
بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفـى 
الكاظمي، اهتمام الحكومة بتطوير مرافق 
الـذكاء الصناعي.وذكـر املكتـب االعالمي 
لرئيس الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن 
رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
الربوفيسـور  العراقـي  العالـم  اسـتقبل 
الدكتـور ضياء الجمييل، املختص يف الذكاء 
الصناعي.وأشـاد الكاظمـي، يف مسـتهل 
اللقاء، بحسب البيان، باإلنجازات واملكانة 
العلمية التي حققها الدكتور الجمييل عىل 
املسـتوى الـدويل، والتي حظيـت باهتمام 

كبري يف األوسـاط العلميـة العاملية، مؤكدا 
اهتمـام الحكومة بتطوير مرافـق الذكاء 
الصناعي، ودعم البحوث العلمية الخاصة 
بهـذا املجـال، فضالً عـن تشـجيع حيازة 
العـراق عـىل قاعدة علميـة وماديـة لهذا 
التطّور الحديث، وتنمية املالكات العراقية 
املختّصة.من جانبه، شكر الدكتور الجمييل 
رئيس مجلس الوزراء لحسـن االستقبال، 
وأثنـى عـىل العقـول العراقيـة املجتهدة، 
والربامج الحكومية التي تسعى إىل ترسيخ 
رعاية املبدعـني، ودعمهم، وتنمية دورهم 

يف التنمية املستدامة.

بغداد/ مصطفى العتابي:
أعلنـت األمانة العامـة ملجلس 
الوزراء تعطيل الدوام الرسـمي 
سـوء  بسـبب  االثنـني  اليـوم 
األحـوال الجويـة، فيمـا قررت 
وزارة الرتبية تأجيل امتحانات 
والصفوف  االبتدائي  السـادس 
غري املنتهية اىل يوم غد الثالثاء.
وذكـرت األمانة يف بيـان تلقته 
”الـزوراء“: أن ”رئيس مجلس 
الـوزراء وجـه بتعطيـل الدوام 
الرسمي يف املؤسسات الرسمية، 
عـدا الدوائر الصحّيـة واألمنّية 
اإلثنـني،  اليـوم  والخدمّيـة، 
املوافـق الثالـث والعرشين من 
شـهر أيار سـنة 2022؛ بسبب 
سـوء األحوال الجوية، ودخول 
موجة مـن العواصـف الرتابية 
الشـديدة إىل مناطـق متفرقـة 

مـن العـراق“.يف غضـون ذلك، 
امـس  الرتبيـة،  وزارة  قـررت 
األحد، تأجيل امتحانات الصف 
والصفوف  االبتدائي  السـادس 
غـري املنتهيـة لليـوم االثنني اىل 
اليوم الذي يليه. وذكرت الوزارة 
يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: أنه 
الصـادرة  للتوقعـات  ”نظـراً 
عـن األنـواء الجويـة بحصول 
منا  ترابية، وحرصـاً  عاصفـة 
عـىل سـالمة أبنائنـا التالميـذ 
والطلبة“. وأضافـت أن ”وزير 
الرتبيـة، عـيل حميـد الدليمي، 
وجه بتأجيـل امتحانات تالميذ 
االبتدائـي  السـادس  الصـف 
والصفـوف غـري املنتهية لليوم 
اإلثنني املوافـق 23 أيار 2022، 
إىل اليـوم الـذي يليـه وبنفـس 

الجدول املعلن“.

بغداد/ الزوراء:
االتحـادي،  الخدمـة  مجلـس  أصـدر 
امـس األحـد، توضيحاً بشـأن الدرجات 
الوظيفيـة. وذكر بيـان للمجلس تلقته 
”الـزوراء“: أن ”رئيـس مجلس الخدمة 
التميمـي  محمـود  االتحـادي  العامـة 
اسـتقبل عـدداً مـن خريجـي أكاديمية 
الخليج العربي للدراسات البحرية لسنة 

”املجلـس  أن  التميمـي  2005“.وأكـد 
يعتمـد الدرجـات الوظيفيـة املتوفرة يف 
قانـون املوازنة العامـة، وأنه ملزم بعدد 
الدرجات املرسـلة إليه مـن وزارة املالية 
وبتخصيصهـا املايل“.وتابـع البيـان أن 
”ممثـيل الخريجني عربوا عن شـكرهم 
وتقديرهم ملا يقوم به املجلس من جهود 

إلنصافهم بما يخدم املصلحة العامة“.

بغداد/ الزوراء:
امـس  العامـة،  املـرور  مديريـة  حـددت 
األحد، اسـباب الزخم املروري يف الشوارع، 
فيمـا نفت اسـتحصالها عـىل حوافز من 
املتحدث باسـم  املفروضة.وقال  الغرامات 
مديريـة املـرور العامـة، زيـاد القييس، يف 
ترصيح صحفي: إن ”أسـباب االختناقات 
والزخم املـروري تعود اىل كثـرة املركبات، 
حيـث كان عددهـا قبـل عـام 2003 نحو 
250 الـف مركبـة يف العراق، أمـا يف الوقت 
الحـايل فيقدر عـدد املركبـات املوجودة يف 
بغـداد فقط نحو 7 ماليني مركبة من دون 
ان يطرأ أي تحديث او توسـيع للشوارع“.
واوضح ان ”مطبات وتخسـفات الشوارع 
اثـرت بشـكل كبـري عـىل حركة السـري“، 
مبينا ان ”حركة املركبات تحسب بالثواني 
ومـرور املركبـة عـىل املطـب يسـتغرق 4 
ثواني“.واضاف ان ”اسباب الزخم املروري 
يف جانـب الرصافـة يعـود اىل ان تصميـم 
الشوارع فيها عىل الطراز الربيطاني بحيث 
تكون ضيقـة والتقاطعات متصلة واحدة 

باالخـرى، بعكـس تصميم جانـب الكرخ 
الفرنيس الـذي يتميز بشـوارعه العريضة 
وتقاطعاته املفتوحة الواحدة عىل االخرى، 
يف  الدولـة  وزارات  تكـدس  اىل  باالضافـة 
جانب الرصافة، وكذلـك وجود اكرب مركز 
تجاري يف العراق هو الشورجة بالرصافة، 
فضال عن مخالفات وعدم االلتزام بقواعد 
السري واشارات رجل املرور ووجود التكتك 
وغريها مـن االمور التي تـؤدي اىل حدوث 
زخم“.ويف سـياق متصل، ذكـر القييس ان 
”هناك اربعة محـاور لإليرادات يف مديرية 
وتحويلهـا،  املركبـات  تسـجيل  املـرور، 
والغرامـات، وإصـدار اجـازات السـياقة 
والطرق والجسـور“، مؤكدا ان ”االيرادات 
تذهـب اىل خزينـة الدولـة يف وزارة املالية، 
والتي بدورهـا تقوم بتوزيع اإليرادات عىل 
الوزارات وفق ميزانية كل وزارة“.وتابع ان 
”حصة دائرة املـرور تحددها وزارة املالية 
للموازنـة وال صحـة السـتحصال  وفقـاً 
املـرور حوافز من الغرامات املفروضة عىل 

املواطنني“.

ليبيا / متابعة الزوراء:

أعلن الربملان الليبي أّنه ال ينوي املشاركة 

أو املوافقة عىل تشكيل حكومة مصغرّة 

ثالثة تنهـي عمل الحكومتني الحاليتني 

املتنازعتـني، مشـددا عـىل اسـتمراره 

يف دعـم حكومـة فتحي باشـاغا لتويل 

السلطة يف البالد، لحني إجراء انتخابات 

األعـىل  املجلـس  رئيـس  عاّمـة.وكان 

للدولـة، خالـد املـرشي، أول من طرح 

فكـرة تشـكيل حكومة مصغـرّة تتوىل 

التحضـري إلجـراء االنتخابـات املقبلة، 

وكانت بمثابة دعوة إىل الربملان للتوافق 

عـىل حكومة محايـدة إىل جانب قاعدة 

دسـتورية من أجل إجـراء انتخابات يف 

أقـرب وقت.كمـا دعا املـرشي، رئييس 

الحكومتني املتنافسـتني فتحي باشاغا 

وعبـد الحميـد الدبيبـة إىل االسـتقالة 

والقبول بالتغيري، وقال إنهما ال يريدان 

الذهـاب إىل االنتخابـات يف أجل قريب.

تعليقـاً عىل هـذا الطرح، أكـد املتحدث 

الرسـمي باسم رئاسـة الربملان فتحي 

املريمـي يف ترصيـح لـ»العربية.نت»»، 

أنه ال صحة ملا يتم تداوله حول احتمال 

تشكيل حكومة مصغرّة يف ليبيا.

السليمانية/ الزوراء:
اكد رئيس اقليم كردسـتان، نيجريفان 
بارزاني، ان الهدف من زيارته ملحافظة 
السـليمانية هـو تبديد التوتـر وتعزيز 
التضامـن بني القيـادات الكردية، فيما 
اردف بالقـول إنـه «ال توجـد مشـاكل 
ال يمكـن حلّهـا، ولكـن هنـاك الكثـري 
مـن العقبـات التـي تظهر بـني الحني 
واآلخر».وذكر املكتب االعالمي لالتحاد 

االسـالمي الكردسـتاني، يف بيـان : ان 
بارزانـي التقـى األمـني العـام لالتحاد 
اإلسـالمي الكردسـتاني صـالح الدين 
محمـد بهـاء الديـن يف مقـر املكتـب 
السـيايس لالتحاد بالسـليمانية، وأكد 
أن زيارتـه للمحافظـة هدفهـا تبديـد 
التوترات وخلـق التضامن بني األطراف 
السياسـية.ودعا االمـني العـام وقيادة 
االتحاد االسـالمي الكردستاني اىل لعب 

دورهم يف عمليـة املصالحة.من جهته، 
أشـار بهاء الدين إىل أن «مواطني إقليم 
كردسـتان واألجيـال القادمـة لـم يعد 
بإمكانهـم تحمـل هذا الوضـع وخيبة 
أمـل املواطنـني والتغـريات يف العـراق 
واملنطقة، وهذا يتطلب من املسـؤولني 
التفكري بمستقبل املنطقة».وأضاف أن 
«املنطقة يف خطر عىل الصعيدين املحيل 
والدويل، ويرجع ذلك أساًسـا إىل الرصاع 

وعدم اكرتاث القوى الحاكمة». ووصل 
اقليـم كردسـتان، نيجريفـان  رئيـس 
بارزاني، صباح امس االحد اىل محافظة 
السـليمانية بصحبـة رئيـس االتحـاد 
الوطنـي الكردسـتاني بافـل طالباني 
للمشـاركة يف مراسـم تخـرج الدفعـة 
السادسـة عـرشة مـن خريجـي طلبة 

الكلية العسكرية.

بلجيكا/ متابعة الزوراء:
أصبحت بلجيـكا أول دولة يف العالم تفرض حجرا 
إلزاميا عـىل مصابي جدري القـرود، حيث انترش 
املـرض يف ١٤ دولـة حـول العالـم، فيما كشـفت 
منظمـة الصحـة العامليـة ان املصابـون بجـدري 

القردة  يشفون بعد أسبوعني إىل ٤ أسابيع عادة،.
وقالت السـلطات الصحية يف بلجيكا، امس األحد، 
أنـه يتعني عـىل املصابني بفريوس جـدري القرود 
أن يعزلـوا أنفسـهم ملـدة ٢١ يوما.يأتـي ذلك بعد 
اإلبـالغ عـن ٣ حـاالت إصابـة باملـرض يف البالد.

وذكرت وسـائل اإلعالم املحليـة أن اإلصابات التي 
جرى اكتشـافها مرتبطة بمهرجان أقيم يف مدينة 
أنتويرب السـاحلية الجمعة املاضية.. سـاعة تلو 
األخرى، تظهـر معلومات أكثـر فأكثر عن مرض 
جـدري القـرود وأماكـن انتشـاره حـول العالم، 

ليـزداد القلـق املتعلق بهـذا الفـريوس وإمكانية 
عودة قـرارات اإلغالق للتعامل معـه، إال أن خبريا 
باألمراض املعدية أكد أن ماليني األشـخاص لديهم 

مناعة بالفعل ضده.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة املوارد املائية، امس االحد، عن 
عودة املياه إىل بحرية سـاوة بشـكل محدود 
عقب جفافها قبل أسـابيع.وقال مستشار 
الـوزارة، عـون ذيـاب عبـد اللـه، يف بيـان 
اطلعـت عليـه ”الـزوراء“: إن ”املياه عادت 
من جديد لتغمر بحرية سـاوة بشكل بسيط 
من نقطـة املنبع بمنتصفها وبنسـبة غمر 
لـم تتجاوز 5 باملئـة فقـط“، مرجعا عودة 
امليـاه إىل ”اإلجراءات املشـددة التي اتخذتها 
الوزارة بهذا الصدد“.وأضاف أن ”اإلجراءات 
التي اتخذتهـا الوزارة بهذا الشـأن تتضمن 
إغـالق اآلبار بمحيط البحـرية، ومنع الحفر 
العشـوائي لها، والتحكـم بكميات وطريقة 
استخدام املياه املستخرجة من اآلبار املتبقية 

سواء ألغراض الزراعة أو إنتاج امللح، إضافة 
إىل اشـرتاط موافقـة الهيئة العامـة للمياه 
الجوفيـة بالوزارة ملنح إجـازات حفر اآلبار 
ووفق رشوط، أهمها وضع مسافات بني برئ 
وأخرى، ونوعية الحفر املستخدم“.وعزا عبد 
الله أسباب انخفاض مناسيب املياه ببحرية 
ساوة إىل ”استنزاف املياه الجوفية التي تعد 
املصـدر الرئيـس لتغذيتها، مـن خالل حفر 
املسـتثمرين يف املنطقة املحيطـة بالبحرية، 
ملئـات اآلبـار دون موافقـة وزارة املـوارد“.
مبينا أن ”بعض املسـتثمرين يسـتخدمون 
الـري بالغمر بدال من تقانـات الري املقنن، 
فضال عن وجود مناطق صناعية بمحيطها 
كمصانع إنتاج امللح بطريقة التبخري والتي 

تعتمد عىل مياه اآلبار“.

باريس/ متابعة الزوراء:
يف ترصيح متشـائم، قـد يطفئ حماسـة كييف، رجحت 
فرنسا أن يسـتغرق انضمام أوكرانيا إىل االتحاد األوروبي 
مـا بـني 15 إىل 20 عاماً.فقد أعلن، كليمان بـون، الوزير 
الفرنـيس، املنـدوب للشـؤون األوروبية، امـس األحد، أن 
تلك الخطوة قد تتطلب سـنوات، وقـال يف مقابلة إذاعية، 
بحسـب ما نقلت فرانس برس: ”علينا أن نكون صادقني 
حول هذا امللف“.كما أضاف ”إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم 
إىل االتحاد األوروبي يف غضون 6 أشـهر أو سنة أو سنتني 
فنحـن نكذب“، مؤكداً أن هذا التقديـر بعيد عن الحقيقة 
وغري صحيح.إىل ذلك، أوضـح أن تلك اإلجراءات قد تطلب 
مـا بـني 15 إىل 20 عاًماً، معترباً أن فرنسـا ودول ااالتحاد 

األوروبـي مدينـة لألوكرانيـني بمـرشوع سـيايس أرسع 
يمكنهـم الدخول إليـه.وكان الرئيس الفرنـيس إيمانويل 
ماكـرون أعلـن بدوره يف وقت سـابق أن تلـك الخطوة قد 
تستغرق وقتاً طويالً، داعياً دول االتحاد الـ 27 إىل تشكيل 
صيغـة جديدة أكثر ليونة، تسـمح بانضمام أعضاء جدد 
إليها.فيما داب الرئيس األوكراني، فولوديمري زيلينسكي، 
خالل األشـهر املاضية عـىل التأكيد أن بـالده باتت قريبة 
جداً من دخول االتحاد، مشـرياً إىل أن املفوضية األوروبية 
والحكومـة األوكرانيـة تتحـركان معـاً نحو هـذا الهدف 
االسـرتاتيجي، عـىل الرغم مـن أن قادة الـدول األوروبية 
الذيـن اجتمعوا يف فريسـاي بمارس املـايض، أوضحوا أن 

مسار االنضمام ال يمكن أن يكون رسيعاً أو مترسعاً.
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الزوراء/ حسني فالح:
أعلنـت وزارة الصحـة تسـجيل 18 حالة 
وفـاة وأكثر من 96 حالة إصابة بفريوس 
”الحمـى النزفيـة“ يف بغـداد وعـدد مـن 
أعـراض  حـددت  وفيمـا  املحافظـات، 
الفريوس وطرق انتشاره وكيفية الوقاية 

منه، اكـدت ان اعداد االصابات الحالية ال 
تصنـف عـىل ان الفـريوس يف حالة تفٍش 
وبائـي .وقـال املتحدث الرسـمي باسـم 
وزارة الصحـة، الدكتـور سـيف البدر، يف 
حديـث لـ“الزوراء“: إنـه يف االيام القليلة 
املاضيـة كانت هنـاك مسـتجدات مهمة 

وتصاعد يف عدد االصابات بمرض ”الحمى 
الصحـة  وزارة  ان  اىل:  الفتـا  النزفيـة“. 
والتوعيـة  التثقيـف  بعمليـة  مسـتمرة 
الصحية وبث رسـائل مستمرة من خالل 
املؤتمرات والندوات والبوسـرتات التي تم 
تعميمها.واضـاف: ان الحمى النزفية هو 

مـرض فـريويس متوطـن يف العـراق منذ 
سبعينات القرن املايض وتسجل اصابات 
منذ ذلك الوقت ليس فقط يف العراق وانما 
يف اغلب بلدان العالم. مبينا: ان املرض يعد 
مـن االمراض املشـرتكة ما بني االنسـان 
والحيـوان، ما يعني ان دورة حياة املرض 

تنتقل من الحيوان اىل االنسـان يف العراق 
خاصة االغنام والبقر والجاموس واملاعز، 
ويف البلدان االخـرى وخصوصا االفريقية 
نالحظ ان هناك حيوانات اخرى مسؤولة 

عن نقل املرض كالنعام وغريها. 
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بغداد/ الزوراء:

شمول  األحد،  امس  الرافدين،  مرصف  أعلن 

بالسلف. االرهاب  مكافحة  جهاز  منتسبي 

وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقته 

إن «املرصف وافق عىل منح سلف  «الزوراء»: 

من ٥ ماليني وحتى ٥٠ مليون دينار ملنتسبي 

«تم  انه  االرهاب».وأضاف  مكافحة  جهاز 

تخصيص فرع جامعة بغداد ملنتسبي الجهاز 

للتقديم عىل السلفة».
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الزوراء/مصطفى فليح:
املوعـد  ان  التخطيـط  وزارة  اكـدت 
املبدئي للتعداد السـكاني سـيكون يف 
٢٠٢٣، ويف حـني اشـارت اىل مضيهـا 
إلنجاحـه  الالزمـة  باالسـتعدادات 
يف  تجريبـي  تعـداد  اجـراء  وعزمهـا 
الشـهر العارش من هذا العـام، بينت 
اجرائه.وقـال  امـام  العقبـات  اهـم 
املدير العام لـإلدارة التنفيذية للتعداد 
السـكاني يف وزارة التخطيط، سـمري 
خضري هـادي، يف حديث لـ»الزوراء»: 
ان «موعـد التعداد الذي حـدد مبدئيا 
يف ترشيـن االول٢٠٢٣ وبعدهـا يقـر 
بالهيئة العليا للتعداد».وأضاف «نحن 
بالنسـبة  باالسـتعدادات  ماضـون 
للعمل الفنـي وامليداني ومقبلون عىل 
تنفيذ تعداد تجريبي يف الشهر العارش 
حسـب  يشء  وكل  العـام  هـذا  مـن 
التوقيتـات الزمنية املحددة»، مشـريا 
«اجرينا سـت تجارب اوليـة يف بغداد 
واالنبـار والبـرصة واربيـل وكربـالء 
ودهـوك، وكانـت التجـارب جميعها 
ناجحة واسـتفدنا منها كثريا «.وبني 
ان «املوازنـة املرصـودة للتعـداد ١٢٠ 
مليـار دينار عراقـي، وان هذا التعداد 

الكرتوني وليس ورقيا وهو يحتاج اىل 
اجهـزة لوحية». وأوضـح «يف مرحلة 
الرتقيم والحرص سيكون هناك ٤٠ الف 
مدير محيل او معاون، ويف مرحلة عد 
السكان سيكون هناك بحدود ٨٠ الف 
باحث ميداني ويسـاندهم الـ٤٠ ألفا 
الذين سـيكونون مراقبـني، يعني ان 
االعداد الكلية بحدود ١٢٠ ألف». الفتا 
اىل ان «التعداد سيستمر من ١٠ اىل ١٢ 
يوم «.وعن اهم العقبـات امام اجراء 
التعداد، قال «بما ان التعداد الكرتوني 
وبرامـج،  انظمـة  اىل  يحتـاج  فهـو 
كذلك لدينا قلـة يف الكوادر وخاصة يف 
تخصص (it) وبقية االمور مسـيطر 
باملعلمـني  سنسـتعني  ألننـا  عليهـا 
واملدرسـني من وزارة الرتبية يف تنفيذ 
التعـداد، أمـا العائـق املـادي فهنـاك 
محاوالت من قبل وزيـر التخطيط يف 
تذليـل الصعـاب بهذا الشـأن كإيجاد 
تحـت  واالمـر  اسـتثمارية  موازنـة 
السـيطرة «.واكد «هناك تعاون كبري 
حاليا وتنسـيق مع املحافظات بشأن 
اعداد اللجان الخاصـة بكل محافظة 
ويف شـأن الوحـدات االداريـة ونحـن 

نسري بهذا الخصوص».

µn«åb‰næa@µnÓ€b®a@µnflÏÿ®a@›‡«@ÔË‰m@Úr€bq@ÚflÏÿy@›Óÿìm@Ô–‰Ì@=Ó‹€a@Êbæ5€a
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بغداد/ الزوراء:
الخلية  محافظات.وذكر  أربع  يف  إرهابياً   ٢١ عىل  القبض  األمني  اإلعالم  خلية  أعلنت 
للمعلومات االستخبارية الدقيقة يواصل جهاز األمن الوطني  يف بيان «: أنه «استناداً 
العراقي عملياته النوعية ملالحقة بقايا عصابات داعش اإلرهابية، حيث نفذت مفارز 
الجهاز بعد استحصال املوافقات القضائية سلسلة عمليات تضمنت إلقاء القبض عىل 
ستة إرهابيني يف محافظة نينوى كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطع الجزيرة، اضافة 
إىل تفكيك شبكة إرهابية يف محافظة األنبار تضم خمسة عنارص إرهابية ينتمون إىل ما 
يسمى قاطع األنبار ويعملون بصفة مفرزة أمنية».وتابع « تم إلقاء القبض عىل اربعة 
من العنارص اإلرهابية يف محافظة دياىل اعرتفوا بتقديمهم الدعم اللوجستي لعصابات 
داعش يف منطقة جبال حمرين، اضافة إىل القبض عىل ستة إرهابيني يف كركوك يعملون 
الجند بينهم قيادي يف داعش اإلرهابي دخل املحافظة بهوية  ضمن ما يعرف بديوان 

مزورة وهو أحد املسؤولني عن تفجري األنابيب النفطية».

pbƒœb´@…iäc@¿@bÓibÁäg@21@Û‹«@ùj‘€a

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m



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

ويف مقر مركز مديرية الزراعة حرصا ويف تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن.
العدد : ٨٣٩٤
مواصفات االرض                   التاريخ : ٢٠٢٢/٥/١٩ 

منعم شهيد حسني 
مديرية زراعة النجف االرشف / وكالة
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الزوراء/ حسني فالح:
 18 تسجيل  الصحة  وزارة  أعلنت 
حالة وفاة وأكثر من 96 حالة إصابة 
بفريوس ”الحمى النزفية“ يف بغداد 
وعدد من املحافظات، وفيما حددت 
انتشاره  وطرق  الفريوس  أعراض 
وكيفية الوقاية منه، اكدت ان اعداد 
ان  الحالية ال تصنف عىل  االصابات 

الفريوس يف حالة تفٍش وبائي .
باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 
سيف  الدكتور  الصحة،  وزارة 
إنه يف  لـ“الزوراء“:  البدر، يف حديث 
هناك  كانت  املاضية  القليلة  االيام 
عدد  يف  وتصاعد  مهمة  مستجدات 
االصابات بمرض ”الحمى النزفية“. 
الفتا اىل: ان وزارة الصحة مستمرة 
الصحية  والتوعية  التثقيف  بعملية 
خالل  من  مستمرة  رسائل  وبث 
والبوسرتات  والندوات  املؤتمرات 

التي تم تعميمها.
هو  النزفية  الحمى  ان  واضاف: 
العراق  يف  متوطن  فريويس  مرض 
منذ سبعينات القرن املايض وتسجل 
الوقت ليس فقط  ذلك  اصابات منذ 
يف العراق وانما يف اغلب بلدان العالم. 
االمراض  من  يعد  املرض  ان  مبينا: 
املشرتكة ما بني االنسان والحيوان، 
ما يعني ان دورة حياة املرض تنتقل 
العراق  يف  االنسان  اىل  الحيوان  من 
والجاموس  والبقر  االغنام  خاصة 
االخرى  البلدان  ويف  واملاعز، 
ان  نالحظ  االفريقية  وخصوصا 
عن  مسؤولة  اخرى  حيوانات  هناك 

نقل املرض كالنعام وغريها. 
يف  االصابات  ان  اىل:  البدر  واشار 

عدد  تجاوز  حيث  خطري،  تصاعد 
الحمى  بفريوس  املؤكدة  االصابات 
ان  وممكن  حالة،   96 الـ  النزفية 
تكون هناك زيادة الن هناك حاالت 
ان  مؤكدا:  اآلن.  لحد  بها  مشتبه 
 18 بلغت  اآلن  الوفيات حتى  حاالت 

حالة بالفريوس .
وأوضح: ان الفريوس حتى اآلن ليس 
يف حالة تفٍش وبائي وهذه االعداد ال 
تصنف عىل انها حالة تفٍش وبائي، 
لإلنسان  ال  معتمد  لقاح  يوجد  وال 
وال الحيوان. الفتا اىل: ان هذا املرض 
بعد  الوفاة  واحتمالية  جدا  خطري 
 40 تصل  ربما  جدا  عالية  االصابة 
باملئة واكثر، ويف حال تأخر املريض 

قد  الصحية  املؤسسة  مراجعة  من 
وربما   60 اىل  الوفاة  نسبة  تصل 
ملرحلة  وصل  اذا  خاصة  باملئة   100
النزف تحت الجسم والفتحات تحت 

الجسم.
املرض  تشخيص  تم  إذا  وتابع: 
ارتفاعا  تتضمن  والتي  واالعراض 
االالم  وكذلك  الحرارة  بدرجات 
الجسم  من  مختلفة  مناطق  يف 
يف  أملا  واحيانا  بالتعب  والشعور 
حال  يف  انه  مؤكدا:  املعدة.  منطقة 
الصحية  املؤسسات  مراجعة 
االختطار  ذات  املراحل  خصوصا 
من  النجاة  نسبة  ستكون  العايل 

املرض عالية جدا.

ومن  وفاة  حالة   18 ان  اىل:  ولفت 
وجميع  بغداد،  يف  امرأة  ضمنها 
ريفية،  مناطق  يف  سجلت  الحاالت 
يحتكون  الذين  االشخاص  ان  حيث 
عرضة  االكثر  هم  بالحيوانات 
او  املاشية  مربي  او  كالرعي 

الجزارين.
عىل  القدرة  نمتلك  بالقول:  ومىض 
العراق  داخل  املرض  تشخيص 
العامة  الصحة  مخترب  خالل  من 
املركزي. داعيا اىل عدم اثارة الخوف 

والهلع دون املربر .
املتخذة  االجراءات  ان  البدر:  واكد 
املستوى  دون  املعنية  الجهات  من 
املطلوب، الن املرض مشرتك فالجهد 

مختلفة،  جهات  عىل  يكون  االكرب 
معالجة  الزراعة  وزارة  عىل  فيجب 
ومكافحة  املصابة  الحيوانات 
حرشة  وهي  الناقلة  الحرشة 
موضوع  معالجة  وكذلك  القراد 
الحيوانات  ونقل  العشوائي  الذبح 
بالنسبة  صحيحة  غري  بصورة 
ملسؤولية امانة بغداد ودوائر البلدية 
والجهات  املحلية  والحكومات 

االمنية.
خالل  من  ينتقل  املرض  ان  وبني: 
التماس املبارش مع الحيوان املصاب 
عن  وايضا  لحومه  او  سوائله  او 
الناقلة وهي حرشة  الحرشة  طريق 
القراد، وممكن للشخص املصاب ان 
العدوى لشخص غري مصاب،  ينقل 
تنتقل  ان  اللحم يمكن  او من خالل 
ان  الحيوان مصابا. مؤكدا:  اذا كان 
جيدة  حرارة  بدرجة  الجيد  الطهي 
انتقال  عملية  يخفف  ان  يمكن 

العدوى .
املالبس  ارتداء  رضورة  عىل  وشدد 
والبد  للجزارين  والكفوف  الخاصة 
محالت  من  اللحوم  رشاء  من 
وزارة  ان  اىل:  مشريا  مرخصة، 
املعنية  الجهات  كل  دعت  الصحة 
واهمها  الحكومية  وغري  الحكومية 
وزارة الزراعة ألخذ دورها يف مواجهة 
الكبرية  املسؤولة  الن  الفريوس  هذا 
ودوائر  بغداد  امانة  عاتق  عىل  تقع 
البلدية والجهات االمنية، بينما دور 
وزارة الصحة هو الكشف املبكر عن 
إذا  الطبية  الرعاية  وتقديم  الحاالت 
نسبة  تكون  مبكرة  حالة  يف  كانت 

الشفاء عالية .

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  األول  النائب  أكد 
النواب، حاكم الزاميل، امس األحد، 
ترشيع  عىل  النواب  مجلس  عزم 
لتحديد  الوطني  االمن  قانون 
وضمان  ومسؤولياته  مهامه 
الجهاز  دعا  فيما  افراده،  حقوق 
لوضع اسرتاتيجية شاملة وحديثة 
الشائكة  امللفات  مع  للتعامل 

والحساسة.
االول  النائب  ملكتب  بيان  وذكر 
تلقته  النواب  مجلس  لرئيس 
”الزوراء“: أن ”النائب األول لرئيس 
زار  الزاميل،  حاكم  النواب،  مجلس 
والتقى  الوطني،  األمن  جهاز  مقر 
والكادر  الشطري  حميد  رئيسه 
االحتياجات  لبحث  فيه،  املتقدم 
عمل  تواجه  التي  والتحديات 
الجهاز، وتكثيف العمليات النوعية 
شبكات  تعقب  يف  بها  يقوم  التي 
والجرائم  واالبتزاز  املخدرات  تجارة 
عقد  أن“الزاميل  مبينا  املنظمة“، 
الشطري  مع  موسعاً  اجتماعاً 

وكادر األمن الوطني“.
البيان،  بحسب  الزاميل،  ودعا 
امليداني  العمل  يف  ”االستمرار  اىل 
الشائكة  للملفات  للتصدي 
الناس  حياة  تهدد  التي  والخطرية 

شبكات  ومنها  املجتمع،  وأمن 
تهريب وتجارة وتعاطي املخدرات، 
والجريمة  االلكرتوني،  واالبتزاز 
واالتجار  والتجسس،  املنظمة، 
الفاعل  والتعاون  وغريها،  بالبرش 
مع السلطة القضائية فيما يتعلق يف 
االرساع بعمليات اعتقال ومحاسبة 
إليها  املشار  الجرائم  يف  املتورطني 

أنفاً لينالوا جزائهم العادل“.
وطالب ”بوضع اسرتاتيجية شاملة 
اهداف مسبقة  ، وخطة  ومتطورة 
لجنة  مع  والتنسيق  للجهاز، 
يف  لدعمه  النيابية،  والدفاع  األمن 
مواجهة التحديات الخطرية وتوفري 
االحتياجات الالزمة ”، مشريا اىل ان 
التصدي  عاتقه  عىل  يقع  ”الجهاز 
ويجب  الحساسة،  للملفات 
بالكفاءة  منتسبيه  يتصف  ان 
واملبدئية  واإلخالص  والشجاعة 

والرسية“ .
وأكد ان ”مجلس النواب داعم بقوة 
الوطني، وتوفري  لعمل جهاز األمن 
لتعزيز  الالزمة  االمكانيات  كافة 
ومصالح  أمن  يحفظ  بما  دوره 
املجلس  ”عزم  اىل  الفتا  املجتمع“، 
الوطني  األمن  قانون  ترشيع  عىل 
ومهامه،  مسؤولياته  لتحديد 

وضمان حقوق منتسبيه كافة ”.

السليمانية/ الزوراء:
نيجريفان  كردستان،  اقليم  رئيس  اكد 
بارزاني، ان الهدف من زيارته ملحافظة 
وتعزيز  التوتر  تبديد  هو  السليمانية 
فيما  الكردية،  القيادات  بني  التضامن 
مشاكل  توجد  ”ال  إنه  بالقول  اردف 
الكثري  هناك  ولكن  حلّها،  يمكن  ال 
الحني  بني  تظهر  التي  العقبات  من 

واآلخر“.
وذكر املكتب االعالمي لالتحاد االسالمي 
بارزاني  ان  بيان:  يف  الكردستاني، 
اإلسالمي  لالتحاد  العام  باألمني  التقى 
بهاء  محمد  الدين  صالح  الكردستاني 
لالتحاد  السيايس  املكتب  الدين يف مقر 
بالسليمانية، وأكد أن زيارته للمحافظة 
التضامن  التوترات وخلق  هدفها تبديد 

بني األطراف السياسية.
االتحاد  وقيادة  العام  االمني  ودعا 
لعب دورهم  اىل  الكردستاني  االسالمي 

يف عملية املصالحة.
أن  إىل  الدين  بهاء  أشار  جهته،  من 
واألجيال  كردستان  إقليم  ”مواطني 

هذا  تحمل  بإمكانهم  يعد  لم  القادمة 
الوضع وخيبة أمل املواطنني والتغريات 
من  يتطلب  وهذا  واملنطقة  العراق  يف 
املسؤولني التفكري بمستقبل املنطقة“.

عىل  خطر  يف  ”املنطقة  أن  وأضاف 
ذلك  ويرجع  والدويل،  املحيل  الصعيدين 
أساًسا إىل الرصاع وعدم اكرتاث القوى 

الحاكمة“.
كردستان،  اقليم  رئيس  ووصل 
االحد  امس  صباح  بارزاني،  نيجريفان 
اىل محافظة السليمانية بصحبة رئيس 
بافل  الكردستاني  الوطني  االتحاد 
تخرج  مراسم  يف  للمشاركة  طالباني 
خريجي  من  عرشة  السادسة  الدفعة 

طلبة الكلية العسكرية.
اجتماعاً  عقد  التخرج  مراسم  وعقب 
مع بافيل طالباني يف قالجواالن يف لقاء 
استمر ألكثر من ساعة، بحضور نائبي 
حكومة  رئيس  ونائب  اإلقليم  رئيس 
املكتب  من  وأعضاء  كردستان  إقليم 
السيايس لالتحاد الوطني الكردستاني، 
بني  الثنائية  العالقات  وناقشوا 

والحزب  الكردستاني  الوطني  االتحاد 
الديمقراطي الكردستاني.

وأكد نيجريفان بارزاني أنه تم التوصل 
السيايس  االنسداد  لحل  أرضية  إىل 
الحاصل يف اإلقليم والعراق كافة، معلنا 
بني  اإلعالمية  الحرب  إيقاف  يف  النجاح 
الكردستاني،  الديمقراطي  الحزبني 

واالتحاد الوطني الكردستاني.
له  كلمة  يف  بارزاني  الرئيس  وقال 
السادسة  الدفعة  تخرج  بمناسبة 
الكلية  طلبة  خريجي  من  عرشة 
العسكرية الثالثة - قالجوالن: إنه ”ما 
العراق  يف  األطراف  مع  متواصلني  زلنا 
االنسداد  ملعالجة  كردستان  وإقليم 

السيايس الحاصل“.
الحرب  إيقاف  يف  ”نجحنا  أنه  وأضاف 
اإلعالمية بني الديمقراطي الكردستاني 
واالتحاد الوطني كما توصلنا إىل أرضية 
مردفا  السيايس“،  االنسداد  حل  إىل 
إنه ”ال توجد مشاكل ال يمكن  بالقول 
العقبات  الكثري من  حلّها، ولكن هناك 

التي تظهر بني الحني واآلخر“.
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اعالن
محكمة بداءة غماس                                        العدد:٣١٣/ب/٢٠٢٠
        التأريخ: ٢٠٢٢/٥/١٢

اسـتنادا اىل قـرار الحكم الصادر يف الدعوى املرقمـة ٣١٣/ب/٢٠٢٠ بتأريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠ واملكتسـب الدرجة القطعية 
واملتضمن ازالة شـيوع العقار املرقم (١٦١٠/الغرب) بيعا واملدرجة اوصافه ادناه، لذا تقرر وضعه يف املزايدة العلنية ملدة 
ثالثة يوما اعتبارا من اليوم الثاني للنرش، فعىل من يرغب املشـاركة باملزايدة الخاصة ببيع العقار مراجعة هذه املحكمة 
يف الساعة الثانية عرش ظهرا ومن اليوم الثالث ملدة النرش ولالشرتاك باملزايدة عىل ان يودع الراغب بالرشاء تأمينات التقل 
عن ١٠٪ من قيمة العقار اذا كان من غري الرشكاء مستصحبني معهم املستمسكات التي تثبت شخصيتهم، علما ان اجور 

النرش والداللية واالعالن يتحملها املشرتي .
االوصاف: 

١- العقـار املرقم ١٦١٠/الغرب جنسـه ارض الدار مـع بناء يحتوي عىل ٤ غرف نوم وغرفة اسـتقبال وصالة وصحيات 
ومطبخ  ودرج داخيل وغرفة نوم يف الطابق العلوي مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان مع محل تجاري مفرز بصورة 

غري رسمية.
٢- مساحة العقار واحد اولك و ٨٨,٤٩ مرت مربع .

٣- تقدر قيمة العقار بمبلغ (١٣٤٩٢٥٠٠٠) مائة واربعة وثالثون مليون وتسعمائة وخمسة وعرشون الف دينار.
القايض
مهند محمد عيل

جمهورية العراق                                  العدد/٥٦٢/ب٢٠١٤/٣ 
مجلس القضاء األعىل                                            التاريخ / ٢٠٢١/٥/١٨  

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية           
محكمة بداءة النجف

اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة شـيوع العقار املرقم (٦١٢ مرشاق يف النجف) عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع 
العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه، فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل (ثالثون) يوما من اليوم 
التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ١٠٪ من القيمة املقدرة البالغة بموجب صك مصدق ألمر محكمة 
بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين رقم (٧) يف النجف، وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخري 

من االعالن يف قاعة املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية.
القايض 
عامر حسني حمزة

االوصاف: 
العقـار املرقـم ٦١٢ مرشاق يف النجف عبارة عن دار مفرزة اىل جزئني بصورة غري رسـمية الجزء االول عبارة عن هيكل 
عمارة يتكون من سـتة طوابق ورسداب مسقفة بالكونكريت املسلح بنية معظم الجدران بالطابوق. اما الجزء الثاني 
عبـارة عن عرصة فارغة العقار يقع بالقرب من شـارع الطـويس وينفذ اليه بممر دوالن وهو ركن وان القيمة املقدرة 

للعقار (١٨٧٨٣٠٠٠٠) مائة وسبعة وثمانون مليون وثمانمائة وثالثون الف دينار فقط الغريها.

جمهورية العراق                         العدد: ٣٤٠/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء األعىل                  التاريخ : ٢٠٢٢/٥/١٨

رئاسة محكمة استئناف السماوة االتحادية 
محكمة بداءة الرميثة 

اىل/ املدعي عليه (سعدون محسن شحاذه)/يسكن الرميثة 
سـابقاً /مجهول محل االقامة حالياً

م/ تبليغ
بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٢ اقاَم املدعي (هشام عبد زيد عبد نور) الدعوى 
املرقمة ٣٤٠/ب/٢٠٢٢ يطالب إلزامـك بتأديته مبلغ اربعة ماليني 
دينـار عراقي وملجهولية محل اقامتك حسـب كتـاب مركز رشطة 
الجواديـن (ع) املرقم ٢١١٧ يف ٢٠٢٢/٢/٢٧ واشـعار املخاتري كل 
مـن (ميثم دايل عمران وكريم عبد الحسـني جاسـم وعباس كطان 
عباس) املتضمن عدم سـكن املدعى عليه سعدون محسن شحاذه 
يف مدينـة الرميثـة لـذا تقرر تبليغـه عن طريق النـرش بصحيفتني 
محليتـني مشـهورتني واسـعة االنتشـار وتحديد السـاعة الثامنة 
والنصف من يوم ٢٠٢٢/٦/٥ موعداً للمرافعة وبعكس ذلك سـوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول القانونية.  
القايض 
رحيم عبد الحسن عاشور

جمهورية العراق     العدد : ١٥٨٨
مجلس القضاء االعىل    التاريخ: ٢٠٢٢/٥/٢٢ 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

م/ إعالن 
قـدم طالب حجة الوفاة (حسـني عيل حسـني 
جعفـر) طلبـا اىل هـذه املحكمـة يـروم فيـه 
إسـتصدار حجـة وفاة بحـق املدعـو (إبراهيم 
عيل حسـني) قررت املحكمة تبليغك يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة أيام 
من تاريـخ نرش االعالن وبخالفه سـيتم النظر 

بالطلب وفق القانون .
القايض
أثري فاهم محسن

جمهورية العراق                       العدد: ٣٤١/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء األعىل                التاريخ : ٢٠٢٢/٥/١٨

رئاسة محكمة استئناف السماوة االتحادية 
محكمة بداءة الرميثة 

اىل/ املدعي عليه (سعدون محسن شحاذه)/ يسكن الرميثة سابقاً 
/مجهول محل االقامة حالياً

م/ تبليغ
بتاريـخ ٢٠٢٢/٢/٢٢ اقـاَم املدعي (مصطفى هشـام عبـد زيد) الدعوى 
املرقمـة ٣٤١/ب/٢٠٢٢ يطالب إلزامك بتأديته مبلـغ وقدره الفان دوالر 
امريكـي أي مـا يعادل بالدينـار العراقي مبلـغ قدره ثالثـة ماليني دينار 
عراقي وملجهولية محل اقامتك حسـب كتـاب مركز رشطة الجوادين (ع) 
املرقم ٢١١٤ يف ٢٠٢٢/٢/٢٧ واشـعار املخاتـري كل من (ميثم دايل عمران 
وكريم عبد الحسـني جاسـم وعباس كطان عباس) املتضمن عدم سـكن 
املدعى عليه سـعدون محسـن شـحاذه يف مدينة الرميثة لذا تقرر تبليغه  
عن طريق النرش بصحيفتني محليتني مشهورتني واسعة االنتشار وتحديد 
السـاعة الثامنـة والنصف من يوم ٢٠٢٢/٦/٥ موعـداً للمرافعة وبعكس 

ذلك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول القانونية.  
القايض 
رحيم عبد الحسن عاشور

وزارة العدل                        نموذج رقم (٢٨) تسجيل عقاري
مديرية التسجيل العقاري العامة  
دائرة التسجيل العقاري يف غماس 

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بناًء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ   /٢٠٢١/٦ 
لتسجيل تمام العقار تسلسل ١٣٩٣  الرشق باسم (حسني 
عبدالله نارص) مجدد باعتبار حائز له بصفة املالك للمدة 
القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا لتسجيل 
وفق احكام قانون التسـجيل العقاري رقم (٤٣) لسـنة 
١٩٧١ قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود 
عالقـة معينة عىل هذا العقار تقديـم ما لديه من بيانات 
اىل هـذه الدائرة خالل مدة ثالثني يومـا اعتبارا من اليوم 
التـايل لنرش هذا االعالن وكذلـك الحضور يف موقع العقار 
يف السـاعة العارشة صباحا من اليـوم التايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك إلثبات حقوقه موقعيا يف الكشـف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
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تـزداد األزمـة املائية يف العراق سـوءاً، فأخبار الجفاف التي بدأت مع بحرية سـاوة 
ووصلت اىل نهر دجلة تناقلها ناشـطون عىل وسائل التواصل االجتماعي، باإلضافة 
اىل التغـري املناخـي والعواصـف الرمليـة املتكررة التـي ترضب العراق يف األسـابيع 
األخرية. فبحسـب أحد التقاريـر العاملية فإن العـراق من أكثر الـدول تأثراً بالتغري 
املناخـي ومخاطر تمدد الجفاف وتراجع هطول املطر، وهذا ما شـهده العراق هذا 

العام اىل حد كبري. 
أمـام هذا الواقع، تزداد التخوفات عىل مسـتقبل القطـاع الزراعي، فضال عن مياه 
الـرشب، خصوصاً أن هنـاك ارتفاعا ملحوظاً لنسـبة امللوحة يف امليـاه الجوفية يف 

الجنوب. 
واملخيف ما أعلنه منذ فرتة املجلس النرويجي لالجئني، الذي أشـار اىل أن أكثر من ٧ 
ماليني عراقي مهدد جـراء فقدان الوصول ملياه الفرات باإلضافة إىل الجفاف، الذي 
ُيعـّرض مئـات الكيلومرتات مـن األرايض الزراعية لخطر الجفاف التام، وقد أشـار 
التقرير اىل أن املياه املغذية ملساحات شاسعة من األرايض الزراعية ومصائد األسماك 
ومنشـآت توليد الطاقة ومصادر مياه الرشب قد جفـت يف العراق، ومن املتوقع أن 
إنتاج القمح سـينخفض بنسبة ١٧ باملئة يف محافظة نينوى نتيجة للجفاف. أما يف 

إقليم كردستان العراق فمن املتوقع أن ينخفض اإلنتاج بمقدار النصف.
هـذه االرقام املرعبـة يجب الوقوف عندها واالعالن عن حالـة طوارئ مائية إلنقاذ 
البلد من الجفاف التام، خصوصاً ان تكرار العواصف الرملية االخرية تنبئ ان الوضع 
اصبح خطريا عىل صعيد التغري املناخي، وانه يجب املواجهة بسياسـة إنقاذية عىل 
صعيد الوعي الداخيل وانشـاء احزمة اشجار داخل املدن وعىل اطرافها والذهاب اىل 
زراعة االشـجار البعلية، باإلضافة اىل الشـق الخارجي بـرضورة تفعيل الحوار مع 
الدول املجاورة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل العراق بشكل كامل، فهل 
ُيصـدق انه يف العام ٢٠١٥ كان لدى كل عراقـي ٢١٠٠ مرت مكعب من املياه املتاحة 
سـنويا. مضيفا أنه بحلول عام ٢٠٢٥ ستنخفض تلك الكمية إىل ١٧٥٠ مرتا مكعبا، 
مما يهدد اسـتقرار الزراعـة والصناعة يف البالد عىل املدى البعيـد، فضال عن تهديد 
صحة السـكان. وتحذر تقارير دولية ايضاً من أن امليـاه التي يحصل عليها العراق 
من نهري دجلة والفرات سـوف تجف يف غضون ٢٠ عاما إذا لم يتم فعل يشء أمام 
تقارير حكومية تشـري اىل أن موارد العراق املائية قد تراجعت بنسـبة ٥٠ باملئة منذ 

العام املايض بسبب فرتات الجفاف املتكررة وانخفاض معدل هطول األمطار.
وقـد أصبحت حاالت الجفـاف والعواصف الرمليـة ودرجات الحـرارة التي تتجاوز 
الخمسـني درجـة مئوية ظواهر متكررة يف العراق. وبحسـب البنـك الدويل فيحتاج 
العـراق إىل اسـتثمار ١٨٠ مليـار دوالر عىل مدى العقدين املقبلـني يف البنية التحتية 
وبناء السـدود ومشاريع الري، وإال سيكون مستقبل العراق املائي يف خطر حقيقي 
قـد ال تكـون معالجته باألمر السـهل إذا ما اسـتمرت سياسـة االهمـال لهذا امللف 

الخطر؟!
إذاً فـإن بلدنا امام خطر وجودي فعيل فما حصل يف بحرية سـاوة التي كانت تعترب 
لؤلـؤة الجنوب يعد أمرا مبكيا فكيف سـيوضع هذا امللف ضمـن االولويات إذا كان 
البلد اصال غارقا يف ازمات سياسية وفراغ حكومي، وكيف يمكن الحديث عن وضع 
هذا امللف كأولوية وطنية. وتابع قائال: «يجب أن يصبح التصدي لتغري املناخ أولوية 
وطنية للعراق، فإن عدد سـكان اليوم أكثر من ٤١ مليونا، وسـيكون ٥٢ مليونا بعد 

١٠ سنوات، ويرتافق ذلك مع زيادة الطلب عىل املياه».
ومـن املعـروف ان العراق يعتمد يف تأمني املياه أساسـا عىل نهـري دجلة والفرات، 
وروافدهمـا التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البرصة جنوب 

العراق لتشكل شط العرب الذي يصب يف الخليج العربي.
وال شـك ان العراق يعاني من شـح امليـاه نتيجة االنخفاض املتواصـل يف االيرادات 
املائية عرب هذين النهرين نتيجة السياسة املائية املتبعة ايضا يف كل من تركيا وايران، 
فرتكيا بدأت ببناء سـد إليسو، وهو مرشوع لتوليد الطاقة الكهرومائية عام ٢٠٠٦ 
عـىل نهر دجلـة بالقرب من قرية إليسـو، وانتهت منه وافتتحته يف شـباط ٢٠١٨، 
وبـدأت بملء خزانـه املائي يف أوائل حزيران مـن ذلك العام، وقد أثـار هذا املرشوع 
غضبا دوليا لعدة أسـباب، من أهمها انخفاض مسـتوى املياه املتدفقة إىل سـوريا 
وإيران والعراق إىل جانب تأثر أكثر من ٥٠ ألفاً من سكان املناطق املحيطة بمنطقة 
السـد يف تركيـا. وُيذكـر أن عددا من املدن الرئيسـية ترضرت من هذا السـد، وهي: 

املوصل والسليمانية وبغداد والعمارة ومناطق البرصة يف الجنوب.
كما أقامت تركيا ايضا ٥ سدود عمالقة عىل نهر الفرات يف إطار مرشوع الغاب الذي 

بدأت العمل فيه يف سبعينيات القرن املايض وما زال العمل جاريا يف سدين آخرين.
وال تـزال تركيـا ماضية يف بناء املزيد من السـدود عىل نهري الفـرات ودجلة اللذين 
يمثالن رشيان الحياة لسـوريا والعراق.. وأدت املشـاريع الرتكيـة إىل تراجع حصة 
العراق من النهرين بنسـبة ٨٠ يف املئة بينما حصة سـوريا انخفضت بنسـبة ٤٠ يف 
املئة. وقد ذكر املرصد السوري لحقوق اإلنسان يف الرابع من هذا الشهر ان منسوب 
نهر الفرات انخفض بمعدل خمسة أمتار ألول مرة يف التاريخ بسبب حجب الجانب 
الرتكـي مليـاه النهر بحيث بات ال يتجاوز تدفقه ٢٠٠ مرت مكعب يف الثانية، وهو ما 
يشكل انتهاكاً صارخاً لالتفاقية املوقعة بني سوريا وتركيا عام ١٩٨٧ حيث التزمت 

تركيا بإطالق ٥٠٠ مرت مكعب يف الثانية عىل األقل يتقاسمها العراق وسوريا.
امـام هذا الواقع، ال بد من التحرك الرسيـع من قبل الدولة إلنقاذ العراق من ارتفاع 
معدالت التصحر وشح املياه الن مستقبل العراق الوجودي والحضاري عىل املحك. 
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بلجيكا/ متابعة الزوراء:

أصبحت بلجيكا أول دولة يف العالم 

تفرض حجرا إلزاميا عىل مصابي 

جدري القرود، حيث انترش املرض 

يف 14 دولـة حـول العالـم، فيمـا 

كشفت منظمة الصحة العاملية ان 

املصابون بجدري القردة  يشفون 

بعد أسبوعني إىل 4 أسابيع عادة،.

يف  الصحيـة  السـلطات  وقالـت 

بلجيـكا، امـس األحد، أنـه يتعني 

عـىل املصابـني بفـريوس جدري 

القرود أن يعزلوا أنفسهم ملدة 21 

يوما.

يأتي ذلك بعد اإلبالغ عن 3 حاالت 

إصابة باملرض يف البالد.

وذكرت وسـائل اإلعالم املحلية أن 

اإلصابـات التي جرى اكتشـافها 

مرتبطـة بمهرجان أقيم يف مدينة 

الجمعـة  السـاحلية  أنتويـرب 

املاضية.

تظهـر  األخـرى،  تلـو  سـاعة 

معلومات أكثـر فأكثر عن مرض 

جدري القـرود وأماكن انتشـاره 

حول العالـم، ليزداد القلق املتعلق 

بهـذا الفـريوس وإمكانيـة عودة 

قرارات اإلغـالق للتعامل معه، إال 

أن خبريا باألمراض املعدية أكد أن 

ماليني األشـخاص لديهـم مناعة 

بالفعل ضده.

وبعـد أن اسـتحوذ ”كوفيد19-“ 

عـىل مـدار أكثر من سـنتني، عىل 

بالفريوسـات  املتعلقـة  األخبـار 

أصبـح  منهـا،  الوقايـة  وسـبل 

الرتكيـز اآلن عىل جـدري القرود، 

الذي انترش خالل األيام املاضية يف 

دول غـري إفريقيـة، وهو أمر غري 

معتاد.

ويعد جـدري القرود مرضا معديا 

عـادة مـا يكـون خفيفـا، وهـو 

مناطـق مـن غـرب  يف  متوطـن 

ووسـط قارة إفريقيـا. واإلصابة 

باملـرض يف بدايتهـا كانت تحدث 

عند االحتـكاك بالحيوان املصاب، 

إال أنها اآلن تنتقل اآلن بني شخص 

وآخر.

وانتـرش املرض يف عـدد من الدول 

إسـبانيا  مثـل  اإلفريقيـة،  غـري 

واليونان والواليات املتحدة وكندا، 

ووصـل إىل الـرشق األوسـط، مع 

إصابـة  أول  إرسائيـل  تسـجيل 

باملنطقة.

وينتـرش هـذا املـرض مـن خالل 

االحتكاك املبارش، مثل ملس مالبس 

الشـخص املصاب أو لعابه، ويعد 

االتصـال الجنيس واحـدا من أبرز 

أسباب العدوى.

كشـفت منظمة الصحة العاملية، 

عن مدى انتشـار مـرض ”جدري 

رشق  إقليـم  دول  يف  القـرود“ 

املتوسـط، بعدما أثـار قلًقا دولياً 

احتمـال  مـن  مخـاوف  وسـط 

زيادة عدد اإلصابات خالل أشـهر 

الصيف.

يأتـي هـذا يف الوقـت الـذي يركز 

كل  لكشـف  جهودهـم  العلمـاء 

املعلومـات املتعلقـة بالفـريوس، 

ممـا يسـهل عمليـة مواجهتـه، 

بعد تسـجيل حـاالت يف عدة دول 

متفرقة.

وبشـأن وضـع الفـريوس بإقليم 

رشق املتوسـط، قالـت املسـؤول 

مـن  الوقايـة  بوحـدة  الطبـي 

مخاطـر العـدوى والتأهـب لهـا 

بالصحـة العاملية، إيفـان بوليفا، 

يف ترصيحـات خاصة لـ“سـكاي 

نيـوز عربيـة“، إنه لم يتـم إبالغ 

املنظمة رسمياً حتى اآلن بظهور 

حاالت يف بلدان اإلقليم.

ويتألـف إقليـم منظمـة الصحة 

العامليـة لرشق املتوسـط من 22 

دولـة، تتضمن اإلمـارات العربية 

املتحدة والبحريـن وُعمان وقطر 

واألردن  والسـعودية  والكويـت 

وتونس وإيران وسـوريا والعراق 

وفلسـطني ولبنـان وليبيا ومرص 

واملغرب وأفغانسـتان وباكستان 

والسـودان  وجيبوتـي  واليمـن 

والصومال.

وأوضحت بوليفا أن جدري القردة 

مـرض نـادر يحـدث أساسـاً يف 

املناطق النائية من وسط إفريقيا 

الغابـات  مـن  بالقـرب  وغربهـا 

االسـتوائية املاطرة، لكن ال يوجد 

أّي عـالج أو لقاح متـاح ملكافحة 

املـرض رغم أّن التطعيم السـابق 

ضّد الجدري أثبت نجاعة عالية يف 

الوقاية منه.

ووفـق منظمـة الصحة، ُكِشـف 

ألول مـّرة عن جـدري القردة بني 

البـرش يف عـام 1970 بجمهورية 

الكونغـو الديمقراطية لدى صبي 

عمـره 9 سـنوات كان يعيـش يف 

منطقة اسـُتؤِصل منهـا الجدري 

عام 1968.

وُرصـدت يف األسـابيع األخـرية 

بريطانيـا  يف  إصابـة  حـاالت 

وبلجيـكا  وأملانيـا  وفرنسـا 

وإيطاليـا والربتغـال وإسـبانيا 

الواليـات  يف  وكذلـك  والسـويد 

املتحـدة وكنـدا وأسـرتاليا، مما 

أثار مخاوف من احتمال انتشار 

الفريوس.

وتشـمل أعـراض املـرض النـادر 

الحمـى وآالم العضـالت وتضخم 

والقشـعريرة  اللمفاويـة  الغـدد 

واإلرهـاق وطفـح جلدي يشـبه 

جدري املاء عىل اليدين والوجه.

ويشفى املصابون بجدري القردة 

بعد أسـبوعني إىل 4 أسابيع عادة، 

وفق منظمة الصحة العاملية.

بغداد/ الزوراء:
أكـد االمـني العـام لعصائـب اهـل الحق، 
الشيخ قيس الخزعيل، أن اإلطار التنسيقي 
قدم تنازالت كثرية لكنه لن يتنازل عن حق 
املكون بتشـكيل الكتلة األكرب، فيما كشف 
عن قبول وفد من التيار الصدري بمشاركة 
نواب من االطار التنسـيقي يمثلون نوري 
املالكـي يف الحكومة الجديدة التي يسـعى 

الصدريون لتأليفها.
وقـال الخزعيل يف مقابلـة متلفزة تابعتها 
”الزوراء“: إن ”وفداً صدرياً طلب 40 نائبا 
مـن اإلطـار التنسـيقي الشـيعي حتى إن 
كانـوا يمثلون زعيم ائتـالف دولة القانون 

نوري املالكي“.
وأضـاف أن ”اإلطـار قـدم تنـازالت كثرية 
ومستعد لتقديم املزيد، لكنه لن يتنازل عن 

حق املكون بتشكيل الكتلة األكرب“.
وتابـع الخزعـيل أن ”التنـازل عـن الكتلة 
األكـرب يعنـي وضع حـق املكـون يف مهب 

الريـح“، موضحـاً أن ”الكتلـة الصدريـة 
مطالبة بتقديم تنازالت حقيقية“.

ولفت اىل ان ”الكتلة الصدرية تريد رئاسـة 
الوزراء و9 وزارات“، مشدداً عىل أن ”هناك 

اسـتحقاقات انتخابيـة واإلطـار لديه 83 
مقعداً“.

واشـار الخزعـيل اىل أن ”الكتلـة الصدرية 
ليسـت مسـتعدة الحتواء اإلطـار ومنحه 
اسـتحقاقات سياسـية“، متابعاً ان ”لدى 
الكتلة الصدرية حق ترشيح رئيس الوزراء 

ولدينا حق الرفض“.
وقال إن ”ما يجري اآلن هو رصاع وتنافس 
سـيايس يدفع الشـعب رضيبته“، مضيفاً 
ان ”مصلحة الشـعب تفـرض عىل القوى 

السياسية تقديم تنازالت“.
وعـّد االمـني العـام لعصائـب اهـل الحق 
(الحـزب  الكورديـني  الطرفـني  تفاهـم 
واالتحـاد  الكوردسـتاني  الديمقراطـي 
الوطني الكوردسـتاني) بأنه يمثل خطوة 
كبـرية نحـو الحـل“، مبينـا أن ”االتفـاق 
الكردي دافع قوي لألطراف الشـيعية نحو 
التفاهـم وهو سـيفكك معادلـة التحالف 

الثالثي“.
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ليبيا / متابعة الزوراء:
أعلن الربملان الليبي أّنه ال ينوي املشاركة أو 
املوافقة عىل تشـكيل حكومة مصغرّة ثالثة 
تنهي عمل الحكومتني الحاليتني املتنازعتني، 
مشددا عىل استمراره يف دعم حكومة فتحي 
باشـاغا لتويل السلطة يف البالد، لحني إجراء 

انتخابات عاّمة.
وكان رئيـس املجلـس األعىل للدولـة، خالد 
املرشي، أول من طرح فكرة تشكيل حكومة 
مصغرّة تتوىل التحضري إلجـراء االنتخابات 
املقبلـة، وكانـت بمثابـة دعـوة إىل الربملان 
للتوافـق عـىل حكومـة محايـدة إىل جانب 
قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات يف 

أقرب وقت.
الحكومتـني  رئيـيس  املـرشي،  دعـا  كمـا 
املتنافسـتني فتحي باشـاغا وعبـد الحميد 
الدبيبـة إىل االسـتقالة والقبـول بالتغيـري، 
وقال إنهما ال يريدان الذهاب إىل االنتخابات 

يف أجل قريب.
تعليقـاً عـىل هـذا الطـرح، أكـد املتحـدث 
الربملـان فتحـي  الرسـمي باسـم رئاسـة 
املريمي يف ترصيح لـ“العربية.نت““، أنه ال 
صحة ملـا يتم تداوله حول احتمال تشـكيل 
حكومة مصغـرّة يف ليبيا، مضيفا أن العمل 
جاٍر عىل دعم ومساندة حكومة باشاغا من 
كل األطـراف الليبية باعتبارهـا ”الحكومة 

الرشعية التي جاءت بقرار ليبي“.
كما أضاف أن الربملان سيتوىل إقرار ميزانية 
الدسـتوري  لإلعـالن  وفقـا  لهـا  رسـمية 

والقوانني السارية يف الدولة الليبية.
يشـار إىل أن الخـالف تصاعـد يف ليبيا، بعد 
انـدالع نزاع مسـلّح األسـبوع املـايض، إثر 
العاصمـة  إىل  الدخـول  باشـاغا  محاولـة 
طرابلـس للمطالبـة بالسـلطة، فيما لم لم 
تحـظ خطوتـه هـذه بدعـم قوّي مـن قبل 
امليليشـيات املسـّلحة، وجوبهت برّد عنيف 
لحكومـة  املواليـة  املجموعـات  قبـل  مـن 

الدبيبة.
ويف حني لـم تتضح بعد صورة ما سـيؤول 

إليه هذا الرصاع عىل السـلطة يف ليبيا، لكن 
الواضح أّن هذا الوضع أثار مخاوف جديدة 
وجدّيـة من انقسـام البالد مـرة أخرى بني 
الرشق والغـرب ودخولها يف رصاع مفتوح، 
يف ظّل فشـل املحاوالت الدبلوماسية الدولية 
واألمميـة حتـى اآلن يف إيجاد حل سـيايس 

بديل عن القتال.
وبـرز االنقسـام اإلداري والجغرايف، مع بدء 
حكومة باشاغا ممارسة مهامها وأعمالها 
مـن مدينـة رست الواقعـة وسـط البـالد، 
بعـد تعّثر مسـاعيها يف الدخـول للعاصمة 
طرابلـس، حيث تتمركـز حكومـة الدبيبة 

وتسيطر عىل أهّم املؤسسات الحيوية.

بغداد/ الزوراء:
مظفر عبـد املجيد النّواب (1934 - 20 
أيار/مايـو 2022)، هو شـاعر عراقي 
معارص ومعارض سيايس بارز وناقد، 
تعـّرض للمالحقـة وسـجن يف العراق، 
عـاش بعدهـا يف عـدة عواصـم منهـا 
بريوت ودمشـق ومدن أوربيـة أخرى. 
وصف بأنه «أحد أشـهر شعراء العراق 
يف العـرص الحديث». تويف ظهر يوم 20 
شهر أيار/مايو عام 2022 يف الشارقة 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
ولـد النواب يف بغداد عـام 1934 لعائلة 
أرسـتقراطية مـن أصل هنـدي «تقدر 
خـالل  واملوسـيقى».  والشـعر  الفـن 
ترحـال أحـد أجـداده يف الهنـد أصبـح 
حاكًمـا إلحـدى الواليـات فيهـا. قاوم 
اإلنكليـز لـدى احتاللهـم للهنـد فنفي 
أفـراد العائلـة، خارج الهنـد فاختاروا 

العراق.
أظهر موهبة شـعرية منذ سن مبكرة. 
أكمـل دراسـته الجامعيـة يف جامعـة 
بغـداد وأصبـح مدرًسـا، لكنـه طـرد 

ألسـباب سياسـية عـام 1955 وظـل 
عاطـًال عن العمـل ملدة ثالث سـنوات، 
يف وقـت صعب عىل أرستـه التي كانت 

تعاني من ضائقة مالية.
التحق بالحزب الشيوعي العراقي وهو 
ال يزال يف الكلية، وتعرض للتعذيب عىل 
يـد الحكومـة الهاشـمية. بعـد الثورة 
التـي أطاحـت   1958 العراقيـة عـام 
بالنظـام امللكي، تم تعيينه مفتًشـا يف 
وزارة الرتبيـة والتعليم. يف عام 1963، 
اضطر ملغادرة العراق إىل إيران املجاورة 
(األهواز بالتحديد وعن طريق البرصة)، 
بعـد اشـتداد املنافسـة بـني القوميني 
الذين تعرضوا للمالحقة  والشـيوعيني 
واملراقبـة الصارمـة مـن قبـل النظام 
الحاكـم. تم اعتقالـه وتعذيبه من قبل 
املباحـث اإليرانيـة (السـافاك) وهو يف 
طريقـه إىل روسـيا، قبـل إعادته قًرسا 
إىل الحكومة العراقية. أصدرت محكمة 
عراقية حكًمـا باإلعدام بحقه بسـبب 
إحـدى قصائـده، وخفف فيمـا بعد إىل 
السجن املؤبد. ويف سـجنه الصحراوي 

واسـمه نقـرة السـلمان القريـب من 
الحـدود السـعودية-العراقية، أمـىض 
وراء القضبـان مدة مـن الزمن ثم ُنقل 
إىل سجن (الحلة) الواقع جنوب بغداد.

هـرب مـن السـجن بحفر نفـق وبعد 
الهروب املثري من السـجن تـوارى عن 
األنظـار يف بغـداد، وظـل مختفًيا فيها 
ثـم سـافر إىل جنـوب العراق وسـكن 
الفالحـني  مـع  وعـاش  (األهـوار)، 
والبسطاء حوايل سنة وانضم إىل فصيل 

شـيوعي سـعى إىل قلب نظام الحكم. 
ويف عـام 1969 صـدر بيـان العفو عن 
املعارضني فرجع إىل سـلك التعليم مرة 
ثانية فشـغل منصب مـدرس يف إحدى 
املـدارس. ثـم غـادر بغـداد إىل بـريوت 
يف البدايـة، وبعدهـا انتقل إىل دمشـق، 
وظـل يسـافر بـني العواصـم العربية 
واألوروبية، واسـتقر بِه املقام أخريًا يف 
دمشـق ثم بريوت. كمـا تعرض النواب 
ملحاولـة اغتيـال يف اليونـان يف العـام 

.1981
القويـة  الثوريـة  بقصائـده  اشـتهر 
والنداءات الالذعة ضـد الطغاة العرب، 
عاش يف املنفى يف العديد من البلدان، بما 
يف ذلك سـوريا ومرص ولبنان وإريرتيا، 
حيث أقام مع املتمردين اإلريرتيني، قبل 
أن يعـود إىل العراق يف عـام 2011. قبل 
عودته إىل العراق، كان عديم الجنسـية 
ولـم يكـن قـادًرا عـىل السـفر سـوى 
بوثائق السـفر الليبيـة (إذ كان قد حل 
عىل العقيد معمر القذايف كشاعر كبري، 
وأقام يف ليبيا لسنوات، واتخذ من جواز 
سـفرها هوية رسـمية). صـدرت أول 
طبعـة كاملة باللغة العربية ألعماله يف 

لندن عام 1996 عن دار قنرب
«الشـاعر  باسـم  يلقـب  مـا  وغالبـا 
الثوري». شعره حافل بالرموز الثورية 
العربية والعاملية. استخدم عمله يف إثارة 
املشـاعر العامة ضد األنظمة القمعية 
والفساد السيايس والظلم. كما أن لغته 
الشعرية وصفت بالقاسية، وتستخدم 

األلفاظ النابية من حني آلخر. 
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
نفـت وزارة الرتبيـة األنبـاء عـن 
حـرص قبـول الطلبـة املتميزين يف 

كليات الطب وطب األسنان.
وقال املتحدث باسم الوزارة، حيدر 
فاروق، يف ترصيح مسجل: إن «ما 
تـّم تداولـه عـىل مواقـع التواصل 
وسـائل  بعـض  ويف  االجتماعـي، 
اإلعـالم بـأن وزارة الرتبية حددت 
قبول الطلبة املتميزين فقط لكليات 
الطب وطب األسـنان هو محتوى 
ومضلـل  لـه،  صحـة  وال  كاذب 

للطالب واملجتمع العراقي».
وبـنّي أن «هنـاك لجنًة مـن وزارة 
الرتبيـة بهـدف وضـع امتيـازات 
كـون  املتميـزة  املـدارس  لطلبـة 

دراستهم باللغة اإلنجليزية».
القبـول  «معـدالت  ان  إىل  ونـوه 
مـن  هـي  الكليـات  يف  الخاصـة 
العـايل  التعليـم  وزارة  صالحيـة 
والبحث العلمي، وليست من وزارة 

الرتبية».
وأكد فـاروق ان «أي طالب يحصل 
عىل املعدالت التي تؤهله للقبول يف 
كليات الطب سـيتم قبوله حسـب 

أنظمة وقوانني وزارة التعليم».
من جانب اخر، حصل طلبة العراق 
عىل املركـز األول عربيـًا يف أوملبياد 
اللغـة اإلنجليزيـة التـي اقيمت يف 

العاصمة األردنية عمان .
وذكـر بيان لـوزارة الرتبية اطلعت 
عليه «الـزوراء»: إن ”فريق ثانوية 
املتميزيـن مـن محافظة واسـط، 
حصـل عـىل املركـز األول عربياً يف 
أوملبيـاد اللغـة اإلنجليزيـة بعد ان 
خاض منافسة علمية شارك فيها 
أكثـر مـن ١٠٠ فريـق متطور من 

مختلف الدول“.
 الفتاً اىل ان ”املسابقة جاءت بهدف 

االرتقاء بمهارات اللغة اإلنجليزية، 
وأسـاليب البحث العلمـي الحديثة 
لـدى الطلبـة؛ مـن أجـل اإلعـداد 
السـليم لجيل الشـباب وتحسـني 

نوعية التعليم املوجه لهم“.
ونقل البيان عن وزير الرتبية، عيل 
حميد الدليمي، قوله:، إن ”مشاركة 
طلبتنـا يف املسـابقة اعـادت الثقة 
العلميـة والرتبوية  العراق  بمكانة 
وقـد حققـوا فيهـا نتائج سـارة 

تعطي األمـل لوجود جيـٍل عراقي 
املسـؤولية  تحمـل  بإمكانـه  واٍع 
والوقـوف  التحديـات  ومواجهـة 
يف  دوليـًا  األوىل  املراتـب  ضمـن 

الجوانب العلمية والتكنولوجية“.
وبحسـب البيان، فإن ”فريق دولة 
فلسـطني حصل عىل املركز الثاني 
يف املسابقة، أما املركز الثالث فكان 

من نصيب دولة الكويت“. 
وزارة  ردت  متصـل،  جانـب  مـن 

الرتبية عىل «اللغط» بشأن األسئلة 
الوزارية للصف السادس االبتدائي 

يف االمتحانات النهائية.
وقال عضو هيأة الـرأي يف الوزارة 
مدير تربية بغـداد/ الكرخ الثانية 
قيس الكالبـي، يف ترصيح صحفي 
:»بخصوص اللغـط الحاصل حول 
صعوبـة االسـئلة الوزارية للصف 
أكـد  فقـد  االبتدائـي،  السـادس 
املرشفـون والخـرباء بعـدم وجود 

مؤرشات حول صعوبة االسئلة».
وبـني أن «التفاوت والتباين ما بني 
الـدرايس ينتج  الطالب باملسـتوى 
عـن فـرق يف اآلراء حول األسـئلة، 
الدراسـة  انقطـاع  عـن  فضـال 
الحضورية واللجوء اىل االلكرتونية 
بسـبب جائحـة كورونـا جعل من 
نمـط االسـئلة فيهـا صعوبة عىل 

الطالب».
يف  وتالميـذ  أمـور  أوليـاء  وكان 
السادس االبتدائي شكو من اسئلة 
امتحانـات مادتـي اللغـة العربية 

واللغة االنكليزية.
وكان آالف التالميـذ من السـادس 
االبتدائـي بـدأوا صبـاح الخميس 
الوزاريـة  االمتحانـات  املـايض 
لـلـعــام  األول  بــدورهـــا 
 ٢٠٢١ الحـايل  الــدراســـي 
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بغداد/ الزوراء:
حذرت شـعبة االنـواء الجوية والرصـد البحري يف املوانـئ العراقية مـن حالة من عدم 

االستقرار وانعدام الرؤية يف الخليج اليوم االثنني وغدا الثالثاء.
وأطلقـت شـعبة االنـواء الجوية والرصد البحـري بيانا حذرت فيه من تشـكل عاصفة 

ترابية تتشكل من بعد ظهر اليوم االثنني وتستمر اىل يوم غد الثالثاء وفقا لبيان لها.
وأضافت أن رسعة الرياح قد تصل إىل ٥٥ كم يف الساعة فيما يكون مستوى الرؤية أثناء 

العاصفة إىل أقل من ١ كم، يف حني أشارت إىل أن املوج سيعلو إىل ٦ قدم.
وتتواصـل تحذيرات الراصدين الجويني من عاصفـة ترابية ترضب العراق بعد منتصف 
ليل األحد وتستمر حتى يوم غد الثالثاء، متوقعني أن تكون األشد من بني العواصف التي 

رضب البالد خالل األيام املاضية.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت قيـادة عمليـات بغـداد، امس 
االحد، عن فتح عدد من الطرق واالزقة 
املغلقـة بجانـب الرصافة.وذكر اعالم 
العمليـات يف بيـان تلقـت «الـزوراء» 
نسـخة منه: ان «اللجنة املكلفة بفتح 
الطرق ورفع الكتـل الكونكريتية عن 
ازقة وطرق العاصمة بغداد مسـتمرة 
بمتابعـة وارشاف اللـواء الركن نائب 

قائد عمليات بغداد لشـؤون الداخلية 
القيـادات  يف  االمنيـني  واملعاونـني 
والتشكيالت، حيث تمت املبارشة بفتح 
زقاقـي (٥٨،١٤) ضمن محلة ٧٣٨ يف 
(البلديـات)، كما تم فتـح زقاق (٣١) 
محلة ٧٤٢ يف منطقة (الكمالية)،هذا 
وبارشت فـرق دوائر/البلدية بأعمال 
التنظيـف ورفع النفايـات من الطرق 

واالزقة التي تم فتحها.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت أمانة بغـداد، امـس األحد، عن 
حمالت إلنهاء الَجِزر العشـوائي يف مدن 
العاصمة، فيما حددت مناطق انتشـار 

الجزر غري املجازة.
يف  واإلعـالم  العالقـات  مديـر  وقـال 
أمانـة بغداد، محمـد الربيعـي، لوكالة 
يف ترصيـح صحفـي: إن «منـع الذبـح 
العشوائي مسؤولية مشرتكة، وال تزال 
هناك بعض املناطق لم تعالج فيها هذه 
الحالـة حتـى اآلن، وتحديـداً ضواحي 
بغـداد وضواحـي املناطـق البعيدة عن 

مركز العاصمة».
وأضاف الربيعي أنه «تم العمل عىل رفع عدد 
كبري من مواقع الذبح العشوائي بالتعاون 

مـع دائرة البيطـرة»، مبينـاً أن «الحمالت 
كانت منفردة ومتباعدة املواعيد».

وأعرب عن أمله أن «تكون هناك حمالت 
فيهـا  يسـتخدم  ومجدولـة  منظمـة 
أسـلوب العقـاب وأسـلوب املتابعة من 
قبل البيطـرة ومن قبل قيـادة عمليات 
بغداد بمساعدة القوى املاسكة لألرض 
لتنفيـذ واجب أمانة بغداد يف محاسـبة 

املخالفني».
ولفت إىل أنه «سيتم تسليط الحملة عىل 
رفع املجازر العشوائية ورفع تقرير اىل 
أمني بغداد الذي وجه بتطبيق توجيهات 
رئيس الوزراء بأن تكـون بغداد جميلة 
ويراعـى فيهـا الـذوق العـام والذائقة 

الجمالية».

بغداد/ الزوراء:
بـارشت دائرة العيـادات الطبية الشـعبية، 
ببغـداد  عياداتهـا  تجهيـز  األحـد،  امـس 
املزمنـة  األمـراض  بأدويـة  واملحافظـات 
والعامـة لشـهري أيـار الحـايل وحزيـران 

املقبل.
وقـال مديـر عـام الدائـرة التابعة لـوزارة 
الصحـة، محمد عـيل الفرطـويس، يف بيان 
اطلعت عليه «الزوراء»: إن ”قسـم الصيدلة 
واملخـازن بارش امس األحـد ولغاية الـ ٣١ 
من الشـهر الحايل، تجهيـز أدوية األمراض 
العامة واملزمنة إىل عياداتها الطبية الشعبية 

واالستشـارية ببغداد واملحافظات، إضافة 
إىل الصيدليـة املركزيـة يف جانبـي الكـرخ 

والرصافة“.
مضيفـا أن ”األدوية تشـمل عـالج ارتفاع 
الـدم والسـكري والقلـب والربـو  ضغـط 

والرصع وغريها“.
وأضاف الفرطويس أنه ”سيتم تجهيز أغلب 
األدوية بنسـبة ١٠٠ باملئـة وخاصة ملرىض 
السـكري وبأنواعه الثالثة (الثايروكسـني) 
و(الديباكـني) و(الفنتولـني) وملـن لديهـم 

بطاقة أمراض مزمنة“.
كاشـفا عـن ”إعـداد جـدول يبـني تاريخ 

االسـتالم لكل عيادة ببغـداد أو للمحافظة، 
أو  العيـادة  صيدليـة  فـوق  تعليقـه  يتـم 
االستشـارية لتاليف حصول اإلرباك أو الخلل 
أثناء التوزيع أو الزحام، وبما يضمن حصة 

كل مراجع ويمنع حاالت الفساد“.
ذكـر  األجـور،  احتسـاب  كيفيـة  وعـن 
الفرطـويس أنـه ”يتـم تقايض ثالثـة آالف 
دينـار مـن كل مريض، ١٢٥٠ دينـارا منها 
تذهـب حصة للطبيب، وبقيـة املبلغ يذهب 
إىل املوظفـني والحراس يف الدوام املسـائي، 
لكون دائرة العيادات الشعبية تعمل بنظام 

التمويل الذاتي“. 
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بغداد/  الزوراء:

اعلنت هيئة الجمارك، امس االحد، عن ضبط 

٤ شـاحنات مخالفـة للضوابـط عنـد مدخل 

محافظة نينوى.

وذكـرت الهيئـة يف بيـان، تلقـت «الـزوراء» 

نسـخة منـه: أن «قسـم التحـري ومكافحة 

التهريب تمكن من ضبط ٤ شاحنات يف كمرك 

املنطقة الشـمالية محملة بمواد ماكنة غسل 

املفروشـات ومصاعد االشـخاص والبضائع 

وماكنة أسالك وأنابيب حديد».

واضـاف البيـان أن «عمليـة الضبـط تمـت 

وضوابـط  الـرشوط  ملخالفتهـا  للشـاحنات 

االسترياد».

بغداد/ الزوراء:
حددت لجنـة الخدمـات واالعمـار النيابية، 
امس االحد، الحل الوحيد إلنهاء ازمة السكن 

يف العراق.
املعمـوري،  برهـان  اللجنـة،  وقـال عضـو 

”التوسـع  إن  «الـزوراء»:  تلقتـه  بيـان  يف 
السـكاني تجـاوز التصميم األسـاس للمدن 
إىل  أدى  مـا  وهـو  عاليـة  بنسـب  الحاليـة 
تراجـع حاد يف مسـتوى الخدمـات املقدمة.

وأضاف املعمـوري إن ”الحـل الوحيد إلنهاء 

أزمة السـكن وتراجع املسـتوى الخدمي هو 
الـرشوع ببناء مدن سـكنية بالتنسـيق مع 
العاملية.وأشـار  كربيات رشكات االسـتثمار 
املعمـوري إىل ”رضورة تشـييد طرق رسيعة 
وجسور جديدة عىل غرار الدول املتقدمة لفك 

االختناقات املرورية التي تشـهدها العاصمة 
بغداد وبقية املحافظات“ . منوها إىل ”أهمية 
تنفيذ منشـاءات خدمية متطـورة يف عموم 
محافظات البالد وبما يسهم يف النهوض بهذا 

امللف الضاغط ويخفف معاناة املواطنني».

بغداد/  الزوراء:
 اعلنـت خلية االعالم االمني، امـس االحد، عن قتل ٣ 
عنارص من عصابـات داعش االرهابيـة يف محافظة 
صـالح الدين.وذكـر اعـالم الخليـة يف بيـان ورد اىل 
«الـزوراء»: «وفقـاً ملعلومـات اسـتخبارية من خلية 
االستهداف التابعة لقيادة العمليات املشرتكة وضمن 
قاطع عمليات صالح الديـن تم رصد مفرزة إرهابية 
تسـتقل عجلة نوع بيـك اب، حيث تـم تزويد طريان 
القـوة الجوية بهذه املعلومـات املؤكدة والذي بدوره 
نفذ رضبتني جويتني بواسـطة طائرة سـزنا كرفان 
عـىل هذه املفـرزة يف منطقة شـمال بحـرية الثرثار 

قرب جرس السـكريات، ممـا ادى اىل مقتل عنرصين 
مـن عصابـات داعش اإلرهابيـة.ويف الوقت نفسـه، 
رشعت قوة مشـرتكة مـن قيادة عمليـات الجزيـرة 
لغرض تنفيـذ واجب يف صحراء الثرثـار، اىل ذلك نفذ 
طريان القوة الجوية رضبة جوية أسـفرت عن مقتل 
إرهابـي ثالث.وفيمـا تـم التأكـد من مقتـل عنرص 
ارهابـي ٣ خالل هـذه العمليـة كما عثـرت القوات 
األمنيـة عـىل عجلـة نوع كيـا حمـل بداخلهـا مواد 
متفجرة.مـن جهتهـا، أعلنـت خلية االعـالم االمني، 
امس األحد، عـن قتل انتحاريني اثنني شـمال بحرية 
الثرثار.وقالت الخلية يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة 

منـه: «اسـتكماالً للعمليـة االسـتباقية التـي نفذت 
شـمال بحرية الثرثـار بالقرب من جرس السـكريات 
والتي اسـفرت عـن مقتـل ٣ عنارص مـن عصابات 
داعش اإلرهابيـة برضبات جوية بواسـطة طائرات 
سزنا كرفان، رشعت قوة من قطعات قيادة عمليات 
الجزيــرة للتوجه اىل املكان املسـتهدف، واشـتبكت 
مـع عنرصين من عصابات داعش اإلرهابية يرتديان 
حزامني ناسـفني، وتمكنت من قتلهمـا ليصبح عدد 
اإلرهابيني الذين تم قتلهم خمسة عنارص».واضافت 
ان «القوة عثرت عىل نفق كبري جدا يحتوي عىل أعداد 
كبرية من العبوات الناسـفة، تـم التعامل معها وفق 
السـياقات، فضـًال عن العثـور عىل منزل يسـتخدم 
من قبـل عصابات داعش اإلرهابيـة إلخفاء العبوات 
الناسفة»، مشرية اىل أن «القوات األمنية عثرت أيضاً 
عىل عجلة نوع كيا بداخلها عدد من العبوات الناسفة 
واملعدة للتفجري واسـالك تفجري واسـلحة متنوعة».
من جانبهـا، أعلنت قيادة الرشطـة االتحادية، امس 
االحد، القبض عىل متهمم مطلوب بقضايا إرهابية يف 
بغداد.وذكرت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 
منـه: ان «قوة من اللواء الرابـع الفرقة األوىل رشطة 
اتحاديـة باالشـرتاك مع مفـارز اسـتخبارات اللواء 
التابعة لوكالة االسـتخبارات والتحقيقات االتحادية 
ضمـن قاطع مسـؤولية الفـوج الثالـث تمكنت من 
إلقاء القبض عىل متهم مطلوب وفق أحكام املادة ٤/ 

إرهاب يف منطقة (العريفية) جنوب رشق بغداد».
واضاف البيان أنه «تم إحالة املتهم اصولياً إىل الجهات 
املختصـة إلكمال اإلجـراءات القانونيـة والتحقيقية 

الالزمة بحقه».
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فقدان
فقدت مني الهوية املرقمة 
(٢٥٩٥٤) والصـادرة مـن 
نقابة الصحفيني العراقيني، 
عضو مشارك، بإسم (احمد 
اياد حسـني  هادي)، فعىل 
مـن يعثر عليها  تسـليمها 

اىل جهة االصدار.

اعالن
اىل الـرشكاء (لقـاء فـالح حسـن ونوريـه 
حسـن علوان) اقتىض حضورك اىل صندوق 
االسـكان الكائـن يف النجـف وذلـك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عىل قيام رشيـكك (عالء 
شـاكر كاطع) بالبناء عىل حصته املشـاعة 
املقاطعـة   (٦٥/٥٤) املرقمـة  القطعـة  يف 
(١٠ املنـاذرة) حدود بلديـة النجف ولغرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسـة عـرش يومـا داخـل العراق وشـهر 
واحد خارج العراق مـن تاريخ نرش االعالن 
وبعكسـه سوف يسـقط حقك يف االعرتاض 

مستقبالً.

اعالن
اىل الرشيـك (حاكم كاظم عبد الحسـني) 
اقتـىض حضـورك اىل صنـدوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلـك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك(كهالن يوسف 
عبـاس) بالبناء عـىل حصته املشـاعة يف 
القطعة املرقمة (٣/٦٩٨١٧) املقاطعة (٤ 
حـي امليالد) حدود بلديـة النجف ولغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مـدة 
اقصاها خمسـة عرش يومـا داخل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسـه سوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت األمانة العامة ملجلـس الوزراء، 
امـس االحد، عن ادراج وزارة التخطيط 
مشاريع جديدة واسرتاتيجية تخص ٥ 
مجاالت مهمة ضمن االتفاقية العراقية 

الصينية.
وذكـر بيان لالمانة العامة اطلعت عليه 
«الـزوراء»: أن ”األمـني العـام ملجلـس 
الـوزراء، حميد نعيم الغزي، اسـتقبل، 
السـفري  الخـاص،  مكتبـه  يف  امـس، 
الصينـي الجديد لـدى العراق، تسـوي 
وي؛ لبحث اليات تطوير مجاالت العمل 
املشـرتك بـني حكومتـي جمهوريتـي 

العراق والصني الشعبية“.
وأضـاف البيان أن ”األمني العام ملجلس 
الـوزراء ثمـن مواقـف الصـني يف دعم 
العراق حكومة وشعباً، مؤكداً استمرار 
الحكومة العراقية يف دعم جهود البلدان 
الصديقة التي تساند الحكومة يف تنفيذ 
الخطـط والربامـج التنموية يف مختلف 
القطاعات، بما يحقق مصالح الشعوب 
الصـني  جمهوريـة  منهـا  الصديقـة، 

الشعبية“.
مـن جهته، أشـار السـفري الصيني إىل 
”عمـق العالقـات الثنائية بـني البلدين 
وسـعي حكومة بالده إىل توسـيع أطر 
التعاون واالستثمار يف القطاعات املعنية 
بتحسـني القطاع االقتصادي يف العراق 
من خالل إنشـاء وتطويـر املرشوعات 
الصناعية“، الفتاً إىل ”استمرار السفارة 
الصينيـة يف بغداد بالتنسـيق والتعاون 
بني الجهات الحكوميـة إلنجاز امللفات 
املشـرتكة التي تسـهم بتوطيـد أوارص 

التعاون بني البلدين“، بحسب البيان.
وأشـار البيان اىل أن ”الجانبني ناقشـا 
يف  املشـرتكة  امللفـات  تفعيـل  آليـات 
اإلطارية  باالتفاقية  املعنيـة  مقدمتها، 
بني العـراق والصني والتـي دخلت حيز 
التنفيـذ نهاية العام املـايض من خالل 
مـرشوع إنشـاء املـدارس النموذجيـة 
النارصيـة  مطـار  تطويـر  ومـرشوع 
وزارة  مبـارشة  إىل  إضافـة  الـدويل، 
التخطيط، بـإدراج املرشوعات الحيوية 
(الطاقـة،  مجـاالت  يف  والسـرتاتيجية 
والصحة، والطرق والجسور، ومحطات 
واملجمعـات  واملجـاري،  التحليـة 

السكنية)“. 
بينمـا تسـتعد وزارة التخطيـط للعمل 
عىل اسرتاتيجية جديدة للحد من الفقر 

لألعوام ٢٠٢٣ـ ٢٠٢٧.
وأكد املتحدث الرسـمي باسم الـوزارة، 

عبـد الـزهــرة الهنـداوي، يف ترصيح 
املسـح  انطـالق  «قــرب  صحفـي: 
االقتصادي واالجتماعي الـذي سيعطي 
مــؤشـــرات الـفـقــر وواقــعــه 

وفــق املستجدات األخرية».
وأضـاف أن «اسرتاتيجية الفقر تشمل 
الوضـع الصحـي والسـكن والتعليـم، 
فضـال عـن دخـل األســـرة للوقـوف 
عىل املسـتوى املعييش ومـدى مالءمته 
للعيش»، مشـريا إىل أن «كل محور من 
هـذه املحاور سـيتم وضع سياسـات 
خاصـة لتنفيـذه مـن قبـل الجهـات 

املعنية» .
وتابـع الهنـداوي أن «األولوية يف العمل 
سـتكون إىل األمـن الغذائـي»، مشـريا 
إىل أنـه «ينـدرج ضمن فقرة املسـتوى 
املعييش الـذي يضمن توفـري الغذاء ثم 

توفري متطلبات الحياة األخرى» .

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار لحوم األغنام واألبقار 
يف األسـواق املحلية، فيمـا نفت وزارة 
الزراعـة وجـود أي منع السـترياد أي 

منتج زراعي او حيواني حاليا.
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، حميد 
النايـف، يف حديث صحفي: ان ”ارتفاع 
أن  إىل  يعـود  حاليـا  اللحـوم  اسـعار 
صعبـة  الزراعـي  القطـاع  مدخـالت 
جـدا حيـث انـه ال يوجد دعـم ألعالف 

للماشية“.
مبينـا ان ”االسـعار ارتفعـت بالرغم 
مـن أنه ليـس هناك أي منع السـترياد 
أي منتج سـواء كان زراعي او حيوانيا 

حاليا“.
الفالحـني  ”مدخـالت  ان  واضـاف 
متواضعـة ال يوجد هناك اي سـماد او 

اعالف، كما ان أسعار البذور غالية“.
مسـتدركا ان ”االسـعار ارتفعت أكثر 
مما كان يف وقت منع االسـترياد ملعظم 

املحاصيل الزراعية والحيوانية“. 
واشـار اىل ان ”هناك بوادر جيدة حاليا 
مـن قبـل الحكومـة لدعـم الفالحـني 

بإعطـاء  بـدأت  والتـي  واملزارعـني 
مسـتحقاتهم وبعض املتطلبات ضمن 
حزمـة االمـن الغذائـي التـي سـتفي 
بالغـرض، كمـا أن الحكومـة وضعت 

وملـف  التصحـر  اولوياتهـا  ضمـن 
املياه لتأمني األمـن الغذائي واالهتمام 
بالقطاع الزراعي وهو خطوة باالتجاه 
الصحيح“.وارتفعت أسـعار اللحوم يف 

األسواق املحلية ليرتاوح بني 15 إىل 17 
ألـف دينار، بالرغم من انتشـار مرض 
الحمـى النزفيـة يف املاشـية وانتقالها 
لإلنسـان والتي تسـببت يف وفـاة عدد 

مـن املواطنـني يف أماكـن متفرقة من 
العراق.

وزارة  علقـت  متصـل،  جانـب  مـن 
الزراعـة، امـس األحـد، عـىل تصاعد 
أعداد الوفيات واإلصابات جراء الحمى 
النزفيـة، مؤكـدة أن ”الوضـع ال يزال 

تحت السيطرة“.
وذكـر الناطـق باسـم وزيـر الزراعة، 
هادي هاشـم، يف حديـث صحفي: أنه 
”عىل الرغم من تسجيل إصابات، إال أن 
املرض ال يرتقي إىل االنتشـار الوبائي، 
للممارسـات  يعـود  انتشـاره  وأن 

الخاطئة لبعض الجزارين“.
وأضـاف أن ”الجزر العشـوائي ورشاء 
اللحـوم مـن األماكـن غـري املرخصة، 
فضالً عن التعامل مع اللحوم وطريقة 
التعامـل الخاطـئ معهـا، عـىل الرغم 
للحـد مـن  املتكـررة  ارشـاداتنا  مـن 
هذه الظاهـرة، والتي تسـببت بزيادة 

باإلصابات“.
ومىض هـادي إىل القـول إن ”جهودنا 
بوتـرية متصاعـدة للحـد من انتسـار 

الفايروس“.

بغداد/ الزوراء:
حث مختصون بالشأن االقتصادي عىل 
رضورة إقـرار قوانني من شـأنها دعم 
وتشجيع املشاريع الصغرية واملتوسطة، 
مؤكديـن أهمية تلك املشـاريع يف زيادة 
معدالت التنمية وتشغيل األيدي العاملة 
وتحريك عجلـة االنتاج املحيل، ويف حني 
شـددوا عـىل أهميـة اسـتغالل الوفرة 
املاليـة املتحققة جـراء ارتفاع أسـعار 
املحليـة،  الصناعـات  دعـم  يف  النفـط 
اقرتحوا استحداث بنك متخصص لدعم 
املشـاريع الصغرية واملتوسطة والعمل 
عىل تقديم بيئـة أعمال صالحة لنموها 
وتطويرهـا مـن خـالل قوانني سـاندة 
لهذا النوع من املشـاريع. ووفقا لوزير 
املاليـة، عـيل عبداألمـري عـالوي، فـإنَّ 
العراق ”سـيكون له فائـض من فارق 
بيـع النفط بحدود الـ 20 مليار دوالر“، 
مؤكداً أنه ”يف ظل الوفرة املالية الحالية 

من املستبعد اللجوء إىل االقرتاض“.
ورغـم املكاسـب الكبـرية التـي يمكن 
أن يحققهـا االقتصـاد الوطنـي جـراء 
تفعيل املشـاريع الصغرية واملتوسطة، 
فإن الخبري االقتصادي، مناف الصائغ، 
يـرى خالل حديـث صحفـي: أن ”لتلك 
املشـاريع أهمية قصـوى يف دفع عجلة 
التنميـة، ومـن خاللهـا يمكـن تعزيز 
الواقع االقتصـادي وخلق فرص العمل 
وتقنني رأس املال الالزم لتطوير الواقع 
التنموي، فضال عن خلق وفورات مالية 
السـتخدامها يف تعزيـز دور األنشـطة 
الصناعية والتجارية والخدمية املتنوعة 

لتمكن االقتصاد مـن تحقيق املزيد من 
املرونـة والفاعليـة االنتاجيـة املتجددة 
واملتطـورة التي تلبـي حاجات املجتمع 
وتعـزز مـن قيمـه يف اإلبـداع واالنتاج 

والتطوير“.
واشـرتط الصائغ تحقيـق جملة نقاط 
للنهـوض بواقـع املشـاريع الصغـرية 
أن  ”رضورة  بضمنهـا  واملتوسـطة، 
تؤمن الحكومـة أوال بأهمية ودور تلك 
املشـاريع وقدرتها االقتصادية الكبرية، 
وأن تعمل عىل تشجع الشباب لالنخراط 
يف تلك املشـاريع عـرب اإلجـراءات التي 
ينبغـي أن تكون يسـرية وغـري معقدة 
ووفقا لسياسـات اقتصاديـة مرتابطة 
مـع بعضها لتقديم بيئة اعمال صالحة 

لنمو تلك املشاريع وتطويرها“.
”إنشـاء  رضورة  الصائـغ،  ويـرى 
بنـك متخصـص للصناعـات الصغرية 
واملتوسـطة يهـدف اىل دعـم األنشـطة 
االقتصاديـة لتلك املشـاريع عن طريق 
تقديم القروض والتسهيالت االئتمانية، 
وكذلك تقديم الخدمات االستشـارية يف 
األعمال الفنية واإلداريـة واملالية، ومن 
ثم سـُتمكن تلك الشـاريع مـن تجاوز 
العقبات املالية واإلدارية التي قد ال تمتلك 
”تلك املشاريع يف بداية أعمالها“ القدرة 
عىل التعامل معها بسـبب قلة الخربة“.

بدوره، أشار الباحث االقتصادي، وعضو 
جمعية االقتصاديـني العراقيني، مقدام 
الشـيباني، خـالل حديـث صحفي: اىل 
انه ”وانطالقا من دسـتور العراق لسنة 
2005 والـذي تضمـن رضورة االنتقال 

من االقتصاد املوجه اىل االقتصاد الحر، 
ال بد أن نركز عىل الدور املهم واملحوري 
للمرشوعـات الصغـرية واملتوسـطة يف 
التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة يف 
العراق“. مبينا ان ”اهمية تلك املشاريع 
تتجسـد بشـكل جيل يف تنويـع مصادر 
الدخل واالسـتخدام األمثـل لرأس املال، 
نظراً ألن مالك املرشوع دائماً ما يسعى 
إىل إنجاح هـذا املـرشوع كونه صاحب 
االمتيـاز يف تشـغيله وإدارتـه ومـن ثم 

تحصيل الدخل الناتج عنه“.
 وأوضح الشـيباني أنـه ”ومع حصول 
العـراق عىل وفـرة مالية وإعـالن البنك 
املركزي عن زيادة رأس ماله 5 ترليونات 

دينـار، أدعـو البنـك املركـزي العراقي 
وبالتعـاون مـع وزارة العمل للتوسـع 
يف منـح القـروض والسـلف للعاطلـني 
عـن العمـل إلنشـاء مشـاريع صغرية 
الشيباني  الباحث  ومتوسطة“.وأشـار 
أن ”األنظـار بـدأت تتجـه مؤخـراً  اىل 
نحـو االهتمـام باملرشوعـات الصغرية 
واملتوسـطة ودعمها من قبل عدد كبري 
مـن فئـة الشـباب الذين يبحثـون عن 
فرصة عمـل، لكنهم يواجهـون الكثري 
من التحديات وأهمها مسـألة التمويل 
وبعـض القوانـني القديمة التـي التزال 
نافـذة حتـى اآلن، ممـا يجعـل عملية 
البـدء باملـرشوع صعبـة ومكلفة كون 

هـذه القوانني قديمة وال تراعي التطور 
العالـم“. يف  الحاصـل  التكنولوجـي 

وأوضح عضو جمعيـة االقتصاديني أن 
”الضوابـط والتعليمـات الصعبـة ملنح 
السـلف للعاطلني عن العمل واألقساط 
الشـهرية العاليـة التـي تثقـل كاهـل 
أصحاب املشـاريع الصغرية واملتوسطة 
بالفوائد التي قد يعجز صاحب املرشوع 
عن سـدادها، فضال عـن أصل القرض، 
جميعهـا عوامـل أدت اىل تراجع العمل 
بتلك املشـاريع، لذا عىل البنـك املركزي 
العراقي إعـادة النظر يف فوائد القروض 
واألنظمـة والتعليمـات ملنـح املزيد من 

السلف للعاطلني“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت إدارة معلومات الطاقـة األمريكية، امس األحد، أن صادرات العراق 
النفطيـة انخفضـت خالل االسـبوع املـايض لتصـل اىل معـدل ٢٤٢ الف 
برميل يوميا.وقالت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه «الزوراء»: ان «متوسـط 
االسـتريادات األمريكية من النفط الخام خالل األسبوع املايض من ثماني 
دول بلغـت ٥٫٨٨١ ماليـني برميل يوميا مرتفعة بمقـدار ٢٣٨ الف برميل 

باليوم عن األسبوع الذي سبقه والذي بلغ ٥٫٦٤٣ ماليني برميل يوميا».
واضافت ان «صادرات العراق النفطية ألمريكا بلغت معدل ٢٤٢ ألف برميل 
يوميا األسبوع املايض، منخفضة بمقدار ٨٤ الف برميل عن األسبوع الذي 

سبقه والبالغ متوسط ٣٢٦ الف برميل يوميا».
واشـارت اىل ان «اكثـر اإليـرادات النفطية ألمريكا خالل األسـبوع املايض 
جـاءت من كندا وبمعـدل بلغ ٣٫٥٨٨ ماليني برميل يوميا، تلتها املكسـيك 
بمعـدل ٨٣٢ الف برميل يوميـا، وبلغت االيرادات النفطية من السـعودية 
بمعـدل ٤٢٠ الف برميل يوميا، ومن ثـم كولومبيا بمعدل ٣٦٥ الف برميل 

يوميا».
ووفقـا لإلدارة فـإن «كمية االسـتريادات األمريكية من النفـط الخام من 
الربازيل بلغت معدل ٢٦٤ الف برميل يوميا، ومن نيجرييا بمعدل ١٢٧ الف 
برميـل يوميـا، ومن االكوادور بمعـدل ٤٣ الف برميل يوميـا، فيما لم يتم 

استرياد اي كمية من ترينداد توباغو او روسيا».

بغداد/ الزوراء:
أعلن عضو لجنة العمل ومنظمات املجتمع املدني، جاسم عطوان املوسوي، 
امس االحد، عن تخصيص ٥ تريليونات دينار كرواتب للعاطلني عن العمل 

ضمن تخصيصات هذا العام.
وقال املوسـوي يف حـوار اطلعت عليـه «الـزوراء»: إن ”اللجنة وضعت يف 
اجتماعهـا األول برنامجـا لزيارة الجهات املعنية التـي ترشف عىل عملها 
كـوزارة العمل والشـؤون االجتماعية ودائرة منظمـات املجتمع املدني يف 

األمانة العامة ملجلس الوزراء“.
وأضاف أن ”اللجنة وضعت ضمن خطة عملها تخصيص ٥ تريليونات دينار 

مستحقات للعاطلني عن العمل الذين غبنوا يف موازنة العام املايض“.
مشـريا إىل أن ”الجهات املعنية رصفت جزءاً بسيطاً من األموال املخصصة 
للعاطلـني عن العمل والتـي تقدر بـ١ ترليون و٨٠٠ مليـار دينار، يف حني 

بقي الجزء األكرب من هذا املبلغ غري مرصوف لغاية اآلن“.
وبنّي املوسـوي أن ”اللجنة ستحاول استحصال مستحقات أكثر للعاطلني 
عن العمل يف موازنة هذا العام، فضالً عن متابعة شؤون ذوي االحتياجات 

الخاصة املشمولني باإلعانات“.
كاشـفا عن ”محاولة تعديل قانـون وزارة العمل والشـؤون االجتماعية، 
لشـمول رشائح أكثـر والتي تحتـاج إىل اهتمام من الحكومـة ومراعاتها 

خالل هذه املرحلة الصعبة“.
وتابع أن ”اللجنة سـتعمل عىل تعديل مستحقات موظفي الوزارة والذين 
عانـوا خـالل السـنوات املاضيـة من الغبـن والظلـم يف مسـألة الرواتب، 
وإمكانية تعديلها بالشـكل الذي يجعلها مساوية مع جهودهم التي تبذل 

مع فئات عنايتها“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك املركزي العراقي مـن العملة الصعبة، امس االحد، 

لتسجل ٢١٦ مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده امس لبيع ورشاء العمالت 
االجنبية ارتفاعا يف مبيعاته لتصل اىل ٢١٦ مليوناً و٥٤٦ ألفاً و١٤١ دوالراً، 

غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشـرتيات البالغة ١٧٤ مليونـًا و٩٤٦ ألفـاً و١٤١ دوالراً، لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ ٤١ مليونا بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن ٣٢ مرصفـًا قام بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخارج، و١٦ مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة ٢٥ رشكة 

رصافة.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 
االحـد، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمـة بغداد، فيما اسـتقرت يف اقليم 

كردستان.
وقال مصدرإن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلتا صباح 
امـس 148150 دينـاراً عراقياً مقابـل 100 دوالر أمريكي، فيما سـجلت 
اسـعار البورصة صباح السـبت 148200 دينار عراقي مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 148750 دينـارا عراقيا لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 147500 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر استقرارا، 
حيث بلغ سـعر البيع 148400 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سعر 

الرشاء 148200 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
كشـف الخبري االقتصـادي، نبيل جبار، عـن الكلفة الحقيقيـة للوحدات 
السـكينة يف العاصمـة بغـداد واألسـعار املعروضـة فيهـا، فيمـا أكد أن 

املستمرين يحاولون استغالل حجم الطلب لرفع أسعار العقارات.
وقال جبار يف ترصيح صحفي: إن ”كلفة الوحدات السكنية اليوم والسيما 
يف العاصمـة بغداد قد ال تتجاوز 75 مليـون دينار عراقي، إال أنها تعرض 
بمبالغ تتجاوز 200 – 359 مليون دينار“، مشـريا إىل أن ”ارتفاع أسـعار 
املجمعـات السـكنية مرتبط بالسياسـات التجارية التـي يتخذها بعض 
املسـتثمرين يف مبيعاتهم للوحدات السـكنية“.وأضاف أن ”املسـتثمرين 
رفعوا األسـعار للوحدات السكنية املعروضة بعد أن التمسوا حجم الطلب 
مقارنـة بحجم املعـروض من الوحـدات الذي ال يتناسـب معه“.وأوضح 
الخبري االقتصادي أن ”املجمعات السكنية باتت تستهدف الطبقات الغنية 
أكثر من الوسـطى والفقرية نتيجة زيادة الطلب عىل الوحدات السكنية“.
وتشـهد املجمعات السـكنية ارتفاعا يف أسـعارها خصوصـا يف العاصمة 

بغداد نتيجة عدم وجود رقابة حكومية عىل املستثمرين.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االحد، منخفضا 

بنسبة (٠٫٣٩٪).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولـة (١٫٠٣٢٫٢٩٣٫٦٢٠) سـهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (٢٫٢٣٥٫٠١٤٫٤٨٧) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امـس عـىل (٥٧١٫٦٢) نقطة 
منخفضا بنسبة (٠٫٣٩٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٧٣٫٨٣) 

نقطة.
وتم تداول اسهم (٣٣٥١) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (١٤) رشكة.
وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (٩٢) 
مليون سـهم بقيمـة بلغـت (١٥٤٦٧) مليون دينار من خـالل تنفيذ (٦) 

صفقات عىل اسهم رشكتني.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٤٣) مليون سهم بقيمة بلغت (١٠٤) ماليني دينار من خالل تنفيذ (٤٧) 

صفقة عىل اسهم ست رشكة.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام ٢٠٠٩، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومـدرج فيه ١٠٥ رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.
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مرة اخرى نجد انفسـنا سـعداء برفع اليد تحية واحرتاما التحاد 

القوس والسـهم بشخص رئيسه السيد سعد املشهداني وزمالئه 

يف ارسة االتحـاد واىل اللجنـة االوملبية التي وضعـت ثقتها يف هذا 

االتحاد ودعمته وهو ينظم بطولة اسـيا بمشاركة 17 بلدا لفرق 

الرجـال والنسـاء .. فاملهمـة صعبـة وكان املنظمون بمسـتوى 

املسـؤولية بشـهادة كل الذين شـاركوا من دول القارة .. فشكرا 

لكل من كانت له بصمة يف لوحة التنظيم الجميلة .

وهـذا التنظيم الرائع رافقتـه تغطية اعالمية مميـزة ادار دفتها 

بنجـاح اعالم اللجنـة االوملبية ومجموعة مـن الزمالء االعالميني 

املاهرين كل يف تخصصه، ومع هذا الرضا عن التغطية استذكرت 

سـؤاال طاملا رددته يوم كنت رئيسـا التحـاد الصحافة الرياضية 

قبل عقد ونصف بل قبل ذلك وبعده ايضا، وهو: متى نعد االعالمي 

املتخصص يف لعبة او عدد من االلعاب املتقاربة ؟

يومـذاك حاولت ومعي زمالئي ان نزج عددا من الزمالء يف دورات 

تخصصيـة يف بعض االتحادات إال ان املرشوع لم يكتب له النجاح 

ألسباب شتى بعضه يتعلق بنظرة الزمالء الضيقة وبعضه يتعلق 

باالتحادات وربـط االمر برمته بموضوع السـفر وبعضه يتعلق 

بطبيعـة االلعـاب نفسـها وقوانينهـا، ولكن ظل االمـر بمجمله 

اسـهل تنفيـذا مما يظن املعرقلـون إذا ما توفـرت النية والرغبة 

والعزيمة .

إن التخصـص الدقيـق يف لعبة معينة او عدد محـدد من االلعاب 

اليعني التقيـد ومحدودية الحركة بل عىل النقيض تماما من هذا 

الفهـم، فالتخصص هو القـدرة عىل تقديم اكـرب خدمة اعالمية 

للمتلقـي متابعـا كان او مسـؤوال او فـردا من اهـل اللعبة، الن 

التغطية يومها ستأتيك من خبري وهل ينبؤك مثل خبري .

بطولة اسيا بالقوس والسهم، وكذلك بطولة العرب بالجودو التي 

نبارك التحاد اللعبة تنظيمها ايضا، أعادت الينا بقوة فكرة اعداد 

االعالمـي املتخصص التي ننقلهـا هذه املرة اىل الزمـالء يف اتحاد 

الصحافـة الرياضيـة الـذي له ان يتعـاون مع االمانـة العامة يف 

اللجنة االوملبية واالكاديمية االوملبية واعالم االوملبية للتنسيق  مع 

االتحادات وتوزيع الزمالء عىل وفق الرغبة واالختيار عىل االلعاب 

من غري االنسالخ عن االلعاب االخرى خارج التخصص.

أفـكار نتمنـى مناقشـتها ودراسـتها ووضـع الربامـج العملية 

للرشوع يف تنفيذها .
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بغداد/ متابعة الزوراء
قال الجهاز الفني لفريق الرشطة إن غياب الحافز للفوز أثر عىل أداء الالعبني، وأسهم يف 

الخسارة الثانية يف املوسم الحايل أمام نوروز (٢-٣)، بالجولة ٣٢ من الدوري املمتاز.
وقال حسـني عبد الواحـد، عضو الجهاز الفنـي للرشطة: «حاولنا تقديـم مباراة جيدة، 

والوصول لالنتصار ٢٧، لكن حوافز الالعبني كانت ضعيفة بعد حسم اللقب مبكرا».
وواصـل «دفعنا بـ ٦ العبني جدد يف اللقاء ملنحهم الفرصة كاملة والدخول يف املنافسـات 

بعد عدة مباريات لم يشرتكوا فيها، ونجح بعضهم يف إظهار إمكانيات جيدة».
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بغداد / نوار الركابي
اقـام االتحـاد العراقـي للركبي 
املؤتمـر االنتخابي  امس االحـد 
للمكتب التنفيذي يف كلية الرتبية 
يف  الرياضـة  وعلـوم  البدنيـة 
جامعة بغداد وبحضور وارشاف 
من قبل االتحاد الدويل واالسيوي 
عرب املنصـة االلكرتونية وممثل 
عـن وزارة الشـباب والرياضـة 
بحضـور جميع اعضـاء الهياة 

العامة .
 واسـفرت االنتخابـات عن فوز  
الدكتـور فريـق عبداللـه هزاع 

والدكتـورة  االتحـاد  برئاسـة 
بيـداء رزاق جـواد نائبا للرئيس 
وفاز بالعضوية كل من الدكتور 
عيل خالـد و زاهر ذياب ومحمد 
حسـن وسـالم كاطع وحسـني 

عمار .
االتحـاد  رئيـس  هـزاع  وقـدم 
املنتخب  شـكره للهيـأة العامة 
عـىل منحهـا الثقـة و انتخابـه 
انـه  اىل  مشـريا  لهـا،  رئيسـا 
سـيعمل عىل  االرتقـاء برياضة 
الركبي  ورفع اسم  العراق عاليا 

يف املحافل الدولية.

@=◊ã€a@Üb•¸@Úflb»€a@Ú˜Ó:a
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بغداد/ متابعة الزوراء
اسـتعاد القـوة الجويـة نغمـة االنتصارات 
بعـد تغلبه عىل ضيفه أربيل بنتيجة (2-1)، 
يف ملعـب الشـعب الـدويل، بالجولـة 32 من 

الدوري املمتاز.
وبهذا االنتصار، رفـع القوة الجوية رصيده 
إىل 58 نقطـة باملركز الرابع، فيما ظل أربيل 

بالرتتيب الثاني عرش برصيد 36 نقطة.  
افتتح حمادي أحمد التسجيل للقوة الجوية 
يف الدقيقـة 15، وأضاف رشيف عبد الكاظم 
الهـدف الثانـي بالدقيقـة 53، فيمـا قلص 
كـورست بايـز الفارق للضيـوف يف الدقيقة 

69 من ركلة جزاء.
حـاول القوة الجوية مباغتـة ضيفه بهدف 
مبكر، وتحقق ما يطمح له بعد مرور الربع 
األول عندمـا تمكـن قائد الصقـور حمادي 

أحمد من اقتناص الهدف.
وتواصـل املـد الهجومـي للكتيبـة الزرقـاء 
بتحـركات إبراهيـم بايـش ورشيـف عبـد 
الكاظـم وحمادي أحمد، بينمـا اعتمد أبناء 

نزار محروس عىل الهجمات العكسية.
وارتفع نسـق األداء يف الشـوط الثاني، الذي 

شـهد يف دقائقه األوىل تسجيل أجمل أهداف 
الجولـة، عـرب تصويبـة مـن رشيـف عبـد 

الكاظم، وضعها يف سقف املرمى.
واسـتمرت اإلثارة بعد إهـدار حمادي أحمد 
فرصة سـهلة بعد تسـديدة مرت من القائم 
األيرس ألربيل، ورد الضيوف عرب سـعد أحمد 

ردها الحارس محمد كريم.
وتمكـن كـورست بايز من تقليـص الفارق 
بعـد حصوله عىل ركلة جـزاء نفذها بنجاح 

عىل يمني حارس القوة الجوية.
وأهـدر  بمحاوالتهـم  الضيـوف  واسـتمر 
السوري ياسني سامية أسهل الفرص ألربيل 
بعد أن لعب رأسـيته بأحضان الحارس رغم 

تواجده يف منطقة ال6 ياردات.
ثـم سـدد هلـو فائـق تصويبة مـن خارج 
بقليـل،  العارضـة  علـت  الجـزاء  منطقـة 
وتكفلت عارضة الضيوف بإبعاد الخطر بعد 

تسديدة جميلة ملنتظر محمد.
وانتهـت املواجهـة بانتصـار ثمـني للقـوة 
الجويـة (1-2) تحـت قيادة املـدرب املؤقت 
مثنـى خالـد، فيمـا واصـل أربيل مسلسـل 
إخفاقاته بعد تلقيه الهزيمة الرابعة تواليا.

بغداد/ حسني الشمري 
حقـق منتخبنـا بكرة السـلة عىل الكـرايس فوزه 
الثانـي عـىل التـوايل بعـد تفوقـه عـىل املنتخـب 
بطولـة  يف  نقطـة   77/21 بنتيحـة  االماراتـي 
اسـيا اوشـينا الجارية احداثهـا يف مدينة بوكيت 
التايلنديـة واملؤهلة اىل مونديال العالم واالسـياد، 

فيما سيالعب اليوم االثنني املنتخب السعودي .
وقـال عضـو اتحاد سـلة الكـرايس ثامـر مجيد: 
خطف منتخبنا السـلوي فوزا ثمينا بعد انتصاره 

عـىل منافسـه املنتخـب االماراتـي بنتيجة نقطة 
بعد ان قدم منتخبنا اداء ممتعا فارضا سـبطرته 

املطلقة عىل احداث املباراة .
وقال مجيـد: نبـارك ملنتخبنـا ومالكـه التدريبي 
والعبينا هذا الفوز الرائع، وان شاء الله سنواصل 
عروضـا املميـزة لتحقيـق  االنتصـارات من اجل 
الحصـول عـىل بطاقـة التاهـل ملونديـال العالـم 

واالسياد.
امـا املـدرب املسـاعد كاظم هليـل فقـال: الحمد 

والشكر لله عىل هذا الفوز الثمني الذي اكد جدارتنا 
باملنافسة عىل املراكز االوىل وليس مجرد مشاركة 
لغرض املشـاركة بعد ان اثبت منتخبنا علو كعبه 
وبأنـه فريق قـادم للتنافس عىل املراكـز االوىل يف 
البطولة وهذا ما سـنحققه عىل ارض تايلند البلد 

املضيف للبطولة .
اما العب منتخبنا السـلوي حيـدر فيصل فتحدث 
قائـال: انتزاع منتخبنا فوزا مسـتحقا  عىل نظريه 
االماراتـي بعـد اداء اكثـر من رائع قدمـه العبونا 

ومـن خلفهم مالك تدريبي مميز يعرف كيف يدير 
املبـاراة بالطريقـة الصحيحة للوصـول اىل الفوز 

الثمني.
وبني: ان منتخبنا اكد انه فريق كبري وان طموحاته 
عاليـة والتقف إال عند حصد احـد املراكز االوىل يف 
البطولـة وليـس مجرد حصـد بطاقـة التأهل اىل 
مونديال العالم واالسـياد، وان شاء الله سنواصل 
تحقـق املزيـد مـن النتائـج االيجابية التـي تؤكد 

احقيتنا بالتنافس عىل املراكز االوىل يف البطولة.

بغداد/ حسني عمار 
ـد معـاون مديـر عام دائـرة الرتبيـة البدنيـة يف وزارة  أكَّ
الشباب والرياضة، الدكتور موفق عبد الوهاب، أن الوزارة 
تسعى اىل ترصني واقع األندية وتعمل جاهدة للقضاء عىل 

األندية الوهمية التي ال تمت للرياضة بصلة.
وقـال عبد الوهـاب:“ بعد  موافقة هيئـة الرأي عىل عدم 
التعامـل مع األنديـة واالتحادات التي لـم تكيف وضعها 
أم  لالنديـة  سـواء  النافـذة  القوانـني  وفـق  القانونـي، 
االتحادات، السيما قانون االتحادات رقم 24 لسنة 2021 

الذي يتعلق بأمور عدة أهمها ازدواجية املناصب وتشكيل 
لجنـة انتخابية وتعيني أمني الرس واالمني املايل، وحسـب 
املوعـد املحدد من لجنة الشـباب والرياضة، عمدت دائرة 

الرتبية البدنية بتنفيذ هذا االمر“.
واضـاف عبـد الوهـاب أن“ الدائرة سـبق لهـا أن قدمت 
مقرتحاً بتشكيل لجان عدة من قبل قسم االندية يف دائرة 
الرتبية البدنيـة التابعة للوزارة، لتقييـم االندية ليتم عىل  
اساسه رصف املنح املالية لهذه االندية ”، مبيناً أن التقييم 
يكون من الف نقطـة ويتضمن ضوابط صارمة، لذا فإن 

الكثـري مـن االندية لـن تنجـح يف اجتياز هـذه الضوابط 
والتعليمات“.

وتابـع عبـد الوهاب أن“  وزارة الشـباب تسـعى جاهدة 
اىل ترصـني واقع االنديـة والقضاء عىل االنديـة الوهمية 
التـي تسـتنزف أمـوال الدولة باسـم القانـون كمنح وال 
تقـدم انجازاً عىل الصعيد الريـايض وال تمتلك بنى تحتية 
من االسـاس“، الفتا اىل ان“ مديريات الشـباب والرياضة 
ومنتديـات الشـباب فتحت الحتـواء الشـباب واحتضان 
طاقاتهـم وتطويـر مواهبهم، لذا فإن مـن الرضوري ان 

تتضافـر الجهـود لتقليص عـدد االندية وتحسـني واقع 
الرياضة املرتدي يف بغداد واملحافظات“.

 وواصـل عبد الوهاب أن“ الحجـة امللقاة عىل الوزارة بأن 
عدم منح إجازات األندية سـيقف حجر عثرة أمام تطوير 
الكفاءات الشـبابية، لذلك وافق وزير الشـباب والرياضة 
عـىل املقـرتح وسـيتم البـدء بهـذا التقييم يف حـال توفر 
التخصيص املايل للجان التي سـتضع حـداً لهذه الفوىض 
والحد من االندية التي ال تحقق انجازات وال تمت للرياضة 

بصلة“.
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بغداد/ الزوراء  
كثـف املنتخـب األوملبـي تدريباتـه عىل 
ملعب الشـعب الـدويل بالعاصمة بغداد 
وذلـك اسـتعدادا ملواجهة ايـران الودية 
االوىل يوم غـد الثالثاء ضمـن التحضري 
للمشـاركة يف نهائيات كأس اسـيا التي 
سـتنطلق يف أوزبكسـتان مطلع الشهر 

املقبل.
ويقيـُم االتحـاد العراقـّي لكـرِة القدم، 
اليـوم  االثنني، املؤتمـَر الصحفي ملدرِب 
املُنتخـِب األوملبي العراقي يف فندق بغداد 
يف السـاعِة الثانية عرشة ظهـراً، يعقبُه 
يف السـاعِة الواحـدة مـن بعـد الظهـر 
املؤتمُر الصحفي ملدرِب املنتخب األوملبّي 

اإليراني.
ويف سـياق متصل، استقبَل النائُب األول 
لرئيـِس االتحـاد العراقّي لكـرِة القدم، 
عيل جبار، امـس األحد، يف مقّر االتحاد، 
رئيـَس وفـد املُنتخب اإليرانـي األوملبي، 
فراس فاطمي، بحضور أعضاء االتحاد 
غانم عريبي ويحيى زغري ومحمد نارص  

واملدير اإلداري للمنتخب مهدي كريم.
ورحـَب النائـب األول بالوفـِد اإليراني، 
متمنيـاً لهـم طيـَب اإلقامـة يف العراق 
وتحقيق االستفادة الفنّية الُقصوى بعد 
مواجهـة منتخبنا األوملبـي يف مباراتني 
وديتـني يف الرابـع والعرشين والسـابع 

والعرشين من الشهر الحايل.
وأكَد جبـار: إن االتحاد يعمُل عىل توفرِي 
املعسـكر  نجـاح  ُمسـتلزمات  جميـع 
اإليراني يف بغداد من األموِر كافة اإلدارية 

والتنظيمّية واللوجستّية.
وقـاَل رئيـس الوفـد اإليرانـي، فـراس 
فاطمي أتقدُم بالشـكر الجزيل لالتحاِد 
حسـِن  عـىل  القـدم  لكـرِة  العراقـّي 
االسـتقبال وكـرِم الضيافة منـذ لحظِة 
وصولنـا إىل بغداد، ويف كِل مكاٍن نتواجد 
فيه نشاهُد الرتحاَب الكبري  ما يدُل عىل 

روعِة الشعب العراقي.
وأضـاَف سـعينا إىل تأمنِي املبـاراة أمام 

املنتخـِب األوملبـي العراقـي ألننـا ندرُك 
قوته الفنية، وإن املباراة ستكون مفيدًة 
للمالِك التدريبي لتشـخيِص السـلبيات 
وإيجـاد الحلـول لها قبل خـوِض غمار 

نهائيات آسيا،
ونتطلـُع إىل أن يتأهـَل منتخبنا األوملبي 
واملنتخب العراقي اىل األدواِر املتقدمة من 

البطولِة اآلسـيوية، ونتشوُق اىل مالقاِة 
املنتخـب العراقي وسـط جمهوره الذي 

سيضيُف الكثرَي من الخربِة لالعبينا.
وعّد االتحاد العراقي لكرة القدم املعسكر 
التدريبـي الذي يقـام للمنتخب االوملبي 
االيراني يف بغداد يتخلله خوض مباراتني 
وديتـني أمـام منتخب العـراق االوملبي، 

رسالة بليغة لالتحادين الدويل واآلسيوي 
تؤكد ان العراق جاهز بمالعبه والوضع 
املنتخبـات وتنظيم  العـام السـتضافة 
بطـوالت رسـمية ووديـة مهمـا كانت 
كبرية، مشريا إىل ان إيران تعد من اقوى 

املنتخبات االسيوية.
واكد عضو اتحـاد الكرة رحيم لفتة: ان 

االتحاد جهز كل األمـور املثالية إلنجاح 
املعسكر التدريبي للمنتخب االيراني.

واشـار اىل: ان الفريـق اسـتقر يف أحـد 
فنادق بغداد ويحظى باهتمام من وزارة 
الشـباب والرياضـة واالتحـاد العراقي 
لكرة القدم وبدا معسكره التدريبي اعىل 

ملعب الشعب الدويل.
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العدد السـابع والسبعون من صحيفة الريايض التي 
تصدر عـن االتحـاد العراقـي للصحافـة الرياضية 
رأى النـور امس االحد، وتضمـن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيـع الخاصة برياضة كـرة القدم 
وبقية األلعـاب األخرى التي زينـت بأقالم صحفية 
مرموقة، خالص االمنيـات ألرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم األيام.
   **************

العراقيـة  القنـاة  الرياضيـة يف  النـرشة  محـرر 
اإلخبارية، الزميل اياد عيل نارص ، اكد اكتسـابه 
الشـفاء التام من االزمـة الصحية التي تعرض 
لها قبـل مدة زمنية ليسـت بالقصرية، خالص 

االمنيات لزميلنا بالشـفاء التام وان يلبسـه رب 
العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.



رد ميامـي هيـت عىل مضيفه بوسـطن سـلتيكس عندما 
تغلب عليـه يف عقـر داره 103-109 يف املبـاراة الثالثة من 
الدور نصف النهائي لدوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني 
(نهائـي املنطقـة الرشقية).وعـوض هيت خسـارته أمام 
ضيفه سلتيكس 127-102 يف املباراة الثانية، ليحقق فوزه 
الثاني يف سلسـلة الدور النهائي للمنطقة الرشقية ويتقدم 
1-2.ويديـن ميامي هيت بفـوزه اىل التألـق الالفت لالعب 
االرتـكاز بام أديبايو الذي حقق ”دابل دابل“ بتسـجيله 31 
نقطة مـع 10 متابعـات وسـت تمريرات حاسـمة وأربع 
رسقات.وعـوض أديبايـو الـذي كان معدلـه التهديفـي يف 
املباراتـني األوىل والثانيـة لهـذه السلسـلة ثمانـي نقـاط، 
خسـارة ميامي هيـت لخدمـات نجمه جيمـي باتلر الذي 
تعـرض إلصابة يف ركبتـه يف نهاية الشـوط األول وتحديدا 
بعد 20 دقيقة حرمته من مواصلة اللعب علما بأن رصيده 
التهديفي كان ثماني نقاط فقط.وقال أديبايو: ”خالل أول 
مباراتـني، خيبت آمـال فريقي الذي كان يعـوِّل عيلَّ كثريا. 
لكنني يف مباراة اليوم أخذت املسؤولية عىل عاتقي من أجل 

قيادته إىل الفوز“.وأشـاد به مدربه إريك سبويلسرتا قائال: 
”لقـد فعل بطريقتـه الخاصة ما يعرف جيمـي فعله، من 
أجـل قيادتنا اىل الفـوز. ولم يكن تألقه متعلًقا بالتسـجيل 
فقـط، لقد فعل الكثري من األشـياء إلبقائنا منظمني جيًدا، 
ولجعل املباراة أسـهل، مـع دفاعه الرائع ضـد فريق يقدم 
تحدًيـا كبريًا“.وأضاف: ”إنه حًقا قلب وروح مجموعتنا ... 
عندما خرج جيمي يف الشوط الثاني، عمل عىل استقرارنا“.

ولم يكن باتلـر الوحيد الذي تعرض لالصابة يف هذه املباراة 
حيث أصيب نجم سلتيكس جايسون تاتوم يف كتفه األيمن 
وزميلـه ماركـوس سـمارت يف كاحل قدمـه اليمنى لكنها 
تمكنـا مـن مواصلة اللعـب بعدمـا تلقيا العـالج يف غرف 
املالبس.ورضب ميامي هيت بقوة يف الربع األول وحسمه يف 
صالحه بفارق 21 نقطة (18-39) وسـعه اىل 26 نقطة يف 
إحدى فرتات الربع الثاني قبل أن يقلصه أصحاب األرض إىل 
15 نقطة يف نهاية الشوط األول .(62-47)وفرض التعادل 
نفسـه يف الربع الثالث (25-25) قبل أن ينتفض سلتيكس 
يف الربـع األخـري (22-31) وينجـح يف تقليـص الفارق إىل 
نقطة واحدة قبل ثالث دقائق من النهاية (93-92) بفضل 
التألـق الالفت لنجم املباراة جايلن براون صاحب 40 نقطة 
(مع تسع متابعات) بينها 14 يف الربع األخري.لكن الضيوف 
ردوا بقـوة عرب ثالثية ملاكس سـرتاس صاحـب 16 نقطة، 
وسـلة ألديبايو قبل 24 ثانية من النهاية قبل أن يسجل بي 
جاي تاكر (17 نقطة وسـبع متابعـات) وفيكتور أوالديبو 

رميات حرة ثمينة.

أعلـن باريس سـان جريمان بطـل دوري الدرجة 
األوىل الفرنيس لكرة القدم تمديد التعاقد مع نجم 

منتخب ”الديوك“ كيليان مبابي.
وزّف رئيـس نـادي باريس سـان جريمان نارص 
غانـم الخليفـي النبـأ السـعيد لعشـاق الفريـق 
الباريـيس معلناً بقاء النجـم الفرنيس يف عاصمة 

األنوار حّتى عام 2025.
وقـال املهاجـم البالغ عمـره 23 عاًمـا: ”أريد أن 
أعلـن أني اخرتت تمديد التعاقد مع باريس سـان 
جريمان، وأنا سعيد بكل تأكيد. أنا مقتنع أني هنا 
أسـتطيع مواصلة التطّور يف ناد منح نفسـه كل 

السبل لألداء يف أعىل املستويات“.
وأضاف: ”أنا سعيد جدا أيضا أنه بوسعي مواصلة 
اللعـب يف فرنسـا وهـي الدولـة التي ولـدت فيها 

ونشأت فيها وتألقت فيها“.
وكان مبابي انضم إىل صفوف سـان جريمان عام 

2017 قادماً من مواطنه موناكو.
وبذلك يكون الفريق البارييس قد نجح يف الحفاظ 
عىل جوهرته وإقناعه باالسـتمرار وتجديد عقده 
وسـط منافسـة كبرية من ريال مدريد اإلسباني 
الذي حـاول جاهـًدا الحصول عـىل خدمات نجم 

منتخب ”الديوك“.
وعاشـت جماهري باريس سـان جريمان لحظات 
رائعـة يف ملعب ”بارك دي برانـس“ عقب اإلعالن 
عـن تمديد عقد النجم الفرنيس كيليان مبابي مع 

الفريق البارييس.
وجـاء اإلعالن قبل انطالق مواجهة باريس سـان 
جريمـان مـع ضيفـه ميتـز يف املرحلـة الثامنـة 
والثالثني األخرية من منافسـات الدوري الفرنيس 

لكرة القدم.
من جهة أخـرى، ودّع النجم األرجنتيني آنخل دي 
ماريـا جماهري باريس سـان جريمـان عىل وقع 

”الدموع“ يف مشهد عاطفي مؤثر.
وكان الفريـق البارييس، بطل الـدوري الفرنيس، 
قد أّكد رحيل الجناح الـدويل األرجنتيني آنخل دي 
ماريا أول أمس بنهاية املوسـم الذي اختتم، وذلك 
بعد 7 مواسـم بألوانه قادته ليصبح أفضل ممرر 

يف تاريخ النادي.
وارتـدى ابن الـ34 عاماً قميـص النادي البارييس 
للمرة األخرية اليوم السـبت ضد ميتـز يف املرحلة 
األخرية من الدوري الفرنيس موّقًعا هدفه الختامي 

بألوان فريق العاصمة الفرنسية يف الدقيقة 67.
انضـّم إىل صفـوف سـان  وكان دي ماريـا قـد 
جريمان عام 2015 قادماً من مانشسـرت يونايتد 

اإلنكليزي.
وأبـدى األرجنتينـي أنخـل دي ماريـا، الـذي ودع 
باريس سـان جريمـان بعدما قـىض 7 أعوام بني 

صفوفـه، دعمـه لقـرار زميلـه كيليـان مبابـي 
بالبقـاء يف النـادي الفرنيس، مؤكدا أنه ”شـاب 
للغاية وسـيحني الوقت الذي ينتقل فيه إىل ريال 

مدريد“.
وقـال دي ماريا يف ترصيحات صحفية عقب 
انتصـار باريـس سـان جريمان عـىل ميتز 
بخماسية نظيفة ضمن الجولة األخرية من 

الـدوري الفرنيس: ”لقد اتخـذ (مبابي) قرارا 
مهما وأعتقد أنه الصائب“.

وأضاف: ”مازال شـابا للغاية وسيحني الوقت 
الذي ينتقل فيه إىل ريال مدريد ويلعب يف املكان 

الـذي يريـده. لقد وقع عىل عقد مدته 3 سـنوات 
وسيكون وقتها عمره 26 عاما“.

وتابـع دي ماريـا: ”أمامـه الكثـري مـن الوقـت 
وأعتقـد أنه فتـى يحب صناعـة التاريخ. 

سيظل يصنع التاريخ هنا“.
وأردف: ”كنت يف قيلولة، لم أكن 

أعرف أي يشء (عن التجديد) 
، لكـن كان ملحوظا بعض 

اليشء (أنه سيبقى) ”.
وعلـق اإلسـباني أندير 

هرييـرا، العب وسـط 
سـان  باريـس 
جريمـان، عىل قرار 
مبابي أيضا، مؤكدا 
أن زميلـه الفرنيس 
اتخـذ هـذا القـرار 
صناعـة  بدافـع 
فريـق  يف  التاريـخ 
العاصمة الفرنسية 
وأن يصبـح أفضل 
تاربـخ  يف  العـب 

النادي.
”هنـا  وقـال: 
يمكنه أن يصبح 
يف  العـب  أهـم 
نـاد  تاريـخ 

يتطور“.

توج مانشسرت سـيتي بلقب الدوري 
اإلنجليـزي، وذلـك فـوزه املثـري عىل 
ضيفه أسـتون فيال بنتيجـة (3-2)، 
مساء امس األحد عىل ملعب االتحاد، 
يف ختـام مباريـات الربيمريليج، فيما 
اكتسح توتنهام نورويتش بخماسية 
نظيفة ويتأهل لدوري ابطال اوروبا.

إلـكاي  السـيتي  ثالثيـة  وسـجل 
ورودريجـو   (81  76-) جوندوجـان 
(78)، بينما سجل ثنائية أستون فيال 
ماتـي كاش (37) وفيليـب كوتينيـو 

.(69)
أتـت املحاولـة األوىل يف املباراة لصالح 
السـيتي يف الدقيقة الثالثـة، بارتقاء 
لفريناندينيـو لعرضية مـن مخالفة 
نفذهـا دي برويـن، مسـددا رأسـية 

ذهبت بعيدا عن املرمى.
سـيطر مانشسرت سـيتي عىل الكرة 
بصورة شـبه تامة يف الدقائق التالية، 
وكاد أن يفتتـح التسـجيل يف الدقيقة 
24، بتسديدة أرضية قوية من فودين 
من داخل املنطقـة، اصطدمت بدفاع 
أسـتون فيال ومـرت بقليـل إىل جوار 

القائم.
وحـاول جيسـوس مباغتة أولسـني 
بتسـديدة قوية مـن الجانـب األيمن 
ملنطـة الجـزاء يف الدقيقـة 28، إال أن 
حارس أسـتون فيال نجح يف التصدي 

لها.
وعاد الربازييل للظهور يف الدقيقة 31، 
بتسـديدة أخرى من داخـل املنطقة، 

ولكـن ذهبـت بعيدا عـن املرمى هذه 
املرة.

يف  التقـدم  يف  فيـال  أسـتون  ونجـح 
النتيجة يف الدقيقة 37، بعدما أرسـل 
ديـن عرضيـة مـن الجانـب األيرس، 
تابعهـا كاش برأسـية قوية سـكنت 

الشباك.
وتوغـل كوتينيو يف العمـق يف الدقيقة 
42، مسـددا كرة من خـارج منطقة 

الجزاء، مرت إىل جوار القائم.
ويف الدقيقـة الثالثـة مـن الوقت بدل 
الضائع، ارتقى البـورت لعرضية من 
ركلة ركنية، مسددا رأسية أمسك بها 
أولسـني، لينتهي الشوط األول بتقدم 

أستون فيال (1-0).
ومع بداية الشـوط الثانـي، تابع دي 
بروين كـرة مبعدة من دفاع أسـتون 
فيال داخل املنطقة، مسددا كرة ذهبت 

أعىل العارضة يف الدقيقة 48.
وواصـل السـيتي زحفـه الهجومي، 
بعدما أرسل كانسيلو عرضية أرضية 
يف الدقيقة 50، تجاه جيسوس الخايل 
من الرقابـة داخل منطقة ال6 ياردة، 

ليسدد بغرابة أعىل العارضة.
وتبعه رودريجو بتسـديدة صاروخية 
من خـارج منطقة الجـزاء، مرت إىل 

جوار القائم.
وأهـدر أسـتون فيال فرصـة محققة 
لتسجيل الهدف الثاني يف الدقيقة 55، 
بانفراد تام من واتيكنز مع إديرسون، 

مسددا إىل جوار القائم.

وتحصـل السـيتي عـىل مخالفة عىل 
حدود منطقـة الجزاء يف الدقيقة 68، 
نفذها دي بروين مسددا كرة مبارشة 

مرت إىل جوار القائم.
وأضـاف أسـتون فيال الهـدف الثاني 
يف الدقيقـة 69، بعدمـا مـرر واتكينز 
تمريـرة بالـرأس لكوتينيـو، لـرياوغ 

البورت ويسـدد كرة أرضية سـكنت 
شباك إديرسون.

وحاول فودين تقليص الفارق رسيعا 
بتسـديدة مـن عىل حـدود املنطقة يف 
الدقيقة 71، ذهبت بعيدا عن املرمى.

ومهـد سـرتلينج كـرة سـحرية لدي 
بروين عىل حـدود املنطقة يف الدقيقة 

73، ليسـدد البلجيكـي كـرة مبارشة 
ذهبت أعىل العارضة.

وقلص السيتي الفارق يف الدقيقة 76، 
بعدمـا أرسـل سـرتلينج عرضية من 
الجانب األيمـن، تابعهـا جوندوجان 

مسددا رأسية سكنت الشباك.
وعـدل السـيتي النتيجـة يف الدقيقـة 

78، بعدمـا مهـد زينشـينكو الكـرة 
لرودريجو عىل حدود املنطقة، ليسدد 
اإلسباني كرة أرضية سكنت الشباك.

وأتم السـيتي الريمونتـادا يف الدقيقة 
81، بتسجيل السـيتي للهدف الثالث، 
برويـن عرضيـة  دي  أرسـل  بعدمـا 
لجوندوجان داخل منطقة ال6 ياردة، 
سـجلها األملاني بسـهولة يف الشباك، 
لينتهي اللقاء بفوز مانشسرت سيتي 

.(3-2)
ويف مباراة اخرى، اكتسـح توتنهام 
هوتسبري مضيفه نورويتش سيتي 
(0-5)، يف مبـاراة جمعـت بينهما، 
منافسـات  ضمـن  األحـد،  امـس 
الجولة الختامية للدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
ديجـان  سـجلها  توتنهـام  أهـداف 
هيونج  ”ثنائيـة“،  كولوسوفيسـكي 
مني سـون ”ثنائية“ وهـاري كني، يف 

الدقائق 16، 32، 64، 70 و75.
وظفر توتنهام ببطاقة التأهل لدوري 
أبطـال أوروبا بعدما أنهى املوسـم يف 
املركـز الرابـع بوصولـه للنقطة 71، 
الربيمريليـج  نورويتـش  ودع  فيمـا 

بتذيله الرتتيب برصيد 22 نقطة.
الفريـق اللندنـي كان قريبـا من هز 
شـباك مضيفه يف وقـت مبكر بعدما 
وصلت كرة إىل هويبريج داخل منطقة 
الجزاء، ليهيئها لنفسـه قبل أن يطلق 

تصويبة صاروخية علت العارضة.
ووقـف الحارس كـرول حائـال أمام 

بتصديـه  هدفـا  توتنهـام  تسـجيل 
بجسده لتسـديدة هاري كني بالقرب 

من املرمى.
اسـتطاع  املحـاوالت،  كثـرة  ومـع 
توتنهـام أن يتقدم بهـدف بعد مرور 
16 دقيقة عىل بداية اللقاء عن طريق 

كولوسوفيسكي.
وكاد نورويتش أن يعادل النتيجة عن 
طريق راشـيكا، الذي انطلـق بالكرة 
وأطلق تسـديدة أرضية زاحفة، مرت 

بجوار القائم.
خطـأ  نورويتـش  حـارس  وارتكـب 
قاتـال بعدما مـرر كـرة بالخطأ نحو 
بينتانكـور، الذي أرسـلها عىل الفور 
نحـو كـني، ليقابلهـا األخري بلمسـة 
رأسـية إىل الشـباك، لينتهي الشـوط 

األول بتقدم السبريز (2-0).
واسـتطاع كولوسوفيسـكي أن يعزز 
تقدم الفريق الضيف بهدف ثالث من 
تسـديدة رائعة بعد دقائـق عىل بداية 

الشوط الثاني.
وانهار الفريق الكناري كليا بعد التأخر 
بثالثية، ليفتح الباب أمام هدف رابع 
عـرب أقدام سـون، الـذي وصلته كرة 
داخل منطقة الجزاء، ليسـدد أرضية 

زاحفة إىل داخل الشباك.
املهاجـم الكوري الجنوبـي لم يكتف 
ببصمته األوىل، ليعـود بعدها بدقائق 
إلضافـة الهدف الثاني لـه والخامس 
لفريقه من تسـديدة رائعة من خارج 

منطقة الجزاء.
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يدرس مسـؤولو ريـال مدريد أكثر من صفقـة هجومية يف 
املريكاتـو الصيفي املقبل، لتعويض فشـل امللكي يف التعاقد 

مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جريمان.
وأعلـن النادي الفرنيس، عن تجديـد عقد مبابي حتى صيف 
2025، بعدما ارتبط الالعـب باالنتقال إىل ريال مدريد خالل 
املوسـم بأكمله.ووفقا لصحيفة ذا أتلتيـك الربيطانية، فإن 
ريـال مدريـد يفكـر يف تعويض صفقـة مبابي عـن طريق 
التعاقـد مع واحـد من الثالثي التايل: محمد صالح وسـاديو 
ماني (ليفربول)، وريتشاليسون (إيفرتون).وتنتهي عقود 
صالح وماني مع ليفربول يف صيف 2023، وهناك الكثري من 
الجدل بشـأن مفاوضات التجديد معهمـا.وال تعد هذه املرة 
األوىل التـي يرتبـط خاللها صالح ومانـي باالنتقال إىل ريال 
مدريد، بل تكرر األمر أثناء تواجد املدرب الفرنيس زين الدين 
زيدان.وسـبق أن تدرب ريتشاليسـون تحت قيـادة اإليطايل 
كارلـو أنشـيلوتي، املدير الفني لريـال مدريـد، عندما كان 
يعمل يف إيفرتون.وكشـف تقرير صحفي إسـباني، أن ريال 
مدريد تراجع عن إصدار بيان بشأن صفقة الفرنيس كيليان 

مبابي، نجم باريس سان جريمان.

واصـل البطل القطري، نارص العطية، هيمنته عـىل رايل األردن بعدما خرج فائزاً 
عقب انتهاء اليوم التنافيس الثاني واألخري.

وأنهـى العطيـة الذي بات قاب قوسـني أو أدنى من حسـم لقب الرشق األوسـط 
الرايل األردني الذي يشـكل الجولة الرابعة منه، عىل متن سيارته فولكسفاغن بولو 
جي تي - آر 5 يف الصدارة بفارق 9:57.6 دقائق عن اللبناني الشـاب أليكس فغايل 

(ميتسوبييش ايفو 9).
وحل الكويتي مشـاري الظفريي يف املركز الثالث عىل متن ميتسـوبييش ايفو 10 
(2:28:23.4 س.) أمـام األردنـي خالد جمعة عىل متن ميتسـوبييش ايفو 10 

أيضاً (2:37:27.3).
وبعد فوزه يف الجولتني األوليني اللتني احتضنتهما ُعمان وقطر، اكتفى العطية 
يف الجولة املاضيـة التي أقيمت يف الكويت، باملركز الثاني خلف مواطنه خالد 
السـويدي، لكنه عوض يف األردن واقرتب من حسم لقب الرشق األوسط مع 
بقـاء جولتني يف لبنان (بني 2 و4 أيلول/سـبتمرب) وقـربص (بني 23 و25 

أيلول/سبتمرب).

بدأ باريس سـان جريمان مفاوضـات التعاقد مع الفرنيس زين 
الدين زيدان، املدير الفني السـابق لريال مدريد، من أجل قيادة 
الفريق البارييس يف املوسم املقبل.وزعمت العديد من التقارير 
مؤخرا أن إقالـة املدرب األرجنتيني ماوريسـيو بوكيتينو من 
باريس سان جريمان مسألة وقت.ووفقا إلذاعة مونت كارلو 
الفرنسـية، يجري مالك النادي، مناقشـات حاليـا مع زيدان 
للعمـل يف ”حديقـة األمـراء“ خالل املوسـم الجديد.وأشـارت 
اإلذاعة الفرنسـية إىل أن النادي فاوض زيدان يف شـهر كانون 
األول/ديسـمرب املـايض، لكـن مـدرب ريال مدريد السـابق 
رفـض العرض، منتظرا فرصته لتدريب منتخب فرنسـا.
وأوضحت مونت كارلـو أن رأي زيدان تغري جزئيا اآلن، 

ال  يزال يضع منتخب فرنسـا حيـث 
لكنه  األول،  خيـاره 
لم يرفض عرض 
يف  قطـر  أمـري 
االتصال األخري 

بينهما.
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باريس/متابعة الزوراء:
يف الفرتة األخرية سـّلط اإلعـالم الضوء عىل 
حـق الحصول عـىل اإلجهـاض وغريه من 
قضايـا الصحـة اإلنجابيـة، وذلـك بعدمـا 
أصدرت املحكمة العليـا األمريكية مرشوع 
قـرار يقـرتح إلغـاء حكـم «رو ضـد وايد» 
لعـام ١٩٧٣، والـذي جعل اإلجهـاض حًقا 
دستورًيا. ويف هذا السـياق، تتطلب تغطية 
اإلجهـاض والصحـة اإلنجابيـة قـدًرا من 
العنايـة والتفّهم. لـذا أصبح من الرضوري 
اليوم، أكثر من أي وقت مىض، تغطية هذه 

القضايا للجماهري واملجتمعات املحلية.
وبالنسبة للصحفيني الذين يغطون الصحة 
اإلنجابية، سـواء كان ذلـك إلغاء حكم «رو 
ضـد وايد» أو أًيا من األحـداث األخرى التي 
تؤثـر عـىل إمكانية الحصول عـىل خدمات 
الصحة اإلنجابية يف مختلـف أنحاء العالم، 
فإليكـم بعـض النصائـح التـي يمكـن أن 
تسـاعدكم يف إعداد تقاريـر دقيقة وعادلة 

وشاملة:
فهم القضية وتاريخها

عـىل الصحفيني أن يتأكدوا أوًال من فهمهم 
التام ملاهية اإلجهاض وتاريخه عند البدء يف 
تغطية القضية. ويمكنهم االستعانة بدليل 
منظمة «أطباء من أجل الصحة اإلنجابية» 
الخاص بتغطيـة اإلجهاض، والذي يحتوي 
عىل حقائق حول اإلجهاض ونصائح بشأن 
التغطية الشـاملة ومعلومات حول مصادر 
املقابـالت التـي يمكـن التواصـل معها أو 

تجنبها وما إىل ذلك.
كما ينبغي أن يفهـم الصحفيون كيف أدى 
حكم «رو ضد وايد» إىل تقنني حق الناس يف 
االختيار وملاذا تعترب القضية بهذه األهمية 

يف الواليات املتحدة.
الترشيعيـة  للعواقـب  الدقيقـة  التغطيـة 

املحتملة
يف حالة إلغاء حكم «رو ضد وايد»، ستكون 
هنـاك آثار فوريـة تختلف حسـب الوالية. 
فسـوف تحظر هذه القوانني اإلجهاض أو 
تقيده بشـدة عـىل الفـور يف ١٣ والية، مع 
فـرض قيـود إضافيـة محتملـة يف واليات 
أخـرى. وقد تذهـب الترشيعـات املقرتحة 
يف العديـد من الواليات األخـرى إىل أبعد من 

ذلك، مثل منـع الحوامل من مغادرة الوالية 
إلجراء اإلجهاض، أو حتى تجريم اإلجهاض 
باعتباره جريمة قتل. أما الواليات األخرى، 
تمنـع  فقـد  وأريزونـا،  أركنسـاس  مثـل 
اإلجهاض حتى يف حـاالت االغتصاب أو زنا 
املحارم، ما قد يـؤدي إىل املزيد من عمليات 

اإلجهاض غري اآلمنة.
وبمـا أّن حظر اإلجهاض يرض بصحة املرأة 
وسـالمتها، سـيكون إللغاء حكم «رو ضد 
وايد» عواقـب وخيمة عىل الرعاية الصحية 
للمـرأة يف الواليـات املتحـدة. وقـد ُوجد أن 
اإلجهـاض القانونـي ال يقلـل فقـط مـن 
عمليات اإلجهاض بشكل عام، بل إنه يؤدي 

أيًضا إىل تخفيض معدل وفيات األمهات.
وعىل مسـتوى العالم، تصل نسبة عمليات 
اإلجهـاض غري اآلمنة إىل ٤٧٪. أما يف أمريكا 
الالتينيـة وأفريقيا، حيث تمنع أغلب الدول 
اإلجهـاض أو تحد منه بشـدة، فتصل هذه 
النسـبة إىل ٧٥٪. ووفًقـا لتقديرات منظمة 
الصحة العاملية، تـؤدي مثل هذه العمليات 
غري اآلمنة إىل ما يقدر بسـبعة ماليني حالة 
دخول إىل املستشفى وحوايل ٤٧,٠٠٠ حالة 

وفاة سنوًيا.

ومـن شـأن املعرفـة بهـذه اإلحصائيـات 
والتغطية الدقيقة لعواقب القوانني املقررة 
أن تسـاعد الجماهري يف أن يفهموا بشـكل 
أفضـل بيئـة الصحـة اإلنجابيـة التـي قد 
يعيشـون بها بعد إلغاء الحكم. فالكثري من 
األمريكيـني ليس لديهم علم كاف بالقوانني 
أو طرق إنفاذ القانون املناهض لإلجهاض 
التي سيتم تنفيذها يف والياتهم إذا تم إلغاء 
حكـم «رو ضـد وايـد». ودورك كصحفـي 
هـو أن تسـاهم يف إعالم الجماهـري بما إذا 
كانت وجهات نظرهم تتطابق مع القوانني 

والسياسات املقرتحة.
االنتباه للغة املستخدمة

يمكـن أن يكون للغـة التي تسـتخدمها يف 
تغطيتك تأثري كبري عىل ما يستنتجه القراء 

من مقالتك.
لـذا ُينصـح باستشـارة الخـرباء الطبيـني 
للحصول عىل الحقائـق الصحيحة وتحديد 
أفضل املصطلحـات، مع مراعـاة الطبيعة 
يسـاعد  وسـوف  للموضـوع.  العاطفيـة 
ذلـك عىل جـذب اهتمام القـراء إىل محتوى 
مقالتـك. ويف هذا السـياق، وضعت «الكلية 
النسـائية  األمـراض  ألطبـاء  األمريكيـة 

والتوليد» دليًال يتضمن الكلمات التي يجب 
تجنبها عند الحديث عـن اإلجهاض، بما يف 
ذلك رشح األسباب وراء وجوب تجنب هذه 

التعبريات.
يسـتخدموا  أن  للصحفيـني  يمكـن  كمـا 
الحقـوق  ملصطلحـات  كوبالـت  قامـوس 
اإلنجابيـة لتحديـد املفـردات التـي يمكـن 
اسـتخدامها عند تغطية القضية. ويشـمل 
القاموس أيًضا تعريف الكلمات الشائعة يف 

املناقشات الدائرة حول اإلجهاض.
التغطية الشاملة

ال تؤثـر الصحـة اإلنجابيـة عـىل النسـاء 
أن  عـىل  الحـرص  ينبغـي  لـذا  فحسـب، 
تشـمل تغطيتك الصحفية جميع الهويات 
الجنسانية، مما سيجعل الجميع يشعرون 
بأنهم ممثلون ومشـمولون، كما سيساعد 
لألشـخاص  الكامـل  النطـاق  تغطيـة  يف 
املتأثريـن باملوضوع. وإليكـم بعض املوارد 

الهامة لتحقيق ذلك:
املصطلحات الشاملة للمتحولني/املتحوالت 

جنسًيا يف تغطية اإلجهاض.
التغطية املراعية للنوع الجنساني.

مـا يجـب تفاديه عنـد تغطيـة املجتمعات 

املهمشة.
تناول التأثريات عىل املجتمعات املهمشة

يتعني عـىل الصحفيـني أن يتناولـوا اآلثار 
غري املتكافئة للحواجـز التي تعيق الصحة 

اإلنجابية يف املجتمعات املختلفة.
فعىل سـبيل املثال، أكثر املتأثريـن بالقيود 
عـىل اإلجهاض ُهم أولئـك الذين ينتمون إىل 
املجتمعـات املهمشـة ويواجهـون مختلف 
أشكال االضطهاد. وتشمل هذه املجتمعات 
األشخاص ذوي اإلعاقة واملثليني واملتحولني 
جنسًيا (LGBTQ+) وذوي الدخل املنخفض 
وأصحاب البرشة الداكنة والسكان األصليني 
امللونـة  البـرشة  أصحـاب  مـن  وغريهـم 

والجماعات األخرى.
لـذا يجـب أن يقـدم الصحفيـون السـياق 
لرشح سـبب ارتفاع معـدالت اإلجهاض يف 
مجتمعـات بعينهـا، مقارنـة بغريها. كما 
ينبغي أن يسلطوا الضوء عىل تأثري العوامل 
املختلفة – مثل العرق أو الوضع االقتصادي 
– عـىل تحديد مـن يمكنهـم الحصول عىل 

اإلجهاض اآلمن. وإليكم بعض األمثلة:
مـاذا يعنـي إلغـاء حكـم «رو ضـد وايـد» 

بالنسبة لذوات البرشة الداكنة؟
تغطية اإلجهاض يف املجتمع الالتيني

تأثـري إلغـاء حكـم «رو ضـد وايـد» عـىل 
املجتمعات املهمشة

تقديم السياق
عند تغطية الصحة اإلنجابية، ينبغي إدراك 
أن استطالعات الرأي واملسوحات قد ال تقدم 
سوى ملحة بسيطة مبنية عىل األخبار، وأن 

اآلراء الفردية غالًبا ما تكون معقدة.
فعـىل سـبيل املثـال، عـىل الرغـم مـن أن 
أغلـب  أّن  وجـدت  الـرأي  اسـتطالعات 
األمريكيـني يؤيـدون الحفـاظ عـىل حكـم 
«رو ضد وايـد»، إال أن هذه األرقام تختلف 
واالنتمـاء  السـكانية  الرتكيبـة  حسـب 
السيايس. وعالوة عىل ذلك، فإن األشخاص 
الذين يؤيدون الحكم ال يدعمون بالرضورة 
حـق الحصول عىل اإلجهـاض بال قيود، وال 
يعارض جميع معـاريض الحكم كل حاالت 
اإلجهاض، مثل حاالت االغتصاب أو عندما 

تكون حياة األم يف خطر.
وعند إجراء املقابالت، تأكد من توفري السياق 

ألسـئلتك وُكن مسـتعًدا لتقديـم املعلومات 
اإلضافيـة، فقد يكون لدى األشـخاص آراء 
متناقضة. فمثًال، عىل الرغم من أن األغلبية 
الضئيلـة مـن األمريكيـني يؤيـدون فرض 
القيـود عىل اإلجهاض عند اكتشـاف نبض 
الجنني، إال أن أحد اسـتطالعات الرأي وجد 
أن األغلبيـة تعـارض هـذه القيـود عندما 
علموا أنها تنطبق عىل اإلجهاض قبل مرور 

ستة أسابيع عىل الحمل.
اإلنجابيـة ال  الصحـة  أن قضيـة  تذكـروا 

تقترص عىل الواليات املتحدة
يف حني أن الصحة اإلنجابية تتصدر األخبار 
يف الواليات املتحـدة، إال أنها قد تبدو قضية 
بعيدة بالنسبة للصحفيني يف الدول األخرى. 
ولكنها يف الحقيقة قضية عاملية، وما يحدث 
يف دولة ما يمكن أن تكون له آثار مضاعفة 

يف باقي أنحاء العالم.
ففـي أمريكا الالتينية مثًال، تـزداد إمكانية 
الحصـول عـىل اإلجهاض، وذلـك بعدما تم 
إلغاء تجريمه أو وضعه عىل طريق التقنني 
يف تشـييل وكولومبيا واألرجنتني واملكسيك 
وغريها من الدول. أما يف أوروبا، فقد قامت 
كل مـن أيرلنـدا وأيرلندا الشـمالية بتقنني 
اإلجهـاض يف السـنوات األخـرية، مـا يمثل 

اتجاًها عاملًيا نحو التقنني.
ومع ذلـك، هناك اسـتثناءات. ففي بولندا، 
حظرت املحكمة العليا مؤخرًا حق الحصول 
عىل أغلب أنواع عمليات اإلجهاض. وال تزال 
هذه العمليات غري قانونية يف معظم أنحاء 

أفريقيا وآسيا.
وعالوة عـىل ذلك، فإن سياسـيات الواليات 
املتحددة بشـأن الصحة اإلنجابية تؤثر عىل 
الصحـة العلميـة خارج نطـاق اإلجهاض. 
فسياسة مكسـيكو سـيتي تمنع التمويل 
الفيـدرايل األمريكـي عـن املنظمـات غـري 
حكومية التي تشـّجع اإلجهـاض أو تدافع 
عنه، وقد طبقهـا كل رئيس جمهوري منذ 
رونالد ريغان. وبحسب معاريض السياسة، 
فإنهـا تقيد التمويـل للمنظمات التي تقدم 
أيًضا مجموعة من الفوائد الصحية األخرى، 
مثـل مكافحـة األمـراض املعديـة ووفيات 

األمهات، وخاصة يف الدول النامية.
 (عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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لندن/متابعة الزوراء:
العربـي،  التلفزيـون  بـث 
ضمن برنامج «كنت هناك»، 
يتقـّىص  وثائقيـاً  فيلمـاً 
تفاصيل عملية أرس الجندي 
اإلرسائيـيل جلعـاد شـاليط 

وإخفائه. 
الذي عرض  الوثائقي،  وقدم 
مسـاء يوم السـبت الساعة 
السـابعة والنصـف بتوقيت 
القـدس، مقابـالت خاصـة 
مع أحد قادة كتائب القسام 
الذيـن قـادوا عمليـة األرس، 
ويتضمـن مشـاهد خاصـة 
وصوراً عرضت للمرة األوىل.

 الفيلـم الوثائقي عرض بدقة 
السياسـية واألمنية يف  البيئة 
قطـاع غـزة وإرسائيـل إبان 
الضوء  عملية األرس، وسـلط 

األمنية  املعركـة  عىل مالمـح 
بـني فصائـل املقاومـة وبني 
جيـش االحتـالل اإلرسائيـيل 
وجـود  مـكان  محيـط  يف 
شـاليط. كما بـنّي تداعياتها 
ومالمـح الواقـع الجديد الذي 
فرضتـه العمليـة عـىل قطاع 
غـزة. وتتبع الوثائقي مسـار 
صفقـة  حـول  املفاوضـات 
اإلفـراج عـن شـاليط، وأبرز 
املحطـات التي مـرّت بها عىل 
مـدار خمـس سـنوات، ومـا 
واكبهـا مـن رسـائل إعالمية 
ودعائية ومناورات سياسية، 
الحكومـة  ومحـاوالت 

اإلرسائيلية إنهاء هذا امللف. 
كما قدم شـهادات حرصية 
الفلسـطينيني  األرسى  مـن 

املحررين ضمن الصفقة.

القامشيل/متابعة الزوراء:
انتهت أعمال املؤتمر السـادس التحاد اإلعالم الحر، 
يف مدينة القامشـيل يف محافظة الحسـكة، شـمال 
رشقّي سـورية. وانتخب دليـار جزيري ومالفا عيل 
للرئاسـة املشـرتكة لالتحاد، وانتخب أعضاء الهيئة 

اإلدارية فيه.
وُوجهت انتقادات لالتحـاد بخصوص املؤتمر وآلية 
االنتخـاب فيـه، ومـن الناقديـن الكاتـب الصحفي 
مسـعود حامـد الـذي قال: «خـاب أميل بـكل يشء 
يخـص املؤتمر، لم يتغري النظـام الداخيل  هذا ليس 
نظاماً داخلياً، واإلبقاء عىل مواده مشكلة، وتحديداً 
والرتشـيح  االنتخـاب  ورشوط  العضويـة،  رشوط 
الرتشـح  «رشوط  أن  وأضـاف  العليـا».  للهيئـات 
متداخلـة ومتخبطـة، ووضعـت بقـرار مـن دائرة 

اإلعالم، إذ لم تكن ضمن قانون اإلعالم».
وأجـرب الصحفيون عىل االنضمـام إىل اتحاد اإلعالم 
الحر الـذي يفّصل رشوط العضويـة كيفياً، وهناك 
صحفيون وناشـطون يجـب أن ُيمنحـوا البطاقة، 
وهنـاك صحفيون يجب التأكـد من عملهم أو ما إذا 

كانوا يستغلون البطاقة، وفق ما بنّي حامد.
ولم يناقـش االتحاد الحقـوق النقابية للصحفيني. 
أمـا أهـداف حمايـة الصحفيـني وتطويـر العمـل 
الصحفـي فنوقشـت. وقـال حامـد: «كان يجب أن 
يلتـزم االتحـاد إقامة مراكـز تدريـب، والطلب من 
دائـرة اإلعالم حماية الصحفيني وحق الحصول عىل 
املعلومة، وهذه األمور لم تناقش بالشكل املطلوب. 

هو مؤسسة نقابية، لكن فعاليتها موضع سؤال».
وتتفـاءل العضوة يف االتحـاد، الصحفية مريم تمر، 
بمخرجـات املؤتمـر السـادس، وقالـت: «تمنينا أن 
يكـون عىل قدر آمـال الصحفيني هـذا االتحاد الذي 
يعتـرب نقابة تضمهم وتدافع عـن حقوقهم وتكون 
مظلة لهـم وعملهم، هناك إيجابيـات كثرية وهناك 
سـلبيات، كما يف كل األعمال. ننتظـر ما هو جديد. 
طرحـت الكثري من األفـكار الجديدة التي كان يجب 
أخذها باالعتبار، وهناك أيضاً من يتوخون من تغيري 
النظـام الداخيل يف توجهه ألن يكون نقابة تضم كل 

الصحفيني، بغّض النظر عن انتمائهم السيايس».
وأوضـح الصحفـي رامان عيـىس، أن هنـاك بنوداً 
كثـرية وقف عندها املؤتمر، منهـا العمر والعضوية 
يف االتحـاد. وتقرر أال يقل عمر العضو عن ٢٠ عاماً، 
وأال تقل خربته عـن عامني. وهناك بند يتطلب أكثر 
من عرش روابط للعضو وتفويضاً من قبل الوسـيلة 
التـي يعمـل فيهـا، وهـذه رشوط قبـول األعضاء 
الجدد. ولفت إىل أنه ال يوجد قرار بخصوص التأمني 

الصحي ومواصالت العمل.
ونفى الرئيس املشرتك سابقاً لالتحاد، بنكني سيدو، 
وجـود أي ارتبـاط تنظيمـي لالتحـاد بــ «اإلدارة 
الذاتية»، مشرياً ، إىل أن «اتحاد اإلعالم الحر بأعضائه 
كافة ينتمـون إىل األحزاب السياسـية كافة، وليس 
هناك رشط االنتماء إىل حزب معني، واالتحاد أُسـس 
عـام ٢٠١٢ قبل تأسـيس اإلدارة الذاتية، وهذا دليل 
كاٍف عىل عدم ارتباط بهـا، وهو إطار نقابي هدفه 

أن يكون مظلة للصحفيني وحمايتهم».
وأضاف سيدو أن االتحاد «يسعى يف كل دورة لتطوير 
العمل اإلعالمي، وتغيـري واقع اإلعالم نحو األفضل، 
دة إعـالم وتقديمها لإلدارة  ومنها العمل عىل مسـوَّ
الذاتية وتبيـان صالحيات االتحـاد والقانون وعمل 
الصحفيـني». وخـالل املؤتمـر، ناقـش الحارضون 
النظـام الداخـيل والنقـد الذاتي وهشاشـة الوضع 

التنظيمي التي أضعفت االتحاد.
ويسـعى االتحاد لالنفتـاح عىل النقابـات الخاصة 
بالصحفيني وربط جسـور مع املؤسسـات، سـواء 
داخل املنطقة أو خارجها، كما بنّي سيدو. فداخلياً، 
نّسـق االتحـاد مـع الجهات كافـة املعنيـة بالعمل 
اإلعالمي. وخارجياً، له عالقـات مع نقابات دولية. 
وتقدم لعضوية االتحاد الدويل للصحفيني، لكن كان 
هنـاك تحفظ من الطلب ألسـباب سياسـية تتعلق 
باملنطقة، وفقاً لسـيدو الذي أضاف: «يسـتطيعون 
منح العضويـة للجمعيات التي لديهـا نظام داخيل 
تـزال  ال  ومحاوالتنـا  األعضـاء،  مـن  كاٍف  وعـدد 
مسـتمرة، رغم تأكيـد رئيس االتحـاد عدم رضورة 

االعرتاف السيايس».
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كابول/أ.ف.ب:
املذيعـات  مـن  مجموعـة  ظهـرت 
العامالت يف أبرز القنوات التلفزيونّية 
األفغانّية، وقد كشفن عن وجوههن 
سـلطات  اتخذتـه  لقـراٍر  تحـدٍّ  يف 
«طالبان» يلزمهّن بتغطية وجوههّن 

خالل البّث.
آب/ يف  السـلطة  إىل  منـذ وصولهـا 

أغسطس، قلّصت «طالبان» تدريجاً 
حريـات املـرأة وفرضت أشـكاًال من 
التمييز بني الجنسـني وفق تفسريها 
الصارم للرشيعة، ويف مطلع الشـهر 
الحايلّ فـرض القائد األعـىل للحركة 
والبالد، هبـة الله أخوند زاده، ارتداء 

النقاب يف األماكن العاّمة.
وطلبت وزارة األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر من املذيعات االلتزام أيضاً 
بهـذا القـرار ابتداء من السـبت، بعد 
أن كانـت الرشوط املفروضة تقترص 
عـىل وضـع غطـاء للـرأس. لكـن، 
وخالفـًا لذلـك، ظهـرت املذيعـات يف 
قنوات «تولو نيوز» و»شامشـاد تي 
يف» و»وان تي يف» بوجوه مكشـوفة 

خالل البّث املبارش.
قنـاة  يف  األخبـار  مديـر  ويقـول 
«شامشاد» عبيد إحساس لـ»فرانس 

بالقلـق  بـرس»: «تشـعر زميالتنـا 
من أن يشـّكل التزامهـّن بهذا القرار 
خطوة أوىل نحو إيقافهّن عن العمل»، 
وأضاف أّن القناة طلبت التشاور مع 

حركة طالبان بشأن هذه املسألة.
وقـد دفعـت هـذه القـرارات بكثري 
من الصحافّيـات األفغانّيات ملغادرة 
البـالد، منـذ اسـتيالء طالبـان عـىل 
السـلطة، بحسـب إحـدى املذيعات، 
التـي فّضلت  الصحافّيـة  وأضافـت 
عدم الكشـف عـن اسـمها أّن القرار 
األخري «فطر قلـوب املذيعات اللواتي 
يعتقـدن اآلن أن ال مسـتقبل لهّن يف 

البالد». وأشـارت إىل أّنها بدأت تفّكر 
يف املغادرة.

مـن جهتـه، يقـول املتحّدث باسـم 
وزارة األمـر باملعـروف والنهـي عن 
املنكر، محمد صادق عكيف مهاجر، 
إّن املذيعات يخالفن أوامر «طالبان»، 
مشـرياً إىل أّن «عـىل كّل من يعيش يف 
ظّل نظـام حكـم االلتـزام بقوانينه 
وأنظمتـه، لذلك يجب عليهـّن تنفيذ 

القرار».
وحـّذر مهاجر يف حديث مع «فرانس 
برس» من أّن السـلطات سـتتواصل 
مع أولياء ومسؤويل املذيعات يف حال 

رفضن االلتزام». وقد أمرت سلطات 
طالبان بطرد العامالت يف املؤسسات 
العاّمـة يف حال مخالفتهـّن للقواعد 

الجديدة.
ويواجه الرجال العاملون يف الوظائف 
تخلّفـت  إن  الطـرد  خطـر  العاّمـة 
زوجاتهـم أو بناتهـم عـن االلتـزام 
بالقرارات، وأفاد مهاجر بأّن مسؤويل 
القنوات وأزواج املذيعات سيفصلون 

من العمل إن لم يطّبق القرار.
عند سـيطرتها عىل السلطة، تعّهدت 
«طالبـان» يف البدايـة أن تكون أكثر 
مرونة من نظامها السابق بني عامي 
١٩٩٦ و٢٠٠١ عندما حرمت النسـاء 
لكّنهـا  تقريبـا،  الحقـوق  كل  مـن 
رسعان ما تراجعت عـن التزاماتها، 
واسـتبعدت النسـاء إىل حد كبري من 
الوظائـف العامـة، وحرمتهـن مـن 
االلتحـاق باملـدارس الثانوية وقّيدت 

حقهن يف السفر.
النسـاء  غالبّيـة  أرغمـت  كمـا 
األفغانيات، ومن بينهّن املذيعات، عىل 
ارتـداء الحجـاب. وتوّقفـت القنوات 
املسلسـالت  بـّث  عـن  التلفزيونّيـة 
التـي تضـّم نسـاًء التزامـاً بقرارات 

«طالبان».
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كابول/ متابعة الزوراء:
أصـدرت حركة طالبـان األفغانية، 
قرارا طلبت فيه من جميع املذيعات 
القنـوات  جميـع  يف  العامـالت 
التلفزيونية بتغطية وجوههن أثناء 

تقديم الربامج.
 TOLO) “وذكرت قناة ”طلوع نيوز
news) األفغانيـة، أنـه عندمـا تـم 
 (MOBY) “إبالغ مجموعـة ”موبي
ممثلـو  قـال  بالقـرار،  اإلعالميـة 
وزارتي األمـر باملعروف والنهي عن 
املنكر واإلعـالم والثقافة إنه ”حكم 

نهائي وليس للمناقشة“.
ومجموعة ”موبي“، التي تأسسـت 
يف عـام ٢٠٠٢ من قبل رجل األعمال 
األفغاني سـعد محسـني، هي أكرب 
أفغانسـتان.  يف  إعالميـة  رشكـة 
وبحسب ”طلوع“ التابعة ملجموعة 
”موبـي“، فقد صدر األمـر لجميع 

وسائل اإلعالم يف أفغانستان.
ويأتـي األمـر بعـد أيام مـن إعالن 
املبعوثة األمريكية لحقوق اإلنسـان 
واملرأة يف أفغانستان رينا أمريي، عن 
مخاوفها مـن القيود التي تفرضها 

حكومة طالبان عىل النساء.
وقبل أسبوعني أصدرت طالبان أمرا 

ُيلزم جميع النسـاء بارتداء النقاب 
يف األماكـن العامة وإال سـيواجهن 

عقوبات.
وُتشـدد القيود عىل النسـاء حاليا، 
إذ ُيمنعن من السـفر دون أن يكون 
معهـن أقـارب مـن الذكـور، كمـا 

أُغلقت املدارس الثانوية للفتيات.

وقوبـل القـرار الجديـد بانتقادات 
واسـعة عىل موقـع تويرت، ووصفه 
الكثريون بأنه خطوة أخرى من قبل 

حركة طالبان للرتويج للتطرف.
وكتبـت ناشـطة عىل موقـع تويرت 
لحمايـة  األقنعـة  ينـرش  ”العالـم 
الناس من فايروس كورونا، يف حني 

تنرش حركة طالبان األقنعة لحماية 
الناس من رؤية وجوه الصحافيات. 
بالنسـبة إىل حركـة طالبـان، املرأة 
عبارة عـن مرض“.وانترشت صور 
مذيعـات ومقدمـات برامـج عـىل 
وسـائل التواصل االجتماعي، وهن 

يضعن أغطية عىل وجوههن.

وقـال أحـد املنتجـني التلفزيونيني 
إن األمر يعني أنـه ”يجب أن تكون 

عيون املذيعات فقط هي املرئية“.
ولـم تصـدر طالبـان إعالنـا عاما 
بشـأن الالئحـة الجديـدة الخاصة 

بوسائل اإلعالم.
وزارة  دعـت  املـايض،  ونوفمـرب 
األمـر باملعروف والنهـي عن املنكر 
القنـوات  طالبـان  حكومـة  يف 
التلفزيونية األفغانية إىل التوقف عن 

بّث مسلسالت تظهر فيها نساء.
مـن  مجموعـة  أحـدث  وتتضمـن 
إرشـادات طالبان التي تم إصدارها 
لقنـوات التلفزيون األفغانية ثماني 

قواعد جديدة.
وجاء يف مسـتند صادر عن الوزارة 
أنـه  اإلعـالم  وسـائل  إىل  وموّجـه 
”ينبغي عـىل قنـوات التلفزيون أن 
تتجّنب عرض مسلسالت رومانسية 

تلعب النساء فيها أدواًرا“.
وتشـمل التعليمـات حظـر األفالم 
التي تعترب مخالفة ملبادئ الرشيعة 
األفغانيـة،  والقيـم  اإلسـالمية 
كمـا تحظـر الكوميديـا والعروض 
الرتفيهية التي تهني الدين أو يمكن 

اعتبارها مسيئة لألفغان.

رام الله/متابعة الزوراء:
مواقف كثرية جمعت الصحفيني الفلسطينيني 
مع زميلتهم شـريين أبـو عاقلة التـي اغتالها 
االحتالل اإلرسائييل يف ١١ مايو/أيار الحايل، عىل 
أطراف مخيم جنني. فقد اجمعوا عىل مهنيتها 
وحبهـا لعملهـا، كمـا تحدثـوا عـن تواضعها 
ومواقفها اإلنسانية وتأهبها دائماً للمساعدة.

كان االحتالل اإلرسائييل استهدف مراسلة قناة 
الجزيرة شـريين أبو عاقلة، مبارشة يف رأسـها 
صبـاح ١١ مايو/أيـار الحايل، أثنـاء تغطيتها 
اقتحـام قواتـه يف مخيـم جنـني لالجئـني يف 
الضّفة الغربية. وأثارت لقطات ألفراد الرشطة 
اإلرسائيلية وهـم يعتدون بالرضب عىل حاميل 
النعـش واملشـيعني، حتى كاد النعش يسـقط 
أرضاً، إدانات دولية عىل نطاق واسـع، وأججت 

الغضب املتنامي بالفعل من مقتل الصحفية.
وقال مدير التلفزيـون العربي، عثمان البتريي 
من لندن: «خـالل فرتة عميل التـي دامت نحو 
١٩ عامـاً يف قنـاة الجزيرة، كانـت عالقتي مع 
املراسـلني يف مكتـب رام اللـه ومكتـب القدس 
وغـزة، بصفتي مسـؤوالً يف قسـم املراسـلني، 
وطيدة جداً، ومن بينهم وليد العمري وشـريين 
أبـو عاقلـة وجيفـارا البديـري وإليـاس كرم. 
لكـن عالقتـي مـع شـريين كانـت أقـدم من 
ذلك، وعرفتها إنسـانة تتمتـع بدماثة األخالق 
والتعامـل». وأضـاف البتـريي: «كّنـا نلقبهـا 
بالليدي يف سلوكها وأخالقها وحديثها وتعاملها 

مع الناس».
وأشـار إىل أنهـا «كانت من النـوع الذي يوصل 
الرسـالة بكل ذكاء وخط مهنـي أثق به تماماً، 
لـم تكـن تنفعل خـالل البث املبـارش، بل تنقل 
بهـدوء ورزانة ما يجري من اعتداءات االحتالل 
ومعاناة الشعب الفلسطيني ومشاكله. ونحن 
املسؤولني يف غرفة األخبار، لم نكن نقلق إطالقاً 
عندما ترسل نصها، ألنه متني ومتماسك وبعيد 
عن أي شـعبوية أو انسياق عاطفي زيادة عن 
اللـزوم. كانـت قـادرة عىل السـري عـىل الخط 
الرفيع، واسـتطاعت أن توازن بني املهنية وبني 
كونها جزءاً من الحدث. كانت شـديدة الذكاء. 
لطاملا شغلها الهّم الفلسطيني، وبما أنني أيضاً 

فلسطيني، كنا نتشارك الهموم نفسها».
وأضاف: «كانت من النوع الحذر، وكانت تأخذ 
جميـع االحتياطـات عندمـا تتواجـد يف أماكن 
خطرية. الشـعب الفلسطيني كله فقد شريين، 
وليـس فقـط عائلتهـا الصغـرية أو عائلتها يف 

قناة الجزيرة حيث كانت تعمل. فقدنا جميعنا 
إنسـانة رائعة خلقيـاً ومهنياً ووطنيـاً. كانت 
تعـرب عـن صـوت الشـعب الفلسـطيني مثل 
بقيـة الصحفيني املوجودين اليـوم يف مواجهة 
االحتالل. هذا االحتالل الذي ال يكرتث بالقوانني 

الدولية التي تراعي املدنيني أو الصحفيني».
الصحفية سـاندي خليل عملت مـع أبو عاقلة 
طيلة ١٤ عاماً، ويعـود الفضل يف تعارفهما إىل 
مجموعـة مـن األصدقاء املشـرتكني، ثم خالل 
عملهـا يف معهـد اإلعـالم يف جامعـة بريزيـت، 
وعملهـا أيضـاً سـابقاً منتجة يف مكتـب قناة 
الجزيـرة يف رام اللـه. وقالـت خليـل: «كانـت 
دائمـاً تقـدم النصيحة، وتسـتقبل الـكّل بكل 
محبـة وبسـاطة وتواضع. يف كل جمعـة، كّنا 
نحرض الفطور يف املكتب معاً، ويف أيام الشـتاء 
كانـت تحـب الهريسـة». وأضافـت: «كانـت 
تحب مسـاعدة الناس، وتعطي بسخاء، ولكن 

بصمت».
خليـل التـي ال تزال تحـت تأثري صدمـة مقتل 
شـريين أبـو عاقلة شـددت قائلة: «لـم أتوقع 
أن أتحـدث عنهـا يومـاً يف مثل هـذه الظروف 
القاسية. من الصعب أن تجمع حصيلة سنوات 
وأيـام ومواقف يف كلمات. صعـب الحديث عن 
دفء منزلها، وأناقة جلسـاتها، وسالم تعطيه 
ملن حولها، وفرح يشـبه فرح األطفال، إنسانة 

رحلت بالجسد، لكن روحها باقية».
رانية زبانة التـي تعمل منتجة يف قناة الجزيرة 
اإلنكليزية يف رام الله أشارت، إىل أن كل ما قيل يف 
شريين أبو عاقلة «ال يفيها حقها». ووصفتها 

بـ «الصادقـة، والهادئة، والذكية، واملتواضعة، 
وصاحبـة السـالم الداخـيل، واملحّبـة للنـاس 
والقضيـة». عملـت رانية زبانـة يف «الجزيرة» 
عىل مدار عرشيـن عاماً، وأكدت أنها خالل تلك 
السـنوات كلها لم تسـمع أي شخص، ولو ملرة 
واحدة، يتحدث عن شـريين أبو عاقلة بالسوء، 
فهـي «تعطي بال حدود، وتدعـم من يحتاج إىل 

الدعم».
وقالـت: «أي تقريـر تعمـل عليه شـريين هو 
عبارة عن بحث صغري بالنسـبة إليها، أو حتى 
رسالة دكتوراه أو ماجسـتري مصغرة تعدها. 
هـي ال تعتمد فقط عىل حضورهـا ومفرداتها 
وقراءاتهـا، بـل تعمل كأنها خريجـة حديثة يف 
الصحافة، ودائماً تطور من نفسها». وأضافت: 
«قلبها متعلق بقصص النـاس، وكانت تفضل 
العمـل عىل قصـص الجثامني املحتجـزة مثالً، 
وقصـص أهايل الشـهداء، واألرسى، واألطفال، 
ومـا له عالقة باملزارعني. لـم تكن تحّب العمل 
عىل القصص الجامدة السياسية، ودائماً تبحث 

عن مدخل إنساني ألي قصة».
عـىل الرغم مـن سـنوات الخـربة الطويلة ألبو 
عاقلـة، فقد التحقت بالدفعـة األوىل من دبلوم 
اإلعـالم الرقمـي يف مركـز تطويـر اإلعـالم يف 
جامعـة بريزيـت عـام ٢٠١٩، وهنـاك تعـرف 
عليها الصحفـي محمد غفري مراسـل موقع 
ألرتا فلسطني، بعد أن كان يعرفها من الشاشة 
كأي فلسـطيني تابعها خالل انتفاضة األقىص 

عىل قناة الجزيرة.
محمد غفري يصغر شـريين أبو عاقلة بتسعة 

عرش عامـًا، وقرر دراسـة اإلعالم اقتـداء بها، 
وتعلم من تقاريرها خالل دراسـته الجامعية، 
وكان ينظـر إليها كصحفية كبرية حتى عندما 
التحـق بامليدان معها، إذ كان يكتفي بالسـالم 
املقتضـب حـني يلتقيها ألنـه يشـعر بالهيبة 
يف حضورهـا، لكـن عالقتهمـا تطـورت خالل 
دراسـتهما معـاً الدبلوم. وقال غفـري: إن أبو 
عاقلة عادت لدراسـة اإلعـالم الجديد، وقررت 
أن تتوقـف عن الخوف مـن التصوير بالكامريا 
والنظـر إىل برامج املونتاج كطالسـم، وتعرفت 
بعـد كل تلـك الخـربة عـىل صحافـة الهاتـف 

املحمول والتصوير بتقنية ٣٦٠.
وأضاف: «كانت شريين مجتهدة وتعطي كامل 
اهتمامهـا للـدروس، وكانت تحـب أن تعكس 
القضية الفلسـطينية حتى يف الواجبات، فمثالً 
ذهبت أنـا وهي إىل حاجز قلنديا املقام شـمال 
القـدس لتصويـره بتقنيـة ٣٦٠، ألننـا نعمل 
يف مجموعـة واحدة يف الدراسـة، وعملت قصة 
حول لم الشمل». وأشار إىل أنها لم تكن تخجل 
من االستفسـار منه أو مشاركة أفكارها معه 

أو ترحيبها بأفكاره وتقديم املشورة لها.
لـم يكـن مصـور وكالـة األناضـول الرتكيـة 
الصحفي هشـام أبو شـقرة مقربـاً كثرياً من 
الصحفية الشـهيدة شـريين أبو عاقلـة، لكنه 
قال: «لن أنىس كثرياً من املواقف التي جمعتني 
بهـا عىل بوابات املسـجد األقىص حـني منعتنا 
قوات االحتالل من التغطية هناك العام املايض، 
ولـن أنىس إسـنادها والدعم املتبـادل يف امليدان 
يف ظـل قمع قوات االحتـالل للصحفيني. كانت 
توّجه صحفيني بالقول: ديروا بالكم يا شباب، 

انتبهوا عىل حالكم».
اجتمعـا أيضاً يف تجمع الخـان األحمر البدوي، 
حـني بدأ األهـايل وناشـطو املقاومة الشـعبية 
اعتصامـاً مفتوحاً ضد قـرار إرسائييل بتهجري 
سـكان التجمع عـام ٢٠١٨، وقىض معها وقتاً 
أطـول خالل مرابطـة الصحفيـني لتغطية أي 
اقتحام أو هـدم للتجمع، حيث قرر أن يخربها 
عن جده الذي سـمى واحدة من حفيداته عىل 
اسـمها. وقـال إن جده كان يرص عـىل مناداة 
حفيدته بشـريين أبـو عاقلـة، وإن الصحفية 
الفلسطينية سعدت وتأثرت بسماع هذا األمر. 
وأكـد قائالً: «كانت شـريين لطيفـة بالتعامل، 
ومتواضعـة مـع الجميـع، وإنسـانة محرتمة 
ال تبخـل يف املعلومـة. سـنفتقدها يف امليـدان، 

ومكانها سيكون فارغاً».

بغداد/ الزوراء:
 اعرب نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي، عن شكره ملنتسبي املرور ومديرهم عىل 

جهدهم يف تنظيم السري بشوارع بغداد.
وقال الالمي يف تغريدة له عىل تويرت:» شكراً ملنتسبي املرور ومديرهم العام اللواء طارق 
الربيعي الذين بذلوا جهداً يستحق التقدير واالحرتام خالل األيام األخرية بعد توجيه رئيس 
الوزراء الذي كان حافزاً قوياً لهم رغم السـيطرات وضيق شـوارعنا وضعف تأهيلها إال 

انهم كانوا يف غاية العمل الشجاع رغم ضعف االمكانيات ودون سند».

الحلة/نينا:
أعلـن رئيس فـرع نقابة الصحفيـني يف بابل يوسـف الجمل عن قـرار النقابة تأجيل 
االختبـارات جميعها إىل إشـعار آخر.وقـال الجملفي بيان « أن النقابـة قررت تأجيل 
اختبارات الكفاءة املهنية إىل اشـعار آخر.واضاف أن النقابة ستعلن عن استئنافها يف 

وقت الحق «.
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رجل عىل يشء من اليسـار وبعض 
القـراءة  يف  تتمثـل  التـي  املعرفـة 
والكتابـة عالوة عىل ذكائه الفطري 
وقوة شـخصيته وانتسـابه لطبقة 
مالك األرايض سـابقآ ، أهله كل ما 
سـبق: ملكانـة وسـط الفقـراء ويف 
نفـوس الفالحـني األميـني إال قليالً  
والـذي يبيع لهم علف املاشـية من 

املحل الذي يملكه.
هذا الشـخص له فلسفة خاصة به 
فهو يسـعى ويرغب أن يكون بيعه 
باآلجـل أكثـر من الفـوري: لعلة يف 
نفسـه مفادهـا: أن الفـالح عندما 
يشـرتي باآلجـل يتـورط  يف الدين 
بصورة كبرية دون أن يشعر ويقوم 
بـرشاء بضاعة أكثر حبـذا لو: كان 
مـن الفقـراء شـبه املعدمـني، وما 
أكثرهم كان يظهـر بصورة امليرس 
عىل عباد الله، ولكن هناك حاجة يف 

نفس يعقوب، فطاملا الفالح اسـمه 
داخل الدفرت الـذي أقرب يف صورته 
مـن الـذي: كان يحمله ”مسـيحة 
افندي“ يف فيلم الحرام فلن يستطيع 
هذا الفالح رشاء  علف لبهائمه من 

دكان آخر، أقل سعرا ... 
الدائـن عـىل معرفـة جيـدة  هـذا 
بمواطـن ضعف كل شـخصية من 
زبائنـه، وعـىل علـم أكثـر بأماكن 
تواجدهم عىل املقهى: مساءا فكان 
يذهـب إليهـم خصيصاً أثنـاء فرتة 
تواجدهم، فيطلبون له شـاي بعده 
قهـوة قبـل أن تأتي املعسـلة ،التي 
تعقبهـا أخـرى كل هـذه الطلبات 
ترضية له من وجهة نظر من عليه 
الحـق كـي ال يطالبه بالديـن الذي 
يسـكن الدفـرت ،الذي سـمكه أكثر 
من عرشة سـنتمرت وبحجم قرصة 
الشـفنري، أم لـون جلدتـه التـي ال 
يعـرف أحد  مـاذا كانـت يف املايض 
البعيد أعتقد : أنه وجلدته السميكة 

قطعة ابلكاش سميكة يعود تاريخ 
هـذا الدفرت العتيـق العريـق لفرتة 

الحكم العثماني.
 كان يفعل ذلك مع زبائنه البسـاط 
املهمشـني جميعاً الفقراء املعدمني 
املطحونـني. أما آخـر زبائنه فكان 
الرجـل هـذا سـعيد أيمـا سـعادة 
بمعرفتـه  فهـو: أجودهـم جميعاً 
واكثرهـم كرمـا، كان يأتيـه بعـد 
الشـاي والقهوة واملعسـل: بسفن 
أب وأحيانا بكحك بملبن وعجوة إذا 
شـعر الرجل بالجوع ، اسـتمر هذا 
الوضـع فـرتة دون أن يدفع الزبون 
لصاحب الـدكان جنيها واحدا، ولم 
يطالبه أيضاً صاحب طاملا أن القهوة 
تأتي بعد الشاي مبارشًة واملعسل ال 
مع كا منهما وفـرتة قصرية يكون 
السـفن اب يف فمـه وبعدهـا بقليل 
الكحك أبو ملبن وعجوة...ثم أخرج 
الذي عليه الدين من جيب الصديرى 
قلم كوبية من أيـام املماليك ونوتة 
بحجم كف الرضيع، وقال لصاحب 
الديـن: اآلن ننتهـي مـن الحسـاب 
وجمع له حساب: كل ما تناوله من 
شاي وقهوة وسـفن وكحك بملبن 
وعجوة عـىل مدار األيام السـابقة، 
قبل أن يقول له إحنا كده خالصني، 
بما تناولته أنت مقابل علف البهائم 
وعليـه كحكة من عنـدي ، ثم قطع 
ورقـة النوتـة التـي بها الحسـاب، 
وتركهـا  يف جيـب جلبـاب صاحب 
الـدكان، و أردف بعـد إذنـك يـا عم 
الحـاج تأمـر بحاجـة أصـل ورايا 

مشوار .

ZôbÇ@O@ıaäÎç€a
بكالوريوس لغة عربية و رئيس قسم فنون النثر 
و الخاطـرة بملتقـى األدبـاء العرب و مسـؤول 

أدبي يف قصيدة النثر العربية.. 
رئيـس مكتب مهرجان همسـة للفنون و األدب 

باململكة العربية السعودية. 
عضـو يف اتحاد األدباء الـدويل و ممثل االتحاد يف 

اململكة.. 
عضـو يف التجمع العربي لألدب / عضو أمناء يف 

أكاديمية الفينيق األدبية.. 
رئيس التجمع العربي لـألدب يف اململكة العربية 

السعودية.. 
ُمحكم أدبي يف عدة مسابقات أدبية عىل مستوى 
العالم العربي.. و عضو يف العديد من التجمعات 

األدبية.. 
حصـل عىل عـدة جوائـز و حصد الفـوز يف عدة 
مسابقات أدبية / مهرجان همسة الدويل لألدب 

/ .و التجمع العربي لألدب.
 تمـت دعوتـه لحضـور العديد مـن املهرجانات 
األدبيـة يف العالـم العربـي يف تونـس و مـرص و 

املغرب و لبنان و غريها.. 
له مجموعتان نثريتـان : حلم الربيع و خطرفة 

مزمنة..
نرش العديـد من نصوصه الشـعرية يف الصحف 
الورقيـة و اإللكرتونية و حصلت عىل العديد من 

دروع و شهادات الشكر و التقدير..

دخلنـا بيـدر الشـاعر محمـد ربيـع الشـافعي 
وخرجنا منه بهذا العطاء :

* كيـف تفرس حالة التوتر لدى بعض الشـعراء 
الكالسيكيني تجاه قصيدة النثر ؟
ـ فعالً بل تشنج و ال أعلم ملاذا؟ 

فال مربر له ، من حق الجميع أن يكتب و ليسـت 
الكتابة حكراً فقط عىل الشعر املوزون و املقفى.. 
فقصيدة النثر ليست بديلة ألي صنف من صنوف 
األدب وهـي متناغمـة معهـا ومتصالحة ولكن 
تتم محاربتهـا كدخيل عىل األدب.. قصيدة النثر 
او الشـعر املنثور او النثرية منح الكاتب الحرية 

للتحليق و التألق دون قيود.. 
لها إيقاعها الخاصة وتعتمد عىل الصور الشعرية 
املبتكرة وتنحيف السـطر الشعري و االنزياح و 
التكثيف وسرييالية التعبري.. لعل املشكلة تكمن 
يف  كرههـم أن ُيطلق عليك لقب شـاعر و أن هذا 
اللقـب حكراً عليهـم فقط..  وهنا أقـول لعلني 
اخترص : قصيدة النثر يوسـف و بقية األصناف 

إخوته. 
* يف عالـم يتسـم بالرسعـة الهائلـة واالحداث 

الكبـرية خرجـت قصيـدة النثر معـربة عن هذا 
الواقع الجديد ؟

لعـل هـذا سـاهم يف ظهـور و تحبيـذ ، قصيدة 
النثر ألنها ببسـاطة خارجة عن قفص الوزن و 
قيـد القافية.. وترك الصور النمطية املسـتهلكة 
وابتـكار صور خصبـة و جاذبة تمنـح املتلقي 
الدهشة.. هي لوحة شعرية خارجة عن القوالب 
الجاهزة واملسـتعملة خاصة وخالصة بالكاتب 

نفسه.. 
تفتح مدارات أرحب للتحليق و اإلبداع واإللهام و 

ترك بصمة خاصة بك.. 
* ما الروافد االساسـية التي سـاهمت يف بلورة 

تجربتك الشعرية ؟
أبـي رحمة الله كان شـاعراً  وأمـي رحمها الله 
كانت متذوقة وتحب سـماع الشعر و عليه فقد 
نشـأت يف بيئة محفـزة للكتابـة.. وعندما كنت 
صغريا كان أبي رحمة الله يحفظني القرآن حتى 
حفظته وانا يف سن صغرية.. وكان  يعطني كتباً 
ألطلع عليها وهذا سـاهم كثرياً يف حبي للقراءة 
التـي فتحـت يل فضـاءات رحبـة للتعـرف عىل 
الشعر و المتالكي رصيد لغوي جيد... فقد قرأت 
لشـعراء و أدباء مـن العـرص الجاهيل للعرص 
الحديث وكذلك قرأت األدب العاملي، وكلما زدت 
اطالعاً زدت شـغفاً ، ولجأت إىل قلمي ألرشـفة 
مشاعري وتضميد أملي فكان صديقي املخلص 

و مالذي الدائم.. وأيقنت أن الكلمة إنسان.. 
 *البعض يتحدث عن محنة الشعر، هل تعتقد 

ان الشعر يمر بأزمة حقيقية؟ 
الشعر واألدب باقيان ما بقي العرب.. ولكن لم 
يعـد االعتداد بهما كما كان..فقد همش اإلعالم 
الشعراء واألدباء واملبدعني و املثقفني وانحازوا 
للتافهة والعـث.. وهنا تكمن األزمة و أرجو أال 
تطـول.. فقد يتم نرش نص لـك عليك أن تبحث 
لواسـطة أو تقدم مصلحة و غري هذا لن ينرش 
لك نص حتى و لو ولج الجمل يف سـم الخياط.. 
وكلمـا طرقـت أبوابهـم لتقديم مـا يف جعبتي 

زادوني تهميشاً و تهشيما..
يف ختام الحوار ، أهدى لنا قصيدته. 

Ô„b�‹è€a@·Óƒ»€a@áj«@NÜ
رائع هو الدرس اللسـانّي الحديث، وهو يهمس يف اآلذان 
يف مطلع القـرن العرشين من خالل صوت العالم اللغوي 
دي سوسـري.. وتتضاعـف الروعة ويتصاعـد صوت ذلك 
الـدرس عاليا مدويـا، من خـالل تكاتف جهـود علمائه 
التالني وإضافاتهم العلمية الرصينة. قال لنا ذلك الدرس: 
انتبهـوا، إّنكم تسـبحون يف كـوِن اللغة. وقـال لنا: اللغة 
تحـُرض فينا أكثر مـن مرّة؛ تحرض حـني تصوغ عقولنا 
وتطـّرز فيهـا العالمـات ونظامهـا عىل صفحـة العقل 
البيضاء، كـي نفّكر بالكلمـات. وقال لنـا: تحرض اللغة 
ثانيـة لُتعّرب عن عقولنا التـي صاغتها هي، فيكون نتاج 
العقـل جمال من كلمـات اللغـة تحمل األفـكار املنَتَجة. 
ولعل أطرف ما قاله الدرس اللساني الحديث لنا: إّن اللغة 
تتجـاوز الحضور يف وعينـا، لتكون حـارضة يف الوعينا، 
أيضا، سـواء أكان الالوعي يفعل فعله يف أثناء اليقظة، أم 
كان الوعيا يرسم أحالمنا ونحن نغط يف نوم عميق. ولعل 
من أفضـل صياغات هذه الفكرة ما قاله العالم الفرنيس 
ميشـال أّريفيه: ((الالوعي واٍع)). فحتى الالوعي نفسه 
له وعـي يحركه ويحققه من خالل اللغة ونظامها. هي، 
إذن، ترافقنا يف اليقظة واملنام، وتفرض سلطتها وتهيمن 
وتتغلغـل فينا، لنكـون بالنتيجـة كائنات لغويـة، نحيا 
بلغتنـا ونفّكر من خاللها، ونتخّيل مـن خاللها. فباللغة 
نحيا، إذن، حني نخـص الحديث بوجودنا الفردي يف هذه 

الحياة، مفّكرين وحاملني... 
واألمر ال يقترص عىل دورها يف وجودنا الفردي، وال يقترص 
عـىل كونها وسـيلة للتواصـل، فهي تتجاوز هـذا بكثري، 
هـي هوية ونظام ثقايف. وعالقة اللغـة بالحياة الثقافية 
لألمم والشعوب عالقة دائرية فهي تتلّون بثقافة كل أّمة 
وتتكّيف مع حياة كل شـعب لتناسـبها بعفوية. وهي يف 
لحظة تالية تتسـلّم جانبا من القيادة، فتساهم يف إنتاج 
الثقافة ويف إدامـة وجود الثقافة. فالثقافة الشـفاهية، 
مثال، تصنع لغة بأسـاليب شـفاهية تناسب تلك الحياة، 
وهذه اللغة تعود ثانية لتحمي تلك األساليب حني تستقر 
فيهـا، وتعيـد إنتاجهـا لألجيـال القادمة املنتميـة لتلك 
الثقافـة. والثقافة الذكورية تصنع لغـة ذكورية، وهذه 

اللغـة تعـود ثانية لتحمي تلـك الثقافـة الذكورية وتعيد 
إنتاجها لألجيال القادمة... وهكذا، فاللغة تنمو يف ثقافة 
املجتمـع ويف عقـول األفـراد. ومن له كل هـذه األهمية-
أقصـد اللغة- عىل األفـراد واملجتمعات والـدول أن يوليه 

أهمية قصوى، وتكون العناية به حقا وواجبا.
     لـذا فالـدول الحّيـة تخصص للغاتها ما تسـتحق من 
أمـوال ومعاهد ومؤسسـات جـادة، وتسـعى إىل مراقبة 
لغاتها وتسـعى إىل تيسـريها وتطريتها لتناسـب حركة 
الحيـاة ومسـتجداتها، والـدول الحّيـة تسـعى إىل نـرش 
لغاتهـا، ودفـع اآلخريـن إىل احرتامها وتشـجيعهم عىل 
تعلّمها. وهي تسـتمد قوتها وهيبتها مـن درجة قوتهم 
ومستوى فاعليتهم. فهي ُتحرتم وتزهو حني ُيحرتم أهلها 
ويحرتمونهـا، وتنزوي حزينة متخلفة يف ركن منيسِّ من 
العالـم حني يكون أهلها بعض هوامـش يف الحياة. فهي 
معهـم يف مركبهم حيث يكونون تكون. وهي حبيبة ذات 
كرامة، إن صددت عنها صّدت عنك، وإن أحببتها باحرتام 
غمرتـك بفيـض عطائها، وصـارت طريـة تمنحك حياة 
وتواكب حياتك.. نحن عاجزون عن شكر اللغة باللسان، 
فشـكرنا لها سيكون عن طريق اللغة أيضا. فهي الهدف 
والوسـيلة. وهـل يوجد يشء يف وجودنا اإلنسـاني يكون 
الهدف والوسـيلة سـوى اللغة؟!. وهـذا دليل عىل عظمة 
هـذا املخلـوق الـذي نخلقـه ليسـاهم يف خلـق تفكرينا 

وثقافتنا. فهل ثّمة طريقة أخرى لشـكر اللغة؟. أظن أّن 
األدب قادر عىل شـكر اللغة بمنحها حياة وربطها بحياة 
النـاس ونبـض عرصهم. والشـعر خاصة أكثـر الفنون 
األدبية قدرة عىل شـكر اللغة واالحتفاء بها، فهو يتحرى 
تفاصيلهـا، يغـوص باحثـا يف فروقـات صوتيـة دقيقة 
وفروقـات داللية دقيقة... فيلعب مـع اللغة من خاللها. 
أي يهتم باللغة ذاتا مقصودة وليست مجرد وسيلة ينقل 
بها شعورا أو فكرة. وعالقة الشعر باللغة تجسيد لعالقة 
اللغة باإلنسان، فالشعر يستعمل اللغة أداة ومادة يعتمد 
عليهـا، ويف الوقـت نفسـه ُيثريهـا ويطّورهـا ويمنحها 

طراوة، وكأّنه يعيد تجديدها باستمرار.
وثّمـة طريقة عمليـة حياتية يمكن أن نعـّرب للغة من 
خاللها عن اعتزازنا بها واإلعالء من شأنها، بأن توّجه 
قـدرات الدولة لتطويـر اللغة وتيسـريها، لتكون ابنة 
الحياة التي تحيا وتتنفس وتأخذ وتعطي، فهي ُخلقت 
هكـذا، وليسـت قواعد رصفيـة مغلقة ُيمنـع فتحها، 
ومعاجم لغويـة مفروض علينا أن نحرتم الحي وامليت 
منها، وتعقيـدات إمالئيـة ُيخّطأ َمـن يتجاوزها. وأن 
يكون التيسري والتجديد اللغوي الدائم منهجا وطريقة 
تفكـري يف التعامل مع اللغـة. فبعض حـرّاس العربية 
أنفسـهم قد يسـاهمون يف عزلها وإبعاد الناس عنها، 
من حيث يدرون أو ال يدرون. يحصل هذا حني يّرصون 
عىل منهجهم القديـم يف التعامل مع اللغة، ويتقعرون 
ويتعّصبـون، ويضّيقـون ما اتسـع منهـا، ويرهبون 
الناس بتفاصيل التفاصيـل التي ال تمت إىل روح اللغة 
بصلـة، وال ترتقي بها بقدر ما تـأكل من روحها ومن 
محبـة الناس لها... وقديما قالـوا: ومن الحب ما قتل. 
ولعيل ال أبالغ حني أتصـّور أّن بعض الحرّاس القدامى 
الذين يعيشـون بيننا اليوم َمـْن يرغب يف احتكار اللغة 
لتكون حديقة خاصة، ليبقوا الحماة فتكون حمايتهم 
لها سـلطة بأيديهم.. امنحـوا اللغة فرصة لتكون ابنة 
الحياة كي تستطيع مواكبة الحياة وتدافع عن نفسها 
ة، وهي  بنفسها. فنحن بحاجة إليها حّية طرية ُمَيرسَّ
بحاجـة إىل عقولنا حـني تكون مفتوحة عـىل الجديد، 

فتمنحها دفقا دائما من الحياة.
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ثقافية

Ô„åÏ€a@Îá‰Á@áËfl
لـكل لوحـة موضوعھـا الخـاص والعام 
فھي عمل فني ثقايف يشـرتك فیھا الفنان 
واملتلقـي عـرب خطاب جمـايل یتمظھر يف 
مفرداتها وعنارصهـا التكوينية من خط 
ولـون وكتلـة وفـراغ ، ولم تكـن اللوحة 
یوما مجرد أیقونـة تزین الجدران بل ھي 
”أیقونـة حاملة أفكار ومعاني ورسـائل 
یبثھـا الفنـان عرب نص تشـكیيل برصي 
تاركا للمتلقي قراءة ھذا النص التشكیيل 

الثقايف .
 يف معرضھا الشـخيص األول الذي أقیم يف 
كالیـري واحـد يف متحف صالـح حیثاني 
وجـاء يف أربعني لوحة تشـكیلیة شـكلت 
مجمـل  يف  األسـاس  املوضـوع  ”املـرأة 
اللوحـات وھـذه  الخصوصیـة لـم تأتي 

أتـت بقصدیـة يف رؤى  إعتباطـا وإنمـا 
ومحموالـت فكریة وثقافیـة وإجتماعیة 
يف نسـق معلن وأخر مضمـر ونلحظ ذلك 
بـدء“ من عنوان املعرض ( نسـاء تمارا ) 
وھذا العنـوان دالة خاصـة یيش بمضمر 
ویمھـد ملضمـرات عـدة يف داخـل النص 
التشـكیيل فلو تمعن املتلقي بھذا العنوان 
نحتاج إىل أن یكشـف رس ھذه النساء وأن 
یفـك الغمـوض امللتف حولھـن من خالل 
محاولـة قراءة النسـق املضمر يف لوحات 
املعـرض ، لذلـك كانـت (تمـارا أنبـاري) 
موفقـة يف إختیارھـا عنـوان معرضھـا 
الشـخيص فقد جعلته یرتبـط ، إرتباطا“ 
وثیقا“ بموضوعات لوحاتھا، وكأي فنان 
یلتقـط موضوعاتـه مـن الواقـع املعاش 
ومحاولـة التعامل معه ومع حیثیاتھ من 

حزن وفـرح وألـم وكذلك محاولة رسـم 
عوالـم جمیلة لـه ، كانـت للتشـكيلية ( 
تمارا أنباري ) ھـذه النظرة وھذا التعامل 
ولكونھا إمرأة آثرت أن تتحدث بواقع املرأة 
التي ربما تعاني مـن التھمیش واإلقصاء 
والظلم واالضطهاد بشكل أو بآخر، ولذلك 
اختارت الجسـد بشـكل عام وجسد املرأة 
بشكل خاص لیكون الوسیط بنقل الرؤى 
واألفكار باعتبار أن الجسد نسقا تواصلیا 
تتشـكل فیه األبعاد الحیاتیة من عاطفة 
وعقـل ومخیال ورغبات فھـو ُمْنِتج للغة 
إشـاریة إیحائیـة دالليـة تعبیریـة ، لقد 
سـعت تمار ا أنباري ) عىل مناقشة واقع 
املـرأة مع املتلقي من خالل لغة التشـكیل 
الجسـدي، األنثوي مستخدمة أدواتھا من 

لون وفرشاة وسطوح .

ويف قـراءة إلحـدى لوحاتھـا نلحـظ ھذه 
اللغـة التشـكیلیة البرصیـة ، شـكلت ( 
تمـارا أنبـاري ) مـن جسـد املـرأة مركزا 
یتوسـط اللوحة ، املرأة جالسة عل كرس 
ویدیھا عىل أطراف وجھھا يف حركة تأمل 
ملوضـوع یشـغل تفكیرھا وتحـت إحدى 
أرجاللكريس شكلت ( تمارا أنباري ) ورقة 
لنوتة موسـیقیة ، نفھم من ھذا التشكیل 
أن املوسیقى ھي املوضوع الشاغل للمرأة 
ربما ھي تحب املوسـیقى أو ربما ترید أن 
تتعلم العـزف عىل ألة موسـیقیة ولكنھا 
وكمـا ھـو الحال مـع الكثیر مـن األمور 
تصطدم املرأة بتابو یمنع ذلك وربما كانت 
تقصد ( تمارا أنباري ) موضوعة ( الرغبة 
) وبما أن الرغبة يشء غري مدرك باعتباره 
طاقـة ذاتیة مضمـرة فـكان أن ترجمت 

( تمـارا أنبـاري ) ھـذا املضمـر بلغتھـا 
األنثوي  الجسـد  التشـكیلیة ومفرداتھـا 
وورقـة النوتة املوسـیقیة باسـتخدامها 
ھارمونیـة األلـوان التـي كانـت مكثفـة 
وكذلك الخطوط الحادة والقویة وتشویه 
الوجه تماشیا“ مع التعبیریة يف التشكیل 
الـذي اعتمدته ( تمارا أنباري ) إسـلوبا“ 
معرضھـا  يف  التشـكیلیة  إشـتغاالتھا  يف 
الشـخيص ھـذا ، أرى أن تمـارا أنبـاري ) 
قـد اسـتطاعت أن تخلـق جدلیـة ذھنیة 
بنسـائنا لدى املتلقي الذي)..ربما یجد أن 
نساء تمارا متشابھات وھذا ینعكس عىل 
مجمـل لوحات املعرض إاألنـھ أي املتلقي 
یحتاج إىل قراءة تمعنیة تأملیة لیكتشـف 
أن نساء تمارا متشابھات يف النسق املعلن 

وغیر متشابھات يف النسق املضمر .

H@äbj„c@aäb∏@I@ÚÓ‹Óÿìn€a@pbyÏ€@¿@ã‡õæa
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جميلًة كانِت األياُم يف ِصَغري

ماذا دهاني لكي أحيا عىل كدِر !؟

هل يكرب املرء كي يرتاح يف ِكَربٍ

أم كي يعيش عىل اآلهات يف الِكَربِ!؟

كم قد تعبنا .. ولم نلَق الذي طمحْت

أرواُحنا العمَر .. ما قرّْت عىل نظِر

نرى البنني .. نرى اإلخوان يف ُشُغٍل

الكلُّ ما فيه من قلٍب عىل الحجِر

كم قد صربنا .. وكم كنا نظلُِّلهم

جِر لَّ يف الشَّ يف حمأة القيظ حّزوا الظِّ

حتى انحنينا عىل قوٍس بال ثمٍن

هر مكسوراً ملنكِرس أتى إىل الظَّ

ملّا نموُت نرى الدَّّفان ينزلنا

يف حفرة اللَّحِد موسودين باملََدِر

نعيُش فيه كما عاشوا بربزخهم

كم ضمَّ ذا القُرب مقبوراً بمنقِرب

كم تبلُع األرض أجساداً و تأكلها

لم تبِق باملوت أحياًء من البِرش

الكلُّ للقرب يميش دون رغبتِه

أبناُء من مات يقفو الخطَو باألََثِر
لم يبَق إّال إلُه الَخلِْق محتكماً

كي يدخل الناس يف (َعْدٍن) و يف (َسَقِر) 

نيا سينفعنا لم يف الدُّ فهل نرى الظُّ

لو يشكو من كان مظلوماً ملقتدِر!؟
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بديهيـا يكـره الرجـال االرتبـاط بالزوجة 
الكسـولة التـي تعتمد عليـه يف القيام بكل 
املهام، وال يمكنه أن يجدها كي يتكأ عليها 
إذا تطلبت الظروف. وبناء عليه فإن الزوجة 
الكسولة هي صداع يف رأس كل رجل يرغب 
يف أن يحيا حياة زوجية مسـتقرة.ونتعرف 
يف السطور التالية عىل بعض العالمات التي 

تنبئك بالزوجة الكسولة:
تحاول تجنب األعمال املنزلية

هل تقـوم أنت شـخصيا بغسـل الصحون 
وإخـراج القمامة والتنظيـف بعد الوجبات 
وغسـيل املالبـس والتخزين، هـل كل هذه 
مسؤولياتك؟ هل سـبق أن حاولت الزوجة 
املسـاعدة يف القيام بتلك األعمال؟إذا كانت 
هذه مسـؤوليات يقوم بها الزوج ولم تقدم 
الزوجـة قط يد املسـاعدة فيهـا، فإننا هنا 
بصدد زوجة كسـولة.وبينما يقـوم الزوج 
بكل أو حتى معظم األعمال املنزلية، تجلس 
الزوجـة عىل األريكة تشـاهد مسلسـًال أو 
فيلًما عىل شافة التلفاز. إننا هنا أمام زوجة 
كسولة وعديمة الحماس. من صفات املرأة 
عديمة املسـؤولية أيضا أنها ترتك األمور يف 
حالـة فوضوية أمام زوجهـا، دون مراعاة 

ملشاعره أو إرهاقه طوال اليوم.
حتى عندما تذهب إىل املطبخ لتأخذ ملعقة، 
فإنها سـتحدث فوىض. أول يشء لن تعرفه 
هو أين سـتكون امللعقـة. ويف أثناء البحث 
عنهـا سـوف تفسـد كل األدراج ولن تكلف 

نفسـه حتـى عنـاء إغالقها.وُتظهـر هذة 
الزوجة تردًدا يف تقديم تنازالت أو إيجاد حل 
وسط. غالًبا ما تكون احتياجاتها ورغباتها 

أكثر أهمية من احتياجاتك ورغباتك أنت.
عالوة عىل ذلك، هذه الزوجة غري مسـتعدة 
للتواصل واالسـتماع وفهم ما يريده الزوج. 
يف بدايـة العالقة، كان الزوج يتسـاهل مع 

مثل تلك السـلوكيات السـلبية لدى زوجته، 
بدافع الحب، ولكـن بميض الوقت أصبحت 
األمـور أصعب، ولـم يعد يتحمـل مثل تلك 
األنماط السلوكية.عندما يكون لدى الزوج 
والزوجة وظيفة بدوام كامل، فهما بحاجة 
إىل مشـاركة عـبء العمل املنـزيل. يتضمن 
ذلـك دفـع الفواتـري باإلضافـة إىل األعمال 

العادية مثل الغسـيل والطبـخ والتنظيف.
إذا كانت الزوجة تعد عملها أهم من عملك، 
فأنت يف ورطة، ألنك أمام شخصية الزوجة 
الكسولة.تعتقد تلك الزوجة دائما أن عملها 
أكثر أهميـة من عمل الطـرف اآلخر، فهي 
تقـوم باملزيـد وال ينبغي أن تكلف نفسـها 
عناء القيام باألعمال املنزلية.ثمة 5 نصائح 

للتعامل مع الزوجة الكسـولة، وهي:يجب 
عـىل الـزوج أن يظهـر لزوجته أنهـا كانت 
وال تـزال فتاة أحالمـه التي كافح حتى فاز 
برضاها يف االرتباط بها،عندما يجعل الزوج 
زوجته تشـعر بالحاجة إليه دائما، سـتبدأ 
عىل األرجـح يف إعادة النظـر يف عالقتها به 
ومحاولة إصالحها.إذا كنت تريد شيًئا يقوم 
به رجل بالغ، فستحتاج إىل تغيري بسيط يف 
نفسـك. يجب االبتعاد عن أسـلوب التهديد 
والوعيـد، أو توجيه االتهامات واالنتقادات، 
أو حتى الدخول يف جدال حاد، فهذه  النقاط 
السـلبية سـتجعل الزوجة أكثر إرصاًرا عىل 
عـدم العمل.يجب عىل الزوج قـدر اإلمكان 
أن يقـدر زوجته حق التقديـر، فتلك األمور 
ستسـاعدها عـىل املـدى الطويـل أن تتغري 
وتخلع رداء السـلبية الذي ترتديه. إن منح 
الزوجـة حريـة اختيـار األعمـال املنزليـة 
للقيـام بها ومطالبتها بااللتـزام بإنجازها 
وفًقا لجدول زمني هو أمر تعاوني أكثر من 

إخباره بما يجب القيام به.
ربمـا يتوقع الزوج الكثري من زوجته، وهذا 
يمكـن أن يمثل ضغًطا عليهـا. وبناء عليه 
يجـب عىل الـزوج أن يقلل سـقف توقعاته 
والـرشوع فـوًرا يف التنـازل عـن بعض ما 
يرغب فيه لـدى الزوجة. يجـب عىل الزوج 
أيًضا أن يتواصل، ولكـن برفق، مع زوجته 
بشـأن كسلها، ومساعدتها عىل تجاوز تلك 

املسألة املرهقة. 

عندما تضعف البطانة التي تغطي كعب القدم 
ويمتد الضعف بشكل مسـتمر ، عندما يحدث 
هذا،فإن قطعة من البطانة قد تتطلب اإلزالة ، 
كعب سـربز حالة تتطور عادًة عند الرياضيني 
الذين يمارسـون الركض يف كثري من األحيان ، 
وكما أنها تعترب حالًة شـائعًة لدى األشخاص 

الذين يعانون من السمنة املفرطة.
التهاب اللفافة األخمصية

التهـاب اللفافـة األخمصيـة عندمـا يتطـور 

النسـيج الـذي يربـط كعـب القـدم ويصبـح 
ملتهبـاً ، و اللذيـن يعانون من هـذه الحالة ( 
إلتهـاب اللفافـة األخمصية) يكونـون يف كثري 
مـن األحيان مـن الرياضيني الذين يمارسـون 
الرياضة أو الركض ، كما أن هذه الحالة يمكن 
أن تنتـج عـن إرتـداء األحذية التي ال تناسـب 

القدم بشكل صحيح.
الحالة املفرطة للكعب

يقصد بالحالة املفرطة للكعب عندما يتم تمدد 

لألربطـة واألوتار يف الجـزء الخلفي من الكعب 
بشـكل كبـري ، و يمكن أن تحدث هـذه الحالة 
عند حصـول إصابـات يف الظهـر والوركني أو 

الركبتني مما يغري طريقة امليش.
التهاب وتر أخيل

يمكـن أن يحـدث التهـاب وتـر أخيـل عندما 
يلتهـب وتر أخيل، وهو الوتـر املمتد عىل طول 
الجزء الخلفي من الكعب، هذه الحالة شـائعة 
يف النـاس مع أسـاليب الحياة النشـطة الذين 

يجهـدون أقدامهـم بإسـتمرار ، وكذلـك األمر 
بالنسبة للرياضيني املحرتفني والراقصات.

متى يجب عليك اإلتصال بالطبيب؟
إذا كنـت تعاني من حالة األلم منذ فرتة طويلة 
، وقد حاولت يف البداية الخلود للراحة لرؤية إذ 
ما كان ذلك سيفيد قدمك ، وإذ لم يختفي األلم 
أو بدأت أعراض أخرى بالظهور مثل التورم أو 
اإلحمرار فيجب إستشـارة الطبيب والخضوع 

لتشخيص الطبي .

تشهد بعض دول العالم اآلن حلة من القلق 
الكبري كما كانـت يف بداية جائحة فريوس 
(كورونـا)، واآلن تشـهد حالة مـن القلق 

بسبب إنتشار فريوس جدري القرود.
وباإلضافـة إىل اململكة املتحدة، أعلنت دول 
حول العالم تسجيل إصابات بمرض جدري 
القرود، ومنها الواليـات املتحدة األمريكية 
وأملانيا وفرنسـا وإيطاليا وإسـبانيا، وفق 

(العني اإلخبارية(.
فـريوس  عـن  القـرود  جـدري  وينتـج 
وثيقـاً  ارتباطـاً  املرتبـط  أورثوبوكـس 
بالفريوس الذي تسبب يف اإلصابة بالجدري 

الذي يصيب البرش فقط.
ولكن جـدري القرود هو فـريوس حيواني 
يصيـب البـرش أحيانـاً بعـد أن يعضهم أو 
يخدشـهم قرد أو حيوان آخر، و هناك عدد 
مـن اإلجراءات التي يمكن اتخاذها للوقاية 
القـرود  جـدري  بفـريوس  اإلصابـة  مـن 

نستعرضها فيما ييل:
- تجنـب مالمسـة الحيوانـات التي يمكن 
أن تؤوي الفريوس (بمـا يف ذلك الحيوانات 
املريضـة أو التي تم العثـور عليها ميتة يف 

املناطق املنترش بها جدري القرود(.
خاصـة  مـواد  أي  مالمسـة  تجنـب   -

باملريض.
- عـزل املـرىض املصابـني عـن اآلخريـن 

املعرضني لخطر اإلصابة.
- الحرص عىل غسـل اليدين بانتظام عقب 
االعتنـاء بمـرىض جـدري القـرود أو بعـد 
مالمسـة الحيوانـات املصابة، باسـتخدام 
املاء والصابون أو معقم اليدين املعتمد عىل 

الكحول.
- طهـي جميع املنتجات الحيوانية بشـكل 

جيد قبل تناولها.
- ارتـداء قفـازات ومعـدات حمايـة عنـد 

االعتناء باملرىض املصابني بالفريوس.

10 واحة
b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆ

alzawraanews@yahoo.com

Ú€Ïèÿ€a@ÚuÎç€a@…fl@›flb»n‹€@÷ã†@U

b‡:@NNN@›õœc@›j‘nèfl@ÏÆNNNpbÓ◊Ï‹éا

@aàbæ@NNCfiÎ˛a@…‹�Ì@‚å¸@?iaD
_÷Ï–n€bi@ëÏ:a@aâÁ

NNNŸnÓi@¿@ŸjÓj†

NNN@Ñj�æa

@Ÿ‡è€a@fiÎb‰m@·ÿÓ‹«@NNlbjì€a@ky@äÏË√@Üb–n€
äÎâj€aÎ@paãèÿæaÎ

_‚á‘€a@k»◊@‚¸e@x˝«@bfl

_ÜÎã‘€a@äáu@üãfl@Âfl@Ÿè–„@Ô‡•@—Ó◊

Ô‹‘æa@ÈÓ‹Ó–€a@Ÿ8@›‡«@Ú‘Ìã†

كشـفت دراسـة طبيـة حديثـة عن 
نهايـة  يضـع  قـد  طبيعـي  عـالج 
ملشـكلة َحب الشـباب، التـي يعاني 
منهـا كثـريون حـول العالـم، ومن 
دون أي آثـار جانبية. قـال باحثون 
يف جامعـة لودفيـغ ماكسـيميليان 
تنـاول  ”إن  ميونيـخ:  يف  األملانيـة 

الدهنيـة،   “3 ”أوميغـا  أحمـاض 
واملكـرسات  السـمك  يف  املوجـودة 
َحـب  تقليـل  يف  يسـاعد  والبـذور، 
الشـباب بنسـبة كبرية، و %94 من 
املشاركني يف دراستهم ممن يعانون 
مسـتويات  كانـت  الشـباب،  َحـب 
يف  منخفضـة  الدهنيـة  األحمـاض 

التأثري  الباحثـون  دمائهم“.وأرجـع 
اإليجابـي لألحمـاض الدهنيـة عىل 
َحـب الشـباب، إىل دورهـا يف تقليـل 
االلتهابات عن طريق تحفيز الجسم 
”الربوسـتاغالندين“،  إنتـاج  عـىل 
هرمـون  مسـتويات  وخفـض 
”IGF-1“ املسـبب للعـرَض الجلدي 
املزعج.و“الربوسـتاغالندين“ مـواد 
يف  للهرمونـات  مشـابهة  دهنيـة 
عملهـا، وتسـاعد عـىل أداء وظائف 
انقبـاض  مثـل  الجسـم  يف  عديـدة 
وانبسـاط أو تمدد بعـض العضالت 
الدموية، وتنظيـم عملية  واألوعيـة 
تجلط الـدم، وغريها.لكـن الباحثني 
حذروا من أن تأكيد دور ”أوميغا 3“ 
يف تقليل َحب الشـباب يتطلب إجراء 
املزيـد مـن الدراسـات واالختبارات 
عىل نطاق أوسـع، ومعرفـة أي آثار 
جانبيـة محتملة، والجرعـات املثىل 

من األحماض الدهنية.

مقادير السمك الفيليه املقيل:
١/٢ كيلو سمك فيليه

١ معلقة كبرية بصل بودرة
١ ملعقة كبرية ثوم مهروس

١/٢ ملعقة فلفل أسود
١ ملعقة كبرية فلفل حلو

١ ملعقة صغرية كركم
١ ملعقة صغرية كزبرة ناعمة

١/٢ كوب عصري ليمون
يمكنـك  الحـار  السـمك  لعشـاق 
الحـار املطحون  الفلفـل  إضافـة 

(الشطة)
٣ أكواب بقسماط

٢ بيضات
١/٢ كوب دقيق

طريقـة تحضـري السـمك الفيليه 
املقيل:

١- اخلطي جميع البهرات السابقة 
مع عصري الليمون جيدا.

٢- يف وعاء واسع، احرضي السمك 
الفيليـه ثـم اضيـف إليـه التتبيلة 
املعدة يف الخطوة السابقة. اتركيه 

مدة ال تقل عن ٣٠ دقيقة.
٣- بعـد أن تمـر املدة املحـددة، ال 

تنيس أن تتبعي أهـم خطوة وهي 
غمس السـمك يف الدقيـق أوال، ثم 

البيض وأخريا البقسماط.
٤- يف مقـالة واسـعة ضعي الزيت 

واتركيه حتى يسخن.
٥- اآلن ضعـي السـمك يف الزيـت 
السـاخن، ملـدة ال تقل عـن ٢ أو ٣ 

دقائق عىل كل وجه.
٦- بعـد أن يأخـذ السـمك الفيليه 

اللـون الذهبي، يمكنـك إزالته من 
الزيت.

املقـيل  السـمك  ولعشـاق   -٧
املقرمش، يمكنـك أن تقليل درجة 
حرارة النار، ولكن بعد أن يسـخن 

الزيت وتضعي السمك الفيليه.
٨- اآلن، يمكنك أن تقدمي السمك 
وتبهريهـم  أرستـك  إىل  الفيليـه 

بطعمه.
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قد ُتصاب املفروشـات بـالعفن، الذي 
املنّظفـات  ببعـض  الدرايـة  يتطلّـب 
القـادرة عـىل التخلّص منـه يف املنزل. 
ملحة عن املكوّنـات الفّعالة يف القضاء 
عـىل العفن عن أنسـجة األثـاث وعن 
يف  تدخـل  التـي  األخـرى  العنـارص 
تصميمـه، كمـا الخطـوات املتبعة يف 

االستخدام.
الخّل األبيض ُمضاد للتعّفن

الخّل األبيض ُمضاد للتعّفن والبكترييا 
عـىل  يحتـوي  الخـّل  ألن  الضـاّرة، 
خصائـص حمضّيـة، مـا يقيض عىل 
التلف الناتج عن الرطوبة الزائدة. تعّد 
الطريقـة املُفّضلة يف اسـتخدام الخّل، 
يف تخفيفـه عن طريق مزج مقدار من 

الخل بمقداٍر ُمسـاٍو من املـاء. ُيخترب 
املزيـج عـىل مـكان خفي من نسـيج 
قطعـة املفروشـات، للتأّكـد أن املزيج 
لن يتسّبب بتلف النسـيج. ثّم، ُتمسح 
املنطقة املتعّفنة، بوساطة اإلسفنجة، 
مـع عرصهـا وتبليلهـا مـراًرا، أثنـاء 
التنظيـف. بعـد إزالة العفن، ُيشـطف 
األثـاث بوسـاطة املـاء النظيـف، قبل 
إيـداع قطعـة األثـاث حّتـى تجـف يف 
الهواء الطلق، كما للتخلّص من رائحة 
الحذر  النّفاذة.املبّيـض: يجـب  الخـل 
يف اسـتخدام املُبّيـض، القاتـل الفّعال 
املبّيـض غـري قابـل  للفطريـات، ألن 
للمـزج بمنّظفـات أخـرى. ُيسـتخدم 
املبّيـض املُخّفـف باملـاء الدافـئ، عىل 

املنّجدة بأنسـجة بيضاء  املفروشـات 
املحلـول  يوضـع  والخشـب.  اللـون، 
عـىل املنطقـة املتـرضرة مـن األثاث، 
باستخدام إسفنجة أو فرشاة خشنة. 
ترتك قطعة األثاث حتى تجف يف الهواء 

الطلق بعد ذلك.
املُبّيض املُخّفف باملاء الدافئ ُمناسـب 
يف تنظيف املفروشات املنّجدة بأنسجة 
بيضـاء اللـون واملتعّفنةزيت شـجرة 
الشاي: هو مضاد طبيعي للفطرّيات؛ 
تمـزج ملعقتـان صغريتان مـن زيت 
شـجرة الشـاي، بكوبـني مـن املـاء. 
ُيصـّب املزيـج عـىل املنطقـة املتعّفنة 
من املفروشـات، ويـرتك، ألن املزيج ال 

يحتاج إىل الشطف.

زيت بذور الجريـب فروت: ُتضاف 20 
قطـرة مـن الزيـت املذكـور إىل كوبني 

من املاء، مـع رّش املزيج عىل املنطقة 
املتعّفنة من املفروشات.

فكرة أن يكون الشخص هو األفضل تسيطر عىل كثريين، سواء كان ذلك يف العمل 
أو يف البيت مع األطفال أو يف العالقة مع الزوجة أو الزوج، وال شـك أن حلم كل أم 
هو أن ترى أبناءها ناجحني دراسـًيا واجتماعًيا، وقد يدفعها هذا الحلم أحياًنا إىل 
الضغط عليهم، بل وعىل نفسـها أيًضا كي تسري األمور بشكل مثايل، وأن يبدو كل 
يشء رائًعا وكما ينبغي له، فنجد بعض األمهات يقسـون عىل أبنائهم يف الدراسـة 
ويـزدن عدد سـاعات املذاكرة، إىل جانـب حرمانهم من أوقـات فراغهم، بل ومن 
إجازاتهم األسـبوعية وتخصيصها ألمور ذات صلة بالدراسـة، ظًنا منهن أن ذلك 
سيجعل منهم أشخاص أفضل وُيزيد من تحصيلهم الدرايس.لكنهن ال ُيدركن أنهن 
بذلك يحرمن أطفالهن من حقهم يف ممارسة هوايتهم املفضلة وتفريغ طاقاتهم 
يف أنشـطة ورياضات مفيدة، قد ُتسـاعدهم عىل زيادة التحصيل وتنشيط الذهن، 
وجعلهم أشخاص أسـوياء يف املجتمع، وعىل العكس نجد بعض األمهات يفرضن 
عىل أبنائهم ممارسـة رياضات معينة دون غريها وإرهاقهم بتمرينات أسبوعية 
ال تحفزهم وال ُتفرغ طاقتهم ملجرد تحقيق رغباتهم الشخصية متجاهالت رغبة 
أطفالهـن وميولهـم، وهذا ما ُيسـميه البعض الهوس باملثاليـة أو بالدرجة األوىل 
دائًما.فاألمهـات واآلباء الذين يسـعون إىل املثالية يتوقعون الكمال من أنفسـهم 
ومن أبنائهم، ويشـعرون باليأس واإلحباط عند عدم تحقيق هذا الكمال، فالحياة 
عندهم ”إما الكمال أو الفشل املطلق“، فينظرون عىل أي إنجاز قام به الطفل عىل 
إنـه أمرًا غـري مهم، ألنه لم ُيلبي توقعاتهم، ويضخمـون أخطاء الطفل ما يجعله 
يكرب وداخله شـعور عميق بالفشل وضعف الثقة والذنب.واملثالية ال تقترص عىل 
الدراسـة والرياضـة، حيـث تبالغ بعض األمهـات يف االهتمام بمظهـر أطفالهم، 
وأنهـم يجب أن يظهـروا باملظهر الالئق من منظورها، ما يجعل الطفل يكرب وهو 
فاقد القدرة عىل تمييز اختيار ما هو أفضل له.وفيما ييل، بعض النصائح التي قد 
تساعد األمهات يف التغلب عىل املثالية:غريي نمط تفكريك فمن الطبيعي أال يصبح 
الجميـع متفوًقااعلمـي أن نجاحـك يف مهمة األمومة ال يعنـي أن يصبح صغارك 
كلهم متفوقني وال أطباء ومهندسـني وإنما أن يكونوا سـعداء صالحني ناجحني 
فيما يحبوندعي طفلك يكتشـف ذاته وشخصيته الحقيقية بدًال من االهتمام بما 
سـيجعله يبدو أفضـل، فاألطفال بحاجـة إىل اختبار قليل من املشـكالت وبعض 
املطبات يف الحياة كي يصبحوا أشخاص أسوياء ورائعني.استمتعي بقضاء بعض 
الوقت العفوي مع طفلك دون قيود أو قواعد.اجعيل طفلك يشعر بأهمية ما يقوم 
بـه وأثني عليه إذا فعـل أمرًا جيًدا حتى لو كان صغريًا.تقبيل أخطاء طفلك ودعيه 
يتعلـم من أخطائه بدًال من أن يخاف مـن ارتكابها.ال تعقدي مقارنات بينك وبني 
طفلك أو بينه وبني أحد من أقرانه. ال تضعي توقعات معينة لسـلوك الطفل حتى 
ال تشعري باإلحباط أو اليأس إذا لم يحقق تلك التوقعات، بل تعلمي كيف تتقبلني 
أي سـلوك مختلف ُيقـدم عليه طفلك.تذكري دائًمـا، أن املثالية والكمال يقضيان 

عىل اإلبداع عند طفلك وال ُينميان مهاراته.

يشـتكي حوايل %15 من سكان العالم 
مـن طنـني األذن، وهـي حالـة تجعل 
الشـخص يسـمع صوت رنـني، يكون 
مصدره األذن نفسـها وليس الوسـط 

املحيط.
والحالة ال تسبب إزعاجا للمصابني بها 
فحسـب، بل يمكـن أن يكون لها أيضا 
”تأثـري خطري“ عـىل الصحـة العقلية 
يف حـال اسـتمرت ملدة طويلـة، وغالبا 
ما تسـبب التوتـر أو االكتئاب، حيث ال 
يوجد حاليـا عالج لطنـني األذن لذلك، 
فإن إيجاد طريقة إلدارة هذه املشـكلة 
يمكن أن يسـاعد املاليني من الناس يف 

جميع أنحاء العالم“.
وكشـفت املجلة أن عـددا من الباحثني 
األذن  طنـني  دراسـاتهم،  يف  ربطـوا، 
بمجايل بحث للمسـاعدة عىل فهم هذه 
الحالـة الصحية، وهما النوم ونشـاط 
الدماغ.النـوم ونشـاط الدمـاغ وطنني 
األذنويتعـرض العديد من األشـخاص، 
املصابـني بطنـني األذن، الضطرابـات 

النوم والذعر اللييل، وفّرست املجلة هذا 
األمر باملراحل املتعـددة التي تمر منها 
أجسـامنا خالل النوم.فمـن أهم هذه 
املراحل، ما يعـرف بـ“النوم العميق“، 
والذي يعتقد أنه األكثر إفادة لإلنسـان 
خالل هـذه املرحلة، يتحـرك الدماغ يف 
”موجـات“ مختلفـة، ممـا يـؤدي إىل 
تنشـيط مناطق كبرية فيـه (مثل تلك 
املرتبطة بالذاكرة ومعالجة األصوات، و 
ُيعتقد أن النوم البطيئ يسـمح للخاليا 
العصبية يف الدماغ (الخاليا املتخصصة 
يف إرسال واستقبال املعلومات) بالتعايف 
مـن ”التمزق اليومي“ وبمنح الجسـم 
املزيد من الراحة والقدرة عىل تحسـني 
”سـاينس  الذاكرة.ووجـدت  وظائـف 
ألـريت“ أن املوجات يف الدماغ ال تتحرك 
يف كل املناطق بنفس القدر، مشـرية إىل 
أنها تكون يف بعـض األحيان ”مفرطة 
النشـاط“ أثناء النوم البطيء، وهو ما 
يـؤدي إىل اضطرابـات النوم.”التالعب 
بالنوم“تتغـري شـدة الطنـني من حني 

آلخر، ويف هذا الصدد قال الباحثون إنه 
يمكن ”التالعب بالنوم“ لتحسني قدرة 
املرىض عىل التعامل مع الطنني.وذكروا 

أنه يمكن تقليـل اضطرابات النوم من 
خالل التحكم يف نشاط موجات الدماغ، 
مشـريين إىل أن األبحـاث املسـتقبلية 

يجب أن تتتبـع كل مرحلة من مراحل 
النـوم بالتزامـن مع نشـاط الطنني يف 

الدماغ.
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ليـس غريباً التعرض لسـخرية 
اآلخرين، وهـو ما يحدث بطرق 
متنوعـة وألسـباب مختلفـة.. 
ويمكن هذا االختبار أن يسـاعد 
كل من يخوضـه عىل معرفة لم 
يسـخر املحيـط مـن صفات يف 
شـخصيته مثل طيبته أو كرمه 
أو تضحيتـه... وما يجب القيام 
بـه هو تحديـد الشـخص الذي 

يحتاج أوالً إىل املساعدة.
الرقم 1

إذا رأيـت أن الرقـم 1 يحتاج إىل 
املسـاعدة أكثر من غـريه، فهذا 

يشـري إىل أّنك تتسـمني باألخالق 
الرفيعـة والتهذيب. كما يدل عىل 
أّنك ال تتخلني عن الكثري من القيم 
مثل احـرتام العـادات والتقاليد. 
لكن بعض األشـخاص املحيطني 
بـك ال يرون يف هذا أمـراً إيجابياً، 
بـل يسـخرون مـن ذلـك. فهـم 
التهذيـب وااللتزام  أن  يعتـربون 
بالقواعـد ضعف. ولهـذا األفضل 
أن تبتعدي عنهم ألّنك لن تتمكني 
من إصالحهـم أو تغيري نظرتهم 

إىل الحياة. وحاويل دائماً التواصل 
مع أشخاص يمتلكون مفاهيمك 
وقيمك نفسها. فال شّك يف أن هذا 

سيشعرك باالرتياح.
الرقم 2

إذا كان الرقم 2 هو من يحتاج إىل 
املساعدة أوالً بنظرك، فهذا يشري 
وتتعاطفـني  حساسـة  أّنـك  إىل 
اإلنسـانية  الحـاالت  كل  مـع 
التـي يشـهدها محيطـك. إال أن 
عاطفتـك تثـري سـخرية بعـض 
األشخاص. والسـبب أنهم يرون 

فيها التزاماً مبالغاً فيه بالقضايا 
العامـة. ورغم هـذا ال ترتاجعي 
بل امض قدماً عـىل طريق مد يد 
العـون ملن يحتـاج إىل ذلك وكلما 
اسـتطعت. ويف املقابل ال تهتمي 
أن  دائمـاً  وتذكـري  للسـخرية 
الناس ينقسـمون بـني إيجابيني 

وسلبيني.
الرقم 3

يف حال وقع اختيـارك عىل الرقم 
3، فأنت تحبني التضحية من أجل 
املقريبـن منك حتى  األشـخاص 

أّنـك تنسـني االهتمام بشـؤونك 
الخاصة. ولهذا قد يسخر بعضهم 
من إهمالك لشكلك مثالً متناسني 
قدرتـك الكبـرية عـىل التضحية. 
وهذا ما يشـعرك بالغبن والظلم. 
إذاً تعلمي من تلك السخرية درساً 
مفيداً. حاويل أن تحققي التوزان 
بني العناية بشؤون املحيط وبني 

حياتك الخاصة. فهذا أفضل.  
الرقم 4

إذا كان الرقـم 4 هـو من يحتاج 
غـريه  مـن  أكثـر  املسـاعدة  إىل 
برأيـك، فاعلمـي أّن التفاؤل هو 
أبـرز صفاتـك. فأنـت ال تتخلني 
عن ابتسامتك ونظرتك اإليجابية 
حتـى يف األوقات الصعبـة. إال أن 
بعض األشـخاص يسخرون من 
هـذه الصفة. فهـم يـرون فيها 
بعـداً عـن الواقعية. بـل إنها قد 
تدفعهم إىل الشعور بالغرية منك. 
ورغم هـذا ال تكرتثـي وحافظي 
عليها ألنها تسـاعدك عىل التقدم 
اإلحبـاط  مـن  أكثـر  األمـام  إىل 

والشكوى والتشاؤم.    
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غزل عراقي
ـــــــبيك اش ــرف  وأع ــك  أعرفـ ــآ  م ــن  لتض
ــآري ج ــآب  ب ــدك  وتــــ ــي  يـم ــن  م ــر  تـــم
ــآي ويـــــ ــد  وأتـــعآنــــ ــذر  ع ــك  وأدورل
ــك كآلم كل  ـــــولف  تس ــن  م ــــــــمع  وأس
ــريك أش ــي  ابروح ــي  حيـآتــ ــآ  يـ ــآدي  تــنـ
ــك غرآم ــي  فـ ــل  تــمثـــــ ــن  مـ ــآرع  وبــــ
ـــــآس األحس ــدوم  مع ــب  مآيـحـ ــك  كلـبـــ
ــــــــــهآمك س ــــــددلك  تس ــك  مصـــلحتـ
ــآي ويــ ـــــي  وتـقس ــي  ابــروح ــك  خلـيـتـ
ــــــــــآمك احـتـش ــود  مفق ــــــوه  وللمايس
ــوم يـــ ــرح  تـنـج ــن  وأخـافـ ــك  وأحتـــرم
ــك احترآم ــآر  صـ ــر  صـف ــري  غـيـ ــم  ويــ
ــوم ابـيـ ــص  ومآتـرخ ــآل  بالغ ـــــومك  وأس
ـــآمك س ــص  وبرخ ــن  ثـم ــآل  ابـ ــري  وغـيـ
ـــــآك أنس ــد  رآيـ ــدك  بــع ــه  عل ـــــآعدني  س
ــك خصــــآم ـــــــــــل  أتـوس ــوم  اليـ ــه  آنــ
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وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغرية ، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

خـذ حذرك، ألنك ربما تتعـرض ملوقف صعب جدا 
مع الحبيب هذا اليوم. هناك شـخص ما يشـجعك 
عىل تعزيز ثقتك يف نفسك والتعامل بجدية مع الحبيب 
وشـخص آخر يدفعك لالقرتاب منه. فكر قبل اتخاذ أي 

خطوة حتى تتجنب املواجهة.

تركـز عىل قضيـة واحدة فقط اليـوم. ترفض 
أن تسـرتيح حتى تصل إىل مـا تريد. ربما تحاول 
الوصـول إىل مكان ما أو إىل شـخص ما ليسـاعدك. 
حتى تحقق هدفك البد من بذل املزيد من الجهد فالكفاح 

هو رس النجاح.

سيتحسـن مزاجـك اليـوم فاملشـاريع املهنية 
الخاصـة بـك سـتؤتي ثمارهـا قريبـا. تشـعر 
باالطمئنـان والراحـة ولذلك سـتبادر بوضع بعض 
الخطـط الجديـدة بـكل شـجاعة. إذا واصلـت عملـك 
بكل شـجاعة خالل األيـام املقبلة، سـتنجح يف تحقيق 

أهدافك.

إذا شعرت اليوم أنك غري راض عن نفسك وعما 
أحرزته خالل األيام املاضية، فحاول أن تسـتغل 
هـذا اليوم لتصحيح مسـارك وللرتكيز عىل أهدافك. 
هل تشـعر بأنك حياتك العاطفية غري ناجحة؟ عليك أن 

تهتم بها أيضا وتوضح موقفك للحبيب.

يـزورك اليـوم شـخص مهـم جـدا ويطلـب 
مسـاعدتك يف أمر مـا. تمر بأوقـات صعبة هذا 
اليوم بسـبب مشـاكل عائلية. يجب ان تفصل بني 
مشـاكلك وعملك حتى ال تؤثر عىل مكانتك يف املستقبل. 
انـت متفائل جدا وال تخاف من األعمال الشـاقة. اهتم 

بعملك واسعد نفسك ومن حولك.

هناك ما يعوقك عـن التقدم تجاه أهدافك، فال تيأس 
أو تتوقع تلقي املواسـاة من أي شـخص. احشد قوتك 
واستمر يف تحقيق أحالمك، حتى وإن كان البد من تغيريها 
بعـض اليشء. ال تترصف بترسع وحافظ عىل طاقتك. انظر إىل 
هذه املشـكلة كمهمـة أخرى يجب إنجازها، وثـق أنه لن يقف 

أمامك أي يشء.

ربمـا تقرراليوم اسـتضافة بعض األشـخاص 
أو ربمـا تقيم حفـال يف منزلك وتدعـو مجموعة 
مـن األصدقاء لحضور هـذا الحفل. توقـع أن يلبي 
الجميـع دعوتك ولذلك اسـتعد السـتقبالهم. سـتكون 
مناسـبة سـعيدة جدا وربمـا تتعلم أمـورا جديدة من 

هؤالء الضيوف.

كـن يقظـا فاألمور متوتـرة اليوم. وكـن ثابتا 
وقويا عند التحدث مع اآلخرين. كن حذرا وال داع 
للعنف. ال تستسـلم لرغباتك وتتشاجر مع اآلخرين. 
كن قويا حتى ال يستهان بك وال تسمح ألحد أن يقهرك 

أو يفرض سيطرته عليك.

تسـعد اليوم بجلوسـك وحديثك مع من تحب، 
وال شك يف ذلك، ولكن من الرضوري جدا مشاركة 
اآلخرين يف بعض األنشطة. من املفضل جدا اليوم أن 
تسـاعد أحد األصدقاء أو الزمـالء يف بعض املرشوعات. 
العمل مـع فريق أو مجموعة أو يف جمعية خريية يعزز 

ثقتك يف نفسك.

هل قمت برتتيب منزلـك خالل األيام املاضية؟ 
إذا كنـت قـد رتبته بالفعـل، فيجب عليـك اليوم 
أن تبدأ بالتشـاور مع أفـراد األرسة يف بعض األمور 
والقضايـا املهمـة. قمـت بحـل العديد من املشـاكل يف 
حياتـك أمس، وتشـعر اليوم أنك تدخـل مرحلة جديدة 

فهل أنت مستعد؟

أقبل عىل الحياة وال تكن سلبيا حتى إن شعرت 
يف البدايـة بامللـل واليـأس. ربما تراقب بنفسـك 
عقارب الساعة اليوم من شدة امللل. تشعر أن الوقت 
يمر ولكن يف الحقيقة ربما يمر ببطء شـديد. حاول أن 

تؤجل أي مهمة للغد حتى تصبح عىل ما يرام.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

فـرص غـري متوقعة وغـري عادية لتطويـر حياتك 
املهنية. ربمـا يخربك أحد الزمـالء ببعض التفاصيل 
واملعلومات القيمة التي تجعلك تفكر من جديد يف تطوير 
مهاراتـك وتحسـني أدائك. يتصـل بك العديد من األشـخاص 
ومنهـم من يبلغـك باألخبار السـارة. هذه األخبار سـتجعل 

يومك سعيدا وستغري مزاجك إىل األفضل.

822 - عبـد الرحمـن بن محمد بـن عبد الله 
يتوىل الحكـم يف األندلس بعد وفاة جده األمري 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.
1040 - السـلطان السـلجوقي طغـرل بـك 
ينترص عىل جيـش الدولة الغزنوية يف معركة 
داندقـان ويسـتويل عـىل خراسـان ويجـرب 
الغزنويني عىل االعرتاف بالدولة السـلجوقية 

كأكرب وأقوى دولة يف املنطقة.
1533 - اإلعالن عن إلغاء وبطالن زواج هنري 

الثامن ملك إنجلرتا من كاترين أراغون.
1908 - دخـول مدينة بريدة تحت حكم ملك 

السعودية عبد العزيز آل سعود.
1911 - الرئيـس ويليام هـوارد تافت يفتتح 
مكتبـة نيويـورك العامة، وهـو أضخم بناء 

رخامي تم بناءه يف مدينة نيويورك.
1915 - إيطاليا تعلن الحرب عىل أملانيا وتنظم 
إىل الحلفـاء وذلـك بعـد إعـالن اإلمرباطورية 

النمسـاوية املجريـة الحـرب عليهـا وذلك يف 
الحرب العاملية األوىل.

1918 - كوسـتاريكا تعلن الحرب عىل أملانيا 
وذلك أثناء الحرب العاملية األوىل.

1926 - إعـالن قيـام الجمهوريـة اللبنانيـة 
وذلك بعد إقرار مجلس املمثلني للدستور.

1933 - التونسيون يحتجون عىل قرار املقيم 
العام الفرنيس بإقامة مقربة عامة للمسلمني 

واملسيحيني.
1949 - اإلعـالن عـن قيام جمهوريـة أملانيا 

االتحادية.
1960 - رئيـس وزراء إرسائيـل دافيـد بـن 
غوريـون يعلن عـن اعتقـال النـازي أدولف 

أيخمان.
1967 - الرئيـس املـرصي جمال عبد النارص 
يعلـن إغـالق خليج العقبـة يف وجـه املالحة 
اإلرسائيلية، وكان هذا اإلغالق سبًبا يف نشوب 

حرب 1967.
1989 - بـدء أعمـال مؤتمـر القمـة العربية 
السابع عرش يف الدار البيضاء والذي حرضته 

مرص ألول مرة بعد املقاطعة العربية.
2001 - فـوز نـادي بايـرن ميونـخ األملاني 
بدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة يف تاريخه 
بفوزه عىل نادي فالنسـيا اإلسـباني بركالت 

الرتجيح.
2009 -اإلعـالن عـن انتحـار رئيـس كوريا 

الجنوبية السابق روه مو هيون.
2012 - بـدء عمليـة التصويـت يف انتخابات 
الرئاسة املرصية، وهي االنتخابات األوىل بعد 
ثورة 25 يناير وسـقوط نظام محمد حسني 

مبارك.
2018 - فـوز رئيس مجلس الُنـوَّاب الُلبناني 
ٍة سادسة بعد أن نال  نبيه برِّي ِبواليٍة رئاسـيَّ

98 صوًتا نيابيًّا من أصل 128.

-هـل تعلـم أن القـدس تـم احتاللها عىل 
مدى التاريخ 24 مرة.

-هـل تعلـم أن طـول األمعـاء الدقيقة يف 
جسم اإلنسان يصل ما بني 23-22 قدماً، 
بينما ال يتجاوز طـول األمعاء الغليظة 5 

أقدام.
-هل تعلم أن الرسعة التي تدور بها األرض 
حـول الشـمس تعـادل ثمانيـة أضعاف 
الرسعة التي تغـادر بها الرصاصة فوهة 

البندقية.
-هـل تعلم أن طبيب أسـنان قام باخرتاع 

الكـريس الكهربائـي الـذي يسـتخدم يف 
اإلعدام.

-هـل تعلم أن قلب اإلنسـان ينبض حوايل 
115.000 مرة يومياَ.

-هل تعلـم ان أبرد منطقة يف العالم هي : 
منطقة وسط سيبرييا بآسيا وتبلغ درجة 

برودتها 70 درجة تحت الصفر
-هل تعلـم ان البحر األسـود من الطائرة 

يبدو عىل شكل رأس جمل
-هـل تعلـم اناٍيطاليـا تبدو مـن الطائرة 
عىل شـكل حذاء ويوجد يف اٍيطاليا 1000 

جزيرة
-هـل تعلم ان أكرب مدينـة يف العالم هي : 

مدينة طوكيو يف اليابان
-هـل تعلـم انـه كلمـا زاد معـدل ذكاء 

الشخص كلما كثرت احالمه .
-هـل تعلـم ان املـرأة املتوسـطة الطـول 
أقرص من الرجل املتوسـط الطول بنحو 5 

بوصات.
-هل تعلم ان االصبـع الكبري يحتوى عىل 
عظمتـني ىف حـني تحتوي بقيـة االصابع 

عىل ثالث عظمات .

من يحتاج إلى المساعدة أوال.. اإلجابة تكشف لماذا يسخر بعضهم منك؟
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa
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أفقي

1.إلهـة الحـب والجمال 
عند اليونان.

2.متشـابهان - شخص 
ثقيل الظـل يتدخل فيما 

ال يعنيه.
3.وعاء - خـط حقيقي 
أو وهمـي يسـري عليـه 

السائرون.
4.تخـزن عليه االشـياء 
 - يشء  عمـل  يف  أبـدأ   -
منحنـى  أو  مسـتقيم 

بالقلم.
5.من ايطاليا (معكوسة) 

- شاب قوي.
املرصيـة  األفـالم  6.يف 
البهـوات  مـن  أصبـح 
الراحـل  الـدور  ولعـب 

احمد زكي.
7.فم - اله الشـمس عند 
قدمـاء املرصيـني - أراد 

وطلب.
8.مـن اسـماء األسـد - 
غصبه عىل قبول أو عمل 

يشء.
9.مـن األطـراف - مـن 

رشوط الحج والعمرة.
10.ثمرة تحتاج إىل سنة 

كاملة لتنضج.

رأيس
مـن  قريـب  1.كوكـب 

األرض - ظلم وهوان.
 - شـعبية  2.أكلـة 

شخص واحد.
3.أهـرب وأتـوارى عن 

األنظار كالثعلب.
وحـدة   - 4.خفـاش 
قياس الطاقة الكهربية 

(مبعثرة).
االيطـايل  5.ليونـاردو 
رسام املوناليزا - أشكال 
أو إشـارات معـربة عن 

معان معينة.
للتفسـري  6.تسـتخدم 
أثنـاء  والسـتطراد 
الكالم - مرتبـة معينة 
يف العـدد مـن 1 اىل 5 - 

متشابهان.
7.يعكس الضوء فيربق 
لتأمـني  يسـتخدم   -

املمتلكات ضد الرسقة
8.ذكـر املاعز - متخلق 
بأخالق إنسـانية عالية 

ويجيد الكر والفر.
9.امتحان.

10. أضخـم رشيـان يف 
مـن   - االنسـان  قلـب 

اسماء األسد.

NNNÒ5«Î@Úó”
الوطن الحر الذي ال يحكمه الجهلة

 سـمع أحـد السـالطني بأن يف 
السـوق جارية سعرها يتجاوز 
فأرسـل  جاريـة!   100 سـعر 
السـلطان يسـتقدمها لريى ما 
يميزهـا عن سـواها؟! فوقفت 
أمامه وشموخها لم يعهده من 
..فسـألها  األخريات  الجـواري 

ملاذا سعرك غايل يا فتاة؟!
أجابت ألني أتميز بالذكاء.!

وقـال  فضولـه  كالمهـا  أثـار 
سأسألك لو أجبتي أعتقتك ولو 

لم تجيبي قتلتك؟!
ما هو أجمـل ثوب وأطيب ريح 
وأشـهى طعـام وأنعـم فراش 

وأجمل بلد؟!
املوجودين  إىل  الجاريـة  التفتت 
وقالت حرضوا يل متاعاا وفرس 
فإنـي مغادرٌة هـذا القرص وأنا 

ُحرة .!
أمـا أجمل ثـوب فهـو قميص 

الفقـري الوحيـد الـذي اليملـك 
غريه فأنه يراه مناسـباً للشتاء 

والصيف.
أما أطيـب ريح فهي رائحة األم 
حتى لـو كانت نافخـة النار يف 

حمام السوق.
أما أشـهى طعام مـا كان عىل 
الخبـز  يـرى  فالجائـع  جـوع 

اليابس لذيذ.
أما أنعـم فراش مـا نمت عليه 
وبالـك مرتـاح فلو كنـت ظاملا 
لرأيت فراش الذهب شـوكا من 

تحتك.
البـاب فناداهـا  سـارت نحـو 
السـلطان لـم تجيبـي سـؤايل 

األخري؟!
التفتـت وقالـت : أجمل بلد هو 
الوطـن الحـر الـذي ال يحكمه 

الجهلة.
أجادت الجواب فنالت حريتها.
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كشفت نجمة تلفزيون الواقع األمريكية، 
“تهديدات  تلقيها  عن  كارداشيان،  كيم 
رجل  قبل  من  الربيد  يف  بالقتل”  متعددة 
ام  “تي  موقع  مطلًقاً.وذكر  تقابله  لم 
محامي  أن  باملشاهري  املختص  زد” 

كارداشيان “شون هويل” تقدم للمحكمة 
بطلب للحصول عىل أمر تقييدي بعد أن 
بدأ رجل يف إرسال رسائل تهديد إىل منزل 
النجمة وعناوين عملها.ويف ذات السياق، 
إىل  الربيطانية  “مرتو”  صحيفة  أشارت 

أن الرسائل التي بلغ مجموعها أكثر من 
بالقتل  تهديدات  تضمنت   ، رسالة   ٨٠
فيما  األربعة،  كارداشيان وأطفالها  ضد 
تضمنت  الرسائل  أن  النجمة  كشفت 

أيضا “إشارات جنسية مزعجة عنها“.

الفنان  بعودة  إعالم  وسائل  أفادت 
املرصي عادل إمام  إىل السينما مجددا، 
له  التحضري  يتم  فني  عمل  خالل  من 

حاليا.
عادل،  سيجمع  العمل  أن  وأضافت 
الواد   “ بعنوان   ، إمام  محمد  بنجله 

وأبوه ”.
العام  خالل  الفيلم  تصوير  وسيتم 
الحايل ليكون جاهزا للعرض مع العام 

الجديد.

مي  الكويتية،  اإلعالمية  أعلنت 
وعودة  صلحها  خرب  العيدان، 
الفنانة  مع  مجاريها  إىل  املياه 
عرب  وذلك  رياض،  رحمة  العراقية 
يوتيوب. يف  الخاصة  صفحتها 

مع  تحدثت  أنها  العيدان  ورصحت 
إغمائها  حول  الهاتف  عرب  رحمة 
مي  وإرسال  االحتفاالت  إحدى  يف 
مو  لتطمنئ.وقالت:»لو  لها  رسالة 
يغمى  لو  يعني  عندي  عزيزة  أنت 

أنا شكو».  يغمى عليك  ما  أو  عليك 
تعني  رحمه  أن  بحديثها  ووضحت 
إغمائها  عند  بالقلق  وشعرت  لها 
وأرادت أن تطمنئ من خالل إرسال 
رحمة  وقالت:»  عليها.  الرسالة، 
عليك  أغنى  ملا  بخاطري  شلت  أنا 
عليك  اتصلت  أنا  حفلة  أو  إڤنت  ب 
عليك»،  اطمنئ  أبي  مسج  ودزيتلك 
لديها  رحمة  أن  اإلعالمية  وذكرت 
أهل وأصدقاء ليطمئنوا عليها ولكن 

تعتربها شخصا عزيزا ولم تستطع 
أنها  الحدث.وأضافت  تتالىش  أن 
أختها  وتعتربها  الخري  لها  تتمنى 
لم  أنها  العيدان  وبينت  الصغرية. 
تكن لديها مشكلة كبرية مع رحمة 
رياض وإنما اتخذت موقفا تجاهها، 
كنت  زعالنة…  كنت  ما  وقالت:»أنا 
وأشارت  خاطري».  عىل  ماخذه 
من  تريده  الذي  ما  أنها  مستنكرة 
حتى  كلمات  تكتب  ال  فهي  رحمة 

تغنيها رحمة وال لديها لحن تطالب 
رحمة بأدائه وال تريد إخراج فيديو 

كليب لها، فاألمور أبسط من ذلك.
وكانت قد قالت العيدان يف برنامجها 
لم  رياض  حساب:»رحمة  «كشف 
قمت  ولهذا  تقدرني  ولم  تحرتمني 
ملزمة  ولست  متابعتها  بإلغاء 
الدنيا  عيل،ّ  تكربت  إذا  بمتابعتها 
رحمة  خلق  اليل  واحد  عىل  تقف  ال 

رياض يخلق غريها».

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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ابتكـر خـرباء رشكـة ”روس تيـخ“ 
املنشـآت  لحمايـة  محمـوال  رادارا 
واألماكـن  التحتيـة  للبنـى  املهمـة 
املهمة من الطائرات املسرية.ويشـري 
املكتب اإلعالمي للرشكة، إىل أن ”هذا 
الطائرات  اكتشـاف  الـرادار يمكنـه 
املسـرية الصغـرية الحجـم عـىل بعد 
أكثر مـن 1000 مرت، وعىل ارتفاعات 
منخفضة أيضا. يبلـغ وزن الرادار 5 
كيلوغرامات ويمكن حمله ونقله من 
مكان إىل آخر“.ووفقا للخرباء، يعمل 
هذا الرادار بمبدأ تأثري دوبلر ومعالجة 
إشارات األجسام املتحركة أو أجزائها 

املتحركة، مثل مـراوح الطائرات من 
دون طيار يف وضع التحويم. كما أنه 
”قادر عىل رصد سـيارة عىل مسافة 
تزيد عن عـرشة كيلومرتات“.ويقول 
أندريـه كوموغورتسـيف، مدير عام 
مصنـع ريبينسـك إلنتـاج األجهزة، 
الـرادار  لهـذا  الرئيسـية  ”املهمـة 
املحمـول، هـي البحث عـن األهداف 
الجويـة الصغـرية والتـي تحلق عىل 
ارتفاعات منخفضـة، وكذلك أنظمة 
الروبوتـات األرضيـة. ويمكـن لهـذا 
الـرادار متابعـة 32 هدفـا يف نفـس 

الوقت“.

طـور باحثـون يف جامعة “ليمريك” األيرلندية مادة جديدة تشـبه “اإلسـفنج” 
يمكنهـا امتصاص البنزين السـام من الهـواء امللوث.وقال الباحثـون إن املادة 
املبتكرة قـادرة عىل التقاط حتى كميات ضئيلة من البنزين السـام من الهواء، 
وتستخدم طاقة أقل بشكل حاسم من املواد املوجودة للقيام بذلك. وأضاف فريق 
البحث أن “املادة املسـامية” الجديدة – التي تشبه اإلسفنج – “يمكن أن تحدث 
ثـورة يف البحث عـن هواء نظيف ولهـا تأثري كبري يف املعركة ضـد تغري املناخ”.

بـدوره، قال الربوفيسـور مايكل زاوروتكو، الباحث يف الهندسـة الكريسـتالية 
وقائـد فريق البحث، إنه تـم تطوير عائلة من “املواد املسـامية” اللتقاط بخار 
البنزين من الهـواء امللوث وإنتاج تيار هواء نظيف لفرتة عمل طويلة.”وأضاف 
زاوروتكـو: “يمكـن تجديـد هـذه املـواد بسـهولة تحت حـرارة معتدلـة، مما 
يجعلهـا مرشـحة لتنقية الهواء ومعالجة البيئة، يمكن ملوادنا أن تعمل بشـكل 
أفضل يف كل من الحساسـية ووقـت العمل مقارنة باملـواد التقليدية.”وأوضح 
الباحثـون أن املركبـات العضوية املتطايـرة (VOCs)، بما يف ذلـك البنزين، هي 
فئة من امللوثات السـامة التي تسـبب مشـاكل بيئية وصحية شديدة.وأشاروا 
إىل أن تطويـر تقنيـات إلزالة البنزين من الهواء برتكيـزات ضئيلة والقيام بذلك 
باستخدام طاقة منخفضة يمثالن تحديني لم يتم التغلب عليهما حتى اآلن قبل 
الكشف عن التجربة الجديدة.وطور فريق البحث األيرلندي – بمساهمة صينية 
أيضاً والذي نرشت نتائجه يف مجلة “Nature Materials” – “املادة املسـامية” 
الجديـدة التي لها صلة قوية بالبنزين لدرجة أنهـا تلتقط جزيئات صغرية جداً 
من املادة الكيميائية السامة.ووفقاً للباحثني، تشبه املادة “الجبن السويرسي” 
ألنها مليئة بالثقوب التي تكمن مسـؤوليتها يف اجتـذاب جزيئات البنزين.ومن 
حيـث الطاقة، ونظرًا ألن عملية االلتقاط تعتمد عىل الرتابط الفيزيائي بدالً من 
الرتابط الكيميائـي، قال الفريق إن بصمة الطاقة لاللتقاط واإلطالق أقل بكثري 

من األجيال السابقة من املواد.
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ملسـتخدميه  انسـتجرام  يسـمح 
التعليقـات  مـن  مؤقًتـا  بالحـد 
والرسـائل غـري املرغـوب فيها من 
الحسـابات األخـرى، وقـد يكـون 
هذان الحسابان إما قد بدأ متابعتك 
يف األسبوع املايض أو ال يتابعك عىل 
اإلطـالق، حيـث يقول انسـتجرام 
إن هذه امليزة مفيدة عندما يشـعر 
املسـتخدم بأنه يتعرض للمضايقة 
عرب اإلنرتنت.ويف البداية ، يمكن أن 
تصل فرتة الحد إىل أربعة أسـابيع ، 
ولكن إذا لـزم األمر يمكن تمديدها 
لفرتة طويلة كما يريد املرء، وأيًضا 
، تجدر اإلشـارة إىل أن الحسـابات 
التي يختـار املرء تقييدهـا ال يزال 
التعليق عىل منشوراتها.  بإمكانها 
ومـع ذلـك ، سـيتم إخفـاء هـذه 
التعليقـات مـا لـم يوافـق عليهـا 
املسـتخدم، وباملثـل ، سـيتم أيًضا 
إخفاء الرسـائل املرسـلة بواسطة 
هذه الحسابات املحدودة، وسيكون 
لدى املسـتخدمني خيار إما تجاهل 
التعليقـات  هـذه  مراجعـة  أو 
خطـوة  دليـل  وإليـك  والرسـائل، 
بخطوة حول كيفية تقييد اآلخرين 

مؤقًتا من التعليق عىل مشـاركاتك 
عىل انستجرام:

 1. اذهـب إىل انسـتجرام واضغـط 
عىل ملـف التعريف أو صورة ملفك 

الشخيص
2. اضغط عـىل املزيد من الخيارات 
يف الجزء العلوي األيرس ، ثم اضغط 

عىل اإلعدادات.
3. اضغـط عـىل الخصوصيـة ، ثم 

اضغط عىل الحدود.
4. اآلن ، انقر فوق متابعة يف الجزء 

السفيل.
5. يتم تشـغيل الحسـابات التي ال 
تتابعـك واملتابعـني الجـدد تلقائًيا 
، إذا كنـت ال تريـد تقييـد أحد هذه 
األنواع من الحسابات ، فانقر فوق 

تشغيل إليقاف تشغيله.
6. يمكنـك أيًضـا اختيـار الوقـت 
الـذي تريد فيـه تقييـد التعليقات 
غري املرغـوب فيها. للقيـام بذلك ، 
انقـر فوق تحديد لـ وانتقل إىل عدد 
األيـام أو األسـابيع التـي ترغب يف 
تقييد التعليقات والرسائل لها ، ثم 
انقر فوق تعيـني تذكري. انقر فوق 

تشغيل للتأكيد.
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حجارة  أو  اسفلت  من  أكثر  ليس  بعضها  تتشابه،  ال  الشوارع 
وضجيج  مرورية،  وعالمات  للمارة  وأرصفة  بعناية،  مرصوفة 
التي  الشوارع  أن  غري  ذاكرة،  وال  تاريخ  وال  روح  بال  مركبات، 
وجدان  يف  تبقى  والزمان،  املكان  بروح  وتنبض  وتحيا  تتنفس 
والالمباالة،  لإلهمال  تعرضت  وان  الجمعية،  وذاكرتهم  الناس 
وفقدت الكثري من معاملها وأبنيتها، وجار عليها الزمان، ودارت 
بغداد هو مثال  الرشيد يف  القاسية.. شارع  األيام دورتها  عليها 
حي عىل املكان حني يتحول إىل وجدان، وتتحول الِعمارة الرتاثية، 
واملحالت السكنية عىل جانبيه، إىل ذكرى وروح حارضة تمتد من 
الفجر،  ينام حتى مطلع  الشارع ال  إىل جيل، يوم كان هذا  جيل 
أدبية  بمنتديات  أشبه  كانت  التي  مقاهيه  يرتادون  والناس 
وثقافية، أو يتبضعون من أسواقه التي تعرض مختلف املاركات 
عائلية  أوقاتاً  يقضون  أو  طبيب،  عيادة  يراجعون  أو  الفاخرة، 
ممتعة يف دار سينما أو قاعة مرسح. وقد صدرت عن هذا الشارع 
والروايات  القصص  من  العرشات  وُكتبت  املؤلفات،  من  العديد 
ميزة  أن  إال  ووثائقية،  سينمائية  أفالم  إىل  بعضها  َتحَول  التي 
كتاب «رحلة يف ذاكرة شارع الرشيد» للكاتب والباحث املغرتب يف 
الواليات املتحدة، سعدون الجنابي، أن مؤلفه ولد وعاش طفولته 
وفتوته وشبابه يف منطقة مجاورة لشارع الرشيد، وبقي عاشقاً 
بقيت  الشارع  بهذا  املرتبطة  الذكريات  من  ذكرى  لكل  متيماً 
تتملمُل يف ذاكرته وروحه مثل وميٍض ال يخبو يف ظلمة األعماق.. 
ولد الجنابي يف منطقة املرَبعة العام ١٩٤٧، وولد يف العام نفسه 
أم  ابن  يهودي، وموفق  ابن سليمان، وهو  داود  ابن جرياننا   »  :
تلميح  ذلك  ويف  مسيحيان».  وهما  زكريا،  ابن  وبولص  نارص 
واشارة يف غاية الوضوح إىل تماسك النسيج االجتماعي البغدادي، 
والطائفية،  والدينية  الِعرقية  االختالفات  عن  واملتسامي  املَُنزه 
وهكذا كان األمر يف جميع مدن العراق : «كنا نحتفل بأعياد كل 
صديق برصف النظر عن دينه وطائفته». ومن املثري لالهتمام أن 
هذا الشارع يقع بني بابني، هما باب املعظم من الشمال، وباب 
الرشقي من الجنوب، ويمتد إىل مسافة أربعة كيلومرتات، ويقطع 
والجمهورية،  السنك،  األحرار،  الشهداء،  جسور:  أربعة  الشارع 
وتقع عىل امتداد الشارع أربعة جوامع كبرية : األحمدية، والحيدر 
أسواق  أربعة  ويضم  باشا،  وحسني  عيل،  سلطان  وسيد  خانة، 
تاريخية : الهرج، الرساي، الصفافري، والشورجة، وعىل امتداده 
والزراعي،  الرشيد،  املركزي،  الرافدين،   : كربى  بنوك  أربعة  تقع 
ومن املفارقات أن باص نقل الركاب الذي يخرتق الشارع ذهاباً 
العامة رقم « ٤ «، وبذلك  الركاب  وإياباً هو باص مصلحة نقل 
شارع  بني  تربط  وغريبة  وطريفة  ذكية  اشارة  الجنابي  يلتقط 
العبايس  الخليفة  أن  التاريخ  أربعة، ويزيدها من  الرشيد والرقم 
مرات،  أربع  تزوج  باسمه  الشارع  سمي  الذي  الرشيد  هارون 

ورزق بأربعة أوالد : األمني واملأمون واملعتمد واملعتصم بالله ! .
وسوق  الحكومة،  ومقرات  امللوك  سكن  عىل  الجنابي  ويعرج 
هرج، ومقاهي الشعراء واألدباء مثل الزهاوي، وحسن عجمي، 
والشاهبندر، والربملان، وهنا أيضاً « رشبت زبيب حجي زبالة « 
الشهري الذي افتتح عام ١٩٠٠ ومن رواده ملوك ورؤساء وكبار 
الشخصيات، وافران كعك السيد، وكان من زبائنه العائلة املالكة 
بالكعك  فكرت  كلما   » الرصايف:  أنشد  وفيه  املسؤولني،  وكبار 
اشرتيت ، كعك السيد اشهى ما اشرتيت» ، فرد عليه الزهاوي : 
«يا لذتي تجددي بأكل كعك السيِد» ! .. يتناول الكتاب أيضاً العديد 
من معالم الشارع ومنها، سوق الصفافري، وخان مرجان، وباب 
والجنابيني،  النصارى،  وعكد  والشورجة،  التكية،  وتحت  األغا، 
وستوديو  والذبان،  القرية  ورأس  والعبخانة،  القايض،  وحافظ 
بابل مصور الرؤساء، وبناية بيت لنج ومكتبة مكنزي، والساعاتي 
عيل،  سلطان  سيد  وجامع  باك،  اوروزدي  وبناية  جواد،  ناجي 
الصيفي،  الرشيد  وسينما  الربازيلية،  ومقهى  املرَبعة،  وصيدلية 
وسينما الزوراء، وشارع باب الشيخ، وبيت ساسون حسقيل أول 
وزير مالية يف أول تشكيلة وزارية عراقية والذي سكنته اآلنسة 
الربيطانية غريتورد بيل « املس بيل « مستشارة امللك فيصل األول 
باالس  تايكرس  فندق  إىل  انتقالها  وقبل  للعراق  وصولها  أول  يف 

املطل عىل نهر دجلة.
فمازالت  روحه  أما  فحسب،  بجسده  مغرتب  الجنابي  سعدون 
قد  أقرانه،  مع  املربعة  محلة  ودرابني  أزقة  يف  وتمرح  ترسح 
ُتمحى من ذاكرته ذات يوم أشياء كثرية، باستثناء شارع الرشيد 
بتفاصيله وحكاياته وأعمدته، وملعب طفولته وذكريات فتوته 

وشبابه، فإنها عصية عىل النسيان .
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حالتها  عن  جمهورها  كساب،  مي  املرصية،  الفنانة  طمأنت 
الصحية.

وذلك بعد  إجرائها عملية جراحية يف ”املرارة“.وكتبت مي عرب 
دعواتكم   :Facebook االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحتها 
ربنا يتم شفائي عىل خري، عملت عملية املرارة، والحمد لله أنا 

بخري.

مشاريعها  أحدث  عرض  بويوكستني،  توبا  الرتكية،  تنتظر 
الدرامية «نفس أخرى» عرب شاشة املنصة العاملية نتفليكس 

األول  مرشوعها  يف  نجاحها  بعد  القادمة،  الفرتة  خالل 
عرب شاشة املنصة بمسلسل «النهضة العثمانية» التي 

ظهرت فيه يف دور أم السلطان محمد الفاتح كضيفة 
ألحد  وفقاً  أنها  كما  املسلسل،  أحداث  ضمن  رشف 
املواقع الرتكية دخلت بأعمالها عرب شاشة املنصة 
حيث  نتفليكس،  عرب  تركياً  عمالً   ١٢ أفضل  ضمن 
الذي  األسود»  «العشق  مسلسل  أيضاُ  لها  يعرض 
قدمته امام آنجني إكيوريك قبل سنوات.فقد نرشت 

 Turkish عنوان  تحمل  التي  الرتكية  املجالت  إحدى 
weekly مقاالت عن أفضل ٢٠ نجمة يف تركيا لتحتل 

األول،  املركز  الضياع»  «سنوات  بطلة  بويوكستني  توبا 
يف  تركيا  يف  وجماالً  شهرة  األكثر  بأنها  وصفوها  حيث 

الوقت الحايل؛ فهي موهوبة وساحرة وأم لتوأم هما 
توبراك ومايا، وهو املقال الذي تناقلته 

وصفحات  اإللكرتونية  املواقع 
السوشيال ميديا بنحو واسع 

قبل ساعات.
رصحت  قد  توبا  وكانت 

حواراتها  آخر  يف 
إلحدى  الصحفية 

األمريكية  املجالت 
عن  ؤالها  عند 

قائلًة  الحب، 
إنها ال تعرف 

أين  الحب 
اآلن،  هو 
لتنفي أي 
ت  ئعا شا

عن 
طها  تبا ر ا

تصّدر  الذي 
الوسائل  بعض 
الرتكية  اإلعالمية 

الفرتة  خالل 
املاضية.

يف  أوزريل،  مريم  الرتكية،  الفنانة  شاركت 
بنسخته  السينمائي  كان  مهرجان 

وتألقت  والسبعني،  الخامسة 
سجادة  عىل  فريدة  بإطاللة 

املهرجان السينمائي.
التي  أوزريل  شاركت 
بدورها  اشتهرت 
«حريم  مسلسل  يف 
للرئيس  كلمة  السلطان»، 

فولوديمري  األوكراني 
الحفل  خالل  زيلينسكي، 

ذاته.
أوزريل  تواصل  ذلك  إىل 

للعودة  استعدادها 
الصغرية  الشاشات  إىل 

ديزني  تنتجه رشكة  الذي  من جديد بمسلسل «رو» 
يف  لها  والقادمة  القوية  االنطالقة  ضمن  بلس 
تصويره  يتم  أن  املقرر  ومن  الرتكي،  السوق 
مريم  إزمري.وستلعب  بوالية  أورال  منطقة  يف 
التلفزيوني  املسلسل  يف  الرئييس  الدور  أوزريل 
أوغلو  يازجي  مريت  من  كل  بمشاركة  «رو»، 
ريان،  دور  يف  الجميلة  املمثلة  سرتافق  التي 
منطقة  يف  واستقرت  أحالمها  اتبعت  التي 
أورال وكافحت من أجل الحياة مع املطعم الذي 
أن  كذلك  املقرر  ومن  املسلسل..  يف  افتتحته 
القدير  الرتكي  املمثل  رو  يشارك يف مسلسل 
البحث  عمليات  تجري  فيما  أوغلو،  يازجي 
بطل  الختيار  املقابالت  وإجراء  حالياً 
أوزريل.ويجري  سيشارك  الذي  املسلسل 
من  اسمني  عن  حالياً  الحديث 
للمشاركة  األتراك  املمثلني  كبار 
القوز  ظافر  وهما  املسلسل،  يف 
عىل  ظهر  الذي  الرئييس  املمثل 
الشاشة مع أحدث مسلسالت 
قروش»،  «ثالثة   Üç Kuruş
ومن املتوقع أن يواجه املمثل 
الناجح شخصية مؤثرة بدور 
املسلسل.وهناك  يف  الرشير 
سام  شفال  الفنان  كذلك 
الذي اشتهر بدور البطولة يف 
الحرام». «التفاحة  مسلسل 

 Şevval ووفقاً لألخبار، أحب
ومع  كثرياً.  املرشوع   Sam
أوقات  تنظيم  اشرتط  ذلك، 
جدول  لوجود  التصوير 
لديه،  مزدحم  موسيقي 
وإذا كان من املمكن تحديد 
جلسات  بني  جيد  توقيت 
التصوير وبرنامج الحفلة 
فسيتمكن  املوسيقية، 
يف  املشاركة  من 

املسلسل.
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