
بغداد/ الزوراء:
بحـَث رئيـس مجلـس القضـاء األعـىل 
فائق زيدان، امس األربعاء، مع  السـفري 
السوداني أحمد ابراهيم حسن، إمكانية 
توقيع مذكرة تفاهم قضائية بني البلدين.
وذكر بيان ملجلس القضاء األعىل، تلقته 

”الـزوراء“: أن ”رئيـس مجلس القضاء 
األعـىل فائـق زيدان، اسـتقبل السـفري 
ابراهيـم  العـراق احمـد  السـوداني  يف 
حسـن“.وأضاف، أن ”زيـدان بحث مع 
السفري السوداني إمكانية توقيع مذكرة 

تفاهم قضائية بني البلدين“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـَن وزيـر التعليم العـايل نبيل 
امـس  الصاحـب،  عبـد  كاظـم 
األربعاء، عن تأدية 50 ألف طالب 
للدراسـات  التنافيس  االمتحـان 
العليـا يف 35 جامعة ومؤسسـة 

تعليمية.
وقالـت وزارة التعليـم العـايل يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”وزير 
العلمي  العـايل والبحـث  التعليم 
نبيل كاظم عبـد الصاحب تفقد 
عددا من الجامعات والكليات التي 
التنافسية  االختبارات  احتضنت 
الخاصـة باملتقدمـني اىل العلوم 
واالجتماعية“.وأكـد  اإلنسـانية 
عبد الصاحب أن ”قرابة خمسني 
ألـف طالـب يـؤدون االمتحـان 
وثالثـني  خمـس  يف  التنافـيس 
جامعة ومؤسسـة تعليمية عىل 
التـي  املثبتـة  التوقيتـات  وفـق 
تبـدأ مـن الثامن عرش مـن آيار 
مـن  والعرشيـن  الثانـي  حتـى 

الشـهر نفسه لكل من مجموعة 
العلـوم اإلنسـانية واالجتماعية 
والعلـوم  والهندسـية  والطبيـة 
والبيطرية  والزراعيـة  الرصفـة 
واالقتصاديـة“. واإلداريـة 
خـالل  التعليـم  وزيـر  وشـدد 
القانـون  لكليـات  زيارتـه 
اإلسـالمية  والعلـوم  واآلداب 
وكليـة  العراقيـة  الجامعـة  يف 
الرتبيـة األساسـية يف الجامعـة 
”مراعـاة  عـىل  املسـتنرصية 
الجامعيـة  البيئـة  متطلبـات 
ومسـاحاتها الخـرضاء يف ضوء 
املحددات املعيارية املسؤولة عن 
جودة األداء املؤسـيس واالعتماد 
األكاديمـي وتمكـني الطلبة من 
أداء االختبـارات بالشـكل الـذي 
يحقق أهدافهـا ويلبي الطموح 
العلمـي للمتنافسـني عىل حجز 
مقاعد الدراسـات العليا يف ضوء 
لـدى  املعتمـدة  القبـول  خطـة 

الجامعات“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت الدائرة االعالمية ملجلس النواب، تسمية 
رؤساء 8 لجان نيابية.وقالت الدائرة اإلعالمية 
ملجلـس النـواب يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: 
ان ”لجنـة الزراعة وامليـاه واألهـوار النيابية 
اختـارت النائب ثائر مخيف الجبوري رئيسـاً 
للسـن والنائبـة سـناء عـودة اللهيبـي نائباً 
أول، فيما اختارت النائب موفق شـهاب نائباً 
ثانياً“.كما اختارت لجنة األقاليم واملحافظات 
النيابية النائب وصفي العايص رئيسـًا للسن 
والنائب كوردو عمـر نائباً أول، فيما اختارت 
النائب محمد حسـن الشـمري نائبـاً ثانياً“.

يف حـني اختـارت لجنـة الثقافـة والسـياحة 
واآلثار واإلعـالم النيابية، النائـب فاروق حنا 
رئيسـاً للسـن، والنائب سـميعة الغالب نائباً 
أوَل والنائبـة سـوزان منصـور نائبـاً ثانيـاً.

كذلك، أختارت لجنة الصحـة والبيئة النيابية 

النائبة لقاء ال ياسـني رئيسـاً للسن والنائبة 
اسـماء العاني نائبا أوال، فيما أختارت النائب 
ماجـد شـنكايل نائبـا ثانيا.وايضـا أختـارت 
لجنة الشـباب والرياضة النيابية النائب جبار 
رمضـان لفته رئيسـاً للسـن والنائـب جياي 
تيمور نائبا أوال، فيما أختارت النائب محمود 
خلف العبيـدي نائبا ثانيا.كمـا اختارت لجنة 
االوقاف والعشائر النيابية، محمود املشهداني 
رئيسـاً للسـن، ومحمد الصيهود نائباً.كذلك، 
أعلنت الدائـرة االعالمية ملجلـس النواب، عن 
اختيار النائب رشيف سـليمان رئيسـا للجنة 
الهجـرة واملهجريـن واملصالحـة املجتمعيـة 
التخطيـط  لجنـة  اختـارت  النيابية.كمـا 
االسرتاتيجي والخدمة االتحادية النيابية امل 
طعمـة رئيس السـن، وبدرية ابراهيم رشـيد 
نائباً.واضافـت ان ”ذلـك تم برئاسـة النائب 

االول لرئيس املجلس حاكم الزاميل“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار النفط بأكثـر من دوالر 
للربميـل يف املعامالت اآلسـيوية املبكرة، 
امـس األربعـاء، مدعومـة بآمـال تعايف 
الطلـب يف الصـني مـع تخفيـف البـالد 
تدريجيـا لبعـض أشـد قيـود مكافحـة 
كوفيـد- 19. وارتفعـت العقـود اآلجلـة 
لـخام برنت 1.15 دوالر أو واحدا يف املئة 
لتصـل إىل 113.08 دوالر للربميل بحلول 
السـاعة 00:42 بتوقيـت غرينتش. كما 

ارتفعـت أسـعار العقـود اآلجلـة لـخام 
غرب تكساس (الخام األمريكي الوسيط) 
1.62 دوالر أو 1.4 يف املئـة لتسـتقر عند 
114.02 دوالر للربميـل معوضـة بعض 
خسائرها بعد تراجع األسعار بنحو 2 يف 

املئة يف الجلسة السابقة، وفقا لرويرتز.
وذكرت مصادر يف السوق نقال عن بيانات 
من معهـد البرتول األمريكـي الثالثاء أن 
مخزونـات الخـام والبنزيـن األمريكيـة 

انخفضت يف األسبوع املايض.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكـدِت اللجنـة القانونيـة النيابيـة 
عدم وجود خالفات سياسـية حيال 
ترشيـع قانون تجريـم التطبيع مع 
ارسائيـل، ويف حـني بينت االسـباب 
املوجبة لـه واكدت وجـود عقوبات 
قاسـية عـىل املخالفـني للقانـون، 

اشـارت اىل عدم الخـوض بموضوع 
الـدول العربيـة املطبعة.وقال عضو 
اللجنة القانونية النيابية، مصطفى 
حديـث  يف  الجميـيل،  العرسـان 
لـ“الزوراء“: ان“ هنـاك توجها من 
كل الكتـل السياسـية إلصـدار قرار 
او ترشيـع لتجريـم التعامـل او أي 

عالقـات مسـتقبلية مع ما يسـمى 
الكيان الصهيونـي واملعروف بدولة 
ارسائيل سواء عىل مستوى الحكومة 
العراقية او املسؤولني او املحافظات 
او حتـى العراقيـني بـكل صنوفهم 
مواطنـني  او  تجـارا  كانـوا  سـواء 
عاديني“.واضاف ”هذا القانون جاء 

حتى تكون االمـور واضحة للجميع 
وال تختلـط االوراق عىل املسـؤولني 
واملواطنني ويكـون القانون واضحا 
ولـه عقوبـات يتحمل مسـؤوليتها 
كل مـن يتعامـل مـع هـذه الدولة، 
وخاصة عىل املؤسسـات الحكومية 
او املسـؤولني يف الدولـة العراقية“. 

وعن االسباب املوجبة لهذا القانون، 
قـال ”االسـباب املوجبة هـي وجود 
الفلسـطينية وهذا  احتالل لألرايض 
معـروف لـدى الجميـع واضطهاده 
للشـعب الفلسـطيني وهـو شـعب 

عربي يقتل.

بغداد/ الزوراء:
أكـدْت رئيـس بعثـة االمـم املتحـدة يف 
العراق جينني بالسـخارت، أن التصحر 
يف العراق يعد مصـدر قلق رئيس، فيما 
لـدى  غائبـة  «الرغبـة  أن  إىل  أشـارت 
السياسـيني العراقيـني يف التوصـل إىل 
اتفاق ينهي األزمة السياسية» يف البالد.
وقالـت بالسـخارت يف إحاطتهـا امام 
مجلس األمن الدويل، تابعتها «الزوراء»: 
ان «العواصـف الرتابيـة الحالية تفوق 

بكثري مـا شـهده العراق يف السـنوات 
األخـرية»، مبينة أنه «ال تـزال الجوانب 
السلبية من الحياة السياسية العراقية 
تعيد نفسـها يف حلقة مستمرة عىل ما 
يبدو من سياسـة املحصلة الصفرية».

وعدت املبعوثة أن « تجاهل االحتياجات 
األساسية للشعب العراقي أمر واضح».

وأضافـت، «مازال العراقيـون بانتظار 
طبقة سياسية تسعى بدالً عن االكتفاء 
بمعارك السلطة التي عفا عليها الزمن 

إىل أن تشـمر عـن سـواعدها إلحـراز 
تقـدم بتحقيـق القائمـة الطويلة من 
األولويـات املحلية املعلقـة يف العراق».
وأشـارت إىل أن «االنقسـامات يف إقليم 
كردسـتان مسـتمرة يف وبشكل أوضح 
مـن السـابق،وتعمقت ممـا أثر سـلباً 
«دول  أن  مبينـة  اإلقليـم»،  سـكان  يف 
الجـوار تنتهـك سـيادة العـراق وأمـن 
أراضيه».واكـدت أن «العراق يفتقر إىل 
آلية لحل الخالفـات بني بغداد وأربيل».

وتابعـت: أن «دبلوماسـية الصواريـخ 
أفعـال متهورة»، مشـددة عىل األهمية 
البالغة لتأكيد سلطة الدولة. ولفتت إىل 
أن «االفتقـار إىل آليات تنسـيق وتنفيذ 
واضحـة وهيمنـة املصالـح الحزبيـة 
للمفسـدين يعوق  املسـتمر  والوجـود 
بشـكل كبـري إحـراز تقـدم ملموس يف 
مراقبـني  «نرشنـا  سـنجار»، مؤكـدة 

دوليني يف قضاء سنجار».

موسكو/ متابعة الزوراء:
مـَع تصاعـد التوتر الـرويس األوروبي، اسـتعرت 
خـالل السـاعات املاضيـة حـرب طرد السـفراء.

قالـت روسـيا إنها قررت طـرد مـا مجموعه ٨٥ 

من موظفي سـفارات كل من فرنسـا وإسـبانيا 
وإيطاليا ردا عىل تحركات مماثلة لتلك الدول، مما 
يسـلط الضوء عىل األرضار التي لحقت بالعالقات 
مع أعضاء االتحاد األوروبي البارزين منذ أن شنت 

حربها عىل أوكرانيا.فقد استدعت وزارة الخارجية 
الروسية، السـفري اإليطايل لدى موسكو جورجيو 
سـتاراس، إلبالغه بإجراءات جوابيـة عىل خلفية 
طـرد رومـا لدبلوماسـيني روس يف وقت سـابق. 

وأبلغـت الخارجية السـفري بطرد ٢٤ دبلوماسـياً 
أعلنـت طـرد ٢٧  كإجـراء مماثل.كمـا  إيطاليـاً 

إسبانياً، و٣٤ دبلوماسياً فرنسياً.
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ليبيا / متابعة الزوراء:
بـدأْت حكومـة ”االسـتقرار“ املكلّفـة مـن 
الربملـان بقيـادة فتحـي باشـاغا، مهماتها 
رسـميا مـن مدينـة رست الواقعـة وسـط 
البـالد امـس األربعاء، بعد فشـل محاوالتها 
وتسـلم  طرابلـس  للعاصمـة  الدخـول  يف 
السـلطة من حكومـة عبد الحميـد الدبيبة، 
معلنة عودة ليبيا رسـميا إىل مربع االنقسام 
السـيايس والجغرايف، رغم املحاوالت األممية 
والدوليـة العديـدة لتفادي هذا السـيناريو.
يف  سـترشع  حكومتـه  إن  باشـاغا،  وقـال 
العمـل انطالقـا مـن رست كعاصمـة بديلة 

بـدال مـن العاصمـة طرابلس، وذلـك بعدما 
فجرّت محاولـة دخولـه إىل العاصمة، قتاال 
بني امليليشـيات املسلّحة املوالية له واألخرى 
الداعمـة لعبد الحميد الدبيبـة، الذي يرفض 
التنازل عن السـلطة قبل إجراء انتخابات يف 
بالده، مما أجربه عـىل الخروج منها.وبذلك، 
تجد ليبيا نفسـها مرة أخرى أمام انقسـام 
إداري جديد بني عاصمتني وتقسيم لألرايض، 
ويف ظـل حكومتني متنافسـتني تدعّيان كل 
منهما أنهـا الحكومة الرشعيـة، كما كانت 
بـني عامـي 2014 و2021، وسـط غموض 

بشأن املسار الذي تسلكه.

أنقرة/ متابعة الزوراء:
ُبعيـد تقديـم كل من فنلندا والسـويد رسـمياً ، طلبهما 
لالنضمام إىل حلف شمال األطليس، كررت تركيا موقفها 
الرافض.فقد اعترب الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، 
أن الناتـو مهمتـه حماية األمـن واالسـتقرار يف العالم، 
وأن بـالده لـن تقبـل انضمـام دول ”تدعـم اإلرهـاب“.
وقـال يف كلمة ألقاها أمام نواب حزبـه يف الربملان، امس 
األربعـاء: ”ال يمكننـا أن نوافق عىل ضـم دول إىل الناتو 
ترفض تسـليمنا إرهابيني“، بحسـب ما أفـادت فرانس 
برس.كمـا أوضـح قائـًال ”من غـري املقبـول دعم حزب 
العمـال الكردسـتاني وطلب دعـم العضويـة“.إىل ذلك، 
أضاف أن أنقرة تتوقع من حلفائها يف الناتو تفهم ودعم 

حساسياتها. وكرر مطالبه بتسليم ”إرهابيني“ تؤويهم 
السـويد، مؤكدا أن استوكهولم لم ترد عىل هذه املطالب.
كذلـك، حـذر الرئيس الرتكـي مجـددا مـن أن املوفدين 
السـويدي والفنلندي اللذيـن تم اإلعالن عن إرسـالهما، 
االثنني، إىل أنقرة، ليسـا موضع ترحيب، داعيا إياهما إىل 
”عدم تكبـد العناء“.وتتهم تركيا البلدين بتقديم مالذات 
آمنة لعنارص من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه 
إرهابيـاً، فضالً عن مواطنني أتراك من أنصار رجل الدين 
املعـارض فتح اللـه غولن.وكانت قناعـة كل من فنلندا 
والسـويد باالنضمام إىل الحلـف الدفاعي تعمقت مؤخرا 
جـراء الدخول الرويس إىل أوكرانيـا، بالتزامن مع ارتفاع 

التأييد الشعبي لها يف البلدين خالل األشهر املاضية.

b‰mäÜbjfl@fiÏy@ÚÓébÓè€a@ÙÏ‘€a@k‹Àc@…fl@Òãíbjfl@7À@p¸bóma@|nœ@Z@@@@@@@@@Ä€@›‘nèfl@kˆb„
ÚflÏÿ®a@›Óÿìn€@µ‹‘nèæa@laÏ‰€a@…fl@äb†�a@—€b•@Êaá»jnèÌ@Ê˝‹´

الزوراء/ حسني فالح:
فتـح  عـن  مسـتقل  نائـب  كشـَف 
اتصـاالت غري مبـارشة بـني تحالف 
النـواب املسـتقلني والقوى الناشـئة 

مـع أغلـب الكتـل السياسـية حول 
املبـادرة التـي طرحت للخـروج من 
االزمـة السياسـية، وفيمـا اسـتبعد 
محلـالن سياسـيان تحالـف االطار 

املسـتقلني  النـواب  التنسـيقي مـع 
لتشـكيل الحكومـة، حذرا مـن تأزم 
املشـهد السـيايس بعد خطاب السيد 
النائب  مقتدى الصـدر األخري.وقـال 

حديـث  يف  جاسـم  عامـر  املسـتقل 
لـ“الزوراء“: ان املبادرة التي اطلقها 
النواب املستقلني والحركات الناشئة 
تلقت تجاوبا وترحيبا من قبل بعض 

القوى السياسية ، مبينا ان املستقلني 
لم يتلقوا رسائل رسـمية من القوى 

السياسية حول املبادرة.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعْت 
الدينار العراقي، امس االربعاء، يف البورصة الرئيسة 
الكفاح  بورصة  إن  مصدر  وقال  بغداد.  بالعاصمة 
والحارثية املركزية ، سجلتا ١٤٨٢٠٠ دينار عراقي 
اسعار  سجلت  فيما  أمريكي،  دوالر   ١٠٠ مقابل 
عراقياً  ديناراً   ١٤٨٠٥٠ الثالثاء  صباح  البورصة 
اسعار  أن  إىل  وأشار  أمريكي.  دوالر   ١٠٠ مقابل 
البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٧٥٠ ديناراً عراقياً 
لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 

١٤٧٧٥٠ ديناراً عراقياً لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

@›vèm@ä¸Îá€a@äb»éc
ÜaáÃi@¿@b–Ó–†@b«b–mäa

@Òã◊âfl@…Ó”Ïm@ÚÓ„bÿflg@szjÌ@ÊaáÌå
ÊaÜÏè€aÎ@÷aã»€a@µi@ÚÓˆbõ”@·Áb–m

bÓ‹»€a@pbéaäá‹€@Ôèœb‰n€a@Êbznfl¸a@ÊÎÜ˚Ì@k€b†@—€c@50@Z·Ó‹»n€a@ãÌåÎ

ÚÓibÓ„@Êbß@8@ıbé˙ä@Ô‡èÌ@laÏ‰€a@ê‹™

@aä¸ÎÜ@113@Ä€a@Û�ÉnÌÎ@…–mãÌ@o„ãi
áyaÏ€a@›Ófl5‹€

@µn‡ñb«@›√@¿@áÌáu@‚bè‘„a@NN@bÓjÓ€
ÚÓ«ãì€a@b‡Ë‰fl@›◊@ÊbÓ«ám@µnflÏÿyÎ

@ùœã„Î@lbÁä�a@Êb‡«ám@áÌÏè€aÎ@aá‰‹‰œ@ZÊbÀÎÜäc
Ïmb‰‹€@b‡Ë‡ö

äÎá€bi@‚ÏÓ€a@Új‹�€a@“b‘Ì¸@Û»èÌ@·éb‘€aÎ@k»ì€a@¿@ıb‰Óæa@—ÓõÌ@ıaäÎç€a

Úz‰æa@Òäb‡néa@…ÌåÏmÎ@‚˝«�a@pbÓ‹◊@Ô∞ãÇ@lbèn„a@ÚÓ€e@Û‹«@“ãìÌ@Ôfl˝€a@NN@äÏó€bi8@ô
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 ÜaáÃi@Ú„bflc@ÊÎ˚í@7Óèni@áé˛a@äb‡«@—‹◊
@ÒãÁb√@ZÚ‡ñb»€a@Ú„bflc@Âfl@Ô‡√bÿ€a
@Ú€Ïj‘fl@7À@ÚÌäÎãæa@pbflbyç€a
ÜaáÃi@Î6∑@ıáj€a@k∞Î

بغداد/ الزوراء:
أكـَد رئيس الـوزراء مصطفـى الكاظمي، 
الزحامـات  ظاهـرة  ان  األربعـاء،  امـس 
املروريـة غـري مقبولـة، وفيما شـدد عىل 
رضورة البدء بمـرشوع مرتو بغداد، كلف 
عمار األسدي بتسيري شؤون أمانة بغداد.
وقال الكاظمـي يف كلمة له خـالل زيارته 
ملبنى أمانة بغداد يف بيان تلقته «الزوراء»: 
أن «بغـداد عاصمة السـالم، وأول جامعة 
كانت يف بغداد عىل ضفاف نهر دجلة، وهي 
املدرسـة املسـتنرصية»، مبينـًا أن «بغداد 
اليوم تعيش معاناة كبرية وإهماالً واضحاً 

عـىل الرغم من الدعـم الحكومي للنهوض 
بواقـع العاصمة».وتابـع «يصيبنا الحزن 
واأللـم حـني نـرى واقـع عاصمتنـا بهذا 
الشكل، وهذا التقصري يمتد لسنوات، وهو 
أمر ال يليـق بنا جميعاً كمسـؤولني؛ لذلك 
يجـب أن يكون هنـاك جهد اسـتثنائي يف 
بغداد لخلق بيئة اجتماعية، وخدمات بلدية 
مستقرة؛ مما ينعكس بشكل إيجابي عىل 
كل مفاصـل الحياة».وخاطـب الكاظمي 
الكادر املتقدم المانة بغداد بالقول»لقاؤنا 

بكم اليوم مبني عىل الرصاحة.

›Óˆaãég@…fl@…Ój�n€a@·Ìã§@ÊÏ„b”@…Ìãìm@Êdìi@ÚÓébÓé@pbœ˝Ç@¸@Z@@@@@@@@@@Ä€@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ„Ï„b‘€a
µ»j�æa@Û‹«@ÚÓéb”@pbiÏ‘«@ÜÏuÎ@pá◊c

بغداد/ الزوراء:
حذَر مرصف الرافدين زبائنه من التعامل مع املواقع الوهمية التي تنرش معلومات عن السلف 
أن» هناك روابط  «الزوراء»:  تلقته  له  بيان  للمرصف يف  اإلعالمي  املكتب  والقروض.وأوضح 
السلف  منح  عن  بالرتويج  تقوم  االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل  انترشت  وهمية  ومواقع 
والقروض للموظفني ومنتسبي الدفاع والداخلية واملتقاعدين من خالل نرشها روابط وارقام 
هواتف غري صحيحة لقاء مبالغ مالية وتقديم وعود لهم برفع مبلغ السلفة يف حسابهم».
ودعا املرصف اىل عدم التعامل مع هؤالء الذين يقومون برسقة البيانات واملعلومات الخاصة 
باملواطنني وعدم االفصاح عنها ألي جهة تالفياً للرسقة وان املرصف يخلو مسؤوليته وعالقته 
باي جهة تدعي اعتمادها من قبله يف الرتويج عن السلفة».واوضح البيان ان» الجهة الوحيدة 

املعتمدة يف التقديم عىل السلف هي فروع املرصف حرصا املنترشة يف بغداد واملحافظات «.

@¡iaÎä@…fl@›flb»n€a@Âfl@äâ±@ÂÌáœaã€a
—‹è€a@|‰fl@Ô«ám@ÚÓ‡ÁÎ@…”aÏflÎ

@@@2ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m



@ÚÌäÎãæa@pbflbyç€a@ÒãÁb√@ZÚ‡ñb»€a@Ú„bflc@Âfl@Ô‡√bÿ€a
ÜaáÃi@Î6∑@ıáj€a@k∞Î@Ú€Ïj‘fl@7À

ÜaáÃi@Ú„bflc@ÊÎ˚í@7Óèni@áé˛a@äb‡«@—‹◊

بغداد/ الزوراء:
أكـَد رئيـس الـوزراء مصطفـى 
ان  األربعـاء،  امـس  الكاظمـي، 
ظاهـرة الزحامـات املرورية غري 
مقبولة، وفيما شدد عىل رضورة 
البدء بمرشوع مرتو بغداد، كلف 
عمار األسـدي بتسـيري شـؤون 

أمانة بغداد.
لـه  كلمـة  يف  الكاظمـي  وقـال 
خـالل زيارته ملبنى أمانـة بغداد 
أن  «الـزوراء»:  تلقتـه  بيـان  يف 
«بغـداد عاصمـة السـالم، وأول 
عـىل  بغـداد  يف  كانـت  جامعـة 
ضفاف نهر دجلة، وهي املدرسة 
املسـتنرصية»، مبينـًا أن «بغداد 
كبـرية  معانـاة  تعيـش  اليـوم 
وإهمـاالً واضحاً عـىل الرغم من 
الدعـم الحكومي للنهوض بواقع 

العاصمة».
الحـزن واأللم  وتابـع «يصيبنـا 
حـني نـرى واقع عاصمتنـا بهذا 
الشـكل، وهـذا التقصـري يمتـد 
لسـنوات، وهـو أمر ال يليـق بنا 
جميعـاً كمسـؤولني؛ لذلك يجب 
أن يكـون هناك جهد اسـتثنائي 
يف بغـداد لخلق بيئـة اجتماعية، 
وخدمـات بلديـة مسـتقرة؛ مما 
ينعكـس بشـكل إيجابي عىل كل 

مفاصل الحياة».
وخاطب الكاظمي الكادر املتقدم 
المانة بغـداد بالقول»لقاؤنا بكم 
اليوم مبني عـىل الرصاحة، وهو 
وتأهيـل  لبنـاء  فرصـة جديـدة 
أرى  أن  ويؤسـفني  العاصمـة، 
بغـداد بهذا الحال من الزحامات، 
وتأثري التخطيط العبثي ألصحاب 
النفـوذ، ممـا تسـبب يف ارتفـاع 
مناطـق  يف  العقـارات  أسـعار 
معينـة من املدينة»، مشـددا عىل 
«أهمية أن نعيد تنظيم املشاريع، 
وأن نعمل عىل رفع املظاهر التي 
ال تليـق بعاصمـة عريقـة مثـل 

بغداد». 
وبني «كنا نأمل مـن أمانة بغداد 
أن تـؤدي واجبهـا وتطلق حملة 
موازيـة لتنظيـف الشـوارع بعد 
العواصـف الرتابيـة التـي مـرت 

مؤخراً».
وعن معامالت املواطنني والفساد 

املايل واالداري، أكد رئيس الوزراء 
انـه «مـن املعيـب جـداً أّال يتـم 
إنجـاز معامالت املواطنني إال من 
خـالل دفع الرشـاوي، واملطلوب 
هو العمـل عىل األتمتـة يف دوائر 
أمانة بغداد للقضاء عىل الفسـاد 
وتقديـم الخدمـات بنحـو أرسع 
وأكرب»، موضحا «اننا نأسـف ان 
نرى نصب الحرية وسـاحة األمة 
بهـذا الوضع، فيجـب العمل عىل 
مدار ٢٤ سـاعة لتأهيله وهذا ما 

وجهنا به حالياً ونعمل عليه».
ولفـت إىل أن «جميـع التقاريـر 
التـي كانت ترفع من أمانة بغداد 
غـري صحيحة عندمـا ندقق بها، 
ويجـب أن يجري العمـل بصدق 
املرفوعـة  التقاريـر  تكـون  وأن 
دقيقـة»، الفتـا اىل ان «ظاهـرة 
الزحامـات املرورية يف بغداد غري 
مقبولة، وهناك بعض السيطرات 
األمنيـة أضحت تشـكل وسـيلة 

إعاقة».
وأكمل الكاظمـي «أجري جوالت 
يومية وأرى أن بعض السيطرات 
يحتـاج املواطـن سـاعة ونصف 
لعبورهـا، فكيـف سـتكون ثقة 
املواطن بالقانون»، مشـددا عىل 
«العمـل لتفعيـل أشـارات املرور 
يف شـوارع بغداد، إليجـاد تنظيم 

للمـرور بشـكل قانونـي وتقليل 
الزحامات».

واعرب الكاظمي عن اسـفه «أن 
يتحول شارع الرشيد إىل منطقة 
صناعيـة، وأن ال يتم التمييز بني 
املناطق الشعبية واملناطق األخرى 
يف بغداد»، موضحا ان «هذا األمر 

يحتاج إىل إعادة تنظيم».
ودعـا الكاظمـي كل املحافظات 
السـاندة  والجهـات  والـوزارات 
«للخروج إىل الشـوارع واستنفار 
الجهود لتنظيف األزقة واألشجار 
من مخلفات العواصف الرتابية»، 
الفتـا اىل «اهمية إعداد دراسـات 
تلـك  ملوضـوع  الحلـول  إليجـاد 

العواصف».
وأكد «اتخذنا قراراً بعدم استثمار 
إىل  وتحويلـه  الرشـيد  معسـكر 
متنزهـات عامـة، ووجهنا أيضاً 
بحماية ما تبقى من املسـاحات 
الخرضاء يف بغداد، وكذلك وجهنا 
بوضـع قواعـد عمل غـري قابلة 
لالجتهاد وتوحيد العمل بني دوائر 
البلديـة، ويف ذات الوقت ال يمكن 
البريوقراطيـة»،  عـن  السـكوت 
مشـريا اىل «االستمرار عىل تقديم 
ألمانـة  مبـارش  بشـكل  الدعـم 
بغداد، وسـيكون مبدأنا الحقوق 
والواجبـات والعمـل عـىل تغيري 

سمعة األمانة».
وعـرب عـن شـكره عـىل «العمل 
املنجـز يف شـارع املتنبي، ونوجه 
بالعمـل عـىل تكـرار التجربة يف 
شوارع ومناطق بغداد األخرى»، 
موضحا ان «مرشوع مرتو بغداد 
يعد مـن املشـاريع املهمـة التي 
تحتاجها العاصمة، ويجب البدء 
بـه بأرسع وقـت، وأيضـاً العمل 
بمرشوع النقل النهري، بطريقة 
تليـق باملواطنني من خالل توفري 

محطات وقوف منظمة».
ودعا الكاظمـي جميع املواطنني 
إىل «تقديـم شـكاواهم إىل مكتب 
رئيس الوزراء، حول املسـاومات 
ودفع الرشـاوي التي يتعرضون 
لهـا»، مؤكـدا انـه «سـيتم فتح 

تحقيق بشأنها».
من جهتـه، أعلنت أمانـة بغداد، 
عـن تكليف الوكيـل البلدي عمار 

األسدي بتسيري شؤون أمانة. 
وذكر بيـان ألمانة بغـداد، تلقته 
«الـزوراء»: أن «رئيـس الـوزراء 
مصطفـى الكاظمـي كلف عمار 
البلدي  مـوىس األسـدي الوكيـل 

بتسيري شؤون أمانة بغداد».
أن «الكاظمـي خـول  وأضافـت 
اإلداريـة  الصالحيـات  األسـدي 

والقانونية كافة».

بالنظر لعدم حصول راغب
علنية  مزايدة  إجراء  عن  الخاص  النقل  إلدارة  العامة  الرشكة  تعلُن 
لتأجري املشيدات ادناه يف محافظة (ميسان) يف اليوم (الخامس عرش) 
تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ املعدل، والرشوط التي يمكن الحصول عليها من 

قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار غري قابل للرد.
يف  الرشكة  قسم  يف  عرش  الحادية  الساعة  يف  الحضور  الراغبني  فعىل 
من  ذمته  براءة  يؤيد  كتاباً  املزايد  يقدم  ان  عىل  (ميسان)  محافظة 
الرضيبة معنون اىل (الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص ) وهوية االحوال 
املدنية وشهادة الجنسية او (البطاقة الوطنية املوحدة) وبطاقة السكن 
(النسخ االصلية) ويدفع التأمينات القانونية البالغة ٢٠٪ مرضوبا يف 
عدد سنني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
خدمة بنسبة ٢٪، وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سنني العقد 
ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم 

التايل.

مدة االيجار سنتان ... يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة.
عبد العظيم عبد القهار جاسم
        املدير العام / وكالة
     رئيس مجلس االدارة
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وبالرشوط التالية :-
١- يتم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠ مائتان وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد او تحويل ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص 
لرشكتنـا (مـرصف الرافدين) الفرع الرئييس ورقم الحسـاب هو (٩٠٩٥٦) إال يف حالة إلغاء الطلبية من قبـل رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز 

بعد تقديم طلب من قبله.
٢- يتم فتح العروض الفنية والتجارية يف آن واحد (يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق) ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباإلمكان 

حضور ممثيل الرشكات اىل مقر رشكتنا عند الساعة العارشة من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة (٣١) ادناه.
٣- يتم تقديم االسـعار بعملة الـدوالر- يورو- دينار عراقي (DPP + بوليصة تأمني لصالح رشكتنـا واصل بغداد/مخازن مصفى الدورة) 

وتكون االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
٤- يتم تقديم عرضني مغلقني (فني وتجاري) منفصلني مثبت عليهما رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقعني من قبل املدير العام 
او املدير املفوض مع تثبيت االسـم الكامل وعليهما ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف اسـتعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسـل 

مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني.
٥- يجب تحديد فرتة نفاذية العرض ضمن العرض الفني وكذلك تثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض التجاري وكذلك تحديد تاريخ نفاذية 

التأمينات االولية يف كال العرضني ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن (١٢٠ يوماً).
٦- سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن ٢٠٪ من الكلفة التخمينية املخصصة ألغراض االحالة.

٧- ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء (الفني والتجاري) مع املرفقات .
٨- عىل الرشكات الراغبة باملشـاركة (اجنبية، عربية، عراقية) تقديم كافة املستمسـكات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة (شـهادة 
تأسـيس حديثـة ونافذة ومصدقة حسـب االصـول من السـفارة او القنصلية او امللحقيـة التجارية العراقية يف بلد الرشكة، ومن مسـجل 
الرشكات للرشكات العراقية، براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب تتضمن الرقم الرضيبي-املوقف املايل متمثل بحسابات ختامية 
رابحة آلخر سـنتني مالية- الهوية التجارية النافذة- هوية تصنيف مقاولني الخاصة برشكات املقاولة) مع تقديم االعمال املماثلة صادرة 
من قبل جهات التعاقد املعنية (قطاع عام) قبل رشاء الطلبية او ترفق مع العرض املقدم يف حال عدم تقديمها سابقا، وان يكون الحد االدنى 
لـرأس مال الرشكة (٢٠٠٠٠٠٠) اثنان مليون دينـار عراقي وال يقل الحد االدنى لرأس مال الرشكة املحدودة عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار 

وال يقل الحد االدنى لبقية الرشكات عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار عراقي.
بخصوص الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسكات التالية:-

- نسخة واضحة من شهادة تأسيس الرشكة او املكتب مصادق عليها اصوليا من ملحقياتنا التجارية يف بلد التأسيس مع نسخة مرتجمة 
باللغة العربية لشهادة تأسيس الرشكة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة .

- نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الرشكات (مصادق اصوليا).
٩- يتـم تقديـم تأمينات اولية وحسـب املبالـغ املثبتة امام كل طلبية يف االعالن اعـاله من قبل مقدم العطاء او احد املسـاهمني يف الرشكة 
وحسـب التعليمات وترفق مع العرض التجاري (خطاب ضمان او صك مصدق او سـفتجة) نسـخة اصلية. تعتمد جميع املصارف داخل 
بغـداد عـىل ان يكـون خطاب الضمان املقـدم داخل املنصـة االلكرتونية وإذا لم يكن خطـاب الضمان داخل املنصة يهمل العطاء وحسـب 
تعليمـات البنـك املركزي وتطلق هذه التأمينات يف حالة عـدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها تأمينات اولية ويجب 

ان تكون هذه التأمينات نافذة ملدة ال تقل عن (١٢٠) يوماً وتهمل العروض إذا كانت التأمينات عىل شكل سويفت. 
١٠- تحديد فرتة التنفيذ بااليام وال يجوز تثبيت عبارة (من-اىل).

١١- رشوط الدفع/ اعتماد مستندي غري مثبت وغري قابل للنقض او التحويل تطلق املستحقات (١٠٠٪) بعد استالم املواد كاملة ومطابقة 
للمواصفـات يف مصفـى الـدورة ويمكن االتفاق عىل نسـب اخرى مقابل كفالة مرصفية ضامنة ويتم احتسـاب اسـعار جميع العطاءات 
ألغراض املفاضلة عىل اسس موحدة بموجب نرشة البنك املركزي العراقي يوم الفتح. يكون الدفع بالدينار العراقي للرشكات العراقية ويتم 

احتساب االسعار عىل اساس سعر الرصف ١٤٥٠ دينار عراقي لكل دوالر امريكي.
١٢- تفـرض غرامة تأخريية عىل املجهز ال يتجاوز حدها األعىل نسـبة ١٠٪ من مبلغ عقـد يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة 

يف العقد.
١٣- تقدم التأمينات النهائية عىل شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ (حرصا) للعقد بنسبة (٥٪) خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ 
بكتـاب اإلحالـة وقبـل توقيع العقد ومن احـد املصارف الواردة يف الفقرة رقـم (٩) خالل مدة ال تتجاوز (١٤) يومـا ويف حالة التأخر تهمل 
اإلحالـة ويحـال املجهز إىل لجنة الناكلني. وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد أو تمديده عند تمديد فرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان، 
يف حالـة وجود (فرتة ضمان) تطلق كفالة حسـن األداء بعد اسـتالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعـد انجاز املجهز كافة التزاماته 

املنصوصة يف العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا.
١٤- الشـحن للمواد دفعة واحدة ( يتم حجز نسـبة (١٠٪) من قيمة العقد الكلية ( للمبالغ املتحققة ) ال تعاد اىل املجهز إال بعد جلب براءة 
ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل ٣٠ يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة). الشحن للمواد عىل شكل دفعات 

( يتم حجز نسـبة (٢٫٧٪ من كل دفعة ( للمبالغ املتحققة ) لكون تسـديد املستحقات عىل شكل دفعات ويتم حجز نسبة (١٠٪) من قيمة 
الدفعـة االخـرية التعاد اىل املجهز إال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل ٣٠ يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسـالها 

اىل الهيئة املذكورة).
١٥- تستقطع نسبة (٠٫٠٠٣) من مبلغ العقد کرسم طابع. 

١٦- ال ترصف اي مستحقات اىل املجهز إال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي.
١٧- سيتم استقطاع (١٠٠٠) الف دينار عراقي كرسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال.

١٨- سيتم استقطاع مبلغ اجازة االسترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية 
العراقية للمواد الكيمياوية حرصاً.

١٩- االلتزام بتقديم شهادة املنشأ من الرشكة املصنعة للمواد، فاتورة بيع ووثيقة التأمني باسم املجهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية 
التجارية العراقية او السفارة يف الخارج (بلد املنشأ , املجهز , الشحن).

٢٠- سـيتم اسـتقطاع مبلغ االجور البيئية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة الصحة والبيئة (بالنسبة لطلبيات املواد 
الكيمياوية).

٢١- ال يجوز ملقدم العطاء شطب أي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه.
٢٢- منشـأ املواد ينبغي أن يحدد يف العرض ويكون من ضمن املناشـئ املطلوبة وثابت (لن يتغري ألي سبب كان) مع تحديد طريقة وميناء 

الشحن ونقطة الدخول.
٢٣- يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل (الدولة - املدينة - الشـارع - البناية - العنوان الربيدي والهاتف) واسـم املدير العام للرشكة او من 

يخولهم يف العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض.
٢٤- تقديم شهادة فحص طرف ثالث من احدى الرشكات التالية:

(.SGS,TUV Rheinland , INTERTEK GLOBAL , Rina , ATG , Bueau Veritas , AL-rookal Co. for engineering Insp .Ltd)
٢٥-  تقديـم كتـاب تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من وزارة الخارجية او السـفارة أو القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنشـأ 

(نسخة اصلية) وحسب التعليمات لطلبيات ( تجهيز املواد املتخصصة).
٢٦- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن مقدارها ( ١٥٠ دوالر ).

٢٧- تطبيـق القوانـني والتعليمـات املعمول بها يف العراق يف حالة وقـوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكـون النزاع خاضعا لوالية 
القضـاء العراقـي مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسـنة ١٩٧٧ بأن املسـتحقات املالية ترتتـب لرشكتنا بذمة الطرف 

اآلخر.
٢٨- يف طلبيـات املـواد الكيمياوية يجـب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق (مع العروض الفنيـة والتجارية) وخالف ذلك لرشكتنا الحق يف 

اهماله.
٢٩- عدم تعامل الرشكة املتعاقد معها مع ارسائيل بأي شكل من االشكال وبخالفه تتحمل كافة التبعات القانونية.

٣٠- يتوجـب عىل الرشكات التي ترغب باملشـاركة يف اي طلبية والتي تطلب أي معلومات فنيـة رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع 
الرسـالة وقبل مدة مناسـبة من تاريخ الغلق وستقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسارات املشرتكني يف 

املناقصة وقبل موعد اليقل عن (٧) ايام من تاريخ غلق املناقصة.
٣١-  ان املواد سـوف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مسـتندات الشـحن غري مطابقة لرشوط العقد أو لرشوط االعتماد (يف حال 

عدم قبول الطرف األول للخالفات يف مستندات الشحن).
٣٢- تاريخ الغلق الساعة (١) بعد الظهر ليوم ١٤ / ٦ /٢٠٢٢ .

٣٣- يتم اسـتقطاع مبلغ (٢٥٠٠٠) الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل السـنة من الرشكات العراقية او املسجلة يف العراق نظري استحصال 
صحة صدور من غرفة تجارة بغداد.

٣٤- كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والضوابط والتعديالت.
٣٥- يف حـال رسـو املناقصـة عىل احد الرشكات املقدمة للعطاءات سـواءا كانـت عراقية او اجنبيـة او عربية يتم توقيع العقد يف القسـم 

القانوني لرشكتنا وبخالفه تلغى االحالة ويتم اتخاذ كافة االجراءات القانونية بحقها.
مالحظة: يمكن االطالع عىل مواصفات كافة الطلبيات ورشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني :۔

www.oil.gov.iq 
www.mrc.oil.gov.ig

مع التقدير
د.عائد جابر عمران
وكيل  املدير العام

تعلن رشكة مصايف الوسط عن إعالن الطلبيات االستريادية وكما مبني أدناه:۔
RPRR@Ú‰è€@HRI@·ÄÄÄ”ä@Ê˝ÄÄÄ«g
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بغداد/ الزوراء:
أكـدْت رئيـس بعثة االمـم املتحدة يف 
العراق جينني بالسخارت، أن التصحر 
يف العـراق يعـد مصدر قلـق رئيس، 
فيمـا أشـارت إىل أن ”الرغبـة غائبة 
لدى السياسيني العراقيني يف التوصل 
إىل اتفاق ينهي األزمة السياسية“ يف 
البالد.وقالت بالسخارت يف إحاطتها 
امام مجلـس األمن الـدويل، تابعتها 
”الـزوراء“: ان ”العواصـف الرتابية 
الحالية تفوق بكثري ما شهده العراق 
يف السـنوات األخرية“، مبينة أنه ”ال 
تـزال الجوانب السـلبية مـن الحياة 
السياسـية العراقيـة تعيـد نفسـها 
يف حلقة مسـتمرة عىل مـا يبدو من 

سياسة املحصلة الصفرية“.
تجاهـل   ” أن  املبعوثـة  وعـدت 
للشـعب  األساسـية  االحتياجـات 

العراقي أمر واضح“.
وأضافت، ”مازال العراقيون بانتظار 
طبقـة سياسـية تسـعى بـدالً عـن 
التـي  السـلطة  بمعـارك  االكتفـاء 

عفـا عليهـا الزمن إىل أن تشـمر عن 
سـواعدها إلحـراز تقـدم بتحقيـق 
األولويـات  مـن  الطويلـة  القائمـة 

املحلية املعلقة يف العراق“.
وأشارت إىل أن ”االنقسامات يف إقليم 
كردستان مستمرة يف وبشكل أوضح 
من السـابق،وتعمقت مما أثر سـلباً 
يف سـكان اإلقليم“، مبينـة أن ”دول 
الجوار تنتهك سـيادة العـراق وأمن 

أراضيه“.
واكـدت أن ”العـراق يفتقـر إىل آلية 

لحل الخالفات بني بغداد وأربيل“.
وتابعت: أن ”دبلوماسـية الصواريخ 
أفعال متهورة“، مشددة عىل األهمية 

البالغة لتأكيد سلطة الدولة.
ولفتـت إىل أن ”االفتقـار إىل آليـات 
تنسـيق وتنفيـذ واضحـة وهيمنـة 
املصالـح الحزبية والوجود املسـتمر 
للمفسـدين يعوق بشكل كبري إحراز 
تقدم ملمـوس يف سـنجار“، مؤكدة 
”نرشنـا مراقبـني دوليـني يف قضاء 

سنجار“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
مـَع تصاعـد التوتر الـرويس األوروبي، 
اسـتعرت خالل الساعات املاضية حرب 

طرد السفراء.
قالت روسيا إنها قررت طرد ما مجموعه 
85 من موظفي سفارات كل من فرنسا 
وإسـبانيا وإيطاليـا ردا عـىل تحركات 
مماثلـة لتلك الدول، مما يسـلط الضوء 
عـىل األرضار التي لحقت بالعالقات مع 
أعضـاء االتحاد األوروبـي البارزين منذ 

أن شنت حربها عىل أوكرانيا.
فقد استدعت وزارة الخارجية الروسية، 
السـفري اإليطايل لدى موسكو جورجيو 
ستاراس، إلبالغه بإجراءات جوابية عىل 
خلفية طرد روما لدبلوماسيني روس يف 
وقت سـابق. وأبلغت الخارجية السفري 
بطـرد 24 دبلوماسـياً إيطاليـاً كإجراء 

مماثل.
27 إسـبانياً، و34  أعلنـت طـرد  كمـا 
دبلوماسـياً فرنسـياً، مؤكدة أنهم باتوا 

”أشخاصاً غري مرغوب فيهم“.
أتت تلك الخطوات الروسية بعد خطوات 
إيطاليـة وفرنسـية مشـابهة يف أبريـل 
املـايض. فقـد أعلنـت باريـس الشـهر 
املايض طرد 41 دبلوماسيا روسيا، كانوا 
يقومون بحسـب ما أكدت، بنشـاطات 
تجسـس. وأوضحـت حينهـا أن القرار 

يندرج يف إطار ”مساع أوروبية“.
كذلك، أعلنت وزارة الخارجية اإليطالية 
 30 طـرد  املـايض،  أبريـل  بدايـة  يف 
دبلوماسـياً روسـياً، ”ألسـباب تتعلـق 
باألمـن القومـي“، بحسـب مـا أوضح 
وقتها وزير الخارجيـة اإليطايل لويجي 

دي مايو.
إال أن دي مايـو رأى أن خطـوة الروس 

بطرد دبلوماسييه غري مربرة.
بدورهـا، نـددت باريس ”بشـدة“ بهذا 
الطـرد، معتـربة أن القـرار الـرويس ال 
يستند ”إىل أي أسـاس رشعي“. وقالت 
وزارة الخارجيـة يف بيان ”يقدم الجانب 
الـرويس هـذا القـرار عـىل أنـه رد عىل 
قرارات فرنسـا“ املتخذة يف أبريل عندما 
طردت ”العرشات مـن العمالء الروس“ 

الذين يشتبه يف أنهم جواسيس.
الدبلوماسـيني  ”عمـل  أضافـت  كمـا 
الفرنسـية  السـفارة  يف  واملوظفـني 
يف  ذلـك،  بخـالف  ينـدرج  روسـيا  يف 

إطـار اتفاقيـة فيينـا حـول العالقـات 
الدبلوماسية والقنصلية

يذكـر أن العديـد مـن الـدول األوروبية 
األخرى مثل أملانيا وسـلوفينيا والنمسا 
وبولندا واليونـان وكرواتيا قامت بطرد 
أعـداد كبرية من الدبلوماسـيني الروس 
منـذ بدء العملية العسـكرية الروسـية 
يف أوكرانيـا، يوم الرابـع والعرشين من 

فرباير املايض.
كما طردت الواليـات املتحدة 12 عضوا 
مـن البعثة الدبلوماسـية الروسـية إىل 

األمم املتحدة مطلع آذار/مارس.
ويف سياق اخر أعلنت الحكومة الروسية 
أنهـا قـررت، كإجـراء جوابـي، إغـالق 
مكتب شـبكة CBC الكندية يف موسكو 

وإلغاء اعتماد صحفييها.
الخارجيـة  باسـم  املتحدثـة  وأشـارت 
الروسـية ماريا زاخاروفـا أثناء موجز 
صحفـي عقدتـه امـس األربعـاء إىل أن 
”اعتـداءات  رصـد  تواصـل  موسـكو 
صارخة عىل وسـائل اإلعالم الروسية يف 
دول ما يسمى الغرب الجماعي“، الفتة 
يف هذا الصدد إىل فرض السلطات الكندية 
مؤخـرا الحظر عـىل بـث قناتي رشكة 
اإلنجليزيـة  باللغتـني  الناطقتـني   RT

والفرنسية.
ووصفـت زاخاروفا هـذا القرار الكندي 
بأنه ”إجـراء تقييـدي أحـادي الجانب 
يقوض مبـدأ حرية التعبـري“، متعهدة 
بأن موسكو لن تبقي هذا القرار وغريه 
مـن اإلجراءات مـن هذا النـوع دون رد 

مناسب.
وتابعـت: ”يف هذا الصدد تـم تبني قرار 
بشـأن اتخاذ إجراءات جوابية (وأشـدد 
مـرة أخرى عـىل أنها جوابيـة) ردا عىل 
الترصفـات الكنديـة متمثلـة بإغـالق 
مكتب هيئة البـث التلفزيوني واإلذاعي 
الكنديـة الحكوميـة CBC يف موسـكو، 
بما يشمل إلغاء االعتمادات والتأشريات 

الروسـية املمنوحة إىل صحفييها“.
وحملـت املتحدثة حكومة كنـدا باتباع 
”نهـج روسـوفوبي واضـح“، بمـا يف 
ذلك تقديم دعم مايل وعسـكري مبارش 
إىل حكومـة أوكرانيـا، واتهمـت أوتـاوا 
يف  يوافقونهـا  ال  الذيـن  بـ“مالحقـة 
الرأي“ و“فـرض الرقابة اإلجبارية عىل 

وسائل اإلعالم“.

الزوراء/ حسني فالح:
فتـح  عـن  مسـتقل  نائـب  كشـَف 
اتصـاالت غـري مبارشة بـني تحالف 
النواب املسـتقلني والقوى الناشـئة 
مـع أغلـب الكتـل السياسـية حول 
املبـادرة التـي طرحت للخـروج من 
االزمـة السياسـية، وفيما اسـتبعد 
محلـالن سياسـيان تحالـف االطار 
التنسـيقي مـع النـواب املسـتقلني 
لتشـكيل الحكومة، حـذرا من تأزم 
املشهد السـيايس بعد خطاب السيد 

مقتدى الصدر األخري.
وقال النائب املستقل عامر جاسم يف 
حديـث لـ“الزوراء“: ان املبادرة التي 
النواب املستقلني والحركات  اطلقها 
وترحيبـا  تجاوبـا  تلقـت  الناشـئة 
مـن قبل بعـض القوى السياسـية ، 
مبينا ان املسـتقلني لم يتلقوا رسائل 
رسـمية من القوى السياسية حول 

املبادرة.
لجنـة  تشـكيل  تـم  انـه  واضـاف: 
للتفاوض مع الكتل السياسية حول 
املبادرة مـن اجل الخروج من االزمة 
السياسية، مؤكدا ان هناك اتصاالت 
الكتـل  أغلـب  مـع  مبـارشة  غـري 

السياسـية وسـوف يتم تشكيل وفد 
رسمي من قبل املسـتقلني للتواصل 
مع جميـع الكتـل بما فيهـا الكتلة 

الصدرية ملعرفة موقفهم.
مـن جهتـه قـال املحلـل السـيايس 
عصام الفييل يف حديث لـ“الزوراء“: 
انـه بعد االحداث االخـرية التي جرت 
ومـا تمخـض عنه من اعالن السـيد 
مقتـدى الصـدر واالتهامـات التـي 
وجههـا اىل االطـار التنسـيقي بات 
واضحا بان الطالق بات بائنا ما بني 
االطـار وتحالف الصدر وما معه من 

القوى االغلبية .
وتابـع: وهـذا يـربز بعد مـا رفضت 
القـوى االغلبية سـواء كانـت تقدم 
او عـزم وحتى الحـزب الديمقراطي 
االطـار  مـع  للتحالـف  الذهـاب 
التنسـيقي، اضافـة اىل ذلـك االطار 
اصـدر جملة من البيانـات قال فيها 
انه ال يتحمل اي مسؤولية مما جرى 

لقانون االمن الغذائي .
واوضح انـه بالرغم من الطعن الذي 
قدم اال ان االتهامات وجهت من قبل 
قوى سياسـية اىل االطار التنسيقي، 
مؤكدا ان هنالك تحرك من قبل بعض 

القوى من اجل التصويت عىل قانون 
االمن الغذائي.

االنسـداد  موضـوع  ان  اىل  واشـار 
السـيايس يكمن يف ان تتحرك القوى 
الكردية واعادة حلحلة االزمة بشكل 
واضـح، وهـذه الحلحلة تتـم بلقاء 
ثنائـي ما بـني الحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني واالتحاد الوطني الذي 
من خالله يتوصلوا اىل تقارب نهائي 
للحـل خاصـة وان تحالـف االغلبية 
يمتلـك االكثريـة يف هـذا املوضـوع 

اضافة اىل تحالف القوى االخرى .
واكـد ان القوى الكرديـة اذا نجحت 
يف الوصـول اىل حـل نهائـي الختيار 
الجمهورية اعتقد سـيكون  رئيـس 
هنالك حـل قريب ملوضوع تشـكيل 

الحكومة.
مـن جانبـه قـال الباحث السـيايس 
عـيل البيـدر يف حديث لـ“الـزوراء“: 
ان االمـور يف البالد تسـري نحو املزيد 
من االزمات ولن يستطيع املستقلون 
تشكيل الحكومة دون موقف او راي 
مـن قبـل القـوى الكـربى يف االطار 
التنسـيقي او التيار الصدري، مبينا 
ان ذهاب السـيد الصدر اىل املعارضة 

او االعتكاف السيايس ساهم يف تأزيم 
املشـهد واجـل الحـوار والتفـاوض 
مع االطراف السياسـية خصوصا يف 

االطار.
وتابـع: اعتقـد ان قـوى االطـار لن 
تستطيع تشـكيل الحكومة او جلب 
اطراف تحالـف االنقاذ الوطني اليها 
كون تلك االطراف تخىش من ردة فعل 
السـيد الصدر مـن ذهابها اىل االطار 
رغـم انـه منحها الضـوء االخرض يف 
الذهـاب اىل ذلـك، مبينـا ان املشـهد 
يـزداد تعقيدا وال حلـول يف االفق وال 
يوجد طـرف محايد يقـدم مبادرات 

منطقية للذهاب اىل خيار الحل.
وبني ان الخروج من حالة االنسـداد 
السـيايس تتم عـرب التوافـق املطلق 
غري املرشوط وعند ذلك سـوف تلجا 
االطـراف للتواجد يف الحكومة ضمن 
هذه الخانـة وتذهب الكتـل االخرى 
اىل خانة املعارضة وتشـكل حكومة 
عـىل هـذا االسـاس، كـون الثقافة 
السياسـية يف البـالد ال تسـمح بهذا 
الحال واالعراف السياسية وال يمكن 
اجبار طرف واكراهه عىل التواجد يف 

املعارضة دون رغبة منه.

الزوراء/ مصطفى فليح:

اكدِت اللجنة القانونية النيابية عدم وجود 

خالفـات سياسـية حيال ترشيـع قانون 

تجريـم التطبيـع مع ارسائيـل، ويف حني 

بينت االسـباب املوجبة لـه واكدت وجود 

عقوبات قاسـية عىل املخالفني للقانون، 

اشـارت اىل عدم الخوض بموضوع الدول 

العربية املطبعة.

وقـال عضو اللجنـة القانونيـة النيابية، 

مصطفـى العرسـان الجميـيل، يف حديث 

لـ“الـزوراء“: ان“ هنـاك توجهـا من كل 

الكتل السياسـية إلصدار قرار او ترشيع 

لتجريم التعامل او أي عالقات مستقبلية 

الصهيونـي  الكيـان  يسـمى  مـا  مـع 

واملعـروف بدولـة ارسائيـل سـواء عـىل 

مسـتوى الحكومة العراقية او املسؤولني 

او املحافظـات او حتـى العراقيـني بـكل 

صنوفهم سـواء كانوا تجارا او مواطنني 

عاديني“.

واضاف ”هـذا القانون جـاء حتى تكون 

االمور واضحة للجميع وال تختلط االوراق 

عىل املسؤولني واملواطنني ويكون القانون 

واضحا وله عقوبات يتحمل مسـؤوليتها 

كل من يتعامل مـع هذه الدولة، وخاصة 

عىل املؤسسات الحكومية او املسؤولني يف 

الدولة العراقية“.

وعن االسـباب املوجبة لهذا القانون، قال 

”االسـباب املوجبـة هـي وجـود احتالل 

لألرايض الفلسـطينية وهذا معروف لدى 

الجميع واضطهاده للشـعب الفلسطيني 

وهـو شـعب عربـي يقتـل، واخرهـا ما 

جرى للصحفية شـريين أبـو عاقلة التي 

اسـتهدفت مـن قبـل قـوات االحتـالل، 

اضافة اىل املشكالت التي يقوم بها الكيان 

الصهيونـي مـن تدخـالت يف كل الـدول 

العربية ”.

وبـنّي: ”نحن نطمـح ان تكـون الدولة 

العراقيـة مسـتقلة وبعيـدا عـن هـذه 

او  املشوشـة  او  املشـبوهة  العالقـات 

العالقـات غـري الصحيحـة حالنـا حال 

مـع  التعـاون  بعـدم  امللتزمـة  الـدول 

ارسائيل“.

وعن الرشكات االجنبية العاملة بالعراق، 

اوضح ان ”هـذا االمر سـيبحث بطريقة 

دقيقة ومفصلـة وطبعا الـرشكات التي 

لها رشاكة مع الكيان الصهيوني اكيد هذا 

املوضوع محسوب والرشكات االرسائيلية 

غري مسموح بها، وهناك رشكات عمالقة 

يسـتفاد منها العـراق كـرشكات عاملية 

بالكهرباء وامور كثـرية كالنفط والغاز، 

فستكون هنالك محددات يف هذا املوضوع 

وسـيكون القرار به تفاصيل دقيقة حتى 

ال يكـون ترشيعه فيه مـرضة اقتصادية 

عىل البلد ”.

وعن شـمول الدول العربية املطبعة، قال 

”لن نخوض بهذا االمر الن هذه الدول لها 

استقالليتها، وهي حرة بما تقوم به، وال 

اعتقد ان االمور ستسـري بهذا االتجاه او 

تصل لهذه املرحلة“. 

وأكد ”عدم وجود خالفات سياسية بشأن 

هذا القانون لكن هناك تفاصيل بالقانون 

سـيتفق عليهـا“. الفتـا اىل ان ”القانون 

عندما يرشع فهو قانون للدولة العراقية 

ال لجهـة معينـة، وال يتغـري إال بترشيـع 

قانـون آخر، وهذا مـرتوك ملجلس النواب 

العراقي“.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
كشـفت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة 
ؤ واضـٍح يف عمـل معظم  عـن تلكُّ
ـذة ملشـاريع بنـاء  الـرشكات املُنفِّ
املُستشفيات يف بغداد واملحافظات، 
وعـدم إنهـاء أعمالها ضمـن املُدَّة 
دة يف العقـود التـي أبرمتهـا  املُحـدَّ
ة  تلـك الـرشكات مـع وزارة الصحَّ

واملُحافظات املُستفيدة.
اسـتمرار  إىل  النزاهـة  ودعـت   
العمـل مـع الجهـات ذات العالقة 
لحني إنجـاز تلك املشـاريع، ُمبّينًة 
ـؤ وكثـرة توقيـع املالحق  أنَّ التلكُّ
للعقود تسـبَّب بهدر الوقت وزيادة 
يف نسـب االندثار، ُمشريًة إىل وجود 
عدَّة مشـاريع إلنشاء املُستشفيات 
بغـداد  يف  العمـل  عـن  ُمتوّقفـة 
واملحافظات، بالرغم من مرور عدَّة 
سـنواٍت عىل املبارشة بالعمل فيها.

وأفـادت دائرة الوقايـة يف الهيئة يف 
تقريٍر لها، أُْرِسـلَت نسـخٌة منه إىل 
مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء 
ة والتخطيط وديوان  ووزيري الصحَّ
الرقابة املاليَّة االتحادي واملُحافظني 
املُتابعـة  إطـار  يف  بأنـه  كافـة، 

الجهات  املُتَّخـذة مـن  لإلجـراءات 
ذات العالقـة ملـا ورد يف تقريرهـا 
الشـامل الصادر يف شـهر نيسـان 
٢٠٢١، قام فريـق الدائرة بزياراٍت 
ة – دائرة  ميدانيَّـٍة إىل (وزارة الصحَّ
املشـاريع والخدمـات الهندسـيَّة، 
ووزارة التخطيط  - دائرة تخطيط 

القطاعات، ومحافظة بغداد – قسم 
التخطيط العام). وأوضح التقرير، 
الذي تابع واقع حال املستشـفيات 
ـذة يف عمـوم مواقـع األعمال  املُنفَّ
ذات نسـبة اإلنجاز املُتقدِّمة أو قيد 
اإلنجاز، أنَّ التخصيصات السنويَّـة 
وحسـب  املستشـفيات  ملشـاريع 

الخطـة االسـتثماريَّة التي ترد من 
قبل وزارة التخطيط، يكون توزيع 
ـة ضمن  تخصيصـات وزارة الصحَّ
ـة االتحاديَّة عىل تلك  املوازنة العامَّ
املشـاريع حسـب األولويَّـة، حيث 
للمشـاريع  املبالغ  تـمَّ تخصيـص 

االستثماريَّة لعام ٢٠٢١.

 (٤) إنجـاز  تـمَّ  إنـه  وأضـاف 
مستشفياٍت بسـعة (٤٠٠) رسيٍر 
لـكّل واحـٍد منهـا يف محافظـات 
بابل وكربـالء والنجـف وذي قار، 
بغـداد  يف  مستشـفى  وتأهيـل 
فضـًال  أوليـاً،  تسـلُّماً  وتسـلُّمها 
عـن إنجـاز وافتتـاح مستشـفى 
أمـراض الجهاز الهضمـي والكبد 
بسـعة (٥٠) رسيـراً يف محافظـة 
الحـروق-  ومستشـفى  البـرصة 
املرحلـة الثانيـة يف محافظة دياىل 
بسـعة (٢٤) رسيـراً، ووجود (٤) 
مستشفيات يف عدٍد من املحافظات 
النهائيَّــة  اإلنجـاز  مراحـل  يف 
لتنصيب األجهـزة الطبيَّـة.ورصد 
مرشوعـاً   (١١) ـف  توقُّ التقريـر 
لبناء مستشـفياٍت يف املحافظات، 
وإنهـاء عقـد مستشـفى واحـٍد، 
توقيـع ملحـق عقـٍد  إىل  إضافـة 
ذتـني ملرشوع  مع الرشكتـني املُنفِّ
املستشـفى التعليمـيِّ مـع مركز 
معالجة األمـراض الرسطانيَّـة يف 
بغداد ومستشـفى بعقوبة يف عام 
٢٠٢٠ بعـد أنَّ تـمَّ سـحب العمـل 

منهما عام ٢٠١٢.

بغداد/ الزوراء:
اصـدرت وزارة املاليـة العراقيـة، 
امس االربعـاء، حسـابات الدولة 
لشـهر اذار املايض للسـنة ٢٠٢٢ 
والتي اشارت اىل ارتفاع مساهمة 
النفـط يف املوازنـة االتحادية مرة 

اخرى للشهر الثالث عىل التوايل.
البيانـات  «الـزوراء»  وتابعـت 
والجـداول التـي اصدرتهـا وزارة 
الجـاري  ايـار  شـهر  يف  املاليـة 

املـايض،  اذار  شـهر  لحسـابات 
والتي أظهـرت أن النفـط ال يزال 
يشـكل املـورد الرئيـيس ملوازنـة 
العراق العامة، حيث ارتفع بنسبة 
١٫٠٥٪ عن شـهر شـباط املايض 
باملوازنة  النفط  ليصل مسـاهمة 
العامـة ٩٦٪ بعـد ان كان ٩٥٪ يف 
شهر شباط املايض، مما يشري اىل 
ان االقتصاد الريعي هو االساس يف 
موازنة البالد العامة.وتبني جداول 

املالية أن اجمايل االيرادات النفطية 
من لشـهر اذار بلغت ٣٣ تريليوناً 
و٣٩٣ ملياراً و٤٣٠ مليوناً و٤٥٧ 
الفاً و٧٥٠ دينـاراً، وهي ما تمثل 
نسـبة ٩٦٪ من اجمايل االيرادات، 
يف حـني بلغـت اجمايل االيـرادات 
غـري النفطيـة ١ ترليـون و٥٠٨ 
مليارات و٥٠٨ ماليني و٥٣٣ الفاً 
و٤٨٦ ديناراً، وهي تشكل ٤٪ من 
اجمايل االيرادات.فيما بلغ اجمايل 
االيرادات النفطيـة وغري النفطية 
٣٤ تريليونـاً و٩٠١ مليـار و٩٦٣ 
مليونـاً و٩٢٥ الفـاً و٧٩٩ ديناراً، 
وهي اعىل بنسبة ١٠٢٪ عن نفس 
الفـرتة من العـام املـايض ٢٠٢١ 
التـي بلغـت ١٧ تريليونـاً و٣١١ 
ملياراً و ٩٤١ مليون دينار نتيجة 
ارتفـاع اسـعار النفط.وبحسـب 
تقريـر املالية، فـإن االيرادات غري 
النفطية لشهر اذار املايض جاءت 
املتمثلة  الجاريـة  االيـرادات  مـن 
والثـروات  النفطيـة  باإليـرادات 
املعدنيـة وبواقـع ٣٣ تريليونـاً و 

١٦٩ مليـاراً و ٢٣٦ مليوناً و ٧٦٠ 
الفـاً و٦٠١ دينـار، وجـاءت من 
الرضائـب عىل الدخـول والثروات 
بواقـع ٢٥٢ مليـاراً و٥٦٩ مليوناً 
و٤٦ الفـاً و٤١٨ دينـاراً، وجاءت 
السـلعية  الرضائـب  مـن  ايضـا 
ورسوم االنتاج بواقع ٢٣١ ملياراً 
و٢٩٣  ألفـاً  و٦٠  مليونـاً  و٨٥١ 
ديناراً، وجاءت ايضا من الرسـوم 
و٣١٩  مليـاراً   ٢٨٣ بلغـت  التـي 
مليونـاً و١٤٠ الفـاً و١٧٢ ديناراً، 
ومن حصـة ارباح القطـاع العام 
وبواقـع ٢٧٤ ملياراً و٩٠٨ ماليني 
و٩١٩ الفـاً و٣٠٩ دنانـري، ومـن 
اإليـرادات التحويليـة التـي بلغت 
٤٢٦ مليـاراً و٢٧٤ مليونـاً و١٦٦ 
الفـاً و٧١٨ دينـاراً ومـن إيرادات 
أخرى بواقـع ٢٧٠ مليـاراً و٣٤٨ 
دينـاراً. و٣٥٥  االف  و٩  مليونـاً 

االيـرادات  مـن  جـاءت  وأيضـاً، 
الرأسـمالية التي بلغت ٢٠ ملياراً 
و٤٥٦ مليونـاً و٨٢٢ الفـاً و٩٣٢ 

ديناراً.
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسواق املحلية، امس األربعاء.

وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ مـن الذهب الخليجي 
والرتكي واألوربي ٣٧٢ الف دينار، وسـعر الرشاء ٣٦٨ الفاً، فيما سجلت اسعار 

البيع ليوم امس الثالثاء ٣٧٥ الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل ارتفاعا 

أيضاً عند ٣٣٢ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٢٨ ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار ٢١ يرتاوح بني ٣٧٠ الـف دينار و ٣٨٠ ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيـع مثقال الذهب العراقي بني ٣٣٠ الفاً و ٣٤٠ الف دينار.. ويسـاوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الصحـة، امـس االربعـاء، عن 
تصفري مواعيد جلسـات العالج اإلشـعاعي 
لألورام الرسطانية، فيما اشارت اىل استنفار 
النزفية.وقـال  الحمـى  ملواجهـة  مالكاتهـا 
مراسـل وكالـة االنبـاء العراقيـة (واع)، ان 
«وزير الصحة وكالة هاني العقابي، وصل اىل 
محافظة كربالء املقدسة والتقى بمحافظها 
نصيـف الخطابـي إلفتتاح بعض املشـاريع 
الصحيـة يف املحافظة».وذكـر وزير الصحة 
وكالة هانـي العقابـي، يف ترصيح صحفي، 
خالل جولة لـه داخل املستشـفى الرتكي يف 
محافظة كربالء املقدسـة: إن «الوزارة تدعم 
بشـكل كامل دائرة صحة كربـالء من خالل 
توفري جميع املستلزمات الطبية للمؤسسات 
الصحيـة يف املحافظـة»، مشـريا اىل انه «تم 

تصفري مواعيد جلسـات العالج اإلشـعاعي 
لألورام الرسطانية التي وصلت اىل مئة حالة 
يوميا».واكـد العقابي ان «املـالكات الطبية 
يف املستشـفيات العراقية سيطرت عىل آالف 
حـاالت االختنـاق جـراء العواصـف الرتابية 
الطبيـة  «املـالكات  ان  اىل  الفتـا  األخـرية»، 
مسـتنفرة ملواجهة مـرض الحمـى النزفية 
مـن خالل نـرش عـرشات املفـارز البيطرية 
ومعالجة هذا املرض».واشار اىل انه «بالرغم 
مـن قلة موازنـة وزارة الصحة التي ال تسـد 
سـوى ٣٠ باملئة من احتياجاتها الفعلية، إالّ 
ان املناورة من مكان اىل آخر مستمرة لتقديم 
ان  للمواطنني».وتابـع  الخدمـات  أفضـل 
«مستشفى اإلمام الحسـن (الرتكي) سابقاً 
من أحدث املستشـفيات يف العراق وتضاهي 

يف مواصفاتها املستشفيات العاملية».

بغداد/ الزوراء:
أعلـن املـرصف الزراعـي التعاونـي، امـس 
أقسـاط  اسـتيفاء  تأجيـل  عـن  االربعـاء، 
القـروض الزراعيـة يف اطـار مبـادرة البنـك 

املركزي العراقي.
وقال اعالم املرصف يف بيان ورد اىل «الزوراء»: 
إنه «تقرر تأجيل استيفاء األقساط والفوائد 
املسـتحقة للمقرتضـني الراغبـني بذلـك من 
زبائـن املـرصف ضمن أمـوال مبـادرة البنك 
املركـزي ولغايـة ٣١/١٢/٢٠٢٤ مـع عـدم 

املمانعـة لتسـلمها ممـن يرغب االسـتمرار 
بالتسديد من الزبائن بحسب توجيهات البنك 

املركزي العراقي».
وأضـاف هاشـم: ان هذه املبـادرة جاءت يف 
سـياق دعم املشـاريع والتخفيف مـن اآلثار 
التي ترتبـت نتيجة جائحة كورونا واألوضاع 
االقتصادية التي تسود العالم، والتي أثرت عىل 
قـدرات بعض املقرتضـني يف أداء التزاماتهم، 
بما يضمن استمرار عمل مشاريعهم وتجاوز 

املشاكل.

@fib´@¿@¬Ïj:a@ÜÎb»m@kÁâ€a@äb»éc
ÚÀbó€a

@x˝»€a@pbè‹u@áÓ«aÏfl@7–óm@Â‹»m@Úzó€a
Ô«b»í�a

@¬bè”˛a@ıb–Ónéa@›Óudm@äã‘Ì@Ô«aäç€a@“ãóæa
üÎã‘€aÎ

بغداد/ الزوراء:

اعلـن الحشـد الشـعبي، امـس األربعـاء، عن 

التصـدي لتعرض ”داعيش“ إرهابي يف سلسـلة 

جبال مكحول.

وذكر بيان للحشـد الشـعبي تلقـت «الزوراء» 

نسـخة منـه: إن ”قوة مـن اللـواء ٥١ يف قيادة 

عمليـات صـالح الديـن، فجـر امـس األربعاء، 

جبـال  سلسـلة  يف  داعـش  لعنـارص  تعرضـا 

مكحول“.

وأضـاف البيـان أن ”القـوة فتحـت النـار عىل 

مجموعـة مـن الدواعش حاولـوا تنفيذ هجوم 

عىل القطعات املاسـكة لألرض من أبطال اللواء 

املذكـور، ما أجربهم عـىل الرتاجـع والفرار اىل 

جهة مجهولة“.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة الكهرباء عن وجود أكثر من مليون مشـرتك غري نظامي يف 

املناطق العشوائية واملقسمة زراعيا.
وتشهد أغـلـب املـحـافـظـات ومنها العاصمة تجاوزات عديدة عىل شبكة 
الطاقة الكهربائية، تتمثل بسـحب خطوط مبارشة من أعمدة نقل الطاقة 
إىل املنازل أو املعامل بشكل غري قانوني أو مسجل يف العدادات الرسمية، ما 

يشكل ضغطا عىل املحوالت والحصص التي تصل لكل منطقة.
وقـال املتحدث الرسـمي للـوزارة، أحمد العبـادي، يف ترصيح صحفي: إن 

«الـوزارة عملت عىل إنجاز دراسـة متكاملة عن الجبايـة اإللكرتونية بناًء 
عىل توجيهات رئيس الـــوزراء، بغية امليض بنصب مقاييس ذكية لصالح 
املسـتهلكني غري النظاميني نظرا لوجود ما يقارب أكثر من مليون مشرتك 

متجاوز يف املناطق العشوائية واملقسمة زراعيا لغرض السكن».
وأشـار إىل أن «الــوزارة قررت بعـد اجتماع هيئة الــــرأي بــأن ُيعامل 
هــؤالء املـتـجـاوزون بصفة مسـتهلكني ونصب عــدادات يف منازلهم، 
مع نصب (ميرتات) عىل املغذيات لتكون مسـؤولة عن مراقبة االستهالك، 
وكذلك مراقبة موظف الجباية عند استحصال األمـوال لضمان عدم تالعبه 

باملردودات املالية».
ولفت إىل أن «تحسن تجهيز الكهرباء يف بغداد واملحافظات خـالل اآلونــة 
األخـيــرة يعـود إىل اعتماد خطـة وقودية وتوفـر الغاز املـورد من إيران 
بعد االتفاق عىل تسـديد مسـتحقاتها، فضال عن اعتـدال درجات الحرارة 
وإدخـال محطـات توليدية جديـدة» .وتابع أن «سـاعات التجهيز تختلف 
مـن محافظـة إىل أخرى لعوامل عـدة منها كفاءة شـبكة التوزيع وحجم 
التجاوزات عىل الشـبكة الكهربائية، وعطل املعدات واإلفراط باالسـتهالك 

وزيادة األحمال» .

بغداد/ الزوراء:
امـس  الرتبيـة،  وزارة  أعلنـت 
االربعاء، عن توقيعها خطة عمل 
مشرتكة مع اليونيسف لتحسني 

التعليم األسايس يف العراق.
تلقـت  للـوزارة  بيـان  وذكـر 
«الزوراء» نسخة منه: أن «وزارة 
الرتبيـة اجـرت امـس مراسـيم 
توقيع خطة عمل مشـرتكة، مع 
منظمة االمم املتحدة للطفولة - 
اليونيسف، لتنفيذ مشاريع تهدف 
اىل تحسـني التعليم األسـايس يف 
العراق للعامني ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣»، 
مبيناً أن «مراسـيم التوقيع تمت 
بحضـور وزير الرتبية عيل حميد 
الدليمي، ونائب ممثل اليونيسف 
ليگنـز، واعضاء  بالعـراق كـني 
اللجنـة التوجيهيـة، فيمـا مثل 
الـوزارة بالتوقيع الوكيل االداري 

للوزارة فالح القييس».
وأضاف البيـان أن «خطة العمل 
املوقعـة هـي اسـتكماال لخطة 

التعاون املشـرتكة بني الحكومة 
بـوزارة  املتمثلـة  العراقيـة 
التخطيـط ومكتب منظمة االمم 
اليونيسـف   – للطفولة  املتحـدة 
يف العراق»، مشـرياً اىل أن «وزارة 

الرتبيـة قامـت بخطـوات هامة 
وطويلـة األمد من أجـل تحقيق 
نظام تعليمي فعال، لكن الطريق 
أمامهـا مـا زال طويـال ومليئـا 
بالتحديات، ومع اإلرادة وااللتزام 

سـيتم تحقيق هـذه األهـداف، 
التنمية  واليونيسـف مع رشكاء 
الرئيسـيني سـتوفر الدعم الالزم 
للـوزارة لتمكينهـا مـن تحقيق 

أهدافها».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التخطيـط، امـس األربعـاء، 
عن وصول نسـب مشـاريع املستشـفيات 
املتلكئـة يف البالد، إىل ٦٠ باملئة بعد أن توقف 

العمـل بها خـالل األعوام املاضية ألسـباب 
مختلفـة، مؤكـدة أن ملفها سـيغلق خالل 

العام الحايل.
وقال املتحدث الرسـمي باسم الوزارة، عبد 

الزهـرة الهنـداوي، يف بيـان اطلعـت عليه 
«الـزوراء»: إنـه ”من املقرر أن تشـهد املدة 
املقبلـة إنجـاز املشـاريع الخاصـة بــ ٥٢ 
مستشـفى موزعة بني بغـداد واملحافظات 

وبسعة ١٠٠إىل ٤٠٠ رسير“.
كان  بمشـاريعها  ”العمـل  أن  وأضـاف 
متلكئـا منـذ أعوام ألسـباب مختلفـة، بيد 
أن اللجنـة التـي يرأسـها وزيـر التخطيط 
نجحت بمعالجة ٣٣ مرشوعا منها، بعضها 
اسـتؤنف العمل بـه، واآلخر أنجـز بالفعل، 
العمـل  سـيبارش  مستشـفيات  وهنـاك 

بتنفيذها قريبا“.
وأعرب الهنداوي عـن ”أمله بإغالق اللجنة 
مللـف املستشـفيات خـالل العـام الحـايل، 
لتحـول بعدهـا إىل وزارة الصحـة“، عـادا 
الخدمـة،  إىل  املستشـفيات  هـذه  دخـول 
”سيحسـن مسـتوى الخدمـات الصحيـة 
والطبيـة املقدمـة للمواطنني، السـيما مع 
وجـود مراكز متطـورة ملعالجـة األمراض 

الرسطانية ملحقة بها“.

@üã»n€@ÙáónÌ@áì®a
fiÏzÿfl@fibju@¿@\Ôì«aÜ^

Ú”b�€a@Úÿjí@Û‹«@åÎbvnfl@ÊÏÓ‹fl@ò≤@�aäaã”@äáóm@ıbiãËÿ€a

·Ó‹»n€a@ãÌÏ�n€@—èÓ„ÏÓ€a@Ú‡ƒ‰fl@…fl@Ú◊6ìfl@›‡«@Ú�Ç@…”Ïm@ÚÓi6€a

Ú˜ÿ‹næa@pbÓ–ìnèæa@…Ìäbìfl@Âfl %@60@åb≠g@Â‹»m@¡Ó�Én€a

  جمهورية العراق                               العدد: ١١٧١/ب٢٠٢٢/٣
 مجلس القضاء األعىل                            التاريخ : ٢٠٢٢/٥/١٨

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
 محكمة بداءة النجف 

اىل/ املدعى عليها (ملياء ويف حسني) 
اقـاَم املدعـي (عيل بن عبد املحسـن بـن باقر املسـلم ) الدعوى 
البدائيـة املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم (الزامك بتأديتك 
لـه مبلغا مقداره مائة مليون دينار املسـلم لـك من قبل املدعي 
عىل شـكل دفعات) ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلـغ القضائـي يف محكمة بداءة كربالء واشـعار مركز رشطة 
النـرص، لـذا قررت هـذه املحكمـة تبليغـك اعالنـا بصحيفتني 
محليتـني يوميتني رسـميتني يف موعد املرافعـة املصادف يف يوم 
٢٠٢٢/٦/٩ السـاعة التاسـعة صباحا و عنـد عدم حضورك او 
ارسـال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول. 
                                                                                                                              
القايض 
عيل عبد الهادي هاني الشمري

جمهورية العراق                     العدد : ١٤٥٢
التاريـخ:  مجلس القضاء االعىل  

 ٢٠٢٢/٥/١٥
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
م/ اعالن 

قدم طالب حجة الوفاة ( حسـني عيل حسني جعفر 
)  طلبـا اىل هـذه املحكمـة يـروم فيـه إسـتصدار 
حجة وفاة بحق املدعو (عيل حسـني جعفر) قررت 
املحكمـة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامهـا خـالل عرشة أيـام من تاريخ نـرش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
                                                                                                              
القايض
حسني عباس سمني

فقدان
فقدت مني الوكالة الغذائية 
املرقمـة (٧٠٦) والصادرة 
من فـرع تمويـن النجف، 
باسـم (جواد عبد الكاظم 
خضـري)، فعـىل مـن يعثر 
عليهـا تسـليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
االقامـة  فقـدت منـي هويـة 
املرقمة / ٦٨٩٣٦٥٤ الجنسية 
مـن  والصـادرة  باكسـتاني 
 / العامـة  الجنسـية  مديريـة 
مديرية اإلقامة، باسـم (محمد 
مـن  فعـىل  حسـني)،  كاظـم 
يعثـر عليها تسـليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فقدت منـي الهوية املرقمة 
مـن  والصـادرة   (٢١٣٢٤)
العراقيني  الصحفيني  نقابة 
الصفـة / عضـو مشـارك، 
باسم (عيل سـمري مسلم)، 
عليهـا  يعثـر  مـن  فعـىل 

تسليمها اىل جهة االصدار.
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اعالن
تعلـن نقابة الصحفيـني العراقيني  عن حاجتها لسـيارة نوع 
تاهو بريمري موديل ٢٠٢٢ اللون  اسـود  مصفحة بشـكل عال 

املستوى وكاملة املواصفات  الخليجية .
فعىل الرشكات واصحاب املعارض  املتخصصة تقديم طلباتهم 
مصحوبة بالعروض  اىل ادارة النقابة خالل مدة ( ٧ ) ايام  من 
تاريخ نرش االعالن وان النقابة غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار 

والعروض غري املستوفية للرشوط املطلوبة .

نقابة الصحفيني العراقيني
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بناية  فيه  تقع  الذي  الفرعي  الشارع  ودخلنا  االعظمية  قضاء  قائمقام  السيد  ملقابلة  توجهنا  عندما 
القائمقامية مرورا باالستعالمات ووصوال لغرفة القائمقام، جلست لربهة يف مكتبه وأنا أتناول فنجان 
القهوة وأتأمل الناس الجالسني الذين مألوا مقاعد الغرفة وكل ينتظر أن يناقش موضوعه مع (القائمقام) 
واالغلب كان يف الخدمات والبعض اآلخر يف النشاطات، فضال عن املراجعني من املواطنني الذين يدخلون ويخرجون 

من أجل توقيع القائمقام وتهميشه عىل معامالتهم...
ال أدري ملاذا تذكرت قائمقام مدينة (......) عندما أردنا مقابلته وجدنا أن شارع القائمقامية مقطوعا! صبات 
لتحقيق ممل ومطول!  ان تخضع  تقابله يجب  أمام ثكنة عسكرية! وحتى  كونكريتية واسالك شائكة وكأننا 
بينما كانت مقابلة السيد قائمقام االعظمية سهلة وميسورة، لم نتعطل فيها دقيقة واحدة، ناهيك عن املواطن 
أي وقت من  االعظمية يف  قائمقام  فبإمكانه مقابلة  اإلسبوع،  يوما يف  له  الذي عادة ما يخصصون  االعتيادي 

األسبوع.
حقيقة ملست مقدار التواضع يف شخص السيد القائمقام والبساطة يف التعامل مع الناس والسهولة يف عرض 

املوضوعات وحلها بعيدا عن البريوقراطية وتعقيداتها.

يف بداية حوارنا مع السـيد قائمقام 
االعظمية الدكتـور عصام العبيدي 
بشـوش  بوجـه  اسـتقبلنا  الـذي 
وابتسـامة تبـث نوعا مـن الهدوء 
واالرتياح، وجهنا له التحية، ونقلنا 
مـايف جعبـة املواطـن مـن اسـئلة 

وهموم وآهات اليه  ...
@—Ó◊Î@·Ìãÿ€a@ŸóÉÄÄí@ÂÄÄ«@bÄÄ‰qáy **
@_ÚÓ‡ƒ«¸a@‚bÄÄ‘‡ˆb”@kó‰æ@⁄äbÄÄÓnÇa@#
@Ïõ«@Ÿ„Ï◊@ÛÄÄ‹«@�ıb‰i@ŸzÓÄÄíãm@#@›ÁÎ
@ê‹™@’Ìã†@Â«@‚c@b‘ibé@Úƒœb´@ê‹™
@’Ìã†@Â«@‚a@bÓóÉÄÄí@≈œb0a@‚a@Úƒœb0a

_laçy˛a
الدولـة  انـا عملـت يف  بدايـة..   --
 ٣٦ إىل  تمتـد  وخدمتـي  العراقيـة 
عاما، عملت يف وزارة الرتبية ووزارة 
التعليـم العـايل ثم نقلـت خدماتي 
إىل مجلس النـواب العراقي، بعدها 
أصبحت عضـو مجلـس محافظة 

ولـم   ٢٠١٣  -  ٢٠٠٩ مـن  للفـرتة 
ارشـح لـدورة ثانية لكـن املحافظ 
استعان بي كمستشـار للدورة من 
٢٠١٣ إىل ٢٠١٧ .. وخالل تلك الفرتة 
طرح وبقوة موضوع التقسـيمات 
اإلداريـة عـىل اعتبـار أن العاصمة 
بغداد تفتقـر إىل تصميم حديث، إذ 
ان احـدث مدينـة فيهـا تصميمها 
يعـود إىل أكثـر مـن ١٠ سـنوات ، 
وهناك مدن لم يتم تحديثها منذ ٤٠ 

سنة !
ويضيـف الدكتـور عصـام: ولهـذا 
هـذا  يف   كبـرية  فراغـات  توجـد 
املوضـوع، فمثـال بسـيط ملنطقة 
الـف  التـي يقطنهـا ٨٠٠  الـدورة 
نسـمة وتوصيفها اإلداري لحد اآلن 
(قريـة) حتـى انها ليسـت ناحية! 
لذلـك كانت الحاجة لهـذا املوضوع 
فعندما حدثت التقسيمات اإلدارية 
انشطرت اقضية وتأسست اقضية 
أخرى، كما استحدثت نواٍح جديدة.
ويشـري: وفيمـا يخـص االعظمية 
فقد حدث شطر بينها وبني منطقة 
مرتاميـة  باعتبارهـا  الشـعب 
األطـراف ووجـود حـدود إداريـة 
فاصلـة وهـي القنـاة ، لذلك كان 
موضوع أن يكـون هناك قضاءان 
مهيئا جدا، وقـد حاز عىل موافقة 
وزارة التخطيـط حسـب املعايـري 

املوضوعة.

وأضاف السيد القائمقام: اختياري 
للمنصب فيه جانب سيايس حتما، 
لكن اإلختصاص والرشوط الواجب 
توافرهـا يف رئيس الوحـدة اإلدارية 
كانت جميعها موجودة واوال وأخريا 

املنصب هو تكليف.
@ÚÄÄÓ‰flå@Ò6ÄÄœ@kÄÄó‰æa@aâÄÄ:@›ÄÄÁÎ  **

_ÒÜá´
فمجلـس  القانـون،  حسـب   --
القضـاء يعني القائمقـام ويرشف 
عىل عمله ويقيله عرب استجواب أو 

تهم واضحة بالفساد.

@¿@·ÿ‹‡«@‚bËfl@·n‡‹ÄÄèm@Ûnfl@bÄÄ‰qáy **
@á®@·ÿn‘‘y@aàbflÎ@LÚÓ‡ƒ«¸a@ÚÄÄÓflb‘‡ˆb”

_paåb≠aÎ@pa7ÓÃm@Âfl@Ê�a
-- تسلمت العمل عام ٢٠١٧ وكان 
املوضوع منصّبا عىل  تحسـني أداء 
يف  وخاصـة  العاملـة  القطاعـات 
مجال الرتبيـة والصحة والخدمات 

البلدية.
@pbóÓó¶@·ÄÄÿ€@ÂÿÌ@%@ÈÄÄ„a@‚ÏÄÄ‹»fl **
@Ô€bæa@òÓóÉn€a@#@›Ëœ@’ibÄÄè€a@¿@ÚÓ€bfl

_Ò7Ç˛a@Ú„åaÏæa@¿
-- ابـدأ.. االعظمية مـن املدن التي 
تكـون تخصيصاتهـا عـىل أمانـة 
بغداد ، نحن واجبنا اقرتاح املشاريع 
فقط ، ونحن كتنظيم ال نتسـلم أي 

تخصيصات .
@‚bÄÄ‘‡ˆb”@‚bÄÄËæ@·ÿ‡‹ÄÄèm@ÚÄÄÌaái@¿@**
@@·ébi@Ô«Ï�m@’Ìãœ@êÓédm@#@ÚÓ‡ƒ«¸a
@pbÓóÉÄÄí@·õÌ@Êb◊Î@CÚÄÄÓ‡ƒ«¸a@bÄÄ‰‹◊D
@Âfl@7rÿ€a@’ÄÄÌã–€a@aâÄÄÁ@‚á”Î@paıbÄÄ–◊Î
@…‡n1a@pb‡ƒ‰fl@…ÄÄfl@ÊÎb»n€biÎ@pbÓ€b»–€a
@pbÁçn‰æa@—ÄÄÓƒ‰m@p˝º@ÂÄÄfl@@L@Ô„áæa
@pbjÄÄéb‰æbi@pbÓ€b–nya@ÚÄÄflb”aÎ@ëäaáÄÄæaÎ

@üäb»flÎ@‚bnÌ˛a@·ÄÄÌãÿn€@p˝–yÎ@@ÚÄÄflb»€a
@LÚÌäÏ‹ÿ‹–€aÎ@ÚÄÄÌÎáÓ€a@“ãz‹€@paäaåbÄÄj€a
@LÚ‰Ìáæa@Ô€bÁc@ëÏ–„@¿@˝Óª@aãqc@⁄ãmÎ
@ÚÓ‰€a@¿@›ÁÎ@’Ìã–€a@aâÁ@›‡«@—”Ïm@aàbæ

_ÚÓ„bq@Òãfl@ÈmÜb«g
لنـرش  كان  باألسـاس  الهـدف   --
ثقافـة املجتمع املدنـي وأنا وجدت 
املواطـن  لـدى  جاهـزة  األرضيـة 
املعظمـاوي ، ما حصـل أن الفريق 
الواحد أصبح أكثر من خمسة فرق، 
وقـد اقتضت الحاجة لهذا املوضوع 
، فموضوع الوباء ساهم يف تحشيد 
الجهـود ، املهم أن البنـى الثقافية 
والحضارية موجودة يف االعظمية 
ونحـن عازمـون عـىل تطويرهـا 

والعمل معها.
يف  عصـام  الدكتـور  ويسـتطرد 
حديثه: أنا أعتقد والجميع أصبح 
يعي هذا األمر بأن منظومة الدولة 
غـري قادرة عـىل كفايـة املواطن، 

وعليـه ال غنى عـن املجتمع املدني، 
املجتمع املدني هو سـلطة ، ونحن 
نلمـس الخطـوات التي يقـوم بها 

وفرحني بها .
@Úœbƒ‰€a@ıaã–é@I@·Ìãÿ€a@Ÿib‰u@pã◊à**
@·ÿ€@›ÁÎ@·Ëèéc@ÂflÎ@_ÊÏ»jnÌ@ÚËu@˛@LH

_Ÿ€à@¿@áÌ
-- حقيقـة الجهـود هـي جهـود 

الشباب املتطوعني ، أنا فقط سهلت 
لهم بعض األعمال اللوجستية ، هم 

أصدقائي ونحن نعمل كأصدقاء.
النظافـة)  (سـفراء  فكـرة  وعـن 
السـيد قائمقـام االعظمية  تحدث 

قائـال: هـي مبـادرة من قبـل أحد 
العراقيـني املغرتبني يف كنـدا عندما 
زار بغداد وشـاهد أكـوام النفايات 
واإلنقـاض املحيطـة بنهـر دجلـة 
فبادر بفكرة عمل تطوعي لتنظيف 
تلـك األماكـن وقد وجـدت مبادرته 
صدى لدى الشباب الواعي واملتفتح 
أمثـال (الكابتـن سـاري والكابتن 

طـه) الذيـن تعاونـوا معـه، وانـا 
بدوري قدمت له الدعم اللوجسـتي 
مـن اتصـال بالبلديـة وآمـر فوج 
املوافقات،  واسـتحصال  االعظمية 
العمـل كان فوق املتوقـع وهذا هو 

الوعي،  فالوعي هـو من يأتي بكل 
اإلنجازات.

_@Übfl@·«Ü@·:@áuÏÌ@›ÁÎ**
-- العمـل كان تطوعيـا ولـم يكن 
فيـه أي دعم مـادي وكل ما وفرته 
أشـياء  كانـت  الخدميـة  الدوائـر 
بسيطة، كتوفري اآلليات واالكياس، 
حتـى الطعـام كان مـن املتطوعني 
ومن بعض العوائـل وهذا املوضوع 

حقيقة لهو أمر مفرح.
وأضـاف الدكتـور عصـام قائـال: 
االعظميـة منـذ  ٢٠١٧ ولحد اآلن 
انتقلت من منطقة حكم عسكري 
اىل منطقة نشـاطات مدنية ، وهذا 
بحد ذاتـه يعتـرب نجاحـا ، وعليه 
نحن نعمل عىل تنظيم أمور املدينة 
عن طريق منظمات املجتمع املدني 
بما يحدث تنمية ثقافية ورياضية 
ومجتمعية، وان شاء الله سننجح 
حيـث ال توجد هنـاك أي مؤرشات 

للفشل...
@…‡n1a@pb‡ƒ‰fl@…fl@ÊÎb»m@·ÿÌá€@›Á **

_Ô„áæa

-- بالتأكيد .. أول ما تسلمت مهام 
العمل يف القائمقامية اسست وحدة 
منظمـات املجتمـع املدنـي والعمل 
تعمـل  منظمـة  وأي  الطوعـي،  
هنـا تسـجل لدينـا لتقديـم الدعم 

واملساعدة.
وهنـاك مظلـة ملنظمـات املجتمع 
املدني ملشـاركة اي منظمـة تقوم 
بنشاط ونرش ذلك والغرض احداث 
األخـرى  املنظمـات  لـدى  توعيـة 
املنظمـات  سـتنحرس  وبالتـايل 
(الشـكلية). أمـا املنظمـات التـي 

لها أفـكار وليس لديهـا إمكانيات 
باملنظمـات  تسـتعني  أن  فممكـن 
الفاعلة ، وهذه هي ثقافة املجتمع 
املدني الحقيقية، حتى املواطن الذي 
ال عالقة له باملنظمات أصبح يحب 

العمل الطوعي.
@¡�ÇÎ@ÚÄÄÓfláÇ@…ÌäbÄÄìfl@⁄bÄÄ‰Á@›ÄÄÁ**
@Ú‰Ìáfl@¿@â–‰né@ÚflÜb”@ÚÌÏÓy@ÚÓ‹j‘nÄÄèfl

_ÚÓ‡ƒ«¸a
-- قمنـا بإعـداد مشـاريع تأهيل 
البنى التحتية عرب استغالل موضوع 
صندوق دعـم اإلعمـار وطلبنا من 
األمانة إسـتكمال عملهـا يف بعض 
املحالت، وأعتقد أن املوازنة تسـمح 
بذلك وهناك مشاريع لدعم وإنشاء 
البيـت الثقـايف ، وقـد قابلـت وزير 
الثقافـة بشـأن ذلـك واسـتصدرنا 
أمرا لتأسـيس البيـت الثقايف والذي 
سـيكون خيمة تنطلق منها الكثري 

من األنشطة الثقافية.
@òó¨@ ÏjÄÄé¸a@¿@‚ÏÌ@·ÿÌá€@›ÄÄÁ**
@ÂÌâ€a@ÚÓ‡ƒ«¸a@Ô€bÁc@Âfl@µ‰†aÏæa@ıb‘‹€
_@bË‹y@Û‹«@›‡»€aÎ@›◊bìflÎ@ÙÎbÿí@·ËÌá€

عدل الدكتـور عصـام العبيدي من 
جلسته وأشار إيلّ قائال:

-- انِت شـاهدة عىل هذا املوضوع، 
اليـوم  هـو  الثالثـاء  يـوم  عـادة 
املخصـص ولكن كل أيام األسـبوع 
متاحـة.. حـرضت جنابـك بـدون 
موعـد وهـا أنـت تريـن املواطنني 

يطرقون بابي واقابلهم ، وأقول هذا 
حـق املواطـن وكل الدوائر يجب أن 
تكون يف مساعدته إلنجاز معامالته 
بال منـة أو فضـل بل هـو الواجب 

الحقيقي لكل دوائر الدولة.
@…ÄÄ”aÏfl@¿@äÎáÄÄÌ@bÄÄfl@ÊÏÄÄ»ibnm@›ÄÄÁ **
@bÌbõ”Î@äbÄÄjÇa@Âfl@ÔÄÄ«b‡nu¸a@›ÄÄñaÏn€a
@L@Úflb»€a@ÒbÓ®aÎ@µ‰†aÏæa@ò¶@›◊bÄÄìflÎ
@Úflb»€a@Úz‹óæa@¿@kÄÄómÎ@ò¶@…ÄÄÓöaÏfl
@b‡Óœ@ÚÓflÏÌ@paáíb‰flÎ@Ú‡Ëfl@bÌbõ”@Åã�mÎ

_pbflá©a@ò≤
-- بالتأكيد، أنا أتابع ذلك شـخصيا 
وأرشف عـىل موقعنـا رغـم وجود 
موظـف مختص بذلك ، وهنا أود أن 
أسجل شـكوى يف هذا املوضوع من 
وجـود صفحـات غـري موضوعية، 
عفوا أنا ال اشكك بالنوايا لكن ربما 
لقلة الخربة واعتماد املعلومات غري 
الصحيحـة، فال بأس مـن التحقق 
من املعلومة قبـل نرشها حتى تعم 

الفائدة واملصلحة العامة.
@Êb◊@—Ó◊@bÄÄ„ÎäÏ◊@ıbÄÄiÎ@Ò6ÄÄœ@fi˝ÄÄÇ **
@p˝º@b„áÁbÄÄí@ÂÄÄÆÎ@ÚÄÄñbÇ@·ÄÄÿ‹flb»m
@ åÏn€@ äaÏì€a@“Ï�m@o„b◊@>€a@lbjÄÄì€a
@µvÄÄè◊Î˛a@Ô„b‰”Î@ÚÄÄÌb”Ï€a@pbflç‹nÄÄèfl
@·«Ü@⁄b‰Á@Êb◊@›Á@NNÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@ù»iÎ

_p˝‡®a@Ÿ‹n€@·ÿ‹j”@Âfl
-- هـذا املوضـوع مهم جـدا كونه 
اإلدارة  لفلسـفة  بفهمنـا  يتعلـق 
املحلية، حيث قمنا بتأسـيس لجنة 
الطـوارئ ملواجهـة الوبـاء والتـي 
ربمـا كانت مـن أوىل اللجـان التي 
تأسسـت يف العراق وقـد ضمت كل 
القطاعـات العاملـة، باالضافة إىل 
القطاع األهم وهو العمل التطوعي 
مـع مـا فيه مـن متطوعـني ، وقد 
حصل تعـاون منقطـع النظري من 
يف  والشـباب  املستشـفيات  قبـل 
الفـرق التطوعيـة وحصـل تنافس 
بـني الفرق ، وأذكـر ان هناك فريقا 
شـكل لدينا قوامه سبعة اشخاص 
حققوا يف أحـد األحياء اكتفاًء ذاتيا 
يف مواجهـة الوبـاء ، ومـن جهتـي 
قدمت لهم أشـياء بسـيطة رغم أن 
العمـل الحقيقـي يعتمـد بالدرجة 

األساس عىل التعاون .
@ÚÄÄ–Ózó€ @Ò7ÄÄÇa @ÚÄÄ‡‹◊ @ÂÄÄfl @›ÄÄÁ  **

_ıaäÎç€a
-- فيمـا يخص الجانب السـيايس، 
عليـه  القائمـني  عـىل  أتمنـى 
واملنظومـات والحـركات الحزبيـة 
املشـاركة فيـه أن ترتقي ملسـتوى 
فهم املواطن اآلن .. وأتمنى ألصحاب 
النوايا السليمة أن يتصدروا املشهد 
وأن يأخـذوا بزمام املبـادرة ونحن 
كل أوضاعنـا بحاجـة إىل مبـادرة، 
العمـل  ويف  السـيايس  العمـل  يف 
اإلجتماعـي ويف كل األعمال بحاجة 
إىل مبـادرة وأنا أوجه التحية للفرق 
املجتمـع  ومنظمـات  التطوعيـة 
املدنـي وكل موظـف مخلص أرجو 
منـه أن يكون صاحـب املبادرة وال 
ينتظر املبادرة مـن غريه.. وختاما 
أشـكركم عـىل هذه الفرصـة التي 
أتاحت لنا مساحة للتحدث يف أمور 

كثرية.

 

Ô„áæa@…‡n1a@pb‡ƒ‰flÎ@Ô«Ï�n€a@›‡»€a@÷ãœ@∂g@ÚÓzn€a@ÈuÎ
\ıaäÎç€a^@Ú–Ózó€@ôbÇ@äaÏy@¿

@bÌaÏ‰€a@lbzñc@Û‹«@Û‰∏c@ZáÓj»€a@‚bó«@äÏn◊á€a@ÚÓ‡ƒ«˛a@‚b‘‡ˆb”
ÒäÜbjæa@‚bflçi@aÎâÇdÌ@ÊcÎ@ÔébÓè€a@áËìæa@aÎäáónÌ@Êc@Ú‡Ó‹è€a

@µi6Ãæa@µÓ”aã»€a@áyc@Âfl@ÒäÜbjfl@ÔÁ@NN@\Úœbƒ‰€a@ıaã–é^@@
Ú‹uái@Ú�Ó0a@pbÌb–‰€a@áÁbíÎ@ÜaáÃi@äaå@bflá‰«@aá‰◊@¿

@ÜaáÃi@Ú„bflc@Û‹«@bËmbóÓó¶@ÊÏÿm@>€a@Êáæa@Âfl@ÚÓ‡ƒ«˛a@
pbóÓó¶@c@·‹èn„@¸Î@¡‘œ@…Ìäbìæa@Å6‘„@ÂÆÎ

@Ú‡ÓÇ@ÊÏÿÓé@â€a@¿b‘r€a@oÓj€a@êÓédm@Û‹«@›‡»„@
ÚÓœb‘r€a@Ú�ì„˛a@Âfl@7rÿ€a@È‰fl@’‹�‰m@µ«áj‡‹€

ÔmbÓj€a@Ú±áfl@O@äaÏyZÔ‹Ó‹€a@á‰Ëfl@O@Úéá«
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@á»i@bËÓj«¸@k”b»m@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@ÒäaÜg
Ú†ãì€a@‚bflc@Òäbè©a

بغداد/ متابعة الزوراء
قررت الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية الريايض خصم ٢٥ ٪ من عقود الالعبني بعد الخسارة األخرية أمام 
فريـق الرشطـة يف الدوري املمتاز. وأوضحت الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية الريايض يف بيان أن «االدارة 
قررت خصم خمسـة وعرشين باملئة من عقود جميع الالعبني بعد النتائج السـلبية يف الدوري املمتاز ، ويف 
حال التتويج بلقب كأس العراق ستلغى هذه العقوبة املالية». عىل صعيد متصل، يعاود القوة الجوية مرانه 
يف ملعبـه بالعاصمـة بغداد اليوم الخميس، اسـتعدادا ملباراتـه املقبلة أمام أربيل، السـبت املقبل عىل ملعب 
الشـعب الـدويل ضمن الجولة ٣٢ مـن الدوري املمتاز. ويحتـل القوة الجوية املركز الرابـع يف الئحة الرتتيب 

برصيد ٥٥ نقطة، وتنتظره مباراة مؤجلة أمام النجف ستقام يف الـ ٢٥ من الشهر الجاري.

ãºcÎ@ã–ñc

Òãój€a@¿@25@ÔvÓ‹Ç@Åb≠�@ıaäåÏ€a@êÓˆä@·«Ü@Â‡rÌ@fibuäÜ

@·Óÿzn€a@ÙÏnèfl@¿@�bj‹é@pãqc@7Áb‡ßa@pb†ÏÃö@Záj«@Åbjñ

كركوك/ عبد العبيدي
االختبارات التي جـرت يف بغداد 
مؤخرا اسفرت عن تقدم العبات 
كركوك باملراكز املؤهلة للبطولة 
العربيـة التي سـتقام يف تونس 
للفـرتة مـن الثالـث والعرشين 
وحتـى السـابع والعرشين من 
شهر ايار الحايل. واوضح مدرب 
نادي كركوك عيل عبدالكريم ان 
الالعبة براء ممدوح تفوقت عىل 
زميالتهـا محـرزة املركـز االول 

تقدمـن  فيمـا  م   400 بسـباق 
حسـن  ورويـدة  احمـد  زينـة 
وبهـذا  م  100و200  بسـباقي 
الفوز حققـن العباتنا الصدارة 
عىل مسـتوى العراق متمنيا ان 
تتكل مشاركتهن بالحصول عىل 
املراكـز املتقدمـة عىل مسـتوى 
البطولة العربيىة اللعاب القوى 
وان يمثلـن العـراق خـري تمثيل 
لرفع سمعته يف املحافل العربية 

والدولية.

@@ÙÏ‘€a@lb»€di@⁄Ï◊ã◊@pbj«¸
ê„Ïm@∂a@ÊäÜbÃÌ

بغداد/ الزوراء
قّدَم وزير الشباب والرياضة، رئيس االتحاد 
العراقّي لكرِة القدم، شكره لرئيِس الوزراء 
لدعمِه املُستمر لقطاعي الشباب والرياضة 
واتحـاد كـرة القـدم، معتـرباً تواجده عىل 
رأِس َهـرم اللجنة العليـا وتواصله إضافًة 
مهمـًة ستسـهم يف االرتقاِء بعمـل اللجان 
كافة التي سـتعمُل إلكماِل كل املُستلزمات 

املعنية ببطولِة الخليج املقبلة.
وكان اتحـاُد كأس الخليـج قد أقـَر موعَد 
إقامـة بطولِة خليجي 25 يف مدينِة البرصة 
للفرتة من السـادس ولغاية 19 من شـهر 

كانون الثاني من العام املُقبل.
كأس  التحـاِد  التفقدّيـة  اللجنـُة  وأنهـت 
الخليـج العربي لكرِة القدم، زيارتها ملدينِة 
البرصة تمهيداً السـتضافتها للنسـخة الـ 

25 للبطولِة َمطلع العاّم املقبل.
واطلعـت اللجنة، التي رأسـها األمنُي العاّم 
التحـاِد كأس الخليـج العربـي، القطـري 
جاسـم الرميحي، عـىل املالعـب والفنادق 
وَتحديِد املنشآت، فضالً عن اختياِر مقرات 

السكن للوفوِد الرسمّية والرياضّية واملركز 
اإلعالمي.

كمـا زارت اللجنة، بحضور وزير الَشـباب 
والرياضـة رئيس االتحـاد العراقـّي لكرِة 
القدم، عدنان درجال، ملعَب امليناء وتابعت 
سـرَي العمـل ِبـه والـذي وصـَل إىل مراحل 
متقدمٍة، حيث سـيدخل الخدمـَة الفعلّية 
ليكـون ضمـن قائمـة مالعـب البطولـة 

الخليجّية املُعتمدة.
وناقشـت اللجنـة التفقدّيـة الخليجّيـة يف 
زيارتها هيكليـَة اللجان التنفيذّية واللجنة 

العليا املنظمة للبطولة.
وتعدُّ هـذه الزيارُة ضمـن املُتابعة الدورية 
لوفِد اللجنة التفقدّية التحاِد كأس الخليج 
ملدينِة البرصة، التي سرتفع تقريراً مفصالً 
بشـأِن نسـب االنجاز والتقدم الحاصل يف 
العمِل قبيل احتضاِن كأس الخليج بمدينة 

البرصة.
وكان يف توديـِع اللجنة كٌل من ُعضو اتحاد 
الكرة أحمد املوسوي واألمني العاّم لالتحاد 

محمد فرحان.

بغداد/ ميثم الخفاجي 
لطاملـا تعرض حـكام مباريـات كرة القـدم إىل الكثري 
مـن االنتقـادات مـن قبـل إدارات االنديـة واملدربـني 
والالعبني ووسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي 

والجمهور، بسـبب كثرة األخطاء التي تحدث يف الكثري 
من املباريات ما اعطى انطباعاً سـلبيا لواقع التحكيم 

عىل املستوى املحيل.
التقينا الحكم الدويل السـابق صبـاح عبد الذي تحدث 
قائالً، إن ” الواقع التحكيمي يف الدوري املمتاز مستواه 
متذبـذب بني الحـني واألخـر وهنالك بعـض األخطاء 

املتكررة التي اثرت يف نتائج بعض املباريات“.
واضاف عبـد  ليدنا برنامج نواكب مـن خالله أخطاء 
الحـكام ونراقب فيـه الحـاالت الخاطئـة التي غريت 
بعـض النتائج ”، الفتـاً اىل أن“ األخطـاء يف كرة القدم 
واردة  والتحكيـم املثـايل ال يمكن تطبيقـه يف اي بلد يف 
العالم، والدليل أن االتحاد الدويل اسـتعان بتقنية الفار 
والتقنيات االخرة لرصد املخالفات ومسـاعدة الحكام 

عىل اتخاذ القرار الصحيح“.
وعن تقييمه للحكام عىل املستوى املحيل أكد عبد، أن“ 
الدوري العراقي أبرز العديد من الحكام الشـباب الذين 
قدمـوا مباريات جيدة وقـادوا مواجهـات جماهريية 
عىل مسـتوى عال مـن التحكيم ”، مبينـاً أن“ الحكام 
املحليـني يتعرضون للكثـري من الضغوطـات من قبل 

الجمهور والالعبني واملدربـني باإلضافة اىل آلية هبوط 
أربعة فرق اىل دوري الدرجة االوىل ولد شيئاً من الضغط 
ب الكثري من املشاكل وأثر يف أسلوب  عىل الحكام وسـبَّ

التحكيم ”.
امـا عىل املسـتوى الـدويل اوضح عبـد ان“ الحكم عىل 
الرغم من تعرضه للكثـري من الضغوطات محلياً فانه 
يكون متميزاً عىل املسـتوى القاري، فرتاه يقدم اجمل 

صور التحكيم ألنه ال يعيش تحت الضغط“. 
وواصـل عبـد يف املباريـات الخارجية هنالـك ضوابط 
وعقوبـات قد تنال الالعبني واملدربـني يف حال التجاوز 
عىل الحـكام لذا تجد الحكم يعمل بأريحية كاملة وبال 
ضغوطات“، مشـرياً اىل أن“ التحكيم يف العراق يحتاج 
اىل املزيد مـن جهد لتطويره إلخراج جيل جديد ،  وذلك 
لن يحـدث اال بتضافر جهود الجميع ال سـيما االعالم 

الذي يلعب دوراً كبرياً يف االرتقاء بالرياضة“.
وتابع عبد ان“ الحكام العراقيني أثبتوا وجودهم وكانوا 
خري سـفراء للعـراق وكانت آخـر وجبة مـن الحكام 
قـد حّكمت نهائي دوري األندية اآلسـيوية واملحرتفني 
يف السـعودية والتي شـارك فيها القوة الجوية ومنهم 

الحكم مهند قاسـم وواثق مدلل واحمد صباح قاسـم 
وعيل صباح وحيدر عبد الحسني وحيدر داود“. 

وبالحديـث عـن تطويـر الحكـم العراقـي والنهوض 
بمسـتواه اكـد عبـد ان ” التحكيم العراقـي يحتاج اىل 
الكثري من العمل والجهد ويتطلب من قبل اتحاد الكرة 
وزارة الشـباب واللجنة االوملبيـة بوصف هذه الجهات 
هي الراعية واملسـؤولة عن الرياضة“، مشـرياً اىل ان“ 
اهم مـا نحتاجه لصناعة حكم عىل مسـتوى عاٍل هو 
توفـر الدعم اللوجسـتي مثـل سـاحات التدريب التي 
يفتقـر لها الحكام باالضافـة اىل التجهيزات الرياضية 
واملعسـكرات الخارجية التي انقطعت منذ عام 2019، 
وكذلك رضورة توفري الـدورات التدريبية ومحارضين 

آسيويني ”.
وعن تقييمه لعمل لجنة الحكام يف اتحاد الكرة اوضح 
عبـد ان“ عمـل اللجنـة ال يمكن تقييمه خـالل الفرتة 
القصرية التي مضت حيث بدأ عملها مع بداية املوسـم 
الجديـد وهـي بحاجة اىل سـنتني لتقييمهـا، ولكن ما 
يحسـب للجنـة هـو إعطاء فرصـة للشـباب لتحكيم 

مباريات الدوري“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة 
الثانيـة والثالثني من الـدوري املمتاز، 
بإقامة اربع مباريـات أبرزها مواجهة 
الـزوراء وامليناء التي سـتقام يف ملعب 
الشـعب الدويل، فيما ستسـتكمل بقية 
املواجهـات يـوم غد الجمعـة وبعد غد 

السبت 
صـوب  متجهـة  األنظـار  وسـتكون 
املباريـات التـي تحـدد أضـالع املربـع 
الذهبـي بعد أن تـوج الرشطـة مبكرا 
باللقب بفارق كبري عن أقرب منافسيه، 
كما أن مواجهـات الهروب من الهبوط 
اىل درجـة أدنـى سـتكون ذات أهميـة 

كبرية ألصحاب املواقع األخرية.
الديوانيـة  بلقـاء  املباريـات،  تفتتـح 
وسـامراء، وسـيحاول فيهـا أصحاب 
األرض اقتنـاص الفـوز للتقدم خطوة 
نحـو املناطـق الدافئة، بينما سـامراء 
تأكد هبوطه رسـميا بعـد احتالله قاع 

الرتتيب.
ويسـتضيف ملعـب الكفـل مواجهـة 
القاسـم وضيفه الطلبة، ويتطلع أهل 
الدار ملباغتة الوصيـف وتعزيز موقفه 
بالبقـاء، فيما يسـعى الطلبة لكسـب 

الفوز للتمسك بالوصافة.
بعـد عـودة العبيـه  الـزوراء  ويأمـل 
املصابني تحقيق االنتصار الثاني تواليا 
عىل حسـاب امليناء يف مبـاراة إن حقق 
فيها املستضيف االنتصار فإنه سيقفز 
للرتتيـب الرابـع مؤقتـا، بينمـا يرفع 
املينـاء شـعار الفوز لتحسـني موقعه 
الـذي مازال يتمسـك بـه يف املركز قبل 
األخـري، ويحتـاج إىل االنتصـار إلعادة 

االمال.
ويف رصاع املناطق الهادئة يبحث النجف 
عن تجاوز عقبة نفط ميسـان للتقدم 
نحو املربع الذهبـي، فيما يحاول أبناء 
املـدرب أحمد خلف العودة إىل ميسـان 
بكسـب 3 نقـاط تقربـه مـن الرتتيب 

العارش.
وتسـتكمل املباريات يوم غد الجمعة، 
بإقامة 4 مواجهات، تجمع الكرخ مع 
ضيفه أمانـة بغداد، وتقـام يف ملعب 
الراحل أحمد رايض، وتعد هذه املباراة 
األهم لكتيبة أحمد عبـد الجبار لتاليف 

الهبـوط، فيما يتطلع بغداد لتحسـني 
موقعه وعدم التفريط بالنقاط.

ويلعـب زاخـو خـارج ملعبـه بمدينة 
دهوك أمام النفط، يف مواجهة متكافئة، 
الصناعة منافسـه  بينمـا يسـتضيف 
الكهرباء يف لقاء الحسـابات املختلفة، 
بينما يحـاول صاحب الرتتيـب الثالث 
نفط الوسط كسب نقاط مباراته أمام 
ضيفـه نفط البـرصة يف لقاء يحتضنه 

ملعب النجف الدويل.
املقبـل  السـبت  املباريـات،  وتختتـم 
بلقائـني، األول يجمـع حامـل اللقـب 
الرشطـة بمواجهة نـوروز القادم من 
السـليمانية، فيما يرفع القوة الجوية 
شـعار التعويض أمام أربيـل يف مباراة 

يحتضنها ملعب الشعب الدويل، ويحاول 
فيها املدرب حكيم شاكر استعادة نغمة 
االنتصارات بعد الخسـارة األخرية أمام 
الرشطة، وذات الحال ينطبق عىل مدرب 
أربيل نزار محروس الذي يسعى لكسب 
نقاط املباراة وترميم وضع فريقه بعد 

سلسلة من النتائج املتواضعة.
باالتحـاد  املسـابقات  لجنـة  وقـررت 
العراقـي لكرة القدم، إيقـاف 20 العبا 
 32 الجولـة  منافسـات  خـوض  عـن 
مـن الـدوري املمتـاز، نتيجـة تراكـم 

البطاقات.
وسـيغيب عن مباريات الجولة: محمد 
زامل (الطلبة)، حسام كاظم (الزوراء)، 
سـتار جبار وعيل رحيم (أمانة بغداد)، 

حسـن  ومصطفـى  وليـد  مصطفـى 
(الكرخ)، سـجاد خليل ومحمد سـالم 
(الكهرباء)، سـيف الدين طاهر وأنور 
مهـدي (الديوانيـة)، مرتـىض جمـال 
وحسـن محمد (سـامراء)، عالء خليل 

وأكرم رحيم (نفط ميسان).
وعـيل رحيم (النفط)، ومحمد جاسـم 
(النجـف)، وشـيفان جميـل (زاخو)، 
سالم أحمد (امليناء)، عيل كاظم (القوة 

الجوية)، صباح عواد (نفط البرصة).
ويف سياق منفصل أعلن االتحاد العراقي 
لكـرة القـدم، إقامـة دوري املحرتفني 
املوسـم املقبل ”بنسـبة كبـرية“، فيما 
لفـت اىل أخـذ رأي االتحاديـن الـدويل 

واالسيوي بهذا الشأن.

وقال النائـب األول لرئيس االتحاد عيل 
جبـار إن ”املوضـوع حسـم والدوري 
املقبل سـيكون دوري محرتفني بنسبة 
كبرية واألمر أصبـح مهماً والبد منه“، 
مبينـاً أن ”نظام االحـرتاف معمول به 
يف أغلـب الدول التي تعمـل عىل تطوير 

منتخباتها الوطنية“.
وأضاف جبار أن ”يف حال عدم التوصل 
للعمـل بـدوري املحرتفـني  اتفـاق  اىل 
للموسم املقبل فاننا سنلجأ إىل الدوري 
العام وسـنناقش موضوع عدد الفرق 
الهابطة“، الفتا اىل ”أخذ رأي االتحادين 
دوري  بموضـوع  واآلسـيوي  الـدويل 
املحرتفني بغيـة اتخاذ القـرار النهائي 

بهذا الشأن“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضـو املكتب االعالمي للجنـة االوملبية الوطنية 
العراقيـة الزميلـة منى احمد، اكدت اكتسـاب 
شـقيقتها الشـفاء التام من االزمـة الصحية 
التـي تعرضـت لهـا قبـل مـدة زمنية ليسـت 
بالقصـرية ، خالص االمنيات لشـقيقة زميلتنا 
بالشفاء التام وان يلبسها رب العزة واالجالل ثوب 

الصحة والعافية.
  **********************

عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية الزميل الدكتور عيل القرييش، احتفل 
بعيد ميالده يوم امس االربعاء، خالص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/حسني الشمري
يستهل منتخبنا  السلوي عىل الكرايس املتحركة مشاركتة يف بطولة اسيا اوشينا املقامة 
الساعة  املقبل عند  السبت  الفلبني يوم  التايلندنية بمواجهة منتخب  يف مدينة بوكيت 
منتخبنا  يفتتح  باقر  الكريم  عبد  الوفد  رئيس  وقال  تايلند.  بتوقيت  صباحا  العارشة 
بكرة السلة عىل الكرايس مشواره واوىل محطاته يف بطولة اسيا اوشينا بمالقاة منتخب 
بطاقة  حصد  يف  قدما  للميض  الفوز  تحقيق  اىل  خاللها  من  نطمح  مباراة  يف  الفلبني 
العالم وبطولة االسياد مضيفا ان ان الوفد العراقي كان قد وصل اىل  التاهل ملونديال 
تايلند اول امس الثالثاء وهو بصحة جبدة واجرى الفريق عددا من الوحدات التدريبية 
بارشاف املالك التدريبي بقيادة املدرب رافد عبد الحسني ومساعده كاظم هليل لرفع 
حالة التعب واالرهارق عن كاهل العبينا والجميع يف جاهزة عالية لتحقيق  االنتصار 
االول ملنتخبنا يف مشواره االسيوي. واشار نائب رئيس اتحاد اللعبة اىل اننا ال نملك اي 
انطباعات او معلومات عن منافسنا الفلبيني وكذلك جهازنا الفني اال ان هذا اليمنع 
منتخبنا من تقديم افضل املستويات من اجل تاكيد جدارة الفريق العراقي يف املنافسة 
للعام املقبل  العالم واالسياد واالخرية تم تاجيلها  البطاقات املؤهلة لكاس  عىل احدى 
..وانهى رئيس الوفد عبد الكريم باقر حديثه بالقول ان معنويات العبينا يف احسن حال 
والجميع يتمتع بجانب نفيس جيدة  من خالل متابعتنا انا وعضو االتحاد ثامر مجيد 

اضافة اىل املتابعة امليدانية الجيدة من قبل مدرب املنتخب الفريق.

بغداد/ الزوراء
رئيس  والرياضة،  الَشباب  وزير  شارَك 
عدنان  القدم،  لكرِة  العراقّي  االتحاد 
الـ  املُؤتمر  يف  األربعاء،  امس  درجال، 
الذي  االفرتايض  اآلسيوي  لالتحاِد   32
ُعِقَد عرب املنصِة اإللكرتونية، حيث تمت 
املطروحِة  القضايا  من  العديد  مناقشُة 
املؤتمر،  وحَرض  األعمال.  جدوِل  عىل 
لرئيِس  األول  النائب  من  كٌل  أيضاً، 
محمد  العاّم  واألمني  جبار،  عيل  االتحاد 
فرحان، وبعد الكلمِة الرتحيبّية بأعضاِء 
عىل  التصويُت  تم  العمومّية  الَجمعّية 
املُقدمة  الفقرات  وحسب  االقرتاحاِت 
من اللجنِة التنفيذّية واللجان. كما تمت 
السابق  االجتماِع  محِرض  عىل  املُصادقُة 
إىل   ،2021 الثاني  27  ترشين  املُنعقد يف 
العاملة،  اللجاِن  تقارير  ُمناقشِة  جانِب 
واألنظمة  والتغيرياِت  اللوائح  إىل  إضافة 

التي تحكم االتحاَد اآلسيوي لكرَة القدم.
لالتحاِد  التنفيذّية  اللجنُة  قدمت  كما 
اآلسيوي مقرتحاً باإلشارِة إىل املادتني 2 . 
33 (1) و (5) و 79 من النظاِم األسايس 
أهمية  تبينت  حيُث  اآلسيوي،  لالتحاِد 
املُقرتح بعد انسحاِب الصني من َتضييِف 
البطولة املُقبلة لكأِس أمم آسيا 2023 يف 
هذا الوقِت املُتأخر نسبياً، بسبب انتشاِر 
كورونا، علماً أن االتحاد الصيني قد بذَل 
الصعب،  القرار  هذا  لتاليف  جهوده  كل 
سيتم  وعليه  النهايِة،  يف  اتخذُه  لكنه 
أمام  جديدٍة  طرٍق  طرِح  عىل  التأكيُد 
املُؤتمر الختياِر البديل من دون خضوعه 
الـ  املؤتمر  بالتصويِت يف  الطرح  لقواعد 
بعدما  رفضه،  أو  عليه  للموافقِة   32
التنفيذي  املكتَب  العامة  الهيئُة  خولت 
الذي  البديل  اختيار  اآلسيوي  لالتحاِد 

يستضيف بطولَة كأس آسيا ٢٠٢٣.

@Ôéaãÿ€a@Û‹«@Ú‹è€a@Òã◊@kÉn‰fl
bÓée@Ú€Ï�ji@ojè€a@µj‹–€a@ÈuaÏÌ

@ã∏˚æa@¿@⁄äbìÌ@Òãÿ€a@Üb•a
@ÏÓé�a@Üb•˝€@H32IÄ€a



قاد جيمي باتلر فريقه ميامي هيت إىل حسـم املواجهة األوىل 
يف الـدور النهائـي للمنطقـة الرشقيـة يف دوري كرة السـلة 
األمريكي للمحرتفني أمام ضيفه بوسـطن سـلتيكس -118

107 بتسجيله 41 نقطة.وساهم باتلر بشكل كبري يف العودة 
القوية مليامي يف الشـوط الثاني من املباراة خصوصا يف الربع 
الثالث الذي كسـبه 14-39 بعدما فرض الضيوف أفضليتهم 
يف الشـوط األول بفارق ثماني نقاط .(54-62) وحقق باتلر 
تسـع متابعات مع خمس تمريرات حاسـمة واربع رسقات، 
وأضـاف البديل تايلر هـريو 18 نقطة مع ثمانـي متابعات، 
وغايب فنسـنت 17 نقطة.وعلق باتلر عىل أدائه الرائع قائال: 
”كان يتعـني علينا الرد، وهـذا ما غريَّ األمـور. كان يجب أن 
نلعب بقوة. بذلنا الكثري من الجهد. لقد كانت مباراة مرهقة 
ضد هؤالء الالعبني (سـلتيكس). وسيكون األمر كذلك يف كل 
مرة نلتقي فيها“.وأضاف: ”جعلنا املباراة سـهلة وبسـيطة 
واسـتفدنا من أخطائهـم. هذا ما تغري يف الشـوط الثاني. لم 
أغري أي يشء. واصلت لعب كرة السـلة بالطريقة الصحيحة. 
التسجيل عندما أكون متاحا، والتمرير للزميل غري املراقب“.

وحاول سـلتيكس الذي تأثر بغياب ماركوس سمارت بسبب 
االصابة وآل هورفورد بسبب بروتوكول ”كوفيد19-“، تدارك 
املوقـف يف الربع األخري حيث دخلـه متخلفا بفارق 17 نقطة 
(93-76)، لكن دون جدوى رغم حسـمه يف صالحه 31-25.
ورضب جايسـون تاتوم بقوة يف الشـوط األول بتسجيله 21 

نقطة يف أعىل غلة لـه يف الربعني األولني يف 
مسـريته االحرتافية يف األدوار اإلقصائية، 
لكنـه اكتفـى بتسـجيل رميتـني حرتـني 
فقط يف الربع الثالث قبل أن يضيفه ست 
نقاط يف الربع األخري منهيا املباراة أفضل 

مسـجل يف صفـوف سـلتيكس برصيـد 29 
نقطـة مع ثماني متابعات وسـت تمريرات 

حاسمة.
دابـل“  ”دابـل  بـراون  جايلـن  وأضـاف 
للخـارس مـع 24 نقطـة و10 متابعـات، 
وروبـرت وليامـس 18 نقطـة مع تسـع 
بريتشـارد  بايتـون  والبديـل  متابعـات 
هجمـات  املبـاراة  نقطة.وشـهدت   18
مرتـدة مـن الفريقـني وصـل عددهـا 
اىل 20 بينهـا 12 مليامـي هيـت منهـا 
تسـع يف الشـوط الثاني مقابل ثماني 
هجمات مرتدة لسلتيكس.وتألق نجم 
هيت بـام أديبايو، صاحـب 10 نقاط 
فقط يف املبـاراة، يف الهجمـات املرتدة 
بتصديـه ألربـع محـاوالت للضيوف.

يف املقابـل، قال مـدرب ميامـي هيت 
إريك سبويلسـرتا: ”الالعبـون أصيبوا 
بخيبـة أمـل حقـا يف نهايـة الشـوط 
األول، بالـكاد كنت بحاجة إىل قول أي 
يشء. كان الجميـع محبطني حًقا من 
الدفاعية“.وأشـاد  تركيزنـا وجهودنا 
سبويلسرتا الذي افتقد فريقه خدمات 
نجمـه اآلخـر كايـل الوري املصـاب، 
بباتلر قائال: ”لقد ألهم جيمي الجميع 
يف الربع الثالـث. يف كل مرة عندما كنا 
بحاجة إىل التحكم أو تسـجيل رميات 

حاسمة، أو اتخاذ القرار الصحيح، كانت 
بصمات أصابع جيمي عليها“.

أعلنـت الروسـية أناسـتازيا بافليوتشـنكوفا، وصيفـة بطولـة روالن 
غاروس الفرنسـية لكرة املرضب العام املايض، انتهاء موسمها إلصابة 
يف ركبتها.وقالـت بافليوتشـنكوفا (30 عاًما) عىل حسـابها عىل تويرت: 
”أنا حزينة للغاية بالقول بأني مضطرة إىل االنسحاب من روالن غاروس 
وباقـي الدورات هذا العام“.وأضافت: ”راودتني فكرة االنسـحاب طوال 

األسـبوع املـايض وكان القرار صعبـًا للغاية ألن روالن غـاروس دائماً 
مـا كانت بطولة مميزة بالنسـبة إيل ال سـيما بعد املشـوار 

الحلم الذي عشـته العام املـايض“.وأّدت إصابة 
بافليوتشـنكوفا إىل تراجعهـا مراكز عدة يف 

التصنيف العاملي لالعبات املحرتفات حيث 
تحتل حاليـاً املركز الحـادي والعرشين 

بعد أن كانت يف املرتبة الحادية عرشة.

كشـفت تقارير صحفيـة مختلفة 
عن رغبة نـادي يوفنتوس اإليطايل 
يف استعادة خدمات متوسط امليدان 

الدويل الفرنيس بول بوغبا.
وزادت التكهنات بشأن مغادرة بوغبا 

صفوف مانشسـرت يونايتد إذ مـن املقرر أن 
ينتهـي عقد النجم الفرنيس مع ”الشـياطني 
الحمر“ هذا الصيف دون أّن يتوّصل الطرفان 
التفـاق يبقـى بموجبـه بطـل العالـم مـع 
منتخب ”الديوك“ يف ”أولد ترافورد“.وأشارت 

التقاريـر إىل أن ”البيانكونـريي“ عرض عىل 
بوغبا عقداً يمتّد لثالث سنوات.وسـطع نجم 
بوغبا (29 عاًمأ) مع ”السـيدة العجوز“ بني 
2012 و2016 إالّ أن مردوده تراجع كثرياً بعد 

انتقاله إىل مانشسرت يونايتد عام 2016.

بلـغ نوتينغهام فورسـت نهائـي ملحق 
الصعـود إىل الـدوري اإلنكليـزي املمتـاز 
بتجـاوزه عقبـة ضيفه شـيفيلد يونايتد 

بركالت الرتجيح يف إياب نصف النهائي.
وتأهل نوتينغهام إىل النهائي عىل حساب 
شـيفيلد بفضل ركالت الرتجيـح (3-2) 
مواجهتـي  مجمـوع  يف  تعادلهمـا  بعـد 

الذهاب واإلياب .(3-3) 
ورضب نوتينغهـام فورسـت موعـدا مع 
هادرسفيلد تاون يف نهائي ملحق الصعود 
إىل الربيمريليغ يوم 29 مايو/أيار الحايل.
@Úèœb‰æa@¿@È€bflfi@≈–n±@fiÏiã–Ó€

احتفظ ليفربول بآماله يف املنافسـة عىل 
لقـب الـدوري اإلنكليـزي املمتـاز بفوزه 
عىل مسـتضيفه ساوثهامبتون (1-2) يف 
املرحلة السـابعة والثالثني من منافسات 

الربيمريليغ.
وبادر أصحـاب األرض بافتتـاح النتيجة 

عرب ناثان ريدموند يف الدقيقة 13.
إالّ أّن الفريق الضيف عادل الكّفة بواسطة 
مهاجمـه الياباني تاكومـي مينامينو يف 

الدقيقة 27.
وتمّكـن الكامريونـي جويـل ماتيب من 
إهـداء ليفربـول هـدف الفـوز الثمني يف 

الدقيقة 67.
وبذلك رفع فريق ”الريدز“ رصيده إىل 89 
نقطـة يف املركز الثاني بفـارق نقطة عن 

املتصّدر مانشسرت سيتي.

يف 
املقابـل تجّمد رصيد سـاوثهامبتون عند 

40 نقطة يف املرتبة 15.
وبذلك أرجأ فريق املـدرب األملاني يورغن 
كلـوب، الذي خـاض املواجهة بتشـكيلة 
رديفة إىل حد كبري، أمر حسم لقب الدوري 
اإلنكليـزي إىل املرحلـة الختاميـة، ليبقي 

بذلك عىل آماله بالرباعية التاريخية.
وأرجئت زيارة ليفربول إىل ملعب ”ساينت 
ماري“ بسـبب انشـغاله السـبت املايض 
بنهائـي كأس االتحاد اإلنكليزي الذي فاز 
به عىل تشـيليس بركالت الرتجيح ليتوج 
بلقبه الثاني خالل املوسـم الحايل، بعدما 
سـبق له إحراز كأس الرابطة يف شباط/

فربايـر بنفـس الطريقـة عـىل حسـاب 
الخصم اللندني بالذات.

ويلتقـي ليفربول، الذي يسـتعد ملواجهة 
ريـال مدريـد اإلسـباني يف نهائـي دوري 
أبطـال أوروبا، األحد املقبل عىل أرضه مع 
وولفرهامبتون فيما يلعب منافسـه عىل 
اللقب املحّيل مانشسرت سيتي مع أستون 

فيال عىل ملعبه أيضاً يف التوقيت ذاته.
املواجهـة  خـاض  الـذي  كلـوب،  وقـال 
بتشـكيلة رديفـة إىل حـد كبـري، بشـأن 
التحويرات العديدة التي قام بها: ”تساءل 
البعض عـن التشـكيلة التـي خضنا بها 
مباراة سـاوثهامبتون. لقد اعتمدت مبدأ 

املداورة“.
وأضاف: ”قّدم الالعبـون أداًء مميزًا. لقد 
كان البـدالء يف مسـتوى الثقـة إذ لعبـوا 

بشجاعة وشغف“.
Ôé@“g@êÌäbi@Új‘«@åÎbvnÌ@ÏíÏé

يف دوري الدرجـة الثانيـة الفرنيس تغلّب 
سوشو الخامس عىل مضيفه باريس إف 
يس الرابع بهدفـني لواحد ليرضب موعدا 
مع أوكسـري الثالـث يف املواجهة الفاصلة 
لتحديـد منافـس صاحب املركـز الثامن 
عـرش يف الدرجة األوىل يف ملحـق الصعود 

أو البقاء.
يف  التسـجيل  األرض  أصحـاب  وافتتـح 
الدقيقـة الثامنـة عـرب الالعـب مهامـي 

سيبي.
ويف الوقت املحتسب بديال عن الضائع من 
الشوط األول عادل ستيف آمربي النتيجة 
الثالثـة واألربعني  للضيـوف.ويف الدقيقة 
تحّصل العب املضيـف مصطفى نام عىل 
البطاقة الحمراء قبل أن يسـجل ماكسيم 
دو كوتـو هـدف فـوز سوشـو يف الوقت 

املبّدد من عمر اللقاء.

أفصح كارل أوليف، عمدة مدينة بوايس الفرنسـية، 
عن القرار املنتظر لكيليان مبابي، نجم باريس سان 

جريمان، بشأن مستقبله.
وينتهـي تعاقـد مبابـي يف حديقـة األمـراء، بنهاية 
املوسـم الجاري، دون توصل التفاق بشـأن التجديد 
حتـى االن، لكن سـان جريمان مصمم عـىل اإلبقاء 

عليه.
ويسـتعد باريس سان جريمان إلنشاء مركز تدريبي 
جديـد يف مدينة بـوايس، وهو ما دفع عمـدة املدينة 

للحديث عن مستقبلة أيقونة الفريق. 
وكتـب عمـدة ”بـوايس“ عرب حسـابه عـىل تويرت“: 
سـيبقى مبابي يف باريس، وسـيكون ضمن صفوف 
سـان جريمـان املوسـم املقبـل“، مدعيا أنـه يتمتع 

بمركز إعالمي متميز.
وأعلن مبابي قبل أيام، أنه حسم قراره بشأن وجهته 

املقبلة، وسيعلن عنه قريبا جدا.
يذكر أن الكثري من التقارير تؤكد أن مبابي اتفق مع 
ريـال مدريد، عـىل االنتقال إليه يف صفقـة مجانية، 

عقب انتهاء عقده مع باريس.
وكشـف تقرير صحفي إسباني، عن تطورات مهمة 
تتعلق بمستقبل الفرنيس كيليان مبابي، نجم باريس 

سان جريمان.
وينتهـي تعاقـد مبابـي يف حديقـة األمـراء، بنهاية 
املوسـم الجاري، دون التوصل التفاق بشأن التجديد 
حتـى االن، مع وجود أنبـاء تفيد باتفاقـه مع ريال 

مدريد، عىل االنتقال للمرينجي مجانا يف الصيف.

وبحسـب صحيفـة ”سـبورت“ الكتالونيـة، فـإن 
االجتمـاع األخري بني باريس سـان جريمان ومبابي 
يف قطـر، شـهد وضع الالعب سلسـلة مـن الرشوط 

لدراسة ما إذا كان سيستمر مع الفريق أم ال.
وأضافت الصحيفة، أن الرؤية لم تتضح بعد حول ما 
إذا كانت تلك الرشوط تسـبق التجديـد، أم أن مبابي 
مـازال يفاضـل بـني العروض ومـن بينهـا التجديد 

لباريس.
وأشـارت إىل أن مبابي طلب تغيريا جذريا من البداية 
إىل النهاية يف مرشوع الفريق البارييس، ألنه ال يعتقد 
أن الربازييل ليوناردو املدير الريايض، قادر عىل قيادة 

املرشوع.
ويخـىش مبابي أال ينجح ليوناردو يف اسـتبدال املدير 
الفني ماوريسيو بوكيتينو، يف الوقت الذي يعترب فيه 

أنه من الرضوري إجراء تغيري مهم وقوي.
يف الوقـت ذاته، ال زال ريـال مدريد واثقـا من إتمام 

الصفقة، والتعاقد مع الالعب يف صفقة انتقال حر.
الفرنيس  وكشـفت عائلة 

كيليـان مبابـي، نجـم باريس سـان جريمـان، عن 
حقيقـة ترصيحات خوان البورتا، رئيس برشـلونة، 

بشأن مطالب النجم الفرنيس بعقده الجديد.
وزعم البورتا، يف مقابلة مع إذاعة ”راديو كتالونيا“، 
أن مبابي يشـرتط الحصول عـىل 50 مليون يورو يف 
املوسـم الواحد، وهو مبلغ ال يمكن لخزينة برشلونة 

تحمله حاليا.
وينتهـي تعاقد مبابي مع باريس سـان جريمان، يف 
نهايـة املوسـم الجاري، دون التوصل التفاق بشـأن 

التجديد حتى االن.
وأوضـح فابريزيـو رومانو، خبري سـوق االنتقاالت 
يف أوروبـا، أن مبابي يريد بعـض الوقت ليعلن قراره 

النهائي، وربما مسألة أيام.
يف الوقـت ذاته، ووفقا للحسـاب الرسـمي لرومانو 
عرب ”فيسبوك“، فقد أنكرت عائلة مبابي ترصيحات 

البورتا بشأن الراتب السنوي الذي يريده الالعب.
وسـبق وأن أكـد مبابي قبل أيـام، أنه حسـم قراره 

بشأن وجهته الجديد، وسيعلن عن ذلك قريبا.

7الرياضي
‚á‘€a@Òãÿ€@ÚÓiÎäÎ˛a@p¸Ï�j€a
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Ôibjfl@Ôè„ã–€a@äaã”@Â«@—ìÿÌ@Ôè„ãœ@fiÎ˚èfl
أوضح نيكالس سـويل، مدافع بايرن ميونيخ، سـبب غيابه املثري 

الجدل يف مباراة الفريق األخرية للموسم أمام فولفسبورج.
وتعـرض سـويل، الـذي سـريحل عـن بايـرن ميونيـخ لينضـم 
لدورتموند، لالنتقاد من قبل الرئيس الرشيف لبايرن أويل هونيس، 
والذي وصف غيابه عن املباراة التي أقيمت يوم السـبت باملايض، 

بالكارثي، واتهمه بأنه ال يقدر النادي.
وقال سويل يف نسخة أمس األربعاء من صحيفة ”بيلد“ إن املدرب 
جوليان ناجلسمان ”سألني مساء الخميس املايض، عما إذا كان 
مقبوال أال أشـارك يف املباراة، كان يريد أن يمنح الالعبني الصغار 
فرصـة للمشـاركة خاصـة وأنهم سـيتواجدون مـع الفريق يف 

املوسم املقبل“.
وأضاف: ”لذلك، كان القرار من الجهاز الفني، الذي لم يكن يريد 

تواجدي مع الفريق، مفهوما“.
وتابـع: ”يـوم الجمعة، أحد املدربني املسـاعدين ذكـر قبل وقت 
قصري من املغادرة أن بإمكاني املجيء يف النهاية، إذا أردت، وذلك 
بعد إصابة مارسـيل سـابيتزر، ولكن لن تكون هناك مشكلة إذا 

رفضت، هذه هي القصة“.

w„ÏÌ@Ü@›Óyä@Êdìi@ŒÎaãÌ@bmäÏi¸

@Â«@ÈibÓÀ@kjé@|öÏÌ@Ô€Ïé
xäÏjè–€Ïœ@‚bflc@È‘Ìãœ@Òaäbjfl

bjÀÏi@�·õi@ëÏn‰œÏÌ@‚b‡nÁa@Êdìi@ãÌäb‘m

>Óé@6èì„bfl@Âfl@b‡Éö@böã«@ùœãÌ@6„g

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

Úibñ�a@Ô«aái@�aã◊bi@bË8Ïfl@ÔË‰m@ëÎäbÀ@Ê¸Îä@Ú–ÓñÎ@bœÏÿ‰ìmÏÓ‹œbi

êÿÓn‹é@áö@∂Î˛a@ÚËuaÏæa@·è®@ÔflbÓfl@ÜÏ‘Ì@ã‹mbi

تحدث خوان البورتا، رئيس برشلونة، عن إمكانية بيع الهولندي 
فرينكـي دي يونج، العب وسـط الفريـق الكتالوني، يف املريكاتو 

الصيفي املقبل.
وارتبط اسـم دي يونج بالرحيل إىل مانشسـرت يونايتد، بناء عىل 
طلب املدير الفني الجديد إريك تني هاج، والذي سـبق أن دربه يف 

أياكس أمسرتدام.
وقال البورتا، يف مقابلة مع إذاعة ”راديو كتالونيا“: ”ال أعرف ما 

إذا كنا سنبيع العبني مهمني أم ال“.
وأضـاف: ”إذا أكملنا بعض الصفقات، فربمـا لن نكون بحاجة 

لبيع أي من العبينا املهمني“.
وختـم: ”األولوية هـي وضعنا املايل حتى االن.. سـنبذل قصارى 

جهدنا من أجل النادي“.
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أكـد تقرير صحفي إيطـايل أن إنرت رفض عرضا بقيمة 60 مليون يورو 
من مانشسرت سيتي لضم اإليطايل أليساندرو باستوني.واضطر إنرت 
لبيع نجميه روميلو لوكاكو وأرشف حكيمي، يف املريكاتو الصيفي 
املايض، لتحقيق توازن يف الرواتب.وبحسـب صحيفة ”ال جازيتا 
ديلو سـبورت“ اإليطالية، فإن وضع إنـرت املايل ما زال صعبا، 
ومن املمكن أن التضحية بالعب اخر كبري قبل بداية املوسـم 
الجديد.وأضافت الصحيفة، أنه كان من املفرتض أن تصل 
العروض لواحد من الثنائي سـتيفان دي فريج أو ميالن 
سـكرينيار، لكن باستوني هو من تلقى أكرب العروض.
وأشـارت الصحيفـة، إىل أن خطة إنرت هـي االحتفاظ 
باملدافـع اإليطايل، ولهذا السـبب رفض النـادي عرضا 
بقيمـة 60 مليون يورو من مانشسـرت سـيتي.ومع 
ذلك، فإن إنرت لن يكون قادرا عىل الصمود إذا كانت 

العروض أعىل من ذلك بكثري.
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›Ìãig@fi˝Ç@µÓè„Ïn€a@µ�Ó–zó€a@Û‹«@paıaán«a@10

Ôöb‘€a@Êbèyg@Ô–zó‹€@paÏ‰é@3@Âvè€bi@k€b�Ì@ãˆaçßa@ıbõ‘€a

µÓ–zó‹€@Úz‰æa@Òäb‡néa@…ÌåÏmÎ@‚˝«�a@pbÓ‹◊@Ô∞ãÇ@lbèn„a@ÚÓ€e@Û‹«@“ãìÌ@µÓ–zó€a@kÓ‘„

تونس/متابعة الزوراء:
الوطنّيـة  النقابـة  أصـدرت 
للصحفّيني التونسـّيني، تقريرها 
االعتـداءات عىل  الشـهرّي حول 
خـالل  التونسـّيني  الصحافّيـني 

إبريل/نيسان ٢٠٢٢.
وسـّجل التقريـر ١٠ اعتـداءات 
عـىل الصحفّيـني يف إبريـل، مـا 
يعني انخفاضاً مقارنًة بمارس/
آذار الذي سـّجل فيه ١٧ اعتداء، 
كانت قد وصلت إىل وحدة الرصد 

والسالمة املهنية يف النقابة.
املعتـدى  الصحفيـون  يعمـل 
عليهم يف ٩ مؤّسسـات إعالمّية، 
من بينهـا ٤ إذاعـات و٣ مواقع 
مكتوبـة  وصحيفـة  إلكرتونيـة 
وقناة تلفزيونيـة. وكان املعتدى 
عليهـم يف ٤ مـن هـذه الحاالت 
يعملون عىل مواضيع سياسـّية، 
فيمـا وقعت االعتـداءات األخرى 
عـىل  الصحفيـني  عمـل  خـالل 

مواضيع رياضية واجتماعّية.
ضحايـا  الصحفّيـون  وكان 
العتداءات جسدّية يف ٣ مناسبات، 
يف  بالسـجن  عليهـم  وُحكـم 
مناسـبتني، ومنعوا من العمل يف 
الصحفّيون  وتعرّض  مناسبتني، 
والتهديـد  اللفظـي  االعتـداء  إىل 

والتحريض يف مناسبة واحدة.
وتصّدرت الرشطة قائمة املعتدين 
عـىل الصحفّيني بـ٣ حـاالت، ما 
يمّثل ارتفاعاً يف نسبة االعتداءات 
األمنّيـة، كمـا كان الرياضيـون 
القضائّية مسـؤولني  والجهـات 
عـن اعتداءيـن. أمـا املواطنـون 
الحكومّيـون  واملسـؤولون 
والناشطون عىل مواقع التواصل 
عـن  فمسـؤولون  االجتماعـي 
اعتـداء وحيد بحـق الصحفيني. 

عـىل  االعتـداءات  وتوّزعـت 
وتونـس  صفاقـس  محافظتـي 
العاصمـة يف ٣ مناسـبات لـكّل 
منهما، يف حني سجلت محافظة 
أمـا  اعتـداء،  حالتـي  املنسـتري 
القريوان ونابل فقد كانتا موقعاً 

العتداءين.
رئاسـة  التقريـر  وطالـب 
الدولـة التونسـّية باحـرتام حق 
عـىل  الحصـول  يف  الصحفّيـني 
املعلومـات، واالبتعاد عن التمييز 

القائـم عـىل قواعـد  واإلقصـاء 
الوالء واملعارضـة، واحرتام مبدأ 
تكافؤ الفرص بني وسائل اإلعالم 
يف التغطّيـة اإلعالمّيـة ألنشـطة 

رئاسة الجمهورّية.
أيضاً، دعا التقرير وزارة الداخلّية 
مـّد  إىل  التونسـّية  الحكومـة  يف 
للصحفّيـني  الوطنّيـة  النقابـة 
التحقيقات  بنتائـج  التونسـّيني 
املّتخـذة  والعقوبـات  اإلدارّيـة 
بحـق املعتديـن عـىل الصحفّيني 

 ،٢٠٢١ أيلـول  سـبتمرب/  منـذ 
للتأكيد عىل جّدّيتها يف محاسـبة 
املنخرطـني يف أعمـال عنف بحق 
الصحفيـنّي، كما طالـب الوزارة 
املتوّرطـني  أعوانهـا  بمحاسـبة 
يف االعتـداءات عـىل الصحفّيـني 
يف إبريـل املـايض ومـّد النقابـة 

بنتائجها.
ويف تعليـٍق عـىل التقريـر، أّكدت 
عضوة املكتـب التنفيذي للنقابة 
التونسـيني  للصحفيني  الوطنية 
واملكلّفـة بالعالقـات الخارجية، 
فوزية الغيلـويف، أّن «تراجع عدد 
االعتداءات عىل الصحفّيني مؤّرش 
جّيد لكّنه غري كاف، فنحن نطالب 
بصفر اعتداءات عىل الصحفّيني 
أثناء أداء عملهم، ألّنهم يقومون 
بدور الوسـاطة يف نقـل املعلومة 
تجسـيد  يف  التونـيس  للمتلّقـي 
لواحد من أهم حقوق اإلنسـان، 

وهو الحق يف املعلومة».
«النقابـة  الغيلـويف:  وأضافـت 
سـتواصل إدانتهـا لـكل اعتداء، 
عـن  باإلفـراج  تطالـب  وهـي 
الصحفّيني املعتقلني رفضاً منها 
لـكّل العقوبات البدنّية السـالبة 
للحرّية التـي تعّد ركناً أساسـّياً 

من أركان العمل اإلعالمي».

الجزائر/متابعة الزوراء:
مثل الصحفي ومدير موقع راديو أم وموقع 
مغرب إيمرجون املستقل، إحسان القايض، 
الثالثاء أمام محكمة سيدي امحمد وسط 
العاصمـة الجزائريـة، للمحاكمة عن تهم 
وجهتها إليه السـلطات عىل خلفية نرشه 
مقاالت رأي اعتربتها السـلطات مساسـًا 
بالوحـدة الوطنية.ورفض قايض إحسـان 
خـالل جلسـة االسـتجواب الحديـث عـن 
مضمـون عملـه الصحفـي كمبـدأ، وقال 
«نحن كذلك لدينا خطوط حمراء ومضمون 
عمـيل الصحفي خـط أحمر».وأضاف «أنا 

مسـتعد للذهـاب للسـجن إذا كان األمـر 
يتعلـق بحريتي الفكريـة وأعترب أن اإلدانة 
قد تمت بما أنني قضيت عدة أشـهر تحت 
الرقابـة القضائية».بدورها، طالبت هيئة 
الدفاع عن إحسان، املحاميان زبيدة عسول 
وعبد الغاني بادي، ببطالن القضية، لكون 
الجهـة التـي تقدمـت بالشـكوى، وزارة 
االتصـال، ال تملـك حق متابعـة الصحفي 
يف قضيـة تخـص مقـال رأي.وُوّجهت إىل 
الصحفـي إحسـان القايض تهم املسـاس 
بكرامة الدولة، واملساس بالوحدة الوطنية 
وعـرض منشـورات من شـأنها املسـاس 

عـىل  والتشـويش  الوطنيـة،  باملصلحـة 
االنتخابـات، والتمـس وكيـل الجمهورية 
تسـليط عقوبة السجن ثالث سنوات بحق  
الصحفي، وطالـب بإقصائه من الوظيفة 
الحكوميـة ملدة خمـس سـنوات.ويالحق 
إحسـان القـايض يف هـذه القضيـة منـذ 
العام املايض، بعد نـرشه مقاالً يدافع فيه 
عن فصيل سـيايس ومكون مـن مكونات 
الحراك الشعبي يف الجزائر (حركة رشاد)، 
والتي صنفتهـا السـلطات الجزائرية منذ 
مايـو/ أيار ٢٠٢١ تنظيماً إرهابياً بسـبب 
مواقف قياداتها املعادية للجيش واألجهزة 

األمنيـة، واعتربت السـلطات يف هذا املقال 
إشـادة بتنظيم إرهابـي، عىل الرغم من أن 
تاريخ نـرش املقال سـابق لتاريخ تصنيف 

التنظيم.

 
موسكو/متابعة الزوراء:

قررت رشكة «إس روس ميديا»، املالكة للنسـخة الروسية من مجلة «فوربس» العاملية، 
تعليق إصدار نسـختها املطبوعة اعتباراً من يونيو/حزيران املقبل، عىل خلفية انسحاب 
املعلنني من العالمات التجارية الفاخرة املنسـحبة من السـوق الروسية وارتفاع تكلفة 

اإلنتاج.
وقـال مديـر التنميـة يف املجلـة دميرتي أوزمـان، لصحيفة إر بـي كا الروسـية: «تعلق 
(فوربس روسيا) اعتباراً من يونيو/حزيران ٢٠٢٢ إصدار النسخة املطبوعة من املجلة. 
يعود ذلك إىل أن أغلب املعلنني يف النسخة املطبوعة علقوا أنشطتهم، بينما ارتفعت تكلفة 

اإلنتاج بشكل كبري. سنستأنف إصدار املجلة مع تحسن الظروف االقتصادية». 
وأضاف أوزمان أن قرار تعليق إصدار النسخة املطبوعة ال يتعلق بمطالب املكتب الرئييس 

لـ «فوربس» أو ترخيص إصدار املجلة.
وأوضـح أن رشكـة «إس روس ميديا» سـتحول األقسـام التجارية للمجلـة إىل وحدات 

تجارية مستقلة، «كما هو معمول به يف مجموعات إعالمية قابضة عدة».  
ولفـت إىل أن هذا القرار «سـيتيح لنا التكيف بفاعلية أكرب مـع الوضع املتغري والتفاعل 
الرسيـع مـع التحديات االقتصاديـة للزمن الحـايل. وسـيواصل موقع وقسـم الفيديو 

لفوربس روسيا عملهما بصورة اعتيادية». 
ومنذ بدء الحرب الروسـية عىل أوكرانيا، يف ٢٤ فرباير/شباط املايض، فسخت بضع دور 
نـرش أجنبية عقودها مع نارشي املجـالت الروس، وبينها مجالت إِل ومكسـيم وماري 

كلري وغريها، عىل أن تبدأ هذه املجالت بالصدور يف روسيا تحت أسماء مختلفة.

القاهرة/متابعة الزوراء:
فقدت الصحافة املرصيـة العربية الكاتب 
الصحفي املرصي صالح منترص، عن عمر 

يناهز ٨٧ عاًما، بعد رصاع مع املرض.
التحـق منتـرص بكليـة الحقـوق، وبعد 
تخرجه عمل مع األسـتاذ محمد حسنني 

هيكل بمؤسسـة األهرام .. عرف منترص 
بعمـوده «مجرد رأي» والذي اشـتهر به 

خالل السنوات املاضية.
مجلـة  تحريـر  رئاسـة  سـابقا  وتـوىل 
(دار  إدارة  مجلـس  ورئيـس  (أكتوبـر) 

املعارف) .

ãón‰fl@Å˝ñ@ãóæa@Ô–zó€a@kmbÿ€a@›Óyä
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Z@‚Ïÿy@ÊbÓ–é@O@lãÃæa
( قراءة سيكولوجية يف رواية ” سجينة 
بني قضبان الزمن ” للروائية االعالمية 

زينة جرادي).
تأخذنا القراءة السيكولوجية بمفاصل 
رواية (سـجينة بـني قضبـان الزمن) 
للروائيـة الدكتـورة زينـة جـرادي اىل 
مواطـن الكيـان البـرشي ، ومـا فيـه 
مـن عقد وخيوط متشـابكة نفسـيا ، 
فتظهر لنا االنعكاسـات التي تسـيطر 
عىل ازقة الحياة الرشقيـة ، وتأثرياتها 
عـىل سـلوكياتنا، حيـث تـؤدي بنا اىل 
مطافات خطرية غـري حميدة.. عمدت 
الكاتبـة عـىل ترشيـح ابطـال روايتها 
بموضـع التحاليـل النفسـية ، لفرض 
روايتهـا  روحانيـة  عـىل  الواقعيـة 
ومالمسـة احاسـيس القـارىء ، بـال 
مواربـة او تكلف، كما عمدت اىل تعرية 
االبطال من  القناع االجتماعي، مركزة 
النفسـية،  عـىل تفصيـل انفعاالتهـم 
ايذاء احداث صاغتها مالئمة، لكشـف 
فـكان   ، عندهـم  النفسـية  الحـاالت 
نمط يراعها صادقـا، وصادقا باظهار 
وكشـف النقاب عن الكثري من املشاكل 
النفسـية ، ابرزهـا :  االمومـة املتأملـة 
/ الـزواج املبكـر/ الهيمنـة الذكورية 
/ التعنيـف الزوجـي/ الحـب املحـرم 
وغريهـا ، فكل هذه العوامل انكشـفت 
وفق نسيج متماسك لالحداث ، وبالغة 
علمـي  سـيكولوجي  وتحليـل  راقيـة 

للرواية .
الزواج املبكر :

(الهـام) بطلة الروايـة تزوجت باالكراه 
يف السادسـة عـرش مـن عمرهـا ، بأول 

عريـس دق البـاب ، ألنـه كان مغرتبا يف 
افريقيـا وميسـور الحال، ثـم هاجرت 
معـه اىل بالد غريبـة عنها بكل ما فيها ، 
ومن هناك بدأت االحداث تتشـابك ، كان 
الـزوج (عدنان ) متسـلطا وقاسـيا بال 
رحمـة ، مما خلق اشـكاالت مـن اليوم 
االول للـزواج ، فمـارس التعنيـف عـىل 
زوجتـه بطريقة وحشـية، االمـر الذي 
خلق عندها حالـة من الرعب او الهلع.. 
(ثقافتهـا  بنمطيـة  الكاتبـة  جسـدت 
السـيكولوجية) ، الحالـة التـي اصابت 
بطلـة روايتها ، فكانت مكتئبة جدا مما 
جعلها تمر بحالة النكار الذات ، وبالتايل 
تصـاب بحاالت مـن الخـوف واالرتباك، 
لكنها صمدت امام مواجهة واقعها ولم 
تفكر باالنسـحاب ، كما يحصل عموما 
يف حـاالت التعنيـف ، ربمـا الن الهام يف 
الرواية كانت امرأة متسامحة بينها وبني 
نفسـها. أما الزوج عدنـان فكان متأثرا 
بنمطيـة الرتبيـة الرشقية التـي تعطي 

الذكر صالحيات واسعة، كما كان يعاني 
من اضطراب يف تحديد هويته الجنسـية 
، خصوصا انه كان يقيم عالقة عاطفية 

مع االفريقية روز.
رحلة العذاب نفسيا 

بـدأت الهـام رحلـة العـذاب يف البيـت 
الزوجـي ، ثـم حرمانهـا مـن طفلهـا 
(كمـال) فعملـت خادمـة يف البيـوت ، 
مـن بيت السـت ريم اىل بيـت هند ، اال 
ان زوجها (نارص ) حاول التحرش بها 
واالعتداء عليها ، وعندما صدته اتهمها 
بالرسقة فكان الشارع مصريها ، حتى 
التقت بالل الذي جاء بها لرعاية والدته 
العجـوز الحجـة ام بالل، هنا شـعرت 
باالمـان الن العجـوز اغدقـت عليهـا 
الحنيـة وعاملتهـا برقـة وسـاعدتها، 
فجـاءت لها بمحـام ليفـاوض الزوج 
بقضيتهـا ونجحت مفاوضاته، بعد ان 
سـاوم االب عىل مبلغ من املال للتنازل 

عـن حضانـة ابنه ، وقـررت العودة اىل 
بـريوت لتجـد والدتهـا متوفـاة، وهي 
مسـؤولة عن طفل لوحدهـا ، فطلبت 
املسـاعدة من رنا بنـت ام بالل ، حيث 
لبت االخـرية الطلب بتوظيفهـا لتعيل 
نفسها وابنها ، إال ان العوامل النفسية 
املرتاكمة داخلها اثرت عليها بكوابيس 
مدمرة ، لحني تدخل القدر بوصول ابن 

عمتها نبيل ووعدها بحياة جديدة .
هـذا امللخـص الرسيـع يجسـد االبعاد 
حبكتهـا  التـي  املتشـنجة  النفسـية 
الكاتبـة بعنايـة وحـرص شـديدين ،  
لتكـون الصورة واضحة عنـد الكاتب، 

بال مساحيق تخفي جمالياتها .
االمراض التي شـددت عليهـا الكاتب، 
بالحقيقـة هي ليسـت امراضـا بقدر 
مـا هـي آفـات نفسـية ، نعانيهـا يف 
تركيبة حياتنـا الرشقية، وبعضها من 
املوروثـات االجتماعيـة الرتاثية ، التي 
ال نسـتطيع الخـروج منهـا وتنعكس 
عىل سـلوكياتنا وشـخصياتنا ، ومنها 
مثال: الزواج املبكر ، وهنا كانت البطلة 
الهام نموذجا ، تعاني ما ترتب عنه من 

انفعاالت نفسية اولها :
االستغالل الجسدي والنفيس يف العالقة 
الزوجيـة، مرورا بإقامة عالقة حميمة 
غـري سـوية ، يسـيطر فيهـا االكـراه 
والغصـب  ، فتكـون حيـاة الرشيكني 
مؤملـة ، يـؤدي الـزواج املبكـر ايضـا، 
الرتفاع بنسـبة الجهل واألمية ، ويؤثر 
سـلبا عىل النمـو الجسـدي والنفيس ، 
وهذا ما سـعت اليه الكاتبـة يف احداث 
روايتهـا ، كما يحصل خلـال يف العالقة 
العاطفيـة ، واالنفعـاالت النفسـية يف 

االحداث بالرواية.
ركـزت الكاتبة يف احـداث روايتها عىل 
ان تكـون طبيبـة نفسـية ، تدخل من 
باب علم السيكولوجيا اىل فن الصياغة 
االدبيـة، لهـذا السـبب جاء اسـلوبها 
الروائـي غنيـا بالصـور واملشـهديات 
املعربة سيكولوجيا ، كما ضج حوارها 
العاطفيـة  واالنفعـاالت  باملشـاعر 
الجياشـة.. ولقد أخذتنـا الكاتبة أيضا 
ضمن سياق احداث روايتها اىل الحاالت 
الصعبة التـي تنتج بظـروف روايتها، 
مثـل: االكتئـاب الشـديد ، خصوصـا 
عندمـا تنجـب االم القـارص مولودها 
االول ، فيحصـل نوعـا مـن التغيريات 
يف هرموناتهـا العاطفيـة والجسـدية، 
وتشـعر بانهـا كـربت قبـل اوانهـا ، 
كمـا تعاني مـن تقلب باملـزاج والقلق 
والحرمـان ، ويف هـذه النقطـة بالذات 
االحاسـيس  الكاتبة بتجسـيد  برعـت 

بأسلوبها الراقي املعرب .
بطلتهـا  حالـة  عـىل  ركـزت  كمـا 
النفسـية ، ومـا تعانيـه مـن ارتبـاك 
يف االكل والنـوم ، وعـدم الرتكيـز عـىل 
امومتهـا بالشـكل العلمـي الصحيح ، 
النهـم خطفـوا وحيدها منهـا ، وهذه 
النقاط السـيكولوجية جسـدت واقعا 
ميلودراميا، عـىل االحداث واضطرابات 
يف العالقـة الحميمـة ، مـا بينها وبني 
زوجهـا، كما هـزت حالتها النفسـية 
كيانها هـزا عنيفا ، لكنهـا لم تجعلها 
تتعقد من الرجـل، وهنا برعت الكاتبة 
بمعالجة انفعاالت شـخصيات روايتها 
(سجينة بني قضبان الزمن ) ، معالجة 

سيكولوجية رسيرية متفوقة.
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 ظلـت عمليـة رسد الوقائـع ال تبـدأ إال بعد تصوير 
اإلطـار الذي تتم فيـه هذه الوقائع شـائعة، ولزمن 
طويـل يف القصـص التقليـدي، أي وصـف املـكان، 
وتحديد موقعه، ووصف الزمان، وتحديده،والتجديد 
الـذي عرفتـه الكتابـة الروائيـة، وقـد جعـل منها 
كما يقـول ريكاردو مغامرة الكتابـة أكثر مما هي 
كتابـة مغامرة- جعـل أيضا من مغامرات األشـياء 
املوصوفـة مغامرات وصف، لذا فإن وصف األمكنة، 
واألشـخاص، واألشـياء،  ال يقـل أهميـة عـن رسد 
األحـداث واألفعـال، وتختلـف حاجـة الروائـي زيد 
الشهيد وهو يصف الخلفيات الخاصة لشخصياته، 
وأحداثـه، إذ قـد يحتاج يف بعـض األحيان إىل وصف 
خلفية موسعة، أو يركز يف أحيان أخرى عىل جزئيات 
صغرية، وهذا كله يستلزم معرفة الروائي  لبيئته التي 
يصفها حتى يحقق أهدافه من هذا الوصف يف عمله 
فاإلحسـاس باملـكان لدى الروائـي، ويف تعبريه عنه 
يفرتض أن يجعل القارئ يحس باالنطباع، والنكهة، 
واألصوات والجو املألوف الخاص به، وان يسـتطيع 
مراقبة الشـخصية يف عملهـا، ويف حياتها وان يرى 
ما تراه الشـخصية يف عملهـا، ويف حياتها، وان يرى 
ما تراه الشـخصية من وجهة نظرها، وان يحس ما 
تحس به تجاه هذا املكان، فنراه يقول: حبه لشارع 
باتا وتعلقه به كإيقونة دفع هاشم لرسمه يف إحدى 
لوحاتـه عىل قلتهـا .. موهبتـه املتوهجـة وغرامه 
حـد الذوبـان يف فن النحت عىل الحجـر والحفر عىل 
الخشـب لم يمنعاه من الرسم عىل القماش كولع ال 
يسـتطيع قتلـه يف الروح ، عني الفنان الذي يعشـق 
األلوان البهارية املشـبعة فيسـكبها عىل القماشـة 
لرسـم لوحة تتماهـى وأذواق االنطباعيني مفجري 
ثـورة األلـوان والضوء رسـمها ثم بعـث يل بصورة 
مستنسـخة للوحـة يف رسـالة  ،واملـكان يعني بدء 
تدويـن التاريـخ اإلنسـاني،واملكان يعنـي االرتباط 
الجـذري بفعـل الكينونـة ألداء الطقـوس اليومية 
للعيـش، للوجـود، لفهـم الحقائق الصغـرية، لبناء 
الروح للرتاكيـب املعقدة،والخفية لصياغة املرشوع 
اإلنساني، ويعيش املكان العراقي واحدة من لحظات 

وجـوده املؤثرة، لحظـة امتدت عقودا مـن الرتاجع 
واالندحـار، وهاهـي تصعد إىل الذروة غـري املأمولة 
للحدث، مدونة عىل مشـهد الخراب الواسـع كلمتها 
القاهرة،ساعية لتفكيك ما ينطوي عليه هذا املكان 
من عالقات إنسـانية تشكلت عربه  ووجدت مالذها 
فيـه، مثلمـا تشـكل، بـدوره، عربها، ووجـد مأواه 
فيها،ليغتني مع كل عالقة إنسـانية جديدة تنشأ يف 
ظالله،و يترشب بما ال ينتهي من املعاني، والدالالت 
مسقطا عنه شـبهة الحيادية،والجمود، ولقد أدرك 
اإلنسان منذ القدم األهمية املتميزة للمكان،وعالقته 
بوجـوده، وكان لفكـرة املكان أثر أسـايس يف الفكر 
اإلنسـاني قديما،وحديثا،وتطورت هذه الفكرة مع  
تطـور الفكر البرشي يف تعامله مع العالم الخارجي 
املحيـط به،  وإما  املـكان يف العمل األدبي فهو الذي 
ُيحـدِّد فهَمنا للعالقة بني الواقع والنَّص الحديث من 
خالل جمالية الشكل املكاني لهما ، فالقدرة املكانية 
لجمالية املكان يف الرواية الحديثة تتأتَّى من قدرِتها 
ـورة بطريقـٍة تختلف عـن قدرِتها  عـىل تقديم الصُّ
وطريقة تقديِمها عن أيَّة جماليَّة أخرى ، وبناًء عىل 
ذلـك ينماز املكاُن بأنَّه أكثر األحداث الفكرية تعقيداً 
يف بنـاء الرسد الحديث ، والتي يربز فيها الروائي زيد 

ق الذي لم يدِّخر ُجهداً  الشـهيد  كأنَُّه النَّموذج الخـالَّ
من شأِنِه السيطرُة عىل مفردات الحياة وإخضاعها 
ع األمكنة  يف  لسـيطرة الفرد، وبنـاًء عىل ذلك تتنـوَّ
رواية شـارع باتـا املكانيَّـة بني السـماوة، وبعض 
املدن األخرى، وهو ما يهمُّ ذاَت الروائي زيد الشـهيد  
بوصفِه عاش شـطراً من حياِتِه يف بيئة السماوة، يف 
حني تبنَّت مدينُة بغـداد احتضان إبداِعِه األدبي بما 
بٍة ونقاٍء وصفاٍء، سـاعدت  امتلكتُه من طبيعٍة خالَّ
عىل نبوِغِه الرسدي ونظرِتـِه للنموذج املكاني فنراه 
يقـول : صباح الجمعة األسـبوعية كرسـناه كوقت 
مفضـل تحت جـرس السـماوة الحديدي يف شـارع 
الكورنيـش يكـون اللقاء ومن هنـاك نأخذ الطريق 
املعبد مشـيا عـىل اإلقـدام باتجاه العيـس مخلفني 
سـكلة السـمك وحانوتـني يشـكالن أخـر محطـة 
تسـوق للريفيني العائدين إىل قراهم، إذ نجد الروائي 
زيد الشـهيد  يتفقد أماكن عرفها يف السـابق ، وهو 
يـرسد لنا تفاصيل األحزان، وهـي كثرية ، وغريبة ، 
ورهيبة، إال انه استطاع اختصار الكثري من اإلحداث 
لكي يحافظ عىل شـعرية الرسد يف روايته التاريخية 
ذات السـرية الشـخصية لـه  :فمثال السـماوة  ترد 
يف ثالثيتـه التاريخيـة ( تراجيديا مدينـة ، وأفراس 

األعـوام ، وشـارع باتـا ) تـرد بالحـب، والعشـق ، 
والوفاء وعىل كل مفردات الدمار ، واملوت، والرعب ، 
والسماوة  تواصل أمام مرآة الحقيقة ترميم وجهها 
الذي مزقته وحوش كارسة وإرادات عدمية جاحدة 
للفن، والحياة، واإلنسان، تدربوا عىل هذه املرسحية 
يف الشـارع ، يف نفـس املكان، أعدوهـا ، وأخرجوها 
بقـدر ما تسـمح به الحـال فقد تحملـوا تكاليفها، 
ونـذروا كل ما يملكون إلنتاج هذا العمل أقاموا كتل 
الديكـور الذي كان باأللوان ، واألشـكال ، واملناظر، 
واملؤثرات الطبيعية، لم يحتاجوا إىل فانوس سحري 
أو ألـوان أو حيـل فنيـة كمـا هـو معـروف  اللون 
األسـود املتفحم والركام واألشـالء هي هي وكل ما 
تركته،ومـن هنـا تقرتب تلـك النصـوص التي تقرأ 
بتغرياتـه ، وليـس بوصفه، بتحوالتـه ال بثباته، بل 
بانهدامـه ال برسـوخه، ومـن هنـا أيضـا ال نجـده 
يتحرك يف هذه الرواية  بطريق مسـتقيم بني شـارع 
باتا، وبني شـارع النهر، وشـارع القشـلة، حركته 
داخـل النـص حركة انزيـاح، وتمدد دائري يشـابه 
إىل حـد بعيد جغرافيـا العاصمة املـدورة، ويضارع 
الزمـن املتداخل ، واملتدفق مثـل نهرين يقرتبان، وال 
يلتقيـان عنـد خارصة السـماوة، ويف اختـالط أفق 

النخيل بالتماثيل والنصـب، بني املكتبات واملقاهي، 
فنراه يقول : شارع باتا اسم أو مكان ال يمكن ألحد 
تجاوزه.. انه قلب املدينة شـارع مضياف دائم يفرد 
ذراعيه اسـتقباال للزائرين هو ذاكرة منتفخة كبحر 
يريـك فضاءه ويدعوك لإلبحار ، هو صديق يبتسـم 
لك عىل الدوام يمد كفه ملصافحتك فيأخذك إىل حيث 
دروب اإلمتـاع ، إذ يعمـد الروائـي زيـد الشـهيد  إىل 
اسـتحضار مجموعٍة من العالقـات العاطفيَّة التي 
ـد عالقَتـُه باآلَخـر املكاني املؤنَسـن من خالل  ُتجسِّ
حضور عنَرصي الُقرب والُبعد َعرب اسـتعمال الدوالِّ 
التَّالية (صديق يبتسم ،أغرته فتاة الحلم ،) ، فمدينُة 
السـماوة عموما وشـارع باتا عىل وجه الخصوص  
تعيـش معُه مع ُبعدهـا عنُه يف املسـافة، وقد نجَح 
الروائي يف إقامة عالقاٍت إنسـانية أزالت الحدوَد بني 
صها وحاوَرها وخلََع  الذات واألشـياء بعـد أن شـخَّ
عليها حاالٍت إنسـانيٍة جعلَها تقبل الحواَر واملناَدمة 
والخجـل ، فالروائـي ُيقيـم عالقـاٍت مـع األشـياء 
نُه من تجسـيد انفعاالتِه ، وهذه األشـياء  التـي ُتمكِّ
الجامدة اسـتطاعت هي األخرى أن تكتسب صفاتاً 
جديدًة من خالل عملية إسـقاط االنفعال اإلنساني 
ـِدِه مـع   عـىل األشـياء الجامـدة ،،ويسـتمر يف توحُّ
يشـارع باتا من إحداث سياسية، واجتماعية ينقل 
لنا الروائي زيد الشهيد عن طريق تقنية الفالش باك 
اإلحداث التي حدثت يف الزمن املايض والتي احتفظت 
بها ذاكرته  فنراه يقول:  شـارع باتا شهد ما يمكن 
للتاريـخ أن ال ينسـاه وليـس للذاكـرة أن تتجاوزه 
لطاملا جـرت عىل أديمـه دربكات خيـول الجندرمة 
العثمانية ورضبات كعوب أحذية الدرك وهي ترهب 
سكان املدينة وتذكرهم حال ظهورها من وراء شط 
الفـرات قادمة من ثكنتها يف صوب القشـلة بالهلع 
الذي يغزوهم فجأة كما يغزو الجراد أكمة عىل رابية 
تجـاور فيضه مـاء هانئـة بلطافـة الطبيعة وعىل 
أديمه تعاىل أزيز السياط وهي تنهال  عىل ظهور من 
تخلف عن دفـع الرضيبة.. وأخريا نقول إن ما يميز 
الروائي املبدع زيد الشهيد قدرته الفنية عىل الكتابة 
الرسدية، والشـعرية والتي تمتلك الشـاعرية فضال 
عن أسـلوبه الجميـل يف الكتابة والتعبـري، إذ يمكن 
أن تكون  ثالثيته تتناول سـريته الشخصية كاملة، 

وتاريخ مدينة السماوة الذي أرخه فيها.
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1ـ  املوج لسان البحر

 والسرية املبللة ذاتي.

 كيف لسماء يلعق املوج وجهها

 أن تتخطى خدوش مالمحي ؟

2ـ  الجدران معاطفي 

فامطري متى شئت 

أيتها السماء!

 3ـ  ألني ولدت يف يوم ماطر

 لم تنتبه السماء لدموعي !

 4ـ املطر نوافذ الله الصغرية 

وكفي سماء باكية!

5ـ املاء حفنة وعود 

واألرض كفي العطىش!

 6ـ وحده ينتظر الريح

 بشباك مفتوح

 بيت جدي املهجور !

فاضل الفتالوي 
لم يصدق أن إجراءات الجنازة والعزاء لوالده 
قد انتهيا ، كان يعـد الوقت الذي طال كثريا 
ولـم يفارق خياله للحظة املظروف املخبأ يف 
خزانة والدته والذي يحتوي الكنز ، كنزا عقد 
عليـه كل اماله وهو الوارث الوحيد أو هكذا 
صور له خياله يف حالة نشوة وبعد سماعه 
إليمـاءة من العجـوز برغبتهـا التنازل عن 
حقها ، راح يجمع ويخطط ويضع الخطط 
املسـتقبلية ، كانت يداه ورجـاله ترتجفان 
وهو يفتح اسـوار السعادة حيث السيارات 
الفارهة والقصور الخرافية والنسـاء املالح 
،كان متأكدا تماما من ضخامة املرياث وهو 
الذي كان مستودع رس الراحل الكبري ،أسند 
كيانـه عـىل األريكة وهاله عديـد األوراق يف 
املظروف وراح يقرأ، ولدي الوحيد ال أخفيك 
رسا أنـي رجل عصامي جمعـت من الثروة 

مـا يكفي أجيـاال بعدي وهذه مـن نعم الله 
عيل ، بني كنت ابنا بارا لجدك املسـكني نعم 
املسـكني وال تسـتعجل باللـه عليـك وتابع 
القـراءة وسـتعرف الحقـا معنـى املفردة، 
كان صائغا حاذقا يشار اليه بالبنان وكنت 
وحيده وعلمني ارسار املهنة فأجدتها وكان 
سـعيدا بـي ، كانـت أمي من طـراز عجيب 
غريـب لم أتصـور عىل األطـالق أن هناك يف 
الدنيا كلهـا حنانا مثل الـذي تمتلكه ولكن 
ولسـوء حظي رحلت قبـل مراهقتي بعام، 
تركـت فراغا ال يعـوض واسـودت الدنيا يف 
عينـي، وبقيت مع أبي لفـرتة الذي عارض 
مـرشوع الزوجة الثانية بشـدة ، ولكن أمرا 
حـدث ذات ليلـة شـوش افـكاري وقادتني 
ثـورة شـك اىل مراجعـة نفـيس مليـا، كان 
يتحـدث مع أحـد زمالئه يف املهنـة وقادني 
الفضول اىل التنصت بعدما ملست أن يف األمر 

رسا ما ،سـمعت جدك يقـول لزميله : خويف 
كل خويف انكشـاف رس ذاك الصبي املسكني 
ليـس هـذا فحسـب بـل لدينا مـن األرسار 
يف هـذا البيـت ما يفجـر بـركان ، أصابتني 
رعدة وقشـعريرة وأحاط بـي الظالم وقبل 
مغادرتـي أردف والـدي: لريحـم الله أبي لم 
يخربنـي بالحقيقة إال وهـو يحترض ، عىل 
الفـور رحت أقارن األمـور وراح بي الخيال 
بعيـدا ولكني أقنعت نفـيس أخريا بأن األمر 
ال يتعدى شـك يف غري مكانه، وتزوج والدي 
من امرأة سـليطة اللسـان قبيحـة الطلعة 
،كانـت تحيص عيل أنفـايس ،تهددني يوميا 
بكشـف املسـتور والحظت تغريا يف سـلوك 
والـدي معي ولكني تذرعـت بالصرب وخوفا 
مـن عاقبة عقوق الوالـد ، وأخريا لم يتبقى 
يف قـوس الصـرب منـزع ، فقـررت الرحيـل 
ورصيـدي املهنـي يسـاعد عىل سـرب أغوار 

الحياة وتلقفني الصاغة فسارت األمور من 
حسـن اىل أحسـن، وذات ليلة أرسـل والدي 
يف طلبي عـىل وجه الرسعـة ،كان يف الرمق 
األخـري ،ألتفـت أيل وهـو يجهـش بالبكاء، 
وقال: بنـي أنا رجل أخاف اللـه وال تتفاجأ 
إن أخـربوك بحرمانـك من املـرياث ، لم أكن 
اكرتث للموضـوع ، قلت : أبتـي أني اتفهم 
موقفك ، قال: أي موضوع؟ طلب مني الدنو 
منـه ليهمس يف اذني : يا ولد إنك لسـت من 
صلبي وجدناك أنا واملرحومة يف القماط عىل 
قارعة الطريق فكنت هبة من الله خصوصا 
اننـا عاقرين، كانت هذه اخر كلماته بعدها 
اسلم الروح، بني ال اطيل عليك كثريا جميع 
اموايل وعقاراتي وهبتها للجمعيات الخريية 
وحتى البيت الذي تسـكن فيه صار لغريك، 
أصابنـي دوار رهيـب بعدمـا ختـم والـدي 

وصيته بشكري وأني لست من صلبه .
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ُيسـاهم زمالء العمل يف جعل املوظف 
راضًيا عـن الوظيفة أو عىل النقيض 
من ذلـك هم قـد يجعلونـه، يف حالة 
عدم التوافق، يتنّغص من بيئة العمل، 
األمـر الـذي يؤّثر سـلًبا يف النظرة إىل 
ثقافة الرشكـة.. فكيـف يمكن بناء 
عالقـات عمـل جّيـدة وصّحيـة مع 

زمالء العمل؟
النصيحـة الذهبّيـة هـي البعـد عن 
التنّمـر عـىل أي كان، بخاّصـة زميل 

العمل
اإلدارة  علـم  يف  املُتخّصـص  يذكـر 
نارص بن حمد املنيـف، ثالث نصائح 

جوهرّية لكّل موّظف، هي:
1 . دع أي إشـاعة تقـف عنـدك، فال 
ر  تنرشهـا وابعد عن التنّمـر أو تصدُّ

واجهة املتنّمرين!
2 . احرتم املوّظفـني القدامى، وتأكد 
مـن أّنـك توّجـه املالحظـات إليهم، 

بطريقة ُمهّذبة.
3 . اطمـنئ عن صّحـة أي زميل غاب 
عن العمل، كما شارك الزمالء عموًما 
أفراحهم وأتراحهم.الطريقة املُفّضلة 
لبناء عالقـات جيدة مع زمالء العمل 
هي مساعدتهم يف النجاحتذكر مجلّة 
”فوربس“ األمريكّية، بدورها، بعض 

الخطـوات الهاّمة، عىل صعيد توطيد 
العالقـات بزمالء العمل، هي:حسـن 
املتحـّدث،  إىل  االنتبـاه  االسـتماع: 

مع حسـن اسـتخدام تعابـري الوجه 
والتواصـل البرصي، من دون التدّخل 
أثنـاء الحديث، ثّم التعليق، يعّزز بناء 

العالقـات. أضـف إىل ذلـك، التعاطف 
أسايس، كما االحرتام املتبادل والثقة.

أمور مشرتكة: العثور عىل اهتمامات 

مشرتكة مع زمالء العمل، كالهوايات، 
أو الطعام، مسـؤول عـن بناء عالقة 
جّيدة خالل وقت قيايس.نقاط القوّة: 
يحـّب البـرش االعـرتاف بهـم، لذا ال 
مناّص من شكر الزمالء عىل أعمالهم 
ومنجزاتهم، كما تسليط الضوء عىل 
نقاط القّوة أو املهارات الفريدة التي 
يجلبونها إىل املنّظمـة، فهذه طريقة 
فّعالـة يف بنـاء العالقـات العميقـة.

الحديـث يف الهوايـات واالهتمامـات 
املشـرتكة يقرّب الزمـالء إىل بعضهم 
البعضالوعي الذاتي: مـن الهاّم فهم 
كيفّيـة تأثـري أسـلوبك يف التعامـل، 
عنـد النـزاع مع أحـد زمـالء العمل، 
ألن الوعـي الذاتـي بكيفّيـة التعامل 
مع الرصاع وأسـاليب التعلّم للتعرّف 
يفتحـان  املدّمـرة  السـلوكيات  إىل 
فرصـة للمرء حّتى يكون أكثر إدراًكا 
واستباقّية وفعالّية يف حّل الخالفات.

ُمسـاعدة اآلخرين: الطريقة املُفّضلة 
يف بناء عالقات جّيدة مع زمالء العمل، 
هي ُمسـاعدتهم يف النجاح، وإظهار 
االهتمام بما يحتاجون إليه لتحقيق 
النتائج اإليجابّيـة، بخاّصة إذا كانت 
لديك خربة أو معلومات سابقة حول 

ما يسعون لتحقيقه.

الكثري من األشخاص يستمتعون بشم 
البنزيـن، حيث يعتقـدون أن له رائحة 
خاصة ومميزة، فمـا رس حب البعض 
لهـذه الرائحـة بالتحديـد؟ وهـل مـن 

الخطر استنشاقها؟
أوًال علينـا أن نتعرف عىل مكونات هذه 
املادة، وملاذا تنبعـث منها هذه الرائحة 
املحـرية؟ يتكون وقود السـيارات الذي 
ُيعرف بالجازولني مـن البنزين، واملواد 
الهيدروكربونية األخرى التي نجدها يف 
بعض محاليـل التنظيف، أو الطالء، أو 
الغـراء، حيث لها رائحـة محببة تكون 
أنوفنـا حساسـة لهـا بشـكل خاص. 
ولهـذه األسـباب كان البنزيـن يدخـل 

يف كريمـات ترطيـب مـا بعـد الحالقة 
يف القرن التاسـع عرش وبدايـة القرن 

العرشين.
يميل البعض الستنشـاق البنزين، ألنه 
يحتوي عىل مركب يعمل كمخدر يقمع 
وظيفة الجهـاز العصبي، ومن املمكن 
أن يتسـبب بحالة من النشوة والبهجة 
تكـون  كثـرية  أحيـان  يف  والسـعادة، 
مماثلة عن تلك الناجمة عن اسـتهالك 

كمية كبرية من الكحول.
هل هذه الرائحة خطرية؟

ال مخاطر من استنشـاق هذه الروائح 
عىل نحـو رسيع خالل تعبئة السـيارة 
بالوقـود مثًال. لكن استنشـاقها لفرتة 

طويلـة قصًدا قـد يكـون خطريًا، 
فاستنشاق رائحة البنزين مبارشة 
سـواء األبخرة أو استنشاق قطعة 
قماشـية مغمسـة به خاصة بما 
ُيعـرف بإدمـان البنزيـن، تجعـل 
لتطـور بعض  الشـخص عرضـة 

أنواع الرسطان يف الدم.
البنزين وذكريات الطفولة

البعـض يسـتمتع بهـذه الرائحـة 
ألسـباب تتعلـق بنوع من شـعور 
البعـض  تجعـل  لكنهـا  الثمالـة، 
يشـعرون بالحنني للطفولة، فمثل 
هـذه الروائـح تعمـل عـىل تحفيز 

الذكريات واستحضارها.
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أعلن الطبيب ميخائيل غينسبورغ، 
خبـري التغذيـة الرويس عـن كيفية 
التخلص مـن الوزن الزائـد الناجم 
عـن املواقف العصبيـة، دون إلحاق 

أي رضر بالصحة.
وأشـار الدكتور غينسـبورغ، مدير 
معهـد بحوث علـم التغذية والعالج 

الغذائـي يف سـمارا يف حديث لراديو 
مـن  العديـد  أن  إىل  ”سـبوتنيك“، 
األشخاص الذين يعانون من القلق 
والتوتـر النفيس، يميلـون إىل زيادة 
نسـبة األطعمة الدهنية والحلوة يف 
نظامهـم الغذائي، ما يـؤدي أحيانا 

إىل زيادة الوزن.

و أضـاف “ املهـم يف هـذه الحالـة 
محاولة اسـتقرار الحالة النفسية 
مـن  التخلـص  محاولـة  وعـدم 
بصـورة  الزائـدة  الكيلوغرامـات 
رسيعة عن طريـق االمتناع والحد 

من تناول الطعام“.
وتابع“ عادة يزداد وزن األشخاص 
الذيـن يعانون من القلـق، ما يزيد 
قلقهـم أكثر لذلـك يقولـون إنهم 
لـن يتناولـوا أي طعـام ولكن هذا 
خطـأ فـادح، ألنه عادة مـا يحدث 
انهيار لديهـم، الذي يضيف بضعة 
وزنهـم  إىل  أخـرى  كيلوغرامـات 
لذلك يجب أال يشـعروا بالجوع ألن 
الجـوع مؤلـم ويـؤدي إىل االنهيار 
”عصبيـة  كيلوغرامـات  وكسـب 

إضافية“.
الحمامـات  تسـاعد  لـه،  ووفقـا 
الشـاي  السـاخنة واملـيش وتناول 
املهـدئ عـىل وجه الخصـوص عىل 

تخفيف القلق.

املكوّنات
دقيق - ثالث أكواب

سكر - نصف ملعقة صغرية
ماء - كوبان ونصف

صغـرية  ملعقـة   - خمـرية 
ونصف

ملح - ربع ملعقة صغرية
زيـت نباتـي للقيل - بحسـب 

الحاجة

قطر - بحسب الحاجة
طريقة العمل

- اخلطـي الدقيـق، الخمرية، 
السكر وامللح يف وعاٍء كبري.

- أضيفي املـاء تدريجّياً حّتى 
تتشّكل عجينة لّينة ثّم اتركيها 

لرتتاح جانباً لبعض الوقت.
- إدعكي العجينة جّيداً بيديك، 

ثّم خذي قسماً منها يف راحة

 يـدك، إعرصيهـا حّتى يخرج 
كـرة  شـكل  عـىل  الفائـض 
صغرية ثـّم خذيها بواسـطة 
الزيـت  يف  وضعيهـا  ملعقـة 

املحّمى.
- إسـتمرّي حّتـى تنفذ كمّية 

العجني عىل دفعات.
- أسـكبي القطر عىل العوامة 

وقّدميها.
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األجهـزة  أهـم  مـن  الثالجـة  تعتـرب   
نـيسء  أننـا  إال  املنـزل،  يف  الكهربائيـة 
اسـتخدامها يف بعـض األحيـان، ولكـن 

كيف؟
ويف السـياق، فقـد قـال الكاتـب ألفارو 
إرميـدا: ”إن وضـع جميـع األطعمة يف 
الثالجة عنـد عودتنا من متجـر البقالة 
دون إخراجهـا من أكياسـها هـو الحل 

األكثر راحة بالنسبة لنا“.
ويبـدو لنـا أنـه مـن املنطقـي أن نضع 
يبطـئ  الـربد  ألن  الثالجـة  يف  يشء  كل 
التفاعـالت الكيميائية، ممـا يؤخر نمو 
مسـببات األمراض التي تؤدي يف النهاية 
إىل إفسـاد الطعام، ولكن املشكلة تكمن 
يف أن الـربودة نفسـها تـؤدي إىل تدهور 

جودة بعض األطعمة.

وهذه أطعمة ينصـح بتجنب وضعها يف 
الثالجة:

املوز:
يف بعـض األحيان نضطـر إىل رشاء موز 
غـري ناضـج وننتظر أليـام حتى يصبح 
صالحـا لالسـتهالك، وبمـا أن عمليـة 
نضجـه يمكن أن تسـتغرق فرتة طويلة 
فإنـه ينبغـي االحتفاظ باملـوز يف مكان 

جاف ويف درجة حرارة الغرفة.
الصلصات:

يمكن أن تدوم صلصة الكاتشب والخردل 
ألشـهر نظرا الحتوائها عـىل الكثري من 
امللح واملواد الحافظة الصناعية -خاصة 
الكاتشـب- ودرجة حموضة تجعل نمو 
البكترييا بداخلها يف درجة حرارة الغرفة 
أمرا صعبا للغاية، لكن احتمال التسـمم 

يظل واردا.
باملقابل، ال يمكن ترك املايونيز -خاصة 
املصنـوع منزليا- خارج الثالجة أبدا من 

أجل سالمة طعامنا.
املربى:

 يعـد املربـى مـن األطعمة التـي يمكن 
حفظهـا خارج الثالجة، ويوضح الخبري 
جيف بوتر أن ”املربى يحتوي عىل الكثري 
مـن املـاء لكنـه ”محبوس“ يف السـكر، 
مما يجعـل وصـول البكترييـا إليه غري 

ممكن“.
الطماطم:

يمكـن حفـظ الطماطـم لفـرتة أطول 
مـن خالل وضع الجـزء األخرض متجها 
ألسـفل عند تركها خـارج الثالجة، لكن 
املشكلة تكمن يف أن خصائصها تتغري إذا 

كانـت محفوظة يف درجة حرارة أقل من 
12 درجـة مئوية، ويف هـذه الحالة تبدأ 

جزيئات معينـة يف التبلور، مما يمنحها 
ملمسا رمليا نوعا ما ويزيد حموضتها.

قدمـت كل مـن NHS يف اململكة املتحـدة وإدارة الغذاء والـدواء يف الواليات 
املتحـدة نصيحة مهمة بعدم غسـل الدجاج النيء، لكـن األبحاث الحديثة 

أظهرت أن %25 من الناس ما زالوا يفعلون ذلك.
ويمكن أن ينرش الغسيل البكترييا الضارة من الدجاج إىل األطعمة أو األواني 

األخرى يف املطبخ، ويمكن أن يعرضك لخطر التسمم الغذائي.
وقال خبري النظافة الغذائية، آدم هاردغريف: ”يعتقد الكثري من الناس أنه 
يجب عليهم غسـل الدجاج النيء، لكن ليسـت هناك حاجة، و سـتقتل أي 

جراثيم عليها إذا طهيتها جيدا“.
ومـع ذلك، إذا كنت ترص عىل غسـل الدجاج، فقد كشـف بحـث جديد عن 
الطريقـة األكثر أمانا للقيام بذلك، ويقول علماء الفيزياء من جامعة والية 
مونتانا إن إبقاء اللحوم بالقرب من الصنبور تحت تدفق مسـتمر من املاء 

يقلل من خطر انتشار البكترييا.
وكتبوا يف دراستهم املنشورة يف فيزياء السوائل: ”تويص إدارة الغذاء والدواء 
بعدم غسـل الدجاج النيء بسـبب خطر نقل مسـببات األمراض الخطرية 
التي تنقلها األغذية من خالل قطرات املاء ويواصل العديد من الطهاة غسل 
الدجـاج النيء عىل الرغم من هذا التحذير، ومع ذلك، هناك نقص يف البحث 

العلمي الذي يقيم مدى انتقال امليكروبات يف القطرات املتناثرة“.
ووضـع الباحثون الدجـاج النيء تحت صنابـري جارية وراقبـوا رش املاء 
والبكترييا عىل األسـطح املجـاورة، و أظهرت النتائج أنـه عندما تم وضع 
الدجاج عىل بعد 15.7 بوصة (40 سم) تحت الصنبور، تناثرت قطرات من 

املاء 8.6 بوصة (22 سم).
ومع ذلك، عندما وضع الدجاج عىل بعد 6 بوصات (15 سم) تحت الصنبور، 
تناثرت القطرات عىل بعد 2 بوصة (5 سم). كما أثر تدفق املياه عىل انتشار 

قطرات املاء.
وعندمـا فتـح الصنبور مع وجود الدجاج تحته بالفعـل، أدت الدفعة األوىل 
مـن املاء إىل تطاير قطـرات، ومع ذلك عندما وضع الدجـاج تحت الحنفية 

عندما كان املاء يتدفق بالفعل، تم تقليل تناثر القطرات.
وبشـكل عام، تشري النتائج إىل أنه إذا كنت مرصا عىل غسل الدجاج النيء، 
فيجب عليك إبقاء اللحم بالقرب من الصنبور تحت تدفق مستمر من املاء، 
و مـن املهم أيضا تنظيف أي أسـطح قريبة تماما وإبعـاد أي أطعمة خام 

أخرى عن الحوض.
وتنصـح هيئة الخدمـات الصحيـة الوطنية ”انتبه بشـكل خـاص إلبعاد 
الطعام النيء عن األطعمة الجاهزة لألكل مثل الخبز والسـلطة والفاكهة، 
لـن يتـم طهي هذه األطعمة قبـل تناولها، لذلك لن يتم قتـل أي جراثيم قد 

تصل إليها.

غالبـاً ما تسـتخدم املـرأة الكريمات 
املضادة للشيخوخة للعينني والرقبة 
و لكنها تنىس منطقتني أكثر تعرضا 
املرفقـني   : التجاعيـد  و  للرتهـل 
املنطقتـان  هاتـان  والركبتـني.. 
معرضتـان لإلحتكاك بشـكل دائم و 
نقص مـادة الكوالجني الذي يحافظ 
عـىل مرونـة الجلـد و يمنـع ظهور 

التجاعيد.
ولكـن ال داعـي للقلق فهنـاك طرق 
فعالـة و بسـيطة تسـتهدف هاتني 
املنطقتـني و يمكنـك ممارسـتها يف 

املنزل.
اضيفي حمـض الجلوليك لربنامجك 

اليومي
الركبـة واملرفق يصبحان شـاحبني 
وقاسـيني – كلما تقدمنـا بالعمر - 
بسـبب تراكم خاليـا الجلد امليت عىل 
البرشة. اسـتخدمي حمض  سـطح 
الجلوليـك ( AHA  ) إلزالـة الخاليـا 
امليتـة، فهـو يفـكك الربوتـني الذي 

يجمع هذه الخاليا.
اسـتخدمي  اإلسـتخدام:  طريقـة 
حمـض الجوليـك برتكيـز مـن -12

%20 قبـل النـوم مـرة كل يومني و 
ملدة أسـبوعني. و ان لم يحصل تهيج 
للبرشة يمكنك اسـتخدامه كل ليلة. 
كما يمكنك تقشري الجلد امليت خالل 
اإلستحمام بفركه بمنشفة أو ليفة.

مـع االسـتخدام املنتظـم للحمـض 
سيصبح الجلد أكثر ليونة و شباباً .

استبديل مرطب برشتك

غسـول الجسـم العـادي ال يمكنـه  
النفاذ مـن خالل خاليـا الجلد امليتة 
ملعالجة تشقق و خشـونة  املرفقني 
والركبتـني.. للحصـول عـىل نتائـج 
فعالة، عليك استخدام مركب يحتوي 
التـي ترطـب وتقلـل مـن  اليوريـا 

الربوتني داخل خاليا الجلد امليت.
اسـتخدمي   : اإلسـتخدام  طريقـة 
 40٪ إىل   20 عـىل  يحتـوي  غسـول 
اليوريـا مرتـني يف اليـوم ملـدة مـن 
أسـبوع إىل أسـبوعني للحصول عىل 

برشة أكثر نعومة.
غرّيي اللون القاتم للركبة و الكوع

اإلحتـكاك املسـتمر  أو الضغط عىل 
املفاصـل  عنـد وضـع مرفقيك عىل 

املكتـب أثنـاء الكتابـة أو أداء بعض 
التماريـن الرياضيـة عـىل ركبتيـك  
تسـبب التهـاب بسـيط يف املنطقـة 
الـذي يؤدي إىل تحفيـز فرط التصبغ 

يف الجلد.
النتيجـة: مرفقني أو ركبتني غامقي 
اللون وهذه األعـراض أكثر وضوحا 
عند املرأة بسـن األربعـني فما فوق، 
ألن تصبغ الجلـد يأخذ بعض الوقت 

ليتكون.
طريقة االسـتخدام: يمكنـك تفتيح 
لون البـرشة بفرك املنطقـة بمرهم 
الهيدروكورتيـزون تركيز ٪1  و هو 
متوفـر يف الصيدليـات، مرتني يومياً 
–قبـل النوم - ملدة أسـبوعني لتهدئة 

االلتهابـات. وهـذا سـوف يقلل من 
تصبـغ الجلد مع مرور الوقت، ولكن 
قد يستغرق هذا املرهم أشهر لتظهر 
النتائج، لذلك يمكنك أن ترسع عملية 
تفتيح البرشة برشاء املراهم  التي ال 
تحتاج إىل وصفـة طبية، إبحثي عن 
مرهم يحتوي عىل ٪2 هيدروكينون.

خففي تجعد الجلد
الجلـد يف منطقـة الكـوع والركبـة 
كمـا  العمـر،  تقـدم  يرتخـي  مـع 
يحصـل يف باقـي انحـاء الجسـم.. 
مضادات الشـيخوخة أثبت فعاليتها 
بترسيع انتاج الكوالجني والريتينول 
والببتيدات املضادة للشيخوخة وهي 
مواد تقوي الجلد و تشـده  بعد فرتة 

من اإلستخدام.
طريقة اإلسـتخدام: سوف تحتاجني 
تحفيـز  مركبـات  اسـتخدام  إىل 
الكوالجـني يوميا ملدة بضعة أشـهر، 
ركـزي عىل املنتجـات التـي تحتوي 

ريتينول برتكيز ما بني 0.5 اىل 1٪ .
ماريس رفع األثقال

فقدان كتلة العضالت والعظام يمكن 
أن يساهم يف حدوث ترهل حول هذه 
املناطـق، رفـع األثقـال يشـد الجلد 
ويحفـاظ عىل العظام قوية و يجعل 

العضالت تدعم  البرشة.
البدنيـة  اللياقـة  الطريقـة: خـرباء 
يوصـون بتمارين لتقويـة  الذراعني 
إىل ثـالث مـرات  والسـاقني مرتـني 
أسبوعيا  ملدة 10 أسـابيع عىل األقل 
، وهذا يكفي لزيـادة كتلة العضالت 

وابطاء فقد الكتلة العظمية .
العالج بالكافيني

السيلوليت يرتاكم عند املرأة يف جميع 
األعمار، و هو نتيجة لرتاكم الدهون 
عىل شكل جيوب تنبثق تحت الجلد. و 
السيلوليت يزداد كلما قل الكوالجني 

و قلت سماكة الجلد.
طريقـة اسـتخدام كريـم الكافيني :  
اليوجد عـالج نوذجـي للتخلص من 
السـيلوليت، ولكـن ابحـاث جديـدة 
تشـري اىل أن الكافيـني يسـاعد عىل 
تحلـل الخاليـا الدهنيـة و يقلل من 
تشـكل الدهـون. جربـي اسـتخدام 
الكريم املحتوي عىل الكافيني بنسبة 

%5 مرتني يومياً.
تجنبي الريجيم القايس

ال يوجـد حمية غذائية سـحرية، بل 
ان بعـض أنـواع الحميـات الغذائية 
القاسـية التي تخسس الوزن بشكل 
كبـري تسـبب ترهـل الجلـد و تجعل 
مـن  مفرغـني  كبالونـني  السـاقني 

الهواء.
الحـل األمثـل : ملنـع الريجيـم مـن 
انقـاص الـوزن من منطقـة الكوع 
و الركبـة اعتمدي عـىل ريجيم ثابت 
ينقص مـن وزنك من نصف اىل كيلو 
غرام أسـبوعياً. هذه الطريقة تمكن 
الجلـد من التقلـص والعودة لوضعه 
أيضـاً  الطريقـة  وهـذه  الطبيعـي. 
تسـتهدف الدهون و ليس العضالت 
الغذائـي  التمثيـل  عـىل  وتحافـظ 

الصحي.
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 هـل  تسـألت توقعـت يومـاً بـأن 
شـعرك يمكن أن يقـدم لك عالمات 
عن شـخصتك سـواء كانـت جيدة 
بـأن  األبحـاث  تبـني  ؟  سـيئة  أم 
ملمس وشـكل أو سـمك الشعر أو 
الشـعر الضعيف، تسـاقط الشـعر 
أو لون الشـعر تكشـف عن أشـياء 
يف شـخصيتك فليـس وجهك فقط 
هـو الـذي يخـربك عن شـخصيتك 
ويذكر خبري قراءة الوجه جان هنر 
أن هنـاك مجموعـة مـن العالمات  
مسـتمدة من الطب الصينـي التي 
إكتشـافها عن شـخصيتك  يمكنك 

من شعرك وهي كاألتي :
الشعر األحمر :

ألوان الشعر األخرى بخالف األحمر 
تعني بأن الشخصية ملتزمة ولكن 
الشـعر  أو صبـغ  الشـعر األحمـر 
باللـون األحمـر يـدل عـىل أن هذه 
الشـخصية محبة للمتعة والضحك 
وتكـره امللـل ولديهـم شـعور جيد 
بالهـزل وتريـد األمـور الخفيفـة . 
كمـا أن هـذه الشـخصية يمكن أن 
تكون متقلبة يف العالقات  ويحبون 
مرحلـة اإلفتنان بالحـب، يمكن أن 
تكون شـخصية خجولـة وخائفة 
مـن رفض الناس لها عنـد التعامل 

مع األخرين .
الشعر املجعد  :

يـدل الشـعر املجعـد عـىل أن  لديك 
شـخصية محبـة للمتعـة، حنونة، 
تقوم بجميع  األمور بشـكل أرسع 
من األخرين .  فهي شخصية نارية 
تحـب القيـادة والحـب والعاطفـة 
والحـدس والعقـل . كمـا أن هـذه 
الشـخصية لديها صعوبة تركيز يف 
شـئ واحد لفـرتة طويلـة وتفضل 

الدراما .

الشعر املموج والسميك :
بالتألـق  الشـخصية  هـذه  تتميـز 
واإلبتـكار واإلبداع يف حياتها ولديها 
طاقة عاليـة، قوية اإلرادة، عاطفة 
عميقـة . أحيانـاً مـا يكـون لديها 
صعوبـة يف الحديـث عـن نفسـها 
وتفضـل الصمـت  وإذا كان لديـك 
شـعر مموج ورقيق فهـذا يعني أن 
شـخصيتك تحتاج إيل الحفاظ عيل 

طاقتك .
الشعر الكثيف :

إذا كان لديك شـعر كثيف وسـميك 
يعنـي  كثيفـة  حواجـب  ولديـك 
بـأن لديك شـخصية قويـة اإلرادة  
والطاقـة أيضـاً شـخصية عنيـدة 
للغاية . يف حني إذا كان لديك شـعر 
رقيـق يدل عـىل أن لديك شـخصية 

حساسة وحنونة .
الشعر املفرود :

يدل الشعر املفرود عىل أنك تستمتع 
بحياتك جيداً  ولديك شعور بالرضاء 
وتتمتـع باإليجابيـة العاليـة . كما 
توجد العديد مـن األمور التي تعمل 

عىل جذب إنتباهك .
إذا كان لديـك شـعر مموج وتريدي 

أن يكون مفرود :
فهذا يعني بـأن حياتك توجد بها 

املزيد مـن الفوىض، وتحتاج منك 
املزيد مـن الرتتيب . ويذكر الطب 
الصينـي بـأن هـذه الشـخصية 
يف  التـوازن  تحقيـق  إىل  تسـعى 
حياتها .لذلك فأنت بحاجة إىل أن 

تشعر بالهدوء .
متوسـط  شـعر  لديـك  كان  إذا 

الطول :
يـدل عىل أن تمتلك التفكري املنطقي  
وتقـدر املنطـق فوق أي شـئ أخر. 
فالنساء الذين لديهم هذه الترسيحة 
لديهـم حس عـايل وعاطفـة قوية 
وأيضاً لديهم رغبـة يف إنجاز املهام 

بصورة أرسع .
الشـعر املتوسـط الطول وترغب يف 

غسله كثرياً :
يـدل ذلـك عـىل أن تريـد اإلتصـال 
بمشاعرك والتعرف عىل ذاتك أكثر .

إذا قمتـي بعمـل ترسيحـة شـعر 
مرتفعة :

يـدل ذلك عـىل أنكـي  تقلقي من 
النقد الذاتـي ألن هذه الترسيحة 
أُثنـاء  الوقـت  املزيـد  تحتـاج 
تصفيفهـا وذلك يمكـن أن يعني 
أمريـن أوالً : أنك قلق جداً بشـأن 
التفاصيل  أكثر من الالزم . ثانياً، 
انك شـخصية تحب لفت اإلنتباه 

وتتجنـب حـدوث النقـد الذاتي 
لها. 

عمل الضفائر الفوضوية :
تعني بأن هذه الشـخصية ال تهتم 
بنفسـها وترغـب يف إنجـاز األمور 

رسيعاً .
الرجل األصلع :

عندمـا يختار الرجل حلق الشـعر 
تمامـاً فذلـك يـدل عـىل املزيد من 
الرومانسـية والحنيـة والعاطفـة 
الزائدة وتتمتع بشخصية متألقة .

غـري  شـعر  ترسيحـة  إخـرتت  إذا 
تقليدية :

النسـاء الالوتـي يخـرتن ترسيحة 
شـعر غري تقليدية فإن هـذه املرأة 
عـادة مـا تفكـر خـارج الصندوق 
وتحـب املـرح وتريد إنجـاز األمور 

املختلفة يف حياتك .
إذا قمـت بعمـل قصة شـعر حادة 
وعملية :فأنت عـىل األرجح تفضل 
أهدافـك  وتحـدد  والعقـل  املنطـق 
ويتطلب ذلك منك املزيد من الجهد .

عمل ترسيحة الطبقات :
الشـعر املتدرج يجعلك تبدو أفضل  
وترغبـي الكمـال يف كل شـئ حتي 

الشعر .
فرق الشعر من املنتصف :

عند فرق الشـعر من املنبت فهذا 
يـدل عىل أن شـخصيتك ترغب يف 
كرس القواعـد ومتمـرد بطبعها 
وتتحدي النظام لكي تحدث تغري 

إيجابي يف حياتك .
إذا كان لديـك منبـت شـعر غري 

منتظم :
يدل عىل والدتك ( أو أي شـخص 
أكرب منك )  ليـس لها تأثري قوي 
عليـك ويـدل عىل أنـك تعاني من 

فرتة مراهقة صعبة .

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

غزل عراقي
أحبك لويشــــيب الراس وباملشية انحنى ظهري 
أحبك لو يظل يوميـــن أمــــوت وينتهي أمــــري
ــو أصـــير تراب جوا الكاع صـار أمــــري  أحبك ل
ــي إذااااااا مريت من كبـري ــرد روح حبيبي وهمْ ت

ــروح أحبك لو تصير أحـــــزان  أحبك لو تصير ج
أحبك لوتصـــــير الليل وانا أتوســـــــلك نعسان 
ــلك عطشــان  أحبك لو تصــــير املاي وانا أتوس
ــوت والتـــــــــابوت والدفــان  أحبك لو تصير امل
ــن أنزل القــــرآن ــك ما أحب غيـــرك وحق م أحب
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أبـــــــراج

ظـروف سـيئة يف العمل قـد تجعلك تشـعر بعدم 
الرضـا يف السـاعات األوىل من يومك. املناقشـة مع 
الزمـالء يف العمل رضورية جدا حتى تنزع فتيل األزمة 
القائمة حاليا. املناقشـات الواضحـة تعد أمرا رضوريا 

للغاية لتجنب أي سوء تفاهم.

هل فكرة أن تسـجل اسمك يف احدى الدورات 
التدريبية او ورش العمل؟ يوم رائع حقا للقيام 
بهذه الخطوة ومعرفة التفاصيل الالزمة لتسجيل 
اسـمك. تركـز اليوم عـىل أهدافك التعليمية وتسـعى 
لتحقيقها يف القريب العاجل. ال تتنازل عن أي حلم أو 

فكرة، فانت شخص ذكي ودقيق.

تسجل نقاطا ملصلحتك يف األيام املقبلة، ولو أن األمر 
يتطلـب جهوداً مضاعفة. قد تتخىل عن مرشوع لكي 
تكرس وقتك واهتمامك ليشء أكثر واقعية وموضوعية. 
تواجهك قرارات ومسؤوليات ال يستهان بها. تشكل الشؤون 

الحياتية والعاطفية والعائلية قلقا بالنسبة إليك.

تشـعر هذه األيام أنـك متعلق بشـخص ما يف 
العمل، فكن متفائال فربما ترتبط بهذا الشخص 
يف القريـب العاجـل. ال تنزعـج إذا عـرب لـك بعـض 
األشـخاص عن متعتهم يف الحوار معك فأنت شخصية 

مميزة جدا. قم بعمل صداقات جديدة وكن اجتماعيا.

الهـدوء ىف املعاملـة مطلوب ولكن مـع الحزم 
أيضـاً، مـن املهـم جـداً أن تنقـل إىل اآلخرين ما 
تقصده، فقد قال سقراط ”تكلم حتى أراك“ فحاول 

أن تخرج ما يضيق به صدرك.

تخضع لضغط كبري، وتعيش التوتر الذي يؤّثر سـلباً 
عىل صحتك، ما يسـتدعي الهدوء واالبتعاد عن اإلرهاق 
إذا اسـتطعت. األجـواء الضاغطـة تعرقل خططـك. تبدو 
الظروف معاكسة هذا اليوم عىل جميع الصعد تقريباً، فتواجه 
بعـض اإلرباكات يف حياتـك املهنية، وتحاول عبثـًا أن تجد لها 

املخارج والحلول.

مواعيـدك مـع أصدقائك قـد تتعارض مـع مواعيد 
التقائك بالحبيب. ربما تزورك مجموعة من األشخاص 
اليـوم وزيارتهـم قد تسـتغرق وقتـا طويـال، ومجهودا 
وعناية، ولذلك ستشعر بخيبة األمل. أنت لست خادما، فانت 
مـن حقك ان تسـتمتع بوقتك. خصص جـزءا من وقتك بأي 

طريقة لتقضيه مع الحبيب.

تحاول اليوم أن تنكر جميع الحقائق واملعلومات 
التي تعرفها. أنت أناني نوعا ما، ولذلك لن تقدر أي 
فكرة تعرض عليك. حاول أن تغري طريقتك يف التفكري 
حتـى تتقبل آراء اآلخريـن. كلما تفاعلت مـع اآلخرين، 

ازداد احرتامهم لك وسعادتهم بوجودهم حولك.

تجمعـك مـع بعـض األشـخاص واختالطـك بهم قد 

يدعمـك بصفة عامة. تصلك اليوم العديد من الرسـائل 

والخطابـات مـن األرسة، ومن أقرب األصدقـاء أو ربما من 

الحبيب. قد تكون هـذه الخطابات تتعلق برحلة ما ملكان مهم 

كنت تتمنى أن تقوم بها. الحظ يعدك بيوم جميل ومميز.

هـل تنتظر اتصاال أو خطابـا يتعلق بالعمل أو 
بالحبيـب منذ وقـت طويل؟ ال تقلق سـيتحقق 
حلمـك اليـوم. ال تيـأس إذا وجـدت أن الخطاب او 
املكاملة طويلة، فربما تسـتفيد منهـا كثريا. بعد انتهاء 
املكاملة ستشـعر أنك متحمـس لتحقيق أهدافك بأرسع 

وقت ممكن.

ربمـا يقرتب منك شـخص ما اليـوم ولكنه قد 
يؤثرعىل حالتك النفسـية وعـىل مزاجك بكالمه 
الحاد ولهجته الشـديدة. قد تشـعر أنك مقوض وال 
تستسـطيع القيام بـأي يشء وال تسـتطيع التفكري يف 
مسـتقبلك. ننصحك بأن تقـيض معظم الوقت بمفردك 

حتى تعيد ترتيب حساباتك قبل أن تتخذ أي خطوة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

انشـغلت األيام املضية يف دراسـة مـادة ما أو 
موضوع ما وأخريا تشعر بثمار جهدك اليوم، أو 
ربما تصل إيل النقطة الغامضة التي قد كنت تبحث 
عنهـا. أنت تفكر بطريقة عملية، وفعالة ولذلك سـتبدأ 
يومك وهدفـك الوحيد هو النجاح، فـال تجعل أي يشء 

يعرقك طريقك.
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واصلة ألبو موزة!

قصة التاجر رشيد وابنه الغشاش

1268 - املسـلمون بقيادة الظاهر بيربس 
ينجحون باسـرتداد مدينة أنطاكية من يد 
الصليبيني بعـد أن ظلت بأيديهم ملدة 170 

سنة.
1502 - كريسـتوفر كولومبـوس يقـوم 
برحلتـه الرابعـة واألخـرية عـرب املحيـط 

األطليس.
1798 - الحملـة الفرنسـية عـىل مـرص 
تتحرك مـن ميناء تولون بقيـادة نابليون 

بونابرت باتجاه مرص.
يشـكل  نجيـب  محمـد  اللـواء   -  1953
حكومتـه الثانيـة وذلـك بعد نجـاح ثورة 

يوليو.
1956 - بدايـة إرضاب الطلبة الجزائريني، 
الـذي دعـا إليـه االتحـاد العـام للطلبـة 
بثـورة  لإلتحـاق  الجزائريـني  املسـلمني 

التحرير الجزائرية.
1965 - سوريا تعلن عن إعدام الجاسوس 

إييل كوهني.
ل احتفـال ِبيـوم مالكوم إكس  1971 - أَوَّ
أو ذكـرى ميالد مالكـوم إكس؛ يوم عطلة 
يف بعض واليات اإلتحاد األمريكي الشمايل 
تخليداً وتكريماً ملسرية الّداعية اإلسالمّي.

1973 -التوقف عن تداول ريال قطر ودبي 
يف كل من اإلمارتني.

تأسـيس مرصف اإلمارات العربية املتحدة 
املركزي تحت مسمى «مجلس النقد».

1989 - إرسائيـل تعتقل مؤسـس حركة 
حماس الشيخ أحمد ياسني.

1990 - القوات السـوفيتية تنسـحب من 
أكرب قاعدة عسكرية يف املجر.

2001 - مقتـل الفالحـة الصينيـة «سـن 
زونجهـوا» عـىل يـد السـلطات الصينيـة 
لرفضها الخضـوع لعمليـة تعقيم ملنعها 

من اإلنجاب.
2004 - بدء محاكمـة الجنود األمريكيني 

املعتقلـني  معاملـة  بإسـاءة  املتهمـني 
العراقيني يف سجن أبو غريب.

فلسـطينية  حكومـة  تشـكيل   -  2009
جديـدة يف الضفة الغربية برئاسـة سـالم 
فيـاض، وقد قاطعت كتلـة حركة فتح يف 
الحكومة،  الفلسطيني  الترشيعي  املجلس 
بينمـا قالت حركة حماس بـأن الحكومة 
غـري رشعيـة وأن تشـكيلها يعـد تخريب 
متعمد للحوار الوطني الفلسطيني وتهديد 
ملسـتقبل الحـوار وتؤكـد عـدم التعامـل 

معها.
2016 - الخارجيـة املرصية تعلن رسـمياً 
عن تحطم طائرة مرص للطريان رقم 804 
قبالة السـواحل اليونانية وعىل متنها 66 

راكباً.
2018 - عقد زفـاف األمري هاري وميغان 
ماركل وإعالنهما زوجاً وزوجة يف اململكة 

املتحدة.

ماذا يقول شعرك عن شخصيتك وصحتك ؟
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa
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أفقي

1.مـن بغـداد طـاف بكل 
البالد - سب وشتم.

2.األدوات لتحقيـق هـدف 
ما.

3.حرك شـيئا داخل فمه - 
ملل - فائدة محرمة.

موضـوع  حـول  4.فكـرة 
نبـات  مـا (معكوسـة) - 
لـه  صفـراء  زهـرة  ذو 

استخدامات طبية.
5.تسـبب يف حـدوث تيـار 
هوائـي لطيـف - قـروض 

مستحقة - نصف تامر.
قليـال  السـائل  6.اشـفط 
قليال من كـوب أو نحوه - 

سائل الحياة األحمر.
7.قـوام - يطلـب برجـاء 

شديد.
8.مدينة السـندباد - جهة 

اليمني (معكوسة).
يراقب  الـذي  9.الشـخص 
سري العمل يف مصلحة ما - 
اسم اجنبي بمعنى يوحنا.

 - متشـابهة  10.ثالثـة 
مجموعـة أحـوال الطقس 

خالل سنة.

رأيس
عليـه  االنبيـاء  1.أبـو 

السالم (معكوسة).
2.نتعاون بشكل وطيد 
يف  املحصـول  ناتـج   -

نهاية يوم عمل.
3.تمهيـد يف بدايـة أي 

عمل.
4.قوة وقدرة واحتمال 
يف  وطنـي  لبـاس   -

الخليج.
5.األكثر هيافة - لولو.
مـن  لعـب  6.قطـع 
الخشب  أو  البالسـتيك 
من  عليهـا مجموعات 
يف  عضـو   - النقـاط 

الوجه.
7.عزف غري موجه عىل 

العود.
فاكهـة   - 8.زورق 
الهنـد  بهـا  تشـتهر 

ومرص.
9.انـاث الذئـب - علو 

وأنفة.
تراثيـة  10.شـخصية 
ارتبطـت  عربيـة 

بالفانوس السحري.

يقـال أنـه كان هنـاك رجل كنيتـه أبو موزة، نسـبة لبنتـه موزة 
وكان من سـكان مدينة بغـداد، وكاَن بيتُه عىل نهـر دجلة، وكاَن 
مـن اعىل البيوت قياسـاً ببيوت املنطقة.. وعندمـا غرقت بغداد يف 
الخمسـينيات، وصعَد منسـوب املياه، ركضت النـاس من فزعها، 

وُكل شخص يسأل ماذا جرى، واين وصلت املياه؟
يأتيه الجواب: واصلة ألبو موزة!

أي ان بيت ابو موزه غرق، فما بالك ببقية البيوت؟!
وبقـت هذه الكلمه ترتدد حتى يومنا هذا عند املصائب، والعركات، 

والِشجارات، واملشاكل للداللة عىل أن االمور وصلت اىل قمتها!

تدور احداث هذه القصة حول رجل يسـمى رشـيد ، كان رشيد يقوم 
بصنع العسل و السمن ويذهب بهما اىل السوق و الطرقات ويبيعهما 
الهل قريته ، كان معروف عن رشـيد االمانة وحسـن الخلق فقد كان 
ال يغش فيمـا يبيعه مثل العديد من التجار ولذلـك كان الجميع ُيقبل 
عىل رشاء السمن و العسل من رشيد دون غريه واكتسب رشيد سمعة 

كبرية يف قريته و كان محبوبا من الجميع.
لم يكن رشـيد محبوبا فقط الن بضاعته جيدة و لكن ايضا النه امني 
جـدا ، فقد كان رشـيد دائما ما يحمد الله عىل مـا يحصل عليه نظري 
بيع العسـل و السمن وكان دائما رشـيد يقول لزوجته وابنه : الرضا 
بما كتبه لنا الله هذه هي السعادة الحقيقية ، و يف يوم من االيام شعر 
رشيد ببعض املرض فلم يخرج لوقت طويل ولم يتمكن من بيع كامل 

الكمية من العسل و السمن ، وعاد اىل املنزل مبكرا.
يف اليوم التايل ازداد مرض رشيد جدا فلم يخرج لبيع العسل و السمن 
و قرر ان يسـرتيح يف منزله هذا اليوم ، املؤسف ان املرض ظل مالزما 
لرشـيد ملـدة 3 ايام وهو ال يتحرك من فراشـه، عندها قرر رشـيد ان 
يعتمد عىل ابنه فارس يف بيع العسـل و السـمن ، طلب رشيد من ابنه 
فارس ان يسـتيقظ يف صباح الغد ويقوم بتجهيز العسـل و السـمن 

ويذهب لكي يبيعهما مثلما يفعل والده.
بالفعـل اسـتيقظ فارس و اخذ العسـل و السـمن وكان يفعل مثلما 
يفعـل والـده ، واخذ ينادي يف السـوق بصوت عاٍل أنا ابن العم رشـيد 
وهذه بضاعته املمتازة انه فقط مريض وانا ابيع هذه االيام بدال منه ، 
بمجرد ان حصل فارس عىل النقود نظر اليها وقال ملاذا ال اقوم بوضع 
القليل من املاء يف العسل و السمن حتى احصل عىل كمية اكرب وبالتايل 

نقود اكثر.
بالفعل قام فارس بوضع املياه يف العسـل و كذلك زيادة السمن بحيث 
ال يالحـظ احد مقدار هـذه الزيادة ، زادت كمية النقـوم وازداد معها 
طمـع فارس للمزيد من االموال ، زاد فـارس يف كمية املياه لدرجة ان 
اهـل القرية الذين اعتادوا عىل طعم السـمن و العسـل الخاص بالعم 
رشـيد تغري رأيهم و بدأ الجميع يعزف عن الرشاء من فارس ابن العم 
الرشـيد ، بعدما الحظ فارس عزوف اهل القرية عن الرشاء منه اتجه 

اىل والده املريض واخربه بكل يشء.
حزن العم رشـيد بسـبب ما قام به ابنه من غش و خـداع ونهاه عن 
القيـام بذلـك مرة اخرى ، و لكن لالسـف حدث ذلك بعـد فوات االوان 
فاهـل القرية اتجهوا لرشاء العسـل و السـمن من شـخص آخر كان 
يرعى الله فيما يبيعه ، االمر الذي احزن العم رشـيد اكثر وقال البنه : 
اترى كيف سـائت سمعتي بسـبب طمعك و غشك الهل القرية ، اعلم 
ان الغشـاش حتـى إن حصل عـىل الكثري من االموال فإن الله سـوف 

يعاقبه يف النهاية.
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أراس  الشهري،  الرتكي  الفنان  أثار 
وذلك  كبريا،  جدال  إينميل،  بولوت 
التواصل  مواقع  رواد  تناقل  بعدما 
الذي  باألجر  تفيد  أنباء  اإلجتماعي 
بمسلسل  واحد  حلقة  يف  يتقاضاه 

أتاتورك.
ويف التفاصيل فقد قيل عرب الصحافة 
الرتكية أّن أجر املمثل الرتكي أراس 
بولوت إينميل يف مسلسل «أتاتورك» 
 ٤٥ هو  منه  الواحدة  الحلقة  عن 
أّن هذا  ويعترب  أمريكي،  دوالر  ألف 
بعد  خصوًصا  جدًّا،  ضخم  املبلغ 
املسلسالت  من  العديد  يف  نجاحه 

واألفالم السابقة.
ومن جهٍة أخرى، تفاجأ الجمهور 
أراس  الرتكي  املمثل  شكل  بتغيري 
بولوت إينميل تماًما، بعد أن أصبح 

شعره طويًال جدًّا.
التواصل  مواقع  رواد  وتداول 
الرتكي  للنجم  صورة  االجتماعي 

فيها  ظهر  إينيميل،  بولوت  أراس 
التي  إطالالته  عكس  طويل  بشعر 
الصورة  هذه  وتعود  عليها،  اعتدنا 
التمثيلية،  أراس  أعمال  ألحد 
سنا،  أصغر  بالطبع  كان  وحينها 
فّضل  وقد  مختلفة،  بمالمح  فبدا 

عىل  حاليا  أراس  شكل  الجمهور 
إطالالته القديمة.

بولوت  أراس  ان  ذكره  الجدير 
إينيميل ممثل تركي من عائلة فنية، 
ومن مواليد ٢٥ آب/أغسطس عام 

.١٩٩٠

العراقيني  الفنانني  نقابة  نعت 
منى  العراقية  الفنانة  رحيل 

البرصي.
نقابة  «تنعى  النقابة  وقالت 
الفنانني العراقيني رحيل الفنانة 
والتي  البرصي  منى  القديرة 
صدرية،  ذبحة  أثر  املنية  وافتها 
سائلني املوىل أن يتغمدها بواسع 
رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها 
وانا  والسلوان..  الصرب  وزمالئها 

لله وانا اليه راجعون».

أعربت شام الذهبي عن سعادتها 
باألوقات التي تقضيها مع زوجها 
العسل،  شهر  خالل  هالل  أحمد 
العالم  بزيارة  وعدها  أنه  مؤكدة 

ووىف بوعده حسب تعبريها.
صفحتها  عرب  شام  وشاركت 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل 

زوجها  مع  الصور  من  مجموعة 
وعدتني  «لقد  بتعليق:  وأرفقتها 
فعلت  وقد  العالم...  تريني  بأن 

ذلك».
بالقول:  إياه  ممازحة  وأضافت 
عىل  سفر  رفيق  أفضل  «أنت 
عن  النظر  برصف  اإلطالق، 

فيها  تضايقني  التي  األوقات 
الطعام  من  الكثري  تناويل  بسبب 
أنا أحبك»، يف إشارة إىل أنه يحرص 
بدنية  لياقة  تحافظ عىل  أنه  عىل 

جيدة.
من  بزواجها  إحتفلت  قد  وكانت 
رجل األعمال أحمد هالل، يف حفل 

أقيم يف القاهرة بحضور عدد كبري 
من  واألصدقاء  العائلة  أفراد  من 
الفني  بالوسط  الفنانني والنجوم 
منهم ماجد املهندس، إليسا، تامر 
رضوى  شاكر،  هاني   ، حسني 
الرشبيني، ياسمني رئيس، ومنى 

زكي.
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طـور علمـاء من جامعـة ييل 
يسـهل  روبـوت  األمريكيـة 
الفقـري،  العمـود  جراحـات 
باسـتخدام  أنـه  موضحـني 
هـذا النـوع مـن التكنولوجيا 
جراحـو  يسـتطيع  الجديـدة، 
العظام تحميل صور التصوير 
قبـل  املحوسـب  املقطعـي 
الجراحـة للمـرىض املوجود يف 
الروبوتـي  األسـايس  النظـام 
مقدمـاً  اإلجـراء  لتخطيـط 

عمليـات  مسـارات  وحسـاب 
الزرع لعمليات العمود الفقري 
مثـل االندمـاج، ممـا يسـمح 
العمـود  يف  الرباغـي  بوضـع 
األمـان  الفقـري بمزيـد مـن 
والدقة.. ويمكـن إجراء العديد 
الفقري  العمـود  من جراحات 
بطريقة أسـهل، والتي ترتبط 
بالعديد من املزايـا بما يف ذلك: 
تقليل الرضر للعضالت، وتقليل 

فقدان الدم ووقت الجراحة.

 Windows إذا كنـت تتطلـع إىل إضفاء اإلثارة عىل سـطح مكتـب
الخاص بك بطريقة جديدة، فقد ترغب يف متابعة عنرص قد يكون 

قادًما من Microsoft قريًبا. 
وُيقال إنه قيد العمل تطبيق يمكنه مساعدتك عىل إنشاء خلفيات 
متحركـة بتأثريات مخصصة لوحدات تحكم Xbox ، باإلضافة إىل 

.Windows أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام
وتم التشـهري به ألول مرة باعتبـاره ”مرشوًعا غري معروف“ من 
 Microsoft Aggiornamenti Lumia قبل املرسب املعروف لرشكة
قبل بضعة أشهر، ويبدو كما لو أن املرسب تمكن أخريًا من الكشف 
-Aggiornamenti L Microsoft تعمل عليه، ويعتقد   عما كانت

 Xbox Dynamic Backgrounds اآلن أن املـرشوع هو تطبيق mia
Editor ويعرضه جزئًيا أثناء العمل.

واسـتناًدا إىل ملف GIF املشـرتك للتطبيق، يبـدو كما لو أن محرر 
-Wallpaper E Xbox قد يعمل قليالً مثل   الخلفيات الديناميكية
 .Windows وهو تطبيق يتيح لك إنشاء خلفيات حية عىل - gine
 ويحتـوى عىل مخطط زمنـى للوحة العمل ومسـارات وتأثريات 
جديـدة وسـمات قابلـة للتعديل والقـدرة عىل ضبـط خصائص 
الصورة، وفًقا لـ Windows Central ، يبدو أيًضا أن هناك طريقة 
إلضافـة ثمانية تأثريات متزامنة مخصصـة، باإلضافة إىل أصول 
مخصصة وأدوات أخرى  وقـد يمكن أيًضا تطبيق أى خلفيات تم 
إنشـاؤها عىل أجهـزة الكمبيوتر التى تعمل بنظـام Windows ىف 

املنشور.
وبالطبع، لم تقر Microsoft بعد بوجود هذا التطبيق، ويشري ذلك 
إىل أنـه بدالً من أن يكون تطبيًقا عاًما يمكن للجميع تنزيله ، فقد 
يكون هذا مجرد تطبيق مخصص للمطورين السـتخدامه إلنشاء 

خلفيات Xbox Dynamic الرسمية. 
أو قد يكون تطبيًقا داخلًيا لن يتم طرحه للعامة أبًدا، وإضافة إىل 
 Xbox Insider ذلـك يجب اختبار التطبيق أوالً من خـالل برنامج
، حيـث خضعت العديد من األشـياء املتعلقة بــ Xbox ىف املاىض، 
ويتـم ذلك حتى تتمكن Microsoft من جمع التعليقات املناسـبة 

قبل طرحها عىل أى شخص آخر.
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كشـفت رشكـة (أبـل) عـن قيامها 
بتعزيز قـدرات سـاعتها الذكية عن 
طريق إضافـة ميزات جديـدة لتتبع 
نسـبة الدهون والعضالت يف الجسـم 

.AURA 2 من خالل سوارها
وأعلنت (أبل) عـن حزمة جديدة من 
املميزات سـتتاح ملستخدمي ساعتها 
الذكيـة املدعومـة بسـوارها الذكـي 
تتبـع  أيضـا  ستشـمل   ،AURA 2

مستويات املياه يف الجسم.
 AURA 2 سـوار  (أبـل)  وتوفـر 
وخدمـات  مختلفـني،  بمقاسـني 
هذه السـوار يمكن االسـتفادة منها 
من خـالل اسـتخدامها عـرب إصدار 
سـاعة أبل Series 3 وما ييل ذلك من 
إصدارات متقدمة من السـاعة حتى 

.Series 7 إصدار
 AURA Strap 2 سـوار  ويتميـز 
بعمر بطارية يصل إىل 6 أشـهر، كما 

يأتي بتصميم مقـاوم للماء، ويتميز 
اإلصدار الجديـد بتصميم يقدم راحة 

أكثر للمستخدم.
مجموعـة  إلجـراء  (أبـل)  وتسـتعد 
أبـرز  مـن  عـدد  عـىل  تحسـينات 
ستشـمل  اإللكرتونيـة،  تطبيقاتهـا 
تحسـينا عىل تطبيـق اللياقة البدنية 

.Fitness Plus
وسـتفعل (أبـل) هـذه التحسـينات 
عـىل تطبيقاتهـا املعلنة خـالل العام 
الجاري، وستشـمل عىل سبيل املثال 
اتاحـة خدمـة الـرشاء والدفع الحقا 

.Apple Pay عرب تطبيق الدفع
وفيما يخـص التحسـينات املتوقعة 
 ،Fitness Plus التي ستضاف لتطبيق
فإنـه من املرتقب أن يضاف للتطبيق 
عـدد جديـد مـن التدريبـات البدنية 
وخدمات للتغذيـة تدعم بها خدمات 

.Health تطبيق
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يف عاملنا اليوم ثمة سيناريوهات معلبة وجاهزة ومصدرة، 
ومسمع  مرأى  عىل  أصحابها  أعلنها  خطرية  ومشاريع 
الكثري  الخطورة  من  يحمل  يحدث  ما  وألن  أجمع،  العالم 

فالبد من مواجهته بحذر ودراية وذكاء .
عاملنا اليوم بعد ان اتضحت الصورة أكثر ، يقف عىل فوهة 
زلزال، فإذا ما انفجر وتصاعدت حممه فسوف يحرق ما 
الفقرية  الطبقات  وستكون  واليابس،  األخرض  من  تبقى 
املعدمة شهية لنريانه ، ومن يرسم صورة ملونة جميلة انما 
الوهم، فالظاهرة  املغفلني اىل حاضنات  يحاول دفع رأس 
مجال  وال  الساذجة،  العواطف  وفق  تفرس  ال  السياسية 

للنوايا املضمرة واملكشوفة ، والتمني والتفاؤل الساذج .
البلدان،  الواحد، والحروب بني  البلد  الدموية يف  الرصاعات 
والخالفات التي انقلبت اىل مستنقعات لألحقاد والثارات ، 
تتضمن  والتي  علينا كل صباح  تخرج  التي  والترصيحات 
جميعها  الغليظة،  بالعصا  والتلويح  والوعيد  التهديد 
املصالح  عىل  القائم  العالم  هذه  يف  فجيعة  بوقوع  تنذر 
أكثر  من  االوسط  الرشق  منطقة  وستكون  والرصاعات، 

املناطق ترضرا .
ما يزيد الطني بلة ، والصورة عتمة يتلخص يف ان السياسيني 
عىل  اعتمدوا  الهزيمة،  باتجاه  االحداث  يدفعون  الذين 
ويضعوهم  لهم،  الدرب  ينريوا  ان  من  وبدال  الساذجني، 
أمام ما يحدث ، بدأ كل واحد من هؤالء السياسيني يطفى 
شمعته ويمارس مع هؤالء طقوس الظالم لكسب ودهم، 
، وهي ظاهرة ربما تحدث ألول مرة  ومسايرة عواطفهم 
العريض  الجمهور  وأصبح  الحديث،  السيايس  التاريخ  يف 
يشكل سياجا للسيايس ، وهو ال يميز بني ما ينفعه وما 
يرضه، وبهذا ظهرت خارطة سياسية جديدة قائمة عىل 
رصاع االجنحة ، يف فضاء سيايس واسع يعتقد كل جناح 
والحاق  الباهرة  االنتصارات  تحقيق  عىل  القادر  بأنه  فيه 
الرضر الفادح باآلخرين ، وإنه القادر عىل دفع الحياة اىل 
خالل  من  الوهم  عالم  اىل  يدخل  الجميع  وبدأ  االمان،  بر 

هتاف وتصفيق األسيجة الرثة من الشعوب . 
ازمات حادة،  من  يعاني  املنطقة  لعموم  السيايس  املشهد 
عىل  الفرعية  الهويات  تغليب  نتيجة  خطرية  وتصدعات 
الهوية األم ، مما خلق املزيد من التخندقات واالصطفافات 
ال  حيث  الوطنية،  باملصلحة  املتمثلة  الشعب  ابعدت  التي 
 ، الوطن والشعب  توجد مصلحة أخرى أعىل من مصلحة 
وال يوجد هدف أسمى من الهدف الذي يتجه نحو الوطن .

ويف عاملنا اليوم تكتالت ومحاور، وأسلحة مدمرة، وجيوش 
جرارة ، وخطط رشيرة وجميعها تنذر بنشوب حرب كونية، 
أو أزمات حادة يف الغذاء ، وستكون شعوب العالم وقودها، 
الحكومات  فعلته  ما  عىل  أسف  نشوبها  عند  ينفع  فال 

بشعوبها من ظلم واضطهاد .
ما يدور بني روسيا واوكرانيا ، ما هو إال بداية هذا االعصار، 

ستليه الكثري من االحداث التي ال يعرف خريطتها أحد .
إىل اللقاء...
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حلّت النجمة الكولومبية شاكريا ضيفة 
الحواري  الرتفيهي  الربنامج  عىل 
 The tonight» الشهري  األمريكي 

Show» مع جيمي فالون.
يف موقع  الربنامج  وشاركت صفحة 
فيديو  مقطع  االجتماعي  للتواصل 
جيمي  من  كل  أدى  حني  الحلقة  من 
فقرة  يف  الرقص  تحدي  وشاكريا 

«Watch It Once» وهي عبارة عن 
عرب  متداولة  رقصات  تحدي 

موقع للتواصل.
إىل  شاكريا  انضمت  الكليب  يف 

عىل  األوىل  رقصتني  لتأدية  جيمي 
أنغام «jiggle jiggle» لـديوك وجونز مع لويس ثريوكس 

متقناً  جاء  فالون  جيمي  شاكريا.ورقص  لـ  واألخرى 
توصف. ال  وبراعة  ليونة  شاكريا  أبدت  كما  وظريفاً 
وقد تحدثت املغنية الشهرية عن أغنيتها األخرية التي 
 ،«Te Felicito» بعنوان  املايض  نيسان  يف  طرحتها 

األغنيات  طرح  سياسة  تعتمد  ال  أنها  إىل  مشرية 
األولوية هي ألوالدها،  بشكل مكثف، ألن 

أرّكز،  فأنا  أفعل  عندما  :»لكن  مضيفة 
كان عّيل أن أكرّس ثالثة أشهر لتحضري 

الفيديو كليب فقط».

فارس  مرييام  الفنانة  أبدت 
فرحتها باالنتشار الكبري ألغنية 
«قومي»، بعدما تم عرضها عرب 

أهم القنوات الفلبينية.
ونرشت فارس عرب صفحتها يف 
برنامج  من  مقتطفا  إنستغرام 
تطرق  الفليبني  يف  تلفزيوني 
الذي  «قومي»  أغنية  لتحدي 
حيث  مؤخرا،  أطلقته  قد  كانت 
يتضمن  فيديو  عرض  جرى 
تدعى  رضيعة  طفلة  رقص 
هذا  يف  شاركت   Dynaxaur

التحدي.
هذا  أن  عن  مرييام  وكشفت 
الرتفيهي  التلفزيوني  الربنامج 
الواسع  االنتشار  إىل  تطرق 
مسلطا  «قومي»،  لتحدي 
املشاهدة  نسبة  عىل  الضوء 
الكبرية التي حظي به فيديو 
الـ  تخطى  الذي  الطفلة 
 ٢٤ يف  مشاهدة  مليون   ٢٤

ساعة.
الفرحة  الالفت  من  وكان 
التي بدت عىل مقدمي هذا 
صنفوا  الذين  الربنامج، 
بالطفلة  الخاص  الفيديو 
الجيدة  بالطاقة  الرضيعة 

واإليجابية.

ظهرت الفنانة السورية، سوزان 
جديدة  إطاللة  يف  الدين،  نجم 
اإلماراتية،  دبي  مدينة  من 
الصور  تبادل  برنامج  عرب 
ومقاطع الفيديو (إنستغرام)، 
صورتها  متابعيها  وشاركت 
وهي تحمل الصقر عىل كتفها.

الّصقر..أحّب فيك  «أّيها  وكتبت: 
نفسك.. وعزّة  كربياءك 

أحّب فيك شموخك وبعد 
نظرك..أحّب فيك كّل معاني 

ال  أو  صقراً  واالنتماء…ُكْن  تكون». وملن الحّرّية 
يف إطالالتها،  أنها متجددة دوماً  يتابع سوزان فسيجد 
التي تزيدها شباباً وحيوية، وُتظهرها أقل من عمرها 
بعد  الجدل  الدين  نجم  سوزان  أثارت  بكثري.ومؤخراً، 
ترصيحاتها حول املسلسل السوري كرس عضم، والذي 
بشار،  كاريس  الفنانة  أّدته  الذي  الدور  أن  ذكرت 
املتابعني،  بعض  غضب  أثار  ما  البداية،  يف  لها  كان 
مؤكدين أن أداء سوزان لن يكون باملستوى الذي 

تقدمه كاريس بشار.
وقبل عدة أشهر، كانت سوزان مادة دسمة 
للصحافة ومواقع التواصل االجتماعي، 
فيه  تتحدث  فيديو  مقطع  بعد 
باإلنجليزية لدى سؤالها عن موعد 
يف  مشاركتها  خالل  زفافها، 
دور،  امليوركس  مهرجان 
إنجليزيتها  بدت  حيث 
للغاية،  ضعيفة 
سخرية  أثار  ما 

املتابعني.
مسلسل  وكان 
آخر  رشف  وثيقة 
األعمال التي قدمتها  
سوزان مطلع عام ٢٠٢٢، 
املرصي،  سلمى  بمشاركة 
وأمل  رضا،  وأيمن  خضور،  ومهيار 

عرفة، وفراس إبراهيم وغريهم.
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