
بغداد/ الزوراء:
بحـث رئيس مجلس القضـاء األعىل 
فائـق زيـدان مـع السـفري الفرنيس 
األربعـاء،  امـس  شـوفاليه،  ايريـك 
تفاهـم  مذكـرة  توقيـع  اجـراءات 
بـني مجلـس قضـاء البلديـن، فيما 
بحـث ايضا مع نائـب رئيس مجلس 
النواب، شـاخوان عبد اللـه، ترشيع 
القوانـني املهمة.وذكر بيـان ملجلس 
القضـاء األعىل تلقته ”الـزوراء“: ان 
”رئيس مجلـس القضاء األعىل فائق 
زيدان اسـتقبل السـفري الفرنيس يف 
شـوفاليه“.وأضاف  ايريـك  العـراق 
اللقـاء  خـالل  ”جـرى  أنـه  البيـان 

توقيـع  اجـراءات  بشـأن  التباحـث 
مذكـرة تفاهم بني مجلـس القضاء 
االعـىل يف العراق والقضـاء الفرنيس، 
باالضافـة اىل التعاون بـني البلدين يف 
مجال مكافحة الفسـاد“.يف غضون 
ذلـك، بحث مجلـس القضـاء األعىل 
ومجلـس النـواب ترشيـع القوانـني 
املهمة.وقـال مجلس القضاء يف بيان 
تلقته ”الـزوراء“: إن ”رئيس مجلس 
القضـاء األعىل فائق زيدان اسـتقبل 
نائب رئيس مجلس النواب شـاخوان 
عبدالله“، مؤكدا أنه ”تم بحث تعاون 
السـلطتني الترشيعية والقضائية يف 

ترشيع القوانني املهمة“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الكهرباء تراجع سـاعات 
بسـبب  للمواطنـني  الطاقـة  تجهيـز 
تناقـص امـدادات الغـاز االيراني.وذكر 
بيان لوزارة الكهربـاء تلقته ”الزوراء“: 
أنـه ”انطالقـاً مـن واجباتهـا املهنيـة، 
واملسـؤولية الكبرية امللقاة عىل عاتقها، 
تجتهد وزارة الكهرباء لتقديم سـاعات 
تجهيـز مثـىل للمواطنـني“، مبينـا انه 
”نظراً لتقليل خمسة ماليني مرت مكعب 
مـن كميـة الغـاز االيراني املـورد، فإن 
ذلـك ادى بالـرضورة اىل تحديـد احمال 
املنظومـة، وبالتايل كان سـبباً لتقليص 
ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية“ . 

واضاف ان ”الجانـب االيراني قد طالب 
بسداد االلتزامات املالية عن مستحقات 
الغاز مـن الجانب العراقـي، ومع تأخر 
اقـرار املوازنـة العامـة، والبحـث عـن 
حـل بديل لقانـون االمـن الغذائي، فإن 
ذلك سـبب التلكـؤ ” .وتابعـت الوزارة، 
بحسب البيان: ان ”ذلك يدفعنا، بحرص 
اكرب، وسـط جهود برملانيـة وحكومية 
الكهربـاء  وزارة  لتتواصـل  حقيقيـة، 
مـع الجانب االيرانـي للتوصل اىل حلول 
املسـتحقات  لدفـع  ُمرضيـة  وسـطية 
واالستمرار يف ضخ الغاز، دون ان يؤدي 
ذلـك اىل تدني جـودة خدمـات الطاقة، 

واالرضار بمصلحة املواطنني“ .

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلـن الرئيـس األمريكي، جـو بايدن، 
أن إدارتـه ال تسـعى إىل وقـوع حـرب 
بـني حلـف ”الناتـو“ وروسـيا، وفيما 
أكد ان بالده سـتزّود كييف بـ ”أنظمة 
صاروخيـة متطّورة“ تتيـح لها إصابة 
”أهـداف أساسـية“ يف املعـارك الدائرة 

بـني قواتهـا والجيـش الـرويس، أعلن 
رئيـس إدارة مدينة سيفريودونيتسـك، 
أن القـوات األوكرانيـة لم تعد تسـيطر 
إال عـىل 20 يف املئـة فقـط مـن املدينة 
الواقعـة يف إقليم دونباس برشق البالد.

وقـال بايـدن يف مقال نـرشه بصحيفة 
”نيويـورك تايمـز“: ”نحـن ال نسـعى 

لوقوع حرب بني الناتو وروسيا“.مشريا 
إىل أن الواليات املتحدة لن تشارك بشكل 
مبـارش يف مواجهـة القوات الروسـية.

وأضـاف: ”بقدر مـا أننـي ال أتفق مع 
السيد بوتني وأجد أفعاله مثرية للغضب، 
فإن الواليات املتحدة لن تحاول التسبب 
يف اإلطاحة به يف موسكو“.وعن الوضع 

يف أوكرانيـا، كتـب: ”طاملـا أن الواليات 
املتحدة وحلفاءنا لـم نتعرض لهجوم، 
فلـن نشـارك بشـكل مبـارش يف هـذا 
الرصاع، سواء بإرسـال قوات أمريكية 
للقتال يف أوكرانيا، أو بمهاجمة القوات 

الروسية“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـد الحزب الديمقراطـي الكردسـتاني ان العمل 
عىل حل االنسـداد السـيايس يف االقليـم هو عامل 
ايجابـي لحـل االزمـة السياسـية يف بغـداد، ويف 
حـني اشـار اىل وجـود تقـارب بـني الديمقراطي 
الكرديـني  الحزبـني  تحميـل  أن  أكـد  واالتحـاد، 

مسؤولية االنسداد امر خاطئ.وقال عضو الحزب 
الديمقراطي الكردسـتاني، صبحـي املندالوي، يف 
حديث لـ»الـزوراء»: انه «بعد زيـارة رئيس اقليم 
كردستان، السيد نيجرفان بارزاني، جرى اجتماع 
بني املكتبني السياسيني واجتماع اخر مع مبعوثة 
االمـم املتحدة بحضور االحزاب السياسـية، وكان 

االجتمـاع مخصصـا ملناقشـة موضـوع قانـون 
االنتخابـات وتم االتفاق عـىل اجتماعات اخرى».  
وعـن موضوع رئاسـة الجمهورية، اكـد ان «هذا 
املوضوع لم تتم مناقشـته اىل حد اآلن، وهو طبعا 
ضمن املسـائل الخالفية املوجـودة وما زال موقف 
الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني مع مرشـحه 

السـيد ريرب احمد وهو مرشـح انقاذ وطن أيضا، 
ويبدو ان االتحاد ما زال مع مرشـحه»، مستدركا 
«ولكـن وجـود ارضيـة من الحـوارات املشـرتكة 
بالتأكيد ستكون عامال ايجابيا يف محاولة االتفاق 

عىل صيغة معينة النتخاب رئيس الجمهورية». 

الخليل/ القاهرة/ الزوراء:
أفادت وكالة األنباء الفلسطينية «وفا» 
بأن قوات إرسائيلية اعتدت عىل موكب 
تشييع جثمان الشابة الصحفية غفران 
وراسـنة، التي قضت برصاص الجيش 
اإلرسائيـيل، بزعـم محاولـة تنفيذهـا 
عملية طعن، فيما أدانت األمانة العامة 

لجامعة الـدول العربيـة الجريمة التي 
اقرتفهـا جيـش االحتـالل اإلرسائيـيل، 
امس األربعاء، بحـق الصحفية غفران 
وراسنة.ويف التفاصيل، أوضحت «وفا» 
أن «موكـب تشـييع جثمان الشـهيدة 
الصحفية غفران وراسـنة (٣١ عاما)، 
التـي ارتقت برصاص جيـش االحتالل 

اإلرسائييل صباح امس األربعاء، انطلق 
من أمام مستشـفى األهـيل يف الخليل، 
وصوال إىل منزل عائلتها يف بلدة شـيوخ 
العـروب، حيـث ألقيـت نظـرة الـوداع 
األخـرية عليها، قبل أن ينقـل الجثمان 
محموال عىل األكتاف إىل مسجد البلدة».
وأشـارت «وفا» إىل أن «املشيعني رفعوا 

العلـم الفلسـطيني، ورددوا الهتافـات 
الغاضبـة واملنددة باالحتـالل وجرائمه 
بحق الشعب الفلسطيني، وأدوا الصالة 
عىل جثمانهـا الطاهر، قبـل أن يوارى 
الثرى يف مقربة البلدة بمنطقة وردان»، 
مؤكدة أن «قـوات االحتالل اعتدت عىل 
موكـب التشـييع، عنـد مدخـل مخيم 

العروب، وألقت باتجاه املشـاركني فيه 
قنابل الغاز املسـيل للدمـوع، وحاولت 
منع دخول الجثمان واملركبات املرافقة 
لـه اىل املخيـم، إال أن املواطنـني تمكنوا 
مـن إدخـال الجثمـان بعـد حمله عىل 

األكتاف».
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لندن/ متابعة الزوراء:
بوريـس  الربيطانـي،  الـوزراء  رئيـس  قـال 
جونسون، إن استقالته من منصبه تعترب فعال 
”غري مسـؤول“ بعـد فضيحة ”بارتـي غيت“، 
بينما تواجـه البالد تحديات كبـرية مثل تكلفة 
املعيشـة والحرب يف أوكرانيا.وأشـار جونسون 
إىل أنـه ال يـزال يف منصبه ألنـه ”لدينا ضغوطا 
ضخمـة من الناحيـة االقتصاديـة والتي يجب 
معالجتهـا بينمـا تسـتجيب بريطانيـا أيضـا 
ألكـرب حـرب يف أوروبا منذ 80 عامـا“، الفتا إىل 
أنه ”تـم انتخابه لتقديم أجندة تغيري ضخمة“.

وأضـاف: ”ال يمكننـي أن أرى كيـف سـتكون 

اسـتقالتي فعال مسـؤوال يف الوقت الحايل نظرا 
لكل ما يجري.. ببسـاطة ال يمكنني التخيل عن 

املرشوع الذي بدأت فيه“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تعيـش السـلطات الصحيـة يف الهنـد حالـة تأهـب بعد 
رصـد مرض غامض مصحوب بأعراض شـبيهة بجدري 
القرود أطلق عليه اسـم ”إنفلونـزا الطماطم“ أو ”حمى 
الطماطم“.ومنذ السادس من شهر مايو املايض، أبلغ عن 
أكثـر من 80 إصابة بـ“إنفلونزا الطماطم“ لدى أطفال يف 
الهند، حسـبما ذكرت صحيفة ”إكسربيس“ الربيطانية.
وأطلق اسـم إنفلونزا الطماطم عىل املرض بسـبب البثور 
الحمـراء التي يسـببها، علمـا أنه يصيب بشـكل رئييس 
األطفال دون سـن الخامسـة.وعىل غـرار فريوس جدري 
القـرود، يعانـي األطفال املصابـون أعراضـا مثل ظهور 
طفح جلدي عىل شـكل بثور مسـتديرة حمراء اللون عىل 
الجسـد كله، تكون مؤملـة للغايـة ومعدية.ووفق تقارير 
محلية، فإن املرض يمكن أن يسـبب شعورا بالتعب وآالم 

املفاصـل والتشـنجات يف املعدة، إضافـة إىل غثيان وقيء 
وإسـهال وسـعال وعطاس وسـيالن يف األنف وارتفاع يف 
درجـة الحرارة.كذلك رصد يف بعـض الحاالت تغري يف لون 
السـاقني واليديـن، هذا إىل جانب الجفـاف، مما يؤدي إىل 
ظهور تهيج بالقرب من منطقة الفم.وبحسـب األسـتاذ 
املسـاعد يف الطـب الباطنـي بمستشـفى أمريتـا بمدينة 
كوتـيش الهندية، سـوبهاش شـاندرا، فإن املـرض ليس 
مميتا لكنه معد.وأوضح شـاندرا يف ترصيحات لوسـائل 
إعـالم هنديـة، أنه ”يجـب عىل املـرىض الذيـن يصابون 
بإنفلونزا الطماطم رشب الكثري من السـوائل والراحة يف 
الرسير“.ورغم عدم تسجيل أي وفيات ناجمة عن املرض 
حتـى اآلن، قإن األطباء يعملون حاليا ملعرفة ما إذا كانت 
إنفلونزا الطماطم حمى فريوسـية، أو أثرا الحقا ألمراض 

املناطق املدارية مثل الشيكونغونيا أو حمى الضنك.
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الزوراء/ حسني فالح:
اكدت املفوضية العليـا لالنتخابات أن 
مجلس االمـن الدويل قـرر تمديد عمل 
بعثـة االمـم املتحدة يف العـراق لغرض 
تقديـم املشـورة واملسـاعدة لعملهـا، 
وفيما اعلنت اطالق التأمينات الخاصة 
بانتخابـات  الفائزيـن  باملرشـحني 
مجلس النواب لعام 2021، اشـارت اىل 
البدء بتوزيع اجور موظفي االقرتاع يف 
اقليم كردستان بعد اتمامها يف الوسط 

والجنوب.
وقالت املتحدثة باسم املفوضية، جمانة 
ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف  الغـالي، 
مجلس االمن الدويل اتخذ القرار 2631 
املعقـودة   9043 املرقمـة  جلسـته  يف 
يف 26 ايـار 2022 والتـي اشـاد فيهـا 
بجهـود مفوضية االنتخابـات بإجراء 
االنتخابات واإلدارة الجيدة من الناحية 
التقنية والسلمية عموما يف 10 ترشين 
االول 2021، وكذلك كانت هناك جملة 
قـرارات من ضمنهـا تقديم املشـورة 
واملسـاعدة والدعـم اىل العـراق، منها 
دعـم مفوضية االنتخابـات يف الجهود 
املبذولـة لتعزيـز االعمـال للتحضـري 
االنتخابيـة  واالعمـال  لالنتخابـات 
.وتابعت: جـاء بقرار تمديد عمل بعثة 
االمـم املتحدة للمسـاعدة يف العراق اىل 
31 ايـار 2023 ، وبالتـايل مـن جملـة 
هـذه القـرارات هـو تقديم املسـاعدة 
للمفوضية العليا املستقلة لالنتخابات.

وبشأن توزيع اجور موظفي االقرتاع، 
مفوضيـة  ان  الغـالي:  اوضحـت 
االنتخابات اكملت عملية توزيع اجور 
موظفي االقرتاع يف محافظات الوسط 
والجنوب. الفتة اىل: ان اقليم كردستان 
بـدأ التنسـيق مـع املصـارف لغـرض 
الرشوع بالتوزيع.واضافت: ان رئيس 
لجنـة موظفي االقـرتاع يتابـع إنجاز 

العمـل يف مكاتـب محافظـات إقليـم 
كردسـتان والتـي رشعت يف التنسـيق 
مع املصارف لغرض توزيع مستحقات 
موظفي يوم االقرتاع.وحول التأمينات 
الخاصة باملرشـحني الفائزين، اشارت 
اىل: ان مفوضيـة االنتخابـات أطلقـت 
باملرشـحني  الخاصـة  التأمينـات 
الفائزيـن بانتخابـات مجلـس النواب 

العراقـي لعـام 2021، مـع اسـتمرار 
شـعب شـؤون األحـزاب واملرشـحني 
بمتابعـة ملف تحصيل املبالغ الخاصة 
بغرامات املرشحني املخالفني لضوابط 
الحمـالت االنتخابيـة بالتنسـيق مـع 
الشـعب القانونية، وباملتابعة امليدانية 
مـن خـالل لجنـة الرصـد التـي تقوم 
بالزيـارات واملسـح امليدانـي ملقـرات 

األحـزاب السياسية.وبشـأن تحديـث 
سـجالت الناخبني، قالت: ان مفوضية 
االنتخابات تستمر باستقبال الناخبني 
إلجـراء عمليـة التسـجيل البايومرتي 
ألي من حـاالت: (التصحيح، اإلضافة، 
حـذف املتوفـني)، مـن خـالل مراكـز 
 (1079) عددهـا  البالـغ  التسـجيل 
 (998) تسـيري  اىل  إضافـًة  مركـزًا، 
فرقة جوالـة يف املدارس واملؤسسـات 
والدوائـر وبـني دور املواطنـني، فضًال 
عن استهداف منتسبي األجهزة األمنية 
ومخيمـات النازحـني لغـرض إجـراء 
عمليـة التسـجيل وتوزيـع بطاقـات 
التصويـت الخاصـة بهـم، إذ سـجلت 
فيمـا  ناخًبـا،   (81.521) املفوضيـة 
وزعت (162.210) بطاقة بايومرتية. 
مؤكـدة: ان شـعب اإلعـالم واالتصال 
الرسـائل  الجماهـريي تسـتمر ببـث 
اإلعالمية عرب وسـائل اإلعالم املختلفة 
وشبكات التواصل االجتماعي الرسمية 
لحث الناخبني عىل املراجعة والتسجيل 
أو تسـلم البطاقة االنتخابية.وتابعت: 
كما يستمر تواصل املكاتب االنتخابية 
مـن خـالل شـعب االعـالم واالتصال 
الجماهريي مع املؤسسـات الحكومية 
يف  للمشـاركة  املحليـة  واملنظمـات 
واملهرجانـات  واملؤتمـرات  النـدوات 
لغرض نرش التوعية االنتخابية والحث 
عىل مراجعة مراكز التسـجيل لغرض 

اجراء عملية التسجيل البايومرتي.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
األربعاء، تسلم ٥٠  امس  االمني،  االعالم  أعلنت خلية 
داعشياً من قوات سوريا الديمقراطية.وقالت الخلية 
التفاهمات  خالل  «من  انه  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف 
عصابات  مكافحة  وبهدف  املشرتكة  واالتفاقات 
والدويل، فقد  اإلقليمي  املستوى  اإلرهابية عىل  داعش 
سوريا  قوات  من  املشرتكة  العمليات  قيادة  تسلمت 
الديمقراطية ٥٠ عنرصاً من عصابات داعش اإلرهابية 
عرب طريق منفذ ربيعة الحدودي».وأضافت ان «هؤالء 
والتحقيقات  االستخبارات  وكالة  إىل  تسليمهم  تم 
معهم،  التحقيق  لغرض  الداخلية  وزارة  يف  االتحادية 

واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم».

@÷aã»€a@·‹èm@\áè”^
@bÓì«aÜ@50

@Ôè„ã–€a@7–è€a@…fl@szjÌ@ıbõ‘€a@ê‹™@êÓˆä
ÂÌá‹j€a@µi@·Áb–m@Òã◊âfl@…Ó”Ïm@ÚÓ„bÿflg

@Ú”b�€a@çÓË§@pb«bé@…uaãm@ZıbiãËÿ€a
Ô„aãÌ�a@åbÃ€a@paÜaáflg@ò”b‰m@kjèi

@pbÓ«aám@á»i@Ú€b‘né¸a@ùœãÌ@ÊÏè„Ïu
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@ÒäaåÎ@¿@‚á‘næa@⁄˝æa@—ÓõnèÌ@Êbæ5€a
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ÂÌãöb0a@—‹fl@Úì”b‰æ@ÔibÓ„@ b‡nua

@ÂÌá«b‘næa@kmaÎä@›ÌÏ∏@ãíbjm@ÚÓ€bæa

بغداد/ الزوراء:
اسـتضاف مجلس النواب املالك املتقدم يف 
وزارة النفط ورئيس ديوان الرقابة املالية، 
فيما عقدت لجنتا الرتبية واملالية النيابيتني 
املحارضيـن. ملـف  ملناقشـة  اجتماعـاً 

وقالت الدائـرة اإلعالمية ملجلس النواب يف 
بيـان تلقته «الـزوراء»: ان «اللجنة املالية 
النيابيـة عقـدت اجتماعـاً مشـرتكاً مع 
رئيـس وأعضـاء لجنـة الرتبيـة والتعليم 
النيابية».وأضافت أن «االجتماع يهدف اىل 
مناقشـة ملف املحارضيـن وتخصيصات 
وزارة الرتبيـة يف املوازنة االتحادية العامة 
لسـنة ٢٠٢٢».مـن جانبها، اسـتضافت 
لجنـة النفط والغـاز والثـروات الطبيعية 

النيابيـة املـالك املتقـدم يف وزارة النفـط. 
وقالـت الدائـرة االعالمية ملجلـس النواب 
يف بيان ان «لجنـة النفط والغاز والثروات 
الطبيعية النيابية استضافت املالك املتقدم 
يف وزارة النفط».وأضافـت أن «ذلـك جاء 
لإلطـالع عىل عمل الوزارة وتشـكيالتها».

كمـا اسـتضافت لجنـة النزاهـة النيابية 
رئيس ديوان الرقابة املالية. وقالت الدائرة 
اإلعالمية ملجلس النواب يف بيان إن «لجنة 
النزاهة النيابية اسـتضافت رئيس ديوان 
الرقابـة املاليـة رافـل ياسـني خضـري».

وأضافـت أن «ذلك جاء لالطـالع عىل آلية 
عمـل الديوان واملعوقات التي تواجه عمله 

وتعديل قانون الديوان».

بغداد/ الزوراء:
األربعـاء،  امـس  املاليـة،  وزارة  أعلنـت 
املتقاعديـن  رواتـب  بتمويـل  املبـارشة 
لشـهر حزيران.وقـال املكتـب االعالمـي 
لـوزارة املالية يف بيان تلقته «الزوراء»: ان 
«دائـرة املحاسـبة بارشت تمويـل رواتب 
لشـهر  والعسـكري  املدنـي  املتقاعديـن 
حزيران».واضـاف انـه «تـم التأكيد عىل 

إداراتي مرصيف الرافدين والرشـيد وهيأة 
التقاعـد الوطنيـة بإسـتكمال إجـراءات 
دفع رواتب املتقاعدين املدني والعسكري 
عرب بطاقـات الدفع االلكرتونـي»، داعيا 
«املتقاعدين كافة املدني والعسكري ممن 
تصلهم رسـائل نصيـة إىل مراجعة فروع 
املصـارف ومنافـذ الـرصف االيل يف بغداد 

واملحافظات لتسلم رواتبهم».

@Òä�Ï�nfl@ÑÌäaÏñ@pbªaãi@—ÓÓ◊@·«á‰éÎ@bÓéÎäÎ@Ïmb‰€a@µi@lã®@Û»è„@¸@ZÊáÌbi
@\ŸènÓ„ÎÜÎ7–Óé^@Âfl@¡‘œ %@20@Û‹«@ã�Óèm@bÓ„aã◊Îc@ZÏÿéÏfl

بغداد/ الزوراء:
املايض  ايار  شهر  خالل  املتحققة  االيرادات  ان  األربعاء،  امس  النفط،  وزارة  أعلنت 
بلغت أكثر من ١١ مليار دوالر.وذكر بيان للوزارة، تلقته «الزوراء»: ان «مجموع كمية 
الصادرات من النفط الخام خالل شهر ايار املايض بلغت (١٠٢) مليون و(٣٠٣) آالف 
البيان أن «مجموع  و( ٢٠ ) برميالً، بإيرادات بلغت (١١,٤٣٦) مليار دوالر».وأضاف 
الكميات املصدرة من حقول الوسط والجنوب بلغت (٩٨) مليوناً و(٩٤٦) الفاً و(٩١٤) 
برميالً، أما من حقول كركوك عرب ميناء جيهان فقد بلغت (٣) ماليني وألفني و(١٣٣) 
برميال» .وأشار إىل أن «معدل الصادرات اليومية بلغت (٣) ماليني و(٣٠٠) الف برميل»، 

مبيناً أن «سعر الربميل الواحد بلغ اكثر من (١١١,٧٩ ) دوالراً «.

@ãr◊di@¡–‰€a@…Ói@Âfl@aÜaãÌg@’‘±@÷aã»€a
äbÌc@fi˝Ç@ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@11@Âfl

@@@3ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

ÚÓjÓj®a@¿@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@üäc@Û‹«@paäbÓè€a@üäb»fl@paåÎb§@›Ìçm@ÚÌá‹j€a

@@@3ô@›Óñb–m



Ú€b�j€a@Êdìi@äâu@›y@Üb∞�@b«Ü

¯†bÇ@ãflc@Üaáè„¸a@ÚÓ€Î˚èfl@µÌÜãÿ€a@µiç®a@›Ó‡•@Êc@á◊c

ÚflÏÿ®a@Âfl@kmaÎä@ÊÏöb‘nÌ@òÉí@ÊÏÓ‹fl@11@ZÔ‹flaç€a

@·Ó‹”�a@¿@ÔébÓè€a@Üaáè„¸a@›y@Z@@@@@@@@@@Ä€@Ô„bnéÜãÿ€a@Ô†aã‘∫á€a
ÜaáÃi@¿@È‹®@Ôib∞g@›flb«

@¡�Ç@âÓ–‰m@fib‡ÿnéa@Û‹«@ÜáìÌ@Ô‡√bÿ€a
Úz‹èæa@paÏ‘‹€@ÚÓnzn€a@Û‰j€a@áÌá§

@·ÌÏ‰n€a@Û‡èÌ@bæ@ÜÏuÎ@¸@ZÚÓ‹Çaá€a
fibÓnya@pbÓ‹‡«@bπgÎ@ÔèÓ†b‰Ãæa

بغداد/ الزوراء: 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  أكد 
النواب، حاكم الزاميل، امس األربعاء، 
يتقاضون  شخص  مليون   11 أن 
أشار  وفيما  الحكومة،  من  رواتب 
من  خريج  ألف   300 هناك  أن  إىل 
الجامعات الحكومية واألهلية سنوياً، 
دعا الجهات املعنية إليجاد حل جذري 

بشأن البطالة.
وقال الزاميل، يف كلمة له خالل ترؤسه 
بحضور  النيابية  الصحة  لجنة  اجتماع 
العقابي  هاني  وكالة  الصحة  وزير 
تابعته  بالوزارة  املتقدم  والكادر 
”الزوراء“: إن ”املواطن يريد من الدولة 
ويوم  عام،  بشكل  وخدمات  تعيينات 
الثانية لقانون األمن  القراءة  أمس بعد 
الغذائي بدأت اغلب الرشائح بالتظاهر“، 
مبيناً أن ”11 مليون شخص يتسلمون 
بواقع  موزعني  الحكومة  من  رواتب 

موظف ومتقاعد وغريه“.
نسبة  يعاني من  ”العراق  أن  إىل  وأشار 
خريج  ألف   300 وهناك  كبرية،  بطالة 
واألهلية  الحكومية  الجامعات  من 

سنوياً“.
لديها  ليس  ”الحكومة  أن  وبني 
الشكر  مقدما  رؤية“،  او  اسرتاتيجية 
لحل  سعت  التي  الصحة  لـ“لجنة 

مشكلة الخريجني لسنة 2021“.

وتابع أن ”املشكلة ليس يف الصحة فقط، 
وإنما هي مشكلة عامة“، موضحاً ”أننا 
خاطبنا وكيل وزارة املالية طيف سامي 

إليجاد حلول بشأن ذلك“.
مجلس  لرئيس  األول  النائب  دعا  كما 
املعنية  الجهات  الزاميل،  حاكم  النواب، 
البطالة، فيما  إليجاد حل جذري بشأن 
الخدمة  مجلس  دور  تحجيم  من  حذر 

االتحادي.
األول  للنائب  االعالمي  املكتب  وقال 
تلقته  بيان  يف  النواب  مجلس  لرئيس 
لرئيس  األول  ”النائب  ان  ”الزوراء“: 
ترأس  الزاميل،  حاكم  النواب،  مجلس 
اجتماًعا تشاورًيا موسًعا نظمته لجنة 
واستضافة  النيابية  والبيئة  الصحة 
بدر  الصحة هاني موىس  كل من وزير 

ورئيس  الوزارة،  يف  املتقدمة  والكادر 
محمود  االتحادي  الخدمة  مجلس 
املالية  وزارات  ووكالء  التميمي، 
القطاعات  نقابات  ورؤساء  والزراعة، 
عن  وممثلني  كافة،  والصحية  الطبية 

االمانة العامة ملجلس الوزراء“.
الوزارات  ”جميع  الزاميل  ودعا 
ومجلس  العالقة  ذات  واملؤسسات 

بشأن  جذرية  حلول  اليجاد  الخدمة 
والشباب  الخريجني  بطالة  مشكلة 
الدراسات  وتقديم  العمل  عن  العاطل 
مؤكًدا  ذلك“،  بخصوص  الواقعية 
خارطة  وضع  عىل  االتفاق  ”رضورة 
الصحة  وزارات  بني  شاملة  طريق 
والتعليم العايل واملالية واللجان النيابية 
واملعوقات  االشكاالت  ملعالجة  املعنية 
الطبية  املهن  ذوي  بتعيني  املتعلقة 

والصحية“.
وتابع ان ”ملف التعيينات مناط حًرصا 
وعىل  االتحادي،  الخدمة  بمجلس 
والجهات  الوزارات  محاسبة  الحكومة 
املخالفة للتعليمات والقرارات النافذة“، 
داعًيا مجلس الخدمة اىل ”اتخاذ خطوات 
بتفعيل  كفيلة  تكون  ومشجعة  فاعلة 
الصناعة  مثل  الخاملة  القطاعات 
الطاقة  لزيادة  واالستثمار  والزراعة 
الضمان  قانون  وتفعيل  االستيعابية 
عىل  الخاص  القطاع  لتشجيع  الصحي 

العمل“.
هذا  دور  تحجيم  ”من  الزاميل  وحذر 
عليه  الضغوط  ممارسة  عرب  املجلس 
من  التي  مهامه  مزاولة  من  ومنعه 
يف  العشوائية  ظاهرة  انهاء  شأنها 
الخدمة  ”مجلس  مطالباً  التعيينات“، 
التي  االجنبية  العمالة  ظاهرة  بمتابعة 

اضعفت سوق العمل“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني ان العمل 
عىل حل االنسداد السيايس يف االقليم هو عامل 
ويف  بغداد،  يف  السياسية  االزمة  لحل  ايجابي 
الديمقراطي  بني  تقارب  وجود  اىل  اشار  حني 
الكرديني  الحزبني  تحميل  أن  أكد  واالتحاد، 

مسؤولية االنسداد امر خاطئ.
الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  عضو  وقال 
انه  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  املندالوي،  صبحي 
السيد  كردستان،  اقليم  رئيس  زيارة  ”بعد 
املكتبني  بني  اجتماع  جرى  بارزاني،  نيجرفان 
االمم  مبعوثة  مع  اخر  واجتماع  السياسيني 
وكان  السياسية،  االحزاب  بحضور  املتحدة 

قانون  موضوع  ملناقشة  مخصصا  االجتماع 
اجتماعات  عىل  االتفاق  وتم  االنتخابات 

اخرى“. 
 وعن موضوع رئاسة الجمهورية، اكد ان ”هذا 
وهو  اآلن،  حد  اىل  مناقشته  تتم  لم  املوضوع 
وما  املوجودة  الخالفية  املسائل  ضمن  طبعا 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  موقف  زال 
مرشح  وهو  احمد  ريرب  السيد  مرشحه  مع 
انقاذ وطن أيضا، ويبدو ان االتحاد ما زال مع 
ارضية من  مرشحه“، مستدركا ”ولكن وجود 
عامال  ستكون  بالتأكيد  املشرتكة  الحوارات 
معينة  صيغة  عىل  االتفاق  محاولة  يف  ايجابيا 

النتخاب رئيس الجمهورية“. 

واكد وجود ”تقارب بني الحزبني، فبمجرد بدء 
الحوارات بعد هذه الفرتة من الخالفات هو يشء 
ايجابي وعقد االجتماعات، وبالتايل هذا التقارب 
اىل  للوصول  الطرفني  من  ارادة  وهناك  موجود 
ان ”هناك عمال عىل فك  اىل  اتفاقات ”، مشريا 
هذا  فك  خالل  من  بغداد  يف  السيايس  االنسداد 
وربما  كردستان،  اقليم  يف  املوجود  االنسداد 

سيكون عامال ايجابيا ايضا يف حل االزمة“. 
وعن تحميل البعض للحزبني مسؤولية االنسداد 
امر  :“هذا  قائال  املندالوي  علق  السيايس، 
خاطئ، فالخالف داخل البيت الشيعي والخالف 
رئيس  منصب  عىل  والديمقراطي  االتحاد  بني 
ان  امر طبيعي“، مبينا ”حتى  الجمهورية هو 

امر  ايضا  فهذا  بمرشحني،  الربملان  اىل  ذهبنا 
 2018 عام  يف  اختلفنا  أن  سبق  ألنه  طبيعي 
ودخلنا اىل  االنتخابات بمرشحني داخل الربملان 

وجرى التصويت عىل أحد املرشحني“.
من  حقيقية  نية  هناك  كانت  ”إذا  واضاف   
البيت  قبل  من  لنقل  او  التنسيقي  االطار  قبل 
الشيعي لحضور الجلسة فليست هناك مشكلة 
ممكن ان يجري انتخاب الرئيس داخل الربملان، 
ولكن العقبة الحقيقية هو الخالف داخل البيت 
حول  توافق  اىل  الوصول  يمنع  الذي  الشيعي 
منصب رئاسة الجمهورية ألنه مرتبط بمنصب 
الحكومي  بالربنامج  وايضا  الوزراء  رئاسة 

القادم ”.

بغداد/ الزوراء:
املسلحة،  للقوات  العام  القائد  شدد 
األربعاء،  امس  الكاظمي،  مصطفى 
تجديد  خطط  تنفيذ  استكمال  عىل 

البنى التحتية للقوات املسلحة.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 
رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
للقوات  العام  القائد  الوزراء  مجلس 
الكاظمي، ترأس  املسلحة، مصطفى 
االجتماع الدوري للجنة بناء القدرات 
وشدد  املسلحة،  للقوات  العسكرية 
يف  املسلحة  للقوات  العام  القائد 
مستهل االجتماع عىل أهمية استكمال 
تنفيذ الخطط الخاصة بتجديد البنى 
واملُيض  املسلحة،  للقوات  التحتية 
إىل  إحالتها  قبل  تفصيلياً  تهيئتها  يف 

مرحلة اإلقرار والتنفيذ.
البيان،  بحسب  الكاظمي،  وأشار 
هوية  حفظ  عىل  العمل  رضورة  إىل 
القتالية  وعقيدتها  املسلحة  القوات 
أساسية  وطنية  ركيزة  بوصفها 

للهوية  التأريخية  العنارص  وإحدى 
تعزيز  أهمية  عىل  مشددا  العراقية، 
وهيبتها  العسكرية  املؤسسة  دور 
القوات  احتياجات  تأمني  عرب 
ورعاية  البرشية،  للموارد  املسلحة 
ملف  إيالء  مع  واملنتسبني،  الضّباط 
الطبابة العسكرية وتفرعاته أهميته 

الرضورية.
واطلع القائد العام للقوات املسلحة، 
أعّدته  إيجاز  عىل  البيان،  بحسب 
النماذج  من  عدد  عىل  اشتمل  اللجنة 
الخاصة  املنشآت  لبناء  املقرتحة 
شأنها  من  التي  املسلحة،  بالقوات 
التحتية  البنى  عماد  تشكل  أن 
يف  العراقي  للجيش  النموذجية 

مختلف املحافظات. 
توزيع  يجري  بأن  الكاظمي  ووجه 
هذه املنشآت بشكل مدروس وعلمي 
والسياقات  التوجهات  يخدم  وبما 
القيادة  قبل  من  املعتمدة  العسكرية 

العامة للقوات املسلحة.

بغداد/ الزوراء:
بـ“التنويم  يسمى  ما  وجود  عدم  األربعاء،  امس  الداخلية،  وزارة  أكدت 
املواطنني.وقال  تحايل عىل  ما يحصل هو  أن  إىل  أشارت  فيما  املغناطييس“، 
”عمليات  إن  صحفي:  ترصيح  يف  املحنا،  خالد  اللواء  الوزارة،  باسم  الناطق 
االحتيال تحدث بني الحني واالخر بأساليب كثرية، ونحن من واجبنا يف األجهزة 
املكلفة بالشؤون املجتمعية القيام بالتوعية والتثقيف والتي تبني للمواطنني 
أساليب املجرمني واملحتالني“. وأشار إىل أن ”من األساليب التي شاعت خالل 
أنها  التحقيقات  بعد  لنا  اتضح  وقد  املغناطييس  التنويم  هو  ميديا  السوشل 
عمليات احتيال بكل اشكالها وال يوجد يشء يسمى بالتنويم املغناطييس وليس 
الشخص من خالل  التأثري عىل  الوارد  أنه ”من غري  له سند علمي“.وأضاف 
حركة بسيطة بل هي قضايا تجري باالتفاق مع املحتال، وكذلك باستخدام 
أساليب خفة اليد واملخادعة“، الفتا اىل أن ”هناك الكثري من االساليب يتبعها 
هؤالء املحتالون للحصول عىل األموال بشكل غري مرشوع، حيث تتم محاسبة 

هؤالء وفقا ملواد قانونية كثرية“.

اعالن
جواد  (محمد  الرشيك  اىل 
يحيى  وحنان  محسن 
يوسف) اقتىض حضورك 
النجف  بلدية  مديرية  اىل 
اصدار  لغرض  االرشف 
للرشيك  البناء  اجازة 
الهادي  عبد  (كرار 
املرقمة  للقطعة  مسعر) 
حي  النجف  يف   ١٨/٦٧
 ٦ مقاطعة  الحماد  خان 
خالل عرشة ايام وبخالفه 
دون  االجراءات  ستتم 

حضورك.

جمهورية العراق                                                                                   العدد: ١٥٨٥/ب/٢٠١٨
مجلس القضاء االعىل                                                                            التأريخ: ٢٠٢٢/٥/٣١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
شامية   ٥٦٩٥/٣٠ تسلسل  العقار  العلنية  املزايدة  طريق  وعن  النارصية  بداءة  محكمة  ستبيُع 
وخالل ثالثون يوماً اعتباراً من اليوم التايل للنرش وإذا صادف يوم الخامس عرش عطلة رسمية 
ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني 
بنسبة  القانونية  التأمينات  معهم  مستصحبني  املعينني  والزمان  املكان  يف  الحضور  بالرشاء 
١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من 

الرشكاء.
القايض 
عزيز شنته الجابري

االوصاف:-
١-العقار مفرز بصورة غري رسمية اىل دار وشقة الدار مؤلفة من باحة خارجية وصحيات مشرتكة 
واستقبال وصالة ومطبخ وحمام وغرفتني وسلم داخيل يؤدي اىل الشقة الواقعة يف الطابق العلوي 
ومؤلفة من صالة وغرفة نوم عدد (٣) واستقبال ومطبخ صغري وصحيات مشرتكة عموم العقار 

مبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت املسلح ومجهز باملاء والكهرباء.
٢-مساحة العقار ١٩٣,٧٥ م٢.

٣-القيمة املقدرة للعقار مائتان وسبعون مليون دينار فقط.
٤-عموم العقار مشغول من قبل املدعى عليه االول ويرغب بالبقاء مستأجر بعد البيع.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:

أعلـن الرئيس األمريكي جـو بايدن أن 

إدارتـه ال تسـعى إىل وقـوع حرب بني 

حلـف ”الناتـو“ وروسـيا، وفيمـا أكد 

ان بـالده سـتزّود كييـف بــ ”أنظمة 

صاروخية متطـّورة“ تتيح لها إصابة 

”أهداف أساسـية“ يف املعـارك الدائرة 

بـني قواتهـا والجيـش الـرويس، أعلن 

رئيس إدارة مدينة سيفريودونيتسـك، 

أن القوات األوكرانية لم تعد تسيطر إال 

عىل 20 يف املئة فقط من املدينة الواقعة 

يف إقليم دونباس برشق البالد.

وقـال بايدن يف مقال نـرشه بصحيفة 

”نيويـورك تايمـز“: ”نحن ال نسـعى 

لوقـوع حـرب بـني الناتو وروسـيا“.

لـن  املتحـدة  الواليـات  أن  إىل  مشـريا 

تشـارك بشـكل مبـارش يف مواجهـة 

القوات الروسية.

أننـي ال أتفـق  وأضـاف: ”بقـدر مـا 

مع السـيد بوتـني وأجـد أفعاله مثرية 

للغضـب، فـإن الواليـات املتحـدة لـن 

يف  بـه  اإلطاحـة  يف  التسـبب  تحـاول 

موسكو“.

وعن الوضـع يف أوكرانيا، كتب: ”طاملا 

لـم  وحلفاءنـا  املتحـدة  الواليـات  أن 

نتعرض لهجوم، فلن نشـارك بشـكل 

مبارش يف هذا الرصاع، سـواء بإرسـال 

قـوات أمريكية للقتـال يف أوكرانيا، أو 

بمهاجمة القوات الروسية“.

وتابـع: ”نحـن ال نشـجع أوكرانيا أو 

نمكنهـا من الرضب خـارج حدودها، 

كما أننا ال نريد إطالة أمد الحرب ملجرد 

إلحاق األلم بروسيا“.

الغربـي  الدعـم  ويف سـياق اسـتمرار 

الرئيـس  أعلـن  األوكرانيـة،  للقـوات 

األمريكـي أّن بـالده سـتزّود كييف بـ 

”أنظمة صاروخية متطّورة“ تتيح لها 

إصابـة ”أهـداف أساسـية“ يف املعارك 

الدائرة بني قواتها والجيش الرويس.

ونقلـت وكالة ريـا نوفوسـتي لألنباء 

عـن نائـب وزيـر الخارجية سـريغي 

إمـدادات  ”أي  إن  قولـه  ريبياكـوف 

أسلحة مستمرة، آخذة يف االزدياد، تزيد 

مـن مخاطر مثل هذا التطـور“، وذلك 

ردا عىل سـؤال بشـأن احتمال نشوب 

مواجهة بني موسكو وواشنطن.

وقالت رشكة جازبروم الروسية إلنتاج 

الغاز األربعـاء إنها قطعـت اإلمدادات 

عن رشكة أورسـتد الدنمركية ورشكة 

شـل إنرجي لعقد تزويـد أملانيا بالغاز 

بعد عدم سـداد الرشكتـني املدفوعات 

بالروبل.

الربيطانيـة  الدفـاع  وزارة  وقالـت 

األربعـاء إن القـوات الروسـية اقرتبت 

أكثر من وسط مدينة سيفريودونتسك 

األوكرانيـة مع احتـدام القتـال خالل 

اليومني املاضيني

الثالثـاء  املّتحـدة  الواليـات  ورّحبـت 

بالحظـر الـذي فرضتـه دول االتحـاد 

األوروبـي الــ27 عـىل واردات النفط 

الخطـوة  هـذه  أّن  معتـربة  الـرويس، 

”سـتقّوض“ هذا ”العامل القوي يف آلة 

الحرب الروسية ”. 

يف غضون ذلك أعلن رئيس إدارة مدينة 

سيفريودونيتسـك، امـس األربعاء، أن 

القـوات األوكرانية لم تعد تسـيطر إال 

عىل 20 يف املئة فقط من املدينة الواقعة 

يف إقليم دونباس برشق البالد.

وعىل الرغم مـن التقدم الرويس الكبري 

يف املدينـة، يـرى رئيـس إدارة املدنيـة 

إن هنـاك أمـل يف أن تتمكـن القـوات 

األوكرانية من منع روسيا من السيطرة 

عليها بالكامل.

ويف مقابلـة مـع رويرتز عـرب الهاتف، 

أضاف أولكساندر سرتيوك رئيس إدارة 

املدينة األوكرانية أن القوات الروسـية 

تسـيطر عىل 60 يف املئة من املدينة، يف 

حني أصبح الباقي ”أرضا حراما“.

كمـا أفـاد حاكـم منطقـة لوغانسـك 

القـوات  بتقـدم  غايـداي،  سـريغي 

الروسـية يف سيفريودونيتسـك، الفتـا 

إىل أن الجيـش الرويس عـزز مواقعه يف 

وسـط املدينـة االسـرتاتيجية يف إقليم 

دونباس التي يحاول الروس السيطرة 

عليها.

وكتب غايداي عـىل تلغرام أن ”الروس 

ويعـززون  هجومهـم  يواصلـون 

مواقعهم يف وسـط سيفريودونيتسك“ 

اإلداريـة  العاصمـة  أصبحـت  التـي 

ملنطقة لوغانسـك بالنسـبة للسلطات 

األوكرانيـة منـذ اسـتوىل االنفصاليون 

املوالون ملوسـكو عىل مدينة لوغانسك 

عام 2014.

الروسـية  القـوات  أن  إىل  ولفـت 

األحيـاء  يف  أيًضـا  هجمـات  تشـن 

يف  والرشقيـة  والجنوبيـة  الشـمالية 

سيفريودونيتسك.

وكان حاكم لوغانسك قد أعلن يف وقت 

سابق ، أن القوات الروسية توشك عىل 

االستيالء الكامل عىل سيفريودونيتسك 

األكـرب  الجـزء  عـىل  تسـيطر  ”التـي 

منها“.

وأضاف غايداي «يواصل الروس تدمري 

البنـى التحتية واملنشـآت الصناعية“، 

الروسـية  القـوات  قصفـت  بعدمـا 

خزّاًنـا يحتـوي عـىل حمـض النرتيك 

يف مصنـع آزوت للمـواد الكيميائية يف 

سيفريودونتسك.

نقلـت وكالـة انرتفاكـس لألنبـاء عن 

وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات 

النوويـة الروسـية تجـري تدريبات يف 

إقليم إيفانوفو إىل الشمال الرشقي من 

موسكو.

وأعلن املستشـار األملاني أوالف شولتز 

أنه توصل إىل اتفاق مع أثينا يقيض بأن 

ترسل اليونان إىل أوكرانيا مدّرعات من 

الحقبة السـوفياتية مقابـل حصولها 

عىل عتاد أحدث من برلني.

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس الجمهورية برهـم صالح، امس 
األربعاء، عىل رضورة ترشيع قانون اسرتداد 
عائدات الفساد، فيما شدد عىل اهمية تطوير 
قطاع النقل.وذكر بيان لرئاسـة الجمهورية 
تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”رئيـس الجمهوريـة 
برهم صالح، استقبل يف قرص السالم ببغداد، 

رئيس هيأة النزاهة عالء جواد الساعدي“.
وشـدد رئيس الجمهورية خـالل اللقاء، عىل 
”الـدور املهـم للهيـأة يف مكافحة الفسـاد“، 
مشـرياً إىل أن ”الحفاظ عىل املال العام وغلق 
منافـذ الفسـاد واسـرتداد األمـوال املنهوبة 

يعترب حاجة وطنية ُملّحة“.
يف  الفسـاد  اسـتمرار  ”مخاطـر  إىل  واشـار 
إضعـاف املؤسسـات باالسـتجابة ملتطلبات 
املواطنني والتأثري سلباً عىل فرص االستثمار 

واإلعمار يف البلد“.
وأكـد عـىل ”أهميـة إقـرار مـرشوع قانون 
اسـرتداد عائدات الفسـاد املُقدم من رئاسـة 
الجمهوريـة، ليكون إىل جانـب الجهد القائم 
مـن املنظومـة القانونيـة، خطـوة يف طريق 
مكافحـة هـذه اآلفـة الخطـرية، إىل جانـب 
الحاجة لتشكيل تحالف دويل ملكافحة الفساد 

عىل غرار التحالف الدويل ملحاربة داعش“.
ولفـت إىل ”رضورة تفعيـل كافـة اإلجراءات 
القانونية والعملية يف مكافحة الفسـاد وعرب 

إجـراءات غري تقليديـة بخطوات اسـتباقية 
رادعة وأخرى الحقة الستعادة أموال الفساد، 
واالسـتفادة من الخربات الدولية الناجحة يف 

هذا الخصوص“.
مـن جانبه، قـّدم رئيـس الهيأة عـالء جواد 
السـاعدي إيجازاً بشـأن سـري عمـل الهيئة 
وخططهـا  تواجههـا  التـي  والتحديـات 
املسـتقبلية، حيث أبدى الرئيس صالح دعمه 
لـكل الجهـود التي تصـب يف تحقيـق أهداف 

استئصال الفساد، ووقف هدر املال العام.
يف غضون ذلك، اكـد رئيس الجمهورية برهم 
صالح، اهمية تطوير قطاع النقل واالستفادة 

من الخربات الدولية يف هذا الجانب.
وذكـر املكتـب االعالمي لرئاسـة الجمهورية 
يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: ان ”الرئيس صالح 
اسـتقبل يف قرص السـالم ببغداد، وزير النقل 

نارص حسني الشبيل“.
وأكـد رئيـس الجمهوريـة ”أهميـة تطويـر 
قطاع النقل واالسـتفادة من الخربات الدولية 
الرصينـة يف هـذا الجانـب، وتوفـري أفضـل 
الخدمـات للمواطنني وتحسـني طـرق النقل 

ووسائلها الربية والجوية والبحرية“.
وقدم الشبيل رشحاً مفصالً إىل الرئيس صالح، 
حول ”سـري عمل الـوزارة وخططها لتطوير 
قطـاع النقـل بجميـع مفاصلـه، إىل جانـب 

تطوير الخدمات املُقدمة إىل املواطنني“.

انقرة / متابعة الزوراء:
يف فصـل جديـد مـن فصـول االنتقـاد التـي 
وجهتهـا تركيا خالل األيـام املاضية لكل من 
السـويد وفنلندا، مؤكدة رفضهـا انضمامها 
إىل حلف شمال األطليس، كرر الرئيس الرتكي 

رجب طيب أردوغان املوقف عينه.
فقد اعترب يف ترصيحات ألقاها، امس األربعاء، 
أنـه ال يمكن للبلديـن االنضمـام للحلف من 
دون موافقة بالده. وشـدد عـىل أن أنقرة لن 
تغري موقفها من هذا امللف حتى تجد إجابات 
مرضية وواضحة عىل مخاوفها، وترى األدلة 

عىل ذلك.
كما اعترب أن الناتـو لم يقدم الدعم الالزم لنا 
لتدمـري املنظمـات اإلرهابية. وقـال: الحلف 
منظمة أمنية، وليس داعماً لتلك التنظيمات.

وأكد أنه عىل الدول التي تسـعى لالنضمام إىل 
الناتـو التضامن مع بالده مـن أجل محاربة 
عـدو مشـرتك، يف إشـارة إىل حـزب العمـال 
الكردسـتاني الـذي تصنفـه تركيـا إرهابيا، 

واملنظمات والسياسيني املتضامنني معه.
إىل ذلـك، قـال: ”إن بعـض الـدول األوروبيـة 
أنهـا  بذريعـة  اإلرهابيـة  املنظمـات  تدعـم 

سـعينا  وتعرقـل  ديمقراطيـة،  منظمـات 
ملالحقة اإلرهابيني“. وأضاف أن ”التنظيمات 
اإلرهابية تسـري مظاهـرات يف أملانيا وهولندا 
وفنلندا والسويد تحت حماية الرشطة واألمن 

يف تلك الدول“.
كذلك اتهم السـويد بتقديم 350 مليون دوالر 
دعما لحزب العمال الكردستاني، الذي اشرتى 

بها صواريخ وأسلحة، وفق زعمه.
ووصف الـدول األوروبية بأنها باتت منصات 

تتحدث من خاللها املنظمات اإلرهابية.
يشـار إىل أن فنلندا والسـويد تقدمتا، الشهر 
املـايض، بطلبني رسـميني لالنضمام للحلف، 
متخليتـني عـن سـنوات مـن اتباع سياسـة 
الحيـاد وعـدم االنحيـاز، يف ضـوء العمليـة 
العسكرية التي أطلقتها روسيا يف أوكرانيا يف 

فرباير املايض، ما عزز من مخاوفهما.
إال أن أنقـرة التي تتهم البلدين بإيواء عنارص 
من ”الكردسـتاني“ الـذي تصنفـه إرهابيا، 
أعلنت رفضها قبول هـذا االنضمام، مطالبة 
بوقـف دعمهـا لهـذا الحـزب وتسـليم عدد 
مـن املطلوبني، فضـال عن رفـع الحظر عىل 

صادرات األسلحة إليها.

الخليل/ القاهرة/ الزوراء:
أفـادت وكالة األنباء الفلسـطينية 
”وفا“ بأن قـوات إرسائيلية اعتدت 
عىل موكب تشـييع جثمان الشابة 
الصحفيـة غفـران وراسـنة، التي 
قضت برصاص الجيش اإلرسائييل، 
بزعـم محاولـة تنفيذهـا عمليـة 
طعن، فيمـا أدانت األمانـة العامة 
لجامعة الـدول العربيـة، الجريمة 
االحتـالل  جيـش  اقرتفهـا  التـي 
اإلرسائيـيل، امـس األربعـاء، بحق 

الصحفية غفران وراسنة.
ويف التفاصيـل، أوضحت ”وفا“ أن 
”موكب تشـييع جثمان الشـهيدة 
 31) وراسـنة  غفـران  الصحفيـة 
عاما)، التي ارتقت برصاص جيش 
االحتـالل اإلرسائيـيل صبـاح امس 
األربعاء، انطلق من أمام مستشفى 
األهـيل يف الخليل، وصـوال إىل منزل 
عائلتهـا يف بلـدة شـيوخ العروب، 
حيث ألقيـت نظرة الـوداع األخرية 
الجثمـان  ينقـل  أن  قبـل  عليهـا، 
محمـوال عـىل األكتاف إىل مسـجد 

البلدة“.
وأشـارت ”وفـا“ إىل أن ”املشـيعني 
رفعـوا العلم الفلسـطيني، ورددوا 
واملنـددة  الغاضبـة  الهتافـات 
باالحتـالل وجرائمه بحق الشـعب 
عـىل  الصـالة  وأدوا  الفلسـطيني، 
جثمانهـا الطاهـر، قبـل أن يوارى 
الثـرى يف مقـربة البلـدة بمنطقـة 
وردان“، مؤكدة أن ”قوات االحتالل 
اعتدت عـىل موكب التشـييع، عند 
وألقـت  العـروب،  مخيـم  مدخـل 
باتجاه املشـاركني فيه قنابل الغاز 
للدمـوع، وحاولـت منـع  املسـيل 
دخـول الجثمان واملركبات املرافقة 
له اىل املخيم، إال أن املواطنني تمكنوا 
من إدخـال الجثمان بعد حمله عىل 

األكتاف“.
ونقلـت ”وفـا“ عـن  شـهود عيان 
قولهـم إن ”روايـة االحتـالل حول 
محاولـة الشـهيدة وراسـنة تنفيذ 
عملية طعن، زائفة“، مشـريين إىل 
أن ”أحد جنود االحتالل املتمركزين 
عىل مدخل املخيـم أطلق الرصاص 
بشـكل مبارش ودون مـربر صوب 
الشـهيدة وراسـنة، أثناء خروجها 
مـن املخيـم، مـا أدى اىل إصابتهـا 
بمنطقة الصدر، وتركها ملقاة عىل 
األرض تنزف، ومنـع املواطنني من 
االقرتاب منهـا وإسـعافها وأطلق 

باتجاههم الرصاص الحي“.
وأفـادت مصـادر طبيـة يف الهالل 
األحمـر الفلسـطيني لـ“وفا“ بأن 
”قـوات االحتـالل أعاقـت وصـول 
طواقم اإلسعاف للشابة املصابة، إال 
بعد نحو 20 دقيقـة، وجرى نقلها 
للمستشـفى األهيل بالخليل، إال أن 

الطواقم الطبية يف املستشفى األهيل 
لم تتمكن من إنقاذ حياتها“.

تجدر اإلشـارة إىل أن الشابة غفران 
وراسنة هي أسرية محررة اعتقلت 
يف شـهر ينايـر مـن العـام الحايل، 

وأفرج عنها يف أول شهر أبريل.
ويف وقت سـابق من الشهر املايض، 
هاجـم جنـود إرسائيليون شـبانا 
نعـش  يحملـون  كانـوا  ورجـاال 
اإلعالمية شـريين أبـو عاقلة لنقله 
من املستشـفى الفرنيس يف القدس 
الرشقيـة إىل الكنيسـة التي أقيمت 
فيهـا الصـالة، يف محاولـة عىل ما 
يبدو لنـزع أعالم فلسـطينية كان 
يحملهـا البعـض، وبـدا للحظة أن 

النعش سيسقط أرضا.
وقتلت شـريين أبو عاقلة، مراسلة 
قناة ”الجزيرة“ برصاصة يف جنني، 
علمـا بأنهـا كانـت ترتدي سـرتة 
واقية مـن الرصاص عليها شـعار 

”صحافة“ وخوذة واقية.
واتهمت قنـاة ”الجزيرة“ القطرية 
القوات اإلرسائيلية بقتل الصحفية 

”عمدا“ و“بدم بارد“
يف غضون ذلك أدانت األمانة العامة 
لجامعة الـدول العربيـة، الجريمة 
االحتـالل  جيـش  اقرتفهـا  التـي 
اإلرسائيـيل، امـس األربعـاء، بحق 

الصحفية غفران وراسنة.
وقالـت األمانة العامـة يف بيان لها، 
إن هذا يؤكد إرصار جيش االحتالل 
بانتهاك  عىل اسـتهداف اإلعالميني 
جسيم للقانون، وتحٍد سافر إلرادة 

املجتمع الدويل.
وأضافت أن هذه الجريمة الجديدة 
التي تأتي يف إطار اإلرهاب الرسمي 
املمنهج، وسلسلة الجرائم الدموية 
إمعـان  االحتـالل  يقرتفهـا  التـي 
يف عدوانـه املتواصـل عىل الشـعب 
الفلسـطيني وحقوقه ومقدساته، 

مـرأى  عـىل  بدمائـه  واسـتهتار 
ومسـمع من املجتمع الدويل، دوله، 
وشـعوبه، ومنظماتـه بمـا فيهـا 
محكمة الجنايات الدولية، ومجليس 
األمـن وحقـوق اإلنسـان، صاحبة 
االختصـاص واملسـؤولية يف وقـف 
هـذه الجرائـم املتواصلـة، وتوفري 
الفلسـطيني  للشـعب  الحمايـة 

ومساءلة االحتالل اإلرسائييل.
يمعـن  االحتـالل  أن  وأوضحـت 
وإجرامـه  عدوانـه  بمواصلـة 
واسـتخفافه بالقانـون والرشعية 
بـإرادة  واسـتهتاره  الدوليـة، 
الـدويل، ومبادئـه، وقيمه  املجتمع 
اإلنسانية، بغياب العقاب ومالحقة 
للشـعب  العدالة  لتحقيـق  الجنـاة 

الفلسطيني.
وحملـت األمانـة العامـة حكومة 
االحتـالل املسـؤولية الكاملـة عن 
الجرائم  الجريمـة، وسلسـلة  هذه 
جيـش  يرتكبهـا  التـي  الطويلـة 
بقـرار  واملسـتوطنون،  االحتـالل 
رسمي حكومي، وعن تداعيات هذا 

العدوان واالستيطان.
وشددت أن عىل املنظمات والهيئات 
الدولية املختصة الـرشوع يف إنفاذ 
وإقامـة  الصلـة،  ذات  قراراتهـا 
املعايـري  الدوليـة بنفـس  العدالـة 
والفعاليـة، وذات التدابـري وحمـل 
املسـؤولية، التـي يقرهـا القانون 
واملواثيـق الرشعيـة الدوليـة ولـم 
تجـدد طريقها للنفـاذ يف مواجهة 

االحتالل وجرائمه املتواصلة.
ودعت األمانة العامة لوقف سياسة 
املعايري املزدوجـة والكيل بمكيالني 
التي تركن إليها سـلطات االحتالل 
وتمس جوهر النظام الدويل وقدرته 
يف تحقيـق العدالـة وحفـظ األمن 

والسلم العامليني.
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صنعاء/ متابعة الزوراء:

نقلـت طائـرة تابعـة للخطـوط اليمنية، 

امـس األربعاء، عـرشات املسـافرين من 

صنعاء إىل القاهـرة، يف أول رحلة تجارية 

بـني العاصمتني منذ عـام 2016، يف إطار 

الهدنة التي يشهدها اليمن.

وأفاد املكتـب اإلعالمي للمبعـوث األممي 

لليمن بأن 77 شخصا اسـتقلوا الطائرة، 

التي أقلعت صباحا من املطار املغلق أمام 

الرحالت التجارية منذ نحو ست سنوات، 

فيما أفاد مصور وكالة األنباء الفرنسـية 

بأنـه لـم يسـمح للصحافيـني بدخـول 

املطار.

وهـذه سـابع رحلـة تجاريـة تنطلق من 

العاصمة صنعاء منـذ بدء رسيان الهدنة 

يف الثانـي من أبريـل املـايض.. والرحالت 

الست األخرى كانت بني صنعاء وعمان يف 

األردن، ونقلت غالبيتها مرىض يمنيني.

وبموجـب اتفـاق الهدنـة، كان يفـرتض 

السـماح برحلتني تجاريتني مـن صنعاء 

أسـبوعيا، لكـن خالفـات حـول مصادر 

جوازات السفر قلصت أعداد هذه الرحالت 

التـي مثلت بارقـة أمل نـادرة يف الرصاع، 

بعد حرب مدمرة.

وفيما تقـرتب الهدنة من االنتهاء، حذرت 

واشنطن من ”صعوبات“ تواجه محادثات 

حول تمديدها.

وقالت سـفرية الواليات املتحدة لدى األمم 

إن  غرينفيلـد،  تومـاس  لينـدا  املتحـدة، 

املحادثـات الرامية إىل تمديد مفعول وقف 

إطالق النار ”لم تنتـه بعد، لكن يبدو أنها 

تواجه بعض الصعوبات“.

وصـول  تعتـرب  بالدهـا  أن  إىل  وأشـارت 

قائلـة  مشـكلة،  مـأزق  إىل  املحادثـات 

”أشجع الفرقاء يف الجانبني عىل مواصلة 

تلك الجهود وإيجاد سـبيل سلمي لتوفري 

املساعدات اإلنسانية للشعب اليمني“.

وخالل فـرتة الهدنـة، تبادلـت الحكومة 

اليمنيـة والحوثيون اتهامات بخرق وقف 

اطـالق النـار، كمـا أن االتفاق لـم يطبق 

بالكامل، وخصوصا ما يتعلق برفع حصار 

الحوثيني ملدينـة تعز بجنوب غرب اليمن، 

لكنه نجـح بالفعل يف خفض مسـتويات 

العنف بشكل كبري.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أكـدت هيئة النزاهـة االتحادية، امـس األربعاء، أن ٤ 
ترليونـات دينار مقدار الـرضر بالخزينة العامة جراء 
فسـاد نافذة بيع العملة، مشـريًة إىل أنهـا حث وزارة 
املالية عىل متابعة الهيئة العامة للرضائب لتاليف تفاقم 

مشاكلها.
ووفـق بيـان الهيئـة الـذي ورد لــ «الـزوراء»، فإنها 
«كشـفت عـن وجـود فسـاٍد واضـٍح يف نافـذة بيـع 
ـة بلغ مقداره  العملة نتج عنـه رضٌر بالخزينة العامَّ
(٣,٩١٩,٢١٨,٠٩٩,٥٢١) تريليونـات دينار»، ُمشـريًة 
إىل أنَّ «فقـدان األضابـري يف دائـرة رضيبـة األعظميَّة 

كشف عن ذلك الرضر الذي لحق بالخزينة».
وأضافـت أن «دائـرة الوقايـة بالهيئـة ويف تقريٍر لها، 
أُْرِسـلَت نسـخٌة منـه إىل مكتب السـيد رئيس مجلس 
الـوزراء ولجنتـي املاليَّة والنزاهـة النيابيَّتـني ووزير 
املاليَّة ووكيـل وزير الداخليَّة لشـؤون الرشطة، قالت 
إنهـا يف إطـار ُمتابعتهـا نتائج تحليل اسـتبانة قطاع 
الرضائب الواردة يف تقريرها الشـامل الصادر يف شهر 
حزيران ٢٠٢١، قام فريـق الدائرة بزياراٍت ميدانيٍَّة إىل 
ة للرضائب وهيئة الگمارك  (مقر وفـروع الهيئة العامَّ
ل الرشكات يف  والبنـك املركـزي العراقي ودائرة ُمسـجِّ

وزارة التجارة)».
وأوضح التقرير أنَّ «املصارف األهليَّة كانت املسـتفيد 
مـن عمليَّات التحويـل يف نافذة بيع العملـة، حيث إنَّ 
غالبيـة املُستمسـكات املُقدَّمة من قبـل تلك املصارف 
رة، الفتـًة إىل مصادقة املديـر العام للهيئة  كانـت ُمزوَّ
ـة للرضائب عىل إحالة موضوع املصارف األهليَّة  العامَّ

ـق رضٍر  املُتلكئـة واملُكلفـني إىل هيئـة النزاهـة؛ لتحقُّ
بقرابـة (٤) تريليونات دينـاٍر يف الخزين نتيجة فقدان 

األضابري يف دائرة رضيبة األعظميَّة».
ودعـا إىل «توجيه فروع الهيئة لاللتزام بمبدأ الحياديَّة 
يف احتسـاب الرضائـب، واختيـار مديريـن للفـروع 
ـن لديهم خـربة يف مجال العمـل الرضيبي، وإنهاء  ممَّ
نني،  فـني واملُخمِّ ملـف النقص الحاصـل يف أعداد املُوظَّ
املحاسـبيَّةواملاليَّة  االختصاصـات  واسـتقطاب 
واالقتصاديَّـة؛ للنهـوض بمسـتوى األداء الوظيفيِّ يف 
ـة للرضائب».واقـرتح التقريـر، «تأليف  الهيئـة العامَّ
لجنٍة ُمشـرتكٍة مـن الدائرة القانونيَّـة يف وزارة املاليَّة 
ة لكلٍّ من الگمـارك والرضائب؛ لتدقيق  والهيئـة العامَّ
األسـماء التي تكون معلوماتها غـري كاملٍة يف برنامج 

ة للرضائب وإلزام قسم الحاسبة  حاسبة الهيئة العامَّ
بعدم تغذية برنامج الحاسبة بأيِّ ملٍف أو اسم مكلٍف 
أو رشكـٍة غري ُمكتملـة املعلومـات، ُمبّيناً أنَّ تشـابه 
األسـماء؛ نتيجـة قلة املعلومـات يف الحاسـبة أدَّى إىل 

بروز ظاهرة االبتزاز والرشوة يف فروع الهيئة».
ـة للگمـارك بتحديـد  وأوىص التقريـر «الهيئـة العامَّ
الفـروع الگمرگـيَّـة التي ال تدرج املعلومـات الكاملة 
للُمكلَّفني والـرشكات والرقم الرضيبي للُمسـتوردين 
والـرشكات وإحالتهـم إىل الدائرة القانونيَّـة يف وزارة 
املاليَّـة، فضالً عن تضمني الرقـم الرضيبيِّ للُمكلَّف يف 
ل أعباٍء  الترصيحة الگمرگيَّة؛ لتجنيـب املُواطنني تحمُّ

إضافيَّـٍة».
ورصـد التقريـر «عـدم نـرش ضوابط رضيبـة املهنة 

والعقار للُمكلَّفني والسـماحات القانونيَّة؛ األمر الذي 
ُيـؤدِّي إىل إيهام بعض املُكلَّفني بوجـود مبالغ رضيبٍة 
عاليـٍة ُمرتتِّبـة عليهم، ومسـاومتهم مـن قبل بعض 
نـني بتنزيـل مبلغ الرضيبـة؛ لقاء مبلـٍغ ُمحدٍَّد،  املُخمِّ
فضـًال عن عدم اإلعالن عـن الوثائـق املطلوبة إلنجاز 
املُعامالت؛ لضمان عدم تعرُّض املُواطن لالسـتغالل أو 

االبتزار».
ة للرضائب  والحظ التقريـر، «عدم قيام الهيئـة العامَّ
بالعمـل بفقرة اندثار العقار التي تكون بنسـبة (٢٪) 
سـنوياً وملُدَّة (١٠) سـنواٍت ُتحتَسـُب بعـد مرور (٥) 
سـنواٍت عىل إنشـاء العقار، وعـدم إدراج أيَّة معلومٍة 
ا يتسـبَّب بإلحاق الرضر  عن تاريخ إنشـاء العقار؛ ممَّ
نني  فني واملُخمِّ باملواطنني، فضالً عن قيام بعض املُوظَّ
بنقل أضابري املُكلَّفـني إىل منازلهم إلنجازها، والحفظ 
م لألضابري يف بعض الفروع، وانتشار  السيِّئ وغري املُنظَّ
بـني، وغيـاب دور االسـتعالمات وعنارص حماية  املُعقِّ
املنشـآت يف منعهم مـن الدخول، بل وتعـاون عنارص 

بني يف بعض الفروع». فني واملُعقِّ الحماية مع املُوظَّ
مـن الجديـر بالذكـر، أنَّ الهيئـة أوصـت يف حزيـران 
٢٠٢١ بإخضـاع عمليَّـة تعيني وتغيـري ُمديري فروع 
الرضيبة لضوابط أكثر رصامًة، واإلعالن عن الضوابط 
ـة بإنجـاز املعامـالت يف مداخـل  والتعليمـات الخاصَّ
دوائـر الرضيبة، واعتماد مبدأ النافذة الواحدة؛ لتقليل 
فـني باملُراجعني، إضافًة إىل تفعيل نظام  احتكاك املُوظَّ
الرقابة الداخليَّة، والتقليل من عمليَّة تعقيب املُعامالت 
عرب وضع التعليمات الالزمة للتعقيب واقتصارها عىل 

املُحامني؛ لتجنُّب عمليَّات االبتزاز، وفق بيان الهيئة.
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بغداد/الزوراء:

أعلنت لجنة الصحة يف مجلس النواب، امس 
األربعاء، عن تقديـم طلب لتعيني الخرجني 
مـن الكليـات الطبيـة واملعاهـد والكليات 
الصحية.وقالت رئيس لجنة الصحة النيابية 
لقاء آل ياسني يف كلمة لها خالل استضافة 
وزير الصحة وكالًة هاني العقابي والكادر 
املتقـدم بالوزارة إن «الخريجني من املعاهد 
والكليـات الطبية والصحيـة للعام ٢٠٢١، 
تخرجـوا منـذ سـنة تقريباً وحتـى اآلن لم 
يحصلـوا عـىل تعيـني، عـىل الرغـم من أن 
القانـون رقـم ٦ لسـنة ٢٠٠٠ وتعديالتـه 
نـص عـىل شـمولهم بالتعيـني املركزي».

أن «وزارة الصحـة أرسـلت يف  وأضافـت، 
١٢/ ٥ / ٢٠٢٢  وبتوقيـع وزيـر الصحـة 
هانـي العقابـي إىل األمانـة العامة ملجلس 
الـوزراء طلبـاً بتعيـني املشـمولني ضمـن 
القانون، وذلك باستثناء من قانون املوازنة 
للحاجـة املاسـة لخدماتهم يف املؤسسـات 
«الخريجـني  أن  إىل  مشـرية  الصحيـة»، 
بحاجـة اىل تعيني».وأوضحـت «إذا لـم يتم 
رفد املؤسسـات الصحية باملالكات الطبية، 
لـم يتمكـن املواطن العراقي مـن الحصول 
عىل خدمة طبية الئقة»، الفتة اىل «رضورة 
وضـع الحلول لتعيني الخريجني ومشـاكل 

وزارة الصحة من املستشفيات وغريها».

بغداد/الزوراء:
أفـاد مصـدران أمنيـان، امـس األربعاء، 
بتسجيل حالتي انتحار يف محافظتي بابل 

وبغداد إحداهما المرأة واألخرى لشاب.
وقال مصدر مـن بابل ، إن ممرضة تعمل 
ضمن مـالك دائرة صحة بابل أقدمت عىل 
االنتحـار مـن خالل شـنق نفسـها داخل 
منزلها يف منطقة الثيلة وسـط الحلة بعد 
خـالف مـع زوجهـا يف غضون ذلـك قال 

مصدر آخر بورود معلومات اىل السـيطرة 
املركزية بوجود حادث قتل ضمن منطقة 
الحميدية رشقي العاصمة.وأوضح املصدر 
أن شـخصاً اتصل بالجهات االمنية مخربا 
بقيام شقيقه يبلغ الذي بلغ ١٨ عاماً من 
العمر بإطالق نار عىل نفسـه داخل غرفة 
منزلـه ضمـن املنطقة املذكـورة اعالهما 
اسـفر عن مقتله يف الحال، مشريا إىل فتح 

تحقيق بالحادث ملعرفة مالبساته.

بغداد/الزوراء:
أعلنت لجنة التعليم النيابية، امس األربعاء، عن املوافقة عىل اسـتثناء حملة الشـهادات واألوائل 
مـن تعيينات مجلـس الخدمة االتحادي، فيما أشـار اىل الحراك لشـمولهم ضمـن قانون الدعم 
الطارئ.وقـال عضـو اللجنة محسـن املنـدالوي يف ترصيح صحفـي إن «لجنة التعليـم النيابية 
اجتمعـت يوم أمس بوزير التعليم العـايل والبحث العلمي نبيل عبد الصاحـب والكادر املتقدم يف 
الوزارة والتعليم األهيل واإلرشاف والدراسـات، وطرحت موضوع استثناء حملة الشهادات العليا 
والخريجـني االوائل من تعيينات مجلس الخدمة االتحادية».وأضاف أن «الوزير وافق مبدئياً عىل 
ذلك»، مشرياً اىل أن «اللجنة ستتعاون مع الوزير من اجل استكمال االجراءات الالزمة».وتابع، ان 
«املوضوع يحتاج اىل موافقة اللجنة املالية ووزارة املالية»، الفتاً اىل أن «لجنة التعليم سـتخاطب 

وزارة املالية بشأن ذلك، والسعي لشمولهم بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية».

بغداد/الزوراء:
ردت الرشكـة العامـة لتجـارة املـواد 
التجـارة  لـوزارة  التابعـة  الغذائيـة، 
العراقية، امس األربعاء، عىل الشائعات 
التي أفادت بعدم صالحية زيت الطعام 
املـوزع يف الحصـة التموينية، ووجود 

روائح كريهة أثناء استخدامه.
التواصل االجتماعي  وتناقلت مواقـع 
ومواطنـون، أنبـاء عن وجـود روائح 

كريهـة يف مادة زيت الطعـام املوزعة 
يف الحصص التموينية لوزارة التجارة، 
ما أثار لغطاً شعبياً وسجاالً مجتمعياً 

واسعاً.
وقالت مدير عام الرشكة، ملى هاشـم 
إن  صحفـي،  ترصيـح  يف  املوسـوي، 
واملزاعـم حيـال وجـود  «الشـائعات 
روائـح كريهة يف زيـت الطعام املوزع 
يف الحصـص التموينيـة عاريـة عـن 

أن  املوسـوي،  الصحة».وأضافـت 
«الزيت مخلوط بزهرة عباد الشـمس 
وفول الصويا، وأن رائحة السـمك هي 
بسـبب زيت الصويا، وهـي عكس ما 
يشـاع فهي مادة صالحة لالسـتهالك 

البرشي وفيها فوائد صحية».
وأكـدت أن «صالحيـة زيـت الطعام، 
مختربيـة  لفحوصـات  وخضوعـه 
وصحيـة مسـتمرة ولـم تـوزع عـىل 

مفـردة تموينيـة خـارج الصالحيات 
املختربية والصحية»، معتربة األقاويل 
واملزاعم حيال زيت الطعام «شائعات 
يقودهـا تجار، وتسـقيطا سياسـيا، 
ووزارة  املواطـن  قـوت  السـتهداف 

التجارة بشكل عام».
وأشـارت املدير العام، إىل أن «الرشكة 
العامـة لتجارة املـواد الغذائيـة تبذل 
جهـوداً كبـرية، وعـىل مدار السـاعة 

الحصـة  مفـردات  وتوفـري  لتأمـني 
للمواطنني والتي شـهدت  التموينيـة 
وإضافـة  كبـرية،  تحسـن  طفـرة 
مـواد تموينيـة غائبة منـذ  أكثر من 

عقدين».
وتساءلت املوسوي، بالقول: «إن كان 
زيت الطعام كريـه الرائحة، ملاذا يباع 
يف األسواق بسـعر ٣٠٠٠ دينار للعبوة 

الواحدة؟».

بغداد/الزوراء:
أعلن أمني بغداد، عمار موىس كاظم، 
امـس األربعـاء، املبـارشة باملرحلـة 
الثانيـة من مرشوع الحـزام االخرض 
بمدينـة بغـداد بعـد انجـاز املرحلـة 

االوىل.
ونقـل بيان لالمانة عـن كاظم قوله، 
إن «النـدوة التـي اقامتهـا الجامعـة 
التكنولوجيـة بالتعاون مـع منظمة 
اليونسـيف حول تأثري التغري املناخي 
يعـد موضوعـاً مهمـاً ويمثـل تحدياً 

كبرياً لجميع القطاعات واملؤسسـات 
الخدمية ومنها امانة بغداد».

واضاف ان «هناك مسـاهمات المانة 
بغداد يف هذا القطاع من خالل تفعيل 

مرشوع الحـزام االخـرض اضافة اىل 
املشـاريع االخرى التي تسهم بتقليل 
التأثري املناخي عىل العاصمة بغداد».

واشـار اىل ان « امانة بغـداد جادة يف 
اعـداد حلول عديدة لتقليـل التغريات 
املناخيـة وآخرها العواصـف الرتابية 
التـي اجتاحت بغـداد ومـدن العراق 
من خالل مشـاريع مهمة يف قطاعي 
النظافـة والـرصف الصحـي وكذلك 
حمـالت للزراعة والتشـجري يف عموم 

مدينة بغداد».
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بغداد/الزوراء:
أوضحـت الرشكـة العامة لتصنيـع الحبوب 
فرع دياىل، امس األربعاء، آلية تسلّم الكميات 
قة من الفالحني ورصف مستحقاتهم،  املسـوَّ

فيما توقعت الكميات املسوقة هذا العام.
وقـال مديـر الرشكـة نجـم عبـد محمـد، يف 
التسـويق  «موسـم  إن  صحفـي  ترصيـح 
يف سـايلو بعقوبـة للموسـم الحـايل بـدأ يف 
٢٠٢٢/٥/١٠، بجهـد واسـتنفار عاليني من 
قبل كـوادر الرشكة حيث يتم تسـلّم ٧٠-٧٥ 

سيارة يومياً مختلفة الحموالت».
وأضاف محمد، أن «التسلّم وإدخال السيارات 
ق ومنحه  يتم وفق آلية تبدأ من وصول املُسـوِّ
بطاقة الطابور والدخول إىل املوقع بإنسيابية 
عالية ومنظمة، ومن ثم تؤخذ عينات لغرض 
الفحص داخل املخترب املوجود يف السايلو من 
قبل لجنة التسـلّم»، مبيناً أن «اآللية تتضمن 
أيضـاً وجـود كادر معزز للرشكة من قسـم 
السـيطرة النوعية يقوم بعد الفحص بتحديد 
إن كان تسـلّم املحصـول بخصـم أو بـدون 
خصـم وحسـب الجودة».ولفـت إىل أنه «يتم 
تسلّم ما يقرب من ١٧٠٠ - ٢٠٠٠ طن يومياً 
وبسـعر ٨٥٠ ألف دينار للطن الواحد حسـب 
قرار مجلس الوزراء»، موضحاً أن «محافظة 
دياىل كانت مكتفية ذاتياً باملواسـم السابقة، 
ولكن بسـبب عدم إقـرار الخطة الزراعية إثر 
شـح املياه انخفضـت الكميات املسـوقة إىل 
سـايلو بعقوبة ومواقـع التسـلم األخرى يف 

قضاء بلدروز وخان بني سعد».
وبشـان الكميات املتوقعة بني «أن التوقعات 
األولية رجحت انتاج ما بني ١٠٧ - ١٠٨ آالف 
طـن ولكن املـؤرشات تقول إننا لـن نصل إىل 

هذا الرقـم وربما تصل الكميات إىل ٧٠ أو ٨٠ 
ألف طن فقط ألنه منذ بداية التسويق وحتى 
اليـوم، وتـم تسـلم ٢٠ ألف طن فقـط وهو 
رقم قليل قياسـاً باملوسم املايض التي وصلت 

الكميات املسوقة فيه لنا ٢٨٥ ألف طن».
وأشـار إىل أن «التسلم وحسب التوجيه يكون 
ألي كميـة تسـوق للرشكـة داخـل الخطـة 
الزراعيـة وخارجها حتى آخر حبة مسـوقة، 
ويتم تسـلم املحصول من أي مزارع تابع ألي 
شـعبة زراعية من شعب مديرية زراعة دياىل 
ولديه كتـاب يؤيد ذلـك»، مؤكـداً أن «كوادر 
الرشكة تعمل منذ السـاعة السـابعة صباحاً 
وحتـى السـابعة مسـاء وبـإرشاف مبـارش 
من محافـظ دياىل وتعاون كبـري من القوات 
األمنية من الجيش والرشطة لتسهيل وصول 
محصـول الحنطـة إىل السـايلو، حيـث كان 
التوجيه سابقاً بمنع دخول وخروج الحنطة 
يف السـيطرات وتم التوجيه بعدم منعها لهذا 
املوسـم، واالقتصار يف املنع عىل املستورد من 
قبـل التجار وحـل ضبطها تصـادر الحبوب 
وتحرز يف مخـازن الرشكة ويتم الترصف بها 

وفق قرار قضائي».
وبـني، أن «الرشكـة تتواصـل مـع الحكومة 
املحلية والرشكـة العامة لتجـارة الحبوب يف 
حال عـدم توفـر الكميـة املطلوبـة بتغطية 
حاجـة املحافظـة، حيث من املمكـن اللجوء 
إىل املناقلـة بني الفـروع يف املحافظات لتوفري 
حصـة املطاحـن البالغة ١٩ ألفـاً و٨٠٠ طن 
شـهرياً والبالـغ عددهـا ١٣ مطحنـة مـن 
ضمنهـا مطحنة ديـاىل الحكومية».وأوضح، 
أن «التجهيز يتم حسـب األعـداد املوجودة يف 
البطاقـات التموينيـة للمواطنني وفق خلطة 

معتمـدة ومعمـول بهـا وهـي ٣٠٪ حنطـة 
اسـرتالية مسـتوردة، و٤٠٪ حنطـة عراقية 
درجة أوىل بدون خصم، و٣٠٪ حنطة عراقية 
درجـة أوىل بخصـم، ويتم أخد عينـة وإجراء 
اختبار خبزها والتأكد منها ليتم بعدها تجهيز 
املطاحن»، الفتاً إىل أن «تجربة خبازة أجريت 
، يف مطحنة الحصاد وأثبتت نجاحها بنسـبة 
١٠٠٪».وفيما يخص مسـتحقات الفالحني، 
قال محمد، إنه «بعد إجراء الفحص ملحصول 
الفالحني وتسلمها وتفريغها يف املخازن يحول 
رشيط التسـلم بالكمية والنوعية عن طريق 
الحاسـبة إىل الحسـابات لـرصف الصكـوك 
باملبالـغ وتعزيـز الرصيد لهـا وفق محارض، 
ويتم تسـلم مبالغهم خالل فرتة أقصاها ١٠ 
أيام».وأكـد أنـه «ال توجد مسـتحقات بذمة 
الرشكـة للمزارعـني عن املواسـم السـابقة 
باسـتثناء مبالـغ متبقيـة لعدد قليـل منهم 
وهي فرق السـعر يف الزيادة التي أعطيت من 
الحكومة باملوسـم السـابق برفع سعر الطن 
٥٠ ألف دينار ليصبح ٦١٠ آالف بدالً من ٥٦٠ 
ألفاً للطن الواحد، والذين لم يتسـلموا الفرق، 
مبالغهـم موجودة وال يتجـاوز عددهم ١٠٪ 
وتـم تبليغهم عن طريق شـعبهم الزراعية يف 

مناطقهم ولم يحرضوا حتى اآلن».
رئيـس  املختـرب  مسـؤول  أوضـح  بـدوره، 
مهندسـني أقدم وليد علوان هالل، يف ترصيح 
صحفي، إنـه «بعد دخول السـيارة إىل مركز 
التسـويق يقوم املخترب بسحب نماذج عينات 
يتم ترميزها وإعطائها رقماً رسياً بدون ذكر 
اسم املسوق وإدخالها املخترب إلجراء الفحص 
حسب التعليمات الصادرة من قسم السيطرة 
النوعية يف بغداد، حيث يتم تقسـيم النموذج 

والبحـث عـن الشـوائب والسـونة والكرسة 
والشعري والحبوب املنخورة والحرشة الخزنية 
حيـة أو ميتة ونسـبة الزيـوان أو التفحم أو 
الرطوبـة املسـموح بها».وأوضـح هـالل أن 
«هـذه الفحوصـات تتـم عن طريـق أجهزة 
مختربيـة وعند وجود اي فقـرة من الفقرات 
الــ ١١ أعاله، ترفض الكمية املسـوقة، وإذا 
كان املحصول جيداً وحصلت االختبارات عىل 
العينة املطلوبة تمنح شـهادة مختربية ويتم 
إرسـال الحنطة إىل امليزان ومن ثم إىل املخازن 
ويوقع الكارت والبطاقة التسـويقية وترسل 

إىل الحسابات لتحرير الصكوك».
مـن جانبه، قـال أمني مخازن موقع سـايلو 
بعقوبـة محمـد رحيم، يف ترصيـح صحفي، 
إن «مخـزن الحبوب يحتوي عىل ٢٤ صومعة 
خزنية بجهتني كل جهة ١٢ صومعة، السعة 
الخزنية لـكل منها ١٢٠٠ طـن وتوجد بينها 
أعمدة نجمية بسـعة ٢٥٠ طـن، ويف الجانب 
اآلخر توجد ٦ أقسام كل منها سعته الخزنية 
٥ آالف طـن، وبذلك تكـون الطاقة اإلجمالية 

الخزنية للسايلو هي ٦٠ ألف طن».
وتابـع رحيم «نحن كمخازن نتسـلم ونخزن 
جميـع الكميات املفحوصة مـن قبل املخترب 
وحاصلة عىل شـهادة مختربية، ال سـيما أن 
املخازن لدينا عىل مسـتوى عـال من الجودة 
من حيـث األمـان والرطوبة واالسـتيعاب»، 
خاتمـاً بالقـول: «ويتـم تخزيـن محصـول 
الحنطة بكل انسـيابية ويمكننا تسلّم ٤ آالف 
طن يوميـاً، واذا امتألت املخـازن لدينا بناكر 
داخل املوقـع يتم التخزين بهـا وتفريغ أكرب 
حمولة ألي سـيارة ال يسـتغرق أكثر من ١٠ 

دقائق إىل ربع ساعة».
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اعالن

اىل الرشيك (يوسف جميل يوسف) 
اقتىض حضـورك اىل مديرية بلدية 
اصـدار  لغـرض  االرشف  النجـف 
اجازة البناء للرشيك (عمار خضري 
محمد) للقطعة املرقمة ٤/٥٦٣٨٥ 
يف النجـف حـي النـداء مقاطعة ٤ 
خـالل عرشة ايام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضورك.

جمهورية العراق                                  رقم االضبارة: ٢٠١٦/٨٨٠
وزارة العدل                                         التأريخ: ٢٠٢٢/٦/١

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

اىل/ املنفذ عليه / عبد االمري عبد الحسن مهدي

لقـد تحقَق لهذه املديريـة من خالل رشح املبلـغ القضائي 
لهـذه املديرية واشـعار ومختار حي الجامعـة أنك مجهول 
محـل االقامـة وليس لـك موطن دائـم او مؤقـت او مختار 
يمكـن اجـراء التبليـغ عليـه، واسـتناداً للمـادة (٢٧) من 
قانـون التنفيـذ تقـرر تبليغك اعالنـا بالحضـور يف مديرية 
تنفيذ النجف خالل خمسـة عرش يوما تبدأ مـن اليوم التايل 
للنرش ملبـارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك سـتبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ  الجربي 

وفق القانون :
املنفذ العدل                  
نصري حسن عبد زيد الكالبي

اوصاف املحرر:
قـرار الحكـم املرقـم ٦٤٦/ب٢٠٢١٦/٣ يف ٢٠١٦/٣/٩ عـن املبلغ 

املتبقي يف االضبارة التنفيذية املرقمة ٢٠١٦/٨٨.

اعالن
اىل الرشيـك (ضيـاء خضري جرب) 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية 
النجـف االرشف لغـرض اصـدار 
اجازة البناء للرشيك (حيدر كوثر 
حسـني عبـود) للقطعـة املرقمة 
٢/١٨٥٠٨ يف النجف حي الحوراء 
مقاطعـة ٢ خـالل عـرشة ايـام 
وبخالفه سـتتم االجـراءات دون 

حضورك. 

فقدان 
فقدت الهويـة الصادرة من 
نقابة املهندسـني العراقيني 
بإسـم ( حيدر عـيل مهدي) 
 (١٨٨٠٠٧) االنتساب  برقم 
يف ٢٠١٦/٣/٥ ، فعـىل مـن 
اىل  يعثـر عليهـا تسـليمها 

جهة االصدار.

لجنة االرايض واالستيالء                                      العدد : ٣ 
يف محافظة النجف االرشف                التاريخ: ٢٠٢٢/٦/١

اعالن 
بتاريـخ ٢٠٢٢/٦/٢٦ سـتقوم لجنـة االرايض واالسـتيالء 
االوىل يف محافظـة النجف االرشف بتثبيـت عائدية القطعة 
٢٤ مقاطعـة ٦٨/املالحـة الرشقية من ناحية العباسـية/ 
قضـاء الكوفة وفقـا لقانون االصـالح الزراعـي رقم ١١٧ 
لسنة ١٩٧٠ وتعليماتهم وعىل من لديه ادعاء بحق الترصف 
او االعرتاض الحضور يف الزمـان واملكان املحددين باالعالن 
وبخالفه سـتقوم اللجنـة بإجراءاتها اصوليـا . لذا اقتىض 

التسوية.

                                                                                 
القانوني

                                رسول شالكة جرب 
رئيس لجنة االرايض واالستيالء االوىل 
                                            يف محافظة النجف االرشف 

جمهورية العراق                           العدد: ٣٣٣٤/ش/ ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                          التاريخ : ٢٠٢٢/٦/١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل املدعى عليه / حيدر احمد نعمه
م/ تبليغ

أقامـِت املدعية (ربيعة رشـيد حميد) الدعـوى الرشعية 
املرقمـة اعاله والتي تطلب فيهـا الحكم بالوفاة وبالنظر 
ملجهوليـة محل اقامتك حسـب رشح القائـم بالتبليغ لذا 
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام 
هـذه املحكمة صباح يوم املرافعـة املوافق ٢٠٢٢/٦/١٦ 
السـاعة التاسـعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسـال 
من ينوب عنك سـوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا 

للقانون.
                           
              القايض
       حسني شبيب عايد

فقدان 
فقد الوصل الصادر من مديرية 
بلدية النجف واملرقم (٢٢٩٤٧١) 
(٩,٠٠٠,٠٠٠)تسـعة  بمبلـغ 
ماليـني دينـار عراقـي بتاريخ 
٢٠٢٢/٣/١٢ بإسـم (حسـن 
مـن  فعـىل  مهـدي)  صالـح 
يعثـر عليـه تسـليمه اىل جهة 

االصدار.

اعالن
اىل الرشيك (ضيـاء خضري جرب) اقتىض 
حضـورك اىل صندوق االسـكان الكائن 
يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
عىل قيـام رشيكك (حيدر كوثر حسـني 
عبـود) بالبنـاء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعـة املرقمة (٢/١٨٥٠٨) املقاطعة 
(٢/ حي الحوراء) حـدود بلدية النجف 
ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمسـة عـرش يوما داخل 
العراق وشـهر واحد خـارج العراق من 
تاريـخ نـرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

اعالن
اىل الرشيـك (يوسـف جميـل يوسـف) 
اقتىض حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك (عمار خضري 
محمـد) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعـة املرقمة (٣/٥٦٣٨٥) املقاطعة 
(٤/ النداء) حدود بلدية النجف ولغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق 
وشـهر واحد خـارج العراق مـن تاريخ 
نرش االعالن وبعكسـه سـوف يسـقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال.

اعالن
اىل الرشيـك (رضيـة صـادق صالـح طالب 
وزهري نجم عبد الرضا عبد) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقـة عىل قيام رشيكك 
(امنة عبد الزهره رايض) بالبناء عىل حصته 
املرقمـة (٣/٢٩٤٩)  القطعـة  املشـاعة يف 
املقاطعـة (٤/ حي الجامعـة) حدود بلدية 
النجـف ولغرض تسـليفه قرض االسـكان 
وخـالل مـدة اقصاها خمسـة عـرش يوما 
داخل العراق وشهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال.

اعالن
اىل الرشيـك (حيـدر نومـاس يوسـف) 
اقتىض حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقـة عـىل قيـام رشيـكك (ارساء 
اسـماعيل جاسـب) بالبناء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة (٣/٤١٨٤٦) 
املقاطعة (٤/ حـي الوفاء) حدود بلدية 
النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

اعالن
كـزار  (رحيـم  الرشيـك  اىل 
اقتـىض  عبـد)  جرجيـس 
حضـورك اىل مديريـة بلدية 
النجف االرشف لغرض اصدار 
اجـازة البناء للرشيك (نجاح 
لطيف خضـري عيل) للقطعة 
املرقمة ١٠٢٩٥٤/٣ يف النجف 

حي العدالة مقاطعة ٤. 



بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لـألوراق املالية، امس 

االربعاء، منخفضا بنسبة (٠٫٣٠٪).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليوم 
امـس كما ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولـة (٩٣٦٫٥٨١٫٠٦٤) 
سهما، بينما بلغت قيمة االسهم (١٫٣٨٣٫٢٧٢٫٦٢٥) دينارا. 
واغلق مؤرش االسعار ISX ٦٠ يف جلسة امس عىل (٥٧١٫٩٩) 
نقطـة منخفضـا بنسـبة (٠٫٣٠٪) عـن اغالقه يف الجلسـة 

السابقة البالغ (٥٧٣٫٦٩) نقطة.
وتم تداول اسهم (٣٧) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة 
يف السـوق، واصبح عـدد الرشكات املوقوفة بقـرار من هيئة 
االوراق املاليـة لعدم التزامها بتعليمـات االفصاح املايل (١٤) 

رشكة.
وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف 
السوق (١٢٥) مليون سـهم بقيمة بلغت (٢٩) مليون دينار 

من خالل تنفيذ (١٦) صفقة عىل اسهم ثالث رشكات.
بينما بلغ عدد األسـهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني 
يف السوق (٨٦) مليون سهم بقيمة بلغت (١٨٥) ماليني دينار 

من خالل تنفيذ (٧٣) صفقة عىل اسهم ست رشكات.
يذكـر ان سـوق العراق لـألوراق املاليـة قد اسـتخدم انظمة 
التداول االلكرتوني وااليداع املركزي منذ عام ٢٠٠٩، ويسـعى 
إلطالق نظـام التداول عـرب االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم 
خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد اىل الخميس، ومدرج 
فيه ١٠٥ رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف 
واالتصـاالت والصناعة والزراعة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار الذهـب «االجنبـي والعراقي» يف األسـواق املحليـة، امس 

األربعاء.
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 ٣٧٨ الف دينار، وسـعر الرشاء ٣٧٤ الفاً، فيما كانت اسعار 

البيع ليوم الثالثاء ٣٨١ الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقـال الواحد عيـار ٢١ من الذهب العراقي سـجل 

انخفاضا أيضاً عند ٣٣٨ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٣٤ 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:
حملـت لجنـة الزراعـة النيابيـة حكومـة ترصيـف األعمال 
مسؤولية تعطيل املصانع وغياب الدعم الالزم ملوسم الزراعة 
الحايل، فيما اعتـربت تصدير املحاصيـل الزراعية إىل الخارج 

حرب اقتصادية داخلية.
وقـال عضـو اللجنـة، رفيـق الصالحـي، يف حديـث ص: إن 
”اإلنتاج املحيل يف البالد يحتاج إىل دعم مادي قوي للسـيطرة 
عىل األزمـة الغذائية الحالية عن طريق رفع أسـعار الحنطة 
والشعري وكل املحاصيل املحلية األخرى ملحاولة تقديم الدعم 

الحقيقي لها“.
وأضـاف أن ”كل املصانـع اليوم معطلة بسـبب عدم اهتمام 

الحكومة بالوزارات، ومشـكلة العراق هـي تلكؤ الوزارات يف 
عملهـا“، مبينـا أن ”هناك وفرة يف امليـاه الجوفية ويجب أن 

يتم استثمارها بالشكل الصحيح يف مجال الزراعة“.
وأوضح عضو لجنة الزراعة النيابية أن ”فتح االسترياد للمواد 
الزراعيـة مقصود رغم وفـرة املحاصيل الزراعيـة املحلية“، 
معتربا ”رشاء املحاصيل من داخل البلد وتصديرها إىل الخارج 

حرب اقتصادية داخلية“.
وتابـع قوله: ”الفـالح العراقي ومع توفر الظـروف الزراعية 
املمكنـة لديه القـدرة أن يغطي األسـواق باملحاصيل ويصدر 
الفائض“، مشـددا عىل ”رضورة وجود رقابة حقيقية لدعم 
اإلنتـاج املحيل وتقديم انسـب الطرق لحل األزمـات الغذائية 

داخل البالد“.
وبـني الصالحـي أن ”املواسـم الزراعية والخطـط الصيفية 
والشـتوية لـم تدعم من قبـل الحكومات املتعاقبة والسـيما 
حكومـة ترصيـف االعمـال التـي اهملـت املوسـم الزراعي 
الحـايل“، مطالبـا بـ“الحفاظ عىل الوفـرة الزراعية الداخلية 

وعدم التصدير إىل الخارج“.
وكانـت النائبـة عن كتلـة الصادقون النيابية، ناسـك مهدي 
الزنكي، قد أكدت، يف وقت سابق، أن استمرار إهمال الحكومة 
للزراعـة وغيـاب الـرؤى املسـتقبلية الواضحـة وعدم وضع 
الخطط االسـرتاتيجية كلها عوامل أصابـت القطاع الزراعي 

بالشلل.

بغداد/ الزوراء:
نفت اللجنـة املالية يف مجلس النواب 
األنبـاء  األربعـاء،  امـس  العراقـي، 
التـي أشـارت إىل إعـداد سـلّم جديد 
لرواتـب املوظفـني، واعتربتها مجرد 

شائعات.
وقـال عضـو اللجنـة، جمـال أحمد 
كوجر، يف ترصيح صحفي: إن ”إعداد 
سـلم جديد للرواتب مـن صالحيات 
الحكومة وهي الجهة املعنية بإعداده 

وإرساله اىل الربملان“.
وأضاف كوجر أن ”الحكومة الحالية 
ال تملك صالحية إرسـال مرشوع أي 
قانـون إىل الربملان يف الوقـت الحايل، 
باعتبارهـا حكومة ترصيـف أعمال 

بناًء عىل قرار املحكمة االتحادية“.
وأكـد عضو اللجنـة املاليـة النيابية 
عدم وجود أي مرشوع أو مناقشة يف 
أروقة الربملان أو داخل اللجنة، مبيناً 
أن ”مجلس الخدمـة االتحادي الذي 
صـوت عليه عام 2021 وبعد اكتمال 
سـيقوم  وتخصيصاتـه،  مالكاتـه 
بإحصـاء موظفـي الدولـة لتحديـد 

الناقـص والفائـض مـن املوظفـني 
وإعداد سـلم رواتب جديـد، ملعالجة 
الفروق والتفـاوت الكبري بني رواتب 

موظفي الوزارات“.

وأشار كوجر إىل وجود ”تفاوت كبري 
بني رواتب موظفي الوزارات وخاصة 
الكهرباء والنفـط مقارنة بموظفي 

الوزارات االخرى“.

لرئيـس  الفنـي  املستشـار  وكان 
الـوزراء، هيثم الجبـوري، قد أكد، يف 
 2022 نيسـان املـايض، أن موازنـة 
منجزة من قبل وزارة املالية، مشـرياً 

اىل أن الضغـوط السياسـية عطلـت 
اقرار سـلم الرواتب الجديد.

وقال الجبوري خالل برنامج تلفازي 
سـابقا، إن ”سـلم الرواتب وصل اىل 
مرحلة التصويت ولكنه لم يقر بسبب 
الضغـوط السياسـية“. واوضـح أن 
”موازنة 2022 منجزة من قبل وزارة 
املالية وأن قانون االمن الغذائي ليس 

بديالً عن املوازنة“.
”الفائـض  أن  اىل  الجبـوري  ولفـت 
املتحقق من زيادة أسعار النفط يبلغ 
25 ترليون دينار“، داعياً املوظفني اىل 
”الضغط عـىل الربملان لتمرير قانون 

الخدمة املدنية“.
وتابـع أن ”العراق ليـس لديه خزين 
غذائي ملدة شهرين أو شهر“، موضحا 
أن ”أسـعار املواد الغذائية تضاعفت 

3 مرات قبل شهر رمضان“. 
وتناقلـت مواقـع إخباريـة ومواقع 
تواصـل اجتماعـي تصاريـح نيابية 
أفـادت بإعـداد سـلم جديـد لرواتب 
املوظفني يف العراق، من شأنه معالجة 

التفـاوت والفـروق بـني املوظفـني.

بغداد/ متابعة الزوراء:
 Kpler كشفت إحدى الرشكات العاملية
، املعنيـة برصـد تدفقـات النفـط من 
املنتجـني اىل املسـتهلكني، عـن ان 15 
باملئـة من صـادرات العـراق النفطية 

نقلت إىل أوروبا يف العام 2021.
وقالت الرشكة يف تقريـر اطلعت عليه 
”الـزوراء“: إن ”دول أوروبـا تلقت 15 
باملئـة من صادرات العـراق من النفط 
الخـام يف العـام 2021، وبمـا يعـادل 
439 ألـف برميل يف اليـوم“، مبينة ان 
”هذه الصـادرات تقلصت قليال يف ايار 
من العام الحـايل إىل 390 الف برميل يف 

اليوم“ .
وأظهـرت بيانـات ”كبلـر“ أن ”آسـيا 
حصلت عىل نصيب األسد من صادرات 
الخـام العراقـي يف 2021 أو 76 باملئة 
من اإلجمـايل او ما يعادل أكثر مليوني 

و200 الف برميل“.
وقال مدير عام رشكة تسـويق النفط 
اليارسي،  العراقيـة ”سـومو“، عـالء 
خالل اسـتضافته من قبل لجنة النفط 

والغـاز الربملانية، الثالثـاء: إن ”رشكة 
تسـويق النفـط الحكوميـة العراقيـة 
تواصلـت مع تجار فرنسـيني بشـأن 
إمكانية إمداد أوروبا بالخام، يف الوقت 
الذي يسـعى فيه االتحـاد األوروبي إىل 
تنفيـذ حظـر عـىل الـواردات البحرية 

الروسية“.
واضـاف ان ”العـراق ملتـزم بقرارات 
رشكتـه  اهتمـام  مؤكـدا  أوبـك“، 
النفطية  الهندية  بالرشكات الحكومية 
والصينيـة ألنهـا تتعامل بعقـد طويل 
األمـد وال يمكـن للرشكـة ان تخـرس 
”الجهـات  أن  اىل  مشـريا  عمالئهـا“، 
املسـتهدفة للنفط الخـام العراقي هي 
مصـايف النفـط، ملعالجة خامـه، األمر 
الذي سـيتيح لثاني أكـرب منتج يف أوبك 
فرصة لالسـتفادة من بحث أوروبا عن 

إمدادات بديلة من روسيا“.
ومـن املتوقـع أن يـؤدي الحظـر الذي 
فرضه االتحـاد األوروبي عـىل واردات 
النفط الروسـية املنقولة بحـراً، والذي 
أُعلن عنه يف أواخـر 30 مايو، إىل إعادة 

تشـكيل تدفقات الطاقـة العاملية التي 
تعطلت بالفعل بسـبب الغـزو الرويس 

ألوكرانيا.
قـد  ”سـومو“  يف  مسـؤولون  وكان 

تحدثوا يف وقت سـابق أن العراق يعتزم 
إعـادة توجيه تدفقات الخام من آسـيا 

إىل أوروبا.
وقال تجار إن: صنفي البرصة املتوسطة 

والبـرصة الثقيلة العراقيتني تشـهدان 
طلبا قويا يف أوروبا بعد نزوحها يف آسيا 
بسـبب جبال األورال الروسية التي لها 

خصائص مماثلة.
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بغداد/ الزوراء:
كشـف نائب رئيـس لجنة النفـط والغـاز الربملانية، عيل املشـكور، امس 
األربعـاء، عن هـدر العراق ثالثـة مليارات دوالر سـنوياً، من حـرق الغاز 

املصاحب يف حقوله، مؤكداً فتح تحقيق بتلكؤ مرشوع غاز البرصة.
وقال املشـكور يف حوار اطلعت عليه «الـزوراء»: إن ”العراق يخرس نحو ٣ 
مليارات دوالر سـنوياً من حرق الغاز املصاحب يف حقوله“، مشـرياً إىل أن 
”اللجنة بدأت التحرك عىل رشكة غاز البرصة بعد تلكؤها بهذا املرشوع“.

وأضـاف أن ”أول زيـارة للجنـة كانت للرشكـة“، مبيناً أن ”غـاز البرصة 
مؤسسـة مـن ثالثـة أطـراف؛ ٥١ باملئـة للجانـب العراقـي، ويمثله غاز 
الجنوب، و ٤٤ باملئة لرشكة شـل، و٥ باملئة لرشكة ميتسوبييش، وكل من 

هذه الرشكات يؤدي الدور املطلوب منه يف هذه الرشكة“.
وأوضـح املشـكور أن ”أصل العقد هو تطوير غـاز الجنوب“، موضحاً أنه 
”تفاجأ بعـدم وجود تفعيل وحراك صحيح بهـذه الجوانب، وأن املرشوع 
ال يـزال متلكئـا ونسـبة إنجازه قليلـة، واللجنة ماضيـة بمعرفة من هو 
املتسـبب بهذا التلكؤ“، مشريا اىل أن ”اللجنة سـتويل ملف التلوث الخاص 

بهذا املرشوع اهتماماً كبرياً، وستقدم مقرتحات إلصدار قانون بها“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع سـعر خـام البرصة الثقيل، امـس األربعاء، إىل أكثـر من ٣ دوالرات 

ليتجاوز ١١٣ دوالرا للربميل الواحد.
وارتفع خام البرصة الثقيل املصدر إىل آسـيا ٣٫٣٥ دوالرات وبنسـبة تغيري 

بلغت ٣٫٠٥٪ ليصل اىل ١١٣٫٠٧ دوالرا للربميل الواحد.
وارتفعـت جميـع أسـعار خامـات منظمـة أوبـك حيـث بلغ سـعر خام 
مربـان اإلماراتي ١١٨٫٤٣ دوالراً بارتفـاع ٢٫٦٠ دوالر، وبلغ الخام العربي 
السـعودي ١١٩٫٨٤ دوالراً بارتفاع بلغ ٣٫٥٢ دوالرات، يف حني سجل مزيج 
ايـران الثقيل الذي ١١٥٫٠٠ دوالراً بارتفاع ١٫١٢ دوالر، فيما سـجل مزيج 
سهران الجزائري ١٢٤٫٧٥ دوالرا بارتفاع بلغ ١٫٢٤ دوالر، وبلغ خام بوني 
النيجريي ١٢٤٫٧٢ دوالرا بارتفاع بلغ ١٫١٠ دوالر، فيما بلغ خام جرياسول 

االنغويل ١٢٠٫٩٢٨٤ دوالراً بارتفاع ١٫٣٠ دوالر».
وارتفعت أسـعار النفط، امس األربعاء، بعـد اتفاق قادة االتحاد األوروبي 
عـىل قطـع ٩٠٪ من واردات النفط من روسـيا بحلول نهايـة عام ٢٠٢٢، 
وأنهـت الصني أكرب مسـتهلك للنفط يف العالم إغالقها بسـبب كوفيد -١٩ 

يف شنغهاي.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار رصف الـدوالر األمريكـي مقابـل الدينار العراقـي، امس 

االربعاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصدر إن بورصـة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سـجلت صباح 
امـس ١٤٨١٥٠ دينـارا عراقيـا مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، وسـجلت اسـعار 
الدوالر صباح الثالثاء يف البورصة الرئيسـية يف بغـداد ١٤٨٫٤٠٠ دينار عراقي 

مقابل ١٠٠ دوالر.
وأشـار إىل أن اسـعار البيـع والرشاء انخفضـت يف محال الصريفة باألسـواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٨٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر 
امريكـي، بينما بلغت أسـعار الـرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار عراقي لـكل ١٠٠ دوالر 

امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسـعار الـدوالر انخفاضا 
ايضا، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٢٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر 

الرشاء ١٤٨٠٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
حـذر الخبري االقتصادي، احسـان الكناني، من سـيطرة تركيـا والخليج عىل 
مشاريع اعمار وبنى تحتية يف املناطق املحررة، الفتا اىل ان الكثري من املشاريع 
تبقـى عىل الورق فقط والغاية منها االسـتحواذ عىل املـال كثمن لدعم بعض 

األطراف سياسياً.
وقـال الكناني يف ترصيـح صحفي: ان ”املناطـق املحررة مازالـت تعاني من 
الدمار وتحتاج اىل حملة اعمار كبرية، حيث دخلت تركيا واالمارات عىل الخط 
لدعم األحزاب التي تسيطر عىل هذه املناطق من اجل االستحواذ عىل مشاريع 
االعمار والبنى التحتية فيها“.وأضاف ان ”العراق بإمكانه استغالل االتفاقية 
مع الصـني إلدخال رشكاتها واعمار جميع املناطـق املدمرة من دون دفع أي 

دوالر، وبالتايل االبتعاد عن الفساد وضمان جودة ورسعة انجاز العمل“.
وبني ان ”االسـتحواذ عىل مشـاريع املناطق املحررة من تركيا واالمارات يعني 
الحصـول عىل مبالغ كبـرية بالتعاون مع األحزاب املتحالفـة معهما، وبالتايل 
تحقيق الفائدة املتبادلة، حيث تحصل األحزاب املدعومة من هذين البلدين عىل 

جزء من مبالغ املشاريع املمنوحة للرشكات الرتكية واالماراتية“.
ولفـت الكنانـي اىل ان ”ماحققه العراق مـن ارتفاع أسـعار النفط قد يذهب 
للصفقـات املشـبوهة لبعض األحـزاب املتحالفة مع الدولتـني، حيث ان دعم 
انقرة وأبو ظبي لبعض األطراف لم يكن باملجان، وانما هناك مشاريع عمالقة 

ستحصالن عليها كثمن لهذا الدعم“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت املبيعات النقدية من الدوالر يف مزاد البنك املركزي، امس األربعاء.

وذكـر مصدر أن «البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
األمريكي، ٢٠٣ ماليني و٩٠٠ ألف دوالر أمريكي غطاها البنك بسعر رصف 
أساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.واضاف ان عملية الرشاء النقدي للدوالر 
مـن قبـل املصارف زادت لتصـل اىل ٥١ مليونـا و٦٠٠٠ الـف، فيما ذهبت 
البقيـة البالغـة ١٥٢ مليونا و٣٠٠ الـف دوالر لتعزيز األرصـدة يف الخارج 
عىل شـكل حواالت واعتمادات.وأشـار املصدرإىل ان ٣٢ مرصفا قام بتلبية 
طلبـات تعزيز االرصـدة يف الخارج، و١٩ مرصفاً لتلبيـة الطلبات النقدية، 

إضافة اىل ٢٢٥ رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
أعلــَن مصنـع بغداد للتبوغ والسـكائر التابع إىل الرشكـة العامة للمنتوجات 
الغذائيـة إحـدى رشكات وزارة الصناعة واملعـادن، امس األربعـاء، عن إنتاج 
مادة املعسـل بنكهات ُمتعددة وبنوعية وجودة عالية حسب ُمتطلبات السوق 
واملُسـتهلـك .وقال ُمدير املصنع املُهندس، طالـب خلـف شـذر، يف بيان تلقته 
«الـزوراء»: إن “ املصنع شـهد تطـوراً كبـرياً يف خطوطه ومكائنـه اإلنتاجية 
وتنوعاً ملموساً يف ُمنتجاته بعَد استثماره من رشكة ( DS ) التشيكية“، الفتاً 
إىل أنَّ ”املصنع يقوم حالياً بإنتاج أنواع ُمختلفة من مادة املعسـل وبعدد ( ٣٣ 
) نكهـة بماركة ( مزايـا ) وبُمعدل إنتـاج يبُلغ ( ٥٠ ) كارتونا يف اليوم الواحد 
وبتوليفة خاصة به مع الحفاظ عىل رصانة املُنتج وبما ُيواكب السوق املحلية 
وُيلبي ُمتطلبات وأذواق املُسـتهلكني“.وأضاف شذر ان ”هذِه األنواع بجودتها 
العاليـة وُمطابقتهـا للُمواصفـات كونها تخضـع للفحوصـات يف ُكّل مراحل 
اإلنتـاج إضافـة إىل فحوصـات الجهاز املركـزي للتقييس والسـيطرة النوعية 
وبأسـعار ُمناسبة قياسـاً بُمواصفاتها ونوعيتها“. مشـريا اىل أنَّ ”املصنع يف 
تطور ُمسـتمر ويمتلـك ُبنى تحتيـة ُمتكاملـة وجاهزة إلسـتحداث وإضافة 
خطوط جديدة للُمسـتقبل كما أنُه يسـعى لتوسيع نشـاطه وتطوير وتنويع 
ُمنتجاتـه وفقاً الحتياجات وُمتطلبات الســوق ”.وأكـَد أنَّ ”مصنع بغداد من 
املصانع املُتطـورة حيث يحتوي عىل خطوط ومكائن إنتاجية إيطالية املنشـأ 
وأنَّ اإلنتاج عراقي ١٠٠٪ مع اسـتخدام مواد أولية من مناشـئ عاملية رصينة 

ُمطابقة للُمواصفة العراقية املُعتمـدة“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
قررت لجنة االنضباط باالتحاد العراقي لكرة القدم حرمان جماهري القاسم من مرافقة 
فريقهـا يف مباراتني عىل أرضه املفرتضـة، نتيجة لحالة التجاوزات التي رافقت مباراتهم 
ضد الكهرباء يف الدوري املمتاز.وقالت لجنة االنضباط يف بيان: إنها ناقشت تقرير املرشف 
ومقطع فيديو ملباراة فريقي القاسم والكهرباء ضمن الدوري املمتاز «وبعد االطالع تمت 
مالحظـة وجود حالة تجاوز من قبل جمهور القاسـم ونزوله إىل ميـدان اللعب وإحداث 
مشاكل داخل امللعب».وأضاف البيان «وعليه قررت اللجنة معاقبة جمهور نادي القاسم 

بالحرمان من مرافقة فريقه يف مباراتني عىل أرضه املفرتضة يف ملعب الكفل».
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طهران/ جمعة الثامر
سـجَل منتخبنـا النسـوي لكـرِة 
الصـاالت فـوزاً كبرياً عـىل فريِق 
بنتيجة  اإليراني  أكاديمية بوتـان 
(0-11) يف أوىل مبارياته التجريبّية 
يف معسـكره التدريبـّي املقـام يف 
العاصمـِة اإليرانية طهران ضمن 
اسـتعداداته لبطولـِة كأس غرب 
آسـيا، يف املبـاراِة التـي أقيمت يف 
القاعِة الرياضّية الخاصة باتحاِد 
كرة القدم اإليراني، وأرشكت فيها  
املدربـة اإليرانيـة شـاهناز ياري 
جميـع الالعبات عىل مـداِر وقت 
املباراة مـن أجل التعرف عن كثٍب 
ملا وصلت له الالعبات من مستوى 
فني وبدني، ومدى االستفادة من 

وحدات املعسكر التدريبي.
واضحـاً  تفوقـاً  اللقـاء  وشـهَد 

لالعبـات منتخبنا تـوَج بغلٍة من 
األهـداف تنـاوَب عـىل تسـجيلها 
شـوخان نور الدين بثالثة أهداف 
وبهره دارا بهدفني وطيبة سـليم 
بهدفـني أيضـاً وهـدف لـكل من 
ناديـة فاضـل وغفـران صديـق 

وسمرية رؤوف وديرين محمد.
املدربـُة  عـربت  اللقـاء،  وعقـب 
ارتياحهـا  عـن  يـاري  شـاهناز 
ملـا قدمتـه الالعبات خـالل وقِت 
املبـاراة، مشـريًة إىل إن النتيجـة 
الكبـرية ال تهمها بقـدر ما يهمنا 
نجاح الالعبات يف تطبيِق املفرداِت 

التدريبّية يف املباراة.
هـذا وسـيالقي منتخبنا يـوم غٍد 
التجريبيـة  مباراتـه  يف  الجمعـة 
الثانية فريق استقالل ساري أحد 

أندية املقدمة.
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بغداد/ متابعة الزوراء
تنطلق، اليوم الخميس، مباريات الجولة 
الرابعـة والثالثـني من الـدوري املمتاز 
لكرة القدم، حيث تقام خمس مباريات 
منهـا ثـالث خـارج مالعـب العاصمة 
بغـداد، فيمـا تسـتمر بقيـة املباريات 

يومي الجمعة والسبت املقبلني.
سـتجمع  الجولـة  افتتـاح  مواجهـة 
القاسـم مع ضيفه أربيل والتي ستقام 
يف ملعب الكفـل األوملبـي بمدينة بابل، 
ويحـاول فيها أصحـاب األرض تحقيق 
االنتصـار واالبتعاد عـن مراكز الخطر، 
فيما يسـعى أربيل للعودة بنقاط الفوز 

وضمان البقاء يف املناطق الدافئة.
ويعـود سـامراء الـذي هبـط رسـميا 
الدرجـة  دوري  إىل  مبكـر  وبشـكل 
األوىل، لخـوض مبارياتـه يف ملعبه بعد 
اكتمـال مـدة عقوبـة الحرمـان التـي 
طالـت جماهـريه ألسـباب انضباطية، 
مواجهـة  يف  الكهربـاء  ويسـتضيف 
صعبة، نظرا للمسـتويات املتميزة التي 
يقدمـا الربتقايل بقيادة مدربه الشـاب 

لؤي صالح.
ويحل نفط ميسـان ضيفا عىل وصيف 
صعبـة  مبـاراة  يف  الطلبـة،  الرتتيـب 
للضيوف الذين يحاولون تصحيح املسار 
بعـد سلسـلة مـن النتائـج املتواضعة، 
فيما يرفع الطلبة شـعار الفوز لتعزيز 

موقعه واالستمرار يف عروضه القوية.
ويتطلع املينـاء إىل مباغتة حامل اللقب 
الرشطة بتحقيق االنتصار الثاني تواليا، 
وكسب أهم 3 نقاط له يف املوسم الحايل 
رغـم صعوبـة املواجهـة أمـام البطـل 
الذي يسـعى للتعويض بعد خسـارتني 
متتاليتني إثر غياب الحافز لدى نجومه 

بعد حسم اللقب مبكرا.
ويسـتضيف الـزوراء منافسـه أمانـة 
يف  الـدويل،  الشـعب  ملعـب  يف  بغـداد 
مواجهـة يحـاول فيها تعويـض إهدار 
النقـاط يف الجوالت املاضيـة، وتحقيق 
االنتصـار للعودة للمنافسـة والوصول 
للمربـع الذهبي، بينما سـتكون مهمة 
أبناء املدرب عصـام حمد صعبة يف ظل 
الرتاجـع األخـري بالنتائـج وامتالكهـم 

بصيصا من األمل لتعديل املسار.
وتستكمل املباريات يوم غد الجمعة، إذ 
تقـام مباراتني، تجمـع األوىل الصناعة 
مع ضيفه نفط البـرصة يف مباراة ذات 
حسابات متكافئة وطموحات مشرتكة 
لنيـل الفـوز والتقـدم إىل األمـام، فيما 
يسـتضيف ملعب الشـعب الـدويل قمة 
مباريـات الجولـة بـني القـوة الجوية 
وزاخو، ويحاول فيها الصقور تعويض 
خسـارتهم يف الجولة املاضيـة والبقاء 
يف املربـع الذهبـي، بينمـا يمتلك تالميذ 
املدرب السـوري فراس الخطيب فرصة 

كبـرية لنيـل العالمـة الكاملـة بسـبب 
الظـروف اإلداريـة املعقدة التـي تواجه 

مستضيفه.
ويحل الكرخ ضيفا ثقيال عىل النجف يف 
مبـاراة تم تعديل موعدهـا من الجمعة 
إىل السـبت لتزامن موعدها السابق مع 

مناسـبة دينية، ويلعب يف ملعب النجف 
الدويل أيضا نفط الوسـط مع النفط يف 
مواجهـة مهمـة للطرفني يبحـث فيها 
األول عن تقليص الفارق مع الوصيف، 
بينما يسـعى أبناء املدرب باسـم قاسم 

لالقرتاب من مراكز املقدمة.

الديوانيـة  بلقـاء  الجولـة  وتختتـم 
مـع نـوروز يف ملعـب األول يف مبـاراة 
الحسابات املختلفة، إذ يبحث األول عن 
الهروب من الهبوط، فيما يتطلع القادم 
مـن الشـمال ملواصلة عروضـه املبهرة 

واالقرتاب من املربع الذهبي.

بغداد/ الزوراء
زاَر النائُب الثاني لرئيِس االتحاِد العراقّي لكرِة القدم، 
يونس محمـود، برفقة ُعضـو االتحاد رحيـم لفتة، 
تدريبات منتخب الناشـئني، وقّدما املساندَة عىل بذِل 
كل ما بوسـعهم يف البطـوالِت املقبلـة، خصوصاً أن 
االتحـاد وضمن منهاجه يصـب اهتمامُه بمنتخباِت 
الفئـات العمرّية كونهـا النواة الحقيقيـة للمنتخِب 

الوطني.
وقـاَل محمـود إن االتحاد ينظر لكم بأنكـم القاعدُة 

الحقيقيـُة للمنتخبـاِت الوطنّيـة، ونسـعى لتوفـرِي 
جميع سـبل النجـاح، تنتظركم بطولُة غرب آسـيا، 
يسـبقها معسكٌر تدريبّي يف تركيا، وال تهمنا النتائج 
بقدر مـا يهمنا أن يظهـر منتخبنا بالشـكِل الالئِق، 
ويكسـُب احرتاَم املنافسـني، وثقتنا بجهازكم الفني 

وبكم كبريٌة لتحقيِق نتائج طيبة.
من جهتـه، أوضَح ُعضـو اتحاد الكـرة، رحيم لفتة 
إن االتحـاد سـاٍع لدعمكم بما يمكـن أن يقدمُه لكم 
وننتظـر منكم تقديَم املسـتوى الفنـي الجيد لتثبتوا 

للجميـع أنكم الجيـُل املقبل الذي سـيدافُع عن ألوان 
املنتخباِت الوطنية. 

وأشـاَر إىل إن فـرق الفئـات العمريـة محـُط احرتام 
واهتمـاٍم كبـري، باملقابـل فأنتـم مطالبـون بإقناِع 
يف  بقـوٍة  املنافسـِة  عـىل  قـادرون  أنكـم  االتحـاد 
االسـتحقاقاِت املقبلـة، السـيما بطولة غرب آسـيا 
الشـهر املقبل وبطولة العرب يف الجزائر يف شـهر آب 
املقبل والتصفيات اآلسـيوّية يف شـهر ترشين الثاني 

املقبل. 

من جانبه، رحَب ُمرشف املنتخب ُعضو اإلتحاد، خلف 
جـالل، بزيارِة يونس محمـود ورحيم لفتة، موضحاً 
إن تواجد الطرفـني يمثُل دعماً معنويـاً لالعبني قبل 

خوِض منافسات بطولة غرب آسيا يف األردن.
وأوضَح إن املنتخب سيدخل معسكراً تدريبياً يف تركيا 
يسـتمُر ملدة عـرشة أيـاٍم، ويتضمن ثـالث مبارياٍت 
تجريبيٍة عىل مستوى عاٍل، نتمنى أن يكون املعسكُر 
نقطَة انطالقة مثالّية قبل التوجِه إىل األردن وخوض 

منافسات بطولة غرب آسيا.
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بغداد/ متابعة الزوراء
فـرض التعادل 1-1 نفسـه عـىل لقاء 
منتخبنا االوملبي وشقيقه االردني الذي 
أقيم مسـاء امس األربعـاء عىل امللعب 
املركـزي يف مدينـة كاريش االوزبكيـة 
ضمن املجموعة الثانية لنهائيات كآس 

آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم.
وتقدم األردن بهدف السـبق يف الدقيقة 
56 عرب رأسـية محمد أبو رزق، قبل أن 
يحرز املنتخب االوملبي هدف التعادل يف 
الدقيقـة 69 عن طريـق وكاع رمضان 
ليبدأ كل منتخب املنافسـات بنقطة يف 

رصيده.
اندفع منتخـب األردن مبكـرا للمواقع 
الهجومية أمال يف تسـجيل هدف مبكر 
يعـزز مـن حظوظـه يف حسـم نقـاط 

املباراة.
وفرض األردن سـيطرته عـىل منطقة 
العمليـات معوال عىل إبراهيم سـعادة 
وصياحني والشـناينة وعمر هاني مما 
فـرض عىل املنتخـب االوملبـي الرتاجع 
بكثافـة  الدفاعيـة  مواقعـه  وتأمـني 

عددية.
السـبق  يأتـي بهـدف  أن  األردن  وكاد 
مبكرا بعد هجمة منسـقة اخرتق عىل 
أثرها أبو طه من الجهة اليرسى وسدد 

كرة قوية مرت من فوق املرمى.
وبدأ منتخبنـا االوملبي مع ميض الوقت 
يتحرر للمواقع الهجومية، معتمدا عىل 
مؤمن وحسـن عبـد الكريـم ومنتظر 
محمـد حيـث كانـت مهمتهـم نقـل 
املهاجمـني  باتجـاه  الكـرات برسعـة 

هريان ووكاع.
وتألـق حارس مرمـى املنتخب االوملبي 
حسـن أحمـد عندما تصدى لتسـديدة 

أمني الشناينة.
وواصل منتخـب األردن إهدار الفرص، 
حيث سـدد إبراهيم سـعادة كرة قوية 
من خارج منطقة الجزاء، رّدها حارس 
االوملبـي حسـن أحمـد أمـام املتحفـز 
محمد أبو رزق  فأطاح بها األخري فوق 

املرمى.

وعىل عكس املجريـات حصل منتخبنا 
االوملبـي عـىل رضبة جـزاء، لكن حكم 
املباراة تراجـع عن القرار بعـد العودة 
لتقنية الفار، لوجود خطأ سبق الحالة 

عىل أحد العبي أسود الرافدين.
ومع مطلع الشوط الثاني، أنذر منتخب 
األردن مرمـى االوملبـي بكـرة خطـرة 
من خالل تسـديدة قويـة أطلقها خالد 

صياحني مرت بجوار القائم األيرس.
ويف الدقيقـة 56 تـوج األردن أفضليته 
بهدف السـبق من رضبة ركنية وجدت 

محمد أبو زريق الذي دكها برأسـه عىل 
يسار حسن أحمد.

واسـتفز الهدف منتخبنا االوملبي الذي 
بحـث عـن التعديـل رسيعـا، وارتقى 
وكاع رمضـان لكـرة عرضيـة برأسـه 
مرت بجـوار القائـم األيرس لعبـد الله 

الفاخوري.
وتمكـن منتخبنـا مـن تسـجيل هدف 
69 عـن طريـق  الدقيقـة  التعـادل يف 
وكاع رمضان الذي تسـلم كرة عميقة 
وخـروج  الدفاعيـة  الثغـرة  مسـتغال 

الحارس الخاطىء عن مرماه، فسـدد 
بإتقان داخل املرمى.

وحاول األردن تنشيط قدراته الهجومية 
بحثا عـن التسـجيل، فمضت رأسـية 

البديل أبو الجزر من فوق املرمى.
ولم يحسـن منتخـب األردن اسـتثمار 
صحوتـه الهجومية يف الدقائق األخرية، 
ليخرج يف النهاية متعادال بنتيجة 1-1.

ويف مباراة ثانية خرس املنتخب األوملبي 
بـكأس  األول  اختبـاره  يف  الكويتـي 
آسـيا تحت 23 سـنة بنتيجة 0-2 من 

نظريه األسـرتايل امـس األربعاء، ضمن 
منافسات املجموعة الثانية، التي تضم 

أيضا األردن والعراق. 
يف  نقـاط   3 أول  الكانغـارو  وحصـد 
مشـواره بالبطولـة التي تسـتضيفها 
أوزبكسـتان، ليعزز حظوظه يف التأهل 

لربع النهائي.
ويتعـني عـىل األزرق األوملبـي تحقيق 
نتيجـة إيجابيـة أمـام األردن السـبت 
املقبـل، وأمـام العـراق يف السـابع من 

الشهر الجاري.
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االوسـاط الرياضيـة واالعالميـة والصحفية قدمت 
التهانـي والتربيـكات اىل الزميـل، زيـد الـرساج، 
مراسـل برنامج (الشـوط الثالث) الذي يبث من 
عىل شاشـة قنـاة (الرشقيـة) الفضائيـة، عقب 
نيله شهادة املاجستري من كلية االعالم بالجامعة 
العراقية عن رسـالته املوسومة (ازمة اتحاد الكرة 
العراقي ومحكمة كاس)، كل التوفيق والنجاح للزميل 

الرساج ومواصلة االبداع واالحرتافية يف عمله املهني ومسريته االكاديمية.
 *********************

مذيـع النـرشة الرياضيـة يف القنـاة مراسـل القناة 
العراقيـة االخباريـة، الزميل عيل املوسـوي، احتفل 
بعيد ميالده مؤخرا، خالص االمنيات لزميلنا بالعمر 

املديد ومواصلة النجاح يف حياته ومشواره املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء
التصفيات  يف  مشواره  الخميس،  اليوم  السلة،  لكرة  الوطني  املنتخب  يستهل 
صالة  يف  الكويتي  شقيقه  يالقي  عندما   ،2025 آسيا  لكأس  املؤهلة  التمهيدية 
عن  مختلف  بشكل  الظهور  إىل  الوطني  املنتخب  ويسعى  بفلسطني..  الجنني 
التصفيات السابقة، وتجاوز عقبة منافسه الكويتي من أجل البحث عن صدارة 
الفلسطيني.وستقام  املنتخب  التصفيات  مستضيف  أيضا  تضم  التي  املجموعة، 
فلسطني،  بدولة  جنني  بمدينة  األمريكية  العربية  الجامعة  صالة  داخل  املباراة 
التي قدمت مستويات مذهلة  املتميزة  العراقي بعض األسماء  املنتخب  إذ يمتلك 
فيهما  حقق  والتي  األردني،  املنتخب  أمام  قليلة  أيام  قبل  الوديتني،  املباراتني  يف 
 12 العراقي،  للمنتخب  الفني  املدير  النجار،  محمد  متتاليني.واختار  انتصارين 
العبا للمشاركة يف تصفيات كأس آسيا وتضم قائمة الالعبني كل من: عيل مؤيد، 
إيهاب حسن، كرار جاسم، عبد الله مجيد، فريد رعدي، حسان عيل، محمد صالح، 
محمد أمني، مراد عيل، نورس رضار، جاسم محمد، دي ماريو مايفليد. يذكر أن 
املنتخب الوطني سبق له أن عسكر يف مدينة دهوك ملدة 10 أيام، وأكمل تحضرياته 

يف العاصمة األردنية عمان، قبل املغادرة إىل فلسطني التي وصلها قبل يومني.

بغداد / منى احمد 
العابرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  احرز 
بطولة  منافسات  يف  برونزيا  وساما 
احداثها  اختتمت  والتي  باللعبة  اسيا 
الهندية  بومباي  مدينة  يف  مؤخرا 
هي  منتخبات  خمسة  بمشاركة 
واليمن  عمان  وسلطنة  والهند  العراق 

وبنغالديش.
حميد:  ضياء  للعبة  املايل  االمني  وقال 
بجهود  جاء  تحقق   الذي  الوسام  ان 
مادي  اسناد  او  دعم  أي  بدون  فردية 
رياضية  جهة  اي  من  معنوي  او 
مسؤولة، لذا ارص الالعبون عىل تقديم 
الحصول  اجل  من  لديهم  ما  افضل 
ان  حميد:  واضاف  الوسام.  هذا  عىل 
املنتخب سبق أن دخل معسكرا داخليا 
استمر  املقدسة  كربالء  محافظة  يف 
بغداد  يف  اخر  ومعسكرا  ايام  لعرشة 
مبينا:  املذكورة.  للبطولة  استعدادا 

منافسات  يف  املشاركني  الالعبني  ان 
هم  العبا   (14) االسيوية  البطولة 
صالح عبد الجليل ومرض عيل وصادق 
واحمد حسن  الله محمد  وعبد  محمد 
ومنتظر عباس وعيل رائد وعيل طلعت 
وخالد  مقداد  وزيد  فالح  الفقار  وذو 
وهيبه  وطالب  محمد  والرضا  جالل 
واخريا رشيد عبد الهادي واشاد االمني 
املايل  باملستوى املتميز الذي ظهر عليه 

الالعبني يف البطولة.
عىل  نتمنى  بالقول:  حديثه  واختتم 
بوزارة  واملتمثلة  املسؤولة  الجهات 
االوملبية   واللجنة  والرياضية  الشباب 
الواعد  الجديد  الشباب  واسناد  دعم 
ماديا  الرياضية  االتحادات  كافة  يف 
من  لديهم  ما  كل  لتقديم  ومعنويا 
امكانيات وقدرات تنهض بواقع اللعبة 
يف جميع  املحافل والبطوالت الخارجية 

املقبلة.
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تمتلك  إسبانيا  إن  كارفاليو،  ويليام  الربتغايل،  الوسط  قال العب 
العبني رفيعي املستوى، كما هو الحال يف منتخب بالده.

الفوز  أعطاهم مفاتيح  فرناندو سانتوس،  املدرب  أن  إىل  وأشار 
عىل «ال روخا» يف املباراة التي ستجمع الطرفني اليوم الخميس، 

ضمن منافسات النسخة الثالثة من دوري األمم األوروبية.
وخالل مؤتمر صحفي عقد يف مدينة أويرس لكرة القدم بضواحي 
لشبونة، قال العب ريال بيتيس إن «إسبانيا فريق رائع، ولديها 

العبون رفيعو املستوى مثلنا».
وأضاف: «أعطانا املدرب فكرة عما يتعني علينا القيام به، ويف يوم 

اللقاء سنضعها موضع التنفيذ لتحقيق الفوز».
ليفربول،  وسط  العب  غياب  احتمال  حول  سؤال  عىل  وردا 
تياجو ألكانتارا، بسبب اإلصابة، قال كارفاليو: «إنه العب رائع، 

وسيفتقده املنتخب اإلسباني».
التي ستقام  للمباراة  استعدادا  تدريبية،  الربتغال حصة  وأجرت 

يف إشبيلية.
منتخب  سيعود  اإلسبانية،  األرايض  عىل  املقررة  املباراة  وبعد 
يونيو/  ٥ يف  سويرسا  سيستضيف  حيث  لشبونة،  إىل  الربتغال 

حزيران.
وبعدها بأربعة أيام سيلعب ضد جمهورية التشيك، عىل أن يسافر 

ملواجهة سويرسا مجددا، يوم ١٢ من نفس الشهر يف جنيف.
تياجو  ليفربول  وسط  العب  مشاركة  تزال  ال  أخرى،  جهة  من 

ألكانتارا مع املنتخب اإلسباني يف املباريات األربعة التي ستقام يف 
يونيو/حزيران، ضمن منافسات دوري األمم األوروبية يف مهب 
الريح، بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها بسبب مشكالت يف 

وتر اكيليس، وبعد اختبار نفسه مع املجموعة يف التدريبات.
وكان حضور تياجو يف بداية جلسة املران إىل جانب زميله إريك 
أبرز  اللوزتني،  يف  له  تعرض  التهاب  من  تحسن  الذي  جارسيا، 
يف  مارتينيز  إنريكي  لويس  املدرب  بها  حظي  التي  املستجدات 

مدينة كرة القدم بالعاصمة اإلسبانية مدريد.
حصة  آخر  وأكمل  األربعاء  أمس  إشبيلية  إىل  املنتخب  وسافر 
تدريبية مساء هذا اليوم عىل ملعب بينيتو فيامارين قبل مواجهة 
األمم  دوري  من  الثالثة  النسخة  من  األوىل  املباراة  يف  الربتغال 

األوروبية.
ولن يشارك تياجو يف املباراة، وفقا ملا ذكرته لـ مصادر من االتحاد 
اإلسباني لكرة القدم، ويأمل الجهاز الفني يف إمكانية ضم العب 
البطولة  السابقة من  النسخة  الوطني منذ  املنتخب  لم يكن مع 
املواجهة  خالل  املتبقية؛  الثالثة  اللقاءت  من  واحدة  يف  نفسها، 

املزدوجة أمام جمهورية التشيك أو سويرسا.
ودون حضور جمهور أو وسائل إعالم يف امللعب الرئييس للمنتخب 
الوطني يف الس روثاس، اخترب لويس إنريكي الجوانب التكتيكية 
يف  لها  وصيفا  توج  التي  املسابقة  يف  ظهور  أول  قبل  لالعبني 

نسختها األخرية.

أعلن الويلزي غاريث بايل رحيله عن صفوف ريال مدريد 
حساباته  عرب  نرشها  امللكي  للنادي  وداعية  رسالة  عرب 
رسالته  يف  بايل  االجتماعي.وقال  التواصل  مواقع  يف 
ًلجميع  شكرا  ألقول  الرسالة  هذه  «أكتب  الوداعية: 
وطاقم  املدربني  والحارض  املايض  يف  الفريق،  يف  زمالئي 
دعموني». الذين  واملشجعني  املالبس  غرفة  يف  العمل 

الفريق  الذي كان ضمن تشكيلة  الـ٣٢ عاماً  ابن  وأضاف 
خالل تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا: «وصلت إىل هنا 
منذ ٩ سنوات عندما كنت شاباً وأردت تحقيق حلمي 
برنابيو  سانتياغو  ويف  مدريد  ريال  مع  باللعب 
وتحقيق األلقاب. أن أكون جزءا من تاريخ 
حققناه  ما  نحقق  وأن  النادي  هذا 
عندما كنت العبا يف ريال مدريد. لقد 
أنساها  ولن  رائعة  تجربة  كانت 
الويلزي:  الالعب  أبدا».وتابع 

سانشيز  أنخيل  وخوسيه  برييز  فلورنتينو  الرئيس  أشكر  أن  «أود 
ًمن  معا  تمكنا  النادي.  لهذا  اللعب  فرصة  ملنحي  اإلدارة  ومجلس 
صنع بعض اللحظات التي ستخلّد إىل األبد يف تاريخ هذا النادي وكرة 
«وانتقل  مدريد!  هال  لكم!  شكرا  يل.  رشفا  كان  «لقد  القدم».وختم: 
يف  اإلنكليزي  توتنهام  من  قادماً   ٢٠١٣ عام  امللكي  النادي  إىل  بايل 
صفقة قياسية قدرت بمئة مليون يورو، ولعب دوراً أساسياً يف قيادة 
الفريق إىل لقب دوري األبطال أعوام ٢٠١٤ و٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨، 
وصوالً اىل لقبه الشخيص الخامس هذا املوسم لكن من دون أن يكون 
غالبية  التشكيلة  خارج  أو  البدالء  مقاعد  عىل  لتواجده  نظراً  مؤثراً 
الذي  الوحيد  الالعب  بايل  يكون  املسابقات.ولن  كافة  ويف  املوسم 
إيسكو  الوسط اإلسباني  أيضاً العب  إذ يرحل  امللكي،  النادي  سيرتك 
الذي وصل اىل نهاية عقده بعد تسعة مواسم مع الفريق األول ومن 
املرجح انتقاله اىل ريال بيتيس، والظهري الربازييل مارسيلو الذي دافع 
عن ألوان النادي منذ ٢٠٠٧ وتوج معه بجميع األلقاب املمكنة، بينها 

خمسة أيضاً يف دوري األبطال وستة يف الدوري اإلسباني.

                         

فاز اإلثيوبي الميشـا غريما، حامل فضيتـي بطولة العالم وأوملبياد 
طوكيـو الصيـف املـايض، بسـباق ثالثـة آالف مرت موانـع يف لقاء 
أوسـرتافا التشـيكي أللعـاب القوى، محقًقـا أحد أفضـل األزمنة 
يف التاريخ.بعـد أن كان مـع ركب العدائني حتى منتصف السـباق، 
ابتعد غريما قبل أن يفـوز بزمن 7:58.68 دقائق، وهو أفضل زمن 
يف العالم هذا املوسـم.قال بعد الفوز: ”أنا سـعيد بالنتيجة. شعرت 
أنني قوي وأشعر بالثقة. هذا شعور جيد مع اقرتاب بطولة العالم“ 
أللعـاب القوى قي مدينـة يوجني يف والية أوريغـون األمريكية بني 
15 و24 تموز/يوليو املقبل.وفاز الربيطاني ريس بريسكود بسباق 
100 م محقًقا زمن 9.93 ثواٍن وهو رقم قيايس شـخيص.قال بعد 
الفـوز: ”آمل أن يفتح هذا الزمن الباب أمام سـباقات مهمة يل هذا 
الصيف“.يف 200 م، كان الفوز من نصيب النيجريية أميناتو سيني 
(22.21 ث) أمام األسـطورة األمريكية أليسون فيليكس التي حلت 
ثانيـة (22.78 ث).قالـت سـيني: ”كان رشًفـا يل أن أتنافـس مع 
أليسـون فيليكس يف موسمها األخري يف مسريتها“.يف سباق 800 م، 
فاز النجم الصاعد الكيني إيمانويل وانيوني (17 عاًما)، يف 1:44.15 
دقيقة.ويف 300 م حواجز، كان الفوز من نصيب الهولندية فيمكي 

بول، محقًقة أفضل زمن يف التاريخ (36.86 ثانية).

الجنوبية،   كوريا  ملنتخب  الفني  املدير  بينتو،  باولو  الربتغايل  أعلن 
بلقاء  تبدأ  دولية  ودية  مباريات   ٤ لخوض  العبا،   ٢٨ تضم  قائمة 

الربازيل ثم تشييل وباراجواي ومرص.
موعد  «تويرت»  بموقع  حسابه  عرب  الجنوبي  الكوري  االتحاد  وحدد 
مواجهة مرص الودية، التي تقام يوم ١٤ يونيو/حزيران املقبل عىل 

ملعب كأس العالم بالعاصمة سيول.
ويأتي عىل رأس القائمة هيونج مني سون نجم توتنهام اإلنجليزي.

وجاءت القائمة كالتايل:

حراسة املرمى: كيم سيونج جو (كاشيما الياباني) – جو هيون 
 – يونايتد)  (جيجو  جون  دونج  كيم   – هيونداي)  (أولسان  وو 

سونج بوم كيون (تشونبوك).
خط الدفاع: كيم يونج جوان (أولسان هيونداي) – كيم جني سو 
(تشونبوك) – كون كيونج وون (جامبا  يونج  يل   – (تشونبوك) 

أوساكا الياباني) – كيم تاي هوان (أولسان هيونداي) – كيم مون 
سانجامو)  (جيمشون  هيون  سيون  جونج   – (تشونبوك)  هوان 
– شو يو مني (دايجون هانا سيتزن) – بارك مني جو (سيون إف 

يس).
خط الوسط: جونج يو وونج (السد القطري) – كوون تشانج هون 

نا   – سيول)  يس  (إف  بيوم  إن  هوانج   – سانجامو)  (جيمشون 
 – (تشونبوك)  كو  مني  سونج   – سيول)  يس  (إف  هو  سانج 

بايك سيونج هو (تشونبوك) – جيونج يو ييونج (فرايبورج 
سانج  وون  يوم   – (تشونبوك)  كو  جني  كيم   – األملاني) 
(أولسان هيونداي) – كو سيونج بيوم (جيمشون سانجامو) 

– كيم دونج هيون (جانجوان إف يس).
تشو   – الفرنيس)  (بوردو  جو  هي  هوانج  الهجوم:  خط 
تشان  هي  هوانج   - سانجامو)  (جيمشون  سونج  جي 
(توتنهام  اإلنجليزي) – هيونج مني سون  (وولفر هامبتون 

اإلنجليزي).

ريال مدريد،  داني كارفاخال، مدافع  أعرب 
وقعت  التي  الشغب  أعمال  إزاء  أسفه  عن 
ملعب  خارج  الجاري،  األسبوع  مطلع 
فرنسا، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، مما 
تسبب يف تأخري انطالق اللقاء الذي حسمه 
ليفربول  منافسه،  حساب  عىل  فريقه 

اإلنجليزي، بهدف دون رد.
معسكر  إىل  انضم  الذي  كارفاخال  وقال 

التي  االضطرابات  إن  اإلسباني،  املنتخب 
وقعت، قبل املباراة «لطخت» صورة نهائي 
مشكالت  يف  تسببت  بعدما  األبطال،  دوري 
للعديد من جماهري ليفربول وبعض العبي 
«من  تابع:  الصدد،  هذا  مدريد.ويف  ريال 
هذا  عىل  النهائي  تلطيخ  يتم  أن  املؤسف 
النحو».وذكر املدافع: «لقد كان نقصا كبريا 
يف السيطرة عىل األوضاع. توجب ترك والداي  

ألنهم  امللعب  بوابة  عند  وابني  وزوجتي 
عند  سالمتهم  ضمان  من  يتمكنوا  لم 

كارفاخال،  جانب  االستاد».وإىل  دخول 
ماركو  امللكي،  الفريق  يف  زميله  انضم 
وسط  العب  وكذلك  أسينسيو، 
إىل معسكر  ألكانتارا  تياجو  ليفربول 
منتخب إسبانيا يف مدينة كرة القدم 
بدوري  «املرينجي»  تتويج  بعد 
أبطال أوروبا للمرة ال١٤ يف تاريخ 

الفني  الجهاز  يزال  النادي.وال 
ل»ال روخا» ينتظر معرفة حالة 

ملعب  وسط  ألكانتارا،  تياجو 
نهائي  خاض  الذي  «الريدز»، 

وهو  ليج  التشاموبيونز 
منتخب  مصاب.ويخوض 

مواجهات   ٤ إسبانيا 
النسخة  يف  قوية 
دوري  من  الثالثة 
خالل  األوروبية  األمم 
املقبل:  يونيو/ حزيران 

التشيك  جمهورية 
والربتغال  (مباراتني) 

وسويرسا.

نادال نصف نهائي  بلغ اإلسباني رافاييل 
األربع  البطوالت  ثانية  غاروس  روالن 
نوفاك  الرصبي  تخطيه  بعد  الكربى 
دجوكوفيتش حامل اللقب يف ربع النهائي 

فجر أمس األربعاء.
 ،٤-٦  ،٦-٢ نادال  بفوز  املواجهة  وانتهت 
و١٢  ساعات   ٤ يف   ،(٧-٤) و٧-٦   ٦-٢

دقيقة.
وكان ملعب «فيليب شاترييه» بالعاصمة 
الـ٥٩  املواجهة  باريس مرسح  الفرنسية 
بني الالعبني بشكل عام، والعارشة بينهما 

يف البطولة الفرنسية.
فيما  انتصاراً،  بثالثني  دجوكو  يتقدم 

تفوق رافا يف ٢٩ مناسبة.
يف  القيايس  الرقم  حامل  نادال  ويسعى 
روالن غاروس بثالثة عرش لقباً إىل امليض 
قدماً رغم املعاناة من أثاِر اإلصابة واقتالع 
ترتيب  صدارة  يف  مركزه  ليعزز  لقب، 
سالم  بالغراند  تتويجاً  األكثر  الالعبني 

بواحد وعرشين لقباً.
وثأر «رافا» من خسارته يف نصف نهائي 
الذي  الرصبي  أمام  املايض  العام  نسخة 
تاريخ  يف  فقط  الثالثة  الهزيمة  به  ألحق 

مشاركاته يف روالن غاروس.
االملاني  مع  األربعة  دور  يف  نادال  ويلتقي 
الفائز  عاملًيا،  الثالث  زفرييف،  ألكسندر 

عىل اإلسباني الواعد كارلوس ألكاراث.
ضد  انتصاراته  «املاتادور»  وعزز 
دجوكوفيتش يف روالن غاروس إىل ثمانية 
أمام  الفوز  بعد  لألخري.قال  اثنني  مقابل 

جمهور امللعب الرئييس «فيليب شاترييه»: 
«أنا متأثر...من الرائع اللعب هنا... شكرًا 
شكرًا شكرًا شكرًا لكم عىل هذا الدعم، إنه 
من  كم  يعلم  الجميع  يل.  بالنسبة  مذهل 

املهم ان ألعب هنا. دعكمم دائًما مميز».
الالعبني  بني  األوىل  املباراة  هذه  وكانت 
وكان  املايض.  العام  نهائي  نصف  منذ 
دجوكوفيتش  مع  رشاكته  فض  نادال 

ألقاب  والسويرسي روجيه فيدرر يف عدد 
البطوالت الكربى، رافًعا إياه اىل ٢١ لينفرد 
العام  القيايس، عندما توج مطلع  بالرقم 
يف أسرتاليا املفتوحة بعد أن ُحرم الرصبي 
لعدم  ترحيله  بعد  لقبه  عن  الدفاع  من 

تلقيه اللقاح ضد فريوس كورونا.
أفضل  أحد  «نوفاك  الفوز:  بعد  نادال  قال 
هو  ضده  اللعب  لذا  التاريخ،  يف  الالعبني 
دائًما تحٍد نظرًا لتاريخنا. وكان هذا تحٍد 
آخر اليوم ويجب أن تلعب أفضل ما لديك 

من النقطة األوىل حتى األخرية».
الفرنسية  الالعبة  له  قالت  أن  وبعد 
السابقة ماريون بارتويل التي حاورته عىل 
املنافسات بعد  أن يستمر يف  امللعب  أرض 
أن كرر مرات عدة أن كل مباراة يخوضها 
االصابات  بسبب  له  األخرية  تكون  قد 
املتكررة، اكتفى بالقول: «كل ما يمكنني 

قوله إني سأراكم بعد يومني».
ربما  أكثر  مرشًحا  دجوكوفيتش  وكان 
الذي  للمستوى  نظرًا  نادال  عىل  للفوز 
يقدمه مؤخرًا، إذ لم يخرس يف ٢٢ مجموعة 
توالًيا يف سلسلة بدأت منذ دورة روما التي 
توج بها يف وقت سابق من الشهر الحايل 
املاسرتز  دورات  يف  القيايس  رقمه  معزًزا 

(٣٨)، قبل أن يخرس أمام نادال اليوم.
أن  بعد  املباراة  إىل  فدخل  االسباني،  أما 
أُجرب امام الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم 
يف الدور ثمن النهائي إىل خوض مباراة من 
يف  فقط  الثالثة  للمرة  مجموعات  خمس 

تاريخ مشاركاته يف روالن غاروس.

املجموعة  يف  فاصلة  لحظة  هناك  وكانت 
يف  دجوكوفيتش  أخفق  عندما  الرابعة 
ترجمة فرصتني لحسمها وجر املباراة إىل 
مجموعة خامسة وحاسمة، لينجح نادال 
ويحسمه  التعادل  كرس  شوط  فرض  يف 

لصالحه.
املصنف  زفرييف،  ألكسندر  األملاني  وبلغ 
نهائي  نصف  املرضب  كرة  يف  عاملياً  ثالثاً 
ثانية  املفتوحة  غاروس  روالن  بطولة 
البطوالت األربع الكربى بتخطيه اإلسباني 

كارلوس ألكاراث يف ربع النهائي.
املجموعتني  يف  بالتفوق  زفرييف  ونجح 
 ،٦-٤ هي  واحدة  بنتيجة  والثانية  األوىل 
ويفوز  اإلسباني  اليافع  ينتفض  أن  قبل 
يف  تفوق  زفرييف  لكن   ،٦-٤ بالثالثة 
بـ٣  املباراة  منهياً   ،(٩-٧)  ٧-٦ الرابعة 

ساعات و١٨دقيقة.
وثأر زفرييف من خسارته أمام ألكاراث يف 
نهائي دورة مدريد للماسرتز عىل املالعب 
الشهر  من  سابق  وقت  يف  أيًضا  الرتابية 

الحايل وعّزز سجله ضده إىل ٣-١.
أنه  أدرك  «كنت  الفوز:  بعد  األملاني  وقال 
اليوم...استمر  تنس  أفضل  ألعب  أن  عّيل 
عىل  له  قلت  رائع  العب  إنه  الكفاح.  يف 
مرات  البطولة  بهذه  إنه سيفوز  الشبكة 

عدة».
ممازًحا:  األوملبية  الذهبية  حامل  وتابع 
التغلب  يف  يبدأ  أن  قبل  بها  أفوز  أن  «آمل 
فرصة  أي  لدينا  يكون  ولن  جميًعا  علينا 

عىل اإلطالق حينها».

أقـر االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفـا) بأحقية مالك تيلمان، العب 
وسـط بايـرن ميونيخ املولـود يف أملانيا، يف تمثيـل منتخب أمريكا.

وولد تيلمـان، الذي أكمل عامه ال20 يوم السـبت املايض، يف أملانيا 
ألب يخدم يف الجيـش األمريكي وأم أملانية.ولعب تيلمان يف صفوف 
منتخـب أمريـكا للناشـئني، تحـت 15 عامـا، لكنه مثـل أملانيا يف 
منتخبات الشباب.وسـجل الالعب ظهوره األول يف البوندسليجا مع 
بايرن ميونيخ، يوم 14 كانون األول/ديسمرب املايض.وخاض أربع 
مباريـات يف دوري الدرجـة األوىل، واثنتـني يف دوري أبطال أوروبا، 
وواحدة يف كأس أملانيا.وقد سـجل تيلمان ظهوره األول مع منتخب 
أمريكا، خالل املباراة الودية املرتقبة أمام املغرب يف سينسـيناتي يف 

املباراة التي انتهت فجر اليوم الخميس.

الرياضيالرياضي
@Ô„Î6ÿ€¸a@áÌ5€a
@Ô„Î6ÿ€¸a@…”Ïæa

alzawraanews@yahoo.com
www.alzawraapaper.com7

@3@¿@Ú‰flå˛a@›õœc@áyc@’‘±@bfl7À
…„aÏfl@‚@“¸e

bÿÌãflc@›Ór‡ni@ÑÓ„ÏÓfl@ÊãÌbi@k«˝€@|‡èÌ@b–Ó–€a

Ô„Î6ÿ€g@‚˝«g înÓœÏ◊ÏuÜ@áö@Ú‡z‹fl@á»i@ëÎäbÀ@Ê¸Îä@ÔˆbË„@—ó„@∂g@fiaÜb„

bÓ„bjég@Ú∫çÁ@ÚÓ–Ó◊@Â«@Òãÿœ@b„b�«c@läáæa@ZfibÃm5€a@k«¸

áÌäáfl@fibÌä@Â«@È‹Óyä@Â‹»Ì@›Ìbi@sÌäbÀ @ÚÓiÏ‰ßa@bÌäÏ◊@Ú‡ˆb”@ëcä@Û‹«@ÊÏé

fib�i˛a@äÎÜ@ÔˆbË„@k»‹fl@ÚiaÏi@á‰«@?iaÎ@>uÎå@o◊ãm@ZfibÇbœäb◊

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

No: 7730   Thu    2     June    2022العدد:   7730    الخميس    2    حزيران    2022



إسطنبول/متابعة الزوراء:
اتفقت املؤسسـات اإلعالمية الرتكية يف 
موقفها إزاء عودة السوريني إىل بالدهم، 
يف انعـكاس للحمـالت التحريضيـة يف 
البالد عىل لسـان شـخصيات سياسية 
عدة، بينها رئيس حزب النرص املعارض 
أوميـت أوزداغ، ورئيـس بلديـة بولـو 
املتحـدر من حزب الشـعب الجمهوري 

تانجو أوزجان.
وتأثـرت وسـائل اإلعـالم الرتكية، عىل 
اختالف مموليها وتبعيتها السياسـية، 
بالخطـاب العنـرصي املتنامـي، بعـد 
تحميل الالجئني السوريني الذين يفوق 
عددهـم ٣٫٧ ماليـني يف تركيا وزر غالء 
أسـعار املـواد الغذائية وإيجـار املنازل 
ومـا آل إليه وضع معيشـة األتراك، إثر 
تراجـع سـعر رصف عملتهـم من ٧٫٤ 
لريات يف مطلع العام املايض إىل أكثر من 

١٦ لرية مقابل الدوالر األمريكي اليوم.
وزاد اإلعالم من التحريض، وإن تختلف 
املـواد املنشـورة بني دعـوات رصيحة 
للطـرد، كما تطرح صحيفتا سـوزجي 
أو جمهوريات املعارضتان، أو رضورة 
عودة السـوريني طوعـاً، ألن الحكومة 
الرتكيـة تقـف إىل جانبهم منـذ اندالع 
الثورة عـام ٢٠١١، كما تشـري صحف 
يني شفق وصباح وحريات وغريها من 
تلك التابعة للحكومـة أو املقربة منها. 
حزب الشـعوب الديمقراطي اليسـاري 
وحده يقدم طروحـات مختلفة، علماً 
أنـه يذهـب إىل إنصـاف الالجئني عامة 
عرب وسائل اإلعالم املحدودة التابعة له، 

وليس السوريني تحديداً.
يقول الصحفي الرتكي هشام جوناي، 
تبـّدل  الرتكـي  اإلعـالم  «تعاطـي  إن 
بالتوازي مع حمالت الكراهية وتراجع 

الوضع االقتصادي يف البالد، وتعاظمت 
الدعوات بني الطرد كما يف بعض وسائل 
إعالم املعارضة، أو العودة اآلمنة كما يف 
إعالم الحكومة، بالتزامن مع الحمالت 
االنتخابيـة العـام املقبل، فالـكل يريد 
كسـب الشـارع والناخـب عـرب ورقة 

السوريني».
يشـري جونـاي إىل أن معظم الوسـائل 
اإلعالمية، املرئيـة منها تحديداً، «تمنح 
املعارضني للوجود السـوري مساحات 
زمنيـة كبرية عـىل الهـواء، ليزيدوا بث 
الكراهيـة وتحميـل الالجئـني وزر مـا 
يحصـل، فلـو راقبنـا ظهـور أوميـت 
أوزداغ عىل وسـائل اإلعـالم أو منصات 

التواصـل االجتماعـي، أو نقـل اإلعالم 
لترصيحـات رئيـس بلدية بولـو، الذي 
طالـب بطـرد السـوريني، بعدما ضّيق 
أسـعارها،  ورفـع  الخدمـات  عليهـم 
لرأيناها أضعاف ظهـور غريهما ممن 
ينظرون برؤية شمولية للوضع الرتكي 
وأثر الالجئني الحقيقـي»، منبهاً إىل أن 
«ظهور أوزداغ أو غريه بشكل مستمر 
سـاهم يف تكويـن رأي عام يف الشـارع 
الرتكـي، وجدنا أثره عرب حوادث كثرية 
يف الشـارع أو املنـازل أو حتـى خـالل 
لقـاءات الجمهور عـرب قنوات منصات 
التواصل أو استطالعات الرأي. وضمن 
مجتمـع مؤيـدي الحكومة تبـدل رأي 

حواضن حزب العدالة والتنمية بالنسبة 
لوجود السوريني».

التابعـة  اإلعـالم  وسـائل  أن  يضيـف 
للحكومـة أو القريبـة منهـا بدأت ببث 
الدعـوات للعـودة الطوعيـة ونقل رأي 
حزب العدالة والتنمية الذي تبدل، فمثالً 
«اخرتع» الحزب الحاكم مقولة العودة 
الطوعيـة رداً عـىل دعـوات املعارضـة 
بالعـودة اإلجباريـة أو الطـرد، «فرأينا 
الصحـف والقنـوات تـرّوج للمقولـة، 
وتتبناهـا، وتنقـل ما تقولـه الحكومة 
عن تأمني مسـاكن وبيئـة آمنة من أي 
أخطار»، ويؤكد أنهـم «ينفذون أجندة 

الحكومة أياً كانت».

تركـز صحيفة يني شـفق عـىل عودة 
السـوريني الطوعية، وتعـرض تهافت 
الالجئني إىل املنافذ الحدودية، إذ نرشت 
يف منتصف الشـهر املـايض، بعد إعالن 
الحكومة الرتكية التحرض لنقل مليون 
سـوري إىل شـمال غـرب سـورية، و 
«يواصل السـوريون املقيمون يف تركيا 
تحت الحماية املؤقتة العودة إىل بالدهم 
من واليات كلس وشانيل أورفا وهاتاي 
وغازي عنتاب، وذلك إىل مناطق عمليات 
درع الفـرات وغصـن الزيتـون ونبـع 
السـالم التي تتوفر فيها البنية التحتية 
والخدمـات العامـة». كامـريا قناة يس 
الحجريـة  املنـازل  زارت  تـورك  أن  أن 
التي بنتها تركيا للسـوريني يف املناطق 
اآلمنـة يف إدلـب، وغطت صحـف تتبع 
للقنـاة الرتكية دخـول صحفيني أتراك 
ملنـزل عائلة مهجرة من مدينة حمص، 
حكومـًة  لرتكيـا  العائلـة  و»امتنـان 
وشـعباً، ملنحهم املنـزل وإنقاذهم من 

معاناة الخيام».
كمـا أفـردت صحيفة صباح مسـاحة 
واسـعة نـرشت فيها مراحـل مرشوع 
«العـودة الطوعيـة» التـي أعلـن عنها 
الرئيـس الرتكي رجب طيـب أردوغان، 
والتي تسـتهدف إعادة «مليون» الجئ 
الريـف  إىل مناطـق  سـوري يف تركيـا 
الشمايل يف الداخل السـوري، وسيكون 
قائماً عىل بناء تجمعات سكنية تتوزع 
جغرافيـاً عىل مناطق أعـزاز وجرابلس 

والباب وتل أبيض ورأس العني.
ويـرى الصحفـي الرتكي عدنـان جان 
أن اإلعـالم الرتكي يتعاطـى بغالبه مع 
قضيـة الالجئني السـوريني من وجهة 
نظر الحكومـة، فهو يغطـي القرارات 
ويركز عىل ما تريد الحكومة تسويقه. 

اإلعـالم  وسـائل  أن  إىل  جـان،  يشـري 
التابعة للمعارضة كانت سـباقة، ومنذ 
رؤسـاء  ترصيحـات  بنقـل  سـنوات، 
األحـزاب، ويف مقدمتهـم رئيـس حزب 
الشعب كمال كليجدار أوغلو، برضورة 
عودة السـوريني، وكان ذلك فتحاً لهذا 
املوضـوع الـذي تعاظـم بعـد حمالت 
رؤسـاء  قادهـا  وعنرصيـة،  كراهيـة 
حـزب  رئيـس  مقدمتهـم  يف  أحـزاب، 
النرص أوميت أوزداغ، الفتاً إىل استمرار 
املعارضة جمهوريات  تشدد صحيفتي 
وسـوزجي تجـاه الالجئني السـوريني 
واسـتخدامهم ورقـة ضمـن الحملـة 
االنتخابية لكسـب الشـارع بعد العزف 

عىل أوتار معيشته.
لكن النشـاطات التـي قامت بها بعض 
الجمعيـات املدنية وتنظيمات سـورية 
«املـزاج  بعـض  مـن  بدلـت  وتركيـة 
الشـعبي»، وغريت من تشـدد الشارع 
السـوريني.  الالجئـني  تجـاه  الرتكـي 
وسـلط الناشـط طه غازي الضوء عىل 
املزاعم الكاذبة التي انترشت عىل لسان 
مسـؤولني، بينهـم النائـب عـن حزب 
الشـعب الجمهـوري جورسـيل تكني، 
الـذي قال إن «ثلث الالجئني السـوريني 
لـم يعودوا من املهاجريـن، بل أصبحوا 
مواطنـني أتراكاً ويحق لهـم التصويت 
الداخليـة  وزيـر  أن  حـني  يف  أيضـاً»، 
سـليمان صويلـو قـال، يف مايو/أيار، 
إن «عـدد السـوريني الحاصلـني عـىل 
ألـف و٩٥٠ شـخصاً،  الجنسـية ٢٠٠ 
بينهـم ٨٧ ألفاً و٢٩٦ طفالً، ومن يحق 
لهم التصويت اآلن بلغ ١١٣ ألفاً و٦٥٤ 

شخصاً يف كل الواليات».
يؤكـد غـازي، أن اللقـاءات واملؤتمرات 
هيئـات  أقامتهـا  التـي  الصحفيـة 

ومنظمات تركية، خاصة ما كان منها 
يف املقـر املركزي ملنظمـة İHH، أثرت، 
ولو بشـكل محدود، عىل رأي الشـارع. 
وتشـري صحيفـة ملييـت الرتكيـة إىل 
تبـدل بعـض اآلراء، عرب نتائج دراسـة 
ميدانيـة تناولـت فيها قضيـة تعاطي 
املواطنني األتـراك مع ظاهـرة الهجرة 
الداخلية والخارجية واللجوء يف بالدهم، 
وانعـكاس تلـك الظاهرة عـىل مختلف 

األوضاع وخاصة االقتصادية منها.
نقلـت  السـوريني،  الالجئـني  وحـول 
«ملييت» أن الدراسة أوضحت أن هناك 
اختالفـًا يف املفاهيم لـدى األتراك تجاه 
السوريني مقارنة بنتائج دراسة أجريت 
قبـل عامني. وجـاء فيهـا: «يمكننا أن 
نرى اسـتمرار الحيـاة يف تركيا، وهناك 
تجـاه  املجتمـع  منظـور  يف  تغـريات 
الالجئـني السـوريني، إذ من بني كل ١٠ 
مواطنـني أتراك، يعتقـد واحد فقط أن 
للسـوريني واألتراك العـادات والتقاليد 
والقيـم نفسـها، وهذه النسـبة كانت 
نفسـها قبـل عامني. يف حـني ارتفع يف 
العامـني املاضيـني معدل الذيـن لديهم 
صديق سـوري بمقدار ١٫٥ مرة. ونرى 
اليـوم أن مـن بـني كل ٥ أتـراك هنـاك 
شـخص واحد لديه صديق سوري. عىل 
الرغـم من االختالف، فـإن هذا ال يمنع 
تكويـن الصداقـات، وهذا يبـدو مثاالً 
جيداً جداً للحس االجتماعي السـليم». 
بينت الدراسة نفسها انخفاضاً يف نسبة 
الذيـن يعتقـدون أن وجود السـوريني 
يف البـالد سيشـكل مشـكلة أمنيـة يف 
املسـتقبل، مـن ٦٨ إىل ٦٢ يف املائة. كما 
انخفضت نسـبة أولئك الذين يعتقدون 
أنـه يجـب عـىل السـوريني العـودة إىل 

بالدهم من ٧٧ إىل ٧٠ يف املائة.
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الدار البيضاء/متابعة الزوراء:

حصلت الصحفية املغربية، يرسى العرسي، التي تشـتغل يف غرفة األخبار الرقمية بشبكة 

الجزيرة اإلعالمية، عىل الجائزة الذهبية ضمن فئة ”الفيديو االجتماعي“ والجائزة الفضية 

ضمن فئة ”الفيديو الرقمي“ يف مسابقة ”جوائز تييل“ األمريكية.

وتمكنـت الصحفية العـرسي من الفوز يف هذه املسـابقة، املتخصصـة يف تقييم املحتوى 

التلفزيوني والفيديو الرقمي، عىل تقريرها حول واقع املسلمني يف فرنسا.

وحمـل التقريـر عنوان ”هل تكره فرنسـا املسـلمني؟“، وجاء عقب النقـاش الذي خلفه 

املوضوع يف الشارع الفرنيس ولدى السياسيني واإلعالميني والحقوقيني الفرنسيني.

وأثـار التقرير ذاتـه، الذي وصل صـدى مضامينه إىل أروقـة اإلليزيه بباريـس، ملف أحد 

املساجد بفرنسا الذي تقرر إغالقه بناء عىل قانون ”مكافحة االنفصالية“.

ويتعلـق األمر بمسـجد ”بيسـاك“ يف بوردو الذي تـم إغالقه عقب منشـورات عىل مواقع 

التواصل االجتماعي، غري أن املحكمة أبطلت القرار.

وأشـارت الصحفيـة العـرسي إىل أن تقريرهـا املتـوج بالجائـزة خلف صدى يف أوسـاط 

السياسيني، بالنظر إىل رصده أوجه تعامل فرنسا مع القضايا الشائكة.

وقالـت إن التقريـر سـلط الضوء عىل مسـألة الحجـاب التي تثـري النقاش يف األوسـاط 

الفرنسية، وتوظف يف االنتخابات خصوصا، سواء الرئاسية أو الترشيعية.

ومعلوم أن مسابقة ”جوائز تييل“ تأسست عام 1979، وتتلقى أكثر من 12000 مشاركة 

من جميع الواليات املتحدة األمريكية ومن القارات الخمس.

تونس/متابعة الزوراء:

أعلنت رئاسـة الحكومة التونسـية أن الرئيس التونيس قيس سـعيد قّرر تعيني الصحفي 

سفيان بنعيىس مديراً عاماً لإلذاعة التونسية بشكل مؤقت.

وتعيـني بنعيىس عىل رأس الشـبكة اإلذاعية الرسـمية التي تضم 12 محطـة إذاعية يأتي 

بعد أكثر من ثالثة أشـهر ونصف عىل إقالة املدير العام السـابق شـكري الشنيتي يوم 14 

فرباير/شباط 2022.

وخـالل الفـرتة املاضية عرفت املؤسسـة فراغاً إدارياً دفـع النقابة الوطنيـة للصحفيبن 

التونسـيني والهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي (الهايكا) إىل طلب التعجيل 

بتسمية مدير عام لهذه املؤسسة.

وسـفيان بنعيىس هو ابن لإلذاعة التونسـية، حيث انطلق يف العمل فيها منذ تسـعينيات 

القرن املايض صحفياً يف قسـم األخبار، ثم توىل تقديم برامج سياسـية ليتوىل سنة 2015 

إدارة اإلذاعة الوطنية، وهي أقدم إذاعة تونسية حيث تأسست سنة 1938.

 مسقط / الزوراء:
رعى نائب رئيس الوزراء لشؤون 
العالقات والتعاون الدويل واملمثل 
ـلطان، أسعد  الخاص لجاللة السُّ
بـن طـارق آل سـعيد، االفتتـاح 
الرسـمي للمؤتمر الدويل لالتحاد 
العام للصحفيـني «الكونجرس» 
الـ٣١ الذي تسـتضيفه سـلطنة 
جمعيـة  يف  ممثلـة  ُعمـان 
الصحفيني الُعمانية بمركز ُعمان 
بمسـقط  واملعارض  للمؤتمرات 
ويسـتمر ٤ أيام، فيمـا تواصلت 
أعمـال املؤتمـر الـدويل لالتحـاد 
«الكونجرس»  للصحفيني  الدويل 
الـ ٣١ الذي تسـتضيفه سلطنة 
ُعمان بمركز ُعمـان للمؤتمرات 
جمعيـة  وتنظمـه  واملعـارض 
الصحفيـني الُعمانيـة ويسـتمر 

حتى الثالث من يونيو الجاري.
وقبـل ذلـك افتتـح نائـب رئيس 
العالقـات  لشـؤون  الـوزراء 
والتعاون الـدويل واملمثل الخاص 
لطان معرض الصور  لجاللة السُّ
املصاحـب الذي أقامتـه جمعية 
الصحفيـني ويضم مجموعة من 
الصور ملا تزخر به سلطنة عمان 
مـن مقومات حضاريـة وتراثية 
إىل  باإلضافـة  وفنيـة  وثقافيـة 
التطـور والنماء الذي تحقق عىل 

أرض سلطنة ُعمان.
وثّمن الّسيد نائب رئيس الوزراء 
والتعـاون  العالقـات  لشـؤون 
الدويل جهـود جمعية الصحفيني 
الُعمانية باستضافة هذا التجمع 
العاملـي  واإلعالمـي  الصحفـي 
الكبري، وأكد سمّوه عىل أن اإلعالم 

الُعمانـي شـهد تحـوالت كبرية، 
واسـتطاع بما ُوّفر لـه من دعم 
ورعايـة أن يواكب كل التطورات 
واملتغريات التي يشـهدها اإلعالم 
يف العالم، مشـيدا بـدور جمعية 
الصحفيـني العمانية وجهدها يف 
اإلعداد السـتضافة هـذا املؤتمر 

العاملي .
ووضـح يف ترصيـح أن انعقـاد 
املؤتمـر يف سـلطنة ُعمـان يأتي 
ودوره  باإلعـالم  منهـا  إيمانـا 
يف نهضـة األمم وتقّدمهـا ويعد 
نهضـة  عـىل  لالطـالع  فرصـة 
املجـاالت  كل  يف  السـلطنة 
االقتصادية والثقافية والسياحية 

والتنموية.
من جانبـه، أكد الدكتـور محمد 
رئيـس  العريمـي  مبـارك  بـن 
مجلس إدارة جمعية الصحفيني 
العمانيـني، يف كلمته عـىل الثقة 
العاملية التي حظيت بها سلطنة 
ُعمان يف اسـتضافة هـذا الحدث 
الكبـري . مشـرًيا إىل دعمها كافة 
االتفاقيات الدوليـة التي تضمن 

الصحفي  العمل  سالمة وحماية 
واإلعالمي.

وقال ان استضافة سلطنة عمان 
لهـذا املؤتمر ينبع من الثقة التي 
أوالها االتحـاد العام للصحفيني 
الدوليني وهي ثقة نعتز بها وتعّرب 
إرادة جمعيـة الصحفيـني  عـن 
رقعـة  توسـيع  يف  العمانيـة 
التضامن الدويل بـني الصحفيني 
حول العالم وجعل سلطنة عمان 
مركـزا أساسـيا لتطويـر العمل 
إطـار  يف  والنقابـي  الصحفـي 

االتحاد الدويل للصحفيني.
مـن جانبهـا، أشـادت زوليانـا 
الينز نائبة رئيـس االتحاد الدويل 
للصحفيني بالجهود التي بذلتها 
الُعمانيـة  الصحفيـني  جمعيـة 

الستضافة هذا املؤتمر.
وأضافـت نائبـة رئيـس االتحاد 
الدويل للصحفيني: يعد هذا املؤتمر 
األول يف الرشق األوسط يف تاريخ 
االتحـاد الـدويل للصحفيني وبدأ 
بالفعـل يف صنـع التاريخ ويجب 
أن يتذكـر التاريخ أيًضا أن هناك 

أكثـر من ٥٠ ناشـًطا موجودون 
هنا ملساعدتنا وتسهيل عملنا.

وصاحـب الحفل تقديـم عرض 
فيلم وثائقي عن تاريخ الصحافة 
يف سـلطنة ُعمـان منـذ إنشـاء 
افريقيـا  أول صحيفـة يف رشق 
والتطور الذي شـهدته الصحافة 

الُعمانية.
ويف ختـام الحفل، كـرّم صاحُب 
ـمو الرعاة لفعاليات املؤتمر  السُّ
الحكوميـة  املؤسسـات  مـن 

ورشكات القطاع الخاص.
وحـرض حفل االفتتـاح عدد من 
أصحاب الّسـمو واملعايل الوزراء 
ورؤسـاء  الـوكالء  والسـعادة 
البعثات الدبلوماسـية املعتمدين 
لـدى سـلطنة ُعمـان وعـدد من 
املسؤولني والصحفيني الدوليني.

املؤتمر  أعمـال  هـذا وتواصلـت 
الـدويل لالتحاد الدويل للصحفيني 
الـذي   ٣١ الــ  «الكونجـرس» 
تستضيفه سلطنة ُعمان بمركز 
واملعـارض  للمؤتمـرات  ُعمـان 
الصحفيـني  جمعيـة  وتنظمـه 

الُعمانية ويسـتمر حتـى الثالث 
من يونيو الجاري.

وأقيمت ضمـن فعاليات املؤتمر 
ندوة حـول (اإلعـالم الُعماني يف 
االندمـاج الرقمـي) بتنظيم من 
جامعة السـلطان قابوس ممثلة 
اآلداب  بكليـة  اإلعـالم  يف قسـم 

والعلوم االجتماعية.
التي قدمها  وتناولت املحـارضة 
الدكتـور عبداللـه بـن خميـس 
اإلعـالم  قسـم  رئيـس  الكنـدي 
قابـوس  السـلطان  بجامعـة 
وعالقتـه  اإلعالمـي  االندمـاج 
سـلطنة  يف  اإلعـالم  بصناعـة 
ُعمان يف الوقت الذي تشـهد فيه 
بيئـة العمـل اإلعالمـي العاملـي 
تغـريات جذريـة عـىل مسـتوى 
األشـكال واملضامني بسبب ثورة 

تكنولوجية واتصالية جديدة.
عـدًدا  املؤتمـر  تضمـن  كمـا 
واللقـاءات  االجتماعـات  مـن 
اإلقليمية تتعلق بالقرارات املالية 
والنظام األسـايس لالتحاد الدويل 

للصحفيني.

القاهرة/متابعة الزوراء:
أمـن  قضـت محكمـة جنايـات 
الدولـة العليـا طـوارئ يف مـرص 
بمعاقبـة املذيع يف قنـاة الجزيرة 
مبارش أحمد طه بالسجن املشدد 
١٥ عامـاً، غيابياً، يف القضية رقم 
٤٤٠ لسـنة ٢٠١٨، بسبب إجراء 
السـيايس  حـوار تلفزيونـي مع 
املرصي واملرشح الرئايس السابق 

عبد املنعم أبو الفتوح.
وحوكـم أحمـد طـه مـع رئيس 
حزب مرص القوية ونائبه محمد 
القصـاص، والقياديني يف جماعة 
اإلخـوان املسـلمني إبراهيم منري 
آخريـن،  و٢٠  عـزت  ومحمـود 
التهامهـم «بنرش وإذاعـة أخبار 
اإلرضار  شـأنها  مـن  كاذبـة 
باملصالـح القومية للبـالد، وتويل 
قيـادة يف جماعـة أنشـئت عـىل 
خـالف أحـكام القانـون الغرض 

منهـا الدعـوة إىل تعطيـل أحكام 
ومنـع  والقوانـني،  الدسـتور 
والسـلطات  الدولـة  مؤسسـات 
العامـة مـن ممارسـة أعمالهـا 
واالعتداء عىل الحرية الشـخصية 
بالوحـدة  واإلرضار  للمواطنـني، 
االجتماعـي،  والسـالم  الوطنيـة 
ورشعية الخـروج عـىل الحاكم، 
وتغيـري نظـام الحكـم بالقـوة، 
واإلخالل بالنظام العام وتعريض 

سالمة املجتمع وأمنه للخطر».
ويف القضيـة لـم تـربئ املحكمة 
الجميـع  عـىل  وحكمـت  أحـداً، 
حضورياً ملن حـرض، وغيابياً ملن 
لم يحرض سـواء كان داخل مرص 

أو خارجها.
مـن جانبـه، أشـار طـه إىل أنـه 
وإدراج  عليـه  بالحكـم  فوجـئ 
اسـمه يف قوائم اإلرهـاب، معترباً 
الحكم عليه بمثابة «تطور خطري 

يف سياق معاقبة الصحفي ألدائه 
عملـه، ملجـرد أننـي أديـت عميل 

بإخالص وتجرد وموضوعية».
وعلـق عـرب حسـاباته الخاصـة 
عىل مواقـع التواصل االجتماعي: 
«فوجئـت بوجـود اسـمي ضمن 
املتهمـني يف قضية الدكتـور عبد 
املنعـم أبو الفتـوح، والحكم عّيل 
غيابياً بالسـجن املشّدد ١٥ عاماً، 

والتهمة إجراء حوار مع الدكتور 
عبـد املنعـم (السـيايس املرصي 
الرئـايس  واملرشـح  املعـروف 
السابق)، عام ٢٠١٨، عىل شاشة 
الجزيرة مبـارش. أجريت مقابلة 
مع أبو الفتوح باعتباره شخصية 
عامة وسياسية مرصية، له الحق 
يف إبداء رأيه يف ما يتعلق بالقضايا 
العامـة والسياسـية يف البالد. لم 

أي  ترصيحاتـه  يف  هنـاك  يكـن 
تحريـض أو أخبـار كاذبـة كما 

ادعت املحكمة».
ويف بيان، أعربت شـبكة الجزيرة 
اسـتنكارها  عـن  اإلعالميـة 
وتنديدها بحكم قضائي مرصي 
بحبـس أحمد طـه، بعـد إقحام 
اسـمه يف قضيـة يحاكـم فيهـا 
أخبـار  «نـرش  بتهمـة  آخـرون 

كاذبة».
وأكـدت قناة الجزيـرة ، أن «هذا 
الحكـم ال يمـت للعدالـة بصلة، 
وأنه اتُّخذ يف إطار حملة مستمرة 
املرصيـة  السـلطات  تشـنها 
الجزيـرة وصحفييهـا منذ  عـىل 
سـنوات»، كما اعتربته «محاولة 
لتجريـم العمـل الصحفـي الذي 
والترشيعـات  القوانـني  دعـت 
الدولية إىل حمايـة العاملني فيه، 
يف  النبيلـة  مهمتهـم  وتسـهيل 
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ZôbÇ@O@ıaäÎç€a
 إبتسام بنت عبد الرّحمن الخمريي :

عضو اّتحاد الكّتاب الّتونسيني
الّتونسـّيات  رئيسـة رابطـة الكاتبات 

فرع سوسة
عضـو منتدى الّنـورس الّثقـايف الّدويل 

بالقطيف الّسعودّية
رئيسة جمعّية الّتسامح لإلبداع الّثقايف

سفرية الّسالم بأكاديمّية الّسالم بأملانيا 
مكتب تونس

عضو االّتحاد الّدويل لألدباء و الّشـعراء 
العرب

رئيـس اّتحـاد الّصعيد العربـي الّثقايف 
بمرص مكتب تونس

منّظمـات  و  منتديـات  بعـّدة  عضـو 
عربّية

القّصـة  و  بأنواعـه  الّشـعر  تكتـب 
القصـرية و الّرواية  و مرسح الّطفل و 

الّنقد الّذرائعي
االصدارات

-خواطر مسافر“ شعر 2005
-صلوات يف هيكل الحياة“ شعر قرص 

مضغوط 2005
 2018 شـعر  الّذاكـرة“  مـن  -“يشء 

بالقاهرة و 2019 طبعة ثانية بتونس
-“غواية الّسـكني“ مجموعة قصصّية 

2003 بالقاهرة
-“نقيـق الزّمـن“ مجموعـة قصصّية 

2018
-“العاثي“ رواية اجتماعّية 2021

-“صهيل الّنوارس“ مجموعة قصصّية 
العربّيـة  مـع كّتـاب عـرب باململكـة 

الّسعودّية.
-“صخب األمواج“ ديوان شعر مشرتك 

2021
-“ألفة القصيد“ ديوان شـعر مشـرتك 

مع شعراء باملغرب 2019
شـعر  ديـوان  األدب“  أزاهـري  -“مـن 

مشرتك بالقاهرة 2022
يف الّنقد:

-“سيميائّيات النّص الّشعرّي املعارص“ 
يف شعر الّدكتور أحمد مفدي. مع نّقاد 

عرب 2020
العربـي  األدبـني  يف  -“الّتسـامح 
واإلفريقـي“ مـع نخبـة مـن الّدكاترة 

العرب 2019
-“فتنـة الخطـاب الّشـعرّي اللّبنانـي 
املعـارص لـدى ماجدة داغر“ مـع نّقاد 

عرب2021
-“قبـس من البالغـة املغربّية: منارات 
الخطـاب الّشـعري عند أحمـد مفدي 

مشرتك 2022 
-“تجلّيات العشـق عىل روائح البخور“ 
دراسة تحليلّية ذرائعّية لديوان ”مساء 
تثأثـأ بالبخـور للشـاعر عّيل الـّدرورة 

2022
دخلت ثقافية  الـزوراء اىل بيدر االديبة 
التونسية إبتسام عبد الرحمن الخمريي 

وخرجت منه بهذا العطاء :
• كيـف تنظريـن إىل القصـة القصرية 
العربيـة  بالقصـة  يف تونـس، قياسـا 
والعامليـة ومـا يميزها عـن غريها من 

بلدان أخرى؟
تونـس  يف  القصـرية  القّصـة  إّن  ـ   
تشـهد تطـّورا بـارزا قياسـا بالقّصة 
العربّية فهـي تالمس العاملّية من حيث 
ديناميكّيـة القـّص و ركائـزه وكذلـك 
مـن حيث بنيـة الّرسد و مـدى امتالك 

القـاّص الّتونـّيس مللكة الـّرسد و اللّغة 
وتنّوع مجاالت إبداعه ال سـّيما الواقع 
الّذي نعيشه كمثّقفني من حرّية تعبري 
فسح املجال أكثر لولوج ما كان محرّما 
رّبما أو يتناوله الكاتب باحتشـام عىل 
سـبيل الّذكر قضايا الفسـاد و الهجرة 
غري نظامّية يطرحهـا الكاتب الّتونّيس 
عـن درايـة ألّنها مسـتمّدة مـن واقع 
يحيط به... باإلضافة إىل ظهور القّصة 
القصـرية جـّدا كتعبري أجـاده املغاربة 

خصوصا.
•هل تجدين أن هناك عالقة بني القص 
القصـري جـداً واإليقاع الرسيـع للزمن 

املعارص؟
ـ نعـم تمامـا أجد أّن هنـاك عالقة بني 
القـّص القصـري جـّدا و بـني اإليقـاع 
الّرسيـع للزّمـن املعـارص فهـذا الّنوع 
من الّرسد حسـب ّرأيي قد فرضه نمط 
الحيـاة و رسعته الفائقـة رغم أّن هذا 
الّنـوع يتطلّب حنكـة و حبكة رسدّية 
تكشـف عن قـدرات هائلـة للقاّص و 
تمـرّس باللّغـة العربّية و مـدى قدرته 

عىل الّتكثيف و الّذكاء.
• يقـول البعض ان عرصنـا هو عرص 

الرواية بامتياز ، فماذا تقولني ؟
 ـ صحيح، اليـوم الغلبـة للّرواية أمام 

األصنـاف الّرسدّية األخـرى عىل جميع 
األصعدة، فبالّنسبة يل، أقبل عىل اقتناء 
الّروايـة و عىل قراءتها أكثر من القّصة 
أو الّشعر... ال ليشء إّال ألّنني أجد متعة 
فائقة يف ولوج عالم رسمه املؤلّف لنا و 
دعانا إىل الغوص فيه كما أجدني أبحث 
مـن خالل الرواية عن حياة أخرى أروم 
محاكاتها فأرتاح بني سـطور الحكاية 

إذ يسبح الفكر يف أغوارها.
يف  القـارئ  يشـغلك  مـدى  أي  اىل   •

كتاباتك؟
أسـتحرض  كتاباتـي ال  ـ حقيقـة يف   
القـارئ مطلقـا ليس اسـتنقاصا من 
مكانته أو من حاجة حريف أن يالمسـه 
بـل ألّن الكتابة عندي والدة ال أحّدد لها 
موعدا و ال جنسا، أنا أنكتب عىل الورق 
أملـا يعرصني أو فرحا يغمرني.. لكّن ال 
أخفي عليكم توجد جملة من الّضوابط 
و األخالقّيـات الّتي أحرتمهـا و ترّبيت 
عليهـا ال يمكن بأّي حال مـن األحوال 
تجاهلهـا أو اخرتاقهـا فهـي بمثابـة 

الّناقوس أو الخّط األحمر... 
• هل الّسفر يعطيك متسًعا أو رغبة يف 

الكتابة؟
ـ  طبعـا مّمـا ال شـّك فيـه إّن الّسـفر 
يعطيني مّتسـعا من العوالـم و منفذا 
للّروح يجعلها تحلّق يف امللكوت فتتجّدد 
بداخيل األحاسيس بتناقضاتها املختلفة 
و تولد بداخيل رغبـة يف الكتابة خاّصة 
يف عالقـة مـع األمكنـة و الّشـخوص 
و األحـداث الّتـي أحياهـا... فكم أحّب 
الّسـفر أعيش من خالله متعـة اللّقاء 
باملكان الّذي يظّل عندي دافعا أساسّيا 
لرسم شخوص فيه و حكايات مّتصلة 
باملكان و لذلـك تجدني يف روايتي األوىل 
”العاثي“ رسمت شوارع  أملانيا بكّل ما 
اكتنز من تفاصيل دقيقة ظلّت راسخة 
بذاكرتي لسـنوات... فالّسفر هو تجّدد 

للّطاقة.
شـكرا لكم عـىل االسـتضافة و إتاحة 
الفرصـة أن أكـون ضيفـة عـىل قرّاء 

الّزوراء الكرام.

 
(1)

إعــَمـْل لِــوجـِه اللِه خــيـراً َيـنـَفـُع
أو أّي مــعــروٍف لِــغـيـرَِك َتــصـَنـُع

إّيـــــاَك تــعــلـُن لـلـَجـمـِيَع بــســرِه
واحــذْر فـُكَل الـخرِي عـنَك َسـُيمَنُع

أمــــا إذا يــأتـيـَك َمــعـروٌف لَــكـْم
فـأنرشُه َبـنَي الـناِس َحْتى َيْسَمّعوا

َحـْتـَماً َفـفـِي الـداّريـِن ُفـزَت َوَربـنا
َيـوَم الـِحساُب لَـَك الـَمقاَم َسـريَفُع

(2)
يـاْصـاِنَع الـَمـْعرُوَف أْنــَت َقـصـدَتُه

لِــلــِه أْم لِــلـنـاِس ِحــيـَن َصـَنـْعـَتُه
َفـأّصـبَت بـاملعروِف هـذا لـو يـكْن

ِمــْن أجــِل َوجــِه اللِه أنـَت َنـوَيَتُه
لــو أنــت َتـقـِصُد َكـي ُيـقاَل َفـإنما

َقـْد ضـاَع أَجـُرَك أَنـَت أْنَت أضْعَتُه
(3)

ال َتـنـُرشَ الـَمـعروَف وأحـفـْظ ِســرُه
َبـل إْن َحـِصلَت َعـليِه فـأنْرش أمـُرُه

َحـتى َيـُكوُن لَـَك الـَثواَب ُمضاَعٌف
َفـَجـِميُل َفـضـلَك َكــْم َكـِبرِيٌ أجـرُه

إْن َتصَنعوا املَعروَف َخرياً فأكثروا
َوَتــواَضـْعـوا لِــلـنـاِس ال َتـَتـَكـَربوا

َوَتـصـدَّقوا لَــْو فــِي َكــالٍم َطـيِّـٍب
ِبـالـَخرِيِ َوالــِرزِق آلـَكـثرِي فـأَْبِرشوا

ْموا فــِي َوجــِه إْخـواٍن لَـُكْم َوَتـَبـسَّ
ِهــيَّ أبـَسـَط آألْعـماِل لَـْو َتـَتَفكروا

لِــَتـُكـْن َنـواِيـاُكـْم ِبــِصـدٍق داِئــَمـاً
ِبـَسـعاَدِة آلـْداَريِّـِن َحـْتـَماً َتـْظـِفروا

(4)
إْحــِســْن ِألجــــِل اللِه ُدوَن ِريــــاِء

َوِبــــــدُوِن َتــْجــِرِيـٍح َوال إِيـــــذاِء
َوَكــــمـــا أَراَد اللَه ُثـــــــَم َنــِبــيِّـنـا

َفـَتـَصـدَّقـوا ِبـالـِسـرِّ ِفـــِي إِْخــفـاِء
َولِـَتبِذلوا آلـَمْعروَف ما ِيفِ ِوْسِعُكْم

َكــّي َتـرَبـحوا الـداّريـِن ُدوَن َعـنـاء
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الحديثـة  القصيـدة  تکتسـب 
خصوصيتها ، وتفردها عند الشـاعر 
املبـدع والرائع  (أديب كمـال الدين) 
الـذي تفـرد بخصوصيـة  شـاعرية 
الحرف، والنقطة  و ال تکون قصائده 
مجـرد تکـرار ملا سـبق قولـه مئات 
املرات بطريقة أخری، ويمكننا القول 
ان لـكل شـاعر طريقتـه الخاصة يف 
التفرد والخصوصيـة التي تتميز بها 
القصيدة الشـعرية الحديثة ، لتكون 
مؤثـرة يف املتلقي ، وقد عّرب شـاعرنا 
عن هذه السـمة املميـزة يف قصائده، 
بـل  اتجهـت القصيدة عنـده ضمن 
مرشوعهـا يف اسـتئصال كل مـا هو 
زائد وخارجي ، وغري شـعري اىل قلب 
الشـعر مبارشة من دون وسـائط أو 
محطات، وبذلـك تخلصت من الكثري 
من األسـباب التي تزيـح ثالثة أرباع 
الشـعر خارج دائرة الشعر، وال تعده 
شـعرا ، وتوّجهـت اىل نبض الشـعر، 
وجوهـره ، وفضائه الحقيقي   وعىل 
مسـتوى إفادته من تقانـات القص 
ومخرجاتهـا الرسديـة ، فإنه يعمل 
إىل مجـال  بمعطياتـه، ويتجاوزهـا 
أرحـب ، وأكثـر حيويـة هو مـا بعد 
القص، حيث تغيب الرسدية الظاهرة 
لصالـح رسدية باطنيـة تعمل بإمرة  

الشـعرية، فنراه يقول : 
كانوا يحذرونني يف كّل يوم ، 

بل يف كّل ساعة : 
ال تخرْج عىل النّص !

قلـُت : وأين هـو النّص حّتـى أخرج 
عليه؟ 

لم يكْن هناك نّص عىل اإلطالق !
وكانت تحذيراتهم مجرد هلوسات، 

هلوسات من العياِر الثقيل ! 
فهـي، أعني القصيـدة الحديثة، عند 
شـاعرنا تتقـدم مبارشة إىل تشـغيل 
واىل  كيميائـه،  وإطـالق  الفعـل، 
بـؤرة الحركـة يف املشـهد ، وتفعيـل 
طاقتهـا اإلنتاجية كاملـة ، وتقتصد 
كثريا يف التشـكيل إال بالقـدر الفاعل 
املشـرتك الذي يسهم يف حسم جوهر 
العمـل لصالح شـعريته ، إذ الشـعر 
الشـعرية،  الحركـة  نشـاطات  يف 
وفعالياتها ها هو املعني أكثر من أي 

يشء آخر. 
ان القصيدة الحديثـة تتكلم انطالقا 
من مركزها البؤري املشـع وال تقول 
من املحيـط ، واالطـراف، والطبقات 

البعيـدة ، بطريقـة توحـي وتوهـم 
بـأن الـكالم قـادم من لسـان املركز 
الشعري املنتج ، وهكذا تدخل قصائد 
أديـب كمـال الدين فضـاء القصيدة 
الحديثة ، وهـي تحاول التخلص من 
االرث الثقيل لهيمنة ، األنا الشاعرة ، 
وتراكماتهـا ، وازماتها ، وتتقدم عىل 
نحـو اكثر عمقا وصفـاء وصريورة، 
وخصبـا، بعـد أن بـددت الكثـري من 
ممكناتها من خالل ظهورها املستلب 
يف الحقـل الشـعري ، األنا الشـاعرة 
بأنموذجها التقليـدي املهيمن، فنراه 

يقول :- 
يف حلمي

ملستني كّفَك يا جدّي 
فبكيُت رأيُت الكّف تشرُي إىل 

حاَء الرأِس املرفوع عىل الرمح ، 
لكّني بعَد معارشة األفعى ومجالسِة 

الذئب، 
وجدُت الحاَء هنا حاء الرمح

ال حاء املاء  
عنـد  الحـرف  قصيـدة  يف  فاإلبـداع 
شـاعرنا الكبري (أديب كمـال الدين) 
هـو القدرة عىل ابتكار يشء لم يوجد 
سابقا ، ويعتمد عىل مواهب شاعرنا  
املبتكـر ، ومعلوماتـه، وخرباته دون 
أن نهمـل محيطـه الخارجـي الـذي 
يخلـق املنبهـات، وااليحـاءات التـي 
تربط بـني قدراته الداخليـة الذاتية ، 
والبيئة املنشطة لتنمية ما فكر به أو 
ما حاول خلقه ،عند ذاك يخلق النص 
ان كان املبدع  شـاعرا، فـإن نظر اىل 
ماحوله كان خياله وهما شّد به ذاته 
الشـاعرة ، ومـا يحيط هـذه الذات، 
وقـد يبلغ القمة من خـالل الربط او 
التشبيه ألن االشـياء يختلف بعضها 

عن بعض ويشبه بعضها عن بعض، 
والشـاعر يربـط بينهما، فإن اشـتد 
الشبه او العالقة انعدمت الثناية واذا 
الرابطة،  انعدمت  اسـترشى الخالف 
اداته التي تـربر صنيعه هو منطلقه 
الذي يسمو عىل منطق العقل ،منطق 
املعنـى القائم عىل بنية رمزية واحدة 
باعتبـار ان املعنى نشـاط انسـاني 
رمـزي اداته اللغـة املوصلة بني االنا،  

واآلخر ، فنراه يقول :-
عر  ها أنذا أعوُد إىل الشِّ

مثل كّل مرّة
بسببِك أنِت. 

أعوُد ألشاهد حرويف 
يرضبها الزمُن بسوطِه العظيم. 

أعود ألرى نقطتي الكربى التي تشبُه 
مدينًة كربى 

تضيُع وسَط البحر  
إن شـاعرنا  يهـدف إلـی أن تکـون 
قصيدتـه إبداعاً بکـراً ، ومن ثم فهو 
شـديد الحـرص علـی أن ينظـر إلی 
الوجـود مـن زاويـة لم يسـبق ألحٍد 
قبلـه أن ينظر إليـه منها، وأن يعالج 
هـذه الرؤية الخاصـة بطريقة فنية 
الفنيـة  األداوت  لتنـوع  متفـردة، 
التي يسـتخدمها الشـاعر، وطريقة 
القصيـدة  ومليـل  لهـا،  اسـتخدامه 
الحديثـة إلی أن تکـون کياناً متفرداً 
خاصـاً، أصبـح بناء  هـذه القصيدة 
علـی قـدر مـن الرتکيـب ، والتعقيد 
يقتيض مـن قارئها نوعاً من الثقافة 
األدبية ، و الفنية الواسعة ، والشاعر 
( أديـب كمال الديـن ) مثقف  ثقافة 
عربيـة مـن خـالل اطالعه الواسـع 
عـىل الدواويـن الشـعرية للشـعراء، 
واطالعه الواسـع عىل القرآن الكريم، 

والسـرية النبوية املباركة ، فضال عن 
اطالعه الواسـع عىل الثقافة الغربية 
عن طريـق الرتجمة او اللقاء املبارش 

بكبار الشعراء، فنراه يقول:
ليَس من حّقك، 

يا صديقي العظيم تولستوي،
أن تلقي بآنا كارينينا 
تحَت عجالِت القطار!

كيَف سمحَت لعجالِت القطار 
أن تقّطع أصابع آنا املرتفة 

ووجههـا املـيضء بالعذوبـِة والرّقِة 
والجمال 

وشعرها الفاتن  
 ويعد التكـرار يف القصيـدة الحديثة  
الطبيعـة  ذات  االسـاليب  بـني  مـن 
الخادعـة عنـد شـاعرنا، وذلـك انه 
ظاهريا يبتدئ للعيان مداخل سـهلة 
الولـوج واالسـتثمار، لكـن باملقابل 
بحاجـة اىل ان يجـيء يف مكانـه من 
القصيدة وان تلمسـه يد الشاعرتلك 
اللمسة السـحرية التي تبعث الحياة 
يف الكلمـات، ال ان تتـواىل مـن دون 
وعـي ،فتصبح مجرد ثقل ينوء تحته 
النص الشـعري.. وكان لهـذا امللمح 
التعبريي بروز واضح يف نص شاعرنا 
مصحـوب بأحايـني كثـرية بلمسـة 
سـحرية من يد الشـاعر، وان ترديد، 
وترجيـع الفـاظ بعينها مثـل كلمة 
(إلهي ) عند الشاعر، من دون سواها 
سيكشـف لنا املوجـه الرئيس االكثر 
فعاليـة يف التجربـة الشـعرية عنـد 
الشاعر، والتكرار من االدوات الفنية 
التـي اسـتخدامها الشـاعر ( أديـب 
كمال الدين ) يف قصائده الشـعرية ، 

فنراه يقول :- 
إلهي...

كلّما كتبُت قصيدًة جديدة 
تمنيـُت أن تمسـَح القصيـدة الغباَر 

الثقيل 
عن مرآِة  حياتي 

ألرى وجهي، 
لكّن القصائد كثرْت وتكاثرت 

والغبار الثقيل 
لم يزل ْ فوق املرآة

كما هو  
 ويعد االستفهام احدى البنى الرئيسة 
التي يقـوم عليها شعرشـاعرنا، بل 
تشكل االساس يف كثري من النصوص 
الشـعرية التي اعتمدهـا يف قصائده 
الشعرية الحديثة، وتعد هذه السمة 
من اهم السمات يف تركيب القصيدة 
عنده، ولـم يكن حضور النص اآلخر 
عنـد شـاعرنا  مصادفـة او نتيجـة 
عرضية لقـراءات متنوعة او معارف 
متعددة اسـتقاها من خـالل حياته، 
بـل كان جـزءا ال يتجـزأ مـن عاملـه 
الشـعري ، والشخيص معا، لهذا كان 
استدعاؤه لنص اآلخر مبنيا ليس عىل 
حب االسـتدعاء او االستيحاء، بقدر 
مـا كان يجد عـىل الـدوام بينه وبني 
من يسـتدعي نصه اهتمامات ادبية 
اوسياسـية او دينيـة مشـرتكة، مع 
وعيه للفروقات الجوهرية بني زمنه 
مـن جهة وبني اآلخر من جهة ثانية، 
بـل ان الشـاعر (أديب كمـال الدين) 
كان عـىل وعي ان القصيـدة الحالية 
الشـاعر  اختيـارات  بربـط  معنيـة 
الفردي الخاص برتاث تاريخي، فكان 
من املناسب ان يكون هذا التعبري عن 
هذا االختيار، مرتبطا برتاث ادبي، قد 

اجاد يف هذا املوضوع فنراه يقول:- 
أوقفي يف موقِف املصطفى 

وقال : أرأيَت إىل َمن رأى 
من آياِت رّبه الكربى 

أرأيَت إىل َمن أرسلتُه رحمًة للعاملني ،
وختمُت به األنبياَء كلّهم واملرسلني ،
وجعلُت له األرَض طهوراً ومسجدا  

علی الرغم مـن أن القصيدة الحديثة 
ترتکب مـن مجموعة مـن العنارص، 
واملکونات املتنوعة،  املتنافرة يف بعض 
األحيان، فإن ثمة وحدة عميقة تؤلف 

بني هذه العنارص.
املکونـات  هـذه  فيهـا  وتنحـرص 
املتناثرة املتنافرة لتصبح کياناً واحداً 
متجانسـاً، ال تفكك فيـه، و التنافر، 
اسـتطاع شـاعرنا من ادخـال فنية 
الوحدة يف قصائـده الحديثة  وبوعي 

تام .
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(( مطر اسود ))

لـم تكـن فرقعـات احتفـال ... كانـت 
فلـول  بتواصـل  تقصـف  الطائـرات 
الجيش املنسحبة من ساحات املواجهة 
يف قلب الصحراء نحو املدن ...ما عادت 
مناظـر الطريـق املروعـة تثـري هلعي 
ألننـي كنت بالـكاد قد نجـوت من تلك 
الرشقات املتتالية ألسـلحة خرافية لم 
ار مثلهـا قـط .. و حـني هبـط الظالم 
هدأت االمور قليال ووجدتني اسـتلقي 
يف حفـرة هـي اشـبه بقرب او سـاقية 
ريثما ينبلج الفجر كي اواصل طريقي 
, فمن العبث مواصلة السـري يف متاهة 
كبـرية محتشـدة باملفاجـآت , و بينما 
كنـت ارتـب مكانا يليـق بإغفـاءة قد 
تطـول او تقرص تناهت اىل مسـامعي 
اصوات اطالقات بعيدة و اصوات جنود 

يتنازعون ..
كدت استسـلم للنوم لـوال ذلك الصوت 
الذي بدا االن اكثر وضوحا .. تك .. تك .. 
تك و خيل يل للوهلة األوىل انه ينبعث من 
صـاروخ او لغـم اريض او عبوة مؤقتة 
نصبـت السـتهداف عجـالت الجيوش 

املهاجمة ...
-..تك ..تك .. تك

سنابك قلبي تتسـارع يف عدوها و هي 
تحاول الخـروج من زوابع الحرب التي 

عصفت بكل يشء...
تك ... تك ... تك تركت ليدّي ان تكتشفا 
املحيـط  الـرتاب  تتحسسـان  فذهبتـا 
باملسـافة التـي ارحـت فيها جسـدي 
علهما تجدان شـيئا او مصدرا للصوت 
الـذي بـذر يف داخـيل خوفـا و قلقـا و 

اضطرابا عجيبا ...
تك..تك..تك

لم اعثر عىل يشء فعاد ايل هدوئي قليال 
... ولكنني ما ان اسـتلقيت كرة اخرى 
اتطلع اىل النجـوم الالمعة حتى تناهى 

ايل الصوت مرة اخرى و فكرت ان اترك 
املـكان لكن الحذر و التعـب الذي انهك 
جسـدي منعني من ذلك و هكذا رصت 
الجـأ اىل النوم تـارة و اىل اليقظة املؤملة 
مشـفوعة بذلـك الصوت املوجـع تارة 

اخرى.
قلـت فليكن مـا يكون ثم استسـلمت 
ملخالـب النوم و شـاهدت كوابيسـاً و 
جثثـا ممزقـة وامطـارا سـوداء تغمر 
البيـوت و الشـوارع و البـرش ...حـني 
اسـتيقظت مع ضياء الفجر و اصوات 
القصف الشـديد ادركـت بانني ما زلت 
حيـا . القيت نظرة حويل قبل ان أنهض 
جسـدي املتعب فوجـدت ذراعا مبتورة 
قربـي ترتـدي سـاعة كبـرية تهمـس 

بإرصار...تك .. تك .. تك.
((دموع حرى...))

.....لم يكن مجنونا قبل هذا قط.. كان 
يف غاية الوداعة والكياسة ، محبا للخري 
معطـاء.. يف املـرة االوىل التـي اقتادوه 
فيها اىل دهاليز الرعب ليحققوا معه لم 
يسـتطيعوا ان ينتزعوا منه اعرتافا بعد 
أشواط كارثية من التعذيب .. حني خرج 
محطما آثر العزلـة تجنبا ملضايقاتهم 
ومالحقتهـم اليومية واكتفـى بارتياد 
املقهى لنصف ساعة يبدد فيها وحشته 
وكآبتـه ويحتيس قدحا من الشـاي..يف 
املـرة الثانيـة اقتادوه اىل سـوح الوغى 
حيث اسـتعرت اوارها لتحصد األخرض 
واليابـس.. هنـاك شـاهد بعينيه كيف 
أصدقائـه  ارواح  ينتـزع  املـوت  كان 
وشـاهد ما يشـيب له الراس ..عاد من 
الحـرب مأزومـا فقـد أكثر مـن نصف 
عقله ..بدأ يذرع الطرقات حايف القدمني 
وكلما سمع صوتا مفاجأ انبطح ارضا 
واغلـق بكفيه أذنيه.. قيل انه كلما رأى 
حبيبتـه وهي تسـلك الشـارع الرئيس 
هدأ وهـو يرفل بأسـماله البالية وترك 

مآقيه تذرف دموعا حرى ...
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يحـدث أحياًنا، أْن ُتـديل الّزوجة أمام 

أقاربها، وصديقاتها، بمعلومات غري 

صحيحـة عن زوجهـا، بمـا يخالف 

حقيقته وسلوكياته اإليجابية معها، 

ِخشـية أْن ُتحسـد، وُتصاب بالعني، 

جـرّاء الّنعيـم الذي تعيش بـه. فهل 

يمكن أْن تفعل الزوجة ذلك؟

كذب ملنع الحسد

االختصاصيـة النفسـية، والرتبوية، 

الدكتـورة سـوزان السـباتني بينـت 

هنـاك  وأّن  ذلـك،  حـدوث  إمكانيـة 

بالفعـل زوجـة قـد تصـف زوجهـا 

بصفات ليسـت فيه، إذا ُسـئلْت عن 

تعامله معها، حتى ال يغرَن منها، وال 

يحسدَنها.

باملقابل، هناك أخرى، تمدح زوجها، 

ومـدى اهتمامه بها، وكثـرة الهدايا، 

التـي يهديهـا إياهـا، وتتحـّدث عن 

صفاتـه الحقيقيـة من بـاب إغاظة 

األخريـات، وعـدم فتح املجـال لهّن، 

بإظهـار الشـماتة بهـا. وهـذا ُيعـّد 

رأْت  كمـا  شـخصّيتها،  يف  نقًصـا 

االختصاصية.

ملاذا تفعل ذلك؟
أشارْت السباتني، أّنه ورغم وجود الحسد 

يف جميع الثقافات، يبقى الخوف والحذر 

مـن اإلصابة بـه، أمـٌر متـوارث، ورّبما 

لهذا الّسـبب، تخـاف الّزوجـة من قول 

الحقيقة، بل وترسم تصّوًرا مخالًفا عن 

رشيكهـا، يضطرها أحياًنا، إىل االنطواء، 

والحـّد مـن الّتعامل مـع الناس.وكانت 

االختصاصيـة قـد رّدت هـذا الخوف إىل 

تربيتها، وتنشـئتها األرسّيـة، التي رّبما 

وقعـْت يف فّخ الحسـد والغـرية، وطغْت 

املشاكل األرسّية أغلب تفاصيل حياتها. 

لهذا وجدت يف االبتعاد عن الناس، أفضل 

طريق لـ ”راحة البال والرأس“.

 الحرص فقط

لهـذا كلّـه، دعتهـا االختصاصية إىل 

ليـس  ولكـْن  الخصوصّيـات،  كتـم 

كّل  الّشـديد، عـىل  الخـوف  لدرجـة 

بِذكـر  كبـرية وصغـرية، وطالبتهـا 

محاسـن زوجهـا، من بـاب تقديره، 

وفرض احـرتام اآلخرين لـه، عىل أن 

يكون ذلك، أمام األشخاص املقرّبني، 

والذين تثـق بهم.أما يف حالة الزوجة 

الثانية، والتي ال تريد شماتة أحد بها، 

نصحتها السـباتني بـرضورة البحث 

عن األسباب الحقيقية وراء مشاكلها 

مع زوجهـا، والعمل عـىل حلّها، من 

خـالل الّتفاهم، وتحّمل املسـؤولية، 

رب،  وتعديل بعض السـلوكيات، والصَّ

والتكّيف مع الواقع، بدالً من إفراطها 

يف التفكري يف إغاظة غريها.

مـا زالـت حـاالت اإلصابـة بـ“جـدري القرود“ 
ترتفع بشـكل مخيـف وملحوظ يومـا بعد يوم، 
ومعها تكثر األسئلة بشأن أعراض هذا الفريوس 
ومدى تشـابهها مع املرض الشـائع الذي يصيب 

األطفال جدري املاء.
وجدري املاء وجدري القرود يسـببان معا طفحا 
جلديـا عىل الجسـم، إىل جانب الحمى والشـعور 
بالتعب، وبالتايل، ما أبرز االختالفات بني املرضني 

وما األعراض التي يجب االنتباه إليها؟.
جدري القرود:

يعـد مرضا نادرا ظهر ألول مـرة يف إفريقيا، وبدأ 
منذ أيام االنتشـار يف عدد من بلدان العالم، حيث 
تسـتمر أعراضه عادة بني 5 و21 يوما، وتشمل: 
ُحمى - صداع الراس - آالم العضالت - آالم الظهر 
- تورم الغدد الليمفاوية - القشـعريرة - التعب، 

ثم ظهور الطفح الجلدي (يسبب أحيانا الحكة) 
عىل الوجه واليدين والقدمني.

الجدري املائي:
الفرق الرئيس بني االثنني هو أن جدري املاء 
ال يسبب عادة صداعا يف الرأس وتضخما يف 
الغدد الليمفاوية، كما أنه يستهدف بشكل 
أكـرب األطفال والنسـاء الحوامـل واألفراد 
الذين يعانون من نقـص املناعة.و جدري 
املاء يسـبب حكة شـديدة تجعـل املصاب 
به يشـعر بـ“التعاسـة“، مربزة ”عادة ما 
يعانـي البالغون الذيـن يصابون بالجدري 
املائـي من األعـراض لفرتة أطـول، و قبل 
ظهور الطفح الجلدي، قـد يعاني املريض 
من ارتفـاع يف درجة الحرارة وآالم وفقدان 

الشهية.
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12 حبة بياض بيض
كوب دقيق

ملعقة بيكنج باودر كبرية
1 1/2 كوب سكر

ملعقة فانيليا
1/2 ملعقة ملح

طريقة التحضري:
سـخني الفرن عىل حرارة عالية 
وجهـزي صينيـة كيـك عميقـة 
مفرغـة مـن النصـف وادهنيها 

بالزيت ورشة دقيق.
اخلطـي الدقيـق وثـالث اربـاع 
السـكروالبيكنج  مـن  كـوب 

بادورواتركيه جانبا.
قومي بخفق بيـاض البيض مع 
امللـح والفانيال ىف وعاء اخرحتى 
وهـش  أبيـض  املزيـج  يصبـح 

ويتضاعف حجمه.
كميـة  باقـي  بإضافـة  قومـي 
السـكر لبياض البيض واخفقي 

جيداً.
أضيفـي خليـط بيـاض البيض 

لخليـط الدقيـق وحركـي بخفة 
بواسـطة ملعقة خشـبية حتى 

تمتزج املكونات.
بالصينية  الخليـط  قومي بصب 
الفرن  املجهزة مسبقا وأدخليها 
45 دقيقـة حتى تصبـح ذهبية 

وتنفش وتنضج.

قومي بإخراج الصينية من الفرن 
واتركيهـا جانبا حتى تربد تماما 
ثم أزييل أطرافها بالسكينة حتى 
ال تلتصـق ثم اقلبيهـا ثم يمكنك 
حشوها أو تزيينها حسب الرغبة 
ويمكنك تقديمها بدون حشو أو 

زينة أيضاً.
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يعترب السريوم والكريم هما من مستحرضات 
العنايـة بالشـعر األساسـية، ويعمـالن جنباً 
اىل جنـب لرتطيـب الشـعر ومـده باملغذيـات 
كالحريـر  ناعمـاً  تجعلـه  التـي  واملرطبـات، 

وتمنحه مظهراً حيوياً رائعاً.
ولكن نسـاء كثـريات يطرحن السـؤال التايل، 
أيهمـا أفضل السـريوم أم كريم الشـعر؟ وهل 
لهما الفعالية نفسـها عىل الشـعر، وهل يجب 
اسـتخدامهما يف الوقت نفسـه؟ هذه األسئلة 

كلها نجيب عنها يف هذا املقال.
سـريوم الشـعر هو منتـج تصفيـف للعناية 
بالشـعر، تركيبتـه لزجة وتحتـوي عىل زيوت 
عدة ويعد السيليكون والزيوت املكونات األكثر 
شـيوعاً يف تركيبة أنواع سـريوم الشـعر وعند 
استخدامه، يغلف السـيليكون الشعر ويقويه 

ويمنع تكرسه.
عالوة عىل ذلك، فإن جزيئات السيليكون تحيط 
بخيوط الشعر لتخلق حاجزاً وقائياً بني الشعر 
والعوامل الضارة، ال سـيما الحـرارة املرتفعة 

الناتجة من أدوات تصفيف الشـعر، مما يوفر 
الحماية للشعر من الجفاف والهشاشة.

ويحتوي سريوم الشعر عىل فيتامينات ومعادن 
مفيدة لنمو الشـعر وتعمل عـىل تعزيز الدورة 
الدموية يف فروة الرأس ومد الشـعر باملغذيات 
التي تجعل الشـعر أكثر طـوالً وكثافة وملعاناً، 
وتعزز مستويات الرطوبة بالشعر والتحكم يف 
هيشان الشـعر وبالنسبة اىل استخدامه ، فهو 
يتم تطبيقه عىل الشـعر إما بعد غسـل الشعر 
بالشامبو وتشـطيفه باملاء، وإما بعد تجفيف 
الشعر بالسشـوار، عىل أن يتم وضعه من أول 
ساق الشـعر وحتى األطراف، وليس عىل فروة 

الرأس.
ويف املقابل تؤدي املبالغة يف اسـتخدام السريوم 
يرتاكـم  حيـث  بالشـعر،  الـرضر  إلحـاق  اىل 
السـيليكون عىل الشـعر، مما يؤدي اىل ضعفه 

وتكرسه.
يعمـل كريـم الشـعر عىل فك تشـابك الشـعر 
ومعالجـة تقصف الشـعر وإعـادة الحياة اىل 

الشـعر الباهـت والجـاف والهـش واملتطاير، 
مما يجعل الشـعر أكثر مرونـة ويمنحه ملعاناً 

طبيعياً جذاباً.
وهـو مثـايل بشـكل خـاص للشـعر الخفيف 
والضعيـف، كونـه يضيف اىل الشـعر نسـيجاً 
يقـوي خصالته ضـد العوامل التـي يمكن أن 
تتسـبب يف تكـّرس الشـعر مـن دون أن يثقله 
فاملكونـات املوجـودة يف كريم الشـعر تخرتق 
الشـعر لتوفـر لـه التغذيـة الالزمة لتحسـني 
صحته وهو يعترب بديالً أفضل لزيوت الشـعر 

ألنه ال يسبب أي بقع أو آثار أثناء تطبيقه.
أيهما األفضل للشعر؟

يساعد كال املستحرضين، السـريوم والكريم، 
عـىل ترطيب الشـعر وتنعيمه وإضفـاء ملعان 
طبيعـي عليـه ومن حيـث قدرتهمـا، فإنهما 
العنايـة  مسـتحرضات  أفضـل  مـن  يعـدان 

بالشعر.
ونظراً اىل أن السـريوم ال يخرتق الشـعر، فهذا 
يعنـي أنـه ال يسـتطيع وحده تحسـني صحة 

الشـعر لذلـك، يجـب أن تسـتخدمي سـريوم 
الشـعر جنباً اىل جنب مع كريم الشـعر، فهما 

معاً سيجعالن شعرك أملس كالحرير ويوفران 
له التغذية الالزمة.

يستخدم عديد من عشاق الطهي أوراق الغار كمكون رئييس عند تحضري األطباق 
والوجبـات اللذيـذة، لكن االسـتخدامات املحتملة لهـذه األوراق تمتـد إىل ما وراء 

املطبخ.
فمـاذا يحـدث عند حـرق ورقة من الغار يف املنـزل، وما هـي الطريقة الصحيحة 

لحرق أوراق الغار يف املنزل؟
- خصائص مضادة لاللتهابات

تحتـوي أوراق الغـار عىل مركبـني هما األوجينـول واملريسـني، ولهما خصائص 
مضـادة لاللتهابات، لذلك، تعمـل رائحتها عىل إرخاء أعصـاب الدماغ، ما يخفف 
من التوتر، كما أنه مفيداً جًدا ملرىض الحساسية أو املعرضني للربد، إذ يزيل التورم 

الداخيل لألنف والحنجرة.
- التخلص من التوتر

عـن طريـق حـرق أوراق الغار يف الغرفـة، يمكنك تخفيـف التوتـر والقلق، وذلك 
الحتوائه عىل عنرص فريد يسمى لينالول، والذي ُيعرف بقدرته عىل تقليل التوتر.

- معطر للجو
من األفضل إزالة رائحة املنزل عن طريق حرق أوراق الغار، بدالً من جلب معطرات 

الجو باهظة الثمن التي تحتوي عىل املواد الكيميائية والعطور االصطناعية.
- تنقية الهواء

إذا كنـت ترغب يف تنقية الهواء داخل املنزل، فقم بحرق ورقة غار يف املنزل، يعمل 
الدخـان والرائحة املنبعثة من احرتاق األوراق الصحية عـىل تنقية الهواء الداخيل 

ملنزلك، إضافة إىل ذلك، إن مضادات األكسدة املوجودة به ستجلب لك راحة البال.
- محاربة االلتهابات

تحتـوي أوراق الغـار عىل إنزيم يسـمي بـ الكتونـات سيسـكيتريبني، والتي من 
املعروف أنها تحارب االلتهاب عن طريق تثبيط إنتاج أكسيد النيرتيك.

- تقليل مخاطر اإلصابة بالرسطان
أفادت دراسـة أن مسـتخلص أوراق الغار يعمل كعامل مضـاد للرسطان، بفضل 

.Cineole احتوائه عىل مركب يسمي بـ
- تحسني صحة الجلد

وفًقـا ألحد الدراسـات، يمكـن أن تعمل أوراق الغـار ضد الطفـح الجلدي، ومنع 
التجاعيد وتخفيف اإلجهاد عن الجلد.

ما الطريقة الصحيحة لحرق أوراق الغار يف املنزل؟
1. أوالً، ضع ورقة من الغار جافة يف وعاء.

2. بعد ذلك، احرقها وأغلق أبواب نافذة الغرفة واخرج منها.
3. اسـمح للدخـان باالنتشـار يف الغرفـة وادخل الغرفـة 7-5 مرات وخذ نفًسـا 

عميًقا.

كيـف يعتمـد ابنـك املراهق عىل 
فـرتة  طـول  كنـِت  إن  نفسـه 
طفولته تفعلـني كل يشء نيابة 
عنه؟ إن الطفل بحاجة إىل تعلّم 
االستقالل واالعتماد عىل النفس 
اليومية،  يف قضـاء احتياجاتـه 
قبل الوصول إىل سـن املراهقة، 
وإليِك خطوات تساعدك يف تعليم 

الطفل االعتماد عىل نفسه..
1. االستيقاظ يف الصباح

إىل سـن  الطفـل  عنـد وصـول 
يعي فيهـا ترصفاته، عليِك نقل 
مسؤولية استيقاظه يف الصباح 

إليه.
ابدئي بضبـط املنبه مبكراً قليالً 
وال تحاويل إيقاظه، عليه معرفة 
وأنـه  لتنبيهـه،  مجـال  ال  أنـه 
ببسـاطة يمكن أن يفوّت وجبة 
إفطاره إن لم يستيقظ بنفسه.

وإعـداد  اإلفطـار  تنـاول   .2
صندوق الطعام

أطعمـة  وجـود  مـن  تأكـدي 
صحيـة ومتوازنـة يف مطبخك، 
واتركـي طفلك يتنـاول إفطاره 
بنفسـه، ويضـع مـا يشـاء يف 
صندوق طعامه، بعد سنوات لن 
تحميل هم التفكـري يف وجباته، 
توفـري  دورك عنـد  وسـيتوقف 
املتوازنة يف  الصحيـة  األطعمـة 

البيت.
3. ملء أوراقه

ُتكتـب  أوراق  هنـاك  بالتأكيـد 
بياناتها للمدرسة، بعد أن يتقن 
طفلـك الكتابـة، عليـك تعليمه 
كيفيـة ملء هـذه األوراق، ومن 
ثم تنتقـل إليه هذه املسـؤولية 
تدريجيـاً، حتـى يصل إىل سـن 
املراهقة، فيتمكن بسـهولة من 
ملء األوراق الرسـمية الخاصة 

بالكلية أو التوظيف فيما بعد.
أشـيائه  مسـؤولية  تحّمـل   .4

املنسّية
مـا إن ينـىس طفلـك شـيئاً قد 
يوقعـه يف ورطـة، مثـل واجبه 
املدريس، أو وجبة طعامه، حتى 
تهرعني يف توصيلها إليه، توقفي 
عن فعـل هذا، عليـه أن يتحمل 
مسـؤولية نسيانه األشـياء، أو 

أن يعود بنفسه ألخذها.
5. تحديد وقت التخطيط

قـد يطلـب منـِك طفلـك فجأة 
ملرشوعـه  مسـتلزمات  توفـري 
الدرايس الذي عليه تسليمه غداً، 
ال توقفي خططـك وترسعي إىل 
الخارج إلحضار ما يلزمه، إذ إن 
عليه إخبارك قبلها بوقت كاٍف، 
وهذا يعلمه التخطيط املسـبق، 
وتحديـد الوقـت الـالزم لتنفيذ 

خططه.
6. غسيل مالبسه

أنـِت تغسـلني املالبـس لألرسة 
كاملـة، لكـن مـن وقـت آلخـر 
عىل الطفل أن يغسـل مالبسـه 
بنفسه، واألمر ليس صعباً، فما 
عليـه سـوى وضع مالبسـه يف 

الغسالة وتشغيلها.
مـن املهـم أيضـاً أن يحـدد هو 
قطع مالبسـه املطلوب غسلها، 
الغسـيل،  مـكان  يف  ويضعهـا 

فليـس من وظائـف األم البحث 
يف كل مـكان يف البيت عن قطع 
املطلـوب  املتناثـرة  املالبـس 

تنظيفها.
املعلمـني  مـع  التواصـل   .7

واملدربني
عليـِك تعليـم طفلـك التواصـل 
مع املعلمني واملدربني بشـأن ما 
يخصه مـن دروس أو تدريبات، 
فعند وصوله إىل سـن املراهقة، 
لن يكون من اللطيف أن تتعامل 

والدته نيابـة عنه مع معلمه أو 
مدربه.

8. املسؤولية األكاديمية
التدخـل  الصحيـح  مـن  ليـس 
املبارش يف أداء طفلـك لواجباته 
فقـط  وظيفتـِك  األكاديميـة، 
اإلرشاف واالطمئنـان كل فـرتة 
الـدرايس، فأنِت  عـىل مسـتواه 
لـن تذهبـي معـه إىل الجامعـة 
بالتأكيـد، وهـذا لـن يحدث بني 

يوم وليلة.
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أن  جديـدة  دراسـة  كشـفت 
األشخاص الذين يرشبون القهوة 
– مـع السـكر أو بدونـه – أقـل 
عرضة للوفاة املبكرة، بحسـب ما 

نقلت صحيفة ”الغارديان“.
خطـر  أن  الدراسـة  ووجـدت 
املـوت ينخفض بنسـبة 29 باملئة 
لألشـخاص الذين يرشبون ما بني 

2.5 و4.5 أكواب قهوة يف اليوم.
كمـا لوحـظ انخفـاض يف خطـر 
الوفـاة بالنسـبة للقهـوة املحالة 
بالسكر، عىل األقل بالنسبة ألولئك 
الذيـن يرشبون ما بـني 1.5 و3.5 
كـوب يف اليـوم. وكان االتجاه أقل 
وضوحا بالنسبة لألشخاص الذين 

يستخدمون املحليات الصناعية.
وبعـد األخـذ يف االعتبـار عوامـل 
تشـمل العمـر والجنـس والعرق 
وحالـة  التعليمـي  واملسـتوى 
التدخـني ومقدار النشـاط البدني 
ومـؤرش كتلـة الجسـم والنظـام 
أنـه  الباحثـون  وجـد  الغذائـي، 
مقارنة مع أولئك الذين لم يرشبوا 

القهـوة، فـإن األشـخاص الذين 
يرشبون القهوة كان لديهم خطر 

أقل للوفاة.
واسـتندت الدراسـة التـي نرشت 
أنرتنـال  أوف  ”أنالـز  دوريـة  يف 
ميدسني“، إىل بيانات أكثر من 171 
ألف مشارك يف دراسـة بيولوجية 
طويلة األجـل يف اململكـة املتحدة 
االسـتعداد  مسـاهمة  يف  تحقـق 
البيئي لتطور  الوراثي والتعـرض 

األمراض منذ عام 2006.
واسـتخدم الباحثـون بيانات من 
شـهادات الوفاة لتتبع املشاركني 
ملتوسط زمني قدره سبع سنوات 
من عام 2009، تويف خاللها 3177 

شخًصا.
كانت دراسـات سـابقة أشـارت 
إىل أن مـرشوب القهـوة قد يكون 
يرتبـط  حيـث  للصحـة،  مفيـد 
رشب القهـوة بانخفاض مخاطر 
اإلصابـة بأمـراض تـرتاوح مـن 
أمـراض الكبـد املزمنـة إىل بعض 

أنواع الرسطان وحتى الخرف.

أن  الصـني  يف  باحثـون  وجـد 
يسـتهلكون  الذيـن  األشـخاص 
كمية معتدلة مـن القهوة يوميا، 
سـواء كانت محالة بالسكر أم ال، 
لديهـم خطر أقل للوفاة عىل مدى 
سـبع سـنوات مقارنـة بمـن لم 

يفعلوا ذلك.
القهـوة  جمعيـة  وبحسـب 
فنجـان   98 فـإن  الربيطانيـة، 
قهوة يتم رشبها يوميا يف اململكة 
فنجـان  مليـون  و517  املتحـدة 
يـرشب يف الواليات املتحدة بصفة 

يومية.
يف املقابل، حذر نافيد ستار، أستاذ 
طـب التمثيـل الغذائـي بجامعة 
غالسـكو، والـذي لـم يشـارك يف 
الدراسـة، من أن النتائـج - رغم 
أنهـا مثـرية لالهتمام - لـم تكن 

واضحة املعالم.
وقال ”إن طبيعـة املالحظة لهذه 
الدراسـة الجديدة تعنـي أن هذه 
االستنتاجات بعيدة كل البعد عن 

كونها نهائية“.



يمكـن االعتمـاد عـىل اختبار شـخصية 
بسيط من اجل اكتشـاف بعض الحقائق 
والطباع الخفية.. وألن الزوجة تريد دائماً 
معرفـة ما يفكر بـه زوجهـا وخصوصاً 
بشأنها وبشأن عالقتهما يمكنها االعتماد 
عىل اختبار الشـخصية هذا.. ولذلك يجب 
ان تختار احد املرشوبات السحرية الـ 4.

الشـخصية  اختبـار  خـوض  اجـل  مـن 
هـذا والذي يكشـف نوايا الـزوج الخفية 
وافكاره غري املعلنة يجب اوالً اختيار احد 
املرشوبات السـحرية املوجودة يف الرسـم 

بحسب الرقم واللون من 1 إىل 4.
املرشوب 1

1 وهـو  رقـم  املـرشوب  اختيـار  يعنـي 
املرشوب االحمر ان الـزوج يريد يف الوقت 
الحايل االسـتفادة مـن شـبابه وحيويته 
قبـل مرور السـنوات وفـوات االوان وانه 
يريد استعادة بعض االوقات التي عاشها 
يف املـايض.. ويدل هذا عـىل انه يبحث عن 
التغيري وعن كل ما يسـاعده عىل االبتعاد 
عن الروتني وامللل. كما يشري اىل انه يتمنى 
ان تتحـول رشيكـة حياته اىل امـرأة اكثر 
مرونة ودبلوماسـية مما هي عليه حالياً. 
ومـن دالالت هذا الخيـار ايضاً انه يفضل 
ان تهتم بمظهرهـا اي بجمالها واناقتها 
تمامـاً كما تعتنـي بجمالهـا الداخيل مع 
العلـم انـه يبدي احرتامـاً كبـرياً لطريقة 
تفكريها وشخصيتها. ومما يكشف ايضاً 
انه قد يخطط لتجديـد قريب يف حياتهما 

وقد يحرض مفاجأة غري متوقعة.
املرشوب 2

يظهـر اختيـار املـرشوب الثانـي باللون 
االزرق بحسـب اختبار الشخصية هذا ان 
الزوج ال يحـب افتعال املشـاكل وخوض 
النقاشـات الحـادة والتي ال تسـاعد عىل 
ايجاد الحلول للمشـاكل العالقة. كما انه 
ال يحب اضاعة الوقت ويشـعر باالستياء 
عندما تقوم هي ببعض النشـاطات التي 

ال تعـود بالفائدة املبـارشة عىل حياتهما. 
ويكشف هذا الخيار ان رشيك الحياة يحب 
الحصول عىل االهتمام الخاص بني الحني 
واآلخر ويهتم كثرياً بسـماع كلمات الغزل 
والثناء واإلعجاب.. فهذا يشعره باالرتياح 
ويسـاعده عىل التفاعل بشكل افضل مع 
الزوجـة وعىل تحويل الحيـاة الزوجية اىل 

فرصة للسعادة والرىض واالكتفاء.
املرشوب 3

يكشـف اختيار املـرشوب الثالـث باللون 
االخرض ان الزوج يفضل ان تتمتع الزوجة 
بالحضور املتميز يف كل مكان يذهبان اليه 
ويف كل جلسـة اجتماعية يشاركان فيها. 
ويدل هذا عىل تمسكه بها وان كان ال يعرب 
عن ذلك بكل رصيح وواضح.. ويشـري يف 
املقابـل اىل انه يرفض انتقادها املسـتمر 
لألحـداث واملواقف وحتـى  ملظهر واقوال 
بعض االشـخاص املقربني. فهذا يشـعره 
باالنزعاج ألنه يشـيع الطاقة السـلبية يف 
عالقتهما. ويدل اختيار املرشوب االخرض 
يف اختبار تحليل الشخصية هذا ان الرجل 

هـو املسـيطر يف تلـك العالقـة وان كان 
يسـمح للزوجة بان تشـاركه اخذ بعض 

القرارات.
املرشوب 4

املـرشوب  او   4 املـرشوب  اختيـار  يشـري 
االرجوانـي اىل ان الـزوج يتمتـع بالكثـري 
مـن الطاقـة ويبحـث دائمـاً عـن وجهة 
للتسـلية وتمضيـة الوقـت وابعـاد امللـل. 
وهـو يرغـب يف ان تواكبـه الزوجـة وان 
تبحـث دائماً عـن فرصة للمـرح. كما انه 
ال يـرتدد يف تـرك اعماله من اجـل ذلك وان 
واجهته رشيكة الحياة باملعارضة.. فهو ال 
يحـب جديتها تماماً ويريـد منها ان تبدي 
االسـتعداد الدائم للسري معه جنباً اىل جنب 
يف كل خطوة يقوم بها. كذلك يكشـف هذا 
الخيـار انه ال يحبذ الرفـض وينتظر دائماً 
املوافقة عىل اقرتاحاته من دون مناقشـة 
او اعرتاض. ويـدل عىل انه يرفض طريقة 
العمـل والتفكـري املتأنيـة والبطيئة. فهو 
دائم االسـتعجال ويريد للزوجة ان تشببه 

بحسب ما يؤكد اختبار الشخصية هذا.   

يحكى أن رجالً واصل عمله عىل اخرتاع 
ماكنـة الخياطـة ولكنـه فشـل يف كل 
محاوالتـه ... دائمـاً كانت مشـكلته يف 
نهاية املطاف كيف يربط اإلبرة باملاكنة 
ذاتهـا ويجعلها تعمل من دون خطر أن 

تفلت.
تقريبـاً... فقـد املخرتع األمـل يف بعض 
األوقـات .. ولكنـه نـام يوماً مـا فحلم 
بوحـوش يطريوا مـن حولـه يحملون 
رماحـاً ويف نهايتهـا مقطع حاد مركب 
بشكل غريب بحيث هناك فراغ يف جسم 

النهاية الحادة ليصبح كرأسـني ...قام 
فزعاً من الحلم.

ثم فكـر .. ففكر... فكان اخرتاع ماكنة 
الخياطة باسـتخدام نفس رأس الرمح 
...لقـد حـول  الحلـم  أفزعـه يف  الـذي 

كابوسه إىل اخرتاع!
الحكمـة : هذه القصـة حقيقية ، وهي 
مثـال رائـع لنتعامل مع مـا يخيفنا يف 
هـذه الحيـاة سـواء كانـت كوابيس يف 
النوم أو كوابيس يف الواقع .. فالخوف ال 

يرضب للشخص الكسول الذي تعّود عىل البطالة وعاش عالة عىل غريه يتم الهروب منه وإنما التعامل معه.

من الناس.

أصله: أن رجال كان له ولد كسول ، وكان كلما يحاول إصالحه وإرشاده، 

يزداد كسال وبالدة ، حتى تعب الرجل ومّل ويأس من إصالحه وسلم أمره 

إىل اللـه تعـاىل . ويف ذات يوم قرر الرجل أن يرسـل إبنه إىل مجمع التنابلة 

ليعيـش بينهم ويصبح واحـدا منهم ، فرييح ويسـرتيح . وكان التنابلة 

آنذاك يعيشون يف بستان كبري يف إحدى ضواحي بغداد ، ينامون فيه طيلة 

يومهـم . فـإذا جاعوا أكلوا مما يتسـاقط عليهم من رطـب ، من النخيل 

املوجودة يف البستان ، وإذا أحّسوا بالظمأ رشبوا من ماء الساقية . ذهب 

الرجل إىل شـيخ التنابلة ورشح له األمر وسـّلم له ولده الكسول . فرحب 

شـيخ التنابلة بالتنبل الجديد وقال له : (( شـوف بابا روح نام هناك يم 

الساكية .. وملا توكع يمك رطبة من النخلة أكلها وإذا عطشت إرشب من 

ماي الساكية .. وإنت ما مطلوب منك أي عمل هنا)).. فانبطح الولد عىل 

األرض ، قرب الساقية ، يف إنتظار سقوط الرطب بالقرب منه ، وبعد مدة 

وجيزة سقطت رطبة بالقرب من رأسه ، فلم يكلّف نفسه عناء إلتقاطها 

ووضعهـا يف فمـه ، فقال بكالمـه البطيء املتثائب : (( رحـم الله والديه 

اليل يخّيل الرطبة بحلكي )) . فسـمع شيخ التنابلة ماقاله التنبل الجديد 

فضحك منه واسـتدعاه إليه ، وقال له : (( كوم ولك كوم روح ألبوك كول 

له : آني تنبل ونص .. و ماأحتاج أعيش ويه التنابلة حتى أتعلّم منهم)).. 

ثـم علم النـاس بحكاية ذلك الصبـي ، وعجبوا من كسـله وضحكوا من 

فعله، فقالوا فيه (( تنبل أبو رطبة )) وذهب ذلك القول مثال.
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غزل عراقي

باقيـــــــــن لالبـد  كتـلـك  مـره  أذكـر 
احزانـي زايـح  بكالمـك  وتوصفنـي 
صـار الـيل  ماترجـم  بعـد  كايف  ولـك 
عنوانـــي قصـد  تفهـم  انتـه  اريـدك 
ويــــــآك بآقـي  هسـه  اوعـدك  بـس 
انـي مــــــو  هـذا  عنـك  تخليـت  واذا 
ليـل وي  صبـــح  بمحبتـك  انـي  الن 
جريانـي تكـون  حبيبـي  اللـه  ادعـي 

صــــورة و حــــدث

1771 - اإلمرباطوريـة الروسـية 

تكمل غزوها لشبه جزيرة القرم.

1800 - ظهـور لقـاح الجدري يف 

أمريكا الشمالية ألول مرة.

1875 - ظهـور التلفون ألول مرة 

عىل يد املخرتع ألكسـندر غراهام 

بل.

1886 - الرئيس األمريكي غروفر 

فرانسـيس  يتـزوج  كليفالنـد 

فولسوم يف البيت األبيض، ليصبح 

الرئيس الوحيد الذي يتزوج يف أحد 

القصور التنفيذية.

1941 -الربيطانيون يسـتعيدون 

السـيطرة عـىل بغداد بعـد أعمال 

اليهـود  ضـد  والنهـب  العنـف 

العراقيني التي تلت انقالب 1941.

1949 - اململكة األردنية الهاشمية 

يصبح اإلسم الرسمي لألردن.

األمـري  السـعودية،  يف   -  1963

فيصل بن عبـد العزيز يعلن حظر 

العبودية.

1966 - مركبة الفضاء األمريكية 

رسفيـور1- تهبـط عـىل سـطح 

القمر.

1971 - العـدد األول من صحيفة 

الرأي األردنية.

تأميـم  سـوريا  أعلنـت   -  1972

ممتلـكات رشكـة نفـط العـراق 

الربيطانيـة. حـدث ذلـك بعد يوم 

واحد من إعـالن بغداد تأميم أكرب 

رشكـة نفطيـة أجنبيـة يف البالد. 

السـوري تضامناً  القـرار  وجـاء 

مـع القرار العراقـي، رغم تعرض 

سـوريا أيضاً للمقاطعة الغربية. 

وبهـدف التعويـض عـن األرضار 

والعـراق  التـي لحقـت بسـوريا 

مـن الحصار واملقاطعـة افتتحت 

منظمـة اوابـك صندوقـاً خاصـاً 

ملساعدتهما.

1979 - نهايـة الحـرب األوغندية 

التنزانية الثانية بخسـارة القوات 

األوغنديـة بقيـادة الجنرال عيدي 

أمني.

1990 - ميخائيـل غورباتشـوف 

وجورج بـوش يوقعـان معاهدة 

الكيميائيـة  األسـلحة  نـزع 

االتحـاد  بـني  واالسـرتاتيجية 

السوفيتي والواليات املتحدة.

2005 - اغتيال الصحفي واملفكر 

اللبنانـي سـمري قصـري بتفجـري 

عبوة ناسفة بسيارته يف بريوت.

2007 - صـدور العـدد األول مـن 

جريدة الجريدة الكويتية.

2012 - الرئيس املرصي السـابق 

عليـه  ُيحكـم  مبـارك  حسـني 

لـدوره يف قتـل  املؤبـد  بالسـجن 

املتظاهرين أثنـاء الثورة املرصية 

.2011

2015 - اسـتقالة جوزيـف بالتر 

من رئاسـة الفيفا، بعـد أيام من 

فـوزه بوالية جديدة تنافس عليها 

مع األمري عيل بن الحسني.

عـىل  مسـلَح  هجـوم   -  2017

منتجـع وورلـد مانيـال يف مدينة 

باسـاي ِبالفلبني يـؤدي إىل مقتل 

37 شـخصاً وجـرح 70 آخريـن، 

بعـد  الهجـوم  منفـذ  وانتحـار 

إرضامه النار يف املكان.

عملـة  تطـرح  مـرص   -  2021

معدنية فئـة 100 جنيه ألول مرة 

يف تاريخها بسبب نقل املومياوات 

امللكية.
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أبـــــــراج

بعـض األحـالم التـي تراها هـذه الليلة قـد تجعلك 
تنظر إىل املستقبل بنظرة تشاؤمية. دون أحالمك التي 
تتذكرها جيدا، فتدوينهـا لن يجعلك تتذكرها مرة أخرى 
او عـىل األقـل لن تؤثر عىل شـعورك، ولكـن إذا عدت مرة 

أخرى لتحليلها، ربما تؤثر عليك بشكل سلبي.

ربما تظل يف مكان عملك طوال اليوم دون أي وقت 
للراحـة، ولذلك ربما ال تشـعر بتقـدم عىل اإلطالق 
بسـبب نفاد طاقتك وحيويتك. ال تسـتطيع أن تخطط 
ألي اسرتاتيجية جديدة تحسن بها وضعك الحايل. ال تقلق 

فقد أوشكت عىل االقرتاب مما تحلم به.

اليـوم ال تبدو قـادرا عىل إنجـاز أي يشء، ولكن 
ال تـدع ذلـك يحبط ألنـه يرجعك كثـريا للخلف. إذا 
اسـتمررت يف العمل بثبات، سـوف تحقق النجاح مرة 
أخـرى. الوضـع مشـابه يف حياتـك الخاصـة، وأيضا مع 
األصدقـاء. ابحث عن الحلول للتناقضات وسـوء التفاهم 

من خالل التواصل الهادف.

اقبـل آراء وسـلوك اآلخريـن. كذلـك، ال تغضـب 
بسـهولة إذا قام اآلخرون بأخطاء، فاإلثارة الزائدة 
اآلن ضـارة بصحتك يف جميع األحـوال. أنت بحاجة إىل 
العواطـف والتقدير. دع ضغـوط الحيـاة اليومية خلفك، 

واخلد للنوم مبكرا.

يتنبـأ علماء الفلك بأنك سـتجني ثمـار جهودك 
خالل الفرتة املاضية. ستحصل اليوم عىل مفاجأة 
غريبـة ولكنها سـتكون سـببا يف شـعورك بالبهجة 
والفـرح، ولكن ال تتوقع أنهـا مفاجأة مادية، بل هي عىل 
األرجح سـتكون معنوية. حاول أن تدخـر مبلغا من املال 

أو تستثمره.

تلتقي اليوم بفتاة تجعلك تغري اتجاهك يف العمل. 
عليـك أن تحلل جميع الخيـارات املطروحة أمامك. 
ربمـا يحمل لك هـذا االتجـاه مفاجآت تبهـرك. ربما 
ترغـب يف العمل يف مجال مختلف يتعلـق بالتكنولوجيا أو 
بالفـن. العالـم يتغري من حولـك، فما تـراه يتعارض مع 

ظروفك اليوم قد يتفق معها غدا.

هل لديك رغبة يف تجديد ديكور املنزل؟ ربما يكون 
هـذا الوقـت ممتازا لتجديـد ديكور ونظـام املنزل 
بالكامل. إذا كان لديك وقت فراغ، عليك باملشـاركة يف 
مشـاريع قد تندم عىل التأخر يف املشـاركة فيها يف الفرتة 
املقبلة. من األفضل أن تقيض وقت فراغك يف رسـم بعض 

اللوحات. فكر مليا قبل اتخاذ أي قرار.

توترك بسـبب العمل قد يجعلـك تفقد القدرة عىل 
الرتكيز ويجعل مزاجك متقلبا. يوم ممتاز للمكوث 
يف املنـزل للراحـة واالسـرتخاء. ابتعـد عـن األعمـال 
الروتينية واقض يومك بشكل مختلف. نقرتح عليك تناول 

البيتزا يف املساء أثناء مشاهدة التليفزيون.

ال يمكـن التغلب عىل العقبات التـي تراها أمامك 
يف الوقـت الحايل إذا حاولت حلهـا بالطرق القديمة 
املعروفة. ال تسـمح لآلخرين بتغيـري رأيك أو خططك 
كثـريا. يكمـن الحـل بداخلـك، فببعـض الثقـة بالنفس 
تسـتطيع التغلب عـىل هذه املشـكالت واإلمسـاك بزمام 

األمور مرة أخرى.

يوم ميلء باألحداث املثـرية. يتعني عليك اليوم أن 
تقوم بتسوية خالف ما نشأ بينك وبني أحد الزمالء 
خالل األيام املاضية. ربمـا يتعلق هذا الخالف بحياتك 
الشخصية أو بأرستك بالتحديد. تفضل أن ترتاح يف نهاية 

اليوم بعد االنتهاء من العمل.

عالقاتـك مـع مـن حولـك سـواء يف العمـل أو يف 
املنـزل أو مع الحبيب تبدو متوتـرة إىل حد ما. يبدو 
أنك تشـعر بالقلق بسـبب ضغوط وأعبـاء العمل، من 
األفضـل أال تتحـدث مع من حولـك إال إذا لـزم األمر. كن 

متعاونا وصبورا.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

لديـك طموح كبـري لتطوير مشـاريعك، وهذا 
حق مرشوع لـك، إال أن تطبيقه يحتاج إىل وقت 
أطول مما تتصـور. توقع الوقوع يف الحب إذا كنت 
غـري مرتبـط أو تطـورا يف بعـض األوضـاع والظروف 
الشـخصية. تتيـح لـك الظـروف التـودد والتقرب من 

شخص تحلم به.
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أفقي
1.متعبـد اعتـزل النـاس - عـال 
صوته أو عـال الصوت من حوله 

- انهض.
النـور  مركـز   - عـن  2.ادافـع 

والهداية.
3.أغلـق (أذنيه) - ثمـر النخل - 

أجاز.
4.اسـم لصاحب كفاءة يف مجال 
مجموعـة   - (معكوسـة)  مـا 
متقدمة من الخيـل أو الناس أو 

نحوها.
5.أصـدر صوتا كالذبـاب - ابرز 

أدواره القرموسطي.
6.متحلل (معكوسة) - حب.

مجموعـة   - ملفـات  7.سـجل 
البيوت والدور وأهلها التي تمثل 

الوطن.
8.مخرج مثري للجدل له عدد من 

األفالم منها حني ميرسة.
9.مظلـة هبـوط - رشب برغبة 

شديدة.
10.يدريـن - من آثـار املرصيني 

القدماء.

رأيس
1.ممثـل كوميـدي سـعودي يف 

مسلسل طاش ما طاش.
2.ممثل مـرصي راحل ال يكذب 
ولكنه يتجمل - اشـهر الفراعنة 

واكرب بناء.
3.مادة مميتـة - نقل املعلومات 
إىل الحاسوب عرب أجهزة يدوية.

4.فيلم جسـد فيـه محمود عبد 
العزيز شـخصية الشيخ حسني 
مـن  حـروف   - النظـر  كفيـف 

هاشم.
5.ناقلو األشياء.

ترشـد   - حجمـه  6.تقلـص 
(معكوسة).

7.أصابـه الجنون - اسـتجابتي 
ألسئلة ما.

كوميديـة  مرصيـة  8.ممثلـة 
خفيفة الظل.

9.قطـع تغطـى بهـا األسـطح 
املائلة ابسط - وأقل تعقيدا.

الحمـوات  فلـم  10.مخـرج 
الفاتنـات تمثيـل مـاري منيـب 

وميمي شكيب يف 1953.
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«ألب  الناجح  الرتكي  املسلسل  طالت  كبرية  انتقادات 
أرسالن.. قيامة السلجوقي األعظم»، وذلك بعد رحيل املمثلة 
الرتكية فهرية إفجان عن حلقات املسلسل يف املوسم الثاني 
منه، والذي تقوم فيه بدور أكشا هاتون، زوجة السلطان 
التي عادت إىل الشاشات بعد  ألب أرسالن.. املمثلة الرتكية 
الشهري  الرتكي  النجم  من  زواجها  عقب  سنوات   ٥ غياب 
الوحيد  ولدهم  وإنجابها   ،٢٠١٧ عام  أوزيجفيت  بوراك 
«كاران»؛ لم تحب أن ترتك ولدها وحيداً يف املنزل كما تقول، 
القادمة.وأضافت  الفرتة  خالل  بجواره  تظل  أن  وفضلت 
يف  مشاركتها  خالل  كثرياً  عانت  أنها  أوزيجفيت  إفجان 
املوسم األول من مسلسل ألب أرسالن، ومع ابتعادها عن 
ولدها لم تحب أن تستمر التجربة أكثر من ذلك وتعود إىل 
الذي  املسلسل  إفجان  فهرية  «كاران».وغادرت  طفلها 
الرتكي  التلفزيون  شاشة  عىل  القياسية  األرقام  حطم 
الرسمي طوال املوسم الحايل، بعد مقتلها يف الحلقة ٢٧، 
التي تمت إذاعتها مساء اإلثنني ٣٠ مايو/أيار ٢٠٢٢.ومع 
انتهاء تصوير الحلقة قام زمالء إفجان يف املسلسل، وعىل 
بتنظيم  أردوتش،  باريش  البطولة،  يف  رشيكها  رأسهم 
عن  ستغيب  أنها  يبدو  التي  الرتكية،  للنجمة  وداع  حفلة 
التي  األخرية  الحلقة  انتهاء  أخرى.فمع  مرة  الشاشات 
تشارك فيها إفجان، قامت بنرش رسالة وداع عرب حسابها 
أخرى  لعودتها مرة  إنها ممتنة  فيها  قالت  إنستغرام  عىل 
الشكر  ووجهت  أرسالن،  ألب  مسلسل  عرب  الشاشات  إىل 
لكل الجماهري التي سألت عن سبب غيابها، والذي عزته إىل 
رضورة االهتمام بولدها الصغري.ولم تعلن رشكة اإلنتاج حتى 
اآلن كيف ستعالج غياب إفجان عن املسلسل، خاصة أن دورها 
مرتبط بشخصية زوجة السلطان ألب أرسالن أكشا هاتون، التي 

لم تمت يف الواقع إال بعد وفاة زوجها.

عرض 
عىل 

الوطني  املرسح 
يف بغداد مرسحية (كويف شوب) 
اجتماعية  قضايا  تطرح  والتي 
العراقي  الواقع  من  وسياسية 
بلغة درامية مشوقة بمشاركة 
العباس  أبو  خضري  الفنانني 
رسي  وميالد  القرييش  وكاظم 

وتمارا 
جمال.

ويقول مخرج املرسحية 
طالل هادي إن «املرسحية تقدم 
للتمثيل  الوطنية  الفرقة  عرب 
الكبري،  الكويف شوب  اىل  وتشري 
من  فيه،  الشعوب  تعيش  الذي 
معقدة،  تهريب  قصة  خالل 
ترشين  تظاهرات  من  تتخذ 
و٢٠٢٠   ٢٠١٩ عامي  خالل 

موضوعات 
بلغة  سياسية 

درامية مشوقة».
تأتي  املرسحية   » أن  وأضاف 
املرسح  مرشوع  حلقات  ضمن 
العام  منذ  طرحتُه  الذي  البديل 
العصا  يمسك  ملخصا   ٢٠٠٣
الكوميديا  بني  املنتصف،  من 
الرصينة،  والجدية  الشعبية 

إبتدأته 
بـ 

يا  ميد كو »
و»كوميديا   ٢٠١٣ األحزان» 
و»ماكو  و»سيلفي»  الخوف» 
مرشوع  وهو  بجزئيها،  مثلنا» 
عروض  تقديم  عىل  يحرص 
والتوجهات  االهواء  تستوعب 

واملستويات كافة». 

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
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ابتكـر علمـاء يف جامعة نورث ويسـرتن بواليـة إلينـوي األمريكية ”أصغر 
روبـوت“ يف العالم، من املتوقـع أن ينجز مهام دقيقـة للغاية يف العديد من 
املجاالت .وذكر ان هذا الروبوت عرضه يبلغ حوايل نصف ملليمرت، أي أصغر 
من سمك عملة ”البنس“ املعدنية،  ويتم التحكم فيه عن بعد، ويأخذ أشكال 
حيوانـات صغرية مثل الديدان والرسطانات.ويكـون هذا الروبوت يف حالته 
األصلية مسـطحا، مثل قطعة من الورق، ثم يتم إدخال حرارة الليزر لتتغري 
حالته ويبدأ يف التحرك، وفق املؤلف املشـارك للدراسـة جـون روجرز.وقال 
روجرز إنه عندما يتم استخدام الحرارة بتسلسل معني، يستطيع الرسطان 
التحرك بطريقة تشبه تحرك البرش حيث يمكنه االلتواء وااللتفاف والقفز. 
واحتاج فريق روجرز، املكون من طالب من مختلف املسـتويات األكاديمية 
الذيـن جمعوا بني مهارات التفكري النقدي واإلبداعي، عاما ونصف إلنشـاء 
هذه الروبوتات الصغرية.والتزال هذه الروبوتات قيد التطوير حاليا ويتوقع 
الباحثون إمكانية اسـتخدامها مستقبال يف العمليات ذات التدخل الجراحي 
املحدود ومعالجة الخاليا واألنسـجة وإصـالح اآلالت صغرية الحجم وحتى 

يف قطاع الطريان.

نـرصي،  أصالـة  املطربـة  تسـتعد 
إلحياء حفل غنائي يف دولة قطر يوم 
16 يونيو املقبل، حيث نرشت أصالة 
بوسـرت الحفـل مـن خالل حسـاب 
انستجرام الخاص بها وعلقت عليه 
بـ ” يف قطر رح نلتقي .. نعيد ذكرى 
لقاء قريـب فات توّحدت فيه روحنا 
وصوتنا سوا ونحنا عم نرّدد أغنيات 
إلنا معها أحـىل الذكريات .. هاليوم 
رح يجمعنـي معكم حنعـّوض أّيام 

فاتت ونكّمل مشـوار صحبه حلوه 
من سنني بديناه.. مشتاقه 

وبعرف مشتاقني“.
جانـب  وعـىل 

تعيـش  ، خر آ
الفنانة السورية 

حالـة  أصالـة 
مـن النشـاط 

حيث  الفني، 
أحيـت عدة 

ت  حفـال
ة  لفـرت ا

والسـعودية،  مـرص  يف  املاضيـة 
ترصيحـات  يف  أصالـة  وتحدثـت 
تليفزيونيـة عـن أعمالهـا الفنيـة 
املقبلـة، حيـث أكـدت أنها سـجلت 
املطربـة أسـماء  ديـو جديـد مـع 
ملنور، من املقـرر طرحه عىل موقع 
الفيديوهات الشـهري يوتيوب خالل 

منتصف الشهر املقبل.
كما أعلنـت اصالة عن تحضريها لـ 
”ديـو“ جديد املطـرب رامي صربي، 
وسـتعلن عـن تفاصيلـه يف القريب 
العاجـل، وهو يعـد الديو 
الثانـي  التعـاون 
بينهما، كما كشفت 
أغانـي  أن  عـن 
الجديـد  ألبومهـا 
لطرحها،  جاهـزة 
سـجلت  حيـث 
عـة  مجمو
االغانـى  مـن 
ما  وستختار 
سيتم طرحه 

للجمهور .

نرش اإلعالمـي عمرو الليثي، عىل حسـابه 
بــ ”فيس بـوك“ فيديـو، للقاء سـابق له 
مع الفنانة سـماح أنور، بعد حديث املاكري 
محمد عشوب عن وجود ابن للفنان الراحل 
سـمري صربي من فنانـة معروفة، وذهبت 

التخمينات إىل أنها  سماح أنور.
وقالـت سـماح أنـور خـالل لقائهـا مـع 
اإلعالمي عمرو الليثي بربنامجه ”واحد من 
النـاس“: ”اتجوزت مرة واحدة أبو ”أدهم“ 
عاطف فـوزي، والله مكانتـش قصة حب 
ولكن ىف الوقت ده كان يف حب وتوىف عاطف 
فـوزى وأدهم عمره سـنتني، كنا ىف 1997،  
وبعـد وفاة زوجـي مفكرتش أتجـوز تاني 

ووجـود أدهـم يف حياتـي ممنعنيـش مـن 
الجواز، وشـايفة إنه أنسـب إنـي أكون أم 
البني وخالص، وأنا حابة أعيش لحد وأقوم 
الصبـح علشـانه، لكـن لو علشـاني مش 

هقوم من عىل الرسير“.
وعـن ارتباطهـا بالفنـان سـمري صـربي، 
ردت قائلـة: ”كنت أتمنى أتجوزه ومكانش 
مناسب إننا نتجوز سًنا، وأيا كان إيه السبب 
عمرنا ما اتكلمنا عن الحاجات دي، وعمرنا 
ما قولنا لبعض كالم حب، الناس فاكرة إن 
فيه عالقـة بجد بس مفيش عالقة بجد وال 
حاجة، فيه صداقة بجد بس مفيش كالم ىف 

املوضوع ده“.

يف العـام املـايض، أعلـن العلمـاء يف 
جامعـة نورث وسـرتن عـن تطوير 
جهـاز تنظيم رضبـات القلـب قابل 
للذوبـان عنـد عـدم الحاجـة إليـه. 
يف  نجاحهـم  هـو  اليـوم  الجديـد 
تحسـني الجهاز ودمجه يف مجموعة 
االستشـعار  أجهـزة  مـن  مرتبطـة 
القابلـة لالرتـداء، فيمـا يوفـر آليـة 
جديدة تسـاعد عىل التحكم برضبات 
تصميـم  أفضل.تـم  بشـكل  القلـب 
الغرسـة األصلية لألشـخاص، الذين 
يتعافـون مـن إصابـة أو جراحـة يف 
القلـب، أو أولئك الذيـن يحتاجون إىل 
جهاز تنظيـم رضبات القلـب لفرتة 
غضـون  ويف  الوقـت.  مـن  قصـرية 
خمسـة إىل سبعة أسـابيع أو بمجرد 
تعايف املريـض من الحالـة أيا كانت، 
يتحلـل جهاز تنظيم رضبـات القلب 
بيولوجًيـا ويمتصه الجسـم بشـكل 
غري ضار.تعني التقنيـة الجديدة أنه 
يلـزم إجـراء عملية جراحيـة واحدة 
فقـط، لـزرع الجهاز املـرن يف القلب 
يف البدايـة. ونظـرًا ألنه يتم تشـغيله 
السـلكًيا بواسـطة هوائـي خارجي، 
فال يلـزم توصيله ببطارية منفصلة، 
يف حني ال يزيد سمك الجهاز عن 250 
ميكرونا فقط، ويـزن أقل من نصف 
غرام.من بني التحسـينات يف اإلصدار 
الجديـد قدرتـه عىل التمـدد والثني - 
مما يسمح له بالتوافق بشكل أفضل 
مع سطح القلب النابض - باإلضافة 
مضـاًدا  عقـاًرا  اآلن  يطلـق  أنـه  إىل 
لاللتهابـات عندمـا يـذوب، من أجل 
منـع الخارجية- ردود الفعل املناعية 

للجسـم.ويتصل اإلصدار الجديد 
رضبـات  تنظيـم  جهـاز  مـن 
القلب السـلكًيا بأربعة أجهزة 
أخـرى،  ناعمـة  إلكرتونيـة 
بالجلـد يف  ملتصقـة مؤقًتـا 
أجـزاء مختلفـة مـن الجزء 

املريض. العلوي من جسـم 
فيما تشـتمل هـذه األدوات 
عـىل وحدة ديناميـكا الدم 
عىل الجبهة، والتي تراقب 
األكسـجني  مسـتويات 
الـدم واألكسـجني يف  يف 
األنسـجة وتوتر األوعية 
ووحـدة  الدمويـة؛ 

تنفسية يف قاعدة الحلق، 
تراقـب السـعال وأنشـطة 

األخـرى؛  التنفـيس  الجهـاز 
إىل جانـب وحـدة التغذيـة املرتدة 

اللمسـية، التي يتـم ارتداؤهـا يف أي 
مكان عىل الجسم، والتي تهتز لتنبيه 
املريـض إىل حـدوث خلل أو مشـاكل 
املوجـودة  القلـب  ووحـدة  أخـرى؛ 
الجهـاز األخـري  الصدر.يقـوم  عـىل 
بتشغيل جهاز تنظيم رضبات القلب 
السـلكًيا، ويراقب األصوات والنشاط 
الكهربائـي للقلب، باإلضافـة إىل أنه 
التحفيـز  أنمـاط  باسـتمرار  يعـدل 
الكهربائـي لجهـاز تنظيـم رضبات 
القلـب بنـاًء عىل التغذيـة املرتدة من 
نفسـه واملستشـعرات األخـرى. يتم 
إرسـال جميـع البيانات السـلكًيا إىل 
هاتـف ذكـي أو جهاز لوحـي قريب 
متصل باإلنرتنت، مما يسمح لطبيب 

املريض بمراقبة حالته عن ُبعد.
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ُيعـد برشى سـارة للنباتيـني، توصل 
والعلمـاء  الباحثـني  مـن  فريـق 
الربيطانيـني إىل مصـدر نباتي جديد 
حمايـة  يف  د،  لفيتامـني  محتمـل 
صحـة  عـىل  والحفـاظ  عظامنـا 
العضالت واألسنان.واستطاع أعضاء 
الفريـق تخليق فيتامـني د من خالل 
تعديـل جـني الطماطـم باسـتخدام 
تقنية ُتعرف باسـم كريسرب كاس9.

ومن املعروف أن األسـماك ومنتجات 
األلبـان ُتعتـرب مـن أفضـل املصادر 

الغذائيـة الغنية بفيتامـني د، مما قد 
يجعل مـن الصعب عـىل أولئك الذين 
يتبعون نظاًما غذائًيا نباتًيا الحصول 
عىل مـا يكفي من املغذيـات الدقيقة 
األساسـية.ومن شـأن انتشـار هذه 
الطماطـم املعدلة وراثًيـا عىل نطاق 
تجاري واسع بني املزارعني واملنتجني 
أن يسـاعد يف معالجـة أزمـة نقص 
الفيتامني د، والذي أوضحت الدراسة 
أنـه يؤثـر عـىل مليـار شـخص عىل 

مستوى العالم.
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أخطر املشاكل التي يعاني منها املجتمع هي ظاهرة الطالق 
االطفال  وانحراف  وضياع  األرسة،  تفكك  يف  أثر  من  لها  ملا 

نتيجة الحاالت النفسية التي يسببها الطالق .
ان الواضح لدى الجميع ان غياب لغة التفاهم بني الزوجني 
غري  ثمنها  يدفع  ال  انتقامية  حاالت  اىل  احيانا  يتحول 

االطفال.
الخطري  الشائك  املوضوع  هذا  يف  والدراية  الفهم  أصحاب 
بني  النفيس  والتوتر  املعيشة،  أوضاع  سوء  ان  يعتقدون 
قد  االمور  من  وغريها  االرسة  استقاللية  وعدم  الزوجني، 
تكون سببا من اسباب الطالق، ورغم التأثري اليسء عىل املرأة 
لالنحرافات  لتعرضها  البعض  قبل  من  الشك  اىل  وتعرضها 
البناء  ضعف  من  يعانون  االطفال  ان  ورغم   ، السلوكية 
النفيس بسبب تشتت الوالء بني األم واألب ، والبعض منهم 
يعاني من الفشل يف الدراسة ، وشعورهم بالخوف ، إال ان 
ظاهرة الطالق تتسع يوما بعد يوم رغم تداعياتها الخطرية 

يف انهيار االرسة واملجتمع عىل حد سواء .
قدسية  الزوجية  الحياة  منح  قد  االسالمي  ديننا  ان  ورغم 
خاصة ، ورغم ان الرسول االعظم قال : ( ما أحل الله شيئا 
أبغض اليه من الطالق )، ورغم ان الكثري من اآليات القرآنية 
ان  إال  الزوجني،  بني  والتضحية  واملحبة  االلفة  عىل  تحث 

ظاهرة الطالق تتمدد بشكل مخيف .
لهذه  التصدي  يف  املعنيني  من  الكثري  ان  الدهشة  يثري  ما 
املتفرج  الناجعة قد وقفوا موقف  الحلول  املشكلة، ووضع 
يثري  وما   ، وقارص  قصري  بإصبع  إليها  االشارة  او   ، منها 
واملصلحني  الحكومات  قبل  من  التغايض  هذا  العجب 
هممها  تجند  ان  ينبغي  التي  الحسنة  النوايا  وأصحاب 
عىل  الطالق  حاالت  من  الناجم  الرضر  لتفادي  وطاقاتها 
الزوجني واالطفال واملجتمع ، نراهم قد وظفوا نشاطاتهم 
يف ميدان السياسة وأصبح شأنهم شأن النعامة التي تدفن 

رأسها يف الرمال لكي ال تواجه املعضلة التي تعاني منها .
اننا اليوم نواجه أزمة أخالقية كبرية نتيجة انتشار ظاهرة 
الطالق ، وبدأ الجميع يشعر بخطورتها ، وبدأ الكثري يحصد 

نتائجها الخطرية .
يواصلون  الساسة  حيث  العراق،  بلدي  اقول  مما  استثني 
يدبجون  االصالح  ، واهل  االنسدادات  ملعالجة  بالنهار  الليل 
احاديثهم باملفردات املزركشة والعبارات الطنانة.. استثني 
من حديثي بلد الحضارات  واالنبياء واالولياء ، الذي َمن الله 
عليه وعىل اهله بالسالم والوئام واملحبة ، وابعد عنهم كل 
التي يتمتعون  الهناء والسعادة  التي تعيق مسرية  االزمات 
بقية  منها  تعاني  التي  الطالق  حاالت  كل  وجنبهم  بها، 

الشعوب .
ادعوكم لزيارة املحاكم املختصة بحاالت الطالق ، سيجدون 
الكلمات  لعبة  يلعبون  القضاة  وستجدون  مقفلة،  ابوابها 

املتقاطعة ، او لعبة الكلمة املفقودة.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العاملني.

اىل اللقاء ...

›Ìá‰ßa@áºa

@ÊÎávné@·◊b0a@aÎäÎå
AA@·◊á»èÌ@bfl

أنها  سليم  مي  الفنانة  كشفت 

فيلمها  أحداث  خالل  تجسد 

نار»  «رضب  الجديد 

فنانة  شخصية 

تواجه  مشهورة 

املواقف  من  العديد 

التي  الكوميدية 

بالفنانة  تجمعها 

رئيس  ياسمني 

الشاب  والفنان 

مشرية  غريب،  مصطفى 

إىل أن العمل تدور أحداثه يف اطار 

اجتماعى اليت كوميدي.

فيلم «رضب نار»، انطلق تصويره األسبوع املايض، ومن بطولة 

ياسمني رئيس، مي سليم، محمود الليثي، محمد محمود، نبيل 

صالح،  عمرو  وإخراج  قدري،  نور  غريب،  مصطفى  عيىس، 

ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض حيث ينتظر صناعه 

االنتهاء من تصويره من أجل اختيار املوعد املناسب لعرضه.

جنيه»   ٢٠٠» فيلم  السينما  يف  سليم  مي  أعمال  آخر  وكان 

وإخراج  الله  عبد  أحمد  تأليف  املاىض، وهو  العام  الذي عرض 

محمد أمني وشارك يف بطولته إسعاد يونس، هاني رمزى، ليىل 

علوي، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد 

فؤاد،  دينا  السعدني،  أحمد  قورة،  ملك  سليم،  مي  السعدني، 

أحمد  الرشف  وضيف  الفنانني،  من  آخر  وعدد  حافظ  محمود 

السقا.

وانتهت مي سليم مؤخراً من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «أنا 

جيت» لطرحها يف بداية موسم الصيف، واألغنية كلمات عمرو 

املرصي وألحان عمرو الشاذيل وتوزيع عمرو الخرضي، وتعود 

بها إىل الغناء بعد غياب سنوات، حيث قدمت آخر أغانيها بعنوان 

«أعلنت الحرب» عام ٢٠١٨ كلمات سلمي رشيد، وألحان هيثم 

نبيل، وتوزيع أحمد عبد السالم.

@Ú„b‰œ@ÚÓóÉí@áèuc@Z·Ó‹é@Ôfl
Cäb„@lãöD@¿@ÒäÏËìfl
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ã�”@¿@Ôˆb‰À

أحيا الفنان كاظم الساهر حفلني متمّيزين 
يف صالة «آي.يس.يس» سيدني من 
عالم  يف  الرائدة  الرشكة  تنظيم 
آيت  «دوبل  الحفالت  تنظيم 

بروداكشن». 
من  أكثر  الحفل  حرض 
من  شخص  آالف   ٥
قي  العربية  الجاليات 
أسرتاليا الذين توافدوا من 
مدن اسرتالّية عّدة لحضور 

حفْيل القيرص. 
كبرية  مجموعة  الساهر  قّدم 
بها  يزخر  التي  الغنائية  أعماله  من 
معه  رّددها  والتي  املتمّيز  الغنائّي  أرشيفه 
األغاني: «هل  أبرز هذه  قلب، ومن  الجمهور عن ظهر 
العراقية  الدبكة  أغاني  إىل  إضافة  وليىل»،  أنا  «عيد وحّب»،  عندك شّك؟»، 
أوالشوبي التي أشعلت أرجاء املرسح الذي غّص بمحّبي الساهر يف الليلتنْي 

التاريخيتنْي. 
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