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القاهرة/ الزوراء:
فـاز نقيـب الصحفيـني العراقيـني 
مؤيد الالمي، امس االربعاء، برئاسة 
االتحـاد العـام للصحفيـني العـرب 
للمـرة الثانيـة عـىل التـوايل خـالل 
املؤتمـر العلمي لالتحاد الذي عقد يف 

العاصمة املرصية القاهرة.
وقـال مراسـل ”الـزوراء“: ان مؤيد 
الالمي، نقيب الصحفيني العراقيني، 
فاز برئاسة اتحاد الصحفيني العرب، 
وخالد مريي بمنصـب األمني العام، 
وحاتـم زكريا بمنصـب األمني املايل، 
خالل انتخابات األمانة العامة التحاد 
الصحفيني العرب التي أجريت امس 

األربعاء.
وأضاف: وجاء نـواب رئيس االتحاد 
كما يـيل: عبد الله البقـايل وعبد الله 
الجحـالن وعدنـان الراشـد وأمـرية 
الرزيقـي ومحمد  محمد والصـادق 
العامون  الحمـادي، بينمـا األمنـاء 
املسـاعدون هم كل مـن عابي فارح 
بهـيل  ومـوىس  شـبيطة  ومحمـد 
وراشـد الحمر ويوسـف القصيفس 
وعبـد اللـه حـدي .من جهتـه، ذكر 
االتحـاد العام للصحفيـني العرب يف 
بيان تلقته ”الـزوراء“: ان انتخابات 

األمانـة العامـة التحـاد الصحفيني 
العرب، التي أجريـت امس األربعاء، 
أسـفرت عىل هامش املؤتمر العلمي 
الرابـع عرش عن فوز مؤيـد الالمي، 
نقيب الصحفيني العراقيني، برئاسة 
اتحـاد الصحفيـني العـرب، وخالـد 
مريي بمنصب األمـني العام، وحاتم 

زكريـا بمنصـب األمني املـايل، وعبد 
الله البقايل وعدنان الراشـد.كما فاز 
بعضويـة األمانة العامة كال من عبد 
اللـه الجحالن وأمرية محمد وراشـد 
نبيل ومحمـد الحمادي وعابي فارح 
وعبـد الله حدي والصـادق الرزيقي 
بهـيل  ومـوىس  شـبيطة  ومحمـد 

ويوسف القصيفي. يذكر أن املؤتمر 
العام الرابع عرش للصحفيني العرب 
الذي يعقد بالقاهرة انتخب الهاشمي 
نويرة باإلجماع مستشـارا لالتحاد، 
وعبدالوهاب الزغيالت لرئاسة لجنة 
الحريـات للمرة الرابعـة عيل التوايل.

إن  الزغيـالت:  عبدالوهـاب  وقـال 

املؤتمـر يأتـي يف توقيت مهـم نظرا 
لجملة التحديـات التي تواجه العالم 
العربي. مضيفا: أنهم سوف يعملون 
من خالل لجنـة الحريات عىل اتخاذ 
سلسلة من االجراءات لدعم الحريات 
الصحفيـة من خـالل اسـرتاتيجية 
لدعم الصحفيـني والوقوف عىل آخر 
الصحفيني  التي تواجه  املسـتجدات 
يف كل األقطـار العربيـة.وكان نقيب 
الصحفيني العراقيـني، رئيس اتحاد 
الصحفيني العـرب، مؤيد الالمي، قد 
اكد يف وقت سـابق عـىل أهمية دور 
االتحـاد يف إيجـاد بيئة آمنـة للعمل 
الصحفـي، وفيما أشـاد بتضحيات 
الصحفيني الفلسـطينيني، اشـار اىل 
ان املؤتمـر االنتخابـي الرابـع عرش 
التحاد الصحفيني العرب يف القاهرة 
مهم للفـرتة املقبلة.وقـال الالمي يف 
كلمة له خـالل افتتاح املؤتمر الرابع 
عـرش لالتحـاد يف العاصمة املرصية 
”الـزوراء“:  تابعتهـا  القاهـرة، 
العـام  االتحـاد  باسـم  ”احييكـم 
للصحفيني العـرب وأنتم تحرضون 
جلسـة افتتاح املؤتمـر الرابع عرش 

لهذا االتحاد.

الزوراء/ حسني فالح:
اكـد ائتالف دولة القانون أن القوى 
السياسـية اتفقت عىل منح رئيس 
الـوزراء املكلـف محمد السـوداني 
الحرية الكاملة يف اختيار تشكيلته 
الوزاريـة، وفيمـا رجـح التصويت 
عليها يف جلسة الربملان السبت املقبل، 
رأى محلـل سـيايس ان السـوداني 
املناصب  سيواجه مشـكلة حسـم 

السيادية والدرجات الخاصة كونها 
والتوافق  للمحاصصـة  سـتخضع 
السـيايس.وقال النائـب عن ائتالف 
دولـة القانـون، محمـد الزيـادي، 
يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان القوى 
السياسـية اجتمعت واتفقت فيما 
بينها عىل عـدم الضغط عىل رئيس 
الـوزراء املكلف يف اختيـار كابينته 
الوزاريـة ومنحـه الحريـة الكاملة 

يف تشـكيلها. مبينـا: ان ذلـك يأتي 
من اجل انجـاح الحكومة يف تنفيذ 
الحكومي.واضـاف:  برنامجـه 
ان الكابينـة الوزاريـة ربما سـيتم 
مجلـس  اىل  وتقديمهـا  اكمالهـا 
النـواب للتصويت عليها يف جلسـة 
السـبت املقبل. مرجحا: أن تحظى 
بثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب.

واشـار اىل: ان الحكومـة الجديـدة 

سـتكون حكومة خدمات وسرتكز 
عـىل القطاعات املهمـة التي تمس 
املواطـن. الفتـا اىل: ان السـوداني 
السـيايس  التعـاون  إىل  بحاجـة 
ليتمكن من تشكيل حكومته.وشدد 
عىل رضورة تعاضد جميع الجهود 
مـن اجل إنجـاح حكومتـه لخدمة 
أبنـاء الشـعب العراقي.من جانبه، 
قال املحلل السـيايس، عبد الرحمن 

لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف  محمـد، 
انـه بعد ان نجح االطار التنسـيقي 
مـن خـالل تحالفه مـع السـيادة 
ضمن  الكردسـتاني  والديمقراطي 
حسـم  يف  الدولـة  ادارة  ائتـالف 
انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف 
مرشـحه محمد شـياع السـوداني 
بتشـكيل الحكومـة الجديدة، بدأت 
القـوى  بـني  العميقـة  املباحثـات 

السياسية لتوزيع حصص الكابينة 
الوزاريـة فيمـا بينها.واضـاف: ان 
هنـاك ترسيبات اعالميـة كثرية لم 
ترد صحتها حـول توزيع الحقائب 
الوزاريـة عىل املكونـات واالحزاب، 
لكن ستبقى املعضلة الكربى والتي 
دائمـا تتكرر يف كل مرحلة تشـكيل 
حكومـة أال وهـي حسـم املناصب 
السـيادية واملتمثلة بوزارات الدفاع 

واملاليـة  والخارجيـة  والداخليـة 
الدرجـات  عـن  فضـال  والنفـط 
الخاصة.واشار اىل: ان هناك توجها 
يبدو لتغيري اغلب الدرجات الخاصة 
ورؤسـاء الهيئات املسـتقلة وحتى 
بعض املحافظني من اجل تقسـيم 
املناصـب عـىل االحـزاب املنضوية 

تحت لواء ائتالف ادارة الدولة.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن مجلس القضاء األعىل، امس األربعاء، استقدام 
للدورة  النواب  مجلس  يف  املالية  باللجنة  عضو 
السابقة.وقال املجلس يف بيان تلقته «الزوراء»: ان 
بقضايا  املختصة  الثانية  الكرخ  تحقيق  «محكمة 
املالية  اللجنة  أعضاء  احد  استقدام  قررت  النزاهة 
يف مجلس النواب للدورة السابقة عن تهمة االرضار 
املادة ٣٤٠ من  احكام  الدولة وفق  بأموال  العمدي 

قانون العقوبات».
برصف  توصية  اصدر  اللجنة  «عضو  ان  وأضاف 
قبل  من  التدقيقات  إتمام  قبل  الرضيبية  االمانات 

الجهات الرقابية».
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بغداد/ الزوراء:
منظمة  قرار  بعد  الضغط»  أو  «التهديد  سياسة  رفضها  العراقية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
اوبك+ بخفض انتاج النفط.وقالت يف بيان : «تتابع وزارة الخارجيَّة العراقيَّة ردود األفعال 
تجاذبات». من  القرار  وما عكسه  النفط  إنتاج  تخفيض  بشأن  أوبك+،  منظمة  قرار  عىل 
ُ عن رؤية فنّية مرتبطة  ُيَعربِّ املنظمة  إليه داخل  اإلرتكان  تمَّ  الذي  «املسار  ان  اىل  واشارت 
باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملّية العرض والطلب وحماية مصالح املنتجني 
واملستهلكني، ويجب أن ُتقاَرب عىل أسس فنّية، ويف سياقها االقتصادّي وباتفاق جماعّي 
وتدعم  الضغط،  أو  التهديد  إىل  هادفة  سياسة  أي  ترفض   » أنها  اوبك+».وأكدت  دول  بني 
موقف املنظمة والسيما اململكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة».ودعت إىل «رضورة معالجة 
كل خالف يعنى بهذه القضّية عرب الُسُبل الطبيعّية ويف سياق الحوار املبارش املتوازن، وبما 

يعكس أهّمية الرشاكة الدولّية يف ُجُهود تكريس األمن واإلستقرار يف املنطقة والعالم».
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هنأ رئيـس مجلس النواب، محمد الحلبويس، نقيـب الصحفيني العراقيني، 

مؤيد الالمي، برئاسة اتحاد الصحفيني العرب للمرة الثانية عىل التوايل.

وقـال الحلبويس يف برقية التهنئـة: نتقدَّم بخالص التهانـي والتربيكات إىل 

األرسة الصحفية العراقية بمناسـبة فوز نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد 

الالمي رئيساً التحاد الصحفيني العرب، متمنني له التوفيق يف مهامه لخدمة 

ـة، ويعمل عىل نقل الحقيقة ال  مسـرية إعالم حرٍّ نزيٍه وهادٍف يتحرَّى الدقَّ

غريها، ولتعزيز مكانة العراق يف املحافل العربية والدولية.

هنـأ رئيس مجلس الـوزراء املكلف، محمد شـياع السـوداني، األرسة الصحفية 
العراقية بمناسـبة فوز نقيـب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي رئيسـًا التحاد 

الصحفيني العرب.
وقال السـوداني يف تهنئته: «نتقدم بأجمل التهاني اىل األرسة الصحفية العراقية 
بمناسـبة فوز نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي رئيساً التحاد الصحفيني 

العـرب، متمنـني له التوفيق يف مهامه نحـو تقديم املزيد لحريـة التعبري، والكلمة 
الصادقة واملوضوعية، وحماية العمل الصحفي يف العراق والعالم العربي».

وأضـاف: «ننظر اىل هذا التكليف بأنه إعالء لحضور العراق، ورسـالة تكشـف التقّدم 
الذي ترعاه بالدنا والتزامها يف مجال حرية الرأي والتعبري».
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هنأ وزير الدفاع، جمعة عناد سـعدون، نقيـب الصحفيني العراقيني، مؤيد 
الالمـي، بمناسـبة فوزه برئاسـة اتحاد الصحفيـني العرب للمـرة الثانية 

التـوايل.  وقال سـعدون يف برقية التهنئة: نتقـدُم بخالص التهاني عىل 
والتربيكات إىل السـيد نقيب الصحفيني، األسـتاذ 
العراقيـني،  الصحفيـني  وإىل  الالمـي،  مؤيـد 
ملناسـبة فوز السـيد النقيب وللمـرة الثانية 
برئاسـة اتحـاد الصحفيـني العـرب، خالل 
االنتخابـات التي جـرت يف جمهورية مرص 
العربية، متمنـني له دوام التميـز والعطاء، 
خدمـة للصحافـة والصحفيـني يف العـراق 

والوطن العربي.

هنـأ عميـد كليـة االعـالم يف الجامعـة العراقيـة، ايثار طـارق العبيـدي، نقيب 
الصحفيـني العراقيـني مؤيد الالمي، بفوزه برئاسـة االتحاد العـام للصحفيني 
العـرب للمـرة الثانية عـىل التوايل.وقال العبيـدي يف التهنئة: باسـم عمادة كلية 
اإلعـالم بالجامعة العراقية، أسـاتذة وطلبة وموظفني، 
نبـارك لنقيـب الصحفيـني العراقيني مؤيـد الالمي 
تجديـد الثقة بانتخابه رئيسـا التحـاد الصحفيني 
العـرب للمـرة الثانيـة . واضـاف: ونغتنـم هذه 
املناسـبة لنبارك للصحفيني العـرب ريادة العراق 
لهـذا التجمع املهنـي الحر، مؤكديـن  ومجددين  
موقـف الصحفـي العراقي تجـاه أمتنـا العربية 
وقضاياهـا املصريية، وبخطـاب إعالمي جوهره 

التنمية والبناء الفكري لإلنسان .              

بـارك وزير الشـباب والرياضة، عدنـان درجال ، فوز نقيب الصحفيـني العراقيني مؤيد 
الالمـي بمنصب رئيس اتحاد الصحفيني العرب للمرة الثانية يف انتخابات األمانة العامة 

التحاد الصحفيني العـرب، التي أجريت اليوم يف القاهرة ، ضمن 
املؤتمـر العـام الرابع عـرش للصحفيني العـرب . وذكر بيان 

لـوزارة الشـباب والرياضـة: ان درجـال قـدم التهنئة اىل 
الصحفيني العراقيني والعرب بنجـاح املؤتمر االنتخابي 
ووصـول الالمـي اىل منصب الرئيس بما يـوازي مكانة 
العراق وثقله والحاجة املاسـة لتوحيد الكلمة والصف 
اإلعالمـي الداعـم لقضايانـا املصريية بمهنيـة االعالم 
وخـربة القائمني عليه. متمنيا لالتحـاد العربي التقدم 

واالزدهـار والرقي عـىل درب الكلمـة الصادقة واالعالم 
املهني وملؤيد الالمي النجاح والتوفيق.
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بغداد/ الزوراء: 
عبداللطيف  الجمهورية،  رئيس  اكد 
رئيس  استقباله  خالل  رشيد،  جمال 
الوزراء املكلف محمد السوداني، أهمية 
توحيد الصف لتشكيل الحكومة، وفيما 
بمستوى  االرتقاء  رضورة  عىل  شدد 
التعاون  العالقات مع بريطانيا وتعزيز 
بجرائم  للتحقيق  االممي  الفريق  مع 
امري  من  هاتفيا  اتصاال  تلقى  داعش، 
آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر  دولة 

ثاني.
بيان  يف  الجمهورية  رئاسة  وذكرت 
تلقته ”الزوراء“: ان رئيس الجمهورية 
عبد اللطيف جمال رشيد، تلّقى اتصاالً 
هاتفياً من أمري دولة قطر سمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، وهنأ أمري دولة 
قطر، فخامة الرئيس بمناسبة انتخابه 
رئيساً لجمهورية العراق، متمنياً له كل 
فيما  عمله،  مهام  يف  والسداد  النجاح 
األمري  إىل  وتقديره  شكره  الرئيس  قّدم 

عىل تهانيه وتربيكاته.
االتصال  خالل  جرى  انه  واضافت: 
الثنائية  العالقات  بحث  الهاتفي 
البلدين  تجمع  التي  املتينة  املشرتكة 
عىل  والتأكيد  الشقيقني،  والشعبني 
أهمية امليض من أجل تعزيزها وتنميتها 
يف مختلف املجاالت وبما يحقق املصالح 
االستقرار  ويحقق  للشعبني  املتبادلة 

والسالم يف ربوع املنطقة.
اإلعالمي  املكتب  ذكر  اخر،  جانب  من 

تلقته  بيان  يف  الجمهورية  لرئيس 
”الزوراء“: ان ”رئيس الجمهورية، عبد 
استقبل يف قرص  اللطيف جمال رشيد، 
املُكلف  الوزراء  رئيس  ببغداد،  السالم 
بتشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع 

السوداني“.
جدد  ”السوداني  ان  البيان  وأوضح 
وتربيكاته  تهانيه  اللقاء،  بداية  يف 
رئيساً  انتخابه  بمناسبة  الرئيس  اىل 
للجمهورية، متمنياً له النجاح واملوفقية 

يف أداء مهمته“.
وعرب الرئيس رشيد عن ”شكره وتقديره 
شياع  محمد  املكلف  الوزراء  رئيس  اىل 
بمناسبة  التهاني  له  وجدد  السوداني، 
الجديدة،  الحكومة  تشكيل  تكليفه 

ُمتمنياُ له التوفيق يف مهمته“.
وأضاف البيان ان ”اللقاء بحث األوضاع 
عىل  الجانبان  وأكد  البلد،  يف  العامة 
والعمل  الوطني  الصف  توحيد  أهمية 
من اجل تشكيل حكومة جديدة ُتجابه 
من  وتعمل  البلد  تواجه  التي  التحديات 
وتحسني  العراقي  الشعب  خدمة  اجل 

أوضاعه املعيشية والخدمية“.
يف غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية، 
عبد اللطيف جمال رشيد، رغبة العراق 
الجهود  وتنسيق  التعاون  توطيد  عىل 
الصعد  مختلف  عىل  املشرتك  والعمل 
مع فريق التحقيق األممي حول جرائم 

داعش (يونيتاد).
أن  الجمهورية  لرئاسة  بيان  وذكر 

”رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال 
رشيد، استقبل  يف قرص السالم ببغداد، 
مساعد األمني العام لألمم املتحدة رئيس 
املتحدة  لألمم  التابع  التحقيق  فريق 
التي  الجرائم  عن  املساءلة  لتعزيز 
(يونيتاد)   داعش  عصابات   ارتكبتها 

كريستيان ريترش“.

”شكره  عن  الجمهورية  رئيس  وأعرب 
لألمم  العام  األمني  ملساعد  وامتنانه 
الطيبة“،  وامنياته  تهانيه  عىل  املتحدة 
مؤكداً ”رغبة العراق عىل توطيد التعاون 
عىل  املشرتك  والعمل  الجهود  وتنسيق 

مختلف الصعد“.
كما أكد رئيس الجمهورية، عبداللطيف 

جمال رشيد، رضورة االرتقاء بمستوى 
العالقات مع بريطانيا.

أن  الجمهورية  لرئاسة  بيان  وذكر 
”رئيس الجمهورية، عبداللطيف جمال 
السالم  قرص  يف  امس  استقبل  رشيد، 
العراق  ، السفري الربيطاني لدى  ببغداد 

مارك برايسون ريتشاردسون“.

اللقاء  خالل  الربيطاني  السفري  وقدم 
الرئيس  إىل  ”تهانيه   - للبيان  وفقاً   -
رئيس  منصب  تسنمه  بمناسبة 
أوارص  ”عمق  إىل  مشرياً  الجمهورية“، 
واململكة  العراق  بني  التاريخي  التعاون 

املتحدة“.
وأكد ”رغبة بالده يف تعضيد هذا التعاون 

تحقيقاً للمصالح املشرتكة“.
بدوره، شكر رئيس الجمهورية السفري 
مشدداً  الطيبة،  تهانيه  عىل  برايسون 
بمستوى  االرتقاء  ”رضورة  عىل 
العالقات وتوسيع رقعة التعاون الثنائي 
الصديقني  البلدين  تطلعات  يخدم  وبما 

يف التطور واالزدهار“.
من جانب اخر، أكد رئيس الجمهورية، 
تيار  لرئيس  رشيد،  جمال  اللطيف  عبد 
الحكيم،  عمار  السيد  الوطني  الحكمة 
أهمية توحيد الجهود الوطنية من أجل 
تشكيل الحكومة الجديدة يف سبيل تلبية 

تطلعات املواطنني.
أن  الجمهورية  لرئاسة  بيان  وذكر 
”رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال 
رشيد،  استقبل يف قرص السالم ببغداد 
عمار  الوطني  الحكمة  تيار  رئيس 

الحكيم“.
التهاني  قدم  الحكيم  ”السيد  أن  وتابع 
اللطيف  عبد  الرئيس  إىل  والتربيكات 
رئيساً  انتخابه  بمناسبة  رشيد 
للجمهورية، ُمتمنياً له التوفيق والنجاح 

يف مهام عمله“.

وتقديره  ”شكره  عن  الرئيس  وأعرب 
تهانيه“،  عىل  الحكيم  عمار  السيد  إىل 
الوطنية  الجهود  توحيد  ”أهمية  مؤكداً 
يف  الجديدة  الحكومة  تشكيل  أجل  من 

سبيل تلبية تطلعات املواطنني“.
عبد  الجمهورية،  رئيس  تسلم  كذلك 
اللطيف جمال رشيد، رسالة تهنئة من 

الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
الجمهورية، يف بيان ان ”الرئيس رشيد، 
العراق  لدى  الجزائري  السفري  استقبل، 

بلقاسم محمودي“.
الجزائري،  ”السفري  ان  البيان  وأضاف 
اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  سلم 
الرئيس  جمال رشيد رسالة خّطية من 
الجزائري عبد املجيد تبون حملت تهانيه 
للجمهورية،  رئيسا  انتخابه  بمناسبة 
النجاح والتوفيق يف تحقيق  له   متمنيا 
استقرار  من  العراقيون  إليه  يتطلع  ما 

وتقدم وتطور“.
اىل  للبيان،  وفقا  الرسالة،  وتطرقت 
البلدين،  بني  الثانية  العالقات  ”أهمية 
التعاون املشرتك  ورضورة تطوير آفاق 
للشعبني  املشرتكة  املصالح  وبما يخدم 

العراقي والجزائري“.
”شكره  عن  الجمهورية  رئيس  وأعرب 
املجيد  عبد  الجزائري  للرئيس  وامتنانه 
مؤكداً  األخوية“،  تهانيه  عىل  تبون 
الثنائية  العالقات  تعزيز  ”وجوب 

وتطوير التعاون املشرتك“.

الزوراء/ حسني فالح:
السياسية  القوى  أن  القانون  دولة  ائتالف  اكد 
محمد  املكلف  الوزراء  رئيس  منح  عىل  اتفقت 
تشكيلته  اختيار  يف  الكاملة  الحرية  السوداني 
الوزارية، وفيما رجح التصويت عليها يف جلسة 
ان  سيايس  محلل  رأى  املقبل،  السبت  الربملان 
املناصب  حسم  مشكلة  سيواجه  السوداني 
ستخضع  كونها  الخاصة  والدرجات  السيادية 

للمحاصصة والتوافق السيايس.
محمد  القانون،  دولة  ائتالف  عن  النائب  وقال 
القوى  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الزيادي، 
عىل  بينها  فيما  واتفقت  اجتمعت  السياسية 
يف  املكلف  الوزراء  رئيس  عىل  الضغط  عدم 
اختيار كابينته الوزارية ومنحه الحرية الكاملة 
يف تشكيلها. مبينا: ان ذلك يأتي من اجل انجاح 

الحكومة يف تنفيذ برنامجه الحكومي.
سيتم  ربما  الوزارية  الكابينة  ان  واضاف: 

اكمالها وتقديمها اىل مجلس النواب للتصويت 
أن  مرجحا:  املقبل.  السبت  جلسة  يف  عليها 

تحظى بثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب.
واشار اىل: ان الحكومة الجديدة ستكون حكومة 
التي  املهمة  القطاعات  عىل  وسرتكز  خدمات 
بحاجة  السوداني  ان  اىل:  الفتا  املواطن.  تمس 
تشكيل  من  ليتمكن  السيايس  التعاون  إىل 

حكومته.
الجهود  جميع  تعاضد  رضورة  عىل  وشدد 
الشعب  أبناء  لخدمة  حكومته  إنجاح  اجل  من 

العراقي.
الرحمن  عبد  السيايس،  املحلل  قال  جانبه،  من 
محمد، يف حديث لـ“الزوراء“: انه بعد ان نجح 
االطار التنسيقي من خالل تحالفه مع السيادة 
ادارة  ائتالف  الكردستاني ضمن  والديمقراطي 
الجمهورية  رئيس  انتخاب  حسم  يف  الدولة 
السوداني  شياع  محمد  مرشحه  وتكليف 

املباحثات  بدأت  الجديدة،  الحكومة  بتشكيل 
العميقة بني القوى السياسية لتوزيع حصص 

الكابينة الوزارية فيما بينها.
لم  كثرية  اعالمية  ترسيبات  هناك  ان  واضاف: 
الوزارية  الحقائب  توزيع  حول  صحتها  ترد 
املعضلة  ستبقى  لكن  واالحزاب،  املكونات  عىل 
الكربى والتي دائما تتكرر يف كل مرحلة تشكيل 
السيادية  املناصب  حسم  وهي  أال  حكومة 
واملتمثلة بوزارات الدفاع والداخلية والخارجية 

واملالية والنفط فضال عن الدرجات الخاصة.
اغلب  لتغيري  يبدو  توجها  هناك  ان  اىل:  واشار 
املستقلة  الهيئات  ورؤساء  الخاصة  الدرجات 
تقسيم  اجل  من  املحافظني  بعض  وحتى 
لواء  تحت  املنضوية  االحزاب  عىل  املناصب 
ائتالف ادارة الدولة، وهذا ايضا سيشكل تحديا 
لرئيس الوزراء املكلف، لكن عىل العموم حكومة 
وان  النواب،  مجلس  بثقة  ستحظى  السوداني 

كانت غري مكتملة.
ويف وقت سابق، حّدد ائتالف إدارة الدولة موعد 

التصويت عىل الحكومة.
إنه  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  االئتالف  وقال 
خصص  الذي  الدوري  اجتماعه  االثنني  ”عقد 
رئيس  مكتب  يف  الحكومة،  تشكيل  ملناقشة 

مجلس النواب محمد الحلبويس“.
املستجدات  آخر  بحث  ”االئتالف  أن  وأضاف 
بتشكيل  اإلرساع  ورضورة  للبالد  السياسية 
حكومة الخدمة“، مؤكداً عزمه ”دعوة مجلس 
املقبل  السبت  يوم  جلسة  عقد  اىل  النواب 

للتصويت عىل الحكومة بكامل أعضائها“.
الخميس  انتخب،  قد  النواب  مجلس  وكان 
رشيد  جمال  اللطيف  عبد   ،13/10/2022
رئيسا للجمهورية ويف اليوم نفسه كلف رئيس 
السوداني  شياع  محمد  املنتخب  الجمهورية 

بتشكيل الحكومة.

بغداد/ الزوراء: 

األربعاء،  امس  املدني،  الطريان  سلطة  نفت 

مليارات   4 متنها  عىل  خاصة  طائرة  مغادرة 

دوالر اىل تركيا.

تلقته  املدني  الطريان  لسلطة  بيان  وذكر 

إحدى  ترصيح  يف  جاء  ”ما  أن  ”الزوراء“: 

مطار  خاصة  طائرة  مغادرة  بشأن  النائبات 

اىل  دوالر  مليارات   4 متنها  وعىل  الدويل  بغداد 

”مطار  أن  مبيناً  الصحة“،  عن  عاٍر  تركيا، 

مختلف  من  مالكات  فيه  تتواجد  الدويل  بغداد 

التي  واملدنية  األمنية  الحكومية  التشكيالت 

وعمليات  املسافرين  حركة  وتتابع  تراقب 

تهريب األموال“.

وأضاف أن ”غرفة العمليات يشرتك فيها أمن 

األمنية،  والرشكة  املخابرات  وجهاز  املطار 

الذهبية  واملسكوكات  العموالت  اخراج  وإن 

العامة وجمرك  الجمارك  من اختصاص هيئة 

الجميع  يتواطأ  أن  يمكن  وال  بغداد،  مطار 

لتمرير هذه الكميات الكبرية من األموال“.

تتهمها  التي  األمنية  ”الرشكة  أن  اىل  وأشار 

التي  املدة  خالل  أعمالها  تبارش  لم  النائبة 

الكامريات  ”جميع  أن  اىل  الفتاً  ذكرتها“، 

تعمل بشكل طبيعي ومستمر وتسجل جميع 

األحداث داخل وخارج اروقة املطار“.

 واكد البيان ان ”سلطة الطريان املدني العراقي 

بإقامة  القانوني  حقها  باستخدام  ستقوم 

زوراً  يشاع  وما  يقال  ما  بكل  قضائية  دعوى 

ليلفقوا  رسمية  بوثائق  معززاً  دليل  بدون 

الدقيقة  وغري  الكاذبة  اإلخبار  من  مجموعة 

يف  واإلرباك  الفوىض  ثقافة  إشاعة  هدفها 

الخدمة  لتقديم  يهدف  الذي  عملها  واقع 

للمسافرين“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس األربعاء، حالة 
توقعت  فيما  املقبلة،  لاليام  البالد  يف  الطقس 
اليوم  الوسطى  املنطقة  يف  لألمطار  تساقطاً 
”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  الخميس.وذكر 
املنطقة  يف  الخميس  اليوم  البالد  ”طقس  أن 
مع  غائم  اىل  جزئياً  غائماً  سيكون  الوسطى 
منها،  الشمالية  األقسام  يف  أمطار  تساقط 
اليوم  عن  قليالً  تنخفض  الحرارة  ودرجات 
املنطقة  يف  الطقس  سيكون  بينما  السابق، 
الشمالية غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر 
خفيفة ، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات 
عن اليوم السابق ، فيما سيكون الطقس غائماً 
الحرارة  ودرجات  الجنوبية،  املنطقة  يف  جزئياً 
البيان  السابق“.وأضاف  لليوم  مقاربة  ستكون 
أن ”طقس يوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً 
سيكون  بينما  الوسطى،  املنطقة  يف  غائم  اىل 
ممطراً  غائماً  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس 
سيكون  فيما  أحياناً،  رعدية  عواصف  وحدوث 

أما  الجنوبية،  املنطقة  يف  جزئياً  غائماً  الطقس 
اليوم  عن  قليالً  فستنخفض  الحرارة  درجات 
السابق يف االقسام الوسطى والشمالية ، يف حني 
تكون مقاربة لليوم السابق يف القسم الجنوبي 

من البالد“.
وتابع أن ”طقس يوم السبت سيكون صحواً مع 
الوسطى والجنوبية  املنطقتني  الغيوم يف  بعض 
الشمالية  املنطقة  يف  الطقس  سيكون  فيما   ،
فستكون  الحرارة  درجات  أما   ، جزئياً  غائماً 
 ، الوسطى  املنطقة  يف  السابق  لليوم  مقاربة 
املنطقتني  السابق يف  اليوم  وتنخفض قليالً عن 
اىل  البالد“.ولفت  من  والجنوبية  الشمالية 
يف  صحواً  املقبل  االحد  ليوم  البالد  ”طقس  أن 
سيكون  فيما   ، والجنوبية  الوسطى  املنطقتني 
مع بعض  الشمالية صحواً  املنطقة  الطقس يف 
الغيوم ،  أما درجات الحرارة فستكون مقاربة 
لليوم السابق يف االقسام الوسطى والجنوبية، يف 
حني سرتتفع قليالً عن اليوم السابق يف القسم 

الشمايل من البالد“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
صفوان  االقتصادي،  الخبري  حدد 
وارتفاع  التضخم  اسباب  قيص، 
فيما  ذلك،  معالجة  وطرق  االسعار 
اشار اىل ان الوضعني املايل واالقتصادي 

للعراق جيدان.
لـ“الزوراء“:  حديث  يف  صفوان  وقال 
إمكانية  عدم  ان  الواضح  ”من  انه 
طلبات  تلبية  عىل  العراقي  االقتصاد 
اىل  بالعراق  تدفع  املحيل  االستهالك 
خارج  من  السلع  معظم  استرياد 
قد  العاملي  التضخم  ومعدل  الحدود 
يستورد  والعراق   8% من  يقرتب 
 90% عن  يقل  ال  بما  احتياجاته 
االسترياد،  من  االحتياجات  هذه  من 
استرياد  هناك  سيكون  وبالتأكيد 
للتضخم من العالم وهذا ال يتوازن مع 

مواجهة  عىل  العراقي  املستهلك  قدرة 
ارتفاع االسعار“.

حاولت  ”الحكومة  ان  اىل  واشار 
بعملية  تقوم  ان  السابقة  بالفرتة 
خالل  من  االسعار  وتغيري  التصدي 
والسلة  التموينية  البطاقة  مفردات 

الغذائية“.
مكانات  تحديث  ”عملية  ان  وبنّي 
عىل  االقتصادي  القطاع  يف  االستثمار 
اجل  الخارجي من  او  املحيل  املستوى 
زيادة املعروض وعدم ارتفاع االسعار 
التضخم  معدل  تقليل  يف  ستساهم 
مستمر  ارتفاع  وجود  وعملية 
لألسعار بسبب ان الطلب هو اكرب من 

العرض“.
العراقي  الدينار  ”قيمة  ان  واوضح 
قرار  نتيجة  التخفيض  اىل  تعرضت 

البنك املركزي مما دفع بمعظم اسعار 
السلع اىل ادراك انخفاض قيمة الدينار 
فزادت اسعار هذه السلع لكن اسعار 
يف  شبهة  اىل  ايضا  تعرضت  العقارات 
ليس من خالل  االموال  عملية غسيل 
خالل  من  وانما  العملة  بيع  نافذة 
سوق العقارات وسوق الذهب بمعنى 
بهذه  القيام  حاولوا  الفاسدين  ان 
العملية بغرض تبييض اموالهم خارج 

نافذة بيع العملة“. 
ولفت اىل انه ”كلما زادت االسعار زاد 
عدد  ان  بمعنى  الفقر،  خط  مستوى 
مستوى  تحت  هم  الذين  او  الفقراء 
الزمن،  مرور  مع  يتنامى  الفقر  خط 
فعلينا القيام بمجموعة من املعالجات 
االقتصادية التي تنسجم مع التصدي 

للتضخم والنخفاض قيمة الدينار“.

الدعم  دائرة  ”توسيع  ان  واضاف 
لقطاعات االنتاج الحقيقية ستساهم 
وزيادة  جديدة  وظائف  خلق  يف 
املعروض من السلع، وبالتايل السيطرة 
ان  مؤكدا  التضخم“،  معدالت  عىل 
”معدل النمو الحايل يف العراق هو 3% 

.”
طاقات  يمتلك  ”العراق  ان  اىل  واشار 
غري مستغلة يف كل القطاعات، وهذه 
التصدي  لغرض  تستثمر  ان  ممكن 
امكانية  ايضا  وهناك  التضخم،  اىل 
مستوى  عىل  الدعم  مستوى  زيادة 
الطبقات الهشة من اجل عدم الضغط 
بطاقات  توزيع  باتجاه  األسعار  عىل 
اجتماعية  او رعاية  اضافية  تموينية 
بمعنى  الطلب،  نقلل  لكي  اضافية 
الدعم العيني للسلع وليس النقدي“. 

يمتلك  املركزي  ”البنك  ان  وبنّي 
املالية  ووزارة  جيدة  احتياطيات 
ويمكن  ماليا،  فائضا  تمتلك  ايضا 
عدم تحويل زيادة االسعار العاملية اىل 
املستهلك العراقي من خالل مجموعة 
الرعاية  املصدات من خالل نظام  من 
الدعم  نظام  خالل  من  االجتماعية 
ذات  طبقات  ايضا  وشمول  لإلنتاج 
دون  وما  الخامسة  الدنيا  الدرجات 
الف  بمئة  مقطوعة  بمخصصات 

دينار، وهذا قد يساهم يف تقليل اثار
 واختتم ان ”الوضع املايل للعراق جيد 
لكن  أيضا،  جيد  االقتصادي  والوضع 
نحتاج اىل ادارة كقوى لهذه املوارد يف 
الفساد  من  للحد  القادمة  الحكومة 
يف  العراقي  االقتصاد  دور  وتفعيل 

عملية التنمية“.

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  األول  النائب  شدد 
امس  املندالوي،  محسن  النواب، 
األربعاء، عدم التهاون أمام ”رسقة 
املتورطني فيها  إيداع  القرن“ حتى 

إىل السجن بالتعاون مع القضاء.
األول  للنائب  املكتب اإلعالمي  وقال 
لرئيس مجلس النواب يف بيان تلقته 
ترأس  ”املندالوي  ان  ”الزوراء“: 
النزاهة  للجنة  موسعاً  اجتماعاً 
وزير  خالله  استضافت  النيابية، 
السابق وكالًة ”إحسان عبد  املالية 
الجبار“، ووكيل وزير املالية ”طيف 
يف  املسؤولني  من  وعدداً  سامي“، 
الدوائر املعنية، للوقوف عىل تفاصيل 
رسقة مبالغ األمانات املتجمعة لدى 

الهيأة العامة للرضائب“.

أمام  يتهاون  ”لن  املندالوي  وأّكد 
العراق“،  تأريخ  يف  رسقة  أكرب 
سيتخذ  ”املجلس  ان  اىل  مشريا 
إجراءات حقيقية وجادة حتى إيداع 
املتورطني بهذه الرسقة إىل السجن 
املال  القضاء لحماية  بالتعاون مع 

العام“.
ودعا النائب األول القضاَء إىل ”اتخاذ 
بحق  املناسبة  القانونية  اإلجراءات 
القرن“،  رسقة  يف  املتهمني  جميع 
من  كل  ”ردع  رضورة  عىل  مشددا 
بمقدرات  العبَث  نفسه  له  تسوَّل 
العقوبات  أقىص  وإنزال  الشعب 
بهذه  تورطه  يثبت  من  بحق 
لحفظ  منصبه،  كان  أياً  الجريمة 
أيدي  من  العراقيني  وخريات  أموال 

الفاسدين“.

بغداد/ الزوراء:

العامة  املرور  مديرية  أرجعت 

االزدحامات الخانقة التي تشهدها 

العاصمة بغداد بشكل يومي إىل 11 

سبباً. 

أسباب  بعض  إن   : بيان  يف  وقالت 

املركبات  ”كثرة  املروري  الزخم 

الشوارع  و“ضيق  واستريادها“، 

و“التخسفات  كفايتها“،  وعدم 

فضالً  الطرق“،  بعض  يف  املوجودة 

ونهر  األرصفة  عىل  ”التجاوز  عن 

املحالت  أصحاب  قبل  من  الطريق 

التجارية“.

إىل  أيضاً  العامة  املرور  وأشارت 

”وجود أكرب مركز تجاري يف العراق 

للمواد الغذائية يف منطقة الشورجة 

سبباً  عدته  الذي  بغداد“،  وسط 

االسباب فهو  أما سادس  خامساً، 

”وجود  املرور  مديرية  وبحسب 

أكرب مركز لتجارة أدوات السيارات 

يف منطقة السنك“.

السابع  السبب  أن  إىل  أيضاً  ولفتت 

حي  أكرب  بـ“وجود  يتلخص 

من  يمتد  والذي  بغداد  يف  صناعي 

الحرضة  باتجاه  الطريان  ساحة 

الشيخ  منطقة  نحو  القادرية 

أكثر  ”وجود  عن  فضالً  عمر“، 

واملعاهد  والجامعات  الكليات 

واملعاهد  يف مركز املدينة“. 

أن  إىل  أيضا  العامة  املرور  ونوهت 

”أكثر الدوائر الحكومية والوزارات 

ترتكز يف مركز املدينة“، فيما عزت 

االمتثال  ”عدم  إىل  العارش  السبب 

من  الكثرية  واملخالفات  للقانون 

إىل  يؤدي  املواطنني  بعض  قبل 

كثافة مرورية“.

فقالت  عرش،  الحادي  السبب  أما 

املرور إنه ”قلة الگراجات وباألخص 

بالسكان  املكتظة  املناطق  يف 

والتجارية“.

الرئيسية  بغداد  شوارع  وتشهد 

يشل  حادا  مروريا  زخما  صباحا 

لساعات،  ويستمر  فيها  الحركة 

سيما بعد مبارشة طلبة الجامعات 

الشهر  الرسمي  بالدوام  واملدارس 

الحايل.

بغداد/ الزوراء:
باستقدام  أمر  صدور  األربعاء،  امس  االتحادية،  النزاهة  هيئة  أعلنت 
املدير العام األسبق لدائرة التقاعد والضمان االجتماعي التابعة لوزارة 

العمل والشؤون االجتماعية.
أن ”محكمة  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  الهيئة يف  دائرة تحقيقات  وذكرت 
أمراً  أصدرت  النزاهة  قضايا  يف  بالنظر  ة  املُختصَّ الرصافة  تحقيق 
االجتماعي  والضمان  التقاعد  لدائرة  األسبق  العام  املدير  باستقدام 
عمداً  اإلرضار  بتهمة  االجتماعيَّة؛  والشؤون  العمل  لوزارة  التابعة 
بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها، عىل خلفيَّة عدم إدراج املبالغ 
الضمان  صندوق  يف  املضمونني  ال  الُعمَّ ة  حصَّ بتسديد  ة  الخاصَّ كافة 
بالرشكة  ة  الخاصَّ املبالغ  يف  الكبري  االختالف  عن  فضالً  االجتماعي، 

ة لصناعة املضادات الحيوية (اكاي)“. العامَّ
ة بالنظر يف قضايا النزاهة  وأضافت أن ”محكمة تحقيق الرصافة املُختصَّ
قت فيها الهيئة وإحالتها عىل  أصدرت أمر االستقدام يف القضيَّة التي حقَّ

القضاء؛ بناًء عىل أحكام املادة 340 من قانون العقوبات“.
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بـارك االتحاد العراقـّي للّصحافـِة الرياضّيِة 
مؤيـد  العراقيـني  الصحفيـني  لنقيـب 
الالمي“فوزه بَمنصِب رئيس اتحاِد الصحفيني 

العرب للمرِة الثانية عىل التوايل.
وذكر االتحاد يف تهنئته :“ ان فوَز الالمي جاَء 
عن جدارٍة واستحقاٍق، بعَد أن اسهَم بصورٍة 
فاعلٍة بتطويِر مديات العمِل املهنّي يف االتحاِد 
العربـّي يف فرتتـه األوىل، وُقدرته عـىل تعزيِز 
دوِر االتحاداِت املُنضوّيِة تحت االتحاِد بشكٍل 
جعلُه يكسـُب الثقَة ويظفـر باملَنصِب للمرِة 

الثانية برباعة“.
واضـاف انه :“ يتطلع الن يكـوَن فوُز العراق 
برئاسِة اتحاد الصحفيني العرب فرصًة طيبًة 
للصحافـِة العراقّيـِة لزيـادِة أوارص التعاوِن 
مـع زميالتهـا العربّية. كمـا إن فـوَز نقيب 

 

الصحفيني العراقيني ”مؤيد الالمي“ برئاسِة 
اتحاِد الصحفيني العرب يؤكُد تميز الّصحافِة 

العراقّيِة وتأريخها الحافِل باالبداع“.

تونس/ متابعة الزوراء:
بـدأ نحـو 3200 مخبـز يف تونـس، امـس 
األربعاء، إرضابا مفتوحا، ملطالبة الحكومة 
بسداد مستحقات مالية للعام 2021 مقابل 

إعداد الخبز.
وقـال أصحاب املخابـز إنهم سـيواصلون 
اإلرضاب حتى استجابة الحكومة ملطالبهم. 
فيما تعيش البالد مؤخرا عىل وقع احتقان 
اجتماعي كبـري. ويؤكد أصحاب املخابز أن 
ديون الدولة املستحقة لصالح املخابز تعود 
لـ14 شهرا ووصلت قيمتها إىل 250 مليون 

دينار تونيس.
وتطالب الغرفـة الوطنية ألصحاب املخابر 
”تسديد مسـتحقات 14 شهرا مقابل دعم 
صناعة الخبز“، وفقا لترصيحات صحافية 

ألحد املسؤولني يف هذه النقابة. 
املخابـز  مـن   95% أن  النقابـة  وأكـدت 
الخبـز  دعـم  عمليـات  مـن  املسـتفيدة 
مـن الحكومـة أغلقـت أبوابهـا األربعـاء، 
وسـتواصل التوقـف عـن العمـل إىل حـني 

التوصل إىل اتفاق.
ومن املفرتض أن تسـتفيد هذه املخابز من 
دعم مايل حكومي، لكن السلطات لم تسدد 
ألصحابهـا منـذ 2021 املبلغ املقـدر بنحو 
250 مليون دينار (نحو 78 مليون يورو).

ونفـذ عدد من أصحاب املخابز احتجاجا يف 
مقـر منظمة األعـراف يف العاصمة تونس. 
ويقـول نجيـب املحمدي صاحـب مخبز يف 

محافظة نابل (رشق) ويشـغل ستة عمال 
”14 شـهر ونحن ندفع من عندنا من أجل 

صنع الخبز. لم نعد نتحمل“.
مقابـل ذلـك، يواصـل نحـو 1200 مخبـز 
منتـرشة يف كامـل البالد غـري معنية بدعم 

الحكومة عملها.
وتفتقد تونس بشـكل يكاد يكون شـهريا 
بعـض املواد الغذائية األساسـية كالسـكر 

والحليب.
وشهدت عمليات التزويد بالوقود األسبوع 
املـايض اضطرابـا كبـريا داخـل املحطات، 

تواصل عىل امتداد خمسة أيام.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية متواصلة 
منـذ سـنوات، وأعلن صنـدوق النقد الدويل 
السبت توصله التفاق عىل مستوى الخرباء 
مـع السـلطات التونسـية ملنحهـا قرضـا 
بقيمـة 1,9 مليـار دوالر عىل 48 شـهرا يف 
انتظار موافقة نهاية يتم إقرارها يف كانون 

األول/ ديسمرب القادم.
ومقابل القرض، تتعهد الحكومة التونسية 
بتنفيذ حزمة من اإلصالحات أهمها مراجعة 
سياسة الدعم ومنحه ملستحقيه فضال عن 

إعادة هيكلة الرشكات الحكومية.
كمـا تعيش البالد عىل وقع أزمة سياسـية 
منـذ أن قـرر الرئيس قيس سـعّيد احتكار 
السـلطات يف 25 تموز/يوليو 2021 وعني 
الحقا حكومة جديدة وعدل دسـتور 2014 

وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام.

القاهرة/ الزوراء:
فـاز نقيب الصحفيـني العراقيني، مؤيد 
الالمي، امس االربعاء، برئاسـة االتحاد 
العام للصحفيـني العرب للمـرة الثانية 
عىل التوايل خالل املؤتمر العلمي لالتحاد 
الذي عقد يف العاصمة املرصية القاهرة.

وقال مراسل ”الزوراء“: ان مؤيد الالمي 
نقيب الصحفيني العراقيني فاز برئاسة 
اتحـاد الصحفيني العـرب، وخالد مريي 
بمنصـب األمـني العـام، وحاتـم زكريا 
بمنصـب األمني املـايل، خـالل انتخابات 
األمانة العامة التحاد الصحفيني العرب، 

التي أجريت امس األربعاء.
وأضـاف: وجاء نواب رئيس االتحاد كما 
ييل: عبد الله البقـايل وعبد الله الجحالن 
وعدنان الراشـد وأمرية محمد والصادق 
الرزيقي ومحمد الحمادي، بينما األمناء 
العامون املسـاعدون هـم كل من عابي 
فـارح ومحمـد شـبيطة ومـوىس بهيل 
وراشد الحمر ويوسف القصيفس وعبد 

الله حدي .
من جهته، ذكر االتحاد العام للصحفيني 
”الـزوراء“:  تلقتـه  بيـان  يف  العـرب 
العامـة التحـاد  انتخابـات األمانـة  ان 
الصحفيـني العـرب، التـي أجريت امس 
األربعـاء، أسـفرت عىل هامـش املؤتمر 
العلمي الرابع عرش عن فوز مؤيد الالمي 
نقيـب الصحفيـني العراقيني، برئاسـة 
اتحـاد الصحفيني العـرب، وخالد مريي 

بمنصـب األمـني العـام، وحاتـم زكريا 
بمنصـب األمني املايل، وعبـد الله البقايل 

وعدنان الراشد.
كما فـاز بعضويـة األمانـة العامة كال 
مـن عبـد الله الجحـالن وأمـرية محمد 
وراشـد نبيل و محمد الحمـادي وعابي 
فارح وعبد الله حدي والصادق الرزيقي 
ومحمد شـبيطة وموىس بهيل ويوسف 

القصيفي. 
يذكـر أن املؤتمـر العـام الرابـع عـرش 
للصحفيني العرب الذي يعقد بالقاهرة، 
باإلجمـاع  نويـرة  الهاشـمي  انتخـب 
وعبدالوهـاب  لالتحـاد،  مستشـارا 
الزغيالت لرئاسـة لجنة الحريات للمرة 

الرابعة عيل التوايل.
وقـال عبدالوهاب الزغيـالت: إن املؤتمر 
لجملـة  نظـرا  مهـم  توقيـت  يف  يأتـي 
التحديـات التـي تواجه العالـم العربي. 
مضيفا: أنهم سـوف يعملون من خالل 
لجنة الحريـات عيل اتخاذ سلسـلة من 
االجـراءات لدعـم الحريـات الصحفيـة 
من خالل اسـرتاتجية لدعـم الصحفيني 
والوقوف عيل آخر املستجدات التي تواجه 

الصحفيني يف كل األقطار العربية.
العراقيـني،  الصحفيـني  نقيـب  وكان 
رئيس اتحـاد الصحفيني العـرب، مؤيد 
الالمـي، قـد اكـد يف وقـت سـابق عـىل 
أهميـة دور االتحاد يف إيجـاد بيئة آمنة 
للعمل الصحفي، وفيما أشاد بتضحيات 

الصحفيني الفلسـطينيني، اشـار اىل ان 
املؤتمـر االنتخابـي الرابع عـرش التحاد 
مهـم  القاهـرة  يف  العـرب  الصحفيـني 

للفرتة املقبلة.
وقـال الالمـي يف كلمة له خـالل افتتاح 
املؤتمر الرابع عرش لالتحاد يف العاصمة 
القاهـرة، تابعتهـا ”الزوراء“:  املرصية 
”احييكم باسم االتحاد العام للصحفيني 
العـرب وانتم تحرضون جلسـة افتتاح 

املؤتمـر الرابـع عرش لهـذا االتحـاد، يف 
البداية اتوجه بالتقدير والشـكر والثناء 
اىل فخافة الرئيس عبد الفتاح السـييس 
رئيـس جمهوريـة مـرص العربيـة عىل 
رعايته هذا املؤتمر، كما اتوجه بالشـكر 
العربيـة  مـرص  لجمهوريـة  والتقديـر 
وشعبها الكبري عىل احتضان هذا االتحاد 

الذي يقرتب من عامه الستني تقريبا“.
وأضاف: ان ”هـذا املؤتمر هو دوري كل 

اربع سـنوات، لكـن بهذه الـدورة هناك 
مسـؤولية كبـرية عىل االتحـاد وقيادته 
القادمة كما تطرق االخ ضياء رشـوان. 
مشـريا اىل: ان من القضايا التي يفرتض 
ان نعمـل عليهـا جميعـا يف مقدمتهـا 
الجوهريـة  والتعجيـالت  االصالحـات 
ونحـن تكلمنا مـع السـادة والزمالء يف 
قيادات النقابات العربية واالمانة العامة 
خـالل الفرتات السـابقة، وهـذه ضمن 

جدول اعمال املؤتمر، وبالتأكيد سنويص 
بها حتـى تقرر االمانـة العامة القادمة 

الجديدة للبدء يف آليات تنفيذها“.
وتابع: ”ايضا سـيعمل االتحاد يف الفرتة 
القادمة عىل تحديد عالقاته مع املنظات 
الدولية واالممية ذات الشأن والصلة بأن 
يكـون ليس ندا لهـا وإنما قـوي مثلها 
ويتكلـم معها بلغة العربي الواثق وبلغة 

الصحفي املتمكن“.
واشـار اىل ان ”بلداننا تتعرض لهجمات 
عديـدة، يجـب ان نعمـل عـىل تقويـة 
مجتماعاتنا وبلداننا الوطنية الننا نعتقد 
ان مـن خـالل فتح عالقـات موضوعية 
ومتوازنـة مع هـذه املنظمـات الدولية 
نسـتطيع مـن خاللهـا ان نؤثر بشـكل 
موضوعـي، ال نريد ان نطبـل ألي بلد او 
نظـام او جهة حكومية يف أي بلد عربي، 
لكن عليهم ان يعرفوا الحقيقة كما هي 
وليـس مـن خالل مـدون او مـن خالل 

شخص ثاٍن ال نعرفه هنا او هناك“.
وبني ان ”النقابـات واالتحادات العربية 
وهي تمثل عرشات االالف من الصحفيني 
يف عمـوم الوطن العربـي لديها قدرة ان 
تعطي كامل املعلومات سـلبية كانت او 
ايجابية ألي منظمة تريد، ونحن سنفتح 
ابوابنـا وكل بلداننـا العربيـة ان ارادت 
زيارة هذه البلـدان لتطلع عىل الحقيقة 
كما هي وعىل االرض مبارشة وليس من 

خالل كالم هنا او كالم هناك“.

ومىض بالقول: ”ايضا ال بد ان نثني عىل 
شجاعة وتضحيات الشعب الفلسطيني 
العظيم الذي يواجه االحتالل يف كل يوم، 
والبـد ان نشـيد بتضحيـة الصحفيـني 
الفلسطينيني وايضا نوجه تحية ألرواح 
شـهداء الصحافة العربية ويف مقدمتها 
ولـروح  الحبيبـة،  فلسـطني  شـهداء 
الشهيدة الراحلة شريين ابو عاقلة الذي 
اغتالها االحتالل بدم بـارد وامام انظار 

العالم كله“.
ولفـت اىل ان ”هـذه االتحـاد وجـد لكي 
يكـون قويا عزيـزا مهما ومؤثـرا، ومن 
خـالل صحافة حرة، ومن خـالل ايجاد 
بيئـة آمنـة للعمـل الصحفـي يف عموم 
الوطـن العربـي، نسـتطيع ان نقول ان 
التنمية املسـتدامة سـتكون لكن بدون 
حريـة الـرأي والتعبـري وبـدون وجـود 
صحافـة حرة لالسـف اقـول ان بلداننا 
سترتاجع كثريا، لذلك سنناضل ونجاهد 
من اجل حرية التعبري ومن اجل صحافة 
حرة لعموم الصحفيني يف مختلف بلداننا 

العربية“.
وختم القول: ”مرة اخرى احيي زمالئي 
وزميالتي الذيـن جاؤونا هنا من بلداننا 
العربية ليحرضوا هذا املؤتمر، مرة اخرة 
اشـكر جمهوريـة مـرص العربيـة عىل 
النابض  ضيافتها واسـتقبالها وقلبهـا 
للوطن العربـي واتحادنـا، واقول أخريا 

تحيا مرص تحيا مرص تحيا مرص“.
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لندن/ متابعة الزوراء:
بصيحـات االسـتهجان ووابـل من 
االنتقادات، افتتحت رئيسة الوزراء 
جلسـة  تـراس،  ليـز  الربيطانيـة 
مساءلة حكومتها يف الربملان، امس 
األربعـاء، فيما أرصت عـىل أنها لن 
تسـتقيل مـن منصبها وسـط جو 
عاصف يف جلسة مساءلة هي األوىل 
منذ الرتاجع عن خطتها الرضيبية.

املحافظـة،  السياسـية  أن  إال 
تصدت هذه املرة بشـدة لالنتقادات 
والسـخرية أيضاً، السـيما من قبل 
زعيم حـزب العمـال املعارض، كري 

ستارمر.
فعىل عكس خطابها الشـهري الذي 
أعلنت فيه األسبوع املايض تراجعها 
عن خطتها االقتصادية، عقب تنحي 
وزيـر ماليتهـا كـوايس كوارتنـغ، 
مقدمة اعتذارها للربيطانيني، حيث 
بدت كئيبـة منهزمـة، ظهرت هذه 

املرة ”مصممة“ وصلبة.
إذ حـني واجهها سـتارمر سـاخراً 
ومتسائال :“ ملاذا ال تزال هنا بعد أن 
اسـتقال وزير ماليتها“. ردت بتحد 

قائلة:“ أنا باقية ولست بمنسحبة. 
وأكدت أنهـا ترصفت وفق مصلحة 

البالد.
كما أرصت عىل أنها لن تستقيل من 
منصبهاوسط جو عاصف يف جلسة 
مساءلة هي األوىل منذ الرتاجع عن 

خطتها الرضيبية.
إىل ذلك، كـررت اعتذارها، لكن دون 
أن تبـدو عليها مالمح الهزيمة هذه 
املـرة. إذ قالت:“ لقـد كنت واضًحة 
جـًدا، واعتـذرت، لكـن اآلن ينبغي 
تنفيذالتغيـريات التـي أعلنت عنها 

الحكومة.
لكن سـيوف املنتقدين لم ترحمها، 
بل طالتهـا من كل حـدب وصوب. 
فقـد شـكك العديـد من النـواب يف 

قدرتها وخطتها.
كما تسـاءل بعضهم ”ملاذا أنت هنا 

إن“ كان برنامجك جيد، يف إشارة إىل 
جلسـات املساءلة الحكومية. بينما 
سـأل آخر ”هـل نمتنع عن غسـل 

وجهنا باملاء الدافئ يف الشتاء؟“
إال أنهـا يف كل مـرة كانـت تجيـب 

وتتصدى مؤكدة بقاءها.
ويبدو أن تراس ”نفدت بريشها“ يف 
أول جلسة استجواب نيابية، منذ أن 
ألغـى وزير املاليـة الجديد جرييمي 
هانـت حزمة تخفيضـات رضيبية 
كانت حكومتها أعلنت عنها الشهر 

املايض.
يشـار إىل أن حزمـة التخفيضـات 
الرضيبيـة غـري املمولة التـي أعلن 
عنهـا يف 23 سـبتمرب/ أيلول كانت 
أثارت اضطرابات يف األسواق املالية، 
وأدت إىل تراجع سعر رصف الجنيه 
تكلفـة  زادت  كمـا  االسـرتليني، 
اململكـة  يف  الحكومـي  االقـرتاض 

املتحدة،.
ما دفـع بنـك إنجلـرتا للتدخل ملنع 
وصـول األزمـة إىل االقتصـاد الكيل 
التقاعـد  معاشـات  وتعريـض 

للخطر.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلـن الرئيـس الـرويس، فالديمـري بوتـني، 
حالة الحرب يف األقاليـم الـ4 األوكرانية التي 
تـم ضمها لروسـيا (دونيتسـك ولوغانسـك 
وخريسـون وزابوريجيـا)، فيمـا تعهد حلف 
شـمال األطلـيس ”الناتـو“ بتزويـد أوكرانيا 

بمضادات للطائرات املسرية خالل أيام.
وقال يف اجتماع ملجلس األمن الرويس، وقعت 
مرسـوما عـىل وضـع األحـكام العرفيـة يف 

دونباس وخريسون وزابوريجيا.
كما بني بوتني أنه منح صالحيات أكرب لحكام 
األقاليـم الروسـية لضمـان األمـن وتنظيـم 
عمـل املصانـع واملؤسسـات لدعـم العملية 
العسـكرية، معلناً عن إنشـاء مقرات للدفاع 

اإلقليمي يف املناطق املنضمة لروسيا.
ووجه الحكومة بتشـكيل مجلس تنسـيقي 

مع األقاليم املنضمة برئاسة رئيس الوزراء.
إىل ذلـك، اتهـم الرئيس الرويس نظـام كييف 
بالوقـوف وراء التفجري يف جـرس القرم الذي 

وقع يف 8 أكتوبر الجاري.
أي عـرض  أوكرانيـا ترفـض  أن  أكـد  كمـا 

للتفاوض وتستمر يف قصف املدنيني.
يذكر أن بوتني أعلن، يف 30 سبتمرب املايض يف 
احتفال حاشد بالساحة الحمراء يف موسكو، 
قرار الضم لـ 4 أقاليم أوكرانية، ووقع ممثلو 
تلك املناطق عىل املراسيم، عىل وقع التصفيق 

الحار.
إال أن تلـك الخطوة أثارت انتقـادات عارمة، 
وتأكيدات دولية بأن هذا القرار لن يغري شيئاً 
عىل الصعيد الدويل، السـيما أنه الغ ويعارض 
القوانني الدولية، السيما أن االستفتاءات التي 
أجريـت يف تلـك املناطق جـرت تحت ”ضغط 

االحتالل الرويس“.
ويسـيطر الروس حالياً عىل %72 من مدينة 

زابوريجيا، بحسـب مـا أكد معهد دراسـات 
الحرب (آي إس دبليـو) األمريكي، فيما تقع 
نحو %80 من أرايض خريسـون وعاصمتها 
التـي تحمـل االسـم نفسـه تحـت القبضة 
الروسـية، يف حـني تحـاول أوكرانيـا التقدم 

باتجاه املدينة.
يف غضـون ذلـك تعهد حلف شـمال األطليس 
”الناتو“ بتزويد أوكرانيا بمضادات للطائرات 

املسرية خالل أيام.
تفضيـال، قـال األمـني العـام لحلـف الناتو 
ينس سـتولتنربغ، إن الحلف سيزود أوكرانيا 
يف األيـام املقبلـة بمنظومـات دفـاٍع مضادة 

للطائرات املسرية.
وأضاف ستولتنربغ أن تسليم هذه املنظومات 
يهدف ملساعدة كييف يف الدفاع عن نفسها يف 

مواجهة الطائرات املسرية.
وأشـار سـتولتنربغ إىل أن أهـم يشء يمكـن 
فعله ألوكرانيا، هو تنفيذ ما وعد به الحلفاء، 

وتسليم املزيد من منظومات الدفاع الجوي.
فولوديمـري  األوكرانـي  الرئيـس  وكان 
زيلينسـكي قـد طالـب الغرب بتزويـد بالده 
بمزيـد مـن أنظمة الدفـاع الجـوي للتصدي 

للرضبات الروسية.
وقـد كشـف البنتاغـون أن اإلدارة األمريكية 
تتوقـع نقل أول أنظمة صواريخ ”ناسـامز“ 
NASAMS املضـادة للطائـرات إىل كييـف يف 

األسابيع املقبلة.
فمـع اسـتمرار القصـف الصاروخـي عـىل 
تسـعى  أخـرى،  ومـدن  كييـف  العاصمـة 
السـلطات األوكرانية إىل الحصـول مضادات 

جوية كافية لحماية أجوائها.
لكن تساؤالت تطرح بشأن فعالية منظومات 
الدفاع الجوي التي تملكها القوات األوكرانية 

وتلك التي تسعى للحصول عليها.

فلدى أوكرانيا منظومـة الدفاع الجوي ”أس 
300“ الروسـية التـي ورثتهـا مـن الحقبـة 
السـوفياتية وحصلت عىل بعضهما من دول 
يف أوروبا الرشقية عقب بداية الحرب، وتعتمد 

عليها بشكل أسايس يف حماية أجوائها.
كمـا حصلـت مؤخرا عـىل منظومـة الدفاع 
الجـوي ”إيريس تي“ األملانيـة، التي تعد من 
أفضـل أنظمة الدفاع الجـوي يف العالم، وهي 
مـن إنتاج رشكـة ”دييل ديفنـس“ األملانية، 
وتسـتخدم يف صد املقاتالت وصواريخ كروز 

واملدفعية الصاروخية.
أمـا الواليات املتحدة فتعهدت بأنها ستسـلم 
كييـف منظومة الدفـاع الجوي ”ناسـامز“ 

املتطورة.
وتسـتخدم منظومـة ”ناسـامز“، للكشـف 
الطائـرات  وتدمـري  واالشـتباك  والتتبـع 

واملروحيات وصواريخ كروز واملسريات.

وتعتمـد عليهـا الواليـات املتحـدة لحمايـة 
العاصمة واشـنطن وأهم املراكز الحساسـة 

فيها.
ويعتقـد خـرباء أن القوات الجوية الروسـية 
سـتواجه تحديا حقيقيا بوجـود منظومتي 
الدفـاع الجوي ”إيريـس تي“ و“ناسـامز“، 

بالنظر إىل تطورهما ودقتهما.
غـري أن البعـض يؤكـد أن القوات الروسـية 
قادرة عـىل تدمري منظومـات الدفاع الجوي 
الهجومية  الروسـية  األوكرانيـة، فاملقاتالت 
لديهـا أنظمة دفاع تمكنها من اكتشـاف أي 

صاروخ مضاد للطائرات وردعه.
عـدا عـن ذلك، فـإن هناك تسـاؤالت بشـأن 
الكميـات التـي سـتحصل عليهـا كييف من 
منظومـات الدفاع الجـوي الغربية باإلضافة 
الجنـود  التـي يحتاجهـا  الزمنيـة  املـدة  اىل 

األوكرانيون للتدرب عىل استخدامها.
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جمهورية العراق                                                                 العدد : ١٥٨٤
رئاسة مجلس الوزراء                      التاريـخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨ 

ديوان الوقف الشيعي            
مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار     

شعبة االمالك املوقوفة
 م/ اعــــالن 

تعلـُن مديرية الوقف الشـيعي يف ذي قار عن إجراء املزايـدة العلنية عىل العقار 
املدرج ادناه، فعىل الراغبني باالشـرتاك باملزايدة العلنيـة مراجعة مقر مديرية 
الوقـف الشـيعي يف ذي قار خالل مدة سـبعة ايـام من تاريخ نـرش االعالن يف 
الجريدة الرسـمية مسـتصحبني معهم التأمينات القانونيـة والبالغة ٢٠٪ من 
القيمـة املقدرة وصورة من هوية االحوال املدنية وبطاقة سـكن وتأييد مختار 
مصدق وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسـمية فاليوم الذي يليه عىل ان يتحمل 
من ترسـو عليـه املزايدة اجـور النرش واالعـالن والداللية ويدفع بـدل االيجار 
السـنوي دفعة واحدة بعد مرور سبعة ايام من تاريخ االحالة القطعية عىل ان 
تجري املزايدة السـاعة (العارشة) صباحا يف مقر مديرية الوقف الشيعي يف ذي 

قار. 

                                                                                      م. ر مهندسني
                                                                               أحمد كريم عبد الجبار

                                                                       مدير الوقف الشيعي يف ذي قار
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بغداد/الزوراء:
أعلن مجلس الخدمة االتحادي، امس االربعاء، إكمال 
نظـام تحديـد العناويـن الوظيفيـة للطلبـة االوائل 

وأصحاب الشهادات العليا.
وذكر املجلس يف بيـان ورد لـ «الزوراء»، أنه «حرصاً 
مـن املجلس عـىل التعجيل يف إطالق اسـتمارة تعيني 
حملـة الشـهادات العليـا واألوائل، وإسـهاماً منه يف 
مسـاعدة وزارة املالية بـأداء املهمـات املختصة بها 
قانونـاً، وال سـيما مـن حيـث اسـتحداث الدرجات 
وتحديد العناوين الوظيفية، قام املجلس ببناء نظام 
إلكرتونـي متخصـص يحتـوي عـىل قاعـدة بيانات 
متكاملة للمشـمولني بقانوني رقم ٥٩ و ٦٧. لسـنة 

.«٢٠١٧
وقـال الناطـق باسـم املجلـس وسـام اللهيبـي ان 
«قاعدة البيانات هذه تحتوي عىل اسـماء املشمولني 

بالقانونـني املذكوريـن، بعـد اجـراء التحديـث عىل 
بياناتهـم مـن قبـل وزارة التعليـم العـايل، وإجـراء 
التقاطع الوظيفي لهم من قبل ديوان الرقابة املالية، 
وبحسـب تعليمـات لجنة األمـر الديواني ٣٥ لسـنة 
٢٠٢٢». وأشـار اللهيبي إىل أن «هذا النظام سيّسهل 
عـىل وزارة املاليـة / دائـرة املوازنة تحديد االسـماء 
بحسـب الكلية والقسـم، األمر الذي من شأنه توفري 
الجهد والوقت يف إنجاز مهمة منح العنوان الوظيفي 
املناسـب للتحصيـل الـدرايس والتخصـص العلمـي 
للقسـم والكلية، وذكر ان املجلس بانتظار ممثل من 
وزارة املالية لغرض استالم معلومات الدخول للنظام 
كي تسـتطيع دائرة املوازنة من أداء التزاماتها تجاه 
هذه الرشيحة املهمة من الخريجني، وحتى يستطيع 
حينها املجلس مـن أداء مهمته املتمثلة باإلعالن عن 

فتح باب التعيني لألحبة الشباب الخريجني».
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ذي قار/الزوراء:

تسـبب نزاع عشـائري بمحافظـة ذي قـار، يف تعطيل الدوام الرسـمي 

بإحدى مدارس املحافظة وفقا لوثيقة صادرة من تربية املحافظة.

وبحسـب الوثيقة، فـأن وفد تربوي قـام بزيارة مدرسـة الجيل الجديد 

املختلطـة يف محافظـة ذي قـار، لكن القـوات األمنية منعـت الوفد من 

الدخـول اىل املنطقة لخطورة الوضع األمني بسـبب نزاع عشـائري بني 

قريتني.

ووفقـا للوثيقة فأن مدير عام تربية محافظة ذي قار وافق عىل مقرتح 

تعليـق الدوام الرسـمي يف املدرسـة لحني انتهـاء النزاع العشـائري بني 

القريتني.

بغداد/الزوراء:
ملجلـس  العامـة  األمانـة  أعلنـِت 
إجمـايل  األربعـاء،  امـس  الـوزراء، 
القـرارات الخاصة الصادرة بشـأن 
تعويـض املترضريـن خـالل العـام 

الحايل ٢٠٢٢.
وقال املتحدث باسم األمانة العامة، 
حيدر مجيـد، يف ترصيح صحفي إن 
«اللجنتني املركزيتـني األوىل والثانية 
لتعويض املترضرين جراء العمليات 
العسـكرية  واألخطـاء  الحربيـة 
األمانـة  يف  اإلرهابيـة  والعمليـات 
العامـة ملجلـس الـوزراء، وبتوجيه 
مبارش مـن قبل األمني العام ملجلس 
الـوزراء، تواصـالن عملهما بإصدار 

باملواطنـني  الخاصـة  القـرارات 
املشمولني بالتعويض، وإرسالها إىل 

دوائر الخزينة يف املحافظات».
«عـدد  أن  مجيـد،  وأضـاف 
القـرارات الصحيحـة الصـادرة عن 
اللجنتـني، للفـرتة مـن ١/٢ ولغاية 
قـراراً   (٦٨٢) بلـغ   ،٢٠٢٢/٩/٣٠
غـري  قـراراً   (٣٩٨٧) و  صحيحـاً، 

صحيح».
وتابع، أن «القرارات غري الصحيحة 
واملعـادة، تنـدرج ضمـن القانـون 
والضوابـط التي تعمل عـىل وفقها 
اللجنتني، فهنالـك أضابري منقوصة 
ترد إىل اللجنـة املركزية تتم إعادتها 

بغداد/الزوراء:الستكمال اإلجراءات».
البيئة  توفري  عىل  حرصها  األربعاء،  امس  الرتبية،  وزارة  أكدت 
ذوو  فيهم  بمن  والطلبة  التالميذ  لكافة  الجاذبة  الدراسية 

االحتياجات الخاصة
يأتي  هذا  ”التزامها  أن  ”الزوراء“،  ورد  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
وانجاح  االجتماعية،  الحماية  يف  الدولية  النظم  مع  تماشياً 
املطلوبة  الرعاية  توفري  شأنه  من  الذي  اإلنساني  الربنامج 

لرشيحة ذوي االحتياجات الخاصة يف العراق“.
ووجهت الوزارة، ”املديريات العامة للرتبية يف املحافظات كافة، 
بمنع استغالل صفوف الرتبية الخاصة بحجة التوسع يف املدارس 
املشمولة بصفوف الرتبية الخاصة والدمج الرتبوي عىل حساب 
صفوف الرتبية الخاصة وغرف املصادر، كونها حقا قانونيا يف 
توفري الرعاية للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة وما تقدمه من 

خدمات (تربوية وصحية واجتماعية) لهذه الرشيحة املهمة“.
كما أشادت الوزارة، ”بجهود املالكات التعليمية للرتبية الخاصة 
والقائمني عىل متابعة تلك الصفوف ورعايتها وعملهم الدؤوب 
من  املهمة  الرشيحة  لهذه  مستقرة  دراسية  بيئة  توفري  يف 

املجتمع“.

بغداد/الزوراء:

ناقش املدير العام للرشكة العامة ملوانئ 

العراق املهندس فرحان الفرطويس، مع 

الكورية  دايو  لرشكة  التنفيذي  املدير 

يف  تنفذ  التي  األعمال  بيك)  وان  (جونغ 

ميناء الفاو ونسب اإلنجاز املتحققة.

وقال الفرطويس يف بيان العالم الرشكة 

بعد  بالوضوح  الرشكة  رؤية  بدأت   ”

االوىل  املرحلة  يف  اإلنجاز  نسب  إكمال 

قضاء  لتحول  لها  املخطط  تفوق  وهي 

التجارة  عىل  تعتمد  منطقة  من  الفاو 

الصغرية اىل مركز إقليمي يحتل الصدارة 

والتجارة  واالقليمي  البحري  القطاع  يف 

والشحن ” .

واكد ” أن نسب االنجاز تجاوزت (٢٦٪) 

لإلعالن  نستعد  ونحن  املشاريع  أحد  يف 

منا  يتطلب  وهذا  القادمة  املرحلة  عن 

تذليل كل الصعاب وتبادل اآلراء لنصل اىل 

استالم املرشوع بشكل كامل قبل املوعد 

املقرر ”.

باالرساع  طالب  إنه  الفرطويس  واضاف 

يف تنفيذ املشاريع الخمسة والتحول اىل 

الثانية  املرحلة  من  االول  الجزء  تنفيذ 

وأرصفة  النفطية  األرصفة  إنشاء  وهو 

أخرى.

بغداد/الزوراء:

أعلنت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، 

ُمديريَّـات  أنَّ  األربعـاء،  امـس 

ومكاتـب التحقيـق التابعة لها يف 

ـذت (٨٦)  بغـداد واملُحافظات نفَّ

عمليَّـة ضبـٍط خالل شـهر أيلول 

املنـرصم، ُمبيِّنًة، أنَّ تلك العمليَّات 

أسفرت عن ضبط (٥٢) ُمتَّهماً.

وذكـر بيـان لدائـرة التحقيقـات 

أن  «الـزوراء»  تلقتـه  الهيئـة  يف 

«مـالكات ُمديريَّة تحقيـق بغداد 

رصـدت ُمخالفـاٍت يف عمليَّة بيع 

قطعة أرٍض تابعٍة لدائرة عقارات 

الدولـة»، الفتـاً إىل «إقـدام وزيـر 

النفط الحايل عىل امليض بإجراءات 

البيع؛ خالفاً للضوابط والتعليمات 

وبأسعاٍر زهيدٍة».

وأضاف البيان، أن «مكتب تحقيق 

ديـاىل كشـف عـن حـاالت تالعٍب 

قـروٍض  منـح  رافقـت  وتزويـٍر 

ومـرصف  الزراعـي  املـرصف  يف 

مشـرياً  املُحافظـة»،  يف  الرشـيد 

وتسـهيالٍت  قـروٍض  «منـح  اىل 

اراٍت بدون  موسـميٍَّة ورشاء سـيَّ

الحقـًا  تبـنيَّ  املُقرتضـني،  علـم 

مـن خـالل التحـرِّي والتدقيق أنَّ 

، فضالً عن استمرار  أحدهم ُمتوفٍّ

االسـتقطاع الشـهري مـن أحـد 

املُواطنـني؛ بالرغـم من تسـديده 

كامل مبلغ السـلفة التـي ُمِنَحت 

له منـذ عـام ٢٠١٢». وأوضح أنَّ 

«مـالكات مكتب تحقيـق النجف 

ضبطت ُمخالفاٍت بتنفيذ مرشوع 

تبليط شـوارع ُمتفرِّقـٍة يف ناحية 

العباسـيَّة مـن قبل هيئـة إعمار 

النجف بمبلغ (١,٢٩٣,٨٣٦,٢٥٠) 

دينـاراً، أمـا يف ُمحافظـة كركوك 

ـن فريق عمـل املكتـب الذي  تمكَّ

انتقل إىل ديوان املُحافظة – قسـم 

وجـود  كشـف  مـن  الحسـابات 

شـبهة فسـاٍد يف مـرشوع ترميم 

د  بناية مركز رشطة الـزاب». وأكَّ

أنَّ «مالكات مكتب تحقيق األنبار 

فٍة يف دائرة ماء  رصدت قيام ُموظَّ

الرمادي بالتالعب يف قوائم الرواتب 

واختالس مبلغ (٥٦٣,٦٧٠,٣١٢) 

فني  ديناراً بالتعاون مع (٤) ُموظَّ

ُمتَّهمـني، من بينهم شـقيقتها»، 

الفتـًا اىل أنـه «تمَّ ضبـط قروٍض 

يف املـرصف الزراعـيِّ يف الديوانيَّة 

بمبلـغ (١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار 

تـمَّ منحهـا بضمانـاٍت عقاريَّـٍة 

ة حجزها ملصلحة  تبنيَّ عـدم صحَّ

املـرصف، فضـًال عن قيـام لجنة 

الكشـف عـىل العقـارات بتقديـر 

سـعرها  بخـالف  العقـارات 

». ولفت اىل أنه «تمَّ ضبط   الحقيقيِّ

اختالس مبلـغ (٢٠٦,٠٠٠,٠٠٠) 

دينـاٍر يف اسـتمارات الرواتـب يف 

ُمحافظـة  يف  الرتبيـة  ُمديريَّــة 

بابل».

بغداد/الزوراء:

امـس  البيئـة،  وزارة  أعلنـت 

األربعـاء، عـن توجـه حكومي 

لترشيـع قانون جديـد ملعالجة 

وفيمـا  الصلبـة،   املخلفـات 

اشـارت اىل التحـرك السـتثمار 

النفايـات،  يف  الطعـام  بقايـا 

أكدت، أن وجـود مواقع الطمر 

قـرب السـجون أدَّى إىل حصول 

حاالت اختناق. 

وقـال مديـر الدائـرة الفنيـة يف 

يف  فيـاض،  عيـىس  الـوزارة، 

إن «ظاهرة  ترصيـح صحفـي 

حـرق النفايـات هـو موضوع 

غـري قانوني، إذ إن أغلب مواقع 

الطمر الصحي غري حاصلة عىل 

املوافقة البيئية».

وأضـاف، «بتوجيه من رئاسـة 

الـوزراء، نعمـل عـىل ترشيـع 

قانون جديـد ملعالجة املخلفات 

الصلبـة بالتعـاون مـع امانـة 

بغـداد ووزارة البلديـات وهيئة 

االسـتثمار»، مبيناً أن «القانون 

مبسـطة  رشوطـاً  تضمـن 

للمسـتثمرين، إلنتـاج الطاقـة 

غـاز  واسـتثمار  الكهربائيـة 

«كل  أن  وأوضـح،  امليثـان». 

شـخص يولد مـن كيلوغرام إىل 

كيلوغـرام وربع الكيلوغرام من 

املخلفات يف عموم العراق، ففي 

محافظة بغـداد يومياً تنتج ما 

بـني 8 آالف اىل 10 آالف طن من 

املخلفـات، 40 % منها نفايات 

الطعـام»،  بقايـا  أي  عضويـة 

مؤكـداً «وجـود خطـوة جديدة 

مخلفـات  السـتثمار  وعلميـة 

اضافـة  خـالل  مـن  الطعـام، 

السـتخدامها  بروتينيـة  مـادة 

كإعـالف للحيوانـات». وأشـار 

إىل، أن «أمانة بغـداد كان لديها 

مـرشوع منذ عـام 2006 لفرز 

وتدوير النفيات، لكن لم تحصل 

عـىل املوافقات لوجـود مقرتح 

سـكنية،  مجمعـات  إلقامـة 

صحـة  يف  سـتؤثر  وبالتـايل 

املواطنني»، موضحاً، ان «وجود 

مواقـع الطمر الصحي يف بعض 

السـجون،  قـرب  املحافظـات 

أدى إىل حصول حـاالت اختناق 

لبعض السجناء».

البرصة/الزوراء:

أعلن جهاز األمن الوطني، امس األربعاء، القبض 

عىل متهم ينتحل صفـة ضابط يف نينوى، وآخر 

ينتحل صفة محاٍم يف محافظة البرصة.

وذكـر الجهـاز يف بيـان ورد لــ «الـزوراء»، أن 

«مفـارز األمـن الوطنـي يف محافظـة نينـوى، 

بارشت بمتابعـة متهم ينتحـل صفة (ضابط) 

لإليقـاع باملواطنـني وإيهامهـم بالتعيـني عىل 

مالك األجهزة األمنية مقابل استحصال األموال 

منهـم، لُينفذ إلقاء القبض عليه بعد اسـتصدار 

املوافقات القضائية املطلوبة».

وأضـاف الجهـاز، «فيمـا اسـتطاعت مفارزنا 

يف محافظـة البرصة وبكمني محكـم من إلقاء 

القبض عىل متهم ينتحل صفة (محاٍم) متلبٍس 

لتعقيـب  مراجعاتـه  أثنـاء  املشـهود  بالجـرم 

املعامالت يف إحدى الدوائر الرسمية».

الجهـات  إىل  املتهمـنِي  إحالـة  «تمـت  وتابـع، 

القضائية ليناال جزاءهم العادل».

بغداد/الزوراء:
التابعـة  أعلنـت وكالـة االسـتخبارات 
األربعـاء،  امـس  الداخليـة،  وزارة  اىل 
أحبـاط عملية هـروب ٦ ارهابيني اثناء 

محاولتهم عبور حدود البالد.
وقالـت الوكالة يف بيـان ورد «الزوراء»، 
انـه «مـن خـالل تنسـيق العمـل بـني 
ملعلومـات  ووفقـاً  األمنيـة،  القـوات 
اسـتخباراتية دقيقـة مـن قبـل وكالة 
االستخبارات والتحقيقات االتحادية يف 
وزارة الداخليـة، تمكنت القوات االمنية 

من جهاز مكافحة ارهاب السـليمانية 
بالتنسيق مع قيادة العمليات املشرتكة 
سـتة  هـروب  محاولـة  احبـاط  مـن 
ارهابيني بارزين اىل خـارج البالد، وهم 
مـن املطلوبني وفـق احكام املـادة (٤/
ارهاب)».وأضـاف البيـان، إن «العمـل 
األمنـي املشـرتك واملعلومـات املتبادلة، 
أصبح أثـره واضـح يف جميـع قواطع 
املسـؤولية وحقق نتائج إيجابية عالية 
ملالحقة بقايا عصابات داعش اإلرهابية 

أينما كانوا». 

بابل/الزوراء:

أعلنـت مديرية اتصـاالت ومعلوماتية محافظة 

بابل، امـس األربعاء، تنصيـب هواتف عمومية 

داخل تسفريات مراكز الرشطة يف املحافظة.

وقـال مديـر اتصـاالت ومعلوماتيـة املحافظة 

عـيل عبد الله سـلمان، يف ترصيـح صحفي: إن 

«مديريـة اتصاالت بابل رشعـت بنصب هواتف 

عموميـة يف أربعة مواقع للتسـفريات يف مراكز 

الرشطة داخل مدينـة الحلة بعد نجاح تجربتها 

املحافظـة»،  يف  السـجون  شـملت  التـي  األوىل 

مبيناً أن «هذه التجربة تعد األوىل عىل مسـتوى 

املحافظات العراقية». 

وأضـاف سـلمان أن «اللجـان املشـرتكة بـني 

االتصاالت وقيادة رشطـة بابل حددت ٤ مواقع 

لنصب الهاتف العمومي»، مشـرياً اىل أن «املوقع 

األول هو تسـفريات مقر قيـادة الرشطة بواقع 

الثـورة  رشطـة  مراكـز  وتسـفريات  هاتفـني 

والفيحاء الجبل بواقع هاتف واحد».

ملـرشوع  االقتصاديـة  «الجـدوى  أن  وأوضـح 

الهواتـف العموميـة جيـدة جـدا او باألحـرى 

ممتـازة خصوصـا أن الدائرة تعمـل عىل نظام 

التمويـل الذاتـي، وأن أي مردود مادي يسـاعد 

الدائرة بتطوير الخدمات املقدمة للمستفيدين»، 

الفتاً اىل أن «عائدات مرشوع الهواتف العمومية 

وصلـت إىل ما ال يقل عـن ٢٥ - ٣٠ مليون دينار 

شهريا».وأكد أن «الدائرة ماضية بشمول جميع 

التسـفريات بما فيها مراكز االقضية والنواحي 

التابعة إىل قيادة رشطة بابل».



بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االربعاء، مرتفعا 

بنسبة (1.29%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (691.473.689) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (702.312.095) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (601.48) نقطة 
مرتفعا بنسبة (%0.12) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (593.82) 
نقطة.وتـم تداول اسـهم (41) رشكة من اصـل (103) رشكة مدرجة يف 
السـوق، واصبـح عدد الرشكات املوقوفـة بقرار من هيئـة االوراق املالية 

لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل رشكتني.
وبلغ عدد االسهم املشـرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (19) 
مليون سهم بقيمة بلغت (25) مليون دينار من خالل تنفيذ (12) صفقة 
عـىل اسـهم رشكتني.بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري 
العراقيني يف السوق (29) مليون سهم بقيمة بلغت (35) مليون دينار من 

خالل تنفيذ (30) صفقة عىل اسهم 5 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:
أعلنـت وزارة الكهرباء، امس األربعـاء، افتتاح محطة توليد كهرباء عكاز 

الغازية يف االنبار.  
وذكـر بيـان للوزارة تلقـت ”الزوراء“ نسـخة منـه: ان ”وزيـر الكهرباء 
املهندس عـادل كريم وصل الحدود العراقية - السـورية ملحافظة االنبار، 
وافتتـح محطة توليد كهرباء عكاز الغازيـة وبطاقة تصميمة ٢٥٠ ميكا 
واط“.  وأضـاف أن ”ذلـك كان بحضـور عدد من النواب أعضـاء الربملان، 

ومديري االقضية، والنواحي، واملديرين العامني“.  

بغداد/ الزوراء:
تذبذبت أسـعار خامي البرصة املتوسـط والثقيل العراقي، امس االربعاء، 

مع تذبذب أسعار النفط عامليا.
وارتفع خام البرصة املتوسـط املصدر آلسيا 26 سنتا وبنسبة تغيري بلغت 

%0.29 ليصل اىل 88.92 دوالرا للربميل الواحد.
فيما انخفض خام البرصة الثقيل املصدر آلسيا 1.24 دوالر وبنسبة تغيري 

بلغت 1.46 % ليصل اىل 83.62 دوالرا.
وشـهدت أسعار النفط العاملية تذبذبا أمس االربعاء بعد قرار تحالف أوبك 
بخفـض انتاجها بمقـدار مليوني برميـل يوميا يقابلهـا توقعات بركود 

اقتصادي يف اوروبا وامريكا.

بغداد/ الزوراء:
عـّد الخبري االقتصـادي، ضياء املحسـن، القطاعات الصناعيـة يف العراق 
بأنهـا ”ميتة رسيرًيا“، فيمـا أكد أن قرار أوبك بتخفيض االنتاج يقف ضد 

مصلحة البلد االقتصادية. 
وقـال املحسـن يف حديث صحفي: إن ”قرار أوبـك بلس الخاص بتخفيض 
االنتـاج يقف ضد مصلحة العراق االقتصادية كونه خفض بحدود الـ220 
الف برميل يوميا رغم إيجابيات ارتفاع االسـعار“، مبيًنا أن ”العراق لغاية 
اآلن ال يسـتطيع الوصـول باإلنتـاج اىل 5 ماليـني، بسـبب غيـاب الطاقة 

الخزنية والقدرة االنتاجية“.
وأضـاف أن“ الحكومة العراقية مطالبة باإلرساع السـتثمار الوفرة املالية 
وتحريك ملف االسـتثمار بهدف خلق تنمية مسـتدامة وتنويع اقتصادي، 

بعيدا عن االعتماد عىل النفط فقط“.
وشدد الخبري االقتصادي عىل ”رضورة استثمار فوائض النفط يف مشاريع 
اسـتثمارية وعـدم االعتمـاد الكامل عىل النفـط“، مبينـا ان ”القطاعات 
الصناعيـة ميتة رسيريـاً“. ودعا الحكومة املقبلـة اىل ”تفعيل القطاعات 

الزراعية والصناعية واالهتمام بالقطاع الخاص“.
ويف وقت سـابق، وافقـت مجموعة ”أوبك+“، عىل خفـض اإلنتاج اليومي 

للنفط، بمعدل مليوني برميل يومياً.
وقررت املجموعـة خالل اجتماعها يف فيينا البـدء بتطبيق هذا التخفيض 

اعتباراً من ترشين الثاني املقبل.

بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعات البنـك املركزي من الدوالر، امس األربعـاء، أكثر من 250 

مليون دوالر.
وذكر مصدر أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، 251 مليونا و 172 الفا و503 دوالرات أمريكية غطاها البنك 

بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضـاف املصـدر: ان معظـم هـذه املبيعات ذهبـت لتعزيـز االرصدة يف 
الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات حيث بلغت 187 مليونا و672 الفا 
و503 دوالرات، فيما ذهبت البقية عىل شـكل مبيعات نقدية التي بلغت 

63 مليونا و 500 الف دوالر.
وأشـار املصـدر إىل: ان 29 مرصفا قام بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة يف 
الخـارج، و22 مرصفا لتلبيـة الطلبات النقدية، إضافـة اىل 193 رشكة 

توسط.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار الذهـب ”االجنبـي والعراقـي“ يف األسـواق املحليـة 
بالعاصمـة بغـداد، ويف اسـواق اربيل عاصمـة اقليم كردسـتان، امس 

األربعاء.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوربي 334 الف دينار، وسـعر الـرشاء 330 الفاً، 

فيما كانت االسعار ليوم الثالثاء 338 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار املصدر إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 
سجل انخفاضا أيضاً عند 304 آالف دينار، وبلغ سعر الرشاء 300 ألف.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجي عيار 21 يرتاوح بـني 335 الف دينار و 345 ألفاً، فيما 
تـراوح سـعر البيع مثقـال الذهب العراقـي بـني 305 آالف و 315 الف 

دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت انخفاضا ايضا حيث بلغ سـعر 
بيـع مثقـال ذهب عيار 21 هـو 348 الف دينار فيما كانت سـعر البيع 
ملثقال عيار 18 هو 298 الف دينار .. ويساوي املثقال الواحد من الذهب 

(خمسة غرامات).

بغداد/ متابعة الزوراء:
عدت مـواد ”املركبـات والحديد“ من 
اهـم اسـتريادات العراق مـن اليابان 
خـالل العـام 2021 حسـب موقـع 
خريطـة  يوفـر  الـذي   trademap
التجارة للدول للصـادرات والواردات 
البديلـة  الـدويل واألسـواق  والطلـب 

واألسواق التنافسية.
وذكر املوقع يف احصائية عىل موقعه 
اطلعـت عليها ”الزوراء“: ان ”العراق 
اسـتورد مـن اليابـان خـالل العـام 
املايض 24 مادة من السـلع الرئيسية 
بقيمـة مالية بلغت 424.865 مليون 
دوالر“، مبينة ان ”نمو االسـتريادات 
ارتفـع مـن اليابـان بنسـبة %9 ما 
ان  2021“.واضـاف  اىل   2017 بـني 
”املركبـات جاءت اوال يف اسـتريادات 
العراق مـن اليابان بقيمة بلغت 270 
مليـون دوالر، تليهـا الحديد والصلب 

بقيمة ماليـة بلغت 71 مليون دوالر، 
الكهربائيـة  واملعـدات  اآلالت  تليهـا 
بقيمة بلغت 23.5 مليون دوالر ومن 
ثم االجهـزة امليكانيكية بقيمة بلغت 

17.5 مليون دوالر.
كمـا اشـار املوقـع اىل ان ”صادرات 
العـراق اىل اليابـان بلغـت 229.681 
الف دوالر، مبينة ان ”هذه الصادرات 

انخفضت بنسبة %39 ما بني 2017 
اىل 2021“.

وذكر أن ” صادرات العراق اىل اليابان 
تركـزت يف ثـالث مواد فقط شـملت 
اهمهـا الوقـود املعدنـي ومنتجاتها 
بقيمـة ماليـة بلغـت 229.548 الف 
دوالر، تليهـا الفوتوغـرايف والبرصي 

بقيمة مالية 81 ألف دوالر ”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الخزانة االمريكية، امس، االربعاء، ان العراق زاد 
من حيازته للسـندات االمريكية ألكثر مـن مليار دوالر خالل 

شهر اب املايض.
وقالـت الخزانـة يف احدث جدول لها اطلعـت عليه ”الزوراء“: 
ان ”حيـازة العراق من سـندات الخزانة االمريكية لشـهر اب 
من عـام 2022 ارتفعت بمقدار 1.043 مليار دوالر وبنسـبة 
%3.02 لتصـل اىل 35.630 مليار دوالر بعد ان كانت 34.587 

مليار دوالر يف شهر تموز املايض“.
مبينة ان ” هذه السـندات ارتفعت عن نفس الشهر من العام 
املـايض 2021 عندمـا كانت حيازة العراق من السـندات تبلغ 
18.9 مليـار دوالر“.واضافـت ان ”السـندات العراقيـة منها 
ضمانات طويلة األمد بمقدار 23.430 مليار دوالر وضمانات 
قصـرية االجل بمقـدار 12.200 مليار دوالر“، مشـرية اىل ان 

هذه السندات تمثل %0.44 من السندات العالم.
وعربيـا تأتي السـعودية يف مقدمة الـدول االكثر حيازة حيث 
بلغـت 122.089 مليـار دوالر وتأتـي الكويـت ثانيـا بواقـع 
51.031 مليـار دوالر، وتأتـي االمـارات ثالثـا 47.767 مليار 

دوالر ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 7.134 مليار 
دوالر، ثم املغرب بواقع 3.708 مليار دوالر.

واشـارت اىل ان ”اكثر الـدول حيازة للسـندات االمريكية هي 
اليابان وبواقع 1.199.778 ترليون دوالر، تليها الصني وبواقع 
971.808 مليار دوالر تليها اململكة املتحدة وبواقع 644.710 
مليار دوالر، ومن ثم تأتي لكسـمبورغ بواقع 305.974 مليار 

دوالر“.

 بغداد/ وكالت:
 خلص تقرير نرشته مجلة ”بوليتيكو“ 
األمريكيـة إىل أن ”االقتصـاد العاملـي 
جملـة  بسـبب  الهاويـة“  إىل  يتجـه 
األزمـات التي يمر بهـا العالم وتعاني 
منهـا البنوك املركزيـة والحكومات يف 
كل مكان.وقـال التقريـر: إن الالفـت 
يف جملـة األزمـات االقتصاديـة التي 
يعيشـها العالـم حالياً هـو أنه ”ألول 
مـرة يف الذاكرة الحديثة، فإن الواليات 
املتحـدة ليسـت يف وضـع يمكنها من 
معـدالت  العملية“.وترتفـع  إدارة 
التضخـم، والغزو الـرويس ألوكرانيا، 
وأزمـة الطاقة التي تلـوح يف األفق يف 
أوروبـا، والحكومـة التـي تتخبط يف 
بريطانيا، ليسـت سـوى ”عـدد قليل 
من مكونات مكعـب كوارث تواجهها 
البنـوك املركزيـة والحكومـات وهي 
تحاول تجنب فـرتات الركود املؤملة“.

وأشـار التقريـر إىل أنـه يف حني أحاط 
باجتماعـات  بالرهبـة“  ”شـعور 
صنـدوق النقـد الـدويل والبنـك الدويل 
األسـبوع املايض يف واشـنطن، ذكرت 
كيـت ديفيدسـون وفيكتوريـا غيدا، 
وهمـا محررتـا شـؤون االقتصـاد يف 
املجلـة، أن الواليـات املتحـدة تكافح 

من أجل إعداد استجابة منسقة، لكن 
املشـكلة هي أن الواليات املتحدة، مثل 
الدول األخرى، تركـز إىل حد كبري عىل 
محاولة احتواء األزمات املحلية.ويقول 

التقريـر إن بنك االحتياطـي الفيدرايل 
األمريكـي يحتـل موقـع الصـدارة يف 
عاصفة األزمات التـي يمر بها العالم 
حالياً، حيث إنه يرفع أسـعار الفائدة 

ويغـذي مخاطـر الركـود يف محاولة 
للسـيطرة عىل ارتفاع األسـعار، مما 
يضـع ضغوطـاً عـىل االقتصـادات يف 

جميع أنحاء العالم.

وقـال مـارك سـوبيل، رئيـس منتدى 
الرسمية  املالية والنقدية  املؤسسـات 
الخزانـة  وزارة  يف  سـابق  ومسـؤول 
األمريكيـة: ”يف نهاية املطاف، تسـري 
الكثـري مـن السياسـات الوطنيـة يف 
مسارها الخاص“. وأضاف: ”سيقوم 
االحتياطـي الفيـدرايل بمـا سـيفعله 
بالعـادة، وسـيفعل األوروبيـون مـا 

سيفعلونه دوماً“.
القـادة  أن  اىل  ”بوليتيكـو“  وتشـري 
العامليـون انقسـموا حـول  املاليـون 
مجموعة مـن القضايا وتأخروا ثالثة 
أيام يف إصدار بيان مجموعة العرشين 
بناًء عىل اجتماعات هذا األسبوع، ومن 
بني الخالفات: عقوبات روسيا وإنتاج 

النفط العاملي والعمالت العاملية.
يشـار اىل أن نسـب التضخم سـجلت 
دول  أغلـب  يف  قياسـية  مسـتويات 
العالـم خـالل الفـرتة املاضيـة، بمـا 
فيها الواليـات املتحدة، وهـو ما دفع 
السلطات النقدية يف واشنطن اىل رفع 
أسـعار الفائـدة لتصل اىل مسـتويات 
قياسية، وهو ما أدى اىل ارتفاع كبري يف 
سعر رصف الدوالر، األمر الذي أثر عىل 
العمـالت األخرى وفاقم من مشـكلة 

التضخم يف دول العالم األخرى.
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 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التجـارة عـن وصـول 
باخـرة محملة بــ 42 الـف طن من 
األرز التايلندي لصالح السلة الغذائية 
للوجبـات املتبقيـة لعـام 2022. من 
جانـب اخـر، اعلنـت دائـرة الرقابـة 
التجاريـة واملاليـة يف وزارة التجـارة، 
امـس، قيام فرقهـا الرقابيـة تدقيق 
عمـل املطاحـن االهليـة العاملـة يف 
بإيقـاف  وتـويص  الرصافـة  جانـب 

البعض منها.
وذكر بيـان للوزارة تلقـت ”الزوراء“ 
نسـخة منه عـن مدير عـام الرشكة 
الغذائيـة  املـواد  لتجـارة  العامـة 
املهندسـة، ملـى املوسـوي، قولها ان: 
”الباخـرة {GUO QIANG 8} وصلت 
اىل منطقـة االدالء يف امليـاه اإلقليمية 
مسـاء الثالثـاء محملة بـمـادة الرز 
التايلندي املقرر تجهيزه ضمن السلة 

الغذائية“.
واشـارت اىل ان ”فريقا مشـرتكا من 
دائـرة الرقابـة التجاريـة وفاحـيص 
املختـرب يف قسـم السـيطرة النوعيـة 
يف رشكتهـا اسـتقلوا سـطح الباخرة 

القيـام  بغيـة  األرز  نمـاذج  لسـحب 
بفحصه فحصا اوليا ومن ثم ارسـال 
النمـاذج اىل مخترب قسـم السـيطرة 
النوعيـة املركزي يف بغداد السـتكمال 
بقيـة الفحوصـات لبيـان صالحيته 

اطـالق  قبـل  البـرشي  لالسـتهالك 
عمليات تجهيزه للوكالء“.

ونوهت املوسـوي اىل ان ”نوعية األرز 
املسـتوردة واملتعاقـد عليهـا هي من 
الحبـة  ذات  االبيـض  األرز  نوعيـات 

الطويلـة واملصنـف من أجـود االنواع 
العاملية“. الفتـة اىل ان ”بواخر أخرى 
محملة بـاألرز للسـالت املتبقية لهذا 

العام ستصل خالل االيام املقبلة“.
من جانب اخر، اعلنـت دائرة الرقابة 

التجاريـة واملاليـة يف وزارة التجـارة، 
امـس األربعاء، قيام فرقهـا الرقابية 
تدقيق عمل املطاحـن االهلية العاملة 
يف جانـب الرصافـة وتـويص بإيقاف 

البعض منها.
وجـاء يف بيـان اعـالم وزارة التجارة 
تلقته ”الزوراء“: انه مدير عام الدائرة 
محمد حنـون قال: إن ”املطاحن التي 
تمت زيارتهـا خالفـت رشوط العقد 
املربم مـع الرشكـة العامـة لتصنيع 
الحبوب، وان ايقاف عمل البعض منها 
جاء بعد تأشري وجود اصابة حرشية 

حية يف خطوط انتاج الطحني“.
وأضـاف أن ”فـرق الرقابـة التجارية 
املطاحـن  متابعـة  يف  مسـتمرة 
الحكوميـة واالهليـة وبشـكل يومي 
يف جانبـي الكـرخ والرصافة وجميع 

املحافظات“.
وأكـد عىل ”اجـراءات دائرتـه مع كل 
املخالفني ضمن الضوابط والسياقات 
القانونيـة“، داعيـا يف الوقت نفسـه 
”املواطنني إلبالغ دائرة عن املخالفات 
التي تحدث اثناء تسـلم مادة الطحني 

أو نوعيته“.
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشـكل 
كبري، امس األربعاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت 

يف اقليم كردستان.
وقـال مصدر: إن بورصة الكفـاح والحارثية املركزية يف بغداد، سـجلت 
صبـاح امـس 147000 دينار عراقـي مقابـل 100 دوالر أمريكي، فيما 
كانـت األسـعار ليوم الثالثـاء 147600 دينار عراقي مقابـل 100 دوالر 

امريكي.
وأشـار املصدر إىل أن اسـعار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة 
باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 147500 دينار عراقي 
لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 146500 دينار عراقي 

لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا، 
حيث بلغ سعر البيع 147300 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سعر 

الرشاء 147200 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
حدد الخبري االقتصادي، نبيل املرسومي، الكلفة املالية إلرجاع سعر رصف 

الدوالر اىل قبل مستويات 2020.
وقـال املرسـومي يف منشـور عـىل صفحتـه بالفيسـبوك اطلعـت عليـه 
”الـزوراء“: إن ”الكلفة املالية السـنوية إلعادة سـعر رصف الدينار اىل ما 
كان عليه سـابقا تصل اىل نحـو ٢٥ ترليون دينار ”. وأضـاف أن ”الكلفة 

متجددة كل عام وليست كلفة تدفع مرة واحدة“.  
وتتـداول أنبـاء متضاربـة حاليا حول نيـة الحكومة املقبلة ارجاع سـعر 

رصف الدوالر اىل املستويات القديمة.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 أبـدت إدارة نادي زاخـو الريايض عدم رضاها التام عـىل قرار لجنة االنضباط التابعـة لالتحاد العراقي 
للعبة بشـأن عقوبـة النادي التي وصفتها بـدون وجه حق.وقال عضـو إدارة النادي والناطق اإلعالمي، 
دلژار عدنان: إن «قرار لجنة االنضباط ملباراة زاخو مع الصناعة يف الجولة الثانية للدوري املمتاز ظالم»، 
موضحاً أن «اإلدارة سـتجتمع بلجنة االنضباط يف اتحاد الكرة لتمييز القرار بعد مناقشـته من الجوانب 
كافـة مع وجود إثباتات تؤكد املبالغة ملا حـدث يف اللقاء».ودعا عدنان لجنة االنضباط إىل «مراجعة قرار 
العقوبـة الظاملة التي اتخذت ضد نادي زاخو وجمهـوره»، مؤكداً عزمه «تقديم االثباتات وتمييز القرار 

من قبل النادي بعد تقديمه للجنة االنضباط إلعادة النظر بالعقوبة واتخاذ القرار املناسب».
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بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
حـرض رئيس اللجنة األوملبية الوطنيـة العراقية، رعد حمـودي، وأمينها العام  
هيثم عبد الحميد، إجتماع الجمعية العامة التحاد اللجان األوملبية الدولية آنوك 
ANOC  الـذي إنطلـق امس االربعاء وتتواصـل فعالياتـه يف العاصمة الكورية 
الجنوبية سـيئول.ويجري االجتماع عىل مدار ثالثة أيام خالل املدة من التاسع 
عرش من شـهر ترشين األول الحايل ولغاية الحادي والعرشين منه.وقال االمني 
العـام هيثـم عبدالحميـد: ان الجمعية العامة تتـدارس جدول األعمـال تباعاً، 
وتّطلع عىل التقارير التي يقدمها األعضاء سـعياً لتفعيل الحراك األوملبي الدويل 
بعـد تراجع آثار وباء كورونا عاملياً وتعطيل العديد من الفعاليات واملسـابقات 
األوملبية يف عموم العالم خالل العامني املنرصمني. وأضاف: ان حمودي سيجري، 
عـىل هامش االجتماع، العديد من اللقـاءات الثنائية واالجتماعات الجانبية مع 
عدد من نظرائه، والشخصيات األوملبية الدولية إبتغاء الصالح األوملبي العراقي 
وتوفـري الدعم الفاعـل للحركة األوملبية والرياضيني يف العـراق، خصوصاً يف ما 

يتعلق باملشاركة العراقية يف أوملبياد باريس 2024.

بغداد/ قحطان املالكي 
وصَل وفُد ُمنتخب الَشـباب، الذي تأهَل إىل 
نهائياِت كأس آسـيا، مساء امس األربعاء 
إىل َمطاِر بغداد الـدويلّ قادماً من الكويت، 
وكاَن يف استقباله أعضاُء االتحاد العراقّي 
لُكـرِة القـدم كل من رحيم لفتـة ومحمد 

نارص وأحمد املوسوي.
 وعـّربَ أعضـاُء املَكتـب التنفيـذّي التحاِد 
الُكـرِة الحارضيـن عن سـعادتهم بتأهِل 
ُمنتخِب الَشـباب إىل نهائياِت كأس آسـيا 
تحيـاَت  ناقلـني  أوزبكسـتان،  يف   2023

وتربيكاَت رئيس وأعضاء املَكتب التنفيذّي 
واإلدارّي  الفنـّي  والجهـاِز  الالعبـني  إىل 
واإلعالمـّي العامـل مع ُمنتخِب الشـباب، 
مؤكديـن دعمهـم وثقتهم الكاملـة بهذا 
املُنتخـِب من خالل تهيئِة كل ُمسـتلزماِت 

الدعم يف نهائياِت كأس آسيا املُقبلة.
يذكُر أن منتخبنا تأهـَل إىل نهائياِت كأس 
آسـيا بعد الفوِز عىل الهنـد بأربعِة أهداٍف 
مقابل هدفني وعىل الكويت بهدفني مقابل 
ال يشء، وخـَرس يف مباراته األخريِة بهدِف 

مقابل ال يشء أمام أسرتاليا.
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بغداد / حسني عمار 
أكد مدير املكتب اإلعالمـي التحاد الكرة، 
يوسف فعل، أن االتحاد لم يعقد أيَّ اتفاق 
نهائـي مـع أيَّ املـدرب لقيـادة املنتخب 
رايض  املـدرب  أن  اىل  مشـرياً  الوطـن، 
شنيشل سيقود املنتخب أمام املكسيك يف 
حـال لم يتم االتفاق مـع مدرب يف الفرتة 

املقبلة.
وقـال فعـل يف املؤتمر الصحفـي الدوري 
الذي عقد يف مقر االتحاد، امس األربعاء: 
إن ” اتحاد الكرة لم يعقد أي اتفاق نهائي 
مـع اي مـدرب اجنبـي لقيـادة املنتخب 
الوطني. مبيناً: ان كل ما أشـيع هو عاٍر 
عن الصحة واليوجد اي اتفاق مع املدرب 

خوان رامون.
واضـاف فعـل“ يف حـال لم تتم تسـمية 

املـدرب خـالل الفرتة املقبلة فـإن املدرب 
رايض شنيشـل هو من سـيقود املنتخب 

الوطني يف مباراة املكسيك الودية ”.
وأشار إىل أنه ”تم رفع الحظر عن األموال 
املجمدة لالتحـاد العراقي لكرة القدم من 
قبـل الفيفا وذلـك بعد جهـد كبري وعمل 
منظم ارتقـى اىل ان يقتنع االتحاد الدويل 

برفع الحظر عن تلك األموال“.
وبخصـوص قرعـة خليجـي 25 املؤمـل 
مـن  والعرشيـن  الخامـس  يف  اقامتهـا 
ترشيـن األول الحـايل، اوضـح فعـل ان“ 
رشكة عاملية متخصصة سـتقوم بتنفيذ 
الحفـل بإرشاف مبارش مـن قبل االتحاد 
العراقـي لكـرة القـدم“، مشـريا اىل أن ” 
حفل القرعة سـيكون منقـوالً يف جميع 

القنوات التلفزيونية“.

واضاف فعـل أن“ منطقـة الترصيحات 
سـتكون خارج قاعة املؤتمر ولن يسمح 
الي قناة بالدخول ”، الفتاً إىل أن“ االتحاد 
الخليجي هو املسـؤول عن تحديد مكان 

وزمان قرعة خليجي 25“.
وعن زيـارة وزير الشـباب، رئيس اتحاد 
اللعبـة عدنان درجـال اىل اسـبانيا، ذكر 
فعل أن“ سـبب الزياره هو لعقد لقاءات 
مع رابطة الليغا وتوقيع عقد مبارش مع 
هذه الرابطة ملسـاعدت االتحاد يف تنظيم 
أن  عـىل   2023/2024 ملوسـم  الـدوري 
يكـون التوقيع النهائي يف بغـداد“، مبيناً 
أن ”الغايـة من هذا االتفـاق هو الرتكيز 
عـىل دوري الفئـات العمريـة، لـذا فـإن 
الشعار العام لدوي الفئات سيكون تحت 

التجربة االسبانية“.

السعودية / ريان الجدعاني
ترى العبة منتخب العراق للسيدات، طيبة 
سـليم، أن انتقال الالعبات العراقيات إىل 
الدوري السعودي املمتاز للسيدات خطوة 

إيجابية ملسريتهن الرياضية.

وتعاقـدت بعـض األندية السـعودية مع 
الالعبـات العراقيات لخوض منافسـات 
 ،2022-2023 ملوسـم  املمتـاز  الـدوري 
ومن بينهم الهالل مع املهاجمة شوخان 
صالحـي التي تصدرت قائمـة الهدافات 

من أول أسبوع برصيد 4 أهداف.
وقالت طيبة سليم: خطوة جيدة لالعبات 
العراقيات االحرتاف يف الدوري السعودي، 
سـتكون نقطـة تحـول لـكل الالعبـات 

العراقيات.
املمتـاز  الـدوري  إنشـاء  أهميـة  وعـن 
للسيدات يف السعودية، أوضحت ”خطوة 
جيـدة للسـعودية يف بدء دوري نسـائي 
لـكل  النسـوية  بالقاعـدة  واالهتمـام 

الفئات“.
وحول االنعكاس اإليجابي للدوري املمتاز 
عىل املنتخب السـعودي النسائي، علقت 
”سيسـتفيد من خربات املدربني، وكذلك 
االسـتفادة من خـربات الالعبـات يف كل 

الفرق ومعرفة نقاط القوة والضعف“. 
يذكـر أن طيبة سـليم سـاهمت يف فوز 
منتخـب بالدهـا ببطولـة غـرب آسـيا 
للسـيدات للصاالت 2022 يف جدة، والتي 
أقيمـت يف حزيران املـايض بصالة مدينة 

امللك عبد الله الرياضية.
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بغداد/ ليث العتابي 
تغلـب القـوة الجوية عىل ضيفـه كربالء 
بنتيجـة (0-1)، يف املبـاراة التـي أقيمت 
مسـاء امـس االربعـاء يف ملعب الشـعب 
الدويل، ضمن الجولـة الثالثة من الدوري  

املمتاز.
وتمكن حسـني جبار من تسـجيل هدف 
القـوة الجوية الوحيـد يف الدقيقة 36 من 
زمن املباراة التـي حرضها عدد قليل من 
أنصـار الفريقني، وقادهـا بنجاح للحكم 

الدويل عيل صباح.
اىل  سـيطرته  الجويـة  القـوة  وفـرض 
مجريات الشـوط األول ، وسنحت له عدة 
فرص للتسـجيل عرب موجالـو وأبراهيم 
بايش وحسـني جبار، اذ نجح األخري من 
وضع فريقه باملقدمة عن طريق رأسـية 

لم يستطع حارس كربالء من ابعادها.
وتحسـن اداء الضيوف يف الشـوط الثاني 
بعـد أن أجرى مدرب كربالء عباس عطية 
عدة تغيريات ، يف محاولة إلدراك التعادل ، 
الذي لم يتحقق بعد براعة الحارس محمد 
حميد ، الـذي تكفل بإبعاد أخطر الفرص 
لكربـالء يف الدقائـق األخـرية، جاءت عن 

طريق املهاجم محمد قاسم نصيف.
وشـهدت املبـاراة يف لحظاتهـا األخـرية، 
تعرض مدافع القوة الجوية التونيس غيث 
معرويف إىل حالة طرد، ولم يسـتغل تالميذ 
عباس عطيـة النقص العـددي للضيوف 
، لتنتهـي املواجهـة بفوز ثمـني للصقور 

ونيل االنتصار الثالث توالياً .
االنتصـارات  نغمـة  الـزوراء  واسـتعاد 
بالـدوري  املمتـاز ، بعد تغلبـه اىل ضيفه 
زاخـو بنتيجـة (1-2)، يف املبـاراة التـي 

أقيمت مساء امس األربعاء.
نجح العبو الزوراء من تهديد مرمى زاخو 
يف أكثر من مناسبة عن طريق عالء عباس 
وعيل يوسف ، وسط تألق الحارس محمد 
صالح الذي سـاهم يف إبعاد الخطورة عن 

مرماه .
ولـم يظهـر منـار طـه مهاجـم زاخو يف 
النصف األول وسـط مراقبة من دفاعات 
الهجوميـة  الفعاليـة  لتقـل   ، الـزوراء 

للضيوف .
وتمكن عالء عباس مـن وضع الزوراء يف 
املقدمـة عرب رأسـية متقنة أسـتقرت يف 

شباك زاخو بالدقيقة 18  .
وحاول عيل يوسف مضاعفة النتيجة عرب 

كرة مقصية مرت من القائم األيمن.
وأسـتمر الضغـط الهجومـي للـزوراء ، 
وأهدر أوكوي فرصـة جديدة قبيل نهاية 
الشوط األول، الذي أنتهى بتقدم أصحاب 

األرض بهدف وحيد.
وأجـرى حمزة هـادي مـدرب زاخو عدة 
تبديـالت يف الشـوط الثانـي ، أثمرت عن 
معادلة النتيجة عرب ركلة جزاء يف الدقيقة 
49  حملـت توقيـع املهاجـم منـار طه ، 

الذي إسـتغل خطا املغربي سفيان طالل 
، لينجح بوضع كرته عىل يسـار الحارس 

جالل حسن.
ولم يهدأ الـزوراء ، وعاد ليواصل ضغطه 
املكثـف، ليقتنـص عـيل يوسـف الهدف 
الثانـي يف الدقيقـة 53 ، بعد تصويبة من 
داخل منطقة الجـزاء مرت من بني أقدام 

الحارس محمد صالح .
ورغـم التبديـالت العديدة التـي اجراءها 
املدير الفني لزاخو حمزة هادي ، لم تغري 
مـن نتيجة اللقـاء التي حسـمها الزوراء 
بهدفـني لهـدف واحـد، وليعـود لسـكة 
االنتصـارات ، فيما تعرض زاخو للهزيمة 

الثانية يف املوسم الجاري.  

ويف مباراة اخـرى أقيمت بالتوقيت ذاته ، 
أقتنص زاخو فوزاً قاتالً من ضيفه النفط 
بنتيجة (0-1)، يف اللقاء الذي أقيم بملعب 
صقـور الجبـال أمام أنظـار أكثر من 20 

الف متفرج.
ونجـح زاكري جراهري من أقتناص هدف 
الفوز الثمـني لدهـوك يف الدقيقة 86 من 

زمن املباراة.
وتعـادل الكرخ مع ضيفه النجف سـلبياً 
دون أهـداف يف املبـاراة التي أقيمت امس 
األربعـاء يف ملعـب الراحـل أحمـد رايض 

بالعاصمة بغداد .
ولـم يظهـر طرفـا املواجهـة بالصـورة 
الفواصـل  انحسـار  وسـط   ، املطلوبـة 

الهجومية ، وإعتماد الضيوف عىل التكتيك 
الحذر للحد من خطورة أهل الدار .

ورغـم التبديالت التي أجراهـا أحمد عبد 
الجبار املدير الفني للكرخ لتحسني الشق 
الهجومي ، لكنها لم تسـفر عن الوصول 

لشباك الحارس هاني شاكر.
فيمـا لم يتمكـن مروان حسـني ومهدي 
كامـل ومعـني أحمـد، من تهديـد مرمى 

حارس الكرخ عبد السليم حماد .
وخيم التعادل السـلبي عىل نتيجة مباراة 
الحدود وضيفه نفط الوسط ، التي أقيمت 
يف ملعب الشـعب الدويل وسـط غياب تام 

للجماهري . 
أوىل محـاوالت نفـط الوسـط جاءت عرب 

محرتفه الربازييل لوكاس سانتوس ، الذي 
لعب رأسـيته إىل أحضان حـارس الحدود 

صكر عجيل .
أهدرهـا  سـهلة  بفرصـة  الحـدود  ورد 
مصطفـى محمد بعد إنفـراده بالحارس 
عـيل كاظـم الـذي أبعـد الخطـورة عـن 

مرماه.
وانحـرص اللعـب يف وسـط امليـدان أغلب 
دقائـق النصـف األول ، بينمـا ألغى حكم 
املبـاراة هدفاً ملهاجم نفط الوسـط أحمد 

كوني بداعي التسلل.
ولينتهي الشـوط األول عـىل وقع التعادل 

السلبي دون أهداف.
وسـادت العشـوائية عىل اداء الفريقني 

خـالل الشـوط الثانـي ، وسـط غياب 
للمحـاوالت الهجوميـة ، التي حرضت 
يف الدقائـق األخرية عرب تصويبة ملهاجم 
الحـدود مصطفى محمد ردها الحارس 
عيل كاظـم ، أضافـة إىل فرصـة رساج 
الدين صباح الـذي لعب كرته  إىل خارج 
املرمـى رغم الخـروج الخاطئ لحارس 

الضيوف   .
وشـهدت املبـاراة إشـرتاك العـب نفـط 
الوسط كرار جاسم بعد غياب طويل عن 
الـدوري املمتاز، لينضـم لقائمة الالعبني 

املخرضمني يف هذا املوسم .
التعـادل  بنتيجـة  املبـاراة  ولتنتهـي 

السلبي.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
صـدر للكاتب والصحفـي الريايض حسـني الذكر كتابه 
الجديـد ( عالـم كرة القدم .. ثقافة ما بعد الدبلوماسـية 
الناعمـة) الـذي طبع للمـرة الثانية بعـد طبعته األوىل يف 
مؤسسـة عصام العصامي للطباعة والنـرش  يف بغداد .. 
فيمـا طبع ثانية يف دار نـرش الروهنجي للطباعة والنرش 
يف مدينة انقرة، الكتاب يتألف من  128 صفحة ويتحدث 
عـن عرص كرة القدم الجديد الذي غزى العالم جاعال من 
تلك اللعبة الجماهريية الشعبية احدى األدوات األساسية 
االجتماعية يف التأثري بالراي العام وبما يؤهلها ان تكون أداة للسياسة بعد ان كانت 
تمثل جزءا من ثقافة الدبلوماسـية الناعمة، وذلك من خالل نظرتنا املوضوعية اىل 
تغيري بعض قوانني اللعبة لتتماىش مع الدور املنتظر لها من خالل التسويق والرأي 

العام واالستثمار والراعية واالقتصاد العاملي .
 ******************

اكد االتحاد العراقي لكرة القدم يف بيان مقتضب ان قناة الرابعة 
الفضائّيـة حصلت عـىل ُحقوِق النقـل التلفزيونّي الحرصي 
ملُبارياِت الدوري املُمتاز لُكرِة القدم للموسم (٢٠٢٢/٢٠٢٣) 
داخـل العراق.يشـار اىل ان مباريـات الجولـة الثالثـة من 
الـدوري املمتـاز انطلقت يوم امس االربعـاء بإقامة خمس 

مباريات يف العاصمة بغداد وعدد من املحافظات.



هامبورغ / متابعة الزوراء:
بلَغ اليبزيغ حامل اللقب الدور ثمن النهائي 
القدم  لكرة  أملانيا  كأس  مسابقة  من 
بفوزه الكبري ٤-صفر عىل هامبورغ الذي 
يلعب حالياً يف الدرجة الثانية. وبعدما بدأ 
تاريخه  يف  األول  اللقب  عن  الدفاع  حملة 
بفوز كاسح عىل فريق من الدرجة الرابعة 
ماركو  املدرب  فريق  يجد  لم  ٨-صفر، 
ثمن  اىل  بطاقته  حجز  يف  صعوبة  روزه 
هامبورغ  ضيفه  حساب  عىل  النهائي 
يف  توالياً  الخامس  موسمه  يخوض  الذي 
بتأهله  اليبزيغ  ويدين  الثانية.  الدرجة 

والفرنيس  بولسن  يوسف  الدنماركي  إىل 
محمد سيماكان، إذ سجل األول هدفني يف 
مدى ثالث دقائق (٣٣ و٣٦)، فيما سجل 
الثاني هدفاً (٦٨) مع تمريرة حاسمة يف 
الرابع،  الهدف  أما  لبولسن.  األول  الهدف 
بنجامني  عرب  األخرية  الدقائق  يف  فجاء 
هنريخس .(٨١) واحُرتَِمت الرتاتبية أيضاً 
يف لقاء آينرتاخت فرانكفورت وشتوتغارتر 
حسم  إذ  الخامسة،  الدرجة  من  كيكرز 
غرار  عىل  ٢-صفر،  بفوزه  بطاقته  األول 
من  لوبيك  عىل  بفوزه  ماينتس  فعل  ما 

الدرجة الرابعة أيضاً ٣-صفر.

كواالالمبور/متابعة الزوراء:
كفاحه  عن  أندرادي  فابريسيو  الربازييل  كشَف 
للوصول  بالده  يف  والتهميش  الفقر  مع  الطويل 
بطولة  يف  املختلطة  القتالية  الفنون  يف  القمة  إىل 

«ون».
ملواجهة مواطنه جون  أندرادي  يستعد  ففي وقت 
 ONE لينيكر بطل العالم لوزن الديك ضمن عرض
صعبة  مرحلة  الربازييل  ينىس  ال   ،Fight Night

عاشها، اتسمت بالضبابية والتشويش.
بنفسه.  ثقته  زيادة  بهدف  بالتدريب  أندرادي  بدأ 
يتذكر املقاتل البالغ من العمر ٢٥ عاماً تلك املرحلة 
بالقول: «لم يكن لدّي هدف محدد حني بدأت تدرب 

الفنون القتالية، وكنت أفتقد للثقة بالذات».
ثالث  ال  خيارين  أمام  وضعته  حياته  يف  املطبات 
لهما: إما الصمود وامليض قدماً نحو تحقيق حلمه 
بأن يصبح يوماً ما مقاتالً محرتفاً، وإما االستسالم 

والخضوع للواقع املرير.

صاحب  أندرادي  يكن  لم  ببعيد،  ليس  ماض  ويف 
الثاني حاليا يف ترتيب مقاتيل بطولة «ون»  املركز 
يحلو  مثلما  القاضية  الرضبة  وفنان  الديك،  لوزن 
للبعض بوصفه، بمثل هذا الوضع، بل عانى البطل 
الشاب يف طفولته من تدني مستوى احرتامه لذاته، 

وغياب هدف محدد يف حياته املتعثرة.
نشأ  حيث  بالربازيل  الخطرة  فورتاليزا  منطقة  يف 
أندرادي، لم تكن هناك فرص عدة لهروب األطفال 
والشباب من الفقر والجريمة املنترشة صوب حياة 
لم  هذا،  األفق  انسداد  لكن  أرحب.  وآفاق  أفضل 
الذي بحث جاهدا  العجيب»،  «الفتى  يثبط عزيمة 
تلك  من  للفرار  مخرج  عن  عاماً  الـ١٣  سن  منذ 

الحياة البائسة.
أندرادي حينها عىل دخول عالم رياضة  لقد راهن 
املواي تاي لعلها تكون سبيال النتشاله من الضياع 
وابعاده عن طرق االنحراف، وفرصة تمنحه تذكرة 

إىل حياة أفضل وأفق أرحب.

متواضعة  عائلة  من  أنا  «حقيقة،  الربازييل:  وقال 
الصعوبات، خاصة يف  بالعديد من  للغاية، ومررت 

طفولتي وكنت أعاني من تدني الثقة بالذات».
لم يكن لدي  التدريب،  بدأت  ويكمل: «حتى عندما 

هدف. أردت أن أفعل شيئا مختلفا، ولم أستطع».
الرياضة،  بهذه  شغفه  الربازييل  طّور  ما  رسعان 
بنفسه  يؤمن  وأصبح  وعقلياً،  جسدياً  وتطور 
الهواة  فئة  يف  خاضها  عدة  نزاالت  بعد  وبقدراته 
وقال: «تلقيت الكثري من عبارات الشكر واملجامالت 
بعد التنافس يف مسابقات الهواة لفرتة من الزمن، 
عيل،  وأثنوا  حويل  من  الناس  «حّفزني  مضيفاً: 
قائلني إنني جيد وأنه يمكنني أن أصبح بطال، وهذا 

ساعدني كثريا عىل رفع مستوى احرتامي لذاتي».
اليوم، صنع املقاتل الربازييل (٢٤ عاماً) من نفسه 
واملهارات  العقيل  الثبات  من  يمتلك  وبات  بطالً، 
أفضل  بني  يجعله  ما  البدنية  والقدرات  القتالية 
العبي الفنون القتالية املختلطة، وهذا التغري املذهل 

وعمل  مثابرة  نتيجة  جاء  بل  فراغ،  من  يحدث  لم 
فـ  الحلبة،  داخل  ونجاحات  التدريبات  يف  شاق 

«الفتى العجيب» حقق (٨ انتصارات وهزيمتني).
الوزن:  سنتيمرتا،   ١٧٢ (الطول:  فابريسيو  وقال 
واثق  أنني  الناس  من  الكثري  «يعتقد  كلغ):   ٦٥٫٨
يف  لكن  لذاتي.  جدا  عاليا  احرتاما  لدي  وأن  جدا، 
الحقيقة هم ال يدركون املسافة الطويلة والشاقة 
به  أتمتع  الذي  الثقة  لبلوغ مستوى  التي قطعتها 

اليوم».
أن  أندرادي  متابعي  من  الكثري  لدى  املتوقع  ومن 
منسوب ثقته واحرتامه لذاته سريتفع بشكل أكرب، 
بطل  لينيكر  خصمه  عىل  القضاء  يف  نجح  حال  يف 

العالم وأحد أرشس املقاتلني يف وزن الديك.
أندرادي  بني  العاملي  اللقب  عىل  النزال  وسُيقام 
األول،  ترشين  أكتوبر/   ٢٢ السبت  فجر  ولينيكر 
املاليزية  العاصمة  يف  الداخيل  أكسياتا  ملعب  عىل 

كواالمبور.

كاليفورنيا/متابعة الزوراء:
سّجل النجم ستيفن كوري 33 
ستايت  غولدن  ليستهل  نقطة 
لقبه  الدفاع عن  ووريرز حملة 
األمريكي  السلة  كرة  دوري  يف 
ضيفه  عىل  بفوز  للمحرتفني 
 -  123 ليكرز  أنجليس  لوس 
الوصيف  تفّوق  فيما   ،109
بوسطن سلتيكس 126 - 117 

سفنتي  فيالدلفيا  ضيفه  عىل 
االفتتاحي  اليوم  يف  سيكرسز، 

للموسم الجديد.
خواتم  عىل  حصولهم  بعد 
الفتة  ورفع  باملاس  مرصعة 
قبل  ما  أقيم  حفل  يف  البطولة 
”تشايس  ملعب  يف  املباراة 
فرانسيسكو،  سان  يف  سنرت“ 
قدم ووريرز أداًء مبهرًا للتغلب 

وليكرز  جيمس  ليربون  عىل 
بشكله الجديد.

لقد طغى عىل املوسم اإلعدادي 
يف  وقع  الذي  اإلشكال  لووريرز 
التدريبات عندما لكم درايموند 
بول  جوردان  زميله  غرين 
وأوقعه أرًضا - ما وصفه املدرب 
أزمة“  ”أكرب  بأنه  كري  ستيف 
الجهاز  رأس  إىل  وصوله  منذ 

الفني قبل ثماني سنوات.
لكن ووريرز لم يبُد متأثرًا بهذه 
الحادثة يف مباراته األوىل مؤكًدا 
بقوة  مرشًحا  سيكون  أنه 
بول  تواجد  لقبه.  عن  للدفاع 
امللعب  أرض  عىل  معا  وغرين 
يرغبان يف وضع  أنهما  وأظهرا 
سيما  وال  خلفهما،  حدث  ما 
ذكية  كرة  األول  مّرر  عندما 
يف  السلة  يف  تابعها  الثاني  إىل 

منتصف الربع الثالث.
مباراته  خاض  الذي  ليكرز  أما 
بإرشاف  األوىل  التنافسية 
املدرب الجديد دارفني هام، فبدا 
لكن  دفاعًيا،  أكثر  منضبًطا 

قدرات ووريرز فاقت قدراته.
 37) جيمس  ليربون  سجل 
متابعة  و14  نقطة   31 عاًما) 
مقابل  حاسمة  تمريرات  و8 
27 نقطة ألنتوني ديفيس و19 

لراسل وستربوك.
قال كوري: ”كان الحفل احتفاًال 
رائًعا، ألخذ وقت للتفكري يف ما 
الالفتة  ومشاهدة  أنجزناه، 
ترتفع وأفضل لحظات (املوسم 

املايض)“.
ذلك  بعد  الصعب  ”من  وتابع: 
وتلعب  الصفحة  تقلب  أن 
عرفنا  ولكن  سلة،  كرة  مباراة 
كيف نقوم بذلك. اآلن بإمكاننا 

التطلع قدًما للموسم“.
أن  ليربون  رأى  جهته،  من 
التطور:  قيد  يزال  ال  ليكرز 
قدمنا  توقعت،  كما  ”لعبنا 
هذا  ال.  وأخرى  جيدة  لحظات 
أمر طبيعي لفريق ما زال يلتئم 

للمرة األوىل“.
هناك  يصبح  ”عندما  وتابع: 
انسجام أفضل بيننا، ستتحسن 
ولكن  الوقت.  األمور مع مرور 
 - توقعتها  كما  كانت  املباراة 
وأخرى  الجيدة  األوقات  بعض 

لم تكن كما أريد“.
األخرى  االفتتاحية  املباراة  يف 
من  كل  سجل  للموسم، 
جايسون تايتوم وجايلن براون 
بوسطن  ليقودا  نقطة   35
 117  -  126 للفوز  سلتيكس 
سفنتي  فيالدلفيا  ضيفه  عىل 

سيكرز.

                         

مدريد / متابعة الزوراء:
أتلتيكو مدريد من  السابق  راداميل فالكاو فريقه  الكولومبي  حرم 
فوز رابع توالياً يف الليغا وذلك بإدراكه التعادل لرايو فاييكانو 1-1 
لكرة  اإلسباني  الدوري  من  العارشة  املرحلة  يف  القاتل  الوقت  يف 
القدم. وكان فريق املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني يف طريقه 
لحصد النقاط الثالث التي كانت ستضعه مؤقتا عىل املسافة ذاتها 
من برشلونة الثاني وعىل بعد ثالث نقاط من جاره ريال مدريد 
املتصدر، وذلك بتقدمه منذ الدقيقة 20 بهدف أللفارو موراتا بعد 
تمريرة من الفرنيس أنطوان غريزمان وحتى الوقت بدل الضائع.

بعد  القاتل  الوقت  يف  ضده  جزاء  ركلة  باحتساب  ُصِدَم  لكنه 
ملسة يد داخل منطقة الجزاء من خوسيه خيمينيس تأكد من 
صحتها الحكم بعد اللجوء اىل ”يف أيه آر“، فانربى لها فالكاو 
وسجل يف مرمى الفريق الذي دافع عن ألوانه من 2011 حتى 2013 
وبهذه  املسابقات.  جميع  ضمن  مباراة   91 يف  هدفاً   70 له  وسجل 
النقطة، رفع أتليتيكو رصيده اىل 20 يف املركز الثالث وبات مهدداً من 
ريال بيتيس (19) الذي حل ليلة أمس األربعاء ضيفاً عىل قادش. ، 

فيما رفع فاييكانو رصيده اىل 12 نقطة يف املركز العارش.

برايتون / متابعة الزوراء:
فرصة  برايتون  فوت 
املركز  إىل  االرتقاء 
مؤقتاً  ولو  الخامس 
التعادل  فخ  يف  بسقوطه 
ضيفه  مع  السلبي 
يف  فوريست  نوتنغهام 
عرشة. الثانية  املرحلة 

سابعاً  برايتون  وبقي 
حني  يف  نقطة   15 برصيد 

ترك نوتنغهام الذي عاد اىل الدرجة املمتازة للمرة االوىل منذ عام 
نقاط.  6 مع  عرش  التاسع  املركز  ليحتل  األخري  املركز   ،1999

العديد  له  وسنحت  تماماً  اللعب  مجريات  عىل  برايتون  سيطر 
تلو  الواحدة  اهدارها  تناوبوا عىل  لكن مهاجميه  الفرص  من 
األخرى.ويف مباراة ثانية، قلب كريستال باالس الطاولة عىل 
الضيوف  تقدم   .1  -  2 عليه  بفوزه  ولفرهامبتون  ضيفه 
ورد   ،(31) تراوري  آداما  اإلسباني  جناحه  سجله  بهدف 
والجناح   (47) ايزه  ايبريييش  سجلهما  بهدفني  باالس 

اإليفواري الدويل ويلفريد زاها (70).

تورينو / متابعة الزوراء:
عاود العب الوسط الدويل الفرنيس بول بوغبا «جزئياً» 
قبل  يوفنتوس، وذلك  الجماعية مع فريقه  التمارين 
 ٢٠ يف  قطر  مونديال  انطالق  عىل  معدودة  أسابيع 

ترشين الثاني/نوفمرب وفق ما أعلن ناديه.
مباراة  أي  يخض  لم  الذي  بوغبا  أن  يوفنتوس  وأفاد 
رسمية منذ عودته إىل «السيدة العجوز» هذا الصيف 
صفقة  يف  اإلنكليزي  يونايتد  مانشسرت  من  قادماً 

انتقال حر، عمل «بشكل جزئي مع الفريق».
وشارك بوغبا يف تمارين الجري بدون الكرة، ثم عمل 
عىل تبادل الكرة مع جميع زمالئه، بما يف ذلك املتعايف 
منذ  الفريق  عن  غاب  الذي  كييزا  فيديريكو  اآلخر 

مطلع العام، وفقاً لصور بثها تلفزيون النادي.
لعودة  موعد  أي  اآلن  حتى  يوفنتوس  يحدد  ولم 
الفرنيس البالغ ٢٩ عاماً والفائز بلقب مونديال ٢٠١٨ 
اإليطالية  اإلعالم  وسائل  لكن  بالده،  منتخب  مع 
تحدثت عن إمكانية رؤيته يف امللعب مرة أخرى قرب 
نهاية الشهر الحايل أو بداية ترشين الثاني/نوفمرب، 
وقد يحصل ذلك يف املباراة املصريية ضد باريس سان 
جريمان الفرنيس يف الثاني من الشهر املقبل يف دوري 

أبطال أوروبا.
ويف حال تمكن بوغبا من العودة اىل املباريات يف أوائل 
املنتخب  مع  بالتواجد  فرصه  سيعزز  املقبل،  الشهر 

الفرنيس خالل حملة الدفاع عن لقبه العاملي.
خرس  الذي  ديشان  ديدييه  فرنسا  مدرب  وسُيعلن 
تشليس  وسط  العب  خدمات  مؤكد  شبه  بشكل 
اإلنكليزي نغولو كونتي بسبب اإلصابة، عن تشكيلته 
الثاني/نوفمرب عىل أن تكون  للنهائيات يف ٩ ترشين 
لقاء  قبل  أسرتاليا،  ضد  منه   ٢٢ يف  األوىل  املباراة 

الدنمارك يف ٢٦ وتونس يف الثالثني منه.
ووجد بوغبا نفسه مجرباً عىل إجراء الجراحة من أجل 
إزالة الغرضوف يف ركبته اليمنى بعدما رفض اللجوء 
العالج  مفضالً  املايض،  آب/أغسطس  مطلع  اليها 

املحافظ من دون أن يعطي ذلك النتيجة املرجوة.
كشف  «توتوسبورت»،  لصحيفة  ترصيح  ويف 
الربوفسور روبرتو رويس، كبري األطباء يف مستشفى 
موريتسيانو يف تورينو، أن تفاقم إصابة بطل مونديال 
الجراحي، مضيفاً:  التدخل  ٢٠١٨ أجربته عىل إجراء 
ساءت،  قد  (الجانبي)  املفصيل  الغرضوف  «إصابة 
الركض،  عىل  نفسه  إجبار  الالعب  حاول  وعندما 

أصيب بانسداد يف مفصل الركبة».
استشار  قد  كان  بوغبا  أن  رويس  الربوفيسور  وأفاد 
تموز/ نهاية  يف  إصابته  بعد  املتخصصني  من  اثنني 
خيار  وهو  الجراحي»،  «التدخل  بـ  ونصحاه  يوليو 
مع  ذلك مشاركته  يهدد  أن  الالعب خشية  استبعده 

بالده يف مونديال قطر.
العبه  خضوع  عن  اإلنكليزي  تشليس  نادي  وأعلن 
الدويل الفرنيس نغولو كانتي لعملية جراحية ستبعده 
العالم  كأس  نهائيات  عن  غيابه  يعني  ما  أشهر،   ٤

FIFA قطر ٢٠٢٢™.
وقال تشليس يف بيان إن «نغولو كانتي خضع لعملية 
«زار  لفخذه»، مضيفاً:  الخلفية  العضلة  يف  جراحية 
من  للنادي  الطبي  القسم  يف  اخصائياً  الوسط  العب 
وتم  تعافيه،  بعملية  املتعلقة  بخياراته  البحث  أجل 
لعملية  نغولو  خضوع  عىل  متبادل  بشكل  االتفاق 

جراحية من أجل إصالح الرضر».
وتابع: «بعد عملية جراحية ناجحة، من املتوقع اآلن 

أن يغيب نغولو عن املالعب ملدة أربعة أشهر».
وغاب كانتي عن النادي اللندني منذ خروجه مصاباً يف 
العضلة الخلفية للفخذ ضد توتنهام يف آب/أغسطس 

املايض.

تشكيلة  عن  كانتي  غياب  وسيكون 
وسط  خط  يف  جداً  مؤثراً  الديوك 
سيفتقد  الذي  الفرنيس  املنتخب 

وسط  العب  لخدمات  أيضاً  ربما 
يوفنتوس بول بوغبا الذي عاود 

الجماعية  التمارين  جزئياً 
مع فريقه وقد ال يتماثل 

للشفاء يف وقت قريب، 
كانتي  بأن  العلم  مع 

اسهما  وبوغبا 
يف  كبري  بشكل 

فرنسا  تتويج 
كأس  بلقب 
يف   ٢٠١٨ العالم 
روسيا وسيشكل 

رضبة  غيابهما 
قوية للمدرب ديدييه ديشان.

وسيعلن ديشان تشكيلته للنهائيات يف ٩ ترشين 
يف  األوىل  املباراة  تكون  أن  عىل  الثاني/نوفمرب 
٢٢ منه ضد أسرتاليا، قبل لقاء الدنمارك يف ٢٦ 

وتونس يف الثالثني منه.
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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 

›Ìåa5€a@¿@äb‡Ó„@Òãˆb�€@äaã�öa@¬ÏjÁ

ıaäÎç€a@Òãÿ–flåÏ–€bi@·éÏæa@¡Ìãí@Êbó‘Ì@êÿÓn‹éÎ@åãÌäÎÎ

›õœc@ÒbÓy@›uc@Âfl@|œb◊@›mb‘fl@NNNÜaäá„c@ÏÓèÌãibœ

No: 7819   Thu    20     Oct    2022العدد:   7819    الخميس   20    تشرين األول    2022



باريس/متابعة الزوراء:
فالحـرب  محـرّي.  زمـن  يف  اآلن  نعيـش 
محتدمـة يف قلب أوروبـا، ومن املتوقع أن 
يسـتمر هذا القتال طوال الشتاء الطويل 
والقـايس. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسـعار 
الغـذاء والوقـود بشـكل كبري، ممـا ينذر 
بالجـوع واملعانـاة، حتـى يف املجتمعـات 

الضعيفة البعيدة عن الرصاع.
ووسـط املنافسـة بـني الواليـات املتحدة 
والصـني والتوتـرات املتصاعـدة يف رشق 
آسـيا، تحولت تايوان إىل مـكان قد يدخل 
يف أي لحظة بمواجهة ال يريدها أحد، ولن 

يستطيع أي طرف السيطرة عليها.
ويف ظـل هـذه الخلفيـة، فـإّن التقاريـر 
املتدفقة عن الطقس القايس – الفيضانات 
والحرائـق الهائلـة والجفـاف املدمر – يف 
جميع أنحاء العالم تنـذر بأن أزمة املناخ 
تـزداد صعوبـة يوًما بعـد يوم. لـذا ليس 
مسـتغرًبا أن يعرب النـاس عن إجهادهم 
من األخبار، فهم يشـعرون بالقلق بشأن 
التطـورات الحالية واالتجـاه التي تميض 

نحوه.
ومما يزيد األمر سوًءا هو أّن األخبار الزائفة 
واملعلومـات املضللـة أصبحـت منترشة، 
بعضها عن عمـد للتأثري عىل الرأي العام، 
ولكـن البعـض اآلخر تتم مشـاركته بكل 
براءة عرب منصـات التواصل االجتماعي. 
ومع ذلك، فـإن القيود املفروضة ملكافحة 
األخبار الزائفة قد تقيد التفاعل املرشوع.
ويف مثـل هذه األوقات، تزداد أهمية اليوم 
العاملـي لألخبار، الـذي يتـم االحتفال به 

يـوم ٢٨ سـبتمرب/أيلول كل عام. واليوم، 
ننظـر يف إمكانيـة أن تحـدث الصحافـة 
فرًقـا وأهمية ذلك. يف غرف األخبار، يؤدي 
الصحفيون دوًرا حاسًما يف ضمان سالمة 
املجتمعات التي يخدمونها. وتعتمد عليهم 
األنظمـة الديمقراطية للقيـام بهذا الدور 

بشكل فعال وهادف.
إًذا فما هي أفضل طريقة لتحقيق ذلك؟

طـرح  عـىل  الرتكيـز  إىل  بحاجـة  نحـن 
املعلومات واألفكار واإللهام.

 – املصداقيـة  ذات  املعلومـات  وتظـل 
املوثوقـة واملبنيـة عـىل الحقائـق – أمرًا 

حيوًيا إذا أردنا إجراء مناقشـات منطقية 
ومعقولة حـول كيفية معالجة التحديات 
التي نواجهها ومعرفة سـبل امليض قدًما. 
وبينما يحق لنا جميًعا أن تكون لدينا آراء 
خاصـة، إال أننا ال نتمتـع بالحق يف وضع 
الحقائق الخاصة بنا. فمن دون أي اتفاق 
حتـى عـىل الحقائق األساسـية، تنحرص 
املناقشات الديمقراطية يف أصوات متنافرة 
حـول اليقـني، حيـث «ال يجـد الصالـح 
سـبيًال لإلقناع، بينمـا الطالح تملؤه قوة 

متوقدة»، عىل حد تعبري الشاعر ييتس.
وتتطلـب الصحافة املسـتندة إىل الحقائق 

عمـًال دؤوًبا مـن قبل الصحفيـني، بما يف 
ذلـك مقارنـة املعلومات بشـكل متواصل 
ومراقبـة الجـودة مـن جهـة املحرريـن، 
باإلضافة إىل التحليل والتفسري املوثوق به 

من قبل املعلقني املخرضمني.
ليـس من الغريب إًذا، يف هذا الزمن املحري، 
أن يبحـث الجمهور عن أصـوات موثوقة 
يمكـن االعتمـاد عليهـا لتقديـم تقارير 
ذات مصداقيـة وأفكار ثاقبة. وقد وجدت 
دراسـات عديـدة أنـه بغـض النظـر عن 
األخبـار، فـإّن الجمهـور يقـّدر املقاالت 
 – والتحليـالت  والخلفيـات  التوضيحيـة 

سـواء عرب اإلنرتنت أو الفيديوهات أو من 
خالل نرشات األخبار الربيدية.

وعـالوة عـىل ذلـك، يف مواجهـة موجات 
متواصلـة مـن الكآبة، يبحـث الناس عن 
اإللهـام. فهـم يريـدون أن يتعرفـوا عىل 
الحلول املمكنة للمشاكل املطروحة، وعىل 
مـن يتقدمـون ملعالجتها. كمـا يرغبون 
يف االطـالع عـىل املحتوى الذي يسـعى إىل 
تسـليط الضوء يف الزوايا املظلمة وإعطاء 
التي  الصـوت للمجتمعات واملوضوعـات 

غالًبا ما يتم إهمالها أو تجاهلها.
دعونـي أشـري إىل هـذا املثـال: سلسـلة 
فيديوهـات أعّدهـا زمالئي مـن صحيفة 
«آسـيا  بعنـوان   The Straits Times
عـىل  الضـوء  سـلطوا  حيـث  الخفيـة»، 
املهمشـني يف مجتمعاتهم، الذين ال يراهم 

أو يسمعهم أحد.
ومن بني هؤالء أقلية البوراكومني املنبوذة 
اليابـان وعمـال تنظيـف املجـاري يف  يف 
الهند الحديثة وجيـش العمال املهاجرين 
الصامـت يف الصـني، إضافـة إىل تزويـج 
فتيات برجال يف سـنغافورة وما يواجهنه 

من شعور بالعزلة.
وقد فازت هذه السلسـلة يف فئة صحافة 
الفيديو االسـتقصائية بجوائـز املحررين 
والنارشين العاملية (EPPY) لعام ٢٠٢١. 
ويمكن االطالع عىل املزيد من األمثلة حول 
تأثـري الصحافة عرب موقـع اليوم العاملي 
لألخبـار. وهنا تنطبق املقولـة الصحفية 

القديمة: «عّرب بالفعل، ال القول».
ويف زمـن ينتـرش فيـه املبـدأ األورويـيل 

املـزدوج «الحرب هـي السـالم، والحرية 
هي العبودية»، إىل جانب حمالت التضليل 
التي ترعاهـا الدولة، من الطبيعي اللجوء 
إىل ذلك الحكيم الصحفي، جورج أورويل، 
للحصـول عـىل اإللهـام يف اليـوم العاملي 

لألخبار.
ففي مقال نرشه عام ١٩٤٦ بعنوان «ملاذا 
أكتـب؟»، قـال أورويـل إّن الكتابة بكافة 
أشكالها – ولكن الكتابة الصحفية بشكل 
خـاص – لها غـرض سـيايس، إضافًة إىل 

السعي لرسد قصة جيدة.
وال يـزال صـدى كلماتـه يـرتدد اليـوم: 
«نقطة انطالقي هي دائًما شعوٌر حزبي، 
ووعـٌي بالظلـم. فعندمـا أجلـس لكتابة 
كتـاب، ال أقول لنفيس ‘سـوف أنتج عمًال 
فنًيا’. ولكنني أكتبـه ألن هناك كذبة أريد 
فضحهـا، أو حقيقـة أوّد إلقـاء الضـوء 
عليهـا، وهّمـي األويل هـو الحصول عىل 
مستمعني. لكن ال يمكنني القيام بمهمة 
كتابة كتـاب أو حتى مقالة طويلة ملجلة 
لـو لم تكن أيًضا تجربة جمالية... لسـُت 
قـادًرا – وال أرغب – بأن أتخـىل كلًيا عن 
منظور العالم الذي اكتسبته يف طفولتي. 
طاملـا بقيـت حًيا وبصحة جيدة، سـوف 
أسـتمر بشـغفي تجاه أسـلوب النثر... 
الهـدف هو التوفيـق بني مـا يعجبني أو 
ال يعجبنـي وبـني األنشـطة العامة وغري 
الفرديـة التي يفرضها هـذا العرص علينا 

جميًعا.
 (عن/شبكة الصحفيني الدوليني- وارين 

فرناندز)
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نيويورك/متابعة الزوراء:
يف لقاء جمع أفرادا من الجالية املغربية 
بالواليـات املتحـدة األمريكيـة، نظمت 
القنصليـة العامـة املغربيـة بنيويورك 
الجديـد  ”اإلعـالم  حـول  محـارضة 

والهويات املرتحلة“.
هـذه املحـارضة التـي ألقاهـا سـعيد 
كوبريت، رئيـس بيت الصحافة بطنجة 
للصحافـة،  الوطنـي  املجلـس  عضـو 
يف  املغـرب،  راهـن  بتوصيـف  اهتمـت 
الدبلوماسـية، وما  الدينامية  مسـتوى 
تحقـق يف محيطه الجهـوي واإلقليمي 
بفضـل معطيات سـطرت بالبـالد منذ 

عرشين سنة.
وقال كوبريت: ”هذا املغرب صالح نفسه 
وذاته من خالل عدالة انتقالية، وسـعى 
من خالل مؤسسات دستورية لتكريس 
منطـوق وفحـوى تعاقـد املغاربـة من 

خالل الوثيقة الدستورية يف 2011“.
واستحرض اللقاء ”رهان وخيار املغرب 
الديمقراطـي الذي ال محيـد عنه، وهو 
ما يعكسـه املشـهد السـيايس املغربي، 
مـن تدافع إلعطاء الضمانات الحقيقية 

ملجتمع التغيري واإلصالحات الكربى“.
كمـا تطـرق املحـارض لراهـن اإلعـالم 
املغربي يف زمن التطورات التكنولوجية، 
علمـا أن البـالد خولـت ”حريـة القول 
والتعبري“ منـذ ظهري الحريـات العامة 
سـنة 1958، مع اسـتحضار ”نضاالت 
التمثيليات املهنية، مثل النقابة الوطنية 

للصحافـة املغربيـة، مـن أجـل تحرير 
القطـاع السـمعي البـرصي، واالرتكاز 

عىل التعددية يف املشهد اإلعالمي“.
وتحدث كوبريت عن خطاب ملكي كان 
”انعطافـة يف تاريـخ اإلعـالم املغربي“، 
أحدثـت بموجبه الهيئـة العليا لالتصال 
السمعي البرصي، مع إقرار يوم وطني 
ألرسة اإلعـالم والصحافة يف 15 نوفمرب 
الذي هو يوم اإلعالن عن الجائزة الكربى 

للصحافة.
واهتمت املحـارضة بتغيريات وتعديالت 
يف القوانني ”لتتالءم واللحظة املغربية“، 
خاصـة القانـون الذي أنشـئ بموجبه 
أول تنظيـم ذاتـي مهنـي، هـو املجلس 

الوطنـي للصحافـة، وتعديـالت قانون 
الصحفـي املهني، وهي ”محطات تؤكد 
العالقـة الواصلة بني الدفـاع عن حرية 
القـول والتعبري، مع التأكيد عىل الجودة 

واملسؤولية“.
وكان هـذا اللقـاء فرصـة لـ“التذكـري 
باألزمة التي تعيشها املقاولة الصحفية، 
خاصـة الصحافـة الورقيـة التي كانت 
تعيش هشاشـة ومع الجائحة أفلسـت 
العديد من املؤسسـات واملنابر، وهو ما 
حث الدولة للتدخل بشـكل الفت إلنقاذ 
مـا يمكن إنقـاذه، بتمويـل الصحفيني 
بشـكل مبارش، ألنه ال يستقيم الحديث 
عـن الديمقراطية مـن دون إعالم قوي 

ومستقل يقوم عىل التنوع والتعددية“.
وتطـرق اللقـاء إىل ”اإلعـالم الجديـد“ 
الذي ”يقـرص كل الحـدود الجغرافية“ 
وما يرافقـه من نقاش ”الخـرب الزائف 
واملغلـوط وتأثـريه البالغ عىل تشـكيل 
رأي عام وطني؛ فالضمانات الحقيقية 
هـي صحافـة تقوم عـىل االسـتقاللية 
والحيـاد والنزاهـة واملصداقيـة، وهي 
أكـرب الرهانات اليوم للمشـهد اإلعالمي 

املغربي“.
مـن بـني الضمانـات أيضـا، ”قانـون 
املالءمة“ الذي أصبح معه تسيري مقاولة 
”قائمـا عـىل دفـرت تحمالت، مـن أجل 
وقف السـيل الجارف من التسيب، ومن 

التجاوزات آلداب املهنة وأخالقياتها“.
كما اهتمت املداخلة بـ“املجلس الوطني 
للصحافة، الذي اسـتطاع يف هذه الفرتة 
أن يكون مـن اللبنات األسـاس، وهيأة 
يعول عليها من أجـل ضمان الولوج إىل 
املعلومة، وضمـان حرية الرأي والتعبري 
رشوط  وفـق  املهنيـة،  بمقوماتهـا 

املسؤولية والنزاهة“.
الكبـري  بـ“النضـال  املحـارض  وذّكـر 
للهيئات املهنية، سـواء النقابة الوطنية 
للصحافة املغربية، أو هيئات النارشين، 
أجـل  مـن  الوصيـة  الـوزارة  بمعيـة 
ضمانات اجتماعية حقيقية لإلعالميني 
املغاربـة“، حيث سـيتم يف قـادم األيام 
”إعالن االتفاقيـة الجماعية الجديدة“، 

املقرتحة.

الرياض/متابعة الزوراء:
 يبـدو أن اسـتحواذ السـعودية عـىل جـزء مـن بي.إن 
سـبورتس القطرية ليس إشاعة بل حقيقة. وبعد نفي، 
عاد اإلعالم القطري ليؤكد صحة الخرب وينرش تفاصيله 
ويؤكـد أن قطـر تنظر أبعد مـن كأس العالـم وتتحوط 
بإقامـة عالقـات اسـرتاتيجية مـع أصحـاب املصلحة 

الرئيسني.
ويتطلـع صندوق االسـتثمار السـعودي إىل عقد صفقة 
رشاكـة تاريخية مع مجموعة قنوات بي.إن سـبورتس 
القطريـة، الناقل الحرصي لجميـع البطوالت العاملية يف 

منطقتي الرشق األوسط وشمال أفريقيا.
وأكـدت وكالـة بلومـربغ االقتصاديـة العامليـة اهتمام 
صندوق الثروة السيادي السعودي الذي يرأسه ويل العهد 
األمري محمد بن سـلمان آل سـعود بعقد صفقة رشاكة 
مع مجموعة ”بي.إن“ اإلعالمية القطرية خالل األشـهر 

القليلة القادمة.
وتعمل قنوات بي.إن سـبورتس اململوكة للدولة القطرية 
عرب القارات الخمس ولديها حقوق بث بعض أكرب األحداث 
الرياضية يف العالم، بما يف ذلك بطولة دوري أبطال أوروبا 
وكأس العالم لكرة القدم. كما توسعت الشبكة من كونها 
رياضية فقط لتشمل الرتفيه والسينما عقب تغري اسمها 

من ”الجزيرة الرياضية“ إىل ”بي.إن“.
وإذا تمت هذه الصفقة سـتكون بمثابـة تحول كبري من 
جانـب اململكة العربية السـعودية، التي كانت تحظر بث 
القنـاة القطرية حتى وقت قريب داخل اململكة ألسـباب 

سياسية.
”بـي.إن“  شـبكة  قنـوات  بـث  السـعودية  وحظـرت 
املتخصصـة يف الرياضـة والرتفيه يف اململكـة أثناء قطع 
الرياض، وثـالث دول أخرى عالقاتها مع الدوحة يف عام 
2017. ورفعـت السـعودية يف النهاية حظرها عىل ”بي.

إن“ عام 2021 بعد املصالحة مع جارتها الخليجية.
العامـة  أن صنـدوق االسـتثمارات  بلومـربغ  وذكـرت 
السـعودي واحـد من بني أطـراف أخرى أبـدت اهتماما 

بالرشاكة مع املجموعة القطرية، وفقا ألشخاص طلبوا 
عدم الكشـف عـن هويتهم. وقال األشـخاص املطلعون 
عىل املناقشـات إن رشكات األسـهم الخاصـة األمريكية 

حريصة أيضا عىل االستثمار يف املجموعة الرياضية.
وقالت ”بي.إن“ ردا عىل استفسارات بلومربغ إن الرشكة 

”تدرس عددا من الخيارات االسرتاتيجية“.
وبحسـب املعلومات، فـإن املداوالت ال تـزال يف مراحلها 
األوىل. وأوضـح مصـدر أن ”الشـبكة اإلعالمية القطرية 
يمكنها أيضا استكشـاف بدائل اسـتثمارية، بما يف ذلك 

طرح عام أويل“.
ونقـل موقـع ”الدوحة نيـوز“ القطري الناطـق باللغة 
اإلنجليزية عن أسـتاذ الرياضة واالقتصاد الجيوسيايس 
يف مدرسـة سـكيما لألعمال، سيمون تشـادويك، قوله 
”إنه خط رفيع بني الحـب والكراهية.. بعد كل العداء يف 
السـنوات األخرية بني قطر واململكة العربية السعودية، 
يبـدو أن صنـدوق االسـتثمارات العامة السـعودي عىل 

أعتاب االستحواذ عىل حصة يف بي.إن“.
وأضاف ”يفكر املسـؤولون يف قطر حالًيا يف الشـكل الذي 
يجـب أن يبـدو عليه املشـهد يف البـالد بعـد كأس العالم، 
ويشعر البعض بالقلق بشـأن نطاق ومدى تأثري أنشطة 
قطر يف امليض قدًما يف املسـتقبل. ومن ثم فإنهم يسـعون 
إىل بنـاء تحالفـات من شـأنها أن تضمن اسـتمرار بروز 

الدولة وأهميتها“.
وتابع ”تميـل اإلسـرتاتيجية القطرية يف مجـال األعمال 
والجغرافيـا السياسـية إىل التحـوط – وتكويـن طريقة 
للحفـاظ عـىل عالقات صحيـة مع أكرب عـدد ممكن من 

أصحاب املصلحة الرئيسني“.
وبالتـايل، فـإن التقاريـر التـي تفيـد بـأن املسـتثمرين 
السـعوديني واألمريكيني قد يكونون عىل وشك االستحواذ 

عىل حصة تتماىش تماًما مع اإلسرتاتيجية القطرية.
وأشـار تشـادويك إىل أن الروابـط مـع الواليـات املتحدة 
ستجلب االستقرار الجيوسيايس إىل أحد األصول املعروضة 
يف قطر، فضالً عن توفري الوصول إىل السوق األكثر نضًجا 

للرتفيه والبث يف العالم.
ويأتـي اإلعـالن األخـري وسـط حملـة تحديث مسـتمرة 
من قبـل ويل العهـد السـعودي األمري محمد بن سـلمان 
السـعودية التي فتحـت للمزيد مـن الرتفيه عـىل النمط 

الغربي، والسيما الرياضات االحرتافية.
وتسـتعد اململكة السـتثمار مليـارات الـدوالرات لتصبح 
مركـزًا للرياضـات اإللكرتونيـة وقد اسـتضافت بالفعل 

أحداًثا مهمة يف املالكمة والغولف وسباق الفورموال 1.
وقـال تشـادويك ”إن امللكيـة املشـرتكة لـ“بـي.إن“ مع 
السـعودية ستسـاعد يف توطيـد العالقـات بـني البلدين، 
مع تمكـني قطر من التحالف مع مسـتثمر أكثر جرأة يف 

الرياضة“.
وستجلب اململكة العربية السعودية النوايا اإلسرتاتيجية 
واملـوارد املالية، فضالً عن النفـوذ الكبري يف جميع أنحاء 
الرشق األوسـط وشمال أفريقيا، وربما أيًضا يف األسواق 

الحساسة مثل روسيا والصني.
وسـتضمن قطرأيضـا عـدم ظهـور منافسـني بارزين 
لرشكة ”بي.إن“ يف املنطقة. وسبق أن تحدث السعوديون 
إبـان األزمـة الخليجية عـن تخطيطهم إلقامـة تحالف 
عربـي كبري إلنهاء احتكار دولة قطر عرب شـبكة بي.إن 
سـبورتس للبطـوالت العامليـة والقارية، التـي تعّد من 

أسلحة قطر.

البرصة / نينا:
محافظـة  رشطـة  قائـد  اكـد   
البرصة اللواء قاسـم راشـد :“ ان 
هناك تعاونـا مطلقا للرشطة مع 
الصحفيـني، وان ابـواب القيـادة 

مفتوحة لهم ”.
وقال قائـد الرشطة خـالل لقائه 
نقابـة  فـرع  رئيـس  الثالثـاء 
الصحفيـني وعددا مـن صحفيي 
القيـادة  ابـواب  :“ان  البـرصة 
الذيـن  للصحفيـني  مفتوحـة 
ينقلون الحقائق، وتعاوننا مطلق 
معهـم ”، مبينـا :“ ان العمـل بال 
اعـالم حقيقي اليـؤدي اىل نتيجة 
واضحـة ”. واضـاف: ”نريـد ان 

تكـون البرصة آمنـة ، وهي آمنة 
باهلها الطيبني . وهناك من يشوه 
صورتها اآلمنة بمنشورات بعيدة 
عـن الحقيقـة. ولن نتهـاون مع 

مروجي مثل هذه املنشورات ”.
كما اكد ان االعالم املهني هو الذي 

ينقل الحقيقة دون تزييف.
من جانبه اكد رئيـس فرع نقابة 
الصحفيـني صـادق العـيل :“ ان 
النقابة تسـعى جاهدة الن يكون 
الصحفي هو عني كل املؤسسـات 
األمنية الفاعلـة يف املدينة وقيادة 
الرشطـة يف مقدمتهـا ”، مهنئـا 
قائد الرشطة نيابة عن الصحفيني 
لتسـلمه مهماته يف البرصة، الفتا 

اىل انه سـيلقى كل صور التعاون 
من النقابة وصحفييها .

وطالب عدد من الصحفيني الذين 
حرضوا اللقاء بان يحصلوا دائما 
عىل املعلومة التي تخدم توجههم 

الصحفي واملهني.
وتم االتفاق ، خالل اللقاء ، عىل ان 
يكـون للقائد لقاء نصف شـهري 
النشاطات  مع الصحفيني اليجاز 
واملنجـزات األمنيـة املتحققة من 
خـالل جهـود القيـادة يف مجـال 
حفـظ األمن ومكافحـة الجريمة 
وسـعيها الحثيث لجعـل البرصة 
اكثـر امانـا مـن خـالل تطبيـق 

القوانني .

الجزائر/متابعة الزوراء:
أصـدرت محكمـة جزائريـة حكمـاً باإلعـدام بحق 
صحفي جزائري فار إىل الخارج، فيما التمست النيابة 
العامـة بمحكمة جنائيـة جزائرية تسـليط عقوبة 
السـجن لعـرش سـنوات بحق صحفـي آخـر، بينما 
سـتجري محاكمـة صحفـي ثالث األسـبوع املقبل.
ويعـد حكم اإلعـدام  هذا األول من نوعـه يف الجزائر، 
وصـدر يف حق الصحفي عبد الرحمان سـمار، املقيم 
يف سـويرسا، بعـد اتهامـه يف قضيـة ترسيـب ونرش 
معلومات رسية واسرتاتيجية تخص صفقات رشكة 
املحروقات الجزائرية، سوناطراك، ووصفتها النيابة 

الوقائع بأنها بالغة املساس باالقتصاد الوطني.
وأدانت املحكمة رئيس لجنة الصفقات بسـوناطراك 
حضورياً بالسجن لعرش سنوات سجناً نافذاً، بتهمة 
ترسيـب معلومـات اسـرتاتيجية تخـص مخطـط 
تنميـة املحروقات عـىل املدى البعيـد للرشكة، بعدما 
كان قد أنكر خالل جلسـة االسـتجواب أن يكون قد 
أرسـل معلومات رسية للصحفي سمار، غري أنه أقر 
بمراسـالت تضمنت معلومات وصفها باملتاحة عىل 
املواقع اإلخبارية والصحف. ووجه القضاء الجزائري 
إىل املتورطـني يف القضيـة تهـم تسـليم معلومـات 
ومسـتندات يجب أن تحفظ تحت سـتار من الرسية 
ملصلحـة االقتصـاد الوطني إىل عمالء دولـة أجنبية، 
واإلدالء بـأرسار املؤسسـة لجزائريـني يقيمـون يف 
بالد أجنبية، وتوزيع منشـورات من شـأنها اإلرضار 
باملصلحـة الوطنية، واالسـتحواذ عـىل معلومات أو 
مستندات رسية بقصد تسليمها لدولة أجنبية أو أحد 
عمالئها.ويف ذات السـياق، انتهت محاكمة الصحفي 
محمد مولوجي بإدانته بالسـجن عامني، بينها عام 

نافذ، ما يعني خروجه من السـجن اليوم الستنفاذه 
سـنة يف السـجن منذ سـبتمرب/أيلول 2021.وكانت 
النيابـة العامـة ملحكمـة الجنايـات بالـدار البيضاء 
التمسـت إصدار حكم بالسـجن لعرش سنوات بحق 
الصحـايف، محمد مولوجي، الـذي كان قد تم توقيفه 
يف سـبتمرب/أيلول 2021، بتهمـة االنتمـاء إىل حركة 
تطالـب بانفصـال منطقـة القبائـل (املـاك)، والتي 
صنفتهـا السـلطات الجزائريـة منـذ مايـو 2021، 
كتنظيـم إرهابـي، (بينمـا انسـحب الصحفـي من 
هـذا التنظيم قبل سـنوات)، كما التمسـت عقوبات 
بالسـجن بني عرش و15 عاماً يف حق متهمني آخرين 
يف نفس القضية. وعىل صعيد ثالث، يرتقب أن تجري 
محاكمة الصحفي، بلقاسـم حـوام، يف 25 أكتوبر/
ترشيـن األول الحـايل، بعد مـا يقارب الشـهرين من 
توقيفه، عىل خلفية نرشه مقاالً عن توقيف صادرات 
التمـور الجزائريـة وإرجاع شـحنة مـن التمور من 
فرنسا، بسبب املدخالت الكيماوية، عىل الرغم من أن 
املادة 54 من الدسـتور تمنع تسليط عقوبة السجن 

عىل الصحفيني يف قضايا النرش.
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طائـر يجيد فـن التحليق بأجنحة متعـددة ، دخل 
اىل ميدان االدب منذ نعومة اظفاره ، فكان فارسـا 
، رائعـا يف مجال القصـة والرواية واملـرسح ، قدم 
الكثري من املسلسالت املكتوبة والتي اخرجها كبار 
املخرجني، كتب عنه الكثري من النقاد عرب مسريته 
االبداعية، ونـال الكثري من الجوائـز وصنف كأهم 
كاتب اذاعي عربي، وتناولت الدراسـات االكاديمية 
الكثـري مـن مؤلفاتـه، خرجـت مـن بني شـفتي 
قلمه الكثري مـن الروايات التي القـت رواجا كبريا 
لدى القراء والنقاد عىل حد سـواء، يمتاز اسـلوبه 
بالوضوح القائم عىل التلميح والترصيح وفق بناء 

معماري ال يجيده غري املحرتفني.
تمتـاز نصوصـه االبداعيـة بحسـن االسـتهالل، 
واعمالـه ال تعرف الرتهـل وال التقريرية من خالل 
مهارتـه العالية يف زراعة خطافات التشـويق عىل 
جسـد نصوصه، وخلـق مناطق التثويـر والتنوير 
والشـد الفني، يتناول املألوف بطريقة غري مألوفة 
، ويتمتع بخيال خصب يسـتطيع من خالله األخذ 
باملتلقي اىل مرافئ السـحر والجمال، مشدود بقوة 
اىل الشـارع العراقـي ، ومتفاعـل بطريقة صادقة 
نقية مع تطلعات الناس وآمال الفقراء، يقدم لنا يف 
جميع مؤلفاته شهادة زواج رشعية ال غبار عليها 
بني منظومتـه اللغوية ومنظومتـه الداللية، قلمه 

مرتع بكل صنوف العافية. 
ولد يف محافظة ذي قار ١٩٥٠ درس املرسح يف معهد 
الفنـون الجميلة وبدء الكتابة عـام ١٩٧٠ واصدر 
مجموعتـة االوىل عـام ١٩٧٧ عمل عضـو للمكتب 
التنفيـذي واملجلس املركزي لالتحـاد العام لالدباء 
والكتابة الكثر من 15 دورة ترأس ملتقيات القصة 
القصرية الربع دورات تـرأس نادي الرسد لدورتني 
عمـل محـرًرا ومديـرًا للتحريـر ورئيًسـا للتحرير 
يف اكثـر من مطبـوع عراقي عمل خبـرياً درامياً يف 
االذاعـة والتلفزيون خبري معتمـد يف وزراة الثقافة 
واالتحـاد العام لألدبـاء والكتاب رئيـس الجمعية 

الوطنية للدفاع عن املرأة والطفل يف العراق
دخلنـا بيدر االديب العراقي شـوقي كريم حسـن، 

وخرجنا منه بهذا العطاء:

*الكتابة وجـع ومخاض، كيف تتعامل مع وجعك 
الداخيل وانت تمارس الكتابة؟ وما شعورك عندما 

تنتهي من كتابة النص ؟
ـ  الكتابة ان لم تك وجعاً.ياخذ من وجع االنسانية 
املرتاكم  مايمكن ان يكون ارثاً فكرياً يتوافر عىل قدر 
من التجديد واملعرفية اليمكن ان تسمى كتابة،ويف 
بلـدي الذي لـم اغادره يوماً او افكـر بالهجرة عنه 
، والنـي ابـن حـروب متتاليـة وانقالبات،وجـوع 
متالحق، صارت الكتابة بالنسبة يل مداواة لجروح 
التريد الشـفاء،قرأت تاريخ البالد مذ  كانت تعيش 
دكتاتورية چلجامش حتى القوانني والنظمة التي 
اعطت وعياً خاصاً ملواطنيها.وسـحرتي  مسـاقط 
الضوء ساعة رشوق الشمس اوغروبها عىل هامات 
الربدي و القصف ،فعلمتني التأمل وقراءة عذاباتنا 
عند تلك الضفاف، انصت اىل نواح االمهات،وحناجر 
االباء وهي ندون مواجع هذا الكون الغريب املرتامي 

االوهام..ومن ثم جاءت الحروب الدون ما عشته
*كيـف تنظر اىل القصة القصرية يف العراق قياسـا 

بالقصة العربية ؟
ـالقصة العراقية القصـرية يف العراق ومنذ بدايات 

التأسـيس عىل يد االوائل ارتبطت بالناس وامالهم 
وحاولـت وهـذا واحـد مـن عيوبهـا ان تسـتظل 
اختلـف  لهـذا  السـتينيات،  بااليديولوجيـا حتـى 
مسـارها عـن مسـار القصـة العربية عمـدت اىل 
التغيـري ومحاولـة ايجـاد منافـذ تجديـدة مهمة. 

والتزال هي االهم يف مسار القص العربي!!
*املرسح العراقي..ماذا عنه ولم تراجع بهذا الشكل 

بعد ان كان   يف الصف االول عربيا؟
ـ املـرسح العراقي مخلوق انسـاني التصق بهموم 
الفقراء واملهمشني يناقش االمهم وافراحهم معا..
منذ تلك املرسحية العظيمة اني امك ياشـاكر حتى 
النخلـة والجريان.. اليـوم يحـدث العكس املرسح 
انحـرف وبـات كتابـه ومخرجيـه يبحثـون عـن 
مهرجانات  وجوائز دون االلتفات اىل الناس وتاريخ 

املرسح الذي يحاول البعض محوه عن عمد؟
 *عالـم اإلعـالم ال يقتـرص عـىل داريس اإلعـالم 
فحسـب، بل يضم أيضاً كل من يملك املوهبة وقوة 
الشـخصية والقـدرة عىل الوقـوف أمـام الكامريا 
أو التحـدث إىل الجمهور بطالقـة. وان يتقن اللغة 
العربية بطالقـة هل مازلنا نعيش هـذه الحالة ام 

باتت الشاشة عرض فقط؟
 ـ قد يسـتغرب البعـض حني نتحدث عـن االعالم 
العراقـي خصوصـا فلقـد اسسـه االدبـاء وعنـوا 
بتطويرة  قبل ظهور الكليات التي تعنى بتدريسـه 
دون ان تقدم كاتبـاً متميـزا واحدا..كتابة العمود 
الصحفي والتحقيق واالسـتطالع قـدرة تفحصية 
وسـرب اغوار ال يستطيعه الكثري، ولكننا اليوم نرى 

ان االعالم بكل مافيه مهنة من المهنة له!!
*ماذا عـن تعاملك مـع االذاعـة والتلفزيون معدا 
للربامـج ومقدماً لها وكاتبا للمسلسـالت االذاعية 

والتلفزيونية؟
ـ بـدأت ممثالً مرسحيـًا ومخرجاً ونلـت الجوائز، 
لكنـي فجأة اكتشـفت ان ال احـب ان اقول بافكار 
غـريي فهجرتهمـا معا ورحـت اقدم املسلسـالت 
املكتوبة لالذاعة ايام كانت االداعة العراقية عروس 
البيوت، انتجت اكثر من٢٥٠مسلسال اخرجها كبار 
املخرجـني واهمهم ونلـت جوائز عراقيـة وعربية 
وصنفت كاهم واحسـن كاتب اذاعـي عربي وهذا 

هو عشقي واظنه سيظل!
*يعـّد النـص العمـود االسـايس  لبنـاء العـرض 

املرسحـي، برأيـك هـل اسـتطعت ايصـال الواقع 
املعاش من خالل مسريتك ككاتب مرسحي؟

املـرسح فن تعود ان يكون اباً ويقف عند الصدارة، 
ولهـذا كان عشـقي مطلقـا.. مـع اول خطواتـي 
الكتابية كان الويجي براندلـو معلمي فاعددت له 
اول املرسحيات ( العصفور) النتج بعهدها اربعني 
نصا مرسحيا ناقشـت يف احالم النـاس ومظاملهم 
والعجيب اني نلت جائزة الدولة عن مرسحية مالم 
يـره الغريـب جلجامـس.. وكلما اصابنـي الحنني 

رجعت اىل املرسح وهمومه وجماله.
*ما أفضل مرحلة زمنية ثقافية وسياسية انتعش 
فيها املـرسح العراقي برأيك؟وكيـف يمكننا إعادة 

ذلك األلق إىل املرسح؟
ـ املـرسح العراقي هو االفضل عربيـا وقدم كتاب 
وممثلني ومخرجني اكفاء حقا، كان يرتبط ارتباطا 
مخلصـا مع الناس وهمومهم، ويسـعى من جهة 
اخـرى ان يطور ذاتـه تجريبياً..لكنـه اليوم وبعد 
ان تهدمـت كل  الجماليـات يف العراق  بات املرسح 
مايشبه الجسد املسجى بانتظار النهاية لكن هناك 

من يحاول احياء ما تبقى وهذا هو املستحيل.
*اين تجد نفسك يف بيوتات القصة؟

ـ بعـد بداياتـي األوىل وهـي التخلو مـن التجريب، 
انتميـت بكيل اىل ما ذاتي خاص بـي دون ان ادخل 
تحت معطف احد..امتهنا مع مجموعة من الكتاب  
وهـم عبد الرضـا الحميد وحميد املختـار والراحل 
اسـماعيل عيـىس بكـر ان نكـون مـع التجريـب 
فاسسـنا اهم حركة تجريبة يف العراق بل يف الوطن 
العربـي هي تضـاد التي اثـارت لغطـا واحتجاجا 

والازال مع التغيري موضوعة وبناء ولغة
*ما دور الناقد يف مسريتك االدبية؟

- ربمـا اكـون مغروراً بعـض الـيشء اذا قلت وان 
قلتهـا مراراً انـا اكثر ابناء جيـيل واالجيال االحقة 
اهتماما مـن قبل النقدية العراقيـة الاظن ان ثمة 
ناقـد عراقي لم يكتب عنـي منذ الدكتور عيل جواد 
الطاهر وباسـم عبد الحميد حمودي حتى االجيال 
االحقة هـذا غـري الدراسـات االكاديميـة والكتب 
الدراسـية الخاصـة بتجربتي وانـا االديب العراقي 
الوحيد الذي صدرت عنه اعدادا خاصة من مجالت 
يف العراق والوطن العربي بل االهم ثمة مجلة ادبية 

تحمل اسمي.
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ما زلُت أبحُث يف كومٍة
 من ذكرياٍت

علني أجُد بنَي السطوِر
نوراً لقلبي..

ُيبقيني معلقاً يف الطرقاِت
كضوٍء ال ينطفئ

يقُف كلَّ ليلٍة ذباٌب فضائٌي
يبتلعني.. كأنني لم أكْن

ُتطاردني وجوُه القتلِة املأجوريَن
وبقايا عظاٍم لُجثٍث ما زالت

تنئُّ وتحرتق..
كمن أغرقُه الطوفاُن العظيُم
ولم يتسَن لُه ركوُب السفينِة

لكنه عاَد بزمٍن آخر..
وانا أُطعُم قمَح قلبي للرياح

 التي تخوُن الرشاَع
وتغدُر باملالح..

كي َتغرَق آخَر أحالِم الِصبا..
 كانت عيناِك ترقُب 

املشهد األخري من فيلٍم سينمائي
مقتبٍس من قصٍة اندثرْت 

وتفحَم أبطاُلها
يف حروِب الوطن..

ما زالت الكواتُم تطارُد الرؤوَس 
التي ينمو فيها الوطُن حراً..

بال قيود..
مثَل خبٍز طازٍج..

يلتهُم فُم الحياِة نوارَس دجلَة
 التي تمارُس بدعَة الطواف..

بني الجِرس والنهر..
ما زال القاتُل مدججاً بكلِّ آالِت

املوِت..
والرؤوُس املغدورُة
تبحُث عن وطٍن..

تجُد فيه قرباً بارداً
ال تَمّسهم فيه وحشٌة

ما زاَل الشيطاُن يمّسد رأَس أبي..
وغراٌب ينقُر عنَي أمي..

ıaäÎç€a@ÚÓœb‘q@ÚœbÓö@¿@Âèy@·Ìã◊@Ô”Ïí@Ô”aã»€a@kÌÜ˛a

Êb‡‹è€a@ÊaÏ‹«
   النص الشـعري خطاب معريف يحاكي الوجود واالشياء برؤية حسية 
تتخذ من اللفظ وسـيلة لتحقيق الصورة الشـعرية االداة التي تكشف 
عن اصالة التجربة وتشـكل جوهر املنجز الشعري من جهة و تحقيق 
ذات املنتج (الشـاعر) موضوعيا من جهة اخرى.. كون الشعر(صناعة 

ورضب من النسج وجنس من التصوير) كما يرى الجاحظ..
     وباسـتحضار وتفكيك النص الشـعري (حرية) الـذي انتجته ذاكرة 
شـعرية مكتظـة باملعانـي والـدالالت املتوهجـة توهجـا تحريضيا..
منتفضـا.. داعيا لخلق واقع يسـتوعب قيمة االنسـان  وجـودا فاعال 
ومتفاعال كونه(اثمن راسمال) ونسـجت عوامله انامل منتجه الشاعر 
يحيي السماوي باتخاذه سياقا جماليا يف التعبري املتفرد مبنى ومعنى.. 
بتخطيه الحسـيات اىل افق الرؤيا من جهـة ومخاطبة  الذات التي هي 
جـزء من الـذات الجمعي االخر مـن جهة اخرى بلغة الفكر املتشـظي 

الذي فقد جزء من وجوده االنساني...
ساظل مشنوقا بحبل االسئلة...

الدار ثكىل واملدينة ارملة
وطن تسيده اللصوص

وعاقدو صفقات نصف الليل
واملتجلببون بطيلسان البسملة

 فالنـص فضـاء يركز عـىل الفكـرة ببناء مشـهدي متكـئ عىل جمل 
موسومة بالحركة.. واللفاظ قائمة عىل االستعارة واملجاز ضمن بالغة 
االنزياح وهو يتخذ مسـارا نفسـيا واجتماعيا بتوظيـف الفاظ يومية 
بعيدة عن الضبابية والغموض.. واملسايرة اليقاع الحياة ودهاليز الروح 
املمتدة يف اقىص مديات الجغرافية الرسية.. بالفاظ مفعمة بااليحاءات 
املبنية عـىل االختزال و(تصميم محمل بقدر من الحساسـية) عىل حد 
تعبـري هربرت ريد.. اضافـة اىل اعتماده بنية شـعرية تقوم عىل(اللغة 
والصورة وااليقاع الذي يكشـف عن داللة نفسية وصورية حسية..)..

وهي تتمحور حول الهم االنساني واملجتمعي املتفاوت طبقيا..
فاذا حفاة االمس باتوا اليوم اسيادا

بارفع منزلة
يتحكمون بثوبنا وبكأسنا  والسنبلة

حتى متى يبقى عىل التل الجياع
محدقني بسارقيهم

مكتفني بشهر سيف الحوقلة
فالنـص بمجمل تحركاته الرامزة ودالالتـه اللفظية املعربة عن الحالة 
الشـعورية والنفسـية باسـلوب دينامـي حالـم وعمـق داليل يتداخل 
والسـياق الجمعـي بقدرتـه التعبرييـة املختزلـة لرتاكيبهـا الجمليـة 
واملتجـاوزة للقوالـب الجاهزة..اضافة اىل تميـزه برتاكم الصفات التي 
اسـهمت يف الكشـف عن توتر نفيس..ابتداء من العنوان الذي يشري اىل 
حمولة نفسية مركبة الداللة املعربة عن رصاع االنسان والزمن.. فضال 
عن محاولة املنتج(الشاعر) اسـتنطاق اللحظات الشعورية عرب نسق 
لغـوي قادر عـىل توليد املعاني من اجل توسـيع الفضاء الداليل للجملة 
الشعرية..مع اعتماد الرمز.. السـمة االسلوبية التي تسهم يف االرتقاء 
بشـعريته واتساع مسـاحة داللته وهو يتماهى والخيال لخلق صوره 
بذهنيـة متفتحـة ورؤية بـارصة لوعي الفكـرة وتحقيـق اضاءتها..

باعتمادها اللفظة املركزة..املكتنزة بااليحاء واملتميزة بانسيابية بنائية  
تؤطرها وحدة موضوعية وفكرية يحلق ويحوم حولها املعنى..

ولم استحلنا ال نميز بني (حالج )و(حجاج)
وفالح وسفاح

وال بني (الحسني) و(حرملة)
فمتى تفيق من السبات جموعنا املستغفلة

   فالنـص بمجمل تحركاته الرامزة ودالالته اللفظية املعربة عن الحالة 
الشعورية والنفسية باسلوب دينامي حالم وعمق داليل يتداخل والسياق 
الجمعـي بقدرتـه التعبرييـة املختزلة لرتاكيبهـا الجمليـة ..املتجاوزة 
للقوالب الجاهزة..فكان تشـكله وفق تصميم ينم عن اشـتغال عميق 
يعتمد الجزئيات وينسـجها منتجه نسجا رؤيويا يرقى من املحسوس 
اىل الذهني.. باعتماده تقنية الرسد لبناء نص شعري مؤثث بالتداعيات 
التي يضخها زمن خـارج الذاكرة..وهو يرتجم احاسيسـه وانفعاالته 
بنسج شعري يحقق وظيفته من خالل الفكرة والعمل داخل اللغة عن 
طريـق خلق عالقات بـني الرتاكيب الجملية وتعالقهـا بوحدة عضوية 
متميـزة بعاملها املتناسـق جماليـا مع دقـة تعبريية بالفـاظ موحية 
وداللـة مكثفـة بتوظيف تقانـات فنية محركة للنص  بتشـابكها مع 
الواقـع املمـزوج بالخيال الذي يخلقـه املنتج( الشـاعر) القابض عىل 
اللحظة املسـتفزة للذاكرة وتصويرها..لذا فصوت الذات هو الحارض/
الغائب الذي يمنح النـص خطابا يغري الضمائر وينثر رؤاه من خاللها 
كخلفيات مشـهدية للمعنى وتحقيق نص ينسـج عواله بخلق شعري 
مؤثث باملوحيات الحسـية والرموز الدالة (الحالج والحجاج والحسني 
وحرملة) واملكان بشقيه(املغلق واملفتوح)(الدار واملدينة والتل..) الذي 
يتخذ حيزا فاعال كونه يتواشج مع البعد النفيس والذاتي فيشكل املدار 
والهاجس من خالل االصطدام بالوقائع اليومية عرب لغة شعرية ترسخ 

وجودها يف الذاكرة كعامل بنائي له داللته النصية..
  وبذلك قدم املنتج (الشاعر) نصا يتسم  بخصوصيته الرتكيبية ووحدته 
العضويـة مع ايحاء وتفرد يف االيقاع والصـور واللغة الرامزة والفكرة 
املنبثقة من بني مقطعياتها الشـعرية.. املتسمة بسمتني:اولهما البنية 
الدراميـة ..وثانيهمـا اللغة املنطلقة مـن ضمري املتكلم(نـا) واملقرتن 
بالضمري املخاطب(نحن).. املستنطق للحظة الشعورية عرب نسق لغوي 
قادر عىل توليد حقول تسـهم يف اتسـاع الفضاء الداليل وجمالية الخلق 
الفني مـع تركيز واقتصاد يف االلفاظ املكتنزة بالرؤى واملعاني.. فضال 

عن اتسامه بالوعي الذي يعني املوقف الفكري امللتصق باالنسان..

Übj»€a@lb�y@ÊbË8a@
يقول جيمس راندي( هناك فارق واضح 
بـني امتـالك عقـل متفتح وبـني امتالك 
فتحة يف رأسـك يقوم  دماغك بالترسيب  

من خاللها).
تبدأ القصة حني يخرب بطلنا صديقه عن  
حادث غريـب حصل له منذ سـنني حني 
كان يف سن الثامنة عرشة، كان قد تخرج 
من املدرسـة الثانويـة، وارص والده عىل 
دخول الجامعة الوطنية، خاض االختبار 
واخفـق، كان غري موفقـا يف الرياضيات 
باملكتبات،  والتفاضل والتكامل، تسـكع 
وجـد انجذابـه ل( بلزاك)، ووجـده اكثر 

متعة من الحساب.
تعلم عزف البيانو ثم ترك دروسها.

ذات يـوم تلقى دعـوة مـن صديقة غري 
مقربة كانـت تأتي لـدروس البيانو، من 

نفـس املـدرس، عزفـا معـا مقطوعات 
موزارتوتوقـف عن رؤيتها اىل السادسـة 
عـرش من عمـره، تفاجـأ بالدعـوة التي 
وصلـت له لحضـور عزف ثنائـي يف بلدة 
اعىل الجبـل يف ايام الخريـف الغائم،فكر 
بامـر الدعـوة هل الفتـاة مهتمـة به او 
وقعـت يف غرامـه، لكـن لم يكـن بينهما 
حديـث او لقاء بـل لقـاءات عابرة وغري 
مهمة، عىل ايـة حال جهز ثيابه لحضور 
الحفلة واشـرتى باقة صغـرية من ورود 

حمراء، كنوع من الشكر للدعوة.
اسـتقل الحافلـة وتحمل انظـار الركاب 
الفضوليني وتحمـل كآبة الجو الخريفي 
الغائـم، صعـد الجبل واتجـه نحو مكان 
الحفلة، اسـتغرب من عدم وجود اي احد 
يف املدينة كأن السماء ابتلعتهم، بدا املكان 
فارغـا، ال صوت اال صـوت كلب ينبح ثم 

سـكت، شـك يف تاريخ الدعـوة اخرجها 
من جيبه.لكنه تأكـد ان التاريخ واملكان 
صحيـح والشـك فيـه، جلـس يف مـكان 
مجاور للقاعة سـاحة صغـرية ، فكر يف 
انه ربما سـيأتون فيما بعد، سمع صوت 
سـيارة وشـخص ينادي بصوت ورسالة 
الحيـاة  مسـيحية عـن الجحيـم وعـن 
واملـوت، الخطيئـة والخالص، ثـم ابتعد 
الصوت شـيئا فشـيأ. بقي مسـتغرقا يف 
التفكري . جاء رجل عجوز وجلس قبالته 
يف السـاحة. لـم يقـل شـيئا ولم يسـأله 
شيئا، بعد صمت ونظرات سأله عن يشء 
غري مفهوم، دائرة فيهـا عدد من املراكز 
وبدون محيـط، وليس ثمـة يشء يمكن 
الحصـول عليه بسـهولة، جعله يفكر يف 

الحل وغادر.
بقي الشـاب يفكر يف الغاز هـذه الدعوة 

وهذا الرجل، وبقيت عصية عىل نفسه.
وضعنا الكاتب هاروكي يف قصة من خيال 
وواقع يف مجموعة الغاز دون حلول، هذا 
الكـون ال نحصل عىل اشـيائه بسـهولة 
دون  السـعي والتفكري، وان هناك اشياء 
صعبـة خلق مـن اجلها عقلنـا ودماغنا 
،تلك االشياء الصعبة هي املهمة والباقي 
سـهل وممل وتافه. عـىل البرش الوصول 

اىل زبدة الحياة واملعنى االصيل فيها.
(هاروكـي  ان  باالشـارة  الجديـر 
موراكامي)، املولـود يف 12يناير 1949يف 
مدينة كيوتـو يف اليابان .قد القت اعماله 
شـهرة واسـعة عامليا وترجمـت اعماله 
اىل خمسـون لغـة، كمـا انـه حصل عىل 
جوائز عـدة، عالم الفنتازيـا عام2006. 
وجائـزة فرانك اوكونـور وجائزة( فرانز 

كافكا2006)، وجائزة القدس2009.
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يعـّد االحـرتام املتبـادل عامـل ال يمكن 

الصحيـة،  العالقـات  يف  عنـه  التنـازل 

واالحـرتام ليس مجرد كلمـات منمقة، 

وإنما يشـمل احرتام الحدود واملشـاعر 

واألفكار.

و عـدم احـرتام أحـد الزوجـني للطرف 

اآلخر، يعني أن هذه العالقة غري صحية، 

ومهـددة باالنهيار يف أي وقـت طاملا أن 

الطرفني ال يسعيان لإلصالح املشكلة.

وفيما ييل 5 سـلوكيات ينتهجها الزوج 

الـذي ال يحـرتم زوجته، تحققـي منها 

لتكتشفي مدى احرتام زوجك لِك:

1عدم احرتام حدود الوقت

الشـعور بأن وقت الزوجة مباح للزوج 

بالكامل، وأنهـا ال تمتلك حق تخصيص 

االعتنـاء  أو  الراحـة  أو  للعمـل  وقـت 

بنفسها، وأنها يجب أن تكون متاحة يف 

أي وقت، يعني أن الزوج ال يحرتم حدود 

وقت زوجته.

عـىل سـبيل املثـال: يطلـب الـزوج من 

زوجتـه خدمـات أو حتى يطلـب منها 

الخروج أو الجلوس معه، يف وقت عملها 

أو راحتها، دون وضع أهمية هذا الوقت 

بالنسـبة للزوجـة، املهـم أن تقـوم بما 

يريده الزوج وقتما يشاء.

2إلقاء اللوم عىل الزوجة طوال الوقت

الزوج الذي يشـعر زوجته بالذنب طوال 

الوقت، ويلقي باللوم عليها يف كل كبرية 

وصغرية، وحتى يف األشياء التي تخصه، 

هـو زوج ال يقدر زوجتـه وال يحرتمها، 

وغالباً ما يكون شـخص سـام أناني أو 

نرجيس.

عىل سـبيل املثال: يلقي الزوج اللوم عىل 

زوجته إذا فشـل يف عملـه، أو تأخر عن 

مواعيده، وكأنها املسؤولة الوحيدة عن 

كل يشء سلبي يحدث.

3 اإلجبار عىل العالقة الحميمة

سـواء اإلجبـار عـىل ممارسـة العالقة 

الحميمـة يف أي وقـت، أو اإلجبـار عـىل 

ممارسـات تزعج الزوجة، وسـواء كان 

اإلجبـار بالعنـف، أو عـرب مقايضتهـا 

باملشـاعر أو الخدمـات أو املـال، فـإن 

جميـع هذه السـلوكيات تنـم عن عدم 

احرتام الزوج لزوجته، فهو يشـعر أنها 

ملك له، وليس من حقها الرفض. 4عدم 

إظهار الفخر

ال يوجـد شـخص بال إنجازات، وسـواء 

كانـت إنجـازات الزوجـة يف وظيفتها، 

أن  يجـب  األرسة،  مسـتوى  عـىل  أو 

يظهر الـزوج فخره بزوجتـه وإعجابه 

بمجهودهـا وعـدم إظهـار الفخر عىل 

اإلطالق يعنـي أن الزوج ال يقدر زوجته 

وال يحرتمها.

5 عدم السماح بالنقاش

الزوج الذي ال يسـمح لزوجته بالنقاش 

معه يف أي شـأن، ويرفض سماع وجهة 

نظرهـا، بالتأكيد ال يكن لهـا االحرتام، 

العاطفية  فالـزوج أساسـه املشـاركة 

والفكرية.

يقبـل العديد من األشـخاص عىل 
تمليـس شـعرهم خاصـة البنات 
أو الشـباب، وهناك خـرب قد ينزل 
كالصاعقة عىل الفتيات األنيقات، 
أمريكيـة  دراسـة  أكـدت  حيـث 
العنايـة  منتجـات  أن  موسـعة 
بالشـعر قد ترفع إىل حد كبري من 
خطر اإلصابة برسطان الرحم بني 

من يستخدمنها بشكل دائم. 
و يف التفاصيـل، أفـادت الدراسـة 
التي جرت بإرشاف معاهد الصحة 
املتحـدة  الواليـات  يف  الوطنيـة 
أن  االثنـني،  نتائجهـا  ونـرشت 
الخطورة موجودة فعالً، وشـملت 
الدراسـة حـوايل ٣٣ ألـف امرأة يف 

جميـع الواليـات األمريكيـة عـىل 
مدى أكثر من ١٠ أعوام.

اإلصابـة  معـدل  أن  أوضحـت  و 
بلـغ  الرحـم  بطانـة  برسطـان 
أكثـر من ٤٪ لـدى النسـاء الالتي 
يسـتخدمن منتجات تنعيم الشعر 
السـنة،  يف  أكثـر  أو  مـرات  لــ٤ 
مقارنة بـ ١٫٦٤٪ بالنسبة اللواتي 
لـم يسـتخدمن هـذه املنتجـات، 
وشـملت الدراسة نسـاء تراوحت 
أعمارهن بني ٣٥ و٧٤ عاماً، حيث 
جـرت مراقبتهـن ملـدة ١١ عامـاً 

تقريباً.
و أضافت املعلومات « إن الدراسة 
حالـة   ٣٧٨ اكتشـاف  شـملت 

إصابة برسطـان بطانة الرحم، إذ 
أظهرت النتائـج أن اإلناث اللواتي 
اسـتخدمن منتجـات الشـعر كن 
أكثـر عرضة لإلصابة بهـذا النوع 

من الرسطان بنسبة ١٥٥٪».
وأكـدت أن مـا يقـارب ٦٠٪ مـن 
ملنتجـات  املسـتخدمات  اإلنـاث 
تنعيم الشعر كن من ذوات البرشة 
السـمراء اللواتي يتميزن بالشعر 
املجعد، وبالتايل هن الفئة املعرضة 

أكثر لإلصابة برسطان الرحم.
بدورهـا، حـّذرت رئيسـة فريـق 
أن  إىل  وايـت،  ألكسـندرا  البحـث 
األرقام التي توصلت لها الدراسـة 
مثـرية للقلـق، وشـددت عـىل أن 

تلك األبحاث تعـّد األوىل من نوعها 
ممن درست العالقة بني استخدام 
منتجـات تلميس وتنعيم الشـعر 

وهذا النوع من الرسطان.
و يشار إىل أن رسطان عنق الرحم 
يعترب من األمراض غري الشائعة يف 
أمريكا، حيث يشـّكل ٣٪ من أنواع 

الرسطان التي تصيب النساء.
إال أن هنـاك مخـاوف مـن ازدياد 
أعـداد اإلصابـات، حيـث ذكـرت 
الجمعيـة األمريكية لعلـم األورام 
الرسيريـة قبل فرتة، أن ما يقارب 
٨١٪ من مريضات رسطان الرحم 
يعشـن ملدة ٥ سـنوات عـىل األقل 

بعد تشخيص املرض.

مـن املمكـن أن تعمـل الخـدوش عىل 
التقليـل من املظهر الجمايل للسـيارة، 
إذ يـرتك العديد من مالكي السـيارات 
الخـدوش ألن إصالحها يكلـف الكثري 

من األموال.
إىل  للذهـاب  لكـن لسـت مضطـرًا  و 
الورشـة إلصـالح خـدوش السـيارة، 
وإنفـاق الكثـري من املـال عليهـا، بل 
يمكنـك القيام بذلك بنفسـك يف املنزل 

بتكلفة أقل.

-طارد البعوض
طـارد البعوض السـائل ليـس مفيًدا 
فقـط يف منـع لدغات البعـوض ولكن 
يمكن استخدامه أيًضا ألغراض أخرى 
مختلفة بما يف ذلك إزالة الخدوش عىل 

جسم السيارة.
يمكن ألحد املكونات املوجودة يف طارد 
البعوض إزالة خدوش السيارة برسعة 

وأمان، إليك الخطوات:
• ضـع بعضـاً مـن طـارد البعوض يف 

قطعـة قماش جافة ناعمـة، إذا كنت 
تستخدم قطعة قماش مبللة، فسوف 
املوجـودة يف طـارد  املكونـات  تفقـد 

الحرشات.
السـيارة  جسـم  أجـزاء  امسـح   •
املخدوشـة ببطء وبشـكل متسـاٍو يف 

حركة دائرية
• انتظـر ملـدة ١٥ إىل ٢٠ ثانيـة، ثـم 
جافـة  قمـاش  بقطعـة  امسـحها 

ونظيفة.

معجون األسنان
يسـتخدم معجـون األسـنان عموًمـا 
الجراثيـم  مـن  األسـنان  لتنظيـف 
املختلفة، ولكن يمكن أيًضا اسـتخدام 
معجون األسـنان لتنظيف الخدوش يف 
السـيارة بطريقة بسـيطة جـداً، إليك 

الخطوات:
• أمسح مكان الخدش بقطعة قماش 

جافة وناعمة.
• احرض قطعة قماش ناعمة ومبللة.

• ضع معجون األسنان عليها.
املخدوشـة  السـيارة  أجـزاء  افـرك   •

بالتساوي بحركة دائرية.
السـيارة  خـدوش  فـرك  يكـون  ال 
باسـتخدام معجـون األسـنان فعـاالً 
للغاية إذا لم يتم دمجه مع أنواع أخرى 
من املكونات، ومع ذلك، فإن التنظيف 
باستخدام معجون األسـنان سيكون 
فعـاًال للخدوش أو خدوش السـيارات 

غري الشديدة.
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مقادير املكرونة بالباذنجان:
مكرونة 

زيت 
٢ باذنجان رومي مكعبات

٢ فلفل ألوان مكعبات
٢ جزر مكعبات

ملعقة كبرية ثوم مفروم
جرجري مفروم

صلصة 
رشة جبنة رومي

املكرونـة  تحضـري  طريقـة 
بالباذنجان:

- نحرض حلة عـىل النار بها ماء 
مغىل ونضع بها ملح فقط وننزل 
باملكرونة ملدة ٧ دقائق ونعطيها 
٣/٤ سـلق ثم نرفعهـا ونضعها 
يف مصفاة دون شـطفها باملياه 

إطالقا ونضـع عليها يف املصفاه 
ملعقتني زيت سندباد.

- يمكـن اسـتخدام مياه سـلق 
الصوصـات  عمـل  يف  املكرونـة 
املختلفـة لها ويف حالـة حفظها 
ىف الثالجـة ملـدة أسـبوع نضـع 
املكرونة املسـلوقة ٣/٤ سـلق يف 
علبـة جافة جدا، وبعد ان نقلبها 
يف زيـت ونغلق العلبة ونضعها يف 
الثالجة ويمكن اسـتخدامها ملدة 

اسبوع .
املقـيل،  الباذنجـان  لتحضـري   -
حيـث نقوم بتقطيـع الباذنجان 
الدقيـق  يف  ونضعـه  مكعبـات 
ونضعه يف مصفاه حتى نتخلص 
من الدقيق الزائـد وال نضع ملح 

ثم نقليه يف زيت ساخن.

- نحـرض طاسـة عىل النـار بها 
زيـت ثـم ننـزل بالثـوم ونضـع 
الجزر ورشـة ملح ورشـة فلفل 
أسـود، ونقلـب جيـدا ثـم نضع 
الفلفل األلوان، ونضع رشة ملح 
ورشـة فلفل أسود مرة أخرى ثم 
نضع ملعقة صلصـة الطماطم، 

ونقلب جيدا.
- نرتكهـا عىل النار مـع التقليب 
حتـى نتأكد مـن تسـوية الجزر 
جيـدا ثـم نرفـع الطاسـة مـن 
عىل النـار، ونضـع املكرونة عىل 
الخضـار ونقلبهم جيدا ثم نضع 
الجرجـري، ونقلب وأخـريا نضع 
الباذنجان ونقلب بهدوء ونضعها 
يف طبق التقديم ونضع عىل الوجه 

جبنة رومي مبشورة.
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تشـتكي الكثري من السيدات الحوامل من الشـعور بالربد بسبب انخفاض درجة 
حرارة الجسـم، وعىل الرغم من أن هذه األعـراض طبيعية يف كثري من الحاالت إال 
أنه يجب عدم إغفال هذا العرض، فقد تشـري أحياناً إىل حالة طبية أساسـية أثناء 

الحمل وله بعض األسباب املختلفة الكامنة وراءه.
لذلك تعريف عىل أسباب شعور الحامل بالربد:

-انخفاض ضغط الدم
يعد انخفاض ضغط الدم أمراً شائعاً خالل فرتة الحمل، غالباً ما تصاب به الحامل 
نتيجـة تمـدد الدورة الدمويـة وضخ كمية كافيـة من الدم إىل الجنني وأنسـجته 
وأعضائه لنمو الجنني، وقد ال تظهر أي أعراض عىل الحوامل املصابات بانخفاض 
ضغـط الدم، وقـد يعود ضغط الدم إىل طبيعته بحلول األسـبوع الرابع والعرشين 

من الحمل.
عىل الجانب اآلخر قد ال يحتاج انخفاض ضغط الدم إىل عالج أثناء الحمل بشـكل 
عام ما لم يكن شديداً، يمكن فقط التغلب عىل إصابة الحامل به من خالل الحفاظ 
عىل رطوبة الجسـم والتحرك ببطء من االسـتلقاء أو الجلوس إىل الوقوف، يمكن 

لتلك الطرق تخفيف الدوخة ومنع اإلغماء.
- فقر دم

تصاب الحامل بفقر الدم عندما ال ينتج الجسـم ما يكفي من خاليا الدم الحمراء 
التـي تحمل األكسـجني وتعـد اإلصابة به شـائعة أثناء الحمل، تعـد أحد أعراض 
اإلصابة بفقر الدم هي برودة اليدين والقدمني، والشعور بالتعب والضعف، تصاب 
الحامل بفقر الدم عندما ال يحتوي الجسم عىل ما يكفي من الحديد إلنتاج كميات 
كافيـة من الهيموجلوبني وقد تحتاج الحامـل إىل تناول فيتامينات ما قبل الوالدة 
وهي تسـاعد يف الحماية من فقر الدم، ولكن قد ال تكون كافية لبعض النساء لذا 
يفضل إضافة املزيد من األطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء الخالية من 

الدهون، والدواجن، والفاصوليا.
- قصور الغدة الدرقية

يعـد قصور الغدة الدرقية هي حالة ال ينتج فيها الجسـم ما يكفي من هرمونات 
الغـدة الدرقية والتي تعترب رضورية لنمو دماغ الجنني وجهازه العصبي كما أنها 
تحفـز عملية التمثيل الغذائي وتسـاعد يف التحكم يف معدل رضبات القلب ودرجة 
حرارة الجسم، وبدون كمية كافية من هذه الهرمونات، قد تشعر الحامل بالربودة 
واإلرهاق واالكتئاب، ويمكن عالج قصور الغدة الدرقية باستخدام األدوية البديلة 

لهرمون الغدة الدرقية وتعد هذه األدوية آمنة للحامل والجنني.
-قلة النوم

تعد مشـاكل النوم أكثر شـيوعاً يف بداية الحمل، وذلك بسبب التغريات الهرمونية، 
كما أّنه مع تقدم الحمل، تظهر مشـاكل حرقـة املعدة، والحاجة املتكررة للتبول، 

األمر الذي ينتج عنه قلة النوم للحامل،
فيزداد اسـتهالك الـدم يف الكثري مـن أعضاء الجسـم كالقلب، وتقليـل كميته يف 
املناطـق األخرى كالبرشة، مما ُيسـبب الشـعور بالربدة، لذلك يعـد الحصول عىل 
قسـط كاٍف من النوم املريح أمراً رضورياً لتنظيم درجة حرارة الجسـم للحامل، 
ويـوىص بتناول السـوائل خالل النهـار للحد مـن الذهاب للمرحـاض أثناء الليل 
أيضـاً، وتجنـب األطعمة الحارة أو املقلية أو الحمضية عىل العشـاء، وعدم تناول 

املرشوبات التي تحتوي عىل الكافيني بعد الظهرية.
-اإلصابة بالعدوى

إذا كانت املرأة الحامل تعاني من بعض األلم والخمول إىل جانب الشعور بالربودة 
والقشعريرة، فقد تكون مصابة بعدوى فريوسية أو بكتريية، و تختلف األعراض 
اعتمـاداً عىل نوع العدوى التي تعاني منها الحامـل، فقد يكون لديك احتقان مع 

عدوى يف الجهاز التنفيس، وغثيان يف املعدة.
-القلق

تجـد الكثـري من الحوامل صعوبـة يف التحكم يف مخاوفهم وتعاني بعض النسـاء 
الحوامـل الالتي يعانـني من القلق أيضاً مـن نوبات هلع، والتـي يمكن أن تكون 

مخيفة جداً ولكنها ليست خطرية. 

العنـارص  مـن  الربوتـني  يعـّد 

املهمـة لبنـاء الجسـم وتكوين 

العضـالت كمـا أنـه مهـم جًدا 

للرياضيـني، تقرير عـن أفضل 

الطبيعيـة  الربوتينـات  أنـواع 

ومصادرها.

و تعـّد الربوتينـات مهمة ألنها 

العضـالت  بنـاء  يف  تسـاعد 

وتقويتها، كما أنها تعزز الصحة 

بشـكل عام ويوجـد العديد من 

مصادر الربوتني سواء الطبيعية 

التي توجد يف األطعمة املختلفة 

والفواكـه أو املصـادر األخرى، 

والربوتني مـن العنارص الهامة 

للجسـم حيث أنه من املركبات 

املركزيـة التي لها دور يف العديد 

مـن الوظائف وهـو يتكون من 

إليكم أهم  األحماض األمينيـة، 

الطبيعيـة  الربوتينـات  أنـواع 

ومصادرها.

أنواع الربوتينات الطبيعية:

١. الربوتني الحيواني:

البيض:

يعـّد الربوتـني الحيوانـي مـن 

أنـواع الربوتينـات املهمـة التي 

يجـب تناولهـا للحصـول عـىل 

صحـة أفضـل ولبناء الجسـم، 

الربوتـني  أنـواع  أفضـل  ومـن 

الحيواني هو البيض والذي يعّد 

مصدرا جيـدا للربوتني، كما أنه 

غنـي بالفيتامينـات واملعـادن 

ومضادات األكسدة.

صدور الدجاج:

مـن األطعمة التـي تحتوي عىل 

الربوتـني الحيوانـي أيَضـا هي 

تعـّد  والتـي  الدجـاج،  صـدور 

مـن أهـم أنـواع اللحـوم التـي 

بها نسـبة عالية مـن الربوتني، 

حيـث أن صدر الدجـاج الواحد 

يحتوي عىل حوايل ٥٣ جرام من 

الربوتني.

األسماك:

من مصـادر الربوتني يف الطعام 

هي األسماك، ومن أهم األسماك 

الغنيـة بالربوتـني هـو سـمك 

التونـة حيـث أن قطعـة بوزن 

١٥٥ جـرام تحتـوي عىل حوايل 

٤٠ جـرام مـن الربوتـني، كمـا 

أن القرشيات ومنهـا الجمربي 

تحتـوي عىل نسـبة كبـرية من 

الربوتني.

٢. الربوتني النباتي:

الربوكيل:

من مصادر الربوتني النباتي كما 

أن الـربوكيل يحتوي عىل الكثري 

من العنـارص الغذائيـة الهامة 

البوتاسـيوم  ومنهـا  للجسـم 

وفيتامني ك.

البقوليات:

بالربوتـني  غنيـة  البقوليـات 

باإلضافة إىل بعض املعادن مثل 

الحديد والنحاس واملنجنيز، وهو 

من األطعمة املثالية لألشخاص 

النباتيـني، ومـن أفضـل أنـواع 

البقوليات إحتواًءا عىل الربوتني 

هي العـدس والحمص والتوفو 

والفول والبازالء.

األفوكادو:

بتنـاول  ينصـح  مـا  عـادة 

الربوتـني  لزيـادة  األفـوكادو 

بالجسـم، حيث أنه يحتوي عىل 

نسـبة عالية منه كما أنه مفيد 

للعديد مـن األمـراض وخاصة 

ملرىض القلب.

األرز البني:

من املصـادر النباتيـة للربوتني 

كما أنـه يحتوي عىل العديد من 

األحمـاض األمينية التي يحتاج 

إليها الجسم، واألرز البني مفيد 

يف حـاالت حساسـية الجلوتني 

وحساسية األلبان.

املكرسات:

املكـرسات غنيـة بالكثـري مـن 

املفيـدة  الغذائيـة  العنـارص 

أنـواع  أفضـل  ومـن  للجسـم، 

املكـرسات التـي تحتـوي عـىل 

الربوتني اللوز والكاجو والجوز 

والبندق وبذور القرع.

مصادر الربوتني يف الفواكه:

الفواكه تعـد املصدر للعديد من 

الفيتامينات واملعادن ومضادات 

األكسدة، كما أن هناك أنواع من 

الفواكـه تحتوي عـىل الربوتني 

ومنها:

التني املجفف:

يحتـوي عـىل الربوتني بنسـبة 

كبـرية، كمـا أنـه يحتـوي عىل 

عنـارص غذائيـة أخـرى ومنها 

والكالسـيوم  البوتاسـيوم 

واأللياف الصحية.

املوز:

من مصادر الربوتني املميزة كما 

أنه يمنح الجسم الطاقة الالزمة 

الرياضيـة،  التماريـن  ألداء 

وهـذا ألنـه يحتـوي أيًضا عىل 

الكربوهيدرات واأللياف.

جوز الهند:

من الفواكه اإلستوائية التي بها 

نسبة كبرية من املغذيات ومنها 

الربوتـني ومضادات األكسـدة، 

مما يجعلـه من الفواكه املميزة 

مـن  العديـد  مـن  تقـي  التـي 

األمـراض املختلفة وتسـاعد يف 

حصـول الجسـم عـىل الطاقة 

الالزمة.

التمر:

يحتـوي عىل نسـبة جيـدة من 

الربوتـني وللحصـول عـىل أكرب 

فائدة مـن الربوتني املوجودة يف 

اللبـن، فعليك بتناوله منقوع يف 

كوب من الحليب.

رسيـع  الربوتـني  مصـادر 

االمتصاص:

االمتصـاص  رسيـع  الربوتـني 

من أنـواع الربوتني التـي يقوم 

الجسـم بامتصاصـه يف خـالل 

بضع ساعات، ومن أفضل أنواع 

الربوتـني رسيع االمتصاص هو 

مصـل اللبن ويسـتخدمه عادة 

العبي كمـال األجسـام، وأيًضا 

بروتني بياض البيض.
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مهنيـاً: يجب أن تفكر إيجابيـاً لتتخطى املصاعب التي 
تواجهك، فالسلبية غالباً ما تكون أكثر رضراً

عاطفيـاً: وضع الرشيك يف أفضل حاالتـه، فحاول أن تطرح 
معه املوضوعات التي تشغل بالك، وستجد الردود املناسبة

صحيـاً: عينك سـاهرة دائماً عـىل العمل، لكنهـا غافلة عن 
املحافظة عىل سالمة الصحة لكي تستمر يف ممارسة العمل

مهنيـاً: مزاجك املتقلب لن يسـاعدك كثـرياً يف العمل، لذا 
عليك تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك

عاطفيـاً: عليـك أن تكون شـفافاً مـع الرشيـك، ألّن الحقيقة 
ستظهر عاجالً أم آجالً، ولن تنطيل عليه أالعيبك

صحيـاً: تبدو عىل وجهك عالمات االرتياح وتعيش أفضل حاالتك 
الصحية التي افتقدتها منذ مدة

مهنيـاً: عليك أن تختـار خطواتك املسـتقبلية بعنايـة واقتدار، 
وهذا يسـاعدك عىل تحقيق التقّدم الذي كنت تطمح اليه منذ مّدة 
طويلةعاطفيـاً: التواصل الدائم مع الرشيك يوفر عليكما الكثري من 

املشكالت، ويساهم يف توطيد العالقة بينكما
صحيـاً: االضطرابـات املعوية سـببها عدم التأنـي يف اختيار الئحة 

طعام مفيدة، انتبه لهذا األمر جيداً

مهنياً: فارق كبري بني القديم واملسـتقبل، إال أن املهم هو 
االستفادة من العرب والدروس

عاطفيـاً: صـارح الرشيك بحقيقة مشـاعرك، فهـو متفّهم 
وقادر عىل استيعابك

صحيـاً: عليك أن توفر لنفسـك بعض الراحة، حتى تسـتعيد 
نشاطك تدريجياً وتواصل جهدك لتحسني وضعك

مهنيـاً: تتعـزز قدراتـك الفكريـة وقد تتبـدل الظروف 
ملصلحتك وتطلع عىل معلومات وأفكار وتسافر أو تتصل 

بجهة أجنبية فتشعر باألمان واالرتياح
عاطفياً: حان الوقت للبحث عن عالقة جدية مع شـخص تشعر 

تجاهه بمشاعر حقيقية
صحيـاً: بعدمـا أنقصت وزنـك إىل الحد املطلوب منك بت تشـعر 

بارتياح كبري يف تنقالتك وحركاتك

مهنياً: قد يتحدث هذا اليوم عن بعض التأجيل يف سفر أو موعد 
أو اتصال مهم جداًعاطفياً: تعيش يوماً قلقاً ألنك ال تعلم حقيقة 

شعور الطرف اآلخر، وال بد من االنتظار لجالء األمور
صحياً: تضع حداً لتقاعسـك وتكاسلك، وتقّرر االنطالق بمشاريع تعود 

عليك بالفائدة صحياً، هنيئاً لك

مهنياً: تأثريات إيجابية وجّيـدة عىل صعيد العمل، وهذا 
يرتافق مع مطالبك املحقة وقد تبلغ الهدف املنشود

عاطفياً: تتحّسـن العالقة بالرشيك عىل مختلف الصعد، ذلك 
بعد الخالف البسيط الذي استجد بينكما أخرياً

صحيـاً: مـارس أي نوع مـن الرياضة أنت قـادر عليه، فهو 
مفيد لك عىل الدوام

مهنياً: مشـاريع بالجملة لكن التمويـل املطلوب غري متوافر، 
فحاول أن ترشح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية

عاطفياً: الوحدة سالح قاتل، لكنك قد تتخطاها بمساعدة الرشيك، 
وستظهر النتائج رسيعاً

صحياً: طموحك للتخلص من السـمنة الزائدة لن يثنيك عن التوصل إىل 
الهدف املنشود

مهنياً: عليك أن تكون أكثر ليونة وتسـامحاً يف العالقة بالزمالء، 
وهذا يضمن النجاح للمجموعة كلها

عاطفياً: لن تجد أفضل من الرشيك لتفهم الظروف التي تعاكسـك، 
ومن املؤكد أنه لن يتوانى عن مساعدتك لتخطيها

صحيـاً: مارس ركوب الدراجة الهوائية ولو ثالث مرات يف األسـبوع 
إنما يف الطرقات السهلة ال صعوداً

مهنيـاً: أمور غري منتظرة تثري بعض املشـكالت، لـذا عليك القيام 
ببعض التعديـالت لتاليف املوضوع الحقاًعاطفيـًا: األجواء التي يمر 
بهـا الحبيب تسـبب نوعاً مـن التوتر العابـر بينكما، فتسـارع إىل 
اتخـاذ خطوات عملية ملعالجة الوضعصحياً: مّيز بني الصحي وغري 

الصحي، واخرت ما تشعر بأنه مناسب لك ومفيد
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مهنيـاً: عليـك أن تكون هادئـاً لتتمّكن مـن معالجة ضغط 
العمل بروية، وهذا يبعدك إىل حد كبري عن الوقوع يف الخطأ

عاطفيـاً: عليـك معاملـة الرشيـك بالطريقـة التـي يسـتحقها، 
وخصوصاً إذا كنت مقتنعاً بخطواتك املستقبلية تجاهه

صحيـاً: تجنب املأكوالت التي تحتـوي عىل كمية كبرية من امللح، وأكثر 
من تناول الخرضاوات والفواكه

١٥٦٩ ـ اغتيـال القائـد األندليس محمد بن أمية قائد املورسـكيني يف حرب 
البرشات.

١٧٩٨ - اندالع ثورة القاهرة األوىل ضد الحملة الفرنسـية عىل مرص، وراح 
ضحيتهـا حـوايل ٢٥٠٠ مرصًيـا بينما قتل من الفرنسـيني ١٦ فـرًدا فقط 

بينهم جنرال.
١٩٢١ - فرنسـا وتركيا ُتوّقعان عىل معاهدة أنقرة التي أّدت إلنهاء الحرب 
الدائـرة بينهما وتنازل فرنسـا التي احتلّت سـوريا عن األقاليم السـورية 

الشمالية لصالح األتراك.
١٩٦٠ - تأسيس نادي القادسية الكويتي الريايض.

١٩٧٧ – انقالب عسكري يف تايالند يطيح بالحكومة املدنية.
١٩٧٩ - إنعقاد أول جلسة لجامعة الدول العربية يف تونس بعد انتقال مقرها 

من القاهرة إحتجاًجا عىل توقيع معاهدة السالم املرصية اإلرسائيلية.
١٩٨١ - االتحـاد السـوفيتي يمنـح بعثـة منظمـة التحرير الفلسـطينية 

بموسكو صفة دبلوماسية.
١٩٨٢ - أسـوأ كارثة رياضية يف روسـيا بوفاة ٦٦ شخًصا نتيجة التدافع يف 

ملعب لوجنيكي يف مباراة ضمن كاس االتحاد األوروبي.

٢٠٠٦ - ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يعلن عن تأسيس 
هيئـة للبيعة يكون أعضائها مـن أبناء امللك عبد العزيز الذكور وأحفاده يف 
حالـة وفاة األب، وحددت مهمة الهيئة بالدعـوة إىل مبايعة ويل العهد ملًكا 
عـىل البـالد يف حالة وفاة امللك، كمـا يقوم امللك بعد مبايعته بالتشـاور مع 
أعضائها باختيار من يراه مناسـًبا لوالية العهد أو أن تقوم الهيئة باختيار 

من تراه مناسًبا للمنصب.
٢٠١١ - املجلس الوطني االنتقايل يف ليبيا يعلن عن مقتل معمر القذايف.

٢٠١٧ -ُوُقوع ُهجوم عىل قوَّات أمٍن مرصيَّة يف طريق الواحات يف محافظة 
الجيـزة أدَّى إىل مقتل ما بني ١٦ و٥٤ عنرص أمن، وإصابة ١٥ شـخًصا من 

ح انتمائهم لِتنظيم داعش - والية سيناء. املُهاجمني الذين ُرجِّ
ُهجومان انتحاِريَّان اسـَتهَدفا َمسجَدين يف واليتي كابول وغور األفغانيتني 
أدَّيـا إىل َمقتـل ٧٦ شـخًصا وإصابـة ٦٥ آخريـن، تبّنـى تنظيـُم داعـش 

إحَدیهما.
٢٠٢١ -تفجري عبوتني ناسـفتني بحافلة مبيت عسـكرية سورية بالقرب 
من جرس الرئيس يف العاصمة دمشق، يسفر عن مقتل أربعة عرش شخًصا 

ووقوع عدد من الجرحى.
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عاد الزوج من عمله فوجد أطفاله 
الثالثة أمام البيت يلعبون يف الطني 
بمالبس النوم التي لم يبدلوها منذ 

الصباح.
تبعثـرت  الخلفيـة  الباحـة  ويف 
صناديق الطعـام وأوراق التغليف 
عـىل األرض وكان البـاب األمامي 
للبيت مفتوحـاً. أما داخـل البيت 
فقـد كان يعج بالفوىض. املصباح 
الصغـرية  والسـجادة  مكسـور 
مكومة إىل الحائط وصوت التلفاز 
مرتفـع وكانـت اللعـب مبعثـرة 
واملالبـس متناثـرة يف أرجاء غرفة 
املعيشـة ويف املطبخ كان الحوض 
ممتلئاً عن آخره ِباألطباق وطعام 
املائـدة  يـزال عـىل  مـا  األفطـار 
وكان بـاب الثالجـه مفتوحاً عىل 

مرصاعيه.
صعد الرجل السلم مرسعاً وتخطى 
اللعـب وأكوام املالبـس باحثاً عن 
يعرتيـه  القلـق  كان  إذ  زوجتـه 

خشـية أن يكون أصابها مكروه. 
فوجئ يف طريقه ببقعة مياه أمام 
باب الحمام فألقى نظرة يف الداخل 
املناشـف مبللـه والصابون  ليجد 
تكسوه الرغاوي وتبعثرت مناديل 
الحمام عـىل األرض بينمـا كانت 
املرآة ملطخه بمعجون األسـنان. 
اندفع الرجل إىل غرفة النوم فوجد 
زوجتـه مسـتلقية عـىل رسيرها 
تقـرأ روايـة. نظرت إليـه الزوجة 
وسألته بابتسامة عذبة عن يومه 
فنظر إليها يف دهشة وسألها: «ما 

الذي حدث اليوم؟»
أخـرى  مـرة  الزوجـة  ابتسـمت 
وقالت: «كل يـوم عندما تعود من 
العمل تسألني باستنكارما اليشء 
املهم الـذي تفعلينه طوال اليوم... 

أليس كذلك يا عزيزي؟»
فقال: «بىل»

فقالـت الزوَجه: «حسـناً لم أفعل 
اليوم ما أفعله كل يوم!»
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أشـكال  مـن  مجموعـة  توجـد 
الكريسـتال يف الصورة أي واحدة 
منهم نالت إعجابك توقف للحظة 
وأخـذ نفس عميـق وإلقاء نظرة 
عـيل الكريسـتال وإنتبـه جيداً ال 
تختـار اللون املفضـل لديك ولكن 
إختـار أكثـر واحد جذبـك يف أول 

مرة .
١. الكريستال األزرق الخرز :

إذا إخرتت الكريسـتال رقم واحد، 
فأنـت دائمـاً ما تسـعى لتحقيق 
مهـارات اإلتصـال الخاصـة بـك 
وبحاجـة إىل التحـدث علنـا عـن 
مـا يـدور يف ذهنك .. تسـتمع إىل 
األخرين بشـكل فعـال ، قد يكون 
لديـك بعض املشـاكل الجسـدية 
مثـل إلتهاب الحلق، تحاول إبتالع 
بعض الكلمـات لكي تحافظ عىل 
السالم الداخيل أو لتتجنب الرصاع 

.
دائمـاً مـا يلجـأ إليـك األخريـن 
لإلستماع إىل رأيك ومشورتك، كما 
أن هذا النوع من الكريستال يشري 
إىل أن هـذا الشـخص يرتدي قناع 
يف كل وقـت وال يسـمح لألخرين 
عنـه   الحقائـق  بعـض  برؤيـة 
ويمتلـك نظرة فريدة مـن نوعها 

لها مواهب ومهارات فردية .
٢. كريستال اخرض أفينتورين :                  
الكريسـتال  بإختيـار  قمـت  إذا 
رقـم ٢  فأنت بحاجـة إىل تحقيق 
السـالم، الوئام، التـوازن، الكثري 
من الحب..  فاللون األخرض يمثل 
قلب رايض وهو أهم شئ  يف هذه 
الدنيـا ، لذلك فهـو عالمة عىل أن 
لديـك قلـب رائع تحـاول تضميد 
جـراح األخريـن ويف الكثـري مـن 
األحوال تقـوم بتحقيق التوازن يف 

حياتك .
عندمـا تختـار هـذا النـوع مـن 
الكريسـتال فأنت بحاجة إىل عدم 
إغالق قلبك عن الحـب والتواصل 
مع الناس، ربما قد تواجه صعوبة 
يف تكويـن الصداقات ويمثل أيضاً 
حب الذات ،ربما حان الوقت للبدء 
يف العناية بنفسك وأن تشعر بأنك 
تسـتحق كل الخري يف هذه الحياة 

.
ربما تالحظ وجود اللون األخرض 
يف معظم املستشفيات وغالباً ألنه 
يرمـز إىل الشـفاء، النمـو وبذلك 
يشري إىل أن هذا الشخص بحاجة 

إىل اإلهتمام والعطاء واملحبة .
٣. كريستال السرتين :

إذا قمت بإختيار الكريسـتال رقم 
٣  يدل عىل أنك تمتلك إرادة وطاقة 
قوية ال تسمح لالخرين بالسيطرة 
عىل أفكارك بدالَ من ذلك تسـيطر 
أنت عـىل زمام حياتك ، قد تحتاج 
إىل اإلعتماد عىل األخرين يف بعض 
األمور.. لديك إنخفاض يف إحرتام 
الـذات، تحاول الرتكيز عىل كيفية 
قيادة حياتك. تحـب قضاء املزيد 
مـن الوقـت يف التأمـل والهـدوء 
والرتكيـز، لديـك قدرة عـىل خلق 
واقع وتحديـد أهدافك ، قادر عىل 
مالحقة أهدافـك ،ربما قد تواجه 

بعض املشاكل املادية يف حياتك .
٤. كريسـتال املاهوجنـي حجـر 

السج :
يشـري هذا الكريستال إىل أن لديك 
إتصـال جيـد بالالوعـي الخاص 

بك ومسـتعد للتخيل عـن العادات 
بداخلـك  توجـد  التـي  السـلبية 
لكـي تصبـح سـعيداً. تـرى بأن 
األخرين ليسـوا أكثـر حظاً ولكن 
لديهم مشـاكل أيضـاً بالرغم من 
أنـك تتعرض للكثري مـن األزمات 
الناتجة عن الغرية واملرار والشعور 
بالخداع هذه املشاعر قد تؤدي إىل 
البؤس  ولكن لحسن الحظ تمتلك 
اإلرادة القوية من السـلبية والبدء 

يف السالم النفيس .
٥. كريستال الدملاسية جاسرب:

املـرح  مـن  املزيـد  جلـب  تحـب 
والفكاهة يف حياتـك، يوجد دائماً 
صـوت صغـري يـرصخ بداخلـك 
يف  وقـت  قضـاء  عـىل  يحفـزك 
الرتفيه ، تتميز بروح الدعابة عند 
التواجـد مـع العائلـة واألصدقاء 
وذلك يسـاعدك عـىل التغلب عىل 
صعوبات حياتك لرتسـل رسـالة 
إىل العالـم بأنك الفائـز عىل هذه 

املشاكل دائماً .
األسـود  الحجـر  كريسـتال   .٦

الربكاني :
يشـري هذا الكريستال إىل البصرية 
والتغـري. وإذا قمـت بإختيار من 
املؤكد أنك تستمع بحياة مختلفة 
ويعني أنك لست شخص تعيس يف 
حياتك . تحاول النظـر إىل الحياة 
من منظـور إيجابي دائماً، تحقق 
املزيد من التوازن يف حياتك وتدرك 
بأن الطريق الوحيد لسعادتك هو 
تقديـر مـا لديك والرضـا الداخيل 

عن نفسك .

مهنيـاً: العـودة إىل ملّفات املايض قـد تفتح أمامك آفاقـاً جديدة 
تساعدك عىل مواجهة بعض املصاعب يف العمل

عاطفياً: تحّسـن ملموس يف العالقة بالرشيك، بعد األزمة التي نشـبت 
بينكما بسبب تدخالت املقرّبني

صحيـاً: تختار الحل املناسـب الذي يخلّصك مـن اآلالم املزعجة والقلق 
الذي ينتابك

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

ترف يالصورك ربك من ألعيـــــــــن 
أخاف أعليك من متشي من ألعيــــن 
أنا معذور ميدلل من ألعيـــــــــــن 
أبوك أخللفك للناس أكبر أذيـــــــه 

****
بعدهي جروحي بسمك تطلب العون 
واحس بلسم جروحي بلمست االيـد 
انت شكد بخيل بحلم ماجيـــــت 
ولك لتخاف ماخسرك تظاميــــــد



تعود النجمة كارول سماحة لتقديم اللون الرومانيس بشكل مختلف، بتوقيع املخرجة بتول عرفة التي تعاونت 
معها سابقا يف 4 أعماالً فنية حققا بها نجاحا مبهراً خالل الفرتة املاضية. 

وحمل التعاون الفني الخامس بني الثنائي الفني الناجح، عنوان «مغرومة بمني» والذي يعد التعاون الخامس 
الناعم،  الرومانيس  باللون  سماحة  كارول  الفنانة  عرفة  بتول  فيها  تقدم  التي  األوىل  املرة  ولكنه  بينهما، 
املصاحب لألجواء األوروبية املميزة، التي ظهرت خالل الربومو التشويقي التي نرشته املخرجة بتول عرفة 

منذ قليل عرب حسابها الشخيص عىل موقع التواصل االجتماعي «فيس بوك».
الجانب  بتول عرفة،  املخرجة  فيها  أظهرت  والتي  مبهراً  نجاحاً  التي حققت  كليبات  الفيديو  أبرز  ولعل 
الدرامي للفنانة كارول سماحة، كليب «شكراً» الذي تجاوز حاجز الـ 35 مليون منذ بداية عرضه وحتى 

يومنا هذا.
وحرصت املخرجة بتول عرفة خالل تجاربها مع سماحة أن تربز جوانب مختلفة بها، وتوظيف طاقتها 
الطريفة،  الشخصية  ذات  املترسعة  الفتاة  قالب  يف  قدمتها  حيث  مميز،  بشكل  الكبرية  ومواهبها  
بطريقة تمثيلية مميزة، من خالل كليب «bon voyage»، وحرصت عىل تكرار فكرة التمثيل بشكالً 
واالستعراض  بالرقص  العالية  حرفيتها  برزت  كما  بنات»،  يا  شباب  «يا  كليب  خالل  من  مختلف 
من خالل كليب «أجازة». يذكر أن «مغروم بمني» كلمات وألحان نبيل خوري، مدير تصوير حسام 

حبيب، إخراج بتول عرفة.
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تعود النجمة مني زكى إىل دراما رمضان املقبل 
حلقة،   ١٥ من  مكون  جديد  بمسلسل   ٢٠٢٣
هب  ميديا  رشكة  مع  بطولته  عىل  تعاقدت 
دياب  وشريين  خالد  وتأليف  جوهر   – سعدي 
وإخراج محمد شاكر خضري ويجري االستقرار 
عن  غيابها  بعد  وذلك  النهائي،  اسمه  عىل 
رمضان املايض، وبدأ مخرج العمل يف اختبارات 
األحداث  يف  املوجودة  الشخصيات  لبعض  اآلداء 
املشاكني  الفنانني  مع  التعاقدات  البرام  تمهيداً 
يف البطولة. وتكرر منى زكي تعاونها مع رشكة 

مع  قدمت  بعدما  جوهر   – سعدي  هب  ميديا 
الرشكة مسلسل «لعبة نيوتن» يف شهر رمضان 
زكي  منى  وحلت  نجاحاً.  وحقق  املاىض  قبل 
الجديد  مؤخراً كضيفة عىل أوىل حلقات املوسم 
الفنان  يقدمه  الذي  «سهرانني»،  برنامج  من 
القاء  ON وكشفت خالل  أمري كرارة عىل قناة  
«مرة  وقالت:  لها  حلمي  أحمد  هدايا  أول  عن 
فلوس،  معاه  ومكانش  ذهب  سلسلة  ىل  جاب 
حلمي  أن  مصيفة  حاجة».  له  مجبتش  وأنا 
فضحكت:  بحبك  لها  وقال  بحبه  صارحها 

«كانت مشاعري متلغبطة، وقعدنا سنة ونص 
أصحاب بس».

وتابعت: «أبويا كان رافض.. كنت بجيب قرايبى 
حلمي»،  أحمد  من  بجوازي  بابا  يقنعوا  عشان 
نفس  مع  ميالدها  يوم  تزامن   وبخصوص 
أحمد حلمي، قالت: «عيد ميالدنا  ميالد زوجها 
وبريسم  بيشتغلني  فاكراه  كنت  واحد،  يوم  يف 
عليا وكدة، استحالة يكون يف نفس اليوم، ودي 
وبطلنا  يومك،  مش  كأنه  لطيفة،  مش  حاجة 

نجيب هدايا لبعض».

مختص  شهري  مستشفى  فجر 
ومعالجة  النفسية  بالصحة 
املخدرات  تعاطي  عىل  اإلدمان 
الفنانة  تخص  مثرية  مفاجأة 
الوهاب،  عبد  شريين  املرصية 
للنجمة  استقبالها  نفت  حيث 
وسائل  وبحسب  للجدل.  املثرية 
إعالم مرصية، ما تزال تداعيات 
الفنانة  بها  تمّر  أزمة  أكرب 
مستمرة  الوهاب  عبد  شريين 
تضارب  وسط  يومني،  منذ 
حالياً  وضعها  حول  املعلومات 
تأكيد  تواجدها.فبعد  مكان  أو 
يا  «آه  صاحبة  أن  عائلتها 
مستشفى  يف  أودعت  ليل»، 
مرص الجديدة للصحة النفسية 
تعاطي  من  للعالج  واإلدمان 
شهادتي  وورود  املخّدرات، 
نفسه  املستشفى  من  طبيبني 
أن  إال  النيابة،  محرض  يف 
ملستشفيات  العامة  األمانة 
نفت  البالد  يف  النفسية  الصحة 
املطربة  أن  تماماً.وأكدت  األمر 
يف  أهلها  بمعرفة  تحتجز  لم 
ال  وأنها  املذكور،  املستشفى 

تملك معلومة دقيقة عن مكان 
حالتها  عن  حتى  أو  وجودها 
بيان،  يف  أضافت  كما  الصحية. 
أن املستشفيات واملراكز التابعة 
محافظة   ١٦ يف  واملنترشة  لها، 
الجمهورية  محافظات  من 
قانون  وفق  وتعمل  تحرتم 
 ٧١ رقم  النفيس  املريض  رعاية 
لسنة  وتعديالته   ٢٠٠٩ لسنة 
ال  أنه  عىل  تنص  التي   ،٢٠٢١
يجوز حجز مريض اإلدمان رغم 
إرادته. كذلك رفضت بشدة الزج 
باسمها أو أي من مستشفياتها 
بوسائل  مهيبة  الواقعة،  تلك  يف 
اإلعالم كافة تحري الدقة وعدم 

نرش معلومات غري صحيحة.
أزمة  بعد  التطورات  هذه  أتت 
اليومني  خالل  اندلعت  كبرية 
الفنانة  عائلة  املاضيني فجرتها 
إلصابة  تعرّضها  نفيها  عقب 
واإلعالن  الصليبي،  الرباط  يف 
عن احتجازها داخل مستشفى 
كشف  اإلدمان.فقد  من  للعالج 
الوهاب،  عبد  محمد  شقيقها 
برنامج  مع  هاتفية  بمداخلة 

بي  «أم  قناة  عىل  «الحكاية» 
شقيقته  أن  السعودية،  يس» 

تتعامل مع عصابة مكونة 
وكذلك  طليقها  من 
الطباخ،  سارة  املنتجة 
بتضيع..  «أختي  قائالً: 
كما  بتنهار».  أختي 

نفى أن يكون قد رضبها 
ما  وفق  عليها  اعتدى  أو 

األمور  أن  موضحاً  ونرش،  قيل 
شريين  بني  لطبيعتها  عادت 
إليها  أعاد  أن  بعد  وطليقها 
عن  يتنازل  لم  لكنه  سيارة، 
تنازلت  فيما  ضدها،  القضايا 
هي عن كل يشء ضده. وادعى 
املخدرات  تتعاطى  شقيقته  أن 
شقة  يف  حسام  بصحبة 
استأجرتها مؤخراً لهذا الغرض.
املستشفى،  إىل  دخولها  عن  أما 
إلزامي  بشكل  أدخلها  أنه  فأكد 
بعدما باتت «غري مؤهلة وال بد 
مدير  أن  مضيفاً  عالجها»،  من 
النيابة  يف  متواجد  املستشفى 
والتحاليل  األوراق  العامة ومعه 

كافة التي تثبت هذا األمر.

كما 
إىل  أشار 

إىل  باصطحابها  يقم  لم  أنه 
املستشفى، وإنما حرضت لجنة 
اقتيادها. أجل  من  مختصة 
الكالم  والدته  أكدت  كذلك، 
عينه، مطالبة من املحبني إنقاذ 
شريين  أن  إىل  مشرية  ابنتها، 
إىل  توجهت  األخري،  حفلها  بعد 
وتعاطت  حبيب  بصحبة  املنزل 
االستوديو،  يف  املخدرات  معه 
معها  تتشاجر  بعدها  بدأت  ثم 
من  وطردتهما  شقيقتها  ومع 
منزلها، ألنها لم تكن يف وعيها، 

حسب حديث األم.

مطلب جماهريي  أيفون  تعد هواتف 
أن  يبدو  األشخاص،  من  للعديد  كبري 
قام  عندما  يتضاءل  لم  الجنون  هذا 
املال  من  كبري  مبلغ  بدفع  شخص 
لرشاء هاتف iPhone من الجيل األول 
يف  املصنع  من  ومختوم  مفتوح  غري 
من  األول  الجيل  إطالق  وتم  مزاد. 
بسعر  املتحدة  الواليات  يف   iPhone
هذا  إن  إذ   ،2007 عام  يف  دوالًرا   599
جيجابايت   8 بذاكرة  يأتي  األيفون 
وقد تم بيعه مقابل 39339.60 دوالًرا 
الرشكة   ،LCG Auctionsلـ وفًقا   ،

التي عقدت املزاد عىل الهاتف الذكي.
وكان جهاز iPhone 2007 قد عرض 
 2،500 بقيمة  أولًيا  عرًضا  عليه 
يف  دوالر   10،000 عند  وبقي  دوالر 
نقلت  حسبما  املزاد،  من  يومني  أول 
مزادات  عن   Android Authority
الجديدة يف  العطاءات  LCG، ثم بدأت 

اليوم األخري وبعد 28 عرًضا ، تم بيع 
الجهاز مقابل 39339.60 دوالًرا.

فيه  مبالًغا  األمر  يبدو  قد  وبينما   
يعرف  للبعض،  بالنسبة  ما  حد  إىل 
الهاتف،  هذا  أهمية  اآلخر  البعض 
لرشكة  املؤسس  الرشيك  قدم  حيث 
يناير   9 يف  الهاتف  أبل ستيف جوبز  
2007 وتم طرح الهاتف للبيع بعد 5 
الهاتف بمثابة  اعتبار  أشهر، ويمكن 
صناعة  يف  اللعبة  قواعد  يف  تغيري 
عىل  حصل  وقد  املحمولة،  الهواتف 

مكانة تاريخية باإلضافة إىل القيمة.
 iPhone من  األول  الجيل  وحفز 

لدرجة  االبتكار  عىل  اآلخرين 
تنافسًيا،  سوًقا  اآلن  لدينا  أن 

-i سلسلة أبل   وأطلقت 
املايض  الشهر   hone 14
بسعر يبدأ من 799 دوالًرا 

يف الواليات املتحدة.

عن  الروسية  «إزفيستيا»  صحيفة  كشفْت 
«معهد  للبحوث  الوطني  املركز  علماء  توصل 
نمو  تحفز  مادة  اخرتاع  إىل  كورتشاتوف» 
النسيج العظمي، وبالتايل تساعد عىل ترسيع 

عملية إصالح العظام املترضرة.
األساسية  املادة  أن  الصحيفة؛  وذكرت 

مسامية  إسفنجة  هي  الجديد  لالبتكار  املكونة 
من الشيتوزان، التي يتم الحصول عليها من األصداف 

إىل هذه  الباحثون  أو أعضاء أخرى للقرشيات. وقد اضاف 
املادة فوسفات ثالثي الكالسيوم (املعدن الذي تتكون منه خاليا 

للكهرباء)،  جيد  (موصل  املختزل  الغرافني  أكسيد  وكذلك  العظام)، 
كهربائي  تيار  بمساعدة  العظم  نمو  ترسيع  عىل  يساعد  الذي 

ضعيف، واملادة مخصصة الستعادة األجزاء االسفنجية التي توجد 
يف نهايات العظام.

خصائصها  تكون  أن  يجب  فعالة،  الجديدة  املادة  تكون  ولكي 
النسيج  خصائص  من  جدا  قريبة  أو  مماثلة  امليكانيكية 

األصيل.
التجارب  خالل  من  جيدة  نتائج  إىل  الباحثون  توصل  وقد 
العديدة واالختبارات التي أجروها عىل تركيز مكونات املادة 

النهائية.

الذي   WABetaInfo موقع  اعلَن 
املتعلقة  والتحديثات  املعلومات  ينرش 
بان  عاملياً  األول  املراسلة  بتطبيق 
قريبا  سيضيف  واتساب  تطبيق 
التي  الرسائل  بتمييز  جديدة  خاصية 
املوقع  وذكر  وتحريرها.  تعديلها  يتم 
أنه تعّد ميزة تعديل الرسالة وتحريرها 
انتظارها  طال  التي  املزايا  بني  من 
عىل  القدرة  تعطي  ألنها  واتساب؛  عىل 
اسرتجاع الرسالة وإجراء تغيري عليها 
كتابتها  يف  خطأ  هناك  كان  حال  يف 
أم  مطبعياً  خطأ  أكان  سواء  مرة،  أول 
الرسالة. يف  الواردة  املعلومات  يف  خطأ 

مالحظة  التطبيق  سيظهر  واضاف: 
تحريرها، وهي  يتم  التي  الرسالة  عند 
عبارة عن كلمة / محررة/، وقد تكون 
ال  فعندما  جداً،  مهمة  الخاصية  هذه 
تكون هناك إشارة تدل عىل أن الرسالة 
أنها  عىل  دليل  فذلك  تعديلها،  تم  قد 
يجِر  لم  املرسل  وأن  األصلية،  الرسالة 
أية تغيريات عليها. وتابع، أنه ال تتوفر 
الخاصية  إطالق  موعد  عن  معلومات 
الجديدة، ولكن هناك فرصة بأن تصل 
املراسلة  منصات  أن  خصوصاً  قريباً، 
خاصية  املستخدمني  تعطي  األخرى 

تعديل مماثلة.
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تطور املجتمعات ال يتحقق من خالل وصفة تستوردها الحكومات لشعوبها ، 
والخطابات والشعارات والتظاهر بالرقي ال تخلق مجتمعا متحرضا يستطيع 
االرض  شعوب  من  والكثري  ومرونة،  بشفافية  الحياة  مفردات  مع  التعامل 
ساهم  كبرية  وتحديات  عسرية  مخاضات  طريق  عن  اليه  تصبو  ما  حققت 
يف صياغتها وبلورتها املفكرون واملبدعون من خالل سلوك وممارسة يومية 

سواء كانوا داخل الحدود الجغرافية لبلدانهم أو خارجها .
أتذكر ما حصل لدول امريكا الالتينية التي كانت تتكئ عىل الثقافة االوربية 
وعىل  بالعطاء،  يفيض  طريقا  ترسم  نخبها  بفعل  أصبحت  منها،  وتنهل 
(ميجيل  أمثال  اذهاننا  يف  عالقة  الكبار  اسماء  زالت  وما  االصعدة،  مختلف 
آنخل) والكولومبي (جابريل جارثيا ماركيز) و(ماريا بارجس يوسا) وغريهم 

من املبدعني الذين ترجمت اعمالهم اىل مختلف دول العالم .
أسوق هذه املقدمة ، وأجد نفيس مضطرا اىل اعتماد لغة التلميح دون الترصيح 
ونفوسهم  رؤوسهم  ان  اال  اوطانهم  غادروا  وغريهم  ذكرهم  تم  فالذين 
ومشاعرهم ظلت عالقة يف االرض التي غادروها، والكثري من الذين هاجروا 
وظفوا جميع خرباتهم يف خدمة بلدانهم وشعوبهم عند عودتهم اليها ، ايمانا 
تجارب  من  واالستفادة  الخربات  تبادل  طريق  عن  يأتي  التطور  ان  منهم 
وحققوا  امليادين،  جميع  يف  عملوا  نشاطهم،  يف  صادقني  وكانوا   ، الشعوب 
حقل  يف  نوبل  جائزة  عىل  ماركيز  حصول  من  عجب  فال   ، باهرة  انتصارات 
االدب بعدما كان مراسال يف جريدة، وقد عانى من شظف العيش الكثري، وال 
دهشة عندما بدأ الغرب يستفيد من تجارب ومؤلفات هؤالء بعدما كان الكثري 
من الدول تعتمد عىل ثقافة الغرب ، وفارق كبري بني مبدع ومفكر يغادر وطنه 
لكي يعود له وهو منتمي اليه، وبني من يهاجر وليس يف رأسه غري مصالحه 

الشخصية وعند عودته يكون وباال عىل وطنه وشعبه.
املتابع لحركي الوعي الشامل، وفصول مقارعة الظلم عىل يد النخبة الواعية 
له الصورة املرشقة لهؤالء وجهدهم يف ارساء  الالتينية، تتجىل  امريكا  لدول 
الخطاب  داخل  عنيفة  هزة  احداث  يف  وتأثريهم  جديدة،  وتقاليد  اعراف 
االسمنتي الذي كان يسود تلك الدول وشعوبها املفجوعة بحكومات ال تعرف 

غري لغة السوط.
الشعارات الرباقة، والخطابات الحريرية ال تمنح فرصة للتقدم واالزدهار اذا 
ظل بريقها معلقا يف الهواء، واملصطلحات الجوفاء التي يعجبنا شكلها تنقلب 
اىل عقبة كأداء اذا أفرغت من محتواها الحقيقي، وال خري يف قلم ال يعرف غري 
املديح والهجاء، وال فائدة من رأس ال ترشق فيه الشمس كل صباح، وال يف 

لسان أدمن عىل لغة التخوين واالتهام.
أقول قويل هذا واستغفر الله يل ولكم.

اىل اللقاء.
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من  حادة  موجة  شاهني  إلهام  املرصية  الفنانة  أحدثت 
الجدل وذلك بعد ترصيحاتها األخرية عن إمكانية تربّعها 

ببعض أعضائها قبل وفاتها، جاء ذلك بعد إعالنها يف 
بعد  بأعضائها  بالتربع  وصيتها  عن  األخرية  اآلونة 

وفاتها مبارشة.
وقالت إلهام خالل لقائها مع قناة (تلفزيون واحد 

اللبناني): «أول يش سأتربع فيه هو القلب، ولو كان 
ينفع أدي قلبي لحد، كان نفيس أديه ألمي ألنها ماتت 

يتربعلها  حد  انه  محتاجه  وكنت  القلب  بمرض 

القلب  ألنه  يحصل،  كان  انه  سهل  مش  دا  بس  بالقلب 
اليشء الوحيد ايل بيحصل بعد املوت، ولكن الكبد والكىل 
مستعدة للتربع بيهم وأنا صاحية يف أي وقت إن لزم 

األمر».
عن  أعلنت  قد  كانت  شاهني  إلهام  أن  إىل  يشار  و 
خالل  من  املقبل  الرمضاني  املوسم  يف  مشاركتها 
مسلسل «حرضة العمدة»، الذي يجمعها بروبي وعدد 
إدوارد،  بسمة،  أيوب،  سميحة  أبرزهم:  النجوم  من 

ومحمد محمود عبدالعزيز».
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تعاقدت النجمة نور اللبنانية عىل تقديم دور البطولة النسائية أمام النجم محمد هنيدي 
ومحمد  جمال  أمني  تأليف  الجميل»  «نبيل  اسم  يحمل  الذي  الجديد  فيلمه  يف 

محرز وإخراج خالد مرعي، واملقرر بدء تصويره خالل األيام املقبلة بعد 
االنتهاء من التعاقد مع باقي الفنانني املشاركني يف البطولة ومعاينة 

أماكن التصوير.
وتعود نور اللبنانية إىل السينما بفيلم «نبيل الجميل» بعد غياب ٥ 
تامر  النجم  أفالمها «تصبح عىل خري» مع  اذ قدمت آخر  سنوات 
حسنى عام ٢٠١٧ وشارك يف بطولة العمل درة، مي عمر، محمود 

البزاوي، عمر زهران، مي فخري، أحمد فهيم، بدرية طلبة، غادة 
فلفل، سيد الطيب، وتأليف وإخراج محمد سامي.

من  الثاني  الجزء  بطولة  يف  اللبنانية  نور  تشارك  آخر  سياق  ويف 
ماجد  الفنان  مع  حلقات،   ١٠ من  املكون  عائيل»  «موضوع  مسلسل 

الكدواني والذي تم االنتهاء من معظم مشاهده خالل األسابيع املاضية، حيث 
الذى تم عرضه يف  الجزء األول  تقدم نور شخصية جديدة عىل األحداث لم تكن متواجدة يف 
شهر نوفمرب املاىض، إذ تجسد دور دكتورة مخ وأعصاب وتتعرف عىل عائلة ماجد الكدوانى.

أيام قليلة عىل االنتهاء من تصوير فيلمه الجواهرجى» يشارك ىف بطولته منى زكى،  أما محمد هنيدى فيتبقى له 
وتدور أحداث الفيلم ىف إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

فيلم  عرض  صابرين  النجمة  تنتظُر 
من  انتهت  الذي  جوزني»  «هاشتاج 
دور  يف  طرحه  ومقرر  مؤخرًا  تصويره 
زواج  األحداث  وتشهد  قريباً،  الغرض 
صابرين من بيومي فؤاد يف نهاية الفيلم، 
وذلك بعد مساعدة ابنتها أمري املرصي  يف 
التخلص مع التعويزة التي أصابته وتحقق 

له أمنيته بالزاوج من مايان السيد.
تأليف  من  جوزني»  «هاشتاج  فيلم 
عصام  وإخراج  مربوك،  سمري  محمد 
نصار، وبطولة أمري املرصي وميان السيد 
وإسالم  ودينا  وصابرين  فؤاد  وبيومي 
آخر من  الشنواني وعدد  وريهام  إبراهيم 

الفنانني، وتدور األحداث يف اطار اجتماعي 
العمل  بطل  تعرض  حول  اليت،  رومانىس 
عىل  رأساً  األحداث  تقلب  «تعويذة»  لـ 
بهذه  الشخصيات  جميع  ويتأثر  عقب، 

التعويذة.
مسلسل  للنجمة صابرين حالياً  ويعرض 
«أعمل إيه؟» عىل قناة DMC، وهو مكون 
من ٤٥ حلقة. وانتهت صابرين مؤخرًا من 
كما  سابقاً،  امللحد  «يحيى»  فيلم  تصوير 
قاربت عىل االنتهاء من تصوير فيلم «إيه 
إىل جانب  الذي تشارك يف بطولته  العمل» 
السيد  أمري املرصى وبيومى فؤاد ومايان 

وصالح عبد الله وآخرين. 
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