
بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، امس األحد، أن وضع الحلول 
الناجعـة للتحديـات البيئية مسـؤولية 
الجميع.وقـال املكتـب اإلعالمي لرئيس 
مجلس الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
أن ”رئيـس مجلس الـوزراء، مصطفى 
الرئيـس  نائـب  اسـتقبل  الكاظمـي، 
اإليراني رئيـس منظمة حمايـة البيئة، 
عيل سـالجقة، والوفد املرافق له“، الفتا 
اىل أنـه ”جـرى خـالل اللقـاء التباحـث 
يف تعزيـز التعـاون الثنائـي بـني العراق 
وإيـران وبقيـة دول املنطقـة يف مجـال 
مواجهـة التحديات البيئية، وبما يضمن 
الحقـوق واملصالـح املشـرتكة لجميـع 
الكاظمي، بحسـب  بعدالة“.وأكد  الدول 
البيـان: أن ”العالقـات التأريخيـة بـني 
البلدين الجارين تدعمها الرغبة املتبادلة 
يف تطويـر التعاون يف مختلف املجاالت“، 

موضحـا أن ”تعزيـز الرشاكـة مع دول 
املنطقة سيدعم التكامل اإلقليمي، ويعزز 
من قابلية مواجهة التحديات املشرتكة، 
ويف مقدمتها التحديات البيئية“.وأشـار 
إىل أن ”مسؤولية وضع الحلول الناجعة 
للتحديـات البيئية وصّد تأثـريات التغرّي 
املناخي باتـت مسـؤولية الجميع“.من 
جانبـه، أعرب نائـب الرئيـس اإليراني، 
عيل سـالجقة، عن ”رغبـة الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية بحل املسائل العالقة 
بـني البلدين يف املجـال البيئـي“، مؤكداً 
”رضورة تعزيز التعـاون الثنائي يف هذا 
املجال“.وأشـار إىل أن ”حـل مشـكالت 
الجفـاف ومواجهـة خطـر العواصـف 
الرتابيـة أضحى مطلباً إقليمياً مشـرتكاً 
ويتطلـب من الجميع اإلسـهام يف وضع 
الحلـول الفاعلة له“.وأضـاف البيان أن 
”اللقاء حـرضه وزراء الزراعـة واملوارد 

املائية والبيئة“.

بغداد/ الزوراء:
احتل العراق املرتبة 34 بأقوى الجيوش 
بالعالـم واملرتبة الرابعة عربيا حسـب 
تصنيـف غلوبـال فايـر بـاور ألقـوى 
جيـوش العالـم للعـام 2022.ويعتمـد 
عـىل    Global Fire Power تصنيـف 
القـدرة املحتملـة لـكل دولة عىل شـن 
الحـرب عـرب الـرب والبحر والجـو التي 
تقاتلهـا الوسـائل التقليديـة من خالل 
لتحديـد  فردًيـا  عامـًال   50 اسـتخدام 
درجـة قـوة لدولـة معينـة مـع فئات 
ترتاوح من القوة العسـكرية واملالية إىل 
القدرة اللوجسـتية والجغرافيا.وحسب 
الجـدول الذي شـمل 142 دولـة والتي 

صنفت اقـوى جيوش العالـم تصدرت 
الواليات املتحـدة األمريكية دول العالم 
بأقوى جيوش العالم تلتها روسيا ومن 
ثـم الصني ثالثـا والهند رابعـا واليابان 
خامسـا.وعربيا جـاء الجيش املرصي، 
باملرتبة األوىل يف ترتيـب أقوى الجيوش 
وباملرتبة 12 عامليا، تاله السعودية ثانيا 
وباملرتبـة 20 عامليـا ومـن ثـم الجيش 
الجزائـري ثالثـا وباملرتبـة 31 عامليـا، 
وجاء العـراق رابعا وباملرتبة 34 عامليا، 
وجاءت اإلمارات خامسـا وباملرتبة 36 
عامليـا ”.وتذيلـت دولة ايسـلندا ترتيب 
الجدول تسبقها دولة بوتان وتسبقهما 

دولة كوسوفو.

بغداد/ الزوراء:

لقـي اربعـة اشـخاص مرصعهـم 

بانهيـار  آخـرون  اثنـان  واصيـب 

مطعـم يف منطقة الجادرية وسـط 

الدفاع املدني  بغداد.وقالت مديريـة 

يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: إن ”فرق 

الدفاع املدني بـارشت بعملية إنقاذ 

ضمـن  مطعـم  انهيـار  حـادث  يف 

مجمـع  قـرب  الجادريـة  منطقـة 

الوزراء“.واكدت أن ”هناك اشخاصاً 

محارصيـن داخـل املبنـى املنهار“.

يف غضـون ذلـك، أفاد مصـدر أمني 

بانتهـاء حصيلـة ضحايـا إنهيـار 

العاصمـة  وسـط  ”ليـىل“  مطعـم 

بغداد عند 4 وفيات واصابتني.وقال 

املصدر ان فرق االنقاذ انتشـلت بعد 

ظهر اليـوم (أمس) جثة جديدة من 

تحت انقاض مبنـى املطعم املنهار، 

ليكـون عدد الوفيات الكيل والنهائي 

إصابتـني  عـن  فضـًال  وفيـات،   4

لشـخصني كانا خارج املبنى لحظة 

حدوث االنهيار“.وأشار املصدر إىل أن 

”فرق الدفاع املدني انهت مهامها“، 

مؤكـداً أنه ”لم تتبـق أي جثث تحت 

االنقاض“.وبـنيّ املصـدر أن ”خبري 

االدلـة بـارش مهامه والتي تسـتمر 

لسـاعات ملعرفة اسـباب الحادث“.

وتسـبب انفجار ”مجهـول“ يرجح 

بأنـه خلل بمنظومة الغـاز، بانهيار 

مبنى مطعـم (ليـىل) الواقع ضمن 

شـارع الوزراء يف منطقة الجادرية 

وسط بغداد.

بغداد/ الزوراء:
تجـاوز عـدد الوفيـات الناجمـة عن 
السـتة  كورونـا  بفـريوس  اإلصابـة 
ماليـني حـول العالـم منذ اكتشـاف 
يف  الصـني  يف  اإلصابـة  حـاالت  أوىل 
ديسـمرب/ كانـون األول 2019. وتـم 
تسجيل إصابة 525.61 مليون نسمة 

بالفـريوس إىل حـد اآلن يف أكثـر مـن 
210 دول ومناطـق. وسـجلت أعـىل 
نسـبة وفيات يف الواليات املتحدة التي 
فقدت أكثر من مليون شخص بسبب 
الفريوس.. أصيب نحو 525.61 مليون 
نسـمة بفريوس كورونا املستجد عىل 
مسـتوى العالم، يف حني وصل إجمايل 

عدد الوفيات الناتجة عن الفريوس إىل 
سـتة ماليني و699154، وفق إحصاء 
لوكالة رويرتز.. وتم تسجيل إصابات 
دول   210 مـن  أكثـر  يف  بالفـريوس 
ومناطـق منـذ اكتشـاف أوىل حاالت 
اإلصابة يف الصني يف ديسمرب/ كانون 

األول 2019.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشفت وزارة التخطيط عن عزمها تنفيذ مسح 
اجتماعـي واقتصادي يف تموز املقبل يشـمل كل 
العراق ويسـتمر ملدة عام، ويف حني بّينت اهدافه 
واهميتـه، لفتـت اىل ان هذا املسـح سـينفذ مع 
رشكاء دوليـني ومحليني.وقـال مديـر الدائـرة 
الفنيـة يف الجهـاز املركـزي لإلحصـاء يف وزارة 

التخطيط، قـيص عبد الفتـاح رؤوف، يف حديث 
لـ»الـزوراء»: ان «املسـح اجتماعـي اقتصادي 
يشـمل كل محافظـات واقضيـة العـراق مـن 
ضمنهـا محافظات اقليم كردسـتان يبدأ بتموز 
ويسـتمر ملدة سـنة كاملة».واضاف ان «الهدف 
منه احتسـاب مؤرشات اجتماعيـة واقتصادية 
ومؤرشات عن التعليم والصحة وعن مسـتويات 

السـكن وعـن حيـازة االرسة للسـلع املعمـرة 
باإلضافـة اىل القـوى العاملة، أي افـراد االرسة 
وعملهم سواء كانوا عاطلني عن العمل والقطاع 
الذي يعملون فيه وعـن دخل االرسة ومصادره 
ومدى اسـتمرارية وانتظام بحثهم عن العمل».
واوضح ان «هذا سيعطينا مؤرشات عن مستوى 
الرفاهية او املسـتوى االجتماعـي واالقتصادي 

لألرسة، وبالتايل نسـتطيع حسـاب مؤرش خط 
الفقـر ألننـا كما هو معـروف بعد سـنة ٢٠١٤ 
مررنـا بتحديات كاحتالل داعش لبعض املناطق 
وايضـا تحديـات اقتصاديـة وتحديـات كورونا 
وانخفـاض اسـعار النفـط واثرها عـىل االرسة 

العراقية».

وايومنغ/ متابعة الزوراء:
أعرب الرئيس األمريكي السـابق، دونالد 
ترامـب، عـن مخاوفـه مـن أن الرصاع 
الحايل يف أوكرانيا يمكن أن يتسبب بحرب 
عامليـة ثالثة، منوها برضورة توجيه كل 
الجهود نحو إجـراء مفاوضات إلنهائه.
وقال ترامب يف تجمع حاشد يف وايومنغ: 
«أوكرانيا اآلن ُدمرت، والسبب يف ذلك هو 
غباء مـا نقوله ونفعله.. قد ينتهي األمر 

بحرب عاملية ثالثة بسبب غباء ما نقوله 
«أوكرانيـا  ترامـب:  ونفعله».وأضـاف 
تتفتـت إىل أشـالء.. لـم ير أحـد منا مثل 
هذا العدد من األشـخاص الذين قتلوا يف 
رصاع.. إنه أمر مروع، ولن يكون هنالك 
أي فائـز.. يجـب أن يعـودوا إىل طاولـة 
املفاوضات».ولفت ترامب إىل أنه الرئيس 
الوحيد للواليات املتحدة يف القرن الحادي 
والعرشين الذي لم تدخل روسـيا يف ظله 

يف نزاعات مسلحة، «بينما يف عهد جورج 
دبليـو بوش فقـدوا جورجيـا، ويف عهد 
بـاراك أوباما فقدوا شـبه جزيرة القرم، 
وتحت قيادة جو بايدن فقدوا كل يشء».
ومع اسـتمرار النزاع الرويس األوكراني، 
وسط دعم غربي لكييف، من املتوقع أن 
تعلن إدارة الرئيـس األمريكي جو بايدن 
األسـبوع املقبل، إرسال أنظمة صواريخ 
بعيدة املدى إىل السلطات األوكرانية التي 

تقـول إنها رضوريـة ملواجهـة الهجوم 
الـرويس يف منطقـة دونباس.فقـد أكـد 
مسؤولون أمريكيون أن من بني األسلحة 
التـي مـن املتوقـع أن توفرهـا الواليات 
املتحدة أنظمة إطالق الصواريخ املتعددة 
MLRS، وهي قاذفات مدفعية متحركة 
يمكنهـا إطالق قذائف لعـرشات األميال 
وعـىل مسـافة أبعـد من أي نظـام حايل 

تملكه أوكرانيا.
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انقرة/ متابعة الزوراء:
أعلن الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، عن اتصالني 
هاتفيني مع الجانبني الرويس واألوكراني، امس االثنني، 
وفيما اكد أن تركيا لن تسمح مطلقا ملا وصفها بالدول 
الداعمـة لإلرهـاب باالنضمام لحلف شـمال األطليس، 
اشـار اىل انه ”سيواصل تشـجيع روسيا وأوكرانيا عىل 
تفعيل قنـوات الحوار والدبلوماسـية“.وقال أردوغان، 
بحسب ما ذكرت وكالة األناضول: ”ان تركيا لن تسمح 
مطلقا ملـا وصفها بالدول الداعمة لإلرهاب باالنضمام 
لحلف شـمال األطليس، طاملا كان هو رئيسا لرتكيا“.. 

واتهم الواليـات املتحدة بعدم القيام بمـا يرتتب عليها 
يف مكافحـة اإلرهاب، مشـريا إىل أن تركيـا ال يمكن أن 
تحـارب اإلرهاب بعـد اسـتئذان أي طرف.وأكد ”ألغينا 
املجلس االسرتاتيجي رفيع املستوى مع اليونان ولم يعد 
(كرياكوس) ميتسـوتاكيس (رئيس وزرائها) محاورا 
بالنسـبة يل“. وفيما يخص التعـاون مع إرسائيل، قال 
”إرسائيـل تقـول إنها مسـتعدة للتعاون مـع تركيا يف 
مجال الغاز الطبيعي، ووزير الطاقة الرتكي سـيجري 

محادثات يف هذا اإلطار.

طهران/ متابعة الزوراء:
أعلنـت إيـران أن وفـدا قنصليا سـيتوجه إىل 
السـعودية خالل موسـم الحج لتسهيل أمور 
الخارجية  الحجـاج االيرانيني.واعلـن وزيـر 
االيرانـي، حسـني أمري عبداللهيـان، أن الوفد 
يمثل وزارة الخارجية لتسهيل إيفاد الحجاج 
االيرانيـني ملوسـم الحج لهـذا العام.جاء ذلك 
يف ترصيـح أدىل بـه امـري عبداللهيـان خالل 
لقائه، السبت، مسؤويل الحج والزيارة لبحث 
ومناقشة القضايا املتعلقة بايفاد حجاج بيت 

الله الحرام الداء مناسك الحج للعام الجاري.
وشـؤون  القنصليـة  الدائـرة  ان  وأوضـح: 
االيرانيني بوزارة الخارجية ستضع منذ بداية 
ايفـاد الحجاج حتـى النهايـة طاقاتها تحت 
تـرصف الحجـاج والكـوادر التنفيذية للحج 
وسرتسـل وفـدا قنصليـا اىل السـعودية لهذا 
الغرض.واعـرب امـري عبداللهيان عـن امله 
ان تجري، بدعم من املسـؤولني السـعوديني، 
مناسـك الحـج للعـام الجـاري ”بـكل هدوء 

وعظمة“.

l˝�‹€@|‰æa@›Ó»–n€@Û»è„Î %@3.5@åÎbvnÌ@¸@Ïi6€a@ b�‘€a@Û‹«@ÔflÏÿ®a@÷b–„�a@Z@@@@@@@@@Ä€@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓi6€a
·Ìãÿ€a@îÓ»€a@Âfl@·Ë‰ÿ∏@¸Î@ÚÓ„ánfl@÷aã»€a@¿@µ‡‹»æa@kmaÎä@Êc@pá◊c

الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت لجنـة الرتبيـة النيابيـة عن 
عـىل  الحكومـي  االنفـاق  قيمـة  ان 
القطـاع الرتبـوي ال تتجـاوز 3.5%، 
وفيمـا اكدت سـعيها لتفعيـل قانون 
املنـح املالية للطـالب، اشـارت اىل ان 

رواتـب املعلمـني يف العـراق متدنيـة 
وال تمكنهـم من العيـش الكريم عىل 
أقرانهـم يف دول العالم.وقـال عضـو 
اللجنـة، النائـب محمـود القييس، يف 
حديث لـ“الـزوراء“: ان االعتداء الذي 
جرى عىل املرشف الرتبوي قبل يومني 

يـؤرش عىل وجود خلـل يف املنظومتني 
والقيمـة  واملجتمعيـة،  السياسـية 
االعتباريـة للمعلـم بـدأت بالرتاجـع 
منذ التسـعينات؛ مع انهيـار الوضع 
االقتصـادي. مبينـا: ان االعتداء الذي 
وقع عىل املـرشف الرتبوي دخيل عىل 

قيم املجتمـع العراقي، لكنه ينبه عىل 
رضورة الحفـاظ عىل القيمة املعنوية 
للمعلـم واملـدرس، ورضورة إصـالح 
وضعهـم االقتصادي، كي ال يعملوا يف 
غري مهنتهم.واضـاف: انه منذ أن بدأ 
املعلم بالهجرة بحًثا عن الرزق تراجع 

دوره يف املجتمع، ولم تنجح املنظومة 
الرتبويـة منـذ أكثـر مـن عقديـن يف 
دراسة هذه الحاالت وتأثريها، كما لم 
تسـتطع إيقاف االعتداءات التي تقع 

عىل املعلمني. 

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
ارتفاع  األحد،  امس  حمرين،  سد  إدارة  أعلنت 
حمرين  سد  مدير  وقال  السد.  مياه  مناسيب 
صحفي:  ترصيح  يف  عيفان  جاري  ثعبان 
سد  من  باملياه  حمرين  سد  تعزيز  عملية  إن» 
دربندخان جارية خالل املوسم الصيفي وتستمر 
 ٥٠ بمعدل  املقبل  الثاني  األول من ترشين  حتى 
م ٣ بالثانية».وأضاف أن «منسوب مياه الخزن 
ارتفع ووصل اىل ٩١٫٢٠ م فوق مستوى سطح 
 ٢٠٠ اىل  وصلت  للسد  خزنية  وبطاقة  البحر 

مليون م٣ مكعب».

@ÍbÓæa@kÓéb‰fl@ b–mäa
ÂÌãº@áé@¿
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@ÊÏ«äaçæaÎ@NN@ã�Ç@¿@÷aã»€a@›Óñb´
ÒäÎb1a@fiÎá€a@Âfl@ÚflÜb‘€a@ÍbÓæa@Ú‹”@ÊÏÿìÌ

bÓ„aã◊Î˛@ÔéÎã€a@ÎçÃ€a@kjèi@|‡‘€a@äb»éc@ b–mäa@á»i

بغداد/ الزوراء:
بعد ارتفاع أسـعار القمح يف جميع أنحاء 
العالم بسـبب الغـزو الـرويس ألوكرانيا، 
يقول املزارعـون العراقيون إنهم يدفعون 
ثمـن قـرار الحكومـة بقطـع الـري عن 
املناطق الزراعية بنسبة ٥٠ باملائة.ويعاني 
العراق من شح شـديد يف املياه ناجم عن 
ارتفـاع درجات الحـرارة والجفاف وتغري 
املنـاخ وسـحب املياه املسـتمر مـن قبل 
البلدان املجاورة من نهري دجلة والفرات، 
ما تسبب يف ضعف شـديد بإنتاج القمح.
ووقفـت الحكومـة العراقيـة عاجزة عن 
حل قضايا تم إهمالهـا منذ فرتة طويلة، 
وتـم إلقاء اللوم عىل التصحر كعامل وراء 
موجـة العواصـف الرملية التـي رضبت 
العراق هذا العام بال هوادة.ورضب البالد 
ما ال يقل عن ١٠ عواصف رملية يف األشهر 
القليلة املاضية، غطت املدن بغطاء كثيف 
مـن الغبار الربتقـايل، وأوقفـت الرحالت 
الجويـة وأدت إىل دخول آالف األشـخاص 
إىل املستشفيات.ويعتمد العراق عىل نهري 
دجلة والفـرات يف تلبية جميع احتياجاته 
املائية تقريبا.وكشف وزير املوارد املائية، 
مهـدي رشـيد، ألسوشـيتدبرس، عن أن 

منسـوب النهرين أقل بنسـبة ٦٠ باملائة 
مقارنـة بالعـام املايض.تلـك التداعيـات 
تؤثر عـىل املـزارع، صالح شـيالب، الذي 
يعاني من تداعيـات نقص املياه.ويمتلك 
شـيالب ٤٠ دونما مـن األرايض الزراعية، 
لكنـه لـم يتمكن مـن ري ربعهـا بعد أن 
فرضـت وزارة الزراعـة حصصـا محددة 
خـالل موسـم الزراعـة، حسـبما يقول.
ويخـىش شـيالب من بـوار باقـي األرض 
بسبب عدم الري، وتعني قلة املياه حجما 
أصغر لحبـة القمح وغلـة محصول أقل.
يف عـام ٢٠٢١، أنتج شـيالب ٣٠ ألف طن 
من القمح، ويف العام الذي سبق ذلك أنتج 
٣٢ ألف طن، كما تظهر إيصاالت صوامع 
وزارة التجـارة، لكنـه ال يتوقع هذا العام 
أكثر مـن ١٠ آالف طن.تـروى محاصيله 
بمياه األمطـار، كما تروى عـرب قناة تم 
تحويلها من نهر الفرات، وقال إنه بسبب 
انخفاض مستويات هطول األمطار، فقد 
اضطـر إىل االعتماد عىل مياه النهر خالل 
موسـم النمو.لكن املسؤولني الحكوميني 
قالـوا إن التغيـري رضوري، ألن النظـام 

الحايل غري فعال وغري مستدام لعقود.

2019@Úzˆbßa@ÚÌaái@â‰fl@µÌ˝fl@6@Ä€a@påÎb§@bÓæb«@b„ÎäÏ◊@pbÓœÎ
’†b‰flÎ@fiÎÜ@210@¿@òÉí@ÊÏÓ‹fl@525@Âfl@ãr◊c@Úibñg@á»i

بغداد/ الزوراء:
الضوئية.وقال مدير  اإلشارات  بتفعيل  املبارشة  األحد،  امس  العامة،  املرور  أعلنت مديرية 
رئيس  لتوجيهات  «تنفيذاً  أنه  صحفي:  ترصيح  يف  إسماعيل،  طارق  اللواء  العامة،  املرور 
بدأ  حيث  الضوئية،  اإلشارات  عمل  بتفعيل  الخاصة  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس 
العمل بالتنسيق مع أمانة بغداد لتهيئة اإلشارات بالشكل الصحيح»، مؤكداً أنه «عىل وزارة 
اعتماد االشارات  أن «قرار  الضوئية».وأضاف  التعاون يف مجال تفعيل االشارات  الكهرباء 
والزخم  الذروة  أوقات  استثناء  سيتم  فيما  املقبلة،  القليلة  األيام  خالل  سيكون  الضوئية 
يف  أكد  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  رئيس  املرور».وكان  رجل  تدخل  تتطلب  التي  الشديد 
وقت سابق، أن ظاهرة الزحامات املرورية يف بغداد غري مقبولة، وهناك بعض السيطرات 
األمنية أضحت تشكل وسيلة إعاقة، فيما شدد عىل العمل لتفعيل اشارات املرور يف شوارع 

بغداد، إليجاد تنظيم للمرور بشكل قانوني وتقليل الزحامات.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت لجنة الرتبيـة النيابية عن 
ان قيمـة االنفـاق الحكومـي عـىل 
القطـاع الرتبوي ال تتجـاوز ٣٫٥٪، 
وفيما اكدت سـعيها لتفعيل قانون 
املنح املالية للطالب، اشـارت اىل ان 
رواتب املعلمـني يف العـراق متدنية 
وال تمكنهم من العيش الكريم عىل 

أقرانهم يف دول العالم.
وقـال عضو اللجنة، النائب محمود 
لـ»الـزوراء»:  القيـيس، يف حديـث 
عـىل  جـرى  الـذي  االعتـداء  ان 
املرشف الرتبوي قبـل يومني يؤرش 
املنظومتـني  يف  عـىل وجـود خلـل 
السياسـية واملجتمعيـة، والقيمـة 
االعتباريـة للمعلم بـدأت بالرتاجع 
منذ التسعينات؛ مع انهيار الوضع 
االقتصادي. مبينا: ان االعتداء الذي 
وقع عىل املرشف الرتبوي دخيل عىل 
قيـم املجتمـع العراقـي، لكنه ينبه 

عـىل رضورة الحفاظ عـىل القيمة 
املعنوية للمعلم واملدرس، ورضورة 
إصـالح وضعهم االقتصادي، كي ال 

يعملوا يف غري مهنتهم.
واضـاف: انـه منـذ أن بـدأ املعلـم 
بالهجـرة بحًثـا عن الـرزق تراجع 
تنجـح  ولـم  املجتمـع،  يف  دوره 
املنظومـة الرتبويـة منـذ أكثر من 
عقديـن يف دراسـة هـذه الحـاالت 
وتأثريهـا، كما لم تسـتطع إيقاف 
االعتـداءات التي تقع عىل املعلمني. 
مؤكـدا: ان رواتـب املعلمني يف كثري 
واملتقدمـة  املحيطـة  الـدول  مـن 
مرتفعة وتؤمن لهـم حياة كريمة، 
لكنها يف العراق متدنية وال تمكنهم 
من العيش الكريم، فمن الطبيعي أن 
يرتاجع حضورهم وتأثريهم.واشار 
اىل: ان قيمـة اإلنفاق الحكومي عىل 
القطـاع الرتبوي ال تتجـاوز ٣٫٥٪، 
بينمـا تنفـق السـعودية ٢٣٪ من 

ميزانيتهـا عىل التعليم، وهناك دول 
تنفـق أكثر من ذلـك لدعم وتطوير 

العملية الرتبوية.
وتابع: زرنا منـزل املرشف الرتبوي 
الـذي تعـرض لالعتـداء وتحرسنا 
عىل الحـال الذي وصـل إليه املعلم، 
وأدعـو رئيـس الـوزراء لزيارته يف 
منزله تكريًما له وتقديرًا لجهوده. 
الفتـا اىل: ان الجميـع يطلـب مـن 
املعلـم اليوم اإلبـداع واإلنجاز بينما 
راتبـه ال يـكاد يكفيـه السـتئجار 
منـزل، ويمكننـا إيجاد حـل لهذه 
املشكلة عن طريق القطاع الخاص 
والرشكات االسـتثمارية التي تقوم 
ببنـاء منـازل ومجمعات سـكنية 
بتكلفـة واطئة؛ كمـا فعلت بعض 

دول الجوار.
ومىض بالقـول: نسـعى اىل تفعيل 
قانـون املنح املالية للطالب، خاصة 
مـع وجـود الوفـرة املاليـة والتـي 

وصلت إىل ٧٠ مليارا حالًيا، وتطبيق 
مشـكلة  سـيعالج  القانـون  هـذا 
الترسب املـدريس ويخفـف األعباء 
املالية عـىل األرسة، ويجـرب األهايل 
أبنائهـم  مسـتوى  تحسـني  عـىل 
دراسـًيا. مبينـا: ان ترصيـح البنك 
الدويل عن مستوى الطالب العراقي 
مجحـف وغري دقيق، ولـم يبَن عىل 
والعقليـة  حقيقيـة،  اسـتبيانات 
العراقيـة متميـزة إقليمًيـا ودولًيا، 

لكنها تحتاج للدعم والرعاية.
وتابع: ضغطنا عـىل وزارة التعليم 
العايل من أجـل منح االمتياز لطلبة 
املتميزيـن وكليـة بغداد،  مـدارس 
ووافقت الوزارة عـىل منحهم ١٠٪ 
يف خطة قبـول املجموعـة الطبية، 
كمـا وافقـت عـىل تقليـل درجات 
قبول طلبة الطب خارج العراق من 
٩٠٪ إىل ٨٥٪، وعازمون عىل تحقيق 

املزيد من املكاسب للطالب.

بغداد/ الزوراء:
بعـد ارتفاع أسـعار القمح يف جميـع أنحاء العالم 
بسـبب الغزو الـرويس ألوكرانيا، يقـول املزارعون 
العراقيون إنهم يدفعون ثمن قرار الحكومة بقطع 

الري عن املناطق الزراعية بنسبة ٥٠ باملائة.
ويعاني العراق من شـح شـديد يف املياه ناجم عن 
ارتفـاع درجـات الحـرارة والجفاف وتغـري املناخ 
وسـحب املياه املسـتمر من قبل البلـدان املجاورة 
من نهري دجلة والفرات، ما تسبب يف ضعف شديد 

بإنتاج القمح.
ووقفـت الحكومة العراقية عاجزة عن حل قضايا 
تـم إهمالها منذ فرتة طويلـة، وتم إلقاء اللوم عىل 
التصحر كعامل وراء موجة العواصف الرملية التي 

رضبت العراق هذا العام بال هوادة.
ورضب البالد ما ال يقـل عن ١٠ عواصف رملية يف 
األشـهر القليلة املاضية، غطت املدن بغطاء كثيف 
من الغبار الربتقايل، وأوقفت الرحالت الجوية وأدت 

إىل دخول آالف األشخاص إىل املستشفيات.
ويعتمـد العراق عىل نهري دجلـة والفرات يف تلبية 

جميع احتياجاته املائية تقريبا.
رشـيد،  مهـدي  املائيـة،  املـوارد  وزيـر  وكشـف 
ألسوشـيتدبرس، عـن أن منسـوب النهريـن أقـل 

بنسبة ٦٠ باملائة مقارنة بالعام املايض.
تلـك التداعيات تؤثـر عىل املزارع، صالح شـيالب، 

الذي يعاني من تداعيات نقص املياه.
ويمتلـك شـيالب ٤٠ دونما مـن األرايض الزراعية، 
لكنه لم يتمكن من ري ربعها بعد أن فرضت وزارة 
الزراعـة حصصـا محددة خـالل موسـم الزراعة، 

حسبما يقول.
ويخىش شـيالب من بوار باقي األرض بسبب عدم 
الري، وتعني قلـة املياه حجما أصغر لحبة القمح 

وغلة محصول أقل.
يف عام ٢٠٢١، أنتج شيالب ٣٠ ألف طن من القمح، 
ويف العـام الذي سـبق ذلك أنتـج ٣٢ ألف طن، كما 
تظهـر إيصاالت صوامـع وزارة التجـارة، لكنه ال 

يتوقع هذا العام أكثر من ١٠ آالف طن.
تروى محاصيلـه بمياه األمطار، كمـا تروى عرب 
قناة تم تحويلها من نهر الفرات، وقال إنه بسـبب 
انخفاض مسـتويات هطول األمطار، فقد اضطر 

إىل االعتماد عىل مياه النهر خالل موسم النمو.
التغيـري  إن  قالـوا  الحكوميـني  املسـؤولني  لكـن 
رضوري، ألن النظـام الحـايل غـري فعـال وغـري 

مستدام لعقود.
وأكـدوا أن نـدرة امليـاه ال تـرتك لهـم أي خيـار 
«سـوى الضغط لتحديث تقنيات الزراعة القديمة 

واملهدرة».
وقال املتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد 
النايف: «لدينا خطة اسرتاتيجية ملواجهة الجفاف 
نظرا لقلة األمطار واالحتباس الحراري وقلة مياه 
الـري القادمة من الـدول املجـاورة»، مضيفا «لم 

نحصل عىل نصيبنا من استحقاقات املياه».
اتخـذت الـوزارة إجـراءات البتـكار أنـواع جديدة 
مـن القمح املقاوم للجفاف وإدخـال طرق لزيادة 

إنتاجية املحاصيل لكل دونم لتعويض املزارعني.
وقـال النايف «مـا زلنـا نتعامل مع أنظمـة الري 
التـي كان معمـوال بهـا يف الخمسـينيات، وهي ال 
تمثل شـيئا للمزارعني، يجـب عىل الدولة أن تجعل 
هـذه األنظمة فعالة، ويجـب أن نجرب املزارع عىل 

قبولها».
ولطاملا اعتمـد املزارعون العراقيـون تاريخيا عىل 
الدولـة يف إنتـاج الغذاء، وهـو اعتماد قـال صناع 

القرار والخرباء إنه يستنزف األموال الحكومية.

وتدعـم وزارة الزراعـة املزارعني مـن خالل توفري 
كل يشء مـن أدوات الحصـاد والبـذور واألسـمدة 

واملبيدات بسعر مدعوم أو مجانا.
ويتم توفـري املياه املحولة من األنهـار للري بدون 
أي تكلفة، وتقـوم وزارة التجارة بعد ذلك بتخزين 
أو رشاء املنتجـات مـن املزارعـني وتوزيعهـا عىل 

األسواق.
ويعد القمح محصوال اسـرتاتيجيا رئيسـيا، حيث 
يمثل ٧٠ باملائة من إجمايل إنتاج الحبوب يف البالد.
وتبدأ الزراعة يف أكتوبر من كل عام، ويبدأ الحصاد 
عادة يف أبريل ويمتد حتى يونيو يف بعض املناطق.

وخـالل العـام املـايض، خفضـت وزارة الزراعـة 
دعمها لألسـمدة والبذور واملبيـدات، وهي خطوة 

أثارت غضب املزارعني.
ويـرتاوح الطلب املحيل عىل القمح مـا بني ٥ إىل ٦ 
ماليني طن سنويا، وتظهر غلة الحصاد أن اإلنتاج 

املحيل آخذ يف االنكماش مع مرور كل عام.
ويف عـام ٢٠٢١ أنتـج العراق ٤٫٢ مليـون طن من 
القمح، بحسـب وزارة الزراعة، لكن يف عام ٢٠٢٠، 

كان اإلنتاج ٦٫٢ مليون طن.
وتعليقـا عىل ذلك، قـال النايف «قـد نحصل اليوم 
عىل ٢٫٥ مليون طن يف أحسـن األحوال، األمر الذي 
يتطلب مـن العراق زيادة الـواردات»، موضحا أنه 
يوجـد حاليـا ٣٧٣ ألف طن قمح فقـط يف مخازن 

وزارة التجارة.
لتلبيـة املطالب وسـط األزمـة العامليـة األخرية يف 
سـوق الحبوب، غريت الحكومة مؤخرا سياستها 
للسماح لجميع املزارعني العراقيني ببيع منتجاتهم 
إىل صوامـع وزارة التجـارة، ويف السـابق كان هذا 
يقتـرص عىل املزارعني الذيـن يعملون ضمن خطة 

الحكومة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـفت وزارة التخطيـط عـن عزمهـا تنفيذ 
مسـح اجتماعي واقتصـادي يف تمـوز املقبل 
يشمل كل العراق ويسـتمر ملدة عام، ويف حني 
بّينت اهدافه واهميته، لفتت اىل ان هذا املسـح 

سينفذ مع رشكاء دوليني ومحليني.
وقـال مديـر الدائرة الفنيـة يف الجهاز املركزي 
لإلحصاء يف وزارة التخطيط، قيص عبد الفتاح 
«املسـح  ان  لـ»الـزوراء»:  حديـث  يف  رؤوف، 
اجتماعـي اقتصـادي يشـمل كل محافظـات 
واقضية العراق من ضمنهـا محافظات اقليم 
كردسـتان يبـدأ بتمـوز ويسـتمر ملـدة سـنة 

كاملة».
واضـاف ان «الهـدف منه احتسـاب مؤرشات 
اجتماعيـة واقتصادية ومـؤرشات عن التعليم 
والصحة وعن مسـتويات السـكن وعن حيازة 
االرسة للسـلع املعمـرة باإلضافـة اىل القـوى 
العاملة، أي افراد االرسة وعملهم سـواء كانوا 
عاطلـني عن العمل والقطاع الذي يعملون فيه 
وعن دخل االرسة ومصادره ومدى استمرارية 

وانتظام بحثهم عن العمل».
واوضـح ان «هـذا سـيعطينا مـؤرشات عـن 

مسـتوى الرفاهيـة او املسـتوى االجتماعـي 
واالقتصادي لألرسة، وبالتايل نستطيع حساب 
مـؤرش خط الفقـر ألننا كما هـو معروف بعد 
سـنة ٢٠١٤ مررنا بتحديـات كاحتالل داعش 
لبعـض املناطـق وايضـا تحديـات اقتصادية 
وتحديـات كورونـا وانخفاض اسـعار النفط 

واثرها عىل االرسة العراقية».
واضاف «سـنقيس مؤرش الفقر املادي والفقر 
متعـدد االبعـاد، فهنـاك بعـض االرس ليسـت 
فقـرية ولكن فقرهـا يف مـؤرشات اخرى مثل 
التعليـم والصحـة والسـكن «، مشـريا اىل ان 
«مؤرش الفقر املادي سيساعدنا عىل احتساب 
آلية جديدة لشـمول شـبه الفقـراء بالضمان 

االجتماعي». 
وتابـع اننا «من خالل هذا املرشوع سنحسـب 
مسـتوى االمـن الغذائي لـدى االرسة إن كانت 
آمنـة ام ال، او ان كانـت تعرضـت اىل ازمـات 
غذائية وكيف ترصفت، كما اننا سـنتمكن من 
متابعـة مقايس التضخم الشـهرية ألسـعار 

املواد الغذائية او املواد االستهالكية االخرى». 
 ومـىض بالقـول ان «آخر مؤرش كان يف سـنة 
٢٠١٨ وبلغـت نسـبة الفقـر يف العـراق فيـه 

٢٠٫٠٥٪ بعدهـا حدثـت محاوالت الحتسـاب 
مـؤرش جديد ولكن كل هذه املحـاوالت عبارة 

عن دراسات وليست عىل ارض الواقع». 
واشـار اىل ان «اكثـر املحافظات فقرا حسـب 
مؤرش ٢٠١٨ هي محافظة املثنى، حيث بلغت 
نسـبة الفقر ٥٢٪ وهي املحافظة نفسها التي 
ارشت مسـتوى فقر عاليا جدا يف سـنة ٢٠٠٧ 
ويف ٢٠١٢ ، أما اكثر املحافظات يف عدد السكان 

الفقراء فهي محافظة نينوى «.
ولفـت اىل ان هذا «املسـح سـينفذ مع رشكاء 
دوليني بتمويل من البنك الدويل ومنظمة العمل 
الدولية واليونسـكو ومنظمة الغـذاء العاملي، 
باإلضافـة اىل الـرشكاء الداخليـني والـوزارات 
املعنية مثل العمـل وغريها، وقد عرضنا عليها 
استمارة املسح وطلبوا اضافة متغريات اخرى 
للمسـح حتـى نتمكن من احتسـاب النسـب 
االخرى مثل معدالت البطالة واألمية وااللتحاق 

بالدراسة».
واكد ان كل «هذه املؤرشات ستسـاعد متخذي 
القـرار عـىل االطالع عـىل الوضـع االقتصادي 
واالجتماعي لألرسة العراقية، واتخاذ القرارات 

الصائبة بشأنها».

تعلُن الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص عن إجراء مزايدة علنية لتأجري املشيدات ادناه 
يف محافظة (بابل) يف اليوم (الثالثني) تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن وفق قانون بيع 
وإيجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ املعدل، والرشوط التي يمكن الحصول عليها 

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

عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل.

مدة االيجار سنتان عدا الفقرة رقم (٣) ملدرة سنة واحدة... يدفع بدل االيجار قسط 
واحد.

عبد العظيم عبد القهار جاسم
                                                                  املدير العام / وكالة        
رئيس مجلس االدارة
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إعالن
اىل الرشيك (خالد عبد الرزاق محمد حسني) 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن 
يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (عباس كاظم صالح) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
(٣/٣٦٦٤٤) املقاطعـة (٤ حـي العدالـة) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يومـا داخـل العـراق وشـهر واحـد خارج 
العـراق من تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه 
سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

إعالن
اىل الرشيـك (قاسـم امتحان مهـدي وغيث 
جاسم محمد) اقتىض حضورك اىل صندوق 
االسـكان الكائـن يف النجـف وذلـك لتثبيت 
اقرارك باملوافقـة عىل قيام رشيكك (رزيقه 
وحيـد زاهـر) بالبناء عىل حصته املشـاعة 
يف القطعـة املرقمـة (١/٣٦٥٩) املقاطعـة 
(٣/ الحصوة) حدود بلدية النجف ولغرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسـة عرش يومـا داخـل العراق وشـهر 
واحد خارج العـراق من تاريخ نرش االعالن 
وبعكسه سوف يسـقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال.

جمهورية العراق
العدد: ١٦٩١  مجلس القضاء االعىل   

التاريخ: ٢٩ / ٥ /٢٠٢٢ رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية     
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

اعالن
اىل املدعو / حسن جفات عجمي

بنـاًء عـىل الطلـب املقدم من قبـل طالبة حجة االذن باسـتصدار جواز سـفر 
املدعوة (زهراء ايـاد عجمي) امام هذه املحكمة والذي تروم فيه اصدار حجة 
اذن باستصدار جواز السفر والسفر للقارصة (فاطمة الزهراء حسن جفات) 
وملجهوليـة محـل اقامتك وحسـب رشح املبلغ القضائي واشـعار مختار حي 
الرشطـة / النجف، لذا تقـرر تبليغك بواسـطة صحيفتـني يوميتني محليتني 
رسميتني فعليك الحضور امام هذه املحكمة بعد تبليغك بثالثة ايام وعند عدم 

حضورك سوف تصدر الحجة وفق االصول.
القايض
 عمار هادي املوسوي

إعالن
اىل الـرشكاء (حميـدة مـوىس عبـد الرضـا 
وحسـن محمد حسـن وعيل محمد حسـن) 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن 
يف النجـف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيـكك (عيل منصـور عبد السـادة) 
بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة 
االغـا   /٣٢) املقاطعـة   (٦٠/١٦) املرقمـة 
ناحية العباسية) حدود بلدية النجف ولغرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسـة عرش يوما داخل العراق وشهر واحد 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

إعالن
اىل الرشيك (قاسم امتحان مهدي 
وغيـث جاسـم محمـد) اقتـىض 
حضورك اىل مديرية بلدية النجف 
اجـازة  اصـدار  لغـرض  االرشف 
البنـاء للرشيـك (رزيقـه وحيـد 
زاهـر) للقطعة املرقمة ١/٣٦٥٩ 
يف النجف حـي الحصوة مقاطعة 
٣ خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات دون حضورك..

فقدان 
فقـد الوصل املرقـم /٤٩١٩٢٧ 
يف ٢٠٢٢/٣/٢٢ والصـادر مـن 
بلديـة النجـف بإسـم (صـادق 
كاظم كريم) فعىل من يعثر عليه 

تسليمها اىل جهة االصدار.

إعالن
اىل الرشيك (سـالم عبداألمري جرب) اقتىض 
حضـورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف 
النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيكك (حيـدر جرب عـيل) بالبناء 
عىل حصته املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
عريبـات   /٣٣) املقاطعـة   (١٠١/١٢)
السـادة) حـدود بلديـة النجـف ولغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مـدة 
اقصاها خمسـة عرش يوما داخل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسـه سوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال.

إعالن
اىل الـرشكاء (فلحه حسـن داخل 
وازهـار عظيـم محمـد خطـار) 
اقتىض حضوركم اىل مديرية بلدية 
النجـف االرشف لغـرض اصـدار 
اجازة البناء للرشيك (اسامة اياد 
غني) للقطعة املرقمة ٣/٨٧١٥٣ 
يف النجـف حي النـداء مقاطعة ٤ 
خالل عرشة ايام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضوركم.

إعالن
اىل الرشيـك (احمد خضـري نعمة) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائـن 
يف النجـف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة 
عـىل قيام رشيكك (باسـم موىس حبيب) 
بالبنـاء عىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمـة (٣/٧٩٠٧٥) املقاطعة (٤/ حي 
ميسـاٍن) حـدود بلديـة النجـف ولغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مـدة 
اقصاها خمسـة عرش يوما داخل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسـه سوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال.

إعالن
اىل الرشيك (انتظار مخيف عباس) اقتىض 
حضـورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف 
النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (قحطان عبد الجليل لهوف) 
بالبنـاء عىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
 /٤) املقاطعـة   (٣/٥٠٥٦٣) املرقمـة 
حـي النداء) حدود بلديـة النجف ولغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مـدة 
اقصاها خمسـة عرش يوما داخل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسـه سوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال.

إعالن
اىل الرشيكة (مريـم احمد محمد) اقتىض 
حضـورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف 
النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (مهدي نعيم حسن) بالبناء 
عىل حصته املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
(٣/٥٢٥٣٥) املقاطعـة (٤/ حـي النداء) 
حـدود بلديـة النجـف ولغرض تسـليفه 
قـرض االسـكان وخـالل مـدة اقصاهـا 
خمسـة عرش يومـا داخل العراق وشـهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن 
وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال.

إعالن
اىل الرشيـك (آالء عبـاس هادي) 
مديريـة  اىل  حضـورك  اقتـىض 
اصـدار  لغـرض  الحـرية  بلديـة 
اجازة البناء للرشيك (محمد عيل 
حمزة) للقطعة املرقمة ١١١/٩٢ 
يف النجف حي اللهيبات مقاطعة 
٥١ خـالل عـرشة ايـام وبخالفه 
ستتم االجراءات دون حضورك..
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الطالبان : سجى صالح محسن/ 

محمد جعفر عبود
العنـف األرسي بأنـه قيـاُم  يعـرف 
شـخٍص من العائلـة بتعنيف فرد أو 
مجموعة من عائلته نفسـها، وليس 
بالرضورة أن يكون الجاني ذكرا، بل 
مـن املمكن أن يكـون أنثى وهي َمن 
تقوم بالعنف، ولألسـف الشـديد فال 
يوجـد قانون مختـص بتنظيم حياة 
األرسة، وهـذا ما دعانـا الختيار هذا 
املوضـوع، والغور يف بعض تفاصيله 
املهملة نوعاً ما، لذلك ارتأينا تسـليط 
الضـور عليه من خالل اللقاِء ببعض 

املُعَنفني وأصحاب االختصاص...
بداية لقائنا كانت مع إحدى املعنفات، 
وهي (ز.هــ) والتي حدثتنـا قائلة: 
تعرضت اىل زواج إجباري انتهى فيما 
بعد بالفشـل والطالق، وكان السبب 
الرئييس بفشله هو تعنيفها بطريقة 
همجية من قبل عمها، حيث حاولت 
االنتحـار لعـدة مـرات، االمـر الـذي 

دفعها اىل اخذ بنتها والهرب.
وتضيـف: وحتى قبـل ان أتزوج فقد 

تعرضـت هـي واخواتهـا اىل عنـف 
عنهـن،  الطعـام  ومنـع  بالـرضب 
فهي لم تسـرتح يف فرتة شـبابها وال 
يف امومتهـا، ففـي شـبابها حرمـت 
مـن التعليم واالعمـال الحرة وبقيت 
حبيسـة املنزل تحت شـعار العادات 
والتقاليـد، ويف امومتهـا حرمت من 
طفلتهـا، ولم تصل لحـد اآلن اىل حل 

لقضيتها من قبل القانون.
إنهـا  فتقـول:  و)  (ن.  أختهـا  أمـا 
تتعـرض اىل عنـف يف الوقـت الحايل، 
االمـر الـذي دفعها اىل ترك دراسـتها 

وعملها، والتهديد من قبل عمها.

pbßb»flÎ@…œaÎÜ
وقفتنـا الثانية كانت مع علم النفس 
مـن أجـل معرفـة دوافـع وأسـباب 
وعـالج العنـف األرسي، حيث أكدت 
طالبة علم النفس، مالذ مثنى أحمد: 
إن اسباب العنف عديدة، منها ضعف 
الديـن وسـوء الفهـم يف دور األفراد 
داخـل األرسة، فضـال عـن املـوروث 
التقليـدي الـذي يحـدث يف املجتمـع 

كعدم املسـاواة بـني األوالد والفتيات 
وسوء الرتبية والنشأة يف بيئة عنيفة 
وغياب ثقافة الحوار والتشاور داخل 
األرسة وسوء االختيار وعدم التناسب 

بني الزوجني يف مختلف الجوانب.
وأوضحـت: إن طريقة عالج املعنفني 
تتـم بعدة طـرق، منها نـرش الوعي 
التوافـق والتفاهم  األرسي وأهميـة 
بـني  واالتفـاق  األرسة  أفـراد  بـني 
الوالديـن، وأن يكون هنـاك نوع من 
التوازن املمكن بني العطف والشـدة، 
وبـني الحـب والحـزم وبـني الحرية 
والتوجيـه، إىل جانب خلق بيئة تؤدي 
اىل عالقات تعاطف وتعاون بني اآلباء 

واألبناء .
القائمـني  معالجـة  إن  وأضافـت: 
بالعنف مـن الجانـب النفيس تكون 
بمراحـل، املرحلة االوىل هـي العالج 
جلسـات  طريـق  عـن  السـلوكي 
الطريـق  اىل  وإرشـاده  للمريـض 
الصحيـح وتـرك ترصفـات العنـف 
الثانيـة  واملرحلـة  االخريـن،  ضـد 
املهدئات  الدوائي باسـتخدام  العالج 

واملسـكنات لحمايـة االخريـن مـن 
الشـخص املعنف، أما املرحلة الثالثة 

فاستخدام صعقات كهربائية.
وتبني: العنف األرسي غالبا ما يحدث 
عندما يعتقد املعتـدي أنَّ العنف حق 
له أو أمـر مقبول أو مربر أو من غري 
املحتمـل اإلبالغ عنه، وقـد ينتج عن 
ذلك تكـرار العنف عرب األجيال وتعلم 
األطفـال وغريهـم من أفـراد األرسة 
الذين قد يشعرون بأن هذا العنف أمر 
مقبول، وكثري من الناس ال يعرتفون 
بأنهـم ضحايـا ألنهـم قـد يعتربون 
تجاربهـم خالفـات عائليـة خرجت 
عـن السـيطرة، ويف بعـض االحيان 
يحدث العنف األرسي يف سياق الزواج 
القرسي أو زواج األطفال او أن يكون 

الطرفان غري مستعدين للزواج.

ÚÓ„Ï„b”@paıaãug
وقـال الباحـث النفـيس أ.د ”قاسـم 
حسني صالح: ان“ جرائم الرشف او 
(القتل غسـًال للعار) ازدادت يف زمن 
الديمقراطيـة، فاسـتناداً اىل تقريـر 
وزارة حقوق االنسـان فقـد تم قتل 
”25“ امرأة يف محافضة السـلمانية 
بداعي ”غسـل العـار“ خالل النصف 

االول من ٢٠٠٧ . 
أما املحامـي، مصطفى سـتار عيل، 
فقد أوضح شيئا من اإلجراءات التي 
يمكن تنفيذها يف هذا املوضوع، حيق 
قاَل: يجب يف البداية عمل تقرير طبي 
خاص للمجنى عليه ألنه يعترب دليال 
قويا، اضافة اىل شـهادة الشـهود او 

تسجيل الفيديو إن وجد، بعدها تقدم 
الشكوى امام الجهة املختصة.

ويضيـف: لقـد أكد مجلـس القضاء 
االعـىل عـىل رضورة انجـاز دعاوى 

العنف االرسي عىل وجه الرسعة.

@ÚÌÏ«ÏmÎ@ÚÓ–Ó‘rm@p˝º
إن العنـف ضد املـرأة موجود يف كل 
املجتمعات، وحتى املتقدمة منها، إذ 
تفيد دراسة حديث بأن امرأة واحدة 

مـن كل عـرش نسـاء يف املجتمـع 
الفرنيس تتعـرض اىل العنف، وأيضا 
فـإن إحصـاءات منظمـة الصحـة 
العامليـة ومنظمات نسـائية عربية 
ومؤسسـات حكومية دوليـة تفيد 
بـأن نسـبة العنـف ضـد املـرأة يف 
املجتمعـات هي من بـني األعىل عىل 
مستوى العالم، وان أقىس ظاهرتني 
لهـذا العنـف همـا جرائـم الرشف 

والطالق التعسفي.

أما يف العـراق فـإن الحكومات بعد 
التغيري لم تكـرتث لدور علم النفس 
والطـب النفـيس وعلـم االجتماع يف 
دراسـة هـذه الظاهـرة، ممـا أدى 
اىل اسـتفحالها وتطورهـا يف بعض 
األحيان اىل القتل، لذلك ال بّد من سن 
قرارات وقوانني رادعة، وكذلك يجب 
إطـالق حمـالت تثقيفيـة وتوعوية 
موجهـة مـن أجـل الحّد مـن هذه 

الظاهرة الدخيلة.

بغداد/ الزوراء:
طالب حاكـم الزامـيل، النائـب االول لرئيس 
مجلس النـواب، وبمخاطبة رسـمية، رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بسـحب 

يد رئيس جمعية الهالل االحمر العراقية.
وجاء يف نـص الكتـاب املرسـل اىل الكاظمي 
بحسب بيان ملكتب الزاميل تلقته ”الزوراء“:، 
ان جمعية الهـالل االحمر العراقيـة لها دور 
انسـاني كبري كون انشـطتها تمـس الواقع 
الصحـي واملعـايش للمواطـن، ونتيجة ثبوت 
العديـد من املخالفات املرتكبة من قبل رئيس 
الجمعيـة ومنهـا (خروقات اداريـة بإقصاء 
شـخصيات تولت ادارة الجمعيـة، وانتقائية 
تنفيذ القوانني عىل بعض املوظفني، وتسـلم 
رواتب شـهرية بمبالغ طائلـة عىل الرغم من 
ان عضويـة الهيئـة االدارية طوعيـة وبدون 
راتـب، ورصف امـوال طائلـة عـىل ايفادات 

رئيس الجمعية وفواتري مكاملاته الهاتفية).

واضاف: ان رئيس الجمعية قام برصف مبالغ 
طائلة لرشاء مولدات لم يتم استخدامها حتى 
اليـوم، ورشاء السـلة الرمضانية لعام ٢٠١٣ 
والتي شابها العديد من شبهات الفساد املال، 
ناهيك عن االسـتحواذ عىل مقـدرات وامالك 
الجمعيـة، واالنحراف عن مسـارها لتحقيق 

املنافع الخاصة لرئيسها.
وقال الزاميل: رغم ان الدستور العراقي خول 
مجلس النـواب بصالحيـات رقابيـة غري ان 
الحفـاظ عىل املـال العام وفضح املفسـدين 
هو ايضا مسـؤولية اخالقية وانسانية بذات 
الوقت، خاصة ان جمعية الهالل االحمر تقوم 
بأعمـال خريية مثـل توزيع السـلة الغذائية 
وادارة مؤسسـة صحية ومـواد اغاثة، لكنها 
بدال من تقديمها للمواطن املحتاج لها تذهب 
اىل جيـوب بعض الفاسـدين وهذا ال نسـمح 
بـه مطلقا، وسـنعمل عىل محاسـبتهم وفق 

القانون .

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الرتبيـة، امـس االحـد، انطالق 
امتحانـات طلبـة الثالـث املتوسـط ”الـدور 
األول“ يف محافظات العراق كافة بمشـاركة 
نحـو 501644 طالـب وطالبـة، فيمـا نفت 

ترسيب األسئلة االمتحانية الوزارية.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: انها 
اسـتكملت يف وقٍت سـابق جميـع االجراءات 
الفنيـة واالدارية الخاصة بـأداء االمتحانات، 
االلتـزام  رضورة  الطلبـة  عـىل  مؤكـدًة 
بالتوجيهات والتعليمات الـواردة من اللجنة 
الدائمة لالمتحانات، وتكثيف الجهود الجتياز 
االمتحانات النهائية بمعايري علمية وتحقيق 

االهداف املرجوة من العملية التعليمية.
وأعرب معايل وزير الرتبية، عيل حميد الدليمي، 
عـن امنياته للطلبة بالتوفيـق والنجاح وبما 
ينسجم مع حجم الجهود التي بذلت من قبل 
املالكات التعليمية التي اوصلتهم لهذه املرحلة 
الدراسية بكل كفاءة واقتدار، وبالشكل الذي 
يرفع اسـم العـراق عالياً يف املحافـل العلمية 
كافـة.يف غضـون ذلـك، نفـت وزارة الرتبية، 

امـس األحـد، ترسيـب األسـئلة االمتحانيـة 
الوزارية، مشـددة عىل محاسـبة الصفحات 

التي تروج إىل نرش االسئلة الوزارية زوراً.
وذكر بيـان للـوزارة، تلقتـه ”الـزوراء“: أن 
”هناك لجاناً رسية لوضع األسئلة االمتحانية 
لضمان رسية العمل وتحقيق العدالة والنزاهة 
يف العملية االمتحانية“، مبينا انها ”سـتالحق 
اصحـاب الصفحات التـي تّدعي نرشها زوراً 
وفـق السـياقات القانونيـة وبالتعـاون مع 

األجهزة األمنية املختصة“.
ودعـت الـوزارة الطلبـة إىل ”رضورة الرتكيز 
باملـادة العلمية ومتابعة دراسـتهم واالبتعاد 
عن االشـخاص املخادعـني وضعاف النفوس 
الوهميـة  الصفحـات  تلـك  يديـرون  الذيـن 
النصـب واالحتيـال، ويّدعـون  ويمارسـون 
امتالكهم نسـخاً من األسـئلة لكسب األموال 

غري املرشوعة من املواطنني“.
وأكدت الـوزارة انها ”لن ترتدد أبـداً يف اتخاذ 
أي إجـراءات حازمـة يف هـذا املجـال، لتبقي 
الشـهادة العراقية يف سلّم االولويات والقيمة 

العلمية أمام دول العالم“.

بغداد/ الزوراء:
قدم زعيم عصائب أهل الحق، قيس 
امام الحكومة  الخزعيل، مقرتحات 
مـن أجل ”ضمـان االمـن الغذائي“ 
البطاقـة  مبالـغ  توزيـع  ابرزهـا 

التموينية عىل املواطنني .
تلقتـه  بيـان  يف  الخزعـيل  وقـال 
أنظـار  أمـام  ”نضـع  ”الـزوراء“: 
الحكومـة العراقية بعـص األفكار 
والحلول الواقعية التي تعود بالنفع 
املبـارش عـىل املواطـن العراقي من 
أجل تخفيـف معاناتـه وكذلك عىل 
الوضع االقتصـادي وضمان توفري 

األمن الغذائي:
1. توزيـع املبالغ املرصـودة لتوفري 
مفردات البطاقة التموينية مبارشة 
عـىل املواطنـني، مـع فتـح أبـواب 
اسـترياد هـذه املفـردات، وتقديـم 
الالزمة، وإعفائها من  التسـهيالت 
الكمركية حرصاً، ومتابعة  الرسوم 
األسـواق  يف  أسـعارها  اسـتقرار 
املحليـة، وبذلـك نضمن اسـتفادة 
املواطن بدال مـن ذهابها إىل جيوب 
حيتان الفساد الذين يتحكمون بها 

منذ سنوات.
2. بدل أن يتم رصف املبالغ الطائلة 
السـترياد املحاصيل االسـرتاتيجية 
لسـد العجز والنقص الحاصل فيها 
يف  الخاطئـة  السياسـات  بسـبب 

معالجة مشـكلة شـح املياة وعدم 
تقديم أي دعم للفالحني واملزارعني، 
نقرتح أن يتم تقسيم هذه املبالغ إىل 

قسمني:
 القسم األول: رشاء الكميات الالزمة 
واملّلحـة التـي ال بد مـن توفرها يف 

هذه األوقات الحرجة.
القسم الثاني: يذهب إىل:

 - اسـترياد األسـمدة واملبيدات من 
أجل ضمان اسـتقرار أسـعارها يف 

األسواق املحلية.
- دعـم الفالحـني واملزارعني لرشاء 

منظومات السقي الحديثة. 
- دعـم الفالحني واملزارعني يف حفر 
الجوفية  امليـاه  اآلبـار واسـتخراج 
واستثمارها بشكل علمي ومدروس 
يحافظ عىل اسـتمرارها وخصوصاً 
الصالحـة  الباديـة  مناطـق  يف 

للزراعة.
- توفري البـذور الصالحـة للزراعة 

مـع املياه املالحـة يف املناطـق التي 
تتواجد فيها هذه املياه.

- زيادة أسعار رشاء هذه املحاصيل 
الفالحـني  تشـجيع  أجـل  مـن 
واملزارعـني عـىل زراعـة أكـرب قدر 

ممكن من املساحات الزراعية“.
األفـكار  بهـذه  ”األخـذ  أن  ورأى 
والحلول يـؤدي اىل تحقيق االكتفاء 
الذاتي لهذه املحاصيل االسرتاتيجية 
كما حصـل يف عامي 2019 و2020 

واستثمار املبالغ املرصودة بالشكل 
الصحيح بدال من ذهابها إىل جيوب 
الفاسـدين، وكذلـك توفـري فـرص 
عمـل ملئـات اآلالف مـن العاطلـني 
واملهندسـني واإلداريـني وأصحـاب 
الحـرف وتحريك االقتصـاد وتوفري 
مـن  وغريهـا  الصعبـة  العملـة 

الفوائد“.
مجلـس  أعضـاء  الخزعـيل  ودعـا 
أثلجـوا  ”الذيـن  العراقـي  النـواب 
التطبيع  صدورنـا بقانون تجريـم 
مـع الكيـان الصهيونـي الغاصب، 
بالرغم من وجود بعض املالحظات 
التي نأمل إجـراء التعديالت الالزمة 
ملعالجتهـا، إىل تبنـي ودعـم هـذه 
األفـكار واملقرتحـات وغريهـا من 
األفكار التى تصب ىف نفس املسـار 

والهدف“.
الدسـتور  كان  إذا  ”أمـا  وأردف: 
لكـم  تسـمح  النافـذة  والقوانـني 
بترشيـع القوانـني فمـن األفضـل 
واألصـح أن تذهبـوا باتجاه ترشيع 
قانـون املوازنـة العامـة، مـن أجل 
معالجـة مشـاكل سـوء الخدمات 
والتنميـة، وضمان األمـن الغذائي، 
وتثبيـت  العمـل  فـرص  وتوفـري 
وشـمول  واملحارضين  املتعاقديـن 
الرتبويـني واإلداريـني والخريجـني 

غري املحارضين بقرار 315“.
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انقرة/ متابعة الزوراء:
أعلن الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، 
عن اتصالني هاتفيني مع الجانبني الرويس 
واألوكرانـي، امس االثنـني، وفيما اكد أن 
تركيا لن تسمح مطلقا ملا وصفها بالدول 
الداعمة لإلرهاب باالنضمام لحلف شمال 
األطليس، اشار اىل انه ”سيواصل تشجيع 
روسيا وأوكرانيا عىل تفعيل قنوات الحوار 

والدبلوماسية“.
وقال أردوغان، بحسـب مـا ذكرت وكالة 
األناضـول: ”ان تركيا لن تسـمح مطلقا 
ملـا وصفهـا بالـدول الداعمـة لإلرهـاب 
باالنضمـام لحلف شـمال األطليس، طاملا 
كان هو رئيسـا لرتكيا“.. واتهم الواليات 
املتحـدة بعدم القيام بمـا يرتتب عليها يف 
مكافحـة اإلرهاب، مشـريا إىل أن تركيا ال 
يمكن أن تحارب اإلرهاب بعد استئذان أي 

طرف.
وأكـد ”ألغينا املجلس االسـرتاتيجي رفيع 
املستوى مع اليونان ولم يعد (كرياكوس) 
ميتسـوتاكيس (رئيس وزرائها) محاورا 

بالنسبة يل“. 
وفيمـا يخص التعاون مـع إرسائيل، قال 

”إرسائيـل تقـول إنها مسـتعدة للتعاون 
مع تركيا يف مجال الغاز الطبيعي، ووزير 
الطاقة الرتكي سـيجري محادثات يف هذا 

اإلطار.
وكان مصـدران مطلعـان قـاال، سـابقا، 
إن املحادثـات التـي جـرت يف تركيـا هذا 
األسـبوع بني مسـؤولني أتـراك ووفدين 
مـن هلسـنكي وسـتوكهولم، لـم تحقق 
تقدمـا يذكـر يف معالجـة الدوافـع وراء 
اعـرتاض أنقـرة عـىل انضمـام الدولتني 
إىل الناتـو، يف حـني لـم يتضـح بعـد متى 
ستجرى املزيد من املناقشات. يشار إىل أن 
فنلندا والسـويد تقدمتا بطلبني رسـميني 
لالنضمام للحلف، متخليتني عن سـنوات 
من اتباع سياسـة الحياد وعدم االنحياز، 
يف ضوء العملية العسـكرية التي أطلقتها 
روسيا يف أوكرانيا بفرباير املايض، ما عزز 

من مخاوفهما.
إال أن أنقـرة التـي تتهـم البلديـن بإيواء 
عنـارص من حـزب العمال الكردسـتاني 
الذي تصنفه إرهابيا، أعلنت رفضها قبول 
هذا االنضمام، مطالبة بوقف دعمها لهذا 
الحزب وتسليم عدد من املطلوبني.، فضال 

عن رفع الحظر عىل صادرات األسلحة إىل 
تركيا.

وقـد كرر وزير الخارجيـة الرتكي، مولود 
جاويـش أوغلـو، الجمعة، املوقـف عينه، 
مؤكداً أن بالده تتوقع من السويد وفنلندا 
اتخاذ إجراءات ملموسة ووقف هذا الدعم 

قبل أن ترفع اعرتاضاتها.
لكـن هلسـنكي وسـتوكهولم نفتـا تلك 

االتهامـات، مؤكدتني أنهمـا لم تقدما أي 
دعم للكردستاني.

ويتطلـب ضـم أي عضـو جديـد للحلـف 
الدفاعي موافقة جميع أعضائه الثالثني، 
ما يعرقل خطط توسع الناتو، عىل الرغم 
من تأكيد عدد مـن الدول الغربية الفاعلة 
عـىل رأسـها الواليات املتحـدة، أن املوقف 

الرتكي قابل للرتاجع.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
 ١٨٩٦ العـراق  محاكـم  سـجلت 
معاملة زواج ثان خالل ثالثة أشـهر 
بحسب إحصائية رسـمية أصدرتها 
دائـرة العالقـات العامة والشـؤون 
القانونية/ قسـم البحث االجتماعي 
يف مجلـس القضاء األعىل، لألشـهر 
كانون الثاني، شباط واذار املاضية.

وذكـر مجلـس القضـاء األعـىل أن 
املجمـوع  اوردت  «االحصائيـة 
للمعامـالت املنجـزة خـالل الفصل 
االول مـن عـام ٢٠٢٢ بــ ( ٦٠٣٠) 
معاملـة»، الفتـة اىل ان «معامـالت 
مكاتـب البحث االجتماعـي أنجزت 
مـا مجموعـه (٣٨٠١ ) حجـة أذن 
رضورة  وحجـة  الثانـي  بالـزواج 
قصوى كان نصيب «حجة الرضورة 
« ( ١٩٠٥) حجـة و (١٨٩٦) حجـة 

أذن زواج ثان».
وتلفـت االحصائيـة اىل أن «حجـج 
الزواج الثاني سـجلت أعىل نسبة يف 

رئاسـة اسـتئناف نينوى االتحادية، 
حيـث بلغـت (٣٣٩ ) حجـة تلتهـا 
رئاسة اسـتئناف البرصة االتحادية 
حيـث بلغت (٢٢٢) حجـة، ومن ثم 

رئاسـة محكمـة اسـتئناف صـالح 
بلغـت (١٩٦)  إذ  االتحاديـة  الديـن 

حجة».
وعزت اإلحصائية ارتفاع نسب حجج 

الزواج الثاني إىل عدة أسـباب، منها 
العقم أواالصابـة باألمراض املزمنة، 
ورغبـة الرجل بزوجة ثانية السـيما 

عند تحسن وضعه االقتصادي.

الضـم  بدعـاوى  يتعلـق  مـا  ويف 
املعروضـة عـىل محاكـم األحـداث 
لرئاسـات محاكم االسـتئناف كافة 
فقـد بلغـت (٢١٣) دعـوى واحتلت 
فيها محكمة احـداث كربالء املرتبة 
االوىل بمجمـوع (٦٥) دعـوى، فيما 
كانت محكمة احداث البرصة باملرتبة 
الثانية بمجموع (٣٧) معاملة ضم، 
اما املرتبة الثالثة فقد كانت ملحكمة 
 (٣٣) بمجمـوع  نينـوى  احـداث 
معاملة ضـم. ويف ما يتعلق بدعاوى 
امـام  املعروضـة  السـلوك  مراقبـة 
محاكم االحداث فقد بلغت (١٤٩٢) 
دعوى مراقبة سـلوك كانت محكمة 
احـداث النجـف والبـرصة باملرتبـة 
االوىل بمجمـوع (٢٠٨)، امـا املرتبة 
الثانيـة فقد جـاءت ملحكمة احداث 
 (١٩١) حسـم  بمجمـوع  كربـالء 
معاملـة ، واملرتبـة الثالثـة احتلتها 
محكمة احـداث املثنـى بمجموع ( 

١٦٨) معاملة.
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بغداد/الزوراء:
سجلت الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزايل، امس االحد، حدوث هزتني 

أرضيتني يف محافظة السليمانية.
وقالـت الهيئة يف بيان ورد «الزوراء»، ان «الهزة االوىل سـجلت يف تمام السـاعة 
٠٩:٥٠:٠٠ صبـاح االحد بالتوقيـت املحيل وقد بلغت قوتهـا ( ٤،٤) درجة قرب 

الحدود العراقية - االيرانية حيث تبعد ( ٢٠) كم جنوب رشق قضاء كالر».
وتابعـت ان «الهزة االرضية الثانية سـجلت يف تمام السـاعة ٠٩:٥٢:٤٠ صباح 
امس  أيًضا حسـب التوقيت املحيل وبلغت قوتها (٤) درجة حيث تبعد (٢٢) كم 

شمال رشق قضاء كالر من محافظة السليمانية».
وذكرت انه «تم الشـعور بهما من قبل املواطنني يف املنطقة وسـنوافيكم يف حال 

حدوث اية مستجدات اخرى».
ودعـت «املواطنـني اىل أخذ الحيطـة والحـذر واالبتعاد عن الشـائعات واألخبار 
الكاذبـة واإللتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة لالنواء الجوية 

والرصد الزلزايل».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الكهربـاء، امس األحد، 
احصائية رسـمية بعدد االبـراج التي 
تعرضت للتدمري خـالل الصيف، فيما 
اشـارت اىل اتخـاذ اجـراءات جديـدة 
إلحبـاط محـاوالت اسـتهداف ابـراج 

الطاقة.
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة احمد 
مـوىس يف ترصيح صحفـي إن «هناك 
قلقاً من تكـرار العمليـات التخريبية 
التي طالت الخطـوط الناقلة واالبراج 
أن  مبينـاً  املـايض»،  الصيـف  خـالل 
«نحـو ١٧١ اىل ١٧٤ برجـاً تعرضـت 
للتدمري الصيف املايض وتسببت بأذى 

املواطنني».

واضافـت أن «مالكات الوزارة عالجت 
عمليات التخريب رسيعاً»، مشـرياً اىل 
أن «رئيس مجلس الوزراء وجه مبكراً 
جميع القطاعات العسـكرية واألمنية 
والجهـد االسـتخباري بالتنسـيق مع 
مسـارات  لتحديـد  الكهربـاء  وزارة 
الخطوط وحمايتهـا ونصب كامريات 
حرارية وتسيري افواج طوارئ بطريان 
مسـري».وتابع أن «هناك جهـداً أمنياً 
لحماية االبـراج والخطـوط الناقلة»، 
الفتـا اىل ان «وزارة الكهربـاء تنسـق 
مع الـوزارات االمنية بهذا الصدد، وتم 
فتـح مراكـز وارقام سـاخنة التصال 
املواطنـني يف حـال رصدهـم اي جهة 

تقوم بعمل تخريبي».

دياىل/الزوراء:
اكدت مفوضية حقوق االنسان بدياىل، 
امس االحد، انتحار طالب بعد اخفاقه 

بدخول البكالوريا.
وقال مديـر املفوضية صالح  مهدي يف 
ترصيح صحفي ان“ طالب يف السادس 
االعـدادي انتحـر يف منزلـه ببعقوبـة 
باحراق نفسـه بسبب ضغوط نفسية 
عقـب اخفاقـه بدخـول االمتحانـات 

النهائية املسماة بالبكالوريا“.

واضاف مهدي ان“ مع انتحار الطالب 
ارتفع عدد حـاالت االنتحار املسـجلة 
لدينا ١٩ حالة اغلبهم من الشباب دون 
٣٠ سـنة». الفتا اىل «ان الفقر والعوز 
ملـادي واملشـاكل االجتماعيـة تتصدر 

االسباب الرئيسية لالنتحار يف دياىل“.
وتشـهد دياىل ارتفاع مطـرد يف حاالت 
االنتحـار بالسـنوات االخرية ألسـباب 
متعـددة ابرزهـا االزمـة االقتصاديـة 

واملشاكل االجتماعية“.

السليمانية/الزوراء:
تظاهر عدد من سـائقي سـيارات األجرة، امس األحد، يف 

محافظة السليمانية بسبب ارتفاع أسعار البنزين.
ووصل سـعر اللرت من البنزين العادي هذا اىل ١٠٠٠ دينار 
واملحسـن ١١٢٥ دينارا والسوبر ١٢٠٠ دينار يف محافظة 

السليمانية.
وأقـدم إن عـدداً من سـائقي مركبات األجـرة عىل قطع 
الشـارع الرئيـيس املقابـل لقائممقاميـة السـليمانية ، 

احتجاجا عىل ارتفاع أسعار البنزين مرة أخرى.
وأضاف ان املحتجني طالبوا بتخفيض أسـعار البنزين إىل 
(٥٠٠) دينـار للرت الواحد، أسـوة بباقي مناطق الوسـط 
والجنوب، مؤكدين أن «املساواة بالحقوق والواجبات تعد 
من أساسـيات عمـل الحكومة العراقيـة وحكومة اقليم 

كوردستان».

ذي قار/الزوراء:
 افاد مصـدر أمنـي بمحافظة ذي 
قار، امـس األحد، بتسـجيل حالة 
وفـاة جديـدة لنزيل داخل سـجن 

النارصية املركزي.
وذكـر املصـدر  ان « نزيال يبلغ من 
العمـر ٥٠ عاما من أهايل محافظة 
االنبـار غربـي العـراق ومحكـوم 

باإلعـدام شـنقاً حتى املـوت وفقا 
الحـكام املـادة الرابعة مـن قانون 
مكافحة اإلرهاب تويف داخل سجن 

النارصية املركزي (الحوت)».

وبني املصدر ان «سبب وفاة النزيل 
يعـود إلصابتـه بعـارض صحـي 
مفاجـئ، لـم يفلـح معهـا نقلـه 

للمشفى لغرض تلقي العالج»

بغداد/الزوراء:
أعلنـت خليـة االعـالم االمنـي، امـس االحد، 
اإلطاحة باملسؤول العسكري لداعش اإلرهابي 
يف جبـال حمرين.وقالت الخليـة يف بيان ورد 
الوطنـي  املخابـرات  «جهـاز  ان  «الـزوراء» 
وبالتنسـيق واملتابعـة مع خلية االسـتهداف 
يف قيادة العمليات املشـرتكة يـزودون قيادة 

القوة الجوية العراقية بمعلومات غاية الدقة 
عـن وكر مهم عبارة عن كهف يسـتخدم من 
 ١٦-F قبـل االرهـاب، حيث وجهت طائـرات
العراقيـة خمس رضبـات عىل هـذا الوكر يف 
منطقة زرلـوك يف جبال حمرين ضمن قاطع 
عمليـات ديـاىل مما أدى إىل تدمـري هذا الوكر 
بالكامل».واضـاف البيان ان «قوة مشـرتكة 

مـن لوائـي املشـاة ٥٣ و٢ رشعـت لتفتيش 
مكان الرضبات وعثرت عىل ٣ جثث لعصابات 
داعـش اإلرهابيـة، كمـا ألقـت القبض عىل 
املدعو ( ع. إ) ما يسـمى املسؤول العسكري 
لعصابـات داعـش يف القاطـع، وعثـرت عىل 
(دراجـة ناريـة وبندقيتني) كما اسـتطلعت 

املكان املستهدف الذي دمر بالكامل».

دياىل/الزوراء:
اكد مسـؤول حكومي، امس االحد، ان 

التجاوزات تلتهم نصف مياه دياىل.
بعقوبـة  قضـاء  قائممقـام  وقـال 
عبداللـه الحيـايل يف ترصيـح صحفي 
ان“ التجـاوزات عىل االنهـر والجداول 
ظاهـرة خطـرية يف كل مناطـق ديـاىل 
ومنهـا اريـاف بعقوبـة وهـي مثـار 
قلق النها سـتؤدي اىل خلق اشـكاليات 
كبـرية بـني املناطـق خاصـة يف ذروة 
الصيـف القادم“.واضـاف الحيايل ان“ 
نصف ميـاه دياىل تذهب هدرا بسـبب 
التجاوزات بـكل عناوينها خاصة عىل 
االنهر والجـداول الرئيسـية باالضافة 

اىل اعتمـاد ٨٠٪ من مزارعي املحافظة 
انظمـة الـري التقليـدي وهـذا خطـأ 
فـادح يجب اعادة النظر بـه». موجها 
دعوتـه اىل الجهـات االمنيـة العليـا يف 
بغداد برضورة دعم دياىل يف انشاء قوة 
خاصة  لرفع التجاوزات مع صالحيات 
واسـعة للجهـات السـاندة يف اعتقال 
املخالفني.واشار اىل انه“ بدون الحد من 
التجاوزات وتغري انماط الري سيكون 

وضعنا صعب يف صيف ٢٠٢٢”.
وتعاني دياىل من انحسار كبري يف مياه 
االنهر خـالل االشـهر املاضية وسـط 
حالة قلـق من ازمة جفاف قاسـية يف 

صيف ٢٠٢٢“.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة املاليـة، امس األحد، 
وضع اللمسـات األخـرية لقانون 
املوازنة لعام ٢٠٢٢، فيما أشـارت 
إىل تضمني تخصيصات املحارضين 

والعقود فيها.
املاليـة  وزارة  مستشـار  وقـال 
عبـد الحسـن جمـال، يف ترصيح 
صحفي: إن «وزارة املالية وضعت 
ملسـاتها األخرية بخصوص قانون 
املوازنـة وأخـذت بنظـر االعتبـار 

جميع التخصيصات».
وأضـاف أن «دائـرة املوازنة أكدت 
قبـل عدة أيام وضـع تخصيصات 
مالية للمحارضيـن والعقود لكن 
ألن  القادمـة،  الحكومـة  ننتظـر 
الحاليـة ليـس لديهـا  الحكومـة 

صالحيات رفع مسودة القوانني إىل 
الربملان»، مشـرياً إىل أن «السقوف 
املاليـة للموازنة لـم تحدد بصورة 

نهائية، حيث إن أسعار النفط لها 
دور، لذلـك يجب أن تردنا أسـعار 
النفـط املقرتحـة من قبـل وزارة 

النفـط وكميات النفـط التي تباع 
حسب اتفاقيات مع أوبك». 

وبشـأن قانـون الدعـم الطـارئ، 
أوضـح أن «القانـون األول توقف 
بحسـب قرار املحكمة االتحادية، 
أمـا القانـون الحـايل ففـي طور 
املناقشـة»، الفتـًا إىل أن «القانون 
بشكل عام مشـابه كثرياً للقانون 
الـذي تـم إيقافه، لكـن حتى اآلن 
لـم توضـع سـقوف ماليـة لهـذا 

القانون».
وأكـد أن «هـذا القانون سـيخدم 
رشائح واسـعة وهـو قانون مهم 
جداً»، معرباً عن أمله بأن «يسـري 
الصحيحـة،  القانونيـة  بالطـرق 
لكـي ال يتـم الطعـن به مـن قبل 

الحكومات القادمة».

بغداد/الزوراء:
كشـفت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن تفاصيل األحكام 
الصادرة بحق مسؤولني يف عدٍد من الدوائر يف محافظة 
كركوك، ُمبّينًة صدور أحكاٍم غيابيٍَّة بالسجن والحبس 
الشـديد بحقِّ املُدانني.دائرة التحقيقـات يف الهيئة، ويف 
معرض حديثها عن تلك القرارات، أشارت إىل أنَّ محكمة 
جنايات كركوك – الهيئة الثانية، أصدرت أحكاماً بحقِّ 
ُمديـري ُمديريَّتـي مرور كركوك والتخطيـط واملتابعة 
سابقاً ومدير قسم التخطيط العام يف املحافظة، الفتًة 
إىل أنَّ األحـكام صدرت بحـقِّ املُدانني وفق أحكام املادة 
(٣٤٠) من قانون العقوبـات؛ إلرضارهم عمداً بأموال 
الدولة.وأضافـت الدائـرة إنَّ محكمـة جنايات كركوك 
أصدرت حكماً بالحبس الشـديد ملُدَّة سنتني عىل املُدان 
ُمدير ُمديريَّة مرور كركوك؛ لقيامه بتجاوز صالحيات 

وظيفتـه ومنع ُمديريَّة بلديَّة كركـوك من االنتفاع من 
ا أسفر عن إلزام  العقار العائد لها واملالصق لدائرته، ممَّ
الدائرة بدفع «أجر مثل» قدره (٢١,٠٠٠,٠٠٠) مليون 
ـدت أنَّ املحكمة ذاتها  دينـار ملُديريَّة بلديَّة كركوك.وأكَّ
أصدرت حكماً بالسـجن ملُدَّة سبع سـنواٍت عىل املدان 
ُمديـر ُمديريَّـة التخطيط واملتابعـة يف ديوان محافظة 
كركـوك سـابقاً، عـن جريمـة اسـتغالله لوظيفتـه 
واملسـاحات  التصاميـم  بتغيـري  وقيامـه  ومنصبـه، 
ة بمرشوع إنشـاء (٢٥) مدرسـًة  طات الخاصَّ واملُخطَّ
بطريقة البناء الجاهز مسـبق الصـب واملنفذ من قبل 
رشكٍة إيطاليٍَّة، الفتـًة إىل قيامه بتقليص عدد املدارس 
وتغيري طبيعة املرشوع وأهدافه وتخصيصاته ورصف 
مسـتحقات الرشكة دون إكمـال أعمالها يف املرشوع، 
فضـًال عن عـدم مطابقة تفاصيل املـرشوع من حيث 

الكلفـة وعـدد املـدارس وسـعتها بموجـب الخطـة 
االستثماريَّـة.

الدائـرة أفـادت بصـدور حكمني بالسـجن ملُدَّة سـبع 
سـنواٍت لكلٍّ منهما عـىل املدان ُمدير قسـم التخطيط 
العـام يف محافظـة كركـوك؛ لثبوت قيامه باسـتغالل 
ة بتطبيق  وظيفتـه وقيامه باسـتبدال اللجنـة املُختصَّ
قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٧) لغرض شـمول رشكة 
ة بتنفيذ  (هيلـر) اإليطاليَّـة باملهلة اإلضافيَّــة الخاصَّ
مرشوع إنشـاء (٢٥) مدرسـة بعد تلكؤهـا، ُمبّينًة أنَّ 
املُتَّهم خالـف الضوابط والتعليمـات والعقد املربم مع 
الرشكـة، إضافـة إىل تنظيم ملحٍق للعقـد بعد تقليص 
عـدد املـدارس والصفـوف دون اسـتحصال موافقـة 

ة. املراجع املُختصَّ
وأوضحـت أنَّ املـدان املذكور اسـتغل وظيفته لإلعالن 

عن املشـاريع الحكوميَّة يف دائرته عـن طريق التنفيذ 
املبـارش، خالفاً للضوابط والتعليمات ومنحها ملقاولني 

ا أدَّى إىل إحداث رضٍر عمديٍّ باملال العام. ُمعيَّنني؛ مَّ
الدائـرة بيَّنـت أنَّ محكمـة جنايات كركـوك – الهيئة 
الثانيـة أصـدرت قراراتهـا بعـد االطـالع عـىل األدلـة 
لـة يف هذه القضايـا واملُتمثلة بأقـوال املُمثلني  املُتحصَّ
القانونيِّـني للدوائر املعنيَّـة، إضافـة إىل تقارير ديوان 
الرقابة املاليَّة االتحادي، والتقارير التدقيقيَّة واملجالس 
التحقيقيَّـة وأقوال املُتَّهمـني يف أدوار التحقيق وقرينة 

هروبهم، وجدتها كافيًة ومقنعًة إلدانتهم.
ولفتـت إىل أنَّ املحكمـة أصـدرت أوامـر قبـٍض بحـق 
ة؛ ملنع سـفرهم  املُدانـني، مع إشـعار الجهات املُختصَّ
خـارج العراق، فضالً عن تأييـد حجز أموالهم املنقولة 

وغري املنقولة.
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بغداد/الزوراء:

أعلنـت الهيئـة العامـة للجمـارك، امـس األحـد، عن 

ضبط ٩ شـاحنات مخالفة يف مديرية جمارك املنطقة 

الوسطى.

وذكـر بيـان للهيئـة تلقتـه «الـزوراء» أنـه «تنفيـذاً 

لتوجيهـات مدير عـام الهيئة العامة للجمارك شـاكر 

محمود الزبيدي بتفعيل دور اقسام التحري ومكافحة 

التهريـب يف جميـع املناطـق الجمركية، تمكن قسـم 

التحري ومكافحة التهريـب يف مديرية جمرك املنطقة 

الوسطى وبالتعاون مع رشطة الجمارك من ضبط (٩) 

شـاحنات قادمة من املحافظات الشمالية والجنوبية 

مخالفة للـرشوط والضوابط االسـتريادية»، مبيناً أن 

«الشـاحنات محملـة (بمولـدات، ادوات احتياطيـة، 

ماكنة زراعية،و مستلزمات خشب)».

وأضاف البيان انه «تم اتخاذ كافة االجراءات القانونية 

الالزمة بحق املخالفني»

بغداد/الزوراء:
انتقـد مركـز اإلعـالم الرقمـي DMC، امس 
األحد، عدم وجود تنظيم ورقابة عىل ظاهرة 
اإلعالنـات التـي يقدمها مشـاهري منصات 

التواصل االجتماعي يف العراق.
وذكـر املركـز يف بيـان تلقتـه «الـزوراء» أن 

«عدداً غري قليل من االعإلنات التي تستهدف 
الجمهـور العراقـي عـىل مواقـع التواصـل 
االجتماعي تمارس التضليل والخداع أو منح 
صفات تسـويقية لبعض املنتجات الصحية 
والطبية من دون موافقة الجهات املختصة»، 
مشـرياً إىل أن «العالمـات التجارية يف العراق 

أسـوة بدول العالم االخرى تحاول االستفادة 
 social media من مشاهري السوشيال ميديا
influencers (SMIs) يف الحمالت التسويقية 
لهذه العالمات واسـتغالل الصورة النمطية 
لهؤالء املشـاهري وعكسـها عىل املنتجات أو 

العالمة التجارية نفسها».
ودعا املركز وفقاً للبيان «الجهات الحكومية 
املختصة اىل وضع أسـس ومعايـري قانونية 
واخالقية محـددة لإلعالنـات والرتويج عرب 
املنصـات الرقميـة للحـد مـن اسـتخدامها 
الخاطـئ يف التسـويق للمنتجـات املمنوعة 
أو التـي تكـون مـرضة بالصحـة العامة أو 
املنتجـات أو السـلع التـي يمنـع تداولها يف 
البلد»، مشدداً عىل «رضورة أن تأخد الجهات 
املعنية يف وزارة الصحـة والداخلية والتجارة 
دورهـا يف متابعـة االعالنات الرقمية أسـوة 
باإلعالنـات التـي تتم عـرب منصـات النرش 

التقليدية».
ُيذكـر أن مركـز اإلعـالم الرقمي هـو مركز 
مسـتقل متخصص برصد وتحليـل ظواهر 
العالـم الرقمـي ومنصاتـه املختلفـة فضالً 
عـن اسـترشاف تحوالت هـذا العالـم وتتبع 

أخباره.
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ارتفعـت الحـواالت الخارجيـة مـن 

الدوالر عىل حسـاب املبيعات النقدية 

بنسـبة أكثر من ٩٠٪، امس االحد، يف 

افتتاح مزاد البنك املركزي العراقي.

وذكـر مصـدر أن البنك املركـزي باع 

امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 

االمريكـي ٢١١ مليونـاً و٥٧٥ ألفـاً 

و٨٤٤ دوالراً أمريكيـًا غطاهـا البنك 

بسعر رصف اساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً 

لكل دوالر.

واضـاف ان نسـبة ٩٫٠٥٪ مـن هذه 

املبيعـات ذهبـت لتعزيـز االرصدة يف 

الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات 

حيث بلغـت ١٩١ مليونـاً و٩٧٥ ألفاً 

و٨٤٤ دوالرا، فيما ذهبت البقية عىل 

شـكل مبيعات نقديـة التي بلغت ١٩ 

مليوناً و٦٠٠ ألف دوالر.

وأشـار إىل ان ٣٣ مرصفـًا قام بتلبية 

طلبـات تعزيـز االرصـدة يف الخارج، 

و١٣ مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، 

إضافة اىل ١٤٠ رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:

اعلن سـوق العراق لـألوراق املالية، 

امس االحد، عن تداول أسهم بقيمة 

تجـاوزت خمسـة مليـارات دينـار 

خالل األسبوع املايض.

اطلعـت  تقريـر  يف  السـوق  وقـال 

عليه «الـزوراء»: إن «عدد الرشكات 

املتداولـة أسـهمها خالل االسـبوع 

املـايض بلـغ ٤٦ رشكة مسـاهمة، 

فيمـا لم تتـداول أسـهم ٤٣ رشكة 

بسـبب عـدم تالقـي اسـعار أوامر 

الرشاء مع أوامر البيع، فيما يستمر 

تقديـم  لعـدم  رشكـة   ١٤ توقـف 

اإلفصـاح مـن أصـل ١٠٣ رشكات 

مدرجة يف السوق».

وبـني أن «عـدد األسـهم املتداولـة 

بلـغ ثالثـة مليـارات و٨٥٤ مليوناً 

و١٣٩ ألف سهم بقيمة مالية بلغت 

خمسة مليارات و٥٥٠ مليوناً و١٤١ 

ألف دينـار من خـالل تنفيذ ١٩٠٢ 

«مـؤرش  أن  اىل  مشـريا  صفقـة»، 

األسـعار املتداولة ISX٦٠ أغلق عىل 

٥٦٦٫٨٥ نقطـة مسـجالً انخفاضا 

بنسبة ١٫٢٢٪ عن إغالقه يف الجلسة 

السابقة».

واشـار اىل ان «عدد األسهم املشرتاة 

العراقيـني  املسـتثمرين غـري  مـن 

لألسـبوع املايض بلـغ ١٦٩ مليون 

سهم بقيمة مالية بلغت ٦٣٧ مليون 

دينـار من خالل تنفيـذ ٢٥ صفقة، 

فيما بلغ عـدد األسـهم املباعة من 

العراقيـني ١٤٦  املسـتثمرين غـري 

مليـون سـهم بقيمة ماليـة بلغت 

٣٧٣ مليون دينار مـن خالل تنفيذ 

١٠٦ صفقات».

لـألوراق  العـراق  سـوق  أن  يذكـر 

املالية ينظم خمس جلسـات تداول 

أسـبوعيا مـن األحـد اىل الخميس، 

ومدرج فيه ١٠٣ رشكات مساهمة 

عراقيـة تمثـل قطاعـات املصارف 

واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة 

والتأمني واالستثمار املايل والسياحة 

بغداد/ الزوراء:
الطاقـة  معلومـات  إدارة  أعلنـت 
األمريكيـة، امـس األحـد، أن صادرات 
العراق النفطية ارتفعت خالل االسبوع 
املايض لتصل اىل معدل 282 الف برميل 
يوميا. مـن جهته، كشـف مدير دائرة 
بلدية جبـة بمحافظة االنبـار، قطري 
العبيـدي، عن إن حقـول النفط والغاز 
املكتشـفة يف جزيـرة ناحيـة البغدادي 

تضاهي حقول دولتي قطر وروسيا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية 
يف تقريـر اطلعت عليه ”الـزوراء“: ان 
”متوسـط االسـتريادات األمريكية من 
النفط الخام خالل األسبوع املايض من 
ثماني دول بلغت 5.886 ماليني برميل 
يوميـا مرتفعة بمقـدار 5 آالف برميل 
باليوم عن األسـبوع الذي سبقه والذي 

بلغ 5.881 ماليني برميل يوميا“.
العـراق  ”الصـادرات  ان  واضافـت 
النفطية ألمريكا بلغت معدل 282 ألف 
برميل يوميا االسبوع املايض، مرتفعة 
بمقـدار 40 الـف برميل عن االسـبوع 
الذي سـبقه والبالغ متوسط 242 الف 

برميل يوميا“.
واشارت اىل ان ”اكثر اإليرادات النفطية 
ألمريـكا خالل األسـبوع املايض جاءت 

مـن كندا وبمعـدل بلـغ 3.498 ماليني 
برميـل يوميـا، تلتها املكسـيك بمعدل 
872 الف برميل يوميا، وبلغت االيرادات 
النفطية من السعودية معدل 588 الف 
برميل يوميا، ومن ثم االكوادور بمعدل 

250 الف برميل يوميا“.
ووفقا لإلدارة فإن ”كمية االستريادات 

مـن  الخـام  النفـط  مـن  األمريكيـة 
كولومبيـا بلغت معدل 218 الف برميل 
يوميـا، ومن الربازيـل بمعدل 139 الف 
برميـل يوميا، فيما لم يتم اسـترياد اي 

كمية من ترينداد توباغو او روسيا“.
من جهتـه، كشـف مدير دائـرة بلدية 
جبة بمحافظة االنبار، قطري العبيدي، 

امس االحد، عن إن حقول النفط والغاز 
املكتشـفة يف جزيـرة ناحيـة البغدادي 

تضاهي حقول دولتي قطر وروسيا..
وقـال العبيـدي يف ترصيـح صحفـي: 
النفطيـة  ان “رشكـة االستكشـافات 
احـدى تشـكيالت وزارة النفـط التـي 
تقـوم بعمليـات التنقيب عـىل حقول 

النفط والغـاز يف منطقة جزيرة ناحية 
البغـدادي بقضاء هيت غربـي االنبار، 
اكتشفت وجود مساحات كبرية تحوي 
عىل حقـول هائلـة من النفـط والغاز 
تضاهي ما موجود مـن حقول للنفط 
والغاز يف دولتي قطر وروسيا من حيت 
الكميـات املخزونـة تحـت االرض من 

املشتقات النفطية ”.
واضاف ان“ حقول الغاز املكتشـفة ال 
تبعد عن سـطح االرض سـوى بضعة 
مئات من االمتار وهي سـهلة التنقيب 
وال تحتاج اىل جهـود كبري للقرب الغاز 
عن سطح االرض ناهيك من ان جزيرة 
البغـدادي تطفوا عىل بحرية من حقول 

النفط والغاز“.
 موضحـا ان“ مناطـق مختلفـة مـن 
وبحسـب  الغربيـة  االنبـار  صحـراء 
االستكشـافات  رشكـة  يف  العاملـني 
كبـري  تحـوي عـىل خزيـن  النفطيـة 
مـن الغـاز والنفـط الخـام يعـادل ما 
تمتلكـه قطـر وروسـيا“، مؤكـدا ”ان 
املناطـق الغربيـة غنية ايضـا باملعادن 

والفوسفات ”.
يشـار اىل ان 10 فـرق زلزاليـة تقـوم 
بعمليـات التنقيـب عىل حقـول النفط 

والغاز يف املناطق الغربية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رابطة املصارف الخاصة العراقية، امس 
االحـد، أن عدد الحسـابات املرصفيـة الفعالة 
تجـاوزت 6.69 ماليـني حسـاب حتـى نهاية 
العام 2021، مشـرية إىل أن نسـبة النمو خالل 
العـام املايض فقـط باملقارنة مع العـام الذي 

سبقه بلغت 9.75%.
وقـال املديـر التنفيـذي للرابطة، عـيل طارق، 
إن ”الحسـابات  ”الـزوراء“:  اىل  بيـان ورد  يف 
املرصفيـة الفعالـة بلغـت حتـى نهايـة العام 
املايض سـتة ماليني و696 ألفاً و657 حساباً، 
مقسـمة بواقع ثالثة ماليني و915 ألفاً و175 
حسـاب توفـري، ومليونـني و16 ألفـاً و322 
حسـاباً جاريـاً، و573 ألفـاً و205 حسـابات 
للـرشكات، و191 ألفاً و955 حسـاباً للوديعة 

الثابتة“.
وأضـاف أن ”اجمـايل النمـو الـذي تحقـق يف 

الحسابات املرصفية خالل األعوام 2017-2021 
بلغ %392، وهذا يعود إىل تسهيل إجراءات فتح 
الحسـابات املرصفية من قبل املصارف، وزيادة 
الخدمات، ومرشوع توطني الرواتب الذي أطلقه 
البنك املركزي بالتنسـيق مع الحكومة، وزيادة 

عدد فروع املصارف“.
وأكد أنه ”خالل السـنوات الخمس املاضية كان 
اعـىل معدل نمو يف حسـابات الوديعـة الثابتة، 
وذلك بسبب زيادة الثقة بالقطاع املرصيف بشكل 
تدريجي وتنوع الخدمات املرصفية“، مشريا إىل 
أن ”حسـاب التوفري جـاء باملرتبـة الثانية من 
حيث النمو وبعدها حساب الرشكات والحساب 

الجاري“.
ولفـت طـارق إىل أن نسـبة النمـو خـالل العام 
2021 باملقارنة مع العام 2020 بلغت يف حسـاب 
الرشكات %22، وحساب التوفري %12، وحساب 

الوديعة الثابتة %3، والحساب الجاري 2%.
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 بغداد/ الزوراء:
بحث وزير النقل نارص، حسـني الشـبيل، امس االحد، مع الوزير االسباني 
لـدى العـراق بيـدرو مارتينيث يف مقر الـوزارة التعاون املشـرتك وتعظيم 

املوارد االقتصادية وسبل تطويرها.
وذكر اعالم وزارة النقل يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان «هذا اللقاء 
تم لبحث تعزيز التعاون املشـرتك بني الجابني يف مجـاالت النقل املختلفة، 
وكان ابرزهـا تطويـر النقل يف رشكة الخطـوط الجويـة العراقية والنقل 
الـربي والبحري وتقديم الدعم والخربات املرتاكمة لتقديم افضل الخدمات 

ملواطني البلدين وتعظيم املوارد االقتصادية». 
من جانبه، اعرب السـفري االسـباني عن سـعادته بهذا اللقـاء، مثنياً عىل 
دور وزارة النقـل الريادي والكبري يف النهوض بواقع النقل يف العراق، مبدياً 
رغبته الكبرية يف التعـاون بني الجانبني ملواكبة التطورات الحاصلة وجعل 

العراق يف مصاف الدول املتقدمة يف مجال النقل العام.

بغداد/ الزوراء:
حذر عضو لجنـة الزراعة النيابية، رفيق الصالحي، امس األحد، من مغبة 
استمرار االرتفاع الجنوني ألسـعار السلع االساسية، مبينا ان ارتفاع تلك 

االسعار غري املربر سيؤدي اىل انفجار شعبي ضد الطبقة السياسية.
وقـال الصالحي يف ترصيح صحفي: ان «مناطق الوسـط والجنوب تعيش 
حالة من الغليان واالحتقان السيما ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية 

ومنها الطحني ”.
وأضاف أن “حالة االحتقان تعود أيضا إىل االرتفاع غري املربر وغالء األسعار 
بشـكل كبري ال يتماىش وقدرة املواطن ودخله ال سيما مع تخفيض رصف 

الدوالر امام الدينار“.
وأشـار إىل أن “الوضع االجتماعي يف الوسـط والجنوب مربك بسبب الغالء 
والتحديات االقتصادية الكربى والبطالة والغموض يف ما يتعلق بمسـتقبل 

الزراعة والصناعة يف البالد .“
وأوضـح أن “لجنته عازمة عـىل وضع خطة من شـأنها االرتقاء بالواقع 
الزراعي واالعتماد بشـكل أسـايس عىل املنتوج املحـيل للتخفيف من  حدة 
االزمة“.وكانـت النائبـة لنواب نـورس العيىس قد أكدت، يف وقت سـابق، 

وصول نسب البطالة يف العراق إىل نقطة هي األخطر بعد ٢٠٠٣.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت لجنة الخدمـات النيابية، امس األحد، عن وجود مسـاٍع حقيقية 
لترشيع قانون العشوائيات وتنظيم األرايض الزراعية خالل الدورة النيابية 

الحالية.
وقـال نائب رئيـس اللجنة، باقر كاظم السـاعدي، يف حديـث صحفي: ان 
ماليـني الفقـراء يقطنـون العشـوائيات والتجـاوزات فضال عـن تحويل 

األرايض الزراعية إىل سكنية.
وأضاف: أن هناك سعيا حثيثا من اجل ترشيع قانون تنظيم العشوائيات. 
واشـار اىل: ان قانون العشـوائيات وقانون معالجة التجاوزات لم يقر منذ 

الدورات النيابية السابقة.
ولفت إىل: أن القانون سيبرص النور خالل الدورة النيابية الحالية كونه من 

القوانني الخدمية املهمة.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن املـرصف الزراعي التعاونـي، امس األحد، ان تأجيل اسـتيفاء أقسـاط 
القـروض الزراعيـة يف اطار مبادرة البنك املركزي سـيكون ابتداًء من قسـط 

حزيران ٢٠٢٢ ولغاية قسط كانون األول ٢٠٢٤ .
ونقـل املكتب االعالمـي يف املرصف ببيان عـن مصدر قوله: انه « يشـرتط أن 
يسدد املقرتض قسـط شهر أيار ٢٠٢٢ لالستفادة من قرار التأجيل، ويسقط 
حـق التأجيل عـن املسـتفيدين ممن ال يؤدون أقسـاط قروضهم املسـتحقة 
لغاية قسـط شـهر أيار ٢٠٢٢ بعد مرور ثالثة أشـهر من استحقاقها (لغاية 

.(٢٠٢٢/٨/٣١
وأكـد املصدر عـىل تبليغ أصحاب املشـاريع الذين لديهم أقسـاط مسـتحقة 
بالرسعة املمكنة يف التسـديد لالسـتفادة من فرتة التأجيل وحسـب الضوابط 

والتعليمات. 

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسواق املحلية، امس األحد.

وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب الخليجي 
والرتكي واألوربي ٣٨١ الف دينار، وسعر الرشاء ٣٧٧ الفاً، وهي نفس االسعار 

التي سجلت صباح امس السبت.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقـال الواحد عيـار ٢١ من الذهب العراقي سـجل 

استقرارا أيضاً عند ٣٤١ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٣٧ ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٨٠ الف دينار و ٣٩٠ ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٤٠ الفاً و ٣٥٠ الف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
عزا مسـؤول حكومـي، امـس األحـد، االنخفـاض واالرتفاع الذي تشـهده 
السـوق املحلية إىل املضاربني بالعملة.وقال املسـؤول الذي طلب عدم الكشف 
عن اسـمه يف حديث صحفي: ان «ما نشـهده اليوم مـن ارتفاع أو انخفاض 
بسـيط يف سـعر الدوالر امـام الدينار العراقـي هو يعود اىل وجـود مضاربني 
بالعملـة»، مبينا ان «هذه االنخفاض واالرتفاع يكون يف نطاق محدود نتيجة 
سيطرة البنك املركزي عىل سعر الدوالر يف العراق». واضاف ان «االرتفاع الذي 
نشـاهده حاليا يف سـعر الدوالر يف االسـواق العراقي يعود اىل اقبال املواطنني 
لـرشاء الدوالر وخاصة مع انهيار العمـالت املحلية لدول الجوار»، الفتا إىل أن 
«تأخر نزول األرصدة يف دبي التي اشرتتها البنوك عرب املزاد عىل شكل حواالت 
خـالل األسـبوع املايض كان لهـا أثر أيضـا يف ارتفاع سـعر الدوالر».واكد ان 
«االرتفاع الذي يحدث حاليا ال يعد كبريا يف ظل سيطرة وتحكم البنك املركزي 
يف سـعر الـدوالر من خالل املزاد الـذي يجريه يوميا، حيث انـه بإمكان البنك 
املركزي الذي يبيع حاليا بحدود ٢٠٠ مليون دوالر يوميا ان يرفع هذه القيمة 
ليضغط عىل السـوق ويخفض السـعر». وتشـهد األسـواق املحليـة ارتفاعا 
طفيفا وتدريجيا يف سـعر الدوالر امام الدينار العراقي، وسجل الدوالر الواحد 

امس االحد ١٤٨٢٠٠ دينار عراقي.

بغداد/ الزوراء:
كشـفْت وزارة اإلعمار واإلسـكان والبلديات واألشـغال العامة عن إجراء 
تعديالت عىل مسودة قانون استثمار الطرق، فيما تنتظر إقراره يف مجلس 
النواب.وقال مدير عام دائرة الطرق والجسـور يف الوزارة، حسـني جاسم 
كاظم، يف ترصيح صحفي: إن ”الوزارة أبدت اهتمامها إلدخال االسـتثمار 
يف قطـاع الطرق والجسـور، ملا شـهدته هـذه التجربة من نجـاح يف دول 
املنطقة وباقي دول العالم“.وأضاف أنه ”تم بالفعل إعداد مسـودة قانون 
ورفعهـا إىل مجلس الوزراء وبعدهـا إىل لجنة الخدمات يف مجلس النواب“، 
إال أن البيئة القانونية لهذا املرشوع لم تكن مكتملة من وجهة نظر األخري 

فحال دون اكتمال عدد القراءات وانتهاء الدورة النيابية السابقة.
وتابـع كاظم أنه ”تم بالفعل تعديل املالحظات التي حددها مجلس النواب 
عىل مسودة القانون، والتي تمحورت عن العائدات املالية وطريقة توزيعها 
وأمـور أخرى“.وأعرب كاظـم عن أمله أن ”تتم املصادقـة عىل القانون يف 
الدورة النيابية الحالية ملا للقطاع الخاص من دور مهم يف إنشـاء وتشغيل 

شبكة الطرق“.
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بغداد/ متابعة الزوراء 
اكد رئيس اتحاد كرة السلة، حسني العميدي، ان محكمة جنح الكرادة اصدرت حكما عىل عضو االتحاد السابق 
عيل رسـن مسـري بالحبس ملدة سـنة وتغريمه مبلغ مليون دينار.وقال العميدي: انه كسب القضية التي رفعها 
ضد عضو االتحاد السابق عيل رسن بعد تقديمه شكوى رسمية ملحكمة جنح الكرادة بعد التجاوزات واالتهامات 
والقذف والتشـهري الذي كان يطلقه عيل مسـري ضـده دون وجه حق.واضاف :ان الحكم صـدر وتم تبليغي به 
اليوم. الفتا اىل: أن القرار صدر بعد اطالع مجلس املحكمة عىل األوليات والثبوتيات التي دانت عيل مسـري.وقال: 
إن املحكمة قررت حبسـه سـنة مع إيقاف التنفيذ ملدة ثالث سنوات يلتزم خاللها املحكوم وتغريمه مبلغ مليون 

دينار، واخذت تعهدا منه اللتزامه خالل السنوات الثالث التي تعهد خاللها ان ال تصدر منه اية اساءة بحقي.

ãºcÎ@ã–ñc

äÎá€a@¿@—v‰€a@Û‹«@÷Ï–nÌ@åÎäÏ„Î@ÚÌÏßa@‚çËÌ@Òãój€a@¡–„

Ôfl˝é�a@Âflbõn€a@ÒäÎá€@a7õ•@ÈmbjÌäám@cájÌ@áÓ€a@kÉn‰fl

الكويت/ عدي صبار
وصلت، امس األحد، بعثُة منتخب 
العراق لكـرِة الصـاالت إىل دولِة 
الكويـت من أجـل املشـاركِة يف 
بطولِة غرب آسيا التي من املُقرر 
انطالقهـا يف الرابـع من الشـهر 
املقبل، وفور وصوله توجَه الوفد 
إىل مقـِر إقامته يف فنـدِق كراون 
بـالزا الواقع يف قلـِب العاصمة.
ووقَع منتخبنا يف املجموعِة األوىل 
التـي تضم إىل جانبـه منتخبات 
الكويت والسـعودية وفلسطني. 
ويسـتهُل منتخبنـا مبارياته يف 
البطولـِة بلقاِء املنتخب الكويتي 
يوم  األرض والجمهور  صاحـب 
السـبت املقبـل، بعدهـا يلتقـي 
املنتخـَب الفلسـطيني، ويختتم 
األوىل  املجموعـِة  يف  مواجهاتـه 
أمـام املنتخِب السـعودي، حيث 
يتأهـل أول وثانـي املجموعة إىل 
النهائي.ويسـعى  نصـف  الدور 
الجهاُز الفني إىل الخروِج بفائدٍة 
تامٍة من هـذه البطولة التي تعٌدُ 
لنهائياِت كأس  مثاليـًا  تحضرياً 

آسـيا عندمـا يواجـه منتخباٍت 
عربيـة هـي األخـرى تأهلت إىل 
مـدرُب  اآلسـيوية.  النهائيـاِت 
منتخبنا الوطني لكرِة الصاالت، 
ناظم الرشيعة، أكَد إن مشاركة 
منتخب العـراق يف هذه البطولة 
تعـّد خطـوًة مهمـًة ومحوريًة، 
لغـرض اطالِع الجهاز الفني عن 
كثـٍب عـىل مسـتويات الالعبني 
الجـدد الذيـن تمـت إضافتهـم 
الوطنّيـة.  القائمـِة  إىل  مؤخـراً 
وأضاَف: نسعى إىل الخروِج منها 
بفوائـد فنيـة وبدنيـة تزيد من 
خـربِة الجهاز الفنـي والالعبني.
وأشـاَر إىل إن االتحـاد العراقـّي 
للمنهـاج  داعـٌم  القـدم  لكـرِة 
الذي وضعنـاه، بغية  التدريبـّي 
الوصـوِل باملُنتخـب إىل نهائياِت 
مـدرب  العالم.واختتـَم  كأس 
منتخبنا الوطنـي لكرِة الصاالت 
حديثـه بالقول إنه جـاٌد يف بناِء 
لكبـار  نـداً  سـيكون  منتخـٍب 
املسـتقبِل  يف  آسـيا  منتخبـاِت 

القريب.

عمان/ متابعة الزوراء
جـدد املنتخب الوطني لكرة السـلة، 
األردنـي،  مسـتضيفه  عـىل  فـوزه 
بنتيجـة (69-81)، يف اللقـاء الودي 
الثانـي الـذي أقيم مسـاء اول امس 
تحضرياتهمـا  ضمـن  السـبت، 

للتصفيات االسيوية.
وتأتي هذه الربوفة األخرية للمنتخب 
الوطنـي، قبل التوجـه اليوم  االثنني 
إىل فلسطني للمشـاركة يف تصفيات 

كأس اسيا.

وكان املنتخـب الوطنـي، قـد تغلب 
عـىل شـقيقه األردنـي يف املواجهـة 

التجريبية األوىل بنتيجة (78-60).
وسيخوض املنتخب الوطني لقاءين 
يف التصفيات االسيوية، يجمعه األول 
مـع املنتخب الكويتـي يف الثاني من 

حزيران املقبل.
الوطنـي يف  املنتخـب  ثـم سـيالقي 
املباراة الثانية املنتخب الفلسـطيني 
صاحـب األرض والجمهور يف الرابع 

من حزيران املقبل.

@oÌÏÿ€a@∂g@›óÌ@p¸bó€a@?†Î
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@bÌÜÎ@Ô„Üä˛a@È‘Ó‘í@‚çËÌ@Ú‹è€a@kÉn‰fl
bÓée@pbÓ–ón€@a7õ•

بغداد/ متابعة الزوراء

عدسة/ حيدر الحسيناوي

خرس فريـق القوة الجويـة امس االحد، 

امام مضيفه فريـق نفط البرصة بهدف 

الكـرة   دوري  يف  مقابـل  دون  وحيـد 

املمتاز.

وجاء هدف فريق نفط البرصة الوحيد يف 

اللقاء عن طريق الالعب حسـام مالك يف 

الدقيقة الخامسة عرش من زمن الشوط 

االول.

وجرت مباراة فريق نـادي نفط البرصة 

وضيفـه فريق القـوة الجوية عىل ملعب 

الفيحـاء بالبـرصة لحسـاب الجولة 33 

للدوري العراقي املمتاز لكرة القدم .

وبهذه النتيجة رفع نفط البرصة رصيده 

للنقطة 41 باملركز الحادي عرش، وتجمد 

رصيـد القـوة الجويـة عنـد النقطة 58 

باملركز الرابع . 

وتغلـب الكهرباء عـىل ضيفه القاسـم، 

بنتيجـة (1-3)، امـس األحد، عىل ملعب 

التاجـي بالعاصمة بغداد, افتتح مهيمن 

الكهربـاء  لفريقـه  التسـجيل  سـليم 

بالدقيقـة 29، وتمكـن السـنغايل ديمي 

يف  للقاسـم  التعـادل  إدراك  مـن  داودا 

الدقيقـة 35، بينمـا أضاف عيل جاسـم 

يف  األرض  ألصحـاب  الثانـي  الهـدف 

الدقيقـة 37، وعاد نفـس الالعب ليحرز 

الهـدف الثالـث يف الدقيقـة 65 من زمن 

املبـاراة التـي غابـت عنهـا الجماهـري، 

وبهـذا االنتصار، رفـع الكهرباء رصيده 

إىل 43 نقطـة، لريتقـي إىل املركز الثامن، 

فيما ظل القاسـم باملركز السادس عرش 

برصيد 33 نقطة.

وقاد اسـو رسـتم فريق نـوروز لتخطي 

األحـد،  امـس   ،(2-1) النجـف  ضيفـه 

والتي احتضنها ملعـب الجامعة بمدينة 

السليمانية.

تمكن الهداف رسـتم من تسـجيل هديف 

و29،   4 بالدقيقتـني  األرض  أصحـاب 

فيمـا قلص معني أحمد الفارق للضيوف 

بالدقيقة 70.

بهذا الفوز، قفز نوروز إىل الرتتيب الثامن 

مؤقتا برصيد 45 نقطة، فيما ظل النجف 

سابعا برصيد 51 نقطة.

ويف مبـاراة أخرى، خيم التعادل السـلبي 

عىل مباراة زاخو وضيفه نفط الوسـط، 

عىل ملعب دهوك البديل، والذي استضاف 

اللقاء بسـبب العقوبات املفروضة تجاه 

جماهري زاخو.

الوسـط  نفـط  رفـع  التعـادل،  بهـذا 

رصيده إىل 62 نقطة باملركز الثالث، فيما 

أصبـح رصيد زاخـو 44 نقطـة باملركز 

التاسع.

بغداد/ حسام عبد الرضا
دعـا االتحـاد العراقي لكـرة اليد العبي 
منتخبنا الوطني للحضور إىل قاعة كلية 
الرتبية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة 
بغداد  يف الساعة الخامسة من عرص غدا 
الثالثـاء لالنتظام يف املعسـكر التدريبي 
الداخيل الـذي ينظمه اتحاد اللعبة وذلك 
اسـتعدادا للمشـاركة بـدورة التضامن 
اإلسـالمي التي سـتقام يف مدينة قونية 
الرتكية خالل النصف االول من شهر اب 

املقبل.
محمـد  اللعبـة  اتحـاد  رئيـس  واكـد 
تمـت  الذيـن  الالعبـني  ان  االعرجـي: 
دعوتهـم للمعسـكر التدريبـي الداخيل 

هـم احمد مكـي ومنتظر قاسـم وزين 
العابديـن محمد وبـدر الديـن حمودي 
واالمـري عـيل وعـيل السـيالوي ووائـل 
حافـظ وميثم عـوده وجاسـم غصاب 
وماجد عبد الرضا وسـجاد طالب وعيل 
طـارق وأحمد طـارق ومصطفى بكري 
وعيل عبد الرضا وسجاد حمودي ورامي 
عيل وحسني عيل حمزه ومحمد صاحب 
ومصطفى محمـد وعيل رضا الجاروش 

واسامة رفعت.  
التدريبي  واوضح األعرجـي:ن املنهـاج 
املعـد للمنتخب من قبل املـدرب رشيف 
مؤمـن يتضمن اقامة معسـكر تدريبي 
داخيل يستمر ملده ثالثة اسابيع وبواقع 

اسبوع يف العاصمة بغداد واسبوعني  يف 
محافظـة السـليمانية وبعدهـا يتوجه 
املنتخـب اىل جمهوريـة مـرص العربية 
لالنتظـام يف معسـكر تدريبـي خارجي 
ومـن ثـم يعـود املنتخـب اىل العاصمة 
بغـداد، حيث سـيكون هنالك معسـكر 
تدريبـي قصـري االمد قبـل املغـادرة اىل 
تركيـا إلقامة معسـكر تدريبي خارجي 
اخري يستمر ملدة عرشة ايام قبل الدخول 

يف منافسات دورة التضامن االسالمي.
ويقود منتخبنـا الوطني املدرب املرصي 
رشيف مؤمن الذي حقق املركز السادس 
مع املنتخب يف بطوله اسيا االخرية التي 

أقيمت يف اململكة العربية السعودية.

@@ÏÌä@ÜbÓjæÎ˛@›Ádn€a@áËìm@ÚyÎá€aÎ@¸b�ic@ÂÌáœaã€a@ÜÏéc@…Ìbjm@¡‘èfl
@@bflb«@23@o•@bÓée@Ú€Ï�i@¿@Ô”aã»€a@äÏõ®a

@fiÎ¸a@·è‘€a@@@
بغداد / صالح عبد املهدي 

يتأهـب منتخبنا االوملبي للمشـاركة يف 
منافسـات النسخة الخامسـة لبطولة 
اسـيا تحـت 23 عامـا التـي تحتضنها  
مالعـب اوزبكسـتان ابتداء مـن مطلع 
الشـهر املقبل، حيث يلعـب منتخبنا يف  
املجموعـة الثانية  التـي تضم اىل جانبه  
منتخبات االردن  والكويت واسـرتاليا.. 
وبهـذه املناسـبة  تعيـد ( الـزوراء ) اىل 
االذهـان تفاصيل الحضـور العراقي يف 
البطولة منذ انطالقها الول مرة بضيافة  
سـلطنة عمـان عـام 2014 عـرب هذه 

الحصيلة :

@ÚÓjÌã§@ÚÉè„
تـروي الوقائـع بأن اسـتحداث  بطولة 
اسيا للمنتخبات االوملبية قد تاخر حتى 
عام 2014 حيث اقيمت النسخة االوىل يف 
سلطنة عمان وكانت تجريبية  خصصت 
ملنتخبات تحـت 22 عاما  وقدم خاللها 
منتخبنا اداء مبهـرا تكلل بإحراز كاس 
البطولـة عن جدارة واسـتحقاق  تحت 
قيادة املدرب حكيم  شاكر، ويومها لعب 
منتخبنا يف الدور االول ضمن منافسات 
املجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات 
السعودية واوزبكستان والصني واستهل 
مبارياتـه يف املجموعـة  بالفـوز عـىل 
املنتخب السعودي  بثالثة اهداف مقابل 
هدف واحد سـجلها مروان حسني ( 2 ) 
ورضغام اسـماعيل  وبعد يومني تغلب 
عىل املنتخـب االوزبكـي بهدفني مقابل 
هـدف واحـد سـجلهما مروان حسـني 
ومصطفى ناظم قبل ان يختتم مشواره 
يف دوري املجموعـات بتحقيـق العالمة 
الكاملة بعد الفوز عىل  املنتخب الصيني 
بهدف دون مقابـل حمل امضاء مروان 
حسـني من ركلة جـزاء، وكان منتخبنا 
هـو الوحيد بـني املنتخبـات االخرى قد  
تاهـل اىل الـدور الثانـي  بكامـل نقاط 

مبارياته الثالث.

ÊÏì‡ì€aÎ@aäÏflbè€a
يف مباريـات الدور ربـع النهائي  خاض 
منتخبنـا مبـاراة  صعبة امـام املنتخب 
الياباني الذي تأهل اىل هذا الدور وصيفا  
السـرتاليا يف املجموعـة الثالثـة وتمكن 

منتخبنـا من إلحـاق الهزيمـة بأحفاد 
الساموراي، حيث انتهت املباراة عراقية 
بهـدف دون مقابـل  جـاء  قبـل انتهاء 
الوقت االصيل  بست دقائق وحمل امضاء  
امجد كف ، اما يف الـدور نصف النهائي 
فكان الشمشـون الكوري الجنوبي هو 
الضحيـة الالحقـة ألسـود الرافدين، إذ 
انتهت املبـاراة لصالـح منتخبنا بهدف 
دون مقابـل سـجله  مصطفـى ناظـم  
وهو الفوز الذي نقل منتخبنا اىل املباراة 
النهائية  امام املنتخب السـعودي  الذي 
حقق من جانبه فوزا جديرا عىل املنتخب 
االردني يف املباراة االخرى لنصف النهائي  
قوامه ثالثة اهداف مقابل هدف واحد .

@wÌÏnn€a@Òaäbjfl
كان يوم االحد السـادس والعرشين من 
كانـون الثانـي عـام 2014 يومـا ليس 
ككل االيـام يف تاريـخ الكـرة العراقيـة  
ففيـه جـرت املبـاراة النهائيـة لبطولة 
كاس اسيا تحت 22 عاما  والتي ضيفها 
اسـتاد بورش بقيـادة الحكـم االماراتي  
محمـد عبـد اللـه وجمعـت منتخبنـا 
باملنتخب السـعودي الذي هزمناه دون 
صعوبـة  يف دوري املجموعـات بيـد انه 
ظهـر خصمـا عنيـدا هذه املـرة ووقف 
ندا ملنتخبنـا إال ان ذلك لم يفت يف عضد 
العبينـا الذيـن اعتلـوا منصـة التتويج 
عن جدارة واسـتحقاق بعـد ان خرجوا 

فائزيـن يف املبـاراة بهـدف دون مقابل 
جـاء يف الدقيقة 33 وحمل امضاء مهند 
عبـد الرحيـم وقبل الهـدف كان الالعب 
السـعودي عبد الفتاح عسريي  قد اهدر 
ركلـة جزاء ملنتخب بالده  عندما ارسـل 
الكرة لرتتد مـن العارضة العراقية فيما 
حصـل العبنـا وليد سـالم عـىل بطاقة 

حمراء  يف الوقت بدل الضائع .

@Ùã◊â‹€@ıb8a
قاد منتخبنا يومها املدرب حكيم شاكر  
الذي كسـب الرهان ونقش اسـمه بني 
مدربـي القـارة املتميزين فيمـا تألفت 
تشـكيلة الفريق مـن الالعبـني : جالل 
حسـن وصكـر عجيـل ووليـد سـالم 
واحمـد ابراهيـم  وعيل بهجـت ومحمد 
جبار ارباط ومصطفى ناظم ورضغام 
اسـماعيل وعـيل فائـز واحمـد جبـار 
وعيل قاسـم وجواد كاظم وبشار رسن  
وسـيف سـلمان وامجد كلـف ومهدي 
كامل وباسم عيل وعباس قاسم ومروان 
حسني ومحمد جبار شوكان ومهند عبد 
الرحيم، وعىل الصعيد الشـخيص تمكن 
العبنا  امجد كلف من احراز  لقب افضل 

العب يف البطولة .

ÒÜÏËìfl@pbyb≠
يف العاصمـة القطريـة الدوحـة مطلع 
عـام 2016 تجدد الحضـور العراقي يف 
بطولة اسـيا للمنتخبات االوملبية حيث 
شـارك منتخبنا يف منافسـات النسـخة 
الثانية للبطولة  بعنوانها الجديد  بعد ان 
اصبحت مخصصة  لسن تحت 23 عاما 
فضال عـىل كونها مؤهلـة ألوملبياد ريو 
دي جانريو 2016 وبالفعل نثر  منتخبنا 
االوملبي  االفراح يف ربوع عراقنا العظيم  
اثر النجاحات املشهودة التي سجلها يف 
الحدث القـاري املذكـور وكان عنوانها 
الكبـري العودة اىل بغـداد  بتذكرة التأهل  
اىل النهائيـات االوملبيـة اىل جانب الظفر  
باالوسـمة النحاسـية للبطولة  بعد ان 
حسـم موقعة املركز الثالث عىل حساب 
منتخب البلد املنظم يف واحدة من املباراة 

العصيبة التي  خاضها  ذلك الوقت .

@Úr€br€a@Ú«Ï‡1a@@
صحيـح ان منتخبنا االوملبـي فقد لقبه 
الذي احرزه يف سلطنة عمان  عام 2004 

مكتفيـا هـذه املـرة بالوسـام النحايس  
إال ان الصحيـح ايضا ان كتيبة  االسـود 
حققت االنجـاز االهـم  واملتمثل بقطع 
دي  اوملبيادريـو  اىل  الوصـول  تذكـرة 
جانـريو 2016 بعـد ان خـاض الفريق  
يف الدوحـة سـت مباريات تحـت قيادة 
املدرب عبد الغني شهد  ثالث منها ضمن 
املجموعـة الثالثـة  لـدوري املجموعات   
حيث فاز عىل اليمن بهدفني دون مقابل  
سـجلهما العليان فائـز وحصني  وعىل 
اوزبكستان بثالثة اهداف مقابل هدفني  
سـجلها امجـد عطـوان ومهـدي كامل 
وهمام طارق  قبل ان يتعادل مع كوريا 
الجنوبيـة بهـدف ملثله جاء عـن طريق 
امجد وليد  ليتأهل اىل الدور ربع النهائي  
بفـارق  الكـوري  للشمشـون  وصيفـا 
املنتخبـان  االهـداف  بعـد ان تسـاوى 

برصيد 7 نقاط لكل منهما .

 Ú‡Ëæa åb≠a
يف الدور ربـع النهائي هـزم منتخبنا 
شـقيقه  االماراتـي  بثالثـة اهـداف 

مقابل هدف واحد سجلها عيل حصني 
ومهند عبـد الرحيم وامجد عطوان يف 
مباراة ملحمية استمرت 120 دقيقة  
بعد ان انتهـى وقتها االصيل بالتعادل 
بهـدف ملثله  بيـد ان الفريق اخفق  يف 
الـدور نصـف النهائـي عندمـا خرس 
امـام احفـاد السـاموراي  بهدفـني 
مقابل هدف واحد   حمل امضاء سعد 
ناطق  ثم جعل ختامها مسكا عندما 
تغلـب يف مباراة الرتضية عىل املنتخب 
القطـري بهدفني مقابـل هدف واحد 
سـجلهما مهند عبـد الرحيـم وايمن 
حسـني  يف مبـاراة ملحميـة اخـرى 
شهدت فصوال مشـهودة  من االثارة 
واملتعة  تواصلت عىل مدار 120 دقيقة  
بعد ان انتهـى وقتها االصيل بالتعادل 
بهدف ملثله،  وهكـذا  خطف منتخبنا  
بطاقـة ريو  وهـي الثالثة املخصصة  
لقارة اسـيا كما حصل عىل االوسـمة  
النحاسية  للحدث القاري الذي  يقام 

كل سنتني.

åb≠¸a@ b‰ñ
العراقيـة   الكـرة   اسـرتجعت  وهكـذا  
حضورهـا االوملبـي بعـد طـول انتظار  
ليكون منتخبنا سـفريا للكرة العربية اىل 
ريودي جانريو مع الشـقيق الجزائري ، 
اما   صناع االنجاز الكبري  الذي تحقق  يف 
الدوحة  تحت قيادة املدرب الشـجاع عبد 
الغني شهد فهم : فهد طالب ومصطفى 
ناظم  وعيل فائز  وحمزة عدنان  وصفاء 
جبار  وسـيف سـلمان  وامجـد عطوان 
وعـيل حصنـي  ومهـدي كامـل  وهمام 
طـارق  وايمـن حسـني  وعـالء مهاوي 
ومهند عبد الرحيم  وعيل قاسـم وبشار 
رسـن  وسعد ناطق  وامجد وليد  ومازن 
فياض ومحمد معن وجميع هؤال حظوا 
بفرصـة املشـاركة يف املباريـات السـت  
مع وجود خمسـة العبني لم تسـنح لهم 
فرصـة املشـاركة وهـم كـرار ابراهيـم 
واملرحـوم مصطفـى سـعدون  ومحمد 
جبار ارباط  واحمد محمد وباسم عيل .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
العدد الثامن والسـبعون من صحيفة الريايض التي 
تصدر عـن االتحـاد العراقـي للصحافـة الرياضية 
رأى النـور امس االحد، وتضمـن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيـع الخاصـة برياضة كـرة القدم 
وبقيـة األلعاب األخـرى التي زينـت بأقالم صحفية 
مرموقة، خالص االمنيـات ألرسة الصحيفة الرائعة 

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

عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة، الزميل سـامان بريفكاني، احتفل 
بعيد ميـالده قبل أيام قليلـة، خالص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.



بعـث األملانـي تونـي كـروس، العب وسـط ريال 
مدريد، برسـالة حول مستقبله مع النادي امللكي.
وجـاء ذلك عقـب تتويج ريال مدريـد بلقب دوري 
أبطال أوروبا، إثر الفـوز عىل ليفربول بهدف دون 
رد.وقال كـروس، يف ترصيحات أبرزهـا فابريزيو 
رومانـو، خبـري االنتقاالت يف أوروبا، عىل حسـابه 
ب تويرت“:مسـتقبيل؟ سأستمر هنا يف ريال مدريد 
لعامني آخرين“.يذكر أن عقد العب الوسط األملاني 
صاحب ال32 عاما مع ريال مدريد ينتهي يف صيف 
2023.وأشـار رومانو إىل أن كروس سيكون جزءا 
من خطط ريال مدريد للموسم املقبل، بغض النظر 
عما سـيحدث يف صفقة أوريلني تشواميني، العب 
وسط موناكو.يذكر أن كروس عادل الرقم القيايس 
للربتغـايل كريسـتيانو رونالـدو، نجم مانشسـرت 
يونايتـد، بالفوز بـذات األذنني للمرة الخامسـة يف 
عـرص دوري األبطـال، بالتسـاوي مـع 8 العبـني 

آخرين من زمالئه.وانفعل توني كروس، نجم ريال 
مدريـد، عىل أحـد املراسـلني عقب تتويـج فريقه 
بطال لدوري أبطال أوروبا، ورغم تتويجه باللقب 
الخامس يف مسريته بدوري األبطال، إال أن ذلك لم 
يمنـع كروس من التعبري عن غضبه من أسـئلة 
مراسـل قنـاة ”ZDF“ األملانية.وبعـد مرور 45 
ثانيـة فقط عىل املقابلة، تحدث كروس غاضبا، 
بقوله: ”كان لديك 90 دقيقة للتفكري يف أسـئلة 
منطقية، وبعد ذلك تسـألني سـؤالني وقحني.. 
هذا جنون“.ورغـم أن الكامريا تحولت إىل أرض 

امللعـب بعـد تذمـر الـدويل األملانـي، إال أن صوته 
كان مـا زال مسـموعا عىل الشاشـة، 

بقوله: ”أوال تسـأل سؤالني 
يجعلك  هـذا  سـلبيني.. 

تـدرك عىل الفـور أنك 
من أملانيا“.

تأهـل الثنائـي املكون من اإلسـباني 
واألرجنتينـي  نافـارو  فرانثيسـكو 
مارتـن دي نينـو إىل نهائـي بطولـة 
إيطاليا الكربى للبادل.إنجاز نافارو 

ودي نينـو جاء عقـب الفوز عىل 
األرجنتيني   الثنائـي 

يكـو  ير فيد
شينغوتو وخوان 

تيشو 2 – 1.

سـتيفانون  اليونانـي  التنـس  العـب  حجـز 
روالن  نهائـي  ثمـن  يف  مقعـده  تسيتسـيباس، 
جاروس، بتغلبه بسـهولة عىل السويدي ميكائيل 
يمري ب3 مجموعـات دون رد بواقع (2-6 و6-2 

و6-1).
ولـم يعـان اليوناني، املصنـف الرابـع عامليا، من 
مشـكالت يف مبـاراة الـدور الثالث أمـام خصمه 

السويدي، املصنف ال95 عامليا.
وهيمن تسيتسـيباس عىل مجريات اللقاء، وقال 
بعدهـا: ”كانت مبـاراة جيدة مـن جانبي، أعتقد 

أنني لعبت بصورة جيدة للغاية“.
ويـرضب اليونانـي موعـدا يف ثمـن النهائـي مع 
الفائـز من اللقاء الذي يجمـع الدنماركي هولجر 

رون (19 عاما) والفرنيس هوجو جاستون.
اصابة ميار رشيف

ـ علقـت ميـار رشيـف العبـة املنتخـب املرصي 
للتنـس، املصنفـة رقـم 49 عامليـا عـىل إصابتها 
يف بطولـة روالن جـاروس وانسـحابها من الدور 

الثاني.
وقالـت رشيف عرب حسـابها يف موقع فيسـبوك: 
”أشـكر كل النـاس الـيل حرضت وشـجعتني يف 
روالن جاروس، كل مرصي سـمعت تشـجيعه يف 
املدرجات، تشـجيعكم كان حافزا كبريا أني أكمل 

وأكسب رغم من اإلصابة يف املاتش“.
وأضافـت: ”ناس كتري يف مجتمـع التنس العاملي 
بتتكلم عنا بكل احرتام، وامليديا العاملية كاتبة عن 
البطلـة املرصية الفخـورة وجمهورها مكملتش 
البطولـة لإلصابة“.وأتمـت: ”لكـن هرجع بقوة 
قريب وننافس يف كل بطوالت العالم إن شـاء الله 

وأنتم ورايا ويف ضهري دائما الحمد لله“.

وكانت البطلة املرصية ميار رشيف قد انسـحبت 
من منافسـات بطولـة روالن جـاروس املفتوحة 
للتنـس ثانـي بطـوالت الجراند سـالم، وذلك بعد 
إصابتهـا بـرشخ يف القدم.ولم تشـارك الالعبة يف 
منافسـات الزوجـي قبـل أن يتم اإلعالن رسـميا 
عن انسـحابها من البطولة قبل منافسـات الدور 
الثاني.وكانت البطلة املرصيـة قد حققت إنجازا 
تاريخيـا بعد تأهلهـا إىل الدور الثانـي من روالن 
جـاروس، إذ باتت أول العبة مرصية تصل إىل هذا 
الدور.وفـازت ميار يف الـدور األول عىل األوكرانية 
مارتـا كوسـتيوك املصنفـة 59 عامليـا بنتيجـة 
مجموعتني دون رد؛ لتتأهـل للدور 64.وكان من 
املنتظر أن تالقي ميار الالعبة السـلوفينية تامارا 

زيدانسـيك املصنفة 25 يف الدور الثاني، الخميس 
املايض قبل أن تعلن رسميا انسحابها.

ونتيجة لهذه اإلصابة سوف تغيب الالعبة املرصية 
ملدة شهرين حتى التعايف.

ديوكوفيتش: قلبي ينفطر حزنا 
ـ أعرب نجم التنس الرصبي، نوفاك ديوكوفيتش، 

املصنـف األول عـىل العالـم، عن حزنـه، وقال 
إن ”قلبـه ينفطـر حزنا“ لرؤيـة العب التنس 
األملانـي السـابق، بوريس بيكر، يف السـجن.

وأوضـح ديوكوفيتش، أثناء تواجده يف بطولة 
فرنسـا املفتوحة للتنس: ”قلبي ينفطر حزنا 
لرؤيته يمر بهذا.. أنا حزين فقط ألن شخصا 
أعرفه جيـدا، وأعتـربه من عائلتـي، كما أنه 
أسـطورة يف رياضتنا، عليه أن يعيش ما يمر 

بـه“.وكان بيكـر قـد درب ديوكوفيتش، يف 
الفـرتة من عام 2014 إىل 2016، واحتفال 
النجاحات.وقـال  مـن  بالعديـد  سـويا 
ديوكوفيتش: ”كانت لدينا عالقة رائعة، 
حتى بعـد انتهاء عالقة عملنا سـويا“.
وأضاف: ”أنا عىل تواصل مع أحد أبنائه، 
نواه، وقد سـألته عمـا إذا كان بإمكاني 
فعـل أي يشء ملسـاعدته.. لكـن األمـر 

سـيئ، أتمنى فقـط أن يظـل بصحة 
جيدة وقويـا“.وكان بيكـر، الفائز 

بسـتة ألقاب يف بطـوالت الجائزة 
الكربى األربع (جراند سالم)، قد 
حكم عليه بالحبـس ملدة عامني 
ونصف العام، الشهر املايض، عىل 

خلفيـة قضايـا متعلقـة باإلفالس، 
ويتواجد حاليا يف سجن بلندن.

توج ريال مدريد اإلسـباني بلقب دوري 
أبطـال أوروبـا بفـوزه عـىل ليفربـول 
املسـابقة  نهائـي  يف   1-0 اإلنكليـزي 
الـذي ُلعب عىل أرضية ملعب فرنسـا يف 

العاصمة باريس.
وسجل هدف الفوز الربازييل فينيسيوس 
يف الدقيقة 59 مهدياً النادي امللكي لقبه 
الـ14، وحارمـاً ليفربول مـن معانقة 

اللقب للمرة السابعة.
ويديـن النـادي امللكـي بتعزيـزه رقمه 
القيـايس بعـدد األلقـاب وتجديد فوزه 
عىل ليفربول الذي خـرس نهائي 2018 
أمام الفريـق اإلسـباني 3-1 يف كييف، 
إىل حارسـه تيبـو كورتـوا الـذي وقف 
سـداً منيعاً لجميع محـاوالت ليفربول 
الـ9 بني الخشبات الثالث أغلبها للنجم 

املرصي محمد صالح.
وتأخرت انطالقة املباراة ملدة 36 دقيقة، 
أمنيـة“ مرتبطـة  بسـبب ”مشـكالت 
بـ“الوصـول املتأخـر للمشـجعني“ إىل 

امللعب.
واليكـم أبرز وأهم أصداء هـذا التتويج 

الجديد:
›Áâfl@aÏmäÏ◊@Zá€Ï„äe

العـب  أرنولـد،  ألكسـندر  ترنـت  أكـد 
ليفربول، أن الفريـق ”صامت ومدمر“ 
عقـب خسـارته لنهائـي دوري أبطال 

أوروبا أمام ريال مدريد بهدف نظيف.
وقـال أرنولد يف ترصيحات لقناة بي تي 
سـبورت الربيطانية عقب اللقاء: ”هذا 
ما يحدث عندمـا تخرس مباراة نهائية. 

الفريق صامت ومدمر“.
وتابـع: ”لقد حصلنا عـىل فرص، لكننا 
وجدنا حارس مرمى مذهال. برصاحة، 
أعتقـد أيضا أنـه كان بإمكاننـا اللعب 

بشكل أفضل“.
وزاد: ”يف الشـوط الثاني لم نبدأ بشكل 

جيـد وهم سـيطروا عىل املبـاراة. هذه 
الفرق لديهـا الكثري مـن الخربة تعرف 

كيف تلعب النهائيات“.
وعـن هـدف فينيسـيوس الذي حسـم 
املبـاراة للريـال يف الدقيقـة (59) مـن 
اللقـاء، قـال ألكسـندر-أرنولد: ”نحن 
فريـق يضغـط، وقـد نجـح ذلـك معنا 

دائما“.
هـدف  عقـب  تـأزم  الوضـع  ولكـن 
فينسيوس- يف رأيه- مضيفا: ”كان من 
الصعب للغاية بعد ذلك العودة يف املباراة 
ضـد فريق يتمتـع بخربة كبـرية، فهم 

يعرفون كيفية إنهاء هذه املباريات“.
Òaäbjæa@cã‘m@Êc@k∞@ZÔmÏ‹Óì„c

أكد اإليطـايل كارلـو أنشـيلوتي مدرب 
ريال مدريد أن فريقه عانى يف الشـوط 
األول قبـل أن يصحح األمـور يف الثاني 

ويتوج باللقب للمـرة الـ14 يف تاريخه 
كبطل لدوري أبطال أوروبا عىل حساب 

ليفربول 1-0.
وقال أنشـيلوتي بعد اللقـاء: ”يجب أن 
تقرأ املباراة بشـكل جيد، عموماً اللقاء 
كان صعباً جـداً، عانينا فعالً يف الحصة 
األوىل ولكـن خلقنـا لهـم املشـاكل يف 

الشوط الثاني“.
ورداً عـىل كونـه أصبـح أكثـر املدربني 
تتويجـاً بأمجد الكؤوس قال: ”ال شـك 
أنـه يشء رائـع لكـن األهم هـو اللقب 

لريال مدريد وأنا سعيد لذلك“.
وتابع: ”أعتقد أن هذا املوسم كان صعباً 
ولكـن بفضل جـودة الالعبـني وتاريخ 

النادي حققنا هذا اإلنجاز“.
—ñÏÌ@¸@äÏ»í@ZaÏmäÏ◊

حقق كورتوا لقبه األول يف دوري أبطال 

أوروبا بعد أن خاض النهائي ضد فريقه 
الحـايل ريـال مدريد حني كان حارسـاً 
للجـار أتلتيكـو مدريـد 2014، واصفاً 

الشعور بأنه ال يصدق.
وقـام كورتوا بــ9 تصديـات يف مباراة 
اسـتحق فيهـا جائـزة أفضـل العب يف 
املبـاراة وقـد قـال يف السـياق: ”بعـد 
التصـدي األول شـعرت بأنه يـوم جيد 
بالنسـبة يل وقـد لعبـت موسـماً جيداً 
وكان عـيل أن أقـدم كل ما لـدي يف هذا 

النهائي“.
وبحسـب أوبتـا ومنـذ بدايـة حسـاب 
البيانـات موسـم 2004-2003، ثيبـو 
كورتـوا أكثـر مـن تصـدّى للكـرات يف 
نهائـي دوري أبطال أوروبـا (9) وأكثر 
من تصدّى يف موسـم واحد باملسـابقة 

 (59).

Úƒz‹€a@ÍâÁ@›uc@Âfl@b‰‹mb”@ZëÏÓèÓ‰Óœ
الربازيـيل فينيسـيوس جونيـور  قـال 
مهاجم ريـال مدريد إن العبـي الفريق 
اإلسباني فعلوا كل ما عليهم وقاتلوا يف 
دوري أبطـال أوروبا مـن أجل الوصول 

إىل لحظة التتويج.
وعـن فوزه بلقب األبطال للمرة األوىل يف 
مسـريته، أكد النجم الربازييل أن اللقب 
لـه ”مذاق فريـد“ مؤكداً عىل سـعادته 
بالتواجـد مع الفريق امللكي وسـعادته 
أيضـاً بالهـدف الذي سـجله يف شـباك 

ليفربول.
Å˝ñ@|ó‰Ì@ÚÿÌãm@Ïic

أرسل نجم منتخب مرص السابق ومحلل 
أبـو  محمـد   beIN SPORTS قنـوات 
تريكة مجموعة مـن النصائح ملواطنه 
محمـد صالح بعد الخسـارة مـن ريال 
مدريـد يف نهائي دوري أبطـال أوروبا.
وطلـب أبـو تريكـة من صالح دراسـة 
ترصيحاتـه بشـكل أكـرب يف املسـتقبل 
مؤكداً دعمه الكامل له من أجل نسيان 
هذه السنة السـيئة لنجم ليفربول عىل 

املستوى الجماعي.
وأوضح أبو تريكة أّن شـخصية صالح 
قادرة عىل تجاوز خسارة نهائي دوري 
األبطـال ونهائـي كأس أمـم إفريقيـا 
وفرصـة التواجد يف كأس العالم إضافة 
إىل احتـالل املركـز الثانـي يف الـدوري 

املمتاز.
ونـال صـالح جائـزة هـداف الـدوري 
املمتاز هذا املوسـم وأفضـل ممرر لكن 
ذلـك لم يكن كافياً لتتويج فريقه بلقب 

الدوري.
واقـرتب صالح مـن هّز شـباك الفريق 
امللكـي يف أكثـر من مناسـبة لكن تألق 
البلجيكي كورتوا وقف يف طريقه ليتّوج 

ه ريـال مدريد باللقب بعد  ز فو

بهدف دون رد.
fibÌã€a@Ú‘Ìã†@kjèi@‚çË„@%@ZlÏ‹◊

علـق األملانـي يورجـن كلـوب، مدرب 
ليفربول، عىل خسـارة فريقـه لنهائي 
دوري أبطـال أوروبـا، بهـدف دون رد 

أمام ريال مدريد.
وقـال كلـوب، يف ترصيحـات أبرزتهـا 
الفرنسـية: ”كيف  صحيفة ”ليكيـب“ 
تحلل الهزيمة؟ لقد تقاسمنا االستحواذ 

عىل الكرة بالتساوي“.
وزاد: ”كان لدينا 9 تسديدات عىل املرمى 
وأعتقد أنهم سـددوا مرة واحدة فقط، 
لكنهـم كانـوا قادرين عىل التسـجيل، 
ونحـن ال. هـذا ما غـري املباراة بشـكل 

واضح“.
وأضـاف: ”أهنـئ ريـال مدريـد عـىل 
فـوزه وخاصة حارسـه تيبـوا كورتوا 
رجـل املبـاراة، وكذلـك مدربهـم كارلو 
أنشـيلوتي، إنـه االن األكثـر نجاحـا يف 

البطولة ب4 ألقاب“.
وتابـع: ”هل لديك تعليـق عىل األحداث 
التي سبقت املباراة؟ ال.. أعرف أن أفراد 
عائلتـي يواجهون مشـكلة يف الدخول 
إىل امللعب. لقد حدثت أشـياء غري عادية 

قبل املباراة، لكني ال أعرف املزيد“.
وواصـل: ”هـل تأثر ليفربـول باعتماد 
ريـال مدريد عـىل الدفـاع املنخفض يف 
املواجهـة؟ ال أعتقـد ذلك، ألننـا ما زلنا 
نصنع الكثري من الفرص. عىل أي حال، 
أحـرتم طريقة لعبهـم. إن النتيجة هي 
األمر املهم فقط يف كرة القدم، ويمكنك 

الحصول عليها بطرق مختلفة“.
واختتـم: ”لقد هنـأت العبـي فريقي، 
وقلـت أننـي فخـور بهم، لقـد خرسنا 
الدوري اإلنجليزي بفارق نقطة واحدة 
سـيتي)،  مانشسـرت  حسـاب  (عـىل 

وخرسنا هذا النهائي بهدف واحد“.

Ô€bÃ‰é@ãybé@…fl@›flb»nÌ@ÔmÏ‹Óì„c@ZÎáÓfl
نجـم  ”ميـدو“،  حسـام  أحمـد  قـال 
توتنهام اإلنجليزي األسـبق، إن حديثه 
عن تواجد سـاحر أفريقـي مع اإليطايل 
كارلـو أنشـيلوتي املدير الفنـي لفريق 
ريال مدريد اإلسـباني لم يكن من قبيل 

الدعابة.
مدريـد  ريـال  مـع  أنشـيلوتي  وتـوج 
بلقب دوري أبطال أوروبا عىل حسـاب 
ليفربول اإلنجليزي بنتيجة 0-1 مسـاء 

السبت عىل ملعب (دو فرانس).
وأكد ميدو عرب قناة (املحور)، أنه يملك 
معلومات بأن أنشـيلوتي لديه سـاحر 
سـنغايل يتعامـل معـه باسـتمرار منذ 
فرتة طويلـة وليـس يف املرحلة األخرية 

مع ريال مدريد.
اسـتحق  مدريـد  ريـال  أن  وأوضـح 
التتويج بعد تخطيه عقب أندية كربى، 
عـىل رأسـها باريـس سـان جريمـان 
الفرنيس ومانشسرت سـيتي وتشيليس 

اإلنجليزيني.
وأشار إىل أن ليفربول فعل كل شئ ضد 
ريال مدريد ولكـن تيبو كورتوا حارس 
الريال صنع الفارق وتصدى لعدة كرات 
مؤثرة ويسـتحق أن يكون رجل املباراة 
بـال منازع.وأضـاف: ”العالـم بأجمعه 
كان يعلم أن ريال مدريد سيحقق الفوز 
عىل ليفربول، نظـرا لخرباته األوروبية، 
يعلمـون جيدا كيفية الفـوز باللقاءآت 

النهائية“.
ÑÌäbn€a@b‰»‰ñ@á‘€@ZÚ∫ç‰i

أكد كريـم بنزيمـة نجم وهـداف ريال 
مدريـد أن فريقه اسـتحق الفوز بلقب 
دوري أبطال أوروبا مؤكداً أن االنتصار 
لـم يـأت بالحظ ولكـن الفريـق امللكي 
اسـتحقه بعـد أن تخطـى كل الفـرق 

الكبرية واملرشحة للفوز بالبطولة.

7الرياضي
fib�i˛a@äÎái@áÌäáfl@fibÌä@wÌÏnm@ıaáñc

@›Áâfl@aÏmäÏ◊@Zá€Ï„äe@NN@È‘Ìã–i@äÏÉœ@lÏ‹◊@NN@Úƒz‹€a@ÍâÁ@›uc@Âfl@b‰‹mb”@ZëÏÓèÓ‰Óœ

@bmäÏi¸@›flc@ÔÿèœÎá„b–Ó€
ÈnjÓÁ@àb‘„g@¿

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

áÌäáfl@fibÌä@…fl@Í7ófl@·è±@ëÎã◊

أثـار السـنغايل سـاديو مانـي، نجـم ليفربـول، الكثري من 
الشكوك حول مستقبله خالل املوسم املقبل.

وينتهـي عقد ماني مع ليفربـول يف صيف 2023، ولم يصل 
الطرفان إىل اتفاق بشأن التجديد حتى االن.

ووفقـا لصحيفة ”اس“ اإلسـبانية، فإن مانـي قال، عقب 
خسـارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد: ”أريد 
أن أشـكر الجماهري عىل كل يشء واملدرب أيضا. أتمنى لهذا 

الفريق كل التوفيق الذي يف العالم“.
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إىل أن كلمات ماني تبدو 
وداعا لفريق ليفربول، عقب انتشـار أنباء مؤخرا 

حول اقرتابه من االنتقال إىل بايرن ميونخ.
وزعمـت بعـض املصـادر أن قيمـة الصفقة 
إىل  باإلضافـة  يـورو،  مليـون   30 سـتبلغ 
كان  السـنغايل  الالعـب  وأن  املتغـريات، 
ينتظر خوض النهائي لحسـم مستقبله.
وكتب فابريزيو رومانو، خبري انتقاالت 
أوروبـا، عـىل  يف  واملدربـني  الالعبـني 
حسـابه بموقع التواصل االجتماعي 
مانـي  سـاديو  ”قـرر  ”تويـرت“: 
الرحيل عن ليفربول هذا الصيف“.
وأضاف: ”ماني مسـتعد لخوض 
تجربة جديدة بعد سنوات عديدة 
مميزة مع الريدز، سينقل ماني 
رغبته ملسؤويل ليفربول، ويعد 
بايـرن ميونخ منافسـا قويا 
عىل الصفقة، لكن لم يحسم 

أي يشء حتى اآلن“.

فرضـت رابطـة دوري كرة السـلة األمريكـي للمحرتفني 
غرامة مالية بقيمة 25 ألف دوالر ضد فريق ميامي هيت، 
حيث تجـاوز الالعبون حدودهم أثنـاء احتفالهم بالفوز 
(103-111) عىل بوسطن سيلتكس يف املواجهة السادسة 

بينهما باملربع الذهبي للقسم الرشقي.
وقال بريون سربيل رئيس عمليات رابطة دوري كرة السلة 
األمريكـي للمحرتفني مسـاء السـبت ”مؤسسـة ميامي 
هيت تـم تغريمها 25 ألف دوالر النتهاك لوائح املسـابقة 

فيما يتعلق بترصفات الالعبني عىل مقاعد البدالء“.
وأضـاف البيـان: ”يف مناسـبات عديدة وقـف العديد من 
الالعبـني بعيدا عـن مقاعد بدالء الفريـق وكانوا يدخلون 
إىل امللعـب خالل أحـداث املباراة التي فـاز فيها هيت عىل 
بوسـطن سـيلتكس 111 /103 يف املواجهـة السادسـة 
للقسـم الرشقي يوم 27 ايار/مايو الجاري عىل ملعب تي 

دي جاردن“.

@⁄Ïÿì€a@7rÌ@Ô„bfl
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كشـف تقرير صحفي إسـباني عـن أن صفقـة البولندي روبرت 
ليفاندوفسـكي، نجم بايرن ميونيخ، سـتلعب دورا كبريا يف إنقاذ 

هيبة خوان البورتا، رئيس النادي الكتالوني.
وارتبط اسـم ليفاندوفسـكي (34 عاما) باالنتقال إىل برشـلونة، 
هـذا الصيف، يف إطار رغبة النـادي الكتالوني يف التعاقد مع العب 

من العيار الثقيل.
وبحسـب صحيفة ”اس“ اإلسـبانية، فإن هيبة البورتا تعرضت 
الهتزاز شـديد، بعد فشـله يف إدارة العديد من امللفات خالل االونة 
األخرية، ولعل أبرزها رحيل مييس، وفشـل التعاقد مع النرويجي 

إيرلينج هاالند.
وأشـارت الصحيفـة، إىل أن البورتـا منذ إعالن ترشـحه لرئاسـة 
برشـلونة، أكـد أنه سـيبقي عىل ميـيس بكامب نو، لكـن ذلك لم 
يحـدث، كما خـرج منذ أكثر من شـهرين وقدم وعـدا للجماهري 
الكتالونية بحسـم صفقة هاالنـد، قبل أن يرتاجع عن ذلك ويؤكد 

صعوبة التعاقد العب بهذا الحجم.
وأوضحـت الصحيفـة، أن صفقـة ليفاندوفسـكي بمثابـة املالذ 
األخـري لالبورتا لتحسـني صورته أمام جماهري البارسـا، خاصة 
وأن الالعب أكد رغبته يف االنضمام إىل برشلونة، لكن ناديه ما زال 

يتمسك ببقائه، السنة األخرية يف عقده.

Ô„Î6ÿ€g@‚˝«g
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باريس/متابعة الزوراء:

مـع دخول الغـزو الـرويس ألوكرانيا 
عمـل  يواصـل  الثالـث،  شـهره 
الصحفيـني دوره الفّعـال يف إعـالم 
املزعومـة  الحـرب  بجرائـم  العالـم 
ومعانـاة املدنيـني. ومـع تغطيتهـم 
لألحـداث يف أوكرانيـا – أو غريها من 
مناطق النزاعـات التي يتعرض فيها 
الصحفيـون للخطـر، كأفغانسـتان 
أو اليمـن – يحتـاج الصحفيـون إىل 
معرفـة مهـارات السـالمة الجـادة 
وكذلك االعتبـارات األخالقية املعقدة 

التي تنفرد بها تغطية النزاعات.
ويف هذا السياق، قدمت عبري سعدي، 
املراسلة املتخصصة بتغطية الحروب 
والنزاعات، بعـض القواعد األخالقية 
لتغطية النزاعـات، وذلك خالل ثاني 
التـي  الويبينـارات  سلسـلة  أجـزاء 
أقامها منتدى تغطية األزمات العاملية 
التابع للمركز الدويل للصحفيني حول 

التغطية الصحفية يف مناطق النزاع.
تمـت  التـي  النقـاط  أهـم  وإليكـم 

مناقشتها:
تغطية الجماعات املسلحة

سـواء كان الصحفي مرافًقا لوحدة 
عسكرية أو يعمل يف منطقة تسيطر 
فـإن  املسـلحة،  الجماعـات  عليهـا 
معرفـة العالقة بني هـؤالء الفاعلني 
ينبغـي  مـا  أول  هـو  والصحفيـني 
مراعاته يف التغطية امليدانية. ويف هذا 

الصـدد، قالـت سـعدي إّن «علينا أن 
نفهـم أننا موجودون هناك ألسـباب 
ودوافـع تختلـف عـن تلـك الخاصة 
بالقـوات املسـلحة. فالعمل يف نفس 
املـكان ال يضعنـا يف نفـس املوقـف 

[كالجنود مثًال]».
وأكدت سـعدي عـىل أهمية االعرتاف 
التـام بهوية الصحفـي أثناء تغطية 
املناطق التي تسيطر عليها الجماعات 
املسـلحة، فقد تتأثر عالقتك بالقوات 
خلفيتـك  أو  بجنسـيتك  العسـكرية 
العرقية أو اللغة/اللهجة التي تتحدث 
بها، أو حتى جهة النرش أو املؤسسة 
اإلعالميـة التي تعمـل لديها. ويمكن 
لهـذه العوامـل أن تؤثر عـىل جانب 

الـرصاع الـذي تعتقـد هـذه القوات 
املسلحة أنك منحاز إليه، مما قد يؤثر 
بدوره عىل سـالمتك. كمـا يمكن أن 
تؤثر خلفيتك الشـخصية عىل رؤيتك 

للرصاع ودور الجيش فيه.
هـو  الصحفـي  فـإن  النهايـة  ويف 
املسـؤول عن إجراء البحث املناسـب 
حول األوضاع السياسية واملجتمعية 
يف املناطـق التي يغطيهـا. كما يجب 
عـىل املراسـلني عموًمـا التعرف عىل 
الخلفيـة األيديولوجيـة للجماعـات 
الـذي  األجنبـي  والدعـم  املسـلحة 
تتلقاه، وذلك للحفاظ عىل سالمتهم 
الشـخصية وإعـداد تقارير صحفية 

عادلة ودقيقة حول النزاع.

إجراء املقابالت مع الناجني
ُيعد إجـراء املقابالت مع الناجني من 
التجـارب الصادمة مهمة حساسـة 
بالنسبة للصحفيني، لذا يتعني عليهم 
الحرص عىل أّال تتسبب املقابلة يف أي 
صدمات إضافية للمصادر. وأوضحت 
سـعدي أّن «مسـؤوليتك هـي – عىل 

األقل – أال تؤذي الناس».
ومن املهم كخطوة أوىل لتقليل الرضر 
أن يضع الصحفي قواعد معينة قبل 
إجـراء املقابـالت مع الناجـني، مثل 
التواصـل معهـم بوضـوح وهـدوء 
وإبالغهم مسبًقا بأن املقابلة سُتنرش 
أو ُتـذاع. وحسـب نصيحة سـعدي، 
فعليك أن «تعرّفهم عن نفسـك وعن 

عملـك، ألنهم ليسـوا ملزمـني بالرد 
عليك».

أّما أثناء املقابلة، فقد حذرت سعدي 
من طرح أسئلة مثل «كيف تشعر؟»، 
فقـد يكون مـن الصعـب أو الصادم 
الـرد عليها. وبـدًال من ذلـك، يمكنك 
البـدء بطـرح أسـئلة بسـيطة حول 
الحقائـق أو التواريـخ أو املواعيد، أو 
عما شهدوه أو سمعوه. ومع ارتياح 
املصادر، يمكنك أن تدعهم يتحدثون 

بأريحية من تلقاء نفسهم.
أن  أيًضـا  ويجـب عـىل الصحفيـني 
يتجنبـوا قطـع أي وعـود لضيـوف 
املقابـالت. ويمكنـك بـدًال مـن ذلـك 
أن تخربهـم بأنـك سـتكتب القصـة 
وتحاول أن تنرشها، فنرش القصص 

ليس حتمًيا.
معضلة اإلنقاذ

يف خضـم النزاعـات، هنـاك مواقف 
تفرض عىل الصحفيني معضلة إنقاذ 
املدنيـني أو الزمالء املعرضني للخطر. 
وهنـا نصحـت سـعدي الصحفيـني 

بطرح األسئلة التالية عىل أنفسهم:
هل أنت يف خطر؟

هـل يوجـد آخـرون يمكنهـم تقديم 
املساعدة؟

هـل يمكنك تغطية األحـداث وتقديم 
املساعدة يف نفس الوقت؟

وأوضحـت سـعدي أنه مـن الجانب 
األخالقـي، مـن املهـم للصحفـي أن 
يضمـن سـالمته أوًال. ففـي حالـة 

وجـود آخريـن يمكنهم املسـاعدة – 
كالجنـود أو األطقـم الطبيـة مثـًال 
– دعهـم يقومـون بذلك واسـتمر يف 
التغطية، «فعليك إنقاذ نفسك أوًال ثم 

اآلخرين».
أّما يف حالة غياب الخطر املبارش عليك 
أو عىل زمالئك، وإذا لم يؤثر األمر عىل 
تغطيتك الصحفية، فعليك أن تتدخل. 
وال يتعلق األمر بالسالمة الشخصية 
فحسب، إذ يمكن للمخاطرة بحياتك 
أن تـؤدي إىل فقـدان التغطية الهامة 
لألحـداث الجاريـة أو الفظائـع. لذا 
فإن «أكرب مسـاعدة يمكنك تقديمها 
كصحفـي هي أن تكون موجوًدا وأن 
تغطـي ما يحدث، فوجـودك يف غاية 

األهمية»، بحسب سعدي.
معضلة النرش

يف بعـض األحيـان، قـد يشـكل نرش 
مقابلـة أو صـور أو إذاعـة لقطـات 
معضلـة أخالقيـة. لـذا مـن املهم يف 
هذه الحاالت أن تفكـر فيما إذا كان 
نـرش القصة أكثـر رضًرا من عدمه. 
فوفًقـا لسـعدي، ُيعد املحتـوى الذي 
يمجـد العنـف – مثـل صـور الجثث 
التـي يمكن التعـرف عليها بوضوح، 
وخاصـة جثث املقاتلـني الخصوم – 
مثـاًال عىل املواقف التـي ينبغي فيها 

االمتناع عن النرش.
ويف الحـاالت التـي يكون فيهـا قرار 
النـرش غري مؤكـد، اقرتحت سـعدي 
وضع ثالثة أمور بعني االعتبار: أولها 

هو مـا إذا كانت التغطيـة رضورية 
للجمهـور. فعىل سـبيل املثـال، عند 
اغتيال الرئيس املرصي أنور السادات 
عام ١٩٨١، ُنرشت صورة للمسلحني 
وقـت االغتيال، وقدمت سـياًقا هاًما 
ولقطة رسيعة للجمهـور – وهو ما 
أمكن تحقيقه مـن دون إظهار جثة 

السادات.
ثانًيا، ضع يف اعتبارك الرضر الذي قد 
يتعرض له الناجون إذا ُنرشت القصة، 
خاصـة إذا تم الكشـف عن هويتهم. 
فيجـب أن يكـون لـدى الصحفيـني 
تربيـر واضـح لقرارهـم بالنـرش يف 
سياق النزاعات، وبعد التفكري ملًيا يف 
الخطر الذي قد يشكله ذلك من حيث 

إشعال املزيد من العنف.
وأخـرًيا، مـن املهـم للغايـة أن يفهم 
النزاعات  الذين يغطـون  املراسـلون 
يف مختلف أنحاء العالم مسـؤوليتهم 
ودورهم كصحفيـني. وهنا أوضحت 
سعدي أن دورها «ليس إقناع الناس، 
بـل تقديـم أكرب قـدر ممكـن إلعالم 

الناس [بما يحدث]».
وأشارت إىل «سياسة العدالة»، قائلة 
«إنك لست هناك لتجعل الناس يبكون 
بشـأن هذا النزاع، بل إنـك تحتاج إىل 
إبالغهـم بمـا عليهـم فعلـه وكيفية 
الترصف وماهيـة الوضع. وعليك أن 
تثبـت أن هناك مدنيني عىل األرض يف 

حاجة إىل الحماية».
 (عن/شبكة الصحقيني الدوليني)
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كوبنهاغن/متابعة الزوراء:
أثار كاريكاتري نرشته الصحيفة 
األملانية زود دويتشه تسايتونغ، 
األوكرانـي  الرئيـس  يصـور 
بأنـف  زيلينسـكي  فولوديمـري 
النمطية  الصورة  معقوف، وهو 
املنتـرشة عـن اليهـود، سـجاالً 
وانتقادات ونقاشات حول حرية 
البعـض  اعتـربه  التعبـري ومـا 

معاداة للسامية.
وهـو  زيلينسـكي،  كاريكاتـري 
«زود  نرشتـه  الـذي  يهـودي، 
اعتـرب  تسـايتونغ»،  دويتشـه 
كثريون أنه يظهره يهودياً قوياً 
وقبيـح األنـف يخاطـب منتدى 
دافـوس االقتصـادي، مـا فتـح 
السـجال مجدداً حـول «معاداة 
الصحـف  بعـض  يف  السـامية» 
األملانيـة. انتقادات عـدة انهالت 
وتنـاىس  الكاريكاتـري،  عـىل 
مطلقوهـا رشاسـتهم يف الدفاع 
عن حريـة التعبري حـني نرشت 
صحف ومجالت غربية رسـوماً 

مسيئة لنبي اإلسالم محمد.
تأكيد الصحيفـة األملانية أنها لم 
تقصد سوءاً بما نرشته لم يتقبله 
منتقدوها، وسط حالة تأييد غري 
مسـبوقة لزيلينسـكي، وانتقاد 
خافـت لـ»عجرفة واسـتعالئية 

الغرب»، كما همسـت  مخاطبة 
األوروبيـة  الصحـف  بعـض 
مخاطبـة  ذروة  يف  الشـمالية، 
واجتماعـات  برملانـات  الرجـل 
عاملية، وذلك لم يحِمها من مزيد 
من الهجـوم واالتهامات بمعادة 

السامية.

رئيـس تحريـر كـربى الصحف 
األملانيـة بيلد، بـول رونزهايمر، 
الـذي  الكاريكاتـري  نـرش  أعـاد 
وبأنـه  بـ»البشـع»  وصفـه 
يعـرب عـن «بروباغنـدا (دعاية) 
روسـية»، وعـن «حـزب النازية 

الجديدة يف أملانيا». 

وأضـاف رونزهايمر أن الرسـم 
لم يكـن مصادفة، فزيلينسـكي 
يهـودي وجرى «عرضه بطريقة 
معاديـة للسـامية، مطابقـة ملا 
جـرى يف القرن املـايض، باعتبار 
اليهود هم األثريـاء واملتحكمني 
والدافعني العالم نحو الحروب».

مـن جهتـه، انتهز مديـر مركز 
ترانس أتالنتيك لألبحاث والكاتب 
الـرشق  بشـؤون  املتخصـص 
شـاومنثال،  دانيـال  األوسـط، 
الفرصـة ليصوب عـىل الصحف 
األملانية، وتحديداً «زود دويتشـه 
تعتمد  باعتبارهـا  تسـايتونغ»، 
نفس نهج صحيفة دير شتورمر 
للحـزب  الرسـمية  (الصحيفـة 
النازي األملاني ألكثر من عرشين 
سنة) يف رسومها الكاريكاتورية 

حني يتعلق األمر باليهود.  
خلط شـاومنثال عـن قصد بني 
انتقـاد الصحافة لدولة االحتالل 
وفكرة رفع كرت معاداة السامية 

بوجه منتقديها.
ونوه يف هـذا االتجاه بأنه «حني 
دويتشـه  زود  صحيفـة  تنظـر 
تسايتونغ إىل شـخصية يهودية 
بارزة أو تفكر بالدولة اليهودية، 
يف  تصـوره  أن  يجـب  فإنهـا 
ديـر  فعلـت  كمـا  كاريكاتـري 

أو  كبـرية  بأنـوف  سـتورمر، 
كوحوش تتحكـم بالعالم وتهدد 

السالم».
دويتشـه  «زود  ُتصنـف  عـادة 
تسايتونغ» أنها أقرب إىل اليسار 
ويسار الوسط. إال أنها لم تسلم 
من انتقادات الوسط ذاته بسبب 

الكاريكاتري.
لـم  الصحافـة  حـول  السـجال 
يتوقـف عنـد ذلك الحـد، بل أخذ 
الصحيفـة  أن  اعتـرب  منحـى 
األملانيـة تعكس مواقـف الحزب 
األملاني  الديمقراطي  االجتماعي 
الحاكـم مـع اليسـار، بزعامـة 
املستشار أوالف شولتز. إذ طرأت 
سـجاالت كثـرية حـول مواقف 
شـولتز من الحـرب يف أوكرانيا، 
واُتهمت برلني بالـرتدد والخوف 
من روسـيا يف عـدم إعالنها عن 
دعم كييف بالكامل، وأن الرسـم 
«محاولة لشـيطنة زيلينسكي»، 
وهـو مـا حاولـت الذهـاب إليه 
اليهودية  للجالية  العامة  األمينة 

يف أملانيا ميكايال إنغلماير. 
ويحـاول مؤيدو دولـة االحتالل 
رشيـط  اسـتعادة  اإلرسائيـيل 
سـنوات ماضيـة مـن الرسـوم 
الكاريكاتورية، للداللة عىل وجود 

«معاداة سامية من اليسار».

القاهرة/متابعة الزوراء:
لحريـة  العربـي  املرصـد  كشـف 
اإلعـالم عن إحالـة النيابة املرصية 
١٧ صحفيـاً وموظفاً عىل محكمة 
الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب)، 
بتهمـة نرش أخبـار كاذبة بشـأن 
وعـدم  كورونـا  فـريوس  تفـيش 
اتخاذ مؤسسـات الدولة اإلجراءات 
االحرتازية الالزمة ملواجهته، وتعمد 
عدم تقديم الرعاية الطبية الالزمة 

لنزالء مراكز العالج.
وأضاف املرصد: «وحتى ال تقترص 
النـرش  جرائـم  عـىل  االتهامـات 
التقليدية، فقد أضافت النيابة تهمة 
جنائيـة أخـرى، وهـي تكويـن ما 
وصفته باللجنة اإلعالمية لإلخوان 
املسـلمني». وحملـت القضية رقم 
القاهـرة،  كيل   ٢٠٢٢ لسـنة   ١٤٣
برقـم ٧٧٣ لسـنة  وهـي مقيـدة 
٢٠٢٠ حـرص أمـن دولـة، عقـدت 
املحكمـة أوىل جلسـاتها الخميس 
املايض، وقررت تأجيلها إىل جلسـة 

١٢ يونيو/حزيران املقبل.
وضمت قائمة املحالني عىل املحكمة 
رئيس رابطة اإلعالميني يف الخارج 
واملذيـع يف قنـاة مكملـني حمـزة 
زوبـع، وزميليـه يف القناة نفسـها 
سـيد توكل وحسـام الشـوربجي، 
عمـاد  الـرشق  قنـاة  يف  واملذيـع 

البحريي، إضافة إىل أمني يوسـف، 
وعبد الحكيم عامر، وهشام متويل، 
وإسـالم علواني، وإبراهيم سعيد، 
أحمـد، ومحمـد محمـد  ومحمـد 
سـعيد، وصهيب سـامي، ومحمد 
أبـو زيد، وطـارق إبراهيـم، وعالء 
الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد 
حسـام، وآخرين.ووفقـاً ملرافعـة 
النيابة، فإن االتهامات املوجهة إىل 
هؤالء شـملت انتقـادات وجهوها 
املرصيـة  الصحيـة  السـلطات  إىل 
بخصـوص تعاملهـا مـع جائحة 
كوفيد-١٩.وكان نقيب الصحفيني 
املرصيني، ضياء رشـوان، قد أطلق 
دعوة لعموم الصحفيني املرصيني، 

إلرسـال مقرتحاتهـم لقضاياهـم 
التي يرغبون يف طرحها عىل مائدة 
عقـده  املزمـع  الوطنـي  الحـوار 
قريبـاً، مفضالً أن تكـون متعلقة 
بعدة محاور ليس مـن بينها ملف 
الحريات والصحفيني يف السجون. 

تابعـوا  إنهـم  الصحفيـون  وقـال 
دعـوة نقيـب الصحفيـني للزمالء 
أعضاء الجمعية العمومية إلرسال 
مقرتحاتهم بشـأن الحوار الوطني 
للمجلـس، ورأوا أن هناك خطوات 
ومالحظـات مهمة وجـادة ينبغي 
الدعـوة  بشـكل  تتعلـق  إعالنهـا 
املوجهة ألعضاء الجمعية العمومية 

وبتهيئة األجواء إلنجاح الحوار.

لندن/متابعة الزوراء:
 تعتزم هيئة اإلذاعة الربيطانية بي.بي.يس نقل قناتها 
لألطفـال ”يس.بي.بـي.يس“ وقناتها التـي تركز عىل 
الثقافـة ”بي.بـي.يس٤“ للبـث عرب اإلنرتنـت وتدمج 
محطـات أخبار دولية ووطنية يف تغيريات أعلنت عنها 
سـتوفر ماليني الجنيهات اإلسـرتلينية وستجعل البث 

”الرقمي أوال“ شعارا للهيئة.
وذكـرت الهيئة املمولة تمويال عاما أنه سـيتم خفض 
عدد العاملني بها بنحو ألف شخص عىل مدى السنوات 

القليلة املقبلة.
وكانت رسوم تدفع عىل أجهزة التلفزيون يف كل املنازل 
الربيطانية وتشكل دخال أساسيا لشبكة ”بي.بي.يس“ 
قد تم تعليقها للعامني املقبلني عىل أن تزيد بما يتسـق 

مع التضخم يف السنوات األربع التالية عىل التعليق.
وقـال املدير العام تيم ديفي للموظفني إن الهيئة، التي 
تحتفـل بمئويتها هذا العام يجب أن تشـهد إصالحات 
”كـي تواكب العـرص وتواصـل تقديم قيمـة عظيمة 

للجميع“.
وتركـز الغالبيـة العظمـى مـن إنفـاق هيئـة اإلذاعة 
الربيطانيـة عـىل قنـوات البـث التلفزيونـي واإلذاعي 

التقليدية بينما يتجول الجمهور عرب اإلنرتنت.
وأخرب ديفي املوظفني بأنه ”يتعني عليهم قبول الحاجة 
إىل االبتعاد عن القنوات التلفزيونية واإلذاعية التقليدية 
واالستثمار يف الربامج املصممة خصيًصا لخدمات مثل 
iPlayer وBBC Sounds“.وقـال ”هـذه هـي لحظتنا 
لبنـاء بي.بي.يس رقميـة. يشء جديد حًقا، مؤسسـة 
للعرص الرقمي، قوة إيجابية للمملكة املتحدة والعالم. 
للقيام بذلك نحتاج إىل التطور بشـكل أرسع واحتضان 

التحوالت الضخمة يف السوق من حولنا ”.
وجاء إعالن الخطة بعد أن طلبت الحكومة الربيطانية 
مـن هيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة أن تحـدد هدفـا بأن 
يكـون واحد من كل أربعة مـن موظفيها من خلفيات 
اجتماعيـة واقتصادية متدنية يف إطـار مراجعة للبث 
تدرس إن كانت هناك حاجة إىل إصالحات ملسـاعدتها 

عىل تحقيق ”قدر أكرب من الحياد“.
وتأسسـت ”بي.بـي.يس“ للتثقيف واإلعـالم والرتفيه 
وتحظى بإشادة من جميع أنحاء العالم بفضل إنتاجها 
عـايل الجودة من األخبـار والدراما واألفـالم الوثائقية 
التي يعدها إعالميون مثل ديفيد أتنربه. لكنها واجهت 
صعوبـات يف السـنوات األخرية للتغلب عـىل الخالفات 
السياسـية والثقافية املتزايدة التي تجتـاح بريطانيا، 
وال سـيما املتعلقـة بانفصالها عن االتحـاد األوروبي، 
حيث قال منتقـدون إن تركيز“ بي.بي.يس“ عىل لندن 

واملدن الكربى يغفل أجزاء كبرية من البالد.
وقالت وزيرة الثقافة نادين دوريس يف بيان ”سـُتبنى 
هـذه املراجعـة عـىل التقدم الـذي أحرزنـاه يف اآلونة 
األخـرية لجعل هيئـة اإلذاعة الربيطانيـة أكثر عرضة 
للمساءلة أمام مموليها، وتحسني حظوظ األشخاص 
يف الحصـول عىل فـرص العمل التـي توفرها وضمان 

استمرارها يف العمل لصالح الجمهور“.
وذكـرت إدارة التكنولوجيا الرقميـة والثقافة واإلعالم 
والرياضـة الحكومية أنهـا أصدرت توجيهـات لهيئة 
اإلذاعة الربيطانية لضمان التزامها بالفرص املتساوية 
يف العمل للجميع. وأضافت أن هذا يشـمل هدفا يتمثل 
يف تعيـني واحد مـن كل أربعة يف بي.بي.يس من خلفية 
اقتصاديـة واجتماعيـة متدنيـة   كمـا أشـارت إىل أن 
الحكومـة سـتبدأ مراجعـة منفصلة لرسـوم رخصة 

بي.بي.يس.

ıbõ‘€a@Û‹«@xäb©a@¿@�bÌãófl@�bÓ–zñ@17@Ú€byg

@o„6„�a@∂g@bËmb�´@›‘‰m@ÔéNÔiNÔi
äÏË‡ßa@Â«@br¢Î@pb‘–‰‹€@bõ–Ç

 رام الله/متابعـة الـزوراء:
رؤيـا  قنـاة  مراسـل  يحـرص 
الفلسـطيني  الصحفي  األردنية، 
حافظ أبو صربة، عىل تفّقد كافة 
معـدات السـالمة أكثر مـن مرة 
حني يتوجه لتغطية أي مواجهات 
أو احتكاكات مع قوات االحتالل 
اإلرسائييل، وهذا الحرص والحذر 
تضاعف لدى أبـو صربة، كغريه 
الفلسـطينيني،  الصحفيـني  من 
بعـد استشـهاد مراسـلة قنـاة 
الجزيرة، الصحافية شـريين أبو 
عاقلة، برصاص االحتالل، يف ١١ 

مايو/أيار الحايل.
يقول أبو صـربة: «لدينا مخاوف 
كثرية بعد استشـهاد شريين أبو 
عاقلـة، خاصة أثنـاء التغطية يف 
جنـني ومخيمها، ألننـا ال نعرف 
كيف يتـرصف جيش االحتالل يف 
أي لحظة، ونحـن اآلن بني ناري 
حرصنـا عـىل التغطيـة والحذر 
من استهدافنا، وأصبحنا نتحرك 
ضمـن مجموعـات، ونبتعد قدر 

اإلمكان عن جيش االحتالل».
أبو صربة يشـري إىل أّن الصحفي 
الفلسـطيني، ورغم حرصه عىل 
التغطيـة وإكمـال مسـرية أبـو 
عاقلـة التي خرستهـا الصحافة 
الفلسـطينية، فإن لديـه عائلته، 
االجتماعـي  الضغـط  وأصبـح 
والقلـق عليـه أكـرب. وبينما هذا 
القلق من حق عائلـة الصحفي، 
فإنه يجعله متوتـراً خالل تأدية 
عمله. ويشـدد عىل أن استهداف 
شـريين أبو عاقلة لم يكن عبثياً، 
بـل مـن أجـل طمـس الحقيقة 
الصحفيـة  التغطيـة  وعرقلـة 

لجرائم االحتالل ونقلها للعالم.
هذا القلق لدى أبو صربة يشاركه 
فيه املصور الصحفي الفلسطيني 

عصـام الريمـاوي الـذي يوضح 
،أنه ذهب لتغطية اقتحام مخيم 
جنـني بعد يومني من استشـهاد 
شـريين أبـو عاقلـة، لكـن هذه 
املرة كان حذره مضاعفاً. ويؤكد 
أن الصحفيـني كلهـم مـرصون 
عىل مواصلـة التغطية، غري أنهم 
ليسوا مسـتعدين لخسارة زميل 
آخر، وأصبحوا يدركون أن شارة 
الصحفـة ولباسـها ال يحميهـم 
وأنهم مسـتهدفون بشـكل أكرب 

ومتعمد.
ويـرى الريمـاوي أّن اسـتهداف 
شـريين أبـو عاقلة وقتلهـا فيه 
الصحفيـني  لجميـع  رسـالة 
تقرتبـوا  ال  أن  الفلسـطينيني 
وال تنقلـوا ما يجـري. ويضيف: 
«كان بإمكانهـم إطـالق قنبلـة 
صـوت أو غـاز مسـيل للدموع، 
لكنهـم أطلقـوا الرصـاص ومن 
قنـاص بشـكل قاتـل ومتعمـد، 
ألجـل إرهـاب الصحفيـني. لكن 
يجب عىل الصحفي الفلسـطيني 
أن يكـون مرصاً عىل نقـل واقع 

شعبه إىل العالم».
تغطياتـه  الريمـاوي  يسـتذكر 
الصحفية برفقة الشهيدة شريين 
أبو عاقلة عىل نقـاط التماس يف 
العديـد مـن محافظـات الضفة 
الغربية، ويقول: «كانت شـريين 
حريصـة عـىل سـالمة زمالئها، 
وتتفقدهم يف امليدان، وتتأكد من 
ارتدائهم كامل معدات السـالمة 

املهنية».
أصبحت مراسلة شبكة فلسطني 
سـجى  اإلخباريـة،  بوسـت 
العمـيل، أكثر حـذراً كغريها من 
الصحفيني، بعد استشهاد شريين 
«أصبـح  وتقـول:  عاقلـة.  أبـو 
يف  الفلسـطينيون  الصحفيـون 
امليـدان أكثـر حـذراً، ويأخـذون 
احتياطات األمان بشـكل أكرب». 
ال  «كنـت  العلمـي:  وتضيـف 
أرتـدي لبـاس السـالمة املهنيـة 
بشـكل صـارم، وأكتفـي بجـزء 
منه، حسـب نوع التغطية وقوة 
املواجهـات، لكن بعد استشـهاد 
شريين أصبح لدي، كما زمالئي، 

عدم اسـتهانة باألمر، من ناحية 
السالمة املهنية، ونرتدي املعدات 
بشكل كامل. ويف حال كان هناك 
اشتباك مسلح، لن أذهب وحدي، 

بل برفقة زمالئي».
اجتماعياً، أصبح القلق مضاعفاً 
لدى العميل، إذ تقول: «لقد أصبح 
قلق عائلتـي مضاعفـاً، ولديهم 
تخوفات علينا، واالطمئنان علينا 
أصبـح مضاعفـاً كذلـك. وعـىل 
الرغم مـن ما جرى، فـإن هناك 
إرصاراً عىل االستمرارية ونقل ما 

يجري يف فلسطني إىل العالم».
بالنسبة ملراسـل ومصور شبكة 
قدس اإلخبارية، معتصم سـقف 
الحيـط، فإّنه أصبـح أكثر تجنباً 
للتغطيـات الليليـة وللمواجهات 
واقتحامـات قوات االحتـالل، إذ 
إن اسـتهداف صحفيـة بحجـم 
شـريين أبـو عاقلة كان رسـالة 
للصحفيـني لتخويفهـم. يقـول 
سـقف الحيـط إّن «االسـتهداف 
أكثـر وضوحـاً، وربمـا  أصبـح 
تفقـد حياتـك كصحفـي بقرار 

مـن جنـدي أو ضابـط بشـكل 
يف  مسـتمرون  لكننـا  متعمـد، 
التغطيـة، رغـم أن الضغوطـات 
علينـا، خاصة العائليـة، والقلق 
باتـت أكثر، وبعـض الصحفيات 
منعتهـن عائالتهن مـن الذهاب 
االحتكاك  والتغطيـة يف مناطـق 
مـع قـوات االحتالل. مـا يجري 
معنـا يجـب أن يجعـل صحفيي 
العالم أكثر اهتماماً بالصحفيني 
الفلسـطينيني، وبتحقيق العدالة 

لشـريين أبو عاقلة».
يـوم تشـييع جثمـان الشـهيدة 
هـدد  عاقلـة،  أبـو  شـريين 
الصحفـي  مسـتوطنون 
الرشيـف  رائـد  الفلسـطيني 
وزمالءه، أثنـاء تغطيته لفعالية 
منطقـة  يف  االسـتيطان  ضـد 
مسـافر يطا، بإطـالق الرصاص 
عىل رؤوسـهم، وهـو ما وضعه، 
وسـط حالة من الخـوف الكبري 
واالبتعـاد عـن التغطية يف أماكن 
وجيـش  املسـتوطنني  تواجـد 
الرشيـف:  االحتالل.ويقـول 
«مـن الواضـح أن هنـاك اغتياالً 
يف  ونحـن  والصـورة،  للكلمـة 
السـالمة  زمن أصبحت وسـائل 
وأصبـح  الصحفـي  تحمـي  ال 
مسـتهدفاً، لكـّن ذلك لـن يثنينا 
عـن التغطيـة. تحـاول إرسائيل 
إقناع العالم بروايتها الكاذبة عن 
الفلسـطينية».تخوفات  القضية 
الصحفيني، كمـا يؤكد الرشيف، 
أسـاس  والخـوف  مكانهـا،  يف 
الوعي والحذر، وسالمة الصحفي 
مهمة، ويقول: «أنا إنسـان لدي 
عائلة، وبعد استشهاد شريين أبو 
عاقلة أصبحت عائلتي أكثر قلقاً 
عّيل، وتطمنئ عيل طوال الوقت يف 

أثناء ممارسـتي لعميل».
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دع عنك أرجوحة الهوى جانبا ،،،،،
فقد نال العاذل مني

مغرما ،،،،
وأعطف عىل وجدانك

يا الئمي ،،،،،
هل كنت يف سنني

الوصال عادال ،،
دع عنك الغرور ومكر

اللسان ،    
قد شمت الدهر مني

وأكتفى ،،،،،
دع عنك الوعود وحالها ،،،،،

أرجوحة الحب غاوية
الهوى  ،،،،

وأنظر الحب بعيون 
املها،،،،،

ستدرك الجمال بقلب
الهدى ،،،،،

رماني سهم العشق 
برمقة ،،،،،

قتلني سحر العيون 
حني رمى ،،،،

العني ال تكذب فاضحة
العربات ،،،،

والحب قاموس األلم 
وبالعني قذى ،،،،

الحب مثل الطني كلما صافحك ،،،،
 تنمو عىل كفية زهرات الندى ،،،،
يا أرجوحة الحب الخفي مهال ،،،،

عصفت األقدار مشاعري ،، 
والروح بني الرحى .

Ôflbv®a@áubfl
مـرآة  عيناهـا  تفـارق  لـم 
السـيارة طوال الطريق وهي 
الصغريتـني  شـفتيها  تلـّون 
األشـقر  شـعرها  وتصفـف 
الطويل ، كان حديثنا عن بابل 
ألف  وسومر وأشور وقصص 
ليلة وليلـة عندما علمْت أنني 
من تلك األرض  ، كنا قد بلغنا 
اكثر من نصف املسافة باتجاه 
الجنوب مـن مدينة (وينيبغ) 
جريحـاً  طائـراً  رأت  عندمـا 
مرمياً عىل الجليد ، طلبت مني 
أن أرجع بسـيارتي قليالً كي 
نراه بوضوح بضوء سـيارتي 
الوحيـد يف ذلك الطريق املظلم 
البعيـد عن املدينـة وأحيائها، 
لم يبعد الطائر سـوى بضعة 
أمتار عن حافة الطريق ، كان 
يفـر مني كلمـا اقرتبت منه، 
أخـذُت أالحقـه وهـي تسـري 
خلفـي ببطيء حتـى توقفْت 
عندما اصبح الجليد مسطحا 
كالزجـاج فحذائهـا األبيـض 
العـايل ال يمكنـه أن يحميهـا 
بينمـا  االنـزالق  خطـر  مـن 
أكملُت الجري خلفه ، وبعد أن 
ابتعدُت عنها مسافة صاحت 

بصـوت عـال :

- كـن حذراً فأنت تسـري عىل 
بحرية متجمدة .

- أعلم ذلـك لكن الثلج ما زال 
سـميكاً، عـودي إىل السـيارة 
فالجو بـارد جداً وأنت شـبه 

عارية .
-ال عليـك سـأكون بخري لكن 
عليـك أن تتذكر أننـا يف نهاية 
الشـتاء والثلـج الـذي تحـت 
قدميـك لم يكن قـادراً تحمل 
خطـاك لـذا عليـك أن تجري 
خلفـه مرسعـاً فكلمـا زادت 
الرسعة قل الوزن ألم تسـمع 

بذلك من قبل . 
 انتابني الخوف والقلق بشدة، 
شعرت كأنني أسري عىل حقل 
من األلغام تسـمرت قدماي، 
لم أجـرؤ عىل اكمـال الجري 
بنظريتهـا،  قناعتـي  رغـم 
العـودة مـن حيـث أتيت هي 
الحل الوحيد أمامي فهي أكثر 
أمانـاً مـن اكمال تلـك املهمة 
الصعبـة الخطـرة . خاطبتها 

قائال :
- أظن أن مالحقة هذا الطائر 
سـتأخذ وقتاً طويالً ال أريدك 
أن تتأخـري عـن حفلـة عيد 
امليـالد فأصدقائـك بانتظارك 

هناك .
- سـوف لن أستمتع بحفلتي 

مـادام هـذا الطائر املسـكني 
وحيـداً يف العـراء ، لـن أبـرح 
مكانـي هـذا إال والطائـر يف 
 ، حوزتـي ال تيـأس أرجـوك 
آن لـك أن تثبـت يل أن قصص 
األبطـال الذين قرأتهـا عنكم 

ليست أسطورية .
 يا إلهي، ألم تجد هذه العنيدة 
لهـا  ألبرهـن  الجليـد  غـري 
شجاعة البابليني والسومريني 
واألكديني، هل يعقل أن تكون 
هذه الفتاة أكثر بأسـاً وجرأة 
أنهـا  أقسـمت  فهـي  منـي 
ستحرضه بنفسها إذا توقفُت 
عـن مالحقته. كثـر الحاحها 
وتشـجيعها وتأثري عىل ذلك 
الطائر املسكني ، كانت أربعة 
قفـزات خاطفـة كافيـة عىل 
أن أنقـض عليه، عـدت أليها 
رضبـت  يـدي،  يف  والطائـر 
بيدهـا عـيل يـدي ثـم أخذته 
مني برفق وهـي تزيل الدماء 
املتجمدة عن جناحه املكسور 
قائلة: يا إلهي  ما أجمله ، أنه 
طائـر الرتمجـان ، وضعته يف 
حجرها ثم اتصلْت عىل سيارة 
اإلسـعاف وأبلغتهـم بموقـع 
املنزل الذي سـنصل اليه، بعد 
عدة دقائق من االنتظار قرب 
املنزل وصلت سـيارة إسعاف 
الحيوانـات ليكـون الطائر يف 
أيديهـم بأمـان ، حدثتها بعد 
أن شـكرتني عىل مـا أنفقته 

من جهد قائالً :
حسـناً  اللـه  يمنحـك  لـم   -
وجماالً فحسـب بل َمَن عليك 

بقلب طيب ومشاعر نبيلة .
-عليـك أن تعرف يـا صديقي 
أن األرض التـي ال يأمن فيها 
الطائـر والحيـوان ال يمكـن 
ألهلها أن يعيشوا بخري ونعيم 
وسالم ، كانت رحلتنا ممتعة 

حقاً ، تصبح عىل خري.

الزوراء / خاص:

وأنت تقـرأ للشـاعرة والروائيـة فاطمة 

منصـور تشـعر بهيبة الحرف وشـموخ 

الـرياع وصـدق املشـاعر ، متصالحة مع 

رأسـها، مطمئنة اىل قناعاتهـا ، وفية اىل 

قلمها ، نالت شهرتها الواسعة بمهارتها 

العاليـة عـىل الخلـق ، فتحت لهـا ابواب 

الشـعر والروايـة والنقد فكانت فارسـة 

باقتدار يف امليادين التي دخلتها ، كتب عنها 

الكثري من النقاد ، وأشـاد بقلمها الكثري 

مـن أصحاب الرأي، تمتلك جـرأة الكاتبة 

ومفاتيـح اثـراء النـص بشـقيه اللغوي 

والـداليل ، بعيدة عـن اللغة الكرسـتالية 

الصلـدة،  االسـمنتية  واللغـة  الفارغـة 

واضحة يف طرح افكارها والوضوح سيد 

االبـداع، تكتب عن املألـوف بطريقة غري 

مألوفة، تتمتع بسـالمة التعبري وسـحر 

اللغة ووضوح االفكار وقوة الشخصية ، 

ماهرة يف خلق صورها الشـعرية املرتعة 

بعنارص االثـارة والتشـويق ، ومعمارية 

تجيد البناء يف رواياتها . 

االديبـة فاطمة منصور / مديرة شـبكة 

أغاريد للنـرش والتوثيق / عضو يف اللقاء 

االدبـي العامـيل/ عضـو يف لقـاء بيـت 

الشـعر/  عضـو يف بيـت االرز /عضو يف 

منتـدى حرف ولـون / عضـو يف االتحاد 

العاميل للثقافة واالدب / لبنان /عضو يف 

هيئة تحرير جريدة انباء الساعة / عضو 

يف هيئـة تحريـر جريـدة النبض املرصي 

املسـتقلة / عضو يف هيئـة تحرير مجلة 

الحقيقـة العراقيـة / ممثلـة مؤسسـة 

 / واالعـالم  للثقافـة  جلجامـش  ارض 

 / للمؤرخـني  الـدويل  اتحـاد  يف  عضـو 

عضو يف االكاديمية االوروبية للدراسـات 

املتخصصـة EASS  / عضـو يف اتحـاد 

اتحـاد  يف  عضـو   / العـرب  املثقفـني 

األكاديميـني املثقفـني الـدويل / عضـو 

يف املجموعـة العربيـة مـن اجل السـالم 

والتعايش السـلمي / عضو يف مجموعة 

ملتقى رضا علوان.

وبعـض  مجموعاتهـا   دراسـة  •تمـت 

قصائدها من نقاد عرب معروفني

•نرشت الكثري مـن القصائد واملقاالت يف 

جرائد وصحف عربية واجنبية  .

•نالـت اكثر نصوصهـا الرتجمة اىل اللغة 

االنكليزي والفرنيس واالملاني واالسـباني 

واالمازيغيـة  والكورديـة  والفـاريس 

والهندية. 

•حاورت العديد من املؤلفني العرب

•شـاركت بالعديد باألمسـيات الشعرية 

واملهرجانات.

•نالت العديد من الشهادات التقديرية. 

االصدارات 

امـرأة مـن فصيلـة الشـمس \شـعر / 

أشـتهيك كحلـم \ شـعر / أنثـى عـىل 

غيمـة \شـعر همسـات القمر \ شـعر 

/ من وحي القيود \شـعر / إرتعاشـات 

عاشقة \شعر / إبحار يف سطور معبدة 

\قدر ودراسـات / وضاعت دانا \ رواية 

/  مـرآة الرغبـة مرتجم اىل الفرنسـية \

شعر / متخبات يف شعر فاطمة منصور 

\ شـعر ونقـد /  حينمـا يحلـق الفييق 

بغيثارة سـومرية \ شعر / ثمار دانية \ 

آراء وأفكار / طقوس العشـق مرتجم اىل 

االسـبانية \شـعر /  منادمة عىل طاولة 

األدب \حوارات. 

دخلنا بيـدر الشـاعرة اللبنانيـة فاطمة 

منصـور املمتلئ بـكل العافيـة يف مجال 

االبداع ، وخرجنا منه بهذا العطاء :

* يف ظل الخـراب الذي يعم العالم هل ما 

زالت القصيدة تحقـق الحضور املطلوب 

لها ؟

- منـذ حكـم االقتصـاد العالـم، واحتدم 

الرصاع سعيا وراء املادة والهيمنة، كانت 

الحروب، وكان االسـتعمار وافل نجم اي 

احسـاس انسـاني، وغابت القيم فتشوه 

الخلق عىل مساحة االرض.

يوم كان الـذوق، وكانت القيم كان للفن 

عموما، وللشعر خصوصا مكان يف حياة 

البرش، غـذاء لألرواح املتعطشـة للحياة، 

والطمأنينة ورقة املشاعر.

القلـوب  الحـارض تحجـرت  يف عرصنـا 

وتصحرت النفوس فصار االنسان سلعة 

او آلة تسعى وراء الشـهوات. استهلكت 

روح االنسـان، غاب حسه االنساني فلم 

يبـق لديـه الوقـت اال ان يشـبع معدتـه 

ويعيل اوالده فيما العالم ساع لالستثمار  

يف ما يمكنه من السيطرة.

وزاد الطني بلة انرصاف الناس اىل مواقع 

التواصل يف العالـم االفرتايض ما انعكس 

اهماال للشعر تحديدا.

لـكل تلـك االسـباب بـات الشـعر نوعـا 

من الـرتف لدى نخبـة قليلة قلمـا يتأثر 

بإنتاجهـم االبداعي مجتمـع كان ذواقة 

للشعر فتالشت تلك امللكة.

* ما وظيفة الثقافة اليوم يف تصورك؟

متشـائم،  موقـع  مـن  وان  لألسـف،   -

فقـدت الثقافة بمعناهـا املألوف قيمتها 

ووظيفتها يف تعزيز العالقات االنسـانية 

وتواصل الحضارات.

االهتمـام،  صـدارة  العلـم  احتـل  فقـد 

وانرصفت االجيال الصاعدة نحو مجاالته 

الطالـب يف مجـال  ليسـتهلك  الواسـعة 

اختصاصـه، باحثـا عـن تميـز ، تنوعت 

وكل  اختصاصـات،  وتوزعـت  العلـوم 

يمـيض يف مجاله غري مبـال إال حيث هو 

من العلم  لذلك تجـد العلماء ، واملتعلمني 

إال انـك قلما تقع عـىل مثقف. االمر الذي 

افقـد االنسـان الكثـري من فـرص االملام 

بثقافة تجعلـه فاعال يف مجاالت يفرتض 

ان يغذيها املثقفون.

افقـار  يف  ويسـاهم  سـاهم  مـا  وهـو 

االنسانية من ثقافة كانت العمود الفقري 

يف االرتقاء باملجتمعات ثقافيا وانسانيا.

* مـا إحساسـك بعد االنتهـاء من كتابة 

قصيدتك ؟

وانـا اكتـب القصيـدة، تجدني يف نشـوة 

ترقـى بـي نحو تجليـات روحيـة اعانق 

فيها الحروف وهي تتـدىل كعناقيد دالية 

ناضجة. 

انظر اليها وهي تضج حالوة فاسكر كما 

لو كنت عىل طاولة الرشاب.

اكتـب بحب وولـه، كعاشـقة اتماهى يف 

االخيلة تماهي عاشقة يف حبيبها.

وإذا تكتمـل القصيـدة، اقراهـا بعشـق، 

بفرح عارم. كمـا االم تعانق وليدها بعد 

املخاض.

لكن حاملـا ارتاح مطمئنـة اىل قصيدتي، 

اتطلع اليهـا خائفة عليها مـن ان تلقى 

عـىل قارعـة الطريـق تسـتجدي قارئـا 

يتذوقها بذوق شاعر

* هل تخافني من الفشل ؟

- تتـوق الشـاعرة دائما للتميـز وامليض 

قدما نحو االبداع املرتجي لتسـتحق لقب 

الشاعرة.

لذلـك يكـون هاجسـها التواضـع وعدم 

افسـاح املجـال للغرور فـإن بلغت قمة، 

رايتها حريصة عىل تعزيز مكانتها هناك 

ريثمـا تنتقـل نحو قمة اعـىل. واال تجرت 

نفسها واملعاني ما يحط من قدرها.

نعم اخىش ان ينـال مني الغرور فاكتفي 

بما وصلت اليه واتعـاىل من فراغ. وعليه 

تجدني اسعى للمزيد من التعب والقراءة 

مواكبة الحداثة بكل مدرجاتها.

لعلنـي ارتـاح ملواقعـي وفية ملـا ائتمنت 

عليه من قراء شعري.

* يقـول البعـض ان عرصنـا هـو عرص 

الرواية بامتياز ، فماذا تقولني ؟

- بـني الشـعر والرواية جسـور تواصل، 

فكالهما نتاج ابداع غايته الجمال واملتعة 

والرتبية او االرتقاء بالذوق االنساني.

 وان كنـا قـد تحدثنا عن تراجع الشـعر 

مسـتعرضني االسـباب، فعلينا ان نقوم  

موقع الرواية يف الظروف الراهنة.

نعم، احتلت الرواية حيزا مهما يف حياتنا 

املعارصة  متفوقة عىل الشعر. فالتحوالت 

العامليـة والحـروب ومـا اىل ذلك تسـبب 

بمشـاكل اجتماعيـة باتت هـي هاجس 

املبدعني. 

عـن  الناتجـة  االجتماعيـة  فاألزمـات 

الـرشكات  وتكالـب  املتنقلـة  الحـروب 

املتعددة الجنسـيات لنهب خريات العالم 

احدثت تحوالت يف التفكري.

فالرواية تستوعب الكثري من تلك النتائج 

الكارثيـة لتعرضها يف سـياق فني يرمي 

اىل ما ارشنا اليه، تارة تسـتوحي الرواية 

ويف  الواقـع،  تعيـش  وتـارة  التاريـخ، 

الحالتـني تخلـق عاملـا جديـدا هو صدى 

للواقع الراهن. 

ومعاناة مجتمع ما. لذلك نجد العالم اليوم 

اكثر اهتمام بالرواية ألنها مرآة حقيقية، 

وواقعية للحيـاة. بدليـل ان جائزة نوبل 

لآلداب غالبا ما تعطى للروائي.

ونظرة اىل واقع االدب عربيا وعامليا، ترينا 

فحـول الروايـة، واالكثر ابداعـا هم من 

الشـعوب املقهورة من امـريكا الالتينية 

مثال بل يف معظم دول العالم الثالث.

 أحمد الشطري
تشـكل الثيمـة أو التيمـة  ( theme )  بكل 
توصيفاتهـا اللبنـة األساسـية يف البنـاء 
الـرسدي، ومنها ومما ينطوي عليه البناء 
الرسدي مـن مرموزات يسـتمد الخطاب 

كينونته، وتتحدد منطلقاته وغاياته. 
ورغـم تعـدد اآلراء واختالفهـا يف تحديـد 
املفهوم اإلشـكايل ملصطلح الثيمة سـواء 
يف محـددات املصطلـح يف الفكـر الغربـي 
أم يف مـا ُعرِّف بـه يف األدب العربي إال أنها 
تبقى مرتبطة يف مضمون النص بمختلف 
أشكاله، ويرى بارت“ أن الثيمة هي نظام 
توجيه يعمـل بالقصور الذاتـي لخدمتك. 
ه قراراتك حول أي طريٍق تتخذه؛  إنها توجِّ
أي االختيارات مالئمة لقصتك وأيها ليست 

كذلك“.
ومـن خـالل تحديـد مرجعيـات الثيمـة 
يحملـه  ومـا  الـرسدي  البنـاء  وطبيعـة 
مـن دالالت سـنحاول قـراءة املجموعـة 
ابراهيـم  للقـاص والروائـي  القصصيـة 
( عربـة  عنـوان  حملـت  والتـي  سـبتي 
الصمت)  الصادرة عن دار النخبة يف مرص 

عام 2020.
يف أوىل قصـص املجموعـة - والتي حملت 
عنوانهـا- يجمـع السـارد بـني املتخيـل 
والواقعـي يف املبنـى الـرسدي لقصته، إذ 
نرى أن القصة تتخذ من الرحلة يف القطار 
بعـدا واقعيا غري أنه يتحـول يف النهاية إىل 
بعد متخيل، وقد عمد السـارد إىل تحميلها 
بإشـارات رمزية متعـددة، فمـع اقرتاب 
الحدث من ذروته نرى أن السـارد قد مهد 
لذلك بامتالء عربة القطار بالنفايات التي 
قام الـركاب برميها، وهو مشـهد يحمل 
داللـة رمزية تنفتح عىل عـدة تأويالت قد 
تكون إشارة إىل سـلبية املكان عطفا عىل 
الحدث املنتظر، أو الفوضوية السائدة، أو 
هو تعبري عما يف دواخل الركاب من قذارة 
أفـكار او المباالة، أو غـري ذلك مما يمكن 
أن يفيض به املشهد من دالالت سيميائية.  
بينمـا يأتـي مشـهد النفـق املظلـم الذي 
يتـم فيه ارتـكاب جريمة القتـل كرمز ملا 
يمكن أن يخلفه الظـالم بمدياته املتعددة 
الفكرية والزمانية واملكانية  من أثر مدمر 
وقاتل للحياة، وتأتي اسـتمرارية القطار 
يف سـريه داخل النفق املظلم (أليام) كرمز 

إيديولوجي للواقع الذي يعيشـه السـارد، 
ومن هنا يمكن لنـا أن نحدد ثيمة القصة 
بأنها ذات مرجعية ايديولجية، تسـتبطن 
اإلدانـة للواقـع املظلـم الذي يستشـعره 
السـارد حتى يكاد أن يفـرض عليه حالة 
من القنوط واليأس بما يمكن أن يأتي به 

املستقبل.
ويف ثانـي قصص املجموعـة والتي جاءت 
تحت عنوان (خيول بدينـة)، نجد أن ثمة 
إشارات رمزية تذهب باتجاهات مختلفة 
لعل أهمها تلك اإلشـارة التي تحمل داللة 
عـىل مـا يجـري مـن تزويـر يف األحـداث 
التاريخية التي تنطوي عىل معان بطولية 
أو ذات قيمـة اعتباريـة لصالـح أصحاب 
السـلطة والجاه، وسـلب تلـك االعتبارية 
الرمزية من أصحاب التضحيات واملواقف 
البطوليـة الحقيقيـني. و مـا نالحظـه يف 
هذه القصة إن السـارد اتخذ من التشكيك 
يف مجريـات ونتائـج الحـدث التاريخـي 
كمرجعيـة لثيمـة قصته سـواء كان ذلك 

الحدث واقعيا أم متخيال. 
أمـا يف قصة (النـوم يف الحرب) فقد مثلت 
ثريـا النـص موجـزا لثيمتها التـي تتخذ 
من مجريـات الحـرب العراقيـة االيرانية 
مرجعية لها دون أن يشـري السارد إىل ذلك 
ولكـن مجريات األحـداث ترشـد إىل ذلك، 
وقد حملت أدانـة لعبثية الحروب وفداحة 
الخسـائر رغـم أن تلك الخسـائر لم تكن 
ذات أهمية للسـلطة العليـا، والتي مثلها 
بشخصية الضابط كإشارة رمزية، بينما 
حملـت رمزية (النوم) إشـارتني رمزيتني 

تمثلت األوىل بحالة الرفض لوقائع الحرب 
وأوامرهـا، ومثلـت الحالـة الثانيـة حالة 
اليـأس واالستسـالم ملا يمكـن أن تحدثه 
وقائعهـا من نتائج من خـالل الهروب إىل 
حالـة الالوعي الناتج عن النوم الذي تتخذ 
منه الشـخصية الرئيسية يف القصة ملجأ 

أو ذريعة للنجاة من املوت.  
ويف قصـة (حلمي األكـرب يف الحياة) نجد 
أن ثيمتهـا تسـتند يف مرجعيتها إىل واقعة 
حقيقية حدثت يف فرتة االحتالل األمريكي 
مفارقـة  تفاصيلهـا  يف  تحمـل  للعـراق 
يف طبيعـة املبنـى الفكـري واالجتماعـي 
للمجتمعـات الغربية، وقد وظف السـارد 
أيضـا تلـك املفارقـة الغريبـة يف عرفنـا 
االجتماعـي واملتمثلـة يف نعـت اإلنسـان 
الخائن بـ(الكلب) بعكس ما هو معروف 
أو محكـي يف موروثاتنـا  أو مـا مـدون 
الرتاثيـة، والتي تشـري إىل طبيعـة الوفاء 
لدى الكالب، ورغم أن شـخصية الكلب يف 
القصـة الحقيقية هي شـخصية واقعية، 
إال أّن الصفـات والترصفات التي أضفاها 
السارد عليه تنتقل به إىل الفضاء الرمزي، 
واملتمثل باالستخدام العريف للفظة (الكلب) 
كرمز للخيانة، ولعل يف مشـهد استخدامه 
يف مهاجمـة جموع املحتجـني من األهايل 
تعزيزا لذلك البعد الرمزي، و(راتشت) هو 
االسم الذي أطلقته املجندة األمريكية عىل 
الكلب الذي ”عثرت عليه يف مكب للنفايات 
قرب معسكرها يف أرض السواد“ فأصبح 
مدللها وطوع أمرهـا، وقد أحبته حد أنها 
حاولـت بكل الوسـائل أن تأخذه معها إىل 

بلدهـا، وحصلت عىل تعاطـف العديد من 
األمريكيـني ملسـاعدتها يف اصطحابـه إىل 
بلدها، إن هـذه القصة تصـور لنا واحدة 
مـن املفارقـات الغريبة للثقافـة الغربية 
بـني مـا يظهرونه مـن تعاطـف ورحمة 
مـع الحيوانات ومـا يفعلونه مـن جرائم 
ضد االنسـانية، إذ نجد يف محتوى القصة 
ثمة صور للعنف والجريمة التي مارسـها 

الجنود  األمريكيني ضد املدنيني العزل.
ويف قصة (املمثل) يستخدم السارد وقائع 
فلـم سـينمائي كمرجعية لثيمـة قصته، 
مصـورا لنـا األثـر النفيس الذي تعكسـه 
أحداث تلك األفالم عىل مشاهديها، وكيف 
أن أحداثها بقيت عالقة يف ذاكرته، ليصور 
لنـا مفارقة نهاية بطلـة الفلم التي أنهت 
مشـهدين  يف  بالسـم  منتحـرة  حياتهـا 
متشـابهني يف  الفلـم والواقـع، ويف هـذه 
القصـة إضافـة لجانب املفارقـة املتمثلة 
بنهاية حياة بطلة الفلم ثمة إحالة رمزية 
شـكلت الثيمـة الكـربى للقصـة، والتـي 
تمثلـت يف حالة التعلق الشـعبوي بمصدر 

القوة أو ممثلها. 
فقـد  الحكمـة)  (وصايـا  قصـة  يف  أمـا 
”عوليـس  روايـة  السـارد  اسـتخدم 
(يوليسـيس) للروائي االيرلنـدي جيمس 
جويس“ كمرجعية لثيمة قصته، موظفا 
فيها شـخصية ليبولـد بلوم كشـخصية 
رئيسـية للقصة وشـخصية بلـوم تحمل 
يف رمزيتهـا الرفـض والكراهيـة لطبيعة 
العنـف والـذي جسـده السـارد بعميلـة 
هروبه مـن الجيش، أو طبيعـة الالمباالة 
لالنتمـاء القومـي والديني الذي ترسـمه 
أحداث رواية يوليسـيس والذي اسـتثمره 
القاص يف تطويعـه لتقبل حياته الجديدة 
يف مجتمـع يختلـف عن مجتمعـه ثقافيا 

وقوميا ودينيا.
ومـن خالل مـا عرضناه من نمـاذج نجد 
أن القـاص قد اسـتخدم املنحـى الرمزي 
كأسـلوب لبنـاء رسدياتـه، متخـذا مـن 
الفكـري والبـرصي مرجعيـة  مخزونـه 
ملوضوعاتـه، للتعبـري عـن ثيمـات تحمل 
نظرة التشـكيك والرفض ملا تنطوي عليه 
صـورة الواقع الذي يعيشـه بمـا فيه من 
مشاهد سـوداوية وما يرتشـح عنها من 

نظرة يائسة للمستقبل وأفقه الغائم.
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تغـريت  األرس،  تركيـب  تغـري  مـع 

إىل  التـي تشـري  القديمـة  املفاهيـم 

طرق التعامل مع أهـل الزوج، حيث 

ذكرت دراسة حديثة أنه كلما اقرتبت 

الزوجـة من أهـل زوجهـا، تعرضت 

للطالق أكثر، فلماذا؟

من املهـم الرتكيز أوالً عىل أن الزوجة 

عندما تكون من نفس عائلة الزوج، 

يسـهل عليها التعرف عىل أهل الزوج 

والتقرب منهم، ولكـن يف حال كانت 

الزوجـة غريبـة عـن زوجهـا، تقع 

الكثري من املشاكل بني الزوجة وأهل 

زوجها، يكون سـببها كثرة االقرتاب 

منهم والتعـرف إليهم؛ بسـبب زوال 

لـدى  والشـخصية  الخصوصيـة 

الزوجة.

ولتفـادي ذلـك، إليكـم أهـم السـبل 

الناجحة يف التعامل مع أهل الزوج:

- أال تلغـي الزوجـة شـخصيتها من 

أجـل أهـل زوجهـا، وذلـك بالتطبع 

بطباعهـم وعاداتهم، وحتى لهجتهم 

وأسلوبهم.

- املحافظة عـىل خصوصية العالقة 

الزوجـة والحيـاة الزوجيـة، وعـدم 

إخبار أهل الزوج بأي تفاصيل عنها.

- الرتكيـز عىل إرضاء الـزوج وليس 

إرضاء أهله.

- عدم مقارنة الزوجة نفسـها بأهل 

زوجها من حيث الطبقة االجتماعية، 

فلكّل حياته املختلفة.

يف  الـزوج  أهـل  استشـارة  عـدم   -

الـزوج  أهـل  فسـيبقى  املشـاكل، 

مدافعني عن ابنهم.

- الرصاحـة التامـة مع أهـل الزوج 

مشـاكل  يسـبب  معهـم  والتداخـل 

للزوجة، فال تسـّلم الزوجـة أحدهم 

أرسارها.

- املحافظة عىل حدود شـبه رسمية، 

مبدأها االحرتام والتقدير بني الزوجة 

وأهل الزوج.

- واألهـم أن تحـرتم الزوجـة مكانة 

الزوج لـدى عائلته، خاصة من حيث 

دوره يف أرسته قبل الزواج.

نـرشت رشكـة كاسربسـكي املختصـة باألمن 
اإللكرتوني تدوينًة جديـدة رشحت من خاللها 
الخطـر الكامـن الـذي يهـدد املسـتخدم جراء 

استخدام هاتفه أثناء االستحمام.
ينمو عدد األشـخاص املدمنني عىل اإلنرتنت كل 
سـنة برسعة كبرية، حيث أننا نسـتطيع قراءة 
األخبـار والتواصل مـع أصدقائنا واالطالع عىل 
الصور ومقاطع الفيديـو مبارشة من هواتفنا 
الذكية. ومن املنطقي أن يخزن الناس البيانات 
الهامة عىل هواتفهم، كما يدخلون حساباتهم 
عىل الشبكات االجتماعية والحسابات املرصفية 

اإللكرتونية من هواتفهم املحمولة.
واملشـكلة هنـا أن كثـرياً منا يهملـون الناحية 
أجـرت  حيـث  الهواتـف،  هـذه  يف  األمنيـة 
كاسربسـكي الب بحثـًا ووجدت بـأن أكثر من 
خاصيـة  يسـتخدمون  ال  املشـاركني  نصـف 
 .find my device الحجـب عن بعد أو خاصيـة
ويتخذ ربع املشـاركني فقط الحـذر الكايف لدى 
االتصـال بشـبكات واي فـاي عامـة، أما ثلث 

املشـاركني تقريباً فيصطحبون هواتفهم أثناء 
االستحمام وأثناء النوم أيضاً.

والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هنا هـل يعترب 
اصطحـاب أجهـزة متصلة غري آمنة أمـراً آمناً 

يف كل مـكان؟ فبينمـا تسـتمتع بحمـام دافئ 
وأنـت تقرأ كتاباً عىل هاتفك الذكي، فقد تفوتك 
بسـهولة اللحظـة التـي تقـوم فيهـا برمجية 
تروجـان خبيثة بتشـغيل الكامـريا وأخذ عدة 

لقطات لك.
لنضع جانباً حقيقة بأن أي هاتف محمول هو 
مصـدر متاعـب وتهديد، فهناك سـيناريو آخر 
شـائع، فقد اكتشـف ربع املسـتخدمني الذين 
تعرضـت أجهزتهـم للرسقـة أو الضيـاع بـأن 
معلوماتهم الشـخصية أو الرسية ترسبت عىل 

اإلنرتنت.
ويجب أن يعـرف كافة أصحاب هـذه الهواتف 
الذكيـة كيف يتمكنـون من حماية أنفسـهم، 
وعىل أقل تقدير، يجب أن يسـتخدم الشـخص 
ملختلـف  وقويـة  اسـتثنائية  مـرور  كلمـات 
الحسـابات، وتحميـل التطبيقات مـن املتاجر 
الرسـمية، واتخاذ الحذر لدى االتصال بشبكات 
واي فـاي عامـة. وبالطبع، مـن الجيد تحميل 

برنامج حماية أمني ممتاز.

10 واحة
b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆ

alzawraanews@yahoo.com

xÎç€a@›Ác@…fl@›flb»n€a@¿@Úzub‰€a@›jè€a

NNN›õœc@›j‘nèfl@ÏÆNNNpbÓ◊Ï‹é:·ا

›–�€a@äÏ�m@’Ó»m@Ú˜†bÇ@pbÓ◊Ï‹é

NNN@Ñj�æa
‚b‡®a@¿@—mb:a@‚aáÉnéa@ã†b¨@Û‹«@“ã»m

Êb≠àbj€bi@xbuá€a@ÚiÏ‹‘fl

املقادير:
املرصّي : كوب ونصف (مغسـول 

ومنقوع ومصفى)
القرفـة : ربـع ملعقـة صغـرية 

(مطحونة)
صغـرية  ملعقـة  ربـع   : هيـل 

(مطحون)
فلفل أسود : ربع ملعقة صغرية
بهارات مشكلة : ملعقة صغرية

كركم : نصف ملعقة صغرية
ملح : ملعقة صغرية

الزيت النباتي : ملعقة كبرية
البطاطس : 1 حبة (كبرية الحجم 

/ مقطعة رشائح ومقلية)
(مقطـع  حبـة   2  : الباذنجـان 

رشائح ومقيل)
صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه / 

مسلوق)
مرق دجاج : كوب ونصف

لوز : حسـب الرغبـة (محمص / 
للتزيني)

طريقة التحضري:
والكركـم  بامللـح  األرز  اخلطـي 
املشـكلة  والبهـارات  والقرفـة 

والفلفل األسود والهيل.
ادهني القدر بالقليل من الزيت.

وزعـي رشـة مـن األرز املبهـر يف 
القدر ثم وزعي البطاطس فوقه.

رتبـي الباذنجان املقيل ثم الدجاج 
وأضيفي كمية األرز.

صّبي مرق الدجاج واتركي القدر 
حتى يغيل ثم خففي النار وغطي 
 30  –  25 ملـدة  واتركيـه  القـدر 
دقيقة حتى ينضج األرز ويترشب 

املرق.
اقلبي القدر يف طبق التقديم وزيني 
باللـوز املحمـص حسـب الرغبة 
وقدمي املقلوبة إىل جانب السلطة 

الخرضاء أو اللبن الزبادي.
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يبحث الكثري من األشخاص عن أسهل 
طريقـة لتلميـع السـيارت بنفسـهم 
مـن الداخـل والخارج ببعـض الطرق 

البسيطة دون تكلفة مالية عالية.
لذلك إليك أفضل طرق تلميع السـيارة 

باليد.
من املمكن تلميع السيارة بالعديد من 
الطرق املختلفة التي قد تكون ُمكلفة، 
ولكـن إذا كنـت تريد تلميع سـيارتك 
بنفسك يمكن التعرف عىل أحد الطرق 
البسـيطة لتلميـع السـيارة باليد من 
الخارج أو من الداخل، ويمكنك اإلطالع 

عليها من خالل ما ييل:
طريقة تلميع السيارة باليد:

قـد يفقد طالء السـيارة بريقه نتيجة 
الكثـري من العوامل التـي تتعرض لها 
السـيارة من أمطار والتعرض ألشعة 
الشمس واألتربة وغريها من األسباب، 
ولهـذا من املهم الحـرص عىل تنظيف 
وتلميع السـيارة بشكل دوري حتى ال 
تفقد السـيارة بريقها، وحتى يمكنك 

تلميع السيارة عليك باتباع أحد الطرق 
الفعالـة، ولكن قبل البـدء عىل تلميع 
السيارة باليد يجب الحرص عىل إزالة 
الشـوائب واألتربـة من عىل السـيارة 

وغسلها وتجفيفها.
مادة التلميع:

يمكنـك رشاء مـادة مـن املـواد التي 
 ” مثـل  الطـالء  لتمليـع  تسـتخدم 
البوليـش“ وتوضـع عـىل قطعـة من 
اإلسـفنج ويتـم تلميـع السـيارة بها 
عـىل  املـادة  هـذه  وتـرتك  بالكامـل، 
السـيارة ملـدة ربع سـاعة حتى تجف 
تماًما عليهـا، والجدير بالذكر أن هذه 
الطريقـة تحافـظ عـىل السـيارة من 
الصـدأ والخدوش التي مـن املمكن أن 

تصيبها.
خمرية الخبز:

يتـم إذابة ربـع كوب مـن الخمرية يف 
4 لرت مـن املاء وربع كوب من سـائل 
تنظيـف األطبـاق، ويتم خلـط جميع 

املكونات جيًدا.

ُتلمـع السـيارة بالخليط باسـتخدام 
قطعـة مـن اإلسـفنج الناعـم ويرتك 

حتى يجف عيل السيارة.
الخل:

يمكنـك وضـع كميـة من الخـل عىل 
اإلسـفنج  أو  القمـاش  مـن  قطعـة 
وتمسـح بهـا السـيارة بالكامـل من 
الخـارج وسـتالحظ ملعـان السـيارة 

بشكل جيد.
طريقة تلميع السيارة من الداخل:

واألوسـاخ  األتربـة  بإزالـة  عليـك 
املكنسـة  باسـتخدام  السـيارة  داخل 

الكهربائية.
- قـم بتلميـع األبـواب مـن الداخـل 

باستخدام قطعة قماش رطبة.
- اخـرت نـوع مـن أنـواع املنظفـات 
الخاصة بالسيارة وقم بتنظيف جميع 

أماكن السيارة من الداخل.
- عليـك بتلميـع الزجـاج باسـتخدام 
املنظـف الخـاص بالزجـاج، والعمـل 
عىل تلميعه باسـتخدام قطعة قماش 

ناعمة.
- تنظيـف املقاعد من األمـور الهامة 
حيث يجب عليك إحضار فرشاة ناعمة 
وسـائل خاص بإزالة البقـع، والعمل 

عىل فـرك املقاعد بهمـا للتخلص من 
البقـع واألتربـة، ويتم مسـحها جيًدا 
بعدهـا باسـتخدام قطعـة مبللة من 

القماش ويتم تجفيفها.

تتسـبب بعض املعتقدات والسلوكيات الخاطئة لدى األهل يف إعاقة 
تطـور القـدرات الحركيـة واللغويـة لـدى أطفالهم، فعىل سـبيل 
املثـال يسـتخدم بعض األهايل ما يعرف باسـم ”قفص اللعب“ مع 
أطفالهـم، اعتقـادا منهم بأنـه يمكن للطفل االسـتعانة بقضبان 
القفص ملساعدته عىل الوقوف ومن ثم يمكنه تعلم امليش عىل نحو 

أسهل.
إال أن مجلـة األهل ”األملانية“ الصـادرة بمدينة ميونيخ حذرت من 
اسـتخدام مثل هذا القفص، وذلك لكونه يتسـبب يف الحد من رغبة 
الطفـل يف الحركة عىل املـدى الطويل، مشـرية إىل أن وجود األرائك 

واملناضد يف أي غرفة يوفر للطفل نفس اإلمكانية.
ولكـن إذا اضطر األهل لالنـرصاف من محيط الطفـل رسيعا، ألن 
جرس الباب يدق مثال أو للحـاق بالحليب الذي يغيل، فتؤكد املجلة 
أنه ال يوجد أي مانع حينئذ من اسـتخدام قفص اللعب ملدة قصرية 

مع الطفل يف هذا الوقت.
وعـن بعض السـلوكيات الخاطئـة التي يتبعها األهـل مع طفلهم 
وتعيق عملية التطور اللغوي لديه، أوضح املركز االتحادي للتوعية 
الصحية أنه عادة ما يسـتمر الوالدان مثال يف استخدام لغة الرضع 
غـري الواضحة يف التخاطب مـع طفلهما حتى بعد بلوغه عامني أو 
أكثـر.وأردف املركز -الذي يتخذ مـن مدينة كولونيا مقرا له- أنه ال 
بأس مـن أن يحاول األهل محاكاة هذه اللغة والتحدث مع طفلهم 
بها يف البداية، وذلك كي يوضحوا له أنه عىل الطريق السـليم لتعلم 
اللغـةإال أنه ينبغي عليهم االمتناع عـن ترديد تلك الكلمات والنزول 
إىل مستواه اللغوي بمجرد بلوغه عامني إىل ثالثة، إذ يتوجب عليهم 
البدء يف التحدث معه بشـكل واضح وباسـتخدام عبارات بسـيطة 
قـدر اإلمـكان يف هـذه املرحلـة العمرية.ولتحفيز التطـور اللغوي 
بشـكل سـليم لدى الطفل، أوىص املركز االتحادي األهل بتشـجيع 
طفلهم عىل مالحظة طريقة تحدثهم عىل نحو دقيق وزيادة ثروته 
اللغويـة من خالل توجيه األسـئلة إليه، مؤكدا أنـه من األفضل أال 
يقاطـع اآلباء طفلهم إذا ما وجدوه يثرثر بالكالم مثال أثناء اللعب، 
ألن الـكالم يف األسـاس عبارة عن وسـيلة تعبريية عمـا يفكر فيه 

اإلنسان.

أوضح خـرباء التغذية بكلية الطب 
بجامعة هارفـارد أن تناول فاكهة 
محاربـة  عـىل  يسـاعد  الرمـان 
الرسطـان ومفيـدة لضغـط الـدم 

والقلب والكولسرتول.
ونقلت كليفالند كلينك اختصاصية 
تغذية قولها: ملـاذا يمكن أن يكون 
لنظامـك  رائعـة  إضافـة  الرمـان 
السـعرات  منخفـض  الغذائـي 
الحراريـة ولكن املـيلء باملغذيات، 
-t ” موقـع  لتقريـر   وفقـا 
الفوائد  أبرز  mesnownews“، فأن 

لفاكهة الرمان ما ييل:
يحتـوي عـىل مضـادات األكسـدة 

ومكافحة الرسطان:
مضـادات  عـىل  الرمـان  يحتـوي 
األكسـدة التي تسـاعد عىل حماية 
الخاليـا مـن السـموم البيئية مثل 
التلـوث ودخـان السـجائر، ومنع 
وإصالح تلف الحمض النووي الذي 

يمكن أن يؤدي إىل الرسطان.
يضيـف الخرباء أن عصـري الرمان 
وحده لـن يمنـع الرسطـان، لكن 
الدراسـات تشـري إىل أنه قد يكون 
إضافة مغذية لنظام غذائي صحي 
نباتـي مثـل حمية البحـر األبيض 

املتوسط.
أن  إىل  هارفـارد  تقريـر  يشـري 

الدراسات تشري إىل أن عصري الرمان 
قـد يسـاعد يف خفض مسـتويات 
الكوليسـرتول الضار LDL وتقليل 

ضغط الدم.
يساعد محتوى األلياف عىل صحة 

الجهاز الهضمي:
 كمـا هو الحـال بالنسـبة لجميع 
الفواكـه، يجـب تنـاول الفاكهـة 
نفسـها بدالً من صنع عصري منها 
حتـى تتمكـن مـن تنـاول البذور 
الغنيـة باألليـاف، يحتـوي نصف 
كـوب مـن بـذور الرمان عـىل 72 
سـعرة حراريـة و3.5  جـرام من 
األليـاف و 12 جراًما من السـكر، 
إىل  جميـًال  لوًنـا  البـذور  تضيـف 
جميع أنواع السلطات (الحبوب أو 
الخـرضاء أو الفاكهة) ، أو يمكنك 

رشها عىل الحبوب أو الزبادي.
قد يفيد صحة الربوستاتا: 

مـن املعـروف أن عصـري الرمـان 
يعمـل عـىل اسـتقرار مسـتويات 
مسـتضد الربوسـتات النوعي لدى 
الرجال الذيـن يعانون من رسطان 

الربوستات.
أجرتهـا جامعـة  دراسـة  أفـادت 
كاليفورنيا أن الرجال الذين رشبوا 
كـوب مـن عصـري الرمـان يومًيا 
ضاعفـوا 4 مـرات تقريًبـا مقدار 

الوقـت الذي ظلت فيه مسـتويات 
النوعـي  الربوسـتات  مسـتضد 
لديهم مسـتقرة بعد عالج رسطان 

الربوستاتا.
تحسني صحة القلب: 

تربـط األبحاث أيًضـا بني املركبات 
يف  املوجـودة  لألكسـدة  املضـادة 
بـذور الرمان لخفـض ضغط الدم 

ومستويات الكوليسرتول.

أظهرت دراسة أمريكية أن مضادات 
األكسدة املوجودة يف عصري الرمان 
قـد تسـاعد يف تقليل البـالك الذي 
تراكـم بالفعـل يف األوعيـة، كمـا 
أنه يحسـن تكوين الكوليسـرتول 

الحميد، الكوليسرتول ”الجيد“.
يحمـي دماغ الجنـني عند األمهات 

الحوامل: 
وفًقـا لتجربـة عشـوائية أجراهـا 

أطبـاء هارفـارد، تشـري النتائـج 
األولية إىل احتمالية حدوث تأثريات 
الرحـم  يف  األعصـاب  مـن  واقيـة 
للمكمـالت الغذائيـة لـألم بعصري 
هارفـارد  باحثـو  أفـاد  الرمـان، 
بانخفاض مخاطر إصابات الدماغ 
عنـد الرضـع تأخـر النمـو داخل 
الرحـم املعرضـني لعصـري الرمان 

مقارنة مع الدواء الوهمي.
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غياب النوم قد يشكل خطورة 
الـكىل. توصـل إىل هـذا  عـىل 
االستنتاج فريق من األطباء يف 
املستشفى النسـائي يف مدينة 

بريغاما. 
دراسـة  الباحثـون  وأجـرى 
جدية لنـوم ما يزيـد عن 4.5 
آالف امـرأة دلت عىل أن نقص 
النوم يمكن أن يؤثر سـلبا عىل 

وظيفة الكىل.
11 سنة.  واستغرقت الدراسة 
وشـارك فيها أكثر من 4 آالف 
امـرأة. ورصد الباحثون هؤالء 

النسـاء عىل مدى تلـك الفرتة 
الطويلـة واجروا مـن حني إىل 
آخر فحوصا عليهـن ليتأكدوا 
مـن تمـام صحتهـن. ودلـت 
الطويلة  التجربـة  تلـك  نتائج 
عـىل أن نقص النـوم يؤدي يف 
معظم األحيان إىل حدوث خلل 

يف عمل الكليتني.
النسـاء  العلماء صحة  وقارن 
اللواتـي نمن خـالل فرتة تقل 
عن 5 سـاعات وأولئك اللواتي 

نمن خالل 7 ساعات.
واتضح أن النساء اللواتي يقل 

املحددة  الفـرتة  نومهـن عـن 
لإلنسـان السـليم تقل فاعلية 
عمل كالهن بنسبة %65 عما 
هي عليه لدى نساء املجموعة 

الثانية.
أما التجارب عىل الحيوانات 
فدلـت عىل أن نقـص النوم 
يزيد من إظهـار هرمونات 
اإلجهاد ، ما يمكن أن يؤدي 
إىل تخفيـض رسعـة إعادة 
الدماغ وحتى  إنتاج خاليـا 
عقليـة  اضطرابـات  إىل 

مؤقتة.



العقـل يصـدق مـا تغذيـه 
من أفـكار، إجعيل ذلك مبدأ 
أساسـياً يف حياتـك وقومي 
يومياً بتغذية عقلك بالكثري 
اإليجابيـة،  األفـكار  مـن 
ليصدقها ويبدأ يف تطبيقها 
يف  طبيعـي  أمـر  وكأنهـا 

حياتك.
االختبار:

هل تؤمن بأن االنسان قادر عىل 
التغيري؟
a) نعم.

b) اىل حد ما.
c) ال.

هل تؤمن بأن تغري االخرين يبدأ 
بتغيري نفسك؟

a) نعم
b) اىل حد ما

c) ال
هـل تمتلـك االمكانـات املادية 

التي تساعدك يف التغيري؟
a) نعم.

b) اىل حد ما.
c) ال.

هل تعـودت عىل العمل يف سـن 
مبكر؟

a) نعم.
b) اىل حد ما.

c) ال.
قوتـك  نقـاط  تعـرف  هـل 

وضعفك؟

a) نعم.
b) اىل حد ما.

c) ال.
تمتلـك سياسـة خاصـة  هـل 
للتعامل مع أفكارك ومشاريعك 

املستقبلية؟
a) نعم.

b) اىل حد ما.
c) ال.

محـددة  رؤيـة  تمتلـك  هـل 
ملستقبلك؟

a) نعم.
b) اىل حد ما.

c) ال.
وتضـع  الفـرص  تنتهـز  هـل 

الحساب للمخاطر؟
a) نعم.

b) اىل حد ما.
c) ال.

النتيجة:
:A اذا كانت معظم اجاباتِك

أنت تتمتع بشخصية جادة 
وحازمـة، وتمتلك سياسـة 
خاصـة ملسـتقبلك الباهـر 
تطمح  دائما  وطموحاتـك. 
واآلخريـن،  عاملـك  لتغيـري 

تسـتفد مـن الفـرص مـع 
الحذر من املخاطر.

:B اذا كانت معظم اجاباتِك
متأرجحـة،  شـخصيتك 
ودائما ترغب يف التغيري لكنك 
ال تمتلك األدوات واألساليب 

اإليجابية لتحقيقه.
:C اذا كانت معظم اجاباتِك

ترفـض فكـرة التغيـري وال 
وليـس  بقدراتـك،  تؤمـن 
األسـاليب  مـن  أي  لديـك 
وتحسـني  أهدافك  لتحقيق 

مستقبلك.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

غزل عراقي

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

تبـدأ محادثـة عاديـة وبسـيطة، لكنها تتعمق شـيئا 
فشـيئا، إذا كنت تريد اكتشـاف يشء معني تريده اطرح 
سـؤالك بجديـة، وال تخـف مـن املـايض . اتبـع الرصاحة 
واملبـارشة وال تكن مرتددا وحاول أن تسـتغل هـذه اللحظة 
لكي تكتشـف حقائـق الطرف اآلخر وماضيـه هذه املحادثة 

ستساعدك عىل تجديد عالقتك بالكثري من الناس.

ارجع خطـوة للخلف اليوم، وفكـر يف عاملك الخيايل 
الـذي يسـعدك ويدخـل الـرسور إىل قلبـك. األشـياء 

الجميلة والعطور القوية الجذابة تلفت انتباهك.
 اذهب للتسوق واشرت كل ما تتمناه.

 اسـتمتع بوقتـك وركز عىل عالقاتـك باآلخرين بدال من حب 
السيطرة والهيمنة.

يف الوقـت الحايل، يبدو أن حجم املشـكالت يف تزايد، 
ولكن يجب أال تطغى املشكالت عليك. 

عندمـا تواجـه مشـكلة تلو األخرى سـتبدأ يف الشـعور 
بالسعادة.

 من الرضوري أن تترصف يف الحال، وإال فستواجه تعقيدات 
أكثر.

تتميز بجاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثرية للتعبري 
عن نفسـك بدون قيـود، وتعالج كل املسـائل بحنكة 

وذكاء وتفاؤل.
 عليك أن تكون مستعدا للمرحلة املقبلة، وخصوصا أن هناك 
متغريات كثـرية تلوح يف األفق، فحـاول أن توظفها ملصلحة 

عالقتك بالرشيك.

ترّقب اليوم أى تغيري مفاجئ يف العمل! ربما يحاول 
شـخص ما قريب منك االبتعاد عنـك وإنهاء عالقته 
بك. انتبه فهناك العديد من الرصاعات واملشاحنات التي 

تتطلب منك ضبط النفس. 
عـدم املوازنـة بني الرغبـة يف االسـتمتاع واملـرح والرغبة يف 

االهتمام باألمور املهنية قد يدمر حياتك.

ربما تكون مشـغوال اليوم بفكرة تتعلق باإلنسانية 
بشـكل عام. ال تهتم بتفاصيل األمور التي تحدث من 

حولك. 
أنت مـن أصحاب التفكري الحر املسـتوحى من روح العدالة. 
ربمـا تضطر إىل التـرصف بطريقة ما، ولكـن ال تتوتر فهذه 

الطريقة تسعدك بشكل عام!

سـيكون لديـك عالقات عاصفـة مـع محيطك، يف 
موقـع عملك وكذلك يف منزلك. عىل أي حال، سـتكون 
إيجابيا ومسـتعدا لتقديـم التنازالت وملعرفـة أخطائك. 
تحل بالصرب و التأني لكي تسـتوعب العاصفة حتى ال تكون 
ضحيـة لهـا. ستحرسـك النجوم للخـروج من األزمـة لذا ال 

تترسع باتخاذ أي قرار مصريي اآلن.

تريـد أن تهرب من أحالمك اليـوم. محاولتك للقيام 
بـأي يشء عمـيل ومفيـد قد تنتهي بالفشـل بسـبب 
معارضة بعض األشخاص لك. اهتم بمشاعرك ورغباتك 

واشغل نفسك هذا اليوم ببعض املشاريع الفنية. 
يجـب أن تتعامـل بطريقـة حكيمة مـع األمور التـي تتعلق 

بالحب.

أمامـك جاذبيـة ال تقاوم عـىل ما يبدو، سـواء من 
شـخص أو يف مرشوع. يف الحقيقة، ليس كل ما يلمع 
ذهبا. إذا كنت ذكيا، سـتقاوم عىل األقل اندفاعك األول. ال 
تنخدع بالفرص بشكل مبارش وكن هادئا عند اتخاذ أي قرار 
مصريي. مشـورة بعض األصدقاء قد تسـاعدك عىل بلوغ ما 

تريد بالطريق األسلم ماليا ونفسيا.

اجعـل صفاتك الحقيقة تظهـر اليوم وال تحاول أن 
تخفيها كعادتك. ال تخجل من شخصيتك فأنت تتمتع 
بخصـال جيدة. عنرص الخيـال واملتعة موجـود بالفعل 
مـن حولك ولكنك تجد أن كنـت تبحث عنه فقط دون فائدة. 
كن متفائال وواثقا يف نفسـك. كن منفتحا الستقبال األفكار 

واالقرتاحات الجديدة بغض النظر عن غرابتها.

رصاع بني جانبني مختلفني من شـخصيتك 
وال يوجـد أمامك أي سـبب للتحيز ألي جانب 
منهما. تأكـد أن التعديالت التي تقـوم بإجرائها 
تتناسـب مـع الخطـة التـي وضعتهـا مسـبقا وال 
تتعارض بأي شـكل من األشـكال مع مسـؤولياتك 

والتزاماتك وواجباتك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تشـعر برغبة ملحة اليوم يف اتخاذ خطوة حاسمة 
جريئة. تشـعر أنك الشخص األنسب للتعامل مع أي 

مهمة.
 اإلرادة القويـة واآلراء الواضحة قد يمكنانك من الفوز. ليس 
من السـهل التالعب بعقول اآلخرين، فكل شـخص له وجهة 

نظر وال يخىش طرحها.

634 - املسـلمون بقيـادة خالـد بـن الوليـد 
يهزمـون الـروم ويفتحـون مدينـة بـرصى 

بالشام.
1431 - حرق جان دارك علًنا بعد محاكمتها 

بتهمة السحر.
1559 - نشـوب «حرب قونية» بني السلطان 
سـليم الثانـي وأخيـه «بايزيـد» حـول أمور 

متعلقة بوالية العهد يف الدولة العثمانية.
1764 - شارل مسييه يكتشف أحد التجمعات 

النجمية املغلقة يف كوكبة الحواء.
1780 - السفري املغربي ابن عثمان املكنايس 
يوقـع يف آرانخويـث معاهـدة بـني املغـرب 

وإسبانيا.
1837 - األمري عبد القـادر والجنرال توماس 
روبـري بيجو يوقعـان معاهدة تافنـة ممثًال 
للجيـش الفرنـيس وذلـك بعـد مجموعة من 
االنتصـارات الجزائرية عىل الفرنسـيني، وقد 
نصـت املعاهـدة عـىل أن يعرتف األمـري عبد 

القـادر بسـيادة اإلمرباطورية الفرنسـية يف 
أفريقيا بمقابل تنازلها عن ما يقرب من ثلثي 

الجزائر لصالح «إمارة الجزائر».
1876 - اإلطاحـة بالسـلطان العثماني عبد 

العزيز األول.
1958 - إغالق «سـجن سـوغامو» الذي كان 

مخصًصا ملجرمي الحرب اليابانيني.
1959 - اإلعالن عن دستور سنغافورة.

1967 - امللـك حسـني وجمـال عبـد النارص 
يوقعـان اتفاقيـة الدفاع املشـرتك بني مرص 

واألردن.
1982 - إسبانيا تصبح العضو السادس عرش 

يف حلف شمال األطليس / الناتو.
1998 - زلزال بقـوة 6.6 عىل مقياس ريخرت 
يرضب شمال أفغانستان مودًيا بحياة 5000 

شخص.
2007 - مجلـس األمـن يصـدر قـراره رقـم 
1757 الخـاص باملحكمـة الدوليـة الخاصة 

بلبنـان حـول جريمة اغتيـال رئيـس وزراء 
لبنان األسبق رفيق الحريري.

2016 - محكمة الغرف األفريقية االستثنائية 
تقـيض بسـجن الحاكم العسـكري السـابق 
لتشـاد حسـني حربي مدى الحياة بعد إدانته 

بجرائم ضد اإلنسانية.
جميـع  يف  العمـل  عـن  إرضاب   -  2018
محافظـات األردن احتجاًجـا عـىل مـرشوع 
قانـون رضيبـة الدخل املعدَّل، والـذي رفعته 

الحكومة إىل مجلس األمة لبحثه وإقراره.
2019 - سلسـلة تفجريات ترضب محافظة 
كركوك شمايل العراق وتؤدي إىل مقتل ما بني 

3 و5 أشخاص وجرح 18 آخرين.
بجائحـة  املؤكـدة  اإلصابـات  -عـدد   2020
فريوس كورونا يتخّطى حاجز الستة ماليني 
شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 367 
ألـف حالة وفاة وحـوايل مليوَنـي و684 ألف 

حالة تماثلت للشفاء.

اختبر نفسك: هل أنت قادر على التغيير؟
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊أفقي
1. قائـل العبـارة: ” البحر 
والعـدو  ورائكـم  مـن 

أمامكم.
2. أعطى رأيا خبريا - إعادة 

تدوير املواد الطبيعية.
3. البلـد الوحيـد يف العالم 
الـذي ال يضـع اسـمه عىل 
طوابع الربيد - حرف نفي.

4. نصـف قـارب - نصـف 
أرسل.

سياسـية  مرسحيـة   .5
قدمها دريد لحام.

6. هوادة - نصف ناشط.
يف  أسـبانية  مدينـة   .7
بأراض  محاطـة  أفريقيـا 
مغربيـة - يقـرتب كثريا يف 

القيمة أو العدد.
 - (بالعاميـة)  خلـف   .8
بشـكل  تعـود  مناسـبة 

مستمر - نصف راجع.
9. رئيـس أمريكي سـابق 
اشتهر بفضيحة لونسكي.

ترفيهيـة  مدينـة   .10
امريكية كبرية منها نسخة 

يف فرنسا.

رأيس
1.قـارن يف الحجـم لريى 

مدى التطابق - سقوط.
2.جعـل اآلخـر رشيكا - 

نظام نقل الرسائل.
األفـكار  يف  3.مشـاركة 
حـول موضـوع مـا - ما 

بعده.
احتياجـات  4.مجمـوع 
املكتب من الورق واألقالم 

وغري ذلك.
5.نصـف مركـز - وضع 
اليشء يف الركـن وبمعنى 

اعتمد عليه.
 - الرائحـة  6.كريـه 

متشابهات.
7.طيـب الطعـم وارائحة 
اروبيـة  عاصمـة   -

(معكوسة).
8.نصـف يرجـو - حمام 
بخار حديث - نصف تايل.

9.املرأة التي ال زوج لها أو 
الرجل الذي ال زوجة له - 

خالون من النجاسة.
 - كالخـوخ  10.فاكهـة 

زناد (مبعثرة).

NNN›rfl@Úó”
العرق دساس

ُيحكى أن يف يوم من األيام وصل إىل أسـواق البلدة رجل غريب وأخذ ينادي 
يف الناس : يا أهل البلدة الكرام أنا رجل سـيايس أسـتطيع حل املشـكالت 

وتخليصكم من األزمات .
وبينما كان امللك جالًسا يف قرصه سمع بنفسه نداء الغريب ، فأمر حراسه 
أن يحـرضوه ، فلما امتثل املنادي بني يد امللك سـأله امللـك قائًال : هل أنت 
سـايس ؟ فأجاب الرجل ال يا موالي أنا سـيايس ولسـت سـايس ، فقال 
له امللك : ولكني سـمعت أنك تعمل سـايس ولهذا قررت تعيينك يف بالطي 
سايًسـا للخيل ، فيل فرسـة غالية عـىل قلبي أحبها كثـرًيا ، وأريد منك أن 

ترعاها فتململ الرجل وقال : يا موالي ولكني لست سايس بل سيايس .
فقال امللك بصوت حازم : أنت سايس وال يشء غري هذا وإن رفضت عريض 
قطعـت رقبتك ، فوافق الغريب عىل قرار امللـك خوًفا منه ، وبالفعل ذهب 
ليتسلم الفرس من السايس السابق فحذره قائًال : هذه الفرس لها مكانة 

كبرية لدى امللك فإياك أن تخربه بعيوٍب فيها ، وإال أعدمك دون تفكري .
ارتعـدت فرائض الرجل وخىش عىل روحه من تلك املهمة الصعبة ، ثم عاد 
للملـك كي يعفيه من تلـك الوظيفة ولكن امللك رفض وذكـره بتهديده إن 
لـم يقبل الوظيفة ، فانصـاع الرجل ثانية ألمر امللك وهنا أمر امللك بتجهيز 
غرفـة لـه ومنحه ثالث وجبات جيـدة يف اليوم كي يبـارش عمله يف رعاية 
فـرس امللـك ، وبالفعل بـدأ الرجل عمله ولكـن بعد عرشين يـوم بالتمام 

والكمال هرب من قرص امللك .
فبحـث عنه الحراس يف كل مكان حتى وجـدوه ، وحينما امتثل أمام امللك 
سـأله : ملـاذا هربت أيها الرجل هل وجدت يف الفـرس عيًبا ، فقال الرجل : 
أعفينـي من الجواب يا موالي فقال امللك : اخربني يف الحال سـبب هروبك 
وإال أعدمتـك ، فقال الرجل للملك : أعطني األمان يا موالي فقال امللك : لك 
هذا ، فاستطرد الرجل قائًال : هذه الفرس أصيلة ولكن حينما يخربك أحد 

أنها رضعت من أمها األصلية اسمع وال تصدق .
حينما سمع امللك ذلك جن جنونه واستل سيفه ثم هم بقطع رأس الرجل 
وهـو يقول : كيف تجـرؤ عىل هذا اإلدعاء ؟ ثم تذكر امللك وعده له باألمان 
فلم يقتله ولكن أمر بسـجنه ، وأرسـل يف طلب الوزير الذي أهدى له هذه 
الفـرس ، وقال لـه : كيف تهديني هـذه الفرس عىل أنهـا أصيلة وهي لم 
ترضـع مـن أمها األصلية ؟ فقال له الوزير : يا موالي امللك لقد ماتت أمها 
عند والدتها ، فقال امللك : وممن رضعت إذا ؟ قال الوزير : من بقرة كانت 
لـدي حينها .هنا علم امللك أن كالم السـايس صحيح فأمـر باإلفراج عنه 
وتقديـم الطعام والرشاب له ، ثم طلب حضوره وملا جاء السـايس قال له 
امللك : أخربني اآلن كيف عرفت أن فرستي لم ترضع من أمها ؟ فقال الرجل 
: يـا مـوالي إن الفرس األصيلـة تأكل يف معلف أو تعلقـه يف رقبتها وتأكل 
مرفوعة الرأس ، ولكن تلك الفرسة كانت تبحث عن الطعام يف األرض مثل 
البقر واملاشـية .فأدرك امللك فطنة وذكاء السـايس وطلب منه أن يسوس 
زوجتـه ، أي يعمـل بخدمة امللكة ولكن السـايس أرص عىل امللك أن يعفيه 
من تلك املهمة ، وكالعادة رفض امللك فبدأ الرجل ممارسـة مهام وظيفته 
الجديـدة ، ولكـن ما هو إال يـوم واحد وهرب الرجل ، فبحـث عنه الجنود 
يف كل مـكان حتـى وجدوه ، وملا حرض بـني يدي امللك سـأله : ملاذا هربت 
تلـك املرة أيًضا ؟فطلب السـايس من امللـك أن يعفيه من الجـواب ولكنه 
امللـك أعطاه اآلمان حتى يجيب ، فقال له يا موالي إن زوجتك تربية ملوك 
وأخالق ملوك ورشف ملوك ، ولكن من يقول لك أنها ابنة ملوك اسـمع وال 
تصـدق ، فبهت امللك من قول السـايس وأمر بسـجنه ثانيًة ومنع الطعام 
عنه ، ثم ذهب إىل أم امللكة وأبيها كي يسـتوضح منهم ما قاله السـايس ، 
فأخربوه بأن والده كان رجٌل ظالم ، وقد خطب ابنتهم له منذ كان عمرها 
سـنتني .ولكنها مرضت بالحصبة وماتت فخشـوا من بطش امللك ، ولهذا 
جـاءوا بطفلة يتيمة وربوها كأنهـا ابنتهم لتصري زوجة ابن امللك ، فرجع 
امللك إىل مملكته وأمر بإحضار السايس وملا امتثل بني يديه ، سأله متعجًبا 
كيـف عرفت ؟ فقـال الرجل : يا مـوالي ان موالتي تتغانـز بعينها عندما 
تتكلـم ، وذلـك من عادة الغجـر يف الكالم وليس من عـادة امللوك يف يشء ، 

فانبهر امللك بذكاء الرجل وأمر له بغرفة رائعة الجمال وعشاء فخم .
ثـم أمـره أن يعمل عىل خدمته ويصبح خادًما شـخصًيا لـدى امللك ، فدب 
الرعـب يف أوصال الرجل ، وحاول بكل الطرق أن يتخلص من تلك الوظيفة 
ولكن كالعادة أرص امللك ، فهرب الرجل ليلتها ولكن اسـتطاع حراس امللك 

اإلمساك به ، وملا جاءوا ب للملك سأله ملاذا هربت يا فالن ؟
فقال الرجل : يا موالي من يقول لك أنك ابن ملك اسـمع وال تصدق ، فجن 
جنون امللك وذهب ألمه كي يسـتوضح منها األمر ، وسـألها ابن من هو ؟ 
فقالت له يا بني لقد كان والدك ظاملًا وعقيًما ال ينجب ، وكان يتزوج كثريًا 
وإن مرت تسعة أشهر دون أن تنجب زوجته كان يقتلها ، ويتزوج غريها 
وكان يف القرص طباخ حينها له ولد رضيع فأخذته منه ، وادعيت أنه ولدي 
حتى ال يقتلني امللك ، هذا الولد هو أنت والطباخ هو أبوك .وهنا رجع امللك 
إىل السـايس متعجًبا وقال له : أخربني كيف عرفت أنني لسـت ابن امللك ؟ 
فقال الرجـل : يا موالي إن امللك حينما يعطي ويهب يعطي ذهًبا وفضة ، 
وحينما يعاقب يقتل ويسـجن أما أنت فكنت عندما تعطيني تعطي مرق 
ودجاج وطعام فاخر ، وحينما أعصاك كنت تمنع عني الطعام وتسجنني 
، فمـن يرافـق الطباخ مـاذا ينال منـه حينما يرىض عنه سـوى الطعام ، 

وحينما يغضب منه ال ينل سوى منعه فالعرق دساس يا موالي .

ــاس ايب ــه  اعل ــت  وطاح ــكاره  ج ــرة  جم ــل  مث
ــره ــو يطــــــ ــي ل ــي اكبال ــمك حبيب ــج اس هي
ــك ــف بي ــو ص ــر م ــي بكث ــعري كرهن ــم ش وقل
ــص حبره ــا خلــــــــــ ــد م ــل ح ــا ام ــب م اكت
ــوس بطــــــــــائ ــبهتك  ش ــف  بالوص ــر  اذك
ــره النضـــــــ ــرة  بدي ــت  ان ــك  طائوس ــل  خج
ــات النجمــــــــ ــي  تختف ــع  تطل ــل  باللي واذا 
ــره الكمــــــــ ــب  وحتج ــت  ان ــك  ليل ــع  يخش
ــود مفقــــــ ــز  والعج ــع  طال ــت  البي ــدر  وص
ــطــــــره ش وي  ــع  انبل ــت  ان ــافك  ش ــا  ختام

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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بمهرجان  عمران،  أسيل  السعودية،  واإلعالمية  املمثلة  أطلت 
لألنظار  خاطفة  بإطاللة   ،٧٥ الـ  بدورته  السينمائي  «كان» 
مجموعة  الجمهور  عمران  أسيل  للغاية.وشاركت  ومميزة 
عرب  اإلطاللة  هذه  خاللها  من  وثقت  فيديو،  ومقاطع  صور 
إرتدت  اإلجتماعي، وقد  التواصل  الخاص عىل موقع  حسابها 
فستاناً طويالً باللون األزرق، بقصة الـ Off shoulder، محدد 
أطرافه،  عىل  باللريش  ومزين  الخرص،  منطقة  عند  بحزام 
اإلطاللة  زادت  الفيض،  باللون  طويلة  أذن  أقؤا  معه  ونسق 
رقياً.أما من الناحية الجمالية، فرتكت أسيل شعرها منسدل 
عىل كتفها، وطبقت عىل وجهها ماكياج ناعم يليق بجمال 
مالمحها.كما ظهرت أسيل عمران يف مقاطع الفيديو، مع 
املمثلة املرصية منى زكي، التي كان لها حضور الفت يف 

املهرجان.

ابنة  الرحباني،  ريما  نرشت، 
ملتابعيها  فريوز،  املطربة 
صورة  أحدث  ومحبيها 
من  أكثر  غياب  بعد  لوالدتها 
أن  وأكدت  الظهور،  عن  عام 
والتقطت  حديثة  الصورة 
الحايل،  مايو/أيار  شهر  يف 
الصورة  نرش  واستبقت 
فيها  قالت  غامضة  برسالة 
أنها ستقدم هدية ملحبي بيت 

الرحباني.
عرب  الصورة  نرشت  وريما 
التواصل  بموقع  حسابها 
بوك)،  (فيس  اإلجتماعي 
وظهرت السيدة فريوز وهي 
الورود،  من  باقة  تمسك 
قائلة:  ريما  عليها  وعلقت 

وبس»،  حمرا  زهرة  «يش 
وفق (سيدتي).

التقاط  تاريخ  ريما  ودونت 
 ٢٢ «األحد  قائلة:  الصورة 
و٣١   ٧ الساعة   ،٢٠٢٢ أيار 
عايص  ريما  بهاتف  دقيقة 
ريما  الرحباني».واستبقت 
قالت  بمنشور  الصورة  نرش 
فيه: «اىل أحّبائي الفريوزيني 
واليل  إشتقتلّن  حقيقي  اليل 
ع  إشكُرن  حاّبة  قلبي  من 
لهالبيت،  وإخالصن  محّبتن 
إرسم  حاّبة  قلبي  من  واليل 
التعبانة  وجوهن  ع  بسمة 
وأضافت»  هالزمن».  من 
والخريات  الخري  صباح 
صباح األمل إيه يف أمل أوقات 

بيطلع من ملل القوني بتمام 
املحّيل  بالتوقيت   ١٢ الساعة 
املتواضع  بروفاييل  عىل  هنا 
عَىل  خّصيصاً  مفاجأة  إلكن 
رسالة  ووجهت  شاْنكو». 
غاضبة لبعض من وصفتهم 
باملطبلني قالت فيها: حّرضوا 
وسهامكن  سمومكن 
املعتادة واليل ع طول جاهزة 
بضحكة  إتلّقاها  وحارضة 
وبكل صدر رحب ألّنها اليش 
الوحيد اليل بتعرفوا تعملوه.

يذكر أن السيدة فريوز احتلت 
املطربات  قائمة  صدارة 
العام  يف  استماعا  األكثر 

٢٠٢١ بالعالم العربي.
 Spotify تقرير  وكشف 

تصدر   ٢٠٢١ لعام  السنوي 
فريوز  اللبنانية  الفنانة 
املرصيتان  تليها  القائمة، 
وروبي،  الوهاب  عبد  شريين 
يف  عجرم  نانيس  جاءت  ثم 
يف  وأصالة  الرابع،  املركز 
قائمة  أما  الخامس.  املركز 
يف  استماعا  األكثر  األغاني 
«حتة  أغنيتا  احتلت  مرص، 
بالستيك»  و»قلبي  تانية» 
القائمة،  صدارة  لروبي 
«لينا  أغنية  بعدها  وجاءت 
رقصة» لكارمن سليمان، ثم 
«حبه جنة» لشريين يف املركز 
الخامس  املركز  ويف  الرابع، 
«كيفك  فريوز  أغنية  جاءت 

إنت».

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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هناك الكثريين من حول العالم يحبون اللحم املشـوي لكن هل تساءلتم يوماً 
عن أغىل قطعة لحم تقدم عىل املائدة ؟

لحم الواغيو الياباني إنه أغىل قطع اللحم يف العالم عىل اإلطالق، ويقدر سعر 
الرطـل الواحد (مـا يقرب من نصف كيلـو غرام) بما بـني 200 و300 دوالر 

أمريكي، بينما يقدر سعر البقرة كاملة بما يصل إىل 30 ألف دوالر.
كلمة واغيو تعني البقرة يف اليابانية، وتعود قطع لحم الواغيو إىل 4 سـالالت 
رئيسـية، ويتـم تربيتهـا بطريقـة خاصـة، بحيث تتـوزع الخاليـا الدهنية 
بالتسـاوي داخـل العضالت وهذا هـو السـبب يف أن لحم بقـر الواغيو يبدو 
ورديـا وطعمه شـديد الرقة.كما أن بقرة الواغيو تأخذ قـدراً من اإلهتمام لم 
نأخذه نحن كبرش، فهي تخضع بشـكل يومي لجلسـات تدليك تحّفذ راحتها 
النفسية.ويف عام 2002، بيعت بقرة واحدة من طراز ماتسوساكا مقابل 50 

مليون ين، أو ما يقرب من 400 ألف دوالر أمريكي.

يف كل سنة ينظم نادي حمام 
الجاكوبني السعودي مسابقة 
الختيار ملكة جمال الحمام يف 
املعرض السنوي لطيور الزينة 
يف اململكة، وذلك بحضور عدد 
كبري من عشاق هذا النوع من 
العربي  الطيور مـن الخليـج 

وأوروبا وأفريقيا وأمريكا.
تـم التحكيـم مـن قباللحكم 
بيـرت  املخـرضم  األسـرتايل 
سـميث والذي شـارك يف عدة 

أمريـكا  يف  عامليـة  معـارض 
وأوروبـا والخليـج العربـي.

وفقـا  الفئـات  تقسـيم  تـم 
للـون والُعمر قبل أن تحسـم 
الحمامة  لصالـح  البطولـة 
ارتفـع  والتـي  الفائـزة 
سعرها عرشة أضعاف بعد 
فوزها وتم رشاؤها بسعر 
ريـال سـعودي  ألًفـا   55
اي حـوايل 14 الف و600 

دوالر أمريكي.
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مشـكلة  تواجهنـا  مـا  كثـريا 
حـذف التطبيقـات عـىل هواتف 
آيفـون، لـذا تخطـط رشكـة آبل 
التطبيقات عىل  إلجبار مبتكـري 
وضـع ”زر“ أو خاصيـة تمكـن 
التطبيق  املستخدمني من مسـح 
نقلـت  حسـبما  سـهولة  بـكل 
العربية نت.وابتداًء من 30 يونيو، 
التـي  التطبيقـات  آبـل  سـتجرب 
إنشـاء  املسـتخدمني  يجب عـىل 
حسـاب فيهـا، عىل إتاحـة ”زر“ 
للمسـتخدمني لحـذف التطبيـق 
الخاصيـة  شـاؤوا.هذه  وقتمـا 
مصممة ملنع مطوري التطبيقات 
من محاولـة إبقاء املسـتخدمني 
مشـرتكني معهـم، حتـى يف حال 
حـد  ووضـع  املغـادرة،  قـرروا 
لعمليـات البحـث الطويلـة التي 
يف  املسـتخدمون  يخوضهـا  قـد 

صفحـات ”األسـئلة الشـائعة“، 
يف محاولة إليجـاد طريقة إلنهاء 
اشـرتاكهم وحذف التطبيق.فيما 
تنـص القواعـد التـي طالبت آبل 
التطبيقـات بتوفريها،  مطـوري 
أن يكـون خيـار حذف الحسـاب 
”واضحـا ومـن السـهل العثـور 
عليـه“، وفـق ما كـرت صحيفة 

”الصن“ الربيطانية.
كمـا شـددت عـىل أنـه ال يكفي 
توفري القدرة عىل تعطيل الحساب 
مؤقتا فقط، بـل يجب أن يتمكن 
الحسـاب  األشـخاص من حذف 
مـع بياناتهـم الشخصية.يشـار 
إىل أن هناك بعض االسـتثناءات، 
مثل املجاالت شديدة التنظيم مثل 
الخدمات املرصفية، حيث يسمح 
للـرشكات بجعل العمليـة ”أكثر 

عمقا نظرا ألهميتها“.
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من كويف شوب « فوانيس» يف شارع الجاردنز بالعاصمة األردنية 
َعمان التي اتخذها الشاعر حميد سعيد معَتكفاً ومحطة وعنواناً، 
جريدة  ليتصفح  أبوابها،  افتتاح  عند  مبكراً  عادة  يصلها  والتي 
يومية وعىل طاولته املعتادة فنجان القهوة املُرّة وكأس ماء بارد 
كانون  أيام  من  بارد،  يوم شتائي  النادل، ويف  يسأل  أن  دون  من 
الثاني، تبدأ أحاديث كتاب « قال يل عبد الله « لحظة توقف الشاعر 
عند مقالٍة بعنوان « قول يف شخصية اإلنسان» جاء فيها إن ذاكرة 
حدث،  وما  كان  ما  تنقل  ال  إنها  بمعنى  حيادية،  ليست  اإلنسان 
آلياً أو موضوعياً، بل تتدخل يف مجرى األحداث، فتضيف ما  نقالً 
تضيف، وتسقط ما ُتسقط. وبينما كان الشاعر يتفحص املقالة، 
اقرتب عبد الله من طاولته، وقبل أن يجلس يبدأ الحديث عن علم 
التي ال تتسم باملوضوعية.  الحواس  الذي يوسع مساحة  النفس 
بينهما،  األول  اللقاء  لم يكن هو  الذي  الصباحي  اللقاء  ومن هذا 
شاءت الكتابة أن يبدأ سعيد، من دون أن يلزم نفسه فيما سيكتبه 
لكن  فيه،  جرت  الذي  الزمني  بالتسلسل  الله»  عبد  أقوال  «من 
الحديث يبدأ من علم النفس والفرق بني اإلنسان اإليجابي واإلنسان 
خرب  الكوفة  يف  وهو  جاءه  حني  املتنبي،  بموقف  مروراً  السلبي، 
وفاة خولة، أخت سيف الدولة، واستذكاراً للشيخ الجليل الباحث 
املعارص الشيخ محمود شاكر، مؤلف أهم كتاب يف العرص الحديث 
عن أبي الّطيب، والذي : «حاول أن يجد يف شعر املتنبي ويف سريته 
العظيم».  الحمدانية والشاعر  إىل عالقة حب بني خولة  ما يحيل 
الذي   – الله  عبد  يوماً  داهمه  فقد  الشاعر  يفارق  ال  العراق  وألن 
حدث  بما  يفكر  وهو   - ومحاوره  الداخيل  الشاعر  صوت  يمثل 
ما  ذلك  الغربية، ومثل  املركزية  بفعل عدوانية  ويحدث يف وطنه، 
حدث يف فلسطني ويحدث، وهذا الحال طاملا قاده إىل أسئلة تتعلق 
بالفعل الحضاري لهذه املركزية العدوانية مع اعرتافه بضخامة 
اإلنجاز الحضاري الغربي التاريخي، غري أن مواصفات الحكام لم 
تتّغري من أباطرة أوربا إىل رؤساء أمريكا. ويتدخل عبد الله كعادته 
يف هذا الحوار مشرياً إىل أن انجازات األوربيني للحضارة اإلنسانية : 
« لم تستطع ان تدفع حربني كونيتني مدمرتني، وقبلهما وبعدهما 
مئات الحروب االستعمارية والتوسعية واملمارسات الوحشية ضد 
الشعوب وأوطانها وخصوصياتها القومية والثقافية «. ويقاطع 
الشاعر الذي يصف نفسه باملريد شيخه عبد الله بالقول :» يسّمي 
وتراجع  املادي  التقدم  بني  الهوة  كازنتزاكي،  اإلغريقي  العمالق 
القيم يف الحضارة الغربية املعارصة « الهوة املظلمة « ولعل السّياب 
بأدعية  يذكرنا  بما  فواجهها  الهّوة،  هذه  أدركوا  الذين  بني  من 
هنري  اعرتاف  إىل  اإلشارة  تأتي  ثم  القديم»،  الرافديني  الشعر 
املعارص، «  الغربي  ميللر، وهو رمز من رموز اإلنجاز الحضاري 
نحن امة متسممة، تعيش انحطاطها « .ويف يوم من أيامه التي 
للشاعر  خطر  تغيري،  دون  من  تتكرر  تكاد  والتي  بعّمان،  طالت 
الرويس  يتعلق باإلحتالل  التشيكي ميالن كونديرا  الروائي  حديث 
لبالده، ففي اليوم الثالث للغزو كان ميالن يقود سيارته فأوقفه 
أنه  به وعن عواطفه، موضحاً  يشعر  ليسأله عما  ضابط رويس 
لم يكن يقصد اإلستفزاز والسخرية: «عليك أن تعرف بأننا نحب 
التشيكيون  يريد  ال  فلماذا  جميعاً،  نحبكم  نحن  التشيكيني، 
الذين نحبهم جداً، أن يعيشوا معنا وأن يعيشوا مثلنا، يا لألسف 
الحب؟!».  طبيعة  لنعلمهم  الدبابات،  استخدام  إىل  نضطر  ان 
 : يقول؟  ما  يدرك  الرويس  الضابط  كان  إن  كونديرا  ويتساءل 
«وهل كان ساذجاً إىل حد الجرأة عىل القول بأن دبابات املحتلني، 
بإمكانها أن تعلم الشعب الذي تدوس رسفاتها عىل كرامة ترابه 
الوطني .. الحب؟!» . ويتحدث الشاعر فيما يتحدث عن معرض 
لبغداد،  األمريكي  الغزو  بعد  إليه  آل  وما  العراقيني  املوسيقيني 
وهو املرشوع الذي بدأ برسوم « كرافك بورتريت» لرموز الحركة 
املوسيقية والغنائية يف العراق، يف القرنني األخريين، وكان املال 
صور  ثم  املعرض،  صورته  تقدمت  فنان،  أول  املوصيل  عثمان 
ورشيد  الشيخيل  وعباس  الزيدان  أحمد  العراقي  املقام  قرّاء 
املالية  وصديقة  الكربالئي  يوسف  املطربني  ومن  القندرجي، 
الفنانني  كذلك صور  املعرض  األمري طويرجاوي.» وضم  وعبد 
العرب الذين عملوا يف العراق، أمثال الرشيف محيي الدين حيدر 
كما  الخماش وجميل قشطة،  الدرويش وروحي  والشيخ عيل 
ضم آالت موسيقية لفنانني بارزين، منها عود الرشيف محيي 
الدين حيدر وكمنجة جميل بشري وممتلكات شخصية لبعض 
الفنانني ومنها « مسبحة « املطرب الكبري داخل حسن» . غري 
أن دبابات املحتل سبقت موعد افتتاح املعرض يف البناية الرتاثية 
 : الباب الرشقي  الرشيد من جهة  التي تقع عند مدخل شارع 

«وهكذا ُنهبت محتويات املعرض أو أتلفت» .
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عبد  شريين  املرصية،  الفنانة  خرجت 
الوهاب، عن صمتها وردت عىل اسئلة 
الجمهور بكل رصاحة كما تناولت 
موضوع عودتها لزوجها الفنان 
صفحتها  عىل  حبيب  حسام 
التواصل  موقع  عىل  الخاصة 
شريين  االجتماعي.وأجابت 
عرب  جمهورها  أسئلة  عن 
عىل  وردا  ستوري،  خاصية 
رجعتي  حقيقي  «إنتي  سؤال 
الجواز  «أساس   : قالت  لحسام؟» 
كنت  رجعت  كنت  لو  اإلشهار،  والطالق 
رجعتي  «إنت  أخرى:  متابعة  وكتبت  هقول». 
لحسام وحامل ومش عايزة تقويل بتعميل دعاية لأللبوم بتاعك وأنا مصدومة 

فيكي»، لرتد شريين : «يا بسمة ربنا يهديكي أنا ليه أعمل كل دا يف الرس».

العشق“  أبو  ”ملعون  أغنية  حققت 
للنجمة اللبنانية نجوى كرم ، أكثر 
عىل  مشاهدة  مليون   ٢٠٠ من 
قناة رشكة ”روتانا“ الرسمية 
أغنية  ”يوتيوب“.  موقع  يف 
”ملعون أبو العشق“ صدرت 
 ،٢٠١٩ أبريل/نيسان  يف 
عامر  كلمات  من  وهي 
عيل  وتوزيع  وألحان  الوند، 
حسون. وكانت نجوى كرم 
”ملعون  كليب  صورت  قد 
أبو العشق“ يف شارع الحمرا 
يف العاصمة اللبنانية بريوت، 
بطريقة جديدة، وهي طريقة 
إدارة  تحت   “Flash Mob”
املخرج وليد ناصيف، ودخل هذا 
”غينيس“  موسوعة  إىل  العمل 
القياسية  لألرقام 
تصوير  بأرسع 
ج  نتا مو و
لفيديو كليب 
 . بي عر
حتفلت  ا و
 “ نا تا و ر ”
بهذا اإلنجاز 
الذي حققته 
نجوى كرم يف 
”ملعون  أغنية 

أبو العشق“.

غانم،  سمري  دنيا  النجمة،  احتفلت 
متابعيها  عدد  بوصول 

 ١٤ لـ  إنستجرام  عىل 
وكتبت  متابع،  مليون 

عىل  حسابها  عرب 
قائلة:  إنستجرام، 
دعمكم  عىل  «شكرًا 
موجًها  ليا»،  الدائم 

لجميع  شكر  رسالة 
تنتظر  . بعيها متا

غانم  سمري  دنيا  النجمة 
أهايل»  «تسليم  فيلم  عرض 

الفنانني  بطولته  يف  يشارك  الذي 
بيومي فؤاد وهشام ماجد وآخرون، إخراج 

خالد الحلفاوي، وهو العمل الذي يمثل أول بطولة مطلقة لها يف عالم 
السينما بعد آخر أعمالها «لف ودوران» أمام النجم أحمد حلمي.كما 
تنتظر النجمة دنيا سمري غانم عرض مسلسل «عالم موازى» الذي 
كان من املقرر عرضه رمضان املايض، وقال منتجه هشام جمال إن 
املسلسل ١٥ حلقه فقط وقد مر بظروف صعبه خالل الفرتة املاضية 
سمري  دنيا  بالنجمة  الخاصة  الظروف  عن  فضال  التصوير،  أثناء 
الكبرية  والنجمة  غانم  سمـري  الكبري  النجم  والديها  ووفاة  غانم 
مرو، مضيفا:  املسلسل ألكثر من  تأجيل  تم  عبدالعزيز، حيث  دالل 
«أنه نظرا لتكلفته اإلنتاجية العالية تقرر عرضه يف موسم رمضان 
مسلسالت  لديها  يوجد  ال  معها  نتعامل  التي  القنوات  كافة  ولكن 
أن  إما  أمام خيارين  «أصبحنا هنا  ١٥ حلقة».وتابع هشام جمال: 
اآلن ىف  أو يعرض خارج رمضان ونحن  الحلقات ٣٠  نستكمل عدد 
ما  مع  ذلك  يتناسب  حتى  الحلقات  باقي  تصوير  استكمال  انتظار 
أعمال  آخر  العرض».ويعترب  عـىل  معها  املتعاقدين  القنوات  تريده 
رمضان  عرض  الذى  تالتة  الحدوتة  بدل  مسلسل  غانم  سمري  دنيا 
٢٠١٩، وحقق املسلسل نجاًحا كبريًا، وكان من بطولة محمد سالم، 
ضيوف  من  كبري  وعدد  أوتاكا،  محمد  فؤاد،  بيومى  سيف،  شيماء 
الرشف أبرزهم الراحلني سمري غانم ودالل عبد العزيز، سماح أنور، 

والعمل كان من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

رامي  اللبناني  الفنان  أعلن 
عياش بدء تصوير مسلسله 
فيه  سيجسد  الذي  الجديد 
دور البطولة اىل جانب زميلته 
سريين  اللبنانية  الفنانة 
«العني  اسم  تحت  النور  عبد 
اول  رامي  بالعني».ونرش 
صورة من كواليس التصوير 
اىل جانب املخرجة رنده علم 
«بلشنا  كاتباً:  عليها  وعلق 

...الله   ACTION نقول 
يوفقنا .. أول مشهد «

يذكر ان املسلسل من تأليف 
كسريي،  سالم  وسيناريو 
إنتاج  إخراج رنده علم ومن 
رشكة Cedars Art وسيضم 
الوسط  من  معروفة  اسماء 
كما يحمل الكثري من االحداث 
املشوقة اضافة اىل قصة حب 

محتملة.
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