
بغداد/ الزوراء:
هن�أ كل م�ن رئي�س الجمهوري�ة عب�د 
اللطيف جم�ال رش�يد، ورئيس مجلس 
الوزراء محمد ش�ياع السوداني، ورئيس 
مجل�س النواب محمد الحلبويس، مكون 
الكل�دان واآلش�وريني والرسيان ب�”عيد 
أكيتو”.وق�ال رئي�س الجمهوري�ة عبد 
اللطيف جمال رش�يد، يف تغريدة له عىل 
“تويرت” تابعته�ا “ال�زوراء”: “احتفال 
االش�وري  املك�ون  م�ن  ش�عبنا  أبن�اء 
والكلدان�ي والرسي�ان بعي�د أكيت�و هو 
احتف�اء بالعراقة واملحب�ة وبهاء الحياة 
اإلنس�انية”.واضاف: “كل عام والجميع 
بخري ومرسة وس�ام يف عراق الجميع”.
م�ن جانبه، أكد رئيس مجل�س الوزراء، 
محمد شياع الس�وداني، أن التنوع كان 
وما زال مصدر قوة للعراق الواحد املزدهر 
واملتآخي.وق�ال الس�وداني يف تغريدة له 

تابعته�ا “ال�زوراء”: “نتق�دم بخال�ص 
التهان�ي والتربي�كات إىل أبن�اء ش�عبنا 
م�ن اآلش�وريني والكل�دان والرسي�ان، 
بمناسبة عيد )أكيتو(”.وأضاف أن “هذا 
العيد ال�ذي يمثل إرثاً ثقافي�اً وحضارياً 
وش�عبياً لبلدن�ا، مثلما أن�ه يؤكد أهمية 
وقيمة التن�وع الذي كان وما زال مصدر 
قوة للع�راق الواحد املزده�ر واملتآخي”.
كما هن�أ رئيس مجلس الن�واب، محمد 
الحلبويس، الش�عب العراقي من الكلدان 
واآلش�وريني والرسيان ب�”عيد أكيتو”. 
تابعته�ا  تغري�دة  يف  الحلب�ويس  وق�ال 
“ال�زوراء”:” أبن�اء ش�عبنا العراقي من 
الكل�دان واآلش�وريني والرسي�ان نتقدم 
إليكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات 
بمناسبة “عيد أكيتو” سائلني الله العيل 
القدي�ر أن ينعم عليكم وع�ىل العراقيني 

جميعا بالسام واملحبة”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
يف مش�هد يعك�س التس�امح بني 
األديان أفطر العرشات من املسلمني 
يف ثام�ن أي�ام رمضان يف كنيس�ة 
كاتدرائية مانشس�رت الربيطانية، 
حي�ث رفع األذان فيه�ا ألول مرة، 
كما ش�هدت كنيس�ة دي�ر الاتني 
يف مدين�ة الس�لط األردنية إفطارا 
رمضانيا ضم نحو 200 طفل من 
الرمضاني  اإلفط�ار  األيتام.وجاء 
يف الكاتدرائية الربيطانية العريقة 
ضم�ن فعالي�ة إفط�ار جماع�ي 
م�ن تنظي�م مؤسس�ة “اإلفط�ار 
املفت�وح” )Open Iftar(.ونظمت 
املفت�وح”  “اإلفط�ار  مؤسس�ة 
-وهي مؤسسة إسامية بريطانية 
تعن�ى بإقامة إفط�ارات جماعية 
يف ش�هر رمض�ان م�ن كل عام يف 
أماكن وفعاليات مختلفة- إفطارا 
بحض�ور عدد م�ن الش�خصيات 

الدينية املسلمة واملسيحية.وألقت 
كلم�ات  الديني�ة  الش�خصيات 
مقتضب�ة قب�ل اإلفط�ار، وأكدت 
املؤسسة املنظمة لإلفطار أن هذا 
الح�دث يمث�ل احتف�اء بمختلف 
فئات املجتمع الربيطاني ومساحة 
النتم�اء الجميع م�ن كل األطياف 
مقطع  العرقية.ووثق  والخلفيات 
فيديو نرشته مؤسس�ة “اإلفطار 
يف  املغ�رب  أذان  رف�ع  املفت�وح” 
الكنيس�ة قب�ل رشوع الع�رشات 
من املس�لمني وغريهم من األديان 
األخرى يف تناول وجبات اإلفطار.
وكان مس�لمون يف بريطاني�ا ق�د 
أطلقوا مبادرة “اإلفطار املفتوح” 
منذ بداية ش�هر رمض�ان املبارك، 
وته�دف إلقام�ة اإلفط�ار يف عدد 
م�ن املعال�م املمي�زة يف بريطانيا، 
مثل املتاحف وناطحات الس�حاب 

وماعب كرة القدم وغريها.

بغداد/ الزوراء:
أك�د البنك املرك�زي العراق�ي أن جميع 
التحوي�ات املالي�ة مراقبة م�ن املنصة 
االلكرتونية، فيما أشار اىل أن فتح نافذة 
لبيع الدوالر للمواطنني يخالف الضوابط 
واألع�راف الدولية.وق�ال مع�اون مدير 
عام دائرة االستثمارات يف البنك، محمد 
يون�س، يف ترصيح صحفي: إن “جميع 
التحويات املالية متابع�ة ومراقبة من 
البنك املركزي العراقي من خال املنصة 
 f( �االلكرتونية، ومنصة البيع النقدي ال
i t r(”. وأضاف أن” تلك العمليات تأتي 
ضمن املعايري الدولية الخاصة بمكافحة 
غسيل األموال وتمويل اإلرهاب، وتكون 

متوافقة مع جمي�ع األعراف والقوانني 
الع�راق  بس�معة  تم�س  وال  الدولي�ة، 
والبن�ك املرك�زي واملؤسس�ات املالية يف 
حال ح�دوث أي خلل بتلك التحويات”.

وأش�ار اىل أن” الح�واالت املقبولة بدأت 
يف ط�ور الزي�ادة املس�تمرة، ونتوق�ع 
أن يص�ل البن�ك املركزي اىل مس�تويات 
التحويل  مرتفعة جداً”.وبش�أن معدل 
اليوم�ي للعمات األجنبي�ة، أكد يونس 
أن “ البنك ينرش يومياً مبيعاته النقدية 
والحواالت، والت�ي ترتاوح حالياً ما بني 
100 اىل 150 ملي�ون دوالر، إضاف�ة اىل 

البيع النقدي “.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية 
إلق�اء القبض ع�ىل إرهابي�ني اثنني يف 
صاح الدين وميس�ان.وذكرت املديرية 
يف بيان تلقته “الزوراء”: انه “بعمليتني 
معلوم�ات  ع�ىل  وبن�اًء  منفصلت�ني، 
لقس�م وش�عبة  دقيق�ة  اس�تخبارية 
قيادة عمليات ميسان والفرقة الرابعة 
عرشة التابعة إىل مديرية االستخبارات 

العس�كرية، وبالتع�اون م�ع الق�وات 
األمنية، تم نص�ب كمينني محكمني يف 
منطقة الجمش�ة وناحية الزاب، وعىل 
أثرهم�ا ألق�ي القب�ض ع�ىل إرهابيني 
اثن�ني مطلوب�ني للقضاء وف�ق أحكام 
امل�ادة 4 إره�اب يف قض�اء الرشق�اط 
أن  البي�ان  العزير”.وأض�اف  وناحي�ة 
“االرهابي�ني ت�م تس�ليمهما إىل جه�ة 

الطلب أصولياً”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
املش�رتكة  األركان  هيئ�ة  رئي�س  رصح 
للبنتاغ�ون، م�ارك مي�يل، ب�أن الق�وات 
األوكرانية لن تكون قادرة عىل اس�تعادة 
األرايض بالكامل من روس�يا ه�ذا العام، 
فيما أكد مستش�ار قيادة القوات الجوية 
األوكرانية، يوري إغنات، استخدام كييف 
JDAM- قنابل ذكية” غربي�ة من طراز“

ER .وقال رئيس هيئة األركان املش�رتكة 
للبنتاغون مارك مييل يف مقابلة مع موقع 
Defense One: “ ال أعتقد أنه سيتم القيام 
به يف أي وق�ت قريب ه�ذا العام”.ووفقا 
للجنرال األمريكي، قال الرئيس األوكراني 
فاديمري زيلينسكي إن القوات األوكرانية 
تخطط الحتال جميع املناطق عىل طول 
ح�دود ع�ام 1991، وأش�ار الضاب�ط إىل 

أنه هذه مهمة عس�كرية ج�ادة، وصعبة 
للغاية.ويف األس�بوع املايض، وصف مييل، 
الذي كان يتحدث يف الكونغرس األمريكي، 
رغبة زيلينس�كي يف “إعادة” شبه جزيرة 
الق�رم بأنه�ا متطرفة.كما ش�دد عىل أن 
واشنطن ليست يف حالة حرب مع روسيا، 
ولكنها فقط “تس�اعد أوكرانيا يف القتال 
م�ن أج�ل وح�دة أراضيه�ا”.ويف س�ياق 

اخر، أكد مستش�ار قيادة القوات الجوية 
األوكرانية، يوري إغنات، استخدام كييف 
JDAM- قنابل ذكية” غربي�ة من طراز“
ER )ذخرية الهجوم املبارش ممتد املدى(.

وق�ال يف ترصيح�ات صحفي�ة: “نجحت 
أه�داف  رضب  يف  بواس�طتها  طائراتن�ا 
مهم�ة.. إنه�ا قناب�ل أق�ل تأث�ريا قلي�ا 
ولكنه�ا دقيقة للغاية”.ولفت املستش�ار 

إىل أن أوكراني�ا ترغب يف امتاك املزيد من 
هذه القنابل.يش�ار إىل أنه يف وقت سابق، 
أفادت وس�ائل إعام أوكراني�ة بأن قوات 
كييف قام�ت ألول مرة برم�ي قنبلة جوا 
م�زودة بمجم�ع JDAM-ER،وذكرت أن 
قوات كيي�ف تلقت هذه القنابل “الذكية” 
يف إط�ار حزم�ة املس�اعدات العس�كرية 

األمريكية الدورية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة، تنفيذها 
)5( عمليَّ�ات ضب�ط ه�دٍر للم�ال الع�ام وتاعٍب 
ومخالفاٍت يف هيئة االستثمار والبلديَّة والتسجيل 
العق�اري يف املثنى، فيما كش�فت ع�ن منح إجازٍة 
مل�رشوٍع وهم�يٍّ بكلفة أكثر م�ن 900 الف دوالر.

وأفادت الدائرة يف بيان تلقته »الزوراء«: أنَّ »فريق 
ن، بع�د التحري  عم�ل مكت�ب تحقيق املثن�ى تمكَّ
والتدقيق، من الكش�ف عن منح إجازٍة استثماريٍَّة 
ملرشوٍع وهميٍّ بكلفة )900,297( دوالراً أمريكياً«، 
ُمبّين�ًة »منح إج�ازٍة ملرشوع مفقٍس اس�تثماريٍّ 
وتمتُّعه بامتيازات اإلجازة االستثماريَّ�ة، دون قيام 

هيئة االستثمار يف املُحافظة بالكشف املوقعيِّ عىل 
ذ )3( عمليَّات  املرشوع«.وأضافت أنَّ »الفري�ق نفَّ
ضبٍط ُمنفصلة يف ُمديريَّة بلديَّة السماوة، تمَّ خال 
العمليَّ�ة األوىل ضب�ط ُمعاملت�ي عقد مس�اطحة 
عقاري�ن قامت البلديَّة بتأجريهما بس�عٍر أقّل من 
السعر املثبت يف الضوابط ، األمر الذي سبَّب رضراً 

يف املال العام بلغ مقداره )425,353,250( مليون 
دين�ار، فيما ت�مَّ يف العمليَّ�ة الثانية ضب�ط ُمتَّهٍم 
بتعقي�ب املعامات بالج�رم املش�هود دون وكالٍة 
رس�ميٍَّة أو صفٍة قانونيٍَّة، وتدوين أقواله أصولياً، 
وعرض�ه عىل ق�ايض التحقيق املُخت�صّ الذي قرَّر 

توقيفه«.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
ب�أن   USA Today صحيف�ة  أف�ادت 
دونال�د  الس�ابق،  األمريك�ي  الرئي�س 
ترام�ب، جمع أكثر م�ن 4 مايني دوالر 
خ�ال 24 س�اعة م�ن ص�دور لوائ�ح 
االته�ام بحق�ه، فيم�ا  ُوضعت رشطة 
تأه�ب«،  نيوي�ورك يف »حال�ة  مدين�ة 
قب�ل مث�ول الرئيس األمريكي الس�ابق 

دونال�د ترامب أمام املحكم�ة، الثاثاء.
 ،  USA Today الصحيف�ة  وأوضح�ت 
أنه بعد ساعات قليلة من صدور الئحة 
االته�ام بح�ق ترام�ب، أرس�ل منظمو 
حملته الرئاسية رسائل بريد إلكرتوني 
إىل مؤيدي�ه، يطالبونهم فيه�ا بالتربع 
لحملت�ه االنتخابي�ة، لوق�ف ما وصفه 
الس�احرات«.ومن  ب� »مطاردة  ترامب 

املتوق�ع أن يمثل ترام�ب أمام املحكمة 
يف ال�� 4 م�ن أبريل الج�اري، ووفقا ملا 
قال�ه محامي�ه، ج�و تاكوبين�ا، يعتزم 
ترام�ب إع�ان براءته خال الجلس�ة.

ويف وقت س�ابق، دعا ترامب 74 مليونا 
من أنصاره للتوقي�ع عىل عريضة ضد 
اعتقال�ه املحتمل، وطل�ب من املوقعني 
تقديم تربعات بمبلغ يرتاوح ما بني 24 

دوالرا - 3300 دوالر، لحملته االنتخابية.
يذك�ر أن هيئ�ة املحلف�ني األمريكية يف 
نيويورك، صوتت يف وقت سابق لصالح 
إدانة ترامب، ووفقا لش�بكة CNN نقا 
عن مصادر مطلعة، يتهم مكتب املدعي 
العام يف مانهات�ن ترامب بأكثر من 30 

تهمة باالحتيال التجاري.

هيئة النزاهة تضبط هدراً للمال العام وتالعباً يف عدد من دوائر املثنى

ترامب جيمع 4 ماليني دوالر خالل 24 ساعة من صدور لوائح االتهام حبقه

كشفت عن منح إجازٍة ملشروٍع وهميٍّ بكلفة أكثر من 900 الف دوالر

شرطة نيويورك يف »حالة تأهب« قبل مثوله أمام احملكمة

القاهرة/ متابعة الزوراء:
وصل وزير الخارجية السوري فيصل املقداد إىل القاهرة 
لعق�د مباحث�ات م�ع نظريه املرصي س�امح ش�كري، 
يف زي�ارة ه�ي األوىل منذ س�نوات.ووصل املق�داد مطار 
القاهرة ال�دويل، امس الس�بت، إلج�راء مباحثات حول 
تعزيز العاق�ات الثنائية بني البلدي�ن، وتأتي بعد زيارة 
أجراها س�امح ش�كري وزير الخارجية إىل دمش�ق قبل 
عدة أس�ابيع لدعمها يف مواجهة تداعيات الزلزال املدمر.
وبحس�ب مصادر مطلعة بمطار القاهرة، وصل فيصل 
املقداد وزير الخارجية السوري عىل متن إحدى الرحات 
القادمة من العاصمة الس�ورية دمش�ق وتم اس�تقباله 

بقاعة كبار الزوار.وكان سامح شكري وزير الخارجية، 
قد زار دمشق يف فرباير املايض، “بتكليف من الرئيس عبد 
الفتاح السييس لتقديم التعازي يف ضحايا الزلزال، ونقل 
رسالة دعم ومؤازرة يف املحنة اإلنسانية الراهنة”.والتقى 
شكري بزيارته االخرية لدمشق وزير الخارجية السوري 
والرئيس بشار األسد، بقرص الرئاسة يف أول زيارة له إىل 
س�وريا منذ بداية األزمة عام 2011، وقال شكري خال 
زيارته دمشق: إن العاقات التي تربط الشعبني املرصي 
والس�وري راسخة وقوية، وأن القاهرة ودمشق تعمان 
ع�ىل مواجهة التحديات التي تواجه الش�عب الس�وري، 

وتجاوز اآلثار املرتتبة عن الزلزال املدمر.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
ب�� 30 دقيق�ة م�ن املباحث�ات، انته�ى عىل 
ما يب�دو الخ�اف املتمثل بدمج ق�وات الدعم 
الرسي�ع داخل الجيش الس�وداني باتفاق بني 
األطراف.فقد أفىض اجتم�اع القرص الرئايس 
الذي عقد امس السبت، بني الطرفني إىل اتفاق 
ع�ىل الدمج خ�ال 5 أيام.وتفاهم املجتمعون 
ع�ىل توقي�ع االتف�اق اإلط�اري يف الس�ادس 
م�ن أبريل/نيس�ان الج�اري، بعد ح�ل نقاط 
الخاف بينهم.أتت هذه التطورات بعدما أدت 
الخاف�ات الت�ي عصفت بني ممث�يل الجيش 
الس�وداني وقوات الدعم الرسيع حول قضية 

دمج عنارص األخرية ضمن القوات املس�لحة، 
إىل تأجي�ل التوقيع عىل االتف�اق النهائي الذي 
كان مقرراً امس السبت إىل موعد الحق.وأعلن 
الناطق الرس�مي باس�م العملية السياس�ية، 
خالد عمر يوسف، صباحا أن اجتماعاً سيعقد 
يف وقت الحق اليوم السبت بني األطراف املدنية 
والعس�كرية، واآللي�ة الثاثي�ة لتحديد موعد 
جديد للتوقيع عىل االتفاق الس�يايس النهائي.

كما أشار يف بيان مقتضب إىل أن التوقيع تعذر 
لع�دم التوصل إىل توافق ح�ول بعض القضايا 

العالقة، دون أن يحددها.

القانونية النيابية تكشف لـ            أبرز املقرتحات حول سلم الرواتب اجلديد وتوضح أهم حتديات إقراره
خبري: جمللس الوزراء صالحية تعديل رواتب املوظفني 

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة 
عن ابرز املقرتحات حول س�لم رواتب 
الس�لم  ان  املوظف�ني، وفيم�ا اك�دت 

الرشائي�ة  الق�درة  زي�ادة  اىل  يه�دف 
ان  قانون�ي  خب�ري  رأى  للموظ�ف، 
ملجلس الوزراء صاحية تعديل رواتب 
املوظفني دون الرج�وع للربملان.وقال 

عض�و اللجن�ة، النائب محم�د عنوز، 
يف حديث ل�”ال�زوراء”: ان لجنة االمر 
الديوان�ي 24 بذلت جه�ودا كبرية عىل 
م�دى ف�رتة طويلة للعمل عىل الس�لم 

باعتب�اره من املهام التي تعترب معقدة 
الن في�ه جوان�ب كث�رية. مبين�ا: ان 
القانوني�ة اس�تضافت لجنة  اللجن�ة 
االمر الديواني وجرى البحث واالطاع 

ع�ىل كل التفاصيل الت�ي توصلت اليه 
اللجنة من س�لم كام�ل مع مقرتحات 

ومعالجات للكثري من االمور .

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
اىل املتقاعدين من  أصدر مرصف الرشيد تنويهاً 
حملة بطاقات املاسرتكارد نخيل بشأن االقساط 
اعام املرصف يف  املستقطعة من رواتبهم.وذكر 
بيان تلقته »الزوراء«: أنه »اىل متقاعدي مرصف 
نخيل،  ماسرتكارد  بطاقة  حاميل  من  الرشيد 
االقساط  اسرتجاع  سيتم  بأنه  اعامكم  نود 
بعض  من  مضاعفة  بصورة  املستقطعة 
يوم  قبل  الرواتب  رفع  نتيجة  كانت  املتقاعدين 
¼، وستتم املعالجة وإعادته برسالة نصية خال 

الساعات القادمة«.

الرشيد يعيد األقساط املستقطعة 
من رواتب املتقاعدين

الرئاسات الثالث تهنئ الكلدان 
واآلشوريني والسريان بـ”عيد أكيتو”

ُرفع فيهما األذان ألول مرة .. إفطار رمضاني يف كاتدرائية مانشسرت الربيطانية وكنيسة أردنية

البنك املركزي: مجيع التحويالت 
املالية مراقبة

اإلطاحة بإرهابيني اثنني يف صالح 
الدين وميسان

وزير اخلارجية السوري يصل القاهرة لعقد 
مباحثات مع نظريه املصري

السودان.. اتفاق على دمج قوات الدعم 
السريع داخل اجليش خالل 5 أيام

يف زيارة هي األوىل منذ سنوات 

احتاد الصحفيني العرب يتضامن بكل قوة مع نقابة الصحافة املغربية يف احتجاجها

ص 7مانشسرت سييت يكتسح ليفربول برباعية يف قمة الدوري االنكليزي املمتاز

ص 3

وزير النفط يعلن البدء مبرحلة اإلنتاج التجاري  
السوداني يفتتح مصفى كربالء ويؤكد عزم 

احلكومة رفع الطاقة اإلنتاجية للمصايف 

بغداد/ الزوراء:
افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع 
الس�وداني، مصفى كرباء النفطي بواقع 
140 ال�ف برمي�ل يومي�ا، وفيم�ا اك�د أن 
الحكوم�ة وضعت يف أعىل س�لم أولوياتها 
العمل عىل رفع الطاقة اإلنتاجية للمصايف، 
اعلن وزي�ر النفط، عبد الغني حيان، البدء 
بمرحلة اإلنتاج التجاري يف مصفى كرباء.
وق�ال املكت�ب اإلعام�ي لرئي�س مجلس 
الوزراء يف بيان تلقته »الزوراء«: إن »رئيس 
مجلس الوزراء محمد ش�ياع الس�وداني، 
افتتح مصف�ى كرباء بطاقة اس�تيعابية 
تص�ل إىل 140 أل�ف برمي�ل يومي�اً، وف�ق 
املعاي�ري الدولي�ة املعتم�دة، وذلك بحضور 

وزي�ر النف�ط ومحافظ كرب�اء وعدد من 
الفنيني«.واضاف  املسؤولني واملستشارين 
أن »الس�وداني أجرى جول�ة ميدانية عىل 
مفاصل املصفى واستمع إىل رشح مفّصل 
ع�ن مراحل اإلنتاج، والخطط املس�تقبلية 
للتطوير«.واش�ار البي�ان اىل أن »مصف�ى 
كرباء الذي نفذته رشكة هونداي الكورية، 
يعّد من املش�اريع اإلسرتاتيجية، وهو أول 
مصف�ى يف العراق يعم�ل بتقنيات حديثة، 
ومنتجات�ه البيض�اء ُتنت�ج وف�ق أح�دث 
املواصف�ات األوروبي�ة املصنف�ة صديقًة 
للبيئة، إذ تصل نسبة نقاوة البنزين املنتج 

إىل درجة 95 اوكتان.

البنتاغون: القوات األوكرانية لن تكون قادرة على هزمية روسيا هذا العام
JDAM ”كييف تعلن استخدام القنبلة األمريكية “الذكية

بغداد/ الزوراء: 
أعلن�ت رشكة الُفرات العامة للصناعات الكيمياوية، إحدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن، 
وإمكانيات  بجهود  املُركز  الكربيتيك  حامض  مصنع  ملَُعدَّات  الدورية  الصيانة  أعمال  إكمال 
ُمدير  وأك�َد  املصن�ع.  يف  واإلنتاج  العمل  وُمعاودة  يوما   )  15  ( بلغت  قياسية  وبفرتة  ذاتية 
عام الرشكة املُهندس عل�ي قاس�م كاظ�م يف بيان تلقته »الزوراء«: إنَّ »أعمال الصيانة تمت 
املركزية  الورشة  الفنية والهندسية يف  بجهود استثنائية لكوادر اإلنتاج يف املصنع واملاكات 
والهندسة  الدقيقة  واآلالت  الكهربائية  الصيانة  وكوادر  امليكانيكية  املَُعدَّات  ورشة  وكوادر 
املطلوبة  بالكميات  والكهرباء  النفط  وزارتي  لرفد  األخرى  الساندة  الفنية  والكوادر  املدنية 
وبنوعيات وُمواصفات عالية«، ُمشرياً إىل أنَّ »الصيانة الدورية ُتسهم يف رفع ُمستوى اعتمادية 
الرشكة  »ُمنتجات  أنَّ  إىل  واإلنتاجية«.ولفت  التشغيلية  كفاءته  وتحسني  املصنع  وموثوقية 

الكيمياوية تتمتع بُمواصفات أعىل من املُواصفات العاملية وحاصلة عىل شهادة اآليزو«.

الصناعة ُتعلن استئناف العمل فـي مصنع 
حامض الكربيتيك املركز

التفاصيل ص2   

التفاصيل ص2   

التفاصيل ص2   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   



وزير النفط يعلن البدء مبرحلة اإلنتاج التجاري 

خبري: جمللس الوزراء صالحية تعديل رواتب املوظفني 

السوداني يفتتح مصفى كربالء ويؤكد عزم احلكومة رفع الطاقة 
اإلنتاجية للمصايف 

القانونية النيابية تكشف لـ              أبرز املقرتحات حول سلم الرواتب 
اجلديد وتوضح أهم حتديات إقراره

أكد أن السعر املوازي بدأ ينخفض تدرجيياً بشكل يومي 

األعرجي يؤكد أهمية فتح خطوط 
إنتاج عراقية لتصنيع األسلحة

البنك املركزي: مجيع التحويالت املالية 
مراقبة ومتابعة من املنصة االلكرتونية

سياسي مستقل لـ           : العراق هو املستفيد األكرب من 
عودة العالقات بني السعودية وإيران

األنواء: ارتفاع بدرجات احلرارة يف األيام األربعة املقبلة

أشار إىل أهمية هذه العالقات وانعكاساتها على تطور املنطقة 

بغداد/ الزوراء:

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد 

كربالء  مصفى  السوداني،  شياع 

برميل  الف   140 بواقع  النفطي 

الحكومة  أن  اكد  وفيما  يوميا، 

أولوياتها  سلم  أعىل  يف  وضعت 

اإلنتاجية  الطاقة  رفع  عىل  العمل 

عبد  النفط  وزير  اعلن  للمصايف، 

اإلنتاج  بمرحلة  البدء  الغني حيان، 

التجاري يف مصفى كربالء.

وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 

“الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 

محمد  الوزراء  مجلس  “رئيس  إن 

مصفى  افتتح  السوداني،  شياع 

إىل  تصل  استيعابية  بطاقة  كربالء 

140 ألف برميل يومياً، وفق املعايري 

بحضور  وذلك  املعتمدة،  الدولية 

كربالء  ومحافظ  النفط  وزير 

واملستشارين  املسؤولني  من  وعدد 

الفنيني”.

واضاف أن “السوداني أجرى جولة 

املصفى  مفاصل  عىل  ميدانية 

عن  مفّصل  رشح  إىل  واستمع 

مراحل اإلنتاج، والخطط املستقبلية 

للتطوير”.

واشار البيان اىل أن “مصفى كربالء 

الذي نفذته رشكة هونداي الكورية، 

اإلسرتاتيجية،  املشاريع  من  يعّد 

يعمل  العراق  يف  مصفى  أول  وهو 

بتقنيات حديثة، ومنتجاته البيضاء 

املواصفات  أحدث  وفق  ُتنتج 

األوروبية املصنفة صديقًة للبيئة، إذ 

تصل نسبة نقاوة البنزين املنتج إىل 

اوكتان، ويلتزم املرشوع   95 درجة 

العراقي”.واضاف  البيئة  بقانون 

33 وحدة  أن “املصفى يشتمل عىل 

تشغيلية وخدمية وخزنية بطاقات 

يتضمن  كما  كبرية،  إنتاجية 

ضخ  ومحطة  متكامالً  مستودعاً 

املنتجات إىل املستودعات الخارجية 

ومحطة  الغاز،  لتعبئة  ومعامل 

بـ  ميغاواط،   200 بطاقة  كهرباء 

بطاقة  يعمل  منها  كل  وحدات   4

املصفى  لتزويد  ميغاواط   50

باحتياجاته، وسيجهز  من خاللها 

60 ميغاواط للشبكة الوطنية”.

يف  وضعنا  “لقد  السوداني  وقال 

أعىل سلم أولويات الحكومة العمل 

عىل رفع الطاقة اإلنتاجية للمصايف 

واستكمال  دعم  خالل  من  القائمة 

قيد  التكميلية  اإلنتاجية  الوحدات 

اإلنشاء وتشجيع االستثمار يف قطاع 

التكرير إلنشاء املصايف الحديثة ذات 

املواصفات الفنية املتطورة، وصوالً 

اىل االستغناء عن االسترياد والتحول 

أعىل  لتحقيق  التصدير  مرحلة  اىل 

قيمة مضافة للربميل املصدر”.

النفط  وزير  أعلن  ذلك،  غضون  يف 

بمرحلة  البدء  الغني،  عبد  حيان 

كربالء  مصفى  يف  التجاري  اإلنتاج 

االسرتاتيجي.

خالل  كلمته  يف  الغني،  عبد  وقال 

افتتاح مصفى كربالء االسرتاتيجي، 

فخر  “ليوم  إنه  “الزوراء”:  تابعته 

التجاري يف  اإلنتاج  أن نبدأ بمرحلة 

مصفى كربالء االسرتاتيجي” .

يف  البنزين  “نقاوة  أن  وأضاف 

املصفى تصل إىل 95 أوكتان”، الفتاً 

إىل أن “املصفى ينتج 200 ميغا واط 

من الكهرباء، ويساهم بـ 60 ميغا 

واط لرفد الشبكة الوطنية”.

الزوراء/ حسني فالح:

ابرز  عن  النيابية  القانونية  اللجنة  كشفت 

وفيما  املوظفني،  رواتب  سلم  حول  املقرتحات 

القدرة الرشائية  اىل زيادة  السلم يهدف  ان  اكدت 

الوزراء  ملجلس  ان  قانوني  خبري  رأى  للموظف، 

الرجوع  دون  املوظفني  رواتب  تعديل  صالحية 

للربملان.

وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، يف حديث 

بذلت   24 الديواني  االمر  لجنة  ان  لـ”الزوراء”: 

عىل  للعمل  طويلة  فرتة  مدى  عىل  كبرية  جهودا 

السلم باعتباره من املهام التي تعترب معقدة الن 

القانونية  اللجنة  ان  مبينا:  كثرية.  جوانب  فيه 

البحث  وجرى  الديواني  االمر  لجنة  استضافت 

اليه  توصلت  التي  التفاصيل  كل  عىل  واالطالع 

اللجنة من سلم كامل مع مقرتحات ومعالجات 

للكثري من االمور .

وأضاف: ان هناك قوانني تعطي امتيازات مختلفة 

للموظفني، وهنالك ميل كبري لالنتقال من وزارة 

عىل  انصب  اليوم  النقاش  ان  مؤكدا:  أخرى.  اىل 

انه البد ان يكون السلم منصفا وعادال اىل درجة 

جيدة يف سبيل ان يطمأن املوظف حتى ال تكون 

هناك فروقات كبرية بني درجة ودرجة.

شخصيا  قدمتها  التي  املقرتحات  ان  اىل:  واشار 

واضافة  السابق  السلم  عىل  االعتماد  عدم  هو 

نسب اضافية عليه النه باألساس فروقاته عالية 

فرق  ودرجة  درجة  بني  يكون  ان  يجب  حني  يف 

ثابت حتى يطمأن املوظف .

وأوضح: ان هناك مشكلة حقيقية هي التقاعد، 

وهنالك  االسمي  عىل  مبني  التقاعد  ان  حيث 

مخصصات ثابتة يفرتض ان تضاف اىل االسمي 

رشائية  وقدرة  عيش  عىل  املوظف  يخرج  حتى 

كافية، وهذا جزء من املقرتحات التي جرى عليها، 

فضال عن العالوة السنوية التي يجب ان تتناسب 

اساس  عىل  وليس  شهرا،   12 خالل  الجهد  مع 

رقم ال يقاس ربما يكون اقل من االستقطاعات 

الشهرية عندما يذهب املوظف لتسلم راتبه.

يف  نقاشات عدة ومالحظات  ان هناك  اىل:  ولفت 

االمانة العامة واخرى يف املالية النيابية وايضا يف 

النواب.  لدى  ايضا  ومقرتحات  القانونية  اللجنة 

مؤكدا: ان سلم الرواتب له عالقة بجملة قوانني، 

النزاهة ومفوضية  التعليم الجامعي وهيئة  مثال 

هنالك  اخره،  اىل  والرئاسات  االنسان  حقوق 

مرتبط  فهو  القضية،  بهذه  وتمايز  تخصصات 

بقوانني الوزارات والهيئات فيمكن معالجة االمر 

من خالل اصدار قانون.

مجلس  بقرار  تذهب  اما  الحكومة  ان  وتابع: 

الوزراء وهو مسؤولية حكومية ومالحظة النواب 

لغرض تحقيق مسألة االنصاف والقدرة الرشائية 

الكافية للمواطن.

من جانبه، قال الخبري القانوني عيل التميمي يف 

حديث لـ”الزوراء”: ان قانون سلم الرواتب رقم 

22 لسنة 2008 بني لنا يف جداول ملحقة الدرجات 

الوظيفية ومدة العالوة والرتفيع والتقاعد وجميع 

التفاصيل ذكرها القانون يف 23 مادة، ففي املادة 

الدرجات  ان  بني  القانون  هذا  من  اوال  فقرة   3

جاء  ثم  والجداول  والرتفيع  والعالوات  الوظيفية 

ملجلس  اعطى  ثانيا  فقرة   3 املادة  يف  القانون 

ارتفاع  ضوء  يف  الرواتب  مبالغ  تعديل  الوزراء 

املستوى  تأثري  لتقليل  التضخم يف االسواق  نسبة 

املعايش العام.

وتابع: ثم قالت املادة التي تليها باعتماد هذا سنة 

تعتمد  القانون  ذكرها  التي  االرقام  اي  اساس 

سنة أساس، أي يعني ان السنة املتخذة ارقامها 

ان  مبينا:  أخرى.  سنوات  مع  للمطابقة  اساس 

القانون قابل للتعديل من مجلس الوزراء بقانون 

وفق قاعدة القانون ال يلغى وال يعدل إال بقانون، 

كذلك يجوز ملجلس الوزراء وفق املادة 3 ثانيا ان 

يرفع الرواتب وفق متغريات السوق والتضخم.

بغداد/ الزوراء:
اكد مستشار األمن القومي، قاسم األعرجي، خالل استقباله رئيس هيئة 
التصنيع الحربي مصطفى عاتي حسن، أهمية فتح خطوط إنتاج عراقية 

لتصنيع األسلحة والعتاد.
“الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  القومي  األمن  ملستشار  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
مصطفى  الحربي،  التصنيع  هيئة  رئيس  بمكتبه  “استقبل  االخري  ان 
عاتي حسن، إذ جرى خالل اللقاء بحث سبل تطوير الصناعات الحربية 

العراقية واالرتقاء بها”.
إنتاج عراقية  البيان، عىل “أهمية فتح خطوط  الجانبان، بحسب  وشدد 
لتصنيع األسلحة والعتاد، بما يسهم يف تطوير الصناعة الحربية العراقية، 
رفد  يف  الحقيقي  دورها  لتأخذ  العراقية  الطاقات  أمام  املجال  ويفتح 

الصناعة الوطنية العراقية”.
وأكد األعرجي “دعم مستشارية األمن القومي للجهود التي تبذلها هيئة 
واملؤسسات  الوزارات  إسناد  “رضورة  عىل  مشددا  الحربي”،  التصنيع 
األخرى لعمل الهيئة، والعمل عىل دعمها بكل مقومات النجاح، من أجل 

النهوض واالرتقاء بواقع الصناعة الحربية العراقية”.

بغداد/ الزوراء:
أكد البنك املركزي العراقي أن جميع 
التحويالت املالية مراقبة من املنصة 
فتح  أن  اىل  أشار  فيما  االلكرتونية، 
نافذة لبيع الدوالر للمواطنني يخالف 

الضوابط واألعراف الدولية.
دائرة  عام  مدير  معاون  وقال 
االستثمارات يف البنك، محمد يونس، 
“جميع  إن  صحفي:  ترصيح  يف 
ومراقبة  متابعة  املالية  التحويالت 
من البنك املركزي العراقي من خالل 
البيع  ومنصة  االلكرتونية،  املنصة 

 .”)f i t r( النقدي الـ
تأتي  العمليات  تلك  أن”  وأضاف 
الخاصة  الدولية  املعايري  ضمن 
وتمويل  األموال  غسيل  بمكافحة 
اإلرهاب، وتكون متوافقة مع جميع 
األعراف والقوانني الدولية، وال تمس 
املركزي  والبنك  العراق  بسمعة 
حدوث  حال  يف  املالية  واملؤسسات 

أي خلل بتلك التحويالت”.
املقبولة  الحواالت  أن”  اىل  وأشار 
املستمرة،  الزيادة  طور  يف  بدأت 
اىل  املركزي  البنك  يصل  أن  ونتوقع 

مستويات مرتفعة جداً”.
اليومي  التحويل  معدل  وبشأن 
 “ أن  يونس  أكد  األجنبية،  للعمالت 

النقدية  مبيعاته  يومياً  ينرش  البنك 
حالياً  ترتاوح  والتي  والحواالت، 
دوالر،  مليون   150 اىل   100 بني  ما 
متوقعاً   ،“ النقدي  البيع  اىل  إضافة 
األيام  خالل  التحويالت  يف  زيادة 

املقبلة”.
رصف  سعر  عودة  إمكانية  وعن 
أشار  السابق،  سعره  إىل  الدوالر 
بدأ  املوازي  السعر  أن”  اىل  يونس 
يومي  بشكل  تدريجياً  ينخفض 
أن”  اىل  الفتاً  املاضية”،  األيام  خالل 
لحلحلة  املركزي يعمل جاهداً  البنك 
منها  تعاني  التي  املشاكل  جميع 
املصارف والتجار يف عملية التحويل 

املايل”.
لبيع  نافذة  فتح  إمكانية  وبشأن 
محددة  وبأرقام  للمواطنني  الدوالر 
شهرياً، أوضح يونس أنه” ال يمكن 
أن يكون الدوالر متاحاً ألي مواطن 
وطنية  بعملة  ليس  أنه  باعتباره 
يجب  الدوالر  أن”  مبيناً  للعراق”. 
خارج  للتعامل  مخصصاً  يكون  أن 
التجارة  تمويل  ألغراض  العراق 
والدراسة”.  والعالج  والسفر 
الدوالر  لبيع  نافذة  فتح  أن”  وتابع 
الضوابط  جميع  تخالف  للمواطنني 

واألعراف الدولية”.

الزوراء/ مصطفى فليح:

عائد  املستقل،  السيايس  أكد 

املستفيد  هو  العراق  ان  الهاليل، 

العالقات  عودة  من  االكرب 

فيما  والسعودية،  إيران  بني 

العالقات  هذه  اهمية  اىل  اشار 

املنطقة  تطور  وانعكاساتها عىل 

يف مختلف النواحي.

حديث  يف  الهاليل  وقال 

تعاد  “عندما  انه  لـ”الزوراء”: 

العالقات بني دولتني كبريتني مثل 

فإن  السعودية  والعربية  ايران 

اىل  اطمئنان  برسائل  يبعث  هذا 

التي عاشت  املنطقة  دول  جميع 

االمني  والتشنج  القلق  من  حالة 

جدا  كبري  بشكل  اّثر  والسيايس 

االقتصادي  الوضع  عىل  حتى 

لهذه الدول “.

ايضا  املنطقة  “هذه  ان  واضاف 

وتعترب  العاملية  للتجارة  ممر 

سوق  يف  العالم  مناطق  اهم  من 

الطاقة العاملي باعتبار انها تزود 

سوق الطاقة العاملي بما يحتاجه 

باملئة من   43% من  أكثر  بحدود 

عودة  فبالتايل  والغاز،  النفط 

العالقة اىل طبيعتها واىل ان تكون 

هنالك تهدئة ما بني الدولتني من 

املنطقة  هذه  يجعل  ان  املمكن 

االستثماري  بالجانب  متطورة 

ايجاد مناخ يساعد  العاملي وعىل 

ال  التنمية  عىل  املنطقة  شعوب 

كبرية  مقدرات  تمتلك  انها  سيما 

جدا”.

العب  دخل  اليوم  ان”  اىل  ولفت 

وجهات  وقرّب  املنطقة  اىل  جديد 

الكبرية  الدولتني  بني  ما  النظر 

من  تمتلكه  بما  الصني  وهي 

جدا،  كبرية  واموال  تقنية 

يكون  ان  املمكن  من  فإنها 

املستقبل  يف  شأن  املنطقة  لهذه 

العالم  ان  اعتبار  عىل  القريب 

اليوم، وخصوصا األوروبيني، هم 

املنطقة  هذه  اىل  الحاجة  بأمس 

وقطع  اوكرانيا  يف  حصل  ما  بعد 

الروسية  االوروبية  العالقات 

وامدادات الطاقة الروسية تأثرت 

فمن  كبري،  بشكل  وانخفضت 

االوسط  الرشق  يكون  ان  املمكن 

بديال كامال او بديال بنسبة نصف 

اوروبا  لتزويد  ذلك  من  أكثر  او 

بالطاقة”.

الغاز  خط  “هناك  ان  اىل  واشار 

العراقي  االيراني  وهو  االسالمي 

تركيا،  اىل  يذهب  الذي  السوري 

القطري  الغاز  خط  وكذلك 

عن  يذهب  العراقي  السعودي 

اىل  ثم  سوريا  اىل  االردن  طريق 

والنفط  العراقي  والغاز  تركيا 

النفطية  واملشتقات  السعودي 

االمور ممكن  الكويتية، كل هذه 

ان تكون لها انعكاسات ايجابية 

وهدوء  املنطقة  استقرار  عىل 

املنطقة واالبتعاد عن االحرتاب”. 

املستفيد  هو  “العراق  ان  واكد 

املنطقة  دول  كل  يعني  االول 

العراق  تحتاج  اآلن  العالم  ودول 

التجارة  يف  الوصل  حلقة  ألنه 

التنمية  طريق  باتجاه  ذهب  إذا 

ومستقبال  مرسال  سيكون  فإنه 

واالوربية،  االسيوية  للبضائع 

من  يمتلكه  ما  اىل  باإلضافة 

مقدرات يف سوق الطاقة العاملية”. 

يف  دولة  توجد  ال  “انه  اىل  مشريا 

الخصائص  تمتلك  اليوم  العالم 

العراق  يمتلكها  اليل  واملميزات 

سالم  وصناعة  التهدئة  بعملية 

مستقر يف املنطقة”.

عودة  من  “الخارس  ان  اىل  ولفت 

الواليات  هي  العالقات  هذه 

املتحدة االمريكية وارسائيل”.

بغداد/ الزوراء:

الطقس  حالة  الجوية  األنواء  هيئة  أعلنت 

يف البالد لأليام املقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً 

بدرجات الحرارة يف األيام األربعة املقبلة.

أن  “الزوراء”:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 

األحد سيكون  اليوم  للبالد  الجوية  “الحالة 

الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات 

اليوم  عن  درجات  بضع  ترتفع  الحرارة 

السابق يف جميع مناطق البالد”.

سيكون  االثنني  غد  يوم   “ أن  إىل  وأشار 

يف  الغيوم  بعض  مع  صحواً  الطقس 

املنطقتني الوسطى والجنوبية، أما املنطقة 

جزئياً  غائماً  سيكون  فالطقس  الشمالية 

الحرارة  ودرجات  غائماً،  يكون  وأحيانا 

جميع  يف  السابق  اليوم  عن  قليالً  ترتفع 

مناطق البالد”.

سيكون  املقبل  الثالثاء  “يوم  أن  وأوضح 

الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات 

يف  السابق  اليوم  عن  قليالً  ترتفع  الحرارة 

جميع مناطق البالد”.

األربعاء  ليوم  الجوية  “الحالة  أن  إىل  ولفت 

بعض  مع  صحواً  الطقس  سيكون  املقبل 

لليوم  مقاربة  الحرارة  ودرجات  الغيوم، 

السابق يف جميع مناطق البالد”.
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شرطة نيويورك يف “حالة تأهب” قبل مثوله أمام احملكمة

ليبيا: تصّدع يف جملس الدولة بسبب خالفات أعضائه حول جلنة 6+6
باشاغا: البالد لن تستقر إال بانتخاب رئيس وبرملان

طرابلس / متابعة الزوراء:

ينتظر املجلس األعىل للدولة الليبي تلبية 

مجلس النواب دعوته لعقد أول اجتماع 

للجن�ة 6+6، املنوطة بإنج�از القوانني 

االنتخابي�ة، وفيما يرتق�ب الليبيون ما 

ستس�فر عن�ه مح�اوالت املجلس�ني يف 

إيصاله�م إىل صنادي�ق االق�رتاع، رغ�م 

تنظي�م  نيتهم�ا  يف  الكب�ر  التش�كيك 

انتخاب�ات س�تقصيهما ع�ن املش�هد، 

أكد رئيس الحكومة فتحي باش�اغا أن 

ب�اده “لن تس�تقر إال بانتخ�اب رئيس 

وبرملان”.

وتزامناً مع إعان رئاسة املجلس األعىل 

للدولة تس�مية ممث�ي املجلس يف لجنة 

6+6، األربع�اء امل�ايض، وّج�ه دعوة إىل 

رئاس�ة مجلس الن�واب م�ن أجل عقد 

اللجن�ة اجتماعه�ا األول يف العاصم�ة 

طرابلس خال األس�بوع الجاري، وهو 

ما أك�ده عضو لجن�ة 6+6 عن مجلس 

الدول�ة، فتح الل�ه الرسي�ري، موضحاً 

يف ترصيحات صحافي�ة أمس الجمعة، 

أن اللق�اء األول س�يكون ل�”وضع آلية 

تنظيمي�ة لعمل اللجن�ة، وتحديد مكان 

انعقاد اجتماعاتها”.

وعىل الرغم من هذا االستعداد من جانب 

مجل�س الدول�ة، إال أن�ه يعي�ش حالة 

انقس�ام كبر بني أعضائه، الذين أبدى 

عدد منهم اعرتاضه�م عىل نهج اختيار 

أعضاء اللجنة من قبل رئاس�ة املجلس 

من طريق التزكية، دون أي عقد جلسة 

للتصويت عليهم.

وفيما أش�ار قرار رئاسة املجلس بشأن 

اختي�ار أعضاء اللجنة، إىل أنهم اختروا 

بن�اًء عىل تزكيات أعض�اء املجلس، أكد 

رئي�س املجلس خالد امل�ري، أن عمل 

اللجنة س�يتم يف إطار “الس�عي إلنجاز 

االنتخابات الرئاسية والتريعية طبقاً 

للتعديل الدس�توري الثالث عر، وقبل 

نهاية هذا الع�ام”، وفق ما أكده مكتب 

اإلعام باملجلس.

ويف هذا الش�أن، اعتربت عضو املجلس، 

أمين�ة املحج�وب، أن اختي�ار أعض�اء 

اللجنة “مخال�ف لّائحة الداخلية لعمل 

املجلس”، وأوضحت ل�”العربي الجديد” 

تش�كيل  تف�رض  املجل�س  لوائ�ح  أن 

اللجان املش�رتكة م�ع مجل�س النواب 

ب�”التصويت ال عرب التزكيات”.

وذّك�رت املحج�وب بمخالفات س�ابقة 

أحاطت بظ�روف إقرار مجل�س الدولة 

للتعديل الدستوري الصادر عن مجلس 

النواب، والشكوك يف مدى قانونية جلسة 

إقرار التعديل، معتربة أن تسمية ممثي 

مجلس الدول�ة يف لجنة 6 + 6 “باطل”، 

استناداً إىل أن تشكيل اللجنة مبني عىل 

التعديل الدس�توري الذي انقس�م الرأي 

بشأن إقراره داخل مجلس الدولة.

وي�ربر الرسي�ري، خ�ال ترصيحات�ه 

املجل�س  رئاس�ة  ذه�اب  الصحافي�ة، 

الختيار أعضاء اللجنة بطريقة التزكية 

ب�”تع�ذر انعقاد جلس�ة املجلس ألكثر 

م�ن م�رة”، موضحاً أن لوائ�ح املجلس 

لج�ان  ب�”تش�كيل  لرئاس�ته  تس�مح 

للعم�ل يف مث�ل ه�ذا الظ�رف، رشط أن 

تكون بالتزكية”.

مجلس الدولة الليب�ي يختار ممثليه يف 

لجنة “6+6”

وكان 54 عض�واً بمجل�س الدول�ة ق�د 

أعلن�وا رفضهم إقرار املجل�س للتعديل 

الدس�توري، وأعلنوا نيتهم عدم حضور 

أي جلس�ة الختيار أعض�اء لجنة 6+6، 

وف�ق م�ا أكدته عض�و مجل�س الدولة 

نعيم�ة الحامي، يف ترصيحات س�ابقة 

ل�”العرب�ي الجدي�د”، وه�و األمر الذي 

قد تكون رئاس�ة املجلس قد اس�تبقته 

باختي�ار ممثليها يف اللجن�ة بالتزكية، 

ودون الدعوة لعقد جلسة بالخصوص.

وتس�اند عض�و مجلس الدول�ة ماجدة 

الف�اح، رأي املحج�وب ح�ول مخالفة 

اختيار رئاس�ة املجلس أعض�اء اللجنة 

من طريق التزكية، موضحة أن التزكية 

ج�اءت م�ن قب�ل األعض�اء املؤيدي�ن 

لقانونية جلس�ة املجلس التي أُقرَّ فيها 

التعديل الدستوري، وتساءلت يف حديثها 

ل�”العربي الجديد”، حيال عمق الخاف 

داخل املجلس، وحول “الرافضني الذين 

قاطعوا عملية التزكية”.

ويف رأي آخ�ر يتوس�ط الجانب�ني، يرى 

عض�و مجل�س الدولة بلقاس�م قزيط، 

أن الق�ول إن طريق�ة اختي�ار أعض�اء 

اللجنة غ�ر قانونية “كام غر دقيق”، 

أّن  إىل  الفت�ًا يف ترصيح�ات صحافي�ة 

“من املس�تحيل أن ُتشكل لجنة تحظى 

بموافق�ة كل أعض�اء املجل�س، ونحن 

جاهزون لدعمها، ألن طريقها سيكون 

صعباً”، معت�رباً أن “املجال الحايل ليس 

مج�ال اع�رتاض”، فاملهم�ة صعب�ة يف 

تقديره، بحيث تتطلب “عدم التحدث يف 

األمور الصغرة”.

وينّص التعديل الدستوري عىل “تشكيل 

لجنة مش�رتكة من قبل مجليس النواب 

أعض�اء   )6( س�تة  بواق�ع  والدول�ة، 

بأغلبي�ة  للتواف�ق  مجل�س،  كل  ع�ن 

الثلث�ني م�ن أعضاء كل مجل�س، وذلك 

إلع�داد مروع�ات قوانني االس�تفتاء 

واالنتخابات”.

وحي�ال ه�ذا النص يتس�اءل الناش�ط 

الس�يايس أرشف النيه�وم، عن حقيقة 

موافق�ة أغلبي�ة ثلثي أعض�اء مجلس 

الدول�ة ع�ىل تس�مية ممثلي�ه يف لجنة 

6+6، معت�رباً أن رئاس�ة مجلس الدولة 

“اقرتف�ت خطأً، وس�ترتك به�ذا الخطأ 

ثغ�رة يمكن م�ن خالها الطع�ن أمام 

القضاء عىل نتائج عمل اللجنة، ونسف 

أي تق�دم من قب�ل أي طرف لن تس�ر 

األمور لصالحه”.

وال يأم�ل النيهوم أن تحقق لجنة 6 + 6 

أي إنجاز يف طريق االنتخابات، ويقول يف 

حديثه ل�”العربي الجديد”، إن املجلسني 

“يراهنان عىل اللجنة يف اتقاء أو تأجيل 

خروج أمر االنتخابات عن سيطرتهما، 

إذا أق�دم املبعوث األممي عبد الله باتيي 

ع�ىل تش�كيل وتفعي�ل اللجن�ة رفيعة 

املستوى التي ال يرى املجلسان مصلحة 

لهما يف تش�كلها، ألنها س�تصبح بديلة 

منهما، ويتجاوزهما املشهد”.

ويس�تند النيه�وم يف رأي�ه ه�ذا إىل أن 

التعدي�ل الدس�توري ال�ذي توافق عليه 

املجلس�ان خ�ا نّص�ه م�ن أي م�ادة 

من امل�واد الخافي�ة بينهم�ا، مضيفاً: 

“التعديل الدستوري رّحل قضية ترشح 

العسكريني ومزدوجي الجنسية، وهما 

أك�رب مادت�ني خافيت�ني وقفت�ا عقبة 

أمام أي توافق أو تقارب بني املجلس�ني 

يف الس�ابق، إىل لجن�ة 6+6، فم�ا ال�ذي 

يمكن أن يكون قد اختلف اليوم لتتمكن 

هذه اللجنة من ح�ل الخاف حول هذه 

املواد؟”.

م�ع اس�تمرار األزم�ة الليبي�ة والجدل 

الدائر بني القادة الليبيني حول الرتتيبات 

برملاني�ة  انتخاب�ات  إلج�راء  املؤدي�ة 

ورئاس�ية يف ليبيا، أكد رئيس الحكومة 

فتحي باش�اغا أن باده “لن تستقر إال 

بانتخاب رئيس وبرملان”.

وأض�اف باش�اغا أن�ه يطل�ب “مم�ن 

أو  حقه�م  يف  أخط�أ  أن�ه  يعتق�دون 

تع�دى عليه�م أن يصفح�وا عّما مىض 

يخطئ�ون  الب�ر  لك�ون  ويس�امحوا 

ويصيبون”.

كم�ا دعا من مس�قط رأس�ه يف مدينة 

مرصات�ة، جمي�ع األط�راف إىل خطاب 

تصالحي، من أجل بن�اء الدولة، مبّراً 

ب�أن ب�اده التي عان�ت طوياً بس�بب 

واالنقس�امات  والرصاع�ات  الح�روب 

ووج�ود حكومتني يف ال�رق والغرب، 

“مقبلٌة عىل مرحلة من االستقرار”.

إىل ذل�ك، قال إن افتقاد ليبيا إىل حكومة 

موح�دة “أس�هم يف معان�اة أكث�ر م�ن 

مليون�ي مواط�ن وجعله�م تحت خط 

الفقر، ولذا يجب عىل الجميع العمل من 

أجل عودة االستقرار إىل الباد”.

ورأى أن األحداث التي شهدتها طرابلس 

خال محاولة حكومته دخولها، وقعت 

نتيجة “عدم فهم، مما أدى إىل فوىض”، 

وتسبب يف شقاق خصوصاً يف مرصاتة، 

الت�ي وصفها بأنه�ا “مهمة بالنس�بة 

لليبيا، وليبيا مهمة لها”.

وتس�عى األم�م املتحدة لحش�د الجهود 

م�ن أجل التوص�ل إىل تواف�ق ليبي عىل 

إجراء االنتخابات إلنهاء االنقس�ام بني 

رشق الباد وغربها.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أف�ادت صحيف�ة USA Today ب�أن 
الرئي�س األمريك�ي الس�ابق، دونالد 
ترامب، جمع أكثر من 4 مايني دوالر 
خال 24 س�اعة م�ن ص�دور لوائح 
االتهام بحقه، فيم�ا  ُوضعت رشطة 
مدينة نيويورك يف “حالة تأهب”، قبل 
مثول الرئيس األمركي السابق دونالد 

ترامب أمام املحكمة، الثاثاء.
 USA Today الصحيف�ة  وأوضح�ت 
، أن�ه بعد س�اعات قليل�ة من صدور 
الئح�ة االته�ام بح�ق ترامب، أرس�ل 
منظمو حملته الرئاسية رسائل بريد 
يطالبونه�م  مؤيدي�ه،  إىل  إلكرتون�ي 
فيه�ا بالت�ربع لحملت�ه االنتخابي�ة، 
لوقف ما وصف�ه ترامب ب� “مطاردة 

الساحرات”.
وم�ن املتوق�ع أن يمثل ترام�ب أمام 
املحكم�ة يف ال� 4 م�ن أبريل الجاري، 
ووفقا ملا قاله محاميه، جو تاكوبينا، 
يعت�زم ترام�ب إع�ان براءت�ه خال 

الجلسة.
ويف وقت سابق، دعا ترامب 74 مليونا 
من أنصاره للتوقيع عىل عريضة ضد 
اعتقاله املحتمل، وطلب من املوقعني 
تقديم تربعات بمبل�غ يرتاوح ما بني 
لحملت�ه  دوالر،   3300  - دوالرا   24

االنتخابية.
يذك�ر أن هيئ�ة املحلف�ني األمريكية 
يف نيوي�ورك، صوت�ت يف وقت س�ابق 

لصال�ح إدانة ترامب، ووفقا لش�بكة 
مطلع�ة،  مص�ادر  ع�ن  نق�ا   CNN
يتهم مكت�ب املدعي العام يف مانهاتن 
ترام�ب بأكثر من 30 تهمة باالحتيال 

التجاري.
ويف الس�ياق نفس�ه، ُوضعت رشطة 
مدين�ة نيوي�ورك يف “حال�ة تأهب”، 
قبل مثول الرئيس األمركي الس�ابق 
دونالد ترامب أمام املحكمة، الثاثاء، 
إلباغه بتوجي�ه التهمة الجنائية إليه 
يف قضي�ة دف�ع أم�وال لنجم�ة أفام 

إباحية لراء صمتها.
وأم�رت رشطة مدين�ة نيويورك التي 
تضم 36 ألف رشطي و19 ألف مدني، 
الجمع�ة، كّل عنارصه�ا وضباطه�ا 
باالنتش�ار بلباس�هم الرس�مي ع�ىل 
الطرق العامة وملدة أس�بوع، بحسب 
مصادر يف الرطة تحدثت لتلفزيون 

“أن بي يس”.
“فران�س  وكال�ة  أس�ئلة  ع�ىل  ورداً 
ب�رس”، ق�ال ناط�ق باس�م رشط�ة 
نيويورك، عرب الربي�د اإللكرتوني، إن 

“العنارص ُوضعت يف حالة تأهب، وإن 
الجهاز يبقى مستعداً لاستجابة، إذا 
لزم األمر، وسيضمن للجميع إمكانية 
ممارس�ة حقهم بطريقة س�لمية”. 
وأض�اف الناط�ق باس�م رشطة هذه 
املدين�ة الت�ي له�ا تاريخ م�ن أعمال 
العن�ف، “لك�ن ليس هن�اك يف الوقت 

الراهن تهديدات ذات مصداقية”.
ع�دد  يتج�اوز  ل�م  مانهات�ن،  ويف 
املناهض�ني  أو  املوال�ني  املتظاهري�ن 
لرتام�ب الع�رات. ترك�ز ع�دد م�ن 

معارضي�ه أم�ام ب�رج ترام�ب ع�ىل 
الجادة الخامسة يف نيويورك، ورفعوا 
الفتة كتب عليه�ا “اعتقلوا ترامب”. 
وذل�ك فيما كان ش�خص آخر يس�ر 
يف محيط ال�ربج، حاماً الفتتني كتب 
عليهما “اسجنوه .. وارموا املفتاح”. 
وذكر ش�خص ثالث أيضاً أن “ال أحد 

فوق القانون”.
بعد ذلك يف هذا الحي النابض بالحياة 
يف قل�ب مانهات�ن، كان نيل غرينفيلد 
يلتق�ط ص�وراً مع من�ارصي ترامب 
الذين رفعوا الفتة بش�أن االنتخابات 

الرئاسية لعام 2024.
وبعدم�ا ُص�دم بتوجيه التهم�ة إليه، 
مس�اء الخميس، يف سابقة تاريخية، 
يعتزم الرئيس السابق “القتال” حتى 
النهاية م�ن أجل إس�قاط املاحقات 
الت�ي أطلقه�ا ضده مدع�ي مانهاتن 
ألف�ني براغ، بحس�ب ما ق�ال موكله 

جوزف تاكوبينا.
وترام�ب املقي�م يف فلوريدا، س�يمثل 
الثاث�اء أمام محكم�ة مانهاتن لكي 
ُيبلَّ�غ رس�مياً بالته�م املرتبطة بدفع 
130 أل�ف دوالر يف نهاية 2016 ملمثلة 
دانيل�ز  اإلباحي�ة س�تورمي  األف�ام 

لراء صمتها.
ويعتزم مؤيدو ترامب، وبينهم النائبة 
الجمهورية مارغ�وري تايلور غرين، 
التظاه�ر الثاثاء أم�ام مقر املحكمة 

خال مثوله.

احتاد الصحفيني العرب يتضامن بكل قوة 
ترامب جيمع 4 ماليني دوالر خالل 24 ساعة من صدور لوائح مع نقابة الصحافة املغربية يف احتجاجها 

االتهام حبقه

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
ب�� 30 دقيقة من املباحث�ات، انتهى عىل ما يبدو 
الخاف املتمث�ل بدمج قوات الدعم الرسيع داخل 

الجيش السوداني باتفاق بني األطراف.
فقد أف�ىض اجتماع الق�رص الرئ�ايس الذي عقد 
امس الس�بت، بني الطرف�ني إىل اتفاق عىل الدمج 

خال 5 أيام.
وتفاهم املجتمعون ع�ىل توقيع االتفاق اإلطاري 
يف الس�ادس من أبريل/نيس�ان الجاري، بعد حل 

نقاط الخاف بينهم.
أتت ه�ذه التط�ورات بعدم�ا أدت الخافات التي 
عصف�ت ب�ني ممثي الجي�ش الس�وداني وقوات 
الدعم الرسيع ح�ول قضية دمج عنارص األخرة 
ضم�ن القوات املس�لحة، إىل تأجي�ل التوقيع عىل 
االتفاق النهائي الذي كان مقرراً امس السبت إىل 

موعد الحق.
وأعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، 
خالد عمر يوس�ف، صباحا أن اجتماعاً س�يعقد 
يف وقت الحق اليوم الس�بت ب�ني األطراف املدنية 
والعس�كرية، واآللية الثاثية لتحديد موعد جديد 

للتوقيع عىل االتفاق السيايس النهائي.
كما أش�ار يف بيان مقتض�ب إىل أن التوقيع تعذر 

لع�دم التوص�ل إىل توافق ح�ول بع�ض القضايا 
العالقة، دون أن يحددها.

إىل ذلك، أكد أن جميع األطراف ستواصل انخراطها 
يف مناقش�ات ج�ادة، من أج�ل تج�اوز العقبات 
األخرة يف طريق الوصول التفاق يس�رتد مس�ار 
التحول املدن�ي الديمقراطي، وتتش�كل بموجبه 

سلطة مدنية تقود املرحلة االنتقالية يف الباد.
يش�ار إىل أن املش�اركني )مدني�ني وعس�كريني( 
كانوا فشلوا بورشة اإلصاح األمني والعسكري، 
األربعاء املايض، 29 مارس، يف الخروج بتوصيات 
ح�ول مواضيع اإلصاح ودمج القوات املس�لحة، 
حيث احتدت النقاش�ات يف صب�اح ذلك اليوم بني 

ضباط من الجيش وآخرين من الدعم الرسيع.
وقب�ل االتفاق أغلق مجلس نظارات البجا الطرق 
يف واليت�ي كس�ا والبحر األحمر رشق الس�ودان 

رفًضا لاتفاق السيايس.
واتفقت األطراف الس�ودانية املدنية والعسكرية 
بعد أشهر من املناقشات والخافات، عىل التوقيع 
ع�ىل اتفاق س�يايس نهائ�ي يف األول م�ن أبريل، 
والتوقي�ع عىل مس�ودة الدس�تور االنتق�ايل يف 6 
منه، والبدء يف تش�كيل السلطة االنتقالية بحلول 
11 من الش�هر ذات�ه، من أجل العودة إىل املس�ار 

الديمقراط�ي الطبيعي يف الباد، وتس�ليم الحكم 
إىل سلطة مدنية خالصة، إال أن الخافات األخرة 
الت�ي عصفت بني الجيش والدع�م الرسيع أجلت 

تلك املواعيد.
وكان  التوقيع عىل االتفاق النهائي لنقل السلطة 
للمدنيني تأجل والذي كان مقررا له، امس السبت، 

إىل موعد الحق بس�بب عدم حس�م الخافات بني 
األطراف العس�كرية بحسب ما كشف عنه ملوقع 
س�كاي نيوز عربية قيادي كبر يف القوى املدنية 
املنخرط�ة يف العملي�ة السياس�ية الجارية حاليا 

لحل األزمة السودانية.
وأوض�ح القي�ادي أن اجتماع�ا س�يعقد خ�ال 

الساعات املقبلة لحسم الخافات حول التفاصيل 
العالق�ة باإلص�اح العس�كري؛ متوقع�ا أن يتم 
االتف�اق عىل الس�ادس م�ن أبري�ل كموعد جديد 

لتوقيع االتفاق اإلطاري.
وب�رزت خ�ال الس�اعات املاضية خاف�ات بني 
الجي�ش والدع�م الرسيع؛ حول آلي�ات ومواقيت 
ورشوط الدم�ج؛ حي�ث يقرتح الجي�ش إخضاع 
ضباط الدعم الرسي�ع للروط املنصوص عليها 
يف الكلي�ة الحربي�ة ووقف التعاق�دات الخارجية 
والتجني�د واالبتع�اد ع�ن العمل الس�يايس فيما 
اش�رتط الدع�م هيكل�ة الق�وات املس�لحة قب�ل 

الدمج.
وأثار انسحاب مفاجئ ملمثي الجيش من الجلسة 
الختامي�ة لورش�ة اإلصاح األمني والعس�كري، 
األربع�اء، جدال واس�عا ح�ول مس�تقبل العملية 
السياس�ية الجارية حاليا؛ لكن القوات املس�لحة 

قالت إنها ملتزمة بالعملية السياسية.
وكشفت مصادر عسكرية عن أن سبب انسحاب 
ممث�ي الجيش من الجلس�ة جاء لع�دم الوصول 
إىل مواقيت وأس�س مح�ددة لدمج ق�وات الدعم 
الرسي�ع يف الجي�ش؛ وه�و ما ق�ال عن�ه رئيس 
مجلس السيادة عبدالفتاح الربهان يف وقت سابق 

إنه رشط أسايس للميض يف العملية السياسية. 
م�ن جانبه، أوض�ح خالد عمر الناطق الرس�مي 
باس�م العملية السياس�ية أن الورشة خلصت إىل 
رضورة دم�ج الدعم الرسي�ع ومقاتي الحركات 
املس�لحة املوقعة عىل اتفاق الس�ام السوداني يف 
أكتوبر 2020؛ يف الجيش وفقا لألسس املعروفة. 
وق�ال عملي�ة توحيد الجيش الس�وداني س�تتم 
اس�تنادا إىل ورق�ة مب�ادئ عام�ة متف�ق عليها 
بني املدنيني والعس�كريني املوقع�ني عىل االتفاق 

اإلطاري يف الخامس من ديسمرب 2022.  
ويف ترصيحات س�ابقة قال محم�د حمدان دقلو 
نائب رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم الرسيع 
إن�ه ملتزم بدم�ج قواته يف الجي�ش وفقا ملا نص 
عليه االتفاق اإلطاري؛ لكنه ش�دد عىل أن عملية 
الدم�ج تحت�اج إىل إج�راءات وخط�وات محددة 

ووفقا لجدول زمني يتم االتفاق عليه.
وينص مروع الدستور االنتقايل الذي بني عليه 
االتف�اق اإلطاري عىل توحيد القوات املس�لحة يف 

الباد يف جيش مهني واحد.
وبرزت مخاوف يف أعقاب انسحاب ممثي الجيش 
من الجلس�ة الختامية ملؤتمر اإلصاح األمني من 

أن تؤدي الخطوة إىل تأخر العملية السياسية.

السودان.. اتفاق على دمج قوات الدعم السريع داخل اجليش خالل 5 أيام
بعد تأجيل التوقيع على االتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيني 

3 www.alzawraapaper.com

تقارير
No: 7930    Sun    2      Apr    2023العدد:   7930    األحد    2    نيسان    2023

بغداد/ الزوراء: 

أعلن االتح�اد الع�ام للصحفيني العرب 

تضامنه م�ع النقابة الوطنية للصحافة 

املغربية يف احتجاجها عىل امتناع بعض 

املؤسسات اإلعامية عن الوفاء بالزيادة 

يف رواتب الصحفيني والصحفيات.

وقال رئي�س االتحاد الع�ام للصحفيني 

الع�رب، مؤي�د الام�ي، يف بي�ان تلقته 

“ال�زوراء”: ان االتحاد العام للصحفيني 

الع�رب يتضامن ب�كل قوة م�ع النقابة 

الوطنية للصحافة املغربية يف احتجاجها 

عىل امتناع بعض املؤسس�ات اإلعامية 

عن الوفاء بالزيادة يف رواتب الصحفيني 

والصحفيات تنفيذا لاتفاق االجتماعي 

ال�ذي تم توقيع�ه بني النقاب�ة الوطنية 

للصحاف�ة املغربية والجمعي�ة الوطنية 

لإلع�ام والنارشي�ن برعاي�ة الحكومة 

املغربية منذ حوايل شهر. 

وأض�اف: ان االتح�اد الع�ام الصحفيني 

م�ع  املطل�ق  تضامن�ه  يؤك�د  الع�رب 

الصحفي�ني والصحفي�ات باملغ�رب من 

خال نقابتهم، ممثلهم الرعي، ويعلن 

دعمه للخطوات االحتجاجية التي اعلنت 

عنها النقابة الوطنية للصحافة املغربية 

والت�ي تصل اىل ح�د االرضاب العام عن 

العمل.

وتاب�ع: كم�ا يدع�و االتح�اد الحكومة 

العاج�ل لف�رض  التدخ�ل  اىل  املغربي�ة 

تطبيق االتفاق االجتماع�ي، املوقع بني 

التنظيم�ات الصحفي�ة املهني�ة املمثلة 

صحفي�ني  م�ن  للعامل�ني  الرئيس�ية 

ونارشي�ن واتخ�اذ االج�راءات الازم�ة 

يف حال�ة ارصار بع�ض املؤسس�ات عىل 

االجتماع�ي،  االتف�اق  تطبي�ق  رف�ض 

وبالتايل حرم�ان الصحفيني من الزيادة 

يف الرواتب التي اس�تفاد منها زماؤهم 

العامل�ون داخ�ل مؤسس�ات اعامي�ة 

احرتم�ت التزاماته�ا وب�ادرت بتطبيق 

االتفاق االجتماعي. 

واش�ار اىل: ان االتحاد العام للصحفيني 

الع�رب يعرب عن اس�تعداده لتقديم كل 

اشكال الدعم واملساندة للنقابة الوطنية 

للصحافة املغربية يف نضاالتها املروعة 

للدف�اع ع�ن الصحفي�ات والصحفي�ني 

باملغرب. 



جمهورية العراق                       العدد: 38 / ج / 2023
مجلس القضاء األعىل                     التاريخ: 6 / 3 / 2023

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة جنح النارصية  

 م/ اعالن 
اىل املتهمة الهاربة انعام عبد الخرض عبد الجبار العبودي

بالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغ�ك يف صحيفتني محليتني 
بالحضور امام محكمة جنح النارصية يف صباح يوم املحاكمة املوافق 
2023/4/10 الج�راء محاكمت�ك بدع�وى غري موجزة وف�ق احكام 
املادة 457 من قانون العقوبات ويف حال عدم حضورك س�وف تجري 
املحاكمة بحقك غيابيا وفقا للقانون عمال باحكام املادة 143/ج من 

قانون اصول املحاكمات رقم 23 لسنة 1971 املعدل.

القايض
مرتىض سليم خصاف

تهنئة
من بركات ش�هر رمض�ان الفضيل وم�ع ايامه 
املباركة، رزق السيد جعفر حسني والسيدة عقيلته 
بمولودهما الثاني )ولداً( اسمياه )جمال( جعله 
الله من اوالد السالمة والخري والسعادة، وتزامن 
ذل�ك يف نفس اليوم فرح�ة العائلة مع عيد امليالد 
االول البنت�ه )زهراء( تهانينا ومبارك مع بركات 
رمضان الكريم وكل الع�ز وكمال العافية لتدوم 

االفراح واملرسات لزهراء وجمال ووالديهما.
عواد هاشم

جمهورية العراق          العدد/2490/ش/2023
مجلس القضاء األعىل       التاريخ / 2023/3/30 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار       
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

م/تبليغ
اىل/ املدعى عليه / اسعد رزاق حسب

ملقتضيات حس�م الدع�وى الرشعية املرقمة اع�اله واملقامة من 
قب�ل املدعية )رغده ربيع ن�ارص( واملتضمنة طلبها الحكم تأييد 
اقام�ة االطفال كل من  )حوراء وع�ي وزهراء(معها وملجهولية 
مح�ل اقامتك قررت تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميتني بالحضور امام ه�ذه املحكمة بموعد املرافعة املصادف 

2023/4/13 الساعة التاسعة صباحاً وافهم علنا. 
القايض
عباس معني كاظم

جمهورية العراق                      الع�دد/1572/ش/2023
مجلس القضاء األعىل                      التاريخ / 2023/2/29 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار       
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

م/تبليغ
اىل/ املدعى عليها / زهراء هامل فرهود

ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املرقمة اعاله واملقامة من قبل 
املدعي )رياض عبد الحسن عليوي( واملتضمنة دعوى ضم حضانة 
االطفال له )حس�ن ومحمد وحس�ني ومهيمن وشهب( وملجهولية 
مح�ل اقامتك ق�ررت تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة بموع�د املرافعة املصادف 

2023/4/16 الساعة التاسعة صباحاً وافهم علنا. 
القايض
عقيل ستار جابر

حيقق لك اإلنتشار األوسع
E-mail : alzawraanews@yahoo.com 
لالستفسار : 07810090003

إعالنك في 

4 alzawraanews@yahoo.com

أمن ومجتمع
No: 7930    Sun    2      Apr    2023العدد:   7930    األحد    2    نيسان    2023

بغداد/الزوراء:

 2023 ع�ام  ان  التخطي�ط،  وزارة  اك�دت 

س�يكون ع�ام تنفي�ذ املش�اريع الخدمية و 

البن�ى التحتي�ة والحيوي�ة وفق�ا الولويات 

الربنامج الحكومي.

وذكرت الوزارة يف بيان، انها كثفت متابعتها 

عم�وم  يف  املس�تمرة  الخدمي�ة  للمش�اريع 

املحافظ�ات، م�ن اجل الوقوف ع�ىل مراحل 

تق�دم العم�ل ونس�ب االنج�از وتش�خيص 

املعوق�ات واملش�كالت الت�ي تعي�ق تنفيذها 

واتخاذ االجراءات الالزمة ملعالجتها.

واضافت : »انس�جاما مع االجراءات املتخذة 

الف�رق  زارت  املروري�ة  االختناق�ات  لف�ك 

انش�اء  م�رشوع  ال�وزارة  يف  املتخصص�ة 

مجرسات الزهراء يف محافظة النجف االرشف 

ضمن برنامج تنمية االقاليم واطلعت ميدانيا 

عىل مراحل انجازه وه�و عبارة عن مجرس 

من ثالثة مستويات وباطوال مختلفة صمم 

وفق احدث التصاميم املعمارية وبطول كي 

بلغ )4( كيلو مرتات«.

واوضح�ت: »ان املرشوع عب�ارة عن مجرس 

كبري ج�داً، يبلغ طوله نح�و 4 كيلو مرتات، 

وم�ع املقرتب�ات يص�ل طول�ه اىل 6 كيل�و 

م�رتات«، مبينة: »ان موقع املرشوع يش�كل 

عق�دة مرورية معق�دة ، والس�يما ان هذه 

املنطقة ترب�ط محافظة النجف األرشف من 

أربع�ة اتجاه�ات، فاالتجاه الرشق�ي منها 

الطريق املؤدي نحو محافظتي بابل وبغداد، 

واالتج�اه الغربي نحو مقربة وادي الس�الم 

واالحي�اء الغربي�ة، و االتج�اه الجنوبي من 

الطريق نح�و املحافظ�ات الجنوبية ومطار 

النج�ف األرشف ال�دويل واألحياء الوس�طى 

والجنوبي�ة، فيم�ا ترتب�ط جه�ة الش�مال 

بمحافظة كربالء املقدسة«.

واش�ارت اىل : »ان املرشوع يع�د احد املنافذ 

م�ن  الوافدي�ن  وخ�روج  لدخ�ول  املهم�ة 

املحافظ�ة . و ان الكلفة الكلي�ة له تزيد عن 

)53( مليار دينار ، فيما بلغت نسبة انجازه 

)96٪( ومن املؤم�ل انجازه خالل هذا العام 

وادخاله الخدمة«.

ونوه البي�ان اىل »رضورة معالجة مش�كلة 

التعارضات املتمثلة من قبل الجهات املعنية 

املتمثل�ة بقابل�وات كهرب�اء الضغ�ط العايل 

وكابالت االتص�االت الضوئي�ة وانابيب املاء 

وخطوط املجاري الخفيفة والثقيلة يف موقع 

امل�رشوع لتجن�ب تأخ�ر تنفي�ذه، وتحقيق 

االه�داف املرجوة من�ه وادخال�ه اىل الخدمة 

بارسع وقت«. 

بغداد/الزوراء:
والبح�ث  الع�ايل  التعلي�م  وزي�ر  ثم�ن 
العلم�ي نعي�م العبودي ح�رص جامعتي 
الب�رة واملوصل ع�ىل تقدي�م الخدمات 
للمتطلب�ات  واس�تجابتهما  التعليمي�ة 
املس�تدامة. التنمي�ة  وأه�داف  العلمي�ة 
وق�ال الوزي�ر يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« 
نس�خة منه، إن�ه »يف ه�ذا الي�وم املبارك 
تتزام�ن ذكرى تأس�يس جامع�ة البرة 
ع�ام 1964 وتأس�يس جامع�ة املوص�ل 
عام 1967 ونس�تحرض يف هذه املناس�بة 
تاريخ�ا اكاديميا حافال بالعط�اء واألداء 
لهاتني املؤسس�تني العريقتني ونس�تذكر 
وأس�اتذة ومختص�ني  وباحث�ني  علم�اء 
وضع�وا بصمتهم وأرس�وا حضورا مميزا 

يف قاع�ات ال�درس واملخت�ربات والبح�ث 
العلم�ي واملحافل الدولي�ة«. وأضاف: »إذ 
نثم�ن لهات�ني الجامعت�ني حرصهما عىل 
تقديم الخدمات التعليمية واس�تجابتهما 
املتناغمة  العلمي�ة  للمتطلب�ات  الفاعل�ة 
مع أهداف التنمية املس�تدامة فإن وزارة 
التعليم العايل والبح�ث العلمي واثقة بأن 
يف  ماضي�ة  الجامعي�ة  مؤسس�اتها  كل 
ارتق�اء مج�االت التطوي�ر وتحقيق أعىل 
م�ؤرش م�ن م�ؤرشات الج�ودة وتحديث 
أنظمته�ا وبرامجها األكاديمية والوصول 
بيئ�ة  م�ع  تتفاع�ل  الت�ي  أهدافه�ا  إىل 
املعرف�ة العاملية ومتغرياته�ا واحتياجات 
س�وق العم�ل الوطني�ة يف القط�اع العام 

والخاص«.

وفقا ألولويات الربنامج احلكومي

التخطيط: 2023 عام تنفيذ املشاريع اخلدمية والبنى التحتية واحليوية 
التعليم: واثقون مبضي املؤسسات 

اجلامعية يف ارتقاء جماالت التطوير

دياىل/الزوراء:
اك�د االتحاد املح�ي للجمعيات الفالحية يف دياىل، امس الس�بت، 
ب�ان امط�ار اذار خفضت الضغ�ط عىل خزين 3 س�دود يف دياىل 

بنسبة ٪50.
وقال رئيس االتحاد رعد التميمي يف تريح صحفي ان« امطار 
اذار اس�همت يف تامني رية س�قي الكثر م�ن 400 الف دونم من 
املحاصي�ل الزراعية باالضافة اىل اكثر من 90 الف من البس�اتني 

عىل مستوى دياىل«.
واض�اف،ان« غزارة االمط�ار دفعت اىل تقلي�ص اطالقات املياه 
من 3 س�دود مائية يف دياىل منها حمرين ما خفض الضغط عىل 

خزينها بنسبة بلغت ٪50«.
واش�ار اىل ان�ه » لو لم تكم�ن هناك امطار ل�كان الوضع صعب 
وتطل�ب االم�ر ض�خ كميات كب�رية من املي�اه من اجل س�قي 
املحاصيل املش�مولة بالخط الزراعية ناهيك عن البس�اتني وهذا 

مايفرس زيادة الخزين يف بعض السدود مؤخرا«.
وتض�م »دياىل 5 س�دود اثن�ني منها خارج الخدمة بش�كل فعي 
وتعد حمرين االكرب واالش�هر وتستوعب اكثر من ملياري و400 

مليون م3«.

أمطار آذار ختفض الضغط على 
خزين 3 سدود يف دياىل

 بنسبة 50 %

حمافظ العاصمة يعلن املباشرة بإكساء طبقة األساس ملدخل
 بغداد -املوصل

بغداد/الزوراء:

أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، 

امس الس�بت، املبارشة بأعمال إكساء 

طبقة األساس ملرشوع تطوير وتأهيل 

مدخل بغداد_املوصل.

وذكر اع�الم محافظة بغ�داد يف بيان، 

تلقت�ه »ال�زوراء« نق�اًل ع�ن املحافظ 

خ�الل جولة ميدانية أجراها يف املوقع، 

برفق�ة النائب الفني واملع�اون الفني 

والجس�ور  الط�رق  مديري�ة  ومدي�ر 

بمحافظة بغ�داد، »إن املالكات الفنية 

بأعم�ال  ب�ارشت  املنف�ذة  للرشك�ة 

اإلكس�اء بمقط�ع الجزرة الوس�طية 

من املقطع الثالث بطول 7 كيلومرتات 

والذي يصل إىل منطقة املشاهدة«.

وأضاف، أن »اإلكساء جاء بمواصفات 

األس�اس القريي، لغ�رض تهيئة ممر 

لإلكس�اء  املوص�ل  باتج�اه  الذه�اب 

بطبق�ة تعديلية باملواصف�ات الرابطة 

عىل عرض الشارع ككل«.

وأش�ار العط�ا إىل أن »وترية األعمال يف 

تطوير املدخل ب�دأت بالتصاعد نتيجة 

رفع التجاوزات والحواجز الكونكريتية 

م�ن محرم�ات الطري�ق ع�ىل ح�دود 

التاج�ي، ونقل الس�يطرات  معس�كر 

األمنية إىل منطق�ة العبايجي، وبعض 

التعارضات األخرى«.

وتاب�ع، أن »املرشوع ش�هد نزول أكثر 

من )120( آلية تخصصية موزعة عىل 

مساره بمسافة )33( كيلومرتاً«.

مطالبات بدور حكومي أكرب ملواجهة أزمة غالء األسعار

اللحوم احلمراء والبيضاء “حتلق عالياً” يف شهر رمضان وسط استياء شعيب 
بغداد/متابعة الزوراء:

بش�قيها  اللح�وم  أس�عار  تش�هد 
الحمراء والبيضاء يف األسواق املحلية 
العراقي�ة، ارتفاع�اً من�ذ بداية العام 
2023، وازداد هذا االرتفاع مع حلول 
يعزوه�ا  ش�هر رمض�ان، ألس�باب 
املناخي�ة،  التغ�ريات  إىل  املختص�ون 
وارتف�اع ُكلف اإلنتاج بس�بب زيادة 
س�عر رصف ال�دوالر، م�ع اتهامات 
توجه لوزارات معنية بضعف التعامل 
أو عدم القدرة عىل إدارة ملف الثروة 

الحيوانية.
ووصلت أسعار األسماك يف هذه األيام 
إىل قراب�ة 8 آالف دين�ار للكيلوغ�رام 
الواحد بعد أن كانت ال تتجاوز 6 آالف 
دينار، والدجاج م�ن 3500 دينار إىل 
نحو 4500 دينار للكيلوغرام الواحد، 
يف حني قف�زت اللح�وم الحمراء من 
مس�توى 15 أل�ف دين�ار إىل 20 ألف 

دينار للكيلوغرام الواحد. 
الغالء يف شهر الخري

وأثار ارتفاع أس�عار اللحوم يف شهر 
رمض�ان تذم�ر املواطن�ني، إذ يقول 
املواط�ن أب�و حس�ني م�ن محافظة 
كرب�الء، إن »األس�عار الحالية تفوق 
ق�درة املواط�ن البس�يط ع�ىل رشاء 
حت�ى نص�ف كيلوغرام م�ن اللحوم 
)الحم�راء أو البيضاء(، وهذا الوضع 
يتكرر مع حلول شهر رمضان يف كل 
عام، وهو ما يجعلني أطرح التساؤل 
اآلتي: رمضان ش�هر الخري أم ش�هر 

الغالء؟«.
ويش�ري أب�و حس�ني خ�الل حديث�ه 
لوكالة ش�فق ني�وز إىل أن »أصحاب 
الدواج�ن وامل�وايش واألس�ماك، كٌل 

يبيع بحسب مزاجه، ويعزون الغالء 
إىل ارتفاع أس�عار األعالف والس�وق 
بش�كل ع�ام، فض�اًل ع�ن تأث�ريات 
ارتفاع الدوالر، وكل ما س�بق يلقون 

اللوم فيه عىل الحكومة«.
برملانية: الوضع مؤقت

وترى عضو لجنة الزراعة الربملانية، 
النائب�ة رزان صال�ح، أن »الغ�الء يف 
أس�عار اللحوم مؤقت، وسيزول بعد 
أن يقل الطلب عليه«، داعية الحكومة 
وخاص�ة وزارة الزراعة، إىل »رضورة 
اتخاذ إجراءات داعمة لقطاع الثروة 
الحيواني�ة، لكونه قطاع�اً اقتصادياً 

وطنياً مهماً«.
وتوض�ح صال�ح يف حديثه�ا لوكالة 
ش�فق نيوز، أن »اإلجراءات تتضمن 
الس�يطرة عىل الخل�ل يف التوازن بني 
الع�رض والطلب، وكذلك الس�يطرة 
األس�واق،  يف  اللح�وم  أس�عار  ع�ىل 
وتجهي�ز األع�الف للمربني بأس�عار 
مدعومة، باإلضافة إىل إيجاد مراعي 

ومحميات طبيعية للرعي«.
أس�عار األس�ماك تتأث�ر ب�� »العنف 

والقرار غري املدروس«
منتج�ي  جمعي�ة  رئي�س  ويرج�ع 
األسماك، إياد الطالبي، تدهور واقع 
الثروة السمكية حتى وصلت إىل حال 
يرثى له -عىل حد وصفه -إىل »تعامل 
وزارة امل�وارد املائي�ة ب�)عن�ف( مع 
مرب�ي األس�ماك، إذ إنه�ا ل�م تكتِف 
بتخفيض كمي�ات املياه التي ُتعطى 
إىل األحواض خاصة الطينية منها، بل 
عمدت إىل اصدار قرار )غري مدروس( 
بغلق املزارع الس�مكية إىل حد الشهر 

السابع بسبب شح املياه«.

حديث�ه  خ�الل  الطالب�ي  ويوض�ح 
»امل�زارع  أن  ني�وز،  ش�فق  لوكال�ة 
السمكية هي مش�اريع اسرتاتيجية 
العراق�ي ومصدر  داعمة لالقتص�اد 
ليس�ت  وبالت�ايل  األرس،  آلالف  رزق 
املزارع وحدها س�وف ُتغل�ق، وإنما 
حتى معامل أعالف األسماك ومحال 
بيعه�ا ومطاعمه�ا، فه�ي سلس�لة 
متكاملة، وبالتايل هذا القرار سيؤدي 
إىل انخفاض العرض بنسبة ٪100«، 
مبينا ان »س�عر الكيلوغ�رام الواحد 
من الس�مك يص�ل إىل 15 أل�ف دينار 
وأكثر، وربما يصل إىل أرقام خيالية، 
ويدخل املس�تورد«، الفتاً إىل رضورة 
»تعوي�ض أصحابه�ا - يف ح�ال ت�م 

اإلغ�الق - أس�وة بأصحاب الش�لب 
والحنطة والشعري«.

ب�رأي منتج�ي  الزراع�ة »متهم�ة« 
الدواجن

ب�دوره يع�زو عض�و مجل�س إدارة 
الجمعي�ة العراقي�ة لرعاي�ة منتجي 
الدواج�ن، هاش�م كم�اش، االرتفاع 
امللحوظ يف أس�واق الدجاج إىل »عدم 
كف�اءة الجهات املعنية ب�إدارة ملف 
قطاع الدواج�ن ويف مقدمتهم وزارة 
الزراعة«، مبين�اً أن »هذا القطاع قد 
عان�ى من اإلهمال من�ذ العام 2003 
ولغاي�ة الي�وم، رغم أن ه�ذا القطاع 
يعّد عموداً مهماً من أعمدة االقتصاد 

العراقي«.

ويضي�ف كم�اش يف حدي�ث لوكالة 
ش�فق نيوز، »كما أن عدم السيطرة 
اإلقلي�م  يف  الحدودي�ة  املناف�ذ  ع�ىل 
والوس�ط والجن�وب تس�بب بإغراق 
الس�وق بمنتج�ات الدواج�ن ومنها 
الدج�اج املج�زور واملقطع�ات ومن 
مص�ادر مجهولة ونوعي�ات منتهية 
الصالحي�ة أو قريب�ة ع�ىل االنتهاء، 
حيث يت�م تهريبها إىل داخ�ل العراق 
وتعبئته�ا تعبئ�ة جدي�دة وإعطائها 
تواري�خ إنت�اج مزيف�ة، م�ا أدى إىل 
توقف أغل�ب املج�ازر العراقية لعدم 

املقدرة عىل منافسة املستورد«.
ومن العوامل الرئيسة األخرى الرتفاع 
أس�عار الدج�اج الح�ي ه�ي »قلّ�ة 

الع�رض، بس�بب ع�زوف الكثري عن 
تربية الدواجن خالل الفرتة السابقة 
ملا تعرضوا له من خس�ائر، وبالوقت 
نفسه زاد الطلب عىل الدجاج لحلول 
ش�هر رمضان، وكذلك لع�دم دخول 
الدجاج الحي من إقليم كوردستان يف 
هذه الفرتة لش�حته أيضاً يف مناطق 

اإلقليم«، وفق ما يقول كماش.
الحالي�ة  »األس�عار  أن  إىل  وينب�ه 
رغ�م ارتفاعه�ا فهامش�ها الربحي 
مج�ٍز لكنه ليس بمس�توى الطموح 
لصاح�ب امل�رشوع، بس�بب ارتفاع 
رأس مال املستثمر يف تربية الدواجن، 
وحج�م املخاط�رة يف ه�ذا النوع من 
االس�تثمار، كونه يتعام�ل مع كائن 
حي معرّض دائماً لإلصابة باألمراض 

مسببة هالكات وخسائر كبرية«.
الجفاف و الدوالر يتس�ببان بارتفاع 

أسعار اللحوم الحمراء
االقتص�ادي، خطاب  الخبري  وُيرجع 
الضام�ن، »ارتف�اع أس�عار اللح�وم 
األغن�ام  لح�وم  وخاص�ة  الحم�راء 
العراقي�ة والعج�ول لكن بمس�توى 
أق�ل، إىل اخت�الل العالق�ة ب�ني قوى 
الع�رض والطل�ب، وه�ذا االخت�الل 
ج�اء نتيجة انخفاض إنت�اج العراق 
م�ن اللحوم الحم�راء وخصوصاً من 
األغنام، بس�بب موجة الجفاف التي 
يمر بها من جهة وانحس�ار األمطار 

من جهة أخرى«.
حديث�ه  خ�الل  الضام�ن  ويضي�ف 
لوكالة ش�فق ني�وز، »وأيض�ا يعود 
ارتف�اع أس�عار اللحوم الحم�راء إىل 
قفز أس�عار علف الش�عري واألعالف 
املرك�زة إىل مس�تويات كب�رية خالل 

الفرتة املاضية، بسبب ارتفاع أسعار 
الدوالر و موجة التضخم التي شهدها 
العال�م خالل الفرتة املاضية، وهو ما 
أدى إىل انخف�اض إنتاجي�ة امل�وايش 
تكالي�ف  ارتف�اع  مقاب�ل  العراقي�ة 
الرتبي�ة«. وفيم�ا يخ�ص االخت�الل 
يف ق�وى الطل�ب، يوض�ح أن »هناك 
طلباً متنامياً ومس�تمراً عىل اللحوم 
مصدره الزيادة السكانية يف العراق، 
وأيض�ا الق�درة الرشائي�ة خصوصاً 
يف ش�هر رمضان، وبالت�ايل كل هذه 
التداعيات والعوام�ل وتفاعلها فيما 
األس�عار«. ارتف�اع  إىل  أدى  بينه�ا 
الحكوم�ة  ودور  املعالج�ات  وع�ن 
يف مواجه�ة ه�ذه األزمة الت�ي تؤثر 
ع�ىل األمن الغذائي ل�أرسة العراقية 
وت�ؤدي إىل زيادة مع�دالت الفقر بني 
السكان، يدعو الضامن الحكومة إىل 
»أهمي�ة العمل عىل إم�داد الفالحني 
ومربي املوايش وتجهيزهم باألعالف 
بأس�عار  البيطري�ة  واملس�تلزمات 
مدعوم�ة ومناس�بة به�دف زي�ادة 
العراقي�ة، وأيضا  امل�وايش  إنتاجي�ة 
العمل عىل امداد األسواق العراقية بما 
يمكن استرياده من اللحوم الحمراء 
الوطن�ي«. باإلنت�اج  ي�رض  ال  بم�ا 
ويبني الضام�ن، أن »هناك انخفاضاً 
يف إنتاجي�ة امل�وايش العراقية مقابل 
االرتف�اع يف الطلب، وه�ذا األمر أدى 
إىل ارتفاع األس�عار، لذلك من املمكن 
ل�وزارة التجارة بالتع�اون مع وزارة 
الزراعة والجهات الحكومية األخرى 
يف الجم�ارك واملنافذ الحدودية، إمداد 
األس�واق العراقية باللح�وم الحمراء 

من املناشئ املعروفة«.

أبو  شامخ  حسني  خرض  الشيخ  يشاطُر 
عمومته،  أبناء  عن  نيابًة  الزيداوي،  يارس 
السيد  سماحة  برحيل  الحكيم  آل  أحزان 
سائلني  الحكيم(،  باقر  محمد  )صادق 
جناته  فسيح  يسكنه  أن  وجل-  -عز  املوىل 
ويتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصرب 

والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية



بغداد/ الزوراء:
أكد املستش�ار امل�ايل لرئي�س ال�وزراء مظهر 
محم�د صال�ح، ام�س الس�بت، أن اإلجراءات 
الحكومي�ة له�ا دور فاعل يف حماية وس�امة 
االقتصاد الوطن�ي ومنعت تهري�ب الدوالر اىل 

الخارج.
وقال صالح يف ترصيح صحفي: إن “املؤسسة 
القانونية تحديداً أخذت دورها الفاعل واملميز 
يف حماي�ة وس�امة االقتص�اد الوطن�ي م�ن 
االعتداء عىل ثوابت�ه ومتغرياته عرب الترسبات 
الخارجي�ة غري الرشعية مل�وارد الب�اد املالية 

وتحديداً العملة األجنبية”.
مبين�اً أن” دوره�ا الفاعل ي�وازي قوة فرض 
االنضب�اط املؤس�ي يف تدبري وتوجي�ه موارد 
الب�اد املالية يف الحف�اظ ع�ىل تدفقاتها وفق 
القوان�ن واللوائ�ح والضواب�ط الت�ي تحك�م 
الترصف�ات املالي�ة كاف�ة وحماي�ة االقتصاد 
الوطني من مركبات الفس�اد وق�وى االعتداء 

عىل املال العام واملنظومة االقتصادية للبلد”.
وأضاف أن” االس�تنزاف واالعت�داء عىل ثوابت 
ومتغ�ريات النظ�ام االقتص�ادي ه�ي واح�دة 
غ�ري قابلة للتجزئة”، الفت�ًا اىل أن” يقظة قوة 
نف�اد القانون ودورها املتميز ب�ات واضحاً يف 
توفري خدمة ويف مقدمتها اس�تقرار الفاعلية 

القانونية لاقتصاد الوطني”.
وأش�ار اىل أن” الحفاظ عىل ث�روة الباد املالية 

وبالتحدي�د الت�رصف غ�ري امل�رشوع للعمل�ة 
األجنبية والتصدي لعمليات الهدر أو ترسيبها 
عم�داً خ�ارج االقتص�اد الوطني ه�ي قضية 

واحدة ال تقبل التجزئة يف األحوال كافة”.
وتاب�ع أن” اإلجراءات الحكومي�ة هي مرحلة 
جديدة يف تأس�يس حياة الدولة العراقية، التي 
أخذت مساراً مميزاً  يف املرحلة الراهنة يف تطور 
درجة الرقابة والتعاون داخلياً وخارجياً بما يف 
ذلك التعاون مع املجتمع املايل والقانوني الدويل 
يف مكافحة نش�اطات غس�ل األموال والجرائم 

املالية العابرة كافة”.
من جان�ب متصل، علق مظه�ر محمد صالح 
املستش�ار امل�ايل واالقتص�ادي لرئيس مجلس 
الوزراء محمد ش�ياع السوداني، امس السبت، 
ع�ىل انخفاض أس�عار س�عر رصف الدوالر يف 

العراق.
وقال صالح، يف ترصيح صحفي: ان “عمليات 
تموي�ل التج�ارة الخارجي�ة بالنق�د األجنبي 
للقط�اع التجاري الخاص هي يف مرحلة تعاٍف 
وتكيف متصاعد حالياً إزاء متطلبات االمتثال 

الدولية الجديدة التي بدأ العمل بها منذ ش�هر 
ترشي�ن الثاني املايض، فمبيع�ات النافذة بعد 
الح�زم الث�اث الت�ي أطلقه�ا البن�ك املركزي 
واإلجراءات التنظيمية الحكومية التي بسطت 
عملي�ات التج�ارة الخارجي�ة للقط�اع األهيل 
جميعها تمر بحالة متسارعة من التكيف نحو 
ترسي�ع التحوي�ل الخارجي وتموي�ل التجارة 

بالسعر الرسمي للرصف”.
وأض�اف ان “مبيع�ات ناف�ذة البن�ك املركزي 
بدأت تام�س معدالتها الطبيعية الس�ابقة يف 
البي�ع لتبلغ قرابة 200 مليون دوالر يف كل يوم 
عمل يف م�زاد العملة االجنبية، وهو مس�توى 
مبيع�ات مس�تقر ج�دا لتلبي�ة طلب الس�وق 
عىل النق�د األجنبي، وتدعمه يف الوقت نفس�ه 
احتياطي�ات عالي�ة من العمل�ة االجنبية التي 
هي بحوزة الس�لطة النقدية التي تمكنها من 
التدخ�ل الفاعل يف اس�تقرار الس�وق بش�كل 

ميرس وفاعل”.
وب�ننّ املستش�ار امل�ايل واالقتص�ادي لرئي�س 
ال�وزراء أنه “يف ضوء ما تق�دم فإن الفروقات 
السعرية بن سعر الرصف الرسمي للدينار إزاء 
الدوالر والسعر املوازي له لم تتسع فجوتها بل 
هناك اش�ارات قوية نحو التقلص وانخفاض 
تدريجي واضح نحو تطابق السعرين والسيما 
هبوط الدوالر يف الس�عر املوازي بش�كل يومي 

وملموس”.

بغداد/ الزوراء:
كشف خبري اقتصادي، امس السبت، 
ع�ن توص�ل الحكوم�ة املركزي�ة اىل 
اتف�اق م�ع أربي�ل يتضمن خمس�ة 
نق�اط، فيم�ا أوضح خب�ري اخر عن 
حج�م الخس�ائر املالية ج�راء توقف 
تصدي�ر نفط كردس�تان ع�رب ميناء 

جيهان الرتكي.
نبي�ل  االقتص�ادي  الخب�ري  وق�ال 
املرس�ومي يف منشور عىل الفيسبوك 
اطلعت عليه “الزوراء”: إن “الحكومة 
العراقي�ة وحكومة إقليم كردس�تان 
بش�أن  مبدئ�ي  اتف�اق  إىل  توصلت�ا 
مبيع�ات النف�ط بعد ق�رار املحكمة 

الدولية”.
“تك�ون  أن  االتف�اق  ويتضم�ن 
مبيع�ات نف�ط كردس�تان من خال 
س�ومو وتش�كيل لجنة مشرتكة بن 
حكومة االقليم والحكومة االتحادية 
ملراقب�ة عملي�ة تصدي�ر النف�ط من 

كردستان”.
وكذلك “وضع عائدات النفط يف إقليم 
كردس�تان يف حس�اب م�رصيف وكما 
جاء يف مرشوع موازنة ٢٠٢٣ ويجب 
عىل حكوم�ة إقليم كردس�تان إلغاء 

جمي�ع العق�ود م�ع رشكات النفط 
أن  اىل  املرس�ومي  تدريجًيا”.وأش�ار 
“منصب نائب مدير س�ومو سيسند 

لاكراد وسيس�تأنف تصدي�ر النفط 
من كردستان خال يومن”.

م�ن جان�ب متص�ل، كش�ف الخبري 

أم�س  أحم�د،  بهج�ت  االقتص�ادي 
الس�بت، ع�ن حجم الخس�ائر املالية 
جراء توقف تصدير نفط كردس�تان 

عرب ميناء جيهان الرتكي.
وق�ال أحمد يف ترصي�ح صحفي: إنه 
“هنالك خس�ائر يومية تق�در بنحو 
50 ملي�ون دوالر جراء توقف تصدير 
النف�ط بعد ق�رار محكم�ة التحكيم 
الدولية القايض بعدم قانونية تصدير 

نفط إقليم كردستان عرب تركيا”.
الحق�ول  “أغل�ب  أن  وأض�اف 
وال�رشكات األجنبية توقف�ت، وهذا 
األمر س�ينعكس عىل موازنة اإلقليم 
ودفع رواتب املوظفن، يف حال لم يتم 

التوصل التفاق جديد مع بغداد”.
للتحكي�م،  الع�راق دع�وى  وكس�ب 
رفعه�ا الخميس امل�ايض، ضد أنقرة 
بشأن تصدير النفط الخام من إقليم 
كردس�تان عرب ميناء جيهان الرتكي 
دون الرجوع لرشكة تس�ويق النفط 
العراقي�ة “س�ومو” م�ن قب�ل هيئة 
التج�ارة  لغرف�ة  التابع�ة  التحكي�م 

الدولية يف باريس.
أس�واق  ع�ىل  القضي�ة  وانعكس�ت 
النفط العاملية التي ش�هدت ارتفاعا 
بأسعاره، بعدما توقف تصدير حوايل 
450 ألف برمي�ل يوميا من صادرات 

نفط كردستان العراق عرب تركيا.

 بغداد/ متابعة الزوراء:
أعل�ن رئي�س غرفة التج�ارة اإليراني�ة العراقي�ة املش�رتكة، يحيى آل 
إس�حاق، أن حج�م التبادل التجاري بن إيران والع�راق بلغ 9 مليارات 

دوالر العام املايض.
وقال آل اس�حاق عن العاقات التجارية بن ايران والعراق إن “التجارة 
بن البلدين بش�كل عام ش�هدت نم�واً بنحو ٪20 الع�ام املايض أي ما 
يع�ادل 9 ملي�ارات دوالر والتي ش�ملت جميع البضائ�ع، منها تصدير 

الخدمات الفنية والهندسية”، وفقاً إلرنا.
وبشأن املفاوضات الخاصة بإنشاء خط سكة حديد البرصة – شلمجة، 
نوه إىل أنه: “إذا دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ، فسيتم توفري مجال 

كبري لعبور البضائع، وستؤدي اىل تطوير العاقات بن البلدين”.
أما فيما يخص إنش�اء مدينتن صناعيتن عىل ح�دود العراق وإيران، 
فق�ال رئي�س غرف�ة التج�ارة اإليراني�ة العراقي�ة املش�رتكة: إن هذا 
اإلج�راء يمك�ن أن يك�ون “عوناً كب�رياً لاس�تثمار املش�رتك، وتنمية 
العاقات والتعاون االقتصادي، ويوفر األس�اس للمشاركة يف املشاريع 

العراقية”.
واش�ار إىل أن سوق العراق هو ثاني سوق رشيك تجاري مع إيران بعد 
الصن، مش�ريا إىل أن” إيران والعراق لديهما تجربة 14 مليار دوالر من 
التج�ارة مع بعضهما البع�ض، وان الهدف هو الوص�ول اىل 20 مليار 

دوالر، وهو رقم ليس بعيد املنال”.
وأك�د رئي�س غرف�ة التج�ارة اإليرانية العراقية املش�رتكة أن الس�وق 
العراقي واعد جدا بالنسبة إليران “هناك مجاالت تعاون بن البلدين يف 

الخدمات الصناعية والتجارية والفنية والهندسية”.
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حدد أسباب اخنفاض السعر املوازي للدوالر يف األسواق 

خبري: أكثر من 50 مليون دوالر خسائر اإلقليم جراء توقف التصدير 

مظهر حممد: اإلجراءات احلكومية منعت تهريب الدوالر إىل اخلارج

بغداد/ الزوراء:
ق�ررت الرشكة العام�ة لتجارة الحب�وب، إحدى تش�كيات وزارة التجارة 
العراقي�ة، منع إدخ�ال القمح املس�تورد إىل الباد ابتداًء م�ن تاريخ امس 
الس�بت األول م�ن ش�هر نيس�ان/أبريل الج�اري ولغاية انتهاء املوس�م 
التس�ويقي الح�ايل للمزارع�ن املحلين.ووجهت الرشكة العام�ة لتجارة 
الحب�وب كتابا رس�ميا اىل قيادة العمليات املش�رتكة/غرفة إدارة األزمات 
مذيل بتوقيع املدير العام للرشكة وكالة حيدر نوري الكرعاوي طالبت فيه 
بمنع دخول الش�احنات املحملة عرب جمي�ع املنافذ الحدودية.وأعلن وزير 
الزراعة، عباس جرب العلياوي، يوم الخميس، تحديد 850 ألف دينار س�عر 
تسلم محصول القمح للموسم الزراعي الحايل، عىل أن يكون موعد تسليم 

املبالغ للمزارعن يف مدة أقصاها أسبوعن.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار الذهب “االجنبي والعراقي” يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس السبت.
وقال مصدر إن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد س�جلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 416 الف دينار، وسعر الرشاء 412 الف دينار، 

فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس املايض 420 الف دينار.
وأش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا ايضا عند 386 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 382 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليج�ي عي�ار 21 يرتاوح ب�ن 415 الف دينار و 425 ألف�اً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بن 385 الفاً و 395 الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد انخفضت ايضا بشكل طفيف، حيث سجل 
س�عر بي�ع مثقال الذهب عي�ار 24 بيع 480 الف دينار، وس�جل عيار 22 
بيع 440 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 430 الف دينار، فيما سجل عيار 
18 بي�ع 360 ال�ف دينار.. ويس�اوي املثق�ال الواحد من الذهب )خمس�ة 

غرامات(.

بغداد/ الزوراء:
أغلق خام البرصة عىل مكاسب أسبوعية بلغت أكثر من %3، فيما أغلقت 
خامات برن�ت واالمريكي عىل مكاس�ب كبرية متأثرة بتوق�ف الصادرات 

النفطية من اقليم كردستان .
واغلق خام البرصة الثقيل يف آخر جلس�ة ل�ه الجمعة، عىل ارتفاع بلغ 78 
س�نتا ليصل إىل 73.91 دوالرا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 2.59 دوالر 
بما يعادل %3.63.فيما أغلق خام البرصة الخفيف يف آخر جلس�ة له عىل 
ارتفاع بلغ 78 دوالرا ليصل إىل 77.59 دوالرا، وس�جل مكاس�ب اس�بوعية 
ايض�ا بلغ�ت 2.49 دوالر أو ما يع�ادل %3.32”.أما خ�ام برنت فقد أغلق 
يف آخر جلس�ة من ي�وم الجمعة عىل ارتفاع بمق�دار 1.34 دوالر ليصل اىل 
79.94 دوالرا، وس�جل مكاسب أسبوعية بلغت 4.95 دوالرات أو ما يعادل 
6.6 %.وأغلق خام غرب تكس�اس الوسيط األمريكي يف آخر جلسة له من 
ي�وم الجمعة عىل ارتفاع ايضا بمق�دار 1.30 دوالر ليصل اىل 75.76 دوالرا 
للربميل، وس�جل مكاسب اسبوعية كبرية ايضا بلغت 9.02 دوالرات أو ما 
يع�ادل %13.52  .وش�هدت أس�عار النفط الخام ارتفاعا بداية األس�بوع 
امل�ايض متأث�رة بتوق�ف التدفق�ات النفطي�ة م�ن اقليم كوردس�تان مع 

انخفاض مخزونات النفط االمريكية.

بغداد/ الزوراء:
بلغت مبيعات البنك املركزي العراقي اإلجمالية من الدوالر األمريكي خال 

األسبوع املايض أكثر من 870 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي باع خال االسبوع املايض لأليام االربعة التي 
فت�ح بها املزاد، فيما لم يق�م ببيع الدوالر يف يوم االثن�ن ملصادفته عطلة 
رس�مية، مشريا إىل أن مقدار املبيعات بلغت 876 مليونا و229 الفا و 180 
دوالرا بمعدل يومي بلغ 219 مليونا و057 ألفا و 295 دوالرا مرتفعا بنسبة 
%1.37 عما س�جل االس�بوع الذي س�بقه الذي بلغ فيه معدل البيع 216 
مليون�ا و607 آالف و 478 دوالرا .واض�اف ان اع�ىل مبيعات للدوالر خال 
األس�بوع املايض كان ليوم الخميس، حيث بلغت املبيعات فيه 238 مليونا 
و 758 ألف�ا و 264 دوالرا، فيما كانت اق�ل املبيعات ليوم االحد التي بلغت 
في�ه املبيعات 202 ملي�ون و134 ألفا و715 دوالرا.واش�ار اىل ان مبيعات 
الح�واالت الخارجية بلغت خال االس�بوع امل�ايض 714 مليونا و629 ألفا 
و180 دوالرا بنسبة ارتفاع بلغت 70.59 % مقارنة باملبيعات النقدية التي 
بلغت 210 ماين و600 الف دوالر .واوضح ان املبيعات ذهبت عىل ش�كل 
دف�ع نقدي وحواالت للخ�ارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ س�عر 
بيع مبالغ االعتمادات املستندية والتسويات الدولية للبطاقات االلكرتونية 
1305 دنان�ري لكل دوالر، فيما بلغ س�عر بيع مبالغ الح�واالت اىل الخارج 

وسعر البيع النقدي 1310 دنانري لكل دوالر.

بغداد/ الزوراء:
اكد عضو اللجنة املالية النيابية، فيصل النائيل، أمس السبت، إدراج موازنة 
2023 عىل جدول أعمال جلس�ات الربملان االس�بوع الح�ايل للقراءة األوىل، 
مؤك�دا أن مجلس النواب بحاج�ة إىل 45 يوما للمراجع�ة والتصويت عىل 

قانون املوازنة االتحادية لسنة 2023 .   
وق�ال النائ�يل يف حديث صحفي: ان “ هناك ماحظات أولية عىل املس�ودة 
باعتبارها تعتمد عىل نظام الثاث سنوات”، مبينا أن “ العجز الذي يصل إىل 

64 تريليون دينار هو كبري للغاية وسوف يتكرر لثاث سنوات متتالية”.
وأضاف أن “ املوازنة اعتمدت عىل أس�اس سعر 70 دوالرا لكل برميل وهو 
م�ا يتطلب مراجعة ش�املة ملوازنة 2023 “، مؤك�دا أن “العجز املايل كبري 
بحدود 64 تريليونا وس�وف يتم االطاع ع�ىل كل تفصيات املبالغ وابواب 

رصفها لغرض تخفيض العجز “.

التجارة حتظر القمح املستورد مؤقتًا

تراجع أسعار الذهب يف حمال 
الصاغة

مكاسب أسبوعية خلامي البصرة 
بأكثر من 3 %

مبيعات مزاد العملة تتجاوز 870 
مليون دوالر خالل أسبوع

اللجنة املالية حتدد موعد إدراج 
املوازنة للقراءة األوىل

إيران تعلن حجم تبادهلا 
التجاري مع العراق
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الزراعة حتصي عدد رؤوس الثروة 
احليوانية يف البلد خالل 2022

اخنفاض يطرأ على الدوالر 
يف البورصة الرئيسة

اقتصادي يكشف عن تفاصيل اتفاق بني بغداد وأربيل بشأن نفط اإلقليم

بغداد/ الزوراء:
ام�س  الزراع�ة،  وزارة  أحص�ت 
الث�روة  رؤوس  ع�دد  الس�بت، 
الع�ام  يف  الع�راق  يف  الحيواني�ة 

 .2022
وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة الث�روة 
الزراع�ة،  وزارة  يف  الحيواني�ة 
الدكت�ور ولي�د محم�د رزوقي، يف 
ترصي�ح صحف�ي: إن “مجم�وع 
الحيواني�ة  الث�روة  رؤوس  ع�دد 
يف الع�راق حت�ى منتصف الش�هر 
 )20.426.481( بل�غ  الج�اري 
رأساً”، الفتاً اىل أن “األغنام تتصدر 
ع�دد الحيوان�ات يف الع�راق بواقع 
وج�اءت  رأس�اً   )16.520.727(
األوىل  باملرتب�ة  نين�وى  محافظ�ة 
بواق�ع )5.270.816( رأس�اً فيما 
ج�اءت محافظ�ة األنب�ار باملرتبة 
الثانية بواقع )2.863.602( رأس 
املاع�ز  “ع�دد  أن  غنم”.وأض�اف 
يبلغ )1.360.742( رأس�اً وجاءت 
األوىل  باملرتب�ة  نين�وى  محافظ�ة 

بواق�ع )269.147( رأس�ا، فيم�ا 
احتل�ت محافظ�ة األنب�ار املرتبة 
الثانية بواقع )155.080( رأس�اً، 
فيم�ا بل�غ ع�دد األبق�ار يف عموم 
املحافظ�ات )1.877.827( رأس�اً 
واحتلت محافظ�ة ذي قار املرتبة 
رأس�ًا   )289.829( بواق�ع  األوىل 
وج�اءت محافظ�ة باب�ل باملرتبة 
الثانية بواقع )233.500( رأساً”.

وتابع أن “عدد الجاموس يف جميع 

 )462.291( بل�غ  املحافظ�ات 
وج�اءت محافظ�ة بغ�داد باملركز 
رؤوس   )102.106( بواق�ع  األول 
ثم الب�رصة ب�� )92.746( رأس�اً 
، فيم�ا بل�غ ع�دد اإلب�ل يف عم�وم 
رأس�اً   )204.894( املحافظ�ات 
واحتل�ت محافظ�ة املثن�ى املرتبة 
األوىل بواقع )27.723( رأساً فيما 
احتل�ت محافظ�ة نين�وى املرتبة 

الثانية بواقع )27.131( رأساً”.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار 
العراقي، امس السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة 

بغداد ويف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزية يف 
بغداد س�جلتا، صباح امس، سعر رصف بلغ 151900 
دينار مقابل كل 100 دوالر، فيما كانت األسعار صباح 

يوم الخميس املايض 153350 دينارا.

وأش�ار اىٕل أن اس�عار البيع والرشاء انخفضت يف محال 
الصريفة باألس�واق املحلي�ة يف بغداد، حيث بلغ س�عر 
البي�ع 152500 دين�ار، بينم�ا بلغ�ت أس�عار ال�رشاء 
151500 دينار.أم�ا يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، 
فإن البورصة ال تتداول أيام العطل الرس�مية باستثناء 
مكاتب الصريفة التي سجلت انخفاضا يف سعر الرصف، 
حيث بلغ سعر الدوالر للبيع 152000 دينار، وبلغ سعر 

الرشاء 151000 دينار لكل 100 دوالر.
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نادي دياىل يعاقب فريقه الكروي 
بسبب تراجع النتائج

  بغداد/ متابعة الزوراء:
 ق�ررت الهيئة اإلداري�ة لنادي دياىل الريايض معاقبة فريقه�ا الكروي عىل خلفية تراجع 
النتائج يف دوري الدرجة األوىل.وذكر النادي يف بيان أن “إدارة نادي دياىل قررت االستغناء 
عن املدرب عيل عبدالله واملدرب املس�اعد له، وس�يتم اإلعالن عن اس�م امل�درب الجديد يف 
الساعات القادمة”.وأضاف أن “الهيئة اإلدارية قررت أيضاً توجيه عقوبات مالية صارمة 
لالعبني عىل خلفية س�وء النتائج واألداء الذي ظهر به الفريق يف املباريات االخرية”.يذكر 
أن نادي دياىل لم يحقق الفوز يف اخر 4 مباريات بدوري الدرجة األوىل ويحتل حالياً املركز 

الثالث متخلفاً بفارق األهداف عن الوصيف فريق الجوالن.

أصفر وأمحر

حامل اللقب الشرطة يف ضيافة الديوانية والنفط يواجه دهوك اليوم يف الدوري 

طائرة غاز اجلنوب ختسر على 
أرضها أمام أربيل يف املربع الذهيب

بغداد/ متابعة الزوراء:
 اعلن�ت رشك�ة caa base Ltd الربيطاني�ة التعاقد مع موهبة آس�يا 
عيل جاس�م، العب منتخبنا الشبابي ونادي الكهرباء بهدف تسويقه 
وع�رض خدمات�ه عاملًيا.الرشك�ة الربيطاني�ة مختص�ة يف تس�ويق 
الالعب�ني وهي وس�يط معتمد لدى ال��FIFA، والعبون ح�ول العالم 
س�وقتهم الرشكة )الفرنيس كومان: باي�رن ميونخ ، الكوري هيونج 
مني س�ون: توتنهام ، الربازييل ريتشارلس�ون: توتنهام ، اإلنجليزي 
ماديسون: ليسرت ستي، الفرنيس فاران: مانشسرت يونايتد باالضافة 
اىل العبقري انشيلوتي: مدرب ريال مدريد(.. وكالء الرشكة سيصلون 
إىل بغداد خالل ثالثة ايام للتفاوض مع إدارة نادي الكهرباء بخصوص 
عرض اوروبي يس�تهدف نجم منتخب الشباب.الرشكة العاملية سبق 
ان نجح�ت يف تس�ويق خدم�ات الع�ب منتخبنا الوطني ع�يل عدنان 
لصالح نادي اتاالنتا االيطايل، وأصبح عيل جاس�م ثالث العب عراقي 

ينضم لهذه الوكالة بعد الالعبني عيل عدنان وزيدان إقبال.

بغداد/ متابعة الزوراء:

االتح�اد  نائ�ب رئي�س   ق�رر 

الق�دم، يونس  لك�رة  العراقي 

م�ن  االنس�حاب  محم�ود، 

اإلرشاف عىل املنتخب الوطني.

وق�ال مص�در يف اتح�اد الكرة 

ق�رر  محم�ود  “يون�س  إن 

االنس�حاب م�ن اإلرشاف عىل 

اآلن  م�ن  الوطن�ي  املنتخ�ب 

الصالحيات  بس�بب  فصاع�داً 

املقي�دة وعدم منحه املس�احة 

الكافية”.

وبني أن “عالقة يونس برئيس 

اتح�اد الك�رة عدن�ان درجال 

وع�يل جب�ار ليس�ت ع�ىل ما 

يرام، لك�ن رغم ذل�ك ال توجد 

نية لدى يونس محمود لتقديم 

االس�تقالة من عمل�ه، وهناك 

مساٍع لتهدئة األمور وترطيب 

األجواء يف قادم األيام”.

جنم منتخب الشباب علي جاسم يوقع مع 
وكالة بريطانية لتسويق الالعبني يف أوروبا

تقليص الصالحيات يدفع يونس حممود 
لالنسحاب من اإلشراف على أسود الرافدين

بغداد/ متابعة الزوراء:

الثاني�ة  الجول�ة  منافس�ات  تنطل�ق 

والعرشين م�ن الدوري املمت�از بإقامة 

خمس مواجهات اليوم  األحد، بعد انتهاء 

ف�رتة التوق�ف الدويل، عىل أن تس�تكمل 

بقية املباري�ات يومي غ�د اإلثنني وبعد 

غد الثالثاء .

ويحل الرشطة وصي�ف الرتتيب برصيد 

42 نقط�ة ضيف�ا ثقيال ع�ىل الديوانية 

صاحب املوقع األخري برصيد 6 نقاط.

ويحاول الرشط�ة، تحت قي�ادة املدرب 

املؤق�ت أحم�د ص�الح، حص�د العالمة 

الكاملة واستعادة الصدارة التي فقدها 

لصالح القوة الجوية، حيث يمتلك أوراق 

رابحة قادرة عىل تحقيق االنتصار.

ويس�تضيف نوروز، صاح�ب املركز ال� 

12 ب��26 نقط�ة، منافس�ه الصناع�ة 

)قبل األخ�ري ب�13 نقط�ة(، عىل ملعب 

الس�ليمانية الدويل، الذي عاد الستقبال 

مباريات نوروز يف مرحلة اإلياب.

ويعتم�د ن�وروز، تح�ت قي�ادة امل�درب 

ويل كري�م، ع�ىل أس�ماء ممي�زة يق�ف 

يف مقدمته�ا ه�داف البطول�ة الربازييل 

كالوديو أوليفريا مارادونا، بينما يحاول 

تالمي�ذ خالد صب�ار مباغتة أه�ل الدار 

والع�ودة بنتيج�ة إيجابية تحس�ن من 

موقعهم الحايل.

ويبحث النفط ع�ن تحقيق أول انتصار 

له، بقيادة مدربه الجديد محمد يوسف، 

ال�ذي تعث�ر يف تجرب�ة بطول�ة الكأس، 

ليك�ون تح�ت الضغط من أج�ل تعديل 

مس�ار فريقه الذي يحت�ل املركز ال�18 

16 نقط�ة، خ�الل مواجهت�ه  برصي�د 

لدهوك بملعب الش�عب ال�دويل يف مباراة 

الف�وز  الضي�وف ش�عار  فيه�ا  يرف�ع 

واالقرتاب م�ن املربع الذهب�ي، إذ يحتل 

صقور الجبال الرتتيب السادس برصيد 

35 نقطة.

وتق�ام مواجهة نفط الوس�ط والحدود 

بملع�ب النج�ف ال�دويل، ويح�اول فيها 

س�امر س�عيد م�درب أصح�اب األرض 

وضع التكتيك املناس�ب لعب�ور الحدود، 

ال�ذي يعيش أفض�ل أيامه بع�د النتائج 

اإليجابي�ة الت�ي حققها مؤخ�را جعلته 

باملرك�ز 8 برصيد 30 نقطة، فيما يحتل 

العندليب الرتتيب 16 برصيد 22 نقطة.

ويسعى القاسم إىل تجاوز عقبة ضيفه 

نفط البرصة يف اللقاء الذي س�يحتضنه 

ملع�ب كربالء ال�دويل، يف مهم�ة صعبة 

للمدرب ع�يل عبد الجبار، ال�ذي يحاول 

تحقي�ق االنتص�ار الثان�ي توالي�ا بع�د 

تخطي املتص�در القوة الجوي�ة بنتيجة 

عريضة )3-4( بالجول�ة املاضية، فيما 

يبحث نفط البرصة لكسب نقاط املباراة 

واالقرتاب من املراكز الهادئة.

ويحتل القاس�م الرتتي�ب ال� 17 برصيد 

21 نقط�ة، فيما يأت�ي الضيوف باملركز 

11 ب� 27 نقطة.

بغداد/ عباس هندي:

قص فري�ق أربيل رشي�ط مواجهات املربع 

االول لدوري الكرة الطائرة املمتاز  بانتصار 

مهم عىل صاح�ب االرض والجمهور فريق 

غاز الجن�وب وبثالثة أش�واط الثنني كانت 

عىل النحو اآلتي: 22-25 و19-25 و22025 

و25-19 و9-15 نقاط.

ايض�ا  اقيم�ت  الت�ي  الثاني�ة  املب�اراة  ويف 

فري�ق   حق�ق  الب�رصة،  محافظ�ة  يف 

الرشط�ة  ع�ىل  مهم�ا  ف�وزا  البيش�مرگة 

بعدما حس�م اللقاء لصالحه بثالثة أشواط 

الثن�ني وكان�ت نتيج�ة االش�واط كالت�ايل: 

و25-17  و21-25  و17-25   5-23 

و15-17 نقطة.

منتخبنا الوطين يواجه نظريه التشيلي وديا يف إسبانيا حتضريا لنهائيات آسيا
درجال وكاساس يزوران تدريبات الناشئني

بغداد/ متابعة الزوراء:
يخوض املنتخب الوطني مباراة دولية 
ودية مع تش�ييل، يف معسكره املرتقب 
ال�ذي س�يقام بالعاصمة اإلس�بانية 

مدريد خالل شهر حزيران املقبل.
وقال مصدر مقرب من إدارة املنتخب 
الوطني “ان منتخب تشييل وافق عىل 
مالقاة أس�ود الرافدي�ن خالل محطة 
اإلع�داد التحضريي�ة التي س�تقام يف 

إسبانيا الصيف املقبل”.
وأضاف املصدر “ان معس�كر إسبانيا 
سيش�هد أيًضا خوض مباريات أخرى 
س�يتم الكش�ف عنه�ا خ�الل األي�ام 

املقبلة”.
وتابع “ل�م يتلَق اإلتح�اد العراقي أي 
دع�وة من نظ�ريه البوليف�ي لخوض 

مباراة ودية يف العاصمة الباز”.
وس�بق للع�راق أن لع�ب مع تش�ييل 
مباراة دولية وحيدة يف سجل اللقاءات 
منتخ�ب  لصال�ح  انته�ت  بينهم�ا 
الروخا بنتيجة كب�رية )0-6(، وجرت 
الدنماركي�ة  بالعاصم�ة   2013 ع�ام 

كوبنهاجن.  
يذك�ر أن املنتخ�ب الوطني لعب خالل 
ف�رتة أيام الفيفا املاضي�ة 3 مباريات 
مع املكس�يك، واإلكوادور، وروس�يا، 
ضم�ن خطة اتح�اد الك�رة للتحضري 
آس�يا،  كأس  نهائي�ات  قب�ل  املث�ايل 

وتصفيات مونديال 2026.  
ومن جه�ة اخرى، زار امس الس�بت، 
الجهاُز الفنّي ملُنتخِب الناشئني مدرَب 
املنتخ�ب الوطنّي اإلس�باني خوس�يه 
مق�ّر  يف  الفن�ّي  وطاقم�ه  كاس�اس 
إقامته�م، وذل�ك للّتباُح�ِث يف األم�ور 
التج�ارب  م�ن  واالس�تفادة  الفنّي�ة 
اإلس�بانّية التي باتت تجت�اُح املالعَب 

العاملّية. 
منتخ�ب  بم�درِب  كاس�اس  ورح�َب 
الناشئني أحمد كاظم وزمالئه، مؤكداً 
إن�ه يرح�ُب دائم�اً بالتع�اون ما بني 
األجه�زِة الفنّي�ة للمنتخب�ات، وحتى 
َم�ن يرغب م�ن األندية لفت�ح قنواِت 
التواص�ل معن�ا، موضح�اً إن الهدَف 
الرئي�يّس هو تطوي�ُر الك�رة العراقّية 

واالرتقاء بها. 
األم�ور  بع�ض  كاس�اس  ورشَح 

الفنّي�ة التي تخصُّ املنتخ�َب الوطني 
ق�د  الت�ي  التدريب�اِت  م�ن  وع�دداً 
يس�تفيد منها الجه�اُز الفنّي ملنتخب 
الناشئني، واس�تمَع لعدٍد من األسئلِة 
واالستفس�ارات. موضح�اً: إن ه�ذه 
الزي�ارة س�تكون بواب�ًة للتعاون مع 
منتخ�ِب الناش�ئني، حي�ث س�تكون 
هناك زياراٌت متك�ررٌة بني الجهازين 

من أجل تطوير إمكانياِت الالعبني. 
من جهته، قّدم مدرُب منتخب الناشئني 
أحمد كاظم ش�كره للُمدرِب اإلسباني 
كاساس عىل ُحسن االستقبال وإبداء 
رغبِة التعاون الدائم، منوهاً: إنه يرغُب 
باالس�تمراِر يف التواص�ل م�ع الجهاز 
الفن�ّي اإلس�بانّي، ومنحه�م الض�وَء 

التدريباِت الخاصة  األخرض لًحض�ور 
بالناشئني يف أي وقٍت يرغبون. 

وقال كاظ�م إن االس�تفادَة من خربة 
الجهاز الفنّي للمنتخب الوطنّي هدٌف 
بالنس�بِة لن�ا، خصوصاً أن كاس�اس 
يب�دي تعاوناً يف ه�ذا الجانب، وبالتايل 

ستتكرر الزياراُت بني الجهازين. 
وأضاف الزيارُة كانت مثمرًة جداً وذات 
فائدٍة فنّية نأمل أن تنعكَس عىل إعداِد 

منتخِب الناشئني يف الفرتِة املُقبلة.
وزار رئيُس االتحاد العراقّي لكرِة القدم 
عدن�ان درج�ال، اول ام�س الجمعة، 
الوحدَة التدريبّية ملنتخِب الناش�ئني يف 
ملع�ِب املدرس�ة التخصصّية، وحرض 
أيضاً عض�وا االتحاد أحمد املوس�وي 

إىل م�درِب  إضاف�ًة  ن�ارص،  ومحم�د 
املنتخ�ب الوطن�ّي كاس�اس وطاقمه 

الفنّي. 
وأش�اَد درج�ال باملواه�ب الت�ي ت�ّم 
يف  لالنخ�راِط  مؤخ�راً  اس�تدعاؤها 
تدريباِت منتخب الناشئني، وأثَنى عىل 
جه�وِد الجه�از الفنّي بقي�ادِة املدرب 

أحمد كاظم. 
مس�تمرٍة  بمتابع�ٍة  درج�ال  ووع�د 
الت�ي  املعوق�اِت  وتذلي�ل  للمنتخ�ب، 
املواه�ب  ه�ذه  ألن  عمل�ه،  تع�رتُض 
س�تكون الن�واَة الحقيقّي�ة للمنتخِب 

الوطنّي يف املستقبِل القريب. 
م�ن جهت�ه، أع�رب م�درُب منتخ�ب 
الناش�ئني عن س�عادته بهذه الزيارِة 

الرس�مّية لرئي�ِس االتح�اد وأعض�اء 
املكتب التنفيذّي، وشكَر كاساس عىل 
حضوره التدريبات، وتّم تنس�يق أطر 
التع�اون مع الجهاز الفنّي اإلس�باني 
الذي يقوُد املنتخَب الوطنّي بما يصب 

يف مصلحِة الكرِة العراقّية. 
وأوضح كاظم آليَة اختيار الالعبني من 
العاصم�ِة بغداد وجمي�ع املُحافظاِت 
وصوالً الختي�ار القائمِة النهائّية التي 

سيتم اإلعالُن عنها األسبوع املقبل. 
وتركت زي�ارُة رئيس االتحاد وأعضاء 
اندف�اِع  إيجابي�اً ع�ىل  أث�راً  االتح�اد 
الالعب�ني، وكذلك ع�ىل أولياء أمورهم 
الذين أشادوا بدرجال يف نهايِة الزيارة، 

والتقاط الصور التذكارّية معهم.

بغداد/محمد الخفاجي:
عقدت الجمعية العامة لالتحاد العراقي املركزي للمالكمة مؤتمراً عاماً النتخاب 
مقبلة.وأسفر  سنوات  ألربع  عملها  يمتد  إنتخابية  لدورة  االتحاد  إدارة  مجلس 
الزهرة  عبد  وإنتخاب عيل  لالتحاد  رئيساً  تكليف  بعيل  الثقة  تجديد  املؤتمر عن 

نائباً أول وإيالف ربيع نائباً ثانياً.
كما فاز بعضوية مجلس إدارة االتحاد عبد الرضا عيل وعماد عبد الحسني وسالم 
كاظم ورسمد فيصل وحسنني هاشم وحمود هاشم وعباس محسن وسحر وليد 

عبد الجبار ممثلة للعنرص النسوي بمجلس االدارة.
هذا وقد حرض املؤتمر، بصفة مراقب ممثل لالتحادين الدويل واآلسيوي، القطري 
االتحاد  رئيس  نائب  للمالكمة،  الدويل  االتحاد  عضو  الكاظم  يوسف  الدكتور 

اآلسيوي ورئيس االتحاد العربي للعبة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
مباراة  الشبابي  منتخبنا  يخوض 
ودية مع الربازيل بمدينة خرييز دي ال 
فرونتريا اإلسبانية أواخر شهر نيسان 
التجريبية  الربوفة  هذه  وتأتي  الحايل، 
الرافدين،  أسود  تحضريات  ضمن 
عاًما،   20 تحت  آسيا  كأس  وصيف 
كأس  نهائيات  يف  املرتقبة  ملشاركته 
العالم التي ستقام يف شهر أيار املقبل.

لكرة  الربازييل  االتحاد  موقع  وكشف 

مع  الودية  املباراة  موعد  أن  القدم 
من   25 يوم  ستجري  العراق  شباب 

الشهر الحايل.
من جانبه، أعلن مدرب منتخب شباب 
قائمة  مينيزيس،  رامون  الربازيل، 
عاًما   20 تحت  الربازييل  املنتخب 
ما  الفرتة  يف  ودية  مباريات  لخوض 
بني 15، و27 نيسان الحايل يف إسبانيا 
الدومينيكان، والعراق،  ضد جمهورية 

وأوزبكستان، والسنغال.

وصيف آسيا يواجه الربازيل ودًيا 
حتضريا ملونديال الشباب

اجلمعية العمومية الحتاد املالكمة 
جتدد الثقة بتكليف رئيًسا



الرباط/ متابعة الزوراء:
سيمبا  ضيفه  عىل  املغربي  الرجاء  انترَص 
التنزاني 3-1 فجر يوم أمس السبت يف املرحلة 
الثالثة  املجموعة  مباريات  من  السادسة 

ملسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وقاد حمزة خابا فريقه للفوز بتسجيله ثنائية 
محمد  وأضاف   )70 جزاء  ركلة  ومن   44(
سّجل  فيما   )86( الثالث  الهدف  بوالكسوت 

أوثوس هدف الضيوف الوحيد )48(.
ورفع الرجاء املتأهل كمتصدر مسبقاً رصيده 
وتعادل  انتصارات  خمسة  من  نقطة   16 إىل 
تسع  عند  الوصيف  ضيفه  رصيد  تجمد  فيما 

نقاط.

حقق  الثالثة،  املجموعة  منافسات  وضمن 
نظريه  عىل  معنوياً  انتصاراً  الغيني  حرية 

فايربز األوغندي بهدفني دون رد.
رائعة،  بطريقة  التسجيل  افتتح  باري  ياخوبا 
بعد فشل الحارس يف إبعاد الكرة عند الدقيقة 
عّزز  املباراة،  أنفاس  آخر  ويف  عرشة  الحادية 
مؤمناً  ثان،  بهدٍف  النتيجة  تراروي  سوري 
النقاط الثالث لفريقه. وحّقق الزمالك املرصي 
السوداني  املريخ  ضيفه  عىل  معنوًيا  فوًزا 
)4-3( يف املرحلة السادسة األخرية من مباريات 
دوري  منافسات  ضمن  الرابعة  املجموعة 

أبطال إفريقيا. وتناوب عىل تسجيل 
أهداف الفريق املرصي كل من 

و64   4( منيس  ونارص   )1( شلبي  مصطفى 
 )7( عجب  رمضان  وّقع  املقابل  يف  و3+90(. 
والجزويل نوح )49( والربازييل باولو سريجيو 
لويز )55( أهداف الفريق السوداني. وبذلك رفع 
الزمالك رصيده إىل 7 نقاط يف املركز الثالث يف 
حني تجّمد رصيد املريخ عند 5 نقاط يف املرتبة 

آمال الرابعة. يذكر أّن الفريقني  فقدا  قد 
نهائي  إىل ربع  الكؤوس التأهل  أمجد 
ضمن  إذ  الرتجي اإلفريقية  من  كل 
التونيس  ب الريايض  شبا و
الجزائري  بلوزداد 

بطاقتي العبور.

سيدني/ متابعة الزوراء:
من  األوىل  للمرة  فريستابن  ماكس  الهولندي  العالم  بطل  سينطلُق 
املركز األول يف جائزة أسرتاليا الكربى، املرحلة الثالثة من بطولة العالم 
للفورموال واحد، فيما عانى زميله يف فريق ريد بول املكسيكي سريخيو 

برييس يف التجارب الرسمية لينطلق من الخط األخري.
يف طقس ملبد بالغيوم واألجواء الباردة، حّل ثنائي مرسيس الربيطانيان 
املركزين  يف  مرات،  سبع  العالم  بطل  هاميلتون  ولويس  راسل  جورج 
املخرضم  اإلسباني  املوسم  مفاجأة  سينطلق  فيما  والثالث،  الثاني 

فرناندو ألونسو )أستون مارتن( من املركز الرابع.
شهدت  مخيبة،  موسم  بداية  بعد  الصعداء،  تنفس  ملرسيدس  ويمكن 

تتويج فريستابن يف البحرين وبرييس يف السعودية.
حل هاميتلون خامساً يف أول جولتني وراسل سابعاً يف البحرين ورابعاً 
يف جدة.مرّة جديدة، تفوقت مرسيدس عىل غريمتها التاريخية فرياري، 

من  لوكلري  شارل  وزميله  خامساً  ساينس  كارلوس  اإلسباني  حّل  إذ 
موناكو سابعاً.

العالم يف آخر  الثانية هذا املوسم ينطلق فريستابن، بطل  وهذه املرة 
موسمني، من املركز األول، والثانية والعرشين يف مسريته، معادالً 

انطالقات ألونسو الذي حل ثالثاً يف السباقني االفتتاحيني.
مشكالت  بعد  جدة،  يف  عرش  الخامس  املركز  من  انطلق 

ثانياً  ليحل  اآلخر  تلو  السائق  فتخطى  ميكانيكية، 
وراء برييس. وسجل السائق البالغ 25 عاماً زمناً 

باأللف   236 بفارق  دقيقة،   1:16.732 قدره 
من الثانية عن راسل.

األخرية  اللفة  ان  “أعتقد  فريستابن:  قال 
كانت  األسبوع  نهاية  جداً.  جيدة  كانت 
اإلطارات  الستخدام  العمل  ظل  يف  قاسية 

املناسبة”. يف املقابل، عانى زميله برييس 
الذي يتخلف عنه بفارق نقطة واحدة يف 

الرتتيب العام، من قلة التماسك والتوازن.
ترك الحلبة أربع مرات يف الفرتة الثالثة، 

يف  الحلبة  عن  سيارته  خرجت  فيما 
قال  التجارب.  ضمن  األول  ظهوره 
محبطاً:  الراديو  جهاز  عىل  برييس 
أما  مجدداً”.  عينها  املسألة  “إنها 
لحلوله  السعادة  بالغ  فكان  راسل، 
ثانياً: “لم نتوقع ذلك أبداً. يا لها من 
نشطة،  السيارة  بدت  لنا.  تجارب 
وبرصاحة أنا خائب لعدم نيل املركز 

األول ألن السيارة كانت رائعة”.

فرانكفورت/ متابعة الزوراء:
تعرضْت آمال آينرتاخت فرانكفورت يف بلوغ 
 1-1 التعادل  بعد  لرضبة  الذهبي  املربع 
عىل أرضه مع بوخوم يف املرحلة السادسة 

والعرشين من الدوري األملاني.
أسانو  تاكوما  الياباني  املهاجم  ووضع 
بوخوم يف املقدمة بالدقيقة 13 من مسافة 
قريبة للمرمى حني تابع تسديدة الفرنيس 
أنطوني لوسيال املرتدة من الحارس كيفن 
تراب. وأدرك الفرنيس كولو مواني التعادل 
آلينرتاخت بعد ثماني دقائق من ركلة جزاء 
عقب تعرضه لعرقلة من املدافع األوكراني 

إيفان أورديتس.
يف  الفاعلية  الضيافة  أصحاب  وافتقد 
عىل  محاولة   20 رغم  األخرية  اللمسة 
املرمى مقابل سبع محاوالت للزوار ليخفق 
منذ  انتصار  أول  تحقيق  يف  فرانكفورت 

أينرتاخت،  ويحتل  شباط.  فرباير  منتصف 
بفارق  نقطة   41 برصيد  السادس  املركز 
الذي  الرابع  فرايبورغ  خلف  نقاط  خمس 
استضاف هريتا برلني أمس السبت. وبقى 
ويف  نقطة.   26 ولديه   14 املركز  يف  بوخوم 
اسبانيا، تواصلت النتائج السلبية لكل من 
مايوركا وضيفه أوساسونا بتعادلهما 0-0 
يف املرحلة السابعة والعرشين من مسابقة 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وشهدت املواجهة طرد كوبيتي من صفوف 
التاسعة  الدقيقة  مع  األرض  أصحاب 
نقطة   33 مايوركا  والستني. وصار رصيد 

مقابل 35 ألوساسونا.
تضييق  يف  مارسيليا  فشل  فرنسا،  ويف 
الخناق عىل باريس سان جريمان املتصّدر 
بتعادله مع ضيفه مونبلييه 1-1، وذلك يف 
الدوري  من   29 املرحلة  منافسات  افتتاح 

نيس  لفر ا
ة  لكر

القدم.
بدء  ومع 

ق  لسبا ا
للفوز  للقب النهائي  با

تقليص  يف  الثاني  مارسيليا  فشل 
الفارق مع سان جريمان املتصّدر إىل 4 
نقاط، حيث اكتفى برفع رصيده إىل 
60 نقطة مقابل 66 لنادي العاصمة 
الذي يستقبل عىل أرضه ليون األحد 

يف أبرز مباريات هذه الجولة.
إهدار  الجنوبي  النادي  تابع  كما 
»فيلودروم«  ملعبه  عىل  النقاط 
يف  توالياً  الخامسة  للمباراة 

سلسلة  حقق  حيث  الدوري 
من 3 تعادالت وهزيمتني.

متابعة/ الزوراء:       
يستمر الحديث عن 
مييس  ليونيل  عودة 
سان  باريس  نجم 
ناديه  إىل  جريمان، 
خالل  برشلونة،  السابق 
رافا  وزاد  املقبل.  املريكاتو 
برشلونة،  رئيس  نائب  يوستي 
أنه تفاوض  الجدل عندما رصح، 
الكامب  إىل  الربغوث  عودة  أجل  من  بالفعل 
فإن  ديبورتيفو”،  “موندو  لصحيفة  ووفقا  نو. 
واألرقام  اإلنجازات  من  للعديد  تحقيقه  رغم  مييس 
لم  مغرية  تحديات   5 أمامه  يزال  ال  لكن  القياسية، 
مييس  أن  إىل  للبارسا.وأشارت  العودة  عند  يحققها 
حصد 35 لقبا مع برشلونة خالل فرتته األوىل، لكنه 

يسعى لكرس الرقم القيايس لريان جيجز الذي حقق 36 لقبا مع 
مانشسرت يونايتد.

األكثر ظهورا بقميص برشلونة يف  الالعب  أن مييس  وأوضحت 
كل البطوالت بإجمايل 778 لقاء، لكن ال يزال تشايف يتفوق عليه 
وخاض  األبطال.  دوري  يف  البارسا  بقميص  املباريات  عدد  يف 
ليونيل مييس 149 مباراة مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا، أما 
تشايف شارك يف 151 مواجهة. ويعد مييس أفضل هداف يف تاريخ 
الهداف  يعد  كما  البطوالت،  بكل  هدفا   672 برصيد  برشلونة 
ملك  كأس  باستثناء  املسابقات  مختلف  يف  للبارسا  التاريخي 
مقابل  إسبانيا،  ملك  كأس  يف  هدفا   56 الربغوث  إسبانيا.ولدى 
64 هدفا يف جعبة جوسيب ساميتيري. ويمتلك ليونيل مييس يف 
جعبته 41 لقبا، ويريد كرس الرقم القيايس املسجل باسم داني 
الكروية.وسيكون  مسريته  طوال  لقبا   45 حصد  الذي  ألفيس 
إعادة  يف  النجاح  برشلونة،  العودة  عند  ملييس  األخري  التحدي 

الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا بعد صيام 8 مواسم.

ميامي/ متابعة الزوراء:
كارلوس  اإلسباني  وجرّد  مفاجأة  سينر  يانيك  اإليطايل  فّجَر 
ألكاراس املصنف أول عاملياً من لقبه يف دورة ميامي للماسرتز 
)1000( يف كرة املرضب، فرضب موعداً يف النهائي مع الرويس 

دانييل مدفيديف املتأهل إىل النهائي الخامس توالياً يف شهرين.
دجوكوفيتش،  نوفاك  الرصبي  سيستعد  اإلثنني،  يوم  من  وبدءاً 
الغائب عن املنافسة األمريكية يف فصل الربيع بسبب عدم تلقيه 
الذي تسلقه  املركز األول عاملياً  اللقاح املضاد لفريوس كورونا، 

ألكاراث قبل أسبوعني إثر تتويجه بدورة إنديان ويلز.
عىل  بسهولة  تغلب  حيث  ويلز،  إنديان  يف  الرائع  مشواره  وبعد 
أرض  إىل  ألكاراث  عاد  اللقب،  إىل  طريقه  يف  ومدفيديف  سينر 
بعد  و6-2،  و6-4   )4-7(  6-7 اإليطايل  أمام  بخسارته  الواقع 

نزال دام ثالث ساعات.
عضلية  مشكالت  من  واملستفيد  عاملياً   11 املصنف  سينر  قال 
مشكالت  يواجه  أنه  “الحظت  الثالثة:  املجموعة  يف  لإلسباني 
فحاولت أن أضغط عليه. قدمنا مباراة رشسة بمستوى مرتفع، 

و)الفوز( كان من نصيبي”.
نهائي  ربع  يف  بينهما  ملحمي  بلقاء  املواجهة  هذه  وذكرت 
 5 بعد  ألكاراث  ملصلحة  انتهى  املايض،  العام  ميدوز  فالشينغ 

ساعات و15 دقيقة.
إىل عناوين منتظرة يف عالم  الثنائي  تتحّول مواجهات هذا  وقد 
فقط  عاماً   19 ألكاراث  يبلغ  إذ  سنهما،  لصغر  نظراً  التنس، 
مواجهتهما  عىل   3-3 التعادل  يّخيم  وقت  يف  عاماً،   21 وسينر 

املبارشة.
من  تكون  قد  التي  األوىل  املجموعة  يف  مرتفعاً  املستوى  وكان 
األجمل هذه السنة. ورغم تقدمه 2-4، إال أن سينر خرس األوىل 

بالشوط الفاصل )تاي بريك(.
لم يتأثر، فبدا مصمماً وحاسماً ليعادل 1-1. وفيما عانى ألكاراث 
يف  سلساً  تحركه  يكن  لم  انزالقه،  بعد  اليرسى  يده  يف  آالم  من 

الثالثة التي رضخ فيها لسينر وصيف ميامي 2021.
من  الثأر  مدفيديف  بمقدور  يكون  لن  ألكاراث،  خسارة  ومع 

اإلسباني الفائز عليه قبل أسبوعني يف نهائي دورة إنديان ويلز.
بلغ الرويس املصنف خامساً نهائي ميامي للمرة األوىل يف مسريته 
حيث لم يسبق له أن نجح يف تخطي الدور ربع النهائي قبل هذه 
 )16( خاتشانوف  كارن  مواطنه  عىل  الصعب  بفوزه  النسخة، 

6-7 )5-7( و6-3 و6-3.
وسيحاول الرويس البالغ 27 عاماً والذي فاز يف 23 من مبارياته 
العام، بعد فوزه بدورات  الرابع هذا  24 األخرية إحراز لقبه  الـ 

روتردام والدوحة ودبي يف شباط/فرباير.
مواجهات  خمس  يف  الرابع  فوزه  حقق  الذي  مدفيديف  وعانى 
املربع  من  فائزاً  للخروج  خاتشانوف،  صديقه  مع  جمعته 
الذهبي، علماً أن األخري يؤكد رفعة مستواه عىل املالعب الصلبة 
حيث وصل إىل نصف نهائي بطولة الواليات املتحدة العام املايض 

وبطولة أسرتاليا املفتوحة يف كانون الثاني/يناير.

بنتيجة  ليفربول  ضيفه  سيتي  مانشسرت  اكتسح 
)4-1(، امس السبت، يف املباراة التي احتضنها ملعب 
االتحاد يف قمة مباريات الجولة رقم 29 من الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
 )28( ألفاريز  جوليان  السيتي  رباعية  وسجل 
وإلكاي جوندوجان )53(  بروين )46(  وكيفني دي 
ليفربول  هدف  سجل  بينما   ،)74( جريليش  وجاك 
رفع  النتيجة  )17(.وبتلك  صالح  محمد  الوحيد 
املركز  يف  نقطة   64 إىل  رصيده  سيتي  مانشسرت 
الثاني، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة يف 
املركز السادس.أتت املحاولة األوىل يف املباراة لصالح 
السيتي يف الدقيقة التاسعة، بعدما أرسل دي بروين 
عرضية داخل املنطقة، تابعها جوندوجان بتسديدة 

مبارشة عىل الطائر، ذهبت ضعيفة يف يد أليسون.
وتبعه رودري بتسديدة قوية من عىل حدود املنطقة 

يف الدقيقة 11، أمسك بها أليسون.
وتحصل السيتي عىل مخالفة عىل حدود املنطقة يف 
مرت  مبارشة  بتسديدة  محرز  نفذها   ،15 الدقيقة 
اللعب،  سري  عكس  القائم.وعىل  جوار  إىل  بقليل 
بعدما   ،17 الدقيقة  يف  التسجيل  ليفربول  افتتح 
تجاه  انطلق  الذي  لجوتا  مميزة  بينية  أرنولد  أرسل 
كرة  سدد  الذي  لصالح  الكرة  ومهد  الجزاء،  منطقة 
قوية مقوسة سكنت الشباك.وكاد السيتي أن يعدل 
النتيجة رسيعا يف الدقيقة 22، بعدما مرر جوندوجان 
كرة  الجزائري  ليسدد  املنطقة،  داخل  ملحرز  الكرة 
قوية علت العارضة بقليل.ونجح السيتي بالفعل يف 
تعديل النتيجة يف الدقيقة 28، بعدما أرسل جريليش 
ليسدد  املنطقة،  داخل  أللفاريز  أرضية  عرضية 
من  األوىل  الدقيقة  أليسون.ويف  شباك  يف  بسهولة 
الوقت بدل الضائع، تابع رودريجو عرضية من من 
الطائر  عىل  كرة  مسددا  محرز،  نفذها  ركنية  ركلة 
لينتهي  القائم،  إىل جوار  بأكانجي ومرت  اصطدمت 
الشوط بالتعادل )1-1(.وبدأ السيتي الشوط الثاني 
بعدما   ،46 الدقيقة  يف  الثاني  الهدف  بإضافة  بقوة 
تلقى محرز بينية يف الجانب األيمن، لينطلق ويرسل 

عرضية أرضية تابعها دي بروين بسهولة يف الشباك.
يف  ليفربول  عىل  الرحمة  رصاصة  السيتي  وأطلق 
الدقيقة 54، بعدما سدد ألفاريز كرة داخل املنطقة 
أبعدها أرنولد، وتابعها جوندوجان بتسديدة مبارشة 
يف  الفارق  تقليص  ليفربول  الشباك.وحاول  سكنت 
الدقيقة 55، بتسديدة من جاكبو من داخل املنطقة، 

اصطدمت بدياز ومرت بقليل إىل جوار القائم.
 ،59 الدقيقة  يف  الخطورة  لتشكيل  السيتي  وعاد 
بتسديدة مقوسة قوية من جريليش، تألق أليسون يف 
إبعادها لركلة ركنية.وتواصل انهيار ليفربول بعدما 
الدقيقة  يف  للسيتي  الرابع  الهدف  جريليش  أضاف 
74، بعدما تلقى تمريرة أرضية من دي بروين داخل 

املنطقة، ليسدد كرة مبارشة سكنت الشباك.
يف  له  الثاني  الهدف  إضافة  عن  جريليش  وبحث 
داخل  بروين  دي  من  عرضية  بمتابعته  املباراة، 
املنطقة يف الدقيقة 82، مسددا كرة قوية عىل الطائر، 
السيتي  بفوز  اللقاء  لينتهي  أليسون،  لها  تصدى 

.)1-4(

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 

alzawraanews@yahoo.com
www.alzawraapaper.com7

سينر يفاجئ ألكاراث ويالقي 
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إعالم إلكرتوني مانشسرت سييت يكتسح ليفربول برباعية يف قمة الدوري االنكليزي املمتاز
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حتت عنوان »اسرتاتيجيات وتكتيكات صناعة احملتوى الفريوسي«

بغداد/ متابعة الزوراء:
بدعم من مؤسس�ة س�كريبس ه�وارد، قّدم 
املركز الدويل للصحفيني املؤتمر العاملي لتمكني 
الحقيقة خالل ش�هر م�ارس/آذار. ورّكزت 
الجلس�ة الخامسة واألخرية من املؤتمر تحت 
عن�وان »اس�راتيجيات وتكتي�كات صناعة 
املحت�وى الف�ريويس«، ع�ى تعلّ�م تكتيكات 
املحت�وى الف�ريويس والطرق املختلف�ة التي 
يمك�ن لغ�رف األخب�ار والصحفي�ني األفراد 
اس�تخدامها لضم�ان وص�ول أخباره�م إىل 

جمهورهم املستهدف. 
وأط�رت الجلس�ة املدرب�ة ميس ق�ات وهي 
صحفي�ة اس�تقصائية، ترك�ز ع�ى تغطي�ة 
مناطق النزاع وخاصة الرشق األوسط وشمال 
إفريقي�ا. ش�اركت بتحقيقات ك�رى عابرة 
للحدود ونرشت تحقيقاتها يف صحف ومواقع 
عاملي�ة مث�ل »الجاردي�ان« و«ديرش�بيجل« 
وغريهما، وهي أيًضا كبرية املحررين يف معهد 

السلم والنزاعات بأمسردام.  
واس�تهلّت املدربة ميس قات الجلسة برشح 
سلوكيات واحتياجات الجمهور، ثّم أوضحت 
املحت�وى  لصناع�ة  األساس�ية  املفاتي�ح 
الفريويس عايل االنتش�ار، واختتمت الجلس�ة 
بالحديث عن أهم األخالقيات التي ينبغي عى 
الصحفيني التمّس�ك بها خالل عمليات إنتاج 

ونرش املحتوى الفريويس.

وأشارت قات إىل أّن »املحتوى الفريويس« هو 
كل محتوى واس�ع االنتش�ار ع�ر االنرنت، 
الف�ريوس،  مث�ل  قص�رية  زمني�ة  ف�رة  يف 
ع�ن طري�ق النرش، املش�اركات ع�ى مواقع 
الن�رشات،  األخب�ار،  االجتماع�ي،  التواص�ل 
وع�ر نرشات الري�د اإللكرون�ي ومحركات 
البحث، كما يعتر املحتوى »فريوس�ًيا« حتى 
ل�و كان محصوًرا ضمن نطاق جمهور معني 
كالنساء، الشباب أو فئة معينة من املجتمع.

كما تطرقت املدربة إىل أرسار انتشار املحتوى 
الف�ريويس، وطرحت س�ؤااًل ح�ول »إمكانية 
وجود وصفة جاهزة إلنش�اء محتوى خارق 
ح�ارق متفج�ر«. اإلجاب�ة كان�ت ال، ولك�ن 
التخطي�ط الجي�د والصحيح ه�و الذي يرفع 
من نس�بة نجاح العمل الصحفي بشكل كبري 
ويزي�د من قيمة األثر ال�ذي نهدف لتحقيقه، 
للمحت�وى  والرسي�ع  الواس�ع  واالنتش�ار 
اإلعالم�ي هو أح�د معايري تقيي�م األثر الذي 

تحدثه أعمالنا الصحفية. 
ال توج�د وصفة س�حرية النتش�ار املحتوى 

الفريويس ولكن تتوّفر مفاتيح انتشاره  
ذك�رت املدربة أه�م املبادئ والخط�وات التي 
يج�ب العم�ل به�ا لضم�ان انتش�ار واس�ع 
وف�ريويس للمحت�وى اإلعالم�ي، أوله�ا مبدأ 
باريت�و أو قاع�دة 80/20، وه�و مب�دأ يت�م 
العم�ل ب�ه يف مختلف ميادين الحي�اة، يرتكز 

عى تقس�يم طاقتنا عى نوعني من العمل، يف 
الصحافة نركز 20 باملئة من جهودنا يف إعداد 
املحتوى والجانب التحريري، أما ال�80 باملئة 
فنرك�ز فيه�ا ع�ى الجوانب األخرى كش�كل 

املحتوى وترويجه.
وأضافت قات أّن املواضيع التي تتّم معالجتها 
يف املحت�وى اإلعالم�ي تلع�ب دوًرا مهًم�ا يف 
انتش�اره، له�ذا علينا الركيز ع�ى املواضيع 
الت�ي تحقق انتش�اًرا كالتابوه�ات التي تثري 
الغريب�ة  واملواضي�ع  العاطفي�ة،  املش�اعر 

والطريف�ة والت�ي تحم�ل عن�ر املفاج�أة 
واألرسار  والكومي�دي  الس�اخر  واملحت�وى 
والترسيبات واأللغاز واملسابقات. وأوضحت 
أّن صياغة العنوان بطريقة صحيحة تعّد من 
أهم مفاتيح تحقيق انتش�ار كبري، لهذا يجب 
أن يك�ون س�هل الفه�م، قصريًا ومع�ًرا عن 

املحتوى، مكثًفا وال يزيد عن 5 كلمات.
كما أكدت أّن اختيار القالب املناسب ملحتوانا 
املناس�بة واختي�ار  املنص�ة  اإلعالم�ي ع�ى 
التوقي�ت املناس�ب للنرش وتحدي�د الجمهور 

املستهدف، من أهم العنارص املؤثرة يف النرش 
الرسيع للمحتوى.

تخللت الجلس�ة أس�ئلة من املش�اركني/ات، 
رك�زت ع�ى الفرق ب�ني املحت�وى الفريويس 
فأجاب�ت  املضلل�ة،  واملحتوي�ات  واإلش�اعة 
املدرب�ة أن املحتوى الفريويس يمكن أن يكون 
إيجابًي�ا أو س�لبًيا، فاإلش�اعة ه�ي محتوى 
فريويس ولكن غري أخالقي، لهذا علينا العمل 
باس�راتيجيات املحت�وى الف�ريويس لن�رش 
املحتوى املهني والصادق ملحاربة الش�ائعات 
واألخب�ار املضللة. وع�ززت املدرب�ة التدريب 
بأمثل�ة م�ن أعمال صحفية انترشت بش�كل 
كب�ري، م�ن خ�الل العم�ل باالس�راتيجيات 
واملفاتيح التي تطرقت إليها خالل الجلس�ة، 

ومنها:  
تحقيق »محتال تندر« الذي تم تحويله إىل فيلم 
عى منصة نتفليكس، وهو استقصائي عابر 
للحدود قام�ت به مجموعة م�ن الصحفيني 
ح�ول عملية احتيال يف تطبي�ق تيندر، وتميز 
ه�ذا العم�ل بالقال�ب الرقمي ال�ذي نرش به.  

تحقيق التسول عى تيك توك للبي بي يس.
ورك�زت املدرب�ة ع�ى أه�م العن�ارص الت�ي 
ساهمت يف انتشار هذه املحتويات اإلعالمية 
كالش�كل وعنارص ج�ذب االنتب�اه وطريقة 

النرش عى منصات اإلنرنت. 
وشددت عى أهمية مرحلة ما بعد النرش، فال 

يج�ب أن ينته�ي عمل الصحف�ي عند النرش، 
لك�ن عليه العم�ل ع�ى الروي�ج للمحتوى، 
وذل�ك بوض�ع خطة ن�رش وتروي�ج محكمة 
ويطل�ب م�ن الجمه�ور املس�اعدة بالن�رش 
وإعداد محتويات داعمة للمحتوى األصيل أو 

استخدام املحتوى بطريقة 360 درجة.
ولفت�ت ق�ات إىل أّن التعام�ل م�ع املحت�وى 
بطريقة الصحافة تقليدي�ة، كنرش املحتوى 
ب�دون مرافقت�ه بع�د ذل�ك وع�دم االهتمام 
بالصحاف�ة الرقمية يف غرف األخبار واعتبار 
السوش�يال ميديا نه�رًا نرمي في�ه املحتوى 
م�ن دون مالءمت�ه للمنص�ات الرقمية، من 
أب�رز معيق�ات انتش�ار املحت�وى الصحفي 

ونجاحه. 
املدرب�ة ع�ى  رك�زت  نهاي�ة عرضه�ا،  ويف 
األخالقي�ات املهني�ة عن�د العمل ع�ى النرش 
الواس�ع للمحت�وى، فعلين�ا أن نرك�ز ع�ى 
املحت�وى ذي القيمة، ونتأكد م�ن املعلومات 
واملص�ادر قب�ل الن�رش ونح�ارب خطاب�ات 
الكراهية وإعطاء الص�وت للناس من خالل 
القصص والتحقيقات وعلينا أن ننحاز دوًما 

للحقيقة.  
يف الخت�ام، فتح املج�ال ألس�ئلة الصحفيني 
املش�اركني يف الجلس�ة والت�ي كان�ت ح�ول 
الش�كل والقوال�ب التي تتالءم م�ع املنصات 
الرقمية وأهمية الرويج لألعمال الصحفية. 

املركز الدولي للصحفيني يقدم املؤمتر العاملي لتمكني احلقيقة

“وول سرتيت جورنال” تدعو لطرد السفري الروسي بعد اعتقال مراسلها

الجزائر/متابعة الزوراء:
الجديد  أنه�ى قان�ون اإلع�الم 
ب�طء  معضل�ة  الجزائ�ر  يف 
السلطات يف تسليم االعتمادات 
الس�نوية للصحفي�ني املحليني 
لصال�ح  العامل�ني  واألجان�ب 
القنوات والوكاالت واملؤسسات 
اإلعالمي�ة األجنبي�ة العاملة يف 
البالد، والتي تتأخر يف الغالب أو 

ال يتم تسليمها من األساس.
وف�رض القان�ون الجدي�د عى 
ش�هر  مهل�ة  االتص�ال  وزارة 
واح�د ملنح االعتم�اد للصحفي 
الت�ي  اإلعالمي�ة  واملؤسس�ة 
تتقدم بطل�ٍب للعمل عر ممثل 
له�ا أو لفت�ح مكت�ب يف البالد، 
بعدم�ا كان القان�ون الس�ابق 
املتعل�ق  التنفي�ذي  واملرس�وم 
املؤسس�ات  اعتم�اد  بمس�ألة 
األجنبي�ة يف الجزائ�ر ال يح�ّدد 
أجالً لذلك، وه�و ما كان يمنح 
االتص�ال  ووزارة  الس�لطات 

صالحية تحديد الوقت.
وكان النائ�ب يف الرمل�ان ع�ن 

كتلة حركة مجتمع الس�لم عز 
الدي�ن زح�وف قد ق�ّدم تعديالً 
قان�ون  م�ن   22 امل�ادة  ع�ى 
الجديد، يتضمن تحديد  اإلعالم 
أجل بعرشة أي�ام ملنح االعتماد 
أو تقدي�م رف�ض معل�ل، لكّن 
مقرحاً لنائب آخ�ر قّدم مهلة 
ثالثة أشهر، قبل أن تعلن لجنة 
االتص�ال والثقاف�ة يف الرمل�ان 
عن مهلة وسط هي شهر واحد 

ملنح االعتماد أو رفض منحه.
وق�ال النائ�ب زح�وف، ال�ذي 
عمل س�ابقاً كمع�د برامج، أّن 
تحديد املهلة يهدف إىل “إعطاء 

مصداقي�ة ملؤسس�ات الدولة” 
ولتقدي�م “ص�ورة جّي�دة عن 
الجزائ�ر”، مضيف�اً: “ال يمكن 
الغموض  االس�تمرار يف حال�ة 
القائمة، الجزائر بلد س�يد وله 
قرار سيادي، ويمكن للسلطات 
أن تتخذ ق�رار اعتماد أو رفض 
إعالمية  أي مؤسس�ة  اعتم�اد 

أجنبية للعمل يف الجزائر”.
أّن  إىل  زح�وف  لف�ت  كم�ا 
“الرئيس عبد املجيد تبون كان 
قد ش�ّدد بنفس�ه عى رضورة 
واملؤسس�ات  اإلدارات  ت�رد  أن 
الحكومي�ة عى م�ا يصلها من 

طلبات يف مختلف القطاعات يف 
الوقت املحدد”. وخالل جلس�ة 
التصويت عى القانون الجديد، 
الثالث�اء  ي�وم  أجري�ت  الت�ي 
امل�ايض، تدخل وزي�ر االتصال 
محمد بوس�ليماني يف محاولة 
بإبقاء مس�ألة  الن�واب  إلقناع 
للصحاف�ة  االعتم�ادات  من�ح 
األجنبي�ة العامل�ة يف الجزائ�ر 
مفتوحة وغ�ري محددة بمهلة، 
مش�رياً إىل أّن “طلب�ات اعتماد 
لبط�والت رياضية مث�ل كأس 
العال�م تقّدم قبل ثالثة أش�هر، 
طلب�ات  بدراس�ة  بال�ك  فم�ا 
اعتم�اد س�نوي؟”. وحذر من 
تبعات تقييد الس�لطات بمهلة 
لل�رد ع�ى طلب�ات االعتمادات 
لوس�ائل اإلع�الم األجنبية التي 
الجزائ�ر،  العم�ل يف  ترغ�ب يف 
وطالب بإبق�اء املهلة مفتوحة 
االعتم�ادات  من�ح  ق�رار  ألّن 
مصالح  باستش�ارة  “مرتب�ط 
ومصالح  )كالخارجية  أخرى” 
األم�ن(، لكن�ه فش�ل يف إقناع 

النواب بذلك. وتبدي الس�لطات 
الجزائرية منذ س�نوات طويلة 
تثاقالً كبرياً يف منح االعتمادات 
العاملني  للصحفيني  الس�نوية 
لصال�ح قن�وات ووكاالت أنباء 
ومؤسس�ات إعالمي�ة أجنبية، 
عى الرغم من أّنها تستلم هذه 
الطلب�ات يف ش�هر ديس�مر/ 

كانون األّول من كل عام.
 ،2023 الح�ايل  الع�ام  وخ�الل 
حصل عدد قليل من الصحفيني 
ع�ى االعتمادات، فيم�ا ال يزال 

معظمهم يف االنتظار.
وإزاء هذا الوضع، قال صحفي 
الكش�ف عن اس�مه(،  )رفض 
يعم�ل لصال�ح قن�اة عربي�ة، 
“يضط�ر جزء م�ن الصحفيني 
العاملني لصالح وس�ائل إعالم 
دون  م�ن  العم�ل  إىل  أجنبي�ة 
تصاري�ح أو بطاق�ات اعتماد، 
أو العم�ل بموافق�ات ش�فوية 
ال تصم�د يف بع�ض األوض�اع، 
عمله�م  تعرق�ل  أن  ويمك�ن 

لبعض الوقت”.

موسكو- واشنطن/متابعة الزوراء:
كش�ف جه�از األمن الفي�درايل ال�رويس )إف إس بي(، 
أن�ه احتج�ز مراس�ل صحيف�ة وول س�ريت جورنال 
األمريكية، إيفان غريش�كوفيتش، أثناء قيامه بمهمة 
وسط مدينة يكاترينبورغ، وفقاً لوكالة ريا نوفوستي 
الحكومي�ة. وأفادت “ريا نوفوس�تي”، نقالً عن جهاز 
األم�ن الفي�درايل الرويس، ب�أّن غريش�كوفيتش، وهو 
مواط�ن أمريكي، “متورط يف جم�ع معلومات رسية” 
حول رشكة دفاع روسية. وفتحت قضية جنائية ضده 
بتهمة التجس�س. يف حال إدانة غريش�كوفيتش بهذه 
التهم�ة، فإن�ه يواجه الس�جن ملدة تص�ل إىل عرشين 
عام�اً. وكانت تقارير إعالمية محلية أش�ارت س�ابقاً 
لكتاب�ة  يكاترينب�ورغ  أّن غريش�كوفيتش كان يف  إىل 
تقاري�ر حول الح�رب الروس�ية يف أوكرانيا ومجموعة 
مرتزقة فاغنر.اعتقال غريش�كوفيتش ج�اء بعد أيام 
من إعالن املدّونة واملمرضة األوكرانية الش�هرية إيرينا 
دانيلوفيتش إرضابها عن الطعام، يف سجنها يف منطقة 
الق�رم الت�ي تحتلها روس�يا. وكان�ت دانيلوفيتش قد 
اكتسبت شهرة كبرية مع إطالق صفحات عى مختلف 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي توثق فيه�ا لواقع الفرق 
الطبي�ة يف القرم بعد االحتالل الرويس، وتنتقد بش�كل 
واضح ممارس�ات القوات الروسية، لتعتقل يف إبريل/ 
نيس�ان 2022 نتيجة له�ذه التدوين�ات. وذكر مرصد 
حماي�ة املدافعني عن حقوق اإلنس�ان أن دانيلوفيتش 
بدأت إرضابها يف 22 مارس/ آذار، احتجاًجا عى رفض 
السلطات تقديم املساعدة الطبية لها يف مركز االحتجاز 
رقم 1 يف س�يمفريوبول يف الق�رم، رغم تدهور وضعها 
الصحي.لك�ن االعتقاالت ال تطال الصحفيني واملدونني 
حس�ب، بل أي مواطن يعلن عن رأيه املناهض للحرب، 
ولعل القصة األشهر، هي قصة أليكيس موسكاليوف. 
وه�ذا األخ�ري أب رويس خض�ع لتحقيق م�ن الرشطة 
العام املايض بش�أن صورة مناهضة للحرب رس�متها 
ابنت�ه ماش�ا يف املدرس�ة، ثّم تع�رّض لالعتق�ال. لكن 
الرج�ل نجح أخ�رياً يف الهروب من منزله قبل س�اعات 
م�ن الحكم عليه بالس�جن ملدة عامني بتهمة تش�ويه 
س�معة الق�وات املس�لحة الروس�ية، لتجنب إرس�اله 
إىل مس�تعمرة عقابي�ة. وإثر هروب�ه، الثالثاء املايض، 
تع�رّض النتقادات م�ن الكرملني، لكنه حظ�ي بتأييد 

رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.
وكان لقضي�ة أليك�يس موس�كاليوف ص�دى واس�ع 
النطاق يف جمي�ع أنحاء روس�يا وخارجها، منذ وضع 

األب ره�ن اإلقامة الجرية هذا الش�هر ونقل ابنته إىل 
دار لرعاية األطفال. ومما زاد اإلثارة املحيطة بالقضية 
نرش رس�الة من ماش�ا البالغة من العمر اآلن 13 عاماً 
لوالدها الذي يربيها بمفرده. وطلبت منه أال يستس�لم 

وحثته عى “اإليمان والحب واألمل”.
ورداً عى س�ؤال ألحد املراسلني األربعاء، أشار املتحدث 
باس�م الكرملني دميري بيسكوف إىل أن موسكاليوف 
كان أب�اً س�يئاً، وع�ّر عن أس�فه مل�ا س�ماه “الوضع 
املؤس�ف للغاي�ة فيما يتعل�ق ب�أداء اآلب�اء واألمهات 
لواجباته�م”. ورفض التعليق ع�ى تدّخل مفاجئ من 
يفغيني بريغوجني، مؤسس جماعة فاغنر العسكرية 
الخاصة ال�ذي وصف الحك�م عى موس�كاليوف بأنه 
“غ�ري عادل، خصوصاً يف ضوء حقيقة أن ابنته ماش�ا 
س�تضطر ألن تعيش يف دار لأليتام”. وطلب بريغوجني 
من املدعي العام مراجعة الحكم، وطلب أيضا السماح 

ملحامي فاغنر بالعمل مع دفاع موسكاليوف.
وأكد فالديمري بيلينكو، محامي موس�كاليوف، لوكالة 
روي�رز، أنه يؤي�د كال الطلبني، حتى لو ل�م يكن يعلم 
يقينا دوافع بريغوجني. وقال: “أنا مس�تعد لقبول أي 

مساعدة من شأنها أن تساعد موكيل”.
لكن موسكاليوف اعتقل يف بيالروسيا، بعدما هرب من 
اإلقام�ة الجرية يف روس�يا، وفق ما أعلنت الس�لطات 
البيالروس�ية الخمي�س. ونقلت وكاالت أنباء روس�ية 
عن متحّدثة باس�م وزارة الداخلية البيالروسية قولها 
إن “موس�كاليوف اعُتق�ل بن�اء ع�ى طل�ب الرشطة 

الروسية”، وهو موقوف حالياً يف بيالروسيا.
ولف�ت موس�كاليوف )54 عام�اً( انتباه الس�لطات يف 
إبري�ل امل�ايض، بعدما رس�مت ابنته ماش�ا )12 عاماً 
آن�ذاك( ص�ورة يف املدرس�ة تظه�ر صواريخ روس�ية 
تس�قط كاملطر عى أم وطفلها. واتصل مدير املدرسة 
بالرشط�ة التي بدأت تتّبع نش�اط موس�كاليوف عى 
اإلنرنت، وفرضت عليه غرامة بس�بب تعليقات تنتقد 
الجي�ش الرويس، ثم تم التحقيق مع�ه للمرة الثانية يف 
ديس�مر/ كانون األول، لالش�تباه يف تش�ويه س�معة 
القوات املس�لحة، وهي جريم�ة بموجب القوانني التي 
مررت بعد وقت قصري من غزو روس�يا ألوكرانيا العام 

املايض.
وزع�م الكرمل�ني أن إيفان غريش�كوفيتش كان يقوم 
بأعمال تجس�س “تحت غط�اء” الصحافة. ولم تنرش 
روس�يا أي أدل�ة تدع�م الته�م الت�ي نفته�ا صحيفة 
وول س�ريت جورنال.وه�ذه أول قضي�ة م�ن نوعها 
ض�د مراس�ل أمريك�ي من�ذ نهاي�ة الح�رب الب�اردة.
وق�ال املتح�دث باس�م الكرمل�ني دميري بيس�كوف، 
للصحفيني: “جمي�ع الصحفيني الذي�ن لديهم اعتماد 
ساٍر هنا، أقصد الصحفيني األجانب، يمكنهم مواصلة 
نش�اطهم الصحفي، وهم يواصلون�ه بالفعل يف البالد. 
ال يواجه�ون أي قيود، ويعملون بش�كل جي�د”، وفقاً 
مل�ا نقلت�ه وكال�ة رويرز.وك�رر بيس�كوف تأكيده أن 
مراس�ل الصحيفة األمريكية “ُضبط متلبساً بالجرم”، 
لكنه رفض االستطراد يف تفاصيل القضية التي أُبقيت 
رسي�ة حتى ع�ى الفري�ق القانوني للمراس�ل.وكانت 
محكمة روس�ية ق�د قضت رس�مياً، الخميس املايض، 
بحبس إيفان غريشكوفيتش بتهمة التجسس لصالح 
واش�نطن. ونقلت دائ�رة األمن الصحف�ي إىل محكمة 
مقاطع�ة ليفورتوف�و يف موس�كو العتقاله رس�مياً. 
وش�وهد يف وقت الحق أثن�اء اصطحابه من املبنى قبل 
إبع�اده. وذك�رت وكالة أنب�اء إنرفاك�س أن املحكمة 

أمرت باحتجازه حتى 29 مايو/ أيار.
وق�ال جهاز األم�ن الفيدرايل إنه “أوقف األنش�طة غري 
القانوني�ة”، وإن املراس�ل كان “يت�رف بن�اًء ع�ى 
تعليم�ات أمريكي�ة” و”يجم�ع أرسار الدولة”.ونقلت 
“بي ب�ي يس” عن محامي�ه أنه لم ُيس�مح له بدخول 
قاعة املحكمة. وذكرت وكالة تاس لألنباء أن الصحفي 
نف�ى التهمة، بينما لفت�ت وكالة أنباء ريا نوفوس�تي 
الحكومية الروسية إىل أن املحكمة أُخليت يف وقت سابق 

من املوظفني والزوار بسبب تهديد بوجود قنبلة.

 بغداد /نينا:
 اجرى وفد من قس�م االعالم التاب�ع لكلية اآلداب 
يف جامع�ة املوص�ل زي�ارة اىل مق�ر ف�رع نقاب�ة 

الصحفيني العراقيني يف نينوى.
وكان يف اس�تقبال الوف�د وع�دد من تدريس�ييهم 
الزم�الء رئي�س واعضاء الفرع حي�ث نقل الزميل 
نوفل ال�راوي رئي�س الفرع تحي�ات مؤيد الالمي 
نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني وأعض�اء مجل�س 
النقاب�ة لطلب�ة القس�م . واك�د اس�تعداد النقابة 

ملؤازرتهم بعد أن يجتازوا سنوات الدراسة ليكونوا 
اعضاء اصالء ضمن العائلة الصحفية العراقية .

وج�رى خالل اللق�اء االتف�اق مع عم�ادة الكلية 
ع�ى تنفيذ عدد م�ن الفعاليات املش�ركة ، وتبني 
ف�رع النقاب�ة القاء ع�دد من املح�ارضات لطلبة 
قس�م االعالم و تدريب الطلبة عمليا خالل العطلة 
الصيفي�ة. و اش�اد الوفد ب�دور النقابة وس�عيها 
الحثيث يف التواصل مع الصحفيني الشباب كونها 

املمثل الرسمي ألهل الصحافة يف عموم العراق”.

الحلة/نينا:
اعل�ن ف�رع نقاب�ة الصحفيني يف باب�ل امس الس�بت ان 
الصحف�ي الرائ�د ع�يل اليس�اري الطائي تويف يف س�اعة 
متاخرة من مس�اء الجمعة بحادث مروري يف ناحية سدة 

الهندية شمال الحلة.
وقال رئيس فرع النقابة يوسف الجمل “ ان اليساري تويف 
يف س�اعة متاخرة من مس�اء الجمعة بح�ادث مروري يف 

ناحية سدة الهندية شمال الحلة اثناء عودته ملنزله.
واضاف ان اليساري هو عضو يف نقابة الصحفيني وسبق 
ان عمل مراسال يف قنوات الغدير واالتجاه ويف عدة وكاالت 
انباء قبل ان يصاب باملرض ويتقاعد مشريا اىل ان النقابة 
تقدم�ت بخال�ص التع�ازي ل�الرسة الصحفي�ة البابلي�ة 

بوفاته”.

 واشنطن/ا.ف.ب:
تواجه ش�بكة فوكس ني�وز، القن�اة املفضلة لدى 
املحافظ�ني يف الوالي�ات املتح�دة ودرة إمراطورية 
روبرت مردوخ اإلعالمية، القضاء يف إبريل/ نيسان 
الحايل، يف قضية تش�هري تتعل�ق بنتائج االنتخابات 
الرئاس�ية ع�ام 2020 التي فاز فيه�ا الديمقراطي 
ج�و بايدن عى الجمهوري دونال�د ترامب، وفق ما 

أعلن القضاء األمريكي الجمعة.
ورف�ض ق�اٍض يف محكم�ة يف والية ديالوي�ر طعناً 
التلفزيوني�ة، يف دع�وى مدني�ة  قدمت�ه الش�بكة 
بالتش�هري رفعتها ضدها رشكة دومينيون فوتينغ 

سيستمز لصنع آالت التصويت اإللكروني.
ني�وز  فوك�س  ش�بكة  الرشك�ة  ه�ذه  وتطال�ب 
بتعويض�ات قيمتها 1.6 ملي�ار دوالر، يف محاكمة 

مدنية تبدأ يف 17 إبريل، أمام محكمة يف ديالوير.
 ،2021 وقدم�ت ه�ذه الش�كوى يف م�ارس/ آذار 

وكشف مضمونها تباعاً منذ الشهر املايض.
وأظه�رت وثائ�ق الدع�وى الت�ي تتضمن رس�ائل 

نصية ورس�ائل إلكرونية تبادلها مديرو الش�بكة 
ومجموع�ة ني�وز كورب أن�ه يف نوفم�ر/ ترشين 
الثان�ي 2020 قلة فقط داخل الش�بكة ويف مكاتب 
إدارتها، وص�والً إىل مالكها روبرت م�ردوخ، كانوا 
يصدقون مزاعم ترامب ب�أن االنتخابات “رُسقت” 

منه، وال سيما من خالل التصويت اإللكروني.
لك�ن ه�ذا التش�كيك بقي محص�وراً يف الجلس�ات 
واألحادي�ث الخاصة، بينما كانت الش�بكة ترّوج يف 
العلن وبصورة متواصلة لنظريات مؤامرة يف برامج 
نجومه�ا، أمث�ال تاكر كارلس�ون وش�ون هانيتي 

ولورا إنغرام.
وتعت�ر رشك�ة دوميني�ون فوتينغ سيس�تمز أنها 
ضحية تش�هري، إذ زعمت “فوكس نيوز” أن آالتها 
اس�تخدمت لتزوي�ر نتائ�ج االنتخابات الرئاس�ية 

لصالح بايدن يف مواقع عدة من الواليات املتحدة.
واعتر القايض إريك ديفيس يف حكمه أّن “من الجيل 
أّن أي تأكي�دات ح�ول دومينيون خ�الل انتخابات 

2020 غري صحيحة”.

قسم اإلعالم جبامعة املوصل يزور فرع 
نقابة الصحفيني

وفاة صحفي رائد حبادث مروري مشال بابل

“فوكس نيوز” أمام احملكمة يف قضية 
تشهري خالل انتخابات 2020

قانون اإلعالم اجلديد ينهي أزمة اعتمادات الصحافة األجنبية يف اجلزائر

محلة روسية تستهدف الصحفيني واملدونني
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ابراهيم الديب
 ش�ديدي الق�وة، والبأس، والط�ول، والع�رض أكثرهم 
عقال شقيا  مخبوال ...ال تصلح اللغة من وجهة نظرهم 
للح�وار، أو للنقاش أما العقل : فهو مس�تبعد تماماً إذا 
نش�ب ببنهم خالف عىل أتفه األس�باب وقد ينشب دون 
سبب، هم دائما أبدا  مختلفون  وكأنهم لذلك خلقوا من 

أجل ذلك .
  املعارك ت�دور بينهم عىل الدوام وكأنها طقس مقدس، 
وهي القاعدة التي تخرتقها أحياناً ببعض االس�تثناءات 
من فرتات الهدوء الحذر  التي ال تستمر طويالً... تنشب 
إح�دى املع�ارك الطاحن�ة بينهم مثال بس�بب نظرة من 
أحدهم ألخيه  لم يجد فيها الطرف اآلخر ارتياحاً حسب 
تفس�ره بأنه�ا: تنطوي يف ج�زء منها ع�ىل احتقار أو 
استخفافا فيس�أله بلهجة غاضبة ملاذا تنظر إىل هكذا؟ 
لينوب من س�ئل عىل الفور بلكمات ورضبات يس�ددها 
له مبارشًة  للس�ائل، قبل روس�يه توقع اس�نانا وتفتح 
رأسا وحاجب وعمل ألطباء تس�عف وتداوي، لرد عليه 

املصاب برضبات أقوى منها أو مثلها .
 يف ب�ادئ األم�ر تتدخ�ل امل�ارة ومعه�م الج�ران من 
أج�ل إيقاف املعرك�ة، لن يمر وقت طوي�ل حتى تنقل 

س�يارة اإلس�عاف كل من تدخل من أجل انهاء القتال 
للمستش�فيات؟! بينما يظل اإلخوة  أكثر نشاطاً وقوة 
يسددون رضباتهم القوية باتجاه بعض، لم ينل منهم 
كل ما س�بق أو يبدو عليه�م يشء من اإلرهاق البدني، 
ثم ينضم بقيت األش�قاء لس�احة القت�ال كل يعاضد 
ويساند فريقه الذي يؤيده، ثم تتدخل مجموعات جدد 
من الناس  ملحاولة فض الش�جار العنيف والتهدئة، ال 
يكون نصيبهم وحظهم أفضل من سابقيهم فليحقون 
بهم إىل املستشفى أيضاً، بينما اإلخوة يف أرض املعركة 
مث�ال ح�ي لنظري�ة دارون البق�اء لألق�وى لتكاف�ئ 
الف�رص والقوة البدنية والتناحة لي�وم الدين والقدرة 

عىل املناورة.
 ث�م تتق�دم أط�راف أخ�رى بح�ذر ش�ديد دون االتحام 
معه�م من أجل فض املعارك تقف عىل مس�افة من أجل 
الح�ل ال�ودي  تحاف�ظ ه�ذه املجموعة ع�ىل  أن تكون 
بينهم وبني األش�قاء مس�احة من األرض تبقيهم بعيدا 
نس�بياً عن مص�در الخطر و من االصاب�ات، ولكن تبوء 
محاولتهم بالفش�ل، أحد الجران يتمت�ع بذكاء وخربة 
وبع�د اعمال عقل�ه يف هذه املعضلة ق�دم اقرتاحا لهذه 
واملش�كلة املس�تديمة العصية عىل الحل، مفاد رأيه أنه 
بعد مشاهدة عدة معارك طاحنه بني األشقاء يف السابق 

،انتهي لنتيجة أنه يف كل مرة بتدخل فيه الجران واملارة 
لفض الش�جار هم من يذهبون للمستش�فيات، و يظل 
األش�قاء يف ساحة املعركة ألنهم يتمتعون بتكوين بدني 
ضخم و عق�ي مختلف و متخلف يف نف�س الوقت، وأن 
الح�ظ أيض�اً أن بداخلهم طاق�ة والبد أن تخ�رج  ومن 
األفضل  أن يخرجوها باتجاه بعض ألن لديهم قدرة  عىل 
التحمل،ف�ال ذنب لكل من يريد أن يفض النزاع بالذهاب 
للمستشفى تكرس له اسنان واذرع ، وألنهم ال يشعرون 
باالصاب�ات أو بأي إنه�اك  بدني: إال بعد  مدة ترتاوح ما 
بني خمس، أو س�ت س�اعات من بداي�ة املعركة  ،فبعد 
ه�ذه الفرتة الطويل�ة تحدث لهم إصاب�ات ينتج عنها، 
وعاه�ات  فيما بينهم ويس�قط أكثرهم عي األرض من 
آثار الطحن املس�تمر يف الفرتة التي بني الخمس والست 
ساعات .. فمن االفضل أن تظل الجران تراقب عن كثب 
من بعيدا  ودون  تدخل ألنه خطأ  تكتيكي يف  السابق ،ل 
ألن األشقاء ما زالوا بقوتهم وباسهم الشديد،  وبالفعل 
نجح�ت الخط�ة وطبقت عىل معرك�ة بينه�م، فانتظر 
الجران واملراقبون الفرتة التي قدرها الرجل الذكي حتى 
خارت قوة األشقاء  وتتابع سقوطهم عي األرض، ليبدأ 
الج�ران بعدها يف التدخل بأرس�الهم للمستش�فيات يف 

سيارات اإلسعاف ..

دراسة ذرائعية باسرتاتيجية التعضيد للقصة املوجزة 
املكثفة »شذوذ«  للقاصة أمرية ابراهيم

امسهان حطاب
يف بداية املجتمع عندما كان الرجال بالكاد يخرجون 
من الرببرية،كان للرؤس�اء والكهنة، الذين يلبس�ون 
اقوى ينابيع الس�لوك الوحيش، االمل والخوف، نفوذ 
غر محدود. وكانت االرستقراطية هي بطبيعة الحال 
الشكل االول للحكومة. لكن رسعان مافقدت املصالح 
املتضارب�ة توازنها،  ولد النظام امللكي والكهنوت من 
وس�ط هذه الرصاعات الطموحة، وارىس كل منهما 
ملكيته االقطاعية خالل فرتات حكم اقطاعية. وهذا 
اص�ل الس�لطة امللكية والكنيس�ة وفج�ر الحضارة، 
يشعر املرء ان العرش واملذبح الغيوران من بعضهما 
البع�ض، اليمك�ن ان يبقيا يف س�الم لف�رتة طويلة، 
فض�ال عن ذلك فأنهمايس�عيان بالفط�رة اىل الغزو، 
كان من نتاج حروب خارجية وانتفاضات داخلية ان 
اكتس�بت الش�عوب بعض القوة التي اجربت حكمها 
ع�ىل التس�رت ع�ىل ممارس�تهم لالضطه�اد بمظهر 
الح�ق. بينما وس�عت الح�روب والزراع�ة والتجارة 
واالدب م�ن العقول، اضطر الطغاة اىل جعل الفس�اد 
املسترت يمسك بالس�لطة التي انتزعت سابقا بالقوة 

املفتوحة.
ان الرغب�ة يف الهيمنة عىل االخرين هو الذي جعل من 
تق�دم الحضارة محن�ة، ويقيد ال�ذكاء لدرجة جعل 
الرجال الحساس�ني يش�ككون فيم�ا اذا كان تطور 
قدراتن�ا االخالقية الينتج عنه ق�در اكرب من الخر او 
الرش.ان طبيعة السم تشر اىل ترياقه،حيث ان روسو 
تقدم خطوات اىل االمام واخرتق جو البالط الغامض 
الذي احتقره، واندفع اىل االمام يف تأسيس الحضارة 

الحقيقية،
تتعلم النس�اء من�ذ الطفولة،اما من خ�الل الدروس 
املعط�اة له�ن او م�ن خالل نم�وذج االمه�ات، قليل 
م�ن الدهاء ورقة الش�خصية، والطاع�ة الخارجية، 
واالهتمام الدقيق باللياق�ة، كن يحصلن عىل حماية 
الرج�ل،واذا كن جميالت، ف�كل يشء اخر ال داعي له 

ملدة عرشين عاما من حياتهن.
يقول) بيكون(،: »ان االنس�ان مرتبط بجس�ده مع 
الوح�وش، واذا ل�م تكن روح�ه مرتبط�ة بالله،فهو 

مخلوق وضيع ورشير«.
إذ إن الرجال يترصفون بطريقة غر فلسفية ،عندما 
يريدون ابقاء س�لوك النساء يف حالة طفولة. يف حني 
العناي�ة االلهي�ة تهدف اىل اكتس�اب امل�رأة للفضائل 
االنسانية، والحصول بذكاء عىل استقرار الشخصية 
ال�ذي هو اقوى اس�اس يمك�ن ان نبني علي�ه امالنا 

املستقبلية.
اتف�ق ) روس�و(،)والدكتور غريغ�وري(، يف وص�ف 
النساء بأنهن وحدهن شخصيات ضعيفة ومصطنعة 
، بالتايل هن اعضاء اقل فائدة يف املجتمع. هذه االراء 
والكت�ب تحطم نصف الجنس الب�رشي، وجعل املرأة 

مقبولة عىل حساب كل الفضائل الراسخة.
ي�رى روس�و ان الرج�ل يف مرحل�ة النض�ج يصل اىل 
مرتب�ة النضج الروح�ي، يف حني الرجل وامل�رأة وادا، 

بحيث تعتمد االخرة كليا عىل ذكاء االخر.
املب�دأ االكثر اهمي�ة هو النس�اء، الذي�ن يعانني من 
االهم�ال والالمباالة الذي عرضه�ا للخطر،، وعواقب 

وخيمة، الن املعرفة تكتسب.
ان الطغ�اة واملتهتك�ني ليس�وا مخطئ�ني يف محاولة 
ابق�اء النس�اء  يف الظلمات الن الطغاة اليريد س�وى 
العبيد واالخرون اليريد س�وى الدمى، والش�هوانيني 

هم اخطر انواع الطغاة.
 روس�و يف ش�خصيته يف صوفي�ا، آرسة، يظهر ابنية 
الفوقي�ة، واس�اس ش�خصيتها ومب�ادئ تعليمه�ا، 
رغ�م عبقريته، واستش�هاد الكثرين بارائ�ه وارائه 

بالفضيلة. اال ان اش�عاره ش�هوانية، ونستغرب هل 
هو هذا الرجل الذي كان متحمسا للفضيلة؟

الطاع�ة ه�ي ال�درس العظي�م ال�ذي يجب غرس�ه 
باس�تمرار يف النساء واالسلوب الذي يجب ان تتشكل 

عليه شخصيتها برصامة ال هوادة فيها.
اش�ار اىل ذلك ايضا)غريغ�وري(، يف كتابه) ارث االب 

لبناته(،حيث اشار اىل رضورة الزينة.
يقول الدكتور) بريستي(، يف مقدمة سرته الذاتية،ان 
غالبي�ة العظماء،عاش�وا  اكثر من خمس�ة واربعني 
عاما،منمك�ني يف بحوثه�م ودراس�اتهم، يف التفكر 
والبحث مما اضعف بنيتهم الجسمية حيث انغمسوا 
الش�عرية، فتضط�رب  الخيال،واالح�الم  يف هذي�ان 
ارواحهم، اىل درجة ان تهتز بنيتهم ويصيبها الوهن،) 
شكسبر (، مثال لم يمسك ابدا الخنجر املأساوي بيد 
ضعيف�ة، ولم تكن تلك اوهام انم�ا نتاج عقل مختل 

وغزارة  خيال متوهج، كان يهتم يف توقده.
اراد الرجال غ�رس خصلة الطاعة وارضاء االخر من 
اهم الخصال، لذا كانت سعادتها يف ان تجعل االخرين 

راضني عنها.
فيما يخص الدين .هي مخلوق تابع ويجب ان تكون 
خاضعة لطقوس الكنيسة التي نشأت فيها، والتشك 

يف انهم وجدوا لها نقطة الكمال، والوفاء.
من املالحظات حول حالة االنحطاط التي يقل بها شأن 
املرأة الس�باب مختلفة، هو ان الطبقة االرستقراطية 
كان�ت ت�رى ان البرشي�ة جمع�اء اليمك�ن ان تكون 
متجانسة، الن العبيد الخاضعني  سيشعرون بكرامتهم 
ويتخلصون من اغاللهم،اما الرجال الخاضعني للقمع 
يف كل م�كان ب�دال من ان يؤكد عىل حقهم املكتس�ب، 
فأنهم يلعق�ون الغبار بهدوء ويقول�ون« دعونا نأكل 
ونرشب، ألننا غدا نموت«، النس�اء ايضا يقل ش�أنهن 
بذات النزعة لالستمتاع باللحظة الحالية، ويف النهاية 

يحتقرن الحرية.
ان حب املتعة، الذي تغذين عليه من مس�رة حياتهن 

يمنح سلوك النساء منعطفا من االهمال واالستخفاف 
ويجعله�ن ينش�غلن باالم�ور الثانوية ب�دال مما هو 

اسايس
انتقدت الكاتبة بنات جنسها ايضا من خالل مالحظة 
طرحتها هي ان الرجل عندما يرشع برحلة فأنه يضع 
يف باله هدفا لبلوغها، اما املرأة فانعا س�تفكر بالزينة 
والثي�اب والح�ي التي س�رتتديها والكلم�ات املنمقة 
التي س�تقولها،الن حواس  النساء متأججة، وقواهن 
االخالقية مهملة،بالتايل يقعن فريسة املشاعر، تعتقد 
ايضا ان النس�اء املتعلمات يضعفن بشدة بسبب الية 
التعليم الزائف خاصة املس�توى االخالقي، الذي يكون 

اسوء  مما لوتركن للبيعة.
يف مق�ال اخ�ر مختلف،يق�ول) روس�و(،«قم برتبي�ة 
النس�اء كم�ا هو الح�ال م�ع الرجال،كلما ك�ن اكثر 

تشابها مع جنسنا،كلما قل  تأثرهن علينا«،
يعد هذا الكتاب الذي قام برتجمته كامل العامري من 
الكت�ب التي وجه�ت انارتها عىل معان�اة املرأة يف ظل 
النظ�م االبوية، وارادت ان تصدح بصوت املرأة وتنادي 
بحقوقه�ا، كان�ت الكاتبة) وولس�تونكرافت(، تدافع 
ع�ن املرأة وحقوقها، وارادت ان يقوم نظام اجتماعي 
يهتم باملراة كيان مس�تقل ماديا واجتماعيا. حقها يف 
التعليم والتفكر، واشارت اىل ان التعليم الخاطئ يعود 
اىل الرجال الذين رفضوا تعليمهم وش�جعوهم عىل ان 

يكونوا دمى.
كان�ت الكاتب�ة وف�ق معلومات  نرشه�ا  زوجها  بعد 
وفاته�ا انه�ا تعي�ش وفق م�ا ارادت م�ن حريات،لذا 

ساءت سمعتها فرتة من الزمن.
لغة الكتاب الذي صدر عن دارآشور مفهومة وسلسة 
معربة، اس�لوب  فلس�في  جمع بني اللغ�ة الواضحة 
العقالني�ة واللغ�ة العاطفي�ة ،معرب  بوض�وح، وكان 
رد عىل  اراء مفكرين وفالس�فة الق�رن الثامن عرش،  
امثال) جان  جاك روسو(، و)جون غريغوري(،)شارل 

موريس(. قسم الكتاب اىل ثالثة عرش فصال.
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ثقافية

بني اللغة الواضحة العقالنية واللغة العاطفية

قراءة يف كتاب » دفاعا عن حقوق املرأة« للكاتبة ماري وولستونكرافت

 يشبهني حفيف ُ الورق املنثور عىل الطرقات*
 تدنو مني األحالم منتوفة َ الريش كسرة َ الجناح*

أواصل ُ اشعال اللّهفة ِ بني َ النهر ومجراه* 
* أرسم ُ شكل النهر بألوان ٍ من وجع ٍ وهياج

 كي أنشد َ اغنيتي ...*
كي أترع َ كؤوس َ الصمت املعّبد باألرسار واألحجيات ..

 عّي َغسل ُ وجهي َ النائم
 كلّما انحدر َالليل إىل جهتي !

كي أخلع َ عباءة َ الحلم الذي ال يورق ...  *
وأرسم َ ورقة َ تني ٍ َكرِجل ِ بطة ٍ عرجاء ..

 عّي أن ازيح َ رأيس َ قيد َ أنملة ٍ عن حافة الوعود الخاوية 
!

 كي أخترص َ محطات ِ اإلنتظار الفارهة*
وأبرص َ رشود َ الضوء .. 

أثُر رماد َ القصيدة !
* كي أبحر َ يف أوردتي الزرقاء
وأرصف َ وجهك ِ بلغة ِ الرسد 

عّي أن أكتب َ عىل األقل ..
 فصالً من رواية هاربة !

إضاءات
إمساعيل حممود مرهج / سوريا:

» األشقاء«
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بقلم الناقدة الذرائعية ليلى أمحد 
النص:

يف زاويته املعت�ادة يبدل أقنعته، يتقّمص 
األدوار، ترتاقص الش�خوص حوله...

عندما ح�اول نزع قناع�ه األخر لم يجد 
رأسه؛ بات يرمم نعشه بيدين مبتورتني.

الديباجة أو القراءة السيميائية:
 لق�د اس�تهلت الكاتبة نصها اس�تهالاًل 
مش�هديًّا، امل�كان زاوية تخربن�ا الكاتبة 
أنه�ا رك�ن اعت�اد بط�ل القص�ة املكوث 
فيه للقي�ام بفعل التمثيل، فاإلس�ناد إىل 
شخص يقوم بعمل يتطلب منه استخدام 
األقنعة وتقّمص أدوار شخصيات كثرة، 
وهذا يتطلب منه ن�زع قناع وارتداء آخر 
بص�ورة متوالية بت�وايل األدوار املس�ندة 
إىل ش�خصيات الع�رض املرسح�ي. ه�ذا 
ه�و الف�رش الس�يميائي الذي بس�طت 
علي�ه الكاتبة نصها، زاوي�ة عىل مرسح 
اعت�اد الوق�وف في�ه ممث�ل مونودرام�ا 
يقوم بتبديل زي�ه وقناعه وأدواره بتغر 
شخوص املرسحية. أما الجزء الثاني من 
النص فهو الجزء الذي يحيلنا إىل الدراسة  

الداللية اإليحائية : 
الدراسة الداللية اإليحائية : 

الدالل�ة األوىل : يف زاويت�ه املعت�ادة يب�دل 
أقنعته. 

وهي داللة مس�ندة إىل شخص يجلس يف 
زاوية معت�ادة، والزاوية ق�د تكون رمزًا 
يحي�ل  إىل التهميش أو الزهد وابتعاد عن 
الن�اس,  وقد تك�ون مكاًن�ا محصوًرا ال 
يمك�ن التمّدد فيه، أو أنه�ا مكاًنا للعزلة 
واملراقب�ة. ويف نموذجنا ه�ذا هو منعزل 
يراق�ب, ويت�درب عىل إتق�ان لبس ونزع 
األقنع�ة م�ع كل دور أو عهد يتطلّب منه 
إظه�ار الوالءات لس�لطة جدي�دة، ونزع 

انتماءاته لسلطة زائلة. 
والقناع هو ما يس�رت الوجه األصي وهنا 

قد يكون فكرة أو موقف أو قناعة. 
الداللة الثانية : يتقّمص األدوار، ترتاقص 

الشخوص أمامه. 
ويف كل م�رة يتقم�ص دورا مناس�با ملن 
حول�ه بدافع النف�ع واالنته�از، إذن هو 
يغ�ر جل�ده تماهًيا م�ع اآلخرين بغض 

النظر عن مدى نفعهم  للمجتمع
ويعم�ل كل ما يروق يف حال�ة اعتياد, أي 
تك�رار بعيد ع�ن الفطرة، ع�رب انتهازية 
واضح�ة مع كل من يس�تلم الس�لطة أو 
يكون ل�ه عن�ده منفعة، فهو ي�وايل كل 
س�لطة جديدة تقفز أمام�ه عىل أنقاض 
الس�ابقة، وفعل الرتاقص يحيل إىل كثرة 
تلك االنقالب�ات، كما يحي�ل تغير أقنعة 
إىل كث�رة تغي�ر  )أف�كاره( متماهًيا مع 
كل حال�ة ح�ّد التقم�ص وس�ط طربهم 
وبهجتهم بما هو عليه من تلون وتغير. 

ولكن ما الذي يجنيه من نفاقه 

ه�م يرتاقصون حوله مبتهجني عىل وقع 
تبدله 

وهن�اال ب�د م�ن االش�ارة إىل أن األقنع�ة 
والش�خوص مفردات تحيلن�ا إىل التمثيل 
وامل�رسح ال�ذي يس�توجب بعًض�ا م�ن 
تقنيات اإلضاءة واملوسيقا ليكمل املشهد 
والرق�ص إيحائي�ا أح�د وج�وه الف�رح 

والتمايل عىل وقع املوسيقا.
الدالل�ة الثالثة: عندما ح�اول نزع قناعه 

األخر لم يجد رأسه. 
 ولك�ن املفاج�أة أن�ه عند ن�زع القناع 
األخر كان قد خرس رأس�ه بعد أن ضاع 
جوهره ش�يًئا فش�يًئا، وفقدان الرأس 

موت. 
الداللة الرابعة: بات يرمم نعش�ه بيدين 

مبتورتني.

انفض الجميع من حوله,  اذ ال مصلحة 
له�م به بعد اليوم حت�ى أنه لم يجد من 
يواري جثته, ومن يخرس رأس�ه يموت, 
ف�ال حاج�ة ل�ه إىل يدي�ن ين�زع بهم�ا 
أقنعته, فالبرت إحال�ة إىل آخر العمليات 
الجراحي�ة الت�ي يمك�ن أن تجرى ألحد 
األطراف إلزالته بع�د اإلصابة والعطب, 
والي�دان املبتورتان ال يمكن أن تمس�كا 
برفش يهيل الرتاب عىل قرب. فما أتعس 

هذا الشخص, وكم هي بائسة ميتته. 
وب�رت اليدين يحيل أيًضا إىل عقوبة وحد 
م�ن الحدود يف اإلس�الم, وهو قطع اليد 
للس�ارق, ونق�ول هن�ا ه�ل كان ينوي 
التوبة بعد آخر موق�ف متلّون قام به؟ 
ولكن عىل ما يبدو لم يستطع استدراك 
نفسه فقد خرس كل يشء وكيف ال وهو 
قد فقد رأسه, والرأس هو مخزن االفكار 
بالدم�اغ املس�ؤول ع�ن الحي�اة أيًضا, 
ها ق�د تخىل عن جوهر اإلنس�ان الحق 
وخرس نفس�ه أمام آخرين ال يهمهم إال 
مصالحه�م وال يعنيه�م موته)رحيله(
حت�ى أنه�م ال يأبه�ون لدفن�ه, وتركه 
يكابد العج�ز واإلهمال حتى بات يرمم 
نعش�ه بيدين ُبرتتا اس�تحقاًقا لتجاوز 
ح�دٍّ من الحدود املوجب�ة للعقاب, فيها 
إس�اءة لألمانة التي أبت الجبال حملها 
وحملها اإلنسان, فكان ظلوًما جهوال.  
فمن فقد رأسه من املؤكد أنه كمن برتت 

ي�داه وأعض�اؤه كافة, املوت جس�ديًّا 
ونفسيًّا واملقابل هو العدم.

لقد انفض�وا من حول�ه, أولعل أحدهم 
أجهز عليه تحس�ًبا لفضحه أو ممالئة 
من يأت�ي بعده, هو اللعب عىل الحبلني 

يليه السقوط املؤكد 
التحليل الذرائعي:
املستوى املتحرك: 

العنوان: شذوذ 
ضّمنت القاصة ثيمة النص يف العنوان, 
عرب اعتمادها الثيمة الفلس�فية, فجاء 
العن�وان موفًق�ا, بعي�ًدا ع�ن الكش�ف 
املب�ارش, يف تكثي�ف بدي�ع بعن�وان من 

كلمة مفردة نكرى
ش�ذوذ ال�ذي ناق�ض تصاع�د الح�دث 
ال�ذي اوح�ى بحالة البطل الش�اذة عن 

االنسانية الحقة
والش�ذوذ ه�و الخ�روج ع�ن املأل�وف 
واالنح�راف ع�ن الوض�ع الطبيع�ي أو 

مخالفة القاعدة العامة 
وقد يك�ون الش�ذوذ جس�ديًّا أو فكريًّا 

يستتبعه شذوذ سلوكي. 
وهنا كان الشذوذ فكريًّا وسلوكيًّا.

املوضوع : 
عندم�ا تنع�دم الكرامة عند االنس�ان, 
ويقايضه�ا بمناف�ع مادي�ة بغر وجه 
ح�ق, وم�ن ث�م يستس�هل االنصي�اع 
لآلخرين فرائيهم ويمالئهم يف كل حال 

يكون قد شّذ عن الخلق السليم.
القضية التي طرحتها القاصة أس�ندت 
بش�كل قوي اىل فئت�ني املنافق واملنافق 
ل�ه, لتحيله�ا اىل قضي�ة أخالقي�ة تهم 
املجتمع ذات أثر كبر يف انتشار الفساد 

وضياع الحقوق من عدمها.
الرمز:  

 ( تقن�ي  رم�ز  الكاتب�ة  اس�تخدمت 
األقنعة, ال�رأس, النعش, ي�د مبتورة(, 
كم�ا اس�تخدمت الرم�ز االس�تعاري ) 
خي�االت  تراق�ص  األدوار,  التقم�ص, 

الشخوص, يرمم(   
املستوى النفيس: 

كل نص يعرب عن ال�رصاع النفيس لدى 
صاحبه تجاه مش�هد أو حالة أوموقف 

يقع عليه يف الحياة.
وهن�ا يظه�ر اس�تياء الكاتب�ة من هذا 
باألخ�الق  املخ�ل  اإلنس�اني  النم�وذج 
العامة, وينرش الفس�اد ب�كل مكوناته 

من رشوة وشهادة زور وما إىل ذلك .
املستوى األخالقي

إىل  وقوي�ة  واضح�ة  دع�وة  الن�ص  يف 
الصدق قواًل وفعاًل, واالبتعاد عن النفاق 
وأهله, امتث�ااًل لقوله تعاىل ) املنافقون 
واملنافق�ات بعضهم من بعض يأمرون 
باملنكر وينهون عن املعروف ويقبضون 
أيديهم نس�وا الله فنسيهم إن املنافقني 

هم الفاسقون (.



ع�ى الرغ�م م�ن أن رمض�ان ش�هر 

الرحم�ات والروحانيات، إال أن الكثري 

من األزواج يعانون من اندالع املشاكل 

بس�بب ضيق الوقت وإرهاق الصيام 

والضغوط املادية.

وفيم�ا ييل 6 مع�ارك زوجي�ة األكثر 

ش�يوعاً بني األزواج يف شهر رمضان، 

تعريف عليها وتجنبيها لتحافظي عى 

استقرار عالقتك بزوجك خالل الشهر 

الكريم.

1 - الخالفات املالية

سبب زيادة النفقات يف شهر رمضان، 

ق�د يضط�ر أح�د الزوج�ني إىل ع�دم 

االلتزام بخط�ة اإلنفاق املتفق عليها، 

وه�و م�ا يش�عل املش�اكل بينهم�ا، 

خاصة إذا تس�بب األمر يف أزمة مالية 

لألرسة.

التزم�ي بخطة اإلنف�اق املتفق عليها 

م�ع زوجك م�ن قبل، وتخ�يل عن كل 

ما هو غري رضوري، وإذا أردِت رشاء 

يشء أو تحض�ري وليم�ة خارج خطة 

اإلنفاق، يج�ب أن تتحدثي مع زوجك 

أوالً وتتفق�ا قب�ل التنفي�ذ لتتجنب�ي 

املعارك.

2 - معارك دعوات الضيافة

يف شهر رمضان تكثر الوالئم وجمعات 

األهل واألصدقاء، ولكن قد تسبب تلك 

الجمع�ات مش�اكل ب�ني الزوجني إذا 

قام أحدهما بدعوة ضيوف إىل املنزل، 

أو قب�ول دعوة أحده�م دون الرجوع 

إىل الرشيك واالتفاق معه.

ال تقومي بدعوة ضيوف إىل منزلك، أو 

قب�ول دعوة أحدهم إال بعد أن تتفقي 

مع زوجك أوالً.

3 - خالفات أصناف الطعام

أن�ِت املس�ؤولة ع�ن إع�داد الطع�ام 

واختي�ار أصناف الطعام عى وجبات 

اإلفطار والسحور، ليس من املنطقي 

إعداد مائدة بأصناف ال يحبها زوجك، 

فهذا بالتأكيد يشعل املشاكل بينكما.

4 - الغضب بسبب العالقة الحميمة

رسيع�ا  يك�ون  رمض�ان  يف  الوق�ت 

وضيقا، ولكن هذا ليس مربر إلهمال 

العالقة الحميمة والتوقف عنها، فهذا 

األمر يغضب زوجك ويشعل الخالفات 

بينكما، فاحريص عى تخصيص وقت 

للعالقة الحميمة واالهتمام بها.

5 - الخالفات بسبب عدم التواصل

بس�بب ضيق الوقت أيضاً قد يتوقف 

الزوجان ع�ن التواصل، مما يفس�ح 

املجال لسوء التفاهم وعدم االنسجام 

بينهم�ا، وبالت�ايل تش�تعل املش�اكل 

بينهما. ل�ذا احريص ع�ى تخصيص 

وق�ت للتواصل مع زوج�ك يومياً ولو 

لدقائق.

6 - املعارك بسبب النوم

حت�اج زوج�ك إىل الحص�ول عى نوم 

جيد س�واء لي�اًل أو قب�ل اإلفطار بعد 

عودته م�ن العمل، وع�دم توفري جو 

هادئ يس�اعده عى الن�وم والراحة، 

يجعل�ه مرهق وبالتايل يصبح عصبي 

امل�زاج، ورسي�ع الغضب، مم�ا ينذر 

باش�تعال املعارك بينكم�ا يف أي وقت 

عى أتفه األس�باب. ل�ذا احريص عى 

توف�ري جو ه�ادئ يف املن�زل يف أوقات 

نوم زوجك.

ات الجويَّ�ة دوٌر يف تولي�د  للتغ�ريرُّ
ن الخشب.  الرطوبة املتسبِّبة بتعفرُّ
م مجموعة  ويف ه�ذا اإلطار، نق�دِّ
م�ن النصائ�ح يف التدب�ري املن�زيل 
املُساعدة يف القضاء عى الرطوبة، 
ب به من مشكالت  نظرًا ملا تتس�بَّ
�س، خصوًص�ا يف  يف مج�ال التنفرُّ

صفوف األطفال.
- يجب الحرص عى تهوئة املنزل 
يوميًّ�ا، م�ن خ�الل فت�ح النوافذ 
الشمس  ة  للهواء وأشعَّ والسماح 

ق إىل داخله. بالتدفرُّ
�ل أن يك�ون زج�اج املنزل  -ُيفضَّ
مزدوًج�ا، بحي�ث يحف�ظ درجة 
ا يف حال  ح�رارة البيت عالي�ة. أمَّ
احتواء املنزل عى غرف خالية من 
النوافذ، فُينصح برتكيب مكيِّفات 
ميكانيكيَّ�ة  تهوئ�ة  أنظم�ة  أو 

لتهوئة الغرف.

-م�ن ال�روري الح�رص ع�ى 
وض�ع الصحف يف أس�فل رفوف 
رة يف البيت، س�واء  الخزائن املتوفِّ
لتخزي�ن  أو  املطب�خ  يف  أكان�ت 
تق�وم  أنَّه�ا  إىل  نظ�ًرا  املالب�س، 
الرطوب�ة، إضافة إىل  بامتصاص 
الفح�م، فهو  إم�كان اس�تخدام 
ذو فاعلي�ة كب�رية يف امتص�اص 

الرطوبة ورائحة العفن.
-م�ن املُمكن رش امللح يف األماكن 
التي تكون أكثر تعررًُّضا للرطوبة.

ط�الء  إع�ادة  ال�روري  -م�ن 
األث�اث أو النوافذ الخش�ب، ملنع 
نم�و الفطري�ات التي تتس�بَّب 

بالعفن.
ام بعد  ل فتح منافذ الحمَّ -ُيفضَّ
استخدامه، فهو املصدر الرئيس 
للرطوبة بس�بب وجود املغطس 
في�ه، إضاف�ة إىل تغي�ري أختام 

ب املياه،  املصارف لتجنرُّ�ب ترسرُّ
وبالتايل الرطوبة.

أو  املالب�س  تجفي�ف  -ُيمن�ع 
البيت،  القماش داخ�ل  القط�ع 
ر  نظرًا إىل أنَّ املياه التي س�تتبخَّ
منه�ا س�تتكاثف ع�ى ج�دران 

غرف املنزل.
قات  التش�قرُّ إص�الح  -يج�ب 
والثقوب يف الجدران أو األسقف، 

ب املياه. فهي تؤدِّي إىل ترسرُّ
-ُتستخدم املواد املزيلة للرطوبة، 
مع الحرص عى أن تكون حاوية 
هالم ال�«سيليكا«، الذي ُيساعد 
يف التخلرُّص من الرطوبة والعفن 

ال. بشكل رسيع وفعَّ
-ُيرشرُّ مزيج من الكلور واملياه 
عى املناطق العفنة، ما ُيس�اعد 
يف القضاء ع�ى العفن، ومن ثمَّ 

ف.  ُتجفَّ

كشف طبيب مختص، عن جملة 
م�ن النصائ�ح لتجن�ب العطش 
والتخل�ص م�ن الص�داع ال�ذي 
ُيعترب من أكثر األعراض شيوًعا 
ب�ني الصائمني خالل أيام ش�هر 

رمضان املبارك.
ووف�ق ملا نقل ع�ن أحد األطباء، 
ف�إن »الص�داع والعط�ش م�ن 
الظواه�ر األكث�ر انتش�اًرا لدى 
الصائمني يف بداية شهر رمضان؛ 
أم�ران طبيعيان، يش�عر  وهما 
بهم�ا الصائ�م بس�بب االنتقال 
من الحياة االعتيادية إىل مرحلة 

الصوم«.
وأضاف أن�ه »يمكن معالجتهما 
بطرق بسيطة وسهلة التطبيق، 
بفضل اتب�اع نظام غذائي دقيق 
يجنبه هذه الش�كوى«؛ ناصًحا 

بتناول الطعام الصحي واملتوازن، 
ع�ى  يحت�وي  أن  يج�ب  ال�ذي 
الربوتين�ات، والدهون الصحية، 
وكمية كافية من الكربوهيدرات 
والنش�ويات.كما  والس�كر 
نصح بالحرص ع�ى رشب املاء 
بمق�دار 10 أكواب عى األقل، إىل 
جانب الس�وائل الصحية بكمية 
كافي�ة خ�الل وجبت�ي اإلفطار 
والس�حور؛ مش�دًدا ع�ى ع�دم 
إهم�ال وجبة الس�حور، كونها 
رضورية جدًّا بالنس�بة للصائم؛ 
إذ ُتِم�د الجس�م بالطاق�ة التي 
إليه�ا خ�الل س�اعات  يحت�اج 
ورضورة  الطويل�ة،  الص�وم 
لع�دد س�اعات كاٍف، ال  الن�وم 
تقل عن 7 س�اعات يوميًّا حتى 
يتفادى الصائم األرق واإلجهاد.

وحول نصائحه لتجنب الشعور 
بالعطش خ�الل الصيام يف نهار 
ش�هر رمضان، نص�ح الدكتور 
»فضل�ون« بتن�اول الخروات 
والفواك�ه الطازج�ة، واألغذي�ة 
التي تحتوي ع�ى كميات جيدة 
من املاء واأللي�اف؛ حتى تمكث 
فرتة طويل�ة يف األمعاء، وبالتايل 
تقل�ل م�ن اإلحس�اس بالجوع 
والعط�ش، باإلضاف�ة إىل رشب 
امل�اء ع�ى ف�رتات متقطعة من 
الليل.وش�دد أيًض�ا عى رضورة 
تفادي األكالت واألغذية املالحة، 
واملخل�الت، واألجب�ان املالح�ة؛ 
موضًح�ا أن ه�ذه األغذية تزيد 
امل�اء  إىل  الجس�م  حاج�ة  م�ن 
وبالت�ايل تتس�بب يف اإلحس�اس 

بالعطش.
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حنو مستقبل افضل...هلا
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معارك زوجية تشتعل يف رمضان.. احذري منها

كيف ميكن التخلص من الصداع والشعور بالعطش نصائح مهمة للتخلص من العفن والرطوبة
يف نهار رمضان؟

سر االعشاب..؟؟؟حنو مستقبل أفضل ... هلما

كل يوم معلومة...

فوائد العناب » السدر أو النبق« 
الصحية »صادمة«

ملاذا يزيد الوزن يف رمضان؟ 

املطبخ ...

دراسات حديثة ...

مطبق السمك العراقي

بكاء الرضيع قبل النوم مفيد لصحته النفسيَّة!

املقادير
1 و٢/1 كيلو سمك

1 كيلو رز بسمتي
حفنة شعريية

بصلة متوسطة الحجم
ملعقة صغرية كركم

ملعقة صغرية فلفل اسود
ملعقة صغرية زعفران

زبيب اشقر للتزيني
ملح حسب الرغبة

زيت للقيل
طريقة التحضري

الس�مك ونقط�ع كل  ننظ�ف   .1
نملحه�ا  نصف�ني،  اىل  س�مكة 
ونتبلها بالكركم والفلفل االسود.

٢. نغس�ل األرز وننقع�ه، نف�رم 
البص�ل ناعم�اً ونغس�ل الزبي�ب 

ونصّفيه.

٣. نق�يل الس�مك يف زي�ت حامي 
ونحّمصه عى الجهتني.

البص�ل بالقلي�ل م�ن  ٤. نحّم�ر 
الزيت، ثم نضي�ف الزبيب للبصل 

ونقلّب.
٥. نحّمر الش�عريية، نضيف األرز 

مع رشة كركم وزعفران ونقلب، 
الحاج�ة  حس�ب  م�اء  نضي�ف 

ونطبخ األرز.
٦. بع�د النض�ج نس�كب األرز يف 
طبق، نزّين�ه بالزبيب والبصل ثم 

نضع السمك فوق األرز.

أظهرت نتائج دراس�ة أس�رتاليَّة صدرت حديثاً 
أجراه�ا باحث�ون من جامع�ة فلن�درز، أنَّ ترك 
الطفل الرضيع يبكي قبل النوم من دون محاولة 
إس�كاته قد يكون أمراً مفيداً ول�ه آثار عاطفيَّة 
ونفس�يَّة إيجابيَّ�ة مع تق�درُّم الطف�ل يف العمر، 
وأكدت الدراس�ة عى أنَّ هذه الطريقة تعدرُّ آمنة 

عى األطفال وال رضر فيها عليهم.
وللتوصل إىل هذه النتائج قام الباحثون بدراسة 
تناولت ٤٣ زوجاً لديهم أطفال ترتاوح أعمارهم 
بني ٦ و1٦ ش�هراً، وكان جميع األطفال يعانون 
م�ن مش�اكل يف النوم، وتم تقس�يم املش�رتكني 
إىل ث�الث مجموعات وطلب منهم إتباع أس�اليب 
جديدة م�ع أطفالهم عى النح�و التايل، إذ طلب 
الباحثون من ثلث املشرتكني يف املجموعة األوىل، 
أن يرتك�وا غرفة الطفل بع�د دقائق معدودة من 
وضع الطفل يف رسي�ره، وحصلوا عى تعليمات 
باالنتظ�ار لوقت أطول م�ن املعت�اد للذهاب إىل 

أبنائهم عند سماع صوت بكائهم.
أم�ا املجموع�ة الثاني�ة، فضم�ت ثلث�اً آخر من 

املش�رتكني وطلب منهم وضع الطفل يف رسيره 
يف وق�ت قريب م�ن موعد نومه�م، واالنتظار يف 
الغرفة نفسها حتى يخلد الطفل إىل النوم، وفيما 
يخص املجموعة الثالثة، طل�ب منهم الباحثون 

أن يستمروا بالقيام يف األمر كاملعتاد.
ووج�د الباحث�ون بع�د ثالث�ة أش�هر م�ن ب�دء 
التجرب�ة، أنَّ األطفال الرضع يف املجموعة األوىل، 
خل�دوا إىل الن�وم بطريقة أرسع م�ن األطفال يف 
املجموع�ة الثالثة، بنحو 1٥ دقيقة، أما األطفال 
يف املجموع�ة الثانية، فقد خل�دوا إىل النوم بوقت 
أرسع بنحو 1٢ دقيقة من األطفال يف املجموعة 

الثالثة.
وأكد الباحثون عى أنَّ ترك األطفال يبكون حتى 
يخلدوا إىل النوم تعترب طريقة آمنة عى األطفال، 
حي�ث وج�د الباحث�ون أنَّ مس�توى هورم�ون 
»Cortisol«، وهو هورمون التوتر كان منخفضاً 
لدى األطفال، باإلضافة إىل أنَّ الوالدين لم يسجال 
أي تأثريات سلبيَّة عى سلوك األطفال أو نومهم 

بعد خمس سنوات من التجربة.

نصائح طبية...تدبري منزلي...

طبيبك يف بيتك...

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

لألم املرضعة.. إليِك 6 نصائح حتميِك من تأثري الصيام على إدرار احلليب 

احذر النوم مباشرة بعد اإلفطار

 5 سلوكيات غري صحية جتّنبها يف رمضان

إذا كن�ِت أماً مرضع�ة، فال تقرري 
الصي�ام قب�ل استش�ارة الطبيب، 

فإذا س�مح ل�ِك الطبي�ب بالصيام 
أثن�اء الرضاع�ة، يج�ب علي�ِك أن 

تكوني حريصة يف نظامك الغذائي 
حتى ال يقل إدرار حليب الثدي. 

وفيم�ا ي�يل ٦ نصائ�ح يمك�ن أن 
أن  دون  الصي�ام  ع�ى  تس�اعدك 
يؤث�ر الصي�ام ع�ى كمي�ة حليب 
الثدي التي يحتاجها طفلك للشبع 

والنمو. تابعي القراءة.
1- ارشبي ما ال يقل عن ٣ لرتات أو 
ما يساوي 1٢ كوبا من املياه خالل 
الفرتة ما بني اإلفطار والس�حور، 
باملرشوبات  االس�تعانة  ويمكن�ِك 
الرمضانية مثل الخش�اف، التمر، 
الخروب والكركديه، إلمداد جسمك 

بكمية املياه التي يحتاجها.
٢- تن�اويل الش�وربة أو الحس�اء 
بش�كل يومي، إذ تساعد الشوربة 
عى إمداد جس�مك بالسوائل، كما 
تحتوي عى الفيتامينات والعنارص 
الغذائية التي تعوض جسمك عما 

يفقده خالل ساعات الصيام.
ومنتج�ات  الحلي�ب  تن�اويل   -٣
األلبان، خاصة يف وجبة السحور، 
إذ تمد جس�مك بالكالسيوم الالزم 

لتصني�ع الحلي�ب، كم�ا تحس�ن 
يس�مح  مم�ا  الهض�م،  عملي�ة 
الكاملة من  لجسمك باالس�تفادة 

الغذاء. 
والفواك�ه  املك�رسات  تن�اويل   -٤
املجففة، إذ تحتوي عى أوميغا ٣، 
وبروتين�ات، وألي�اف غذائية، مما 

يزيد معدل إدرار حليب الثدي.
٥- تن�اويل املكم�الت الغذائية مثل 
الكالس�يوم والحدي�د، كما يمكنِك 
استش�ارة الطبيب ليصف لِك نوع 
يناسبك من املكمالت الغذائية التي 

تساعد عى زيادة إدرار الحليب.
٦- حافظ�ي ع�ى مع�دل رضاعة 
الرضاع�ة تحفز  طفل�ك، فعملية 
الغ�دد عى إنت�اج الحلي�ب، بينما 
ي�ؤدي تقليص ع�دد الرضعات إىل 
انخف�اض كمي�ة حلي�ب الث�دي، 
وبالتايل فإن إرضاع طفلك بانتظام 
س�وف يسهم يف إدرار حليب الثدي 

بكميات مناسبة.

يّتب�ع الصائمون بع�ض الع�ادات الخطأ يف 
شهر رمضان، ما يؤدي إىل مشكالت صحية 
مزعج�ة، ُتصّع�ب عملية الصي�ام عى مدار 
األيام، وتتزايد الشكاوى من بعض األمراض 
املتعلق�ة بالجه�از الهضمي، مث�ل االنتفاخ 
وعرس الهضم واالرتجاع، والجهاز الحركي، 
والتع�ب الع�ام، وعدم القدرة عى ممارس�ة 

الحياة اليومية بشكل طبيعي.
ويش�ري خرباء الصحة والتغذية إىل مجموعة 
من النصائح تسهم يف تجّنب تلك املمارسات 
الس�يئة، وحماي�ة الجس�م م�ن التأث�ريات 
الس�لبية، فيما تأت�ي أهم الس�لوكيات التي 

يجب الحذر منها عى النحو التايل:
1- اإلفراط يف تناول األطعمة املقلية والدهنية 
والتواب�ل عن�د اإلفط�ار يس�ّبب اضطرابات 
الجهاز الهضمي، كما تتسّبب األصناف التي 
تحتوي عى نسبة عالية من الكربوهيدرات يف 
زيادة االرتجاع املريئي، وينصح باس�تبدالها 

والربوتين�ات  والبقولي�ات  بالخ�راوات 
املطهّوة بطريقة الشواء أو السلق.

٢- يزيد االس�تلقاء بعد اإلفطار مبارشة من 
مش�كالت الجه�از الهضم�ي، وُيفّضل عدم 
الذه�اب للف�راش إال بعد مرور س�اعتني أو 

ثالث من تناول الطعام.
أو  املح�الة،  العصائ�ر  رشب  ي�ؤدي   -٣
املرشوب�ات الت�ي تحت�وي ع�ى الكافي�ني، 
كالقه�وة والش�اي بع�د اإلفط�ار، إىل زيادة 
فقدان املاء من الجس�م؛ ألنه�ا تحتوي عى 
مدرات البول، وارتفاع معدل حدوث الجفاف 

أثناء النهار.
٤- ممارس�ة التماري�ن الرياضي�ة ش�ديدة 
القس�وة خ�الل س�اعات الصي�ام، أو بع�د 
اإلفطار مبارشة من العادات الخطأ، وُيفّضل 
أن تك�ون بع�د س�اعتني من تن�اول الوجبة 
لضمان إفراغ املع�دة، ويعد امليش ملدة ٣0 أو 

٤٥ دقيقة، الرياضة املثى يف رمضان.

٥- يتس�ّبب تناول األطعم�ة رسيعة الهضم 
يف وجبة السحور كالخبز األبيض، واللفائف 
يف  والحلوي�ات  والنش�ويات  واملعجن�ات 

اإلحس�اس بالعطش يف النهار، ولذلك يمكن 
إع�داد وجب�ة خفيفة م�ن األلب�ان والجبن 

وخبز الحبوب الكاملة.
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محبيه،  من  كثري  بشوق  ُينتظر  قصري،  النبق«  أو  السدر   « العناب  موسم 
الرائع، والحصول عى فوائده  التلذذ بطعمه  ويتهافتون عى رشائه من أجل 

الصحية الهاّمة.
وهذه أبرز منافع العناب:

األرق...  من  يعانون  الذين  لألشخاص  ساّر  خرب  الهانئ:  النوم  عى  املساعدة 
فقد أشارت األبحاث العلمية الحديثة إىل الدور اإليجابي الذي يلعبه العناب يف 
محاربة األرق. استفيدي إذن من هذه الفاكهة املاسية للنوم، قبل أن ينتهي 
وقليلة  الغذائية  باأللياف  جّداً  غنية  العناب  ثمار  الوزن:  ضبط  موسمها. 
واملساعدة  الوزن،  ضبط  يف  فعاالً  دوراً  تلعب  فهي  لذا  الحرارية،  السعرات 
املناعة:  تقوية جهاز  غذائية مدروسة.  الزائد منه، ضمن حمية  عى خسارة 
يحتوي العناب عى أهم مضادات األكسدة التي تحمي الخاليا وتحارب الجذور 
يعمل عى  بذلك  الجسم. وهو  السليمة يف  الخاليا  تهاجم  التي  الضاّرة،  الحرّة 
تقوية مناعة الجسم يف مواجهة األمراض املختلفة. لبرشة صحية: يستعمل 
بعض  عن  الناتجة  االلتهابات  ملحاربة  العناب  ثمار  من  املستخرج  العصري 
األمراض التي تطال صحة الجلد، مثل االكزيما، الصدفية والبذور.لذلك نجدها 
الوقاية  بالبرشة.  الخاصة  التجميل  العديد من مستحرات  تركيبة  تدخل يف 
من األمراض الرسطانية: أبحاث علمية كثرية أشارت إىل دور العناب يف تأمني 
نمو  محاربة  يف  الهائلة  قدرته  عن  فضالً  الرسطانية.  األمراض  من  الوقاية 

الخاليا الرسطانية.

زيادة  الصائمني  بعُض  يعاني 
رمضان  شهر  خالل  الوزن  يف 
عن  انقطاعهم  من  الرغم  عى 
طويلة  لساعات  الطعام  تناول 
األطباء  الصوم، ويعزو  خالل يوم 
بنوع  التقيد  عدم  إىل  الوزن  زيادة 
عدم  إىل  إضافة  الطعام،  وكمية 
تناول  بعد  والخمول  الحركة 
التي  فالسمنة  اإلفطار.  وجبة 
تشكل خطرًا يهدد بصحة اإلنسان 
بأمراض  الوثيق  الرتباطها 
قد  والرسطان،  والقلب  السكري 
خطورة  العوامل  أكثر  من  تكون 
األطباء  ووفق  الحارض.  الوقت  يف 
مثالية  فرصة  رمضان  شهر  يعد 
التقيد  عرب  طبيعي،  بوزن  للتمتع 
بنمط غذائي صحي وعدم اإلفراط 
تعد  فيما  الحلويات،  تناول  يف 
تساعد  التي  العوامل  من  الحركة 
هذا  يف  جيًدا  الوزن  ضبط  عى 

يركز  أخرى،  جهة  من  الشهر. 
دور  عى  والخرباء  التغذية  أطباء 
األطعمة الصحية يف املحافظة عى 
وزن طبيعي، إذ إن طهي األطعمة 
سلقها  عرب  إما  بديلة،  بطرق 
يخفف  تحميصها  أو  شويها  أو 
توجد  التي  الدهون  كمية  من 
الرمضانية. الوجبات  يف  عادة 

استشاري  نصح  اإلطار،  هذا  ويف 
والسمنة  العالجية  التغذية 
باستثمار  سامي  سمري  الدكتور 
فرصة  باعتباره  رمضان  شهر 
للتخلص من السلوكيات الصحية 
يف  االعتدال  ومحاولة  املغلوطة، 
الفرد  لحالة  تبًعا  الوجبات  تناول 
أنه  إىل  مشريًا  ووزنه،  الصحية 
يجب االستعاضة عن القيل بطرق 
الفرن  داخل  الشواء  مثل  أخرى، 
إىل  الداخلة  الزيوت  نسب  لتقليل 

الجسم.
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حدث يف مثل هذا اليوم

سودوكـــو

1917 - الكونغ�رس األمريكي يوافق عىل خوض الحرب العاملية األوىل ضد 
أملانيا.

1918 - الجيش الربيطاني يدخل فلسطني.
1928 - انعقاد أوىل جلسات أول مجلس ترشيعي يف األردن.

1950 - الربمل�ان األردن�ي يصدر ق�راًرا بضم الضفة الغربي�ة ملنطقة نهر 
األردن.

1962 -الواليات املتحدة تنس�حب من قاعدة الظه�ران يف اململكة العربية 
السعودية.

1964 - اليمن يتهم بريطانيا بشن هجمات جوية عىل أراضيه.
1972 - عودة تش�اريل تش�ابلن إىل الواليات املتحدة بعد مغادرته لها عام 

1950 بعد اتهامه بالشيوعية.
1990 - أوغندا والس�ودان توقعان معاهدة عدم اعتداء مع إلزام كل دولة 

بأال تسمح باستخدام أرضها للقيام بأعمال عدائية ضد األخرى.
1991 - الجيش العراقي يهاجم املناطق الكردية املتمردة وهروب جماعي 
لألك�راد إىل الجب�ال وإىل الدول املج�اورة )إيران، تركيا( خوف�ا من اإلبادة 
الجماعية من قبل الجي�ش العراقي، إذ فر أكثر من )2500000( مليونني 
ونص�ف املليون من املواطنني والجيش العراقي يس�يطر عىل املدن الكبرية 

مرة أخرى.
2005 - الفاتيكان يعلن عن وفاة بابا الكنيس�ة الكاثوليكية يوحنا بولس 

الثاني بعد فرتة مرض طويلة.
2009 - قم�ة مجموع�ة العرشي�ن املنعق�دة يف لندن تقر خط�ة إلنعاش 
االقتص�اد العامل�ي تع�ّد األكرب عىل اإلط�الق وذلك من خالل ض�خ ترليون 
دوالر، منه�ا 500 ملي�ار دوالر تقدم إىل صندوق النق�د الدويل باإلضافة إىل 

50 مليار دوالر يف صورة مساعدات مبارشة للدول األكثر فقرًا.
2015 -الوص�ول التفاقي�ة ابتدائي�ة ش�املة م�ع إيران ح�ول برنامجها 

النووي.
حركة الشباب الصومالية تهاجم جامعة گاريسا يف كينيا، متسببة بمقتل 

ما ال يقل عن 147 طالًبا مسيحيًّا.
2018 -الهيئة الوطنية لالنتخابات املرصيَّة ُتعلن فوز الرئيس عبد الفتَّاح 
السييس ِبانتخابات الرئاسة بعد أن حصد ما يقرب من 97.08% من إجمايل 

األصوات الصحيحة، ُمقابل 2.92% لُِمنافسه موىس مصطفى موىس.
محط�ة الفض�اء الصيني�ة تيانقون�غ-1 تدخ�ل الغ�الف الج�وي لألرض 

وتتحطم جنوب املحيط الهادئ.
2019 - الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن رسمياً استقالته من 
منصبه قبل أسابيع من انتهاء عهدته يف ظل حراك شعبي يطالب برحيله 

وتوتر يف العالقة مع قادة الجيش الجزائري.
2021 -تنصيب محمد بازوم رئيًس�ا للنيجر، وهو أول رئيس عربي األصل 

للبالد.

بحس�ب  ذكاء  ان�واع  هن�اك 
اختصايص علم النفس االمريكي 
هاورد غاردنر. ويمكن كشفها 
م�ن خ�الل االعتم�اد ع�ىل هذا 
االختبار. وهو يقوم عىل اختيار 
اح�دى الفتي�ات ويس�اعد عىل 
تحديد بعض صفات الشخصية 
ومدى التمت�ع بواحد من  انواع 

ذكاء.
من اجل خ�وض اختب�ار انواع 
اىل  النظ�ر  اوالً  يج�ب  ال�ذكاء 
الرس�م واختيار رق�م الفتاة: 1 

الذكاء الكالمي

م�ن ضمن 9 ان�واع ذكاء تتوفر 
لدى معظم االشخاص هناك ما 
يسمى الذكاء الكالمي. ويمكن 
الحي�اة  يف  من�ه  االس�تفادة 
االجتماعية اليومية. وهو يعني 
القدرة عىل اس�تخدام الكلمات 
التعب�ري  ب�أي لغ�ة م�ن اج�ل 
بالش�كل الصحي�ح واملناس�ب 
ع�ن االف�كار وان كانت معقدة 
وصعب�ة. كما يرتب�ط بموهبة 
حل املشكالت واالبداع. ويتمتع 
الكت�اب  ع�ادة  ال�ذكاء  به�ذا 
واملرتجم�ون  والصحفي�ون 

واملدرسون واملحامون.
2  الذكاء املنطقي الريايض

يمتلك االشخاص الذين يتمتعون 
بهذا النوع من الذكاء القدرة عىل 
تحليل املواقف بش�كل منطقي 
وع�ىل اقن�اع اآلخري�ن بوجهة 
النظ�ر الخاصة. كم�ا يمكنهم 
رؤي�ة ما ال ي�راه الكثريون من 
ابع�اد عميقة لالح�داث. ولهذا 
ال يمكنه�م غالب�اً التفاهم مع 
اذا كان  محيطه�م وخصوص�اً 
ه�ذا املحي�ط ينظ�ر اىل االم�ور 
بطريقة سطحية. ويتميز بهذا 
الن�وع م�ن ال�ذكاء املربمجون 
وواضع�و الخط�ط والخرباء يف 
املج�االت العلمية واملهندس�ون 

واختصاصيو الكهرباء.
3 الذكاء الجسدي

يع�ّد الذكاء الجس�دي احد ابرز 
ان�واع ال�ذكاء املعروف�ة. وه�و 
يرتبط باملهارات البدنية ويتسم 
والراقص�ون  الرياضي�ون  ب�ه 
اضاف�ة اىل االطب�اء الجراح�ني 
وكل االش�خاص الذي�ن تتطلب 
والحرك�ة.  الجه�د  اعماله�م 
ويتمت�ع ه�ؤالء ع�ادة باملرونة 

الجس�دية والرتكي�ز عىل كل ما 
يفعلونه.

4  الذكاء الفضائي
يعن�ي هذا ال�ذكاء الق�درة عىل 
حفظ الصور وكل ما تتم رؤيته 
يف الذاك�رة اضاف�ة اىل موهب�ة 
التخيل واالبت�كار. ولهذا يتمتع 
ب�ه االش�خاص الذي�ن يعملون 
الداخلي�ة  الهندس�ة  مج�ال  يف 
والتصوير الفوتوغرايف وتصميم 
ألعاب الفيديو وكتابة الروايات 

واالعمال التلفزيونية.
5 الذكاء التفاعيل

يتوف�ر ال�ذكاء التفاع�يل ل�دى 
يحصل�ون  الذي�ن  االش�خاص 
اآلخري�ن.  قب�ول  ع�ىل  غالب�اً 
وه�و يتيح لهم تفه�م هؤالء يف 
املقاب�ل ومراعاته�م والترصف 
معه�م.  املناس�بة  بالطريق�ة 
وه�ذا م�ا يدفعه�م اىل التعاون 
مع الجميع واىل التسامح وعدم 
الرتكيز عىل االخطاء. وعادة ما 
يتمتع به االش�خاص العاملون 
يف الحق�ل االجتماع�ي ومج�ال 
والوس�اطات  والتجارة  التعليم 

املختلفة.

رؤيتك االجيابيةأنواع من الذكاء يكشفها هذا االختبار السريع )اجلزء األول(

قصة وعربةاختبارات شخصية

كلمات متقاطعة  

يبدأ أحد طالب الجامعة يف رواية قصته قائالً: عندما كنت يف الواليات 
أساتذني يف  أحد  الجامعية، وضعني  دراساتي  أكمل  األمريكية  املتحدة 
قيليب،  يدعي  آخر  وطالب  كاترينا  تدعي  أمريكية  فتاة  مع  مجموعة 
قد  وكنت  كاترينا  زميلتي  من  فاقرتبت  األخري،  أعرف  أكن  لم  ولكنني 
تعرفت عليها من قبل وسألتها : من هو فيليب؟ هل تعرفينه، فقالت 
يف  يجلس  وكان  الجميل،  الذهبي  الشعر  ذو  زميلنا  إنه  نعم،   : كاترينا 
املقدمة دائماً، قاطعتها قائالً : لم اتذكره، اوصفيه أكثر من فضلك حتي 

أتذكره . 
املرتب  األنيق  املظهر  ذو  الرائع  زميلنا  إنه  قائلة:  زميلتي  استطردت 
أتذكره  املتناسق الجميل طوال الوقت، هززت رأيس قائالً: لم  والهندام 
أكثر من فضلك، استكملت كاترينا حديثها قائلة:  بعد، أوصفيه بدقة 
مرتب  جينز  وبنطلون  شيك  قميص  دائماً  يلبس  كان  الذي  زميلنا  إنه 
وجميل، قلت وقد بدت عيل بعض العصبية: صدقيني لم أتذكره كذلك، 
رجاًء أوصفيه بدقة أكثر، قالت كاترينا: فيليب زميلنا الخلوق الذي كان 
ولكن  تقصد،  املرة فقط فهمت من  يجلس عىل مقعد متحرك... هذه 

طريقة وصفها ورؤيتها إىل فيليب قد علمتني الكثري .
اإليجابية  ونظرتها  وصفها  يف  جداً  ومهذبة  راقية  كاترينا  كانت  كم 
الرائعة ، إذ اغمضت عيونها تماماً عن كافة نواقص فيليب، وبدأت تراه 
وتصفه بإيجابيه شديدة، فسألت نفيس ماذا لو كان حدث عكس كذلك، 
أى كانت كاترينا قد أتت تسألني من هو فيليب وطلبت مني أن أصفه 
لها، يا تري كيف كنت سأصفه لها، بالتأكيد كنت سأقول لها يف بساطة 
إنه زميلنا املعاق الجالس عىل كريس متحرك .. عندما قارنت بني نظرتي 

السلبية ونظرة كاترينا االيجابية الرائعة وشعرت بالخجل الشديد .
والصفات  اإليجابية  نركز عىل رؤية  أن  أجمل  ما  القصة:  الحكمة من 
والسلبيات،  العيوب  كافة  عن  والتغايض  اآلخرين  يف  وذكرها  الحسنة 
من  وكل  ابنائنا  إىل  السلوكيات  هذه  وتعليم  توصيل  ذلك  من  واألجمل 

حولنا .
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يلخيبر صرت وحتصنت بلســــــــــــور
ال تعله عليه اقلعهن اســــــــــــوارك
اشو للغير كلبك يفتحلهم بــــــــــاب
وسديته علي بضلعي بســــــــــمارك
العناكب عشكتك مو حبا يصـــــيدوك
غشيم وكيفت ومصدك انصــــــــارك
جرف من ينجرح بروجه يرجع شـــــــاب
وجترحني وكوما وامسح اثــــــــــــارك

الكلمات العمودية 

الكلمات االفقية 

1- اسم س�يف عمر بن الخطاب - ريض الله عنه 
-

 2- وصمات - أرشد
 3- متش�ابهان -  م�رض مع�د ينتج م�ن أكل أو 

رشب املواد امللوثة 
 4- أحد رجال الطاقم البحري )م( - عطب

 5- من فنون األدب - للنصب
 6- ولد النعام )م( - ساخن - ضمري متصل

 7- جُبن و ضُعف - ابن )م(
 8- بيته�ا م�ن أهون البي�وت - أول ما يخرج من 

ماء البرئ عند حفرها )م(
 9- للرشط - للجر - يف السلم املوسيقي

- عال�م زالزل وفيزيائ�ي  دائ�رة مضيئ�ة   -10  
أمريكي

1- اس�م أب�و بك�ر الصدي�ق- ريض الل�ه عن�ه - يف 
الجاهلية

 2- حيوان ضار مفرتس - أحذية )م(
 3- متشابهان - أذاع الخرب - إعياء

 4- اشرتى -  امليل إىل اللهو )ن(
 5- يغادر املكان

 6- م�ن بح�ور الش�عر العرب�ي )ن( - أح�دى الثمار 
الشهرية بقيمتها الغذائية العالية 

 7- ج�زء قلي�ل من يشء كثري - ضيق ش�ديد - عملة 
آسيوية )م(

 8- سفينة التنزه - قفز
 9- يسهل و ينقاد - ظهرت

 10- إنصاف - من أسماء الله الحسنى

أبـــــــراج

تح�ر الي�وم عيد مي�الد أو حفل زف�اف تلتقي 
في�ه ببعض األصدق�اء الذي�ن لم تره�م منذ وقت 
طويل. تش�عر بتحسن يف حالتك الصحية فور رؤيتهم 
والتحدث معهم. ستعرف بعض األخبار الجديدة منهم. 

هناك شخص ما حزين جدا وبحاجة إىل مساعدتك.

أنت ش�خص غيور ج�دا وخاصة الي�وم. هذه الغ�رية تؤدي إىل 
تده�ور عالقتك العاطفية، بل ربما تؤدي إىل نتائج عكس�ية، لذلك 
ح�اول أن تتجنبها من خالل التقرب والتواص�ل مع الحبيب. هذا هو 
الوقت األنس�ب لتبذل جهودك ك�ي تحول املس�اوئ  إىل مزايا. التصالح 

أفضل بكثري من البعد والغضب.

ستكتس�ب اليوم خربات جديدة يف مجال العمل، وربما 
تع�رف بع�ض املعلومات من بعض األش�خاص بش�كل 
دوري أو م�ن خ�الل التليفزيون أو االنرتن�ت. ربما تفكر يف 
األم�ر بجدية وتقوم بالتس�جيل يف بعض ال�دورات التدريبية 
التي تتعلق بمجال العمل. تفهم كل ما تقرأه ولذلك ستتقدم 

بشكل رسيع وغري مسبوق يف العمل.

يوم جميل يس�اعدك عىل الدخول يف مرشوعات جديدة 
م�ع أش�خاص مميزي�ن. االلتق�اء باألصدق�اء والحبيب 
يس�اعدك عىل ط�رح أفكار ملش�اريع جدي�دة ومختلفة من 
شأنها أن تزيد طاقتك وحماستك. يجب أن تفكر بجدية يف أهدافك 
طويلة املدى اليوم. ربما ال يتفق معك عدد من األشخاص ولكن ال 

تقلق ألن هناك مجموعة أخرى ستتتفق معك يف الرأي.

بره�ن للجمي�ع أن�ك تمل�ك الكف�اءة والخربة 
وانطلق يف اس�تثماراتك بش�جاعة. ناقش بعض 
املواضيع الحساس�ة والعالقة مع الحبيب وتوصال 
إىل حلول إيجابية. انظر إىل األوضاع من حولك بطريقة 

إيجابية لتشعر بالطمأنينة.

ال ت�زال تفتقد إىل الحصان�ة والحماية وقد تفش�ل يف إكمال 
عملك وربما تتعرض التهامات عش�وائية أو لرتاجع يف حياتك 
املهنية. تواجه رأي رشيك أو ش�خص غريب بش�كل اس�تفزازي 
فكن حذرا. تكثر التحديات عىل مختلف األصعدة الناش�طة يف حياتك 
س�واء كانت دراس�ية أم عاطفي�ة أم مهنية أم اجتماعية. تش�عر بثقل 
املس�ؤوليات وتكون جمي�ع تحركاتك تحت األضواء ف�ال تقف مكتوف 

اليدين بل سارع إىل التحالف وطلب املساعدة.

تمر أحداث هذا اليوم بهدوء نسبي، ولهذا السبب ستشكو 
بعض التأخري يف االنطالق، ورّبما تس�تاء من رؤيتك تقّدم 
اآلخرين. تعاني تراجعا بس�يطا يف حياتك العاطفية. تستعيد 
تفاؤلك أواخر اليوم وتعيش لحظات جميلة مع الحبيب وتطمنئ 
هواجس�ك، وتعطي صورة حس�نة ويتكون لدى الحبيب انطباع 

بأنك مستعد ألي يشء يف سبيل حماية الروابط ودعمها.

ال يمكن�ك الحص�ول ع�ىل أي نتيج�ة إيجابي�ة إذا تابع�ت 
االت�كال عىل اآلخرين. علي�ك أن تثق يف قدرات�ك وتعتمد عىل 
نفسك. ابتعد عن العناد واستمع إىل ما يقوله الحبيب فقد يكون 
ع�ىل صواب. احذر من االنفعال وال تتفوه بكالم قاس قد يجرح 

املحيطني بك.

تحت�ل الش�ؤون املالية واجه�ة اهتمامات�ك وتكون يف 
س�باق مع الوقت. تكثر املش�اغل واألعم�ال والتحركات 
ه�ذا اليوم وتتلون بألف لون، فتش�هد فرتة من الديناميكية 
واالتص�االت الغنية والصدف املفاجئة، والتي قد تغري اتجاهاتك 

وتضعك أمام أشخاص جدد ومراجع مهمة وخيارات مميزة.

األعمال تسيطر عىل حياتك اليوم وبشكل مكثف. 
الضغ�وط تبدأ م�ن الصباح الباك�ر وال ترتكك حتى 
س�اعة متأخرة لكن الجميل أنك سعيد وال تبد أي ردود 
فعل من جهتك كالتذمر كما أن النجاحات ستجعلك أكثر 
س�عادة. يف املس�اء األوضاع العاطفية ال ب�أس بها لكنك 

تفضل الخروج مع األصدقاء بدال من حبيبك.

احلمل

األسد

القوس

اجلوزاء

امليزان

الدلو

الثور

العذراء

اجلدي

السرطان

العقرب

احلوت

توقع اليوم س�ماع بعض األخبار الس�ارة التي تتعلق 
بأوضاع�ك املالي�ة. ربما تحص�ل عىل ع�الوة يف العمل. 
يج�ب أن تتحكم يف رغبتك يف البكاء اليوم. ربما تطرأ بعض 
التغريات ع�ىل حياة صديقة ل�ك وتنتظر دعمك ومس�اعدتك. 
يجب أن تستمع اليوم إىل غريك بدال من أن تقدم النصائح. يجب 

أن تسيطر عىل نفسك وعىل أعصابك بقدر اإلمكان.

تش�عر أن بداخلك طاقة هائلة ولك�ن رسعان ما تنفد 
هذه الطاقة مع أول مهمة تقوم بها. االنفعال واإلحباط 
املتزايد قد يبعدانك عن األصدقاء، واألطفال، وش�خص مهم 
بالنس�بة لك. يف ظل هذه الظروف اليوم ننصحك بممارسة 

بعض التمارين كاليوجا أو األيروبيكس.

غزل عراقي

وزع األرق�ام م�ن 1 اىل 9 داخل كل مرب�ع من املربعات 
التس�عة الصغ�رية، ث�م أكمل توزي�ع باق�ي األرقام يف 
األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف املربع الكبري وال 

تستخدم الرقم إال مرة واحدة .
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الفنانة العراقية روان مهدي تنفي خطوبتها من فهد الصاحل

دينا الشربيين: مجهور املنصات 
يدقق يف التفاصيل

توبا بويوكستني يف فرنسا من أجل تركيا

أمينة خليل بني الواقع والدراما يامسني عبد العزيز تعتذر 
لرضوى الشربيين

فوضى قد تعم تويرت

البيت األبيض يرفض دفع رسوم 
توثيق حسابات موظفيه 

رصد ظاهرة غري مسبوقة يف 
»الكوكب« احملري للعامل

جوجل تطرح ميزة »تنبيهات 
احلرارة« ملواجهة موجات احلر

خربًا  مهدي،  روان  العراقية  الفنانة  نفِت 
متداوًل حول خطوبتها من الفنان الكويتي 

فهد الصالح.

الساعات  خالل  أنباء  تداول  بعد  ذلك  جاء 
خاصة  الثنائي،  بخطوبة  تفيد  املاضية 
بعدما نرش فهد الصالح صورة عرب حسابه 

مهدي  بروان  تجمعه  شات«  »سناب  يف 
لخاتم  تعبريي  برمز  تعليًقا  معها  وأرفق 

الخطوبة.
نرشها  التي  الصورة  إن  مهدي،  وقالت 
مسلسل  تصوير  أيام  من  كانت  الصالح 
نافية  مًعا،  جمعهما  الذي  لندن«  »دفعة 

خطوبتهما.
وعن مناسبة نرش الصورة يف الوقت الحايل، 
خاصة بعد مرور أيام طويلة عىل التقاطها، 
اآلن  نرشها  أن  العراقية  الفنانة  ذكرت 
خالل  املسلسل  أحداث  عرض  مع  تزامن 

شهر رمضان املبارك.
جمع  لندن«،  »دفعة  مسلسل  أن  إىل  يشار 
الثنائي ضمن فريق العمل بجانب الفنانني، 
ويتحدث املسلسل، عن مجموعة من الطلبة 
العرب الذين ينتقلون إىل مدينة لندن للدراسة 
معهم  حاملني  الثمانينيات  فرتة  خالل 
املختلفة،  وأحالمهم  وتقاليدهم  أفكارهم 

لتبدأ حكايات الحب والغرية واملؤامرات.

أبدت النجمة دينا الرشبيني، سعادتها 
بردود الفعل التي تتلقاها عىل دورها 
الذي  العدد«،  »كامل  مسلسل  يف 
ُيعرض عىل منصة »شاهد«، مؤكدة 
أن جمهور املنصات اإللكرتونية كبري، 
يف  ويدقق  بشغف،  املسلسل  ويتابع 
مع  ويتفاعل  العمل،  تفاصيل  كل 
دينا  وأشارت  املسلسل.  مراحل  كل 
إىل أن الحلقات املقبلة ستكشف عن 
تفاصيل املخطط الذي يقوم به أولد 
وأولد  دورها،  تجسد  التي  »ليىل« 
الفنان  دوره  يجسد  الذي  »أحمد« 
زواجهما،  لتدمري  سالمة،  رشيف 
ويعود  أمريكا  إىل  أخرى  مرة  ليعودا 
أولد ليىل إىل بيتهم القديم، يف الوقت 
الذي يظن فيه كل من »ليىل وأحمد« 
أنهما نجحا يف جعل أولدهما أصدقاء، 
دون أن يعلما باملخطط الذي يدبره 
ستحدث  التي  واملفاجآت  أولدهما، 
املقبلة،  الحلقات  خالل  يف  لهما 
عىل  وأحمد  ليىل  بني  الرهان  ليكون 
الستقرار ولم شمل األرسة، ورهان 
كل  وإعادة  تشتيها،  عىل  األولد 
الزواج،  قبل  عليه  كان  ما  إىل  طرف 
واملواقف  املفاجآت  من  العديد  عرب 
كامل  مسلسل  الكوميدية.ويتكون 

العدد 
للنجمة 

الرشبيني  دينا 
من 15 حلقة وتدور أحداثه يف إطار 
ويشارك  كوميدي،  ليت  اجتماعي 
يف  سالمة  ورشيف  الرشبيني  دينا 
آية سماحة، أحمد  بطولته كل من، 
جيهان  سعيد،  جمال  أحمد  كمال، 
الشمارشجي، عمرو جمال، والفنانة 
القديرة إسعاد يونس، املسلسل من 
الريش  أبو  رنا  طاهر،  يرس  تأليف 
ودينا  الحلفاوي.  خالد  إخراج  ومن 
فيلمها  عرض  تنتظر  الرشبيني، 
الفطر  عيد  موسم  خالل   »13 »يوم 
بطولته،  يشاركها  والذي  املقبل، 
النجم أحمد داود، رشيف منري، أروى 
جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل 

عبد الله.

الزلزال  مترضري  أجل  من  تركيا  نجوم  مساعدات  زالت  ما 
مستمرة حيث تقوم توبا بويوكستني بطلة نفس أخرى بمواصلة 
جهودها من أجل مساعدة شعبها من أحداث الزلزال املدمر الذي 

أصاب تركيا قبل أسابيع.
بتاريخ 3 إبريل ستكون توبا بويوكستني ضمن أمسية تضامن 
األطفال  ملساعدة  املالية  التربعات  جمع  أجل  من  بفرنسا 
أن  عىل  املاضية،  الفرتة  خالل  برتكيا  الزلزال  من  املترضرين 

يشارك يف هذه األمسية مجموعة كبرية من فناني فرنسا.
بتوبا  تجمعه  صورة  بنرش  قام  قد  تشيليك  فرات  النجم  وكان 
بويوكستني عرب صفحته الخاصة عىل موقع التواصل الجتماعي 

بروفة  يف  »نحن  قائال  عليها  وعلق  النستقرام  الصور  وتبادل 
فرنسيني  فنانني  مع  إبريل   3 يوم  ستتم  التي  التضامن  أمسية 
ليونيسف  التضامن  امسية  عائدات  بجميع  التربع  وسيتم 
تركيا«. أما توبا سفرية النوايا الحسنة باليونيسف، فقد قامت 
عرب  فرنسا  يف  الرتكية  القنصلة  داخل  من  خاصة  صورة  بنرش 
النستقرام  عىل  الرسمية  بصفحتها  الخاصة  ستوري  خاصية 

قبل ساعات تمهيداً لألمسية املنتظرة مساء اإلثنني املقبل.
الدرامية  أعمالها  أحدث  عرض  توبا  تنتظر  آخر،  صعيد  عىل 
منصة  شاشة  عرب  أخرى  نفس  مسلسل  من  الثاني  باملوسم 

نتفليكس العاملية.

خارج  تغرد  أن  يف  خليل  أمينة  نجحت 
الرمضاني  بمسلسلها  الدرامي  الرسب 
الذي يعرض عرب شاشة  السابعة  الهرشة 
اإللكرتونية  شاهد  ومنصة  يس  بي  الـأم 
من  فبأحداث  الرمضانية؛  خريطتها  يف 
واقع الحياة الزوجية وببساطة أداء صناع 
العمل بعيداً عن الدراما القاسية واملشاهد 
أن يحجز مكانه يف  العمل يف  الدامية نجح 

قمة املشاهدة.
مسلسل  ألحداث  ملشاهدتك  األوىل  للوهلة 
من  بطل  وكأنك  تشعر  السابعة  الهرشة 
قصتهم  معهم  تعيش  القصة  أبطال 
القصة  صاحب  أنت  وكأنك  الدرامية، 
فالكثري يجد نفسه يف شخصية نادين تلك 

بعد قصة  التي تزوجت من حبيبها  الفتاة 
حب قوية لتحلم بحياة وردية بعد الزواج، 
ولكنها تصدم بالشعور بامللل والفتور بعد 
فرتة وليس هذا فقط بل يأتي خرب حملها 
ليثقل  مريرة  إجهاض  تجربة  بعد  بتوأم 
املسؤولية عىل عاتقها؛ فتجد نفسها وكأنها 
والزواج  األمومة  بقيود حديدية بني  قيدت 
فلم تجد أمامها يف املرأة سوى إمرأة أخرى 
بدا عليها مالمح اإلرهاق والتعب ولحظات 
تجسيده  يف  نجحت  ما  وهو  الندم،  من 
تعيش  تجعلك  وصدق  برباعة  خليل  أمينة 
األيام  بها  تمر  أن  وتتمني  معاناتها  معها 
حياة  وتعيش  املرحلة  هذه  من  لتخرج 
سعيدًة مجددا مع زوجها آدم الذي نجح يف 

تجسيده محمد شاهني بعفويته املعهودة 
مع  ومواقفه  القلب  من  القريب  وأداءه  
دروساً  يعطي  وكأنه  جعلته  التي  نادين 
للمتزوجني يف كيفية تجاوز أزمات زوجتك 
بالتفاهم والحب فجعله يستحوذ عىل حب 

الجمهور دون منافس.
أما بالنسبة للمنافسة الدرامية، فقد تصدر 
املسلسل نسب املشاهدة عرب منصة شاهد 
اإللكرتونية منذ عرض الحلقة األوىل ودخل 
بقائمة الـ Top 10إذ يتفاعل الجمهور مع 
التواصل  وسائل  عرب  قوي  بشكل  حلقاته 
جعله  مما  اآلخرى،  تلو  حلقة  اإلجتماعي 
اليوم  منذ  مشاهدة  األعىل  قائمة  يدخل 

األول يف الخريطة الرمضانية.

حسابها  عرب  منشورا  العزيز  عبد  ياسمني  الفنانة  شاركت 
يتضمن  بوك«،  »فيس  الجتماعي  التواصل  بموقع  الشخيص 
مشهداً من مسلسل »رضب نار«. ويتضمن املنشور ملخصا 
ألحد مشاهد املسلسل، وظهرت »مهرة ـ ياسمني عبدالعزيز« 
ضمن سياق املسلسل يف مشهد تغسل فيه قدم جابر ـ أحمد 
العويض. وعلقت ياسمني صربي كاتبة: »آسفني من بشاعة 
ياسمني  الفنانة  بطولة  نار«  »رضب  مسلسل  املشهد«. 
بدرية  السيد،  إيمان  العويض،  أحمد  والفنان  عبدالعزيز، 
أحمد  نبيل،  تامر  اإلتربي،  هدى  املرشدي،  سهري  طلبة، 
تأليف نارص  تيسري عبدالعزيز، ومن  عبدالله محمود، 

عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

أبريل(   1( السبت،  امس  تويرت،  بدأ 
للحسابات  الزرقاء  العالمة  إلغاء 
دفع  سرتفض  التي  املوثقة 
الشرتاكات التي فرضها سابقا املالك 
الجديد ملنصة التغريد الشهرية، إيلون 

ماسك.
ما  الذي  األمريكي  امللياردير  أن  إل 
فتئ يتذمر من أن »العصفور األزرق« 
قد  إضافية،  ملوارد  وبحاجة  يخرس 

يتلقى رضبة لم تكن يف الحسبان.
موظفيه  األبيض  البيت  أبلغ  فقد 
مقابل  يدفع  لن  بأنه  يبدو  ما  عىل 

حساباتهم املوثقة بعد اليوم.
املوظفني  إىل  وجهها  رسالة  ففي 
عرب الربيد اإللكرتوني، أبلغهم أنه لن 
التوثيق  استمرار عالمة  مقابل  يدفع 
تويرت،  عىل  حساباتهم  من  والتحقق 

بحسب ما أكد موقع »أكسيوس.«.
تطبق  ل  قد  التوجيهات  تلك  لكن 
بالرضورة عىل الوكالت الحكومية يف 

الوقت الحايل.
بوقت  أيضا  أفاد  كان  تويرت  أن  علماً 
مثل  الرسمية،  املنظمات  أن  سابق 
املسؤولني  وبعض  األبيض  البيت 

بعالمة  سيحتفظون  الحكومني، 
بعض  ولسيما  »رمادية«  توثيق 
الرئيس  مثل  األبيض،  البيت  مسؤويل 

ونائب الرئيس.
من  أنه  إىل  أشار  إدارًيا  مصدًرا  لكن 
من  الحايل  الوقت  يف  الواضح  غري 
سيحتفظون  الذين  املسؤولون  هم 

بعالمات رمادية.
أبدوا  املستخدمني  بعض  أن  غري 
املاضية،  الساعات  خالل  تخوفهم 
تعم  أن  من  تويرت  عىل  تعليقات  يف 
العديد  يتقدم  أن  يمكن  إذ  الفوىض، 
توثيق،  بطلبات  املجهولني  من 
الرغم  عىل  غريهم،  صفات  منتحلني 
مرة  من  أكثر  أكدت  الرشكة  أن  من 
أنها تتعامل بكل دقة مع تلك  سابقاً 
العمالقة  الرشكة  أن  يذكر  القضية. 
سابقاً،  مستخدميها  حذرت  كانت 
لديهم حسابات قديمة موثقة،  ممن 
الحتفاظ  أجل  من  الدفع  عليهم  أن 
اشرتاك  الزرقاء، عرب خدمة  بالعالمة 
شهري جديدة تبلغ 8 دولرات، تتيح 
عالمة  عىل  الحصول  شخص  ألي 

التحقق تلك.

كشفت دراسة فلكية حديثة، وقوع تفكك محتمل يف الحلقات التي تدور حول 
زحل، مشرية إىل زيادة حرارة الغالف الجوي للكوكب، يف ظاهرة وصفت بغري 
املسبوقة. ومن شأن هذه الدراسة أن تساعد عىل معرفة ما إذا كانت كواكب 
رصد  أن  يسبق  ولم  زحل.  مثل  حولها  تدور  حلقات  لديها  الكون  يف  أخرى 
علماء الفلك ظاهرة من هذا القبيل يف مجموعتنا الشمسية، وسط توقعات 
بأن تكون ناجمة عن وقوع تفاعل بني الكوكب والحلقات املحيطة به. وأبدى 
علماء فلك من مركز طريان الفضاء »غودارد« التابع لوكالة »ناسا«، تأييدهم 
لهذه الفرضية. وذكرت دراسة أن العلماء رصدوا زيادة ملحوظة يف األشعة 
الدراسة أن زيادة  البنفسجية بالغالف الجوي لكوكب زحل. وأوضحت  فوق 
مستوى هذه األشعة يعني أن الجزء العلوي من الغالف الجوي تعرض لعامل 
ناجما  األمر  هذا  يكون  أن  الباحثون  ورجح  الحرارة.  زيادة  إىل  أدى  خارجي 
فوق  وأشعة  شمسية،  رياح  من  وجزيئات  الصغر  متناهية  نيازك  تأثري  عن 
بنفسجية، وقوى كهربائية مغناطيسية تحمل غبارا ذا شحنة كهربائية. ومن 
املحتمل أن يكون تساقط هذا العنارص عىل كوكب زحل قد أحدث التحولت 
احتمال هو  األكثر  التفسري  أن  الباحثون  الدراسة. ويرى  تحدثت عنها  التي 
لزحل  الجوي  الغالف  يف  تتساقط  بالحلقات  املرتبطة  الجليدية  الجزيئات  أن 

فتؤدي إىل زيادة الحرارة.

تطرح جوجل ميزة جديدة يف محرك البحث الخاص بها تهدف إىل مساعدة 
األشخاص عىل البقاء بأمان أثناء موجات الحر الشديدة، ُتعرف 

املستخدمني  ستزود  الحرارة«  »تنبيهات  باسم  امليزة  هذه 
الحرارة  أثناء  سالمتهم  عىل  الحفاظ  كيفية  عن  بمعلومات 
امليزة  إن  الشديدة. وأعلنت الرشكة يف منشور مدونة، قائلة 

األشخاص  للمساعدة  األوسع  جهودها  من  جزء  الجديدة 
الوقت املناسب حول  يف الوصول إىل معلومات دقيقة ويف 
التنبيهات عندما تصل  مواضيع مهمة.  وسيتم تشغيل 
أعىل  يف  وستظهر  معني،  حد  إىل  املحلية  الحرارة  درجة 
ولعدة  الصلة.  ذات  البحث لالستعالمات  نتائج  صفحة 
سنوات كانت جوجل ترسل تنبيهات للكوارث الطبيعية 
وغريها،  واألعاصري  والزلزل  الغابات  حرائق  مثل 
يبحث  الحر. وعندما  لتشمل موجات  تتوسع  وسوف 
املستخدمون عن معلومات تتعلق بالحرارة الشديدة، 
معلومات  يوفر  بالحرارة  تنبيًها  جوجل  ستعرض 
حول متى من املتوقع أن تبدأ موجة الحر وتنتهي.

للغاية  مفيدة  املعلومات  هذه  تكون  أن  ويمكن 
ألنشطتهم  التخطيط  يف  يرغبون  الذين  لألشخاص 
الالزمة  الحتياطات  اتخاذ  أو  الطلق  الهواء  يف 
وباإلضافة  الشديدة.  للحرارة  الضارة  اآلثار  لتجنب 

إىل تاريخي البدء والنتهاء املتوقعني ملوجة حر، يوفر 
نصائح مفيدة حول  أيًضا  الحرارة من جوجل   تنبيه 

الشديدة، قد  الحرارة  أثناء  الربودة  الحفاظ عىل  كيفية 
يف  الداخل  يف  البقاء  مثل  أشياء  النصائح  هذه  تتضمن 

مالبس  وارتداء  املاء،  من  الكثري  ورشب  املكيفة،  املباني 
البدني  النشاط  وتجنب  فاتحة،  ألوان  وذات  فضفاضة 

الشاق خالل أكثر فرتات اليوم حرارة. ومن خالل تقديم هذه 
النصائح، تهدف جوجل إىل مساعدة األشخاص يف البقاء آمنني 

يف  جوجل  بالحرارة.ودخلت  املرتبطة  الصحية  املشكالت  وتجنب 
رشاكة مع Global Heat Health Information Network لضمان 

ومحدثة.  دقيقة  الحرارة  تنبيهات  يف  تقدمها  التي  املعلومات  أن 
وتؤكد هذه الرشاكة عىل أهمية املعلومات الدقيقة عند حماية الصحة 

العامة أثناء الظواهر الجوية الشديدة.

  

تغريدات

محمود القيسي
عضو مجلس النواب

سعيد ياسين
ناشط في مكافحة الفساد

ــة خصوصا  ــا يف الديواني ــع أهلن ــن م اتضام
ــات يف مطالباتهم احلقة يف  ومع كل احملافظ
ــبب األمطار  ــيما وبس ــني اخلدمات ال س حتس
الغزيرة تكبد أهلنا أضرار كبرية يف املمتلكات 
ــرار باحملالت التجارية وغرق  اخلاصة واإلض
ــي هو الفساد يف  ــبب الرئيس العجالت، والس

العقود احلكومية يف الصرف الصحي.

 إّن اهلّمة العالية اليت ُيظهرها دولة رئيس 
ــي، تتطلب منّا  ــه احلكوم ــوزراء وفريق ال
مجيًعا اسنادها إلجناح الربامج احلكومية، 
الرامية إىل إصالح واقع حياة العراقيني؛

ــعب لدعم املوازنة  ودورنا كممثلني عن الش
ــم لدع ــة  عملي ــة  ترمج ــي  يأت ــة   العام

احلكومة .
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التي  الجديدة  الخطوات  من  للعديد  حسون  شذى  تستعد 

ستفاجئ بها الجمهور خالل الفرتة القادمة.

وقد علم أن شذى حسون تقوم حالياً بالتحضريات األوىل 

تسجيل  من  النتهاء  واملنتظر  الجديد  الغنائي  أللبومها 

تسافر  أن  املقرر  ومن  الحايل،  العام  نهاية  قبل  أغنياته 

األلبوم  من  كليب  من  أكثر  لتصوير  بريوت  إىل  شذى 

املخرج  مع  إتفقت  حيث  القادمة  األيام  خالل  الجديد 

ستتعاون  كما  الكليبات،  إحدى  تصوير  عىل  حداد  فادي 

حققت  والذي  الجديدة  كليباتها  يف  أيضاً  خوري  زياد  مع 

معه نجاحاً واسعاً بكليبها الغنائي األخري “مون آمور” الذي 

قدمته شذى مع الشاب فضيل ومن املرتقب أن تطرح شذى 

أوىل كليباتها بعد رمضان املبارك.

ومن املقرر أن يضم األلبوم عدداً من األغنيات بلهجات مختلفة 

ما بني املرصي والعراقي. عىل صعيد آخر، كانت شذى حسون قد 

عربت عن استيائها من مسلسل دفعة لندن بعد تشويهه لصورة 

اليشء غري مقبول  هذا  أن  املاضية، مؤكدًة  بالحلقات  العراق  فتيات 

تماماً، وهذا رداً عىل مي العيدان التي بررت تواجد الفتاة العراقية يف 

دور الخادمة ضمن أحداث املسلسل.

شذى حسون تغادر اىل بريوت 
لتصوير عمل جديد

احتدم النقاش العام يف املغرب حول الظرفية القتصادية الصعبة التي تواجهها البالد 
، و التي تسببت يف ارتفاعات غري مسبوقة يف أسعار العديد من املواد الستهالكية . 
، و لكنه امتد  العام و وسائل اإلعالم  الرأي  النقاش الساخن، عىل  و لم يقترص هذا 
إىل املؤسسات الدستورية املتخصصة ، التي اختلف تشخيصها و تباينت اقرتاحاتها 
بالنسبة للحلول التي تراها مناسبة للحد من اآللم الجتماعية التي تسببت فيها هذه 

الظرفية .
يف هذا الصدد أكد املندوب السامي للتخطيط الذي يرأس أهم مؤسسة رسمية مختصة 
يف التخطيط و التوقعات ، أن القتصاد الوطني ليس عىل ما يرام ، و دعا الحكومة 
إىل التعامل مع الرأي العام باحرتام و إخباره بالحقيقة . و أضاف بالقول » ما أراه 
هو أننا نفعل العكس تماما بالقول إن كل يشء عىل ما يرام ، و أن مشكل التضخم 
سيحل من خالل اآلليات النقدية ، لسبب بسيط هو أن هذا يسعد املنظمات الدولية 
إنما الصالحات  ، و  التضخم  الحل لخفض  املالية ليست هي  الرافعة   ( أن  ( معتربا 
الهيكلية لسياسات اإلنتاج(. و أن أسباب األزمة داخلية و ليست خارجية ، و يقدم 
هذا املسؤول السامي وصفة مغايرة للخروج من الظرفية القتصادية الصعبة تتمثل 

يف اإلبقاء عىل ارتفاع األسعار ، و اعتبار التضخم جزء من فرتة اإلصالح .
وايل بنك املغرب )رئيس البنك املركزي( ل يشاطر املندوب السامي للتخطيط التشخيص 
و ل الحلول املقرتحة . فقد اعترب مجلس البنك املركزي يف بالغ رسمي له أن العوامل 
قرر  و   . حرجة  اقتصادية  مرحلة  يف  املغرب  دخول  يف  رئيسا  سببا  كانت  الخارجية 
مجلس البنك املركزي الرفع من معدل الفائدة للمرة الثانية عىل التوايل خالل أقل من 
سنة ، و قال إن رفع سعر الفائدة من شأنه كبح جماح التضخم الذي وصلت نسبته 

ألول مرة إىل 10 باملئة .
القتصادية  الظرفية  أسباب  ترد  إذ   ، تقدم طروحات مختلفة  الحكومة من جهتها 
الصعبة إىل توايل سنوات الجفاف ، بما أثر بشكل كبري عىل القطاع الفالحي . إذ عرف 
املوسم الفالحي السابق جفافا خطريا ، بينما عرف املوسم الحايل شحا كبريا يف نسبة 
اإلنتاج  حجم  عىل  املناخية  التقلبات  تنعكس  أن  الطبيعي  من  كان  لذلك   ، األمطار 
الفالحي ، مما كان سببا يف تراجع العرض و ارتفاع أسعار العديد من املواد الفالحية 
و الستهالكية . كما تؤكد الحكومة يف دفوعاتها عىل أن القتصاد املغربي ترضر كثريا 
الروسية األوكرانية و تداعيات  الخارجية ، خصوصا ما يتعلق بالحرب  العوامل  من 
التي أحدثت اختاللت عميقة و ضخمة يف سالسل  العوامل  . و هي  جائحة كورونا 
النتاج و التسويق . و أن الرتفاعات املهولة يف أسعار النفط يف األسواق العاملية كلفت 
املغرب مبالغ مالية ضخمة إضافية لم تكن متوقعة . و يذكر أن املغرب يستورد جميع 
بذلت  إنها  بالقول  ترد عىل منتقديها  . و  الخارج  الغاز من  و  النفط  احتياجاته من 
مجهودات كبرية و جبارة للحد من تأثريات جميع هذه العوامل عىل القدرة الرشائية 
للمواطنني ، من قبيل تقديم دعم مايل منتظم ملهنيي النقل لتجنب الزيادات يف أسعار 
النقل ، كما قررت زيادات مهمة يف رواتب موظفي العديد من القطاعات كما هو عليه 
الوطني  للمكتب  الوظيفية كما قدمت دعما ماليا ضخما  بالنسبة لقطاعات  الحال 
للماء و الكهرباء لتجنب الزيادة يف أسعار الكهرباء ، كما واصلت إنجاز الصالحات 
الهيكلية ، خصوصا ما يتعلق بتعميم الحماية الجتماعية عىل جميع املواطنني ، مما 

كلف خزينة الدولة مبالغ مالية أخرى .
األطراف الثالثة متباينة فيما بينها حتى يف توقع معدل النمو املرتقب تحقيقه هذه 
البنك املركزي ( عن نسبة 3 باملئة التي  السنة ، فقد تراجع وايل بنك املغرب ) مدير 
حددها سابقا ، و قال إن هذه النسبة لن تتجاوز 2 باملئة ، بينما يرى املندوب السامي 
للتخطيط أن هذه النسبة لن تتجاوز 2,5 باملئة ، يف حني تقدر الحكومة نسبة النمو 

هذه السنة يف 4 باملئة .
تقديم  يف  و  الوضعية  تشخيص  يف  الرسمية  باملؤسسات  السبل  تتفرق  حينما  هكذا 
العام  الرأي  لدى  غموضا  و  التباسا  الصورة  تزداد  أن  الطبيعي  من  فإنه   ، الحلول 
الظرفية  تداعيات  و  تعقيدات  استمرار  بسبب  متزايدا  قلقا  يعيش  الذي  الوطني 

القتصادية الصعبة .

منة فضالي: »نرجس« 
و»فاطمة«.. دوران 

مميزان مبشواري

كشفت الفنانة املرصية منة فضايل أن دوَري »نرجس« 
إىل  وأشارت  الفني،  بمشوارها  مميزان  و»فاطمة« 
مسلسل  يف  »نرجس«  دور  من  جداً  متخوفة  كانت  أنها 
الدراما  موسم  ضمن  حالياً  املعروض  العمدة«  »جعفر 
هذا  أقّدم  لم  وأنا  كوميدي،  »الدور  وقالت:  الرمضانية، 
النوع من قبل«. وتابعت خالل حلولها ضيفة يف برنامج 
تلفزيوني: »الفنانة هالة صدقي ودور )صفصف( يحتاج 
إىل مسلسل وحده، هي يف الحقيقة شخصية متصالحة 
ومتفائلة دائماً«. وعن دورها يف مسلسل »رسه الباتع«، 
عيّل  يوسف عرض  املخرج خالد  قابلت  »عندما  أشارت: 
)فاطمة(؛  دور  تقديم  قررت  الورق  قرأت  وملا  دورين، 
كان  واآلخر  املشاعر،  وتمس  إنسانية  شخصية  ألنها 
واملوضوع  الدور،  هذا  تقديم  أحب  لم  وأنا  رشيراً،  دوراً 
ليس بالبطولة ولكن بالدور، وممكن أن أعمل مشهدين 
بالكم وليس  الدور  البطولة،  أو ثالثة يف فيلم أفضل من 

الحجم«.


