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هنـأ رئيـس مجلـس األمناء يف شـبكة 
االعـالم العراقي، جعفـر الونان، نقيب 
الصحفيـني العراقيـني مؤيـد الالمـي، 
بمناسبة فوزه برئاسة اتحاد الصحفيني 

العرب للمرة الثانية عىل التوايل.
يذكـر ان نقيب الصحفيـني العراقيني، 

االربعـاء  فـاز،  قـد  الالمـي،  مؤيـد 
االتحـاد  برئاسـة   ،(19/10/2022)
العـام للصحفيني العرب للمـرة الثانية 
العلمـي  املؤتمـر  خـالل  التـوايل  عـىل 
لالتحـاد الذي عقد يف العاصمة املرصية 

القاهرة.

بغداد/ الزوراء:
أعلَن رئيس هيئة املنافذ الحدودية اللواء 
عمر الوائـيل، أمس األربعاء، إنهاء العمل 
الجمركيـة  الرسـوم  بقـرارات تصفـري 
وتعليـق إجازة االسـترياد، فيمـا أكد أن 
املاليـة  اإليـرادات  يف  أثـرت  اإلعفـاءات 
للدولة. وقال الوائيل، يف ترصيح صحفي، 
إنه ”يف الثالثني من أيلول 2022، تم إنهاء 
العمل بقـرارات مجلس الوزراء املتضمن 
تصفري الرسوم الجمركية، وتعليق إجازة 

االسترياد، بعد أن استمر العمل فيها ملدة 
ستة أشـهر من آذار 2022 ولغاية نهاية 
أيلول 2022، للسـيطرة عىل أسعار املواد 
الغذائية والرضوريـة األخرى“. وأضاف 
أن ”الهيئة ال تؤيد االستمرار يف اإلعفاءات 
كونها أثقلت كاهل الدولة وأثرت بشـكل 
كبري عىل اإليـرادات املتحققة“، مبيناً أن 
”اإلعفـاءات أثـرت بكافة أشـكالها عىل 
اإليـرادات املتحققـة لكثرتها وشـمولها 

ملواد مختلفة“.

الزوراء/ حسني فالح:
كشـفِت االمانة العامـة ملجلس الـوزراء عن آخر 
مراحـل تنفيـذ مـرشوع تطويـر مداخـل بغـداد 
الخمسـة، وفيما اكدت ان نسـب االنجاز متفاوتة 
بـني مدخل وآخـر، أكدت املـيض بإعـداد الخطط 
لتنفيذ املرحلة االوىل ملرشوع طريق بغداد الحلقي.

وقال املتحدث باسـم االمانة العامة، حيدر مجيد، 
يف حديـث لـ»الـزوراء»: انـه تم تشـكيل لجنة يف 
االمانة العامة لإلرشاف عىل تأهيل وتطوير مداخل 
العاصمة بغداد الخمسـة مع دياىل والكوت وبابل 
ونينـوى فضالً عن األنبار. الفتـا اىل: ان الرشكات 
املنفـذة بـارشت بالعمـل .واشـار اىل: ان هنالـك 

توقيتات زمنية محددة لكل مرشوع ترتاوح ما بني 
السنة والنصف والسنتني. مبينا: ان االمانة العامة 
ملجلـس الـوزراء قامت بدراسـة اللجنـة الخاصة 
بتطوير وتأهيـل مداخل بغداد وبـإرشاف مبارش 
مـن قبـل االمني العـام ملجلـس الـوزراء ومتابعة 
مسـتمرة.واكد: ان هناك زيارات ميدانية متعددة 

مـن قبـل اللجنـة املرشفـة ملواقـع العمـل، حيث 
سـتكون هذه املداخـل ذات طابـع حديث وجديد 
وسـتضفي جمالية عـىل مداخـل العاصمة بغداد 
نظرا اىل االهمال الذي كان يرافق مداخل العاصمة 

املختلفة خالل السنوات السابقة. 

موسكو/ متابعة الزوراء:
َتلقـى الرئيس الـرويس فالديمري بوتني 
تقريـر وزير الدفـاع الرويس سـريغي 
شـويغو عن سـري تدريب قـوات الردع 
االسـرتاتيجي، التي أثارت قلق الواليات 
املتحـدة األمريكية.وقـال وزيـر الدفاع 
الرويس إن «تدريبات الردع االسرتاتيجي 

تندرج يف إطار االستعداد الحتمال قيام 
العـدو بهجوم ضـد بالدنا».وقـد أعلن 
الكرملـني عن إجـراء تدريبـات لقوات 
الـردع االسـرتاتيجية الربيـة والبحرية 
والجويـة بقيادة القائـد األعىل للقوات 
املسلحة ورئيس البالد فالديمري بوتني، 
جرى خاللها إطالق صواريخ باليستية 

بينهـا  مـن  للقـارات  عابـرة  وكـروز 
صاروخ «يارس» من قاعدة بليسيتسك 
الفضائيـة، وكذلك صاروخ «سـينيفا» 
كـورا  ميـدان  يف  بارنتـس  بحـر  مـن 
بكامتشـاتكا، كما شـاركت الطائرات 
بعيـدة املدى مـن طـراز ٩٥MS-Tu يف 
تنفيـذ املهـام، حيث أطلقـت صواريخ 

كـروز جوا.وخالل التدريبات تم فحص 
جاهزيـة هيئـات القيـادة والسـيطرة 
العسكرية ومهارات القيادة والعمليات 
والسـيطرة  املهـام  تنفيـذ  تنظيـم  يف 
املهـام  اكتملـت  القوات.وقـد  عـىل 
التـي تضمنتهـا تدريبات قـوات الردع 
االسـرتاتيجي عىل أكمل وجه، وأصابت 

جميـع الصواريـخ أهدافهـا بدقة، ما 
يؤكد جميع خصائصهـا املحددة.يذكر 
أن هذا هو التدريب الثاني من نوعه هذا 
العام، حيث جـرى أول هذه التدريبات 
يف ١٩ فربايـر املايض قبل ٥ أيام من بدء 
العملية العسـكرية الروسـية الخاصة 

بأوكرانيا.
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الرياض/ متابعة الزوراء:
أعلنـْت هيئـة الرقابـة ومكافحة الفسـاد 
السـعودية، أنها نفذت 3426 جولة رقابية 
خالل شـهر، أسفرت عن التحقيق مع 148 
شـخصا وإيقـاف 60 متهمـا، منهـم مـن 
الضامنة.وكشـفت  بالكفالة  أطلق رساحه 
أن املتهمـني من منسـوبي وزارات: الدفاع، 
والداخليـة، والصحـة، والشـؤون البلديـة 

والقروية واإلسـكان، وتمثلت أبـرز جرائم 
الفسـاد املايل واإلداري يف الرشوة، استغالل 
النفـوذ الوظيفي، غسـل األمـوال، التزوير.
ودعـت هيئة الرقابة ومكافحة الفسـاد إىل 
املسـاهمة يف اإلبالغ عن أي شـبهات فساد 
مـايل أو إداري مـن خـالل وسـائل تلقـي 
البالغات وذلك لحماية املال العام والحفاظ 

عليه.

عمان/ الزوراء:
أكـد التلفزيـون األردني، أن الوزراء تقدموا باسـتقاالتهم 
تمهيداً إلجراء تعديل وزاري.قالت وسـائل إعالم رسـمية، 
األردنيـة وضعـوا  الحكومـة  وزراء  إن  األربعـاء،  امـس 
استقاالتهم تحت ترصف رئيس الوزراء، برش الخصاونة، 
تمهيدا إلجـراء تعديل وزاري. وكان العاهـل األردني امللك 
عبداللـه الثاني، قد كلـف الخصاونة بتشـكيل الحكومة، 
خلفاً لحكومة عمر الرزاز، التي قبل امللك اسـتقالتها يف 3 
ترشين األول/أكتوبر 2020. وتسـلم الخصاونة مهمته يف 
ظروف اسـتثنائية لم يشهد لها العالم مثيال لعقود خلت، 
تتمثـل يف جائحة كورونا وتداعياتها، كما وصفها العاهل 

األردني يف كتاب تكليف رئيس الحكومة. وُولد الخصاونة، 
الحائز عىل وسـام االسـتقالل األردني مـن الدرجة األوىل، 
ووسـام الكوكـب األردنـي، يف 27 كانـون الثاني/ينايـر 
1969 وهـو متـزوج وله ثالثـة أبناء. وهـو يحمل درجة 
الدكتوراه يف القانون من لندن سكول أوف إيكونومكس يف 
العاصمة الربيطانية لندن، ودرجة املاجسـتري يف العالقات 
الدوليـة والدبلوماسـية واالقتصـاد مـن كليـة سـواس 
جامعة لندن، ودرجة ماجسـتري يف القانون الدويل سكول 
أوف إيكونومكـس يف العاصمـة الربيطانية لندن. وشـغل 
الخصاونة منصب وزير دولة للشؤون الخارجية 2016 - 

2017، ووزير دولة للشؤون القانونية 2017 - 2018.
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بغداد/ الزوراء:
محمـد  النـواب  مجلـس  رئيـس  حـدد 
الحلبـويس، اليوم الخميـس، موعدا لعقد 
جلسة التصويت عىل منح الثقة لحكومة 
رئيس مجلس الوزراء املكلف محمد شياع 
السـوداني ، فيمـا وجـه بتشـكيل لجنة 
لدراسة وتدقيق اسماء املرشحني للكابينة 
الحكومية واملنهاج الوزاري لغرض عضها 

للتصويت.
وكانـت صحيفـة الـزوراء قـد نـرشت يف 
وقت سـابق ترصيحا نسب لعضو تحالف 
الفتـح فالـح الخزعيل اكد فيـه ان رئيس 
مجلـس الـوزراء املكلـف محمـد شـياع 
السـوداني سـيقدم كابينتـه الوزارية اىل 
مجلس النـواب، فيما رجح التصويت عىل 
الكابينـة الحكوميـة يـوم الخميس. ورد 
الحلبـويس عـىل طلـب السـوداني تحديد 
موعـد الجلسـة بتعيـني السـاعة الثانية 
بعـد الظهر موعداً للتصويـت عىل املنهاج 
الـوزاري والكابينة الوزارية مع تشـكيل 
لجنة حسـب املادة 49/ ثانيـاً من النظام 
الداخيل لتقديم تقريرها بخصوص املنهاج 
الـوزاري وعرض التقرير عىل املجلس قبل 
التصويـت. وكان رئيـس الـوزراء املكلف 
محمـد شـياع السـوداني، قد قـدم امس 
االربعـاء طلبـاً إىل مجلس النـواب لتحديد 
موعد التصويـت عىل الكابينـة الوزارية.
وقال السـوداني يف طلـب موجه إىل رئيس 
مجلس النواب واطلعـت عليه ”الزوراء“: 
إنـه ”اسـتناداً إىل أحكام البنـد (رابـعـاً) 

مـن املـادة (76) مـن الدسـتور، ووفقـا 
للمرسـوم الجمهوري رقـم (34) الصادر 
بتاريـخ الثالـث عـرش من شـهر ترشين 
األول 2022، املتضمـن تكليفنا بتشـكيل 
مجلس الوزراء، نود إعالمكم باسـتعدادنا 
لتقديم التشكيلة الوزارية، راجني التفضل 
بتحديد موعد جلسة نيابية لعرض اسماء 

الـوزراء  مجلـس  لعضويـة  املرشـحني 
واملنهاج الوزاري عىل السـيدات والسـادة 
اعضاء مجلـس النواب املحرتمني، لغرض 
التصويـت عىل منـح الثقـة، ونرفق لكم 
ربطا نسـخة من املنهاج الوزاري وقائمة 
باسـماء املرشـحني وسـريهم الذاتيـة“.
وكان املكتـب اإلعالمـي لرئيـس الـوزراء 

املكلف محمد شياع السـوداني، قد أصدر 
امـس األربعـاء، بياناً بشـأن املرشـحني 
للمناصب الوزاريـة يف الحكومة الجديدة، 
مختصـة  لجـان  تشـكيل  اعلـن  وفيمـا 
لتدقيق اسـماء الكابينـة الوزارية تمهيدا 
لعرضهـا عـىل الربملـان، طلب السـوداني 
اليـوم الخميـس للتصويت عـىل الكابينة 

الوزارية.وذكـر املكتـب اإلعالمـي لرئيس 
الوزراء املكلف محمد شـياع السوداني، يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”عملية التدقيق 
النهائي لألسـماء املرشحة لتويل املناصب 
الوزاريـة يف الحكومة الجديدة مسـتمرة، 
تمهيـداً لعرضها عىل مجلـس النواب يوم 
الخميس“.وأوضـح، أن ”عمليـة التدقيق 
تتـم عرب فحص األسـماء من قبـل لجان 
مختصة مـن وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي، ووزارة الداخلية – األدلة الجنائية، 
وهيئتـي النزاهـة واملسـاءلة والعدالـة“.
بالتأكـد  تقـوم  ”اللجـان،  أن  وأضـاف، 
مـن الشـهادات الدراسـية التـي قدمهـا 
املرشـحون، وأيضاً التحقـق فيما إذا كان 
هنـاك قيد جنائـي بحق أحدهـم، والتأكد 
من سـالمة موقفهـم يف هيئتـي النزاهة 
واملسـاءلة والعدالـة“، مؤكداً ”اسـتبعاد 
أي مرشـح يؤرش عليه يف سجالت الدوائر 
الرقابية واألمنية املذكورة“.ويف وقت سابق 
من مسـاء الثالثاء، طالـب رئيس مجلس 
الـوزراء املكلف محمد شـياع السـوداني، 
بتحديـد يوم الخميـس (27/10/2022) 
موعداً لعقد جلسة التصويت عىل الكابينة 
الوزارية واملنهاج الوزاري.وبحسب وثيقة 
رسـمية ، تضمنـت طلب رئيـس مجلس 
الوزراء املكلف محمد شياع السوداني من 
رئيـس مجلـس النواب محمـد الحلبويس 
تحديـد يوم الخميس موعدا لعقد جلسـة 
التصويت عـىل الكابينة الوزارية واملنهاج 

الوزاري.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä

@12
Úz–ñ

äb‰ÌÜ@500@ã»è€aNo: 7824    Thu   27      Oct    2022العدد:   7824     الخميس     27    تشرين األول     2022

بغداد/ الزوراء:
األربعاء،  امس  العامة،  املرور  مديرية  أعلنْت 
توقف العمل يف دوائر التسجيل نتيجة وجود خلل 
املديرية  الوطني.وقالت  املرشوع  يف  مؤقت  فني 
إىل  باالعتذار  «نتقدم  «الزوراء»،  ورد  بيان  يف 
املراجعني لدوائر التسجيل يف مديرية املرور وذلك 
الوطني»،  املرشوع  يف  مؤقت  فني  خلل  لوجود 
الخلل». هذا  إصالح  عىل  العمل  مواصلة  مؤكدة 
املقبلة  القليلة  الساعات  انه «يف  البيان،  وأضاف 

سوف يعود العمل يف دوائر التسجيل».
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َهنأ رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب الفريق 
السـاعدي،  الوهـاب  عبـد  الركـن  األول 
نقيـب الصحفيني العراقيـني مؤيد الالمي، 
بمناسـبة إعـادة انتخابـه رئيسـا التحاد 
الصحفيـني العـرب.وزار السـاعدي نقابة 
الصحفيـني العراقيني، وقـدم خاللها باقة 
ورد والتهاني اىل نقيب الصحفيني العراقيني 

مؤيد الالمي ملناسبة تجديد انتخابه رئيسا 
التحـاد الصحفيني العـرب. يذكر ان نقيب 
الصحفيني العراقيني، مؤيد الالمي، قد فاز، 
االربعاء (٢٠٢٢/١٠/١٩)، برئاسة االتحاد 
العام للصحفيني العـرب للمرة الثانية عىل 
التـوايل خالل املؤتمر العلمـي لالتحاد الذي 

عقد يف العاصمة املرصية القاهرة.

بغداد/ الزوراء:
أكَد مستشار األمن القومي قاسم األعرجي 
ووزير الخارجية فؤاد حسني، امس األربعاء، 
رضورة إنهاء مخيم الهول السوري وتعزيز 
األمـن والسـلم الدوليني.وقـال األعرجي يف 
تغريـدة تابعتهـا «الـزوراء»: «بحثنـا مـع 

وزير الخارجية فؤاد حسـني، ملفات ضبط 
الحدود ومنع املتسـللني وتهريب املخدرات، 
وكذلـك سـبل تعزيـز العالقـات مـع دول 
العـراق  موقـف  «أكدنـا  الجوار».وأضـاف 
الثابت برضورة إنهاء مخيم الهول السوري، 

تعزيزاً لألمن والسلم الدوليني».

بغداد/ الزوراء:
البالد لأليام املقبلة، فيما  أعلنْت هيئة األنواء الجوية، أمس األربعاء، عن حالة الطقس يف 
للهيئة  بيان  وذكر  اليوم.  من  بدءاً  الحرارة  بدرجات  وانخفاضاً  لألمطار  تساقطاً  توقعت 
تلقته «الزوراء»: أنَّ «طقس البالد ليوم الخميس سيكون غائماً جزئياً اىل غائم مع تساقط 
الوسطى والشمالية، فيما سيكون  املنطقتني  يف  احياناً  زخات مطر خفيفة تكون رعدية 
الطقس يف املنطقة الجنوبية غائماً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق يف 
اىل غائم  يتحول  الجمعة سيكون صحواً  أنَّ «طقس يوم غد  البيان،  البالد».وأضاف  عموم 
جزئي أحياناً غائم يف املنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية صحواً 
يتحول اىل غائم جزئي، فيما سيكون الطقس يف املنطقة الجنوبية غائماً جزئياً اىل غائم، أما 
درجات الحرارة فستنخفض قليالً عن اليوم السابق يف املنطقة الوسطى، يف حني ستكون 

مقاربة لليوم السابق يف املنطقتني الشمالية والجنوبية».

@üb–ØaÎ@äb�flˇ€@@¡”bèm@ZıaÏ„˛a
‚ÏÓ€a@Âfl@aıái@Òäaã®a@pbuäái

َهنـأ املتحدث باسـم قيـادة العمليات املشـرتكة 
اللـواء تحسـني الخفاجي، نقيـب الصحفيني 
العراقيني مؤيد الالمي ملناسبة إعادة انتخابه 

رئيسا التحاد الصحفيني العرب.
يذكـر ان نقيب الصحفيـني العراقيني، مؤيد 
الالمـي، قد فاز، االربعـاء (٢٠٢٢/١٠/١٩)، 
برئاسـة االتحاد العام للصحفيني العرب للمرة 
الثانيـة عىل التوايل خـالل املؤتمر العلمي لالتحاد 

الذي عقد يف العاصمة املرصية القاهرة.

العراقيـني  الصحفيـني  َتلقـى نقيـب 

مؤيد الالمـي باقـة ورد وتهنئة من 

نائـب األمني العام ملجلـس الوزراء، 

الدكتـور فرهـاد نعمة الله حسـني 

بمناسـبة تجديـد الثقـة به رئيسـا 

التحاد الصحفيني العرب .

 َتلقى نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي تهنئة من رئيس الجهاز التنفيذي 
لهيئة االعالم واالتصاالت محمد عبد السـادة االسـدي ملناسبة تجديد انتخاب 

الالمي لرئاسة اتحاد الصحفيني العرب.
وقال االسدي يف التهنئة: بمناسبة انتخابكم رئيسا التحاد الصحفيني العرب 
نتقدم لكم ولالرسة الصحفية باحـر التهاني والتربيكات متمنني لكم دوام 
التوفيق والنجاح يف مسـريتكم الصحفية، كمـا يطيب لنا ان نعرب لكم عن 
فائق شـكرنا وكامـل تقديرنا عىل مـا تقدموه من جهود مثمـرة يف عملكم 

لخدمة العراق داعني الباري عز وجل ان يمن عليكم بالسداد والتوفيق.
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الزوراء/ حسني فالح:
آخر  عن  الوزراء  ملجلس  العامة  االمانة  كشفِت 
بغداد  مداخل  تطوير  مرشوع  تنفيذ  مراحل 
متفاوتة  االنجاز  نسب  ان  اكدت  وفيما  الخمسة، 
الخطط  بإعداد  امليض  أكدت  وآخر،  مدخل  بني 
لتنفيذ املرحلة االوىل ملرشوع طريق بغداد الحلقي.

العامة، حيدر مجيد،  االمانة  املتحدث باسم  وقال 
يف  لجنة  تشكيل  تم  انه  لـ“الزوراء“:  حديث  يف 
االمانة العامة لإلرشاف عىل تأهيل وتطوير مداخل 
وبابل  والكوت  دياىل  الخمسة مع  بغداد  العاصمة 
الرشكات  ان  اىل:  الفتا  األنبار.  عن  فضالً  ونينوى 

املنفذة بارشت بالعمل .
لكل  زمنية محددة  توقيتات  ان هنالك  اىل:  واشار 
مرشوع ترتاوح ما بني السنة والنصف والسنتني. 
قامت  الوزراء  ملجلس  العامة  االمانة  ان  مبينا: 
مداخل  وتأهيل  بتطوير  الخاصة  اللجنة  بدراسة 
بغداد وبإرشاف مبارش من قبل االمني العام ملجلس 

الوزراء ومتابعة مستمرة.
قبل  من  متعددة  ميدانية  زيارات  هناك  ان  واكد: 
ستكون  حيث  العمل،  ملواقع  املرشفة  اللجنة 
ذات طابع حديث وجديد وستضفي  املداخل  هذه 
اىل  نظرا  بغداد  العاصمة  مداخل  عىل  جمالية 
االهمال الذي كان يرافق مداخل العاصمة املختلفة 
العملية  ان  مبينا:  السابقة.  السنوات  خالل 
هنالك  ستكون  حيث  الشوارع  لتوسيع  ستكون 

اىل ممرين  اضافة  واإلياب،  للذهاب  أربعة ممرات 
الطرق  ان  وتابع:   . واالياب  الذهاب  من  خدميني 

ستؤثث بالكامل من خالل وجود انارة وتخطيط.
وحول مرشوع طريق بغداد الحلقي، اوضح مجيد: 
الحلقي  بغداد  ملرشوع  األوىل  للمرحلة  اإلعداد  ان 
خط  عىل  تكشف  خاصة  لجنة  وهناك  اآلن،  جاٍر 

التي  املشاكل  أو  التعارضات  الطريق لكشف  سري 
قد تعيقه، ومن ثم رفع توصيات إىل اللجنة املعنية 
املكلفة لغرض وضع الحلول لتجاوزها، وبعد ذلك 

سيتم اإلعداد للتصاميم املوضوعة.
بغداد  مداخل  لتأهيل  املنفذة  الرشكات  أن  وبنّي: 
الخمسة مع دياىل والكوت وبابل و نينوى، فضالً 

وهنالك  العمل،  خطة  بحسب  تسري  األنبار،  عن 
أن  مؤكدا:  متقدمة.  إنجاز  ونسب  عمل  جداول 
اإلنجاز متفاوتة بني مدخل ومدخل بسبب  نسب 
مثل  املرشوع،  أثناء  تظهر  التي  العوارض  بعض 
خطوط كهرباء أو خطوط ناقلة للمياه أو املجاري، 
بتنسيق  ممكن  وقت  بأرسع  معالجتها  تتم  لكنه 
مبارش من قبل األمانة العامة ملجلس الوزراء مع 

الجهات ذات العالقة.
بغداد  مداخل  مرشوع  إنجاز  مدة  أن  اىل:  ولفت 
لكن  وسنتني،  السنة  ونصف  سنة  بني  ترتاوح 
بني  متفاوتا  سيكون  أيضاً  اإلنجاز  بالتأكيد 

املداخل.
ويف وقت سابق، اطلع األمني العام ملجلس الوزراء، 
ونسب  العمل  مراحل  عىل  الغزي،  نعيم  حميد 
(بغداد  مدخل  وتأهيل  تطوير  مرشوع  يف  اإلنجاز 
العاصمة  مداخل  تطوير  مرشوع  ضمن  دياىل)   -

الخمسة.
وأكد، خالل لقائه الجهات املسؤولة عن التنفيذ، 
املرشوع  بهذا  الوزراء  مجلس  رئيس  اهتمام 
اإليجابية  الصورة  سيعكس  كونه  املهم، 
أنه  إىل  إضافة  بغداد،  للعاصمة  والحضارية 
التي  املرورية  االختناقات  من  الحد  يف  سيسهم 
بغداد  أمانة  حث  كما  العاصمة،  تشهدها 
بشأن  بمهامها  يتعلق  ما  بإنجاز  اإلرساع  عىل 

استكمال مراحل املرشوع.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكَد الخبري االقتصادي نبيل جبار العيل 
ولكن  الرصف  سعر  إعادة  إمكانية 
بالطريقة الحالية التي تجري بالربملان، 
وانما وفق دراسة، وقرار من األطراف 
املعنية فيما اقرتح اآللية األسلم إلعادة 
الرضر  إحداث  دون  الرصف  سعر 

باملواطن.
لـ“الزوراء“  حديث  يف  العيل  وقال   
لكن  الرصف  سعر  ارجاع  ”ممكن  انه 
الربملان  يتخذها  التي  بالطريقة  ليس 
ودراسة  قرار  عرب  تغري  النه  حاليا 
ثم  املالية  ووزارة  املركزي  البنك  من 
واذا  النواب  مجلس  يف  عليه  التصويت 
االوىل  الطريقة  بنفس  فسيكون  غري 

تقريبا“.

ان  ممكن  الحراك  ”هذا  ان  اىل  ولفت 
املالئم  الجو  انواع  من  نوعا  يخلق 
لقضية تغيري سعر الرصف يف املرحلة 
شعبي  مطلب  عن  يعرب  النه  القادمة 

معكوس بشكل نيابي“. 
لن  ”التغيري  بان  اعتقاده  عن  واعرب 
اذا  القادمة  الجلسة  خالل  وارد  يكون 
خصصت لهذه القضية ولكن يمكن ان  

يناقش فيها سعر الرصف“.
وعن التأثريات السلبية للتغيري املفاجئ 
يف  التعاقدات  من  كثري   ” ان  العيل  اكد 
واملستثمرين  والتجار  الخاص  القطاع 
والتعاقدات  الدولة  مع  التعاقدات  و 
بني الدائن واملدين هذه كلها ممكن ان 
سيخرس  من  وهناك  صدمات  تشكل 
فالتغيري املفاجئ  سيكون مثل التغيري 

اول مرة به نوع من الرضر“.
واقرتح ان ”يكون التخفيض بما يعادل 
%1 شهريا  وبحدود السنة يكون 12% 
وهذا التغيري ممكن ان يخلق نوعا من 
أنواع االستقرار، ويخفف االرضار عىل 

الناس“.
و أوضح انه ” اتوقع هذه اآللية األسلم 
اذا  الف ووفقها   12 ينزل  فخالل سنة 
كانت نقود الشخص بالدوالر لن يخرس 
ستصبح  باملرصف  وضعت  واذا  شيئا 
هي  التي   8% فوق  ما  الودائع  قيمة 
النقود  كانت  واذا  البديل  قيمة  نفس 
بالعراقي، فهي يف مأمن واذا كانت لدى 
الشخص أعمال تجارية فحجم التغيري 
اذا  الخسارة  أنواع  لن يشكل نوعا من 

كان التعامل بالدوالر او بالدينار“.

واشار اىل أن ”جزء من املواد سينخفض 
تبقى  البضائع  من  جزءا  و  سعرها 
قليال  وستنخفض  بالدوالر،  مقومة 
ينخفض سعرها  لن  الكثري منها  لكن 
غال،  بسعر  اشرتاها  التاجر  الن 
ينخفض  ثم  بسعرها  يبيعها  فيحاول 
تدريجيا مع قدوم البضاعة الجديدة“.

للخسارة  تعويض  يوجد  ”ال  انه  وبني 
التي واجهها الناس من الطبقة الفقرية 
 18 التضخم  املتوسطة حيث شكل  او 
% وأصبح يأكل يف دخل هذه الطبقات 
لهم  مبارش  تعويض  هناك  يكن  ولم 
طريق  عن  تعويضهم  تم  لو  وحتى 
 10 الحصة التموينية فهو لن يتجاوز 
االف دينار هذا يف حال استمر ملدة 12 

شهر بالسنة ”.

واضاف ان ”العوائل التي لديها رعاية 
الف   25 اعطوا  لو  حتى  اجتماعية 
يشء  لهم  تشكل  لن  مئوية  كنسبة 
التي  املبالغ  والن  التضخم  نتيجة 

يتسلموها محدودة يف االصل“.
خاطئ  كان  التغيري  ”سعر  ان  واكد 
يجب   بالتايل  ذلك   تحملت  والناس 
مع  ويتالءم  أوال  متوازن  سعر  وضع 
لدينا  الننا  ثانيا  النقدية  السياسة 
املبالغ  و  النقدية  بالسياسة  مشكلة 
فعند  مشكلة  ستسبب  طبعت  التي 
عىل  ضغط  هناك  سيكون  الخفض 
املزاد  مبيعات  فتزيد  باملزاد  الدوالر 
من  الخلل  وهذا  ثانية  مشكلة  وهذه 
الصعب اصالحه  وسيأكل باالحتياطي 

املركزي“.

بغداد/ الزوراء:
محسن  النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  أكَد 
املقبلة  املرحلة  أن  األربعاء،  أمس  املندالوي، 
سُرتكز عىل البناء واإلعمار.وقال املكتب اإلعالمي 
للنائب األول لرئيس مجلس النواب يف بيان تلقته 
”الزوراء“: إن ”النائب األول لرئيس مجلس النواب 
محسن املندالوي استقبل بمكتبه السفري الرويس 

املرافق  والوفد  كوتراشيف  ايلربوس  العراق  لدى 
”عمق  اىل  للبيان  وفقاً  املندالوي  وأشار  له“. 
العراق  ورغبة  الروسية،  ـ  العراقية  العالقات 
بتوثيق أوارص التعاون بما يخدم مصلحة البلدين 
االتفاقيات  إىل ”االستفادة من  الصديقني“، الفتاً 
الثنائية والتفاهمات يف املجاالت (األمنية والطاقة 
أن  وأكد  والثقافة)“.  والتجارة  واالستثمارات 

ملحوظاً،  أمنياً  تحسناً  تشهد  البالد  مدن  ”أغلب 
البناء  عىل  ُتركز  جديدة  مرحلة  بإتجاه  دفع 
واإلعمار“، مشرياً اىل أن ”عامل االستقرار األمني 
وتوفري  لالستثمار،  جاذبة  بيئة  خلق  يف  ُيسهم 
مئات الفرص الواعدة يف مختلف القطاعات التي 
الروسية  أمام الرشكات  قد تشكل فرصة ذهبية 

الرصينة التي تمتلك خربة العمل يف بلدنا“.

بغداد/ الزوراء:
اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  أكَد 
فرانك  األملاني  والرئيس  رشيد  جمال 
فالرت شتاينماير، امس األربعاء، الحرص 
عىل تعزيز العالقات بني العراق واملانيا، 
ملعالجة  الدويل  املجتمع  دعا رشيد  فيما 

التغرّيات الحادة للمناخ.
تلقته  الجمهورية  لرئاسة  بيان  وذكر 
الجمهورية  ”رئيس  أن  ”الزوراء“: 
يف  استقبل،  رشيد  جمال  اللطيف  عبد 
جمهورية  سفري  ببغداد،  السالم  قرص 
مبيناً  ييغ“،  مارتن  االتحادية  أملانيا 
الجمهورية،  رئيس  سلّم  ”السفري  أن 
رسالة خّطية من الرئيس األملاني فرانك 
التهاني  تضّمنت  شتاينماير  فالرت 
منصب  تسنمه  بمناسبة  والتربيكات 

رئيس الجمهورية“.
رسالته  يف  األملاني  الرئيس  وأعرب 
بالنجاح  ”امنياته  عن  البيان،  بحسب 
عمله“،  مهام  يف  للرئيس  والتوفيق 
بينها  التحديات،  من  ”عدد  اىل  مشرياً 
حيث  املنطقة  استقرار  عىل  الحفاظ 
ذلك  اجل  من  كبرية  جهوداً  العراق  بذل 
ومواصلة الحرب ضد اإلرهاب، اىل جانب 

التحديات املناخية“.
عىل  املانيا  ”حرص  شتاينماير  وأكد 
العراق  مع  الصداقة  عالقات  توطيد 
امنه  ودعم  املجاالت،  مختلف  يف 

واستقراره“.
السفري  الجمهورية  رئيس  حّمل  فيما 
األملاني  للرئيس  وامتنانه  تحياته  ييغ 
”عمق  إىل  مشرياً  الطيبة،  مشاعره  عىل 
االرتقاء  البلدين ورضورة  بني  العالقات 
بها خدمة للمصالح املشرتكة وتحقيقاً 
لتطلعات الشعبني الصديقني يف التطور 
توطيد  ”أهمية  اىل  واالزدهار“.ولفت 
العالقات التاريخية مع جمهورية أملانيا 
مشيداً  الصعد“،  كافة  عىل  االتحادية 
البّناء  الثنائي  التعاون  أوارص  ”بطبيعة 

بني البلدين“.
الجمهورية  رئيس  دعا  ذلك،  غضون  يف 
املجتمع   ، رشيد  جمال  اللطيف  عبد 
التغرّيات  ملعالجة  التضامن  اىل  الدويل 

الحادة للمناخ.
أن  الجمهورية،  لرئاسة  بيان  وذكر 
اللطيف جمال  عبد  الجمهورية  ”رئيس 
السالم  قرص  يف  اليوم  استقبل  رشيد، 
لدى  املتحدة  الواليات  سفرية  ببغداد، 
أن  مبيناً  رومانوسكي“،  آلينا  العراق 
رئيس  سلّمت  األمريكية،  ”السفرية 
املبعوث  من  خطّية  رسالة  الجمهورية، 
جون  املناخ  لشؤون  الخاص  الرئايس 
يف  املناخ  قمة  بمؤتمر  ُمتعلّقة  كريي 
رشم الشيخ ”كوب 27“ واملزمع انطالقه 

مطلع الشهر املقبل“.
إىل  البيان  بحسب  الرسالة  وأشارت 
اللطيف  عبد  الرئيس  لحضور  ”التطلع 
العمل  أجل  من  القمة  الرشيد  جمال 
املُربمة  املواثيق  عىل  والتأكيد  املشرتك، 
اتفاق  وأهداف  للمناخ  غالسكو  قمة  يف 
”سعادة  عن  معربة  للمناخ“،  باريس 
العراق  مع  بالعمل  املتحدة  الواليات 
الرشكاء  جانب  اىل  املناخ  موضوع  يف 
نقاط مشرتكة  إيجاد  أجل  اآلخرين من 
حماية  يف  املرجوة  األهداف  لتحقيق 
البيئة وضمان مستقبل األرض واالجيال 

املقبلة“.
فيما أّكد رئيس الجمهورية، أن ”ظاهرة 
التغرّي املناخي أضحت أزمة عاملية يعاني 
املجتمع  ”أعضاء  داعياً  الجميع“،  منها 
أجل  من  والتكاتف  التضامن  اىل  الدويل 
معالجة التغرّيات الحادة للمناخ والعمل 

الجاد لحماية البيئة“.
إىل  وبقوة  يتطلّع  ”العراق  أن  اىل  ولفت 
االنخراط بجهود مواجهة ظاهرة التغرّي 
الدول  أكثر  أحد  البلد  باعتبار  املناخي 
البيئة  عىل  وآثارها  املناخ  بظروف  تأثراً 

واالقتصاد والحياة“.

االنابيب  خطوط  رشكة  وكالء  السادة  قدم 

هذه  اىل  طلبا  لوظيفته  اضافة   / النفطية 

وقيمومة  حجر  حجة  اصدار  لغرض  املحكمة 

بحق زوجك املدعو (عيىس طاهر مهدي) كونه 

وملجهولية  سنة   ١٥ ملدة  بالسجن  محكوم 

بواسطة  تبليغك  املحكمة  قررت  اقامتك  محل 

صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور اىل 

هذه املحكمة خالل ٣٠ يوما من تاريخ النرش 

وبخالفه سوف تتخذ املحكمة كافة االجراءات 

االصولية اتجاه الطلب املذكور اعاله.

القايض

شيماء كريم القرييش
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انقرة/ متابعة الزوراء:
ذكرت نقابـة األطباء الرتكية ووسـائل 
إعالم رسمية أن الرشطة اعتقلت رئيسة 
النقابة شيبنم كورور فنجانجي، بتهمة 
”نرش دعاية لجماعة إرهابية“، بحسب 

رويرتز.
وذكرت وكالة األناضول الرسمية لألنباء 
أن السـلطات فتحـت تحقيقـا بشـأن 
ترصيحات أدلت بها فنجانجي لوسـيلة 
العمـال  بحـزب  لهـا صـالت  إعالميـة 
الكردسـتاني األسـبوع املـايض علقـت 
فيهـا عىل ما قيل عن اسـتخدام القوات 
املسلحة الرتكية ألسـلحة كيماوية ضد 

األكراد.
ووصفت النقابـة اعتقال فنجاجي بأنه 
يصل إىل حـد ”اإلعدام السـيايس خارج 
إطـار القانـون“، وقالـت إن هـذه هي 
املرحلة األعىل من ضغط السـلطات عىل 

النقابـة وقياداتهـا، وطالبـت بإطـالق 
رساحها يف الحال عقب أخذ أقوالها.

وجـاء اعتقـال الطبيبـة بعـد يـوم من 
مداهمـات للرشطة يف عـدة مدن تركية 
واحتجاز 11 صحفيا يعملون يف وسائل 

إعالم موالية لألكراد.
وقـال مكتـب املدعـي العـام يف أنقـرة، 
إنه تم اعتقـال الدكتورة شـبنم كورور 
فينكانجـي، البالغة من العمر 63 عاما، 
بتهمة نـرش ”دعاية إرهابيـة“ يف إطار 
التحقيـق الذي تجريـه رشطة مكافحة 

اإلرهاب، وفقا لـ“أسوشيتد برس“.
املدعـي  مكتـب  إن  األناضـول  وقالـت 
العـام يف أنقرة أعلن أنـه تم تقديم طلب 
إىل محكمـة مدنيـة لعزلهـا من منصب 

رئيسة النقابة واختيار من يخلفها.
وقضت فينكانجي، وهي خبرية يف الطب 
الرشعي، شطرا كبريا من حياتها املهنية 

يف توثيق التعذيب وسـوء املعاملة، وهي 
ناشـطة رائدة يف مجال حقوق اإلنسان 

يف تركيا.
حقـوق  ملؤسسـة  كرئيسـة  وعملـت 

اإلنسان يف تركيا.
الرتكيـة  بريغـون  صحيفـة  وذكـرت 
ووسـائل إعالم أخـرى أنهـا اعتقلت يف 
اسطنبول بعد مداهمة منزلها يف الصباح 

الباكر ونقلت إىل أنقرة لالستجواب.
ورفـض املسـؤولون األتراك، األسـبوع 
املايض، بشـدة مزاعم املسـلحني األكراد 
أسـلحة  الرتكـي  الجيـش  باسـتخدام 
كيماوية ضد حزب العمال الكردستاني 
املحظـور يف شـمال العراق، وأكـدوا أن 
الجيـش ال يمتلك مثل هذه األسـلحة يف 

مخزونه.
وقالت فينكانجـي يف ترصيحات ملواقع 
إخباريـة مؤيـدة لألكـراد، إنهـا قامت 

بتحليـل مقطع مسـجل مصـور يزعم 
اسـتخدام أسـلحة كيميائيـة ودعت إىل 

إجراء ”تحقيق فعال“.
يف املقابـل، اتهم الرئيـس الرتكي، رجب 
طيـب إردوغـان، فينكانجـي بتشـويه 
سمعة القوات املسـلحة الرتكية وإهانة 
بلدهـا ”عـرب التحـدث بلغـة املنظمـة 

اإلرهابية“.
وتعهـد باتخاذ إجـراءات لتطهري نقابة 
األطبـاء الرتكية وغريها مـن املنظمات 

املهنية من ”أنصار اإلرهاب“.
وانتقـد دولت بهجيل، زعيم حزب قومي 
متحالـف مع حـزب أردوغـان الحاكم، 
ألقـاه،  خطـاب  يف  بشـدة  فينكانجـي 

الثالثاء.
وأوقـف الرشطـة الرتكيـة الصحفيـني 
مواليتـني  أنبـاء  وكالتـي  يف  العاملـني 
تركيـة،  مقاطعـات  سـت  يف  لألكـراد 

الثالثاء، بعد أسـبوع مـن دخول قانون 
يعاقب بالسـجن عىل نرش أخبار كاذبة 

حيز التنفيذ، فقا لـ“فرانس برس“.
وقالـت رشطة أنقرة إنه تـم توقيف 11 
شخصا يف عمليات دهم متزامنة بسبب 
أكـراد  االشـتباه بصالتهـم بمسـلحني 
و“نرش معلومات تحرض عىل الكراهية 
والعـداء“، مشـرية إىل صلتهم بـ“حزب 

العمال الكردستاني“.
وكتبت نقابـة الصحفيـني الرتكية عىل 
تويـرت ”أوقف عرشة مـن زمالئنا خالل 
عمليات دهم يف أنقرة واسـطنبول وفان 
وديار بكر وأورفة وماردين“ دون تحديد 

السبب.
ويعمـل الصحفيـون املوقوفـون، ومن 
بينهـم أربـع نسـاء، يف وكالتـي األنباء 
”ميزوبوتاميـا“  لألكـراد  املواليتـني 

و“جنيوز“، بحسب النقابة.

وأكـدت وكالـة ”ميزوبوتاميـا“ توقيف 
سـبعة من صحفييها مـن بينهم رئيس 

التحرير.
ويخـوض حـزب العمـال الكردسـتاني 

تمـردا مسـلحا ضد الدولـة الرتكية منذ 
عام 1984، ويصنـف كمنظمة إرهابية 
يف تركيـا وأوروبـا والواليـات املتحـدة، 

حسب ”أسوشيتدبرس“.
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 بريوت/ متابعة الزوراء:
قبل سـاعات من توقيـع اتفاق ترسـيم الحدود 
البحريـة جنوبـاً، بني لبنـان وإرسائيـل، املقررة 
اليـوم الخميـس، لـم ينـِه الجانـب اللبناني بعد 
الرتتيبات داخلياً، ال سـيما بشـأن الوفد الرسمي 
إىل الناقـورة؛ مقر قـّوة األمم املتحـدة املؤقتة يف 
لبنان، وسـط تباينات حول هويـة أعضائه، وما 
إذا كان سـيضم مدنيني أو عسـكريني أو خليطاً 
من كليهما. يأتي ذلـك يف وقت أعلنت فيه رشكة 
”إنرجـني“ بـدء إنتـاج الغـاز يف حقـل كاريـش 

البحري.
وأكدت مصادر قيـادة الجيش اللبناني، أنه حتى 
اللحظـة ال تمثيل للمؤسسـة يف الوفد، ولم يصل 

إليها أي تبليغ يف هذا الخصوص.
وأشـارت مصـادر قيـادة الجيـش، لـ“العربـي 
الجديـد“، إىل أّن دور املديرية حتى اللحظة يرتكز 
عىل منح األذونـات لإلعالميني بتغطية الحدث يف 
الناقورة، لكن بعيـداً من مكان توقيع االتفاقية، 
مـع تنفيذ اإلجراءات األمنية املعتادة من تسـيري 
دوريات وما شابه، إال يف حال طرأت أي تطورات 

أو تعليمات أخرى يف الساعات املقبلة.
مـن جانبه، يقول مصدٌر مسـؤول يف قرص بعبدا 
الرئايس، لـ“العربي الجديد“، إّن أسـماء الوفد لم 
يتفق عليها بعد، واملوضوع سُيحسم اليوم، واألمر 
هو نفسـه عىل مستوى املراسـيم، والتحضريات 
كلها، مؤكداً يف املقابل أّن الرئيس اللبناني ميشال 
عـون سيسـتقبل الوسـيط األمريكـي عامـوس 
هوكشتاين، عند الساعة التاسعة من صباح يوم 
غد الخميس، يف القرص الجمهوري، ليتسـّلم منه 
الرسـالة األمريكية النهائية، ويجيب عىل ضوئها 
برسـالة ثانيـة مذّيـًال موافقتـه عليهـا، عىل أن 

ينقلها الوفد اللبناني إىل الناقورة.
امـس  قالـت،  بـريوت،  يف  األمريكيـة  السـفارة 
األربعاء، يف بيان لها، إّن ”هوكشتاين يزور لبنان 
لوضع اللمسات األخرية عىل االتفاقية التاريخية 
لوضع حدود بحرية دائمة بني لبنان وإرسائيل“.

وأشـارت إىل أن ”هوكشـتاين سـوف يجتمـع يف 
بـريوت بالرئيس عـون، ورئيس مجلـس النواب 
نبيـه بـري، ورئيس حكومـة ترصيـف األعمال 
نجيـب ميقاتـي، للتعبري عن امتنانـه لكل منهم 
عىل روح التشـاور واالنفتـاح التي ظهرت خالل 
املفاوضـات، والتـي تـم وضع أسسـها يف اتفاق 

اإلطار سنة 2020 بقيادة بري“.
وأضافـت ”بعـد ذلك سـوف يـزور هوكشـتاين 
الناقورة التخاذ الخطوات النهائية لدخول اتفاق 
إرسائيـل ولبنان حيـز التنفيذ. ومن ثم سـيقدم 
الطرفـان إحداثيـات بحريـة إىل األمـم املتحـدة 

بحضور الواليات املتحدة“.
ولفت سـفارة الواليـات املتحـدة يف بيانها إىل أن 
”هوكشـتاين سيتوجه بعد ذلك إىل إرسائيل حيث 
سـيلتقي برئيـس الـوزراء يائري لبيد، ويشـكره 
وفريقه عىل دبلوماسـيتهم املثابـرة واملبنية عىل 
املبادئ من أجل التوصل إىل حل بشـأن هذا امللف 

الحساس“.
ويحـرص الجانـب اللبنانـي عـىل أن ال يجتمـع 
الوفـدان عىل طاولـة واحدة، ليكـون لكل طرف 
مكان مسـتقل للقاء هوكشتاين، برعاية أممية، 
والتوقيع عىل االتفاقية، مع التشـدد يف إبقاء ذلك 

بعيداً عن عدسات اإلعالم. 
مصـدر يف قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنان 
”اليونيفيل“، قـال، لـ“العربي الجديد“، إّن ”دور 
اليونيفيل، الخميس، سـيكون لوجسـتياً فقط، 
باعتبـار أّن الحدث سـيكون برعايتهـا، لكنها يف 
املقابـل تنظـر بإيجابية إىل توقيـع الطرفني عىل 
االتفاقيـة، مـا يفـرتض أن تكـون لهـا تأثريات 
إيجابيـة عـىل االسـتقرار األمنـي والهـدوء عىل 

الحدود“.
يف غضـون ذلـك، أعلنـت رشكة إنرجـني عن بدء 
إنتاج الغاز يف حقل كاريش البحري، الذي تضمنه 
اتفـاق لرتسـيم الحـدود البحريـة بـني إرسائيل 

ولبنان.
وقالـت الرشكة، امـس األربعاء، يف بيـان أوردته 
”رويـرتز“، ”يرسنـا أن نعلن إنتـاج أوىل كميات 
الغـاز من حقـل كاريش قبالة سـواحل إرسائيل 

بأمان... ويتزايد تدفق الغاز باطراد“.
وكانـت وزارة الطاقـة اإلرسائيليـة قـد قالـت، 
يف بيـان، إّن إرسائيـل منحـت، الثالثـاء، رشكـة 
”إنرجـني“ اإلذن لبـدء اإلنتاج مـن حقل كاريش 

البحري للغاز.
وكانت ”إنرجني“ قـد قالت إنه من املقرر أن تبدأ 
وحدتهـا العائمة لإلنتاج والتخزيـن والتفريغ يف 
كاريـش يف الربع الثالـث، لكنها لـم تذكر موعداً 

محدداً.
ياتي إعـالن ”إنرجني“، امس األربعـاء، قبل يوم 
واحد مـن توقيـع االتفاق عـىل ترسـيم الحدود 
البحرية مع لبنان الذي تم التوصل إليه بوساطة 
أمريكية، ما يفتح املجال أمام االستغالل التجاري 

لحقول الغاز يف رشق املتوسط.
وبحسـب ”فرانس برس“، قال الرئيس التنفيذي 
لرشكة ”إنرجني“ ماثيوس ريجاس، يف بيان ”لقد 

قمنا بتنفيذ مرشوع تاريخي يجلب املنافسـة إىل 
سوق الغاز اإلرسائييل ويعزز أمن الطاقة“.

البحـر  رشق  منطقـة  يف  ”اإلمـدادات  وأضـاف 
املتوسـط توفر طاقة نظيفة وبأسـعار معقولة 

من شأنها إحداث تأثري مادي عىل البيئة“.
ينص االتفاق عىل أن يكون حقل كاريش البحري 
تحت السـيطرة اإلرسائيلية، وأن يمنح حقل قانا 
إىل لبنـان، لكـن بما أّن جـزءاً مـن الحقل األخري 
يتجـاوز خـط الرتسـيم املسـتقبيل، سـتحصل 
إرسائيل عىل حصة من اإليرادات املسـتقبلية من 

استغالله.
وتبعـاً لالتفاقية التي سـيوقع عليهـا الجانبان 
اللبنانـي واإلرسائييل، اليوم الخميـس، يقّدم كل 
طرف، يف الوقت نفسه، رسالة تحتوي عىل قائمة 
باإلحداثيات الجغرافية ذات الصلة برتسـيم خط 
الحـدود البحرية إىل األمني العام لألمم املتحدة، يف 
اليوم الذي يتلقى فيه رسـالة الواليـات املتحدة، 
كما يتعني عـىل الطرفني إخطار الواليات املتحدة 

عند تقديم رسالتيهما إىل األمم املتحدة.
وتحـّل االحداثيـات الـواردة يف مراسـلة كل مـن 
الطرفني إىل األمم املتحدة محّل االحداثيات الواردة 
يف املذّكـرة التـي رفعتهـا إرسائيـل إىل املنظمـة 
بشـأن  تمـوز2011،  يوليـو/   12 يف  األمميـة، 
النقـاط املحـددة: 34 و35 و1، ومحل الخريطة 
واإلحداثيـات التي تضمنتها املذّكرة املرسـلة من 
لبنـان إىل األمـم املتحـدة، يف 19 أكتوبر/ ترشين 
األول 2011، بشأن النقاط املحددة: 20، 21، 22، 

.23
وال يجـوز أن يقـّدم أي مـن الطرفني مسـتقبالً 
إىل األمـم املتحـدة أي مذّكرة تتضّمـن خرائط أو 
إحداثيات تتعـارض مع هذا االتفاق، ما لم يتفق 

الطرفان عىل مضمونها.
ويقـّر الطرفـان أيضاً عىل أن هـذا االتفاق يريس 
حّالً دائماً ومنصفاً للنزاع البحري القائم بينهما.

يدخل االتفاق حيز التنفيذ يف التاريخ الذي ترسل 
فيه حكومـة الواليات املتحدة األمريكية إشـعاراً 
يتضّمـن تأكيـداً عـىل موافقـة كال الطرفني عىل 

االحكام املنصوص عليها يف هذا االتفاق.
بدأت يف عـام 2020 املحادثات غـري املبارشة بني 

الجانبني اللذين ما زاال يف حالة حرب نظرياً.
وأشاد الرئيس األمريكي جو بايدن باالتفاق الذي 

وصفه بأنه ”اخرتاق تاريخي“.
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 ، بلدنا  يف  يدور  ما  التفرج عىل  لغرض  التل  الواقفني عىل  مع  لسنا 
ولسنا مع أحد ممن يغرينا بنوع الخطاب الذي يرغب يف الكتابة عنه، 
ولسنا ضد تيار يريد البعض اإلساءة اليه، باختصار مفيد نحن مع 

وطن ومع شعب يشكالن بوصلة الهدف الذي نتمنى لهما الخري .
دعونا أيها السادة من التوقف عن اطالق البالونات امللونة ، ومن هدير 
الشعارات، ومن سحر الوعود، فالسياسة ال تسري عىل خط االماني 
، والنجاحات ال تتحقق باألحالم يف وطن عانى من املحن والويالت، 
ومن شعب عاش كل صنوف ألوان الخيبة واملرارة واالحباط ، وأمام 
هذا الوضع املرتهل البد من الوضوح فيما نكتب، فقد اثبتت التجارب 
وبما ال يقبل الشك ان الشعارات الحريرية الناعمة ال تشبع جائعا 
نهج  بقي  ما  واذا   ، ملريض  العافية  تمنح  وال  عريانا،  تكسو  وال   ،
التربير قائما ، والخطاب االسمنتي الذي ال يعرف املرونة وال احرتام 
الرأي اآلخر، فال بد من خروج املولود الجديد منغوليا او مشوها يف 
وقت نتطلع فيه اىل والدة تزدانها العافية، واىل فتح صفحة جديدة 
قائمة عىل تشخيص الخلل بعقل منفتح وبروح ال تعرف التعصب 

او التزمت .
أو قوم،  أبا ألحد دون غريه، وال ثرواته ملكا لجهة  العراق  لم يكن 
إنما هو وطن الجميع، وثرواته ملك للجميع، ومن هذا املنظور نحن 
امام حكومة تقف امام امتحان عسري ميلء بالصعوبات والتحديات، 
فهي اما ان تكون لها القدرة عىل تحقيق متطلبات املرحلة ومعالجة 
االزمات ، وهذا ما يتطلع الجميع إليه، واما ان تكون عاجزة وتنتهج 
الطريق نفسه الذي سارت عليه الحكومات السابقة عندها سنواجه 

املزيد من االختناقات .
حل  منها  ويتمنى  الجديدة،  الحكومة  اداء  يراقب  العراقي  الشارع 
منها  يعاني  التي  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  االزمات 
العراق، ويتمنى وضع الحلول املوضوعية الناجحة لخلق وطن معاىف 

وشعب عانى كثريا من الفقر والعوز.
ال يأخذنا التفاؤل أكثر، ولسنا من هواة التشاؤم ، فاملستقبل القريب 
والشعارات   ، العسلية  الوعود  دخول  وأملنا  الكثري،  يكشف  سوف 
التطبيق، وان يتمتع الجميع  الوردية يف ميدان  املخملية، والعبارات 

بخريات العراق ، وأن يسود االمن واالمان ربوع عراقنا الحبيب .
القلم،  مهمة  من  فرغنا  قد  دمنا  وما  والدعاء،  اقالمنا  غري  نملك  ال 
علينا بالدعاء الصادق الرصيح: اللهم هذا العراق وشعبه بني يديك، 

يترضع اىل جاللتك بأن تمنحه لطفك وعطفك ورحمتك.
قولوا معي آمني يا رب العاملني.

إىل اللقاء...

›Ìá‰ßa@áºc



جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التسجيل العقاري
العدد : ١٠٢٣٩            

التاريخ:  ٢٤ / ١٠ /٢٠٢٢  
إعالن

البيانات الخاصة بالعائدية يف سجل االساس

تنفيذاً ألحكام البند (١) من املادة (٥٠) مكررة من قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة (١٩٧١) املعدل.
فقـد تقرر االعالن عن املبارشة بإجراءات التسـجيل املجدد للعقارات املبينة اعاله وفقـا ألحكام الفقرة (٣) من املادة (٤٥) من 
القانـون املذكـور اعاله فعىل من يدعي امللكية او أية حقوق عقارية يف هذه العقارات تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة 
خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ نرش االعالن والحضور يف موقع العقار يف السـاعة العارشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة 
هـذا االعـالن وذلك إلثبات ادعائه بمختلف وسـائل االثبات عند إجراء الكشـف املوقعي عىل العقار من قبـل لجنة تثبيت امللكية 

وبحضور املجاورين الذين تقرر اللجنة حضورهم.
الحقوقي 
فارس كاظم السعدي
مدير التسجيل العقاري األوىل 
يف كربالء املقدسة

((إعالن))
تعلن مديرية زراعة النجف االرشف/ قسم االرايض واملساحة عن توفر املساحات املدرجة اوصافها ادناه لغرض تأجريها 
باملزايدة العلنية وفقا ألحكام القانون ٢١ لسـنة ٢٠١٣ للتعاقد حسـب قانون ٣٥ لسـنة ١٩٨٣، فعىل الراغبني باالشرتاك 
باملزايـدة تقديم طلباتهم اىل هذه املديرية مسـتصحبني معهم التأمينات االوليـة البالغة (٢٠٪) من القيمة املقدرة للدونم 
الواحد وسوف تجري املزايدة (املناداة) بعد انتهاء الفرتة املنصوص عليها يف الفقرة (خامسا) من القانون اعاله (البالغة 
ثالثـون يومـا والتي تبدأ مـن اليوم التايل لنرش االعالن) ويف مقـر مركز مديرية الزراعة حرصا ويف تمام السـاعة العارشة 

صباحا ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة اجور االعالن.
العدد : ١٧٨١٩

التاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٢٥
مواصفات األرض 

 
منعم شهيد حسني 
مديرية زراعة النجف األرشف / وكالة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التسجيل العقاري
العدد : ١٠٢٤١                      

التاريخ: ٢٤ / ٢٠٢٢/١٠  
اعالن

البيانات الخاصة بالعائدية يف سجل االساس

تنفيذاً ألحكام البند (١) من املادة (٥٠) مكررة من قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة (١٩٧١) املعدل.
فقد تقرر االعالن عن املبارشة بإجراءات التسجيل املجدد للعقارات املبينة اعاله وفقا ألحكام الفقرة (٣) من املادة (٤٥) من القانون املذكور 
اعـاله فعـىل مـن يدعي امللكية او أية حقوق عقارية يف هـذه العقارات تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائـرة خالل مدة ثالثني يوما من 
تاريخ نرش االعالن والحضور يف موقع العقار يف الساعة العارشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك إلثبات ادعائه بمختلف 

وسائل االثبات عند اجراء الكشف املوقعي عىل العقار من قبل لجنة تثبيت امللكية وبحضور املجاورين الذين تقرر اللجنة حضورهم.
الحقوقي 
فارس كاظم السعدي

مدير التسجيل العقاري االوىل 
يف كربالء املقدسة

((إعالن))
تعلن مديرية زراعة النجف االرشف/ قسم االرايض واملساحة عن توفر املساحات املدرجة اوصافها ادناه لغرض تأجريها 
باملزايدة العلنية وفقا ألحكام القانون ٢١ لسـنة ٢٠١٣ للتعاقد حسـب قانون ٣٥ لسـنة ١٩٨٣، فعىل الراغبني باالشرتاك 
باملزايـدة تقديم طلباتهم اىل هذه املديرية مسـتصحبني معهم التأمينات االوليـة البالغة (٢٠٪) من القيمة املقدرة للدونم 
الواحد وسوف تجري املزايدة (املناداة) بعد انتهاء الفرتة املنصوص عليها يف الفقرة (خامسا) من القانون اعاله (البالغة 
ثالثـون يومـا والتي تبدأ مـن اليوم التايل لنرش االعالن) ويف مقـر مركز مديرية الزراعة حرصا ويف تمام السـاعة العارشة 

صباحا ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة اجور االعالن.
العدد : ١٧٨١٩

التاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٢٥
مواصفات األرض 

منعم شهيد حسني 
مديرية زراعة النجف االرشف / وكالة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل                                         العدد: ٣٨٥/ج/٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية       التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٥
محكمة جنح سوق الشيوخ

م/ اعالن
اىل املتهمة/ اقبال جهاد الدين حسون عيل

السـاكن يف قضاء سـوق الشـيوخ/ سـابقا/ وملجهولية محـل اإلقامة حاليا 
بتاريـخ ٢٠٢٢/٥/١٥ أصدرت محكمة جنح سـوق الشـيوخ حكما غيابيا يف 
الدعـوى أعاله يقيض بغرامة مالية مليون دينـار تدفع اىل خزينة الدولة وفق 
احكام املادة ٢٤٠ من قانـون العقوبات عن جريمة مخالفة األوامر واألنظمة 
والتعليمـات وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغـك بصحيفتني محليتني وعند 
عدم مراجعتك طرق الطعن القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.

القايض
عالء حسـني عيل

املرفقات
نسخة من القرار املرقم اعاله

تنويه
ورد سـهواً يف جريـدة (املسـتقبل) 
يف   (٢٧٠٩) بالعـدد  العراقـي 
العقـار  رقـم   ٢٠٢٢/١٠/٢٣
٣/٥١٥٢٩ (صندوق االسكان) ورد 
اسـم الرشيك (عقيل كاضم دهان) 
خطأ، والصحيح هو (عقيل كاضم 

دهام)... اقتىض التنويه.

الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات 
األوسط

تنويه ...
نرش سـهواً يف جريـدة الزوراء بالعـدد ٧٨٢٢ يف 
٢٠٢٢/١٠/٢٥ وجريـدة العراق بالعدد ١٧٤٩ يف 
٢٠٢٢/١٠/٢٥ وجريـدة الصباح الجديد بالعدد 
٤٩٩٩ يف ٢٠٢٢/١٠/٢٥ املبلغ التخميني (اثنان 
مليـار وتسـعمائة وخمسـون مليـون) خطأ ، 
والصحيح هو (اثنان مليار وتسـعة وخمسـون 

مليون دينار).. لذا اقتىض التنويه

((إعالن))
تعلن مديرية زراعة النجف االرشف/ قسـم االرايض واملسـاحة عن توفر املساحات املدرجة اوصافها ادناه لغرض تأجريها باملزايدة العلنية 
وفقا ألحكام القانون ٢١ لسـنة ٢٠١٣ للتعاقد حسـب قانون ٣٥ لسـنة ١٩٨٣، فعىل الراغبني باالشـرتاك باملزايدة تقديم طلباتهم اىل هذه 
املديريـة مسـتصحبني معهم التأمينات االولية البالغة (٢٠٪) من القيمة املقدرة للدونم الواحد وسـوف تجـري املزايدة (املناداة) بعد انتهاء 
الفرتة املنصوص عليها يف الفقرة (خامسـا) من القانون اعاله (البالغة ثالثون يوما والتي تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن) ويف مقر مركز 

مديرية الزراعة حرصا ويف تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن.
العدد : ١٧٧٩٨

التاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٢٥
مواصفات االرض 

منعم شهيد حسني 
مديرية زراعة النجف االرشف / وكالة

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمـة قـوى االمـن الداخـيل املنطقـة الرابعـة
قسم الدعاوى

العدد :٣/١/ج/٤٤٨٤
التاريخ :٢٠٢٢/٦/٦

اىل مديرية مرور محافظة النجف االرشف الشؤون القانونية
اعادة اوراق تحقيقية

كتابكم املرقم ٩٧٦٨ يف ٢٠٢٢/٥/٢ 
نعيـد إليكم نسـختي االوراق التحقيقية مع نسـخة االعالن املوجه اىل املتهـم الغائب (ش م وليد عبد االمري فرحان) املنسـوب اىل مديريتكم 
لنرشها يف صحيفة محلية وتعليقه يف محل بارز يف مقر عمله ومنطقة سـكناه وتزويدنا بنسـختني من العدد الذي يتم فيه النرش وما يؤيد 

التعليق ومن ثم إعادتها ليتسنى السري بإجراءات املحاكمة عىل ان تردنا االجابة بالرسعة املمكنة.
املرفقات :

- اوراق تحقيقية بنسختني 
- نسخة اعالن عدد (١) 

اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس 
رئيـس محكمـة قـوى االمـن الداخـيل 
املنطقة الرابعة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التسجيل العقاري
العدد :  ١٠٢٤٠     

التاريخ:  ٢٤ /  ١٠  / ٢٠٢٢ 
اعالن

البيانات الخاصة بالعائدية يف سجل االساس

تنفيذاً ألحكام البند (١) من املادة (٥٠) مكررة من قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة (١٩٧١) املعدل.
فقد تقرر االعالن عن املبارشة بإجراءات التسجيل املجدد للعقارات املبينة اعاله وفقا ألحكام الفقرة (٣) من املادة (٤٥) من القانون املذكور 
اعـاله فعـىل مـن يدعي امللكية او أية حقوق عقارية يف هـذه العقارات تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائـرة خالل مدة ثالثني يوما من 
تاريخ نرش االعالن والحضور يف موقع العقار يف الساعة العارشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك إلثبات ادعائه بمختلف 

وسائل االثبات عند اجراء الكشف املوقعي عىل العقار من قبل لجنة تثبيت امللكية وبحضور املجاورين الذين تقرر اللجنة حضورهم.
الحقوقي 
فارس كاظم السعدي

مدير التسجيل العقاري االوىل 
يف كربالء املقدسة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التسجيل العقاري
العدد :   ١٠٢٤٢                              

التاريخ:  ٢٤ /  ١٠  /٢٠٢٢  
اعالن

البيانات الخاصة بالعائدية يف سجل االساس

تنفيذاً ألحكام البند (١) من املادة (٥٠) مكررة من قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة (١٩٧١) املعدل.
فقـد تقرر االعالن عن املبارشة بإجراءات التسـجيل املجدد للعقارات املبينة اعـاله وفقا ألحكام الفقرة (٣) من املادة (٤٥) من القانون املذكور 
اعاله فعىل من يدعي امللكية او أية حقوق عقارية يف هذه العقارات تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ 
نرش االعالن والحضور يف موقع العقار يف السـاعة العارشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك إلثبات ادعائه بمختلف وسـائل 

االثبات عند اجراء الكشف املوقعي عىل العقار من قبل لجنة تثبيت امللكية وبحضور املجاورين الذين تقرر اللجنة حضورهم.
الحقوقي 
فارس كاظم السعدي

مدير التسجيل العقاري االوىل 
يف كربالء املقدسة
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بغداد/الزوراء:  
كشـف وزارة البيئة عن املسـاحة امللوثة باأللغام 
املتبقيـة يف عمـوم العـراق فيما حـذرت من مواد 

إشعاعية «شديدة الخطورة» يف املوانئ
وقـال مدير إعالم دائرة شـؤون األلغـام بالوزارة 
مصطفى حميد يف ترصيـح صحفي انه «تم إزالة 
٥٤٪ من املساحات امللوثة لتبقى  ٣٣٠٠ كم مربع 
منها ملوثة باأللغام يف عموم العراق ما زال العمل 
جاريـا عىل تطهريها إال أن ما يقف حائال هو عدم 

توفر املبالغ املالية ألغراض اإلزالة».
وعـد « أكثر مـدن العالم تلوثـاً باأللغـام املضادة 
لألفـراد بمسـاحة مقـدرة بنحـو ١٢٠٠ كـم عىل 

الرشيط الحدودي».
ونفى «تدخل الواليات املتحدة بالوقوف بالضد من 

إزالة األلغام يف العراق إطالقاً».
وأشار حميد اىل ان «كلفة صناعة اللغم ترتاوح من 

٣ اىل ٨ دوالرات بينما إزالة اللغم ٣٠٠ دوالر !».
كمـا شـددت وزارة البيئـة ، امس األربعـاء،  عىل 

رضورة التحفـظ عـىل كميـات «سـماد الـداب» 
املوجودة  يف املوانئ وعدم استخدامها لحني ظهور 

نتائج الفحوصات عىل العينات .

وقـال مدير عـام دائرة حماية وتحسـني البيئة يف 
املنطقة الجنوبية التابعة للوزارة، وليد املوسـوي، 
يف بيـان ورد «الـزوراء»: إنـه اسـتناداً لتوجيهات 

مجلس الوزراء ووزارة البيئة بجرد وإحصاء املواد 
الكيميائيـة يف القطاعني العام والخاص، لخطورة 
املـواد الكيميائيـة والبيولوجيـة والحربيـة  عـىل 
البيئة نفذ فريق مشرتك من الدائرة  ومديرية بيئة 
البرصة واملركز املشرتك للتنسيق والرصد ومديرية 
مخابـرات البـرصة ومديرية األمن وجهـاز األمن 
الوطنـي وقيـادة رشطـة البـرصة ومركز رشطة 
حماية البيئة ، كشـفاً بيئياً عـىل مخازن الرشكة 
العامة لصناعة األسـمدة الجنوبيـة وتحديدا عىل 
مصنع إنتاج اسمدة الداب ملعرفة مدى مطابقتها 

للضوابط والرشوط البيئية.  
وبـني املوسـو:ي ان الفـرق املتخصصـة جمعت 
نماذج إلجراء الفحوصات املختربية واالشـعاعية 
يف املختربات ومركز الوقاية من االشعاع وذلك بعد 
انتشار معلومات بوجود مواد مشعة يف تلك املواد. 
مشـددا عـىل رضورة التحفظ عىل كميات سـماد 
الداب املوجودة يف املوانئ وعدم اسـتخدامها لحني 

ظهور نتائج الفحوصات عىل العينات .
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بغداد/الزوراء:
أعلنت لجنة التخطيط النيابية إعداد الوثيقة 
الوطنية للسـكان اسـتعدادا إلجراء التعداد، 
فيمـا أشـارت إىل إنجـاز ٩٧٪ مـن البطاقة 

اإللكرتونية الخاصة بالتعداد.
وقال عضو اللجنـة محمد كريم البلداوي يف 
ترصيح صحفي إن «اللجنة عقدت اجتماعا 
مع وزير التخطيط خالـد بتال النجم، حول 
آليـات وسـبل تنفيـذ الربنامـج الحكومـي 
واملـيض قدمـا بخطـط التنمية املسـتدامة 
والخطط االسـرتاتيجية والخطة الخماسية 
مـن ٢٠١٨ اىل ٢٠٢٣ وغريهـا مـن الخطط 
التنموية يف ما يتعلق بخطة معالجة الفقر، 
فضـال عن املوضـوع االبـرز الذي سـيحدد 
مسـار رسـم السياسـات االسـرتاتيجيات 
االقتصادية واملاليـة والتنموية يف البلد وهو 

التعداد العام للسكان واملساكن».
وأضـاف أنه «تـم اعـداد الوثيقـة الوطنية 
للسكان واملساكن يف العراق، وشاركت فيها 
جميـع املؤسسـات ودوائـر الدولـة وكذلك 
املنظمات االممية وغريها من املؤسسـات»، 
مشـريا اىل أن «الوثيقـة أخذت عـىل عاتقها 
رسـم اسـرتاتيجية حقيقية العـداد التعداد 
العـام للسـكان بـدءا مـن االسـتحضارات 
واالسـتعدادات وصوال اىل  اجرائه من خالل 
البطاقة التي أعـدت الكرتونيا والتي وصلت 
نسـبة انجازهـا اىل ٩٧٪ بمشـاركة ممثـيل 

االقليم».
وذكر أنه «تم تخصيص املبالغ الالزمة الجراء 

التعداد العام للسـكان واملساكن بموازنة قد 
تصـل اىل ١٢٠ مليـار دينار والتـي تتضمن 
استحضارات اجراء التعداد واجور العاملني 
واملكائـن  والسـيارات  االليـات  اىل  اضافـة 
والتابـات االلكرتونية باعـداد تغطي جميع 
مناطـق العراق، فضال عن تكلفة االتصاالت 
والتكلفة النشاء سـريفرات الستقبال هذه 
املعلومـات وتحليلها والكوادر وكذلك اعمال 
الحـرص والرتقيم التي تمتد عىل مدار سـنة 
كاملة»، موضحا أنه «تـم تحديد موعد اويل 

الجراء التعداد يف نهاية عام ٢٠٢٣».
وذكر أنه «أصبحنا اليوم عىل مشـارف البدء 
باعمـال العد بمجـرد انطـالق املخصصات 

املالية».
وحـول تنفيـذ قانـون االمـن الغذائـي، أكد 
أن «هنـاك لقاءات مسـتمرة عىل مسـتوى 
الـوزارات بهـذا الشـأن، وخاطبنـا جميـع 
وكذلـك  واداراتهـا  الدولـة  مؤسسـات 
املحافظـات لتقديـم الخطـة املعـدة لتنفيذ 
قانـون االمن الغذائي الطارئ والتنمية الذي 
خصـص فيـه مبلـغ ٢٥ تريليـون دينـار»، 
موضحـا أن «هـذه املبالغ كفيـل بمعالجة 
املشاكل الحقيقية واالنية واحتياجات ابناء 

الشعب العراقي».
وبـني أن « كثـري مـن املؤسسـات متلكئـة 
اىل أن «وزارة  يف تقديـم املشـاريع»، الفتـا 
التخطيـط ومـن خـالل متابعتنا، تسـاعد 
يف تمريـر املشـاريع التي تسـتويف الرشوط 

واملتطلبات».

بغداد/الزوراء:
متهمة  عىل  القبض  األربعاء،  امس  الداخلية،  وزارة  أعلنت 
لقيامها بابتزاز صديقتها وتهديدها بنرش صورها مقابل مبالغ 

مالية يف بغداد.
مديرية  ”مفارز  أن  ”الزوراء“:  لـ  ورد  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
متهمة  عىل  القبض  إلقاء  من  تمكنت  بغداد  إجرام  مكافحة 
بابتزاز صديقتها وتهديدها بنرش صورها عىل مواقع  لقيامها 

التواصل االجتماعي إذا لم تدفع لها مبالغ مالية“.
الكاظمية  مكتب  بمفارز  استنجدت  ”املشتكية  أن  وأضافت 
قبل  من  وتهديدها  لالبتزاز  تعرضها  حول  اإلجرام  ملكافحة 
املتهمة  عىل  والقبض  عمل  فريق  تشكيل  تم  حيث  صديقتها، 
ولدى إجراء التحقيق معها اعرتفت رصاحة عن قيامها بابتزاز 

صديقتها وتهديدها“.
وأشارت الوزارة إىل أنه ”تم تدوين أقوال املتهمة ابتدائيا وقضائيا 
باالعرتاف وقرر قايض التحقيق توقيفها وفق أحكام املادة ٤٣٠ 

من قانون العقوبات“.

بغداد/الزوراء:
وزارة  تشكيالت  احدى  البيطرة،  دائرة  أعلنت 
إجراءات  اتخاذها  عن  األربعاء،  امس   ، الزراعة 
احرتازية للحد من انتشار مرض الكوي هريبس 
دائرة  عام  مدير  األسماك.وذكر  يف  الفايرويس 
البيطرة يف بيان، تلقته ”الزوراء“ أنه ”تم إصدار 
لرفع  البيطرية  املستشفيات  لكل  توجيهات 
أقىص درجات الرصد والتحري للسيطرة عىل اي 
بؤرة مرضية ممكن ان تظهر يف أي محافظة“، 
رئيس  تبليغ  التوجيهات  ضمن  ”من  أن  مبيناً 
السلطة االدارية بتشكيل لجنة مركزية وحسب 
املادة 16 أوالً من قانون الصحة الحيوانية رقم 
32 لسنة 2013 باإلضافة اىل منع نقل األسماك 
املناطق األخرى والسماح  البؤر املرضية اىل  من 
غري  األخرى  املناطق  من  األسماك  بتسويق 
املصابة عىل أن تكون مصحوبة بشهادة صحية 
تحدث  طبيعياً  ”اإلصابة  أن  بيطرية“.وأضاف 
يف  وتفاوت  اختالف  بسبب  الفرتة  هذه  خالل 
ظهور  تحفيز  عىل  يساعد  ما  الحرارة؛  درجات 
تعفن  يسبب  الذي  هريبس  كوي  فايروس 

مستوطناً  اصبح  والذي  األسماك  يف  الغالصم 
اإلجراءات  كل  ”اتخاذ  عىل  مؤكداً  العراق“،  يف 
املرض  عىل  للسيطرة  والعلمية  الصحية 
مجانا  والرش  الخاص  املعقمات  واستخدام 
ندوات  ”تحقيق  اىل  وأشار  املصابة“.  البؤر  يف 
ارشادية توعوية ملربي االسماك للتعريف باملرض 
والتوعية  الحيوي  واألمان  األمن  وإجراءات 

مشاريع  واصحاب  املربني  ابالغ  برضورة 
املستشفيات  مراجعة  برضورة  االسماك  تربية 
البيطرية لتأشري ادخال الوجبات الجديدة ملتابعة 
الوضع الصحي وتزويدهم بالتعليمات الصحية 
املربني  البيطرية“، مشددا عىل ”رضورة توعية 
باالمتناع عن تربية اعمار مختلفة من االسماك 

بنفس االقفاص او احواض الرتبية“.

بغداد/الزوراء:
االتحاديَّة،  النزاهة  كشفت هيئة 
امر  صدور  عن  األربعاء،  امس 
استقدام بحق نائب رئيس هيئة 
خلفية  عىل  قار،  ذي  استثمار 
وجود مخالفات يف احد املشاريع 
االستثمارية الكربى يف املحافظة.
وأفادت دائرة تحقيقات الهيئة يف 
بيان ورد لـ ”الزوراء“: ان ”فريق 
عمل مكتب تحقيق ذي قار رصد 
ُمخالفاٍت قانونيٍَّة ُمرتكبة من قبل 
هيئة استثمار ذي قار يف عمليَّة 

إحالة مرشوع استثماريِّ بقيمة 
 (105,000,000,000) تجاوزت 
مبينة   ، عراقيٍّ ديناٍر  مليارات 
رافقت  ُمخالفاٍت عديدًة  حصول 
إلنشاء  استثماريٍَّة  إجازٍة  إصدار 
املُحافظة،  يف  سكنيٍَّة  مدينٍة 
إصدار  عمليَّة  أنَّ  إىل  الفتًة 
عدم  من  بالرغم  ت  تمَّ اإلجازة 
وخطاب  ماليٍَّة  كفاءٍة  وجود 
سٍة  ُمؤسَّ عن  صادٍر  ضماٍن 
الدائرة  ُمعتمدٍة“.وأضافت  ماليٍَّة 
إىل  أشارت  الفريق  ”تحرِّيات  أنَّ 

عدم إعالن املرشوع البالغ كلفته 
مليار   (105,069,226,000)
ديناٍر كفرصٍة استثماريٍَّة، فضالً 
اإلجازة  إصدار  عمليَّة  أنَّ  عن 
جلسٍة  محرض  عىل  بناًء  ت؛  تمَّ
للقانون،  وُمخالٍف  أصويلٍّ  غري 
تواقيع  يف  تزويٍر  شبهة  ووجود 

أعضاء هيئة االستثمار“.
أصل  ضبط  ”تمَّ  أنَّه  وأوضحت 
ة  الخاصَّ االستثماريَّـة  اإلجازة 
باملرشوع السكنيِّ وأصل محرض 
للقانون،  املُخالفة  الجلسة 

فضالً عن تقارير كلٍّ من القسم 
النافذة)  القانوني،  (الفني، 
املحافظة،  استثمار  هيئة  يف 
ضبٍط  محرض  بتنظيم  ُمنوِّهًة 
العمليَّة،  يف  باملضبوطات  أصويلٍّ 
رة  ُمذكَّ عىل  بناًء  ت  تمَّ التي 
أمام  وعرضها  قضائيٍَّة،  ضبٍط 
؛  املُختصِّ التحقيق  قايض  أنظار 
رئيس  نائب  استقدام  قرر  الذي 
وفق  قار  ذي  استثمار  هيئة 
قانون  من   (340) املادة  احكام 

العقوبات“.



بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي يف األسـواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس األربعاء.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 338 الف دينار، وسـعر الرشاء 334 الفاً، فيما 

كانت اسعار البيع ليوم الثالثاء 335 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار املصدر إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 

سجل ارتفاعا أيضاً عند 308 آالف دينار، وبلغ سعر الرشاء 304 آالف.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 340 الف دينار و 350 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 310 آالف و 320 الف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 388 الف دينار، وسـجل عيار 21 بيع 351 الف 
دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 299 الف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد 

من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السالمي، امس األربعاء، الحكومة 
وهيئـة اإلعالم واالتصاالت بالتقاعس يف تحصيل األموال التي بذمة رشكة 

كورك لالتصاالت واملقدرة بنحو 600 مليون دوالر. 
وقال السـالمي يف حديث صحفي: إن ”هنـاك خروقات كبرية رافقت عمل 

هيئة االعالم واالتصاالت وتحديدا ملف الهاتف النقال“. 
واضـاف ان ”هيئـة اإلعـالم واالتصـاالت تضـع املعرقالت امـام الرشكة 
الوطنية لالتصاالت بينما تسـمح لرشكة كورك مزاولة عملها لالسـتفادة 

من فسادها“. 
وأشـار السـالمي إىل أن ”عمليات الرسقة والصمـت الحكومي هو بمثابة 
إهدار للمال العام خصوصا أن العقد الجديد يقيض بأن تدفع رشكة كورك 

الديون املرتتبة عليها واملقدرة بأكثر من 600 مليون دوالر“. 
واتهـم السـالمي الحكومـة وهيئـة اإلعـالم واالتصـاالت بـ“التقاعـس 
والفشـل يف أداء مهامهـا، وكذلـك عـدم مطالبتها بالديـون املرتتبة بذمة 
رشكات االتصـاالت ومنها كورك والسـكوت عن الخدمة السـيئة املقدمة 

للمواطنني“. 

بغداد/ الزوراء:
اكـد الخبري االقتصـادي، نبيل العيل، امـس األربعاء، ان املصـارف االهلية 
تسـيطر عـىل أربـاح القـروض بمجرد الوسـاطة بـني املواطنـني والبنك 

املركزي.
وقال العيل يف حديث صحفي: إن ”املصارف االهلية تأخذ نسبة من األرباح 
بمجرد الوسـاطة بني املواطنني والبنك املركزي“، مبينا أن ”نسـبة األرباح 
مثبتة يف عقد مع البنك املركزي وهذا ما يخلق عدم التنافس الذي يؤدي إىل 

تقليل نسبة أرباح القروض“.
وأضـاف العيل أن ”املصارف االهلية تسـيطر عىل نسـبة الربح األعىل من 

املواطنني والبنك املركزي عرب قيامها بالواسطة فقط“.
وتابع أنه ”يجب السـيطرة عىل منح القـروض وجعلها من البنك املركزي 
حـرصا، أو فتح املجـال للتغيري يف نسـبة الفائدة من اجـل التنافس الذي 

سيخفض من الفوائد التي اثقلت كاهل املواطنني“.
وانتقـد املختص بالشـأن االقتصادي، محمد السـاعدي، يف وقت سـابق، 
القـروض الحكوميـة املمنوحـة للموظفـني واملواطنني، الفتـا اىل ان تلك 
القروض زادت من معاناة املواطن بسـبب األربـاح الكبرية املفروضة عىل 
القـروض، مشـريا اىل أن معظـم تلك االربـاح التي تتقاضهـا املصارف ال 
تتدخـل اىل خزينة الدولة بل يتـم توزيعها بني املوظفني عىل شـكل ارباح 

شهرية وسنوية.

بغداد / الزوراء:
 اعلن مجلـس االعمال العراقي - الربيطانـي IBBC عن عقد مؤتمر كبري 

تحت شعار (العراق وتحديد الفرص التجارية للقطاع الخاص ).
وقال كريستوف ميشـيلز، مدير ادارة مجلس االعمال العراقي الربيطاني 
IBBC يف ترصيـح صحفـي امـس: ان املؤتمر سـيعقد يف دبي وسـيجمع 
شـخصيات حكومية رسمية من العراق واالمارات وبريطانيا باإلضافة اىل 

ممثلني من كربى الرشكات العاملة يف تلك البلدان والرشكات العاملية.
واكد عىل مشـاركة وحضـور محافظ البنـك املركزي العراقـي كمتحدث 

رئيس يف هذا املؤتمر.
وأوضح: انه ستغطي جلسـات املؤتمر قطاعات الصناعة واملالية واملوارد 

املائية والبيئة.
واشـار اىل: ان الهـدف االسـاس من املؤتمر هـو النهوض بواقـع القطاع 
الخـاص يف العـراق لبناء اقتصـاد قادر عـىل توفري فرص العمـل لجميع 

العراقيني بعيدا عن القطاع العام.

بغداد/ الزوراء:
 دشـنت حكومـة إقليـم كوردسـتان، امس األربعـاء، مصفـاة ”الناز“ 

النفطية يف محافظة أربيل.
وجرت مراسـم حفل تشـغيل املصفـاة بحضـور رئيـس وزراء اإلقليم 
مرسور بارزاني ومجموعة من املسؤولني الحكوميني واملحليني والرشكة 

املنفذة.
وتبلـغ الطاقة اإلنتاجيـة اليومية ملصفاة ”الناز“ التي أُسسـت يف العام 
،2008 والتـي ُتعد من بـني أكرب املصايف يف اإلقليـم، 100 ألف برميل من 

النفط الخام.
وقـال كمال محمد صالح، وزير الثـروات الطبيعية بالوكالة، يف كلمة له 
خالل حفل افتتاح املصفاة: إن هذا املرشوع انشئ من قبل رشكة ”الناز“ 
وفـق جودة عالية وأحـدث املواصفات الصديقة للبيئـة. مردفا بالقول: 
”ان تنفيذ هذا املرشوع إلقليم كوردسـتان يعترب خطوة مهمة لدعم اليد 
العاملة يف االقليم اضافة اىل وضع حد لهدر األموال من خالل إرسالها إىل 
الخارج“.وأضاف: أنه خالل شهر حزيران املايض تعرضنا إىل أزمة شحة 
البنزيـن، واليـوم بعد تنفيذ هذا املرشوع سـنعالج جـزءا كبريا من هذه 
االزمة، وسـنوفر االحتياجات لسائقي السـيارات، ومن دواعي رسوري 
نعلـن اجتياز أزمة شـحة الوقود.وتابع الوزير: ان تنفيذ هذه املشـاريع 
سـتوفر بيئة اقتصادية وأرضية مناسبة جدا لإلقليم، وان االزمات التي 
تعـرض لها اإلقليـم وخاصة األزمة املالية يف العـام 2014 نرى اليوم قد 

قللنا من أثارها شيئا فشيئا.

بغداد/ الزوراء:
للتنميـة  العامـة  املُديريـة  أعلنـت 
الصناعيـة، إحـدى تشـكيالت وزارة 
الصناعة واملعادن، امس األربعاء، عن 
منـح ( ٩٦ ) إجـازة تحت التأسـيس 
ملشـاريع صناعية جديدة ِخالل شهر 

أيلول املاضـي .
وقال ُمدير عام املُديرية، عزيـز ناظـم 
عبـد، يف بيان اطلعت عليه ”الزوراء“: 
إن ”املُديريـة ُتواصل تقديم الخدمات 
لدعـم  والتسـهيالت  التخُصصيـة 
مشـاريع القطاع الخاص املُجازة من 
ِقبلها لُتمكنها من االسـتمرار بالعمل 
واالرتقـاء بالعمليـة اإلنتاجية ِضمَن 
السياقات الصحيحة وحسب ما يُنص 
عليه قانون االستثمار الصناعي رقم 

( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٨“.
وأضاف عبد أن ”املُديرية منحت ِخالل 

الشـهر املذكـور ( ٩٦ ) إجـازة تحت 
التأسـيس ملشـاريع صناعية جديدة 
إضافة إىل منح ( ٢٢ ) شهادات إكمال 
تأسيس ملشاريع أخرى وتخصيص ( 
٤٩ ) قطعـة أرض إضافـة إىل تجديد 
 (  ٢٠٢  ) وإصـدار  هويـة   (  ٤٤  )

كتـاب تقديـر حاجـة للمـواد األولية 
واملحروقات فضالً عـن إجراء ( ١٤٢ 
) كشـف ميدانـي ملشـاريع صناعية 
قانونـي  إجـراء   (  ١٧٣  ) وإنجـاز 
ونقـل ملكيـة وإعادة مفعـول ( ٩ ) 

إجـازات“.

بغداد/ الزوراء:
توقعـت لجنة االقتصـاد والزراعـة يف مجلس النـواب، امس 
األربعـاء، زيادة عدد وجبات الحصـة التموينية اىل 12 وجبة 
خـالل العام املقبل 2023. وقال النائـب األول لرئيس اللجنة، 
محمـد نـوري العبد ربه، يف حوار اطلعت عليه ”الزوراء“: إن 
”هناك خطة لدى وزارة التجارة لزيادة عدد السـالت الغذائية 
إىل 10 وقد تصل إىل 12 سلة سنوياً بواقع سلة واحدة شهرياً، 
وفـق تخصيصـات قانـون الدعم الطـارئ لألمـن الغذائي“، 

الفتاً إىل أن ”السـنوات السابقة شـهدت توزيع 6 إىل 8 سالت 
سنوياً بواقع سلة واحدة كل شهرين أو أكثر“. وكشف العبد 
ربه عـن ”وجود خزين جيد لـدى وزارة التجارة يف ما يخص 
البطاقة التموينية، إال أنها تحتاج إىل استرياد بعض املـــواد 
كالحنطة لــزيــادة هذا الخزين“. واعترب العبد ربـه ”أحـد 
انـــواع الزيوت النباتية الـتـي وزعـــت مــؤخــراً ضمن 
الـحـصــة الـتـمـويـنـيــة بـأنــه أكـثــر من السـابق 

”صحيا“ رغــم الرائحة التي لم يستسيغها املواطن“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة اإلعمـار واإلسـكان، امـس 
األربعاء، إنجاز مشـاريع متلكئة منذ أكثر 
مـن 18 عاماً وأحد تلك املشـاريع متوقف 
منذ تسـعينات القرن املـايض، فيما أكدت 

إنجاز 11 مرشوعاً خالل عامني فقط.
وقـال مدير عـام مديرية املـاء يف الوزارة، 
إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  الحيـايل  نجـم 
”املديرية نجحت بإنجاز مرشوع اإلصالح 
والجبايـش يف محافظة ذي قـار بطاقة 3 
االف مـرت مكعـب“، مبينـا أن ”املـرشوع 

يخـدم 5 مناطق هي اإلصـالح والجبايش 
وسيد دخيل والفهود واملنارة“.

وأوضـح أن ”مرشوع مـاء كركوك املوحد 
مـن املشـاريع املهمة بطاقـة 12الف مرت 
مكعـب، وصلـت مراحـل العمـل فيـه اىل 
املرحلة الثانية“، مشريا اىل أنه ”محال منذ 
عـام 2009 لرشكـة الفاو احد تشـكيالت 
وزارة االعمار اال أن مشاكل عديدة تسببت 
بتلكـؤ يف إنجازه، حيث تدخلـت الدائرة يف 
حل املشـاكل وتم انجاز املـرشوع يف العام 

املايض“.

يف  الحلـة  قـرى  ”مـرشوع  أن  وأضـاف 
محافظة بابل والذي تبلغ طاقته 10 االف 
مرت مكعب، تم تشغيله نهاية العام املايض، 
ويعترب من املشـاريع التي أنقذت املناطق 
بعد تجاوز املشاكل الفنية واالدارية واملالية 
الخدمـة واسـتالمه“   واالمنيـة ودخولـه 
منوها اىل أن ”الدائرة نجحت بتشـغيل 11 
مرشوعاً خـالل عامني فقط مـن ضمنها 
مرشوع البرصة الكبـري بمرحلتني، وبذلك 
تم انقـاذ الكثري من املحافظـات املعرضة 

ألزمات مائية مستمرة“.  

بغداد/ الزوراء:
علق املستشار املايل واالقتصادي لرئيس الوزراء 
العراقـي، مظهر محمد صالح، أمـس األربعاء، 
عىل انخفاض سعر رصف الدوالر األمريكي أمام 

الدينار خالل األيام املاضية.
وقال صالح يف ترصيح صحفي: إن ”االنخفاض 
جـاء عـىل اثر شـائعات عـن النية برفع سـعر 
رصف الدينـار العراقـي، مـا ولـد هلعـا لـدى 
البعـض للتخلص ما بحوزتهـم من نقد أجنبي، 
وهي من أعمـال املضاربة الضـارة وتقع تحت 
عامل الشـائعة او ما يسـمى معلومات السوق 

امللونة“.
وأضـاف املستشـار املـايل واالقتصـادي لرئيس 
الـوزراء العراقي انـه ”هذه املعلومـة غري نقية 
الهـدف، منهـا رشاء دوالر بسـعر أرخـص من 
أولئـك الحائزين املتأثريـن باملعلومة امللونة غري 
النقية املصدر بغية تحقيق األرباح أو املكاسـب 

الرسيعة“.
من جهتها، أكدت عضـو اللجنة املالية النيابية، 
نرمـني معروف، امس األربعـاء، عدم وجود نية 
للبنـك املركـزي العراقـي يف تغيري سـعر رصف 

الدينار أمام الدوالر األمريكي.
ويف وقت سـابق، طالب عدد من أعضاء مجلس 
النـواب العراقـي بـإدراج فقـرة التصويت عىل 
إعـادة سـعر رصف الـدوالر األمريكـي مقابـل 

الدينار العراقي إىل سعره الرسمي السابق. 
مـن جهـة متصلـة، أعلنـت رابطـة املصـارف 
الخاصة، امس األربعاء، أن إعادة أسعار الدوالر 
سيؤثر سلبيا يف االقتصاد، مشرية اىل أن الرتاجع 
الطفيـف بالرصف لـن يخفض أسـعار املواد يف 

األسواق.
وقال املستشار االقتصادي واملرصيف يف الرابطة، 
إن  صحفـي:   ترصيـح  يف  النصـريي،  سـمري 
”الرتاجع الحايل القليل ألسعار رصف الدوالر يعد 
نوعاً من أنواع اإلرباك الذي يمارسـه املضاربون 

يف سـوق تـداول العملـة، مـن خالل اسـتغالل 
الشائعات لتحقيق مصالح ضيقة“.

 وأضـاف النصـريي أن ”هـذا الرتاجـع يربـك 
استقرار السوق الذي يدعمه البنك املركزي، الن 
عملية رفع قيمة العملة املحلية، سوف ال تؤدي 
اىل تخفيـض االسـعار بنسـبة كبـرية، ألن املبدأ 
االقتصـادي يؤكـد (مرونة األسـعار يف االرتفاع 

محدودة يف االنخفاض)“.
وأكد أن ”عملية التغيري والعودة للسـعر السابق 
لقيمـة الدوالر مقابل الدينار العراقي، سـتؤدي 
اىل تكاليـف باهظة يتحملهـا االقتصاد، إضافة 
إىل ارضار كارثيـة سـيتحملها املواطن بسـبب 
املشـاكل التي سـتحدث يف التعامـالت التجارية 
واملالية الداخلية فيما بينهم، فضالً عن مشاكل 
عـىل  ضغوطـاً  ستشـكل  واقتصاديـة  ماليـة 

العالقات البينية مع دول العالم“.
وأكـد البنـك املركـزي العراقي، يف وقت سـابق، 
عدم وجود أية نوايا لتغيري سـعر الرصف، ودعا 
املواطنني وأصحـاب املصالح كافة اىل املحافظة 
عىل قيمة أموالهم واالبتعاد عما ُيشاع يف وسائل 

اإلعالم.
وانخفضـت أسـعار رصف الـدوالر يف األسـواق 
العراقيـة منذ األسـبوع املايض، حتـى بلغ لدى 
الصريفـات الرئيسـية أقل مـن 145000 دينار 

مقابل كل 100 دوالر.
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Übón”¸a@¿@bÓj‹é@ãq˚Óé@ä¸Îá€a@ã»é@ÒÜb«g@Êc@á◊˚m@“äbóæa@Ú�iaä

\Ú„Ï‹æa@÷Ïè€a@pbflÏ‹»fl^@o•@…‘m@“ãó€a@ã»é@ùÓ–¶@pb»ˆbí@Zá‡´@ãËƒfl

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
آل سـعود، ويل العهـد رئيس مجلس 
الـوزراء رئيـس مجلـس الشـؤون 
االقتصاديـة والتنمية رئيس مجلس 
إدارة صندوق االسـتثمارات العامة، 
امـس األربعـاء، عن قيـام صندوق 
االسـتثمارات العامة بتأسيس ( 5 ) 
رشكات إقليمية تستهدف االستثمار 

يف عدة دولة بينها العراق.
وتسـتهدف تلك الرشكات االستثمار 
والبحريـن،  األردن،  مـن:  كل  يف 
وجمهوريـة السـودان، وجمهورية 
العراق، وسـلطنة ُعمـان، وذلك بعد 
إطـالق الرشكة السـعودية املرصية 
لالستثمار يف شهر أغسطس املايض، 
حيـث سـتبلغ قيمـة االسـتثمارات 
املسـتهدفة مـا يصـل إىل 90 مليـار 
ريـال (24 مليـار دوالر أمريكي) يف 
الفرص االسـتثمارية عـرب مختلف 

القطاعات.
ووفقـا لوكالـة األنبـاء السـعودية 

الرسـمية ”واس“، فـإن الـرشكات 
قطاعـات  عـدة  يف  ستسـتثمر 
اسـرتاتيجية من ضمنها، عىل سبيل 
املثـال ال الحـرص، البنيـة التحتيـة، 
والتعديـن،  العقـاري،  والتطويـر 
والرعاية الصحية، والخدمات املالية، 
والتصنيـع،  والزراعـة،  واألغذيـة 
واالتصـاالت والتقنيـة، وغريها من 

القطاعات االسرتاتيجية.
الـرشكات  تأسـيس  أن  وأوضحـت 
الخمس الجديدة سيعمل عىل تنمية 
االسـتثمارية  الـرشاكات  وتعزيـز 
العامـة  االسـتثمارات  لصنـدوق 
والقطـاع  محفظتـه،  ورشكات 
الخاص السعودي للعديد من الفرص 
االسـتثمارية يف املنطقة، األمر الذي 
سُيسهم يف تحقيق عوائد جذابة عىل 
املدى الطويل، وتطوير أوجه تعاون 
الرشاكات االقتصادية االسرتاتيجية 
مع القطاع الخاص يف كل من الدول 

اآلنف ذكرها.
ويأتي اإلعالن عن تأسيس الرشكات 

الجديدة، تماشـياً مع اسـرتاتيجية 
يف  العامـة  االسـتثمارات  صنـدوق 
البحـث عـن الفـرص االسـتثمارية 
الجديـدة بمنطقـة الرشق األوسـط 

وشـمال أفريقيا، والتـي تدعم بناء 
اسـرتاتيجية  اقتصاديـة  رشاكات 
عىل املـدى الطويل لتحقيـق العوائد 
املسـتدامة، األمـر الـذي ُيسـهم يف 

تعظيـم أصـول الصنـدوق وتنويع 
مصـادر دخل اململكـة، بما يتماىش 
مع مسـتهدفات رؤية 2030، وفقا 

للوكالة.

ÂÌá»n€aÎ@äb‘»€a@ãÌÏ�n€aÎ@ÚÓnzn€a@ÚÓ‰j€a@bË‰fl@pb«b�”@Òá«@¿

÷aã»€a@bË‰Ói@fiÎÜ@¿@ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@24@Äi@�aäb‡rnéa@“áËnèm@pb◊ãí@5@êé˚m@ÚÌÜÏ»è€a

÷aÏéc@¿@kÁâ€a@ b–mäa
›ÓiäcÎ@ÜaáÃi@

@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@600@ZÚÁaç‰€a@Ú‰ß
⁄äÏ◊@Ú◊ãí@Úflà@¿

@“äbóæa@Òã�Óé@ÚÓ€e@|öÏÌ@7jÇ
üÎã‘€a@Åbiäc@Û‹«@ÚÓ‹Á˛a

@…”aÏi@üÏË‰‹€@ÔiÜ@¿@ã∏˚fl
÷aã»€bi@ôb©a@ b�‘€a

بغداد/ الزوراء:
رجـح الخبري االقتصادي، نبيل جبار العيل، امس األربعاء، فشـل مبادرة 
داري التـي أعلن عنها رئيس الوزراء املنتهية واليته مصطفى الكاظمي، 
مشريا إىل أن حل أزمة السكن ال يكون عرب توزيع االرايض غري املخدومة 
والصحراويـة .  وقـال العيل يف حديـث صحفي: إن ”مبـادرة داري التي 
أطلقها رئيس الوزراء املنتهية واليته مصطفى الكاظمي ستبوء بالفشل 
ألسباب عديدة“. وأضاف أن ”األرايض التي أعلنت عنها حكومة ترصيف 
األعمـال غالبا ما تكون يف مناطق نائية بعيدة عن مركز العاصمة بغداد 
وال تتوفر فيها أبسـط خدمات البنية التحتية التي يجب أن تسبق توزيع 
االرايض عىل املواطنني“. وأشـار إىل أن ”توفري الخدمات األساسـية لهذه 
املناطـق بحاجة إىل اموال طائلة لتوفري البنية التحتية“ ، الفتا اىل أنه ”ال 
توجـد فائدة مـن منح قطع األرايض يف صحراء ال فيهـا ملء وال كهرباء 
وال مجـاري وال بنيـة تحتيـة“. وكان النائب عن ائتالف دولـة القانون، 
جاسم املوسوي، اكد يف حديث سابق، وجود توجه نحو القضاء عىل ازمة 
السكن عرب إنشاء مدن جديدة وعرصية تلبي احتياجات املواطن وتقيض 

عىل ظاهرة العشوائيات. 

@Ú”b�i@ÚÓ�–„@Òb–ófl@›Ãìm@·Ó‹”�a
�bÓflÏÌ@›Óflãi@—€c@100@Õ‹jm@ÚÓubn„g

@\äaÜ^@ÒäÜbjfl@›ìœ@|uãÌ@Übón”a
lbjé˛a@Â«@—ìÿÌÎ

ÒáÄÌáu@ÚÄÓ«b‰ñ@…ÄÌäbìæ@êÄÓédn€a@oÄ•@ÒåbÄug@96@|‰fl

ÚjuÎ@12@∂g@ÚÓ‰ÌÏ‡n€a@Úó®a@pbjuÎ@Üá«@ÒÜbÌçi@ÚÓibÓ„@pb»”Ïm

ÂÄÓflb«@fi˝Ç@�bÄ˜ÿ‹nfl@�bÄ«Îãìfl@11@åbÄ≠g@ZÊbÄÿé�aÎ@äbÄ‡«�a
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@˝Ìái@äÏé@läáfl@Â«@szjm@ÏÇaå@ÒäaÜg
ÜbÁ@Òç‡®

بغداد/ متابعة الزوراء
قـّدم مـدرب فريق نادي زاخو لكرة القدم، حمزة هادي، اسـتقالته من ادارة النادي بعد خسـارة فريقه 
امـام نـوروز ٠-٢.وقال عضو ادارة زاخو والناطق االعالمي للنادي، دلژار عدنان: ان املدرب حمزة هادي 
اسـتقالته رسميا من تدريب فريق زاخو بعد الخسـارة التي تعرض لها الفريق امام نوروز.واضاف: ان 
ادارة النادي وافقت عىل االستقالة وكلفت املدرب الفلسطيني املساعد ابراهيم املناصريي بقيادة الفريق 
مؤقتـاً لحني تسـمية مدرب جديد للفريق.وبـني عدنان: ان ادارة النادي تفكـر بالتعاقد مع احد املدربني 
السوريني نزار محروس او انس مخلوف لقيادة الفريق.واشار اىل: ان االدارة ستعمل عىل تصحيح مسار 

الفريق للجوالت املقبلة السيما بعد ان فقد تسع نقاط من ثالث خسارات وفوز واحد عىل الصناعة.

ãºcÎ@ã–ñc

Ú‡Ëæa@ÚiÏ»ñ@·Àä@bÓée@pbÓˆbË„@¿@pb«Ï‡1a@äÎÜ@åÎb§@b‰œáÁ@Zá‡´@Üb‡«

Ú‰éÏj€a@fibÌá„Ïæ@a7õ•@Ê˝Ó◊@¿@ãÿè»Ì@=æaäbj€a@Òãˆb�€a@kÉn‰fl

بغداد/ قاسم شالكه
لرفـع  العراقـي  اإلتحـاد  اقـام 
االسـتثنائي  اجتماعـه  االثقـال 
لالتحـاد  العموميـة  للجمعيـة 
بمبنـى  االجتماعـات  قاعـة  يف 
اللجنـة االوملبيـة العراقيـة، وتـم 
خـالل االجتمـاع املصادقـة عـىل 
عدد مـن الفقـرات، منهـا تحديد 
اقامـة املؤتمـر االنتخابي لالتحاد 
والذي سـيكون موعده بعد شـهر 
مـن تاريـخ املؤتمر االسـتثنائي، 
كما تسـمية اللجنـة املرشفة عىل 
االنتخابـات والتي ضمـت رياض 
خليـل رئيسـا للجنـة وعضويـة 
كل مـن هبـة هـادي وعـيل نعيم 
وصالح املالكي، فيما ضمت لجنة 
التحكيم  طارق الرشع وطه يحيى  

ومنصـور جميـل و محمد طاهر 
محمد كاظـم، كما تمت تسـمية 
لجنة االخالقيات والتي تكونت كل 
من عباس شواي رئيسا وعضوية 
عبدالرحمن داود وفرحان عبدالله، 
باالضافة اىل املصادقة عىل  تعديل 
قانون االتحاد الدويل ملنصب االمني 
العام ولوائح االخالقيات واللوائح 
املاليـة، كما تـم خـالل االجتماع 
توصيـف الهيئة العامة املشـاركة 
يف االنتخابـات املقبلة والتي تتمثل 
بمشـاركة االندية وممثيل  العراق 
والقاريـة  الدوليـة  االتحـاد  يف 
وممثلـني عن الالعبـني والالعبات 
الدوليـني وممثلـني عـن الحـكام 
وممثلني عن املدربني باالضافة اىل 

ممثلني االتحادات الفرعية.

@È«b‡nua@á‘»Ì@fib‘q˛a@…œä@Üb•a
@ÔibÉn„¸a@Íã∏˚fl@á«Ïfl@Üá±Î@Ôˆb‰rné¸a

@¿@ıaÏö˛a@—�¶@Ô®bñ@ÊbÇÏí@fi˝:a@Üb„@¿@Úœ60a
ÚÌÜÏ»è€a@lb»€˛a@ÒäÎÜ

بغداد/ قحطان املالكي
أبـدَى مدرُب منتخب الَشـباب عماد محمد 
تفاؤله بتحقيـِق نتيجٍة جيـدٍة يف الُبطولِة 
اآلسيوّية بعد الُقرعِة التي أوقعت منتخبنا 
يف املجموعـِة األوىل إىل جانـِب البلـد املنظم 

أوزبكستان وإندونيسيا وسوريا.
وبـنّي محمـد: إن جميـَع املجاميـع التـي 
ظهـرت اليـوم  ليسـت سـهلًة، فمنتخبنا 
أوقعته القرعة إىل جانِب البلد املسـتضيف 
للبطولِة أوزبكسـتان وسوريا وإندونيسيا 
للفئـِة  العالـم  كأَس  ستسـتضيف  التـي 

نفسها.
علينـا  يتوجـب  إنـه  إىل:  محمـد  وأشـاَر 

التحضـرُي بشـكٍل جيـٍد لتلـك البطولة من 
جميع النواحي وعبور تلك املَجموعة.

وأضاف:َ هدفنـا هو تجاوُز فرق املجموعة 
الذي سيكون بعد ذلك بوابًة للُمنافسِة عىل 
التأهِل لكأس العالم بعد اكتساِب الخربة يف 

تلك البطولة.
واختتـَم محمد حديثه بالقـول: نحتاُج إىل 
عمـٍل كبرٍي وإعـداٍد جيد لتلـك البطولة من 
أجل تحقيـِق نتيجـٍة إيجابيـة يف نهائياِت 

كأس آسيا تحت 20 عاماً.
وجـرت، صباح امس األربعـاء يف العاصمِة 
األوزبكية طشـقند، قرعـُة نهائيات كأس 
آسـيا تحـت 20 عامـاً التـي سـتضيفها 

أوزبكسـتان للفرتة من 1 إىل 18 من شـهر 
آذار املقبـل.  القرعـُة أسـفرت عـن وقوِع 
منتخِب الشباب يف املجموعِة األوىل إىل جانِب 
كل من أوزبكسـتان البلد املضيف وسوريا 
وإندونيسيا التي ستستضيف نسخَة كأس 
العالم املقبلة أيضاً للشـباب.  بينما جاءت 
املجموعاُت األخرى كمـا ييل، حيث ضمت 
املجموعة الثانية أسـرتاليا وقطـر وإيران 
وفيتنـام، بينما ضمـت املجموعـُة الثالثة 
كوريـا الجنوبية وطاجيكسـتان، واألردن 
وُعمـان. أما املجموعـُة الرابعة فقد ضمت 
كل من اليابان والسـعودّية وقرغيزسـتان 

والصني.

بغداد/حسني الشمري
يواصـل منتخبنا الوطنـي بالكرة 
التدريبيـة  اسـتعداداته  الطائـرة 
املنتظمة يف مدينة كيالن للمشاركة 
يف بطولة كاس العالم يف البوسنة.

وقـال نائـب رئيـس اتحـاد الكرة 
الطائـرة الباراملبي قاسـم محمد: 
انطلق معسكرنا التدريبي يف مدينة 
كيـالن االيرانيـة مطلع االسـبوع 
الحايل ويسـتمر ملـدة ثمانية ايام 
تحضريا لالشـرتاك يف بطولة كأس 
العالـم التـي سـتجري احداثها يف 

دولة البوسـنة يف االول من الشهر  
املقبل ولغاية الحادي عرش منه.

واضـاف نائب رئيـس االتحاد: ان 
تدريباتـه بكل  منتخبنـا يواصـل 
همة ونشاط تحت ارشاف مالكنا 
التدريبـي بقيادة املـدرب االيراني 
محمـد رضـا رحيمي ومسـاعده 
فاضل كاطع وعنـارص الفريق يف 
احسـن حال وبكامـل جاهزيتهم  
ملالقـاة منتخبـات قوبـة بعـد ان 
اوقعتنـا القرعـة اىل جانـب ايران 
وهـي  وكازاخسـتان  وكرواتيـا 

ان  إال  جـدا  صعبـة  مجموعـة 
منتخبنا سـيعمل كل ما يف وسعه 
من اجل ان ال يكون محطة سهلة 
لفرق مجموعتنـا، وان ثقتنا هذه 
تأتي مـن خـالل ارصار، وعزيمة 
العبينـا ومالكهـم التدريبـي  عىل 
تقديم افضل املسـتويات من اجل 
الظهور املرشفة يف مونديال العالم  
التـي تعد من اهـم البطوالت التي 
نعـول فيهـا عـىل تحقيـق نتيجة 
مرشفة تعكس صورة مرشقة عن 
واقـع  رياضـة اللجنـة الباراملبية 

واتحاد الكرة الطائرة الباراملبي .
وانهـى محمد حديثـه بالقول: ان 
هذا املعسـكر هو الثانـي ملنتخبنا 
بعـد ان كان لنا املعسـكر االول يف 
مدينـة االهواز االيرانيـة قبل اكثر 
مـن شـهر تقريبا ضمن سلسـلة 
وان  العالـم  لبطولـة  تحضرياتـه 
ثقتنا كبرية جـدا بعنارص الفريق 
يكـون  ان  يف  التدريبـي  واملـالك 
منتخبنـا الحصـان االسـود عـرب 
تحقيـق افضل النتائـج التي تليق 

به يف موندبال البوسنة .

@µj«¸@Úq˝r€@…ènm@µœaá:a@ÒäÏó‘flÎ@|–è€a@¿@pbjqÎ@Ú‡‘€a@¿@7ÓÃm
@åbn‡æa@Òãÿ€a@äÎá€@…iaã€a@äÎá€a@òÉ‹fl

بغداد/ صالح عبد املهدي 

بسـت حاالت فوز واربع تعادالت 

مـع تسـجيل 16 هدفـا وانفـراد 

جـوي بالصدارة انتهـت مباريات 

الـدور الرابع  لدوري الكرة املمتاز  

تاركـة خلفهـا تغيـريات كثرية يف 

جدول الرتتيب ربما ستسـتمر  يف 

ضوء ما سيفرزه الرصاع الكروي  

بمحطته الخامسة  التي ستنطلق  

 ( الـزوراء   ) املقبـل..  السـبت 

تابعـت  ماشـهدته املسـابقة من 

متغريات  بالرقم والكلمة عرب هذه 

املحصلة:

Ú‡‘€a@¿@‚byå
فرضت نتائج هذا الدور واقعا جديدا  

عىل  جـدول ترتيـب فـرق الدوري 

وبالـذات يف املواقـع العليا السـيما 

بعد فـوز الرشطـة وتعـادل القوة 

الطلبـة فباتت   الجويـة وخسـارة 

القمة تتسـع لثالثة فـرق يف جعبة 

كل منهـا عـرش نقـاط و اليفصل 

بينها سـوى فارق االهـداف فقط،  

ويف ضـوء هذه املعطيـات  الجديدة  

حلّق الجويون  باملركز االول تاركني 

الوصافـة لرجـال الرشطـة فيمـا 

ذهـب املركز الثالث لنفط ميسـان  

الذي خرج من  ملعب املدينة  الدويل  

بنتيجـة غري متوقعـة  بعدما الحق 

اول هزيمـة بالطالب  وازاحهم عن 

الصدارة ليرتاجعوا  اىل املركز الرابع  

بفضل فارق االهداف الذي رجحهم 

عىل الـزوراء  ونوروز تواليا  بعد ان 

تسـاوت الفرق الثالثة برصيد تسع 

نقـاط  لكل منهـا، واملالحظ يف هذا 

الدور ان نفط الوسـط  كرس نحس  

الصيام عن التسجيل  لكنه لم يكرس 

حاجـز التعادالت فانتهـت مباراته 

امام  ضيفه دهوك بالتعادل بهدف 

ملثله  .

 |–è€a@¿@pbjq
أما يف السفح  فلم يحدث اي تغيري 

يذكر  فمازالت  فرق اربيل  والنفط  

والديوانية والصناعة تشغل مواقع 

الخطـر االربعة املقرر ان تهبط اىل 

الدرجـة االوىل بيـد ان الجديـد يف 

االمـر هو حصول اربيـل عىل اول 

نقطة لـه  اثر تعادلـه مع ضيفه 

الحـدود  بهدف ملثلـه  عقب ثالث 

خسارات متتالية  اطاحت بمدربه 

السوري نزار محروس ومساعديه  

ليخلفـه املـدرب البـرصي  غازي 

فهـد يف الوقت الـذي تعرضت فيه 

الفرق الثالثة االخرى اىل الخسارة 

للمـرة الرابعة تواليـا  فالديوانية 

عـاد من ملعبه املفرتض يف الكوت 

خارسا امام ضيفه الزوراء بهدف 

واحـد  مـع ان الفريق اهـدر اكثر 

متعـادال  للخـروج  فرصـة  مـن 

باقـل تقدير وهـو ماجعل  مدرب 

يـرشع  سـعيد  سـامر  الفريـق 

بتقديم اسـتقالته التـي رفضتها 

االدارة كمـا تهادى اىل اسـماعنا. 

أما النفط فهو االخر لم يسـتحق 

الخسـارة امام الرشطـة بهدفني 

لواحـد بعد العـرض الجيـد الذي 

قدمه السـيما يف الحصـة الثانية  

واخريا عاد الصناعـة  من النجف 

اصحـاب  امـام  خـارسا  االرشف 

االرض  والجمهـور بهدفـني  دون 

مقابل .

@ÊÏœaáÁÎ@“aáÁa
شـهدت الجولـة الرابعة تسـجيل 

16 هدفـا بزيادة ثالثة اهداف عن 

الدور السابق الذي عانى من شح 

يف التسـجيل وبذلـك ارتفـع عـدد 

االهداف املسـجلة يف الدوري حتى 

اآلن اىل 64 هدفـا يف 40 مباراة بما 

يؤرش لنا نسـبة تسـجيل ضعيفة  

تسـبب بهـا االداء الدفاعي ملعظم 

الفرق. أمـا عىل صعيـد الهدافني 

فيتصـدر الالئحـة ثالثـة العبـني  

سـجل كل منهـم ثالثـة اهـداف  

وهـم العب القوة الجوية حسـني 

جبار  واملحرتف الغاني يف صفوف 

دهـوك برنس اوبوكـو  واملحرتف 

نـوروز  صفـوف  يف  الربازيـيل 

كالوديو مارادونا يالحقهم ثمانية 

العبني يف رصيـد كل منهم هدفني 

وهـم ثنائـي الطلبة حسـني عبد 

اللـه ومؤمـل  عبد الرضـا والعب 

الزوراء عالء عبـاس والعب زاخو 

منـار طـه والعـب القاسـم رضا 

حاجـم  واملحـرتف املوريتانـي يف 

صفـوف الحدود محمد سـويعيد 

صفـوف  يف  السـوري  واملحـرتف 

الرشطة محمود املواس  واملحرتف 

الكونغويل يف صفوف القوة الجوية  

كريـس موغالو، بينما سـجل 39 

العبا هدفا واحدا بمن فيهم العب 

سجل هدفا عكسيا .

ÚÌäaÜgÎ@ÚÓ‰œ@pbiÏ‘«
الفنيـة  العقوبـات  صعيـد  عـىل 

رصدنـا يف هـذا الـدور احتسـاب 

نفذهـا  اوالهمـا  جـزاء  ركلتـي 

املحرتف الربازييل يف صفوف نفط 

الوسط  لوكاس سانتوس  وسجل 

منها هـدف فريقه بمرمى ضيفه 

دهـوك  يف املبـاراة التـي قادهـا 

الحكم الدويل زيد ثامر  اما الثانية 

ففشـل  يف تنفيذهـا العب النجف 

مـروان حسـني يف مبـاراة فريقه 

امام  ضيفه الصناعة التي قادها 

الحكم احمد جمعة  وهي خامس 

ركلـة جزاء ضائعـة  من مجموع  

14 ركلة  شـهدتها االدوار االربعة  

السـابقة  وهي حالة سلبية يجب 

الوقـوف عندها . أمـا عىل صعيد 

العقوبـات االداريـة فقـد طالـت 

البطاقـة الحمـراء يف هـذا الـدور 

العـب الكهرباء مرتـىض جمال يف 

مباراة فريقه امـام القوة الجوية 

التـي قادها الحكـم محمد طارق 

احمد .

›‡»Ì@¸@Å˝é
املالحظ  يف منافسات الدور الرابع 

ان سـالح االرض والجمهـور  قد 

خـذل اصحابـه ولم يـؤِت ثماره 

مباريـات   خمـس  يف  فتعطـل  

دفعـة واحـدة فالديوانية  خرس 

عـىل اديـم ملعبـه املفـرتض يف 

الكوت  امام الزوراء بهدف وحيد  

والقاسـم عاد اىل مدينته خارسا 

الكـرخ بالنتيجة نفسـها   امـام 

يف  ملعـب كربالء الـدويل  وبهدف 

ايضـا خرس الطلبة امـام ضيفه 

نفـط ميسـان عـىل ارض ملعب 

املدينـة  الدويل. أمـا زاخو فصدم 

املدرجات  الغائبة عـن  جماهريه 

بقرار اتحادي اثر خسـارته امام 

ضيفـه نـوروز بهدفـني دون رد  

امـام النفـط فخـرس يف ملعـب 

املدينـة الـدويل ارضـه املفرتضة  

امـام الرشطـة بهدفـني مقابـل 

هدف واحد، وحتى نفط الوسـط 

والكهربـاء تعـادال يف ملعبيهمـا 

امام دهوك والقوة الجوية بهدف 

واحد  تواليا . 

o”˚æa@kÓm6€a
 .2 نقـاط   10 الجويـة  1.القـوة 

الرشطة 10 نقاط 3. نفط ميسان 

10 نقـاط 4. الطلبـة 9 نقـاط 5. 

الزوراء 9 نقاط 6. نوروز 9 نقاط 

7. الحـدود 8 نقـاط 8. دهـوك 8 

 .10 نقـاط   7 الكـرخ   .9 نقـاط 

النجـف 5 نقاط 11. نفط البرصة 

5 نقاط 12. الكهرباء 5 نقاط 13. 

نفط الوسـط 4 نقاط 14. كربالء 

4 نقـاط 15. زاخـو 3 نقاط 16. 

القاسـم 3 نقاط 17. اربيل نقطة 

واحـدة 18. النفط بـال نقاط 19. 

الديوانية بال نقـاط 20. الصناعة 

بال نقاط .

السعودية/  ريان الجدعاني
حقق فريق الهالل بداية قوية يف منافسـات كرة الصاالت النسائية 
يف دورة األلعاب السـعودية بعد تحقيقه االنتصار عىل فريق الهمة 

بنتيجة كبرية قوامها 17-4.
ونجحـت املهاجمـة العراقية شـوخان صالحي يف خطـف األضواء 
باللقـاء بتسـجيلها 8 أهداف، وصناعـة هدفني، ليتصـدر فريقها 

املجموعة والتي يتواجد فيها فريق الشباب. 
وتواصـل شـوخان تألقها يف املالعب السـعودية بعـد أن نجحت يف 
تسجيل 4 أهداف يف الدوري املمتاز للسيدات العشبي 2023/2022، 

الـذي انطلق قبل أسـبوعني، لتحتـل حاليـا املركز الثانـي بقائمة 
الهدافـات، وتسـاهم يف بقاء فريقها الهالل باملركـز الثالث بجدول 

الرتتيب.
ويف بقيـة املباريـات، حقق فريـق اليمامة االنتصـار أيضا بنتيجة 
كبـرية عىل فريق شـعلة الرشقيـة بنتيجة 0-12 ضمـن املجموعة 
الثانيـة، وانترص فريق النرص بالنتيجة األكـرب يف الدورة وكان عىل 

فريق الرتجي بنتيجة 0-25 ضمن املجموعة الثالثة. 
وستستكمل املنافسات، اليوم الخميس، بمواجهة تجمع الهمة مع 

الشباب، واليمامة مع األهيل، والنرص مع فليج.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
قرر االتحاد العربي للصحافة الرياضية تكريم نائب 
رئيس صحيفـة الريايض التي تصـدر عن االتحاد 
الزميـل كاظـم  الرياضيـة،  العراقـي للصحافـة 
الطائـي، وذلك يف عيـد االعالميني الرياضني العرب 
الثاني عرش الـذي ينظمه االتحاد العربي للصحافة 
الرياضيـة  بالتعاون مع جمعية الصحفيني البحرينية 
ولجنـة االعـالم الريايض وذلـك يف الـ 29 مـن ترشين االول الحـايل، بحضور 
عدد من الشـخصيات الرياضية من البحرين والوطن العربي، الزميل الطائي 

سيكرم اىل جانب نخبة متميزة من االعالميني من مختلف الدول العربية.
 ***************

حصلت عضـو الهيئة العامة لالتحاد العراقي 
للصحافـة الرياضيـة، الزميلـة شـفاء عبـد 
الزهـرة الكنانـي، عـىل درجـة الدكتـوراه يف 
فلسـفة اإلعالم بقسـم الصحافـة يف جامعة 
بغداد، بدرجة جيد جدا ألطروحتها املوسومة 
(معالجـة الصحافة العراقيـة لقضايا العنف 

األرسي بعد 2003/دراسـة مسحية) وجرت املناقشة يف قاعة الشهيد محمد 
باقر الصدر بكلية اإلعالم وتألفت لجنة املناقشة من أ.د سهام حسن رئيسا و 
أ.م.د  نوح الدين عبد الرزاق عضوا و أ.م.د  ليث بدر يوسف عضوا و أ. د بتول 
عبد العزيز عضوا خارجياً من الجامعة العراقية و أ.د هال عباس زعيم عضوا 

خارجيا من الجامعة اللبنانية و أ.م.د أزهار صبيح عضواً ومرشفا.



باريس / متابعة الزوراء
واصـل كيليـان مبابـي، نجم باريس سـان 
جريمـان، الزحـف نحـو حلمـه األكـرب بعد 
بصمته البارزة يف الفوز الكاسح عىل مكابي 

حيفا، يف دوري أبطال أوروبا.
سـجل مبابي هدفني، ليساهم يف فوز بنتيجة 
(2-7)، رافعا رصيـده إىل 6 أهداف، يتصدر 
بهم الئحة هدايف دوري األبطال 

هذا املوسم.

هز كيليان شـباك مكابي ب3 أهداف وهدفني 
يف يوفنتوس، مقابل هدف وحيد يف بنفيكا.

رفـع املهاجم الفرنيس رصيـده إىل 187 هدفا 
بقميص بي إس جي يف كل البطوالت، ليقرتب 
خطـوة جديدة من صدارة الهـداف التاريخي 
للنـادي، التـي يرتبع عليهـا زميله السـابق، 

إدينسون كافاني (200 هدف).
عىل املسـتوى القـاري، ابتعد كيليـان مبابي 
بصدارته لهدايف باريس سان جريمان يف دوري 

األبطـال ب33 هدفا، خلفه كافاني 30 هدفا، 
بينما يبقى زميله الحايل نيمار جونيور، أقرب 

منافسيه بتسجيله 22 هدفا.
ويبقـى لقب الهـداف التاريخي لبي إس جي، 
أحد األسباب التي اعرتف كيليان مبابي، بأنها 
أحد أسـباب قراره بتجديد عقـده مع النادي 
حتـى صيـف 2025 بعدما كان قاب قوسـني 
أو أدنـى من االنتقال إىل ريال مدريد يف صفقة 

انتقال حر، صيف العام الحايل.

غلسنكريشن / متابعة الزوراء
علـق هانـز يواكيم فاتسـكه، الرئيـس التنفيذي لنـادي بوروسـيا دورتموند 
األملاني، عىل األنباء املتداولة بشأن الرحيل املحتمل لإلنجليزي جود بيلينجهام، 
العب الفريق، بنهاية املوسم الحايل.وأفادت تقارير صحفية بدخول عدة أندية 
كربى سـباق التعاقد مع الالعـب الدويل، البالغ 19 عاًمـا، أبرزها ريال مدريد 
اإلسـباني وليفربول اإلنجليزي.وقال فاتسكه عن مستقبل بيلينجهام ، خالل 

ترصيحات نقلتها شـبكة ”أمازون“: ”ال أعلم مدى رغبة بيلينجهام يف الرحيل، 
فهـو لم يبلغنا بها حتى اآلن“.وأكمل الرئيس التنفيذي لنادي بوروسـيا دورتموند: 

”إن أخربنـا بذلـك يف وقت ما، فسـنجلس للتحدث بشـأن األمـر، لكننا ال 
نرغب يف بيعه“.ويرتبط العب برمنجهام السابق بعقد مع أسود 

الفيستيفال حتى صيف 2025، يف الوقت الذي أصبح فيه 
أحد ركائـز دورتموند الرئيسـية هذا املوسـم.وتأهل 

دورتمونـد إىل دور الــ16 ببطولـة دوري أبطـال 
أوروبا، بعد التعادل السلبي مع مانشسرت سيتي، 

ضمن منافسات الجولة 5 من دور مجموعات.
زغرب / متابعة الزوراء

حذر ستيفانو بيويل، املدير الفني مليالن، فريقه من 
اللعب عىل التعادل يف املباراة األخرية أمام ريد بول 
سالزبورج، بالجولة 6 من دور املجموعات لدوري 
أبطـال أوروبا.وفـاز ميـالن عىل دينامـو زغرب 
بنتيجـة (0-4)، ليصبح بحاجـة لنقطة واحدة 
فقط مـن مباراته األخرية أمام سـالزبورج من 
أجل التأهل للدور ثمـن النهائي.وقال بيويل، يف 
ترصيحاته لشـبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“: 
”كانت بداية صعبة.. إذ تفاجأنا بمراكز دينامو، 
لكننـا قمنا بتحركاتنـا عىل املسـتوى الدفاع، 
وكان لدينـا مهاجمـني موهوبني مـع الكثري 
من الفرص للتسـجيل، إنه انتصار جيد وأداء 
جيد، لكننا بحاجة لخطوة أخرى وسيساعدنا 
جماهرينا أمام سالزبورج“.وأضاف: ”الفريق 
معتاد عـىل العمل من أجل املباريات الحاسـمة، 
لقـد لعبنا الكثري منها عىل مـدار العامني املاضيني، 
كنـا نعلـم أننا ال نسـتطيع أن نخطـئ، كنا نـدرك نقاط 
قوتنا وقوة خصومنا، نحن ال نقلل من تقدير أي شـخص 

أبـدا، لكن التأهل من املجموعات سـيكون بالفعل خطوة 
لألمـام لهذا الفريق“.وتابع: ”لدينا كل الوقت لالسـتعداد 
لسالزبورج، لكن أوال نحتاج ملواصلة التقدم بالدوري ضد 
تورينو الذي سـبب لنا الكثري من املشـاكل خالل املوسـم 
املايض“.وعـن حاجة فريقه لنقطة واحـدة للتأهل لثمن 
نهائي األبطال، علق ستيفانو: ”اليشء املهم هو أال ندخل 
املباراة ونحن نفكر يف أن التعادل سـيكون كافيا، ستكون 
هذه عقليـة خاطئة، وهذه ليسـت الطريقة التي نتعامل 

بها مع املباريات يف ميالن“.

لشبونة / متابعة الزوراء
الفنـي  املديـر  أليجـري،  ماسـيمليانو  أكـد 
ليوفنتوس، أن فريقه صعب الحياة عىل نفسه 
بعدما سـمح لبنفيـكا بالتقدم خـالل اللقاء 
الـذي انتهى بفـوز الفريق الربتغـايل (4-3)، 
بالجولـة الخة مـن دور املجموعـات لدوري 
أبطـال أوروبـا.وودع اليـويف دوري األبطال، 
بعد جمعـه 3 نقـاط فقط مـن 5 مباريات، 
جعلته يسـتقر يف املركز الثالـث بمجموعته.

وقال أليجري يف ترصيحاته لشـبكة ”سكاي 
سبورت إيطاليا“ :“بعد هدف التعادل (1-1)، 
ال يمكنك أبًدا أن تستقبل هدفا بعده مبارشة 

من ركلة جزاء، لقد جعلنا الحياة صعبة عىل 
أنفسنا، ولم نسـتغل فرصتني لفالهوفيتش، 
ثم بعد االسـرتاحة تأخرنـا (4_1)“.وأضاف 
”هـذا اإلقصاء مـن البطولـة مؤلم، نشـعر 
بالغضب وخيبة األمل، لكن علينا الرتكيز اآلن 
عىل الـدوري اإليطـايل واللحـاق باملتصدرين 
ألن بدايتنـا لم تكن جيدة ونحتاج السـتعادة 
طاقتنا البدنيـة والعقليـة“.وزاد: ”مازلنا يف 
مركز مؤهل للدوري األوروبي بالوقت الحايل، 
وكنا نأمل أن تكون املباراة األخرية ذات قيمة 
أكـرب لكن لألسـف ال نسـتحق سـوى مكان 

بالدوري األوروبي“.

اليبتسيش / متابعة الزوراء
أشـعل اليبتسـيش األملاني الرصاع عىل بطاقة العبور الثانية إىل ثمن 
نهائـي دوري أبطـال أوروبا بعـد تخطيه ضيفه حامـل اللقب ريال 

مدريد 2-3، يف الجولة الخة من منافسات املجموعة السادسة.
وسـجل للفائز جوسـكو جفارديول 13، 
كريستوفر نكونكو 18، تيمو فرينر 
81، فيما وقع عىل هديف الفريق 
الربازيـيل  الهـداف  امللكـي 
فينيسـيوس جونيـور 44. 
من  رودريغـو  ومواطنـه 

ركلة جزاء.
وصار يف رصيد اليبتسيش 
9 نقـاط يف املركز الثاني 
خلف ريال مدريد املتصدر 
10 نقـاط والـذي ضمـن 

عبوره سابقاً.
يأتـي  الثالثـة  املرتبـة  ويف 
شاختار دونيتسك األوكراني الذي 
تعادل مع سـلتيك (الرابـع بنقطتني) 

يف  إطار املرحلة عينها.1-1 
وسـيكفي اليبزيغ التعـادل يف الجولة األخرية ضد شـاختار للتأهل، 
علًما أنه يف حال خسـارته وتسـاويهما يف النقاط، سـتكون البطاقة 
من نصيب الفريق االوكراني بفضل املواجهتني املبارشتني بعد أن فاز 

شاختار 1-4 يف أملانيا يف الجولة األوىل.
وخـاض ريال مدريد املبـاراة بغيـاب هدافه الفرنيس كريـم بنزيمة 
ًالذي يعاني من إصابـة يف الفخذ األيرس حرمت املتوج مؤخرا بالكرة 
الذهبيـة من املشـاركة يف الفوز عىل إشـبيلية 1-3 يف الدوري املحيل، 
واألوروغويانـي فيديريكو فالفريدي الذي تعرض ”لرضبة يف الفخذ“ 
خالل اللقاء مع النادي األندليس، وصانع األلعاب الكرواتي املخرضم 
لوكا مودريتش، وذلك بعدما أعلن النادي امللكي عن سحب اسمه من 

تشكيلة املباراة من دون تحديد السبب.
وعاد تشـيليس بفـوز ثمني من أرض زالتسـبورغ النمسـاوي 2-1، 

جعله يبلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسـجل للضيف اللندني الكرواتـي ماتيو كوفاسـيتش 23 واألملاني 
كاي هافريتز 64، فيما وقع عىل هدف أصحاب األرض جونيور أدامو 

.49
ورفع تشيليس رصيده اىل 10 نقاط ضامناً صدارة املجموعة.

وأحيا ميالن آماله يف التأهل إىل دور الستة عرش بدوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم بفوزه 0-4 عىل دينامو زغرب يف املجموعة الخة.

وتناوب عىل أهداف الروسـونريي، ماتيو غابيا برأسية إثر ركلة حرة 
نفذها سـاندرو تونـايل (39) والربتغايل رافايل ليـاو بعد تمريرة من 
الفرنـيس تيـو هرنانديز (50) وركلـة جزاء انتزعها تونـايل ونفذها 
الفرنيس اآلخر أوليفييه جريو (59) وروبرت ليوبيشـيتش (69 خطأ 
يف مرمى فريقه)، ما جعل بطل ”سـريي أ“ ثانيـًا بفارق نقطة أمام 
سـالزبورغ.وبلغ بنفيكا الربتغـايل ثمن نهائـي دوري أبطال أوروبا 
بفـوزه املثري عىل ضيفه يوفنتوس اإليطـايل 3-4 يف املرحلة الخة من 

مباريات املجموعة الثامنة للبطولة القارية.
وتناوب عىل تسـجيل أهداف الفريق الربتغايل كل من أنتونيو سـيلفا 

(17) وجواو ماريو (28 من ركلة جزاء) ورافا سيلفا (35 و50).
يف املقابـل وّقع أهداف فريق ”السـيدة العجـوز“ كل من مويس كني 
(21) والبولندي أركاديوش ميليك (77) واألمريكي ويستون ماكيني 

 (79).
ورفـع بنفيكا رصيـده إىل 11 نقطة يف املركز الثانـي بفارق األهداف 
خلـف باريس سـان جريمان الفرنـيس املتصّدر والـذي ضمن بدوره 
العبـور إىل دور الـ16 بفـوزه الكبري عىل ضيفه ماكابي حيفا (7-2) 

عىل ملعب ”بارك دي برانس“.
وخطـف بوروسـيا دورتموند األملانـي بطاقة العبـور إىل ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع مانشسـرت سيتي اإلنكليزي 0-0 
ضمن الجولة الخة من منافسات املجموعة السابعة ألمجد الكؤوس.

وبعد هذا التعادل عىل ملعب سـيغنال إيدونا بارك يف مدينة دورتموند 
صار يف رصيد الفريق األصفر 8 نقاط الذي ضمن الوصافة.

وكان سـيتي تأهل يف الجولة السـابقة لكنه ضمن صدارة املجموعة 
مـع 11 نقطة، لتفوقه يف املواجهتـني املبارشتني عىل دورتموند الذي 
ابتعد بفارق 3 نقاط عن إشـبيلية اإلسـباني الفائز 0-3 عىل ضيفه 

كوبنهاغن الدنماركي (نقطتان).
ونظرًا لتفوق دورتموند يف املواجهتني املبارشتني ضد الفريق األندليس 
(1-4 و1-1)، ضمـن بلوغـه الـدور املقبل بغض النظـر عن الجولة 
األخـرية التـي يلتقي فيهـا دورتموند مع كوبنهاغن، وإشـبيلية مع 

سيتي.
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مانشسرت / متابعة الزوراء
عاد الـدويل الربتغـايل، كريسـتيانو 
فريقـه  تدريبـات  اىل  رونالـدو، 
مانشسرت يونايتد، أول أمس الثالثاء، 
للمـرة األوىل منـذ رفضـه الدخـول 
كبديل يف املباراة ضـد توتنهام، يوم 
االسبوع املايض يف الدوري اإلنجليزي 

املمتاز لكرة القدم.
واسـُتبعد املهاجـم من املبـاراة ضد 
تشـليس يف ستامفورد بريدج (1-1) 
يف الدوري وقام بتدريبات فردية مع 

معدّي اللياقة البدنية.
لكـن عـودة رونالـدو إىل التماريـن 
مـع املجموعة هي ربمـا مؤرش عىل 
إمكانيـة مشـاركته يف املبـاراة ضد 
شرييف ترياسـبول يف مولدوفا اليوم 
الخميـس ضمن منافسـات الدوري 

األوروبي ”يوروبا ليج“.
أن  إىل  صحفيـة  تقاريـر  وأشـارت 
املدرب الهولندي إريك تني هاج أجرى 
محادثـات مع رونالدو منـذ اتخاذه 

قرار استبعاد الالعب عن الفريق.
وسـبق أن أغضـب رونالـدو مدربه 
عندما غـادر والعبون آخرون ملعب 

”أولـد ترافورد“، قبـل نهاية املباراة 
الوديـة ضد رايو فايكانو اإلسـباني 
قبل انطالق املوسـم يف تموز/يوليو 

املايض.
وقـال تـني هـاج األسـبوع املايض: 
عواقـب  هنـاك  تكـون  أن  ”يجـب 
للسلوك أو عندما يكون سلوًكا سيًئا 
وهذه هي املرة الثانية، ال يمكنك أن 
تتغـاىض عن األمر ألن ذلك لن يكون 

جيًدا للمستقبل“.
وتابـع: ”ثـم عليـك أن تتخـذ هـذا 
اإلجراء الذي ال يعجبني ألنني أفضل 
الفريـق مـع كريسـتيانو. ال يتعلق 
األمر (بإظهار من هو املسؤول). إنه 
يتعلـق بالنادي. عّيل أن أتخذ قرارات 
لصالـح النادي والفريق خاصة. هذا 

من واجبي“.
واعتـرب رونالـدو أن مـا حصـل يف 

املباراة التي اعتربت األفضل للفريق 
(-2صفـر)  هـاج  تـني  بـإرشاف 
وكادت أن تنتهـي بنتيجـة مدويـة 
لوال تألق الحـارس الفرنيس هوجو 
لوريـس، أنه ”أحياًنا ننجر يف خضم 

اللحظة“.
وأكـد: ”االستسـالم للضغـط ليس 
خياًرا. لم يكن يوًما. هذا مانشسـرت 
يونايتـد ويجب أن نبقـى موحدين. 

قريًبا سنكون مًعا مجدًدا“.
خـالل  الرحيـل  الربتغـايل  وحـاول 
الصيف بحًثـا عن فريق يشـارك يف 
دوري أبطـال أوروبا لكـن من دون 

جدوى.
ومـع تبقي قرابة سـتة أشـهر عىل 
نهاية عقده، أشـارت التقارير اىل أن 
النادي سيسـمح لـه بالرحيل خالل 
الشـتوية مطلع  االنتقـاالت  سـوق 
العام املقبل يف حال التوصل إىل اتفاق 

مع ناٍد آخر.
وسـجل ابن الــ37 عاًمـا هدفني يف 
12 مباراة يف جميع املسـابقات هذا 
املوسـم، ولكنـه شـارك أساسـًيا يف 

مباراتني فقط يف الدوري.
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عمان / متابعة الزوراء
أعلن بشـار الحوامدة، رئيـس نادي الوحدات، انسـحاب 
الفريـق من بطولة الـدوري بعد قـرار اتحاد كـرة القدم 
األردنـي بنقل مباراتـه مع الفيصيل إىل ملعب الحسـن يف 
مدينـة إربد، األمر الـذي ُيفقد الوحدات ميـزَة اللعب عىل 

أرِضه وبني جماهريه.
وجـاء قـرار االتحـاد بعد االحتـكاكات التـي حصلت بني 
الجماهـري بجانب مقر ملعب القويسـمة يف ختام مباراة 
الوحدات والحسـني خالل األسـبوع قبِل املايض، وقد قرر 
االتحـاد عىل إثـر هذه األحـداث إقامـة مبـاراة الوحدات 

والفيصيل يف بطولة الكأس دون  حضور جمهور.
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اليبتسيش / متابعة الزوراء
كشـف البلجيكـي، تيبـو كورتوا، 

حـارس مرمـى ريـال مدريـد، 
أسباب الهزيمة بنتيجة (3-2) 

ضمـن  اليبتسـيش،  أمـام 
الخـة  الجولـة  منافسـات 
من دور املجموعات لدوري 
أبطال أوروبا.وقال كورتوا، 
خـالل ترصيحـات نقلتهـا 

صحيفة مونـدو ديبورتيفو 
اإلسـبانية: ”اليـوم لـم نكـن 

جيدين عىل اإلطالق، وأعتقد أننا 
افتقرنا إىل أشياء كثرية، وأبرزها الحدة والكثافة“.وأضاف: ”إذا كان 
يوجد شـخص ما متعبا، فال يمكنه أن يتحمل املسـؤولية، وبصفتي 
حـارس مرمى الحظـت أننا فقدنا الكثري من املبـارزات وال يمكن أن 
يكـون األمر كذلك“.وتابع: ”ال يمكن أن نسـتقبل هدفني من ركالت 
ركنية وهذا يشء نحتاج لتحسينه، وحذرنا املدرب (كارلو أنشيلوتي) 

بالفعل من ذلك، وخرسنا املواجهات الفردية بسبب قلة الحدة“.
وأتـم: ”ما يحتاجه الفريـق حاليا هو الراحـة، والرتكيز عىل خوض 

مواجهة جريونا يف الليجا بطريقة مختلفة عن اليوم“.
وبهـذه الهزيمـة تجمد رصيد ريـال مدريد عند 10 نقـاط يف صدارة 
املجموعـة السادسـة، بينما رفع اليبتسـيش رصيـده إىل 9 نقاط يف 

املركز الثاني.
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باريس/متابعة الزوراء:
تعترب املقاالت الطويلة عملية استكشـافية، 
فهـي تثقـف القـراء وتلهمهم وترّفـه عنهم 
مـن خـالل تقديم ما هـو أبعد مـن الحقائق 
واالقتباسات، حيث تجيب عن أسئلتهم حول 

ما يحدث يف العالم.
وبينمـا كان يتـّم تعريـف هـذا النـوع مـن 
القصص قبل عقـد أو عقدين من الزمن عىل 
أنه املقال املنشـور يف الصحف واملجالت، فإّن 
تحديـد تعريفـه الدقيق أصبـح أكثر صعوبة 
اليوم. ويف هذا الصدد، تقول ماري هوجارث، 
األخصائية اإلعالميـة واملعلمة ومؤلفة كتاب 
«كتابـة املقاالت الطويلة: املطبوعة والرقمية 
واإلكرتونيـة»، إّن املقـال القـوي ينبغـي أن 
يجمـع بني عنارص الوسـائط املتعـددة التي 
من شأنها أن تحّسن تجربة الجمهور وتقدم 
منظوًرا شـامًال للموضوع. وتوضح أّنه «من 
املهم للغايـة أن يكون املحتوى قيًما وأن يثري 
كذلـك تفاعل جمهـور املنصـات املطبوعة/

الرقمية واإللكرتونية».
ويختـار العديـد مـن الصحفيني املسـتقلني 
كتابـة هـذا النـوع مـن املقـاالت للحصـول 
عىل أجـر أعىل. وبحسـب املدربـة الصحفية 
واألسـتاذة سـوزان جروسـمان، فإّنه «كلما 
زاد عـدد الكلمات التي يطلبهـا املحرر، كلما 
زاد األجـر. وتسـتغرق األبحاث وقًتـا طويًال، 
لذا حـاول إعداد عدة قصـص تحت موضوع 
واحد من خالل اختيار الزاوية املناسـبة لعدد 
مـن املواقع غري املتنافسـة». وقـد يعني ذلك 

إعادة تأطري عنارص القصة وبيعها يف أوقات 
مختلفـة ولجماهـري مختلفة وباقتباسـات 

متنوعة.
ولكـن األمر ال يخلو مـن التحديات، وأكثرها 
شـيوًعا هـو تطويـر أفـكار مالئمـة وقابلة 
للتطبيق. ويف هذا السـياق، تقـول الصحفية 
املسـتقلة أوتافيـا سـباجياري، التـي تكتب 
مقاالت طويلة ملجلـة ذا نيويوركر وصحيفة 
الجارديـان وغريهمـا، إّن «صعوبـة األمر ال 
تقتـرص عـىل العثور عىل املوضوع فحسـب، 
بل إّنها تشـمل العثور عىل موضوع مناسـب 
الطويلـة وعـىل مصـادر يمكـن  للمقـاالت 

الوصول إليها».
وأشـارت جروسـمان إىل إشـكالية األفـكار 
العامة، قائلة إّن «املحرر يبحث عن موضوع 
يعتمد عىل عنرص الوقت، وخاصة املوضوعات 
التي تنظر إىل املسـتقبل. وعليك التفكري فيما 
يسـتند إليه املقال، وأعتقـد أن األخبار تعترب 

عنًرصا أساسًيا لذلك».
وعـىل الرغم من أّن هذا النـوع من الصحافة 
يتطلـب قـدًرا مـن األبحـاث واإلبـداع، إّال أّن 
بإمكانـك تعلّـم كافـة املهـارات املطلوبـة. 
وأوضحـت جروسـمان أّن «أفضـل القصص 
هي تلك التي تثري شـغفك، فمهمتك تكمن يف 

بناء اإلجابات ألي أسئلة يطرحها القراء».
ومـع بنـاء الروايـة الهادفـة، ُينصـح بأخذ 
املوضوع والجمهور يف عـني االعتبار. وللبدء 
يف ذلـك، يمكنـك اتبـاع هـذه النصائـح من 

الخبريات.

األبحاث أوال
إّن املعرفـة القويـة بكافـة املـواد التي تعمل 
عليهـا ستسـهل كتابـة القصـص املعّمقـة 
املمتازة. وبحسـب جروسـمان، فـإّن «األمر 
يتعلـق إىل حد كبري بكيفية التعامل مع أجزاء 
مختلفة من املعلومات واالقتباسات والبيانات 
بعد العثور عليها. لذا أقرتح أّال تبدأ يف الكتابة 

إّال بعد االنتهاء من تجميع مواد البحث».
وأضافت سـباجياري: «أبدأ أوًال بقراءة كافة 
نصـوص املقابـالت ووضع الخطـوط تحت 
االقتباسـات وكذلـك القصـص التـي تنشـأ 
منهـا». وبعـد ذلك، تعـد سـباجياري جدوًال 
يحتـوي عىل قائمة بجميـع مصادرها. وبعد 
كل مقابلـة، تـدّون النتائـج الرئيسـية التي 

توصلت إليها.
ال تبدأ من البداية

تقـارن جروسـمان كتابة املقـاالت الطويلة 
برسـم اللوحات الفنية، قائلـة: «نحن ال نبدأ 
بالرسم عىل اللوحات من األعىل إىل األسفل... 
أنصـح بوضـع كل  الطويلـة،  املقـاالت  ويف 
مكونات القصـة املختلفة يف مسـودة أولية، 
ثم تطويرهـا والتفكري بها وإجـراء األبحاث 
عنهـا والتعامـل مـع اإلحصائيـات وإضافة 
االقتباسـات. وبعـد ذلـك، انظـر إىل الصورة 
بأكملها وفكر: ما هي املؤسسة النارشة التي 
أكتب هذه القصة لها؟ ثم شـّكل القصة بناًء 

عىل ذلك».
هذه الصيغـة موجودة بالفعل يف املؤسسـة 
اإلعالميـة التـي ترغـب يف اسـتهدافها، لـذا 
لـن تضطـر إىل القيـام بالكثري مـن التفكري 

اإلبداعي. فقط قلّد أسلوب املؤسسة.
حدد جمهورك املستهدف

يتمحـور األمر حول مـا يرغـب الجمهور يف 
معرفته.

ويف هـذا الصـدد، قالـت هوجارث إّنـه «من 
الرضوري أوًال أن تحدد السـوق املستهدف... 
وثانًيـا، أويص بإجراء بحث شـامل عن جهة 
النرش املسـتهدفة من خالل قراءة العديد من 
إصداراتها السـابقة والبحث يف منشـوراتها 
عـرب منصـات التواصـل االجتماعـي، وذلك 
للحصول عىل نظـرة متعمقة يف موضوعاتها 
أو قيمها التحريرية األساسية وجمهورها».

وعالوة عىل ذلك، تعـد كتابة املقاالت املوجزة 
واملنظمـة جيـًدا والتي تعكس أسـلوب جهة 
النرش املستهدفة أمرًا بالغ األهمية. وأضافت 
هوجارث أّنها دائًما ما تنصح «باتباع أسلوب 
‘الفعـل ال القـول’ عنـد تقديـم االقرتاحـات 
للمحرريـن، وذلـك من خـالل تقديـم عنوان 
وملخص إلظهار قدرتك عىل تبني نربة املجلة 

أو الصحيفة وأسلوبها».
ضع خًطا زمنًيا

عنـد العمـل عـىل املقـاالت الطويلـة أو التي 
تتطلـب الكثري مـن املوارد، قـد يصعب عليك 
تحديد الزاويـة أو القصة األصلية. لذا تقرتح 
سـباجياري، التـي أعـّدت مقـاالت رسديـة 
واسـتقصائية، وضع خط زمني باسـتخدام 

مستند أو جدول بيانات.
وأوضحـت أّنهـا تفضـل اسـتخدام جـداول 
البيانـات، «فمثـًال أضـع التاريـخ يف خانـة 
والحدث يف الخانة املجاورة لها... وعند كتابة 
املقاالت الطويلة، يكون الخط الزمني بمثابة 

الضوء االسرتشادي».
كما يسـاهم الخـط الزمني يف تتبـع القصة 
وبنـاء الرسديـة عنـد التعامل مـع القضايا 
املعقدة. وأضافت سـباجياري أّنه «يساعدك 
يف فهم املوضوع جيًدا وعدم تفويت أي فقرة 

يف القصة – وكذلك يف رشحها لقرائك».
تساءل عن الصعوبات التي تواجهك

تواجـه  كنـت  «إذا  جروسـمان،  بحسـب 
صعوبـات يف كتابـة قصة مميـزة، فعليك أن 
تسأل نفسـك: هل هناك حاجة لكتابتها؟ ما 
هي نتيجة كتابتي لهذه القصة؟ من سيهتم 

أو سيتأثر بها؟».
وأضافـت أّنه إن لم تتمكن من تحديد سـبب 
أهمية القصـة أو ما تريد قولـه عربها، فإّن 
الصعوبة تكمـن يف عدم تأكدك ممـا إذا كان 
املقال يسـتحق الكتابة، وكأّنـه ليس جاهزًا 
حتـى تشـعر بما يكفـي من شـغف وطاقة 
تجاهه. واقرتحت جروسمان أن «ترتك فكرة 
مقالك وتنتظر حتى ُتذكر زاوية معينة حولها 

يف األخبار».
وفّكـر فيما يحـدث يف نظر الجمهـور والذي 
يمكـن أن يجعل قصتك مناسـبة زمنًيا وذات 
صلـة. وأشـارت جروسـمان إىل الكثـري من 
طالبهـا الذين «تم قبـول قصصهم الرائعة يف 
إحـدى الصحف، ولكنها لـم ُتنرش. ثم يف يوم 
ما يرجع إليها املحرر ويقول ‘لقد حدث األمر، 
والتوقيـت مثايل لتلك القصة هذا األسـبوع!’. 
ولكن يف الواقـع، يقع هذا األمر عىل عاتقك».  

(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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طهران / من موفد نينا:
تسـلمت وكالة ايرنا االيرانية، 
رسميا، رئاسـة اتحاد وكاالت 
انبـاء اسـيا واملحيـط الهادي 
”وانا“ للسنوات الثالث املقبلة.
وعرب املدير العـام لوكالة ايرنا 
،عـيل نـادري، خـالل تسـلمه 
رئاسـة منظمة اوانا من املدير 
العام لوكالة انبـاء ”يونهاب“ 
الكورية الجنوبية بعد الجلسة 
الختامية الجتماعات الجمعية 
العامة للمنظمـة، عن تقديره 
العـايل لحضـور ممثيل وكاالت 
الـدول االعضـاء؛ مؤكدا  انباء 
السـعي وبذل الجهـود يف هذه 
الفـرتة، لتعزيـز االوارص بـني 
املنضويـة  االنبـاء  وكاالت 
فأكثـر،  اكثـر  االتحـاد،  يف 
وبمـا يخـدم مسـرية االعـالم 
املسـتقل والحيادي القائم عىل 

الحقائق.
يف غضون ذلك، اكد املشاركون 
يف اجتماعـات الجمعية العامة 
الثامنة عـرشة ملنظمة وكاالت 
أنبـاء آسـيا واملحيـط الهادئ 
تكثيـف  رضورة   “OANA”
الجهد االعالمي للوقوف بوجه 
الذي تمارسـه بعض  التضليل 
الوسائل االعالمية ضد شعوب 
ودول املنطقة االسيوية وتعزيز 

مصداقية االخبار .
باجتماعات  املشاركون  وشدد 

الجمعية العامة لوكاالت االنباء 
يف ختـام اعمالها مسـاء امس 
بالعاصمـة االيرانيـة طهـران 
عـىل رضورة مواكبة التقنيات 
الحديثـة من أجل االسـتجابة 
بشـكل مناسـب الحتياجـات 
تبـادل  جمهورهـا ومواصلـة 
الخـربات بني اعضـاء منظمة 
”اوانا“ خدمة لشـعوب دولهم 
وترسـيخ وحدتهـا بمـا يعزز 

امكانياتها يف البناء والتقدم .
واشار املشاركون باالجتماعات 
ان  اىل  الختامـي  بيانهـم  يف 
جائحـة COVID-19 فرضـت 
بعض القيود عىل كيفية تغطية 
اإلخبارية  االحداث والقصـص 
اجتهـادات  وفـق  ونرشهـا 
وابتكارات املؤسسات اإلعالمية 
ويف ضوء اسرتاتيجيات جديدة 

حديثـة  تقنيـات  واسـتخدام 
مـن  والبـد  نجاحهـا،  اثبتـت 
متطلبـات  وفـق  تطويرهـا 

الظرف الراهن .
وجـدد رؤسـاء وكاالت االنباء 
اعضـاء منظمة اوانا، واعرتاًفا 
بحـق جمهورهـم يف الوصول 
إىل املعلومات الدقيقة، أنهم لن 
يسمحوا لالعتبارات السياسية 
بالتأثـري سـلًبا عـىل واجبهـم 

املهني يف اإلبالغ عن الحقائق.
الختامـي  بيانهـم  يف  واكـدوا 
انهـم سـيعملون مًعـا لتعزيز 
لـوكاالت  العاديـة  األنشـطة 
األنبـاء ومحاولـة التغلب عىل 
أيـة عقبـات يمكـن أن تؤثـر 
سلًبا عىل التعاون بني الوكاالت 

اإلعالمية.
واعرتاًفـا باملعايري الدولية مثل 

وسـالمة  الوطنيـة  السـيادة 
أرايض الـدول، تؤكـد الوكاالت 
األعضـاء عـىل أنـه ال ُيتوقـع 
من وسـائل اإلعـالم املهنية أن 
تهـدد السـيادة الوطنية للدول 
أنحـاء  جميـع  يف  املسـتقلة 

العالم.
وكان املشاركون باالجتماعات 
قد ناقشوا عىل مدى ثالثة ايام 
سـبل تكريـس جـل الطاقات 
لزيـادة االداء املهنـي املحرتف 
ملواجهة التحديات الناجمة عن 
ممارسـة التيـارات اإلعالميـة 
العاملية واالستفادة  السلطوية 
املثـىل من األجـواء االفرتاضية 
وشـبكات التواصل االجتماعي 
وصوالً إىل اإلعـالم النزيه الذي 
يخدم قضايـا البرشية جمعاء 
املبـادئ  عـىل  الرتكيـز  مـع 

األخالقية واملعايري املهنية .
اجتماعاتهـم  يف  بحثـوا  كمـا 
مهمة التواصل مع الحكومات 
التـي تقـع ضمـن جغرافيتها 
الصحفيـة  الحريـات  لتعزيـز 
التجاوز عىل الصحفيني  ومنع 
وايجاد املناخات املالئمة لعمل 
ضغـوط  دون  الصحفيـني 
والتأكيـد عـىل ان حرية العمل 
الصحفـي خط احمـر اليمكن 
املنظمـة  وان  بـه،  املسـاس 
ترفـض رفضـا مطلقـا تقييد 
الحريـات الصحفيـة مـن اية 

جهـة كانـت كـون الصحفي 
يمثل لسان حال املجتمع وليس 
اداة لتمريـر سياسـات بعض 
الحكومـات التي تحاول تجنيد 
واالكراه  بالضغـط  الصحفـي 
لهذه املهمات واالهداف البعيدة 

عن تطلعات شعوبها .
ختـام  يف  املجتمعـون  وقـرر 
اجتماعاتهـم اختيار موسـكو 
الدورة  الـرسي لعقد  باالقرتاع 

املقبلة ملنظمة اوانا .
يذكر أن منظمـة وكاالت انباء 
اسـيا واملحيط الهادي ”اوانا“ 
انطلقـت يف بانكـوك يف كانون 
األول مـن عـام 1961 بهـدف 
تقويـة الروابـط بـني وكاالت 
األنبـاء يف آسـيا بمبـادرة من 
منظمـة األمم املتحـدة للرتبية 
(اليونسـكو)  والثقافة  والعلم 
لتأمـني التبادل املبـارش والحر 
لألخبـار بـني وكاالت األنباء يف 
منطقـة دول آسـيا واملحيـط 
فيهـا  يوجـد  والتـي  الهـادئ 
أكثـر من نصف سـكان العالم 
وكالـة   45 املنظمـة  وتضـم 
أنباء رسـمية يف املنطقة تمثل 
اكثـر من 40 دولـة من اليابان 
رشقاً وتركيا غرباً وإندونيسيا 
جنوباً وروسـيا شماالً وتحمل 
مسـؤولية نرش ما يقارب من 
ثلثـي األخبـار واملعلومـات يف 

جميع أنحاء العالم .

تونس/متابعة الزوراء:
 فوجئ الصحفيـون يف تونس 
بخرب التحاق عرّاف بمنظمتني 
ممتـاز،  كعضـو  صحفييتـن 
وتحـول األمـر إىل موجة تنديد 
واسـتياء عىل مواقع التواصل 

االجتماعي.
ونرش العـّراف كمـال املغربي 
عـىل  صفحتـه  عـرب  صـورة 
فيسـبوك بعـد حصولـه عـىل 
”شـهادة شـكر وتقدير“ بعد 
التحاقه بمنظمتي ”صحفيون 
بال قيود“ و“مبادرة الفيدرالية 
للصحفيـني“  الوطنيـة 
صحفيون  وقال  التونسـّيتني. 
إن الصـورة تلخـص الوضـع 
املزري الذي وصل إليه القطاع 
يف تونس من شـعوذة وانتحال 

صفة ومحسوبية.
هـذه  إن  معلقـون  ويقـول 
زمـن  أطلقـت  املنظمـات 
وهـو  السـوداء“،  ”العرشيـة 
حكـم  بـه  يقصـد  مصطلـح 
النهضة لـرضب قطاع  حركة 

الصحافة.
وانتقـد وجيـه الـوايف عضـو 
نقابـة الصحفيني التونسـيني 
منح املغربي شـهادة انضمام 
إىل ”منظمات صحفية موازية 

(غـري مرشوعة)“، مشـريا إىل 
أن النقابـة سـبق أن طالبـت 
ووزارة  الحكومـة  رئاسـة 
التشـغيل بوضع حد لنشـاط 
هذه املنظمـات لكنها لم تتلق 

ردا حتى اآلن.
محجـوب  الصحفـي  وكتـب 
السـعيدي يف تدوينـة نرشهـا 
عىل فيسـبوك ”أين الدولة من 
هـذه الدكاكـني املتحّيلة ودور 
القطـاع؟“،  وأهـل  النقابـة 
معتربا األمـر ”تدمريا ممنهجا 
وصـورة  الصحافـة  لكيـان 
الصحفـي يف ظل صمت غريب 

متواطئ“.
ويبلغ كمال املغربي من العمر 
54 سـنة ويّدعي أنه يستعمل 
”الرقيـة الرشعية“ يف معالجة 
بنفسـه  ويعـرف  مرضـاه، 
يف الفتـة كبـرية عـىل مـكان 
سـكنه بأنه ”حكيم روحاني“ 
مرخـص له مـن قبـل الدولة 
الرشعية،  بالرقيـة  بالتـداوي 
وهـو عضـو ممتـاز يف رابطة 

الرشفاء الحسنيني العلويني.
مـن  الكثـري  املغربـي  ويثـري 
الجدل بمقاطع فيديو ينرشها 
قبـل  حتـى  فيسـبوك  عـىل 
خـرب انضمامـه إىل املنظمتني 

الصحفيتني. يذكر أن محافظة 
بـن عـروس تقدمـت سـابقا 
بشـكوى رسـمية ضد العراف 
كمـال املغربي الفتعـال وثيقة 
إحرازه عىل ترخيص ملمارسـة 
نشاطه عام 2002، وتم إغالق 
مكان عملـه منذ عـام 2016 
إال أنـه عاد منذ أيام إىل مزاولة 

نشاطه.
ويقـول تونسـيون إن تـردي 
األوضاع هو السـبب يف انتشار 

هؤالء املشعوذين.
وعلقـت أمـرية محمـد نائبـة 
الصحفيـني  نقابـة  رئيـس 
”أشـباه  قائلـة  التونسـيني، 
منظمات وصل بهـا الحال أن 
تبيع بطاقات مزيفة ملواطنني 
عىل أسـاس أنهم صحفيون“. 
وأكـدت أن النقابـة نبهت من 
ذلك مرارا وتكرارا يف العديد من 
البيانات الصحفية، مشرية إىل 
أن ”الدولـة نائمـة أو األغلـب 

متواطئة“.
تدوينـة  يف  محمـد  وتابعـت 
عىل فيسـبوك ”شـبه منظمة 
الدجالـني  سـوى  بهـا  يليـق 
العديـد  مثـل  واملشـعوذين.. 
مـن الدكاكـني التـي لألسـف 
أعطاها بعض من زمالء مهنة 

بتعاملها  الرشعيـة  الصحافة 
(دورات  كمكوّنـني  معهـم 
”نبهنـا  تكوينيـة)“. ولفتـت 
سابقا واتصلنا بوزارة التكوين 
املهني كي تضع لهم حدا ولكن 
لألسـف يبدو أن هناك سياسة 

ممنهجةلتدمري القطاع“.
ويشـكو الصحفيون يف تونس 
هشـة  تشـغيل  أوضـاع  مـن 
ورواتب زهيدة يف ظل االفتقاد 
للمهنـة  منظـم  قانـون  إىل 
وملزم للمؤسسـات اإلعالمية. 
وتوصلـت النقابـة إىل التوقيع 
عـىل اتفاقيـة مـع الحكومـة 
تضبط سـلم الرواتب وحقوق 
الصحفيـني، إال أنهـا لم تنرش 

بالجريدة الرسمية رغم صدور 
قـرار مـن املحكمـة اإلداريـة 

يدفع بنرشها.
ويطالب صحفيون الدولة بأن 
تتبـع مسـار إصـالح حقيقي 
يعيد لإلعـالم دوره الحقيقي، 
والحاجـة إىل حوكمـة جديدة 
اإلعالمـي  بشـقيها  وفعالـة 
واالتصايل، تضم إعالما عموميا 
قويـا، وإعالمـا خاصـا واعيا 
بـدوره السـيايس واملجتمعي، 
بجانـب نظـام اتصـايل يقوم 
عـىل اتصـال مهنـي مـن قبل 
وكافـة  الدولـة  مؤسسـات 
تشـكيالت املجتمع السـيايس 

والهيئات السياسية.

الرباط /متابعة الزوراء:
انطلـق يف املعهـد العـايل لإلعـالم 
األسـبوع  الربـاط  يف  واالتصـال 
العاملي للرتبية عىل وسائل اإلعالم 
واملعلومـات، برشاكـة مع مكتب 
اليونسكو بالرباط ومركز األبحاث 

.(CREM) والرتبية اإلعالمية
وُينّظم األسـبوع هذا العام تحت 
شـعار ”تعزيـز الثقـة باعتبـاره 
أمـرا ال غنى عنه يف إطـار الرتبية 
عىل وسـائل اإلعالم واملعلومات“، 
ويسـلط الضوء عـىل ”اإلجراءات 
املتعلقـة بالرتبيـة عـىل وسـائل 
اإلعـالم واملعلومـات خـالل العام 
كيفيـة  عـن  فضـًال  املـايض، 
مسـاهمة الرتبيـة عـىل وسـائل 
اإلعـالم واملعلومـات يف بناء الثقة 

وتعزيزها“.
وفـق  الربنامـج،  ويتضمـن 
بـالغ للموعـد السـنوي، دورتـني 
تكوينيتـني لفائـدة طلبـة املعهد 

حـول تدقيـق األخبـار والرتبيـة 
عىل وسـائل اإلعـالم واملعلومات، 
باإلضافـة إىل ورشـتني تدريبيتني 
تسـتهدفان حوايل ثالثني أسـتاذا 
للتعليـم اإلعـدادي والثانـوي من 
الثانـوي  للتعليـم  مؤسسـات 
اإلعدادي والتأهييل بجهة الرباط-
سـال-القنيطرة وحوايل خمسـني 
اإلعـدادي  املسـتوى  يف  تلميـذا 

والثانوي من مدينة سال.
وُيعـد األسـبوع العاملـي للرتبيـة 
عـىل وسـائل اإلعـالم واملعلومات 
”مناسبة لتعزيز إجراءات الرتبية 
عىل وسـائل اإلعالم واملعلومات“، 
التقـدم  لـ“مراجعـة  وفرصـة 
املحـرز“ مـن أجل تحقيـق هدف 
اإلعـالم  وسـائل  عـىل  ”الرتبيـة 

واملعلومات للجميع“.

الدوحة/متابعة الزوراء:
 وجدت قطر نفسـها بمناسـبة فعاليـات كأس العالم 
لكرة القـدم يف مواجهة حملة إعالميـة متعددة األوجه 
وتحـت عناويـن مختلفـة، يف الوقـت الذي يقـول فيه 
مراقبـون إن قطر تجني ما كانـت تقوم به من حمالت 
إعالمية متعددة شـملت القريب والبعيد خالل السنوات 

املاضية، خاصة منذ ثورات ”الربيع العربي“.
ويـرى املراقبون أن البلد، الذي طـال أذاه أغلب محيطه 
الجغرايف وسـاهم إعالمه يف تفكيك دول وإثارة النعرات 
املناطقية والعشائرية والثقافية يف املنطقة وحّول قناة 
الجزيرة إىل وسـيلة تشـويه وورقة ضغط عىل كل دولة 
اختلفـت معه بشـكل أو بآخر، يدفع اآلن حسـابا كان 
غـريه قد دفعه وحان أوان أن يدفع هو قسـًطا من هذا 

الحساب ولو بأيد أخرى والعتبارات مغايرة.
وهـدأت موجة الخالفات القطرية مـع دول اإلقليم بعد 
مصالحـة التـزم بهـا الجميع إال قنـاة الجزيـرة، التي 
تسـتمر يف تحريك مواضيع مختلفة بهدف الحفاظ عىل 
دورهـا كرأس حربـة يف أي تصعيد قادم ضد أي دولة يف 
املنطقة. لكن هذه القناة باتت عاجزة اآلن أمام الحمالت 
التـي تأتي من الغرب وتخـص قضايا ال تقدر قطر عىل 
مواجهتهـا وتفضل أمامها التسـليم باألمر الواقع، غري 
أن هذه الحمالت اسـتمرت وتزايـدت ليكتفي أمري قطر 
أمامها باالسـتغراب والتأّسـف دون أن تتحرك ماكينة 

اإلعالم القطري الجاهزة واملتوثبة يف مسائل أخرى.
وأعرب أمري قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يف خطاب 
ألقاه يف افتتاح مجلس الشـورى الثالثاء عن أسـفه ألّن 
بالده تتعرّض لـ“حملة غري مسبوقة“ من ”االفرتاءات“ 
و“ازدواجيـة املعايـري“ بسـبب اسـتضافتها مونديال 
2022 الـذي سـتنطلق مبارياتـه يف اإلمـارة يف غضون 
أقّل من شـهر.وقبل 26 يوما مـن موعد صافرة انطالق 
املونديال األكثر ُكلفة عىل اإلطالق، تجد الدوحة نفسـها 
أمام سـيل متعاظم من االنتقادات والهجمات، بسـبب 
مواضيع شـّتى تمتّد من مناخ قطر الحـاّر ومجتمعها 
املحافظ إىل سجلّها يف مجال الحرّيات وحقوق اإلنسان، 

والسّيما حقوق املرأة والعّمال املهاجرين.
وقال الشـيخ تميم ”منذ أن نلنا رشف اسـتضافة كأس 
العالم، تعّرضت قطر إىل حملة غري مسبوقة لم يتعرّض 
لها أّي بلد مضّيف“.ويف انتقاده العلني النادر هذا أعرب 
الشـيخ تميم عن أسـفه ألّن ”الحملة تتواصل وتّتسـع 
وتتضّمـن افرتاءات وازدواجيـة معايري، حتى بلغت من 
الرضاوة مبلًغا جعل العديد يتساءل لألسف عن األسباب 

والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة“.
ويعتقـد متابعـون للشـأن القطـري أن الدوحة تعيش 
وضعـا شـبيها بمـا عاشـته دول مثـل تونـس ومرص 
وسـوريا يف بدايـات الربيع العربي حني اشـتغل اإلعالم 
القطـري برتكيز كبري عىل تغذية االحتجاجات عرب نرش 
البيانـات والفيديوهـات فيما كانت السـلطات املحلية 
تحـاول تهدئة األمـور، الفتـني إىل أن قطـر اآلن يأتيها 

الهجوم من كل اتجاه وتعجز عن الرد عليه.
ويشري هؤالء املتابعون إىل أن اإلعالم القطري متخصص 
فقـط يف الهجمـات عـىل دول اإلقليم، بمـا يف ذلك دول 
الجـوار، لكن ال تأثري له خارجها خاصة بعد أن فشـلت 
قناة الجزيرة باللغـة اإلنجليزية يف أن تجد لها موقعا يف 
مناطق مختلفة من العالم، بالرغم مما أُنفق عليها من 
مبالغ طائلة واستقطاب أسماء كربى، وهذا الفشل هو 
مـا يفرس صمـت القطريني وميلهـم إىل التعاون الودي 
مع املنظمـات والجمعيـات التي تهاجمهـم العتبارات 

مختلفة.
وبذلـت السـلطات القطريـة جهـودا حثيثـة لدحـض 
االّتهامـات املوّجهة إليها، مذّكرة خصوصا بأّنها عملت 

يف السنوات األخرية عىل إصالح قوانينها.
وكانت منظمـات حقوقية مختلفة قـد عارضت فكرة 
اسـتضافة قطـر لبطولـة كأس العالـم، الفتـة إىل أن 
اإلشـكال ال يكمن يف القدرة عىل اسـتثمار املليارات من 
الدوالرات لبناء املالعب وسـائر املنشآت والبنى التحتية 
الالزمة الستضافة أبرز حدث كروي يف العالم، وإنما هو 
كامن يف قدرتها عىل تحّمل التنوع الثقايف الذي تتسم به 
بطولة كأس العالم حيث يتجمـع خالل فعالياتها أكثر 
من مليون مشجع يسعون إىل الفرجة ويف الوقت نفسه 
التمتع بحريتهم الشـخصية دون ضغوط من أي جهة، 
وهـو ما تأكد اآلن مـن خالل ردود قطر وسـلوك رجال 

الرشطة.
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الشـاعرة شـيماء ابراهيـم صـدر لها 
ثالثـة دواويـن 

غابات العندليب/ عام 2013
يحـدث يف قصيـدة أخرى عـام 2014 
وطبعة ثانية ورقيـة واليكرتونية عام 

2022
أماكن    رحبة  للركض عام 2016 

لها تحت الطبع:
مجموعـة قصصية/ كائنـات صغرية 
غبيـة/ رواية/ سـفر الـرؤى/ ديوان 
الفالمنجـو  سـولو   / بعنـوان  شـعر 
األخري/ ديوان / امرأة قد ال تنجو كثرياً 

/ ديوان / يصنع دميته املضحكة.
نرشت قصائدهـا بالعديد من الصحف 

واملجالت داخل مرص وخارجها. 
فـازت باملركز األول يف مسـابقة إقليم 
وسـط وجنـوب الصعيد الثقـايف فرع 

شعر الفصحى عام 2014
حـول آفاق تجربتهـا اإلبداعية كان لنا 

معها هذا اللقاء:
• الشـاعرة شـيماء إبراهيم يف األقرص 
أن  نـود  البدايـة،  املولـد وكانـت  كان 

نتعرف إىل أهـم مالمـح تلـك البدايـة؟
_  كنـت صغـرية ال يتخطـى عمـري 
الثالثة عرش حني بدأت كتابة الِشـعر،  
بالفطـرة يعشـق  وكان أبـي شـاعراً 
الشـعر ويسـاندني يف صقـل موهبتي 
بالدراسـة واملمارسـة، وكنـت أتـردد 
بشكل أسبوعي عىل نادي األدب بقرص 
ثقافة األقرص خالل فرتة ذهبية جمعت 
العديد مـن أدباء األقـرص املتميزين يف 
مجاالت الكتابـة املتعددة، بدأت حينها 
التعـرف عـىل أنـواع اآلداب املختلفـة 
ودراسـة اللغة العربية والقراءة للعديد 
من األدباء الذين أثروا حياتنا بأعمالهم 
وتأثـرت بهـم وبتجربتهـم أذكر منهم  
خليـل  وجـربان  عبدالصبـور  صـالح 
جـربان ونجيـب محفـوظ  واملتنبي و 
فـؤاد حـداد و صـالح جاهـني  وعبـد  
الوهـاب البياتي و الشـاعر البلجيكي 
األصل شارل بودلري وغريهم العديد من 
اسـاتذتي الكبـار وكنـت حريصة عىل 

التنوع والقراءة يف جميع املجاالت حتى 
تكون يل هويتـي الخاصـة يف الكتابة، 
هـذا الزخم من االبداع سـاعد بشـكل 
كبـري يف بنـاء الشـخصية املبدعة التي 
تهـوى الكتابة أكثر مـن أي يشء آخر 
وبالنسـبة يل فخورة جـداً بكوني ابنة 
محافظة لها تاريخ عظيم وِحراك ثقايف 
ملحوظ ومشـهود له بالنجاح والتميز 
فنجـد مثال بيت الشـعر باألقرص الذي 
اسـتضافني مؤخرا يف احدى أمسـياته 
الشـعرية وهو مـن األماكـن الثقافية 
النشطة جدا باملحافظة كما نجد اتحاد 
الكتاب فـرع االقرص والذي يشـهد له 
أيضا باألنشطة املتنوعة والرائعة، لكن 
هناك أيضـا أزمة فتـور يف نادي األدب 
حالـه كحال العديد مـن أندية األدب يف 
ربـوع مرص، فقد انـرصف األدباء عن 
أندية األدب فأصبحت قصور مهجورة 
وال صـدى، أرجو أن تعـود أندية األدب 
كسابق عهدها مدرسة كبرية وحاضنة 

للمواهب. 
•صدر لـك حتى اآلن ثـالث مجموعات 
شـعرية تنتمي إىل قصيـدة النثر ، ملاذا 
كانت قصيدة النثر هي خيارك ورهانك 

اإلبداعي ؟
- تعـرف العالـم عـىل قصيـدة النثـر 
يف بدايـات خمسـينات القـرن املايض 

كشـكل جديـد مـن أشـكال القصيدة 
املجموعـة  صـدور  ومـع  الحديثـة، 
الشـعرّية للشاعر الفلسـطيني توفيق 
صايـغ  ”ثالثـون قصيـدة“ ظهـر  ما 
يسـمى بحركة قصيـدة النثـر وظهر 
العديـد من الشـعراء الذيـن تبنوا هذه 
الحركـة ومن أبرزهـم محمد املاغوط، 
وتوفيـق  وأدونيـس،  الحـاج،  وأنـيس 
الصايـغ وغريهـم،  ولو نظرنا بشـكل  
الفرعونـي  األدب   أن  لوجدنـا  أعمـق 
والنصـوص  الفرعونيـة التي وجدوها 
عـىل  جدران  املعابد ما هي  إال  شـكل 
أصيل  مـن قصيدة النثـر  ، ونرى اآلن 
مع رسعة الحياة ومتغرياتها الثقافية 
والسياسية يف مرص وخارجها الشاعر 
يواجـه صعوبـة يف اختصـار األحداث 
املتالحقـة يف قالب شـعري يجمع بني 
جماليـات الكتابـة ووظيفـة الِشـعر 
كشكل أدبي يناقش سـلبيات املجتمع 
ويحاول التمـرد عليه، هـذه املتغريات 
أثـرت أيضا عىل قصيدة النثر وارتبطت 
بها فأصبحت اآلن هـي القصيدة التي 
تناقش وتثور وترفض  هذه السـلبيات 
يف املجتمع األمر الذي لم يؤثر سلبا عىل 
جماليـات قصيدة النثر، وأنـا احببتها 
كثـرياً لتلـك املسـاحة مـن الحريـة يف 
الكتابة، أشـعر أنني امتلـك العالم بني 

يدي حـني أكتـب النثر، راهنـت عليها 
ألنها تشـبهني واسـتطيع من خاللها 
كتابـة نفيس أوالً ومشـاعري كما أنها 
تسـاعدني يف مواجهة تحديات الحياة، 
يف بدايتي كتبت الشـعر التفعييل وكان 
يل رشف إصـدار مجموعتي الشـعرية 
األوىل بعنـوان (غابـات العندليب) عام  
2013 ، وبعد ذلك جذبتني قصيدة النثر 
وسـحرتني بفـرط حريتهـا وجنونها 
فسـعيت بكل حوايس لها ومارسـتها 
وخرجـت من هـذه التجربـة بديوانني 
نثريـني صـدرا بـني عـام 2014 وعام 
2016 وهما بعنوان (يحدث يف قصيدة 
أخرى) و(أماكن رحبـة للركض)  عن 

مؤسسة العماد للتنمية الثقافية.
•يف ظـل هـذا التكريس لزمـن الرواية 

كيف ترين مستقبل قصيدة النثر؟
- لألسـف حتـى اآلن تواجـه قصيـدة 
النثـر العديد مـن التحديات ضد بعض 
املبدعـني الذين يـرون أن قصيدة النثر 
ال تمثل مسـتقبل الِشعر العربي، وأنها 
شكل حداثي من الكتابة ال يمت للشعر 
بصلة وأنهـا ال تلتـزم بقواعد وأصول 
القصيدة العربية التي اسـتمرت خالل 
فرتة زمنية طويلـة حتى اآلن، ولكنني 
اسـتطيع القول أن قصيـدة النثر هي 
مستقبل الِشعر العربي وأنها احتفظت 
بأصالتهـا وجودتها منذ بدايتها وحتى 
هذه اللحظة  ما شكل رصاعا يف كتابة 
الِشـعر مثله كمثل الرصاعات يف شتى 
املجـاالت بـني الحديـث والقديـم، بني 
مدافع عن ثورة الشعر النثري ورافض 
له ، وبني من يرون أنهم رعاة القصيدة 
بشكلها املتعارف عليه من وزن وقافية 
وبني املجددين للقصيـدة ، وأنا أرى أن 
كل قصيـدة تفـرض وحدهـا صورتها 
وبنيتها عىل الشـاعر حيث ال يستطيع 
الجـزم أنـه يتحكـم يف نصه الشـعري 
بـل هو الحاكم واملسـيطر، ونهاية كل 
قصيـدة تدافع عـن وجودهـا وزمنها 
وهـذا زمن قصيـدة النثـر رغم رفض 

البعض االعرتاف بهذه الحقيقة. 
* تجربتك اإلبداعية التي تمخضت حتى 
اآلن عن ثالث مجموعات شعرية وعدة 

أعمـال قيد النرش كيـف قرأها النقاد؟ 
وهل وجدت مـن االهتمـام النقدي ما 

تستحق؟
ـ أزمـة النقـد األدبـي تعانـي الحركة 
العربـي  العالـم  يف  األدبيـة  النقديـة 
بشـكل أشـمل ويف مرص خاصة بحالة 
مـن الركـود والتخـيل حتـى أصبحت 
الرؤيـة معتمـة يف هـذا املجـال،  اآلن 
فنجـد النقاد إمـا قابعـني يف  خلوتهم 
يف   للعمـل  انرصفـوا  أو  وجامعاتهـم 
الصحافـة وغريها واقتـرصت األعمال  
النقدية  عىل املجامالت دون ممارسـة 
جـادة وباحثة عن كل  حقيقي وأصيل 
إال  من  رحم ربي، وهناك من يرى النقد 
وسـيلة للبرت والتمزيـق للنص وكاتبه 

دون دراسة واعية وممنهجة، 
هـذا األمـر يحتـاج للكثري مـن مجرد 
حـوار ملناقشـته ووضـع عالمـة عىل 
األزمة ومناقشـتها وإيجـاد حلول لها 
تعيـد للنقد األدبـي هيبتـه ووظيفته، 
أعتقـد أن كل قارئ هـو ناقد بالفطرة 
ويسـتطيع بذائقتـه الوصـول ألعماق 
النـص وتحليلـه بنظرة املتلقـي. ولقد 
اسـعدني العديد مـن املبدعني  يف مرص 
والعالم العربي بقـراءة أعمايل  والذين 
أثنـوا عـىل كتابتـي املتواضعـة واذكر 
منهم عىل سـبيل املثال الناقد العراقي 

الكبري ناظم القرييش الذي كتب دراسة 
يف ديوانـي يحـدث يف قصيـدة أخـرى 
بكتابه النقدي ( العني الثالثة ) الصادر 

عام 2015 .
•لـك قيـد النـرش مجموعـة قصصية 
ورواية، ملاذا كان االتجاه إىل الرسد بعد 

ثالث مجموعات شعرية؟
كانـت  الـرسد  كتابـة  يف  تجربتـي  ـ 
تجربـة فريدة من نوعهـا خاصة وأني 
اكتب الشـعر منذ بدايتي ولكن شدني 
الفضول لكتابة الرسد ودراسة أصوله 
وقواعـده، يمكنني القول أن الشـاعر 
سارد جيد حني يريد ويستطيع أن ينال 
مـن الرسد كما ينـال السـارد من لغة 
وبناء النص الرسدي ، روايتي الوحيدة 
بعنوان (ِسفر الرؤى)  هي نتاج تجربة 
خاصة جداً مررت بها واستطيع القول 
انها توثيـق ملرحلة من عمري أكثر من 
كونهـا عمل أدبي وأرجو أن يسـتطيع 
الجميـع قراءتهـا لتـؤدي دورها الذي 
ُكتبت من أجله، أما بالنسبة ملجموعتي 
القصصيـة بعنـوان (نصـف تمـرة  ) 
فهي مجموعة مـن القصص القصرية 
املختلفـة التـي كتبتهـا خـالل رحلتي 

القصـرية مـع الكتابـة. 
•بصفتـك إحـدى بنـات الجنـوب، ما 
أهم املعوقات التـي تواجه املبدع هناك 

وخصوصاً املرأة املبدعة؟
- حتـى وقـت قريـب  كان عـىل املبدع 
الجنوبـي أو املبـدع مـن األقاليم عامة  
إىل  دومـا  السـفر  مشـقة  يكابـد  أن 
القاهـرة لعرض موهبتـه والتعلم من 
األدبـاء الكبار وكان صعبـا جدا ماديا 
وجسـديا تحقيق هـذه املعادلة يف ظل 
حتـى  والتزاماتهـا،  الحيـاة  متاعـب 
ظهـرت وسـائل التواصـل االجتماعي 
التي سهلت الطريق عىل املبدع ووفرت 
الكثـري مـن الوقـت والجهـد، وامـرأة 
مثيل تعيش يف قريـة صغرية  كان  من 
الصعب جدا أن تستمر وتنمو موهبتها 

قبل هذا الوقت. 
إن مـن أهـم املعوقـات التـي تواجـه 
املـرأة املبدعة يف الجنوب هـي العادات 
والتقاليد وكرس القيود  التي حتى اآلن 
تحاربها وتثور عليها باإلبداع والثقافة 
ونظـرة املجتمع للمـرأة التـي تحاول 
ممارسـة نشـاطها الثقايف مـن حيث 
حضـور الفعاليـات املختلفـة والنرش 

والتواصل.
مـن  الحيـاة  تحديـات  تواجـه  كمـا 
وعملهـا  ببيتهـا  بشـئون  اهتمامهـا 
وابناءهـا والكتابـة، وأعتقـد أن املرأة 
املبدعـة محاربـة فوالذيـة تتمرد عىل 

الواقع بالفن والكتابة. 
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ثقافية

ستبقى مالمُح وجِهَك مبتلًة بالرشوق

ويبقى أنيُنَك يرفل بأسِم األغاني

التي علمتنا الحننَي

وتبقى تغازُل وجَه املرايا

التي شاكست كلَّ الواِن ذاك الرماد

ويعرفك القادمون اليَك

وأنت تيضُء لهم بالبياض

ويعلو بك املوُج

أنت تلٌوُح للقادمني من الفجر

بوصلًة وفنارا

وحصناً حصيناً تعلقه فوق نافذٍة

ظٌلَ يأكلُه سادٌن

ثم يرمي أهازيَجُه املثقالِت شظايا

تغٌلُف همَس السنني 

وتوميُء للشمِس

أن هاجري نحو طيِف املروءاِت

وأستبقي زيَف كلِّ الظالِم

وأنَت تغرُّد

ليتك عند الفضاءاِت

ترسل أجنحًة للحننِي
وتركُل أعواَد من سّيجوا قمراً

يف الهزيِع األخرِي

أينآى بك الحرُف عن همِس معزوفٍة

قد تالمُس فجرا من الكركراِت
ألحالِم ذاكرٍة.. يراها املريدون طرياً

وأنَت سرتشقها بالبالغِة

مفتتناً بالنشيد
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الرسدية املذكراتية السـريية(الثقافية) مركب 
شامل من التفاعل االجتماعي وسلطة موجهة 
الوعـي  املجتمـع، كونهـا تصنـع يف  لسـلوك 
الجمعي شـخصيتها التي تتشـكل عرب حركة 
التاريخ..والتي يحقق وجودها ويوثقه املثقف 
الكائـن العضـوي العالـم بالكليـات واملراقب 
كسـلطة مرشعـة.. بمـا يمتلكـه مـن خزين 
معريف يعكس ثقافته التي  هي وسيلة لالرتقاء 
الروحي واملعريف لخلق املوازنة الحياتية وحافز 
لتطويـر املجتمع..والنخبـة املثقفـة هي التي 
تقود املجتمـع الذي تنتمي اليـه وتحقق رقيه 
وتطوره بمقدار مساهمتها الفاعلة من خالل 
احتكاكهـا بالطبقـات والفئـات االجتماعيـة 
يف  املعرفيـة  املسـتويات  ادنـى  اىل  ونزولهـا 
املجتمـع النها وعي ومعرفة واخرتاق مجاهيل 
الواقـع بتوظيف مخزونها الفكـري الذي جاء 
نتيجة(حـس بـرصي او سـمعي)، إذ ان اهم 
مسـاعي املثقـف لتطويـر ذاتـه هو السـعي 
ملعرفة نفسـه.. لذا كان االدب السـريي الذاتي 

او املذكراتي..  
 وباسـتحضار املنجز املذكراتي السـريي(نداء 
لصباحـات بعيـدة) الـذي لم يجنسـه منتجه 
الشـاعر طالل الغـوار.. مع اسـتيفائه بعضا 
مـن العنـارص الفنية للـرسد يف اغلـب عوامله 
التـي انطـوت عـىل ثالثـة ابـواب (البدايـات 
ونـداء الطفولـة واملـكان وتشـظي املعنى وال 
تقـرأ صبـاح دمشـق إال شـعرا) وتحـت كل 
باب تنـدرج مجموعة من العنوانـات الفرعية 
مشكلة نصوصا رسدية  استذكارية متجاوزة 
الشـخصوص والحبكة ومستوفية لبعض من 
عنارص الرسد كالزمان واملكان. وقد اسـهمت 
دار الينابيـع يف نرشهـا وانتشـارها/2022.. 

كونهـا نسـجت بهيئـة محطات تكشـف عن 
تجليات ذاكراتيـة و دالالت مكانية ووصفية.. 
سـابحة بحلمية الكتابـة االبداعية املتسـائلة 
عرب الفاظها الشـفيفة البعيدة عـن الضبابية 
والغمـوض واملحققـة لغايتهـا االسـتفزازية 
كونها(مرايـا نرى فيها سـرية الزمن) عىل حد 

تعبري املنتج. 
(الكـريس الـذي تجـده قائمـا باربعـة ارجـل 
ومسـندين ومتـكأ يختـزل الحيـاة بكثري من 
حينمـا  يتأنسـن  فهـو  والـدالالت..  املعانـي 
يخصص لشـخص معـني بذاته وكأنـه ينوب 
عنـه ويأخذ منـه الصالحيـات إذا مـا أطلقنا 
عليه التسـمية، فكريس السـلطة بمستوياتها 
املختلفـة يكـون احيانا لـه فعل السـحر عند 
البعـض حينمـا نجدهـم يتسـابقون نحـوه 
ويتقاتلـون من اجل الوصول اليه.. حتى يخيل 
لبعضهم حـني يجلس عليه كما لـو انه يركب 

دبابة، ومنهم يتحولون اىل زواحف تستجديه..
وهناك من يكون من ضحاياه)ص7ـ  ص8..

 فالنـص يسـعى اىل االنفتـاح عـىل الرسديات 
الحكائية والتشـكيل والسـري والتاريخ.. (انه 
نـص محدد املصـدر واملسـتقبل واملعنى..لكن 
تحديـد املعنـى ال يوقف مجموعة التفسـريات 
التي تالحقه..).. عىل حد تعبري االيطايل امربتو 
ايكـو، فضـال عـن انـه يمتلـك تعدديـة قابلة 
للتأويل واالنفتاح عىل مجمل االجناس الثقافية 
االبداعية مع اعتماد منتجه لغة الرسد كمحرك 
اشـتغال فاعل ومتفاعل يف بنـاء النص، فضال 
عن اكتظاظها بمضامني انسـانية واعتمادها 
عنرص الحداثة يف ايصال رسالتها التي تحاكي 

وتضفي عليه ابعادا تأملية وجمالية.. 
 (وجـود النهر الذي يفصـل مدينة تكريت عن 
ريفهـا حيث العبـارة القادمـني والذاهبني من 
واىل املدينـة كان سـببا لوجود(مقهى مرعي)

وإال فليـس ثمة بيـوت عىل ضفـاف النهر وال 
محالت او اسـواق..فوجود العبارة والنهر هو 
من اكسـب املكان صفة جمالية ليصبح مكانا 
لالسـرتاحة، فضـال عن كونـه مكانـا مريحا 

ومتنفسا لكثري من روادها..
املقهى تبقـى يف حالة ثبوتيـة حينما نجردها 
كمكان..ولكنـه يف تحول دائم..وإال فقد داللته 
وتأثـريه وبالتايل فـرغ من املعنى االنسـاني..
فاملقهى مرتبطة بتحوالت ومتغريات من خالل 
عالقتهـا بالتاريـخ وكذلـك بالزمـن كاحداث 
ومواقـف بمسـتوياتها املختلفـة ومـن خالل 
الشخوص التي ترتادها بموقعها االجتماعي او 
الوظيفي وحتى السيايس..) ص62ـ ص63... 
فاملقهـى املـكان املفتـوح الـذي شـكل حيزا 
له ابعـاده التاريخيـة والنفسـية والجغرافية 
بصفتـه مـأوى للتنفيس عن امنيـات مؤجله 
والكشـف عن هم  انساني .. وتساؤالت خالقة 
البداع منتظـر وتبادل آخر النتاجـات املعرفية 
فامتلكـت اهميـه ثقافية وسياسـية واسـعة 
فاملنتج يحاول اسـتنطاق اللحظات الشعورية 
عرب نسق لغوي قادر عىل توليد املعاني من اجل 
توسـيع الفضاء الداليل للجملـة الرسدية.. مع 
اعتماد الرمـز النيص املكثف.. املوجز.. بذهنية 
متفتحـة ورؤية بارصة لوعي الفكرة وتحقيق 
اضاءتها.. باعتماده اللفظـة املركزة..املكتنزة 
بااليحاء واملتميزة باالنسيابية والتدفق.. فضال 
عن انـه  يحاول ان يشـكل حالة مـن التوازن 
لذاتـه املأزومة من خالل تركيـز الجملة داخل 
عوالم البناء املتدفق شعوريا بوحدة موضوعية 
وفكريـة مركزية يحلق ويحوم حولها املعنى.. 
اضافـة اىل حضور املكان حضـورا طاغيا عىل 
اجواء الرسد ليكون هو البطل االوحد يف توجيه 

عوامله(استباقا واسرتجاعا تذكريا).    

وعىل الخصـوص املـكان األليف الـذي يصفه 
باشـالر (هـو ذلـك املـكان الـذي تشـعر فيه 
الشـخصيات بأمان وطمأنينة وتنسـجم فيها 
وتتقـارب فيـه األفـكار والعـادات والتقاليـد 
مـع أفـكار الشـخصية)، فضال عـن حضور 
(الوصـف) املكثف بوصفه تقنيـة ال تنفك عن 
حركة الـرسد .. فلكل منهمـا وظيفة تتظافر 
مع األخرى لتشـكيل العالم الذي يطمح لبنائه 

املنتج..
(الريـاح وحدها تسـتطيع ان تفتض رسـائل 

الطيور املخبأة يف اغصان الشجر..
وتكتشف ارسارها..

 وهي وحدها من تعزف احزانها واحالمها
يف حفيف الغصون

هكذا تقرأ الطبيعة نفسها.. /ص156
 فاملنتـج يرتكـز عـىل الطبيعـة بموجوداتهـا 
ليضفـي نبضـا جماليـا عـىل السـياق النيص 
املستمد من خلجات النفس السابحة يف فضاء 
املخيلة املمزوج بالواقع..ليقدم مشهدا صوريا 
املستهلك(املتلقي) الستنطاق عوامله  يستدعي 
والكشف عما خلف مشاهده، اضافة اىل مزجه 
ما بني الوجداني والحيس لخلق لوحة مشهدية 
للنـص  الخالـق  الخصـب  بالخيـال  مكتظـة 
املنسـوج من ألفاظ متشظية عىل اوتار انامله 
الغارقة يف الشـعرية الرسديـة املعربة عن ذات 

مسكونة بمناجاة اآلخر..
وبذلك قدم املنتج نصوصا تحاول االنفتاح عىل 
عوالم متنافذة بمسـتويات متفاوتة يعتمدها 
يف بنـاء نصه ابتداًء من الفكـرة ومرورا باللغة 
والصـور من خـالل تعبريه عـن ذاتـه والذات 
الجمعـي اآلخـر وتصويره لالشـياء واالحداث 
بطريقة تستفز املسـتهلك(املتلقي) وتسهم يف 

نبش خزانته الفكرية للتأمل والتأويل.
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  تسـلّق السـلّم االبداعـي يف املـرسح عمومـا ، ويف مرسح 
االطفال خصوصا عمل ليس سـهال أبـدا، واّنما يحتاج اىل 
خربة ودراية غري طبيعيتني من قبل املؤلف اوال ومن املخرج 
ثانيـا ، فهو حينما يفكر يف كتابـة نّص مرسحي لألطفال 
عليـه - اضافة اىل خربته وقدرته وتمكنـه يف عملية اتمام 
النص عىل الورق - ان يفكر يف االمور التي تحّد من حركته 
الفنيـة ومن قدرتـه االبداعية عىل تأطـري النّص املرسحي  
عىل خشـبة املرسح من فعل وحركة واخـراج ، وان يفكر 
ايضـا يف جوانب اخرى لها عالقة حميمية وعميقة بالنص 
وان تكـون تلـك االمـور واضحـة وقابلـة للتعامـل معها 
بشـكل حّر وروح رياضية كي ال يتفاجـأ املخرج بالتنافر 
يف مجريـات االحداث وحركتها وعدم تقبل مجريات النص 
للعملية االخراجيـة من خالل تلك االشـارات والطروحات 
التـي يؤرشها له املؤلـف يف متن النص املرسحي، او وجهة 
نظر املؤلف يف تحديد افق االبداع االخراجي، وهذه اشـارات 

موجهـة للمخرج لكي يبثها كطروحات فنية وبالتايل تحّد 
مـن حركته ومن قدرته عىل تأطري النص املرسحي يف فعل 

وحركة وطرح فيما اذا كانت سلبية وغري منطقية .
من خالل كل ذلك التمازج والتبلور يحدث التوافق الروحي 
والتوأمـة الفكريـة بـني االبـداع كلـه ، املؤلـف باعتبـاره 
مهندسـا مبدعـا لتوثيق النـص ذي االفكار التـي تتفجر 
يف مخيلتـه واعتبارهـا طريقا ومسـلكا لتحقيق رسـالته 
الفكرية واالنسانية والرتبوية مع املخرج باعتباره مفجرا 
لذلـك االبـداع وتوصيلـه بكّل شـفافية واناقـة ومحبة اىل 
املتلقـي وهم جمع االطفال ، هـذا التالقح الفكري والفني 
والثقايف مـن التعمق والتفكـري يف رؤاه االخراجية والفنية 
والفكريـة يؤجج فيه أمورا مسـتحدثة ربما كانت خافية 
عليه من خالل ابعاد االنا وقبول اآلخر يف جّو من الشفافية 
والتفاعـل، كّل ذلك ُيغني النّص ويصل به اىل حالة ابداعية 
لـم تخطر عـىل بال املؤلف أبـدا وال عىل رؤيتـه الفنية من 
خـالل ما يؤرشه املخـرج الحداث النص وحركـة ممثليه ، 
يقابلـه يف الوقـت نفسـه ارتيـاح كبري وتفهم واسـع من 

املؤلـف الـذي يتحـاور معه ... هـو وجوقـة املمثلني وكل 
الفنيني العاملني معـه لتحقيق هذا املرشوع الثقايف الكبري 
وايصال الرسـالة بكل صدق وشـفافية اىل االخرين ، ربما 
لقاء االثنني وتحاورهما قبل االخراج واثناء االخراج وبعده 
يؤدي اىل تفاعـل وتالقح االفكار ، املخرج يضيف اىل النّص 
رؤيـا جديدة وأبعـادا روحية وانسـانية خفيت عن املؤلف 
وغفـل عنها ، وربمـا املؤلف وهو املهنـدس االبداعي االّول 
للنّص مـن خالل مالحظاته يضيف للمخـرج افقا جماليا 

اىل  هيكل النص وروحه .
إن اسـتماع املؤلـف اىل املخـرج باعتبارهمـا وحـدة فنية 
واحـدة  يمهـد لجوانـب انتاجيـة وابداعيـة ، اضافـة اىل 
تقنّي الهندسـة والصوت واالزياء والسينوغرافيا ، عموما 
سـيحّمل الكثريين من االشـكاالت ولسـّد بعـض الثغرات 
التـي ربما خفيت عىل الجميع ، فاالبداع جهد جماعي يبدأ 
مـن املؤلف ويمّر باملخرج وينتهي باملمثل والفنيني جميعا 
... هكـذا يكـون النجاح وإال فال ، فـإّن االطفال ينتظرون 

العرض بشغف .
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هناك الكثري من النساء عىل هذا الكوكب، 
ولـكل واحـدة منهمـا صفـات تميزهـا 
عن األخـرى، فالبعض منهـن نحيفات، 
بدينـات، غليظات، أنيقـات أو جميالت. 
ولكـن يجب تحذر، فهنـاك 10 أنواع من 
النسـاء عليك أن تفكر مرتني قبل اتخاذ 

قرار الزواج بهن.
1.امرأة العصبية:

هذا النوع من النساء هو بالتأكيد األسوأ 
من نوعه، فاملـرأة العصبية هي دائماً ما 
تغضب برسعة كبرية عىل زوجها، يرجع 
السبب يف ذلك إىل أنه من املرجح أن قلبها 
قـد انكرس لعدة مرات، وسـتجدها دائماً 
مـا تتحدث عـن الرجال بطريقة سـيئة 

وغري مستحبة.
2.املرأة األنانية:

يجـب عليك أن تكون دائماً عىل مسـافة 
بعيدة عن هذا النوع من النسـاء، فهي ال 
تحـب بناء منزل بل ترغب بكل يشء لها، 
وال تحـب إال نفسـها، وأن تمتلـك كل ما 

هو لك.
3. املرأة املادية:

هذا النوع من النسـاء هو األكثر شيوعاً 
يف الوقـت الحارض، لذلـك عليك أن تكون 
حـذراً تجـاه هـذا النـوع، ويف الواقع كل 
النسـاء ماديـات، ولكن منهـن يفضلن 
ويبحثـن ليـس عـن الحب بل عـن مالك 

الخاص، أو رشاء املالبس والعطور، فهذا 
النـوع ال يبحث عن الحـب وبناء األرسة 

معك.
4. املرأة اللعوب:

هي التي تتنقل من رجل إىل آخر وتغازلهم 
بشـكل مسـتمر، وتجعل جميع الرجال 

يشعرون أنها مهتمة بأمرهم.
 5. املرأة غريبة األطوار:

املبهرجـة  الثيـاب  ترتـدي  امـرأة  إنهـا 
وتقبل جميع الدعوات مـن قبل الرجال، 
وال يهمهـا سـوى السـهر والذهـاب إىل 
الحفـالت، إنها مـن النوع غري املسـتقر 

وغري القابل للزواج.
6.املرأة الشقية واملدللة:

هي التـي نشـأت وترعرعـت وكل يشء 
العمـل  إىل  الحاجـة  دون  إليهـا  يصـل 
والخـربة، هـذا النوع مـن النسـاء يجد 
صعوبـة يف التضحية والزواج، وهي التي 

دائماً تطلب التضحية، ولكن مهما فعلت 
لها، فلـن ترىض عنك، بل سـتظل زوجة 

غري جيدة
7. املرأة التي تطلب االهتمام:

يرغبـن  اللواتـي  النسـاء  جميـع  مثـل 
باالهتمام، ولكن عندما تصبح هاجسـًا 
فهـي ليسـت فكرة جيـدة، لكـن الزوج 
الصالـح يتأكـد أن لديـه الوقـت الـكايف 
لزوجتـه، ولكـن هذا ال يمكـن أن يحدث 
دائمـاً، وعىل الزوجـة الصالحة يجب أن 

تفهم هذا األمر.
 8. املرأة النمامة:

يحتاج الرجل دائماً إىل امرأة تقف جانبه 
يف جميـع خططـه وأعمالـه، وليس ذلك 
النوع من النسـاء اللواتي يقضني معظم 

أوقاتهن يف الثرثرة والنميمة.
9. املرأة غري امللتزمة:

هـي التـي تجـد صعوبـة يف االلتـزام يف 
العالقـة، تجد أيضـاً صعوبـة يف الزواج، 
إنها تفقـد االهتمام بـكل يشء برسعة، 
األمر الـذي يجعلها تفقد الرتكيز بشـأن 

االرتباط.
10. املرأة غري املحرتمة:

االحرتام سمة مهمة جداً، يجب أن تكون 
موجودة يف كل امرأة، وبالتأكيد يف شخص 
تريد قضاء بقيـة حياتك بقربه، لذا فكر 

مرتني قبل اتخاد أي قرار بالزواج.

تبـدأ  املدرسـة،  اىل  العـودة  مـع 
عـام  إلسـتقبال  اإلسـتعدادات 
دراّيس جديـد مـيلء بالتحديـات 

للطفل ولألم عىل حّد سواء.
ولكي تمّر هذه الفرتة بأقل توتر 
ممكن، إحريص عىل التقيد بهذه 

التوصيات: 
طفلك نال عالمة متدنية؟

غالًبـا ما تلجـأ األمهـات اىل لوم 
الطفـل وتنفيـذ مختلـف أنـواع 
العقـاب معـه إذا تراجـع أداؤه 
املدريس ونال عالمة متدنية. لكن 
ذلـك األسـلوب ال يشـجع الطفل 
عىل التقدم بل عىل العكس يزيده 
خوًفا من العقاب ويعيق تقدمه! 
شـجعي طفلك يف املقابل وابحثي 

عن نقاط ضعفه للعمل عليها.
طفلك مجتهد أكثر من أخيه؟

تقـع األم عـادة بالفـّخ نفسـه، 

عـن  طفلهـا  تشـجيع  تحـاول 
طريق مقارنته بأخيه «شـقيقك 
مجتهد أكثر منك» ،»أختك مهذبة 
بعكسـك»... لكنها ال تدرك طبًعا 
الغـرية  يثـري  هـذا  أسـلوبها  أّن 
بـني األشـقاء ويخلـق يف الطفل 
األضعف عقًدا نفسّية وإحساًسا 

بالدونّية.
أسـلوب  اسـتخدام  حـذاِر  لـذا 
املقارنـة بني األطفـال، واحريص 
يف السياق نفسـه عىل التأّكد من 
أّن املعلمة ال تقارن طفلك بأخيه 
يف سـّنه او بأي طفل آخر ملا لذلك 
من تداعيات نفسية سيئة عليه.

«ال لخلق الروتني»... 
الروتـني مهـم يف حيـاة طفلـك، 
هـو  املنـزل  أّن  تنـيس  ال  لكـن 
املتنّفس الوحيد للطفل من كافة 
الضغوطـات واملخاوف واألنظمة 

والقواعـد. مـن الجّيـد ال بل من 
الرضوري أن تخلقي روتيًنا ملوعد 
املذاكـرة واللّعب  نومـه، ووقـت 

واإلستحمام وما اىل هناك.
لكـن كوني يف الوقـت عينه مرنة 
وال بـأس يف خـرق الروتـني بـني 
الحني واآلخـر، وتذّكري أّن البيت 
ليـس معسـكرًا بـل هـو مصدر 

األمان والراحة لطفلك.
«طفيل لم يأكل طعامه!» 

مـن  تجعـيل  ال  ونكـّرر،  نعـود 
بهـا  يقـوم  أمـوًرا  الواجبـات 
باإلكـراه ومن بينهـا الطعام. ال 
تجربيه دائًمـا عىل تناول الطعام 
بل اجعليه يقـوم بذلك من تلقاء 
نفسـه. تأكـدي أنـه لـن يتحّمل 
الجوع وان امتنع مرة عند تناول 
طعامه يف املدرسة فمن املفرتض 

انه لن يكرر ذلك ثانية.

نعم قال أينشتاين ذلك، والسبب يف كالمه 

ان النحل يقوم بعمليات تلقيح النباتات، 

ولـو انقـرض النحـل سـيقل الغـذاء او 

يختفي فيهلك اإلنسان. 

وتـدل االحصائيـات يف الواليـات املتحدة 

ان النحـل يلقح ما قيمتـه ١٤ مليار من 

البذور يف الفواكه والخضار وغريها.

 Vanishing of وناقـش الفيلم الوثائقـي

أرضار   ٢٠٠٩ عـام  الصـادر   the Bees

غيـاب النحل عـن الطبيعـة منطلقاً من 

مقولة أينشـتاين، وأجـرى مقابالت مع 

مختصني وعلماء ومهنيـني، ليتوصل إىل 

حقيقـة مفادهـا أن االقتصاد سـيختل 

بشـكل هائل والعالم سـيدخل يف فقدان 

توازن خالل سنوات بعد غياب كل النحل 

عـن األرض.ويف تقريـر علمـي أصدرتـه 

قناة بي بـي يس يف عام ٢٠١٤، فإن ٩٠٪ 

من محصول العالم الزراعي سـيختفي، 

واالقتصـاد الزراعـي سـيتعرض لرضبة 

مقدارها ٣٠ مليار دوالر سنوياً.وتضيف 

القناة «سيكون من الصعب تخيل ٧ مليار 

إنسـان عىل قيد الحيـاة، يف حال انقرض 

النحل، فحتى الحيوانات التي تعيش عىل 

النباتات سـتموت أيضاً!»عـىل كل حال، 

يؤمن بعض العلماء الجدد أن العلم قادر 

عىل تخليص البرشية خالل سـنوات من 

هذه املعضلة، بحيث يؤمنون الغذاء عرب 

وسـائل تكنولوجيـة مختلفة عن الطرق 

الطبيعية، لكن عندما قال اينشـتاين تلك 

املقولة فقد كان عىل حق.
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املكونات:

٢-١ كوب دقيق

١ ملعقة صغرية ملح

١ ملعقـة صغرية بيكربونات 

الصودا

١ كوب عني جمل

١ كوب شيكوالت شيبس

١ كوب زبدة لينة

كوب سكر ناعم

٢ عدد بيض

١ باكت فانيليا

١-١ كوب موز مهروس

١ كوب لبن رايب

طريقة التحضري:

تـرضب السـكر + الزبـدة + 

البيض + فانيليا +لبن

نضـع الدقيـق + بيكربونات 

+ شكولت شـيبس ثم نضع 

املوز ويقلب كله مع بعض.

صينيـة  يف  الخليـط  نضـع 

ويدخـل الفـرن عيل حـرارة 

١٨٠ درجـة وملد ٣د٤ سـاعه 

ايل سـاعه ويمكن ايضا عمل 

قوالـب كـب كيك مـن نفس 

العجني.

تبـني ان تنـاول القهـوة يوميـا يخفـض خطـر موت 
متوسـطي العمر واملسنني بنسـبة تزيد عىل ١٥ باملائة.
جاء هذا يف التقرير الـذي نرشه املركز الوطني الياباني 
لألمراض الرسطانية، اسـتنادا اىل نتائج الدراسات التي 
اشرتك فيها أكثر من ٩٠ ألف شخص، اعمارهم بني ٤٠ 

و٦٩ سنة.
طلب الباحثون من املشرتكني يف الدراسة امالء استمارة 
تتضمـن معلومـات عن نـوع األغذية التـي يتناولونها 
يوميـا. بعـد ذلـك قـارن الخرباء هـذه املعلومـات مع 
احصائيات الوفيات خالل ١٩ سـنة.. استنتج الباحثون 
من نتائـج عملهم هـذا أن الذين يتناولـون يوميا ١-٢ 

فنجان من القهوة ينخفض خطر موتهم تقريبا بنسبة 
١٥ باملائـة، يف حـني ينخفـض هـذا املؤرش بنسـبة ٢٤ 
باملائة عند الذين يتناولون ٣-٤ فناجني يوميا.. ويتميز 
الشـاي األخـرض بنفـس الخـواص، حيـث ان تناول ٥ 
أكواب منه يوميا بصورة منتظمة يخفض هذه النسبة 
عند الرجـال اىل ١٣ باملائة، وعند النسـاء اىل ١٧ باملائة.
وحسـب قول الربوفيسـور مانامـي اينوا مـن جامعة 
طوكيـو، فـإن آليـة التأثـري االيجابي للقهوة والشـاي 
األخرض يف جسم اإلنسان لم تدرس بصورة نهائية حتى 
اآلن، ولكن يمكن القـول ان الدور الفعال يعود اىل مادة 

الكافيني املوجودة يف القهوة والشاي األخرض.
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ُيعترب الفازلني أحد أكثر املنتجات استعماالً لتقوية الشعر وحمايته 

من األرضار التي ُتسـبب يف تسـاقطه، نظراً الحتوائه عىل الشـمع 

املرطب، والزيوت املعدنية املغذية للشعر.

اغـريف كميـة صغرية مـن الفازلني بحجـم حبة البـازالء، وافركي 

بها جذور شـعرك حتى األطراف. غطي شـعرك بمنشـفة أو قبعة 

بالسـتيكية، واتركي عالج الفازلني عىل شـعرك لبضع سـاعات أو 

طوال الليل. يف صباح اليوم التايل، اشـطفي شعرك جيداً بالشامبو 

واملاء.

كـّرري هـذه الطريقـة مرتـني أسـبوعياً للحصـول عـىل النتائج 

املرجوة.

ثّمة طرق عّدة لتطويل الشعر باستخدام الفازلني والزيوت الطبيعية 

ذات خصائص معّززة لنمو الشعر وتطويله. إليك، أهمها:

الفازلني وزيت جوز الهند

طريقـة التحضري واالسـتخدام: ذوبي ملعقة كبرية مـن الفازلني 

يف حمام سـاخن مع الحـرص عىل عدم اختالطه باملـاء، وأضيفي 

إليـه ملعقـة صغرية من زيت جـوز الهند. امزجـي املكونات جيداً 

للحصـول علىى مزيـج لنّي، ووزعيه عىل شـعرك من الجذور حتى 

أطراف الشـعر، مع تدليك فروة الرأس أيضاً. غطي شـعرك بقبعة 

بالستيكية ملدة ساعة، ثم اشطفي شعرك جيداً بالشامبو واملاء.

طّبقي هذه الطريقة مرتني أسبوعياً.

الفازلني واأللوفريا لتطويل الشعر

طريقـة التحضـري واالسـتخدام: امزجـي ملعقتـان كبريتان من 

الفازلـني مع ملعقة كبرية من هالم األولوفريا، للحصول عىل مزيج 

متجانـس. وطّبقيـه عىل شـعرك ابتداًء مـن فروة الـرأس وصوالً 

إىل الجذور وأطراف الشـعر. غّطي شـعرك بقبعة بالسـتيكية ملدة 

ساعتني، ثم اشطفي شعرك جيداً بالشامبو واملاء.

كّرري هذه الوصفة مرتني أسبوعياً.

فوائد الفازلني للشعر

يحتفظ محتـواه العايل من الزيوت املعدنية والبرتولية بالرطوبة يف 

الشعر، ويقلل من التجعد، ويمنع املزيد من التكرس.

يساعد عىل تعزيز نمو الشعر، ويحارب قرشة الرأس.

يرطب الشعر من الجذور حتى األطراف.

يعالج القمل يف الرأس.

يقيض عىل القرشة.

يقوي الشعر ويحميه من التقصف.

يقلل من الحكة واالحمرار يف فروة الرأس.

يحافظ عىل ثبات لون الشعر.

يحمي الشعر من األرضار الناجمة عن االستشوار.

يف مـا ييل أفضل ١٠ أنواع من الفاكهة 
ـط الجسـم وتمدُّه  الصحية التي تنشِّ
للعـروس  رائعـة  وهـي  بالطاقـة، 
التغذية  خصوصاً، وفـق اختصاصية 

العالجية ومدربة الصحة فاتن فواز.
١- التفاح

غنـي  الفاكهـة،  أنـواع  أشـهر  مـن 
وغـري  للذوبـان  القابلـة  باألليـاف 
البكتـني،  مثـل  للذوبـان،  القابلـة 
الهيميسـليلوز والسـليلوز.. تساعدِك 
عىل إدارة مسـتويات السـكر يف الدم، 
تعزيـز الهضـم الجيـد ودعـم صحة 
األمعـاء والقلـب. باإلضافـة إىل ذلك، 
 «C» فهي مصـدر جيـد لفيتامني يس
بات  والبوليفينول النباتـي، وهي مركَّ
مقاومة لألمراض. يف الواقع، قد يؤدي 
تنـاول التفاح بانتظام إىل تقليل خطر 
اإلصابـة بأمـراض القلـب، السـكتة 
الدماغيـة، الرسطـان، زيـادة الوزن، 

السمنة واالضطرابات العصبية.
٢- التوت الربي

بخصائصـه  الـربي  التـوت  ُيشـتهر 
املضادَّة لألكسدة واملضادَّة لاللتهابات. 
عىل وجـه الخصـوص، تحتـوي عىل 
نسـبة عالية من األنثوسـيانني، وهو 
يمنـح  نباتيـة، وفالفونويـد  صبغـة 
التوت األزرق لونه البنفسـجي املميَّز. 
ب يف محاربة الجذور  يساعد هذا املركَّ
الحـرَّة املدمرة للخاليـا التي يمكن أن 

تؤدي إىل األمراض.
إىل  الدراسـات  مـن  العديـد  أشـار 
الفوائـد الصحية لنظـام غذائي غني 
باألنثوسـيانني، مثـل انخفاض خطر 
 ،٢ النـوع  مـن  بالسـكري  اإلصابـة 
أمراض القلب، زيادة الوزن، السمنة، 
ارتفاع ضغط الدم وأنـواع معينة من 

الرسطان.
٣- املوز

إىل جانب توفري ٧٪ من القيمة اليومية 
«DV» للبوتاسيوم، يحتوي املوز عىل:

القيمـة   ٪٢٧ نحـو   :B٦ فيتامـني   -
اليومية.

فيتامـني C: نحـو ١٢٪ مـن القيمـة 
اليومية.

املغنيسـيوم: نحـو ٨٪ مـن االحتياج 
اليومي.

باإلضافة إىل ذلك، فإنها توفر مجموعة 
بات النباتية ُتسـمى  متنوِّعة من املركَّ
البوليفينول والفيتوستريول، وكالهما 
يدعـم صحتِك العامة. عالوة عىل ذلك، 
فهـي تحتـوي عـىل نسـبة عالية من 
الربيبايوتكس، وهي نوع من األلياف 
التي تعـزِّز نمـو البكترييـا املفيدة يف 
األمعـاء.. املوز األخرض غـري الناضج 
يحتـوي عىل نسـبة عالية من النشـا 
املقـاوم ومصـدر جيِّد للبكتـني الذي 
يحتوي عىل األلياف الغذائية. تمَّ ربط 
كليهمـا بعدد مـن الفوائـد الصحية، 
بما يف ذلك تحسـني التحكم يف نسـبة 
السكر يف الدم وتحسني صحة الجهاز 
الهضمـي. أما املوز الناضـج، فُيعترب 
مصدراً ممتازاً للكربوهيدرات سـهلة 

الهضم؛ ما يجعلها رائعة للتغذية قبل 
التمرين.

٤- الربتقال
ُتشـتهر فاكهـة الربتقـال بمحتواها 
العايل من فيتامني C، حيث توفر ٩١٪ 
من القيمـة اليومية يف ثمـرة واحدة. 
كمـا أنهـا تحتوي عـىل نسـبة عالية 
مـن البوتاسـيوم وحمـض الفوليـك 
والثيامـني «فيتامـني B١» واألليـاف 
والبوليفينـول النباتـي.. لقـد وجدت 
الدراسـات أن تنـاول الربتقال الكامل 
ل مـن مسـتويات االلتهـاب  قـد يقلـِّ
الدم والكوليسـرتول وسـكر  وضغط 

الدم بعد الوجبة.
٥- فاكهة التنني

هـذه الفاكهـة غنيـة بالعديـد مـن 
العنـارص الغذائية، بما يف ذلك األلياف 
والحديـد واملغنيسـيوم والفيتامينات 
مثل C وE. وهـي أيضاً مصدر ممتاز 
للكاروتينـات، مثـل الليكوبـني وبيتا 
كاروتني. اعترب األشـخاص يف ثقافات 
جنوب رشق آسـيا فاكهة التنني ملئات 

السـنني كفاكهة تعـزِّز الصحة. عىل 
مدى العقود األخرية، اكتسبت شعبية 

يف الدول الغربية والعربية.
٦- املانجو

ُتعتـرب املانجو، املعروفة باسـم «ملك 
الفواكه»، مصدراً ممتازاً للبوتاسيوم، 
واألليـاف،  الفوليـك،  وحمـض 
A، وC، وB٦، وE، و والفيتامينـات: 

بات  K. كما أنها غنية بالعديد من مركَّ
البوليفينـول النباتيـة التـي تحتـوي 
عـىل مضـادات األكسـدة ومضـادات 
الخصـوص،  وجـه  عـىل  االلتهـاب. 
يحتـوي املانجـو عـىل نسـبة عاليـة 
مـن املنجيفرين، وهو أحـد مضادات 
الدراسات  القوية.. أظهرت  األكسـدة 
أنـه قد يحمي الجسـم مـن األمراض 
املزمنـة، مثـل مـرض السـكري من 
القلـب ومـرض  وأمـراض   ٢ النـوع 
الزهايمر وباركنسـون وأنواع معينة 
من الرسطان. كذلـك، تحتوي املانجو 
عـىل األليـاف؛ ما يسـاعد عـىل دعم 
حركة األمعاء املنتظمة ويسـاعد عىل 

صحة الجهاز الهضمي.
٧- الرمان

ُيعـرف الرمـان بمحتـواه العـايل من 
مضادات األكسدة.. يحتوي عىل قائمة 
بـات النباتية املفيدة.  طويلة من املركَّ
لـه خصائص قوية مضادَّة لألكسـدة 
تسـاعد عـىل  لاللتهابـات  ومضـادَّة 
محاربة الجذور الحـرَّة وتقليل خطر 
اإلصابة بأمراض مزمنة. وجدت إحدى 
الدراسات عالية الجودة أن األشخاص 
عانوا من مستويات أقل من االلتهاب 
بعـد رشب ٨٫٥ أوقيـة «٢٥٠ مل» من 
عصري الرمان يومياً ملدة ١٢ أسـبوعاً، 

مقارنًة بالدواء الوهمي.
٨- األناناس

األنانـاس هـو أحـد أشـهر الفواكـه 
االستوائية.. كوب واحد «١٦٥ غراماً» 
مـن األناناس يوفـر ٨٨٪ من الحصة 
اليومية لفيتامني C و٧٣٪ من القيمة 
اليوميـة للمنغنيـز.. يدعـم املنغنيـز 
وتنظيـم  الغذائـي  التمثيـل  عمليـة 
نسبة السـكر يف الدم، ويعمل كمضاد 
لألكسـدة. يحتوي األناناس أيضاً عىل 
بات البوليفينول التي لها  عدد من مركَّ
خصائص مضادة لألكسـدة ومضادة 

لاللتهابات.
٩- الفراولة

املفضلـة  الفاكهـة  هـي  الفراولـة 
للكثريين؛ فهي لذيذة ومريحة ومغذية 
للغاية. عـىل وجه الخصـوص، ُتعترب 
الفراولـة مصدراً جيـداً لفيتامني يس 
«C» وحمـض الفوليك واملنغنيز.. إنها 
مليئة بالبوليفينول النباتي الذي يعمل 
كمضادات لألكسدة، مثل الفالفونويد 
والقشـور.  الفينوليـة  واألحمـاض 
عـىل وجـه الخصوص، فهـي تحتوي 
عىل نسـبة عاليـة من األنثوسـيانني 
واإليالجيتانـني والربوانثوسـيانيدين، 
التي أظهرت الدراسـات أنها تقلل من 

خطر اإلصابة باألمراض املزمنة.
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١٩١٣ – حاكـم الكويـت الشـيخ مبارك الصبـاح يمنح بريطانيـا امتياز 

استخراج البرتول.
١٩٢٠ – إنشاء حكومة عبد الرحمن الكيالني النقيب.

١٩٥١ - إلغاء اتفاقية الحكم الثنائي املرصي / اإلنجليزي للسودان.
١٩٩٠ - العمـاد ميشـال عون رئيس الحكومة العسـكرية يف لبنان وقائد 
القوات املتمردة يعلن استسـالمه، وبذلك انتهت الحـرب األهلية اللبنانية 

بعد ١٥ سنة من اندالعها.
١٩٩٤ - وصـول الرئيـس األمريكـي بيل كلينتون إىل دمشـق يف أول زيارة 
لرئيس أمريكي إىل سـوريا منذ تلك التي قام بها ريتشـارد نيكسـون عام 

.١٩٧٤
١٩٩٨ - انتخاب غريهارد رشودر مستشاًرا ألملانيا.

٢٠١٠ - الشـيخ سعود بن صقر القاسمي يتوىل حكم إمارة رأس الخيمة 

يف اإلمارات العربية املتحدة بعد وفاة الشـيخ صقر بن محمد القاسـمي، 
وويل عهد اإلمارة السـابق الشيخ خالد بن صقر القاسمي يعلن يف رسالة 
فيديـو عـرب اإلنرتنت إنه هـو حاكم اإلمـارة الجديد وذلـك بصفته النجل 

األكرب للحاكم السابق.
٢٠١١ - ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يعني األمري نايف 
بـن عبد العزيز آل سـعود ولًيا للعهد ونائًبا لرئيس مجلـس الوزراء خلًفا 

لويل العهد السابق األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود.
٢٠١٦ - فوز ناشطتي حقوق اإلنسان اليزيديتني نادية مراد وملياء حجي 

بشار بجائزة سخاروف لحرية الفكر.
٢٠١٩ - الرئيـس األمريكـي دونالد ترامب يعلن مقتل أبـي بكر البغدادي 
زعيـم (داعش) يف عملية خاصة للقوات األمريكية يف ريف إدلب الشـمايل 

يف شمال غرب سوريا.
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ولـد حافـظ عبـد اللـه عثمـان 

عمـر دربـاس القـايض القييس 

الشـيخ  بـاب  بغـداد محلـة  يف 

يف أرسة مـن عشـرية الكرويـة 

جلـوالء  ضواحـي  يف  السـاكنة 

وهـو رجـل عصامـي وعلم من 

اعالم العـراق يف االقتصاد وعقل 

مفكر اقتصادي اسـتطاع جذب 

الوكاالت واالستثمارات األجنبية 

تنسـب سـاحة حافـظ  واليـه 

القايض ببغداد يف جانب الرصافة 

القريبة من جرس االحرار. 

لقـد كان حافظ القـايض تاجرا 

عـام  يف  تـويف  كبـريا  بغداديـا 

١٩٦٨م، وعنـد ذاك تحـول بيته 

للتحـف  متخصـص  محـل  إىل 

والسـجاد النادر، وباسـم : (دار 

الديـوان) يـرشف عليـه ثالثـة 

شـبان جمعتهم هوايـة البحث 

عن النوادر واالنتيكات من بينها 

سجادة صنعت للملكة فكتوريا 

التـي توفيـت سـنة ١٩٠١ عثر 

عليها يف أحد املحالت القديمة يف 

بغداد.

كان حافظ القـايض مقربا من 

صنـاع القـرار يف العهـد امللكي 

معروفـا  وكان   ١٩٢١-١٩٥٨

بأريحيته وكرمـه ونخوته كأي 

بغـدادي اصيـل وكان من ارسة 

متوسـطة الحال ونشأ عصاميا 

إعتمـد عـىل نفسـه يف تكويـن 

ثروته. 

وقـد وصفـه طالب مشـتاق يف 

مذكراتـه وقـال عنـه انـه مـن 

(االجاويـد) ألبنـاء محلتـه باب 

الشيخ وكانت محالته التجارية 

يف رأس جـرس االحـرار  مدخـل 

شـارع الرشيد وقد تحولت فيما 

بعد إىل محالت بيع االحذية ..

حافظ القايض هـو أول عراقي 

لتوزيـع  وكالـة  عـىل  حصـل 

يف  (الراديـو)  املذيـاع  أجهـزة 

بغـداد، كمـا حصل عـىل وكالة 

بيـع سـيارات فـورد االمريكية 

املعروفـة، وكان مـن اصدقـاء 

حافـظ القايض عـدد من رجال 

السياسة العراقيني منهم صادق 

البصـام وعبد الرزاق الشـيخيل، 

وكان يف بيـت حافـظ القـايض 

لوحـات  مـن  فنيـة  مجموعـة 

البارزيـن  العراقيـني  للفنانـني 

اللوحـات  بعـض  عـن  فضـال 

العامليـة وأواٍن فضية وزجاجية 

بلورية وصحـون مزينة بصور 

ملـوك العراق وسـاعات للجيب 

الواليـات  يف  مصنـوع  وبيانـو 

املتحـدة األمريكيـة ومجموعـة 

من السيوف والخناجر والبنادق 

واالسـاور  والحـيل  الباروديـة 

عـىل  داره  ويحتـوي  الفضيـة 

املسـبح الكبري املشـيد يف نهاية 

حديقـة الـدار التـي كثـريا مـا 

شـهدت دعوات وسـهرات علية 

القـوم يف العهد امللكي، وهو أول 

من حاول اإلنتاج السـينمائي يف 

بغـداد سـنة ١٩٣٨ وقـد نرشت 

صحيفة العلم العربي أن السـيد 

مصطفى القايض وهو شـقيق 

حافـظ قد سـافر بالطائـرة إىل 

انكلرتا لجلب األجهـزة واللوازم 

السـينمائية تمهيـدا إلنتاج فلم 

سينمائي لكن ذلك لم يتم.

ولقد امتد العمر بحافظ القايض 

ووجد نفسـه وحيـدا مريضا يف 

بريوت وعندما اشـتد به املرض 

طلـب اعادتـه إىل بغـداد ليموت 

فيها.

تويف حافظ القايض عام ١٩٦٨م، 

وآلـت ثروتـه ألخيـه مصطفى 

السـاكن يف لندن، ثـم ورث ثروة 

حافـظ ومصطفـى بعـد وفاته 

قريب لهما وهو خالد القايض.
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يؤكـد اختصاصيـو علـم النفس أن 
٤٠٪ من األمور التـي يتم القيام بها 
تنطلق من الالوعـي.. ومن ذلك مثالً 
بعـض األفعـال اليوميـة التفصيلية 
التي يرى الكثـريون أنها غري مهمة. 
فطريقة الضغط عىل أنبوب معجون 
مـن  القليـل  السـتخدام  األسـنان 
محتـواه يكشـف بعـض الصفـات 

الخفية يف الشخصية.

١. الضغط من أسفل إىل أعىل
مـن  املعجـون  تخرجـني  كنـت  إذا 
األنبـوب بالضغـط عليه من أسـفل 
إىل أعـىل، فهـذا يشـري إىل إّنك تحبني 
الخروج من املآزق ومن دون التفكري 
بالحلـول طويلـة األمـد. كمـا يعني 
هـذا أّنـك تفضلـني االقتصـاد يف ما 
يتعلـق بإنفـاق املـال وأنـك تهتمني 
املحيطني  كثرياً بشؤون األشـخاص 

بـك. ويشـري إىل أّنـك تحبـني النظام 
وتشعرين بالتوتر بسبب الفوىض.

 ٢. الضغط عىل وسط األنبوب
إذا كنـت تضغطني عادة عىل وسـط 
األنبوب لكـي تسـتخدمي املعجون، 
الحركـة  دائمـة  أّنـك  يعنـي  فهـذا 
أحيانـاً  تشـعرين  لكّنـك  وحيويـة. 
بالتوتر وتعيشـني حاالً من الفوىض 
الدائمـة.. فأنـت ال ترتبـني جـدول 

مهماتـك وال تدونـني املالحظات. إال 
أّنـك يف املقابـل اجتماعيـة وتحبـني 
تكوين الكثري من الصداقات وحضور 

املناسبات االجتماعية.
٣ .الضغط عىل أعىل األنبوب

يعتـرب العنـاد مـن أبـرز صفاتـك. 
مـن  الكثـري  تخطـي  فبإمكانـك 
الصعوبات من أجل تحقيق أهدافك. 
إال أّنـك تميلـني أحيانـاً إىل التشـاؤم 
وال تثقـني كثـرياً بالنـاس وتفضلني 
االعتماد عىل نفسـك غالبـًا. كما أّنك 
تظهريـن األنانيـة يف بعـض املواقف 
وتبالغـني يف تقديـر ذاتـك. وهـو ما 

يشعر اآلخرين بالسلبية تجاهك.
٤. الضغـط عىل مناطق مختلفة من 

األنبوب
إذا كنت تضغطني عىل املعجون بهذه 
الطريقة، فهذا يعني أنك تعيشـني يف 
أجـواء أخرى مختلفة عـن تلك التي 
يعيشـها األشـخاص املحيطون بك. 
فأنت تمتلكني إحساساً مرهفاً وفكراً 
إبداعياً.. ولهـذا ال يمكنك أن تفكري 
باألمور عىل غرار ما يفعل اآلخرون. 
وهذا ما يشعرك بالغربة يف محيطك. 
لكـن األفضل أن تتحيل بالتفاؤل وأن 
تحـاويل التأقلم واالنسـجام مع أقل 
قدر ممكن من املواقف والترصفات.
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اخاف ارمش دقيقة وبعد مــا اشوف
وال اشوفن نظرتك ورمشة جفونــك

قانون و تبعتك دون كل النـــــــــاس
ترد انت بجحود وتلغي قانونــــــــك
بعت كل اخللك وجيت انــــــه شراي

عفت امي وابوي وصرت مجنــونك
والجلك جذبت كل احلجوه النـــــاس

من كالو اتركه ال بد يخونـــــــــــــك
وبلحظه االجيت انه وحجيت ويـــاك
كتلي اصحاب نبقى وظهر مضمونك
ظهرتلي احلقيقة بكل االوصـــــــاف

بني معدنك وانكشف لونـــــــــــــــك
ومن ذيج الدقيقة قررت انســـــــاك
الن الكون بيه اهواي يسوونـــــــك
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 1- مـن الخـرضاوات التي ترمـز إىل الخصوبـة (م) - تفرزه 
الغدد.

 2- أصلح البناء - جعله الله سباتا و سكنا (ن) - عاهل.
 3- وجهات نظر - من فقد سمعه.

 4- الذرية (م) - صب املاء صبا متتابعا .
 5- من أعضاء الجهاز الهضمي (م) - عدم اإلنجاب (ن).

 6- متشابهان - هداية و استقامة - عبيد.
 7- من الفواكه - صداق املرأة (م).

 8- قط - أعطى - حرف مكرر.
 9- خفايا (م) - يعرف (م).

 10- الفتي من اإلبل (ن) -  الولد ما دام يف الرحم.

 1-قطـع من الجيـش ما بني خمس أنفـس إىل ثالثمئة - أدام 
النظر إليه يف سكون (م).
 2- مدام - خيوط النعل.
 3- الراية - متشابهان.

 4- نجده يف كل يشء - أقرب النجوم إىل األرض.
 5- ساعورة - بُعد.

 6- من مراحل القمر - تفسري.
 7- مرتقية - رمى املاء من فمه.

 8- حرف مكرر - نعاتب (م).
 9- للتمني (م) - سهر - إدراك.
 10- زواج - من البحار املغلقة.
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مهنياً: تسـتعيد الحرية يف التّرصف والقدرة عىل املناورة، وتحل 
قضايا مالية أو تخوض مفاوضات مع مؤسسة أو مرجع كبري.

عاطفيـاً: توقع الكثري من األمور املهمـة االتي تكون واعدة وتحمل 
معها الكثري من املفاجآت السعيدة جداً.

صحيـاً: ال تختلـق األعذار كلما عرض عليك القيام بنشـاط ريايض 
وخصوصاً يف هذا اليوم.

مهنياً: تشـعر برغبة كبـرية يف أداء كمية كبرية من العمل، ذلك أمر جيد 
جـًدا، لكن ال تدع نفسـك تنغمس يف األعمال بشـكل أكرب مـن الالزم حتى 
ال تهمـل األمور األخـرى يف حياتك.عاطفياً: تعامل مـع الطرف اآلخر بحرص 
كبـري، األمور بينكما لم تصل بعد إىل الدرجة التي تجعلك تتعامل معه بكل هذه 
األريحية.صحيـًا: حاول أن تكتشـف طرًقا أفضل لفهم جسـدك، وكلما فهمت 
جسـدك بطريقة أفضل استطعت التعامل معه بشـكل أفضل، وبالتايل حفظته 

من الرضر الذي قد يصيبه.

مهنيـاً: تثار حولك ضجـة كبرية، ويبدأ تدقيـق يف األمور التي 
قمـت بها أخـرًيا، ليس أمامك إال االنتظار حتـى هدوء العاصفة 
واألمـل أال تتحول األمور إىل األسـوأ.عاطفياً: اختيارك الحب يجعلك 
أكثر رضا بكثري عن نفسك، وأقدر عىل التعامل مع األمور من حولك 
بشـكل أفضل، بعبارة أخرى لقد اخرتت الطريـق الصحيح.صحياً: 
التعاطي بشـكل غـري صحيح مع حالتك الصحية قـد يجعل الكثري 
مـن أمورك أسـوأ بكثري، حاول أن تفعل األمـور بطريقة تضمن لك 

عدم حدوث الرضر.

مهنيـاً: تقوم بإنجاز مهم يف عملـك، لكنك ال تحصل عىل الثناء 
املالئـم، ال تجعل هذا األمـر يحبطك وتأكد أنك سـتحصل عىل ما 
تسـتحقه يوًما ما.عاطفيـاً: عليك أن تتحمل الكثـري من املتاعب إذا 
أردت االسـتمرار يف العالقة، لـذا قرر ما إذا كنت مسـتعًدا لتحمل ذلك أم 
أنـك ترغب يف حيـاة طبيعية.صحياً: التقهقـر التدريجي يف صحتك يجب 
أن يلفـت نظرك لوجود مشـكلة ما عليك التعامل معهـا، إذا لم يكن هذا 

مؤًرشا كافًيا بالنسبة إليك فعليك أن تبدأ بالخوف عىل نفسك.

مهنيـاً: تنطلـق هذا اليـوم ويف جعبتك مـرشوع مهني متطـور جداً 
تعرضـه عىل أربـاب العمل بغية الحصـول عىل املوافقـة للرشوع فيه.

عاطفيـاً: تدرك جيداً أن أسـس العالقة الرصيحة واملتينة هـي الثقة، فإذا 
كنـت تريـد أال تتزعـزع فكن عىل قـدر الثقة.صحيـاً: أنت تكره املستشـفيات 
والدخول إليها، لذا انتبه لصحتك قدر اإلمكان لئال تضطر إىل دخول املستشفى.

مهنيـاً: تقّدمـك يف العمل يتحـّدث عن إمـكان احتاللك منصباً 
مهنياً مهماً يكون بمثابة ترقية لك تقديراً لجهودك وتألقك.

عاطفياً: ال تكن أنانياً، فالرشيك يسـتحق منك معاملة أفضل وأكثر 
نضجاً بعد سنوات طوال أمضيتماها معاً.صحياً: ال تعتمد عىل النصائح 

لتحسني صحتك، بل حاول أن تمارس التمارين الرياضية.

مهنيـاً: حـاول أن تقلص من عالقاتك مع زمالئـك يف العمل إىل 
حـدود الزمالة فقـط، األمور يمكن أن تتعقـد إذا امتدت العالقة 
بينكـم إىل مسـتويات أعمق مـن الزمالة.عاطفياً: ليس من السـهل 
االسـتمرار يف عالقة بهذا التعقيد، لكن لألسـف لن يكون الخروج منها 
أيًضـا أمر سـهل، عليـك أن تحسـب كل خياراتـك قبل اتخـاذ الخطوة 
املقبلـة يف حياتك.صحياً: يمكنك أن تتعلم الكثري ممن حولك عىل صعيد 
املمارسـات الصحيـة التـي يجـب عليك اتباعهـا، أنت فقـط تفتقر إىل 

املعلومات الصحيحة لالهتمام بنفسك.

مهنياً: يوم خالّق وإيجابي يف األعمال ويف النجاحات والعالقات الجيدة 
باملحيط وال سـيما من كانت عالقتك به متوترة بعض اليشء.عاطفياً: 
العراقيل التي يحاول الرشيك وضعها يف طريقك تشـكل لديك حافزاً لتتقدم 
بشـكل أكرب يف مجالك العاطفي.صحيـًا: أمر ما يقلق راحتـك ويوتر أعصابك، 

صارح املقرّبني منك به فرتيح نفسك نوعاً ما.

مهنيـاً: مهاراتك يف العمل لن تتطـور وحدها، أنت بحاجة إىل 
بـذل الجهد من أجـل التعلم ومعرفـة املزيد حـول طريقة أداء 
عملـك، يجب أن تبذل جهـًدا كبريًا يف هـذا األمر.عاطفياً: حاول أن 
تكـون أكثر مرونـة يف التعامل مع طلبات الطرف اآلخـر إذا كنت تريد 
الحفاظ عىل هذه العالقة من االنهيار.صحياً: القفزة الصحية الكبرية 
التـي حققتها لـم تكن نتيجة فـراغ، قمت بالعديد مـن األمور الجيدة 

وأنت تستحق كل ما وصلت إليه.

مهنياً: مسـؤولياتك املهنيـة تزداد يوماً بعد يـوم، وهذا يؤّدي إىل 
تعزيز موقعك والحصول عىل ترقية أو زيادة يف الراتب.

عاطفياً: تكتشف أن خياراتك تجاه الرشيك كانت صائبة وثقتك به 
مستحقة وجدية، فرتتاح نفسياً وتطمنئ إىل املستقبل.

صحيـاً: عليك أن تهتم أكثر بنوعية طعامك، ألن الوزن الزائد يّرضك 
كثرياً ويسبب لك مشكالت.
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مهنيـاً: فرصة جيدة لعثورك عىل وظيفـة أفضل قريًبا، لكن 
حتـى حصول ذلك عليـك االهتمام بعملك الحـايل والتفاني فيه 
حتى آخر دقيقة.عاطفياً: ما فعلته مع رشيكك ليس نهاية العالم، 

فقط قدم االعتذار املالئم وسوف تعود األمور إىل مجاريها مجدًدا.
صحياً: مشكلة الطاقة السـلبية التي تمأل جسدك عىل الدوام هي أكثر 
ما يجب أن تقلق بشـأنه عىل الصعيد الصحي، تعامل مع هذه املشكلة 

وسوف تكون عىل ما يرام.

مهنيـاً: سـاير األوضـاع وال تعرتض، وابتعـد عن املواجهـة حالياً، 
وانتظر ريثما تتضح األمور وتتكشف الحقائق لتديل بشهادتك.

عاطفيـاً: عليـك التنّبـه مـن بعض األخبـار الكاذبـة التي تؤثر سـلباً يف 
أوضاعك العاطفية، وابتعد قدر اإلمكان عمن يسـعى لتوتري العالقة بينك 
وبني الرشيك.صحياً: ال تدع الهموم العائلية واملهنية تؤثر سلباً يف وضعك 

الصحي، بل اخرج من محيطك الضيق.

Ô”aã«@fiçÀ

محمـد أبو بكر هو واحد مـن أكثر الرجال املثريين 
للجدل يف نيجرييا، يبلغ من العمر ٩٢ سـنة وتزوج 
١٠٧ نسـاء، ٩٧ منهـن الزلـن يف ذمتـه و١٠ قـام 
بتطليقهـن. ويدعي أن زواجه هذا هو وحي تلقاه 
من الله.إزدادت شـهرة هذا الرجـل يف عام ٢٠٠٨، 
ملا تم الكشـف عن وثائق بأن لديه ٨٦ زوجة و١٥٠ 
طفـل تقريبا. منهم مـن يعيش معـه يف مقره يف 
«بيـدا» بوالية النيجـر وهنالك من يسـكن معه يف 
منزلـه بالعاصمة الغـوس. تم اتهامـه من طرف 
رجـال الدين بأنه ينتهـك قواعد الدين اإلسـالمي. 
حيث يجب الزواج فقط من أربع نسـاء عىل األكثر 
ومعاملتهـن عىل قدم املسـاواة. لذلـك وجب عليه 
أن يقـوم بتطليـق ٨٢ مـن زوجاتـه أو مواجهـة 

العواقـب. لـن ذلك لم يمنعه مـن الرفض إذ أكد أن 
الديـن اإلسـالمي لم يـورد عقابا ملن يتـزوج أكثر 
من ٤ نسـاء، كمـا أكد بأن كل رجل حـر يف الزواج 
بالعدد الذي يريد. ما أدى إىل اعتقاله بناء عىل طلب 
من املحكمـة الرشعيـة املحلية، ولكـن أفرج عنه 
الحقا برشط اإلبقاء عىل ٤ نسـاء الغري.عىل الرغم 
مـن تهديد املحكمة ملحمد أبـو بكر إال أنه لم يلقي 
بـاال لها وقـام بزيادة زيجاته حتـى أصبحن ١٠٧ 
طلق منهن ١٠ فـرصن ٩٧ زوجة. مبديا اهتمامه 
وقدرتـه عىل الزواج مجددا طاملـا أن ما يفعله هو 
وحي إلهي وجب تحقيقه.الغريب يف أمر هذا الرجل 
أنـه ال يعمل وال حتى زوجاته يعملن. وجريانهم يف 
«بيدا» اليعرفون كيف يستطيعون تدبري نفقاتهم. 

ويف حوار أجرته معه قناة «بي بي يس» اإلنجليزية 
أكـد بعض الناس أنه يرسـل أبناءه للتسـول لكن 
ذلـك أمر خاطئ ألن التسـول لن يدفـع تكاليف ٣ 
أكياس من األرز التي يأكلونها يوميا. وما سئل عن 
طريقته يف تحمل نفقات إطعام جميع عائلته كان 
رده بأن كل يشء من الله.أبو بكر ال ينصح الرجال 
باإلقتداء به ألنه من الصعب السيطرة عىل ٤ نساء 
فقط فما بالك بـ ٩٧ امرأة وعن سؤاله عن طريقة 
التحكم والسيطرة عليهن جميعا أكد بأن ذلك قوة 
وهبها اللـه له وحده.مؤخرا تـم اإلعالن عن وفاة 
هذا الرجل بسـبب مرض رسيع لكنـه خرج نافيا 
ذلك مؤكدا أن السـبب يف هذه اإلشـاعة هو حسـد 

الناس له ل أن الله اصطفاه من بينهم.
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تلقى نقيـب الصحفيني العراقيني 
مؤيد الالمـي، املزيد مـن التهاني 
وباقـات الـورد بمناسـبة اعـادة 
الصحفيني  انتخابه رئيسا التحاد 

العرب.
وقدمـت قيـادة قـوات الرشطـة 
االتحاديـة، باقـة ورد وتهنئـة اىل 
نقيب الصحفيـني العراقيني مؤيد 
الالمـي ملناسـبة اعـادة انتخابـه 

رئيسا التحاد الصحفيني العرب.
كما تلقى الالمي باقة ورد وتهنئة 

من فرع نقابـة الصحفيني يف ذي 
قـار بمناسـبة تجديـد الثقـة به 
رئيسـا التحاد الصحفيني العرب ، 
قدمهما رئيس الفرع عبد الحسن 
داود، كما تلقـى باقة ورد وتهنئة 
مـن فـرع نقابـة الصحفيـني يف 
محافظـة املثنـى ملناسـبة تجديد 
الثقة به رئيسا التحاد الصحفيني 

العرب .
وكذلك قـدم رئيس الهيئة االدارية 
لنادي العلوية شـامل العاني باقة 

ورد وتهنئـة اىل الالمـي ملناسـبة 
تجديـد الثقـة بـه رئيسـا التحاد 

الصحفيني العرب .
الصحفيـني  نقيـب  تلقـى  كمـا 
العراقيـني باقـة ورد وتهنئـة من 
رئيس تحرير جريـدة عراقنا عيل 
النعيمي، بمناسبة تجديد الثقة به 

رئيسا التحاد الصحفيني العرب.
وايضـا تلقـى نقيـب الصحفيني 
العراقيـني مؤيد الالمـي باقة ورد 
وتهنئـة مـن رئيس فـرع النقابة 

يف محافظـة االنبار أحمد الراشـد 
، ملناسـبة تجديد الثقة به رئيسـا 

التحاد الصحفيني العرب.
الصحفيـني  نقيـب  تلقـى  كمـا 
العراقيـني مؤيد الالمـي باقة ورد 
وتهنئة من ارسة الوكالة الوطنية 
العراقيـة لالنباء ”نينا“ ملناسـبة 
تجديـد انتخابـه لرئاسـة االتحاد 

العام للصحفيني العرب.
وسـلم باقـة الـورد ملؤيـد الالمي 
رئيـس التحريـر الزميـل حافـظ 

الراوي.
كذلك، تلقى الالمـي، تهنئة وباقة 
ورد من عـيل النعيمي وسـعدون 
املالكـي ، رئييس تحريـر جريدتي 
عراقنـا و القبس ، ملناسـبة اعادة 
الصحفيني  انتخابه رئيسا التحاد 

العرب.
وايضا تقـدم صحفيـو محافظة 
الديوانيـة بالتهنئـة والتربيـكات 
ولنقيـب  الصحفيـة  لـالرسة 
الصحفيـني مؤيد الالمي ملناسـبة 

الصحفيني  انتخابه رئيسا التحاد 
العرب لدورة ثانية .

وقال رئيس فرع نقابة الصحفيني 
باسـم  الديوانيـة  يف  العراقيـني 
حبس السـعيدي يف برقيـة تهنئة 
:“ مبـارك لنا ولجميـع العراقيني 
هذا الفوز املسـتحق للسـيد مؤيد 
الالمي برئاسـة اتحاد الصحفيني 

العرب”.
الصحفيـني  نقيـب  تلقـى  كمـا 
العراقيـني مؤيـد الالمـي، تهنئـة 

وباقـة ورد مـن نقابـة املعلمني، 
ملناسـبة اعـادة انتخابـه رئيسـا 

التحاد الصحفيني العرب.
الصحفيـني  نقيـب  ان  يذكـر 
قـد  الالمـي،  مؤيـد  العراقيـني، 
فـاز، االربعـاء (19/10/2022)، 
برئاسـة االتحاد العام للصحفيني 
العـرب للمـرة الثانية عـىل التوايل 
خـالل املؤتمـر العلمـي لالتحـاد 
الـذي عقـد يف العاصمـة املرصية 

القاهرة.


