو طالبان ينزلون 
عـىل كابـول. ورأس االجتمـاع ليـز شـريوود 
رانـدال، املسـؤولة يف مجلس األمـن القومي، 
وضم كبار املسـؤولني يف العديد من الوكاالت، 
بمـا يف ذلك الجنرال جون هيتـن، نائب رئيس 

هيئة األركان املشرتكة.
وتسـلط مالحظات االجتمـاع الضوء عىل عدد 
اإلجراءات الحاسـمة التي كانـت إدارة بايدن 
تتخذها يف اللحظة األخرية قبل سـاعات فقط 
من سـقوط كابول وهـروب الرئيس األفغاني 
السـابق أرشف غنـي مـن قـرصه يف طائـرة 

هليكوبرت.

بريوت/متابعة الزوراء:
 أكد محمد حمودة، املتحدث الرسـمي باسـم 
حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أّنها مستمرة 
يف عملها حتى تسـلم مهامها لسلطة منتخبة 
من الشعب“، مضيفا أن ”املجتمع الدويل يدعم 
خارطة الطريق املنبثقة عن االتفاق السيايس 
لالنتخابـات  ورضورة تحديـد موعـد جديـد 
ومعالجـة املسـائل التـي حالـت دون حدوث 
االنتخابـات يف موعدهـا“. وقال: ”لـن تتنّحى 
الحكومـة عن السـلطة ولـن تتخّىل عـن أداء 

مهامها إال بعد إجراء انتخابات يف ليبيا“.
ويأتي هذا املوقف يف تحّد للربملان الذي يستعّد 
لتنصيب حكومة جديدة بعد أسـبوع. وهو ما 
يشـري لتوتر الوضع يف ليبيا التـي تبدو مقبلة 
عىل مرحلة جديدة من التعقيد ومن االنقسام 
السيايس واملؤسساتي بني حكومتني متازعتني 
عـىل الرشعية وعىل السـلطة والثروة، خاصة 
مع اسـتمرار فشـل األطراف املحليـة والقوى 

الدوليـة حتـى اآلن يف التوصـل إىل توافق حول 
خّطة واضحة إلتمام عملية السالم.

ويأتـي التحـرك الربملاني مدعومـا بتحالفات 
سياسـية ومدفوعـا باتهامـات الفسـاد التي 
تالحـق الحكومة الحالية بقيـادة عبد الحميد 
الدبيبة، وهو يخّطّط لتنصيب حكومة جديدة 
بحلول األسـبوع املقبـل، حيث بدأ يف اسـتالم 
ملفـات املرشـحني لرئاسـة هـذه الحكومـة 

الجديدة.
وعىل املقلب اآلخر، يرفض ”الدبيبة“ الرضوخ 
لقرار الربملان، مدعوماً من قبل املجلس األعىل 
للدولـة وعـدد من قادة املليشـيات املسـلّحة، 
وعّدة شـخصيات من منطقة الغـرب الليبي، 
عىل رأسها محافظ املرصف املركزي، باإلضافة 
ملستشارة األمني العام لألمم املتحدة ستيفاني 
وليامـز، التي ترغب يف التمديد لحكومته حتى 
إجراء انتخابات نهاية حزيران/ يونيو املقبل. 

(املصدر/ايالف)

طهران/ متابعة الزوراء:

قال كبري املفاوضني اإليرانيني، عيل 

باقـري كني، إن مفاوضـات فيينا 

إلحيـاء االتفاق النـووي املربم عام 

2015 ”تمـيض إىل األمـام بشـكل 

إيجابي“، لكنـه أكد وجود ”قضايا 

مهمة عالقة“.

وجـاءت ترصيحات باقـري كني، 

خالل لقاء مـع أعضاء لجنة األمن 

الخارجيـة  والسياسـة  القومـي 

الربملانيـة، نقلهـا، امـس األربعاء، 

املتحـدث باسـم اللجنـة محمـود 

”تسـنيم“  لوكالـة  زادة  عبـاس 

اإليرانية.

كبـري  عـن  زادة  عبـاس  ونقـل 

املفاوضـني اإليرانيـني، قوله خالل 

االجتماع إن الوفد اإليراني ”لم يجر 

أي تفـاوض مبارش مـع أمريكا“، 

مؤكدا أنه ”يف ظل الظروف الراهنة 

ليس واضحاً مـا إذا كان التفاوض 

املبـارش مع أمـريكا سـيحقق أي 

نتيجة“.

وأضـاف ”مـن حقنا إلغـاء جميع 

العقوبات لكـن حتى اليوم الطرف 

اآلخر وافق عىل رفـع جزء منها“، 

مـؤرشات  ”ثمـة  أن  إىل  مشـرياً 

امتـالك  إىل  بالنظـر  وحقائـق 

اإليرانيـة  اإلسـالمية  الجمهوريـة 

أوراقـا تظهـر أن الظـروف مهيأة 

للتوصل إىل اتفـاق جيد عىل قاعدة 

رابـح رابح لكن رشيطـة أن تكون 

وحسـن  الجديـة  الغربيـني  لـدى 

النوايا“.

وكانت أطراف مفاوضات فيينا قد 

اتفقت، الجمعة، عىل وقف الجولة 

الثامنـة مـن املفاوضات ألسـبوع 

اعتبارا من السـبت املايض، وتوجه 

الوفـود إىل بلدانهـا للعودة بعد ذلك 

بقـرارات سياسـية لحـل القضايا 

العالقـة، بغيـة التوصـل إىل اتفاق 

إلحياء االتفاق النووي.

واقرتبت املفاوضات من ”مرحلتها 

النهائيـة وهي تحتـاج إىل قرارات 

سياسـية“، وفـق بيـان للرتويـكا 

وفرنسـا  (بريطانيـا  األوروبيـة 

وأملانيا) املشاركة يف املفاوضات.

وكان عضـو لجنة األمـن القومي 

والسياسـة الخارجيـة يف مجلـس 

الشـورى اإلسـالمي (الربملـان) يف 

إيـران، جليل رحيمي جهان أبادي، 

قد كشـف، الثالثـاء، يف مقابلة مع 

”العربي الجديـد“ حصول ”اتفاق 

تقريبا“ حول املسائل النووية خالل 

االتفاق  مفاوضـات فيينا إلحيـاء 

النووي، مؤكدا أن الخالفات بشأن 

رفع العقوبات ”مستمرة“.

وأضـاف رحيمي جهـان أبادي أن 

املفاوضـات ”تمـيض إىل األمـام يف 

مسـار مقبـول“، مشـريا إىل أنهـا 

”تجـري ببطء لكـن بأمـل وآفاق 

تخـوض  أن  متوقعـا  إيجابيـة“، 

مبـارشة مـع  إيـران مفاوضـات 

إذا مـا حصـل  املتحـدة  الواليـات 

اتفاق كامل حول املسـائل النووية 

ودخلت املفاوضـات عمليا مرحلة 

رفـع العقوبـات بعـد ذلـك. لكنه 

اسـتدرك بالقول ”ال حاجة“ لهذه 

املفاوضات راهنا.

وأوضح الربملاني اإليراني أن ”ملف 

رفـع العقوبـات بحاجـة إىل املزيد 

مـن التفـاوض“، قائـًال إن اإلدارة 

األمريكية ”تريد إخـراج جزء كبري 

من العقوبات من طاولة التفاوض 

باعتبارهـا عقوبات غري نووية وال 

ترغـب بإحـداث أي تغيـري يف هذه 

العقوبـات لكن إيـران ترفض ذلك 

ولن تقبل به“.

أن  اإليرانـي  املسـؤول  وتوقـع 

”يحصـل اتفـاق قبـل حلـول عيد 

اإليرانيـة  السـنة  (رأس  النـوروز 

يف 21 مـارس/آذار) بشـأن البعـد 

التقني والنووي، ثم تبدأ املفاوضات 

بشـأن رفـع العقوبات بمشـاركة 

األمريكيـني“. وأضـاف أن االتفاق 

عىل رفع العقوبات قد يؤجل إىل ما 

بعد النوروز.
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انقرة/ متابعة الزوراء:

أعلنـت وزارة الداخليـة الرتكيـة وفـاة 12 

مهاجـراً تجّمدوا من الربد بعـد أن أعادهم 

حرس الحدود اليوناني إىل تركيا.

وقـال وزيـر الداخليـة الرتكـي، سـليمان 

صويلو، يف تغريـدة أرفقت بصورة مموهة 

للجثث عـىل جانب طريـق: ”تجّمد 12 من 

أصل 22 مهاجـراً، أبعدتهم وحدات الحدود 

اليونانية وُجردوا من مالبسـهم وأحذيتهم، 

حتـى املوت“.وأضـاف أنه تـم العثور عىل 

إيبسـاال  بالقـرب مـن معـرب  املهاجريـن 

الحدودي بني تركيا واليونان.

ولم يقـدم الوزيـر مزيـداً مـن التفاصيل، 

لكنه اتهم وحدات حـرس الحدود اليوناني 

بالتـرصف ”بقسـوة“. كمـا اتهـم االتحاد 

األوروبي بالتسـاهل مـع اليونان، ووصفه 

بـ“العاجز والضعيف وغري اإلنساني“.

من جهته، أفاد مكتب املحافظ اإلقليمي أنه 

ُعثر عىل 11 من املهاجرين متجّمدين حتى 

املـوت، فيمـا ”لم يكـن من املمكـن إنقاذ“ 

مهاجـر آخـر تم نقلـه إىل املستشـفى، إثر 

معاناته من لذعة صقيع شديدة وتويف.

وتهـدد االتهامـات الصـادرة عـن صويلو 

بتصعيـد التوتر بـني البلديـن العضوين يف 

حلف شمال األطليس.. وكثرياً ما تتهم تركيا 

جارتها اليونان بـرد املهاجرين الراغبني يف 

الدخول إىل أوروبا بشـكل غري قانوني. من 

جهتها، تنفي اليونان هذا االتهام.

رئيسـية  عبـور  نقطـة  تركيـا  وُتعتـرب 

للمهاجريـن مـن الرشق األوسـط وآسـيا 

وإفريقيـا الباحثـني عـن حيـاة أفضـل يف 

دول االتحـاد األوروبي. .ويحاول معظمهم 

العبـور إىل اليونـان إمـا عن طريـق عبور 

الحدود الربية الشـمالية الرشقية لرتكيا أو 

التكدس يف قوارب التهريب املتجهة إىل جزر 

بحر إيجه الرشقية.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
وصـل املدير العام املسـاعد ملنظمـة األغذية 
والزراعـة لألمم املتحدة (الفاو)، عبد الحكيم 
رجب الواعر، امـس األربعاء، اىل بغداد لبحث 
آليـة تنظيـم الجلسـة الوزاريـة للـدورة ٣٦ 

ملؤتمر األغذية.
وقال املتحدث باسـم األمانـة العامة ملجلس 
الـوزراء، حيـدر مجيد، يف ترصيـح صحفي: 
إن «املديـر العـام املسـاعد ملنظمـة األغذيـة 
والزراعـة لألمـم املتحـدة (الفـاو)، واملمثل 
اإلقليمـي للـرشق األدنـى وشـمال افريقيا، 
عبـد الحكيم رجـب الواعر، وصـل اىل بغداد، 
للتنسـيق مـع الجهات املعنية بشـأن تنظيم 
الجلسـة الوزارية للدورة السادسة والثالثني 
ملؤتمر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
اإلقليمـي للـرشق األدنـى (NERC ٣٦) التي 
سـتعقد هـذا العـام، تحـت عنـوان «التعايف 
ومعـاودة التشـغيل: االبتكار مـن أجل نظم 

غذائية زراعية أفضـل وأكثر اخرضاراً وأكثر 
قـدرة عىل الصمـود لتحقيق أهـداف التنمية 

املستدامة».

واضـاف أن «العـراق سيسـتضيف الـدورة 
السادسـة والثالثني للمؤتمر، التي تعقد عىل 
مرحلتـني، املرحلة األوىل خصصـت الجتماع 

كبار املسـؤولني والتي عقدت افرتاضياً خالل 
الفـرتة مـن ١٠-١٣ كانـون الثانـي ٢٠٢٢، 
فيمـا تضم املرحلة الثانية الجلسـة الوزارية 
بالحضـور الفعـيل واالفرتايض والتـي تقام 

خالل الفرتة من ٧-٨ شباط ٢٠٢٢».
واضاف انه «خالل املؤتمر، سـيجتمع وزراء 
والـوكاالت  الرشيكـة  واملنظمـات  الزراعـة 
الشقيقة وكبار املسؤولني من الدول األعضاء 
التحديـات واألولويـات اإلقليميـة  ملناقشـة 
املتعلقـة بهـذا املوضـوع يف منطقـة الرشق 
األدنى وشـمال افريقيا، بمـا يضمن فعالية 
تأثري املنظمة يف املنطقة، ويساعد عىل تحديد 

أولويات عملها خالل السنتني املقبلتني».
وأكد انه «سـيتم تحديد هـذه األولويات من 
خالل املشاركة يف مناقشات املائدة املستديرة 
وحلقـات النقاش مع جميـع الدول األعضاء 
لتحديـد املمارسـات األمثـل لتحويـل النظم 
الغذائية وتحقيق أهداف التنمية املستدامة».

بغداد/الزوراء:
امـس  الصحـة،  وزارة  حـذرت   
األربعاء، من ارتفاع معدل اإلصابات 
الفـرتة  خـالل  كورونـا  بفـريوس 
املقبلـة، فيما لفتـت إىل أن ٥٠٪ من 
اإلصابـات املسـجلة هـي بمتحور 

أوميكرون.
وقالت عضو الفريق اإلعالمي لوزارة 
الصحـة، ربـى فـالح، يف ترصيـح 

صحفي: ان «نسـبة التلقيح ليست 
باملستوى املطلوب ونحتاج إىل زيادة 
النسـبة من أجل الوصول إىل مناعة 

مجتمعية لحماية املواطنني».
انتشـار  «اسـتمرار  ان  واضافـت 
الفريوس وارتفـاع معدل اإلصابات 
املواطنـني  التـزام  عـدم  بسـبب 
تلقـي  مـن  الوقايـة  بإجـراءات 
اللقـاح وارتـداء الكمامـة والتباعد 

تزايـد  اىل  سـيؤدي  االجتماعـي، 
االصابات».

وبينت ان «نسبة اإلصابات بفريوس 
كورونا من متحور اوميكرون تبلغ 
بحـدود ٥٠٪ من مجموع االصابات 
املسجلة»، مؤكدة عىل «رضورة اخذ 
اللقـاح خصوصا يف الفـرتة الحالية 
اإلصابـات  معـدل  تقليـل  لغـرض 
وخطورة اإلصابة وحماية املواطنني 

مـن متحـورات كورونـا ممكن ان 
تظهر يف املستقبل».

ولفتـت فـالح اىل ان «ارتفاع معدل 
اإلصابـات جاء بسـبب عـدم تلقي 
اللقـاح مـن قبـل املواطنـني، وأن 
موجة الحالية وصفـت موجه غري 
امللقحـني وهم اكثر عرضة اإلصابة 
وهـم يشـكلون النسـبة األكرب من 

اإلصابات».

وعادت اإلصابـات بفريوس كورونا 
خالل الشهر الجاري لتسجل إصابة 
اآلالف يوميـًا بعـد أن كانـت خالل 
األشـهر املاضيـة يف حـدود املئـات 

وبعض األيام أقل من ١٠٠ إصابة.
واول يـوم أمـس الثالثاء، سـجلت 
 ٧٩٠١ العراقيـة  الصحـة  وزارة 
اصابة جديدة، و٦٥٥٠ حالة شفاء، 

اضافة اىل ١٦ حالة وفاة.

بغداد/الزوراء:
أكدت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االربعاء، أنَّ 
ة بقضايا النزاهة  محكمة جنح الرصافة املُختصَّ
وغسـل األموال والجريمـة االقتصاديَّة أصدرت 
حكماً غيابياً يقيض بالحبس الشـديد عىل املُدير 
العام األسبق للمرصف العراقي للتجارة(TBI) ؛ 

الرتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
وذكرت الهيئة يف بيان ورد «الزوراء»: أن «دائرة 
التحقيقـات يف الهـيئة، ويف معرض حديثها عن 
الـقـضيَّــة، أفادت بأنَّ املُدان الهارب الذي كان 
يشـغل منصب املُديـر العام للمـرصف العراقي 
للتجـارة قام بمنح تسـهيالٍت مرصفيَّـٍة بمبلغ 
(٢٥,٠٠٠,٠٠٠) مليـون دوالٍر إلحدى الرشكات 
بموافقاٍت شـخصيٍَّة دون عـرض املوضوع عىل 
ة، ُمشـريًة إىل أنَّ منح  اللجنـة االئتمانيَّة املُختصَّ
املُوافقـة تـمَّ بالضمانـات نفسـها املُقدَّمة من 
العقـارات للتسـهيالت املرصفيَّـة دون تقديـم 

ضماناٍت جديدٍة».
وأضافت الدائرة إنَّ «املحكمة، بعد اطالعها عىل 
لة يف هذه القضيَّة، املُتمثلة بإفادة  األدلة املُتحصَّ
املمثـل القانونيِّ للمرصف الذي طلب الشـكوى 
ضدَّ املُتَّهم، ومحرض اللجنـة التحقيقيَّة الثابتة 
فيه ُمقرصيَّة املُتَّهـم، وإفادة ُمتَّهٍم آخر ُمفرَّقة 
قضيَّته، فضالً عن إفادة املُتَّهم نفسـه يف مرحلة 
التحقيـق، وقرينـة هروبـه مـن وجـه العدالة، 
وجدتهـا كافيًة وُمقنعـًة إلدانته، فحكمت عليه 
غيابيـاً بالحبـس الشـديد ملُدَّة خمس سـنواٍت، 
اسـتناداً إىل أحـكام املـادة (٣٣١) مـن قانـون 

العقوبات».
ن إصـدار أمر  وتابعـت، أن «قـرار الحكـم تضمَّ
القبض بحقِّ املُدان ومنع سـفره، وتأييد الحجز 
عـىل أموالـه املنقولة وغـري املنقولـة، وإعطاء 
رة بمراجعة املحاكم املدنيَّة؛  الحقِّ للجهة املُترضِّ

للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة 
القطعيَّـة».

كمـا أعلنت دائـرة التحقيقات يف هيئـة النزاهة 
االتحاديَّـة، امس االربعاء، عن ضبطها مسـتند 
رصٍف ملـرشوع صيانـٍة وهميٍّ وأدويـة ُمنتهية 
ة يف ُمحافظة  زة من وزارة الصحَّ الصالحية ُمجهَّ

املثنى.
عـن  حديثهـا  معـرض  يف  الدائـرة  وأشـارت 
رتني  َذتا بناًء عىل ُمذكَّ عمليَّتي الضبط اللتـني ُنفِّ
قضائيَّتـني، إىل أنَّ «فريـق عمـل مكتب تحقيق 
املثنى، الذي انتقـل إىل ُمديريَّة املاء يف املُحافظة، 
ـن بعد التحرِّي والتدقيق من كشـف رصف  تمكَّ
ْذ عىل أرض  ) لم ُينفَّ مبالغ ماليٍَّة ملرشوٍع (وهميٍّ
ص  الواقـع، الفتًة إىل أنَّه تـمَّ رصف املبلغ املُخصَّ
ألعمال صيانٍة وتأهيٍل يف قسم السيطرة النوعية 
 ، (املختـرب) يف ُمديريَّة املاء بـدون تنفيٍذ حقيقيٍّ
مؤكـدًة ضبط ُمسـتند الرصف الخـاصِّ باملبلغ 

املرصوف».
وأضافت الدائرة يف بيان: إنَّ «الفريق قام، خالل 

عمليَّـٍة ثانيـٍة، بضبط (٥٦٠٠) رشيـط دواٍء تمَّ 
التالعب يف تاريخ انتهاء صالحيَّتها، ُمشـريًة إىل 
ة  أنَّ تلك املواد تمَّ تجهيزها من قبل وزارة الصحَّ
ة املثنى- قسم الصيدلة، الذي قام  إىل دائرة صحَّ
سـات الصحيَّة يف  بـدوره بتوزيعهـا بـني املُؤسَّ

املُحافظة».
وأوضحـت أنَّ «الفريق، الذي انتقـل إىل دائرة 
ة و(١٣) ُمستشـفى ومركـزاً صحياً يف  الصحَّ
املُحافظة، كشـف عن حصول حـاالت تالعٍب 
بتاريـخ انتهـاء صالحية األرشطـة الحقيقيِّ 
«شـهر أيلول ٢٠٢١» عن طريق وضع (ليبل) 
آخـر بتاريـخ صالحيـٍة لغايـة شـهر تمـوز 
٢٠٢٢، بقصـد التضليـل والتمويه عىل تاريخ 

انتهائه».
وتابعـت الدائـرة «تـمَّ تنظيم محـرضي ضبط 
رفقـة  وعرضهمـا  العمليَّـتـني،  يف  أصوليَّــني 
املُـربزات الجرميَّـة عىل قـايض محكمة تحقيق 
ة بالنظر يف قضايا النزاهة؛ التخاذ  املثنى املُختصَّ

اإلجراءات القانونيَّـة املُناسبة».
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ميسان/الزوراء:
أعلنـت دائرة صحة ميسـان، امس األربعاء، 
أن نسـبة إنجاز مستشـفى الحكيم الرتكي 
وصلـت إىل مراحل متقدمة، مبينًة أن إدخاله 
للخدمـة خـالل الفـرتة املقبلة. وقـال مدير 
الدائـرة، الدكتـور عـيل محمـود العـالق، يف 
ترصيح صحفي: إنَّ «نسـبة انجاز مرشوع 
مستشـفى الحكيم العام الرتكي بسعة ٤٠٠ 
رسيـر، وصلـت اىل مراحل متقدمـة»، مبيناً 
هـت بترسيـع العمل ووضع  أنَّ «الدائـرة وجَّ

اللمسـات األخرية إلكمال املـرشوع وإدخال 
الرصح الطبي للخدمة خالل الفرتة املقبلة».

 وأضاف أن «رشكة يونيفريسـال اجارسـن 
الرتكيـة تعمل عىل إنجاز ما تبقى من العمل 
«العمـل  أنَّ  مؤكـداً  املعوقـات»،  ومعالجـة 
متواصـل لتوفري األجهزة الطبيـة والخدمية 
وثالجـات الطب العـديل واملصاعـد وصاالت 
العمليات واملعجل الخطي املنفذة من رشكه 
(اليكتـا) وصاالت الطـوارئ واملولدات ودور 

األطباء وقسم الحروق».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت خليـة اإلعالم األمني، امـس األربعاء، مقتـل ٥ ارهابيني من خـالل تدمري كهف 

بواسطة طائرات F_١٦ جنوبي محافظة نينوى.
وذكـر بيان للخليـة، تلقته «الـزوراء»: أن «خلية الصقور التابعة لوكالة االسـتخبارات 
والتحقيقـات االتحاديـة يف وزارة الداخلية، عملت عىل متابعـة مجموعة إرهابية داخل 

أحد الكهوف يف صحراء الحرض جنوبي محافظة نينوى».
وتابـع البيان أنـه «بتخطيط وإرشاف قيـادة العمليات املشـرتكة، نّفذت قيـادة القوة 
الجوية، رضبات جوية بواسـطة طائرات F_١٦ اسـتهدفت خاللها هذا الكهف بصورة 

دقيقة، أسفرت عن قتل (٥) ارهابيني من عنارص عصابات داعش اإلرهابية».

دياىل/الزوراء:
نظم ناشـطون يف قضاء خانقني بمحافظة دياىل، امـس االربعاء، وقفة احتجاجية ضد 
غالء اسـعار املولدات االهلية.وقال الناشـط احمد حمه: ان ”العديد من ناشـطي قضاء 
خانقني (١٠٠كم شمال رشق بعقوبة) نظموا وقفة احتجاجية ضد غالء اسعار االمبري 
للمولـدات االهلية التي اثقلت كاهل البسـطاء والفقراء، خاصـة ان القضاء يمر بأزمة 
اقتصاديـة خانقة“.واضـاف حمه ان ”الناشـطني وصفوا غالء اسـعار امبـري املولدات 
االهليـة ونقـص الخدمات بأنـه ارهاب ثالـث يـرضب االف االرس، داعـني اىل مراجعة 
مللف الكهرباء والسـعي إلسـعاف مدينة تعاني من اشـكاليات كبرية يف ملف الخدمات 

االساسية“.

ذي قار/الزوراء:
تستمر فرق مديرية بيئة ذي قار بمتابعة 
الشكاوى املقدمة بحق االنشطة املختلفة 
كجـزء من خطـة وزارة البيئـة بالقضاء 
عىل الظواهر واملمارسـات السلبية والحد 

منها.
مديـر بيئة ذي قـار، كريم هانـي محمد، 
اوضـح يف بيان ورد «الـزوراء» بأن «فرق 

املديريـة تابعـت الشـكوى املقدمـة بحق 
حقـل الغراف النفطـي واملتمثلة بانبعاث 
الحـرق غـري  نتيجـة  الكثيفـة  األدخنـة 

النظامي مخلفا ارضار بيئية كبرية».
وأضـاف انـه «تـم فـرض غرامـة مالية 
وانذار اىل حقل الغراف النفطي لحني ازالة 
املخالفـة بحسـب التعليمـات والقوانـني 

الصادرة من وزارة البيئة».

بغداد/الزوراء:
أوضـح قائـد عمليات بغـداد، الفريـق الركن احمد سـليم بهجت، امس االربعـاء، حقيقة 
تعرض مطار بغداد لقصف بصواريخ الكاتيوشـا.وقال بهجت يف ترصيح صحفي: إنه «ال 
صحـة لألنباء التي تحدثت عن تعرض مطار بغداد لقصف بصواريخ الكاتيوشـا».إىل ذلك، 
أفـاد مصدر أمني، امس االربعاء، بتفعيل صافرات االنذار داخل مركز الدعم الدبلومايس يف 
مطار بغداد الدويل.وقال املصـدر ان «صافرات االنذار انطلقت بصورة تجريبية، مؤكدا أنه 
لم يتم تسـجيل اي استهداف للمطار».ويف وقت سابق، أفادت وسائل اعالم بتعرض مطار 

بغداد اىل قصف بصواريخ الكاتيوشا، قبل ان يفند قائد عمليات بغداد صحة هذه االنباء.
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ميسان/ الزوراء:
كشف مسـؤول محيل، امس األربعاء، عن تفاصيل 
النزاع العشائري املتجدد بني عشريتني يف محافظة 
ميسان، الذي دعا بغداد إىل إرسال قوة من مكافحة 
اإلرهاب للسيطرة عليه.وقال قائممقام قضاء قلعة 
صالح جنوبي محافظة ميسان، عيل املحمداوي، يف 
ترصيح صحفي: إن «النزاع العشائري الدائر حاليا 
يف املحافظة يمتد ألكثر من ١٥ سنة، وتجدد مؤخراً 
بسبب حالة قتل، كما أن السالح املستخدم فيه هو 
املتوسط فقط».وأضاف أن «االجهزة االمنية تواجه 
صعوبـة بفرض السـيطرة، بسـبب تلقـي القوات 
االمنيـة أوامر عليا من الجهـات الحكومية بأن من 
يقتل عنرصاً عشـائرياً خارجاً عن القانون يتحمل 
مسؤوليته، وعليكم فرض السيطرة دون استخدام 
السـالح معهم».وقـال «ندعو الجهـات الحكومية 
العليـا لخطـة فـرض قانـون خاصـة بمحافظـة 
ميسـان، تمنح فيها صالحيات أشـبه بصالحيات 
(األحـكام العرفية) املعمول بهـا يف فرض القانون 
للحفـاظ عـىل حياة املواطنـني».ويف هـذه األثناء، 
كشـف مصدر أمنـي عن إن قـوة امنيـة مختصة 
بمكافحة اإلرهاب توجهت من بغداد اىل ميسـان يف 
محاولة للسـيطرة عىل الوضع األمني هناك نتيجة 

النزاع العشائري».

البرصة/الزوراء:
أعلنـت خلية اإلعـالم الحكومـي، امـس األربعاء، 
ضبط وإحباط محاولة تهريب ١١ حاوية سـببت 
هـدراً باملال العام بمبلغ ٨٠ مليـون دينار يف منفذ 

ميناء أم قرص الشمايل.
وذكر بيان للخلية، تلقته «الـزوراء»: أن «مالكات 
الهيئة يف منفذ ميناء أم قرص الشمايل، تمكنت من 
ضبـط ١١ حاوية خـارج الحـرم الجمركي معدة 
للتهريب»، مبيناً أنَّ «الحاويـات أنجزت معاملتها 
من قبـل مركـز جمـرك بوابـة البـرصة بطريقة 

مخالفة لرشوط وضوابط االسترياد».
وأضـاف البيان أنـه «من خالل الكشـف والتدقيق 
ملحتويـات الحاويـات مـع مـا أُدرج يف املعاملـة 
الجمركيـة، تبني أنها تحتوي عـىل (أبواب أملنيوم، 
ومصاعد أشـخاص) وبحسـب املنفيست البحري 
املرفـق مع املعاملـة الجمركية، لوحـظ فرق كبري 
يف األوزان، وبعد احتسـاب القيمة الدوالرية للمواد 
املذكورة آنفاً، تبني وجود هدر يف املال العام بقيمة 

(٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانني مليون دينار عراقي». 
وأشـار إىل أن «الحاويـات املضبوطـة، أحيلـت إىل 
مركـز رشطة جمرك أم قرص، لعرضها أمام أنظار 
قـايض التحقيـق، التخـاذ اإلجـراءات القانونيـة 

املناسبة بحق املخالفني».

االنبار/الزوراء:
 أكد قائـد عمليات األنبار، غربي 
العـراق، الفريـق الركـن نومان 
الزوبعي، امس األربعاء، تقليص 
سـاعات حظـر التجـوال داخل 

مدن املحافظة.
ترصيـح  يف  الزوبعـي،  وقـال 
صحفي: إن «االسـتتباب األمني 
األنبـار،  مـدن  تشـهده  الـذي 
سـاعات  تقليـص  نحـو  دفـع 

حظـر التجـوال يف عمـوم مـدن 
املحافظة»، الفتاً إىل أن «ساعات 
حظر التجوال، سـتكون من اآلن 
فصاعـداً، مـن السـاعة الثانية 
السـاعة  إىل  ( ٢:٠٠ ) صباحـاً، 
الخامسـة ( ٥:٠٠ ) صباحاً، مع 
توجيه العنارص األمنية برضورة 
اتخاذ إجـراءات الحيطة والحذر 

من أي خطر ممكن».
يشـار إىل أن قرار حظر التجوال 

األمنـي كان ينفـذ من السـاعة 
 ٥:٠٠ وحتـى  صباحـاً   ١٢:٠٠

صباحاً.
عـيل  األنبـار،  محافـظ  وكان 
فرحان الدليمي، قد رأس، يف وقت 
سـابق، اجتماعا بقادة األجهزة 
ناقشـوا  املحافظـة،  األمنيـة يف 
فيـه آخـر املسـتجدات األمنية، 
وخرجـوا بعـدد مـن التوصيات 
ادامـة  ابرزهـا  وكان  املهمـة، 

زخم املعـارك، ومالحقة عنارص 
الصحـراء  عمـق  يف  اإلرهـاب 
الغربية، وتأمني الحدود املحاذية 
لدول الجوار وتجهيزها بتقنيات 
مراقبـة متطـورة، ورفـع الكتل 
االمنية  والحواجز  الكونكريتيـة 
املشـاريع  تنفيـذ  تعيـق  التـي 
سـاعات  وتقليـص  الخدميـة، 
حظر التجـوال يف عموم مناطق 

املحافظة.
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جمهورية العراق                                العدد : ٤٩

مجلس القضاء االعىل                    التاريخ: ٢٠٢٢/٢/٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الشطرة 

إعالن

اىل /

اقام املدعى (خالد شـمخي جـرب) الدعوى املرقمة اعاله 

يطلـب فيها تصديق طالقه من املدعى عليها (أمل جلوب 

لعيبي وحيث انك مجهول محل االقامة يف الوقت الحارض 

حسب رشح القائم بالتبليغ ومختار املنطقة، عليه تقرر 

تبليغـك بالصحـف املحلية للحضور امام هـذه املحكمة 

او مـن ينـوب عنك صباح يـوم ٢٠٢٢/٢/١٠ وبعكسـه 

ستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق االصول.

القايض

انمار عبد العزيز محمد

جمهورية العراق                                                    العدد : ١٠٩/ش/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                               التاريخ: ٢٠٢٢/٢/٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الشطرة 

اعالن
ملـا جـاء بقـرار محكمة االحـوال الشـخصية يف الشـطرة املـؤرخ يف ٢٠٢٢/٢/٢ والذي تضمـن النرش يف 
صحيفتـني محليتني بالدعوى املرقمة (١٠٩/ش/٢٠٢٢) وموضوعهـا طلب الحكم بوفاة املفقود (رايض 
محمد خشان) فإذا كان املفقود اعاله حيا او من له حق االعرتاض عىل موضوع الدعوى مراجعة املحكمة 
بنفسه او من ينوب عنه خالل مدة (عرشة) ايام من تاريخ النرش يف الصحيفة اليومية، ويف موعد املرافعة 
املصادف يف ٢٠٢٢/٢/١٣ ، وبعكسه سوف تقوم املحكمة بإصدار قرار حكم بوفاة املفقود اعاله .                                                 
                           القايض
                                                                          انمار عبد العزيز محمد

جمهورية العراق                العدد:٢٤٢٢/ش/٢٠١٧
مجلس القضاء االعىل         التاريخ:٢٠٢٢/٢/١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف سوق الشيوخ

م/ اعالن
اىل املدعى عليه/ حيدر كريم داود

السـاكن يف الفضلية سابقاً وملجهولية محل االقامة 
حالياً بتاريـخ ٢٠١٨/١/١٨ اصدرت هذه املحكمة 
حكماً غيابياً يف الدعوى اعاله يقيض بتأييد حضانة 
املدعية ألوالدها القارصين (جنات وايه) وملجهولية 
محل اقامتك تقرر تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني 
وعنـد عدم مراجعتك طرق الطعن القانونية سـوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض
حسني محمد سلمان

فقدان
فقدت مني الهوية املرقمة 
والصـادرة   (٣٢٢٥)
الصحفيـني  نقابـة  مـن 
العراقيني  بإسـم (سامي 
مجيـد رشـيد) فعـىل من 
يعثـر عليها تسـليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
الهويـة  منـي  فقـدت   
رشكـة  مـن  الصـادرة 
توزيـع املنتجات النفطية 
محمـد  (جاسـم  بإسـم 
حسـني) فعىل مـن يعثر 
عليهـا تسـليمها اىل جهة 

االصدار.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الصناعة واملعادن، امس 
األربعاء، عن إنتاج أكثر من 500 منتج 
يصنع محلياً بمواصفات قياسية، فيما 
شكت من عزوف املؤسسات الحكومية 

ودوائر الدولة عن تأمني احتياجاتها.
يف  للـوزارة،  اإلعالمـي  املكتـب  وقـال 
ترصيح صحفـي: إّن ”وزارة الصناعة 
واملعادن تعّد ركيزة اساسية للسياسة 
الصناعيـة يف العـراق من خـالل إدارة 
وتطوير الرشكات الحكومية باإلضافة 
اىل دعم واسناد رشكات القطاع الخاص 

واملختلط“.
الفتـًا إىل أّن ”الـوزارة تتوىل مسـؤولية 
إدارة 28 رشكـة عامـة و176 معمـًال 
الخفيفة والثقيلة  الصناعـات  ملختلف 
مثل الصناعات الكيمياوية واالنشائية 
والنسيجية والدوائية والبرتوكيمياوية 

واالستخراجية وغريها“.
وأضاف املكتـب أن ”هذه التشـكيالت 
تنتـج ما يقرب مـن 500 منتج منّوع، 
وكلها ذات قيمة مضافة تزيد عن 30% 

وبمواصفـات قياسـية معتمـدة لدى 
الجهـاز املركزي للتقييس والسـيطرة 

النوعية“.
الـوزارة  تعانـي  ذلـك  ”مـع  وتابـع: 

وتشـكيالتها مـن عزوف املؤسسـات 
األخـرى  الدولـة  ودوائـر  الحكوميـة 
مـن تأمـني احتياجاتهـم من الـوزارة 
واللجـوء بدالً من ذلك إىل االسـترياد أو 

التعاقد مـع جهات محلية غري رصينة 
لتوفري منتجات وخدمات أغلبها يكون 
غري مطابـق للمواصفـات وذات كلفة 
أعـىل بالعملـة الصعبـة رغـم وجـود 

مـادة رصيحـة وواضحـة يف املوازنـة 
االتحاديـة تلـزم جميـع دوائـر الدولة 
بتأمني احتياجاتها من وزارة الصناعة 
رشيطة أن تكون القيمة املضافة أكثر 
من %30، ويف حالة عدم تمكن الوزارة 
من ذلـك وقتهـا تسـتطيع أن تلجأ اىل 

االسترياد“.
ولفـت إىل أن ”الـوزارة تعانـي أيضـاً 
من عدم تفعيل تطبيـق قانون حماية 
املنتـج املحـيل رقـم 11 لسـنة 2010، 
وكذلك قانون حماية املسـتهلك رقم 1 
لسـنة 2010 وإغراق االسـواق املحلية 
بمنتجـات أجنبيـة رديئة بسـبب عدم 
متابعـة ذلـك جديـاً من قبـل الجهات 
واملنافـذ  الجمـارك  دوائـر  يف  املعنيـة 

الحدودية وغريها“.
وأشـار إىل ”قلـة التخصيصـات املالية 
للوزارة التي يتم تخصيصها يف املوازنة 
السـنوية، ما ينعكس سلباً عىل تطوير 
وتحديث الخطوط االنتاجية وتحسـني 
نوعية املنتج بشكل مستمر بما يتالءم 

مع التطور الصناعي عاملياً“.
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بغداد/ الزوراء:
رأى خرباء اقتصاديون، امس األربعاء، 
انـه مـن الصعوبة تغيري سـعر رصف 

الدوالر وإعادته إىل سعره السابق.
وقال الخبري االقتصادي، عدي العلوي، 
يف ترصيح صحفـي: إن ”بعضهم يرى 
أن تغيـري سـعر الـرصف هـو مجـرد 
عمليـة رقميـة ترتفـع أو تنخفض“، 
مشـرياً إىل أن ”هذا التغيري يؤثر بشكل 
كبري يف السـوق والتزامات الكثري ممن 

يعتاشون عىل بيع املواد فيها“.
وأضـاف العلـوي أنـه ”ال يمكـن عىل 
االطالق تغيري سـعر الـرصف بني ليلة 
وضحاهـا، ألن أرضار تلـك القـرارات 
التي تتخذ من دون دراية ُتقدر بخسائر 
باملليـارات عـىل املواطنـني“، مبيناً أن 
”تغيري سـعر الرصف يتطلب عمليات 
متداخلة من التهيئة املسـتمرة للسوق 

تأخذ عىل األقل سنتني“.
وأوضـح أن ”الترصيحـات بخصوص 
تغيري سعر رصف الدوالر أربكت السوق 
وأوقفت الكثري من العمليات التجارية، 
وفرضـت عىل األرس تخفيـض اإلنفاق 
واالكتفاء بالسـلع املهمـة، عىل الرغم 
مـن أن العاملـني يف القطـاع الخـاص 
يشـكلون نحو %80 من املجتمع وهم 

أكثر من يتأثر بشكل مبارش بمثل هذه 
الترصيحات“.

وبـني أن ”أي تحركات بصدد تخفيض 
ورفع سـعر الـرصف يجـب أن تكون 
مدروسـة، لوجود منفعة بـني التاجر 
واملواطن البسيط، فضالً عن أن الكثري 
مـن املواطنـني حولـوا تعامالتهـم إىل 
الدوالر بعد خفض سـعر الدينار، وهو 

ما يوحي بأنه غري ثابـت داخلياً، وهو 
مـا يتسـبب بتغيري اقتصـادي كبري يف 
حـال انخفاض أو ارتفاع سـعر رصف 

الدينار أمام الدوالر“.
وربط العلوي ”بني مساعي تغيري سعر 
الـرصف من جهة ومحادثات تشـكيل 
الحكومـة مـن جهـة أخرى“، مشـرياً 
إىل أنهـا ”سـتكون ترصيحـات وقتية 

وال تتعدى أن تكون ترويجاً وتسـويقاً 
إعالمياً“. 

وعـىل املسـتوى الفنـي، يـرى الخرباء 
رضورة أن ”يحتـذي العـراق بخطوات 
بعـض دول الجـوار التـي ثبتت سـعر 
منـذ  عملتهـا  أمـام  الـدوالر  رصف 
سنوات رغم أنها ال تمتلك أي معطيات 
اقتصادية، يف حني يتغري سعر الرصف 

يف العراق بشكل متواتر“.
وعىل الصعيد نفسه، تحاول كتل أخرى 
يف املقابل الدفـع بقوانني اقتصادية إىل 
مجلس النـواب، إذ كان حاكم الزاميل، 
النائـب األول لرئيـس الربملان، قد أعلن 
عـزم الكتلـة الصدرية ترشيـع قانون 
القتطاع منحة مالية من عائدات النفط 
تـوزع مبـارشة بـني املواطنـني تحت 
عنـوان ”املنحـة النفطية الشـعبية“، 
لكن الخرباء واملراقبني أشـاروا إىل عدم 
إمكانيـة تطبيق هذه املسـاعي ضمن 
القانـون لوجود عجـز يف املوازنة يقدر 

بأكثر من 27 تريليون دينار.
ويحـذر املراقبـون من اعتمـاد العراق 
عـىل ارتفـاع أسـعار النفـط الحالية، 
خصوصـاً أن تذبذبها سيسـتمر وفقاً 
ملتطلبات السوق وتبعات إجراءات دول 
العالم بشـأن اإلغـالق العـام ملواجهة 

جائحة كورونا.
وشـددوا عىل رضورة أن تكـون هناك 
بدائـل بعيدة عن الريـع النفطي، كون 
هذه الثروة قد ال تدوم طويالً، كما يمكن 
أن تنخفض يف أي لحظة، منوهني بأنه 
يمكن اسـتثمار تلك األموال يف إنشـاء 
بنـى تحتيـة ملـدن صناعيـة يمكن أن 

تنافس العالم.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت الهيئـة الوطنية لالسـتثمار، 
اسـتحصالها  عـن  األربعـاء،  امـس 
موافقـة مجلس الـوزراء عىل التعاقد 
مع رشكتي تدقيق مايل دويل ومحاماة 
العقـود  لتدقيـق  رصينتـني  دوليـة 

السابقة يف مجمع بسماية السكني.
وذكر بيان للهيئـة، تلقته ”الزوراء“: 
أن ”رئيسة الهيئة الوطنية لالستثمار، 
سـها داود نجار، استحصلت موافقة 
التـي  جلسـته،  يف  الـوزراء  مجلـس 
عقـدت يوم الثالثاء، عـىل التعاقد مع 
رشكتي محاماة دولية رصينة لتدقيق 
مـرشوع  بشـأن  السـابقة  العقـود 
بسماية السـكني والتعاقد مع رشكة 
تدقيـق مـايل دوليـة رصينـة القرتاح 
أنموذج مـايل، وتدقيق األمـور املالية 

للمرشوع“.
وأضـاف البيـان أن ”مجلـس الوزراء 
اسـتضاف رئيسـة الهيئـة الوطنيـة 
لالسـتثمار، سـها داود نجـار، حيث 
قدمـت األخـرية رشحـًا مفصـًال عن 
إجـراءات الهيئة فيمـا يخص مجمع 
يتعلـق  ومـا  السـكني،  بسـماية 
الكفيلـة  والخطـط  باالسـتثمارات 
عـىل  العـراق  يف  االسـتثمار  بوضـع 

الطريق الصحيـح، ووفق املواصفات 
العاملية، وتطرقت النجار إىل اإلجراءات 
املتخـذة مـن قبـل الهيئـة ملكافحـة 

الفساد واملشاريع املتلكئة“.
وأشـار إىل أن ”مجلس الـوزراء وافق 
عـىل إقرار توصيـة املجلـس الوزاري 
وهـي  اآلتـي،  بحسـب  لالقتصـاد 
املوافقـة عـىل تعاقد الهيئـة الوطنية 
لالسـتثمار مع رشكة محاماة دولية 
رصينة لتدقيق العقود السابقة بشأن 
مـرشوع بسـماية السـكني، وطرح 

صيغة عقـود جديدة، وبيـان املوقف 
القانوني للعقود، والتعاقد مع رشكة 
تدقيـق مـايل دوليـة رصينـة القرتاح 
أنموذج مـايل، وتدقيق األمـور املالية 
للمرشوع املذكور آنفا، بحسب ما جاء 
يف كتـاب الهيئة الوطنية لالسـتثمار 
املرقـم (8506) املـؤرخ يف 6 ترشيـن 
األول 2021، واسـتثناء العقديـن من 
اسـاليب التعاقد املنصـوص عليها يف 
تعليمات تنفيـذ العقود الحكومية (2 

لسنة 2014)“.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العـراق لـألوراق املالية، امس 
االربعـاء، منخفضـا بنسـبة (%0.11).وجـاءت مـؤرشات 
التـداول لسـوق العراق لـألوراق املاليـة ليوم امـس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولة (1.149.729.145) سـهما، بينما 
بلغت قيمة االسـهم (1.495.817.683) دينارا. واغلق مؤرش 
االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (578.04) نقطـة 
منخفضا بنسـبة (%0.11) عن اغالقه يف الجلسـة السابقة 
البالـغ (577.49) نقطة.وتـم تداول اسـهم (27) رشكة من 
اصل (105) رشكة مدرجة يف السـوق، واصبح عدد الرشكات 
املوقوفـة بقـرار مـن هيئـة االوراق املاليـة لعـدم التزامهـا 
بتعليمـات االفصـاح املـايل (20) رشكة.وبلـغ عدد االسـهم 

املشـرتاة مـن املسـتثمرين غـري العراقيني يف السـوق (291) 
مليون سهم بقيمة بلغت (335) مليون دينار من خالل تنفيذ 
(33) صفقة عىل اسـهم ثالث رشكات.بينما بلغ عدد االسهم 
املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (118) مليون 
سـهم بقيمة بلغت (144) مليون دينار من خالل تنفيذ (34) 
صفقة عىل اسهم ثالث رشكات.يذكر ان سوق العراق لألوراق 
املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني وااليداع املركزي 
منذ عام 2009، ويسـعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت 
للمستثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مساهمة عراقية تمثل 
قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتـأمني 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بشكل طفيف، 

امس األربعاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سـجلت للمثقال الواحد عيـار 21 من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي سـعر 
بيع 369 الف دينار، و سعر الرشاء 365 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس 

الثالثاء 370 الف دينار.
واشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا 

ايضا عند 339 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 335 ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقـال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع 
مثقال الذهب العراقي بني 340 الفاً و345 الف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد 

من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
اعلنت رشكة تسويق النفط العراقية ”سومو“ أن معدل سعر النفط الخام 
املصـدر إىل األردن بلغ 71 دوالراً خالل كانون الثاني املايض.وقالت الرشكة 
يف إحصائية عىل موقعها واطلعت عليها ”الزوراء“: ان ”مجموع الصادرات 
النفطية إىل األردن خالل شهر كانون الثاني املايض بلغت 309 آالف و826 
برميـًال“، مبينة ان ”معدل التصدير بلـغ 10 آالف برميل يوميا“.واضافت 
سـومو ان ”معدل سـعر الربميل املباع لألردن بلغ 71.219 دوالراً“، مبينة 
ان ”قيمة الواردات من الصادرات النفطية لألردن خالل شـهر واحد بلغت 
22 مليونـاً و65 الفـاً و497 دوالراً“.ويصدر العراق النفط الخام اىل األردن 
بأسـعار تفضيلية تقل بمقدار 12 اىل 14 دوالرا عن سـعر االصيل وبمقدار 
10 آالف برميـل يوميـا يتم تصديرهـا عرب الشـاحنات الحوضية.واعلنت 
وزارة النفـط، يوم الثالثاء، عـن مجموع الصادرات وااليـرادات املتحققة 
لشهر كانون االول املايض، مبينة انها تجاوزت 99 مليون برميل بإيرادات 

تجاوزت 8.27 مليارات دوالر، وبسعر اكثر من 83 دوالرا للربميل.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
ذكـرت صحيفة «فايننشـال تريبيـون» االيرانيـة الصـادرة باإلنكليزية، 
امـس االربعاء، ان ايران صدرت اىل دول الخليج سـلعاً وبضائع بأكثر من 
١٠ مليـارات دوالر، فيمـا احتل العـراق الرتتيب الثاني بـني رشكاء ايران 

التجاريني يف الخليج، بعد دولة االمارات العربية املتحدة.
وبينـت الصحيفة يف خرب مرتجـم تابعته «الزوراء»: انـه خالل الفرتة من 
٢١ مـارس/ اذار اىل ٢١ كانـون االول/ ديسـمرب من العـام املايض، وصل 
حجـم تجارة ايـران مع دول الخليج والعراق اىل اكثـر من ٢٢ مليار دوالر، 
حيـث صدرت ايـران ٣٥٫٠٤ مليون طـن بقيمة ١٠٫٤٤ مليـارات دوالر اىل 
دول الخليج، واستوردت يف املقابل ١٠٫٨١ ماليني طن بقيمة ١٢٫٣٩ مليار 

دوالر.
وجـاء ذلك وفق بيانـات ادارة الجمـارك يف الجمهورية االيرانية، بحسـب 
ما اشـارت الصحيفـة االيرانية، التي قالت ايضـا ان اإلمارات هي الرشيك 
التجـاري االول إليـران من بـني دول الخليج بــ١٧٫٢ مليـون طن بقيمة 

١٤٫٩٣ مليار دوالر.
وجـاء العراق يف املرتبة الثانية بــ٢٥٫٣٨ مليون طن بقيمة ٧٫٦٦ مليارات 
دوالر، ثم الكويت بـ٢٫٣٧ مليون طن بقيمة ١١٨٫١١ مليون دوالر. مشرية 
اىل انـه باإلجمـال، بلغت صادرات ايران ٣٥٫٠٤ مليـون طن بقيمة ١٠٫٤٤ 

مليارات دوالر.
واوضحـت الصحيفـة االيرانية ان العـراق كان وجهة التصدير الرئيسـية 

للبضائع االيرانية بـ٢٣٫٤٧ مليون طن بقيمة ٦٫٧٨ مليارات دوالر.
وجـاءت االمـارات بعد العـراق بـ٨٫٣ ماليني طـن بقيمـة ٣٫٤٣ مليارات 
دوالر، ثـم الكويت ٢٫٣٧ مليون طن بقيمة ١٠٩٫٠٤ ماليني دوالر، ثم قطر 
٨٨٥٫٦٦٠ طن بقيمـة ١٠٨٫٩٩ مليون دوالر، ثم جاءت البحرين ب ٩١١٧ 

طناً بقيمة ٦٫٢٥ دوالر، ثم السعودية ب ٤٢٨ طنا بقيمة ٤١٫٠١٨ دوالرا.

بغداد/ الزوراء:
النـواب  مجلـس  عضـو  أكـد 
السـابق، عبـاس يابـر، امـس 
األربعاء، ان رؤية البنك املركزي 
مشوشـة  املتجـددة  للطاقـة 
واالهـم من ذلك أنهـا تفتقر اىل 

اسس النجاح.
وقال يابـر يف ترصيح صحفي: 
إن ”الطاقـة املتجـددة يجب أن 
تسند لصندوق اإلسكان وتكون 
مدمجـة لتغطيـة جزء بسـيط 
من فك االختناقات عىل الشبكة 

الكهربائية“.
وأضاف أن ”البنك املركزي يساوم املواطنني بتجهيزهم الطاقة الكهربائية 
املتجـددة مقابـل فرض جبايـة باهظة“، مبينـا أن ”رؤية البنـك املركزي 
للطاقة املتجددة مشوشـة وبعيدة عن رؤية أصحاب االختصاص يف وزارة 

الكهرباء“.
ولفـت يابر اىل أن ”تحديد سـعر االمبـري الواحد بـ ١٥ الف دينار سـيلقي 

مزيدا من األعباء املالية عىل املواطنني“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشـكل 
طفيـف، امس االربعاء، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم 

كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 
امـس ١٤٧٨٢٥ دينـارا عراقيا مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما سـجلت 

االسعار ليوم الثالثاء ١٤٧٨٥٠ دينارا عراقيا مقابل ١٠٠ دوالر امريكي.
وأشـار املصدر إىل أن اسـعار البيـع والرشاء انخفضـت يف محال الصريفة 
باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٨٢٥٠ دينارا عراقيا 
لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٢٥٠ دينارا عراقيا 

لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا 
ايضا، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٠٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء ١٤٧٨٥٠ دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
دعـا مـرصف الرافدين، امـس األربعـاء، بعـض املسـتثمرين والرشكات 
االسـتثمارية التـي لديهـم مبالغ مسـتحقة بذمتهـم اىل مراجعـة فروع 
املـرصف املانحة للقـروض املتعلقـة بمشـاريعهم االسـتثمارية وتقديم 

تسوية اللتزاماتهم املالية.
واوضـح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»: انه ”يف 
الوقـت الذي يثمـن فيه املرصف حرص زبائنه من الرشكات االسـتثمارية 
واملسـتثمرين يف تصفية موضوع تسـوية الديون الناشـئة عن قروضهم 
االسـتثمارية، لـذا فـإن املـرصف يدعـو بعـض الـرشكات االسـتثمارية 
واملستثمرين اىل مراجعة فروعه املانحة وتقديم تسوية اللتزاماتهم املالية 

للنظر فيها بما يخدم الطرفني“.
ودعا املرصف الرشكات االستثمارية واملستثمرين ممن تعذر عليه الحضور 
للفرع اىل ”اغتنام الفرصة وتقديم تسـوية باملبالغ املسـتحقة للنظر فيها 

وفق التعليمات السارية حفاظا عىل املال العام“.

بغداد/ الزوراء:
سـجلت مبيعات البنـك املركزي العراقي من العملـة الصعبة، امس االحد، 

ارتفاعا طفيفا بـأكثر من ٢٠٥ ماليني دوالر.
وذكـر مصدر أن البنك املركزي شـهد خـالل مزاده لبيـع ورشاء العمالت 
االجنبيـة اسـتقراراً يف مبيعاتـه لتصـل اىل ٢٠٥ ماليـني و٧٨٧ ألفاً و٢٤٣ 

دوالراً، غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشـرتيات البالغة ١٧٦ مليونـًا و٦٢٧ ألفـاً و٢٤٣ دوالراً، لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ ٢٩ مليونا بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن ٢٨ مرصفـًا قام بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخارج، و٨ مصارف لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشـاركة ١٥ رشكة 

رصافة.
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بغداد/ متابعة الزوراء
كثـف فريق الطلبة من تحضرياته ملواجهـة الرشطة يف افتتاح مرحلة اإلياب من الدوري املمتاز 
والتي ستقام يوم اإلثنني املقبل يف ملعب الشعب الدويل.وأجرى الطلبة تدريباته، امس األربعاء، 
يف ملعب الربج التابع لكلية الرتبية الرياضية ببغداد، وتحت قيادة املدرب حيدر محمد ومساعده 
مهـدي كاظم، وتم يف الوحدة التدريبية الصباحيـة الرتكيز عىل رفع الجانب البدني لالعبني بعد 
خوضهـم مبـاراة ودية أمام فريق نـوروز انتهت ملصلحة األخري ٠-١ .وعـىل صعيد متصل، لم 
تحسـم إدارة نادي الطلبـة موقف املدرب السـوري، أنس مخلوف، من قيـادة األنيق يف مرحلة 

اإلياب من الدوري املحيل، يف ظل وجود مشاكل إدارية تعرقل حضور املدرب إىل بغداد .

ãºcÎ@ã–ñc

@?†Ï€a@kÉn‰æa@kÌäám@Âfl@înÓœÎ6i@›Ó‘Ì@Òãÿ€a@Üb•a

@!a@Êàhi@o”Î@Ú€dèfl@%b»€a@ëdÿ€@·ÿ‹Ádm@ZáÓ€a@kÉn‰fl@fib�ic@bj†b¨@ÜÏº

بغداد/ حسني عمار
أكد الناطـق اإلعالمي التحاد املواي 
تـاي،  حيـدر العتابـي، أن املنهاج 
الفني للعام 2022 سـيكون زاخراً 
بإقامة العديد من البطوالت املحلية 
قـال  الخارجيـة.و  واملشـاركات 
العتابـي إن ” بطولـة أندية العراق 
للمتقدمني ستكون باكورة املنهاج 
العـام الحايل، حيث سـتقام للفرتة 
وعـىل   19/2 ولغايـة   15/2 مـن 
حلبة جامعـة كلكامش يف بغداد ”. 
وأضاف العتابـي أن ” بطولة أندية 
العراق لفئة الشباب ستقام للفرتة 
من 22/ 3 لغاية 3/26 يف محافظة 
كربالء، تعقبها مشـاركة منتخبنا 
العالـم لفئـة  الوطنـي يف بطولـة 
املتقدمني يف شهر ايار والتي ستقام 
يف العاصمة االماراتيـة ابو ظبي”.

واشار العتابي اىل ان ” العراق سوف 
يشـارك وألول مرة يف دورة االلعاب 
العامليـة التـي سـتقام يف الواليات 
املتحـدة االمريكيـة يف شـهر تموز 
تعقبهـا يف شـهر اب  املشـاركة يف 
بطولة العاللم للشباب التي ستقام 
يف ماليزيـا ”. وتابـع العتابـي ان ” 
االتحـاد العراقـي املركـزي للمواي 
تاي سيختتم نشاطاته للعام 2022 
يف9/15 مـن خـالل اقامـة بطولة 
العـراق للمحرتفني. وختـم العتابي 
حديثـه ”ان االتحـاد العـراق للعبة 
يبـذل جهوداً كبرية القامة بطولتني 
العراقيـة  للجامعـات  محليتـني 
لطلبـة الجامعات من اجـل اختيار 
العبـي منتخـب الجامعـات الـذي 
سوف يشـارك يف بطولة الجامعات 

العاملية”.

@ÚÌá„c@Ú€Ï�i@·ƒ‰Ì@bm@aÏæa@Üb•a
Ô€b®a@ãËì€a@—ón‰fl@÷aã»€a

بغداد/ الزوراء
اجتمـَع االتحـاد العراقـّي لكـرِة القـدم، امـس 
األربعـاء، يف مقر االتحاد، بحضور وزير الشـباب 
والرياضة، رئيس االتحاد، عدنان درجال، والنائب 
األول لرئيـس االتحاد، عيل جبـار، والنائب الثاني 
التنفيـذي،  املكتـب  وأعضـاء  محمـود،  يونـس 
وتمخـض االجتماع عن قراراٍت عدة، منها، إعفاء 
مـدرب املنتخب الوطنّي برتوفيتش بعد ُمناقشـٍة 

ُمستفيضٍة لنتائج املنتخِب السلبية يف التصفياِت 
العالـم  كأس  نهائيـاِت  اىل  املؤهلـة  اآلسـيوية 
٢٠٢٢و إناطة مهمة تدريـب املنتخب الوطني إىل 
مدرٍب محيل سـتتم تسـميتُه يف األسبوِع املقبل و 
تشكيل لجنٍة من ذوي الخربة واالختصاص، تضُم 
مجموعـًة مـن األكاديميـني واملدربـني والالعبني 
السـابقني لوضع الخطط االسـرتاتيجّية الهادفِة 

والرامية اىل االرتقاء بواقع املنتخباِت الوطنية.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
إسـتقبل رئيس اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقية رعد حمودي وفد منتخب العراق 

الوطني بكرة اليد، بمطار بغداد الدويل.
وأشـاد حمودي باملسـتوى املرشف الذي 

قدمـه املنتخـب والنتائـج املتقدمة التي 
حققها يف بطولة أمم آسـيا باللعبة التي 

أقيمت يف السعودية.
و كان املنتخب العراقـي قد حقق املركز 
السـادس آسـيوياً، وإقرتب مـن التأهل 

لكأس العالم، لوال الخسـارة األخرية من 
منتخـب كوريا الجنوبيـة بفارق هدفني 

إثنني وبنتيجة (24-26).
وأثنـى حمودي عـىل ما قدمـه املنتخب 
العراقي داعيا الالعبني، ومالكهم التدريبي 
ملواصلة الجدية بالتدريب واملحافظة عىل 
املسـتوى املتحقق أمالً بمواصلة التفوق 

يف االستحقاقات الخارجية املقبلة.
لقـد  قائـًال  حديثـه  حمـودي  وختـم 
”اسـتحققتم ان تكونوا نجـوم البطولة 
وتأهلكم لكأس العالم مسألة وقت بأذن 
الله وسـنقدم لكم كل ما يحافظ عىل ما 

حققتموه“.
ورافق حمودي يف االستقبال عضو املكتب 
التنفيذي للجنـة األوملبية الدكتورة بيداء 
گيـالن واألمـني العام هيثم عبـد الحميد 
واألمني املـايل أحمد صربي ومدير االعالم 
حسـني عيل حسـني وعدد مـن مالكات 
الترشيفات والعالقـات العامة يف اللجنة 

األوملبية.
ويف سياق منفصل، عقد املكتب التنفيذي 
العراقيـة  الوطنيـة  األوملبيـة  للجنـة 
إجتماعـه الدوري الثاني عرش ملناقشـة 
أهم القضايا املطروحة يف املشهد األوملبي 

العراقي.
وناقـش املكتـب التنفيـذي يف االجتمـاع 
نتائـج زيـارة رئيـس اللجنـة األوملبيـة 
التعـاون  إتفاقيـة  وإبرامـه  السـبانيا 
املشـرتك مع اللجنة األوملبية االسـبانية 
باالضافـة لنتائـج زيـارة النائـب األول 
إيـاد نجـف اىل الربتغـال ولقائـه رئيس 
اللجنـة األوملبيـة الربتغاليـة والتحضري 
لعقد إتفاقية تعاون أوملبي مشـرتك مع 

الربتغال.
كما أثنى املجتمعون عىل املستوى الكبري 
والنتائـج الطيبـة التي حققهـا املنتخب 
الوطنـي العراقـي بكـرة اليـد يف بطولة 
أمـم آسـيا األخـرية التـي أختتمـت قبل 

أيام يف السـعودية وإقرتابـه من تحقيق 
حلم التأهل لـكأس العالم بكرة اليد لوال 
الخسـارة األخرية إمام املنتخب الكوري 

الجنوبي.
وبحـث املكتب التنفيذي أيضاً تحضريات 
االتحادات الوطنية ألبرز االسـتحقاقات 
األوملبية الخارجية املقبلة يف دورة األلعاب 
األوملبيـة للصغار بالعاصمة موسـكو يف 
روسيا  ودورة ألعاب التضامن االسالمي 
بمدينـة قونيـا يف تركيـا ودورة األلعاب 

اآلسيوية بمدينة هانتشو يف الصني.
ورأس االجتمـاع  رعـد حمودي رئيس 
اللجنـة األوملبية الوطنيـة كما حرضه 
إيـاد نجـف  النائبـان األول والثانـي، 
وحيـدر الجميـيل وسـتة أعضـاء هم 
والدكتـور  رؤوف  هـريده  الدكتـور 
إبراهيم البهاديل والدكتورة بيداء كيالن 
وبختيـار فريق وباسـم أحمد وعدنان 

طعيس.

@⁄bjì€a@ıb”áñc@‚á‘nÌ@ëaÏæaÎ@bÓ«bœÜ@—»ö˛a@ıaãflbéÎ@bÓflÏvÁ@ÙÏ”˛a@Ú†ãì€a
@ÈmbÓ�»∑@ÅÏjÌ@@åbn‡æa@äÎá€a@—ó„

بغداد/ صالح عبد املهدي 
بـني العرشيـن  مـن ايلـول عام 
مـن  عـرش  والسـادس   2021
كانـون الثانـي الحايل  مسـافة 
زمنيـة عمرهـا 118 يومـا هي  
كامل ما اسـتغرقته منافسـات 
الكـرة  لـدوري  االول  النصـف 
املمتاز  بنسـخته  الحالية  والتي 
كانت حبىل بالكثري من  االحداث 
واملعطيات  واالرقام .. (الزوراء) 
تسلط االضواء عىل ابرز ماجادت 
هـذه  عـرب  االوىل  املرحلـة  بـه 

املحصلة  فلنتابع : 

@ÚÓ‡”ä@pbõflÎ
اسـتحق الرشطـة  اعتـالء  قمة 
ترتيب فـرق الدوري منـذ الدور  
السـابع  وحتـى انتهـاء املرحلة 
االوىل  بعد ان قدم عروضا  رائعة  
كللهـا بنتائج مثمرة  اسـعد بها  
جماهـريه  التي رافقتـه يف  حلّه 
وترحالـه، والحقيقـة  لـم يـات 
التفوق الرشطاوي  برضبة حظ 
او عـن طريق الصدفـة  بل جاء 
ممهـورا بارقـام لم يدانـه فيها 
أي فريـق  بعـد  ان خـاض 19 
مباراة فـاز يف 17 منهـا  ليكون  
الطـرف االكثـر فـوزا كمـا انـه 
الفريق الوحيـد الذي لم يتعرض 
للخسـارة حتـى اآلن بـل انهـى 
مباراتيـه االخريني بالتعادل، اما 
عىل صعيـد االهداف  ففي جعبة 
الرشطة 37 هدفا  ليكون الفريق 
االقوى هجوما من دون منافس  
بينما دخلت مرماه 11 كرة فقط 
جعلـت منـه يمتلك ثانـي اقوى 
الخطـوط الدفاعية بفارق هدف 
واحد عن النفط، ويدين الرشطة  
بهذا التميز  ألفكار جهازه الفني 
املـرصي   املـدرب  يقـوده  الـذي 
مؤمن سليمان بمساعدة الثنائي 
احمد صالح وحسني عبد الواحد  
ومدرب حـراس املرمى عمر عبد 

السـالم بمعيـة مـدرب اللياقـة 
البدنية مازن عبد الستار واملحلل 
الفني  عمر فتحي  ومدير الفريق 

هاشم رضا .

@“aáÁ@ëaÏæa
وعىل صعيد االنجازات الشخصية 
يف  السـوري  املحـرتف  اعتـىل 
صفوف الرشطة محمود املواس  
قمـة الئحـة  هدايف الـدوري بعد 
ان سـجل 13 هدفـا بينها ثالثة 
اهداف مـن ركالت جزاء، و ربما 
هـي املرة االوىل التـي يعتيل فيها 
احـد املحرتفـني يف فرقنـا  قمـة 
الئحـة هـدايف الـدوري املمتـاز , 

وزارت كـرات املواس شـباك  11 
فريقـا  وجـاءت بواقـع: هـدف 
بمرمـى الطلبـة يف الـدور االول 
وهـدف بمرمى نفـط البرصة يف 
الـدور الرابعـه وهـدف بمرمـى 
زاخـو يف الدور الخامس وهدفني 
بمرمـى  نفـط الوسـط يف الدور 
السـابع وهـدف بمرمـى  القوة 
الجويـة يف الـدور  الثامن وهدف 
بمرمـى نفـط ميسـان يف الدور  
الثانـي عـرش وهـدف بمرمـى  
الكـرخ يف الـدور الرابـع عـرش 
وهدفني بمرمى املينـاء يف الدور 
الخامـس عرش وهـدف  بمرمى  

امانـة بغـداد يف الدور السـادس 
عرش وهدف بمرمـى  الزوراء يف 
الدور السابع عرش و اخريا هدف 
بمرمى الديوانية يف الدور التاسع 
عـرش ، ولالمانـة كانـت معظم  
اهـداف  نجم املنتخب السـوري 

الشقيق  حاسمة ومؤثرة .

…jnÌ@äaÏ:a
تكـون  ان  االقـدار  وشـاءت   
الوصافة  ملحرتف اخر ونعني به 
الجزائري الهواري الطويل  نجم 
هجوم فريق الزوراء  الذي سجل 
9 اهـداف يليه ثالثـة العبني   يف 
جعبـة كل منهـم  8 اهداف وهم 

مهنـد عبـد الرحيـم مـن نفـط 
الوسط  ومهيمن سليم مالخ من 
الكهرباء  وأسو رستم  من نوروز   
ثم العب نفط البرصة  حيدر عبد 
الرحيم رابعا  وله سبعة اهداف، 
واملالحظ يف دوري املوسم الحايل 
تراجـع  ابرز االسـماء  املعروفة  
بمداعبة  شباك الخصوم ونعني 
هنـا عىل بيل املثـال  العب القوة 
الجوية  حمـادي احمد الذي حل 
خامـا برصيـد 6 اهـداف والعب 
الرشطـة عالء عبـد الزهرة الذي 
سـجل اربعة اهـداف حاله حال 
العب النجف امجد رايض  وزميله  

يف الفريـق احمـد لفتـه كونـي   
وكذلك العب نفط ميسان وسام 
سعدون الذي سجل هدفني فقط  

والالئحة تطول .

@—»ö¸a@ıaãflbé@
 امـا الحلقة االضعـف يف الدوري 
الحايل فالشـك انه فريق سامراء 
اربـع  برصيـد  الالئحـة  متذيـل 
نقـاط فقط مـن اربـع تعادالت  
بينما خرس الفريق يف 15 مباراة   
دون ان يحقـق أي فوز لحد اآلن 
يف سـابقة اكدت ضعـف الفريق 
الصاعـد للتو مـن الدرجة االوىل 
والـذي تناوب عـىل قيادته خالل 

املرحلـة االوىل ثالثـة مدربـني يف 
اربـع مراحل وهم احمـد كاظم 
ثم سـامي بحت  ثم عودة احمد 
كاظـم قبـل ان يسـتقيل للمرة 
الثانية تاركا املهمة لزميله  سامر 
سعيد، ولم يسجل سامراء  سوى 
سـبعة اهـداف  ليكـون الطرف 
االضعـف يف الجانـب الهجومـي  
وباملقابـل دخلت مرمـى الفريق 
29 كـرة  جعلـت منـه  صاحب 
اسوا الخطوط الدفاعية مشاركة  
مع الديوانيـة  لكن االخري خرس 
اثنتـني من مبارياتـه عىل الورق 
بثالثة اهـداف بيضـاء وليس يف 
امليدان  نتيجة مخالفات ادارية. 

@ıbó”¸a@k«ä
بـات من املعـروف ان املدرب هو 
الحلقـة االضعـف يف عالـم كرة 
القـدم  لذلك الغرابـة بان تضعه 
الظـروف بطال ملسلسـل التغيري 
الـذي مـازال يتكـرر يف مالعبنـا  
ايـة معالجـات   ان تظهـر  دون 
حلقاتـه  تقليـص  اىل  تهـدف 
حتى بات الظاهـرة االبرز يف كل 
موسـم، ورغم ان  الدوري اكمل 
نصفه فقط  اال ان  رياح التغيري 
هبت عىل 12 فريقا  هي  الزوراء 
والقـوة الجويـة والطلبة ونفط 
ميسـان  وامليناء والنجف واربيل 
وامانـة  والديوانيـة  وسـامراء 
بغداد  والكرخ والقاسم  بانتظار 
تزايد  العدد مع استئناف الرصاع 
التنافـيس يف  النصـف الثاني من 
االكثـر  املينـاء  وكان  الـدوري، 
تغيـريا لجهـازه الفنـي  بعد ان 
خمسـة    قيادتـه  عـىل  تنـاوب 
مدربني  هم قيص منري واحسان 
هـادي وعمـار حسـني وهاتف 
شـمران  واخـريا امـني فيليـب  
بينما حافظـت ثمانية فرق عىل  
اجهزتهـا الفنية وهـي الرشطة 
مع مؤمن سـليمان  والنفط  مع 

باسـم قاسم  ونفط الوسط  مع 
عبد الغني شـهد و نفط البرصة  
مع عماد عـودة  وزاخو مع عبد 
الوهاب ابو الهيل ونوروز مع ويل 
كريم  والكهرباء   مع لؤي صالح 

والصناعة مع صادق حنون. 

ÊÏ«ájÌ@ÊÏœ6´@
الحديث عن املحرتفني يف املوسم 
الحايل  يكشـف مكنونـات اكثر 
مـن  قدمـوا  محرتفـا   50 مـن 
مختلف قارات العالم بينهم من 
يمثل فرقنـا  الول مرة  وآخرين  
ليواصلـوا  مالعبنـا  اسـتهوتم 
املشوار ملوسـم جديد، ويف ضوء 
ماقدمـه هؤالء  من مسـتويات  
هناك شبه اجماع عىل ان النجم 
السـوري محمود املـواس  الذي 
يمثل  فريـق الرشطة هو االبرز  
حتـى االن بـاداءه الفنـي العايل  
واهدافه الثمينة واملؤثرة  فكان 
له الدور الكبري يف  تصدر الرشطة 
لفرق الدوري بعد انتهاء املرحلة 
االوىل ويف الرشطـة ايضـا البـد 
التي  من االشـادة باملجهـودات 
قدمها صانع االلعاب عبد املجيد 
ابـو بكـر القـادم مـن النيجر، 
اما الالعـب الجزائـري الهواري 
حضـورا  اثبـت  فقـد  الطويـل 
فاعـال  يف صفوف الـزوراء، ويف 
الغاني سـتيفان  الطلبة هنـاك 
بافور والسـنغايل ادريسا نيانغ، 
ويف املينـاء يواصل اليمني نارص 
محمدوه تقديم عروضه الثابتة  
والجميلة  ومثله نجد السـنغايل 
داوودا يف القاسم  واملغربي عمر 
املنصوري يف نفط الوسط  بينما 
يدين زاخو يف نجاحاته ملحرتفيه 
الرباعـي   ونعنـي  الخمسـة  
سـانتوس   لـوكاس  الربازيـيل 
وكايك اوليفريا  وبرونو اوليفريا  
بجانـب  مونتـريو  وهيليـو 

الكامروني فرانك سيدريك  .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
االوسـاط الرياضية واالعالميـة والصحفية قدمت 
تعازيها الحارة اىل مقدم برنامج (رياضة واكثر) 
الذي يبث من عىل شاشة قناة (افاق) الفضائية، 
الزميـل حسـام الدراجي، وذلـك لوفـاة املغفور 
لـه والـده.. سـائلني الله العـيل القديـر ان يتغمد 
الفقيد برحمته الواسـعة ويسكنه جنات الفردوس 
ويـرزق اهله ومحبيه الصرب والسـلوان وانا لله وانا اليه 

راجعون.
  ******************

كـرم رئيس االتحـاد السـعودي لكرة اليـد رئيس 
اللجنـة العليـا املنظمـة لبطولة اسـيا للعبة التي 
الدمـام  اختتمـت فعالياتهـا مؤخـرا يف مدينـة 

السعودية السيد فاضل بن عيل النمر، عضو الهيئة 
العامة لالتحـاد العراقي للصحافة الرياضية الزميل 

كريم قحطان بدرع االتحاد العربي للعبة تثمينا للجهود 
الكبـرية التي بذلها يف تغطية مشـاركة املنتخب العراقـي وبقية املنتخبات 

املشاركة يف املنافسات العربية.
 ********************

محـرر االخبار الرياضيـة يف وكالة االنبـاء العراقية 
(واع) الزميل حسـني عمار اكد اكتسـابه الشفاء 
التـام من االزمة الصحية التي عانى منها كثريا يف 
االيـام املاضية، خالص دعواتنا لزميلنا بالشـفاء 
العاجل وان يمـن عليه الرحمن بالصحة والعافية 

التامتني.

Êb‰j€@¿@Ôzó€a@ãv®a@ÊÏflçn‹Ì@ëã�iÎ@ëbj«Î@äbju
بغداد/ متابعة الزوراء

يلتـزم 3 من العبـي املنتخب الوطنـي العراقي، 
بالحجر الصحي يف بريوت، رغم عودة بعثة أسود 
الرافدين إىل بغداد بعد نهاية مباراتهم أمام لبنان 
بالتعـادل (1-1)، ضمـن التصفيات اآلسـيوية 
املؤهلة ملونديال قطـر 2022.وقال محمد عماد، 
املنسـق اإلعالمي للمنتخـب العراقي إن الالعبني 
الثالثة ميثم جبار وعالء عباس وفرانس بطرس، 
مازالـوا يف الحجر الصحـي يف بريوت، بعد ظهور 
نتيجـة الفحـص اإليجابيـة وثبـوت اصابتهـم 
بفريوس كورونا.وأضاف عماد: ”املدرب املساعد 

رزاق فرحـان إىل جانب إداري ومحاسـب الوفد، 
يمكثون أيضا يف إحدى فنادق بريوت، وينتظرون 
نتيجـة الفحوصـات الطبية من أجـل العودة إىل 
بغداد“.وأوضح: ”زيدان إقبال املحرتف بصفوف 
مانشسرت يونايتد اإلنجليزي، كان آخر املغادرين 
مـن الالعبـني املحرتفـني، وتوجـه مسـاء امس 
األربعاء صوب مقـر إقامته يف إنجلرتا“.وواصل: 
”قرار إقالـة بيرتوفتيش جاء عىل خلفية سـوء 
النتائج، رد فعل اتحاد الكرة طبيعي جراء خيبة 
األمل بعدم تحقيق االنتصار يف املباراة السـابقة 

أمام لبنان وسبقه التعثر أمام إيران (0-1).



أبدى اإليطايل كارلو أنشـيلوتي، املدير الفني لريال مدريد، 
رغبة رصيحـة يف تدعيم مركزي الظهري األيمن واأليرس يف 

الصيف املقبل.
ويعتمد ريال مدريد يف الجهة اليمنى عىل داني كارفاخال، 
ويف حالة غيابه ألي سـبب يضطر للدفع بالجناح لوكاس 

فاسكيز بدال منه.
اليـرسى  الجهـة  الثنائي أمـا  فتضـم 

فريالند ميندي ومارسـيلو، مع العلم أن عقد الثاني ينتهي 
بختام هذا املوسم، وال توجد نية لتجديده.

وبحسـب صحيفة ”ABC“ اإلسـبانية، فإن ريـال مدريد 
وضـع خيار واحد فقـط لتدعيم مركز الظهـري األيمن، يف 

حني وضع 3 خيارات لتدعيم الظهري األيرس.
وأشـارت الصحيفة إىل أن الخيار األقرب يف الجهة اليرسى 
هو العب الفريق السـابق سـريجيو ريجيلون، الذي رحل 
إىل توتنهـام الصيف قبل املايض، حيث يملـك الريال خيار 
إعادة رشائه قبـل 30 يونيو/ حزيـران 2022، مقابل 40 

مليون يورو.
ومـع ذلـك، فقد وضع الريـال خيارين آخريـن، حال عدم 
االسـتقرار عـىل صفقـة ريجيلـون، األول هو اإلسـباني 
أنخيلينـو ظهـري اليبزيج، الـذي يرتبط بعقد مـع النادي 

األملاني حتى صيف 2025.
وانضـم أنخيلينـو إىل اليبزيـج يف الصيـف املـايض، قادًما 
من مانشسـرت سـيتي مقابل 18 مليون يورو، وبالتأكيد 
سيحاول النادي األملاني تحقيق ربح مادي من وراء بيعه.
أمـا الخيار الثالث فهو الخيار األكثـر صعوبة، واملتمثل يف 
خوسيه لويس جايا، العب فالنسيا، الذي يغايل ناديه دائًما 

يف مطالبه املالية لبيعه، نظرًا إلمكانياته الكبرية.
وبالنسـبة ملركـز الظهري األيمـن، يعترب اإلسـباني ألفارو 
أودريـوزوال، املعـار إىل فيورنتينـا حتـى نهايـة املوسـم 
الجاري، أقرب األسماء لتدعيم هذا املركز، حيث يقدم أداًء 
مميزًا مع الفيوال يف الكالتشـيو، وبالتايل ربما يحصل عىل 

فرصة جديدة مع املرينجي. 

هزمت الربازيل ضيفتها باراغواي بسـهولة (4-0)، 
فجر أمـس األربعاء ضمن الجولـة 16 من تصفيات 
أمريكا الجنوبية املؤهلـة إىل كأس العالم FIFA قطر 

.™2022
وتناوب عىل تسجيل أهداف السيليساو املتأهل سلفاً 
إىل مونديـال قطر كل من:  العب ليدز يونايتد رافينيا 
28، والعب آسـتون فيال كوتينيو 62، والعب أياكس 
أمسـرتدام أنتوني 68، ومهاجم ريال مدريد ردريغو 

.88
الربازيل عززت صدارتها برصيد 39 نقطة فيما بقي 

رصيد باراغواي 13 نقطة يف املركز قبل األخري.
وفاز منتخب األرجنتني عىل ضيفه منتخب كولومبيا 
(0-1)، فجـر أمـس األربعـاء ضمن الجولـة 16 من 
تصفيـات أمـريكا الجنوبية املؤهلـة إىل كأس العالم 

FIFA قطر 2022™.
ووقع عـىل هدف منتخب التانغـو مهاجم نادي إنرت 
ميـالن اإليطايل الوتـارو مارتينيز 29، حيث اسـتغل 
خطأ دفاعياً وسـدد بقوة خـالل اللعب من منتصف 

منطقة الجزاء.
وتتأهل أول أربعة منتخبات بشـكل مبارش إىل كأس 
العالـم يف قطـر، ويخوض خامـس الرتتيب مواجهة 

فاصلة ضد منتخب من التصفيات السيوية.
رصيد األرجنتني املتأهلة سـلفاً إىل املونديال صار 35 
نقطة يف املركز الثاني، أما كولومبيا فتجمد رصيدها 

عند النقطة 17 يف املركز السابع.
وعززت األرجنتني سـجلها الخـايل من الهزيمة يف 29 

مباراة متتالية.
وخاضت األرجنتني مباراتها بدون نجمها األسطوري 

ليونيل مييس.
نجـح منتخـب تشـييل بالعـودة فائـزاً مـن أرض 
مسـتضيفه منتخب بوليفيا 2-3، فجر أمساألربعاء 
ضمـن الجولـة 16 من تصفيـات أمـريكا الجنوبية 

املؤهلة إىل كأس العالم قطر 2022.

وسـجل للفائز النجـم اليكسـيس سانشـيز ثنائية 
14، 85، ومارسـيلينو نونيـز 77، بينمـا وقـع عـىل 
هدف بوليفيا األول مـارك أنومبا 37، وأضاف الثاني 

مارسيلو مارتينز مورينو 88.
وصـار رصيـد منتخـب تشـييل 19 نقطـة يف املركز 
السـادس، فيما تجمد رصيد بوليفيا عند النقطة 15 

يف املركز الثامن.

وتخطى منتخب أوروغـواي ضيفه منتخب فنزويال 
1-4 فجـر أمـس األربعـاء ضمـن الجولـة 16 مـن 
تصفيـات أمـريكا الجنوبية املؤهلـة إىل كأس العالم 

FIFA قطر 2022™.
وسـجل ملنتخب األوروغـواي رودريغـو بيتانكور يف 
الثانية 50، جيورجيان دي اراسـكايتا 23، ادينسون 
كافاني 45، ولويس سواريز 53 من ركلة جزاء، فيما 
وقع عىل هدف فنزويال الوحيد جوزيف مارتينز 65.

وصـار رصيد منتخب أوروغـواي 22 نقطة يف املركز 
الرابـع،  فيما تجمد رصيد فنزويـال عند النقطة 10 

يف املركز األخري.
وانتهـت مواجهة بـريو واإلكـوادور بالتعـادل 1-1 
صباح أمـس األربعاء ضمن الجولة 16 من تصفيات 
أمريكا الجنوبية املؤهلـة إىل كأس العالم FIFA قطر 

.™2022
وتقدم منتخب اإلكوادور مبكراً عرب ميكائيل إسرتادا 

2، لكن بريو عادلت عرب إديسون فلوريس 69.
وكانـت اإلكـوادور تحتـاج لالنتصـار حتـى تضمن 
تأهلها إىل املونديال رسمياً، للمرة الرابعة يف تاريخها 

بعد موندياالت، 2002، 2006 و2014.
وبهـذا التعـادل صار رصيـد منتخب اإلكـوادور 25 
نقطـة يف املركز الثالث، بينما بريو يف املركز الخامس 

برصيد 21 نقطة.
ويتأهـل أول 4 منتخبـات مبـارشة إىل مونديال قطر 
بينمـا يخـوض الخامس ملحقاً مؤهـًال مع منتخب 

آسيوي يصعد من البالي أوف.

7الرياضي
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حقق ليون فوزاً ثميناً عىل ضيفه مرسيليا 1-2 يف مباراة مؤجلة من 
الجولة الرابعة عرشة من الدوري الفرنيس لكرة القدم.

وكانت املباراة بني الفريقني واملقـررة يف 21 ترشين الثاني/نوفمرب 
املـايض توقفـت بعـد أربـع دقائق مـن صافـرة البداية إثـر أعمال 
شـغب أصيب عىل إثرها العب مرسـيليا ديميرتي باييت بعبوة مياه 
عىل رأسـه.ويدين ليـون بالنقاط الثالث إىل مهاجمـه البديل موىس 
ديمبيليـه الـذي أربـك دفاع مرسـيليا، فسـجل زميله السـويرسي 
جريدان شـاكريي هدف التعادل (76) رداً عىل هدف التقدم للضيف 
عرب ماتيو غندوزي بعد 10 دقائق من صافرة البداية، قبل أن يوجه 
ديمبيليه الرضبة القاضية يف الدقائق القاتلة بتسـجيله هدف الفوز 
.(89) وتجمـد رصيد النادي املتوسـطي الذي تلقى خسـارته األوىل 
يف مبارياتـه العرشة األخرية عنـد 40 نقطة يف املركز الثالث، متأخراً 
بفـارق نقطتني عن نيـس الثانـي و13 عن باريس سـان جريمان 

املتصدر، فيما صعد ليون للمركز السابع مع 34 نقطة.

طالـب املـدرب األرجنتينـي خوسـيه بيكرمـان، بالصـرب، يف بداية 
مشـواره مـع منتخـب فنزويال، حيـث حقـق انتصـارا يف الجولة 
املاضية 1-4 عىل بوليفيا قبل الخسـارة ليلـة أمس بنفس النتيجة 
أمام أوروجـواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية املؤهلة ملونديال 
قطر.ورصح املدرب السابق ملنتخبي كولومبيا واألرجنتني: ”تحسنا 
بشـكل الفت خالل الشـوط الثاني وهذا هو األهم بالنظر ملستقبل 
املنتخب“.وأكد أن منتخب ”البينوتينتو“ تعني عليه مواجهة العديد 
من الصعوبات أمام أوروجواي، مثل التعامل مع التأخر بهدف منذ 
الدقيقـة األوىل، والـذي أصاب الالعبـني بـ“التوتر“.وقـال: ”نطلب 
الصـرب عىل املنتخب، مواجهة بوليفيا كانت جيدة للغاية، الرسـالة 
األوىل كانـت إيجابيـة للغايـة، والفريق تعامل معها بشـكل مميز، 
لكـن اليزال ينقصنا إعـادة ترتيـب األوراق داخل املنتخـب والعمل 
بشـكل مكثف يف الفرتة املقبلة، فنحن النزال نتعرف عىل الالعبني“.

ويحتـل ”البينوتينتو“ املركز العـارش واألخري بعرش نقاط يف جدول 
التصفيات، وال يحظى بأي حظوظ يف التأهل ملونديال قطر.

fibÌá„Ï‡‹€@›Ádn€a@¿@b‰è–„c@Û‹«@á‡n»„@ZbÿÌäbu
أكد املديـر الفنـي ملنتخب بريو، 
فريقـه  أن  جاريـكا،  ريـكاردو 
يعتمد عـىل نفسـه يف التأهل إىل 
مونديال قطر 2022 يف الجولتني 
األخريتـني من تصفيـات أمريكا 
الجنوبيـة، اللتـني سـتقامان يف 

مارس/آذار املقبل.
وقال جاريـكا بعد املبـاراة التي 
تعـادل فيها فريقـه بهدف ملثله 
مع اإلكوادور يف ليما: ”أهم يشء 
عىل اإلطالق هـو أن بريو تعتمد 
عـىل نفسـها يف آخـر جولتـني، 
وهـذا أمر جيد للغايـة وأنا أقدر 
فالتأهـل  األوالد،  تضحيـات 
اعتمـادا عىل أنفسـنا هو ما كنا 

نبحث عنه“.
وبهـذه النتيجة، احتـل منتخب 
بريو املركـز الخامس برصيد 20 
نقطة، بما يضمن له املشـاركة 
يف امللحق، بينما أجلت اإلكوادور، 
التي احتلت املركز الثالث برصيد 
25 نقطة، تأهلها املحتمل للغاية 

لكأس العالم يف قطر.

أن بـريو  وشـدد جاريـكا عـىل 
”بحاجـة إىل الفـوز“ يف مبـاراة 
التـي  األخـري  قبـل  الجولـة 
ستستضيفها خاللها أوروجواي، 
كما أشـاد بالنقطـة التي حصل 

عليها أمام اإلكوادور.
وتابـع: ”أردنـا الفـوز بالنقاط 
الثـالث، لكـن عندمـا ال يمكنك 
الفـوز، ال يجـب أن تخـرس، بل 
وأكثـر من ذلك يف هـذه الجوالت 
أنهـا كانـت  النهائيـة“ مؤكـدا 

”مباراة قوية للغاية“.

كانـت  املبـاراة  أن  إىل  وأشـار 
هـدف  تلقيـه  بعـد  ”شـاقة“ 
مفاجئ بعد دقيقتني من انطالق 
املبـاراة، لكنه هنـأ العبيه ألنهم 
”بال شـك تمكنوا من التعادل يف 

مباراة صعبة“.
اإلكـوادوري  املهاجـم  وسـجل 
مايكل إسـرتادا الهـدف األول يف 
املباراة، التـي أقيمت عىل امللعب 
الدقيقـة  يف  ليمـا،  يف  الوطنـي 
الثانية، ثم تعادل العب الوسـط 
ألصحـاب  فلوريـس  إديسـون 
األرض يف الدقيقـة 69، لتنتهـي 

املباراة بهذه النتيجة.
سـتواجه  بـريو  أن  إىل  يشـار 
يف  أرضهـا  عـىل  أوروجـواي 
الجولـة الــ 17 وقبـل األخـرية 
من تصفيات أمريـكا الجنوبية، 
التي سـتقام يف 24 مارس/آذار 
املقبل، بينما ستواجه اإلكوادور 
منتخب باراجواي، الذي سـقط 
أمـام الربازيـل برباعيـة نظيفة 

ليودع آماله يف التأهل لقطر.

احتفـى العب الوسـط الربازيـيل فيليب 
كوتينيو، الذي وقع عىل هدف من رباعية 
”السيليساو“ أمام باراجواي يف تصفيات 
أمريـكا الجنوبية املؤهلـة ملونديال قطر 
2022، بزيارته للشـباك أخريا بعد صيام 

طويل مع منتخب ”الكناري“.
ولم يكن العب آسـتون فيـال اإلنجليزي قد 
سجل بقميص الربازيل منذ أكتوبر /ترشين 

أول 2020.
وكان صاحب الـ29 عاما أساسـيا 
يف تشـكيلة مدرب املنتخب 
تيتـي،  الربازيـيل، 
عـىل الرغم من 
عـدم لعبـه 

بانتظام يف فريقه السابق برشلونة وإصاباته 
املتكررة.

ووجـه كوتينيـو الشـكر ملدربه عـىل الثقة 
التي وضعهـا به حني منحـة فرصة جديدة 
بعد وقت طويل دون أن يمنح شـيئا للفريق 

الوطني.
وقال: ”كنت ال ألعـب لفرتة طويلة وخرجت 
من إصابة بالغة التعقيد. لقد تم اسـتدعائي 
للمباراتـني السـابقتني للمنتخـب الربازييل 
ولكـن لم تتـح يل فرصة اللعـب تقريبا. لقد 
حصلت عىل فرصة جديدة اآلن وسعيد بأنني 

استجبت لذلك“.
وأضـاف يف ترصيحات عقـب انتهاء املباراة: 
”إنني سـعيد بالتسـجيل مرة أخرى ملنتخب 

الربازيـل وبالعـودة لزيارة الشـباك عىل هذا 
امللعب يف حضور الجماهري الربازيلية“.

واكتسـحت الربازيـل، التـي تأهلـت بالفعل 
ملونديـال قطـر 2022، باراجـواي برباعيـة 
نظيفة، لتعزز مكانتها يف الصدارة، يف الوقت 
الذي قضـت فيه عىل آمـال الباراجوائيني يف 

التأهل.
ووقـع عـىل رباعيـة ”السيليسـاو“ كل من 
رافينيـا (ق28) وفيليـب كوتينيـو (ق62) 

وأنتوني (ق86) ورودريجو (ق88).
وبهـذا الفوز، رفع منتخـب الكناري رصيده 
إىل 39 نقطة يف الصدارة، يف حني تجمد رصيد 
باراجواي عند 13 نقطة يف املرتبة التاسـعة 

وقبل األخرية.

وجـه الجابوني بيـري إيمريك 
أوباميانج، مهاجم آرسنال 
السابق، رسالة لجماهري 
الجانرز، بعد رحيله عن 

الفريق.
آرسنال  نادي  وأعلن 
عـن  اإلنكليـزي 
فسـخ عقـد العبه 
بيـري  الغابونـي 
أوباميانـغ  إمريـك 
فاسـًحا  بالـرتايض 
لاللتحاق  أمامـه  املجال 

بربشلونة اإلسباني كالعب حر.
وشوهد القائد السابق للنادي اللندني يف صور وهو يشارك 
يف التدريبـات مـع برشـلونة نـرشت عـىل وسـائل التواصل 
االجتماعي.ووصل الدويل الغابوني اىل إسـبانيا االثنني املايض 
قبل نهاية سوق االنتقاالت الشتوية يف كانون الثاني/يناير، 
إالّ أّن النـادي لـم يعلن عـن أي صفقة قبل انقضـاء املهلة. 
وبعـد أن أصبح العًبـا حرًا إثر تحريره مـن عقده الذي كان 
يمتـد حتـى عـام 2023، يمكنـه التوقيع مع أي نـاٍد حتى 
بعد إغالق السـوق.وجاء يف بيـان للـ“مدفعجيـة“: ”غادر 
بيـار إيمرييـك أوباميانـغ النادي باتفـاق متبـادل. نتمنى 
ألوبـا كل التوفيق يف الفصل الجديد من مسـريته ونشـكره 
عىل مسـاهمته للنادي“.ولـم يلعب املهاجـم الغابوني مع 
أرسـنال منـذ أن اسـتبعده املـدرب اإلسـباني ميـكل أرتيتا 
ألسباب تأديبية. ووفًقا لتقارير، كان أوباميانغ من الالعبني 
األعـىل أجرًا يف الـدوري االنكليزي براتب أسـبوعي يبلغ 250 
ألف جنيه اسـرتليني (330 ألف دوالر).ودافـع الغابوني عن 
ألوان ”املدفعجية“ منذ كانون الثاني/يناير 2018 حني انتقل 
إليه من بوروسـيا دورتموند األملاني يف اليوم االخري من سـوق 
االنتقاالت يف صفقة قياسـية يف حينها بالنسبة للنادي اللندني 
(56 مليون جنيه اسرتليني).وبعد أربعة أعوام تحديًدا، شارك يف 
165 مباراة مع ”غانرز“ سجل خاللها 92 هدًفا.وكان أوباميانغ 
ضمـن تشـكيلة الغابـون يف كأس أمـم إفريقيـا املقامـة حالًيا يف 

الكامـريون لكنـه غاب عـن أول مباراتني بسـبب إصابته بفريوس 
كورونا قبل أن يسـتبعد كلًيا بعد أن قال الطاقم الطبي للمنتخب إن 

الالعب يعاني من ”مشاكل يف القلب“.
وأشارت وسـائل اإلعالم اإلسـبانية اىل أن أوباميانغ سـيوقع عقًدا 
ملدة ستة أشهر، مع خيار التمديد لعام إضايف مع النادي الكاتالوني 
الساعي اىل تعويض خسـارة مهاجمه الجديد األرجنتيني سريخيو 
أغويرو بعد اعتزاله ملشكالت يف القلب ورحيل مواطنه النجم ليونيل 

مييس اىل باريس سان جرمان الفرنيس.
وقـال أوباميانـج يف رسـالته لجماهري آرسـنال عرب حسـابه عىل 
”إنستجرام“: ”إىل مشجعي آرسنال، أشكركم عىل جعل لندن موطًنا 

يل ولعائلتي عىل مدار السنوات األربع املاضية“.
وأضـاف: ”لقـد مررنا ببعض فـرتات الصعود والهبـوط مًعا وكان 

دعمكم يعني كل يشء بالنسبة يل“.
وتابع: ”حصلت معكم عىل فرصة للفوز باأللقاب، ورشف يل كوني 

قائًدا لهذا النادي هو أمر سيبقى يف قلبي إىل األبد“.
وأردف: ”لطاملـا كنت أركز ٪100 وألتزم ببذل كل ما يف وسـعي من 
أجـل هذا النادي، وهذا هو السـبب يف أن الرحيل دون وداع حقيقي 

يؤملني لكن هذه هي كرة القدم“.
وختم: ”أنا حزين ألنني لم تتح يل الفرصة ملساعدة زمالئي يف الفريق 
يف األسـابيع القليلـة املاضية، لكن ليس لدي سـوى االحـرتام لهذا 
النـادي وأتمنى حًقا لكل رفاقي واملشـجعني كل التوفيق وسـنوات 

عديدة ناجحة يف املستقبل.. أحبكم“.

قال تقرير صحفي إسـباني إن الكرواتي لـوكا مودريتش، العب 
وسـط ريال مدريد، أعـد خطته الخاصـة باألشـهر املتبقية من 
املوسـم الجاري.وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد، بنهاية 
املوسم الجاري، لكنه يقدم مستويات مميزة مع الفريق ويشارك 
بشـكل أسـايس، وهو ما دفع النادي امللكي التخاذ قرار برضورة 
تجديد عقده.وكانت تقارير صحفية 
قد أكـدت سـعي مودريتش 
بالده  منتخـب  لقيـادة 
قطـر،  مونديـال  يف 
والذي سينطلق يف 
نوفمرب/  شـهر 
الثاني  ترشيـن 
املقبل، وهو ما 
يشري إىل رغبته 
االسـتمرار  يف 
خالل  باملالعـب 
املقبـل  املوسـم 

عىل األقل.وبحسـب صحيفة ”ماركا“ اإلسبانية، فإن مودريتش 
اسـتغل األيام املاضية يف تجهيز نفسـه إلنهاء املوسـم بأفضل 
صـورة ممكنة.وقالـت: ”مودريتـش انتهـز األيـام األخـرية 
للخـروج من الحياة اليومية املعتادة إلعادة شـحن البطاريات 

تحت إرشاف الجهاز الفني ريال مدريد، وذلك ملواصلة لعب دور 
حاسـم مع امللكي يف الفرتة املقبلة“.وواصلت: ”مودريتش يحلم 
بالفوز بكل البطوالت هذا املوسـم مع ريـال مدريد حيث يتصدر 

الليجا، ويأمل يف التتويج بالكأس ودوري األبطال“.
وتطرقت الصحيفة ملوضـوع تجديد عقد مودريتش، مؤكدة 

أن النجم الكرواتي عرب عن رغبته يف االسـتمرار مع 
امللكـي مـن خـالل ترصيحاته بالسـعودية 

عقب حصد لقب السوبر اإلسباني.
التجديـد  مودريتـش  يمانـع  وال 

لريـال مدريد موسـًما تلو اآلخر، 
ألنه يعلم أن هذه هي سياسـة 

النادي لالعبني الذين يتخطون 
30 عاًما.
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ُوجهت اتهامات جديدة إىل مايسون غرينوود، مهاجم نادي مانشسرت يونايتد االنكليزي، 
املعتقل أصال، لالشتباه يف ارتكابه اعتداء جنيس وتهديدات بالقتل.وكانت الرشطة ألقت 
القبض عىل ابن العرشين عاًما لالشـتباه بقيامه بـ“اغتصاب واالعتداء“ عىل إمرأة بعد 
انتشـار صور وفيديوهات عىل مواقع التواصـل االجتماعي.واحُتجز ليل االثنني املايض 
بعد أن ُمنح املحققون من رشطة مانشسرت الكربى مزيًدا من الوقت الستجواب الالعب 

الذي لم ُيذكر اسـمه رسمًيا.وجاء يف بيان الرشطة: ”تم منح املحققني مزيًدا من الوقت 
للتحدث مع شـاب يف العرشينات من العمر اعتقل 

لالشـتباه يف اغتصاب امـرأة واالعتـداء عليها“.
وتابع: ”تم اعتقال املشـتبه بـه بعد ظهر األحد 

بعد أن علمنا بصور ومقاطع فيديو عىل مواقع 
التواصل االجتماعي نرشتها امرأة تتحدث عن 

حوادث عنف جسـدي. يسـتمر التحقيق معه 
بعد أن أذن القضاة بالتمديد حتى يوم أمس األربعاء 

2 شـباط/فرباير“.وتابع: ”بعد املزيـد من التحقيقات، تم 
تجديد اعتقاله مرة أخرى لالشـتباه بارتكاب اعتداء جنيس 

وتهديـد بالقتـل“.وكان مانشسـرت يونايتـد أوقـف غرينوود 
حتى إشـعار آخر عـن التدريـب واللعب مع النـادي فور ظهور 

التكنهات.
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 وّسـعت الرشكة ”املتحـدة للخدمات 
اإلعالمية“ املالكة واملسؤولة عن إدارة 
أغلب املؤسسات الصحافية والقنوات 
دائـرة  مـرص،  يف  اإلنتـاج  ورشكات 
البحث عن وجوه إعالمية عرب تنظيم 
مسابقة الكتشـاف املواهب يف مجال 
التقديـم التلفزيونـي برعاية وزارات 
عـن  التنقيـب  تسـتهدف  وهيئـات 

الكفاءات يف املحافظات املختلفة.
وتسـتعد فضائية ”أون.أي“ املرصية 
لعرض حلقات برنامج ”الدوم“ خالل 
الفـرتة املقبلـة، ويشـمل إىل جانـب 
التلفزيوني  التقديم  اكتشاف مواهب 
مجاالت التمثيل والغنـاء، بعد انتهاء 
مرحلـة اختيـار املتسـابقني، حيـث 
طافـت لجان التحكيم خالل شـهري 
 ٢٧ املاضيـني  وديسـمرب  نوفمـرب 
محافظـة مرصية وأعـادت االهتمام 
بمسارح قصور الثقافة التي شهدت 
مسـابقات تمهيديـة وجذبت اآلالف 

من الشباب للتقديم فيها.
وُتعـّرب الخطـوة عن حاجـة الجهات 
القائمة عـىل ملف اإلعـالم إىل إدخال 
دمـاء جديـدة تتماىش مـع حاجات 
الجمهور املتطورة، ما يؤكد أن هناك 
أزمة يف الوصول إىل كفاءات يمكن أن 
تشكل مستقبل اإلعالم يف ظل شكاوى 
عديدة كشـفت عنها قيادات يف بعض 
القنوات مـن تدني مسـتوى الثقافة 
واللغـة وغياب القدرة عىل اإلقناع من 
جانـب بعض الوجوه الشـبابية التي 
ظهرت مؤخراً ولـم تتمكن من جذب 

الجمهور إليها.
رغبـة  مـع  االتجـاه  هـذا  يتوافـق 
حكومية تستهدف الخروج من دائرة 
برامج ”التوك شو“ التقليدية لتقديم 

املزيد مـن الربامـج املتخصصة التي 
حقق بعضها نجاحات عرب االستعانة 
بكـوادر شـبابية، كمـا هـو الحـال 
بالنسبة إىل برنامج ”مرص تستطيع“ 
الذي يقدمه اإلعالمي أحمد فائق عىل 
فضائية ”دي أم يس“، وقصواء الخاليل 
التـي تقدم حاليـا برنامجهـا الثقايف 
”املسـاء مع قصـواء“ عـىل فضائية 
”يس.بـي.يس“، وبرنامـج ”جـروب 
املاميـز“ عـىل فضائية ”مدرسـتنا“ 
املتخصصـة يف الشـأن التعليمي من 
منظور اجتماعـي وتقدمه اإلعالمية 

الشابة ياسمني نورالدين.
وبعثت الرشكـة ”املتحـدة للخدمات 
اإلعالميـة“ إشـارات عـىل أن معيـار 

الكفاءة سـيكون عـىل رأس أولويات 
عـىل  تحديـداً  قنواتهـا  يف  االختيـار 
مسـتوى الوجوه التي سـوف تظهر 
تخضـع  وسـوف  الشاشـة،  عـىل 
لسياسـة تحريريـة يصعـب الحيـاد 
شـخصيات  مشـاركة  وأن  عنهـا، 
أكاديمية ومهنية يف عمليات االختيار 
تيش بإمكانية تحقيق نتائج إيجابية 
التـي  مثـل  كفـاءات  إىل  والوصـول 
حققت نجاحات بعـد أن ظهرت عىل 

املنصات اإللكرتونية.
أن خطـوات  اإلعـالم  ويـرى خـرباء 
الرشكة املتحدة للخدمات اإلعالمية ال 
تنفصل عن التغيريات التي شـهدتها 
عىل مسـتوى إعادة تشـكيل مجلس 

إدارتها ليضم شـخصيات متخصصة 
والدرامـا  واإلعـالن  االقتصـاد  يف 
واالستثمار والعالقات العامة، ولديها 
رؤية بشـأن إمكانية إحـداث تطوير 
بشـكل أكثر احرتافية بعد أن واجهت 
اتهامـات عديدة بممارسـة االحتكار 

واالعتماد عىل وجوه بعينها.
وقـد وقعـت الرشكـة املرشفـة عـىل 
مـع  تعـاون  برتوكـوالت  املسـابقة 
األعـىل  واملجلـس  الفنيـة  النقابـات 
االرتقـاء  بهـدف  اإلعـالم  لتنظيـم 
وأكـدت  لديهـا  العاملـني  بمسـتوى 
عـىل ”أن النقابـات املهنيـة لها دور 
يف مسـائل التدريب والتأهيـل إلعداد 

أجيال مدربة بشكل متطور“.

وقال اإلعالمي محمد سعيد محفوظ، 
توبيـا“،  ”ميديـا  مؤسسـة  رئيـس 
إن ”الدولـة املرصيـة تسـعى خـالل 
هذه املرحلة لصناعـة نخبة يف كافة 
املجاالت وإنعاش القوة الناعمة بدماء 
شـابة، والظهـور يف الداخل والخارج 
وانطالقـاً،  حيويـة  أكثـر  بمظهـر 
وخطواتهـا السـابقة عـرب الربنامج 
الرئايس للقيادة وغريها من املبادرات 
الشـبابية دفعت بالصفوف الشابة يف 
اإلعـالم إىل مقاعد املذيعـني وتحملت 
عثراتهـم يف البداية، حتى صاروا أكثر 
تمرسـاً، وهنـاك توجـه لفتـح املزيد 
مـن النوافـذ اإلبداعية خـالل املرحلة 

املقبلة“.
وأضاف ، أن ”الرشكة املتحدة ابتكرت 
فكرة برنامـج املواهب ’الـدوم‘ الذي 
استعانت فيه برتشـيحات من وزارة 
الشباب والرياضة إىل جانب تصفيات 
مـن كافة املحافظات، وممن أعرفهم 
مـن املشـاركني، واالختيـارات كانت 
توظيـف  يتـم  أن  موضوعيـة، عـىل 
املواهب الفائزة بعد انتهاء التصفيات 
يف قنـوات الرشكة املتحـدة وأعمالها 

الفنية“.
ويؤكـد وضع إدارة املسـابقة رشوًطا 
للمشـرتكني بـأن يكونـوا مـن فئـة 
الشـباب يف املرحلـة العمريـة مـا بني 
٢١ إىل ٢٨ عاًمـا أن هنـاك رغبة يف أن 
يجـري تجهيز تلـك الكوادر بالشـكل 
املطلـوب واالعتمـاد عليهـا يف برامج 
مخصصة لفئة الشـباب الذين تحاول 
جهـات حكوميـة جذبهـم إىل اإلعالم 
الرسمي بأساليب وأدوات متباينة، ما 
ييش بأن املسـابقة تعد ضمن شـعار 
”معركة الوعي“ الذي ترفعه الحكومة 
والجهات املسـؤولة عـن إدارة اإلعالم 

ملخاطبة العقول الشبابية.
ويعتقد خرباء اإلعالم أن االعتماد عىل 
املسابقات العامة يعود إىل تراجع الدور 
الـذي لعبه اتحاد اإلذاعـة والتلفزيون 
املعـروف بـ“ماسـبريو“ عـىل مـدار 
تاريخ اإلعالم املرصي باعتباره املفرخ 
األول لإلعالميني والعاملني يف القنوات 
الفضائيـة املختلفة، وأن توقف تعيني 
كوادر جديـدة يف التلفزيون الحكومي 
وضع الفضائيات الخاصة يف أزمة، ما 
جعلها تعتمد أحيانا عىل الرتشـيحات 
أو مسـابقات اإلعالن عن وظائف ويف 
األغلب تسـتعني بكـوادر بعينها جرى 
تجهيزها ألن تكون بديلة عن الوجوه 

القديمة.
وقـال الصحفي املتخصـص يف اإلعالم 
الرقمي خالد الربماوي إن ”املسـابقة 
تسـتهدف الوصول إىل موهوبني جدد، 
مثـل النمـاذج التـي أثبتـت قدراتهـا 
اإلعالمية من خالل تقديمها محتويات 
ومنصـات  ’يوتيـوب‘  عـرب  مصـورة 
إعالمية إلكرتونيـة أخرى بما يتماىش 
مع رغبـات جمهور مواقـع التواصل 
ومحاولة تحقيق األمر ذاته بالنسـبة 

إىل التلفزيون“.
وأوضـح ، أن ”تطورات سـوق اإلعالم 
بحاجة إىل البحث عن نماذج تستطيع 
أن ُتوَائم بـني رصانة اإلعالم التقليدي 
وأسلوب اإلعالم الرقمي الذي يستقطب 
الشـباب، وهناك قطاعات واسعة من 
شـباب األقاليم لديها مواهب دون أن 
تكون لديهـا القدرة عـىل الوصول إىل 
وسائل اإلعالم التي ترتكز يف العاصمة 
القاهـرة، باإلضافـة إىل أن املسـابقة 
تتيـح الوصول إىل نماذج ذات خلفيات 
ثقافيـة واجتماعية متعـددة بحاجة 
إىل أن تكـون حـارضة عـىل مسـتوى 

الفضائيات“.
وأشـار إىل أن املسابقة التي تعقد ألول 
مرة عىل نطاق واسـع قد تشهد بعض 
األخطاء عىل مستوى اختيار الكفاءات 
أو كيفية توظيفها بالشكل األمثل، إىل 
جانب أنها قد تصطـدم بنفس أزمات 
املسـابقات الشبيهة يف مجاالت أخرى 
والتـي لـم تـؤد يف النهايـة إىل حدوث 
تطور عىل مسـتوى اكتشاف املواهب، 
األمر الذي انعكس عىل مسـتوى األداء 
اإلعالمـي أو الفنـي والغنائـي، ولذلك 
يجري التعامل مع الخطوة الحالية يف 
إطـار التجربة ثم تقييم مدى نجاحها 

أو فشلها.
ويقلـل بعـض الخـرباء مـن إمكانية 
إحـداث طفـرة عـىل مسـتوى األداء 
اإلعالمـي طاملا ظلت القيود املفروضة 
عـىل حرية الـرأي والتعبـري موجودة، 
مشريين إىل إمكانية أن تجد الكفاءات 
الجديدة نفسـها أمام مـأزق التوفيق 
بـني التعبري عن ذاتهـا بطالقة وجرأة 
تتطلبهما مسـألة جذب الشباب وبني 
سـقف محدود يصعب تجاوزه، ومن 
ثم سـوف تدور يف فلـك تجارب أخرى 
التلفزيوني  التقديـم  لديهـا مهـارات 
لكنها لم تنجح يف استقطاب الجمهور 

إليها.
ويعـد ذلك أحد األسـباب التـي تجعل 
بعـض الفضائيـات املرصيـة يف حالة 
تبديل وتعديل مستمرْين عىل مستوى 
الوجـوه اإلعالميـة يف برامـج ”التوك 
شـو“ وغريهـا مـن الربامـج التي لم 
تحقـق عوائد إعالنيـة وتشـكل عبئاً 
يف العديـد من األحيان، وبـدا أن هناك 
اضطـرارا للعـودة إىل وجـوه قديمـة 
جـرى اسـتبعادها يف فـرتات سـابقة 

الستعادة الجمهور.

لندن/متابعة الزوراء:
كشفت وثائق داخلية ورسائل عرب برنامج «سالك» حصلت عليها صحيفة «ذا غارديان»، 
نرشت الثالثاء، أّن كبار املديرين التنفيذيني يف صحيفة «نيويورك تايمز» يضغطون عىل 
العمال بشـدة للتصويت بــ»ال» يف انتخابات نقابية ألكثر مـن ٦٠٠ موظف تقني. وإذا 
نجح العمال يف تشـكيل االتحاد النقابي، فإّنهم سيشـكلون أكـرب وحدة تفاوض لعمال 
التكنولوجيـا يف الواليات املتحدة.وكتبت الرئيسـة التنفيذية لرشكـة «نيويورك تايمز»، 
مرييديـث كوبيـت ليفني، مذكـرة يف ١٩ يناير/كانون الثاني تـم توزيعها عىل املوظفني 
بعنـوان «ملاذا ال يناسـبنا اتحاد التكنولوجيا» بشـأن انتخاب نقابة عمـال التكنولوجيا 
يف XFun، املجموعـة داخـل «نيويورك تايمز» املسـؤولة عن عمليـات تطوير املنتجات. 
وقالـت «باختصار، ال نعتقد أن تكوين النقابـات يف XFun هو الخطوة الصحيحة. لكن 
هذا ليس ألنني مناهض للنقابات».يف املذكرة، استشهدت كوبيت ليفني بأصل مجموعة 
XFun ونموهـا، وعزت أي انفصال قد يشـعر به العمال، للعمل بعيـًدا أثناء الوباء. كما 

استشهدت باتحاد Wirecutter كعالمة تحذير لالنضمام إىل النقابات.
خرج العمال يف Wirecutter، يف أواخر نوفمرب/ترشين الثاني املايض، يف احتجاج، داعني 
الجمهـور إىل مقاطعة النرش، احتجاًجا عىل ممارسـات العمل غري العادلة، ومشـريين 
إىل أن «نيويورك تايمز» كانت تسـاومهم بسـوء نية. بعد وقت قصري من االحتجاج، تم 
التوصل إىل اتفاق بني النقابة وإدارة التايمز.وشددت كوبيت ليفني عىل العالقة بني اإلدارة 
والعاملني، زاعمًة أّنها سـتتعطل بسبب النقابة، وأن أهداف التنوع واإلنصاف والشمول 
يف «نيويورك تايمز» سـتتعطل، أيًضا بسبب النقابة. وكتب كوبيت ليفني: «هذه تجربة 
غري مثبتة لها عواقب دائمة».ويف رسائل عىل «سالك»، نرشت كبرية مسؤويل املنتجات يف 
«نيويورك تايمز» ألكسـندرا هارديمان، ومسؤولة النمو هانا يانغ، رسائل تحث العمال 
عـىل التصويت بـ»ال» يف انتخابـات النقابة.وكتبت هاردمان: «النقابة ليسـت رصاصة 
فضية»، وحثت العمال عىل التصويت بـ»ال»، معتربًة أّن النقابة «ستضيف طبقة أخرى 

إىل عملياتنا، نعتقد أنها ستجعل من الصعب العمل، والتحقيق، معاً».
وجادلـت يانغ بأن النقابة «سـتضعف» صـوت الفرق األصغر داخـل مجموعة العمال. 
وقالـت: «إذا كانـت لديك أية مخاوف بشـأن كيفية تمثيل صوتـك يف املفاوضات، فنحن 
نحثـك عىل التصويت بـال للنقابة».وقالت نرشة وزعتها «نيويـورك تايمز» عىل العمال: 
«نشـجعكم عىل التصويت بال»، معّددًة ثالثة أسـباب: «إضعـاف العالقات بني املوظفني 
واملديريـن» و»عمليـات التفـاوض املطولة واالتفاقيـات متعددة السـنوات غري املرنة» 

و»تقليل مرونة تعلم مهارات جديدة».
أغرقت رسـائل اإلدارة عىل «سالك» بالرموز التعبريّية السـلبية. إذ ُيمكن لعدد قليل من 
العاملـني فقـط النرش يف قنوات «سـالك» عىل مسـتوى املوظفني، لذلـك غالًبا ما تكون 
الرمـوز التعبريية هـي الطريقة الوحيدة التي يمكن ملعظـم العمال من خاللها الرد عىل 
املنشورات.أرسـلت بطاقات االقرتاع الخاصة باالنتخابات عرب الربيد يف ٢٤ يناير/كانون 
الثاني، ومن املقرر إجراؤها يف ٢٨ فرباير/شباط، عىل أن يتم احتساب عدد األصوات يف ٧ 
مارس/آذار.ورفض املجلس الوطني للعالقات العمالية محاولة «نيويورك تايمز» وقف 
االنتخابات. كانت الرشكة قد رفضت يف السـابق االعـرتاف طواعية بالنقابة وبدأت عىل 

الفور يف عقد اجتماعات مناهضة للنقابة مع العمال.
وكانت نقابة «نيوز غيلد» يف «نيويورك تايمز» قد قدمت شكوى تتهم الصحيفة بانتهاك 
قانـون العمـل الفيدرايل، من خـالل إضافة أيام إجـازة مدفوعة األجـر إىل تقويم عطلة 
الرشكـة للموظفـني غري النقابيني فقط، مـا ُينظر إليه عىل أنه تكتيـك لثني العمال من 
التصويـت للنقابـة. وتقوم النقابة بجمـع التوقيعات كجزء من عريضـة عامة تطالب 

«نيويورك تايمز» بوقف خرق النقابات.
رداً عـىل ذلـك، كتب متحدث باسـم «نيويـورك تايمز» يف رسـالة بريـد إلكرتوني إىل «ذا 
غارديـان»: «تتمتع رشكة «ذا تايمـز: بتاريخ طويل من العالقـات املثمرة مع نقاباتنا. 
ومـع ذلك، ال نعتقد أن االتحاد سـيكون األفضل لألفراد أو الفـرق يف وحدة التكنولوجيا 
واملنتجات الرقمية املقرتحة، بل يمكن أن يخنق االبتكار والتعاون. أيًضا، سيكون االتحاد 

بني العاملني يف املجال التكنولوجي والرقمي تجربة غري مثبتة لها آثار دائمة».
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مكسيكو سيتي/متابعة الزوراء:
الصحفيـني يف  عـام ٢٠٢٢ دمـوّي عـىل 
املكسيك، رغم مرور شهر واحد منه فقط. 
فقـد ُقتـل يف يناير/كانـون الثاني املايض 
أربعة مـن العاملني يف املجـال اإلعالمي يف 
البالد، وسـط غضٍب ويأٍس يلّفان القطاع 

وممتهنيه.
اإلثنـني، ُقتل الصحفـي روبرتـو توليدو، 
«مونيتـور  موقـع  يف  يعمـل  كان  الـذي 
مديـر  أعلـن  بالرصـاص.  ميتشـواكان» 
املوقع، أرماندو ليناريس، يف مقطع فيديو، 
أّن ثالثة مهاجمني أطلقوا النار عىل توليدو 
يف مدينـة زيتاكـوارو. وقـال ليناريس إّن 
املوقع تلقى تهديدات بسبب نرشه تقارير 
عن الفسـاد الحكومي. وأضاف ليناريس 
واملسـؤولني  الفاسـدة  اإلدارات  «فضـح 
والسياسيني الفاسدين، أدى اليوم إىل قتل 
أحـد زمالئنا». انهار ليناريس بالبكاء قبل 
أن يقدم اعتـذاره لعائلة توليدو. وأضاف: 
«نحن ال نحمل أسـلحة. ليس لدينا سوى 
قلم ودفرت مالحظات للدفاع عن أنفسنا». 
عانى فريق «مونيتور ميتشواكان» ألشهر 
من التهديدات بالقتـل. وأضاف ليناريس، 
«نحـن نعـرف مـن أين يأتـي كل هـذا»، 
رغم أنه لم يحدد أولئـك الذين يعتقد أّنهم 

مسؤولون.
كان توليـدو رابـع صحفـي يتـّم اغتياله 
هـذا العام يف املكسـيك. يف مدينـة تيخوانا 
الحدوديـة مـع الواليـات املتحـدة، قتـل 
صحفيان يف غضون أسبوع. يف ١٧ يناير/

كانـون الثانـي، ُقتـل مصـور الجريمـة 
مارغاريتـو مارتينيـز بالرصـاص خارج 
منزلـه. يف ٢٣ يناير/كانـون الثانـي، ُعثر 
عىل الصحفيـة لـوردز مالدونـادو لوبيز 
مقتولة بالرصاص داخل سـيارتها. وُقتل 

الصحفي خوسـيه لويس خامبوا يف والية 
فرياكـروز يف هجـوم يف ١٠ يناير/كانـون 
الثانـي. كمـا نجـا صحفيـان يف واليتـي 

يوكاتان وأواكساكا من هجمات.
تسـببت موجة القتل الجديدة يف إثارة قلق 
املراسلني يف جميع أنحاء املكسيك، وأثارت 
احتجاجـات يف وقـت سـابق من الشـهر 
املـايض، إذ احتّج الصحفيـون يف ١٢ والية 

عىل قتل زمالئهم.
وعّمقـت جريمة القتـل الرابعة الشـعور 
باليأس بني الصحفيني يف املكسـيك، الذين 
يتهمون الرئيـس أندريـس مانويل لوبيز 
أوبرادور بالفشـل يف اتخـاذ إجراءات ذات 
زمالئهـم،  وحمايـة  لحمايتهـم  مغـزى 
«ذا  ونقلـت  غارديـان».  «ذا  بحسـب 
غارديـان» عـن الصحفي خافيـري غارزا 
يف مدينـة توريون قولـه «يف خطاب لوبيز 
أوبـرادور، يقول «الدولة لـم تعد تضطهد 
الصحفيـني» وهـو محـق. لكنـه ال يمنع 
أي مـن الالعبـني اآلخريـن مـن مهاجمة 

العاملني يف الصحافة».

ألقـى  األخـرية،  القتـل  عـىل موجـة  رداً 
الرئيـس، املعـروف باسـم أملـو، باللـوم 
عـىل إرث «الليرباليـة الجديـدة»، وادعـى 
أّن املعارضـني السياسـيني كانـوا يثريون 
الغضب بشـأن مقتل املراسـلني لتشـويه 
سـمعة حكومته. ومما يزيد من الشـعور 
بالعجز بني الصحفيـني حقيقة أن العديد 
مـن الصحفيني الذيـن تعرّضـوا للهجوم 
أو القتـل هـذا الشـهر كانوا مسـجلني يف 
نظام يفـرتض أّنه مصمم لتوفري الحماية 

للمراسلني املعرضني للتهديد.
سخرت لورا سانشيز، الصحفية من باها 
كاليفورنيا التي تعيش يف مكسيكو سيتي، 
من الربنامج الحكومي الذي من املفرتض 
أن يحمـي الصحفيـني. غالبـاً مـا يمنـح 
الربنامج الحكومـي الصحفيني زًرا يمكن 
أن يطلق إنذاراً للطوارئ، لكّن البعض يقول 
إّنـه غري مجٍد. وقالت سانشـيز، بحسـب 
ما نقلت عنها «أسوشـييتد برس» الشهر 
املـايض: «مـا يقدمونـه لنا هـو زر الذعر 
اللعـني. وأنتـم تعرفون ما هو هـذا الزر؟ 

إّنه رقم مرشف الرشطة البلدية الفاسد». 
وغّرد املراسل االستقصائي رافايل كابريرا: 
«ال أحد يف السلطة يهتم بالصحافة، إّال إذا 
كان ذلـك يسـاعد يف إبقائهم يف السـلطة. 

دعونا ال نخدع أنفسنا».
تقـول الحكومة إّن ٥٢ صحفيـاً أو عامالً 
إعالميـًا قتلوا يف املكسـيك منذ ديسـمرب/
كانون األول ٢٠١٨، وإّن سبعة من القتىل 
كانـوا مسـجلني يف برنامـج الحماية. من 
جانبها، تحيص «لجنة حماية الصحفيني» 
CPJ مقتـل ٣٢ عامالً إعالمياً يف املكسـيك 
منـذ ديسـمرب ٢٠١٨، عندمـا تـوىل لوبيز 
أوبرادور منصبـه. واألكثر عرضة للتهديد 
هم املراسـلون املحليون الذين يحققون يف 
الروابط بني السياسة والجريمة املنظمة. 
وتسـّجل منظمة «املـادة ١٩» مقتل ١٤٨ 
صحفياً يف البالد منذ عام ٢٠٠٠، ألسـباب 
مرتبطـة بعملهم، بينهـم ١٣٦ رجالً و١٢ 

امرأة.
ونقلت «أسوشييتد برس» عن وكيل وزارة 
الداخليـة، أليخانـدرو إنسـيناس، قولـه، 
أخـرياً، إّن أكثر من ٩٠ باملائـة من جرائم 
قتـل الصحفيـني واملدافعـني عـن حقوق 
اإلنسان ال تزال من دون حل، عىل الرغم من 
وجود نظـام حكومي يهدف إىل حمايتهم. 
وقال ممثل «لجنـة حماية الصحفيني» يف 
املكسـيك، جان ألربت هوتسن، إن النسبة 

٩٥ باملائة.
ويفلـت قتلـة الصحفيني مـن العقاب يف 
العديـد مـن الجرائـم املرتكبـة بحقهـم، 
خصوصاً يف املكسـيك. وتصّنف املكسـيك 
كواحدة من أخطر الـدول عىل الصحفيني 
يف العالم. وهي تحتل املرتبة ١٤٣ بحسـب 
تصنيف حرية الصحافة لعام ٢٠٢١ الذي 

تصدره منظمة «مراسـلون بال حدود».

نيويورك/ متابعة الزوراء:
 أعلنت صحيفـة نيويورك تايمز 
اسـتحواذها عىل لعبة ”ووردل“ 
التي استحالت ظاهرة يف غضون 
أربعة أشـهر فقط، ويستخدمها 
املاليني من األشـخاص حاليا، يف 
صفقة بلغت قيمتها املاليني من 

الدوالرات.
ابتكرهـا  التـي  اللعبـة  وتقـوم 
عـىل  واردل  جـوش  املهنـدس 
اكتشاف كلمة من خمسة أحرف 
يف سـت محاوالت فقـط. وتضع 
املنصة كلمة واحدة فقط يوميا.

وقال واردل إنه  شـعر باإلرهاق 
مـن النجـاح الفايـرويس للعبة 
هذا الشـهر. وأضاف ”برصاحة، 
ال أشـعر بالرضا تجاه االنتشار 
الرسيع. أشعر بمسؤولية تجاه 
بأننـي ملـزم  الالعبـني. أشـعر 
تجاههـم بمواصلة سـري األمور 
والتأكـد مـن أن كل يشء يعمـل 
بشكل صحيح“. وأوضح ”هذه 
أريدهـا  وال  وظيفتـي  ليسـت 
يف  وتوتـرا  ضغطـا  تسـبب  أن 

حياتي“.
وذكـرت ”نيويـورك تايمـز“ أن 
اللعبة التـي أُطلقت يف أكتوبر لم 
تكـن تعّد سـوى ٩٠ العبا مطلع 

نوفمرب.
وارتفـع عـدد الالعبـني إىل أكثـر 
مـن ٣٠٠ ألف مطلـع يناير، وفق 
أن  إىل  أشـارت  التـي  الصحيفـة 
”املاليـني مـن األشـخاص باتـوا 
يلعبون يوميـا“ هذه اللعبة التي 
اشـرتتها ”نيويـورك تايمـز“ يف 

مقابـل مبلغ ”سـباعي األرقام“ 
ولكنه دون خمسة ماليني دوالر.

وتندرج الصفقـة يف إطار تنويع 
نشاطات ”نيويورك تايمز“ التي 
تتيـح أساسـا اشـرتاكا خاصـا 
باأللعـاب، أكثرهـا رواجـا لعبة 
التي تخطت  املتقاطعة  الكلمات 
يف ديسمرب عتبة املليون مشرتك، 
وفـق بيـان نرشتـه الصحيفـة 

األمريكية االثنني.
وخالل األشهر التسعة األوىل من 

٢٠٢١، بلغـت نسـبة املنتجات 
بالخدمـات  املتصلـة  غـري 
اإلخبارية ١١ يف املئة من إجمايل 

إيرادات الصحيفة.
وإضافة إىل األلعاب، تشمل هذه 
اإليـرادات خصوصـا اشـرتاكا 
 NYT) مكتوبا بوصفات الطعام
 Audm منصـة  أو   (Cooking
واملتاحـة  الصوتيـة،  للربامـج 

أيضا بواسطة اشرتاك.
وعلق املدير العام لقسم األلعاب 
يف ”نيويـورك تايمـز“ جوناثان 
أوردهـا  ترصيحـات  يف  نايـت 
البيان قائال ”هذه اللعبة نجحت 
يف تحقيـق مـا حققتـه قلـة من 
األلعاب قبال: فقد أرست مخيلتنا 
مـن  أكثـر  وقربتنـا  الجماعيـة 

بعضنا البعض“.
وأشاد ويل شورتس محرر القصة 
نيويـورك  لصحيفـة  القصـرية 
ووصفهـا  بــ“ووردل“،  تايمـز 
بأنها ”أحجية عظيمة“، وأشـار 
”ال يسـتغرق األمـر وقتـا طويال 
مناسـبة  يجعلهـا  بـل  للعـب، 

لعرصنـا عندمـا يكـون انتبـاه 
الناس منخفضا“.

الوبـاء  الثالثـة مـن  ويف السـنة 
العاملـي، أثـارت اإلنرتنـت العديد 
الحقبـة  حـول  األفـكار  مـن 
السـابقة األكثـر بـراءة. وكتـب 
املؤلف األمريكـي براندون تايلور 
”يف هذه املرحلة من الحياة هناك 
توق للعـودة إىل اإلنرتنـت األقدم 
واألبطأ“. وأضـاف ”ووردل يعيد 
خلق الشـعور بالندرة يف الفضاء 

الرقمي“.
وتباينت ردود الفعل عىل وسـائل 
حـول  االجتماعـي  التواصـل 
اللعبة،  الصحيفة عىل  اسـتحواذ 
وتسـاءل أحد الالعبني عىل تويرت 
”هل سـيكون من الجيد أال أفوت 
سلسـلتي أثناء تقـدم اللعبة، أو 

سيكون من الجحيم أن أدفع“.
وأشـارت ”نيويـورك تايمـز“ إىل 
مجانيـة  سـتبقى  ”ووردل“  أن 
لجميع الالعبني، القدماء والجدد، 
مؤكدة عدم إدخال أي تغيريات يف 

إعداداتها. 

ŸÓèÿæa@ÔÓ–zñ@Û‹«@ÏflÜ@‚b«@ÚÌaái

pb◊a6í¸a@lâß@Ô–ÿm@¸@äbjÇ˛a@ZCfiÜäÎÎD@Új»€@6ìm@ç∫bm@⁄äÏÌÏÓ„

No: 7655   Thu    3     Feb    2022العدد:   7655    الخميس    3    شباط    2022



“äb«@—Ó�€@Û–�ófl@ÜPa
@@Ô”aã«@ôb”Î@á”b„

تمنح هذه الوسـيلة السـينمائية القاص 
نعيم عبد مهلهل فرصة التحرر من القيود 
املكانيـة، والزمانيـة يف الـرسد الحكائـي 
التقليـدي ، إذ يتمكن السـارد من خاللها 
مـن التنقل بـني األزمنـة ، واألمكنة بحثا 
عـن األحداث، والتفصيـالت األكثر أهمية 
انتخـاب  عمليـة  فالتوليـف  القصـة،  يف 
وتوقيت وترتيب لقطات معينة يف تسلسل 
سـينمائي – وهي العامل الخالق الفاصل 
بإنتاج أي فلم- وان انتقالها من السـينما 
إىل الخطاب األدبـي لن يؤثر- بالرضورة- 
الجديـد  الخطـاب  يف  دورهـا  أهميـة  يف 
،فالتوليـف بهـذا املفهـوم يمتلـك قـدرة 
واسـعة عىل التخييل ، وتقديـم اللقطات 
، املؤثـرة فنيـا ، ألنه مؤسـس عىل تراكب 
لقطات تراكبـا هدفه أحداث تأثري مبارش 
ودقيق نتيجـة لصدمة صورتني، تعرب كل 
واحـدة منهما عـن واقع محـدد، وتكون 
مهمة املشاهد / القارئ اكتشاف، وتأويل 
نـوع العالئقيـة التـي يمكـن أن تجمـع 
بـني هذيـن الواقعـني، اسـتطاع القاص 
العراقـي املتميز نعيم عبـد مهلهل تناول 
هـذه التقنيـة الحداثويـة يف مجموعتـه 
القصصيـة (أنبياء االهـوار )، وحتما بعد 
هذه السـنوات الطويلـة ربما كانت قصة 
النزول قد منحت أولئك الصغار يف شبابهم 
شـيئا ،. فهناك من اسـتعان بدمعة النبي 
يوم أمره الرب بالنزول إىل األرض ومغادرة 
الجنة ، لكي تشفع له وتحميه من شظايا 
الحـرب ، وهنـاك من اسـتمع إىل نصيحة 
مسـعد الـذي انتحـر يف يوما مـا ، وغادر 
الحياة دون أن يتسـنى له أن يسـمي من 
يخلفهما باسـم ادم وحـواء، وربما غريه 
فعـل ذلك  ، نجد النـص القصيص للقاص 
املبـدع نعيم عبد مهلهل  اعتمد عىل ثالوث 
التأويـل ، مـن خالل حركة عـني الكامريا 
من بداية القصة نـزول ادم وحواء ، ومن 
ثم نبوءة مسعد الطالب الشقي الذي قرر 

االنتحار، وأخـريا الحروب القاسـية التي 
أنهكـت العالم ، وقد تـرك القاص التأويل 
عىل مرصاعيه للقارئ / املشاهد، بمعنى 
آخـر اكتشـاف ، وتأويل ( معنـى املعنى) 
املتولـد عىل حاصل الجمع بـني اللقطتني 
من خالل أعمال الذهن ، والتأمل ، وإعادة 
النظـر يف املزج الصوري املونتاج بمختلف 
الزمانـي، واملكانـي، والتعبريي،  أنواعـه 
واالسـرتجاع الصـوري ( الفـالش بـاك) 
وغريهـا مـن وسـائل التوليـف ، واملـزج 
الصـوري ، فكثـريا مـا وجدنـا القـاص 
العراقـي نعيم عبـد مهلهل يلجـا إىل هذا 
النـوع من التكنيك السـينمائي والسـيما 
يف مجموعتـه  القصصية (أنبياء االهوار) 
التي تشكل السمة األسلوبية األكثر بروزا 
يف نتاجـه القصـيص، إذ تمكـن القـاص 
نعيـم عبد مهلهل من الجمع بني صورتني 
األوىل يلتقطها من بيئة االهوار ، واألخرى 
يلتقطها مـن األجواء الدينيـة اآلمنة  من 
قصـص األنبياء ،كما يتجـىل ذلك واضحا 
يف استعمال املونتاج املكاني الذي يقوم به 
عىل أسـاس الجمع بـني صورتني ملكانني 
مختلفـني يف زمن واحـد  ،أبعدت هاجس 
لـوط عن هـذا املـكان ، وقربتـه إلحداث 
وقصـص اجتماعية كانت تسـكن أزمنة 
املدينة ، وأدركت مـا كنت اقرأه يف روايات 

الربتومورافيـا بـان الحـب هـو الذكورة 
عندمـا تتوجه إىل أنوثتهـا ، هكذا مثل ادم 
وحواء اللذيـن حينما هبطـا األرض أرادا 
شـكال جديـدا لحياتهمـا فابتـدأ بالحب 
والغرام وإنجاب الذرية إن مثل هذا النوع 
من املونتاج الذي يقوم عىل أسلوب املقابلة 
،واملطابقة يف تصوير مالمح البيئة العدائية 
األليفة ، يخلق دون شـك نوعـا من أنواع 
املفارقة الناشئة من التباين الواضح الذي 
تمت صياغته بقصديه ملخاطبة املشـاعر 
اإلنسـانية ، واسـتدعاء حـاالت التعاطف 
الوجدان، ومشاركة الشخصية القصصية 
معاناتها، يـوم عرفت داود النبي شـاعر 
وموسـيقي ومحارب وحكيـم أدركت أن 
اختـالف الصفـات عند األنبيـاء تأتي أوال 
مـن موهبـة إلهية ، وان تعـدد املواهب ال 
يعنـي تعـدد املعجـزات ، الن واحـدة مثل 
أحيـاء امليت وإعادة البرص إىل األعمى تعد 
معجزة كربى ، لكن امتالك موهبة التلحني 
وكتابـة املزامري ال تعد معجـزة ، لكنها يف 
النهايـة هـي يشء مثري كما أعـادة النور 
إىل العـني املنطفئة ، ويقـال أن داود النبي 
كان من مهرة صناعة السـيف ، وأتذكر يف 
صباي كنت اسـمع قارئ املنرب الحسيني 
يقول :لم يكن الحسني يحتاج سيف داود 
ليهزم جالوت ، بل كان يحتاج استشهادا 

ليهـزم فيـه أعـداءه، ومـن خـالل النص 
القصـيص انـف الذكـر اسـتطاع القاص 
نعيم عبد مهلهل نقل معاناة الشـخصية 
القصصية، واالندمـاج فيها، معتمدا عىل 
ذاكرته يف رسد األحداث املاضية عن طريق 
تقنية الفالش باك ،واالسـرتجاع للمايض 
عـن طريـق عـني الكامـريا التـي تتحرك 
مـن بدايـة القصـة األوىل حتـى القصـة 
الرابعة ،والخامسـة مرورا لبقية قصص 
املجموعـة لتبـني مـدى تفاعـل التقنيات 
السـينمائية الحديثـة مـع فـن القصـة، 
واملونتاج ألزماني يف املجموعة القصصية 
(أنبيـاء االهوار) للمبـدع املتألق نعيم عبد 
مهلهـل فيمزج بني لقطات صورية ليشء 
واحـد ، ولكـن يف زمنـني مختلفـني ، مـا 
يكشف عن أبعاد داللية مختلفة، يتوصل 
إليها املتلقي عن طريـق التأمل، والتأويل 
الذي تسـمح به جوانب النص القصيص ، 
وغالبـا ما يرتبط هـذا النمط من التوليف 
بعـرض تطـور الشـخصية القصصيـة ، 
سـواء يف الخطـاب الواقعـي أو الخطاب 
الغرائبي ، فريصـد املونتاج التغريات التي 
طرأت عىل الشـخصية مـع تغري الظروف 
املرتبطـة بتغري الفضـاء القصيص ، تقع 
قريتنا عنـد الضفاف البعيـدة ، يف ممالك 
ضفـاف الشـمس، حيـث تمتـد االهـوار 

إىل أفـق ال تصـل إليه سـوى املشـاحيف 
وحكايـات بعضهـا يتصـل بالواقع لكن 
اغلبها كان خرافيـا ، وكلما أراد املعلمون 
يف مدرستنا أن يجمعوا الخرافة بالحقيقة 
عند نقطة متقاربة فأنهم ال يستطيعون، 
غـري أن تلـك الخرافـات لـن تصمـد أمام 
عقائـد أهل االهوار حني يأتـي ذكر النبي 
أو اإلمـام املعصـوم أو السـيد العلـوي ، 
واغلـب مراقدهـم متفرقة عـىل خريطة 
االهوار  أن القاص املبدع نعيم عبد مهلهل 
قـدم النقد الـالذع واالجتماعي عن طريق  
املونتـاج الزمنـي بما يحملـه من عنارص 
برصيـة ،وذهنيـة متوزعـة بـني املايض 
القريب، والحارض يحمل رسـالة ذات بعد 
اجتماعـي يمثـل إدانـة ،واضحـة لبعض 
العـادات ، واألعراف االجتماعية السـلبية 
بمـا تحملـه من تجـاوز واضـح وانتهاك 
لحقوق اإلنسان والسيما العراقي املظلوم 
، ومن خالل اللقطة األخرية لعني الكامريا 
التـي توجهـت إىل بطل القصة (مسـعد) 
مـن اللقطـة األوىل التي تحـدث فيها عن 
أول األنبياء النبي ادم عليه السالم وقصة 
التفاحـة  ، انتهـت اللقطـة بأخـر قصة 
لخاتم األنبياء محمـد صىل الله عليه واله 
وسـلم، وهـي التفاتة نـادرة، ورائعة من 
القاص املبدع نعيم عبد مهلهل يف حوارية 
جميلـة بني املعلم، والطالـب بطل القصة 
( مسـعد) الـذي حاور أسـتاذه يف القصة 
األوىل ، واألخـرية، ويوم كنـت اعلم تالميذ 
الصـف الخامـس وعددهم أربعـة تالميذ 
من مجمـوع ثمان قـرى متقاربة مبادئ 
التاريخ وكيـف نعرفهم تفاجـات برغبة 

التلميذ مسعد بقوله :
 أسـتاذ نريـد أن نعرف شـيئا عـن النبي 
محمـد صىل الله عليه واله وسـلم  حينها 
أوجزت لهم السـرية ، ولكن مسعد توقف 
عنـد غـار جـراء ، وقـال : تمنيـت لو أن 
الغار هذا كان موجـودا يف كربالء ليحمي 
الحسـني ، فالنبي كان يصـيل فيه وحتما 

سيحفظه ألنه جد الحسني.    
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ثقافية

كلمات فقدت بريقها
يف كتب مليئة بالزيف

أشباه رجال
يتقيؤن الكذب

يف حرضة قايض مخمور
مدن تبيع سماواتها

لغربان حائرة
معابد مغلقة النوافذ

ال تستقبل ابتهاالت العشاق
يف زاوية قصية 

ترتاءى امامي ارواح هائمة
تبحث عن جثث متفسخة

كي تتخذ منها موطنا مؤقتا
بانتظار رعاف املواسم

يف لجة األحداث املتأرجحة
تمنيت ان ارى العالم

عىل هيئته الحقيقية 
لكن عيني اصابها الرمد

لذا رفعت البطاقة الحمراء
يف وجه أصحاب األقنعة امللونة

صارخا بأعىل صوتي
كلكامش

ايها امللك العظيم
يا من قتلت خمبابا

يف غابات األرز املظلمة
ملاذا تركت عشبة الخلود

لشياطني األرض
فلقد أصبح البعض

أكثر خبثا من إبليس نفسه 
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للشاعرة..الشـعر هو تعبري وجداني مـوزون ومقفى ويمكن أن 
يكون نثري تصاحبه موسيقى داخلية يعرب من خالله عن خلجات 
النفس وأحاسيسها املكنونة..انه شكل من اشكال الفنون االدبية 
التي تعتمـد عىل اإليقاع والخيال والعاطفـة والتي تعكس الحالة 

التي يمر بها الشاعر و تجد قبوالً لذائقة املتلقي ..
ربما.. ستزهر شجرة اللبالب يوماً 

ويبتسم الحظ من جديد .. 
 ربما .. سيقرتب الوصول اىل مشاٍرُف الضياء

 وسيكون اللقاء دون بكاء .. 
 ربما.. سأنحر الوقت يف أول النهار 

وأواري جثته قرب حلمي .. 
 ربما ... يوماً ستخونني الذاكرة 

وتحرق ما بجعبتها من صور لك ..
فالشـاعرة تبوح بوحـا ذاتيا متميزا بدراميتـه  املتناغمة والحس 
االنسـاني..عرب نسـيج مكتـظ  برومانسـيته املسـتفزة للفكـر 
مـع اقتصاد لغـوي  وعبـارة موجزة ..فضـال عن اتسـام نصها  
بخصوصيتـه الرتكيبيـة ووحدتـه العضوية مع ايحـاء وتفرد يف 
االيقاع والصور واللغة الرامزة والفكرة املنبثقة من بني مقطعياته 
الشـعرية التي اعتمدت التكثيف بصمت ايحائي مقروء..مستفز 
للذاكـرة املتأملة ملا خلف االلفـاظ من اجل اسـتنطاقها لتحقيق 
ذروة املتعـة الشـعرية..مع توظيـف التكـرار املدور(ربمـا) الذي 
صار الزمة النص.. الظاهرة الصوتية التي تحتضن داللة نفسـية 
وعاطفية خارج الذات من جهة وخلق موسقة شعرية تخفف من 
حدة املاساة والتعبري عن الحالة القلقة التي تعانيها الشاعرة من 

جهة اخرى... اضافة اىل تقنية التنقيط الدال عىل الحذف..
امـا نحن فنرى ان الشـعر  تأسـيس عىل االضـاءة  الخالقة لفن 
متسـع الرؤى..موجز العبارة بتجاوز املبنـى واملعنى للتعبري عن 
لحظة شعورية خالقة لحقلها الداليل وااليحائي..                                                                             

رداء الليل نلبسه
 وضياء الفجر

 ننحت إسمك فيه
 ونذوب عىل ضفاف

 الراحلني ..
    فالشـاعرة تحاول اسـتنطاق  اللحظات الشـعورية عرب نسـق 
لغـوي قـادر عىل توليـد املعاني من اجل توسـيع الفضـاء الداليل 
للجملة الشـعرية..مع اعتماد الرمز النـيص املكثف..املوجز لخلق 
عواملها الشـعرية بذهنيـة متفتحة ورؤية بـارصة لوعي الفكرة 
وتحقيـق اضاءتها.. فضال عـن انها  تحاول ان تشـكل حالة من 
التوازن لذاتها املأزومة من خالل تركيز الجملة داخل عوالم البناء 

املتدفق شعوريا بوحدة موضوعية وفكرية مركزية.. 
ما ِزلْت أزاول الَصْعلَكة
عىل أبواب وطن يشحذ

الضحكة من أبنائه 
ويتخفى تحت رداء املَِحْن

أال يكفيك يا وطن !!
طيورك املهاجرة 

ما عادت تحلم بالرجوع
  فالنص يعتمد التكثيف واالختزال الجميل بصمت ايحائي مقروء..

مسـتفز للذاكـرة املتأملة ملا خلـف االلفاظ من اجل اسـتنطاقها 
لتحقيق ذروة املتعة الشعرية واملنفعة الجمالية.. 

وبذلـك قدمـت املنتجة(الشـاعرة) نصوصا اتسـمت بالبسـاطة 
والوضوح وقدرة عـىل التغلغل يف الذاكرة باعتماد الرتكيز اللفظي 
والكثافـة االيحائية املسـتلة من حالة تامليـة عميقة قائمة عىل 
الرمـوز بوعـي شـعري..مع جـرأة انزياحية موضوعيـة مكثفة 

الداللة..
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حـني التحدث عـن ديوان (بريـد الفتى السـومري) 
للشاعر عدنان الفضيل، البد من الربط بني الحضارة 
السـومرية، وبني القصيدة النثريـة، ذات الفضاءات 
املفتوحـة عىل املتـح من منابـع املعرفـة التاريخية 
واملعارف االخرى..والقصيدة النثرية هي جنس فني 
جـيء به الستكشـاف القيـم الشـعرية املوجودة يف 
لغـة النثر، ولغايات إيجاد مناخ مناسـب للتعبري عن 
التجـارب واملعاناة، التي واجهها الشـاعر بتضمينه 
صوراً شـعرية عريضة تتسـم بالكثافة والشـفافية 
معاً، من هنا بقي الشاعر الفضيل مسكونا بحضارة 
محافظتـه ذي قار، كونها ينبوعا ثـرّا يمّده بالكثري، 
القديمـة  الحضـارات  السـومرية مـن  فالحضـارة 
املعروفة يف جنوب بـالد الرافدين، وقد ُعرف تاريخها 
من األلواح الطينية املدونة بالخط املسـماري، وظهر 
اسـم سـومر يف بداية األلفيـة الثالثـة ق.م. يف فرتة 
ظهـور الحيثيـني، لكن بدايـة السـومريني كانت يف 

األلفية السادسة ق.م. 
حيث استقر شعب العبيديني بجنوب العراق،وشيدوا 
املدن السومرية الرئيسة كأور ونيبور والرسا ولجش 
وكوالب وكيش وإيزين وإريـدو، واختلط العبيديون 
بأهل الشـام والجزيـرة العربية عن طريـق الهجرة، 
أو شـن غارات عليهـم، وابتكروا الكتابـة عىل الرقم 
الطينيـة، وهـي مخطوطـات ألـواح الطـني، وظلت 
الكتابـة السـومرية، لغـة االتصال بـني دول الرشق 
األوسـط يف وقتها.. اذن تطلق سـومر عـىل األرايض 
التـي أطلـق عليها بعد 2000 ق.م. اسـم بـالد بابل. 
وسـهل بـالد شـنعار هـو أرايض مـا بـني النهرين، 
التوأمـني دجلة والفرات، وقد أطلق اإلغريق عىل هذه 
األرض اسـم (ميزوبوتاميا)، وهي كلمـة تعني بالد 
ما بني النهرين، ويشـكل أغلبها اليوم جزءاً من دولة 
العراق الحديثة، هذه املقدمة ساقتها قراءتي لديوان 
الشـاعر الفضيل، الذي اهتم باملـرأة، كونها املخلوق 
الذي يشـغل الجميع، حيث عرفها الكثري من العلماء 
واالدباء والفالسـفة وكل حسـب اختصاصه فمنهم 
من التجأ اىل الفن بمختلف الوانه وعرفها بالعواطف، 
ومنهـم من ذهـب اىل املجتمع والواقـع وموقع املرأة 
يف هـذا، ومنهم من ذهـب اىل العلم ليـدرس التكوين 
البيولوجـي والنفـيس والعضـوي للمرأة واسـتعمل 

املختـرب لتعريفها..وهـذا كله يتجسـد بماهية املرأة 
للرجـل فاخترصها شكسـبري، وقـال عنهـا: (املرأة 
كوكب يسـتنري به الرجل ومن غريها يبيت يف ظالم)، 
وقالت االسـطورة الهندية (املرأة بالنسـبة للرجل...
مـرآة ينظـر مـن خاللها اىل مجـده، ووسـادة يتكئ 
عليهـا، عندمـا يكـون تعـب، وقناعا يختبـئ ورائه 
وهـو تعس، وفكرة تسـتفزه فيبـدع، ومنارة يهتدي 
بهـا)، وقال بلزاك: (املـرأة هي مخلوق بـني املالئكة 
والبـرش)، وكانـت هنـاك قوانـني تختص باملـرأة يف 
مختلـف الرشائـع، التي توالت عـىل بـالد الرافدين، 
فقـد تضمنـت إصالحـات أوروكاجينـا االجتماعية 
تنظيـم األرسة ومكانـة املـرأة يف الدولة السـومرية، 
وتعرضت أيضا رشيعة أورنمو مؤسـس سـاللة أور 
الثالة السـومرية إىل ترشيع القوانني املختصة باملرأة 
الباكر واملتزوجـة واملطلقة، ولم يغفل حمورابي عن 
ترشيـع قوانني تخـص املـرأة واألرسة، فقد خصص 
ثالثني مادة قانونية ُتعنى باملرأة واألرسة يف رشيعته، 
فكانت املرأة يف ذلك العـرص تتمتع بحريتها وبحقها 
يف العيش، حيث كانت تشـارك يف إدارة الدولة ورشاء 
العبيد وتقسـيم األرزاق والطبابـة والغناء والكهانة، 
وغريهـا ويذكـر التاريـخ عـدة ملكات حكمـن بالد 
وادي الرافدين كامللكة شـبعاد وسمرياميس وكوبابا 

وغريهن.
تحليل قصائد الديوان

يف قصيـدة (النارصية التي يف العال)، يقول الشـاعر: 
(أورثتني الضاللة السـومرية اللذيذة)، اي النارصية 
بحضارتها واملرأة وما تحمل من معاني الحياة، اورثت 
الشـاعر الغواية، لكنها غواية لذيـذة، بحيث صارت 
النارصية واملرأة منبع الشـعر لديه، فاالبوذيات التي 
تكتبها النسوة مدافة بالطني وبقايا القصب، والطني 
والقصب مواد الحضارة السـومرية، وربط الشـاعر 
النارصية باملكاريد(الفقـراء)، كون الفقراء يمثلون 
الطهر والنقاء، فـ(يف الطريق اىل النارصية../ ستجد 
آثار البساطيل عىل طول الطريق/إنها آثار(املكاريد) 
السـومريني..)، هـذه الحصيلـة الفقـر مـع طهـر 
االنفس والحب جعل ابنـاء املدينة يمتازون بالصدق 
وحـب االرض، فطريـق النارصيـة طريـق حضـارة 
متجـددة، (سـتالحظ ثمة مرسى عىل شـكل زقورة 
تنتصب يف ساحة عتيقة/هو طريق الله الذي تسلكه 
املالئكـة)، وكان املغني يردد: (لورايد عرشتي وياك..
حجي الجـذب التطريه)، من هنا يأتـي (بريد الفتى 
السـومري)، حامـال العشـق (يل..ممكنات العشـق 
والخبل)، فـ(بعيني..رمقت نجمة يف أقايص الجنوب/
فانعكـس الجنوب بريقـاً يف مقلتّي/يل..دخان قلوب 
العذارى/استنشـقه..فتربد رئتي والحنني)..اذن هي 
حضارة الطهر والنقاء والصـدق والوفاء عىل العهد، 
وهكذا يردد الشـاعر الفضيل: (كي استمر) يف طريق 
النارصية، البد ان (امشـط ارض السـواد)، (فاألنثى 

قصيـدة فاخرة/ والبيـاض يليق بالقصيـدة)، وهذا 
االسـتمرار يحتاج اىل وجـع تليد، كان امتـدادا حتى 

وقت فقدان غزوان ابن 
الشاعر:

(كيف ساحرسها..
قافلة امنياتك املرسعة

وانت الذي سحبتني
لصحراء الفقد القاحلة..؟)

فالحضـارة تقـوم عـىل اكتـاف الفقـراء الصابرين 
والحيف..فـكل  الظلـم  اليقبلـون  الذيـن  االنقيـاء، 
هـذا والشـاعر الفضـيل يقـول: (كل هـذا الضجيج 
واسـمعكم!!..)، ويف قصيدته (حروبك املتناسلة) اىل 

ناجح ناجي يف محنته مع الالجدوى، يقول:
(نعم..واعلم انك مازلت يف داخلك..

داخلك املتجذر يف سومريته
القابض ابداً عىل الندى)

اذن رغـم وجـع الحـروب، اال ان ناجـح ناجي كونه 
يحمـل ارثـاً سـومرياً، فهـو يحمـل الجمـال وندى 
الصباحـات املفعمة باالبتهاجـات والتجدد بدليل انه 
يقبـض ابدا عىل الندى، اي يحمل دوما روح الصباح، 
(لذلك../تـوَخ الحـذر/ وتأكد ان العسـس بالقرب/ 
وقت ترغب بإنجـاب زقورة)، فأنت يانجاح مرشوع 

حضارة..والشاعر يردد:
(ألنـي سـومري الذائقـة)، فسـوف اكـون (خـازن 
الفرح..)(واجهـة ألنثـى بطعـم الجمر)ملـاذا؟، ألن 

الشاعر يستدعي اروك بقوله:
(أوروك:

دثريني بك
امنحيني فرصة

ان ارض الغناء عىل شفتيك
ألسيل كحبة ندى)

هكذا الشـاعر يبقى مسـكونا باملرأة والجمال، رغم 
االوجاع والفقدانـات املتوالدة..والحقيقـة ان ديوان 
(بريـد الفتى السـومري) جـاء لوحة نثريـة تحمل 
الحضارة السومرية املؤثثة بعطاءات املرأة واالوجاع 

السومرية التليدة.
* ديـوان (بريـد الفتى السـومري) للشـاعر عدنان 
الفضيل/إصـدار االتحـاد العـام لالدبـاء والكتاب يف 
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هل جربت أن تنتظر قطارا ال يأتي؟ 

أو أن يأتي قطار غريه وال تجد فيه مقعدا؟
هل جربت أن تحول خاليا حبيبتك إىل حدائق 

وأن تمأل فضاءاتها بالفراشات، 
وتداوم عىل ذلك حتى يرتد إليك برصك، 

فرتاهـا وهـي تقتـل األطفـال وتخبئهـم يف 
عينيها؟

هـل جربـت أن تذهب إىل بحر قالـوا عنه: أن 
أسماكه ودودة وساذجة وتحب البرش، 

ثم تسحب شبكتك فإذ بها ممتلئة عن آخرها 
بالزجاجات الفارغة والطحالب العفنة؟
يا لها من خسارة أال تكون لك خسارة! 

أال يتذوق لسانك طعم السكني الحاد!
وأال تمتـص ُعصـارة ثمـرة رمـان بنكهـة 

جمجمة فاسدة!

ÒâÌâ€@ÙÏ‹y@NNNÒäbè©a



يسـتمر متغري أوميكرون السـاللة 
الجديدة لفريوس كورونا يف االنتشار 
يف جميـع أنحاء العالم، وعىل الرغم 
مـن أن الحاالت الجديـدة قد بلغت 
ذروتها يف بعض املناطق، إال أنها يف 
مناطق أخرى تسـتمر يف الصعود، 
يقول الخرباء إن هناك ثالثة أشياء 
واضحـة حـول أوميكـرون  وهـو 
شـديد العدوى، يسـبب مرًضا أقل 
خطورة من املتغريات السابقة، وال 
يزال مـن املهم جًدا حماية نفسـك 
منه، لـذا يجب تجنب هـذه الطرق 
التي قد تلتقـط أوميكرون دون أن 

تدرك ذلك.
-1 الذهاب إىل سوبر ماركت:

وجـد العلماء أن األشـخاص الذين 
يذهبـون إىل املتاجر مـرة واحدة يف 
األسبوع كانوا أكثر عرضة لإلصابة 
بــ كورونا مـن األشـخاص الذين 
لـم يقومـوا بالتسـوق شـخصًيا، 
ينصح الخـرباء باختيـار التوصيل 
أو االستالم عىل جانب الطريق بدالً 

من ذلك.
-2 حضور التجمعات الكبرية:

قال العلمـاء ، إن االختالط املزدحم 
مجموعـات  مـع  املبانـي  داخـل 
مختلفـة ال يـزال يمثـل أكرب عامل 

خطر النتشار املرض.
-3 املواصالت العامة:

يسـتخدمون  الذيـن  األشـخاص 
أنواًعـا معينـة مـن وسـائل النقل 
العام بانتظام أكثر عرضة لإلصابة 
بــ كورونـا بمقـدار 1.3 مرة من 
األشـخاص الذين لم يفعلـوا ذلك، 
شـكلت الحافالت وسيارات األجرة 
أعـىل املخاطـر، لكـن العلمـاء لم 

يجـدوا أي مخاطـر متزايـدة بـني 
الذين ركبـوا قطارات  األشـخاص 

األنفاق.
-4 الصالة الرياضية:

املـكان األكثر خطـورة هو منطقة 
مزدحمـة وسـيئة التهويـة حيـث 
يمـارس النـاس تماريـن رياضية 
بكثافـة، كما هـو الحـال يف صالة 

األلعاب الرياضية .
-5 املطاعم:

حـذر الخرباء من تنـاول الطعام يف 
األماكـن املغلقـة، غالًبا مـا تكون 
ومليئـة  سـيئة  املطاعـم  تهويـة 
يرتـدون  ال  الذيـن  باألشـخاص 
أقنعة، إذا تناولت العشاء بالخارج 
، فاذهـب يف أوقـات أقـل ازدحاًما 
واجلـس يف منطقـة يقـل احتمال 

مرور األشخاص فيها.
6 - الخروج ليال:

الحفـالت  وأماكـن  النـوادي  تعـد 
املوسـيقية نقاًطا سـاخنة النتقال 
فـريوس كورونـا ، ومـن السـهل 
معرفة السبب غالًبا ما تكون تهوية 
سيئة ومزدحمة ومليئة بأشخاص 

ال أقنعة يتحدثون أو يغنون.
7 - ارتداء القناع الخاطئ:

يقـول الخرباء إن أي نوع من أنواع 
أقنعة الوجه هو حماية أفضل من 
عدمـه ، لكـن لعدة أسـابيع أوىص 
الكثـري باسـتبدال أقنعـة القماش 
بأقنعـة عالية الجـودة ، وتوصلت 
األبحـاث إىل أن أقنعـة القماش قد 
تكـون فعالة بنسـبة ٪35 فقط يف 
منع جزيئات الفريوس، يف حني أن 
N95s يمكنها اعرتاض ٪95 إذا تم 

تركيبها بشكل صحيح.

يحتـاج البعـض إىل االسـتمتاع بالوقت مع 
رشيك الحياة والقيام بالعديد من األنشـطة 
سـوًيا من أجـل تجديد عالقتهمـا وتكوين 

الكثري من الذكريات بينهما.
نسـتعرض لكـم هنا بعـض األفـكار التي 
يمكنكما تنفيذها سوًيا لتزيد روابط الصلة 

وتقوي حبكما:
- استمعوا إىل املوسيقى

اسـتمعوا إىل املوسـيقى سـوًيا يف املنزل أو 
خارج املنزل، شـاركوا املزيكا التي تحبونها 
سـوًيا، أو تعلموا العزف عىل آلة موسيقية، 

فسوف تقضون وقًتا ممتًعا جدا.
- العمل التطوعي

اشـرتكوا يف أي عمـل خـريي لإلنسـان أو 
الطبيعـة أو الحيوانـات، تجربـة إيجابيـة 
جديدة سوف تسـاعدكم عىل رؤية نفسكم 

بشكل أفضل.
- التسوق

إذا كنتـم يف حاجـة لـرشاء أي يشء جديـد 
مًعـا،  للتسـوق  سـوًيا  اذهبـوا  ملنزلكـم، 

وتناقشوا حول األسعار واألذواق.
- نجوم السماء

اذهبوا إىل رؤية النجـوم والكواكب وتعرفوا 
عىل علم الفلك، فهي تجربة جميلة ومثرية.

-الرياضة
مارسـوا رياضة جديدة سوًيا للحفاظ عىل 

صحتكم، كما أنها متعة جديدة جربوها.
-طهي الطعام

جربا أن تطبخا سوًيا اكلة جديدة يف املطبخ، 
فكرة بسـيطة لـن تكلفكـم الكثـري لكنها 

سوف تزيد من الرتابط يف عالقتكما.
-السبا

اذهبوا إىل السبا، من أجل املساج ومساكات 
شـهر  كل  واحـد  يـوم  والشـعر،  البـرشة 
سـوف يسـاعدكم عىل التخلص من التوتر 

واالسرتخاء ويزيد من الرتابط بينكمم.
-السياحة

زوروا أماكـن جديـدة يف مدينتكم أو بلدكم، 
مثل السائح الذي يأتي الستكشاف املدينة، 

اعرفوا تاريخكم أكثر.
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متغـري  انتشـار  اسـتمرار  مـع 
أوميكـرون يف أنحـاء العالم أصبح 
مـن الواضـح أن بعـض أعـراض 
تلـك  عـن  تختلـف  أوميكـرون 
السـابقة  املتغـريات  يف  املوجـودة 
لكورونـا، حيـث أبلـغ النـاس عن 
األعـراض الشـبيهة بالـربد وعدم 
وجود أعراض فقدان حاسـة الشم 
والتذوق، وهنـاك عرض واحد عىل 
وجه الخصوص هـو أكثر أعراض 
متغـري أوميكـرون شـيوعاً، وهذا 

العرض هو الصداع.
وترسد البيانات املبكرة من اململكة 
املتحدة املنشـورة يف املجلة الطبية 
الربيطانيـة BMJ الصـداع كأحـد 
أكثر أعـراض أوميكرون شـيوًعا، 
إىل جانـب سـيالن األنـف والتعـب 
عالوة عىل التقارير القصصية عن 

الصداع املرتبط بأوميكرون.
ُتظهر البيانات الصادرة عن وزارة 
الصحة بوالية واشـنطن األسبوع 
املـايض مدى شـيوع الصـداع مع 
أوميكـرون: أفـاد ٪65 من املرىض 
بوجـود صـداع ، مما يجعلـه أكثر 

األعراض شيوًعا.
ملاذا قد يسـبب متغـري أوميكرون 

الصداع؟
من املهم مالحظة أن الصداع ليس 
عرًضـا جديـًدا لفـريوس كورونا، 
حيث تشـري مراكز السـيطرة عىل 
 (CDC) األمـراض والوقاية منهـا
إىل أن الصداع هو أحد أكثر أعراض 
كورونا شـيوًعا وتشـمل األعراض 

األخرى:
-حمى أو قشعريرة

-سعال

-ضيـق يف التنفـس أو صعوبـة يف 
التنفس
-إعياء

-آالم يف العضالت أو الجسم
-فقدان جديد يف حاسـة التذوق أو 

الشم
-إلتهاب الحلق

-احتقان أو سيالن األنف
-الغثيان أو القيء

-إسهال

ومـع ذلك، يشـري الكثـريون إىل أن 
الصـداع يبـدو أكثـر شـيوًعا مـع 
أوميكـرون ممـا كان عليـه مـع 
دلتـا واملتغـريات األخـرى ، كما أن 

البيانات تدعم ذلك.
الجهـاز  فريوسـات  مـن  العديـد 
التنفـيس - بمـا يف ذلـك كورونا - 
تسـبب الصـداع، ووفقـاً لألطبـاء 
يمكن أن يكون هناك عدة أسـباب 

لحدوث ذلك مع أوميكرون.

الفكـرة العامـة هـي أن جسـمك 
يعانـي من تفاعـل التهابـي أثناء 
محاربـة الفريوس، والصـداع مع 
التعـب والحمـى وعالمـات أخرى 
كلها جـزء مـن مجمـع األعراض 

االلتهابية.
لكن يبـدو أن أوميكرون عىل وجه 
الخصوص يركـز أكثر عىل الجهاز 
التنفـيس العلوي ، والـذي يتضمن 
األنفية والصـداع يحدث  الجيـوب 
عـادة مع التهاب الجيـوب األنفية 
أضـف عوامل أخـرى مثـل التوتر 

الناتج عن اإلصابة بكورونا.
كيف يبدو صداع متغري أوميكرون 

لكورونا؟
وصـداع أوميكـرون ”مـن املرجح 
أن يكـون أمامًيا“، ممـا يعني أنك 
ستشـعر به عىل األرجح يف جبهتك 
يمكنـك  رأسـك،  مؤخـرة  مقابـل 
أيًضـا النقـر عىل الجيـوب األنفية 
يف جبهتـك وعظـام الوجنـة لديك 

وتشعر باأللم.
الصـداع بمفـرده ليـس دليال عىل 
كورونا، لكن إذا أصبت بصداع مع 
أعراض كورونا األخرى، فإن الوقت 

قد حان إلجراء اختبار كورونا.

إذا كنت من محبي فصل الشتاء 
أو مـن كارهيه، ممـن يقول إن 
لفصـل الصيف حلـول كثرية يف 
حال الشـعور بدرجـات الحرارة 
املرتفعـة، ولكـن فصل الشـتاء 
إذا كان الـربد قارًس من الصعب 
الشعور بالتدفئة، كنت من هذا أو 
من ذاك فال يمكن أن نختلف عىل 
أن الكل يريد أن يشـعر بالتدفئة 
ليكون نشيًطا ويستطيع القيام 
إليه؛  املوكلـة  بجميـع األعمـال 
خاًصـة وأن الشـتاء يحـث عىل 
الكسل، ولذلك نعرض لكم يف هذا 

املقال أبسـط الطرق لجعل املنزل 
أكثر تدفئة يف فصل الشتاء.

زجاجات املياه الساخن:
أكثـر أعضاء يف الجسـم يشـعر 
فيهـا اإلنسـان بالـربودة، همـا 
يديه وقدميـه، ويمكنك التخلص 
من هذا الشـعور عن طريق ملء 
زجاجـة بمياه سـاخن ووضعها 
أسفل البطانية، وحينها ستشعر 

بالدفء.
عدم إغالق باب الفرن:

عندمـا تطهني الطعـام يف الفرن 
وتنتهني منه اتركيه مفتوًحا بعد 
إغالق النار، وهذا بدوره سيساعد 
عىل تسخني الجو وتدفق الحرارة، 
وبالتايل الحصول عىل منزل أكثر 
تدفئـة، واحرِص يف هـذه الحالة 
عىل إغالق املطبـخ جيًدا، حتى ال 

يتعرض أطفالك لألذى.

املدفـأة  فـوق  رف  تثبيـت 
الكهربائية:

وضـع رف أعـىل املدفـأة يعمـل 
السـاخن،  الهـواء  عىل احتجـاز 
التطايـر  مـن  عليـه  والحفـاظ 
رسيًعا، مع الحرص عىل أن تكون 
املادة املصنوع منها الرف تحتمل 
الحرارة وتصلح لهذا االستخدام.

الفقاعـات  ذات  التغليـف  أوراق 
الهوائية:

يمكنك اسـتخدام أوراق التغليف 
يف تغطية النوافذ أو سد أي مكان 
يمكـن أن يتـرسب منـه الهـواء 

البارد داخل منزلك.
عدم غلق الباب عند االستحمام:

عدم غلق الباب عند االسـتحمام 
يسمح لألبخرة بالترسب إىل بقية 
املنزل، ومن ثم يعمل عىل تدفئته 

وسخونته.
تشغيل مروحة السقف:

تشـغيل مروحة السقف يف اتجاه 
عقارب الساعة برسعة منخفضة 
يسـاعد عىل نرش الهـواء الدافئ 
تتسـاءل  كنـت  وإذا  املنـزل،  يف 
اآلن كيـف تـدور املروحة عكس 
اتجاهها! فيمكـن للكهربائي أن 

ينفذ لك هذه الفكرة.
تشغيل إضاءة هادئة:

تعمل اإلضاءة الهادئة عىل إضفاء 
بعض الـدفء عىل منزلك، وكذلك 
إشـعال الشـموع، ولكن احرص 
عند اسـتخدام الشـموع خاًصة 

مع وجود أطفال يف املنزل.
تناول البهارات الحارة:

تعمل البهارات الحارة يف الطعام 
عىل توليـد التدفئة؛ لذلك إذا كنت 
تريـد أن تشـعر بالـدفء تنـاول 

الطعام الحار.
 رشب املياه:

عـدم الحـرص عـىل رشب املياه 
يف فصـل الشـتاء يجعل نشـاط 
الجسم الداخيل يف أقل مستوياته؛ 
األمـر الذي يتسـبب يف الشـعور 

بالربد.
 اسـتخدام الفحم والحطب:

يعد اسـتخدام الفحم والحطب يف 
التدفئة من الوسـائل الشائعة يف 
الكثري من املنازل واملحالت أيًضا، 
ولكن عليـك معرفة أنه ينتج عن 
اسـتخدامهما غـاز سـام ال لون 
لـه وال رائحـة، وهو أول أكسـيد 
الكربـون، فمن األفضل ترك هذه 
الوسـيلة حتـى النهايـة يف حال 

عـدم توافـر أي طـرق أخـرى.
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املقادير

- معكرونة : عبوة (صغرية الحجم)
- لحم مفروم : 250 غراماً

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : فّصان (مفروم ناعم)

- الجـزر : 1 حبـة (مفـروم مكعبـات 

صغرية جداً)

- صلصة االسباجيتي الجاهزة : علبة

- ملح : ربع ملعقة صغرية

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغرية

- أوريغانـو : نصـف ملعقـة صغـرية 

(مجفف)

كـوب  نصـف   : موزاريـال  جبـن   -

(مبشور)

كـوب  ربـع   : البارميـزان  جبـن   -

(مبشور)

- زيت الزيتون : ملعقة كبرية

طريقة التحضري

اسلقي املكرونة بحسب التعليمات عىل 

العبوة وصفيها.

ادهنـي طبـق الفرن بالقليـل من زيت 

الزيتـون وضعـي املكرونـة املسـلوقة 

فيه.

ضعي اللحم املفـروم يف مقالة عىل نار 

متوسـطة وقلبـي حتـى يصبـح بني 

اللون.

أضيفي زيـت الزيتون والبصـل وامللح 

وقلبـي ملـدة 5 دقائـق حتـى يطـرى 

البصل.

أضيفي الثوم والجزر والفلفل األسـود 

واألوريغانو وقلبي ملدة 10 دقائق حتى 

تطرى املكونات.

أضيفي صلصة املكرونة وغطي املقالة 

واتركيها عىل نار هادئة ملدة 10 دقائق 

حتى تتسبك الصلصة.

صبـي مزيـج اللحـم والصلصـة فوق 

املكرونة يف طبق الفرن.

انثـري جبن املوزريال وجبن البارميزان 

فوق الطبق.

أدخيل الطبـق للفرن عىل حـرارة 180 

درجـة ملـدة 20 دقيقـة حتـى تـذوب 

الجبنة وتتحمر.
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يعترب الزعرت من أشهر األعشاب 
املسـتخدمة يف عالـم املضـادات 
الحيوية وتقويـة الذاكرة وعالج 
مشـاكل عرس الهضـم، كما أنه 
يدخل بإعداد أصناف مميزة من 
األكالت مثل املعجنات والسلطات 
أيضـاً، ولكـن هـل تسـاءلت ما 

هي فوائد شـاي الزعرت للجسم، 
نستعرض لك أهم هذه الفوائد:

فوائد شاي الزعرت:
-تقوية الجهاز املناعي

-عالج أمراض الجهاز التنفيس
- عالج األمراض الجلدية

-التخلص من اآلالم

- تقوية الشعر
-التخلص من الحصوات

-الحفاظ عىل صحة القلب
-حماية األسنان

- فوائـد ووصفات شـاي الزعرت 
وخاصة  والتخسـيس  للريجيـم 

منطقة البطن

لـم تعد تربيـة األطفال سـهلة 
كمـا يعتقـد الكثـريون، ففـي 
التعليـم  السـابق كان مصـدر 
األول هـو املنـزل حتـى ينتقل 
الدراسـة،  مرحلـة  إىل  الطفـل 
فتصقـل تربيتـه وأخالقـه من 
جانب معلميه، ولكن اآلن أصبح 
لألطفـال مجـال واسـع وكبري 
وعالـم افـرتايض وتكنولوجيـا 
اخرتقـت تفكـريه بشـكل أكرب 
لكسـب الخـربات والتعلم، فهم 
الـذي  التليفزيـون  يشـاهدون 
أصبـح نافذة تطل عـىل العالم، 
وذلـك بجانب الهاتـف املحمول 
باإلنرتنت  املتصلني  والكمبيوتر 
طوال اليوم وبال حدود أو رقابة 
مـن جانـب األرسة، وهـذا مـا 
يجعل األم تتساءل كيف أشجع 

طفيل ليكون شخصا إيجابيا؟
- اطلبـى منـه أن يشـاركك ىف 
بعض األعمال املنزلية موضحة 
له أنـك ال تسـتطيعني تنفيذها 

دون قوته وذكائه.
-  البد أن تسـتخدم األم بصورة 
مسـتمرة كلمـات مثـل ”أنـت 
شخص جميل جدا، أنت شاطر، 
أنت موهـوب“ حتى لو العكس 
هـذا مـا يجعـل من طفلـك أن 

يسعي للوصول ملا تقولني دون 
أن تطلبي منه.

- عليـك أخـذ رأيـه ومشـورته 
وطلـب أفـكار منـه مـن وقت 
لآلخـر يف كيفية تغيـري ديكور 
املنزل أو أنشطة جديدة يمكنكم 
تنفيذهـا سـويا، وهذا سـوف 

يظهر الفرق ىف ردود أفعاله.
- التشجيع املسـتمر والتحفيز 
حتى لو بهدايا رمزية من وقت 

آلخر.
-  الحوار املسـتمر مـع الطفل 
يجعله يتحدث معك دون خوف 

أو رهبة.
-  يجب أن يكون االب واألم قدوة 
ىف كل ترصفاتهم أمام أوالدهم، 

والبـد من كتمـان أرسار بعض 
للحفـاظ عـىل الخصوصيـات، 
وعدم الشـجار مـن وقت آلخر 
حتى اليشـعر الطفل بالذعر أو 
الخـوف أو يصبح عديـم الثقة 

بنفسه.
- تفسـري األشـياء أو األوامـر 
بصـورة  تنفيذهـا  املطلـوب 
مبسـطة مناسبة لعمر الطفل، 
مع عمل جدول مبسط له يجعل 

الطفل يشعر باملسئولية.
- وأهـم هـذه الخطـوات البـد 
عىل األم واألب مـن اإلجابة عن 
الطفل بإجابات  جميع اسـئلة 
مقنعة وسهلة مهما كان شكل 

السؤال.
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ال شـّك يف أّنك من الناشـطات عرب وسـائل 
التواصل االجتماعي عىل اختالف أشكالها. 
الصـور  نـوع  أن  تعلمـي  أن  عليـك  لـذا 
الشـخصية التـي تفضلـني وضعهـا عـىل 
حساباتك الخاصة تظهر الكثري من معالم 

شخصيتك وتكشف الكثري من أرسارها.
1 صورتك مع زوجك أو أحد أوالدك

إذا كانـت هذه الصورة هـي املفضلة لديك، 
فهذا يعني أّنك تتمتعني بشـخصية يطغى 
عليهـا الطابـع العاطفـي. ويشـري إىل أّنك 
تحرصـني عـىل الدفـاع بشـكل ال مثيل له 
عمـن تحبـني. لكـّن هـذا ال يدل عـىل أّنك 
محبـة للتملك بـل أّنك مسـتعدة للتضحية 
بكل ما لديك ليشعر أفراد عائلتك باالرتياح 

والرفاهية.
2 صورة تتضمن حكمة أو صورة تعبريية

إذا كنـت من محبات هذا النوع من الصور، 
فهذا يدل عىل أّنك صاحبة شخصية ودودة 
وتحبني التعاون مع اآلخرين وتكوين الكثري 
مـن الصداقـات واالنسـجام مع الشـبكة 
االجتماعيـة املحيطة بك. كمـا يعني أّنك ال 
تحبني التباهـي باإلنجـازات التي تقومني 
بها وتحرصني عىل أن تبقى حياتك العائلية 

بعيدة عن التداول العام.
3 صورة السيلفي

هـي الصورة األكثر شـيوعاً عىل شـبكات 
التواصـل االجتماعـي اليـوم. فـإذا كنـت 
تعتمدينها كصورة شخصية غالباً، اعلمي 
أّنك تشـعرين باالرتياح التـام مع تفاصيل 
حياتك الخاصة واملهنية. كما يشري هذا إىل 
أّنك تثقني بنفسك إىل حد كبري جداً وتحبني 

التعبري عن ذاتك بحرية ومن دون قيود.

4 صورة مع الصديقات
يف حال كنت تفضلني اعتماد صورة تجمعك 
وصديقاتـك كصـورة شـخصية لـك عـىل 
وسـائل التواصل، فهذا يدّل عىل أّنك تحبني 
املرح وخـوض املغامـرات والتجـارب غري 
املسبوقة. كما يشـري إىل أّنك ال تتوانني عن 
مواجهة املصاعب أياً تكن طبيعتها. ويعني 
أّنك تحاولني دائماً الهرب من أسباب التوتر 
أيـاً تكن. فأنت قادرة عىل إخفاء حزنك من 

خالل ابتسامة ترسمينها عىل وجهك.
5 صورة من حدث مميز

قـد يكون هـا الحـدث احتفـاالً أو سـفراً 
أو نجاحـاً. ويف حـال كنـت تحبـني إظهار 
ذلـك من خـالل صورتـك الشـخصية عىل 
وسـائل التواصـل االجتماعي، فهذا يشـري 

إىل أّنك تطمحـني دائماً إىل إدخال التغيريات 
عـىل روتـني حياتـك وإىل تغيـري ظروفهـا 
واتجاهاتهـا. كمـا يـدّل عـىل أّنـك تتوقني 
باسـتمرار إىل االنتقـال إىل مرحلـة جديدة. 

فأنت ال تحبني الثبات وتهربني من امللل.
6 صورة مشهد طبيعي

 إذا كان هـذا خيارك الدائـم، فهو يدّل عىل 
أّنـك تحبـني املغامـرة والسـفر واالنطالق 
مـن األمكنـة الضيقـة إىل آفاق واسـعة يف 
االتجاهـات كافـة. كمـا أّنه يشـري إىل أّنك 
اكتسـاب  وتحبـني  بالفضـول  تتمتعـني 
الثقافـة يف املجـاالت املختلفـة. ويعني أنك 
تثقني بنفسـك وتعرفني تماماً الهدف الذي 
يتعني عليك تحقيقه يف حياتك وتسـعني إىل 

ذلك بكل ما أوتيت من قوة.  

رجل ينقل عن ابيه... يقول ذهبت مع أبي قبل خمسـني سـنة اىل 
الحج بصحبـة قافلة من الجمال وعندمـا تجاوزنا منطقة يقال 
لها عفیف قال يل أبـي أنزلني من البعري ياولدي القيض،، حاجتي 
فأنزلتـه من البعري وذهـب ليقيض حاجته ، وقـال يل أبي ،أذهب 
ياولـدي مـع القافلة وسـوف ألتحق بكـم عندما أكمـل حاجتي 
وذهبت مع القافلة ، وبعد فرتة ، نظرت خلفي وجدت القافلة قد 
بعـدت كثريا عن أبي ، فرجعت جاريا عىل قدمي فحملت أبي عىل 
كتفـي ثم أنطلقت اىل القافلة وأنا أميش أحسسـت برطوبة نزلت 
عـىل وجهي وتبني أنها دموع أبي، ونظـرت اىل وجه أبي فوجدته 
يبكـي فقلـت له يا أبي ياأبي والله واللـه أنك أخف عىل كتفي من 

الريشة.
فقال االب:ليس لهذابكيت يا ولدي ولكن بكيت النني يف هذا املكان 

حملـت ، أبي ع كتفي قبل ثالثني سـنة عندمـا أراد أن يحج وانت 
األن تحملني ع كتفيك ياولدي.

إن فقـدت مكان بذورك التي بذرتها يوما ما سـيخربك الغيث أين 
زرعتهـا من بـدأ بالعطية من غري طلب وأكمـل املعروف من غري 

أمتنان فقد أكمل االحسان.

تـزوج رجل بامرأتني إحداهما اسـمها حانة والثانية اسـمها مانة ، 

وكانـت حانة صغرية يف السـن عمرها ال يتجـاوز العرشين بخالف 

مانة التي كان يزيد عمرها عىل الخمسني والشيب لعب برأسها.

فـكان كلما دخل إىل حجـرة حانة تنظر إىل لحيتـه وتنـزع منها كل 

شـعرة بيضاء وتقول: يصعب عيلَّ عندما أرى الشـعر الشائب يلعب 

بهـذه اللحيـة الجميلة وأنت مازلت شـاًبا ، فيذهب الرجل إىل حجرة 

مانة فتمسـك لحيته هي األخرى وتنـزع منها الشـعر األسود وهي 

تقول له : ُيكدِّرني أن أرى شعرًا أسود بلحيتك وأنت رجل كبري السن 

جليل القدر.

ودام حـال الرجل عىل هذا املنوال إىل أن نظـر يف املرآة يوًما فرأى بها 

نقًصا عظيًما ، فمسك لحيته بعنف وقال : ”بني حانة ومانة ضاعت 

لحانا“ ومن وقتها صارت مثُال.
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اختر صورتك الشخصية على وسائل التواصل لنقول لك ما تكشفه عنك

بذرة الخير

”بين حانة ومانة ضاعت لحانا“

صــــورة و حــــدث

غزل عراقي
اويـــاك واتعاتـب  العتـب  وكـت  يجـي 
اويـــــــــاي اذنوبـك  بديـك  واخليهـن 

بالجفـــــوف يحـرك  جمـر  الشـلتك  انـا 
املــــاي يلوحـك  عليـك  خايـف  واضـل 

أداويــــــــــه منـك  املـىض  سـهم  أثـر 
الجــــــاي لسـهمك  مـكان  وأحـرضيل 

بيـــــــــــــك وأهـم  منـك  الحـزن  أتلكـه 
ملكــــــــــــاي مثـل  اليـرسك  ملكـه  ويـا 

مـوت العطـش  مـن  أمـوت  صبـريه  مثـل 
املــــــاي أخـرسك  ومـا  دمعتـي  أرشب 

جــــروح واتحمـل  صـرب  روحـي  وكل 
اهـــــــــــواي اتحمـل  التخـاف  اجـرح 

يفــــــالن العطـش  وصديقـي  صبـريه 
؟ املـــــــــاي  تكطـع  مـن  أذل  حسـبالك 

بارثلوميو  الربتغايل  املستكشف   -  1488  *
بعد  أفريقيا  بجنوب  موسل  خليج  يف  يهبط  دياز 
اإللتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وبذلك يكون 

أول أوروبي يصل إىل البعد جنوباً.
إىل  للعودة  اليهود  يدعو  صقلية  ملك   -  1740  *

بلده التي أخرجوا منها عام 1493.
إلنتاج  تجاري  مصنع  أول  تأسيس   -  1815  *

الجبن يف سويرسا.
املتحدة  بالواليات  تعرتف  أسبانيا   -  1783  *

األمريكية.
* 1867 - األمري موتسوهيتو يصبح اإلمرباطور 

ميجي.
* 1903 - الربيطانيون يستولون عىل مدينة كانو 
حارضة شمال نيجرييا وكان وقتها معظم جنوب 
الربيطانية وذلك منذ  للحماية  نيجرييا قد خضع 

عام 1900.
* 1915 - وقوع معركة رمانة يف الحرب العاملية 
أملانية  بقيادة  الرتكية  القوات  قامت  حيث  األوىل 
املدفعية  السويس من سيناء وكانت  قناة  بعبور 
تنتظر  والفرنسية  الربيطانية  والبوارج  املرصية 
عثماني  جندي   1500 بقتل  قامت  ثم  عبورهم 
األتراك  تعجب  إىل  ذلك  وأدى  الجيش  باقي  وردت 
ألن خصمهم كان يرتدي الطربوش مثلهم، وقام 
للقائد  إنجلرتا بمنح وسام صليب فيكتوريا  ملك 

املرصي عيل زكي واملالزم أول خليل جبور.
عالقاتها  تقطع  املتحدة  الواليات   -  1917  *
حرب  سياسة  عن  األخرية  إعالن  غداه  أملانيا  مع 
الغواصات غري املحدودة وذلك أثناء الحرب العاملية 

األوىل.

1945 - بداية معركة مانيال السرتجاع العاصمة 
املتحدة  والواليات  اليابان  بني  وذلك  الفلبينية 

بتحالف مع الفلبينيني.
1947 - انطالق إذاعة دمشق السورية الرسمية، 

وهي ثاني إذاعة تأسست يف العالم العربي.
عىل  القبض  تلقي  الربيطانية  الرشطة   -  1950
التجسس  بتهمة  فوكس  كالوس  النووي  العالم 
واالمريكي  الربيطاني  النووي  الربنامج  عىل 

لصالح االتحاد السوفيتي.
يقرر  كينيدي  جون  االمريكي  الرئيس   -  1962
كوبا  مع  التجارية  املبادالت  أنواع  جميع  حظر 

باستثناء املواد الغذائية واالدوية.
منظمة  رئاسة  يتوىل  عرفات  يارس   -  1969
املجلس  باجتماع  وذلك  الفلسطينية  التحرير 

الوطني الفلسطيني املنعقد يف القاهرة.
الخالدية  حي  يجتاح  السوري  الجيش   -  2012

واالحياء املحيطة به يف حمص.
معاذ  االردني  الطيار  إعدام  عن  االعالن   -  2015
الكساسبة حرًقا عىل يد تنظيم داعش قبل شهر 
بإعدام  ُترد  ُردنَّية  اال  واُلحكومة  تاريخه،  من 

ساجدة الريشاوي وزياد الكربويل.
السلفادوري  السيايس  فوز  عن  االعالن   -  2019
برئاسة  كيلة  أبو  نجيب  االصل  فلسطيني 
%من   53 نسبته  ما  حصد  أن  بعد  السلفادور 

االصوات.
2020 - املحكمة الدستورية املاالوية تلغي نتائج 
بها  فاز  التي   2019 لعام  العامة  االنتخابات 
انتخابات  بإجراء  وتأمر  موثاريكا،  بيرت  الرئيس 

جديدة.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
أبـــــــراج

ربما تراجـع أو تفحص حسـاباتك البنكية يف الصباح 
وتكتشف أن هناك انخفاضا ملحوظا يف املبالغ التي قمت 
بإيداعهـا منذ فـرتة. ال تقلق فهي مجرد أخطاء حسـابية، 
ولكنـك ستشـعر بإحبـاط شـديد. مرحلة جديـدة يف حياتك 
املهنية سـتؤتي ثمارها قريبا. ال تنفق بإرساف وحافظ عىل 

أموالك حتى تحصل عىل أرباح مشاريعك الجديدة.

تنفـق أموالك اليـوم يف أغراض غـري مهمة. ال 
تقلـق فهذه األغراض سـتعود بالنفع عليك فيما 
بعـد. ال يوجد يشء مسـتحيل. ال تخف من اإلفالس 
فهذه الحالة مؤقتة. ستسـتقر حالتك املادية جدا خالل 

الشهور املقبلة، فحاول أن تستغل هذه الفرتة.

طـي صفحات املايض قـد يكون سـببا لبداية 
جديـدة ومسـتقبل مـرشق. تشـعر بالحماس 
والـرسور والتفاؤل. أهدافك واضحة وذهنك صاف، 
فكيـف ال تحقـق النجاح؟ ركـز عىل أهدافـك وال تهدر 

وقتك وجهدك يف التفكري يف أضغاث أحالم.

أفكارك ورغباتك تدفعك نحو التفكري يف خطط 
غريبـة من أجـل جمع األمـوال. مـن املتوقع أن 
تلتقـي اليوم بخبري يف البورصة أو بمستشـار مايل، 
ولذلك قد تجد أن هذه فرصة لالستفسـار عن حسـابك 

املرصيف.

تكون عىل استعداد ملواجهة أي طارئ، هذا الظرف 
عىل  قدراتك  لتكتشف  اختبار  أمام  يضعك  الصعب 
الرشيك  إهمال  الناجحة.  الحلول  وإيجاد  املواجهة 
األوضاع قبل فوات  إىل تصحيح  سيكون مكلفا جدا، فسارع 
ترفيهية  واالنطالق يف رحلة  ال ترتدد يف حزم حقائبك  األوان. 

لتزور خاللها بعض البلدان.

عالقتك العاطفية اليوم سـتكون أفضل من األمس. 
لديك قدرة عـىل التواصل مع اآلخرين واالهتمام بهم. 
مـا أروع االهتمام بشـخص تحبه دون انتظـار مقابل، 
وهـذا ما تفعلـه اليوم. لعل اليوم هو أنسـب وقـت لالنتقال 
ملرحلـة أخرى وألخـذ خطوة جديـدة يف عالقتـك العاطفية، 

وخاصة ان الحبيب ال يمانع.

حركـة الكواكب تمنحك حيوية وإرشاقا اليوم. 
إذا كنـت تبحـث عـن حبيـب اليـوم، فالحبيـب 
بجانبـك! قـد يحيط بكما العديد من األشـخاص ما 
يمنع التواصل بينكما، ولكن الفرصة ستؤتي فانتظرها 

واغتنمها يف الحال! كن صبورا فال داع للرسعة.

إذا أردت تبديـل موقفك يف العمـل، حاول بذل املزيد 
من الجهد يف األيام القليلة املقبلة. قد يفاجئك الرشيك 
بمواقف مميزة ليكسـب رضـاك، وبما أنك مطمنئ البال 
وخفيف الظل، تبادله االهتمام فتقوى العالقة بينكما وتشتّد 
الروابط. كن شـديد الحرص واالهتمام بصحتك وقم بكل ما 

يف وسعك لتبقى سليماً معاىف.

التغيـريات التـي قد تحـدث يف منزلـك اليوم قد 
تكون سـببا يف زيادة دخلك. شخص ما قد يغادر 
املنزل اليوم وبالتايل سـتقل األعباء إىل حد ما أو ربما 
تفكر يف االنتقال إىل مكان جديد قريب من مكان العمل. 
أيا كان التغري الذي يحدث، فقد سـيكون سببا يف تغيري 

حالتك املادية يف املرحلة املقبلة.

ستشـعر بحريـة يف الترصف يف أموالـك اليوم، 
ولكنك حريص أيضا عليها إال أن سخاءك وكرمك 
يسبق حرصك دائما. تميل للعطاء خاصة ملن تشعر 
أنهم بحاجة إىل املال. حافظ عىل أموالك فربما لن يقدر 

البعض ما تفعله من أجلهم.

تشـكو اليـوم مـن التأخـري واالنزعـاج، وتبدو غري 
مسـيطر عىل األوضـاع، فحاول أن تتجّنـب االلتباس 
والنزاع. عنادك يزعج الحبيب كثريا، اسـتمع إليه وتفهم 
حاجاتـه ووجهة نظره قبل الحكم مسـبقا. وضعك الصحي 
اليـوم يف حال من التقلّب والتذبذب بسـبب بعض العوارض، 

فكن حذرا.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

التغيـري يف العمـل اليـوم قـد يكـون لصالحك 
بنسـبة كبرية. قد تكون هذه التغريات يف مهنتك 
الحالية أو يف مهنة جديدة ولكن عىل أي حال األمور 
سـتتغري إىل األفضل، فال تجعل شعورك بعدم األمان أو 
ارتباطـك بمهنتـك الحالية يجعلك ترتاجـع. فكر جيدا، 

فالفرصة ال تتكرر.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊رأيس
1.مذاق محبب - وقع وعقد صفقة.

2.مدينة أثرية يف موريتانيا - قل وغال.
3.حضارتهم كان فيها االسبوع عرشة ايام.

4.مخرتع البنسلني.
5.ستة عرش بحرا بال ماء.

6.مشاعر تحدث يف املسابقات - فرتة من الزمان.
.                                             .7

8.فيها أكرب تجمع للرباكني يف العالم.
9.قاهر الصليبيني.

10.كاملستجري منها بالنار - يبني ويوضح بالكالم.
أفقي

1.حرص يف مكان ضيق - مفرقعة (باالجنبية) - حزم شيئا يف القماش.
2.حرف نصب - ضمري متكلم - احساس يسبب الضيق.

3.نهض أو أمسك عن امليش - ناضلوا (متفرقة).
4.يحـرك الطـري جناحيـه - جبل يف املدينة سـميت به معركـة يف التاريخ 

االسالمي (معكوسة).
5.خط يسـتوي عنده الليل والنهار.

6.أرسة (بالعامية) - خذ واحصل عىل اليشء.
7.النقاط الداكنة عىل الجلد - تقال لألعىل رتبة.

8.من برعاهم امللك (معكوسة) - حسام.
9.مـن آلهة الفراعنة - من ألعاب التسـلية عىل الطاولـة - يحدد بالكلمة 

والنص.
10.حالة الشخص النفسية - أم البرشية.
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«برضه  أغنية  لدويتو  التحضري  كواليس  عن  أنغام،  املطربة،  كشفت 
حلقة  عىل  ضيفًة  حلولها  بعد  وذلك  كفوري،  وائل  الفنان  مع  بتوحشني» 
خاصة يقّدمها عرب محطة «راديو إنرجي ٩٢٫١» وائل منصور وزهرة رامي، 
عن  أنغام  (يناير).وتحدثت  الثاني  كانون  شهر  نجمة  اختيارها  بمناسبة 
حققت  التي  األخرية  أغانيها  وكواليس  الفني،  ومشوارها  األخرية،  أعمالها 
نجاحاً كبرياً، وأزمتها مع أصالة وشائعة ارتباطها باملخرج مجدي الهواري.

عليها  االتفاق  تم  فكرة  كانت  بتوحشني»  «برضه  أغنية  «إن  أنغام:  وقالت 
فجأة ومن دون تخطيط مسبق، يف سهرة بمنزل املستشار تركي آل الشيخ 
فجأة». الفنية  والشخصيات  املوسيقيني  من  عدد  وبحضور  نارص»،  «أبو 

الجلسة  أثناء  كفوري  وائل  للفنان  سألوني»  «سألوني  غّنت  أنها  وأوضحت 
الفنية يف منزل «أبو نارص»، وشاركها الفنان اللبناني الغناء، فأثنى الجميع 
عىل الكيمياء املشرتكة بينهما واقرتحوا فكرة عمل الدويتو الغنائي.وكشفت 
أنغام عن تلقيها العالج من االكتئاب ملدة أربع سنوات، وأنها اآلن توقفت عن 
تناول األدوية تماماً، وأصبحت تتفاءل وتنظر اىل الّنعم التي يف حياتها، حيث 
أقاِض  لم  وأنا  سخيفة،  الهواري  مجدي  املخرج  من  زواجي  «شائعة  قالت: 
أي صحايف أو صحافية، ولكن إسناد األخبار اىل صور أمر سخيف جداً، وأنا 

شخص يسامح بسهولة ولكنني ال أتقّبل ترويج الشائعات عني».
خالفها  حول  املثار  الجدل  مع وعن 

اإلساءة  تعّمدت  «أصالة  أنغام:  قالت  أصالة، 
بني  كبري  والفارق  مرة،  من  أكثر  يل  الشخصية 

الغلط واإلساءة عن عمد، واإلساءة بالنسبة يل 
ال تقل بشاعًة عن القتل العمد».

االحتفال  يف  ترغب  كانت  إنها  أنغام  وقالت 
باليوبيل الذهبي لها وعيد ميالدها الخمسني 
هذا العام، لكن إصابة الكثري من أصدقائها 

بفريوس كورونا حال دون ذلك.

@ıaÏuc@›»ìm@ëäbœ@‚bÌãfl
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ملكة  افتتحت 

مرييام  املرسح، 

الدورة  فارس، 

الثامنة من بطولة 

لسباق  العالم 

أي»  «الفورموال 

وألول  انطلقت  التي 

اململكة  من  مرة 

السعودية،  العربية 

لتكمل  الرياض  وتحديداً 

قدمت  العالم..٠  يف  جولتها 

عىل  متعددة  لوحات  مرييام 

أغنيتها  بينها  ومن  املرسح 

املغربية   - األمازيغية 

التي  «معليش»  الجديدة 

األكثر  من  زالت  ما 

يف  يوتيوب  عىل  شيوعاً 

العربية،  الدول  مختلف 

مليوني  حققت  األغنية 

يوتيوب  عىل  مشاهدة 

األول  يومها  يف 

رت  وتصد

ئح  ا لو

االستماع 

عىل املنصات الرقمية.

الجمهور  مرييام  فاجأت 

بأغنية عراقية جديدة قدمتها 

ألول مرة عىل هذا املرسح «هذا 

وقد  الجوبي،  باإليقاع  الحلو» 

طبول  فرقة  مع  مرييام  أدتها 

عراقية وشاركتهم االستعراض 

بقرعها عىل الطبل، فور غنائها 

جميع  عىل  األغنية  انترشت 

العرض  والق  التواصل  مواقع 

الذي قدمته مرييام استحسان 

الجمهور والحضور.

ستلتقي  أخرى،  ناحية  من 

اإلمارات  مرييام جمهورها يف 

إكسبو  يف  املتحدة  العربية 

٢٠٢٠ يف ٥ فرباير عىل منصة 

وستحتفل  اليوبيل، 

العشاق  عيد  يف 

جمهورها  مع 

يف  اسطنبول  يف 

تركيا يف قاعة تيم 

شو.

أعلنت الفنانة املرصية واملثرية للجدل يف اآلونة األخرية، 
بشكل  الفني  نشاطها  ممارسة  بدئها  عن  زكي،  منى 
لعرض  القادمة  الفرتة  خالل  تستعد  حيث  طبيعي، 
البطولة عىل خشبة  فيه  تشارك  أحدث عمل مرسحي 
جديدة  مرسحية  يف  السقا،  أحمد  الفنان  أمام  املرسح 
بعنوان «العروسة»، بعد سنوات طولية من االبتعاد عن 

املرسح.
يذكر أن العرض الذي يحمل اسم «العروسة» لن يكون 
يتم  أن  املحتمل  من  حيث  للمرسحية،  النهائي  االسم 
تغيريه واإلعالن عنه قبل العرض بأيام قليلة، وخاصة 

بعد اكتمال فريق العمل بالكامل من ممثلني وغريه.
هي  تعترب  «العروسة»  مرسحية  ان  بالذكر  الجدير 
التعاون املرسحي األول بني منى زكي وأحمد السقا بعد 
كان  حيث  املرسحي،  العمل  عن  عاماً  لـ١٩  دام  غياب 
آخر عمل مرسحي يجمعهما مرسحية «كده أوكيه»، 
هاني  منري،  رشيف  البطولة  فيها  شاركهما  والتي 

رمزي، ياسمني عبد العزيز.

العراقي، سيف نبيل، عن حفل  النجم  كشف 
كبري يتحرض له يف العاصمة العراقية بغداد، 
بها  يشارك  التي  الحفالت  من  سلسلة  بعد 
أيدول..  عراق  برنامج  مع  مزامنة  أخرياً 
وبحسب مصادر خاصة، فقد قيل انه وبسبب 
ضخامة الحفل املتوقع يف شهر ٣ / مارس، 
قلب  البالد  يف  تجّول  اإلعالن عن حظر  سيتم 
املتوقع  من  لحفل  مشدد  تنظيم  مع  الحفل، 

ان يكون األضخم يف العالم العربي.
أطلقوا  قد  نبيل  سيف  الفنان  جمهور  وكان 
جديد  لقب  يف  #جاهزين_لقمة_الجيل  وسم 
أطلقوه عليه بعد نجاحات كبرية يف األشهر 

األخرية.
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عمـــــت  د
هيفـاء  الفنانـة، 
وهبي، مؤدي املهرجانات حمو 
بيكا، خالل لقائه بربنامج «مرص 
جديدة»، الذي تقدمه املذيعة إنجي 
أنور، عىل قنـاة ETC. ويف مداخلة 
هاتفيـة، قالـت هيفـاء: «يا حمو 
النـاس بتحبـك، وملا برتكز بشـغلك 
واألغاني الحلوة ده اليل الناس عايزاه 
منك، مرتكـزش يف الهجوم»، لريد عليها 
«ما انا مش عارف اشتغل بتهاجم بس».

 وتابعـت هيفاء «الناس بتحـب الحاجات 
الحلـوة ومنك انت بالتحديـد، الناس بتنىس 
الهجـوم مع الوقت وملا يشـوفوا انك بتعمل 
حاجات حلوة»، مؤكدة ان االختالف مطلوب 
وحلو، وأن حمو يقدم شيئا مختلفا. أما عن 
الهجـوم الـذي تعرضت له هيفـاء يف بداية 
مشـوارها، فعلقـت: «أنـا ابتديت مكنتش 
بسـتحمل الهجـوم، ابتديـت صغرية غري 
ملـا يكون الواحد ناضـج، وأنا فهمت من 
كالمـه إن هو سـند لعيلته مـش عايز 

حـد يهـز السـند ده وعايز 
وأضافـت  يشـتغل». 

مكنتـش  األول  «يف 
بتحمل الني صغرية 
ومعنديـش خـربة، 
مـن  اتعلمـت 
واكتشـفت  نفـيس 
ان  الوقـت  مـع 

النـاس مش هـي اليل 
نـاس  فيـه  بتهاجمـك، 

معينـة شـغلها الهجوم مش 
رضوري يكونـوا فنانـني وال جمهور ده 

نـوع تالت مـن النـاس، أي فنان ملـا بريكز 
يف شـغله بيالقـي نجاحه وشـغله بيدافعوا 
عنه، مش بنحتـاج حاجة تاني ملا تحس ان 
شـغلك رد لـك اعتبارك». ووجهـت نصيحة 
لحمـو أن يرد عىل الهجوم بعمله ال بالكالم. 
وعن رأيها يف قرارات نقابة املهن املوسيقية 
برئاسـة الفنان هاني شـاكر، قالـت «كلنا 
بنحـرتم القوانـني أكيد فيـه غلطة حصلت 
ممكن نرجعلها ونحـاول نصلح، أنا بحرتم 

الفنـان هاني شـاكر كتـري وخد 
بسـبب  باإلجمـاع  قـرارات 
ملا تتصلح  حاجات حصلت 
النقابـة  أمـام  صورتهـا 
وأمـام النـاس أكيد مش 
هيمنع أغنية حلوة بكالم 
جميـل ولحن حلـو، هو 
يريـد إصالح واقـع حدث 
بـه بعض الفـوىض، ممكن 
يكون فيه أشـخاص ُظلموا يف 

زحمة القرارات». 
وعادت للحديث عن حمو بيكا، قائلة «بحس 
إن حمو عنده خفة دم وبراءة»، وعرض عليها 
حمو أن يكتب لها أغنية «اكتب لها ويزيدني 
الرشف انهـا تغنيها»، لرتد «الحاجات دي أنا 
مش بجامل نفـيس وال اآلخرين لو قدم عمل 
حلو مش هقول أل». وعن أكثر ما يعجبها يف 
أغاني حمو بيكا، قالـت «اكرت حاجة بحبها 
لحمـو وهـو بيسـجل بحـب اللحظـات دي 
أوي وبتخيل الناس تقـرب منه اكرت، عايزاك 

تحفظها وهو إنسان طبيعي».

ÂÇbé@ã�fl

الكتابة ليست لعبة يراد بها التسلية، وهي ال تدخل من باب الهواية 
أو الرتف الذهني، وليست من نوع الفوازير والطالسم.

الكتابة وضوح واقتدار بني طرفنْي: املرسل واملستقبل، وعىل املرسل 
أن يكون قادرا عىل إرسال ما يريد بصورة سلسة وشهية ومغرية، 

وعىل املستقبل أن يأخذ ما يصل إليه بيرس وسهولة.
الكتابة صناعة ال يجيدها إال من امتلك زمام اللغة الرصينة املعربة يف 
دالالتها العميقة، فاملوضوع لغة ومعلومة يف فضاء مرتع بالدهشة 

واالحساس والصدق.
ال يوجد وحي ينزل عىل الكاتب مثلما ال يوجد شيطان ينطلق من 
الشاعر، فالكاتب صانع نفسه من خالل  ليدخل رأس  وادي عبقر 
تجربته وثقافته وذاكرته وقدرته عىل التأثري، وإيصال ما يريد قوله 

اىل املتلقي بطريقة سليمة، ورحم الله الجواهري عندما قال:
ال يولد املرء ال هرّا وال سبعا       لكن عصارة تجريب وتمرين

متواصلة  وقراءة  مرتاكمة،  وخربة  شاق،  ذهني  عمل  والكتابة 
والتحليل،  واالختيار  واالستنباط  االستنتاج  عىل  وقدرة  جديد،  لكل 
الهرم  الجملة، ومقتدر عىل تنفيذ  والكاتب فنان وحاذق يف اختيار 
الذي وضع خريطته، والتعبري عن رأيه وما يراه داخل دائرة صدقه 

وقناعته.
طارئ  إلضافة  قابلة  غري  ومتكاملة  متماسكة  وحدة  والكتابة 
اىل  دخلت  إليها  أضيف  ما  فإذا  جسدها،  من  يشء  انتزاع  أو  عليها 
حالة الرتهل، وكل ترهل قبيح، وإذا ما انتزع منها دخلت اىل حالة 

االنكماش التي تدفع القلم اىل دهاليز الغموض واالبهام.
وهذه  كلمة،  بآخر  وتنتهي  بالعنوان  تبدأ  املتماسكة  الوحدة  هذه 
الوحدة املتكاملة تشمل اإلطار واملضمون، املبنى واملعنى يف تناسق 
تام، وعىل وفق هدف معلوم ومرسوم وواضح، وكلما وصلت إلينا 
األلفاظ  كانت  وكلما  ناجحا،  املقال  كان  وقوية  دقيقة  الدالالت 
الكاتب،  لقلم  القارئ مشاركا  الوعورة جعلت  واضحة وبعيدة عن 

وهذا هو رس النجاح.
قول  من  يخاف  أرنب  جوفه  يف  يرسح  صنف  صنفان،  واألقالم 
الحقيقة والترصيح بها، وصنف يرتبع االسد فيها، فيقول ما يجب 

قوله دون خوف أو تردد، وبعضها يقف عىل التل متفرجا.
وأفضل صنوف الكتابة ما كان مرتجما ألحاسيس ومشاعر الكاتب، 

قد قيل سابقا إن االقالم مطايا االذهان، وان عقل الكاتب يف قلمه.
لتكن أقالمنا تنبض بالخري واملحبة، ورائدة يف ميادين البناء واالصالح، 
ومساهمة يف مقارعة الظلم، ومدافعة عن حقوق الشعب، وقادرة 

عىل قول الحق بعيدا عن كل حاالت الغلو والتطرف.
تحية لكل االقالم التي تكتب عن هيبة العراق وتاريخ العراق ووحدة 
وهو  التخاذل  يعرف  ال  رشيف  قلم  لكل  واملجد  العراق،  واستقالل 
منه  عانى  الذي  الضيم  وعن  العراق،  شعب  عن  بشجاعة  يتحدث 
النابض بالصدق وهو يجسد معاناة  العراق، وتحية للحرف  شعب 
الفقراء واملساكني من شعب العراق وما لحقهم من ضيم، والخلود 

لكل كاتب يزرع البسمة عىل شفاه اطفال العراق.
إىل اللقاء...  

›Ìá‰ßa@áºc
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أثـار مقطع فيديـو ملقابلة تلفزيونية مع رجل تايلنـدي يجمع بني 8 زوجات 
يف منـزل واحـد جدال واسـعا عىل مواقع التواصـل االجتماعي.. وتـداول رواد 
مواقـع التواصـل االجتماعـي املقطـع، الـذي يظهر فنـان تايالنـدي برفقة 
زوجاتـه الثمانية اللواتي يعشـن معه يف منزل واحد.وقـال الفنان التايالندي: 
”كل زوجاتي يعملـن لتوفري املال للبيت، فأنا ال أرصف عليهن“.فيما رصحت 
إحدى الزوجات الثمانية أنهن يعشن كعائلة سعيدة داخل منزل واحد، مؤكدة 
أنهـن لن يجدن أفضل منه وأنهن يعشـقنه بجنون.واملقابلة الخاصة بالرجل 
التايلندي وزوجاته الثمانية، حققت أكثر من 3 ماليني مشـاهدة عىل يوتيوب 
وأصبـح لديه آالف املعجبات.يف سـياق آخـر، تحايل رجـل تايواني عىل محل 
عملـه بطريقة غري معتـادة للحصول عىل إجـازة زواج مدفوعة األجر، حيث 
أقـدم عىل طـالق زوجته ثالث مرات والعودة إليها مـرة أخرى، خالل 37 يوًما 
فقـط، للحصول عىل إجازة الزواج يف كل مرة.ويعمل الرجل، الذي لم يكشـف 
عن اسـمه، موظفا بأحـد البنوك يف تايبيه بتايوان، وقد أقـدم عىل تلك الفعلة 
الغريبة من أجل الحصول عىل إجازة طويلة مدفوعة األجر، حيث ينص قانون 
العمل عىل حصول املوظف عىل إجازة زواج مدفوعة األجر برشط أال تتعدى 8 
أيام، عند الزواج.وبدأت القصة يوم 6 أبريل عام 2020، حيث تزوج الرجل أول 
مـرة، لكنه طلق زوجته بعد انتهاء أوىل إجازاته، ليكرر ذات الفعل أربع مرات، 
ليحصل عىل 32 يوًما كإجازة مدفوعة األجر.وعندما رفض البنك املوافقة عىل 
املزيـد من اإلجازات بسـبب الـزواج، قرر الرجل رفع دعوى عـىل جهة العمل، 
لخرقهـا املادة 2 من قانون العمل يف تايوان، واملتعلق بإجازات الزواج، وانتهي 
التحقيـق الذي أجراه مكتب العمـل يف تايبيه، عن تغريـم البنك مبلغ 20000 

دوالر تايواني، أي ما يعادل تقريبا 705 دوالرات أمريكية.

نجـح فريـق مـن العلمـاء مؤخرًا 
يف إنمـاء أرجل الضفـادع املفقودة 
باسـتخدام توليفـة مـن 5 أدويـة، 
والتي من املسـتهدف اختبارها عىل 

الثدييات يف مرحلة الحقة.
قـام باحثـون أمريكيـون بوضـع 
توليفـة األدوية يف غطـاء مصنوع 
ارتـداؤه  يمكـن  السـيليكون  مـن 
املفقـودة  األطـراف  نمـو  إلعـادة 
لضفادع بالغـة، والتي من املعروف 
أنهـا ال تسـتطيع بطبيعـة الحـال 

تجديد األطراف.
عىل مدار 18 شـهرًا، تمت استعادة 
أطراف الضفادع ”التي تعمل بكامل 
طاقتها تقريًبا“، بما يشمل أصابع 
القـدم الخاليـة من العظـم، والتي 
تسـتخدمها الضفـادع ملسـاعدتها 
فريـق  السـباحة.ويأمل  عـىل 
الباحثني، مـن ”جامعة تافتس“ يف 
ميدفورد بماساتشوستس و“معهد 
بـ“جامعـة هارفـارد“ يف  ويـس“ 

تقنيتهـم  تكـون  أن  يف  بوسـطن، 
الجديـدة بمثابـة خطوة أقـرب إىل 
هدف تجديد األطراف للبرش، والتي 
تعـد يف الوقت الحايل أمرا بعيد املنال 
بالنسـبة ملاليـني املصابـني، الذيـن 
فقـدوا أطرافهم بسـبب حوادث أو 

داء السكري أو ألسباب أخرى.
وقالت الباحثة، نريوشـا موروغان، 
ديسـكفري  ”ألـني  مركـز  مـن 
للدراسـات واألبحـاث“ بـ“جامعة 
تافتس“: إن توليفة األدوية التي تم 
اختيارها بواسـطة الفريق البحثي 
نجحـت يف املسـاعدة عـىل ”تكوين 

طرف شبه كامل“.
األمـر لـم  أن  إىل حقيقـة  مشـرية 
العقاقري  يتطلب سـوى اسـتخدام 
لفرتة قصـرية من أجل بـدء عملية 
تجديد ملـدة شـهور، ممـا أثبت أن 
الضفادع، وربما الحيوانات األخرى 
يمكن أن يكون لديها قدرات تجديد 

خامدة يمكن تفعيلها.

أعلنت السـلطات الفرنسـية أّن ما 
يقـرب من ثالثـة ماليـني طائر تّم 
ذبحها يف فرنسـا للحّد من إنفلونزا 
الطيور منذ رصـدت أوىل اإلصابات 

بهذا الفريوس يف نوفمرب.
لوكالـة  الزراعـة  وزارة  وقالـت 
فرانس برس إّن آخر إحصاء أجرته 
بـنّي وجـود 328 بـؤرة يف املداجن، 
بينهـا 218 يف إقليـم النـد (جنوب 
غـرب)، حيث تـم تنظيـم عمليات 

ذبح جماعية.
وُتعّد هذه املوجـة الرابعة إلنفلونزا 
الطيور التي تشـهدها فرنسا، منذ 
عام 2015. وأّدت املوجة األخرية، يف 
الشتاء املايض، إىل ذبح أكثر من 3,5 

مليون طائر، معظمها من البط.

كما طالت املوجـة الدول األوروبية 
املجاورة، والسيما إيطاليا حيث تم 

ذبح 18 مليون طائر منذ أكتوبر.
وأمـام التسـارع املفاجـئ للوبـاء 
يف ينايـر، يف جنوب غربي فرنسـا، 
قّررت الحكومـة يف 20 يناير زيادة 
الذبح الوقائي يف هذه املنطقة حتى 
ال يجـد الفـريوس وسـيًطا يتكاثر 

عليه.
إىل  املتكـّررة  األزمـات  هـذه  وأّدت 
الدواجـن بتكاليف  إرهـاق قطـاع 
باهظـة (توقـف اإلنتـاج وإغـالق 
التصديـر) والدولـة كذلك  أسـواق 
(دفـع تعويضـات عـن الحيوانات 
املذبوحة وما ينتج عنها من خسائر 

اقتصادية).

 طـور باحثون اختباًرا سيسـاعد عىل وقف انتشـار بكترييا خارقة قاتلة 
يمكن أن تفتك باملاليني كل عام.

وسيساعد االختبار بدقة يف تحديد انتقال املكورات املعوية املميتة املقاومة 
للفانكومايسـني (VREfm)، وهـي سـاللة قاتلة من مسـببات األمراض 
املعوية الربازية التي أصبحت مقاومة لفانكومايسني، وهو مضاد حيوي 
شـائع يسـتخدم لعالج العديد من االلتهابات البكتريية، ونظرا ملقاومتها 
للمضـادات الحيوية، تم إدراج بكترييا VREfm مـن قبل منظمة الصحة 
العاملية كأحد مسـببات األمراض ذات األولويـة العالية، ويمكن أن يصاب 
الشـخص بهذه السـاللة من البكترييـا أثناء إقامته يف املستشـفى، حيث 
ارتبط ارتفاع معدالت العدوى البرشية الناجمة عن سـالالت VREfm بني 

عامي 1988 و2000 يف أوروبا بالعدوى من املاشـية.
ومـع ذلك، منـذ أن حظر االتحـاد األوروبي اسـتخدام عقار أفوبارسـني 
جليكوببتيـد كمحفز للنمو يف علف املاشـية، انخفضـت الوفيات الناجمة 

عن هذه البكترييا يف اململكة املتحدة واالتحاد األوروبي.
وسـيمّكن هذا اإلطار الجديد من التعرف الرسيع عىل الفاشيات املحتملة، 
ما يسـمح لفـرق الصحة العامـة بالتدخل مبكرا ومنع املزيـد من انتقال 

العوامل املميتة.
وقال الربوفيسور هيجز: ”يمكن للتقنيات التي طورناها أن تقطع شوطا 

طويال نحو اكتشاف ومنع العدوى وإنقاذ األرواح يف نهاية املطاف“.
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عامر،  وفاء  النجمة،  بدأت 
يف  مشاهدها  تصوير 
مسلسل «راجعني يا هوا» 

مسلسل  عن  املأخوذ 
للكاتب  قديم  إذاعي 

أنور  أسامة  الراحل 
ومعالجة  عكاشة، 
وحوار  وسيناريو 
سليمان  محمد 
وبطولة  املالك،  عبد 

وإخراج  النبوي  خالد 
تم  حيث  سالمة،  محمد 
املشاهد  بتصوير  البدء 
الخارجية من العمل خالل 
بمنطقة  متفرقة  مناطق 
وسط البلد ومرص الجديدة.
تستعد  متصل،  سياق  وىف 
تصوير  لبدء  عامر  وفاء 
«بيت  اآلخر  مسلسلها 
الشدة» الذي تقوم ببطولته 
شهر  يف  عرضه  ومقرر 
تأليف  وهو  أيضاً،  رمضان 
يف  ويشارك  الله،  عبد  ناجي 
مها  وفيق،  أحمد  بطولته 
أحمد، محمد مهران، محسن 
التهامي،  أحمد  منصور، 
ومدحت تيخا وإخراج وسام 
مع  تعاون  ثاني  يف  مدني 
وفاء عامر بعدما قدما سوياً 
فيلم «خان تيوال» العام قبل 

املايض.
مؤخرا  عامر  وفاء  وقدمت 
كرب  «إن  بعنوان  حدوتة 
الثاني  املوسم  من  ابنك» 
الذي  القمر»  «زي  ملسلسل 

cbc تم عرضه عىل قناة
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