القضاء الروسي يعلن حظر رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
«فيسبوك» و«إنستغرام»
مؤيد الالمي

بغداد/الزوراء:
قررت محكمة روسية حظر منصتي «فيسبوك»
و»إنستغرام» اململوكتني لرشكة «ميتا» بعد اتهامها
ب�»التطرف».وجاء يف قرار املحكمة أن الحظر املفروض
عىل «ميتا» يف روسيا ال ينطبق عىل تطبيق «واتسآب».
ووفقا للمدعني العامني ،فإن املنصتني املذكورتني تجاهلتا
طلبات إزالة الصور املزيفة حول العملية الخاصة للقوات
الروسية يف أوكرانيا ،كما رفضتا حذف دعوات لتجمعات
غري مرصح بها.وأوضح املدعون العامون أن «املعلومات
املتطرفة املنشورة عرب املنصتني تهدد األفراد واملجتمع
ككل» ،الفتني إىل أن الرشكة املالكة «انتهكت قواعدها من
خالل السماح بنرش دعوات لقتل أفراد الجيش الرويس».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7684 :االربعاء  23آذار 2022

همام الشماع لـ

12
صفحة

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

إضافة إىل مهام عمله ..الغامني وزيرا
للهجرة واملهجرين بالوكالة
بغداد /الزوراء:
بارش وزير الداخلية ،عثمان الغانمي ،باإلضافة إىل مهام عمله وزيرا للهجرة واملهجرين.
وذكر بيان صادر عن مكتب الغانمي :أن االخري التقى املالك املتقدم يف وزارة الهجرة
واملهجرين ،وبحث معهم جملة من املواضيع املتعلقة بعمل الوزارة.يذكر أن وزير الداخلية
تسنم بالوكالة وزارة الهجرة واملهجرين بدل وزيرها السابق الذي أصبح نائبا يف مجلس
النواب.وكان مصدر افاد ،يوم األربعاء املايض  16من شهر آذار/مارس الجاري ،بتكليف
وزير الداخلية عثمان الغانمي بمهام وزارة الهجرة واملهجرين ،وتكليف وزير العدل ساالر
عبد الجبار بمهام وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية.وعزا املصدر سبب هذا اإلجراء إىل أن
وزير الهجرة واملهجرين إيفان فائق جابرو ،ووزير العمل عادل الركابي قد اصبحا عضوين
يف مجلس النواب العراقي وال يحق لهما االستمرار يف منصبيهما بالحكومة العراقية.

السعر  500دينار

No: 7684 Wed 23 Mar 2022

اقتصادي ينصح البنك املركزي بشراء الذهب لتعزيز سلته من املعادن

 :إجراءات احلكومة ملعاجلة ارتفاع األسعار مؤقتة وال تسد االحتياجات الضرورية للمواطنني

الزوراء /حسني فالح:
أك�د املستش�ار االقتص�ادي ،هم�ام
الش�ماع ،ان اج�راءات الحكوم�ة
االخ�رية ملعالج�ة ارتف�اع االس�عار
مؤقت�ة وال تس�د االحتياج�ات

الرضوري�ة للمواطن�ني ،وفيما نصح
الخبري االقتص�ادي ،مظه�ر الغيثي،
البن�ك املركزي ب�رشاء الذهب لتعزيز
س�لته م�ن املع�ادن ،مرجح�ا عودة
اس�عار النفط العاملية اىل االنخفاض،

الزوراء/خاص:
شكا مواطنون ،امس الثالثاء ،من غالء
اس�عار امل�واد الغذائي�ة والخ�رضاوات
والدواج�ن م�ع اق�رتاب ح�ول ش�هر
رمضان الكريم ،فيما ناشدوا الحكومة
التدخل العاج�ل ملعالجة هذه الظاهرة.
واف�اد مراس�ل “ال�زوراء” ان عددا من
املواطنني اش�تكوا م�ن ارتفاع اس�عار
املواد الغذائية االساس�ية التي تحتاجها
العائلة العراقية يف ش�هر رمضان حيث
بلغ س�عر زي�ت الطعام بم�ا اليقل عن
ثالثة االف دينار وبلغ س�عر الكيلوغرام
م�ن مادة ال�رز ( )2000دين�ار ،وكذلك
م�ادة الع�دس” ،يف ح�ني وص�ل س�عر
كيلو غ�رام الس�كر اىل ( )1250دينارا.
واض�اف ان “حال�ة م�ن التذمر تس�ود
الشارع العراقي بسب غالء الخرضاوات
والفواك�ه حيث وصلت اس�عار كل من
الطماطة والبطاطا اىل الف دينار للكيلو
الواحد وبلغ س�عر الخي�ار والباذنجان
اليق�ل ع�ن ( )1250دين�ارا والفلف�ل
( )1500دينار ،أما الباميا فوصل س�عر

الكيل�و الواحد اىل أكثر م�ن ( )20الف
دين�ار” ،وتابع “اما اللح�وم والدواجن
فق�د وصلت اس�عار اللح�م العراقي اىل
ماب�ني  13000اىل  15000دين�ار ،ام�ا
الدج�اج املس�تورد فبلغ ما يق�ارب ال�
( )5االف دينار ،يف حني بلغ س�عر صدر
الدجاج للكيلو الواحد اىل ( )6500دينار،
واالفخاذ اىل  4االف دينار”.
واش�ار اىل ان “ه�ذه االس�عار ش�هدت
منذ اشهر ارتفاعا غري مسبوق ،وباتت
تثقل كاهل ارباب االرس ،السيما الطبقة
الكادح�ة ،وتدفعهم للتخ�ي عن العديد
من االصناف الت�ي كانت تضمها مائدة
رمض�ان كل ع�ام” .وناش�د املواطنون
عرب “الزوراء” الحكومة التدخل العاجل
ومعالج�ة ظاهرة غ�الء االس�عار التي
بات�ت ترهق الفق�راء ،واصحاب الدخل
املحدود ،واصدار ق�رارات حازمة تصب
يف صالح الطبقات الهشة من املجتمع.
يأت�ي هذا بينم�ا يعان�ي املواطنون من
صعوبات معيش�ية بالغة بفعل ارتفاع
سعر رصف الدوالر والغالء املتواصل.

ح�ذر م�ن تداعيات رفع فائ�دة البنك
الفي�درايل االمريك�ي ع�ىل االقتص�اد
العراقي.وقال املستش�ار االقتصادي،
همام الشماع ،يف حديث ل�”الزوراء”:
ان ه�ذه االج�راءات الت�ي اتخذته�ا

الحكوم�ة يشء افض�ل م�ن ال يشء،
وس�تخدم جزءا كبريا من املجتمع إال
انه�ا مؤقتة ،إذ ان منحة ال�  100الف
دينار ملرة واح�دة وللرواتب االقل من
 500الف ال تس�د الحاجة .مؤكدا :ان

هذه االعانة قد تس�اعد بعض اليشء
مل�ن يعاني م�ن الفقر لكنها ال تس�د
االحتياج�ات الرضوري�ة التي تخفف
حالة الفقر.

أكد أنه ال جيوز ألي جهة أن تفرض حال لالنسداد السياسي

القضاء :ال يوجد سند دستوري أو قانوني
حلل جملس النواب
مع اقرتاب شهر رمضان..مواطنون يشكون من غالء أسعار اخلضراوات واملواد الغذائية
تفاصيل ص2

بغداد /مصطفى العتابي:
اصدر مجلس القضاء االعىل ،امس الثالثاء،
توضيحا بش�أن حل مجلس النواب ،وفيما
اك�د ان�ه ال يوج�د س�ند دس�توري لح�ل
الربمل�ان وال يجوز ألي جهة ان تفرض حال
لالنسداد السيايس ،اشار اىل ان حل الربملان
مقيد بنص املادة .64وقال املجلس يف بيان
تلقته «الزوراء» :ان «العراق بلد دس�توري
ونظامي السيايس وآليات تشكيل السلطات
في�ه قائمة عىل اس�اس املب�ادئ واالحكام
التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة
 2005املنبث�ق ع�ن ارادة الش�عب العراقي
الذي اختار نظامه الس�يايس وفق الش�كل
املنص�وص عليه يف الدس�تور».واضاف ان
«معالجة االش�كاليات السياس�ية تتم عىل

املالية تباشر إطالق متويل رواتب
املوظفني لشهر آذار

حمكمة كاس ترد اعرتاض احتاد الكرة بشأن نقل مباراة العراق واإلمارات اىل أرض حمايدة

ص6

جوجل تطلق خاصية تسمح بإزالة سجالت البحث آلخر  15دقيقة على تطبيقها

االخرية

أكد متسك اإلطار بالثلث الضامن لـ”منع الفوضى”

املالكي حيسم اجلدل :نرفض حل
جملس النواب وإعادة االنتخابات

بغداد /الزوراء:
أعلن رئي�س ائتالف دولة القانون ،نوري
املالك�ي ،املنضوي يف اإلطار التنس�يقي،
تمس�ك تحالف�ه بم�ا أس�ماه ب�”الثلث
الضامن” ،فيما رفض حل مجلس النواب
وإع�ادة االنتخابات.وكت�ب املالك�ي يف
تغريدة عىل حسابه بموقع “تويرت”“ :ان
اإلطار التنسيقي وحلفاءه يتمسك بالثلث
الضام�ن لس�المة العملي�ة السياس�ية
ومن�ع الفوىض السياس�ية ومن�ع انتاج
حكومة ضعيفة ترض بمصالح املواطنني
وتضعف هيبة الدولة”.واشار املالكي إىل
أن الهدف ليس “تعطيل تشكيل الحكومة
عندم�ا تس�تجيب ملب�دأ تش�كيل الكتلة
النيابية األكثر عددا وتمثيل املكون األكرب
املعني بتشكيل الحكومة بدءا ً من تسمية
رئيس الوزراء وانتهاء بتشكيل الحكومة

ووضع برنامجها الس�يايس والخدمي”.
كما رف�ض زعيم ائتالف دول�ة القانون،
ن�وري املالك�ي ،ح�ل مجل�س الن�واب
وإع�ادة االنتخابات ،وفيما نّ
بني أن اإلطار
التنس�يقي سيقف بقوة ضد هذا الخيار،
أك�د أن إثارة هذا االم�ر يهدف “إلخافة”
النواب املس�تقلني ودفعهم للمشاركة يف
الجلسة الربملانية املقبلة.

تفاصيل ص2

وأض�اف أن “حص�اد الحنط�ة له�ذا
املوس�م نتوق�ع أن يص�ل اىل  3ماليني
ط�ن بانخف�اض  500أل�ف ط�ن عن
العام املايض” ،مبينا ً أن “هناك خزينا ً
حاليا ً ل�دى وزارة التج�ارة ال يتجاوز
الثالث�ة أش�هر “.وتاب�ع أن “هن�اك
خط�ة للتوس�ع يف املوس�م الزراع�ي
املقب�ل من أجل الوص�ول اىل االكتفاء
الذاتي”.وكش�فت وزارة الزراع�ة ،يف
مس�اع لزيادة إنتاج
وقت سابق ،عن
ٍ
محصول الحنطة.

 4قتلى إسرائيليني وجرحيان بعملية
دهس وطعن يف بئر السبع
القدس املحتلة /متابعة الزوراء:
لقي  4إرسائيليني مرصعهم وأصيب
آخران بجراح مس�اء ام�س الثالثاء
بعملي�ة دهس وطع�ن يف مدينة برئ
الس�بع جن�وب فلس�طني املحتل�ة.
وذكرت هيئ�ة الب�ث اإلرسائيلية نّ
أن
 4أش�خاص قتلوا ،وأُصي�ب آخران،

روات�ب موظف�ي الدول�ة ل�كل ال�وزارات
للش�هر الج�اري .بدورها ،دع�ت الدائرة
وح�دات االنف�اق التابعة لل�وزارات كافة
بمراجعة مق�ر الوزارة  /دائر املحاس�بة
وحس�ب جدول املراجع�ة املعتمد لغرض
البدء بإجراءات التمويل.

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة املالي�ة مبارشته�ا إط�الق
تموي�ل روات�ب ال�وزارات والجه�ات غري
املرتبط�ة ب�وزارة لش�هر آذار /م�ارس
الجاري .وقال�ت الوزارة يف بيان :إن دائرة
املحاسبة استأنفت امس إجراءات تمويل

أشار إىل أبرز التحديات اليت تواجه رئيس الوزراء املقبل

حملل سياسي يكشف لـ

الزوراء /مصطفى فليح:
كش�ف املحل�ل الس�يايس ،احس�ان الش�مري،
عن ثالثة س�يناريوهات بش�أن جلس�ة انتخاب
رئي�س الجمهورية ،ويف حني حذر من ان تجاوز
املدد الدس�تورية س�يضع رئاس�تي الجمهورية
وال�وزراء القادمتني ضمن دائ�رة عدم الرشعية
الدس�تورية ،اشار اىل ابرز التحديات التي تواجه

عن سيناريوهات جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية

رئيس ال�وزراء املقبل .وقال الش�مري يف حديث
ل�»الزوراء» :ان «االم�ر مرهون باكتمال نصاب
عقد الجلسة ،يعني ثلثي اعضاء مجلس النواب،
واىل اآلن فيم�ا يبدو ال توج�د مؤرشات تدلل عىل
اكتم�ال ثلث�ي اعض�اء الربمل�ان لعقد الجلس�ة،
وطبيعة التغريدة االخرية بالنسبة للسيد مقتدى
الص�در تدل�ل ع�ىل ان التحال�ف الثالث�ي او م�ا

يسمى باألغلبية الوطنية ال يمتلكون القدرة عىل
عقد الجلس�ة ومن ثم دعا املس�تقلني» .واضاف
«العقب�ة االخرى ه�ي قضية الخالف�ات ما بني
الديمقراط�ي الكردس�تاني من جه�ة واالتحاد
الوطني من جهة أخرى ،وهذا بحد ذاته مشكلة
كبرية الن املوضوع س�يفيض بم�ا ال يدع مجاال
للش�ك نحو سيناريو عام  2018املرتبط بقضية

وج�ود مرش�حني اثن�ني لرئاس�ة الجمهورية».
وم�ى بالقول «االم�ر الثالث هو ق�درة االطار
التنسيقي عىل تفعيل الثلث املعطل وهذا سيؤدي
بالنهاية اىل عدم انتخ�اب رئيس الجمهورية اذا
ما اس�تطاع االطار الس�يطرة عىل الثلث املعطل
وتفعيله».

تفاصيل ص2

يف ظل خماوف من عقوبات جديدة على روسيا

وزير الزراعة :اخلزين احلالي من
احلنطة ال يتجاوز الثالثة أشهر

بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة الزراع�ة ع�ن خط�ة
للتوس�ع بزراع�ة الحنط�ة وصوالً اىل
االكتف�اء الذات�ي ،فيم�ا أش�ارت اىل
أن الخزي�ن الح�ايل ال يتج�اوز الثالثة
أش�هر.وقال وزي�ر الزراع�ة محم�د
مه�دي الخفاجي يف ترصيح صحفي:
إن “الوزارة استبرشت خريا ً من خالل
دع�م رئيس الوزراء للقط�اع الزراعي
وإيقاف عملية االس�ترياد العش�وائي
وااللت�زام بالروزنام�ة الزراعي�ة”.

وفق االحكام الدس�تورية فقط ،وال يجوز
ألي جه�ة س�واء كانت قضائي�ة او غريها
ان تفرض حال لحالة االنسداد السيايس إال
وفق احكام الدستور» ،مشريا اىل ان «آليات
حل مجلس النواب مقي�دة بنص املادة 64
من الدس�تور وملخصه�ا ان املجلس يحل
باالغلبي�ة املطلقة لع�دد اعضائه بخيارين
ال ثال�ث لهما ،االول بنا ًء عىل طلب من ثلث
اعضائ�ه والثاني طلب م�ن رئيس مجلس
ال�وزراء وبموافق�ة رئي�س الجمهورية».
وتابع «من ه�ذا النص يتض�ح جليا بعدم
امت�الك أي جه�ة اخرى بما فيه�ا القضاء
بش�قيه العادي والدس�توري صالحية حل
مجلس النواب لعدم وجود س�ند دستوري
او قانوني لهذا االجراء».

ام�س الثالث�اء ،يف عملي�ة طع�ن،
بمدينة برئ الس�بع (جن�وب) ،فيما
ت�م إطالق الن�ار عىل املنف�ذ ما أدى
إىل استش�هاده.يف ح�ني ،دعا رئيس
حكوم�ة االحتالل نفت�ايل بينيت إىل
اجتم�اع أمن�ي عاج�ل لبح�ث هذه
العملية الصعبة.

أسعار النفط تواصل االرتفاع وتتخطى الـ 118دوالرا للربميل الواحد
العقوبات عىل روسيا تطال صادرات
الذه�ب األس�ود.وبحلول الس�اعة
 10:32بتوقي�ت موس�كو ،ارتفعت
العق�ود اآلجل�ة للخ�ام األمريك�ي
«غرب تكس�اس الوس�يط» بنسبة

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار النف�ط ،خ�الل
تعام�الت امس الثالث�اء ،بأكثر من
 ،%2.5يف ظ�ل مناقش�ات االتح�اد
األوروبي لف�رض حزمة جديدة من

 %1.96إىل  114.32دوالرا للربمي�ل.
فيما صع�دت العق�ود اآلجلة لخام
«برنت» بنس�بة  %2.32إىل 118.30
دوالرا للربميل ،وفقا لبيانات موقع
«بلومربغ».وج�اء االرتف�اع يف ظل

ترامب لبوتن :لو كنت رئيسا لواجهتك
بـ”السالح الفتاك”

واشنطن /متابعة الزوراء:
ش�دد الرئيس األمريك�ي الس�ابق ،دونالد ترام�ب ،عىل أن
العملية العس�كرية الروس�ية يف أوكرانيا لم تك�ن لتبدأ لو
نّ
ظ�ل يف البيت األبيض ،ملونّحا باس�تخدام الس�الح النووي
لتهدي�د روس�يا.وأجرى ترام�ب ،مقابلة طويل�ة مع قناة
“فوكس بيزنس” األمريكية ،تحدث فيها عن أزمة أوكرانيا
واملس�اعدات األمريكية لكييف ،إضافة إىل ملف االنتخابات
الرئاس�ية.وقال الرئيس الس�ابق“ :لو كنت رئيسا لهددت
روس�يا بغواصات نووية ..كنت سأخرب فالديمري بوتن أننا
س�نصول ونجول يف السواحل الروس�ية”.وأضاف“ :هناك
نق�اش ح�ول م�ا إذا كان ينبغ�ي أن نرس�ل مقاتالت ميغ
ملس�اعدات القوات الجوية األوكرانية ..هل يجب أن ترسل
هذا الن�وع من املس�اعدة؟”.وتابع ترامب“ :هناك أش�ياء
يمكننا فعلها بدون مقاتالت ..حسنا ما سأفعله هو ..نحن

لدين�ا قدرة عس�كرية هائلة ،كما أن الوالي�ات املتحدة هي
أعظ�م قوة نووية يف العالم ،لدين�ا أعظم الغواصات ،أقوى
الغواصات عىل اإلطالق”.وأردف قائال“ :سأقول له (بوتن):
اسمع أنت تستخدم هذه الكلمة (نووي) كثريا ..سنرسلها
(الغواص�ات) وس�نتحرك يف كل االتجاه�ات الروس�ية ..ال
يمكنك ترك هذه املأساة تستمر ..آالف الناس يموتون”.

الحظر.وق�ال إدوارد مويا ،املحلل يف
رشكة  ،Oandaلوكالة «أسوش�يتد
ب�رس»« :يب�دو أن تج�ار الطاق�ة
أصبح�وا أكث�ر ثق�ة يف أن نق�ص
اإلمدادات بات وشيكا».

تقاري�ر أف�ادت ب�أن دول االتح�اد
األوروب�ي تبح�ث مس�ألة ف�رض
حظر عىل اس�ترياد النفط الرويس،
وتتخوف أس�واق النفط من تراجع
معروض النف�ط يف حال فرض هذا

تركيا ترفع احلظر عن تصدير احلبوب
إىل العراق

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت تركيا رفع الحظر عىل تصدير الحبوب
اىل الع�راق وباق�ي دول العالم.وق�ال حس�ني
أرسالن ،رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري
الحب�وب والبقول والب�ذور الزيتية يف منطقة
البح�ر األبيض املتوس�ط ( )AHBİBيف تقرير
له اطلعت عليه “الزوراء”:ان “تركيا ممر دويل
يف تجارة املواد الغذائي�ة” ،معربا عن ارتياحه
“لرفع الحظر عن تجارة الرتانزيت من الحبوب
والبقول ومحاصي�ل البذور الزيتية ومنتجات
األعالف”.واضاف انه “تمت إزالة حظر تجارة
الرتانزي�ت ،وفت�ح الصناع�ة” ،مش�ريا إىل أن
“حظ�ر التج�ارة العابرة يهدد األم�ن الغذائي
يف تركيا ،وان الحظر س�يؤدي إىل فقدان الثقة

مع الدول املستوردة لهذه الحبوب”.واشار اىل
ان “وزارة الزراعة والغابات الرتكية س�بق ان
“منع�ت نقل منتجات مث�ل العدس والحمص
والفاصولي�ا الجاف�ة والقم�ح والش�عري
والج�اودار ونخال�ة الش�عري وب�ذور عب�اد
الشمس وزيت عباد الشمس من املستودعات
إىل الخ�ارج يف ظ�ل نظ�ام العبور”.ولف�ت
أرس�الن إىل أنهم “يصدرون الحبوب والبقول
املس�توردة ضم�ن نطاق تج�ارة الرتانزيت يف
الغالب إىل العراق وس�وريا وإي�ران وجورجيا
وأذربيجان” ،مبينا ان “حظر تصدير الحبوب
والبقوليات لهذه البلدان فانه لن تكون قادرة
عىل الوفاء بالتزاماتها وس�وف ينش�أ انعدام
الثقة مع املصدرين من تركيا”.

مقابل وقف إطالق النار وانسحاب القوات الروسية وضمان أمن أوكرانيا

زيلينسكي يقدم حال إلرضاء روسيا ويعلن استعداده ملناقشة التزام بالده بعدم السعي لنيل عضوية (الناتو)

كييف /متابعة الزوراء:
اكد الرئيس األوكران�ي ،فولوديمري
زيلينس�كي ،إنه مس�تعد ملناقش�ة
الت�زام ب�الده بع�دم الس�عي لني�ل
عضوي�ة حل�ف ش�مال األطل�ي
(الناتو) مقابل وق�ف إطالق النار،
وانس�حاب الق�وات الروس�ية،

وضم�ان أم�ن أوكرانيا.وأض�اف
زيلينس�كي خ�الل مقابل�ة م�ع
قن�وات تلفزيوني�ة محلي�ة“ :ه�ذا
حل وس�ط للجميع :للغرب ،الذي ال
يعرف ماذا يفع�ل معنا فيما يتعلق
بحل�ف الناتو ،وألوكرانيا ،التي تريد
ضمان�ات أمنية ،ولروس�يا ،التي ال

تريد توس�عا آخ�ر للناتو”.كما كرر
الرئي�س دعوت�ه إلج�راء محادثات
مبارشة مع نظريه الرويس فالديمري
بوتن.وقال“ :ما لم ألتق بوتن ،فمن
املس�تحيل أن نع�رف م�ا إذا كانت
روس�يا تري�د وق�ف الحرب”.وذكر
أن كييف ستكون مستعدة ملناقشة

وضع ش�به جزيرة القرم ومنطقة
دونب�اس الواقع�ة رشق�ي الب�الد،
والتي يس�يطر عليها االنفصاليون
املدعومون من موس�كو ،بعد وقف
إطالق النار واتخاذ خطوات لتوفري
ضمانات أمنية لبالده.
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اقتصادي ينصح البنك املركزي بشراء الذهب لتعزيز سلته من املعادن

أكد متسك اإلطار بالثلث الضامن لـ”منع الفوضى”

املالكي حيسم اجلدل :نرفض حل
جملس النواب وإعادة االنتخابات

بغداد /الزوراء:
أعلن رئيس ائتالف دولة القانون،
نوري املالكي ،املنضوي يف اإلطار
التنسيقي تمسك تحالفه بما أسماه
بـ”الثلث الضامن” ،فيما رفض ،حل
مجلس النواب وإعادة االنتخابات.
وكتب املالكي يف تغريدة عىل حسابه
بموقع “تويرت” ان اإلطار التنسيقي
وحلفاءه يتمسك بالثلث الضامن
لسالمة العملية السياسية ومنع
الفوىض السياسية ومنع انتاج
حكومة ضعيفة ترض بمصالح
املواطنني وتضعف هيبة الدولة”.
واشار املالكي إىل أن الهدف ليس
“تعطيل تشكيل الحكومة عندما
تستجيب ملبدأ تشكيل الكتلة
النيابية األكثر عددا وتمثيل املكون
األكرب املعني بتشكيل الحكومة بدءا ً
من تسمية رئيس الوزراء وانتهاء
بتشكيل الحكومة ووضع برنامجها
السيايس والخدمي”.
كما رفض زعيم ائتالف دولة القانون
نوري املالكي ،حل مجلس النواب
وإعادة االنتخابات ،وفيما نّ
بني أن
اإلطار التنسيقي سيقف بقوة ضد
هذا الخيار ،أكد أن إثارة هذا االمر
يهدف “إلخافة” النواب املستقلني
ودفعهم للمشاركة يف الجلسة
الربملانية املقبلة .وقال املالكي يف
تغريدة سابقة عىل “تويرت”  :ان

“قضية حل مجلس النواب وإعادة
االنتخابات الحالية امر غري مقبول
ولم يطرحه االطار وقواه السياسية
وال يسمح به ويقف بقوة ضد هذا
الخيار”.
وأضاف املالكي “مع ان هذا الخيار
لم يطرحه احد من الطيف السيايس
إال ان اثارته يف هذا الوقت قبيل
انعقاد الجلسة النيابية املقررة يوم
 26من الشهر الجاري تهدف الشاعة
املخاوف لدى النواب وخصوصا
املستقلني منهم ودفعهم للمشاركة
يف الجلسة” ،مبينا أن “النواب عىل
دراية وقناعة ان هذه املخاوف
موهومة”.
ويف وقت سابق ،خص زعيم التيار
الصدري السيد مقتدى الصدر،
اعضاء الربملان العراقي “املستقلني”
برسالة  ،عرض عليهم من خاللها
“مساحة” إلدارة البلد بحكومة
األغلبية ،كما دعا السيد الصدر
“النواب املستقلني” اىل عدم تعطيل
جلسة مجلس النواب املخصصة
للتصويت عىل رئيس الجمهورية.
وكان رئيس مجلس النواب محمد
الحلبويس أعلن  ،يف  15اذار ،2022
عن تحديد يوم السادس والعرشين
من الشهر ذاته موعدا ً لجلسة
انتخاب رئيس الجمهورية.

إصابات ووفيات كورونا يف العراق
تواصالن االخنفاض والتلقيح
اليومي يالمس الـ  6آالف

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة  ،امس الثالثاء ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،فيما اكدت تسجيل  187اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة
يف محافظة ميسان وشفاء  984حالة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته “الزوراء” :ان عدد الفحوصات املختربية ليوم
امس ، 7514 :ليصبح عدد الفحوصات الكلية ،18250499 :مبينة انه تم
تسجيل  187اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة يف محافظة ميسان وشفاء
 984حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل ،)98.2%( 2275349 :بينما عدد
حاالت االصابات الكيل ،2316493 :اما عدد الحاالت التي تحت العالج:
 ،16012يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة ،66 :وعدد حاالت
الوفيات الكيل ،25132 :الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس ،5769 :ليصبح
عدد امللقحني الكيل.10233958 :

همام الشماع لـ  :إجراءات احلكومة ملعاجلة ارتفاع األسعار
مؤقتة وال تسد االحتياجات الضرورية للمواطنني

الزوراء /حسني فالح:
أكد املستشار االقتصادي ،همام الشماع ،ان
اجراءات الحكومة االخرية ملعالجة ارتفاع
االسعار مؤقتة وال تسد االحتياجات الرضورية
للمواطنني ،وفيما نصح الخبري االقتصادي،
مظهر الغيثي ،البنك املركزي برشاء الذهب
لتعزيز سلته من املعادن ،مرجحا عودة اسعار
النفط العاملية اىل االنخفاض ،حذر من تداعيات
رفع فائدة البنك الفيدرايل االمريكي عىل االقتصاد
العراقي.
وقال املستشار االقتصادي ،همام الشماع ،يف
حديث لـ”الزوراء” :ان هذه االجراءات التي
اتخذتها الحكومة يشء افضل من ال يشء،
وستخدم جزءا كبريا من املجتمع إال انها مؤقتة،
إذ ان منحة الـ  100الف دينار ملرة واحدة
وللرواتب االقل من  500الف ال تسد الحاجة.
مؤكدا :ان هذه االعانة قد تساعد بعض اليشء
ملن يعاني من الفقر لكنها ال تسد االحتياجات
الرضورية التي تخفف حالة الفقر.
واضاف :ان اجراءات مراقبة االسعار غري فعالة،
إذ ان املستورد لديه تكاليف ترتفع من املنشأ،
ولديه تكاليف معيشة تزداد فهو بحاجة اىل رفع
مستوى دخله ملواكبة ارتفاع األسعار .مؤكدا:
ان هذه الحكومة حكومة ترصيف اعمال وليس
لديها صالحيات ثابتة ،وبانتظار ان تشكل

حكومة وتتخذ اجراءات دائمة ومستقرة.
وحول ارتفاع معدالت التضخم يف امريكا وتأثريها
عىل العالم بصورة عامة والعراق بصورة خاصة،
رأى الخبري االقتصادي ،مظهر الغيثي ،يف
حديث لـ”الزوراء” :ان ارتفاع معدل التضخم يف
االقتصاد األمريكي ألعىل نسب منذ أربعني سنة

أدى إىل أن يتخذ البنك الفدرايل األمريكي مجموعة
من االجراءات ومنها رفع قيمة الفائدة إىل ربع
نقطة مئوية وسيؤدي ذلك إىل انخفاض قيمة
العمالت املحلية امام الدوالر وربما سيتم الضغط
عىل الحكومة لرفع سعر الرصف مرة أخرى.
مقرتحا رفع قيمة الفائدة بدال من تغيري سعر

الرصف.
واضاف :ان انخفاض اسعار الذهب بسبب تخيل
املضاربني عن الذهب مقابل االستثمار يف السوق
األمريكي ،وننصح املواطنني بالبيع خالل هذه
الفرتة والرشاء بعد سنة من اآلن ،حيث سيكون
الذهب يف أقل قيمة ممكنة .داعيا البنك املركزي
اىل رشاء الذهب خالل الفرتة القادمة لتعزيز
سلته من املعادن الثمينة.
وتابع :ربما سينخفض سعر النفط خالل هذه
الفرتة إذا لم يطرأ جديد الن اسعار النفط لديها
مؤثرات كثرية عىل أسعارها وليس مؤثر واحد
فقط .الفتا اىل تقلص االستثمارات األجنبية
وهجرتها نحو السوق األمريكي يف حال لم تتخذ
البنوك املركزية االجراءات االزمة لبقائها.
وأوضح :انه بدون إجراءات مضادة سيؤدي
قرار رفع الفائدة يف البنك الفيدرايل األمريكي إىل
إضعاف اقتصاديات جميع الدول النامية بصورة
عامة والعراق بصورة خاصة ألنه يعتمد عىل
االسترياد وليس اإلنتاج ،لذلك ستكون اسعار
املنتجات أغىل مما كانت ،مع انه يصدر النفط
والذي تشهد أسعاره انتعاشا حاليا بسبب
االزمة األوكرانية ،ونعتقد أن عىل العراق أن يتخذ
مجموعة من االجراءات االقتصادية واملالية
لتعزيز عملته واقتصاده لتحصينها من االزمات
القادمة.

أشار إىل أبرز التحديات اليت تواجه رئيس الوزراء املقبل

حملل سياسي يكشف لـ
الزوراء /مصطفى فليح:
كشف املحلل السيايس ،احسان
الشمري ،عن ثالثة سيناريوهات
بشأن جلسة انتخاب رئيس
الجمهورية ،ويف حني حذر من ان
تجاوز املدد الدستورية سيضع
رئاستي الجمهورية والوزراء
القادمتني ضمن دائرة عدم الرشعية
الدستورية ،اشار اىل ابرز التحديات
التي تواجه رئيس الوزراء املقبل.
وقال الشمري يف حديث لـ”الزوراء”:
ان “االمر مرهون باكتمال نصاب
عقد الجلسة ،يعني ثلثي اعضاء
مجلس النواب ،واىل اآلن فيما يبدو
ال توجد مؤرشات تدلل عىل اكتمال

روسيا تفقد  20ضابطا و 5جنراالت يف
حربها على أوكرانيا

بغداد /متابعة الزوراء:
قال مسؤولون غربيون إن روسيا فقدت
ما ال يقل عن خمسة جنراالت يف الحرب
عىل أوكرانيا يف أقل من شهر ،بسبب
فشل االتصاالت وانعدام االنضباط بني
مئات اآلالف من الجنود الروس ،وفقا
ملجلة فورين بولييس.
وأكدت املجلة أنه من املحتمل أن يكون
معظم الجنراالت الروس ،الذين قتلوا يف
املعارك ،معظمهم قادة بنجمتني ،مشرية
إىل أن ذلك أعىل معدل لإلصابات بني
الضباط يف الجيش الرويس منذ الحرب
العاملية الثانية.
وقال ميخايلو بودوالك ،كبري مستشاري
الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي،
األحد إن ستة جنراالت روس قتلوا،
واصفا الجيش الرويس بأنه “غري مستعد
تماما” للقتال يف أوكرانيا.
وذكر دبلومايس أوروبي مطلع عىل
تقييمات املخابرات الغربية ملجلة فورين
بولييس إن خمسة جنراالت روس عىل
األقل قتلوا ،مرجعا ذلك إىل اخرتاق
االتصاالت االلكرتونية لهؤالء القادة مما
سهل عملية استهدافهم.
وأشار الدبلومايس األوروبي إىل أنه
توجد مشكالت يف توصيل األوامر للجنود
يف الخطوط األمامية ،لذلك يضطر
الجنراالت الروس للتواجد يف الخطوط
األمامية وهو ما يعرضهم أكثر للخطر
وقال الدبلومايس األوروبي إن نحو 20
ضابطا روسيا قتلوا يف هذه املعارك ،وهو
ما يعادل خمس عدد القادة املنترشين
يف أوكرانيا ،مما وهو ما يحد من حركة
الجيش الرويس.
وذكرت صحيفة “كومسومولسكايا
برافدا” املوالية للكرملني ،االثنني ،أن
 9861جند ًيا روس ًيا قتلوا يف أوكرانيا
وأصيب  16153آخرين ،قبل أن تقوم
بحذف هذه الفقرات من موضوعها
الحقا.
يف  2مارس ،أفادت وزارة الدفاع الروسية
رسم ًيا أن  498جند ًيا روس ًيا قتلوا يف
أوكرانيا ،أي بعد أقل من أسبوع من
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الحرب.
وأشار تقرير فورين بولييس إىل أنه
بالرغم من أن الحرب لم تتضمن معارك
بحرية إال أن الضباط البحريني الروس
رفيعي املستوى أكثر عرضة للقتل .خالل
عطلة نهاية األسبوع ،قتل نائب قائد
أسطول البحر األسود الرويس ،أندريه
بايل ،برصاص القوات األوكرانية خارج
مدينة ماريوبول املحارصة.
ُقتل امليجر جنرال فيتايل
كما
جرياسيموف ،خارج مدينة خاركيف
األوكرانية يف أوائل مارس.
ولم تؤكد الواليات املتحدة مقتل أي من
القادة الروس .لكن املسؤولني األمريكيني
أشاروا يف نفس الوقت إىل حجم وتعقيد
غزو أوكرانيا .ولفتوا إىل أن مرشحة
املوتى يف بيالروسيا ممتلئة بالقتىل
الروس ،بحسب مجلة فورين بولييس.
وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبري
للصحفيني ،االثنني“ :من املنطقي أن
يكون لديهم قادة كبار وجنراالت يف
ميدان غزو بهذا الحجم” .وأشار إىل أنه
للجيش الرويس تقلي ًدا لهيكل القيادة
أكثر رصامة من الجيوش الغربية ،مما
يحد من مرونة الضباط الصغار عىل
اتخاذ القرارات.

عن سيناريوهات جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية

ثلثي اعضاء الربملان لعقد الجلسة،
وطبيعة التغريدة االخرية بالنسبة
للسيد مقتدى الصدر تدلل عىل ان
التحالف الثالثي او ما يسمى باألغلبية
الوطنية ال يمتلكون القدرة عىل عقد
الجلسة ومن ثم دعا املستقلني”.
واضاف “العقبة االخرى هي قضية
الخالفات ما بني الديمقراطي
الكردستاني من جهة واالتحاد
الوطني من جهة أخرى ،وهذا بحد
ذاته مشكلة كبرية الن املوضوع
سيفيض بما ال يدع مجاال للشك
نحو سيناريو عام  2018املرتبط
بقضية وجود مرشحني اثنني لرئاسة
الجمهورية” .ومىض بالقول “االمر

حتى اآلن ،أعلنت روسيا مقتل قائد
واحد فقط ،هو امليجور جنرال أندريه
سوخوفيتسكي ،من قدامى املحاربني يف
حروب الشيشان وجورجيا وشبه جزيرة
القرم عام  ،2014والذي ُقتل يف القتال
بعد أربعة أيام فقط من الغزو.
وقال الدبلومايس األوروبي إن الجنراالت
الروس ذهبوا يف بعض األحيان إىل
الخطوط األمامية للتعامل مع القضايا
التأديبية ،مثل نهب املجندين الروس
ً
بحثا عن الطعام.
للمحالت واملنازل
وذكر مسؤولون أمريكيون حاليون
وسابقون أن افتقار روسيا لهيئة مهنية
من ضباط الصف  -الذين يفرضون
االنضباط يف الجيوش الغربية  -أدى إىل
بعض جرائم الحرب التي انترشت عرب
وسائل التواصل االجتماعي.
وقال جيمس فوغو ،األدمريال األمريكي
املتقاعد ،واملسؤول السابق عن أوروبا
وأفريقيا ،ومدير مركز اإلسرتاتيجية
البحرية“ :هذه عالمة عىل وجود جيش
غري منضبط وغري محرتف وقادته سيئني
وتدريبه يتم بشكل سيئ ،ولتعويض
ذلك ،يدفعون الجنراالت إىل امليدان”.
عن موقع الحرة

الثالث هو قدرة االطار التنسيقي
عىل تفعيل الثلث املعطل وهذا
سيؤدي بالنهاية اىل عدم انتخاب
رئيس الجمهورية اذا ما استطاع
االطار السيطرة عىل الثلث املعطل
وتفعيله”.
وكشف الشمري “نحن امام ثالثة
سيناريوهات ،االول هو امكانية عقد
الجلسة وهذا امر مستبعد اىل اآلن،
والسيناريو الثاني ذهاب الجلسة
نحو مرشحني للمنصب ،والثالث هو
قضية عدم امكانية عقد الجلسة”.
واوضح “يف حال عدم عقد الجلسة
يعني اننا سنكون امام خرق دستوري
جديد أوال ،وثانيا هو كرس لقرار

املحكمة االتحادية ،وثالثا امكانية ان
تتشظى التحالفات السياسية وهذا
امر وارد”.
واستدرك “لكن بالنهاية حتى لو
كان هناك عقد جلسة بعد فرتة من
الزمان اسبوع او اسبوعني فتجاوز
املدد الدستورية سيضع رئاسة
الجمهورية القادمة وحتى رئاسة
الوزراء ضمن دائرة عدم الرشعية
الدستورية إذا ما تقدمت احدى
القوى بطلب ان ما جرى انتخابه
غري رشعي” .مؤكدا ان “كل املبادرات
السياسية فشلت”.
واشار اىل ان “ابرز التحديات التي
تواجه رئيس الوزراء املقبل ،وهي

مواجهة االزمة االقتصادية الن
العالم مقبل عىل ازمة كبرية وقضية
الخدمات ومكافحة الفساد وحرص
السالح بيد الدولة ومالحقة قتلة
املتظاهرين ،وهذا مهم جدا”.
وتابع “االمر الرابع هو تعاطي
الحكومة القادمة مع التظاهرات
التي يمكن ان تنشأ خصوصا إذا
لم يجد الشعب ما يمكن ان يتوافق
مع طموحه ،وبالتايل عىل الحكومة
القادمة أال تعيد اخطاء حكومة
عادل عبد املهدي ،وهذا تح ٍد كبري
جدا بأنها ستواجه الشعب إذا كانت
حكومة توافقية او عملت عىل اقصاء
الكفاءات الوطنية”.

إىل  /شركات املقاولة واملقاولني العراقيني
إعالن املناقصة العامة احمللية املرقمة ( )2022/2اخلاصة
بإعادة تغليف واجهات بناية فرع البصرة واألعمال امللحقة بها

يدعو البنك املركزي العراقي رشكات املقاولة
واملقاولني العراقيني من ذوي الخربة واالختصاص
واملؤهلني لالشرتاك بمناقصة إعادة تغليف
واجهات بناية فرع البرصة واألعمال امللحقة
بها وحسب املواصفات الفنية الواردة يف جدول
الكميات والرشوط القانونية املُعدة من قبل هذا
البنك وبإمكان الرشكات واملقاولني املتخصصني
إرسال مخوليهم الرسميني بموجب كتاب تخويل
إىل مقر البنك املركزي العراقي  /الكائن يف بغداد
– شارع الرشيد – بناية رقم ( )2الطابق ()3
الدائرة القانونية  /قسم العقود لغرض الحصول
عىل وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره ()100,000
دينار (مئة الف دينار) غري قابل للرد وسيكون
موعد غلق املناقصة قبل نهاية الدوام الرسمي
ليوم األربعاء املصادف . 2022/4/20
الدائرة القانونية  /قسم العقود
Contracts@Cbi.iq
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الزاملي يطالب احلكومة بتحديد
سقف زمين إلجناز املشاريع املتلكئة
بغداد /الزوراء:
طال�ب النائ�ب االول لرئيس الربمل�ان ،حاكم
الزاميل ،امس الثالثاء ،الحكومة ومؤسساتها
بتحديد سقف زمني إلنجاز املشاريع الخدمية
املتلكئة.
وذك�ر املكتب اإلعالمي للزام�يل يف بيان تلقته
“ال�زوراء” :إن “النائ�ب األول لرئيس مجلس
النواب ،طالب الحكومة ومؤسساتها بتحديد
س�قف زمن�ي إلنج�از املش�اريع الخدمي�ة
املتلكئة ،ال سيما التي وصلت منها إىل مراحل
متقدمة يف االنجاز من قبل الوزارات املعنية”،
ً
اجتماعا
مبين�ا ً أن “ذلك ج�اء خالل ترؤس�ه
موس� ًعا ،اس�تضاف خالل�ه ال�كادر املتقدم
ل�وزارة االعم�ار واالس�كان  ،بحضورن�واب
محافظة دياىل ،بش�ان تلكؤ انجاز املش�اريع
الخدمي�ة يف املحافظ�ة ،واملحافظات االخرى
واملتعلق�ة بعم�ل امل�اء ،ش�بكات ال�رصف
الصحي ،الطرق والجسور ،املدارس “.

وق�ال الزام�يل بحس�ب البي�ان ،إن “الربملان
بدورته الحالية شخص تلكؤ واضح يف انجاز
املشاريع وعدم اس�تفادة التخصيصات التي
صوت عليها املجل�س ،وهذا ما يجب ان يعاد
النظر ب ِه يف املوازنات االتحادية املقبلة “.
وأض�اف أن “تخصيص موازن�ات كبرية من
قبل مجل�س النواب لل�وزارات واملؤسس�ات
الحكومية النعاش املش�اريع الخدمية  ،دون
ان تقابله�ا نس�ب انجاز عالي�ة  ،يؤرش خلالً
جلي�ا ً يف ادائه�ا  ،ومم�ا يتطلب اع�ادة النظر
بذلك خ�الل مناقش�ة بن�ود املوازن�ة املقبلة
ومن�ح كل وزارة تخصيص�ات تتناس�ب
وقدراتها ع�ىل االنجاز الفعيل العاجل” ،داع ًيا
“وزارة االعمار لتزويد مجلس النواب بجدول
تفصي�يل يتضم�ن اس�باب تلك�ؤ املش�اريع
الخدمي�ة ونس�ب املنج�زة فيه�ا  ،والخطط
املوضوعة يف الوزارة للمشاريع املزمع االعالن
عنها واملبالغ املخصصة لها”.

الداخلية تعلن موعد إصدار اجلواز
اإللكرتوني وحتدد آلية عمله
بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة الداخلية ،امس الثالثاء ،موعد
إص�دار الجواز اإللكرتون�ي ،فيما حددت آلية
عمله.
وق�ال مدير األح�وال الجنس�ية والج�وازات
واإلقام�ة الل�واء ري�اض جن�دي الكعب�ي يف
ترصي�ح صحف�ي :إن “العم�ل يف الج�واز
االلكرتوني سينتهي خالل أشهر” ،الفتا ً اىل أن
“إصدار هذا الج�واز يخضع لرشوط منظمة
الطريان الدويل الذي يتطل�ب وجود الجوازات
االلكرتونية”.
وأوضح أن “آلية العمل س�تكون عرب بوابات
الكرتوني�ة موج�ودة يف املط�ارات إضافة اىل
رشيح�ة الكرتوني�ة موج�ودة يف الج�واز”،
مش�ريا ً اىل أن “معلوم�ات ج�واز الس�فر
العراقي الحايل األمنية مشفرة ومن الصعب
تزويرها”.
وتاب�ع أن�ه “عن�د اكتم�ال قاع�دة البيانات
الخاصة بعمل املديرية ،فإن املواطن لن يحتاج
اىل املستمسكات نهائياً” ،الفتا ً اىل أنه “سيتم
إصدار البطاق�ة الوطنية والجواز االلكرتوني
بسهولة بحسب قاعدة البيانات”.
وذكر الكعبي أن “منظومات إصدار الجوازات
االلكرتون�ي بالنس�بة للعراقي�ني يف الخ�ارج
موجودة يف أغلب السفارات والقنصليات”.
وعزا “س�بب تأخر إصدار الجواز يف الخارج،
لعدم وجود طابعات يف بعض السفارات ،مما

يضط�ر اىل طباعة الجواز يف العراق وارس�اله
للمواطن”.
وبشأن إصدار البطاقة الوطنية ،أكد الكعبي
أن “إص�دار البطاقة الوطني�ة املوحدة وصل
اىل مراح�ل متقدم�ة ،ألن العمل باملرشوع بدأ
منذ عدة سنوات ويف جميع املحافظات ما عدا
بعض الدوائر البس�يطة يف املوصل” ،موضحا ً
أن “مجموع املواطن�ني الذي يراجعون دوائر
إص�دار البطاق�ة الوطني�ة يف الي�وم يصل اىل
 250أل�ف مراجع ،وبواقع من  500اىل 1000
مراج�ع لكل دائ�رة وال�ذي يش�مل الجوانب
التي تتعلق بحاالت ال�زواج والطالق وبيانات
الوالدة”.
وتابع“ :كان هناك تأخري يف رصف البطاقات
نتيجة للنقص املوجود ،لكن خالل األسبوعني
املاضي�ني نفذن�ا حمل�ة وأنجزن�ا الكثري من
البطاقات املوحدة يف بغداد س�واء يف الكرخ أو
الرصافة” ،مشريا ً اىل أنه “خالل األيام القليلة
املقبلة س�يتم إنجاز جميع البطاقات املوحدة
يف عموم املحافظات”.
ولف�ت اىل أن “الحج�ز االلكرتوني ت�م رفعه
باس�تثناء املراجعة ألول م�رة ،أما يف الحاالت
األخرى ف�ال تحتاج اىل حج�ز وإنما املراجعة
بش�كل مب�ارش” ،موضح�ا ً “ش�مول جميع
األعمار”.
ولفت إىل أنه “ال توجد صعوبة بإصدار اإلقامة
لألجانب وحسب قانون اإلقامة يف العراق”.

األنواء :استمرار اخنفاض درجات
احلرارة وتساقط األمطار للجمعة املقبل
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئة األنواء الجوي�ة ،امس الثالثاء،
حالة الطق�س يف البالد لألي�ام املقبلة ،فيما
توقعت اس�تمرار انخفاض درجات الحرارة
وتساقط األمطار الجمعة املقبل.
وذك�ر بيان للهيئ�ة ،تلقت�ه “ال�زوراء”َّ :
أن
“طقس البالد ليوم األربعاء س�يكون صحوا ً
م�ع بع�ض الغي�وم يف املنطقتني الوس�طى
والجنوبي�ة ،فيم�ا س�يكون الطق�س يف
املنطق�ة الش�مالية غائم�ا ً جزئي�ا ً واحيانا ً
يكون غائما ً مع تس�اقط أمطار متوس�طة
الش�دة ليالً تكون رعدية أحيانا ً  ،أما درجات
الحرارة فس�رتتفع بضع درج�ات عن اليوم
السابق يف األقسام الوس�طى والشمالية ،يف
حني س�رتتفع قليالً يف القس�م الجنوبي من
البالد”.
وأضاف البي�ان َّ
أن “طقس يوم غد الخميس
س�يكون صحوا ً اىل غائم جزئي يف املنطقتني
الوس�طى والجنوبي�ة  ،ودرج�ات الح�رارة
تنخف�ض عدة درج�ات عن اليوم الس�ابق،
فيما س�يكون الطقس يف املنطقة الشمالية
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غائم�ا ً جزئي�ا ً اىل غائ�م مع أمط�ار خفيفة
متفرق�ة ع�ىل االقس�ام الجبلي�ة ،ودرجات
الحرارة تنخفض قليالً عن اليوم السابق”.
وأش�ار اىل أن “طقس يوم الجمعة س�يكون
غائما ً جزئيا ً اىل غائم مع زخات مطر خفيفة
ً
لي�ال يف املنطق�ة الوس�طى ،فيم�ا س�يكون
ً
الطق�س يف املنطق�ة الش�مالية غائم�ا مع
تس�اقط أمطار خفيفة اىل متوسطة الشدة
ً
لي�ال  ،أم�ا طقس
يتح�ول اىل غائ�م جزئ�ي
ً
املنطقة الجنوبية فس�يكون صحوا اىل غائم
جزئي  ،ودرجات الحرارة تنخفض قليالً عن
اليوم السابق بعموم البالد”.
وتاب�ع أن “طقس البالد ليوم الس�بت املقبل
س�يكون صحوا ً اىل غائم جزئي يف املنطقتني
الوس�طى والجنوبية  ،بينما سيكون طقس
املنطق�ة الش�مالية غائم�ا ً جزئي�ا ً واحيانا ً
يك�ون غائم�ا ً مع تس�اقط أمط�ار خفيفة
اىل متوس�طة الش�دة  ،أما درج�ات الحرارة
فس�تكون مقاربة لليوم السابق يف االقسام
الوس�طى والش�مالية ،يف حني س�تنخفض
قليالً يف القسم الجنوبي من البالد”.

يف كلمته أمام جملس وزراء خارجية دول منظمة التعاون اإلسالمي
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وزير اخلارجي��ة :احلكومة تعمل على بن��اء عالقات جيدة
ومتوازنة مع دول العامل
بغداد /الزوراء:
أكد وزير الخارجية ،فؤاد حس�ني،
امس الثالثاء ،أن الحكومة وضعت
يف قم�ة أولوياتها إع�ادة بناء املدن
املح�ررة ،فيما أش�ار اىل أنها تعمل
عىل بن�اء عالقات جي�دة ومتوازنة
مع دول العالم.
وق�ال حس�ني يف كلم�ة الع�راق
بال�دورة  48ملجلس وزراء خارجية
منظمة التعاون االس�المي املنعقد
يف العاصم�ة الباكس�تانية إس�الم
آب�اد ،وتابعتها “الزوراء”“ :نش�يد
بجه�ود األمان�ة العام�ة ملنظم�ة
التعاون اإلس�المي عىل تحضرياتها
لغ�رض إنج�اح عقد ه�ذه الدورة،
ونوجه شكرنا إىل جمهورية النيجر
لجهوده�ا التي بذلتها يف رئاس�تها
للدورة السابقة”.
وب�ني“ :انن�ي اغتنم ه�ذه الفرصة
للتأكي�د ع�ىل أن االنتص�ارات التي
حققه�ا الش�عب العراق�ي ع�ىل
عصاب�ات داعش اإلرهابي�ة أثبتت
الهوي�ة التعددي�ة الديمقراطي�ة
للع�راق االتحادي م�ن خالل تالحم
أبن�اء الش�عب بجمي�ع طوائف�ه
وقوميات�ه وأديان�ه م�ع الق�وى
األمنية بشتى صنوفها ،وبمساعدة
وتضامن األشقاء واملجتمع الدويل،
فاالنتصار عىل عصابات داعش هو
انتصار لش�عوب العالم ولإلنسانية
جمع�اء ،حي�ث خ�اض العراقيون
حربهم العادلة ضد اإلرهاب ،دفاعا ً
ع�ن الوط�ن وأيض�ا ً بالنياب�ة عن
العالم ،ودفاعا ً ع�ن القيم واملعاني
اإلنس�انية ،ب�إرادة ش�عبنا املحب
للس�الم والراف�ض ل�كل أش�كال
التطرف والعنف”.
وأضاف أنه “يف الوق�ت الذي قاتلنا
فيه اإلرهاب ،تعمل حكومة العراق
ع�ىل تحقي�ق التنمية واالس�تقرار
والتعايش املجتمعي الس�لمي ،بعد

هزيم�ة عصابات داع�ش وتحرير
األرايض العراقي�ة واس�تعادة
الس�يطرة عليه�ا ،إذا أصب�ح
الع�راق والعالم أكث�ر أمنا ً بعد هذه
االنتصارات التاريخية” ،مشددا ً عىل
“أهمي�ة تضافر الجه�ود ،ملحاربة
جمي�ع أش�كال التميي�ز والتطرف
والفه�م الخاط�ئ للدي�ن والقضاء
عىل مش�اعر اإلقص�اء والعمل عىل
إش�اعة ثقافة التس�امح واالعتدال
والحوار بني الثقافات واألديان”.
وأكد “رضورة العمل لتفعيل وتنفيذ
جمي�ع ق�رارات منظم�ة التع�اون
اإلس�المي ومنظمة األم�م املتحدة
املتعلق�ة بمناهض�ة ازدراء األديان
ودم�ج األقلي�ات يف املجتمع�ات
وتجفي�ف منابع اإلره�اب والفكر
املتطرف وسبل تمويله” ،الفتا ً اىل أن
“الحكومة العراقية وضعت يف قمة
أولوياتها إعادة بن�اء املدن املحررة
وتأهيل بناها التحتية التي دمرتها
عصابات داعش واس�تكمال إعادة

النازحني إىل منهم بعد تطهريها من
األلغام وتوفري الخدمات األساسية
فيها”.
وتاب�ع أن “حكومة الع�راق أهابت
بأعض�اء دول املنظم�ة واملجتم�ع
ال�دويل للوق�وف م�ع الع�راق
واملس�اهمة الفاعل�ة يف إع�ادة
اآلث�ار العراقية الت�ي قام برسقتها
عصابات داعش اإلرهابية واملتاجرة
بها ،للحف�اظ عىل اإلرث الحضاري
والتاريخ�ي ،ليس للعراق فحس�ب
وإنما للبرشية جمع�اء” ،موضحا
أن “العراق يسعى إىل تطبيق قراري
املنظم�ة املرقم�ني ( - 48/12ث)
و ( - 48/53س) الخاص�ني بعقد
مؤتم�ر لدعم وإعادة بن�اء وتأهيل
اآلث�ار واملمتل�كات التاريخي�ة،
وإع�ادة تأهي�ل امل�دن العراقية ما
بعد داع�ش ،تحت رعاي�ة منظمة
التعاون اإلس�المي وبالتنسيق مع
منظم�ة األم�م املتح�دة ووكاالتها
املتخصصة ذات الصلة”.

وذكر حس�ني أن “حكوم�ة العراق
تعرب عن امتنانها ملنظمة التعاون
اإلسالمي لدعمها العملية االنتخابية
يف العراق ،التي جرت يف العارش من
الش�هر العارش لع�ام ألفني وواحد
وعرشين ،وإرس�الها وف�دا ً ملراقبة
االنتخاب�ات الربملاني�ة؛ لتش�كيل
حكومة ديمقراطية جديدة تسعى
إىل تلبي�ة تطلعات وآمال الش�عب،
كما تقدر وتثمن مش�اركة املنظمة
يف مؤتمر بغ�داد للتعاون والرشاكة
الذي عق�د يف الثامن والعرشين من
الش�هر الثامن الع�ام ألفني وواحد
وعرشين ،ودعمها للعراق من خالل
البيان�ات واملواق�ف الت�ي تصدرها
األمانة العامة للمنظمة والقرارات
الت�ي تصدره�ا لصال�ح الع�راق يف
اجتماعاتها”.
وبني أن “حكومة العراق تعمل عىل
بناء عالق�ات جي�دة ومتوازنة مع
دول العالم ،وفق سياس�ة خارجية
مس�تقلة قائم�ة ع�ىل املصال�ح

املش�رتكة واحرتام الس�يادة وعدم
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول،
وتع�زز دور الع�راق يف حفظ األمن
اإلقليم�ي وال�دويل باعتم�اد مب�دأ
الح�وار والتواص�ل ،لحل املش�اكل
العالقة ،وتجب اس�تعمال القوة أو
التهدي�د بها ،والس�عي اىل أن يكون
الع�راق عامل ومصدر اس�تقرار يف
محيط�ه اإلقليمي وال�دويل ،إذ قدم
العراق العديد من املبادرات لتجسري
الخالف�ات وحل املش�اكل بني دول
املنظمة بالطرق السلمية ،وخاصة
يف محيطه اإلقليمي”.
وأك�د “عىل مواقف الع�راق الدائمة
والثابتة تجاه القضية الفلسطينية
ودعم�ه الكام�ل لنض�ال الش�عب
الفلسطيني وبالشكل الذي تحدده
القيادة الفلس�طينية ،واستنادا ً إىل
ق�رارات الرشعي�ة الدولي�ة” ،الفتا
اىل أن “الع�راق ملتزم بالتعاون مع
املنظم�ة من أجل تعزي�ز الرشاكة،
ودعم املنظم�ة وأجهزتها ولجانها
كاف�ة ،وتعزي�ز العم�ل اإلس�المي
املشرتك”.
ُ
وأع�رب حس�ني ع�ن دعم�ه
“لجمهورية باكس�تان اإلس�المية
عن دعمنا لرئاس�تها ه�ذه الدورة
(الثامنة واألربعني)”.
وانطلق�ت ام�س الثالث�اء أعم�ال
الدورة ال�  48ملجلس وزراء خارجيَّة
اإلسالمي.
منظمة التعاون
ّ
وقال املُتحدث باس�م الوزارة ،أحمد
الصحاف ،يف بيان ،تلقته “الزوراء”:
إن�ه “بمُ ش�ارَكة وزي�ر الخارجيَّة
فؤاد حس�ني انطلقت أعمال الدورة
ال�  48ملجل�س وزراء خارجيَّة دول
اإلسالمي”.
منظمة التعاون
ّ
وأضاف أن “املؤتمر أقيم يف إس�الم
آب�اد تحت عنوان (بن�اء الرشاكات
م�ن أج�ل الوح�دة والعدال�ة
والتنمية)”.

الس��فارة األمريكية بدمش��ق :اجلولة الس��ابعة س��تكون ملناقشة
السوريني صياغة دستور جديد وفق القرار 2254
دمشق/متابعة الزوراء:
ّ
رحب�ت الوالي�ات املتح�دة االمريكية ،عرب
س�فارتها يف دمشق ،بالجولة السابعة من
محادثات الهيئة املصغرة للجنة الدستورية
يف جنيف.
ج�اء ذل�ك يف بيان رس�مي للس�فارة عرب
موقعه�ا ،ام�س الثالث�اء ،ذك�رت فيه أن
“الس�وريون سيناقش�ون صياغة دستور
جديد عىل النحو الذي دعا إليه قرار مجلس
االمن رقم .”2254
وأض�اف البي�ان أن مبعوث األم�م املتحدة
الخاص إىل سوريا ،غري بيدرسونّ ،
أكد “أن
الحل السيايس هو السبيل الوحيد للخروج
من األزمة الحالية”.
بيدرس�ون ،لف�ت وف�ق البي�ان ،إىل أن
العملية السياس�ية “تتطلّب قيادة يملكها
الس�وريون ومدعومة بدبلوماس�ية دولية
بناءة”.
وسيس�افر نائب مس�اعد وزير الخارجية
لش�ؤون الرشق االدنى ،إيثان غولدريتش،
إىل جنيف خالل الفرتة ما بني  25 – 21آذار

الجاري ،الس�تكمال الجولة الس�ابعة من
محادثات لجنة الدستور.
ّ
وحث�ت الس�فارة جمي�ع األط�راف ع�ىل
“اإلنخراط بحسن نية لدفع حل للنزاع بما
يتماىش مع قرار مجلس األمن رقم ،”2254
مردفا ً أن “الس�الم العادل والدائم قد طال
انتظاره بعد  11عاما ً من الرصاع”.
الق�رار  ،2254صوّت علي�ه مجلس األمن
يوم  18كانون األول  ،2015ونص عىل بدء
محادثات الس�الم بسوريا يف كانون الثاني
 ،2016كم�ا أكد أن الش�عب الس�وري هو
م�ن يقرر مس�تقبل البالد ،ودعا لتش�كيل
حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية
أممي�ة مطالب�ا بوق�ف أي هجم�ات ضد
املدنيني بشكل فوري.
وتضمن القرار الذي يحمل رقم  2254عددا
م�ن البنود ،فقد اعتمد بي�ان جنيف ودعم
بيانات فيينا الخاصة بس�وريا ،باعتبارها
األرضية األساسية لتحقيق عملية االنتقال
الس�يايس بهدف إنه�اء النزاع يف س�وريا،
وش�دد ع�ىل أن الش�عب الس�وري هو من

سيحدد مستقبل سوريا.
وتتأل�ف لجن�ة صياغ�ة الدس�تور من 45
عض�واً 15 ،يمثل�ون الحكوم�ة الس�ورية
و 15يمثل�ون املعارضة و 15من منظمات
املجتم�ع املدن�ي ،ولديها تفوي�ض لوضع
قان�ون أس�ايس جديد ي�ؤدي إىل انتخابات

تحت إرشاف األمم املتحدة.
وتأت�ي اجتماعات الجولة الس�ابعة للجنة
الدس�تورية بعد ش�هور من التوقف وست
جوالت لم تحقق تقدماً ،وذلك ضمن عملية
أشمل ترعاها األمم املتحدة ،عىل أمل إنهاء
النزاع السوري.

مقابل وقف إطالق النار وانسحاب القوات الروسية وضمان أمن أوكرانيا

زيلينسكي يقدم حال إلرضاء روسيا ويعلن استعداده ملناقشة التزام بالده بعدم السعي لنيل عضوية (الناتو)
كييف /متابعة الزوراء:
اك�د الرئي�س األوكران�ي فولوديمري
زيلينس�كي ،إن�ه مس�تعد ملناقش�ة
التزام بالده بعدم السعي لنيل عضوية
حلف شمال األطليس (الناتو) مقابل
وقف إطالق النار ،وانسحاب القوات
الروسية ،وضمان أمن أوكرانيا.
وأض�اف زيلينس�كي خ�الل مقابلة
م�ع قنوات تلفزيوني�ة محلية“ :هذا
حل وس�ط للجميع :للغ�رب ،الذي ال
يعرف م�اذا يفعل معن�ا فيما يتعلق
بحل�ف الناتو ،وألوكراني�ا ،التي تريد
ضمان�ات أمني�ة ،ولروس�يا ،التي ال
تريد توسعا آخر للناتو”.
كم�ا ك�رر الرئي�س دعوت�ه إلج�راء
محادثات مبارشة مع نظريه الرويس
فالديمري بوتن.
وق�ال“ :م�ا ل�م ألت�ق بوت�ن ،فم�ن
املس�تحيل أن نع�رف م�ا إذا كان�ت

روسيا تريد وقف الحرب”.
وذك�ر أن كييف س�تكون مس�تعدة

ملناقش�ة وضع ش�به جزي�رة القرم
ومنطق�ة دونب�اس الواقع�ة رشقي

الب�الد ،والت�ي يس�يطر عليه�ا
االنفصاليون املدعومون من موسكو،

بعد وقف إطالق النار واتخاذ خطوات
لتوفري ضمانات أمنية لبالده.
وم�ن املق�رر أن يلق�ي الرئي�س
األوكران�ي خطاب�ا افرتاضي�ا أم�ام
الربمل�ان اليابان�ي ،الي�وم األربع�اء،
لحشد الدعم الدويل يف حرب بالده ضد
االجتياح الرويس.
واتخذت اليابان ،عىل عكس السابق،
موقفا صارم�ا ضد روس�يا ،التزاما
بمواق�ف دول مجموع�ة الس�بع
األخرى ،عىل الرغم من الرد االنتقامي
ملوسكو تجاه مواقف طوكيو.
وس�يعرض خطاب زيلينسكي ،الذي
يتوقع أن يس�تغرق حوايل  10دقائق،
يف قاعة اجتماعات مجلس النواب.
وألقى زيلينسكي خطابات افرتاضية
يف الكونغ�رس األمريك�ي ،وكذل�ك
برملانات يف أوروبا وكندا وإرسائيل.
فيم�ا تتواصل املع�ارك بني الطرفني،

مع استمرار املفاوضات يف آن ،وصف
أوليك�يس أريس�توفيتش مستش�ار
الرئيس األوكراني ،محاوالت روس�يا
الس�يطرة عىل العاصمة كييف بأنها
أش�به باالنتحار ،مرجح�ا ً أن ينتهي
القتال خالل أسبوعني.
وق�ال يف مقابل�ة تلفزيوني�ة ام�س
الثالثاء إن الس�يطرة ع�ىل العاصمة
األوكراني�ة تعت�رب م�ن األولوي�ات
الرئيس�ية للق�وات الروس�ية ،لكنه
اعترب محاولة القي�ام بذلك يف الوقت
الحايل “انتحارا”.
كم�ا أض�اف أن األعم�ال العدائي�ة
الفعلية ب�ني البلدين يمكن أن تنتهي
يف غض�ون م�ا بني أس�بوعني وثالثة
أسابيع.
إال أن�ه ل�م يوض�ح م�ا املقص�ود
بذل�ك ،وع�ىل أي معطيات اس�تندت
ترجيحات�ه ،الس�يما وأن العديد من

املراقب�ني ال يرون أي ح�ل يف القريب
العاجل ،وس�ط اس�تمرار التباعد يف
وجه�ات النظر ب�ني البلدين حول أي
تسوية تنهي الرصاع.
يش�ار إىل أن ش�خصيات أجنبي�ة
ب�ارزة ،بينه�ا الرئي�س األمريك�ي
السابق جورج دبليو بوش والرئيسة
الفلبينية السابقة غلوريا ماكاباغال
أرويو ،ألقوا كلمات خ�الل زياراتهم
الرس�مية لليابان ،لكن كلمة الرئيس
األوكراني س�تكون س�ابقة بالنسبة
لزعيم أجنبي.
وفرض�ت الياب�ان سلس�لة م�ن
العقوب�ات عىل روس�يا يف األس�ابيع
األخ�رية ،م�ن بينه�ا تجمي�د أصول
بعض األفراد ،وحظر تصدير الس�لع
الكمالي�ة واملع�دات عالي�ة التقني�ة
إىل الب�الد ،وتجريد روس�يا من وضع
للدولة األكثر تفضيال تجاريا.

امن ومجتمع
العدد 7684 :االربعاء  23آذار 2022

هيئة املنافذ حتصي املخالفات املرصودة
يف شهر شباط
بغداد/الزوراء:
أحصت هيئة املنافذ الحدودية،امس الثالثاء،النتائج واإلحصائيات املتحققة خالل شهر
شباط  ،فيما أشارت اىل التصدي ل� 299مخالفة بالتعاون مع الجهات الساندة».
وذكر بيان للمتحدث باس�م الهيئة عالء الدين القييس تلقته «الزوراء» :أن»هيئة املنافذ
الحدودي�ة م�ن خالل جهوده�ا املتمثل�ة يف اإلرشاف والرقابة واملتابع�ة والتدقيق لعمل
الدوائر العاملة وجميع البضائع واملس�افرين الوافدين إىل البالد وبتنسيق العمل وتبادل
املعلومات مع األجهزة األمنية والجهات العاملة املتواجدة يف املنافذ ،تمكنت من التصدي
وإحباط محاوالت الفساد والتهريب بأشكالها كافة».
وأض�اف أن» النتائج واإلحصائيات املتحققة خالل ش�هر ش�باط كان�ت ( )299إحالة
تضمنت ،ضبط مخدرات ومواد مخالفة لروط وضوابط االسترياد ومعامالت جمركية
مزورة وإلقاء القبض عىل مطلوبني،فضالً عن ضبط وإتالف مس�تلزمات وأغلفة طبية
وم�واد غذائية ومحاصي�ل زراعية وإعادة اإلص�دار ملواد ثبت فش�لها يف اختبار الجهاز
املركزي للتقييس والسيطرة النوعية،مشريا ً اىل أنه» تم منع تهريب عجالت دون املوديل
املسموح بها».
وتاب�ع أنه»ت�م تش�كيل لجان من الجه�ات املختص�ة وتنظيم محارض ضب�ط أصولية
واإلحالة إىل القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني».

العمل توجه بتفعيل إمتيازات ذوي
اإلعاقة بينها شقق وإعفاء رسوم
بغداد/الزوراء:
وجَّ ه��ت وكي�ل وزارة العم�ل والش�ؤون
االجتماعية عبري الجلبي هيئة رعاية ذوي
اإلعاقة واالحتياج�ات الخاصة بمخاطبة
الوزارات واملؤسس�ات املعنية بتنفيذ مواد
قان�ون رعاية ذوي االعاق�ة ذي الرقم 38
لسنة .2013
وذكرت ال�وزارة يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة منه :ان «الجلبي دعت إىل تشكيل
لجان من الهيئة للتنس�يق مع امني بغداد
لتنفيذ املهام املوكل�ة باألمانة تجاه هذه
الريح�ة ،واالط�الع ع�ىل خط�ط وزارة
الربية فيما يتعلق بوثيقة التعليم الدامج».
كما أوعزت» بالتنس�يق مع وزارة الصحة
بخص�وص اعف�اء ذوي اإلعاق�ة من دفع
الرس�وم عند مراجعتهم املراكز الصحية،

ومفاتحة وزارة االعمار واالسكان لزيادة
حصة هذه الريحة من نس�بة الش�قق
املخصصة لهم ضمن خططها».
ودع�ت الوكي�ل اىل» مفاتح�ة ال�وزارات
كاف�ة وال�ركات والقط�اع الخ�اص
والجه�ات غ�ري املرتبطة ب�وزارة لتكييف
واقعه�ا البيئي (دورات مي�اه ،ومصاعد،
ومنح�درات خاصة بكرايس املعاقني) مما
يسهل حركة االشخاص ذوي اإلعاقة عند
مراجعتها».
واك�دت ع�ىل» اهمي�ة مفاتح�ة مديري�ة
امل�رور العامة لاليع�از اىل الجه�ات كافة
لتخصيص اماكن خاصة بوقوف مركبات
ذوي االعاقة ووضع اش�ارة عليها وفرض
غرام�ة مالي�ة ع�ىل م�ن يش�غل امل�كان
املخصص لهذه الريحة».

تربية النجف :حنتاج إىل 1000
مدرسة إلنهاء الدوام املزدوج

بغداد/الزوراء:
حددت مديرية تربية النجف األرشف ،امس الثالثاء ،حاجتها املبدئية من األبنية الدراسية
ب�  ،250بما يس�هم بفك ازدواج الدوام ضمن مراكز املدن فقط ،و 1000إلنهائها بشكل
جذري ،معلنة وجود  71بناية مدرسية يف طور اإلنشاء حاليا ً باملحافظة.
َ
وق�ال مدير تربية النجف م�ردان البديري يف بيان اطلعت عليه «ال�زوراء» :إن “املديرية
تسعى إىل زيادة عدد األبنية املدرسية يف املحافظة للقضاء عىل الدوام املزدوج يف مدارسها
ضم�ن مركز املحافظة واألقضية والنواحي التابعة لها ،وبالتنس�يق م�ع وزارة الربية
وهيئة اإلعمار يف املحافظة” ،داعيا ً إىل “وضع خطة مركزية ملعالجة ذلك يف املحافظة».
وكشف البديري عن “حاجة املحافظة لتشييد  250بناية مدرسية بهذه املرحلة من أجل
فك ازدواج الدوام بمراكز املدن فقط ،فيما تحتاج إىل ما ال يقل عن  1000مدرسة إلنهاء
هذه املش�كلة جذريا ً يف جميع انحائها” ،مؤكدا ً “الحاجة إىل زيادة رسيعة يف عدد األبنية
املدرسية ،بسبب ما يقابلها من زيادة كبرية يف أعداد تالميذ املحافظة سنويا ً».
وأش�ار إىل أن “هناك  71بناية مدرس�ية مختلفة يف طور اإلنشاء حاليا ً ضمن املحافظة،
منه�ا  40بناية ممولة ضمن القرض الصيني ،أم�ا ال�  31بناية األخرى ،فممولة ضمن
مش�اريع تنمي�ة األقالي�م” ،موضحا ً أن “مديري�ة الربية أعدت حالي�ا ً  86قطعة أرض
لتكون موقعا ً لبنايات مدرسية والتي ستشيد ضمن املرحلة الثانية من مروع القرض
الصيني”.
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الداخلية :اسرتاتيجية جديدة حملاربة الشائعات تتضمن إجراءين
بغداد/الزوراء:
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة ،ام�س الثالث�اء،
اس�راتيجية جدي�دة ملحارب�ة الش�ائعات،
فيما كش�فت عن امتالكها مقاييس لرسيان
اإلشاعة.
وق�ال مدير قس�م الش�ائعات التاب�ع لوزارة
الداخلي�ة العمي�د ن�راس محم�د ع�ي يف
ترصي�ح صحف�ي :إن «القس�م عم�ل خالل
الع�ام امل�ايض 2021عىل رصد ع�دد كبري من
الش�ائعات ،واستطعنا بالتنسيق مع الجهات
ذات العالقة ،السيطرة عىل  %80منها».
وأشار محمد عي إىل أن «قسم الشائعات لديه
اس�راتيجية جدي�دة ملحاربة الش�ائعات من
خالل التعاون مع املواطن ليكون هو املحارب
للش�ائعات ،إضاف�ة اىل حم�الت التثقي�ف يف
الجامع�ات واملعاه�د وامل�دارس للتعرف عىل
كيفية التعامل مع األخب�ار املظللة ورضورة

استس�قاء األخبار من مصادره�ا» ،موضحا ً
أن «القس�م يعمل عىل الرصد امليداني بش�كل
مس�تمر وتحليل الش�ائعات وإعط�اء الخر

الصحي�ح وخصوص�ا ً األمن�ي م�ن خ�الل
مواقعنا».
وأض�اف أن «القس�م يق�وم برصد الش�ائعة

ورفعه�ا اىل الجه�ات املختص�ة ذات العالق�ة
لتنفي�ذ إلق�اء القب�ض بح�ق مطلقه�ا وفق
القانون ووفق املادة  79التي تؤكد عىل عقوبة
السجن ملطلقي الشائعات تصل اىل  10سنوات
س�جن» ،مش�ريا ً اىل أن» هن�اك آلي�ة جدي�دة
يتبعها قس�م الش�ائعات للخروج اىل الشارع
وااللتقاء باملواطن بش�كل مب�ارش من خالل
استهداف فئة الشباب ألنه وفق االحصائيات
ف�إن أكثر األخب�ار املتداولة من الش�باب عن
طريق مواقع التواصل االجتماعي».
وتاب�ع محم�د ع�ي« :لدين�ا رص�د خاص يف
قس�م الش�ائعات وكوادرنا ذات كفاءة عالية
ومتدرب�ون ودائما ما نط�ور قدراتهم ،ولدينا
مقايي�س لرسيان اإلش�اعة ونعمل عىل أمور
فني�ة أخ�رى ال يمكن الكش�ف عنه�ا وعامل
الرسع�ة مهم ملعالج�ة الش�ائعة ونعمل عىل
مدى  24ساعة».

النزاهة تعلن ضبط حاالت تالعب كربى يف ضريبة الفلوجة
بغداد/الزوراء:
َّ
تمكنت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس
تالعب كرى
حاالت
ضبط
من
الثالثاء،
ٍ
يف رضيب�ة الفلوجة بمحافظة األنبار،
مُ بي ً
ّنة قيام مسؤو ٍل يف دائرة الرضيبة
ً
بالتالع�ب بمبالغ الرضيبة ،فضال عن
االحتفاظ بسجالتٍ رسم َّي ٍة يف منزله.
وذكرت الهيئة يف بيان ورد «الزوراء»،
أن «دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئة ،ويف
مع�رض حديثه�ا عن عمليَّ�ة الضبط

الت�ي ُن ِّف َذت م�ن قبل م�الكات مكتب
تحقيق الهيئة يف األنبار ،أشارت إىل َّ
أن
امل�الكات التي انتقلت إىل محل س�كن
مس�ؤول قسم العقار يف دائرة رضيبة
الفلوج�ة َّ
تمكن�ت من ضب�ط ()244
ً
س�جالً خاصا بالعقارات يف الفلوجة،
ً
وضح�ة َّ
مُ
أن تل�ك الس�جالت التي ت َّم
إخراجه�ا ب�دون عل�م الدائ�رة تع�ود
لألع�وام ( ،)2011 – 2002مُ بي ً
ّن�ة َّ
أن
املُ َّتهم ارتكب عمدا ً ما يخالف واجبات

عمليات بغداد :القبض
على مرتكيب دكة
عشائرية بـ“العبوات“
بغداد/الزوراء:
أعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغ�داد ،ام�س الثالثاء،
القبض ع�ىل متهمني اثن�ني باالره�اب ،وثالثة
اخري�ن بجرائ�م «الدكة العش�ائرية» يف مناطق
متفرقة م�ن العاصمة.وذك�رت القيادة يف بيان
ورد «ال�زوراء» :أن «األجه�زة األمنية والوكاالت
االس�تخبارية ،تواص�ل جهوده�ا يف مالحق�ة
العن�ارص االرهابي�ة ومرتكب�ي جرائ�م الدك�ة
العشائرية «إرهاب االحياء السكنية» والعابثني
بالسلم املجتمعي ،حيث تمكنت قوة من اللواءين
( )22 ، 27فرق�ة املش�اة السادس�ة م�ن القاء
القبض عىل متهم�ني اثنني باالرهاب ،بعد ورود
معلومات اس�تخبارية دقيق�ة تفيد بتواجدهما
يف منطقتي «البكرية ،البوعساف» شمايل بغداد
ضمن قاطع املسؤولية بجانب الكرخ.
وأضاف�ت أن�ه «يف غضون ذلك تمكن�ت قوة من
الل�واء الخامس الفرقة الثاني�ة رشطة اتحادية
م�ن الق�اء القبض ع�ىل ثالثة متهم�ني بجرائم
الدك�ة العش�ائرية ج�اء ذلك بعد س�ماع صوت
انفج�ار وع�ىل الفور توجه�ت الق�وة اىل مكان
الح�ادث وتب�ني وجود انفج�ار يف اح�دى الدور
السكنية».
وتابع�ت «تم اس�تدعاء الجهد الهن�ديس لقيادة
عملي�ات بغ�داد واثناء الكش�ف االويل اتضح ان
االنفجار كان القاء عبوة محلية الصنع ،اسفرت
عنها خس�ائر مادية فقط وبعد التحري وجمع
املعلومات وخالل س�اعات قليلة تم التعرف عىل
الجناة والقبض عليه�م جميعا ً يف منطقة (حي
الجوادين)».
وأش�ارت القيادة إىل أنه « تم تسليم املتهمني اىل
الجه�ات ذات االختصاص لينال�وا جزائهم وفق
القانون العادل».

وظیفت�ه؛ بقص�د تحقي�ق منفع� ٍة
شخص َّي ٍة».
وأضاف�ت َّ
بذمم
تتعلق
«الس�جالت
أن
ٍ
ً
الفتة
مال َّي ٍة تع�ود ألصحاب العقارات،
إىل َّ
أن املُ َّته�م س�بق أن أنك�ر معرفته
بمصري السجالت التي ا َّدعى فقدانها؛
بسبب سيطرة املجاميع اإلرهابيَّة عىل
ؤك ً
املدينة ،مُ ِّ
دة قيامه بالتالعب بمبالغ
الرضيب�ة وتخفيضه�ا باالتف�اق مع
مالكي العقارات واملُ ِّ
عقبني».

وأوضحت الدائ�رة َّ
أن «مالكات املكتب
َّ
نفذت عمليَّة ثانية أسفرت عن ضبط
منس�وب ألح�د األجه�زة األمنيَّ�ة يف
ٍ
املُحافظة؛ لقيام�ه بتعقيب املعامالت
التقاعديَّ�ة املُزوَّرة لضحاي�ا اإلرهاب،
مُ بي ً
ّن�ة أن�ه ت� َّم خ�الل العمليَّة ضبط
ُ
عد ٍد من املعامالت التقاعديَّة وهويَّات
تقاعديَّة وهويَّات أحوال مدنيَّة مُ زوَّرة،
فضالً عن ضبط ( )16ظرفا ً خاصا ً ب�
(املاسر كارد) للمتقاعدين».

وتابع�ت« ،ت� َّم تن�ظ�ي�م مح�ض�ري
ضب�ط أصوليَّي��ن بالعم�ليَّتني اللتني
ٍ
ُن ِّف َ
�ذتا؛ ب�نا ًء عىل مُ َّ
ذكرتني قضائيَّتني،
ُ
َّ
وعرضهم�ا رفق�ة املته�م يف القضيَّة
الثانية واملُرزات املضبوطة عىل قايض
التحقي�ق املُ
ِّ
ق�رر إصدار
ختص؛ الذي َّ
توقيف املُ َّتهم وفق أحكام املادة ()289
من قانون العقوبات ،واستقدام املُ َّتهم
يف عمليَّ�ة الضب�ط األوىل وف�ق أحكام
املادة ( )331من القانون ذاته».

أعلنت تكثيفها محالت التطعيم امليدانية يف املناطق النائية

الصحة :خماطر جائحة «كورونا» ال تزال قائمة وتؤشر
ضعفا بنسب التلقيح
بغداد/الزوراء:
ذكرت وزارة الصحة أن مخاطر جائحة كورونا
ال تزال قائمة يف ظل تباطؤ رفع نسب التلقيح،
يف وق�ت كثفت في�ه حمالت التطعي�م امليدانية
خصوصا ً يف املناطق النائية ،الس�تثمار انحسار
الفريوس خالل اآلونة األخرية وحماية املواطنني
من مخاطر ظهور موجات وبائية جديدة.
وشهدت البالد تراجعا ً ملحوظا ً يف عدد اإلصابات
اليومية بفريوس كورونا خ�الل األيام األخرية،
حيث تم تس�جيل مع�دل وفيات ه�و األدنى يف
العام الحايل ،بالتزامن مع تراجع معدل التطعيم
ضد الوباء ،حيث س�جل املوق�ف الوبائي املعلن
من قب�ل ال�وزارة اول ي�وم أم�س  262إصابة
جدي�دة بالف�ريوس مقابل حالت�ي وفاة و957

حالة شفاء ،يف حني تم تلقيح  8133شخصا ً.
وأوضح�ت دائ�رة صح�ة الك�رخ أن «مالكات
الدائرة عملت عىل اس�تثمار االنحسار الواضح
يف املوق�ف الوبائ�ي لف�ريوس كورون�ا إلطالق
حم�الت تطعي�م جدي�دة خصوص�ا ً يف مناطق
أطراف العاصمة لتعزيز معدل التلقيح
وبين�ت أن «الحم�الت ش�ملت أقضي�ة التاجي
واملحمودي�ة والطارمي�ة ومناط�ق الكاظمي�ة
ً
فض�ال عن تنظيم
والع�دل واإلعالم والس�يدية،
حملة يف الجامعة املس�تنرصية ومحكمة بداءة
البياع ،إىل جانب تنظيم زيارات دورية للمدارس
لالط�الع عىل نس�ب التلقي�ح بالنس�بة للطلبة
واملالكات الربوية».
وأش�ارت الدائ�رة إىل أن «امل�الكات الصحي�ة

تجول�ت م�ن دار إىل أخ�رى بحس�ب الرق�ع
الجغرافي�ة للمناطق املذكورة ،كما أس�همت يف
تعريف املواطنني بأهمية اللقاحات يف الحد من
الجائحة وتحقيق املناعة املجتمعية».
ويف الرصافة ،أعلنت دائرة الصحة تنفيذ حمالت
تلقيحي�ة يف مناط�ق األعظمي�ة والكريع�ات
والص�در واملدائن والبلديات وع�دد من املناطق
األخرى بهدف رفع نسب التطعيم.
وأكدت الدائرة أن «هناك حمالت ميدانية يومية
تنف�ذ لتلقي�ح املترسب�ني وتقدي�م االرش�ادات
التوعوي�ة والصحي�ة بش�أن الوب�اء ،إىل جانب
اس�تمرار الف�رق املتواجدة يف املراك�ز الصحية
واملستش�فيات بتلقي�ح املواطن�ني» ،مؤك�دة
«امتالك رصيد كاف من اللقاحات».

العمليات املشرتكة :قواتنا حدت من تسلل اإلرهابيني
عرب احلدود السورية
بغداد/الزوراء:
أعلن�ت قي�ادة العمليات املش�ركة،
امس الثالث�اء ،نجاح القوات األمنية
بالح�د م�ن تس�لل اإلرهابي�ني عر
الح�دود ،فيما أش�ارت اىل انخفاض
العملي�ات اإلرهابي�ة ألق�ل م�ن
النصف.
وقال املتحدث باس�م القي�ادة اللواء
تحس�ني الخفاج�ي يف ترصي�ح
صحف�ي :إن «عصاب�ات داع�ش
اإلرهابية ما زال�ت فعالة يف الجانب

الس�وري ،وه�ي تح�اول ب�ني فرة
وأخ�رى اخراق الح�دود العراقية –
السورية» ،مبينا ً أن «القوات األمنية
أغلق�ت الح�دود بموان�ع أس�الك
وكامريات مراقبة».
وأش�ار الخفاجي اىل «نجاح القوات
األمني�ة يف الحد من تس�لل املجاميع
ً
الفت�ا اىل «وجود مفارز
اإلرهابي�ة»،
أمنية يف صحراء الجزيرة ويف قواطع
العملي�ات املختلفة».وأض�اف أن
«القوات األمنية اس�تخدمت أسلوبا ً

وتكتيكا ً جديدا ً يف الجهد االستخباري
واألمني الفني ،يعتمد عىل املعلومات
االس�تخبارية يف توجي�ه رضب�ات
جوية من قبل س�الح الجو» ،مؤكدا ً
أن «الرضب�ات الجوية أس�فرت عن
قتل قادة اإلرهابيني من الخط األول،
ومطاردة مف�ارز اإلرهابي�ني وقتل
عنارصها وإلقاء القبض عليهم».
وتاب�ع الخفاج�ي أن «عصاب�ات
داع�ش اإلرهابي�ة ل�م تع�د تش�كل
خط�را ً كما كانت يف الس�ابق ،إال أن

تهديدها م�ا زال موجوداً» ،موضحا ً
أن�ه «ع�ىل الرغ�م م�ن ع�دم ق�درة
العصاب�ات اإلرهابية ع�ىل مجابهة
الق�وات األمنية  ،لكنه�ا تحاول بني
الحني واآلخر القيام بعملية إرهابية
لرفع معنوياتها».
ولفت املتحدث باسم قيادة العمليات
املش�ركة اىل «انخف�اض العملي�ات
اإلرهابي�ة التي كان�ت تحصل يوميا ً
بنس�بة كبرية ،وأنه�ا وصلت اىل أقل
من النصف».

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة املختصة بنظر الدعاوى التجارية يف النجف
اىل /املُدعى عليه (املدير املفوض لركة قمة الهرم للمقاوالت العامة املحدودة إضافة لوظيفته السيد
موجد شعالن رسحان)
اقام املدعي (املدير العام للركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية الفرات االوسط إضافة لوظيفته) الدعوى
البدائي�ة املرقمة أعاله التي طلب فيه�ا إلزامك بتأديتك ( %10ومبلغ ق�دره  219،744،400دينار تحميالت
إدارية  %20ورفع مخلفات البناء واالنقاض عن موقع العمل) ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
املبلغ القضائي يف محكمة بداءة الديوانية واشعار مختار صوب الشامية ومركز رشطة الزوراء قررت هذه
املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 2022/4/3
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او إرس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض
حربي لفته طارش

فقدان هوية
فقدت مني الهوية املرقمة
( )8512الصادرة من نقابة
الصحفيني العراقيني ،بإسم
(ف�وزي مطل�ك مخل�ف)،
فمن يعثر عليها تس�ليمها
اىل جهة اإلصدار.

األمانة العامة تعلن إشراك خرباء مصريني يف معاجلة التصحر

إعالن
اىل الريك (باسم حسني فضالة)
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية
النج�ف االرشف لغ�رض اص�دار
اج�ازة البن�اء للري�ك (فاطمة
حس�ان موىس) للقطعة املرقمة
( )3/102599يف النج�ف ح�ي
النداء مقاطعة 4خالل عرة ايام
وبخالفه س�تتم االج�راءات دون
حضورك.

تنويه
جاء في�ه رق�م القطعة
املرقمة  3/26533خطأ،
والصحيح هو 3/26233
لغ�رض تس�ليفه قرض
اإلس�كان ..ل�ذا وج�ب
التنويه.

تنويه
ورد سهوا ً يف صحيفة الزوراء
بالع�دد  7674يف 2022/3/7
ج�اء يف االوص�اف /عن قيمة
بضاع�ة متبق�ي من س�لفة
مستلمة خطأ ..والصحيح هو
عن قيمة بضاعة ومتبقي من
س�لفة مس�تلمة ..لذا اقتىض
التنويه.

العدد /58 :تجارية2021 /
التاريخ2022/3/16 :

إعالن
إىل الريك (حس�ني س�عيد حميد) اقتىض
حض�ورك اىل صن�دوق اإلس�كان الكائن يف
النجف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل
قي�ام رشي�كك (اين�اس كاظ�م رمض�ان)
بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف القطعة
املرقم�ة ( )3/54826املقاطع�ة ( 4ح�ي
النداء) حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة
عر يوما ً داخل العراق وشهر واحد خارج
الع�راق من تاري�خ نر االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك يف االعراض مستقبالً.

بغداد/الزوراء:
أعلن�ت األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء،
امس الثالثاء ،االتف�اق عىل إرشاك خراء
مرصي�ني يف معالج�ة التصح�ر ،فيم�ا
اش�ارت اىل وج�ود مش�اريع مس�تقبلية
بالقطاع الزراعي بمحافظة الديوانية.
وقال املتحدث باس�م األمانة حيدر مجيد
يف ترصي�ح صحف�ي :إن «هن�اك لجن�ة
ملعالج�ة ح�وض نه�ر الف�رات والكثبان
الرملية والتصحر وإنشاء الحزام األخرض
برئاس�ة األم�ني الع�ام ملجل�س ال�وزراء
وعضوية ممث�ي وزارتي الزراعة واملوارد
املائي�ة ،إضاف�ة إىل ع�دد م�ن املختصني
واألكاديمي�ني واالستش�اريني وأس�اتذة
الجامعات يف محافظات الديوانية واملثنى
وذي قار ،حيث عق�دت أربعة اجتماعات

بحث�ت خاللها آلي�ة وض�ع رؤى وأفكار
ملعالج�ة ملوح�ة ح�وض نه�ر الف�رات
واملحافظات الثالث وأيضا ً ظاهرة تصحر
محافظتي املثنى وذي قار».وأضاف مجيد
أن «أعضاء اللجنة أجروا زيارات ميدانية
ملواقع عمل واالنشاءات التحويلية لغرض
إنشاء سدات ترابية وتحويل بعض املبازل
اىل مبازل النظارة ومبزل ش�انيله ومبزل
نهر الفرات آليات».
وتاب�ع «بموجب توصي�ات اللجنة ،صدر
ق�رار مجل�س ال�وزراء رقم  379لس�نة
 ،2021تضم�ن تخصي�ص مبل�غ ثالث�ة
ملي�ارات دينار ل�وزارة الزراع�ة ومثلها
إىل وزارة امل�وارد املائي�ة للمبارشة بتنفيذ
امل�روع لتحوي�ل ج�زء م�ن األرايض
املحاذية للطري�ق الدويل إىل أراض زراعية

إضاف�ة اىل موض�وع معالج�ة امللوحة»،
مش�ريا ً إىل أن «الوزارت�ني بارشتا بالعمل
املس�تمر وتم تحوي�ل بعض م�ن املبازل
اضافة اىل إنشاء سدات ترابية وقتية».
وذك�ر مجي�د أن «األم�ني الع�ام ملجلس
الوزراء عق�د قبل يومني اجتماع مع عدد
من الخ�راء املرصيني الذي�ن لهم دور يف
عملية تحويل صحراء مرص إىل مساحات
خ�رضاء ،لنق�ل ه�ذه تجرب�ة إىل العراق
وأجروا زيارات ميدانية إىل املوقع بصحبة
املعني�ني ووكي�ل وزارة امل�وارد املائي�ة
واطلعوا عىل آليات العمل» ،مبينا ً أنه «تم
االتف�اق ع�ىل إرشاكهم يف ه�ذا املروع
الحيوي املهم وإنش�اء محطات تحويلية
ملعالجة امللوحة وأيضا ً تحويل مس�احات
التصحر إىل مس�احات خرضاء زراعية».

اىل الركاء (وف�اء محمد عباس
دم�وع ورغد محمد عباس دموع
وس�عيد محم�د عب�اس دم�وع)
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية
النج�ف االرشف لغ�رض اص�دار
اج�ازة البن�اء للري�ك (عب�اس
ه�ادي عب�د العب�اس محم�د)
للقطعة املرقمة  85361يف النجف
حي امليالد مقاطعة .14

أسواق
العدد 7684 :االربعاء  23اذار 2022

التجارة تعلن إغالق ملف مستحقات
الفالحني وتدعوهم اىل املراجعة

بغداد /الزوراء:
أعلن وزير التجارة ،عالء الجبوري ،امس الثالثاء ،اطالق وزارة املالية مبلغ
 630مليلار دينار لتصفري كامل املسلتحقات املاليلة للفالحني واملزارعني
املسوقني ملحصويل الحنطة والشلب لعام .2021
وقلال الجبوري يف بيان تلقت “الزوراء” نسلخة منله“ :تنفيذا لتوجيهات
رئيس مجلس الوزراء كان لوزارة املالية الجهد الكبري وبالتعاون مع وزارة
التجارة لتصفري كامل املسلتحقات املالية ملحاصيل الحبوب املسوقة لعام
 2021بعلد تحوليها مبلغ  630مليار اىل لحسلاب الركلة العامة لتجارة
الحبوب”.
واضلاف أن “املبلغ تم تحويله لحسلاب إىل الركة العامة لتجارة الحبوب
لغلرض رصفها للفالحني وحسلب الكميات املسلوقة يف محافظات البالد
ووفلق التعليمات والضوابط املعمول بها بالركلة وذلك بعد االنتهاء من
االجلراءات وتنظيلم الصكلوك” .واشلار الجبلوري اىل ان “وزارته اكملت
اسلتعداداتها اللوجستية واالدارية الستقبال املوسلم التسويقي ملحصول
الحنطلة  2022املؤملل اطالقه يف االول من نيسلان املقبل ،وذلك باسلتالم
كل الكميات بعد ان اجرت تعديالت عىل الخطة التسلويقية والتي تصب يف
خدمة الفالح تماشليا مع االجراءات الحكومية التي اقرها مجلس الوزراء
بدعم الفالح بزيادة اسلعار رشاء املحاصيل املسوقة”.ولفت اىل ان “نجاح
املوسلم التسويقي املقبل سيسهم بشكل كبري يف تأمني االمن الغذائي للبلد
من خالل توفري كميات الحنطة املحلية مع كميات الحنطة املستوردة التي
تعاقدت عليها وحسلب توجيهات مجلس الوزراء لتفادي تداعيات الحرب
الروسية االوكرانية والتي شهدت ارتفاعا عامليا يف اسعار املواد الغذائية”.

ثقيل البصرة يرتفع فوق  104دوالرات

بغداد /الزوراء:
ارتفع سلعر خام البرصة الثقيل ،امس الثالثاء ،اكثر من  2باملئة ليسجل أكثر
ملن  104دوالرات للربميلل الواحد.وارتفع خام البرصة الثقيل املصدر آلسليا
 2.06دوالر وبنسلبة تغيلري بللغ نسلبته  2.01%ليصلل اىل  104.80دوالرات
للربميلل الواحد.فيملا ارتفعت ايضلا خامات منظمة أوبك ،حيث سلجل خام
العربلي السلعودي  109.18دوالرات للربميلل بارتفلاع بللغ  8.55دوالرات،
وسلجل مزيلج مربلان اإلماراتلي  111.60دوالرا ً للربميل بارتفلاع بلغ 3.13
دوالرات للربميلل ،وبلغ ومزيج سلهران الجزائري  118.50دوالرا بارتفاع بلغ
 7.62دوالرات ،ومزيج ايران الثقيل  110.63دوالرا بارتفاع بلغ  6.86دوالرات،
وبوني النيجريي الخفيف  116.09دوالرا بانخفاض بلغ  6.91دوالرات.
وارتفعت اسلعار النفط مرة اخرى خالل اليوملني نتيجة تدارس بعض الدول
األوربية لالسلتغناء علن النفط اللرويس ،إضافة اىل عدم تمكلن بعض الدول
املنتجلة للنفلط يف اوبلك +للوصول اىل سلقوف االنتاج التلي حددتها منظمة
اوبك +يف اجتماعها الشهري.

الرشيد يطلق الوجبة األوىل
لسلفة منتسيب األمن

بغداد /الزوراء:
اعلن مرصف الرشليد اطالق الوجبة االوىل لسللف منتسلبي الدفاع والداخلية
والبالغلة ( ) 10ماليلني دينار.ودعلا املرصف بحسلب بيان تلقلت “الزوراء”
نسلخة منه ”:كل املسلتفيدين ممن سلتصلهم رسلائل نصية بمبلغ السلفة
مراجعلة فروع امللرصف او منافذ الدفلع االلكرتوني السلتالمها” .واكد،ان”
التقديلم عىل السللف الكرتونيا لحاميل بطاقة (نخيل) وال يوجد وسليط بني
املرصف والزبون”.

مزاد العملة يبيع أكثر من 235
مليون دوالر
بغداد /الزوراء:
ارتفعلت مبيعات البنك املركزي ملن الدوالر ،امس الثالثاء ،لتسلجل أكثر من
 235مليون دوالر.وذكر مصدر أن “البنك املركزي شهد امس خالل مزاده لبيع
ورشاء اللدوالر االمريكي ،ارتفاعا يف مبيعاته من الدوالر بنسلبة  21.13باملئة
لتصلل اىل  235مليونلا و 478الفلا و 795دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسلعر
رصف اسلاس بللغ  1460دينلارا ً للكل دوالر ،مقارنة بيلوم الخميس املايض
التلي بلغت املبيعات فيله  194مليونا و 394اللف دوالر.وأضاف :ان الحواالت
الخارجيلة ارتفعت خلالل مزاد اليوم لتصل اىل  171مليونلا و 228الفا و795
دوالرا ،مقارنة باملبيعات النقدية التي بلغت  64مليونا ً و 250ألف دوالر.وأشار
ا ٕىل ان  31مرصفلا قام بتلبية طلبات تعزيلز االرصدة يف الخارج ،و 26مرصفا
لتلبية الطلبات النقدية ،إضافة اىل  310رشكات وساطة.
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مظهر حممد صاحل حيدد ثالثة حلول آنية ملكافحة التضخم يف البلد
بغداد /الزوراء:
حدد املستشار املايل لرئيس الوزراء ،مظهر محمد
صاللح ،امس الثالثاء ،ثالثة حللول آنية ملكافحة
التضخلم يف العراق ،وفيما توقلع اتخاذ إجراءات
برملانية –حكومية جديدة لدعم الطبقات الفقرية
خلالل امللدة املقبللة واسلتقرار السلوق ،أكد ان
رد فعلل الحكومة علىل امليلول االحتكارية كانت
“إيجابية”.
وقلال صاللح يف ترصيلح صحفلي :إن “هنلاك
ثالثلة حلول آنيلة ملكافحلة أنشلطة التضخم يف
الوقلت الحلارض يف العلراق ،وهي تعزيلز الدخل
النقلدي للفئات الفقلرية والرعايلة االجتماعية،
وايضلا لصغار املوظفني ،وتعزيلز ودعم البطاقة
التموينية”.
وأضاف صالح “كلما تكون هناك فعاليات كبرية
للدوللة تخلص الطبقلات الفقلرية يكلون أثرها
أوسلع” ،متوقعا “إجراءات ستتخذ خالل الشهر
املقبل بني السللطة التنفيذيلة والتريعية لدعم
األسعار ودعم مايل ايضا للطبقات الفقرية”.
واشار صالح اىل ان “االسعار يف االسواق استقرت
حاليلا بعلد أن كان رد الفعلل الحكوملي مهملا ً
وايجابيلا ً من خلالل اإلعلالن عن الدعلم وتوفري
سللع رخيصة للجماهري مما سليخفض السوق
ويواجه املحتكرين طاملا الدولة تتدخل يف األنشطة
التضخميلة ،فضلال علن دور الرقابلة ومواجهة
االحتكار”.
وأكد املستشلار امللايل للكاظملي أن “هناك ميوالً

احتكارية قوية يف العراق لبعض التجار للحصول
عىل ارباح من دون اعلارة اهتمام للناس ،لكن يف
الوقلت ذاته فإن ايلرادات الدوللة عالية يف الوقت
الحارض وتدعم السللع بسهولة ،وبالتايل سيكون
هناك مكافحة ألنشطة التضخم يف العراق بشكل
عام”.
يذكلر ان وزارة التخطيلط قلد أعلنلت يف  7آذار
الجاري عن ارتفاع التضخم السلنوي خالل شهر
كانون الثاني املايض اىل  5.3باملائة نتيجة ارتفاع
اسعار الدوالر امام الدينار العراقي.
بينما كشلف مستشلار رئيلس حكومة ترصيف

االعملال ،مظهر محمد صالح ،امس الثالثاء ،عن
قبول املحكمة االتحاديلة العليا  20طعنا بقانون
موازنة  2021قدمته الحكومة االتحادية.
وقلال صاللح يف حوار اطلعلت عليه “اللزوراء”:
إن “مبلدأ الفصل بني السللطات ملن أوىل املبادئ
السلامية التلي اعتملدت يف دسلاتري البللدان
الديمقراطيلة كافلة” ،مبينلا أن “مبلدأ فصلل
السللطات يف دسلتور جمهوريلة العلراق 2005
واضلح يف النظام الديمقراطي للعراق ،وبحسلبه
يتم تقسيم صالحيات النظام إىل سلطات منفصلة
تفحص ،وتوازن ،وتقيد بعضها البعض”.

املالية تعلن حزمة من الربامج التحفيزية لتشجيع
القطاع اخلاص واالستثمار

بغداد /الزوراء:
اعللن وزير املاليلة ،عيل عبد األمري عالوي ،املس الثالثاء ،أن
الوزارة تتبنى حزمة من الربامج التحفيزية لتشجيع القطاع
الخاص عىل توسيع أنشطته االستثمارية يف مختلف املجاالت
التنمويةوذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسلخة منه:
ان «األخري اسلتقبل ،بمقر الوزارة ،سفري جمهورية سويرسا
لدى بغداد لوكاس كاسلري والوفد املرافق لله ،حيث تم خالل
اللقلاء اسلتعراض ملا حققتله وزارة املاليلة ملن مؤرشات
اقتصاديلة ناجحلة يف ظل األزملة االقتصادية التي يعيشلها
العاللم اليوم  ،باإلضافة إىل اسلتكمال مسلرية اإلصالح املايل
واالقتصلادي يف العراق» .وأكد عالوي خلالل اللقاء« :حرص
الحكومة العراقية عىل توطيلد العالقات مع العالم الخارجي
لتشلمل مختلف املسلتويات ،والعمل بخطلوات حثيثة تجاه
زرع الثقة لدى املستثمرين األجانب».من جهته ،أشاد السفري

السلويرسي باألداء اإليجابلي واملتنامي لالقتصلاد العراقي،
معلربا بالوقت نفسله عن رغبلة حكومة بلالده تعزيز آفاق
التعاون املشرتك بني البلدين الصديقني وبشتى املجاالت .

البورصة العراقية تتداول أسهما بأكثر
من ملياري دينار
بغداد /الزوراء:
اعلن سلوق العلراق للأوراق املالية،
املس الثالثلاء ،عن تداولله أكثر من
مليار سلهم بقيمة مالية بلغت أكثر
من ملياري دينار .
وقال السلوق يف تقريلر اطلعت عليه
“اللزوراء” :إن “علدد اللركات
املتداولة أسهمها امس بلغ  36رشكة
مسلاهمة فيما لم تتداول أسلهم 46
رشكة بسبب عدم تالقي اسعار أوامر
الراء ملع أوامر البيع فيما بلغ عدد
اللركات املتوقفلة  17رشكة لعدم
تقديم اإلفصاح من أصل  103رشكة
مدرجة يف السوق”.
واضلاف ان “علدد األسلهم املتداولة
بلغ مليارا و 292مليونا سهم بقيمة
ماليلة بلغلت  2مليلارا و 209مليونا
دينلار من خالل تنفيذ  812صفقة”،
مشريا اىل أن “مؤرش األسعار املتداولة
 ISX60أغلق عىل  595.92نقطة”.
واشار اىل ان عدد األسهم املشرتاة من
املسلتثمرين غري العراقيني يف السوق
بلغ  10آالف سهم بقيمة مالية بلغت
 26ألف دينار من خالل تنفيذ صفقة

واحلدة عىل رشكة واحلدة ،فيما بلغ
عدد األسلهم املباعة من املستثمرين
غلري العراقيني يف السلوق  23مليون
سلهم بقيمة بلغت  102مليون دينار
من خالل تنفيذ  53صفقة عىل أسهم
 3رشكات.
واوضلح ان اكثلر اللركات ربحية
هلي رشكلة فنلدق عشلتار وبتغيري
بللغ  ،%10تليها رشكة االمني للتأمني
وبتغيلري بللغ  ،%6.25فيملا كانلت
أكثلر الركات خسلارة هو مرصف

سلومر التجلاري وبنسلبة ،%-8.89
تليهلا رشكة انتاج االلبسلة الجاهزة
وبنسبة تغيري بلغ .%- 5.88
يذكلر أن سلوق العلراق للأوراق
املالية ينظلم خمس جلسلات تداول
أسلبوعيا ملن األحلد اىل الخميلس،
وملدرج فيه  103رشكات مسلاهمة
عراقيلة تمثلل قطاعلات املصلارف
واالتصلاالت والصناعلة والزراعلة
والتأمني واالسلتثمار املايل والسياحة
والفنادق.

أكدت أن العراق يشهد تضاؤالً يف تدفقات املياه من دول املنبع

مساع عراقية لالنتقال التدرجيي إىل االقتصاد األخضر
املوارد املائيةٍ :

بغداد /الزوراء:
قال وزير املوارد املائية ،مهدي الحمداني ،امس
الثالثلاء ،إن العراق يشلهد تضلاؤالً يف تدفقات
املياه من دول املنبع و”تردياً” يف نوعيتها ،فيما
مسلاع عراقية لالنتقال التدريجي إىل
أشلار إىل
ٍ
االقتصاد األخرض املستدام.
وذكر الحمداني ان “العراق عانى خالل العقود
األخرية من تأثريات التغري املناخي التي تسببت
يف موجلات جفاف متكررة يف وقت يشلهد فيه
البللد تضلاؤالً يف تدفقات املياه ملن دول املنبع
وترديلا ً يف نوعيتها وتأثري ذلك كان سللبيا ً عىل
القطلاع الزراعي كونه املسلتهلك األكرب للمياه
من إجمايل االستخدام املحيل ،عالوة عىل ترضر
منشآت العراق املائية بسبب سيطرة عصابات
داعش عليها بعد عام .”2014
وأضلاف الحمدانلي ،يف كلملة ألقاهلا خلالل
مشلاركته يف الجلسلة الوزارية عالية املستوى
ضمن فعاليات املنتدى الوزاري العاملي التاسع
للميلاه يف داكار ،وفقا ً لبيلان تلقته “الزوراء”:
أن “العلراق سلعى دائملا ً إىل دعلوة دول املنبع
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للتعلاون يف مجلال إدارة مياه األنهر املشلرتكة
وتفهم احتياجاته املائية وأثر تناقص الواردات

املائيلة وتلردي نوعيتها علىل أمن البللد املائي
والغذائي”.

وتابلع أن “هنلاك مسلاعي عراقيلة لالنتقال
التدريجلي إىل االقتصلاد األخلرض املسلتدام
وتحقيق أهداف التنمية املستدامة انسجاما ً مع
اتفاقية باريلس للمناخ وتناغما ً مع مخرجات
مؤتمر غالسلكو للمناخ ملواجهة آثار التغريات
املناخيلة والتأكيلد علىل التمسلك باألعلراف
والقوانلني الدوليلة التي تدعلو إىل التعاون بني
اللدول ملواجهلة تللك التحديات وتعظيلم مبدأ
ً
خصوصلا وأن العراق
تحقيلق املنافع املتبادلة
هلو أحد اعضلاء اتفاقيلة نيويلورك االطارية
للميلاه العابلرة للحلدود  1997ويف خطواتله
األخرية لالنضمام اىل اتفاقية املياه /هلسلنكي
.”1992
ولفلت الحمدانلي إىل “توصيات مؤتملر بغداد
اللدويل الثانلي للميلاه التي أكدت علىل حقوق
دول املصلب أسلوة بلدول املنبلع مع تقاسلم
املنفعة والرضر وتحمل املسلؤولية املشلرتكة
للدول املتشلاطئة يف إدارة املياه بالشلكل الذي
يؤملن حقلوق الجميلع ويضمن أمنهلا املائي
والغذائي”.

وأضلاف أن “للربمللان وظيفتلني  :األوىل مراقبلة
السللطة التنفيذيلة يف أداء السياسلة العاملة
التي رسلمها الدسلتور ،واألخرى سن أو تريع
القوانني ،فضالً عىل كونه يتشلارك مع السللطة
التنفيذيلة كإحلدى سللطات التعيلني للوظائف
السيادية يف الدولة”.
وبلني صالح أنه “يحصلل أحيانلا التصويت عىل
ملروع قانون للم تتقدم به السللطة التنفيذية
كمسلودة قانون إىل مجللس النلواب ،مما يرتب
عبئا ً عىل أعمال السلطة التنفيذية من دون علمها
أو مشلاركتها” ،الفتا إىل أنله “عند تريع قانون
املوازنلة العاملة االتحاديلة فلان مهملة مجلس
النواب تنحرص بموجب الدسلتور بفقرتني هما:
خفض النفقات ،وإجراء املناقالت فحسلب ،قبل
التريلع ،وليس إضافلة فقرات تزيلد من أعباء
اإلنفلاق العام بشلكل غري مبلارش وتعرقل عمل
السلطة التنفيذية وتوليد تضارب قانوني”.
ّ
وذكلر صالح بما حصلل يف موازنة العام ، 2021
حيث طعنت الحكوملة بنحو عرين فقرة أمام
املحكملة االتحاديلة وكسلبت الطعلن ،مبينا ً أن
“مثل هذه األمثلة تجسلد نوعا ً ملن التداخل بني
عمل السللطات وأضعف من مبدأ واختصاصات
الفصل بني السللطات يف األنظملة الديمقراطية،
ما يدفع سللطة للتسليد عىل السللطات األخرى
ملن دون تلوازن وخلارج االختصلاص” ،وختم
بالقول إنه “أمر يتعارض مع البناء الديمقراطي
للدولة”.

املعدن األصفر يسجل صعودا يف
األسواق احمللية
بغداد /الزوراء:
ارتفعلت أسلعار الذهب “االجنبي والعراقي” يف األسلواق املحلية بشلكل،
امس الثالثاء ،وبذلك بالتزامن مع ارتفاع أسلعار النفط صوب  118دوالرا ً
للربميل.
وقال مصدر ا ٕن أسلعار الذهب يف أسواق الجملة بشارع النهر يف العاصمة
بغداد سلجلت صباح امس ،سلعر بيع للمثقال الواحد عيار  21من الذهب
الخليجلي والرتكي واألوربي  396الف دينار ،وسلعر الراء  392الفاً ،بعد
ان سجلت اسعار البيع ليوم امس االثنني  393الف دينار للمثقال الواحد.
وأشلار ا ٕىل أن سلعر بيع املثقال الواحد عيار  21من الذهب العراقي سجل
ارتفاعا أيضا ً عند  356الف دينار ،يف حني بلغ سعر الراء  352ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة ،فإن سعر بيع مثقال الذهب
الخليجي عيار  21يرتاوح بني  395ألف دينار و 405آالف فيما تراوح سعر
البيلع مثقال الذهب العراقي بلني  350الفا ً و  360ألف دينار ..ويسلاوي
املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

الدوالر يشهد اخنفاضا طفيفا
يف البورصة الرئيسية

بغداد /الزوراء:
انخفضت أسلعار رصف اللدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشلكل
طفيف ،امس الثالثاء ،يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقلال مصلدر ا ٕن بورصة الكفلاح والحارثيلة املركزية يف بغداد ،سلجلت
صباح امس  147200دينار عراقي مقابل  100دوالر أمريكي ،فيما كانت
اسعار رصف الدوالر ليوم االثنني  147250دينارا عراقيا ً مقابل  100دوالر
امريكي.
وأشلار ا ٕىل أن اسلعار البيع والراء اسلتقرت يف محال الصريفة باألسواق
املحليلة يف بغداد ،حيث بلغ سلعر البيع  147750دينلارا عراقيا لكل 100
دوالر امريكي ،بينما بلغت أسعار الراء  146750دينارا عراقيا لكل 100
دوالر امريكي.
أملا يف اربيل عاصمة اقليم كردسلتان ،فإن بورصة اللدوالر ال تتداول ايام
العطل الرسمية فيها.

الزراعة تواجه احتمالية عودة نفوق
األمساك بـ”إجراءات احرتازية”

بغداد /الزوراء:
حذرت وزارة الزراعة ،امس الثالثاء ،من عودة ظاهرة نفوق األسماك مع موسم
الربيع املقبل يف بغداد واملحافظات ،فيما اشلارت اىل اتخاذ إجراءات احرتازية.
وقالت مديرة قسم اإلعالم ،زينب رحيم حسني ،يف حديث صحفي” :إنه “ومع
بداية موسلم الربيع يف البلالد والتغري يف درجات الحرارة خلالل الليل والنهار،
فهنلاك احتمالية لعودة ظاهرة نفوق االسلماك التي تحلدث عادة يف مثل هذا
الوقلت” ،مبينة أن “هذا األمر دعا دائلرة البيطرة يف الوزارة إىل اتخاذ إجراءات
احرتازيلة ملواجهتها ،السليما وان هذا امللرض يعد من األمراض املوسلمية”.
وأوضحت حسلني ان “اإلجراءات التي اتخذتها دائرة البيطرة ،تمثلت بإصدار
تعليمات وتوجيهات ألصحاب مزارع األسلماك ،منها عدم تربية أكثر من نوع
داخل القفص الواحد ،وترك مسافة بني قفص وآخر ،فضالً عن اعتماد معايري
محددة للعلف ألغلبية مربي األسلماك ،السيما أن بعض املزارع ال تملك طبيبا ً
بيطريلا ً لتحديد كمية العلف التي تحتاجها األسلماك فعليلاً ،مع تكليف فرق
رصد للكشلف عن أصحاب امللزارع املخالفلة للتعليمات».وتابعت أن “الدائرة
وزعت يف السلياق ذاته ،بوسرتات إرشادية لتوجيه مربي األسماك بتعليماتها،
ً
فضلال علن اعتماد وسلائل التواصلل االجتماعي ملن أجل تكثيلف حمالتها
ّ
التوعويلة التلي اطلقتها يف هذا الجانب” ،مؤكدة أن “نفوق األسلماك يعد من
أمراض االنفلونزا التي تصيب األسماك مع موسم تغري درجات الحرارة”.

املنتجات النفطية تكشف عن خطة
لتوسيع منافذ غاز السيارات

بغداد /الزوراء:
أعلنلت رشكلة توزيع املنتجلات النفطية خطلة لفتح منافذ بالغلاز الخاص
بالسيارات يف جميع املحطات.
وقال مدير عام الركة ،حسني طالب ،يف ترصيح صحفي :ان “خطة حاسمة
وضعت لنصب خزانات متنقلة يف كل محطة من أجل ضمان تجهيز املواطنني
بالغاز ليكون حافزا للمواطن للتوجه إىل املنظومة داخل السليارة ،ال سيما ان
هذا الغاز عايل األوكتان ونسلبته  ،98%أي أعىل من نسلبة الوقود املسلتورد،
ويمتاز بقلة مرصوفه ،وانخفاض كلفته”.
واضاف ان “قيمة الليرت الواحد من هذا الغاز  200دينار ،ويالحظ ان هناك إقباال
ّ
التوزيع”.وبني
من قبل املواطنني ،لكن اإلقبال سيكون أكثر مع اكتمال منافذ
طالب أن “وزارة النفط فتحت ورشا يعمل بها متخصصون من مالك الوزارة
لنصلب منظومة وقود الغلاز ،وعىل املواطنني عدم نصلب املنظومة يف الورش
األخرى ،خصوصا ان الوزارة فتحت ورشا خاصة يف جميع املحافظات”.

الرياضي

أصفر وأمحر

حمكمة كاس تردّ اعرتاض احتاد الكرة
بغداد /الزوراء
ُ
َ
العراقي لك�ر ِة القدم الذي تقد َم به ل َعود ِة مُ باراة منتخبنا
اعرتاض االتحا ِد
محكم�ة كاس
ر ّدت
ّ
ُ
التصفيات اآلسيويّة
الوطني ونظريه اإلماراتي إىل بغداد بعد نقلها إىل السعوديّة ،واملُباراة ضمن
ِ
ّ
نهائيات كأس العالم  ٢٠٢٢التي تقامُ يف الرابع والعرشين من الشهر الحايل.
املُؤهلة إىل
ِ
ُ
الدفوعات التي قدم�ت وضمت جميعَ
طلب الع�راق عىل الرغم م�ن
ول�م ُتواف�ق املحكمة عىل
ِ
ِ
َ
ُ
َ
القضايا واألمور التي رافقت املباريات الدوليّة التي أقيمت يف العراق ،وكذلك بطولة غرب آسيا
للشباب.
الوطني س� ُيالعب نظريه اإلماراتي يف الس�عودية بالرابع والعرشين
ووفق�ا ً لذلك فإن مُ نتخبنا
ّ
من الشهر الحايل.
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الوطين يصل إىل السعودية حتضريا للقاء اإلمارات

خمتصون :البطاقة الثالثة ما زالت ممكنة واملنتخب العراقي تأثر كثريا باللعب خارج أرضه
بغداد /محمد عماد -امري رسول
اختت َم املُنتخ�ب الوطني تدريباته،
ملع�ب
ظه�ر ام�س الثالث�اء ،يف
ِ
الش�عب ال�دويلّ قب�ل مغادرت�ه إىل
لخ�وض اللق�ا ِء املُرتقب
الري�اض
ِ
أم�ام نظ�ريه اإلمارات�ي ي�وم غ�د
الخميس ضمن َ
التصفياتِ املؤهل ِة
ملونديال قطر .2022
وشارك يف تدريبات االمس  30العبا ً
َ
ٌ
ه�م كل م�ن جالل حس�ن ،محمد
حمي�د ،دلوف�ان مه�دي ،محم�د
ش�اكر ،أحم�د إبراهي�م ،عب�اس
قاسم ،حس�ن عبد الكريم ،محمد
عي عبود ،سعد عبد األمري ،شريكو
كري�م ،مهند عب�د الرحيم ،بش�ار
رس�ن ،مهن�د جعاز ،حس�ني عي،
أيمن حسني ،عي فائز ،حسن رائد،
إبراهي�م باي�ش ،مصطفى محمد
ج�ر ،عالء عباس ،أحم�د فرحان،
زي�دان إقب�ال ،ع�ي الحم�ادي،
جيس�تن م�ريام ،رس�الن حن�ون،
مناف يونس ،رضغام إس�ماعيل،
أمج�د عط�وان ،مصطف�ى ناظم،
محمد مزهر.
ه�ذا ووصل وفد املُنتخ�ب الوطني
إىل الري�اض مس�اء ام�س الثالثاء
لخ�وض مواجه ِة اإلم�ارات املهمة
ضمن التصفي�اتِ املُؤهل ِة ملونديال
قطر بعد قرار نقلها من العاصم ِة
ملعب محايد.
ب�غ����داد إىل
ٍ
ويف س�ياق متص�ل ،ق�ال امل�درب
الكروي نزار ارشف :ان قرار عودة
امل�درب املح�ي للمنتخ�ب الوطني
بالرغ�م من تأخ�ر التوقيت لكن ال
بأس به ،وال ننىس ان االعالم ساهم
يف هب�وط ثق�ة الش�ارع الريايض
باملدرب املحي.
وع�ن رأي�ه بحظ�وظ منتخبن�ا يف
املنافس�ة ع�ىل بطاق�ة امللح�ق يف

التصفي�ات املؤهل�ة للموندي�ال،
اك�د ارشف :ان الحظ�وظ قائم�ة
لكنه�ا صعب�ة والطري�ق اىل قطر
عر بواب�ة امللحق في�ه الكثري من
املخاط�ر كونن�ا س�نواجه ثال�ث
املجموعة االخرى والفائز س�يلعب
املب�اراة املفصلية امام منتخب من
منتخبات قارة امريكا الجنوبية.
واضاف :ان برتوفيتش اخذ الفرصة
الكافي�ة م�ع املنتخ�ب وكان عليه

اليوم ..إنعقاد اجلمعية العمومية
للجنة األوملبية الوطنية العراقية
بغداد /مؤنس عبد الله
تحتض�ن صالة االجتماع�ات بمقر
اللجن�ة األوملبية الوطني�ة العراقية
عن�د الس�اعة الحادي�ة ع�رشة من
صباح اليوم األربعاء ،املوافق للثالث
والعرشي�ن م�ن ش�هر آذار الحايل،
املؤتمر الس�نوي الدوري االعتيادي
للهيئ�ة العام�ة للجن�ة األوملبي�ة
الوطنية العراقية .وقال األمني العام
للجن�ة األوملبي�ة هيثم عب�د الحميد
للمكت�ب االعالم�ي :ان اجتم�اع
الي�وم س�يكون مخصص�ا ً لتدارس
األداء االداري والفن�ي وامل�ايل للجنة
ً
فض�ال عن ع�دد آخر من
األوملبي�ة،
الفقرات املدرج�ة يف جدول األعمال
وأبرزه�ا عرض التقريري�ن االداري
واملايل من قبل األم�ني العام واألمني
امل�ايل والتصوي�ت عليهم�ا من قبل
الجمعي�ة العام�ة ،واملصادق�ة عىل

امليزاني�ة التخميني�ة لع�ام ،2022
واالط�الع ع�ىل النظ�ام الداخ�ي
املقرتح ملمثلي�ات اللجنة األوملبية يف
املحافظ�ات ،وتغيري تركيبة واس�م
اللجنة النس�وية اىل لجنة املس�اواة
بني الجنس�ني يف الرياضة عىل وفق
توجيهات املجلس األوملبي االسيوي،
فضال عن مناقش�ة مق�رتح تعديل
النظ�ام الداخ�ي للجن�ة االوملبي�ة
بالتنسيق مع مجلس القضاء االعىل
واللجن�ة االوملبي�ة الدولي�ة بص�دد
تأس�يس مركز التس�وية والتحكيم
ولجنة االخالقيات.وختم عبد الحميد
حديث�ه مبين�اً :ان إجتم�اع الي�وم
س�يبحث طلبات اللجان املؤسس�ة
لالتح�ادات الوطني�ة ،والنظ�ر يف
االقرتاحات التي س�يقدمها أعضاء
الجمعية العمومي�ة للجنة األوملبية
الوطنية العراقية.

إعالمنا الرياضي
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت
تعازيه�ا الح�ارة اىل مق�دم الرام�ج يف القناة
العراقي�ة الرياضي�ة الزميل هيث�م عبد الرضا،
وذلك لوفاة املغفور له ش�قيقه  ...سائلني الله
العي القدير ان يتغمد الفقيد برحمته الواس�عة
ويس�كنه جن�ات الف�ردوس ويرزق اهل�ه ومحبيه
الصر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
**************************
عم�ت الفرحة منزل االمني املايل لالتحاد العراقي
للصحاف�ة الرياضي�ة الزميل جعف�ر العلوجي
الذي احتفل برفقة االه�ل واالقارب واالصدقاء
بزواج ابنه (مصطف�ى) ،كل االمنيات بالتوفيق
والنج�اح للجمي�ل مصطفى وحرم�ه املصون يف
حياتهما وبالرفاه والبنني.
*******************
مدير قسم االخبار واملراس�لني يف القناة العراقية
الرياضي�ة الزميل ،ع�ي البه�اديل ،احتفل بعيد
ميالده قبل ايام قليلة ،خالص االمنيات لزميلنا
بالعم�ر املدي�د ومواصل�ة النج�اح يف حيات�ه
ومشواره املهني.

ان يغ�ادر بعد اس�تقالة الهولندي
ادفوكات مبارشة ،وارى ان املدرب
املح�ي ل�و تس�لم مهم�ة تدري�ب
الوطن�ي عقب اس�تقالة ادفوكات
لحقق الع�راق نتائج افضل وجيدة
يف كأس العرب وايضا يف التصفيات
املونديالية.
م�ن جانب�ه ،ق�ال م�درب منتخب
س�وريا الس�ابق ايمن حكي�م :ان
املنتخب العراقي لم يقدم املستوى

املطل�وب ايض�ا والنتائ�ج املرجوة
يف التصفي�ات االس�يوية املؤهل�ة
ملونديال قطر .
واض�اف :يف قام�وس ك�رة القدم
ال يوج�د يشء مس�تحيل وب�رأي
اعتق�د ان البطاق�ة امللحق املؤهلة
ملونديال قطر س�تكون من نصيب
املنتخ�ب االماراتي .مش�ريا اىل :ان
ه�ذه املجموعة الت�ي يتواجد فيها
اكثر من منتخب عربي هي اس�هل

مجموعة تمر عىل منتخباتنا وكان
من املمكن ان يكون التأهل املبارش
من نصيب اح�د املنتخبات العربية
ل�و احس�ن التعامل م�ع املباريات
وعدم فقدان النقاط بسهولة.
وتابع :ان سبب عدم تحقيق نتائج
طيبة للمنتخبني العراقي والسوري
ال يكمن يف عدم خوضهم للمباريات
خارج اراضيهما ،فالنتائج ستكون
ذاتها حتى لو خاض�وا التصفيات

يف دمش�ق وبغ�داد الن املنتخب�ني
يف التج�ارب الس�ابقة لعب�ا خارج
ارضهما وحققا مس�تويات جيدة
ونتائج رائعة .
ب�دوره ،ق�ال العب منتخ�ب لبنان
الس�ابق ابراهي�م الدهين�ي :ان
بطاق�ة امللح�ق ل�م تحس�م بعد و
جمي�ع االحتم�االت واردة لحص�د
البطاق�ة الثالث�ة ك�ون املنتخبات
العربية تبقت لهم مباريات مهمة

وصعبة بنفس الوقت.
واض�اف الدهين�ي :ان منتخب�ات
الع�راق ولبن�ان وس�وريا كان من
املمك�ن ان تك�ون حظوظهم اكر
يف التأه�ل للموندي�ال ك�ون ه�ذه
التصفي�ات س�هلة الس�يما ان
ظروف املنتخب العراقي والسوري
ه�ي متش�ابهة م�ن حي�ث تغيري
املدرب�ني وع�دم االس�تقرار الفني
واالنس�جام وه�ذا أث�ر بش�كل او
بآخ�ر عىل نتائ�ج املنتخب�ني فيما
يفتق�ر املنتخ�ب اللبنان�ي لخ�رة
التعامل مع التصفيات.
وتابع :ان مس�توى املباراة االخرية
بني املنتخب�ني اللبنان�ي والعراقي
كانت صعبة خاص�ة ان املنتخبني
كانا يطمح�ان لتحقيق الفوز من
اجل االقرتاب اكثر من حصد بطاقة
امللحق ،وعىل املستوى الفني كانت
مباراة متوس�طة واعتمد املنتخب
العراقي عىل الكرات الطويلة وعىل
رسعة نقل الهجمة فيما اس�تخدم
املنتخ�ب اللبنان�ي اس�لوب اللعب
ع�ىل االط�راف والتن�وع يف اللع�ب
وكان بإم�كان فوز اح�د املنتخبني
لو استغل املهاجمون الفرص التي
سنحت لهم .
م�ن جهته ،ق�ال املعل�ق االماراتي
عي حميد :انني فوجئت بمستوى
املنتخب العراقي يف هذه التصفيات
املؤهلة للمونديال اكثر من مستوى
املنتخبني السوري و اللبناني.
وذك�ر :ان املنتخ�ب العراقي كان
يف�رتض ب�ه ان يك�ون يف افض�ل
احواله كون ان الكرة العراقية كرة
ول�ودة بالنج�وم وان كانت تمر يف
اسوأ الظروف لكن لألسف الشديد
املنتخب العراقي الحايل لم يقدم اي
يشء اطالق�ا للكرة العراقية وكنت

اعتق�د ان يكون املنتخ�ب العراقي
منافس�ا قويا وعىل اقل التقديرات
ع�ىل البطاقة الثالثة لكن لألس�ف
ظهر بمس�توى اقل م�ن الطموح
بكثري.
مبين�ا يف الوق�ت ذات�ه :اعتق�د لو
لع�ب املنتخب العراق�ي عىل ملعبه
وب�ني جماهريه ف�إن االمور كانت
س�تكون افضل مما هو عليه اآلن
وكنا سنش�اهد منتخبا قويا يشار
اليه بالبنان.
و زاد :انه وبحكم املعطيات اعتقد
ان البطاقة الثالثة ستذهب لالبيض
االمارات�ي ولك�ن ارى ان املنتخ�ب
ال�ذي س�يحتل املرك�ز الثال�ث من
بني منتخبات الس�عودية واليابان
واسرتاليا س�يقطف بطاقة امللحق
وس�يواجه خامس منتخبات قارة
امريكا الجنوبية.
من جهته ،ق�ال االعالمي الريايض
االيران�ي حيدر زيرم :انه يأس�ف
كث�ريا لتدن�ي مس�توى املنتخ�ب
العراق�ي يف الف�رتة االخ�رية
وش�خصيا أتمنى أن يعود املنتخب
العراق�ي إىل مس�تواه املعهود وأن
يصب�ح م�ن جدي�د قطب�ا للك�رة
االسيوية اىل جانب بقية املنتخبات
القارية الكبرية.
وبني :ان مباراة املنتخبني العراقي
وااليراني دائما ما تكون كالسيكو
الكرة االسيوية ،الفريقان عريقان
وأصح�اب انجازات عىل مس�توى
الكرة االس�يوية ،ولديه�م العبون
كب�ار من�ذ الق�دم ،واي�ران كانت
تعان�ي يف الس�ابق أم�ام الع�راق
وكانت تحسب ألف حساب له ألنه
لي�س بالفري�ق الس�هل ومهارات
الالعب�ني العراقيني ممت�ازة حتى
من الناحية البدنية.

منتخب الصاالت يصل إىل بريوت ملالقاة لبنان حتضرياً للتصفيات اآلسيوية
بريوت /سيف املالكي
وصلت بعثة املُنتخب الوطني لكر ِة الصاالت
ام�س الثالثاء إىل العاصم ِة اللبنانية بريوت
معس�كر تدريبي يمتد ألس�بوع
للدخو ِل يف
ٍ
املنتخ�ب
م�ع
ّت�ان
ي
ود
مبارات�ان
تتخلل�ه
ِ
اللبنان�ي يف إط�ار رحلت�ه التحضرييّ�ة
للمش�ارك ِة يف التصفياتِ املؤهل�ة لبطول ِة
كأس آسيا الشهر املقبل.
وتغل�بَ املُنتخ�ب الوطن�ي لك�ر ِة الصاالت
أهداف
عىل نظ�ريه األفغانس�تاني بثالث�ة
ٍ
هدف واح ٍد س�جلها (عي ش�هاب
مقاب�ل
ٍ
وس�الم فيص�ل وطارق زي�اد) يف املب�ارا ِة
التي ضيفتها قاع�ة قيا نوري يف العاصم ِة
ختام املعسكر التدريبي
اإليرانية طهران يف
ِ
أي�ام يف مجم�ع ازادي
س�تة
ال�ذي امت�د
ٍ
األوملبي.
وذك� َر م�درب املُنتخ�ب الوطن�ي لك�ر ِة
الص�االت ،محم�د ناظ�م الرشيع�ة :إن
املعس�كر التدريبي الذي اختتم يف العاصم ِة

َ
حقق أهدافه التي رسمها
اإليرانية طهران
الجهاز الفني م�ن خالل التدريباتِ البدنية
والفنيّ�ة التي خض�ع لها الالعب�ون طوال
أيام ،إضافة إىل املباراتني اللتني
فرتة س�تة ٍ
منتخبي
خاضهم�ا املنتخ�ب العراقي م�ع
ِ
طهران وأفغانس�تان والتي أرشكنا فيهما
ُ
وس�نعمل ع�ىل معالج ِة
جمي�ع الالعبني،
الس�لبيات الت�ي رصدناه�ا يف املبارات�ني
وتعزيز اإليجابيات.
ُ
ويس�تهل الع�راق مش�واره يف التصفي�اتِ
بمواجه� ِة منتخب اإلمارات يوم  5نيس�ان
املقبل ،ث�م يلتقي يف املبارا ِة الثانية منتخب
البحرين يوم  7منه.
ويتأه�ل املنتخب�ان األول والثان�ي من كل
مجموع� ٍة يف منطق� ِة غرب آس�يا ،يف حني
تقام مباراة ملحق بني املنتخبني الحاصلني
ع�ىل املركز الثال�ث يف املجموعتني من أجل
تحدي�د الفري�ق الحاص�ل ع�ىل البطاق� ِة
الخامسة يف النهائيات.

جلنة الرتاخيص اآلسيوية تشيد مبلف نادي الشرطة
بغداد /الزوراء
ُ
لجنة الرتاخيص اآلسيويّة
أشادت
بمل�ف ن�ادي الرشط� ِة ُ
وحس�ن
ترتيبه وموافاته لرشوطها .
ج�ا َء ذل�ك خ�الل الزي�ار ِة الت�ي
أجرتها اللجنة اآلس�يويّة املُؤلفة
من ماهاج�ان ناير ،رئيس لجنة
الرتاخي�ص اآلس�يوية ،وون مني

يس ،مدي�رة تراخي�ص األندي�ة
يف االتح�اد اآلس�يوي ،فضالً عن
ماج�د ثام�ر ،مدي�ر تراخي�ص
األندية يف االتحاد العراقي ،وعمار
عبد الرحمن رشيد .
ُ
اللجن�ة اآلس�يوية
واس�تمعت
دقيق اىل أجوب ِة أمني رس
بإسهاب
ٍ
ٍ
ً
وكالة عالء بح�ر العلوم،
الن�ادي

وع�ي صي�وان ،مدي�ر عالق�ات
الن�ادي ،مدير تراخي�ص النادي،
ومس�ار بش�ار مدير حس�ابات
النادي.
وأعرب�ت اللجن�ة اآلس�يويّة عن
بمل�ف النادي
إعجابه�ا الكب�ري
ِ
وحس�ن ترتيب�ه ،فض�الً
املق�دم ُ
ع�ن اإلجاب�ات املس�توفية التي

أوضحت عددا ً من القضايا املاليّة
القديم�ة التي لم تحس�م اىل اآلن
والتي تعو ُد اىل إداراتٍ سابقة .
من جانبه ،ق ّد َم عالء بحر العلوم
ش�كره وتقدي�ره العالي�ني إىل
اللجن ِة اآلسيويّة لتفهمها الكبري
لعم�ل الن�ادي وإش�ادتها بامللف
املقدم .

اجلزائري بولتواك :املدرب أوديشو يرغب باالستغناء عن خدماتي
بغداد /متابعة الزوراء
أبدى الجزائري ،أس�امة بولتواك ،اس�تغرابه
م�ن موقف الجهاز التدريب�ي للزوراء ،يف ظل
رغبت�ه باالس�تغناء عن خدمات�ه ،رغم عدم
نهاي�ة ف�رتة التعاق�د ب�ني الطرفني.وكت�ب
بولت�واك ع�ر حس�ابه ع�ىل «إنس�تجرام»:

«يؤس�فني أن أخ�ر أنص�ار ال�زوراء ال�ذي
التحق�ت به مؤخرا بأن اإلطار الفني واإلدارة
تريد االستغناء عن خدماتي ألسباب مجهولة
بالنس�بة يل».وأض�اف« :رغ�م أن طموحاتي
كبرية م�ع الفريق الذي جئ�ت إليه من بلدي
الجزائ�ر لتقدي�م اإلضاف�ة ووج�دت الراحة

والقبول من طرف الجماهري والالعبني ولكن
لألس�ف تغ�ريت األمور بني ليل�ة وضحاها».
وأت�م املح�رتف الجزائري« :أن�ا مصدوم جدا
وال أج�د الكلمات التي تعر عن خيبتي ألنني
وضع�ت الثقة يف الذين جلبون�ي إىل هنا ،ولن
أسكت عىل هذه التجاوزات يف حقي».

غاز اجلنوب يتمسك بصدارة
دوري الطائرة املمتاز
بغداد  /عباس عي هندي
حق�ق فري�ق غ�از الجن�وب ،امس
الثالث�اء ،ف�وزا ً صعب�ا ً ع�ىل فريق
الجي�ش بثالث�ة أش�واط الثن�ني يف
املباراة الت�ي جرت أحداثها يف قاعة
الزب�ري ضم�ن منافس�ات املرحل�ة
الثانية من الدوري املمتاز.
تقدم الجي�ش اوالً ( )25-21إال ان
أصح�اب االرض س�جلوا ش�وطني
متتال�ني ( )25-22و ( )25-22إال
ان الضيوف عادوا مجددا ً ليحسموا
الش�وط الرابع له�م ( )25-19ويف
الش�وط الخامس (ش�وط الحسم)
قال املتصدر كلمته وحس�م نتيجة
املباراة (.)15-10
وقاد اللقاء طاق�م تحكيمي مؤلف

م�ن ال�دويل هش�ام بك�ر حكم�ا
أول واالتح�ادي قحط�ان عدن�ان
حكم�ا ثانيا والحك�م مهدي صالح
مسجال.
ويف القاع�ة االوملبي�ة س�جل فريق
البحري فوزا مهما ً عىل أربيل بثالثة
أش�واط دون رد ،كان�ت عىل النحو
االتي ()25-18و( )25-19و (25-
.)16
وتق�ام الي�وم االربع�اء مبارات�ان
تحتضنهم�ا قاع�ة الش�عب ،األوىل
تجمع فريقي الحبانية والبيشمرگة
يف تم�ام الس�اعة الثاني�ة ظه�را ً،
تليها مواجهة مهم�ة بني الرشطة
ومصايف الش�مال يف تمام الس�اعة
الرابعة عرصا ً.

الرياضي
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قبل ملحق أوروبا املؤهل إىل املونديال

إعالم إلكرتوني

شيك يغيب عن تشيكيا ضد السويد يف امللحق واستدعاء فيتينيا لتشكيلة الربتغال
تلقى منتخب تشيكيا رضبة قوية
بغياب هدافه ومهاجم باير ليفركوزن
األملاني باتريك شيك عن املباراة ضد
السويد ضمن امللحق املؤهل إىل نهائيات
كأس العالم  FIFAقطر  ™2022كما
أعلن مدرب املنتخب.
ويعاني شيك من إصابة يف ربلة الساق
تعرض لها أواخر شباط/فرباير
املايض.
وقال مدرب املنتخب التشيكي ياروسالف
شيلهايف« :إنها خسارة كبرية .عاود
التمارين الفردية قبل أسبوع والتحق
بالتدريبات الجماعية اآلن فقط».
يذكر أن الفائز يف مباراة تشيكيا
والسويد املقررة غدا الخميس سيالقي
بولندا يف  29من الشهر الحايل ملعرفة
هوية املتأهل منهما اىل النهائيات.
وأشار شيلهايف إىل إمكانية التحاق شيك
باملباراة ضد بولندا التي تأهلت إىل نهائي
املسار الثاني بعد إقصاء روسيا لغزوها
أوكرانيا ،وقال يف هذا الصدد« :سنتحدث
معه ونناقش وضعية شيك قبل املباراة
ضد بولندا».
وكان شيك سجل العدد ذاته من األهداف
وعددها  5يف نهائيات كأس أوروبا
الصيف املايض بينها هدف وال أروع
من منتصف امللعب يف مرمى إسكتلندا
يف دور املجموعات ،مع النجم الربتغايل

كريستيانو رونالدو لكن األخري توج
هدافا ً رسميا للبطولة لقيامه بتمريرة
حاسمة.
ويحتل شيك املركز الثاني يف صدارة
ترتيب الهدافني يف املانيا برصيد 20
هدفا ً وراء املتصدر البولندي روبرت
ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ
صاحب  31هدفا ً.

فيتينيا بدالً من نيفيش املصاب
ـ سيحل فيتينيا بدالً من روبن نيفيش
املصاب يف تشكيلة املنتخب الربتغايل
الذي يتحرض ملواجهة تركيا يف امللحق
األوروبي.
ويغيب العب الوسط الربتغايل روبن
نيفيش جراء تعرضه إلصابة مع فريقه
ولفرهامبتون االنكليزي عن صفوف

منتخب بالده الذي يتحرض ملواجهة
تركيا يف امللحق األوروبي املؤهل إىل كأس
يحل بدالً
ّ
العالم (قطر  ،)2022عىل أن
منه فيتينيا ،بحسب ما أعلن االتحاد
املحيل للعبة عرب موقعه عىل اإلنرتنت.
ويتألق فيتينيا ،ابن الـ  22عاماً ،مع
بورتو هذا املوسم وقد تم استدعاؤه
بانتظام ملنتخب الشباب ،حيث

سيحصل عىل فرصة الظهور ألول مرة
مع املنتخب األوّل.
وبدأ النجم كريستيانو رونالدو ورفاقه
معسكرهم التحضريي نهاية أول أمس
االثنني يف مركز تدريب االتحاد ،الواقع يف
أويراس ،يف الضواحي الغربية لشبونة.
ويستضيف املنتخب الربتغايل نظريه
الرتكي غدا الخميس يف بورتو يف الدور
نصف النهائي من ملحق التصفيات
املؤهلة لكأس العالم املقبلة ،ويف حال
نجح بطل أوروبا  2016يف الفوز،
فيستقبل يف  29الحايل عىل ملعب «التنني»
مرة جديدة الفائز يف نصف النهائي بني
إيطاليا ومقدونيا الشمالية.

جمموعة  beINاإلعالمية حتصل على حقوق بث التصفيات اآلسيوية

ّ
تتمتع بهاbeIN .
فريق من املواهب املتميّزة التي
وستقام التصفيات اآلسيوية املؤهلة ملونديال
قطر  2022يومي الخميس والثالثاء  24والـ 29
من شهر مارس الجاري ،حيث وجّ هت املنتخبات
الكربى يف القارة اآلسيوية أنظارها عىل املواجهات
الختامية للجولتني التاسعة والعارشة.
ويف املجموعة األوىل ،ضمنت جمهورية إيران
اإلسالمية وجمهورية كوريا تأهلهما حيث
ستتنافسان عىل املركز األول ،ليليهما كل من
اإلمارات العربية املتحدة ولبنان والعراق الذين
سيتنافسون عىل املركز الثالث.
أما يف املجموعة الثانية ،فستتنافس ثالثة منتخبات
ّ
مؤهلني تلقائيا ً لبطولة كأس العالم
عىل مركزين
 FIFAقطر  ،2022حيث تتق ّدم اململكة العربية
السعودية الطريق بينما تقف اليابان يف أعقابها ،يف
حني أن أسرتاليا  -التي ال يزال يتعني عليها اللعب
عىل املركزين األولني  -يف سباق قوي للتأهل ،حيث
ستتجه املجموعة نحو نهائي مثري.

أعلنت مجموعة  beINاإلعالمية وقناتها الرياضية
الرائدة  ،beIN SPORTSعن نيلها حقوق البث
املبارش للمباريات املتبقية من التصفيات اآلسيوية
املؤهلة إل نهائيات كأس العالم  FIFAقطر
 2022يف  18دولة ضمن نطاق الرشق األوسط
وشمال أفريقيا.حقوق البث املبارش لقنوات beIN
 SPORTSشملت كال من الجزائر ،والبحرين ،وتشاد،
وجيبوتي ،ومرص ،واألردن ،والكويت ،ولبنان،
وليبيا ،وموريتانيا ،واملغرب ،وفلسطني ،وقطر،
والصومال ،والسودان ،وسوريا ،وتونس ،واليمن.
وبهدف عرض حقوق البث الجديدة ستطلق beIN
 SPORTSأربع قنوات جديدة خاصة بالتصفيات
اآلسيوية املؤهلة للمونديال ،باسمbeIN SPORTS
 ، AFCو ،AFC 1 beIN SPORTSوbeINSPORTS
 ،AFC 2و ،AFC 3 beIN SPORTSحيث سيتم
عرض كافة املباريات عرب جميع القنوات األربع
الجديدة ،لترتافق مع تحليالت رياضية ،من داخل
أستوديوهات  beIN SPORTSعاملية املستوى ،عرب

انفجار أوباميانج يُغري خمطط
برشلونة
وجه الجابوني بيري إيمرييك أوباميانج ،مهاجم برشلونة ،رسالة إىل
إدارة النادي بشأن خطة دعم الفريق يف املريكاتو الصيفي.
ونجح أوباميانج يف إحراز هدفني خالل انتصار برشلونة عىل ريال
مدريد برباعية نظيفة ،يف الجولة  29من الدوري اإلسباني.
وحسب صحيفة سبورت ،فإن استمرار تألق أوباميانج يدفع إدارة
برشلونة لتغيري خطة دعم الفريق يف املريكاتو املريكاتو الصيفي.
وأشارت الصحيفة إىل أن انفجار أوباميانج يجرب برشلونة عىل
التخيل عن ضم مهاجم جديد يف الصيف املقبل ،بعدما
راقب الثنائي إيرلينج هاالند (بوروسيا دورتموند)
وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ).
وذكرت أن األمر الوحيد الذي يفتقده أوباميانج،
أنه ليس نجمًا عامل ًيا ،وهذا األمر يحتاجه
الفريق الكتالوني يف األمور التسويقية.

بيان من االحتاد
اإلجنليزي بشأن
مجهور تشيلسي

كشف االتحاد اإلنجليزي لكرة
القدم عن محاوالته السماح
ملشجعي تشيليس بحضور
مباراة فريقهم يف الدور نصف
أمام كريستال
النهائي لكأس االتحاد اإلنجليزي
باالس ،عىل ملعب ويمبيل.
ً
بيانا رسم ًيا ،أفصح فيه عن
وأصدر االتحاد اإلنجليزي
محادثاته مع الحكومة بشأن تعديالت عىل رخصة تشغيل
تشيليس ،للسماح ببيع تذاكر ملباراة كريستال باالس يف
ويمبيل.
وتمنع عقوبات حكومة اململكة املتحدة التي فرضها
رومان أبراموفيتش تشيليس حال ًيا من بيع أي تذاكر
جديدة.
وقال املتحدث بإسم االتحاد اإلنجليزي خالل البيان:
«نأمل أن يكون لدينا عدد كبري من الجماهري يف الدور
قبل النهائي لكأس إنجلرتا لكرة القدم عىل ستاد
ويمبيل».
وأضاف« :هذا يشمل تذاكر ملشجعي تشيليس ملباراتهم
ضد كريستال باالس ،ومن جهتنا نواصل التفاوض
مع الحكومة عىل طريقة لتحقيق ذلك مع احرتام
العقوبات املفروضة حال ًيا عىل تشيليس».
وتم فرض عقوبات عىل املالك السابق لتشيليس ،رومان
أبراموفيتش ،مع ادعاء وجود صلة تجمعه بفالديمري
بوتني ،رئيس روسيا.
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لوكاكو :رونالدو ضمن أفضل 3
العبني يف التاريخ

أكد البلجيكي روميلو لوكاكو ،مهاجم تشيليس ،أنه يترشف
بكونه ضمن أفضل  11الع ًبا يف الدوري اإليطايل باملوسم املايض.
وساهم لوكاكو يف استعادة إنرت للقب الكالتشيو يف املوسم
املايض ،بعد غياب  12عامً ا ،قبل أن ينتقل إىل تشيليس.
وقال لوكاكو يف ترصيحات أبرزتها صحيفة مريور الربيطانية:
«إنرت كان يدعمني دائمًا ،وكذلك فعل املشجعون وأريد أن
أشكرهم».وأضاف« :التقدم عىل كريستيانو رونالدو هو يشء ال
يحدث كل يوم ،بالنسبة يل ،هو أحد أفضل  3العبني يف تاريخ كرة
القدم ،لقد أوصلني ً
أيضا إىل مستوى مختلف ألنه يقوم بأشياء
عظيمة» .
وأكد« :أنا سعيد ً
حقا بكوني ضمن أفضل  11الع ًبا يف الدوري
اإليطايل املوسم املايض ،وأود أن أشكر كل من صوت يل وللفريق
الذي ساعدني كث ً
ريا ،لقد كان إنجا ًزا للفريق وإنه لرشف كبري أن
أكون يف القمة».
وأتم« :كان حلمي كطفل اللعب يف الكالتشو ،وفعلت كل ما يف
وسعي لتحقيق ذلك ،وأنا سعيد لتحقيق هذا األمر ،إنه لرشف
كبري أن أحصل عىل لقب أفضل العب يف املوسم ،إنه يشء لم
أستطع تحقيقه بدون مساعدة الفريق» .

فتح حتقيق عن هتافات عنصرية
يف مباراة كالياري وميالن

ذكرت مصادر إعالمية إيطالية إن االتحاد اإليطايل لكرة القدم
فتح تحقيقا حول هتافات عنرصية ترددت يف نهاية مباراة
ميالن أمام كالياري يف الدوري.
حارس مرمى ميالن مايك ماينان واملدافع فيكايو توموري
تعرضا إلساءآت عنرصية يف املباراة التي ربحها ميالن متصدر
الدوري بهدف دون رد يف رسدينيا
وهي ليست أول مرة تحدث فيها إساءآت عنرصية يف ملعب
كالياري حيث كان العبا يوفنتوس ماتويدي ومويس كني قد
تعرضا إلساءآت مماثلة.

أتلتيكو مدريد يضع عينه على خليفة سواريز
كشف تقرير صحفي إسباني عن
وجود اهتمام من قبل أتلتيكو
مدريد بالتعاقد مع األرجنتيني
باولو ديباال ،مهاجم يوفنتوس ،يف
الصيف املقبل.وينتهي عقد ديباال
مع البيانكونريي ،بنهاية املوسم
الجاري ،وقد أعلن ناديه بالفعل أنه
لن يقوم بالتجديد معه.
وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»

اإلسبانية ،فإن أتلتيكو مدريد يستهدف
إيجاد بديل لألوروجواياني لويس سواريز،
الذي ينتهي تعاقده بنهاية املوسم الجاري
ً
أيضا.ووضع أتلتيكو عينه عىل ديباال ،نظرًا
لإلمكانات التهديفية املميزة التي يتمتع بها،
ً
شيئا سوى
إضافة إىل أنه لن يكلف النادي
راتبه.وكان يوفنتوس وديباال قد توصال
التفاق من حيث املبدأ يف أكتوبر /ترشين
األول املايض ،لكن إصابات الالعب األرجنتيني

املتكررة جعلت نادي السيدة العجوز ُيعيد
النظر يف العرض املقدم.وارتبط اسم ديباال
بالعديد من األندية الكربى بخالف أتلتيكو
مدريد ،مثل برشلونة وإنرت وتوتنهام.
وكتب الصحفي اإليطايل جيانلوكا دي
مارزيو ،عىل موقعه الرسمي« :ال يوجد أي
اتفاق حال ًيا بني ديباال وأي نا ٍد إيطايل ،كما
أن إنرت يحتاج إىل املزيد من الوقت لتجهيز
عرض رسمي».وأضاف« :طلب أنطون

وكيل بنزميا يسخر من بيكيه
سخر كريم جزيري ،وكيل
أعمال الفرنيس كريم
بنزيما ،مهاجم ريال
مدريد ،من اإلسباني
جريارد بيكيه ،مدافع
برشلونة ،بعد مباراة
الكالسيكو.
ريال
وتعرض
لخسارة
مدريد
أمام
ثقيلة

برشلونة ،برباعية نظيفة ،عىل
ملعب سانتياجو برنابيو ،ضمن
مباريات الجولة  29لليجا.
وكان بيكيه قد كتب عرب حسابه
الرسمي عىل «تويرت» عقب
الكالسيكو« :لقد ُعدنا» ،يف
إشارة لعودة برشلونة لتحقيق
االنتصارات عىل ريال مدريد يف
ملعب سانتياجو برنابيو.
وعقب تغريدة بيكيه ،خرج وكيل

مفكرة الزوراء

بنزيما ،للرد عىل مدافع برشلونة،
عرب «تويرت» برسالة ساخرة،
ذكره من خالله بترصيحه
السابق عن نيمار قبل رحيله
لباريس سان جريمان.
وكان بيكيه قد خرج يف عام
 ،2017وأكد أن نيمار سوف يبقي
مع الفريق الكتالوني ،ولن يرحل،
قبل أن ينتقل املهاجم الربازييل
إىل باريس سان جريمان بعد أيام
قليلة.
ونرش وكيل بنزيما صورة لتغريدة
بيكيه ،ومقابلها صورة لصحيفة
«سبورت» وقتها ،وعليها صورة
تجمع بني بيكيه ونيمار ،حيث
نقلت الصحيفة ترصيح بيكيه
الذي قال فيه « :نيمار مستمر
مع برشلونة».
وكتب وكيل بنزيما يف تغريدته:
«نحن نشاهد اآلن غالف صحيفة
سبورت غ ًدا ،دعونا نأمل أال يكون
مخطئا هذه املرة ً
ً
أيضا».

مؤخرًا تسجيل نفسه يف إسبانيا ،كي يكون
مستع ًدا إلضفاء الطابع الرسمي عىل أي
اتفاق محتمل مع أحد أندية الليجا يف الصيف
املقبل».
وختم« :لطاملا كان ديباال اسمًا جذا ًبا
لربشلونة ،وقد تظهر فرصة جديدة للجمع
بني الطرفني يف املستقبل ،أما أتلتيكو مدريد،
فسبق أن حاول ضم باولو يف املواسم
املاضية ،لكنه لم يجر أي اتصاالت مؤخرًا».

خطوة واحدة تؤجل إقالة
بوكيتينو من باريس

يميل مسؤولو باريس سان جريمان إلقالة
ماوريسيو بوكيتينو املدير الفني للفريق.
وذكرت شبكة راديو مونت كارلو ،أن خسارة
باريس أمام موناكو بثالثية يف الدوري ،لن
ترسع القرار بشأن مصري بوكيتينو.
وأضافت أن إدارة بي إس جي تريد أن تأخذ
وقتها لتحليل أسباب الخلل قدر اإلمكان
قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبل ماوريسيو
بوكيتينو .وأوضحت أن إدارة سان جريمان ال
يمكن أن تعلن عن قرارات ثورية بشأن إقالة
بوكيتينو ،إال عندما تكون وصلت ملفاوضات
متقدمة مع بديله ،وهذه الخطوة تؤخر قرار
مسؤويل باريس.وأشارت مونت كارلو إىل أنه لم
يتم اختيار التوقيت بعد التخاذ القرارات القوية
األوىل ،وال ينبغي أن يكون خالل فرتة التوقف
الدويل الحالية ،لكن مسؤويل باريس ال يريدون
االنتظار طويال ً
أيضا ،بل إن شهر أبريل/نيسان
املقبل سيكون نشطا للغاية.كما يدرس النادي
البارييس أيضا مالمح قائمة الفريق يف املوسم
الجديد ،ويتم حاليا تحديد الالعبني الذين سيتم
االستغناء عنهم.

السلطة الرابعة
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عقوبات على منصات إخبارية مرتبطة بالكرملني
لندن/متابعة الزوراء:
ُفرض�ت عقوبات ع�ى  12منصة
مضلل�ة تدع�م الرئي�س الرويس
ّ
وتب�ث بروباغندا
فالديمري بوتني
للكرمل�ني ،يف حملة ع�ى تقارير
«كاذب�ة ومضللة» ع�رب اإلنرنت
ُيزع�م أن املخاب�رات الروس�ية
تق�ف خل�ف تنس�يقها ،وفق ما
نقل�ت صحيف�ة «ذا غاردي�ان»
الربيطانية.
وأعلن�ت وزارة الخارجي�ة
الربيطانية ،األس�بوع املايض ،أنه
سيتم فرض عقوبات عى «وكالة
أبح�اث اإلنرنت» ،وه�ي مصنع
املتصيدين سيئ السمعة ومقرها
روسيا .كما تم استهداف موقعني
آخري�ن متهم�ني بالتضلي�ل،
هم�ا «ني�و إيس�رن» و»أروينتل
ريفيو».

ُ
وعرف�ت «وكالة أبحاث اإلنرنت»
س�ابقا ً بع�د دفعه�ا ملدون�ني
مقيمني يف روس�يا شهريا ً إلغراق
اإلنرن�ت بتعليقات مؤيدة لبوتني
يف منتدي�ات دردش�ة وش�بكات
اجتماعي�ة وأقس�ام تعليق�ات

يف منش�ورات غربي�ة .وتزع�م
تحقيق�ات حكومي�ة نقلته�ا
الصحيفة الربيطانية ّ
أن املخابرات
الروس�ية تدع�م مواق�ع األخبار
والتحلي�الت الدولي�ة الت�ي تروج
لوجهة نظر الكرملني بشأن غزو

أوكرانيا.
من جانبها ،فرضت وزارة الخزانة
األمريكي�ة عقوب�ات ع�ى املنافذ
الثالث�ة الت�ي حددته�ا س�لطات
اململك�ة املتح�دة .كم�ا اتخ�ذت
إج�راءات ضد تس�عة أخرى عى
ُ
اس�تهدِفت خمس�ة منها
األق�ل،
بعقوب�ات منذ الغ�زو األوكراني.
وأح�د املواق�ع اإللكروني�ة التي
عاقبته�ا الوالي�ات املتح�دة ه�و
«مؤسسة الثقافة االسراتيجية»،
التي تصف نفس�ها بأنها «منصة
لتحليل مكثف للشؤون األوروبية
اآلسيوية والعاملية».
كم�ا ف�رض املس�ؤولون
األمريكي�ون عقوب�ات ع�ى ثالث
وس�ائل إعالمية أخ�رى ُزعم أنها
مرتبط�ة ب�»مؤسس�ة الثقاف�ة
االس�راتيجية» ه�ي «س�اوث

فرون�ت» و»ني�وز فرون�ت»
و»إنفو روس» .وقال املس�ؤولون
األمريكي�ون ّ
إن الثالث�ة عى صلة
باملخابرات الروسية.
واجه�ت الحكوم�ة األوكراني�ة
هجم�ات تضلي�ل ،بم�ا يف ذل�ك
رشيط فيديو مزيف تم تداوله عى
اإلنرنت األسبوع املايض للرئيس
فولوديم�ري زيلينس�كي ينص�ح
جنوده برك أسلحتهم .ورسعان
ما نفاه زيلينسكي ووصفه بأنه
«استفزاز صبياني».
وتواجه املنصات اإلعالمية املوالية
للكرمل�ني حال�ة حجب واس�عة.
فق�د حج�ب االتح�اد األوروب�ي
وكندا وبريطانيا وغريها قناة «آر
تي» الروس�ية املتهمة بأنها تبث
بروباغندا الكرملني ،باإلضافة إىل
حظر طال «سبوتنيك».

حرب أوكرانيا تعكس مكانة مواقع التواصل وتأثريها
القاهرة/متابعة الزوراء:
جدد وصف الحرب الدائرة حاليا ً بني روس�يا
وأوكراني�ا بأنه�ا «أول حرب ع�ى تيك توك»
الج�دل بش�أن مواقع التواص�ل االجتماعي،
وتأثريها عى كيفية تلقي وتفاعل الجماهري
لألح�داث املهم�ة م�ن ح�روب وث�ورات
ونزاع�ات مس�لحة .وم�ع انتش�ار مقاطع
الفيدي�و القص�رية م�ن أرض املعرك�ة ،بات
«تيك توك» أحد األس�لحة املهم�ة يف الحرب،
بحس�ب مراقبني ،يرون أن لوسائل التواصل
االجتماع�ي تأثريه�ا ودوره�ا «الف ّع�ال» يف
نق�ل األح�داث ،و«خلق نوع م�ن التعاطف»
مع طرف عى حس�اب اآلخر ،حتى إنها «قد
تصبح املصدر الوحيد لألخبار عندما تضطر
املؤسس�ات اإلعالمية لس�حب مراسليها من
مناطق النزاع لحمايتهم».
من�ذ بدء األزمة الروس�ية  -األوكرانية ،لعب
تطبي�ق «تي�ك ت�وك» دورا ً الفت�ا ً يف توثي�ق
األحداث ،حتى إن بعض الفيديوهات وصفت
بأنها «اللقطات األوىل من س�احة املعركة».
وكتب الصحفي توم�اس فريدمان ،يف مقال
نرشته صحيفة «نيويورك تايمز» األمريكية
يف فرباي�ر (ش�باط) امل�ايض ،أن «ه�ذه أول
حرب س�تغطى عى تيك توك من خالل أفراد
سالحهم الوحيد هواتفهم الجوالة» .يف حني
كتب�ت كاتلني تيفان�ي ،يف تقريره�ا بمجلة
«ذا أتالنتي�ك» األمريكية ،خالل ش�هر مارس
(آذار) الج�اري ،أن «العال�م يتاب�ع تفاصيل
الحرب الروسية  -األوكرانية عرب منصة تيك
توك».
من جهة ثانية ،وثق مركز مرونة املعلومات
الربيطان�ي ،ال�ذي يعم�ل منذ س�نوات عى
تحلي�ل مضامني الفيديوه�ات عى منصات
التواص�ل االجتماع�ي ،مقاط�ع الفيدي�و
املتعلق�ة بالح�رب ،وق�ال بنيامني س�ريك،
مدي�ر التحقيق�ات باملرك�ز ،يف ترصيح�ات
نقلتها مجلة «ذا أتالنتيك» ،إن «نحو من 80
إىل  90يف املائ�ة من الفيديوه�ات التي ّ
وثقت
كان مصدرها حسابات مدنيني عى تيك توك،
كانوا يعيش�ون حياتهم اليومي�ة ،ينرشون
لقط�ات لكالبه�م أو طعامه�م ،وم�ع ب�دء
العمليات العسكرية أصبحوا يوثقون دخول
الدبابات والوحدات العسكرية لبالدهم».
ولك�ن ،مع أن «تيك ت�وك» تعد املنصة األكرب
حالي�ا ً من ناحي�ة التعاطي م�ع فيديوهات

الح�رب الروس�ية  -األوكراني�ة ،ف�إن ثم�ة
منص�ات أخرى أق�دم لعب�ت دورا ً فع�االً يف
أحداث الربيع العربي منذ نحو  10س�نوات،
عى غرار «فيسبوك» و«توير».
وبحسب كاتلني تيفاني ،فإن «تاريخ الحروب
هو أيضاً ،تاريخ لإلعالم .إذ إن الذاكرة مليئة
باألحداث التي ارتبطت بوسائل إعالم معينة،
فكانت حرب فيتنام (أول حرب تلفزيونية)،
وح�رب الع�راق األوىل ( 1991أول ح�رب
تغطى ع�ى يس إن إن)  -التي كانت تبث بثا ً
حي�ا ً من بغداد ،أما غزو أم�ريكا للعراق عام
 ،2003فكان (حرب فوكس نيوز) ،وسميت
أيضا ً (ح�رب اليوتيوب) .وع�ام  ،2012قيل
إن إرسائي�ل وحماس دخلت�ا (أول حرب عى
توير)».
الي�وم هناك نح�و مليار مس�تخدم لتطبيق
«ت�وك ت�وك» حول العال�م ،م�ن بينهم 130
ملي�ون مس�تخدم يف الوالي�ات املتح�دة
األمريكي�ة ،حس�ب إدارة التطبي�ق .بينم�ا
تؤك�د صحيفة «نيوي�ورك تايمز» أن «حجم
الفيديوه�ات واملحتوى املنش�ور عن الحرب
الروس�ية  -األوكرانية عى تي�ك توك يتفوق
عى إنستغرام».
ويف ترصيحات خاصة ل�«الرشق األوس�ط»،
ق�ال محم�ود غزيّ�ل ،الصحف�ي اللبنان�ي
واملدرّب يف مج�ال التحقق من املعلومات ،إن
«فيس�بوك كان إحدى الوس�ائل املهمة التي
حرّكت التظاهرات العربية ،واليوم يفتح تيك
توك املجال للفئات العمرية نفسها بمشاركة
أوس�ع لحياته�م اليومي�ة ،ومش�اهداتهم

الفعلي�ة بم�ا يج�ري يف الش�ارعني الرويس
واألوكران�ي ،حت�ى  6م�ارس الح�ايل ،وهو
التاري�خ الذي ج�رى فيه منع املس�تخدمني
يف روس�يا م�ن نرش أو مش�اهدة م�ا يصار
إىل تحميل�ه م�ن خ�ارج روس�يا» .وهو رأي
تتفق معه الدكتورة مي عبد الغني ،أس�تاذة
اإلعالم يف جامعة بنغازي والباحثة يف اإلعالم
الرقمي ،إذ قالت ل�«الرشق األوسط» معلّقة:
«أصبحت املنصات أداة سياس�ية من أدوات
إدارة الحروب واألزمات ،بعدما أصبح املجال
االفرايض ،جزءا ً من املجال السيايس».
يف س�ياق متص�ل ،وصف�ت مجل�ة «تاي�م»
األمريكي�ة حرب القوات العراقية ضد تنظيم
«داع�ش» ،بأنها «أول حرب عى فيس�بوك»،
ب�ل إن أح�د مس�ؤويل الخارجي�ة األمريكية
الس�ابقني ق�ال يف ترصيح�ات نرشته�ا «ذا
أتالنتي�ك» يف مالحظة الفت�ة ،إن «داعش هو
أول تنظي�م إرهابي ،يمتلك أرايض يف الواقع،
وكذلك يف العالم االفرايض (الديجيتال)».
دور «تي�ك ت�وك» يف توثيق األح�داث لم يبدأ
باألزمة األوكرانية ،بل يقول بنيامني سريك
إن «هذه ليس�ت الحرب األوىل عى تيك توك،
إذ اس�تخدم التطبي�ق بغزارة خ�الل الرصاع
الدائ�ر يف ليبي�ا وس�ورياّ ،
ووث�ق النتهاكات
حقوق اإلنسان يف ميانمار ،كما نقل مشاهد
العنف من حركة طالب�ان عام  2021عندما
س�يطرت عى أفغانس�تان ،ونق�ل األحداث
عندما قصف�ت إرسائيل قطاع غزة يف الربيع
املايض ،حتى إنها س�ميت يومذاك انتفاضة
تيك توك».

وهنا تشري مي عبد الغني إىل أن «تطبيق تيك
توك ب�رز يف ه�ذه الحرب كمص�در إخباري
مهيم�ن ،حني ش�ارك كثري م�ن املواطنني يف
س�احة الح�رب قصصهم ع�رب التطبيق ،ملا
يتمتع به م�ن مزايا تتعلق بق�رص الفيديو.
وه�ذا م�ا يس�هل اس�تخدامه يف توصي�ل
املعلوم�ات ،إضاف�ة إىل أن خوارزمي�ات تيك
ت�وك تهتم بعرض املحتوى عى أكرب عدد من
الجمهور».
وترى عبد الغني أن «املشكلة تكمن يف زيادة
انتش�ار الص�ور والفيديوه�ات املضللة عى
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ،مقابل بروز
تقنيات كشف التضليل ...وهو ما يدعونا إىل
تعزيز مناهج التحقق من املعلومات ،وإرشاك
الجمهور يف كش�ف التضليل والتزييف ،الذي
ً
خصوص�ا يف أوقات
ينت�رش برسعة مخيفة،
الحروب واألزمات».
م�ن ناحية أخ�رى ،يكمن االهتم�ام بمنصة
«تيك ت�وك» حالي�ا ً بوجود الع�دد األكرب من
اليافعني عليها ،بحس�ب غزيل ،الذي يوضح
أن «اليافع�ني هم الذين ينتجون العدد األكرب
من املحت�وى املرئي املش�ارك ع�ى اإلنرنت
حالي�اً ،وه�ذا باإلضاف�ة إىل أن فيديوه�ات
تيك توك يس�هل تحميلها وإعادة مشاركتها
ضم�ن مجموع�ات واتس�اب وغريه�ا م�ن
منص�ات التواصل ،من دون أن يظهر الرابط
الحقيق�ي بني منش�ئ هذه امل�واد البرصية
والحكوم�ات أو الجه�ات الت�ي دفعته لنرش
مثل هذا املحتوى».
وي�رشح غزي�ل من ث�م أن «تيك توك ش�كل
وس�يلة أساس�ية يف حص�د املعلوم�ات عن
التح�ركات األمني�ة لكل األطراف املش�اركة
يف العملية العس�كرية بأوكراني�ا ،ولكن مع
غلق األجواء الروس�ية ع�ن تطبيق املحتوى
الخارج�ي لتي�ك توك ،بات�ت الغلب�ة للرواية
األوكراني�ة» .ث�م يضي�ف« :خ�الل األي�ام
املاضية ،أمك�ن رصد عدد م�ن الفيديوهات
املنش�ورة من قب�ل املؤثرين ال�روس ،الذين
ب�دوا كأنهم يتل�ون بيانا ً رس�ميا ً لدحض ما
وصفوه باإلش�اعات حول األحداث ،وتأكيد
ص�واب العملي�ة الروس�ية ...ويف املقاب�ل،
أجرى البيت األبيض جلس�ة تثقيف سيايس
لنح�و  30من املؤثرين ح�ول أرضار العملية
الروسية وتأثرياتها يف حال توسعها».
(عن/صحيفة الرشق االوسط
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والدا مصور «رويرتز» قتل بأفغانستان يقاضيان
«طالبان» أمام احملكمة اجلنائية الدولية

لندن/متابعة الزوراء:
بدأ وال�دا مصور وكالة «روي�رز» الذي قتل
يف هج�وم ل�»طالبان» يف أفغانس�تان العام
امل�ايض ،داني�ش صديقي ،دع�وى قضائية
أمام املحكمة الجنائية الدولية ،وفق ما أعلن
محامي األرسة امس الثالثاء.
وكان صديق�ي الفائ�ز بجائ�زة «بوليت�زر»
يراف�ق القوات الخاص�ة األفغانية حني قتل
يف  16يوليو/تم�وز امل�ايض ،خ�الل محاولة
فاش�لة من قبل القوات الحكومية الستعادة
س�بني بول�داك ،ق�رب الح�دود األفغاني�ة
الباكس�تانية.وقال املحام�ي ال�ذي يقيم يف
نيودلهي ،آيف س�ينغ ،يف مؤتمر صحفي عقد
ع�رب ش�بكة اإلنرن�ت ،إن وال� ّدي صديق�ي
يسعيان التخاذ إجراءات قانونية ضد  6قادة
وآخرين مجهول�ني يف حركة «طالبان» أمام
املحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة الت�ي تتخذ من
الهاي مقرا ً لها ،عى أس�اس أنها استهدفت
وقتل�ت نجلهما ألن�ه كان مص�ورا ً صحفيا ً

ومواطنا ً هندياً.
وكان صديق�ي ( 38عام�اً) متمرك�زا ً يف
نيودله�ي ،وس�افر إىل أفغانس�تان لتغطية
حمل�ة «طالبان» الس�تعادة الس�يطرة عى
البالد حني كانت الواليات املتحدة وحلفاؤها
يسحبون قواتهم منها.
وق�ال املحامي واألرسة يف بي�ان قبل املؤتمر
الصحف�ي إن صديق�ي «اعتق�ل بش�كل
ّ
وع�ذب وقتل عى ي�د طالبان،
غ�ري قانوني
وش�وهت جثته» .وأضافوا أن «هذه األفعال
وهذا القتل ال يش�كالن جريمة قتل فحسب،
ب�ل جريمة ضد اإلنس�انية وجريمة حرب»،
وفق ما نقلت «رويرز».
وق�ال قائد فيلق العمليات الخاصة األفغاني
الس�ابق ال�ذي كان صديق�ي برفقت�ه إن
املص�ور الصحفي ترك عن طريق الخطأ مع
اثن�ني من الق�وات الخاصة عندما انس�حب
الجنود من س�بني بولداك وسط قتال عنيف
مع «طالبان».

«العفو الدولية» تطالب باإلفراج عن
الصحفي املصري توفيق غامن
القاهرة/متابعة الزوراء:
طالبت منظمة العفو الدولية باإلفراج عن
الصحايف املرصي ،توفي�ق غانم ،بالتزامن
مع إكماله  300يوم يف الحبس االحتياطي
منذ القبض عليه يف مايو/أيار .2021
وقال�ت العف�و الدولية يف بي�ان مقتضب،
إنها تطالب «باإلفراج عن الصحفي توفيق
غان�م البالغ م�ن العمر  66عام�اً ،والذي
أم�ى بالفع�ل  300يوم خل�ف القضبان
بس�بب عمل�ه الصحف�ي» ،وأضاف�ت أن
توفي�ق غانم ُ
«حرم م�ن الرعاية الصحية
الكافي�ة ملش�اكله الصحي�ة العدي�دة،
و ُيحتجز يف ظروف مروعة».
ويف  27مايو/أي�ار  ،2021ظه�ر غان�م يف
نياب�ة أم�ن الدول�ة العلي�ا للتحقيق معه
يف اتهام�ه بب�ث ون�رش أخب�ار وبيان�ات
كاذبة ،وإساءة استخدام وسائل التواصل
االجتماعي ،ومش�اركة جماع�ة إرهابية
مع العلم بأغراضها.
وأص�درت أرسة غانم بيان�اً ،يف  27مايو/
أي�ار  ،2021قال�ت فيه إن�ه «يف ظهر يوم
الجمعة  21مايو  ،2021قامت قوات األمن
بالقبض عليه من منزله بمدينة السادس
م�ن أكتوبر بعد تفتي�ش منزله ومصادرة
متعلقات شخصية منها هاتفه وحاسوبه
الش�خيص ،دون كشف أي أسباب للقبض

عليه».
توفيق غان�م ( 66س�نة) كاتب وصحفي
م�رصي ،صاح�ب خ�ربة مهني�ة كب�رية
إقليمي�ا ً ودولي�ا ً تمتد ألكثر م�ن  30عاما ً
شغل خاللها مناصب مهمة يف مؤسسات
إعالمية ك�ربى قبل تقاعده ع�ام ،2015
كما أن�ه عضو يف املعهد ال�دويل للصحافة
( )IPIومؤسسات صحفية دولية أخرى.
وطوال حياته املهني�ة ،ترأس توفيق غانم
عددا ً من املؤسس�ات اإلعالمية ،بما يف ذلك
 ،Media Internationalالتي أدارت موقع
 Islam Onlineملدة عرش سنوات .يف اآلونة
األخ�رية ،ش�غل منص�ب املدي�ر اإلقليمي
لوكال�ة «األناض�ول» يف القاه�رة حت�ى
تقاعده يف عام .2015

البنود الضرورية يف العقود للصحفيني الذين يرغبون بإجراء حتقيق تعاوني
باريس/متابعة الزوراء:
إذا كن�ت م�ن الصحفيني والصحفي�ات الذين
ينج�زون تحقيق�ات اس�تقصائية تعاوني�ة
عابرة للحدود ،أو يتم تكليفك من قبل وسائل
إع�الم محلي�ة ،أو دولية إلنج�از بعض املهام
الصحفيّ�ة ،هذه امل�ادة موجهة ل�ك بالدرجة
األوىل.
ل�ن أخربك بقصة كيف قام كب�ري املحررين يف
وس�يلة إعالم دولي�ة مرموق�ة تختص بنرش
تحقيق�ات ع�ن مكافح�ة الجريم�ة املنظمة
والفس�اد ،برف�ض منح�ي التعوي�ض املادي
بحج�ة أنني ل�م أق�م بالعمل املطل�وب مني،
وكيف أصبحت األمور أكثر تعقيدا ً بعد رفضهم
وضع اس�مي عى التحقيق الذي استغرق 13
شهرًا إلنجازه تقريباً .األمر كان مؤملًا.
عالوة عى ذلك ،كان من املستحيل العثور عى
محام ،يمكنه أن يفهم ما كنت أفعله ،ويمكن
أن يعم�ل يف ح�دود ميزانيت�ي .كن�ت بحاجة
ع�ى األقل إىل معرفة حول عق�ود العمل الحر
وحق�وق التألي�ف والنرش ،وما يج�ب البحث
عن�ه وتجنبه ،نظرا ً لعدم وج�ود عقد مكتوب
وموثق مع النارش.
يف مقابل�ة م�ع ش�بكة الصحفي�ني الدوليني،
رأت الس�يدة فيكتوريا دا س�يلفا ،املستشارة
القانوني�ة لدى نقاب�ة الصحفي�ني يف مملكة
السويد ،أنه:
«حت�ى إذا كن�ت مش�موالً باتفاقي�ة العم�ل
كصحفي مستقل عن طريق نقابة الصحفيني
يف بل�دك ،فقد يكون من الجي�د أن يكون لديك
اتف�اق واض�ح ،وخاص�ة إذا كن�ت تعمل مع
وس�يلة إعالمية غري مشمولة باتفاقية العمل
املس�تقل يف بلدك .حيث كل مؤسس�ة إعالمية
لها عق�ود خاصة عند العم�ل مع الصحفيني
ً
أحيانا عقو ًدا مختلفة
املستقلني ،وتس�تخدم
وبرشوط مختلفة لصحفيني مختلفني».

وتضي�ف« :تختل�ف ه�ذه العقود م�ن حيث
ال�رشوط واألح�كام خاص�ة فيم�ا يتعل�ق
بالحقوق التي تمنحها للصحفيني املساهمني.
قب�ل التوقي�ع ع�ى أي تحقيق تعاون�ي ،من
امله�م التع�رف إىل معان�ي البن�ود املختلفة يف
العقود .سيساعدك فهم أهمية عنارص العقد
الرئيس�ية عى تخصيص عقد العمل املستقل
بشكل أفضل ليناسب مهمة صحفية معينة».
وت�رى فيكتوريا ّ
أن كل تعاون يواجه تحديات
وظ�روف فري�دة .لذل�ك ت�ويص بالتح�دث إىل
محام حتى تأخ�ذ اتفاقية التعاون يف االعتبار
ٍ
وضعك املحدد وتصب�ح صحيحة من الناحية
القانونية.
كذلك عرضت فيكتوريا التي تق ّدم االستشارة
للصحفيني املس�تقلني املس�جلني ل�دى نقابة
الصحفي�ني يف الس�ويد الت�ي تأسس�ت ع�ام
 ،1901إرش�ادات جي�دة ح�ول م�ا يج�ب
التفك�ري فيه عندما يتعلق األم�ر باالتفاقيات
التعاونية:
ابدأ باألساسيات .قم بتضمني «من» و»ماذا»
و»أين» و»مت�ى» يف املرشوع .من هو عميلك،
وم�ا ن�وع العم�ل ال�ذي س�تقوم ب�ه؟ كيف

ستتعامل مع طلبات املراجعة؟
كيف يجب أن يكون شكل التعاون ،أي تقسيم
العمل واملس�ؤوليات .حت�ى إذا كنت تعتقد ّ
أن
الطرفني يعرفان ه�ذه املعلومات ،فضعها يف
العقد عى أي حال لتجنب سوء الفهم.
ق�م بتضمني بن�د «ش�خص التواص�ل» للحد
م�ن اتصاالتك ،مع ش�خص واح�د من طرف
الوس�يلة اإلعالمي�ة ،حت�ى ال تصل�ك طلبات
املراجعة الحقا ً من عدة أشخاص.
قم بتضمني إطار زمني .هذا يحدد املدة املقدرة
إلنجاز التحقي�ق الصحفي .قد تحتاج إىل ترك
ً
مفتوح�ا بعد انته�اء املرشوع
بع�ض الوق�ت
الصحف�ي إلكم�ال املراجع�ات واملس�اعدة يف
تكامل الوس�ائطّ ،
ألن إضفاء الطابع الرسمي
ع�ى اإلط�ار الزمن�ي يف بن�ود ورشوط العقد
حتى ال يتم اس�تغاللك من قبل النارش .تذكر،
امنح نفس�ك الوقت الكايف إلنهاء مهمة ضمن
الجدول الزمني للعميل.
قم بتضمني األطر الزمنية فيما يتعلق بالوقت
الذي يجب ع�ى املحرر فيه ال�رد بمالحظات.
سيس�مح لك تحدي�د املوعد النهائي الس�تالم
املالحظ�ات ،بجدول�ة العم�ل ع�ى مش�اريع

صحفية مع جهات أخرى.
أرش إىل أنه إذا لم تتم إعادة التحقيق يف غضون
ثالثة أس�ابيع مع املالحظات ،فسيتم اعتباره
بأنه موافق عليه وتم قبوله.
ذك�ر تفاصي�ل التس�ليم مقدمً �ا يمنعك من
االضط�رار إىل تخم�ني أن�واع امللف�ات الت�ي
يمكنهم قبولها والتأكد من أنكما عى املس�ار
نفسه.
قائمة املسائل املالية ،بما يف ذلك مستحقاتك.
احص�ل ع�ى األس�عار كتاب ًي�ا خ�الل املراحل
األولي�ة للمرشوع ،وتأكد م�ن موافقة النارش
عى طريقة تحصيل املستحقات.
يج�ب توضي�ح م�ا إذا كان�ت س�تتم إضافة
مس�اهمات الضم�ان االجتماع�ي ،وكذل�ك
رضيب�ة القيمة املضاف�ة .وإذا كان هناك أمر
غري مش�مول يف السعر مثل مصاريف السفر.
ق�م ً
أيض�ا بتضمني رشوط الدفع ،هل ترس�ل
فات�ورة بعد  10أو  30يومً �ا؟ حدد ما إذا كان
س�يتم دفع املبلغ بالكامل عند التسليم أم عند
التسليم الجزئي.
وتضيف« :بالنسبة ألولئك منكم الذين يكتبون
بش�كل أس�ايس ،ولكنه�م يلتقط�ون الصور
يف بع�ض األحي�ان  -ال تنس�وا فرض رس�وم
إضافية عى الصور (أي ال تضعها يف بند واحد
من النص املكتوب ،ألسباب ليس أقلها رضيبة
القيم�ة املضافة ،من املهم تقس�يم التعويض
عن النص والصور)».
قم بتضمني رشط اإللغ�اء .يف بعض الحاالت،
ألس�باب خارجة ع�ن إرادت�ك ،قد يت�م إلغاء
امل�رشوع بعدما تس�تأنف العمل في�ه .بدون
عقد ،ربما لن تحصل عى أجر مقابل أي عمل
قمت به .إن تضمني رشط اإللغاء يف العقد يوفر
عليك من خسارة الدخل إذا تم إلغاء املرشوع.
يتقاىض معظم الصحفيني املس�تقلني نس�بة
مئوية ثابتة من  25إىل  50باملئة.

وماذا يحدث إذا خالف أحدهم االتفاق ،ما هي
عقوبات مخالفة أحد الطرفني؟ قد يكون من
الجي�د تنظيم التعويض عن التكاليف املتكبدة
إذا ُخرق�ت االتفاقي�ة .إذا كان لديك ما تقوله
بش�أن الن�زاع ،فمن امله�م أن يت�م البت فيها
يف محكم�ة عام�ة وليس يف محكم�ة تحكيم
خاصة ألنها قد تكلفك الكثري من املال.
حقوق النرش مهم�ة يجب وضعها يف االعتبار
عند توقيع العق�د .يمكن أن يكون نطاق حق
النرش ،كيف يج�ب التعامل مع حقوق امللكية
الفكرية ومن يمتلكها .ومن الحكمة هنا ً
أيضا
أن تدخل من يملك حقوق ما ُي َ
نتج.
عى س�بيل املث�ال« ،م�رة واح�دة يف الجريدة
 »XXأو «م�رة واح�دة يف الجري�دة  XXوع�ى
موقع الوي�ب» .إذا قامت الصحيفة  XXبنقل
الحقوق بأي شكل من األشكال ،فتذكر تحديد
الرس�وم الخاصة بها وتذكر ً
أيضا أنه ال يجوز
إج�راء أي تغيريات عى املواد املقدمة من دون
موافقتك ،وقد يكون من الجيد ً
أيضا تضمينها
لتوضي�ح األمر.ربما ت�رى ّ
أن العديد من هذه
امله�ام ليس�ت ج�ز ًءا م�ن العملي�ة اإلبداعية
ولكنها مهمة جدا ً ألسباب ع ّدة هي:
 - 1إدارة التوقع�ات  -بمج�رد التوقيع ،تحدد
هذه االتفاقية الرس�مية ما يمكن أن يتوقعه
كل م�ن الصحف�ي املس�تقل والن�ارش مقابل
السعر والجودة.
 -2يس�تخدم كمرج�ع إذا ظه�رت خالفات -
ً
ش�يئا يمكن
حدثت خالفات ،لكن العقد يوفر
للصحف�ي املس�تقل والن�ارش أو الرجوع إليه
لتوضيح النقاط الخالفية.
 -3العق�د مفي�د للطرفني  -يفي�د عقد العمل
املس�تقل جميع املعني�ني ،مما يجع�ل عالقة
العمل أفضل.
 -4بناء الثقة مع النارش والتأكد من الحصول
عى تعويض الخدمات بشكل صحيح.

 -5عق�د العم�ل التعاوني يظه�رك كصحفي
مستقل بشكل احرايف ويوفر الوقت.
َ
تن�س تخزين جميع
كما هو الح�ال دائمًا ،ال
عقودك باإلضافة إىل الفواتري يف مكان ما حتى
تتمكن م�ن التحقق منها يف حال�ة ظهور أي
أسئلة أو مشكالت قانونية.
واحدة من أفضل النصائح للبدء هي الوصول
إىل الكتاب اآلخرين .بشكل عام ،سيكون لديهم
بعض املوارد ملشاركتها أو توجيهك إليها حتى
تتمكن من التعرف عى هذه املمارسة .مواقع
الكات�ب ،الفص�ول ،واملجموع�ات املهني�ة يف
أماكن مثل .LinkedIn
هناك أداة أخرى مفيدة تتمثل يف إنشاء قائمة
تحقق للمحتوى الذي تقوم بإنشائه .اكتب ما
س�تزود الرشكاء به ،بما يف ذلك جميع جوانب
املحتوى نفس�ه .يمك�ن أن يس�اعدك توحيد
املخططات التفصيلية واملس�تندات اإلعدادية
يف البقاء عى املس�ار الصحيح وتس�ليم املهام
الكاملة يف امل�رة األوىل ،حتى إذا كان عميلك ال
يرى هذه القائمة مبارشة.
إليك قائمة استخدمها مع كل املهام الصحفية
التعاونية:
النارش  /املحرر.عنوان التحقيق.تاريخ النرش.تاريخ االستحقاق.عدد الكلمات.الكلمة األساسية.الكلمات املفتاحية الثانوية.البيان�ات الوصفي�ة ومحت�وى تحس�نيمحركات البحث.
الصور والعالمات.املصادر.عن (شبكة الصحفيني الدوليني -عبد اللطيف
حاج محمد)
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سردية املكان التارخيي يف رواية «نور خضر خان» للروائي جابر خليفة جابر
أن تتن�اول الحدث التاريخ�ي يف رواية
فهذا ال يعني ان ُتعتمد الرواية كوثيقة
تاريخي�ة  ،فاألخ�رة م�ن اختصاص
امل�ؤرخ الذي يس�عى اىل ع�دم انتهاك
الحقيقة التاريخية  ،فهو يتابع فعلها
ويس�ر وفق املفاصل الزمنية الدقيقة
ل�كل ما ه�و واق�ع وال مج�ال لحالة
التعال�ق ب�ن الواق�ع واملتخي�ل بينما
الح�دث التاريخ�ي يف الرواي�ة تك�ون
الهيمن�ة لصال�ح املتخي�ل والحقيقة
قابلة لالنتهاك .
لق�د اس�تطاع الروائ�ي جاب�ر خليفة
جابر يف روايته ( نور خرض خان ) من
استيعاب بنية تاريخية وفق بناء روائي
متعدد املس�ارات واألنس�اق والطوابق
تش�د بعضها البع�ض اآلخ�ر مبتعدة
عم�ا كتب�ه جورجي زي�دان الذي اخذ
من التاريخ ما كان طافيا عىل سطحه
دون التوغ�ل بالعمق  ،وهي تختلف يف
معماريتها عما كتبه جمال الغيطاني
يف ( الزين�ي ب�ركات ) باعتم�اده عىل
بعض النص�وص التاريخية  ،كما انها
ال تلتقي يف نقاط التشابه مع الروايات
التاريخي�ة االخرى من حي�ث التقاط
امل�ادة التاريخية وجعله�ا مركزا تدور
حوله احداث الرواية .
لقد استطاع مؤلف رواية ( نور خرض
خ�ان ) م�ن الحفر الدقي�ق عىل جدار
الزم�ن الذي يمتد اىل املايض وفق رؤية
واضحة مفادها ان التاريخ يعني فعل
االنس�ان يف الجغرافيا  ،وم�ا دام االمر
به�ذا الوض�وح فه�ل يمك�ن تصنيف
ه�ذه الرواية عىل انه�ا رواية تاريخية

أم رواية أحداث أم رواية زمان ومكان
م�ا دام الرسد يقوم ع�ىل هذه االركان
الثالثة ؟؟
لست ساذجا يف طرح هذا السؤال ،انما
ارشت اىل توصي�ف الرواية بقدر حالة
الطغيان والهيمنة  ،وتحديد مس�ارات
البن�اء  ،وعمق العالقة ب�ن املنظومة
اللغوي�ة واملنظوم�ة الداللي�ة الت�ي
قامت عليه�ا الرواية  ،وق�وة التفاعل
بن خصائصها التي رس�مت الفضاء
الروائيالش�امل.
م�ا يمي�ز رواي�ة ( ن�ور خ�رض خان
) ه�و البع�د اللغ�وي للح�دث وال�ذي
بدوره خلق البعد التفاعيل عىل مجمل
فص�ول الرواي�ة  ،وه�ذا النم�ط م�ن
البناء يحتاج اىل صرب كبر وجهد أكرب
ومتابع�ة دقيق�ة ملراقبة س�ر البناء
الروائي اذا ما عرفن�ا ان الرواية تجند

انتظار

حيدر اهلامشي

يف ليلة باردة
القمر يغازل النوافذ
النجوم تقف عند حافة الليل
تحرس مياه األنهار
العصافر تتظاهر عىل االسالك
تحتج و تقول ( لن تخيفنا أصوات املدافع)
األطفال يلعبون الحرب
و األمهات يجمعن الرصاص
الشتاء بدمعة كبرة ،يأخذ غيمة من حزننا
و يغادر.
تاركا لنا املعاطف والذكريات
الفراشات تحوم حول الستائر
تحمل رائحة األزهار
كم أمنية ماتت بن يديك
و كم من ابتسامة بريئة رسقها الغياب .
الطر الذي كان يغرد يف داخيل
خرج يبحث عنك.
افتح الباب لنفيس
أسر وحدي ،بن أعمدة اإلنارة و اغاني
األشجار
أقف أمام القمر  ،أتنفس عميقا
و أنت مثل رصاصة طائشة
تجتاز الحقول و البساتن
و تسكن القلب بهدوء.

االضابر والوثائق والفصول واالقسام
والهوام�ش التي س�اهمت يف تحقيق
صنعة الرواية وتقديمها بهذا الش�كل
املتقن الساحر .
ان م�ن الصعوبة االبحار ب�ن املرافئ
الرسدي�ة لرواي�ة ( نور خ�رض خان )
وبش�كل تفصييل ودقيق  ،ألنه يتطلب
جه�دا يف توضيح العالق�ة الوثيقة بن
البناء والرؤية يف رواية تختلف يف البناء
والرؤية عن الروايات التقليدية األخرى،
انن�ا نحت�اج اىل حفر آخر وبمس�توى
جدية ودقة الحفر الذي برع فيه جابر
خليفة جابر والقائم عىل مزيج مركب
ب�ن اليقظ�ة والحلم  ،ومس�ك الخيط
الذي يرب�ط مكونات الرسد ( الراوي �
املروي � املروي له ) يف كل كيان رسدي
 ،ومتابعة حركة االمكنة التي احتضنت
االحداث وتش�ابكت معه�ا  ،وعالقتها

بالشخصيات الروائية اذا ما عرفنا ان
االمكنة نابعة من مرجعياتها الواقعية،
واس�قاط الصف�ات الطوبوغرافي�ة
ع�ىل امل�كان يعن�ي توضي�ح العالقة
بن امل�كان والش�خصية ووفق القول
الش�ائع  ( :ان االماكن ن�اس والناس
اماك�ن )  ،إال ان هذا املكان ( دار زمان
) ال يمك�ن فصله ع�ن الزمن فحركته
مرتبط�ة بحركة امل�كان فيزيائيا تارة
واخرى م�ن خالل التفاع�ل الحي مع
امللموسات التي رافقت تاريخ املكان ،
وه�ذا الفهم يقودن�ا اىل حالة التأويل
التي ذكرها الروائي والتي خرجت عن
سياق الزمن الفيزيائي  ،ففي مقدمة
الطبع�ة الثانية ختمه�ا ( البرصة 17
آذار  ) 2049ص ، 10ويف مقدم�ة
الطبعة الثاني�ة كان الختام ( البرصة
�  ) 2024ص ، 11وهو الزمن املطابق
ملا كتبت�ه نور خرض خان يف ش�كرها
وامتنانها  ،ويف صفحة (  ) 261يكون
التاري�خ مطابق�ا مل�ا ورد يف الطبع�ة
الثانية وبقي كما ه�و يف آخر صفحة
من صفحات الرواية ص . 279
اننا وم�ن خالل قراءة أولي�ة ندرك ان
ثم�ة مفارق�ة يف مفهوم الزم�ن فعند
متابعة اح�داث الرواية نجد ان الزمان
واملكان وجهان للم�ادة تارة  ،واخرى
يك�ون الوج�ه اآلخر للمفارق�ة والتي
يتس�م في�ه الزم�ن بالتجري�د ( وفقا
لصياغة واعداد الروائي الراحل االستاذ
جاب�ر خليفة جاب�ر رحم�ه الله ومن
دون تعدي�الت ) ص ،9وه�ذا التجريد
يقودنا اىل الزمن املطلق او ما يس�مى

بالزمن الريايض التي تسند اليه بعض
احداث الرواية  .لهذا نجد من الرضورة
عدم اللجوء اىل وظيفة األجزاء وجعلها
بوصل�ة للوص�ول اىل البني�ة العام�ة
للرواي�ة وعلين�ا التحري ع�ن مكامن
التع�دد الداليل للبن�اء الش�امل كونها
رواية قائم�ة عىل جمالي�ات التفكيك
واالنته�اك املنظ�م للبن�اء التقلي�دي،
وتهش�يم خ�ط الزم�ن املتسلس�ل ،
واالنتق�االت املقصودة ع�رب األضابر
والوثائق والفصول  ،والتش�ظي داخل
املسار الرسدي وخلق متواليات رسدية
تبتع�د حينا عن بؤرة ال�رسد وتقرتب
منه�ا حين�ا آخ�ر  ،وتج�اوز وظيف�ة
الس�ارد األوحد ع�رب مش�اهد يتعادل
فيها زمن الحكاية مع زمن القول رغم
ان جمي�ع مش�اهد الرواي�ة محكومة
بالتعال�ق والتجاذب والتجاور ..رواية

( نور خ�رض خان ) تمتلك القدرة عىل
ش�حن ذهنية القارئ بعد االنتهاء من
قراءتها بإشارات واضحة أهمها :
 : 1ان حبكة الرواية خالية من الثغرات
ومبني�ة ع�ىل ركني الس�بب والنتيجة
رغم ان معماريتها قائمة عىل املشاهد
واملتوالي�ات الكث�رة اال انه�ا ش�كلت
يف النهاية سلس�لة م�ن االحداث تدور
ح�ول محور واحد  ،وفيه�ا من التوتر
والتس�اؤل ما يستفز القارئ ملتابعتها
بشغف كبر .
 : 2الق�درة الفائق�ة الت�ي يتمتع بها
الروائ�ي جابر خليف�ة جابر عىل مللمة
الخي�وط الروائي�ة الس�ائبة املتعلق�ة
بمكونات الرسد ( الخالق  /املخلوق /
الزمان واملكان ) .
 : 3التن�وع يف اس�تخدام االس�اليب
الرسدية وتوظيف العدس�ات املختلقة

لبل�ورة االس�لوب الدرامي واالس�لوب
الس�ينمائي يف الكث�ر م�ن مش�اهد
الرواية .
 : 4دق�ة الحف�ر والتوغ�ل يف العم�ق
باس�تخدام تقنيات الرسد التي تتجىل
يف الح�وارات الخارجي�ة واملنلوج�ات
الداخلي�ة وتقني�ات االس�رتجاع
واالستباق والحذف والوصف وغرها ،
هذه التقنيات التي منحت الرسد تنوعا
مدهشا وس�اهمت يف تماس�ك حبكة
الرواية وتس�ليط الضوء عىل تفاصيل
االح�داث التي منح�ت الق�ارئ متعة
ترافقها رغبة عىل مواصلة القراءة .
 : 5استخدام الروائي جابر خليفة جابر
لتقنية الك�والج الروائي باس�تخدامه
نصوص ذات دالل�ة ارتباطية بدالالت
الن�ص والت�ي ادت وظيف�ة تفس�ر
الح�دث وتوجي�ه الخي�ط التأوي�يل
للوصول اليه .
 : 6جماليات املوروث الرسدي والرتاث
الش�عبي ملدينة البرصة من�ح الرواية
عن�رصا مهم�ا يف زرع خطاف�ات
الترشيق عىل جس�د الرواية .
 : 7اس�تخدام التقني�ة الرمزي�ة فتح
مخيل�ة الق�ارئ ع�ىل الكث�ر م�ن
التأويالت .
اننا يف ه�ذه املقدمة التي ه�ي بمثابة
طواف حول الرواي�ة ال يمكن عرضها
بالطريق�ة الالئقة التي تس�تحقها ما
لم نس�لط الضوء عىل البناء املعماري
للرواي�ة  ،ونكش�ف تجلي�ات املكان ،
وس�لطة الرم�ز  ،وه�ذا ما نس�عى اىل
تحقيقه ان شاء الله .

ما بعد كلكامش  ..تأمالت يف قصيدة (صمت املقابر) للشاعر شالل عنوز
ناظم ناصر القريشي
هذه القصيدة كنه�ر الحياة الذي فقد ارضه
فتح�ول اىل ش�الل م�ن غض�ب فه�ي بداية
لتش�كيل ملحمة ملابعد كلكام�ش ،ربما هو
ح�رض متأخرا اىل ب�الده ليج�د أن حضارته
البهية التي س�عى اىل نبتة الخلود من اجلها،
قد تحول�ت اىل حضارة من عدم ،ويجد الرش
يرتدي ث�وب الخ�ر ويحكم باس�مه ،ويجد
ش�عبه الذي منح العالم الحض�ارة والكتابة
والش�عر والتاريخ واملعرفة خانع�ا ،راضيا،
وقانع�ا بالقلي�ل القليل من خ�ره املنهوب ،
وقاب�ال ملا يج�ري وصمته صم�ت املقابر بل
الكثر منهم اتبعوا ما تتلو الشياطن
من الناحية املوس�يقية القصيدة بعنفوانها
وحضوره�ا املبجل تطابق موس�يقى ركوب
الفالك�ري – للموس�يقار ريتش�ارد فاغنر
– فنالح�ظ ان ق�وة الش�عر املتنامي�ة يف
الكلمات املصنوعة من أثر موسيقى قاسية
ومتعالية ومتمردة عىل النوتات التي دونتها
 ،حيث الكمانات بأقواس�ها الوترية تسحب
العب�ارات اىل الواقع بينم�ا آالت الهواء تدفع
املعنى اىل الس�مو ولها امتدادات يف التأويل،
فالعب�ارة قص�رة ومفعم�ة بالحيوي�ة ،
ومختزلة ومكثفة للمعنى متتالية ومتواترة
ووثابة اىل غايتها وهذا ما يبتغيه الشاعر من
خالل الرغب�ة الهائلة الت�ي يبديها يف عرض
بانورامي ملحمي تشتد فيه ازمة الحياة،
تبدأ القصيدة بهذه الكلمات التمهيدية
يتضوّر الرمل باكيا
رعونة أقدام القطيع
ليتبعها بعد ذلك دوامات عىل ش�كل موجات
موس�يقية تش�كل لوح�ات تش�كيلية تب�دأ
اللوحة االوىل بكلمة يشهق فيقول الشاعر:
يشهق ...
حيث تنتحر مراىفء األزمنة
بجناية اليباس
تحرتق الفصول

بلهب العواصف
يشتعل شغف النواعر
حينما ينضب ماء السواقي
ترسق رشاهة طوفان الندم
ث�م تب�دأ الدوام�ة الثاني�ة وب�دون فاص�ل
زمن�ي بكلمة ممرات الحل�م وتتواىل بعد ذلك
تش�كيل صور اخرى للوحة يحاول الش�اعر
اس�تخالص الحقيق�ة عاري�ة ع�رب الدف�ق
املتمرد يف اش�د اللحظ�ات املأزومة والحرجة
القابلة لالنشطار والتشظي
ممرات الحلم
حيث ال مرور اىل مناسك األمل
يف ضجيج املدن (الخشخاش)
ّ
تتجىل (الحقيقة) خائبة
خلف قضبان املحنة
مأزومة تبكي وداع الصادقن
تنهزم زرافات األماني
مهاجرة يف دروب اليأس
وتسخر املقادير من قبائل الدمى
تب�دأ الدوام�ة الثالث�ة بجملة ش�غب الغجر
يذه�ب الش�اعر ش�الل عن�وز بعي�دا يف
الرتاجيديا حتى يجسد غسق الحياة؛ ويؤكد
قدرة املوس�يقى عىل الحض�ور يف الكلمات،
يصحبنا فحيح االفاعي وعواء الذئاب ،وكأن

الش�اعر يتماهى مع املأساة ،يروض املشهد
الغر قابل للرتويض ويجسد الواقع كما هو،
وبذهول مرعب كوجه امليدوزا يف املرأة
شغب الغجر
املمتىلء بفحيح األفاعي
وبالهة الخرافات
وال ىشء اال عواء ذئب املأساة
يتمرتس مستب ّدا يف رؤاك املبعثرة
منذرا ً ديمومة شهقات الفواجع
أزليّة الهالك الجمعي
هنا تموت بالتقسيط
يف ُلبِّ صمت املقابر
تقيم طقوس شعائر
موتك املجّ اني
تش�كيليا صور القصيدة تشكل لوحة اشبه
بلوحة انتصار املوت للفن�ان الهولندي بي�رت
ب�ريغ���ل ّ
األب ،فنج�د ان الحياة محارصة
م�ن كل االتجاهات دون ش�فقة أو رحمة،
وأن الخر اس�ر ،وان القليل الذي يحاولون
أن يقف�وا وينهض�وا بوج�ه ه�ذا الخ�راب
والفوىض العارمة يرافقهم اليأس
تكتب عىل شفاه الجفاف
أبدية اللوعة
يامن تروم دخول بوابة املرايا

من َ
الخياط(
(س ّم ِ
من أين لك النفاذ ؟
كل الطرق معصوبة العيون
وكل املسافات يحتسيها شبح األفول
هن�ا امل�زاد ال�ذي أنش�أته ري�ح (رصرص
عاتية)
رغ�م أن القصيدة ال تق ّدم وع�دا بالخالص،
لكن هن�اك يشء مضاد انه�ا الحقيقة التي
تح�رتق يف داخلنا وتحاول أن تلتمس الحياة
وتجعلنا ننتظر عش�بة كلكامش التي تلوح
م�ن بعيد خارج القصيدة ،وهذا ما برع فيه
الشاعر شالل عنوز
فما زالت:
هنا املشاوير حبىل
ولم تزف (اآلزفة)...
صمت املقابر
نص  /شالل عنوز
يتضوّر الرمل باكيا
رعونة أقدام القطيع
يشهق ...
حيث تنتحر مراىفء األزمنة
بجناية اليباس
تحرتق الفصول
بلهب العواصف
يشتعل شغف النواعر
حينما ينضب ماء السواقي
ترسق رشاهة طوفان الندم
ممرات الحلم
حيث ال مرور اىل مناسك األمل
يف ضجيج املدن (الخشخاش)
ّ
تتجىل ( الحقيقة) خائبة
خلف قضبان املحنة
مأزومة تبكي وداع الصادقن
تنهزم زرافات األماني
مهاجرة يف دروب اليأس
وتسخر املقادير من قبائل الدمى
هنا وأنت تجاور صمت املقابر
ال تكون اال وشاية تقبّل لحد الصمت

أخدود وجع يزفر عند نهايات الهاوية
يوميء اىل هزيمة تأكل مناسيب القلق
تتعرى كغانية رسقت جدائلها
يف ليلة النكول
أو كألعبان بال رأس
يرقص يف ميدان
شغب الغجر
املمتىلء بفحيح األفاعي
وبالهة الخرافات
وال ىشء اال عواء ذئب املأساة
يتمرتس مستب ّدا يف رؤاك املبعثرة
منذرا ً ديمومة شهقات الفواجع
أزليّة الهالك الجمعي
هنا تموت بالتقسيط
يف ُلبِّ صمت املقابر
تقيم طقوس شعائر
موتك املجّ اني
تهزج للراحلن ...
نشيج الوجع
تكتب عىل شفاه الجفاف
أبدية اللوعة
يامن تروم دخول بوابة املرايا
من َ
الخياط(
(س ّم ِ
من أين لك النفاذ ؟
كل الطرق معصوبة العيون
وكل املسافات يحتسيها شبح األفول
هن�ا امل�زاد ال�ذي أنش�أته ري�ح (رصرص
عاتية)
يف جشع الصرفة
هنا الناكثون ..القاصطون ..املارقون
الخائنون ملح الزاد
الناكرون أبوّة الطن
هنا تزوّج الشيطان
فولد شيطانا عجيبا
غلب بمكره
شياطن األرض
هنا املشاوير حبىل
ولم تزف (اآلزفة)...

التسامق الفكري يف القص“ ..خرافة” لـ أمحد اجلنديل امنوذجاّ
إحسان العسكري
حن نض�ع رؤيتن�ا يف مقارنة ما ب�ن قراءاتنا للنص
النثري القصيص او الروائي علينا ان نعرف ان اختالف
وتن�وع املواضي�ع م�ن قص�ة إىل أخرى ه�ي ذاتها يف
الرواية لكن يف القص�ة القصرة ثمة ما يجعلنا نزاول
ً
مزاولة لكون نمط القصة القصرة يستدعي
االنبهار
مقاربة نقدية خاصة.
فنب�دأ م�ن تفصي�ل العنارص الت�ي تتحكم يف مس�ار
النص اىل االنتهاء عند ختامه احيانا ً  ،وذلك يعتم ُد عىل
امكاني�ة القاص من جهة و نمطية واس�لوب وفكرة
القص من جهة اخرى  ،كيف ؟
ً
مث�ال يف القص�ة القص�رة الت�ي نح�ن بصددها نجد
انفس�نا ب�ن ظهرين اساس�ين من الكتاب�ة االدبية
فم�ن جهة لغة واضحة سلس�ة و موضوع اجتماعي
س�يايس وم�ن جهة اخرى عمق و تدب�ر و تركيز يف و
ع�ىل التفاصيل وحيثيات الن�ص القصيص وكما يبدو
لن�ا حن نراجع جم�ل القصة نجد اكثر م�ن اتجاه و
اتجاه ولكن اتحاد الفكرة واحد :
“ ُخرافة :

م�ع انطالق�ة املس�ابقة الكربى للح�رف الثائ�ر  ،بدأ
ش�يوخ القبائل بالتقاطر إىل ساحة االحتفاالت  ،ألقى
الشعراء قصائدهم العصماء  ،وعرض الخطباء نثرهم
الجمي�ل  ،وقد جوبهت القصائد والكلمات بس�يل من
التصفي�ق الح�اد  ،والهت�اف بحياة جاللة الش�يوخ ،
باستثناء قصيدة واحدة تتحدث عن الوطن والوطنية
 ،فق�د قوبلت بالس�خط والتذمر  ،وبع�د االنتهاء من
املس�ابقة  ،ت ّم ش�نق صاحبها بتهم�ة التحريض عىل
اشاعة الخرافة “
اللغ�ة هن�ا لغة املحرتف بل اكث�ر اذ ان القاص لم يدع
مجاالً ألي اضافات قد نتخيلها  ،هو ببس�اطة وضعنا
امام مش�هد درامي ش�اخص بفكرت�ه و اداء ممثليه
و اخراج�ه الفن�ي العبق�ري و ذوقه االدب�ي الرفيع ،
رغ�م انه يتح�دث عن قص�ة اجتماع حدي�ث متكىء
ع�ىل خلفية تراثي�ة ابتدأها بالتجمه�ر و امتدت حتى
آخ�ر املطاف قبل جملت�ه االخرة  ،اذا اعتمد اس�لوب
التش�ويق التكتيكي (ان جاز يل القول ) ويمكن وضع
املشاهدات التخييلية بال تكلف ومنظر تجمع الشيوخ
يف مكان اعد لهم و ألنه اراد ان يوصلنا ملا يريد برسعة

 ،ع�رب خط�وة الرتحي�ب والحفاوة و انتق�ل بثبات اىل
مس�ببات ه�ذا التجم�ع و رشع بكش�ف تفاصيله و
اجتهد يف س�حبنا من حالة طبيعي�ة اىل حالة طبيعية
اخ�رى مختلفة فقد جمع ش�يوخ قبائل تحت منصة
ش�عر و كأنه يريد ان يض�ع للثقاف�ة موضعها الذي
يج�ب ان تكون فيه و كيف يتم التعامل اجتماعيا ً مع

الثقافة املوجهة فالذين يتم توجيههم او الذين ُجبللوا
عىل توجيه ايديولوجي مجتمعي نمطي ثابت ردوا بما
هم عليه عىل م�ن اختلف عن رؤيتهم  ،وهنا نتوقف .
احم�د الجنديل يعرف ماذا كتب و يريد ان ُي ّ
عرفنا ماذا
قرأنا  ،اعتقد وربما يمكنني الجزم انه وضعنا كشعب
و كمجتم�ع ام�ام امرن�ا الواق�ع وحالتن�ا الثقافي�ة
السياس�ية البائس�ة فالرمزية العظيم�ة يف كل النص
تخطت كل حدود التوقع منذ جملة ( ش�يوخ القبائل)
وحت�ى الحكم باالعدام  ،كل ه�ذه الرمزية تخفي بينا
س�طورها حكاية فئة شعبية تمتهن الوالء للحاكمية
و الفكر الس�لطوي  ،الكاتب هنا منح هؤالء الس�لطة
الرس�مية الصدار الحكم س�يما وان غي�اب الحضور
الرس�مي يف هذا املهرج�ان بدى واضح�ا ً واالمر ليس
مجرد شعراء ارتقوا منصة شعر بل هو اعمق من ذلك
بكثر و اعظم  ،نحن هنا امام حكاية ش�عب و عقلية
سلطة ُتسلط بعضه عىل بعض ونجد الخرافة صاحبة
ق�رار و ذات حض�ور بائن و تأثر ق�وي وصل لدرجة
اعدام املخالف للرؤية و الفكر الجمعي السائد املدعوم
من الس�لطة الواقعية املتزمت�ة بخرافاتها املوجهة و

املمتهنة للتجهيل االجتماعي لتورد س�يادتها املطلقة
موردها الذي يليق بها .
ان اس�تخدام القاص لهذا االس�لوب الرائع و اعتماده
الش�عر كأداة اليصال مضمون الفك�رة  ،يعترب وحده
اكرب من موضوع يستحق القراءة  ،و حن نعود للنص
نفس�ه نجد الرقي يف الصياغة و التس�امق النيص بن
املفردات والجمل قد اضفى عىل فكرة القصة العظيمة
عظمة م�ن نوع آخر وهي عظمة االحرتاف يف الكتابة
و االبداع يف الصياغة فتزي�ن القص بواجهة اعتمدت
لغة ش�عرية واضحة يشء من االب�داع الغزير خاصة
حينما تم اخضاع الفك�رة باملجمل للغة خفيفة الظل
فيه�ا من التس�اوق م�ا جعلها تخرج م�ن املحدودية
النخبوي�ة و تنطلق للجميع بال اس�تثناء وهذه اجمل
واعظ�م وانب�ل رس�الة يتبناها االدب بإيص�ال رؤيته
للعامة بلغة يس�هل عليهم فهمها واستيعابها خاصة
ونحن امام قامة ادبية رفيعة بمستوى أحمد الجنديل
الذي بإمكانه اس�تخدام لغة النخبة بمنتهى البساطة
و التمكن اال انن�ي اعتقد انه علم ماذا يريد فاطلق ما
اراد .
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إلرضاء زوجك ..كيف تتعاملني مع أصدقائه املزعجني؟
ع�ىل الرغ�م أن األصدقاء ج�زء هام يف
حياة كال م�ن الرجل وامل�رأة ،إال أن يف
العالقات العاطفية يختلف األمر بعض
اليشء .بالتأكيد س�تجدين أش�خاصا
بعينهم يف أصدق�اء زوجك ال تحبينهم
وال تقبل�ني تعامل�ه معه�م ولك�ن إذا
اتخذت�ي األم�ور بح�دة ،النتيج�ة لن
تكون يف صفك عىل اإلطالق .لذا تعلمي
الطريق�ة الصحيح�ة للتعام�ل م�ع
أصدقاء زوجك غري املحببني لك.
طريقة التعبري عن غضبك
إذا كنت ال تقبيلن تعامل زوجك مع أحد
أصدقائ�ه ،ال تنهري زوج�ك وتخربيه
بذلك عىل الفور .ب�ل اختاري الطريقة
والوق�ت الصحي�ح لتتكلم�ي مع�ه يف
ذل�ك ،ألن�ه بالتأكيد س�ريفض نقضك
ألحد أصدقائ�ه .يمكنك مث�ال التلميح
للموض�وع بكلم�ات مث�ل“ :أرى أن
طريق�ة تعامل هذا الش�خص مختلف
كثريا عن باقي أصدقائك” أو شيئا من
هذا القبيل.
كوني صادقة
ال تكتم�ي كره�ك ألح�د أصدقائ�ه يف

املطبخ...

قلبك ألن األمر إن ظل طويال سيتفاقم
وربما يصنع مش�كالت عديدة بينكما.
تحدث�ي معه يف األم�ر بهدوء وارشحي
ل�ه وجهة نظ�رك مل�اذا ال تحبينه أو ال

تشعرين بالراحة لتعامله معه .حاويل
توضي�ح مخاوفك بطريق�ة أو بأخرى
ولكن تحيل بالهدوء.
عدم الشعور بالغرية

 -٣اضيف�ي الفانيلي�ا إىل الخلي�ط وقلبي
جيدا ،ثم اب�دأي يف إضافة الدقيق تدريجيا
مع التقليب املستمر.
 -٤جه�زي صيني�ة حلوى الس�ويرسول،
ضعي فيه�ا قليل من الزي�ت حتى يغطي
أجزائه�ا جميع�ا ،ث�م ضع�ي ورق الزبدة
بداخل الصينية ،وراع�ي أن يكون حجمه
أكرب من الصينية.
 -٥ضع�ي قلي�ل من الس�كر والدقيق عىل
ورق الزب�دة ث�م قوم�ي بص�ب العجني يف
الصيني�ة وافردي�ه جي�دا بحي�ث يك�ون
متساوي جيدا.
 -٦ادخيل الصينية يف الفرن ملدة  ١٢دقيقة
أو حتى يصبح لون العجني ذهبيا.

 -٧أثن�اء وجود الصيني�ة يف الفرن ،قومي
بتقلي�ب املرب�ى جي�دا حتى تصب�ح لينة
قليال.
 -٨اخرج�ي الصينية من الف�رن وارفعي
الكي�ك بواس�طة ورق الزب�دة وضعي�ه
جانبا.
 -٩باستخدام السكني ساوي األطراف ،ثم
ابدأي يف فرد املربى عىل الكيك.
 -١٠امسكي الكيك من األطراف وابدأي يف
لفها بإحكام.
 -١١انقيل الكيك إىل طبق التقديم وضعيها
يف الثالج�ة حتى تربد تمام�ا .يمكنك رش
قليل من السكر الناعم عليها بعد االنتهاء
منها.

استئصال الزائدة الدودية
يزيد خصوبة املرأة

توصل�ت دراس�ة جدي�دة إىل أن
خصوبة املرأة تزداد بعد استئصال
الزائدة الدودية أو اللوزتني.
واس�تطاع الباحثون ،م�ن جامعة
دوني ،دراس�ة سجالت طبية ألكثر
من نصف مليون سيدة بريطانية.
ويقول الباحث�ون إن العمليات قد
تؤثر مبارشة عىل الخصوبة أو ربما
يكون هناك تفسري “سلوكي”.
وقال الخ�رباء إن نتائج الدراس�ة،
التي اس�تمر إعدادها  15عاما ،قد
تفيض إىل عالج�ات جديدة ،لكنهم
يف ذات الوق�ت نصح�وا الس�يدات
بعدم اس�تئصال اللوزتني والزائدة
الدودية من دون سبب طبي ،طبقا
ملا ورد بموقع “بي بي يس”.
وتوصل�ت الدراس�ة إىل أنه من بني
كل أل�ف حال�ة حم�ل توج�د 134
حال�ة لس�يدات خضع�ن لعمليات
اس�تئصال الزائ�دة الدودية و149
حال�ة لس�يدات خضع�ن لعمليات
اس�تئصال اللوزت�ني و 143حال�ة
خضعن لعمليات استئصال االثنني
معا.
وقال س�امي شيمي ،أحد الباحثني
املش�اركني يف الدراس�ة ،إن معظم
األطب�اء كان�وا يعتق�دون بالخطأ
أن اس�تئصال الزائدة الدودية يرض
بخصوبة املرأة.
وأضاف شيمي لبي بي يس “ :هذه
الدراس�ة بالغة األهمي�ة من حيث
تطمني الشابات بأن إجراء عمليات
اس�تئصال الزائدة الدودية لن تقلل
من فرص حملهن يف املستقبل”.

وق�ال “ :األكث�ر أهمية هو أن هذه
الدراس�ة أكدت أن إج�راء عمليات
استئصال للزائدة الدودية واللوزتني
معا واس�تئصال األعض�اء امللتهبة
أو األعضاء األكث�ر عرضة لحدوث
التهابات متكررة يف النساء تحسن
فرص حملهن”.
وثم�ة احتمال بيولوجي يش�ري إىل
أن تكرار إصابة اللوزتني أو الزائدة
الدودي�ة يزيد مس�تويات اإلصابة
بااللتهابات يف الجسم وهو ما يؤثر
عىل املبيض والرحم.
وقال اآلن بايس ،من جامعة شيفلد،
لبي بي يس ”:إنه بحث مثري يش�ري
إىل أن االستئصال الجراحي للزائدة
الدودي�ة أو اللوزت�ني (أو كليهما)
عن�د الش�ابات ل�ه عالق�ة بزيادة
نسبة خصوبتهن بعد ذلك”.
وأضاف “ :توجد تفس�ريات عديدة
ربما يع�ول عليها هذه املالحظات،
أح�د ه�ذه التفس�ريات ه�و أن
اس�تئصال ه�ذه األنس�جة يحدث
تغريات يف جه�از املناعة لدى املرأة
مم�ا يكون ل�ه بع�ض التأثري عىل
عملية التكاث�ر (مثل كيفية زراعة
األجنة يف الرحم)”.
وقال “ :إن صح ذلك ،فسوف يتيح
لألطب�اء والعلم�اء بع�ض األفكار
الجديد إلنتاج أدوية تعزز خصوبة
املرأة”.وأض�اف ”:لك�ن القول بأن
الس�يدات املصابات بعقم تتحسن
خصوبتهن بعد استئصال اللوزتني
أو الزائدة الدودية هي خطوة بعيدة
يف هذه املرحلة”.

سر األعشاب...

كل يوم معلومة...

كيفية متييز زيت الزيتون اجليد؟

ال ن�درب املس�تهلكني فحس�ب،
بل ندرب ً
أيض�ا املحرتفني الذين
يمكنه�م بع�د ذل�ك العم�ل مع
املزارع�ني .زي�ت البوليفين�ول
ل�ه رائح�ة نباتي�ة :ل�ه رائح�ة
الحش�ائش املقطوف�ة أو الل�وز
أو الطماط�م ،ومذاق�ه مر قليالً
وحار”.
وفق�ا له ،يكف�ي أن تأخذ عينة،
 10ملليلرت من الزيت ،التي يجب
س�كبها يف ك�وب صغري يش�به
فنجان القهوة.
يف الوقت نفس�ه ،أك�د دي نويا،
أنه س�يكون من الخط�أ اختيار
الزي�ت حس�ب الل�ون“ :املنت�ج
الجي�د يمك�ن أن يك�ون أخرض
أو أصف�ر” .األه�م م�ن ذلك أن
الزجاجة مصنوع�ة من الزجاج
الداك�ن “ -الزي�ت يخ�اف م�ن

الضوء”.
ق�ال دي نوي�ا“ :األع�داء
الرئيس�يون للزيت ه�م الحرارة
واألكسجني والضوء .فهي تقلل
مس�تويات مض�ادات األكس�دة
وبالتايل استفادة الجسم”.
ووفق�ا له ،يج�ب اختي�ار أنواع
مختلفة من الزيت لطعام معني.
“الزي�ت امل�ر ،عىل س�بيل املثال،
يتم دمجه مع اللحوم  -حالوتها
تعوض مرارة الزي�ت .األصناف
األخف مناسبة للسلطة .نحتاج
إىل تعل�م كيفي�ة اختي�ار الزيت
بنفس الطريقة التي نستخدمها
م�ع النبي�ذ األحم�ر أو األبيض:
املعكرونة ورشائح اللحم تناسب
الزيت مع طعم غني ،من األفضل
تقدي�م الخضار واألس�ماك مع
الزيت النباتي.

فوائد لن تتوقعها ..ملاذا جيب احلرص على تناول الكجرات يوميا؟
يصنف شاي الكجرات أو الكركدية
عىل أنه ش�اي عشبي يتم تحضريه
من مجموعة متنوعة من النباتات
ً
عادة
واألعش�اب والتواب�ل ،وه�و
م�ا يك�ون خالي�ا ً م�ن الكافي�ني
والس�عرات الحراري�ة ويك�ون ذو
م�ذاق محبب ل�ذا يمك�ن تقديمه
ً
ً
مثلجا.
ساخنا أو
ت�م اس�تخدام ش�اي الكركدية يف
البلدان األفريقية منذ عقود طويلة
لخف�ض درج�ة ح�رارة الجس�م،
وع�الج أم�راض القلب ،وتس�كني
التهاب الحلق.
يرجح الخ�رباء أن الفوائد الصحية
لشاي الكركدية واملرتبطة بالقلب
تع�ود إىل مركب�ات األنثوس�يانني
الذي يساعد يف عالج ارتفاع ضغط
الدم وارتفاع الكوليسرتول.
ون�ر موق�ع “”medicalnews
ع�ددا ً من فوائ�د تن�اول الكركديه
باستمرار جاءت كالتايل:
 ملرىض السكرييتمي�ز الكركدي�ه بتأث�ري مض�اد
ملرض الس�كري ويس�اعد يف تقليل
نس�بة الجلوك�وز يف ال�دم لدى كل
من البالغني األصحاء واألش�خاص
املصابني بداء السكري.
ويمن�ع امتص�اص الكربوهيدرات

لدى املسنني  ..ما التدابري ملواجهة تشنجات باطن الساق ؟

التمرين عىل الجانب األيرس.
وباإلضاف�ة إىل التماري�ن
الرياضية ،تلع�ب التغذية أيضا ً
دورا ً مهما ً يف مواجهة تشنجات
باطن الساق ،إذ ينبغي عىل كبار
الس�ن تن�اول األطعم�ة الغنية

باملغنيس�يوم مثل الخبز الكامل
الحبوب واملكرسات والبطاطس
واملوز ،مع اإلكثار من السوائل.
ويف حال اس�تمرار التش�نجات
بعد اتخاذ ه�ذه التدابري ،يتعني
حينئذ استشارة الطبيب.

يف األمع�اء ،وبالت�ايل ،يس�اعد يف
تقلي�ل ارتفاع الجلوكوز بعد تناول
الوجبات.
 يبطئ تطور رسطان الثديكش�فت نتائ�ج دراس�ة علمية أن
الكركديه ،عند دمجه مع العالجات
الكيميائي�ة ،يحفز بش�كل خاص
القضاء عىل خالي�ا رسطان الثدي
ويمنع تقدمه ،كما يساعد يف تقليل
جرعات العالج الكيميائي والسمية
ذات الصل�ة أثناء العالج عن طريق
تقليل اإلجهاد التأكسدي.
 يعالج ارتفاع ضغط الدمتش�ري إح�دى الدراس�ات إىل أن
الكركدية لديه درجة منخفضة من
السمية ويس�اعد استهالكه يوم ًيا

يف خف�ض ضغط ال�دم االنقبايض
واالنبس�اطي ل�دى األش�خاص
املصاب�ني بارتف�اع ضغ�ط ال�دم
الخفيف إىل املتوسط.
وأوضح�ت الدراس�ة أن صبغ�ة
األنثوس�يانني ،التي تعط�ي زهرة
الكركدي�ه لونه�ا املمي�ز ،ه�ي
املسؤولة بش�كل عام عن النشاط
الخافض لضغط الدم.
 يعالج الربديحت�وي الكركدي�ه ع�ىل بع�ض
األحم�اض الفينولي�ة مثل حمض
األس�كوربيك واملالي�ك والس�رتيك
والهيدروكسيسيرتيك.
وتمن�ح ه�ذه األحم�اض تأثريات
قوية مض�ادة لاللتهابات ومضادة

لألكس�دة ض�د مجموع�ة م�ن
األمراض ،من بينها الربد والسعال
واإلنفلونزا.
ويساعد أيضا ً يف التخفيف الفوري
م�ن الس�عال وال�ربد عن�د تناوله
يومياً ،ويكون بمثابة منشط كبري
ملقاوم�ة الته�اب الحل�ق والصداع
الخفيف.
الوقاية من رسطان الجلدأظه�رت الدراس�ات أن الكركدي�ه
يس�اعد يف منع نمو خاليا رسطان
الجل�د ،نظ�را ً الحتوائه ع�ىل مادة
البوليفين�ول الت�ي تفي�د للوقاي�ة
من اإلصاب�ة بالخالي�ا الرسطانية
وتوقف نموها لدى مرىض رسطان
الجلد.
 جيد للقلبيس�اعد الكركديه يف عالج أمراض
القل�ب املختلفة مثل ارتفاع ضغط
الدم وارتفاع الكوليسرتول وبالتايل
يحافظ عىل صحة القلب.
 مفيد للبرةيعم�ل الكركديه ،كمطه�ر ممتاز
للب�رة ،ويعم�ل ف�رك أوراق
الكركدي�ه ع�ىل الوج�ه والرقبة يف
إزال�ة خاليا الجل�د امليتة والرؤوس
الس�وداء أو البيضاء وجعل البرة
ناعمة وسلسة.

وتس�اعد الخصائ�ص املض�ادة
لاللتهابات فيه عىل عالج مش�اكل
الجل�د مثل ح�ب الش�باب والجلد
الج�اف ،ويمك�ن أن يس�اعد ً
أيضا
يف إبطاء الش�يخوخة التي تسببها
األش�عة فوق البنفس�جية الضارة
عن طريق زي�ادة إنتاج الكوالجني
وتقليل إنتاج امليالنني.
 مفيد للشعرمن املعروف أن الكركديه يستخدم
للحصول ع�ىل لون غامق للش�عر
ويقل�ل م�ن ق�رة ال�رأس عن�د
استخدامه بعد الشامبو.
إىل جان�ب أن�ه يح�د من تس�اقط
الش�عر ،فإن�ه يعمل ً
أيض�ا يف منع
الشيب املبكر.
التئام الجروحتش�ري إح�دى الدراس�ات إىل أن
الكركدي�ه ل�ه تأثري كب�ري يف التئام
الجروح مقارنة باملراهم والعالجات
املوضعي�ة الت�ي تس�تخدم ع�ادة
لعالج الح�روق املصابة والتهابات
الجلد.ويساعد يف زيادة نمو الخاليا
وتكوين الكوالجني يف موقع الجرح
وتعزيز التئام�ه بمعدالت رسيعة،
إىل جان�ب تقليل العالم�ات واآلثار
الناجمة عن الج�روح مع تخفيف
األلم.

احذر وامتنع من أخطاء شائعة...

الكرياتني ..خماطره أكثر من فوائده!

طبيبك يف بيتك...
تهاج�م تش�نجات باط�ن
الس�اق الكثري من املس�نني -ال
س�يما أثناء اللي�ل -مما يقض
مضاجعه�م ويس�لب الن�وم
م�ن أعينه�م .وقال�ت مجل�ة
“سنيورين راتغيرب” األملانية إنه
يمكن لكبار السن مواجهة هذه
التش�نجات م�ن خ�الل تدريب
العض�الت نه�اراً ،ع�ىل س�بيل
املث�ال من خ�الل التأرجح أثناء
الوقوف.
وأضافت املجلة املعنية بشؤون
كبار الس�ن أن م�ن املفيد أيضا
ممارسة تمارين اإلطالة يومياً،
مثل إمس�اك طرف ق�دم الرجل
اليمن�ى املثني�ة بش�كل غ�ري
كام�ل بواس�طة الي�د اليمن�ى
لبض�ع لحظات ،ثم تك�رار هذا

اقرتاب أح�د أصدقائه من�ه ينزعجون
كث�ريا .فه�م ال يحبذون فك�رة وجود
شخص آخر غريهم يهتم به يف حياته.
كون�ي صادق�ة م�ع نفس�ك يف ه�ذه
اإلجابة وإن كنت حقا تغارين ،فحاويل
تفهم زوجك أنه يف حاجة إىل األصدقاء
مث�ل حاجته ل�ك .جربا الخ�روج معا
جميعا يف مجموعة لك�ي تتقبيل األمر
وترين كيف يتعاملون ،وكم هو ممتع
أن يك�ون لدي�ك أصدق�اء ذات عالق�ة
قوية معك ومع أرستك.
أم�ا إن كان زوج�ك يعط�ي ألصدقائه
وقتا أكثر من�ك ،فيمكنك التحدث معه
يف هذا الشأن بكل رصاحة ووضوح.
األسلوب الجيد يف املقابالت
إذا اضط�ررت الذه�اب إىل عزوم�ة
أصدقاء زوجك يف املنزل وكان من بينهم
األشخاص الذين ال تحبينهم ،أياك وأن
تعامليه�م بأس�لوب غ�ري الئ�ق ،ألنك
بهذه الطريقة ستكونني أنت املخطئة.
تعاميل ب�كل ذوق مع األش�خاص ويف
نهاية اليوم يمكنك التحدث مع زوجك
يف األشياء التي ازعجتك.

طريقة عمل حلوى السويسرول باملربى

مقادير عمل حلوى السويرسول باملربى:
 ٤بيضات
 ١٢٥جرام سكر أبيض مطحون
 ١٢٥جرام دقيق
 ٢٠٠جرام مربى فراولة
 ١/٤كوب زيت
 ١ملعقة صغرية فانيليا
طريق�ة تحض�ري حل�وى الس�ويرسول
باملربى:
 -١قوم�ي بتش�غيل الف�رن وضبطه عىل
درجة حرارة .٢٠٠
 -٢يف وعاء متوسط الحجم ،اخفقي السكر
والبيض جيدا ملدة  ١٠دقائق ،س�تالحظني
زيادة حجمه بشكل كبري.

ق�ال مدي�ر جمعي�ة مزارع�ي
الزيتون اإليطاليني “”Unaprol
ومؤسس مدرسة تذوق الزيت،
نيكوال دي نويا ،إن زيت الزيتون
املناس�ب سيس�اعد يف تقوي�ة
جهاز املناع�ة ،ويمكن اختياره
عن طريق الرائحة.
تح�دث الخب�ري ع�ن دور الزيت
يف تعزي�ز املناع�ة ومكافح�ة
األم�راض ،بما يف ذل�ك اإلصابة
بفريوس كورونا بمناس�بة يوم
ش�جرة الزيت�ون ال�ذي أقرت�ه
اليونسكو.
وقال “زيت الزيتون عايل الجودة
غن�ي بمض�ادات األكس�دة -
البوليفين�ول ،الذي يس�اعد عىل
تقوية جهاز الدفاع يف الجس�م.
أن�ا لس�ت طبيباً ،لكنن�ي متأكد
من أن جميع الدراسات العلمية
يف العال�م تق�ول أن الزيت البكر
املمت�از يحس�ن املناع�ة .ولكن
لي�س كل أن�واع زي�ت الزيت�ون
لديه�ا كمي�ة كافي�ة م�ن مادة
البوليفينول الرضورية للصحة.
ويمكن اكتش�اف الزي�ت الغني
بها من خالل الطعم والرائحة”.
لقد أنش�أ مدرس�ة ل�ذواق زيت
الزيت�ون ،الت�ي تع�د ً
نوع�ا من
“الس�اقي” لهذا املنت�ج الغذائي
األسايس.
وأض�اف الخبري“ :يف مدرس�تنا،

اس�أيل نفسك قبل إخبار زوجك بأنك ال
تحبني أح�د أصدقائه ،هل أنت تغارين
من�ه؟ هن�اك بع�ض الس�يدات اللت�ي
يغارون بش�دة عىل أزواجهن ،وبمجرد
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الكريات�ني م�ادة تتك�ون بش�كل
أس�ايس م�ن  3أحم�اض أميني�ة
ينتجه�ا الجس�م طبيعيًّ�ا ويخ ّزن
الجزء األكرب منها يف العضالت .أمّ ا
النسبة املتبقيّة فيخ ّزنها الجسم يف
الدماغ.
هن�اك مأك�والت كث�رية غني�ة
بالكريات�ني ،اهمّه�ا املأك�والت
البحري�ة واللح�وم الحم�راء وإن
كانت نس�بته فيها أدنى بكثري من
نسبته يف املكمالت املصنعة.
ّ
تتمثل ب�:
لهذه املا ّدة فوائد كثرية
ً
خصوصا
 تحسني األداء الريايضعن�د أداء التمارين عالي�ة الكثافة
لكن هن�اك بعض الدراس�ات أثبت
اخت�الف مدى اس�تجابة العضالت
لدى األفراد عند تناولهم للكرياتني
 تحس�ني وظائف الدم�اغ وزيادةالقدرة عىل الرتكيز
 تخفي�ف التع�ب واإلرهاق خاللاليوم والتقليل من أي شعور بالدوار

أو الدوخ�ة فمكم�الت الكريات�ني
تساعد عىل رفع مستويات الطاقة
يف الجسم
 الوقاية من م�ن أمراض الجهازالعصبي والح ّد من تطوّرها منها:
الرصع،التوح�د ،الباركنس�ون،
االكتئاب والزهايمر
ولكن انتبه! مخاط ٌر وآثار جانبيّة
عديدة تنطوي عىل تناول مكمّالت
ّ
تتخط�ى فوائ�ده
الكريات�ني ،ق�د
أبرزها:
 زي�ادة ال�وزن ،وذل�ك نتيج�ةلزي�ادة كمي�ة امل�اء املحبوس�ة يف
العض�الت ولي�س نتيج�ة لزي�ادة
كتلة العضالت.
 جف�اف يف الجس�م .لذل�ك ،يجبرشب كمي�ات كافي�ة م�ن امل�اء،
وع�دم أداء التماري�ن الرياضية يف
الجو الحار.
 آالم يف املعدة ،الغثيان ،اإلسهال. -الصداع

 التشنج العضيل عدم انتظام نبضات القلب الطفح الجلديإىل هؤالء األشخاص :إياكم وتناول
مكمالت الكرياتني.
ّ
يحظر ع�ىل الفئات التالي�ة تناول
مكمّالت الكرياتني:

 املرأة الحامل مرىض السكري األطفال واملراهقون مرىض الكىل م�رىض اضط�راب امل�زاج ثنائيالقطب bipolar
يزداد األثر الس�لبي للكرياتني عىل

الكىل عند تناوله م�ع األدوية التي
له�ا تأثري عىل الكىل واألدوية املدرة
للب�ول .ه�ذا وتناول�ه م�ع كميات
كب�رية من الكافيني يؤثر ً
أيضا عىل
وظائف الكىل.
ما الجرعة املوىص بها؟
يفض�ل الب�دء بتن�اول  4جرع�ات
م�ن الكريات�ني يوم ًي�ا ع�ىل مدى
 5-7أي�ام ،ومق�دار كل جرعة هو
 5غرام�ات ،فيما يس�مى بمرحلة
التخزي�ن ،ويتحس�ن امتص�اص
الكريات�ني ع�ادة يف العض�الت مع
تناول مأكوالت غني�ة بالربوتينات
أو الكربوهي�درات ،وبع�د ذل�ك
يت�م أخ�ذ  3-5غرام�ات فقط من
الكرياتني يوم ًيا.
نصيحة اخرية
تفاد ًي�ا ألي أع�راض ومضاعفات
جانبي�ة ،ال تتناول الكرياتني أو أي
مكمّل غذائي آخر مهما كان نوعه
من دون استشارة الطبيب.

مرفأ
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غزل عراقي
اس�ف كلب�ي حم�ل ضيم�ك وهمل�ك
وهم�����ل�ك
انس�اك
اص�درت
ق�رار
بع�د ميفي�د الدمع�ك وهم���������ل�ك
جن�ت دمع�ة وبجيت�ك ه�اي هي����ه
غ�اب الكم�ر م�ن ش�افك واله����ل
واله����ل
دمع�ي
مان�زل
ولغ�رك
والاه����������ل
بالدني�ا
دار
م�ايل
علي����ه
ف�راكك
ويصع�ب
عزي�ز
س�كاني الده�ر م�ن ف�ركاك ب�س م�ر
وش�هد ماش�فت م�ن دني�اي ب�س م�ر
رم�ش الع�ني افرش�ه بس�اط ب�س م�ر
ت�رد ال�روح م�ن تس�أل علي�����������ه

acebook

قصة وعربة...

الشاب الحسود !

 “ :تعل�م االح�رام يف الخطاب فأنا
عمري  65عاماً”.
شعر الشاب بنوع من الخجل وقال
ل�ه  “ :أعتذر  ،لكن مل�اذا هز الرأس
بهذه الطريقة؟”.
ابتس�م العج�وز وق�ال ل�ه  “ :ال
أس�خر منك لكنك تذكرني بشبابي
 ،فقب�ل  30عام�ا ً بالضبط جئت إىل
ه�ذا املقه�ى وكان الوحي�د يف ه�ذا
السوق ،وقلت نفس كالمك ورددته
دوما ً قائالً أنا أفضل  ...كر السوق
واتس�ع وما زل�ت يف مكان�ي أؤمن
أنني أفضل وأن الناس ال يستحقون
شيئا ً “
الشاب “ :إذن؟”
العج�وز  “ :لم أعد أقوى عى الكالم
بشكل مس�تمر وأرفع صوتي ،لكن
الحمدلل�ه أن�ك جئت هن�ا فردد ما
أردده من�ذ  30عام�ا ً وبالت�ايل أن�ا
أه�ز رأيس عى كالم�ك ألقنع نفي
أنن�ي أقول�ه فم�ا زل�ت أرى نفي
األفضل”.
صعق الش�اب من الكالم وعرف أن
الحسد أس�وأ صفات البرشية فهو
ال يأتي بخ�ر لصاحبه أبدا ً  ،وعرف
أنه لو وقع يف شباك السلبية لجلس
هن�اك  30عام�ا ً مثل ه�ذا العجوز
ي�ردد نفس الكالم ولكن�ه يغر من
الواقع شيئا ً.
يقول جورج هيغل  “ :الحسد أغبي
الرذائ�ل عى اإلط�الق ،فإنه ال يعود
عى صاحبه بأية فائدة”.

الحمل

خارجية الدول اإلسالمية يف جدة.
 - 1980بابا اإلسكندرية شنودة الثالث
يقرر إلغاء االحتفاالت الرسمية بعيد
الفصح.
 - 1983الرئيس األمريكي رونالد ريغان
يعلن بدء العمل يف الدفاع االسراتيجي
لحرب الكواكب بتكاليف تبلغ  44مليار
دوالر.
 - 1991إندالع الحرب األهلية يف سراليون
بعد الثورة عى الحكومة السراليونية.
 - 1994اغتيال املرشح الرئايس يف املكسيك
لويس دونالدو كولوسيو برصاصة يف
الرأس.
 - 2004حركة حماس تعني خالد مشعل
رئيسا ً
ً
خلفا للشيخ أحمد ياسني.
 - 2009اغتيال مساعد ممثل منظمة
التحرير الفلسطينية يف لبنان كمال مدحت
وثالثة من مرافقيه يف انفجار عبوة ناسفة
زرعت عى جانب الطريق يف مدينة صيدا.
 - 2017اغتيال دنيس فورونينكوف
املُعارض الرويس ُ
وعضو مجلس الدوما
األسبق يف مدينة كييڤ ِبأوكرانيا.
 - 2021جنوح سفينة الحاويات إيفر
جيفني يف قناة السويس يؤدي إىل تعطيل
املالحة يف االتجاهني.

شخصيات من التاريخ...

عطا أمين  ..بين الريادة األدبية وزواجه الملكي
عط�ا أم�ني ،اس�م من�ي م�ن
تاريخنا االدبي واالجتماعي ،هذا
الرج�ل م�ن رواد االدب العراق�ي
الحدي�ث يف ايام�ه االوىل  ،غر ان
عال�م الوظيفة حرمن�ا من كاتب
قدير كان معروفا يف العرشينيات
من القرن املايض  ،ثم اس�دل عى
اس�مه النس�يان  ،عى الرغم من
زواجه من احدى كريمات االرسة
املالكة يف العراق بحكاية مثرة .
ولد عطاء يف  15كانون االول 1897
ببغداد وق�د ذكرت بعض املصادر
انه حفيد احد علم�اء بغداد ومن
مدريس مدرس�ة االم�ام االعظم،
وهو الشيخ حسني البشدري ،امه
هي ابنة الشيخ حسني البشدري
ودرس يف املدرس�ة الس�لطانية
ببغداد ،وعند االحتالل الريطاني
دخ�ل دورة للتعلي�م ليعني بعدها
معلما ً يف دار املعلمني وبعد شهور
نقل معلما ً يف مدرس�ة املأمورين
وه�ي مدرس�ة انش�ئت لتخريج
املوظف�ني ،كما انت�دب للتدريس
يف مدرس�ة التج�ارة حت�ى نق�ل
س�كرترا ً لناظ�ر املع�ارف س�نة
 ، 1919اضافة اىل دخوله مدرسة
كلية الحق�وق والتي تخرج منها
سنة  .1923وبعد تخرجه انخرط
يف الس�لك الخارج�ي لقابلياته يف
الرجمة والكتابة ونقلت خدماته

من الدي�وان امللكي الذي عني فيه
كاتب�ا ً ع�ام  ، 1921اىل وظيف�ة
س�كرتر يف املمثلي�ة العراقي�ة يف
لندن ثم انقرة عام  ، 1930واعيد
اىل لن�دن بع�د س�نتني ورق�ي اىل
درجة السكرتر االول يف املفوضية
العراقية يف روما عام  1934ولندن
ع�ام  1935ثم اىل درجة املش�اور
يف الس�فارة العراقي�ة يف لندن ثم
باريس ثم قائم�ا ً باالعمال فيها،
ونقل مش�اورا ً للس�فارة يف برلني
وروما قائم�ا ً باالعمال فيها عام
 1939ثم لندن يف السنة التالية.
وعندما قامت ث�ورة تموز 1958
وانته�ى العهد امللك�ي ،كان عطا
ام�ني يصط�اف يف تركي�ا فبق�ي
خارج وطنه اىل نهاية عام 1961
 ،اذ وافق�ت الحكوم�ة العراقي�ة
عى عودته ف�رك زوجته االمرة

اختبارات شخصية...

جلس ش�اب فق�د وظيفت�ه ويبلغ
م�ن العمر  26عام�ا ً يف مقهى يقع
وسط أحد األسواق  ،وبدأ بمشاهدة
الس�يارات التي تذهب وتجيء وهو
عال  “ :آه
يردد نفس الكلمة بصوت ٍ
لو كانت هذه يل وليست لصاحبها ،
أنا فهيم وذكي وهو ال يستحقها”.
م�ر اليوم األول  ..والثاني  ..والثالث
والش�اب يجل�س يف الس�وق ويردد
نفس ال�كالم  ،كلما مر موظف قال
يجب أن أك�ون مكانه  ،وكلما مرت
س�يارة قال يجب أن تكون هذه يل،
وكلما رأى ش�خصا ً بثي�اب جميلة
قال هي أجمل لو كانت عي.
ط�ال الزم�ن  ..فم�ر أس�بوع
وأسبوعان وثالثة ولم يبحث الشاب
ع�ن وظيفة واكتفى بحس�د الناس
يومي�ا ً من ذات املقهى  ،وكان هناك
رج�ل عجوز يجلس غ�ر بعيد عنه
ويه�ز رأس�ه كلما ردد هذا الش�اب
كالم�ه الس�لبي ،يف البداي�ة لم يكن
ينتبه له الش�اب الحسود لهز رأس
العجوز مع كلمات�ه  ،لكن بعد أيام
انتب�ه له وب�دأ ينظر إلي�ه بنظرات
غضب ألنه ش�عر بهز رأس العجوز
نوعا ً من السخرية.
ويف نهاي�ة الثالث�ة أس�ابيع ؛ ق�رر
الش�اب أن ي�رى ملاذا يق�وم الرجل
العج�وز به�ذا الفعل  ،فذه�ب إليه
وق�ال ل�ه  “ :ي�ا ه�ذا  ...مل�اذا تهز
برأسك سخرية مني؟”.
فرفع رأس�ه العجوز إلي�ه وقال له

أبـــــــراج

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1918اإلنجليز يفرضون حصارًا عى
مدينة النجف العراقية إستمر ألربعون
يوما بعد إنتفاضة سكان املدينة عليهم،
وكان ذلك إثناء إحتالل الريطاني للعراق.
 - 1919الطائرات اإلنجليزية تقصف
مدينتي أسيوط وديروط ملدة يومني وذلك
ضمن أحداث ثورة .1919
 - 1921الشيخ أحمد الجابر الصباح يتوىل
حكم الكويت.
 - 1925امللك فؤاد يحل مجلس النواب بعد
ً
رئيسا.
 9ساعات من انتخابه سعد زغلول
 - 1930نوري السعيد يشكل وزارته االوىل
 - 1933الرايخ األملاني يمنح الزعيم النازي
أدولف هتلر سلطات مطلقة حتى عام
.1937
 - 1949لبنان وإرسائيل تتفقان عى هدنة
عسكرية.
 - 1956استقالل باكستان بفضل جهود
محمد عي جناح والذي يعتر مؤسس
جمهورية باكستان.
 - 1965الواليات املتحدة تطلق سفينة
الفضاء “جيميني  ”3والتي تحمل رجلني
إىل الفضاء هما فرغيل غريسوم وجون
يونغ.
 - 1970بدء انعقاد املؤتمر األول لوزراء
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صــــورة و حــــدث

س�ارة بن�ت الرشيف الحس�ني يف
ب�روت ،ول�م يحص�ل ع�ى اذن
بعودة زوجته اىل بغداد باعتبارها
من افراد االرسة املالكة السابقة،
فآثر االقامة يف جنيف اىل ان توفاه
الله يوم  25ايلول  1971ودفن يف
مقرة االعظمية.
تذك�ر الوثائق ان عطا امني تزوج
سنة  ، 1929وله من زوجته هذه
بن�ت ه�ي الس�يدة ابته�اج عطا
امني ،ويف صيف عام  1933تزوج
يف تركيا ثانية من احدى شقيقات
االمر زيد بن الحسني وزير العراق
املفوض يف انق�رة وتدعى االمرة
س�ارة واملع�روف ان الرشي�ف
الحس�ني بن ع�ي ،كان قد تزوج
من امرأت�ني ،االوىل عربية وتدعى
عابدية وهي والدة امللوك عبد الله
وعي وفيصل ،والثانية تركية هي

والدة االمر زيد وس�ارة وفاطمة
وق�د تم زواج عط�ا امني باالمرة
س�ارة بموافقة امللك فيصل االول
وارسل بذلك برقية تهنئة .غر ان
اعراضات ع�ى هذا الزواج بدرت
من بع�ض اف�راد االرسة املالكة،
فق�د عارض امللك عب�د الله وامللك
عي هذا ال�زواج ،وقد لعب نوري
الس�عيد وجعفر العس�كري دورا ً
يف ايصال التهديدات اىل عطا امني
وزوجته واختها املقيمة معها.
لقد عني عطا امني بعد زواجه هذا
بمنص�ب وكيل وزي�ر الخارجية،
وكان الوزي�ر يوم�ذاك ن�وري
السعيد وقبل ان يلتحق بوظيفته
ابلغ بان تعيينه قد الغي وانه نقل
كقائم باعمال الس�فارة العراقية
يف ج�دة ،وادرك عط�ا ام�ني ان
قرارا ً قد أُتخذ ض�ده يف بغداد وان
االم�ر يتعل�ق بزواج�ه ،فاتص�ل
تلفوني�ا ي�وم  26ايل�ول 1933
بع�د ايام م�ن وفاة املل�ك فيصل
بنوري الس�عيد فأجاب�ه هذا بان
االم�ر خط�ر وذكر بمص�ر عبد
الله الصانع ال�ذي قتل بمكتبه يف
وزارة الداخلية النه تزوج بكريمة
عبد املحسن السعدون ،فاعترت
االرسة السعدونية ذلك الزواج غر
متكافئ فق�ام كبره�ا عبد الله
الفالح الس�عدون بقتل زوجها.

تعبر عن شخصيتك
المناكير
ألوان
ّ

قد تس�تغربني للوهلة األوىل العالقة التي تربط
ل�ون ط�الء األظاف�ر “املناك�ر” بش�خصيتك،
لك�ن ه�ذا األم�ر حقيق�ة جمالي�ة ونفس�ية،
وف�ق م�ا تق�ول خب�رة التنمي�ة البرشية عال
ً
متناولة كيفي�ة تعبر لون املناكر عن
الق�ادر،
شخصيتك:
اخ�رت طالء أظافر
• الش�خصية املوزونة :إذا
ِ
يتماىش مع لون الفستان الذي ترتدينه ،بدرج ٍة
أفتح أو أغمق ،فأنتِ شخصية موزونة ،وتملكني
حس�ا ً عاليا ً من اإلدراك والوعي ،وال تؤثر عليك
حاالت اإلرب�اك الصغرة التي قد تتعرضني لها،
بل تس�تطيعني التحكم بردود فعلك يف مواجهة
املش�اكل ،ويبقى تركي�زك منصبا ً ع�ى األمور
األساس�ية ،س�واء يف ش�خصيتك أم إطاللت�ك
العامة.
اخ�رت املناك�ر
• الش�خصية املتوت�رة :إذا
ِ
بل�ون مخال�ف تماما ً لل�ون مالبس�ك ،ومالئم
ٍ
ألكسس�واراتك :إذا كنتِ ترتدين أكسس�وارات
صفراء ووضعتِ طالء أظافر باللون نفسه ،أو
واعتمدت
إذا كنتِ تضعني أكسس�وارات فضية
ِ
ط�الء أظاف�ر ف�ي الل�ون ،فأن�تِ ش�خصية

متوترة تح�اول لفت األنظار إليها ّ
بأي ش�كل،
كم�ا تخفني يف داخلك بع�ض االنفعال والتوتر،
ل�ذا انتبهي إىل ردود فعلك الت�ي قد تظهر يف ّ
أي
ألس�باب بس�يطة .ونصيحتنا
موقف ،وتنفجر
ٍ
ل�كِ ه�ي أن تتح�ي عى ال�دوام بالص�ر يف كل
املواقف.
• الش�خصية الكالسيكية :إذا كان لون املناكر
ه�و ذاته لون أحمر الش�فاه الخاص بك ،فأنتِ
ش�خصية كالس�يكية ،وتتوقعني أن تكون كل
ً
خالية من العيوب ،ل�ذا يمكن ّ
ألي خلل
األم�ور
يف ّ
أي تفصي�ل بإطاللتك أن يفس�د عليك صفو
مزاج�ك .ننصح�ك بأن تكون�ي أكث�ر واقعية،

كلمات متقاطعة
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فالكالسيكية التي تتماشني معها يف شخصيتك
ال عالق�ة له�ا باألناق�ةّ ،
وأي مظه�ر تطلّني به
س�يكون ملفت�اً ،كم�ا ننصحك بك�ر روتني
هذه الش�خصية ،والتطلع إىل كل ما هو جديد،
وخوض تجارب متعددة ،حتى يف مجال عالقتك
باآلخرين.
• الش�خصية املرح�ة :إذا كن�تِ م�ن محب�ات
موضة املناكر التي تجعل لكل إظفر لوناً ،فأنتِ
ٍّ
عال
ش�خصية مرح�ة ج�داً ،وتتمتعني
بح�س ٍ
وذوق رفي�ع ،وتنوعني بإطالالتك ع�ى الدوام،
كم�ا تحرصني ع�ى أن تكوني بكام�ل أناقتك،
وتحاول�ني لفت االنتب�اه من خالل ابتس�امتك
وممازحتك اآلخرين .ننصح�ك بأن تكوني أنت
دائماً ،مع الحذر يف تعاملك مع الغر ،فليس كل
شخص يمكن أن يتقبل مزاحك ،وخصوصا ً إذا
كنتِ تقابلينه للمرة األوىل.
• الش�خصية الحامل�ة :ه�ي الش�خصية الت�ي
تح�اول وض�ع ل�ون واحد م�ن املناك�ر ،لكنه
مت�درج .ه�ذه الش�خصية مفعمة بالس�عادة
ومشعة باألمل ،كما تجند طاقاتها وإحساسها
إلبراز جمالها ومحاسنها.

الكلمات العمودية
 - 1إذاعة عربية.
 – 2أغني�ة لعبد الوه�اب ولنجاة ولعب�د الحليم
حافظ .
 – 3حرف مكرر – كرم املحتد .
 – 4إنهاء األمر – حرف مكرر .
 – 5من القوى العسكرية التي كانت موجودة يف
لبنان وأخرجت العام  – 2005أداة استثناء.
 – 6للنهي – عائلة صحفي لبناني راحل.
 – 7نوع من الرصاص – غر مطبوخ.
 – 8أغنية ألم كلثوم .
 – 9مجرى مائي عراقي .
الكلمات االفقية
 - 1قائد انترص عى  37قائدا ً وملكا ً .
 - 2فيلم تاريخي ألحمد مظهر.
 – 3تكر وتتألب – من ضواحي دمشق .
 – 4جدها يف كاتنا – مظلما ً .
 – 5عكسها شامتون – لإلستفهام .
 – 6رشب املاء بدون تنفس – مؤسسة مالية .
- 7رسام فرني شهر – تبرص “مجزومة” .
 – 8دولة أوروبية .
 – 9الضعيف .

بداية غر طيبة هذا اليوم يا عزيزي الحمل فالتعب
والصحة هما أهم أولوياتك ،فعليك االنتباه عى صحتك
وبخاصة جهازك التنفي الذي قد يشهد وعكة تزداد
فرة الظهرة ،املساء قد يجلب لك بعض التوتر والكآبة،
لذا من املفضل الخروج قليالً من البيت للرفيه وبخاصة
مواليد  3اىل  3نيسان.

الثور
تبدأ اليوم بداية هادئة جدا ً فليس هنالك ما تفعله
تقريبا غر العمل والدراسة ،يف فرة ما بعد الظهر
تبدأ بعض االخبار بالورود اليك ،حاول ان ال تأخذ قرارا
مترعا .أنت جذاب جدا ً فاستغل هذه الجاذبية لتحسني
عالقتك العاطفية مع من تحب وال تناقشه ،يف املساء ال
تدع عنادتك تخرك عالقتك الجيدة مع احد اصدقائك.

الجوزاء
تدخل اليوم بابتسامة واسعة ووجه مرشق،
تصحو باكرا ً ألنك متحمس ،حدث غر متوقع يف
فرة الظهرة يجعلك عصبيا ً يخص املجال العمي
فكن أكثر دبلوماسية ،وال داعي لرصاحتك الزائدة ،يف فرة
ما بعد الظهر واملساء تخصص الوقت للرفيه عن نفسك
برفقة اصدقائك .مواليد  3اىل  3حزيران االكثر حظا.

السرطان
تبدأ نهارك بتكشرة كبرة وذلك إثر ليلة البارحة
التي لم ترق لك .املفاجآت لم تتوقف يا عزيزي
وتتوقع حدوث بعض التغيرات يف فرة ما بعد الظهر،
وإذا كان باالمكان ال داعي لرؤية من تحب اليوم ألن
مزاجك ال يسمح بقضاء وقت ممتع معه.

األسد
ديناميكية ،وصحوة مبكرة ،تسعى اىل ازعاج كل
من يف البيت يف الصباح ،كما انك تذهب اىل عملك
نشيطا إلنهاء اعمالك ومسؤولياتك ومن لديه امتحان
فإن النتيجة ستكون لصالحه ،كثر من مواليد االسد قد
يكونون عى سفر وبخاصة يف فرة ما بعد الظهر ،يوم قد
يكون مليئا ً باالحداث لكنك تستمتع بكل هذه االمور.

العذراء
يوم عاطفي ومولع بالرومانسية فأنت تخصص
هذا اليوم لحبيبك وألمورك العاطفية ،لكن عليك
الحذر من أن ينسيك اعمالك ومسؤولياتك مما قد يشعل
فتيل أزمة بينك وبني رئيسك يف العمل وبخاصة يف فرة
الظهرة ،اما عن احى فرات هذا اليوم فهي املساء ،حيث
تقي الوقت مع من تحب وتدعم به عالقتكما العاطفية.

الميزان
أنت يف قمة نشاطك وحماسك ،لديك الكثر من
املخططات واملشاريع لتنفيذها فعليك املبادرة ألن
اليوم يدعمك لوجود القمر لديك ،خر جيد يف طريقه
اليك يف فرة ما بعد الظهر يزيد من تألقك .املساء جيد لكن
عليك تخفيف رصاحتك وانتقاداتك تجاه اصدقائك ومن
تحب .االكثر حظا هم مواليد  13اىل  3ترشين االول.

العقرب
الكآبة التي تشعر بها يا مولود العقرب غريبة،
فمنذ الصباح ال توجد لديك قابلية للتفاعل أو
التفاهم مع أي شخص من حولك ،فمن املفضل
الخروج باكرا من العمل ألن مبادراتك ليست مفضلة
اليوم .اما يف املساء فقد يقع شجار بينك وبني من تحب
يزيد عصبيتك .مواليد  3اىل  3ترشين الثاني االكثر توترا ً.

القوس
يوم هادئ جدا ً اىل درجة السكوت التام ،فليس
هنالك اي احداث تذكر حولك وبخاصة طيلة فرتي
الصباح والظهرة مما يجعلك تشعر بالكآبة وامللل.
فرة ما بعد الظهر تخصصها لقضاء وقت مع العائلة
واملقربني ضمن دعوة عائلية .اما املساء فهو جيد ملن له
حبيب فاالمور ستكون افضل مما تتوقع بينكما.

الجدي
تحاول السيطرة عى كل من حولك وشخصيتك
تنفر االشخاص املحيطني بك ،حاول التخفيف
من عصبيتك يف الظهرة ألنها قد تجعلك تقع ببعض
االخطاء وبخاصة عى صعيد العمل الذي قد يكون متوترا
معك طيلة هذا اليوم ،اما املساء فقد يكون ممال وال توجد
به اية نسمة هواء عليلة.

الدلو
مع انك صاحي لكنك لست بذلك فأنت أشبه
باالصم واالعمى واالبكم معاً ،ال يهمك يشء حولك،
قد تنفعل يف فرة ما بعد الظهر وتريد القيام بكثر
من االشياء ألنك متحمس ومزاجك يف أفضل حاالته.
املساء أفضل من النهار لكن احذر من خيانة من تحب ألن
الحساب سيكون باهظاً ،وبخاصة مواليد شهر .

الحوت
يتواصل ضغط العمل عليك يا صديقي الحوت
لليوم الثاني عى التوايل ،وتكون لديك بعض االمور
املهمة لتسويتها يف فرة الظهرة ،اما يف فرة ما بعد
الظهر فقد تضطر اىل التأخر يف العمل وإلغاء مواعيدك
االخرى ،يف املساء الهدوء يسيطر عى االجواء حولك لكنك
سعيد بهذا ألن الراحة تلزمك.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
عملة عراقية نادرة ُتباع بمبلغ 39
ألف دوالر في بريطانيا

كشـف موقـع “ ،”coin worldعن ورقـة نقدية عراقية مـن فئة 100
دينار بيعت يف مزاد يف لندن مقابل  29760جنيه إسرتليني ،اي ما يعادل
 39,161دوالرًا.وبحسب تقرير املوقع ،فإن” العملة النادرة صدرت عام
 ، 1942وتحتـوي عىل صـورة للملك فيصل الثاني عندمـا كان طفالً”.
واضاف انها “ربما تتفوق عىل التقدير املقدر بـ  10000جنيه إسرتليني
ً
ووفقا لــ  ، Coinworldفقد تم رشاؤها
إىل  15000جنيـه إسـرتليني”،
من قبل “جامع للنقود الورقية والعمالت املعدنية العراقية”.

بسبب كورونا ..الصين تعزل مدينة
يقطنها  9ماليين شخص

فرضـت الصني ليال حجرا عىل مدينة
صناعيـة تضـم  9ماليـني شـخص
وأعلنـت عـن أكثر مـن  4آالف حالة
إصابة بالفـريوس ،الثالثاء ،يف وقت
تواجه اسـرتاتيجية “صفـر كوفيد”
موجة إصابات باملتحورة أوميكرون.
وسـجلت السـلطات الصحية 4770
إصابـة جديـدة يف أنحـاء البـالد
غالبيتها يف مقاطعة جيلني (شـمال
رشق) ،فيمـا فرضـت إغالقـا عـىل
مدينة شـينيانغ بمقاطعة لياونينغ
املجاورة يف ساعة متأخرة االثنني.
وتبـذل السـلطات الصينيـة منـذ
األسـابيع القليلـة املاضيـة جهـودا
للقضاء عـىل بؤر للفـريوس بتدابري
منها فرض حجـر وإجراء اختبارات
للكشف عن اإلصابات وإغالق مدن.
وأفـادت السـبت عـن حالتـي وفاة
بكوفيـد ،للمـرة األوىل منـذ أكثر من
عام.وحذرت السـلطات من مخاطر
اإلغـالق عـىل النمـو االقتصـادي يف
وقـت تسـعى لتحقيـق تـوازن بني
األزمة الصحية ومتطلبات ثاني أكرب
اقتصـاد يف العالم.وسـجلت مدينـة
شيناينغ ،وهي منطقة صناعية تضم
ّ
مصنع السـيارات بي
مجمعات مثل
إم دبليو 47 ،حالة إصابة بالفريوس،

الثالثـاء ،بينمـا تسـعى السـلطات
لوضـع جميع املنشـآت تحت “إدارة
مغلقة” ومنعت األهـايل من املغادرة
مـن دون إبراز فحص كوفيد سـلبي
أجري قبل  48ساعة.وشـدد الرئيس
يش جـني بينغ األسـبوع املايض عىل
الحاجـة لـ”التقليـل مـن تداعيات”
الوبـاء عـىل اقتصـاد الصـني ،لكنه
حـض املسـؤولني عـىل “االلتـزام”
باسرتاتيجية “صفر كوفيد” املطبقة
حاليـا.إال أن املتحـورة أوميكـرون
شـديدة العـدوى ،تطـرح تحديـا
لفاعلية واسـتمرارية االسرتاتيجية.
وتجنبـت بعض املدن مثل شـنغهاي
فرض حجـر تام وعمـدت يف املقابل
إىل عزل مبان بعينها حتى مع ارتفاع
اإلصابـات اليومية الجديـدة التي ال
تظهر عليها أعراض إىل املئات.وأعلن
مسؤولو مقاطعة جيلني عن وصول
أول  10آالف جرعـة من عقار فايزر
لعـالج كوفيد ،وهي املـرة األوىل التي
يسـتخدم فيهـا عقـار باكسـلوفيد
يف الصني.فرضـت جيلـني األسـبوع
املـايض تدابـري صارمة عـىل التنقل
ومنعت األهـايل من مغـادرة مدنهم
ومناطقهم ،فيما حجرت العديد من
املدن سكانها.

جوجل تطلق خاصية تسمح بإزالة
سجالت البحث آلخر  15دقيقة
أطلقت رشكة “جوجل” خاصية جديدة
تسمح بإزالة سجالت البحث آلخر 15
دقيقة عـىل تطبيقها ،يف الهواتف التي
تعمـل بنظام “أندوريد” حسـبما نقل
موقع البيـان اإلماراتية.وقال املتحدث
باسـم جوجل ،نيد أدريانـس“ :نعمل
حاليا عىل طرح هذه امليزة عىل تطبيق
جوجـل لنظـام التشـغيل أندرويـد
ونتوقـع أن تكـون متاحـة لجميـع
مسـتخدمي التطبيـق يف األسـابيع
القليلـة املقبلة ...نحن مسـتمرون يف
استكشـاف طرق إلحضـار هذه امليزة

املفيدة إىل األنظمـة األخرى” .ويمكن
للمستخدمني معرفة ما إذا كانت هذه
امليزة تعمل يف هواتفهم ،بفتح تطبيق
جوجـل ،والنقـر عـىل صـورة امللـف
الشـخيص ،والبحث عـن خيار “حذف
آخر  15دقيقة”.وكانت جوجل أتاحت
الخدمـة يف تطبيقاتها عىل أجهزة iOS
يف يوليو املايض ،وأعلنت نيتها إتاحتها
ملسـتخدمي أندرويـد بنهايـة .2021
وال توجـد معلومـات حاليا بشـأن ما
إذا كانت سـتتيح هذه العملية ألجهزة
سطح املكتب.

“واتسآب بيتا” لنظام أندرويد يحصل
على مشغل الوسائط العالمي الجديد
طرحت واتسـآب يف شـهر فرباير املايض مشغل وسـائط عامليا إلصدارات
سـطح املكتب و  iOSمن تطبيقه ،حيث أعطى مشـغل الوسـائط العاملي
للمستخدمني الفرصة لتشغيل امللفات الصوتية وكذلك املالحظات الصوتية
ً
نجاحا عرب هذه املنصات ،فإن
من الدردشـات يف الخلفية ،بعد أن سـجلت
عمـالق املراسـلة اآلن يأخذ نفس مشـغل الوسـائط العاملي ملسـتخدمي
 WhatsApp betaعىل .Androidتشري التقارير األخرية إىل أن إصدار �An
 droid beta v2.22.7.11لـ  WhatsAppقد تم إصداره مؤخرًا عرب Google
 Play Beta Programمع هذا اإلصدار التجريبي ،أضافت الرشكة مشـغل
الوسائط العاملى لنظام  .Androidستسمح ميزة الوسائط للمستخدمني
باالسـتماع إىل املالحظات الصوتية وامللفـات الصوتية من محادثة واحدة
أثنـاء الوصول إىل عـرض الدردشـة أو املحادثات األخرى .وذكـر التقرير
ً
أيضا أن مشغل الوسائط العاملي متاح فقط ملستخدمي WhatsApp beta
املحدديـن عىل  .Androidأسـباب ذلك غري معروفة ولكـن من املتوقع أن
تطرح الرشكة املزيد من مختربى النسـخة التجريبية لوضع عالمة عليها
يف غضون األيام القليلة املقبلة قبل إطالق امليزة لجميع املستخدمنيُ .يقال
أن مشـغل الوسـائط يأتي مصحو ًبا بزر تشـغيل  /إيقـاف مؤقت وخيار
“ ”Xالـذي يتيح لك وجوده .يتم وضع مشـغل الوسـائط للظهور يف أعىل
قائمة الدردشة ،تمامً ا كما حدث يف نظام التشغيل .iOS

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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ديانا كرزون حتيي حفالً غنائيًا يف مهرجان بابل
للثقافات والفنون

احيت النجمة ،ديانا كرزون ،حفالً غنائ ًيا
يف العراق ،وذلك ضمن حفالت مهرجان
بابل للثقافات والفنون العاملية ،وقدمت
خالل الحفل باقة مميزة من أشهر
أغنياتها.
وطرحت الفنانة األردنية ديانا كرزون
مؤخرًا ،أغنية بعنوان «هيه عىل الله» عىل
موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومواقع
التواصل االجتماعي ،واألغنية من كلمات
عباس عبد الله ،وألحان كرار رشيف،
توزيع ميثم عالء الدين.
يذكر أن آخر أغنيات املطربة األردنية ديانا
كرزون ،بعنوان «الدنيا بتضحك» والتي
طرحتها عىل وقع الفيديوهات «يوتيوب»
وصورتها عىل طريقة الفيديو كليب،
واالغنية كلمات عمر ساري ،وألحان
محمد بشار ،وتوزيع خالد مصطفى».

هامش

من سؤال املطبخ إىل
احلكومة
محزة مصطفى

نريمني الفقي تظهر يف حلقتني أصالة ونبيل شعيل حيييان حفالً
مع أمحد مكي يف «الكبري أوي »6
غنائيًا يف دبي
تظهر الفنانة نريمني الفقي يف
حلقتني كضيفة رشف خالل
أحداث مسلسل «الكبري أوي»
يف موسمه السادس ،املقرر أن
يعرض يف السباق الرمضاني
املقبل ،حيث تبدأ تصوير
مشاهدها األيام القليلة املقبلة
يف الديكور الرئييس للعمل وهو
دوار العمدة بفيال أرشف عبد
الباقي وتجمع املشاهد بينها
وبني بطل العمل مكي.
وتستمر مغامرات الكبري أوى
وجونى وحزلقوم يف أحداث
الجزء السادس ،حيث تعود
الشخصيات الثالثة للظهور
مجد ًدا بعد  6سنوات من
عرض املوسم الخامس للعمل
عام  ،2015حيث تظهر هذه
الشخصيات بعد مرورهم
بالعديد من األحداث وتكشف
األحداث حالهم يف الوقت
الحاىل.
وتشارك الفنانة نريمني الفقي
يف مسلسل «أبو العروسة»
املوسم الثالث الذي يعرض
حاليا عىل قناة  ،dmcويكتبه
ويخرجه هانى كمال ،وشارك
يف بطولة الجزئني األول

والثاني سيد رجب ،سوسن
بدر ،مدحت صالح ،رانيا فريد
شوقي ،خالد كمال ،ميدو عادل،
والء الرشيف ،محمود
حجازي ،أحمد صيام،
الطوخي،
صفاء
حاتم،
محمد
أماني كمال ،ديانا
هشام ،وكارولني
عزمي ،كوكي
مجدي ،نانىس
صال ح ،
عادل،
ندا
كتبهما
و
هاني كمال،
و إخراجهما
كمـــــال
منصور.

نور الغندور تعلق
على املطالبة
بإيقاف مسلسلها
عربت الفنانة نور الغندور
عن رأيها بالجدل املثار
حول مطالبة املرصيني
بإيقاف مسلسلها الجديد
«من شارع الهرم إىل»،
كون بعض املرصيني
طالبوا بإيقاف عرض
املسلسل بحجة اإلساءة
ملرص.
و قالت الغنددور يف لقاء
صحفي لها « :أنا من
رأيي إني ما بقدر أحكم
عىل مسلسل من قبل ما
أشوفه ،عادة الربومو ملا
ينترش بيكون فيه محتوى
مثري للجدل ،وأنا بقول الزم
نستنى نشوفه ونحكم عليه».
وأضافت» كريما شخصية مو سيئة،
وال بتهني املرأة خاصة املرية والعربية،
وكريما هي شخصية قد تكون موجودة
بالواقع ألنها بتعاني من أشياء وصلتها
للمرحلة».
وتابعت قائلة« :املسلسل به رسالة رائعة
وطرح مميز ،وكتابات الكاتبة هبة مشاري
حمادة معروفة للجميع ومميزة ،وأتمنى أن
ينال املسلسل إعجاب الجميع».

يحيي كل من النجمة أصالة والنجم نبيل شعيل ،حفالً غنائ ًيا ،يف
دبي بعنوان أمسيات خالدة ،يوم اإلثنني املقبل املوافق  28مارس
الشهر الجاري ،ومن املقرر أن يقدم كل منهما باقة من
أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل
معها الجمهور.
وكانت أصالة قد طرحت أغنية جديدة
بعنوان «تقول تبغاني» ،والتي طرحتها
بمناسبة عيد الحب ،عرب حسابها
الشخيص عىل موقع «إنستجرام»،
وعلقت أصالة عيل مقطع األغنية،
ّ
«غنيت بمنتهى الجرأة تحرّرت من
ّ
بتأخرني عن
جميع القيود الّيل
ّ
غنيت
تحقيق حلمي بصوتي..
بمزاج عايل وتركيز بأطراف الجمل
ّ
حتى وصلت لسقف
الّلحنية
ّ
ّ
من
طموحاتي باألداء ..وألني
وقت سمعتها وأنا شايفه ّ
كل
جماليّات حبيبي وتفاصيل
شخصيته النبيله
الّيل
املرتقيه
ملّا
بتستحق
ّ
غني له
ب ّدي
بأحىل ماعندي
أهديه»
الفنان
أما
الكويتي نبيل
أطلق
شعيل
مؤخرا ميني ألبوم
بعنوان
جديد
« يقو لو ن » ،
من
وتكون
أغان هي
ثالث
ٍ
« يقو لو ن »
ألحان
من
عالء
ميثم
الدين وكلمات
أحمد الصانع،
والثانية «أسوأ
أيامي» من كلمات
وألحان عيل بو غيث ،والثالثة
«أنا اتحراك» كلمات أحمد
الصانع وألحان عبد
الله الجاسم ،وتوزيع
األغاني عثمان عبود،
عيل املرتوك وزيد نديم.
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انتقل العراقيون من سؤال املطبخ الخالد «شنو غدانا اليوم؟» اىل
«متى تتشكل الحكومة؟ « .فالعراقي املوظف حني تتصل به زوجته
لتطلب منه جلب لبن حني يعود بعد نهاية الدوام فإن أول سؤال يخطر
يف باله هو « ..شنو طابخة اليوم»  .وحني يتصل هو بعد أن يقيض
أول ساعتي دوام يلعب بـ «سبحته « وقبل إنشغاله بأول لفة بيض
بالصمون والطماطة يخرج منه ال إراديا سؤال املطبخ « ..شنو طابخة
اليوم»  .وبعيدا عن الدوائر فإن سؤال املطبخ يبقى هو األول بني املرأة
وصديقاتها «شنو طابخة اليوم « .أو بني الرجل وأصدقائه فإن سؤال
املطبخ قد يكون قاسما مشرتكا حني يدعوه مثال اىل «طلعة « يف مقهى
األطرقجي أو التتنجي أو رضا علوان ليأتي الجواب شبه الدائم «والله
اليوم عدنه باميا ما تتفوت» أو «فاصوليا أو دوملة تأكل أصابعك من
وراها».
اآلن برز أمامنا سؤال جديد السيما اإلنتخابات األخرية «املبكرة جدا».
فقد تراجع سؤال املطبخ ليتقدم سؤال الحكومة .الزوجة تتصل بزوجها
الساعة التاسعة إال ربعا صباحا بينما هو «محصور» مرتني ،مرة بسبب
املثانة ،ومرة بسبب اإلزدحام لتسأله «سمعت إبيش بطل الزيت اليوم؟
وقبل أن يجيب يأتيه السؤال املباغت» أكلك إشوكت تتشكل الحكومة؟».
املصيبة أن الرجل محصور قبل وصوله الدوام الذي يطلقون عليه زورا
وبهتانا رسميا ً وإستئنافه اللعب بـ «السبحة» لساعتني قبل بدء الدوام
الفعيل إن وجد بدقائقه الثمانية عرشة كما يقول خرباء اإلقتصاد ليس
بوسعه اإلجابة عن هذا السؤال الذي يشبه السؤال األزيل عند العراقيني
وهو «شكو ماكو».
الرجل حني يتصل بزوجته قبل إنتهاء الدوام بساعة عىل األقل قائال
لها بلهجة شبه آمرة «رايدين يش أجيبه بدربي» وقبل أن تضع أمامه
الزوجة سلسلة طلبات بعضها تعجيزي يأتي رده قاطعا مانعا «إشوكت
تتشكل الحكومة ونخلص» .الزوجة من جانبها وهي تستغرب هذا
السؤال «البايخ» من «خلك» موظف تبدأ ترضب أخماس بأسداس ..ماذا
يريد أن يفعل بعد تشكيل الحكومة .لم يطل قلقها حتى يأتيها الجواب
القاطع «والله ملينا ،األسعار صاعد نازل ،الوضع مدري شلونه» .يف
املقهى ما أن يكتمل عدد األصدقاء وقبل بدء أول داس من الطاويل أو
الدومينو يأتي السؤال «أكلكم إشوكت تتشكل الحكومة» .الجواب
نفسه «والله ما أدري».
ملاذا تغريت إهتمامات العراقيني من املطبخ اىل الحكومة؟ اإلجابة
بسيطة ،فالدولة ككيان ومفهوم أفرغت من محتواها تماما .بالنسبة
لباقي شعوب العالم ممن لديهم منظومة دولة متكاملة ال ينشغل الناس
بسؤال الحكومة أبدا .يمكن أن يكون سؤال املطبخ أو املوظة أو السينما أو
املرسح أو آخر اإلصدارات هو الحارض وهو القاسم املشرتك بني أصحاب
مثل هذه اإلهتمامات .فالحكومات يف الدول املستقرة ال يتأثر فيها ال
راتب املوظف وال بطل الزيت برصف النظر إن كان حراكا سياسيا أو حربا
بني دولتني يف قارة أخرى .املتنافسون عىل مقاعد الربملان والحكومة هم
ليسوا من إهتمامات الناس اليومية .املواطن هناك ينتمي اىل منظومة
دولة هي أكرب من الحكومات والربملانات والرئاسات والزعامات .حقوقه
مضمونه تشكلت الحكومة يف غضون يوم أو خالل سنة .املواطن يف هذه
الدول يشعر أن لديه وطنا يحتوي الجميع .هذا الوطن يتعاقد مواطنوه
عىل دولة بحدود وسيادة وعلم ودستور ومجلس أمة ..ولكن  ..ليس مثل
علم ودستور ومجلس أمة معروف الرصايف.

هند صربي زوجة ماجد الكدواني يف فيلم
«فضل ونعمة»

تستكمل النجمة هند صربي
تصوير مشاهدها يف فيلم
«فضل ونعمة» للنجم
ماجد الكدواني عىل طريق
العبور ،حيث تجسد دور
زوجة بطل العمل ولديها
ابنة منه ،وتتواىل األحداث
يف إطار كوميدي اليت،
ويكثف املخرج رامي إمام
تصوير مشاهد الفيلم ،حيث
يأمل صناعه يف االنتهاء منه
وعرضه ضمن سباق أفالم موسم
عيد األضحى املقبل.
ويظهر الكدواني يف دور صاحب مطعم،
ويتعرض لكثري من املواقف الطريفة ،ويحمل اسم
املطعم فضل ونعمة ،واألحداث تدور يف أجواء هذا

املطعم ،ويشارك يف بطولته كل من الفنان
محمود حافظ ومحمد ممدوح الذى
يظهر كضيف رشف ،وهند صربي
وياسمينا العبد ،والعمل من تأليف
أيمن وتار وإخراج رامي إمام.
كما أوشكت هند صربي عىل
االنتهاء من تصوير فيلم «كرية
والجن» املأخوذ عن رواية
« ،»1919للمؤلف أحمد مراد
الذى كتب السيناريو والحوار،
ويخرجه مروان حامد ،ويشارك
يف بطولته إىل جانب كريم عبد العزيز
وأحمد عز وهند صربي وسيد رجب ،مع
أحمد مالك ،عىل قاسم ،هدى املفتي ،محمد عبد
العظيم ،عارفة عبد الرسول ،تامر نبيل ،باإلضافة إىل
مجموعة من ضيوف الرشف.

خمضرمون وشباب ضيوف «ضي الكمر  »3مع مأمون النطاح

ســتة أشــهر مضت على إجــراء االنتخابــات دون
استكمال انتخاب رئيس مجهورية وتكليف رئيس
وزراء وتشكيل حكومة ،انتهاك دستوري وكل شيء
معطل بالبالد ،بسبب إصرار «الثلث املعطل» على
املشاركة باحلكومة وفق حماصصة طائفية ،السبت
املقبل سيكون اختبارا للمستقلني ليكونوا الفاعل
الوطين احلاسم لصاحل الشعب.

أغلــب املنجزيــن ال ميلكــون تــرف
اجللــوس مع احلزن طويــالً  ..مييلون
لتعلم الدرس و التشايف السريع .

«املوسم الثالث يقف أمام تح ّد كبري ،إذ نحرص فيه عىل الحفاظ
عىل نجاح املوسمني املاضيني ،وأتمنى أن نوفق يف تقديم نجاح
ّ
النطاح كالمه عن املوسم
جديد» .بهذا الكالم يستهل مأمون
القادم من برنامج «يض الكمر» عىل « MBCالعراق» و»شاهد
 »VIPيف رمضان.
وكالعادة سيكون للحوار نكهة خاصة مع أسماء عريقة ونجوم
مخرضمني يف عالم الفن من مطربني وممثلني وملحنني وغريهم،
إذ يستمر الربنامج بفقراته املتنوعة كاألحاديث الرمضانية
واالجتماعية والفنية والفلسفية ،إىل جانب مساحة املرح مع
بعض األلعاب الطريفة.
ويرى النطاح أن «خصوصية الربنامج يف هذا املوسم ،تكمن يف
اقرتابه أكثر من جيل الشباب ،حيث نستقبل  5شبان وأكثر من
املبدعني واملتألقني يف مجاالتهم ،إىل الرواد الذين كانوا ضيوفنا
سابقاً» .ويؤكد «أنها املرة األوىل التي نعمل فيها عىل استضافة
هذا العدد من الشباب ،من أصحاب املنجزات» ،مش ّددا ً عىل أن
«حلقاتهم ستشكل عالمة فارقة».
ويرى النطاح أن «انتقال التصوير إىل بغداد ،هو أجمل ما فيه ،وإن
كان املشاهد لن يالحظ أي يشء مختلف عىل الشاشة من ديكور
وطريقة تنفيذ ،لكنه سيلمس حتما ً روحية مختلفة بالنسبة إىل
الضيوف ويل شخصياً ،ألنني سأحاور ضيويف وأنا قريب من نهر
دجلة ونوارسها وكل الشجن الذي فيه ،والذي تحمله بغداد يف

نفوس العراقيني» .ويختم بالقول« :إن الخصوصية األخرى تكمن
ّ
نتمكن من استقبالهم ألسباب
يف أن بعض الضيوف ،الذين لم
صحية سابقاً ،سنتمكن من الفوز بهم يف هذا املوسم».

