
هنـأ رئيـس جامعـة الدفاع للدراسـات 
العسـكرية العليـا الفريق الركن سـعد 
العـالق، نقيـب الصحفيـني العراقيـني 
رئيـس اتحـاد الصحفيني العـرب مؤيد 
الالمـي ملناسـبة اعـادة انتخابـه نقيبا 
للصحفيني لدورة انتخابية جديدة. وكان 
نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد 
الصحفيـني العرب مؤيـد الالمي قد فاز 
بمنصب نقيب الصحفيني يف االنتخابات 
التي جرت الجمعة (15/4/2022) بعد 

حصوله عىل (1184) صوتا.

العراقيـني  الصحفيـني  نقيـب  تلقـى 
رئيـس اتحـاد الصحفيني العـرب مؤيد 
الالمـي باقـة ورد وتهنئـة مـن عضـو 
مجلـس النواب احمد الجبوري ملناسـبة 
اعـادة انتخابه نقيبـا للصحفيني لدورة 
انتخابية جديدة. وكان نقيب الصحفيني 
العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب 
مؤيـد الالمـي قـد فـاز بمنصـب نقيب 
الصحفيـني يف االنتخابـات التـي جـرت 
الجمعـة (15/4/2022) بعـد حصوله 

عىل (1184) صوتا.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلَن الرئيس األمريكي السـابق، دونالد 
ترامب، أنه لن يعـود إىل موقع ”تويرت“، 
وذلـك بعد إعالن امللياردير إيلون ماسـك 
االجتماعـي  التواصـل  رشكـة  رشاءه 
مقابـل 44 مليـار دوالر. وقـال ترامـب 
إنـه لن يعـود إىل ”تويرت“ حتـى إذا أعاد 
ماسـك تفعيل حسـابه الذي تم تعليقه 
إثر اقتحـام أنصاره ملبنى الكابيتول يوم 
6 يناير 2021. وشدد الرئيس السابق يف 
ترصيح نقلته شبكة ”فوكس نيوز“ عىل 
أنه سيستخدم شبكته الخاصة للتواصل 
لإلعـالن   ،TRUTH Social االجتماعـي 
عن آرائه، معلنا أنه سـينضم رسميا إىل 
شـبكته خالل األيام السبعة املقبلة، كما 
هو مخطط له.وأضاف: ”آمل أن يشرتي 
إيلون ”تويرت“ ألنه سـيجري تحسينات 
عليـه وهـو رجل جيـد، لكنني سـأبقى 
عىل TRUTH Social“، مشـريا إىل ”أننا 
نسـتقدم ماليني األشخاص.. تويرت لديه 
روبوتات وحسابات مزيفة، ونحن نفعل 
كل ما يف وسعنا لنبقى بمنأى عن ذلك“.

وتابـع: ”خالصـة القـول، ال.. لـن أعود 
إىل تويرت“. يذكرأنه تم تعليق حسـابات 
ترامب نهائيا عىل ”تويرت“ و“فيسبوك“ 
و“إنسـتغرام“ و“سـناب تشـات“ بعد 
.2021 ينايـر   6 يف  الشـغب  أحـداث 

واعتـربت ”تويـرت“ يومها أن عـددا من 
تغريداته املرتبطة باالحتجاجات العنيفة 
”تحريضية“، محـذرة من ”وجود خطر 
من اسـتغالل الحساب يف التحريض عىل 

املزيد من العنف“.

بغداد/ الزوراء:

أعلَن رئيس مجلس النـواب العراقي 

محمـد الحلبـويس، امـس الثالثـاء، 

عزمه إعادة النظر بمجمل مشاركته 

يف العملية السياسية يف العراق ”نظراً 

الخارجـني عـن  املسـلحني  لتحكـم 

القانون“ يف البالد، متوعداً بمحاسبة 

كل مـن ”أجرم بحق الشـعب، وغّيب 

رجالـه وقتل شـبابه وهـم يطالبون 

بحقوقهم“ ، فيما أبدى رئيس ائتالف 

دولـة القانون نـوري املالكي موقفا 

ازاء ”ضحايـا االرهـاب“ والعائديـن 

بالقضـاء  ثقتـه  مؤكـداً  البـالد،  اىل 

العراقي يف اعـادة محاكمة املتهمني. 

وقـال الحلبـويس يف تغريـدة له عىل 

مواقـع التواصـل االجتماعي يف وقت 

مبكـر مـن فجـر أمـس، إن ”العمل 

السـيايس تحكمه ثوابت وأخالقيات، 

وال يمكن أن ُيصنف االسـتهتار بأمن 

املواطنني“.

انقرة / متابعة الزوراء:
قـاَل الرئيـس الرتكـي رجـب طيب 
«املخلـب- عمليـة  إن  أردوغـان، 
القفـل» التـي أطلقتهـا بـالده ضد 
حـزب العمال الكردسـتاني شـمايل 
العراق، تجري وفـق القانون الدويل، 
وفيمـا اشـار اىل أن هـذه العمليـة 
شـأنها شــأن العمليـات األخـرى 

لرتكيـا، تجـري بمـا يتمـاىش مـع 
القانون الدويل بشـكل تـام، انطالقا 
مـن ميثاق األمم املتحـدة وصوال إىل 
االتفاقيـات الثنائيـة مـع جريانها، 
ذكرت صحيفة «سـتار» الرتكية أن 
القوات الرتكيـة تعتزم التقدم بعمق 
العـراق  أرايض  داخـل  كـم   ٥٠-٦٠
وانشاء قواعد لها. وذكر أردوغان يف 

مؤتمر صحفي عقده عقب ترؤسه 
اجتماع الحكومة يف املجمع الرئايس 
بالعاصمة أنقرة:  أن «تركيا تواصل 
عملياتها ضد اإلرهابيني يف الخارج، 
انطالقـا من إيمانها بـأن أمنها يبدأ 
من خـارج حدودهـا». وشـدد عىل 
أن «تركيا سـتواصل عملياتها لحني 
حدودهـا  عـىل  سـيطرتها  إحـكام 

ال  بحيـث  تـام  بشـكل  الجنوبيـة 
يتمكـن أي إرهابـي من التسـلل إىل 
البـالد أو الهـروب منهـا». وأفاد أن 
«عدد اإلرهابيـني الذين تم تحييدهم 
عىل الحـدود الجنوبية خالل ٢٠٢٢، 
بلغ ألفا، بمن فيهـم أولئك الذين تم 

تحييدهم يف العمليات األخرية».

الزوراء/مصطفى فليح:
جدَد مراقبـون انتقادهم لقانون الدعم الطارئ 
لالمن الغذائـي لرتكيزه عىل وزارات دون اخرى 
ويف حني اشـاروا اىل ان الحاجة ستنتفي له بعد 
اقراراملوازنـة العامـة بينـوا كيفية االسـتفادة 

من الوفـرة املالية مـن ايرادات النفـط. وقالت 
النائب زهـرة البجاري يف حديث لــ «الزوراء»، 
ان «املفرتض ان تقـدم موازنة ٢٠٢٢ لكن الذي 
قـدم هو مرشوع الدعم الطـارئ وهذا املرشوع 
بقيمة ٢٥ ترليون توزع عـىل التجارة والزراعة 

والصناعة والنفط والرعاية االجتماعية واموالها 
جميعا من فارق سـعر البرتول».  واشـارت اىل 
ان «القانـون غـري دسـتوري الن فيـه مخالفة 
دسـتورية النه قـدم من قبـل حكومة ترصيف 
االعمـال اليوميـة وليـس مـن حقهـا ان تقدم 

مشاريع القوانني». ولفتت انه «اذا كان بإمكان 
الحكومة التقديم فلمـاذا لم تقدم املوازنة ومع 
هـذا تناوله الربملان وهو يف اللجنة املالية لغرض 

دراسته واعداده يف املخرجات النهائية». 
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موسكو/ متابعة الزوراء:
دعـا األمـني العام لألمـم املتحدة أنطونيـو غوترييش، 
خالل زيارة ملوسـكو، إىل وقف إلطالق النار يف أوكرانيا 
”يف أقرب اآلجال“. وقـال غوترييش قبل محادثات مع 
وزير الخارجية الرويس سـريغي الفـروف: ”ما يهمنا 
خصوصـا هو إيجاد السـبل لتوفري الظروف املناسـبة 
لحـوار فاعل ولوقـف إطالق النـار يف أقـرب اآلجال“.
وأضـاف أنه رغـم تعقيـدات الوضـع يف أوكرانيا ”مع 
تفسـريات مختلفة ملا يحصل فيها، مـن املمكن إقامة 
حوار جدي حول سبل العمل لتخفيف معاناة السكان“، 
حسبما نقلت ”فرانس برس“. وبعد اللقاء مع الفروف، 

يسـتقبل الرئيس الرويس فالديمـري بوتني، غوترييش.
وينتقـل األمني العـام لألمـم املتحدة من موسـكو إىل 
كييف حيـث انُتقد كثريا الختياره زيارة موسـكو قبل 
أوكرانيـا مع تأكيد الرئيس فولوديمري زيلينسـكي أنه 
ال يـرى ”أي عدل أو أي منطق يف ترتيب“ الزيارات هذا.

وجـاءت دعوة غوترييش لوقف إطالق النار يف أوكرانيا 
يف وقـت تواصل فيه الدول الغربية تقدم الدعم لكييف، 
حيـث قـال وزيـر الدفاع األمريكـي لويد أوسـتن أمام 
اجتمـاع دويل لدعم أوكرانيا عسـكريا، يوم الثالثاء، إن 
القوات األوكرانية تقوم بعمل دفاعي كبري، يف مواجهة 

القوات الروسية.

بغداد/ الزوراء:
بعـد  النفـط،  أسـعار  اسـتقرْت 
انخفـاض حـاد بنسـبة 4 يف املئـة 
يف الجلسـة السـابقة بعدمـا هدأت 
املخاوف بشأن الطلب عىل الوقود يف 
الصني من خالل تعهد البنك املركزي 
بدعـم االقتصاد املتـرضر من قيود 
كوفيد19-. وارتفعت العقود اآلجلة 
لخـام برنـت 59 سـنتا أو 0.58 يف 
املئـة إىل 102.91 دوالر للربميل بعد 
يف  دوالر   103.93 إىل  ارتفعـت  أن 
وقت سـابق من الجلسة. وارتفعت 
عقود خام غرب تكسـاس الوسيط 
األمريكـي 34 سـنتا أو 0.35 يف املئة 
إىل 98.88 دوالر للربميل يف السـاعة 

أن  بعـد  غرينتـش  بتوقيـت   0658
قفـزت إىل 99.82 دوالر للربميـل يف 
التعامـالت املبكـرة. وانخفـض كال 
الخامـني بنحـو 4 يف املئـة االثنـني، 
إذ هبـط خـام برنـت بمـا يصل إىل 
الجلسـة،  يف  للربميـل  دوالرات   7
بينما انخفض خام غرب تكسـاس 
الوسـيط بنحـو 6 دوالرات للربميل.

وقال بنك الشـعب الصينـي يف بيان 
امـس الثالثـاء إن الصـني سـتبقي 
السـيولة وفـرية بشـكل معقول يف 
األسـواق املالية، بعد يـوم واحد من 
إعـالن البنـك املركـزي عـن خفض 
نسـبة احتياطـي النقـد األجنبي يف 

البنوك لدعم االقتصاد.
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الزوراء/ حسني فالح:
أعلنـِت االمانة العامة ملجلس الوزراء 
إدراج مـرشوع قطـار بغـداد املعلق 
ضمـن موازنـة عـام 2022، وفيمـا 
حددت آليات تنفيذ املرشوع، اشارت 
اىل التعاقـد مـع رشكـة استشـارية 
لوضع دراسة شاملة حول املرشوع.

وقـال املتحدث باسـم امانـة مجلس 
حديـث  يف  مجيـد،  حيـدر  الـوزراء، 
لـ“الزوراء“: ان لجنة تنفيذ مرشوع 
قطار بغـداد املعلق عقـدت اجتماعا 
برئاسـة االمني العام ملجلس الوزراء 
وزارتـي  مـع  املـرشوع  ملناقشـة 
التخطيط والنقل. مؤكدا: ان املرشوع 
مهم جدا وحيـوي ويحظى باهتمام 
حكومـي واسـع.وأضاف: ان هنالك 
توجيهـا مـن االمـني العـام ملجلـس 
الـوزراء بعقد اجتماع تداويل للجهات 
القطاعيـة ذات العالقـة مع الرشكة 
املنفذة لغرض االطالع عىل التصاميم 
االساسـية للمرشوع وكذلـك تحديد 
العوائـق واملعرقالت التـي تمر بخط 
سري القطار، وكذلك تحديد املحطات 
لغـرض رفـع التوصيـات اىل االمانة 
العامـة ملجلس الـوزراء التي بدورها 
ترفـع التوصيات اىل مجلـس الوزراء 
لغـرض املصادقة عىل هـذا املرشوع.
مـن جانبـه، قـال املتحـدث باسـم 
وزارة النقل، حسـني جليل، يف حديث 
لـ“الزوراء“: انه تمت تسمية رشكة 

استشـارية لدراسـة مـرشوع قطار 
بغداد املعلق بالكامل ووضع دراسـة 
حـول  وشـاملة  متكاملـة  جـدوى 

املرشوع لغرض املبارشة بتنفيذه.
وأضاف: ان الوزارة تعمل مع الجهات 
ذات العالقة لتذليـل كل العقبات من 
اجـل الرشوع بتنفيـذ مرشوع قطار 

بغـداد املعلق ملا له مـن اهمية كبرية 
يف قطـاع النقل.ويف وقت سـابق، أكد 
األمني العـام ملجلس الـوزراء، حميد 
نعيـم الغـزي، أن مـرشوع القطـار 
املعلـق يحظـى باهتمـام حكومـي.
وقالت األمانة العامة ملجلس الوزراء، 
يف بيـان: إن ”األمـني العـام ملجلـس 

الـوزراء، حميـد نعيم الغـزي، رأس 
اجتماع اللجنة املعنية بتنفيذ مرشوع 
القطـار املعلق يف العاصمـة بغداد“، 
الفتـة اىل أن ”الغـزي أكد أن املرشوع 
يحظى باهتمـام الحكومة العراقية، 
كونـه يعد مـن املرشوعـات الحيوية 
والسـرتاتيجية، التي ستسـهم يف فك 

االختناقـات املرورية التي تشـهدها 
العاصمة بغداد، وجـاء بالتزامن مع 
مرشوعـات تأهيـل مداخـل بغـداد، 
وإنشاء املجرسات واألنفاق والطريق 
”االجتمـاع  أن  الحلقي“.وأضافـت 
اتخذتهـا  التـي  اإلجـراءات  ناقـش 
العالقـة،  ذات  القطاعيـة  الجهـات 
بشـأن آلية إعداد التصاميم الخاصة 
باملـرشوع، ومراحـل اإلدراج ضمـن 
املوازنـة االتحادية العامة لجمهورية 
العراق لسـنة 2022، وكذلـك تحديد 
املحطات وخط سري املرشوع“.ووجه 
األمني العام ملجلس الوزراء، بحسـب 
البيـان، ”وزارة النقـل وأمانة بغداد، 
بعقد اجتماع تداويل مع االستشـاري 
الخـاص بالرشكـة املنفـذة؛ لغرض 
وضـع اللمسـات النهائيـة وتحديـد 
إىل  التوصيـات  ورفـع  التعارضـات، 
الـوزراء؛  ملجلـس  العامـة  األمانـة 
لعرضها عىل مجلس الوزراء؛ إلصدار 
القـرار الخاص بإجـراءات التعاقد“.

وأشار البيان إىل أن ”االجتماع حرضه 
وكيـال وزارتـي التخطيـط والنقـل، 
ونائب محافظ بغـداد، وممثلون عن 
أمانة بغداد، وقيـادة عمليات بغداد، 
ومديريـة املـرور العامـة، إضافة إىل 
معـاون املدير العـام لدائرة شـؤون 
مجلـس الـوزراء واللجـان يف األمانة 
وشـعبة  الـوزراء،  ملجلـس  العامـة 

النتائج“.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
امس  الكعبي،  حسن  املالية  اللجنة  رئيس  أعلن 
الدعم  قانون  فقرات  من   ٪٩٠ إنجاز  عن  الثالثاء، 
الدائرة  وقالت  والتنمية.  الغذائي  لالمن  الطارئ 
اإلعالمية ملجلس النواب يف بيان تلقته «الزوراء»: إن 
الكعبي عقدت  املالية برئاسة حسن كريم  «اللجنة 
بشأن  أعضائها،  من  بحضورعدد  تداولياً  اجتماعاً 
قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية». وأكد 
تمهيداً  القانون  فقرات  من   ٪٩٠ «إنجاز  الكعبي 
أن  اىل  مشرياً  عليه»،  للتصويت  ورفعه  التمامه 

«القانون سيعطي أهدافه املرجوة».

@paã‘œ@Âfl %@90@åb≠g
˘äb�€a@·«á€a@ÊÏ„b”

@Újéb‰æ@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@ bœá€a@Ú»flbu@êÓˆä
µÓ–zó‹€@bjÓ‘„@ÈibÉn„a@ÒÜb«g

@Âfl@ÜäÎ@Ú”biÎ@Ú˜‰Ëm@Û‘‹nÌ@Ôfl˝€a
äÏjßa@áºc@kˆb‰€a

\6ÌÏm^@∂g@ÈmÜÏ«@‚á«@Â‹»Ì@kflaãm

@äb‰€a@÷˝†g@—”Ï€@Ï«áÌ@Òáznæa@·flˇ€@‚b»€a@µfl˛a
bÓ„aã◊Îc@¿
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 ∂bÌái@ÍbÓæa@|í@Úßb»æ@¸aÏflc@òó≤@ıaäåÏ€a@ê‹™
@÷aÏé˛a@¿@äb»é˛a@Új”aã∑@ÈuÏÌ@Ô‡√bÿ€a

k»ì€a@pÏ‘i@µj«˝næa@Ú‘y˝flÎ
بغداد/ الزوراء:

وجـه رئيـس مجلـس الـوزراء مصطفى 
الكاظمـي، بمراقبة األسـعار يف األسـواق 
املحلية ومالحقة املتالعبني بقوت الشعب، 
عـىل  الـوزراء،  مجلـس  صـوت  وفيمـا 
تخصيص خمسـة مليارات و٧٥٠ مليون 
دينـار ملعالجة شـح املياه يف ديـاىل، وافق 
عـىل دعم البيت العراقي لإلبداع بـ (٥٠٠) 
مليون دينـار لتنفيذ مشـاريعه الخدمية 
لألطفـال. وذكر املكتـب االعالمي لرئيس 
الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء»: أن رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس 
الجلسة االعتيادية السادسة عرشة ملجلس 
الـوزراء، وجرى خالل الجلسـة مناقشـة 
مجمل األوضاع العامة يف البالد، والوقوف 
عىل سري تنفيذ اإلجراءات الحكومية التي 
سبق أن اتخذت ملواجهة األزمة االقتصادية 
العاملية والتخفيف من آثارها عىل العراق، 
حيث شـدد الكاظمي عـىل رضورة تقيد 
الوزارات بتنفيـذ كل القرارات الحكومية، 
وأهمية التعاون املتكامل ملواجهة مختلف 
التحديـات االقتصادية منهـا والخدمية.
ووّجه الكاظمي، بحسب البيان، األجهزة 
األمنية املختصة بمواصلة مراقبة األسعار 

يف األسـواق املحلية، ومالحقـة املتالعبني 
بقوت الشعب العراقي وإحالتهم للقضاء 
لينالوا جزاءهم العادل. واستعرض رئيس 
األوضـاع  مسـتجدات  الـوزراء  مجلـس 
األمنية يف البالد، وسري األعمال العسكرية 
ملالحقة بقايا عصابـات داعش اإلرهابية 
وتحقيق أهدافها املرجوة، وأشاد سيادته 
بجهود القـوات األمنية بمختلف صنوفها 
وجاهزيتهـا يف تحقيق انتصـارات كبرية 
عـىل الخاليا اإلرهابية، وسـعيها لبسـط 
األمن يف املناطق التي تنشط بها عصابات 
اإلرهـاب. واسـتضاف مجلـس الـوزراء 
املكلـف بـإدارة وزارة الكهربـاء، والكادر 
املتقـدم للوزارة لالطالع عىل اسـتعدادات 
مالكاتهـا  وجاهزيـة  الصيـف  موسـم 
لتجـاوز املشـكالت والعقبـات التـي قـد 
تعرتض شـبكات اإلنتاج والتوزيع. ووّجه 
الكاظمـي الـوزارات والجهـات املختصة 
بتلبيـة احتياجـات وزارة الكهربـاء وفق 
مـا تـم إقراره خـالل زيـارة سـيادته إىل 
مقـر الـوزارة، وأيضـاً يف ضـوء مقررات 
االجتماعـات الدوريـة للمجلـس الوزاري 

للطاقة.

@ÚÓébÓè€a@ÚÓ‹‡»€a@›‡v∑@Èn◊äbìfl@¿@ãƒ‰€a@ÒÜb«hi@ÅÏ‹Ì@ÔéÏj‹®a
µ‡Ënæa@Ú‡◊b´@ÒÜb«g@¿@ıbõ‘€bi@Èn‘q@á◊˚Ì@Ôÿ€bæa

بغداد/ الزوراء:
مليارات   ١٠ من  أكثر  بلغت  املايض  الشهر  إيرادات  أن  الثالثاء،  امس  النفط،  وزارة  أكدْت 
دوالر. وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء»: أن «كمية الصادرات من النفط الخام املتحققة 
لشهر آذار املايض بحسب االحصائية النهائية من رشكة تسويق النفط العراقية (سومـو)، 
بلغت (١٠٠) مليون و(٥٧٩) الفاً و(٦١٢) برميالً، بإيرادات بلغت (١٠) مليارات و(٩١٣) 
مليوناً و(١٩٧) ألف دوالر».وأضاف أن «مجموع الكميات املصدرة من النفط الخام لشهر 
آذار املايض من الحقول النفطية يف وسط وجنوب العراق بلغت (٩٩) مليوناً و(١٣٠) ألفاً 
و(٦٧٧) برميالً، فيما كانت الكميات املصدرة من نفط كركوك عرب ميناء جيهان (١) مليون 
 (١٠٨,٥٠٣) بلغ  الواحد  الربميل  سعر  «معدل  أن  وتابع  برميالً».  و(٩٣٥)  ألفاً  و(٤٤٨) 
دوالراً»، الفتاً اىل «تحقيق إيرادات إضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام املصدر 

بعالوة سعرية حيث بلغ اإليراد الكيل لها (٢٧٣٫٨٠٤٫٧٩٤) مليون دوالر».

@ãr◊c@oÃ‹i@Ôöbæa@ãËì€a@paÜaãÌg@Z¡–‰€a
ä¸ÎÜ@paäbÓ‹fl@10@Âfl

@�b‡ÓnÌ@60@Âfl@ãr◊˛@áÓ»€a@ÒÏèÿi@ÊÏ‹–ÿnÌ@ÚÓ‡ƒ«˛a@Ô€bÁa
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@ıaÏudi@pãu@ÊaãË†Î@übÌã€a@pböÎb–fl@ZÚÓuäb©a
Ô‡√bÿ€a@äÏõ¢Î@ÚÓib∞a
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بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  وجه 
األسواق  يف  األسعار  بمراقبة  الكاظمي، 
بقوت  املتالعبني  ومالحقة  املحلية 
الوزراء،  مجلس  صوت  وفيما  الشعب، 
و750  مليارات  خمسة  تخصيص  عىل 
مليون دينار ملعالجة شح املياه يف دياىل، 
وافق عىل دعم البيت العراقي لإلبداع بـ 
مشاريعه  لتنفيذ  دينار  مليون   (500)

الخدمية لألطفال.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: أن رئيس مجلس 
ترأس  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء 
عرشة  السادسة  االعتيادية  الجلسة 
الجلسة  خالل  وجرى  الوزراء،  ملجلس 
مناقشة مجمل األوضاع العامة يف البالد، 
اإلجراءات  تنفيذ  سري  عىل  والوقوف 
الحكومية التي سبق أن اتخذت ملواجهة 
والتخفيف  العاملية  االقتصادية  األزمة 
من آثارها عىل العراق، إذ شدد الكاظمي 
كل  بتنفيذ  الوزارات  تقيد  رضورة  عىل 
التعاون  وأهمية  الحكومية،  القرارات 
التحديات  مختلف  ملواجهة  املتكامل 

االقتصادية منها والخدمية.
ووّجه الكاظمي، بحسب البيان، األجهزة 
األمنية املختصة بمواصلة مراقبة األسعار 
املتالعبني  ومالحقة  املحلية،  األسواق  يف 
بقوت الشعب العراقي وإحالتهم للقضاء 

لينالوا جزاءهم العادل.
الوزراء  مجلس  رئيس  واستعرض 
البالد،  يف  األمنية  األوضاع  مستجدات 
بقايا  ملالحقة  العسكرية  األعمال  وسري 
وتحقيق  اإلرهابية  داعش  عصابات 
املرجوة، وأشاد سيادته بجهود  أهدافها 
صنوفها  بمختلف  األمنية  القوات 
كبرية  انتصارات  تحقيق  يف  وجاهزيتها 
لبسط  وسعيها  اإلرهابية،  الخاليا  عىل 
األمن يف املناطق التي تنشط بها عصابات 

اإلرهاب.
واستضاف مجلس الوزراء املكلف بإدارة 
وزارة الكهرباء، والكادر املتقدم للوزارة 
الصيف  موسم  استعدادات  عىل  لالطالع 
املشكالت  لتجاوز  مالكاتها  وجاهزية 
شبكات  تعرتض  قد  التي  والعقبات 

اإلنتاج والتوزيع.
والجهات  الوزارات  الكاظمي  ووّجه 
وزارة  احتياجات  بتلبية  املختصة 
إقراره خالل زيارة  تم  الكهرباء وفق ما 
الوزارة، وأيضاً يف ضوء  سيادته إىل مقر 
للمجلس  الدورية  االجتماعات  مقررات 
عىل  سيادته  وشدد  للطاقة،  الوزاري 

تحسني  أجل  من  الجاد  العمل  رضورة 
يخص  فيما  الجهود  ومضاعفة  اإلنتاج 
زيادة  لضمان  والنقل؛  الصيانة  أعمال 
بالتيار  املواطنني  تجهيز  ساعات 

الكهربائي.
وتابع البيان، انه بعد مناقشات عدد من 
وّجه  الكهرباء،  بملف  الخاصة  الفقرات 

مجلس الوزراء باآلتي: 
-1 استكمال التوصيالت الغازية الواصلة 
إىل محطة عكاز، وتجهيزها بما يضمن 
 200 البالغة  طاقتها  بكامل  تشغيلها 

ميكا واط.
اإلضايف  الوقود  توصيل  أنبوب  تمديد   2-
إىل محطة صالح الدين البخارية، وبطول 
املحطة  تشغيل  لغرض  كيلومرتاً،   17
النقل  عملية  وتفادي  وحداتها  بكامل 
الطاقة  إنتاج  وزيادة  بالصهاريج، 

الكهربائية باملحصلة.
أنبوب  خط  بمد  باإلرساع  التوجيه   3-
امللحقة  والوحدات  –حلفاية  بزركان 
االستثمارية،  ميسان  محطة  لخدمة 
أعمال  ضمن  املكثفات  أنبوب  وتوسعة 
يف  والعمارة  ميسان  محطتي  تشغيل 

الوقت نفسه.
التقرير  استعراض  الجلسة  وشهدت 
ملواجهة  املتخذة؛  واإلجراءات  الوبائي، 
جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة 
مجاالت  يف  الحكومية  اإلجراءات  تعزيز 
التوعوية؛  الصحية  والسيطرة  الوقاية، 
وجهود  الفريوس،  انتشار  من  للحد 
وزارة الصحة يف تهيئة العالجات الطبية 
يف  اللقاحات  توفري  ومواصلة  املطلوبة، 

عموم البالد.
الوزراء  مجلس  ناقش  أن  وبعد 
املوضوعات املدرجة عىل جدول األعمال، 

أصدر القرارات اآلتية:
النجف  املوافقة عىل قيام محافظ  أوالً/ 
املدينة  يف  بلدية  باستحداث  األرشف 
إقرار  موضوع  يعرض  أن  عىل  القديمة، 
مجلس  عىل  الحقاً  عدمه  من  بقائها 

املحافظة يف دورته الجديدة.
الوزاري  املجلس  توصية  إقرار  ثانياً/ 
جاء  ما  عىل  املوافقة  بشأن  لالقتصاد 
بالعدد  املرقم  التخطيط  وزارة  كتاب  يف 
كانون   2 يف  املؤرخ  (و.س/1/2/775) 
األول 2021، حول املرشوعات املمولة من 

قروض البنك الدويل، بحسب اآلتي:
-1 إلزام الوزارات والجهات غري املرتبطة 
برضورة  كافة،  واملحافظات  بوزارة 
املمولة  املرشوعات  تنفيذ  آلية  اعتماد 
اعمامها  تم  ان  التي سبق  القروض  من 
املرقم  التخطيط  وزارة  كتاب  بموجب 
ترشين  يف11  املؤرخ   ،(15791) بالعدد 
الثاني 2020، والتأكيد عىل عدم الدخول 
بأي التزامات مع الجهات الدولية ما لم 
التخطيط  وزارة  عىل  املوضوع  يعرض 
قانون  يف  إدراجه  وضمان  لدراسته 
بعملية  الرشوع  قبل  العامة  املوازنة 
من   (1) الفقرة  إىل  استناداً  االقرتاض، 

قرار مجلس الوزراء (69 لسنة 2019).
-2  تقدم تقارير نصف سنوية إىل وزارة 
التخطيط/ دائرة التعاون الدويل باملنجز 

من املشاريع املمولة من القروض.
بإعطاء  كافة  الجهات  تويل   3-

املتعلقة  للمعامالت  القصوى  األهمية 
القروض،  من  املمولة  باملرشوعات 
وإكمال اإلجراءات املطلوبة خالل مدة ال 
ورودها  تأريخ  من  عمل  أيام   5 تتجاوز 
يف  والدخول  التأخري  لتاليف  الجهة،  إىل 
ناتجة عن عدم  التزامات مالية إضافية 
يف  عليها  املنصوص  بالفرتات  االلتزام 

بنود اتفاقية القرض.
املسؤولة  الحكومية  الجهات  إلزام    4-
والكمارك،  الرضائب  جباية  عن 
العامة  املوازنة  قانون  نصوص  بتنفيذ 
االتحادية الخاصة باإلعفاءات الرضيبية 
والكمركية للمرشوعات موضوع البحث، 
القرض والعقد  اتفاق  أن يكون  رشيطة 
لتجنب  املوازنة؛  قانون  نفاذ  وقت  وقعا 
ال  إضافية  مالية  أعباء  الدولة  تحميل 

مربر لها.
برئاسة  عليا  توجيهية  لجنة  تأليف    5-
وزارات  وكالء  وعضوية  املالية  وزير 
(املالية، والتخطيط، واإلعمار واإلسكان 
والبلديات واألشغال العامة، والكهرباء)، 
بني  للتنسيق  العليا  الهيئة  ورئيس 
العامة  األمانة  عن  وممثل  املحافظات، 
تسمية  عن  فضالً  الوزراء،  ملجلس 
الحكومية  الجهات  لدى  ارتباط  أعضاء 
استدعاؤهم  يكون  العالقة  ذات  األخرى 
عند الحاجة، تتوىل اللجنة عملية توجيه 
تواجه  التي  العقبات  وتذليل  القروض 
بالشكل  منها  املمولة  املروعات  تنفيذ 

الذي يحول دون توقفها.
و2)  أ   1-) للفقرتني  تنفيذاً  ثالثاً/ 
الرقابة  ديوان  كتاب  يف  املذكورتني 

بالعدد  املرقم  االتحادي  املالية 
شباط   3 يف  املؤرخ   (1/1/15/2443)
2021، املرافق ربط قرار مجلس الوزراء 

(15 لسنة 2022)، تقرر ما يأتي:
-1  تويل وزارة املالية تمويل املبالغ املبينة 
لتنفيذ  املالية،  املوارد  وزارة  إىل  أدناه  يف 
املائية  الشحة  ملعالجة  الطارئة  األعمال 

يف محافظة دياىل:
دينار   (5750000000) اإلجمايل  املبلغ   
مئة  وسبع  مليارات  خمسة  فقط 

وخمسون مليون دينار تتوزع عىل:
مليار  فقط  دينار،   (1750000000)  -
دينار/ مليون  وخمسون  مئة  وسبع 
لحفر  الجوفية،  للمياه  العامة  الهيئة 
مع  املحافظة  انحاء  مختلف  يف  اآلبار 
تجهيز املستلزمات الرضورية (أنابيب ، 

برايم حفر.. وغري ذلك)
-  (750000000) دينار، فقط سبع مئة 
تنفيذ  دائرة  دينار/  مليون  وخمسون 
ألعمال  تخصص  األنهر  كري  أعمال 
والسدود  السدات  ملقدم  الرتسبات  رفع 
تهيئة  لضمان  املحافظة  يف  املوجودة 

أحواض للخزن.
خمس  فقط  دينار،   (500000000)   -
مئة مليون دينار/ الهيئة العامة لتشغيل 
تخصص  الفرات  نهر  حوض  وصيانة 
الرتسبات  ورفع  التطهريات،  ألعمال 
املياه  إيصال  لتسهيل  الري  شبكة  من 
انخفاض  خالل  اإلسالة  محطات  إىل 

مناسيب املياه.
-(2750000000) دينار، فقط ملياران 
دينار/ مليون  وخمسون  مئة  وسبع 
حوض  وصيانة  لتشغيل  العامة  الهيئة 
الصيانة  ألعمال  تخصص  دجلة  نهر 
الدورية ملحطات الضخ والنواظم مع مد 

خط كهرباء ملحطة أسفل الخالص.
مديرية  الداخلية/  وزارة  قيام  رابعاً/ 
استثماري  عقد  بإبرام  العامة  املرور 
مع  اللوحات  لتصنيع  معمل  إلنشاء 
استثناء  الرشطة،  شهداء  صندوق 
لسنة   245) الوزراء  مجلس  قرار  من 

.(2019
بتمويل  املالية  وزارة  تويل  خامساً/ 
بمبلغ  لإلبداع  العراقي  البيت  مؤسسة 
خمس  فقط  دينار،   (50000000)
للفقرتني  تنفيذاً  دينار  مليون  مئة 
ديوان  كتاب  يف  املذكورتني  و2)   ،1)
بالعدد  املرقم  االتحادي  املالية  الرقابة 
كانون   3 يف  املؤرخ   (1/1/15/2443)
مجلس  قرار  ربط  املرافق   .2021 األول 

الوزراء (15 لسنة 2022).

بغداد/ الزوراء:
أعلَن رئيس مجلس النواب العراقي 
الثالثاء،  امس  الحلبويس،  محمد 
بمجمل  النظر  إعادة  عزمه 
السياسية  العملية  يف  مشاركته 
املسلحني  لتحكم  ”نظراً  العراق  يف 
البالد،  يف  القانون“  عن  الخارجني 
”أجرم  من  كل  بمحاسبة  متوعداً 
وقتل  رجاله  وغّيب  الشعب،  بحق 
بحقوقهم“،  يطالبون  وهم  شبابه 
دولة  ائتالف  رئيس  أبدى  فيما 
ازاء  موقفا  املالكي  نوري  القانون 
اىل  والعائدين  االرهاب“  ”ضحايا 
البالد، مؤكداً ثقته بالقضاء العراقي 

يف اعادة محاكمة املتهمني.
له  تغريدة  يف  الحلبويس  وقال 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل 
إن  أمس،  فجر  من  مبكر  وقت  يف 
ثوابت  تحكمه  السيايس  ”العمل 
ُيصنف  أن  يمكن  وال  وأخالقيات، 
وإثارة  املواطنني،  بأمن  اإلستهتار 

أي  تحت  الشعب  أبناء  بني  الفتن 
سبب كان عىل أنه مناورة أو ضغط 

سيايس“.
وأضاف ”لذا سنتخذ مواقف جدية 
وحدية بمجمل املشاركة يف العملية 
املسلحني  لتحكم  نظراً  السياسية، 
وعبثهم  القانون،  عن  الخارجني 
ومحاوالتهم  والعباد،  البالد  بأمن 
وإضعاف  الدولة  لتغييب  املستمرة 
بالنسيج  والعبث  القانون 
ُتبنى  أن  يمكن  ال  إذ  اإلجتماعي، 
وال  والعدالة،  العدل  بدون  دولة 
ُيحرتم فيها حق املواطن يف العيش 

الكريم“.
ولفت الحلبويس إىل أنه ”سُيحاسب 
بحق  أجرم  من  كل  آجالً  أم  عاجالً 
الشعب ونهب ثرواته وغّيب رجاله، 
يطالبون  وهم  شبابه  واعاق  وقتل 
من  هجرهم  وآخرين  بحقوقهم، 
من  بدالً  أبرياء  وأودع  ديارهم، 
مجرمني تم تهريبهم من السجون 

يف وضح النهار“.
ائتالف  رئيس  أبدى  ذلك  يف غضون 
املالكي،  نوري  القانون  دولة 
االرهاب“  ”ضحايا  ازاء  موقفا 
ثقته  مؤكداً  البالد،  اىل  والعائدين 
بالقضاء العراقي يف اعادة محاكمة 

املتهمني.
مصورة  تغريدة  يف  املالكي  وقال 
نرشها عىل موقع تويرت، ” من حق 
أن  واملترضرين  االرهاب  ضحايا 
يطالبوا بحقهم من املجرمني الذين 
الرضر،  لهم  وسببوا  ذويهم  قتلوا 

وأرضوا الوطن وامنه“.
االسبق،  الوزراء  رئيس  وأضاف 
الذين  العائدين  حول  ”الجدل  أن 
سلموا انفسهم هي قضية قضائية 
ازمة“،  وصناعة  الجدل  تتحمل  ال 
مؤكداً ”نحن نثق بالقضاء ونعتمد 
عن  املسؤولية  صاحب  وهو  عليه 
محاكمتهم  اعادة  يف  العائدين 
حضوريا وفق االصول القضائية“.

بغداد/ الزوراء:
الخارجية،  وزارة  أعلنْت 
املفاوضات  ان  الثالثاء،  امس 
تجري  التي  االيرانية  السعودية 
يف بغداد قد تمهد لعودة العالقات 
جرت  انها  مؤكدا  الدبلوماسية، 
اشارت  فيما  ايجابية،  بأجواء 
مصطفى  الوزراء  رئيس  ان  اىل 
جولة  يف  حارضا  كان  الكاظمي 

املفاوضات.
وقال املتحدث باسم الوزارة احمد 
صحفي:  ترصيح  يف  الصحاف 
الجولة  استضاف  ”العراق  ان 
طهران  بني  للحوارات  الخامسة 
انتهاج  إطار  ضمن  والرياض، 

السياسة العراقية مبدأ التأسيس 
لتكريس  الجماعية  للحوارات 
مستوى  عىل  والتوازن  التوافق 
”اجواء  ان  مبينا  املنطقة“، 
الهدوء  سادتها  املفاوضات 
االيجابية  وكانت هناك حالة من 

والتفاهم“.
عدة  تضمن  ”الحوار  ان  واضاف 
االمني“،   امللف  بينها  من  ملفات 
الوزراء  ”رئيس  ان  اىل  مشريا 
حارضا  كان  الكاظمي  مصطفى 

يف املفاوضات“.
بدأت  الحوارات  ”جولة  ان  وذكر 
طريقها  وتأخذ  ممتدة  زالت  وما 
جوهرية  مقاربات  احداث  اىل 

منها  سيكون  ربما  واساسية 
استئناف التمثيل الدبلومايس بني 

ايران والسعودية“.
وتابع  ان ”العراق خطا خطوات 
كبرية يف نسق التفاعالت اإلقليمية 
رعايته  بينها  من  والدولية، 
طهران  بني  الخامسة  الجولة 
والرياض، كما بدأ جولة حوارات 
عىل  اخرى  اطراف  لتطال  امتدت 
الفتا  ومتعددة“،  ثنائي  مستوى 
اىل ان ”مثل هكذا حوارات تكرس 
ملزيد من االستقرار والتوازن عىل 
العراق  وأمن  املنطقة  مستوى 
وسيادته، الن العراق ليس بمنأى 
ضمن  مهم  طرف  هو  بل  عنها 

جوهرها“.
وبني ان ”هذه الحوارات ستنعكس 
مع  مستقبليا  العراق  دور  عىل 
اننا  سيما  وال  اخرى،  اطراف 
نؤسس ملبدأ رشاكات اسرتاتيجية 
دوائر  لتأسيس  تتجه  متعددة 
ان  موضحا  متعددة“،  اقتصادية 
للتقارب  ”العراق سيكون منصة 

وتأسيس للحوارات املستدامة“.
فؤاد  الخارجية  وزير  وكشف 
ان  سابق،  وقت  يف  حسني، 
احتضنتها  التي  املباحثات 
الجانبني  بني  بغداد  العاصمة 
كانت  واإليراني  السعودي 

إيجابية.

بغداد/ الزوراء:
للقوات  العام  القائد  باسم  الناطق  كشَف 
رضبة  تفاصيل  رسول،  يحيى  اللواء  املسلحة، 
يف  الدواعش  عرشات  قتل  عن  أسفرت  موجعة 
تسمى  ما  عىل  القضاء  اىل  أشار  فيما  نينوى، 

والية دجلة جنوبي املوصل بالكامل.
العراقية  األنباء  لوكالة  رسول،  اللواء  وقال 
(واع): إن ”ما تبقى يف العراق عبارة عن بعض 
الفلول من الدواعش هنا وهناك ويتمركزون يف 
الشاسعة  املساحات  ذات  الصحراوية  املناطق 
التي تتخللها وديان وطبيعة جغرافية قاسية“، 
مؤكداً أن ”ما يتواجد ضمن هذه املناطق بضعة 
بعض  ويف  عنارص   2-3 بحدود  إرهابية  زمر 

األحيان 6 عنارص“.
مالحقة  يف  مستمرة  ”العمليات  أن  وأضاف 
فضالً  املناطق،  بهذه  اإلرهابية  العنارص  هذه 
سواء  النوعية  الجوية  الرضبات  استمرار  عن 

املناطق  أو  والوديان  األحراش  يف  أو  الجبال  يف 
الصحراوية“.

من  العديد  قتل  فرتة  قبل  ”تم  أنه  إىل  ولفت 
مكافحة  لجهاز  نوعية  بعملية  داعش  عنارص 
دجلة  والية  تسمى  ما  عىل  والقضاء  االرهاب 

إىل  مشرياً  بالكامل“،  املوصل  مدينة  جنوبي 
تم  حيث  لداعش  موجعة  كانت  ”الرضبة  أن 
من داعش ومصادرة  43 عنرصاً  أكثر من  قتل 

معداتهم وأسلحتهم“.
وأكد أن ”العمليات النوعية مستمرة عن طريق 
عسكري  مبدأ  واعتماد  واملالحقة  املطاردة 
ينص عىل أن ”خري وسيلة للدفاع هي الهجوم“ 
واالستمرار باملالحقة كون معركتنا هي معركة 

استخبارات“.
ألول  دخولها  تم  مناطق  ”هناك  أن  إىل  وأشار 
عىل  تعتمد  التي  النوعية  العمليات  بفضل  مرة 
الجيش  طريان  خالل  من  بالطائرات  اإلنزال 
نوعية  عمليات  تعترب  والتي  الصحراء  عمق  يف 
من  طريقها  عن  تمكنا  جديدة  واسرتاتيجية 
واعتقال  العجالت  لتفخيخ  معمل  عىل  الكشف 
عىل  والحصول  ارهاب   4 املادة  وفق  عنرصين 

معدات واسلحة للتنظيمات االرهابية“.

الزوراء/مصطفى فليح:
الدعم  لقانون  انتقادهم  مراقبون  جدد 
الطارئ لالمن الغذائي لرتكيزه عىل وزارات 
دون اخرى ويف حني اشاروا اىل ان الحاجة 
ستنتفي له بعد اقراراملوازنة العامة بينوا 
من  املالية  الوفرة  من  االستفادة  كيفية 

ايرادات النفط.
حديث  يف  البجاري  زهرة  النائب  وقالت 
تقدم  ان  ”املفرتض  ان  لـ“الزوراء“، 
موازنة 2022 لكن الذي قدم هو مرشوع 
بقيمة  املرشوع  وهذا  الطارئ  الدعم 
والزراعة  التجارة  عىل  توزع  ترليون   25
االجتماعية  والرعاية  والنفط  والصناعة 
واموالها جميعا من فارق سعر البرتول“. 
 واشارت اىل ان ”القانون غري دستوري الن 
فيه مخالفة دستورية النه قدم من قبل 
وليس  اليومية  االعمال  ترصيف  حكومة 

من حقها ان تقدم مشاريع القوانني“. 
الحكومة  بإمكان  كان  ”اذا  انه  ولفتت 
التقديم فلماذا لم تقدم املوازنة ومع هذا 
تناوله الربملان وهو يف اللجنة املالية لغرض 

دراسته واعداده يف املخرجات النهائية“. 
وبينت ان ”قانون املوازنة يفرق عن قانون 

يشمل  املوازنة  قانون  الن  الطارئ  الدعم 
كل الوزارات ومفاصل الدولة العراقية اما 
قانون الدعم الطارئ فيهتم تقريبا بوزارة 
بعض  يف  التموينية  البطاقة  يف  التجارة 
الزراعة ولن تكون كل  مستحقات وزارة 
يف  كالحاصل  مخدومة  الدولة  مفاصل 
انه ”مخصص  املوازنة ”،مؤكدة  مرشوع 
وهذا غري  معينة  ولوزارات  معينة  لفئات 

مقبول“.
االقتصادي  الخبري  قال  جانبه  من 
صفوان قيص، يف حديث لـ“الزوراء“، ان 
الطارئ  الدعم  لقانون  االطارالقانوني 
لدينا  كانت  ولو  موازنة  وجود  عدم  هو 
موازنة ال انتفت الحاجة ملثل هذا القانون 

الوقتي“.
 15 معدل  يطلب  ”القانون  ان  اىل  ولفت   
مليار دوالر من هذه الوفرة و حاليا ارتفاع 
70 دوالرا عىل مستوى  سعر الربميل عن 
السنة يحقق مليار دوالر اي انه تم خالل 
الثالث اشهر األوىل من سنة 2022 تغطية 
يتم   ان  املمكن  ومن  املطلوب  املبلغ  هذا 
من  األوىل  اشهر  الستة  خالل  تغطيتها 
هذه السنة وهناك وفورات إضافية تنجم 

وعن  املوازنة“.   قانون  وجود  عدم  عن 
ان  بني  املالية  الوفرة  من  االستفادة  الية 
مستوى  عىل  انفاق  تعرض  ”الحكومة 
زيادة  و  الفالحني  مستحقات  تسديد 
مستوى األموال للطبقات الهشة والرعاية 
وكذلك  الغذائية  والسلة  االجتماعية 
التي  االستثمارية  املشاريع  دعم  إمكانية 

تقوم الحكومة باالنفاق عليها“.
الترسيع  يمكن  ”كما  بالقول  مىض  و   
التي  البيضاء  الورقة  اهداف  بتحقيق 
ثالث  ملدة  العام  لالنفاق  خارطة  وضعت 
ان معدالت  افرتاض  اربع سنوات عىل  اىل 
أسعار النفط كانت بحدود الـ 60  اىل 70 
دوالر وحاليا عندما ترتفع إيرادات العراق 
اهداف  بتنفيذ  التعجيل  يمكن  النفطية 

الورقة البيضاء من الناحية املالية ”.
يجب  االدارية  الناحية  من  ”اما  واضاف 
دعم اإلنتاج املحيل والترسيع  بانشاء املدن 
الفاو  ميناء  بتنفيذ  والترسيع  الصناعة 
املشاريع  هذه  وكل  الكهربائي  والربط 
النقدية  الوفورات  استثمار  يف  ستساهم 
نحو إضافة فرص عمل دائمية لالقتصاد 

العراقي“. 

نارص  االقتصادي  الخبري  قال  بدوره 
الكناني يف حديث لـ“الزوراء“ ان ”الوفرة 
نهاية  يف  اال  مالمحها  تتضح  لن  املالية 
لن  فانها  املوازنة  تقر  لم  واذا  السنة 
العراق  يف  ”املشكلة  ان  مضيفا  تظهر“، 
الشهر  يف  نحن  واليوم  باالعداد  تتعلق 
يف  املوازنة  تقر  ان  املفرتض  ومن  الرابع 
ترى  ويا  املايض  العام  من  الثامن  الشهر 
ام ال واذا تشكلت  هل ستشكل الحكومة 
اساس   اي  وعىل  املوازنة  ستقر  فكيف 

ومن اي تأريخ وهذه مشكلة“.
”البلد يعاني من مشكالت   ان  اىل   واشار 
عاملية  حرب  وهناك   والزراعة  كالجفاف 
بدأت منذ ظهور كورونا اىل اليوم والرصاع 
وليس  كبري  والصني  امريكا  بني  الدويل 
اىل   25 بحدود  ارتفعت  السلع  وكل  سهال 

30 % عامليا وليس يف العراق فقط ”.  
 6 عن  اليقل  ما  سنويا  ”نحتاج  واضاف   
مليون طن من الحنطة ولوحدها الحصة 
الف   500 4ماليني  منها  تأخذ  التموينية 
طن اضف اىل ذلك الزيت وغريه ويجب عىل 
الحكومة توفري الغذاء والدواء وعىل االقل 

ملدة ثالث سنوات“. 
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لـم يكـْن يكفـي العراقيني كل االزمـات السياسـية التي يمـرون بها، ولم 

تكفهـم ارتفاع معدالت الوفيات نتيجة الحـروب التي كانت آخرها الحرب 

االرهابية ثم التفلت األمني والتفجريات املتنقلة، لتأتي اليوم حوادث السري 

التي عادت لتتصدر أسباب موت الكثري من الضحايا. 

 خـالل االيام الفائتة، لقي ١١ شـخصاً بينهم تسـعة معلّمـني، حتفهم يف 

حادث سـري جنـوب بغداد، االمر الذي جعل مدير املـرور العام اللواء طارق 

إسـماعيل يعـّد ان حوادث السـري يف تزايد مسـتمر وكأن العـراق يف حرب، 

وحسب االحصاءات الرسمية، فقد لقي نحو ألف شخص حتفهم يف حوادث 

سري يف العام الفائت، وهو رقم ضخم جداً، ويطرح عالمات استفهام كثرية 

حـول البنـى التحتية يف البلد واسـباب تزايد حوادث السـري ويتسـاءل عن 

وجود اسـرتاتيجية ملواجهة حوادث السـري وتوعية املواطنني، خصوصا ان 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف اثناء القيادة يزيد من نسب حوادث 

السري. 

واذا كنـا نؤمـن ان الحـوادث هـي قضاء وقدر فـإن االصل هـو البحث يف 

االسـباب ملنع حصولها، فالرسعة الزائدة وسط غياب قواعد تطبيق قانون 

السـري تشـكل الخطر االبرز عىل حياة املواطنني العراقيني، وهذا القضاء ال 

يتوقـف عىل الوفيات بل يسـتكمل عىل ترك مئـات االصابات الخطرية التي 

ترتك يف كثري من االحيان اعاقات دائمة ملدى الحياة.

مـن هنا، وجب عىل الحكومـات ان تعالج هذه املشـكلة التي تودي بحياة 

املواطنني، وعليها ان تقوم بردع قانوني وتنظيمي تزيل من خالله مسببات 

الوصـول اىل الحوادث وتتعامل مع املرسعني واملتهورين واملخالفني النظمة 

السـري بكل حزم وجديـة، بعيداً عن اي تغطية سياسـية او حزبية، فحياة 

العراقيني خط أحمر، وال يمكن السماح ان تتحول طرقاتنا اىل مقابر. 

هـذا من جهـة، من جهة اخـرى، ال بد من اعـادة النظر يف البنـى التحتية 

وتنفيـذ مشـاريع تنمويـة يف جميع املحافظـات، وهذا مـا كان يطالب به 

العراقيون بشـكل دائم، باالضافـة اىل تحقيق االنماء املتـوازن، والالفت يف 

حوادث السـري انها تتكـرر يف مناطق معينة، ولم يفكـر احد يف البحث عن 

السبب ومعالجته. 

لقد خرس العراق شبابا معلما ومثقفا منذ ايام، نأمل ان يكونوا سببا بوضع 

هذه املسـألة عىل نـار حامية، فال يمكـن ان يبقى العراقيـون محكومني 

باملوت بسبب االستهتار وغياب الرقابة وتنفيذ القوانني الرادعة. 

واملحـزن اليوم ان اخبار حوادث السـري هي يومية، فقد اعتـاد العراقيون 

أخبار حوادث الطرق. وبات كثريون يعّدونها تفاصيل يومية بديهية وعادية 

من تفاصيل حياتهم أمام من قرر أن يرضب قواعد السـري عرض الحائط، 

وهنا يأتي دور منظمـات املجتمع املدني للضغط عىل الحكومات املتعاقبة 

والـوزارات املعنية بـرضورة تنفيذ القوانني الرادعة مـن جهة والعمل عىل 

تطويـر البنى التحتية التي يعود بعضها لعقـود طويلة من الزمن دون اي 

استصطالح، كما تقع املسؤولية ايضا عىل وسائل االعالم التي عليها العمل 

ضمن مسارين: االول يتعلق بالضغط ومراقبة أداء الدولة بهذا الخصوص، 

والثاني يتعلق بحمالت التوعية االعالمية بمخاطر الرسعة او رشب الكحول 

وتعاطي املخدرات يف اثناء القيادة واسـتخدام الواتس اب ومواقع التواصل 

االجتماعي يف اثناء القيادة ايضا، وغريها من االسباب التي تؤدي لالسف اىل 

حوادث سـري متكررة يذهب ضحيتها االبرياء، فالحروب التي أبكت الكثري 

مـن االمهـات واالباء ها هي اليـوم لعنة الطرقات تبكيهـم عىل اوالدهم يف 

لحظة اهمال حولت الشوارع اىل قبور مفتوحة.
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بغداد/ الزوراء:
تلقـى نقيـب الصحفيـني العراقيني 
رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد 
الالمـي، املزيـد من التهانـي وباقات 
الورود ملناسـبة اعادة انتخابه نقيبا 

للصحفيني لدورة انتخابية جديدة.
وقدم النائب الشـيخ ثابـت العبايس 
أمـني عـام حركـة حسـم لألصالح 
باقـة ورد وبرقيـة تهنئـة اىل نقيـب 
الصحفيـني العراقيني رئيـس اتحاد 
الالمـي  مؤيـد  العـرب  الصحفيـني 
نقيبـا  انتخابـه  اعـادة  ملناسـبة   ،

للصحفيني العراقيني.
نقابـة  فـرع  رئيـس  ايضـا  وهنـأ 
الصحفيـني يف النجـف االرشف ايـاد 
الجبوري، نقيب الصحفيني العراقيني 
مؤيد الالمي ملناسـبة اعادة انتخابه 

نقيبا للصحفيني.
كما هنـأ رئيـس نقابـة الصحفيني 
فـرع ديـاىل سـاجد املهـداوي نقيب 
العراقيني مؤيـد الالمي  الصحفيـني 

نقيبـا  انتخابـه  اعـادة  ملناسـبة 
للصحفيني .

اىل ذلك تقدم مدير عام صحة دياىل عيل 
التميمي بازكـى التهاني والتربيكات 
العراقيني مؤيد  لنقيـب الصحفيـني 
الالمي بمناسبة اعادة انتخابه نقيبا 

للصحفيني.
كمـا تلقى نقيـب الصحفيـني مؤيد 
الالمـي باقـة ورد وتهنئـة من فرع 
النقابة يف محافظة الديوانية، ملناسبة 
اعـادة انتخابـه نقيبـا للصحفيـني 

العراقيني.
الصحفيـني  نقيـب  تلقـى  وايضـا 
العراقيـني مؤيـد الالمـي باقـة ورد 
وتهنئة من مديرية االعالم العسكري 
اعـادة  ملناسـبة  السـالم  رسايـا  يف 

انتخابه نقيبا للصحفيني .
وعرب وفد املديريـة الذي قدم التهنئة 
عـن دعمـه للجهـود الكبـرية التـي 
تنهـض بها نقابـة الصحفيني تجاه 
واملؤسسـات  الصحفيـه  االرسة 

االعالمية.
العراقيني  الصحفيـني  واكـد نقيـب 
استعداد النقابة وتعاونها املطلق مع 
مديرية االعالم العسكري ملا فيه بناء 

العراق وخدمة املواطن.
كمـا تلقـى مؤيـد الالمي باقـة ورد 
وبرقية تهنئة من سـعد أمني فيصل 
مديـر عـام الرشكة العامـة لكربيت 
املرشاق، ملناسبة اعادة انتخابه نقيبا 

للصحفيني العراقيني.
كما هنأ رئيس حركة حقوق حسني 
مؤيـد  الصحفيـني  نقيـب  مونـس 
الالمي بمناسبة اعادة انتخابه نقيبا 

للصحفيني العراقيني.
وعرب مونس عن سـعادتة لحضوره 
اىل مقـر نقابـة الصحفيـني وتقديم 
التهنئـة للنقيـب ومجلـس النقابة، 
مؤكـداً ان نقابـة الصحفيـني تعـد 
يف مقدمـة النقابـات املهنيـة وذلـك 
بسـبب الحضـور املجتمعـي لنقيب 
املتميـز  النقابـة  ودور  الصحفيـني 

والفاعـل ورمزيتها ومـا تقدمه من 
جهد وعطاء متميز لألرسة الصحفية 

واملؤسسات االعالمية.
وقـدم نقيـب الصحفيـني العراقيني 
مؤيـد الالمـي رشحـاً مفصـًال عـن 

طبيعة عمل النقابة وفروعها“.
مـن جانبـه، زار فوزي اكـرم ترزي 
نقابـة الصحفيـني العراقيـني وقدم 
الثقافـة  مكتـب  باسـم  التهنئـة 
الصحفيـني  لنقيـب  الرتكمانـي 
العراقيـني مؤيـد الالمـي بمناسـبة 

اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني.
الصحفيـني  نقيـب  تلقـى  كذلـك 
العراقيـني مؤيـد الالمـي باقـة ورد 
وتهنئـة مـن عميـد كليـة االعالم يف 
جامعة بغداد د. عمار طاهر ملناسبة 

اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني.
وقـام بتسـليم باقـة الـورد املعاون 

االداري للعميد د. طالب عبد املجيد.
كمـا قـدم وفـد املجالـس البغدادية 
ولقاء مهرجان األشـقاء التهنئة مع 

باقة ورد لنقيب الصحفيني العراقيني 
مؤيد الالمي بمناسبة تجديد انتخابه 

نقيبا للصحفيني.
وضـم الوفد كال من عـادل العرداوي 
وهالل حارض العبيدي واحمد قاسم 

االمني.
مجلـس  واعضـاء  رئيـس  وهنـأ 
ادارة رشكـة افـق السـماء لخدمات 
االتصـاالت واالنرتنت املحدودة نقيب 
العـادة  الالمـي  مؤيـد  الصحفيـني 
انتخابـه ملنصب النقيب وقدموا باقة 

ورد للمناسبة.
وكان نقيـب الصحفيـني العراقيـني 
مؤيـد الالمي قد فـاز بمنصب نقيب 
التـي  االنتخابـات  يف  الصحفيـني 
بعد  الجمعـة (15/4/2022)  جرت 
حصوله عـىل (1184) صوتا، بعد ان 
تنافـس عىل منصـب النقيـب اربعة 
زمـالء، وفـاز خالد جاسـم بمنصب 
النائـب األول بعـد حصوله عىل 740 
فـاز محمـد حنـون  فيمـا  صوتـاً، 

بمنصب النائب الثانـي بعد حصوله 
عىل (664) صوتاً.

بمجلـس  الفائـزون  االعضـاء  أمـا 
النقابة فهم: حسـن العبـودي 783 
صوتـا، جبار طـراد 632 صوتا، بان 
القبطان 517 صوتا، سـعد محسـن 
 506 فـرج  صـادق  صوتـا،   509
اصوات، ناظم الربيعـي 490 صوتا، 
االحتياط  وبمنصب أعضاء مجلـس 
كل من سـناء النقاش وحصلت عىل 
466 صوتـا، زهـرة الجبـوري 453 

صوتا، وعالء الحطـاب 446 صوتـا. 
امـا الفائزون بعضوية لجنة املراقبة 
هم: هـادي جلـو 678 صوتا، كاظم 
تكليف 619 صوتا، هبة حسني 421 
صوتـا، أما االحتياط يف لجنة املراقبة 
فـكل مـن محمد جاسـم السـاعدي 
352 صوتـا، وزياد طارق حرب 306 

اصوات.
 يف حني فاز بعضوية لجنة االنضباط 
كل من: فراس الحمداني 633 صوتا، 

رعـد املشـهداني 437 صوتـا، كريم 
كلش 309 صوتا، وكأعضاء احتياط 
يف لجنة االنضباط كل من ثمني الفهد 
 240 تكليـف  وسـالم  صوتـا،   246

صوتا.
وعقب اعالن نتائج االنتخابات تقدم 
نقيـب الصحفيـني العراقيـني مؤيد 
الالمـي بالشـكر لـألرسة الصحفية 

لتجديد الثقة به وبمجلس النقابة .
كما شـكر الالمي يف كلمة عقب اعالن 
الصحفيـني  نقيـب  بمنصـب  فـوزه 
جديـدة  انتخابيـة  لـدورة  العراقيـني 
االعـىل واملجلـس  القضـاء  ، مجلـس 
القضائي الذي ارشف عىل االنتخابات .

ووجه شـكره ايضـا لوفـود االتحاد 
الدويل للصحفيني واتحاد الصحفيني 
العـرب ونقيـب الصحفيـني املغاربة 

لحضورهم العرس االنتخابي .
القـوات  الصحفيـني  نقيـب  وحيـا 
االمنية التي سهرت عىل تأمني انجاح 

االنتخابات. 

انقرة / متابعة الزوراء:
قاَل الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، إن 
عمليـة ”املخلب-القفل“ التي أطلقتها بالده 
ضد حزب العمال الكردستاني شمايل العراق، 
تجري وفق القانون الدويل، وفيما اشار اىل أن 
هذه العملية شأنها شـأن العمليات األخرى 
لرتكيـا، تجـري بما يتمـاىش مـع القانون 
الدويل بشـكل تام، انطالقا مـن ميثاق األمم 
املتحدة وصـوال إىل االتفاقيـات الثنائية مع 
جريانها، ذكرت صحيفة ”ستار“ الرتكية أن 
القـوات الرتكية تعتزم التقدم بعمق 50-60 

كم داخل أرايض العراق وانشاء قواعد لها.
وذكـر أردوغـان يف مؤتمـر صحفـي عقده 
عقب ترؤسـه اجتماع الحكومـة يف املجمع 
”تركيـا  أن  أنقـرة:   بالعاصمـة  الرئـايس 
تواصـل عملياتها ضد اإلرهابيني يف الخارج، 
انطالقا من إيمانها بأن أمنها يبدأ من خارج 

حدودها“.
وشـدد عـىل أن ”تركيا سـتواصل عملياتها 
حدودهـا  عـىل  سـيطرتها  إحـكام  لحـني 
الجنوبيـة بشـكل تـام بحيـث ال يتمكن أي 

إرهابـي مـن التسـلل إىل البـالد أو الهروب 
منها“.

وأفاد أن ”عدد اإلرهابيني الذين تم تحييدهم 
عـىل الحـدود الجنوبيـة خـالل 2022، بلغ 
ألفا، بمن فيهـم أولئك الذين تم تحييدهم يف 

العمليات األخرية“.
ولفـت إىل أن الهـدف من عمليـة ”املخلب-
القفـل“ هـو تطهـري منطقـة ”زاب“ مـن 

العنارص اإلرهابية بشكل تام.
كما أشار أردوغان إىل أن ”التنظيم اإلرهابي 
لطاملا اعترب هذه املنطقة التي تتسم بصعوبة 
تضاريسـها وأحوالهـا الجويـة عصية عىل 

االقتحام“.
وأردف بالقـول إن القوات املسـلحة الرتكية 
تقـوم بتطهـري كل مغارة ووكـر يف املنطقة 

من اإلرهابيني.
اردوغـان اشـار اىل أن هذه العملية شـأنها 
شــأن العمليات األخـرى لرتكيا، تجري بما 
يتمـاىش مـع القانـون الـدويل بشـكل تام، 
انطالقـا من ميثاق األمـم املتحدة وصوال إىل 

االتفاقيات الثنائية مع جريانها.

وأضـاف أن تركيا تحـرص كل الحرص عىل 
عـدم ترضر أي مدني أو أي إرث ثقايف خالل 
العملية، مؤكدا أنها لم تتعرض ألي اتهامات 

من هذا القبيل حتى اليوم.

وأشـار أردوغان إىل أنه ”كلمـا قامت تركيا 
بتضييـق الخناق أكثر عىل التنظيم اإلرهابي 
شـمايل العـراق، يعمـد التنظيـم إىل تكثيف 
اعتداءاتـه عـىل املناطـق التي تتـوىل تركيا 

حمايتها يف الجانب السوري“.
ومىض بالقول إن ”تركيـا تقوم حاليا بالرد 
عـىل هـذه الهجمـات عـرب قصـف مواقـع 
اإلرهابيـني املحـددة مسـبقا عـرب أسـلحة 
طويلة املـدى، لكنها لن تكتفي بذلك يف حال 
عدم قيام األوسـاط ذات النفـوذ يف املنطقة 

(دون تحديدها) بمنع تلك الهجمات.
واسرتسـل أردوغان قائـال: إن تركيا تمتلك 
القوة واإلرادة والحزم الـالزم لضمان أمنها 
بنفسـها، وأنهـا لـن تسـمح بإقامـة ممر 

إرهابي عىل حدودها الجنوبية.
وتابـع بالقول إنـه ”أود أن أذكر مرة أخرى 
بأننا سـنحبط هذا املخطط القذر والدموي 

عاجال أم آجال“.
ويف 18 نيسـان/أبريل أطلقـت تركيا عملية 
”املخلب ـ القفل ” ضد عنارص حزب العمال 
الكردسـتاني يف مناطق متينا وزاب وأفشني 

ـ باسيان يف إقليم كردستان العراق.
ويف السـياق ذاتـه ذكرت صحيفة ”سـتار“ 
الرتكيـة امـس الثالثـاء أن القـوات الرتكية 
تعتزم التقدم بعمق 60-50 كم داخل أرايض 

العراق يف إطـار عمليتها ”قفل املخلب“ ضد 
حزب العمال الكردستاني.

وقالـت الصحيفة إنه بعد االنتهاء من املهام 
الرئيسية للعملية، ال يخطط الجيش الرتكي 
ملغادرة شمال العراق بشكل كامل، بل يعتزم 
نـرش قواعد مؤقتة للسـيطرة عـىل املنطقة 
ولـن ينسـحب مـن األرايض العراقيـة قبل 

”زوال التهديدات نهائيا“.
بدورهـا، أشـارت صحيفـة ”الصبـاح“ إىل 
أن عـدد مقاتـيل ”العمال الكردسـتاني“ يف 
منطقـة قنديـل كان نحو 3 آالف فـرد قبل 
بدء العملية الرتكية، حسـب بيانات الجيش 

الرتكي.
وذكرت ”سـتار“ أن قيادة كردستان العراق 
تسـاعد تركيا وتمنع مرور عنارص ”العمال 

الكردستاني“ إىل اإلقليم.
ورصح وزيـر الدفـاع الرتكي خلـويص أكار 
االثنـني بأنه تـم ”تحييـد 56 إرهابيا خالل 
العمليـة الخاصـة يف شـمال العـراق“ حتى 
اآلن، معلنـا عـن انتهـاء املرحلـة األوىل من 

عملية ”قفل املخلب“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الصحة، امس الثالثـاء، احصائية بعدد 
وفيـات وإصابات مـرض الحمـى النزفيـة يف عموم 

العراق.
وقـال املتحدث باسـم الوزارة سـيف البدر يف ترصيح 
صحفـي إن «عـدد اإلصابات بمرض الحمـى النزفية 

بلغ ١٨ إصابة يف عموم العراق».
وأضـاف أن «الوفيات بسـبب هذا املـرض بلغت أربع 
وفيـات»، داعيـاً اىل «أخـذ الحيطـة والحـذر واتبـاع 
االرشـادات الوقائية التي تجنـب اإلصابة بهذا املرض 

الخطري».
وأعلـن املتحـدث باسـم الـوزارة سـيف البـدر، اول 
أمـس االثنني، أن «األشـخاص األكثـر إصابة بمرض 
الحمـى النزفية هم مربو املاشـية كاألبقـار واألغنام 
واملاعز وغريهـم ،وكذلك العاملـون يف محال الجزارة 
(القصابـون)»، مشـرياً اىل أن «ذلـك ال يعنـي عـدم 
إمكانيـة إصابـة فئات أخـرى، وإنما الفئـات األكثر 

تماّساً مع الحيوان أثناء تربيتها ونقلها واملتاجرة بها 
أو بعد ذبحها هم أكثر عرضة لإلصابة».

وشـدد البدر عىل «رضورة الحـذر لتحقيق وقاية من 
هـذا املرض»، موضحـاً أن «اإلصابـات يف العراق لهذا 
العام محدودة، حيث تجاوزنا الـ١٠ إصابات متفرقة 
يف عدد من املحافظات، لكن املحافظات األكثر إصابة 

باملرض هي ذي قار».
وأكـد البـدر «عدم وجـود لقاح لهذا املرض لالنسـان 
أو الحيـوان»، موضحاً أن «األعـراض األولية الخاصة 
باملرض هي الحمى وآالم متفرقة من الجسـم، وربما 

تسجل آالم يف البطن».
وتابـع: «عند تطور املـرض يف مرحلة الحقة قد تصل 
إىل النـزف من فتحات الجسـم مثل العـني أو األذن أو 
األنف ،إضافة اىل مضاعفات خطرية قد تصل إىل فشل 
الكىل وفشـل الكبد وفشـل عدة أجهزة بالجسـم وقد 
تؤدي اىل الوفاة»، مشـدداً عىل «رضورة اتخاذ جميع 

اإلجراءات التي من شأنها أن تمنع اإلصابات

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئـة النزاهة االتحاديَّة، امس الثالثاء، 
ضبط متهم ينتحل صفة ضابط يف استخبارات 
أحد األجهزة األمنيَّة، مشريًة إىل أنَّ املتهم تلقى 

مبالـغ مالية من املواطنـني؛ لقاء وعود كاذبة 
بتعيينهم.

دائرة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض حديثها 
َذت بناًء  عـن تفاصيل عمليَّة الضبط، التـي ُنفِّ

ـرٍة قضائيَّـة، أفادت يف بيـان ورد لـ  عىل ُمذكَّ
«الـزوراء»، بـ»تأليف فريق عمـل من مديريَّة 
تحقيق الهيئة يف بغـداد، بعد تلقيها معلوماٍت 
تفيـد بقيـام أحد املحتالـني املنتحلـني لصفة 
عقيد يف استخبارات وزارة الداخليَّة بممارسة 
عمليـات النصـب واالحتيـال عـىل املواطنـني 

.« واستحصال مبالغ مالية دون وجه حقٍّ
وتابعـت الدائـرة أنَّ «الفريـق انتقـل إىل أحـد 
األسـواق الشـعبيَّة يف العاصمـة بغـداد وقام 
ن  بنصـب كمـنٍي محكـم للمتهـم، حيـث تمكَّ
مـن ضبطـه ُمتلبِّسـاً بتسـلُّم مبلٍغ مـايلٍّ من 
أحد املشـتكني»، مؤكـدًة أن «املبلـغ املضبوط 
يمثـل دفعة مكملة للمبالغ التي تسـلمها من 

املشتكني».
وأضافت إنَّ «التحقيقـات األوليَّة التي أجراها 
الفريـق بينـت أن املتهم كاسـب ينتحل صفة 
عقيـد يف الداخليـة؛ بغيـة ممارسـة عمليات 

النصب واالحتيال؛ بهدف الحصول عىل منافع 
شـخصية، عرب إيهـام املواطنـني بتعيينهم»، 
الفتًة إىل أنَّ «العمليَّة تمت بالتعاون والتنسيق 
مـع جهـات إنفـاذ القانـون والقوة املاسـكة 

لألرض».
وأشـارت اىل انـه «تـمَّ تنظيم محـرض ضبٍط 
أصويلٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة املُتَّهم واملُربزات 
املـضبوطـة، عـىل السـّيـد قـايض التحقـيق 
؛ الذي قرَّر توقيـف املُتَّهمني عىل ذمة  املُختـصِّ

التحقيق».
إىل  املواطنـني  دعـت  الهيئـة  أن  اىل  يشـار 
التعـاون معهـا من خـالل اإلبالغ عـن حاالت 
الفسـاد واملسـاومة واالبتـزاز والرشـوة التي 
قـد يتعرضون لها، وذلك عـرب االتصال بمنافذ 
صـة لذلـك، حاثـًة عـىل زيارة  الهيئـة املُخصَّ
موقعها الرسمّي؛ لالطالع عىل سبل اإلبالغ عن 

حاالت الفساد.

بغداد/الزوراء:
أكـد قائـد عمليـات بغـداد، الفريـق 
الركـن أحمـد سـليم، امـس الثالثاء، 
مقتل مسـؤول شـمال بغداد لداعش 
مـع انتحـاري يف منطقـة الطارميـة 

ترصيـح  يف  سـليم  بالعاصمة.وقـال 
صحفـي إن «اقواتنـا األمنيـة تمكنت 
مـن قتـل انتحاريـني اثنـني (االداري 
واالمني العام لشمال بغداد) يف بستان 
الطارميـة  قضـاء  ضمـن  البوغبـني 

محاولـة  واحبـاط  بغـداد،  شـمايل 
دخولهـم للعاصمة بغداد لشـن غزوة 

ضد املواطنني األبرياء».
ويف وقـت سـابق، أفاد مصـدر أمني، 
بانفجـار حزام ناسـف عـىل قطعات 

الجيـش يف الطارمية.وقـال املصـدر ، 
إن «انتحاريـا يرتـدي حزامـا ناسـفا 
فجر نفسه عىل قطعات الجيش اثناء 
الجاريـة ضمـن  التفتيـش  عمليـات 
قضاء الطارمية شمايل بغداد ما اسفر 

عن اصابة ضابط ومقتل جندي».
ردت  االمنيـة  «القـوات  أن  وأضـاف 
وتمكنـت من قتـل إرهابيني اثنني من 
عنـارص داعـش»، مبينـا ان «العملية 

مستمرة».

االنبار/الزوراء:
افاد مصـدر امني رفيع املسـتوى 
يف محافظة االنبار ، امس الثالثاء، 
بأن القوات االمنية اسـتدعت فرق 

هندسية من قوات الجيش والحشد 
الشـعبي ملعالجـة االجسـام غـري 

املنفلقة يف مناطق غربي االنبار .
وقال املصـدر ان “ قضـاء الرطبة 

االنبـار،  اخـرى غربـي  ومناطـق 
شـهدت وصول فرق هندسـية من 
الجيش والحشد الشـعبي ملعالجة 
االجسـام الغري منفلقة التي تعيق 
باتجـاه  االمنيـة  القـوات  تقـدم 
مضافـات وانفاق رسيـة للتنظيم 
االجرامي تام تفخيخهـا للحيلولة 
دون اقـرتاب القـوات االمنيـة من 
تلـك املواقـع حيث تشـري املصادر 
اىل وجـود عنارص  االسـتخباراتية 
من التنظيم االجرامي يتحصنون يف 
تلك املناطق بعد تفخيخها وبشكل 

كامل ”.
القيـادات  ان“  املصـدر  واضـاف 
االمنيـة طالبت بإرسـال مزيد من 
فـرق معالجـة املتفجـرات بعد ان 
اكتشفت القوات االمنية التي تقوم 
بعمليات دهـم وتفتيش يف املناطق 

ضمـن  للمحافظـة  الصحراويـة 
عمليـة االرادة الصلبـة بصفحتها 
الثانيـة وجـود مسـاحات كبـرية 
مازالـت مفخخة رغم مـرور اكثر 
مـن ٥ اعـوام عـىل تحريرهـا من 

عنارص داعش“.
وأوضح أن ”فرق هندسية ملعالجة 
الجيـش  قـوات  مـن  املتفجـرات 
بعمليات  الشعبي بارشت  والحشد 
ابطال االجسـام املفخخـة تمهيدا 
باتجـاه  االمنيـة  القـوات  لتقـدم 
املناطق املسـتهدفة التي يختبأ بها 
بقايا عنـارص التنظيم االجرامي”. 
االجسـام  ”وجـود  ان  مؤكـدا 
اعـاق  منفلقـة  الغـري  املفخخـة 
عمليـات تفتيش مناطـق صحراء 
االنبار الغربية ضمن عملية االرادة 

الصلبة الثانية“. 

اربيل/الزوراء:
إقليـم  يف  الداخليـة  وزارة  أعلنـت 
كردستان، امس الثالثاء، ان تسعرية 
املوحـدة  الجديـدة  اللوحـات  منـح 
تبـدأ من ٢٠ الف دينـار وتنتهي عند 

مليوني دينار عراقي.
ووفقا لبيان صـادر عن الوزارة ورد 
«الـزوراء»، فـإن لوحتـني دائمتـني 
بــ٦٠ الف دينـار عراقـي، و٥ آالف 

دينار أجور تركيبها.
وأشـار البيـان إىل أن ٢٠ الـف دينار 
للوحـة رقـم الفحص املؤقـت، و١٠ 

آالف دينار أجور تركيبها.
ونوهـت الـوزارة إىل اسـتيفاء مبلغ 
مايل مقـداره ١٢٠ ألف دينار عراقي 
مـن أولئـك الذيـن يرغبـون بتغيري 
لوحات سـياراتهم إىل النظام الجديد 
قبل انتهاء صالحية رخص القيادة.

كما ذكـرت أنه سـيتم تسـلم مبلغ 
مايل مقداره مليوني دينار من أولئك 
الذين يطلبـون لوحات  األشـخاص 
بـأي حـرف مميز رشيطـة موافقة 

مديرية مرور املحافظة.
وكانـت مديرية مـرور اربيل بإقليم 
كوردسـتان قـد بـارشت، اول أمس 
االثنـني، بمنـح لوحـات السـيارات 

وفـق النظام الجديد بينما سـترشع 
مديريـة مـرور السـليمانية بعد غد 

الخميس بهذا النظام.
ويف الثامن من ترشين الثاني ٢٠٢١، 
أعلن وزير داخلية اقليم كردسـتان، 
ريرب احمد، قرب البدء بتغيري لوحات 

السيارات يف االقليم، وأشار إىل تأخر 
يف  االتحاديـة  الحكومـة  اجـراءات 

بغداد بهذا الصدد.
وبهـذا الصـدد، قال املتحدث باسـم 
مديريـة مـرور اربيل املقـدم فاضل 
مواقـع  عـىل  مدونـة  يف  حاجـي 

التواصـل االجتماعـي «اليوم ضمن 
النظام الجديد ملنح لوحات تسـجيل 
السـيارات يف أربيـل مواطـن عربي 
يف االقليـم حصـل عىل رقـم مميز ( 
٧٠٠٠٠ D ) ومـرور عاصمـة إقليم 

كردستان.

بغداد/الزوراء:
أعلنت مديرية املـرور العامة، 
امس الثالثاء، مرصع وإصابة 
سـري  بحـوادث  شـخصاً   ١٨
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية يف 

العراق.
وقالت املرور يف بيان: إنه «وقع 
حـادث اصطـدام يف محافظة 
بغداد- الزعفرانية قرب جامع 
نتيجـة الرسعة  الكعبة  وليـد 

االنتبـاه  الشـديدة وعـدم 
الوفيات  الحصيلـة  وكانت 
(١) االصابات (٣)»، مشرياً 
اىل «وقوع حادث انقالب يف 
وسـط  ميسـان  محافظة 
اإلسـكان  منطقة  املدينـة 
الشـديدة  الرسعة  بسـبب 
وكانت الحصيلة االصابات 

(٣) الوفيات (١)».
 وأضافـت أنـه «وقع وقع 
حادث اصطدام يف محافظة 
ذي قـار عىل طريـق قلعة 
سـكر- الصالحية بسـبب 
الرسعـة الشـديدة وعـدم 
االنتبـاه وكانـت الحصيلة 
االصابات ال توجد، الوفيات 
«وقـوع  مؤكـدة   ،«(٢)
حـادث اصطـدام يف محافظة 
الديـن عـىل الطريـق  صـالح 
العـام الحويل نتيجـة الرسعة 
الشديدة وعدم االنتباه وكانت 

الحصيلة االصابـات ال توجد، 
والوفيات (٤)».

ولفـت بيان املـرور اىل «وقوع 
حادث اصطدام بعمود كهرباء 
يف محافظـة البـرصة- شـط 
الحصيلـة  وكانـت  العـرب 
ال  والوفيـات   (١) االصابـات 
يوجد، كما وقع حادث انقالب 
يف محافظة بغـداد عىل طريق 
الرسيع الشعلة نتيجة الرسعة 
الشديدة وعدم االنتباه وكانت 
الحصيلـة االصابـات ال توجد 

والوفيات (٢)».
وتابـع البيـان «وقـع حـادث 
البرصة  انقـالب يف محافظـة 
الزبـري  خـور  ناحيـة  داخـل 
األول  الباقـر  حـي  منطقـة 
نتيجة الرسعة الشديدة وعدم 
الحصيلـة  وكانـت  االنتبـاه 
االصابـات ال توجـد والوفيات 

.«(١)

÷aã»€a@‚Ï‡«@¿@ÚÓœç‰€a@Û‡®a@pbibñgÎ@pbÓœÎ@Üá»i@ÚÓˆbóyg@Â‹»m@Úzó€a

ÜÏËìæa@‚ãßbi@�bèj‹nfl@ÚÓ‰fl˛a@ÒçËu˛a@áyc@¿@áÓ‘«@Ú–ñ@›zn‰fl@¡jõm@ÚÁaç‰€a

ÚÓˆb”Ï€a@paÜbíä�a@ bjmaÎ@äâ®aÎ@Ú�Ó®a@âÇc@∂g@o«Ü

ÜaáÃi@fib9@î«aá€@fiÎ˚èfl@›n‘fl
ÚÓfläb�€a@¿@îÓßa@pb»�”@“áËnéa@7v–ni@ÛyãuÎ@ıaáËí

@‚bèu˛a@Úßb»æ@áì®aÎ@îÓßa@Âfl@ÚÓéá‰Á@b”ãœ@Ô«ánèm@äbj„˛a
Ú‘‹–‰æa@7À

@‚bƒ‰€a@’œÎ@paäbÓè€a@pbyÏ€@|‰fl@Ò7»èm@Üá•@ÊbnéÜã◊
ÂÌáÌáßa@·Ó‡ón€aÎ @¿@Ú«bé@24@fi˝Ç@7é@tÜaÏ¢@�bóÉí@18@ÚibñgÎ@ ãófl

÷aã»€a

بغداد/الزوراء:
أكدت وزارة التخطيط، امس الثالثاء، 
انه سيتم ايقاف رواتب املوظفني ممن 
لـم يدرجوا يف منصة الرقـم الوظيفي 

لحني اكمال بياناتهم يف املنصة.
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة عبـد 
الزهرة الهنـداوي يف ترصيح صحفي 
ان «مصري املوظفـني ممن لم يدرجوا 
يف منصـة الرقم الوظيفي متوقف عىل 
ارسـال مؤسسـاتهم لهـا»، مبينا ان 
«هـذه املنصـة مهمة للغايـة وعملت 
وزارة التخطيـط عليهـا منذ سـنوات 

وتعترب منجزا مهما».

«هـؤالء  ان  اىل  الهنـداوي  ولفـت 
املوظفـني سـتتوقف رواتبهـم لحـني 
اكمال بياناتهم يف املنصة»، مشـريا اىل 
ان «التقصري ليس من وزارة التخطيط 
وان عدم ادراج عدد من املوظفني يعود 
اىل عدم ارسـال دوائرهم لبياناتهم اىل 

الوزارة». 
واضـاف ان «هـذه املنصـة سـتوفر 
املعلومات الكاملة وقاعدة بيانات عن 
عدد املوظفني الذكور واالناث وسنوات 
الخدمـة واالختصاصـات، فضـال عن 
بهيكليـة  املوظفـني  جميـع  حـرص 

ومنصة واحدة»

ميسان/الزوراء:
أعلنـت خليـة اإلعالم األمني، امـس الثالثاء، عن املبارشة برفـع التجاوزات عىل 
الحصـص املائيـة يف ناحيـة العدل، فيمـا أكدت إلقـاء القبض عـىل مطلوب يف 

الكحالء.
وذكـر بيـان للخلية تلقته «الـزوراء»أن «قوة من مقر الرسيـة األوىل مع دورية 
مـن مركز رشطة العدل ضمـن قاطع املسـؤولية، وبتوجيـه ومتابعة من قبل 
قائـد عمليات ميسـان اللواء الركن محمد جاسـم الزبيدي، نفـذت واجباً لرفع 
التجـاوزات من قبل الفالحني عىل الحصة املائيـة ضمن منطقة ناحية العدل يف 

قاطع مسؤولية اللواء ٩٧ وتم تنفيذ هذا الواجب بشكل أصويل».
وأضاف أن «قوة من اللواء ذاته تمكنت أيضاً من إلقاء القبض عىل متهم مطلوب 
بتهم مختلفة يف قضاء الكحالء، مبيناً أنه «تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

بحقه»

@paåÎbvn€a@…œä@Â‹»m@ÊbèÓfl@pbÓ‹‡«
ÚÓˆbæa@òó®a@Û‹«

@µ–√Ïæa@kmaÎä@“b‘Ìg@·nÓé@Z¡Ó�Én€a
Ô–Ó√Ï€a@·”ã€a@Úó‰fl@¿@µuäáæa@7À

فقدان

فقدت منـي الهوية الصـادرة من 

نقابة الصحفيني العراقيني بإسـم 

(عبد الجليـل فاضل جميل)، فعىل 

من يعثر عليها تسـليمها اىل جهة 

اإلصدار. 
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اربيل/الزوراء:
حـددت مديريـة الدفـاع املدنـي يف أربيـل، امس 
الثالثاء، حجـم األرضار املادية جراء السـيول يف 

املحافظة.
وقـال املتحـدث باسـم املديريـة الرائـد رسكوت 
كارش، يف ترصيح صحفي: إن «ناحية شـاويس 
التابعة للمحافظة ترضرت فيها سـيارتان اثنان 
جـراء السـيول التـي سـببتها هطـول األمطار 
الغزيـرة يف محافظة أربيـل، حيث تجمعت املياه 
يف األسـواق بترياوة وكوران وشـوارع ٦٠ و١٠٠ 
الرئيسـية»، مؤكـداً أن «األرضار املاديـة قليلـة 

جداً». 
السـيطرة  تحـت  اآلن  «األوضـاع  أن  وأضـاف 
وطبيعيـة، وال توجـد أي مخاطر عـىل املواطنني 

وكل الطرق مفتوحة والحركة طبيعية».
وأكـد أن «األماكن التي تجمعت بهـا املياه أثناء 
األمطار تسببت بزخم مروري يف بعض الشوارع، 
ولكنه اآلن تم سـحب املياه من جميع الشـوارع 

وهناك انسيابية بحركة السري».

@›Óiäc@¿@Ô„áæa@ bœá€a
@äaãö˛a@·vy@Üá±
fiÏÓè€a@ıaãu@ÚÌÜbæa



بغداد/ الزوراء:
حدد هيثم الجبوري، املستشار الفني لرئيس الوزراء، 
أهم املشـاريع املطروحة، املتوقع بحثها مع صندوق 
النقد والبنك الدويل خالل اجتماع مرتقب يف بغداد، و3 
من املكاسـب املتوقع أن يجنيهـا العراق، فيما أوضح 
مديات استثمار فائض أسعار النفط يف تطبيق قانون 

الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.
وقـال الجبـوري إن ”تقرير البنك الدويل األخري أشـار 
إىل حصـول نمو إيجابي يف االقتصاد العراقي بشـقيه 
النفطـي وغـري النفطـي، وهذا أتـى بعـد اصالحات 
اقتصادية عرب خطوات تصحيحية انتهجتها الحكومة 

الحالية ومجلس النواب السابق“.
وأضاف، متطرقاً للمشـاكل الحالية التي يعاني منها 
االقتصـاد: أن ”نسـبة التضخم كانـت %6 يف 2020، 
وارتفعـت يف السـنتني األخريتني إىل 7.9 %، وأسـباب 
ذلك أولهـا زيادة الكتلة النقدية املطروحة يف السـوق 
العراقية والتي ارتفعـت من 51 تريليون دينار إىل 76 
تريليونـا بزيـادة قدرها 25 تريليون دينار، والسـبب 

الثاني هو زيادة سعر رصف الدوالر أمام الدينار“.
ولفت إىل أن ”مشكلة البطالة ارتفعت نسبتها أيضاً إىل 
%12.7، بسـبب تفيش جائحة كورونا وإيقاف بعض 
املعامل االنتاجية“، مشـرياً إىل أن ”اإليرادات املتحققة 
جراء ارتفاع العائدات من املمكن أن تعالج مشـكلتي 

التضخم والبطالة إذا ما استثمرت بشكل صحيح“.
وحـول االجتماع املرتقب الذي سـيعقده مسـؤولون 
حكوميون يف بغداد مع ممثلني لصندوق النقد والبنك 
الدوليـني، بـنّي الجبـوري أن ”الطرفـني اطلعـا عىل 

اإلصالحات الحكومية ممثلة بالورقة البيضاء وكانت 
لديهما مالحظات قيمة وهي لم تكن ملزمة للحكومة 
العراقية ومالحظاتهم ينظر اليها من قبل املؤسسات 
الدوليـة بنظـر االعتبار وخاصـة فيما يتعلـق بمنح 

القروض واالستثمارات“.
وأكـد أن ”البنـك الـدويل يقـدم قروضاً بمعـدل فائدة 
صفرا وفرتة تسديد تزيد عن العرشين عاماً للحكومة 
العراقية بهـدف دعم املوازنة االسـتثمارية وال يمنح 
أية قروض للموازنة التشغيلية كالرواتب والنفقات“.
وأشـار إىل أن ”العراق يحتاج تنفيذ مشـاريع جديدة 

يف مجال الربط السـككي والطرق الجديدة واستكمال 
مينـاء الفـاو الكبـري وتطويـر املطـارات وهـذه من 
الخطط التي من املمكن أن تدعم من قبل البنك الدويل 

بعد تقريره اإليجابي األخري“.
وأشار إىل أن ”البنك املركزي سيدرس هذه الخطط بعد 
طرحهـا من الجانب العراقي يف االجتماع وربما يمول 
جـزءاً منهـا وهذا مكسـب كبري للعراق ألنه سـيدفع 
بعجلـة التنمية ويزيد فرص العمل ويخلق مشـاريع 
انتاجية“.وبخصـوص مديات اسـتثمار الكتلة املالية 
املتحققة مـن ارتفاع واردات النفـط يف قانون الدعم 

الطـارئ لألمـن الغذائـي والتنمية، أوضـح الجبوري 
”أنها سـتذهب لتعزيز مفـردات البطاقـة التموينية 
ودعم املزارعني والفالحني ولتغطية كلف انتاج النفط 
واسـترياد الطاقة الكهربائية والغاز وتسديد مديونية 
العراق و%30 منها سـتذهب للمشاريع االستثمارية 
االنتاجيـة التنموية“.وأكـد البنـك الـدويل يف تقريـره 
الصـادر خالل شـهر نيسـان الحايل، تحقيـق العراق 
املرتبة األوىل عربياً بأكـرب نمو للناتج املحيل اإلجمايل، 
وبنصيب الفرد لعام 2022.وتوقع تقرير البنك الدويل 
أن ”ينمو الناتـج املحيل االجمايل للعـراق خالل العام 
الحايل بنسـبة 8.9 باملئـة متجاوزاً بذلـك باقي الدول 
العربية ومنهـا قطر التي من املتوقع أن تشـهد نمواً 
بنسـبة 4.9 باملئة والسـعودية 7 باملئة والكويت 5.7 
باملئة واالمارات 4.9 باملئة والجزائر 3.2 باملئة ومرص 
5.5 باملئـة واالردن 2.3 باملئـة واملغـرب 4.3 باملئة“.

وأضـاف أن ”نمـو الناتج املحيل للعراق سـيكون 4.5 
باملئة وتماثله بالنسـبة نفسـها قطر، وسريتفع لدى 
مرص ليصل اىل 5 باملئة وسـيكون لدى السعودية 3.8 
باملئة والكويت 3.6 باملئة والجزائر 1.3 باملئة وتونس 
3.5 باملئـة واالردن 2.3 باملئة“.وأشـار تقريـر البنك 
الـدويل إىل أن ”العـراق سـيكون األعىل أيضـًا من بني 
الدول العربية من حيـث نمو نصيب الفرد من الناتج 
املحيل االجمايل خـالل العام 2022، وبواقع 6.3 باملئة 
فيما سـيكون نمو نصيب الفرد لدى السـعودية 5.5 
باملئة والكويت 4.5 باملئة والبحرين 1.4 باملئة ومرص 
3.6 باملئـة وقطـر 4.5 باملئـة فيما سـينخفض لدى 

املغرب 0.1 باملئة“.
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بغداد/ الزوراء:
تراجعت أسـعار الذهـب «االجنبي والعراقي» يف األسـواق املحلية بشـكل 

كبري، امس الثالثاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوربـي بلغ ٣٨٨ الف دينار، وسـعر رشاء ٣٨٤ الفاً، 

فيما سجلت اسعار البيع ليوم االثنني ٣٩٣ الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

انخفاضاً أيضاً عند ٣٤٨ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٤٤ ألفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٩٠ الف دينار و٤٠٠ ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني ٣٥٠ الفاً و٣٦٠ الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 
الثالثـاء، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، فيما اسـتقرت يف اقليم 
كردسـتان.وقال مصـدر إن بورصة الكفاح والحارثيـة املركزية يف بغداد، 
سـجلتا صباح امس ١٤٧٣٧٥ دينـاراً عراقياً مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، 
فيما سجلت األسعار ليوم االثنني ١٤٧٤٥٠ ديناراً عراقياً مقابل ١٠٠ دوالر 
أمريكي.وأشـار إىل أن اسـعار البيـع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة 
باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٨٠٠٠ دينار عراقي 
لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء ١٤٧٠٠٠ دينار عراقي 
لكل ١٠٠ دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شهدت 
اسـعار الدوالر اسـتقرارا، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٧٤٥٠ دينارا لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٧٣٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
انخفـض سـعر خـام البرصة 
الثقيـل بما يقـارب 5 دوالرات، 
تذبـذب  مـع  الثالثـاء،  امـس 
أسعار النفط عامليا. من جانب 
اخر، بـارشت املـالكات الفنية 
والهندسـية يف رشكـة الحفـر 
العراقيـة بأعمـال الحفر للبرئ 
االول ضمـن مـرشوع حفر 20 
برئا نفطية يف حقـل النارصية 

النفطي.
وانخفض خـام البرصة الثقيل 
دوالرات   4.71 آلسـيا  املصـدر 
وبنسـبة تغيري بلغـت 4.63% 
ليصل اىل 97.05 دوالرا للربميل 

الواحد.
جميـع  أيضـا  وانخفضـت 
أسـعار خامات منظمـة أوبك، 
العربـي  خـام  سـجل  حيـث 
دوالرات   108.10 السـعودي 
للربميـل بانخفـاض بلغ 4.50 
دوالرات، وسـجل مزيج مربان 
دوالر   102.02 اإلماراتـي 
للربميـل بانخفـاض بلغ 5.38 
دوالرات للربميـل، وبلغ ومزيج 
 100.21 الجزائـري  سـهران 
 7.62 بلـغ  بانخفـاض  دوالر 
ايـران  مزيـج  وبلـغ  دوالرات، 
الثقيل 98.62 دوالرا بانخفاض 
وبلـغ  دوالرات،   7.13 بلـغ 
خـام بوني النيجـريي الخفيف 
99.78 دوالرا بانخفـاض بلـغ 
6.89 دوالرات، فيمـا بلـغ خام 
جرياسول االنغويل 98.69 دوالرا 

بانخفاض 6.90 دوالرات“.

افتتحت  النفط  وكانت أسـعار 
عىل ارتفـاع، امس الثالثاء، بعد 
انخفاضهـا بحـدة يف الجلسـة 
السـابقة بسـبب املخاوف من 
أن اسـتمرار عمليـات اإلغـالق 
COVID-19 يف الصني سـيؤثر 
عـىل الطلب ومع ارتفاع الدوالر 
األمريكـي إىل أعىل مسـتوى يف 

عامني.
وبلغـت العقـود اآلجلـة لخـام 
برنت 103.51 دوالرات بارتفاع 
باملئـة،   1.20 أو  سـنتا   1.23
وصعدت عقود غرب تكسـاس 
الوسـيطة األمريكية إىل 99.43 
أو  سـنتا   89 بارتفـاع  دوالرا 
0.90 باملئة يف السـاعة 04:48 

بتوقيت جرينتش.
عـىل  العقديـن  كال  واسـتقر 
انخفـاض بنحـو ٪4، االثنـني، 
مع انخفاض برنت بما يصل إىل 
7 دوالرات للربميل يف الجلسـة، 
وانخفض خام غرب تكسـاس 
دوالرات   6 بنحـو  الوسـيط 

للربميل.
يف  اإلغـالق  عمليـات  ودخلـت 
يف   COVID ملواجهـة  الصـني 
شـنغهاي أسـبوعها الرابع. يف 
غضـون ذلـك، أثـارت طلبـات 
االختبـارات الجماعيـة، بما يف 
ذلـك يف أكرب منطقة تسـوق يف 
بكـني، مخـاوف مـن عمليات 
غـرار  عـىل  أخـرى  إغـالق 

شنغهاي.
كما سجل الدوالر أعىل مستوى 
يف عامني يوم االثنني، مما جعل 

النفـط أكثـر تكلفـة لحامـيل 
العمالت اآلخرين.

إال انـه باملقابل، ال يزال سـوق 
النفـط ضيًقـا حيـث تكافـح 
منظمة البلدان املصدرة للبرتول 
(أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، 
ُيطلق عليهم مًعا أوبك + ، للوفاء 
بأهداف إنتاجهم مع انخفاض 
األمريكيـة  الخـام  مخزونـات 
بشـكل حاد يف األسبوع املنتهي 

يف 15 أبريل / نيسان.
من جانب اخر، بارشت املالكات 
الفنيـة والهندسـية يف رشكـة 
الحفر العراقيـة بأعمال الحفر 
مـرشوع  ضمـن  االول  للبـرئ 
حفـر 20 بـرئا نفطيـا يف حقل 

النارصية النفطي.
وقـال مدير عام رشكـة الحفر 
العراقية، باسـم عبدالكريم، يف 
بيان تلقـت ”الزوراء“ نسـخة 
منه: ان ”املـرشوع يأتي ضمن 
العقد املربم مع رشكة نفط ذي 
قـار بالتعاون مـع رشكة وذر 
فـورد العاملية لتقديم الخدمات 

النفطية“ .
واشـار املديـر العـام إىل انـه“ 
الحفـر  بعمليـات  البـدء  تـم 
باستخدام أجهزة حفر حديثة، 
وان العمق املخطط للبرئ 2200 

مرتا لتكوين املرشف“ .
واضـاف ان“ الرشكـة قامـت 
بتخصيص اربعة اجهزة حديثة 
ذات قـدرات حصانيـة محددة 
لتنفيـذ هـذا املـرشوع بفـرتة 

زمنية ال تتجاوز 18 شهرا“ .

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لألوراق 
بنسـبة  منخفضـا  الثالثـاء،  امـس  املاليـة، 

.(0.02%)
العـراق  لسـوق  التـداول  مـؤرشات  وجـاءت 
لـألوراق املالية ليـوم امس كما يـيل: بلغ عدد 
االسـهم املتداولة (1.614.028.524) سـهما، 
بينما بلغت قيمة االسـهم (5.631.624.622) 

دينارا. 
ISX 60 يف جلسـة  االسـعار  واغلـق مـؤرش 
امـس عىل (593.02) نقطة منخفضا بنسـبة 
(%0.02) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة 

البالغ (593.11) نقطة.
وتم تداول اسهم (36) رشكة من اصل (103) 
رشكة مدرجة يف السوق، واصبح عدد الرشكات 
املوقوفـة بقرار من هيئـة االوراق املالية لعدم 
التزامها بتعليمات االفصاح املايل (17) رشكة.

وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري 
العراقيني يف السـوق (14) مليون سهم بقيمة 
بلغت (17) مليون دينـار من خالل تنفيذ (6) 

صفقات عىل اسهم رشكة واحدة.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املستثمرين 
غري العراقيني يف السـوق (200) مليون سـهم 
بقيمـة بلغـت (82) مليـون دينار مـن خالل 
تنفيذ (43) صفقة عىل اسهم خمس رشكات.
يذكـر ان سـوق العـراق لـألوراق املاليـة قـد 
اسـتخدم انظمـة التداول االلكرتونـي وااليداع 
املركزي منذ عام 2009، ويسعى إلطالق نظام 
التـداول عـرب االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم 
خمس جلسـات تداول اسـبوعيا مـن االحد اىل 
الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة 
عراقية تمثـل قطاعات املصـارف واالتصاالت 
والصناعة والزراعة والتـأمني واالستثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة املوارد املائية، امس الثالثاء، أنها لم 
تحدد حتـى اآلن املسـاحات الزراعية املخصصة 
ملحاصيـل الخطـة الصيفيـة املقبلة، مؤكـدة أنَّ 
أولوياتها حالياً تتمحور حول توفري مياه الرشب.

وقال املتحدث الرسـمي باسـم وزارة املوارد، عيل 
رايض، يف بيـان اطلعت عليه ”الـزوراء“: إنه ”لم 
يتم حتى اآلن تحديد مسـاحات زراعة املحاصيل 
للصيف املقبل بسبب عدم إقرار الخطة الصيفية، 

والتي يؤمل إعالنها خالل املدة املقبلة“.
كاشـفاً عن ”وجـود محددات عـدة يعتمد عليها 
صنـاع القـرار بوزارتـي الزراعة واملـوارد إلقرار 
الخطـة، وهـي طبيعـة السـنة املائيـة، ومقدار 
الخزيـن الحـايل إضافة إىل كميات امليـاه الناتجة 

عن عملية ذوبان الثلوج املستمرة حالياً“.
وأضـاف رايض أن ”أولوية الوزارة حالياً تتمحور 

حول توفـري مياه الـرشب واالسـتهالك البرشي 
ضمن بغداد واملحافظات“، مؤكداً ”حرص الوزارة 
عىل تأمـني الحصص املائيـة لـألرايض الزراعية 
وحسـب الخزين املائي املتوفر، إسـهاماً بتطوير 
القطاع الزراعي باعتمـاد رفع جميع التجاوزات 
عـىل محرمـات األنهر والجـداول بالتنسـيق مع 

القوات األمنية“.
وأشـار رايض إىل أنَّ ”محصـول الشـلب بحاجـة 
إىل كميات كبرية من املياه كونه ُيسـقى بطريقة 
الغمـر، فضالً عن تأثري ارتفاع درجات الحرارة يف 
فصل الصيف التي تسـهم بزيـادة عملية التبخر 

بنسبة عالية جداً“.
داعيـاً الفالحـني واملزارعـني إىل ”تبنـي تقانـات 
الري الحديثة، وترشـيد اسـتخدام امليـاه، وعدم 
التجاوز عىل الحصص املائية لضمان وصولها إىل 

املستفيدين بشكل عادل وكامل“.
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áÓ»é@ãflbé@…fl@á”b»n€a@Ô–‰Ì@ıb‰Óæa@Üb„
بغداد/ متابعة الزوراء

نفت إدارة امليناء، األنباء التي أفادت بتعاقد النادي مع املدرب سامر سعيد، لقيادة الفريق بدال من 
هاتف شـمران.وقالت إدارة امليناء يف بيان مقتضب، هاتف شـمران مستمر مع الفريق، واليوجد 

أي اتصال بأي مدرب آخر، وكل ما يشاع بوسائل التواصل االجتماعي عاٍر عن الصحة».
ويعانـي امليناء، من تدهور نتائجه يف املوسـم الحايل، واقرتابه من الهبـوط لدوري الدرجة األوىل، 
عقـب تراجعـه للمركز الــ١٩ (قبل األخري) برصيـد ١٧ نقطة، وهذه النتائـج املتواضعة دفعت 
اإلدارة لتغيري الجهاز الفني للفريق يف أكثر من مناسبة، حيث قاد امليناء قيص منري وأمني فيليب 

وأحمد رحيم وهاتف شمران.
يذكر أن امليناء سـيحل ضيفا عىل نفط ميسـان،  ملعب ميسان األوملبي يوم غٍد الخميس، ضمن 

الجولة الـ٢٩ من الدوري العراقي.

ãºcÎ@ã–ñc

á‰‹nÿé¸a@ŸÓn‹Óé@›Ór∏@Âfl@l6‘Ì@åb»u@á‰Ëfl@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl@·≠

@Ù5ÿ€a@taáy¸a@Új◊aÏfl@¿@Òcãæa@äÎÜ@á◊˚m@ÚÓiã»€a@ÚÓfl˝«¸a@ÒÎá„

بغداد/ متابعة الزوراء
الريـايض   زاخـو  نـادي  أعلـن 
تعيني السـوري فراس الخطيب 
مدربا لفريقه، خلفا للمستقيل 
عبـد الوهاب أبو الهيـل، لنهاية 

املوسم الجاري.
وتعـد هذه التجربـة األوىل لنجم 
الكرة السـورية يف عالم التدريب 
كمـدرب أول، بعد اعتزاله اللعب 
دوليا مع منتخب بالده، ونهاية 

مسريته االحرتافية يف الكويت.

ويعاني زاخو من تراجع نتائجه 
وآخرهـا  اإليـاب،  مرحلـة  يف 
املاضيـة  الجولـة  يف  خسـارته 
أمـام الكهربـاء بنتيجة (0-1)، 
وتنتظـره مواجهـة مهمة أمام 
جـاره أربيـل يف الجولـة 29 من 
الدوري املمتاز، السبت املقبل يف 

ملعب فرانسوا حريري.
ويحتل زاخـو الرتتيب الثامن يف 
الئحة الدوري املمتاز برصيد 37 

نقطة.

@kÓ�©a@ëaãœ@äÏè€a@ÚÓ‡èm
ÏÇaå@Òãÿ€@biäáfl

@=»ì€a@áì®a@ÎÜÏu@›j‘nèm@áËìfl@¿@ÚÓ”aã»€a@ÚÓ‹ó‰‘€a

بغداد/ متابعة الزوراء
كشـفت تقارير صحفية اسـكتلندية أن 
نادي سـيلتيك يرغب يف التعاقد مع العب 
املنتخـب الوطنـي مهنـد جعـاز، ظهري 
أيرس فريـق هاماربي، أحد أندية الدوري 

السويدي املمتاز.
وقالت صحيفة ”ذا صن“ االسـكتلندية 
األيـرس  الظهـري  يطـارد  سـيلتيك  ان 

العراقـي مهند جعـاز، من أجـل تعزيز 
الخيارات الدفاعية يف االنتقاالت الصيفية 

املقبلة“.
إتمـام  سـيلتيك  ”يسـتهدف  وأضافـت 
الصفقة بقيمة مليوني جنيه إسرتليني، 

للظفر بخدمات الالعب العراقي“.
أنجـي  سـيلتيك  ”مـدرب  وزادت: 
بوسـتيكوجلو، أبدى إعجابـه بإمكانات 

جعـاز، وطلـب مـن اإلدارة التواصل مع 
الصفقـة يف  السـويدي، لحسـم  ناديـه 

املريكاتو املقبل“.
وأتمت: ”جعاز يعد الظهري األيرس األكثر 
إثارة يف السويد خالل املوسمني املاضيني، 
وسـبق أن لعب مع منتخب العراق تحت 
قيادة الهولندي أدفوكات الذي أرشف عىل 

تدريب سيلتيك يف املواسم السابقة“.

بغداد/ الزوراء
استعرضت االعالميات الرياضيات 
العربيات صاحبات الخربة الكبرية 

الكبـرية عـىل صعيـد  تجاربهـن 
مهنة االعالم الريـايض والصعاب 
التي واجهتم يف مشـوارهم اىل ان 

وصلـن اىل املواقـع املتقدمـة عىل 
هذا الصعيـد ..جاء ذلك من خالل 
الندوة املرئية التي نظمها االتحاد 
الرياضيـة  للصحافـة  العربـي 
مـن خالل لجنـة املـرأة يف االتحاد 
مسـاء أمس االول وحملت عنوان 
” تمثيليـة الصحفيـة يف االحداث 
الرياضية الكربى مناصفة ” وعرب 
تطبيق زووم بالتعاون والتنسـيق 
مـع الجمعية املغربيـة للصحافة 
اللجنـة  خـالل  ومـن  الرياضيـة 
النسـوية يف الجمعيـة ..ويف بداية 
الندوة القـى الزميل محمد جميل 
عبد القـادر رئيس االتحـاد كلمة 
اكـد من خاللهـا حـرص االتحاد 

عـىل اقامـة االنشـطة الخاصـة 
العربيات  الرياضيات  باالعالميات 
لتكون املـرأة العربيـة دائما جنبا 
اىل جنـب مـع زميلهـا االعالمـي 
الريايض العربي وقال لقد فرضت 
عـىل العالـم املتمدن فيـم العدالة 
الحقوق والواجبات  واملسـاواة يف 
بني الرجل واملرأة حيث بدأت املرأة 
منـذ مدة تلعـب دورا اساسـيا يف 
بناء الرياضـة واالعالم وتقدمهما 
لتطويرهما،  املـرشوع  والتنافس 
وطالب عبد القادر بتحقيق العدالة 
بحيث يتاح لالعالمية الرياضية ان 
تأخذ قرصتهـا الحقيقية العادلة 
الكـربى  الرياضيـة  االحـداث  يف 

وتغطيتها وهو حق مرشوع ال بد 
من دعمه عىل كافة املستويات.

وكانـت الزميلة رجاء السـعداني 
عضـو اللجنة التنفيذية ورئيسـة 
لجنـة املـرأة يف االتحاد قـد اكدت 
اهتمـام اللجنـة بدعـم الخطوات 
املهمـة التـي خطتهـا االعالميـة 
الرياضية العربية يف مشـاركاتها 
تجـارب  واسـرتضت  الرياضيـة 
الزميالت عىل هـذا الصعيد مثلما 
اشـارت االعالميـة الجزائرية ليىل 
بنـت فرحـات التـي ادارت الندوة 
اىل اهمية الدور الـذي لعبته املراة 
العربيـة يف مجال صعـب كان اىل 
وقـت مىض حكـرا عـىل الرجال ، 

وتحدثت املشاركات حول العنوان 
الذي حملته النـدوة حيث طالبت 
االعالميـة املغربية قائمة بلعويش 
زميالتهـا بالكفـاح وبـذل الجهد 
رغـم املعانـاة التـي تواجـه املرأة 
لكن عليها التغلب عليها والتسلح 
بادوات املعرفة املختلفة، واشارت 
ايناس مظهر  االعالمية املرصيـة 
الرياضيـات  االعالميـات  ان  اىل 
العربيـات فرضـن انفسـهن من 
خـالل العدد الكبري مـن الزميالت 
الريـايض  االعـالم  يف  العامـالت 
العطـاء  مسـرية  واسـتعرضت 
لألعالميات يف االحـداث الرياضية 

الكربى.
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بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ احمد حسن رايض  

الرشطـة  فريقـه  قاسـم  محمـد  قـاَد 
لالنتصـار عىل مسـتضيفه القاسـم (3 
- 0)، بعـد تسـجيله هدفـني وصناعـة 
الثالث، امس الثالثـاء، يف افتتاح الجولة 

29 من الدوري العراقي املمتاز.
افتتح قاسـم التسـجيل يف الدقيقة 31، 
وأضاف محمود املواس الهدف الثاني يف 
الدقيقة 45، قبل أن يعود قاسـم ليحرز 
الهدف الثالث يف الدقيقة 55، عىل ملعب 

الكفل بمدينة بابل.
بهذا االنتصـار، رفع الرشطة رصيده إىل 
73 نقطـة يف صدارة الرتتيب، بينما بقي 
القاسـم باملركز السـادس عرش برصيد 

30 نقطة.
اتسمت مجريات الشـوط األول باإلثارة 

والندية من طريف اللقاء.
وقـدم القاسـم ملحـات جيـدة، وكاد أن 
يتقـدم يف النتيجـة أكثـر من مـرة، لوال 
براعة حارس الرشطة أحمد باسل، الذي 
تصدى ملحاوالت عيل ماجد وأحمد تركي 

وداودا.
 واسـتغل الضيـوف بعـض األخطـاء يف 
الخط الخلفي ألصحـاب األرض، ونجح 
إىل تسـجيل  العـودة  يف  قاسـم  محمـد 
وصناعـة األهـداف بعـد غيـاب طويل 

بداعي اإلصابة.
وتمكـن مـن إدراك هدف السـبق بركلة 
حرة، نفذها بإتقـان عىل يمني الحارس 

محمد كاظم.
وسـجل محمود املواس الهـدف الثاني، 
مسـتغال تمريرة قاسـم بأفضل صورة، 
لتعانق تصويبته شـباك القاسم، معلنا 
التقدم بثنائية نظيفة مع نهاية الشوط 

األول.
ومـع انطالقـة الشـوط الثانـي، بـدت 
نوايا الرشطـة واضحة لتعزيـز تفوقه، 
بمضاعفة النتيجة بهدف ثالث، بعد عدة 

محاوالت هجومية من جهة اليمني.
ونجح محمد قاسـم يف تسـجيل الهدف 
الثالث، بعد توغله من العمق والتصويب 

بشكل مميز عىل يمني حارس القاسم.
وتواصلت الفعاليـة الهجومية للرشطة 
يف الدقائـق املتبقيـة من املباراة، وسـط 
تراجـع كبـري ألصحـاب األرض، رغـم 

التبديـالت التـي أجراها املدرب جاسـب 
سلطان.

ولم تسـفر محاوالت الطرفني بالدقائق 
األخـرية عـىل تغيـري النتيجـة، لتنتهي 
 ،(0 املواجهـة ملصلحـة الرشطـة (3 - 
ويعزز صدارته جدول الرتتيب، واالقرتاب 
خطوة جديدة نحو حصـد اللقب، بينما 
جعلت هذه الخسـارة فريق القاسـم يف 

مواقع الخطر واالقرتاب من الهبوط.
مـن جانبه أعلن نادي الـزوراء الريايض 
غياب سـتة العبني عن قائمة الفريق يف 
مباراته املقبلة أمام نفط البرصة، ضمن 
الجولـة 29 من الـدوري، يـوم الجمعة 

املقبل يف ملعب الشعب الدويل.
وسـيغيب عـن صفوف الـزوراء كل من 
عباس قاسـم وزياد أحمد وحيدر أحمد 
ومحمـد رضـا ومازن فيـاض لإلصابة، 

وأحمد مكنزي لإليقاف.

بينما عـاود العب الوسـط مهدي كامل 
تدريباتـه مـع الفريق، بعـد تعافيه من 
إصابـة سـابقة، ويعـد أمر مشـاركته 
يف املبـاراة املقبلـة، مـرتوكا لجاهزيتـه 

البدنية.
التدريبيـة  وحداتـه  الـزوراء  ويواصـل 
أيـوب  املـدرب  قيـادة  تحـت  اليوميـة 
أوديشـو، الذي عاد لقيـادة الفريق، بعد 
أن قـدم طلبـاً يف وقـت سـابق لـإلدارة 
يعتذر فيه عن عدم االسـتمرار بمهمته، 
إثر النتائـج املتواضعة يف مرحلة اإلياب، 
وعدم تحقيق الفوز أو تسجيل أي هدف 

يف مبارياته السبع املاضية.
من جانبها، ابدت ادارة الزوراء تمسكها 
الالعبـني  ومطالبـة  الفنـي،  بالجهـاز 
بمحو الصورة السـلبية واستعادة نغمة 

االنتصارات املفقودة.
يذكـر ان فريق الـزوراء يأتـي بالرتتيب 

الخامس برصيد 47 نقطة.
لجنـُة  اجتمعـت  منفصـل  سـياق  ويف 
االسـتئناف للبـِت يف الطلـِب املُقدم من 
قبـل نادي نفط الوسـط، وبعـد االطالِع 
عىل األوليـات كافة تبنَي أن االسـتئناف 
املُقدم من قبل نادي نفط الوسـط واقٌع 
ضمـن املـدة القانونّية ضد قـراِر لجنة 
االنضبـاط واملتضمـن ُمعاقبة مسـاعد 
مـدرب فريـق نفـط الوسـط والغرامة 
املاليـة للنـادي، لذلـك تَم قبوله شـكالً، 
بعدها اسـتمعت اللجنُة اىل إفادِة الحكم 
محمـد طارق أحمد، ومـن خالل إفادته 
الخطّية تبـنَي للجنة أن مسـاعد ُمدرب 
نـادي نفط الوسـط حيدر نجـم لم يقم 
بالتهجـم عـىل الحكـِم بل كانـت مجرَد 
محاولة لدفِع الحكم فقط .. عليه ولكل 
ما تقـدم قررت اللجنة مـا ييل، تخفيف 
عقوبة مساعد مدرب نادي نفط الوسط 

حيدر نجم من الحرمان خمس مبارياٍت 
اىل مباراتني تنفذ بحقه بعد االنتهاِء من 
العقوبة اإلداريـة وبغرامٍة ماليٍة قدرها 
(2000000) مليونا دينار، وذلك استناداً 
 (52) واملـادة  املـادة (1/51)  ألحـكام 
مـن الئحـة االنضبـاط واملصادقـة عىل 
عقوبة الغرامة بحِق نادي نفط الوسط 
بمبلغ مقـداره (200000)مليونا دينار، 
وذلـك للخروقـاِت التـي حدثـت يف دكِة 
االحتيـاط وعدم تحـيل املتواجدين فيها 
بالروِح الرياضّية اسـتناداً اىل نص املادة 
(47)، وعـىل إدارِة نـادي نفط الوسـط 
االلتزام بالقـراراِت الصادرة من اللجان 
القضائّية والتي تخص ِحرمان اإلداريني 
واملصورين وعدم تواجدهم مع الفريق، 
وبعكس ذلك سوف تتعرُض إدارة النادي 
اىل عقوباٍت أقىس يف املستقبل، استناداً اىل 

نص املادِة (32) من الئحِة االنضباط.

بغداد/ ساجد سليم
استقبلت القنصلية العراقية يف مشهد االيرانية فريق جودو نادي 
الحشـد الشـعبي الذي يعسـكر حاليا هناك تحضريا ملنافسـات 
الدوري العراقي بلعبة الجودو وتخلل املعسـكر لقاءات ودية مع 

االندية واملنتخبات االيرانية.
 وقام باستقبال الوفد عبدالكريم البرصي رئيس البعثة العراقية يف 
مشهد والدكتور محمد عبداالله القنصل يف مشهد ومن ثم اقامت 
البعثة وجبة فطور لكافة الوفد العراقي املتواجد يف مشهد .وقال 
القنصل الدكتـور محمد عبد االله اننا فخوريـن بحضور الوفود 
الرياضية اىل مشـهد فسـهلنا لهم جميع االمور اللوجسـتية من 
اجل انجاح هذا املعسكر وذكر ان الدبلوماسية الرياضية هي احد 
اذرع الدبلوماسـية الشعبية وهذا ما تسـعى له وزارة الخارجية 
العراقية من خالل تاكيدها عىل البعثات الدبلوماسية العراقية يف 
الخـارج واكد عىل هذا امللف املهم للتقارب ما بني الشـعوب ومن 

خالل صحيفتكم الغراء اتقدم بالشكر الجزيل اىل وزارة الخارجية 
العراقية عىل دعمهـا للملفات الرياضية خارج العراق ويف جميع 
الـدول وليس ايـران فقط الن اهتمـام الـوزارة بالواقع الريايض 

يعترب مهما جدا مابني الدول العاملية واالسيوية .
امـا رئيس البعثة عبدالكريـم البرصي الذي قال اوال نحن بخدمة 
الرياضة العراقية بجميع مفاصلها ويسـعدنا اليوم عندما يكون 
نادي الحشد الشعبي متواجدا يف مشهد حيث قمنا بتادية الواجب 
واسـتقبلناهم ووفرنـا لهم كل ما يحتاجونه من قاعات وسـكن 
ولقـاءات مع فـرق ايرانية وذكـر ان القنصلية عقـدت اتفاقات 
وبروتـوكاالت رياضية مع الجانب االيراني منها اسـتقبال فريق 
العـراق باملصارعـة ومنتخـب العراق بلعبـة الزور خانـة وقمنا 
بزيـارة املنتخب العراقـي بكرة القدم الذي تواجد مسـبقا عندما 
العـب منتخب ايـران لكرة القدم ضمن تصفيـات كاس العالم يف 

ايران. ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
يسـَتغرُب االتحاد العراقّي للصحافـِة الرياضّية 
االتهامـاَت املُجحفة التي أطلقهـا رئيُس نادي 
الديوانيـة الريايض حسـني العنكـويش يف أحد 
الربامج التلفزيونّيـة والتي أراَد منها النيَل من 
َمكانِة الصحفيـني الرياضيني الذين ُيعدون من 
أهّم ركائز نجـاِح الرياضة العراقّيـة بطريقٍة غري 

مقبولٍة جملًة وتفصيالً.
ويطالـُب االتحـاد رئيَس نـادي الديوانية بعـدِم كيل اإلدعـاءات ُجزافاً 
، وذكـر األشـياء  ٍ وإطـالق الكلمـات عـىل عواهنهـا ومـن دون تبـرصُّ
بُمسـمياتها واالبتعـاد عن إيهـام املُجتمـع الريايض بأمـوٍر بعيدٍة عن 

املنطِق والواقع.
واالتحـاُد لن َيتنازل عن حّقه يف الدفاِع عـن كل ما ييسء إىل الصحفيني 
الرياضيني، وهو صوتهم، واملحاوالُت التي يقوُم بها البعض البّد أن ُتقرب، 
ومـن كان يملُك الدليـَل فأبواب االتحاد ُمّرشعٌة لتقديـِم تلك األدلة أمام 
هـذه االتهامات املُجحفة، وإال فإن االتحاد لن يسـكَت عليها وسـيتخُذ 
الطرَق القانونّية كافة للدفاِع عن الصحفيني الرياضيني ولكِل َمن يتهم 

الصحفيني من دون وجِه حق.

بغداد / هشام السلمان 
أعلن مدرب  املنتخب  الوطني العراقي لكرة القدم  للصم الدكتور كاظم الربيعي  
عن جاهزية املنتخب للرشوع يف مباريات اوملبياد الصم الذي يشارك به املنتخب  

العراقي بالربازيل. 
الثالثة  املجموعة  ضمن  املنافسات  يف  مبارياته  اوىل  العراق  منتخب  وسيخوض 
امام املنتخب االمريكي موضحا ان العراق سيقابل منتخبات مايل وامريكا وتركيا 

واملانيا ضمن مجموعته. 
اتم االستعداد بعد ان دخل عدة معسكرات تدريبية خالل  املنتخب عىل  واكد ان 
االربعني يوما املاضية  اقيمت يف بغداد وكربالء وسوريا ، قائال ان منتخبنا سيدخل 
املباريات وهو عازم عىل تحقيق الفوز واالنجاز بغض النظر عن اسماء املنتخبات 

التي سنلعب امامها.

بغداد/ الزوراء
طمأن وزير الشباب والرياضة ورئيس 
عدنان  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد 
والجماهري  الريايض  الوسط  درجال 
بنجاح العملية الجراحية التي اجريت 

له يف مستشفى اسبيتار بالدوحة.
تداخال  كانت  العملية  ان  الوزير  وأكد 
االيمن  الكتف  منطقة  الوتار  جراحيا 
املواقف  نفسه  الوقت  يف  ُمثمناً   ،

تلقاها  التي  الطيبة  والكلمات  النبيلة 
الرياضيني  جميع  من  مشفاه  يف 
فضًال  الرياضية،  األرسة  يف  والعاملني 
املجتمع  واوساط  الجماهري   عن 
ينعم  أن  وَجْل  عز  الله  راجًيا  األخرى، 
والسالمة،   بالصحة  الجميع  عىل 
ولبلدنا االمن واألمان واإلزدهار ونحن 
نعيش يف ظل األيام العرشة األواخر من 

شهر رمضان املبارك.
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عني االتحـاد األوروبي 
البولنـدي  الحكـم 
مارتشينياك  سـيمون 
إلدارة مبـاراة ليفربول 
ذهـاب  يف  وفياريـال 
دوري  نهائـي  نصـف 

أبطال أوروبا.
أدار  أن  وسـبق 
مارتشـينياك، مبـاراة 
انتصـاره  يف  فياريـال 
عـىل   3-0 التاريخـي 
إياب دور  يوفنتوس يف 
16، وكذلـك فـوز  الــ 

ليفربول 0-2 عىل إنرت ميالن يف ذهاب ثمن النهائي.
ويدير الحكم البولندي مباريات دولية منذ عام 2011، ويبلغ 
من العمر 40 عاًما، ويسـاعده يف اللقاء، باول سـوكولنيكي 

وتوماش ليستكيفيتش.
وسيكون الحكم الرابع هو السلوفيني سالفجو فينشيشتش، 
عىل أن يتوىل مسئولية  تقنية الفار، توماش كفايتكوفسكي 

وبارتوس فرانكوفسكي.
وكانت املباراة األخرية التي أدارها مارتشينياك عىل املستوى 
القاري يف ملعب سـانتياجو برنابيو، يوم 12 أبريل/نيسـان 
املـايض، حـني تأهل ريال مدريد عىل حسـاب تشـيليس بعد 

اللجوء للوقت اإلضايف.

انتـزع يوفنتـوس فـوزا قاتـال من أمـام مضيفه 
ساسـولو، بنتيجـة (1-2)، يف ختـام الجولـة 
اإليطايل.سـجل جياكومـو  الـدوري  34 مـن 
راسبادوري الهدف األول لساسولو يف الدقيقة 
(39)، فيمـا سـجل لليـويف باولـو ديباال يف 
الدقيقة (45) ومويس كني يف الدقيقة (89).
ورفع يوفنتوس رصيده إىل 66 نقطة باملركز 
الرابـع، واقـرتب مـن تأمـني مركـزه املؤهل 
لـدوري األبطال، فيما توقف رصيد ساسـولو 
عند 46 نقطة باملركز العارش.وبحسب شبكة 
”أوبتـا“ لإلحصائيات، فـإن يوفنتوس نجح يف 
جمـع 12 نقطة من تحويـل تأخره إىل انتصار 
يف الدوري اإليطايل، منذ بداية عام 2022، أكثر 

من أي فريق آخر بخمس نقاط عىل األقل.
تعادل كريستال باالس مع ليدز

ـ خيم التعادل السـلبي عىل اللقاء الذي حل 
فيه ليدز يونايتد ضيفا عىل كريستال باالس، 
عىل ملعب (سلهورسـت بارك) ضمن الجولة 
الـ34 من الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم 

”الربيمريليج“.
وبهـذه النتيجة واصـل باالس مسلسـل نزيف 
النقـاط للمباراة الثالثة عـىل التوايل بهزيمتني، 

ثم تعادل.
كمـا أن الفريق اللندني لـم ينجح يف تحقيق 
أي فوز عـىل ليدز لثالث مباراة عىل التوايل، 
حيـث أنه منذ صعـود ليـدز للربيمريليج 
اكتفى بانتصار وحيد عليه يف مباراتهما 
 2020 ثـان  نوفمرب/ترشيـن  يف  األوىل 
برباعيـة مقابل هـدف، قبل أن يتلقى 
بهزيمتني متتاليتـني، يف مباراة الدور 
الثانـي للموسـم املايض، ثـم مباراة 
 2-0) املوسـم  لهـذا  األول  الـدور 

و0-1) عىل الرتتيب.
وبات رصيد ”النسـور“ 38 نقطة 

يف املركز الـ14 مؤقتا.
عىل الجانـب اآلخر، أضاف ليدز 
نقطة لرصيده الذي أصبح 34 

يف املركز الـ16، ليبتعد عن منطقة الخطر بفارق 5 نقاط.
سبورتينغ لشبونة يستعيد توازنه

ـ استفاد سبورتنج لشبونة من تعثر ”بورتو“ متصدر ترتيب الدوري 
الربتغايل، وقلص الفارق معه إىل 6 نقاط، قبل 3 جوالت من النهاية، 
بفوزه خارج قواعده عىل بوافيشـتا بثالثية نظيفة، يف ختام الجولة 
31 من املسـابقة.وعىل ملعب ”دو بيسـا“، أنهى سـبورتنج الشوط 
األول، متقدما بهدف سـجله العب الوسط الربازييل الشاب ماتيوس 
نونيـز يف الدقيقـة 37.ويف الدقيقة 58، عززت النـريان الصديقة من 
تقدم الضيوف بهدف ثان، جاء عن طريق رودريجو أباسكال بالخطأ 
يف مرماه.وعندمـا دخلت املباراة منعطفها األخري، أنهى برونو تاباتا 
األمـور تمامـا بالهدف الثالث مـن نقطة الجزاء، قبـل 7 دقائق من 
نهاية الوقت األصيل.واسـتعاد سـبورتنج بهذه النتيجة توازنه، بعد 

خسارتني عىل يد غريميه بنفيكا يف الدوري، وبورتو يف الكأس.
ورفـع الفوز رصيد ”األسـود“ إىل 76 نقطة يف املركز الثاني، ليقلص 
الفارق مع املتصدر بورتو، الذي رفض حسم اللقب رسميا بخسارته 

يف عقر دار سبورتنج براجا بهدف نظيف، إىل 6 نقاط.
أما بوافيشتا فتوقف رصيده عند 33 نقطة يف املرتبة الـ13.

قاسم باشا ُيسقط بشكتاش
ـ لّقن قاسـم باشـا مضيفه بشـكتاش درسـا قاسـيا، وفـاز عليه 
-3صفـر، يف املرحلة الرابعة والثالثني مـن الدوري الرتكي املمتاز، يف 

الوقت الذي فاز فيه سيفاس سبور عىل أالنياسبور -1صفر.
ورفع قاسـم باشـا رصيـده إىل 47 نقطـة يف املركز الحـادي عرش، 

وتوقف رصيد بشكتاش عند 51 نقطة يف املركز السابع.
وسـجل جاكسـون موليكا الهدفني األول والثالث لقاسـم باشـا يف 
الدقيقتني 28 و82، وتكفل مرتىض بن وناس بتسجيل الهدف الثاني 

يف الدقيقة 45.

اسـتقر بول بوجبـا، نجم مانشسـرت يونايتد، عىل قـراره النهائي يف ظل 
انتهاء تعاقده مع النادي اإلنجليزي، بنهاية املوسم الجاري.

ذكرت صحيفة دييل ميل الربيطانية أن بوجبا لن يلعب مجددا بقميص 
الشـياطني الحمر، يف ظل تعرضـه إلصابة عضليـة يف وقت مبكر من 

مباراة ليفربول، ما ينذر بغيابه لنهاية املوسم.
وأضافت أن النجم الفرنيس أبلغ رالف رانجنيك، املدير الفني ملانشسرت 

يونايتد وزمالئه يف الفريق بأنه قرر الرحيل بنهاية املوسم الجاري.
كما حذف بول بوجبا نفسـه من تجمع العبي مانشسرت يونايتد عىل 

تطبيق ”واتساب“، قبل انتهاء املوسم.
من جانبها، لفتت شـبكة راديو مونت كارلو الفرنسـية، أن مستقبل 
بوجبا يدور يف فلك 3 أندية، هي باريس سان جريمان، يوفنتوس وريال 

مدريد.

وصل سباق الدوري اإليطايل األكثر تكافئا وإثارة خالل 
السـنوات األخرية إىل محطته األخرية. وهناك 4 جوالت 
فقط متبقية عىل انتهاء السباق، 5 إلنرت ميالن، املفتوح 

عىل مرصاعيه بني كبريي ميالنو.
وسـيتوج باللقب فريق واحد، ومن ثم ليس هناك أدنى 
هامش الرتكاب خطأ، وأي تعثر ألي من الفريقني يعني 

خروجه من حسـابات املنافسـة عىل ”السـكوديتو“.
وكان نابـويل ضمن ثالثي املقدمة املنافس عىل الدوري، 
لكنه راح ضحية هزيمتـه املخزية األخرية أمام إمبويل، 
فبعـد تقـدم ”فقراء الجنـوب“ بهدفـني نظيفني، قلب 
إمبـويل الطاولة وأحرز 3 أهـداف يف آخر 10 دقائق من 

املباراة.
أما بالنسبة إىل يوفنتوس، البعيد عن حسابات املنافسة 
عـىل اللقـب، فينبغي عليـه التأكيد عىل احتـالل مركز 
مؤهل إىل النسخة املقبلة من دوري أبطال أوروبا، حيث 
يواصـل روما، بقيادة املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو، 

مطاردة ”السيدة العجوز“ يف الجوالت املاضية.
ويتصـدر ”الروسـونريي“ ترتيـب الـدوري برصيد 74 
نقطة حصدهـا من 34 مباراة وبفـارق نقطتني فقط 
عـن حامل اللقب ”النرياتزوري“، ومن ثم لكي يقتنص 
األول اللقـب فعليـه انتظـار سـقوط جـاره يف أي من 

مبارياته الخمس املتبقية، رغم صعوبة األمر.
وعاش اإلنرت شـهرا للنسيان خالل مارس/آذار املايض، 
حيـث غادر بطولة دوري أبطـال أوروبا وخرس صدارة 
ترتيب الدوري، لكنه اسـتفاق يف أبريل/نيسان الجاري 
وعاد مـرة أخرى للمنافسـة عىل اللقب وصار يمسـك 

زمام أموره بيديه.
ويسـافر إنرت ميـالن اليـوم األربعاء ملالقـاة بولونيا يف 
مباراة سـتلعب دورا هاما يف الـرصاع عىل اللقب، وذلك 
بعـد تغلب ”النرياتزوري“ عىل ميـالن بثالثية نظيفة يف 

نصف نهائي كأس إيطاليا.
ويف حالـة االنتصـار عـىل بولونيـا فإن كتيبـة إنزاجي 
ستسـتعيد الصدارة بفارق نقطة واحدة وسـتتبقى 4 
مباريات يف الرصاع: أودينيزي وكالياري خارج ”سـان 

سـريو“ وإمبـويل وسـامبدوريا يف الديـار، وجميع تلك 
الفرق تقع يف النصف الثاني من جدول الرتتيب.

عـىل الجانب اآلخـر ينتظر ميالن ما سـيحدث بني إنرت 
وبولونيا ملعرفة ما إذا كان سيسـتمر يف صدارة الرتتيب 
ويصبح مصـريه بيديه يف التتويج باللقـب الغائب عن 
خزينة النادي منذ موسـم 2010ـ2011 أم سـيعود إىل 

الوصافة.
ولـدى ”الروسـونريي“ جـدول أصعب عىل الـورق من 

”النرياتـزوري“، حيـث يواجه فيورنتينـا وأتاالنتا عىل 
ملعبه وهيالس فريونا وساسولو خارج ملعبه.

ويصـل إنرت ميـالن إىل املرحلة النهائية والحاسـمة من 
املوسـم يف حالة أفضل من ميـالن، ومباراتهما األخرية 
يف الـكأس خري دليل عىل الفارق بني الفريقني يف الوقت 

الحايل.
وواصـل ”النرياتزوري“ عروضه الرائعة، ففي الشـهر 
الجـاري تفوق عىل روما ويوفنتوس وسـبيزيا وفريونا 
يف الدوري وميالن يف كأس إيطاليا، ويأمل إنهاء الشـهر 
بانتصار عىل بولونيا.عىل عكس ”الروسـونريي“ الذي 
يعانـي عـىل املسـتوى الهجومـي، ففي بدايـة أبريل/
نيسان تعادل سلبيا يف مباراتني، رغم قوته عىل املستوى 

الدفاعي وامتالك العب مميز بإمكانيات رفائيل لياو.
ويف آخر ثالث مباريات انترص ميالن عىل جنوى وخرس 
بثالثيـة من إنـرت يف الكأس وقلب الطاولة عىل التسـيو 

بهدفني لهدف يف لقاء الجولة املاضية.
ويف حالة انتهاء املوسـم بتعادل الفريقني عىل مستوى 
النقاط، فإن اللقب سيعود إىل خزينة ميالن، حيث تصنع 

املواجهات املبارشة الفارق عىل مستوى الرتتيب.
وانتهـت مبـاراة الـدور األول بـني الفريقـني بالتعادل 
السـلبي، وحقق ميالن انتصارا تاريخيـا يف لقاء الدور 

الثاني بهدفني لهدف.
وبغض النظـر عما سـيحدث، فإن الجمهـور اإليطايل 
ينتظره شـهر مثري، وسـتكون كل مباراة مليالن واإلنرت 
بمثابة نهائـي، وأي تعثر لفريق سـيعني تحول اتجاه 

اللقب نحو الفريق اآلخر.

 يـرى قلب دفاع ليفربـول، فريجيل 
فـان دايـك، أن مواجهـة فياريـال 
اليوم األربعاء يف ذهاب نصف نهائي 
دوري أبطـال أوروبـا، عـىل ملعب 
آنفيلـد، سـتكون صعبـة للغايـة، 
مستبعدا كون فريقه املرشح األوفر 

حظا للتأهل للنهائي.
وأضاف فان دايك: ”سـيكون األمر 
صعبـا للغايـة، ألن فياريـال فريق 
شـاهدت  بالتأكيـد  جـدا..  معقـد 
مباراتيهـم أمـام بايـرن ميونيـخ، 
وهو فريق رائع من ناحية التنظيم 

الدفاعي“.
وتابـع: ”العبـو فياريـال يعملـون 
كثـريا، ولديهم خربات كبرية.. وقبل 

كل يشء يلعبون بشكل جماعي“.

دفـاع  بقلبـي  دايـك  فـان  وأشـاد 
”الغواصات الصفراء“، وهما راؤول 
ألبيـول وباو توريـس، قائال إنهما: 
”العبـان رائعـان، همـا مـن ذوي 

الخربة ورائعان للغاية“.
واسـتكمل: ”جـريارد مورينـو (إذا 
لحـق باملباراة) العـب رسيع للغاية 
ونعـرف  مفاجأتـك..  ويمكنـه 
إمكانيات دانجوما حينما كان العبا 
يف بورنموث.. ستكون مباراة معقدة 
للغايـة، لكن هـذه سـمة مباريات 
نصـف نهائـي التشـامبيونز ليج.. 

نعلم أن األمر لن يكون سهال“.
وعمـا إذا كان ليفربـول قـد درس 
فياريـال جيـدا، قـال فـان دايـك: 
”حسـنا، أيا كان منافسنا يف نصف 

النهائي علينا دراسـته جيدا، ألن يف 
هذا الدور ال يتنافس سوى األفضل.. 

ال يوجـد منافـس سـهل يف نصـف 
صاحب الـ30 النهائي“.وتابع 

عاما: ”نعي جيدا صعوبة مثل هذه 
املباريات وهؤالء املنافسني.. مباراة 
اإليـاب سـتكون يف إسـبانيا، وهذا 
سيجعلها أكثر صعوبة، ونتوقع أن 

تكون مكثفة للغاية“.
وعمـا إذا كان فريقـه هـو األوفـر 
حظا للتأهل للنهائي، قال: ”ال، هذه 
النقاشـات تثريها الصحافة، لكننا 
ال نفضل االسـتماع لها.. ال نستمع 

إذا أخربونا أننا األوفر حظا أو ال“.
وأردف الدويل الهولندي: ”سنخوض 
مواجهة اليـوم األربعاء كما نحاول 
دومـا خـوض املباريات، بالسـعي 
للفوز ومحاولـة الوصول للنهائي.. 
فياريال فريق كبري، ويمتلك جماهري 
عريضة ومدربا كبـريا.. لدينا رغبة 

كبرية يف أن نخوض هاتني املباراتني 
اآلن“.

وعن مـدى اإلضافـة التي شـكلها 
انضمـام الكولومبـي لويـس دياز 
االنتقـاالت  فـرتة  خـالل  للفريـق، 
الشـتوية املاضية، قـال: ”إنه العب 
يشكل خطورة كبرية عىل املنافسني، 
وقادر عىل خلخلـة الدفاعات يف أي 

وقت بفضل إبداعاته“.
وختم فـان دايك: ”لـم يمكث معنا 
سـوى شـهرين.. مـن الطبيعي أن 
تكون فرتة التأقلم صعبة ألنه وصل 
للتو، لكنه العب مدهش وشخصية 
رائعة.. لقد تمكن من اللعب بجودة 
برسعـة  الفريـق  لخدمـة  رائعـة 

كبرية“.
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يتمسـك نـادي برشـلونة بالتعاقد مـع البولنـدي روبرت 
ليفاندوفسـكي، مهاجم بايـرن ميونيخ، خـالل املريكاتو 
الصيفي املقبل.وينتهي عقد ليفاندوفسـكي مع البافاري 
عـروض  البولنـدي  الالعـب  ويرفـض   ،2023 صيـف  يف 
التجديـد مع بايـرن ميونـخ حتـى اآلن.وكتـب فابريزيو 
رومانو، خبـري انتقاالت الالعبني واملدربـني يف أوروبا، عرب 
حسـابه عىل ”تويرت“:“ال يزال برشلونة يعمل عىل صفقة 
ليفاندوفسـكي، ويجـري محادثات مع وكيله منذ شـهر 
فرباير/شباط“.وأضاف: ”خطة برشلونة واضحة يف حسم 
الصفقة، حيث ينتظـرون الخطوة األوىل بأن يناقش وكيل 

ليفاندوفسكي عقد الالعب مع بايرن ميونيخ، قبل التقدم 
بالعرض األول“.وأتم: ”ليفاندوفسكي مطلع بشكل جيد 
عىل موقف برشلونة من التعاقد معه، لكنه يمنح األولوية 
لبايـرن ميونيخ“.مـن جهـة أخـرى، يخطط برشـلونة 
للتعاقـد مع العب جديد مـن الدوري اإلنجليـزي املمتاز، 

خالل املريكاتو الصيفي املقبل، بحسب تقارير صحفية 
إسبانية.وزعمت العديد من التقارير أن برشلونة حسم 
بالفعل التعاقد مع الدنماركي أندرياس كريستينسـن، 
مدافع تشـيليس، خالل الصيـف املقبل.وقالت صحيفة 

”سبورت“ اإلسـبانية، إن برشـلونة يخطط حالًيا لضم 
الربتغايل روبن نيفيز، العب وسـط وولفرهامبتون، خالل 
الصيف املقبل.وأشارت إىل أن خورخي مينديز، وكيل نيفيز، 
وضع الالعب عىل طاولة برشـلونة منذ عدة أشـهر، وتمت 
دراسـة الصفقة بالفعل.وأعاد البارسا تنشيط االتصاالت 
املتعلقـة بضم نيفيـز يف األيـام األخرية بسـبب تأكده من 

حاجة سـريجيو بوسـكيتس إىل بديل يف املوسـم املقبل.
وذكرت ”سـبورت“ أن نيفيز منفتح عىل االنتقال 

إىل برشـلونة، حتى وإن كانت الصفقة عىل 
سبيل اإلعارة.

عرب االتحاد الكامريوني لكرة القدم، برئاسـة صامويل إيتو، عن اسـتيائه من 
الترصيحـات النارية التي أطلقها مـدرب املنتخب الجزائري، جمال بلمايض، 
بشـأن املباراة التي جمعت الفريقني، يف إياب الدور الفاصل املؤهل لنهائيات 
كأس العالـم.وكان جمـال بلمـايض، قـد خص القنـاة الرسـمية لالتحاد 
الجزائري لكرة القدم، بترصيح حرصي، أكد من خالله أن مباراة املنتخبني 
لم تعرف مرور األفضل، بل أن مصري فريقه حسمه الحكم الجامبي باكاري 
جاسـاما، الذي ”تسـبب يف تأهل املنتخب الكامريوني“، بحسـب بلمايض.

وكشـف االتحـاد الكامريوني، يف بيان عرب موقعه الرسـمي، أن ترصيحات 
بلمـايض، أثـارت قلقا كبريا لدى مسـؤوليه، ألنها ”تضمنـت تلميحات قد 
تثري الشـكوك حول نزاهة القادة الكامريونيني“.وأضاف البيان: ”بلمايض 
أشـار ضمنيا إىل أن نتيجة املباراة قد تم تشـويهها، وترتيبها عىل حساب 
الجزائر، من قبل الحكم، بتواطؤ من 2 أو 3 أشخاص“.وواصل: ”يتحفظ 
االتحـاد الكامريونـي بكامـل حقوقـه إزاء ترصيحات بلمـايض، ويعلن 
اللجوء إىل لجنـة األخالقيات باالتحاد الدويل لكـرة القدم“.وختم البيان: 
”كرة القدم لعبة شـعبية، ويجب أن توحدنـا يف الهزيمة كما يف النرص، 
وال يجـب أن ننىس قيم الرياضة، التـي علمتنا أن بعض املباريات يمكن 
أن تحمـل نتائج يصعب قبولها، لكـن يف جميع األحوال، يجب أن نحرتم 

قواعد اللعبة وأن نحافظ عىل تقديرنا للخصم“.

ÔÿèœÎá„b–Ó€@Ú‘–ñ@·è®@∂Î˛a@ÒÏ�©a@ãƒn‰Ì@Ú„Ï‹íãi

@b–Ó–‹€@ıÏv‹€bi@ÜáËm@ÊÎ7flbÿ€a
Ôöb‡‹i@kjèi

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

كشـف فابريزيو رومانو، خبري سـوق االنتقاالت يف أوروبا، عن 
املوعد املتوقع لتوقيع األملاني أنطونيو روديجر، مدافع تشيليس، 
عىل عقود انتقاله لريال مدريد.وينتهي عقد روديجر (29 عاًما) 
مع تشـيليس بنهاية املوسم الجاري، وقد أعلن مواطنه توماس 
توخيل، املدير الفني للبلوز، أن الالعب أبلغه بقرار الرحيل عقب 
نهاية املوسم.وكانت أنباء قد ترددت عىل مدار األشهر املاضية، 
بوجـود رغبة مـن جانب ريال مدريد يف الحصـول عىل خدمات 
روديجـر مجاًنا.وكتب رومانو، عرب حسـابه عىل ”فيسـبوك“، 
أن ريـال مدريد توصل التفاق مـع روديجر، عىل التوقيع ملدة 4 
سـنوات، حتى صيـف 2026.وأضاف رومانـو، أن هناك بعض 
التفاصيل البسيطة التي يتم االتفاق عليها، ولكن لن يتم اإلعالن 
النهائي عن الصفقة قبل نهاية املوسـم، حتى لو وقع روديجر 
يف مايو/ أيار املقبل.وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد أفادت 
بأن اإليطايل كارلو أنشيلوتي، املدير الفني لريال مدريد، قد منح 
إدارة املرينجي الضوء األخرض لحسم صفقة روديجر.وسيكون 
ريـال مدريد مطالًبا بمنح املدافع األملاني راتًبا يتجاوز 9 ماليني 

يورو يف املوسم، وهو الرقم الذي كان يتقاضاه يف تشيليس.
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الطالبان: محمد عمر/ سايل محمد:
تقتيض مهنة الصحافة الحصول عىل 
املعلومـات مـن مصادرهـا املختلفـة 
وتهـدف اىل كشـف الحقائـق ونرشها 
وظـروف  بيئـة  يف  ولكـن  للمجتمـع 
كمـا يف العـراق تصبـح هـذه املهنـة 
خطرية عىل حيـاة العاملني الن بعض 
الحقائـق قـد تـؤدي بمكتشـفها اىل 
املخاطر، وقد تكون هذه املهنة صعبة 
ايضـا ومتعبـة، لضعف املـورد املادي 
ناهيـك عـن  االعالميـة  للمؤسسـات 
املضايقـات والتحديـات التـي تواجه 
الصحفي خالل مزاولته للمهنة، فيما 
أكـد رئيس خلية اإلعـالم األمني اللواء 
سـعد معـن ان «رشيحـة الصحفيني 
رشيحة مهمـة، والوضع االمني اليوم 
للصحفيـني افضـل بكثري مـن الفرتة 

السابقة».

@â‰fl@ãÄÄèÇ@÷aãÄÄ»€a@ZÔÄÄ„aäáj€a
@Ô–zñ@500@ÜÎá¢@2003

 يصف االكاديمي والصحفي، الدكتور 
واثـق عبـاس، مهنة الصحافـة بانها 
«مهنـة املتاعـب نظرا ملـا يتعرض له 
الصحفـي مـن مواقـف محرجـة او 
خطـرة وايضا ما تتطلبـه هذه املهنة 
للنجـاح  ومضنـي  كبـري  جهـد  مـن 
واثبات الـذات فيها»، ويشـري اىل ان « 
الصحفي يف بداية مزاولته لهذه املهنة 
يقع بالكثري من االخطـاء وعىل اثرها 
توجه اليـه العديد من االنتقادات فمن 
الـرضوري لـه ان يتعلم مـن اخطائه 
مـع االخذ بنصح ذوي الخربة يف مجال 

الصحافة» .
اما الصحفي والتدرييس يف كلية االعالم 
بالجامعـة العراقيـة الدكتـور فاضل 
البدراني يقول: ان «اكثر صعوبة تعيق 
الصحفـي يف حصوله عـىل املعلومات 
هـي التـي تتعلـق بالشـخصية التـي 
يقابلها، فتكمن الصعوبة يف الحصول 
عـىل معلومـات وترتيـب لقـاء معها 
فضـال عن انمـاط هذه الشـخصيات 
التي قد تكون جافة وغري مرنة، اوغري 
مسـتعدة ان تتعامـل مع االعـالم لذا 
يجـب  عـىل الصحفـي ان يمتلك عدة 
مهارات تمكنه من االستعداد للتعامل 

مع هذه الشخصية».
وينصـح البدراني الصحفيني املبتدئني 
مقابلـة  يف  بدايتهـم  «تكـون  بـان 
الشـخصيات القريبـة منهـم املحببة 
واملتعاونة فمثال اساتذة الجامعات او 
االقارب الذين لهم نفـوذ داخل الدولة 

عنهـا  املعـروف  شـخصيات  مـع  او 
باالعتدال».

ويضيـف البدرانـي « ان الصحفيـون 
اىل  يعانـون   ٢٠٠٣ منـذ  العـراق  يف 
االن مـن اسـكات اصواتهـم مـن قبل 
االطراف والجهات املسلحة وجماعات 
العنـف التي ال تريـد الي صوت حر ان 
ينافسـها وال اي طـرف صحفـي ان 
يكشف عن جرائمها وعيوبها»، ويبني 
«اننـا  خرسنـا بالعـراق منـذ ٢٠٠٣ 
اىل االن بحـدود الخمسـمائة صحفي 
باستشـهادهم عـىل ايـادي التطـرف 
واالرهـاب، باالضافة اىل اعتقال املئات 
من الصحفيني السكات اصواتهم مما 
اضطر العديد منهـم اىل مغادرة البالد 

بسبب هذه التهديدات».
وبحسـب منظمة مراسلون بال حدود 
ان العـراق خـالل نسـخة ٢٠٢١ مـن 
التصنيف العاملـي لحرية الصحافة قد 

تراجـع اىل املرتبة ١٦٣ حيـث احتل يف 
عام ٢٠٢٠ املرتبة ١٦٢ خالل التصنيف 

الذي يشارك فيه ١٨٠ بلد.

@pãœÎ@ÚÓ‹Çaá€a@ÒäaåÎ@ZÂ»fl@ıaÏ‹€a
ÚÓ–zó€a@paã‘‡‹€@ÚÌb‡®a

 بـدوره قال مدير العالقات واإلعالم يف 
وزارة الداخليـة ورئيـس خلية اإلعالم 

األمني اللواء سـعد معـن ان «رشيحة 
الصحفيـني رشيحة مهمـة وبالتاكيد 
يف السـنوات املايض كان الخطر عليهم 
ايضـا رشيحـة  باعتبارهـم  موجـود 

شـهداء  منهـم  وفقدنـا  متصديـة، 
وجرحى وقـد كان هنـاك اهتمام من 
قبـل الحكومـة العراقيـة يف موضوع 
تامني الحماية لهم ومشاريع مشرتكة 
منهـا مـع اليونسـكو وتعـاون مـع 
مجلس القضاء ومع نقابة الصحفيني 

لتامني الحماية لهم».
ويؤكد اللواء سعد معن عىل ان «الوضع 
االمني اليـوم للصحفيني افضل بكثري 

من الفرتة السـابقة وكـوزارة داخلية 
كان لها بصمات واضحة اذ سـاهمت 
يف توفري الحمايـة للمقرات الصحفية 
ويف تزويدهـم باجـازات حيازة وحمل 

السالح مع رسعة باالستجابة».
ويعتقد رئيس خلية االعالم االمني ان « 
البيئة االعالمية االن مناسبة، بدليل ان 
كل االعالميني يمارسون عملهم االن.. 
وحرية التعبري يف العراق اصبحت شبه 

مثالية».

@÷Ï‘y@ÊÏÄÄ„b”@ZÔÄÄ»Óiã€a@·ÄÄ√b„
@‚áÄÄ«@ÛÄÄ‹«@áÄÄ◊˚Ì@µÄÄÓ–zó€a
 ÈmaÎÜaÎ@Ô–zó€a@Û‹«@ıaán«¸a
 وحـول قانـون حقـوق الصحفيـني 
يقـول عضو مجلس نقابة الصحفيني 
العراقيني، الدكتـور ناظم الربيعي انه 
«بسـبب الصعوبـات والظـروف التي 
عاشـها الصحفيون يف العـراق قامت 
النقابة بتقديم مرشوع  قانون حقوق 
الصحفيـني العراقيني املرقم ٢١ سـنة 
٢٠١١ والـذي تـم ترشيعـه مـن قبل 
النـواب  بتاريـخ ٢٩ / ٨ /  مجلـس 

.«٢٠١١
ويبـني ان «قانون حقـوق الصحفيني 

قد تضمن تسعة عرش مادة اكدت عىل 
انـه ال يجـوز االعتداء عـىل الصحفي 
وادوات عمله ويف حالـة االعتداء عليه 
يعتربهذا بمثابـة االعتداء عىل موظف 
حكومي اي تقام عليـه مادة قانونية 
ويتم سـجنه من ستة اشـهر اىل سنة 

ونصف».
وتعقيبـا عـىل بعـض مـواد القانون  
فان املـادة الثالثة مـن قانون حقوق 
مهمـة  ميـزة  اعطـت  الصحفيـني 
للصحفـي باعطائه الحـق بالحصول 
املعلومـات واالنبـاء والبيانـات  عـىل 
مـن  املحظـورة  غـري  واالحصـاءات 
مصادرها املختلفة وله الحق بنرشها 
بحـدود القانـون وايضـا الحـق بـان 
يحتفـظ برسيـة معلوماته امـا املادة 
الحاديـة عـرش حـددت راتـب ال يقل 
عـن ٧٥٠,٠٠٠ دينـار عراقـي لجرحا 
الصحفيني وراتـب ١,٢٠٠,٠٠٠ دينار 
عراقي الهايل شهداء الصحفيني اسوة 
بضحاية االرهاب وقد خصصت املادة 
الثانية عرش من القانون عالج مجاني 
الذيـن  للصحفيـني  الدولـة  توفـره 
تعرضوا الصابة اثناء تأديتهم لعملهم 

امـا املـادة الرابعة عرشة فهـي تمنع 
فصل الصحفي تعسفيا من عمله».

ويوضـح الربيعي «حدثـت الكثري من 
املشـكالت بعد ترشيـع هـذا القانون 
لـذا قامت هنـاك لجان مشـرتكة بني 
النقابـة ووزارة الداخلية وجهاز االمن 
ووزارة  املخابـرات  وجهـاز  الوطنـي 
الدفاع لغرض تسهيل عمل الصحفيني 
وحصولهـم عىل الباجـات وخصوصا 

يف اثنـاء تعطيل الـدوام او اثناء فرض 
حظر التجوال مثل ما شـهدنا يف ازمة 

كورونا».
ويؤكـد الربيعـي عىل انـه «ال يجوز 
محاكمـة الصحفي او التحقيق معه 
اال بحضور ممثل عمومي عن نقابة 
الصحفيـني  نقيـب  او  الصحفيـني 
حـرصا وبغـض النظر فـان النقابة 
جميـع  بحقـوق  وتطالـب  تدافـع 
الصحفيـني سـواء منتمـني او غـري 

املنتمني لها».
الصحفيـة شـماء عمـاد تشـدد عىل 
انتمـاء الصحفـي لنقابـة الصحفيني 

للمحافظة عىل حقوقه 
 وبشـأن املسـاءلة القانونيـة تقـول 
الصحفيـة شـيماء عمـاد «مـن اكثر 
القضايـا القانونية التـي يتعرض لها 
الصحفي خالل عمله هي التي تخص 
الخروقات لالماكـن االمنية وتجاوزه 
السـياقات اإلدارية ملؤسسة أو ملوظف 

أثناء تأديته مهماته».
وتضيف «اصبحت الجرائم االلكرتونية 
تاخـذ حيـز كبـري مجـال الصحافـة 
حيث يقوم الصحفـي بفربكة الصور 

ومقاطـع  الصوتيـة  والتسـجيالت 
الفيديـو بطريقة تغري مـن املضمون 
الحقيقي للمحتوى باستعماله برامج 

املونتاج والفوتوشوب».
وتشري عماد اىل ان «ما يدفع الصحفي 
لقيامه بهـذه الخروقات هو اعتقاده 
بانه يقوم بسـبق صحفي ويبحث عن 
الشـهرة وابراز اسـمه خالل الوسـط 
يكـون  ال  الصحفـي  والن  االعالمـي 
مشـهورا بقدر شـهرة االعـالم املرئي 
كمقـدم الربامج لـذا يتجـه اىل تزوير 
الحقائق لعمل ضجة اعالمية يربز من 

خاللها».
يحصـل  «ان  اهميـة  عـىل  مشـددة 
والتصاريـح  الكتـب  الصحفـي عـىل 
الرسمية خالل قيامه بعمله الصحفي 
ويكون لديه انتماء لنقابة الصحفيني 

للمحافظة عىل حقوقه الكاملة».

@Ô–zó€a@fib1a@¿@Òaãæa
وعـن وجـود املـرأة يف ميـدان العمـل 
حـوراء  االعالميـة  تقـول  الصحفـي 
االنصـاري ان «امليـدان الصحفـي هو 
من اصعـب امليادين واخطرهـا العمل 
الصعبة والخطرة سواء للذكر او االنثى 
وفيـه الكثري مـن التحديـات خاصة يف 

اثنـاء الظـروف الطائفية والسياسـية 
الصعبة  التي مر بها العراق اال ان هذه 
التحديـات والظـروف لـم تمنعني من 
دخول هذا املجال ويف نفس الوقت كنت 
حريصة عىل الحفاظ عىل حياتي وحياة 

عائلتي والفريق الذي يعمل معي».
وتضيـف االنصـاري «انـا مـن عائلة 
ملتزمـة جـدا وارتـدي الحجـاب قـد 
لهـذا  دخـويل  يف  صعوبـة  واجهتنـي 
املجـال الن اكثر املؤسسـات االعالمية 
ال توظـف املحجبـات لكنـي تجاوزت 
هـذه الصعوبة الن املجتمـع العراقي 
بعد ٢٠٠٣ تعـود عىل ظهور اعالميات 
وصحفيات يرتديـن الحجاب وخاصة 

مع كثرة املوسسات االعالمية».
وبشـكل عام ذكر استبيان قامت به 
شبكة الباروميرت العربي عن عوائق 
تعرتض دخول النسـاء ملجال العمل 
ان نسبة ٣٣٪ تتمثل باعطاء الرجال 
االولويـة بالعمـل و٥٥٪  الن مـكان 
العمل مختلـط و٦٨٪ لقلـة االجور 
و٧٠٪ لعدم توفري وسائل املواصالت 
و٧٦٪ بسـبب عـدم توفـري خيارات 

رعاية االطفال.

ÚÓè–„@pbÌá•Î@pb†ÏÃö
مجـال االعالم هـو من املجـاالت التي 
تكـون بيئـة العمـل فيـه صعبـة من 
الناحية النفسـية  فمثال ضغط االدارة 
عـىل العاملـني لديها باالضافـة اىل ما 
يتعرض لـه العاملـون من اسـتغالل 
عملـه  عـىل  ومسـاومات  وظيفـي 
او ضعـف الدعـم املعنـوي يف بعـض 

االحيان.
ويقـول مقـدم الربامج عـالء كريدي 
ان «بعـض مـدراء القنـوات يف العراق 
يسـتغلون العاملـني لديهـم بالعمـل 
باكثـر مـن وظيفـة وبراتـب يعـادل 
وظيفة واحدة فقط وهذا اسوء االمور 

التي يمكن ان يواجهها االعالمي».
ويضيـف كريـدي ان «رفـض االفكار 
قبـل  مـن  دعمهـا  وعـدم  الجديـدة 
املؤسسـات االعالمية لها تاثريات جدا 
سلبية عىل تطور االعالمي عىل العكس 
ما نراه يف دول اوربا وامريكا باحتضان 
مؤسساتها االعالمية االفكار الجديدة 

وتطويرها».
واشـار اىل ان «من يدخل مجال االعالم 
وخاصة الصحافة فانه سوف يتعرض 
اىل مشـكالت يف عـدة جوانـب منهـا 
واالمنيـة  واالجتماعيـة  االقتصاديـة 
والسياسـية وغريهـا لـذا مـن يملـك 
الرغبة واالرصار عىل دخول هذا املجال 
يجب عليه ان يتحىل بالقوة والشجاعة 
واملهارات الكافية ملواجهة تلك العوائق 
ومـن الـرضوري ان يتمتع بمسـؤلية 
اخالقية وانسانية ومتجرد من االفكار 
واالنتماءات الحزبية الن الصحافة هي 
لخدمـة املجتمع وهي تنقـل املعلومة 
الحقيقية بموضوعية وحيادية و عىل 
الصحفـي ان يكـون لديـه اطالع عىل 
القوانـني الخاصـة بهـذه املجال لكي 

يسري يف مسار ايجابي». 

ÚÓ€bæa@ÜäaÏæa@—»ö
رفعـت عبـد الـرزاق سـكرتري تحرير 
يف جريـدة املـدى يتحدث عـن املعاناة 
املاليـة للصحفيـني فيقـول «يتقاىض 
وخصوصـا  بالعـراق  الصحفيـون 
العاملني يف املؤسسـات االهلية رواتب 
متدنيـة باملقارنة مع باقي دول العالم 
حيث ال يتجاوز راتب بعض الصحفيني 
(٥٠٠) الـف دينار لقلـة الدعم املادي 
الذي تحصل عليه املوسسات الصحفية 

من خالل االعالنات».
ان «صاحـب  الـرزاق  ويضيـف عبـد 
االعـالن ال يتجـه اىل الصحف املغمورة 
انمـا اىل الصحف الكبرية التي لها قراء 
كثـر ولهـا تقاليـد صحفيـة ويفضل 
املعلـن ان تكون اعالناته عىل الصحف 
القـراء  الن  االلكرتونيـة  ال  الورقيـة 
ال  التقليديـن  وخصوصـا  العـراق  يف 
يتجهـون اىل موقع الصحيفة وانما اىل 

املطبوعة».
ان  الصحفـي  عـىل  «يجـب  ويؤكـد 
يسـتمر يف عمله الصحفـي حتى وان 
توقف مصدر الرزق الن هذه املسـألة 
آنيـة ونسـبية وربمـا يف فـرتة الحقة 
ستتحسـن الرواتـب فمـن الرضوري 
ان يسـتمر لكي يجد اسمه يف الساحة 

دائما».
وتبقى بيئة العمل الصحفي يف العراق 
بيئة خطرة رغم التحسن النسبي الذي 
طرأ عليها يف السـنوات االخرية ويأمل 
الصحفيون فيه تضافر جميع الجهود 
التي من شـأنها انجاح مهنة صاحبة 

الجاللة.
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بغداد/ الزوراء:
أكـد النائـب األول لرئيـس مجلـس النواب 
حاكـم الزامـيل، امس الثالثـاء، أن املجلس 
داعـم لعمل شـبكة اإلعالم العراقـي، فيما 
اشار اىل ان اإلعالم العراقي رشيك أسايس يف 

مراقبة األداء الحكومي وتشخيص الخلل.
وقال املكتب اإلعالمـي للنائب األول لرئيس 
مجلـس النواب يف بيان تلقته «الزوراء»: إن 
«النائـب األول لرئيس مجلس النواب حاكم 
الزامـيل اسـتقبل بمكتبـه اليـوم (أمس)، 
رئيس شـبكة اإلعالم العراقي الدكتور نبيل 
جاسـم، لبحث آليات دعم الشبكة وتطوير 
أداء وبرامـج جميع مفاصلها، والتنسـيق 
الفاعـل مـع اللجنـة املعنيـة بعـد اتمـام 

تشكيلها».
وأشـاد الزاميل بـ «عمل الشـبكة يف اآلونة 
األخرية»، داعياً اىل «رضورة رفع أداء عملها 
املؤسسـاتي واملهني واسـتثمار الكفاءات 
والفنيـة  واألدبيـة  اإلعالميـة  والقـدرات 
لالرتقـاء بعمل القنـوات والدوائـر التابعة 
للشـبكة، فضالً عن أهمية اسـتغالل حجم 
الدعم املقدم لهذه املؤسسـة لتأخذ دورها 
الحقيقـي واسـتبعاد الطارئـني عىل هذه 
املهنة التي ال يمكن أن تنهض بواقعها دون 

وجود العنارص املبدعة». 
الـوزارات  «جميـع  الزامـيل  وطالـب 

واملؤسسـات والهيئات الحكومية بتنفيذ 
النافـذة واملتعلقة  القوانـني والقـرارات 
بدعـم املنتج الحكومي عـرب التعاقد مع 
مطابع الشبكة ذات املواصفات الرصينة 
املطبوعـات  مـن  احتياجاتهـا  لتلبيـة 

«اإلعـالم  أن  اىل  مشـرياً  واإلصـدارات»، 
العراقـي الحكومي والخـاص هو رشيك 
الحكومـي  األداء  مراقبـة  يف  أسـايس 
الحلـول  واقـرتاح  الخلـل  وتشـخيص 

بالتنسيق مع الجهات املعنية». 

وأكـد الزامـيل أن «اإلعالم الهـادف بصورة 
عامة له مسـؤولية كبـرية تتمثل بمعالجة 
املشـاكل التي يعاني منها املجتمع العراقي 
كاملخـدرات والجريمة املنظمـة والظواهر 

السلبية الدخيلة عىل البلد».

بغداد/نينا:
تستضيف سلطنة عمان يف الحادي والثالثني من ايار املقبل مؤتمر االتحاد الدويل للصحفيني 

«الكونغرس» تحت رعاية وزير االعالم العماني عبد الله بن نارص الحرايص.
ونقلت وكالة األنباء العمانية عن رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيني الُعمانية محمد بن 
مبارك العريمي قوله ان املؤتمرسيعقد خالل الفرتة من ٣١ ايار اىل ٣ حزيران املقبلني بمركز 
عمان للمؤتمرات واملعارض وبمشـاركة أكثر من ٣٠٠ صحفي من ١٠٠ دولة يمثلون العديد 

من املؤسسات الصحفية والنقابية حول العالم».
من جانبه قال طالب بن سيف الضباري أمني رس جمعية الصحفيني العمانية إنه تم تشكيل 
أكثـر مـن ٥ فرق عمل كل يف مجـال اختصاصه تعمـل عىل وضع خطـط وبرامج للتحضري 

لفعاليات املؤتمر، كما تم التنسيق مع عدد من جهات املعنية من أجل استضافة املؤتمر».
وأشـار إىل أنه سـيتم تخصيص جائزة «الصورة الصحفية» باسم سـلطنة ُعمان وستكون 
سـنوية ويتم توزيعها خالل املؤتمر، مبينا أنه سـيتم تجهيز عدد من القاعات املخصصة يف 

مركز عمان للمؤتمرات واملعارض لالجتماعات وللجان».
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Êb‡‹è€a@ÊaÏ‹«
الشـعر... هو التكامل بـني العاطفة والصورة للتعبري 

عن لحظة شعورية خالقة لحقلها الداليل وااليحائي.
وباستحضار النص الشعري(مرايا عمر سعدون) الذي 
حقق اثره يف مهرجان الجواهري دورة(14) ونسـجت 
عوامله الصورية انامل منتجه عدنان الفضيل.. معتمدا 
بعض معايـري قصيـدة النثر)..املتمثلـة يف(املقطعية 
املؤطرة بوحـدة موضوعية..وتكثيف صوري وانزياح 
اللغوي..اضافـة اىل الرمـز الدال والحـذف واالضمار..
مع توظيف آلية االسـتعارة واملجـاز وتجاوز القوالب 
الجاهزة بتمرده عليها مبنى ومعنى..ومحاولته النفخ 
بجسـد االلفاظ املوحية واعادة الحياة وتشكالتها من 
خالل توظيفه اسلوب الرسد الحكائي املرتقي بالنص 
مـن التعبري الذاتـي اىل افق التعبـري املوضوعي املتميز 
بعمـق الرؤية..وهـو يقرتب من التاريـخ والواقع من 
اجل اسـتيعاب الفعل االنسـاني يف رصاعاته الداخلية 
والخارجيـة.. فضال عن تشـكله وفق تصميم ينم عن 
اشـتغال عميـق يعتمـد التقـاط الجزئيـات وصياغة 
رؤيويـة ترقـى مـن املحسـوس اىل الذهنـي.. ابتـداء 
من العنـوان الداللـة السـيميائية املكتنـزة بالدالالت 
املضمرة والكاشفة عن مضامينها ومجمل تحركاتها 
الدرامية ودالالتها اللفظية املعربة عن حالة شـعورية 
باسـلوب درامي حالم .. وعمق داليل يتداخل والسياق 

الجمعي..
حني ايقن ان ال جرس اخر يف النارصية..

يسمح بعبور حفنة احالمه اىل الضفة االخرى
حزم (عمر سـعدون) جميع مراياه ومىض

لم يلتفت اىل الحبوبي
لم يركز عىل وجوه من رافقوه مسرية الغياب

كان مهتمـا بتمشـيط االماكـن التـي سـيزرع فيها 
مراياه:

املرآة االوىل: تعكس صورة سـماء صافية//تقف عىل 
الحياد منذ مطلع ترشين..)

املـرآة الثانية:ترمم صـورة آخر اتكاء لشـاعر//عىل 
كتف شهيد لوح للحياة باستحياء..

فالنـص يكشـف عن قـدرة عـىل التغلغـل يف الذاكرة 
باعتمـاد الرتكيـز العـايل والكثافة االيحائية املسـتلة 
مـن حالة تاملية عميقة قائمة عىل الرموز وانسـياب 
عضـوي بوعـي شـعري عميق بعيـدا عن االسـهاب 
والـرسد الخطابي..مـع جـرأة انزياحيـة موضوعية 
مكثفـة الداللـة ترتجـم احاسـيس املنتج(الشـاعر) 
وانفعاالتـه الداخلية بابـداع رؤيوي عميـق بتوظيف 
تقنيات فنيـة محركة للنص ياتـي يف مقدمتها الرمز 
السـمة االسـلوبية التي تسـهم يف االرتقاء بشـعرية 

النص وتعميق دالالته.
املـرآة الثالثة:تكفكـف دمعة نزلت من عيـون (جواد 

سليم)
واستقرت عىل راس صفاء الرساي املشيع بالدخان

املرآة الرابعة:تسـحب خيوطا من الفرات//تروف بها 
جروح الشهداء الغافني عىل جرس الزيتون..

املرآة الخامسة//تبث نشيجا عراقياجديدا//يؤكد ان 
االحرار ال يموتون باملصادفة.

املـرأة السادسـة//تلمع يف عنقهـا وثائـق مرسبـة 
جدنـا  اىل  الخونـة  ارسار  النارصية//تفـيش  مـن 

العتيق(جلجامش).
فالشـاعر يوظف اسـلوب الـرسد الشـعري الحكائي 
املرتقـي بالنـص مـن التعبري الذاتـي اىل افـق التعبري 
املوضوعي املتميز بعمـق الرؤية..ليقدم (مرايا) تعلن 
عن شعرية صورية متميزة بنزعتها البالغية وتقنيتها 
االنزياحيـة وصورهـا الكاشـفة عـن قـوة العاطفة 
وتكثيف الرؤيا باسـتخدام االلفاظ املجازية املستمدة 
من اليومـي واملنبثقة من خلجـات النفس مع تداخل 
الخيايل بالواقعي لتشكيل النسيج النيص الكاشف عن 
الوجدان الشـعري املتأسـس عىل االضـاءات الرسيعة 
(الوجدانيـة والفكرية) بلغة ملبـدة بابعادها الرامزة 
مع تركيز عىل جمالية السـياق وتوخي االيجاز وعمق 
املعنى وكثافة االيحاء..لتحقيق خطاب يستفز الذاكرة 
املسـتهلكة (املتلقية) عـرب وحدة موضوعية تشـكل 

نسقا جماليا متداخال والفعل الشعري واالستداليل..
املـرآة السـابعة:تنقل صـورة ملالئكـة متظاهرين//
يرفضون موت نظرائهم االرضيني برصاص الجريان..

املرآة الثامنة: عىل مدارها حفلة تشـييع سـومري//
لفتية يرصون عىل تمزيق ظالم التوابيت.

املرآة التاسـعة: مغلفة بحجاب املسـعفة الشهيدة//
الذي تربعت به ضمادا لجروح (ثائر الطيب).

 فالنـص يختزل الحياة بمهارة فنية واخيلة خصبة يف 
الرتاكيب البنائية باعتمـاد آلية لغوية ايحائية تؤطره 
وجمله املسـتمدة مـن دوالها وهي تقوم عـىل ثنائية 
درامية نامية.. خالقة لفاعليتها التي تكتسب توترها 
مـن املضمون الـذي جسـدته دالالتها التـي تحيل اىل 
محـور التأويل..كونهـا تقدم بناء نصيا يكشـف عن 
منتج (شاعر) واع بشـد جمله الشعرية بعمق الرؤيا 

التي تخفف من وطأة الرسد الشعري.
املرآةالعـارشة: لن يزرعها(عمر السـعدون)//ففيها 
بضعـة اخطـاء كتبهـا الشـامتون..// الذيـن غطوا 

النعوش بازهار خبيثة.
  فاملنتـج (الشـاعر) يركز عـىل العنارص الشـعورية 
والنفسـية الخالقة لجدلية(الـذات واملوضوع) لخلق 
نـص الرؤيـا يف اطـاره البنيـوي مـع تجـاوز املالوف 
واالنطـالق يف فضـاء الوجـود والطبيعـة وصـوال اىل 
اللحظة االنفعالية املولـدة للوظيفة الجمالية املتمثلة 

يف االدهاشية املفاجئة.
  وبذلـك قـدم (الفضيل) نصا يسـري بحركـة تراتبية 
املقدمـات  تربـط  لغويـة  االوارص بقـدرة  مشـدودة 
بالنتائـج تماشـيا مـع جوهـر التفكري الـذي يجعل 
االتصـال بـني الجمـل اتصـاال جماليا نتيجـة امتالك 
الشـاعر مـن االبجدية املتاحة ليصـوغ منها خرائطه 
النصية.. محققا لوظيفة الخطاب الشعري االنفعالية 
باسـتخدام الطاقات الحسـية والصوتيـة والفكرية.. 
فضال عن اسـتنطاقه اللحظة الشـعورية عرب نسـق 
لغوي قادر عىل توليد حقول تسـهم يف اتساع الفضاء 
الداليل للجملة الشـعرية باسـتيعابها ملعطيات النص 
وثرائهـا العميق يف االختـزال والتكثيـف والقدرة عىل 
االدهاش والخلق الفنـي باختصار القائم عىل الرتكيز 

واالقتصاد يف االلفاظ املكتنزة بالرؤى واملعاني.
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 تسـتطيع  نصـوص أي  مجموعـة  قصصيـة  
أن تعيـش  دون الناقـد،  لكنهـا ال تقـدر ان ترى 
النـور دون القارئ  ،  لذلك أنـا اعتذر حني أبحث 
يف نصـوص  املجموعـة القصصية ( تيـه الورد )  
للقاصـة  زينـب  نارص أألسـدي  ،كقـارئ  دون 
النظـر اىل  املعايـري االكاديميـة  بحرفـة ناقـد ، 
القراءة  عندي تعني  االقرتاب من جوهر  التفاعل  
النيص، ورصد اليآت الرسد ومكوناتها  الجمالية  
وهذا  يربر يل البحث  عن الرأي  واملوقف  والتصور  
واستكشاف  األسلوب  الرسدي  وأنماط  الدالالت 
عرب االنطبـاع  والذائقـة وخرب القـراءة والبحث  
عن الـذات والرؤية  والصور الذهنية  التي علقت  
الذاكرة  ، بفعل  ما امتلكت  من األساليب الرسدية 

التي منحت املجموعة   التنوع األسلوبي.

 أوال...... ( العنوان ) 
يمثل العنوان يف ( تيه الورد ) مجموعة من الدالئل  
الجمالية السـاعية   إىل جذب املتلقي كقصد داليل  
يشكل  الصورة  الذهنية باستخالص بنية داللية  
قـد تكون  إيحائية  والعنـوان الرئييس  ملجموعة 
تيـه  الورد  أشـتق  من احـدى عناوين  قصصها 
وهـي القصة الخامسـة، والعنوان عـىل العموم  
يف هـذه املجموعة  عبـارة عن لعبة فنية تشـغل 
متلقيها بايجاد  املدلول الذي يرتكز عليه العنوان 
و؟أغلب  العناوين  عندها  صور رمزية ، العنوان  
رمزي يمنحها  التأمل  والتدبر  والبحث  عرب هذه 
الثريا  عـن موقع  التيه ، بمعنـى ان العناوين ال 
تعرب عن مضامني نصوصها بطريقة  مبارشة أو  
ينقل عنها بوضوح ، أغلب العناوين الفرعية  هي 
انزياحـات  وعىل املتلقي تقـع عملية البحث عن 

العالئـق ،التـي تربط العنوان بالنـص ، العناوين  
لها سـمات انزياحية  مثل ( مذاق باهت ) أنزياح 
لـه عالقة خفيـة بالنص لكـون النـص يتحدث 
عن بائع رشبت الزبيـب ، املذاق له صفة الباهت 
وبعـض النقاد يركـزون  عىل ان يكـون العنوان 
مفـرسا للمادة الرسدية بشـكل مبارش ، عناوين 
هذه املجموعة عناوين  شـعر تميـل اىل التجريد، 
معظـم تلـك العناوين انزياحـات منهـا التضاد 
(دفء  الجليد)  مفارقة شعرية  ( تراتيل معطلة) 
( زغاريـد  ملثمـة ) ولهـذا نجدهـا  متقنة  غري 
بسـيطة   وتقنية العنوان  بهذه الصورة  جعلتها 
تثري الدهشـة وكرسهـا أفق  التوقـع ،  وتحتاج 
اىل  قـراءة  معمقة  لفك دالالت  العناوين  امللغزة 
(حفيـف الحزن) أو نقرأ ( بوح  القرنفل / هديل  
الجنـوب / شـجون  عابـرة /صمت الياسـمني  
وبعد قراءة كل نص ينفتـح  باب تأويل  العنوان 
مكمـن اإلثـارة  / بعضها يصـدم املتلقي  مثل ( 
صخـب  األسـئلة)أو ( زغاريد ملثمـة )  العنوان 

يقوم  بوظيفة جمالية كونه انزياحا.

 ثانيا ............ الشخصية 
 تعتـرب  الشـخصية مـن أهـم  عنـارص البنيـة 
الرسديـة لفاعليته يف العمل الرسدي ، بها ينهض 
الرصاع  اإلنساني  وينشط  الفكرة ، الشخصيات 
هـي التي تولد  األحـداث  من خالل ما تمارسـه  
باقامـة عالقات  يف ما بينها ، وجميع  شـخوص  
الكاتبة  االسـدي هي شـخوص حقيقية  تميزت  
بطابعها االنسـاني  ومعاناتها  التي  تعيشها مع 
الناس، وهي تعاني  من الفقر  / اليتم /  الظلم / 
العنـف   ولديها حلم العيش  بطريقة أفضل، ذلك 
تكون عصب القصة ومحركها ، سعت  ان ال تربز  

وجـه الظالـم برتكيز  كي تشـعر املتلقي  إن تلك 
الشخصيات مهما كان فعلها جبارا فهي اىل زوال،  
تنقسـم الشـخصيات  يف املجموعة اىل  بسـيطة 
ومركبة،  الشـخصيات البسيطة هي شخصيات 
تعكـس الهـم العـام ، الشـخصيات  الرئيسـية  
هي شـخصيات   عميقة  رغم بسـاطتها  امثال 
شخصية ( أ بو صبحي ) يف قصة  (مذاق باهت) 
رجـل كاسـب  لديه عربـة  لبيع الرشبـت ، امام 
شواهد من الشخصيات  الراوي الطالب / الفتاة  
الربجوازيـة التـي تقد م الرشبـت  لكلبها  وناس 
مصابون  بالسكر وأطفال   تمردوا عىل  الرشبت  
وتغزلـوا بعلب  العصائر املسـلفنة  ، الشـخصية  
املهمومة والرئيسـية  شخصية ابو صبحي  أمام  
شخصية  مسطحة مثل  شخصية  الفتاة  ،( مرت 
فتاة حنطية اللون ضامرة ترتدي نظارة شمسية 

نعلو أنفا دقيقا  وشـفتني  رقيقتني  تجر خلفها  
جروا الهثـا يتمرغ  بني قدميهـا ، طغى عطرها  
يف الفـراغ  املحيـط  به مـن كل  جانب ( ص10 ) 
وكأنها وضعتها بشـكل  قصدي امام الشخصية 
العميقة ( يمسح  بكوفيته  املتدلية  حبات العرق  
النازل  مـن جبينه متربما  من حـرارة الصيف ) 
ص، 5أبـو صبحـي وشـخصيات أخـرى عميقة 
لكنها  شـفافة  مثل شخصية (صاحب االسئلة)  
أسـتاذ سـامر  رجـل أرمل  لديـه  اطفـال ايتام  
يبحـث عـن رشيكة  حياة امـرأة  واعيـة  لتأخذ 
دور األم ألولئك االطفال ، وشخصية وداد املثقفة  
الواعيـة  التـي تعيشـنا أجواء  األلفـة من خالل 
قبولها   بتحمل املسؤولية ، قبولها  محط تفاؤل 
ان العالـم  مـا زال فيه  الخري ، والخـري  الكثري ، 

وتأتـي  املوافقة  من خالل جملة  تلميحية ، حني 
تنادي  وداد  طفلة سامر  :

ـ غيداء: اعطني دفرتك نسيت ان اوقعه ) ص6
وألن  معظـم الشـخصيات   تعانـي مـن الهـم  
العـام، جعلت  املتلقـي  يتعاطـف وجدانيا مع 
الشـخصية   الحيـة املتحركـة  فيـه وجدانيـا 
موزعـة  الشـخصيات  بطولـة   وجعلـت     ،
ألكثر مـن شـخصية ، العظمة ترتسـم أحيانا 
عـىل شـخصيات  تمـر عـىل خاطـر  القصـة، 
وأحيانـا تتعمق  بـاألداء  وتمتلـك  األثر الفعال  
لشـخصيات قادرة  عـىل توالدية االحداث، ومن 
شـخصيات  البؤرة  شخصية بدور  يف قصة تيه 
الورد  الشابة التي تعمل  يف مغتسل  االموات  يف 
يومها األول  وشخصية األب  والجدة وشخصية  
الفتاة  التي مثلت دور امليتى وشـخصية أخرى 
غائبـة  عن الورق حـارضة يف ذاكرة  بدور، من 
خالل سؤالها  املعمق ، هل  حقا  أنتحرت  أمي؟ 
ملـاذا ، وتكتفي  بهـذا السـؤال  ليتفاعل  بذهن  
متلقيهـا ، هناك  تنوع  يف مهام  كل شـخصية 
تصبـغ القصة عـىل منوالها ألن مـدار األحداث 
يقـع عليها ، ففي قصة  ( زغاريد ملثمة ) نجد  
الـروح العاشـقة  عند سـحر وحبيبهـا  ورضا 
وسـامية، ليصبح االشـخاص الثانويني يعلون 
أهميـة  عـن الشـخصيات  الرئيسـية  ( هـذه 
مصاريـف  العرس  لـم أعد بحاجـة  اليها انها  
هدية لك )  ليأتي الصوت  بعد شـهور  من رضا  
ويبرشهم :ـ سـامية حامل، شـخصية  سامية 
هي ممولة  االحداث االسـتباقية   املمتدة  اىل ما 
بعد زمن القصة  كونها حامل، هناك وليد سيلد 
وسـيكرب  وسـيكون هـو البطل  يحمـل جذوة 
العقـل  التضحـوي  ، وتنصهـر اليـات  الرصاع  

يف قضيـة ( شـجون عابـرة )  بني شـخصيتني  
متضادتني  شـخصية سـمر املعلمـة اإليجابية 
التـرصف واملديـرة التـي رسقت جهـد املعلمة  
سـمر  وبآليات املرشوع املـرسوق اقالت مديرة 
املرشوع الحقيقية  عن وظيفتها ازاحتها بعدما 
رسقـت مرشوعهـا لتصبح املعلمـة  هي ضمن 
الشخصيات املقهورة، كما هي شخصية سلمى 
يف قصـة ( صمت الياسـمني ) أو  اليتيم حمدي  
يف قصة  ( حفيف الحزن ) مثلما سعت اىل رسم  
األبعـاد عـن طريق  الوصف  لرتسـخ لنـا البعد  
الحيس والنفيس واالجتماعي والفكري بوضوح، 
وعمدت  اىل رسـم شـخصيات  معقدة ومركبة   
لتكون فيها  مساحة خيال أي وجود شخصيات 
واقعية  يف املجموعة يجملها  احيانا  مسحة من 
الخيـال  ووجود خيال نظري موضوعي لألحداث   
والشـخصية املركبة مثل شـخصية عماد  التي 
تشكلت  احداثها من خطني االول واقعي والثاني 
التعالق مع شـخصيات  تاريخيـة / الجندي / 
الراهب ،  وتتعامل مع شخصيات غريبة  تشيد 
غرابـة املشـهد  مثل  ابو جابر/  الشـيخ صابر 
/ الرشطة، شـخصية عماد شـديدة التعقيد  يف  
بنائها وعالقاتها  بطل قصة ( ذبول املسافات )  
لتتداخـل تداخال  معنويـا يف ذهنية  املتلقي أمل 
وزوجها ، ونجد شـخصيات امارسني / كالبوم 
/  كما ركزت عىل لعبة االسـماء بما تحمل من 
دالالت  ومعانـي تنطبق عىل شـخصياتها مثل  
أبو صبحي / أحمد الهاشـمي /  أبو محمود / 
عماد / سـامر ، وشـخصية  بدور  وما تمنحه  
مـن دالالت  مع مع عيل  يف بـوح القرنفل ، كل 
األسـماء  تقريبا  لها  دالالت  ومعاني، تدل عىل  

التمازج  الصورة  الواعية  عىل القدر.
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ثنـاء مزيـد رافـع نرص مـن مواليد 
 / نجـران  قريـة   / السـويداء 
الخامـس عـرش  مـن نيسـان عام  

.(١٥/٤/١٩٨٧)
تخرجت يف جامعة السويداء / كلية 
اآلداب والعلـوم اإلنسـانية / قسـم 

اللغة العربية.
صدر لها ثالثة دواوين :

 األول شـجون يف عام ألفني وسـتة 
عـرش ، والثاني صدى روحي يف عام 
ألفـني وثمانية عـرش ، والثالث عىل 
ضفاف الوريد يف عـام ألفني وواحد 
وعرشين، إضافة إىل مشـاركاتها يف 

بعض الدواوين مثل :
ملوك الياسـمني وحديث الياسـمني 
بـإرشاف األديب محمد الدمشـقي، 

وموسوعة الشـعر العربي النسائي 
املعارص الصـادر عن املغرب العربي 

بإرشاف فاطمة بو هراكة ، ومعجم 
شعراء العرب.

الصحـف  مـن  الكثـري  يف  نـرشت   
واملجـالت واهمهـا مجلـة املعرفـة 
الصادرة عـن وزارة الثقافة برعاية 

الدكتورة لبانة املشوح .
دخلنا بيدر الشـاعرة السورية ثناء 

مزيد ، وخرجنا منه بهذا العطاء :
* يتحقق االبداع من خالل محركات 
املـكان والزمان ، حدثينا عن ديوانك 
( عـىل ضفاف الوريـد ) يف اي مكان 

وزمان خرج اىل الضوء ؟  
(عندمـا مـىض الشـعر يف عروقـي 
أزهـرت عـىل ضفـاف اإلبـداع روح 

الثناء ...
وتجسـدت يف ديـوان عـىل ضفـاف 

الوريـد الصادر عـن دار ظمأ يف عام 
ألفني وواحد وعرشين  )
  * متى بدأت الكتابة ؟

   حـني أتقنـت مشـاعري التحليـق 
بأجنحـة الخيـال ووجـدت الشـعر 
يف  وذلـك  بأحالمـي  تليـق  سـماء 
العـارشة مـن عمـري،  حيـث بدأت 
وفيمـا  األدبيـة  الخواطـر  بكتابـة 
بعد ارتقـت املوهبة وأتقنـت كتابة 
الشـعر النثري والعمودي وأصدرت 
ثالثة دواوين شـعرية األول شجون 
والثانـي صدى روحـي والثالث عىل 

ضفاف الوريد
    * مـا املعايـري للقصيدة الناجحة 

لديك ؟       
 -  هنـاك عنـارص أساسـية مهمـة 

الفكـرة  وهـي  الشـعور  لتجسـيد 
املأخـوذة مـن الواقـع  والعاطفـة 
النابعـة مـن قلـب الزمـن والخيال 
الذي تحلـق به األفـكار والعواطف 
إىل عوالـم اإلبـداع بأجنحة املفردات 
والصـور البيانية ...حينها سـتلقى 
القصيدة سـماءها يف قلـوب القراء

                                     .
* متى تولد القصيدة لديك ؟

   شـعري ليس ظل ذاكـرة وال ذاكرة 
ظل، فكلما ارتـوى قلبي من دموع 
البرش انتشـت يف تربة الـروح بذور 
القصيـدة فما أكتبـه ال يمثل حالة 
شـعورية خاصة بي إنما قصائدي 
ُتعتـرب رحلـة األنـا وخروجهـا من 

دائرة الذات .
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ريَِة لِلسِّ
أَلُْف ِحكاَيٍة

ِطْفٌل ُمِسَح َفُمُه
ُكوُت  َفُنِحَت لَُه السُّ

ِشعاراً و ِهواَيًة
ُلَعٌب

أَصَبَحْت َشْيَخاً
ُكوني َوُقوراً

ُكوُن  َم لََك السُّ َفَقد ُجسِّ
َحتَّى الِْبداَيِة

شابٌّ
أَصَبَح الَْغَزُل َبعَدُه

أَرَمالً 
ياَسِة َمعرََكُة الَْجَدِل والسِّ

َقْتُه  َقد َرسَ
ِمْثُل الرِّواَيِة

َرُجٌل
َيْبَحُث َعْن ِفراِشِه الَْمْفُقوِد

َفالرَّاَحُة
ُصوَرٌة

َعىل َجبنِي ِوساَدِتِه
ِة َتْنِسُج ِمَن الِْقصَّ

ُكلَّ الَْخفايا
َعُجوٌز

َعىل َمْهٍل 
ُه الذِّْكَرياُت َتُعضُّ

َوُترِجُع ِبِه 
ِمَن النِّهاَيِة
إِىل الِْبداَيِة 
ريَِة  َفلِلسِّ

أَلٌْف 
َبْل أَْكَثُر 

ِمَن الِْحكاَيِة 
*****    
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 انتظـرت كلماته تأتيها   من 
؛فأمـل   أشـواقها  رشفـات 
عليهـا  تقبـل  بـه  لقياهـا 

نسمات عليلة،
 وحـني تحولـت هباتهـا إىل 
رياح يأس ... تخلل  شـالالت 
كفـوف  املنسـدل  شـعرها  

الحنان.

ذاكرة 
 عـىل رشفتها ظلت  تحدق يف 
األفق البعيد .تذكرت املايض، 
التفتـت،  مرسعـة  نهضـت 
املعتـادة  قهوتهـا  وجـدت 
ارتشـفتها    ، الطاولـة  عـىل 
لسـعها  باسـتعجال... 
الفنجـان واضعا عـىل فمها 

عالمة استفهام .
انفجار 

شـن هجومـا كاسـحا عىل 

قلبي  املسـالم ، ودون سابق 
حب...تبعثـر قلبي مع بقايا 

جثث العشق.
مالمح 

عندما كان يرتب كتبه ، دخل 
،وراح  الصغـري  ابنـه  عليـه 
األوراق  ويتصفـح  يقلبهـا 
، وإذا بصـورة تهـوي عـىل 
إليها  ..نظـر  األرض أخذهـا 
 ، ؛فاعترصت املفاجـأة قلبه 
الذكريات،  دوامـة  فابتلعته. 

فالقلـب الكبري الذي سـقاه 
الوفـاء لم يجرحـه قط ،ولم 
تغضبـه أبـدا القـت األحزان 
،فواجهـت الحيـاه بمفردها 
، فقـد تركها لرييض والديه ، 
تزوج بأخرى لتنجب له ولدا 

يحمل اسمه 
اسـتلقى عىل أريكه  الرشفة 
..ينظر لألفق املمتد .. حينها 
عـادت الصـور  و الزمـن لم 

يدر  للخلف. 
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عندما يكون زميـل العمل لئيًما، فقد يصعب 
الرد عىل السلوك العدواني، لذا يكتفي البعض 
بتجاهـل املواقف املماثلـة، يف مقابل مقاومة 
البعض اآلخر؛ فما هي اآلليات التي ُتساعد يف 
التعامل مع الزميل الحقود الذي ُيظهر الغرية 

تجاهك؟
*ال ينصح باالنتقام من الزميل العدواني عند 

التعرّض لإلساءة.
*يقـيض السـلوك املهنـي بالرد عـىل الزميل 

الحقود وفق اآلتي:
الحزم:

 يخترب العمل مـع زميل غري ودود صرب املرء، 
لكـن األخري يخطئ عنـد االنتقـام بعدوانّية. 
باملقابـل، يفيد الحديث بلهجـة مهذبة يف كّل 
األوقـات حتـى ال يتصاعـد املوقـف، أو يتهم 
الطرف الـذي ُيمـاَرس الحقد ضـده بفقدان 
األعصاب، أي يتطلب األمر املوازنة بني الحزم 
: يف حالة الطلبـات غري القابلة  واألدب. مثـالً
للتفـاوض، يصـح القـول للزميـل الحقـود: 
”هل مـن املمكـن أن يصبح التقريـر جاهزًا 
بحلول...“ أو ”تاريخ اسـتحقاق التقرير هو 

نهاية هذا األسبوع.. ممتنة للغاية“.
إعادة التأّمل يف املوقف:

 قـد تفيد مراجعـة املواقف السـابقة، فرّبما 

كان املوّظف الذي يتلّقى اإلساءة يفعل أي أمر 
عن غري قصد ويؤدي إىل تفاقم املوقف. لذا، ال 
مناّص من اختيار التوقيت املناسـب للحديث 
أو إبـداء الرأي، كمـا إعادة التأمـل يف املوقف 

للترصف الصحيح إذا تكرر يف املستقبل.
من املُفيـد مراجعة املواقف السـابقة، فرّبما 

كان املوّظـف الـذي يتلّقى اإلسـاءة يفعل أي 
أمر عن غري قصد ويؤدي إىل تفاقم املوقف

ال ألخذ األمور عىل محمل شخيص:
 قد يشـعر زميل العمل بالتوتر ربما، يف حالة 
انضمـام آخر إىل فريق العمل، أو هو يعّرب عن 
سـلوك غري ودود نتيجة رد الفعل عىل املوقف 

وليس عىل الشخص اآلخر. لذا، عىل األخري أن 
يحاول أن ال يأخذ األمور عىل محمل شخيص. 
علًما أن األمر قد يسـتغرق بعض الوقت حتى 
يتصالـح الزميـل مـع حقيقـة أن اآلخـر لن 

يشكل تهديًدا له أو ملنصبه داخل الرشكة.
تحويل زمالء العمل املعادين إىل ودودين:

 ال أحـد يرغـب أحـد يف العمـل يف بيئـة عمل 
سامة، وبرفقة زمالء معادين، إذ يتسبب ذلك 
باملزيد من ضغـوط العمل. باملقابل، قد ينفع 
اتباع نهج احرتايف ومهذب سـيجعل املرء أكثر 
حياديـة، ممـا يسـمح للزمالء بأخـذ وقتهم 
للتعرف إليه بشكل أفضل، ليتحولوا مع مرور 

الوقت إىل زمالء عمل ودودين.
التواصل مع اإلدارة:

يف بعـض املواقـف، يجـب رفـع شـكوى إىل 
مستوى أعىل يف التسلسل الهرمي، مع الرتكيز 
عىل كيفية إرضار الزميـل الحقود بالعمل،يف 

التايل نقاًطا أخرى يف هذا السياق، منها:
1 الدفـاع عـن الـذات: إذا اتصل بك شـخص 
ما، أثناء املشـاركة يف اجتمـاع، عليك إطالعه 
بحقيقة األمر، وبأن التواصل سيؤجل إىل وقت 
الحق. أّما يف حالة السـلوك غري الالئق، فيجب 

القول إن ال مربر للمعاملة بهذه الطريقة.
2 التواصل مع اإلدارة: قد يناسب التواصل مع 
الرئيس املبـارش يف العمل، مع إطالعه عىل ما 
يحدث، أو حّتى رفع شكوى إىل مستوى أعىل 
يف التسلسـل الهرمي، مع الرتكيز يف املحادثة 
عـىل كيفيـة إرضار الزميل الحقـود بالعمل، 
وعىل تأثري الزميل املذكور عىل الروح املعنوية 

واألداء، وتقديم الحجج والرباهني املتعلّقة.

قبـل حلـول عيـد الفطـر، تحرص 
رّبة املنزل عـىل تنظيف الغرف، كما 
تلميع النوافذ التي تحتاج إىل االلتزام 

بالخطوات اآلتية...
مهمـا كانت صعوبة املـواد العالقة 
إىل  اللجـوء  يجـب  ال  بالزجـاج، 
ماكينـة الحالقة أو أي نوع آخر من 
الشـفرات لكشـطها، إذ قد تتسبب 
اآلالت املذكـورة بالخدوش للزجاج، 
وتجعل النوافذ أكثـر ُعرضة للكرس 

يف املستقبل.
ُينصـح باسـتخدام مناديـل ناعمة 
الفـوط  أو  النسـالة  مـن  وخاليـة 
القمـاش املصنوعـة مـن األليـاف 
الدقيقـة، عنـد فـرك املحلـول عـن 
الزجـاج. مناديـل املطبـخ الورقية 
املاّصة قد تفـي، بدورها، بالغرض، 
مع أهّمية الفرك يف اتجاهات متعددة 

للمساعدة يف تجنب الخطوط.
بعد مسـح النوافذ، إذا الحظت آثاًرا 

لخطوط، ال بّد من االسـتعانة باملاء 
الصايف.

األحماض التي يحتوي الخّل األبيض 
عليهـا تخلّص مـن الخطـوط التي 

تخرتق زجاج النوافذ
الخـّل  يحتـوي  األبيـض:  الخـل   1

مـن  عاليـة  نسـبة  عـىل  األبيـض 
األحمـاض، مـا ُيسـاعد يف تكسـري 
الطبقـات والخطوط التـي يمكنها 
أن ترتاكـم عـىل النوافذ واألسـطح 
الزجاجيـة األخرى. يف هـذا اإلطار، 
ُيمزج مقدار من الخل األبيض بـ10 
مقادير من املاء الدافئ. يفّرغ املزيج 

يف عبوة مزّودة ببّخاخ.
2 مزيل طالء األظافر (األسـيتون): 
يجب البعد عن استخدام أي منظف 
زجـاج جاهـز حاو عـىل األمونيا أو 
الكحـول الطّبي، ألن هـذا النوع من 
املنّظفـات ُيخلّـف خطوًطـا خلفه، 
باإلضافـة إىل طبقة رقيقـة جاذبة 
باملقابـل، يصّح  للغبـار والرطوبة. 
تنظيـف البقع التـي تلّطـخ زجاج 
النوافذ، بوسـاطة فوطة قماشـّية 
مبلّلـة بطالء األظافر (األسـيتون)، 
مـن  التخلّـص  يف  فّعـال  فاألخـري 

البقع.

بـدأ العرص الحديـث، الذي ربط وزن الجسـم باملخاطر الصحية، قبل 
نحو 55 عاما.. استخدمت رشكة كبرية للتأمني عىل الحياة يف الواليات 
املتحدة بيانات جمعتها حـول املؤّمنني لديها، كي تصف الناس الذين 
هـم عرضـة للموت املبّكر بنسـبة عاليـة. توّصل رؤسـاء الرشكة إىل 
استنتاج أّنه من أجل زيادة األرباح يجب استبعاد األشخاص املعرّضني 
نني أو جباية أقساط أكرب منهم.وجد أعضاء  للخطر من جمهور املُؤمَّ
الرشكـة عالقـة قوية بني وزن الجسـم والوفـاة، بل وكانـوا قادرين 
عـىل أن يقـّرروا، أّن أولئـك الذين يكون وزنهم أكرب بنسـبة %10 من 
متوسـط الوزن لدى فئتهم العمرية - هم معرّضون إىل خطر معتدل، 
وأولئك الذين يكون وزنهم أكرب بنسبة %20 لديهم خطر أكرب، للموت 
املبّكر.هكذا ولدت ثقافة االسـتهالك الطبيعي، والسـعي املفرط وراء 
وزن جسـم متوسط بل وتحت املتوسـط، وهكذا ولدت أيًضا صناعة 
األزياء الحديثة التي اعتربت النحافة نموذجا ُيحتذى به.ولكن وجدت 
الدراسـات يف السنوات األخرية (7-5 سنوات) أّنه لدى أكثر من نصف 
الذيـن يعانـون من زيـادة الـوزن ال يعانون من مشـاكل ضغط الدم 
املرتفع والكولسرتول، يف حني أّن عددا مفاجئا جّدا من الناس النحفاء 
يعانون من هذه املشـاكل، التي يتم ربطها بشكل عام بالبدانة. ُتعّزز 
هذه الدراسـات ودراسات عديدة غريها االدعاء الذي يقول إنه يمكنك 
أن تكون ممتلئ وسليما، أو عىل األقل أكثر صّحة مما ظّننا يف املايض.

وقد حدث التحّول الكبري يف عام 2013، عندما أجرت عاملة كبرية، من 
املركز القومي ملكافحة األمراض والوقاية يف الواليات املتحدة، تلخيًصا 
منهجّيا لـ 97 دراسة، تضّمنت 2.88 مليون حالة. لقد كان االستنتاج 
ال لبـس فيه: يعيش املمتلئون أكثر من النحفـاء، ترتبط زيادة الوزن 
باالنحفـاض الكبري يف معـّدل الوفاة.يف نفس الوقت ظهرت دراسـات 
أخرى، صدمت عالم الطّب والعلم وحظيت باسـم ”مفارقة البدانة“. 
وقد ُوجد يف الرشائح السـكانية املريضة بشـكل حرصي، ومن بينهم 
مـرىض السـكري، مرىض يعانـون من قصـور عمل القلـب ومرىض 
يجتازون غسـيل الكىل، أّن هناك ميزة لزيادة الوزن يف البقاء عىل قيد 
الحياة بشـكل واضح. عاش مرىض السكري أو املرىض الذين يعانون 
من قصور عمل القلب املمتلئني أكثر من أصدقائهم، الذين اسـتجابوا 
ملطالـب أطبائهم ووصلوا إىل الوزن املثايل بحسـب الرؤيـة التقليدية.
من الجدير ذكره أّن هذه الدراسات تتحدث عن ظاهرة االمتالء وليس 
البدانـة املبالغ فيها. تشـري هذه الدراسـات بوضـوح إىل أّنه ال ينبغي 
اجتياز الحدود التي تفصل بني االمتالء والسـمنة املفرطة أو النحافة 

املفرطة.
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للحساسـية ثالثـة مواسـم: يبـدأ 
األول مع تفّتح األشـجار، والثاني 
عند نمـو األعشـاب ويبـدأ الثالث 
مع ظهور األعشاب الضارة. وهذا 
يعني أن موسـم الحساسـية يبدأ 
مع الربيع وينتهي مطلع الخريف. 
يعاني الكثريون مع بداية املوسـم 
الدافئ من الحساسية. فكيف يجب 
أن يستعدوا لهذه املواجهة؟الطبيبة 
أندريانوفـا،  يوليـا  الروسـية 
الحساسـية  أمـراض  أخصائيـة 
توضـح إىل أن حبوب اللقـاح التي 
تطري مـن النباتات املزهـرة، غالباً 
ما تكون سبب رد الفعل التحسيس 
يف املوسـم الدافـئ. مشـرية إىل أن 

األشـجار واألعشاب تبدأ يف التفتح 
يف أوقـات معينـة، وتكـون هـذه 
بداية ملوسـم الحساسية.وتضيف، 
للحساسـية ثالثـة مواسـم: يبـدأ 
األول مع تفّتح األشـجار، والثاني 
عند نمـو األعشـاب ويبـدأ الثالث 
الضـارة.  األعشـاب  ظهـور  مـع 
وهذا يعني أن موسـم الحساسية 
يبـدأ مـع الربيـع وينتهـي مطلع 
الخريف.وتشري األخصائية، إىل أنه 
يمكن تجنب التأثري السـلبي الحاد 
للحساسـية يف الجسـم، من خالل 
يف  الهسـتامني  مضـادات  تنـاول 
الوقت املناسب.وتقول، ”يجب حّل 
مشـكلة الحساسية املوسمية عىل 

األقل قبل أسـبوعني مـن بدايتها. 
أي يجـب االسـتعداد جيـداً لتفتح 
األزهار. ومن أجل ذلك يجب تناول 
ذات  للهسـتامني  أدويـة مضـادة 
التأثري الرتاكمـي. ألن هناك أدوية 
تأثريها فوري، وهناك أدوية يجب 
تناولها قبل بدء موسم الحساسية. 
وهـذه يجـب عـىل كل مـن يعاني 
من الحساسية املوسـمية تناولها 
مسـبقاً“.وتضيف. يمكن للطبيب 
األخصائـي فقـط تحديـد الـدواء 
املضـاد للحساسـية املالئـم لـكل 
مريـض. وتنصح بعدم ممارسـة 
العالج ذاتياً ألن هذا يشكل خطورة 

عىل الحياة.

مـن  العراقيـة  التاجينـة 
ذات  املشـهورة  الوصفـات 
الطعـم املميـز مـن املطبـخ 
العراقي وهـي عبارة عن أرز 
بسـمتي مـع لحـم وبهارات 
مكونـات  وجـزر  مميـزة 

بسيطة وطبق رائع .

مدة التحضري:  15 دقائق
مـدة الطبـخ:  1 سـاعة 10 

دقائق
الوقت االجمايل:  1 ساعة 25 

دقائق
املقادير

كيلو لحم مقطع مكعبات
زيت

عودان قرفة

ورق غار
قرنفل

هيل
كاري

سبع بهارات
ملح

لومي مطحون
٥ حبات بصل مفرومني

ماء
٣ حبـات جـزر مكعبـات أو 

حسب الذوق
نصف كوب شبت مفروم

لوز وزبيب مقيل للزينة
كيلو أرز بسمتي

طريقة التحضري
الزيـت  طنجـرة  يف  نضـع 

الغـار  وورق  والقرفـة 
والقرنفل والهيل ونقلبهم .

نضيـف بصلتـني مفرومـني 
ونقلبهـم ليذبلوا ثـم نضيف 
املطحون  واللومـي  الـكاري 

ونحرك .
نضيف اللحم ونقلبه ليتحمر 
ونرتكه لربع ساعة ثم نضيف 
ماء يغمره ونرتك اللحم يغيل 
لينضـج لنصـف سـاعة ثـم 

نضع رشة ملح .
يف هـذه األثنـاء نضع زيت يف 
طنجـرة أخـرى و٣ بصـالت 

مفرومة ونقلبهم ليذبلوا .
نضيـف الجـزر ونضيف لهم 
وسـبع  واللومـي  الـكاري 

بهارات وملح ونقلبهم .
نضيف الشبت املفروم ونقلب 
ثم نضيف اللحم املسلوق بعد 
أن صفيناه من املاء ونقلبه .

وأخرياً نضيـف األرز املنقوع 
معهـم  ونقلبـه  واملصفـى 
ونضيف مرق اللحم ليغمرهم 
ونغطـي الطنجـرة ونرتكهم 

ينضجوا عىل مهل .
بهـذه الطريقـة نكـون قـد 
حرضنـا أطيـب تاجينة من 
املطبـخ العراقـي نصبهـا يف 
باللوز  التقديم ونزينها  طبق 
والزبيب املقيل حسب الرغبة 

وصحة وهنا .
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بعد أن أصبح عيد الفطر قاب قوسـني، وبعد 
مـا تـمَّ تناوله يف إفطارات شـهر رمضان من 
مأكـوالت وحلويات غنية بالسـكر والدهون؛ 

فقد حان الوقت للتفكري بالصحة.
اختصاصيـة التغذيـة عبـري أبـو رجييل، من 
يف  لـك  تقـدم   ،Diet of the Town عيـادة 
املوضوع اآلتي نصائح غذائية السـتقبال عيد 

الفطر:
قول ال للمأكوالت الدسمة

تفـاد املأكـوالت الدسـمة املحّملـة بالدهون 
قدر املسـتطاع، أو عىل األقل تناولها بكميات 
صغرية جـداً، مثل املقـايل (البطاطـا املقلية، 
الرقائق والسمبوسـك املقليـة...) والحلويات 
الرشقية (خصوصاً البقالوة الغنية بالدسـم، 
املقـيل منهـا مثـل زنـود السـت، والقطايف 

املقلية والكالج...).
رّكز عىل الخرضوات الطازجة

السـعرات  فقـرية  الخـرضاء  الخـرضوات 
الحرارية

 زيـن أطبـاق الطعـام الخاصة بـِك بكميات 
السـعرات  قليلـة  الخـرضوات  مـن  وفـرية 
الحرارية، مثـل الخس، والكرنـب أي الكايل، 
والسـبانخ، والخيـار، والهندبـاء، والفطـر، 

والجرجري، والبقلة.
وسيكون من املفيد جداً جمع هذه الخرضوات 
يف طبق سـلطة مـع ملعقة واحـدة من زيت 
الزيتـون والقليل من الحامـض، وتناوله قبل 
املبـارشة يف الطعـام لجعـل املعـدة ممتلئـة، 
وبالتايل التخفيف مـن كمية الطعام املتناولة 

الحقاً يف خالل الوجبة.
ال تدع الفواكه تفوتك

فكـر دائمـاً بمنح جسـمك جرعـة قوية من 
الفيتامينـات التي توفرهـا الفواكه الطازجة 
امللونة. والفواكه الكاملة تحتوي عىل األلياف 
الغذائية التي تساعد يف محاربة اإلمساك. كما 
أنها تحتوي عىل نسبة أقل بكثري من السعرات 

الحرارية مقارنة بجميع أنواع الحلويات.
تخىل عن العصائر الغنية بالسكر

لتنعـم بصحـة جيدة، تخـىل قدر املسـتطاع 
عن املرشوبات التي تحتوي عىل نسـب سكر 
مرتفعـة، مثـل العصائـر املعلّبـة والصـودا، 
املتوافـرة  الدايـت  العصائـر  بهـا  واسـتبدل 
يف السـوبرماركت، مثـل الكرانبـريي الاليـت 
وعصـري الرمـان الطبيعي وعصـري الفراولة 

وعصري الشمندر وغريه.
ارشب املاء بوفرة

رشب املـاء مفيـد جـداً للصحة، فهـو يطرد 
السـموم من الجسـم، يحمي الكىل، ويرّطب 
الجسم، ويكافح الصداع ويرفع عملية األيض 

وحرق الدهون.
تنـاول نحـو 8-6 أكواب يف يوميـاً، مع زيادة 

الكمية إذا كنت تمارس الرياضة.
ال تهمل التمارين الرياضية

حـاول البدء بزيـادة معدل النشـاط اليومي. 
مـارس التمارين الرياضية التـي تحبها، ملدة 
نصف ساعة عىل األقل يومياً، لحرق السعرات 
الحرارية ولصحة القلب والرشايني ولتحسني 

قـدرة الدمـاغ. الخيـارات مفتوحـة أمامـك، 
بدءاً مـن رياضة امليش السـهلة واملريحة، أو 

الدراجـة الهوائية الثابتة، وصوالً إىل التمارين 
األكثر شّدة.

سـيدتي هل تعانني مـن عناد طفلـك ؟ هل لديك 
مشـكلة وتريـدي التخلـص منها ؟  عنـاد طفلك 
يسـبب لك املتاعب ؟  هل جربتي جميع األساليب 
والطـرق للعالج عناد طفلك ؟ اذا سـوف نقدم لك 
سـيدتي الحلول املثالية املقنعه للقضاء عىل عناد 
طفلك . طفـيل يزعجني وال اقدر عليه .. يعاندني 
ويعادنـي كثريا .. ال اسـتطيع ضبطـه ….. الخ  , 
كلمات معتادة لدي السيدة او األم الذي تعاني من 
عناد طفلها , ما عليك سيدتي بالصرب والتمعن ىف 
املوضوع الذي سوف يعرض لك .لم يخلو بيت من 
وجـود طفل عنيد , فكثري مـن األباء  واألمهات ال 
يـدرون خطورة هذة الظاهرة أو املشـكلة “ عناد 
الطفل “ وذلك نتيجة االهمال ىف الرتبية الصحيحة 
, حيـث ان الـدالل واألهتمام الزائـد للطفل ينمي 
العناد للطفل دون ان يدركون عوائق الدالل الزائد 
, غالبـا ىف مجمتعنـا الحايل  ليـس لديهم  املعرفة 
الكافيـة ىف التعامـل مـع تربية الطفـل , خاصة 
األمهات  قد تسـيطر عليها األمومه  وتلبي جميع 
املتطلبـات لطفلها , فحني رفضت األم تلبية طلب 
صغريها قد يبدأ بأسلوب العناد والعنف , والعكس 
صحيـح تكون صارمه وشـديدة وال تلبي طلبات 
طفلها من األحتياجات االزمه فهذا يؤدي اىل عناد 
الطفـل , فيجب عـىل األمهات ان يكونـوا ما بني 
الحل األوسـط  ىف تربية الطفل مـع اعطاء الحب 
والدالل ولكن بشكل منطقي لكي ال يتعود بتلبية 
طلباتـه، فيجب عىل األمهات اسـتخدام اسـلوب 

جميـل  ومهذب ومقنع لطفلهـا لكي تتغلب عىل 
عناده, حيث ان الطفل يحتاج اىل حنان وحب األم 
له, هناك من يستخدم أسـلوب العنف والشتم او 
ماشـابه ذلك وهذه الظاهـرة  تزيد من حدة عناد 
الطفـل . حيث تلجأ اسـباب عنـاد الطفل اىل عدة 
عوامـل : الغرية من األشـقاء او األصدقاء أو يريد 
لفـت األنتباه  أو مواجة الطفل العنيد مشـاكل ىف 

مدرسته فتدفعه السلوكيات الشاذة والعناد.
 لذلـك سـيدتي  كونـي حريصـة ىف التعامـل مع 
طفلك العنيد وذلك من خالل عدة اسـاليب وطرق 

مقنعة.
1.التحفيز والتشجيع واملجاملة:

وهـى مـن أهـم العوامل األساسـية الـذي تدفع 
الطفـل غري عنيـد , لذلك يجب كل مـن األب واألم 
والحـب  واألمـان  والتشـجيع   الحافـر  اعطـاء 
لـدي الطفل , وايضـا العمل عىل مدحـه بأخالقه 
الحسنه وسلوكياته الجميله وتوفري لدية كل من 
املتطلبـات الـذي يرغب بها , هكذا يشـعر الطفل 

باألمان والراحة وحنان األب واألم له.
2.الرقابة الحازمة :

يجب عـىل األب واألم اعطاء الحرية للطفل العنيد 
ولكـن مع مراقبة شـديدة دون ان يالحظ الطفل 
عليهمـا , ألن اذا تـرك الطفل العنيـد دون مراقبة 

يمكن أن يزيد من حدة العناد.
3.الهدوء :

 يجب عـىل األب واألم الحفاظ عىل العصبية اثناء 

عناد الطفل , فحني ظهور عصبية األباء واألمهات 
قد تزيد مـن عناد الطفل , فيجـب املحافظه عىل 
العصبية واسـتخدام اسـلوب مقنـع وهادئ من 

اجل كرس حدة العناد لدي الطفل.
4.التجاهل :

 احيانـا كثر الدالل واألهتمام والحب الزائد وتلبية 
رغبـات الطفل قـد تدفـع الطفل اىل العنـاد , ألن 
أصبـح الطفل يريد كل شـئ يرغب بـه , فأن من 
الطـرق الجيـدة للتعامل مـع الطفـل العنيد هى 
تجاهـل األب واألم تلبييـة طلبـات الطفـل وكأن 

رغباته اوامر , فيجب عىل األب واألم تلبيتها ولكن 
التجاهل ىف بعض األحيان مع عد األهمال او عدم 

توفري الحب والحنان.
5.الرشح والتربير :

 حـني عنـاد الطفل فيجب عـىل األبـاء واألمهات 
استخدام اسلوب مقنع  دون معاقبته او رضبه , 
فأثناء معاقبة طفل عىل يش دون رشح له  ودون 
معرفة أخطائه قـد تزيد من عناد الطفل , فيجب 
اسـتخدام اسـلوب سـلس ومقنع للطفل  لكي ال 

يرتكب خطأ ثانيا .
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هل تسـتطيع أن ترعى نفسـك؟ 
وهل تعتمد عىل نفسـك؟ اختبار 

بسيط واإلجابة إما بنعم أو ال.
اإلختبار:

1 - هـل تسـتطيع ان تعيـش يف 
جزيرة مهجورة؟

2 - هل تستطيع ان تصلح عطالً 
كهرائياً؟

تسـلق  ان  تسـتطيع  هـل   -  3
بيض؟

4 - هل تستطيع ان تطهو وجبة 
من ثالث أطباق؟

5 - هـل تسـتطيع ان تغري اطار 
سيارتك؟

6 -  هـل تضـع حلـوالً عمليـة 
ملشاكلك؟

تكـوي  ان  تسـتطيع  هـل   -  7
قميصاً؟

8 - ـ هـل تسـتطيع ان تصلـح 
االشياء املعطلة أو التالفة؟

9 -  هل انت منظم؟
تقـوم  ان  تسـتطيع  - هـل   10

برتتيب امللفات املكتبية؟
اصـالح  تسـتطيع  هـل   -  11

دراجة؟
12 - هـل تسـتطيع ان تصلـح 

حنفية؟
13 - هـل تسـتطيع ان تنتـزع 

شوكة من يدك؟

14 - هل تسـتطيع ان تنزع ابرة 
النحل اذا لدغك؟

تقـوم  ان  تسـتطيع  - هـل   15
بالتنفس الصناعي؟

استخراج النتيجة:
إذا كانـت اإلجابة بـ (نعم) فهي 
تساوي درجة واحدة ، وإذا كانت 

بـ (ال) فهي تساوي صفر . 

النتائج : 
-   اذا كانـت درجاتك بني الـ 10 

و 15درجة
للغايـة  عمـيل  انسـان  فأنـت 
كل  مـع  التعايـش  وتسـتطيع 

املواقف فأنت صبور وال تتعب.
-  اذا كانـت درجاتـك بـني الـ  4  
و  9، فأنـت تسـتطيع ان تعتني 
بنفسك . قد ال تستطيع ان تواجه 
كل االمـور، ولكنك تسـتطيع ان 

تكافح لتواجه االمور.
-  اذا كانـت درجاتـك  3  درجات 
فأقل، فأنت ال تستطيع ان تعتمد 
عىل نفسـك ، أو تعتنـي بها ، لن 
تسـتطيع ان تعيـش عىل جزيرة 
مهجـورة ، أكثر مـن يومني. أما 
ان  تسـتطيع  فأنـت  املدينـة  يف 
تدبر امـورك طاملا تسـتطيع ان 

تستأجر من يهتمون بك!

عمـري 20 وأنـا مخطوبـة منذ 
حوايل 6 أشهر لشاب يكربني بـ6 
سنوات وكان قد درس يف الخارج، 
ليس وسـيماً لكنه مهـذب ومن 

عائلة محرتمة..
يف بداية عالقتنا كنت سعيدة جداً 
وأشـعر باالطمئنان من خطيبي 
وأرسته، ولكن بعد حوايل شهرين 
مـن الخطوبـة رصح يل خطيبي 
عـن رسه والـذي ال أحـد يعلم به 
غـريه حتـى والـداه ال يعرفانه.. 
وهنـا أنـا صدمـت وسـألته عن 
سـبب إخفائه لهذا الـرس (وهو 
أنه يتحدث مع زميلتي املبتعثة يف 
التواصل ملساعدتها فهي  وسائل 
تـدرس مثل تخصصـه ويف نفس 
الجامعـة) قال بأن تفكري والديه 
مختلف عن تفكريه وأنهما سوف 
وهنـا  أخربهمـا،  إذا  يعارضـان 
شـعرت بخوف منه إلخفائه عن 
والديه هذا املوضوع خصوصاً أن 
األمر بالنسـبة يل ال مشـكلة فيه 

ما داما يلتزمان بالحدود.
ثم بعد ذلك رصح يل عن مشاكله 
الصحية والتي أخفاها عني وعن 
أرستي قبـل الخطوبة ليصدمني 
اآلن بهـا (لديه مشـكله نادرة يف 
عموده الفقري) وعندما سـألته 
عن سبب إخفائه ألمر مهم كهذا 
قـال بأنه لـن يؤثر عـىل عالقتنا 

وخيش أن نرفضه لهذا السبب!
أبديت تقبـيل يف البداية، لكن مع 
معارشتـي لـه وظهـور بعـض 
االختالفات والعيـوب بيننا بدأت 
أنفر منه، وال أنجذب له كالسابق؛ 
لعدم وجود أشياء مشرتكة بيننا، 
مـع العلم أني حاولت بأن أتقرب 

منه لكن بال جدوى..
ظهـرت بيننا بعـض االختالفات 
فهـو انطوائـي وعائلتـه كذلـك، 
يخربونـا  (لـم  تمامـاً  بعكسـنا 
بذلك قبل العقد بـل كان كالمهم 
بأنـه محبوب من قبـل الجميع) 
حتى أنه ال يتقن فن التعامل مع 
اآلخريـن ألنـه انطوائي وسـلبي 
وبيئة منزلهم التي نشأ بها تؤثر 
عليـه، وهـذا سـبب بيننـا فارقاً 
كبـرياً فصارحتـه باملوضوع، يف 

البداية لم يبد اهتماماً كبريًا.
وكنت دائما ما أحاول أن أغري من 
بعـض ترصفاته السـلبية ولكنه 
ال يتجـاوب معـي أبداً،أصبحـت 
أخاف منه ولكني صارحته أيضاً 
باملوضوع فأجـاب بأن هذه هي 
شـخصيته وأنـه لن يتغـري وأني 
سـأعتاد عليه مع الوقت، ولكني 
بدأت أخـاف خصوصـاً مع هذه 
االختالفات بيننا، وأصبحت أكره 
رؤيتـه والتحـدث إليـه، ثـم قبل 
شـهر أخـربت والدّي بمشـكلتي 

التـي أرقتني ليايل وأيامـاً طواالً، 
والتـي بـدأت بعـد شـهرين من 

خطبتنا.
بعد أن تحدثا معه أصبح يرسـل 
يل باسـتمرار رسـائل حـب تكاد 

تكون يومية!
ال أريد كلمات حب بل أريد رجالً، 
فأنـا أصبحـت أشـعر بأنـي أنا 
الرجل وهو األنثى، وأكره طباعه 

وأنفر عند رؤيته.
الحل والنصائح:

كفـرتة  الخطوبـة  وجـدت   -
تعريفية وتدريبية يكتشف فيها 
الخطيبان ميول وسلوك بعضهما 
البعـض، وتتوفـر لديهما فرصة 
للتفاهـم سـواء إلكمال مسـرية 

االرتباط أو إنهائها.
- يبـدو يف حالتكمـا أن الفـروق 
التـي اكتشـفتها بـني خطيبـك 

وبينك ال تشجع عىل االستمرار.
- أقـول هـذا رغـم أن تجربتـك 
لـم تتعد سـتة أشـهر ومـع ذلك 
فمـا اكتشـفته مهـم ويجب أن 
نتوقـف عنده ونعيد النظر يف هذا 

االرتباط.
- مـن الفروقـات املهمـة التـي 
اسـتوقفتني أن البيئة التي تربى 
فيهـا خطيبك تختلـف تماماً عن 
بيئتك، ومع أني لست ضد تقارب 
البيئـات املختلفـة يف املصاهـرة، 
غري أن هذا االختالف يحدد درجة 
العالقة وقوتها وانسـجامها بني 
عائلتك وعائلته أيضاً، ويبدو أنها 
بعيدة عمـا تتوقعينه من تقارب 

غيابي بينهما.
- مـن الفروقات أيضا شـخصية 
تمامـا  املناقضـة  خطيبـك 
يمكـن  أنـه  لشـخصيتك، ومـع 
التكامل بـني زوجني مختلفني يف 
طبيعـة الشـخصية غـري أن هذا 
التكامـل ال يكون إال بموافقتهما 
معاً، وترك مسـاحة لـكل منهما 

أن يقبـل اختـالف اآلخـر ويعتاد 
عليها.

- باختصـار نصيحتي تكون هي 
الرتيث يف االسـتمرار بالخطوبة، 
ليس بسبب االختالفات فحسب، 
بل لصغر سنك أيضاً، فال بأس إن 
أجلت ارتباطك بأي إنسـان إىل أن 
تكميل دراستك الجامعية، وتبدئي 
حياتـك العمليـة إن كنـت تنوين 
العمـل؛ ألن هذا الوقت سـيبلور 
أمامك الكثري من معرفتك لنفسك 
من جهة، ورؤيتك التي ستنضج 
الدراسـة والعمـر وتجارب  مـع 

الحياة.

أن  إىل  بحاجـة  أنـك  اعتقـد   -
تفهمي نفسـك أيضاً فيما يتعلق 
الرشيـك،  اختيـار  بأساسـيات 
ويبدو أنك لست مستعدة اآلن، فال 
بـأس من الرتيـث، اطلبي فرصة 
إعـادة النظـر وتأجيـل مسـالة 
الخطوبة وعقد القران سـنة عىل 
األقـل، ويمكن أن تعيـدي النظر 
من بعيد (طبعاً إذا وافق الخطيب 
عـىل التأجيـل) وستكتشـفني يف 
هذا الوقـت ماذا تريدين حقاً من 
حياتك ومن هو الرشيك املناسب 

لك سواء هو أو غريه. 
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مهنياً: تحظى بعروض مغرية تساهم يف تحسني 
دخلـك املادي ويبتسـم لـك الحظ ويأتيـك باألخبار 
السـاّرة.عاطفياً: ال تقـدم عـىل أّي خطـوة جديدة ما 
دمت تشـعر بعجزك عن التواصل مـع الرشيك.صحياً: 
ال تعّقـد األمـور عىل نفسـك وتدخـل يف متاهـات تثري 

عصبيتك وتوترك.

مهنياً: تتهور كثرياً بسبب الرسعة يف اتخاذ القرارات 
املهمـة، لـذا عليـك أن تكون أكثـر حـذراً يف ترصفاتك 
لضمان مستقبل أفضل.عاطفياً: عليك أن تقوم بما يتوجب 
تجاه الرشيك، وال سيما أن هناك بعض الحقوق املهدورة التي 
تزعجه.صحيـاً: ال تخلط بني األمور الحياتية واملهنية، وتفجر 

غضبك بوجه كل من تصادفه وتصاب بانهيار عصبي.

مهنيـاً: املشـاركة يف العمل تسـاعد عـىل تأمني 
فـرص النجـاح وزيادتهـا، كمـا تخلق نوعـاً من 
االنسجام التام بني الزمالء.عاطفياً: أّي نجاح للعالقة 
بالرشيك يلزمك أن تقّدم بعض التنازالت، وهذا ليس معيباً 
أو مهيناً.صحيـاً: ال تحـاول اإلكثـار من تنـاول املأكوالت 

الدسمة، وال سيما يف وجبات العشاء.

مهنياً: تشـعر باالرتباك وتخاف عىل موقع أو عالقة، 
لكّنه أيضاً يدفعك إىل ارتكاب بعض أعمال التهّور وسوء 
تقدير قدراتك.عاطفياً: ال تستفز الرشيك بمواقف متشّددة 
فالظروف الحالية ال تسـمح باختالق املشـكالت ألّن الغيوم قد 
تصبح داكنة.صحياً: تسـعى جاهداً إلقناع العائلة بمرافقتك يف 

رحلة ترفيهية، عىل الرغم من توضيحك لهم أهميتها صحيا.

مهنيـاً: ال تحاول إبعاد الزمـالء بغية الوصول إىل 
أهدافك، فقد تنقلب األدوار وتصبح الضحية بعدما 
كنـت الجـالد. عاطفياً: تقّبـل النصائح مـن الرشيك 
واعمـل بها، فهـو األكثر قرباً منـك والقـادر الوحيد عىل 
تجنيبـك ارتكاب األخطاء. صحياً: إحم نفسـك من كل ما 

يعرّض صحتك للخطر، واخرت املأكوالت املفيدة.

مهنياً: عليك أن تكون حذراً يف تّرصفاتك، فالكثريون 
يرتقبـون أخطـاءك وينتظـرون الفرصـة املناسـبة 
لتشويه سمعتك.عاطفياً: ال تشعر باالستقرار يف عالقتك 
بالرشيك، وإىل أين ستقودك هذه العالقة وخصوصاً أّن أفقها 
غـري واضح.صحياً: تقوم اليوم بزيارة أحد األندية الرياضية 

والخضوع لجلسة سونا وبخار تريح أعصابك.

مهنياً: حاول أن تظهـر ليونة ودماثة أخالق، وال 
تنفذ أفكاراً وأعماالً غـري آمنةعاطفيا: يحمل إليك 
هذا اليوم وضعاً. عاطفياً مميزاً يف كل يشء، وتسيطر 
عـىل انفعاالتك وتبـدو واثقـاً بنفسـك.صحياً: خفف من 
املأكـوالت الغنيـة باللحوم واسـتعض عنها بتلـك الغنية 

بالخرضاوات التي تساعدك يف حميتك.

مهنيـاً: طموحاتـك تكـرب فتتطلـع إىل منصب جديد 
لتعزيز موقعك يف العمل، وخصوصاً أن الظروف مالئمة 
للقيام بخطواتك. عاطفياً:ال تدع انشغاالتك املهنية تنعكس 
سـلبا عىل عالقتـك بالرشيك، ومن األفضـل ان تلتزم مواعيدك 
حتى ال تفقد مصداقيتـك. صحياً: تتفاعل مع األجواء املريحة 

نوعاً يف محيطك، وتميض أجمل األوقات الرتفيهية.

مهنياً: عليك أن تكون أكثر ديبلوماسية يف العالقة 
بالزمالء، وهذا يضمن النجاح للمجموعة عموماً.

عاطفيـاً: لن تجـد أفضل من الرشيك لـرشح الظروف 
التي تعاكسـك، ومـن املؤكد أنه سيسـاعدك عىل تخطيها 
كلها.صحيـاً: تخرج من أزمة نفسـية صعبـة وتنطلق يف 

مسرية حياة جديدة تريحك يف محيطك.

مهنيـاً: ترغب يف تقديـم خدماتك وتنـوب بملء 
إرادتك عن زميل لتحّمل مسؤوليات كبرية وصعبة.

عاطفياً: يوم مربك جداً وقد تحمل النقاشـات تدهوراً 
يف العالقة وال سيما إذا كانت متأرجحة أو جديدة. صحياً: 
ربما تسافر أو تحّرض لسـفر للحصول عىل راحة نفسية 

أنت بحاجة ماسة إليها.

مهنيـاً: تخضع لهـزّات متتالية وقويـة تدفعك نحو 
قـرارات مهمـة عـىل أثـر بعـض التبـّدالت والظروف 
املفاجئـة. عاطفياً: امنح الحبيـب فرصة كاملة ليعّرب عن 
رأيه قبل اتخاذ قرارات حاسمة، وناقشه يف مختلف املوضوعات 
التي قد يثريها. صحياً: ال تخف من ممارسة التمارين الرياضية 

يومياً، وإذا أحسست باإلرهاق مارسها يوماً بعد آخر.
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مهنيـاً: تأثريات إيجابية وجّيـدة عىل الصعيد املهني، 
يرتافـق مـع مطالبـك املاليـة املحقة وتحقيـق هدفك 
املنشـود.عاطفياً: تسـري األوضاع مع الرشيك من أحسن 
إىل أحسن، بعد سـوء التفاهم البسبط الذي ساد بينكما أخرياً.

صحياً: تقـرر منذ اليوم التخفيف مـن رشب القهوة والتدخني 
وتكثيف فرتة ممارسة الرياضة وخصوصاً امليش صباحاً.
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•711 - طـارق بـن زياد ينـزل إىل األندلس 
بعد أن عـرب البحر املتوسـط وذلك لغزوها 

بعد االتفاق مع يوليان حاكم سبتة.
•1812 - القـوات األمريكيـة تسـتويل عىل 
يـورك عاصمة مقاطعـة أونتاريو الكندية 
مـن القـوات الربيطانية وذلـك أثناء حرب 

.1812
•1912 - حريـق كبـري يأتـي عـىل أغلـب 

محالت سوق الحميدية يف دمشق.
•1924 - اإلعـالن عـن قيـام جمهوريـة 

النمسا.
•1941 - قـوات أملانيـا النازيـة تحتل أثينا 

أثناء الحرب العاملية الثانية.
•1946 - بدايـة عمـل أول رشطية أنثى يف 

اليابان.
•1950 - اململكـة املتحـدة تعـرتف بضـم 

الضفة الغربية لألردن.
•1958 - األحزاب الكربى يف الجزائر وتونس 
واملغـرب تعقـد اجتماًعا يف مدينـة طنجة 
املغربيـة لدعـم نضـال الشـعب الجزائري 

للحصول عىل االستقالل.
•1960 - اإلعـالن عن اسـتقالل توغو عن 

فرنسا.
•1962 - العراق يرفض منح األكراد الحكم 

الذاتي يف الشمال.
الوحـدة  اتفـاق  تلغـي  - سـوريا   1964•
العسـكرية املوقع مع العراق وسـط أزمة 
متفاقمـة بـني حكومتـي البلديـن بـدأت 
بقيـام الرئيس العراقي عبد السـالم عارف 
بإبعاد البعثيني عن الحكم. وكانت سـوريا 
قـد اتهمت العـراق بالتـورط يف التحركات 
املعارضـة للنظام الحاكـم يف مدينة حماة 

التي شهدت اضطرابات دموية.
•1987 - لقـاء بـني حافظ األسـد ونظريه 
العراقي صدام حسـني للمرة األوىل منذ آب 
1980.. جرى االجتماع يف قاعدة عسـكرية 
رشقـي األردن بوجـود امللـك حسـني الذي 
حـاول التوّسـط بني الجانبني، ولم يسـفر 
اللقاء عن أي انفراج يف العالقات السورية-

العراقية.
السـفر  قيـود  تلغـي  سـوريا   -  1992•
املفروضـة عـىل السـوريني اليهـود وذلـك 
بعـد ضغوط قامـت بها الواليـات املتحدة. 
تضمنت قيود السـفر منع أفـراد أي عائلة 

يهوديـة من مغادرة سـوريا معـاً يف وقت 
واحد بهدف منع هجرتهم إىل فلسطني.

•1993 - مقتـل جميـع العبـي منتخـب 
الزامبـي لُكـرَة القـدم أثنـاء طريانهم من 

الغابون إىل السنغال.
•1994 - بـدأ الحرب األهليـة يف اليمن بعد 
إعـالن الرئيس عيل عبـد الله صالح الحرب 
عـىل الحـزب االشـرتاكي اليمنـي يف عدن، 
ممـا أدى إىل إعالن زعيم الحزب عيل سـالم 

البيض االنفصال عن اليمن املوحد.
•2006 - بـدء العمـل رسـمًيا يف بناء برج 
الحريـة يف مدينـة نيويـورك ليحـل مكان 
برجـي مركـز التجـارة العاملي الـذي دمر 

بأحداث 11 سبتمرب 2001.
•2018 - اتفـاق بـني زعيمـي الكوريتـني 
عىل السعي إىل نزع السالح النووي وإعالن 

نهاية الحرب خالل قمة الكوريتني 2018.
•2020 - عـدد اإلصابات املؤكـدة بجائحة 
فـريوس كورونـا يتخّطـى حاجـز الثالثة 
ماليني شخص حول العالم، من بينهم أكثر 
مـن 211 ألف حالة وفـاة وحوايل 893 ألف 

حالة تماثلت للشفاء.

أشعر بأنني الرجل وهو األنثى
NNNfiÏ‹yÎ@›◊bìfl

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊الكلمات االفقية
1. عني يف الجنة - تعب و مشقة .

2. مدينة جزائرية - اعتاد.

3. سقي (م) - املثيلة (م).
4. يف البيضة (م) - مرنة (م) - عمر.

5. خثر اللبن - من أسماء الله الحسنى.
6. نلهو - إرتواء.

7. إشارة مرور - يعطي رجليه للريح.
8.إسـم أحد الخلفاء الراشـدين (ريض الله عنهم) - 

املظلم.
9. إسـم رئيـس عربـي راحل - مـادة قاتلـة (م) - 

مخالف و مناف.
10. خبأ - إعطاء بمقابل - ثبت.

الكلمات العمودية
1. متشابهان - طليق - نكرر.

2. أول من كتب البسملة - ذاق.
3. حيوان مفرتس - امللكة التي قرأت أول بسملة.

4. سورة قرآنية - امتنع عما ال يحل - إله.
5. العب كرة قدم جنوب إفريقي، وسط ميدان فريق  

بيدفيست ويتس (م).
6. أشجار تنبت يف املناطق الحارة - برق.

7.  حيوان مائي شبيه بالروبيان.
8. حاز - إسم زوجة هتلر.

9. حيوان مفرتس آخر - مخفي (م).
10. ال تقال للوالدين - لني (م) - صوب.

No: 7709   Wed    27     Apr    2022العدد:   7709    األربعاء    27    نيسان    2022



أصالـة،  الفنانـة،  حسـمت 
انفصالهـا  حـول  الجـدل 
عـن زوجهـا فائـق حسـن 
بعـد أن انتـرشت شـائعات 
تفيـد بانفصالهمـا مؤخرا.
القصـص  خاصيـة  وعـرب 
عـىل  بحسـابها  املصـورة 
”إالنستغرام“، نرشت أصالة 
تجمعها  رومانسـية  صورة 
عليهـا  وعلقـت  بزوجهـا 
”الحمداللـه نحنا مع بعض 
هـذه  عـزز  ولبعض.“ومـا 
الشائعة هو غياب حسن عن 
حفل أصالـة الغنائي األخري 
الذي أحيتـه يف القاهرة عىل 
غري عادته.وأسعد رد أصالة 
أنهـم  مؤكديـن  محبيهـا، 
كانـوا ينتظـرون أن تكـذب 

أستهدفتها،  التي  الشائعات 
فيما علـق البعض أن الغرية 
تترسب عند البعض بسـبب 
نجاح الفنانة السورية مهنيا 

ويف حياتهـا الخاصـة.وكان 
فائق حسن قد سبق زوجته 
أصالـة وكـذب الشـائعات، 
مؤكـدا أن غيابه عـن حفل 

أصالة األخري جاء ألنشـغاله 
بأعمال النجم العراقي ماجد 
املهنـدس الـذي يعمـل لديه 

كمدير أعماله.

اللبنانيـة،  الفنانـة  هاجمـت 
مادلـني طـرب، برامـج املقالب 
التـي يقدمها الفنـان املرصي، 
أنهـا  معتـربة  جـالل،  رامـز 
املشـاركني  وجميـع  ”تمثيـل 
فيها يكونون عىل علم مسـبق 
باملقلب“.وقالـت مادلني طرب، 

يف حـوار تلفزيونـي، إن جميع 
الربامج التي قدمها رامز جالل 
تهني الضيوف املشاركني فيها، 
مشـريًة إىل أنهم ”يشاركون يف 
تلـك الربامـج من أجـل املقابل 
الفنانـة  وأكـدت  املـادي“. 
الضيـوف  ”معرفـة  اللبنانيـة 

أن  املقـرر  باملقلـب  مسـبقاً 
يتعرضوا له خـالل الربنامج“، 
املالبـس  بنوعيـة  مستشـهدة 
التـي يحـرضون بهـا قائلـة: 
”بيكونوا كلهم البسـني كوتش 
وجينز. العملية واضحة جدا“.
النهاردة  ”أنا جايـة  وأضافت: 
مقابلـة  جايـة  انـي  عارفـة 
طبيعـي  تلفزيونـي  لقـاء  يف 
البسـة مالبيس املعتـادة كعب 
عـايل وجاكت واللبـس العادي 
بتاعي“.وأجابـت مادلـني طرب 
حـول سـؤال إن ُعـرض عليها 
املشـاركة يف الربنامـج، بأنهـا 
سـرتفض ألنه يهني الضيوف، 
ويتأملون كثرياً خـالل املغامرة 
ضيـوف  منتقـدة  املعروفـة، 

”بيشـاركوا  بالقول:  الربنامج 
عشـان الفلـوس برغـم أنهـم 
فلوس“.وخالل  عندهـم  كلهم 
اللقـاء تطرق الحديـث إىل رس 
تهريـب ثروتها خارج مرص إىل 
لبنـان، حيـث كشـفت مادلني 
طرب أنهـا هربت جميع ثروتها 
إىل  مـرص  يف  جمعهتـا  التـي 
وطنها لبنان عـام 2013 وقت 
حكم جماعة اإلخـوان ل مرص، 
نتيجـة ما اعتربتـه بـ“املصري 
املجهـول لتلـك األمـوال يف ظل 

حكم اإلخوان“.
وقالـت إن القـرار لـم تصـب 
فيـه واكتشـفت بعد ذلـك أنه 
خطأ نتيجـة تدهـور األوضاع 

االقتصادية بعد ذلك يف لبنان.

بأكثر من وجه درامي، تشارك صبا 
مبارك يف املنافسة الرمضانية لتمثل 
الدرامية  الساحة  إىل  قوية  عودة 
طويلة  سنوات  غياب  بعد  املرصية 
مسلسل  يف  نجاحاتها  آخر  منذ 
يوسف. عمرو  أمام  «طايع» 

القلب  ذات  «إحسان»  نشاهد 
ال  والتي  املفرطة  والشجاعة  القوي 
تخىش أحداً، تعيش من أجل والدها 
جهدها  قصارى  وتبذل  وشقيقها 
لهم  كريمة  حياة  توفري  أجل  من 
فتنكرس  القديم  حبها  يعود  حتى 
تلك  منه  لتنتقم  تتحول  ثم  مجدداً، 
جسدتها  التي  الشعبية  الشخصية 

أحداث  ضمن  برباعة  مبارك  صبا 
مسلسل «توبة» تجعلها تكشف عن 
من  به  تظهر  لم  مختلف  فني  وجه 
حيث  الفني،  مشوارها  طيلة  قبل 
ارتبط الجمهور بقصة إحسان وتوبة 
(عمرو سعد) منذ الوهلة األوىل، تلك 
القصة التي تحمل تفاصيل غامضة 
النقيض تماماً،  وأرساراً مؤملة.وعىل 
التي  «فريدة»  شخصية  تظهر 
تجسدها صبا ضمن أحداث مسلسل 
شخصية  فهي   «suits «بالعربي 
تدير  قائدة وناجحة  أنيقة، حازمة، 
أشهر  داخل  املحامني  من  كتيبة 
تلك  البلد...  يف  املحاماة  مكاتب 

الشخصية التي جسدتها صبا أيضاً 
بكل دقة فلم تفصل بينها وبني صبا 
حتى تشعر أنها توحدت معها؛ فهي 
صبا  تفاصيله.نجحت  بكل  فريدة 
الرمضاني  املوسم  يف  تطل  أن  يف 
ألول  ارتدته  فني  ثوب  من  بأكثر 
قدميها  فثبتت  مسريتها؛  يف  مرة 
من  بجدارة  املنافسة  خريطة  عىل 
دون أن تلهث خلف الرتيند أو زوبعة 
بأدائها  ونجحت  ميديا،  السوشيال 
العملني،  من  كل  يف  الصادق  املتميز 
الدراما  لتعود بقوة إىل جمهورها يف 
طيلة  تغب  لم  وكأنها  الرمضانية 

الفرتة املاضية.

إلهام شاهني، عن سعادتها  النجمة،  كشفت 
دورها  حول  الجمهور  وآراء  األفعال  بردود 
أن  إىل  واشارت  الروح»،  «بطلوع  بمسلسل 
طبيعة  بسبب  بكراهيتها  البعض  شعور 
ضمن  املعروض  العمل  داخل  شخصيتها 
 ،٢٠٢٢ رمضان  ملوسم  املرصية  املسلسالت 
تكره  شخصيا  ألنها  سعادة،  أكثر  جعلها 
خالل  واإلرهاب.أضافت  والتطرف  العنف 
بالستات»،  «أهال  لربنامج  هاتفية  مداخلة 
املذاع عرب فضائية «MBC مرص»، إنها رغبت 
من  تكرهها  لكنها  الشخصية؛  تقديم  يف 

سوي  شخص  وجود  عدم  إىل  الفتة  الداخل، 
واإلرهاب.وأضافت:  الدواعش  يحب  وطبيعي 
الدنيا،  كلنا ننبذ اإلرهاب ونكرهه ألنه رش يف 
جديد  دور  لكنه  جًدا،  الدور  هذا  أكره  داخيل 
التي ال يمكن  ومختلف، وهناك بعض األدوار 
أو  قاتلة  شخصية  تقديم  ومنها  تحبها،  أن 

تاجرة مخدرات أو مدمنة مخدرات.
أكرب  بصورة  سعيدة  تكون  أنها  إىل  أشارت 
كلما كره الناس شخصيتها يف املسلسل؛ ألنه 
بالدين،  واملتاجرين  اإلرهاب  كره  عىل  دليل 
وقالت: داعش ليس دين ربنا أو اإلسالم، هناك 

لكننا  اإلسالم،  نشوه  إننا  يقولون  غوغائية 
أرسة  كل  إىل  التحية  داعش.ووجهت  نشوه 
العمل، الفتة إىل أن كل مشاهد العمل صعبة، 
مشاهد  لتقديم  كارهة  كانت  أنها  عن  فضًال 
العنف واملشاهد الحوارية يف املسلسل. مسلسل 
«بطلوع الروح»، بدا عرضه يف النصف الثاني 
شلبي  منة  بطولة  من  الجاري  رمضان  من 
وإلهام شاهني وأحمد السعدني ومحمد حاتم 
عبود  بو  وديامان  عذب  وأيمن  حالوة  وأحمد 
وعادل كرم وغريهم، ومن تأليف محمد هشام 

عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

تسلم قائد األوركسرتا يف الفرقة 
املايسرتو  العراقية،  السمفونية 
اإلرشاف  مهمة  وصفي،  كريم 
التابعة  الوطنية  الفرق  عىل 
لوزارة الثقافة والسياحة واآلثار 
واألوركسرتا  املوسيقي  (الرتاث 
الشعبية»،  والفنون  السمفونية 

يقدم  منهاج  وضع  أكد  فيما 
الفنون العراقية اىل العالم.

إن  وصفي:  املايسرتو  وقال 
مناطق  يف  حية،  حفالت  «إحياء 
املواطن  بتعريف  يسهم  شعبية 
لن  جهدنا  لكن  برتاثه،  العراقي 
يقف عن هذا الحد، بل نتوسع اىل 

غنائية  حفالت  بإقامة  األقىص 
خارج  واستعراضية  وسمفونية 

العراق».
يقدم  منهاجاً  «وضعنا  وأضاف 
العراقيني،  اىل  العاملية  الفنون 
الفتاً  العالم».  اىل  العراق  وفنون 
املؤلفني  تشجيع  «أهمية  اىل 

السمفونيني  املوسيقيني 
ومصممي  وامللحنني 
الراقصة  االستعراضات 
نحو  بأيديهم  واألخذ  العراقيني، 
للثقافة  يحقق  الذي  االنتشار 
عىل  واسعاً  حضوراً  العراقية 

الصعيدين املحيل والخارجي».
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تـم قبول صبي يبلـغ من العمر 
13 عامـا يف برنامـج الدكتوراه 
بالفيزياء يف جامعة مينيسـوتا 
األمريكيـة، بعدمـا حصـل عىل 
البكالوريـوس يف علوم الفيزياء 

والرياضيات.
ويسـعى والدا إليـوت تانر الذي 
يصفـه كثـريون بـ“أينشـتاين 
ألـف   20 تأمـني  إىل  الصغـري“ 
يف  ابنهمـا  قبـل  بعدمـا  دوالر، 
جامعة مينيسـوتا، السـتكمال 

دراسته.
وبحسـب ميشـيل والدة إليوت، 
فإن تعلـق ابنهـا بالعلوم ظهر 
أخـذ  حيـث  الثالثـة،  سـن  يف 
يتعلـم القـراءة بسـهولة عـىل 

نحو مفاجـئ، كمـا أظهر حبا 
لألرقام.

ونقـل عن إليـوت قولـه: ”لدي 
شـغف بالفيزياء التـي أعتربها 
العلـوم تفضيال بالنسـبة  أكثر 
يل، حيث أقوم بتدريسها لطالب 

جامعيني أيضا“.
ووفقما ذكرت ميشيل فإن ابنها 
أكمل منهـاج الثانوية يف عامني 
باملنـزل، وأخـذ يتلقى دروسـه 

الجامعية وهو يف التاسعة.
وأضافت ميشيل: ”رغم أنه كرب 
برسعـة خالفا لباقـي األطفال، 
إال أنـه ال يزال صغريا بالنسـبة 
يل, أتمنـى أن يواصـل تعليمـه 

ويحقق أعىل الشهادات“.

التواصل (سـناب  أطلق تطبيـق 
شات) ميزة تسمح للمستهلكني 
يف شهر رمضان تصفح املنتجات 
املفضلة من خالل تجربة تسـوق 

عرب مول افرتايض.
فالتجربة مدعومة بالواقع املعزز 
من تطبيق التواصـل االجتماعي 
يف منطقة الرشق األوسط وشمال 

إفريقيا.
ويضـم املـول االفـرتايض بعض 
التجارية االسـتهالكية  العالمات 
األكثـر شـهرة يف املنطقـة، مثل 
لوريـال والفطيم – ايكيا ونميش 

وسامسونج.
ويتم الوصول إىل املول االفرتايض 
عرب عدسـة عالم (سناب شات)، 
ويتمكن املتسـوقون باسـتخدام 
املتاجـر  تصفـح  العدسـة 
التجارية  االفرتاضيـة للعالمـات 
املشـاركة، كمـا يمكنهم عرض 
التـي  املنتجـات  واستكشـاف 
يمكنهـم رشاؤهـا بعـد ذلك من 
خالل موقـع التجارة اإللكرتونية 

لكل عالمة تجارية.
ويمكن الوصول إىل عدسـة املول 

االفرتايض من خالل دائرة العدسة 
عـرب شاشـة الكامريا الرئيسـية 
ويتـم أيًضا الوصول إىل عدسـات 
متجر العالمـة التجارية جنًبا إىل 
جنـب مع العدسـات األساسـية 
مستكشـف  تبويـب  عالمـة  يف 

العدسات يف سناب شات.
ويوفـر املـول االفـرتايض للتجار 
فرصة الستخدام إمكانات الواقع 
املعزز من أجل تزويد املستهلكني 
بتجربة تسـوق غامـرة، وتجذب 
رمضـان  شـهر  مثـل  الفـرتات 
االنتبـاه إىل قـوة الواقـع املعـزز 

وشعبيته لدى املستهلكني.
ويمكن ملستخدمي املنصة تصفح 
واملالبـس  التجميـل  منتجـات 
والعالمـات  والتصميـم  واملنـزل 
التجاريـة اإللكرتونية يف أي وقت 

وأينما كانوا.
ويسـلط املول االفـرتايض الضوء 
عىل تطور الواقع املعزز يف املنصة 
كمـا يسـلط الضـوء عـىل كيف 
يمكن لهذه التكنولوجيا أن تكون 
مفيـدة للمسـتهلكني والعالمات 

التجارية عىل حٍد سواء.

مغادرتهـم  مـن  يوًمـا   17 بعـد 
فضـاء  طاقـم  أول  عـاد  األرض، 
خـاص بالكامـل بأمـان إىل تـريا 

  .engadged فريما، وفقا لتقرير
 SpaceX كبسـولة  وسـقطت   
أربعـة  تحمـل   Crew Dragon
رواد فضـاء مـن طـراز AX-1 ىف 
املحيـط األطلـيس قبالة سـواحل 

جاكسونفيل فلوريدا اليوم. 
 وخرجت الكبسـولة مـن محطة 
الفضـاء الدولية يف السـاعة 9:10 
مسـاًء بالتوقيـت الرشقـي يـوم 
األحـد لتبدأ رحلـة العـودة مدتها 
Axi- 16 سـاعة، ووافقت رشكة
 SpaceX و   NASA و   om Space
عـىل خطـة عـودة معدلـة بنـاًء 
عـىل توقعـات الطقـس يف موقع 

الهبوط. 
 واسـتغرقت املهمـة يف النهاية ما 
يقرب من ضعف املدة املخطط لها 

يف البداية، عـىل الرغم من التأخري 
سارت رحلة العودة بسالسة.

 وأجـرى الطاقـم - قائـد ورائـد 
الفضـاء السـابق يف ناسـا مايكل 
لوبيـز أليجريـا ورجـال األعمـال 
الرى كونور وإيتان ستيب ومارك 
باثـى - بعـض التجـارب خـالل 
فرتة وجودهـم يف محطة الفضاء 

الدولية . 
 ولقد أحرضوا أكثر من 200 رطل 
مـن اإلمـدادات واملـواد العلميـة، 
بما ىف ذلك بعـض العينات لوكالة 

ناسا. 
ومـن املتوقـع أن تطلـق رشكـة 
أكسـيوم سـبيس ، التـي قامـت 
املزيـد   ،  AX-1 بتشـغيل مهمـة 
مـن الرحالت الجويـة الخاصة إىل 
محطة الفضاء الدولية يف السنوات 

القادمة.
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رواياته  آلخر  توفيق  أمجد  الروائي  إختاره  الذي  العنوان  هو  هذا  «ينال» 
العراق.  يف  والكتاب  لألدباء  العام   اإلتحاد  منشورات  ضمن  حديثا  الصادرة 
فيها  تتصادم  صفحة   ١٧٢ عن  التزيد صفحاتها  التي  الرواية  هذه  تنطوي 
بتنوع متقن ومسيطر عليه من قبل املؤلف عىل عدة مفارقات. املفارقة األوىل 
تتمثل يف العنوان ذي املفردة الواحدة والغريبة يف الوقت نفسه. «ينال» الذي 
إختاره املؤلف عنوانا للرواية نقله الكاتب من حقله الداليل يف اللغة بوصفه 
هي  وهذه  األصلية،  الرواية  ال  املوازية  الرواية  لبطل  إسم  اىل  مضارع  فعل 
الرواية األصلية  ثانية داخل متن  أن هناك رواية  إذ  الثانية،  الداللية  املفارقة 
بضمري  تروى  األصلية  الرواية  بينما  «ينال»  هو  الذي  املتكلم  بضمري  تروى 
املخاطب وبطلها املؤلف نفسه الذي تخفى خلف إسم طبيعي هو عبد الله، 

وإن كانت كنيته عىل طول أحداث الرواية هي أبو فيصل. 
املؤلف العليم يروي األحداث بالتعاقب بني إستخدام ضمري املتكلم حني يتصل 
يف  واملخطوف  القاتل  املجرم  مع  جمعته  التي  املصادفات  بمجموعة  األمر 
العراق «ينال» أيام الحرب الطائفية دون أن يشري إليها املؤلف رصاحة، وتاجر 
السالح املخيف الذي التقاه بمحض الصدفة يف إسبانيا. ويف الوقت نفسه كتب 
لتكتمل  الرواية)  داخل  (رواية  موازيا  نصا  نفسه  «ينال»  لسان  عىل  املؤلف 
من خاللها األحداث عرب صيغتي املتكلم واملخاطب.. وبهذا التعاقب الرسدي 
املمتع واملسيطر عليه فنيا يتحول القارئ اىل مؤلف ثالث للنص من منطلق 
عاشها  املروية  األحداث  معظم  لكون  نظرا  الروائي  به  يبح  لم  ما  إكتشافه 

القارئ وربما إكتوى بنارها بشكل أو بآخر.
والواقع أن إختيار العنوان من مفردة واحدة هي «ينال» تكررت يف الرواية 
أكسبت  ليىل،  التونسية  زوجته  من  ينال  إبنة  «تنال»  هي  أخرى  بصيغة 
املؤلف حرية الترصف بالوقائع واألحداث لجهة كون كل ما ورد من وقائع 
يكاد يمثل مساحة مشرتكة بني فعل ينال تاجر السالح الذي أراد اإلنتقام 
من واقعة إختطافه وتوقيعه قرسا عىل أوراق ببيع بيته للعصابة الخاطفة 
وبني «تنال» االبنة التي فجعت بإنتحار والدها عرب نهاية كانت كل الدالئل 
تشري اىل إنها متوقعة.. ولعل املدخل الذي كتبه املؤلف للرواية بدا إنه يعكس 
بشكل أو بآخر حالة القلق التي إنتابت الروائي بوصفه خالقا يف النهاية 
الجنس  الوقائع واألحداث واملشاهد بمن فيها مشاهد  تتداخل فيه  لنص 
واللذة، حيث يريد البقاء يف دائرة الحرص واإلهتمام بمصائر أبطاله برغم 
توفيق  أمجد  املؤلف  يقول  املدخل  يف  واحد منهم..  لكل  املختلفة  النهايات 
بكلمة  لروايتي  أقدم  «كنت  له  ومربرا  الروائي  املتن  خارج  بدت  لغة  عرب 
أسميها مدخال واملدخل لرواية ينال محري إنه ال يؤدي اىل باب واحد يمكن 
تبينه ومتى ما إقرتحت بابا أو طريقا للوصول أكن قد ساهمت بإخفاء 
إمكانية  أو  بابا  التغفل  متسعة  بنظرة  إال  رؤيتها  يمكن  ال  نادرة  طيور 
للتمتع بألوانها وأصواتها وسحرها. ما الحل؟ فكما أن ينال قفز من فعل 
ال  مفتوحة  دعوة  الرواية  اىل  مدخيل  فسيكون  لشخص  إسم  اىل  مضارع 
لم   التي  للحقوق  دعوة  إنها  للفهم..  خريطة  أو  مسبقة  برؤية  تطعنها 
الرحيل بمعناه  الذات والحق يف  الحق يف مناهضة  البرشية يوما،  تقرها  
املطلق والحق يف الصمت ما أضيق الطريق ما أصعب الوصول ملن اليكون 
املفتاح لسرب  أن يكون  الكاتب  الذي حرص  املدخل  قلبه دليله».. هذا هو 
غور  روايته املشحونة باألحداث واملواقف واملشاعر املتناقضة حد التقاطع 
فنيا  وتحوالته  النص  حركة  عىل  مسيطرا  املؤلف  فيها  بدا  والتي  أحيانا 
ودالليا، فضال عن ان إتقانه الرسد يعرب عن براعة الكاتب بوصفه املهيمن 
الكيل عىل مسار األحداث والوقائع والتحوالت.. والحق أن «ينال» طبقا لهذا 
البناء الفني (رواية داخل رواية) تنفتح يف رواية األحداث عرب مؤلف واحد 
املخاطب «عبد  األول بضمري  للنص  األصيل  (السارد  بأقنعة مختلفة  لكن 
الله»، والراوي الثاني لوقائع النص الثاني «ينال» بضمري املتكلم) لتنتهي 
بواقعة غريبة هي الوصية التي جعلت النص مفتوحا لشتى أنواع التأويل 
ينال،  توصيف  يف  يحار  الذي  القارئ  وهو  للنص  املوازي  املؤلف  قبل  من 

مجرم، مغامر، عاشق، تاجر أسلحة، تائب.
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احتفاالت غنائية مميزة ستشهدها 
دولـة الكويت بمناسـبة عيد 

تأكـدت  بعدمـا  الفطـر، 
عمرو  النجوم  مشاركة 

ورامي  وأنغـام  دياب 
صربي وتامر عاشور 
وألول مرة بعد غياب 
طويـل النجـم بهاء 

سلطان.
ديـاب،  عمـرو 

سـيكون أول مطرب 
يشـارك  مـرصي 

الكويت  دولـة  جمهـور 
الفطـر،  بعيـد  احتفالهـم 

بحفـل خـاص سـيقام يف أحـد 
الفنـادق الكربى بالكويـت يوم ٤ مايو 

املقبـل، وفور طـرح التذاكـر للبيع تـم اإلعالن عن 
نفادها بالكامل، وسيقدم خالل الحفل باقة منوعة 
مـن أغنياته القديمـة والجديدة.وبعـد غياب طويل 
عن الجمهـور الكويتي، يعود الفنان بهاء سـلطان 
بحفل ثاني أيام العيـد، بينما يتواجد الثنائي مروان 
خوري ووائل جسـار يـوم ٥ مايو بالكويت أيضا، يف 

حفل كبري يجمعهمـا معا يف ليلة 
لبنانية.ومـن املقرر أن يحيى 
أيضا املطرب الشاب رامى 
صـربى حفـال غنائيـا 
املقبل،  يـوم ٦ مايـو 
بارك، ونرش  ىف حوىل 
رامى صورة له عرب 
حسابه الرسمى عىل 
«انستغرام»،  موقع 
يتشـوق  أنـه  وأكـد 
جمهـوره  لرؤيـة 
هناك.وينضـم للقائمة 
الكويـت  ىف  املتواجـدة 
املطـرب تامر عاشـور الذى 
يشـارك رامـى صـربى ىف نفـس 
الحفل، وتامر سـيقدم مجموعة مميزة 
مـن أغنيـات ألبومـه الجديـد الذى ينـوى طرحه ىف 
األسواق خالل الفرتة القادمة.وتحيي املطربة أنغام 
حفـًال غنائًيـا بمشـاركة فـؤاد عبد الواحـد بأرض 
املعـارض بالكويـت مسـاء ١٢ مايو، وتقـدم باقة 
مميزة من أشهر أغنياتها التي تعكس مشوارها مع 

عالم الغناء.

احتفلـت النجمة روبي بطرح أول بوسـرت 
خاص لهـا لبطولة فيلمهـا الجديد ”واحد 
تاني“ واختارت طريقة مشـوقة لالحتفال 
باستعارة الجملة األوىل التي تحدث بها بطل 
الفيلـم أحمد حلمي يف اإلعالن التشـويقي، 
وتقـول: عايزين تعرفـوا حكايتي، وطلبت 
مـن الجمهـور معرفة الحكاية بمشـاهدة 
الفيلم املقرر طرحه ضمن موسم أفالم عيد 
الفطـر 2022.روبـي نرشت البوسـرت عرب 
حسـابها بموقع انسـتغرام، وعلقت عليه 
قائلة: عايزين تعرفوا حكايتي؟ إسـتنوني 
أول يوم عيد الفطر فيلم واحد تاني بجميع 
دور العرض يف مرص والوطن العربي.. تدور 
أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي 
اجتماعي يف مصلحة السجون، حيث يجري 
مقابـالت مـع املسـاجني ويكتـب تقارير 
عـن حالتهم النفسـية، ويف السـجن يقابل 
أحد زمالء دراسـته القدامي، ويكتشف أنه 
أصبح رجل أعمال ناجـح، وعقب خروجه 
يدعـوه لحفـل يجمـع زمالءهـم القدامي 
ليكتشـف املوظف أنه أفشـل زمـالء جيله 

ويعيد التفكري يف حياته مجدًدا.


