
بغداد/ الزوراء:
حـدد مجلـس الـوزراء، سـعر بيع طن 
الحبـوب ورشاء طن العرنـوص، وفيما 
قـرر انهـاء تكليـف قائممقـام قضـاء 
الرمانـة باالنبـار، اصـدر عدة قـرارات 
تتعلق بالزراعـة والرتبية والتعليم.وذكر 
املكتب االعالمـي لرئيس مجلس الوزراء 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان رئيـس 
مجلـس الـوزراء مصطفـى الكاظمي، 
السـابعة  االعتياديـة  الجلسـة  تـرأس 
والثالثـني ملجلس الـوزراء، جـرى فيها 
البحـث يف مجمـل األوضـاع والقضايـا 

العامة، وشهدت الجلسـة مناقشة عدد 
من امللفـات واملوضوعـات املدرجة عىل 
جدول األعمال. ويف ضوء ذلك أقر مجلس 

الوزراء املقررات التالية:
أوالً/ إقـرار توصيـة املجلـس الـوزاري 
لالقتصاد بشـأن املوافقة عىل ما جاء يف 
كتاب وزارة الزراعـة ذي العدد 20884، 

املؤرخ يف 4 آب 2022، بحسب اآلتي:
1 -  يكـون سـعر رشاء طـن العرنوص 
(500000) دينار، فقط خمس مئة ألف 

دينار لهذه السنة.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـْت هيئة النزاهـة، صدور أمر قبض 
واسـتقدام بحـق ذوي الدرجـات العليا 
ووزراء  نـواب  مجلـس  عضـو  بينهـم 
سابقني خالل شهر ايلول املايض.وذكرت 
دائرة التحقيقات يف الهيئة يف بيان تلقته 
”الزوراء“: أنَّ الجهات القضائيَّـة أصدرت 
(33) أمـر قبٍض واسـتقداٍم عىل خلفيَّة 
قت فيهـا ُمديريَّات ومكاتب  قضايـا حقَّ
تحقيـق الهيئـة يف بغـداد واملُحافظـات 
وإحالتهـا إىل القضاء، ُموضحـًة أنَّ من 
بـني تلك األوامر التي صـدرت بحقِّ كبار 

املسـؤولني مـن ذوي الدرجـات العليـا 
للُمدَّة من (30/9/2022-1)، (4) أوامر 
قبـٍض، و(29) أمر اسـتقداٍم. وأضافت 
ـة أصـدرت  الدائـرة إنَّ املحاكـم املُختصَّ
(10) أوامر استقداٍم بحق عضو مجلس 
نواٍب سـابقاً، و(5) وزراء سابقني، كما 
شملت تلك األوامر وكيل وزيٍر، مبينة أنَّ 
أوامـر القبض واالسـتقدام صـدر اثنان 
منها بحقِّ ُمحافٍظ سـابٍق، كما صدرت 
(6) أوامـر ملديرين عامني حاليِّني، و(6) 
يف  سـابقني  أعضـاء  و(3)  سـابقني، 

مجالس املحافظات املنحلة.

بغداد/ الزوراء:
حرر جهـاز املخابـرات، امـس الثالثاء، 
فتـاة إيزيدية مختطفة منـذ عام 2014 
السـورية.  الحسـكة  مدينـة  بأطـراف 
وقالت الخلية يف بيـان تلقته ”الزوراء“: 
إن ”الحكومـة العراقيـة تـويل اهتماماً 
كبرياً بملـف اإليزيديات املختطفات لدى 
عصابـات داعـش اإلرهابيـة، وحسـب 
توجيهات القائد العام للقوات املسلحة، 
نفذ الشجعان يف جهاز املخابرات الوطني 
عمليـة نوعيـة مـن خـالل فريـق عمل 
مختـص، وبمسـاندة قيـادة العمليـات 
املشـرتكة، تمكـن خاللهـا مـن تحديد 

مكان تواجد إحـدى الفتيات اإليزيديات 
بأطـراف   2014 العـام  يف  املختطفـات 
السـورية“. وأضافت،  الحسـكة  مدينة 
أن ”الجهـاز رشع بوضـع خطة خاصة 
لسـحبها بشـكل هادئ من األرسة التي 
تتواجـد لديهـم، وعمـل عـىل نقلها عىل 
مراحـل قـرب الحـدود العراقيـة، حيث 
تـم نقلها إىل داخل البالد، وتسـليمها إىل 
ذويهـا يف قضاء سـنجار“. وأشـارت إىل 
أن ”جهـاز املخابـرات الوطنـي تمكـن 
خالل العـام الحايل 2022 من اسـتعادة 
5 أشـخاص مختطفني كانوا يف األرايض 
السورية، وتأمني تسليمهم إىل ذويهم“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكـَد املحلل السـيايس عـيل البيدر ان 
بيـان بعثة االمم املتحـدة االخري  فيه  
رسـالة تحذيـر اخـرية اىل املنظومة 
السياسية ويف حني اشار اىل ان زيارة 
الوفد الثالثي اىل كردسـتان لم تخرج 
بحل لالزمـة، وتوقع ان يحل الخالف 
داخل البيت الكردي بمرشح تسوية.

وقـال البيـدر يف حديـث لـ“الزوراء“ 
انه ”بعد عام عـىل اجراء االنتخابات 
تـدرك  السياسـية  املنظومـة  بـدأت 
او تستشـعر خطـورة الواقـع الذي 
تعيشـه البالد وهنالك ضغط سيايس 
اعالمي شـعبي وحتى دويل واقليمي 
باتجاه انهاء هذه االزمة لذلك ذهبت 
اىل خيـار الحـوار وتوحيـد املواقـف 

داخل املكونات او حتى عىل املستوى 
”االمـور  ان  مضيفـا  الجمعـي“، 
سـتتجه اىل خيار التوافق ما لم يمنع 
السـيد مقتدى الصدر هـذه الخطوة 
التي تمثل الفرصة االخرية للمنظومة 
السياسية“.واوضح: اعتقد ان االمور 
بدأت تأخذ مسـارات جديـة و تتجه 
نحو حلحلة االزمـة وتفكيكها ليس 

من اجل سـواد عيـون العراقيني كما 
يقال لكـن ايضا من اجـل املحافظة 
عـىل مصالحها و بقائهـا اطول مدة 
ممكنة داخل املشـهد“. وعـن زيارة 
الوفـد الثالثـي اىل كردسـتان بني ان 
”املوضوع لم يحسم وهذه الزيارة لم 
تكـن ذات مخرجات يمكـن ان تنهي 
االزمـة لكـن ارادت تلـك االطراف ان 

توصل رسـالة للحـزب الديمقراطي 
اىل  تتجـه  قـد  بانهـا  الكردسـتاني 
خيـارات ال يرضاه الحـزب وعليه ان 
ينهي هذه االزمة بالتشاور مع البيت 
الكردي او مع االتحاد الكردستاني“. 
مؤكـدا ان ”هذا افضل مـن بقائه يف 

اطار الجمود السيايس“.

الزوراء/ حسني فالح:
أكـَد مختصـون يف الشـأن العراقـي، ان عائـدات 
العـراق املالية املتاتية من مبيعات النفط سـتزداد 
بمقدار ٦٠٠ مليون دوالر شـهريا بعد قرار «اوبك 
بـالس» بخفض االنتـاج النفطي، وفيما اشـاروا 
اىل ان القرار سـيكون له تداعيات سياسـية كبرية 

عىل العراق، ورجحوا زيادة اسـعار النفط بنسـبة 
١٤ باملئة.وقال النائب ماجد شـنكايل (املختص يف 
مجال النفط والطاقـة) يف حديث لـ»الزوراء»: ان 
خفـض االنتاج مـن الناحيـة االقتصادية يف هذه 
املرحلـة سـيكون مـن صالح العـراق النـه اذا تم 
احتسـابه رقميا فان عوائد العراق بعد التخفيض 

سـيكون اكثر ممـا كان قبل قـرار التخفيض الن 
سـعر الربميل يرتفع بمقدار قد يصل اىل ١٤ دوالرا 
النـه كان تقريبـا بــ ٨٤ و٨٥ دوالرا واليوم وصل 
بنحـو ٩٨ دوالرا للربميل.واضـاف، ان هنالـك قد 
تكون تداعيات سياسـية لهذا القـرار عىل العراق 
الن امريـكا وحتـى االتحاد االوروبـي غري راضني 

عىل قرار «اوبـك بلس» بتخفيـض االنتاج بحدود 
مليونني برميل يوميا وهذا ما رفع االسعار بنسبة 
كبـرية جدا وصلت اىل ما يقارب ١٢ اىل ١٤ باملئة يف 
غضون يومني وهذا يؤثر كثريا يف اسـعار بالنسبة 

للمستهلكني.

واشنطن/ كييف/ متابعة الزوراء:
أكَد الرئيس األمريكي، جو بايدن، التزامه 
«الثابت» بمحاسـبة روسيا عىل الحرب 
التي تشـنها يف أوكرانـي، فيما اتهمت 
أوكرانيا، روسيا باختطاف نائب رئيس 
محطـة زابوريجيـا للطاقـة النوويـة 
فالريي مارتينيوك، التي تسـيطر عليها 

القوات الروسـية. وأتـى تعليق الرئيس 
الرئيـس  ضـم  اجتمـاع  يف  األمريكـي 
األوكراني، فولوديمري زيلينسكي وقادة 
مجموعة السـبع يف جلسـة مخصصة 
ليحـث التطـورات يف أوكرانيـا. وقـال 
بايـدن يف تغريدة: تحدثـت  إىل الرئيس 
زيلينسـكي وقـادة مجموعـة السـبع 

حول التزامنا الثابت ملحاسـبة روسـيا 
بسـبب حربها ودعمنـا ألوكرانيا مهما 
طـال األمر». مـن جهته، دعـا الرئيس 
األوكراني قادة دول مجموعة السـبع، 
عرب الفيديو إىل املساهمة يف إنشاء درع 
جويـة لصد الرضبـات الروسـية التي 
تنهال عىل أوكرانيا وتكّثفت يف اليومني 

األخرييـن. وقال زيلينسـكي، بحسـب 
الرتجمـة اإلنكليزية لخطابـه الصادرة 
عن الرئاسـة األوكرانيـة، «أطلب منكم 
تعزيز الجهود العامة للمسـاعدة ماليا 
يف إنشـاء درع جوي ألوكرانيا. سيكون 
املاليـني من النـاس ممتنـني ملجموعة 
السـبع عىل هـذه املسـاعدة».وطالب 

أيضا إىل زيادة العقوبات عىل موسـكو 
العسـكرية  املسـاعدة  تكثيـف  وإىل 
ألوكرانيـا، معتـربا أن الرئيـس الرويس 
فالديمـري بوتـني «الذي أصبـح اآلن يف 
املرحلـة األخـرية مـن حكمه، مـا زال 

يتمّتع بمجال ملزيد من التصعيد».
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القاهرة / الزوراء:
نَرش مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار يف مرص 
فيديـو جديـدا يتنـاول أسـباب وتداعيـات قرار 
منظمة ”أوبك +“ بخفض مستويات إنتاج النفط 
بواقـع 2 مليون برميل يوميا.وأوضح الفيديو أن 
”ذلـك الخفض هـو األكرب منذ جائحـة كورونا، 
السعودية وروسـيا تصدرت قائمة الدول األكثر 
خفضـا لإلنتاج بنحو 526 ألف برميل يوميا لكل 
منهما، بينمـا بلغت حصة العـراق من الخفض 
نحـو 226 ألـف برميل واإلمـارات نحو 160 ألف 
برميـل يوميا“.ووفقا للحكومة املرصية ”جاءت 
أهـم دوافع قـرار أوبك + لخفـض اإلنتاج يف ظل 
تباطؤ االقتصاد العاملي وسـط تشديد السياسة 
النقديـة للبنوك املركزية العامليـة من خالل رفع 

معـدالت الفائـدة بمعدالت متسـارعة باإلضافة 
إىل انخفاض الطلب عـىل النفط مع دخول فصل 
الشتاء والرغبة يف تحقيق توازن يف أسواق النفط 
بعد تراجع األسعار بنحو %25 خالل الربع األخري 
مـن العـام الحايل“.وأوضحـت أن ”عواقب قرار 
أوبـك+ قد تتمثـل يف حدوث اضطراب يف أسـواق 
الطاقة مع توقعات أن تزيد االضطرابات يف سوق 
الطاقـة العامليـة يف ظـل الحظر املفـروض عىل 
صـادرات النفط الروسـية واإليرانية وعدم رغبة 
املنتجـني األمريكيني يف رفع مسـتويات إنتاجهم 
للمحافظة عىل مستويات األسعار، ومن املتوقع 
أن يكون للقرار تأثري عىل الدول النامية املعتمدة 
عىل اسـترياد احتياجاتها من النفط من الخارج 

وذلك يف ظل األزمة االقتصادية الطاحنة“.

بريوت/ متابعة الزوراء:
شـارَف لبنـان وإرسائيل عـىل إنهاء جولـة طويلة 
مـن مفاوضـات بوسـاطة أمريكيـة انطلقت عام 
2020 واسـتمرت لعامـني كاملـني حـول ترسـيم 
الحـدود البحريـة يف منطقـة غنية بالنفـط والغاز 
بالبحر املتوسـط تبلغ مسـاحتها 860 كـم مربعا.

وبعـد مفاوضات عديدة عىل مقرتح مسـودة اتفاق 
قدمه الوسيط األمريكي لحل الخالف البحري، أبدى 
الجانبـان اللبنانـي واإلرسائييل أخـريا، موافقتهما 
عـىل االتفـاق النهائي بعـد إبداء مالحظـات وطلب 
تعديـالت نجح يف التعامل معهـا الجانب األمريكي.

وكان رئيـس الـوزراء اإلرسائيـيل يائري البيـد أعلن 
الثالثـاء، موافقته عىل مسـودة االتفـاق، وذكر أن 
املجلس الوزاري املصغر للشؤون األمنية والسياسية 
”الكابينت“ سيبحث مسـودة االتفاق األربعاء ومن 
ثـم الحكومة بكامـل أعضائها قبل عرض مسـودة 
االتفاق عىل الكنيست.ويف وقت سابق امس الثالثاء، 
أعلنت الرئاسة اللبنانية يف بيان أن الصيغة النهائية 
للعـرض األمريكـي بشـأن اتفـاق ترسـيم الحدود 
البحرية مع إرسائيل ”مرضية للبنان وتلبي مطالبه 

وحافظت عىل حقوقه يف ثروته الطبيعية“.
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بغداد/ الزوراء:
اشاَد محافظ البنك املركزي مصطفى 
غالـب مخيف بدور نقابة الصحفيني 
وعربيـاً  محليـاً  الفاعـل  العراقيـني 
ودولياً، فيما ثمـن نقيب الصحفيني 
اتحـاد الصحفيني  العراقيـني رئيس 
العرب مؤيد الالمي، مسـاهمة البنك 
املركزي يف تشـييد وتنفيذ املشـاريع 

اإلنسانية والخدمية.
وذكرت نقابة الصحفيـني العراقيني 
إن  ”الـزوراء“:  تلقتـه  بيـان  يف 
”محافـظ البنـك املركـزي مصطفى 
غالـب مخيف زار نقابـة الصحفيني 
العراقيـني والتقى بنقيب الصحفيني 
رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد 
الالمـي وأعضـاء مجلـس النقابـة. 
واضافت  ان ” محافظ البنك املركزي 
أشـاد بالجهـود املتميـزة والكبـرية 
التـي تنهض بهـا نقابـة الصحفيني 
العراقيـني ممثلـة بشـخص نقيـب 
الصحفيـني مؤيـد الالمـي ودورهـا 
الفاعل محلياً وعربياً ودولياً“. بدوره 
قـدم نقيـب الصحفيـني العراقيـني 
مؤيد الالمي، بحسـب البيان، رشحاً 
مفصـًال عـن طبيعـة عمـل النقابة 
وتواصلهـا املسـتمر مع املؤسسـات 
اإلعالميـة واألرسة الصحفيـة فضال 
عن عمل فروع النقابة يف املحافظات 

واملؤسسات اإلعالمية التابعة للنقابة 
إبـراز  يف  كبـريا  دورا  تـؤدي  والتـي 
الحقائق اىل الرأي العام.وأجرى الوفد 
برفقة نقيـب الصحفيـني العراقيني 
جولـة يف أروقـة النقابـة واطلع عىل 
سـري العمل فيها معرباً عـن اعجابه 
املتميـز  واملهنـي  اإلداري  بالعمـل 

للنقابة.من جهته، قال محافظ البنك 
املركـزي مصطفى غالـب مخيف، يف 
مؤتمـر صحفـي عقب لقائـه نقيب 
الصحفيني العراقيني واعضاء مجلس 
النقابة حرضته ”الزوراء“: ” ترشفنا 
بلقاء نقيـب الصحفيـني العراقيني، 
هـذه الشـخصية العراقيـة الدوليـة 

املحرتمـة واعضاء مجلـس النقابة، 
وتجولنـا يف اروقة النقابة وشـاهدنا 
هـذه املؤسسـة الكبـرية التـي تقدم 
خدمـات جليلة لرشيحـة مهمة جدا 
وهم الصحفيون“.واضاف، انه ”كان 
من الواجب علينـا ان نقدم الدعم اىل 
هذه النقابة من خـالل مبادرة البنك 

املركـزي ورابطة املصـارف العراقية 
الخاصة التي سـاهمت يف العديد من 
املشـاريع منها اعادة تأهيل شـارع 
املتنبـي وسـاحات بغداد مـع العديد 
مـن الرشاكات كامانة بغداد واالمانة 
مؤكـدا  الـوزراء،  ملجلـس  العامـة 
سـنقدم الدعم بما تسمح به املبادرة 
وسـنكون داعمـني لهـم للنجاحات 
التي يحققونها.من جانبه قال نقيب 
اتحاد  العراقيني رئيـس  الصحفيـني 
الالمـي،  العـرب مؤيـد  الصحفيـني 
خالل املؤتمر: انه ربما اغلب الشـعب 
العراقي لـم يعرف دور البنك املركزي 
الكثـري مـن  تنفيـذ  يف  ومسـاهمته 
املشـاريع واالنشـاءات االنسـانية يف 
عمـوم الدوائر وليس يف دائرة محددة 
كدار العجزة، من ناهيل كبري وعمالق 
الشـخاص ضاقت بهم السبل بسبب 
بعـض االبنـاء وربما الحيـاة، معربا 
عن شـكره محافـظ البنـك املركزي 
عىل الدعم وعىل هذا الجهود الكبرية.
وتابـع، ايضـا نشـكر املحافـظ عىل 
زيارته اىل نقابة الصحفيني وسنقف 
اىل جانبـه لكـون العـراق يحتـاج اىل 
هكـذا شـخصيات واىل هـذه الجهود 
املباركـة مـن قبـل املحافـظ والبنك 

املركزي.
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بغداد/ الزوراء:
عن  الثالثاء،  امس  الرافدين،  مرصف  اعلَن 
الشعبي  الحشد  لسلفة  املايل  السقف  زيادة 
له،  بيان  يف  دينار.وجاء  مليون   ٢٠ اىل  لتصل 
تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان «املرصف قرر 
زيادة مبلغ السلفة التي تمنح ملنتسبي الحشد 
الشعبي لتكون من ٥ مليون ولغاية ٢٠ مليون 
باملنح». الخاصة  والتعليمات  للضوابط  وفقا 
وبفرتة  باملئة   ٥ الفائدة  «نسبة  ان  اىل  واشار 

تسديد ٥ سنوات».
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بغداد/ الزوراء:
صـوَت مجلـس النـواب، امـس الثالثـاء، 
عـىل انهـاء تكليـف احسـان عبـد الجبار 
مـن منصـب وزير املاليـة بالوكالـة، فيما 
رفـع جلسـته اىل غد الخميـس وخصصها 
النتخاب رئيـس الجمهورية.وعقد مجلس 
النواب، جلسـته برئاسـة رئيـس املجلس 
محمـد الحلبويس.وذكرت الدائرة اإلعالمية 
ملجلـس النواب يف بيـان تلقته «الـزوراء»: 
أن»رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس 
افتتـح أعـمــال الجلســــــة رقم (٥) 
للـــدورة االنتخابية الخامسة من السنـة 
الترشيعيـة األوىل الفصـــل الترشيعـــي 
تأجيـل  النـواب،  مجلـس  الثاني».وقـرر 
مناقشة الخطة الزراعية للموسم الشتوي 
املقبل.وذكـرت الدائـرة اإلعالميـة ملجلس 
النـواب يف بيـان ، انـه « بنـاًء عـىل طلـب 
اللجان املعنية، مجلـس النواب قرر تأجيل 

مناقشــة الخطــة الزراعيـة للموســم 
الشــتوي القادم».وأضـاف، «تـم تأجيـل 
مناقشــة الوضـع املـائي الخطيـر الـذي 
يعصـف فــي البالد».كمـا صوت مجلس 
النواب، عىل قرار إنهاء تكليف إحسان عبد 
الجبار مـن منصـب وزيـر املالية.وذكرت 
الدائرة اإلعالمية ملجلس النواب يف بيان، أنه 
«بناء عىل طلب مقدم اىل الرئاسـة، مجلس 
النـواب صوت باملوافقة عـىل إضافة فقرة 
اىل جـدول أعمال الجلسـة بإنهـاء تكليف 
وزير املالية/ وكالة».ورفع مجلس النواب 
جلسته اىل يوم غد الخميس التي خصصها 
النتخـاب رئيـس الجمهورية.وذكـر بيان 
للمكتـب اإلعالمي لرئيـس مجلس النواب، 
أن « رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس 
أعلن أن جدول أعمال جلسة يوم الخميس 
املوافق ١٣ ترشين األول ستكون من فقرة 

واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية».

÷aã»€a@¿@ÚÓébÓè€a@ÚflÏƒ‰‡‹€@Ò7Çc@ãÌâ•@Ú€béä@›‡±@Ôflb„ÏÌ@ÊbÓi@Z@@@@@@@@Ä€@ÔébÓé@›‹´
ÚÌäÏË‡ßa@Úébˆã€@ÚÌÏèm@|íã∑@Üãÿ€a@“˝©a@›y@…”Ïm

بغداد/ الزوراء: 
بحَث الوفد العراقي برئاسة شاخوان عبدالله، مع وفد سلطنة عمان لرفع مستوى التعاون 
بني البلدين يف إجتماعات (IPU) كيغايل.وذكر بيان صدر عن املكتب اإلعالمي لنائب رئيس 
الربملاني  االتحاد  أنه «عىل هامش فعاليات واجتماعات  «الزوراء»:  تلقته  النواب،  مجلس 
الدويل(IPU)   املنعقد حالياً يف كيغايل عاصمة جمهورية رواندا، أجرى الوفد العراقي برئاسة 
د.شاخوان عبدالله أحمد مباحثات ثنائية مع نظريه الوفد الربملاني لسلطنة ُعمان برئاسة 
الشيخ خالد بن مشعل رئيس».وأشار إىل أنه «تمت مناقشة أهم امللفات التي تتعلق برفع 
مستوى آليات التنسيق والتعاون النيابي املشرتك بني البلدين، فيما أكد الجانبان عىل أهمية 
استمرار دعم ومساندة العراق يف مساعيه ملواجهة التحديات واألزمات، والضغط عىل دول 

الجوار لحل املشاكل ويف مقدمتها قضية االعتداءات املتكررة عىل أراضيه وملف املياه».
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بغداد/ الزوراء:
طن  بيع  سعر  الوزراء،  مجلس  حدد 
الحبوب ورشاء طن العرنوص، وفيما 
قضاء  قائممقام  تكليف  انهاء  قرر 
قرارات  عدة  اصدر  باالنبار،  الرمانة 

تتعلق بالزراعة والرتبية والتعليم.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  ان 
االعتيادية  الجلسة  ترأس  الكاظمي، 
الوزراء،  ملجلس  والثالثني  السابعة 
جرى فيها البحث يف مجمل األوضاع 
الجلسة  وشهدت  العامة،  والقضايا 
مناقشة عدد من امللفات واملوضوعات 
املدرجة عىل جدول األعمال. ويف ضوء 
املقررات  الوزراء  مجلس  أقر  ذلك 

التالية:
الوزاري  املجلس  توصية  إقرار  أوالً/ 
لالقتصاد بشأن املوافقة عىل ما جاء 
العدد  ذي  الزراعة  وزارة  كتاب  يف 
 ،2022 آب   4 يف  املؤرخ   ،20884

بحسب اآلتي:
1 -  يكون سعر رشاء طن العرنوص 
مئة  خمس  فقط  دينار،   (500000)

ألف دينار لهذه السنة.
الحبوب  طن  بيع  سعر  يكون    -  2
مئة  أربع  فقط  دينار،   (400000)

ألف دينار لهذه السنة.
(رشاء  اإلنتاج  مخرجات  دعم    -  3

لهذه   ،50% بنسبة  الذرة)  عرانيص 
السنة.

املدخالت  بدعم  االستمرار    -  4
الذرة  ملحصول  لألسمدة  بالنسبة 
الصفراء، وفقاً للخّطة الزراعية املعّدة 
من وزارة الزراعة. وتمّول من قانون 

األمن الغذائي (2 لسنة 2022).
ثانياً/ 

السيد  الثقافة  وزير  تخويل    -  1
(حسن ناظم عبد آل عيىس) صالحية 
اتفاقية  عىل  والتوقيع  التفاوض 
العراق  جمهورية  حكومة  بني  املقر 
ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم 
إىل  استناداً  (اليونسكو)  والثقافة 
من  (80/سادساً)  املادة  أحكام 

الدستور.

-2  تويل وزارةالخارجية إعداد 
وثيقة التخويل الالزمة باسم حكومة 
جمهورية العراق للسيد وزير الثقافة، 
وفقاً للسياقات املعتمدة، ورفعها إىل 
من  الوزراء؛  ملجلس  العامة  األمانة 
رئيس  السيد  توقيع  استحصال  أجل 

مجلس الوزراء.
الوزراء  مجلس  قرار  إلغاء  ثالثاً/ 

تكليف  بشأن   (2021 لسنة   4)
العبيدي)  محمد  حميد  (مهند  السيد 
بمهمات قائممقام قضاء الرمانة يف 

محافظة األنبار.
رابعاً/ املوافقة عىل إضافة املطبعتني 
املبينتني يف أدناه إىل املطابع املشمولة 
الثانية  الفقرة  يف  املثبتة  باالستثناء 
 251) الوزراء  مجلس  قرار  من 
الكتب  طباعة  بشأن   (2022 لسنة 

املدرسية.
للطباعة  الوارث  دار  مطبعة   -  1
العامة  األمانة  إىل  العائدة  والنرش 

للعتبة الحسينية املقدسة.
بغداد  محافظة  مطبعة    -  2

املركزية.
خامساً/ املوافقة عىل ما ياتي:

1 - املوافقة عىل منح مدرسة الجالية 
بغداد  العاصمة  يف  األهلية  الدولية 
أحكام  إىل  استناداً  تأسيس،  إجازة 
املادة (4/البند أوالً) من نظام التعليم 

األهيل واألجنبي (5 لسنة 2013).
إعداد  إكمال  الرتبية  وزارة  تويل   2-
(4) من  املادة  املذكورة يف  التعليمات 
 5) واألجنبي  األهيل  التعليم  نظام 

لسنة 2013).
الفقرة  املوافقة عىل تعديل  سادساً/ 
الوزراء  مجلس  قرار  من   (16)
عبارة  وإحالل   ،(2019 لسنة   340)

(للرشكات واألفراد) بدالً عنها.

الزوراء/ حسني فالح:
ان  العراقي،  الشأن  يف  مختصون  أكَد 
عائدات العراق املالية املتاتية من مبيعات 
600 مليون دوالر  بمقدار  النفط ستزداد 
بخفض  بالس“  ”اوبك  قرار  بعد  شهريا 
ان  اىل  اشاروا  وفيما  النفطي،  االنتاج 
القرار سيكون له تداعيات سياسية كبرية 
عىل العراق، ورجحوا زيادة اسعار النفط 

بنسبة 14 باملئة.
(املختص  شنكايل  ماجد  النائب  وقال 
حديث  يف  والطاقة)  النفط  مجال  يف 
من  االنتاج  خفض  ان  لـ“الزوراء“: 
املرحلة  هذه  يف  االقتصادية  الناحية 
تم  اذا  النه  العراق  صالح  من  سيكون 
بعد  العراق  عوائد  فان  رقميا  احتسابه 

قبل  كان  مما  اكثر  سيكون  التخفيض 
يرتفع  الربميل  سعر  الن  التخفيض  قرار 
كان  النه  دوالرا   14 اىل  يصل  قد  بمقدار 
وصل  واليوم  دوالرا  و85   84 بـ  تقريبا 

بنحو 98 دوالرا للربميل.
تداعيات  تكون  قد  هنالك  ان  واضاف، 
الن  العراق  عىل  القرار  لهذا  سياسية 
غري  االوروبي  االتحاد  وحتى  امريكا 
بتخفيض  بلس“  ”اوبك  قرار  راضني عىل 
االنتاج بحدود مليونني برميل يوميا وهذا 
ما رفع االسعار بنسبة كبرية جدا وصلت 
باملئة يف غضون   14 اىل   12 يقارب  اىل ما 
يومني وهذا يؤثر كثريا يف اسعار بالنسبة 

للمستهلكني.
االوروبي  واالتحاد  امريكا  ان  اىل  واشار 

يرون بان االسعار املقبولة بني 65 اىل 70 
يريدون  الوقت  نفس  ويف  للربميل  دوالرا 
التأثري يف روسيا وتخفيض االسعار النهم 
يقولون  تمويل الحرب الروسية االوكرانية 
عليه  تحصل  الذي  النقد  عن  ناتج  كله 
ومشتقاته،  للنفط  تصديرها  من  روسيا 
وايضا االتحاد االوروبي قال إن القرار هو 
رد عىل قرار االتحاد االوروبي ودول السبع 

بتحديد سعر النفط الرويس ومشتقاته.
حتى  السياسية  التداعيات  ان  واوضح، 
مطالبات  هناك  ولكن  واضحة  غري  االن 
بسحب  الكونغرس  اعضاء  بعض  من 
بعض مضادات الصواريخ والدفاع الجوي 
قرار  بسبب  واالمارات  السعودية  من 
يحتاج  العراق  ان  اىل  الفتا  بلس،  اوبك 

خاصة  االمور  من  الكثري  يف  امريكا  اىل 
اىل  العراقية  االموال  تحويل  موضوع   يف 
للعراق  تعود  ثم  ومن  االمريكية  البنوك 
االمر  مجمل  يف  ولكن  االمور  من  وغريها 
بالنسبة  للتخفيض ال يعود للعراق فقط 
وانما هناك دول اقوى منه يف اوبك خاصة 

السعودية وروسيا.
وتابع: ال اعتقد ان الواليات املتحدة ستقف 
مكتوفة االيدي امام هذا القرار الذي جاء 

ضد توجهاتها بشكل تام.
نبيل  االقتصادي  الخبري  قال  جهته  من 
حتى  انه  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  التميمي 
النفطية  الصناعة  لم تواجه  اللحظة،  هذه 
العراقية تهديدات حقيقية بشأن استمرار 
عملها، او تهديد متعلق باالنتاج، لذلك قد ال 

يكون هذا االمر واملتعلق بضغط الغرب عىل 
االزمات  وانهاء  الحكومة  لتشكيل  العراق 
العراقي  النفط  انتاج  استمرار  لضمان 
مطروحا اليوم، اال انه قد يكون محتمال اذا 
ما افرتضنا تطور الرصاع املحيل عىل االرض 
او  مضايقتها  او  الرشكات  لتهديد  وصوال 

تعطيل املنشآت النفطية . 
وجهها  العراق  يكن  لم  انه  واوضح، 
مفاوضات  يف  االوروبيني  وال  لالمريكيني 
البنى  يمتلك  ال  لكونه  العاملية  الطاقة 
التحتية التي تتيح له امكانيه زيادة االنتاج 

او توسيع نطاق التصدير النفطي .
ولفت اىل انه قبل قرار خفض اإلنتاج، لم 
العراق الوصول اىل حجم اإلنتاج  يستطع 
فنية  ألسباب  ”أوبك“  له  قررته  الذي 

قد  االنتاج  خفض  قرار  وبعد  داخلية، 
يخرس العراق ما يقارب 100 إىل 150 ألف 
برميل نفط يوميا فقط وليس 220 ألف؛ 

ألنه لم ينتج املطلوب منه أصال.
سيخرس  للتخفيض،  نتيجة  أنه  واضاف، 
دوالر  مليون   125 قيمته  ما  العراق 
دوالر  مليون   400 يقارب  وما  أسبوعيا، 
النفط  عائدات  ارتفاع  أن  إال  شهريا، 
قرار  بعد  النفط  أسعار  ارتفاع  نتيجة 
 15 إىل   10 عن  يقل  ال  بما  بلس“  ”أوبك 
باملئة، سيجعل العراق يجني قرابة مليار 
صايف  عىل  بغداد  ستحصل  بالتايل  دوالر، 

600 مليون دوالر شهريا.
واشار اىل ان الغرب هو األكثر تأثرا بشكل 
أنه  سلبي من قرار ”أوبك بلس“، خاصة 

حلول  قرب  مع  حادة  طاقة  بأزمة  يمر 
عىل  اعتماده  نتيجة  صعب،  شتاء  فصل 
عن  وابتعاده  سابقا،  الروسية  الطاقة 
النفط الرويس بعد غزو موسكو  استرياد 

ألوكرانيا.
أكرب  سيواجهون  األوروبيني  ان  وتابع: 
الشتاء  فرتة  خالل  االقتصادية  أزماتهم 
القادم نتيجة قرار ”أوبك بلس“، فابتزاز 
الغاز  إمدادات  بشأن  لألوروبيني  روسيا 
الركود  وشبح  النفط  أسعار  وارتفاع 
عوامل  جميُعها  القادم،  االقتصادي 
ضاغطة عىل الغرب، تنذر بظروف صعبة 
قد تتسبب بانهيار اليورو أو تفكك االتحاد 
إفالس  أو  احتجاجات  اندالع  او  االوروبي 

بعض الدول األوروبية.

يـرس هيئة املـدن الصناعية احدى تشـكيالت وزارة الصناعة واملعادن العراقية دعـوة املطورين والرشكات العاملية والعربيـة والعراقية املتخصصة 
يف مجـال تطويـر املدن الصناعية لغرض إنشـاء وتطوير مدينة صناعيـة متطورة للصناعات الصغرية واملتوسـطة (صديقـة للبيئة) عىل القطعة 
املرقمة (٢٠/١/مقاطعة ٢٧ الجزيرة/محافظة واسط) والبالغ مساحتها (٥٠٠٠ دونم) والتي حصلت موافقة لجنة تخصيص االرايض للمشاريع 
االستثمارية والتنموية التابعة اىل رئاسة مجلس الوزراء / الهيئة العليا للتنسيق بني املحافظات عىل انشاء (مدينة صناعية متطورة صديقة للبيئة) 
علماً بأن فرتة االعالن (٢٠ يوم) من تاريخ نرشها يف الصحف الرسمية، فعىل الرشكات واملطورين الراغبني باالستثمار أن يقدموا طلباتهم اىل هيئة 

املدن الصناعية الكائنة يف الباب الرشقي / شارع النضال/قرب ساحة الطريان.
الرشوط :

١- تقديم الطلبات بظروف مغلقة قبل نفاذ مدة االعالن.
٢- تقديـم الطلبـات يف مقر الهيئة مع مرفقاته (تقديم جدول كميات مع مخططات مصادق عليها من مكتب استشـاري, دراسـة الجدوى الفنية 
واالقتصادية مصدقة من مكتب استشـاري معتمد ومصدق من قبل نقابة املحاسـبني واملدققني, برنامج تقدم العمل, مدة التنفيذ للمرشوع, خطة 

التمويل).
٣- تقديـم الوثائق (شـهادة التأسـيس وهوية تصنيف املقاولني) بالنسـبة للرشكات العراقيـة املتخصصة والبيانات املالية آلخر سـنتني ومصادق 
عليها من مكتب محاسـب قانوني او رشكة تدقيق دولية عىل ان تصدق كافة الوثائق بالنسـبة للرشكات االجنبية يف سفارة جمهورية العراق يف بلد 

الرشكة.
٤- تقديم كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للرضائب بالنسبة للرشكات العراقية.

٥- تقديم الوثائق الثبوتية مصدقة أصوليا يف حال وجود تعاون مع رشكات عاملية متخصصة يف هذا املجال.
٦- تقديم اعمال مماثلة مصادق عليها اصوليا.

٧- ال يتم فتح العروض إال بعد ميض (٢٠) يوم من تاريخ نرش االعالن.
٨- تقـدم هيئـة املدن الصناعيـة كافة املعلومات الفنية والتفصيلية والتسـهيالت الالزمـة والخاصة باألرض املراد تطويرها كذلـك تأمني الزيارات 

امليدانية اىل موقعها يف محافظة واسط.
٩- تـودع العـروض يف صندوق العطاءات يف مقـر هيئة املدن الصناعية يف بغداد ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسـمية يكون الغلق يف اول يوم 

يليه من ايام الدوام الرسمي.
١٠- يكون االعالن ساري املفعول اعتبارا من تاريخ نرشه يف الصحف الرسمية.

١١- يتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النرش واالعالن.
١٢- لإلجابة عىل االستفسارات حول الفرصة االستثمارية يرجى زيارة موقع الهيئة االلكرتوني 

icc@industry.gov.iq الربيد االلكرتوني
عىل الراغبني يف االشـرتاك يف هذه الفرصة الحصول عىل نسـخة امللف املعلن من مقر هيئة املدن الصناعية الكائن يف مقر وزارة الصناعة واملعادن/

بغداد/الباب الرشقي-شارع النضال –قرب ساحة الطريان مقابل مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي غري قابل للرد.
رئيس الهيئة
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بغداد/ الزوراء: 
أكـد النائـب األول لرئيـس مجلـس 
امـس  املنـدالوي،  النـواب محسـن 
الثالثـاء، ورئيـس املجلـس األعـىل 
اإلسـالمي العراقـي الشـيخ همـام 
حمودي أهمية إكمال االستحقاقات 
بتشـكيل  واالرساع  الدسـتورية 

الحكومة.
وقال املكتب االعالمي لرئيس املجلس 
االعـىل يف بيان تلقته «الـزوراء»: إن 
«حمودي اسـتقبل املنـدالوي صباح 
السـاحة  تطـورات  وبحثـا  اليـوم، 

الوطنية والحراك الربملاني».
«الطرفـني  أن  البيـان،  وأضـاف 
أكـدا أهمية اكمـال االسـتحقاقات 
بتشـكيل  واالرساع  الدسـتورية 
برنامجهـا  ومناقشـة  الحكومـة، 
بمسـؤولية وطنيـة، عـىل أن يكون 
برنامجـا خدميـا وملبيـا للمطالب 
الشـعبية، بمـا يعـزز ثقـة املواطن 

بالربملان والحكومة».
يف غضـون ذلـك، املنـدالوي، بعقـد 
اجتماع نيابي موسع األسبوع املقبل 
ملناقشـة الواقـع الرتبـوي واألبنيـة 

املدرسية.
وذكر املكتـب اإلعالمي لنائب رئيس 
مجلس النواب يف بيان ، أن املندالوي 

عبـاس  املعلمـني  نقيـب  اسـتقبل 
السوداني، وأعضاء النقابة، بحضور 
وعـادل  سـند،  مصطفـى  النـواب 
الرتبـوي  الواقـع  الركابـي، لبحـث 
واالستماع اىل املشـكالت والتحديات 

التي تواجه رشيحة الرتبويني». 
وأكد املنـدالوي أّن «القطاع الرتبوي 
يعـد واحـداً مـن أهـم القطاعـات 
التي يجـب دعمها وتغيـري واقعها، 
باعتبـاره املحطة األساسـية لصنع 
املواطـن القـادر عـىل بنـاء وخدمة 
وطنـه»، داعيـاً يف الوقـت ذاتـه إىل 
«إطالق ثورٍة إصالحيٍة شاملٍة إلنقاذ 
هذا القطاع من األزمات التي يعاني 
منها واإلرساع بتعديل قانون حماية 
واملرشفـني  واملدرسـني  املعلمـني 
تأمـني  يف  يسـهم  بمـا  الرتبويـني 
تطلعـات وحمايـة هـذه الرشيحة 

املهمة». 
ووجه النائـب األول، «بعقد اجتماع 
موسـع األسـبوع املقبل بـني لجنة 
الرتبيـة النيابيـة ونقابـة املعلمـني 
لتبادل املقرتحات والرؤى واالستماع 
إىل االحتياجـات التي تهدف إىل تغيري 
الواقـع الرتبـوي وحسـم الجوانـب 
الفنية واملالية مللف األبنية املدرسـية 

واالهتمام برشيحة املعلمني».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت هيئة األنـواء الجوية، امس الثالثاء، عن حالة الطقـس يف البالد لأليام املقبلة، 
فيمـا توقعت تسـاقط زخات مطر بدءاً من غـد الخميس. وذكر بيـان للهيئة، تلقته 
«الـزوراء»: أن «طقـس البـالد ليـوم األربعاء، سـيكون صحـواً مع بعـض الغيوم يف 
املنطقتني الوسـطى والشمالية، بينما سـيكون الطقس يف املنطقة الجنوبية صحواً، 
أما درجات الحرارة فسـتكون مقاربة لليوم السـابق يف األقسام الوسطى والجنوبية، 
فيما سـرتتفع قليالً عن اليوم السـابق يف القسم الشـمايل من البالد». وأضاف البيان 
أن «طقس يوم غد الخميس سـيكون صحواً مع بعض الغيوم يف املنطقتني الوسـطى 
والجنوبيـة، بينما سـيكون الطقس يف املنطقة الشـمالية غائماً جزئيـاً اىل غائم مع 
فرصة لتساقط زخات مطر ليالً يف أقسامها الشمالية تكون رعدية أحياناً، أما درجات 
الحرارة فسـرتتفع قليالً عن اليوم السابق يف املنطقة الوسطى، فيما ستكون مقاربة 
لليوم السـابق يف املنطقتني الشـمالية والجنوبية من البالد». وأوضح أن «طقس يوم 
الجمعة سـيكون صحواً يف املنطقتني الوسـطى والجنوبية، فيما سـيكون الطقس يف 
املنطقة الشـمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر يف أقسامها الشمالية 
تكون رعدية أحياناً ثم يتحسن الطقس بعد الظهر، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة 
لليوم السـابق يف عموم البالد». وأشار اىل أن «طقس البالد ليوم السبت املقبل سيكون 
صحواً يف املنطقتني الوسـطى والجنوبية، فيما سـيكون الطقس يف املنطقة الشمالية 

غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليالً عن اليوم السابق يف عموم البالد».

بغداد/ الزوراء:
بحـَث رئيـس تحالف الفتـح هادي 
العامري، امس الثالثـاء، مع رئيس 
الكردسـتاني  الوطنـي  االتحـاد 
بافـال طالباني مسـتجدات الوضع 
اإلعـالم  مكتـب  السـيايس.وقال 
الخـاص لرئيـس تحالـف الفتـح يف 

بيان تلقتـه «الزوراء»: إن «العامري 
اسـتقبل يف مكتبه بالعاصمة بغداد 
رئيس االتحاد الوطني الكردسـتاني 

بافال طالباني».
وأضـاف أن «الطرفـني بحثـا آخـر 
السـيايس  الوضـع  مسـتجدات 

واالرساع يف تشكيل الحكومة».

بغداد/ الزوراء:
أصـدرْت محكمة جنايات ميسـان، 
امس الثالثاء، حكماً بالسجن املؤبد 
بحق املدان املتهم بجريمة استهداف 
(قايض أول) محكمة تحقيق العمارة 

خالل توجهه اىل مقر عمله.
وقال املركز اإلعالمي ملجلس القضاء 
يف بيان تلقته «الـزوراء»: إن «املدان 

أطلق العيـارات النارية نحو العجلة 
التي يستقلها القايض كونه متوجهاً 
إىل مقر عمله يف مبنى رئاسة محكمة 

استئناف ميسان االتحادية.
وأضاف أنـه «تم الحكم عـىل املتهم 
وفق أحكام املادة (الثانية/١ وبداللة 
املادة الرابعة/١ من قانون مكافحة 

اإلرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥).
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القاهرة/متابعة الزوراء:
 أدركت مرص أنها ترسعت بإعالن دعمها 
لحكومـة فتحي باشـاغا، لذلـك تحاول 
عـن طريق حث األمـم املتحدة عىل إعالن 
موقفهـا من حكومة عبدالحميد الدبيبة، 
والـذي سـيكون عـىل األرجح اسـتمرار 

دعمها، إعادة عالقتها بطرابلس.
وتجـد القاهرة نفسـها يف مـأزق بعد أن 
دعمت رئيـس الحكومة الليبيـة املوازية 
فتحـي باشـاغا الـذي فشـل يف انتـزاع 
السـلطة مـن خصمـه رئيـس حكومـة 
الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لذلك 
تحـاول تحريك املياه الراكـدة عن طريق 
حـث األمـم املتحـدة عـىل إعـالن موقف 

واضح من حكومة الدبيبة.
ولجأت األمم املتحدة إىل سياسة الغموض 
يف التعامـل مـع التطورات األخـرية التي 
شـهدتها األزمـة الليبيـة، معتقـدة أنها 
تحافظ عىل دور حيـوي لبعثتها األممية 
ورئيسـها الجديد السنغايل عبدالله باتييل 
وتمنحه مسـاحة إلعـادة التقييـم، لكن 
صمتها يحمل معانـي ضمنية باملوافقة 

عىل استمرار عبدالحميد الدبيبة.
قد تتحـرك املياه الراكـدة قريبا مع كالم 
وزير الخارجية املرصي سامح شكري يف 
املؤتمـر الصحفي الـذي عقده مع نظريه 
اليونانـي نيكـوس دينديـاس يف القاهرة 
األحد املـايض، والـذي رفع الغطـاء عما 
اعتقـدت املنظمـة الدوليـة أنـه غموض 
سيايس بناء، حيث دعاها إىل اتخاذ موقف 
واضح تجـاه حكومـة الدبيبـة، منتهية 
الوالية، والتي تم اختيارها بواسـطة آلية 
وضعتها األمم املتحدة عرب منتدى الحوار 

السيايس يف جنيف.
وتسـتند حكومـة الدبيبة يف اسـتمرارها 
إىل عدم إسـقاط األمم املتحـدة الرشعية 
عنهـا، والعبـارات الفضفاضـة التي ترد 
عـىل لسـان مسـؤولني يف دول مختلفـة 
وتفيـد يف مجملها بأنهـا يجب أن تواصل 
عملها حتى إشعار آخر، هي التي خولتها 
للتوقيـع عـىل مذكرة تفاهـم جديدة مع 
تركيـا يف طرابلـس مؤخـرا للتنقيب عن 
الغـاز والطاقـة، والتـي يمكـن أن تؤدي 
إىل خالفات إقليميـة ودولية حادة تحرج 

األمم املتحدة.
وتجمدت التطـورات السياسـية يف ليبيا 
منذ رحيل السـفرية األمريكية سـتيفاني 
ويليامـز، التـي تولت منصب املستشـار 

السـيايس لألمـم املتحـدة، يف أغسـطس 
املـايض، ولم تتحـرك اللجان السياسـية 
واالقتصادية  والدسـتورية  والعسـكرية 
ألداء مهامهـا، وظهـرت حكومة موازية 
يقودهـا فتحي باشـاغا معّينـة من قبل 
مجلس النواب وحظيت باعرتاف محدود 
مـن قبـل بعض الـدول، ولم تعلـن األمم 
املتحـدة موقفـا واضحا منهـا، بالرفض 
أو القبول، فال هي اعرتفت بها أو أنكرت 
وجودها، وبدا موقفهـا غائما، ما فرسه 

الدبيبة عىل أنه اعرتاف بحكومته.
ومنذ تعيني عبدالله باتييل يف أوائل سبتمرب 
املايض وحتى توليه مهام منصب رسمي 
كمبعـوث أممـي يف الخامـس والعرشين 
من الشـهر نفسـه، ال يزال الرجل يدرس 

امللفات كأنه جـاء من كوكب آخر أو يبدأ 
مهمته من الصفر، فلم يتحدث الرجل عن 
أجندة يتبناهـا أو وصفة يمكن أن يعمل 
بها، وربما يكون حظه أسوأ من املبعوث 
األممي السابق السلوفاكي يان كوبيتش، 
الذي غادر منصبه يف ديسمرب املايض بعد 
إدراكـه أن األمـم املتحدة مسـرّية تماما 

وليست مخرّية.
قد يكـون كالم وزيـر الخارجية املرصي 
استفز البعض، ألن الغموض الذي تتبناه 
األمـم املتحدة يـرسي عىل غالبيـة الدول 
التـي تتعامل مـع األزمـة الليبيـة وفقا 
للمعطيات املوجـودة عىل األرض، غري أن 
مـا يمكن تقبله من الـدول ال يرسي عىل 
املنظمـة األممية التي مـن املفرتض أنها 

تقود الدفة للتسوية.
ويعلم سـامح شـكري أن موقـف األمم 
املتحدة يف ليبيـا تحديدا يف يد قوى كربى، 
يف مقدمتهـا الواليـات املتحـدة وفرنسـا 
بجانـب  وأملانيـا،  وإيطاليـا  وبريطانيـا 
روسـيا والصني، ولذلك فرسالته موجهة 
باألسـاس إىل هـذه الـدول التـي تتالعب 
باألزمـة، أو بمعنـى أدق غـري مشـغولة 
بإيجـاد حل سـيايس عاجـل لهـا، ألنها 
مشـغولة بهموم أخرى أكثـر أهمية، أو 
ترى أن األوضاع لـم تبلغ بعد حد النضج 

وتدشني حل تقبله جميع األطراف.
وتؤدي توازنات القوى املتصارعة يف ليبيا 
إىل تأخـري الحـل، وانكشـاف دور األمـم 
املتحـدة التـي ترضـخ يف توجهاتها لهذه 
التوازنات، والتي بـدت معاملها جلية عند 
تعيني عبدالله باتيـيل كخيار يحقق الحد 
األدنـى من التوافق، وهو أقىص ما يمكن 
الوصول إليه يف مرحلة يمثل أي حل تتبناه 

جهة ما خصما من الجهة املقابلة.
أصبـح الال حـل حال بالنسـبة لعدد كبري 
من القوى التي تريد تنفيذ أهدافها كاملة 
يف ليبيا، يسـتفيد منه عبدالحميد الدبيبة 
الـذي يعلم أن رحيله سـيمثل أزمة لألمم 
املتحدة والدول التي تتحكم يف مفاصلها، 
ألن املنظمة سـتكون مطالبة بالتفكري يف 
بديل، يف وقت أخفقت حكومة باشاغا يف 
التسـويق ملرشوعها وجرى حسابها عىل 

قوى معينة.
وكما اسـتثمر الدبيبة االنسـداد، تحاول 
تركيـا توظيفـه بالطريقـة التـي تحقق 
أهدافها كاملة يف ليبيـا، وانتهزت فرصة 
الضبابيـة الطاغيـة عـىل موقـف األمـم 

املتحـدة ووقعـت مذكـرة تفاهـم ثانية 
تقيـس بهـا ردود أفعـال قـوى إقليمية 
ودوليـة معنيـة بليبيـا، والتـي جـاءت 
متفاوتـة، بني رفض تام ورفض نسـبي 
وتجاهـل، وهـي نتيجـة إيجابيـة لها يف 

املحصلة النهائية.
ربما تكون هذه النتيجة أغضبت القاهرة 
ومعهـا أثينـا، وتـم توجيـه السـهام إىل 
األمـم املتحدة التي لن تتحرك من دون أن 
تتلقـى ضوءا أخرض مـن القوى الكربى، 
وألن هـذه القوى متعارضـة ومتصادمة 
وال تسـتطيع الوصـول إىل حـد أدنى من 
التوافق، سـيظل موقف املنظمة األممية 

غامضا كخيار مناسب يف هذه املرحلة.
تكمـن خطـورة دعـوة القاهـرة لألمـم 
املتحـدة يف أن األوضـاع يف ليبيـا تـزداد 
صعوبـة، فالحكومـة املنتهيـة واليتهـا 
يمكـن أن تقدم عىل تبنـي ترصفات غري 
متوقعـة طاملـا أن رئيسـها عبدالحميـد 
الدبيبـة يجـد فيها مـالذا يسـاعده عىل 
االسـتمرار يف منصبه ألجل غري مسـمى، 
ما يعيد األوضـاع إىل نقطة الصفر يف ظل 

وجود قوى رافضة لوجوده.
وتشـري مالمـح كثـرية إىل أن الدبيبة هو 
رئيـس الحكومـة املعـرتف بـه مـن قبل 
األمـم املتحـدة، وإن لـم يحرض بنفسـه 
اجتماعاتها يف سبتمرب املايض وحرضها 
رئيـس املجلـس الرئـايس محمـد املنفي 
تحاشـيا للحرج، فعدد كبـري من الطاقم 
الـذي صاحب األخري إىل نيويورك يعمل يف 
معية الدبيبة، واملعنـى الدال لهذا املوقف 
أن حكومـة الوحـدة الوطنيـة املنتهيـة 
واليتهـا لـم تنتـه واليتهـا بعـد يف نظـر 

املجتمع الدويل.
تأتـي اإلشـكالية لـدى القاهـرة يف أنهـا 
تبنت موقفا صارما من حكومة الدبيبة، 
واعرتفت بحكومة باشـاغا ولم تسايرها 
قـوى كثـرية يف ذلـك، فأصبـح موقفها 
حرجا، فال هي تسـتطيع أن تتواصل مع 
الدبيبـة أو تقاطعه ما يؤثـر يف دورها يف 
األزمة، وهـذه حالة مخيبـة تمنعها من 
مواصلـة رعايتهـا لحـوارات سياسـية 

واقتصادية وعسكرية مختلفة.
يراهـن املوقف املـرصي عىل اسـتعجال 
األمم املتحدة لتحدد موقفها من الحكومة 
املنتهية واليتهـا بوضوح، فـإذا منحتها 
الرشعية بـأي صيغة مـن الصيغ يمكن 
للقاهرة أن ترتاجع عن موقفها السـابق 
من الدبيبة، معتمدة عىل املرشوعية التي 
تمنحها لـه املنظمة األممية وتحفظ ماء 
وجهها، وال تبدو كمن تراجع عن موقف 
بسـبب سـوء التقديـر، وإذا نزعت األمم 
املتحدة الرشعية عنه، وهذا بعيد، تصبح 

القاهرة صائبة.
تظـل التناقضات واالرتبـاكات وتعارض 
الحسـابات يف التعامل مـع األزمة الليبية 
سببا رئيسـيا ملا وصلت إليه من انسداد، 
وما لـم يتم تفكيكهـا داخليـا وخارجيا 
سـوف تظـل األزمـة عـىل حالهـا مـن 
املراوحة، كلما ظهر ضوء يف نهاية النفق 
تـالىش بفعـل عـدم وجـود إرادة دوليـة 
راغبة يف التوصل إىل تسوية، فتجد القوى 
الدوليـة يف الصعـود والهبـوط يف األزمـة 
وسـيلة للتمرين السيايس إىل حني تتوافر 
فرصة لإلعالن عن نزول املسابقة وتحديد 

املنترصين واملهزومني.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
االتصـاالت  منسـق  كريبـي،  جـون  أعـرَب 
القومـي  األمـن  مجلـس  يف  االسـرتاتيجية 
األمريكـي، عـن اعتقـاد حكومـة الواليـات 
املتحدة بـرضورة إعادة تقييـم العالقات مع 

السعودية.
وقال كريبي يف حديث لشبكة ”CNN“: ” لقد 
أوضـح الرئيس (جو بايدن) أنـه يجب علينا 
االسـتمرار يف إعـادة تقييم هـذه العالقات“، 
مضيفـا أن هنـاك حاجـة إىل إعـادة التقييم 
خاصـة عىل خلفية قرار أوبك + خفض إنتاج 

النفط.
وأشـار كريبي إىل أن بايدن مستعد للعمل مع 
الكونغرس بشـأن بلـورة التصور ملا يجب أن 

تكون عليـه العالقات مع السـعودية، وقال: 
”ليـس لـدي أي يشء أعلنه يف الوقـت الحايل، 
لكن من الواضح أن الرئيس يشعر بخيبة أمل 
من قرار أوبك ومستعد للعمل مع الكونغرس 
بشـأن مـا نعتقد أنـه ينبغي أن تكـون عليه 

العالقة“.
يأتـي ذلك بعـد مطالبـة السـيناتور كريس 
موريف بإعادة النظر يف عالقة الواليات املتحدة 
وتعامالتهـا مـع السـعودية عىل ضـوء قرار 
”أوبك+“، وكذلك بعد أن أعلن السيناتور بوب 
مينينديز، رئيـس لجنة العالقـات الخارجية 
بمجلـس الشـيوخ، أنـه لـن يعطـي الضوء 
األخرض ألي تعاون مع السـعودية حتى تعيد 

تقييم موقفها تجاه أزمة أوكرانيا.

بريوت/ متابعة الزوراء:
شـارَف لبنـان وإرسائيـل عىل إنهـاء جولة 
طويلـة مـن مفاوضات بوسـاطة أمريكية 
لعامـني  2020 واسـتمرت  انطلقـت عـام 
كاملـني حـول ترسـيم الحـدود البحرية يف 
منطقة غنية بالنفط والغاز بالبحر املتوسط 

تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.
وبعد مفاوضات عديدة عىل مقرتح مسودة 
اتفاق قدمه الوسيط األمريكي لحل الخالف 
البحري، أبدى الجانبان اللبناني واإلرسائييل 
أخريا، موافقتهما عـىل االتفاق النهائي بعد 
إبـداء مالحظـات وطلـب تعديـالت نجح يف 

التعامل معها الجانب األمريكي.
وكان رئيـس الوزراء اإلرسائيـيل يائري البيد 
أعلن الثالثاء، موافقته عىل مسودة االتفاق، 
وذكـر أن املجلس الوزاري املصغر للشـؤون 
األمنيـة والسياسـية ”الكابينت“ سـيبحث 
مسـودة االتفاق األربعاء ومن ثم الحكومة 
بكامل أعضائها قبل عرض مسودة االتفاق 

عىل الكنيست.
ويف وقت سابق امس الثالثاء، أعلنت الرئاسة 
اللبنانية يف بيان أن الصيغة النهائية للعرض 
األمريكـي بشـأن اتفـاق ترسـيم الحـدود 
البحرية مع إرسائيل ”مرضية للبنان وتلبي 
مطالبـه وحافظـت عـىل حقوقـه يف ثروته 

الطبيعية“.

ويف مـا يـيل مالمـح االتفـاق النهائـي بني 
البلدين، التي حصل عليها مراسل األناضول 

من مصادر لبنانية معنية واسعة اإلطالع:
1 -  اعتمـاد خـط عرض 23 كخط ترسـيم 

الحدود البحرية بني لبنان وإرسائيل.
2 -  يسـتحوذ لبنان عىل كامل حقل ”قانا“ 
الغازي، بما يف ذلك الجزء الواقع جنوب خط 

عرض 23 يف املياه االقتصادية اإلرسائيلية.
3 -  تحصـل إرسائيـل مقابـل تنازلهـا عن 
هـذا الجـزء عىل تعويـض مايل مـن (توتال 
الفرنسية) الرشكة املنفذة ألعمال استخراج 
الغـاز من حقل قانا الواقع شـمال خط 23 

ضمن املنطقة االقتصادية اللبنانية.
4 - تسـتحوذ إرسائيل عىل حقل ”كاريش“ 
كامـال بمـا يف ذلـك حقـوق االستكشـاف 
والتنقيـب جنوب الخط 23 ضمن منطقتها 

االقتصادية.
5 -  سـحب البنـد املتعلـق بتحديـد نقطـة 
انطالق ترسـيم الحدود البحرية انطالقا من 
الرب، اسـتنادا لخط الطوافات البحري (كان 
معتمدا ملنـع الصيادين من تجـاوزه وليس 
خطا دوليـا) من املسـودة النهائية لالتفاق 
إىل حني تحديد موعد التفاوض بني الطرفني 
عىل ترسـيم الحـدود الربيةـ وهـو ما يعني 
نجاح لبنـان يف الفصل بني ترسـيم الحدود 

البحرية والربية.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكَد املحلل السيايس عيل البيدر ان بيان بعثة 
االمـم املتحـدة االخـري  فيه  رسـالة تحذير 
اخرية اىل املنظومة السياسية ويف حني اشار 
اىل ان زيـارة الوفد الثالثي اىل كردسـتان لم 
تخرج بحـل لالزمة، وتوقع ان يحل الخالف 

داخل البيت الكردي بمرشح تسوية.
وقـال البيدر يف حديث لـ“الزوراء“ انه ”بعد 
عـام عىل اجراء االنتخابات بـدأت املنظومة 
السياسية تدرك او تستشعر خطورة الواقع 
الذي تعيشـه البالد وهنالك ضغط سـيايس 
اعالمي شـعبي وحتى دويل واقليمي باتجاه 
انهاء هذه االزمة لذلك ذهبت اىل خيار الحوار 
وتوحيد املواقف داخل املكونات او حتى عىل 
املسـتوى الجمعـي“، مضيفـا ان ”االمـور 
سـتتجه اىل خيار التوافق ما لم يمنع السيد 
مقتـدى الصـدر هذه الخطـوة التـي تمثل 

الفرصة االخرية للمنظومة السياسية“.
واوضـح: اعتقـد ان االمـور بـدأت تأخـذ 
مسـارات جدية و تتجه نحو حلحلة االزمة 
وتفكيكهـا ليـس مـن اجـل سـواد عيـون 
العراقيـني كمـا يقال لكـن ايضا مـن اجل 
املحافظـة عـىل مصالحهـا و بقائها اطول 

مدة ممكنة داخل املشهد“.
 وعن زيارة الوفد الثالثي اىل كردسـتان بني 
ان ”املوضـوع لم يحسـم وهـذه الزيارة لم 
تكـن ذات مخرجات يمكـن ان تنهي االزمة 

لكـن ارادت تلك االطراف ان توصل رسـالة 
للحزب الديمقراطي الكردسـتاني بانها قد 
تتجـه اىل خيـارات ال يرضاه الحـزب وعليه 
ان ينهـي هـذه االزمة بالتشـاور مع البيت 
الكردي او مع االتحاد الكردستاني“. مؤكدا 
ان ”هـذا افضل من بقائه يف اطـار الجمود 

السيايس“.
وعلـل ذلك بان ”التحالف بـدأ يدرك جيدا ان 
الشـارع العراقـي فقـد الثقة بشـكل كبري 
باملنظومة السياسـية وهو يحاول ان يعيد 
تلك الثقـة عرب تلـك التحركات لذلـك اليوم 
رسـت سـفينة ادارة الدولـة يف اربيل كاول 

تحـرك رسـمي ووفـد رفيع املسـتوى بهذا 
الحجم“.

ولفـت اىل ان لقاء التحالف هكذا شـخصية 
” يشـري اىل استشـعار املنظومة السياسية 
بخطـورة الواقـع وهـي تحـاول ان تتدارك 
املوقـف قبل فـوات االوان او تحـرك الصدر 
الـذي قـد يكـون مدعوم هـذه املـرة بتأييد 
شعبي من خارج التيار الصدري، وقد يقلب 
املوازيـن لصالح االحتجاجات عىل حسـاب 
تحركات االحزاب السياسية التي استطاعت 
التحـرك بهذا االتجاه صـوب خيارات قادرة 
عىل تشكيل الحكومة والذهاب نحو تحقيق 

تطلعات العراقيني او حتى جزء منها“.
واضـاف ”وفـق املعطيـات الحاليـة فـان 
الخالف الكردي سـينتهي بمرشـح تسوية 
وهـو السـيد لطيف رشـيد بعـد ان وصلت 
خيارات التوافق عىل املرشـحني االثنني ريرب 
احمد وكذلـك برهم صالح كـون كل طرف 
يف االزمة يراهما عمليـة فرض ارادات لذلك 
خيـار التوافق سـوف يتجه لصالح السـيد 
لطيـف رشـيد وبذلـك تنتهي االزمـة داخل 

املكون الكردي“.
 واشار اىل ان سـيناريو 2018 ”ال يمكن ان 
يكرره املكون الكردي و ال يعمل بهذا االتجاه 
مهما كانت النتائج واحزابه مستعدة لتقديم 
تنازالت وفعل كل يشء خصوصا انها تمتلك 
امكانية املناورة و لديها مقاعد مهمة داخل 
اقليم كردسـتان ومناصب ممكـن املناورة 
بها وبالتايل الوصول اىل توافقات وتفاهمات 

يف هذا الجانب“. 
 وعـن بيان بعثـة االمم املتحدة بـني البيدر 
انـه ”تكـرار لجلسـة االحاطة ومـا قدمته 
االمـم املتحـدة حـول واقـع العـراق وفيـه 
رسالة تحذير اخرية اىل املنظومة السياسية 
مـن اجل تصحيـح مسـاراتها وانهاء حالة 
االنسـداد التي تعيشـها البالد واال قد يرفع 
الغطاء الدويل عن املنظومة السياسية وترتك 
بال دعم وهنا سـوف تكـون قريبة لالنهيار 

منها اىل الثبات“.
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متابعـة  كييـف/  واشـنطن/ 
الزوراء:

أكَد الرئيس األمريكـي، جو بايدن، 
التزامه ”الثابت“ بمحاسبة روسيا 
عىل الحرب التي تشنها يف أوكراني، 
روسـيا  أوكرانيـا،  اتهمـت  فيمـا 
باختطـاف نائـب رئيـس محطـة 
زابوريجيـا للطاقة النووية فالريي 
مارتينيـوك، التـي تسـيطر عليها 

القوات الروسية. 
وأتـى تعليـق الرئيـس األمريكي يف 
اجتمـاع ضـم الرئيـس األوكراني، 
وقـادة  زيلينسـكي  فولوديمـري 
جلسـة  يف  السـبع  مجموعـة 
يف  التطـورات  ليحـث  مخصصـة 

أوكرانيا. 
وقـال بايـدن يف تغريـدة: تحدثـت  
وقـادة  زيلينسـكي  الرئيـس  إىل 
مجموعـة السـبع حـول التزامنـا 
الثابـت ملحاسـبة روسـيا بسـبب 
حربها ودعمنا ألوكرانيا مهما طال 

األمر“. 
من جهته، دعـا الرئيس األوكراني 
قـادة دول مجموعـة السـبع، عرب 
الفيديو إىل املساهمة يف إنشاء درع 

جويـة لصـد الرضبـات الروسـية 
التي تنهال عـىل أوكرانيا وتكّثفت 

يف اليومني األخريين. 
وقال زيلينسكي، بحسب الرتجمة 
اإلنكليزيـة لخطابه الصـادرة عن 
الرئاسـة األوكرانية، ”أطلب منكم 
تعزيـز الجهود العامة للمسـاعدة 
ماليا يف إنشاء درع جوي ألوكرانيا. 
النـاس  مـن  املاليـني  سـيكون 
ممتنني ملجموعة السـبع عىل هذه 

املساعدة“.
وطالـب أيضا إىل زيـادة العقوبات 
عىل موسكو وإىل تكثيف املساعدة 
العسـكرية ألوكرانيـا، معتـربا أن 
الرئيـس الـرويس فالديمـري بوتني 
”الذي أصبح اآلن يف املرحلة األخرية 
مـن حكمه، مـا زال يتمّتع بمجال 
ملزيد مـن التصعيد“.وأضاف ”هذا 

يمثل تهديدا لنا جميعا“.
واتهم موسـكو بأنها ”تحاول جّر 
بيالروسيا مبارشة إىل هذه الحرب“، 
غـداة إعـالن الرئيـس البيالرويس، 
ألكسـندر لوكاشـنكو، املقرّب من 
الـرويس، فالديمري بوتني،  الرئيس 
أن البلديـن نـرشا قوات مشـرتكة 

دون أن يحدد موقع نرشها.
ولفت لوكاشـنكو، إىل أن تشـكيل 
هـذه القـوات تزامـن مـع انفجار 
عىل جـرس يربط بني شـبه جزيرة 
القرم وروسيا تتهم موسكو كييف 

بتنفيذه
دول  عـربت  مشـرتك  بيـان  ويف 
مجموعة السـبع عن ”أسـفها“ لـ 
”الخطـوات التصعيديـة الروسـية 
”سـنتعاون  وقالـت:  املتعمـدة“، 
وننسـق تحركاتنـا ملواجهـة األثر 
السلبي الذي يخلفه العدوان الرويس 

عىل استقرار االقتصاد العاملي“. 
وأكـدت أنهـا قـادة دول مجموعة 
السـبع أنهم سـيواصلون ”تطبيق 
املزيد من التكاليف االقتصادية عىل 

روسيا“. 
وكثفـت القوات الروسـية غاراتها 
اإلثنـني  األوكرانـي،  املـدن  عـىل 
والثالثـاء، راح ضحينهـا مدنيـون 
وتسـببت بأرضار يف البنية التحتية 
التصعيـد  األوكرانيـة، وأتـى هـذا 
مـن موسـكو عقـب تفجـري طال 
جرسا يشـكل خط إمدادات رئييس 

ملوسكو.   

رشكـة  قالـت  اخـر  سـياق  ويف 
”إنرجواتـوم“ األوكرانيـة للطاقـة 
الروسـية  القـوات  إن  النوويـة، 
خطفـت فالريي مارتينيـوك، نائب 
رئيس محطـة زابوريجيـا للطاقة 
النوويـة يف أوكرانيـا، وتحتجزه يف 

مكان مجهول.
وقالت الرشكة عىل تطبيق تليغرام 
خطفـت  الروسـية  القـوات  إن 
مارتينيوك االثنني، بحسب ما نقلت 

وكالة ”رويرتز“.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التابعـة لألمـم املتحدة قالـت إنه تم 
إصـالح خط كهربـاء خارجي ملحطة 
الطاقة النووية زابوريجيا األوكرانية 
- األكـرب يف أوروبـا - يـوم األحد بعد 
أن أدى قصـف إىل فصل املنشـأة عن 
الشـبكة وإجبارهـا عـىل اللجـوء إىل 
بالديـزل يف حـاالت  مولـدات تعمـل 

الطوارئ.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إن خط 750 كيلوفولت أعيد توصيله 
باملحطـة مسـاء األحـد بعـد أعمـال 
اإلصـالح التـي قـام بها مهندسـون 

أوكرانيون.

مكن ذلك املحطة مـن البدء يف إيقاف 
تشـغيل املولدات التي بدأت لتزويدها 
بالطاقـة بعـد قطـع الخـط - آخـر 
اتصال لها بالشـبكة - يف وقت مبكر 

من يوم السبت.
وغـرد املديـر العـام للوكالـة الدولية 
للطاقـة الذرية رافائيـل غرويس عىل 
تطبيق ”تويرت“ قائالً إن إعادة الربط 
كانت ”راحة مؤقتـة يف وضع ال يزال 

يتعذر الدفاع عنه“.
وتحتفـظ القوات الروسـية باملحطة 
منذ شـهور لكـن يديرهـا موظفون 
أوكرانيون. تم إغالق جميع املفاعالت 
الست يف املوقع ولكنها ال تزال بحاجة 
إىل الكهرباء للتربيد ووظائف السالمة 

األخرى.
وزابوريجيـا هـي واحـدة مـن أربع 
مناطـق يف أوكرانيـا ضمهـا الرئيس 
الـرويس فالديمـري بوتـني يف انتهـاك 
للقوانـني الدوليـة، حيـث وقع بوتني 
يعلـن  املـايض  األربعـاء  مرسـوما 
استحواذ روسيا عىل املحطة النووية.

وقالـت رشكة ”إنرجواتوم“ املشـغلة 
النوويـة الحكوميـة األوكرانيـة إنها 

ستواصل تشغيل املحطة.
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بغداد/الزوراء:
أوضحـت مديرية املرور العامة، امس الثالثاء، 
آلية فرض الغرامات عـىل العجالت الحكومية 
املخالفـة، فيما حـددت الفرق بـني مخالفات 

العجالت األهلية والحكومية.
وقال مدير الشؤون القانونية يف املديرية العميد 
محمـد عبـد الكريـم يف ترصيح صحفـي: إن 
«جميع العجالت الحكومية واألهلية سواسية 
يف فرض الغرامات»، مبيناً أن «الفرق القانوني 
الوحيد هو أن العجلـة الحكومية ال يتضاعف 
مبلغ الغرامة املفروضة عليها، بينما يتضاعف 

رسم العجلة األهلية بعد شهر».
وأضاف عبد الكريم أن «النظام نفسـه يطبق 
فـرض الغرامـة عـىل كل العجـالت، ومبلـغ 

الغرامة هو نفسه، وكذلك إجراء الحجز».
كمـا اصـدرت مديريـة املـرور العامـة، امس 
الثالثـاء، خمـس توصيـات إىل الطلبـة ُقبيـل 

انطالق العام الدرايس الجديد.
وقالـت املديرية يف بيـان ورد «الـزوراء»، «اىل 
طلبتنا االعزاء، مع بداية العام الدرايس الجديد 
تهديكم مديرية املرور تحياتها، من اجل سالمة 
الوصول نهيب بكم بااللتزام باإلرشادات التي 

تضمن سالمتكم:
١- النزول من الباب االيمن للمركبة.

٢- االبتعاد عن املركبات وهي يف حالة سري.
٣- عبوركم للطريق بعد توقف املركبة تماماً.

٤- االنتبـاه عنـد العبـور والتأكـد مـن خلـو 
الشارع من املركبات.

٥- طلبتنـا االعزاء يجب ان يكون عبوركم من 
خطوط املخصصة لعبور املشاة او بالقرب من 

رجل املرور.
ويف وقـت سـابق، حـددت وزارة الرتبيـة، ١٢ 
من ترشيـن األول، موعداً لبـدء العام الدرايس 

الجديد.
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بغداد/الزوراء:

أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون 

الرشطـة، عمـاد الدليمي، امس 

القـوات  معركـة  أن  الثالثـاء، 

االمنيـة مـع مافيـات املخدرات 

اىل  دعـا  فيمـا  «مسـتمرة»، 

مالحقـة هـذه اآلفـة وزجهـم 

«خلف القضبان».وقال الدليمي 

خالل اجتماعه بمدراء مديريات 

بغـداد  يف  املخـدرات  مكافحـة 

واملحافظات وتابعته «الزوراء»: 

مافيـات  مـع  «معركتنـا  إن 

املخدرات مسـتمرة، وبكل حزم 

وقوة».ودعا القـوات االمنية اىل 

«مالحقة تجـار ومروجي هذه 

اآلفة وزجهم خلف القضبان».

ذي قار/الزوراء:

لتسـليط الضـوء عـىل قضيـة 

جفاف األهوار والسـعي إلعادة 

املياه إليها، عمل الفنان باسـم 

املهـدي عىل إنشـاء أكـرب لوحة 

بالخـط الكـويف تحمـل عبـارة 

«انقذوا األهوار».

وخط الفنان باسم املهدي لوحة 

بالخـط الكـويف عـىل مسـاحة 

٢٠٠٠ مرت يف الجبايش لتسليط 

الضوء عىل قضية جفاف االهوار 

والسعي إلعادة املياه إليها.

مـادة  مـن  اللوحـة  وتكونـت 

القصب (حصري) أو كما تسمى 

عنـد سـكان األهـوار (البارية) 

عىل ارِض أهوار مدينة الجبايش 

التي أجهـز عليها الجفاف.وأكد 

املهدي أنه «انطلق بدوافع ودعم 

شخيص دون مساعدة أي جهة 

مستقلة أو حكومية، واستغرق 

التخطيـط عـىل اللوحـة نحـو 

شهر، وتنفيذها يوٌم كامل».

النجف/الزوراء:
بحق  احكاماً  الثالثاء،  امس  النجف،  جنايات  محكمة  اصدر 
امنية  ضباط ومنتسبني يف قضية هروب محكوم من قبضة قوة 
املصدر  املحافظة.وقال  مطاعم  بأحد  غداء  وجبة  تناولها  أثناء 
البلدة  برتبة عميد مدير  باإلفراج عن ضابط  األحكام تمثلت  إن   ،
ضابط  وهو  أشهر  لثالثة  املركز  مدير  بحسب  والحكم  الجنوبي، 
برتبة مقدم، والحبس ألربعة أشهر لضابط برتبة مالزم، والحبس 
يف  محيل  مصدر  رشطي.وكان  بصفة  أمني  لعنرص  أشهر  تسعة 
النجف، أفاد ، يف الثاني من آب أغسطس املايض، بهروب محكوم من 
قبضة قوة امنية أثناء تناولها وجبة غداء بأحد مطاعم املحافظة.
مطلوب  متهم  بنقل  مكلفة  كانت  أمنية  ”قوة  إن  املصدر،  وقال 
للقضاء بجرائم نصب واحتيال إىل محكمة جنايات النجف لغرض 

محاكمته، وعند االنتهاء من املحاكمة نقلته إىل مركز حبسه“.
بأخذ  املتهم،  بحماية  املكلفة  الدورية  قامت  الطريق  ”يف  وأضاف، 
النجف،  مطاعم  أحد  يف  طعام  وجبة  لتناول  الراحة  من  قسط 
وعند االنتهاء من وجبة الطعام لم يعثروا عىل املتهم داخل العجلة 
مطلوب  املتهم  ان“  املصدر،  حراسة“.وتابع  دون  فيها  املوضوع 

للقضاء بجرائم نصب واحتيال“.

كركوك/الزوراء:

واإلسكان  اإلعمار  وزارة  أوضحت 

 ، الثالثاء  امس   ، العامة  والبلديات 

كركوك  مجاري  مرشوع  تفاصيل 

املوحد. 

وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“ 

متصاعدة  عمل  وبوتائر  ”تواصل  أنها 

املوحد  كركوك  مجاري  مرشوع  تنفيذ 

وبطاقة  دونماً   232 مساحة  عىل 

تصميمية تبلغ 300000 م3/يوم“.

وأضافت أن ”املرشوع يعد من مشاريع 

البنى التحتية السرتاتيجية يف املحافظة“ 

، مبينة أن ”املرشوع سيسهم يف تحسني 

معالجة  مياه  وتوفري  الخدمي  الواقع 

انشاء  عرب  الزراعي،  للسقي  صالحة 

تازة  أودية  اىل  املعالجة  املياه  لنقل  خط 

بطول 7 كم“.

وأوضحت أن ”املرشوع سيقوم بمعالجة 

املياه الثقيلة عرب ثالث مراحل بايولوجية 

االسمدة  وإنتاج  وكيمياوية  وفيزياوية 

العضوية“ ، الفتة اىل أن ”املالكات الفنية 

جهودا  تبذل  الوزارة  يف  والهندسية 

احدث  وفق  املرشوع  إلنجاز  استثنائية 

املواصفات العاملية، وضمن املدد الزمنية 

املحددة خدمة ألهايل املحافظة“.

بغداد/الزوراء:
أوصت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، 
امـس الثالثاء، بتخفيـض أجور 
الرشكـة  قبـل  مـن  الفحـص 
املتانة  املُستثمرة ملرشوع فحص 
للمركبـات «نظـام الهـزة» بمـا 
يتناسـب مع عدد الفقـرات التي 
يتمُّ فحصها بصـورٍة فعليٍَّة، مع 
األخـذ بنظـر االعتبـار األسـعار 
السائدة يف السوق املحليَّة التي ال 

تتجاوز (١٥,٠٠٠) ألف دينار.
وحثت دائـرة الوقاية بالهيئة، يف 
تقريرها عـن الزيـارات امليدانيَّة 
التي قـام بها فريقهـا املُؤلَّف إىل 
ة، ومواقع  (مديريَّة املـرور العامَّ
والتاجيَّـات  الحسـينيَّة  مـرور 
وملعب الشعب)؛ ملتابعة الظواهر 
السـلبيَّة يف نظام فحـص متانة 
املركبـات الذي يتـمُّ تطبيقه من 
ة، حثَّت  قبـل ُمديريَّة املرور العامَّ
عـىل االلتـزام باسـتيفاء املبالغ 
املذكـورة يف العقد دون أيِّ زيادٍة، 
املُستثمرة  ُمنوِّهًة بقيام الرشكة 
باسـتيفاء مبلغ (٣٠,٠٠٠) ألف 
دينـاٍر يف حني إنَّ العقد أشـار إىل 
أنَّ كلفة الفحص (٢٥،٠٠٠) ألف 

ديناٍر.
وشدَّدت الدائرة، يف تقريٍر ُمرسٍل 

إىل مكتب رئيس مجلس الوزراء، 
ـة ملجلس الوزراء،  واألمانة العامَّ
ولجنـة النزاهة النيابيَّـة ووزارة 
الداخليَّـة، عـىل رضورة تقليص 
عـدد فقـرات الفحص، عـىل أن 
املتانـة  فحـص  إجـراء  يكـون 
عـىل  االعتمـاد  دون  إلكرتونيـًا 
املُشاهدة العينيَّة « شكليَّة»؛ األمر 
الذي قد ُيهيِّئ منفذاً للرشوة عرب 
تمرير الفحـص لبعض العجالت 
دون إحضارهـا إىل املوقع، الفتًة 
إىل أنَّ اسـتمارة فحـص املتانـة 
حـني  يف  فقـرًة،   (٨١) ـن  تتضمَّ
ى الفحـص فعليـاً أكثر  ال يتعـدَّ
مـن(١٠) فقـراٍت، ُموضحـًة أنَّ 

البيانـات التي تتعلـق باملركبات 
وأصحابهـا تحفظ لـدى الرشكة 
إلزامها بإرسال  املُسـتثمرة دون 
ة،  البيانات إىل ُمديريَّة املرور العامَّ
األمـر الذي قـد ُيـؤدِّي إىل حدوث 

خرٍق أمنيٍّ ملعلومات املواطنني.
ودعـا التقريـر، إىل زيـادة ُمـدَّة 
اإللكرتونـي  الفحـص  نفاذيَّـة 
مـن سـنٍة لتكـون مـع نفاذيَّـة 
تجديـد سـنويٍَّة املركبـة كل (٤) 
يف  كامـريات  وتثبيـت  سـنواٍت، 
ُل  خطـوط الفحص بحيث ُيسـجَّ
رقم املركبـة التي يتـمُّ فحصها، 
وتكون صـورة املركبـة ورقمها 
ضمن تقرير نتيجة الفحص، مع 

العمل عىل إيجاد وسيلٍة تتيح من 
الواجهة  استمارة  خاللها سحب 
يف مواقع فحص املتانة؛ لتخفيف 
العنـاء عـىل املراجـع يف االنتقال 
إىل أكثـر مـن مـكاٍن، ُمبيِّنـاً أنَّ 
منظومـة الفحص تعمل بشـكٍل 
جزئيٍّ حيث يتـمُّ الفحص املرئي 
للشـايص من قبل دوائـر املرور، 
الرشكـة بفحـص  تقـوم  فيمـا 
منظومـة «املكابـح والدبـالت»، 
يف  اإلنـارة  فحـص  إجـراء  مـع 
ر  موقٍع آخر.ورصـد التقرير تأخُّ
تشغيل املرشوع ملُدَّة (٤) سنواٍت 
حيث تـمَّ توقيع العقـد منتصف 
كانـون الثاني من العـام ٢٠١٨، 
عـىل أن تقـوم الرشكة بتشـغيل 
املـرشوع خـالل فـرتٍة أقصاهـا 
(٨) أشـهٍر، مـع اإلشـارة إىل أنَّه 
لـم يتبنيَّ تطبيق البنـد (١٥) من 
العقـد الـذي نـصَّ عـىل تحميل 
الطرف الثانـي (الرشكة) غرامة 
تأخرييَّـة ال تتجـاوز(١٠٪) مـن 
ر  مبلـغ العقـد، فضـًال عـن تذمُّ
توقيـت  بخصـوص  املُراجعـني 
املُبـارشة بالعمـل بهـذا النظـام 
الذي ُتْجَبى بموجبه مبالغ كبرية 
يف ظل وجود الطـرق التي تعاني 

فات والتهالك. من التخسُّ

النجف/الزوراء:

أثـرت قلـة اإليـرادات املائيـة من 

دول املنبـع عـىل الخزيـن املائـي 

االسـرتاتيجي للعراق، ما انعكس 

القطـاع  عـىل  مبـارش  بشـكل 

الزراعـي، وبـات معظـم أراضيه 

مهـددة بالجفـاف، بالرغـم مـن 

ملواجهـة  الحكوميـة  اإلجـراءات 

أزمة شح املياه.

وتمتاز محافظـة النجف األرشف 

وبالتحديد قضاء املشخاب بزراعة 

الرز العنرب، الذي أدى شح املياه إىل 

عدم شمول معظم أرايض القضاء 

بالخطة الزراعيـة، وذلك الحتياج 

محصول الرز لوفرة مائية كبرية، 

مهـدد  املشـخاب  فـإن  وبالتـايل 

بسـبب  العنـرب  رائحـة  بفقـدان 

الجفاف. 

يف  املائيـة  املـوارد  مديـر  وقـال 

املحافظة، شاكر فايز، يف ترصيح 

الزراعية  «املسـاحات  إن  صحفي 

للخطـة الشـتوية لم تحـدد حتى 

اآلن، لذلـك نحـن بانتظار حضور 

اللجنة الدائمة املشـرتكة لوزارتي 

الزراعة واملوارد املائية».

للموسـم  االسـتعدادات  وعـن 

أن  أوضـح  الشـتوي،  الزراعـي 

«املديريـة نفـذت حملـة واسـعة 

والنواظـم  املحطـات  لصيانـة 

ومنشـآت السـيطرة، إضافـة إىل 

تطهري الجـداول وتنظيـف ورفع 

النيـل  وزهـرة  الشـمبالن  نبـات 

وإزالة التجاوزات».

وأشـار إىل أنه «تم تشـكيل لجان 

متابعـة ملراقبـة توزيعـات املياه 

وإزالـة التجاوزات، وتطبيق نظام 

املراشـنة الذي من شـأنه تحقيق 

عدالـة يف توزيع الحصـص املائية 

وايصالها اىل الذنائب».

وذكر أن «الشـح املائي أثر بشكل 

مبـارش عـىل عمـوم الجـداول يف 

العراق بمـا فيها محافظة النجف 

األرشف، حيـث إن الشـح املائـي 

دخل سـنته الرابعة عـىل التوايل».

وبـني أن «قلـة الـواردات املائيـة 

من دول املنبع وتناقصها بشـكل 

خطري، أدى إىل اسـتنزاف الخزين 

املائـي الـذي لـم يعوض بسـبب 

انحبـاس األمطـار وقلـة الغطاء 

تقنـني  إىل  يـؤدي  مـا  الثلجـي، 

االطالقـات املائيـة اىل الحد األدنى 

والذي يضمن ايصال مياه الرشب 

وسقي  البساتني».

وتابـع: «أما باقي االسـتخدامات 

األخرى فهي غري مشمولة، بسبب 

عدم وجود خطة زراعية صيفية، 

ما عـدا مسـاحات بذور الشـلب 

مـن أجـل املحافظة عـىل نوع رز 

العنرب».وأكـد أن «هنـاك برنامجاً 

املشـخاب  لناظمـي  تشـغيلياً 

ايصال  الهدف منهـا  و(الليعـو)، 

الفرعيـة وفـق  للجـداول  امليـاه 

خطة تنفذ كل عرشة أيام، وهناك 

فرتة حجز محددة حسب الحاجة 

الجداول».بدوره،  لتلـك  الفعليـة 

أوضـح املواطـن عـيل جبـار من 

أهايل قضاء املشـخاب أن «معظم 

القضـاء  يف  الزراعيـة  األرايض 

تحولـت إىل أراض جـرداء بسـبب 

شح املياه يف األنهر، وعدم شمول 

أغلب األرايض الزراعية يف القضاء 

بالخطـة الزراعية».ولفـت إىل أن 

«هنالـك تخوفاً مـن احتمال عدم 

شمول أراضينا باملوسم الشتوي، 

ما سيشـكل خطراً كبـرياً علينا»، 

مبيناً «وجود مؤرشات لهذا األمر، 

كون نهر املشخاب الرئييس أصبح 

جافاً بشكل تام».

بغداد/الزوراء:

بارش، امس الثالثاء، أسطول الرشكة العامة 

للنقل الـربي إحدى تشـكيالت وزارة النقل 

بمناقلـة كمية (٢٠) الف طـن من الحنطة 

املحلية اىل مطاحن وزارة التجارةوذكر اعالم 

الـوزارة يف بيـان ورد «الـزوراء» ان «مديـر 

عام الرشكة رئيـس مجلس اإلدارة مرتىض 

كريـم الشـحماني اعلـن ان هـذه املناقلة 

تأتي تنفيـذاً لتوجيهات وزيـر النقل نارص 

حسـني الشـبيل بأهمية إيصال هذه املادة 

الحيوية إىل مطاحـن وزارة التجارة لغرض 

تجهيز مفردات البطاقة التموينية، إذ بارش 

أسـطول النقل الربي باملناقلة من محافظة 

صالح الدين إىل مجمع حبوب التاجي بواقع 

(١٠) آالف طـن، و(١٠) آالف طن أخرى إىل 

صومعـة الدورة، ضمـن عقد النقـل املربم 

مـع وزارة التجارة الرشكـة العامة لتجارة 

الحبوب». فيما اكد يف ذات الوقت أن الرشكة 

تسخر إمكانياتها اللوجستية لنقل األسمدة 

واملواد الكهربائية اضافًة إىل السلع الواصلة 

إىل العراق عـرب موانئه الجنوبية وفق عقود 

النقل املربمة مع وزارات الدولة املختلفة.

صالح الدين/الزوراء:

أعلنت محافظة صـالح الدين، امس الثالثاء، 

عن تجهيز جميع املحطات الحكومية بالنفط 

األبيض استعداداً للشتاء، فيما دعت إىل إعادة 

النظـر بقراريـن يخصـان املولـدات األهلية 

واآلليات الثقيلة.

وقال معـاون محافظ صالح الدين لشـؤون 

الطاقة واالسـتثمار، عثمان السـامرائي، يف 

ترصيـح صحفـي: إنـه «تـم تجهيـز جميع 

املحطات الحكومية بالنفط األبيض، من قبل 

فرع صالح الدين لتوزيع املنتجات النفطية»، 

مبيناً «اننا بانتظار صدور إشعار االطالق من 

هيئة التفتيش العامة يف بغداد».

وأضـاف «تقـرر تقليـل حصـة كاز املولدات 

األهلية خالل الشهر الجاري من ١٠ لرتات اىل 

٥ ليرتات، وهي كمية غري كافية للتشـغيل»، 

داعيـاً هيئـة التفتيـش العامـة يف بغـداد اىل 

«إعادة النظر يف هذا املوضوع».

وذكـر أن «الكثـري مـن املولـدات كانـت غري 

اآلن  قامـوا  أصحابهـا  وأغلـب  مسـجلة، 

باإلجـراءات الرسـمية بالتسـجيل»، الفتاً اىل 

«أننا ننتظر زيادة حصة املحافظة».

وأكد أن «اآلليات الثقيلة واطئة الحركة، كانت 

تسـتلم مادة الكاز عن طريـق الكوبون، ليتم 

تحويلها عـىل الرقابـة اإللكرتونية من خالل 

الكامريات وهذا األمر مسـتحيل، ألن اآلليات 

الثقيلة دائماً ما تعمل خارج املدن، ومسـألة 

مجيئهـا كل يـوم أو يومـني اىل املحطات من 

أجـل التقـاط الصورة، يعـد أمـراً تعجيزياً»، 

مطالباً «الجهات املسـؤولة بإعـادة النظر يف 

هذا القرار».



بغداد/ الزوراء:
َع مركز الدراسات املرصفية يف البنك املركزي العراقي مذّكرة تعاون مع  وقَّ

معهد التدريب املرصيف يف البنك املركزي املرصي.
وتهـدف املذّكـرة إىل تعزيـز التعـاون يف مجـال التدريـب وتطويـر املوارد 
البرشيـة والعاملني يف القطاع املرصيف يف البلدين، فضالً عن تبادل الخربات 

والدراسات بني الجانبني، وال سّيما يف املجاالت الحديثة.
ويأتـي توقيع مذّكرة التعـاون بوصفها واحدة من نتائج الزيارة التي قام 
بهـا محافظ البنك املركزي العراقـي مصطفى غالب مخيف إىل جمهورية 

مرص يف وقت سابق خالل هذا العام.
ووّقـع املذّكـرة يف موقع معهد التدريب املرصيف املـرصي يف القاهرة، مدير 
عام مركز الدراسـات املرصفية يف البنك املركزي العراقي ومدير عام معهد 

التدريب املرصيف املرصي.
َع عدًدا من االتفاقات مع مراكز  يشـار إىل أّن مركز الدراسات املرصفية وقَّ
تدريبيـة محلية ودوليـة، يف إطار سـعيه لتعزيز الـدورات التدريبية التي 

يقّدمها للعاملني يف القطاع املرصيف العراقي سنويًّا .

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس الثالثاء، مرتفعا 

بنسبة (0.05%).
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلـغ عدد االسـهم املتداولة (1.075.444.054) سـهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (1.371.452.872) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (602.68) نقطة 
مرتفعا بنسبة (%0.05) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (602.37) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (46) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل رشكتني.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (105) 
ماليـني سـهم بقيمة بلغـت (125) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (45) 

صفقة عىل اسهم 3 رشكات.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(59) مليـون سـهم بقيمة بلغـت (376) مليـون دينار من خـالل تنفيذ 

(134) صفقة عىل اسهم 4 رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منـذ عام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
حذر وزير البيئة جاسـم الفالحي، امس الثالثاء، من أنَّ استمرار مسّببات 
وعوامـل التلوث يف البالد ُينذر بكارثة عىل املديني املنظور والبعيد، مشـرية 

اىل خسارة العراق 10 مليارات دينار بسبب التغيريات املناخية. 
وقـال الفالحـي يف حـوار اطلعت عليـه ”الـزوراء“: إن ”العـراق يعد من 
أكثـر البلـدان تأثراً يف التغـريات املناخية“، مبيناً أنَّ ”تقريـر األمم املتحدة 
صّنف العراق واحداً من خمسـة بلدان تأثـراً (GEO-6) بموضوع التغيري 

املناخي“.
وأضـاف الفالحـي أنه ”منـذ ثماني سـنوات ومنـذ مشـاركتنا (اتفاقية 
باريـس للتغريات املناخية) عام 2015 ، فإنَّ التغـري املناخي بات من أهّم 
التحديات التي سـتواجه العراق“، موضحـاً أنَّ ”ذلك بدا واضحاً من خالل 
ارتفاع درجات الحرارة غري املسبوق، باإلضافة إىل ارتفاع معدالت التصحر 
وتدهـور األرايض بتأثـري الجفـاف وارتفاع معـدالت العواصـف الغبارية 

والرملية“.
ووصـف وزيـر البيئة حجم الخسـائر التـي يتكبدها العراق جـراء التغري 
املناخي بـ“الهائل“، سواء يف شقه االقتصادي أو الصحي، مبيناً أنَّ ردهات 

الطوارئ تمتلئ جراء العواصف الغبارية والرملية.
 وعىل املستوى االقتصادي فإنه ”بسبب التغري املناخي يف جزئية العواصف 
الغباريـة نخـرس نحـو 10 مليـارات دينـار يوميـاً بسـبب االزدحام غري 
املسـبوق يف ردهـات الطوارئ وتوفـري العالجات ملرىض الجهـاز التنفيس 
والربو والحساسـية، كما أنَّ هناك خسـائر اقتصادية عىل مستوى النقل 
الـربي والجوي وتصدير املوارد النفطية، فضالً عن ازدياد وترية الهجمات 

للعصابات اإلرهابية أثناء العواصف الغبارية“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 

الثالثاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصـدر إن بورصة الكفـاح والحارثيـة املركزية يف بغداد، سـجلتا 
صباح امس 148000 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت 

االسعار ليوم االثنني 148250 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر امريكي.
وأشـار املصدر إىل: أن اسـعار البيع والرشاء انخفضـت يف محال الصريفة 
باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع 148500 دينار عراقي 
لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 147500 دينار عراقي 

لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا 
ايضا، حيث بلغ سـعر البيع 148300 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء 148200 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات الدوالر النقدية للمصارف ورشكات التوسـط بشكل كبري، 
امـس الثالثـاء، بعد انخفاضهـا ألقل مـن 5 ماليني دوالر.وذكـر مصدر أن 
”البنـك املركزي باع امـس خالل مزاده لبيع ورشاء الـدوالر االمريكي، 266 
مليونا و50 ألفا و662 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ 
1460 دينـاراً لكل دوالر.وأضـاف: ان املبيعات النقدية مـن الدوالر ارتفعت 
لتصـل اىل 68 مليونـا و900 الـف دوالر بعـد ان كانت 4 ماليـني و500 الف 
دوالر ليـوم االثنني، فيما ذهبت معظم املبيعات االخـرى لتعزيز االرصدة يف 
الخارج عىل شـكل حـواالت واعتمادات حيث بلغـت 197 مليوناً و150 الفا 
662 دوالرا.وأشـار املصـدر إىل: ان 32 مرصفـا قـام بتلبيـة طلبـات تعزيز 
االرصـدة يف الخـارج، و25 مرصفا لتلبية الطلبـات النقدية، إضافة اىل 279 

رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب ”االجنبـي والعراقي“ يف األسـواق املحلية بالعاصمة 
بغداد، فيما اسـتقرت يف اسـواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس الثالثاء.

وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي 
والرتكي واألوربي 342 الف دينار، وسـعر الرشاء 338 الفاً، فيما كانت اسـعار 
البيـع ليوم االثنني 346 الف دينار للمثقال الواحد.وأشـار املصدر إىل: أن سـعر 
بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 312 
الف دينار، وبلغ سـعر الرشاء 308 آالف.وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال 
الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 345 الف 
دينار و355 ألفاً، فيما تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 310 آالف 
و 325 الف دينار.أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت استقرارا، حيث بلغ 
سـعر بيع املثقال ذهب عيـار 24 بـ 405 آالف دينار، وبلغ سـعر مثقال ذهب 
مثقـال ذهب عيار 21 بـ 360 الف دينار، وبلغ سـعر مثقال ذهب عيار 18 بـ 

305 آالف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
أكد مستشـار رابطة املصارف الخاصة العراقية، سـمري 
النصـريي، امس الثالثـاء، أن نافذة بيـع العملة األجنبية 

مؤرش اقتصادي يحقق أحد أهداف السياسة النقدية.
وقـال النصـريي يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: إن ”توجيه 
االتهامـات اىل البنـك املركـزي واملصـارف بهـدر العملة 
األجنبيـة مـن دون أدلـة تثبت وجود شـبهات فسـاد أو 
عملية غسـيل لألموال أو تهريب للعملـة، كما أن الطرح 
الـذي يقـول إن بيـع العملة هو هـدر للمال العـام فهذا 

توصيف ال يمت للعملية االقتصادية بصلة“.
وأضاف أن ”عمليـة نافذة بيع العملة بـدأ البنك املركزي 
بتنفيذهـا بتاريـخ 4/10/2004 تنفيذاً للمـادة 28 من 
قانـون البنك املركزي رقـم 56 لسـنة 2004 والتي تتيح 
للبنـك املركزي بيـع ورشاء العملة األجنبية، وقد اسـتمر 
العمـل بهذه العمليـة لتلبية احتياجـات وزارة املالية من 
العملة املحلية ألغراض املوازنة التشغيلية وألغراض تلبية 
اسـتريادات القطـاع الخـاص، واملحافظة عىل اسـتقرار 

سعر الرصف املستهدف من البنك املركزي“ .
وتابـع أن ”نافـذة بيـع العملـة األجنبية تعتـرب من أكرب 
عمليـات السـوق املفتوحـة يف السـيطرة عىل مناسـيب 
السـيولة املحليـة ووضع الفائـض النقدي يف مسـاراته 

السـليمة وهو مؤرش اقتصادي جيد ويحقق أحد أهداف 
السياسة النقدية“ .

وأوضح أن ”البنك املركـزي العراقي يمارس وظائف متعددة 
األبعاد، فهو معني باالسـتقرار املايل وإدارة نظام املدفوعات، 
وإدارة االحتياطـات األجنبيـة وترخيص ومراقبـة املصارف 
واملؤسسـات املالية، ويتوىل وضع الضوابط الوقائية، إضافة 
اىل مهـام أخـرى تتعلـق باإلصـدار النقـدي ونـرش البيانات 

واملؤرشات والتنبؤات االقتصادية“. 
وبنّي أن ”املهام األساسـية التي يقوم بهـا البنك املركزي هو 
إدارة السياسـة النقديـة التي تهدف للسـيطرة عىل التضخم 
املدفوعـات وتحقيـق  االقتصـاد وتـوازن ميـزان  وتحفيـز 

االستقرار النقدي“.

بغداد/ الزوراء:
تصـدر العـراق بلـدان املنطقة يف اسـترياد 
السـلع والبضائـع اإليرانيـة بقيمـة مالية 
تجاوزت ثالثة مليـارات دوالر أمريكي.جاء 
ذلـك وفقـا إلحصائيـة أصدرتهـا مصلحة 
الجمارك اإليرانية يف بيـان امس أعلنت فيه 
تصدير 29.28 مليون طن من السلع بقيمة 
12.327 مليار دوالر للبلدان الـ 15 املجاورة 
خالل النصف االول من السنة املالية اإليرانية 

الجارية من فـرتة 21 مـارس/آذار ولغاية 
20 سـبتمرب/أيلول 2022.ونقل البيان عن 
متحـدث مصلحـة الجمـارك االيرانية روح 
الله لطيفي، قوله: ان الصادرات االيرانية قد 
نمت سـعريا 10 باملئة وانخفضت كّميا 19 
باملئة عىل أسـاس سـنوي.باملقابل أشار اىل 
استرياد ايران 9.320 ماليني طن من السلع 
بقيمة 11.870 مليار دوالر بانخفاض كمي 
14 باملئة وسعري 4.4 باملئة.وحول األسواق 

الرئيسية الخمسـة االوىل املستوردة للسلع 
االيرانيـة، أوضح لطيفـي: ان العراق تصدر 
القائمـة بتوريد 9.866 ماليـني طن بقيمة 
3.382 مليـارات دوالر تلته كل من االمارات 
3.112 مليـارات  5.721 ماليـني طـن بــ 
وتركيـا 4.106 ماليني طن بـ 2.626 مليار 
دوالر وافغانسـتان 1.582 مليـون طـن بـ 
792 مليون دوالر وباكستان 1.315 مليون 

طن بـ 561 مليون دوالر.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكـد تقريـر دويل ان العـراق مقبل عىل 
عودة االسـتثمارات النفطيـة العاملية، 
متوقعـاً ان يصل حجـم اإلنتاج إىل 12 

مليون برميل يومياً. 
وذكر تقرير ملوقع (أويل برايس) تابعت 
”الـزوراء“ ترجمتـه: ان ”خبري النفط 
الدويل سـايمون واتكنز أشار يف تقرير 
له عن قطاع النفط العراقي اىل أن قرار 
املحكمـة االتحادية العليـا بإلغاء قرار 
الحكومـة العراقيـة بتأسـيس رشكة 
النفـط الوطنية قـد أعاد املجـال مرة 
أخرى لرشكات نفط عاملية لالستثمار 

يف العراق“.
وأضـاف التقريـر أن ”واتكنـز أكد أن 
اسـتثمارا جديدا لرشكات نفط عاملية 
يف قطـاع النفط العراقي من شـأنه ان 
ينقـل البـالد خطـوة أقـرب؛ ألهدافها 

بزيادة اإلنتاج عىل املدى الطويل“.
وأشـار إىل ان ”واتكنـز ذكر أن من بني 
رشكات النفـط العاملية التـي قد تعيد 
استثمارها يف العراق هي رشكة (توتال) 
الفرنسية التي أبرمت مع وزارة النفط 
العراقية يف شـباط املايض عقداً بقيمة 
27 مليار دوالر؛ لتنفيذ أربعة مشاريع 

يف قطاع النفط والغاز“.
وبـنّي التقريـر أن ”العـراق بعـد هذه 
الخطـوة قـد يكـون قـادراً يف النهاية 
عىل أن يحقـق قفزات يف مجال تطوير 
اإلنتاج يف قطاع النفط والغاز من خالل 
االستعانة باستثمارات رشكات النفط 

العاملية“.
وعّد ”صفقة رشكـة (توتال انريجيز) 
املكونـة مـن أربعـة مشـاريع نقطـة 
انطـالق راسـخة نحـو تحقيـق هـذا 

الهدف“.
وأوضـح التقريـر أن ”املـرشوع األول 
املتعلق بمد انابيب ضـخ املياه لحقول 

النفط يعترب حيويا جدا لتمكني العراق 
من الوصول ألهدافـه يف تحقيق معدل 
انتـاج نفـط خـام بمقـدار 7 ماليـني 
برميل يومياً عىل مدى أطول، وحتى ان 
يصل بعد ذلك اىل معدل 9 ماليني برميل 
يومياً وربما 12 مليون برميل يومياً“.

ونـوه إىل أن ”املرحلـة األوىل تتضمـن 
اكمـال، مـرشوع تجهيـز مـاء البحر 
االعتيـادي، الذي سيشـهد االسـتثمار 
 3 بقيمـة  األوىل  املرحلـة  مـن  االويل 

مليارات دوالر“.
ولفـت التقريـر إىل أن ”ذلـك يتضمـن 
العربـي  الخليـج  مـن  ميـاه  سـحب 
ومعالجتـه ومن ثم نقلهـا عرب انابيب 
اىل منشـآت انتاج النفط للحفاظ عىل 
اسـتمرارية الضغـط يف آبـار النفـط 

السـتخراج النفـط الخـام مـن باطن 
معـدالت  ارتفـاع  وديمومـة  األرض 

اإلنتاج يف الحقول النفطية“.
وشـّدد عىل أن ”خطة مرشوع تجهيز 
ماء البحر االعتيادي التي تأخرت كثرياً 
ستسـتخدم يف بادئ االمـر لتجهيز ما 
يقارب من 6 ماليـني برميل ماء يومياً 
لخمسـة حقـول نفـط عـىل األقـل يف 
البرصة وحقل آخر يف محافظة ميسان، 
ومـن ثم مـد أنابيـب السـتخدامها يف 

حقول أخرى“.
وتابع أن ”املرحلة الثانية من املشاريع 
ورضورة  عاليـة  أهميـة  ذات  هـي 
ملحـة أيضاً، حيث تشـتمل عىل جمع 
ومعالجـة الغـاز الطبيعـي املصاحب 
الذي يتم حرقه حاليا يف خمسة حقول 

نفط جنوبي العـراق وهي حقل غرب 
القرنة 2- وحقل مجنون وحقل طوبا 

وحقل اللحيس وحقل ارطاوي“.
أن  التقريـر عـن ”إمكانيـة  وتحـدث 
تسـتثمر رشكة (توتال) 2 مليار دوالر 
يف املرحلـة األوىل من هـذا املرشوع من 
خـالل بنـاء محطـة معالجـة للغـاز 

املصاحب“.
وينقـل عـن ”وزيـر النفـط العراقـي 
احسـان عبد الجبـار تعليقـات العام 
املـايض وقـد سـلطت الضوء عـىل انه 
من املتوقع ان ينتج هذا املرشوع 300 
مليـون قـدم مكعب مـن الغـاز يوميا 
ومضاعفة هذا الرقم يف املرحلة الثانية 

من تطوير املرشوع“.
ويسرتسل التقرير أن ”عبد الجبار قال 

يف حينهـا بـان الغاز الذي سـينتج من 
املرحلة الثانية ملرشوع رشكة (توتال) 
سيسـاعد العـراق أيضا عـىل تقليص 

استرياده للغاز من إيران“.
النفـط  بـأن ”وزيـر  التقريـر  وأفـاد 
العراقي قال أيضاً إن الغاز املنتج محليا 
واالرخـص مـن املسـتورد مـن إيران 
قد يفسـح املجـال أيضا السـتثمارات 
ضخمة من رشكات نفط وغاز أمريكية 

عمالقة“.
الغـاز  ”تجميـع  أن  التقريـر  وأردف 
املصاحب بشـكل ناجح بدال من حرقه 
سيسـمح للعراق أيضا بإعـادة إحياء 
مرشوع نـرباس للبرتوكيمياويات مع 
رشكة (رويال دوتش شيل) الهولندية 

بقيمة 11 مليار دوالر“.
باملـرشوع  ”االسـتمرار  أن  إىل  ونبـه 
بخطى صحيحة قد يساعد عىل إكماله 
يف غضـون خمس سـنوات، وسـيوفر 
عوائد وفوائد مالية للعراق ضمن فرتة 
العقـد األوليـة البالغة 35 عامـاً تقدر 

بحدود 100 مليار دوالر“.
وشـدد التقرير عىل أن ”الجـزء الثالث 
من صفقة رشكة (توتال) ذات األربعة 
مشاريع يهدف اىل تعزيز معدالت انتاج 
النفط الخام يف حقل أرطاوي لتصل اىل 
210 آالف برميل يومياً مقارنة باإلنتاج 

الحايل البالغ 85 ألف برميل يومياً“.
وذهب إىل أن ”هذا املرشوع قد يؤدي اىل 
ارشاك رشكة توتال يف مشـاريع تعزيز 
انتاج مشـابهة يف حقـول نفط أخرى 

عرب البالد“.
ومـىض التقريـر إىل أن ”الجـزء الرابع 
واألخري من مشـاريع رشكـة (توتال) 
التـي تتوالهـا ضمـن هـذه الصفقـة 
محطـة  وتشـغيل  بإنشـاء  سـيتمثل 
طاقة شمسـية لتوليد ألـف ميغاواط 

من الطاقة الكهربائية“.

بغداد/ الزوراء:
والتنميـة  االسـتثمار  لجنـة  أعلنـت 
النيابَّية، امس الثالثاء، أنَّ العراق لديه 
وفـرة مالية جيدة قياسـاً مـع الدول 
األخـرى وهو أمر يبـرش بخري يف حال 
وجـود حكومـة قويـة تعمـل لصالح 
الشعب، إذ إنَّ االقتصاد العراقي خالل 

سنتني سيصل ملستوى ممتاز. 
وقال عضو اللجنة، حسـني السعربي، 
”الـزوراء“:  عليـه  اطلعـت  يف حـوار 
”العـراق يملك وفرة ماليـة تغنيه عن 
الحاجة للمساعدات الخارجية“، مبيناً 
أنَّ ”الفساد املسترشي يف الدولة يمنع 

الشعب من التمتع بخرياته“. 
وأضاف السـعربي أن ”العـراق يمتلك 
وفـرة ماليـة تصـل إىل أكثـر مـن 86 
مليـار دوالر وال يحتاج إىل مسـاعدات 
وبهذا أصبحت قوة العراق االقتصادية 
كبرية جداً، إذ إنَّ العراق وألول مرة منذ 
تأسـيس الدولة العراقيـة إىل اآلن لديه 
وفـرة مالية ال تملكها الدول املجاورة، 

ولديهـا  السـالب  يف  جميعهـا  إنَّ  إذ 
مشـكالت اقتصاديـة وكذلـك الـدول 

األوروبية“.
وأشـار إىل أنَّ ”العراق يفتقد لحكومة 
قويـة لو كانت موجـودة لكانت هناك 
طفرة يف اقتصاده“، معرباً عن أمله أن 
”تتشـكل حكومة كاملـة الصالحيات 
خدمـة  همهـم  بأشـخاص  وتأتـي 

املواطن“. 
وبشـأن قانون األمن الغذائي، أوضح 
السـعربي أنَّ ”القانـون صـوّت عليه 
طارئـاً  قانونـاً  كونـه  أسـاس  عـىل 
واليوم املحافظـات يف حرية بني وزارة 
التخطيط واملاليـة وإىل اآلن لم يطبق، 
وهـذا دليل عىل وجـود حلقة مفقودة 

بني وزارة التخطيط واملالية“. 
وأشـار إىل أنَّ ”الربملـان يعانـي عـدم 
استجابة بعض الوزراء من خالل عدم 
حضورهـم للربملان عنـد تقديم طلب 
لهـم وتقديم اعتذارهـم يف آخر لحظة 

بحجج كثرية غري مفهومة“. 
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بغداد/ احمد الداغستاني
قدمـْت ادارة نادي النجف، شـكوى رسـمية لدى اتحاد الكـرة عىل فريق القوة الجويـة احتجاجاً عىل 
إرشاك الالعـب ابراهيم بايش واعتمـاده العباً تحت ٢٣ عاماً. وقال رئيس نادي النجف عباس مهدي ، 
لقد قدمنا شكوى رسمية لدى اتحاد الكرة بإرشاك القوة الجوية الالعب ابراهيم بايش دون (٢٣) عاماً 
كون ذلك خرقا للوائح وان بايش اكرب من هذا العمر». وأضاف مهدي ان «نادي النجف ملتزم بقوانني 
االتحاد سـواء أكانت يف الرتاخيص واعمار الالعبني دون (٢٣) عاماً أو باقي القرارات امللزمة». واشـار 
رئيـس نادي «لقد اعتمدنا كإدارة عىل العبني بأعمار حقيقية وهم الالعبني أمري حسـن واحمد محمد 

وعبد الله عبود»، واوضح مهدي أن اعرتاضنا اآلن اصبح عىل طاولة االتحاد العراقي لكرة القدم».
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بغداد/رافد البدري
اختتمـت الـدورة التحكيميـة التي 
أقامها االتحاد العراقي للشـطرنج 
كال  ومـن  حكمـاً   29 بمشـاركة 
الثانيـة  وللدرجتـني  الجنسـني 
الحكـم  والثالثـة، وحـارض فيهـا 
توفيـق  إسـماعيل  اسـعد  الـدويل 
رئيـس لجنـة الحـكام يف االتحـاد 
العراقـي للعبـة الذي تحـدث قائالً 
من اجل اعداد جيـًال من الحكام يف 
لعبة الشـطرنج حـدد اتحاد اللعبة 
تحكيميـة  دورة  القامـة  موعـداً 
لعدد من الراغبـني يف الحصول عىل 
شـهادات تحكيميـة ومـن جميع 
املحافظات لكي يسـاهموا يف إدارة 
البطـوالت والنشـاطات التي تقام 
يف جميع محافظـات العراق، وذلك 
بعد االنفتـاح الكبري ملحبـي اللعبة 
ورغبـة عـدد الكثـري مـن الالعبني 
الشـطرنجي  الوسـط  يف  للدخـول 
واملشاركة يف البطوالت املحلية التي 
يقيمها اتحـاد اللعبة والتي تتطلب 
تواجـد عدد من الحـكام واالداريني 
الذيـن يديـرون جوالتهـا، مضيفاً 
ان محـارضات الـدورة جـرت عرب 
االون اليـن وموقع (ZOOM) حيث 

تـم التواصل مع جميع املشـاركني 
ويف جميـع املحافظـات، وتضمنت 
قوانـني  يف  نظريـة  محـارضات 
يف  الحـكام  وواجبـات  الشـطرنج 
كيفية التعامل مع أنواع املسابقات، 
مـع التأكيد عـىل صفـات الحكام 
الـذي يجـب ان يمتلك الشـخصية 
القويـة وكامل الهنـدام اضافًة اىل 
امتالكه الشخصية  التي تساعده يف 
السيطرة واحتواء املواقف الصعبة، 
وكذلـك الرتكيز عىل املبـاراة، وعدم 
الخـروج مـن القاعـة وغريها من 
األمور املهمة التـي يجب ان يتحىل 
بهـا الحكـم، ومعالجـة املخالفات 
التـي يرتكبهـا الالعبـني وكيفيـة 
التعامل معها واإلجراءات التي تتخذ 
حيالهـا، مع إيجاد الحلول الناجعة 
للمشـاكل التـي يواجههـا الحكام 
خـالل إدارتهـم لجـوالت البطوالت 
ومنهـا قانـون كرس التعـادل الذي 
يعتـرب من اهم القوانني التي تعتمد 
يف البطـوالت الدوليـة واملحليـة، اذ 
ان هنـاك اكثر مـن 72 حالة لكرس 
التعادل، ولكن اتحـاد اللعبة اختار 
منهـا 5 فقـرات اساسـية يعتمـد 

عليها يف البطوالت.
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بغداد/ متابعة الزوراء
أعلـن نادي الطلبة الريايض ان العبه وكاع 
رمضان سـيغيب حتى نهاية املوسـم بعد 
تعرضـه إلصابة يف الربـاط الصليبي أثناء 
تدريبـات الفريـق ، ليتلقى صدمـة قوية 
بفقدانه إلبرز مهاجميه بالدوري املمتاز .

وقال نادي الطلبة يف بيان رسمي  اظهرت 
الفحوصـات الطبية التي خضع لها العبنا 
وكاع رمضـان عن وجود قطـع يف الرباط 

الصليبي االمامي وتمزق بالغرضوف ”.

وأوضح”يحتـاج مهاجمنـا وكاع رمضان 
ملدة من 6 إىل 9 أشهر للتعايف من اإلصابة“. 
واتم النادي بيانه  ندعو بالسالمة لرمضان 

ونتمنى له عودة رسيعة إىل املالعب ”.
ويعـد رمضان مـن بني أفضـل املهاجمني 
يف العـراق بالفـرتة الحاليـة ، وبغيابه عن 
الطلبة سـيضطر املدير الفنـي ثائر أحمد 
اإلعتمـاد فقط عـىل الثالثـي محمد جواد 
وحسـني عبد الله واملهاجم الشاب هشام 

أحمد.

يذكر أن الطلبة، نجح من تحقيق اإلنتصار 
يف مباراتـه األوىل بالـدوري املمتـاز عـىل 
القاسم (3 - 1)، يف لقاء شهد تألق املهاجم 
حسـني عبد اللـه بتسـجيله هدفـني بعد 
دخوله بديالً يف الشـوط الثاني. وسـيلعب 
الطلبـة مباراتـه املقبلـة أمـام كربـالء يف 
الرابـع عـرش مـن  ترشيـن األول الجاري 
بملعـب املدينة الـدويل، ضمن منافسـات 
الجولة الثانية من البطولة التي يتصدرها 

بشكل مؤقت.

بغداد / مؤنس عبد الله
الدوليـة،  األوملبيـة  اللجنـة  باركـت 
تأسـيس مركـز التسـوية والتحكيم 
الريايض من قبـل الجمعية العمومية 
للجنة األوملبيـة الوطنيـة العراقية يف 
االجتمـاع الـذي عقـد يوم السـادس 

والعرشين من شهر أيلول املايض.
أعلن ذلك ملكتبنا اإلعالمي األمني العام 
للجنة األوملبية الوطنية العراقية هيثم 

عبـد الحميد قائـًال ان اللجنة األوملبية 
التـي  يف رسـالتها  أعربـت،  الدوليـة 
تسـلمتها اللجنـة األوملبيـة العراقية، 
عن سـعادتها البالغة بتأسيس مركز 
التسـوية والتحكيـم الريـايض للمرة 
التوفيـق  متمنيـة  العـراق،  يف  األوىل 
والنجـاح لرئيـس وأعضـاء املركز يف 
عملهم املقبل الساعي لفّض النزاعات 
املؤسسـات  بـني  تحـدث  قـد  التـي 

الرياضيـة الوطنيـة، أو بينهـا وبـني 
الشخوص العاملني فيها.

االشـارة تجدر اىل ان مجلس القضاء 
، يف وقـت سـابق،  األعـىل كان عـنيّ
القـايض محمـد عـيل محمـود نديم 
والتحكيـم  التسـوية  ملركـز  رئيسـاً 
الريـايض إلضفاء الصبغـة القانونية 
عـىل املجلـس وإلـزام دوائـر التنفيذ 

العراقية بقراراته.

@pbÌäbjæa@¿@÷äb–€a@tá•@ı¸áj€a@Ú◊ÜÎ@ÒÏ‘i@bËibzñc@á„bèm@üä˛a
@åbn‡æa@Òãÿ€a@äÎá€@fiÎ˛a@äÎá€a@òÉ‹fl

بغداد/ صالح عبد املهدي 

بتعادلني وثمانـي حاالت فوز  

انتهت  وصدارة طالبية مبكرة 

منافسـات الدور االول لدوري 

الكـرة املمتاز  دون ان تشـهد 

مفاجـآت كبرية  اللهـم اال اذا 

اعتربنا  تعادل  الرشطة حامل 

اللقـب مـع دهـوك العائـد اىل 

الدرجة املمتـازة  يدخل يف هذا 

االطار  العتبارات كثرية تصب 

جميعهـا يف صالـح اصحـاب 

(الزوراء)  الخـرض،  القمصان 

تابعت مباريـات الجولة االوىل  

وخرجت بهذه الحصيلة: 

 Ú»”Ïnfl@wˆbn„
اليختلـف اثنان عـىل ان جميع 

النتائج التي آلت اليها مباريات  

الجولـة االسـتهاللية للـدوري 

والسـيما  متوقعـة  كانـت 

جانـب  اىل  وقفـت  االرض  ان  

تخالـف  ان   دون  اصحابهـا  

املنطق املعروف وهكذا  حققت 

فرق  الحدود  والطلبة والزوراء  

وكربالء  ونفط ميسان والكرخ  

الجوية   والقـوة  البرصة  ونفط 

الفـوز تواليـا عـىل ضيوفهـم  

الديوانيـة والقاسـم والصناعة  

واربيل  والنفط وزاخو  ونوروز 

والنجف،  وحتى الكهرباء الذي 

اختـار ملعـب الـزوراء ارضـا 

مفرتضـة له  لـم تكـن نتيجة 

التعادل مع نفط الوسط سيئة 

بالنسبة له ، اما دهوك  العائد اىل 

الدرجة املمتازة بعد طول غياب 

فقد اسـتثمر  سـالحي االرض 

والجمهـور عـىل اكمـل وجـه  

وكاد ان يخـرج منتـرصا عـىل 

حامل اللقب  لوال غفلة دفاعية  

يف الرمق االخري من عمر املباراة  

كلفته هـدف التعادل الذي انقذ 

ماء وجه الرشطة بعد ان كانت 

النتيجـة تشـري اىل ان الفريـق 

سـيعود اىل بغـداد  بخيبـة امل 

مبكرة يف مسـتهل حملة الدفاع 

عن  لقبه.

@ÊÏœaáÁÎ@“aáÁa
شـهدت هذه الجولة تسـجيل 

17 هدفـا  يف عـرش مباريـات  

بينها خمسة اهداف يف الشوط 

االول  وعرشة اهداف يف الشوط 

الثانـي وهدفـني يف الوقت بدل 

املبدد  ويتصدر الئحة الهدافني 

العـب الطلبة حسـني عبد الله 

برصيد هدفني يالحقه 15 العبا  

سـجل كل منهـم  هدفا واحدا 

بينهـم ثالثـة محرتفـني وهم  

املوريتاني محمد سـويعد من 

الحدود والغانـي برنس ابوكو 

من دهـوك والكونغويل كريس 

موغالـو مـن القـوة الجويـة 

فضال عـن  ثنائي الزوراء لؤي 

العانـي وحسـن عبـد الكريم 

وثنائـي  كربالء محمد قاسـم 

نصيـف وزيـدان عبـد الجبار 

والعـب الطلبة حسـني يونس 

والعـب القاسـم رضـا محمد 

حاجـم والعـب اربيـل مـازن 

فيـاض  والعب نفط ميسـان  

سـجاد جبـار والعـب  الكرخ 

سـجاد احمـد  والعـب نفـط 

البـرصة احمـد زامـل  والعب 

عبـد  مهنـد  الجويـة  القـوة 

الرحيم  والعب الرشطة  مناف 

يونس .

ıaá»é@ı¸áj€a
االيجابيـة    املالحظـات  ومـن  

التـي  يجـدر الوقـوف عندها  

يف هـذا الدور  نشـري  اىل الدور 

الكبري الـذي لعبته دكة البدالء 

يف حسـم العديـد  مـن نتائـج 

فالطلبـة  العـرش  املباريـات 

مثال بقي خـارسا امام ضيفه 

القاسم  حتى الدقيقة 72  من 

عمـر املبـاراة التـي احتضنها 

ملعـب املدينة الدويل  لكن تالق 

البديلني الناجحني  حسني عبد 

اللـه الونـدي وزميله حسـني 

يونـس غـري النتيجـة لصالح 

االول  سـجل  ان  بعـد  االنيـق 

هدفـني يف الدقيقتـني 72 و85  

واردفهمـا الثانـي بهدف ثالث  

يف الدقيقة الثالثة بعد التسعني 

الـدويل   كربـالء  ملعـب  ويف   ،

نهـض زياد عبـد الجبـار من 

دكة البدالء لريسـم االبتسامة 

عىل وجوه الجمهور الكربالئي 

بعـد ان سـجل هـدف الفـوز 

الثمني بمرمى ضيفه  اربيل يف 

الدقيقة الرابعة من  الوقت بدل 

املهـدور،  ويف ملعب السـاحر 

احمـد رايض جلب بديل الكرخ 

سـجاد احمد  اول ثالث نقاط 

شـباك  زار  ان  بعـد  لفريقـه 

ضيفه زاخو عنـد الدقيقة 78 

من عمر املبـاراة، اما يف ملعب 

الفيحـاء فخطـف بديـل نفط 

البرصة  احمد زامل هدف الفوز 

الوحيد لفريقه بمرمى ضيفه 

نوروز  يف اخر تسع دقائق من 

عمـر املباراة التـي بدت ذاهبة 

التعـادل، واخـري نقش  نحـو 

العب القـوة الجوية مهند عبد 

الرحيم اسـمه يف سـجل هدايف 

الـدور االول للـدوري  بهـد ان 

نتيجة مبـاراة فريقه  ضاعف 

امام النجف من اول ملسـة بعد 

ان حـل بديـال لصاحب الهدف 

االول كريـس  موغالـو  .

ÚÌäaÜaÎ@ÚÓ‰œ@pbiÏ‘«
احتسـب قضـاة  الجولة االوىل 

نجـح   جـزاء   ركالت  خمـس 

اربعة من منفذيها يف تحويلها 

اىل اهـداف بينمـا فشـل  بديل 

القـوة الجوية  حمـادي احمد 

يف التسـجيل  يف مباراة فريقه 

امـام النجـف   التـي قادهـا 

الـدويل مهنـد قاسـم بعـد ان 

تعملق الحارس النجفي هاني 

شـاكر يف رد الكرة، اما االربعة 

الذيـن نجحـوا يف التنفيذ فهم 

العـب كربـالء محمـد قاسـم 

فريقـه  مبـاراة  يف  نصيـف 

مـع اربيـل التي قادهـا الدويل 

محمد سـلمان  والعـب اربيل 

مـازن فياض يف املبـاراة ذاتها  

وثنائـي الـزوراء لـؤي العاني 

وحسـن عبد الكريـم  بمرمى 

الصناعة  يف املباراة التي قادها 

الدويل يوسـف سـعيد، اما عىل 

صعيد العقوبـات االدارية فقد 

ارتفعـت البطاقـة الحمراء  يف 

هذا الـدور مرة واحدة  وطالت 

العـب الكهرباء عبـد الله عبد 

االمـري  يف مبـاراة فريقه امام 

نفـط الوسـط  التـي  قادهـا 

الحكم ليث فرحان ليكون هذا 

الالعب اول من يدشـن الالئحة 

الحمـراء ويدفـع ربـع مليون 

دينـار  حسـب قـرارات اتحاد 

الكرة يف املوسم الحايل .

@Ò7Ça@Úƒy˝fl
اتحـاد الكـرة لطفـا: الحاجة 

لوجود ( الفـار ) بدت رضورة 

الغنـى عنهـا بغية مشـاهدة 

اخطـاء  مـن  خـال  موسـم 

الصفـارة والرايـة  ورحم الله 

امرأ جّب الغيبة عن نفسه .

بغداد / الزوراء
يواجـُه الفريـق األول لكـرِة السـلة بنـادي 
الرشطـِة الريايض نظـريه فريـق الكرخ يف 
اللقاِء الذي سـيجمعهما عىل قاعِة الشعب 
املغلقـة لأللعـاب الرياضّية، اليـوم األربعاء 
يف تمام السـاعِة السادسـة مساًء، لحساب 
السـلة  كـرِة  دوري  مـن  الثالثـة  الجولـِة 
املمتاز. وسـيدخُل فريق الرشطـة الطامح 
إىل املنافسـِة عىل اللقـب، لقاء اليـوم بقوٍة 
منتشـياً مـن فوزين حققهمـا يف الجولتني 
السـابقتني عىل كل مـن الحلـة والتضامن 
النجفـي توالياً ليحقـق العالمَة الكاملة من 
النقاط ، فيما تلقى فريُق الكرخ خسـارتني 
متتاليتني ليبقى رصيده نقطتني. ويتسـلُح 

فريق الرشطة بتشـكيلٍة مميـزٍة من العبي 
الخربة واملحرتفـني، إضافًة إىل وجوِد املدرب 
عيل فرحان الذي يعدُّ من الكفاءاِت التدريبّيِة 
الشابة الطموحة لتحقيق أفضل اإلنجازات.

درجـَة  الخـرضاء  القيثـارة  أبنـاء  ورفـَع 
جاهزيتهـم لخوِض غمـار لقاء الغد ، حيث 
وضَع املدير الفني لفريِق الرشطة اللمساَت 
األخرية عىل األداِء الفني الذي سيظهر عليه 
الفريـِق ويطبقـه الالعبـون خـالل اللقاء. 
ويأمـُل فرحان تجاوَز فريقـه عقبة الكرخ 
بأقـل املجهـوداِت كـون تنتظـره مواجهة 
ناريـة مرتقبة يوم غد الخميس سـتجمعه 
بالدفاع الجوي الذي يقدم مسـتوى متميزاً 

هذا املوسم بعد فوزه يف جميع املباريات.

بغداد/ متابعة الزوراء
 اختار مدرب منتخب الشباب لكرِة القدم عماد 
محمد القائمَة النهائّية املُشاركة يف التصفياِت 
املؤهلـة إىل كأس آسـيا للشـباب 2023 التـي 
تنطلـُق يف الكويت ابتداء مـن الرابع عرش من 

شهر ترشين االول الحايل.
وتألفت القائمة من محمد قاسم وعيل عباس 
وعبود رباح وحسني عيل وعباس مانع ومحمد 
جميـل وعبداللـه محمـد وبلند ازاد وحسـني 
كاظم وعمران زكي وكاظم رعد وعباس كريم 
وعيل صادق وعبد الرزاق قاسم وعباس فاضل 
وعباس ماجد وسـجاد مهدي وسـجاد فاضل 
وحيـدر عبـد الكريم واسـهر عيل واسـماعيل 

احمد وحسني حسن ومسلم موىس . ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل عيل السـبتي اكـد تعرضه 
لحادث يف املنزل اجـربه عىل الرقود يف الفراش، 
خالـص دعواتنـا للزميـل السـبتي بالشـفاء 
العاجل وان يمن عليه الرحمن بالصحة والعافية 

التامتني.
 ********************

عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
احتفـل  الجيـايش،  الزميـل سـتار  الرياضيـة 
بعيد ميـالده قبل ايام قليلـة، خالص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.



فلورنسا / متابعة الزوراء
وذلك  املتصدر،  نابويل  عن  نقاط  ثالث  بفارق  ثالثاً  التسيو  بات 
الديار  خارج  كبرية  بنتيجة  وجاء  توالياً  الرابع  فوزه  بتحقيقه 
عىل حساب فيورنتينا ٤-٠ يف ختام املرحلة التاسعة من الدوري 
ساري  ماوريتسيو  املدرب  فريق  القدم.وحسم  لكرة  اإليطايل 
النقاط الثالث وفوزه السادس للموسم يف الشوط األول الذي شهد 
اللقاء. أواخر  الثالث والرابع يف  الهدفني، قبل أن يضيف  تسجيله 

رأسية  كرة  من   ١١ الدقيقة  يف  التسجيل  العاصمة  نادي  وافتتح 
لألوروغوياني ماتياس فيسينو.

وبعدما كان صاحب الكرة التي جاء منها الهدف األول، عزز 
ماتيا زاكانيي تقدم التسيو بالثاني يف الدقيقة ٢٥ 
بكرة رأسية أيضاً إثر عرضية من الرصبي 

سريغي ميلينكوفيتش سافيتش.
لويس  اإلسباني  البديل  وحسم 
ثالث  بهدف  نهائياً  النتيجة  ألربتو 
من  تمريرة  بعد   ٨٥ الدقيقة  يف 
أضاف  الذي  إيموبييل  تشريو 
بدل  الوقت  يف  الرابع  بنفسه 
أخرى  تمريرة  بعد  الضائع 
ملينكوفيتش-سافيتش  من 
رصيده  رافعاً   ،(١+٩٠)
أهداف  ستة  اىل  الشخيص 
مع  الصدارة  يف  املوسم  هذا 
املهاجم النمساوي لبولونيا 

ماركو أرناوتوفيتش.
اىل  وارتقى التسيو بذلك 
بعرشين  الثالث  املركز 
نقطة، وبفارق األهداف 
أودينيزي،  كل من  أمام 
أتاالنتا  مع  املتعادل 

للموسم،  الرابعة  بهزيمته  مني  الذي  فيورنتينا  ٢-٢.أما  الثاني 
انجلرتا،،  الثالث عرش..ويف  املركز  فتجمد رصيده عند ٩ نقاط يف 
التعادل ١-١ مواجهة نوتنغهام فوريست وضيفه آستون  حسم 
فيال ضمن املرحلة العارشة من الدوري اإلنكليزي املمتاز.وافتتح 
الدقيقة  يف  دينيس  إمانويل  النيجريي  التسجيل  األرض  ألصحاب 
٢٢.نوتنغهام  بالدقيقة  النتيجة  عادل  يونغ  آشيل  لكن   ،١٥
فوريست يحتل املركز ١٩ قبل األخري برصيد ٥ نقاط فقط، بينما 
يحمل آستون فيال يف جعبته ٩ نقاط يف املركز السادس عرش.ويف 
بالتعادل  مايوركا  ريال  وضيفه  إلتيش  مواجهة  انتهت  اسبانيا،، 
١-١ ضمن املرحلة الثامنة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.سجل 
فيدات  الكوسويف  ملايوركا  إزكويل بونيس ١٥، فيما عادل  إللتيش 
الشوط  يف  فريق  كل  من  العب  جزاء.وطرد  ركلة  من  موريكي 
الثاني، لوكاس بويي من أصحاب األرض ٦١، وفيدات نفسه من 

صفوف مايوركا ٨٥.
فيدات موريكي كان قد أضاع ركلة جزاء ملايوركا يف الدقيقة ١٢.

إلتيش يف املرتبة األخرية بنقطتني، بينما مايوركا لديه ٩ نقاط يف 
املركز الثاني عرش

مدريد / متابعة الزوراء
الالعب  انتقال  عن  رسمياً  اإلسباني  مدريد  أتليتيكو  نادي  أعلن 
الدويل الفرنيس أنطوان غريزمان إىل صفوفه بشكل نهائي حتى 

عام ٢٠٢٦.
النجم  انتقال  عىل  وبرشلونة  مدريد  أتليتيكو  بني  االتفاق  وتم 
لعب  أن  بعد  نهائية  بصفة  الكاتالوني  النادي  من  الفرنيس 
صيف  منذ  اإلعارة  سبيل  عىل  بالنكوس»  الـ»روخي  لصالح 
املباريات  جميع  يف  أتليتيكو  مع  غريزمان  وشارك   .٢٠٢١
أهداف كما صنع  املوسم محرزا ثالثة  املحلية والقارية هذا 
هدفني.وغرّد أتليتيكو عرب حسابه يف تويرت: «تم االتفاق مع 
الفرنيس  الالعب  غريزمان.  أنطوال  النتقال  برشلونة  نادي 
وقع عىل عقده الجديد الذي سريبطه بنادينا حتى ٢٠٢٦».

روما / متابعة الزوراء
األرجنتيني  للنجم  أجريت  التي  الطبية  الفحوصات  جاءت 
باولو ديباال تشري إىل إصابته بتمزق سيبعده لفرتة قد تصل 
إىل شهرين وغيابه عن كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ شبه 

مؤكد.
بولندا  جانب  إىل  الثالثة  املجموعة  يف  األرجنتني  وتلعب 

واملكسيك والسعودية.
وتعرض ديباال لإلصابة خالل مباراة فريقه روما أمام ليتيش 

يف الدوري اإليطايل.
لصورة  ديباال  باولو  الدويل  األرجنتيني  املهاجم  وسيخضع 

بالرنني املغناطييس، لتحديد خطورة إصابة بفخذه. 
لتصوير  «سيخضع  العاصمة:  فريق  باسم  متحدث  وقال 
تأكيد  دون  األربعاء»،  اليوم  أو  الثالثاء  املغناطييس  بالرنني 
الصحف  أعلنت  ما  بحسب  شهر،  ملدة  االقل:  عىل  غيابه 

لها  خضع  التي  األولية  الفحوص  عقب  اإليطالية 
الالعب.

وأصيب ديباال (٢٨ عاماً) عىل مستوى العضلة رباعية 
الرؤوس (كوادريسيبس) لفخذه األيرس، عندما كان 
يسجل ركلة جزاء لسادس ترتيب الدوري ضد ليتيش 
(٢-١) يف «سريي أ».وخرج صاحب ٤٣ مباراة دولية 

بادية  األلم  وآثار  الهدف  بعد  األرجنتني  منتخب  مع 
جوزيه  الربتغايل  مدربه  قال  املباراة،  بعد  وجهه.  عىل 

مورينيو: «أشعر بأنه موجوع، لست طبيباً ولم اتصل بهم، 
لكن بحسب خربتي وبعد التحدث مع باولو، ستكون األمور 
و١٩٨٦،   ١٩٧٨ العالم  بطلة  االرجنتني،  صعبة».وتخوض 

 ٢٢ يف  السعودية  ضد  العالم  كأس  يف  األوىل  مباراتها 
املكسيك  تلتقي  ثم  الثاني/نوفمرب،  ترشين 

وبولندا يف دور املجموعات.

شتوتغارت / متابعة الزوراء
قرر شتوتغارت األملاني التخيل عن مدربه األمريكي بيليغرينو ماتاراتسو بسبب سوء النتائج 
عىل  اإلرشاف  مهمة  عاماً   ٤٤ العمر  من  البالغ  األصل  اإليطايل  املوسم.واستلم  مستهل  يف 
الفريق يف منتصف موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ حني كان شتوتغارت يف الدرجة الثانية، ونجح يف 
إعادته اىل الدرجة األوىل يف نهاية املوسم بحلوله وصيفاً.وكان شتوتغارت قريباً من العودة 
اىل الدرجة الثانية يف نهاية املوسم املايض، لكنه تجنب الهبوط بأفضلية فارق األهداف، ثم 
بدأ املوسم الحايل بأسوء طريقة ممكنة، ما جعله قابعاً يف املركز السابع عرش قبل األخري 

من دون أي فوز بعد تسع مراحل.وبدا أن إدارة النادي قد تمنح ماتاراتسو فرصة أخرية 
السبت املقبل ضد بوخوم متذيل الرتتيب بعد األداء الجيد الذي قدمه الفريق األحد ضد 

تهتز  أن  قبل  السلبي  بالتعادل  للخروج  طريقه  يف  كان  حيث  املتصدر،  برلني  أونيون 
شباكه بهدف يف آخر ١٤ دقيقة، لكن القرار اتخذ بالتخيل عن خدماته.ويف بيان، شكر 

اللحظات  من  العديد  مع  والجميلة  الحماسية  «األعوام  عىل  املشجعني  ماتاراتسو 
والذكريات الرائعة التي ستدوم إىل األبد».وتابع: «نادي شتوتغارت هو يشء مميز 
ال تفهمه إال إذا كنت جزءاً منه. أتمنى لهذا الفريق، هذا النادي وهؤالء املشجعني، 

كل التوفيق».

                         

ليفربول / متابعة الزوراء
نجم  ألدريج،  جون  وجه 
انتقادا  السابق،  ليفربول 
صالح،  محمد  للمرصي 
مستواه  عىل  الريدز،  جناح 

يف املوسم الحايل.
وقال ألدريج، يف مقال نرشه 
عىل شبكة ”ليفربول إيكو“ 
مشجعي  أكرب  من  :“أنا 
إىل  يحتاج  لكنه  صالح، 

االستبعاد، ألنه ال ينصف نفسه وال ينصف الفريق“.
وأضاف: ”ال يهم إذا كنت صالح أو كريستيانو أو مييس. يف 
تلك املرحلة يجب أن تستبعد من أجل مصلحتك. ال أعرف إذا 

كان كلوب يستطيع فعل ذلك اآلن بعد أن أصيب دياز“.
وتابع: ”مو ليس الوحيد الذي يجب استبعاده من التشكيلة.. 
املستوى  الالعبني دون  الكثري من  ال تفهمونني خطأ. هناك 
وقد كانوا كذلك منذ فرتة. يحاول املدرب إقناعهم باللعب من 

خالل الوالء له، لكن أيًضا ليس لديه الكثري من البدائل“.
وختم: ”ال يمكنك خوض مباريات أخرى مثل آخر مباراتني، 
أمام  يفوز.  كي  أهداف   4 تسجيل  إىل  الفريق  احتاج  لقد 
بينما  فقط،  أهداف  بثالثة  يفوزوا  أن  ينبغي  كان  برايتون 

كانوا سيتعادلون مع آرسنال إذا زاروا الشباك 3 مرات!“.

برشلونة / متابعة الزوراء
أكد جوردي كرويف، املدير 
أهمية  لربشلونة،  الريايض 
الفريق  حققه  الذي  الفوز 
 ،(1-0) فيجو  سيلتا  أمام 
”سبوتيفاي  ملعب  عىل 
الجولة  ضمن  نو“،  كامب 

الثامنة من الليجا.
لقناة  كرويف،  وقال 

”إذا  الرسمية:  برشلونة 
طويالً  وقًتا  املباراة  فستستغرق  الثاني،  الهدف  تسجل  لم 
الوقت،  مرور  مع  الثقة  يكتسب  املنافس  ألن  لُتحسم، 
الثالث  وحصدنا  النهاية  يف  فزنا  أننا  هو  املهم  اليشء  لكن 

نقاط“.
لكن  املباراة،  يف  كبري  بشكل  تألق  شتيجن  ”تري  وأضاف: 
الفوز،  لتحقيق  الفريق  مساعدة  املرمى،  حارس  دور  هذا 
الكرات الصعبة واملهمة، وكان أحد  للعديد من  لقد تصدى 

مفاتيح االنتصار“.
وزاد: ”من املهم أن يكون لدينا فريق قوي، لقد عانينا لكننا 
بالدوري،  للفوز  أخرى..  نظيفة مرة  حافظنا عىل شباكنا 
جيد  دفاع  أيًضا  ولكن  جيد،  هجوم  لديك  يكون  أن  يجب 

عندما ال تكون ناجًحا“.
وأتم: ”اآلن، يجب أن يركز برشلونة عىل مواجهة إنرت ميالن، 

وهي مباراة مهمة للغاية“.

بغداد / خاص للزوراء
وبايرن  بروج  وكلوب  نابويل  يتمتع  بينما 
ببداية ال تشوبها شائبة يف دوري  ميونخ 
التأهل  من  اقرتابهم  مع  أوروبا،  أبطال 
لثمن نهائي البطولة، فإن فرق أخرى مثل 
برشلونة وأتلتيكو مدريد وأوملبيك مرسيليا 
دور  من  املرحلة  هذه  اجتياز  تحاول 
املجموعات دون أي يكون لديها تقريبا أي 

هامش للخطأ.
وترك النصف األول من أهم بطولة أوروبية 
فرق  لخمسة  بالنسبة  واضحة  صورة 
تتصدر مجموعاتها وتمتلك بالفعل تذكرة 

العبور للميض قدما نحو هدفها.
املجموعات  بدور  الرابعة  الجولة  ولكن 
خاصة  أهمية  لها  التشامبيونزليج  من 
التي  الطموحات،  ذات  لألندية  بالنسبة 
لكن  التالية،  األدوار  يف  تشارك  ما  عادة 
عليها التعامل مع مبارياتها القادمة كما 

لو كانت نهائيات.
يف  فاز  بعدما  الساحقة  األفضلية  وبهذه 
نابويل  يستقبل  السابقة،  الثالث  مبارياته 
عىل ملعب دييجو أرماندو مارادونا فريق 
قبل  أمسرتدام  يف  سحقه  الذي  أياكس، 
اآلن  الصدارة  وأصبحت   .(١-٦) أسبوع 

هدفا يف املتناول للفريق اإليطايل.
ليتشبث  مساره  ليفربول  عدل  وقد 
االنتصاران  أنعش  الثاني.  باملركز  اآلن 
فريق  رينجرز  وجالسجو  أياكس  عىل 
هذا  يزور  الذي  كلوب،  يورجن  املدرب 
الخصم  ملواجهة  بارك  إيربوكس  األسبوع 

االسكتلندي مرة أخرى.
:A ترتيب املجموعة األوىل

١ ـ نابويل االيطايل ٩ نقاط.
٢ ـ ليفربول االنجليزي ٦ نقاط.

٣ ـ أياكس أمسرتدام الهولندي ٣ نقاط.

 ٠ األسكتلندي  رينجرز  غالسغو  ـ   ٤
نقاط. 

رغم  مماثل،  بوضع  مدريد  أتلتيكو  ويمر 
أنه كان يف مجموعة تعبرت سهلة يف البداية. 
سيميوني،  دييجو  املدرب  كتيبة  وتتذيل 
التي كانت تطمح لبلوغ الصدارة، الرتتيب 
أمامها  مازالت  أنه  رغم  الحايل  الوقت  يف 
الفرص متاحة. فبرصف النظر عن كلوب 
بروج الذي تألق واستقر يف الصدارة، فإن 
النقاط  يف  تتساوى  املجموعة  فرق  باقي 

(لدى كل منها ٣ نقاط).
وما زال الفريق اإلسباني بإمكانه تعويض 
من  الرغم  عىل  لها  تعرض  التي  الخسائر 
ليفركوزن  باير  واجهها  التي  اإلخفاقات 
اليوم  يستقبله  والذي  بروج،  وكلوب 

األربعاء عىل ملعب واندا مرتوبوليتانو عىل 
أمل بدء انتعاشه األوروبي.

األداء  ذو  البلجيكي  الفريق  بات  وقد 
فريان  اإلسباني  يربز  وحيث  املفاجئ، 
نهائي  لثمن  التأهل  وشك  عىل  جوتجال 
العالمة  سجل  بعدما  أوروبا  أبطال  دوري 

الكاملة يف اللقاءات الثالثة املاضية.
عىل  يعتمد  مدريد  أتلتيكو  يزال  ال  بينما 
من  الرغم  عىل  البطولة،  يف  للتقدم  نفسه 
الظفر  لديه.  املتاح  الخطأ  هامش  تقلص 
بينما  سينعشه،  األربعاء  اليوم  بالفوز 
مباراة  أول  ألونسو  تشابي  سيخوض 
اإلدارة  رأس  عىل  كمدرب  له  أوروبية 
مواجهة  عند  ليفركوزن  لباير  الفنية 
يف  أرينا  باي  ملعب  عىل  الربتغايل  بورتو 

ليفركوزن.
:B ترتيب املجموعة الثانية

١ ـ كلوب بروج البلجيكي ٩ نقاط.
٢ ـ باير ليفركوزن األملاني ٣ نقاط.

٣ ـ بورتو الربتغايل ٣ نقاط.
٤ ـ أتلتيكو مدريد االسباني ٣ نقاط. 

وازاداد مشوار برشلونة يف دوري األبطال 
أمام  ميالن  يف  خسارته  عقب  صعوبة 
إنرت. وعاد تهديد اإلقصاء، كابوس املوسم 
املايض، للظهور يف النادي الكتالوني بعد أن 
تلقى انتكاسة أوروبية أخرى أثقلت كاهل 
متصدر  هرنانديز،  تشايف  املدرب  كتيبة 
البايرن  أمام  بالخسارة  اإلسبانية،  الليجا 

واإلنرت، كزائر يف الحالتني.
الثأر  وروح  الدفاع  صفوف  يف  وبغيابات 

ذاقها يف سان سريو،  التي  الهزيمة  عقب 
أيضا  يطمح  الذي  إنرت  برشلونة  يستقبل 
للحفاظ عىل تقدمه عىل الفريق اإلسباني 

يف املجموعة الثالثة.
يف غضون ذلك، يعتزم بايرن ضمان خوضه 
جمهورية  يف  نقاطا  حصد  إذا  الـ١٦  دور 
أمام فيكتوريا بلزن،  التشيك يف مواجهته 
الثالث  املباريات  جميع  يف  خرس  الذي 

السابقة.
:C ترتيب املجموعة الثالثة

١ ـ بايرن ميونيخ األملاني ٩ نقاط.
٢ ـ انرت ميالن االيطايل ٦ نقاط.
٣ ـ برشلونة االسباني ٣ نقاط.

٤ ـ فيكتوريا بلزن التشيكي ٠ نقاط. 
بها يف مارسيليا  التي مني  الهزيمة  وأدت 
إىل تعقيد وضع سبورتنج لشبونة وجعلت 
متكافئا  الرابعة  املجموعة  يف  الوضع 
بأقىص قدر حيث يتوفر للجميع خيارات. 
الفريق الربتغايل، الذي ال يزال متصدرا بـ٦ 
مارسيليا  األسبوع  هذا  يستقبل  نقاط، 
لشبونة  فريق  يحتاج  نقاط.  بـ٣  املتذيل 
بدا  هدفا  يعقد  ال  حتى  الثالث  النقاط  إىل 

واضحا.
من  كل  عىل  بنقطتني  لشبونة  ويتقدم 
فرانكفورت  وآينرتاخت  الوصيف  توتنهام 
يف  املايض  األسبوع  تعادل  الذي  الثالث، 
أملانيا، ويلعب يف لندن اليوم األربعاء. حتى 
عىل  الفوز  بعد  خيارات  لديه  مارسيليا 

سبورتنج يف فيلودروم.
:D ترتيب املجموعة الرابعة

١ ـ سبورتينغ لشبونة الربتغايل ٦ نقاط.
٢ ـ توتنهام هوتسبري االنجليزي ٤ نقاط.

 ٤ األملاني  فرانكفورت  آينرتاخت  ـ   ٣
نقاط.

٤ ـ أوملبيك مرسيليا الفرنيس ٣ نقاط. 

ميونيخ / متابعة الزوراء
أكد هربرت هاينر، رئيس بايرن ميونيخ األملاني، أن النادي ليس راضيا 
تماما عن موسمه حتى اآلن، رغم تقديم عروض جيدة يف دوري أبطال 

أوروبا.
دوري  يف  جيد  بشكل  «أدينا  بافاريا:  إلذاعة  ترصيحات  يف  هاينر  وقال 
أبطال أوروبا، وحققنا الفوز يف جميع املباريات الثالث. حتى يف مواجهة 
املنافسني األكثر قوة. ولكننا لسنا راضني  إنرت ميالن وبرشلونة، وهما 

بالتأكيد إزاء ما قدمناه يف البوندسليجا (الدوري األملاني).»
العرشة  املواسم  يف  األملاني  الدوري  بلقب  املتوج  ميونيخ  بايرن  ويحتل 
املتصدر  خلف  نقاط  أربع  بفارق  املسابقة  يف  الثالث  املركز  املاضية، 
تسع  خالل  فقط  انتصارات  أربعة  بايرن  حقق  وقد  برلني،  يونيون 
لبايرن  األخرية  الصدمة  اآلن.وجاءت  حتى  بالدوري  خاضها  مباريات 
ميونيخ، عندما تعادل بوروسيا دورتموند ٢ / ٢ يف الثواني األخرية من 

مباراة الفريقني.وقال: «علينا تصحيح املسار عىل الفور وحصد النقاط 
يف البوندسليجا للعودة إىل الصدارة.»وانتقد هاينر عىل وجه الخصوص 

طريقة إهدار الفريق للفرص التهديفية خالل املباريات.
وتابع: «يجب أن يكون الفريق أكثر اتساقا. لسنا جيدين بالشكل الكايف، 
لهذا أهدرنا العديد من النقاط التي لم يكن من املفرتض أن نهدرها. هذا 

أمر مزعج وعلينا العمل إلصالح ذلك.»
انضم  الذي  ليفاندوفسكي،  البولندي روبرت  النجم  وربما يشكل رحيل 
بايرن  عىل  العديدة  الفرص  هذه  لضياع  مربرا  اإلسباني،  برشلونة  إىل 
لم يكن متعلقا  التعاقد مع مهاجم جديد  إن عدم  ميونيخ.وقال هاينر 

باملال، وإنما يتعلق بإيجاد «الالعب املناسب يف السوق».
وأضاف أنه ال يوجد العديد من الالعبني مثل ليفاندوفسكي، الذي يمكنه 
بشأن  الرضا  عدم  حالة  واحد.ورغم  موسم  خالل  هدفا   ٣٠ تسجيل 

املوسم، واصل هاينر دعمه للمدير الفني جوليان 
مسرية  وأمامه  ومبدع،  ومبتكر  «شاب  مدرب  إنه  قائال  ناجلسمان 

هائلة.»
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يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

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

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

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

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

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

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

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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باريس/متابعة الزوراء:
يف الوقـت الذي يتعـرّض فيـه الصحفيون 
والعاملون يف املجتمع املدني للرضر النفيس 
واإلجهاد املسـتمر نتيجة املتابعة املستمرّة 
لألخبار السـلبية واملقلقة، إىل جانب طبيعة 
عملهم الضاغط وغري اآلمن، برزت مبادرات 
محدودة يف العالم العربي تسلّط الضوء عىل 
أوجاعهم ومشاكلهم، ومن بينها «سالمتك 
تهمنا»، وهي حملة أّسسـتها مجموعة من 
الصحفيـني والعاملـني باملجتمـع املدني يف 
مـرص، بهدف جعـل اليوم العاملـي للصحة 
النفسـية هـذا العـام فرصـة للحديث عن 
هؤالء األشـخاص الذين يعيشون أحياًنا يف 

محيط ضاغط.
ويتفاوت تأثري هذا الضغط من شـخص إىل 
آخر، وتكون حاالت الضعف أكثر لدى أولئك 
الذين يواجهون مشـكالت كبرية، ويجدون 
ويمكـن  حلّهـا،  عـن  عاجزيـن  أنفسـهم 
تصنيـف العمل الصحفي تحـت هذا النوع، 
أو مـا يمكن أن يطلق عليـه «العمل يف بيئة 

ضاغطة». 
ا ومؤثرًا  وتلعب البيئـة املحيطـة دوًرا مهمًّ
يف تقديـم الدعـم النفيس، وذلـك من خالل 
أمور تبدو بسيطة، مثل وضع روتني يومي، 
إضافـة إىل الحصـول عـىل الدعـم األرسي، 
خصوًصـا وأّن الدعـم مـن املقربني كاألهل 
واألصدقـاء، يظهـر تأثريه جليًّـا من حيث 

رسعة التعايف من الصدمة أو الضغوط. 
يف هـذا السـياق، تقـول الصحفيـة إيناس 
سالم (اسـم مسـتعار): «حاولت االنتحار 
مرتني. فقد وصلُت إىل مرحلة من الشـعور 
بأننـي غـري قـادرة عـىل مسـاعدة نفيس، 
وإعطاء نوع مـن األمـل للمظلومني الذين 
أكتب عنهـم. وعوًضا عن الضغط الشـديد 
الذي عانيته بسـبب عميل وتغطيتي للكثري 
من القصص املأسـاوية، واجهت انتهاكات 
أخـرى تمثلـت بالتشـهري بي عرب وسـائل 
التواصـل االجتماعـي وتحريـض أرستـي 

واملجتمع ضدي». 

كمـا واجهـت إينـاس شـائعات والحقتها 
إسـكات  إىل  تهـدف  متعـددة  اتهامـات 
صوتهـا، حتى وجدت نفسـها عاجزة، كما 
أّن عائلتهـا تحولت إىل سـبب إضايف لرتدي 
أفرادهـا  أّن  سـيما  ال  النفسـية،  حالتهـا 
يواجهون ضغط املجتمع ويسـتجيبون له. 
وعقـب أشـهر من االنكفـاء الذاتـي، بدأت 
إيناس تتحسـس طريقهـا نحو النجاة عرب 
مسـاعدة إحدى صديقاتها، وتضيف: «لقد 
كان إحسـايس بوقوفهـا إىل جانبي وتقديم 
نصائـح وإرشـادات يوميـة للتخلـص من 
بالـغ  أمـراً  الذاتيـة  واملخـاوف  الضغـوط 
األهميـة. فقد كنت بحاجـة إىل التقليل من 
شعوري بخسارة الجميع من حويل. وكانت 
صديقتي هـي من تبقى يل يف ظل معاناتي، 

والعـودة  للصمـود  ألهمتنـي  مـن  وهـي 
مجدًدا».

تضعنـا تجربـة الصحفيـة التـي فضلـت 
عدم ذكر اسـمها أمام تسـاؤل مهم يتعلق 
بالصحـة النفسـية والعقليـة للصحفيني، 
ال سـيما أولئـك الذين يعملـون عىل قضايا 
مرتبطـة باالنتهـاكات وحـاالت االختفـاء 
القـرسي والتعذيـب ويقابلـون الضحايـا 
والتداعيات التي ترتك آثاًرا سـلبية لديهم يف 
حياتهـم العملية، وكذلك الشـخصية والتي 
تغذيهـا األزمات االجتماعيـة واالقتصادية 
املرتاكمـة. فهـل نحن قادرون عـىل تجاوز 
الضغـوط النفسـية وحدنا؟ وهـل يمكننا 
الحيلولـة دون الوقوع يف االكتئاب الشـديد 

والوصـول إىل التفكـري باالنتحـار؟ 

«يسـتطيع أي شـخص يواجـه ضغوًطـا 
نفسـية بأشـكالها املتعـددة أن يحـّد منها 
بطريقـة ذاتيـة قبـل أن يصـل إىل مرحلـة 
زيـارة الطبيب النفـيس، إذ أّن قـدرة الفرد 
عىل تحمل الضغوط ليست قليلة، فاإلنسان 
يتمتع بقدرة فطرية عـىل التكيف، وتحمل 
الضغـوط ومحاولـة التعامـل معها بطرق 
هـذه  تسـتطيع  ال  أحياًنـا  لكـن  كثـرية. 
القـدرة اسـتيعاب املزيد مـن الضغوط، أو 
تفشـل الطرق التقليدية يف تجاوزها، وهنا 
تأتـي أهميـة اللجوء إىل استشـارة الطبيب 
النفـيس يف مراحـل معينـة»، بحسـب مـا 
قالته دانيا بشناتي، وهي أخصائية نفسية 
ومستشـارة اجتماعية، يف ندوة متخصصة 
حـول املحافظة عىل الصحة النفسـية عند 
اإلبـالغ عـن القصـص املؤملـة والصدمات، 
نظمها منتدى باميال هوارد لتغطية األزمات 
العامليـة التابـع للمركز الـدويل للصحفيني 

.(ICFJ)
وأشـارت بشناتي إىل أّن أهم الخطوات التي 
يفضـل أن يبدأ بها الصحفيـون والعاملون 
يف مجـال حقوق اإلنسـان تكمن باالعرتاف 
باملشـكلة وعـدم تجاهـل مؤرشاتهـا التي 
عادة ما تكون بمثابة تشـتت ذهني، وقلق 
وشـعور دائم باإلرهـاق، أو الغضب الزائد، 
والشعور بالذنب وغريها من عالمات تشكل 
أجـراس خطـر عـىل الصحفـي أن يتعامل 

معها بجدية. 
ومـن املهـم أن نعرف أّن الكثـري من قضايا 
املجتمع ومشاكله التي يتعامل معها الفرد 
تؤثـر بصـورة أو بأخرى عـىل حياته، ومن 
الصعـب أن يتخلص من كل ما يواجهه من 
تحديات، فالشـعور النفيس يبقى حاًرضا، 
وعلينـا التعامـل معه بطريقـة موضوعية 

ومنهجية.  
ولعـل واحدة من أهم النصائح التي يتحدث 
عنها املستشارون النفسيون يف دليل العناية 
الذاتيـة للصحفيـني املعرّضـني للصدمـات 
النفسـية الذي أنتجه مركز دارت للصحافة 

اإليجابيـة  الحاضنـة  هـي  والصدمـات 
للصحفـي إلبقائـه يف حالة من االسـتقرار 
النفـيس والعاطفي، وتلـك الحاضنة يمكن 
أن تكـون أصدقـاء أو أرسة أو فريـق عمل 

وغريهم.  
وتتمّثـل الخطـوة األوىل يف رحلة الصمود يف 
وجـه الصدمات النفسـية والتعايف منها، يف 
خلـق منظومة داعمة تسـاعد يف تحسـني 
الصحة النفسية، فكل ما قامت به صديقة 
الصحفية التي ذكرنا قصتها يف بداية املقال 
هـو محاولة التصـدي للمخـاوف الداخلية 
اإليجابيـة.  النقـاط  وتعزيـز  لصديقتهـا، 
إّن جعـل الفـرد الذي يواجه وضًعا نفسـيًّا 
مضطرًبا يشعر أنه ليس وحيًدا يعّد من أبرز 
الوسـائل الناجحة لتجاوز حاالت الشـعور 

بالخيبة وتوجيه اللوم للذات.  
مـن جهتـه، نصـح د. خالـد نـارص، وهو 
اختصـايص نفـيس، أثنـاء ورشـة تدريبية 
نفذها لفريق منصة املشـاهد نـت اليمنية 
التـي شـارَك ممثلوهـا يف برنامـج مركـز 
التوجيه للمبادرات اإلعالمية الناشئة التابع 
لشـبكة الصحفيني الدوليني، باقتطاع جزء 
من األسـبوع ألخذ اسـرتاحة بعيًدا عن كل 
ضغـوط العمـل، والخـروج مـع أصدقـاء 
مقربـني؛ إذ تعد خطوة مهمـة ورضورية. 
كمـا يحتاج الصحفي بني فـرتة وأخرى إىل 
قضاء وقت بعيًدا عن الضغوط التي تحملها 
طوال األسبوع، وبالتايل فإّن كرس الرتابة يف 
برنامجك اليومي هو أمر يف غاية األهمية.  

كذلـك مـن املهـم أن تحـاول التعامـل مع 
مخاوفـك بنوع من الرصاحة، أي أن تعرتف 
بالقلـق الداخـيل، وبالشـعور املتقلب الذي 
يسـكنك؛ ألن ذلـك مهـم حتـى تسـتطيع 
التكيـف بشـكل إيجابـي معـه، والتخلص 

التدريجي من كل املشاعر السلبية. 
نصائـح عامـة للصحفيـني ليحافظوا عىل 

صحتهم النفسية: 
التأثـري  أنـك لسـت محصًنـا ضـد  تذكـر 
العاطفـي، وأن أي خـرب تغطيـه يمكن أن 

يؤثر عـىل صحتك النفسـية ويراكم القلق، 
لذا من املهم مراقبة حالتك النفسـية طوال 
الوقت ومعرفة متى تحتاج إىل زيارة طبيب 

نفيس. 
قبـل االنطالق لتنفيـذ أي مهمة، كن مدرًكا 
لذاتـك وحـاول أن يكون لديـك فهم واضح 
الـذي تقـف فيـه مـع مواقفـك  للمـكان 
ومحفزاتـك ونقـاط قوتـك وضعفـك فيما 

يتعلق بمهمتك. 
مـن املهم معرفة كيفية إجراء مقابالت مع 
ضحايا العنف ووضع حدود فاصلة حتى ال 

تتأثر عاطفًيا بحالتهم.
الرتكيز عىل صحافة الحلول وليس املشكلة 
فقـط، فهذا مـن شـأنه إصدار بريـق أمل 
للصحفـي والجمهور عىل عكـس صحافة 
األخبـار التـي تسـلط الضوء عىل املشـكلة 

فقط.   
 بعـد إجـراء مهمة عمل شـاقة وكبرية خذ 
قسـًطا مـن الراحة ابتعـد فيه عـن بريدك 
اإللكرتونـي واألخبار الجادة، وال تبدأ مهمة 
عمل أخرى سوى بعد الشعور بأنك مستعد 

لها.  
إذا شـعرت بالضغط النفيس بسـبب عملك 
أو أنك غـري قادر عىل اإلنتاج أو االسـتمرار 
لحضـور  التسـجيل  يمكنـك  العمـل،  يف 
جلسـات تدريبية ضمن برنامـج «املرونة» 
املركـز  أطلقـه  الـذي  النفسـية  للصحـة 
 The Self ومؤسسـة  للصحفيـني  الـدويل 
تدريبيـة  دورة  وحضـور   Investigation
متخصصة بمخاطـر التوتر ومهارات إدارة 
اإلجهـاد، وإدارة االنتباه، ووضع حدود مع 

العالم الرقمي، واإلدارة العاطفية.
كما يمكن طلب الدعم من الجهات التالية: 

منظمة روري بك.
لن أبقى صامتة من أريج.

فرونت الين ديفيندر.
مركز النديم لضحايا العنف والتعذيب.

(أعـّد هـذا املقال فريـق «سـالمتك تهمنا» 
ونرشته شبكة الصحفيني الدوليني)
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بغداد/ نينا / عمر عريم:
العراقيـة  الوطنيـة  الوكالـة  تحتفـل   
لالنباء «نينا» السـبت املقبـل بالذكرى 
١٧ لتأسيسـها.. وشـقت الوكالـة منذ 
تأسيسـها يف الخامس عرش من ترشين 
االول عـام ٢٠٠٥ طريقهـا عـرب نخبة 
من العاملني املتميزيـن يف وكالة االنباء 
العراقية «واع» التي حلها الحاكم املدني 
االمريكي بـول بريمر يعاونهم شـباب 
يمتلكـون الطاقـة والحيويـة اهلتهـم 

ليكونوا جزءا اساسيا فيها .
وأصبحـت الوكالـة خالل فـرتة قصرية 
مـن عمرهـا ينبوعـا مهما لألخبـار ملا 
اتسـمت بـه مـن حياديـة وموضوعية 
ودقة يف املعلومة وصياغة فنية متكاملة 
ومتميزة ما شجع العديد من املنظمات 
لدعـم  معهـا  االتفـاق  عـىل  الدوليـة 
مرشوعهـا اإلخباري واعتمـاد اخبارها 
بعيدا عن االنتمـاء الحزبي او الطائفي 

او املذهبي .
ورغبة من الوكالة يف توسـيع خدماتها 
ملشـرتكيها ، فقـد انطلقـت يف الثامـن 
من حزيـران عام ٢٠٠٦ نـرشة الوكالة 
االخباريـة باللغة االنكليزيـة باالضافة 

اىل العربية.

وانضمت الوكالـة ويف خطوة لالنطالق 
اىل العالـم الخارجـي اىل منظمـة انباء 
اسـيا والباسـفيك »اوان» يف الخامـس 
والعرشين من شهر ترشين الثاني عام 
٢٠١٠ خـالل االجتماع الـذي عقدته يف 
اسـطنبول لتشـغل املقعد الـذي كانت 
تحتلـه وكالـة االنبـاء العراقيـة »واع» 
قبـل حلهـا مـن قبـل سـلطة االحتالل 
االمريكـي للعراق لتصبـح العضو رقم 

٤٤ باملنظمة.
وشاركت «نينا» يف اعمال مؤتمر «اوانا» 

بدورته الخامسـة عرشة التي عقدت يف 
موسـكو اىل جانب اكثر مـن ٤٠ وكالة 
انباء من اسيا والباسفيك . كما شاركت 
يف املؤتمر الدويل لوكاالت االنباء العاملية 
الذي عقد يف الرياض خالل شهر ترشين 
الثانـي ٢٠١٣ مـن بني ٧٧ وكالـة انباء 

عربية واجنبية.
وشاركت ايضا يف املؤتمر الدويل لوكاالت 
االنبـاء العامليـة الذي عقـد يف العاصمة 
االذربيجانية «باكو» خالل شهر ترشين 
الثانـي عام ٢٠١٦ من بني اكثر من مئة 

وكالة انباء عاملية .
ثنائيـة  باتفاقيـات  «نينـا»  وترتبـط 
مـع عـدد مـن وكاالت االنبـاء لتعزيـز 
التبـادل الخـربي واملعلومـة واالطـالع 
عىل مسـتجدات التقـدم العلمي يف هذا 

االطار.
الداعمـة  املنظمـات  تخلـت  ان  وبعـد 
لالعـالم املسـتقل عن دعمها النشـطة 
الوكالـة بسـبب الظـروف االقتصادية 
التـي مر بها العالم عـام ٢٠١٠ تقدمت 
نقابة الصحفيني العراقيني كداعم لهذا 
الرصح االعالمي وهي الجهة القانونية 
للصحفيني يف العراق ، وكما هو عهدها 
يف دعـم االنشـطة االعالميـة املتميزة ، 
لتسـتمر «نينـا» عـىل خطهـا الحيادي 
اال لقضايـا  الـذي ال ينحـاز  املسـتقل 

املواطن ومعاناته .
ويف مجـال التدريـب اسـهمت الوكالـة 
«نينـا» يف  لالنبـاء  العراقيـة  الوطنيـة 
تدريـب املئات مـن الصحفيني العاملني 
يف الصحـف املحلية والقنوات الفضائية 
واالذاعات املحلية واملؤسسات واملكاتب 
االعالميـة اىل جانب الـدورات التدريبية 
التـي تنظمها بني الحـني واالخر لطلبة 

كليات االعالم يف الجامعات العراقية .

الخرطوم/متابعة الزوراء:
 أعلـن االتحـاد العـام للصحفيني 
إىل  (املنحـل) عودتـه  السـودانيني 
العمل رسـميا عرب تدشني عدد من 
الخدمـات للصحفيني. وكشـف يف 
مؤتمـر صحفي عن نيته لتشـكيل 
باإلعـداد  تقـوم  تسـيري  لجنـة 

لالنتخابات القادمة.
وقال محمد الفاتـح، رئيس اتحاد 
الصحفيـني بالنيابة: إن ”خطابات 
واستفسـارات املؤسسـات الدولية 
بالصحفيـني  املعنيـة  واإلقليميـة 
حـول تجميـد نشـاط االتحـاد لم 
املاضيـة،  الفـرتة  طيلـة  تتوقـف 
مشـريا إىل أنهـم تلقـوا العديد من 
املنظمـات  مـن  االستفسـارات 
بالصحافـة،  املعنيـة  الدوليـة 
حـول قـرار تجميد االتحـاد، منها 
االتحـاد الدويل للصحفيـني واتحاد 
الصحفيـني العـرب“.  وأضاف أن 
”االتحاد عاود نشـاطه عرب تقديم 
الخدمـات للصحفيـني مثـل بيوت 
اإلسكان ومعالجة أمر املتعثرين يف 
البيوت، واستخراج  أقسـاط  سداد 
الـدويل  بطاقـة عضويـة االتحـاد 
للصحفيـني“. وأوضـح الفاتح أن 
العودة إىل النشاط رسميا تهدف إىل 
تجديد ثالث بطاقـات وهي بطاقة 
العضويـة املحليـة وبطاقـة اتحاد 

الصحفيني العرب واالتحاد الدويل.
بـدوره قال األمـني العـام لالتحاد 
املحلـول صـالح عمـر الشـيخ إن 
الفـرتة املقبلـة ستشـهد إكمال ما 
تبقى من مرشوعات ينوي االتحاد 
تنفيذهـا، وأوضـح أنهـم يمهدون 
تمهـد  تسـيريية  لجنـة  لتشـكيل 
القاعدة  املقبلة لتختار  لالنتخابات 

الصحفية من يمثلها.
يذكر أنـه عام 2019 أصدرت لجنة 
تفكيـك نظـام الثالثني مـن يونيو 
1989 واسـرتداد األموال العامة يف 
السودان قرارا بحّل كافة االتحادات 
وصـادرت  العماليـة  والنقابـات 
أصولهـا ضمـن خطـوات هدفـت 
إىل تفكيـك واجهات نظـام الرئيس 

املعـزول عمـر البشـري. لكن عقب 
انقالب يف 25 أكتوبر 2021 عاودت 
العديـد من واجهات حـزب املؤتمر 
الوطني نشـاطها وسـط اتهامات 
العسـكريني  القـادة  إىل  وجهـت 
تسـهيالت  بتقديـم  الحاكمـني 

ملنسوبي الحزب املنحل.
وقـال الصحفي السـوداني محمد 
مصطفى جامع إنه ”بالتنسيق مع 
سـلطة االنقالب اسـتأنف االتحاد 
العام للصحفيني السودانيني املنحل 
نشاطه رسـمياً بعد 3 سنوات من 

حله“.
السـيادة  مجلـس  رئيـس  ونفـذ 
عبدالفتـاح الربهـان يف 25 أكتوبر 
2021 انقالبـا عسـكريا، حـل فيه 

مجلس الـوزراء الـذي كان يقوده 
عبداللـه حمدوك، لكـن األخري عاد 
إىل منصبه بناء عىل اتفاق سـيايس 
لـم يصمـد طويـال، ممـا دفعه إىل 
أن  صحفيـون  االسـتقالة.ويعترب 
املهمة الجديدة لالتحاد هو تفكيك 
الوسـط الصحفـي والقضـاء عىل 
السـودانيني.  الصحفيـني  نقابـة 
ويف نهاية أغسـطس املايض شارك 
السـودانيني  الصحفيـني  مئـات 
يف انتخابـات مكتملـة اإلجـراءات 
وتمكنوا من انتخاب نقيب ومجلس 
للنقابة للمرة األوىل منذ نحو ثالثني 
عاماً وهي خطوة وجدت معارضة 
شديدة من قيادات صحفية موالية 
لالتحـاد املحلـول. وكانـت نقابـة 
الصحفيني قد ُحلّت عقب اسـتيالء 
عمـر البشـري عـىل السـلطة يـوم 
30 يونيـو1989. وطالـب رئيـس 
االتحـاد املعزول الصـادق الرزيقي 
أعمال  الحكومية بمنع  السـلطات 
النقابـة، مشـددا عـىل أن االتحـاد 
السـودانيني  للصحفيـني  العـام 
هو الجسـم الرشعـي املنتخب من 
القاعدة الصحفيـة، رافضا تكوين 

أي أجسام موازية له.
الكيـزان،  أن  مراقبـون  ويؤكـد 
وهـو اسـم يطلق عىل اإلسـالميني 
السـودانيني، عادوا لتسيري املشهد 

اإلعالمي يف السودان.
لجنـة  اتهمـت  املـايض،  والشـهر 
العامـة  الهيئـة  مديـر  التفكيـك 
السـوداني  والتلفزيـون  لإلذاعـة 
إبراهيـم محمـد إبراهيـم البزعي، 
بإعـادة منتمـني إىل فلـول النظام 
القديم، ممن قامـت اللجنة بإنهاء 
خدمتهم ”وفق اشرتاطات القانون 
الهيئـة  إىل  واألدلـة“  وبالوثائـق 

وترقيتهم.
وكان الربهـان قـد أقـال يف أبريـل 
املايض مدير الهيئة العامة لإلذاعة 
والتلفزيـون لقمـان أحمـد محمد 
من منصبـه، وكلف إبراهيم محمد 
البزعي بديالً له. وسبق للربهان أن 
أقال لقمان بعد انقالب 25 أكتوبر، 
وأعاده إىل العمـل مرة أخرى بقرار 
من رئيس الوزراء املستقيل عبدالله 

حمدوك.
ومثلت إقالة لقمان أحمد رضبا 
آلخـر معاقـل تحالـف الحريـة 
والتغيري، الرشيك املدني السـابق 
يف السلطة االنتقالية حيث طالت 
قـرارات الربهان منسـوبي هذا 
التكتـل يف جهـاز الدولـة. وتوىل 
لقمان وهو املدير السابق لهيئة 
اإلذاعة الربيطانية يف واشـنطن، 
السـوداني  التلفزيـون  رئاسـة 

لنحو 3 سنوات.

بغداد / نينا :
 هنـأ وزيـر الرتبيـة، عـيل حميد 
الدليمـي، وكالـة نينـا يف ذكـرى 

تأسيسها السابعة عرشة .
وقـال يف برقيـة التهنئـة : نتقدم 
بأجمـل التهانـي والتربيـكات إىل 
إدارة ومـالك وكالتكـم الكريمـة 
بمناسـبة الذكرى السابعة عرشة  
لتأسيسها متمنني لكم االستمرار 
عـىل نهـج االعتـدال واملوضوعية 
خدمة لواقعنـا اإلعالمي واالرتقاء 

به نحو التميز واالبداع.
واضاف الدليمـي : إننا إذ نهنئكم 
السـنوية  الذكـرى  بمناسـبة 
لتأسـيس وكالتكـم التـي حملت 
شعار االعتدال والوسطية واملهنية 
يف خطواتها االعالمية، نأمل منكم 
امليض باملسـتوى نفسه من العمل 

املهني الفاعل وإرساء قيم إعالمية 
رصينة .

االعالميـة  خربتكـم  إن  واكـد: 
وحياديتكم أعطت صورة ناصعة 
العراقـي املهنـي الحـر،  لالعـالم 
نتمنـى لكـم التوفيق والسـداد يف 

عملكم وتحقيـق املزيد من التألق 
واالبداع.

ويصادف يوم 15 من شهر ترشين 
االول الحايل الذكرى 17 لتأسـيس 
العراقية لالنباء  الوكالة الوطنيـة 

”نينا“.

رام الله/متابعة الزوراء:
تعـرّض أربعة صحفيني فلسـطينيني 
لنريان جنود االحتالل اإلرسائييل الذين 
اسـتهدفوهم بثالث صليـات متفرقة 
من الرصاص، ألكثر من خمس دقائق، 
خالل تغطيتهـم األحداث امليدانية، إثر 
اقتحام قـوات االحتالل مدينة ومخيم 
جنني، شمال الضفة الغربية، السبت، 
حيـث قتلـت فلسـطينيَّني واعتقلـت 

آخر.
مصور وكالة قـدس اإلخبارية محمد 
عابد يروي ، تفاصيل ما جرى، ويقول 
إنـه كان برفقـة املراسـل الصحفـي 
مجاهد السعدي واملصورين الصحفيني 
جعفر ونضال اشـتية عىل سطح أحد 
املبانـي السـكنية املطلـة عـىل مخيم 
جنـني، وكانت عـدة آليات عسـكرية 
لالحتـالل تقف عىل بعد نحو مائة مرت 
منهـم. يقول محمد عابـد: ”من دون 
سابق إنذار بدأ جنود االحتالل بإطالق 
الرصاص العنيف نحونا، ولوال رسعة 
انبطاحنا عىل األرض لكنا اآلن يف عداد 
الشـهداء. الرصـاص كان يسـتهدف 
املناطق العلوية من الجسم وبمستوى 
الكامـريات التي كانـت منصوبة عىل 
إصابـة  أي  أن  يعنـي  مـا  الحوامـل، 

ستكون قاتلة“.
يف تلك اللحظة، أرسل الصحفي مجاهد 
السعدي تسجيالً صوتياً إىل مجموعات 
تطبيـق  عـرب  بالصحفيـني  خاصـة 
واتسـاب، وهو يرصخ بأعـىل صوته: 
”طخـوا علينا. طخـوا علينا“. وخالل 
تسـجيله، سـمع صوت الرصاص من 
جديـد يطلـق عـىل الصحفيـني الذي 
اتخـذوا من جدار سـطح املبنى حيث 
كانوا سـاتراً. يقول مجاهد السعدي: 
”رأينا املـوت بأعيننـا. كانت لحظات 
عصيبة جداً. لقد نطقت الشهادتني من 
هول ما جرى. لم أعتقد أننا سـنخرج 
سـاملني“. ويستعيد السعدي ما حصل 
قائالً: ”كنـا نصور كاملعتاد يف منطقة 
محايـدة بعيـدة عن جيـش االحتالل، 
وكذلك عـن املقاومني الفلسـطينيني، 
وإذ بالرصـاص ينهمـر علينـا، ولوال 

رحمة الله بنا ألصبنا يف مقتل“. ويؤكد 
السـعدي - الـذي طلـب يف تسـجيله 
الصوتي تدخل الصليب األحمر الدويل، 
لتوفـري الحمايـة لـه ولزمالئـه، بعد 
استهدافهم بالرصاص الحي أكثر من 
مرة - أن جنود االحتالل تعمدوا إطالق 
الرصاص باتجاه الصحفيني، ويقول: 
”كنـا نرتدي اللبـاس الخاص بنا الذي 
يميزنا عن غرينا ويوضح للجميع أننا 
صحفيون؛ الخوذة عىل الرأس والدرع 
الواقـي عىل الصدر، وهنـاك كامريات 
تلتقـط األحـداث. واألهم أنـه لم يكن 
أحد معنـا عىل سـطح البناية حتى ال 
يّدعـي االحتـالل عكـس ذلـك، لكنهم 

أرادوا قتلنا فقط“.
يأتي هذا بعد أيام قليلة من استهداف 
قوات االحتـالل اإلرسائييل الصحفيني 
الذيـن كانـوا يعملـون عـىل تغطيـة 
العملية العسكرية اإلرسائيلية يف قرية 
ديـر الحطـب، رشق مدينـة نابلـس، 
شـمال الضفة الغربيـة، يف 5 أكتوبر/ 
ترشيـن األول الحـايل، مـا أسـفر عن 
إصابـة مصوريـن اثنـني بالرصاص، 
وهما املصور املسـتقل محمود فوزي 
لـؤي  فلسـطني  تلفزيـون  ومصـور 

السمحان.
يقـول السـمحان ، إن ”مجموعة من 
الصحفيـني صعـدوا إىل سـطح بناية 
مطلة عىل مكان وجود قوات االحتالل 
التي كانت تحارص مبنى يتحصن فيه 
املقاوم سلمان عمران“، ويضيف: ”لم 
نكد نبدأ بالعمل حتى تعرضنا إلطالق 

الرصاص العنيف مـن جنود االحتالل 
اإلرسائييل، فالنار أتـت من جهتهم“. 
وأصيب السـمحان برصاصة اخرتقت 
أعـىل يده اليمنى وخرجـت من الكتف 
الخلفـي، محدثـة كسـوراً وجروحـاً 
بليغـة، فيمـا أصيـب محمـود فوزي 
الـذي كان يقف إىل جانبه بشـظايا يف 
يـده اليمـن، وغـادر املشـفى يف اليوم 
التايل، فيما ال يزال السمحان يرقد عىل 

رسير الشفاء.
من جهتهـا، اسـتنكرت لجنة دعم 
قـوات  إقـدام  بشـدة  الصحفيـني 
االحتـالل اإلرسائييل عىل اسـتهداف 
أثنـاء  الفلسـطينيني  الصحفيـني 
االحتـالل  اقتحامـات  تغطيتهـم 
املسـتمرة للضفة الغربيـة املحتلة، 
وآخرهـا يف مدينـة ومخيـم جنني. 
وأكـدت لجنـة دعـم الصحفيني أن 
قناصـة جنـود االحتـالل يتعمدون 
إطالق النار بكثافة عىل الصحفيني، 
األمر الذي يعـرض حياتهم للخطر، 
وطالبت بتوفري الحماية للصحفيني، 
ورضورة مالحقـة جنـود االحتالل 
لعـدم  دوليـة  ملحاكـم  وتقديمهـم 
إفالتهـم من العقاب، مشـرية إىل أن 
االحتـالل بـكل مكوناته يسـتهدف 
اإلعالمية،  واملؤسسـات  الصحفيني 
تارة بإطالق النار وتارة بالتشويش 
واالعتقال، ودعت كافة املؤسسـات 
والهيئـات الدوليـة إىل الضغط عىل 
االحتـالل لوقـف انتهاكاته املنظمة 

بحق الصحفيني الفلسطينيني.
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”الواهمون ” ق.ق.م 
( بـال اسـتثناء , وقفنـا نتفـرج عـىل 
ضحالـة السـعادة التـي اهدانـا اياها 
الغرباء, كنا فرحـني , نتبادل االنخاب , 
كنا نظن ....ان السفلة املنحطون تجار 
العهر واملخدرات , سيغادرون املدينة يف 
الليل , وسـنحظى نحن الصامتون عىل 

خسائر اقل , ..... )
ديباجة النص العام : 

يف هـذا النص  السـيايس للقاص جابر 
انزياحـات ايحائيـة لقضيـة  مصريية 
وفلسـفته  رايـه  عـن  عـرب   , عامـة 
باألوضـاع املحيطة بالبلـد , ينطلق من 
ذاته يف تصوير وضع عام , حمل دالالته 
بمعـان موحيـة بإشـارة اىل االحتـالل 
بغطـاء تحريـر للعـراق . ونقـل حالة 
الشـعب وفرحه بالتخلـص من النظام 
القمعي وكيف انه فوجـئ بان العمالء 
والخونة الذين جاء به املحتل للسـلطة 
كانـوا عبارة عـن سـفلة واراذل البرش 
من تجار العهـر واملخدرات , وكما جاء 
بهم املحتل ليال سيغادرون ولكن ركون 
الشـعب  للصمت عن فسادهم , اوحى 
لهـم بالبقاء بالسـلطة وممارسـة رذا 
ئلتم وأنانيتهـم القميئة ,و ترك القاص 
نقـاط امام املتلقـي لالجابـة عىل ذلك 
بفك رموز النـص بصمت خفي .ولكن 
القـاص اعطى عنـوان ,مفتاح لرموزه 

بانه وهم .

التحليـل الـداليل االيحائـي : 
حمـل القاص النص بـدالالت انزياحية 
وموحيـة بنفس الوقت , يف داللته االوىل 
االرتكازية ”( بال استثناء  ” لم يغفر او 
يحيد احدا من مكونات الشـعب ويربئه 
مـن جريمـة دمار العـراق , ثـم بتتبع 
دالالتـه ”, وقفنـا نتفرج عـىل ضحالة 
السـعادة التي اهدانا اياها الغرباء, كنا 
فرحني , نتبادل االنخاب ” رسـم صورة 
عامة لحالة الشـعب النفسية بانه كان 
فرحـا ومـرسورا بسـقوط الدكتاتـور 
العنـف  الظالـم وانتهـاء حقبـة مـن 
والتعسـف والخـوف حـد الرعـب . ويف 
داللـة ثالثة ”, كنا نظن ....ان السـفلة 
املنحطـون تجـار العهـر واملخـدرات , 
سـيغادرون املدينـة يف الليـل ” وصـف 
وهم الشـعب بالتغيـري والتحرير ملا وىل 

املحتل عمالئه السلطة وتركهم يعبثون 
بمصـري البلـد حـد االرساف والعهـر . 
ويف داللـة رابعـة ”, وسـنحظى نحـن 
الصامتـون عىل خسـائر اقل ” سـخر 
من سـوء حـظ الشـعب الـذي صمت 
بـل زين بعـض ازالمه اعمـال الحكام 
الفاسـدة وصورها بطـوالت ووطنية 
وحب للشـعب ولم يتحرك ألسقاطهم 
يف حينه وملا اسـتووا تشبثوا بالكرايس 
,تحولوا لقتلـه يقمعون كل صوت حر 
ينادي بالتغيري واالصالح إلنقاذ العراق 
. وبالداللـة االخرية  ختـم فيها النص 
,عمد القـاص بذكاء وابـداع اىل تركها 
نقـاط ليمـال املتلقـي السـطر االخري 
الذي تركه بال اجابة لثقته ان الرشفاء 
يشـاركونه  اخفائها كون الجميع ”بال 

استثناء“ متورط بالخراب والفوىض .
املستوى النفيس :

 النـص يضمـر دالالت تعرب عـن حالة 
اليـاس واالحباط السـيكولوجي لعامة 
الشـعب مـن تـردي االوضـاع وتفيش 
الفسـاد االداري واملـايل يف هيكل الدولة  
وسـيادة العراق منتهكة مـن قبل دول 
الجوار الطامعة بموارده , وتيه الشعب 

يف حالة الالستقرار والضياع .
املستوى الديناميكي :

 اسـتعان القـاص بكلمـات انزياحيـة 
للتعبـري عـن معـان خفيـة وموحيـة 
”ضحالـة السـعادة: فرحـة التحرير , 
الغرباء: املحتل , االنخاب: سكر الشعب 
بنشـوة الخالص , السـفلة املنحطون: 
الحـكام  , الصامتون: الشـعب ”, هذه 

االنزياحات تكشـف عن قـدرة الكاتب 
عىل الرسد بكثافة واختـزال لبناء نص 

رصني .
املستوى االخالقي :

 الكاتـب مـرآة  االمـة والتزامه بأخالق 
وقيـم املجتمـع املتمـدن الذي يعشـق 
فلسـفته  صـب   , والكرامـة  الحريـة 
وثقافتـه بالنـص ليصور حالـة عامة 
يعيشـها الشـعب ولم يركـن ملضامني 
خاصـة بـل كان متفاعـال ووطنيـا يف 

روحه . 
بالرغم من وصفه للحكام بعد االحتالل 
بأوصاف رذيلة لكنـه لم يفعل ذلك مع 
الشـعب بـل وصفه بأوصـاف تتماهي 
مع الوعي املجتمعي الذي ركن للصمت 

والوهم .

@Ô‹®a@áÌå@@
ربمـا يثري العنـوان بعـض الغرابـة ، لكني 
وضعتـه متعمـدا ، فكتاب د. عبد الحسـني 
شـعبان الـذي  نحـن بصـدده ، والصـادر 
مؤخرا ، بعنوان ( دين العقل ، وفقه الواقع)  
اثـار كثري مـن التسـاؤالت  ، وردود االفعال 
، ومازالـت تلـك التسـاؤالت والـردود تمـأل 
الصحـف واملواقع االدبيـة ومراكز االبحاث 
.. انـه بحـق كتاب خطري يف التنـاول ، وقيم 
جـدا وقـد يكـون االول من نوعـه ، يتحدث 
بجرأة عن  العالقة بني االسـالم بشـموليته  
واملفاهيم العاملية السـائدة بشـان املواطنة 
وحقوق االنسـان ، والسيما  موقف االسالم 
الشيعي من تلك املفاهيم ، وشخصيا اجد ان 
هنا الكتاب تناول بمنهجية وحيادية  االطر 
االشـكالية املتمثلة بالعالقة الجدلية ما بني 
الدين والتدين، واالنسـان والدين والعلمانية 
والدين والفتاوى والديـن والقانون وغريها 
من املواضيع املهمة التي تثري فضول القارئ 

وتدعوه إىل قراءة هذا الكتاب املتميز.
عنـوان الكتـاب مهـم ، ويحمـل الكثري من 
املعانـي ، وبالعنـوان  فضول شاسـع املدى 
ملعرفـة مـا يريـد املفكـر د. عبـد الحسـني 
شـعبان من ايصال رؤى يجد إن يف معظمها 
حلـوال ملـا يعانيه املجتمع االسـالمي يف ظل 

تداعيات ، بعضها موضوعـي والكثري منها 
ذاتـي ، ومعروف لنا كقـراء وصحفيني دقة 
اختيارات  د. شعبان لعناوين كتبه وابحاثه 
ذات االبعاد الفكرية والفلسفية واالجتماعية 
.. ويف رأيي ان العنوان الجاذب ، ينمي الرغبة 
لدى القراء يف املتابعة واالستزادة واملشاركة 

النفسية مع النص .
ان القراءة هي الحياة ، ومستشفى العقول 
، بـل هي حيـوات أخـرى ُيضيفهـا القارئ 
إىل حياتـه مـن خـالل االطالع عـىل عصارة 
تاب يف  الخـربات واألفـكار التي يضعهـا الكُّ
كتبهم ، فيكتسب مزيدا من األفكار الفكرية 

والقدرات اإلدراكية يف النقد والتحليل ..
ومن هنا ، قدم لنا  د. شـعبان  يف كتابه أبرز 
مزايـا وفوائد االسـتلهام يف جدليـة القراءة 
الواعيـة ، يف موضـوع شـائك ، ابتعـد عنه 
الكتـاب خوفا مـرة ، ومهابة مـرة اخرى ،  
فأخذ القارئ إىل عالـم  يحيا به ويعيش كل 
تفاصيلـه  يف محاولـة ألن يجعله قادر  عىل 
التفكـري املنطقـي والسـليم يف كل مواقـف 
يتعـرض إليهـا والتعامل معهـا بموضوعة 
الدين والفقه بعقل وحكمة بالغة  بعيدا عن 
الطروحات التي تدق االبواب من خالل اجهزة 
االعالم والتواصل االجتماعي والفضائيات ، 
والسـاعية عن خبث اوعن  جهالة مسـببة  

ناقوس خطر مجتمعي وتدمري االخرين .
ان اهميـة هذا  الكتاب  تكمن يف كونه طرح 
جملة من القضايا واإلشكاالت املثرية للجدل 
يف حـوار عميق مع السـيد احمد الحسـني 
البغـدادي وهـو فقيه مجتهـد ، وخلص اىل 
اسـتنتاج مهـم بعـد ثمانية عـرش مناظرة 
تـدل عناوينهـا عىل شـمولية تـكاد تكون 
تامة  يف  أن املشـكلة ال تكمن يف الدين وإنما 
يف  اشـكال التديـن ، وقـد توقفـت مليا عند 
قول د. شـعبان إنه ال يوجد دين سيئ وآخر 
جيـد، وأن املشـكلة ليسـت يف الديـن، بل يف 
توظيفـه اإلغرايض، وبعض أشـكال التدّين 

التي تتعـارض وقيم التقدم. كما أن اإليمان 
دون عقـل يقود إىل يقينيـة صّماء، قد تصل 
يف بعض األحيان إىل اإلرهاب ، ويرى شعبان 
يف هذه النقطة أن الفقيـه البغدادي يتوافق 
معـه يف الكثـري منها، خاصـة الذين يّدعون 
اإليمـان ويزعمـون التقوى والـورع الديني 

وهم بعيدون عنه ..
 ويرى د. شـعبان يف كتابـه الخطري ، واملهم 
، أن هنـاك ترابطـا بني التاريـخ واالجتهاد، 

فالوعـي بالتاريـخ ال يعنـي اسـتعادته، بل 
الحـارض  يفيـد  بمـا  تجاربـه  اسـتحضار 
واملسـتقبل. وهذا جزء من مهمة االجتهاد، 
وهو ما يؤدي إىل تجديد الخطاب الديني، فال 
تجديـد دون اجتهاد، أي اسـتنباط األحكام 
وفق املتغريات واملستجدات والتطورات التي 
تحـدث يف املجتمـع، حيث (تتغـري األحكام 
بتغـري األزمان)  حسـب القاعـدة الفقهية 
املعروفة. ويتسـاءل يف مقدمـة كتابه ، عن 

موقف اإلسـالم من الحداثة، وكأنه السـؤال 
اإلشـكايل القائم : هـل ان العالقة اليوم بني 
وعينا الفكري وتطبيق َحرفية النص، تؤدي 
إىل النتيجـة املطلوبة ذاتهـا، يف زمن الوحي 

األول واملتلقي األول؟
 ان الكتـاب  ملن يقرأه ، يجـده  يف التصنيف 
العلمي مندرجاً ضمـن نطاق علم االجتماع 
السيايس يف ُبعده الديني ، فثمة فقه وفقهاء 
وثمـة نظـرات يف اثـر الفقـه والفقهاء عىل 

املقومات االساسية للمجتمع ،
 ومع ثقتي ، بأن نهج الدين اإليماني مختلف 
عن نهـج الفلسـفة العقالني، ففـي الدين 
تقديم لإليمان عىل التعقل بينما يف الفلسفة 
تقديـم للتعقـل عـىل اإليمـان، وقـد يكون 
لكليهما اسـانيد ، ولكن اسانيد الدين ثابتة 
ال تشـكيك فيهـا، بينما مقوالت الفلسـفة 

متغرية وقابلة للنقد والتشكيك..
ولسـُت  مغاليا ، بقويل ان  املفكر د. شعبان 
كان سعيدا بما انجز ، يف كتاب  فريد يف بابه 
، فرسـالته واضحة ، وهـي الدعوة اىل مزيد 
مـن دين العقل ،  فالعقل  أسـاس الدين وال 
ديـن حني يتعارض مع العقل. وان االجتهاد 
أسـاس العقل ،  واألديان تعلّم الحب والقيم 
اإلنسانية العادلة وال دين حني يكون عنيفاً 

وقاسياً وظاملاً وغري إنساني .

www.alzawraapaper.com

ثقافية

 

fib–†˛a
@lÜc@Âfl
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äáj€a@áubfl@áflby

قراَءتي الَجميلْة 
يا َورَدَة الَخميلْة  
َنقرَأُ فيِك الَحرفاَ

وال َنغضُّ الطرفاَ
َنكتُب درَس االمِس
عىل بياِض الَطرِس

اقوُل يا اصحابي
هيا اىل الكتاِب

العلُم فيِه النوُر
والعُز والرسوُر

والجهُل يف ظالِم
مختُرص الكالِم.

ANNcã”g
—Ìãì€a@Ïj‰€a@á€Ïæa@Újéb‰∑

÷aã»€a@OáÓiç€a@·ébu@áÓ€Î@NÜ

إقرأْ –فديُتَك- إْذ قرأَت بغاِر..
ُجّل الكالِم وموطَن األرساِر..

إقرأ فقْد َبدأ الكالُم لتّوِه
ستدوُر هذي األرُض كلَّ مداِر..

نزلْت إليَك بوحيِه أنباؤُه
من سالِف األحقاِب واآلثاِر..
حملْت لَك األياُم كّل رصوِفها

وتكلّلْت مجداً بثوِب الغاِر..
ُيْتماً فآواَك القلوَب جميَعها

وَسكْنَت نوراً يف َعمى األبصاِر..
وسماحًة فهداَك أوسَع درِبِه

وعُظمَت دوَن سواَك من ُمختاِر..
كنَت األمنَي وذي الجياُع أمانٌة
تقتاُت جْوراً بل لظًى من ناِر..

كنَت الصدوَق إذا حكمَت عدالًة
ونهيَت عن ُبغٍض وعن أوزاِر..

تلك الجزيرُة والعروش كثريٌة
كتناسل األصنام واالحجاِر..

ُنُظٌم تعيث فسادها أشياُخها
يف ظِل أعراٍف وفوق شفاِر..

املالكون وما دروا امالكهم
ُدُرُج الرياح مسوقًة بغباِر..

الحاملون وقد هززَت عروشهم
صرّيَت عبداً سيداً للداِر.

الناطقوَن الشعَر جنَح بيانهم
أخرَْسَتهم باملعجز الهّداِر..

ُحفَظْت لنا الضاُد الكريُم أصولها
وفروعها يف روضٍة معطاِر..

ها ُهم بنوَك عماُدنا يف أرضنا
تلَك القباُب الُصفُر كاألقماِر..
دعني اقوُل ففي الفؤاد مرارٌة

من مسلمني تأسلموا بشعاِر..
لم ينتخوا من مازٍن يف حربنا

الحابسنَي زئريَهم  للعاِر..
لم يأِت غيٌث للعراِق بجدبِه
وتقاطرْت ِملٌل بال أمطاِر..

لم يأِت غوٌث والغياُث سمومهم
ودماؤنا يف األرض كاألنهاِر..
مْن للعراق؟ تصّدعْت اركاُنُه

ويفوُر ِقْدٌر من شواِظ رشاِر..
مْن للعراق؟ وأنَت فيه مقّيٌد
يف الليل تركُن مّيتاً كالفاِر..

لم تدِر ما الغُد؟ ما الحكومُة؟ مْن لها؟
ما للحياِة؟ فال القراُر قراري..

رحماك رّب العاملني فإننا
شعٌب ُبلينا يف حمى التياِر. .

تحيا الوالدُة يف النفوِس رشيعًة
درساً من األخالِق والتذكاِر..

A@ê‡ì€a@o•@‚˝ƒ€a@…õÌ@lbn◊@H@…”aÏ€a@È‘œÎ@›‘»€a@ÂÌÜ@I

@Î˝n–€a@›öbœ@@
لـم يصدق أن إجـراءات الجنازة 
والعـزاء لوالده قـد انتهيا ، كان 
يعد الوقت الـذي طال كثريا ولم 
املظروف  يفارق خياله للحظـة 
املخبـأ يف خزانـة والدتـه والذي 
يحتـوي الكنز ،كنـزا عقد عليه 
كل امالـه وهـو الـوارث الوحيد 
أو هكـذا صور له خياله يف حالة 
نشـوة وبعـد سـماعه إليمـاءة 
التنازل  العجـوز برغبتهـا  مـن 
عن حقهـا ،راح يجمع ويخطط 
املسـتقبلية  الخطـط  ويضـع 
،كانـت يـداه ورجـاله ترتجفان 
وهو يفتح اسوار السعادة حيث 
السـيارات الفارهـة والقصـور 
الخرافية والنسـاء املـالح ،كان 
ضخامـة  مـن  تمامـا  متأكـدا 
املرياث وهو الذي كان مسـتودع 
رس الراحل الكبري ،أسـند كيانه 
عىل األريكة وهاله عديد األوراق 
يف املظـروف وراح يقـرأ، ولـدي 
الوحيد ال أخفيـك رسا أني رجل 
عصامـي جمعت مـن الثروة ما 
يكفـي أجيـاال بعـدي وهذه من 
نعـم الله عيل ،بني كنت ابنا بارا 
لجـدك املسـكني نعـم املسـكني 
وال تسـتعجل بالله عليك وتابع 
القراءة وسـتعرف الحقا معنى 
كان صائغـا حاذقـا   ، املفـردة 
يشار اليه بالبنان وكنت وحيده 
املهنـة فأجدتها  وعلمني ارسار 
وكان سعيدا بي ،كانت أمي من 
طـراز عجيب غريب لـم أتصور 

عىل األطـالق أن هنـاك يف الدنيا 
كلهـا حنانـا مثل الـذي تمتلكه 
ولكن ولسـوء حظي رحلت قبل 
مراهقتي بعـام ،تركت فراغا ال 
يعوض واسـودت الدنيا يف عيني 
، وبقيـت مـع أبـي لفـرتة الذي 
عارض مـرشوع الزوجة الثانية 
بشـدة ، ولكـن أمرا حـدث ذات 
ليلـة شـوش افـكاري وقادتني 
ثورة شك اىل مراجعة نفيس مليا 
،كان يتحـدث مـع أحـد زمالئه 
يف املهنـة وقادنـي الفضـول اىل 
التنصت بعدما ملست أن يف األمر 
رسا مـا ،سـمعت جـدك يقـول 
لزميله : خويف كل خويف انكشاف 
رس ذاك الصبـي املسـكني ليس 
هذا فحسب بل لدينا من األرسار 
يف هـذا البيـت ما يفجـر بركان 
وقشـعريرة  رعـدة  ،أصابتنـي 
وقبـل  الظـالم  بـي  وأحـاط 
مغادرتـي أردف والـدي : لريحم 
الله أبي لم يخربني بالحقيقة إال 
وهو يحتـرض ، عىل الفور رحت 
أقـارن األمور وراح بـي الخيال 
بعيدا ولكني أقنعت نفيس أخريا 
بـأن األمر ال يتعدى شـك يف غري 
مكانـه ، وتزوج والدي من امرأة 
الطلعة  اللسـان قبيحة  سليطة 
أنفـايس  عـيل  تحـيص  ،كانـت 
،تهددني يوميا بكشـف املستور 
والحظـت تغريا يف سـلوك والدي 
معـي ولكنـي تذرعـت بالصرب 
وخوفا من عاقبة عقوق الوالد ، 
وأخريا لم يتبقى يف قوس الصرب 

منزع ، فقررت الرحيل ورصيدي 
املهني يسـاعد عىل سـرب أغوار 
الصاغـة  وتلقفنـي  الحيـاة 
فسـارت األمـور من حسـن اىل 
أحسـن ، وذات ليلة أرسل والدي 
يف طلبي عىل وجه الرسعة ،كان 
يف الرمق األخـري ،ألتفت أيل وهو 
يجهـش بالبكاء وقـال: بني أنا 
رجـل أخاف اللـه وال تتفاجأ إن 
أخـربوك بحرمانك مـن املرياث ، 
لم أكن اكـرتث للموضوع ، قلت 
:أبتـي أني اتفهـم موقفك ،قال: 
أي موضـوع؟ طلب منـي الدنو 
منـه ليهمـس يف اذنـي : يـا ولد 
إنك لست من صلبي وجدناك أنا 
واملرحومة يف القماط عىل قارعة 
الطريـق فكنـت هبـة مـن الله 
خصوصـا اننا عاقريـن ، كانت 
هذه اخـر كلماته بعدها اسـلم 
الـروح ، بني ال اطيل عليك كثريا 
جميع امـوايل وعقاراتي وهبتها 
للجمعيات الخريية وحتى البيت 
الذي تسـكن فيه صـار لغريك ، 
أصابنـي دوار رهيب بعدما ختم 
والـدي وصيتـه بشـكري وأني 

لست من صلبه .

@ÚjÓiå@Ôÿfl@k»ófl@NÜ
أن  يريـد  وكان  قصتـه،  عـىل  علـق 
يتشـبه بالنقـاد الحداثويـني، وهو ال 
يمتلـك أدواتهـم وال مواصفاتهـم وال 
مناهجهـم: قصتـك لـم تخـرج مـن 
املختـربات الرسدية، ولـم تصمد أمام 
تكثيـف التكيفات املنهجيـة، وتخالف 
املنطلقات والتمظهرات السيمسيائية، 
ولم تخضع للممارسـات الديالتيكية، 
ولم تبَن عـىل وفق النظريـة الجدلية، 
ومفتقرة للهـزة التداولية، منفلتة من 
ربقـة الحشـو الوصفي، ولـم تصور 
انكسارات املوجة الرتاتبية، ولم تسبح 
يف عمـق اللحظة اآلنيـة؛ ولهذا عامت 
عـىل سـطح اإلجـراء، وابتعـدت عـن 

مستوى إطار املنجز البنيوي.
لـم يفهـم القـاص مـا قالـه الناقـد، 
ولكنه أجابه، بيقينه الفني، وموهبته 

املتجذرة بأصول العرص:
ـ القاص وحده هو الذي يختار طريقة 
القـّص، وال ُيفرض عليـه يشء، ال من 
ناقـد أو غـريه، عندمـا تكـون القصة 
أو العمـل الجمايل خاضعا للمسـطرة 
أو الجنـس األدبي يفقـد بريقه، ليس 
هنـاك قالب معـني، أو طريقة معينة، 
أو أسـلوب معـني. والـكالم التنظريي 
الغامـض، الـذي ابتلينـا بـه مـن قبل 

بعض النقاد ال يحدد مسار القاص.
لم يقتنع الناقد بالجواب، ورد بعصبية 

معجونة بالعجرفة: 
ـ القصـة أن تكتـب يف الغمـوض، ويف 
الدهاليز املظلمة، وتسـري يف الشـوارع 
يفهمـه  ال  مـا  تكتـب  أن  املتعرجـة، 
اآلخرون، وأن ال تخلـط بني األجناس، 

القصة قصة، والشـعر شـعر، بينهما 
برزخ... ال يبتغيان.

رد القاص بأدوات نقدية هذه املرة: 
حتـى نظريـات األجنـاس األدبية اآلن 
تالشـت وانهـارت يف نقـود مـا بعـد 
الحداثـة، تجد يف الشـعر الرسد، وتجد 
يف الرسد الشـعر، ليس هناك معمارية 
ثابتة، يجب أن يسـري عليهـا القاص، 
إن كاتـب القصة هو وحـده من يقرر 
البنائيـة لقصتـه، ال يأخـذ  الصيغـة 
الوصاية من أوامر النقاد، وتنظرياتهم 
التي لم تسـتطع أن تصنـع بيتا واحدا 
من الشعر، أو قصة واحدة من قصص 
ألـف ليلـة وليلـة، ليـس أسـلوب تيار 
الوعـي هو الـذي يحقق فينـة القصة 
وحـده، وليس أسـلوب تداخل األزمان 
مـا يحقق فنية القصـة وحده، فهناك 
القاص  أسـاليب وأسـاليب يبتكرهـا 

وليس الناقد.
ـ ما املناع مـن أن أكتب قصة واضحة 
يفهمها الجميع، يفهمها الطفل واألم 

والرجل الكبري. 
الناقـد: نحـن الذيـن يحدد مسـارك، 
ومسار قصتك، وليس أنت الذي تحدده، 
اكتب بجنون، وعدم تنظيم، ورسيالية 
مفرطة، ودّون أضغاث أحالمك بعد كل 

حلم قبل أن تنساه وتضيع القصة.
القـاص: النقـد وعـي الوعـي، وليس 
جنون الجنون، وليس الكالم الغامض 
والرتاكيـب املعقدة، ولهذا لم يسـتطع 
النقـد أن يلحق بركـب القصة أو ركب 
الشـعر، ولهـذا كان النقـد يف ضمـور 

والرواية والقصة يف بروز وظهور.
الناقـد: النقـد هو الذي يقـدم النصح 

يف كيفيـة القصـة الناجحـة، ويقـدم 
لها القوالـب الجاهزة التي من خاللها 
يكتـب القاص قصته، أن تكتب ما هو 
فضائي وهالمي ضبابي وخنفشـاري 
وفسيفسائي، وكونفوشيويس قمقمي 

حاقد.
القـاص: القصة فـن الواقع، وتصوير 
الرتابيـني،  مـع  والعيـش  الواقـع، 
تصـور  أن  واملسـحوقني،  والفقـراء، 
املرير بقصة جميلة...حقيقية  الواقع 
غري زائفة، وغري منقولة من شـخص 
آخـر، ومن أفكار اآلخريـن، فما املانع 
من تحويل الواقـع إىل خيال، وإىل حلم 

وإىل أمل؟.
ـ الناقـد: القصـة أن تكتـب عىل وفق 
معيار خاص وأسـلوب خاص، ونمط 
خاص، حتى تريض عليك النقاد الكبار 

أمثايل واقتنع بها.
القـاص: ليـس هنـاك قياس مسـبق 
اختلـف هـذا  فـإن  القصـة،  لجسـم 
القياس أصبـح مرسحية أو حكاية أو 
نكتـة.... والقصـة الناجحة أن تحطم 
فيهـا املقاييـس املسـبقة، ال يهمنـي 
اقتناعـك... وال يهمنـي املتفلسـفون 
أمثالـك، مـا يهمنـي أن يقـرأ قصتي 
الناس البسـطاء، أن ُتقـرأ قصتي قبل 
منـام األطفال عـىل وسـادة أحالمهم 

ومخيلتهم.
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كربيـاء املرأة قد يمنعهـا من االعتذار 

حتى لو كانت مخطئـة، ولكن التكرب 

والغـرور ليـس لـه مـكان يف العالقة 

بني الزوجني، عندمـا تخطئني يف حق 

زوجك، عليِك االعتذار له بشكل صحي 

مـن أجـل الحفـاظ عـىل عالقتكما، 

شـأنك،  مـن  يقلـل  لـن  واالعتـذار 

بالعكس؛ فاالعتذار بشكل الئق يعني 

نضج وقوة شخصيتك، وحرصك عىل 

عالقتك برشيك حياتك.

تابعـي القراءة لتحصـيل عىل نصائح 

مهمـة يجـب عليـِك مراعاتهـا عنـد 

االعتذار لزوجـك، حتى يكون االعتذار 

صحي والئق، ويتقبله زوجك بسماحة 

ورضا.

1. قدمي االعتذار لزوجك وجهاً لوجه

قد يبدو األمر ثقيالً، فاملواجهة ليست 

مـن تفضيالت الكثرييـن، ولكن طاملا 

أنـِك أخطـأِت يف حـق زوجـك، عليـِك 

االعتـذار لـه بشـكل الئـق، واالعتذار 

الالئـق يجـب أن يكون وجهـاً لوجه، 

وليس برسـالة نصية قد تزيد الوضع 

تعقيداً بسبب غياب التواصل البرصي 

والتعبريات العاطفية. 

تحيل بالشـجاعة وقفـي أمام زوجك 

لتقدمي له االعتذار.

2. يجب أن تكوني مقتنعة باالعتذار

باالعتـذار،  تكونـي مقتنعـة  لـم  إذا 

وتقومني باالعتذار شـفهياً فقط من 

أجـل تخطـي املوقف، فإن مشـاعرك 

سـوف تصـل إىل زوجـك ال محالـة، 

ألن  تعقيـداً  الوضـع  يزيـد  وسـوف 

االعتذار بهذه الطريقة يحمل نوعاً من 

اإلهانـة. لذا يجـب أن تكوني مقتنعة 

مـن داخلك بأهمية االعتـذار لزوجك، 

وأن تعني حقاً أنِك آسفة ألنِك ارتكبِت 

هذا الخطأ.

3. تحميل نصيبك من املسؤولية

عند االعتذار ال يصح أن تقدمي تربيرات 

لخطئك، وال أن تلقي االتهامات واللوم 

عىل الطرف اآلخر ألنه دفعك بشكل أو 

بآخـر الرتـكاب هذا الخطـأ، حتى لو 

كان مسـؤوالً معـِك عن هـذا الخطأ، 

عليـِك تحمـل نصيبك من املسـؤولية 

بشـجاعة ونضج، واالعرتاف بخطئك 

واالعتذار عنه بشكل رصيح وواضح، 

وإظهار استعدادك لتحمل تبعات هذا 

الخطأ. بهذه الطريقة سـوف تصلني 

برسعة الـربق لقلب زوجك، وسـوف 

يقبل االعتذار بنسبة كبرية.

4. وضحي أسبابك دون تربير

االعرتاف بالخطأ كما ذكرنا يف النقطة 

السـابقة ال يعنـي عـدم النقاش مع 

زوجك عما حدث وأدى للوقوع يف هذا 

الخطـأ. تحدثي مـع زوجك ووضحي 

أسـبابك التـي دفعتـِك الرتـكاب هذا 

الخطأ، ولكن دون أن تقدمي مربرات، 

وال تلقي اللوم عليه. ارشحي أسبابك 

فقط لتخففي من مشـاعره السلبية 

تجاه ما حدث. 

5. قدمي تعويضاً عما حدث

تعويضـه،  يمكـن  الخطـأ  كان  إذا 

كتفويت مناسبة مهمة لزوجك مثالً، 

قومـي بتعويضه عرب تخصيص وقت 

خـاص لـه، أو تقديـم هدية تشـعره 

بالتقديـر، وأن ما حدث مجرد خطأ ال 

يعني أبداً عدم تقديرك له أو اهتمامك 

به.

هنـاك بعـض الخرافـات التـي قـد 
الشـعر،  بإزالـة  وتتعلـق  نتوارثهـا 
فلنتعرّف إليهـا، فلرّبما نقوم باّتباع 
بعضها ونحن ال نعلم بأنها خرافات 

ال أساس لها من الصحة!
إليك «سيدتي» بعض هذه الخرافات 

الخاّصة بإزالة الشعر:
١.حلـق الشـعر يجعل الشـعر أكثر 
خشـونة: هذه هي الخرافـة األوىل. 
والتفسري الصحيح هو أنه يف البداية 
يكون الشعر ليًنا ورقيًقا، ومع الحلق 
باسـتمرار تضعف الشـعريات، مما 
يجعلها أكثر خشـونًة، مـن دون أن 
تتغرّي سـماكتها بل الشعرة نفسها. 

ولكـي تتجنبـي هذا األمـر، احريص 
عـىل تقشـري برشتـك قبـل الحالقة 
لتعمـيل عىل إزالة خاليـا الجلد امليتة 

ولتحصيل عىل نتيجة أفضل.
٢.الليـزر يـؤذي البرشة: هـذا خطأ 
كبري؛ فالليزر ال يؤذي البرشة إطالًقا 
وإنمـا تقـوم عمليـة إزالـة الشـعر 
بصيـالت  اسـتهداف  عـىل  بالليـزر 
الشـعر، فتعمل حـرارة الليـزر عىل 
قتـل املسـاّم، مما يؤدي إىل سـقوط 

الشعر.
إزالـة  خيـارات  أفضـل  ٣.الشـمع 
األمـراض:  يسـّبب  ال  ألنـه  الشـعر 
يعتقـد البعض أّن حرارة الشـمع قد 

تسـاعد عـىل قتـل البكرتيـا التي قد 
تسّبب الحبوب؛ وذلك اعتقاد خاطئ، 
ألن الشـمع السـاخن ال يكفي لقتل 
الفريوسـات، كما أن اسـتخدام أكثر 
من شـخص عصا الشـمع يؤدي إىل 

نقل الفطريات والفريوسات.
٤.ترك مزيل الشعر فرتة أطول إلزالة 
أفضل: وهذا خطأ قد يسـّبب التهاب 
طفـح  وظهـور  البـرشة  واحمـرار 
جلـدي، ألن مزيالت الشـعر تحتوي 
عـىل مكونات قـد تّرض البـرشة، ما 
يوجـب الحرص عـىل إزالتها رسيًعا. 
إىل ذلك، يتوجب االبتعاد عن استخدام 
مزيالت الشعر عىل الوجه واستبداله 

بالطرق التقليدية.
٥.أفضـل وقـت إلزالـة الشـعر بعد 
الـدورة الشـهرية: هذا خطأ شـائع 
يعتقد البعـض أنه بعد انتهاء الدورة 
الشهرية سـيقّل اإلحسـاس باأللم. 
إن أنسـب وقـت إلزالـة الشـعر هو 
بعـد الـدورة الشـهرية بأسـبوعني، 
ألن الجسـم ُينتـج يف هـذه الفـرتة 
هرمونـات تجعلـك أقـّل حساسـية 
تجـاه األلـم، باإلضافـة إىل وجـوب 
تجنـب رشب القهـوة أو أّي نوع من 
الكافيني أثناء إزالة الشـعر ألّن هذه 
املـواّد تحّفز البـرشة وتجعلها قوية 

اإلحساس باأللم.

شـئنا أم أبينـا فقـد أصبح اقتنـاء األطفال 
لـ«املوبايـل» رضورة ال مفـرَّ منهـا، لكنَّـه 
قرار تفكر فيه األُم بقلق شديد، وتصبح بني 
ناريـن، نار الرغبة باالطمئنـان عىل طفلها 
ومتابعتـه، ونـار اتخاذ هـذا القـرار مبكراً 
أكثر مـن الالزم، يف هذا املقال سـنجيب عن 
تسـاؤالتك طرحت عىل مختصني بشأن هذا 

املوضوع.

• متى يحتاجه؟
ـ إن كان يخرج بمفرده كثرياً.

ـ إذا كان يعاني مـن حالة مرضيَّة ويحتاج 
ملتابعة.

وتحتاجـني  مدرسـيَّة  رحلـة  يف  كان  إذا  ـ 
لالطمئنان عليه مبارشة.

ـ عندما يطلب منك رشاء هاتف له؛ ملشاركة 
أصدقائه قروباً خاصاً باملدرسـة، برشط أن 

يكون عمره ١٤ عاماً وما فوق.
ـ إذا كنت يف سفر الحتماليَّة ضياعه، حينها 

يحتاج الهاتف إلبالغ والديه بمكانه.
العمر املناسب

ـ نضـج الطفل، الذي يختلف من طفل آلخر 
هو املعيار األسايس التخاذ هذا القرار.

ـ عندما تعلو درجة إحساسـه باملسـؤوليَّة 
ودرجة تحمله لها.

• عوامـل يجـب مراعاتهـا قبل أن تشـرتي 
هاتفاً نقاالً لطفلك.

ـ أفهميـه أنَّ الهاتـف املحمول هو وسـيلة 
للتواصل وليس للتفاخر.

ـ فكري إذا كان سـيلتزم بحدود استخدامه 
للهاتف.

- دعيـه يـدرك خطورة إرسـال صـور غري 
مناسبة عرب الهاتف، وأيضاً خطورة إعطاء 

رقمه لشخص غريب ال يعرفه.
نصائح اعميل بها

ـ احجبي التطبيقـات التي قد تكون خطرة 
عليه أو تجعله يشاهد محتوى غري الئق.

ـ احيطي طفلك بمخاطر املوبايل الصحيَّة، 
وال تجعليه يسبب له رضراً.

ـ حـدِّدي له أوقاتـاً معينة السـتعماله، وال 
ترتكيه معه طوال الوقت.

ـ امنعي اسـتعمال الجوال عـن األطفال ما 
دون سن الثامنة من العمر.

ـ علميـه أال يسـتعمل الجـوال للمحادثـة 
لفـرتات طويلـة، وإبعاده عن الـرأس أثناء 

الحديث.
الحـاالت  يف  الجـوال  اسـتعمال  حـرص  ـ 
الرضوريَّـة يف األطفال ما بني سـن الثامنة 

والخامسة عرشة من العمر.

موسـم الخريف وبداية الشـتاء يمّثل شبحاً 
لألمهات، خاصة اللواتي لديهن أطفاالً رضع، 
ففـي هذا الوقت من العـام تنترش األنفلونزا 
املوسـمية، واألطفال الرضـع الذين لم يتموا 
عامهـم األول، تكون أجهزتهـم املناعية غري 
مكتملـة، مما يجعلهم أكثـر عرضة للعدوى 

باألنفلونزا. 
إذا كنـِت أماً لطفل رضيع، فالنصائح التالية 
تسـاعدك يف الحفـاظ عليـه خـالل موسـم 

األنفلونزا. 
1. املالحظة الدقيقة والتعامل الرسيع مع أي 

أعراض تظهر

األم تراقـب طفلها باسـتمرار وتشـعر بأي 
تغيـري، ولكن يف موسـم األنفلونـزا يجب أن 
تكوني أكثر مالحظة لطفلك، وعند ظهور أي 
َعرَض من أعراض املرض، تعاميل معه فوراً، 
فالعـالج يف بدايـة العدوى يكون أسـهل قبل 
أن يداهـم الفريوس جسـم طفلـك ويصيبه 

بمضاعفات. 
2. تجنبي األماكن املزدحمة

قليل التواجد يف أماكن مزدحمة من أجل تقليل 
فرص العدوى، وإذا كانت ظروفك تسمح؛ ال 
ترسـيل طفلك إىل دار الرعايـة النهارية حتى 

ينتهي موسم األنفلونزا.

3. ضاعفي إجراءات النظافة والتعقيم
شـددي إجراءات النظافة والتعقيم يف املنزل، 
خاصة عند التعامل مـع طفلك الرضيع، وال 

تسمحي أبداً بتقبيل الطفل.
4. طبقي قانون العزل

أي فرد مـن أفراد األرسة تظهر عليه أعراض 
األنفلونـزا، يجـب عزلـه تمامـاً عـن الطفل 
الرضيع، ذّكري الجميـع أن الرضيع مناعته 
لـم تكتمـل بعـد، لـذا فالعدوى تصبح أشـد 
رضاوة عليه، ويجب حمايتـه بكافة الطرق 

املمكنة. 
5. التطعيم وتعزيز املناعة

إذا كان طفلك قد تعدى الشـهر السادس من 
عمره، فيمكن أن يتلقى لقاح األنفلونزا، كما 
يمكـن تعزيز مناعتـه عرب تقديـم األطعمة 
التي تحتوي عىل فيتامينات تسـاهم يف رفع 
املناعـة مثـل الفواكـه الحمضيـة والفلفـل 

األخرض وثمار الجوافة.
6. املتابعة الطبية

ُيفضـل املتابعة الدورية مـع طبيب األطفال 
حتى يتمكن من اكتشـاف أي َعـرَض مبكر 
للمرض، عالوة عـىل أن املتابعة الطبية تتيح 
لِك االسـتعانة الفورية بالطبيب يف ظهور أي 

أعراض غري مطمئنة عىل الطفل الرضيع.
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املكّونات

لتحضري األرز:

أرز – كوبان

بصل كبري الحجـم ومفروم 

فرماً ناعماً – ١

ثوم مهروس - فصان

طماطم مفرومة فرماً ناعماً 

١ –

معجون طماطم – ملعقتان 

كبريتان

فلفل أحمر حار - رشة

ملعقـة  نصـف   – قرفـة 

صغرية

كركم – ملعقة صغرية

بهـارات مشـكلة – ملعقـة 

صغرية

فلفل أسود – بحسب الرغبة

ملح – بحسب الرغبة

مرق لحم – ٤ أكواب

لتحضري كرات اللحم:

نصـف   – مفـروم  لحـم 

كيلوغرام

بقدونس مفروم فرماً ناعماً 

– نصف كوب

بصل مبشور – ١

ملح – ملعقة صغرية

فلفل أسود – ملعقة صغرية

ملعقـة  نصـف   – قرفـة 

صغرية

ملعقتـان   – نباتـي  زيـت 

كبريتان

للتزيني:

بقدونس مفروم فرماً ناعماً 

– بحسب الرغبة

طريقة العمل

- لتحضـري كـرات اللحم: يف 

وعـاء، اخلطـي اللحـم مـع 

البقدونس والبصل.

الفلفـل  بامللـح،  نكهـي   -

األسود والقرفة. 

جيـداً  املكونـات  ادعكـي   -

بيديك حتـى تحصيل عىل ما 

يشبه العجينة.

- يف مقالة، حمي الزيت واقيل 

كرات اللحم حتى تتحمر من 

دون أن تنضج تماماً.

- ضعيها يف طبق جانباً.

- لتحضـري األرز: يف قدر عىل 

نـار متوسـطة، قـيل البصل 

والثوم حتى يذبال.

- أضيفي معجون الطماطم 

ثـم نكهـي بامللـح، الفلفـل 

الكركـم  القرفـة،  األسـود، 

والبهارات املشكلة.

ملعقـة  بواسـطة  قلبـي   -

خشبية ثم أضيفي الطماطم، 

مرق اللحم وكرات اللحم.

- اتركـي املزيـج يغـيل ثـم 

أضيفي األرز.

- خففـي النار ودعـي األرز 

حتى ينضج.

- ريش البقدونس عىل الوجه 

وقدمي هذا الطبق ساخناً.
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تفيد الدراسات بأن رشب ماء الباذنجان هو أحد الخيارات الطبيعية 

التي تسـّهل عملية تنظيـف الرشايني وفقدان وزن الجسـم. وهذا 

الرشاب غنّي باأللياف واملواد املضاّدة لألكسدة، التي تعّزز استهالك 

ورصف الطاقة وحرق الدهون الضاّرة. 

ويمّثل االسـتهالك املنتظـم ملاء الباذنجـان ميزة إضافيـة للنظام 

الغذائي بالنسـبة إىل األشـخاص الذين يواجهون صعوبة يف فقدان 

الوزن.

طريقة تحضري ماء الباذنجان

حـني تحّرضيـن وتتناولـني مـاء الباذنجـان، سـوف تعملني عىل 

تحسـني صّحتك وتفقدين الوزن، ولكن أيضاً ستشعرين بزيادة يف 

مستويات الطاقة يف جسمك ملساعدتك يف إتمام مهامك اليومية.

املكوّنات:

• حّبة باذنجان واحدة متوّسطة الحجم من الباذنجان

• عصري ليمونة

• ليرت من املاء

• إبريق زجاجي

طريقة التحضري:

• قبـل كّل يشء اغسـيل الباذنجانـة بالقليـل مـن خـّل التفاح أو 

بيكربونات الصوديوم.

• وبعـد أن يتّم تنظيفها وتطهريها جيداً، قّطعيها إىل قطع صغرية 

مرّبعة، بحجم حوايل سنتمرت ونصف.

• بعـد ذلك ضعي قطع الباذنجان يف إبريـق الزجاج، وضعي عليها 

لرت ماء.

• أعرصي الليمونة وضعي عصريها عىل املزيج السابق.

• ضعي املرشوب يف الثالجة ودعيه ينقع ليلة بأكملها.

طريقة االستهالك:

• من أجل التخلّص من السـموم يف الجسـم، ارشبي من هذا املزيج 

ملدة 7 أيام متتالية ملدة شهر.

• بإمكانك تناوله أيضاً ثالث مرّات يف األسـبوع، أو عندما تشعرين 

برغبة ال تقاوم لألكل.

• ويمكـن توزيع لرت من ماء الباذنجان عـىل عّدة جرعات يف اليوم 

الواحد، مثالً كوب واحد قبل كّل وجبة رئيسية.

عنـد االنتقـال إىل منـزٍل جديٍد، 

التنظيـف  أعمـال  تـزداد 

والرتتيب. 

ولتفـادي الضغـوط املتعلّقـة، 

تقـّدم لكـم ٤ خطوات تسـّهل 

هذه املهام:

١. تنظيم الصناديق

إن تنظيـم عملّيـة االنتقـال إىل 

منـزٍل جديـٍد، يبـدأ حـال حزم 

محتويات املنزل القديم. 

يف هـذا اإلطـار، ُينصـح بفـرز 

األغراض تحـت تصنيف رئيس 

يتمّثل يف اسـم الغرفـة، ولصق 

كّل  عـىل  التعريـف  بطاقـات 

صندوق، ما يسّهل عملّية إفراغ 

الصناديق يف املنزل الجديد.

٢. التخطيط

ُيفّضـل املبارشة بتنظيف غرفة 

النوم واملطبخ والحّمام يف املنزل 

األّول  الغـرف  ألّنهـا  الجديـد، 

استخداًما. 

٣. نصائح أّولية للتنظيف

بالبـدء بتنظيف جدران  يوىص 

الغرف مـن األعىل إىل األسـفل، 

مع اسـتهالل العمـل من زاوية 

معّينـة، ومواصلـة األخري وفق 

حركة دائرّيـة، حتى التأكد من 

عدم إهمال تنظيف أي منطقة. 

ومن الـرضوري إفـراغ الغرفة 

من الصناديق قبل التنظيف.

٤. االنتباه للتفاصيل

إذا لم ُينّظف الساكن كّل زاوية 

عنـد االنتقـال إىل منـزٍل جديٍد، 

فمـن األرجح أنه سـيؤّجل ذلك 

إىل فرتة غري محّددة. 

وبعـد وضع األثـاث يف أمكنته، 

تحريكـه  تالًيـا  سـيصعب 

والوصول إىل الزوايا لتنظيفها. 

ويف هذا اإلطار، يجدر عدم إغفال 

مقابـض  بتنظيـف  االهتمـام 

األبواب والنوافذ وأزرار الكهرباء 

وحنفيات املياه، فهذه املناطق 

املذكـورة هـي األكثـر عرضـًة 

للتلـوّث، فضًال عـن االنتباه إىل 

األماكـن الصغـرية الواقعة بني 

رخـام األرض، إذ يتكّون العفن 

فيهـا أحياًنا، وأنابيب املياه ألن 

الغبار واألوساخ تغّطيها عادًة.
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ال تعـرب عـن مشـاعرك ألي شـخص اليوم إال 
إذا كنـت تثـق فيه جدا. ألنك شـخص حسـاس 
جدا ستشـعر بالوحدة وبالخوف إذا انرصف أفراد 
أرستك من املنزل. قد تكون يف حال أفضل إذا ذهبت 
للنوم مبكرا. إذا كنت تقرر الخروج من املنزل غدا، 

يجب أن تستعد من الليلة.

عندما تسـتيقظ مـن نومك اليـوم، ستكتشـف أن هناك 
أشياء كثرية من حولك يف الغرفة تحتاج إىل تغيري أو تعديل. 
إذا شعرت أن ديكور الغرفة ال يناسبك أو ال يتفق مع ذوقك، ال 
ترتدد يف تغيريه، خذ القرار اآلن ما دمت مستعدا له. بعد االنتهاء 
من تغيري الديكور الخـاص بغرفتك، علق بعض اللوحات الفنية 

ثم قم برتتيب الغرفة من جديد.

املواقـف التـي تتعرض لهـا اليوم ستكشـف شـخصيتك 
الحقيقية. قد تشعر أنه من الصعب جدا تخطي األزمات التي 
تتعرض لها من الوهلـة األوىل ولكن إذا تمهلت قليال وفكرت 
بعقلك، ستجد أن كل الصعاب يمكن تخطيها بسهولة. الوقت 

مناسب لالعرتاف للرشيك بحقيقة مشاعرك.

إحساسك اليوم بأنك شخصية عاطفية قد يجعلك تترصف 
بشـكل مختلف مع الرشيك. تشـهد هذه الفـرتة من حياتك 
تغـريات وانقالبـات ولكـن معظمهـا سـيكون لألفضـل لك 
وللرشيك. تتحمـس ملعرفة املزيد عن العالم من حولك. تفكر 

يف السفر ولكنك لم تقرر بعد إىل أي مكان ستسافر.

ربما تشعر أنك مقيد هذا اليوم، ولكن يف الحقيقة، 
قد يكون هذا التقييد لصالحك. انضباطك الذي تتميز 
به اليوم هو املطلوب لتنفيذ املشاريع القادمة يف حياتك. 
حافظ عىل تركيـزك وال تفرط يف وقتك أو طاقتك. إذا كنت 

تفكر يف االلتحاق بوظيفة جديدة، اتخذ خطوة اآلن.

أنت شـخصية رومانسـية جدا وحساسـة، وذلك كل ما 
تتحدث عنه اليوم هو الحب والرومانسـية والجمال. ربما 
تفكر يف شـخص معني دخل حياتك مـن فرتة قصرية. تتمنى 
أن يكون هذا الشـخص هو رشيك حياتك وتتمنى أن تقيض معه 

السنوات القادمة. اتخذ القرار املناسب ولكن فكر أوال بروية.

ربما تؤجـل بعض الخطط اليـوم ولكن هذا ال 
يعنـي أن تتنازل عـن طموحاتـك أو أحالمك. ال 
تخـف من املخاطـر واملغامرات. تعـاون مع فريق 
العمل واعرض عليه األفكار املتاحة لديك اآلن حتى 

تصل إىل املنصب الذي تريده.

إذا تعرضت إىل بعض الخالفات مع اآلخرين، سوف تتيح 
لك هـذه الخالفات يف نهاية األمر الفرصة لفهم من يهتم 

بأمرك أكثر ومن يهمه حزنك أكثر. 
استغل أي فرصة للحوار مع اآلخرين، فهذه املناقشات قد تكون 

جيدة النتائج يف معظم األحيان.

اهتم جدا بالتفاصيل التي تخص مشاريعك الحالية. 
كـن منظمـا واعلم دائما أنك املسـؤول عن سـعادتك. 
السـعادة قرار وليست اختيارا. مسـاعدة اآلخرين هي 
أبسـط طريقة للتعبري عن حبك لهم ومساندتك لهم يف 

أصعب األوقات والظروف.

اليـوم هو أفضل وانسـب األيام التي يمكنـك فيها أن 
تبوح بمشـاعرك التـي أخفيتها عن العالـم كله لوقت 
طويـل. كن رصيحا وصادقا. أسـوأ يشء اليوم أن تظل 
مقيما يف املنزل دون القيام بأي يشء. نحذرك من تناول 

الطعام بكميات كبرية يف هذه الفرتة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تشعر أن صوتك غري مسموع وال أحد يصغي إليك. 
ال تخف من الوحدة فأنت شـخص قوي وتسـتطيع 
التكيـف مـع أي وضـع حتـى لـو كان صعبـا. خوفك 
املسـتمر من أي خطوة جديدة يجعلك ال تتقدم ولو خطوة 

واحدة لألمام.

١٤٩٢ - رحلـة كريسـتوفر كولومبـوس تصل إىل جـزر البهاما 
يف منطقـة الكاريبي القريبة مـن أمريكا، وسـاد وقتها إعتقاد 

بوصول الرحلة إىل الهند.
١٩٧٠ - اليونـان والواليـات املتحـدة توقعـان اتفاقيـة تعاون 
وصداقة سـمحت بمقتضاهـا اليونان للواليـات املتحدة بإقامة 

قواعد عسكرية عىل أراضيها.
١٩٧٣ - القوات الجوية اإلرسائيلية تخرس سبعة من طائراتها يف 
بورسـعيد بعد أن فوجئت بصواريخ الدفاع الجوي املرصي التي 
كانت تعتقد أنها قضت عليها تماًما يف مساء اليوم السابق، وقد 

شبهت جولدا مائري كتائب الصواريخ املرصية بعش الغراب.
١٩٨٧ - زيـن العابديـن بن عيل يـؤدي اليمني القانونية رئيًسـا 

للوزراء يف تونس.
١٩٩٠ - اغتيال رئيس مجلس الشـعب املرصي رفعت املحجوب 
وذلـك بإطـالق الرصاص عليه أثنـاء مرور موكبـه أمام «فندق 

سمرياميس» يف القاهرة.
١٩٩٩ - قائد الجيش الباكسـتاني الجنرال برفيز مرشف يطيح 

بحكومة نواز رشيف بانقالب عسكري.

٢٠٠٢ - تفجري ناديني ليليني يف مدينة بايل األندونيسـية يسـفر 
العمل عن قتل ٢٠٢ وجرح ٣٠٠ شخص.

٢٠٠٥ - انتحار وزير الداخلية السـوري غازي كنعان يف مكتبه، 
وذلك بعد إدالئه بحديث إذاعي إلحدى اإلذاعات اللبنانية.

٢٠١٢ - منـح جائـزة نوبـل للسـالم لالتحـاد األوروبـي وذلك 
لجهـوده يف تعزيـز السـالم والتصالح وتعزيز حقوق اإلنسـان 

بالقارة األوروبية.
٢٠١٣ - منـح جائـزة نوبـل للسـالم ملنظمـة حظـر األسـلحة 

الكيميائية.
٢٠١٨ - محكمـة تركية تقيض بإطـالق رساح القس األمريكي 
أنـدرو برونسـون وبإلغـاء منعه من السـفر، بعـد أن اعتقلته 
السـلطات الرتكية ُمنُذ أواخر عام ٢٠١٦ خالل عمليات التطهري 
التي حدثت بعد املحاولة االنقالبية يف البالد، وُوجهت له اتهامات 

باالنتماء إىل تنظيم الكيان املوازي بزعامة فتح الله كولن.
٢٠٢٠ - منـح جائزة نوبل التذكاريـة يف العلوم االقتصادية لكل 
من روبرت ويلسـون وبول ميلجـروم لعملهما يف تطوير نظرية 

املزادات وتقديم أنواع جديدة منها. 
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تدور احداث هذه القصة حول رجل يسـمى رشـيد ، كان رشـيد 

يقوم بصنع العسل و السمن ويذهب بهما اىل السوق و الطرقات 

ويبيعهما الهل قريته ، كان معروف عن رشـيد االمانة و حسـن 

الخلق فقد كان ال يغش فيما يبيعه مثل العديد من التجار و لذلك 

كان الجميـع ُيقبل عىل رشاء السـمن و العسـل من رشـيد دون 

غريه واكتسـب رشيد سـمعة كبرية يف قريته و كان محبوبا من 

الجميع.

لم يكن رشـيد محبوبا فقـط الن بضاعته جيدة و لكن ايضا النه 

امني جدا ، فقد كان رشيد دائما ما يحمد الله عىل ما يحصل عليه 

نظري بيع العسـل و السـمن وكان دائما رشـيد يقـول لزوجته و 

ابنه : الرضا بما كتبه لنا الله هذه هي السـعادة الحقيقية ، و يف 

يوم من االيام شـعر رشيد ببعض املرض فلم يخرج لوقت طويل 

ولم يتمكن من بيع كامل الكمية من العسـل و السـمن ، وعاد اىل 

املنزل مبكرا.

يف اليـوم التايل ازداد مرض رشـيد جدا فلم يخرج لبيع العسـل و 

السـمن و قرر ان يسرتيح يف منزله هذا اليوم ، املؤسف ان املرض 

ظل مالزما لرشـيد ملدة ٣ ايام وهو ال يتحرك من فراشـه ، عندها 

قرر رشيد ان يعتمد عىل ابنه فارس يف بيع العسل و السمن ، طلب 

رشـيد من ابنه فارس ان يسـتيقظ يف صباح الغد ويقوم بتجهيز 

العسل و السمن ويذهب لكي يبيعهما مثلما يفعل والده.

بالفعل اسـتيقظ فارس واخذ العسل والسمن وكان يفعل مثلما 

يفعـل والده ، واخـذ ينادي يف السـوق بصوت عايل انـا ابن العم 

رشـيد و هـذه بضاعته املمتازة انه فقط مريـض وانا ابيع هذه 

االيـام بدال منه ، بمجـرد ان حصل فارس عىل النقـود نظر اليها 

وقال ملاذا ال اقوم بوضع القليل من املاء يف العسـل و السمن حتى 

احصل عىل كمية اكرب وبالتايل نقود اكثر.

بالفعل قام فارس بوضع املياه يف العسـل و كذلك زيادة السـمن 

بحيـث ال يالحـظ احد مقدار هـذه الزيـادة ، زادت كمية النقوم 

وازداد معهـا طمع فارس للمزيد من االموال ، زاد فارس يف كمية 

امليـاه لدرجـة ان اهل القريـة الذين اعتادوا عىل طعم السـمن و 

العسـل الخاص بالعم رشـيد تغري رأيهم و بدأ الجميع يعزف عن 

الـرشاء من فارس ابن العم الرشـيد ، بعدما الحظ فارس عزوف 

اهـل القرية عن الرشاء منه اتجـه اىل والده املريض واخربه بكل 

يشء.

حزن العم رشـيد بسـبب ما قام به ابنه من غش و خداع ونهاه 

عـن القيام بذلك مرة اخرى ، و لكن لالسـف حدث ذلك بعد فوات 

االوان فاهل القرية اتجهوا لرشاء العسـل و السـمن من شخص 

آخر كان يرعى الله فيما يبيعه ، االمر الذي احزن العم رشيد اكثر 

وقال البنه : اترى كيف سائت سمعتي بسبب طمعك وغشك الهل 

القرية ، اعلم ان الغشاش حتى وان حصل عىل الكثري من االموال 

فان الله سوف يعاقبه يف النهاية.
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1 - متشابهة - نهر يف العراق.
2 - متشابهة - مدينة عراقية.

3 - قائد السفينة - فقد عقله - من الطيور الجارحة.
4 - قائد فرنيس شهري - خاصتي.

5 - مدينة عراقية - مدينة عراقية.
6 - عاصمة السنغال - جواب.

7 - من اإلزهار - عاصمتها أوتاوا.
8 - مدينة عراقية.

9 - أفعى - مدينة عراقية - جدها يف وياك.
10 - عاصمة العراق - متشابهان - مرض صدري.

11 - من مدنها زيورخ - من أصحاب النوادر.
12 - مدينة فلسطينية - برج شهري يف فرنسا - للتأوه.

1 - مدينة عراقية - سحاب مبعثرة.
2 - عقل - احد مالحق الدستور - رئيس فرنيس راحل.

3 - محافظة عراقية - صوت الحمام.
4 - مدينة عراقية - ليث.

5 - إحسان - من أوجه القمر.
6 - نهر يف العراق - ضمري املتكلم - متشابهان.

7 - غري ناضج - قرع - من املنبهات.
8 - خاصتك - بني جبلني - مدينة عراقية.
9 - هرب - جدها يف نال - عكس فر - فك.

10 - زاوية - عاصمة اسرتاليا.
11 - عاصمة النرويج - علم مذكر.

12 - مدينة عراقية - مدينة عراقية.

اخرت مـا تـراه أّوالً يف االختبار 

صفـات  لـك  لنكشـف  التـايل 

شخصيتك:

١- جمجمة

أنـت ذو عقـل منفتـح وتضع 

الحرّية فوق كّل اعتبار

ال يهـّم إذا كان الحـّل الوحيـد 

أمامك هو ما تفّضله أن يكون، 

فأنـت ستشـعر بالخيبة فقط 

ألّنه لم ُتتح لك فرصة االختيار. 

ترتبـط  أن  عـىل  قـادر  أنـت 

بصداقة مع أشخاص من كاّفة 

املسـتويات، ألنّك ذو شخصّية 

وتحـّب  ومنطقّيـة،  عاقلـة 

رؤيـة األمـور مـن منظارهـا 

الكبري. تؤمن أّن حاجزَي اللغة 

والثقافـة ال يجـب أن يعرقـال 

نشـوء أّي عالقـة بـني إثنـني، 

أّيـاً كان نـوع هـذه العالقـة، 

عاطفّية، إجتماعّية أو حّتى يف 

نطاق العمل.

٢- ثالثة وجوه

تفّضـل العالقات بني األصدقاء 

عىل العالقات العاطفّية

تفّضـل أحياناً أصدقـاءك عىل 

رشيـك حياتـك، ولكـْن هـذا ال 

يعني بالرضورة أّنك ال تهتّم به 

بتاتاً، ولكّنك بكّل بساطة تختار 

بـأرسارك  لتفـيض  أصدقـاءك 

إليهـم. أنـت ناجـح يف كّل مـا 

يختّص املشـاركة بلقاءات مع 

أّنك تحّب  الجماعة، خصوصـاً 

أن تكون محّط أنظار الجميع، 

حّتى أّنه يمكن أّن تنطبق عليك 

 Social «صّفة «فراشة املجتمع

.Butterfly

٣- الطفل الرضيع

أنت واثق من نفسـك وتفكريك 

دائماً لألمام

تؤمن بمقولة «كّل ما تفعله يف 

الحياة سريتّد عليك الحقاً»، لذا 

تحاول دائماً أن تبّث من حولك 

طاقة إيجابّية. وهذه الطريقة 

الوحيـدة التـي سـتخّولك بأن 

تعيش حياة سعيدة. تهتّم أيضاً 

ولكّنـك  الخارجـي،  بمظهـرك 

لسـت مهـووس بهـذا األمـر، 

كما أّنـك ال تتعاطى مع األمور 

أن  تحـّب  ولكّنـك  بسـطحّية، 

تتأّكد بأّن شكلك مقبول تجاه 

اآلخريـن، وبأّنهـم يحرتمونـك 

ويتعاملـون معـك بجّديـة. إىل 

ذلـك، أنـت أيضـاً ملّم بـكّل ما 

يختّص باملوضة وأهوائها. 

الناس من حولك سيقدرن الجهود التي تبذلها من أجل 
إسعادهم.أعط الحبيب فرصة ملقابلتك لكي يرشح لك ما 
أسـاءت فهمه أمس. االنعزال ليس حال منطقيا. يجب أن 
تتحاور معه لكي تصال إىل حـل يرضيكما. اضحك وافرح 

مع األصدقاء يف املساء.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

انه شايل كلب كل عمره مامرتـــاح
انترس هم وقهر ونوب حب انسانه

انه شايل كلب شايل خلك فــــــالح
زرع ويتاني يشيل تعبه بني ذرعانه

وتعب والتعب ماخذ هـــواي وسنني
ماحصد تعبه والفرح ال عله ابنيانه



«نهرنا..  العراقي  السينمائي  الفيلم  سيكون 
سماؤنا» عىل موعد مع إطاللة دولية جديدة 
لالفالم  «ريندانس»  مهرجان  خالل  من  له، 
الذي يقام يف بريطانيا من خالل عرض أول له 

يف ترشين االول/ اكتوبر الجاري.
وذكر ان الفيلم «نهرنا.. سماؤنا» الذي يعرف 
العراقية  باللهجة  ماكو»  «كليش  باسم  ايضا 
االسبوع  يف  الطائفي  العنف  خلفية  يتناول 
امليالد وعيد  العام ٢٠٠٦، بني عيد  االخري من 
العاديني  العراقيني  االضحى، ويحكي قصص 
اليومية  حياتهم  يعيشوا  ان  يحاولون  وهم 
يمكن  ال  التي  العنف  احداث  برغم  بغداد  يف 
توقعها، وتشكل خطرا عليهم، وسيعرض يف 
املهرجان السينمائي الربيطاني يف الفرتة من 
٢٦ ترشين االول/ اكتوبر اىل ٥ ترشين الثاني/ 

نوفمرب.
كتبت  جي  الباجه  ميسون  الفيلم  مخرجة 
بغداد  املقيمة يف  الكاتبة  بالتعاون مع  الفيلم 
قولها  جي  الباجه  عن  ونقل  الجبوري،  ارادة 
«عندما أسست رشكتي النتاج االفالم يف لندن 
العام ١٩٩٣، كان ذلك بمثابة رد غري مبارش 
سعيت  الوقت،  ذلك  منذ  الخليج.  حرب  عىل 
الحقيقية  القصص  مشاركة  اىل  البداية  يف 
الرشق  يف  االشخاص  من  وغريهم  للعراقيني 
من  وذلك  الربيطاني  الجمهور  مع  االوسط 
بعد  واالن  الرابعة،  للقناة  وثائقي  فيلم  خالل 
مرور سنوات عديدة، من خالل هذه الرسدية 
املستوحاة من حياة حقيقية لالشخاص الذين 

الحادة  الطائفي  العنف  تأقلموا خالل مرحلة 
التي بدأت يف الظهور يف العام ٢٠٠٦».

للفيلم كان يف مهرجان  العاملي االول  العرض 
رساييفو السينمائي، وفاز بجائزة قيمتها ١٠٠ 
الف دوالر يف مهرجان دبي السينمائي الدويل، 
كما عرض الفيلم يف مهرجانات سينمائية يف 
القاهرة وعمان ويف مهرجان الفيلم الفرنيس 
العربي يف بغداد، كما تم اختيار الفيلم ليعرض 
وبرلني،  فرانسيسكو،  سان  مهرجانات  يف 
باريس،  يف  العربي  العالم  ومعهد  وروتردام، 

ومعهد لوميري يف ليون.
ام  وهي  سارة،  شخصية  هناك  الفيلم،  ويف 
العنف  من  بالصدمة  وتشعر  وروائية  عزباء 

املحيط بها، ولهذا لم تتمكن من كتابة كلمة 
واحدة، وقبل حلول العام الجديد بوقت قصري، 
وجريانها  سارة  فإن  متوقعة،  غري  واحداث 
فيما  مجهول  مستقبل  ملواجهة  يستعدون 

يحاولون االحتفاظ بمشاعر االمل الهشة.
واشار التقرير اىل ان طاقم العمل يضم دارينا 
الجندي (بدور سارة) وباسمة حجار، ومريم 
الشهري  العراقي  املمثل  اىل  باالضافة  عباس 
الفيلم  انتاج  يف  وشارك  العباس.  ابو  محمود 
وفرنسا  والكويت  بريطانيا  من  جهات  عدة 
واملانيا، وهو يعترب هو اول انتاج دويل مشرتك 
لفيلم روائي كتبته واخرجته نساء من اصول 

عراقية.
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مثل إنسـتجرام وفيسبوك وغريها 
الكثـري، يقفز سـيجنال عـىل متن 
عربـة Stories، حيـث بـدأ تطبيق 
املراسلة الذي يركز عىل الخصوصية 
التجريبـي  اإلصـدار  اختبـار  يف 
مـن ميـزة القصـص املؤقتـة هذا 

األسبوع. 
مشـاركة  للمسـتخدمني  يمكـن 
مقاطع الفيديو والصور والرسائل 
النصية مع أصدقائهم، وستختفي 

القصص بعد 24 ساعة.
كما هـو الحال مـع بقيـة النظام 
-Signal’s St تتمتـع  األسـايس، 

ries بتشـفري من طـرف إىل طرف، 
يمكـن للمسـتخدمني اختيـار من 
يشـاركونهم معهم بحسـب موقع 

.Engadget
وقوائـم  املجموعـات  جانـب  وإىل 
يمكنـك  املخصصـة،  األصدقـاء 

اختيار مشـاركة قصـة مع جميع 
اتصاالتك (جهات االتصال الخاصة 
بك وأي شـخص آخـر تحدثت معه 
وجًها لواحد)، إذا اخرتت نرش قصة 
يف مجموعة، فيمكـن لآلخرين الرد 

عليها والرد عليها ومشاركتها.
األشـخاص  الحـايل  الوقـت  يف 
سيشـاهدون  الذيـن  الوحيـدون 
القصـص هم مختـربو اإلصدارات 

التجريبية األخرى.
وإذا كنـت ال تريد رؤية القصص يف 
إيقاف تشغيلها  سيجنال، فيمكنك 
يف اإلعـدادات، ومـع ذلك سـيمنعك 

هذا من نرش قصص خاصة بك.
يبقى أن نـرى مـا إذا كان بإمكان 
Stories مساعدة سيجنال يف جعل 
األشـخاص يقضـون وقًتا أطول يف 
التطبيق أو حتى لجلب مستخدمني 

جدد.

بات بإمـكان التالميذ يف عدد من املدارس االبتدائية يف مدينة براونشـفايغ 
األملانيـة، حضـور ’دروس للسـعادة‘ ضمن املنهـج التعليمي، بعـد انتهاء 
عطلـة الخريف يف البالد. وقررت عدة مدارس أملانية إدراج مادة ’السـعادة‘ 
إىل منهجهـا التعليمـي، إىل جانب القراءة والكتابة والحسـاب، وذلك ابتداًء 
مـن نوفمرب/ ترشين الثاني من العـام الجاري، بعد انتهاء عطلة الخريف، 
حيـث يمكن للتالميذ يف 16 مدرسـة ابتدائية أملانية يف مدينة براونشـفايغ 
األملانية بوالية ساكسـونيا السفىل، حضور ’دروس للسعادة‘ بشكل مؤقت 
ضمـن الجدول الزمني. وتتضمن هـذه املادة تلقني دروس حول قيمة هذه 
املشـاعر وطريقة الحصول عىل املزيـد منها. وتتضمن ’دروس السـعادة‘ 
مواضيـع مثل االمتنان، تقديم املسـاعدة لآلخرين، املشـاعر، االسـرتخاء 
والحرص. املادة املضافة بشـكل مؤقت إىل املنهـج التعليمي، هي جزء من 
مـرشوع بحثي من قبـل معهد علم النفس الرتبـوي يف الجامعة التقنية يف 
مدينة براونشـفايغ األملانيـة، وفق ما أعلنت عنـه الجامعة عىل صفحتها 
اإللكرتونية. وتم إطالق هذه املبادرة بالتعاون مع الكاتبة واملؤلفة األملانية، 
كارينـا ماثيس. وسـيقوم 35 طالباً من الجامعة بتدريـس املادة الجديدة 
لحـوايل 300 طفـل يف 16 مدرسـة ابتدائيـة أملانية يف مدينة براونشـفايغ 
األملانيـة إىل غاية شـهر يناير/كانـون الثاني املقبل من عـام 2023. وقال 
توبياس رام، الباحث يف مجال السـعادة يف براونشـفايغ ’إذا أردنا عاملا أقل 
اكتئابا وتوتراً وبدالً من ذلك املزيد من التعاطف والتقدير والصحة العقلية، 
فمـن املحتمل أن تكون مدارسـنا أفضل مكان للبدء برتسـيخ هذه القيم‘.

وشـدد عالم النفس عىل أن األبحاث أظهرت أن األشـخاص الذين يتمتعون 
بمسـتوى عاٍل من السـعادة هم أكثر إبداعاً وإنتاجية، من غريهم. وكذلك 
هـم أفضل يف حل املشـكالت ولديهم أجهزة مناعية أقـوى وأكثر مرونة يف 

مواجهة اإلجهاد النفيس. كما يعيش األشخاص السعداء لفرتة أطول.
العـرب محمـد  أطـّل محبـوب 
عسـاف  عـىل جمهـوره بحفل 
وطنـي ضخـم جمـع عـدد من 
نجوم الغنـاء يف الوطن العربي؛ 
العديد  حيث كشـف لجمهـوره 
مـن  دردشـة  يف  أرساره  مـن 
القلـب. بحوار مـن القلب، أطل 
محمـد عسـاف عـىل جمهـور 
ليجيـب    SPOTIFY منصـة  
فيها عـن تسـاؤالتهم بإجابات 
صداقة ومـن القلـب، يف البداية 
دخولـه  عسـاف  يسـتبعد  لـم 
مجال آخـر غري الغناء كالتمثيل 
خطـوة  كانـت  إذا  التقديـم  أو 
ستضيف ملسريته الفنية، مؤكداً 
أنه يحـب الغناء بـكل اللهجات 
وإن كانـت اللهجة البيضاء هي 
األقـرب لقلبه. وإعترب عسـاف 
أن فضـل شـاكر وأحمـد سـعد 
وماجـد املهنـدس أكثـر النجوم 
الذين يحب االسـتماع ألغنياتهم 
بشـكل مسـتمر، فيمـا نفى أن 
يكون هناك أغنيات شعر بالندم 
الفنـي،  لتقديمهـا يف مشـواره 
مشـرياً إىل أنـه مـن املمكـن أن 
يكون هناك إختيـارات خاطئة.

ومـا زال الدويتـو الـذي يتمنى 
الـذي  هـو  عسـاف  تقديمـه 
سيجمعه بشريين عبد الوهاب؛ 
حيث ذكر أن أغنية داري يا قلبي 
لحمـزة نمرة لهـا ذكرى خاصة 
بحياتـه، وإعتـرب أن لنـدن هي 
أكثر األماكن التي يحب زيارتها 
بشـكل مسـتمر، وختم حديثه 
بأنه يستعد لجولة غنائية قوية 

يف كندا نهاية العام الحايل.
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التي  بالطرفة  أذكر  سوف  األساسية  املقال  هذا  فكرة  ألغراض 
اإلطفاء  رجال  جاءه  وحني  بيته  احرتق  الذي  الدليمي  عن  تروى 
البيت إال بعد أن «يرتيكون».. اربط  حلف بـ «الطالق» ما يطفئون 
فحوى هذه الطرفة مع ما أعلنه قبل أيام مدير الدفاع املدني اللواء 
مكان  من  للفالفل  مطعم  أقرب  مع  التحالف  بشأن  بوهان  كاظم 
املدني إلطفائه بسبب عدم وجود  الدفاع  يهرع رجال  الذي  الحريق 
مخصصات إطعام لهم عند القيام بواجباتهم التي يمكن أن تستمر 
ساعات طويلة وربما بعضها أيام.. ثم أن الحرائق ال تشمل البيوت 
الضيافة  بمهمة  القيام  املترضر  املنزل  لصاحب  يمكن  حتى  فقط 
الغالب تشمل دوائر  الحرائق يف  لرجال اإلطفاء «فوق مصيبته» بل 
ومؤسسات الدولة التي تنال دائما حصة األسد من الحرائق.. وحتى 
بحيث  مدروسة  بطريقة  يجري  ما  غالبا  املؤسسة  هذه  حرائق 
التي  العقود والوثائق املهمة  التي تحتوي  الغرف  أو  يطول الطوابق 
إال  الذي ال يحرق  الكهربائي  التماس  بالتواطؤ مع  يجري إخفاؤها 
تلك الغرف والطوابق.. لكن ما الذي قصده اللواء بوهان حني أعلن 
عن «تحالف الفالفل».. وباملناسبة فإن اللواء بوهان الذي ال أعرفه 
شخصيا ولم التق به يوما يعد من أفضل َمن يشغل موقعه يف جهاز 
مهم جدا مثل الدفاع املدني.. اللواء بوهان، ويف لقاء له مؤخرا عىل 
قناة «الرشقية»، سأله الزميل هشام عيل أحد مقدمي برنامج «لعبة 
الكرايس» عن كيفية اإلنفاق عىل رجال الدفاع املدني حني يقومون 
بواجباتهم الخطرية يف كثري من األحيان، فكان جوابه «نتحالف مع 
أقرب مطعم فالفل».. الجواب الذي جاء عىل طريقة «ضحك كالبكا» 
كما يقول عمنا املتنبي جعل مقدم الربنامج يسأل عن معنى وفحوى 
هذا التحالف الجديد يف ظل كثرة تحالفاتنا السياسية التي لم تجعل 
يف القاموس املحيط «محط رجل» السم جديد.. اللواء بوهان وّضح 
طبيعة هذا التحالف التاريخي بني مطاعم الفالفل الغنية يف موادها 
الفالفل مثلما هو معروف  النافعة والرخيصة من أسعارها.. فلفة 
صنف  من  كانت  إذا  دينارا   ٧٥٠ اىل   ٥٠٠ الـ  بني  سعرها  يرتاوح 
املشكل.. واملشكل يعني إضافة قطعتني من البطاطا والباذنجان عىل 
أصل اللفة مع «فلفالية» إضافية. أما إذا أضيفت «قوطية بيبيس أو 

سفن» فإن سعر الوجبة يرتفع اىل ١٠٠٠ دينار. 
اللواء بوهان، الذي يرشف عادة عىل هذا التحالف مع أقرب مطعم 
فالفل من مكان الحريق، ال يملك درهما واحدا كمخصصات لرجاله 
مخاطر  من  تحمله  وما  الجبارة  الجهود  هذه  بكل  يقومون  الذين 
جينني  اآلنسة  مدري  السيدة  كانت  إن  أعرف  ال  لهم..  بالنسبة 
بالسخارت شاهدت أو قرأت عن تحالف الفالفل الجديد لكي تضيفه 
اىل إحاطاتها القادمة أمام مجلس األمن الدويل.. فبالسخارت تحدثت 
التحالف  اىل  تتطرق  أن  دون  العراق  يف  الفاشلة  التحالفات  كل  عن 
الوحيد الحقيقي وهو «تحالف الفالفل» الذي يتقي به رجال اإلطفاء 
جوعهم عند القيام بواجباتهم الصعبة.. الزميل هشام عيل لم تفته 
مالحظة فيما إذا كان اللواء بوهان هو من ينفق من جيبه الخاص 
بأنه هو نفسه يشمل  الرجل واضحا  التحالف كان جواب  عىل هذا 
يحصل  هذا  بينهم..  فيما  اإلطفاء  رجال  به  يقوم  مما  فالفل  بلفة 
مليار دوالر وسعر  أقل من ١٠٠  ليست  السنوية  دولة ميزانيتها  يف 
بأكثر  باألمس  وبيع  دوالرا   ٨٠ من  بأكثر  اليوم  يباع  نفطها  برميل 
من ١٢٠ دوالرا.. ومع ذلك ال يوجد لديها ما تنفقه عىل رجال الدفاع 

املدني حتى لو .. وجبة فالفل مشكل.
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رزق النجم الرتكي مراد يلدريم وزوجته املغربية 
إيمان البانـي بمولودهمـا األول، وأطلقوا عليها 
اسـم مـرياي. وكشـف مـراد يلدريم عـن والدة 
طفلته األوىل عرب صفحته الرسـمية عىل تطبيق 
انسـتقرام، ونـرش صوراً من املستشـفى. وعلق 
يلدريـم بآية قرآنيـة، كاتباً: «بسـم الله الرحمن 

ْنَيا  الرحيـم، ﴿الَْمـاُل َوالَْبُنـوَن ِزيَنـُة الَْحَيـاِة الدُّ
الَِحاُت َخرْيٌ ِعنَد َربِّـَك َثوَاًبا َوَخرْيٌ  َوالَْباِقَيـاُت الصَّ
أََمـًال». وتابـع: «الحمدللـه الـذي بنعمتـه تتـم 
الصالحـات، اللهـم لـك الحمد حمدا كثـريا طيبا 
مبـاركا فيه، حمـدا يليق بجـالل وجهك وعظيم 

سلطانك».

أحدثـت الفنانـة املرصية نور 
الغندور موجة من الجدل حول 
إرتباطهـا الجدّي بعـد نرشها 
صورة اسـتعرضت من خاللها 
خاتمهـا املايس الذي كان يزّين 
إصبعهـا البنـرص، وتحديداً يف 

يدها اليرسى.
املرصيـة  الشـابة  وشـاركت 
خاصيـة  عـرب  متابعيهـا 
«إنسـتجرام»  يف  السـتوريز 
صـورة بدت فيهـا وكأنها عىل 
متن طائرة واسـتعرضت يدها 

اليرسى املزينـًة بخاتم مرّصع 
ُصّمم  باألملاس يتوسطه حجر 
عىل شـكل زهرة بست بتالت، 
وعلَّقـت عليهـا: «أسـتودعكم 

الله».
ورغـم أن نـور لـم تعلن عن 
خرب ارتباطها بشكل حاسم، 
أن  رأوا  متابعيهـا  أن  إال 
الصـورة تؤكـد األمـر، ولكن 
تجاهلـت  املرصيـة  الشـابة 
التعليقـات التـي انهالت عىل 
الصورة ونرشت إعالناً جديداً 
الفنادق عـرب صفحتها  ألحد 
يف «إنسـتجرام» واستعرضت 
جمالها والراحـة التي تتمتع 

بها يف املكان.
صـورة  نـور  نـرشت  كذلـك 
لوالدتها ووّجهت إليها رسـالة 
مؤثرة كتبت فيها: «أمي، فكل 
األيـام والعمر لهـا فال اقتباس 
يكفـي  نـص  وال  ينصفهـا 
لوصفهـا هي الخـري والفضل، 
هـي الحيـاة، هي الـكل طاب 
بكي العمر يا سـيدة النساء».

ُيذكـر أنها ليسـت املـرة األوىل 
التـي تثري فيهـا نـور الغندور 
شائعات حول خطوبتها، فقبل 
عـام تقريبـاً، انتـرشت صور 
رومانسية لها يف جزر املالديف 
وقيل حينها بأنها تعيش عالقة 

حب جّدية.
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