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بغداد/ الزوراء:

أعلنـت وزارة التعليـم العـايل والبحث 

العلمـي تمديـد التقديـم االلكرتونـي 

نيسـان   17 اىل  العليـا  للدراسـات 

الحايل.وذكـرت الـوزارة يف بيان تلقته 

”الزوراء“: أنه ”حرصا عىل اسـتكمال 

املتعلقـات الدراسـية وتدقيـق بيانات 

املتقدمني للدراسات العليا التي وصلت 

أعدادهـم اىل أكثـر مـن خمسـني ألفا 

موزعني عىل شـهادات الدبلـوم العايل 

واسـتجابة  والدكتـوراه  واملاجسـتري 

لخصوصيـة الشـهر الفضيـل قـررت 

وزارة التعليـم العايل والبحـث العلمي 

تمديـد مـدة التقديـم اىل غايـة يـوم 

األحد املوافق 17 نيسـان الحايل 2022 

وتمديـد سـقف إجـراءات التدقيق اىل 

غاية 24 من الشـهر نفسه“.واشارت 

للقبـول  التنافـيس  أن ”االمتحـان  اىل 

يف الدراسـات العليـا للعـام الـدرايس 

2023/2022 باق يف موعده املقرر ابتداء 

من يوم االثنـني املوافق 2022/5/16 

والهندسـية  الطبيـة  للتخصصـات 

ومـرورا بيـوم الثالثـاء 2022/5/17 

لتخصصـات العلوم الرصفـة والعلوم 

الزراعيـة والبيطرية والعلـوم اإلدارية 

واالقتصاديـة وختامـا بيـوم األربعاء 

العلـوم  لتخصصـات   2022/5/18

اإلنسانية واالجتماعية“.

بغداد/ الزوراء:
املسـتقلة  العليـا  املفوضيـة  أعلنـت 
االحـزاب  احـد  حـل  لالنتخابـات 
السياسية، فيما اكدت سعيها العادة 
مبالغ التأمينات للمرشحني الفائزين 
يف االنتخابات، اشـارت اىل استمرارها 
يف توزيـع املكافـآت ملوظفي االقرتاع. 
تلقتـه  للمفوضيـة  بيـان  وذكـر 

”الـزوراء“: أن ”مفوضية االنتخابات 
تسـعى التخـاذ اإلجـراءات القانونية 
واإلداريـة إلعـادة مبالـغ التأمينـات 
للمرشـحني الفائزيـن يف االنتخابـات 
الربملانية للعام 2021 من خالل طلب 
شـخيص ُيقدم يف مكاتب املحافظات 

االنتخابية كافة.

طهران/ متابعة الزوراء:
اإليرانـي،  الخارجيـة  وزيـر  قـال 
حسـني أمري عبـد اللهيـان، إن بالده 
اقرتبـت مـن التوصـل إىل اتفـاق يف 
مفاوضـات فيينـا النووية، مشـرياً 
إىل أن الكـرة باتـت يف ملعب الواليات 
املتحدة.وقال عبد اللهيان يف محادثة 
هاتفية مع أمـني عام األمم املتحدة، 
أنطونيـو غوترييـش: ”لقـد اقرتبنا 
من التوصـل إىل اتفاق يف املفاوضات 
ونقلنـا مقرتحاتنـا بشـأن القضايا 
املتبقيـة إىل الواليـات املتحـدة مـن 
خـالل كبـري املفاوضني مـن االتحاد 

األوروبي إنريكي مـورا، والكرة اآلن 
يف ملعـب أمريكا“.من جهته، شـدد 
غوترييـش، بحسـب ما نقلتـه عنه 
وكالة أبناء الطلبة يف إيران ”إيسنا“، 
عـىل أهمية املفوضـات التي أجريت 
أملـه يف أن  يف فيينـا، وأعـرب عـن 
يتوصـل الطرفان إىل اتفـاق يف أقرب 
وقـت ممكن.ويجري البلـدان حالياً 
مفاوضـات غـري مبـارشة يف فيينـا 
إلحيـاء االتفاق النووي اإليراني لعام 
2015 بـني القوى الكـربى وطهران 
والذي تعّطل منذ انسـحاب الواليات 

املتحدة منه عام 2018.

كييف/ متابعة الزوراء:
الدفـاع  وزيـر  مسـاعدة  أعلنـت 
األوكراني، غانا ماليار، أن األوكرانيني 
اسـتعادوا السـيطرة عـىل منطقـة 
كييف بكاملها بعد انسـحاب القوات 
الروسـية مـن مـدن رئيسـية قرب 
العاصمة.وقالت ماليار عرب فيسبوك 
وغوسـتوميل  وبوتشـا  ”إيربـني  إن 

ومنطقة كييـف بكاملها حررت من 
الغزاة“.يأتي هذا فيما يواصل الجيش 
الـرويس رضب املواقـع والتجمعات 
العسـكرية األوكرانية لليـوم الـ39، 
وشهدت كل هذه املدن معارك طاحنة 
منـذ بدء الغـزو الـرويس ألوكرانيا يف 
24 فرباير.وأعلن االوكرانيون مسـاء 
االثنني أنهم اسـتعادوا السيطرة عىل 

إيربني التي سـقطت يف أيدي الروس 
منذ نهاية فرباير.وتمكن مراسـلون 
لفرانس برس من التوجه السـبت إىل 
بوتشـا التي ”حـررت“ أخـريا والتي 
تعذر عـىل الصحافيني الوصول إليها 
طـوال نحو شـهر.ودفن نحـو 300 
يف  جماعيـة“  مقابـر  ”يف  شـخص 
بوتشـا، وفق ما قال رئيـس بلديتها 

بـرس  لفرانـس  فيـدوروك  أناتـويل 
السبت.وقال رئيس البلدية يف اتصال 
هاتفي ”يف بوتشـا، قمنـا بدفن 280 
شـخصا يف مقابر جماعيـة ألن ذلك 
الثـالث  املقابـر  يف  مسـتحيال  كان 
التابعة للبلدية كونها عىل مرمى من 
قصف الجنـود الروس“.وتابع رئيس 
البلدية ”يف بعض الشـوارع شـاهدنا 

15 إىل 20 جثـة عـىل األرض“، لكـن 
”ال أسـتطيع تحديد عدد الجثث التي 
ما زالـت موجودة يف الفنـاءات وراء 
السـياجات“.وأضاف ”ما دام خرباء 
إزالـة األلغام لم يأتوا لفحصها، فمن 
غري املستحسن انتشـالها“ إذ يمكن 

أن تكون ملغومة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـفت وزارة التخطيـط عـن ان مـرشوع 
الرقـم الوظيفي يف مراحلـه األخرية، ويف حني 
بينت اهمية املرشوع ودعت مؤسسات الدولة 
كافة اىل املسـارعة بإرسال بيانات موظفيها، 

اكـدت انـه ابتـداًء مـن شـهر تمـوز املقبـل 
سـيتم ربـط رصف رواتب املوظفـني بمنصة 
الرقـم الوظيفي.وقال املتحدث باسـم وزارة 
التخطيط، عبـد الزهرة الهنـداوي، يف حديث 
لـ»الـزوراء»: ان «العمـل متواصـل بمرشوع 

الرقـم الوظيفـي ونحـن يف املراحـل االخـرية 
وسـجلنا اىل حـد نهاية شـهر شـباط املايض 
٣ ماليـني و٤١ الـف موظف دخلـوا يف منصة 
الرقم الوظيفي»، مشـريا اىل ان «هناك بعض 
الجهات ما زالت لم ترسل بيانات موظفيها»، 

مؤكـدا ان «مجلـس الـوزراء اصـدر توجيها 
اىل كل مؤسسـات الدولـة بـرضورة االرساع 
بإكمال بيانات موظفيها وارسـالها اىل وزارة 

التخطيط».

إسالم أباد/ متابعة الزوراء: 
رفض الربملـان الباكسـتاني مذكرة 
حجـب الثقـة عـن رئيس الـوزراء، 
عمران خان، وألغى جلسة التصويت 
عىل سـحب الثقـة منه، فيمـا وافق 
الرئيس الباكسـتاني، عارف علوي، 
عىل حل الجمعية الوطنية (الربملان) 
بعد إلغـاء التصويت الـذي كان من 

املتوقـع أن يجـري فيه امـس األحد 
عىل سـحب الثقة عن رئيس الوزراء 
رئيـس  نائـب  خان.وأفـاد  عمـران 
الربملان أسد قيرص بأن «سحب الثقة 
من رئيس الـوزراء عمران خان غري 
دسـتوري»، فيما أعلن عمران خان 
حل الحكومـة، فيما وافـق الرئيس 
الباكسـتاني عارف علوي عىل طلب 

رئيس الوزراء بحـل الربملان، تمهيداً 
إلجراء انتخابـات مبكرة.وقال وزير 
اإلعالم الباكسـتاني إن عمران خان 
سيواصل تأدية مهامه بعد قرار حل 
انتخابات  إجـراء  الحكومة، مؤكـداً 
نيابية مبكرة خالل ٩٠ يوما.وقبلها، 
خـرج العـرشات إىل شـوراع مدينة 
كراتيش ثاني أكرب املدن الباكستانية، 

تلبيـًة لدعوة رئيس الـوزراء عمران 
خان، وذلك استباقاً لجلسة بالربملان 
الباكسـتاني، والتـي عقـدت امس، 
للتصويـت عـىل مقـرتح بإسـقاط 
الوزراء.وقدمـت  رئيـس  حكومـة 
املوحدة اقرتاحـًا بحجب  املعارضـة 

الثقة عن خان يف جلسة برملانية.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
اعترب الرئيس األمريكي السـابق، دونالد ترامب، أنه 
ال يمكن فعل يشء حيال تدهور حالة الرئيس الحايل 
جو بايدن الجسـدية والعقلية، فيما اكد إن الواليات 
املتحـدة ليسـت مهددة من روسـيا والصني، بل من 
السياسـيني داخـل البالد.وقال ترامـب أمام تجمع 
حاشـد ملؤيديه يف ميشـيغان: ”بينما ال يمكننا فعل 
أي يشء حيـال تدهـور حالـة جو بايدن الجسـدية 
والعقليـة، بمسـاعدة أصواتكـم يف نوفمـرب، لدينا 
فرصة لوقف التدهـور يف بلدنا“.وأضاف: ”ال أعتقد 
أنه كان هناك وقت يف تاريخ بلدنا شعرنا فيه أننا يف 

هذا املستوى املتدني“.وأكد ترامب عىل أنه يف ”أخطر 
فـرتة يف الحيـاة“ يكـون لـدى األمريكيـني ”رئيس 
ال يفهـم ما يحدث، ومـا يقوله، ومـكان وجوده“.

وحسـب ترامب فإن ”ضعف بايدن“ أدى إىل الوضع 
يف أوكرانيا، روسيا نظرت إىل اإلخفاقات يف انسحاب 
القـوات األمريكيـة من أفغانسـتان وقـرروا تنفيذ 
عمليـة عسـكرية خاصة.وأكـد الرئيـس األمريكي 
السابق عىل أن بالده حققت استقالال بمجال الطاقة 
يف عهده. وقال: ”منذ عام ونصف، يبدو أن األمر منذ 

وقت طويل جدا. كان سعر الغالون 1.8 دوالر. 
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الزوراء/ حسني فالح:
دعت اللجنـة املالية النيابيـة اىل االرساع 
بإرسـال ومناقشة قانون موازنة 2022، 
وفيمـا اكـدت ان قانـون االمـن الغذائي 
والدعـم الطارئ يتضمـن قروضا بقيمة 
20 تريليـون دينار، أشـارت اىل ان اقليم 
كردستان لديه نفقات حاكمة يف القانون 

بنسبة 35%.
وقال عضو اللجنة املالية، النائب املستقل 
سـجاد سـالم، يف حديـث لـ“الـزوراء“: 
ان هنـاك اعرتاضات من حيـث املبدأ عىل 
قانـون االمـن الغذائـي والدعـم الطارئ 
املرسل من الحكومة والذي تتم مناقشته 
اآلن يف مجلـس النـواب، لكـون القانون 
بصيغتـه الحاليـة سـيصادر صالحيات 
مجلس النواب يف قانـون املوازنة. مبينا: 
ان قانـون املوازنة فيه ضمانـات كافية 
لوحدات الرصف واوجه االنفاق ويتوافق 
مع خطـط التنميـة الوطنية وسياسـة 
الدولـة، إال ان القانـون الحـايل يخلو من 
ذلك.وأضـاف: ان القانـون يخلـو ايضـا 
مـن اوراق اقتصاديـة موجهة او تنبؤات 
اقتصاديـة وغريهـا التـي عـادة تكـون 
موجـودة يف قانـون املوازنـة او قانـون 
االدارة املاليـة رقم 6 لسـنة 2019 بينما 
هـذا القانون يخلـو تماما مـن كل هذه 
االوراق االقتصادية. الفتا اىل: ان الضمانة 
قانـون  بمناقشـة  االرساع  االكثـر هـو 
املوازنـة واقرارها النه معلـوم التفاصيل 
وموجـه السياسـات االقتصادية للدولة.

واشـار اىل ان ”الهدف كما هو معلن من 
القانـون هـو االمـن الغذائـي والتحوط 
واالسـتثمار والتنميـة، إال انه عكس ذلك 
لكون القانون سـيصبح عبارة عن شيك 
مفتـوح للحكومـة بقيمـة 25 تريليون 
دينار، باإلضافة اىل الفائض من املوازنة، 
فضـال عـن 20 تريليـون قروض“.مـن 
جهتها، قالت عضو اللجنة املالية النائبة 

الكردسـتاني،  الديمقراطي  الحـزب  عن 
اخالص الدليمـي، يف حديث لـ“الزوراء“: 
نفقـات  لديـه  كردسـتان  إقليـم  أن 
حاكمـة بقيمة %35 متعلقـة بالبطاقة 
التموينية، ومستحقات الفالحني، وأيضاً 
متعلقـة باألدوية سـيتم إدخالها يف هذا 
املوضـوع، سـتكون يف حصـة االقليـم.

واضافت: أن اللجنة املالية تعمل لتحقيق 

العدالة يف التوزيع بهذا القانون والقوانني 
املقبلة عىل جميع أنحاء العراق والشعب 
العراقـي، بمسـاواة دون تحيز.ويف وقت 
سـابق، دعت اللجنـة املاليـة النيابية إىل 
مفـردات  مسـتحقات  ملفـات  إرسـال 
البطاقـة التموينية واألمن الغذائي اليها.

وقالـت الدائـرة االعالميـة للمجلـس يف 
بيـان تلقته ”الزوراء“: ان ”اللجنة املالية 

برئاسـة حسـن كريم الكعبي، وحضور 
أعضائهـا، اسـتضافت وزيـر املالية عيل 
عـالوي ووزير التجـارة عـالء الجبوري 
ووزيـرة الدولة لشـؤون مجلـس النواب 
هيـام نعمـت ووكيـل وزارة املالية مدير 
عام دائـرة املوازنة طيف سـامي ومدير 
عام الحسـابات يف الوزارة سـحر هادي، 
ملناقشـة حيثيات قانون الدعـم الطارئ 
الغذائـي والتنميـة، والتعديالت  واألمـن 
”نـواب  ان  بشـأنه“.واضاف  الالزمـة 
اللجنـة بحثـوا مـواد مـرشوع القانون 
ألخـذ مالحظاتهـم القانونية واالسـباب 
التـي ادت إلرسـاله اىل املجلـس، وكيفية 
توزيع التخصيصات الالزمة للمشـاريع، 
املتعلقـة  املـادة  حـذف  عـىل  والتأكيـد 
باالقرتاض يف ظل الوفرة املالية“.وطالب 
الكعبي واعضاء اللجنة ”بإرسال امللفات 
املتعلقة بمسـتحقات مفـردات البطاقة 
التموينية واألمن الغذائي بكتب رسـمية 
إىل اللجنـة املاليـة يف املجلس“. وتركـزت 
مداخالت اعضاء اللجنة املالية بالكشـف 
عن الحسـابات الختامية ونسب االنفاق 
واإليـرادات، اضافـة اىل أهميـة تعظيـم 
والتزاماتهـا  النفطيـة  غـري  اإليـرادات 
وحقـوق إقليـم كردسـتان، فضـال عن 
الداخـيل  االقـرتاض  أسـباب  معرفـة 
والخارجي وكيفية رصف األموال وتسديد 
الديون والرسـوم والرضائب، مشـددين 
عـىل رضورة ”إنشـاء صندوق سـيادي 

للدولة ملعالجة األوضاع الطارئة“.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
املبارشة  العامة، امس األحد، عن  املرور  أعلنت مديرية 
مدير  املركبات.وقال  أرقام  تحريف  مخالفة  بمحاسبة 
بيان  يف  خضري  ياس  العقيد  املديرية  وإعالم  عالقات 
املرور  مدير  توجيه  عىل  «بناًء  انه  «الزوراء»:  تلقته 
اللواء طارق الربيعي، ستقوم مفارزنا يف بغداد وجميع 
املركبات». أرقام  تحريف  مخالفة  برصد  املحافظات 

املحاكم  إىل  ستحال  املخالفني  «ملفات  أن  وأضاف 
املختصة كموقف جنائي».وتابع أن «هناك توجيهاً ثانياً 
من رئيس الوزراء بشأن املخالفات، إذ ستتم محاسبة 
أصحاب املركبات الخصويص واألجرة املخالفة، اضافة 

اىل الدراجات النارية التي يقودها أكثر من شخص».

@Ú–€b¨@Újébz∑@ãíbjm@äÎãæa
pbj◊ãæa@‚b”äc@—Ìã•

@pbéaäá‹€@·Ìá‘n€a@Üá∏@·Ó‹»n€a
Ô€b®a@ÊbèÓ„@17@∂g@bÓ‹»€a

@laçy˛a@áyc@›y@Â‹»m@ÚÓöÏ–æa
@ÚÓébÓè€a

@÷b–ma@∂g@›ñÏn€a@Âfl@b‰i6”a@ZÊaãÌg
ÚÌÎÏ‰€a@b‰ÓÓœ@pböÎb–fl@¿

Òáznæa@pbÌ¸Ï€a@fiby@ÏÁ@b‡◊@äÏÁánm@ÊáÌbj€@ÚÓ‹‘»€aÎ@ÚÌáèßa@Ú€b®a@Zkflaãm
µó€aÎ@bÓéÎä@aá»jnèfl@bÿÌãfl˛@5◊˛a@áÌáËn€a@Â«@—ì◊

@—v‰€a@—�ÓõÌ@¡–‰€aÎ@ÚÓflÏv:a@ÙÏ‘€a@ aãñ@¿@¡éÏ€a@¡–„@ÈuaÏÌ@Ú†ãì€a

—√Ïæa@kmaä@—ó‰€@bÁã»é@›óÌ@Êb‰j€@¿@ÚÓ„bõflä@ÙÏ‹y@NN@ÚÓœãóæa@pb”b�j€bi@ bjm@¸Ò7Ç˛a

6@ô

 Û–ìnè‡‹€@È‹‘„Î@ÚÓzó€a@Èn€by@äÏÁám@á»i

@Î˝«@ÜbÌa@ÊaäÎçÌ@Ôÿ€bæaÎ@Ô‡√bÿ€a
ÈÓ‹«@Êb‰˜‡†˝€@b‰Óé@Âia@¿

بغداد/ الزوراء:
زار رئيـس مجلـس الـوزراء مصطفـى 
الكاظمي، ورئيـس ائتالف دولة القانون 
نـوري املالكـي، كل عـىل حـدة، رئيـس 
الوزراء االسـبق اياد عالوي يف مستشقى 
ابـن سـينا يف بغداد بعـد تدهـور حالته 
الصحية.وذكـر املكتـب االعالمي لرئيس 
الـوزراء يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: أن 
مصطفـى  الـوزراء  مجلـس  «رئيـس 
الكاظمـي، زار رئيـس الـوزراء األسـبق 
ايـاد عـالوي الـذي يرقـد يف مستشـفى 
ابن سـينا لالطمئنان عـىل صحته».كما 
زار رئيـس ائتـالف دولة القانـون نوري 

املالكـي، رئيـس ائتـالف الوطنية رئيس 
الوزراء االسـبق اياد عالوي، بعد تعرض 
االخـري اىل وعكة صحية رقـد عىل اثرها 
يف املستشـفى.  وذكـر املكتـب اإلعالمي 
لدولة القانون، يف بيـان مقتضب، تلقته 
دولـة  ائتـالف  «رئيـس  ان  «الـزوراء»: 
القانون نوري املالكي اطمأن عىل صحة 
رئيـس ائتـالف الوطنيـة اياد عـالوي يف 
املستشـفى بعد تعرضـه لوعكة صحية 
االسـبق  الـوزراء  رئيـس  اليـوم».وكان 
رئيـس ائتـالف الوطنية اياد عـالوي قد 
تعرض اىل وعكة صحيـة نقل عىل اثرها 

اىل مستشفى ابن سينا يف بغداد.

@ÚÓéÎã€a@paÏ‘€a@lbzè„a@á»i@—ÓÓ◊@Ú‘�‰fl@›flb◊@ãÌã•@Â‹»m@bÓ„aã◊Îc
@ÚÌãÿè»€a@ÚÓ‹‡»€a@Û‹«@bflÏÌ@39@á»i

بغداد/ مصطفى العتابي:
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  االحد،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
العراق، فيما اكدت تسجيل ١٣٤ اصابة جديدة و٣ حاالت وفيات وشفاء ٧٠٨ حاالت.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ٤١٨٢، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٨٣٥٤٧٧١. مبينة انه تم تسجيل ١٣٤ اصابة جديدة و٣ حاالت 
 ،(٪٩٨٫٤) الكيل: ٢٢٨٤٢٤٥  الشفاء  ان عدد حاالت  وفيات وشفاء ٧٠٨ حاالت.واضافت: 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٢٣٢٠٢٦٠، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: ١٠٨٤٢، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٤٥، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٥١٧٣، 

الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: ٩٧٤٤، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ١٠٣٧٠٩١٦.

@µ„ÏÓ‹æa@Û�Énm@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊@pbibñg
H25173I@pbÓœÏ€aÎ@b–€c@320Î

pbÓœÎ@3Î@Úibñg@134@›Óvèm@á»i

@@÷aÏé¸a@¿@ãˆbó»€a@Û‹«@7j◊@fibj”a@NN@⁄äbjæa@Êbõflä@ãËí@fiÏ‹y@…fl

@@@2ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m



ÔèÓˆä@…fl@Ô–mbÁ@fibóma@fi˝Ç

›j‘æa@åÏ∏@Âfl@�ıaánia@·”ä@ÈÌá€@Âæ@ÊÏÿÓé@kmaÎã€a@“ãñ@Êc@pá◊c

@Ú‘�‰æa@¿@Âfl˛aÎ@äaã‘né¸a@ıbéäg@ÒäÎãö@á◊˚Ì@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä

@Ò7Ç˛a@È‹yaãfl@¿@Ô–Ó√Ï€a@·”ã€a@ Îãìfl@Z@@@@@@@@@@Ä€@¡Ó�Én€a
@bËÓ–√Ïfl@pb„bÓi@fibéäg@∂g@Ú€Îá€a@pbèé˚fl@Ï«á„Î

@laçy˛a@áyc@›y@Â‹»m@ÚÓöÏ–æa
@pb‰Ófldn€a@Õ€bjfl@áÓ»mÎ@ÚÓébÓè€a

ÂÌçˆb–€a@µzíã‡‹€

@üb–ØaÎ@äbjÃ‹€@á«bóm@ZıaÏ„˛a
Ô€b®a@ Ïjé˛a@Òäaã®a@pbuäÜ@¿

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، خالل اتصال 
رئييس،  ابراهيم  االيراني  نظريه  مع  هاتفي 
املنطقة،  يف  واألمن  االستقرار  إرساء  رضورة 
العديد  لديهما  بغداد وطهران  ان  اىل  اشار  فيما 
املستويني  عىل  املشرتكة  واألهداف  اآلراء  من 

اإلقليمي والدويل.
رئيس  فأن  االيرانية  مهر  لوكالة  ووفقاً 
هاتفياً  اتصاالً  اجرى  صالح  برهم  الجمهورية 
رمضان.  شهر  بحلول  وهنأه  االيراني  بالرئيس 
وشدد صالح عىل ”رضورة التعاون املشرتك بني 

البلدين للتغلب عىل التحديات اإلقليمية“.

يف  واألمن  االستقرار  ”إرساء  إن  صالح  وقال 
املنطقة أمر مهم للغاية ونتطلع ان الجمهورية 
هذا  يف  فاعالً  دوراً  تلعب  االيرانية  االسالمية 

الصدد“.
وأشار صالح إىل أن ”بغداد وطهران لديهما العديد 
املستويني  عىل  املشرتكة  واألهداف  اآلراء  من 
مستوى  تعزيز  خالل  ومن  والدويل،  اإلقليمي 
التعاون والتنسيق يمكننا اتخاذ خطوات مفيدة 

وفعالة لضمان مصالح بلدينا ودول املنطقة“.
تطوير  ”أهمية  عىل  العراقي  الرئيس  واكد 
البلدين“  بني  واالقتصادية  التجارية  العالقات 
وقال، إن ”القدرات االقتصادية للبلدين يمكن أن 

تخدم مصالح البلدين“.
من جانبه قال الرئيس االيراني ابراهيم رئييس، 
إن ”الجمهورية اإلسالمية االيرانية تدعم وحدة 
العراق واستقالله وأمنه وتعزيز مكانة اإلقليمية 

والدولية“.
وشدد رئييس عىل أن ” بغداد وطهران تربطهما 
اتخاذ  تم  لقد  مضيفا  وقرابة،  أخوة  عالقة 
بني  العالقات  وتعميق  لتنمية  جيدة  خطوات 
القدرات  رفع  وإن  املجاالت،  جميع  يف  البلدين 
وتطوير العالقات الثنائية واإلقليمية بني طهران 
وبغداد سيؤدي إىل توثيق العالقات عىل املستوى 

الدويل“.

املبذولة  ”الجهود  اىل  االيراني  الرئيس  وأشار 
تدخل  دون  املنطقة  يف  والسالم  األمن  إلحالل 
األجانب“، مضيفا، أن ”مرور الوقت أثبت رشعية 
الواليات  بأن  االسالمية  الثورة  قائد  ترصيح 
اإلسالمية  الدول  مع  متعاطفة  ليست  املتحدة 
واضحا  بات  فقد  العراق،  خاصة  املنطقة.  يف 
ملصالحهم  فقط  يسعون  االجانب  ان  للجميع 

الخاصة والسيطرة عليهم“.
وقال رئييس ”أي دولة يف املنطقة تتجاهل أهداف 
الصهيوني  والكيان  املتحدة  للواليات  الهيمنة 
جميع  وتغضب  شعبها  مصالح  عىل  ستدوس 

الدول اإلسالمية منها“.

الزوراء/ مصطفى فليح:

ان  عن  التخطيط  وزارة  كشفت 

مرشوع الرقم الوظيفي يف مراحله 

اهمية  بينت  حني  ويف  األخرية، 

الدولة  مؤسسات  ودعت  املرشوع 

بيانات  بإرسال  املسارعة  اىل  كافة 

من  ابتداًء  انه  اكدت  موظفيها، 

شهر تموز املقبل سيتم ربط رصف 

الرقم  بمنصة  املوظفني  رواتب 

الوظيفي.

وزارة  باسم  املتحدث  وقال 

الهنداوي،  الزهرة  عبد  التخطيط، 

”العمل  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف 

الوظيفي  الرقم  بمرشوع  متواصل 

وسجلنا  االخرية  املراحل  يف  ونحن 

اىل حد نهاية شهر شباط املايض 3 

يف  دخلوا  موظف  الف  و41  ماليني 

الوظيفي“، مشريا اىل  الرقم  منصة 

زالت  ما  الجهات  بعض  ”هناك  ان 

لم ترسل بيانات موظفيها“، مؤكدا 

توجيها  اصدر  الوزراء  ”مجلس  ان 

برضورة  الدولة  مؤسسات  كل  اىل 

موظفيها  بيانات  بإكمال  االرساع 

وارسالها اىل وزارة التخطيط“.

شهر  من  ”ابتداًء  انه  عن  وكشف 

رصف  ربط  سيتم  املقبل  تموز 

الرقم  بمنصة  املوظفني  رواتب 

الرواتب  ان  بمعنى  الوظيفي، 

لديهم  الذين  للموظفني  سترصف 

بيانات يف هذه املنصة، وبالتايل هي 

التي  كافة  الدولة  ملؤسسات  دعوة 

موظفيها  ببيانات  الوزارة  تزود  لم 

البيانات  ارسال هذه  اىل  ان تسارع 

لضمان  املنصة  اىل  تدخل  حتى 

بعد  ما  الرواتب  رصف  استمرار 

تموز“. 

 واوضح الهنداوي ان ”اهمية املرشوع 

بيانات شاملة  انه يعطينا قاعدة  يف 

كافة،  الدولة  موظفي  عن  وكاملة 

ويعطينا صورة حقيقية ودقيقة عن 

العلمي  التحصيل  ومستويات  العدد 

ملوظفي الدولة ومدة خدمة املوظف 

ومقدار الراتب لكل موظف، وبالتايل 

مساعدة  يف  ستسهم  الصورة  هذه 

اين  معرفة  عىل  والدولة  الحكومة 

الوظيفي  الجسد  يف  املشكالت  توجد 

حتى يتم معالجتها“.

لدينا  تكون  ”ربما  بالقول  ومىض 

يف  ووفرة  املفاصل  بعض  يف  ندرة 

مفاصل اخرى او لدينا اختصاصات 

أصال،  متوفرة  غري  وهي  نحتاجها 

سيظهرها  التفصيالت  هذه  كل 

اىل  باإلضافة  الوظيفي  الرقم 

القضايا االخرى املرتبطة بمزدوجي 

الفضائيني  واملوظفني  الرواتب 

وغريها“.

ان يكتمل  املفرتض  انه ”من   واكد 

قبل نهاية شهر حزيران املقبل الن 

ابتداًء  االخري  الوزراء  مجلس  قرار 

من شهر تموز املقبل سيكون ربط 

الرواتب بمنصة الرقم الوظيفي“. 

بغداد/ الزوراء:
املستقلة  العليا  املفوضية  أعلنت 
االحزاب  احد  حل  لالنتخابات، 
سعيها  اكدت  فيما  السياسية، 
العادة مبالغ التأمينات للمرشحني 
اشارت  االنتخابات،  يف  الفائزين 
املكافات  توزيع  يف  استمرارها  اىل 

ملوظفي االقرتاع. 
تلقته  للمفوضية  بيان  وذكر 
”الزوراء“: أن ”مفوضية االنتخابات 
القانونية  اإلجراءات  التخاذ  تسعى 
التأمينات  مبالغ  إلعادة  واإلدارية 
االنتخابات  يف  الفائزين  للمرشحني 
خالل  من   2021 للعام  الربملانية 
مكاتب  يف  ُيقدم  شخيص  طلب 
بعد  كافة،  االنتخابية  املحافظات 
استيفاء مبالغ الغرامات للمخالفني 
االنتخابية  الحمالت  لنظام  منهم 
عن  فضالً   ،2020 لسنة   (5) رقم 
كافة،  املخالفني  املرشحني  تبليغ 
غرامات  بحقهم  صدرت  الذين 
فرتة  خالل  الدفع  برضورة  مالية 
تاريخ  من  أيام   (  10  ) بـ  حددت 

التبليغ“.
مستمرة  ”املفوضية  أن  واضاف، 
موظفي  مكافآت  توزيع  بعملية 
االنتخابات  يف  املشاركني  االقرتاع 
يتم  حيث   ,2021 للعام  الربملانية 
التوزيع من خالل مقرات مديريات 
كافة  املحافظات  يف  الدولة  خزائن 
املختصة  اللجان  مع  بالتنسيق 
املحافظات  مكاتب  يف  املشكلة 
الرصف،  عملية  ملتابعة  االنتخابية 
أنجزت  ”املفوضية  أن  مبيناُ، 
والنجف  (املثنى  محافظات 
الشأن  بهذا  مهامها  وكربالء) 
(واسط  محافظات  وشارفت 
عىل  واألنبار)  ونينوى  وميسان 
االنتهاء من التوزيع يف حني تفاوتت 

النسب يف بقية املحافظات“.
واوضح، أن“مجلس املفوضني اتخذ 
قراراً بحل أحد األحزاب السياسية، 
بناًء عىل طلب ُقدم اىل دائرة شؤون 
األحزاب والتنظيمات السياسية من 
قبل الهيأة التأسيسية، يقيض بحل 

الحزب“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس األحد، عن حالة الطقس يف البالد لأليام 
الحرارة  درجات  يف  انخفاض  مع  للغبار  تصاعداً  توقعت  فيما  املقبلة، 

األسبوع الحايل.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس البالد ليوم االثنني سيكون 
صحواً مع بعض الغيوم  يف املنطقتني الوسطى والجنوبية، فيما سيكون 
الحرارة  أما درجات  اىل غائم جزئي،  الشمالية صحواً  املنطقة  الطقس يف 
فستنخفض قليالً يف األقسام الوسطى والشمالية، بينما ستكون مقاربة 

لليوم السابق يف القسم الجنوبي من البالد“.  
يف  الغيوم  بعض  مع  صحواً  سيكون  الثالثاء  غد  يوم  ”طقس  أن  وأضاف 
املنطقتني الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس يف املنطقة الجنوبية 
اليوم  عن  قليالً  ستنخفض  الحرارة  ودرجات  خفيف،  غبار  مع  صحواً 

السابق بعموم البالد“.
الغيوم،  بعض  مع  صحواً  سيكون  االربعاء  ليوم  ”الطقس  أن  وتابع، 

ودرجات الحرارة ترتفع قليالً عن اليوم السابق بعموم البالد“.
وأوضح، أن ”طقس البالد ليوم الخميس املقبل سيكون صحواً مع بعض 
الغيوم يف عموم البالد، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن 
اليوم السابق يف االقسام الوسطى والشمالية، بينما ستكون مقاربة لليوم 

السابق يف القسم الجنوبي من البالد“.
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بغداد/ الزوراء:

أصـدر رئيـس الـوزراء مصطفى 

الكاظمي، امـس األحد، توجيهات 

باألمـن  تتعلـق  الرشطـة  لقـادة 

واملخـدرات، وفيما اشـار اىل ان ما 

حـدث مـن إحـراق ملقـر حزبي يف 

األسـبوع املايض أمر غري مقبول، 

اكـد ان وبـاء املخـدرات يجـب ان 

اإلرهـاب وعـىل  يعامـل معاملـة 

القادة رفع االستعداد االمني.

وقـال الكاظمـي يف كلمة له خالل 

زيارتـه اىل مقـر وزارة الداخليـة 

وتلقتهـا ”الـزوراء“: ان ”شـعبنا 

تحمـل الكثـري مـن املعانـاة عىل 

مدى سـنوات طويلة، وكان ينشد 

يف مرحلـة مـا بعـد 2003 حقبـة 

اإلسـتقرار  عـىل  مبنيـة  جديـدة 

األمني واإلقتصـادي واإلجتماعي، 

لكن الظروف الداخلية والخارجية 

بمرحلـة  يمـر  العـراق  جعلـت 

مـن اسـتنزاف طاقاتـه البرشيـة 

واإلقتصادية“.

وأشار اىل ان ”ابناء شعبنا يعيشون 

يف عمـوم العراق وضعـا اجتماعيا 

خاصـا يف ايـام  رمضـان املبارك، 

يمتاز بكثافة التواصل االجتماعي 

بني وقتي اإلفطار والسحور، وهذا 

يتطلب من القيادات االمنية اعتماد 

سياقات خاصة وجديدة تتالئم مع 

حركة املجمتع  ومتطلباته“.

واضاف ”عىل قـادة الرشطة رفع 

حالـة االسـتعداد االمنـي ووضع 

خطط جديدة لنرش موارد الرشطة 

امليدانيـة وفقـا ملناطـق التواجـد 

رمضـان،  شـهر  يف  االجتماعـي 

يف املطاعـم والحدائـق والجوامـع 

واألسـواق،  املقدسـة  واملراقـد 

مـع مواصلـة الزيـارات امليدانيـة 

والتواصل يف كل األوقات“، مشددا 

عىل رضورة ”نرش مفـارز الدفاع  

املدني لتوزيع منشـورات تسـهم 

يف رفع الوعـي اإلجتماعي وايجاد 

خطوط ساخنة للتواصل“.

وتابع ”عـىل مديريات املرور االخذ 

يف االعتبـار كثافـة الحركـة بعـد 

الغـروب، ويتعـنّي عـىل منتسـب 

الشـارع  يف  الرشطـي  او  األمـن 

اعتماد التعامل الهـادىء وتفادي 

اإلنفعال، وبـذل الجهد يف معالجة 

التنظيـم  عـرب  الحركـة  كثافـة 

والتواجد يف اماكن  تجمع الناس“، 

الفتا اىل انه ”يتعـنيّ عىل القيادات 

األمنية اجراء جوالت تفتيشية عىل 

مفاصل  االمن وخدمات األمن ذات 

البعـد االجتماعي، لتشـعر جميع  

املؤسسات بجدية العمل“.

وبـني ”اننـا إزاء فرصـة حقيقية 

لرتسيخ األمن، وبالرغم من وجود 

التحديات إّال إن بإمكان جهودنا أن 

تتحول اىل فرصة للنجاح، وهذا يتم 

فقط عـرب الوالء للهويـة الوطنية 

العراقيـة“، الفتـا اىل ان ”االنتماء 

بالعمـل  واإليمـان  للمؤسسـة 

والواجب هـو االسـاس، رغم إننا 

نالحـظ يف بعض األحيان خروقات 

فنية وإدارية، والسبب أن الظروف 

السياسـية واإلجتماعيـة يف البالد 

تنعكس عىل األداء األمني“.

منتسـبي  الكاظمـي  وخاطـب 

الداخلية بالقـول ”املطلوب منكم 

بصفتكم قـادة أمنيني هو التحرر 

أو  السياسـية  الضغوطـات  مـن 

التي تمارسـها بعض الجماعات، 

إذا  ممكنـاً  التحـرر  وسـيكون 

كان الـوالء  فقط للعـراق، فليس 

لدينـا خيـار غريه“، مشـريا اىل ان 

”هوياتنا وثقافاتنا الفرعية يجب 

أن تكون فاعلة ضمن إطار الدولة 

والهوية العراقية“.

وشـدد عـىل رضورة ”ان يكون يف 

الشـارع حضور فاعل لرجل األمن 

وهيبـة الدولـة وفـرض النظام“، 

موضحـا ان ”هيبـة الدولـة مرت 

أحـداث  يف  الشـديد  االسـف  مـع 

وظـروف اجتماعيـة وسياسـية، 

كلها انعكسـت عىل رؤية املواطن 

للدولـة، باإلضافـة اىل وجود أزمة 

أخالقيـة يف التعامل مع املعلومات 

والتكنولوجيا“.

”رضورة  عـىل  الكاظمـي  واكـد 

اإللتـزام باملتابعة، وهـذا مطلوب 

من القيادات األمنيـة ومن الوزير 

نـزوًال اىل أبسـط وحـدة ورجـل 

أمـن أو رشطي يف الشـارع، حيث 

ان املتابعـة يف كل التفاصيـل من 

اإللتـزام  اىل  بالقيافـة  االلتـزام 

بالواجبـات“، الفتـا اىل ان ”هناك 

زيـادة يف حجـم التجـاوزات عىل 

نظـام املـرور ويف بعـض االحيان 

رشطـي املـرور ال يفعـل شـيئا، 

فهـل املطلوب من وزيـر الداخلية 

أو رئيس الوزراء أن ينزل بنفسـه 

للمتابعـة، بينمـا يمتلك الرشطي 

والصالحيـة  القانـون  سـلطة 

لفرضه؟“.

وبـني ان ”هنـاك مـن يقـول إن 

اإلمتنـاع عـن أداء الواجـب يأتي 

املالحقـة  مـن  الخشـية  بسـبب 

العشـائرية، وهـذا غـري مقبـول 

واسـتخفاف باملسؤولية، فالدولة 

هي النظام والقانـون وهي فوق 

الجميع“، مشريا اىل ان ”ما حدث 

من إحراق ملقر حزبي يف األسـبوع 

املايض بينما كانـت القوة املكلفة 

بالواجـب تتفـرج، هـو أمـر غري 

مقبول وستخضع للمحاسبة، ويف 

الوقت نفسه يتحتم عىل الحلقات 

املسؤولة أن تتعاطى مع املعلومات 

بصورة صحيحة“.

وشـدد عـىل ”رضورة تشـخيص 

كشـفه  مـن  نخجـل  وأّال  الخلـل 

وعالجـه مثلما أن اإلنسـان العليل 

يلجأ اىل الطبيب للعالج“، موضحا 

ان ”اجهزتنا ومؤسسـاتنا بحاجة 

اىل أن تضطلـع بواجبها ويف نفس 

الوقـت، ان يكـون هناك حسـاب 

صارم إزاء أي تقصري“.

وبـني ان ”الحفـاظ عـىل كرامـة 

املواطـن يبدأ مـن األمن ومن رجل 

األمن“، مؤكـدا الحاجة اىل نهضة 

شـاملة يف الدوائر الخدمية التابعة 

لوزارة الداخلية كدوائر الجنسـية 

تحسـني  ورضورة  وغريهـا، 

الخدمات واإلرتقاء بها“.

وذكـر الكاظمـي ان ”هناك ابواب 

املؤسسـات  اغلـب  يف  للفسـاد 

العراقيـة، وهي ظاهـرة مالحقة 

لسقوط األنظمة الدكتاتورية لكن 

هذا يسـتمر ملرحلة معينة، ونحن 

ما زلنـا نعاني منها حتى يف بعض 

حلقـات وزارة الداخلية“، الفتا اىل 

ان ”وباء املخدرات يجب ان يعامل 

معاملة اإلرهاب وداعش، وهذه آفة 

خطرية يجب أّال نسـمح لتسـللها 

اىل املجتمـع العراقـي، واملطلـوب 

مـن كـوادر وزارة الداخلية أقىص 

حاالت الحـزم واليقظة إزاء تداول 

املخدرات“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
اعترب الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب 
أنـه ال يمكـن فعـل يشء حيال تدهـور حالة 
الرئيس الحايل جو بايدن الجسدية والعقلية، 
فيما اكـد إن الواليات املتحدة ليسـت مهددة 
من روسيا والصني ، بل من السياسيني داخل 

البالد.
وقـال ترامب أمـام تجمع حاشـد ملؤيديه يف 
ميشـيغان: ”بينمـا ال يمكننا فعـل أي يشء 
حيـال تدهـور حالـة جـو بايدن الجسـدية 
والعقليـة، بمسـاعدة أصواتكـم يف نوفمرب، 

لدينا فرصة لوقف التدهور يف بلدنا“.
وأضـاف: ”ال أعتقـد أنـه كان هنـاك وقت يف 
تاريخ بلدنا شـعرنا فيه أننا يف هذا املسـتوى 

املتدني“.
وأكد ترامب عىل أنه يف ”أخطر فرتة يف الحياة“ 
يكون لـدى األمريكيـني ”رئيـس ال يفهم ما 

يحدث، وما يقوله، ومكان وجوده“.
وحسـب ترامـب فإن ”ضعـف بايـدن“ أدى 
إىل الوضـع يف أوكرانيـا، روسـيا نظـرت إىل 
اإلخفاقات يف انسحاب القوات األمريكية من 
أفغانسـتان وقـرروا تنفيذ عملية عسـكرية 

خاصة.
وأكد الرئيس األمريكي السـابق عىل أن بالده 
حققت اسـتقالال بمجـال الطاقـة يف عهده. 
وقـال: ”منـذ عـام ونصـف، يبـدو أن األمر 
منذ وقـت طويـل جـدا. كان سـعر الغالون 
1.8 دوالر. لقـد أخربتكم، إذا لـم تختاروني، 
فسـوف تدفعون 8-7 دوالرات“، مشددا عىل 

أن االنتخابات ”رسقت“ منه.
وختم ترامب: ”باستثناء كل ذلك، يقوم بايدن 

بعمل رائع“.

ويف سياق اخر قال الرئيس األمريكي السابق، 
دونالـد ترامـب، إن الواليـات املتحدة ليسـت 
مهددة من روسيا والصني ، بل من السياسيني 

داخل البالد.
وأضـاف ترامـب يف تجمـع مؤيديـن لـه يف 
ميشـيغان: ”أكـرب تهديـد لنـا ال يأتـي مـن 
املـرىض  السياسـيني  مـن  ولكـن  الخـارج، 
واملتطرفني الذين يريـدون، عن قصد أو بغري 
علـم، تدمـري بلدنا. هـذا هو التهديـد األكرب. 

املزيد من روسيا أو الصني“. .
وحـث الحارضيـن عىل اسـتعادة السـيطرة 
التجديـد  انتخابـات  يف  الكونغـرس  عـىل 
النصفـي لعام 2022. وقـدم ترامب، الذي لم 
يعـرب حتى اآلن عن نيتـه الرصيحة لخوض 
االنتخابات الرئاسية املقبلة، توقعات متفائلة 
للجمهوريـني لعـام 2024. وقـال السـيايس 

”سنعود إىل البيت األبيض“.
ومن املقرر أن يصوت األمريكيون يف انتخابات 
التجديـد النصفي للكونغرس يـوم 8 نوفمرب 
2022، ملرشـحني لجميـع مقاعـد مجلـس 

النواب البالغ عددها 435 مقعدا.
مـن جانب آخر توقع ترامب حدوث ”كابوس 
اقتصـادي“ للبالد، قائال إن بـالده عىل حافة 
الحقيقـي  ”الدخـل  اقتصـادي:  كابـوس 
ينخفـض، نحـن نقـف عـىل حافـة كابوس 
اقتصـادي يعـرف بالركـود التضخمـي. هل 
يعـرف أحد ما هذا؟ التضخم والركود يف وقت 

واحد. هل يبدو ذلك جيدا؟“.
وقـال إن اإلدارة األمريكيـة الحاليـة بقيـادة 
جـو بايدن تخاطر بـكل يشء أوجدته اإلدارة 
(الجمهوريـة) السـابقة. واصفـا الوضع يف 

االقتصاد بأنه ”كارثة بايدن التضخمية“.

كييف/ متابعة الزوراء:
أعلنت مسـاعدة وزير الدفـاع األوكراني غانا 
ماليار، أن األوكرانيني استعادوا السيطرة عىل 
منطقة كييف بكاملها بعد انسـحاب القوات 

الروسية من مدن رئيسية قرب العاصمة.
وقالت ماليار عرب فيسبوك إن ”إيربني وبوتشا 
وغوسـتوميل ومنطقة كييف بكاملها حررت 

من الغزاة“.
ياتـي هذا فيما يواصل الجيش الرويس رضب 
املواقـع والتجمعـات العسـكرية األوكرانيـة 
لليوم الـ39، وشـهدت كل هـذه املدن معارك 
طاحنة منذ بدء الغزو الرويس ألوكرانيا يف 24 
فرباير.وأعلن االوكرانيون مسـاء االثنني أنهم 
استعادوا السـيطرة عىل إيربني التي سقطت 

يف أيدي الروس منذ نهاية فرباير.
وتمكن مراسـلون لفرانس بـرس من التوجه 
السبت إىل بوتشـا التي ”حررت“ أخريا والتي 
تعـذر عىل الصحافيـني الوصـول إليها طوال 

نحو شهر.
ودفن نحو 300 شخص ”يف مقابر جماعية“ 
يف بوتشـا، وفق ما قال رئيـس بلديتها أناتويل 

فيدوروك لفرانس برس السبت.
وقـال رئيـس البلديـة يف اتصـال هاتفي ”يف 
بوتشـا، قمنـا بدفـن 280 شـخصا يف مقابر 
جماعيـة ألن ذلـك كان مسـتحيال يف املقابـر 
الثـالث التابعة للبلدية كونهـا عىل مرمى من 

قصف الجنود الروس“.
وتابـع رئيـس البلديـة ”يف بعـض الشـوارع 
شـاهدنا 15 إىل 20 جثـة عـىل األرض“، لكن 
”ال أسـتطيع تحديد عدد الجثث التي ما زالت 

موجودة يف الفناءات وراء السياجات“.

وأضـاف ”ما دام خرباء إزالـة األلغام لم يأتوا 
لفحصها، فمن غري املستحسـن انتشالها“ اذ 

يمكن أن تكون ملغومة.
وقال أناتـويل فيدوروك أيضا ”هذه هي نتائج 

االحتالل الرويس وممارسات“ العدو.
فولوديمـري  األوكرانـي،  الرئيـس  وحـذر 
زيلينسكي،  من أن القوات الروسية املنسحبة 
تخلق وضعا ”كارثيا“ للمدنيني من خالل ترك 
األلغـام حـول املنـازل واملعـدات املهجورة و 

”حتى جثث القتىل“.
وأفـادت كييـف وحلفاؤها الغربيـون بوجود 
أدلة متزايدة عىل سـحب روسـيا لقواتها من 
محيـط  العاصمة بينمـا تريد تعزيـز قوتها 

العسكرية يف رشق أوكرانيا. 
وقال زيلينسكي إنه يتوقع أن تتعرض البلدات 
التي غادرهـا الروس لرضبات صاروخية عن 

بعد وأن تكون املعركة يف الرشق شديدة.
وأضـاف: ”ال يزال من غري املمكـن العودة إىل 
الحياة الطبيعية، كما كانت يف السـابق، حتى 

يف املناطق التي استعدناها بعد القتال“ .
وأدى تركيـز موسـكو عـىل رشق أوكرانيا إىل 
إبقاء مدينة ماريوبول الجنوبية املحارصة يف 

مرمى النريان. 
وتقع املدينة الساحلية املطلة عىل بحر آزوف 
يف منطقة دونباس التي يتحدث أغلب سكانها 
اللغة الروسـية، حيـث حـارب االنفصاليون 
املدعومون من روسـيا القوات األوكرانية ملدة 

ثماني سنوات. 
الرئيـس  أن  عسـكريون  محللـون  ويعتقـد 
الرويس فالديمري بوتني مصمم عىل السيطرة 
عـىل املنطقة بعد أن فشـلت قواتـه يف دخول 

كييف واملدن الكربى األخرى.

وتعتـزم اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر 
محاولة الوصول السـبت إىل ماريوبول إلجالء 

السكان.
وقـال الصليـب األحمر إنـه ال يمكنـه تنفيذ 
العمليـة الجمعة ألنـه لم يتلـق تأكيدات بأن 
الطريق آمن. وقالت سلطات املدينة إن الروس 

منعوا الوصول إىل املدينة.
إن فريقـا  املنظمـة اإلنسـانية  وقالـت ذات 
مكونا من ثالث مركبات وتسعة من موظفي 
الصليب األحمر توجهوا إىل ماريوبول، السبت، 
للمساعدة يف تسهيل اإلجالء اآلمن للمدنيني. 

سـيضع  ”وجودنـا  أن  بيـان  يف  وأضافـت 
عالمـة إنسـانية عىل هـذه الحركـة املخطط 
لها لألشـخاص، ممـا يمنح القافلـة حماية 
إضافيـة ويذكـر جميـع األطـراف بالطبيعة 

املدنية واإلنسانية للعملية“.
وقال مجلس مدينة ماريوبول السـبت إن 10 
حافالت فارغة كانت متجهة إىل بريديانسـك، 
وهي مدينة تقع عىل بعد 84 كيلومرتًا (52.2 
ميًال) غرب ماريوبول، لنقل األشخاص الذين 

تمكنوا من الوصول إىل هناك بمفردهم. 
وقال مسؤولون باملدينة إن نحو 2000 نجحوا 
يف الخروج من ماريوبول الجمعة، بعضهم يف 

حافالت وبعضهم يف سياراتهم الخاصة.
واستقل األشـخاص الذين تم إجالؤهم حوايل 
حـوايل  ووصلـوا  بريديانسـك  يف  حافلـة   25
منتصـف الليل إىل مدينة زابوريزهزهيا، وهي 
مدينـة ال تـزال تحـت السـيطرة األوكرانيـة 
كانـت بمثابـة الوجهة بموجـب وقف إطالق 
النار السـابق املعلن، إلخراج املدنيني وتقديم 

املساعدة إىل ماريوبول.

بغداد/ الزوراء: 
بحث رئيـس مجلس القضاء االعىل 
القـايض فائق زيـدان، مـع النائب 
األول لرئيس مجلـس النواب حاكم 
الزامـيل، جهـود مكافحة الفسـاد 
والتنسيق يف مجال اقرار الترشيعات 

والقوانني.
وذكر املكتـب اإلعالمي للنائب األول 
لرئيس مجلس النواب يف بيان، تلقته 
”الزوراء“: أن ”الزاميل التقى اليوم 
رئيس مجلـس القضاء األعىل فائق 
زيدان، يف مقر القضاء االعىل، لبحث 
جهود مكافحة الفساد والتنسيق يف 
مجال اقرار الترشيعـات والقوانني 

التي تصب يف خدمة املواطن“. 
وأضـاف أن ”الجانبـني أكـدا عـىل 
رضورة تعزيـز التنسـيق املشـرتك 
يف مجـال اقـرار القوانني ومكافحة 
محاسـبة  و  وكشـف  الفسـاد 

املفسدين وفق القانون“.
البيـان أن  الزامـيل بحسـب  وأكـد 
”الفساد آفة اهدرت اموال ومقدرات 
البلـد وكانت سـببا يف الواقع املرير 
الـذي يعيشـه شـعبنا اليـوم وهي 
كانـت وال زالت تنخر جسـد الدولة 
أن  اىل  مشـرياً  مفاصلهـا“،  بـكل 
”عمليـة محاربـة الفسـاد تتطلب 
جهـود اسـتثنائية مشـرتكة بـني 

جميع السلطات“.
يف غضون ذلك، بحث مجلس القضاء 
األعـىل، امـس األحـد، مـع اتحـاد 
الحقوقيـني معالجـة اإلشـكاليات 
التي تواجـه الحقوقي أثنـاء تأدية 

عمله يف املحاكم.
تلقتـه  بيـان  يف  املجلـس  وذكـر 
مجلـس  ”رئيـس  إن  ”الـزوراء“: 
القضاء األعىل القايض فائق زيدان، 
الحقوقيني  اتحـاد  اسـتقبل رئيس 
العراقيـني محمـد نعمـان الداودي 

وأعضاء مجلس ادارة االتحاد“.
بحثـا  ”الجانبـني،  ان  واوضـح، 
معالجـة االشـكاليات التـي تواجه 

يف  عملـه  تأديـة  أثنـاء  الحقوقـي 
املحاكم“.

وقدم رئيس االتحـاد ”درع االتحاد 

إىل رئيـس مجلـس القضـاء األعىل 
تكريمـاً لـه عن مواقـف املجلس يف 

دعم االتحاد“.

µó€aÎ@bÓéÎä@aá»jnèfl@Òáznæa@pbÌ¸Ï‹€@5◊˛a@áÌáËn€a@Â«@—ì◊

@ÊáÌbj€@ÚÓ‹‘»€aÎ@ÚÌáèßa@Ú€b®a@Zkflaãm
Òáznæa@pbÌ¸Ï€a@fiby@ÏÁ@b‡◊@äÏÁánm

@ÚÓéÎã€a@paÏ‘€a@lbzè„a@á»i@—ÓÓ◊@Ú‘�‰fl@›flb◊@ãÌã•@Â‹»m@bÓ„aã◊Îc

µ„aÏ‘€a@äaã”g@fib™@¿@’Óè‰n€aÎ@Übè–€a@Úzœbÿfl@ÜÏËu@ÊbrzjÌ@Ô‹flaç€aÎ@ÊaáÌå

إسالم أباد/ متابعة الزوراء: 
رفض الربملان الباكستاني، مذكرة حجب 
الثقـة عن رئيس الـوزراء، عمران خان، 
وألغى جلسة التصويت عىل سحب الثقة 
منه، فيمـا وافق الرئيس الباكسـتاني، 
عارف علوي، عىل حل الجمعية الوطنية 
(الربملان) بعد إلغاء التصويت الذي كان 
مـن املتوقـع أن يجري فيـه امس األحد 
عـىل سـحب الثقة عـن رئيس الـوزراء 

عمران خان.
وأفـاد نائـب رئيس الربملان أسـد قيرص 
بأن ”سـحب الثقـة من رئيـس الوزراء 

عمران خان غري دسـتوري“، فيما أعلن 
عمـران خان حل الحكومـة، فيما وافق 
الرئيس الباكسـتاني عـارف علوي عىل 
طلب رئيس الوزراء بحل الربملان، تمهيداً 

إلجراء انتخابات مبكرة.
وقال وزير اإلعالم الباكستاني إن عمران 
خان سـيواصل تأدية مهامـه بعد قرار 
حل الحكومـة، مؤكداً إجـراء انتخابات 

نيابية مبكرة خالل 90 يوما.
وقبلها، خرج العرشات إىل شوراع مدينة 
كراتيش ثانـي أكرب املدن الباكسـتانية، 
تلبيـًة لدعـوة رئيـس الـوزراء عمـران 

خـان، وذلك اسـتباقاً لجلسـة بالربملان 
امـس،  عقـدت  والتـي  الباكسـتاني، 
للتصويت عىل مقرتح بإسقاط حكومة 

رئيس الوزراء.
اقرتاحـاً  املوحـدة  املعارضـة  وقدمـت 
بحجب الثقة عن خان يف جلسة برملانية، 
وإذا ظلت املعارضة موحدة فمن املتوقع 
أال يحصـل خـان عىل األصـوات الالزمة 
لنجاته مـن اقرتاع حجـب الثقة، والتي 

تبلغ 172 صوتا.
وأفـادت وكالـة ”رويـرتز“ بـأن قوات 
العسـكرية  شـبه  والقـوات  الرشطـة 

شـوارع  يف  مكثـف  بشـكل  انتـرشت 
العاصمة إسالم آباد.

ودعا عمـران خـان أنصاره للنـزول إىل 
الشـوارع، قبيـل تصويـت الربملان عىل 
حجـب الثقة عنـه لالحتجاج السـلمي 
عـىل مـا وصفهـا بـ“مؤامـرة“ ُدبـرت 
خارج باكسـتان لإلطاحة به، ملمحاً إىل 

إمكانية رفض نتيجة التصويت.
رئيـس الـوزراء الباكسـتاني شـكك يف 
مصداقيـة اقرتاع سـحب الثقـة ضده، 
مجدداً اتهامه بوجـود مؤامرة خارجية 

لإلطاحة به.

وأضـاف خـالل برنامج بثـه التلفزيون 
العام أجاب خالله عن أسئلة مشاهدين 
تلقاهـا بالهاتـف: ”أريدكـم جميعا أن 
تتظاهروا من أجل باكسـتان مسـتقلة 

وحرة“.
كذلـك، أكـد أن الواليات املتحـدة تتدخل 
بشكل سافر يف شأن بالده، مشرياً إىل أن 
محاولة عزله هي محاولة لتغيري النظام 

يف باكستان بدعم أمريكي.
من جهتها، حذرت مخابرات باكسـتان 
واسـتهداف  تخريـب  عمليـات  مـن 
للمعارضـة بعـد دعـوة عمـران خـان 

أنصاره للتظاهر.
ويف وقت سـابق من هذا األسبوع، اتهم 
عمران خـان الواليات املتحـدة بالتدخل 
يف شـؤون باكسـتان، وذكـرت وسـائل 
إعـالم محلية أنـه تلقى رسـالة إحاطة 
من سـفري إسـالم آباد يف واشـنطن قال 
له فيها إن مسـؤوال أمريكيا كبريا أخربه 
أنهم يشـعرون بـأن العالقات سـتكون 

أفضل إذا ترك منصب رئاسة الوزراء.
بالتآمـر مـع  املعارضـة  اتهـم  كذلـك، 
واشـنطن لعزله ألنه غري منحاز للغرب 
ضد روسـيا والصـني. ووصف خصومه 

بأنهم ”لصوص وجبناء ومخادعون“.
وفقـد خـان الـذي يمـر بعامـه الرابع 
للنجـاة  املطلـوب  الدعـم  منصبـه،  يف 
مـن التصويـت بحجـب الثقـة بعدمـا 
تحـول العديـد مـن النـواب املنتمني إىل 
حزبـه ومجموعـات متحالفـة معه إىل 

املعارضة.
يذكر أن البيت األبيـض نفى مزاعم عن 
تورط الواليات املتحدة يف محاوالت عزل 
رئيس الـوزراء الباكسـتاني، وذلك عىل 
لسان مديرة االتصاالت يف البيت األبيض، 

كيت بيدينجفيلد.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة التخطيـط، امـس األحد، عن 
تراجع نسـبة زيادة السـكان، فيما حذرت 

من ترشيع قانون لتحديد النسل.
وقـال املتحدث الرسـمي لـوزارة التخطيط 
عبد الزهـرة الهنـداوي يف ترصيح صحفي 
«قبـل عرش سـنوات كانـت نسـبة الزيادة 
السـنوية يف السـكان تسـاوي ٣٫٣٪ واآلن 
تراجعت إىل ٢٫٦٪ ما يعني أن هناك انحداراً 

وتراجعاً».
بـني  مـا  تـرتاوح  «األسـباب  أن  وأضـاف 
انخفاض معدل الخصوبة، إذ كان املعدل ٥ 
أطفـال، واآلن ٣٫٥ أطفال يف العائلة، وأيضاً 
ازديـاد حالـة الوعـي، إذ اصبحـت بعـض 
العوائـل تخطط وتكتفي بطفـل أو طفلني 

فقط ويف أبعد األحوال ٣ أطفال».
وتابع أن «عدد السـكان الحايل يتجاوز ٤١ 

مليون نسمة، ٥٠٪ منهم بعمر االنجاب ما 
بـني ٤٩-٥١ عاماً»، موضحـاً أن «الحديث 

عن ترشيع قانون لتحديد النسـل ألسـباب 
اقتصادية ليس سـهالً ألن هنـاك منظومة 

اجتماعية ترفض ذلك وستكون له تداعيات 
سـلبية عىل الواقع االقتصادي يف البلد جرَّاء 
تحديـد النسـل وسـيتحول املجتمـع مـن 
مجتمع شاب نحو شعب كهل ومستهلك».

وتابـع أن «توقعاتنـا للسـنوات املقبلـة أن 
يحـدث تراجـع بنسـب الزيادة السـكانية 

وبالتايل ال توجد حاجة لتحديد النسل».
وبشـأن مـؤرشات اإلقبـال السـكاني عىل 
رشاء املواد الغذائية مع حلول شهر رمضان 
بنّي عبد الزهرة أن «هناك تراجعاً يف اإلقبال 
عىل رشاء املواد الغذائية»، موضحاً، أن «هذا 
األمر غري متعلق كثرياً بالقدرة الرشائية بل 
بحصول حالـة اطمئنان لدى املواطنني بأن 

املواد الغذائية متوفرة وال داعي للتخزين».
ولفت إىل أن «العائلة العراقية تستهلك ٣٢٪ 
مـن دخلها عـىل الغـذاء، وهذا معـدل عام 

وهناك تفاوت من أرسة ألخرى».

بغداد/الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس 
األحد، عن صدور أوامر استقدام بحق 
عدٍد مـن املسـؤولني يف أحـد دواوين 
األوقـاف، ُمبّينـًة أنَّ األوامـر شـملت 
رئيسني (سابق وأسبق) ألحد دواوين 
األوقـاف، فضـًال عـن املُفتِّـش العام 
للديوان واملدير العام للدائرة القانونيَّة 

األسبقني.
دت، يف  دائرة التحقيقـات يف الهيئة أكَّ

معرض حديثها عن أوامر االستقدام، 
أنَّ «محكمـة الكرخ الثانيـة أصدرت 
أمـراً باسـتقدام رئيس أحـد دواوين 
األوقاف السـابق؛ الرتكابـه عدداً من 
املُخالفـات، تمثلـت بإصـداره أمـراً 
في  ديوانيـاً بإيفاد مجموعٍة من ُموظَّ
الديـوان إىل السـعوديَّـة عـام ٢٠١٦، 
صات اإليفـاد خالفاً  ومنحهـم ُمخصَّ

للضوابط».
لــ  ورد  بيـان  يف  الدائـرة  وأضافـت 

قـام  منـه  «املشـكو  إنَّ  «الـزوراء»، 
فني ألداء مناسـك الحج  بإيفـاد ُموظَّ
ة املُقرَّرة للديوان من قبل  ضمن الحصَّ
الهيئة العليا للحج والعمرة، فضالً عن 
صات اإليفاد كاملًة لهم،  رصف ُمخصَّ
ورصف ُمكافـأة ملُوظفـني آخريـن يف 
الديوان، خالفـًا ألحكام تنفيذ املوازنة 

لعام ٢٠١٦».
وعىل صعيـٍد متصٍل، أصدرت محكمة 
ة بقضايا النزاهة يف  التحقيـق املُختصَّ

محافظة األنبار أوامر اسـتقداٍم بحق 
رئيس أحـد دواوين األوقاف األسـبق 
واملُفتِّـش العام للديـوان واملدير العام 

للدائرة القانونيَّة فيه (األسبقني).
االسـتقدام  «أوامـر  أنَّ  إىل  وأشـارت 
الصـادرة عـن املحكمـة كانـت عـن 
موضوع اسـتمالك العقارات الواقعة 
يف قضاء الكرمة – منطقة الصبيحات 
يف األنبـار يف عـام ٢٠١٢، ُمشـريًة إىل 
أنـه تـمَّ اسـتمالك العقـارات البالغة 

مسـاحتها (٥٦٧) دونماً، بمبلغ أعىل 
، حيث تمَّ رشاؤها  من املبلغ الحقيقيِّ
مليـار   (٤٢,٥٥٥,٠٠٠,٠٠٠) بمبلـغ 

ديناٍر».
وبيَّنت أنَّ «أوامر االسـتقدام الصادرة 
عن محكمة الكـرخ الثانية ومحكمة 
ـة بقضايـا النزاهة  التحقيـق املُختصَّ
يف محافظـة األنبـار صدرت اسـتناداً 
إىل أحـكام املادتـني (٣٣١و ٣٤٠) من 

قانون العقوبات».

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة البيئة، امس االحد، عن اعداد 
خطـة اسـتباقية بالتعـاون مـع الجهات 
القطاعيـة الحكومية لكيفية التعامل عند 
حدوث أي تلوث اشـعاعي، يف حال استجد 

أي طارئ يف املواقع النووية األوكرانية.
وقال مدير دائرة التوعية البيئية، أمري عيل 
الحسـون، يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»: 
إن ”الخطـة تتعامل مع جميع االحتماالت 
الواردة ومنها مشكالت التلوث االشعاعي“، 

الفتـا إىل أن ”املركـز الوطني لإلشـعاع يف 
الـوزارة لديـه تفاهمـات ومراسـالت مع 
املنظمات الدوليـة، ملتابعة آخر التحديثات 
بهذا الصدد“.وأضاف، الحسون أن ”املركز 
يعمـل عـىل الرقابـة واالسـتجابة لحاالت 
الطـوارئ االشـعاعية والنوويـة ومتابعة 
املتغريات باستمرار، إذ من املحتمل تعرض 
املنشآت النووية األوكرانية ألرضار بسبب 
العمليات العسكرية“، مبينا ان ”املديريات 
املحافظـات  جميـع  يف  للـوزارة  التابعـة 

للكشـف االشـعاعي، وتشـغيل  متأهبـة 
منظومات اإلنـذار ملراقبة أية تغيريات يتم 
تأشريها عند حدوث أي طارئ يف أوكرانيا“.
وأكـد الحسـون ”عـدم وجود تخـوف من 
وجود أي تلوث اشـعاعي يف األجواء حاليا 
سـوى مناطق محددة مـا زالت تعاني من 
وجود األلغام واملقذوفات تم وضعها تحت 
أنظار وزارة العلـوم والتكنولوجيا بعضها 
تمت معالجتها، وأخرى سـتتم معالجتها 

مستقبال“. 
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بغداد/الزوراء:
أكـد رئيس جهاز مكافحـة اإلرهاب الفريـق األول الركن عبد الوهاب السـاعدي، امس 

األحد، أّن أبواب الجهاز مفتوحة لنقل خربات حرب املُدن.
وقـال جهاز مكافحـة اإلرهاب يف بيـان تلقته «الـزوراء» إن «الفريـق األول الركن عبد 
الوهاب الساعدي استقبل سفري الجمهورية البولندية يف العراق مارتشني كوبياك والذي 

رافقه املُلحق العسكري يف مقر جهاز ُمكافحة اإلرهاب».
وأكد السفري البولندي لرئيس جهاز ُمكافحة اإلرهاب: أن «جمهورية بولندا ُتبدي أعجابها 
البالـغ بقوات جهاز ُمكافحة اإلرهاب وكيف نجحت بتحقيـق االنتصارات املتتالية عىل 
اإلرهاب يف العراق»، مبدياً اسـتعداد بالده «ملواصلة الدعم الذي تقدمه للقوات العراقية 
عىل مسـتوى االستشـارة والتدريب».وأكد أن «هناك تبادالً واسعاً للخربات والتكتيكات 

بني الجانبني».
مـن جانبـه، رحـّب رئيس جهـاز مكافحة اإلرهـاب الفريـق األول الركن عبـد الوهاب 
السـاعدي واسـتعرض أبرز اإلنجازات التـي حققتها قوات جهـاز مكافحة اإلرهاب يف 
حربهـا ضد املجاميـع اإلرهابيـة، مؤكداً، أّن «أبواب الجهـاز مفتوحة لدول العالم لنقل 

الخربات والتجربة واملناهج العسكرية املختصة بحرب املدن وغريها».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الصحـة، امـس األحد، إطـالق االسـتمارة اإللكرتونية الخاصـة بتوزيع 

املالكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدرايس ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وذكر بيان للوزارة، تلقته «الزوراء»، أن «دائرة التخطيط وتنمية املوارد تعلن عن البدء 
بإطالق االستمارة اإللكرتونية الخاصة بتوزيع املالكات الطبية والصحية والتمريضية 

من خريجي العام الدرايس ٢٠٢٠-٢٠٢١ للدورين األول والثاني».
وأضاف أن «رابط االستمارة خاص بخريجي كليات (طب االسنان)».

جمهورية العراق                                                               العدد: ٢٠١١/ ش/ ٢٢٢٠
مجلس القضاء االعىل                                                         التاريخ : ٢٢٢٠/٤/٣                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل املفقود / عيل عويد خلف / او كل من له علم بمصريه
 م/ تبليغ 

اقــام والــدك املدعي (عويـد خـلـف عــوج) الدعوى املرقمــة ٢٠١١ / ش / ۲۰۲۲ والتــي يطلـب فيهـا 
الحكــم بوفاتـك لفقدانك منــذ تـاريخ ٢٠٠٥/١/٢١ وعـدم معرفة مصريك لحـد اآلن وبعـد التحقيـق عـن 
حيـاتـك مـن ممـاتـك تقرر النرش يف صحيفتني محليتني يوميتني وفـي حـالـة وجـودك او كـل مـن يـكـون 

لـه الـعـلـم عـن مصريك الحضور امـام املحكمة يف موعد املرافعة املوافق ٢٠٢٢/٤/٥ التاسعة صباحا.
القايض
حسني وايل حسني

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئة املنافذ الحدودية، امس االحـد، منع دخول ١٧٠٠ طن من 

الرز غري صالح لالستهالك البرشي.  
وذكـرت الهيئـة يف بيان تلقتـه «الـزوراء» أنها «اعادت اصـدار باخرة 
محملة بـ١٧٠٠ طن رز متجاوز ثلث مدة االنتاج وغري صالح لالستهالك 

البرشي»، مبينة انه «تم تزوير (الليبل) الخاص بمدة االنتاج».
واضافت أنه «سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحق الرشكة املستورة»، 
مشـرية اىل أن «هـذه الجهـود تأتي بهـدف منع دخـول اي مادة ترض 

بصحة وسالمة املستهلك العراقي».

بغداد/الزوراء
أعلنـت دائرة اإلصـالح العراقيـة التابعة 
لـوزارة العدل، امس االحـد، إطالق رساح 
(٧٧٢) نزيالً خالل شهر أذار املايض لعام 
٢٠٢٢.وذكر بيـان صادر عن الوزارة ورد 
لـ «الزوراء»: إن «دائرة اإلصالح العراقية 
اتخـذت كافة التدابـري واإلجـراءات التي 
من شـأنها ترسيع وترية حركة التسفري 

وتأمني النزالء إمام املحاكم».

الدائـرة  «مـالكات  إن  البيـان  وأضـاف 
كل من التسـفري ونقـل النـزالء واللجان 
القانونية واآلليات والحراسات والطوارئ 
تعمـل بشـكل يومـي ولسـاعات تعـدت 
سـاعات الـدوام الرسـمي بغيـة متابعة 
القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية 
والجهات ذات العالقة للترسيع بإجراءات 
إطـالق رساح النـزالء، حرصـَا منها عىل 

إتمام العمل بالشكل األمثل».
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أحوال النجف 
بنـاًء عىل الدعوة املقامة من قبل املسـتدعي (ابراهيم عيىس 
عبد الرسول) طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله (اليارسي) بدل 
مـن (ابو الجرب) فمـن لديه اعرتاض مراجعـة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوم وبعكسـه سوف تنظر 
هـذه املديرية يف الدعوى وفـق احكام املادة (٢٢) من قانون 
البطاقـة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واالمـر االداري املرقم 

٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢ .
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

أحوال النجف 
بناًء عىل الدعوة املقامة من قبل املستدعية (امنه عيىس عبد 
الرسـول) طلبا لغرض تبديل لقبها وجعلـه (اليارسي) بدل 
مـن (ابو الجرب) فمـن لديه اعرتاض مراجعـة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوم وبعكسـه سوف تنظر 
هـذه املديرية يف الدعوى وفـق احكام املادة (٢٢) من قانون 
البطاقـة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واالمـر االداري املرقم 

٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢ .
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

إعالن
اىل الرشيكة (وفيه شـيال جهـاد) اقتىض 
حضـورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
للرشيـك  البنـاء  إجـازة  إصـدار  لغـرض 
(منـى سـلمان وحيـد) للقطعـة املرقمة 
(٣/٥٩٨٣٧) يف النجف حي النداء مقاطعة 
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك.

فقدان 
فقـدت مني الوثيقة املدرسـية املرقمة 
١٦٤٥٤٩ بالعدد ١١٩ يف ٢٠٠٦/٥/٢١ 
والصادرة من اعدادية الكوثر الصناعية 
معنونة اىل وزارة الداخلية بإسم (عباس 
باسـم حمودي)، فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

أحوال النجف 
بناًء عىل الدعوة املقامة من قبل املستدعي (جعفر عيىس 
عبد الرسول) طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله (اليارسي) 
بدل مـن (ابو الجرب) فمن لديه اعـرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوم وبعكسه 
سـوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
(٢٢) مـن قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ 

واالمر االداري املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢ .
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

أحوال النجف 
بناًء عىل الدعوة املقامة من قبل املستدعي (محمد عيىس 
عبد الرسول) طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله (اليارسي) 
بدل مـن (ابو الجرب) فمن لديه اعـرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوم وبعكسه 
سـوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
(٢٢) مـن قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ 

واالمر االداري املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢ .
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

إعالن
اىل الرشيك (بهاء شهيد عبد مسلم) اقتىض 
حضـورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لغـرض إصدار إجازة البنـاء للرشيك (عبد 
الرسـول فلفـل صالـح) للقطعـة املرقمة 
العروبـة  حـي  النجـف  يف   (٣/٤٣١٥)
مقاطعـة ٤ خـالل عـرشة ايـام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك.

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من 
نقابـة الصحفيـني العراقيـني، 
بإسم (مهند نجم عبد العقابي)، 
فعىل من يعثر عليها تسـليمها 

اىل جهة اإلصدار.

أحوال النجف 
بناًء عىل الدعوة املقامة من قبل املسـتدعي (شرب عيىس عبد 
الرسـول) طلبا لغـرض تبديل لقبه وجعلـه (اليارسي) بدل 
مـن (ابو الجرب) فمـن لديه اعرتاض مراجعـة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوم وبعكسـه سوف تنظر 
هـذه املديرية يف الدعوى وفـق احكام املادة (٢٢) من قانون 
البطاقـة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واالمـر االداري املرقم 

٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢ .
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

إعالن
إىل الرشيـك (حيدر عباس خضـري) اقتىض حضورك اىل 
صندوق اإلسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت إقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك (قيرص حسني عبيد) بالبناء 
عـىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمـة (٣/٤٧٦٥٣) 
املقاطعة (٤ حـي النداء) حدود بلديـة النجف ولغرض 
تسـليفه قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة 
عـرش يوماً داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من 
تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

إعالن
إىل الرشيكة (رحيمه جـالب خليل) اقتىض حضورك اىل 
صندوق اإلسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت إقرارك 
باملوافقـة عىل قيـام رشيـكك (مصطفى عبـد املطلب 
ناهـي) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمة 
(٣/٤٨٣٠٠) املقاطعـة (٤ حـي النـداء) حـدود بلدية 
النجـف ولغرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل مدة 
اقصاها خمسـة عـرش يوماً داخل العراق وشـهر واحد 
خـارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق    العدد / ٣/مجدد/٢٠٢١ 
مجلس القضاء األعىل     التاريخ / ٢٠٢٢/٣/٢٨ 

 رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية           
رئاسة لجنة تثبيت امللكية يف الحرية 

اعالن تثبيت ملكية عقار مجدد
بناءا عىل ثبوت ملكية تمام العقار تسلسـل ٨٣١ البديرية والبالغ مسـاحتها (١) 
اولك و(٢١,٧٦) م اىل (جاسـم وادي رحمـن) بموجب قرار لجنة تثبيت امللكية  يف 
الحرية بالعدد ٣/مجدد/٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٦ ، لذا نعلن هذا القرار فعىل من 
لديه اعرتاض عىل مضمونه الطعن به تمييزا لدى رئاسة محكمة استئناف النجف 
االتحاديـة بصفتها التمييزية خالل مـدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش 
هذا االعالن وعند انتهاء املدة وعدم ورود اشـعار لتقديم طعن ستبارش مالحظية 

التسجيل العقاري يف املناذرة بتسجيل العقار وفقاً لقرار تثبيت امللكية. 
القايض
مهدي امري محمد

أحوال النجف 
بنـاًء عىل الدعوة املقامة من قبل املسـتدعية (فاطمه عيىس 
عبد الرسـول) طلبا لغرض تبديل لقبهـا وجعله (اليارسي) 
بدل من (ابو الجرب) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوم وبعكسـه سوف تنظر 
هـذه املديرية يف الدعوى وفـق احكام املادة (٢٢) من قانون 
البطاقـة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واالمـر االداري املرقم 

٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢ .
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

إعالن
إىل الرشكاء (فاهم رسبت شلوم وسفريه رسبت شلوم) 
اقتىض حضورك اىل صندوق اإلسـكان الكائن يف النجف 
وذلك لتثبيـت إقرارك باملوافقة عىل قيـام رشيكك (نور 
حيدر هاشـم) بالبنـاء عىل حصته املشـاعة يف القطعة 
املرقمة (١٩/٣٨٩٠) املقاطعة (١٨ علوة الفحل كوفة) 
حـدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض االسـكان 
وخالل مـدة اقصاها خمسـة عرش يوماً داخـل العراق 
وشـهر واحد خـارج العـراق مـن تاريخ نـرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيـك (محمـد بـدر بـادي) اقتـىض 
حضـورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لغرض إصدار إجازة البناء للرشيك (محمد 
فاضل كاظم) للقطعة املرقمة (٣/٤٤٧٢٣) 
يف النجـف حـي امليـالد مقاطعـة ٤ خالل 
عرشة ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون 

حضورك.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل                                          العدد:١٤٦٩

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف         التاريخ:٢٠٢٢/٣/٢٩

م/ إعالن
قـدم طالـب حجة الوفـاة (جعفر حسـني محمد) طلبـا اىل هذه 
املحكمـة يـروم فيه اسـتصدار حجـة وفاة بحق املدعو (حسـني 
محمد حسـني الجالبي) قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية 
فعليـك الحضور أمامها خالل عرشة ايـام من تاريخ نرش االعالن 

وبخالف سيتم النظر بالطلب وفق القانون.
           القايض 
اثري فاهم محسن
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت منظمة اوبـك ان حصة اإلنتاج 
سـتبلغ  بالعـراق  الخـاص  النفطـي 
4.461 مليون برميل يوميا خالل شهر 
ايار املقبل بعد اتفاق اوبك+ عىل زيادة 

400 ألف برميل يوميا .
وذكـرت املنظمة يف جـدوال لها اطلعت 
عليـه ”الـزوراء“: ان ”حصـة اإلنتاج 
الخاصـة بالعراق لشـهر ايـار حددت 
بـ 4.461 مليون برميـل يوميا بزيادة 
مقدارها 47 ألف برميل يوميا عن شهر 
نيسـان البالـغ 4.414 مليـون برميل 
يوميا وبزيادة مقدارها 91 ألف برميل 

يوميا عن شهر آذار املايض“.
مبينة أن ”العراق جاء ثاني أكرب منتج 
يف املنظمـة بعد السـعودية وثالث أكرب 
منتج يف منظمة أوبك + بعد السعودية 

وروسيا“.
واضافت ان ”انتاج كال من السـعودية 
10.549 مليـون  وروسـيا، حـدد بــ 
برميـل يومًيـا، خالل شـهر ايـار، أي 
بزيـادة نحـو 113 ألـف برميـل يومًيا 
عن شهر نيسـان الحايل، كما ارتفعت 
حصـة إنتاج اإلمـارات بمقدار 34 ألف 
برميـل يومًيـا، لتصـل 3.040 مليـون 

برميل يومًيا خالل الشهر املقبل“.
واشـارت اىل ان الكويت حـدد انتاجها 

بـ 2.694 مليـون برميل يوميا، وحدد 
انتاج الجزائر بــ 1013 مليون برميل 

يوميا“. 
واشارت اىل ان ”حصة منظمة اوبك من 
الزيادة املقررة يف ايار ستبلغ 273 ألف 
برميل لتصل اىل 25.589 مليون برميل 
يوميا يف حني سـتبلغ حصة املتحالفني 

مـع أوبـك 127 الـف برميـل لتصل اىل 
16.537 مليون برميل يوميا“.

واتفقت منظمة أوبك+ خالل اجتماعها 
يوم الخميس املايض عىل زيادة إنتاجها 
النفطـي بمقـدار أكثـر مـن 400 ألف 
برميـل يوميا وفق الجدول املتفق عليه 

مسبقا.

إدارة  أعلنـت  متصـل،  جانـب  مـن 
معلومـات الطاقـة األمريكيـة، امـس 
األحـد، أن صـادرات العـراق النفطية 
ألمريكا بلغت أكثر من 7 ماليني برميل 

يف شهر آذار املايض.
وقالـت االدارة يف جـدول لهـا اطلعـت 
عليه ”الـزوراء“: ان ”العراق صدر من 

النفـط الخـام اىل امريكا خالل شـهر 
برميـل،  7.130 مليـون  املـايض  اذار 
يوميـا،  برميـل  ألـف   230 وبمعـدل 
منخفضا عن شـهر شباط الذي بلغت 
الصـادرات النفطية العراقيـة فيه إىل 
أمريـكا 7.224 مليون برميل وبمعدل 

258 ألف برميل يوميا“.
واضاف ان ”العراق صدر النفط الخام 
ألمريكا خالل األسبوع األول من شهر 
آذار بمعدل 188 ألف برميل يوميا، فيما 
صدر متوسط 161 ألف برميل يوميا يف 
االسـبوع الثاني، وصدر متوسط 489 
ألف برميل يوميا يف األسـبوع الثالث“، 
مشريا اىل ان ”صادرات االسبوع الرابع 

بلغت 82 ألف برميل يوميا“.
الطاقـة  معلومـات  إدارة  وذكـرت 
األمريكيـة أن ”العـراق جـاء باملرتبة 
الرابعـة يف صادراتـه ألمريـكا خـالل 
كنـدا  مـن  كل  بعـد  املـايض  الشـهر 
واملكسـيك والسعودية، واملرتبة الثانية 
بلغـت  التـي  السـعودية  بعـد  عربيـا 
األخرية صادراتهـا ألمريكا 16 مليونا، 
و492 ألـف برميـل يوميـا“، مبينة أن 
”كنـدا جـاءت باملرتبـة األوىل كأكثـر 
دولـة مصـدرة للنفـط ألمريـكا تليها 

املكسيك“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشـف تقريـر لوكالـة الصحافـة الفرنسـية 
ان اكثـر مـن 20 الف لبناني وصلـوا اىل العراق 
بحثـا عـن العمـل بـني شـهري حزيـران عام 
2021 وشـباط من عام 2022 ما عدا الزائرين 

اللبنانيني ملدينتي كربالء والنجف املقدستني.
وذكـر التقرير الذي اطلعت ”الزوراء“ عليه: ان 
“العـراق الذي كان يشـهد موجات من الرصاع 
والفوىض اصبح اآلن ارضـا للبنانيني الباحثني 
عن العمل والفارين من ازمة اقتصادية عميقة 

يف بالدهم ”.
اكـرم جوهري واحـد من آالف الذيـن فروا من 
تراجـع العملة اللبنانية وارتفاع معدالت الفقر 
فحزم حقائبه واسـتقل طائرة مـن بريوت إىل 
بغداد، مستخدماً وسـائل التواصل االجتماعي 

للبحث عن فرص العمل.
وقـال الجوهري البالغ من العمر 42 عاما: ”لم 
يكن لدي ما يكفي من الوقت للبحث عن وظيفة 
يف الخليج“، ومع قربها النسـبي والتأشـريات 
عند وصـول اللبنانيني، بدت العاصمة العراقية 

خياًرا جيًدا“.
واضـاف الجوهري الذي يديـر مطعما يف بغداد 

منذ شهر ”كان عيل أن اتخذ إجراًء رسيًعا، ولذا 
جئـت إىل بغداد وبدأت يف البحـث عن عمل عىل 

إنستغرام“.

واوضح التقرير انه ”ووفقا لألمم املتحدة يبلغ 
الحد األدنى لألجور الشهرية يف لبنان 675 ألف 
لرية اآلن اي حوايل 30 دوالًرا يف السوق السوداء، 

ويعيـش حوايل 80 يف املائة من السـكان اآلن يف 
فقر“.

مـن جانبه، قال سـفري لبنـان يف العـراق عيل 
حبحـب إن ”الحركـة مـن لبنـان إىل العـراق 
تضاعفت يف اآلونة األخرية“، مضيفا أن ”هناك 
أكثـر من 900 رشكة لبنانيـة تعمل يف العراق ، 
معظمها يف تجارة املطاعم والسياحة والصحة، 
كما ان هنـاك العرشات من االطبـاء اللبنانيني 
املستشـفيات  يف  خدماتهـم  يقدمـون  الذيـن 

العراقية“.
وبني التقريـر انه ”ومنذ االنتصـار عىل تنظيم 
داعش االرهابـي بدأ العراق ببطء يف اسـتعادة 
استقراره، واآلن تعج شوارع بغداد التي شهدت 
فظائـع ذات يـوم باملتاجـر التـي تصطف عىل 
جانبي الطرق الرئيسـية واملقاهي تفتح حتى 

وقت متأخر من الليل“.
الخبـري  “وبحسـب  انـه  اىل  التقريـر  واشـار 
االقتصـادي العراقي، عيل الـراوي، فإن العديد 
من الـرشكات اللبنانيـة أتت إىل العـراق ”ألنها 
تعرف بيئة االسـتثمار جيداً“، يف حني أن العديد 
من الـرشكات األجنبية من دول أخرى ”تخىش 

االستثمار“ بسبب املايض العنيف للبالد“.
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بغداد/ الزوراء:
تجاوزت مبيعات البنك املركـزي العراقي من العملة الصعبة للدوالر خالل 

شهر آذار/مارس املايض أكثر من 3 مليارات دوالر .
وذكـر مصدر أن البنك املركزي باع خالل شـهر اذار املـايض يف االيام التي 
فتـح فيها مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكـي 3 مليارات، و803 مليون، 
و565 الـف دوالر، وبمعـدل 181 مليوناً، و 122 الفـاً، و231 دوالراً يوميا، 
مرتفعة عن شـهر شـباط املايض الذي بلغ معدل املبيعات فيه 3 مليارات، 

659 مليونا، و 685 الف دوالر“.
واضاف ان االرتفاع يف مبيعات البنك الكلية جاء نتيجة تجاوز مبيعاته من 

الدوالر اىل اكثر من 200 مليون دوالر يوميا وابتداء من يوم 22 آذار.
واشار اىل ان معظم هذه املبيعات ذهبت عىل شكل حواالت للخارج لتمويل 
التجارة الخارجية، فيما بلغ سـعر بيع الدوالر املحول لحسابات املصارف 

يف الخارج، اضافة اىل البيع النقدي 1460 دينارا لكل دوالر.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية لليوم 

الرابع عىل التوايل، امس االحد.
وقـال مصـدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملـة ب   شـارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 
مـن الذهب الخليجي والرتكي واألوربي 393 الف دينار، وسـعر الرشاء 

389 الفاً، وهي نفس االسعار ليوم السبت.
وأشـار إىل أن سـعر بيـع املثقال الواحـد عيار 21 من الذهـب العراقي 
سـجل اسـتقرارا أيضاً عند 353 الـف دينار، يف حني بلغ سـعر الرشاء 

349 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجي عيـار 21 يرتاوح بـني 395 الف دينـار و 405 آالف، 
فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 355 الفاً و 365 الف 

دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار رصف الـدوالر األمريكـي مقابل الدينـار العراقي 
بشكل طفيف، امس األحد، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، 

فيما استقرت يف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلتا 
صباح امس ١٤٧١٥٠ دينارا عراقيا مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما 
سـجلت االسـعار ليوم السـبت ١٤٧١٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ 

دوالر امريكي.
وأشـار إىل أن اسـعار البيـع والرشاء اسـتقرت يف محـال الصريفة 
باألسـواق املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٧٥٠٠ دينار 
عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٦٥٠٠ 

دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسـعار الدوالر 
اسـتقرارا، حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٧٢٥٠ دينارا لـكل ١٠٠ دوالر 
امريكـي، وبلـغ سـعر الـرشاء ١٤٧٠٥٠ دينـارا لـكل ١٠٠ دوالر 

امريكي.

بغداد/ الزوراء:
طرح السـفري الرتكـي لدى بغداد، عـيل رضا غونـاي، امس األحد، 
عـىل وزارة الزراعة مرشوع إنشـاء غابات يف املحافظـات العراقية 

وبالخصوص الجنوبية منها ملكافحة ظاهرة التصحر يف البالد.
وذكرت وزارة الزراعية العراقية يف بيان: ان وزيرها محمد الخفاجي 
اسـتقبل امس السـفري غوناي، لبحث أطـر التعـاون الزراعي بني 

البلدين.
ووفقا للبيان، فإن الجانب الرتكي طرح إمكانية التعاون يف مجاالت 
مكافحة التصحر من خالل عرض مرشوع انشاء غابات يف مختلف 
املحافظات العراقية والسـيما الجنوبية وما يتوجب به من دراسـة 
انواع االشـجار التي تنسجم مع البيئة يف العراق، فضال عن مجاالت 

زراعية تتعلق بملف الدواجن واالعالف وتقانات الري املتطورة.
ونقـل البيان عن الخفاجي قولـه: ان هذه املبادرة سـيتم طرحها 
عىل مجلس الوزراء، ليتم دراستها واستحصال املوافقات األصولية 

بذلك.
وأضاف: ان هناك قرارات صدرت مؤخرا هي داعمة للقطاع الزراعي 

واالمن الغذائي يف البالد.
وأردف الوزيـر بالقـول: ان هنـاك مبالغ تم رصدهـا لدعم القطاع 
الزراعـي ملواجهة االزمـة الغذائية خالل الفرتة القادمة، مشـريا اىل 

امليزات الكثرية لتقانات الري وتقليل االستهالك بنسبة ٤٠٪.

بغداد/ الزوراء:
 “Christina” أعلنـت وزارة التجـارة، امـس األحد، عن وصـول الباخـرة
املحملـة بكمية 44 ألف طن من الرز التايلندي املنشـأ واملخصص لصالح 

السلة الغذائية الرمضانية.
وقالـت مدير عام الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية، ملى املوسـوي، يف 
بيـان تلقته ”الزوراء“: إن ”الباخرة وصلـت إىل منطقة االدالء يف ميناء أم 

قرص“.
وأضافت املوسـوي أن ”مالكات السـيطرة النوعيـة يف ميناء أم قرص مع 
فريـق الرقابة التجارية العائـد لدائرة الرقابة التجارية، بارشت بسـحب 
النماذج إلجراء الفحوصات املختربية عليها بغية التأكد من سـالمة املادة 

ومطابقتها للمواصفات“.
وأشارت املوسوي إىل ”قرب وصول كميات اخرى من مادة الرز وذلك دعما 

للسلة الغذائية“.

@pb»Ójfl@ä¸ÎÜ@paäbÓ‹fl@4@Úiaã”
ãËí@fi˝Ç@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a@¿@b–Ó–†@b«b–mäa@›vèÌ@ä¸Îá€a

@·Ó‹”�a@¿@ã‘nèÌÎ@ÜaáÃi

@ıbì„�@ÜaáÃi@Û‹«@Ô◊ãm@üã«
ÚÓ”aã»€a@pbƒœb0a@¿@pbibÀ

@åã€a@Âfl@Â†@—€c@44Äi@Ú‹‡´@ÒãÇbi
ãó”@‚c@›óm@á‰‹Ìbn€a

@÷aÏé˛a@¿@kÁâ€a@äb»éc@äaã‘néa
ÚÓ‹0a

بغداد/ الزوراء:
حـدَّد وزير الكهرباء وكالة، عادل كريم، امس األحد، رشطاً لتوفري الطاقة 
بالصيف الحايل أفضل من السـابق، فيما أشار اىل استكمال الربط الشبكي 

للطاقة مع تركيا.
 وقـال كريـم يف ترصيح صحفـي: إنَّ ”الصيف املقبل سـيكون أفضل من 
سابقه يف حال توفر الغاز والوقود للوزارة“، مبيناً أنَّ ”الوزارة لديها خطة 
ونأمل من اللجنة املالية تخصيص األموال السـتكمال املشاريع والنواقص 
وإنشاء الخطوط واملحطات ورشاء املحوالت ولدينا خطة وسيتم تنفيذها 

قريباً“.
 وأضاف أنَّ ”الوزارة استكملت جميع أعمال الصيانة“. 

“ الـوزارة اسـتكملت الربط  ـد الوزيـر أنَّ وبشـأن الربـط الكهربائـي، أكَّ
الكهربائـي مع تركيـا، والربط مع األردن تحت اإلنشـاء ”، مشـرياً اىل أنَّ 
”املفاوضات مستمرة بشأن الربط الكهربائي مع الخليج من اجل الوصول 

اىل اتفاقات ضامنة للطرفني“. 
“ املفاوضات مسـتمرة عن كلفة اإلنشاء والتعرفة ونأمل خالل  وأوضح أنَّ

األيام املقبلة الوصول اىل حلٍّ ُمرٍْض للطرفني“.

@¡iã€a@fib‡ÿnéa@Â‹»m@ıbiãËÿ€a
bÓ◊ãm@…fl@Ôÿjì€a

بغداد/ متابعة الزوراء:
ّرصح محافـظ إيـالم غـرب إيـران، 
يف  بـاإلرساع  نيـا،  بهـرام  حسـن 
االجـراءات التمهيديـة إلعـادة فتـح 
السـوق الحدوديـة يف منفـذ هاللـة 
ديـاىل  ملحافظـة  املحـاذي  الشـمايل 
العراقية، مبينا أنه يف القريب العاجل 
سيبدأ الجانب اإليراني بتصدير السلع 
والبضائـع من تلك السـوق بناًء عىل 

اتفاق بني املحافظتني.
وتحدث بهرام نيا يف ترصيح صحفي 
تناقلتها وسائل اعالم ايرانية رسمية 
امـس االحد، بشـأن مشـاوراته مع 
محافظـة ديـاىل حـول اعـادة فتـح 
السـوق الحدودية يف هاللة الشـمايل 
وتنمية التعـاون بني الجانبني، وقال: 
إن زيارتـه اىل محافظـة دياىل جاءت 
مـن اجل تنفيذ اتفاقيـة التعاون بني 

محافظتي ايالم ودياىل.
وأردف بالقـول: إنه خـالل اللقاء مع 
محافـظ دياىل تم التأكيـد عىل تنمية 
االقتصـادي والتجاري بني  التعـاون 
محافظـة  ان  وأعلنـا  املحافظتـني 

ايالم تمتلـك طاقة صـادرات االلبان 
البالسـتيكية  واملـواد  والفواكـه 
واالحجار والفلزات واالسـمنت حيث 
تم تمت املوافقة عىل قسـم منها من 

قبل محافظ دياىل.
وزاد محافـظ ايالم قائـال: ان جميع 
حاجات قطاعـات الزراعة والعمران 
والنسيج ومكائن شق الطرق املدرجة 
يف قائمـة الحظر قـد طرحت ايضا يف 
هـذا اللقـاء وحظيـت باملوافقة عىل 

تصديرها اىل محافظة ايالم.
ومىض بالقول: انه يف حالة اعادة فتح 
السـوق الحدودية يف هاللة الشـمايل 
سيجري قسم من الصادرات بصورة 

صادرات الشنطة او السيارات.
يذكر ان محافظ ايالم، حسـن بهرام 
نيا، وصل اىل محافظة دياىل العراقية 
صبـاح الجمعـة برفقـة عـدد مـن 
مسـؤويل املحافظة تلبيـة لدعوة من 

محافـظ ديـاىل مثنـى عـيل مهـدي.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت الرشكة العامـة للصناعـات البرتوكيمياوية، 
إحـدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن، امس االحد، 
عن انجاز مراحل ُمتقدمة يف تأهيل وتشـغيل مصنع 
البرتوكيمياويات اِستعداداً للدخول إىل مرحلة اإلنتاج 

الفعيل للُحبيبات البالستيكية ِخالل الفرتة املُقبلـة .
وقــاَل مدير عـام الرشكة، عبـاس حيــال، يف بيان 
اطلعـت عليـه «الـزوراء»: إن ”الوصـول إىل مراحـل 
ُمتقدمة يف العمل جاَء نتيجة إجراء عمليات الصيانة 
املُسـتمرة لألقسـام والوحـدات واملعامـل اإلنتاجية 
املُهندسـني  مـن  الرشكـة  لكـوادر  كبـرية  بجهـود 

والفنيني“.
وأكد حيال، ”املُبارشة بإنتاج غاز اإلثيلني وبُمستويات 
عالية وألول مرة منُذ قرابة الـ ( ١٥ ) عام حيث سيتم 
ضـخ الغاز إىل معمل واطئ الكثافة بواسـطة العامل 

املُساعد ( مـادة البريوكسايـد ) إلنتاج ُحبيبات البويل 
إثيلني واطئة الكثافة“.

الفتاً إىل أَن ”الرشكة بانتظار وصول العامل املُسـاعد 
ِخالل األسابيع القادمة يف الوقت الذي تستعد لتشغيل 
معمل واطـئ الكثافة ألغـراض االختبـار والفحص 

وتأكيد جاهزيته لإلنتـاج“.
فـي سـياٍق آخر، أكـَد ُمدير عام الرشكة ”اِسـتمرار 
العمل يف خط إنتاج الدفاتر املدرسـية يف مصنع ورق 
البرصة مع تحديث وإضافة مكائن وُمعدات لتطوير 

وزيادة اإلنتاج».
الفتـًا إىل «أَن املصنـع َسـْوَق كميـات مـن الدفاتـر 
وبانتظار العام الدرايس القادم لتسـويق كميات أكرب 
”، ُمشـرياً إىل أَن ”ُهنـاك ملفات اسـتثمارية بانتظار 
اِسـتحصال املُوافقات الالزمة لتطوير مصنعي ورق 

البرصة وورق ميسـان“.

÷aã»€a@…fl@ÚÌÜÎáy@÷Ïé@|n–i@ aãé�€@⁄ãznm@ÊaãÌg

ÂÄÓ‹Óq�a@åbÄÀ@xbÄn„g@ãÄíbj�m@ÊÜb»æaÎ@Ú«b‰ó€a



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7692   Mon   4     Apr     2022العدد:   7692    االثنين   4    نيسان     2022

ıa5©a@Ú‰ß@¿@›‡»€a@ùœãÌ@á‡´@ëäby
بغداد/ متابعة الزوراء

اكـد الالعب الدويل السـابق، حارس محمد، انه قدم اعتـذاره عن التواجد يف لجنه الخرباء 
التي تم تشكيلها مؤخرآ من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وبـني: كان األجـدر بهم أختيار عدد مناسـب جدا ، ومن الصعـب العمل يف ظل وجود ١٧ 
شخصية وهذا األمر سيخلق تقاطعات وخالفات يف اآلراء ووجهات النظر.

وكان االتحاد العراقي لكرة القدم كشف يف وقت سابق أسماء لجنة الخرباء لتطوير الكرة 
العراقيـة والتي تألفت من انور جسـام، وطارق عبد الرحمن، وخالـد كريم، وذو الفقار 
صالح، ونـزار ارشف، ورايض شنيشـل، وحارس محمد، ومحمد طـربة، وصالح رايض، 
وكاظـم الربيعـي، وعبد االله عبد الحميد، واكرم سـلمان، وصفوان عبـد الغني، ويحيى 

علوان، وحسن فرحان، وموفق عبد الوهاب.

ãºcÎ@ã–ñc

bË«Ï„@Âfl@ÒäbÌå@fiÎc@¿@‚ÏÓ€a@ÜaáÃi@›óÌ@ÚÓ„bjé�a@ÚÓjæÎ˛a@Ú‰v‹€a@êÓˆä

@äÎÜaÏ◊¸a@ÈuaÏÌ@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl
Òãój€a@Úƒœb´@¿@bÌÜÎ

ÚÓ€Îá€a@bÓ„bæc@Ú€Ï�i@¿@b‰Óybjé@Ú‹Óóy@Ú„Ï‹fl@Ú8Îc@Úné

بغداد/ مؤنس عبد الله 

بحضـور األمني العـام للجنة 

العراقيـة  الوطنيـة  األوملبيـة 

أُختتمت  الحميـد،  هيثم عبـد 

منافسات بطولة أندية العراق 

باملـواي تاي لفئة الشـباب يف 

األوملبيـة بمحافظـة  القاعـة 

بمشـاركة  املقدسـة  كربـالء 

400 العباً مثلوا 43 نادياً.

وحقـق نـادي النجـدة املركز 

البطولة،  األول ليفـوز بلقـب 

وحـّل يف املركـز الثانـي نادي 

نـادي  الكهربـاء فيمـا جـاء 

العـراق من محافظـة كربالء 

املقدسة باملركز الثالث.

وأشـاد األمـني العـام للجنـة 

العراقيـة  الوطنيـة  األوملبيـة 

بتنظيم البطولة، وعمل إتحاد 

املواي تاي وإهتمامه بالفئات 

العمريـة، وسـعيه املمنهج يف 

توسيع قواعد اللعبة يف عموم 

العراق.  

مـن جانبه، اكـد رئيس إتحاد 

اللعبة مصطفـى جبار علگ: 

ان إهتمـام إتحـاده بتنظيـم 

بطوالته يف عدد من املحافظات 

لتوسـيع  سـعيه  يف  ينـدرج 

قواعـد اللعبـة يف جميع ربوع 

إهتماماً  البالد لكونها أخـذت 

بّيناً يف الربنامج األوملبي الدويل 

بالسنوات االخرية.

منافسـات  وحـرض  هـذا  

مـن  العديـد  البطولـة 

الرياضيـة  الشـخصيات 

فضـًال عـن أعضـاء مجلس 

النواب يارس املالكي ومديحة 

الفتـالوي  ورائـد  املوسـوي 

وأحمد جواد مايض.

@Ú€Ï�i@k‘€@åã±@Òáv‰€a
@bm@aÏæbi@÷aã»€a@ÚÌá„c

بغداد/رحيم الدراجي 
يصل مسـاء اليـوم االثنـني اىل العاصمة 
بغـداد رئيـس اللجنة األوملبية االسـبانية  
أليخاندرو بالنكو يف زيارة رسمية للعراق 

تستغرق ثالثة أيام.
أعلـن ذلـك  مدير املكتـب االعالمي للجنة 
األوملبية  حسـني عيل حسـني، مبيناً ” ان  
بالنكو يـزور بغداد يف أول زيـارة لرئيس 
لجنـة أوملبية أوربية منـذ أكثر من نصف 
قرن حيث يرافقه وفد أوملبي إسباني رفيع 
املسـتوى يضم النائب األول فرانسيسكو 
فيدال غارسـيا وعدد مـن أركان األوملبية 

االسبانية“. 
وأوضـح ايضاً ”ان الزيـارة تأتي كخطوة 
جاّدة أوىل يف طريق تفعيل تفاصيل مذكرة 
التفاهـم الثنائـي املشـرتك التـي كانـت 

أبرمتهـا اللجنتان األوملبيتان الصديقتان، 
العراقية واألسبانية يف العاصمة مدريد يف 

شهر كانون الثاني املايض 
وختـم مديـر املكتـب االعالمـي حديثـه 
قائالً ”ان اللجنة األوملبيـة أعدت منهاجاً 
خاصاً للزيارة فيما سيعقد رئيس اللجنة 
األوملبيـة الوطنية العراقيـة رعد حمودي 
بالنكـو  أليخانـدرو  االسـباني  ونظـريه 
مؤتمـراً صحفيـاً موسـعاً عند السـاعة 
الحادية عرشة من صباح يوم غد الثالثاء 
يف صالة االجتماعات بمقر اللجنة األوملبية 

العراقية يف العاصمة بغداد“.
هـذا ويسـجل املكتـب االعالمـي للجنـة 
األوملبية الوطنية العراقية الدعوة لوسائل 
االعـالم لحضور وقائـع مؤتمـر يوم غد 

الثالثاء.

بغداد/ متابعة الزوراء
أبـدى االتحـاد اإلكـوادوري لكـرة القـدم 
موافقتـه املبدئيـة عـىل مالقـاة منتخبنـا 
الوطني يف مباراة ودية بمحافظة البرصة، 
قبل مشـاركة املنتخب الالتيني يف نهائيات 

كأس العالم 2022.
ووجـه رئيس اتحـاد الكرة عدنـان درجال 
عـىل هامش اللقاء مع نظـريه اإلكوادوري 
عىل هامـش قرعة مونديال قطـر، الدعوة 

ملنتخـب اإلكـوادور إلقامـة تحضرياتـه يف 
البـرصة أو بغداد.واوقعـت قرعة مونديال 
قطر منتخـب اإلكوادور ضمـن املجموعة 
األوىل باملونديـال، إىل جانب منتخبات قطر 
وهولندا والسـنغال، وسـيواجه العنابي يف 

أوىل مبارياتها بالبطولة.
ُيذكر أن االتحاد الياباني أكد، يف وقت سابق، 
رغبتـه يف لعـب مبـاراة ودية مـع املنتخب 

العراقي يف بغداد، قبل مونديال قطر.

بغداد / حسني الشمري
سـتة اوسـمة ملونة هي حصيلـة ابطال 
منتخب اتحاد السـباحة الباراملبي يف اليوم 
الثالث من منافسـات بطولة املانيا الدولية 
بمشـاركة 46 منتخبـا عامليا.وقال رئيس 
اتحـاد السـباحة الباراملبـي هاشـم فرز: 
عزز سـباحونا اوسـمتهم بإضافـة اربعة 
اوسـمة ملونـة جديـدة يف اليـوم الثالـث 
لرتتفـع غلتنـا اىل سـتة اوسـمة ملونة يف 
االيـام الثالثة االوىل مـن البطولة حيث نال 
السباح حسـني صاحب الوسام الذهبي يف 
فعالية 50 م صدر، كما حصل ابطالنا عىل 
الوسـام الذهبي الثانـي يف فعالية الربيد 4 
يف 100، وقـد تألف فريقنا من السـباحني 
قاسم محمد وحسـني صاحب ومصطفى 
عماد ومصطفى هاشـم ثم اضاف السباح 
حسـني صاحب وسـاما برونزيا يف فعالية 
50 م حرة وكان مسك الختام لليوم الثالث 
من البطولة  مع السباح قاسم محمد الذي 

خطـف الوسـام الربونـزي يف فعالية 400 
م حرة وهو الوسـام الرابع لـه يف البطولة 
بعـد ان كان قد حصل عىل وسـامني االول 
فـيض يف فعالية 200 حرة والثاني برونزي 
يف فعاليـة 50م ظهـر يف منافسـات اليوم 
االول والثانـي مـن البطولة.واضاف فرز: 

ان  النتائج املميـزة التي تحققت اكدت ان 
سـباحينا قـد اوفوا بعهدهـم يف ان يكونوا 
ارقاما صعبا يف منافسات البطولة املذكورة 
عىل الرغم من قوة املنافسني حتى بلغ عدد 
املنتخبـات املشـاركة اىل 46 منتخبا عامليا 

وهم يضمون خرية سباحي العالم  .

—v‰€aÎ@¡–‰€a@µi@Új‘mãfl@ÚËuaÏflÎ@@¡éÏ€a@¡–„@ÚœbÓõi@äáónæa@Ú†ãì€a@‚ÏÓ€a
@@@¡Óè‘n€a@Ú‘Ìã�i@ÊaäÎá€a@—„dnèm@äÎá€a@Ú‹v«

بغداد/ صالح عبد املهدي 
تعاود عجلة دوري الكرة املمتاز 
دورانها بعد فـرتة توقف قاربت 
الشـهر اكرامـا لعيـون املنتخب 
اختتـم رحلتـه   الـذي  الوطنـي 
الخائبـة يف تصفيـات مونديـال 
قطر 2022 مهدرا اسهل فرصة 
للتواجد يف املحفل الكروي العاملي  
حيث تقـام اليـوم مباراتان من 
اصل تسع لحسـاب الجولة رقم 
26 تـم توزيعها عـىل اربعة ايام  
بينما أجلت مباراة القوة الجوية 
وامانـة بغـداد  اىل اشـعار اخـر 
بسبب ارتباط االول يف منافسات 

دوري ابطال اسيا .

Úzˆ˝€bi@ÂÌäbßa@ıb‘€
اوىل مباريـات اليـوم  تقـام عند 
السـاعة الثالثة والنصف عرصا 
وتجمـع بـني النفـط  صاحـب 
 39 برصيـد  السـادس  املركـز 
نقطة مع ضيفه وجاره يف الئحة 
الرتتيـب  النجف ولـه 37 نقطة   
واقـل مايقـال عن هـذه املباراة 
انهـا تبـدو متكافئة سـيحاول 
قاسـم    باسـم  تالمـذة  فيهـا 
الخروج بنتيجـة ايجابية تؤمن 
لهـم املحافظـة عـىل مركزهـم  
وانتظـار أي تعثـر  مقبل لنفط 
الوسـط للتقـدم  باتجـاه املركز 
الخامـس بينما يريدهـا النجف 
ومدربه حسن احمد  فرصة لرد 
الدين للنفطيـني وبالتايل  تبادل 
املراكز معهم السـيما وان احمد  
يعرف جيدا خبايا  منافسه  بعد 
ان قاده لفرتة ليسـت بالقصرية 
حقق  خاللها نتائج  رائعة اهلته 
للمشـاركة يف البطولـة العربية  
كمـا ان الفريق اسـتعد جيدا يف 
فرتة التوقف  وخـاض عددا من 
املباريات التجريبية منها تعادله 
مع الديوانية بدون اهداف  ومع  
منتخب الشـباب بنفس النتيجة 
لـكل  بهدفـني  سـامراء  ومـع 
منهمـا , وكانت مبـاراة الذهاب 
التـي جرت يف ملعـب النجف  قد 
اسـفرت عن فـوز النفط بهدف 

دون مقابل  حمل امضاء املدافع  
املتقدم  بيار ابو بكر عند الدقيقة 

االخرية من عمر املباراة .

ÚÓflÏv:a@ÙÏ‘€a@ aãñ
ويف السـاعة العارشة ليال يشهد 
ملعب النجف االوملبي مباراة من 
الـوزن الثقيـل تجمـع الرشطة 
 67 ولـه  بالصـدارة   املتبخـرت 
نقطـة بمضيفـه نفط الوسـط 
صاحب املركـز الخامس برصيد 
44 نقطـة , ويف قراءة  مخترصة 
لهـذه املباراة نجد بـان الرشطة 
سيسعى بكل قوة  للخروج فائزا 

وبالتايل االقرتاب من حسم الدرع 
مبكرا السيما وان الفريق يتفرد 
عن سـائر فرق الدوري بالكثري 
مـن  عنارص القوة فهـو  االكثر 
21مبـاراة ) واالفضـل   ) فـوزا 
هجومـا ( 43 هدفـا ) واالقـوى 
دفاعـا ( 12 هدفـا )  كمـا انـه 
الفريـق  الوحيد الـذي لم يتذوق 
طعم الخسـارة حتى االن  وفوق 
هـذا وذاك يضـم بـني صفوفـه  
ابـرز املحرتفـني  ويف مقدمتهـم 
هداف الـدوري محمـود املواس 
برصيـد 15 هدفـا بجانب نخبة 

مـن العنـارص الدوليـة املحليـة 
ناهيك عن عودة العبيه املصابني 
وابرزهـم الثالثي محمد قاسـم 
وعالء عبد الزهرة وسـعد ناطق  
, اما نفط الوسـط الـذي عاد له 
مدربـه عبد الغني شـهد فيمني 
النفـس  بتحقيـق ماعجـز عنه 
االخـرون  والحـاق اول هزيمـة 
باملتصـدر السـيما وان الفريـق 
يضـم هـو االخر قـوة هجومية 
ضاربة دك بها شـباك منافسيه 
35 مـرة وضعتـه كثاني  افضل 
الفـرق يف الجانـب الهجومـي , 

وكانت مباراة الذهاب التي جرت 
بـني الفريقني يف ملعب الشـعب 
الـدويل قـد انتهـت رشطاويـى 
بثالثية دون رد  سجلها محمود 
والبديـل  ( هدفـان   )  املـواس 

احمـد زيـرو  وحصـل خاللهـا 
املحرتف العاجي يف صفوف نفط  
الوسط فلورنت ديدر عىل بطاقة 

حمراء .

ÚÌäÏé@µœaá:a@Ú‡”@
وقبل انطالق منافسـات الجولة 
رقـم 26 مـازال املحـرتف الدويل 
السـوري يف صفـوف الرشطـة 

محمـد املـواس يتقـدم  الئحـة 
هـدايف الدوري برصيـد 15 هدفا  
جلبـت  مؤثـرة  اهـداف  بينهـا 
الفوز لفريقه وهي هدف الفوز 
الوحيـد  عـىل الطلبـة  بالـدور 
االول  وهـدف الفـوز الثالث عىل 
زاخو يف الـدور الخامس  وهدف 
الفـوز الوحيد عىل القوة الجوية 
يف الـدور الثامن  وهـدف مماثل 
مـن ركلة جزاء بمرمى الكرخ يف 
الـدور الرابع عـرش  واخر  بذات 
الطريقة بمرمـى اربيل يف الدور 
الثانـي والعرشيـن , كما تضمن 

رصيد املواس هدف بمرمى نفط 
البرصة يف الـدور الرابع وهدفني 
بمرمـى نفـط الوسـط يف الدور 
السـابع  وهدف مـن ركلة جزاء  
بمرمـى نفـط ميسـان يف الدور 
الثانـي عـرش وهدفـني بمرمى 
املينـاء يف الـدور الخامس عرش 
وهـدف  بمرمى بغـداد  يف الدور 
السادس عرش  وهدف من ركلة 
جـزاء بمرمـى الـزوراء يف الدور  
السـابع عـرش وهـدف  بمرمى 
الديوانية يف الدور التاسـع عرش 
واخريا هدف بمرمى نفط البرصة 

يف الدور الثالث والعرشين.
الهدافـني  أمـا وصافـة الئحـة 
فذهبت اىل املحرتف الجزائري يف 
صفوف الزوراء الهواري الطويل  
وله 10 اهداف بينما جاء باملركز 
الثالـث  ثالثة العبـني لكل منهم 
9 اهـداف  وهم العـب الكهرباء 
مهيمن سـليم مالخ والعب نفط 
الوسط مهند عبد الرحيم  والعب 
نوروز اسـو رستم يتبعهم ثالثة 
العبني ايضا  لكل منهم 8 اهداف 
وهـم حمـادي احمد مـن القوة 
مـن  رمضـان  ووكاع  الجويـة 
الطلبـة وحيدر عبـد الرحيم من 

نفط البرصة .

@bËibzñc@á„b»m@üä¸a
ومـن الالفت لالنظـار يف  دوري 
املوسـم الحايل ان االرض عاندت 
اصحابها ولم تقـف اىل جانبهم 
يف 64 مبـاراة من اصل املباريات 
التـي جـرت حتـى اآلن وعددها 
فريـق  وكان  مبـاراة،   250
الفرق خسـارة  اكثـر  سـامراء 
عىل ارضه سـواء يف سـامراء او 
التاجي او بغـداد  حيث  تعرض 
للهزيمة ثماني مرات عىل مرأى 
ومسـمع من جماهريه املحبطة 
والتي باتت تتوقع  عودة الفريق 
اىل الدرجة االوىل، وبعد سـامراء 
تأتـي فـرق الكـرخ والصناعـة 
كل  وخـرس  ميسـان   ونفـط 
منها خمس مباريـات يف ملعبه 
والكهربـاء  بغـداد  امانـة  ثـم 

والديوانيـة  والـزوراء  واربيـل 
والنجـف بأربـع مباريـات لكل 
منهـا  وكانت اقـىس الهزائم يف 
هـذا االطـار تلـك التـي تعرض 
لهـا النجف  امـام نفط البرصة 
دون  اهـداف  اربعـة  وقوامهـا 
مقابـل، وإذا اسـتثنينا الرشطة 
الذي لـم يخرس حتـى اآلن فإن 
القاسـم هـو الفريـق الوحيـد 
الـذي لم يتعـرض للخسـارة يف 
ملعـب الكفل الذي اختاره ارضا 
مفرتضة له حيث تعادل يف تسع 
مباريـات اثمنهـا امـام الزوراء 
والقـوة الجويـة بينمـا فـاز يف 
ثـالث مباريـات  جـاءت تواليـا 
 عـىل النجـف والكهربـاء ونفط 

البرصة.

µœ6z‡‹€@Òãq˚fl@pb‡ói
اذا  استثنينا  املحرتف السوري يف 
صفوف الرشطة محمود املواس 
الـذي يرتبـع عـىل الئحـة هدايف 
الـدوري حتى االن  سـنجد اكثر 
من محـرتف اخر فرض نفسـه  
واثبت حضوره مـن خالل االداء 
الجيـد الذي قدمـه وبذلك كانت 
حصيلة املحرتفني 86 هدفا حتى 
االن بينها 15 هدفا لفريق زاخو 
جـاءت  سـتة منها عـن طريق 
سـانتوس  لـوكاس  الربازيـيل 
الكامروني  واربعة عـن طريـق 
فرانك سـيدرك وثالثة  للربازييل 
االخـر برونو اوليفـريا  وهدفني 
ملواطنـه كايك اوليفـريا، وهناك 
10 اهداف لنفط الوسـط جاءت 
اربعة منها  عـن طريق العاجي 
فلورنـت ديدر  وثالثـة للتونيس 
احمد بن عمار وهدفني للمغربي  
املنصوري وهدف للسوري  عمر 
خالد قردغيل، ثم سـبعة اهداف 
للطـالب بينهـا اربعة للسـنغايل 
ادريسـا نيانـغ وثالثـة للغانـي 
ستيفن بافور، والبد من االشادة 
الكامروني  املحرتف  بمجهودات 
يف صفـوف فريق نفـط البرصة 
باتريـك نجومبي الذي سـجل 6 

اهداف .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
العدد الثاني والسـبعون مـن صحيفة الريايض التي 

تصدر عـن االتحـاد العراقـي للصحافـة الرياضية 

رأى النـور امس االحد، وتضمـن العديد من املقاالت 

واالخبـار واملواضيـع الخاصـة برياضة كـرة القدم 

وبقيـة األلعـاب األخرى التي زينـت بأقالم صحفية 

مرموقة، خالص االمنيـات ألرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم األيام.

 ******************

الزميـل الصحفي، طه الجنابي، احتفل بعيد 

ميـالده قبـل أيام قليلـة، خالـص االمنيات 

لزميلنـا بالعمـر املديد ومواصلـة النجاح يف 

حياته ومشواره املهني.



فرض التعادل اإليجابي (1-1) نفسـه 
عىل مواجهة مانشسرت يونايتد وليسرت 
سـيتي، عىل ملعب أولد ترافورد، ضمن 
الجولة رقـم 31 من الدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
التسـجيل  سـيتي  ليسـرت  وافتتـح 
كيليتـيش  عـرب   (63) الدقيقـة  يف 
إيهياناتشـو، ثم تعادل فريد ملانشسرت 

يونايتد يف الدقيقة 66.
ورفـع مانشسـرت يونايتـد رصيده إىل 
51 نقطة يف املركز السـادس، كما رفع 
ليسـرت سـيتي رصيده إىل 37 نقطة يف 

املركز التاسع.
أتلتيكو يواصل حصد النقاط

اقتسـم أتلتيكو مدريد وصافة الدوري 
اإلسـباني، مـع إشـبيلية، بفضل فوزه 
الكاسح عىل ضيفه ديبورتيفو أالفيس 

4 /1، السبت، يف املرحلة الثالثني.
ويف مباريات أخـرى تغلب ليفانتي عىل 
فياريال 2 / صفر، كما فاز خيتايف عىل 

ريال مايوركا 1 / صفر.
وعىل ملعب واندا ميرتوبوليتانو، حسم 
أتلتيكـو فوزه عىل أالفيـس يف آخر ربع 

ساعة.
وتقدم الربتغـايل  جواو فيليكس بهدف 
تعـادل  ثـم   11 الدقيقـة  يف  ألتلتيكـو 
جونزالو إسكاالنتي ألالفيس يف الدقيقة 

.63
وأضاف املهاجـم األوروجواياني لويس 
سـواريز الهـدف الثانـي ألتلتيكـو من 
رضبـة جـزاء يف الدقيقة 75 ثم سـجل 

فيليكـس الهـدف الثانـي لـه والثالـث 
ألصحاب األرض يف الدقيقة 83.

ويف الدقيقـة األخرية من املباراة سـجل 
سـواريز الهـدف الثانـي لـه والرابـع 

ألتلتيكو مدريد.
الفوز رفـع رصيد أتلتيكو إىل 57 نقطة 
يف املركـز الثالث بفـارق األهداف فقط 
عن إشـبيلية، الوصيـف، وتوقف رصيد 

أالفيس عند 22 نقطة يف املركز األخري.
وعـىل  ملعـب سـيوتات دي فالنسـيا 
سـجل خويس لويـس موراليـس هديف 
ليفانتي يف شـباك فياريال يف الدقيقتني 

69 و90 .
ورفع ليفانتي رصيده بذلك إىل 22 نقطة 
يف املركز التاسع عرش قبل األخري بينما 
تجمد رصيد فياريـال عند 45 نقطة يف 

املركز السابع.
وتغلـب خيتـايف عىل ريـال مايـوركا 1 
/ صفـر يف وقت سـابق لريفـع خيتايف 
رصيـده إىل 32 نقطة يف املركز الخامس 
عـرش ويتجمد رصيد مايـوركا عند 26 

نقطة يف املركز الثامن عرش.
ويدين خيتايف بفضل كبري يف هذا الفوز 
لالعبه بورخا مايورال الذي سجل هدف 

املباراة الوحيد يف الدقيقة 82.
وشـهدت املبـاراة أيضـا طـرد فرانكو 

روسو العب مايوركا يف الدقيقة 64.
التسيو يتمسك بالحلم األوروبي 

ـ تمسك التسيو بحلم خوض البطوالت 
األوروبية بعد فوزه 1-2 عىل ساسولو، 
ليحافظ عىل املركـز الخامس بالدوري 

اإليطايل واملؤهل إىل الدوري األوروبي.
وعىل أرضيـة امللعب األوليمبي يف روما، 
تقـدم أبناء العاصمـة بهدف أول حمل 
توقيع مانويل الزاري (17)، ثم أضاف 
سريجي ميلنكوفيتش سافيتش الهدف 

الثاني ألصحاب األرض 51.
وسـجل حامد جونيور تراوري الهدف 

الوحيد لساسولو 90+4.
بهـذا الفـوز، رفع التسـيو رصيده من 
النقـاط إىل 52 نقطة يحافـظ بها عىل 
املركـز الخامس من جدول الكالتشـو، 
بينمـا تجمـد رصيد ساسـولو عند 43 

نقطة يف املركز التاسع.
اليبزيج يعرقل دورتموند 

ـ صعـق اليبزيـج مضيفـه بوروسـيا 
دورتموند بنتيجة (4-1)، خالل مباراة 
الفريقـني، ضمـن منافسـات الجولـة 

28 من البوندسـليجا، ليحـرم اليبزيج 
مضيفه من فرصة الحفاظ عىل الفارق 
بينـه وبـني متصـدر البطولـة بايـرن 

ميونيخ.
وعىل أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك 
معقل دورتموند، تقـدم اليبزيج بهدف 
أول يف الدقيقـة 21 حمل توقيع كونراد 
اليمر، الذي عاود زيارة شـباك أصحاب 

األرض بهدف ثاٍن (30).
اليبزيـج  عـزز  الثانـي،  الشـوط  ويف 
مـن   (57) ثالـث  بهـدف  أفضليتـه 
كريسـتوفر نكونكـو، ثم نجـح دونيل 
مالـن يف تضييـق الفـارق بهـدف أول 
ووحيد ألسـود فيسـتفاليا (84)، لكن 
داني أوملو عاد ليوسـع الفـارق مجددا 

بهدف رابع لاليبزيج (86).
بهذه الخسـارة، يتجمد رصيد بروسـيا 
دورتمونـد عنـد 57 نقطـة يف وصافـة 
بايـرن  املتصـدر  خلـف  البوندسـليجا 

ميونخ ولديه 66 نقطة.
بينما تقدم اليبزيج إىل املركز الرابع، بعد 
أن أضـاف 3 نقاط لرصيده الذي أصبح 
48 نقطـة وتفصله فقـط 3 نقاط عن 

باير ليفركوزن صاحب املركز الثالث.

7الرياضي
‚á‘€a@Òãÿ€@ÚÓiÎäÎ˛a@pbÌäÎá€a

ÚœbñÏ€a@Û‹«@ÚÓ‹Ójíg@·yaçÌ@áÌäáfl@ÏÿÓn‹mcÎ@NN@>Óé@6èÓ€Î@ánÌb„ÏÌ@6èì„bfl@fiÜb»m

fibÌá„Ïæa@·‹y@’Ìã†@Û‹«@ãƒn‰fl@ädq@NN@ŸÓ‹œ@oœbì„bflÔ„Î6ÿ€g@‚˝«g

fib�i˛a@äÎÜ@ÔˆbË„@…iä@›j”@pbibÓÀ

@bè„ãœ@|íãÌ@êÌ7u@Ê¸c
ã�”@fibÌá„Ï∑@wÌÏnn‹€

@áö@Ò7j◊@Ú◊ã»fl@‚á‘‰é@Z¸ÏÌÜäaÏu
ÚvÓn‰€a@›j‘n„Î@fiÏiã–Ó€

oÉÓ€@ái@ÚÓzõn€a@äã‘Ì@ëÏn‰œÏÌ

“aá:a@êÿÓ‹Óœ@ÎaÏß@xbnÆ@ZÏÿéaäb◊
قال البلجيكي يانيك كاراسـكو، جناح أتلتيكـو مدريد، إن الربتغايل 
جـواو فيليكـس الذي أحرز هدفـني يف انتصار الفريـق عىل أالفيس 
(1-4)، أدرك هـذا العـام أن ”املجموعة أهم من الفـرد“، مربزا أنه 
العب مهم يف الوقت الحايل بالنسبة للروخيبالنكوس.وقال كاراسكو 
يف ترصيحات ملحطة (موفيسـتار)، عقب املباراة التي أقيمت الليلة 
املاضيـة يف الجولة الـ30 من الدوري اإلسـباني: ”نعـرف أن جواو 

يمتلك موهبة كبرية للغاية ولكن أحيانا 
ال تكون املوهبة كل يشء“.

وأضاف: ”العمل مهم وكذلك التفكري يف 
الفريق وليس التفكري يف نفسه وجواو 
أدرك هـذا العـام الجـاري وعمـل بجد 
وأدرك أن املجموعة أهم من الفرد واآلن 
هـو العب مهم لنـا. نحتاج لـه هكذا. 
نحتاج لجـواو فيليكس الهداف“.وعن 
تحقيق أتلتيكو االنتصار السادس عىل 
التوايل علق كاراسكو: ”عشنا لحظات 
صعبة هـذا املوسـم ولكـن الفريق لم 
يستسـلم أبـدا والليلـة كانـت خاصة 
بالنسـبة لنا. نهـدي هذا الفـوز لوالد 
(املدرب دييجو) سـيميوني (الذي تويف 
األسبوع املايض) ولسيميوني نفسه“.

وحول مواجهة مانشسرت سيتي يف ربع 
نهائـي دوري األبطـال الثالثـاء املقبل 
قال كاراسكو: ”تنتظرنا مباراة صعبة 
واألفضل دوما التحـيل بالثقة من أجل 

تحقيق نتيجة جيدة هناك“.
وعلـق كاراسـكو عـىل جلوسـه عـىل 

مقاعد البدالء يف مبـاراة أالفيس، قائال: 
”املدرب يعرف أنني مهم سواء خارج أو داخل امللعب وأحاول تقديم 
أقىص ما لدي يف أي لحظة أتمكن فيها من اللعب مع هذا الفريق“.

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

كشـف تقريـر صحفـي إيطـايل، عـن 
نيـة يوفنتـوس التخلص مـن الهولندي 
ماتيـاس دي ليخـت، مدافـع الفريـق، 
يوفنتـوس،  املقبـل.وودع  الصيـف  يف 
دوري أبطـال أوروبـا مـن دور الــ16، 
وباتـت حظوظه صعبـة يف تحقيق لقب 
الكالتشيو.وبحسب صحيفة ”ال جازيتا 

ديلو سبورت“ اإليطالية، فإن يوفنتوس 
يسعى إلعادة بناء الفريق من جديد بعد 
التوديع املزري لدوري أبطال أوروبا أمام 

فياريال، من الدور ثمن النهائي.
دي  أن  إىل  الصحيفـة،  وأشـارت 
ليخت يقـرتب أكثـر وأكثر مـن اللحاق 
باألرجنتيني باولو ديبـاال، والرحيل عن 
البيانكونـريي بالصيـف املقبـل، برشط 

تلقي عرض قيمته 85 مليون يورو.
وأعلن يوفنتوس رسـمًيا، قبل عدة 

أيـام، رحيـل ديباال عقـب انتهاء 
عقـده يف صيـف 2022؛ لعـدم 
التوصـل التفاق بشـأن توقيع 
عقـد جديد.ومن املعـروف أن 
دي ليخت يلقى اهتماًما كبريًا 
مـن جانـب برشـلونة، لكـن 

قيمته املادية سـتجعل من 
الصعـب انتقالـه للفريـق 
الكتالونـي، يف ظـل األزمة 

املاليـة التـي يعاني منها 
النادي. 

علق بيب جوارديوال، مدرب مانشسـرت سـيتي، عىل املنافسة رفقة ليفربول عىل 
لقـب الـدوري اإلنجليزي، بعد التغلـب عىل برينيل بهدفـني دون رد، ضمن لقاءات 
الجولـة 31 من الـدوري اإلنجليـزي املمتاز.وقال جوارديـوال يف ترصيحات عقب 

سـنوات ونحن نخوض تلك املباراة نقلها موقع ”بـي. بي. يس“: ”منذ 
وهذا ساعدنا كثريًا، ولكن ال النوعيـة من املباريات، سـجلنا مبكرًا 

الهدف الثالث أوالرابع“.تنتهي املباراة حتى تسـجل 
”أرضيـة  امللعـب كانـت صعبـة بسـبب وأضـاف: 

طـول  العشـب وعـدم وجـود مياه، ارتفـاع 
يل  لتـا با األرضية كانت بطيئة للغاية، و
لكـن  أبلينـا البـالء الحسـن وفزنـا و

باللقاء“.
وتابـع جوارديـوال: ”املبـاراة املقبلة يف 
ونعـرف  ليفربـول،  أمـام  الربيمريليـج 
بأنهم سـيفوزون تقريًبا بـكل املباريات، 
ونأمـل أال يحدث ذلـك يف املبـاراة املقبلة، 
لكن سـنحاول القيـام بنفس اليشء، ومن 
بعده هناك أتلتيكو مدريد ومن ثم ليفربول 

مرة أخرى“.
 : تـم أ ”عندما تصل إىل شهر مايو/آيار وأنت تنافس و

باللقب  فهذا يعني أنك حظيت بموسـم رائـع، التواجد للفـوز 
عملنـا بقـوة يف كل موسـم، يجـب اإلشـادة بكل يف تلك املكانة بسـبب 

املنظومة، سـنقاتل، خصمنا صعب وجيد ولكن سـنقدم معركة كبرية وسنتقبل 
النتيجة“.

سيكون اإلنجليزي كايل ووكر مدافع مانشسرت سيتي والبلجيكي 
يانيك كاراسـكو جنـاح أتلتيكو مدريد، الالعبـني الوحيدين اللذين 
سـيغيبان عـن ذهاب ربـع نهائـي دوري األبطال بسـبب عقوبة 

اإليقاف.
وسيقيض كالهما ثالث مباراة إيقاف يوم الثالثاء املقبل يف مواجهة 

بني بيب جوارديوال ودييجو سيميوني عىل ملعب االتحاد.
وهنـاك العبـون مهـددون باإليقاف حـال حصولهم عـىل بطاقة 
صفراء، وهم الربتغايل جواو كانسيلو والبلجيكي كيفني دي بروين 

والربازييل جابرييل جيسوس العبو السيتي.
عـالوة عـىل الربتغايل جـواو فيليكـس واملكسـيكي إكتـور إيريرا 
والفرنـيس جيوفـري كوندوجبيـا واإلسـباني ماركـوس يورنتي 

واملوزمبيقي رينيلدو واألوروجوائي لويس سواريز العبو األتلتي.
ويف مبـاراة تشـيليس أمام ريـال مدريد سـيكون اإلنجليزي روبن 
لوفتوس تشـيك العب الفريق اللندني والربازييل إدير ميليتاو العب 

الفريق املدريدي هما املحذران من اإليقاف.
وينطبق نفس املوقف عىل ألربتو مورينو وداني باريخو والحارس 
جريو رويل بصفوف فياريال، الذي سـيواجه بايرن ميونيخ والعبه 

الفرنيس لوكاس إرنانديز هو الوحيد املهدد باإليقاف بصفوفه.
أمـا بنفيـكا فاملهـددون لديـه باإليقاف هـم كل من رافا سـيلفا 
وأليخاندرو جريمالدو وجونسالو راموس وجواو ماريو ونيكوالس 
أوتامينـدي وجوليان فيجل ورومان ياريمتشـيوك، ويواجه نفس 

الوضع يف خصمه ليفربول الالعبان ساديو ماني وديوجو جوتا.

تحـدث املدرب الفرنـيس املخرضم، أالن جرييس، عـن قرعة كأس 
العالم 2022، وحظوظ منتخب بالده يف مونديال قطر.

وقال جرييس يف ترصيحات تلفزيونية: ”يف هذه النسخة من كأس 
العالـم ننتظر من فرنسـا أن تقـدم أداء جيدا فهم أبطـال العالم، 
ونأمل أن تكون كل عوامل النجاح متوفرة لهم لتكرار إنجاز 2018 

فمنتخب الديوك مرشح للقب“.
واضـاف مـدرب تونس والسـنغال األسـبق: ”سـعيد جـدا بتأهل 
منتخبي تونس والسـنغال خصوصا العبـي املنتخبني الذين عملت 

معهم عىل مدار عامني بالسنغال وعام بتونس“.
وحول تباين مسـتوى محمد صالح بـني منتخب مرص وليفربول، 
أوضح املـدرب الفرنيس املخرضم: ”ننتظـر الكثري من العبني مثل 

صالح وماني مع منتخبات بالدهم مثل أنديتهم“.
وزاد: ”املشـكلة التـي تواجهه صـالح عندما ينضـم ملنتخب بالده 
هـي أن يجد نظام اللعب الذي يناسـبه، يف ليفربول الجميع يعرفه 
ويسـتوعب نظام اللعب، أمـا يف منتخب مرص ال يجد نفس معايري 

اللعب“.
وأكـد: ”أعتقد أن محمد صـالح لديه دوافع اللعـب مع مرص لكن 
اإلطـار العام الـذي يلعب فيه ال يسـمح فيه بالتعبري عن نفسـه، 
لذلـك ليس بالرضورة أن يجد نفـس املنظومة التي يلعب فيها من 

ليفربول“.
وواصل: ”الفريق اإلفريقي صاحب الحظوظ األعىل يف املونديال هو 
السنغال، وذلك بسبب املجموعة التي يتواجد فيها فهي يف املتناول، 

حيث يمكنه التأهل لدور الـ16“.
وأتـم: ”املرشـح لحصد لقـب املونديال هو فريق سـبق لـه الفوز 
بالفعـل بالكأس مثل املنتخبات األوروبيـة أو الالتينية التي توجت 

باللقب من قبل، لكن لن يحصل منتخب جديد عىل اللقب“.
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بعد عامني من الهزيمة الثقيلة 6-0 أمام 
املنتخب اإلسـباني يف دوري أمـم أوروبا، 
سـتكون الفرصة سـانحة أمام املنتخب 
األملاني (مانشـافت) لرد االعتبار يف كأس 

العالم 2022 بقطر أواخر العام الحايل.
وأوقعـت قرعـة املونديـال التـي أجريت 
مساء الجمعة املايض يف الدوحة، املنتخبني 
سويا يف املجموعة الخامسة مع املنتخب 
الياباني والفائز من مباراة امللحق القاري 

(كوستاريكا × نيوزيلندا).
ويلتقـي الفريقان اإلسـباني واألملاني يف 
الجولة الثانية من مباريات املجموعة يوم 
27 نوفمرب/ ترشين الثاني بعد 4 أيام من 
مواجهتـي الجولـة األوىل التي تلعب فيها 
أملانيا ضد اليابـان ويواجه فيها املنتخب 

اإلسباني الفائز من امللحق.
الثالثـة مـن مباريـات  الجولـة  وتقـام 
املجموعـة يف األول من ديسـمرب/ كانون 
األول املقبل حيث يلتقي املنتخب اإلسباني 
نظريه اليابانـي وتلعب أملانيا أمام الفائز 

من امللحق.
وخاض املنتخـب األملانـي القرعة ضمن 
منتخبات املسـتوى الثاني بسبب نتائجه 

املتواضعة يف السنوات القليلة املاضية.
ورصح مانويل نوير حارس مرمى وقائد 

أملانيا إىل محطـة ”ماجنيتا“ التلفزيونية 
قائال: ”كان واضحا أننا سنواجه منافسا 

رائعا من املستوى األول“.
املواجهـة  سـتكون  ”اآلن  وأوضـح: 
مـع إسـبانيا. لدينـا تجـارب سـلبية يف 
مواجهتهـم باملايض. لكننـي ال أعتقد أن 
هذا سـيحدث لنـا مرتـني... لدينا (حلم) 
واحد هو الفـوز باللقب العاملـي. لم نؤد 
بشـكل جيد تمامـا يف البطـوالت األخرية 
ونرغب يف تصحيح هذا“.وتغلبت إسبانيا 
عـىل أملانيا يف نهائـي كأس أوروبا (يورو 
2008) كمـا تغلب عليه بعدها بعامني يف 

قبـل نهائـي مونديـال 2010، قبل الفوز 
الساحق بسداسية نظيفة عىل مانشافت 

يف دوري أمم أوروبا قبل عامني.
وأسهمت هذه الهزيمة القاسية يف رحيل 
املـدرب يواخيم لـوف عقب نهايـة يورو 
2020، التـي أقيمـت يف منتصـف عـام 
2021، وذلـك بعدمـا ظـل يف منصبه 15 

عاما.
قـاد  لـوف  وكان 

إىل  املانشـافت 
العاملـي  لقبـه 
يف  الرابـع 

كأس العالـم 2014 بالربازيل، لكنه خرج 
مـن دور املجموعات يف مونديال روسـيا 

.2018
كمـا خـرج مع منتخـب أملانيـا من ثمن 
نهائـي يـورو 2020، بعدمـا بلـغ املربع 
الذهبـي عىل األقل يف ثالث نسـخ متتالية 
من البطوالت الكبرية (كأس العالم وكأس 

أمم أوروبا) .
وتوىل هانز فليك الذي كان مساعدا للوف 
يف 2014، املسـؤولية خلفـا لـه. ويرغب 
فليك يف تقديم الفريق بشـكل جديد قادر 

عىل املنافسة عىل اللقب.
وبعد انتهاء القرعة، ظهر لوثار ماتيوس 
الـذي كان قائدا للمنتخـب األملاني الفائز 
بلقب كأس العالم 1990 ولويس إنريكي 
املديـر الفني للمنتخب اإلسـباني سـويا 

أمام عدسات املصورين يف الدوحة.
وكان إنريكـي وصـف املجموعـة بأنهـا 
”رائعـة“ فيما قال فليك يف ترصيحاته إىل 
شـبكة ”إيه آر دي“ األملانية التلفزيونية: 
”إنها مجموعة مثرية وليست سهلة. لكن 

لدينا طموحات كبرية وهو تحد مثري“.
وأشـار فليك إىل أن املنتخب اإلسـباني 
”مرشـح بارز للفوز باللقب“ وأنه 

مرشح بقوة لتصدر املجموعة.

وأكـد فليـك أنـه لـن يسـتهني باملنتخب 
الياباني الذي كان يعتـزم مواجهته وديا 

قبل بداية البطولة.
وقـال فليـك: ”املنتخب الياباني مشـارك 
دائـم يف املونديـال، ويمتلـك العديـد مـن 
الالعبني يف الدوري األملاني، لهذا يتمتعون 
بإمكانيات عديدة. كنا نرغب يف مواجهته 

وديا، لكن هذا لم يعد متاحا“.
ولـم يتعـرف املنتخـب األملانـي بعد عىل 
املنافس اآلخر يف املجموعة، لكنه سبق أن 
تغلب عىل املنتخب الكوسـتاريكي 2-4 يف 
افتتـاح مونديـال 2006 بأملانيا، كما فاز 
0-2 يف مواجهتـه الوحيدة السـابقة ضد 

نيوزيالندا يف كأس القارات 1999.
ومنـذ توليه املسـؤولية لم يخـرس فليك 
أي مبـاراة مع املانشـافت حيث حقق 8 
انتصارات وتعـادل يف مباراة واحدة حتى 

اآلن.
ويهدف فليك إىل تجهيز الفريق للمونديال 
من خالل مبارياته أمام منتخبات إيطاليا 

وإنجلرتا واملجر يف صيف هذا العام.
مونديـال  يف  مشـاركته  بـدء  وبمجـرد 
2022 يف قطر، لن يعتـرب فليك أي مباراة 
الفـرق  ”كل  فليـك:  محسـومة.وقال 

تطورت. كل الفرق لديها يشء خاص“.



بغداد/ الزوراء:
تعهدت شـبكة اإلعـالم العراقـي بطباعة 
العراقيـني  الصحفيـني  شـيخ  مؤلفـات 
محسن حسـني جواد واالحتفاء به كأحد 

الرموز الصحفية يف البالد.
وقال رئيس الشبكة الدكتور نبيل جاسم، 
خـالل اسـتقباله شـيخ الصحفيـني: إن 
«املسرية الطويلة للصحفي محسن حسني 
جواد تستحق كل التقدير واالحرتام، والتي 
بدأت منذ نحو ٦٦ عامـاً من غري توقف»، 
الفتـًا اىل أن «أقل ما يمكـن أن ُيقدم لهذه 
القامـة الصحفية هـو طباعـة مؤلفاته 

واالحتفاء بمنجزه الكبري».
وأضاف أن «شـبكة االعالم العراقي بذلت 
جهـداً طيبـاً خـالل اجتماعـات الجامعة 
العربيـة يف العـام املـايض ٢٠٢١، وتمـت 

إضافة محسن حسني جواد ضمن أسماء 
الصحفيني الرواد بهدف تكريمه».

من جانبه، أشـاد محسـن حسـني بأداء 
شـبكة االعـالم العراقـي السـيما خـالل 
الفرتة األخرية وتطـور خطابها اإلعالمي 

يف العديد من املفاصل.
والصحفـي محسـن حسـني جـواد مـن 
يف  عملـه  وبـدأ   ،١٩٣٤ العـام  مواليـد 
الصحافة العراقية أواسط ١٩٥٦، وأسهم 
يف تأسيس وكالة األنباء العراقية يف العام 
١٩٥٩، وأصبـح معاونـاً ملديرهـا العـام، 
فيمـا كان قبـل ذلـك التاريـخ يتنقل بني 
صحف ومجالت عدة بينها الشعب وبالدي 
واالسـبوع وإذاعـة بغـداد والجمهورية 
عقـب سـقوط النظـام امللكـي يف العـام 

 .١٩٥٨

الدار البيضاء/ا.ف.ب:
دانـت عائلة الصحفي املغربـي عمر الرايض، 
املدان بالسجن ستة أعوام بتهمتي «تجسس» 
و»اعتـداء جنـيس»، مـا اعتربتـه «تشـديداً» 
لظـروف اعتقالـه عـرب نقله إىل سـجن يبعد 
حواىل ١٥٠ كيلومرتاً مـن الدار البيضاء، وفق 

ما أفاد والده.
وقال إدريـس الرايض، لوكالـة فرانس برس، 
إّن نجله ُنقل، السبت، إىل سجن مدينة تيفلت 
شـمال الدار البيضاء، حيث ظـل معتقالً منذ 
توقيفـه يف ٢٠٢٠، معترباً ذلـك «انتقاماً منه 
وتشـديداً لظروف اعتقاله، وعقاباً لنا ولهيئة 

دفاعه».
وأوضـح أّن هـذا النقـل «يبعـده أيضـاً عن 

مستشـفى ابن رشـد بالدار البيضـاء، حيث 
كان يتابع عالجـًا» من مرض يتطلب متابعة 
طبية مسـتمرة. ولم يتسـن لوكالـة فرانس 
بـرس الحصـول حتـى اآلن عـىل توضيحات 
من املندوبية العامة للسـجون يف شأن عملية 
النقـل.وكان الرايض (٣٥ عامـاً)، وهو أيضاً 
ناشـط حقوقـي، أوقـف التهامه مـن طرف 
النيابـة العامـة «بالتخابـر مع عمـالء دولة 
أجنبية»، فضالً عن تهمة «اعتداء جنيس» إثر 

شكوى ضده من زميلة سابقة له يف العمل.
جاء ذلك غداة صـدور تقرير ملنظمة «العفو» 
الدولية يّتهم السـلطات املغربية «بالتجّسس 
تطبيـق  اسـتخدام  عـرب  هاتفـه»  عـىل 
«بيغاسـوس» اإلرسائيـيل، األمـر الـذي نفته 

الربـاط بشـدة، وحكم عليه بالسـجن سـتة 
أعوام، وأكد القضاء الحكم أمام االستئناف يف 

مارس/آذار.
وطالبـت منظمـات حقوقية محليـة ودولية 
وأحـزاب سياسـية ومثقفون باإلفـراج عنه 
وعن زميله الصحفي سليمان الريسوني (٤٩ 
عاماً) املعتقل يف الدار البيضاء منذ مايو/أيار 
٢٠٢٠، حيث يميض عقوبة بالسـجن خمسة 
أعوام يف قضيـة «اعتداء جنيس» عىل شـاب، 
وهو حكـم تم تأكيده أمام االسـتئناف أيضاً 

يف شباط/فرباير.
وعرف الصحفيان بآرائهما املنتقدة للسلطات، 
ونشاطهما يف الدفاع عن قضايا حرية التعبري 
وحقـوق اإلنسـان. وأوردت منظمة «العفو» 

الدوليـة يف تقريرهـا السـنوي حـول حقوق 
اإلنسـان باملغرب قضية الرايض، ضمن سبع 
حـاالت «عـىل األقـل، لنشـطاء وصحفيـني 
تعرضوا لالعتقـال، وتمـت محاكمتهم بتهم 

تتعلق بحرية التعبري»، العام املايض.
وردت املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان عىل 
التقريـر، معتـربة أنه «يقحم حريـة التعبري، 
بصفـة تعسـفية، يف ملفـات معروضـة عىل 
القضاء»، معتربة ذلك «مجرد تدخل سـيايس 

يف عمل من صميم السيادة الوطنية».
وتؤكـد سـلطات الربـاط دومـاً أّن محاكمة 
الرايض والريسـوني تتعلق بقضايا جنائية ال 
صلة لها بحرية التعبري، مشددة عىل استقالل 

القضاء.

باريس/متابعة الزوراء:
تواجـه املؤسسـات اإلعالميـة تحدًيـا كبـرًيا 
متعلًقا بضعف فرص التمويل الالزم للحفاظ 
عىل اسـتدامتها وديمومتهـا، أكثر من بحثها 
عن تعظيم رأس املال، حتى وإن كان االحتياج 
الثانـي رضورة يف مفهوم الـرشكات الهادفة 

للربح.  
بات واضحاً أّن مفهوم تعزيز املوارد الذاتية يف 
الرشكات واملؤسسات اإلعالمية العربية، أمراً 
يصعب تحقيقه إىل حد كبري يف الوقت الراهن، 
وبخاصـة أننـا أصبحنا يف زمـٍن يفاضل فيه 
املواطن العربي بـني رشاء رغيف خبزه وبني 

رشاء األخبار (االشرتاك).  
هذا الواقع املضطرب، يسـتوجب يف الحقيقة 
أن يقـوم الرياديون والقائمون عىل الرشكات 
ولكـن  التمويـل،  باسـتقطاب  اإلعالميـة 
حتـى يتحقق ذلـك، علينا فهم خمسـة أمور 

أساسية: 
È‹Ó‹•Î@…”aÏ€a@ÚéaäÜ@L�̧ Îc

التواصـل  وسـائل  صنعـت  الحقيقـة  يف 
االجتماعـي ما لـم يكن يتوقعه أحـد، بحيث 
أنهـا أتاحت الفرصة لتدفق املعلومات (أخبار 
- ترسيبات - حقائق - أخبار زائفة ومفربكة 
- ملفات سياسـية - طرافـة.. إلخ) بمختلف 
القوالـب (نـص - فيديو- صـوت - صورة - 
رسـوم بيانية.. إلخ) وبشكل مفرط بني يدي 

الجمهـور، وهذا عملياً عقد عمل املؤسسـات 
اإلعالميـة، بحيـث أنه صـار مـن الصعب أن 
يسـتحوذ كل مـا تنتجه تلك املؤسسـات عىل 

اهتمام الجمهور. 
وهـذا يف واقـع األمر جعل من مسـألة تحديد 
االحتياجـات أمـرًا يف غاية األهميـة، لذا صار 
مـن املهم أن يتخـذ الرياديون من «جلسـات 
العصـف الذهني» مـع فريق العمـل، قاعدة 
أساسية ملعرفة احتياجات الجمهور وتصميم 

شكل الرسالة املالئمة له. 
علينـا أن نعرف مـا الذي يحتاجـه الجمهور 
أوالً ومـا مـدى قدرتنا عىل صناعـة ذلك، قبل 
خوض غمار البحث عن ممول. عىل الرياديني 

أن يسـألوا أنفسـهم دائماً هل األنشطة التي 
نقدمها هي فعًال التـي يحتاجها الجمهور؟، 
هل نحـن نملك فريقـاً متميزاً ولديـه القدرة 
الكافية لتنفيذ األنشـطة باحرتافية؟، أم أننا 
بحاجة لتطوير قدراتهم؟، أو نحن بحاجة إىل 
تعزيز الرشاكات التي تسـاعد أنشـطتنا عىل 

االنتشار؟  
@…éÎc@Úybèfl@Ô�»m@Ú‘Ó”á€aÎ@ÒÜá0a@äbÿœ˛a@L�bÓ„bq

µ€Ï‡æa@lb�‘né¸
غالباً ما يحاول الرياديون طرح كافة املشاكل 
التي تواجههم يف طريق تطوير أعمالهم، عىل 
جهات التمويـل، وهذا يف واقـع األمر يضائل 

من فرص الدعم.  

يسـأل املمولون يف كثري من األحيـان: ما هو 
أثر غيـاب التمويـل عىل مرشوعـك؟ حقيقة 
تميل الغالبية لتضخيم األزمة واختالق وقائع 
أحياناً يف اإلجابة عىل هذا السؤال. وهذا ما قد 
يصعب عىل جهات التمويـل فهم احتياجاتك 
الحقيقية، ألن التمويل غالًبا ما يكون مرتبًطا 
بتوجهـات محددة، منهـا عىل سـبيل املثال: 
(محاربـة التمييز- دعم وإسـناد املترضرين 
العدالـة  مـن جائحـة كوفيـد ١٩ - تعزيـز 
االجتماعية - مكافحة التحرش - العنف ضد 
النسـاء - تعزيز املشاركة السياسية للمرأة - 

مواجهة األخبار املضللة والزائفة.. إلخ). 
وبالتـايل تصبح األفكار أكثـر قرباً من جهات 
التمويـل كلمـا كانـت أكثـر انسـجاًما مـع 

توجهاتها، والتي تختلف من وقت آلخر. 
 b‰”�a@Û‹«@Òäá‘€a@Lb�r€bq

«كلما كنـت مؤمناً بواقعيـة مرشوعك، كلما 
كان قريًبـا إىل النجاح»، هذا الشـعار باملطلق 
ال يدخل يف سـياق دغدغة املشاعر أو التنمية 
البرشيـة، وإنمـا قاعـدة عامة وأساسـية يف 
التعامل مع املشـاريع الريادية. فكيف يمكن 
أن نقنـع اآلخرين بأفكارنا إذا لم نكن واثقني 

منها ومؤمنني بها؟ 
دعونـا نمّيـز بـني أمريـن: حامـل الفكـرة 
وصاحب الفكرة، األول قد يكون رجل عالقات 
عامة مثـًال وبالتايل ليس بالرضورة أن يكون 

مؤمنـاً بها بقـدر إيمان صاحـب الفكرة، لذا 
عندمـا يقـوم بعرضهـا عـىل اآلخريـن قد ال 
ينجح يف إقناعهم، عىل عكس صاحب الفكرة 
الذي غالبـاً ما يوظف كل إمكاناته يف سـبيل 

اإلقناع.   
لنسـق مثـاالً عـىل ذلـك، تنترش يف األسـواق 
وأخـرى  للطهـي  أدوات  العربيـة  الشـعبية 
مسـاعدة، لكنها تعرض من دون أي وسـائل 
إلقنـاع الزبائن بـرضورة اقتنائها. يف حني أّن 
رجًال يبيع أداة لتقشري البطاطا استحوذ عىل 
اهتمام جمهـور عريض عىل مواقع التواصل 
االجتماعي، ألنه حـاول إقناعهم باحتياجهم 
الشـديد لهـا.  لذا، يعتـرب تحـدي اإلقناع من 
أكثر األمور تعقيداً بالنسـبة لجهات التمويل، 
عندمـا يطلـب املمـول إجـراء مقابلـة مـع 
الريادي ال يدع شاردة وال واردة إال يسأل فيها 
عـن رضورة املـرشوع وأهميتـه وجمهوره 
والفئة املستهدفة والنطاق الجغرايف، وكيفية 
الحفاظ عىل ديمومته واستمراريته.. إلخ، لذا 

كن مستعداً لإلقناع. 
@o„b◊@b‡‹◊@�aáÌãœ@Ÿ«Îãìfl@Êb◊@b‡‹◊@NNÜã–n€a@L�b»iaä

@ÙÏ”c@È‹ÌÏ∏@ôãœ
غالبـاً ما يعـرف صاحـب املـرشوع الريادي 
من هم منافسـوه، ويحـاول دائًما أن يبحث 
عـن القيمة املضافة، لذا يجـد البعض أحياناً 
صعوبة يف تقديم قيم إضافية أو ميزة تنافسية 

جديـدة قادرة عىل إقناع املمولني، وأنا أدرك يف 
الحقيقة أنها مهمة ليسـت سهلة، حيث أنها 
تتطلب الكثري من التفكري عن تفسـري دواعي 

وجود املرشوع ومربراته. 
وعليـه، فإنه كلما كان املـرشوع فريداً، كلما 
كانـت فـرص تمويلـه أقـوى. وهـذا يعتمد 
اعتماًدا أساسـياً عىل دراسة السوق والبحث 
عـن فجواتـه للعمل عـىل سـدها. إضافة إىل 
معرفـة الدور املراد ممارسـته عـىل منصات 
التواصل االجتماعي عـىل اعتبار أنها أضحت 
تشـكل رافعـة أساسـية لنجـاح أي مرشوع 
أداء  معرفـة  املهـم  مـن  وبالتـايل  إعالمـي، 
املنافسـني عىل هذه املنصـات، حتى يضمن 
الريادي تقديم يشء جديد ومختلف يمكن أن 

يقنع املمولني. 
·Óƒ‰n€a@L�bèflbÇ

كلما شـعر املمولـون بقدرتك عـىل التنظيم 
ووجـدوا أّنك وضعـت خطًطا واسـرتاتيجية 
إلدارة مرشوعـك حتى لـو كان تمويله ذاتياً، 
فذلـك يزيد من فرص الدعم. تخيل أنك تقابل 
جهة تمويل ويف لحظة ما سألوك عن الهيكل 
التنظيمـي إذا كان متاحـاً أم ال. ولم تكن قد 
قمـت بإعـداده بعـد، أو أن يسـألوك مثالً يف 
بنـود املوازنة التـي قمت بكتابتهـا بطريقة 
عشوائية (مسودة). (عن/شبكة الصحفيني 

الدوليني)
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النجف/نينا:
ترشف نقيب الصحفيني العراقيني، رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، والوفد 
املرافق له من مجلس النقابة، فضال عن رئييس فرع النقابة ومسؤول االعالم واالتصال 

الحكومي يف النجف األرشف بزيارة مرقد املوىل أمري املؤمنني (عليه السالم).
وكان يف استقباله عضو مجلس إدارة العتبة العلوية املقدسة حسن الجباري.

وذكر املركز الخربي للعتبة العلوية ان « الالمي عّرب عن شـكره وتقديره لرعاية العتبة 
العلوية املقدسـة لألرسة الصحفية وللفعاليـات االعالمية والصحفية يف النجف األرشف 

وآخرها الرعاية والجهود التي بذلت لدعم وانجاح مهرجان الصحافة النجفية.

لندن/متابعة الزوراء:
عثـر عىل املصـور ومخرج األفالم الوثائقيـة ماكس ليفني ميتاً قـرب العاصمة كييف، بعد 
فقدان أثره منذ أكثر من أسـبوعني، وفق ما أعلنه مسـاعد الرئيس األوكراني أندريه يرماك 
السبت.وقال أندريه يرماك عرب تطبيق «تلغرام» إن ماكس ليفني «فقد أثره يف منطقة النزاع 
يف ١٣ مارس/آذار املايض، يف منطقة كييف. وعثر عىل جثته قرب قرية غوتا ميزيجريسـكا 
يف األول مـن إبريل/نيسـان الحايل».وقال مكتب املدعي العـام يف أوكرانيا إن ليفني قتل عىل 
أيدي جنود من القوات املسلحة الروسية بطلقتني من أسلحة خفيفة. ال يمكن التحقق من 
صحة هذه االدعاءات.كان املصور األوكراني ماركيان ليسيكو كتب عرب «فيسبوك»، الشهر 
املايض، أن هاتف ليفني توقف عن الخدمة منذ اختفائه يف ١٣ مارس. وأضاف أنه يعتقد أن 
ليفني ربما أصيب أو أرسته القوات الروسية خالل القتال العنيف الذي دار ذلك اليوم.وكانت 
املجموعات املعنية بحرية الصحافة قد أشارت إىل أن ليفني ليس أول صحفي أوكراني يفقد 
أثره. وقالت «لجنة حماية الصحفيني» إن صحفَيني آخَرين، هما أوليه باتورين وفيكتوريا 
روشـينا، كانـا يف عـداد املفقودين سـابقاً، ولكن أطلـق رساحهما منذ ذلـك الحني من قبل 
الخاطفني الذين يزعم أنهم ينتمون إىل القوات املسـلحة الروسـية.وأفادت وكالة «رويرتز»، 
بـأن ليفني كان متعاوناً معها منذ عام ٢٠١٣.ليفـني، املولود عام ١٩٨١، ترك وراءه زوجة 

و٤ أطفال.

موسكو/رويرتز 
أدرجت روسـيا صحفيـة بارزة ومدوناً للتسـجيالت املصورة و٦ شـخصيات إعالمية أخرى 
عىل قائمة «العمالء األجانب»، يف أحدث خطوة ضمن سلسـلة إجراءات يقول املنتقدون إنها 
تهدف لتكميم املعارضة.وتضمنت القائمة املوسعة، التي نرشتها وزارة العدل يف وقت متأخر 
الجمعة، إيليزافيتا أوسيتينسـكايا، وهي رئيسـة تحرير سابقة لصحف روسية كشفت عن 
مصالـح تجارية ألشـخاص مقربني مـن الرئيس الرويس فالديمـري بوتني.ويحمل مصطلح 
«العميل األجنبي» دالالت سـلبية تعود إىل الحقبة السوفييتية، ويخضع األسماء املدرجة عىل 
القائمة ملتطلبات صارمة يف ما يخص تقديم التقارير املالية. كما يلزمهم باإلشـارة إىل أنهم 
عمالء أجانب يف بداية أي منشور لهم.وشملت القائمة أيضاً ماريا بورزونوفا، وهي مراسلة 
من قناة «رين» التلفزيونية املستقلة التي أدرجت عىل قائمة «العمالء األجانب» يف أغسطس/
آب املـايض وعلقت أنشـطتها، بعـد أن حجبت روسـيا الوصـول إىل موقعهـا اإللكرتوني يف 
مارس/آذار.كما أدرج يفغيني بوناسينكوف، وهو كاتب ومدون تسجيالت مصورة معروف 
بترصيحاته االرتجالية ذات النزعة الفكاهية عىل وسـائل التواصل االجتماعي ضد الحكومة 

والربامج التي تبث عىل قنوات التلفزيون التي تديرها الدولة.

أنقرة/متابعة الزوراء:
 قال ستيفن كوك الباحث األمريكي 
الصحفيـني  إن  تركيـا  شـؤون  يف 
األتراك يف املنفى باتوا أكثر مصداقية 
وموثوقيـة بالنسـبة إىل األتراك من 

الحكومة الرتكية نفسها.
الصحفيـني  منشـورات  وتحظـى 
الذين يعيشـون يف املنفـى باملاليني 
من املشاهدات عىل مواقع التواصل 

االجتماعي.
وتسـيطر حكومـة الرئيس الرتكي 
رجب طيـب أردوغان عىل وسـائل 
تحـارص  كمـا  البـالد،  يف  اإلعـالم 
التواصل االجتماعي بشكل  وسائل 
كبري، وهو ما قلّص هامش الحرية 
بشـكل كبري وجعل األتراك يبحثون 
عن منافذ إخبارية موثوقة وجدوها 

يف حسابات الصحفيني يف املنفى.
وأضـاف كـوك أنه مـن املهـم جًدا 
مثـل  املعارضـني،  للصحفيـني 
يصبحـوا  أن  جوفـان،  جفهـري 
مصـادر إخباريـة أكثـر موثوقيـة 
مـن الحكومة والصحافـة الرتكية 

املحلية.
وتالحق تركيا الصحفيني املعارضني 
يف املنفى بمذكرات توقيف. ويواجه 
الصحفـي  بيليـيس،  عبدالحميـد 
املخرضم البالغ من العمر ٥٢ عاًما 
ويعيش يف املنفى بالواليات املتحدة، 
مذكرتي توقيف معلقتني صادرتني 
عن املحاكم الرتكية، وكان موضوعاً 
مـن  جنائيـة  تحقيقـات  لتسـعة 

قبل املدعـني العامني بسـبب آرائه 
املنتقدة لحكومة أردوغان منذ عام 

.٢٠١٤
ويف الئحـة اتهـام تـم رفعهـا ضد 
العـرشات من الصحفيني يف املنفى، 
استشهد املدعي العام يف إسطنبول 
عصمـت بوزكـورت بالعديـد مـن 
املقـاالت والتغريـدات التي نرشها 
الصحفـي والتي مـن الواضح أنها 
أزعجت حكومة أردوغان. وقدمهم 
إىل املحكمة مدعيا أنها أدلة جنائية 
بموجب قانون مكافحة اإلرهاب يف 

البالد.
معارضـون  يخـىش  أملانيـا  ويف 
أتـراك عىل حياتهم بعد أن كشـفت 
السـلطات عن قائمة ”استهداف“ 
لهـم من قبـل أطـراف يف الحكومة 

الرتكية.

وأكـدت رشطة كولونيـا أنها كانت 
عىل علم بـ“قائمة استهداف“ تضم 
حوايل ٥٠ منتقـدا رصيحا للرئيس 
الرتكي عـىل مواقـع التواصل، منذ 
منتصف يوليو ٢٠٢١، لكنها رفضت 
تقديـم املزيـد من املعلومـات حول 

عدد املدرجني فيها وهوياتهم.
ويقـول الصحفيـون املدرجـون يف 
القائمة وخرباء إن جماعات قومية 
تابعـة لرتكيا ولديها صالت بجرائم 
عنف تعمـل يف أملانيا وأماكن أخرى 
يف أوروبـا، وأن املنفيـني الذين فروا 
مـن االضطهاد يف تركيـا لم يعودوا 

يشعرون باألمان.
وقال متحدث باسم رشطة كولونيا 
ملوقع ”صـوت أمريكا“ إن املدرجني 
يف القائمـة ”هـم مـن الصحفيـني 
والكتـاب والفنانـني املقربـني من 

املعارضة الرتكية“.
وبالنسـبة إىل بعـض الصحفيـني، 
مثل إرك أكرير، لم يكن هذا التحذير 
مفاجئا، إذ سـبق أن هاجمه ثالثة 
أشخاص يتحدثون الرتكية يف فناء 
مجّمعـه السـكني يف برلـني، وقال 
إنهـم طلبـوا منـه أن يتوّقـف عن 

الكتابة.
وعـىل إثر هـذا الهجـوم، تـم نقل 
أكرير وهو كاتب عمود يف صحيفة 
”بريغـون“ اليومية، للمستشـفى 
لتلقـي العـالج، ووفـرت الرشطة 
الحمايـة لـه وألرستـه، لكـن لـم 
يتوقـف األمـر عند هـذا الحـد، إذ 
عثـرت رشطة برلـني عىل رسـالة 
تهديد ملفوفة حول بيضة مسلوقة 

يف فناء منزله.
ويقول أكرير إنه يعتقد أن الحكومة 
الرتكيـة لها نفـوذ كبـري يف أوروبا 
وخارجهـا. وأضاف أنـه ”يتم نقل 
االسـتقطاب والـرصاع يف تركيا إىل 
أوروبا وأجزاء أخرى من العالم من 
قبل حكومة حزب العدالة والتنمية 
القومية  الحركـة  وحكومة حـزب 
لذلـك أعتقـد أن املهاجمني هم من 
العصابات التي جمعتها (الحكومة 

الرتكية) وتعيش يف أملانيا“.
ولم يحدد الصحفي جماعة بعينها، 
لكن تقرير موقـع ”صوت أمريكا“ 
أشـار إىل جماعتـني تركيتني، األوىل 
الرمادية“ والثانية  ”الذئاب  تسمى 
وهمـا  جريمانيـا“  ”عثمانـني 

جماعتان يمينيتان متطرفتان.
ويقـول هايكو باغـدات، الصحفي 
إن  املنفـى  يف  الرتكـي   – األرمنـي 
أملانيا لديها مصالـح مع الحكومة 
الرتكيـة، تتعلـق باتفـاق الالجئني 
والدور الرتكي يف أفغانسـتان، وهو 
مـا يمنـع برلـني مـن التطـرق إىل 

قضايا حقوق اإلنسان مع أنقرة.
غـادر  الـذي  الصحفـي  وقـال 
 ٢٠١٦ عـام  برلـني  إىل  إسـطنبول 
واتهـم الحقـا بالدعايـة لإلرهـاب 
”لـم نعـد موضوعـني عـىل جدول 
أعمالهم. لـم تعـد الديمقراطية يف 
والسياسـيون  والسـجناء  تركيـا 
املنفى  املسجونون واألشـخاص يف 
أو سـالمتهم حجـة تسـتخدم ضد 
أردوغان بعـد اآلن“، وهو ما يجعل 
املعارضني ”يف جميـع أنحاء العالم 

ال يشعرون باألمان“.
ويـرى لورينس هوتيغ مـن املركز 
األوروبي لحرية الصحافة واإلعالم 
أن ”الذهـاب للعيش يف املنفى ليس 
كافيـا للصحفيني األتـراك للهروب 
مـن االضطهـاد الـذي يواجهونـه 

داخل بلدهم“.
وقال ”مـا كنا ندافع عنـه ونقوله 
هـو أنه ال ينبغي وجـود هذا النهج 
الفاتـر ويجـب أن تكـون حقـوق 
هـذه  صلـب  يف  دائمـا  اإلنسـان 
العالقـة (بني أنقـرة وبرلـني) ويف 
مقدمة أولوياتها، وأال تكون تابعة 

العتبارات جيوسياسية أخرى“.
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املدينتـان  والنجـف  الكوفـة  تكـن  لـم 
املقدستان عابرتان يف حياتي قبل أن أغادر 
العراق وبعد مغادرته يف 23/10/ 1993م 
يوم كتبت عّيل هجرة البالد كما كتبت عىل 
غـريي مـن أسـاتذة الجامعـات وغريهم، 
كنـت أراهما عـىل البعد بكل جمـال املدن 
التي مررت بها، عروسـان ترفالن بالسحر 
والجمـال واملجد البـاذخ، والتاريخ الحافل 

باألحداث، والعلم والعلماء.
وحـني أعيتنـي الحيلـة يف إبعادهمـا عـن 
ذاكرتي، وإبعاد بلدي معهما تركت كل يشء 
إالّ اإلبحـار يف عواملهمـا املتناهيـة األبعاد؛ 
أكتب مـا يجود به قلمي عنهمـا، وأقرأ ما 
يقع بني يدي من كتب تتحدث عنهما وعن 
رجاالتهما وثوراتهمـا وتاريخهما العلمي 

والسيايس واالجتماعي. 
ومّر زمن جاوز خمسـة عقـود قد تزيد أو 
تنقـص يـوم اطلعـت أول مرة عـىل كتاب 
(حياة الشعر بالكوفة) لطيب الذكر شيخي 
األسـتاذ الدكتور يوسف خليف تغمده الله 
بواسـع رحمته، وملا عّربت له عن إعجابي 
به بعد إتمام قراءتـه ذكر يل رحمه الله أن 
أسـتاذنا العالمـة الفقيد الدكتور شـوقي 
ضيـف قال له: لقـد كنت يف كتابـك كوفيًّا 
أكثر من الكوفيني لشديد انحياز الشيخ إىل 

الكوفة ومجدها الغابر.
وبعد عقدين تزيـد وال تنقص وقع يف يدي 
كتـاب (الكوفـة وأهلها يف صدر اإلسـالم) 
للفقيـد الدكتور صالح أحمـد العيل رئيس 
مجمـع اللغة العربيـة األسـبق يف العراق، 
فأفدت منه أيمـا فائدة للمعلومات القيمة 
التي رسدها عنها، كما أفدت من غريه كثر 
من كتـب تناولت تاريخ الكوفة ورجاالتها 
املجـال  يتسـع  ال  التاريخيـة  وأطوارهـا 

لرسدها، وهي كثرية.
وربطتنـي بالدكتور الحكيـم عالقة مودة 
ونتاجـه  بشـخصيته  بإعجـاب  مشـوبة 
العلمي تمتد إىل قرابة عقدين أو أكثر؛ وقد 
أكربت جهده وحدبه عىل دراسـة املدينتني 
املقدسـتني ونواحيهمـا، مثلمـا أعجبـت 
بتواضعه ونبله وخلقه الكريم، وليس ذلك 

بكثري عليه، فهو من أرسة علم وعلماء.
والدكتـور الحكيـم أيًضا من شـخصيات 
النجـف األرشف العلمية العاليـة الجناب، 
كان أول رئيس لجامعة الكوفة بعد سقوط 
النظام، ونال من قبل شـهادة املاجسـتري 
سـنة 1974م، كمـا نـال من بعد شـهادة 
الدكتوراه سـنة 1982م، واختص بدراسة 
التاريخ وبّرز فيه وزاحم أقرانه، والسـيما 
واملثلـث  األرشف  النجـف  عـن  دراسـاته 
الحرضي وأطواره. ومنذ سنيتني أو ثالث ال 
أدري أهداني حفظه الله نسخة من كتابه 
(الكوفة بـني العمـق التاريخـي والتطور 
العلمـي) فتصفحته عىل عجالة، فأعجبت 

به ورأيته يستحق العرض والتنويه.

والكتاب من إصدارات أمانة مسجد الكوفة 
واملزارات امللحقة به؛ وهو من منشـورات 
دار العـارف ببريوت سـنة 2011م، يقع يف 
ثمان وثمانـني وثالثمائـة صفحة، وحني 
تنظر يف فهرس مصـادره ومراجعه يخيل 
إليك أن الكاتب لم يرتك بحًثا تناول الكوفة 
بأي جانب من جوانبهـا إالّ أفاد منه حتى 
بلغ عدد مصادره ومراجعه سبًعا وعرشين 
وثالثمائة ما بني مخطوط ومطبوع وبحث 
ودراسـة. وأزعـم أن الكتـاب تسـتهويك 
قراءتـه من مقدمته الرصينـة التي تناول 

فيها خطط الكوفة.
قسـم الباحث كتابه عىل أقسام، كل قسم 
يحتوي عىل دراسـات، تكثر يف قسم وتقل 
يف آخـر بحسـب مـا تسـتوعبه عناوينه؛ 
فمبحـث خطط الكوفـة اسـتوعب اثنتي 
عرشة دراسـة، تلونت ألواًنا مختلفة، فمن 
(مدينـة الكوفـة أنموذًجـا لتخطيط املدن 
اإلسـالمية)، إىل الكوفة يف كتـاب (الرجال 
للنجـايش)؛ وبـني هذه وتلـك مباحث أخر 
تستحق التنويه لقلة ما كتب عنها حديًثا، 

كمبحـث خطـط الكوفـة يف فكـر اإلمـام 
الصادق عليه السـالم الـذي نرشه الباحث 
مـن قبل، وكنـت أتمنـى عليـه أن يتعمق 
بدراسـته هـذه ويوثقهـا مـن مصـادر ال 

تكون فيها الروايات عائمة املعالم.
ومـن دراسـات هذا القسـم مـا كتبه عن 
طريـق الحاج الـذي بحثه من يوم سـلكه 
الحجيـج، ولحـني تعمـريه بأمر السـيدة 
زبيـدة زوجة هارون الرشـيد، وما تال ذلك 
مـن اهتمام ومتابعـة للطريـق يف أطواره 
املختلفة حتـى الحكم العثماني، ولم ينس 
مواقف القرامطة مـن الحجيج وما قاموا 
به من سلب ونهب لقوافلهم، وهي دراسة 
تمنيت عىل الباحـث أن يتعمق بها ويطيل 
الوقوف عليها كما أرشت إىل ذلك من قبل.

ولفت النظر يف هذا القسم إىل تأثري الكوفة 
عىل املتنبي وشـعره، وهي دراسـة قّل من 
التفت إليها أحد من الدارسني من قبل فيما 

أعلم، ولكن ليس موقعها يف هذا القسم.
وتحدث عن خفوت دور الكوفة السـيايس 
بعد معاهدة صلح الحسـن عليه السـالم، 
إذ انتقلت العاصمة أثناء الحكم األموي إىل 
بالد الشام. ولكّن أبو العباس السفاح أعاد 
إليها هيبتها ردًحا من الزمن ليس بطويل، 
ويف مسجدها الجامع خطب خطبته األوىل، 

إالّ أن إقامتـه فيهـا لـم تـدم طويـًال. 
ولم يفت الباحث ذكر أشهر الصحابة الذين 
كانوا يعلِّمون الناس األحكام، ويرشدونهم 
إىل العقائد به. ويف هذا القسـم أيًضا سلط 
الضـوء عىل كتاب الرجال للنجايش ألهمية 

بسبب تعرضه لذكر بعض أعالمها.
االجتماعيـة  الحيـاة  مبحـث  يف  وقـّدم 
يف  تنـاول  دراسـات  أربـع  واالقتصاديـة 
األوىل منهـا دور القبائـل اليمنية يف الحياة 
السياسة، وخص الثانية بدور قبيلة مذحج 

يف الكوفة، ثم انتقل من بعد إىل مشـاهدات 
ابن بطوطة يف النجف األرشف والكوفة، .

وخص دراسات املسترشقني ببحث وختمه 
بذكر بعض آرائهم يف تحليل حركة املختار 
الثقفـي، وقد كانت له يف هذا القسـم آراء 
تسـتدعي التنويـه، ولكن كنـت أتمنى أن 
يتوسـع فيـه ويتعمق، ويعـرض ما ذكره 
الة اآلخـرون أثناء مرورهـم باملدينة  الرحَّ
ومشـاهداتهم عنها، بل كنـت أتمنى عليه 
أيًضا أن يكون موقع هذا املبحث يف القسم 
الثاني من كتابه، فيكون قد عرض مكانة 
الكوفـة عنـد املؤرخـني العرب، ثـم تكون 
النقلة الثانية عنها إىل دراسات املسترشقني 

ومشاهدات الرّحالة.
خص القسم الرابع من كتابه لعنوان لحياة 
العلميـة والفكريـة يف الكوفـة، واحتـوى 
عىل سـتة مباحث رأيـت بعضها ال يحتاج 
إىل إفـراده بعنـوان، كمـا وددت أن ُيْخِرج 

مـن هذا القسـم مبحـث النـدوات األدبية 
النجفيـة، فيفردها بقسـم يطيل الوقوف 
عليه، ويمزج معه إن شـاء مبحث الشاعر 

الشيخ عيل البازي وغريه.
مبحـث  املهمـة  الكتـاب  أقسـام  ومـن 
(إخباريون ومؤرخون) ترجم فيه ترجمات 
متفاوتة لعرش شـخصيات تناولت جوانب 

من تاريخ الكوفة السيايس خاصة.
ومن أقسـام الكتاب دراسـته العابرة عن 
القرامطة يف حـارضة الكوفة، وقد تمنيت 
أن يطيـل الوقـوف عليـه ال أن يختـرصه 

بصفحتني ال غري.
وقد تكون أقسـام الكتـاب األربعة األخرية 
(فقهـاء ومحدثـون، وقضـاة الكوفـة يف 
بغـداد، وقادة وثـوار، ونقابـة العلويني يف 
الكوفـة يف العـرص العبايس) مـن املباحث 
األساسية، ولكن تفاوت العرض فيها، من 
قسـم درس فيه سرية ثمانية من الفقهاء 
واملحدثـني، إىل قسـم رسده رسًدا من دون 
تفصيـل وهو (قضـاة الكوفـة)، إىل بحث 

ذكر فيه ثالثة من قادة الكوفة وثوارها.
وعـىل الرغـم من كل مـا يقال عـن هنات 
الكتـاب التـي مّسـت الشـكل مـن حيـث 
التقسـيم يف الغالب، إذ تفاوتـت فيه مادة 
العناويـن تفاوًتا كبريًا من قسـم جاوزت 
صفحاتـه الثمانني، إىل أقسـام لم تتجاوز 
صفحاته السـت، ولكن هذه الهنة ال تمس 
قيمة الكتاب، حتى كأنه موسوعة تناولت 

تاريخ الكوفة من جوانبه ونواحيه.
 وتبقـى هذه الدراسـة صاحبـة الفضل يف 
أخـذي أخـذ مقتـدر إىل جميـع مباحثها، 
وأنا أسـأل الله مخلًصا أن يطيل عمر أخي 
الدكتور الحكيـم، ويحفظه، ويبرصه كي 
يتحف املكتبة العربية اإلسالمية بما يجود 

به قلمه. 
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أخـاالـَحرِف الذَِّكيِّ ِبـَك آسَتـضاءا

                       فـَعـفـوًا حـيـَن أخـَتـِصـُر الـرِثـاءا
ـي ألنَّـَك ِمـْلُء ذاكرَتـي وِحسِّ

                       ُتـِضـيُء الـنفـَس بالنـجـوى إخـاءا
وَع عليَك َصـْربًا ـُ وغـالَـْبُت الدُّم

ـِعـَر آهـِتـداءا                        ِألْسـَتـقـري بـَك الـش
َقـرَأُتـَك يف َصدى نَبضاِت َحرٍف

ـُر َثـوَرًة َتـَهـُب الـَعـطاءا                             َتـَفـجَّ
ـِي َيـًة عىل َشـَفـِة آللـيال ـِ وأُغـن

ـِداءا                                  َتـِضـجُّ بـكلِّ رائـَعـٍة ن
رًا ـْ َسـَتـلْـقـى (قاِدًرا) َيـْهـَتـزُّ ِبش

                       ُيـَعـاِقـُر كأَس َخـْمـرَِتـِه آحِتفـاءا
****

ّسـأَْجـِمـُل ماآسَتـطـعـُت لَك الـَعـزاءا
                       ِألنَّـَك َبـعـُض َمـْن َغـرَُسـوا الوَفـاءا

ـواآبـِتسـاًمـا وأنََّك بعُض َمن َشـعُّ
                           وأنََّك بـعـُض َمن سـالـوا َرجـاءا

بـهـذا الُجـْهـِد كنُت أراَك ِقدًمـا
                                   وغـريََك ال أرى إّال آدِّعـاءا

ـا يَّـُة َمْن َيـعيُش الناَس َهـمًّ ـِ َسج
ـَاءا                             وَيـخـىش أْن ُيذيَع اإلسـِتي

ـَرِف املُـَعـنَّى وإنََّك ِرحـلَُة الـح
ـَدًة ِبـَنـاءا                                وَخـْيـَمـُتـنـا ُمـوَحَّ

ى ـعـِر املُـرَجَّ َحـَمـلْـَت َبـشاَرَة الـشِّ
ْوِكِبـِه ُحـداءا ـَ ـَوِء م                            وِسـرَت ِبـض

اُن َصالُةَمْجـٍد ـَ قصائـُدَك الـِحس
ـَاءا ـِـهــا َبـه                       َتـَجـىلَّ ِسـْحـُر َرْوَنـق

ـلََك الـرَّدى الـَمـْحُتـوُم َجْوًرا َتـَعـجَّ
                            َفـَقـوََّض منَك أحـالًمـا ِوَضـاءا

فـكانْت ( َعْوَدٌةلـلطنِي ) َعْجـىل
ـَاءا                          َفـعـاَد ِألصلِـِه الـنَّـْبُع آنـِتـم

َبَكـْتَك (الـنـارصيَُّة) وهَي َثـْكـىل
ُفــَهـا األىس ألَـًمـا و داءا                            ُيـَغـلـِّ

اِعــرَالـُمــَعـىل ـَ َقـِديـًما ُكنـَت ش
ُمـوَخ ِعـزَِّتـَهـا لِواءا ـُ ـَْت ش                           َرَفـع

ا وَفـنًّـا ـً َسـَقـْتـَك  ُلـَبـاَنـَهـا  أَدب
ـَـًة َثـواءا ْتـَك ُمـْكرَه                                 وَمـا َمـلـَّ

وُكنَت الـَبْحـَر َيـرِفـُدَهـا َنـَمـاًء
                      أصيـًال َعـن َشـواِطـئـَهـا َتـَنـاءى

َولـيَد َثـقـاَفـٍة َشـاَخـْت ُعُصـوًرا
ـَهـا الـطاغي آنـِتشـاءا                       ُيـجـاِذُب ِحسَّ

وذي (َبـواَبـُة الـنِّسياِن)  َتـرُنو
                               بـَعـنْيٍ َسـاَل َمـدَمـُعـَهـا ِدَمـاءا

و( لَْيالَك ) آلِتي أمـَسْت َخياال
ـاِحي ُبكاءا َح َجـفـُنـَهـاالـصَّ                             َتـَقـرَّ

َسـَتذُرونـا الـرياُح بُكلِّ َفـجٍّ
                                  وَنـرَجـُع ِمـْثلَـَما ُكـنَّـا َهـَبـاءا
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ميخايلوفيتش  الكبري(ميخائيل  الناقد 
باختني) املولود عام 1895 غادر عاملنا 
عـام 1975 عـن ثمانني عامـا، بعدما 
خلف تراثا أدبيا ال غنى عنه لكل داريس 

األدب، السيما النقاد.
يقـول (باختني) يف معرض حديثه عن 
أسـلوب الكتابـة ومـا يحملـه الكاتب 
مـن أفـكار: (يمكن أن نميـز يف العمل 
الفنـي جانبـني أو عـىل األصـح ثالثة 
جوانب من القصـد الفني املعطى: أي 
املضمـون واملادة والشـكل. وال يمكن 
أن نفهم الشـكل بمعزل عن املضمون، 
وال يمكن أن يكون مستقال عن طبيعة 
املادة واألساليب التي يعتمدها الشكل. 
فالشكل يقرتن باملضمون املعطى من 
املادة ووسـائل  جهـة، وبخصوصيـة 
معالجتهـا مـن جهـة ثانيـة). وبذلك 
نسـف نظرية البنيوية مـن جذورها. 
األخـذ  رضورة  بتأكيـد  يكتـف  ولـم 
بثنائية الشكل واملضمون، بل أكد عدم 
القـدرة عىل فهـم الشـكل بمعزل عن 

املضمون. وهـذا يعني أن كل القراءات 
البنيوية قـراءات ناقصة لم تكتشـف 
حقيقة النص كما تدعي، وبذلك كانت 
االدعـاءات بـأن قراءاتهـا للنـص هي 
األفضـل- مقارنـة مـع من سـبقها- 

مجرد لغو ال أساس له من الصحة!.
ومثـل هـذا الـرأي الرصيح لـم يصدر 
بمحـض املصادفة، أو بزلـة قلم، فها 

هـو (باختـني) يعيـد تأكيـد الفكـرة 
ذاتهـا، مؤكـدا أن األهمية األسـاس يف 
أي نص تعـود إىل املضمون، وأن النص 
ذاته يحتل الدور الثانوي والتابع. وذلك 
يف نظـرة عكسـية ملفاهيـم البنيوية. 
ويتابع (باختني) أقواله: (بهذا الشكل 
نكـون قـد أكدنـا أن عالقـة الفنـان 
بالكلمة ككلمة بحـد ذاتها هي جانب 

ثانـوي ناتج ومقرتن بعالقتـه األولية 
باملضمون، أي يعطـي للحياة ولعاملها 
مبـارشة توترهـا األخالقـي املعـريف). 
رابطـا بذلك بـني املضمـون األخالقي 
واملعرفـة، مفرتضا أن الشـكل بمعزل 
عـن املضمـون ال يقدم هـذه املثل، بل 
يكـون نصـا ال حيـاة فيـه، وبالتايل ال 

مربر لدخوله عالم األدب اإلنساني.
ثم يطرح (باختني) التسـاؤالت التالية 
بمكـر ناقد حصيف: (مَم يتألف العمل 
الفني؟ من الكلمات والجمل والفقرات، 
أو مـن الصفحـات أو األوراق؟). وذلك 
يف رد ضمنـي عـىل قـراءات الحداثـة 
التـي لـم تكتـف باالنـرصاف كليا إىل 
إخضـاع الكلمـات والجمـل والفقرات 
للدراسة من منظورات لغوية محضة، 
واعتماد دالالت مغلقة عىل ذاتها، دون 
االهتمام باملعاني الضمنية. بل بلغ بها 
الشـطط إىل دراسة املساحات البيضاء 
يف الصفحـة، أو نوع الورق املسـتخدم 
وشـكل الغـالف بحجـة عـدم إغفـال 
أي جانـب له عالقة مبـارشة بالنص. 

عىل الرغم من أن األغلفة- عىل سـبيل 
املثـال- يعدها فنان محـرتف ليس له 
أي عالقـة بالنقـد، ولـم يقـرأ الكتاب 

بالرضورة!.
ثـم يجيـب (باختـني) بثقة عـىل تلك 
األسئلة قائال: (إن كل هذه الجوانب يف 
نص الفنان املبدع ال تشـغل أبدا املكان 
األول، بل الثاني). وبذلك يقلب الطاولة 
يف وجه نقـاد الحداثة الذيـن ظنوا أنه 
يجلس معهم حول الطاولة املسـتديرة 
ولكنـه  زادهـم!  ويشـاركهم  ذاتهـا 
رفض هذا األمر وعـاد إىل طاولة النقد 

الكالسيكي، بل هو لم يغادرها قط!!.
(باختـني)  أن  يعنـي  ال  هـذا  ولكـن 
مجـرد ناقـد تقليـدي كبـري، بـل قدم 
كشوفات مهمة يف عالم النقد الحديث، 
السـيما عنـد دراسـته: عالقـة املؤلف 
بشخصياته، أو حضور املكان والزمان 
يف الرسد- ال عىل سبيل الحرص- ولكن 
هذا أتى ضمن السياق الطبيعي ملسرية 
النقـد دون العمل عىل قطع مسـريته 

وحرفه عن مساره األصيل.
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أراَك وُتعرُِض بالحالََتنْي

َوُتغِمُض َعيناً َوتفَتُح َعنْي

َولَم أدَِّع َبل ِبُحكِم األكيِد

َغدوُت َوإيَّاَك كاملَيَِّتني

أنا َشيَّعتني اليَك ُدموعي

َوناٌر بصدرَي واملُقلََتني

َفَذوَّبني لوُن هذا الخراِب

َفتني َوِسلُت َدَماً َغَمَر الضِّ

َوِرصُت كما الغيِم ابِن الهروِب

ُج بِه الوِجَهتني َرشيداً تضِّ

َوانَت كما انَت لَسَت تراني

ي واين َمتى سوَف َتقبُل َهمِّ

ÔrÌá®a@ÜbË„
فوازير رمضان حلقات تليفزيونيه استعراضيه كانت 
تعرض يف شـهر رمضان عيل بعـض القنوات العربية 
, وهو برنامـج تلفزيوني يقدم لفئـة عمرية ترتاوح 
ما بني 6 سـنوات إىل 14 سـنة تقريبـاً، وهي تحظى 
بمتابعـة األطفـال برتكيـز ألنها تعترب بالنسـبة لهم 
برنامجاً مفيداً شـيقاً يقدم املعلومة الهادفة بشـكل 
بسـيط سـلس يفهمه األطفـال بمختلـف أعمارهم 
,وهـي عبـارة عـن فوازيـر أو كان يتم فيهـا توزيع 
جوائز للفائزين، بدأت يف فرتة السـتينيات واستمرت 
حتى مطلـع األلفية لجديدة. شـارك فيها العديد من 
املمثلـني املرصيـني املعروفـني مثـل: فـؤاد املهندس 
وثالثـي اضواء املـرسح ونيليل و شـرييهان وغريهم, 
كانت بداية فوازيـر رمضان باإلذاعة املرصية عيل يد 
االعالميتني: آمال فهمي وسامية صادق، حيث كانت 
عبارة عن أسئلة ويقوم املشاركون بأرسال االجابات 
عرب الربيد . ثم انتقلت الفكرة إيل التليفزيون بعد عام 
واحـد من انطالقه عـام 1961 حيث ظهـرت فوازير 
األمثـال (عـيل رأي املثـل) وكانـت عبارة عـن فقرة 
دراميـة يذكـر فيها أحـد األمثال ويقوم املشـاركون 
بأرسال اإلجابة الصحيحة, بدأت فكرة الفوازير التي 
كانـت خليطاً بـني الدراما واالسـتعراض 1967 عيل 
يـد املخرج أحمد سـالم وفرقة ثالثـي أضواء املرسح 
(املكونة من سـمري غانم وجورج سـيدهم و الضيف 
أحمد ) وكانـت أول فوازير عربية، ثم قدمتها املمثلة 
نيليل منذ عام 1975 وحتي 1981 ، ثم قام بإخراجها 
فهمـي عبدالحميد بشـكل مسـتمر، ويف عـام 1982 
ابتكـر فهمي عبـد الحميد شـخصية فطوطة، والتي 
قدمها سـمري غانم يف الفوازير حتي 1984 حتي تويف 
فهمـي عبد الحميد عام 1990 ,ويف العام التايل قدمت 
الفنانة رشيهان فوازير ألـف ليلة وليلة التي عرضت 
حتـي 1988 ، ثـم كانـت فوازيـر املناسـبات بطولة 

صابريـن، وهالة فـؤاد، ويحيي الفخرانـي، ويف عام 
1989 كانت فوازير الفنون من بطولة شـريين رضا، 
ومدحـت صالح.. وتـويف املخرج فهمي عبـد الحميد 
أثناء تصوير فوازير عالـم ورق لنيليل يف يناير 1990 
واسـتكملها مسـاعده جمـال عبد الحميـد، وقدمت 
نيلـيل يف 1991 فوازيـر عجايب صنـدوق الدنيا، وأم 
العريف يف 1993 ، ثم كانت فوازير قيس ولييل بطولة 
محمد الحلو وشـريين وجـدي يف 1994 ، ثم حاجات 
، وقدمـت   1994 ومحتاجـات بطولـة رشيهـان يف 
نيلـيل الدنيا لعبـة وزي النهـاردة يف العامني التاليني، 
ويف 1997 قدمـت الفنانة جيهـان نرص فوازير الحلو 
مايكملش، وطوال السـنوات األلفيـة الجديدة حدثت 
بعـض املحاوالت لتقديـم فوازير جديـدة لكن لم تزد 
عن مجـرد اقرتاحات ولـم تدخل حيـز التنفيذ، منها 
فوازير (مع مريـام) اللبنانية مرييـام فارس اخراج 
أحمـد املناويـيش وفوازيـر( اتفرج ياسـالم) بطولة  
نسـمة ممدوح واخـراج محمد رمضـان عيل قنوات 
خاصة بعيدا عن التليفزيون املرصي الذي ارتبطت به 

الفوازير منذ نصف قرن
لـم يعد أطفـال اليـوم كأطفـال األمـس يف كل يشء 
خاصة التي تتناسـب مع املعطيـات الفنية,  فالحالة 
التي كانوا عليها أطفال األمس هادئة وبسيطة وفيها 
فـرص وفرية ملنح مسـاحات لإلبداع وإبـراز املواهب 
قياًسـا بالتعقيـد والصخب ألطفال اليـوم بربامجهم 

التكنولوجية التي تأرسهم وتقيدهم عىل عدم الفكاك 
منهـا, أطفـال األمس تثريهم أشـياء بسـيطة وأكرب 
حلمهم أن يشـاهدوا أفالمـاً كرتونية أو مسلسـالت 
درامية خاصة بهم حسب التدرج العمري ويف رمضان 
هنـاك الربنامـج األشـهر ”فوازيـر األطفـال“، عـىل 
العكـس تماماً أطفال اليوم (يف بعـض املناطق وهي 
قليلـة)، فهم أقل شـغفاً بربامـج التلفزيون مما أدى 
شيئاً فشـيئاً إىل عدم حرصهم واهتمامهم بالجلوس 
أمام شاشـته ملتابعة برامجـه التلفزيونيـة برمتها، 
لوجود البديل التقني من أجهزة إلكرتونية عديدة التي 
تحتوي عىل األلعاب املختلفة واالتصال باآلخرين من 

أقربائهم وأصدقائهم البعيدين عن مسكنهم
وعوداً إىل الزمن الجميل كان لشـهر رمضان استعداد 
خـاص يف كل يشء، ولكـن تلفزيونيـاً عنـد األطفال 
يكمن االسـتعداد بدءاً بالتوقيت حرصـاً عىل متابعة 
الربامـج الخاصة منذ بدء برامج الظهرية التي تفتتح 
بسلسـلة من األفالم الكرتونية ثم يأتي موعد الدراما 
الكرتونية أو ما تسمى ”باملغامرات“ ثم تليها حلقات 
لسلسـلة من الدراما التي تناسب األطفال وحتى سن 
متقدمة نحو الشباب وكان أشهرها ”غرايندايزر“ و“ 
اإلبريق املكسـور“ ثم ”جزيرة الكنز“، وهكذا قصص 
كثـرية أخرى ,لكن هنـاك فقرة ذهبية عىل الشاشـة 
املحليـة زمـان والحديـث الزال عـن أطفـال األمـس 
وهي سـاعة بعد اإلفطار حيث يتحلـق األطفال أمام 
شاشة التلفزيون مستعدين ملشـاهدة فقرة برنامج 
فوازير األطفال التي كانت تثري الكثريين ويشـاركهم 
اآلبـاء واألمهـات واألخوان الكبـار لقوة جمـال أداء 
األطفال وبث اإلثارة واالسـتمتاع بتقديمهم للفزورة، 
وبمسـاعدتهم يف حلها إذا لزم األمـر, وكان تلفزيون 
بغـداد يعد أبرز من كان يقدم هذا الربنامج لسـنوات 
وقـد تخرج من هـذا الربنامـج إعالميـات ومذيعات 
مارسن اإلعالم حتى كربن نظراً لربوزهن منذ الصغر 

يف التقديـم أمـام كامـريات التلفزيـون



أعلن الطبيـب أندريه بوبروفسـكي، خبـري التغذية 

الـرويس، عـن كيفية الحصـول عىل أكـرب فائدة من 

منتجات األلبان املخمرة.

و أشـار الخبري إىل أن فوائد منتجات األلبان املخمرة 

معروفة بتأثريها اإليجابي يف الجسم ولكن من املهم 

معرفـة متى يجب تناولهـا للحصول عىل أكرب فائدة 

منها.

و قـال: ”تكمـن أكـرب فائدة مـن منتجـات األلبان 

أو  األمينيـة  لألحمـاض  مصـدر  أنهـا  يف  املخمـرة 

الربوتينـات للجسـم، التي هـي اللبنات األساسـية 

لجسـمنا وهـذه اللبنـات يحتاجها الجسـم النامي، 

والجسـم املتعايف من املرض و بخـالف الحليب لهذه 

املنتجات ميزات كبرية، حيث أن سالسـل الربوتينات 

فيهـا قصرية، لذلك هي سـهلة الهضـم كما تحتوي 

عىل نسـبة عالية من الكالسـيوم املفيد للعظام، ويف 

هذه الحالة ال يؤثر وقت تناولها يف هذه الخصائص، 

وال يف عملية امتصاصها“.

و أضـاف“ امليـزة األخـرى املهمـة ملنتجـات األلبان 

املخمـرة، هـي أنها تعمـل عىل تحسـني ميكروبيوم 

األمعـاء، ويف هـذه الحالـة يجـب تناولهـا يف أوقات 

معينـة، حيث إن تحسـن منتجات األلبـان املخمرة 

تركيـب ميكروبيوم األمعـاء، بفضـل احتوائها عىل 

مـا يسـمى Bifidobacterium (جنس من البكترييا 

الالهوائية إيجابية الغرام)“.

و تابـع“ كما يطلق عليها أيضا بروبيوتيك ومن أجل 

الحصول عـىل أكرب فائدة من هـذه املنتجات يفضل 

تناولهـا عىل معـدة فارغـة أي بعد فرتة مـن تناول 

الطعـام ال تقـل عـن 1.5 سـاعة وأكثر كمـا يجب 

تناولهـا مـدة ال تقـل عن أسـبوعني للحصـول عىل 

الفائدة املرجوة، وحينها يشـعر الشـخص بتأثريها 

اإليجابي“.و لفـت إىل أنه مع ذلك ، ال ينبغي اإلفراط 

بتنـاول منتجات األلبان املخمرة، مهما كانت مفيدة 

ومـن األفضل أن تحتوي عىل نسـبة متوسـطة من 

الدهـون أي حـوايل %2.5، و هناك توصية شـائعة 

بعدم تناول منتجات األلبان ليال ولكن هذه التوصية 

ال تشمل املنتجات املخمرة.

يف رمضان تشعرين بأن الوقت ضّيق، 
فاألنشـطة واملهـام ال تنتهـي، بـني 
إعـداد الوالئم، واسـتقبال الضيوف، 
العبادات،  والزيارات العائلية، وطبعاً 
هذا باإلضافـة إىل مهامـك الروتينية 

كربة أرسة.
بـني الوقـت الضّيـق واملهـام التي ال 
تنتهي، قد تشعرين بأن جذوة حياتك 
العاطفيـة تنطفـئ، وأنـه ال مـكان 
أن  الحقيقـة  ولكـن  للرومانسـية، 
األجواء التي يحققها شـهر رمضان، 
يمكـن أن تسـهم يف التقريـب بينـك 
وبني زوجك، وليس العكس، فقط كل 
ما عليِك هو اسـتغالل أسلوب الحياة 
يف شـهر رمضـان، ملصلحـة حياتـك 

العاطفية.
ومع االسـتعدادات السـتقبال شـهر 
أيضـاً  اسـتعدي  الكريـم،  رمضـان 
لتعزيز الرومانسية بينك وبني زوجك، 

عرب تطبيق النصائح التالية.
1. الكلمات اللطيفة واملجامالت

الكلمـات اللطيفـة واملجامـالت لـن 
تحتـاج منـِك إىل وقـت أو مجهـود، 
ولكنها ذات تأثري سحري عىل عالقتك 

بزوجك.

فكـري عندما يمدحـِك زوجك وُيثني 
عليِك أو ُيلقي يف أذنك بمعسول الكالم، 
بالتأكيد تغمرِك السـعادة وتشعرين 
بالحـب نحـوه، األمـر نفسـه تفعله 
كلماتـك اللطيفة لزوجـك، فال تبخيل 
عليه باملجامـالت الرقيقة والكلمات 

الرومانسية اللطيفة.
2. أعدي لزوجك طعامه املفضل

هنـاك مثـل شـعبي يقـول (الطريق 
لقلب الرجل، معدته)، والحقيقة هي 
أن إعداد الطعام الذي يحبه زوجك هو 
نـوع من االهتمام، لذا عندما تهتمني 

بإعـداد الطعـام الذي يحبـه زوجك، 
فإنه يشـعر باهتمامك وتقديرك له، 
وبالتـايل ينعكس هذا عـىل تعامالته 

معِك، ما يشعل الرومانسية بينكما.
3. أعدّي وليمة ألهل زوجك

أهل زوجك من أهم مفاتيح قلبه، لذا 

فاالهتمـام بهم وودهـم وإكرامهم، 
سـوف يصـب يف النهايـة يف مصلحة 

عالقتك بزوجك.
جيـدة  فرصـة  رمضـان  وشـهر 
لالهتمـام بأهـل زوجـك، لـذا أعدي 
لهـم وليمة عامرة بأصنـاف الطعام 
الشـهي، واحريص عىل استضافتهم 
بإحسان، وإكرامهم، سوف يزيد هذا 
مـن رصيـدك يف قلب زوجـك، ويعزز 

مشاعر الحب والرومانسية بينكما.
4. خصيص وقتاً للتواصل مع زوجك

ال تستسلمي لضيق الوقت، وخصيص 
وقتاً يومياً للتواصل مع زوجك، حتى 
لـو 10 دقائق يف اليـوم تتحدثي فيها 
مع زوجك وتسـتمعي إليـه باهتمام 
التواصـل  يسـهم  سـوف  وتركيـز، 
املسـتمر يف الحفـاظ عـىل حياتكما 

العاطفية.
5. اهتمي بالعالقة الحميمة

رمضان شـهر العبـادات، ولكن هذا 
ال يتناقـض مـع اسـتمرار العالقـة 
الحميمة، فقط خصيص وقتاً للعالقة 
الحميمـة، وال تسـمحي بانقطاعها 
حتـى ال تؤثر عىل عالقتـك العاطفية 

مع زوجك. 

يجتمع شـمل األرسة عىل مائدة اإلفطار والسـحور يف شـهر رمضان 
املبارك، وتتنوع أصناف املائدة وأطباقها الرئيسية، إال أنه من الرضوري 
أن تكون األطعمة مفيدة وغنية بالفيتامينات واملعادن والسوائل التي 

فقدها الجسم خالل اليوم.
مـن الناحيـة األخرى هنـاك أطعمة علينـا أن نتجنبهـا ألن أثرها عىل 
صحتنا سـيكون سـلبياً وتتسـبب لنا بأرضار جانبيـة، وأدناه بعض 

منها.
ومـن األمثلـة عليها البطاطا املقليـة، فعىل الرغم مـن طعمها اللذيذ، 
إال أنهـا فارغة القيمة الغذائية، ليس هذا فحسـب، بـل من املمكن أن 
تزيد من شـعورك بالتعب واإلرهاق الحًقا؛ ألنها أخذت مكان األطعمة 

الصحية يف معدتك.
الطعام الغني بامللح

كذلك، تعد املخلالت من أشهر األمثلة عىل هذا النوع من الطعام، فامللح 
من شـأنه أن يسـبب جفاف الجسـم، ويؤثر عىل قدرتـه يف امتصاص 

السوائل، مما يؤدي إىل احتباسها داخل الجسم.
ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثري من األطعمة تحتوي عىل الصوديوم 
لكننا ال ندرك ذلـك، لذا من الرضوري قراءة ملصق املعلومات الغذائية 

قبل رشاء أي منتج.
السكريات

ويقصد هنا ليس الحلويات فقط بل كل األطعمة الغنية بالسـكريات، 
فهي بشكل عام عالية السعرات الحرارية إال أنها فقرية القيم الغذائية، 
وهذه األطعمة تمد الجسـم بالطاقة بشكل رسيع لكن لفرتة قصرية، 

أي أنك ستشعر بالتعب برسعة كبرية بعد تناولها.
مصادر الكافيني

كما يجب التقليل من مرشوبات الكافيني ومن أهمها القهوة والشـاي 
والشـوكوالتة أيضاً، والسبب وراء ذلك يعود لكون الكافيني مادة مدرة 
للبول، مما يفقدك السـوائل يف جسـمك ويرسع من شعورك بالعطش 
الحقاً، لذلك مـن الرضوري تجنب املرشوبـات واألطعمة التي تحتوي 

عىل الكافيني يف وجبة السحور.
الكربوهيدرات البسيطة

كذلـك، تعد الكربوهيدرات البسـيطة أو املكررة ومنهـا الخبز األبيض 
واملعجنـات من األطعمة التي يفضل تجنبها أو التقليل منها خصوصا 
يف وجبة السـحور، ألنها ال تبقى لفرتة طويلة يف املعدة، فهي ال تحتاج 
سـوى 4 سـاعات حتى تسـتكمل عملية هضمها، األمر الذي يسـبب 

شعورك بالجوع برسعة كبرية خالل ساعات الصيام.
املرشوبات الغازية

وينصح أيضـاً باالبتعاد عن املرشوبات الغازية ألنها تسـبب تهيجاً يف 
املعـدة وباألخـص إن كانت بـاردة، ومن املمكن أن يسـبب تناول هذه 
املرشوبات عرساً يف الهضم أيضاً، وبالتايل ينصح باستبدالها بكوب من 

املاء بدرجة حرارة الغرفة. 
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يخىش الكثري من األشخاص بالشعور 
بآالم القولون العصبي خالل الصيام 
ويبحثـون عـن أبـرز الطـرق لتمـر 
السـاعات بسـالم، فمـا هـي أفضل 

نصائح ملرىض القولون يف رمضان؟
كيف أتعامل مع القولون العصبي يف 

رمضان؟
مـرض القولـون العصبي هـو خلل 
واضـح يف وظيفـة األمعاء يـؤدي إىل 
وآالم  وغـازات  انتفاخـات  حـدوث 
شـديدة يف املعـدة، وهـذه األعـراض 
ال ترتبـط بسـن أو بجنـس معني بل 
بطبيعة الجسـم وحساسـيته تجاه 
الطعـام، ونمط التغذيـة الذي يتبعه 

الشخص.
التعامـل مـع القولـون العصبـي يف 
الصيام ليس باألمر املستحيل، كل ما 
يتطلبه مراعاة تناول أطعمة ال تعمل 
عىل تهييج املعدة واألمعاء، والحرص 
عىل رشب الكثري من السوائل وتجنب 

التوتر والضغوط النفسية.
ويف حالة الشـعور بأعراض القولون 
العصبي يف رمضان، يجب عدم إهمال 
األمر ومراجعة الطبيب املعالج واتباع 

نهج غذائي يهدأ املعدة واألمعاء.
ويدرك أغلب مرىض القولون العصبي 
األعراض املصاحبة للمرض جيدا، لذا 
يسـهل التعرف عىل آالمه واإلرساع يف 

معالجتها، وأبرزها:
- آالم يف أجـزاء مختلفـة من البطن، 

وقد تكون مستمرة أو متقطعة.
- انتفاخ شـديد يف البطـن، والغازات 

املصاحبة له قد تكون كثرية للغايـة.
- تغري شكل الرباز، والبعض يصيبهم 
اإلسهال والبعض اآلخر اإلمساك، وقد 
يصبـح الـرباز صغريًا يشـبه الكرات 
الصغـرية، وأحياًنا يكـون مصحوًبا 

باملخاط.
- الرغبـة يف الذهاب إىل الحمام مرات 
متعـددة، وعدم القـدرة عىل اإلخراج 

مرة واحدة.
ماذا يأكل مريـض القولون العصبي 

يف رمضان؟
يكثـر البحـث عـن نصائـح غذائية 
ملـرىض القولـون يف رمضـان بمجرد 
اقرتاب الشـهر الفضيـل، للتخطيط 
لألكالت املقرر إعدادها واالبتعاد عن 

كل مـا يهيـج املعـدة واألمعـاء.

إذا كنـت مريـض قولـون عصبـي، 
فمن الرضوري االستمرار يف االبتعاد 
عن قائمة الطعام املمنوعة مسـبقا 
يف رمضـان، ألن املعـدة تكـون أكثر 

حساسية مع الصيام.
إليك مجموعة نصائح غذائية ملرىض 

القولون يف رمضان، وتشمل ما ييل:
1. تنـاول 2-1 كوب مـن املاء الفاتر 
عـىل اإلفطـار، واالبتعـاد عـن املـاء 

واملرشوبات املثلجة.
2. تناول 3 تمرات مع رشب املاء تعد 
الطريقة املثالية لبدء اإلفطار وإعدادا 

املعدة الستقبال الطعام.
3. االبتعـاد عـن اإلفطار عـىل تناول 
مرشوبات مرتفعة السكر وبكميات 
كبرية، كونها تسـبب حركة مفاجئة 

ورسيعة لألمعاء.
4. تجنـب تنـاول كميـات كبرية من 
الطعـام يف وجبة اإلفطـار، ويفضل 
تقسـيم الطعـام إىل وجبات صغرية، 
مع الرتكيز عىل البدء بطعام خفيف، 

مثل الشوربة والسلطة.
5. االبتعـاد عـن األطعمـة املهّيجـة 
األحمـر  اللحـم  مثـل  للقولـون، 
والقرنبيط واألطعمة الحارة واملقلية 
واملواد الدسمة والثوم والبصل النيء 
ومنتجـات  والبقوليـات  والكرنـب 

األلبان.
6. مـن الـرضوري تنـاول الزبـادي 
يوميـا، كـون الصديـق األول ملرىض 
القولـون هـو بكترييـا الربوبيوتيك، 

املوجودة يف الزبادي.
تسـاعد  التـي  األعشـاب  رشب   .7
يف تهدئـة املعـدة وتقليـل االنتفـاخ 
والغـازات، مثـل النعنـاع والزنجبيل 

واليانسون.
التـي  االمتنـاع عـن املرشوبـات   .8
تحتـوي عـىل كافيـني مثل الشـاي 
اللبـن  أو  والحليـب  والقهـوة، 

واملرشوبات الغازية.
9. ممارسة الرياضة أو التمشية بعد 
اإلفطار ملدة نصف سـاعة رضورية، 
فالحركة تساعد الجهاز الهضمي يف 

القيام بعمله بطريقة مثالية.
هل الصيام يسـاعد مرىض القولون 

العصبي؟
تكثـر  رمضـان  شـهر  حلـول  مـع 
التساؤالت عّما إذا كان الصيام مفيداً 
يف تسـكني أعـراض مـرض القولون 
العصبي، وكيفية التغلب عىل آالمه؟.

ورغـم أن هناك بعـض العوامل التي 
تؤدي إىل اإلصابة بالقولون العصبي، 
مثـل حركـة األمعاء غـري الطبيعية، 
ـس القولون املفرط، والتهاب  وتحسُّ
األمعاء، فإن األسباب األساسية لهذه 
الحالة الصحيـة تظل غري معروفة.. 
ولكن يف شـهر رمضان تعد أحد أهم 
أسـباب اإلصابة بالقولون العصبي: 
واضطرابـات  النفسـية،  الضغـوط 
النـوم، فضـال عـن النظـام الغذائي 
الغنـي باألطعمة الدهنيـة أو املقلية 
واملرشوبـات  الحـارة  واملأكـوالت 

الغازية.
لـذا إذا نجـح املريـض يف السـيطرة 
عـىل نظامـه الغذائـي واالبتعاد عن 
كل مـا يهيـج القولون مـن أطعمة 
الصـوم  سيسـتطيع  وسـلوكيات، 
واالسـتفادة مـن روحانيات الشـهر 

الكريم.
يف هذا اإلطار، كشفت دراسات عديدة 

أن للصيـام آثـار رائعـة عـىل صحة 
القولون والجهاز الهضمىي، إذ يلعب 
دورا مهما يف تحسني وظيفة االٔمعاء 
عـن طريـق تقليـل التهـاب االٔمعاء 
وتغيري تنـوع ميكروبيوم االٔمعاء..و 
يعمل الصيام عـىل تخفيف التهابات 
القولون من خالل تحسـني سـالمة 
القولـون،  وطـول  االٔمعـاء  حاجـز 
نظـرا لقدرته عيل خفض مسـببات 
االلتهابـات واالٕجهـاد التأكسـدي يف 

أنسجة القولون.
أيضـا للصيـام قـدرة عـىل تخفيف 
القهري  الوسـواس  سلوك اضطراب 
القولون  بالتهـاب  املرتبـط  والقلـق 
العصبـي، كمـا يسـاعد عـىل تقليل 
انتشار امليكروبات املرتبطة بالتهاب 
القولون، وإثراء امليكروبات املرتبطة 
بمضادات االلتهـاب، وقمع االٔرضار 
القولـون  مـن  كل  يف  التأكسـدية 

والدماغ.
هل يجوز اإلفطار يف رمضان بسـبب 

القولون؟
يشـعر مـرىض القولـون أن معادلة 
الصوم ليسـت سهلة، إذ يجب عليهم 
تبنـي نمـط تغذيـة واختيـار نوعية 
أكل تناسب مشـكلتهم الصحية ويف 
نفس الوقت تسـاعدهم عىل الصوم 
وتضمـن لهم الحمايـة من األعراض 
املزعجـة واملؤملـة التي ترتبـط بمثل 
هذه الحاالت الصحية.. لكن القولون 
العصبي ليس حالة صحية تستدعي 
إفطـار مريضهـا إذا نجـح يف تناول 
أطعمـة صحيـة واتبـاع سـلوكيات 

تنجيه من أوجاع هذا املرض.
بالقولـون  املصابـني  أيضـا جميـع 
الصيـام  عـىل  قـادرون  العصبـي 
بأمان، إذا تجنُّبـوا التوتر والضغوط 
النفسية، واألطعمة املهيجة للقولون 
بالطريقـة  األدويـة  واسـتخدموا 

الصحيحة.
 ومـن الـرضوري للمـرىض الحرص 
السـوائل  رشب  مـن  اإلكثـار  عـىل 
وتنـاول أطعمـة عالية األليـاف ملن 
يشـتكي مـن إمسـاك، والتقليل من 
األطعمة األخـرى املثرية لألعراض إذ 
تختلف بحسب حالة كل مريض عىل 
حدة؛ وال يوجد نمط غذائّي يناسـب 

جميع الصائمني.
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األعـراض  مـن  الحموضـة 
للحمل،  املصاحبـة  الشـائعة 
وتحـدث بسـبب اضطرابـات 
الهرمونات يف جسـم الحامل، 
مما يسـبب ارتخـاء العضلة 
العـارصة يف املـريء، وبالتايل 

يحدث ارتجاع حميض.
ويف رمضـان يحـدث اختالف 
يف العادات الغذائية، ما يجعل 
الحامل أكثـر عرضة لإلصابة 

بالحموضة.
وسـمح  حامـًال،  كنـِت  إذا 
شـهر  بصيـام  الطبيـب  لـِك 
 10 رمضـان الكريـم، فهناك 
نصائـح تسـاعدك يف التغلـب 
عـىل الحموضـة خالل شـهر 
رمضان. تابعي القراءة، وقويل 
وداعاً إلزعاج الحموضة طوال 

شهر رمضان.
ال تتنـاويل حصتـك يف الطعام 
مرة واحدة، فاألفضل تقسيم 
كميـة الطعـام عـىل وجبات 
بالتدريج  تتناولينهـا  صغرية 

من وقت اإلفطار وحتى وقت 
السحور.

تناويل طعامك ببطء، واحريص 
عىل مضغه جيداً.

املقليـة،  األطعمـة  تجنبـي 
واألطعمـة التـي تحتوي عىل 
التوابـل،  مـن  كبـرية  كميـة 

وطبعاً األطعمة الحريفة.
تناويل األطعمة التي ال تحتوي 
عىل نسبة عالية من الدهون، 
أصنـاف  بتنـاول  وُينصـح 
الطعـام التـي تحتـوي عـىل 
وكربوهيدرات  طبيعية  ألياف 
البنـي  األرز  مثـل  معقـدة، 
أيضـاً  الكاملـة.  والحبـوب 
ُينصـح باالعتمـاد عىل طرق 
الطهـو الصحية مثل السـلق 
عـىل  واحـريص  والشـواء. 
أن تحتـوي وجبتـا اإلفطـار 
والسـحور عـىل الخـرضوات 

والفواكه الطازجة.
تنـاويل األطعمـة التي تخفف 
مـن أعـراض الحموضة، مثل 

اللبن الزبادي، املـوز، الخيار، 
اللوز.

ارشبـي كمية كافية من املياه 
يف الوقـت مـن اإلفطار وحتى 

السحور.
ممارسـة  عـىل  احـريص 
التماريـن الرياضية، وُينصح 
الرياضية  التمارين  بممارسة 
املناسـبة للحمل، بعـد تناول 

وجبة اإلفطار بساعتني.
السـحور  وجبـة  تتنـاويل  ال 

قبـل النـوم مبـارشة، وأيضاً 
ال تتناوليهـا يف وقـت مبكـر، 
موعـد  يف  التـوازن  اعتمـدي 

وجبة السحور.
أثناء  اجعيل مسـتوى رأسـك 
النوم أعىل قليالً بحيث تتجنبني 
حدوث ارتجاع األحماض.. إذا 
أٌصبـِت بالحموضـة، ناقـيش 
مـع طبيبـك إمكانيـة تناول 
دواء مضـاد للحموضة وآمن 

عىل الحمل.

مـن  اللحـم  ترشيـب  يعتـرب 
الطبخات املشهورة واملنترشة 
بشـكل كبري يف دولـة العراق، 
والتـي انتقلـت منهـا للعديد 
العربيـة، وهـي  الـدول  مـن 
عبارة عـن طبخة تحّرض مع 
سـكب الترشيبة أي السوائل 
املطبوخة عـىل الخبز العربي، 
وتمتاز بمذاقها اللذيذ واملمّيز، 
الذي يجعل الجميـع يرغبها، 
وعىل الرغم من أّنها اشتهرت 
يف بعض البلـدان، إّال أّن هناك 
العديـد مـن النـاس يجهلون 
لذلـك  تحضريهـا،  طريقـة 
سنوضح لكم بعضاً من طرق 

تحضريها يف هذا املقال. 
املكونات 

كيلوغرام من لحم الغنم. 
حبة بصـل صغـرية مقطعة 

ملكعبات صغرية. 
ملعقتان كبريتان من معجون 

الطماطم السائل. 
نصف ملعقـة كبرية من زيت 

الزيتون. 
نصـف كـوب مـن الحمـص 

املسلوق. 
حبتان من اللومـي (الليمون 

األسود). 
لرت من املاء. 

نصف ملعقة كبرية من امللح. 
كمّية من الخبز العراقي. 

طريقة التحضري 
نقطـع اللحـم إىل عـدة قطع 
الحجم،  متوسطة ومتساوية 
ونغسـلها باملاء جيـداً. نضع 

القطع يف وعاء عىل نار هادئة 
ملـدة عرش دقائق مـع مراعاة 
مسـتمر.  بشـكل  تقليبهـا 
نضيف البصل املقطع، والزيت 
إىل اللحـم، ونقلـب املزيج من 
جيداً. نضيف املاء إىل الخليط، 
ونرتكـه عـىل نار هادئـة ملدة 

ساعة ونصف. 
والليمون  الحمـص،  نضيـف 
األسـود، وامللـح، والطماطـم 
إىل املزيـج، ونخلـط مكوّنات 
معـاً حّتـى تتجانـس. نـرتك 
الخليط عـىل النار ملدة أربعني 
دقيقـة، ثّم نرفعه عـن النار. 
نقّطع الخبز إىل قطع صغرية، 
التقديـم،  طبـق  يف  ونضعـه 
ونصب السائل أو مرقة اللحم 
فوقـه، ثّم نضع قطـع اللحم 

عىل وجه الطبق.
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من رحم اآللـم يولد األمل، ومع املعاناة يأتي 
النـرص مقولة اتخذتهـا العـداءة األمريكية 
مـارال رانيـان منهًجـا ودسـتوًرا يف حياتها؛ 
لتتمّكـن من التغلّـب عىل إصابتهـا بالعمى 
يف سـن التاسـعة، وتتحّول بفضل عزيمتها 
وإرصارهـا وإيمانهـا إىل واحـدة من أشـهر 
أبطـال الرياضة يف التاريـخ الحديث، فكيف 

كانت رحلتها؟.
عىل الرغم مـن أن أرسة مـارال رانيان كانت 
توليهـا عناية فائقة بعد مولدها يوم 4 يناير 
1969؛ إال أنهـا أصيبـت بالعمى التام حينما 
بلغت بعد معاناة مع مرض تنّكس الشبكية 

الذي يصيب البعض ألسباٍب وراثية.
وتسـبب املرض يف النهاية يف فقدانها للبرص 
بشـكٍل كامل، ومن املمكن أن ُيسـّدل الستار 
عـىل حياة مـارال رانيـان كواحـدة من ذوي 
االحتياجـات الخاصـة يف الواليـات املتحـدة 
األمريكيـة بعد فقدها للبـرص؛ إال أن رانيان 
كان لهـا رأي آخـر، فحصلـت عـىل درجـة 
املاجسـتري يف تعليم الُصـم والبكم، واتجهت 

من بعدها لعالم الرياضة.
يف سـن العرشيـن من عمرهـا، حُلمت مارال 
ذوي  أوملبيـاد  بمسـابقات  املشـاركة  يف 
االحتياجات الخاصة لسـنة1992، ورسعان 
ما اسـتوفت رشوط املنافسـات؛ لتخوضها 
وُتبهـر الجميع بتحقيـق 4 ميداليات ذهبية 
يف سـباقات مختلفـة؛ ليبدأ فصـل جديد من 

البطوالت واألمل يف حياتها.
تزامًنـا مع اإلعالن عن قـرب انطالق أوملبياد 
أتالنتا 1996، قررت مارال أن تضع اسمها يف 
مصاف أبطال 11 فقط، تمكنوا وحدهم من 
الجمع بني االشـرتاك يف األوملبيـاد الباراملبية 
واألوملبيـاد  الخاصـة،  االحتياجـات  لـذوي 

التقليديـة لألصحاء، ما تحقـق لها بالفعل، 
عندمـا خاضـت منافسـات الركـض األوىل، 
وحققـت املركز الــ10؛ لتفشـل يف الوصول 
للنهائيـات، ولكـن بعـد أن نجحـت يف إلهام 
الجميع بما تحمل من أمل وإرصار، وتمكنت 
يف العـام ذاتـه من حصـد ميداليـة فضية يف 
سـباٍق محيل.توالت النجاحات يف حياة مارال 
واألرقام القياسـية، فصارت مـع إنجازاتها 
2000، بطلـة  بأوملبيـاد سـيدني  املحققـة 
ذات إرادة فوالذيـة ُتلهـم الجميع، وحصدت 
بطوالٍت محليـة خالل عامي 2001 و2003، 

يف سباق العدو 5000 مرت.
خلدت مارال رانيان بطوالتها وقّدمت رؤيتها 
للحيـاة ونصائـح ملـن هـم يف مثـل حالتها 
الّصحيـة عرب كتاب نـو فينيش اليـن، الذي 
روت خاللـه تفاصيل خوضها للمسـابقات 

الرياضية، وطريقتها يف الحياة.
الدورس املستفادة:

اتبع حلمك
عليـك عزيزي رائـد األعمـال أن تتبع حلمك 
وشـغفك أًيا كانت ظروفـك الصّحية، فدائًما 
هنـاك ميـزة حباك اللـه بهـا دون غريك من 
لتحقـق  واسـتغلها؛  عنهـا  فتـش  البـرش، 

النجاح.
اإلعاقة ليست النهاية

إذا قّدر الله إصابتك بأي إعاقة، فأعلم أن الله 
يبتـيل عباده الصالحني، وعليـك عزيزي رائد 
األعمال أن تتعايش مع إصابتك، وتبحث عن 

نقاط قوتك.
اإلرصار رس النجاح

عليك عزيزي رائد األعمال أن تتحىل بالعزيمة 
واإلرصار؛ للوصـول ألهدافـك، وأن ترص عىل 

تحقيق حلمك رغم الِصعاب.
ثق يف قدراتك

عليك عزيزي رائـد األعمال أن تثق يف قدراتك 
عىل تحقيق النجاح. 

صــــورة و حــــدث
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غزل عراقي
ــوم ايـــح وراك  ــل  وظ ــه  طلعت ــك  ظل اذا 
ــك ــا يظلمــــــــــون ــم م ــاف منه ــد لتخ اب
ــان واحلــــــرم وااله  ــب  التع ــرنة  عاش
ــك اعيــــــــون ــر  وخلاط ــرك  خلاط ــا  كله
ــاك عبـــــــــــرن ــم  للنج ــر  جس ــك  صرنال
ــك لعيون ــكات  ضح ــزن  احل ــن  م ــة  وصغن
ارواح ــا  وعليــــه ــودة  س ــع  قط ــة  تعلكن
ــك ــه لعـــــــــــيون ــع ال كحل ــة قط ــا جن م
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أبـــــــراج

مهنيـاً: تنهي عمالً جامعيـاً تنال عىل أثـره عالمة عالية 
تستحق عليها تنويهاً وتهنئة.

عاطفيـاً: ال تكن مرتدداً يف مـا يتعلق باالهتمام بالرشيك، فهو 
مالذك األخري يف امللّمات واملصاعب.

صحياً: عليك بممارسة بعض التمارين الرياضية لتحريك الدورة 
الدموية.

مهنيـاً: تجد نفسـك يف موقـع الرابح ويتضـح لك أنك 
حققت انتصارات متعددة، وهذا ما يزيدك حماسة وثقة 

بالنفس .
عاطفيـاً: أنت قليل الصرب وقايس القلب وتميل إىل إثارة العدائية 
والتوّتـر أينما حللـت. وهذا ما يسـبب إحراجـاً للرشيك معظم 
األحيـان .صحيـاً: قـد تكـون مهمـًال وال توفر لنفسـك الراحة 

الكافية، ال تتهاون يف ذلك .

مهنياً: ضع نفسك يف الواجهة واظهر لكل املراقبني ما 
أنت قادر عليه حني تقرر النرص.

عاطفيـاً قد تتلقى دعماً من الحبيب أو تسـتفيد من وضع 
جيد له. يكون مزاجك رائقاً وتبدو أكثر انفتاحاً وقدرة عىل تبادل 
الرأي.صحياً: تسـتعيد عافيتك وحيويتك، وتشـعر أنك تستطيع 

القيام بأعمالك املتعددة من دون إرهاق.

مهنيـاً: عـد إىل صوابـك يف مـا يتعلـق ببعـض األمور 
املهنية، ال تفقد اتزانك وال تحاول أن تفرض هيمنتك عىل 
اآلخرين، كن عاقالً، وادرس األمور بهدوء .عاطفياً: ال تزال 
النجم املحبوب الذي يرغب الجميع يف أن يكونوا معه يف الحفالت 
الحلوة .صحياً: دع التشـاؤم والكآبة والحزن والشـعور بالوحد 

عىل حدة، وعليك االهتمام والعناية بنفسك قبل كل يشء .

مهنياً: لن ترتّدد يف توجيه املالحظات الجارحة، تشـتّد 
الضغوط ورّبما تضطر إىل إهمال عملك واالهتمام بأحد 

أفراد العائلة أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .
عاطفياً: تركز عىل العالقات االجتماعية وخصوصاً مع أشخاص 
مـن املحيط نفسـه حـني تتبادلـون اآلراء واألفكار عـن الخري 
لجميعكم .صحياً: اتبع العالجات الطبيعية البسـيطة وتخلَّ عن 

عاداتك القديمة السيئة .

مهنيـاً: تبـدأ هـذا اليـوم بإجـراء تغيـريات إيجابيـة 
وتصحيحات مادية، وتسعى لتطوير معارفك العلمية.

عاطفياً: يحاول الرشيك إسـعادك بشتى الوسائل، وتظهر 
له بدورك االهتمام الكايف، وتقدم له الكثري من الهدايا القيمة.

صحياً: ال تستخف بالنصيحة التي قد يقدمها إليك احد االصدقاء، 
اسرتح بعض اليشء، وتجنب الصخب والضغوط اليومية.

مهنياً: تتيح لك الظروف التعبري بسـهولة وطالقة عن 
مختلف آرائك ومن دون حرج أوإرباك.

عاطفياً: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم ال يخفي تحديات 
وال استفزازات، وهذا ما يثري إعجاب الرشيك.

صحياً: معظم اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسـباب نفسـية، أنت 
بحاجة إىل الراحة فقط.

مهنياً: قد تتاح لك فرصة استثنائية لقلب األمور ملصلحتك، 
فتبدو الشؤون املهنية مهمة جداً.

عاطفيـاً: يمنحك الحظ قـدرة مهمة عىل تحقيـق التقارب مع 
الزوج، وإذا كنت عازباً يكون الحب يف مقدمة اهتماماتك وقد تقع يف 
شباكه بجنون .صحياً: راحتك املادية واملهنية تساعدك عىل الشعور 
باالرتياح وتحقق االنسجام والتوازن يف حياتك عىل مختلف الصعد .

مهنياً: تستعيد حماستك وتخّف الضغوط ويصبح اللقاء أسهل 
مـن السـابق، تتمتع بثقـة عالية بالنفـس وتقرر إدخـال تعديل 
مناسب عىل حياتك، فتتخذ هذه األخرية طابعاً مختلفاً جميالً ومميزاً.
عاطفيـاً: انقالب ملصلحتك، حـان الوقت لتفصح عن مشـاعرك تجاه من 
تحب، لتكون املسيطر يف الشـؤون العاطفية الرومانسية.صحياً: مطلوب 

اعتماد االعتدال خالل هذا اليوم يف جميع أمورك الشخصية والصحية .

مهنياً: خّفف النمط وال تبادر اىل يشء وانتبه من حرق 
املراحل أو من خيبة وتراجع، إّياك واالصطدام بأحدهم.

عاطفيـاً: تنعـم بنهاية يوم سـعيد بعدما أمضيـت أوقاتاً 
مسـلية برفقـة األصدقـاء والعائلة وأنسـتك مشـاغلك لبعض 
الوقـت.. صحيـاً: إعمد إىل مراقبـة صحتك وابتعد عن التشـنج 

الجسدي والفكري .

مهنياً: بريق أمـل يطل من خلف حجاب االنتظار، كن 
واثقا بأن ال يشء يقدر عىل الحط من املعنويات املرتفعة 

مهما حاول أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفياً: تحتاج إىل رضا الرشيك ال سـيما أنك مرحلة حاسمة يف 

حياتك معه .
صحياً: من املفيد أن تخترب قدرتك عىل التحمل، وهذا سيظهر لك 

مدى سالمة صحتك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: تبرش األوضاع بتحّسـن ملمـوس، ذلك لغياب 
املعاكسـات الرئيسـة، تفسـح لـك الظـروف يف املجال 
إلنجاح مسـاعيك وإلثبات الحضور وتسـتعيد شهّيتك عىل 
الحياة.عاطفياً: يدعوك الرشيك إىل أن تتخىل قليالً عن موقفك 
العدائي تجاه بعض األمور، وأن تأخذ الحياة بصورة أكثر مرحاً 
وتساهالً.صحياً: القلق يؤثر يف حياتك الصحية والنفسية وكثرة 

الجلوس تسبب لك آالماً يف الظهر.
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اختبار إدمان الفيس بوك

رجعت ريما لعادتها القديمة

970 - جوهر الصقيل يبدأ يف إنشاء الجامع 
األزهر.

1581 - منح فرنسيس دريك لقب سري بعد 
نجاح مالحته الدورانية حول العالم.

1609 - فيليـب الثالث ملك إسـبانيا يصدر 
املرسوم امللكي القايض بطرد املوريسكيني 

من إسبانيا.
1818 - الكونغـرس األمريكـي يقـر العلم 
األمريكي املكون من 13 خًطا أحمر وأبيض 
و20 نجمة مع إضافة نجمة عند دخول أي 

والية جديدة.
1841 - جـون تايلر يتوىل رئاسـة الواليات 
هنـري  ويليـام  للرئيـس  خلًفـا  املتحـدة 
هاريسـون الذي تويف بعد شـهر من توليه 

الرئاسة.
1905 - زلزال عنيـف يهز مدينة ”كانغرا“ 
الهنديـة يـؤدي إىل مقتل أكثر مـن 20 ألف 

شخص.
1939 -وفـاة ملك العراق غـازي األول إثر 

حادث اصطدام سيارته بعمود كهرباء.

مدينة مدريد تستسلم للجنرال فرانسيسكو 
فرانكو.

1947 -تأسـيس املنظمـة الدولية للطريان 
املدني.

انعقـاد املؤتمـر التأسـييس لحـزب البعث 
العربي االشرتاكي.

شـمال  حلـف  معاهـدة  توقيـع   -  1949
األطليس / الناتو يف واشنطن.

1960 - السـنغال تعلـن اسـتقاللها عـن 
فرنسا.

1968 - اغتيـال القـس مارتـن لوثر كينغ 
راعى الحقوق املدنية يف الواليات املتحدة يف 

مدينة ممفيس.
1973 - افتتاح مبنى مركز التجارة العاملي 

يف مدينة نيويورك رسمًيا.
1979 - تنفيذ حكـم اإلعدام برئيس وزراء 

باكستان املخلوع ذو الفقار عيل بوتو.
1982 - منتخـب الكويت لكرة القدم يفوز 
بكأس بطولة الخليج السادسة لكرة القدم 

املقامة يف اإلمارات العربية املتحدة.

1985 - وكالـة الفضـاء األمريكية ناسـا 
تعلن عن اختيار األمري سـلطان بن سلمان 
كأحـد رواد مكـوك الفضاء ديسـكفري يف 

إحدى رحالته.
السـابق صـدام  النظـام  2003 - رئيـس 
حسني يظهر وهو يتجول يف ساعات النهار 
مشـًيا عىل األقدام يف حي املنصور يف بغداد 
بينما أحاط به بضع عرشات من السـكان 
يهتفون بحياته يف أول لقطات تصور له يف 
مكان عام منذ اندالع الحرب األمريكية عىل 

العراق.
2015 - جماعة الحوثيني تعتقل السيايس 

اليمني محمد قحطان وتخفيه قرسياً.
2017 - بلـدة خان شـيخون بريـف إدلب 
تتعـرَّض لِهجـوم كيمائـيٍّ ِبغاز السـارين 
100 شـخص  أدَّى ملقتـل حـوايل  ـام،  السَّ

وإصابة نحو 400 آخرين.
2019 - تجدد القتال بـني الجيش الوطني 
الليبـي وحكومة الوفـاق الوطنـي الليبية 

للسيطرة عىل طرابلس العاصمة.

مارال رانيان.. أميرة الظالم وبطلة السباقات األولمبية
NNNÅb≠@Úó”

النفـس  علمـاء  بعـض  حـدد 
معايـري اإلدمـان عـىل املوقـع 
بـوك  الفيـس  االجتماعـي 
مبتكرين اختبارا سهال يمكنك 
من تشـخيص حالتـك ومكان 
وقوفـك عىل سـلم اإلدمان عىل 
الفيـس بوك. هذا االختبار الذي 
-Ps  نرش يف املجلة األكاديمية (

يثبـت   (  chological Reports
أن شـخصاً ما هو مدمن فيس 
بـوك باالعتماد عـىل ”العنارص 
لإلدمـان،  األساسـية“  السـتة 
وهـي: مـدى الـربوز، تغـرّيات 
االمتناع، قدرة  أعـراض  املزاج، 
النـزاع واالنتكاس -  االحتمال، 
أي العوامل ذاتها التي تستعمل 
لتشـخيص مدى اإلدمـان عىل 

املواد املخدرة و غريها. 
ولذلـك، فـإن كنـت تنكـر أنك 
مدمن فيس بـوك ، إليك اختبار 
بسيط قد يثبت أنك عىل خطأ - 

أو عىل صواب. 
كّل مـا عليك فعله هـو اإلجابة 
عن األسـئلة التالية بصدق من 

رقم 1 إىل 10 :
1 .هـل تزور موقع الفيس بوك 

يوميا اكثر من مرة ؟
نعم :  ال : 

 2 .هل تميض الكثري من الوقت 
يف استخدام الفيس بوك ؟

نعم :  ال : 

3. هـل يسـاعدك الفيـس بوك 
عىل نسيان همومك اليومية ؟

نعم :  ال : 
4. هـل حاولـت التخفيـف من 
اسـتخدام الفيس بـوك ، لكنك 

فشلت ؟
نعم :  ال : 

5. هل تصبح متوتراً او تشـعر 
باالحبـاط إذا لـم تتمكـن مـن 

تفقد الفيس بوك ؟
نعم :  ال : 

6 .هـل تسـتخدم الفيـس بوك 
عـىل حسـاب وقـت عملـك أو 

دراستك ؟
نعم :  ال : 

7 . هل تسهر الليل أحيانا فقط 
ألجـل التواصـل مـع أصدقائك 

عىل الفيس بوك ؟
نعم :  ال : 

 8. هـل تفتح صفحـة الفيس 
إتصالـك  حـال  مبـارش  بـوك 

باالنرتنت ؟
نعم :  ال : 

9. هل تتشـعر بالرغبة يف تفقد 
اوقـات  خـارج  بـوك  الفيـس 

االتصال ؟
نعم :  ال : 

 10 . هـل تجـد الوقـت يمـر 
برسعة خالل إستعمالك للفيس 

بوك ؟
نعم :  ال :

و أصل القصة حليمة وليست ريما ..حليمة هي زوجة حاتم الطائي 
الذي اشتهر بالكرم كما اشتهرت هي بالبخل.

كانـت اذا ارادت ان تضع سـمناً يف الطبخ واخـذت امللعقة ترتجف يف 
يدها .

فأراد حاتم ان يعلمها الكرم فقال لها:
ان االقدمـني كانوا يقولون ان املرأة كلما وضعت ملعقة من السـمن 
يف طنجـرة (حلة) الطبخ؛ زاد الله بعمرها يوماً. فأخذت حليمة تزيد 
مالعق السـمن يف الطبخ حتى صار طعامها طيباً وتعودت يدها عىل 

السخاء.
وشـاء اللـه ان يفجعها بابنهـا الوحيد الـذي كانت تحبـه اكثر من 
نفسـها. فجزعـت حتى تمنت املـوت. واخذت لذلك تقلـل من وضع 
السـمن يف الطبخ حتى ينقص عمرها وتمـوت. فقال الناس: عادت 

حليمة اىل عادتها القديمة.

*دراسـة بريطانيـة حديثـة تؤكد بأن الشـخص املعتاد عـىل الكذب 
بإستطاعته إكتشاف الكاذبني أمامه بسهولة.

*  يعيش النرس 100 سـنة لكنه يموت باكراً وال يعمر هذا ألنه ينتحر 
حني ُيصاب بمرض.  

* يستحيل أن تطوي قطعة ورق مربعة الشكل عىل نفسها ألكثر من 
ثمان مرات مهما كان حجمها كبريا.

* إيقاظ الشـخص النائـم بطريقة مرعبة يمكـن أن يصيبه بأرضار 
دماغية وحالة نفسية سيئة بشكل دائم.

* أنفك يسـيل إذا بكيت ألن هناك حفر صغرية يف زوايا العني تسـقط 
منها الدموع إىل أنفك.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
عمودي

1.ال يسمع - أغرى وقرب.
2.من أفالم عبد الحليم وشادية.

3.اضحيات - بحر واسـع.
4.وىف بما وعده - نصف باهر.

5.من قبائل العرب يف املدينة املنورة - سباق طويل.
6.يفيض خريه وكرمه - أظهر عيوبا.

7.تراءت له أشياء لم توجد.
8.معاناة يف الحياة - صاف وأصيل.

9.متوازن - صوت مرتفع يصم اآلذان.
10. إما كذا أو كذا - أعىل قمم أوروبا.

أفقي
1.نهايات أبيات الشعر - ملس.

2.منتسـب للصحـراء - عصـا تـدق يف األرض لتثبيـت 
يشء.

3.مسابقات - نصف عامل.
4.فرقـة موسـيقية غربيـة سـويدية كانت نشـطة يف 

السبعينات - ضجيج.
5.”إىل...“ مع ضمري الغائب - اسم علم يشبه اسم بلد.

6.حار - عاصمة حرضموت يف اليمن.
7.مرتفع - عكس اشرتى.

8.نصف موعد - ذنوب - نصف داخل.
9.ثالثة   حروف من أديب - ثلثا ثوب - كالم.

10. متقدم يف العمر - واسـع.
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املبارك  رمضان  شهر  خالل   «LBCI«الـ قناة  ُتقّدم 
الذي يرتافق هذا العام يف لبنان مع االنتخابات النيابّية 
اللبنانّية باقة برامجّية تجمع بني املسلسالت الدرامّية 

والربامج السياسّية واالجتماعّية والرتفيهّية.
ستعرض الـ»LBCI» خالل الشهر الفضيل املسلسل 
الفساد  ملفات  يفتح  الذي  عضم»  «كرس  السوري 
آلمال  واستغالل  واختالس  ورشاوى  ابتزاز  من 
رجال  بعض  فساد  أشكال  من  وغريها  الشباب 
عظام  يف  ينخر  الذي  واألفراد،  واألعمال  السلطة 
أبرز  من  مجموعة  بطولة  املجتمع،  وبنية  الناس 
بشار،  كاريس  قزق،  فايز  السورية  الشاشة  نجوم 
نادين خوري، خالد القيش، سامر اسماعيل، نادين 
تحسني بك، غزوان الصفدي، والء عزام، حسن خليل، 
شادي الصفدي، جرجس جبارة، جمال العيل، أيمن 
سمور،  فيلدا  قنوع،  محمد  العربيد،  تامر  بهنيس، 
نانيس  السيد،  يزن  عباس،  حسني  حيدر،  باسل 
خوري، رنا جمول، وئام الخوص، هال يماني، كرم 
مرح  العابدين،  زين  راما  محمود،  يوشع  شعراني، 

معني  عيل  تأليف  عيل.  نور  القايض،  سيزار  ديوب، 
صالح، إخراج رشا رشبتجي، إنتاج كالكيت ميديا- 

إياد النجار.

اإلعالم  لتنظيم  األعىل  املجلس  أصدر 
من  األوىل  الحلقة  بوقف  قراراً  املرصي 
لعدم حصولها عىل  تانية»  «دنيا  مسلسل 
ترصيح من الرقابة عىل املصنفات الفنية 

وتم إذاعتها بالتحايل.
وأكد بيان املجلس األعىل عىل رضورة إذاعة 
ليىل  للفنانة  تانية»  «دنيا  مسلسل  حلقة 
واملحذوف  الترصيح  عىل  الحاصلة  علوي 

منها مشاهد تتعلق بزنا املحارم.
وجاء ذلك بناء عىل شكوى عاجلة مقدمة 
من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة 
عىل املصنفات الفنية يف مرص، الذي أكد أن 
ولكن  بالفعل،  مراقبتها  تم  األوىل  الحلقة 
التي  الحلقة  وأذاعت  تحايلت  النهار  قناة 

تتضمن املشاهد املحذوفة.

القنوات  جميع  عىل  التنبيه  املجلس  وأكد 
إذاعة  بعدم  العرض،  حق  عىل  الحاصلة 
ترخيص  عىل  حاصل  غري  مصنف  أي 

بالعرض.
وأضاف املجلس» إنه لن يتوانى يف تطبيق 
اإلعالمي  الكود  يتضمنها  التي  املعايري 
املعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة 
من  تندرج  التي  املخالفة  حال  قانونه  يف 
القناة  وقف اإلذاعة حتى سحب ترخيص 

نفسها إذا تمادت يف املخالفات».
وشهدت أحداث الحلقة األوىل من مسلسل 
وتجسد  «دنيا»  اكتشاف  تانية»  «دنيا 
زوجها  خيانة  علوي،  ليىل  الفنانة  دورها 

مع شقيقتها.
تانية» حول  أحداث مسلسل «دنيا  وتدور 

دورها  تؤدي  التي  سالم»  «دنيا  شخصية 
مدرسة  مديرة  وهي  علوي،  ليىل  الفنانة 
دوره  (يؤدي  بدر  من  ومتزوجة  دولية 

الفنان فراس سعيد)، ولديها منه ولدان.
يذكر أن ليىل علوي تعود ملوسم املسلسالت 
 ٦ غياب  بعد   ،٢٠٢٢ لرمضان  املرصية 
«دنيا  مسلسل  بطولة  خالل  من  سنوات 
إىل املسلسالت االجتماعية، وتدور  ثانية»، 
إطار  يف  تانية»  «دنيا  مسلسل  أحداث 
تجسد  التي  سالم)  (دنيا  حول  درامي 
تتعرض  والتي  علوي،  ليىل  شخصيتها 
غرقا  ابنها  فقدت  أن  بعد  شديدة  لصدمة 
يف حمام السباحة، وفقد ابنها الثاني زياد 
النطق من الصدمة فتتهم زوجها باإلهمال 

وتسعى لخلعه.

نرشت النجمة إليسا فيديو تشوقي لها مع 
الفنان تامر حسني عىل حسابها بموقع 
وكان  إنستغرام،  االجتماعي  التواصل 
ذلك أثناء استعدادهما لتسجيل أغنيتهما 
املقرر طرحها يف رمضان .  واكتفت إليسا 
بكلمته  الجيل  نجم  عليها  لريد  بالغناء 
املشهورة «هو دا» .اكتفى الفنانان بهذا 

من  جزء  أّي  عن  الكشف  دون  املقطع 
األغنية وال موعد طرحها تحديداً.والجدير 
النجم تامر حسني طرح أخر  أن  بالذكر 
بحلول  احتفاالً  كريم»  «رمضان  أغنياته 
يف  بالغناء  وشاركا  املبارك  رمضان  شهر 
الثالثة  أبناؤه  مرة  ألول  األغنية  كورال 

«تاليا وأمايا وآدم».

أفضل  (نحن  هّيا  هّيا  انطلقت 
األوىل  الرسمية  األغنية  معاً) 
لكأس  الغنائي  األلبوم  ضمن 
 ،™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم 
املوسيقى  من  اسُتلهمت  والتي 
وشارك  للبطولة،  الرسمية 
األمريكي  النجم  من  أدائها  يف 
واملغني  كاردونا،  ترينيداد 
دافيدو،  الشهري  األفريقي 
القطرية عائشة، وذلك  والفنانة 
النهائية  القرعة  سحب  قبيل 
مساء  أقيمت  التي  للبطولة 
أمس يف مركز الدوحة للمعارض 

واملؤتمرات.
ويواصل االتحاد الدويل لكر القدم 
(الفيفا)، مع اإلعالن عن األغنية 
 ،٢٠٢٢ قطر  ملونديال  الرسمية 
اسرتاتيجية  يف  جهوده  تعزيز 
التي  للرتفيه   FIFA Sound
وكذلك   ،٢٠٢١ بداية  عنها  أعلن 
يف  الجماهري  مع  التواصل  يف 
جميع أنحاء العالم التي يجمعها 
واملوسيقى.  القدم  بكرة  الشغف 
وتهدف اسرتاتيجية الرتفيه هذه 
وهادفة  مبتكرة  روابط  خلق  إىل 
القدم، وهواة  بني مشجعي كرة 
املوسيقى، والالعبني، والفنانني، 

واألغاني  العاملية،  اللعبة  وبني 
ويحبها  كبرياً  رواجاً  تلقى  التي 
الفريق  هذا  الجميع.ويجسد 
الرائع الذي يضم املغني األمريكي 
كاردونا،  ترينيداد  الشهري 
األفروبيتس  أغاني  وأيقونة 
القطرية  والفنانة  دافيدو، 

العالم،  كأس  روح  عائشة، 
من   FIFA Sound واسرتاتيجية 
تمثل  ملهمة  أغنية  تقديم  خالل 

مختلف أنحاء العالم.
ماداتي،  كاي  السيدة  وقالت 
يف  التجارية  الشؤون  مديرة 
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد 

األغنية  هذه  «ترمز  (الفيفا): 
أمريكي  صوت  بني  تجمع  التي 
ثالث  وصوت  أفريقي  وآخر 
القوة  إىل  األوسط،  الرشق  من 
وكرة  املوسيقى  بها  تتمتع  التي 
القدم وتأثريها الواضح يف توحيد 

شعوب العالم».

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
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عـىل مدار األيـام الثالثة املقبلة تجري وكالة ناسـا بروفة متقنة مع 
صاروخهـا الجديد الضخـم، نظام اإلطالق الفضائـي، حيث تمارس 
جميع الخطوات الرئيسـية التي سـيتعني عىل الوكالـة تنفيذها عند 
إطـالق املركبة ألول مـرة.. إنه معلم رئييس لتطويـر الصاروخ وأحد 
االختبارات الرئيسـية األخـرية التي يجب أن يخضع لهـا قبل أن يتم 
تطهـري املركبة للطـريان يف وقت ما هذا الصيف حسـبما نقل موقع 

.The verege
نظـام اإلطالق الفضائي أو SLS  هو الصاروخ الرائد الجديد للوكالة، 
وهو مصمـم لنقل األشـخاص والبضائع إىل الفضـاء. من املفرتض 
أن تلعـب دوًرا رائـًدا يف برنامـج Artemis التابع لوكالة ناسـا، وهو 
مبادرة الوكالة إلرسال أول امرأة وأول شخص ملون إىل القمر بحلول 
منتصـف عـام 2020.قـادرة عىل رفع مـا يقرب مـن 60.000 رطل 
مـن البضائع إىل مدارات مـا وراء القمر، وقد تم تصميم SLS إلطالق 
كبسـولة طاقم جديدة تابعة لناسـا تسـمى Orion ، والتي سـتنقل 
رواد فضاء مسـتقبليني متجهني إىل سطح القمر.سيطلق الصاروخ 
أوريـون - بـدون أي طاقم بداخله - يف مهمة تسـتغرق من أربعة إىل 
سـتة أسابيع حول القمر لعرض قدرات املركبة. ولكن قبل أن يحدث 

ذلك تريد ناسا متابعة جميع الخطوات التي تسبق اإلطالق.

أثـارت رشكـة تويـرت الجـدل بإعالنهـا عـن أداة (زر) تسـمح 
للمستخدمني بتعديل منشـوراتهم، وذلك بالتزامن مع يوم ”كذبة 

أول أبريل“.
ونرشت الرشكة تغريدة عىل حسـابها الرسـمي، قائلة إنها تعمل 
عىل ”إضافة زر تعديل“ للمنشـورات، وهو ما ”أثار موجة واسعة 

من الجدل حول هذا األمر (زر التعديل) الذي طال انتظاره“.
ويف بيان، قالت تويرت ردا عىل سـؤال عما إذا كانت التغريدة مزحة 
”ال يمكننـا التأكيـد أو النفـي، لكننـا ربمـا نصدر بيانـا يف وقت 

الحق“.
ورحب بعض املسـتخدمني بالتغريدة، فيما اعتربها البعض اآلخر 

مضحكة. لكن آخرين لم يرونها كذلك.
وتعليقا عىل تغريدة تويرت، قام حساب ”Dictionary.com“، بنرش 
رابط تعريـف بكلمة ”unfunny“ (غري مضحك)، يف إشـارة إىل أن 

تغريدة تويرت تعترب (نكتة) يف يوم كذبة أول أبريل.

يعاني الكثري من األشخاص من 
مشكلة نفاذ البطارية يف الهاتف، 
لكـن يبـدو أن الحـل أضحى يف 
املتنـاول فقـد طرحـت رشكـة 
”آبـل“ حال ملشـكلة موجودة يف 
آخر تحديث لنظامها ”آي أو إس 
15.4“، الذي تسبب يف استنزاف 
بطارية بعض هواتف ”آيفون“ 

وحواسيب   “آيباد“ اللوحية. 
ووفـرت الرشكة تحديث ”آي أو 
إس 15.4.1“ لحل هذه املشكلة، 
تتعلـق  أخـرى  ومشـكالت 
بإمكانيـة الوصـول، وتحسـني 

أمان األجهزة. 
وفيمـا لم توضح ”آبـل“ درجة 
إس  أو  ”آي  مشـكلة  انتشـار 
15.4“ يف استنزاف البطارية، إال 
أن حساب الدعم الفني الخاص 
بهـا عـىل (تويـرت) رد يف وقـت 

سـابق عىل املسـتخدمني الذين 
يشـكون من استنزافه لبطارية 
أجهزتهـم، الفتـا إىل أنـه ”مـن 
الطبيعـي أن تحتاج تطبيقاتهم 
وميزاتهـم إىل التعديـل حتى 48 

ساعة بعد التحديث“.
يف حني نصـح موقع ”ذا فريج“ 
إس  أو  ”آي  تحديـث  بتنزيـل 
15.4.1“ الجديـد، حتى إن كنت 

ال تعاني من تلك املشكلة.
يشار إىل أنه من أجل تحميل ”آي 
أو إس 15.4.1“ عـىل ”آيفون“، 
يجب االنتقـال إىل ”اإلعدادات“، 
ثم اختيـار ”عام“، وأخريا النقر 
عـىل ”تحديـث الربنامـج“، أما 
مـن أجل تحميله عىل حاسـوب 
إىل  االنتقـال  فيجـب  ”مـاك“، 
”تفضيالت النظـام“ ثم اختيار 

”تحديث الربنامج“.

بدأ ناشـطون لبنانيون يتداولون 
صـورا لبعض أصنـاف الحلويات 
الرمضانيـة، التـي تباع بأسـعار 
كيلـو  سـعر  وصـل  إذ  خياليـة، 
لـرية  ألـف   400 إىل  ”البقـالوة“ 
لبنانيـة، وأحيانا إىل نصف مليون 
لـرية (نصف راتب موظف)، وذلك 
قبل ساعات قليلة من حلول شهر 

رمضان.
ويأتـي ذلـك فيما أوقفـت بعض 
محـالت الحلويات البيـع للزبائن 
بالبطاقات املرصفية، وأبقت عىل 
الدفع نقـداً للتهرب من الرضيبة، 
عـىل  املصـارف  تفرضهـا  التـي 

بطاقات الدفع املسبق.
ويف شـهر الصوم، الـذي تلجأ فيه 
العائـالت إىل الكثري مـن املأكوالت 
التي ُيضاف إليها الجبن، كالبيتزا 

الحـظ  والكنافـة،  والرقائـق 
املواطنون ارتفاعا كبريا يف أسعار 
األجبان بشـكل كبري وبات سـعر 
الكيلو يـرتاوح ما بني 200 و400 

ألف لرية للكيلو، حسب الصنف.
الحلويـات  اسـتهالك  وينشـط 
الرمضانيـة اللبنانية يف العاصمة 
سـيما  ال  اللبنانيـة،  واملناطـق 
القشـطة،  مـن  املصنوعـة  تلـك 
وعىل رأسـها ”الـكالج البريوتي“ 

و“القطايف“.
وقالت زينـة (ربة منـزل): ”عىل 
ما يبدو سنشـتهي الحلويات كما 
اشـتهينا الخضـار والفواكه، فال 
تحضريها باملنزل بات سـهال وال 
رشاؤهـا بات يف متنـاول اليد بعد 
ارتفاع أسـعار املواد األساسية ال 

سيما الحليب السكر“.

@›óÌ@Êb‰j€@Ôœ@ÚÓ„bõflä@ÙÏ‹y
—√Ï‡€a@kmaä@—ó‰€@bÁã»é
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«وعندما شاهد الرئيس الراحل، جمال عبد النارص، عبد الحليم حافظ نادى 
عليه وقال له: انت بتعمل إيه هنا ؟! وقال عبد الحليم أبداً يا افندم، أنا بازور 
عبد  وبقي  انت..  ح  روَّ  .. السالمة  مع  طيب  النارص:  عبد  له  فقال  املشري. 
ويتحرك  سيارته  يركب  وهو  الحليم  عبد  بنفسه  شاهد  حتى  واقفاً  النارص 
العمرويس  مجدي  يرويها  ومثرية  كثرية  حكايات  من  واحدة  هذه  بها».. 
ورشيك  األسمر  العندليب  إىل  املقربني  وأقرب  الفن»  «صوت  رشكة  صاحب 
كتاب  يف  جاءت  وأرساره،  الشخصية  خفاياه  عىل  لع  واملُطَّ وكفاحه  شبابه 
عادل البلك: «حكايات مجدي العمرويس مع رفيق الشارع الطويل عبد الحليم 

حافظ «، الصادر قبل ما يربو عىل الثالثني عاماً عن دار املعارف املرصية.
وعبد الحليم حافظ الذي مرت يوم األربعاء املايض ٣٠ آذار الذكرى الخامسة 
سماء  يف  الطاغية  ونجوميته  وتألقه  مجده  عّز  يف  وهو  لرحيله  واألربعني 
الطرب العربي، عاش حياة ليست بالطويلة «٤٨ عاماً»، لكنها حافلة بقصص 
الكفاح والنجاح والحزن والحب والغرية والقلق، واملعاناة القاسية مع املرض 
الذي تمكن منه يف نهاية رحلة العالج األخرية إىل لندن. ولعل أكثر ما يف حياته 
من إثارة ومخاطر ومواقف محرجة كادت أن تؤدي به إىل املهالك، تلك التي 
تعرض لها بسبب تقربه إىل معظم امللوك والرؤساء العرب، أو تقربهم إليه، 
وأغلب رجال  الحكيم عامر  عبد  واملشري  النارص  عبد  الرئيس  وباألخص مع 
إذ  الثاني،  الحسن  املغربي  امللك  مع  املميزة  صداقته  وكذلك  يوليو،   ٢٣ ثورة 
إلحياء  املغرب  يف  وجوده  مصادفة  بسبب  حياته  يفقد  أن  الحليم  عبد  كاد 
احتفاالت عيد ميالد امللك مع حركة الجنرال محمد أوفقري االنقالبية الفاشلة 
مائة  من  أكثر  بحياة  أودت  امللكي  الصخريات  قرص  يف  بمذبحة  انتهت  التي 
مدعو للحفل، وقد بدأ االنقالب بمحاولة قصف طائرة امللك العائد من رحلته 
إىل باريس، وكانت صداقة امللك مع عبد الحليم قد تعرضت لالنتكاس بسبب 
اغنية هاجم فيها  الحليم غنى  بأن عبد  للملك  قال  فنان مغربي  وشاية من 
املغرب واملغاربة بسبب مشكلتها مع الجزائر، فانقطع حبل الوصل بني امللك 
والعندليب، إىل أن بادر عبد الحليم بكتابة رسالة وصلت إىل امللك يوضح فيها 

براءته من تلك الوشاية .
 والصداقة مع امللوك، كما يقول العمرويس: «لها بريق يخطف األبصار. ولها 

ثمن قد يكلفك حياتك»!. 
يكلفك حياتك، أو يكلفك موقفاً محرجاً، كذلك الذي تعرض له عبد الحليم وهو 
يزور املشري عبد الحكيم عامر يف ذروة األزمة مع عبد النارص أعقاب نكسة 
ح انت». ويف الطريق،  حزيران ١٩٦٧، ليرصفه أو ليوبخه الريس بعبارة: «روَّ
والحديث ملجدي العمرويس: «شاهدنا الدبابات تمأل الشوارع املحيطة بفيال 
املشري، ودبابات أخرى يف طريقها إليها. وعرفنا أنها نهاية الصداقة الطويلة 

العريضة التي ربطت بني الزعيم واملشري، ونهاية سلطة املشري وسلطانه».
 كان عبد الحليم هو مطرب ثورة يوليو بال منازع، وقد حظي برعاية خاصة 
من قائد الثورة يف العديد من املواقف التي دعمه فيها، ومنها قصة الخالف 
بينه وبني أم كلثوم بسبب حفلة أقيمت يف نادي الضباط ملناسبة يوم الثورة 
الحليم  العربي، كما كان عبد  الغناء  العندليب ملقلب من سيدة  تعرض فيها 
واحداً من ثالثة مطربني يجلسون عىل مائدة الرئيس يف أعياد الثورة، بعد أم 
الثورية واألناشيد الوطنية  كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وله عرشات األغاني 
منذ قيام الثورة حتى رحيله يف العام ١٩٧٧، ومنها ما تم بثه من دار اإلذاعة 
املرصية يف اليوم الثاني لحرب حزيران، وخاطب فيها عبد النارص: «وال يهمك 
يا ريس ... من األمريكان يا ريس»، وبعد ستة أيام ال أكثر عىل بدء الحرب 
القدس  فيها  بما  الغربية  والضفة  والجوالن  وسيناء  غزة  إرسائيل  احتلت 

الرشقية.
 واألمريكان دائماً يف الصورة بوضوح أو من خلف حجاب، عىل امتداد نصف 
قرن وأزيد من حياة العرب وإىل أن يشاء الله، فيما الجماهري تردد مع عبد 
الحليم حافظ «صورة .. صورة .. صورة .. كلنا كدا عايزين صورة .. صورة 

للشعب الفرحان تحت الراية املنصورة «.
و... «الشعب فرحان أوي» !
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قـام الفنـان ماجـد املهنـدس 
بإطـالق  جمهـوره  بمفاجئـة 
موقـع  عـرب  أغانيـه  أحـدث 
(يوتيوب)، كهدية لزفاف شـام 
الذهبـي، ابنـة الفنانـة أصالة 
األسـبوع  تـم  الـذي  نـرصي، 
املـايض، وسـط حضـور فنـي 

كبري.
وطـرح النجـم العراقـي أغنية 
”تبخري“ التي أعدها خصيصا 
لشـام، عـىل طريقـة الفيديـو 
كليـب، وضـّم مجموعـة مـن 
اللقطـات املبهجـة مـن حفـل 
الزفاف، التي جمعت العروسني 
ونقل  وأصدقائهم،  وعائلتهمـا 
أجواء الحفـل املمّيـزة يف قالب 
مبهـر نـال إعجـاب اآلالف من 

محبيه.
وحـرص املهنـدس عـىل نـرش 
الفيديـو كليـب عرب حسـاباته 
الشخصية عىل مواقع التواصل 
االجتماعي، وعلـق قائال: ”ألف 
مـربوك للغاليـة شـام، والغايل 
أحمـد، وفنانتنا الرائعة صوال.. 
ربـي يحفظكـم ويديـم عليكم 

السعادة“.

شـاركت الفنانة املرصيـة، غادة عبد 
الـرازق، جمهورهـا بصـورة صادمة 
لها عرب حسـابها الخاص عىل تطبيق 
حيـث  (إنسـتغرام)،  الصـور  تبـادل 
ظهـرت وهي ترتدي الحجـاب وتقدم 
التهنئة إىل الجمهور بمناسـبة شـهر 

رمضان املبارك.
وعلقت غـادة عبد الرازق عىل الصورة 
قائلـة: «رمضان كريم يـارب العاملني 
تقبل الله منا ومنكم صالح األعمال».

ولقيـت الصـورة تفاعـال كبـريا مـن 
الجمهـور، حيـث تلقت غـادة عليها 
الكثـري مـن التعليقـات ربـط أغلبها 
شـهر  بقـدوم  الحجـاب  ارتداءهـا 

رمضان.

صبـا  األردنيـة،  املمثلـة  تتقمـص 
يف  شـعبية  فتـاة  دور  مبـارك، 

توبـة  املـرصي  املسلسـل 
املاراثـون  الـذي ينافـس يف 
الرمضانـي، حيـث تواجـه 
الطامعني يف تجارة  وحدها 

والدها.
يف  األول  مشـهدها  ويف 

املسلسـل تقـود صبا سـيارة 
نقل محملـة بالبضاعة وتطيح 

بمن يحاولون منعهـا من الوصول 
إىل متجرها.

املسلسـل الذي يقدم دراما شعبية بني األحياء 
التجاريـة الرشسـة يف القاهـرة وبورسـعيد، 
يظهـر فيـه املمثـل املـرصي عمـرو سـعد يف 
شـخصية «توبة» بسلسـلة إفيهـات متتالية 
كابن بلد شـهم ومـرح، وهو مـا تعتمد عليه 
أيضاً صبا يف شـخصية إحسان بإفيهات خالل 

مواجهاتها مع املنافسني.
وبعد اكتشـاف رسقة مخـزن تجارتها تتوجه 
صبا إىل طرزان (محمد لطفي) الذي تعرف أنه 
وراء الرسقـة، وبينما يحاول هو اسـتمالتها، 
تهدده بعبارة قوية: اليل نكش وندب يستحمل 

قلة األدب.
يف املسلسـل تقـدم صبا دور 
إحسـان مطـاوع، حبيبة 
توبة األوىل قبل أن يهرب 
وخـالل  بورسـعيد،  إىل 
هروبـه يسـقط والدها 
إدارة  فتتـوىل  مريضـاً، 
تجارتـه يف قطـع غيـار 

السيارات.
مطامـع  إحسـان  وتواجـه 
طـرزان الذي اشـرتك مـع توبة 
عنيفـة،  رسقـة  أعمـال  يف  سـابقاً 
وبينمـا يرص الجميع عـىل أن والدها لن ينجو 
مـن الغيبوبة التي سـقط بهـا، ترص هي عىل 
الحفاظ عىل حياته رغم سـوء حالتها املادية، 

مع رفض شقيقها وزوجة والدها.
ويف الحلقـات التاليـة سيشـتعل الـرصاع بني 
توبـة وأعدائه يف بورسـعيد مـن ناحية، ومع 
ماضيه يف القاهرة، من خالل إحسـان حبيبته 
القديمة، وطرزان الذي يسعى إلعادته لألعمال 
غري املرشوعة، وشـقيقه إبراهيـم الذي خرج 
من السـجن ويحركـه الحقـد والغضب تجاه 

الجميع.


