
بغداد/ مصطفى العتابي:
دعـا رئيس مجلس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، القوى السياسـية الوطنية 
إىل استكمال االستحقاقات الدستورية 
والعمل بـروح تضامنيـة، فيما اكد ان 
قانـون الدعـم الطارئ لالمـن الغذائي 
الحماية للشـعب.وقال  هدفـه توفـري 
حضـوره  خـالل  كلمـة  يف  الكاظمـي 
االحتفـال املركـزي لحـزب الدعـوة يف 
الستشـهاد   (42) السـنوية  الذكـرى 
املرجـع السـيد محمـد باقـر الصـدر 
واختـه بنـت الهـدى، يف بيـان ملكتبـه 
تلقتـه ”الـزوراء“: ”نجتمـع اليـوم يف 
ذكرى شـهيٍد عظيٍم وشهيدة عظيمة، 
عـىل يـد الظلـم واالسـتبداد، الشـهيد 
السـعيد محمـد باقر الصـدر (قدس)، 
كان  والعراقيـني،  العـراق  حمـل هـّم 
وسـيبقى، ملهماً لنا جميعاً، يف املوقف 
الحازم والتمّسـك بقول الحق واإليمان 
بالقضايـا العادلـة.“ واضـاف: ”هكذا 
كان موقـف املبـادئ العاليـة للشـهيد 

السـعيد السـيد محمـد محمـد صادق 
املحـراب  وشـهيد  (قـدس)،  الصـدر 
السـيد محمد باقر الحكيـم (قدس)“. 
مؤكـدا ”نتعلم من شـهداء العـراق أن 
نتمّسـك بالحق واملوقف، ونتعلم منهم 
أن نكـون أصحـاب الكلمـة الجامعة، 
أصحـاب الخطاب الوطنـي البعيد عن 
الحساسـيات والعصبيات، حتى تكون 
مواقفنا ألجل الناس، فنؤسس دولة ذات 
حكٍم رشـيد، أساسـها العدل، واحرتام 
الحقـوق وصونها، وأداء الواجبات عىل 
أكمـل وجـه“. وتابع: ” أدعـو الجميع 
إىل التعلّـم مـن أخطـاء املـايض، حتى 
ال نكـرر أخطـاًء وقعنا فيهـا، وال نعيد 
إنتـاج مـآٍس ذقنـا لوعتهـا، اليوم بني 
أيدينا فرصة، وعلينا اسـتثمارها ألجل 
مستقبل أبنائنا“، مبينا ان ”بناء الدولة 
ومؤسسـاتها هـو املطلـب األهم، فهو 
يعني إعماراً وإصالحا، وتعزيز حضور 

املؤسسات ودورها.

عمان/ الزوراء:
يغادر امللك عبداللـه الثاني األردن، اليوم 
األحـد، إىل أملانيا إلجـراء عملية جراحية 
ملعالجـة انـزالق غـرضويف (ديسـك) يف 
منطقة العمود الفقري الصدري، بحسب 
ما أعلنت وكالة ”برتا“ الرسمية لألنباء.
وقالت الوكالة : ”عمال بنصيحة األطباء 
األردنيني الذين اطلعوا عىل حالة جاللته، 
مستشـفى  يف  العمليـة  إجـراء  سـيتم 
متخصـص يف فرانكفـورت يف أملانيا هذا 
األسـبوع“.وكان امللك عبد اللـه الثاني، 

يعاني من آالم يف العمود الفقري بشـكل 
متقطـع، نتيجـة للقفـز املظـيل خالل 
سنوات خدمته يف العمليات الخاصة، إال 
أن الضغط عـىل العصب جـراء االنزالق 
الغـرضويف قد ازداد يف اآلونة األخرية ”ما 
زاد من األلم واسـتدعى إجـراء العملية 
عىل نحو عاجـل، وفق نصيحة األطباء“ 
تتبـع  أن  املقـرر  الوكالة.ومـن  تقـول 
العملية بفـرتة نقاهة وراحـة يف أملانيا، 
تمتد لحوايل أسـبوع، قبـل عودة امللك إىل 

بالده.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
طلب الرئيـس األوكراني فولوديمري 
شـديدا“  عامليـا  ”ردا  زيلنسـكي 
بعـد القصـف الذي طـال محطة يف 
كراماتورسـك حيـث كان يتجمـع 
مدنيـون هربا من املنطقة خشـية 
وقوع هجـوم رويس ما أسـفر عن 

سـقوط عرشات القتىل وأثار موجة 
تنديـد غربيـة، فيمـا تبـذل أمريكا 
يف  أوكرانيـا  لدعـم  حثيثـة  جهـود 
هجومهـا عىل روسـيا، كان أحدثها 
مصادقة مجلس الشيوخ عىل قانون 
يقـيض بإحيـاء برنامـج ”اإلعـارة 
واإليجـار“، الذي جرى اسـتخدامه 

إبـان الحـرب العامليـة الثانية.وقال 
مصـورة  رسـالة  يف  زيلينسـكي 
متحدثـا عـن الهجـوم الصاروخي 
الذي أسـفر الجمعة عن سقوط 52 
قتيـال بينهم خمسـة أطفـال، وفق 
حصيلة أوردتها السـلطات املحلية: 
”هذه جريمة حـرب أخرى ترتكبها 

روسيا سيحاسب عليها كل شخص 
”نـددت  فيها“.وأضـاف:  ضالـع 
القوى العظمى بهجوم روسـيا عىل 
كراماتورسـك. ننتظر اآلن ردا عامليا 
شـديدا عىل جريمة الحـرب هذه“.

واّتهم الرئيـس األمريكي جو بايدن 
موسكو بارتكاب ”فظاعة مروعة“ 

بينما اعترب وزير الخارجية الفرنيس 
جان إيف لودريان أنها ”جريمة ضد 
نفـت  موسـكو  أن  اإلنسـانية“.إال 
مسؤوليتها عنها مؤكدة أنها ال تملك 
نوع الصواريخ املسـتخدمة. ونددت 

بحصول ”استفزاز“ أوكراني.

بغداد/ مصطفى فليح:
أكد رئيـس مجلس القضاء األعىل، القايض 
فائـق زيـدان، أنـه ال يوجد نـص حريف يف 
ترصيـف  حكومـة  بمصطلـح  الدسـتور 
نـرشه  مقـال  يف  زيـدان  االعمال.وقـال 
موقع مجلـس القضاء االعىل اطلعت عليه 
«الـزوراء»: «قد تكون داللـة عبارة معينة 
عىل مراد املرشع الدستوري رصيحة بحيث 

ينتفـي احتمـال خالفهـا وتوصـف هذه 
العبارة بكونها رصيحـة عىل املعنى املراد، 
وقد ال تكون داللة العبارة عىل مراد املرشع 
رصيحة بل تحتمل عـدة معاٍن ولكن يربز 
من بني هذه املعانـي معنى متعارف عليه 
يصـل اىل الذهن قبل غـريه، وهنا يقال ان 
هـذه العبـارة ظاهـرة يف هذا املعنـى، لذا 
يوصف النـص الذي يدل عـىل معنى واحد 

بأنه نص رصيح فهو رصيح يف هذا املعنى 
وليـس له معنـى آخر، امـا الظاهر فيقال 
للنص الذي يدل عىل عدة معان لكن داللته 
عـىل احدهـا اقـرب مـن غريه.»واضاف: 
«ولـكل كلمـة معناها االسـايس ومعناها 
السـياقي، فالسـياق هو الذي يحدد معنى 
الجملـة ولـه اثـر كبـري يف تحديـد داللـة 
الكلمة عىل وجه الدقة وبوساطته تتجاوز 

كلمـات اللغـة حدودهـا الدالليـة املألوفة 
لتفـرز دالالت جديـدة، إذ يصعـب احيانـا 
تحديـد داللـة الكلمة الن الكلمـة ال تحمل 
يف ذاتهـا داللـة مطلقة وإنما السـياق هو 
الذي يحدد لها داللتهـا الحقيقية والقيمة 
الداللية للكلمة تكمـن يف معناها، واملعنى 
هـو العالقة بني اللفـظ واملدلول وعىل هذا 
يقع التغيـري يف املعنى كلمـا وجد اي تغري 

يف العالقـة األساسـية».وتابع: انه» يمكن 
القـول ان لكل كلمة معنـى معجمياً يمثل 
معناهـا الحقيقـي ومعنـى آخـر حسـب 
االستعمال العريف، وعىل سبيل املثال يتداول 
حاليا مصطلح (حكومة ترصيف االعمال) 
يف حـني اليوجـد نـص حـريف يف دسـتور 
جمهورية العراق لسـنة ٢٠٠٥ بهذا االسم 
انمـا ورد يف املادة (٦١/ثامنـًا/د) منه (يف 

حالة التصويت بسـحب الثقة من مجلس 
الـوزراء بأكملـه، يسـتمر رئيـس مجلس 
الـوزراء والـوزراء يف مناصبهـم لترصيف 
االمـور اليومية ملدة التزيد عىل ثالثني يوماً 
اىل حـني تأليـف مجلـس الـوزراء الجديد) 
كذلك ورد يف املادة (٦٤/ثانياً) من الدستور 

(يدعو رئيس الجمهورية...

بغداد/ الزوراء:
قـررت الهيئـة القضائيـة املرشفة عىل 
انتخابـات مجلـس نقابـة الصحفيـني 
اعضـاء  انتخابـات  تأجيـل  العراقيـني 
الدورة النقابية الجديدة اىل يوم الجمعة 
املقبل املوافق ١٥-٤-٢٠٢٢ ، وذلك لعدم 
اكتمال النصاب القانوني ألعضاء الهيئة 
العامـة لنقابـة الصحفيـني العراقيني، 
فيمـا دعا نقيـب الصحفيـني العراقيني 
رئيس اتحـاد الصحفيني العـرب، مؤيد 

الالمي، الصحفيني اىل املشاركة الواسعة 
يف االنتخابات الختيار من يمثلهم .وذكر 
بيان لنقابة الصحفيني العراقيني تلقته 
«الـزوراء»: ان الهيئة القضائية املرشفة 
عىل انتخابات مجلس نقابة الصحفيني 
العراقيني، قررت تأجيل انتخابات اعضاء 
الدورة النقابية الجديدة اىل يوم الجمعة 
املقبل املوافق ١٥-٤-٢٠٢٢ ، وذلك لعدم 
اكتمال النصاب القانوني ألعضاء الهيئة 
العامة لنقابة الصحفيني العراقيني.من 

جهته، قال نقيـب الصحفيني العراقيني 
رئيس اتحـاد الصحفيني العـرب، مؤيد 
الالمي، يف حديـث لـ»الزوراء»: انه نظرا 
لعـدم اكتمال النصـاب القانونـي ليوم 
الجمعـة املايض تقرر تأجيـل انتخابات 
اعضـاء الـدورة النقابيـة الجديـدة اىل 
الجمعـة املقبـل. داعيـا الصحفيـني اىل 
املشاركة الواسعة يف االنتخابات الختيار 

من يمثلهم.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
عند جلوسـهم عىل مقعد الشهود يف محكمة 
أمريكية، دقق عدد من الرهائن السابقني لدى 
تنظيـم داعش بفضول يف وجه املتهم. فللمرة 
األوىل تمكن هؤالء من كشف مالمح الذي كان 
عىل األرجح أحد سجانيهم وجالديهم.وينظم 
القضاء األمريكـي منذ عرشة أيـام محاكمة 
الشافعي الشـيخ (33 عاما) املتهم باالنتماء 
إىل مجموعـة مـن ثالثـة مسـلحني اتسـموا 
بـ“الوحشية“ وأطلق عليهم سجناؤهم اسم 

خلية ”البيتلز“ بسـبب لهجتهـم الربيطانية.
ومنذ بدء املحاكمة، قدم ثمانية من رهائنهم 
السـابقني إفاداتهم أمام هيئة املحلفني. وقد 
وصفـوا جميعـا بالتفصيل أعمـال التعذيب 
التي ارتكبها هؤالء أو أماكن احتجازهم. لكن 
لم يكن أي من هذه الشـهود قادرا عىل وصف 
مالمحهم.والسبب هو أن هؤالء الرجال الثالثة 
كانـوا يغطـون وجوههم بالكامل باسـتثناء 

شق صغري ألعينهم، ويضعون قفازات. 

الرياض/ متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه انطالًقا من حرص حكومة 
خادم الحرمني الرشيفني الدائم عىل سـالمة حجاج بيت 
الله الحرام وزوار مسجد املصطفى عليه الصالة والسالم، 
وضمـان سـالمتهم وأمنهم. واهتمـام اململكـة العربية 
السـعودية بانتظام فريضة الحج، وتمكني أكرب عدد من 
املسـلمني يف أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة 
وزيارة املسـجد النبوي الرشيف يف أجـواء من الروحانية 
والطمأنينـة، مع الحفاظ عىل املكتسـبات الصحية التي 
حققتهـا اململكـة يف مواجهـة جائحة فـريوس كورونا 
املستجد (كوفيد19-).فقد تقرر رفع عدد حجاج موسم 
حـج هذا العـام 1443هــ / 2022م إىل مليون حاج من 
داخل اململكة وخارجها، وذلك وفًقا للحصص املخصصة 

للـدول، مع األخذ بالتوصيـات الصحية.وأوضحت وزارة 
الحـج والعمرة أن موسـم حج هذا العام سـيكون وفًقا 

للضوابط التالية :
1 - يكـون حج هـذا العام للفئة العمريـة أقل من (65) 
عاًما ميالدًيا، مع اشرتاط استكمال التحصني بالجرعات 
وزارة  يف  املعتمـدة  كوفيـد19-  بلقاحـات  األساسـية 

الصحة.
2 -  يشرتط عىل القادمني للحج من خارج اململكة تقديم 
نتيجة فحص سلبي PCR لفريوس كورونا (كوفيد19-) 
لعينـة أخذت خالل (72) سـاعة قبل موعـد املغادرة إىل 
اململكة. وشددت وزارة الحج والعمرة عىل رضورة التزام 
الحجاج باإلجراءات االحرتازية واتباع التعليمات الوقائية 

خالل أداء مناسكهم حفاًظا عىل صحتهم وسالمتهم.
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الزوراء/ حسني فالح:
مع حلول شـهر رمضان املبارك، بدأت 
اسـعار املـواد الغذائيـة السـيما التي 
تدخل بشكل اسـايس يف مائدة الصائم 
باالرتفاع الكبري، االمر الذي جعل هناك 
عزوفـا للمتبضعـني يف االسـواق لعدم 
قدرة املواطنني عىل الرشاء، وفيما حدد 
مختصون للشـأن االقتصادي أسـبابا 
عـدة وراء ارتفـاع االسـعار، اقرتحوا 

حلوال ملواجهة االزمة االقتصادية.
وشـهدت اسـعار الخـرض والفواكـه 
والبقوليـات فضال عـن الطحني والرز 
ارتفاعـا كبريا يف االسـواق املحلية، ويف 
املقابل قررت الحكومة اسـترياد املواد 
الغذائية التي تشـهد شـحا يف االسواق 
وتسـهيل اجراءاتها دخولهـا اىل البالد 
الباحث  بغية تخفيض اسعارها.وقال 
االقتصـادي، احمد البـاوي، يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان هنـاك أسـبابا عـدة 
وراء ارتفاع اسـعار املـواد الغذائية يف 
االسواق، منها عامليا واملتمثلة بالحرب 
الروسـية االوكرانيـة واالخـرى محليا 
ابتـدأت مـع بدايـة قـرار رفع سـعر 
رصف الدوالر مقابل الدينار واستمرت 
باالرتفـاع حتى شـهر رمضـان الذي 
عادة يشـهد حركة تسـوق كبرية من 
قبـل املواطنني خالل الشـهر الفضيل.
واضـاف: انـه يف هـذا العام االسـعار 
ارتفعـت اىل مسـتويات كبـرية، وهذا 
يعـود جزء منه اىل جشـع التجار الذي 

بـدأ بعضـه بتخزيـن واحتـكار بعض 
املـواد ورفع سـعرها مسـتغال غياب 
الرقابـة وضعـف الحكومـة واالزمـة 
االقتصادية. الفتـا اىل: ان الحلول التي 
طرحتها الحكومة لـن تجدي نفعا ما 
لم تكن هنالك مراقبة ومحاسبة فعلية 
للمتسـببني برفع االسعار، إذ ان هناك 
مستفيدين يقومون برفع االسعار من 
اجل تحقيق االرباح.واشار اىل: ان هناك 

حلوال عدة عـىل الحكومة اتخاذها من 
اجل السيطرة عىل االسعار يف االسواق 
املحلية، منها فتح االسـترياد وتسهيل 
دخول املـواد الغذائية التي تشـهد قلة 
يف االسـواق وتشـكيل لجـان ملراقبـة 
ومتابعـة حركـة السـوق ومحاسـبة 
املتسببني برفع االسعار، فضال عن دعم 
مفردات البطاقـة التموينية بمفردات 
متنوعـة وبنوعيـة جيدة. مؤكـدا: ان 

ذلـك سيسـاهم بخفـض االسـعار يف 
االسواق املحلية.من جهته، قال الخبري 
االقتصادي، عبد الرحمن الشـيخيل، يف 
حديـث لـ“الـزوراء“: انـه بعد خفض 
الدينار بدأت االسعار باالرتفاع بنسبة 
40 باملئـة يف حـني  30 اىل  اكثـر مـن 
مسـتوى التخفيض بالدينـار العراقي 
صـار بمسـتوى 21 باملئـة، حيـث تم 
اسـتغالل ذلك من قبـل التجار ورفعوا 

االسـعار اىل مسـتويات كبرية. مبينا: 
انه يفرتض ان توجه الحكومة العناية 
الخاصة ملحـدودي الدخل الن رواتبهم 
محدودة وخاصة ممن يستفيدون من 
الرعاية االجتماعيـة وقوتهم محدود، 
فيجـب ان تنظـر لهم الدولـة بمنظار 
خاص يف ظل ارتفاع االسعار.واضاف: 
ان النظـام االقتصـادي اآلن بالبلد هو 
نظـام السـوق ومفتوح للتجـار وفق 
ما يشتهون ووفق هوائهم، وكان عىل 
الدولـة ان تحـدد املسـارات الحقيقية 
للحفاظ عىل هذا املستوى من االسعار 
وعـدم السـماح للتجـار بالتالعب به. 
مؤكدا: ان الحرب الروسـية االوكرانية 
ليسـت سـببا رئيسـيا الرتفاع اسعار 
املواد الغذائية.مـن جانبه، أفاد الخبري 
االقتصادي اآلخـر، صفوان قيص، بأن 
نسـبة الفقر تقرتب حاليـاً من 30 %، 
مـا يعني أن لدينا أكثـر من 10 ماليني 
عراقـي هم تحـت خـط الفقر.وتابع 
قـيص: أن تعديـل الوضـع االقتصادي 
يحتـاج إىل تنويـع مفـردات البطاقـة 
وهـذا  كمياتهـا،  وزيـادة  التموينيـة 
سـوف يـؤدي إىل تقليـل آثـار ارتفـاع 
والخارجية.ونـوه  الداخليـة  األسـعار 
ان  عليهـا  ينبغـي  الحكومـة  أن  إىل: 
تدعم البطاقـة التموينية برشائها من 
األسـواق املحلية لكي ال تذهب األموال 
الخـارج، وبالتـايل ندعـم اإلنتـاج  إىل 

الزراعي.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرشيد أن كفالة األجهزة األمنية تقترص 
صادر  بيان  وأوضح  فقط.  السيارات  قروض  عىل 
كفالة  قبول  قرار  تطبيق  ان  الحكومي:  املرصف  عن 
منتسبي وزارة الدفاع والداخلية واالجهزة االمنية عىل 
قروض السيارات يف الوقت الحايل، وسيتم االعالن عن 
شمول باقي الخدمات بالكفالة الحقا.وأعلن مرصف 
وزارة  منتسبي  كفالة  قبول  الخميس،  يوم  الرشيد، 
املصارف  االمنية.وكانت  واألجهزة  والداخلية  الدفاع 
الدفاع  منتسبي  بكفالة  تقبل  ال  العراق  يف  الحكومية 
والداخلية وتشرتط كفالة املوظف املدني للمستفيدين 

من القروض التي تمنحها هذه املصارف.
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بغداد/ الزوراء:
اشاد رئيس هيئة املنافذ الحدودية، اللواء 
عمر الوائيل، خالل لقائه نقيب الصحفيني 
العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب، 
مؤيد الالمي، بدور النقابة املتميز وعطاء 
لنقابـة  بيـان  الصحفية.وذكـر  االرسة 
الصحفيني العراقيني تلقته « الزوراء»: ان 
نقيب الصحفيـني العراقيني مؤيد الالمي 
اسـتقبل رئيس هيئـة املنافـذ الحدودية 
اللواء عمـر الوائيل يف مقر  النقابة، وقدم 
رشحـا عن طبيعة عمل النقابة وفروعها 
ومؤسسـاتها .وأضاف البيان: ان الوائيل 

اشاد خالل اللقاء بالدور الفاعل واملتميز 
لنقابـة الصحفيـني العراقيـني وجهـود 
األرسة الصحفية وتضحياتها الكبرية عىل 
طريـق الكلمـة الحرة ونقـل الحقائق اىل 
الرأي العام .وقال الوائيل، بحسب البيان: 
ان نقابة الصحفيني أصبحت رمزا وطنيا 
يشـار اليه ملا تنهض بـه من عمل منظم 
ومتميز فضال عن تأثريها ودورها البارز 
عـىل الصعيـد املحـيل والعربـي والدويل. 
متمنيا ان تكون مؤسسـات الدولة بذات 
التنظيـم والفاعليـة التـي عليهـا نقابة 

الصحفيني العراقيني. 

äb�‘€a@Ú�´@Òäç™@á»i@\áÌáí@Ôæb«@Üä\Äi@k€b�Ì@Ôÿè‰Ó‹Ìå
bÓ„aã◊Îc@·«á€@ÚÓ„br€a@ÚÓæb»€a@lã®a@Âfl@b™b„ãi@ÔÓ•@Â�‰íaÎ

بغداد/ الزوراء:
أمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة، مصطفى الكاظمي، بإيقاف 
العمليات  قيادة  عن  صادر  كتاب  آخر.وبحسب  إشعار  إىل  االمنية  االجهزة  اجازات 
املشرتكة اطلعت عليه «الزوراء»، فإن القائد العام للقوات املسلحة أمر ايقاف االجازات 
الدورية اىل اشعار اخر لكل من وزارة الدفاع (قادة العمليات والفرق واملقرات املسيطرة)، 
وزارة الداخلية (قادة الفرق للرشطة االتحادية وقادة املناطق لقيادة قوات الحدود)، 
جهاز مكافحة االرهاب (قادة العمليات الخاصة»١٫٢٫٣»)، هيئة الحشد الشعبي (قادة 
املحاور للحشد الشعبي)، قيادة عمليات بغداد (قادة املقرات املتقدمة وقادة الفرق)، 

املقر املتقدم لقيادة العمليات املشرتكة (قائد املقر املتقدم وقادة الفرق).
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بغداد/ مصطفى فليح:

القايض  األعىل،  القضاء  مجلس  رئيس  أكد 

فائق زيدان، أنه ال يوجد نص حريف يف الدستور 

بمصطلح حكومة ترصيف االعمال.

وقال زيدان يف مقال نرشه موقع مجلس القضاء 

االعىل اطلعت عليه ”الزوراء“: ”قد تكون داللة 

الدستوري  املرشع  مراد  عىل  معينة  عبارة 

رصيحة بحيث ينتفي احتمال خالفها وتوصف 

العبارة بكونها رصيحة عىل املعنى املراد،  هذه 

املرشع  مراد  عىل  العبارة  داللة  تكون  ال  وقد 

من  يربز  ولكن  معان  عدة  تحتمل  بل  رصيحة 

اىل  املعاني معنى متعارف عليه يصل  بني هذه 

العبارة  هذه  ان  يقال  وهنا  غريه  قبل  الذهن 

الذي  النص  يوصف  لذا  املعنى،  هذا  يف  ظاهرة 

فهو  رصيح  نص  بأنه  واحد  معنى  عىل  يدل 

اما  آخر  معنى  له  وليس  املعنى  هذا  يف  رصيح 

الظاهر فيقال للنص الذي يدل عىل عدة معان 

لكن داللته عىل احدها اقرب من غريه.“

واضاف: ”ولكل كلمة معناها االسايس ومعناها 

السياقي، فالسياق هو الذي يحدد معنى الجملة 

وجه  عىل  الكلمة  داللة  تحديد  يف  كبري  اثر  وله 

الدقة وبوساطته تتجاوز كلمات اللغة حدودها 

الداللية املألوفة لتفرز دالالت جديدة اذ يصعب 

احيانا تحديد داللة الكلمة الن الكلمة ال تحمل يف 

ذاتها داللة مطلقة وإنما السياق هو الذي يحدد 

للكلمة  الداللية  والقيمة  الحقيقية  داللتها  لها 

تكمن يف معناها، واملعنى هو العالقة بني اللفظ 

كلما  املعنى  يف  التغيري  يقع  هذا  وعىل  واملدلول 

وجد اي تغري يف العالقة األساسية“.

معنى  كلمة  لكل  ان  القول  يمكن  انه“  وتابع: 

آخر  ومعنى  الحقيقي  معناها  يمثل  معجمياً 

املثال  سبيل  وعىل  العريف،  االستعمال  حسب 

ترصيف  (حكومة  مصطلح  حاليا  يتداول 

دستور  يف  حريف  نص  اليوجد  حني  يف  االعمال) 

جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ بهذا االسم انما 

حالة  (يف  منه  (61/ثامناً/د)  املادة  يف  ورد 

الوزراء  مجلس  من  الثقة  بسحب  التصويت 

بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

ملدة  اليومية  االمور  لترصيف  مناصبهم  يف 

مجلس  تأليف  حني  اىل  يوماً  ثالثني  عىل  التزيد 

الوزراء الجديد) كذلك ورد يف املادة (64/ثانياً) 

عند  الجمهورية،  رئيس  (يدعو  الدستور  من 

حل مجلس النواب، اىل انتخابات عامة يف البالد 

خالل مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، 

الحالة مستقيالً،  الوزراء يف هذه  ويعد مجلس 

ويواصل ترصيف االمور اليومية)“. 

وبني انه ”يف كال املادتني فأن القصد من عبارة 

(حكومة  عىل  الداللة  هو  الوزراء)  (مجلس 

السياقي  املعنى  حسب  االعمال)  ترصيف 

القارئ.  ذهن  اىل  يصل  والذي  عليه  واملتعارف 

ونفس الحال ينطبق عىل ما يتداول بمصطلح 

نص  يوجد  ال  ايضا  وهنا  الطوارئ)  (حكومة 

/61) املادة  يف  ورد  انما  االسم  بهذا  رصيح 

اعالن  عىل  املوافقة  (أ-  الدستور  من  تاسعاً) 

بناءا  الثلثني،  بأغلبية  الطوارئ  وحالة  الحرب 

عىل طلب مشرتك من رئيس الجمهورية ورئيس 

مجلس الوزراء. ج- يخول رئيس مجلس الوزراء 

الصالحيات الالزمة التي تمكنه من ادارة شؤون 

البالد يف اثناء مدة اعالن الحرب وحالة الطوارئ، 

وتنظم هذه الصالحيات بقانون، بما اليتعارض 

مع الدستور)“.

املعنى  فأن  النص  هذا  ”من  انه  قائال:  وختم 

الظاهر لعبارة (رئيس مجلس الوزراء) الواردة 

يف تلك املادة هو الداللة عىل (حكومة الطوارئ) 

التي تمارس الصالحيات الالزمة إلدارة شؤون 

البالد يف اثناء مدة اعالن الحرب وحالة الطوارئ 

واالستعمال  للجملة  السياقي  املعنى  حسب 

العريف لهذه العبارة“.

بغداد/ الزوراء:

قاسم  القومي  األمن  مستشار  أكد 

مناطق  أن  السبت،  امس  األعرجي، 

لألمن  تهديداً  تشكل  سوريا  رشق 

رئيسة  أكدت   ، العراقي  القومي 

العراق جينني  يف  املتحدة  األمم  بعثة 

اتخاذ إجراءات  بالسخارت، رضورة 

حاسمة بشأن النازحني يف سوريا.

وقال األعرجي خالل كلمته يف املؤتمر 

الذي عقده مركز الرافدين للدراسات 

إن ”وجود مخيم  ”الزوراء“:  تابعته 

تهديداً  يمثل  سوريا  رشق  الهول 

من  ”أكثر  أن  اىل  الفتاً  حقيقياً“، 

سوريا  قوات  لدى  إرهابي  ألف   12

محاوالت  ،وهناك  الديمقراطية 

لداعش لكرس هذه السجون“.

العمليات  ”قيادة  أن  وأضاف 

الوطني  األمن  وجهاز  املشرتكة 

فريقاً  شكلوا  املخابرات  وجهاز 

للتدقيق األمني بجميع النازحني من 

التدقيق  ،وسيستمر  الهول  مخيم 

للوجبات األخرى“.

مع  للوقوف  الدويل  ”املجتمع  داعياً 

،ونقل  املخيم  هذا  لتفكيك  العراق 

يف  املوجودين  اإلرهابيني  جميع 

بلدانهم  اىل  وارسالهم  الهول  مخيم 

”العراق  أن  مؤكداً  ملحاكمتهم“، 

تشكل  سوريا  رشق  مناطق  يعترب 

تهديداً لألمن القومي العراقي“.

من جهتها، أكدت رئيسة بعثة األمم 

املتحدة يف العراق جينني بالسخارت، 

التخاذ  ماسة  حاجة  وجود  عىل 

إجراءات حاسمة بشأن النازحني يف 

سوريا.

يف  كلمتها  خالل  بالسخارت  وقالت 

الرافدين  مركز  عقده  الذي  املؤتمر 

للدراسات تابعته ”الزوراء“: إنه ”يف 

سلسلة  عقد  تم  املاضيني  الشهرين 

الحكومة  بني  املستديرة  املوائد  من 

تم  والتي  املتحدة  واألمم  العراقية 

جماعي  بشكل  للتعامل  تنظيمها 

املهمة  األسئلة  من  العديد  مع 

وإعادة  بعودة  املتعلقة  والحساسة 

الفتة  للنازحني“،  واإلدماج  التأهيل 

اىل أنه ”يف حال وجود الرضورة يجب 

يف  النازحني  األفراد  بعض  محاكمة 

شمال رشق سوريا“.

التطورات  ”بعض  أن  وأضافت 

من  الكاملني  والدعم  الثناء  تستحق 

مشرية  املتحدة“،  األمم  بعثة  قبل 

التخاذ  ماسة  حاجة  ”هناك  أن  اىل 

بشأن  حاسمة  جماعية  إجراءات 

رشق  شمال  يف  النازحني  موضوع 

سوريا“.

بغداد/الزوراء:
أحمد  عالء  التجارة،  وزير  أعلن 
بدء  عن  السبت،  امس  الجبوري، 
الحنطة  ملحصول  التسويقي  املوسم 
من  عدد  وصول  بعد   2022 لعام 
يف  السماوة  مركز  اىل  الشاحنات 

محافظة املثنى.
”الزوراء“  تلقته  للوزارة،  بيان  وذكر 
احمد  عالء  التجارة  ”وزير  أن 
املوسم  بدء  عن  أعلن  الجبوري، 
لعام  الحنطة  ملحصول  التسويقي 
2022 بعد وصول عدد من الشاحنات 
اىل مركز السماوة يف محافظة املثنى، 
للموسم  األوىل  الكميات  هذه  وتعد 
وتمهيداً   ,  2022 لعام  التسويقي 
املحافظات  التسويق يف  لبدء عمليات 

الجنوبية األخرى“.
املستلمة  االوىل  ”الكميات  أن  وأضاف 
اجراء  تم  املحافظة،  يف  الفالحني  من 
ومطابقتها  املختربي  الفحص 
بإرشاف  القياسية  للمواصفات 
تبعث  رسالة  وهو  الرقابية  الكوادر 
التسويقي  للموسم  والنجاح  الخري 

الحايل“.
اعلنت  التجارة  ”وزارة  أن  إىل  وأشار 

جملة من االجراءات االدارية والفنية 
التسويقي  املوسم  استقبال  لغرض 
والتسويق  الفحص  مراكز  وتهيئة 
االمنية  االجهزة  مع  وبالتنسيق 
واالدارية  الفنية  املالكات  واستنفار 
للموسم  استعدادا  املحافظات،  يف 
النجاح وتذليل  التسويقي بما يحقق 
الصعوبات التي تحصل“.وأكد البيان 
أن ”جميع املالكات ستستمر بالعمل 
الساعات لغرض استقبال  عىل مدار 
اىل  الحنطة  من  الواردة  الكميات 
البيان  التسويق“.ودعا  مراكز 
الفالحني واملسوقني اىل“االبالغ عن اي 
مخالفات تحدث يف املوسم التسويقي 
والضوابط  التعليمات  يف  تجاوز  او 
النجاح  التجارة  وزارة  اعدتها  التي 

املوسم التسويقي“.
الرقابية  الفرق  ”انتشار  إىل  ولفت 
وعمليات  استالم  بعمليات  للتدقيق 
وبالتنسيق  املختربي  الفحص 
رصد  لغرض  االمنية  االجهزة  مع 
املخالفات واتخاذ االجراءات القانونية 
عىل  يحافظ  بما  املخالفني  بحق 
املوسم  انجاح  يف  ويسهم  العام  املال 

التسويقي“.

بغداد/ الزوراء:
لأليام  البالد  يف  الطقس  حالة  عن  السبت،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
املقبلة، فيما توقعت حالة الطقس بصحو اىل غائم جزئي مع ارتفاع درجات 
األحد  ليوم  البالد  ”طقس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  الحرارة.وذكر 
ترتفع  الحرارة  اىل غائم جزئي، ودرجات  الوسطى صحواً  املنطقة  سيكون يف 
قليال عن اليوم السابق، ويف املنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً اىل غائم 
جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليالً عن اليوم السابق، ويف املنطقة الجنوبية 
الحرارة تنخفض قليال عن  اىل غائم جزئي، ودرجات  الطقس صحواً  سيكون 
اليوم السابق“.وأشار إىل أن ”طقس يوم غد االثنني يف املنطقة الوسطى سيكون 
صحواً مع بعض الغيوم، أما الطقس يف املنطقة الشمالية فسيكون بني الصحو 
غائم  اىل  صحو  بني  الجنوبية  املنطقة  يف  الطقس  وسيكون  الجزئي،  والغائم 
جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليال عن اليوم السابق يف عموم البالد“.وأوضح 
سيكون  فيها  الطقس  الوسطى  املنطقة  يف  الثالثاء  ليوم  الجوية  ”الحالة  أن 
اليوم  عن  درجات  عدة  تنخفض  الحرارة  ودرجات  الغيوم،  بعض  مع  صحواً 
السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إىل معتدلة الرسعة (20-10) کم/س 
الغبار،  إثارة  ،مسببة  اىل تصل رسعتها (30-40) كم/س  ،تنشط عىل فرتات 
1000م،  من  أقل  اىل  وأحيانا  كم   (2-4) الغبار  ،ويف  كم   (5-7) الرؤية  ومدى 
ودرجات  الغيوم،  بعض  مع  صحواً  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس  وسيكون 
الحراة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة 
الرسعة  معتدلة  اىل  فرتات  عىل  ،تنشط  کم/س   (10-20) الرسعة  معتدلة  اىل 
(20-30) كم/س ،مسبية تصاعد الغبار، ومدى الرؤية (7-5) كم ،ويف الغبار 
(4-2) كم ،وأحيانا إىل أقل من 1000م، أما يف املنطقة الجنوبية فالطقس فيها 
السابق،  اليوم  عن  قليال  تنخفض  الحراة  ودرجات  الغيوم،  بعض  مع  صحو 
والرياح شمالية غربية خفيفة إىل معتدلة الرسعة (20-10) کم/س ،تنشط 
ومدى  الغبار،  إثارة  ،مسببة  كم/س   (30-40) اىل  لتصل  رسعتها  فرتات  عىل 

الرؤية (7-5) كم ،ويف الغبار (4-2) كم ، وأحيانا إىل أقل من 1000م“.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:

طلـب الرئيـس األوكرانـي فولوديمـري 

شـديدا“  عامليـا  ”ردا  زيلنسـكي 

بعـد القصـف الـذي طـال محطـة يف 

كراماتورسك حيث كان يتجمع مدنيون 

هربا من املنطقة خشـية وقوع هجوم 

رويس مـا أسـفر عن سـقوط عرشات 

تنديـد غربيـة،  وأثـار موجـة  القتـىل 

فيمـا تبـذل أمريكا جهـود حثيثة لدعم 

أوكرانيـا يف هجومها عىل روسـيا، كان 

أحدثها مصادقة مجلس الشـيوخ عىل 

قانون يقيض بإحيـاء برنامج ”اإلعارة 

واإليجار“، الذي جرى اسـتخدامه إبان 

الحرب العاملية الثانية.

وقـال زيلينسـكي يف رسـالة مصـورة 

متحدثـا عن الهجـوم الصاروخي الذي 

أسـفر الجمعة عـن سـقوط 52 قتيال 

بينهم خمسـة أطفـال، وفـق حصيلة 

أوردتها السلطات املحلية: ”هذه جريمة 

حرب أخرى ترتكبها روسيا سيحاسب 

عليها كل شخص ضالع فيها“.

وأضاف: ”نددت القوى العظمى بهجوم 

روسـيا عىل كراماتورسـك. ننتظر اآلن 

ردا عامليـا شـديدا عىل جريمـة الحرب 

هذه“.

واّتهـم الرئيـس األمريكـي جـو بايدن 

موسـكو بارتـكاب ”فظاعـة مروعة“ 

بينما اعتـرب وزير الخارجيـة الفرنيس 

جـان إيـف لودريان أنهـا ”جريمة ضد 

اإلنسانية“.

إال أن موسـكو نفت مسـؤوليتها عنها 

مؤكـدة أنهـا ال تملـك نـوع الصواريخ 

املستخدمة. ونددت بحصول ”استفزاز“ 

أوكراني.

ورفض مسؤول أمريكي رفيع املستوى 

يف وزارة الدفاع املوقف الرويس.

وقال املسؤول: ”أشري إىل أنهم يف البداية 

تحدثوا عن رضبة ناجحـة ثم تراجعوا 

فقـط بعد ورود معلومات عن سـقوط 

ضحايا مدنيني“.

وسـقط الصاروخ عند الساعة 10:30 

(07:30 غرينتش) يف الوقت الذي تجمع 

فيه الراغبون باملغادرة منذ أيام باملئات 

للهـرب من دونباس التـي باتت الهدف 

الرئييس للجيش الرويس.

األوروبيـة  املفوضيـة  رئيسـة  وزارت 

أورسـوال فون ديـر اليني برفقـة وزير 

خارجيـة االتحـاد األوروبـي جوزيـب 

بوريل أوكرانيـا، حيث نددت بـ“هجوم 

مقيت“.

وتوجه املسـؤوالن األوروبيان إىل بوتشا 

قـرب كييف التـي باتت رمـزا للفظائع 

التي تتهم روسيا بارتكابها.

وقالت خـالل مؤتمر صحفي مشـرتك 

مـع زيلينسـكي ”أنا عىل ثقـة عميقة 

بأن أوكرانيا سـتنترص يف هـذه الحرب 

وأن الديموقراطيـة سـتنترص يف هـذه 

الحرب“.

وتبـذل أمـريكا جهـود حثيثـة لدعـم 

أوكرانيـا يف هجومها عىل روسـيا، كان 

أحدثها مصادقة مجلس الشـيوخ عىل 

قانون يقيض بإحيـاء برنامج ”اإلعارة 

واإليجار“، الذي جرى اسـتخدامه إبان 

الحـرب العامليـة الثانيـة، ممـا اعتربه 

الكرملني ”يرض بمحادثات السالم“.

وأقر مجلس الشيوخ باإلجماع ترشيعا 

رئيسيا إلحياء برنامج من حقبة الحرب 

العامليـة الثانيـة، يسـمح للرئيس جو 

بايدن بإرسـال أسلحة وإمدادات أخرى 

بكفـاءة أكـرب إىل أوكرانيـا يف مواجهة 

الهجوم الرويس.

ووفق صحيفـة ”بوليتيكو“ األمريكية، 

فإنـه ”كان ُينظـر إىل الربنامج عىل أنه 

أسـهم يف تغيري قواعد اللعبة يف الرصاع 

قبـل عـرشات السـنوات، حيث سـمح 

للواليات املتحدة بإعـادة إمداد الحلفاء 

إجرائيـة  عقبـات  دون  مـن  برسعـة 

تستغرق وقًتا طويالً“.

ومؤخرا، وافق الكونغرس عىل ما يقرب 

مـن 14 مليـار دوالر مـن املسـاعدات 

ألوكرانيـا  واإلنسـانية  العسـكرية 

وجريانهـا يف مواجهـة روسـيا. وقد تم 

بالفعل توزيع بعضها.

والثالثاء املايض، أعلنت وزارة الخارجية 

عـن تمويل إضـايف بقيمـة 100 مليون 

دوالر لصواريـخ جافلـني ومواد أخرى، 

وبذلـك يصـل إجمايل املسـاعدة األمنية 

إىل 1.7 مليـار دوالر منـذ بـدء الهجوم 

الرويس عىل أوكرانيا يف 24 فرباير.

ولعب برنامـج ”اإلعارة واالسـتئجار“ 

بقيـادة  النازيـة  دحـر  يف  دورا مهمـا 

أدولـف هتلر يف الحـرب العاملية الثانية، 

حيـث عملت الواليات املتحدة عىل إمداد 

حلفائهـا، منهـم االتحـاد السـوفيتي، 

باألسـلحة واملـواد االسـرتاتيجية، ولم 

يستخدم منذ ذلك الحني.

بغداد/ مصطفى العتابي:
دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
اسـتكمال  إىل  الوطنيـة  السياسـية  القـوى 
بـروح  والعمـل  الدسـتورية  االسـتحقاقات 
تضامنيـة، فيما اكد ان قانـون الدعم الطارئ 

لالمن الغذائي هدفه توفري الحماية للشعب.
حضـوره  خـالل  كلمـة  يف  الكاظمـي  وقـال 
االحتفـال املركـزي لحـزب الدعـوة يف الذكرى 
السنوية (42) الستشهاد املرجع السيد محمد 
باقـر الصدر واخته بنت الهدى ، يف بيان ملكتبه 
تلقتـه ”الـزوراء“: ”نجتمـع اليـوم يف ذكـرى 
شـهيٍد عظيٍم وشـهيدة عظيمة، عىل يد الظلم 
واالستبداد، الشهيد السعيد محمد باقر الصدر 
(قدس)، حمـل هـّم العـراق والعراقيني، كان 
وسـيبقى، ملهماً لنا جميعاً، يف املوقف الحازم 
والتمّسـك بقـول الحـق واإليمـان بالقضايـا 

العادلة.“ 
واضاف: ”هكـذا كان موقف املبـاديء العالية 
للشـهيد السـعيد السـيد محمد محمد صادق 
الصدر (قدس)، وشـهيد املحراب السيد محمد 
باقـر الحكيـم (قـدس)“، مؤكـدا ”نتعلم من 
شـهداء العـراق أن نتمّسـك بالحـق واملوقف، 
الكلمـة  أصحـاب  نكـون  أن  منهـم  ونتعلـم 
الجامعة، أصحاب الخطاب الوطني البعيد عن 
الحساسيات والعصبيات، حتى تكون مواقفنا 
ألجل الناس، فنؤسـس دولة ذات حكٍم رشيد، 
أساسـها العدل، واحـرتام الحقـوق وصونها، 

وأداء الواجبات عىل أكمل وجه“.
وتابـع: ” أدعـو الجميع إىل التعلّـم من أخطاء 
املـايض، حتى ال نكرر أخطـاًء وقعنا فيها، وال 
نعيـد إنتاج مآٍس ذقنا لوعتها، اليوم بني أيدينا 
فرصـة، وعلينـا اسـتثمارها ألجـل مسـتقبل 
أبنائنا“، مبينـا ان ”بناء الدولة ومؤسسـاتها 
هو املطلب األهم، فهو يعني إعماراً وإصالحا، 
وتعزيز حضور املؤسسات ودورها، بناء الدولة 
يعني قوات مسـلحة قادرة عىل حماية الوطن 

وأرضه وحـدوده ضـد كل التحديـات، ويعني 
اقتصـاداً قويـاً، وتعاوناً ورشاكـة مع املحيط 

والعالم.“
واوضـح، انـه ”بهـذه املناسـبة ندعـو قوانـا 
السياسية الوطنية إىل استكمال االستحقاقات 
الدسـتورية والعمل بـروح تضامنية“، مؤكدا 
انـه ”علينـا االلتفـات إىل أن األزمـات الدولية 
الحاليـة تؤثر عىل كل دول العالم والعراق ليس 
بعيداً عن هذه االزمات، وواجبنا حماية شعبنا 

من اي انعكاسات لهذه االزمات“.
ومـىض بالقـول: أنه ” من هذا املنـرب، ويف هذا 
الشـهر الكريـم، ويف ذكرى استشـهاد املرجع 
السـيد محمـد باقـر الصـدر ( قـدس)، أدعو 
االخوة بكل القوى السياسية يف مجلس النواب 
إىل تمريـر قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي، 
دون تفريغه من محتـواه او التداخل الكبري يف 
تفاصيلـه“، الفتـا اىل ان ”هـذا القانون هدفه 
توفري الحماية الالزمة لشـعبنا وسـط ازمات 
بتداعياتهـا،  نتحكـم  ان  النسـتطيع  دوليـة 
والحكومـة مسـؤولة امـام شـعبنا يف وضـع 
أمنـه وتحقيـق  السـياق الصحيـح لحمايـة 
التنميـة، والحـراك االقتصادي الـالزم يف هذه 

املرحلة الحساسة.“
واكد انـه ”من موقع املسـؤولية واالخوّة التي 
ربطتنـي بالعديد من الحارضيـن بهذه القاعة 
يف مراحـل صعبـة عربتهـا الحركـة الوطنيـة 
العراقية، ادعوكم ان تكون قرارتكم السياسية 
بمسـتوى تطلعات الشـعب العراقي، فشعبنا 
ينتظر تأسيس حكومة عراقية اصالحية طال 

انتظارها“.
وتابع: ” لدينا جميعا مهمة وطنية نشرتك بها 
هي االنتقال من لغة االسـتعصاء واالنسـداد، 
اىل لغة االتفاق والثقـة والتعاون، ومن خنادق 
خنـدق  اىل  واالزمـات  واالتهامـات  املواجهـة 
بنـاء الوطـن وتحصينه وحـل ازماته واصالح 

منظوماته من اجل مستقبل اجيالنا“.

السليمانية/ الزوراء:
أعلنـت رشطـة محافظة السـليمانية، امس 
السـبت، إصابة 14 شـخصاً بانفجار معمل 

الحديد.
وقال املتحدث باسم رشطة املحافظة رسكوت 
احمـد يف ترصيح صحفـي: إن“ انفجار وقع 

بمعمـل حديـد يف منطقـة تانجـرو القريبة 
مـن محافظة السـليمانية سـبب إصابة 14 

شخصاً ”. 
وأضـاف، أن“ اسـباب االنفجـار لـم تعـرف 
اىل االن، فيمـا تـم نقـل جميـع املصابـني اىل 

املستشفى“.

بغداد/ الزوراء:
قررت الهيئة القضائية املرشفة عىل 
انتخابات مجلس نقابة الصحفيني 
العراقيني تأجيـل انتخابات اعضاء 
الـدورة النقابيـة الجديـدة اىل يوم 
15-4- املوافـق  املقبـل  الجمعـة 
2022 ، وذلك لعدم اكتمال النصاب 
القانونـي ألعضـاء الهيئـة العامة 
لنقابة الصحفيـني العراقيني، فيما 
دعـا نقيـب الصحفيـني العراقيني 
رئيـس اتحـاد الصحفيـني العرب، 
اىل  الصحفيـني  الالمـي،  مؤيـد 
املشـاركة الواسـعة يف االنتخابـات 

الختيار من يمثلهم .
الصحفيـني  لنقابـة  بيـان  وذكـر 
ان  ”الـزوراء“:  تلقتـه  العراقيـني 
عـىل  املرشفـة  القضائيـة  الهيئـة 
انتخابات مجلس نقابة الصحفيني 
العراقيني، قـررت تأجيل انتخابات 
اعضاء الـدورة النقابية الجديدة اىل 
يوم الجمعة املقبـل املوافق -15-4

2022 ، وذلك لعدم اكتمال النصاب 
القانونـي ألعضـاء الهيئـة العامة 

لنقابة الصحفيني العراقيني.
من جهتـه، قال نقيـب الصحفيني 
العراقيني رئيـس اتحاد الصحفيني 
العـرب، مؤيـد الالمـي، يف حديـث 
لـ“الزوراء“: انه نظرا لعدم اكتمال 
الجمعة  ليـوم  القانونـي  النصـاب 
انتخابـات  تأجيـل  تقـرر  املـايض 
اعضاء الـدورة النقابية الجديدة اىل 
الجمعـة املقبل. داعيـا الصحفيني 

اىل املشاركة الواسعة يف االنتخابات 
الختيار من يمثلهم.

وكانـت نقابة الصحفيني العراقيني 
قد أعلنت، يف وقت سـابق، فتح باب 
الرتشـيح ملنصـب النقيـب ونائبيه 
وعضويـة املجلـس واللجـان، فيما 
حـددت الثامـن من نيسـان موعدا 

النعقاد املؤتمر االنتخابي.
وذكر بيان ملجلس نقابة الصحفيني 
إن  «الـزوراء»:  تلقتـه  العراقيـني 
العـراقيـني  الصحفيـني  «نقابــة 
املـؤتمـر  عقــد  عــن  تعلــن 
الـعـام فــي دورتـه  االنتخـابـي 

يـــــوم  والعشــريـن  الثانيــة 
وفــي   (8/4/2022) الجمعــة 
حالـة عـدم اكتمـــال النصــاب 
القــانوني يكــون يـوم الجمعـة 
النعقــاد  موعـداً   (15/4/2022)
املـؤتمـر، وذلـك النتهــاء الـدورة 

الحاليـة ملجلـس النقابـة».
وأضـاف: أنه «تقــرر فـتـح بـاب 
الرتشيح ملنصـب النقيـب، ونـائبي 
مجلــس  وعضـويـة  النقيــب 
املراقبــة  ولجنتــي  النقابــة، 
يــوم  مــن  ابتـداًء  واالنضبـاط 
االثنـــني 28/3 ولغايــة يـــوم 

االثنـني 4/4/2022، فيمـا سـتعلن 
أسـمـاء الـزمالء املرشحني إلشغال 
تلــك املواقـع يـــوم 6/4/2022 
وقبــول االعرتاضـات لغايـة يـوم 

.» 8/4/2022
وأوضح أنه «تقـرر تشـكيل لجنـة 
تـدقيق العضـويـة مـن عـدد مـن 
الـزمالء الصحفيني إلعـداد قائمـة 
بأســماء الـذين يحملـون صـفة 
عضـو نقابـة مـمـارس»، الفتا اىل 
إن «هنـــاك لجنـة قانونيـة تتـوىل 
مهمــة تسـلم الرتشـيحات وفـق 
الضـوابـط املعــدة، لــذا نهيــب 

بـالزمالء األعـزاء ممـن يحملـون 
املمارســة  العضـويـة  صـفـة 
املجــددة هويــاتهـم املشــاركة 
الفعالـة فــي املـؤتمر االنتخـابي 
مـؤهــل  هــو  َمــن  الختيــار 
إلشــغال املواقــع القياديـة فـي 

النقابـة».
وتابـع: «نأمــل ان يكــون هــذا 
دور  لتأكيــد  مناسـبة  املـؤتمـر 
النقابــة الفاعــل فـي الوســط 
واملجتمـع  والصحفـي  اإلعالمــي 
الصحفيني  وإبــراز دور  عمومــاً 
فـي هــذه املرحلـة مــن تـاريخ 
العــراق الجديـد وتواصـلـها مـع 
أحداثــه وتعزيــز دورهــا فــي 
خـدمــة الصحفيـني واإلعالميـني 
الـذيــن قـدمـوا تضحيـات علـى 
طـريــق الكلمــة الحــرة ونقـل 
الحقـــائـق الـى الــرأي العــام 
مـمـا ينبغـي أن يحظـوا برعايــة 

خاصـة». 
وأكـد انه «سـيكون هــذا املـؤتمر 
مناســبة أخـرى لتقديم الرعايـة 
والـدعـم املطلـوب لهـذه الرشيحة 
املهمــة، وســوف لــن يســمح 
االنتخابــات  فــي  باملشــاركة 
إال ملــن يحمــل صـفـة عضــو 
ومجــددة  ممــارس  نقابــة 
النقابــة  وستسـتمر  هويتــه، 
الهويــات لغايـة نهايـة  بتجديـد 
الــدوام الرسـمي ليـوم الخميـس 

.» 14/4/2022
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واشنطن/ متابعة الزوراء:

عند جلوسهم عىل مقعد الشهود يف محكمة 

أمريكيـة، دقق عدد من الرهائن السـابقني 

لدى تنظيم داعـش بفضول يف وجه املتهم. 

فللمرة األوىل تمكن هؤالء من كشف مالمح 

الـذي كان عـىل األرجـح أحـد سـجانيهم 

وجالديهم.

وينظم القضـاء األمريكي منـذ عرشة أيام 

محاكمة الشافعي الشيخ (33 عاما) املتهم 

باالنتمـاء إىل مجموعة من ثالثة مسـلحني 

عليهـم  وأطلـق  بـ“الوحشـية“  اتسـموا 

سـجناؤهم اسـم خليـة ”البيتلز“ بسـبب 

لهجتهم الربيطانية.

ومنذ بدء املحاكمة، قدم ثمانية من رهائنهم 

السابقني إفاداتهم أمام هيئة املحلفني. وقد 

وصفـوا جميعا بالتفصيـل أعمال التعذيب 

التـي ارتكبها هؤالء أو أماكـن احتجازهم. 

لكن لم يكن أي من هذه الشـهود قادرا عىل 

وصف مالمحهم.

والسـبب هو أن هؤالء الرجال الثالثة كانوا 

يغطون وجوههم بالكامل باسـتثناء شـق 

صغري ألعينهـم، ويضعون قفـازات. وقال 

املصور الفرنـيس إدوار إلياس الذي احتجز 

رهينـة من يونيـو 2013 إىل أبريل 2014 يف 

املحكمـة الجمعـة ”كانوا يحاولـون دائما 

إخفاء هويتهم“.

وأضاف ”مـع الحراس اآلخرين تمكنت من 

رؤيـة بعـض التفاصيل لكن ليـس معهم. 

بالـكاد تمكنـت من كشـف لـون برشتهم 

الداكن قليال“.

وأوضح اإليطـايل، فيديريكو موتـكا، الذي 

يعمـل يف املجال اإلنسـاني واحتجـز لديهم 

14 شهرا، أن الرجال الثالثة فرضوا علينها 

”قاعـدة“. فبمجـرد دخولهـم ”كان علينا 

أن نركع، ووجوهنا نحـو الجدار وأال ننظر 

إليهم“، عىل حد قوله.

أما النسـاء، حسب فريدا سـايده، العاملة 

السـابقة يف منظمة أطباء بـال حدود، التي 

احتجزت ثالثة أشهر، فكان عليهن ”تغطية 

وجههن“ بمنديل.

وقـال املراسـل الفرنـيس السـابق نيكـوال 

إينان ”ظنوا عىل األرجح أن ذلك سـيجنبهم 

املالحقـات“. وأضـاف ”لم يكـن ذلك فكرة 

جيدة عىل ما يبدو“.

حتـى من دون رؤيتهم، يسـتطيع الرهائن 

السـابقون التعرف عليهم بسـهولة. وقال 

إدوار إليـاس ”كانـت لديهم طريقة خاصة 

للطرق عـىل أبوابنا“. وأضاف ”كنا نشـعر 

بهم“. وتابع أنهم كانوا ”مجهزين بشـكل 

أفضل“ من الحراس املحليني بمسدسـاتهم 

وأحذيتهم.

لكـن يف محاكمة يمتلك فيها املتهم الحق يف 

لزوم الصمت وارتداء مالبس مدنية، ال تؤثر 

هذه الذكريات.

وعـىل غري العـادة، لـم يطلب اإلدعـاء من 

الرهائـن السـابقني التعـرف عـىل الرجـل 

الجالس أمامه بنظارته الكبرية.

ويف ختام شـهادة فيديريكو موتكا، اقرتح 

القايض توماس سـيلبي إيليـس طرح هذا 

السـؤال عليـه. لكـن املدعي العـام دينيس 

فيتزباتريـك، اضطـر لالعـرتاف بأنه ليس 

”واثقا“ من قدرة الشاهد عىل اإلجابة.

واسـتنادا إىل مشـكلة التعرف عىل الهوية 

هـذه ينـوي محامـو الدفـاع الرتكيز عىل 

يف  مسـلحا  بالفعـل  كان  موكلهـم  أن 

تنظيـم ”داعـش“ لكنه لم يكـن من أفراد 

”البيتلز“.

الديموقراطيـة  سـوريا  قـوات  واعتقلـت 

الشـافعي الشـيخ يف 2018 مع أليكسـاندا 

كوتـي املتهـم بأنه مـن أعضـاء ”البيتلز“ 

أيضـا وأقر بالتهم املوجهة إليه يف سـبتمرب 

.2020
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
 كشـفت وزارة املوارد املائية، امس السبت، عن 
مفاوضـات عراقيـة تركية لحسـم ملـف املياه 

خالل الشهر املقبل.
وقال املتحـدث باسـم وزارة املـوارد املائية عيل 
رايض يف ترصيح صحفي: إن «هناك اجتماعات 
سـتكون مع الجانـب الرتكي للتفـاوض بملف 
املياه»، مبيناً أنه «خالل الشـهر املقبل ستكون 
هنـاك زيارة مهمـة للمبعوث الخـاص للرئيس 
الرتكـي فيصـل أراوغلـو اىل بغـداد تهـدف اىل 
التباحث حول ثالثة محاور رئيسـة منها محور 
النقـاش يف حصة العـراق من امليـاه، مؤكداً أن 
«العـراق سيسـعى لتأمني حصة امليـاه العادلة 

وفق استحقاقاته».
وأضـاف أن «املحـور الثاني سـيرتكز عىل مركز 
البحث املستمر بني العراق وتركيا حيث استكملت 
كل األمور اللوجستية من جانب العراق وسيكون 
مركزاً بحثياً مشـرتكاً بني العراق وتركيا وتكون 
إدارته بشـكل مشـرتك بني البلديـن، أما املحور 
الثالث فسـتتم فيه مناقشـة تقاسـم الرضر يف 
فرتات الشـح املائي مع وجود التغريات املناخية 
فضالً عن املباحثات ملناقشـة الخطة التشغيلية 

للسدود الرتكية للموسـم الصيفي وكل املواسم 
وهذه الخطوة جيدة لتحديد الخطط املستقبلية 

بما يضمن حقوق العراق املائية».
سـتتم  التـى  املواضيـع  «هـذه  أن  إىل  ولفـت 
مناقشـتها سـتكون ذات أهمية كبـرية لضمان 

حقوق العراق املائيـة»، مبيناً أن «الوضع املائي 
يف العـراق يمر بالظروف الصعبـة التي يمر بها 
العالم بشـكل عام واملنطقة بشكل خاص جراء 

التأثري الكبري من التغريات املناخية».
وأشـار إىل أن «العراق صنـف كأحد أكثر خمس 

دول بالعالم تأثراً بتلـك التغريات باعتباره دولة 
مصب من حيـث موقعه الجغـرايف، وأيضاً دول 
املنبع تأثرت بالتغـريات حيث تعترب فرتة الربيع 
هـذه فرتة ذوبـان الثلـوج ويفـرتض أن تكون 
معدالت االيرادات عالية، ولكن انحباس األمطار 
أثـر وأدى اىل قلة االيرادات املائيـة التي كان من 

املؤمل أن ترتفع اىل أعىل من املتحقق اآلن».
وبـني أن «نسـبة امليـاه املوجـودة يف السـدود 
والخزانـات هي ضمـن الربامـج والخطط التي 
تلبي جميع املتطلبات واالسـتخدامات البرشية 
والبيئية ومن ضمنها شـط العـرب يف البرصة»، 
مبيناً أنه «خالل هذه الفرتة سنالحظ انخفاضاً 
يف مناسيب نهر دجلة والفرات خصوصاً يف بغداد 
وبعض املناطق ،وهذا االنخفاض مدروس ضمن 

خطط وزارة املوارد املائية».
ويف ما يتعلق بالخطة الزراعية أوضح أن «هنالك 
العديد من االجتماعات من املؤمل أن تعقد خالل 
الفـرتة املقبلـة مـع وزارة الزراعـة والـوزارات 
املعنية بإقرار الخطة الزراعية الصيفية للموسم 
القادم وفق املعطيات والخزين املائي وااليرادات 
وطبيعة السـنة املائية»، مؤكداً أن «االجتماعات 

ستكون مستمرة للخروج بالصيغة النهائية».

بغداد/الزوراء: 
بغـداد،  عمليـات  قيـادة  أعلنـت 
امـس السـبت، القبـض عىل عرشة 
متهـم  بينهـم  قضائيـاً  مطلوبـني 
بالخطف محكوم «هارب من سجن 

بادوش».
ورد  بيـان  يف  القيـادة  وذكـرت   
«الزوراء» أن «املفـارز األمنية القت 

القبـض عىل عـرشة متهمـني وفق 
مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم 
بالخطف محكوم «هارب من سجن 
بـادوش» باالضافـة اىل ضبـط عدد 
من االسلحة واالعتدة غري املرخصة 
وكمية من املواد املخدرة مع اجهزة 
تعاطيهـا ضمـن قاطع املسـؤولية 

بجانب الرصافة».

وتابـع البيان «كمـا تمكنت املفارز 
األمنيـة مـن اعتقـال متهـم اخـر 
بحوزته (آلة جارحة) قام بالتهجم 
عـىل املواطنني بعـد ورود معلومات 
من احـد املتعاونني تفيـد بتواجده 
وهـو يعـرتض طريق املـارة ضمن 

منطقة امللحانية بجانب الكرخ». 
وأشار البيان إىل أن «الحملة أسفرت 

للمـواد  ايضـا عـن ضبـط كـدس 
املتفجـرة عبارة عن جلـكان مملوء 
بمـادة الـC٤ سـعة ٥ لـرت عدد(٣) 
، مسـطرة تفجـري مختلفـة االنواع 
 RBGعـدد(٧) ، صـاروخ قادفـة ٧
ضد الدروع عـدد(١)، صمام هاون 
عدد (٥)» مخلفات حربية لعصابات 

داعش االرهابية».

وأوضح أنه «عىل الفور تم استدعاء 
الجهـد الهنديس ورفعهـا بدون اي 
حـادث يف منطقـة شبيشـه ضمن 

قاطع املسؤولية بجانب الكرخ».
ولفـت البيـان اىل انـه «تـم احالـة 
اىل  املضبوطـة  واملـواد  املتهمـني 
الجهـات املختصة إلتخاذ االجراءات 

القانونية بحقهم».

 بغداد/الزوراء: 
بمبتـز  اإلجـرام  أطاحـت قـوة مـن مكافحـة 
إلكرتوني ساوم فتاة بنرش صورها مقابل مبالغ 
ماليـة يف بغـداد. وقالـت وزارة الداخلية يف بيان 
تلقت «الزوراء» نسـخة منه: إن «مفارز مديرية 
مكافحـة إجرام بغداد تمكنـت من إلقاء القبض 
عىل متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكرتونيا وتهديدها 

بنرش صورهـا عىل مواقع التواصـل االجتماعي 
إذا لـم تدفع له مبلغا ماليا قـدره (مليون دينار 
عراقي)».واشـارت اىل ان عمليـة القبـض تمت 
« بعـد أن اسـتنجدت املشـتكية بمفـارز مكتب 
الحرية ملكافحـة اإلجرام حـول تعرضها إلبتزاز 
إلكرتونـي مـن قبل أحـد األشـخاص وتهديدها 
بنرش صورها، ليتم تشكيل فريق عمل بالتعاون 

مع املشتكية».ولفتت اىل انه «بعد التحري وجمع 
املعلومـات تم الوصـول إىل املتهم والقبض عليه، 
ولدى إجـراء التحقيق معه اعـرتف رصاحة عن 
قيامـه بابتزاز الفتاة».واكدت انها «دونت أقواله 
ابتدائيـا وصدقت قضائيا باالعرتاف وقرر قايض 
التحقيـق توقيفـه وفق أحـكام املـادة ٤٣٠ من 

قانون العقوبات لينال جزاءه العادل».

بغداد/الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس السبت، 
عن صدور قراري حكٍم غيابيَّني بالسـجن ملُدَّة 
سـبع سـنواٍت بحـقِّ مسـؤولني يف ُمحافظة 

نينوى؛ إللحاقهما الرضر باملال العام.
دائـرة التحقيقـات يف الهيئة أشـارت يف بيان 
ورد لــ «الـزوراء» إىل أنَّ «محكمـة جنايـات 
نينـوى – الهيئة األوىل أصـدرت قرارها بإدانة 
ُمحافظ نينوى األسبق؛ لقيامه برصف مبالغ 
ماليٍَّة عىل معسكرات الحشد الوطني(زليكان، 
دوبـردان، مخمـور، ربيعة) خالفـاً للضوابط 
والتعليمـات، إضافة إىل تجـاوزه الصالحيَّات 
املاليَّة للرصف خارج بنود املُوازنة، وُمخالفته 

للمـادَّة (٢- نفقـات -١- أوالً) مـن تعليمات 
ة االتحاديَّة لسـنة ٢٠١٥،  تنفيذ املوازنة العامَّ
ا أدَّى  فضـًال عن وجود ُمغاالٍة يف األسـعار؛ ممَّ
إىل هـدٍر باملال العام بلـغ (٢,٧٦٤,٣٥٤,٢٧٠) 

ملياري ديناٍر».
واضافت الدائرة أنَّ «محكمة جنايات ُمكافحة 
الفسـاد املركزيَّة قرَّرت إدانة ُمدير إدارة قسم 
املشـاريع يف ُمحافظة نينوى، يف موضوع عدم 
ة بإنشاء البنى  تسـوية مبلغ السـلفة الخاصَّ
التحتيَّـة ملُخيَّمـات النازحـني يف املحافظـة»، 
الفتًة إىل أنَّ «مقدار السلفة املُتسلَّمة من وزارة 
رين بلـغ (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)  الهجـرة واملُهجَّ

مليارات ديناٍر».

وأوضحـت أنَّ «املحكمـة بعـد اطالعهـا عـىل 
لة يف القضيَّتني واملُتمثلة بأقوال  األدلـة املُتحصَّ
املُمثلـني القانونيِّني ملُحافظة نينوى، والتقرير 
م من قسـم التدقيق الخارجـيِّ يف هيئة  املُقـدَّ
النزاهة، إضافًة إىل الكتب الصادرة عن األمانة 
ة ملجلس النوَّاب وُمحافظة نينوى وقيادة  العامَّ
الحشـد الشعبي فيها، وجدتها كافيًة وُمقنعًة 

لإلدانة».
وبيَّنـت الدائـرة أنَّ «املحكمتـني قرَّرتا الحكم 
غيابياً عىل املُدانني بالسـجن ملُدَّة سبع سنواٍت 
لكلٍّ منهما وفق أحكام املادَّة (٣٤٠) من قانون 
العقوبات، مع االحتفاظ ملُحافظة نينوى بحقِّ 

املُطالبة بالتعويض أمام املحاكم املدنيَّـة».
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بغداد/الزوراء:
شـملت وزارة الرتبية مرحلة السـادس االبتدائي باالمتحانـات الوزاريَّة للعام 
الدرايس الحايل، معلنة تعليمات االشـرتاك باالمتحانات لتالميذ وطلبة املراحل 

املنتهية للعام الدرايس الحايل.
وكانـت وزارة الرتبية قـد علقت االمتحان الوزاري ملرحلة السـادس االبتدائي 

خالل عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، بسبب جائحة كورونا.
قرار شمول مرحلة السادس االبتدائي باالمتحان الوزاري للعام الحايل، أعلنته 
الـوزارة وفقـاً لبيان لها، كمـا أعلنت أيضـاً تعليمات االشـرتاك باالمتحانات 

العامة لتالميذ وطلبة املراحل املنتهية للعام الحايل.
ونصت التعليمات عىل «أحقية تالميذ السـادس االبتدائي املسـتمرين بالدوام 
للعـام الدرايس الحـايل، باالشـرتاك باالمتحانـات الوزارية، كما يحـق لطلبة 
مرحلتي الثالث املتوسـط والسـادس اإلعدادي، االشـرتاك أيضاً، سـواء كانوا 
ناجحني بجميع الدروس أو مكملني بثالث مواد دراسية كأقىص حد يف درجات 

السعي السنوي، بعد إضافة درجات القرار وهي عرشفقط».
من جانبه، أوضح املتحدث الرسـمي باسـم الوزارة حيدر فاروق السعدون يف 
ترصيح صحفـي أنَّ «الوزارة وجهت اللجان الفرعيـة بمديريات تربية بغداد 
واملحافظـات، ببدء االسـتعدادات املبكـرة لالمتحانات النهائيـة للمراحل غري 
املنتهيـة من تهيئة القاعات واملراقبني وإعداد األسـئلة االمتحانية، فضالً عن 

إكمال املناهج الدراسية للفصل الثاني بمواعيدها املحددة».
وأكد أنَّ «الوزارة عىل أتم االسـتعداد إلجراء امتحانات نهاية السنة الدراسية، 
بحسـب الخطـة املعـدة مسـبقاً»، مشـرياً إىل «الجهـود املكثفـة املبذولـة 
إلنجاح االمتحانـات الوزارية للمراحـل الثالث املنتهية االبتدائية واملتوسـطة 

واإلعدادية»

كربالء/الزوراء:
أعلنت دائرة صحة محافظة كربالء، امس السـبت، تسـجيل ٢٠٧ حاالت اختناق بسبب 

العاصفة الرتابية التي طالت املحافظة اول يوم أمس.
وقال املتحدث باسم الدائرة، عدي السالمي يف ترصيح صحفي، إن «صحة كربالء سجلت 

٢٠٧ حاالت احتناق بسبب العاصفة الرتابية».
وأشار السالمي إىل أن «خمسة مستشفيات يف املحافظة استقبلت الحاالت التي تعرضت 

لالختناق نتيجة العاصفة الرتابية».
ويف وقـت سـابق من امس، ذكر إعـالم دائرة صحة النجـف يف بيان ورد «الـزوراء»، أن 
«مستشفيات املحافظة استقبلت ١٥٠ حاالت اختناق إثر العاصفة الرتابية التي رضبت 

املحافظة»

بغداد/الزوراء:
أعلنت قيادة رشطة محافظة كركوك القاء 
القبض عىل قاتل أحـد كوادر حزب االتحاد 

الوطني الكردستاني يف محافظة كركوك.
وذكرت القيـادة يف بيان ورد «الزوراء»، أنه 
«بعـد االخبار عـن مقتل احد كـوادر حزب 
االتحـاد الوطنـي الكردسـتاني يف منطقة 
بنجا عـيل اثناء مـا كان يقـود عجلته من 
قبل أشـخاص مجهولني يسـتقلون دراجة 
ناريـة أوعز قائد رشطـة محافظة كركوك 
واملنشأت العميد ( كاوه غريب عبدالرحمن) 
بالتحقيـق يف مالبسـات الحـادث الجنائي 
مـن قبـل فريـق العمـل برئاسـة العميد ( 

قيـس عامـر ناجي ) مدير قسـم مكافحة 
االجرام». 

وأضافـت، انـه «وبعـد التحـري ومتابعة 
كامـريات املراقبة وتدوين إفادات شـهود 
محل الحادث تم القبض عىل أحد املشـتبه 
بهـم وبعـد مجابهتـه باألدلـة والرباهني 
اعـرتف بارتكابـه جريمـة القتـل بدافـع 
االنتقام وألسباب عائلية مع أحد أقربائه»، 
مؤكدة انـه «تم توقيفه وفق املادة ٤٠٦ ق 

ع».
ويف وقت سابق، قتل عضو يف حزب االتحاد 
يف  اثنـني  مسـلحني  برصـاص  الوطنـي، 

منطقة «بنجا عيل» بمحافظة كركوك.
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كركوك/الزوراء:
رشعـت قيادة رشطـة كركوك، امس السـبت، 
بخطة أمنية اسـتباقية ملنع تسلل بقايا داعش 

اإلرهابية.
وقال قائد رشطة كركـوك العميد كاوه غريب 
عبـد الرحمـن يف ترصيح صحفـي: إن «قيادة 
رشطة كركوك نفذت فجر السـبت خطة أمنية 
اسـتباقية تحسـباً ألي طارئ نتيجة استمرار 
العواصف الرتابية التي من املمكن أن تستغلها 
العصابـات اإلرهابيـة»، الفتـاً اىل أن «الخطـة 
تضمنـت نـرش املفـارز والدوريات يف شـوارع 

مركز املحافظة واألقضية والنواحي». 
وأضـاف أنه «وعـىل الرغم من سـوء الظروف 
الجويـة إثـر العواصف الرتابية التي تشـهدها 
املحافظة إال أن القيادة وجهت جميع القيادات 
السـكنية  األحيـاء  داخـل  بالتواجـد  األمنيـة 
والشوارع الرئيسة ونرش املفارز بشكل مكثف 
ملنـع أي خـرق أمنـي يحـدث مـن قبـل بقايا 

العصابات اإلرهابية».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت فرقة الـرد الرسيع القـاء القبض عىل 
متهـم بحوزته عدد مـن الرمانـات اليدوية يف 

ميسان.
وذكر بيان لـوزارة الداخلية تلقتـه «الزوراء»: 
أنه لغرض منع انتشـار االسلحة غري املرخصة 
والسـيطرة عىل النزاعات العشائرية نفذ اللواء 
الثانـي التابـع اىل فرقة الرد الرسيـع يف وزارة 
الداخلية وضمن قاطع عمليات ميسـان حملة 
تفتيـش يف منطقـة كصيبـة األوىل بمحافظة 
ميسـان، أسـفرت عن القاء القبض عىل متهم 
بحوزتـه عـدد مـن الرمانـات اليدويـة وعتاد 

أسلحة متوسطة».
واضافت انه «ضبط عدد من االسلحة الخفيفة 
وكمية مـن العتاد الخفيـف» ، مؤكدة انه «تم 
تسليم االسـلحة واملعتقل اىل الجهات املختصة 

أصولًيا».

اىل األسـتاذ الدكتـور (محسـن عبود كشـكول) رئيس قسـم 
الصحافة يف كلية اإلعالم بالجامعة العراقية.

ببالغ األىس والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقيت 
خرب وفاة والدتكم رحمها الله، أشاطركم أملكم وأحزانكم بهذا 
املصاب الجلل، وأتقدم إليكم بتعازينا القلبية الحارة، وبمشاعر 
املواسـاة األخويـة املخلصة، سـائال املوىل عز وجـل أن يتغمد 
فقيدتكم بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وينعم عليها 
بعفـوه ورضوانه، ويلهمكم جميل الصرب والسـلوان وحسـن 

العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون

áÌç€a@ÛÓ±
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جمهورية العراق                     العدد: ٧٤٥ / ش/ ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                 التاريخ: 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية   
محكمة االحوال الشخصية يف الشطرة  
اعالن

اىل / سالم جايد سعدون 
اقامت املدعية ( سـارة ستار شـخري ) الدعوى املرقمة اعاله تطلب فيها 

الحكم بتصديق الطالق الواقع خارج املحكمة.
وحيـث انك مجهول محـل االقامة يف الوقت الحارض حسـب رشح القائم 
بالتبليـغ ومختار املنطقة، عليه تقرر تبليغـك بالصحف املحلية للحضور 
امـام هذه املحكمة او من ينوب عنك صباح يوم ٢٠٢٢/٤/١٤ وبعكسـه 

ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول. 
القايض 
انمار عبد العزيز محمد                   

جمهورية العراق                                   العدد:٢٦٦/ب/٢٠٢٢ 
مجلس القضاء األعىل                       التاريخ: ٢٠٢٢/٤/٦

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية  
محكمة بداءة سوق الشيوخ

م/اعالن
اىل/ املدعى عليه كرار عالوي عباس الساكن يف سوق الشيوخ / منطقة الدجني /١ 

سابقاً/ مجهول محل االقامة حالياً 
اصـدرت هذه املحكمة قرارها يف الدعوى البدائيـة املرقمة ٢٦٦/ب/٢٠٢٢ يف ٢٠٢٢/٣/١٧ 
القايض بفقرته الحكمية املتضمنة بإلزامك بتأديتك للمدعية رسنديب عباس سعدون مبلغاً 
وقدره مليون وخمسـمائة الف دينار عن قرض بال فائدة ولكونك غري معروف لدى منطقة 
الدجني / ١ وحسـب اشـعار مختار منطقة الدجني / ١ يف سـوق الشـيوخ واملرفق بكتاب 
مركز رشطة سوق الشيوخ بالعدد ٢١١٢ يف ٢٠٢٢/٣/٣١  تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليتـني بالقرار اعاله ويف حال عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنـك قانونا لالعرتاض 

الحكم الغيابي اعاله فإن القرار سوف يكتسب الدرجة القطعية وفقا للقانون واالصول.
القايض
فهد حسن عبد الله
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بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة النفـط أن التـزام أعضاء 
أوبـك بالس بكميـات اإلنتاج أسـهم يف 
امتصاص الفائض النفطي باألسـواق، 
فيما حددت 3 عوامل تؤثر عىل السـوق 
وتزيـد أو تخفـض الطلـب العاملي. من 
جهتها، أعلنـت إدارة معلومات الطاقة 
األمريكية، امس، انخفـاض الصادرات 
العراقيـة النفطيـة ألمريـكا لألسـبوع 
الثانـي عـىل التوايل لتصـل اىل معدل 71 

الف برميل باليوم.
النفـط،  وقـال املتحـدث باسـم وزارة 
عاصـم جهـاد، يف ترصيـح صحفـي: 
إن ”الصـادرات العراقيـة للنفط الخام 
حققت يف الشهر املايض أعىل معدل منذ 
عقود بواقع 3 ماليني و244 ألف برميل 
يوميـاً وبإيـرادات بلغـت 11.7 مليـار 

دوالر“.
وأشـار إىل أن ”األسـواق النفطية تتأثر 
بعـدة عوامل، منها الحـروب والتوترات 
السياسـية والصحية، وبزيـادة الطلب 
وانخفاضـه عـىل النفـط ونالحـظ أن 
الحـرب الروسـية - األوكرانية تسـببت 
يف زيادة الطلب لقلـة اإلمدادات وبالتايل 
هناك ارتفاع يف أسعار النفط أو الغاز“، 
مبيناً أن ”روسـيا تعد من الدول املنتجة 
الرئيسـة واملوردة اىل أوروبـا، حيث إن 

األخرية بحاجة للغاز الرويس“.
وحول اجتماعـات أوبك، أكـد جهاد أن 
”اجتماعات أوبك بالس، التي تمثل الدول 
املنتجـة داخـل منظمة أوبـك األعضاء 
وأيضـا املنتجني من خـارج أوبك، تعقد 
كل شـهر أو حسـب تطورات األسـواق 
النفطيـة“، موضحـاً أن ”أوبـك بـالس 

وضعـت جدوالً محسـوباً وفق حصص 
محسـوبة، وبالتـايل التـزام أوبك بالس 
بكميـات اإلنتـاج أسـهم يف امتصـاص 
الفائض النفطـي املوجود، وهي تراقب 
ذلك، والعـراق عضو يف أوبك بالس وهو 

يراقب تلك التغريات“.
وأكـد وزير النفط احسـان عبد الجبار، 

يف وقـت سـابق، وجود مسـاٍع لتعظيم 
اإليـرادات النفطيـة، فيما أشـار اىل أن 
هنـاك دعماً برملانّياً لتعزيز قدرة العراق 

عىل تصدير أكرب كمية.
وقال عبـد الجبـار يف ترصيح صحفي: 
تأمـني  إمكانيـة  لديهـا  ”الـوزارة  إن 
صادرات النفط الخـام بمعدل أكثر من 

3 ماليـني و300 ألف برميـل من املنافذ 
الجنوبية“.

مـن جهتهـا، أعلنـت إدارة معلومـات 
السـبت،  امـس  األمريكيـة،  الطاقـة 
انخفاض الصـادرات العراقية النفطية 
ألمريـكا لألسـبوع الثانـي عـىل التوايل 

لتصل اىل معدل 71 الف برميل باليوم.
وقالـت اإلدارة يف تقريـر اطلعـت عليه 
”الزوراء“: إن ”متوسـط االسـتريادات 
االمريكيـة مـن النفـط الخـام خـالل 
االسـبوع املـايض من سـبع دول بلغت 
5549 ماليـني برميـل يوميـاً مرتفعـة 
بمقـدار 16 الـف برميـل باليـوم عـن 
االسبوع الذي سـبقه والذي بلغ 5533 

ماليني برميل يوميا“.
واضافـت ان ”صادرات العراق النفطية 
ألمريـكا بلغـت معـدل 71 ألـف برميل 
يومياً خالل االسـبوع املايض، منخفضاً 
عن األسـبوع الذي سـبقه والذي بلغت 
متوسـط الصادرات فيه 82 الف برميل 

يوميا“.
وأشارت إىل أن ”اكثر اإليرادات النفطية 
ألمريكا خالل األسبوع املايض جاءت من 
كندا وبمعـدل بلغ 3.923 ماليني برميل 
يومياً، تلتها املكسـيك بمعدل 619 الف 
برميل يوميا، ومن ثم السعودية بمعدل 

573 الف برميل يوميا“.
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السعراملادة
 3000 دينارزيت الطعام الدار ( 1 لرت )

  10500 دينار رز محمود ( 5 كغم )

 8,500 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

2000 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,750 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

2,250 دينارماش( 1 كغم )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

 13,000 – 15,000 الفلحم غنم عراقي  (1 كغم ) 

 12,000 – 14,000 الفلحم عجل عراقي (1 كغم )

 8,000 – 9,000 الفلحم عجل مستورد (1 كغم )

3500-4000 ديناردجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 
7500 – 8000 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4000 دينار فخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

4000 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4500 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4500 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

4,500 – 5,500 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc

بغداد/ الزوراء:
كشـف عضو مجلـس النـواب، أحمد طه 
الربيعي، عن تحرك برملاني لتنويع مصادر 
اإليـرادات املالية، داعياً إىل اسـتثمار هذه 

االيرادات لدعم االقتصاد الوطني.
وقـال الربيعـي يف ترصيـح صحفـي: إن 
”هناك تحـركاً برملانياً داخـل قبة الربملان 
لتنويع مصادر االقتصـاد العراقي، وأن ال 
يتـم االعتمـاد عىل النفط فقـط باعتباره 
رهني األحداث السياسية ومتقلب األسعار 
صعوداً ونـزوالً وبالنتيجة يجب أن يعتمد 

العراق عىل النفط بنسبة معتدلة“.
ودعا الربيعـي إىل ”رضورة تنويع مصادر 
أخـرى لإليرادات منها الزراعـة التي تمثل 
مصـدراً جيداً لإليـرادات إذا دعمت، وربما 
يكـون هنـاك اكتفـاء ذاتـي للكثـري مـن 

املنتجات الزراعية“.
 مشـرياً اىل أن ”هناك الكثـري من املصانع 
متوقفـة عـن العمـل، وإذا تمـت إعـادة 
تأهيلها واسـتثمارها بشكل جيد ستخدم 

البـالد بشـكل كبـري وستسـهم يف عـدم 
االعتمـاد عـىل املصـادر الخارجيـة مثـل 

االسترياد وغريها“.
وتابـع أنه ”مـن مصادر التنويـع األخرى 
التـي ستسـهم يف انتعـاش اقتصـاد البلد 
هـي السـياحة ومنهـا الدينية مـن خالل 

وضع االعداد والتخطيط ملرشوع السياحة 
لتكون مصدراً مهماً للبلد».

مؤكـداً أن ”مـرشوع ميناء الفـاو يف حال 
تم اإلرساع بإنجازه سـوف يكون مصدراً 
مهمـاً لإليرادات، وكذلك سـيكون مفتاحاً 
رئيسـاً لتشـغيل الكثري مـن العاطلني عن 

العمل“.
وأشـار إىل أن ”العراق بلـد نفطي ويعتمد 
بإيراداتـه أكثـر مـن ٩٠٪ كـموازنـة عىل 
االيرادات النفطية، ويمتلك مجاالت كثرية 
ومتنوعـة يف االقتصـاد، لذلك ال يعتمد عىل 
مورد واحد أو مجال واحد يف املوارد التابعة 
لـه، وهي تعظيـم االيرادات غـري النفطية 
سـواء فيمـا يتعلق بالتجارة أو السـياحة 
أو الزراعـة أو الصناعـة وجميعهـا لهـا 

مؤهالتها“.
وشـدد عـىل أنـه ”يجـب أن تكـون هناك 
إرادة جديـة وحقيقية من الدولة يف تنويع 
املوارد وتعظيـم الدخل الرئيـس للموازنة 
يف املجـاالت غـري النفطية، وكذلـك املوانئ 
والتبـادل التجـاري مع الـدول، خصوصاً 
أن العراق يمتلك موقعاً اسـرتاتيجياً يربط 

الرشق مع الغرب».
 الفتـًا اىل أن ”تنويـع مصـادر اإليـرادات 
يحتـاج اىل تكاتـف الحكومـة أوالً ومـع 

الجهات املعنية ثانيا“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن قسـم اإلعالم الحكومي، أن وزارتي 
الزراعة والتجـارة اسـتنفرتا جهودهما 
ملنـح موافقـات إجـازات اسـترياد املواد 
الزراعية. من جانب متصل، بلغت أسعار 
السـلع الغذائية العاملية «أعىل املستويات 
عـىل اإلطـالق» يف مـارس/ آذار يف وقـت 
عرقـل الغزو الـرويس ألوكرانيا صادرات 
القمح والحبوب، حسبما أعلنت منظمة 
األغذيـة والزراعة التابعـة لألمم املتحدة 

(الفاو).
وقال اإلعالم الحكومـي يف بيان «تواصل 
والتجـارة  الزراعـة  وزارتـي  مـالكات 
املعنيتـان بمنـح املوافقـات األصوليـة؛ 
لغرض منـح إجازات االسـترياد من قبل 

العراقيـة  للمعـارض  العامـة  الرشكـة 
يف وزارة التجـارة، وتتـم هـذه العمليـة 
بـإرشاف مبـارش من قبـل السـيد وزير 
الزراعـة، بغية منـح إجازات االسـترياد 

للتجار واملستوردين».
وأضـاف «يأتـي ذلـك، لتعزيـز السـوق 
املحليـة ورفدهـا باملنتجـات الزراعيـة، 
ملواجهة األزمة الغذائية، واسـتناداً إىل ما 
جاء يف قرارات مجلس الـوزراء الصادرة 

بشأن السماح باسترياد املواد الغذائية».
واكـدت أن «وزير التجـارة وجه مالكات 
الـوزارة، بإتمـام عمليـة املصادقـة عىل 
إصـدار تلك اإلجـازات فـور ورودها من 
وزارة الزراعة؛ األمر الذي سيسهل عملية 

استرياد املواد الغذائية».

ويف السـياق ذاتـه، أعلـن رئيـس هيئـة 
املنافـذ الحدوديـة أن «الهيئة مسـتمرة 
بعملها عىل مدار الساعة من دون توقف 
يف تسـهيل دخول املواد الغذائية والالزمة 

التي تخص املواطن العراقي».
مـن جانب متصل، بلغت أسـعار السـلع 
الغذائيـة العامليـة «أعىل املسـتويات عىل 
اإلطـالق» يف مـارس/ آذار يف وقت عرقل 
الغزو الـرويس ألوكرانيا صادرات القمح 
والحبوب، حسبما أعلنت منظمة األغذية 
والزراعـة التابعة لألمـم املتحدة (الفاو) 

الجمعة.
وارتفع مؤرش أسعار السلع الغذائية لدى 
املنظمة بنسـبة ١٢,٦ باملئـة بني فرباير 
شـباط ومارس آذار «يف قفزة عمالقة إىل 

أعىل مسـتوى جديد منذ بدء العمل به يف 
١٩٩٠»، وفق املنظمة.

وقـد أخرب املدير التنفيذي لربنامج الغذاء 
العاملي التابع لألمـم املتحدة ديفيد بيزيل 
مجلـس األمن أن أسـعار املـواد الغذائية 
ترتفع بالفعل. ويعتمد ثلث سكان العالم 

عىل القمح كمواد غذائية أساسية. 
ولطاملـا كان الغضب من ارتفاع أسـعار 
الغـذاء سـببا أساسـيا لالضطرابـات يف 

جميع أنحاء العالم.
وقـد بـدأت آثـار الحـرب عىل إمـدادات 
الطاقـة واألسـمدة تنتـرش بالفعـل من 
خالل سالسل التوريد الزراعية، مما أدى 
إىل ارتفاع أسـعار السـلع األساسية لكل 

فرد يف العالم تقريبا.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس السبت، 
يف البورصـة الرئيسـية بالعاصمـة بغداد.وقـال مصدر إن بورصتـي الكفاح 
والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا صباح امس، سعر رصف بلغ ١٤٧٥٠٠ 
دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، وهي األسـعار نفسـها التي سـجلت 
صبـاح يوم الخميس املايض.وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء اسـتقرت يف 
محـال الصريفة باالٔسـواق املحلية يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٠٠٠ 
دينـار لـكل ١٠٠ دوالر، بينما بلغت أسـعار الـرشاء ١٤٧٠٠٠ دينار لكل ١٠٠ 
دوالر.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن بورصة الدوالر ال تتداول ايام 

العطل الرسمية فيها.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة االتصاالت، امس السـبت، أنها سـجلت إقباالً متزايداً من 
قبـل املواطنني لالشـرتاك بخدمـات الكيبل الضوئي يف عـدد من أحياء 
العاصمـة، فيما أكدت انهاء نصب كابينات جديدة ضمن ثالث مناطق 

جديدة.
وقال مدير العالقات واإلعالم يف الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية، 
ناطـق احمـد ابراهيم، يف ترصيـح صحفي: إنـه ”تم اكمـال تنصيب 
الكابينات الضوئية ملنطقة الطوبجي وعيل الصالح واالسـكان ببغداد، 
ومـن املؤمـل تفعيل الخدمـة للمحالت املشـمولة بالخدمـة الضوئية 

قريباً“.
وأشـار ابراهيم إىل ”املبـارشة ببيع الخطوط الضوئيـة ضمن مناطق 
املنصور واملأمون وأبو دشري عرب منافذ البيع املبارش لالشرتاك بخدمات 
االنرتنت عرب الكيبل الضوئي، حيث شـهدت بعض املناطق إقباالً كبرياً 
عىل رشاء الخطوط الضوئية املشمولة بالخدمة وتم تخصيص خطوط 
خاصة للمواطنـني للتواصل مع العمالء لدى وزارة االتصاالت من أجل 
تنصيـب الخطـوط وايصـال الخدمة ملنازلهـم يف األحياء السـكنية أو 

التجارية وغريها“.
بـدوره، قـال املتحدث الرسـمي باسـم الـوزارة، رعد املشـهداني: إن 
”الـوزارة تسـعى إلنجـاز مـرشوع الكيبـل الضوئي بحسـب الخطة 
التـي أعدت مسـبقاً من اجل تحسـني الخدمات الصوتيـة والفيديوية 

واملعلوماتيـة (االنرتنـت) وخدمـات التلفـاز واأللعـاب وغريهـا“.
وأوضح املشـهداني أن ”عدد املسـتخدمني الفعليـني يف مناطق جانب 
الكرخ لخطوط الكيبل الضوئي يبلغ خمسـة آالف و٨٥٧ مسـتخدماً، 
تم إيصـال الخدمة ملنازلهـم، وهناك عمل دؤوب للوصـول إىل ٦٣ ألف 

مستخدم“.
ولفـت إىل ”وجود جهود مكثفة لتحقيق العدد ذاته يف جانب الرصافة، 
إذ أن الـرشكات املنفـذة ملرشوع الكيبـل الضوئي مختلفـة ومتفاوتة 
يف عملهـا يف بغداد، حيـث تم تنصيب نحو ألفي خـط ضوئي يف جانب 

الرصافة“. 

بغداد/ الزوراء:
قفـزت أسـعار الذهـب «االجنبـي والعراقـي» يف 

األسواق املحلية، امس السبت.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة 
ب   شـارع النهـر يف العاصمة   بغداد سـجلت صباح 
امس، سـعر بيـع للمثقـال الواحد عيـار ٢١ من 
الذهب الخليجـي والرتكي واألوربي بلغ ٣٩٩ الف 
دينار، وسعر رشاء ٣٩٥ ألفاً، فيما كان سعر البيع 
ليـوم الخميس املـايض ٣٩٤ الف دينـار للمثقال 

الواحد.وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 
٢١ مـن الذهب العراقي سـجل ارتفاعاً أيضاً عند 
٣٥٩ الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٥٤ ألفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فأن 
سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار ٢١ يرتاوح 
بني ٤٠٠ الف دينار و٤١٠ االف، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقال الذهب العراقي بني ٣٦٠ الفاً و ٣٧٠ 
الف دينار.. ويسـاوي املثقـال الواحد من الذهب 

(خمسة غرامات).

ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@kÁâ€a@äb»édi@Òç–”

pbÌÏnèæa@Û‹«c@oÃ‹i@ÚÓæb»€a@ÚÓˆaâÃ€a@…‹è€a@äb»éc@ZÎb–€a

ÚÓ«aäç€a@ÜaÏæa@Üa7néa@paåbug@pb‘œaÏfl@|‰æ@ÔflÏÿy@äb–‰néa

@¿@Íäaã‘néa@Û‹«@≈œb±@ä¸Îá€a
ÚÓèÓˆã€a@ÚñäÏj€a

@Û‹«@aáÌaçnfl@¸bj”g@›vèm@p¸bóm¸a
ÔˆÏõ€a@›jÓÿ€a@pbflá£@⁄a6í¸a

@?†Ï€a@Übón”¸a@·«á€@paÜaãÌ�a@ÍâÁ@äb‡rnéa@∂g@paÏ«Ü

ÚÓ€bæa@paÜaãÌ�a@äÜbófl@…ÌÏ‰n€@Übu@Ô„bæãi@⁄aãy@Â«@—ìÿ€a

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éc
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بغداد/ الزوراء:
محافظـة  عـن  النائـب  اتهـم 
البرصة، رضغام املالكي، امس 
السـبت، وزيـر الزراعـة محمد 
إجـراءات  باتخـاذ  الخفاجـي 
العراقـي،  بالشـعب  أرضت 
محذرا مـن ثورة جياع بسـبب 

إغالق املنافذ الجنوبية .
ترصيـح  يف  املالكـي  وقـال 
منافـذ  ”إغـالق  إن  صحفـي: 
الجنوب يمثل تهميشـا للبرصة 

واملحافظات الجنوبية“، منتقدا 
”ضعف وتراخي االداء يف وزارة 

الزراعة“.
املنافـذ  ”غلـق  أن  وأضـاف 
الجنوبية من قبل وزير الزراعة 
ليسـت املرة األوىل التي تعاملت 
فيهـا الـوزارة مـع املحافظات 

الوسطى والجنوبية“.
وأشار املالكي إىل أن ”الحكومة 
ال يوجد لديها مربر إلبقاء املنافذ 
الجنوبيـة مغلقـة أمـام دخول 
املـواد الغذائيـة والخـرضوات، 

ونحن يف شهر رمضان“.

@k»ì€bi@pãöc@Ú«aäç€a@ãÌåÎ@paıaãug@Zkˆb„

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1250-1500 دينارالربتقال13.000 دينارالباميا

3000 دينارالو1500 دينارالطماطة

1000-1500 دينارالتفاح1500دينارالبطاطا

1000-1250 دينارالليمون1000-1250 دينارالخيار

1500 ديناراللنكي1500دينارالفلفل

1000 دينارنارنج1250-1500 دينارالباذنجان

1500 ديناراملوز750دينارالبصل

1500 ديناررمان1250دينارالجزر

500-750 ديناررقي3000 دينارفاصوليا

1250 ديناربطيخ750 دينارلهانة

3000 دينارالعنب1000 دينارقرنابيط

1500 ديناركريب فروت1250 دينارشجر

1500-2000 دينارالكيوي750 دينارخس

1500 دينارالسندي750 دينارشلغم

2000-3000 دينارتمر مستورد750 دينارشونذر

1500 دينارعلبة فراولة2500 ديناراللوبيا

500 دينارباقالء

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ                           العدد: ٢٧٩/ت / ٢٠٢٢ 
مديرية تنفيذ الشطرة               التأريخ: ٣ /٤ /٢٠٢٢ 

إعالن بيع سيارة
تبيع مديرية تنفيذ الشـطرة السـيارة املرقمـة (٧٩٢٣/أ نوع تويوتـا هايلوكس ذي قار / 
اللـون ابيض) العائدة اىل املدين (عيل زاجي عبدالله) لقاء طلب الدائن (ضياء كامل واخوانه 
/ محمد كامل زاجي – عالء كامل زاجي – انتصار وازهار ودعاء كامل زاجي) فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة عرشة ايام تبدأ من اليوم التايل للنرش مسـتصحبا 
معـه التأمينات القانونية البالغة ١٠٪ من القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية العراقية وان 

رسم التحصيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
عمار كامل يارس

املواصفات:
٢٩٫٩٧٩٫٠٠٠ مليون
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@Â«@?Ãnèm@Ú†ãì€a@ÒäaÜg
@bÿÓìmÎ@Ï„bÁÎa@µÌ7vÓ‰€a

بغداد/ متابعة الزوراء
استغنت إدارة نادي الرشطة الريايض عن املحرتفني النيجرييني مايكل أوهانو وجودوين 
تشيكا بالرتايض.وقال مصدر مقرب من نادي الرشطة ان إدارة النادي توصلت إىل تسوية 
مـع الثنائي النيجريي، لفسـخ العقد بالرتايض، بالتنسـيق مع الجهـاز الفني للفريق».
وأضاف «املحرتفان النيجرييان غادرا العراق بعد مشاركة قصرية مع متصدر الدوري».

ولعـب مايكل أوهانو ٦ مباريـات مع الرشطة يف الدوري املمتاز، منها ٣ لقاءات بشـكل 
أسـايس، ومثلها كبديل، وسجل هدفا واحدا فقط.وخاض جودوين تشيكا مباراة واحدة 

فقط ولم ينجح يف التسجيل أو صناعة أي هدف.

ãºcÎ@ã–ñc

@@?†Ï€a@“Ï–ñ@¿@Ò7j◊@pa7ÓÃmÎ@lã”˛a@=‰u˛a@läáæa@äbÓÇ@@ZÏéÏæa

@ëäaÏ‰€a@ÒäÜbÃæ@Úibñ�a@›»nœa@ÅÎá”@á‡´@Ô„b‰j‹€a@ZıaäÎç€a@ÒäaÜg

بغداد/ نوار الركابي
أبـدى عمـر معتصـم، العـب 
نـادي تروجـان نورشـوبينج 
سـعادته  للركبي،  السـويدي 
املنتخـب  لصفـوف  بدعوتـه 
العراقـي، من أجـل تمثيله يف 
بطولـة غرب آسـيا لفئة 15، 
التـي سـتقام يف إيـران خالل 

الشهر املقبل.
وقال معتصم: كنت أنتظر هذه 
اللحظة منذ زمن طويل الرتداء 
العراقـي،  املنتخـب  قميـص 
مـن  دعـوة  رفضـت  حيـث 
االتحاد السـويدي للركبي من 
أجـل تمثيل منتخب السـويد، 
بسـبب رغبتـي يف اللعـب مع 
العـراق يف املحافـل الدولية“. 
وواصل معتصم: ”بدأت اللعب 
يف عـام 2010، ومثلت العديد 

السـويدية مثل  األنديـة  مـن 
نومندز وباربريينز، فضال عن 
مشاركتي يف الدوري األردني، 
ثـم انتقلـت للعـب يف صفوف 
تورجان السـويدي“. وتابع : 
”أنا سـعيد جدا بالدعوة التي 
ُقدمـت يل مـن قبـل االتحـاد 
العراقي، لتمثيل املنتخب األول 
يف بطولة غرب آسـيا، وأمتلك 
لخدمـة  والحمـاس  الرغبـة 
رياضـة  خـالل  مـن  بلـدي، 

الركبي“.
ريثـريوس  العـب  أن  يذكـر 
اإليطايل، عثمان عبد السـالم، 
انضـم هـو اآلخـر إىل قائمـة 
املنتخب العراقي، الذي يستعد 
للمشـاركة يف بطولـة غـرب 
آسيا، التي سـتقام يف طهران 

خالل أيار املقبل.

@kÉn‰fl@›Ór∏@o‹õœ@Z·ón»fl
@áÌÏè€a@kÉn‰fl@lbèy@Û‹«@=◊ã€a

بغداد/ متابعة الزوراء 
كشـف االتحـاد العراقـي لكـرة القـدم عن 
مواصفـات ورشوط اختيـار املـدرب املقبل 
للمنتخب العراقي وجنسيته املرغوبة، وفيما 
بـنّي أن الهدف املقبل هو الرتكيز عىل التأهل 
لكأس العالم 2026، أكد أن املنتخب سيشهد 
تغيـريات واضافـات عديـدة يف صفوفه من 

الالعبني املحليني واملحرتفني.
وقال عضـو اتحاد الكـرة، الناطق اإلعالمي 
باسمه احمد املوسوي: إن ”االتحاد بدأ جدياً 
وبالتنسـيق مع لجنة الخرباء واملستشارين 
بمناقشـة اسـم املدرب الذي سـيتم االتفاق 

معه لتدريب منتخبنا يف املرحلة املقبلة“.
وأضـاف املوسـوي ”مـن ضمـن الـرشوط 
الالزمـة الختيار املـدرب املقبل هو أن يكون 
التدريـب،  اسـم كبـري ومعـروف يف عالـم 
وصاحـب خـربة واسـعة، وله سـرية ذاتية 
محرتمـة، وإال يكون كبرياً بالسـن، وبعمر 
مناسب أقرب للشـباب، وقيادته املنتخب يف 
العـراق أو أي مـكان يطلب منـه“، الفتاً اىل 
”أن الرغبة تتجـه صوب املدرب االجنبي وال 

نستبعد املدرب املحيل بالتسمية“.
وأشـار عضـو اتحاد الكـرة إىل أن ”أسـماء 
عدة تم تحديدها وسـتتم مناقشـتها خالل 
املـدة املقبلة الختيار األنسـب من األسـماء 

املطروحة لقيادة منتخبنا الوطني“.
أن  لالتحـاد  اإلعالمـي  الناطـق  وأوضـح 
”رؤيـة االتحاد يف اختيار املـدرب املقبل هي 
مسـتقبلية والتفكري ينصـب للتأهل لكأس 
العالـم 2026 ، مبينـاً أن ”املنتخب الوطني 
سيشهد تغيريات واضافات عديدة بصفوفه 
، وسيكون اغلب العبي املنتخب من املواهب 
الواعـدة ومـن املحرتفـني املميزيـن خارج 

العراق“.
ولفـت املوسـوي إىل أن ”أقرب مبـاراة ودية 
رسـمية ملنتخبنا الوطني سيكون يف (الفيفا 

دي) شهر حزيران املقبل“.
ويعقد اتحاد الكرة اجتماعات متواصلة من 
أجل مناقشـة خروج املنتخـب العراقي من 
تصفيات كأس العالم واتخاذ قرارات بشأن 
العبيه وكادره التدريبي واختيار مدرب جديد 

واإلبقاء عىل عنارص املنتخب من عدمه.

بغداد/ امري الداغسـتاني- متابعة 
الزوراء

أعلنت إدارة نادي الزوراء األسباب 
ألجلهـا  غـادر  التـي  الحقيقيـة 
اللبنانـي محمـد قدوح  املحـرتف 
فريـق النادي بعـد تصفيات كأس 

العالـم، مفضال العـودة اىل لبنان، 
مطالبـة الالعـب وناديه السـابق 
بإعـادة األمـوال التـي تلقوها من 

الزوراء.
وقال عضـو ادارة النادي، مرشف 
الفريـق عبـد الكريم عبـد الرزاق  

إنه ”بعد مبـاراة الفريـق بامللحق 
االسيوي مع نادي الشارقة، التحق 
العبـو املنتخبـات لبلدانهـم ومـن 
بينهم قدوح الذي سافر اىل بريوت 

كونه يلعب ضمن منتخب بلده“.
التصفيـات  ”بعـد  أن  وأضـاف 
املؤهلة لكاس العالـم اتصل وكيل 
اعمالـه واكـد لنادينـا ان نفسـية 
قدوح صعبة بسـبب عدم تقديمه 
يشء لفريق الزوراء خالل الجوالت 

السابقة من الدوري املمتاز“.
وتابـع مـرشف الفريـق أن ”مدير 
اعماله أكد أن قدوح يرغب بفسخ 
عقده مع الزوراء كاشـًفا االسباب 
الحقيقية والتي خصت عدم رغبته 
باالسـتمرار الن املـدرب اوديشـو 
يغريه يف مباريات الدوري ويجعله 
بديال يف اغلـب اللقاءات، وليسـت 

اإلصابات التي ادعاها الالعب“.
وبنّي عضو إدارة النادي أن ”السبب 
غريـب ولم يكـن عـذراً“، الفتاً اىل 
”اننـا وجهنا سـؤاالً للمدرب ايوب 
اوديشـو وهل انه يتعمد استبداله، 
فرد بـأن قـدوح يمتعـض عندما 
اقـوم بتبديله بالعب آخر خالل اي 
مباراة، ونصحته بمراجعة نفسه، 
كمـا انه لـم يكن باملسـتوى الذي 
يؤهلـه إىل اللعب وذلـك بعد تراجع 

ادائه داخل امللعب“.
ودعا عبد الرزاق قدوح اىل ”إرجاع 
املبلغ إىل الـزوراء والذي قبضه من 
النادي مقابـل تمثيله كرة الزوراء 
اىل نهايـة املوسـم، وذلـك بسـبب 
تركه النادي بدون عذر مقنع، كما 
عىل ناديه السابق اعادة املبلغ الذي 
سلم من نادينا مقابل رشاء بطاقة 

االستغناء لالعب قدوح“.
ومـن جهته، كشـف محمد قدوح 
نجم فريق الزوراء ومنتخب لبنان، 
سـبب فسـخ عقـده مـع الفريق 
العاصمـة  إىل  والعـودة  العراقـي 
بـريوت. وأكد قـدوح أنـه تعرض 
إلصابة طفيفـة مع منتخب لبنان 
يف منطقة الفخد لقدمه، وأصبحت 
مشـاركته يف باقـي املوسـم مـع 

الفريق صعبة.
يف  فريقـي  إىل  ”انضممـت  وقـال 
العـراق وتفاقمـت اإلصابـة خالل 
التدريبـات، حيـث أجريـت صورة 
ليتبـني أنـه يوجـد تمـزق عضيل 
املالعـب  عـن  ابتعـادي  يحتـاج 
ملـدة شـهر“.وأضاف قـدوح ”كل 
مـا يحكـى يف اإلعـالم هـو مجرد 
شـائعات، أنـا مـن طالبـت إدارة 

الزوراء بفـك االرتباط، حيث تبقى 
شـهر ونصف يف مسابقة الدوري، 
إعطـاء  بإمكانـي  أنـه  أرى  وال 

اإلضافة“.
وأشـار إىل أن فسـخ العقـد جـاء 
بالـرتايض بينـه وبـني إدارة نادي 
الـزوراء. موضحـا ”إدارة الزوراء 
محرتمة للغايـة، واإلجراءات تمت 
بكثـري مـن الرضـا واملحبـة بـني 
الطرفـني، وأنـا جاهـز للعـودة يف 
املسـتقبل للفريق حـال احتاج إىل 

خدماتي“
وشكر قدوح جماهري الزوراء عىل 
دعمهـا لـه باإلضافـة للجهازيـن 
زمالئـه  وكل  واإلداري  الفنـي 

الالعبني. 
وختم ”وصلت  إىل العاصمة بريوت 

وسأتابع فرتة عالجي يف لبنان“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
أكـد حكيم شـاكر مـدرب فريـق القوة 
الجويـة بكرة القـدم ان الظـروف التي 
مر بها الصقور يف الفرتة االخرية جعلت 
األمـور صعبة يف املبـاراة بالنسـبة لنا، 
خاصـة وأننـا لم نلعـب أي مبـاراة منذ 
33 يومـاً، لم تكـن اسـتعداداتنا كافية 
قبل هذه البطولـة، وكنا نفتقد عدد من 

الالعبني بسبب اإلصابة“.
واضـاف لكننا قرأنا فريق الجزيرة جيداً 
ودرسـناهم وكنـا نعـرف نقـاط القوة 
والضعـف لديهـم، كمـا أننا لم نسـتلم 
وواصلنـا القتال حتـى خرجنا بالنتيجة 
املطلوبة مبينا نجحنا يف التسجيل مبكراً 
وهـذا أمر جيـد، ولكن افتقادنـا للياقة 
املباريات جعل األمور أصعب علينا، قمنا 
باستغالل أخطاء نادي الجزيرة وتحسن 
أسـلوب تعاملنـا مع املباراة يف الشـوط 
الثاني لنحقق الفوز عـىل الجزيرة الذي 

يعترب من الفرق القوية يف اإلمارات“.
وتابع ان الجوانب السلبية بالنسبة يل يف 
هذه املباراة كانـت الهدف الذي تلقيناه، 
وكذلك مسـتوى لياقة املباريـات لدينا، 
وبشـكل عـام أنـا راٍض عـن الحصيلة 

النهائية لهذه املباراة“.
ومـن جهتـه قـال العـب فريـق القـوة 
الجويـة حسـني جبـار إن الفـوز الذي 
تحقق عـىل الجزيرة اإلماراتـي (2-1)، 
الثانيـة  املجموعـة  مباريـات  ضمـن 
ملسـابقة دوري أبطـال آسـيا، بمثابـة 
االنطالقـة القويـة نحـو املنافسـة عىل 

صدارة الرتتيب. 
وأضـاف جبـار  ”صحيح أننـا لم نلعب 
مباريـات رسـمية يف الفـرتة األخـرية، 
بسـبب توقـف الـدوري املمتـاز، لكننا 
كعراقيـني تعودنـا عـىل هكـذا ظروف 

وتحديات“.
وواصـل: ”الجميـع تعاون مـع الكادر 
الفنـي، وهـو مـا أسـفر عـن تحقيـق 
الفوز.. طموح الصقور هو الوصول إىل 
أبعد نقطة يف املسابقة القارية، ونعاهد 
الطموحـات  تحقيـق  عـىل  الجماهـري 

واآلمال، وعكس صورة جميلة عن الكرة 
العراقية“. 

وحقـق فريق القوة الجويـة فوزا مهما 
عىل منافسـه الجزيرة اإلماراتي بهدفني 
لواحـد عىل اسـتاد امللـك فهد الـدويل يف 
الرياض، ، ضمن الجولة األوىل للمجموعة 

الثانية من دوري أبطال آسيا.
وبذلك، احتل القوة الجوية املركز الثاني 
يف املجموعـة، برصيـد 3 نقـاط، بفارق 

األهداف عن الشباب السعودي، املتصدر 
بفـوزه عـىل مومبـاي سـيتي الهنـدي 

.(3-0)
يف املقابل، يأتي الجزيرة يف املركز الثالث 

بال رصيد، أمام مومباي سيتي.
ونجح حسـني جبار يف افتتاح التسجيل 
برأسـية قويـة، يف الدقيقـة 11، ليضع 

القوة الجوية يف املقدمة.
وأضاع عـيل مبخوت فرصـة التعادل يف 

الدقيقـة 39، بعدمـا ذهبـت تسـديدته 
بجوار القائم، وهو عىل بعد خطوات من 

مرمى القوة الجوية.
وتمكن زايد العامري من تسـجيل هدف 
التعـادل للجزيـرة، يف الدقيقـة 43، إثر 
كرة وصلته بالخطأ مـن مدافع الفريق 

العراقي.
وزادت رسعـة األداء يف الشـوط الثاني، 
وردت عارضـة مرمى القـوة الجوية يف 

الدقيقـة 56، كـرة بالكعب لعبهـا زايد 
العامري.

وأضاع عبد األمري فرصة سهلة للتسجيل 
للقـوة الجويـة، يف الدقيقـة 72، بعدما 
ذهبت تسديدته إىل جوار القائم، وهو يف 

مواجهة مبارشة مع مرمى الجزيرة.
وخطف عـيل كاظم هدف الفـوز للقوة 
الجوية، يف الدقيقة 82، برأسية قابل بها 

كرة عرضية من ركلة ركنية.
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مسؤول الشعبة الرياضية يف القناة االخبارية 
بشبكة االعالم العراقي الزميل اوس محمود، 
اكد ان زوجتـه زينة الخطاب مذيعة النرشة 
العراقيـة االخباريـة،  الرياضيـة يف القنـاة 
تعرضـت لحادث يف املنـزل اجربها عىل الرقود 
يف الفـراش خالل األيام املاضيـة، خالص دعواتنا 
للزميلـة زينة بالشـفاء العاجـل وان يمن عليهـا الرحمن بالصحة 

والعافية التامتني.
 *******************

رئيس القسـم الريايض يف صحيفـة الزوراء 
نائـب رئيـس االتحـاد العربـي للصحافـة 
الرياضيـة الدكتـور هادي عبد اللـه، احتفل 

بعيـد ميالده قبل ايام قليلـة، خالص االمنيات 
للدكتور العزيز بالعمر املديـد ومواصلة النجاح يف 

حياته ومشواره املهني.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
أصدرت اللجنة األوملبية الوطنية العراقية توضيحاً بصدد األكاذيب التي تتوىل نرشها 
بعض الصفحات املشبوهة عرب مواقع التواصل االجتماعي، وفيما ييل نص التوضيح، 
تفّند اللجنة األوملبية الوطنية العراقية األخبار الكاذبة التي تثريها صفحات مشبوهة 
األوملبية  الحركة  ورموز  رئيس  من  تنال  والتي  االجتماعي  التواصل  مواقع  عرب 
املحاكم  أحدى  أمام  األوملبية  اللجنة  رئيس  إحضار  بمزاعم  آخرها  وكان  العراق،  يف 
األوملبية  ذلك.اللجنة  ذمة  وتوقيفه عىل  إليه  تهمة موجهة  بسبب  بالقوة،  العراقية، 
الوطنية تفّند تلك األكاذيب، وسواها، وتؤكد انها تعلم جيداً من يدفع بها، ويمّولها، 
والذي أثبت إفالس خلقه وسلوكه بعد إفالسه مما بقي له يف املشهد األوملبي الوطني، 
املفرتضة  القانونية  االجراءات  املقبلة  القليلة  األيام  األوملبية، خالل  اللجنة  وستتخذ 
بحق نارش، وممّول، هذه االساءات التي ال تستهدف رموز العمل األوملبي بشخوصهم 
وعربياً  محلياً  بها  والتشهري  الوطنية،  األوملبية  الحركة  لتعطيل  تسعى  إنما  فقط 
وقارّياً ودولياً، األمر الذي يستلزم املساءلة واملحاسبة يف ظل القضاء العراقي املوقر.

بغداد/ متابعة الزوراء 
الربج  ملعب  يف  مرانه  الطلبة  عاود 
ملواجهته  تحضريا  بغداد،  بالعاصمة 
الجولة  ضمن  زاخو،  ضيفه  مع  املقبلة 
املمتاز. ويجري وصيف  الدوري  27 من 
الجهاز  منح  بعدما  تدريباته  الدوري 
مخلوف  أنس  السوري  بقيادة  الفني 
راحة لالعبيه، عقب العودة من البرصة.

وشهد املران رفع املجهود البدني لالعبني، 

بعد املباراة أمام نفط البرصة التي انتهت 
بعض  تطبيق  مع  السلبي،  بالتعادل 
األخطاء  ومعالجة  التكتيكية،  الجمل 
السابقة.وحرض  املواجهة  رافقت  التي 
رئيس  حميد،  عيل  الدكتور  التدريبات 
النادي، إىل جانب عدد من أعضاء مجلس 
اإلدارة.وذلك ملساندة ودعم الفريق، قبل 
يف  زاخو،  أمام  املقبلة  مباراته  خوض 

الرابع عرش من نيسان الجاري. 

@b„åÏflã€@ıÔèÌ@Âfl@ZÚÓjæÎ˛a@Ú‰v‹€a
@¸g@êÓ€@ê‹–fl@ÚÓöbÌã€a

@ÈmbjÌäám@›ñaÏÌ@Új‹�€a@—ÓñÏ€a
@ÏÇaå@ıb‘‹€@a7õ•



قبل 4 سنوات، حفر املهاجم اإلنجليزي الخطري 
هاري كني، اسـمه بحروف من ذهب يف تاريخ 
بطوالت كأس العالم لكـرة القدم، بعدما توج 
هدافا للنسـخة املاضية من املونديـال، والتي 

استضافتها روسيا يف 2018.
وفرض كني نفسه بقوة عىل فعاليات البطولة، 
وقـاد فريقـه برباعـة للمربع الذهبـي يف تلك 
النسـخة، ليكون أفضل أداء ملنتخب ”األسـود 
الثالثة“ يف البطوالت الكبرية منذ فرتة طويلة.

ورغم مشاركة هدافني بارزين يف هذه النسخة 
مـن املونديال بروسـيا؛ ومن بينهـم الفرنيس 
كيليـان مبابـي واألرجنتينـي ليونيـل ميـيس 
والربتغايل كريستيانو رونالدو، كان اإلنجليزي 
كني هو من خطف جائزة الحذاء الذهبي التي 

تمنح لهداف البطولة.
 ،2018 6 أهـداف يف مونديـال  وسـجل كـني 
ليـدون اسـمه يف سـجل هـدايف املونديال عىل 
غـرار الربازيـيل رونالدو واألملانـي جريد مولر 

والربتغايل إيزيبيو.
كما رشـحه املراهنـون لتكرار هـذا يف بطولة 
كأس العالم املقبلة بقطر، حسبما أفاد موقع 

االتحاد الدويل للعبة (فيفا).
لكن كني (28 عاما) سـيكون أمام العديد من 
التحديات يف املونديال القطري يف ظل الضغوط 

التي تتزامن مع هذه الرتشيحات والتوقعات.
ويضاعـف مـن هـذه الضغـوط أن كني حجز 
القـدم  بالفعـل بـني أسـاطري كـرة  مكانـه 
اإلنجليزيـة وبالتحديـد بني أسـاطري منتخب 
”األسود الثالثة“ من خالل ما قدمه من أرقام 

مع الفريق حتى اآلن.
ومن بني 49 هدفا سجلها الالعب حتى اآلن يف 
69 مباراة دولية مع املنتخب اإلنجليزي، أحرز 
كـني 43 هدفـا يف املباريات الرسـمية وهو ما 
لـم يحققه أي العب من قبـل عىل مدار تاريخ 

املنتخب اإلنجليزي.
كما يضع هذا السجل الخاص بنسبة التهديف 
املهاجـم كني يف مكانة مرموقـة بني الهدافني 

عىل مدار التاريخ الحديث لكرة القدم.
ويقتسـم كني رقما قياسيا إنجليزيا مهما مع 
األسطورة جاري لينيكر كونهما األكثر تهديفا 
الكبـرية  البطـوالت  اإلنجليـزي يف  للمنتخـب 

برصيد 10 أهداف لكل منهما.
كما يقتسـم كني رقما قياسيا آخر مع جورج 
هيلسـدون وديكيس دان كونهم األكثر تهديفا 
للمنتخـب اإلنجليـزي يف غضون عـام ميالدي 

واحد برصيد 12 هدفا لكل منهم.
ومـع هـذا، فـإن مسـتواه املذهـل حالًيا مع 
توتنهام اإلنجليزي يدعو إىل املناقشـة بشـأن 

هذه اإلنجازات، التي قد تصبح باهتة باملقارنة 
مع مـا يمكـن أن يقدمه الالعب يف السـنوات 

املقبلة.
ويـرى املراهنـون أن كـني قـادر عـىل الفوز 
بالحـذاء الذهبـي مجـددا يف مونديـال 2022 
ليصبـح أول العـب يف التاريـخ يتـوج هدافـا 

لنسختني مختلفتني من املونديال.

وما يعزز وجهة نظر املراهنني أن كني سـجل 
12 هدفـا يف 8 مباريات خاضهـا مع املنتخب 
املؤهلـة  األوروبيـة  بالتصفيـات  اإلنجليـزي 
 49 كل  واحـد  هـدف  بمتوسـط  للمونديـال 

دقيقة.
ويواجـه كني بالتأكيد منافسـة رشسـة عىل 
لقـب هداف املونديال القطـري مع نجوم مثل 

الربتغايل رونالدو والفرنيس مبابي.
كما ترتكـز فرص كني يف تكـرار إنجاز 2018 
عـىل قـدرة املنتخـب اإلنجليـزي نفسـه عىل 

الوصول بعيدا يف النسخة املرتقبة بقطر.
ولكن كني يسـتطيع تحقيـق إنجاز آخر حتى 
قبـل بداية املونديال وهو خطف لقب ”الهداف 
التاريخي“ للمنتخـب اإلنجليزي حيث يحتاج 
فقط إىل تسجيل 5 أهداف فقط الجتياز رصيد 
الهداف التاريخي الحايل وهو واين روني الذي 

سجل للفريق 53 هدفا.
وكان كـني اجتـاز مؤخـرا رصيد األسـطورة 
بوبـي  رصيـد  وعـادل  هدفـا)   48) لينيكـر 

تشارلتون (49 هدفا) .
ويـدرك روني أن تحطيم رقمه القيايس أصبح 
قريبـا، وأشـاد بمواطنـه كني قائـال: ”هاري 
العب وهداف رائع.. إذا كنت أقوم ببناء فريق، 
فسـيكون هو الشخص الذي سأبدأ به. هاري 
كني هو الالعب رقم 9، ثم سأبني باقي الفريق 

من حوله“.
وأضـاف: ”األرقام القياسـية رائعـة بالطبع، 
ولكنهـا تحققـت ليتـم تحطيمهـا. وعندمـا 
يحطم هاري هذا الرقم، سيستحق كل اإلشادة 
والتقدير الذي يحظى بهما ألنه رشف كبري أن 

تستحوذ عىل هذا الرقم القيايس“.

ويخـوض املنتخـب اإلنجليزي خالل الشـهور 
القليلـة املقبلـة عـدة مواجهات مـن بينها 6 
مباريات يف دور املجموعات ببطولة دوري أمم 

أوروبا أمام منتخبات أملانيا واملجر وإيطاليا.
وإذا شـارك كـني يف هـذه املباريات، سـتكون 

الفرصة سانحة أمامه لتحطيم رقم روني.
ومـن املقـرر أن يخـوض املنتخـب اإلنجليزي 
مباراتيه أمام املجر يف بودابست وأمام إيطاليا 
باسـتاد ”ويمبـيل“ يف لنـدن بـدون جماهريه 
االتحـاد  املفروضـة مـن  للعقوبـات  تنفيـذا 

األوروبي للعبة (يويفا).
واعـرتف جاريـث سـاوثجيت املديـر الفنـي 
للمنتخب اإلنجليزي: ”سـيكون لسـوء الحظ 
إذا تحطم هذا الرقم أمام مدرجات خاوية من 

املشجعني“.
وبغض النظر عن هذا، فإن أهداف كني تحظى 
بأهمية كبرية أخرى ألنها قد تسـاعد املنتخب 
اإلنجليزي عىل التتويج بلقب املونديال يف قطر 
ليكـون اللقب األول للفريق يف البطولة العاملية 
منذ فوزه بلقبه الوحيد السـابق خالل نسخة 

1966 بإنجلرتا.
وإذا تحقـق هـذا، سـينتقل كـني مـن مقعد 
األسـطورة إىل مكانة ”القديس“ حسبما أفاد 

موقع الفيفا.

7الرياضي

Ôè‹Óìm@Ô‡≠@›Óyã€@|‡‹Ì@›ÓÇÏm

ÔÿÌãfl˛a@Ú‹è€a@äÎÜ@¿@åbu@bmÏÌ@Û‹«@Ú€Îb�€a@k‹‘€@ç‰ñ@ÜÏ‘Ì@ã◊Ïi

أملـح األملانـي تومـاس توخيل، املديـر الفني لتشـيليس، إىل رحيل 
العبـني عـن صفـوف البلـوز يف املريكاتـو الصيفـي املقبل.وقال 
توخيل، يف ترصيح أبرزه فابريزيو رومانو، خبري االنتقاالت، عرب 
حسـابه عىل ”تويرت“ :“روميلـو لوكاكو؟ لقد وقعنـا معه ألننا 
كنـا، وما زلنـا، نؤمن به، بالطبـع لم ترس األمور عـىل ما يرام، 
لكـن يمكن أن يتغري الوضع“.وأضاف: ”كان لدينا سـبب إلنفاق 

هـذا املبلغ من املال، وكانت لدى لوكاكو أسـباب للمجيء إىل هنا، 
وإكمـال قصته يف تشـيليس، هـذا األمر ال يزال مسـتمرًا“.وتابع: 
”انتهاء عقود كانتي وجورجينيو يف 2023؟ إنها أمنية كمدرب أن 
نحل هذا األمر يف الصيف بأي شكل من األشكال، انظروا ما حدث 
مـع كريستينسـن وروديجر“.وتنتهـي عقود أنطونيـو روديجر 
وأندرياس كريستينسـن مع تشـيليس يف الصيف املقبل، وزعمت 
العديد من التقارير أنهما سـريحالن مجاًنا بنهاية املوسـم.وختم 
توخيل: ”سـيكون من الرائع لو تمكنا من تجنب تكرار هذا األمر، 

لكن الوضع صعب يف الوقت الحايل“.

سـجل ديفني بوكر 33 نقطة 
ليقـود فريقـه فينيكس صنز 
لقلـب تأخـره بــ17 نقطـة 
أمـام يوتا جـاز إىل فوز -111

105، ضمن دوري كرة السـلة 
األمريكي.

وسـجل ديانـدري أيتـون 19 
نقطـة و10 متابعـات، فيمـا 
سـجل كريس باول 16 نقطة 
و16 تمريرة حاسمة، ليساعدا 
صنـز عـىل تحقيـق انتصاره 

الـ64 يف الدوري هذا املوسم.
يف املقابل، كانت هذه الخسارة 

هي الـ16 ليوتا هذا املوسم.
وسـجل بويان بوجدانوفيتش 

19 نقطة لفريق يوتا، وأضاف 
دونوفـان ميتشـيل 18 نقطة 
نقطـة   16 جوبـرت  ورودي 

و10 متابعات.
فـاز  املباريـات،  بقيـة  ويف 
لـوس أنجليـس ليكـرز عـىل 
120- أوكالهوما سيتي ثاندر 
101، وميلواكـي بكـس عـىل 
ديرتويت بيستونز 131-101، 
ونيويورك نيكس عىل واشنطن 

ويزاردز 114-92.
كمـا فـاز بروكلـني نتس عىل 
118- كافاليـريز  كليفالنـد 
107، وتورنتـو رابتورز عىل 

117- روكتـس  هيوسـتن 

115، وميامي هيت عىل أتالنتا 
هوكس 113-109.

وفاز أيضا شارلوت هورنيتس 
133- بولـز  شـيكاغو  عـىل 

117، وداالس مافريكـس عىل 
بورتالند ترايل بليزرز -128

.78

çÓ‹≠�a@kÉn‰æa@…fl@7†bé˛a@Ú‡ˆb”@äáón€@á»nèÌ@µ◊

Ô„Î6ÿ€g@‚˝«g

áÌávn€a@Êdìi@bÓ„b„c@ÊÏ◊c@Â€@ZÅ˝ñ

Ú€Üb»€a@ÚvÓn‰€a@o„b◊@6M0Î@NN@fibÌã€a@b‰‘zé@ZêÓ–€c

@÷Ï–nÌ@fiÏiã–Ó€@Z¸ÏÌÜäaÏu
ãfl˛a@aâÁ@¿@b‰Ó‹«

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

أكـد النجـم املرصي، محمـد صالح، بـأن الوقـت الراهن ليس 
الوقت املناسـب للحديث عن وضع تعاقده مع ليفربول، يف ظل 

استهداف الريدز التتويج برباعية تاريخية هذا املوسم.
وينتهـي عقد صالح يف يونيو/حزيـران 2023، وبات قريًبا من 
التوصل التفاق بشأن تجديد تعاقده للبقاء يف صفوف ليفربول 

حتى نهاية مسريته.
وقال صالح يف حوار مع شـبكة ”سكاي سبورتس“ :“ال يوجد 
الكثري لقوله عن تعاقدي مع ليفربول، لكن ما يمكنني قوله أن 

هناك العديد من األمور التي ال يعرف عنها أحد أي يشء“.
وأضـاف: ”ال يمكن أن أكون أنانًيا والتحدث عن وضعي الحايل، 
نحن نمـر بأهم فرتة للفريق، وبالتايل يجـب فقط الحديث عن 

الفريق والرتكيز عىل ما هو قادم، هذا أهم يشء“.
وتابـع: ”هذا كل مـا يمكنني قوله، نأمـل أن نتمتع باإليجابية 

بصورة أكرب، وسنرى ما سيحدث“.
وعـن مـدى ثقته يف التوصل التفاق بشـأن تجديـد تعاقده: ”ال 
يمكنني قول نعم أو ال، سبق وأن رصحت بما أريده، ولكن مرة 

أخرى ال أريد الحديث عن تعاقدي اآلن كون الوضع حساسا“.
وواصل: ”الفريق يريد الفوز وال يمكن أن أذهب لوسائل اإلعالم 

للحديث عن عقدي، أركز مع الفريق هذا كل يشء“.
وبالنظر إىل تأثر مسـتواه بالحديث عن مسـتقبله: ”ال، أتحدث 
مع املدرب من وقت آلخر وأنا العب محرتف وأعرف عميل جيًدا، 
أنـا أول مـن يأتي إىل هنـا وآخر مـن يرحل، أعرف مـاذا أفعل، 
وبالتايل ال أشـعر باالنزعاج وأركز مع الفريق وأركز عىل الفوز 

بالبطوالت، سأقدم كل ما بوسعي للنادي“.
وبالنظر إىل سـباق التتويـج بلقب الربيمريليج مع مانشسـرت 
سـيتي: ”هم يتفوقـون بنقطة عنا ونواجههـم عىل ملعبهم يف 

املباراة املقبلة، وبالتايل هذا يمنحهم األفضلية“.
واسـتكمل: ”نحن نملك الخربة اآلن حيث نلعب مع بعضنا منذ 
4 أو 5 سنوات، ونعرف كيفية خوض املباريات الكربى، نأمل أن 
نفوز باملباراة املقبلة، أهم يشء أال نخرس اللقاء حتى ال يتسـع 

الفارق، املدرب تحدث معنا وأخربنا برضورة االستمتاع“.

ضيفـه  عـىل  نيوكاسـل  فـاز 
وولفرهامبتون 1/0، خالل املباراة 
التـي جمعتهمـا، يف إطـار الجولة 
الـدوري  مـن  والثالثـني  الثانيـة 

اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.
ويديـن نيوكاسـل بالفضل يف هذا 
الفوز لالعبـه النيوزيلندي كريس 
وود، الـذي سـجل هـدف املبـاراة 
الوحيـد يف الدقيقـة 72، من ركلة 
جزاء.ورفع نيوكاسل رصيده بذلك 
إىل 34 نقطة، يف املركز الرابع عرش، 
وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 

49 نقطة، يف املركز الثامن.

@Û‹«@bj»ñ@a�åÏœ@ çn‰Ì@ÚÓ‹Ójíg
Ú†b„ãÀ

ـ قلب إشـبيلية تأخره بهدف أمام 
ضيفـه غرناطة إىل فـوز (4/2)، 
خالل املبـاراة التـي جمعتهما، يف 
الجولة الـ32 من الدوري اإلسباني 
لكرة القدم.وتقدم غرناطة بهدف 
سـجله داروين ماتيش يف الدقيقة 
23، وتعـادل إشـبيلية عن طريق 

دييجو كارلوس يف الدقيقة 32.
وسجل لوكاس أوكامبوس الهدف 
الثانـي إلشـبيلية يف الدقيقـة 66، 
إال أن فيكتـور ديـاز أحـرز هدف 

التعادل لغرناطة، يف الدقيقة 88.
واقتنـص رافا مري الهـدف الثالث 
إلشـبيلية، يف الدقيقـة الثالثة من 

الوقت بدل الضائـع للمباراة، قبل 
أن يختتم أليخاندرو جوميز أهداف 
الفريـق، يف الدقيقـة العارشة من 
الوقت بدل الضائع.ورفع إشبيلية 
يف  نقطـة،   60 إىل  بذلـك  رصيـده 
املركز الثاني، بينمـا توقف رصيد 
غرناطة عنـد 29 نقطة، يف املركز 

السادس عرش.

@¿áËi@È„åaÏm@áÓ»nèÌ@á„Ï∏äÎÜ
pá„aãi

ـ قـاد جوليـان برانـدت فريقـه 
للعـودة  دورتمونـد،  بوروسـيا 
يف  االنتصـارات  لطريـق  مجـددا 
الـدوري األملانـي، وذلـك بالفـوز 
ضمـن   ،2/0 شـتوتجارت  عـىل 
مـن   29 املرحلـة  منافسـات 
هـديف  برانـدت  املسابقة.وسـجل 
دورتمونـد، يف الدقيقتني 12 و71.

وكان دورتمونـد قـد خـرس أمام 
اليبزيـج 1/4، يف املرحلة املاضية، 
وقبلهـا كان قد تعادل مـع ماينز 
1/1، ليأتي الفوز عىل شتوتجارت 

ليعيد الفريق لنغمة االنتصارات.
وارتفـع رصيـد دورتمونـد إىل 60 
نقطة، بفارق 6 نقاط خلف بايرن 
يمكنـه  الـذي  املتصـدر،  ميونـخ 
توسيع الفارق إىل 9 نقاط، يف حال 
فوزه عىل ضيفه آوجسبورج أمس 
السـبت.عىل الجانب األخر، تجمد 

رصيد شتوتجارت عند 27 نقطة، 
يف املركز الخامس عرش.

@o„bé@Û‹«@Ú€Îb�€a@k‹‘Ì@ÊbÌäÏ€
ÊbÓnÌg

ـ حول لوريان تأخـره بهدفني إىل 
فوز كاسح 2-6 عىل ضيفه سانت 
إيتيـان، ضمـن املرحلـة 31 مـن 

الدوري الفرنيس لكرة القدم.
وتقدم سـانت إيتيـان بهدفني عن 
طريـق دينيس بوانجـا يف الدقيقة 
يف  الديـن  نـور  وأرنـود  الرابعـة 

الدقيقة 22.
لكن لوريان نجح يف إنهاء الشوط 
األول بالتعادل 2-2، بعدما سـجل 
له ترييم مويف مـن رضبة جزاء يف 
الدقيقـة 42، وإبراهيمـا كوني يف 

الدقيقة األخرية.

ويف الدقيقـة 61، سـجل إنـزو لو 
يف الهـدف الثالـث للوريـان، قبـل 
أن يعـود كونـي ويسـجل الهدف 
الرابع يف الدقيقـة 65.وعاد ترييم 
مـويف ليسـجل الهـدف الخامـس 
أن يختتـم  87، قبـل  الدقيقـة  يف 
مهرجـان  بويسـجارد  كوينتـني 
89.ورفـع  الدقيقـة  يف  األهـداف 
لوريـان رصيـده إىل 31 يف املركـز 
السـادس عرش، فيما تجمد رصيد 
سـانت إيتيـان عنـد 27 نقطة يف 
أهيـد  عرش.جـو  الثامـن  املركـز 
إيجلز يقسـو عىل فيليمـ اكتسح 
جـو أهيـد إيجلـز ضيفـه فيلـم 
(0-4)، ضمن منافسـات املرحلة 
29 مـن الـدوري الهولندي.وتقدم 
إيزاك اليدبـريج لجو أهيد إيجلز يف 

الدقيقة 26، قبل أن يضيف زميله 
إنيجـو كوردوبا الهـدف الثاني يف 

الدقيقة 34.
ويف الدقيقة 70 سـجل أوجيشيكا 
هيـل الهدف الثالث، قبل أن يختتم 
مـارك كاردونـا رباعيـة فريقه يف 

الدقيقة  81.
ورفـع جو أهيد إيجلـز رصيده إىل 
36 نقطة يف املركز التاسـع، فيما 
تجمد رصيـد فيليم عند 23 نقطة 

يف املركز السادس عرش.

@äÎá€bi@>‰èÓœ@‚çËÌ@Ôè‰ÌãÌäÏfl
Ô€bÃm5€a

ـ فـاز موريرينـيس عـىل مضيفه 
جل فيسـنتي 2/1، خـالل املباراة 
الجولـة  يف  جمعتهمـا،  التـي 
الدوري  التاسـعة والعرشين مـن 
القدم.وسـجل  لكـرة  الربتغـايل 
هـديف موريرينـيس، جيفريسـون 
يف الدقيقتـني 61 و75، فيما أحرز 
هدف جل فيسنتي، صامويل لينو 

يف الدقيقة 89.
فابيـو  طـرد  املبـاراة  وشـهدت 
باشـيكو، العـب موريرينـيس، يف 

الدقيقة 47.
ورفع موريرينـيس رصيده إىل 23 
نقطـة، يف املركـز السـابع عرش، 
وتوقـف رصيد جل فيسـنتي عند 

46 نقطة، يف املركز الخامس.

‚á‘€a@Òãÿ€@ÚÓiÎäÎ˛a@pbÌäÎá€a
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علّق الربازييل داني ألفيس، ظهري برشـلونة، 
عىل انتصار البارسا أمام ريال مدريد بنتيجة 
0-4، يف الـدور الثاني من الدوري اإلسـباني.
وقال ألفيس، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة 
”مونـدو ديبورتيفـو“ اإلسـبانية: ”تعرض 
الفريـق النتقـادات كثرية الحتفالـه بالفوز 
يف الكالسـيكو؟ لـم نكـن نحتفل فقـط ألننا 
حققنـا فوًزا يف مدريد، لقد قالوا إن برشـلونة 
يعامل االنتصـار مثـل اللقب“.وأضاف: 
”كنا نحتفل بأننا سـحقناهم 
وبوصـويل إىل 400 مباراة 
وبعودة  برشـلونة،  مع 
يجـب  ال  الفريـق.. 
مدريد  جمهور  ترك 
كنـا  أننـا  يعتقـد 
بتسـجيل  نحتفل 

4 أهـداف، ألننـا يف مـرات أخرى سـجلنا 5 أو 6... 
وكانـت هـذه النتيجـة قليلة“.وتابـع: ”هل هناك 
شـعور بالتفوق؟ هـذا ما قلتـه.. عـادت األوقات 
وعـادت الذكريات الجميلة. كنـا نتجول يف امللعب، 
وكنا جيدين يف الكالسـيكو“.وواصل: ”ماذا كانت 
النتيجة العادلة للمبـاراة؟ 6-0 بالنظر إىل الفرص 
التـي أتيحـت لنـا.. كانت فـرص واضحـة لفريان 
وأوباميانج وديمبيل“.وأكمل: ”لكن مهال، بالنسبة 
لنا هذه املباراة أكثر بكثري من مجرد انتصار، لقد 
كانت بمثابة إرسـال رسـالة بأن برشـلونة عاد، 
وأننا قادرون عىل املنافسـة مـرة أخرى“.وختم: 
”عندما تعمل بشكل جيد، تحدث األشياء الجيدة. 
لقـد مرت 6 مباريات منذ أن تغلب برشـلونة عىل 
ريـال مدريد ولم يكن ذلك أمـرًا طبيعًيا، لقد كنت 
تفعل شـيًئا خاطًئـا. لقد بعثنا برسـالة إىل عالم 

كرة القدم بأن برشلونة عاد“.

تحدث اإلسباني بيب 
املديـر  جوارديـوال، 
ملانشسـرت  الفنـي 
سيتي، عن مستقبله 
ليفربول،  ومواجهـة 
املقـررة اليـوم األحد 
لحسـاب الجولـة 32 
من الدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
يف  جوارديـوال،  وقـال 
أبرزتهـا  ترصيحـات 
ميـل“  ”ديـيل  صحيفـة 
مع  ”مسـتقبيل  الربيطانية: 
مانشسرت سـيتي؟ لدي عقد.. 

أنا سعيد للغاية هنا“.
(يف  لألبـد  أبقـى  ”لـن  وتابـع: 
لـو  أتمنـى  لكنـي  السـيتي)، 

استطعت البقاء هنا لألبد“.
ليفربـول  ”تميـز  وأضـاف: 
بالقامـات العاليـة يف الكرات 
الثابتة؟ إنهم يشكلون تهديًدا 
حقيقًيـا يف الـركالت الركنية، 
جيـدون  منفـذون  ولديهـم 
مـا  هـذا  مميـزة..  وتحـركات 

لديهم“.

واختتـم: ”سـنرى إذا كان علينـا تعديـل 
يشء مـا ملواجهة ركالتهـم الركنية.. إنهم 
أطول منـا، وعلينا أن نقبل تفوقهم يف هذا 

األمر“.
ويحتل مانشسـرت سـيتي صدارة الدوري 
اإلنجليزي املمتاز، بـ73 نقطة، بينما يأتي 

الريدز يف املركز الثاني، بـ72 نقطة.



باريس/متابعة الزوراء:
برنامـج مركـز التوجيـه للمبادرات 
اإلعالمية الناشـئة يف الرشق األوسط 
وشـمال أفريقيا هـو أبـرز الربامج 
املتخصصـة يف احتضـان ومواكبـة 
املشـاريع اإلعالميـة، ولعلـك وأنـت 
اإلعالميـة  املنصـات  بعـض  تتابـع 
صادفت أحـد خريجي هذا الربنامج، 
الـذي سـاهم منـذ دورتـه األوىل يف 
إعطـاء ديناميـة متميـزة للمجـال 
اإلعالمـي بمنطقـة شـمال أفريقيا 

والرشق األوسط.
وكأي شـاب مهتم باملجال اإلعالمي، 
َقدمـُت طلـب املشـاركة يف الربنامج 
ثالث مرات، وبإلحـاح كبري حالفني 
الحـظ خـالل الـدورة الثامنـة مـن 
الربنامج، حيث قضيت مدة الربنامج 
يف تطوير مبادرتي اإلعالمية «مغرب 
الثقافة»، وقد أسـعفني الربنامج يف 
تحقيق تطور ملموس عىل املستويني 
الشـخيص واملهني، وهـو ما اخرتت 
أن أتقاسـمه معكم اليوم، من خالل 
الجواب عن سـؤال « مـاذا يمكن أن 
تسـتفيد من مركز توجيـه املبادرات 

اإلعالمية الناشئة؟».
يمكن أن تستفيد مّما ييل:

تطوير فكرتك
للمبـادرات  التوجيـه  يعمـل مركـز 
برمجـة  عـىل  الناشـئة  اإلعالميـة 
ورشـات متخصصـة برفقـة خرباء 

يف مجال الصحافـة واإلعالم واإلدارة 
أفـكار  تطويـر  ألجـل  والتسـويق 
املشـاريع املختـارة، وتجـاوز نقاط 
الصياغـة  مسـتوى  عـىل  ضعفهـا 
وتحديـد الهـدف العام بشـكل يتيح 
لحاميل املبـادرة فهًما أفضل ملا يريد 
تحقيقه وبلوغه، وتظل هذه املرحلة 
أساسـية ألنها تحدد التوجه ومسار 

تطور املرشوع.
مواكبة أسبوعية خاصة

التـي  الفرديـة  املواكبـة  تعتـرب 
يخّصصها الربنامج لفائدة املشاريع 
املنتقاة إحدى أهم مميزات الربنامج، 
املشـاريع  ألصحـاب  تتيـح  حيـث 

تقاسـم التحديـات واملشـاكل التـي 
تواجههم والعمل عليها مع موجهني 
لتطويـر  ومتفرغـني  متخصصـني 
الربنامـج  ويسـمح  مشـاريعكم، 
بحرية تحديـد مواعيد اللقاءات التي 

تكون يف الغالب أسبوعية.
العمل بشكل منظم

تتيح برمجة ورشات التوجيه بشكل 
أسبوعي، للمبادرة اإلعالمية التطور 
بشـكل أرسع ووفـق منهجيـة عمل 
تقـوم عـىل تقسـيم الهـدف العـام 
إىل أهـداف صغـرية قابلـة للتحقـق 
وتسـاهم بضمـان حافزيـة حاميل 

املبادرات اإلعالمية بشكل مستمر.

يسـاهم الربنامـج أيضـاً يف تمكـني 
أصحاب املبـادرات مـن أدوات إدارة 
فرق التحرير بما يسمح لهم بتوزيع 
املهـام بشـكل يسـتحرض مؤهالت 
كل مكونـات الفريـق، باإلضافـة إىل 
ورشـات حول مهارة إيجـاد وإدارة 
متطوعني لفائدة املبادرات اإلعالمية 
وهو ما يساهم يف الرفع من منسوب 

اإلنتاج.
نموذج اقتصادي متماسك

عـىل الرغـم مـن أهميـة املحتـوى 
بالنسـبة للمؤسسـات اإلعالمية، إال 
أن أهميـة وجـود نمـوذج اقتصادي 
واضح ومتماسك يعترب أحد الدعائم 

التـي تسـاعد يف اسـتدامة  الهامـة 
املبـادرات اإلعالميـة وهـو هاجـس 
يالحـق جميع املؤسسـات اإلعالمية 
خصوًصا الناشئة منها. لهذا تستفيد 
املبادرات اإلعالمية التي يتم اختيارها 
من ورشـات عمل متعددة تساهم يف 
مسـاعدة هذه املبـادرات عىل بلورة 
نموذج اقتصادي قوي وواضح يقوم 
عىل دراسة واقعية للسوق اإلعالمية 
بمنطقـة الرشق األوسـط وشـمال 
افريقيـا، بحيـث يسـاهم يف تحقيق 

فهم أكرب للمرشوع ومجال تنزيله.
هوية برصية جيدة

يساعدك الربنامج يف تحسني هويتك 
البرصيـة بشـكل تصـري معـه أكثر 
إقناعـاً وتعبريًا عـن هوية مرشوعك 
اإلعالمي، وهو ما يسـعفك يف تقديم 
مرشوعـك بشـكل جيد، ويعـزز من 
حظوظـك يف أن تكـون أكثـر إقناعاً 

وتأثريًا.
ورش عمل تحت الطلب

يتيـح لـك املـرشوع إمكانيـة طلب 
الحصول عىل ورش عمل متخصصة 
يف موضـوع بعينه تجد أنـك بحاجة 
الربنامـج  إدارة  وتتكلـف  إليـه، 
متخصـص  مـدرب  بتخصيـص 
يساعدك يف تحسني مستواك وتجاوز 

نقط الضعف يف مرشوعك.
شبكة صحفيني وصحفيات

يتيـح الربنامج لـك قائمـة تتضّمن 

أفضل املبـادرات اإلعالمية الناشـئة 
والتـي يتـم اختيارها بعنايـة، وهو 
ما يمكنك اسـتثماره بشـكل جيد يف 
تبادل التجارب واألفكار مع إمكانية 
التعـاون مـع مشـاريع إعالمية من 
دول أخـرى بحيـث تقـوم بتوسـيع 

قاعدة متابعيك.
إمكانية الحصول عىل التمويل

الـذي  األويل  التمويـل  إىل  باإلضافـة 
يتيحـه املـرشوع لبعـض املشـاريع 
الفائـزة يف نهايـة الربنامـج، فإنـه 
يمكنـك العمـل طيلة فـرتة املرشوع 
وبتوجيه مـن املوجهني عـىل تقديم 
طلبـات تمويـل ملؤسسـات مانحـة 
تهتم بموضوع مبادرتـك اإلعالمية، 
وتحظى بمواكبة خاصة حول كيفية 
تقديـم مرشوعك؟ وكيفيـة صياغة 
نموذج ميزانية؟ ومهارة التواصل مع 
املانحني بشكل يعزز من حظوظك يف 

إقناعهم بجدوى مرشوعك.
املساهمة يف إغناء املحتوى اإلعالمي 

العربي
يقـدم لـك الربنامـج أيًضـا إمكانية 
مـع  ومعارفـك  تجاربـك  تقاسـم 
القـراء مـن مختلـف ربـوع العالم، 
حيـث يمكنـك تحرير مقـاالت ذات 
صلة باملجـال اإلعالمي ونرشها عىل 
املوقع الرسـمي لشـبكة الصحفيني 

الدوليني.
مهارة التحرير الصحفي

يفرد الربنامج، باإلضافة إىل املهارات 
املتعلقـة باإلدارة والتسـويق، أهمية 
الـذي  الصحفـي  للمحتـوى  كبـرية 
يتـم عرضه عـىل منصات املشـاريع 
التي تّم اختيارهـا، وبناًء عليه يقدم 
متخصصـة  عمـل  ورش  الربنامـج 
وأسـاتذة  صحفيـني  إرشاف  تحـت 
مرموقـني حـول مواضيـع التحرير 
املحتـوى  أخالقيـات  الصحفـي، 
الصحفـي، ويقـّدم ُعـدة صحفيـة 
شـاملة تساعد املشـاركني يف تجويد 

محتوى منصاتهم اإلعالمية.
بعـد كل ما قرأت، إن وجدت نفسـك 
مهتمـاً باملشـاركة، عليـك أن تكون 

مستعًدا ملا ييل:
التفرغ لخمس ساعات أسبوعياً عىل 

األقل ملتابعة املرشوع مع املوّجهني؛
املشـاركة يف ثـالث اجتماعـات عىل 
مـع  االنرتنـت  شـبكة  عـرب  األقـل 
املوجهني واملتدربني اآلخرين من أجل 
مناقشة التحديات املشرتكة والحلول 

املمكنة؛
الربنامـج  اإللتـزام بكافـة مراحـل 

ومتطلباته؛
املهـارات  حـول  مقـاالت  إعـداد 
والـدروس واملعـارف الجديـدة التي 
تلّقاها خـالل الربنامج، ليتّم نرشها 
عـرب شـبكة الصحفيـني الدوليني. ( 
عن/شـبكة الصحفيـني الدوليـني- 

يوسف أسكور)
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لندن/متابعة الزوراء:
 اجتذبت الصحف أعدادا قياسية من 
القـراء الذين يبحثون عـن مصادر 
موثوقـة يف أوقات عدم اليقني. ومن 
الوباء ثم الحرب يف أوكرانيا، تستفيد 
الصحف من طفرة إخبارية مربحة 
ماليا. ومع ذلك، يتسـاءل مراقبون 
هل تخـوض صناعة األخبار معركة 
البقاء «األخرية» ضـد التكنولوجيا، 
أم أن هـذا دليل عىل أن النارشين قد 
صاغوا أخريا نماذج تجارية مناسبة 

لعرص اإلعالم الجديد؟
ويف إشـارة إىل زيادة ثرواتها وسـط 
أحداث إخبارية غري مسبوقة، ذكرت 
صحيفتا «تايمز» و»صنداي تايمز» 
اململوكتـان لرجـل األعمـال روبرت 
مردوخ األسـبوع املـايض مضاعفة 
أرباح التشـغيل إىل أعىل مستوى لها 

منـذ عـام ١٩٩٠، وتحولت صحيفة 
”ذي صن“، التي كانت ضحية بارزة 
للتحول الرقمي من العودة إىل الربح 

التشغييل ألول مرة منذ عقد.
للصحيفـة  األم  الرشكـة  وأعلنـت 
القيمـة  أن  كوربوريشـن“  ”نيـوز 
السـوقية تضاعفـت إىل ١٣ مليـار 
دوالر منـذ عام ٢٠١٩، وهي األحدث 
التي تكشـف عن دفعة مالية كبرية 
بفضل القـراء املتعطشـني لألخبار 
الذين يبحثـون عن منافـذ إعالمية 

موثوق بها.
أعلنت وسـائل  وبأرقـام قياسـية، 
اإلعالم الكربى األخرى زيادة ثرواتها. 
وحققت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
هدفها املتمثل يف ١٠ ماليني اشـرتاك 
قبل ثـالث سـنوات، وقال رئيسـها 
التنفيذي مرييديث كوبيت ليفني إن 

عـام ٢٠٢١ كان األكثـر ربحية منذ 
سنوات عديدة.

وساعد االندفاع اإلخباري صحيفتي 
و“الغارديان“  تايمز“  ”فاينانشيال 
عـىل تجـاوز مليون مشـرتك رقمي 
وصلـت  حـني  يف  منهمـا،  لـكل 
مشـرتك.   ٧٥٠٫٠٠٠ إىل  تليغـراف 
ويف العام املـايض تمكنت ”رايتش“ 
Reach، نـارشة صحيفتي ”مريور“ 
و“إكسـرباس“، باإلضافة إىل املئات 
من العالمات التجارية اإلقليمية بما 
يف ذلك ”ليفربول إيكو“ و”مانشسرت 
إيفنينيغ نيوز“، من تحقيق أول نمو 

يف اإليرادات منذ عام ٢٠٠٧.
املديـر  مكابـي  دوغـالس  وقـال 
التنفيـذي لرشكة ”أندرز أناالزيس“ 
لالستشارات إن ”كل محادثة كانت 
تدور حول املعركة مع غوغل، ولكن 

للمديريـن  يمكـن  مـرة  ألول  اآلن 
التنفيذيـني للصحـف رؤيـة وتخيل 

وتصور مستقبل عىل اإلنرتنت“.
وعـىل الرغم مـن ذلك، تظـل غوغل 
لفيسـبوك  األم  الرشكـة  وميتـا، 
مخيفـني  منافسـني  وإنسـتغرام، 
لإلنفـاق اإلعالني. ففـي عام ٢٠٢٢ 
سـيحقق عمالقة وادي السيليكون 
أكثر من ١٦ مليار جنيه إسـرتليني 
مـن عائـدات اإلعالنـات يف اململكـة 
املتحـدة وحدهـا، وهو مـا يصل إىل 
٦٣ يف املئـة مـن إجمـايل السـوق، 
وفقـا لـ“أي.ماركـرت“. ويف غضون 
ذلك، سـتبلغ قيمة سـوق اإلعالنات 
يف  للصحـف  واملطبوعـة  الرقميـة 
اململكـة املتحـدة ١٫٥ مليـار جنيـه 

إسرتليني.
ومـع ذلـك، فـإن العالقـة أحاديـة 

الجانـب قـد تغـريت بشـكل كبري. 
التنظيميـة  الضغـوط  وركـزت 
املحيـط  جانبـي  عـىل  والضغـط 
األطليس عىل خلق سـاحة لعب أكثر 

إنصاف وضمان تداول أكثر عدال.
وأعلنت رشكة ”نيوز كوربوريشن“ 
علنا أنها توصلت إىل صفقات بقيمة 
سنويا.وتسـارع  أرقـام“  ”تسـعة 
الرتاجـع الحتمـي للطباعـة أثنـاء 
الوباء، بينما أصبح أيضا أكثر تكلفة 
بشـكل ملحوظ حيث وصلت أسعار 
ورق الصحف إىل أعىل مستوياتها يف 
ثالثة عقود وسـط ارتفاع التضخم 
يف جميـع أنحاء العالم، مع توقع أن 
تتجاوز عائدات اإلعالنات الرقمية يف 
سـوق الصحف واملجالت يف اململكة 
املتحدة عائـدات اإلعالنات املطبوعة 

نهاية العام املقبل ألول مرة.

بغداد/ الزوراء:
أشـاد رئيـس تجمـع االكاديميـني العراقيـني 
النائب السـابق هيثـم الجبوري، خـالل لقائه 
نقيـب الصحفيـني العراقيـني رئيـس اتحـاد 
الصحفيـني العرب مؤيد الالمي، باسـتعدادات 
نقابة الصحفيني العراقيـني النتخابات الدورة 
النقابيـة الجديـدة، مثمنا ما حققتـه النقابة 
عـىل الصعيديـن العربـي والعاملي.وذكـر بيان 
لنقابة الصحفيني العراقيـني تلقته «الزوراء»: 
ان نقيـب الصحفيـني العراقيني رئيـس اتحاد 
الصحفيني العرب مؤيد الالمي استقبل الدكتور 
هيثم الجبوري النائب الربملاني السابق، رئيس 
تجمـع االكاديميـني العراقيـني، حيـث اشـاد 
الجبـوري بـدور النقابة يف رعايـة الصحفيني 
وخدمتهـم  وما حققته النقابة عىل الصعيدين 

العربي والعاملي.وقال الجبوري، بحسب البيان، 
«اطلعت عىل بنايـة النقابة الجميلة وحدائقها 
وزرت االقسـام وشـاهدت طريقـة العمـل يف 
انجـاز املعامـالت وفق اليـات واسـاليب عمل 
حديثـة واعجبت بحجـم العمل الجـاري فيها 
ورايت الصحفيني وهم يسـتعدون لالنتخابات 
يف نقابتهم برفع الالفتات التعريفية والصور».

واضـاف: «كان لنـا عـدد مـن اللقـاءات التي 
بينـت املسـرية الصحفيـة التي تعزز املسـرية 
الديمقراطية من خالل اجراء انتخابات شفافة 
ونزيهة وبارشاف قضائي عراقي، نتمنى الفوز 
ملن يستحق ونقدم التحايا لالستاذ مؤيد الالمي 
والطاقم العامل بمعيته ،من اجل اعالء الكلمة 
الحـرة الصادقـة الرشيفة يف محـراب صاحبة 

الجاللة الصحافة».

إسطنبول/متابعة الزوراء:
 طوت تركيا صفحة مقتل الصحفي السعودي 
جمـال خاشـقجي، بعد قرار القضـاء الرتكي 
إيقاف املحاكمة الجارية بحق سـتة وعرشين 
سعوديا متهمني بالتورط يف القضية، وإحالة 

امللف إىل السلطات السعودية.
ويمهد قرار تركيا بوقف محاكمة السعوديني 
املشتبه بهم يف قضية مقتل خاشقجي وإحالة 
امللف رسـميا إىل السـعودية، الطريق لتطبيع 
العالقات بني الدولتني، بعد سنوات من التوتر.
وكان قـرار القضـاء الرتكـي متوقعـا بعدما 
دعـا املدعي العام األسـبوع املـايض إىل إحالة 
املحاكمـة الغيابيـة التي تجري يف إسـطنبول 
السـلطات  إىل  سـعوديا  وعرشيـن  لسـتة 
السـعودية. ووافق وزير العدل الرتكي يف وقت 

الحق عىل الطلب.
وشـكلت قضية مقتل خاشقجي يف القنصلية 
السـعودية يف إسـطنبول قبـل أربع سـنوات، 
سـببا رئيسـيا يف التوتر بني أنقـرة والرياض، 
حيث قاد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان 
بنفسه حملة واسـعة ضد اململكة، واستهدف 
مـن خاللها وبشـكل مبـارش ويل العهد األمري 

محمد بن سـلمان، يف محاولة لعزله دوليا.
وأعلـن قـايض املحكمـة يف إسـطنبول، حيث 

تجـري املحاكمـة منـذ العـام ٢٠٢٠، ”قررنا 
إحالة القضية إىل السعودية“.

وقالـت خديجة جنكيـز، خطيبة خاشـقجي 
الرتكية، التي جرى توظيفها من قبل حكومة 
بالدها يف حشد الرأي العام الدويل ضد اململكة، 
”إنهـا تشـعر بالدهشـة والحزن تجـاه هذا 
القرار السـيايس“. وأضافت جنكيز ”القضية 
كانت تميض ببطء نحو التوقف يف الجلسـات 
السـابقة… وكنت بدأت أشـعر باليأس لكنني 

لم أتوقع مثل هذا القرار“.
ويـرى مراقبـون أن قضيـة خاشـقجي تـم 
استغاللها من قبل أردوغان منذ البداية لغايات 
سياسية، من بينها السعي إىل اإلرضار بصورة 
اململكة، ومحاولـة عزلها دوليا، لكن الظروف 
حاليـا اختلفـت، وقد بـدأت أنقرة منـذ العام 
املايض يف مسـار تعديل سياساتها الخارجية، 
السـيما تجـاه دول املنطقة، بعـد أن ثبت لها 
عقم السياسـات السـابقة التي لم تجلب لها 

سوى العداء والعزلة يف املنطقة.
ويواجه الرئيس رجب طيب أردوغان مصاعب 
اقتصادية كبرية، وسـط مخاوف من تعرضه 
لعقـاب مـن الشـعب الرتكـي يف االنتخابـات 
الترشيعية والرئاسـية املقبلة، ما لم يسـارع 
إىل تحقيق انتعاشـة تعيد ثقة املواطن الرتكي 

املهتزة.
ويراهـن أردوغان يف تحقيق هذه االنتعاشـة 
عـىل تطبيـع العالقات مـع الـدول الخليجية 
الثريـة، وقـد بـدأ هـذا املسـار مع اإلمـارات 
العربية املتحدة، وسـط ترجيحات بأن يفيض 
قرار القضاء الرتكي إىل ترسيع خطوات عودة 

العالقات مع اململكة.
وتأتـي التطورات األخرية بعـد ترصيح لوزير 
الخارجية الرتكي مولـود جاويش أوغلو، قال 
فيه إن هناك ”خطوات مهمة“ يف سبيل تطبيع 

العالقات بني بالده والسعودية.
وقال جاويش أوغلو خـالل لقاء تلفزيوني إّن 
نظريه السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله 
أعلـن يف وقت سـابق أّنه يعتزم زيـارة تركيا، 
مشـريا إىل أنـه لـم يتحـدد بعد موعـد ”لهذه 
الزيـارة ، بسـبب الزخـم املوجـود يف الحـراك 

السيايس“.
وكان الوزيـران قد التقيـا يف االجتماع الثامن 
واألربعـني ملجلـس وزراء خارجيـة منظمـة 
التعـاون اإلسـالمي يف العاصمـة إسـالم أباد، 

وبحثا العالقات الثنائية بني البلدين.
وّرصح أردوغـان الشـهر املـايض بـأن تركيا 
تواصـل ”النقـاش اإليجابي“ مع السـعودية، 
وترغب يف اتخاذ خطوات ملموسـة لتحسـني 

العالقات.
وحـرص الرئيـس الرتكـي عىل مدار األشـهر 
املاضية عىل توجيه رسـائل وديـة إىل اململكة، 
قابلتهـا الريـاض بنـوع مـن الفتـور وعـدم 
الحماسـة، لكن من املرتقب أن يتغري الوضع، 
السـيما بعد الخطوة العملية ألنقـرة، وطيها 

صفحة خاشقجي.
ويشري مراقبون إىل أن الرياض تدرك أيضا أنه 
ليس من صالحها التخلف عن مجاراة السياق 
اإلقليمـي املتحـول، السـيما يف ظـل عمليات 
التطبيـع الجارية بني أنقرة مـن جهة، ودول 
مثـل إرسائيل واإلمـارات املتحـدة ومرص من 

جهة ثانية.
وأعلن أوغلو الخميس املايض أن بالده ستقدم 
قريبا عىل خطوات بخصوص تطبيع العالقات 
مـع مرص. جاء ذلـك يف مؤتمر صحفي عقده 
عقب مشاركته يف اجتماع وزراء خارجية دول 
حلف شـمال األطلـيس ”الناتـو“ يف العاصمة 

البلجيكية بروكسـل.
وقال وزير الخارجية الرتكي يف هذا الخصوص 
”أقدمنـا عـىل عـدد مـن الخطـوات يف إطـار 
تطبيـع العالقـات مـع مـرص، وخـالل األيام 
املقبلـة سـنقدم عىل خطـوات أخـرى يف هذا 

الخصوص“.
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ال احـد يختلـف عـىل ان العمـل النقابي 
يف العـراق بعيـد ٢٠٠٣ شـهد العديـد من 
االضطرابـات سـواء كان عـىل املسـتوى 
الداخيل التنظيمي او الخارجي املؤسساتي 
مـع الحكومـة ودوائرهـا  املختلفة وذلك 
نتيجة للفوىض التي اجتاحت البالد حينها، 
إال يف العمـل النقابـي الصحفي يف العراق 
فقد شهد استقراراً واضحاً يف وقت مبكر 
جداً من تاريخ مابعد سقوط الصنم ونأى 
بنفسه عن كل هذه الفوىض والتجاذبات 
وبقي القرار الصحفي العراقي مسـتقالً 
وحـارضاً بقوة يف عراقنـا املضطرب عىل 

الرغـم من ان الوسـط الصحفي واالعالمي 
العراقي جاء يف الرتتيب الثاني من بعد الدولة يف عدد الشـهداء الذين قدموا ارواحهم 
فـداًء للعـراق والكلمة الحرة، إال انـه حتى هذه اعطت للصحافـة واالعالم يف العراق 

مكانة خاصة اهلتها لتكون سلطة رابعة بامتياز اداًء وتضحية.
وكل هذا االسـتقرار النقابي والحضور املهيب لألرسة الصحفية واالعالمية يف املشهد 
العراقي برمته ما كان له ان يتحقق لوال حكمة القرار النقابي ووعي ومسؤولية من 
يتصدى لذلك القرار املتمثل بالسـيد نقيب الصحفيني العراقيني الزميل مؤيد الالمي، 
وللتاريخ فإن الرجل اسـتطاع وبجدارة عالية ان ينهض بالعمل النقابي ويعرب به اىل 
ضفـة االمان رغم كل مامر ويمر به العراق مـن خالفات واختالفات وفوىض، إال انه 
بدراية وتخطيط ونوايا حسـنة نـأى بنقابة الصحفيني العراقيـني عن االنحياز ألي 
طـرف او جهة او أي خطـاب غري العراق واالنتصار للمهنيـة ال غري فحقق امرين ال 

ثالث لهما وهما: اوال - وطنية املؤسسة، ثانيا- مهابة العاملني فيها.
ان حكمـة الالمـي والتفـاف الجميع حولـه من صحفيـني واعالميني طيلـة الفرتة 
املاضيـة اكسـبت نقابتنا وكل املنتسـبني لهـا ثقة الشـارع العراقـي اوالً، واحرتام 
الحكومة واملؤسسات ثانياً عىل عكس كل النقابات او االتحادات االخرى التي شهدت 
انقسـامات وتقاطعـات اضعفت من بنيتها النقابية واسـاءت لحضورها الحكومي 
والجماهريي يف املشهد العراقي، لذلك نقول للتاريخ وبكل ثقة ان الالمي كان واليزال 

صمام امان النقابة واساس حضورها املهيب .
ولم يتوقف عطاء الرجل يف رصف الصفوف وترسيخ مفهوم االنتماء وانعاش الروح 
النقابيـة لدى كل املنتمـني للنقابة ويف عموم املحافظات بل مىض لتحقيق مكاسـب 
عجزت عنها نقابات واتحادات اخرى تمثلت باملنح التشجيعية الذي كان هو عرابها 
االول وقطـع االرايض التـي قاتل من اجل توفريها، فضال عـن احتواء الجميع وخلق 
روح من االنسـجام مابني كل املؤسسـات الصحفية واالعالمية حتى شهدت االرسة 
الصحفيـة واالعالميـة يف زمن تويل الرجل ملنصب نقيـب الصحفيني العراقيني هدوءا 
وانسـجاماً ومحبة لم تشـهدها مـن قبل، ال بل فتـح ابواب النقابـة حتى لألصوات 
الرافضـة لـه او املنتقدة وما هو إال شـعور عاٍل باملسـؤولية ال يعمـل به غري الالمي 
الـذي خرب الكل دماثة خلقه ورعايته للجميع دون اسـتثناء ووقوفه مع الصحفيني 

واالعالميني بمواجهة اي خطر او مشكالت تعرتضهم .
إن قيادة بهذا الحلم والحكمة واملسؤولية والوطنية والحب والرعاية وهذه املكاسب 
الكبرية اسـتطاعت فيها قيادة سـفينتها بسالم وسـط امواج متالطمة من الفوىض 
والتحديات تستحق ان تكون دائما بالصدارة، وان تجدد لها الثقة بقدر حبها للعراق 

وانتمائها للكلمة الحرة ونضالها املسـتمر من اجل سـالمتها ومهابة حروفها .

باريس/ا.ف.ب:
أطلقت  «لوموند»، إحدى أهم الصحف اليومية الفرنسية، نسختها الرقمية األوىل باللغة 

اإلنكليزية ، مع مقاالت مرتجمة جزئياً بواسطة الذكاء االصطناعي.
وأشارت الصحيفة إىل أنها ستبدأ بنرش مجموعة كبرية من املحتويات باإلنكليزية، كجزء 

من مهمة ترمي إىل مضاعفة قاعدة مشرتكيها إىل مليون بحلول عام ٢٠٢٥.
وسـيقوم املحتوى بشـكل رئييس عىل ترجمات ملقاالتها الفرنسية التي أعدتها «وكاالت 
دوليـة، بمسـاعدة أداة للـذكاء االصطناعي»، رغـم أن التحرير سـيحصل عىل خدمات 

صحفيني ناطقني باإلنكليزية.
وقالت الصحيفة يف بيان، إن «التحدي طموح ويتمثل يف إيجاد مكان لصحيفة (لوموند) 

يف عالم ناطق باإلنكليزية يزخر بوسائل اإلعالم الجيدة».
وسـتكون مجموعة مختارة من املقـاالت مجانية، لكن قراءة معظم املقاالت سـتكون 

مدفوعة بما يتماىش مع النموذج املعتمد يف النسخة الفرنسية.
وكانـت الصحيفة قـد فكرت يف إطالق طبعة باللغة اإلنكليزية منذ سـنوات، عىل قولها، 
 Le لكنها اختارت بدالً من ذلك تعميق انتشـارها يف العالم الناطق بالفرنسية، إذ أطلقت

Monde Afrique املوجهة إىل القراء يف أفريقيا عام ٢٠١٥.
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هـذا موضـوع كبـري وحيـوي  ,يحتـاج اىل 
مجلدات ال اىل مقالة عابرة,ذلك أن تراث املياه 
يف الرتاث الشـعبي العراقي ,يمتد اسـطوريا 
اىل أبعـد من كلكامـش ,وتاريخيا اىل أبعد من 

طوفان نوح.
 والعالقة بني املاء والعراقي يف مختلف األزمنة 
ليسـت عالقة عابرة,بـل وثيقة تمتـد بقدم 
التاريـخ األنسـاني,ذلك أن العراقـي املجاور 
للمـاء يعيش حضـارة متجـذرة تاريخيا لها 
من املهابـة واالمتداد التاريخـي ما لها حتى 
لـو كان املاء ما ءآبار وواحـات فكيف يكون 
األمر وقد حبى اللـه األرض العراقية بالكثري 

من الروافد والفروع عرب التاريخ ؟
ومـا أردت قوله يف هذه املقالـة القصرية هو 

تأشـري بعض املضامني  التـي تخص املياه يف 
الثقافة الشعبية العراقية  ومنها:

-تحوالت حركة االنهار وتسمياته
-انـواع القـوارب بنـاء واسـتخداما ويف كل 
بقعة,ذلك أن (الكلك ) اليصلح  ملكان ويصلح 
يف آخر,و(الشـختور) يتواجـد يف مكان دون 

آخر,ولكل بقعة قواربها وصناعها
-أغانـي القواربيـني املرتحلـني مـع النهـر 

وعكسه
-أغاني الصيادين من بربرة وصيادي فالة يف 

الهور وصيادي  شباك
- انواع الصيد وامكنته وتجارته عرب التاريخ 

والتحوالت االجتماعية
-اغاني العشـاق الصياديـني وقصص الحب 

املتوارثة
- حكايات القتال الشعبية من اجل املياه بني 

التجمعات السكانية

-انـواع الصناعات الشـعبية التي تعتمد عىل 
اقتصـاد املاء عدا السـفن والقـوارب الناقلة 

مثل صناعة االالت الزراعية الخشبية
-تحـوالت املـدن املطلـة عـىل االنهـار

-قصص الرحيل عرب املياه
-تسميات املدن واالالت واملهن املتعلقة باملاء

أن أطلس املياه العراقية أطلس متسـع تزداد 
صفحاته عددا وعمقـا وتوهجا كلما أزدادت 
أوقات البحـث والتتبع,ومن يرسـم املخطط 
األويل لثقافة املاء الشـعبية يف العراق سـيجد 
الدرب واسـعا الدراك تفاصيل شيقة  تسهم 

يف بنيان جزء حيوي
من الذاكرة الشـعبية العراقيـة بكل ما فيها 
مـن طقـوس وأعـراف وعـادات تتحرك عرب 

الزمن وتتوالد منها تفاصيل أخرى.
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انترش الخرب مثل رائحة حصان نافق 
أزكم األنـوف، وافقد العقول صوابها، 
ومـا كان كل ذلـك قـادرا عـىل انتزاع 
الشـك الذي ساور الساكنني يف الجوار 
منـذ ليلة امس، ولوال انهم تأكدوا عن 
كثب من احكام رتـاج الباب وانكفاء 
العجوزيـن يف غرفتيهمـا يف الطبقـة 
االوىل ملا صدقوا من ذلك شـيئاً... ومع 
ما يمتلك العجوزان من قدرة واهنة يف 
تمييز االشـياء، لكنهما اسـتطاعا ان 
يـدركا بمـا ال يقبل الشـك ان ابنتهما 
تخاطر بأشـياء كبرية متذرعة بآالف 
االعذار مزهوة بغياب آخر االخوة الذي 
غادر البيت بمالبسه الخاكية  فاسحا 
لهـا كل الفـرص لتمهـد لعالقـة مع 
مستطرق آخر يجوب الشوارع باحثا 
عن سـقط املتاع والصنـادل القديمة 
وأوانـي الطعام املسـتهلكة لقاء اجر 
زهيد.. ضاق ثوبها الوردي منسـحبا 
اىل االعىل قليال كاشفا عن كرة صغرية 
رسعان ما بدأت تتسع وتتكور ورغم 
كل ما فعلته إلخفاء ذلك او إلسقاطه 
اال انهـا اخفقـت يف ذلك وانرصفت اىل 
التفكـري بحلول اخـرى تضمن مزيدا 
من الوقت ومع ان االمر كان سينطيل 
لوهلـة اخرى عـىل العجوزيـن اال ان 
االم ادركت بفطنتها ان االمر متحقق 

تماما.
ارتمى الشيخ عىل الرسير تاركا خلفه 
سـبعني عاما من املصاعـب واالهوال 
استنفذت جسده ومشاعره ووضعته 

االن امـام صفعـة مؤملـة ستشـيعه 
اىل قـربه حتمـا. كانت العجـوز اكثر 
تماسـكا، اسـندت الشـيخ وبذلت ما 
بوسـعها لتهدئتـه او يف االقـل إلعادة 

ذاكرته التي انطفأت للتو.
اسدلت الستائر منذ تلك الليلة واحكم 
رتاج الباب واوصدت النوافذ واكتفت 
الشمس بزيارة الفناء يف ساعات قليلة 
من النهار وترسب امللل اىل نفسـيهما 
وهما يكابدان مـرارة االنتظار املريع 
الذي بـدأ يتفاقم يوما بعد اخر.. ثالث 
برقيات ارسـلت عىل الفور احداها اىل 
االبن االكرب يف احدى الجامعات الراقية 
والثانيـة اىل موظـف يعمـل يف مدينة 
قصيـة والثالثة اىل الجندي الذي غادر 
قبل ما يزيد عىل شهرين.. اعقب ذلك 
انتظـار ممـض واآلم مهلكة انقضت 

عىل العجوزين الغارقني يف احزانهما
النهار يميض بطيئـا موجعا واملؤونة 
املتبقيـة اوشـكت عىل النفـاذ مع ان 
العجـوز لم تكن تضـع اال كرسة خبز 
عفنة امـام غرفـة البنـت يف الطبقة 
البـاب  اىل  الشـيخ  نظـر  العلويـة.. 
املوصد منذ سـبعة ايام ولم يسـتطع 
ان يتماسـك فانفجر باكيا محاوال ان 
يخفف شـيئا من هذا العـبء الجاثم 
عـىل صدره وجل مـا كان ينتظره هو 
وزوجتـه املتكورة عند عتبـة املطبخ 
طرقـات شـديدة تقتل هـذا الصمت 
الرابض منذ سـبع ليال، لم يكن هناك 
وقـت للعتاب والحوار لقد اقتنعا دون 
اتفاق ان االمر قد حصل وانتهى. وما 
من يشء عاد يشغلهما غري عودة احد 

األبناء يف النهاية. انسـحبت الشـمس 
بعد مدة لتحل الليلة الثامنة بمواجعها 
وجراحها فضال عىل الرطوبة والعفن 
الذي بدأ يلتهم الغرف جميعا.. رائحة 
غريبـة كانـت تزكـم االنـوف ترتك يف 
العيـون الرابضة خلف الباب دهشـة 
ازليـة وترقبـا حـذرا ملا سـتؤول اليه 
االمـور، لم يكـن االمـر هينـا وربما 
كان مصدر تشـف لبعضهـم االخر.. 
انتظـرت العيـون مقـدم احـد االبناء 
من احـدى تلك املدن الثـالث القصية، 
االبنـاء الذين غـادروا اليهـا بمحض 
ارادتهم ناشـدين امجادا ومسـتقبال 
زاهـرا رافـال بالهدوء والسـكينة.. يف 

الليلـة التاسـعة هطـل املطر مـدرارا 
وغسـل األشـجار والبيوت والشوارع 
وتعاىل نشيج املرازيب معلنا عن حزن 
يحصـد القلـوب.. وقف الشـيخ امام 
النافذة املسدلة ساهما مطعونا بليايل 
االنتظار التسـع مؤرقا غـادره النوم 
وعذبه الصرب، اشاح براسه اىل اليسار 
وشـاهد تحت ضياء املصباح الواهن 
صـورا وحرصانـا وخنجـرا غافيا يف 
غمده منذ ثالثـني عاما، تحت اكداس 
الغبار معلقا عىل الجدار، تحت صورة 
له التقطها بشـق االنفـس نزوال عند 
رغبـة مصور ذي ذائقة عالية لم يكن 
يقبل باقل من صورة معربة موحية.. 

اقـرتب متثاقال متكئا عـىل عكاز بال 
وتنـاول الخنجـر واحـس بثقلـه بني 
يديـه الواجفتني.. اسـتل الخنجر من 
الغمـد وايقن يف اللحظة التي امسـك 
فيها باملقبـض بان البـاب الخارجي 
لـن يطرق ابـدا.. ولم يعـد هناك ثمة 
امل بعـودة االبناء الثالثـة.. ثم رشع 
يذرع الفناء متجها نحو السـلم، كان 
املطـر قاسـيا ومؤملـا ينثـال برعونة 
استحرض كل طاقاته وطوى الساللم 
بعـد ألي.. ونظر من هنـاك اىل الظالم 
الحالك املرتامي يغفو تحت وابل املطر 
الجارف، تنفس الصعداء وشـعر بان 

الرائحة قد غادرت البيت اىل االبد.
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من أي بلٍد أنت؟
.....

أنا يا سيدي
من البلد الذي فضَّ بكارَة أول حرف

وقال للعالم
هذه أبجديتي عىل طبٍق من ضوٍء وُفخار

... تعلَّموها
ومن غري مسامرٍي

عىل صدِر الغيم علّق جنائَنه
وسقاها من دعاء املاء وتراتيله

وبرموِش نخالتها ..
ظلََّل قيلولَة الكون

وقال للهواء ...
هاَك رئتّي تنفس

أنا يا سيدي 
من بلد إبتلعته عشبُة خلوٍد وهو يطاردها

فأودعته َصَدقًة جاري
يف جيوِب حروِبه 

َكّفارًة غري مستجابٍة عن آثاٍم 
لم يقرتْفها

فإرتهن قدره عىل حبل سريك مغامٍر
يمسك عقدتيه نصال خنجٍر ..

إستطاَبْت له رطوبَة غمد العمالة
يا سيدي

لو ...
إستفاق البُرش من كوابيس الفوالذ
وهشَّ نسُغ الزيتوِن ديداَن البارود 

عن ُمقِل املاء
ونّصَب الورد نفسه قاضياً ملشانق القنابل

تأكد يا سيدي
أن جسُد العراق حينها سيكون ...

أول خياٍر
وآخَر ميداٍن

إلعداِم آخر رصاصة
من عىل هذا الكوكب
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 اعتمـدت  القاصـة  ( ايمـان كاظـم ) عـىل  بعض 
االسـاليب املتنوعـة مثـل  رسدية الوصـف   لكونها 
تمتلـك  لغة قادرة عىل  تشـخيص  مالمح االشـياء  
وأبرزاهـا  يف عمقها   الجوهري  لترتسـخ  يف ذهنية  
املتلقـي وابـراز العوالم املحيطة بهـا ، ففي قصة / 
ظـالل صوت /تصـف الزنزانـة  ( عتمة ال يمسـها   
الضـوء ما خـال بصيصا  بعيدا منبثقـا  من مصباح 

باهت  يف نهاية  املمر ) ص7 
 وصـف املكان ورسـم ابعاده  ، لتسـلط الضوء عىل 
الحالة  النفسية للشخصية   لتربر حوارها الداخيل ( 
أجمل ما يف املوت  حينما يكون  هو الراحة املنشودة 

) ص7 
 خطوات الطول والعرض للزنزانة هي تهيئة نفسية 
، وصف املكان مشـغل جمايل  يجذب ذهنية  املتلقي   
ويمثـل  فضاء الحـدث  وحاجته النفسـية  ، توجز  
الوصـف  وال تتمـادى  فيه  أي تمنح  مـا يمكن  ان 
يسد  الحاجة  ويقدم  التصور  بلغة متقدمة  تشمل  
بعض  التفاصيل  املهمة  لتقديم  وصف  للشخصية 
أو الحالـة   التي تعيشـها ( وكأنهـا جوهرة باهظة  
التكويـن  تدحرجـت  بني أقـدام نجسـة  وتلطخت 
بوحل سـفالتها حـد انطفاء الربيـق ) ص8 وصف 
شـعوري  يسـتحوذ عىل مشـاعر املتلقـي ،  املكان 
( زنزانـة / صنـدوق / حافلـة / بيـت /  مقـربة  ) 
مكان متعدد  الفضاءات   باعتباره مخزون  ملظاهر 
الحيـاة ، الوصف يف هذا املنجـز القصيص يركز عىل 
دقة  الوصف سـري الرسد  ليزيده تشـويقا ، يف قصة  
ظـالل  الصمـت  نجدها  تبتكر  رمـزا آخر  لقصتها  
، صـوت  الراويـة والسـجينة ورمز  نسـوي آخر (  
لم تسـتوعب ما يحدث فهي نصـف  واعية  ونصف 
غائبة عن الوجـود ، وفجأة  ومن دون أية  مقدمات 
رأتهـا بكامـل  جمالهـا األخـآذ  وسـحرها ونعومة 
برشتهـا وعينيها اللوزيتني  املفعمة بزرقة  السـماء  
والشـفاه املعجونـة  بلـون الورد  االحمر وشـعرها 
املنسـدل) ص8  تصـف  لنا بطلتهـا الثانية  وتمعن 
بالوصف  وكانها تريد   ان تقدم لنا شخصية شبيهة 
تحمـل  رس قوتهـا ،  وهي ( بانـدورا )  وصندوقها 
الغريـب ، عند االغريق اسـطورة  تقول  انه صندوق  
حمل بواسـطة بندورا  يتضمـن كل  رشور البرشية  
من جشـع  وغرور  وافرتاء وكذب  وحسد ،   وتقول 
االسـطورة االغريقية  بعد رسقة  بروميثيوس  النار 
امـر زيوس  ابنه  هيفيسـتوس  بخلق  املرأة باندورا  
كجـزء  من العقوبـة البرشية ، أعطيـت  الكثري من  

الهدايـا  افروديت  واعطاها زيـوس  صندوق امرها  
ان ال تفتحـة  غـري ان  بانـدورا  فتحـت الصنـدوق  
واخرجـت كل رشور البـرش  منه ، ارسعـت باندورا 
ألغـالق  الصنـدوق  وخرج يف النهاية  ضوء سـاطع  
وهـو األمل  ، البعـد  الذي  ركزت عليه هـذه املرأة  ، 
السـجينة املظلومة  باملقابل  امرأة سـببت الرشور ، 
الهدف  مـن اقرتان امرأتني  النقيضتني جعلتنا نقف  
أما جملة ( نسيت  أن اخربك  بان  يف الصندوق شيئا  
مضيئـا  ومنهجـا  كان ( األمل ) تشـبثي بـه  ربما 

تسامحيني ذات فرج ) ص14 
 وتعيد هذا االقرتان بني ثريا  وجنية  رسقت حسنها 
يف قصـة ( جـذوة نوفمـرب ) ص60 كانـت الجنيـة 
تدفعها اىل االنتحار  لتتخلص من قبحها  بعد حادثة 
الحرق  الذي شـوه  جمالها  فكانت تقودها اىل النار  
ـ واخـريا كان االنتحـار ، تكمن فلسـفة الرشور  يف 
قصـور االرادة االنسـانية   ومنـه من يفـرس  االمر 
لغيبيـات  خارجة  عن ارادة  االنسـان  أغلب معاناة  
االنسـان  انه يعجز  عن فهم معناه ، التدخل  الغيبي   
يف قصة  ( برزخ  يوم ماطر ) يرى فيها بطل  القصة 
( ان القبور  تنبض  بيشء من الحياة ) ص27  أغلب  
شـخصيات  هذه املجموعة  تحتاج اىل قراءة  تأملية  
لكل  شـخصية لها ابعادها   الفلسـفية  ولنتأمل يف 
محـاورة ميثم النجار يف قصة ( بـرزخ يوم ماطر )  
( أنظـر  اىل هـذه  القبور  املمتدة  عىل وسـع  نظرك  

وأكثـر  .. كل مـن فيها  له رغبة  يف الحياة ،لكن امرأ 
ما طارئا يف السـماء  حدد لهم  هـذا املوعد  للخروج 

من رشنقة الجسد ) ص31
مضامـني العقـل هي اجابة  عـن اسـئلة الوجود  ، 
التصـور لرؤية معرفية و لتنميـة  الفكر  واقعا ، يف 
هذه القصص  اسـلوب فكري   ونمط ثقفاي  يتجىل  
يف فهم واستيعاب  التحول  اىل الحياة  األخرى ، يرى 
ميثـم  النجـار ، ( فكرة الراحة  بعـد املوت  من دون 
عذاب   ليسـت مغرية  وحسب  بل هي املصري االثري 
الذي يسـعى  أليه  كل انسـان  مؤمـن بحياة ما بعد 
املوت  ) ص33  وبعد املحاورة  يكتشف  شاهدة قرب 
مليثم النجار ،  والفلسفة  الحقيقية  هي  التفكري  يف 
شؤون  الحياة ،   تقول الراوية  أكثر ما كان  يخشاه  
هـو الجـزع  من حالـة البـؤس  التي يعيشـها  مع 
متطلبات  عائلته ،  هذه القضايا   البسـيطة تحيلنا   
اىل  الفلسـفة   ليسـت  تعاسة االنسـان   الحقيقية  
الفقـر بـل  الجهل  ملـاذا  يولد وملاذا  يمـوت؟ ، بطل 
القصة معتز يكتشـف  سـعادته من خالل  النقيض  
وهـذه حسـنة  الثنائيـات  التـي تعتمـد عليـه هذا 
املجموعة  واذا  بمعتز يسـمع حوار ام البيت القرص  
ليعـرف  ان معاناتهـم أكـرب  وظلمهم النفسـهم  ال 
يطاق  ،  االب زير نساء   متصابي مع امتالكه ابنتني 
معاقتـني  كأنهمـا جثتان ، راجع  حسـاب حياته  ، 
ثنائيـة واضحـة جنـة القـرص بجحيمهـا  وجحيم 

حياته  بنعميه ،  يطرح النص الرسدي   يف مجموعة  
جـذوة نوفمـرب  ، بنـى فكريـة  متعـددة ،  افـكار  
واراء  وحكـم  ومواقـف   ، يتضافر  الرسد والوصف  
وتراكيب  الزمان  وتدرج  املكان ، والدالالت  فاملعنى  
يستخرج  من مجموع  العالقات  تقول السجينة  يف 

ظالل  حزن ، 
( كنت أظن جمال وجهي  سيكون شفيعي    وحسن 
سـريي  صك  االنقاذ مـن املواقف الحرجة  ، لكن  لم 
يشـفع يل  وجهي  ولم تنفع سـريتي ، مجرد تقرير  
ملفـق  وكاذب كان  كفيال برمـي اىل هذه الزنزانة ) 

ص10  
 الوعي  يؤدي  اىل يقظة الشعور  ،  والشعور وحده ال 
يستطيع اسـتيعاب  جميع  املواقف  النفسية وهذه  
القضيـة  محور الكثري  من عبـارات  هذه املجموعة   
مـن منصة  فرح خلـف ابواب  موصـدة ( عىل نحو 
غريب  فقد احساسـها باأللم   ربما فرط االحساس  
ببعـض املشـاعر  يولـد نقيضهـا  ذاتيـا  ، نحن بنو 
البـرش  أحيانا نفرح بالدمـوع ونحزن  بنوبة ضحك  

أقرب ما تكون للجنون ) ص16 
 للرصاع النفيس عند  كل شخصية  االثر األهم لطرح 
رؤيـة عـرب فكرة  أو  جملـة  هي حصـاد  معاناتها  
ففـي قصة ( قاب قلبني أو  منفى )  تصل اىل قناعة 
(:ـ  ان الزمـن مهمـا طـال  اليغري سـوى املالمح ) 
ص26  هذه الفكرة اساسـا ال تكون معيارا حقيقيا 
لعقل االنسـان لكن ممكـن ان تكون مثل تلك الرؤى 
مضغوطـة تحت ظـرف عصيب فللمعانـاة كلمتها 
قـادرة عىل تغيري الكثري من القناعات مادامت تحت 
الظرف  القايس هذا بمعنـى ان الوعي يعطي تربيرا  
لكل معنى  ،  يف قصة ( مرايا صدئة )  دوافع االنسان  
عن قيمـة التجربة  الحياتية  ليطلـق احكاما فنجد 
الطبيب  اعرتافات الطبيب النفسـاني  ( نحن لسـنا 
سـوى  منظرين فاشـلني  نحاول  مـداواة الضعفاء  
واألخـذ  بيدهـم  ونحـن معبـؤون بالعلـل  والقلـق  
والتعصـب واالنفعـال  لـن اسـامح نفـيس  عىل ما 

اقرتفته يف حياتي  من أمور سيئة  ) ص58
التأمـل يف الشـخصية  الذي هو اداة ووسـيلة تعبري  
عـن الرؤيـة ،  مختـرب القيـم  االنسـانية ،  معظـم  
شـخصيات   املنجز شـخصيات  مسحوقة   تضعها 
القاصـة امـام شـخصيات التقابل  والتضـاد   مثال 
وضعت  شخصية السـجينة  امام شخصية باندورا   
ومحور الشخصيتني  سيجعلنا  مبارشة امام الفكرة  
، التقاطـع الزمانـي واملكاني   بني الواقـع والخيال  
وبـني الزنزانة والصندوق  ، افـكار ودالالت   الرؤية 
،  التوافق والتضاد  ثنائيات  هي هوية   الكتابة عند 

القاصة ايمان  كاظم )  يف قصة  / فرح  خلف ابواب  
موصدة /  نجد شـخصية عبري االم  امام شـخصية 
امهـا  بلحظة توحد امام فقد االبنـة  ،  وعبري االبنة  
التي فقدتها  امها  اما ابنتها فرح ، اي بمعنى توحد 
موقـف ام عبـري يوم فقـدت عبري  مـع موقف عبري 
وهـي تفقد ابنتها فرح وتسـاوت فرح املفقودة مع 
امها يوم فقدت  يف طفولتها ،  جميع شخصيات هذا 
املنجز  وقفت امام  شخصيات ثانية من اجل  التضاد 
والتوافق  ، الربزخ  يف برزخ  يوم ماطر  ميثم النجار 
،  مـع الرديـف   الحياتي  صديق  املقربة  ،  ويف نفس   
املوقف  هو التوافق  الروحي  بني ميثم  الحي  صديق 
املقربة    وبني ميثم   القرب وزائر املقربة ،  وشخصية 
معتـز  الضجـر من حياتـه  أمام شـخصية   الثري    
وبيـت معتز املتواضع امام قرص رياض الضخم   ــ 
ـ  االبناء ، االلتزام االخالقي   صور تقابلية    الزوجتنيـ 
تكشف  عن عمق  العواطف  واالفكار   ، كل عالم  له 
اعتباراته  مما يسمح  للبؤرة  العاطفية والتعالق مع 
ذهنيـة  التلقي  كل  عالم  مـن العاملني  له متعلقات  
حياتية   يف الواقع  املعاش ،  لدينا  نماذج كثرية  من 
امثـال معتـز  ولدينا   نمـاذج كثرية  مثـل رياض  ،  
ولدينـا بيوت فقرية  تزدحم باهلها  ويعيشـون  بها 
بامان   ولدينا  قصور  يعيش  من  فيها  دون امان  ،   
وقد اسـتثمرت  الكاتبة  االسـتفهام  من أجل كشف   
معنى الشخصية  وما يحمل من ضغوطات  داخلية 
نتيجة االزمـات فتنتقل  عرب االسـتفهام من الرسد 
الخربي لكرس نمطيته  باالسـتفهام ،  لتلون جملها 
الرسديـة  وتظهر االثر الجمايل  وتضفي  الكثري  من 
الدالالت  يف قصة ظالل الصمت    اشـتغل االستفهام 
يف معنى املوت  ( منذ أيام  وكل يشء استسلم  للموت  
ولكـن كيف تنتـزع  روحنا وبأي طريقـة وبأي اداة 
؟)ص7  املالحـظ  ان االسـتفهام  مثـال  يجعـل كل 
شـخصية  قادرة  ان تعرب باسـلوب االستفهام  عما  
تريـده باختصار   ( هل يعقل  أني نجوت  وثمة  من 
أتـى من الجنة  ليصحبني  بعيدا  عن جسـمي الذي  
هتـك سـرته )ص8  وحتـى يف لقـاء   السـجينة مع 

باندورا  تسأل 
( ماذا تقولـني ؟ ماذا يعني  باندورا  ؟ وعن أي زمن  
سحيق تتكلمني ؟ أنا الافهم  منك شيئا ؟)  وتسأل ( 
مـا التوقيت اآلن ؟ أدفـع  عمري  الفاني ثمنا ألعرف  
ان كنا ليال  أم نهارا ؟)ص9  مثل هذه االسئلة تعكس   
قضية  االنسـان العراقي  يف زمن حارصته السياسة  
؟ وهددتـه  السياسـة ؟  وأجد ان مثـل  هذه القراءة  
هي محاولة  لقراءة   وجدانية   ربما اسـتطاعت ان 

تقدم شيئا ملنجز  كبري يستحق التأمل 
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يعترب استهالك املرشوبات الباردة 
واملياه املثلجة خالل أشهر الصيف 
للتغلـب عـىل الحـرارة الشـديدة 
أمـرًا شـائًعا، عىل الرغـم من أنه 
يساعد عىل التخلص من العطش 
ويجعل املرء يشعر باالنتعاش مع 

اإلحساس بالربودة الفورية.
ولكنـه يمكـن أن يكـون ضـارا 
بصحتـك؟ يف السـطور القادمـة 
سـنعرف تأثري رشب املـاء املثلج 

عىل الصحة.
أهميـة رشب املاء: من املناسـب 
اسـتهالك كميـة كافية مـن املاء 
يومًيا لدعم وظائف الجسـم، بما 
يف ذلك الهضـم والتمثيل الغذائي، 

حـرارة  درجـة  عـىل  والحفـاظ 
الجسـم الطبيعية، والحفاظ عىل 
صحـة األعضاء واألنسـجة، كما 
أنه يساعد يف تجنب الجفاف الذي 
يمكن أن يسـبب مشاكل صحية 

أخرى.
هل يجب تجنب املاء البارد؟

قال الدكتور سـونام سـوالنكي، 
استشـاري أمراض الرئة بالهند، 
إن درجـة حرارة أجسـامنا عادة 
هـي 37 درجـة مئويـة، لذلك إذا 
كنت تسـتهلك املاء املربد، فسيتم 
توجيه الجسم نحو تنظيم درجة 
الحـرارة هـذه عـن طريق قصف 
الطاقة، بعبارات بسـيطة، يمكن 

أن يتسـبب املاء البـارد يف حدوث 
خلـل يف الجسـم وإبطـاء عملية 

الهضم.
و إذا تم اسـتهالك املاء املربد أثناء 
الوجبـات، فـإن أجسـامنا تبـدأ 
يف اسـتخدام الطاقة التـي تنظم 
درجة حرارة الجسم، والتي كانت 
ستسـتخدم لـوال ذلـك يف هضـم 
وامتصـاص العنـارص الغذائيـة، 
وقال الدكتور سـوالنكي: ”هناك 
سـبب آخـر لتجنـب رشب املـاء 
بعـد  أو  أثنـاء  خاصـة  املثلـج، 
الوجبات، وهو أنه يزيد من فرص 
اإلصابة بالغشاء املخاطي املهيج، 

والتهاب الحلق، وانسداد األنف“.

وأكدت شويتا مهاديك، أخصائية 
التغذيـة الهنديـة، أنـه ال توجـد 
مخاطـر صحية كبـرية مرتبطة 
بـرشب الشـخص املاء البـارد يف 
يوم حـار، وفًقا لدراسـة أجريت 
عام 2012، فإن رشب املاء البارد 
أثناء التمرين يمكن أن يسـاعد يف 
الحفاظ عىل الجسـم من الحرارة 
الزائـدة، وبالتـايل يجعل جلسـة 
التمريـن أكثر نجاًحا، ربما يرجع 
السـبب يف ذلـك إىل أن رشب املـاء 
البارد يسهل عىل الجسم البرشي 
حـرارة  درجـة  عـىل  الحفـاظ 

أساسية منخفضة ”.
هل املاء الدافئ خيار أفضل؟

وجـدت دراسـة ُنـرشت يف عام 
2003، أن اسـتهالك املـاء يزيد 
مـن فقدان الـوزن أثنـاء تدخل 
منخفـض  الغذائـي  النظـام 
البؤرة لـدى البالغني يف منتصف 
العمر وكبار السـن، ووجدت أن 

التحول مـن رشب املاء البارد إىل 
املاء السـاخن يمكن أن يزيد من 
الباحثون  الـوزن، وجـد  فقدان 
أن رشب 500 مـل مـن املاء قبل 
الوجبة يزيد من التمثيل الغذائي 

بنسبة 30%.

تنشـغل العديد من السـيدات يف املهام 
الرمضانية التي ال تنتهي، بني األعمال 
املنزلية والواجبات االجتماعية وغريها، 
وبالتـايل يرتاجع اهتمامـك بزوجك يف 

هذا الشهر الكريم.
ولكن ال تستسـلمي وترتكـي عالقتك 
بزوجك يف خطـر، فهناك بعض الطرق 
البسـيطة التي يمكنِك التعبري بها عن 

حبك واهتمامك بزوجك.
إليِك نصائح إلظهـار االهتمام بزوجك 

يف شهر رمضان:
1. احريص عـىل أن يكون املنزل هادئاً 

ومنّظماً
بعـد العودة من العمـل، يحتاج زوجك 
إىل الحصول عىل الراحة يف منزل منظم 

وهادئ.
اجعيل منزلك هو الوجهة اآلمنة املريحة 
التي يقصدها زوجك، هذا يشعره بأنِك 
تهتمني براحته، ويدفعه إىل بذل الجهد 

واالهتمام بِك يف املقابل.
2. أعدي األطعمة املفضلة لزوجك

الطعـام  أصنـاف  تعديـن  عندمـا 
والحلويـات املفضلـة لزوجـك، فإنـه 

يشعر باهتمامك وحبك له.
3. أظهري االحرتام والتقدير لزوجك

قدمـي لزوجك الشـكر والثناء عىل كل 
مـا يفعله مـن أجلـك، وتحدثـي معه 
باحـرتام أمـام أطفالكمـا، وتحدثـي 
عنه بمحبة أمـام اآلخرين، و االحرتام 

والتقديـر وكلمـات املجاملـة، تشـعر 
زوجك باالهتمام واملحبة، ويصبح هذا 

األسلوب متبادالً بينكما.
4. كوني كريمة مع عائلته

املفاتيـح  أهـم  أحـد  زوجـك  عائلـة 
لقلبه، اسـتغيل شـهر رمضان وأعدي 
لهـم وليمـة، وتحـيل بالكرم وحسـن 

الضيافة.

5. ضعي زوجك عىل قائمة أولوياتك
ال تجعـيل األطفـال أوالً طـول الوقت، 
أهميـة  يقـّدر  زوجـك  كان  فمهمـا 
اهتمامـك بأطفالكمـا، يكـون أيضـاً 
بحاجة إىل الشعور باألولوية يف حياتك 

بني الحني واآلخر.
6. تواصيل مع زوجك

خصـيص وقـت للحديـث مـع زوجك، 
الحميمـي  التواصـل  عـىل  واحـريص 
معـه بالقبـالت والعنـاق واللمسـات 
الرومانسـية، وبهـذا تحافظـني عـىل 
تواصلك الدائم مع زوجك خالل الشهر 
الكريم عرب هذه الطرق البسيطة التي 

لن تحتاج إىل وقت أو مجهود.
العالقـة  انتظـام  عـىل  حافظـي   .7

الحميمة
أدرجـي وقت العالقـة الحميمة ضمن 
جدولك الرمضاني، فالعالقة الحميمة 
مـن أكثـر األمور التـي تشـعر الرجل 
باالهتمام، فحافظي عىل معدل العالقة 

الحميمة وانتظامها.
8. خططي لعطلة العيد

من اآلن ابدئـي بالتخطيط لعطلة عيد 
الفطـر املبـارك، حتـى يشـعر زوجك 

باهتمامك بقضاء وقت جيد معه.

هنـاك نوع من البـرش ال ينام دون أن يغلق بـاب الغرفة عليه وتتنوع 

األسـباب بني االنفصـال عن الضوضـاء أو األضواء خـارج الغرفة أو 

زيادة الشعور باألمان، وهناك نوع آخر ال يحبذ أبدا ذلك، وإذا كنت من 

النوع األخري فإليك سبب قد يدفعك إىل تغيري هذه العادة.

شـارك رجال إطفاء يف والية كونيتيكت صورتني؛ لتسـليط الضوء عىل 

سـبب مهم لغلق باب غرف النوم دائما، ففي أواخر يناير، اسـتجابت 

دائـرة اإلطفاء املحليـة يف نيو فريفيلـد بوالية كونيتيكـت إىل بالغ عن 

حريق منزيل تسبب يف أرضار كبرية.

واخـذت صورتـان تعـودان إىل احد االبـواب، ولكن بينما آثـار الدخان 

والخشـب املحـروق يبـدو جليا مـن الجهـة الخارجيـة، إال أن الجهة 

الداخليـة من البـاب تبدو غري تالفة، ما يدل عـىل أن مجرد إغالق باب 

غرفة نوم يف الليل يمكن أن يكون سببا محتمال إلنقاذ الحياة.

ُنـرشت الصورتـان عىل الصفحة الرسـمية لنقطة إطفـاء مدينة نيو 

فريفيلـد عىل موقـع التواصل االجتماعي ”فيسـبوك“، وجـاء التعليق 

كالتـايل: ”الصورتـان التاليتـان مثال عظيـم عىل أهمية غلـق أبواب 

غـرف النوم دائما أثناء النوم، الباب ُمصـَور من كال الجانبني، الداخيل 

والخارجـي، وقد أنقـذ بالفعل محتويـات الغرفة، وقـد ينقذ حياتكم 

وحياة أبنائكم يف ظروف أخرى.. ابقوا آمنني“.

بعد أيام، شـارك أحد رجال قسـم إطفاء الحرائق يف بورت سـربينغ يف 

نيويـورك قصة أيضا، قائال: ”كأب، أسـتطيع أن أقول إنه من الصعب 

إقنـاع األطفال الصغار عىل النوم مع إغالق الباب، دائما يريدون فتحه 

ولو قليال، ويف نفس الوقت فأنا أعمل كرجل إطفاء وأشـارك يف دورات 

تدريبية يف الطوارئ لتالميذ املدارس، وإعطاء نصائح حول الوقاية من 

الحرائق، وأشـدد دائما عىل يشء واحد وهو مدى أهمية إغالق األبواب 

أثناء النوم“.

وتشـري اإلحصـاءات إىل أن العديـد مـن الوفيـات املتعلقـة بالحرائق 

واإلصابـات، تأتي نتيجة استنشـاق الدخان بنسـبة %41، و%5 من 

الوفيات تكون بسبب الحروق وحدها، و%13 من كال السببني.

ُيذكر أن أكثر من 18 ألف طفل يف أمريكا يموت كل عام بسبب اإلصابات 

املنزلية، وتأتي الحرائق يف املركز الثالث بني األسـباب، وتتسبب يف وفاة 

3 آالف طفل سنويًّا.
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املقادير
٢⁄١ كيلوغـرام سـمك كبـري، 

منظف
٤⁄١ كوب خل

١ ملعقة صغرية كاري
١ ملعقة صغرية زيت زيتون

ملح
الصلصة

٢ بصل، مفروم ناعم
٢ طماطم، مفرومة صغري

مفـروم  باقـة،  بقدونـس   ١
ناعم

٢ ملعقة كبرية زيت نباتي
معجـون  كبـرية  ملعقـة   ٣

الطماطم
طريقة تحضري سمك 

املسكوف العراقي
بالزيـت  صينيـة  ادهنـي   .١
وضعـي السـمكة عليهـا ثم 

وّزعـي عليها امللـح والكاري 
والخل.

٢. ضعيهـا يف الفـرن حـوايل 
حـرارة  عـىل  سـاعة  نصـف 

متوسطة.
٣. لتحضـري الصلصـة: إقـيل 
البصل والبنـدورة بالزيت، ثم 
البقدونـس وأضيفي معجون 

الطماطم ودعـي املزيج يغيل 
ملدة 5 دقائق.

٤. عندمـا تنضـج السـمكة، 
الصلصـة  فوقهـا  اسـكبي 
مجـدداً  الفـرن  يف  وضعيهـا 

لحوايل 10 دقائق.
٥. يمكن تقديم السـمكة مع 

أرز بالشعريية.

دائماً يتحـدث الرجال ويبدون 
رأيهـم وكأّنهم عـىل حق وكل 
مـا يتفوهـون به هـو الصح! 
ونشعر أحياناً أّن هذا الترصف 
سـببه هـو أّن املجتمع يعطي 
الرجل السـلطة التي تشـعره 
أّنه عىل حق، ويضع املرأة بدور 
أقل شـأناً منها ولذلك سكون 
الرجـل فكرة باطنيـة أّنه عىل 

حق دائماً.
املجتمـع  إىل  باإلضافـة  لكـن 
وعقل الرجل الباطني، جسدياً 
الرجل يملك هورمونات تشعره 

أّنه عىل حق دائماً!
كيف؟

وضعت دراسة 243 رجالً تحت 
املجهر من أجل ربط نظرية أّن 
هرمـون التستوسـتريون، أي 
الهورمـون الذكـوري، مرتبط 
بكون الرجـل مترسع بالحكم 
وال يسـتخدم تفكريه بشـكل 

صحيح عند التقييم.
وقد قّسـم العلمـاء الرجال إىل 

ُزودت  مجموعة  مجموعتـني، 
بتستوستريون والثانية زودت 
بمـادة ليـس لديهـا أي تأثـري 
الرجـال  ذلـك، خضـع  وبعـد 
المتحـان عبـارة عـن سـؤال 

حسابي بسيط.
والنتيجة؟

تبـني أّن الرجـال تحـت تأثري 
الهورمـون يعطـون اإلجابـة 
بكل ثقة ومن دون خوف ولهذا 
معظم إجاباتهم كانت خاطئة، 
بينمـا الرجال مـن دون تأثري 

الهورمون فكروا بالجواب قبل 
أن يترسعوا بإعطـاء اإلجابة. 
هـذا يـدل أّن الرجـل يتـرسع 
بالحكم ألّنه يملـك ثقة عالية 
الهورمونات  نتيجـة  بأجوبته 

الذكورية.
ارتبـاط  أّن  العلمـاء  ويقـول 
نسـبة  أّن  يعنـي  ال  االثنـني 
الهورمـون العالية تعطي ثقة 
بالنفس تلقائيـاً، لكن بالفعل 
هناك رابط محدد يجعل الرجل 

دائماً يظن أّنه عىل حق.

الرتابية بفعل  العواصـف  تحدث 
ارتفـاع  أهمهـا  عوامـل،  عـدة 
رسعـة الريـاح ووجـود مناطق 
وطريـة  جافـة  تربـة  تحتـوي 
-غـري متماسـكة مثـل الرمال- 
األمـر الذي يـؤدي إىل رفـع هذه 
الجزيئـات مع الريـاح. وتتكون 
العاصفـة الرتابية مـن جزيئات 
-partic (صلبة صغـري الحجم 
late matter) وتكـون محملة يف 

جو العاصفة.
ووفقـا لوكالة الحمايـة البيئية 
فـإن  املتحـدة،  الواليـات  يف 
الجزئيات التي يكون قطرها 10 
ميكروميرتات أو أصغر تستطيع 
عبـور األنـف والحلـق والدخول 
للرئتـني. ومـع تخطـي خطوط 
الدفاع الخاصـة بالرئة والتجمع 
فيهـا، فإنهـا تـؤدي إىل إحـداث 

أرضار بأنسجة الرئتني.
وتشـمل األعـراض واملضاعفات 
التـي قـد تـؤدي إليهـا عاصفة 

الغبار ما يأتي:
السعال.

الصفري أثناء التنفس.
سيالن األنف.

مشـاكل يف العينني نتيجة دخول 
الغبار إليهما.

صعوبات يف التنفس.

الحساسية.
نوبات الربو.

تنفس الغبـار عىل املـدى البعيد 
يؤدي إىل حدوث مشـاكل مزمنة 

يف التنفس والرئتني.
تأثـرا  األكثـر  األشـخاص  مـن 

بمخاطر عواصف الغبار؟
األطفال والرضع واملراهقون.

املسنون.
املصابون بالربو.

مرىض القلب.
النساء الحوامل.

املصابـون بمشـاكل يف الجهـاز 
النفيس.

يف  يعملـون  الذيـن  األشـخاص 
الهواء الطلق، ألن طبيعة عملهم 
تجعلهـم معرضني بشـكل أكرب 

للغبار.
كيف الوقاية؟

أهـم عنرص يف الوقاية هو البقاء 
يف املنـزل وعدم الخروج منه، مع 
الحـرص عىل إغـالق النوافذ ملنع 

ترسب الغبار.
عدم ممارسـة األنشطة العنيفة 
معـدل  زيـادة  إىل  تـؤدي  التـي 

التنفس.
لبـس كمامات عـىل األنف والفم 
تـرسب  منـع  يف  يسـاعد  قـد 
جزيئات الغبار الكبرية إىل الرئة، 
ولكـن الجزيئات الصغـرية التي 
تكلمنا عنها قد تتمكن من عبور 

الكمامات والترسب للرئتني.
يجـب االنتبـاه أليـة أعـراض أو 
واالتصـال  تنفسـية  مشـاكل 
تطـورت،  إذا  فـورا  بالطـوارئ 
وخاصـة إذا كان الشـخص من 
لديهـم  ترتفـع  الذيـن  األفـراد 

مخاطر املضاعفات.

مع إقبال شـهر رمضان، فإن املسلمني يبدؤون بالصيام، 
ومن املعروف أن للصيام تأثريًا إيجابًيا عىل الصحة العامة 
حيث يطهر الجسم من السموم الضارة، ولذلك، قد يكون 

شهر رمضان فرصة مثالية لبدء أسلوب حياة صحي.
وإىل جانب أهميته الروحانية، فإن شهر الصيام قد يكون 
أفضل وقـت للحصول عىل مجموعة مـن الفوائد للصحة 
الجسـدية، ويف ما ييل مجموعة من الفوائـد التي يوفرها 

الصيام.
يضبط الجوع

يف شهر رمضان يعتاد الجسـم عىل تناول كميات أقل من 
الطعام ما يعطي املعدة والجهاز الهضمي فرصة للتقلص 
وهذا يتحكم بشـكل مبارش يف الجوع حيث تقل الشـهية، 

ما يؤدي يف كثري من األحيان إىل فقدان الوزن.
ينظم الكوليسرتول

أظهرت الدراسـات أن االمتناع عن الطعام والرشاب لفرتة 
معينة من الوقت يقلل من نسـبة الكوليسرتول، ما يؤدي 
إىل تحسـني صحـة القلـب واألوعيـة الدمويـة ويقلل من 
خطر اإلصابة بأمراض القلب مثل السـكتات الدماغية أو 

النوبات القلبية.
وإذا اتبـع املسـلمون نظامـا غذائيا صحيا فلـن يواجهوا 
مشكلة يف الحفاظ عىل مسـتوى الكوليسرتول املنخفض 

هذا.
إزالة السموم

عندما يكون الجسـم يف رحلة صيام ملدة شهر، فإنه يقوم 
بشكل طبيعي بتطهري نظامه من السموم املرتاكمة.

وإىل جانب التطهري الروحي، يسمح الصيام للجسم بإزالة 
السـموم من الجهـاز الهضمـي ألننا نمتنع عـن الرشب 
واألكل طـوال اليوم وعندما يبدأ الجسـم يف تناول مخزون 
الدهـون لتوليـد الطاقة، فإنه سـيحرق أيضا أي سـموم 

ضارة قد تكون موجودة يف رواسب الدهون. 
امتصاص املغذيات

يمكـن للصيام طـوال اليوم أن يجعل عمليـة األيض لدينا 
أكثـر كفاءة وبفضل الجمع بني الصيام وتناول الطعام يف 
وقـت متأخر مـن الليل والذي ينتج عنـه زيادة يف هرمون 
يسمى أديبونيكتني (سيتوكني دهني)، ما يسمح لعضالتنا 
بامتصاص املزيد من العنارص الغذائية وستتمكن مناطق 
مختلفة من الجسـم بعد ذلك من االستفادة من العنارص 

الغذائية الالزمة للعمل بشكل فعال.
يعزز الصحة العقلية

الصـوم يجعـل الدمـاغ أكثر مرونـة وقدرة عـىل التكيف 

ويحسن املزاج والذاكرة.
ووفقـا لدراسـة أجراها علمـاء أمريكيون، فـإن الرتكيز 
الذهني الذي يتحقق خالل شهر رمضان يزيد من مستوى 
عامل التغذية العصبية املشـتق من الدمـاغ، والذي يجعل 
الجسـم ينتج املزيـد من خاليـا الدماغ، وبالتايل تحسـني 
وظائـف املـخ، ويعزز صفـاء الذهـن ويقلل مـن التوتر، 
خاصة عندما يؤدي الصيـام إىل انخفاض واضح يف كمية 

هرمون الكورتيزول الذي تنتجه الغدة الكظرية.
وإىل جانـب ذلـك، يبدأ الجسـم يف التكيف مـع نمط األكل 
والرشب الجديد حيث تظهر مستويات أعىل من اإلندورفني 
يف الـدم، ما يجعلنـا أكثر يقظة وسـعادة، وبالتايل إضافة 

دفعة لرفاهيتنا العامة.
مستويات السكر الصحية

يؤدي االمتناع عن الطعام إىل انخفاض مسـتويات السكر 
يف الدم، ما يسـاعد الجسم بدوره عىل استخدام الجلوكوز 
املخـزن للحصول عىل الطاقة ما يؤدي إىل تنظيم الجسـم 
لنفسـه بشـكل طبيعي، و أثنـاء الصيام، يعتمد الجسـم 
تدريجيـا عىل الدهـون أكثر من الكربوهيـدرات للحصول 

عىل الطاقة، وينخفض إنتاج اإلنسولني.
مقاومـة  تقليـل  إىل  أيضـا  الصيـام  يـؤدي  أن  ويمكـن 
اإلنسـولني، و هذا بدوره يمكن أن يساعد يف جعل الجسم 
أكثر حساسـية لإلنسولني، والذي يرتجم إىل سكر دم أكثر 
اسـتقرارا وتقليـل حـاالت االرتفـاع واالنهيار.ومع ذلك، 
يجب عىل األشـخاص الذيـن يعانون من مخـاوف تتعلق 

باإلنسولني أو السكر طلب املشورة الطبية قبل الصيام.
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أنـا زوجـة وأم، عمـري 44 عاماً 
وأعانـي مـن مـدة طويلـة مـن 
القهري وغسل مالبس  الوسواس 
عائلتي بشـكل متكـرر، وصف يل 
الدكتـور أدوية اكتئـاب تقلل من 
الوسـواس. لكني تعبت وأصبحت 

متوترة زيادة. 
الحل   والنصائح:

يصيـب  القهـري  الوسـواس   -
كثرييـن من رجـال ونسـاء، وقد 
ال يكـون له عالقـة بمرض نفيس 
مزمـن يحتاج إىل عـالج باألدوية، 
لكـن يف بعـض الحـاالت واملراحل 
من املرض يضطر الطبيب لوصف 
نـوع مـن أدويـة املهدئـات التي 
تسـاعد املصـاب عىل االسـرتخاء 
مما يسـبب لـه رغبـة يف النعاس 
والنـوم، وهذا بـدوره يخفف من 
حـدة الهواجس التـي تنطلق من 
الدماغ وتتشـابك يف حالة اإلصابة 

بالوسواس القهري.
- ولكن يمكنك مسـاعدة نفسـك 
قدرتـك  مـدى  أدري  وال  أيضـاً، 
عـىل القـراءة واالطـالع؛ ألن ذلك 
يسـاعدك عـىل اكتشـاف تجارب 
أخرى شفيت من حاالتها، خاصة 
عرب الجلسات النفسية الجماعية 
أو تجارب اليوغا وحتى من خالل 

معينـة  تماريـن  عـىل  التدريـب 
عـرب مشـاهدة فيديوهـات عـىل 

اإلنرتنت.
- املهـم أن االعـرتاف بالحالة هو 
بداية العالج، ويف حالتك نصيحتي 
عـدم  عـن  طبيبـك  تخـربي  أن 
استفادتك من األدوية الكيميائية، 
العـالج  أسـاليب  عـن  واسـأيل 

الفيزيائي والنفيس والتدريب عىل 
التنفـس واليوغا، فهي فعالة جداً 

إذا تمت املواظبة عليها.
سـري  بقـراءة  أنصحـك  كمـا   -
ظروفـاً  عاشـت  لشـخصيات 
قاسـية مـن املـرض واإلحبـاط؛ 
لكنها تجاوزتها، فهذا أيضاً يعزز 
لديك الرغبة يف مسـاعدة نفسـك 

واكتساب الثقة.
وهـي  عمليـة  تجربـة  هنـاك   -
مختلفـة  يافطـات  تعـدي  أن 
تكتبـني عليها عبارة (لن أغسـل 
كل  يف  وتعليقهـا  املالبـس)!!! 
األمكنة التـي تتحركني بها داخل 
البيـت، وضعـي لنفسـك أجنـدة 
نجـوم نجـاح تمنحينها لنفسـك 
يف نهايـة كل يـوم تطبقني فيه ما 
كتبتـه عـىل اليافطـة، أي ينتهي 
يومـك بدون أن تغسـيل املالبس!! 

وصفة مجربة وناجحة!!!

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

غزل عراقي
ــون  العي ــوفه  واتش ــاب  ب ــه  بي ــب  الكل ــون  ك
ــون  اليّلوم ــه  حت ــاس  الن ــي  أعذرتن ــان  ج
* * * * *
ــي  حيـل ــي  هدمت ــن  تردي ــبعد  اش ــنهي  ش
ــي  دليــــــــل ــع  كط ــم  الظي ــه  آوي ــب  أتكال
* * * * *
ـــمه  باس ــت  يلصح ــك  الينطي اهللا  ــت  ري
ــيلزمــــه  ش ــي  كلب ــور  العصف ــرت  فرف
* * * * *
ــش  لي ــكت  وس ــي  كلب أرداف  ــني  دكت دك 
ــش  بي ــد  بـــــع ــض  ينب ــه  البي دم  ــرك  أحت
* * * * *
ــه  آنـــــــ ــدوجت  ف ــالي  اج ــد  يبع ــمج  لس
ــه أمبجانــــ ــتِ  ان ــوم  ي ــادك  م ــي  كلب ــو  ل
* * * * *
ــواك  لـــه ــه  ونطيت ــول  معل ــب  الكل ــص  ن
ــالك لب ــت  ولومت ــذور  ان ــي  حلبيب ــري  عم

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

تتلقى اليوم بعض األخبار أو املعلومات الجديدة 
التي تدفعك وتحفزك عىل معرفة املزيد عن موضوع 
ما. تهتم اليوم باستخدام مهاراتك وخرباتك الجديدة يف 
مـرشوع مع أحد رشكائك. اتخـذ القرارات التي تتعلق 

بوضعك املادي اآلن فهذا هو أنسب وقت.

ذكاؤك يفـوق كل الحـدود اليـوم فتسـتطيع 
أن تتعامل مع التحديـات والصعوبات بطريقة 
حكيمة. الوضع العاطفي غري مسـتقر هذه الفرتة 
فتشعر أن الرشيك غري متعاون معك أو ال يبادلك نفس 

الشعور. حان الوقت اآلن لتقييم العالقة من جديد.

حـاول أن تتخذ القـرارات العاجلة بالنسـبة لألمور 
الجوهريـة التى تواجهها اآلن ىف العمل، ال ترتدد فهناك 
الكثـري مـن املرتبصني لك ينتظـرون سـقوطك، واحرص 
عىل الرتكيز ىف العمل. شـعور باإلعياء قد تشعر به اليوم جراء 
التقلبات الجوية غري املستقرة، أفضل ما يمكنك القيام به اآلن 
هو مراقبة حالتك الصحية والعمل عىل حمايتها من التدهور.

الهدوء الذي تشعر به اليوم قد يستمر لفرتات 
طويلة جـدا. من املتوقع خالل الفـرتة القادمة 
حـدوث تغري ملحوظ يف عالقتك بشـخص ما قريب 
منـك يف العمـل. ال يفضل أن تزعج نفسـك بمشـاكل 

اآلخرين. اتركهم وشأنهم اآلن.

قد يمر أحد أفراد أرستك بنوبة غضب شـديدة 
جدا وربما تتسـاءل عن السبب. قد تظن بعض 
الوقت أنك السبب يف ذلك. األمر ال يتعلق بك إطالقا. 
مهمتك اليوم هي إسـعاد هذا الشخص وحل مشاكله. 

اهتم بصحتك فاملناخ غري مستقر هذه الفرتة.

سـتكون جريئـا اليـوم يف طـرح املوضوعات 
والدفـاع عن حقك، لكـن رشط التحرك يف اإلطار 
الصحيح. املساواة بينك وبني الرشيك تكون ملصلحة 
الطرفـني، وهذا ما يعزز الثقـة والتفاهم بينكما. كثرة 
الضغـط الذي تواجهـه يف العمـل ويف محيطك تنعكس 

سلبا عىل صحتك ومزاجك.

تعود اليوم من رحلة سـفر طويلة جدا. ال شك أن 
السـفر سيغري سلوكيات البعض ويؤثر فيها ولكن 
يف حالتك أنت سـيؤثر فيك السفر تأثريا نفسيا عميقا. 
أنت مقبـل عىل مرحلة صعبة جدا، حيـث تواجهك العديد 
مـن املشـكالت. إذا كنت تحب التغيري، فمـاذا تنتظر؟ ابدأ 

اآلن يف تغيري حياتك.

ربما تشعر اليوم أنك تنطلق برسعة نحو أهدافك. 
ليس بالـرضورة أن يكون النجاح يف العمل فقط بل 
قـد تنجح يف إقنـاع أرستك بفكرة معينـة، أو قد تنجح 
مثال يف التغلب عـىل الصعوبات التي تواجهك منذ فرتة. قد 
تكتشـف يف لحظة مـا أنك يجب عليك تغيـري الطريق الذي 

تسري فيه، واتخاذ طريق آخر. ال تقلق فاألمر سهل جدا.

عىل الرغم من أنك شـخص ذكي وماهر ولكنك ال 
تسـتطيع تفسري األحالم، ولذلك ال تحاول أن تفرس 
ملـن حولك أحالمهم ألنك قد تفرسهـا بطريقة خاطئة 
وتسبب لهم الذعر والقلق، إذا كان الحلم يخصك شخصيا، 
اعرضـه عـىل أحد أصدقائـك املخلصني حتى يسـاعدك ىف 

تفسريه.

تبـدو رسيع البديهة اليوم ولذلك سـتفهم كل 
ما يـدور حولـك دون طلب املسـاعدة أو العون 
من اآلخرين. ستسـتغل هذه امليـزة اليوم لصالحك 
وسـتحاول التعرف عىل أخبار اآلخرين. قد تتعرف عىل 

شخصيات جديدة وتكون صداقات مميزة.

ربما تشـعر اليوم أنك لسـت محبوبا من اآلخرين 
حتـى إذا لم تجد سـببا أو مربرا لذلـك. عالقتك قد 
تكـون أقـوى هذه الفـرتة فلـم تفكر بهـذه الطريقة 
السلبية. قد يكون السبب يف ذلك هو امللل والروتني اليومي 
الذي ال يتغري. اذهب للتسـوق اآلن أو شاهد فيلمك املفضل 

مع أرستك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

األوقـات التى تمر عليك مـع الحبيب ال يمكن 
تعويضها، فال تدع أعمالك تشغلك عن االهتمام 
به حتى ال تصاب حياتكما بامللل والفتور .قد تقوم 
اليـوم بخطوة مميـزة ىف مجال العمل يحسـدك عليها 

الزمالء.
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اكتشفي شخصيتك من 
صيامك في رمضان!

1657 - توكوغاوا ميتسـوكوني 
يؤسـس معهـد للتحريـر يف إيدو 
تاريـخ  بكتابـة  ويبـدأ  وميتـو 

اليابان.
1834 - صـدور امليثـاق امللكـي 
اإلسـباني الـذي بموجبه أُنشـَئ 

الربملان اإلسباني (الكورتيس).
انتخابـات  أول  إجـراء   -  1928
لتشـكيل  سـوريا  يف  ترشيعيـة 
جمعية تأسيسية لوضع دستور 
للبـالد. جرت املرحلـة الثانية من 
االنتخابات يف 24 نيسـان وفازت 

بها الكتلة الوطنية.
1941 - القـوات األملانيـة بقيادة 
تنجـح  رومـل  إرفـني  املشـري 
رست  مدينـة  عـىل  باالسـتيالء 
الليبية وتطرد القوات الربيطانية 

منها.
انتخابـات  أول  عقـد   -  1946
يف اليابـان بعـد الحـرب العامليـة 
الثانيـة، وكان مـن نتائجها فوز 

39 امرأة.
األردنيـة  الحكومـة   -  1957
النابليس تقدم  برئاسة سـليمان 
اسـتقالتها للملك حسـني بسبب 
تصادم الرؤى بينهم حول السعي 

لالنضمام إىل حلف بغداد.
1959 - زواج ويل العهـد الياباني 
األمـري أكيهيتـو مـن ميتشـيكو 

شودا.
الشـيوخ  مجلـس   -  1960
األمريكـي يقـر قانوًنـا للحقوق 
املدنيـة شـكل عالمـة مهمـة يف 
طريـق كفـاح الزنـوج مـن أجل 
الحصـول عـىل كافـة الحقـوق 
والحريات باعتبارهم مواطنني يف 

الواليات املتحدة.
1965 - سـقوط طائـرة مدنيـة 
تابعـة للخطوط امللكيـة األردنية 
غرب دمشـق يف منطقـة الحدود 
السورية-اللبنانية. كانت الطائرة 
يف رحلة من عّمان إىل بريوت، وقد 

قتل جميع ركابها وعددهم 54.
1970 - املغنـي بـول مكارتنـي 
يعلـن عـن انفصالـه عـن فرقة 

البيتلز.
1972 - الواليات املتحدة واالتحاد 
السوفيتي وسـبعون دولة أخرى 
يوقعـون عـىل املعاهـدة الدولية 
لحظـر األسـلحة البيولوجيـة أو 

الجرثومية.
1973 - إرسائيـل تغتـال كمـال 

نارص وكمال عدوان وأبو يوسف 
النجـار فيما عرف باسـم عملية 

فردان.
اتفـاق  عـىل  التوقيـع   -  1998
بلفاست بني الحكومة الربيطانية 
وجمهوريـة أيرلنـدا واألحزاب يف 

أيرلندا الشمالية.
فـوز  عـن  اإلعـالن   -  2009
الرئيـس الجزائـري عبـد العزيز 
بوتفليقة بفرتة رئاسـية جديدة 
بعـد حصوله عـىل %90.24 من 
األصوات يف االنتخابات التي جرت 
يف اليوم السـابق، واألمـني العام 
لحـزب العمـال الجزائـري لويزة 
حنون تحل ثانًية بنسبه 4.22% 

من األصوات.
تقـل  طائـرة  تحطـم   -  2010
رئيـس بولندا ليخ كاتشينسـكي 
أثناء محاولتهـا الهبوط بالقرب 
من مطـار مدينـة سمولينسـك 
إىل  تـؤدي  روسـيا  يف  أوبالسـت 
وفاته مع جميع مرافقيه وبينهم 

زوجته.
2016 - انـدالع حريـق يف معبـد 
كـوالم يف الهند يتسـبب بمرصع 
أكثر مـن 100 شـخص وإصابة 

350 شخصاً آخرين.
ُعرفيَّـة  محكمـة    -  2017  
پاكسـتانيَّة تحكم عىل  ُحكوميَّة 
ـابق  الضابط البحري الهندي السَّ
ِباإلعـدام  يـاداڤ  كولبوشـان 
ِبُتهمتّي التجسـُس عىل پاكستان 
الهنديَّـة  املُخابـرات  لِصالـح 

والتحريض عىل اإلرهاب.
2019 - تليسـكوب أفـق الحدث 
يكشـف عن أول صـورة مبارشة 
لثقب أسـود، الثقب األسود فائق 

.*M87 الكتلة
يهـزم  مدريـد  ريـال   -  2021
عـىل   2-1 بنتيجـة  برشـلونة 
امللعـب املؤقت وهـو ألفريدو دي 
سـتيفانو لتكون هذه املرة األوىل 
التي يخرس فيها مدرب لربشلونة 
أول مباراتـني يف الكالسـيكو منذ 
عـام 1980 وتكـون هـذه املـرة 
األوىل التي يفوز فيها ريال مدريد 
مباراتـني متتاليتـني يف الذهـاب 
املسـابقات  جميـع  يف  واإليـاب 
منذ عام 2017 يف كأس السـوبر 
اإلسـباني، حيث انتهـى الذهاب 
واإليـاب  للملكـي   3-1 بنتيجـة 

بنتيجة 0-2 للملكي كذلك.

وسواسي غسيل المالبس!

بيوم الزلگ يريد انشد حزامه

NNNfiÏ‹yÎ@›◊bìfl
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شـخصيتك أثنـاء الصيام ليسـت 
أنك شـخصية  بالـرضورة تعنـي 
عصبية، أو متقلبة املزاج، إذا كنت 
تودين التعرف أكثر عىل شخصيتك 
أجيبـي عـن االختبار التـايل، الذي 
أعدتـه مجموعـة من خـرباء علم 
النفـس ليحللـوا شـخصيتك عـن 
طريق صيامك وترصفاتك يف شهر 

رمضان.
االختبار:

قبل أن يبدأ شهر رمضان بيوم:
أ- تنتظرينه بفارغ الصرب.

ب- ال فرق لديك.
يومـاً  يتأخـر  أن  تتمنـني  ت- 

إضافياً.
يف أي يـوم تفضلـني أن يكون أول 

يوم من رمضان؟
أ- يوم االثنني أو الخميس.

ب- أي يوم من أيام األسبوع.
ت- يف عطلة نهاية األسبوع.

كيف تشـعرين يف نهار رمضان؟
أ- كأي يوم عادي.

ب- بالجوع والعطش.
ت- بالخمول والتعب.

نهـار  يف  مزاجـك  يكـون  كيـف 
رمضان؟

أ- صاف ومنظم.
ب- متقلب.

ت- عكر.

كيف تقضني أوقاتك يف رمضان؟
أ- العبادة وقراءة القرآن.

ب- بني النوم واملطبخ.
ت- النـوم ألطـول فـرتة ممكنـة.

أكثر ما يزعجك يف نهار رمضان:
أ- عدم التفرغ للعبادة.

ب- امللل وساعات النهار الطويلة.
ت- التفرغ إلنجاز عملك.

رمضان بالنسبة لك:
أ- مميز جداً.

ب- شهر نوم ومسلسالت.
ت- شهر للمأكوالت اللذيذة.

ماذا تفضلني عىل وجبة السحور؟
أ- وجبة خفيفة.
ب- وجبة عادية.

ت- لبن فقط.
شـهر  يف  عـادة  تتابعـني  مـاذا 

رمضان؟
أ- الربامج واملسلسالت الدينية.

ب- برامـج الطبـخ.
ت- املسلسالت االجتماعية.

ما الذي ال تفعلينه عادة يف رمضان 
أبداً؟

يف  متأخـرة  سـاعة  إىل  النـوم  أ- 
النهار.

ب- الذهاب إىل السوق.
ت- العمل.

النتيجة:
- إذا كانـت أغلب إجاباتك تتمحور 
حـول الخيـار (أ): أنـت تعشـقني 
شهر رمضان وتشـعرين بالحنني 
وال  الشـهر.  هـذا  إىل  والشـوق 
تنـزعجني من الصيام طوال النهار 
وتقضني وقتك يف العبادة والصالة.

- إذا كانـت أغلب إجاباتك تتمحور 
حول الخيار (ب): أنت تحبني شهر 
رمضان ولكن بأسـلوبك الخاص. 
تشـعرين أنـه مميـز ويختلف عن 

باقي أشهر السنة.
- إذا كانـت أغلب إجاباتك تتمحور 
حول الخيـار (ت): أنت تشـعرين 
بالثقل من شـهر رمضان بسـبب 
التغـري يف روتـني حياتـك اليومي، 
ألنك من الشخصيات الثابتة، والتي 

ال تحب التغيري.
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كان معروف بالشـتاء وخاصة ايام املطر انـه من الصعوبة امليش 
بالطرقـات فكلها خطر بسـبب تزحلـق الناس فعليهـم الحذر او 
مسك الجدران للميش بتأٍن وحذر. أما املثل فهو قيل لشخص ال يأبه 
للعيش وال يريد العمل وال يتعلم وال يجهد نفسـه للبحث عن لقمة 
الحياة ويريد ان نسـاعده ونعلمـه يف االيام الحرجة والصعبة التي 

خاللها نحن انفسنا ال نستطيع الترصف بها بالشكل املطلوب، أي 
ان هناك أناسا تطلب املساعدة يف اوقات حرجة جدا هم ال يعرفون 
كيف الخـروج منها بسـالم، أي تصور انه يطلـب ان نعلمه كيف 
يسـري بحيث ال يزلگ ونحن عىل شفا حفرة من السقوط والوقوع 

بأنفسنا.
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كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن رس غيابها عن املوسم 
الرمضاني الجاري، بعد مواظبتها ملدة ١٤ عاما عىل الظهور 

يف املوسم الدرامي األكرب يف العام.
املوسم  عن  العام  هذا  غيابها  إن  املرصية  الفنانة  وقالت 
الرمضاني، هو “اسرتاحة محارب”، مضيفة «سايبة امللعب 

لغريي، وعمر ما حد يعرف يأخد مكاني يف الفن».
وأضافت غادة عبد الرازق خالل استضافتها ، بربنامج «كالم 
الناس يف رمضان» مع اإلعالمية ياسمني عز،»ممكن أكون 
ذكية وأرد برد ذكي، لكن سأقول الحقيقة تركت امللعب هذا 
العام ألحد غريي يلعب فيه، أريد أن أشاهد من بعيد وأعيد 

حساباتي يف أمور كثرية».
وتابعت: «الجو العمومي اختلف، والحسابات املوجودة اآلن 
عليه  تعودت  الذي  رمضان  ليس  هذا  أن  وأشعر  اختلفت، 

خالل السنوات املاضية».
وردا عىل سؤال حول إن كان غيابها هذا املوسم قد يؤدي إىل 
ظهور نجوم قد يأخذون مكانها عىل الساحة الفنية، قالت 
غادة عبدالرازق: «كانوا عرفوا يعملوها وأنا موجودة، عمر 
كتري  أعمال  عليا  بيتعرض  وأنا  ياخد مكاني،  ما حد عرف 

وبرفضها».
أعمال،  عليا  بيتعرض  إن  كويس  عارفني  «انتو  وتابعت: 
وعارفني إني كنت هبقى متواجدة، وعارفني كويس أي إن 
السنادي عشان  وأنا قاعدة  أي كالم،  بتقولوه ده  اليل  كل 

نفيس أتفرج عليكم زي أي مشاهد».

دبي/ الزوراء / ظافر جلود:
لبنانية  فنانة  بشارة،  كريستل 
جوائز،  عدة  عىل  حائزة  معارصة 
الديناميكية  بأنماطها  تشتهر 
كريستل  التعبريية..  وألوانها 
لطفلني،  وأم  كزوجة  بشارة، 
العالم  حول  املدن  تستكشف 
وتتناول  إلهامها،  عىل  للحصول 
بعنوان  مجموعاتها  أحدث 
من  العديد  باملرأة»  «االحتفال 
فجوة  مثل  النسائية  القضايا 
األجور بني الجنسني.. لقد حولت 
كريستل بشارة بالفعل شغفها إىل 
عمل تجاري ناجح.. الزوراء زارت 
حاليا..  دبي  يف  املقام  معرضها 
 . القصري  الحوار  هذا  لنا  وكان 

•نقرأ بعضا من تجربتك وتأثرك؟
الذي  الراحل  بوالدي  متأثرة  -أنا 
ال  سوريالًيا..  ونحاًتا  فناًنا  كان 
أنني حصلت عىل موهبته وقد  بد 
نفيس  عن  التعبري  عىل  ُشجعت 
أن كنت طفلة.ً.  منذ  الفن  وإبداع 
فنان  إىل  فني  هاٍو  انتقايل من  بدأ 

محرتف منذ حوايل ١٢ عاًما عندما 
تجربة  يف  وبدأت  دبي،  إىل  انتقلت 
ولعي  بني  يجمع  جديد  أسلوب 
الفنية يف وسيط واحد  باألساليب 
واألنماط  لألقمشة  حبي  يف  نسج 
فني  عمل  والرسم  الرسومية، 
ديناميكي وملون يعرب عن الجمال 

يف تنوع املوضوعات املختلفة. 
•هل الرسم تجارة أم هواية؟

 Pay  - -كريستل بشارة هي ملك 
عام  بشكل  املرأة  كانت   -  Gap
البارزة  املواضيع  من  والنسوية 
العام  يف  لوحاتي.  يف  والعزيزة 
املايض عملت يف مبادرة آرت جاب 
حول  الوعي  لزيادة   (Art Gap)
الجنسني  بني  التفاوت  فجوة 
وفًقا  الفنية.  األعمال  أسعار  يف 
لدراسة مثال تتقاىض النساء أجرًا 
عىل  تقريًبا  النصف  بمقدار  أقل 
الرجال  مقابل  الفنية،  أعمالهن 
 ٪٤٧٫٦ يتقاضون  الرجال  أن  (أي 

أكثر مقابل عمل معادل).
•وماذا فعلت بذلك ؟

-ملعالجة هذا األمر ، قمت بتطوير 
٥٢٫٤٪ من لوحة قماشية بها عمل 
فني وقمت ببيعها بالسعر الكامل 
يف  الدقيقة  الفجوة  يمثل  الذي 
أسعار األعمال الفنية التي يبيعها 
اقتنى بنك ستاندرد  الرجال.. وقد 
اللوحة  هذه  اإلنكليزي  تشارترد 
«إنها ملكهم» وهي معروضة اآلن 

يف مقرهم الرئييس بلندن.
لشخص  الفني  أسلوبك  •ِصفي 

يشاهد عملك ألول مرة؟
-كنت أرغب دائًما يف الحصول عىل 
أسلوب توقيع يمكنني من خالله 
كانت  لذلك،  نفيس.  عن  التعبري 
الحصول  هي  بأكملها  الفكرة 
األسود  باللون  ظلية  صور  عىل 
إضافة  مع  والرمادي  واألبيض 
األلوان، أحاول أن أجعل فني يثري 
والعواطف  بالبهجة  إحساًسا 

الشديدة. 

أحدثت اإلعالمية املرصية وفاء الكيالني موجة من الجدل، وذلك بعدما ردت عىل 
حسن  تيم  السوري  الفنان  زوجها  بحب  اعرتفت  التي  متابعاتها  إحدى  تعليق 

الصور  تبادل  تطبيق  عىل 
املتابعة  وقال  (إنستغرام). 
يف تعليقها: «بتعريف اني كنت 
بحب تيم، وانتي اخدتي مني، 
بس يال مربوك وان شاء الله 
بحبكم ردي  يا رب،  تتهنون 
وفاء  لتصدمها  بليز»،  عليي 
«بتهال  قالت:  حيث  بالرد، 
حبك  كميل  حبيبتي  معليش 
إىل  يشار  و  سمحالك».  أنا 
لم   ٢٠٢٢ الرمضاني  املوسم 
يشمل الفنان تيم حسن من 
والفنية،  الدرامية  األعمال 
انطالق  عن  أعلن  بينما 
الذي  الهيبة  فيلم  تصوير 
خمسة  مسرية  به  ينهي 
الشهري  املسلسل  من  أجزاء 
كبرياً  نجاحاً  حقق  الذي 

جداً.

أن  متاِبعة  مصادر  من  علم 
مسلسل  من  الثاني  الجزء 
من  املؤلّف  زهرة»  «صالون 
سيبدأ  فقط،  حلقات  ثماني 
املقبل  الصيف  يف  تصويره 
فيما  قليلة،  أليام  وسيستمر 
العرض  أن  واضحاً  أصبح 
سيكون  نهاية السنة الحالية 

عىل منصة «شاهد».
نجيم  نسيب  نادين  وتلتزم 
حالياً  الصمت  العمل  وفريق 
جابر  نادين  الكاتبة  إلنهاء 
أن  املفرتض  النص  كتابة 
تريد  ما  بحسب  جديداً  يحمل 
نادين نسيب نجيم، وأن يعزز 
الثاني  الجزء  لتربير  دورها 

منه.
نجيم  نسيب  نادين  وكانت 
عىل  «ترند»  أيام  قبل  تصدرت 
إعالن  نرش  بعد  تويرت  موقع 
رشكة «زين» لالتصاالت والتي 
انفجار  ذاكرة  إىل  به  عادت 
نجيم  وأّدت  بريوت،  مرفأ 

استحق  وواقعياً  متميزاً  دوراً 
جيدة  متابعة  نسبة  ينال  أن 

وفرادة يف الفكرة.
هذا  نجيم  تغيب  ذلك،  إىل 
رمضان  دراما  عن  املوسم 
اسرتاحة  فرتة  هو  والسبب 

تجارية  ملشاريع  وتحضري 
خاصة، منها تجمييل بالدرجة 
الصباح  رشكة  لكن  األوىل، 
سيناريو  عىل  العمل  قررت 
إىل  نجيم  بعودة  يليق  جديد 
املقبلة  السنة  مطلع  الرشكة 

 ٢٠٢٣ رمضان  بطلة  لتكون 
املعلومات،  تؤكد  ما  بحسب 
التفاصيل  تفصح  لم  لكن 
أن  املفرتض  البطل  اسم  عن 
الجديد  العمل  يف  نجيم  يواجه 

لرمضان املقبل.
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يحتاج البعض السـتخدام نظارات 
العينـني بسـبب قضـاء  لحمايـة 
التحديـق  يف  الوقـت  مـن  الكثـري 
بالشاشات سـواء الهواتف الذكية 
أو الحاسـوب اللوحـي أو املحمول 
وينصـح  التلفزيـون،  وشاشـات 
الخـرباء باسـتخدام نظـارات ذات 
عدسات مخصصة لرتشيح الضوء 
املنبعث من الشاشات للحفاظ عىل 

صحة العينني.
وتم مؤخـرًا ابتكار نظـارات ذكية 
متعددة الوظائـف يمكنها تصفية 
الضـوء األزرق بـل واألشـعة فوق 
البنفسـجية بهـدف تقليـل اآلثار 
صحـة  عـىل  والحفـاظ  السـلبية 
النظـارات  تدمـج  كمـا  العينـني، 
املبتكـرة تقنية اسـتقبال الصوت 
البلوتوث مع  املتوافقـة بواسـطة 
الذكي والحاسـوب  الهاتف  أجهزة 

مع االحتفاظ بمظهر أنيق والئق.
وال تقترص اسـتخدامات النظارات 
الجديـدة عـىل مجـرد الحماية من 
الضـوء األزرق املنبعث من مختلف 
الشاشات أو كنظارة شمسية تقي 

من األشعة الضارة، وإنما يمكن أن 
يتم استبدال عدسـاتها بالعدسات 
الطبيـة حسـب قيـاس النظر لكل 
مستخدم عىل نفس اإلطار وبنفس 

التقنيات ببساطة.
وملزيـد مـن االسـتخدامات جـرى 
تطويـر النظـارات الذكيـة املزودة 
بتقنيـة بلوتـوث وتتصـل بتطبيق 
الفيديو  إلكرتوني لتحميل مقاطع 
والصـور التـي يتـم تسـجيلها أو 
تصويرهـا بمجرد ضغطة لزر عىل 

أحد ذراعي النظارة الذكية.
اللتقاط صورة، يوجـد زر التقاط 
عىل الذراع اليمنى وسطح حساس 
للمـس يقوم باالتصال والتشـغيل 
مسـتوى  يف  التحكـم  وعنـارص 

الصوت.
عىل الرغم من مخاوف الخصوصية 
الواضحـة ، فمن املحتمل أن تكون 
هذه هـي أكثـر النظـارات الذكية 
تميـزًا ، وعىل الرغم من عدم وجود 
شاشـة عرض للواقع املعزز ، فقد 
Facebook خطتـه إلنشـاء  فتـح 

واحدة يف املستقبل القريب.

بـدأت جوجل يف اختبـار ميزة جديدة 
مـن  قليـل  لعـدد  املتعـدد  للبحـث 
مستخدمي اإلصدار التجريبي، ووفًقا 
ستسـمح  التكنولوجـي،  للعمـالق 
لك ميـزة البحـث املتعـدد الجديدة يف 
العدسـة بتجاوز مربع البحث وطرح 

أسئلة حول ما تراه. 
 وباسـتخدام امليزة الجديدة ، يمكنك 
طـرح سـؤال حـول كائـن أمامك أو 
تحسني البحث حسب اللون أو العالمة 
التجاريـة أو السـمة املرئيـة، وبعـد 
الحصول عىل امليـزة الجديدة ، عندما 
تضغط عـىل أيقونة كامـريا Lens يف 
تطبيـق جوجل وتبحث عن أي صورة 
يف املعرض أو من الكامريا ، سـتتمكن 
من التمرير رسيًعـا والنقر فوق الزر 
”+ إضافـة إىل البحـث الخـاص بك“ 

أضف نًصا.
 وبعـد إضافـة العنـرص إىل البحـث ، 
سـتتمكن من تحسـني البحث، فعىل 
سـبيل املثـال ، يمكنـك اضافة لقطة 
شاشة فسـتان برتقايل أنيق وإضافة 
طلـب البحث ”أخـرض“ للعثور عليه 
بلون آخـر أو التقاط صورة ملجموعة 

وإضافـة  بـك  الخاصـة  الطعـام 
االستعالم ”طاولة قهوة“ للعثور عىل 

طاولة مطابقة.
 وكمـا أوضحـت جوجـل يف منشـور 
أحـدث  امليـزة  تسـتخدم   ، مدونـة 
تطـورات الرشكـة يف مجـال الـذكاء 
االصطناعي (AI) ، مما يسـهل فهم 
العالـم من حولك بطرق أكثر طبيعية 

وبديهية.
و كشفت الرشكة أيًضا أنها تستكشف 
أيًضا طرًقا يمكن من خاللها تحسني 
هذه امليزة بواسـطة النمـوذج املوحد 

.(MUM) متعدد املهام
 وبالنسـبة ألولئك الذيـن ال يعرفون ، 
 MuM أعلن عمـالق التكنولوجيا عن
يف جوجـل I / O يف مايـو مـن العـام 
إطـار  التقنيـة  وتسـتخدم  املـايض، 
عمل تحويل النـص إىل نص T5 ويتم 
تدريبهـا عـرب 75 لغـة مختلفة مما 
يسـمح لها بتطوير فهم أكثر شموالً 

للمعلومات. 
ونظـرًا ألن MUM متعـدد الوسـائط 
، فإنـه يفهـم املعلومات عـرب النص 

والصور. 

أفادت رشكة تويرت بأنها تعمل عىل 
إضافة خاصية (تعديل) التغريدات 
منـذ العام املايض وسـتختربها مع 
أعضـاء محدديـن يف خدمـة تويرت 
بلو يف األشـهر املقبلـة. وتأتي هذه 
األخبار، التي أثارتها تويرت ألول مرة 
يف أول أبريـل ، يف الوقت الذي تواجه 
فيه الرشكة تغيريا أوسع يف االتجاه 
بعدمـا أصبـح إيلـون ماسـك أكرب 
مساهم فيها وانضمامه إىل مجلس 
اإلدارة بعد التشكيك يف التزام منصة 
التواصل االجتماعي بحرية التعبري.

حيازتـه  عـن  ماسـك  وكشـف 
حصـة 9.2 يف املئـة يف تويـرت، وبدأ 
االستطالع حول هذه الخاصية التي 
طال انتظارها والتي تعمل الرشكة 
عليها. لكن تويـرت ذكرت يف تغريدة 
أنهـا لم تحصل عىل فكـرة خاصية 
التعديـل من اسـتطالع الـرأي الذي 

بدأه ماسك.
كما حـث رئيـس تويـرت التنفيذي 
املسـتخدمني  أجـراوال  بـاراج 
عـىل ”التصويـت بعنايـة“. وقـال 
جـاي سـوليفان، رئيـس املنتجات 
االسـتهالكية يف تويـرت، يف تغريـدة 
إن الرشكة تعمـل منذ العام املايض 
عـىل إضافـة خيـار التعديـل، وهو 
”أكثـر ميزة مطلوبة عىل تويرت منذ 
لسنوات عديدة“. وأضاف سوليفان 
أن هـذه امليـزة ستسـتغرق وقتـا 
لضبطهـا، إذ أنه ”بـدون أمور مثل 
الحـدود الزمنية وعنـارص التحكم 
والشـفافية بشـأن ما تـم تعديله، 
يمكـن إسـاءة اسـتخدام التعديـل 
لتغيـري سـجل املحادثـة العامـة“. 
ويتمتـع املشـرتكون يف تويـرت بلو 
بمميـزات حرصية مقابل اشـرتاك 

شهري.
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الصحفيون  الزمالء  املقبل  الجمعة  يوم  االقرتاع  صناديق  اىل  يتوجه 

انتخاب مجلس نقابة الصحفيني  يف بغداد واملحافظات للمشاركة يف 

االنتخابات  يف  املشاركني  عدد  ويقدر  الجديدة،  دورته  يف  العراقيني  

تشهد   السياق  هذا  ويف  املتمرسني،  االعضاء  من  ناخب  ألفي  بحدود 

النقابة حاليا حركة غري طبيعية للرتويج للمرشحني حيث بدأ اغلبهم 

منظم،  بشكل  النقابة  جدران  عىل  بهم  الخاصة  البوسرتات  تعليق 

هذه  لتعليق  استثناء  بال  املرشحني  لكل  املجال  النقابة  فسحت  وقد 

بشخوصهم  للتعريف  اكراه  او  ضغوط  دون  ومن  بحرية  البوسرتات 

واملناصب املرشحني لها، وهي منصب النقيب ونوابه االثنني واعضاء 

املراقبة  لجنتي  اعضاء  اىل  اضافة  زمالء،  ستة  من  املكون  مجلسه 

واالنضباط.. وقد خربت نقابة الصحفيني هذه  املمارسة الديمقراطية 

التي ستجري بحسب املخطط لها بأجواء امنية وانسيابية وبمشاركة 

كل الصحفيني املمارسني املجددة هوياتهم.. وتعترب نقابة الصحفيني 

حيث  العريقة  النقابات  من  وهي  املجال  هذا  يف  الرائدة  النقابات  من 

الشاعر  فيها  انتخب  حيث   ١٩٥٩ عام  انتخابات  اول  فيها  بدأت 

وشارك  العراقيني،  للصحفيني  نقيب  كأول  الجواهري  مهدي  محمد 

عام  الفياض  طه  محمد  املنصب  يف  واعقبه  صحفيا   ٤٠ انتخابه  يف 

 ١٩٦٤ عام  حسون  فيصل  اعقبه   ١٩٦٢ عام  انتخابه  واعيد   ١٩٦١

 ١٩٦٨ ١٩٦٧و  عام  بركات  العزيز  عبد  اعقبه  متتالية  دورات  لثالث 

عام  اىل   ١٩٧٠ عام  حمودي  قاسم  سعد  اعقبه  متتاليتني  لدورتني 

 ١٩٧٨ عام  العرب  الصحفيني  اتحاد  رئيس  منصب  شغل  كما   ١٩٨٦

 ١٩٨٨ عام  اىل   ١٩٨٦ عام  انتخب  البرصي  طه  اعقبه   ١٩٩٦ عام  اىل 

اعقبه صباح ياسني عام ١٩٨٨ لغاية عام ١٩٩٢ ثم تسلم النقابة عدي 

صدام حسني لغاية دخول القوات االمريكية العراق وحصل ما حصل 

الصحفيني، حيث  نقابة  ذلك  التحتية حتى شملت  البنى  من دمار يف 

باتت بنايتها خربة منهوبة ومنكوبة لكن ارادة العنارص الخرية كانت 

تعمل يدا بيد إلعمار واعادة عمل النقابة حيث تشكلت هيئة تحضريية 

برئاسة شهيد الصحافة شهاب التميمي وعدد من النخبة الخرية وتم 

خالل فرتة قصرية اجراء اول انتخابات ديمقراطية بعد االحتالل فاز 

الصحفيني  نقيب  بمنصب  ربيع)  (ابو  التميمي  شهاب  الشهيد  فيها 

املأساة  عمق  ورغم  شهيدا  سقط  حيث  طويال  يمهله  لم  القدر  لكن 

لعقت جراحها وتسلم  ان  بعد  لم شملها  النقابة  استطاعت  وشدتها 

رئاسة النقابة الزميل مؤيد الالمي يف انتخابات ديمقراطية وهو من 

مواليد مدينة العمارة وعمل مراسال لعدد من املؤسسات االعالمية، وله 

دعاة  احد  والدويل وهو  والعربي  املحيل  املستويني  حضور متميز عىل 

حرية الصحافة واستقالليتها ومن دعاة حماية الصحفيني ويحظى 

التوفيق يف  الصحفية  نتمنى لالرسة  الصحفيني،  بشعبية واسعة بني 

انتخاباتها ونتمنى للمرشحني الفوز الساحق.. ومن الله التوفيق.
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بعد غيابها فرتة ليست قصرية عن 
الدراما الرمضانية، يبدو أن الفرتة 
لدنيـا  عـودة  ستشـهد  القادمـة 
سمري غانم ولكن بتجربة مختلفة 

تخوضها للمرة األوىل.
بعد خروج املسلسـل من املوسـم 
الرمضانـي فجأة، تتجـه الرشكة 
املنتجة ملسلسـل ”عالـم موازي“ 
لتغيري خطة عرض املسلسـل بعد 
تأجيل عرضه ما يقرب من عامني، 
األمـر الـذي جعـل املنتج هشـام 
حمال يعـرض فكـرة عرضه عرب 
شاشة إحدى املنصات اإللكرتونية 
فورإنهـاء تصويـر حلقاتـه ومـا 
زال األمر قيد الدراسـة لحني إنهاء 
التصوير،حيـث يبقى له ما يقرب 
من نصف حلقات املسلسل إلنهاء 
التصوير، واملسلسل ينتمي لدراما 

الـ15 حلقة.
ويشـارك يف بطولته عمـرو وهبة 
وشـيماء سـيف وأوتاكا وإسـالم 
إبراهيـم، وهـو يعد آخـر األعمال 
الدرامية التي حملت اسـم الراحلة 

دالل عبد العزيز قبل وفاتها.
عـىل صعيـد آخر، مـن املقـرر أن 
تشـارك دنيا سمري غانم يف موسم 
بفيلمهـا  املبـارك  الفطـر  عيـد 
السينمائي الجديد ”تسليم أهايل“، 
الذي كانـت قد أنهت تصويره قبل 
فـرتة عـىل أن ُيعـرض يف موسـم 
السينما القادم، والفيلم يشارك يف 
بطولته هشام ماجد وتدور أحداثه 

يف إطار رومانيس كوميدي.

فيهـا  تطـرح  مـرة  كل  يف 
الفنانـة واملؤثـرة الكويتيـة، 
روان بن حسني، عمالً تحاول 
مـن خالله أن توصل رسـالة 
عميقـة إىل املجتمـع، إيمانـاً 
منهـا بمـدى تأثـري كل منـا 
بحسـب خربتـه ومـن خالل 
القصـص التـي يمتحنهـا يف 

الحياة. 
شـهر  بـأن  منهـا  وإيمانـاً 
رمضـان املبـارك هـو شـهر 
األحبـة  شـمل  ولـّم  الخـري 
والعائلة، طرحت روان أغنية 
اللبنانيـة  باللهجـة  جديـدة 
بعنوان «مشتاق» من كلمات 
وألحان بشار الشطي وتوزيع 

ميشـال فاضل بالتعاون مع 
العالمـة التجاريـة ( أطيـاب 
املرشود ) وهي عالمة تجارية 
عريقـة يف مجال العطور منذ 
التـي  األغنيـة   .١٩٢٥ عـام 
قدمتها بـأداء متقن وأجادت 
فيها تقديم اللهجة اللبنانية، 
تحاكي االشتياق لألحبة الذين 
افرتقوا ألسباب متعددة، بجو 

من الرومانسية. 
لهـم  الغنـاء  إىل  فتشـتاق 
وكل  ألخبارهـم  ولالسـتماع 
خـالل  معهـم  حصـل  مـا 
فـرتة الغيـاب، كمـا تشـتاق 
وضيعهـم  طرقاتهـم  إىل 
والذكريـات الجميلـة. هـذه 

املشـاهد العابقة بإحسـاس 
روان من خالل أدائها لألغنية، 
ترجمه العمل املصور بلوحات 
متناقضـة من نمـط حياتنا 
االجتماعيـة تجمـع مـا بني 
واالحتفاالت  األحبـة  جمعـة 
والفراق  السعيدة  واملناسبات 
بداعـي الهجـرة أو ألسـباب 

أخرى. 
إشـارة أخرياً إىل أن هذا العمل 
الثاني الذي تحرص روان عىل 
تصويره يف لبنان والذي تراه 
بلدها الثاني وتحرتم طاقاته 
اإلبداعيـة يف املجـاالت كافة، 
كما لها تقدير خاص للشعب 

اللبناني.

أصيبـت املمثلة املرصيـة مي عز 
الديـن بحالـة إجهاد شـديد 

مشـاهدها  تصوير  اثنـاء 
«جزيـرة  مسلسـل  يف 
تجسـد  الـذي  غمـام»، 
«العايقـة»،  دور  فيـه 
اضطرت  أنها  خصوصا 
ليومـني  تصـور  أن  إىل 

متتاليني بشـكل متواصل 
مـن دون راحـة، بأمـر من 

القائمـني عـىل العمـل رغبًة يف 
انتهـاء تصويـر املسلسـل يف الوقت 

املحـدد له قبل انتهاء شـهر رمضان، وهو ما 
دفع صنـاع العمل لالسـتعانة بوحدة تصوير 
إضافيـة، حيـث يعمـل حالياً مخرجـان عىل 

تصوير العمـل، لالنتهاء منه يف 
الوقت املحدد، خصوصا أن 
هـذا املسلسـل عىل وجه 
التحديد بـه الكثري من 
التفاصيل والديكورات 
وتـدور  املختلفـة، 
أحداث العمل يف حقبة 
بالعرشينيات  تاريخية 
أي قبـل ١٠٠ عـام من 
اآلن، وأحـداث اجتماعيـة 
مرصيـة قبـل ١٠٠ عـام من 
اآلن، وهـو مـا يتطلـب مجهـود 
مضاعف، ويـرأس وحدة التصويـر اإلضافية 
املخرج إسـالم خـريي، بجانب مخـرج العمل 

األصيل حسني املنباوي.


