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بغداد/ الزوراء:
هنـأ أمـني عـام حركـة إنجـاز، باقـر 
الزبيـدي، نقيـب الصحفيـني العراقيني 
مؤيد الالمي بمناسـبة تجديـد الثقة به 
نقيبا للصحفيني والذكرى الـ 153 لعيد 
الصحافـة العراقيـة، فيمـا أشـاد بدور 
نقابـة الصحفيني البـارز محليا ودوليا.
وذكر بيـان لنقابة الصحفيني العراقيني 
تلقتـه ”الـزوراء“: ان أمني عـام حركة 
إنجـاز، باقـر الزبيـدي، زار مقـر نقابة 
الصحفيـني العراقيـني لتقديـم التهنئة 
لنقيب الصحفيني مؤيد الالمي بمناسبة 
تجديد الثقة به نقيبا للصحفيني والذكرى 
للصحافـة  الوطنـي  للعيـد  السـنوية 
العراقية.وابدى الزبيدي، بحسـب بيان، 
”إعجابـه بالجهـود والنجاحات الكبرية 
التي حققتها نقابة الصحفيني العراقيني 
برئاسة نقيبها مؤيد الالمي الذي كان وال 
يزال يتحرك وعىل جميع املسـتويات من 
اجل بناء إعالم وصحافة قوية ومتميزة 

يف العـراق، فضال عن جهوده البارزة من 
اجل العراق ونقـل الصورة املرشقة عنه 
من خـالل تواجده يف املنظمـات العربية 
والدوليـة ذات الشـأن. وأكـد الزبيـدي: 
ان ما حصـل من جهد وتحـرك من قبل 
نقيـب الصحفيـني العراقيني يعد شـيئا 
كبـريا للعـراق األمر الـذي جعـل نقابة 
الصحفيني من ابـرز النقابات املهنية يف 
العراق والوطـن العربي.من جانبه، قدم 
نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي 
”رشحا مفصال عن طبيعة عمل النقابة 
ومؤسساتها اإلعالمية املختلفة املنبثقة 
عن النقابة والتي استطاعت ومن خالل 
تلك املؤسسات نقل الصورة املرشقة عن 
العـراق إىل الـرأي العـام العاملي.وتجول 
السـيايس  املكتـب  وأعضـاء  الزبيـدي 
للحركة يف أروقة النقابة، وابدى إعجابه 
بما يشـهده العمـل يف النقابـة من دقة 

وتنظيم ويف مفاصلها كافة.

هنـأ وزير املـوارد املائية، مهدي رشـيد 
الحمدانـي، نقيب الصحفيـني العراقيني 

مؤيد الالمي بعيد الصحافة العراقية .
وقـال الوزيـر يف تهنئته :“السـيد مؤيد 
الصحفيـني  نقيـب  املحـرتم  الالمـي 
العراقيـني... يطيـب يل أن أتقدم بأجمل 
التهانـي والتربيـكات ألرسة الصحافـة 
العراقية بمناسـبة حلول الذكرى الثالثة 
والخمسـني بعـد املئـة للعيـد الوطنـي 
للصحافة وصـدور أول صحيفة عراقية 
مـن  ومزيـدا  املوفقيـة  دوام  متمنـني 
التقـدم والنجاح للصحفيـني العراقيني، 
وبـذل املزيـد مـن الجهـود للدفـاع عن 
العراقي،  حقـوق وطموحـات الشـعب 
واعـالء كلمـة الحـق ونقـل الحقيقة”.

املناسـبة  بهـذه  ”نسـتذكر  واضـاف: 
بإجـالل تضحيـات االرسة الصحفية يف 
سبيل تحرير األرض واالنسان من دنس 
عصابات الرش والعدوان التي استهدفت 
عراقنـا الحبيـب، كل عـام وانتـم بألف 

خري“.

ليبيا/ متابعة الزوراء:

تجـدد الخـالف بـني األطـراف الليبية 

حـول رشوط الرتشـح إىل االنتخابات 

الرئاسـية، يف املحادثـات الدسـتورية 

الجارية يف العاصمة املرصية القاهرة، 

بني املجلـس األعىل للدولـة والربملان، 

بشـكل بات يهّدد بانهيار آخر فرصة 

للوصـول إىل توافـق ينقـل البالد نحو 

انتخابات.واختتمـت الجولـة األخرية 

مـن اجتماعـات املسـار الدسـتوري، 

وسـط شكوك بشـأن توصل الطرفني 

إىل تفاهـم وتوافـق تـام حـول إطار 

دسـتوري يسـاعد عىل تيسـري إجراء 

انتخابـات يف البالد وإنهـاء النزاع عىل 

السلطة.وبحسـب املستشارة األممية 

حول ليبيا سـتيفاني وليامز، تمكنت 

لجنـة املسـار الدسـتوري املشـرتكة 

بـني الربملـان ومجلـس الدولـة، مـن 

التوصـل إىل توافق مبدئـي حول 180 

مـادة من أصـل 197.يف حـني أوضح 

عضـو لجنة املسـار الدسـتوري عبد 

القادر حوييل يف ترصيحات صحافية، 

محـل  تـزال  ال  املتبقيـة  املـواد  أن 

خـالف، وتتعلـق برشوط الرتشـح إىل 

االنتخابات الرئاسية، وأساسا النقاط 

املتعلقة بأحقية ترشـح العسـكريني 

ومزدوجي الجنسية من عدمه.ففيما 

يطالـب الربملـان بـرضورة السـماح 

برتشـح العسكر وأصحاب الجنسيات 

املزدوجـة إىل االنتخابات وعدم إقصاء 

أي مواطـن وحرمانـه من املشـاركة، 

يرفض املجلس األعىل للدولة ممارسة 

العسـكر للعمـل السـيايس أو القبول 

بشخصية عسكرية يف االنتخابات.

بغداد/ مصطفى العتابي:
شـدد رئيس مجلس الـوزراء القائد العام 
للقـوات املسـلحة، مصطفـى الكاظمي، 
امـس األحد، عـىل رضورة التعامل املهني 
والسـلمي مع التظاهرات املطلبية، وفيما 
اكـد ان األجهزة األمنيـة مهمتها الوقوف 
يف وجـه محاوالت إثارة الفوىض، سـلمت 
مسـدس  اول  الحربـي  التصنيـع  هيئـة 
مصنـع محليـا اىل رئيـس الوزراء.وقـال 
املكتـب اإلعالمي لرئيس مجلـس الوزراء 
يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: إن «املجلـس 
الـوزاري لألمـن الوطنـي عقـد اجتماعه 
الدوري برئاسـة رئيس مجلـس الوزراء، 
القائد العـام للقوات املسـلحة مصطفى 

الكاظمي، وجرى خالل االجتماع مناقشة 
مجمل األوضـاع األمنية يف العراق، وبحث 
عـدٍد مـن امللفـات الحيوية التـي ترتبط 

البالد».وأشـاد  عمـوم  يف  العـام  باألمـن 
الكاظمي يف مسـتهل الجلسـة، بحسـب 
البيان، بجهـود القوات األمنيـة بمختلف 

صنوفهـا، وجاهزيتهـا يف التصدي لفلول 
املنظمة،  الجريمـة  اإلرهـاب وعصابـات 
وقدرتهـا عـىل مسـك األرض ومواجهـة 
مختلـف التحديـات األمنيـة التـي تواجه 
تنفيـذ  «رضورة  عـىل  مشـددا  البـالد»، 
التوجيهـات الحكوميـة بالتعامـل املهني 
والسـلمي مع التظاهـرات املطلبية، وفق 
وحمايـة  واإلنسـانية،  الدوليـة  املعايـري 
حـق املواطنـني يف التعبـري عـن رأيهـم».

وأضـاف أن «األجهـزة األمنيـة مهمتهـا 
الوقـوف بحـزم يف وجـه محـاوالت إثارة 
الفوىض، واالعتـداء عىل املمتلكات العامة 
والخاصـة وعرقلـة مصالـح املواطنني».

يف غضـون ذلـك، تسـلم رئيـس مجلـس 

الـوزراء، القائـد العـام للقوات املسـلحة 
مصطفى الكاظمي، أول مسـدس مصنع 
محلّيـاً من قبل هيئـة التصنيـع الحربي 
بإسـم بابل، تم اهداؤه له من قبل رئيس 
الهيئة محمد صاحب الدراجي، وذلك عىل 
هامـش اجتمـاع املجلس الـوزاري لألمن 
الوطنـي الذي عقد امس.وعـّرب الكاظمي 
عن شكره لرئيس الهيئة، كما ثّمن جهود 
العاملني فيهـا، وأكد أن الحكومة ماضية 
يف دعـم الصناعة الحربية، وبمـا يمّكنها 
مـن تأمني بعـض حاجة القـوات األمنية 
للسالح.ووّجه برضورة مواكبة األساليب 
الحديثة يف التصنيع الحربي، واالطالع عىل 

البحوث العلمية املتطورة يف هذا املجال.

كييف/ متابعة الزوراء:
تعهـد الرئيس األوكرانـي، فولوديمري 
زيلينسكي، بالدفاع عن جنوب البالد، 
يف كلمة سـجلها وهو يف طريق عودته 
مـن زيـارة إىل منطقتـي ميكواليـف 

وأوديسـا الواقعتني عىل طـول البحر 
األسود، وفيما قال األمني العام لحلف 
شـمال األطلـيس ينـس سـتولتنربغ: 
إن «الحـرب التـي تخوضهـا روسـيا 
يف أوكرانيـا قـد تسـتغرق سـنوات»، 

دعـا جونسـون قـادة الـدول الغربية 
لالستعداد لحرب طويلة يف أوكرانيا أو 
مواجهة خطـر «أكرب انتصار للعدوان 
يف أوروبا منذ الحرب العاملية الثانية».
وتحـدث الرئيس األوكراني فولوديمري 

زيلينسـكي من عىل متـن قطار: «لن 
نتنـازل عـن الجنـوب ألحـد، سـوف 
نستعيد كل ما يخصنا وسيكون البحر 
أوكرانيا وآمنا».وأضاف: «سوف نعيد 
بالتأكيد كل ما تـم تدمريه إىل ما كان 

عليـه ... ال تملـك روسـيا الصواريـخ 
بالقـدر الذي يـوازي رغبة شـعبنا يف 
الحصار  أدان زيلينسكي  الحياة».كما 

الرويس ملوانئ أوكرانيا.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الصحـة، امـس األحـد، ارتفـاع اصابات 
ووفيات الحمى النزفية والكولريا يف البالد.وقال املتحدث 
باسم الوزارة، سـيف البدر، يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن 
”احصائيـة اإلصابـات بالحمـى النزفية مـن بداية عام 
2022 بلغت 194 إصابة منها 32 حالة وفاة“.كما أعلنت 
وزارة الصحـة تسـجيل 13 إصابة بالكولـريا يف العراق، 

فيما اصـدرت توصيـات للمواطنني.وذكـرت الوزارة يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”مخترب الصحة العاّمة املركزي 
التابع لدائرة الصحـة العامة يف وزارة الصحة االتحادية 
يؤكد تشـخيص 13 إصابة بالكولـريا يف العراق“، مبينة 
أن ”تم تشـخيص إصابة واحدة يف كركوك، وإصابتني يف 

املثنى، فيما بلغت محافظة السليمانية 10 إصابات“.

ذي قار/الزوراء:
شهدت محافظة ذي قار، امس االحد، خروج 
الخريجـني والكسـبة  املئـات مـن رشيحـة 
بتظاهـرة حاشـدة وسـط مدينـة النارصية 
للمطالبـة بتوفـري درجات وظيفيـة وفرص 
العمل.املئات من رشيحتي الكسبة والخريجني 
يف محافظـة ذي قـار، جددوا، صبـاح امس، 

تظاهراتهم املطلبية يف ساحة الحبوبي وسط 
مدينـة النارصية.واغلقـت سـاحة الحبوبي 
وسـط مدينـة النارصية بشـكل كامـل بأمر 
منهـم، ملوحـني بتصعيد احتجاجـي يف حال 
عدم االسـتجابة من قبـل الحكومتني املحلية 

واملركزية ملطالبهم املرشوعة.
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الزوراء/ حسني فالح:
اكدت اللجنة املالية النيابية ان قانون 
االمن الغذائي منح الحكومة صالحية 
آلية التقديـم عىل التعيني بصفة عقد 
لخريجـي الكليات، فيما اعلنت تأمني 
االمـوال للمتعاقديـن ملدة 3 سـنوات 

وبراتب شهري 300 الف دينار.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر 
اللجنـة  ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف 
املالية لـم تتدخل بملـف املحارضين 
املجانيني واصحاب العقود واالوائل يف 
قانون االمن الغذائـي الن ليس لديها 
قاعدة بيانات بعددهم او أي معلومات 
ان  مؤكـدا:  الرشائـح.  هـذه  بشـأن 
اللجنة تشعر بمظلومة هذه الرشيحة 
وتعتقـد انها تحتاج اىل رعاية اكثر إال 
انهـا تركت الصالحيـات اىل الحكومة 
والجهـات التنفيذية الن لديهم قاعدة 
بيانات وعدد سنوات الخدمة وغريها.
واضـاف: انه تم تخصيـص تريليون 
دينـار لغـرض تحويـل املحارضيـن 
املجانيـني واصحاب العقـود وتعيني 
وبخصـوص  القانـون.  يف  االوائـل 
الدرجـات الوظيفية التي اعلنت عنها 
وزارة املالية بصفة عقد، قال كوجر: 
ان هذه الدرجات الوظيفية تختلف عن 
موضوع املحارضيـن املجانيني حيث 
هناك مـادة يف قانون االمـن الغذائي 
بتعيني خريجي الكليات بصفة عقد. 
مبينـا ان هذا ايضا تـرك اىل الحكومة 

بوضع آلية التقديم عىل هذه الدرجات 
بدورهـا سـتوزع هـذه  والحكومـة 
الدرجات وتضع اآللية سـواء من قبل 
مجلـس الخدمـة االتحـادي او وزارة 
املاليـة او التخطيـط او املحافظـات.
السياسـية  القـوى  ان  اىل:  واشـار 
اجتمعت مـع وزير املاليـة والجهات 

التنفيذيـة ذات العالقـة واتفقت عىل 
الوظيفية.  الدرجـات  تخصيص هذه 
مؤكدا: ان القانـون امن االموال لهذه 
الدرجات ملدة 3 سنوات لكون التعاقد 
مع الخريج سيكون ملدة ثالث سنوات.
مـن جهتـه، قـال زميلـه يف اللجنـة 
نفسها، النائب سجاد سالم، يف حديث 

لـ“الزوراء“: إن املالية النيابية حددت 
رشوطـًا يف التعاقـد مـع الخريجني، 
ومنهـا أن يكون حاصالً عىل شـهادة 
دبلوم او بكلوريوس وحسب الحاجة 
أو االختصـاص لكل محافظة. مبيناً: 
أن التعاقد سـيكون ملدة ثالث سنوات 
براتب 300 الف دينار عراقي ألغراض 

التدريـب والتطوير.واضاف: ان فقرة 
استحداث العقود جاءت باالتفاق مع 
الكتل السياسية بشكل عام. مبيناً أن 
هـذه الفقرة ال تسـد الحاجة الفعلية 
للبطالة املوجودة بني الخريجني، لهذا 
يجـب ان تكـون هذه الدرجـات وفق 
آلية ومفاضلة معلنة وأقىص درجات 
الشفافية.وتابع: ان استحداث العقود 
يف هذه الفقرة يقع عىل عاتق وزارتي 
املاليـة والتخطيـط اللتني سـتكونان 
املعنيتـني يف إعداد التعليمات الخاصة 
بقانون األمن الغذائي.ويف وقت سابق، 
أكـدت اللجنـة القانونيـة النيابية أن 
قانون األمن الغذائـي يعالج القضايا 
الطارئـة، فيما أشـارت إىل أن تطبيق 
فقـرات العقـود واألجـراء اليوميـني 
منوطـة بالسـلطة التنفيذيـة. وقال 
رئيس اللجنة القانونية محمد عنوز، 
يف ترصيح صحفـي: إن ”فقرة عقود 
315 واالجـراء اليوميني مثبتة ضمن 
قانون االمن الغذائي وعملية التطبيق 
التنفيذية“.وأضاف  منوطة بالسلطة 
أن ”اعـداد العقـود كبـرية وقد تكون 
املبالـغ املخصصـة يف القانـون غـري 
كافيـة كمـا حصل يف موازنـة 2021 
التي لـم تشـمل الجميـع“، مبينا أن 
سـيعالج  الغذائـي  االمـن  ”قانـون 
القضايـا الطارئـة وليسـت الدائمة، 
أما قانـون املوازنة فسـيعالج االمور 

كافة“. 

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
يسمى  ما  بمقتل  األحد،  امس  أمني،  مصدر  أفاد 
«وايل االنبار» بتنظيم داعش االرهابي.وقال املصدر 
االتحادية  والتحقيقات  االستخبارات  «وكالة  إن 
الفريق  وبإرشاف  دقيقة  استخبارية  وبمعلومات 
ابو  املكنى  االنبار  وايل  قتلت  رغيف  ابو  احمد  اول 
أن  مساعديه».وبني  من  واثنني  الحياتي  منصور 
يف  االستهداف  خلية  مع  بالتنسيق  تمت  «العملية 
العمليات املشرتكة».ويف وقت سابق، أعلنت وكالة 
الداخلية  لوزارة  التابعة  االتحادية  االستخبارات 
عن  مسؤول  بدياىل  خطري  إرهابي  عىل  القبض 

عمليات النقل والدعم اللوجستي.

@Ô€aÎD@›n‘m@paäbjÉné¸a@Ú€b◊Î
ÔibÁä�a@î«aái@Cäbj„˛a

@Úœbzó€a@áÓ»i@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@åb≠g@Ú◊ãy@‚b«@µflc
bÓ€ÎÜÎ@bÓ‹´@åäbj€a@Úib‘‰€a@äÎái@áÓìÌÎ

@áÓ»i@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@ÚÓˆbæa@ÜäaÏæa@ãÌåÎ
ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a

@Û‡®a@pbÓœÎÎ@pbibñg@ b–mäa@Â‹»m@Úzó€a
a7€Ïÿ€aÎ@ÚÓœç‰€a

@ÚÌãñb‰€a@¡éÎ@ÊÎãÁbƒnÌ@Újè◊Î@ÊÏ∞ãÇ
ÊbèÓfl@¿@ÚÓèÓˆä@b”ã†@ÊÏ»�‘ÌÎ

2022@¿@Ô‹0a@wmb‰‹€@Ïπ@fiá»fl@Û‹«di@bÓæb«@ëÜbè€aÎ@bÓiã«@fiÎ˛a@÷aã»€a
\ŸiÎc^@paäaã‘i@Èflaçn€a@á◊˚ÌÎ@\›ÓiÏfl@ÊÏè◊Îa^@Âfl@5◊˛a@Úó®a@ıaãí@‚çn»Ì@÷aã»€a5@ô

2@ô

 @ıbõ‘€a@äÎÜ@µ‹‘nèfl@laÏ„Î@Ôÿ€bæa@…fl@szjÌ@ÊaáÌå
Ú‡ˆb‰€a@bÌ˝©a@Ú»ibnflÎ@paäáÉæa@Úiäb´@¿

بغداد/ الزوراء:
بحث رئيس مجلس القضاء االعىل القايض، 
فائـق زيـدان، مـع رئيـس ائتـالف دولـة 
القانون نـوري املالكي ونواب مسـتقلني، 
كل عـىل حـدة، دور القضـاء يف التصـدي 
لظاهـرة املخـدرات والجهـود الربملانية يف 
ترشيـع القوانني املهمـة، فيما اكد مجلس 
القضـاء االعـىل وبرامـج الرشق االوسـط 
يف معهـد الواليـات املتحدة للسـالم اهمية 
اشـاعة ثقافـة القانـون بحـل املنازعات 
عـرب القضاء.وذكر إعالم القضـاء يف بيان 
مجلـس  «رئيـس  إن  «الـزوراء»:  تلقتـه، 
القضاء االعىل القايض فائق زيدان استقبل 
نـوري املالكي وبحث معـه دور القضاء يف 
التصـدي لظاهرة تفيش املخدرات ومتابعة 
للتنظيمات االرهابية».كما  النائمة  الخاليا 
قـال مجلـس القضـاء األعىل يف بيـان آخر 

ان «رئيـس مجلـس القضاء االعـىل فائق 
زيدان استقبل عددا من النواب املستقلني»، 
وانـه «بحـث معهـم الجهـود الربملانية يف 
ترشيـع القوانني املهمة».وتابع املجلس ان 
«زيدان اسـتقبل ايضا الهور الشيخ جنكي 
وعضو مجلس  النواب للدورة السـابقة آال 
طالباني».من جهته، بحث مجلس القضاء 
االعـىل وبرامج الـرشق االوسـط يف معهد 
الواليـات املتحـدة للسـالم، جهود اشـاعة 
ثقافة القانون بحل املنازعات عرب القضاء.
وقـال مجلـس القضـاء األعـىل يف بيـان : 
ان «رئيـس مجلـس القضاء األعـىل فائق 
زيدان اسـتقبل، امس، مدير برامج الرشق 
االوسـط يف معهد الواليات املتحدة للسـالم 
رسهنك حمه سعيد».واضاف ان «الجانبني 
بحثا جهود املعهد يف اشـاعة ثقافة سيادة 

القانون يف حل املنازعات عرب القضاء».

@pbibÉn„¸a@∂g@|í6€a@¬Îãí@fiÏy@ÚÓjÓ‹€a@“aã†˛a@µi@“˝©a@Üá§
ÒãÁb‘€a@¿@ÚÌäbßa@ÚÌäÏnéá€a@pbqÜb0a@fi˝Ç

بغداد/ الزوراء:
اصدر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، امس االحد، أوامر نيابية بإنهاء عضوية 
الزاميل. النواب حاكم  االول لرئيس مجلس  النائب  الصدرية من ضمنهم  الكتلة  نواب 
وبحسب وثائق صادرة عن رئاسة مجلس النواب، اطلعت عليها «الزوراء»، فإن رئيس 
مجلس النواب محمد الحلبويس وافق عىل استقالة النائب األول لرئيس مجلس النواب 
حاكم الزاميل من عضوية الربملان استناداً اىل املادة ١٢/ثانياً من قانون مجلس النواب.
كما اصدر الحلبويس اوامر نيابية بإنهاء عضوية نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 
اىل  مجددا  العودة  الصدرية  الكتلة  لنواب  يمكن  ال  النيابية  االوامر  وبهذه  نائبا..   ٧٣

الربملان بحسب خرباء يف القانون.

@ÚÓibÓ„@ãflaÎc@äÎáñ@NNÔ‹flaç€a@·Ë‰‡ö@Âfl
ÚÌäáó€a@Ú‹nÿ€a@laÏ„@ÚÌÏõ«@ıbË„hi

@@@3ô@›Óñb–m

@@@4ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

ÒäÏ‰æa@Ú‰Ìáæa@üäc@∂g@ÚÓ”aã»€a@ÚÌ5€a@w®a@›œaÏ”@∂Îc@fiÏñÎ



Åã–fl@7À@ãflc@ÚÌäáó€a@Ú‹nÿ€a@xÎãÇ@Êc@á◊c

@Ïπ@fiá»fl@Û‹«di@bÓæb«@ëÜbè€aÎ@bÓiã«@fiÎ˛a@÷aã»€a
RPRR@¿@Ô‹0a@wmb‰‹€

@ÚÓébÓè€a@Úflå˛a@Âfl@xÎãÉ‹€@›rfl˛a@ÏÌäb‰Óè€a@@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿÌ@Ô„bnéÜãÿ€a@Üb•¸a

@Û‡®a@pbÓœÎÎ@pbibñg@ b–mäa@Â‹»m@Úzó€a
a7€Ïÿ€aÎ@ÚÓœç‰€a

@Ú‡Ëfl@Åb≠g@Û‹«@òÌãy@÷aã»€a@ZÔuã«˛a
ÚÓjÌäán€a@Ïmb‰€a

بغداد/ الزوراء:
سجل العراق نموا يف الناتج املحيل 
ليحتل   2022 للعام  اإلجمايل 
املرتبة االوىل عربيا ويأتي باملرتبة 
مجلة  حسب  عامليا  السادسة 

global Finance االمريكية.
 global Finance مجلة  وقالت 
االمريكية يف تقرير لها : ان ”نمو 
العراق  يف  االجمايل  املحيل  الناتج 
بذلك  وهو   9.5% نسبته  بلغ 
يرتفع عن العام املايض الذي بلغ 
 2020 العام  %5.9 ومرتفعا عن 
الذي تناقص فيه النمو اىل -15.7 
النمو  معدل  ان  اىل  مشريا   ،“%
الخمس  السنوات  خالل  ارتفع 

املاضية بنسبة 2.1%“.
باملرتبة  العراق جاء  ان  واضافت 
الناتج  نمو  معدل  يف  عربيا  االوىل 
املحيل اإلجمايل يليه الكويت ومن 
ثم السعودية ثالثا ومن ثم جاءت 

مرص رابعا وعمان خامسا.

عامليا وحسب التقرير فإن العراق 
أصل  الرتتيب من  جاء سادسا يف 
الجدول،  يف  مدرجة  دولة   197

األوىل  باملرتبة  غينيا  حلت  فيما 
مكاو  تليها   47.2% نمو  بمعدل 
 15.5% بلغ  نمو  معدل  بنسبة 

ثالثا  بربادوس  جزيرة  وتأتي 
بمعدل نمو %11.2 ودولة سانت 
كيتس ونيفيس رابعا بمعدل نمو 

لوسيا  سانت  وجزيرة   10% بلغ 
 ،9.7% يبلغ  نمو  بمعدل  خامسا 
أوكرانيا  القائمة  تذيلت  فيما 
كال  ان  مبينة   ،35% نمو  بمعدل 
من سوريا ولبنان و افغانستان لم 
يتم التطرق اىل معدل نموها لعدم 

وجود بيانات دقيقة حولها.
”الخرباء  ان  اىل  التقرير  واشار 
بـ  يسمى  مما  بالفعل  حذروا 
إدارة  سوء  أي  املوارد“،  ”لعنة 
استخراج  من  املتأتية  اإليرادات 
تاريخًيا  ارتبطت  والتي  النفط 
االقتصادي  النمو  بتباطؤ 
ومجموعة  واالستبداد  والفساد 
كاملة من األمراض االجتماعية“، 
املحيل  الناتج  ”أرقام  أن  مبينة 
أن  يمكن  واحدة  لسنة  اإلجمايل 
من  العديد  ألن  مضللة  تكون 
رسيعة  كانت  التي  االقتصادات 
رسيًعا  هبوًطا  شهدت  قد  النمو 

ودراماتيكًيا“.

الزوراء/مصطفى فليح:

ان  الكردستاني  الوطني  االتحاد  اكد 

االزمة  من  للخروج  االمثل  السيناريو 

الحالية هو الذهاب اىل العقد الوطني بعيدا 

حني  ويف  التشاؤمية،  السيناريوهات  عن 

اشار اىل ان خروج الكتلة الصدرية امر غري 

مفرح، شدد عىل تمسكه بمرشحه لرئاسة 

الجمهورية.

وقال القيادي يف االتحاد الوطني الكردستاني، 

لـ“الزوراء“:  حديث  يف  خوشناو،  محمود 

ان لكل كتلة  الكردستاني يرى  ان ”االتحاد 

وحضورا  فاعال  دورا  ونيابية  سياسية 

مستوى  عىل  وتمثيال  واجتماعيا  سياسيا 

جمهورا  هناك  ان  اعتبار  عىل  االنتخابات 

صوت لهذه الكتلة النيابية والكتلة الصدرية 

لربما تتميز بحضور سماحة السيد مقتدى 

الصدر عىل رأسها“، الفتا“ نحن كنا نأمل ان 

تبقى هذه الكتلة يف مجلس النواب العراقي 

الغطاء  وتوفر  الحكومة  يف  تشارك  وان 

النيابي والسيايس للحكومة حتى تستطيع 

ان تحقق  اهدافها“.

 واكد ”ال يفرحنا خروجهم، عىل العكس كنا 

نستكمل  ان  نستطيع  ومعا  بقاءهم  نأمل 

االستحقاقات الدستورية“ .

 وعن قدرة االطار واالتحاد تشكيل الحكومة، 

االتحاد  بني  املوجود  ”التفاهم  ان  اوضح 

وبابليون  عزم  وتحالف  التنسيقي  واالطار 

وعدة نواب مستقلني وحركات ناشئة جيد  

يستطيع  باعتباره  واحد  آن  يف  ورضوري 

وربما  املوجودة  الثغرات  يسد  ان  االقل  عىل 

هذا  سيعزز  كان  الصدرية  الكتلة  حضور 

نتخطى   ال  ان  ”يجب  مستدركا  التجمع“، 

حتى الديمقراطي والسيادة ونحن ننظر اىل 

تلك القوتني بأنهما ايضا رضوريتان وجزء 

بتشكيل  وتحديدا  السياسية  العملية  من 

ويبقى  النيابي  الغطاء  وتوفري  الحكومة 

والبدء  االطراف  استجابة  مدى  عىل  ذلك 

بالحوارات وما بعد ذلك“.

 ولفت اىل عدم  جواز ان ”نضع العراق بني 

دقيق  وغري  صحيح  غري  هذا  الرحى  شقي 

الحكومات  نعم  العراق،  مسؤولية  وعلينا 

السابقة اخفقت ألسباب متعددة والحكومة 

يف  واخفقت  منجزات  امامها  ايضا  الحالية 

موضوعية  اسباب  يف  وايضا  االمور  بعض 

ومسؤوليتنا نحن تختلف عن الذين يتكلمون 

بالخطاب الشعبوي نحن ال ننظر اىل العراق 

نحن مسؤولون بالعراق نؤمن بأننا يقع عىل 

عاتقنا الحفاظ عىل الدولة العراقية بجميع 

مفاصلها والنظام السيايس ايضا“.  

قال  املقبلة،  املرحلة  سيناريوهات  وعن 

السياسة  يف  وارد  يشء  ”كل  ان  القيادي 

دولة  االسف  مع  فهو  العراق  يف  وتحديدا 

والدويل   االقليمي  بالعامل  ومتأثر  مفاجآت 

السيناريوهات  افضل  عن  نتكلم  لكننا 

وهو ما تبنيناه باالتحاد مع من لدينا معه 

بأن  االخرين  عىل  ذلك  وطرحنا  تفاهمات 

”هذا  الفتا  جاد“،  وطني  حوار  اىل  نذهب 

قبيل  صالح  برهم  الرئيس  اليه  اشار  ما 

ان  لدينا خيار سوى  ليس  بأننا  االنتخابات 

نذهب اىل العقد الوطني النه هو الذي يحتاجه 

العراق واصبح رضورة لذلك فهو السيناريو 

السيناريوهات  أما  الذي نعمل عليه،  االمثل 

واالنقالب  الشارع  اىل  كالخروج  التشاؤمية 

االخرين  اتوقعه ال من  املقاطعة فهذا ال  او 

الصدر“،  مقتدى  السيد  سماحة  من  وال 

السياسية  الهيئة  ”خطاب  ان  اىل  مشريا 

بأن  جدا  واضحا  كان  الصدرية  للكتلة 

انسحابهم كان قربانا للعراق“.

اشار  الكاظمي،  السيد  حكومة  بقاء  وعن   

اىل ان ”االتحاد ال يستطيع حسم هذا االمر  

الحوارات  وصول  مدى  عىل  يتوقف  وهذا 

االتجاه   بهذا  سواء  تفاهمات  اىل  السياسية 

او اتجاه اخر“.

مرشحه  عن  االتحاد  تخيل  القيادي  ونفى 

رئاسة  منصب  عن  صالح  برهم  السيد 

الجمهورية  واكد انه ”مرشحه الوحيد“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة، امس األحد، ارتفاع اصابات 

ووفيات الحمى النزفية والكولريا يف البالد.
يف  البدر،  سيف  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
اإلصابات  ”احصائية  إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان 
بالحمى النزفية من بداية عام 2022 بلغت 194 

إصابة منها 32 حالة وفاة“.
إصابة   13 تسجيل  الصحة  وزارة  أعلنت  كما 
توصيات  اصدرت  فيما  العراق،  يف  بالكولريا 

للمواطنني.
إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
لدائرة  التابع  املركزي  العاّمة  الصحة  ”مخترب 
الصحة العامة يف وزارة الصحة االتحادية يؤكد 
تشخيص 13 إصابة بالكولريا يف العراق“، مبينة 
كركوك،  يف  واحدة  إصابة  تشخيص  ”تم  أن 
محافظة  بلغت  فيما  املثنى،  يف  وإصابتان 

السليمانية 10 إصابات“.
جاهزة  الصحية  ”املؤسسات  أن  وأضافت 
األدوية  وتوفر جميع  الحاالت  للتعامل مع هذه 
ويتم  الالزمة  واملختربية  الطبية  واملستلزمات 
املؤكدة  للحاالت  املطلوبة  االجراءات  إتخاذ 
سنويا  ”يتم  أنه  اىل  الفتة  بإصابتها“،  واملشتبه 
اإلسهال  عىل  للسيطرة  الوطنية  الخطة  إرسال 
يتم  كما  الخطة  هذه  تنفيذ  ومتابعة  الوبائي 
من  املحافظات  لجميع  تخصصية  فرق  إرسال 
للوقاية  الوطني  واملركز  العامة  الصحة  دائرة 

والسيطرة عىل االمراض االنتقالية بالتعاون مع 
اقسام الصحة العامة النظرية ووزارة الصحة يف 
اقليم كردستان ملتابعة الحاالت املؤكدة واملشتبه 
وزير  قبل  من  مبارشة  وبمتابعة  بإصابتها 

الصحة“. 
البيان عىل ”اتباع  وأكدت وزارة الصحة بحسب 

التوصيات التالية:
الطعام  وتناول  اعداد  قبل  جيدا  اليدين  -غسل 

وبعد دخول الحمام
قبل  جيد  بشكل  والفواكه  الخرضوات  -غسل 

تناولها
حرارة  درجات  ويف  جيد  بشكل  الطعام  -طهي 

عالية
-االهتمام بنظافة املطابخ والحمامات

املستخدمة  املياه  مصادر  من  التأكد  -اهمية 
للرشب والطبخ وان تكون املياه معقمة وصالحة 

للرشب.
-يف حال عدم التأكد من تعقيم مياه الرشب يجب 
استخدام  او  االستخدام  قبل  وتربيده  املاء  غيل 
الخاصة  التعليمات  املياه وحسب  تعقيم  حبوب 

بها.
ودعت الوزارة ”جميع وسائل االعالم اىل اعتماد 
املصادر الرسمية حرصا للمعلومات واملساهمة 
الفاعلة لنرش وتعميم رسائل التثقيف والتوعية 
الصحية الرصينة التي تعممها الوزارة من خالل 

الوسائل الرسمية“.

بغداد/ الزوراء:
بحث مستشار األمن القومي، قاسم األعرجي، 
الفريق  العراق،  يف  الناتو  حلف  بعثة  قائد  مع 
مجال  يف  التعاون  تعزيز  اينوتيش،  جيوفاني 
العراق  ان  اكد  فيما  والتدريب،  االستشارة 

حريص عىل انجاح مهمة الناتو التدريبية.
تلقته  بيان  املكتب االعالمي لالعرجي يف  وذكر 
قاسم  القومي  األمن  مستشار  ان  ”الزوراء“: 
حلف  بعثة  قائد  بمكتبه  استقبل  األعرجي، 

اينوتيش،  جيوفاني  الفريق  العراق،  يف  الناتو 
وجرى خالل اللقاء استعراض عمل بعثة حلف 
الناتو يف العراق، إضافة إىل بحث تعزيز التعاون 
مجال  يف  السيما  والبعثة،  العراق  بني  البّناء 

االستشارة والتدريب. 
العراق  البيان، حرص  وجدد األعرجي، بحسب 
عىل إنجاح مهمة  الناتو التدريبية وبناء القدرات 
مواجهة  يف  قدرته  من  يعزز  بما  واالستشارة، 

اإلرهاب والقضاء عىل الزمر اإلرهابية.
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هنأت مؤسسة السـجناء السياسيني نقيب الصحفيني العراقيني 
مؤيد الالمي بعيد الصحافة العراقية .

وقالت دائرة العالقات واالعالم يف املؤسسة يف تهنئتها:“ نهنئ 
السـيد نقيـب الصحفيني العراقيـني مؤيد الالمـي املحرتم 

بمناسبة الذكرى الـ(153 )لعيد الصحافة العراقية“.
ويجدد الصحفيون العراقيون يف الخامس عرش من حزيران 
مـن كل عام احتفالهـم بعيـد الصحافة العراقيـة بذكرى 
صـدور أول صحيفـة عراقية هي صحيفة (الزوراء) سـنة 
1869، واتخـذوا من هـذا التاريخ عيداً لهم منذ سـنة 1869 

عندما احتفلوا بالذكرى املئوية لتلك الجريدة. 

هنـأ مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية، حسـني طالب، نقيب 
الصحفيني مؤيد الالمي واالرسة الصحفية بعيد الصحافة العراقية 

الـ 153.
وقـال طالـب يف تهنئتـه: ”ال يسـعني إال ان نقـدم التهانـي 
والتربيـكات لالرسة الصحفية العراقيـة يف عيدها، متمنني لها 

مزيدا من التألق واالزدهار“.
ويجـدد الصحفيون العراقيون يف الخامـس عرش من حزيران 
من كل عام احتفالهم بعيـد الصحافة العراقية بذكرى صدور 

أول صحيفـة عراقيـة هـي صحيفـة (الـزوراء) سـنة 1869، 
واتخذوا من هذا التاريخ عيداً لهم منذ سنة 1869 عندما احتفلوا 

بالذكرى املئوية لتلك الجريدة. 

هنأ النائب، عالء سـكر الدلفي، نقيب الصحفيني العراقيني 
مؤيـد الالمي واالرسة الصحفية ملناسـبة عيـد الصحافة 

العراقية.
وقـال الدلفـي يف تهنئتـه:“ اتقـدم لـالرسة الصحفيـة 
بالتهانـي والتربيـك بمناسـبة عيد الصحافـة العراقية، 
واتمنـى ألخواتنا واخوتنـا الصحفيني املزيـد من التألق 
والنجـاح ونبدي اهتمامنا ملسـاهماتهم القيمة يف توعية 
املجتمـع بحب ووحدة الوطن، السـيما باملجهود الذي بذل 

ويبذل يف دعم القوات االمنية والحشد الشعبي ”.
واضاف :“ كان الصحفيون جزءا من االنتصار عىل تنظيم داعش 
اإلرهابـي.. الرحمة لشـهدائنا من الصحفيني الذين ضحـوا بأرواحهم يف نقل مصداقية 

الحدث بالقلم والصوت والصورة“.

 هنـأت قنـاة UTV نقيـب الصحفيني العراقيني رئيـس اتحاد الصحفيـني العرب مؤيد 
الالمي بمناسبة عيد الصحافة العراقية.

وقدمـت القناة باقة ورد اىل الالمـي مع برقية تهنئة جاء فيها: ”تهنئ قناة UTV نقابة 
الصحفيني العراقيني بعيدها الـ 153 متمنني لكم املوفقية واالزدهار“.

ويجـدد الصحفيـون العراقيـون يف الخامس عرش مـن حزيران من كل عـام احتفالهم 
بعيـد الصحافة العراقيـة بذكرى صـدور أول صحيفة عراقية هي صحيفـة (الزوراء) 
سنة 1869، واتخذوا من هذا التاريخ عيداً لهم منذ سنة 1869 عندما احتفلوا بالذكرى 

املئوية لتلك الجريدة. 

هنـأ نقيـب الفنانـني العراقيـني، جبـار جـودي، نقيـب الصحفيني 
العراقيني مؤيد الالمي بالذكرى الثالثة والخمسـني بعد املائة لعيد 

الصحافة العراقية .
وقال جودي يف تهنئته :“األسـتاذ مؤيـد الالمي املحرتم - نقيب 
الصحفيـني العراقيني، نرفع ملقاماتكم الكريمة أجمل عبارات 
التهنئة والتربيكات بمناسـبة الذكرى الثالثة والخمسـني بعد 
املائـة عىل تأسـيس نقابة الصحفيني العراقيـني، متمنني لكم 
كل النجـاح واملوفقيـة يف مهنتكـم الوطنية تحـت خيمة هذه 
النقابة العريقة لخدمة الوطن الحبيب لتأسـيس وبناء صحافة 
مهنيـة عالية كعلو الحق والحقيقة، سـدد الله خطاكم وحماكم 
لتحقيق أهدافكم اإلنسانية .. وتقبلوا أسمى آيات التمنيات بالتقدم 

والنجاح والسؤدد“.

هنـأ النائب عن محافظة البرصة، فالح الخزعـيل، نقيب الصحفيني مؤيد 
الالمي واالرسة الصحفية بمناسبة عيد الصحافة العراقية، فيما أكد أن 
تاريخ صحافتنا يشعرنا بالفخر.وقال الخزعيل: ان ”تاريخ صحافتنا 
العراقية يشـعرنا بالفخر واالعتزاز حيث تمتلك من العمق التاريخي 
واالنجازات املهمة ما ال تمتلكه بعض الدول التي تسعى اليوم لتدمري 
العراق من خالل دعمهـا للجماعات املتطرفة وتصديرها اإلرهابيني 
ليقتلـوا ابنـاء شـعبنا العظيم“.واضـاف : ان ”الصحافـة العراقية 
قدمـت قوافل من الشـهداء الذين ضحوا بأرواحهـم من أجل الوطن 
وإعـالء شـأنه ونقل الحقيقـة بمصداقية ومهنية عاليـة، وقد قاتلوا 
معنا جنباً اىل جنب وامتزجت دماؤهم الزكية مع دماء أبناء الشعب من 
الجيش والرشطة والحشـد، األمر الذي يجعلنـا ننحني إجالال لتضحياتهم 
الجسام ونطالب بشمولهم بكل االمتيازات وتوفري كل ما من شأنه دعم مسرية 

الصحافة العراقية من ترشيعات وحصانات وأجواء مناسبة إلتمام رسالتها الهادفة ”.

تلقى نقيـب الصحفيني العراقيني، مؤيـد الالمي، باقة ورد 
مـن رئيس فـرع نقابة الصحفيـني العراقيني يف محافظة 
ذي قار، عبد الحسـن داود، بمناسبة بحلول العيد (١٥٣) 

للصحافة العراقية.
ويجـدد الصحفيـون العراقيـون يف الخامـس عرش من 
حزيـران من كل عام احتفالهم بعيـد الصحافة العراقية 
بذكرى صدور أول صحيفة عراقية هي صحيفة (الزوراء) 
سـنة 1869، واتخـذوا من هذا التاريخ عيداً لهم منذ سـنة 

1869 عندما احتفلوا بالذكرى املئوية لتلك الجريدة. 

هنـأ نائـب االمـني العام ملجلـس الـوزراء، فرهاد نعمـة الله 

حسـني، نقيب الصحفيني العراقيني مؤيـد الالمي واالرسة 

الصحفية ملناسـبة العيـد الوطني الثالث والخمسـني بعد 

املائة للصحافة العراقية.

وقال يف تهنئة بعثها اىل الالمي:“ يرسني ان ابعث لكم ومن 

خاللكم لجميـع الصحفيـني العراقيني، بأطيـب التهاني 

وأسمى التربيكات ملناسـبة الذكرى (153) ليوم الصحافة 

العراقية التي كان لها الدور املتميز يف إبراز الوجه الحضاري 

لبلدنـا عىل الصعيديـن العربي والـدويل، متمنياً لكـم املوفقية 

والنجـاح يف اداء مهماتكـم، خدمـة لوطننـا العزيز وأبناء شـعبنا 

العراقي العظيم“.

هنـأت رئيسـة الهيئة الوطنية لالسـتثمار، سـها النجـار، نقيب 

الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي بعيد الصحافة العراقية .

وقالـت النجـار يف تهنئتهـا: ”االسـتاذ مؤيـد الالمـي نقيـب 

الصحفيـني العراقيـني املحـرتم.. نتقـدم بأسـمى التهانـي 

والتربيـكات لـالرسة الصحفيـة بمناسـبة الذكرى السـنوية 

الــ(153 ) لتاسـيس الصحافـة العراقية، متمنـني لهم دوام 

املوفقية والنجاح لخدمة العراق العزيز“.

ويجـدد الصحفيـون العراقيـون يف الخامس عرش مـن حزيران 

مـن كل عام احتفالهم بعيد الصحافـة العراقية بذكرى صدور أول 

صحيفـة عراقية هـي صحيفة (الزوراء) سـنة 1869، واتخذوا من هذا 

التاريخ عيداً لهم منذ سنة 1869 عندما احتفلوا بالذكرى املئوية لتلك الجريدة. 
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كييف/ متابعة الزوراء:

تعهـد الرئيـس األوكرانـي فولوديمري 

زيلينسكي بالدفاع عن جنوب البالد يف 

كلمة سجلها وهو يف طريق عودته من 

زيارة إىل منطقتي ميكواليف وأوديسا 

الواقعتـني عىل طـول البحر األسـود، 

وفيما  قال األمني العام لحلف شـمال 

األطليس ينس ستولتنربغ ، إن ”الحرب 

التـي تخوضها روسـيا يف أوكرانيا قد 

تسـتغرق سـنوات“، دعا جونسـون 

قادة الدول الغربية لالسـتعداد لحرب 

طويلـة يف أوكرانيـا أو مواجهة خطر 

”أكـرب انتصار للعـدوان يف أوروبا منذ 

الحرب العاملية الثانية“.

األوكراني فولوديمري  الرئيس  وتحدث 

زيلينسـكي مـن عـىل متـن قطـار،: 

”لن نتنازل عن الجنوب ألحد، سـوف 

نستعيد كل ما يخصنا وسيكون البحر 

أوكرانيا وآمنا“.

وأضاف: ”سـوف نعيد بالتأكيد كل ما 

تـم تدمريه إىل ما كان عليه ... ال تملك 

روسـيا الصواريخ بالقدر الذي يوازي 

رغبة شعبنا يف الحياة“.

كما أدان زيلينسـكي الحصار الرويس 

ملوانئ أوكرانيـا، يف وقت لم تحرز فيه 

أسـابيع من املفاوضات حول إنشـاء 

ممرات آمنة إلخراج الحبوب أي تقدم 

يذكـر، مع تزايـد اإللحاح مـع حلول 

موسم الحصاد الصيفي.

وتابع زيلينسكي: ”موقفنا واضح وال 

يتغري، فبمجـرد أن نتمكن من ضمان 

األمن مـن خـالل الوسـاطة الدولية، 

سـوف تبذل أوكرانيا قصارى جهدها 

ملواجهة أزمة الغذاء“.

والتقـى زيلينسـكي قـادة إقليميـني 

يف ميكواليـف وأوديسـا وذهب معهم 

لرؤية املباني التـي دمرت يف هجمات 

مـن  العديـد  بحيـاة  أودت  روسـية 

املدنيني.

املستشـفيات  يف  العاملـني  زار  كمـا 

الجوائـز  بتسـليم  وقـام  والجنـود، 

لعرشات األشخاص يف كل موقع.

ويف السياق ذاته قال األمني العام لحلف 

شـمال األطلـيس ينـس سـتولتنربغ، 

لصحيفة أسبوعية أملانية، إن ”الحرب 

التـي تخوضها روسـيا يف أوكرانيا قد 

تستغرق سنوات“.

وأضـاف أن تزويد القـوات األوكرانية 

بأحـدث األسـلحة من شـأنه أن يزيد 

من فرص تحرير منطقة دونباس من 

السيطرة الروسية.

وقـال سـتولتنربغ لصحيفـة بيلد آم 

زونتـاج: ”يجـب أن نسـتعد لحقيقة 

أن األمر قد يسـتغرق سـنوات. يجب 

أال نتوانـى عـن دعم أوكرانيـا.. حتى 

لو كانـت التكلفة مرتفعـة، ليس من 

أجـل الدعـم العسـكري فحسـب، بل 

أيضا بسـبب ارتفـاع أسـعار الطاقة 

والغذاء“.

كان سـتولتنربغ قـال يف وقت سـابق 

إن مـن املتوقـع أن توافـق قمة حلف 

األطلـيس يف مدريد يف وقـت الحق من 

هـذا الشـهر عـىل حزمة مسـاعدات 

ألوكرانيا من شأنها أن تساعد البالد يف 

االنتقال من أسلحة الحقبة السوفيتية 

القديمـة إىل عتاد الحلف الذي يتسـم 

بمواصفات قياسية.

السـبت  يـوم  أوكرانيـا  وتعهـدت 

باالنتصار عىل موسكو يف الوقت الذي 

تتصدى فيه لهجمات روسية بالقرب 

مـن مدينـة رئيسـية يف رشق البـالد 

وتعرض عدة مواقع لهجوم بالقذائف 

والصواريخ.

ومنيت القوات الروسـية بالهزيمة يف 

محاولتها اقتحام العاصمة األوكرانية 

كييف يف مارس. وأعادت روسـيا منذ 

ذلك الحني الرتكيز عىل منطقة دونباس 

يف الجزء الرشقي من أوكرانيا.

بدوره دعا رئيـس الوزراء الربيطاني، 

بوريس جونسون قادة الدول الغربية 

لالستعداد لحرب طويلة يف أوكرانيا أو 

مواجهـة خطر ”أكرب انتصار للعدوان 

يف أوروبا منذ الحرب العاملية الثانية“.

جـاء ذلـك يف مقـال كتبه جونسـون 

تايمـز“  صنـداي  ”ذا  لصحيفـة 

الربيطانيـة لدى عودته مـن لقاء مع 

رئيس أوكرانيا، فولوديمري زيلينسكي، 

الجمعة، ونرشته الصحيفة اليوم.

ودعا جونسون حلفاء اململكة املتحدة 

أن يتمالكوا أعصابهم ويتأكدوا من أن 

أوكرانيا لديها ”القدرة االسـرتاتيجية 

نهايـة  يف  واالنتصـار  البقـاء  عـىل 

املطاف“، وفق الصحيفة الربيطانية.

وقال جونسون يف املقال: ”الوقت اآلن 

هو العامل الحيوي. سيعتمد كل يشء 

عىل ما إذا كان بإمكان أوكرانيا تعزيز 

قدرتها عىل الدفاع عن أراضيها بشكل 

أرسع مـن قدرة روسـيا عـىل تجديد 

قدرتهـا عـىل الهجـوم. مهمتنـا هي 

كسب الوقت لصالح أوكرانيا“.

ووضـع رئيـس الـوزراء الربيطانـي 

خطـة من 4 نقـاط تضمـن مواصلة 

دعم كيييف، بما يف ذلك توفري ”تمويل 

ودعم فني مسـتمر“ ألوكرانيا وإدامة 

ذلك الدعم للسـنوات املقبلة وزيادتها 

حسب الرضورة.

وكتـب جونسـون يف املقـال: ”تخيلوا 

ولو للحظة ماذا لو تحققت طموحات 

فالديمـري بوتـني باسـتعادة االمجاد 

التاريخيـة. لنفرتض أنـه كان حراً يف 

إبقـاء جميـع مناطـق أوكرانيا تحت 

سـيطرة القـوات الروسـية اآلن. ماذا 

لو لم يكـن أحد عىل اسـتعداد ليحرك 

سـاكنا ضد ضم هـذه األرض املحتلة 

وشـعبها الخائف إىل روسـيا الكربى؟ 

هل سيجلب هذا السالم؟ هل سيكون 

العالـم أكثر أمانا؟ هل سـتكون أكثر 

أمانا؟“.

وتابع قائال: ”يف قلوبنا نعرف الجواب. 

مثل هذه املهزلة ستكون أكرب انتصار 

للعـدوان يف أوروبا منذ الحرب العاملية 

الثانية“.

وأطلقت روسيا هجوما عىل أوكرانيا، 

يف 24 فربايـر املايض، تبعه رفض دويل 

وعقوبـات اقتصاديـة مشـددة عـىل 

موسـكو التي تشرتط إلنهاء عمليتها 

تخـيل كييف عن خطـط االنضمام إىل 

كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو 

ما تعده األخرية ”تدخال“ يف سيادتها.

الصفحـة  عـىل  املنشـورة  األخبـار 

هـي  األناضـول،  لوكالـة  الرسـمية 

اختصار لجزء من األخبار التي ُتعرض 

للمشـرتكني عرب نظام تدفـق األخبار 

(HAS). من أجل االشرتاك لدى الوكالة 

ُيرجى االتصال بالرابط التايل.

باريس/ متابعة الزوراء:
فتحت مراكز االقرتاع، امس األحد، أبوابها 
السـتقبال الناخبني لـإلدالء بأصواتهم يف 

الدورة الثانية من االنتخبات الترشيعية.
واالسـبوع املايض، صوت الفرنسـيون يف 
الـدورة األوىل مـن االنتخابـات الترشيعية 
إيمانويـل  للرئيـس  بالنسـبة  الحاسـمة 
ماكـرون، بعـد شـهر ونصف مـن إعادة 

انتخابه يف نيسان / أبريل الفائت.
”االتحـاد  األوىل  الـدورة  نتائـج  وتصـدر 
الجديـد“  البيئـي واالجتماعـي  الشـعبي 
بزعامة جان لوك ميلنشون وائتالف ”معا“ 
الذي يضم حزب النهضة الحاكم وحلفاءه 
بقيـادة الرئيس ماكـرون فيما جاء حزب 
”التجمـع الوطني“ بقيـادة مارين لوبان 
يف املرتبة الثالثة، بحسـب قناة فرانس 24 

املحلية.
وفتحـت مكاتب االقـرتاع أبوابها يف كامل 
فرنسـا عند السـاعة الثامنة صباح امس 
بتوقيـت باريـس (6:00 ت غ)، واغلقـت 
عند السـاعة 16:00 ت غ باسـتثناء املدن 
الكـربى حيـث سيسـتمر التصويت حتى 

الساعة 18:00 ت غ.
وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية 

الوطنيـة البالغ عددهـم 577 نائبا يف هذا 
االقرتاع الذي دعـي اليه 48 مليون ناخب، 

وفق إعالم محيل.
وفشـل حزب الرئيس الفرنـيس إيمانويل 
ماكرون وحلفاؤه ”ائتالف معا“ يف تحقيق 
األغلبيـة بالجولـة األوىل مـن االنتخابـات 

الترشيعية التي جرت األحد املايض.
وتجرى االنتخابات الترشيعية الفرنسـية 
كل خمس سنوات الختيار أعضاء الجمعية 
الوطنيـة، وهي الغرفة الثانيـة يف الربملان 

الفرنيس إىل جانب مجلس الشيوخ.
وتأتـي أهمية هذه االنتخابـات من كونها 
الجمعيـة  يف  الربملانيـة  األغلبيـة  تحـدد 
الوطنية، وهي أغلبية لها وزن يف املصادقة 
عىل مشاريع القوانني من عدمها، وبالتايل 
فإن لهـا تأثريا مبارشا يف رسـم سياسـة 

البالد.
وُيتوقـع أن تكـون نسـبة املمتنعـني عن 
التصويـت كبـرية عـىل غرار مـا حصل يف 

الجولة األوىل، وفقا الستطالعات الرأي.
األخبار املنشـورة عىل الصفحة الرسـمية 
لوكالة األناضول، هـي اختصار لجزء من 
األخبار التي ُتعرض للمشرتكني عرب نظام 

(HAS). تدفق األخبار

نينوى/ الزوراء:

 تسـلمت مديريـة اسـتخبارات ومكافحة 

ارهاب نينوى، امـس األحد، أكثر من 200 

حـدث مطلوبـني بتهـم ”إرهـاب“ كانـوا 

مسجونني لدى قوات سوريا الديمقراطية 

(قسد).

 املديريـة تسـلمت 206 أحـداث ال تتجاوز 

اعمارهـم الــ18 عامـاً مطلوبـني بتهـم 

”اإلرهاب“.

و هـؤالء املطلوبـني كانوا مسـجونني لدى 

قوات قسد وتم نقلهم تحت حماية مشددة 

للتحقيق معهم ومحاكمتهم من بعد ذلك.

ويف مطلع شـهر حزيـران الجاري، وصلت 

قافلتـان تضمـان قرابـة 150 أًرسة مـن 

عنـارص تنظيم داعش إىل األرايض العراقية 

وتحديـدا يف محافظة نينوى حيث افتتحت 

الحكومة االتحادية مخيما خاصاً يأويهم.

بوجـود  مسـؤول  أمنـي  مصـدر  وّرصح 

قافلتني جديدتني مـن أرس عنارص داعش 

قادمتـان مـن مخيم الهـول السـوري اىل 

مخيـم الجدعة جنوب املوصل، موضحا أن 

القافلتني دخلتا من الجانب السـوري عرب 

قضاء سـنجار يف ناحية الشمال وتتجه اىل 

املوصل.

وسـيكون هنالك تسـليم قرابة 60 عنرصاً 

من عنـارص التنظيم اىل القـوات العراقية، 

وسـيتم نقلهم من سـوريا عـىل حدٍة عرب 

منفذ ربيعة الحدودي، وفقا للمصدر.

بغداد/ الزوراء:
بحث وزير التخطيـط، خالد بتال 
النجم، امس األحد، مع املحافظني 
كافـة، وضـع اآلليـات املناسـبة 
الدعـم  قانـون  تنفيـذ  لضمـان 
الغذائـي والتنمية،  الطارئ لألمن 
فيما اشـار اىل ان الـوزارة اتخذت 
االجراءات املناسبة لضمان رصف 

مستحقات املقاولني.
وذكـرت وزارة التخطيـط يف بيان 
”النجـم  أن  ”الـزوراء“:  تلقتـه 
رأس اجتماعـا موسـعاً، للسـادة 
املحافظني كافـة، ُخصص للبحث 
يف وضع اآلليات املناسـبة لضمان 
تنفيذ قانون الدعم الطارئ لالمن 
الغذائي والتنمية، الذي صوّت عليه 
مجلـس النواب مؤخـراً، وحرضه 
رئيـس الهيئـة التنسـيقية العليا 

للمحافظات عقيل الخزعيل“.
وأضافت أنه ”جرت مناقشـة عدد 
من القضايا وامللفات ذات الصلة، 
بواقع املشـاريع املسـتمرة ضمن 
برنامـج تنميـة االقاليـم، والعمل 
عىل توفري ظـروف افضل لالرساع 
يف تنفيـذ وانجاز تلك املشـاريع“، 

متابعـة أنـه ”حـرض االجتمـاع، 
وكيـال وزارة التخطيـط، ومديـر 
عام االسـتثمار الحكومي، ونواب 
ومعاونو املحافظني، ومديرو دوائر 

التخطيط التابعة للمحافظات“.
البيـان،  بحسـب  النجـم،  وقـال 
االجـراءات  اتخـذت  ”الـوزارة  إن 

املناسبة لضمان رصف مستحقات 
”املقاولـني  داعيـا  املقاولـني“، 
الذيـن لديهـم مسـتحقات مالية، 
االرساع يف انجـاز ذرعـات العمـل 
يتـم  لكـي  باملشـاريع  الخاصـة 
رصف مستحقاتهم يف ارسع وقت 

ممكن“.

وأشـار إىل ”أهميـة اعـادة توزيع 
املحافظات  املدورة لـدى  االمانات 
عـىل املشـاريع املسـتمرة الكمال 
تلك املشـاريع بدال مـن الدخول يف 

التزامات مالية جديدة“.
وفيمـا يتعلق باملشـاريع املتلكئة 
واملتوقفة، أوضح  وزير التخطيط 

أن ”الوقـت اآلن أصبـح مناسـبا 
الستئناف العمل فيها ملا تمثله من 
اهمية خدمية وتنموية“، مضيفاً 
أن ”التخصيصـات املاليـة أصبح 
العمل  باالمكان توفريها، وايقاف 
بالقـرارات السـابقة التي أوقفت 
املشاريع خالل السنوات املاضية“، 
مبديا اسـتعداد الوزارة لتقديم كل 
انواع الدعم املمكنـة للمحافظات 
من اجل ضمـان تنفيذ املشـاريع 

بوترية أعىل“.
من جانبهم، استعرض املحافظون، 
بحسـب البيـان، واقع املشـاريع 
املنفذة يف محافظاتهم، واملشـاكل 
والتحديات التـي تواجه انجازها، 
واملعالجـات  الحلـول  مقرتحـني 
املمكنة، السـيما مـا يرتبط منها 
بقلة التخصيصات املالية التي أدت 
اىل توقف وتلكؤ عدد من املشاريع 
املهمـة، معربـني عـن تقديرهـم 
وزارة  واجـراءات  لجهـود  العـايل 
التخطيـط يف تسـهيل االجراءات، 
والتعاون الكبري مـع املحافظات، 
االمـر الذي أسـهم يف تذليل الكثري 

من العقبات.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
تجدد الخالف بني األطراف الليبية حول رشوط 
الرتشح إىل االنتخابات الرئاسية، يف املحادثات 
الدسـتورية الجاريـة يف العاصمـة املرصيـة 
القاهرة، بـني املجلس األعىل للدولة والربملان، 
بشكل بات يهّدد بانهيار آخر فرصة للوصول 

إىل توافق ينقل البالد نحو انتخابات.
واختتمـت الجولـة األخـرية مـن اجتماعات 
املسار الدستوري، وسط شكوك بشأن توصل 
الطرفـني إىل تفاهـم وتوافق تام حـول إطار 
دستوري يسـاعد عىل تيسري إجراء انتخابات 

يف البالد وإنهاء النزاع عىل السلطة.
وبحسـب املستشـارة األمميـة حـول ليبيـا 
املسـار  سـتيفاني وليامـز، تمكنـت لجنـة 
الدسـتوري املشـرتكة بني الربملـان ومجلس 
الدولـة، من التوصـل إىل توافـق مبدئي حول 

180 مادة من أصل 197.
يف حني أوضح عضو لجنة املسـار الدستوري 
عبـد القـادر حوييل يف ترصيحـات صحافية، 
أن املـواد املتبقية ال تزال محل خالف، وتتعلق 
بـرشوط الرتشـح إىل االنتخابات الرئاسـية، 
وأساسـا النقـاط املتعلقـة بأحقيـة ترشـح 

العسكريني ومزدوجي الجنسية من عدمه.
ففيما يطالب الربملان برضورة السماح برتشح 
العسـكر وأصحـاب الجنسـيات املزدوجة إىل 
االنتخابات وعدم إقصاء أي مواطن وحرمانه 
من املشـاركة، يرفض املجلـس األعىل للدولة 

ممارسة العسـكر للعمل السيايس أو القبول 
بشخصية عسكرية يف االنتخابات.

ومن املرجح أن تقوم اللجنة املشرتكة للمسار 
الدسـتوري التي تنتهي أعمالها مسـاء اليوم 
بإصدار بيان ختامي يلخص املواد الدستورية 
املتفق عليها، عىل أن تحال املواد الخالفية عىل 

الربملان واملجلس األعىل للفصل فيها.
وثّمـة صعوبة كبرية لتوصـل هذين الطرفني 
إىل تفاهمـات لحل تلك الخالفـات التي كانت 

من بـني األسـباب الرئيسـية النهيـار خطة 
االنتخابات يف شـهر ديسـمرب املايض وال تزال 
تعطل أي عملية تقدم نحو انتخابات جديدة، 
بسبب تباين وجهات النظر بشأنها، الذي زاد 
يف توسيعه االنقسـام الحاصل حول السلطة 
والحكومة.وتعليقـا عـىل تلـك املسـألة، رأى 
املحلـل السـيايس الليبي محمـد الرعيش، أن 
املحادثات الدسـتورية يف القاهرة فشلت، ألن 
مـا تبقى من نقاط خالف تعترب أهم القضايا 

التـي أعاقـت سـابقا التوصـل إىل توافق بني 
الليبيني، وعطلت إجراء االنتخابات املاضية يف 
البالد، مشريا إىل أن املواد املتفق عليها وعددها 

180 لم يكن حولها خالف منذ البداية.
كمـا اسـتبعد يف ترصيـح لـ“العربية.نـت“، 
إمكانية الحسم يف تحديد من يحق له الرتشح 
لرئاسة الدولة، متوقعا ضياع آخر فرصة للحل 
الليبي، وذلك العتبارات عديدة، أبرزها أن هذه 
املواد الخالفية هي نقاط حّساسة ومصريية 
لألطراف الليبيـة املتنازعة، إضافة إىل التفكك 
واالنقسـام الحـايل بـني املؤسسـات والقوى 
الليبية بسـبب النزاع الحاصل عىل السـلطة، 
الـذي سـيكون عامال مؤثـرا يف ملف املسـار 
الدسـتوري يف اتجاه منع أي فـرص للتقارب 
وللحّل، إىل جانب عامـل األرض وامليدان الذي 

تتحكم فيه امليليشيات املسلحة.
يشـار إىل أن الجولـة الثالثـة مـن محادثات 
امـس  انطلقـت  كانـت  الدسـتوري  املسـار 
األحد املايض (12 يونيـو 2022) يف العاصمة 
املرصيـة، بغية التوصـل إىل توافق يعيد البالد 
إىل مسـارها الديمقراطي املعلق منذ سنوات، 
خصوصـاً بعد فشـل السـلطات يف ديسـمرب 
املـايض، بإجـراء انتخابات نيابية ورئاسـية 
كان اتفق عليها سابقاً برعاية األمم املتحدة.

وتتكـون اللجنة الدسـتورية مـن 24 عضواً، 
مناصفة بني مجلس النـواب واملجلس األعىل 

للدولة.
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جمهورية العراق                                                                                                                               العدد: ٣١١٩/ب ع/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                                                                                                                                    التأريخ: ٢٠٢٢/٦/١٩

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
سـتبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ٦٨٧/٤ سيد دخيل وخالل ثالثون يوماً اعتباراً من اليوم 
التايل للنرش وإذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة 
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسم 

تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الرشكاء.

القايض االول 
عزيز شنته الجابري

االوصاف:-
١- العقـار مفـرز اىل دارين بصورة غري رسـمية الدار االوىل مهجورة وغري مشـغولة من احد وبنائها قديـم ومؤلفة من طارمة غري 
مسقفة وحديقة صغرية واستقبال وغرفتني ومطبخ وصحيات مع حمام وصالة وهول مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان عدا 
الصالة مسـقفة بالكونكريت. أما الدار الثانية مؤلفة من باحة خارجية مسـقفة بالجينكو ومطبخ وصحيات مع حمام واستقبال 

وغرفتني نوم ومخزن صغري مبني من البلوك ومسقف بالشيلمان واالرضية مبلطة بالسرياميك ومزودة باملاء والكهرباء.
٢- مساحة العقار ٣٧٥ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار خمسة واربعون مليون دينار فقط.
٤- الدار الثانية مشغول من قبل املعرتض عليها (املدعية).

إعالن
إىل الرشيك (رباب عيىس منصور) اقتىض 
حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف 
النجف وذلـك لتثبيت اقـرارك باملوافقة 
عىل قيام رشيكك (عـيل حاكم عبدالله) 
بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة 
املرقمـة (٣/٨٦٧٧) املقاطعة (٤/ حي 
صدام) حـدود بلديـة النجـف 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. 

جمهورية العراق                        العدد: ٢١١٥
مجلس القضاء االعىل    التاريخ : ٢٠٢٢/٦/١٩

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

م / إعالن
قـدَم طالب حجـة الوفاة  (حسـني عيل كاظم) 
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة 
وفـاة بحـق املدعو (الشـهيد فؤاد عـيل كاظم) 
قررت املحكمة  تبليغك يف الصحف املحلية فعليك 
الحضـور امامها خـالل عرشة ايـام من تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون . 
القايض
حسني عباس سمني

إعالن
إىل الرشيـك (حسـني صبحـي خضـري) 
اقتىض حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك (مهند محمد 
محـل) بالبنـاء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعـة املرقمة (٣/٤٠١٢٨) املقاطعة 
(٤/ حـي الوفـاء) حدود بلديـة 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 .

إعالن
إىل الرشيك (حيـدر خضري صالح 
وعـيل ناجـي ابراهيـم) اقتـىض 
حضورك اىل مديرية بلدية النجف 
االرشف لغرض اصدار اجازة البناء 
للرشيـك (حيـدر محمد جاسـم) 
يف   ٣/٦١٩٧٧ املرقمـة  للقطعـة 
النجـف حـي امليـالد مقاطعـة ٤ 
خالل عرشة ايام وبخالفه سـتتم 

االجـراءات دون حضـورك.

إعالن
خليـل)  جـالب  (رحيمـة  الرشيـك  إىل 
اقتىض حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقة عىل قيـام رشيكك (مصطفى 
عبـد املطلب ناهـي) بالبناء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة (٣/٤٨٣٠٠) 
املقاطعة (٤/ حي النـداء) 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 .

فقدان
فقد الوصل املرقم / ٤٣١٩٦٧ 
والصـادر   ٢٠٢٠/١١/١١ يف 
من مديرية بلدية النجف بإسم 
(باسـم أنيس زاهر سـلمان) 
بمبلـغ (٦٦٥,٠٠٠) سـتمائة 
وخمسـة وسـتون الف دينار 
ال غـري فعىل مـن يعثـر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

إعالن
إىل الرشيـك (زمان سـالم كريم) اقتىض 
حضـورك اىل صندوق االسـكان الكائن 
يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
عـىل قيـام رشيكك (عـيل عبـد يونس) 
بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة 
 /٤) املقاطعـة   (٣/٦٧٣٠٠) املرقمـة 
حي 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 .

إعالن
إىل الرشيـك (احسـان عبـاس 
جـوده) اقتىض حضـورك اىل 
مديرية بلديـة النجف االرشف 
لغـرض اصـدار اجـازة البناء 
للرشيك (حسني محمد حسني) 
للقطعـة املرقمة ٦٧/١٥٠٥ يف 
النجف حـي الحنانة مقاطعة   
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات  دون حضورك.

إعالن
إىل الرشيك (فيحاء خرض كريم) اقتىض 
حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف 
النجف وذلـك لتثبيت اقـرارك باملوافقة 
عىل قيـام رشيكك (كرار جمعة عبادي) 
بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة 
املرقمة (٣/١٥٠١٤) املقاطعة (٤/ حي 
ميسـان) حدود بلدية النجـف 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 .

إعالن
إىل الرشيـك (قاسـم امتحـان 
اىل  مهـدي) اقتىض حضـورك 
مديرية بلدية املنـاذرة لغرض 
البنـاء للرشيك  اجـازة  اصدار 
(زريقه وحيـد زاهر) للقطعة 
النجـف  يف   ١/٣٦٥٩ املرقمـة 
الحصـوة مقاطعـة ٣ خـالل 
عـرشة ايـام وبخالفه سـتتم 

االجراءات  دون حضورك.

جمهورية العراق                      العدد: ١٦٦٣/ج٢٠٢٢/١
مجلس القضاء االعىل                 التاريخ :٢٠٢٢/٦/١٤

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية   
محكمة جنح النجف

اعالن
اىل املتهم الهارب / محمد فرهود حسني

/١٦٦٣) املرقمـة  الدعـوى  يف  متهـم  انـك  حيـُث 
ج٢٠٢٢/١) والخاصـة باملشـتكي (جعفـر محمـد 
رضا) وفق احكام املادة (٤٥٦) من قانون العقوبات 
وملجهوليـة محل اقامتك حسـب االشـعار املرفق يف 
ثنايـا هـذه الدعـوى عليه قـررت املحكمـة تبليغك 
اعالنا بواسطة جريدتني رسميتني محليتني يف موعد 
املحاكمـة املصـادف يـوم ٢٠٢٢/٧/٢٧ وعنـد عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب 

االصول. 
القايض
حيدر طالب الطالقاني

4 alzawraanews@yahoo.com

امن ومجتمع

ذي قار/الزوراء:
شهدت محافظة ذي قار، امس االحد، خروج 
املئـات مـن رشيحـة الخريجـني والكسـبة 
بتظاهرة حاشـدة وسـط مدينـة النارصية 
للمطالبـة بتوفري درجـات وظيفية وفرص 

العمل.
املئـات مـن رشيحتـي الكسـبة والخريجني 
يف محافظـة ذي قـار، جددوا صبـاح امس، 
تظاهراتهـم املطلبيـة يف سـاحة الحبوبـي 

وسط مدينة النارصية.
واغلقـت سـاحة الحبوبـي وسـط مدينـة 
النارصيةبشـكل كامل بامر منهم، ملوحني 
بتصعيد احتجاجي يف حال عدم االسـتجابة 
مـن قبـل الحكومتـني املحليـة واملركزيـة، 

ملطالبهم املرشوعة.
مـن  يعانـون  انهـم  بينـوا  املتظاهـرون 
التهميـش واالقصـاء وعدم االسـتجابة من 
قبـل الحكومتني املركزية يف بغـداد واملحلية 
يف ذي قار رغم مرور اشـهر عىل تظاهراتهم 

واعتصاماتهـم امـام الدوائـر واملؤسسـات 
الحكومية باملحافظة.

كمـا قطع خريجون وإداريـون متظاهرون 
طريق عمارة- مرشح- بزركان، يف محافظة 
ميسـان، للمطالبة بالتعيـني، والتثبيت عىل 

املالك الدائم.
وغالبـا مـا يتظاهـر الخريجـون واصحاب 
الشهادات العليا يف بغداد وذي قار وميسان، 
للمطالبـة  أخـرى  عراقيـة  ومحافظـات 

بالتعيني، والتثبيت عىل املالك الدائم.
يذكر ان قانون االمن الغذائي الذي اقر مؤخرا 
منح جميع محافظـات العراق ١٠٠٠ درجة 
وظيفيـة مـن أجـل معالجة نسـب البطالة 

وتوفري فرص عمل حقيقية للخريجني.
 يف حـني ان هـذه النسـبة ال تتـالءم وحجم 
الخريجني يف املحافظـات العراقية. وتطالب 
محافظـة ذي قار بـ ٢٧ ألف درجة وظيفية 
ألبناء املحافظة بما يتالءم مع حجم البطالة 

لديها.

الديوانية/الزوراء:

أعلنت محافظة الديوانية، امس االحد، تهيئة 

أربعـة آالف و٨٠٠ دونـم ضمـن التصميـم 

األسـاس ملركـز املحافظـة لتوزيعها كقطع 

أراض سكنية بني الرشائح املشمولة.

وقال املنسق اإلعالمي ملحافظ الديوانية خالد 

التميمـي يف بيان اطلعت عليـه «الزوراء» إن 

”اللجنة العليا لتوزيع قطع األرايض السكنية 

يف املحافظـة، بارشت إجـراءات توزيع قطع 

األرايض السـكنية بـني الرشائـح املختلفـة 

املشـمولة، ضمن الجهـود الرامية للتخفيف 

من أزمة السكن التي يعاني منها املواطنون، 

أن  موضحـا  الشـباب“،  رشيحـة  السـيما 

”املسـاحة التـي هيأتهـا للتوزيـع كانت قد 

استحصلتها بموافقة مجلس الوزراء“.

وأضاف التميمـي، أن ”الجهـود التي تبذلها 

املحافظـة تهـدف إىل إيجـاد حلـول ناجعـة 

لكيفية الحصول عىل مشاريع البنى التحتية 

السكنية الجديدة، السـيما أن التخصيصات 

املالية للديوانية شحيحة“.

وتوقع التميمي أن ”تتحول املنطقة السكنية 

املؤمـل توزيعهـا إىل منطقـة جـذب تجاري 

ترفيهي مهمة للغاية بسـبب قربها من نهر 

الفرات“. 
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بغداد/الزوراء:
بحـث رئيـس حكومـة إقليم كردسـتان 
مـرسور بارزانـي، امـس األحـد، مع وفد 
عسـكري وأمنـي عراقي رفيع املسـتوى 
برئاسـة رئيس أركان الجيش الفريق أول 
الركـن عبـد األمري يـار الله التعـاون بني 

الجيش والبيشمركة.
وقـال املكتـب اإلعالمـي لرئيـس حكومة 
اإلقليم يف بيان تلقته «الزوراء» إن «رئيس 
حكومة إقليم كردسـتان مرسور بارزاني 
اسـتقبل، وفـداً عسـكرياً وأمنيـاً عراقياً 
أركان  برئاسـة رئيـس  املسـتوى  رفيـع 
الجيـش العراقـي الفريـق أول الركن عبد 

األمري يار الله».
وشدد بارزاني خالل اللقاء بحسب البيان 
عىل «أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بني 

البيشـمركة والجيش العراقي، والسـيما 
يف مناطـق املـادة ١٤٠ بهـدف التصـدي 
لإلرهـاب»، مجدداً «التأكيـد عىل رضورة 
النظر إىل البيشـمركة كجزء من املنظومة 
دعمهـا  جانـب  إىل  العراقيـة،  الدفاعيـة 
ومسـاندتها؛ ألن ذلـك يصـب يف صالـح 
اسـتتباب الوضع األمني يف العراق عامة، 
وينبغـي أن يمثل الجيـش العراقي جميع 
املكونات العراقية وأن يحميها جميعاً من 

دون تمييز». 
العسـكري  الوفـد  عـرض  جهتـه  مـن 
واألمنـي العراقـي «إيجـازاً عـن الوضـع 
األمنـي والعسـكري يف العـراق»، مشـرياً 
إىل أن «زيارتـه تهـدف لتطويـر وتعزيـز 
التنسـيق والتعاون بني الجيـش العراقي 

والبيشمركة».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت أمانـة بغـداد، امـس األحـد، 
املبـارشة بنصب ١١٠ عالمـة مرورية 

ارشادية مجرسة.
«املـالكات  أن  لالمانـة  بيـان  وذكـر 
التابعة  املشـاريع  بدائـرة  الهندسـية 
لالمانـة بـارشت بحملـة لنصب ١١٠ 
مجـرسة  ارشـادية  مروريـة  عالمـة 
موزعـة بني جهتي الكـرخ والرصافة 
بعد رفع التالف منها»، مشـرية اىل ان 
«العمل سـيكون عـىل مرحلتني األوىل 
تضم نصب ٥٢ عالمة مجرسة والباقي 

ينفذ كمرحلة ثانية».
وأضافـت أن «الدائرة املذكورة بارشت 
بنصب عالمات مجـرسة ملجرس جابر 
بـن حيـان وبعدهـا االتجـاه املـؤدي 
اىل االعظميـة وكذلـك لتقاطـع املعهد 
مـن  الرسيـع  وللطريـق  القضائـي 

الجزيـرة باتجاه آفـاق عربية وكذلك 
نصب عالمات مجـرسة لطريق القناة 

الرسيـع باتجاه حـي تونس ومجرس 
القناة وجرسي الشعب والطالبية».

بغداد/الزوراء:
اكـدت سـلطة الطريان املدنـي، امس االحد، ان هنالك تسـهيالت كبـرية تقدم للحجاج 

العراقيني، الذي يغادرون اىل الديار املقدسة.
وقال مدير اعالم السـلطة جهاد الديوان يف ترصيح صحفي إن «سـلطة الطريان املدني 
شكلت لجنة ملتابعة التسهيالت التي تقدم اىل حجاج بيت الله الحرام»، مبينا انه «هنالك 

تسهيالت بدخول الحجاج اىل باب صالة نينوى والتي تعترب متكاملة  الخدمات».
واضاف أنه «يتم تفويج الحجاج بواقع رحلتني يوميا حيث سـيتم تفوييج نحو ٨٢٥٠ 

حاجا ويتم اعتماد بطاقة اللقاح الدولية».

@µi@ÊÎb»n€a@Êbrzjm@›ÓiäcÎ@ÜaáÃi
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االنبار/الزوراء:
 اعلنـت مديريـة رشطة محافظـة األنبار غربـي العراق، امـس األحد، 
القبـض عىل متهم بتجارة وتعاطي املخـدرات، بعد قيامه بإطالق النار 
صوب املفرزة املنفذة ألمر القبض، مما اسـفر عن اصابة احد منتسبي 
املديرية بينما تم تسجيل محاولتي انتحار فاشلتني يف العاصمة بغداد.

وقالـت املديرية يف بيان ورد «الزوراء»، إن «أمـر القبض جاء بعد ورود 
معلومات تفيد بوجود شـخص يف قضاء الرمـادي ( مركز املحافظة )، 
وبحوزته حبوب مخدرة، وتم تشكيل مفرزة من قسم شؤون املخدرات 
واملؤثرات العقلية، وبالتنسـيق مع فوج طوارئ االنبار العارش، للقبض 
عليه».وأضـاف البيـان، أن «أثنـاء محاولـة القاء القبض عـىل املتهم، 
قـام بإطـالق النار تجـاه املفـرزة القابضـة، ممـا ادى اىل اصابة احد 
منتسـبي قسم املخدرات يف اليد». مشـرياً إىل أن «حالته الصحية جيدة، 
وبعـد مطاردة مع املتهـم تم إلقاء القبـض عليه».وبينـت املديرية أنه 
«تـم ضبط بحوزة املتهـم ٤ آالف حبة مخدرة نـوع (كبنتاجون)، و(ال 
ريـكا) بعـدد (١١) حبة و(٨) حبـات فاليوم، وكما تم ضبط مسـدس 
نوع ( سكسـاور)».واختتم البيان أنه «تم تنظيم محرض ضبط أصويل 
باملضبوطـات أعـاله، وتم عرضه عىل قـايض التحقيق، وقـرر توقيف 
املتهـم ، وفق املـادة ٢٨ من قانون املخدرات، وتم إيـداع املتهم التوقيف 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقه».

@¬Îãì€@Ú–€b¨@pb‰ybí@7@¡jö
ÚÓ€b‡ì€a@Ú‘�‰æa@⁄ãª@¿@Üa7né¸a
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دياىل/الزوراء:

عثـرت مفارز مديريـة مكافحة املخـدرات واملؤثرات 
العقليـة، امس األحد، عىل نبـات (الداتورا) املخدر، يف 

ناحية املنصورية ضمن محافظة دياىل.
وأبلـغ مصدر يف الرشطـة أن ”دوريـات رشطة دياىل 
ومفارز مديرية مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، 
اشـرتكت يف إتـالف نبـات (الداتـورا) املخـدرة التـي 
لهـا تأثـريات سـلبية عىل القلـب واألعصـاب يف حال 

تناولها“.
وأضـاف املصـدر أن ”خبري املخـدرات أكد أنـه نبات 
طبيعي ينشـط يف األجـواء الحـارة والجافة يف فصل 
الصيـف، وتم اكتشـافه يف ناحيـة املنصورية ٤٥ كم 
شـمال بعقوبـة، وتم اتالف املسـاحات التي ينشـط 
فيها هذا النبات كونها تصنف ضمن النباتات شديدة 

السم



بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق 
لألوراق املالية، امـس االحد، منخفضا 

بنسبة (١٫١٧٪).
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق 
لـألوراق املالية ليوم امس كما ييل: بلغ 
عدد االسهم املتداولة (٥٦٥٫٥٦٤٫٨٩٥) 
سـهما، بينمـا بلغـت قيمـة االسـهم 

(٩٧٩٫٠٩٢٫٤٢٧) دينارا.
واغلق مؤرش االسعار ISX ٦٠ يف جلسة 
امس عـىل (٥٨١٫٨٤) نقطة منخفضا 
بنسبة (١٫١٧٪) عن اغالقه يف الجلسة 

السابقة البالغ (٥٨٨٫٧٤) نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (٣٦) رشكـة من 
اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الـرشكات املوقوفة بقرار 
من هيئـة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (١٤) رشكة.
مـن  املشـرتاة  االسـهم  عـدد  وبلـغ 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٥٠) مليون سـهم بقيمـة بلغت (٩) 
ماليـني دينـار من خـالل تنفيـذ (٤) 

صفقات عىل اسهم رشكة واحدة.

بينمـا بلـغ عـدد االسـهم املباعة من 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٣٩) مليون سهم بقيمة بلغت (١٤٧) 
مليـون دينار مـن خالل تنفيـذ (٥٦) 

صفقة عىل اسهم ست رشكات.
يذكر ان سـوق العراق لـألوراق املالية 
قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
منـذ عـام ٢٠٠٩،  املركـزي  وااليـداع 

ويسـعى إلطـالق نظـام التـداول عرب 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس 
جلسـات تداول اسـبوعيا من االحد اىل 
الخميـس، ومدرج فيـه ١٠٥ رشكات 
قطاعـات  تمثـل  عراقيـة  مسـاهمة 
والصناعـة  واالتصـاالت  املصـارف 
والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
جاء العـراق باملرتبة الثانيـة يف هدر الطعـام بعد البحرين 
بمنطقة آسـيا الوسـطى، حيث يهـدر الفـرد العراقي من 

الطعام سنويا ما يبلغ ١٢٠ كيلوغراما.
وقالت املمثلة املقيمة لربنامج األمم املتحدة اإلنمائي، زينة 
عيل أحمـد: ان تغري املنـاخ يعد أحد أكـرب التهديدات لألمن 
الغذائـي يف العراق أو العالم بشـكل عام، كما أن العراق هو 
من بني البلدان الخمسـة األوىل األكثـر عرضة لتغري املناخ، 
فإن تزايـد تكرار الكـوارث والظواهر الجويـة مثل ارتفاع 

الحـرارة، وقلة األمطار، وارتفاع امللوحة، وتكرار العواصف 
الرتابيـة، كل ذلك لـه تأثري مدمر عىل األمن الغذائي وسـبل 

العيش.
وأضافت: أن شـح املياه يعد أيضا قضيـة وتهديدا كبريين 
لإلنتـاج الزراعـي، الفتة بالقول، «نحـن نعمل مع حكومة 
العـراق عـىل إيجاد حلـول للتخفيف مـن آثار تغـري املناخ 
والتكيـف معه».واختتمـت: أن الغذاء يلعـب دورا مهما يف 
دعم السالم والتماسـك االجتماعي، فالضيافة والكرم هما 

من العنارص الحيوية املهمة يف الثقافة العراقية.

بغداد/ الزوراء:
تعتزم الحكومـة العراقية رشاء حصة 
”أوكسـون موبيل“ األمريكية يف حقل 
غـرب القرنـة 1 يف محافظـة البرصة، 
منظمـة  بقـرارات  التزامهـا  مؤكـدًة 
”أوبـك“ حـول نسـب تصديـر النفط 

للدول األعضاء املنضوية فيها.
وأجـاب وزيـر النفـط، احسـان عبـد 
الجبار، امس، خـالل مؤتمر صحفي، 
حـول بيع حصـة الرشكـة األمريكية، 
قائـال: إن العـراق سيشـرتي الحصة 
األكـرب منهـا بعـد أن قـررت الرشكة 
الخـروج مـن الحقل بينما ستشـرتي 
باقي الحصـة إحدى الرشكات العاملة 

يف حقل غرب القرنة 1“.
وكان الوزيـر قـد أعلـن، يف شـهر أيار 
املايض، عـن موافقة مجلـس الوزراء 
الوطنيـة  النفـط  عـىل قيـام رشكـة 
باالسـتحواذ عىل حصة اكسون موبيل 
يف حقل غرب القرنة / 1 الذي يعد أحد 

الحقول العمالقة.
وحصة رشكة اكسـون موبيل 32.7% 
يف حقـل غرب القرنـة/ 1، ويعد حقل 
الحقـول  مـن  واحـداً  القرنـة  غـرب 
النفطيـة الكبـرية يف العـراق وجـرى 
اسـتخراج النفط منـه يف أول مرة عام 
1973 وتفيـد التقديـرات بانه يحتوي 
عـىل خزيـن نفطـي يبلـغ 24 مليـار 

برميل.
ووقع العراق خالل العام 2010 عقودا 

عدة مع رشكات عاملية لتطوير حقوله 
النفطيـة ضمـن جولتـي الرتاخيـص 
االوىل والثانيـة وتركزت تلك الحقول يف 
غالبيتهـا عىل حقول الجنـوب وكانت 
رشكـة اكسـون احـد الـرشكات التي 
فازت بعقد حقـل غرب القرنة املرحلة 

االول ضمن تحالف عدة رشكات.
هـم  الحقـل  يف  اآلخـرون  والـرشكاء 
 (19.6% (بنسـبة  اليابانيـة  إتوشـو 
وبرتامينا اإلندونيسية (بنسبة 10%) 
والرشكـة العراقية الحكومية للتنقيب 
عن النفـط  (%5)إال ان العراق رفض 

الصفقة واراد استبدال رشكة اكسون 
موبيـل برشكة امريكيـة اخرى ال تقل 
وزنا وثقال عن الرشكة االمريكية التي 
تسـعى للخـروج من الحقـل او رشاء 

رشكة نفط البرصة حصتها.
وعن حصص تصدير النفط املقررة من 
منظمة أوبك، قال الوزير يف ترصيحه: 
بنسـبة  بحصتنـا  ملتزمـون  ”نحـن 
تصديرنـا  سـقف  وسـيكون   ،100%
لشهر حزيران الجاري 3 ماليني و800 

الف برميل من النفط الخام يوميا.
وأشار إىل: أن الحصة سرتتفع قليال يف 

شـهر تموز املقبل لتصـل إىل 3 ماليني 
و850 الـف برميـل يوميا بما يشـمل 

إقليم كوردستان العراق أيضا.
وأكد عبـد الجبار: أن العراق يعمل عىل 
زيادة إنتاج النفط للوصول إىل 8 ماليني 
برميـل يوميا من النفط يف نهاية العام 
2027 وهـي الـذروة يف اإلنتـاج. مبينا 
”حاليا لدينا مشـاريع يف هـذا االتجاه 
يف أغلـب الحقـول وخاصـة بالبرصة، 
ولدينا مشاريع لبنى تحتية ملد األنابيب 

بالبحر لزيادة التصدير“.
مـن جانب اخـر، أعلـن وزيـر النفط 

االتحادية، إحسـان عبد الجبار، امس 
األحـد، أن الـوزارة سـتدرس مقـرتح 
تأسـيس رشكتـني نفطيتـني يف إقليم 
كردستان يف حال تلقيها إشعاراً رسمياً 

من حكومة اإلقليم بهذا الصدد.
وقال عبد الجبـار يف ترصيح صحفي: 
”إننا لم نطلع عىل أي إشـعار رسـمي 
مـن حكومـة االقليم لغايـة اآلن حول 
هذا املوضوع“، مردفـا بالقول إنه ”ال 
يمكـن أن يصـدر موقـف منـا إزاء ما 

نسمعه من اإلعالم“.
سـنقرأ  ”نحـن  بالقـول  وأضـح 
إلينـا  ورودهـا  حـال  مقرتحاتهـم 
ونراهـا هـل هـي مطابقـة للقانـون 
والدسـتور ومطابقـة ألحـكام قانون 
املحكمة االتحادية، وهل هي مطابقة 
للسـلطات والصالحيات االتحادية بعد 

ذلك سيكون لنا موقف رسمي“.
وأكـد الوزير عىل أن ”الـوزارة ماضية 
يف تنفيذ قرار املحكمة االتحادية العليا 
الذي قرر عدم دستورية قانون النفط 
والغـاز يف اإلقليـم“، قائال ”نحن نؤمن 
بالنظـام االتحادي، وسـلطات اإلقليم 
واملحافظات لكن األصل تطبيق قانون 
املحكمة االتحادية، والوصول إىل طرق 
معياريـة يف إدارة الثروة النفطية كافة 

يف عموم البالد“.
إقليـم كوردسـتان  وكانـت حكومـة 
اعلنـت، الجمعة، أنها تعتزم تأسـيس 

رشكتني عامتني للنفط والغاز.

بغداد/ الزوراء:
كشـف عضو لجنة الزراعـة النيابية 
املسـتقيل، سـالم الشـمري، امـس 
االحد، عـن هجرة سـكانية واضحة 
لألرايض الزراعية باتجاه املدن بسبب 

قلة االطالقات املائية .
وقـال الشـمري يف ترصيح صحفي: 
إن ”القطاع الزراعـي يمثل أكثر من 
65 % مـن الشـعب العراقـي يعاني 

االهمال الحكومي الواضح“.
وأضـاف أن ”القطـاع الزراعي اشـد 
املترضريـن من ازمة املياه“، مشـريا 
اىل أن ”البـالد عانـت من فقـرا مائيا 
خـالل العقود األخـرية والتي ألحقت 

رضرا بالـغ بقطـاع الزراعـة“.
”الزراعـة  أن  إىل  الشـمري  ولفـت 
اصبحت غري مجدية بنسبة للفالحني 
واملزارعـني بسـبب قلـة االطالقـات 
عـىل  حصولهـم  وعـدم  املائيـة 
األسـمدة“، مؤكـدا أن ”هناك هجرة 

واضحة للفالح باتجاه املدن“.
وكان النائـب عـن محافظـة املثنى، 
محمـد رسـول الرميثـي، حـذر، يف 
ترصيح سـابق، من هجرة سـكانية 
جماعيـة يف املحافظة بسـبب شـح 
املياه والتصحر، مبينـا ان املحافظة 

تسـجل يوميـا هجـرة العوائـل من 
اراضيهـم  القـرى واالريـاف وتـرك 

الزراعية إىل املحافظات املجاورة.
مـن جهتـه، وصـف مديـر ناحيـة 
االنبار، سـعد  الصقالوية بمحافظة 

املحمدي، امس االحد، الواقع الزراعي 
يف مناطـق شـمايل مدينـة الفلوجة 
بانه وضع مزري جراء ضعف الدعم 
الحكومـي املقـدم للمزارعـني، فيما 

حذر من انهياره.

وقـال املحمـدي يف ترصيح صحفي: 
ناحيـة  يف  الزراعـي  “الواقـع  ان 
الصقالوية شـمايل مدينـة الفلوجة، 
والتي كانت تصنف هذه املناطق من 
اهـم املناطق الزراعية لتوفري السـلة 

الغذائيـة للمحافظـة، تمـر بأسـوأ 
حاالته جراء ضعف الدعم الحكومي 
للمزارعني، ناهيـك من ان االجراءات 
املتخذة من قبل وزارتي املوارد املائية 
والزراعـة مخيبـة لآلمـال ولـم تكن 
منصفـه يف تشـجيع املزارعـني عىل 
ممارسـة أعمالهم، االمـر الذي ادى 
اىل تسـجيل ادنـى انتـاج للمحاصيل 
الزراعية يف الناحية حيث انها ال تسد 
حاجتها عىل عكس املواسم الزراعية 

السابقة“.
واضاف ان“ مسـؤول شعبة الزراعة 
يف الناحية والجهـات املعنية االخرى 
تقوم بعمل شـاق من اجـل االرتقاء 
بالواقع الزراعـي إال ان هذه الجهود 
تصطدم بعدم وجود دعم للمزارعني 

من قبل الحكومة املركزية“.
”املنتوجـات  ان  املحمـدي  وأوضـح 
الزراعية للموسـم الحايل ال تسد حاجة 
الناحيـة واملحافظـة عـىل الرغـم من 
وجود مسـاحات زراعية واسعة إال ان 
ما يعانيـه املزارع حال دون اسـتغالل 
تلـك االرايض وكنا نطمح ان يكون هذا 
املوسـم من افضـل املواسـم الزراعية 
إال ان طموحنـا اصبـح حلم لم يتحقق 

بسب ضعف الدعم الحكومي ”. 
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بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسواق املحلية، امس األحد.

وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة بغداد 
سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب الخليجي 
والرتكي واألوربي ٣٧٩ الف دينار، وسعر الرشاء ٣٧٥ الفاً، وهي نفس االسعار 

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

استقرارا أيضاً عند ٣٣٩ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٣٥ ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٨٠ ألف 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:
استقرت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االحد، يف 

البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصدر إن بورصـة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سـجلت صباح 
امس ١٤٨٤٥٠ دينارا عراقيا مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، وهي األسعار نفسها 

التي سجلت صباح السبت.
وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق املحلية 
يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٩٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي، 

بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٨٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسـعار الدوالر اسـتقرارا 
ايضـا، حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٨٥٥٠ دينارا لـكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء ١٤٨٤٥٠ دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مرصف الرشـيد، امـس األحد، عن إطـالق وجبة جديـدة من منحة 

كردت كارد (٣) اضعاف الراتب للموظفني ومنتسبي القوات االمنية.
وأوضـح املكتـب اإلعالمـي للمرصف يف بيـان: ان املبلغ املذكـور يمكن أن 
يحصـل عليه من يزيد راتبـه عىل (مليون) دينار عراقي ملنتسـبي القوات 
االمنيـة و(٧٥٠) الف دينـار املوظفني.وأوضـح: ان التقديم يتم من خالل 
تطبيق مرصف الرشيد. واضاف البيان: انه بإمكان من لديه سلفة سابقة 
التقديم عىل بطاقة كرديت كارد والحصول عىل ((٣) اضعاف الراتب يبقى 
مـدور تحت اليد.علما ان املرصف مسـتمر برفع السـلف الشـخصية بعد 

تدقيق بيانات املستلفني، وفقا للبيان.

 بغداد/ الزوراء:
اعلـن املرصف الصناعـي، امس االحد، اسـتمراره بمنح القـروض والتي 
تـرتاوح مـن ١٥ مليـون دينـار إىل قـرض ١٠٠ مليونوقال مصـدر مطلع 
يف املـرصف الصناعـي يف ترصيـح صحفـي: ان «املرصف مسـتمر بمنح 
القروض ضمن مبادرة البنك املركزي للمشاريع الصغرية والسكن».وتابع 
ان» القـروض التي تمنـح االن لـفئتني اثنتني االول قرض ١٥ مليون دينار 
للمشـاريع الصغرية، وقرض الـ١٠٠ مليون دينار لرشاء الدور والوحدات 

السكنية والتي تشمل املجمعات السكنية ايضا». 

بغداد/ الزوراء:
حـدَّدت وزارة التخطيط، امس األحد، أسـباب ارتفـاع معدالت التضخم يف 

العراق، فيما أكدت أن هذا االرتفاع ضمن املستويات الطبيعية.
وقال املتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، يف ترصيح صحفي: إن 
«ارتفاع وانخفـاض التضخم يتأثر بالظـروف االقتصادية وبحجم الكتلة 
النقدية وبأسـعار السـلع والخدمات»، الفتاً اىل أن «التضخم عىل مستوى 
العالم يشـهد ارتفاعـاً يف معدالته، إذ وصـل اىل أعىل نسـبة متأثرة بأزمة 

الغذاء العاملي وتبعات الحرب الروسية األوكرانية».
وأضاف أن «العراق جزء من املنظومة االقتصادية العاملية يتأثر بمثل هذه 
الظـروف»، مؤكداً أن «مؤرشات التضخم ارتفعت يف العراق خالل األشـهر 
املاضيـة ولكن االرتفاعـات ال تزال ضمن املعـدالت الطبيعية ولم تصل اىل 

مستويات جامحة كما توصف يف االصطالحات االقتصادية».
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنـك املركـزي العراقي مـن العملة الصعبـة، امس االحد، 

لتسجل أكثر من ٢٥٩ مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن البنك املركزي شـهد خالل مزاده أمـس لبيع ورشاء العمالت 
االجنبيـة ارتفاعـا يف مبيعاته لتصل اىل ٢٥٩ مليونـًا و٥٠٦ آالف و٢٦٣ دوالراً، 

غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشرتيات البالغة ٢٠١ مليون و٩٥٦ ألفاً و٢٦٣ دوالراً، لتعزيز األرصدة 
يف الخـارج عىل شـكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلـغ املتبقي البالغ ٥٧ 

مليونا بشكل نقدي.
وأشـار املصدر إىل أن ٣٢ مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و١٧ مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة ٢٣ رشكة رصافة.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة البيئة، امس االحد، عن خطط العراق بعد انضمامه إىل اتفاقية 

باريس ورؤيتها يف اعتماد الطاقة املتجددة بدالً من الوقود اإلحفوري.
وقـال وزير البيئة، جاسـم الفالحـي، يف كلمة خالل مؤتمر الطاقة السـادس: 
إن «العراق يعتمد بشـكل أسـايس عىل اقتصاده من النفط الخـام»، مبيناً أن 
«االقتصـاد العراقي يعاني مـن بعض األزمات كونه يتبع بشـكل كبري تذبذب 
أسـعار النفط اعتماداً عىل أسواق العرض والطلب، فضالً عن معدل االنبعاثات 

الغازية املتأثرة من حرق الغاز املصاحب».
واوضح أن «رؤية العراق تتمثل بتأسـيس مايسـمى بالذراع األيرس لالقتصاد 
والذي يعتمد عىل الطاقات املتجددة والحلول املسـتندة اىل الطبيعة»، مشرياً اىل 

أن «خطة انضمام العراق اىل اتفاقية باريس تمثل نقلة نوعية».
وأضـاف أن «االنضمام اىل اتفاقية باريس، ترتـب عليه إلزام العراق بالتزامات 
مهمة ووضع خارطة طريق مسـتقبلية القتصـاد متنوع يعتمد عىل الطاقات 

املتجددة وعدم االعتماد عىل الوقود االحفوري».
وتابـع ان «جهـود وزارة النفـط كبرية بالتعـاون مع البنك املركـزي من اجل 
االسـتفادة من الغاز املصاحب بتقنية االنبعاثـات التزاماً باتفاقية باريس من 

جهة والطلب والحاجة للغاز املصاحب إلنتاج الطاقة من جهة اخرى».
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قـرأت خـربا عن تشـكيل لجنة للنهـوض بالرياضـة العراقية 
فاسـتعدت ذكريـات بعيـدة وقريبة عـن فخاخ اللجـان التي 
ينصبهـا َمن بيده االمـر او هكذا نظن عىل األقل للشـخصيات 
الرياضية ذات الوزن املحرتم واملكانة الرفيعة يف عيون الوسط 
الريـايض وأهله ليدخلهم ويدخل صاحبة الحظوة الرياضية يف 
دوامـة من األخذ والرد حتى تنتهي االزمة التي ما كانت لتكون 

إال الن صناع اللجنة هم أنفسهم صناع االزمة .
كـي النرشق وال نغرب البد مـن التوضيح اننا ال نعني بالصناع 
أسـماء بعينهـا ولكننـا نرى  عىل حـد فهمنا لألمـور ان لجنة 
النهـوض تتألـف من أسـماء كبـرية أريد لهـا ان تقـوم بدور 
صـارف األنظار عما تقع فيه كرة القدم أساسـا من مشـاكل 
وما تتعثر بها من مطبات هي من نتاج أهل الكرة انفسهم أي 
القائمني عـىل ترصيف األمور بغض النظر عـن الصفة وزمن 
تسلم املوقع، إنما هي عصا إخفاق يسلمها سابق لالحق وعىل 
قـدر أهل العزم تأتي العزائ،, فمن أين  تأتي عزائم وقد توارى 

أهلها؟
عىل املسـتوى الشـخيص أتمنى ان يرفض أعضاء اللجنة قبول 
دعوة التشـكيل احرتاما ألسـمائهم الكبرية وسمعة كل منهم 
الشـخصية واملهنية املؤطرة يف نفوس الرياضيني بما هو أغىل 
من كل غال، وذلك الن الرياضة العراقية ليست كرة قدم فقط، 
فغـري هذه اللعبـة تتألـق ألعابا كثـرية عىل مسـتوى التنظيم 
للبطـوالت وعـىل مسـتوى املشـاركات وعىل مسـتوى حصد 

النتائج الطيبة أيضا .
أمـا قضيـة الجماهريية التي ال ترقـى إليها أيـة لعبة مقارنة 
بكرة القدم فهذه قضية أخرى ال ينبغي تعميمها عىل الرياضة 

العراقية، ففي هذا التعميم ظلم كبري.
وأيضـا .. إن املسـتوى العـام للرياضة العراقية لـم يتغري عما 
عليه الحال منذ عرشين سنة وربما أبعد، فالخلل والحال كذلك 
يكمن يف املسـؤولني العاجزين عن تنفيذ الخطط الدقيقة التي 
رسـمت منذ سـنوات وعدم قدرتهم عىل االستفادة من تجارب 

االخرين بعد ان صار العالم كتابا مفتوحا .
وأيضا .. ان الرياضة ليست ألعابا فقط، بل هي فلسفة وسلوك 
وأسلوب حياة وتربية وطنية وتنشئة إنسانية تبني جيال يحب 
السالم وينبذ اإلرهاب ويعرف كيف يحافظ عىل الصحة البدنية 
والنفسـية، ويملـك الوعـي البيئي بـكل املعاني التـي ينطوي 
عليهـا مفهوم البيئة، يف الطبيعة ويف املجتمع ويف االقتصاد ويف 

التكنولوجيا وغريها من عنارص البيئة املحيطة باإلنسان ..
هذا الفهم الواسـع  للرياضة يؤكد ان رياضتنا لم تسـقط كي 
تنهـض، إنمـا هي أخطاء ترتاكم، شـخصها االعـالم الريايض 
وشخصتها بحوث أساتذة كليات الرتبية البدنية وعلوم الرياضة 
و اطاريح ورسـائل طلبتهـا وما أغزرها وأنفعهـا  للصادق يف 

البحث عن املنفعة العامة .
مـا الـذي تقدمه اللجنـة اكثر ممـا قدمته جيـوش اإلعالميني 
والباحثني، وما الذي ستويص به والوصايا تمأل االدراجن ولكن 

ليس من مغيث ينفض عنها الرتاب .
رياضتنا لم تسـقط ولكن قد تكون الظروف قد حكمت عليها 
ان يكون قدرها بيد حفنة ممن هم سقط املتاع، ونحن ال نعمم 
ففي وسـطنا الريايض خري كثري نثق بهـم يوم تصدق النية يف 
اسـتثمار طاقاتهـم وتحفيز هممهـم، لذا أتمنى عـىل االحبة 
مـن تمت تسـميتهم ان ال يهـدروا وقتهم يف مـا ال طائل منه، 
فرياضتنـا يف العموم هي يف وضعها الطبيعي يف سـياق الحال  
ولـن يتغري املآل إال إذا تغري الحـال، وقطعا هذه األمنية ابعد ما 

تكون عن استطاعة أعضاء اللجنة املوقرين.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 عـزا رئيس نادي الكرخ، رشار حيدر، سـبب مـرور املنتخب الوطني لكرة القدم بأسـوأ 
حاالته واالنحدار اىل التخبط اإلداري التحاد الكرة.وقال رشار حيدر: ان سـبب الرتاجع يف 
الكرة العراقية هو الفشل اإلداري الواضح وعدم االستقرار عىل مدرب ومجموعة متنوعة 
من أبرز الالعبني.واثنى حيدر عىل عمل لجنة املسـابقات هذا املوسـم، مؤكدا: انها افضل 
بكثري جدا من سـابقاتها لعـدم التمييز يف التعامل مع جميع الفـرق وااللتزام بتوقيتات 
املباريات دون تأجيل.ومىض بالقول: إن لجنة املسابقات عملت بعيدا عن كسب رضا هذا 

النادي أو ذاك، وبعيدا عن املجامالت واملصالح الشخصية واملحسوبيات.

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/ الزوراء
قـّدَم عثمان الغانمـي، وزير الداخلّيـة، التهنئَة 
والتربيـكات إلدارِة نـادي الُرشطـة واملـالكاِت 
اإلدارّية والفنيـة والجماهري بمناسـبِة فوزهم 
بلقِب الدوري املمتاز ملوسم ٢٠٢١ -٢٠٢٢.وجاَء 
يف التهنئـِة التـي نرشها الغانمـي عىل صفحته 

الشـخصّية يف موقع التواصـل االجتماعي: ”إن 
اإلبداع سـمٌة ترافُق الشـجعاَن الذين ال يعرفون 
إال لغـَة الفوز، وهذا ما حققُه املثابرون يف نادي 
الُرشطـة، بعد أن توجوا بدرِع الـدوري العراقّي 
لكرِة القدم لهذا املوسـم ”.وبارَك الغانمي إلدارِة 
الرشطـة وجميـع العبـي هـذا النـادي العريق 

االنجـاَز املُتحقق بعـد أن أثبتت هذه املؤسسـُة 
أنها مهنيـٌة يف جميِع املجاالت األمنّية والخدمّية 
والرياضّية.مؤكـداً دعمـه الكبـري للنـادي. كما 
شـكَر الغانمـي يف تهنئته الجمهـوَر الويف الذي 
ناَرص وشـّد مـن أزِر الفريق، مبينـاً أن الفريق 

يستحق الشكَر والتقدير بل أكثر من ذلك.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلـن نـادي الكهربـاء الريايض 
تجديـد عقد املدرب لـؤي صالح 
ملوسـم إضـايف، بعـد النجاحات 
التي حققها مع الفريق الربتقايل 

يف الدوري وكأس العراق.
وقـال النـادي يف بيـان مقتضب 
”تم تجديد الثقـة بالكابتن لؤي 
صـالح لتدريب فريقنـا الكروي 

للموسم املقبل“.

ونجح صالح يف االرتقاء بالكهرباء 
للمركز الثامـن بالدوري برصيد 
50 نقطة بعـد تغلبه عىل نوروز 

بالجولة املاضية.
كمـا سـاهم بالوصـول للـدور 
نصف النهائـي من بطولة كأس 
العراق، وتنتظره مواجهة هامة 
أمام زاخو سـتقام خالل الشهر 

الجاري.
ويعد لؤي صالح من أبرز املدربني 

العـراق، واسـتطاع  الشـباب يف 
يف  بـارزة  أسـماء  تقديـم عـدة 
املوسـم الحـايل ومنهـم مهيمن 
سـليم مالخ ومحمد سالم وعالء 

محيسن.
سـيواجه  الكهربـاء  أن  يذكـر 
الكـرخ يف الجولـة 37 مـن عمر 
مسـابقة الدوري، فيما سيالقي 
امليناء يف الجولة 38 واألخرية من 

الدوري املمتاز.
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بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
أكـد األمني العـام للجنة األوملبيـة الوطنية 
العراقيـة، هيثم عبدالحميـد، عىل مواصلة 
الدورات األوملبيـة التطويرية التي تجريها 
األمانة العامـة للمـالكات االدارية يف مقر 
اللجنـة واالتحادات الوطنية واملؤسسـات 

الرياضية، وغري الرياضية.
الـدورات  هـذه  عبدالحميـد:ان  وأوضـح 
تنسـجم مـع تأكيـدات اللجنـة األوملبيـة 
الدوليـة عىل نرش الفكر والثقافة األوملبيني 
داخل األوساط الرياضية، والعاّمة، إلشاعة 

الثقافة الرياضية يف عموم املجتمعات.
وبـني: أيضـاً ان املناهـج النظريـة لهـذه 
الـدورات مسـتّقة مـن تجـارب تطويرية 
ومحـارضات إداريـة يف العمـل التنظيمي  
لالتحادات واملؤسسـات الرياضية، كما تم 
إنتقاء املحارضين فيهـا من ذوي التجربة 
امليدانيـة واالختصـاص الدقيـق، فيما تم 
ترتيب إقامة هذه الدورات، زمنياً، بشـكل 
تصاعـدي يتالءم مع طبيعة األداء االداري، 

واملايل، يف املؤسسات الرياضية الوطنية.

وأضاف األمـني العام قائالً: ان الدورة التي 
اختتمت مؤخراً بمدينة أربيل يف كردسـتان 
العراق هي الرابعة من نوعها وسـتلحقها 
دورات أخرى، حيث تسـعى األمانة العامة 
لجدولة تكرار هذه الدورات بشـكل سنوي 
أمـًال بتغطيـة إنخـراط جميـع املـالكات 
االداريـة الرياضية العراقية فيهـا تعميماً 
للفائدة املتوخـاة منها.وبـني عبدالحميد: 
التنفيـذي  املكتـب  وأعضـاء  رئيـس  ان 
للجنة األوملبية يدعمـون مواصلة الدورات 
التطويريـة بعد نجاح تجاربها األربع فيما 
تأمـل األمانة العامة إقامـة املقبل منها يف 
املحافظات الوسـطى والجنوبية والغربية 
سـعياً لتعميم الفائدة والتجربة امليدانية يف 
عموم محافظـات البالد.وختم عبدالحميد 
حديثه مثمنـاً دور جميع املالكات األوملبية 
التـي تسـاهم يف التهيئـة والتحضري ورفد 
إقامة الدورات التطويرية مالياً ولوجستياً، 
ودور األمـني املـايل للجنـة األوملبيـة احمد 
صربي يف ذلك األمر الذي أحاط تلك الدورات 

بجدية ورصانة األداء واملحارضات.
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الدمام / عدي صبار

قاَل املديُر الفنّي ملنتخبنا الوطنّي لكرِة 

الصـاالت، ناظم الرشيعـة، يف املؤتمِر 

الصحفـي الـذي عقـَد امـس األحـد 

قبل خـوِض مبـاراِة منتخبنا ونظريه 

املـرصي التـي سـتقام اليـوم اإلثنني 

يف الصالـِة الخـرضاء بمدينـِة الدمام 

لهـذه  جاهـٌز  منتخبنـا  السـعودّية: 

البطولـِة عىل الرغـم مـن أن القرعة 

أوقعتنهـا يف مجموعـٍة صعبـٍة تضُم 

منتخبي مرص والجزائر اللذين يعّدان 

من أفضل فرِق قارة إفريقيا.

ومـرص  العـراق  مبـاراَة  إن  واكـد: 

ستكون مهمًة بالنسبِة لنا، خصوصاً 

أننـا اسـتقطبنا عـدداً مـن الالعبـني 

الَشـباب الذين نعوُل عليهم مستقبالً 

بأن يكونوا ركائَز أساسّية يف املنتخب 

مبينـاً إن بطولة كأس العرب دائما ما 

تكون قويًة بسبِب مشاركِة منتخباٍت 

لها باٌع طويٌل يف لعبِة كرة الصاالت.

وأشاَر ُمدرب منتخبنا اإليراني، ناظم 

الرشيعة، إىل: إن منتخبات مجُموعتنا 

قويـٌة، لذلك وضعنا التكتيَك املُناسـب 

مـن  بالرغـم  مـرص  أمـام  ملباراتنـا 

صعوبـِة اللقاِء الذي يكمـُن يف تأريِخ 

كأس  بطولـِة  يف  املـرصّي  املُنتخـب 

العرب وإحرازه اللقب مرتني.

وعقـَد، امـس األحـد، املؤتمـُر الفنّي 

ونظـريه  الوطنـّي  ُمنتخبنـا  ملُبـاراِة 

املـرصي ضمـن بطولـِة كأس العرب 

لكرِة الصاالت التي تقام يف السعودّية.

وحـَرض عـن الجانـِب العراقـّي املديُر 

اإلداري عـيل عيىس وُمديـر التجهيزات 

طالب حسني. 

وتّم تحديُد أطقم املُنتخبني، وسـريتدي 

ُمنتخبنا الَطقَم األخرض الكامل وحارس 

املرمـى باللوِن األزرق، بينما سـريتدي 

منتخـُب مـرص الَطقَم األحمـر الكامل 

وحارس املرمى باللوِن األخرض. 

ويسـتهل منتخبنا الوطني لكرة القدم 

للصاالت يف تمام السـاعة السابعة من 

مسـاء اليوم اإلثنني، مشـواره ببطولة 

كأس العـرب بمالقـاة مـرص، ضمـن 

التـي  الثانيـة  املجموعـة  منافسـات 

باململكة  الدمـام  تسـتضيفها مدينـة 

العربية السعودية.

وحداتـه  الوطنـي  املنتخـب  واختتـم 

التدريبية امس االحد بمشـاركة جميع 

العبيه، وحرَص الجهـاز الفني بقيادِة 

املـدرب اإليراني، ناظـم الرشيعة، عىل 

تنفيذ بعض التدريبات لخلق حالة من 

التجانس بني الالعبني والوصول ألفضل 

الجاهزية قبل خوض املباراة األوىل.

وجديـة  إرصاًرا  التدريبـات  وشـهدت 

مـن جميـع الالعبـني من أجـل تقديم 

مستويات مميزة يف هذه البطولة.

وسـيواجه منتخبنـا يف مباراته الثانية 

املنتخب الجزائري، يوم غد الثالثاء.

البطولـة عـىل تأهـل  وينـص نظـام 

األول  املركزيـن  صاحبـي  املنتخبـني 

والثانـي مـن كل مجموعـة إىل جانب 

تأهـل أفضـل ثالـث مـن املجموعتني 

الثانيـة، والثالثـة للدور الثانـي (ربع 

النهائي).

عـىل صعيـد متصـل، أسـندت اللجنُة 

املنظمـة للبطولـة واجبـات تحكيمية 

للحكمـني العراقيـني حسـن محمـد، 

وهاوكار ساالر، جاء االختيار بناًء عىل 

املسـتوى املتميـز الذي يقدمـه الحكم 

العراقي يف البطوالِت العربية واآلسيوية، 

كما انضم املحارض اآلسـيوي مسـاعد 

مدرب منتخب العراق السـابق وميض 

شامل، إىل اللجنة املنظمة لبطولة كأس 

العرب ومبارشة العمل يف االمور الفنية 

املتعلقة بالبطولة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة، الزميل طالل العامري، ثمن كل من 
حرض مراسم عزاء شقيقته او اتصل او ارسل 
برقيـات التعـازي، ويلتمس العـذر لكل من لم 
تسـعفه الظروف لتقديم التعازي بهذا املصاب، 
سائال العيل القدير ان يحفظ الجميع ويجنبهم مع 

عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.
 ********************

العـدد الحادي والثمانون من صحيفة الريايض 
التـي تصدر عـن االتحـاد العراقـي للصحافة 
الرياضيـة رأى النـور امـس االحـد، وتضمـن 
العديد من املقاالت واالخبار واملواضيع الخاصة 
برياضة كرة القدم وبقية األلعاب األخرى التي 
زينت بأقالم صحفية مرموقة، خالص االمنيات 
ألرسة الصحيفـة الرائعة بمواصلـة النجاح يف 

قادم األيام.

بغداد/ امري الداغستاني
 أعلـن مدرب القـوة الجوية 
الحـايل، قحطان چثـري، أنه 
اتفـق مبدئيـاً عـىل تجديـد 
الثقـة بـه مدربـاً للصقـور 

للموسم املقبل.
”اتفاقـا  إن  چثـري  وقـال 
مبدئيـا جـرى بينـه وبـني 
االدارة فقـط لقيادة الفريق 
 ،“2002-2023 للموسـم 
مشـرياً اىل أن ”نقاطاً مهمة 
يجـب االتفـاق عليهـا بـني 
البدء بشـكل  الطرفني بغية 
مثـايل مع الفريـق وتحقيق 
نتائج جيـدة مـع النادي يف 

املوسم املقبل“.
واشـار اىل انه ”اتفق مع االدارة عىل ان يختار العبيه بنفسه ليتحمل 
املسـؤولية كاملـة بشـأن النتائج“، مؤكـدا عـىل رضورة ان ”يكون 
اختيار العبي الفريق من قبل املدرب ليحمل عىل عاتقه املسـؤوليات، 

برشط تهيئة كل سبل النجاح للفريق من قبل االدارة“.
وكان فريق نادي القوة الجوية استعاد مركز الوصافة بعد فوزه عىل 

نفط الوسط بالجولة 36 من الدوري املمتاز.



مع  ديمبييل  عثمان  مستقبل  غموض  ظل  يف 
برشلونة، خرج الفرنيس بترصيح مثري للجدل أكد 

فيه سعادته مع الفريق الكاتالوني.
الجماهري  أحد  سؤال  عىل  إجابته  ففي 

أكد ديمبييل أنه سعيد مع برشلونة، 
عىل  قليلة  أيام  قبل  ذلك  يأتي 

يتم  لم  الذي  عقده  انتهاء 
ظل  يف  بعد،  تجديده  حسم 
لجميع  أعماله  وكيل  رفض 
العروض املقدمة من إدارة 

برشلونة.
مؤخراً  األحاديث  وتدور 

تشيليس  نادي  دخول  حول 
الالعب  مع  مفاوضات  يف 

أن  سيما  خدماته،  عىل  للحصول 
ديمبييل لعب تحت قيادة توماس توخيل 

يف بوروسيا دورتموند.
نجم  ديمبيل،  عثمان  الفرنيس  ويعيش 
عىل  املوافقة  بشأن  تردد  حالة  برشلونة، 

عرض تشيليس، خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
ووفقا لصحيفة «ذا صن» الربيطانية، فإن ديمبيل مستعد 
من  وعد  عىل  حصل  إذا  تشيليس،  مع  للتوقيع 
البلوز،  مدرب  توخيل،  توماس  األملاني 
البدالء  مقاعد  عىل  البقاء  بعدم 

واملشاركة بشكل أسايس.
لديه  ديمبيل  أن  إىل  وأشارت 
بالدوري  الفوز  طموح 
أبطال  ودوري  اإلنجليزي، 
أوروبا مع تشيليس، لكن يجب 
بأنه  تأكيد  عىل  الحصول  أوال 
يخضع  ولن  أساسيا،  سيكون 
يف  الصارمة  املداورة  لسياسة 

الفريق.
مع  دقيقة   ٩٠ أكمل  ديمبيل  وكان 
املوسم  خالل  فقط  مناسبات   ٩ يف  برشلونة 

املايض.
يذكر أن ديمبيل ظهر يف مقطع فيديو مؤخرا صوره أحد 

املشجعني، يؤكد أنه سيبقى مع برشلونة.

األربعمائة مرت سباحة حرة  إيليا وينينغتون ذهبية سباق  نال األسرتايل 
ضمن بطولة العالم التاسعة عرشة لأللعاب املائية املقامة يف العاصمة 

املجرية بودابست.
يف  عاما   ٢٢ العمر  من  البالغ  األسرتايل  السباح  ونجح 
ثانية  وأربعني  وإحدى  دقائق  ثالث  يف  السباق  إنهاء 

واثنني وعرشين جزًء من الثانية.
آل  الثاني فيما  املركز  األملاني لوكاس مارتينس  واحتل 

املركز الثالث للربازييل غيريمي كوستا.
ويف سباق األربعمائة مرت سباحة حرة للسيدات حققت 
حيث  الذهبية  امليدالية  ليديكي  كايتي  النجمة 
يف  املسافة  إنهاء  من  األمريكية  البطلة  تمكنت 
وخمسة  ثانية  وخمسني  وثمان  دقائق  ثالث 
عرش جزًء من الثانية لتحقق رقما جديدا عىل 

مستوى بطوالت العالم.
سامر  للكندية  الفضية  امليدالية  وذهبت 
الربونزية  امليدالية  آلت  فيما  مكنتوش 

لألمريكية ليا سميث.
سباق  ذهبية  مارشون  ليون  الفرنيس  ونال 
أوروبيا  رقما  محققا  متنوعة  مرت  أربعمائة 

جديدا.
حيث  األفضل  الزمن  الفرنيس  السباح  وحقق 
الذهبية  امليدالية  لينال  األول  املركز  يف  حّل 
أربع  قدره  زمنا  إذ حقق  املميز  توقيته  بفضل 
من  جزًء  وعرشون  وثمانية  ثوان  وأربع  دقائق 

الثانية.
وحل األمريكي كارسون فوسرت يف املركز الثاني 

تشايس  ملواطنه  الربونزية  امليدالية  آلت  فيما  الفضية  امليدالية  محققا 
كاليش.

مرات  أربع  مرت  مائة  سباق  يف  الذهبية  امليدالية  األمريكي  املنتخب  ونال 
سباحة حرة تتابع للرجال.

وتمكن الرباعي األمريكي من تحقيق امليدالية الذهبية بحلوله يف املركز األول 
بعد منافسة قوية حيث اختتم السباق يف ثالث دقائق وتسع ثوان وأربعة 
وثالثني جزًء من الثانية، تاركا املركز الثاني للمنتخب األسرتايل الذي حقق 

امليدالية الفضية، فيما ذهبت امليدالية الربونزية للرباعي اإليطايل.
املركز  تحقيق  من  األسرتايل  املنتخب  سيدات  تمكنت  ذاتها  املنافسة  ويف 
األول بتسجيلهن زمنا قدره ثالث دقائق وثالثون ثانية وخمسة وتسعون 
الكندي  املنتخب  سيدات  أمام  الذهبية  امليدالية  ليحرزن  الثانية  من  جزًء 
(املركز الثاني) فيما آلت املرتبة الثالثة لسيدات املنتخب األمريكي. وأحرزت 

اليابانية يوكيكو إينوي ذهبية الفردي يف السباحة اإليقاعية

عاًما   ٢٢ العمر  من  البالغة  يايف  موتيل  وينفريد  البحرينية  حققت 
أفضل توقيت يف سباق ٣ آالف م موانع لهذا العام بقطعها املسافة 
بزمن ٨:٥٦٫٥٥ دقائق وباتت صاحبة رابع أفضل توقيت يف التاريخ، 
ضمن   ١٣ أصل  من  السابعة  املرحلة  باريس،  لقاء  يف  السبت  وذلك 

الدوري املايس أللعاب القوى.
بزمن  ثانية  عاماً)   ١٧) أليماييهو  سيمبو  األثيوبية  الواعدة  وحلت 

٩:٠٩٫١٩ دقائق أمام مواطنتها ميكيديس أبيبي (٩:١١٫٠٩ د).
من جهتها حققت األوكرانية ياروسالفا ماهوتشيخ، صاحبة فضية 
يف  العام  هذا  رقم  أفضل  طوكيو،  أوملبياد  وبرونزية   ٢٠١٩ مونديال 

مسابقة الوثب العايل بقفزها ٢٫٠١ م.
باريس، سجلت ماهوتشيخ رقمها  العاصمة  يف  الحر  وتحت موجة 
السابق وهو مرتان  الرقم  أنها كانت تملك  الثانية، علماً  املحاولة  يف 
التي  األمريكية  يوجني  مدينة  لقاء  يف  املايض  أيار/مايو  يف  حققته 
تموز/  ٢٤ اىل   ١٥ (من  العالم  لبطولة  مرسحاً  شهر  بعد  ستكون 

يوليو).
محاوالت  ثالث  يف  عاماً   ٢٠ العمر  من  البالغة  األوكرانية  وفشلت 
لتخطي حاجز ٢٫٠٥ م، وهو ارتفاع يزيد بسنتيمرت واحد عن رقمها 

القيايس الشخيص.
م)   ١٫٩٨) إيرينا غرياتشينكو  وتقدمت ماهوتشيخ عىل مواطنتيها 

ويوليا ليفتشينكو (١٫٩٥ م).
وأحرز األمريكي ديفون ألن الذي كان قريباً من تحطيم الرقم القيايس 
العاملي يف سباق ١١٠ م حواجز (١٢٫٨٤ ثانية) األسبوع املايض، املركز 

األول بزمن ١٣٫١٦ ثانية.
جوست  والفرنيس  ث)   ١٣٫٢٥) ثانًيا  برييرا  رافايل  الربازييل  وجاء 

كواوو-ماثاي ثالًثا (١٣٫٢٧ ث).
بزمن  م   ٨٠٠ سباق  يف  خامساً  غواند  عيل  محمد  الجزائري  وحل 
١:٤٤٫٤٣ دقيقة، فيما كان املركز األول من نصيب الفرنيس بنجامان 

روبري بزمن ١:٤٣٫٧٥ دقيقة.
يف  األول  املركز  باهاماس  من  غادينر  ستيفن  األوملبي  البطل  وأحرز 
سباق ٤٠٠ م مسجالً ٤٤٫٢١ ثانية أمام الدومينيكاني ليديو أندريس 
فيليس (٤٤٫٩٢ ث) والجنوب إفريقي زاخيتي نيني (٤٤٫٩٩ ث). ويف 
غياب بطل العالم وأوملبياد طوكيو وحامل الرقم القيايس العاملي يف 
مسابقة القفز بالزانة السويدي أرمان دوبالنتيس، كان املركز األول 

من نصيب البلجيكي بن برويدرس (٥٫٨٠ م).
وتفوق برويدرس بفارق املحاوالت عىل الفرنيس رينو الفيلني، فيما 

جاء مواطن األخري ثيبو كوليه ثالثا (٥٫٧٥ م).

                         

قـرر االتحاد األوروبي لكرة القدم ”يويفا“ رسـميا، معاقبة روما، 
عىل خلفية األحداث التي شـهدتها مباراته أمام ليسـرت سيتي، يف 

بطولة دوري املؤتمر األوروبي.
ووفقا لبيان أصدره ”يويفا“ عرب موقعه الرسـمي، فقد تم تغريم 
رومـا مبلغ 46 ألف يورو، لسـوء السـلوك خالل مبـاراة اإلياب يف 

نصف نهائي الدوري األوروبي ضد ليسرت سيتي.
وفـاز رومـا وقتها بنتيجـة 0-1، بهدف تامي أبراهـام، ليبلغ أول 
نهائـي أوروبي له منذ 1984، حيـث تغلب عىل فينورد بهدف دون 

رد، وتوج باللقب.
وأوضح بيان اليويفا أن عقوبة روما، جاءت كالتايل، غرامة قدرها 
20000 يـورو لرمـي املقذوفات عىل أرض امللعـب، وأخرى قدرها 
18000 يـورو إلضاءة األلعاب الناريـة، وثالثة بقيمة 8000 يورو 

لسد الساللم.
كما تم تحذير فريق العاصمة اإليطالية بسـبب إضاعة الوقت من 

أطفال جمع الكرات.
يف الوقـت ذاتـه، تـم تغريـم ليسـرت سـيتي 20000 يـورو لرمي 

املقذوفات و4000 يورو إلضاءة األلعاب النارية.
ويخضـع رومـا أيضا للتحقيق بسـبب سـلوك غـري ريايض خالل 

موكب الحافلة املكشوف بعد الفوز

حاول باريس سان جريمان، خالل األشهر 
الربازييل  خدمات  عىل  الحصول  املاضية، 

فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد.
إن  اإلسبانية،  «ماركا»  صحيفة  وقالت 
رصح  املرينجي،  رئيس  برييز،  فلورنتينو 
مؤخرا بأن فينيسيوس حصل عىل عروض 

بالفعل، لكنه لم يفكر إال يف البقاء.
وأشارت الصحيفة إىل أن أبرز العروض التي 
وضعت عىل طاولة فينيسيوس، جاءت من 
يف  االتصاالت  بدأت  حيث  جريمان،  سان 

نوفمرب/ترشين ثان املايض.
أبلغوا  باريس،  مسؤويل  أن  وأوضحت 
«أال  دائما  مكررة  برسالة  فينيسيوس 
وعده  مع  مدريد»،  ريال  مع  عقده  يجدد 
بالحصول عىل راتب يبلغ ٤٠ مليون يورو، 

ومكافأة توقيع كبرية.
 ٤ يعد  جريمان  سان  عرض  أن  وذكرت 
مدريد  ريال  يقدمه  ما  تقريبا  أضعاف 
لالعب الربازييل من أجل التوقيع عىل عقد 

جديد.

وقالت «ماركا» إن سان جريمان 
حاول بكل الوسائل إجراء لقاء 
فينيسيوس،  مع  لوجه  وجها 
أن  كما  يحدث،  لم  هذا  لكن 
دوري  يف  الفريقني  بني  الصدام 

أكثر  األمر  جعل  أوروبا  أبطال 
صعوبة.

عىل  عرض  مدريد  ريال  أن  وأضافت 
يورو سنويا،  فينيسيوس ١٠ ماليني 

إذا جدد حتى صيف ٢٠٢٦، و١٢ 

تطورات  بوجود  صحفي  تقرير  أفاد 
اإلسباني  بمستقبل  متعلقة  جديدة 

رودري، نجم وسط مانشسرت سيتي.
مانشسرت  لصفوف  رودري  وانضم 
من  قادًما   ،٢٠١٩ صيف  يف  سيتي، 
صيف  حتى  يمتد  بعقد  مدريد،  أتلتيكو 
خبري  رومانو،  فابريزيو  ٢٠٢٤.وأكد 

يف  واملدربني  الالعبني  انتقاالت  سوق 
يعتزم  سيتي  مانشسرت  أن  أوروبا، 
تجديد عقد رودري هذا الصيف.وأضاف 
سيناقش  سيتي  مانشسرت  أن  رومانو، 
تجديد عقد رودري من اآلن وحتى نهاية 
ملنح  النادي  يخطط  حيث  الحايل،  العام 
رودري  األمد.وقدم  طويل  عقًدا  الالعب 

املوسم  خالل  مميزة  مستويات 
املنقيض، وقاد السيتي لحصد لقب 
املمتاز.وأشار  اإلنجليزي  الدوري 
يستهدف  السيتي  أن  إىل  رومانو، 
تعزيز وسط ملعبه بالعبني آخرين، 
نجم  فيليبس،  كالفني  بينهم  من 

ليدز يونايتد.

الرويس  الثقيل-الخفيف  لوزن  للمالكمة  العالم  بطل  أطاح 
جونيور  سميث  جو  األمريكي  بمنافسه  بيرتبييف  أرتور 
نيويورك،  مدينة  يف  فقط  جولتني  بعد  القاضية  بالرضبة 
إىل  أو»  بي  «دبليو  العاملية  املالكمة  منظمة  لقب  مضيفاً 
لقبيه يف املجلس العاملي للمالكمة «دبليو بي يس» واالتحاد 
الدويل للمالكمة «آي بي أف».عىل حلبة ماديسون سكوير 
البساط  عىل  مرات  ثالث  منافسه  بريتييف  أسقط  غاردن، 
الجولة  الجولة األوىل، ومرة رابعة قبل دقيقة من نهاية  يف 
الثانية، ليوقف الحكم النزال.ورفع بريتييف (٣٧ عاماً) الذي 
إىل ١٨ فوزاً من ١٨  أيضاً رصيده  الكندية  الجنسية  يحمل 
نزاالً احرتافياً، جميعها بالرضبة القاضية، وبات يطمح إىل 
نزال توحيد جميع األلقاب لوزن الثقيل-الخفيف ضد بطل 

بي  «دبليو  العاملية  املالكمة  رابطة 
آيه» مواطنه ديمرتي بيفول.

بيرتبييف عقب فوزه  قال 
يحول  أن  قبل  الرسيع 
انتباهه إىل احتمال خوض 
بيفول:  مع  تاريخي  نزال 

«كان من السهل بالنسبة يل 
«خضت  عليه».مضيفاً:  التغلب 

نزالني للتوحيد ونزال التوحيد أكثر إثارة 
لالهتمام» و»أفضل التوحيد. أريد أن أكون 

خسارته  سميث  الفئة».وتلقى  هذه  ملك 
بالرضبة   ٢٢ منها  فوزاً،   ٢٨ مقابل  الرابعة 

مبارشة  املستشفى  إىل  نقله  تم  وقد  القاضية، 
بعد النزال ما حال دون تحدثه إىل اإلعالم.بدأ املالكم 

األمريكي (٣٢ عاماً) بقوة ولكن رسعان ما طغى عليه 
بيرتبييف بفضل مهارته، ليسقطه رسيعاً يف الجولة األوىل 
بعد  مجدداً  ذاته  االمر  ويكرر  يسارية،  رضبات  عدة  بعد 
الثالثة. للمرة  ليعود ويسقط  له،  العد  ليبدأ  لكمة يسارية، 

أن  بدا واضحاً  الثانية عن سابقتها حيث  الجولة  ولم تشذ 
خسارة سميث باتت مجرد وقت، ليوجه بيرتبييف سلسلة 
مجدداً،  يقف  أن  قبل  ارضاً  سميث  اوقعت  اللكمات  من 
ليسارع الحكم هاريف دوك بعد عدة ثواٍن إىل إيقاف املباراة 

واعالن فوز بيرتبييف بالرضبة القاضية.

املتّوجة  أوساكا،  ناومي  اليابانية  أعلنت 
بأربعة ألقاب كربى، انسحابها من بطولة 
سالم  الغراند  بطوالت  ثالثة  ويمبلدون، 
بسبب  الحايل،  الشهر  أواخر  تنطلق  التي 

إصابة يف وتر أخيل.
عرب  سابًقا  عامليا  أوىل  املصنفة  وقالت 
حسابها عىل تويرت: «وتر أخيل لم يتعاف 

جيًدا لذا أراكم املرة املقبلة».
ورغم أنها لم تذكر يف التغريدة غيابها عن 
ويمبلدون بالذات، إال أن حساب البطولة 
التعايف  لك  «نتمنى  تغريدتها:  عىل  رّد 
أنها أشارت عرب حسابها  الرسيع»، علًما 
عىل  أحالمي  هي  «ها  إىل  إنستغرام  عىل 

العشب تنتهي».
أوساكا،  أملحت  أسابيع،  ثالثة  قبل 
أنها مرتّددة  إىل  راهًنا،  املصنفة ٤٣ عاملًيا 
يف املشاركة يف ويمبلدون بعد قرار رابطة 
توزيع  تعليق  ايه»  تي  «دبليو  املحرتفات 
قرار  عىل  رًدا  البطولة  يف  التصنيف  نقاط 
الالعبني  بمنع  به  املرّحب  غري  املنّظمني 
بسبب  املشاركة  من  والبيالروس  الروس 

الغزو الرويس ألوكرانيا.
يف  األول  الدور  من  خروجها  بعد  قالت 
بطولة روالن غاروس: «لدي انطباع بأنني 
إذا لعبت يف ويمبلدون من دون احتساب 
مشاركة  بمثابة  ذلك  فسيكون  النقاط، 
حتى  قراري  أتخذ  لم   (...) استعراضية 
يف  اللعب  نحو عدم  أكثر  أميل  لكني  اآلن، 
أن  لكن هذا يمكن  الحالية،  الظروف  ظل 

يتغرّي».

أخيل  وتر  يف  مشكلة  من  اليابانية  عانت 
دورة  يف  االفتتاحية  مباراتها  يف  مرة  ألول 
االنسحاب من دورة  مدريد، أجربتها عىل 

روما قبل أن تشارك يف روالن غاروس.
ç‰ÌÏ◊@Ú€Ï�i@ÔˆbË„@∂g@?ÓnÌ7i

املصنف  برييتيني،  ماتيو  اإليطايل  تابع 
لقبه  عن  الدفاع  حملة  عاملًيا،  عاًرشا 
بطالً لدورة كوينز اإلنكليزية الدولية عىل 
النهائية  املباراة  ببلوغه  العشبية،  املالعب 

بوتيتش  الهولندي  عىل  تغلب  عندما 
نصف  يف  و٦-٣   ٦-٤ زاندشلوب  دي  فان 

النهائي.
دقيقة  و٣٠  ساعة  إىل  برييتيني  واحتاج 
يف  زاندشلوب  دي  فان  مغامرة  إلنهاء 

البطولة اإلنكليزية.
بسبب  ساعة  ملدة  املباراة  انطالق  وتأخر 
يف  الشديدة  الحرارة  أعقبت  التي  األمطار 
للسبب  ثم توقفت  املاضية،  القليلة  األيام 

كان  عندما  الثانية  املجموعة  يف  ذاته 
فرصة  ويملك   ٣-٢ متقدًما  برييتيني 

لكرس إرسال الهولندي.
النهائي مع الرصبي  ويلتقي برييتيني يف 
فيليب كرايينوفيتش الفائز عىل الكرواتي 

مارين تشيليتش.
إىل  عاماً)   ٣٠) كرايينوفيتش  واحتاج 

ساعة و٢٠ دقيقة لإلطاحة بتشيليتش.
وكسب كرايينوفيتش املجموعتني بنتيجة 

واحدة ٦-٣.
 aái�a@›ñaÏm@ãibu@ê„c

بلغت التونسية أنس جابر، املصنفة رابعة 
عىل  الدولية  برلني  دورة  نهائي  عاملًيا، 
املالعب العشبية بعد فوزها عىل األمريكية 
الشابة كوكو غوف، لترصب موعًدا ثأرًيا 

مع السويرسية بليندا بنتشيتش.
املصنفة  غوف،  عىل  جابر  وتغلبت 
لتواجه  و٦-٢   (٤/٧)  ٧-٦ عاملًيا،   ١٣
ماريا  اليونانية  عىل  الفائزة  بنتشيتش 
ثالث  استمرت  مثرية  مباراة  يف  ساّكاري 

ساعات ٦-٧ (٦-٨) و٦-٤ و٦-٤.
وقالت التونسية: «كوكو العبة قوية. من 
الصعب الفوز ضدها. خرسُت ثالث مرات 
هي  وأحياًنا  أفوز  أحياًنا  ولكن  أمامها، 

تفوز. قدمنا مباراة جيدة».
بالضغط  تشعر  إذا  عما  سؤال  عىل  ورًدا 
أجابت  الدورة،  يف  أوىل  املصنفة  كونها 
التي يحصل فيها  األوىل  املرة  «إنها  جابر: 
ولكن  (نقطة).   ٥٠٠ من  دورة  يف  ذلك 
داخل  أوىل  كمصنفة  أترصف  أن  أحاول 
بأفضل  ذلك  مع  وأتعامل  امللعب  وخارج 

طريقة».
وكانت جابر (٢٧ عاًما) خرست هذا العام 
أمام  األمريكية  تشارلستون  دورة  نهائي 
لعبنا  للثأر.  سأسعى  طبًعا   » بنتشيتش 
يف تشارلستون»، وتابعت ممازحة: «آمل 
العبة  بليندا   (...) املباراة  من  تعبت  أنها 
يشء  كل  سأفعل  رائعة.  وصديقة  رائعة 

وآمل أن أحقق اللقب هنا».

تّم إطالق رشاكة بني ”فيفا“ و“فيفربو“ ملكافحة خطاب الكراهية 
عىل وسـائل التواصل االجتماعـي، حيث نرش االتحـاد الدويل لكرة 
القـدم تقريـراً يـربز مشـكلة اإلسـاءة لالعبـني واملدربـني خـالل 
البطـوالت الدولية، وأطلقـت املنظمتان أدوات لحماية املشـاركني 

بشكل أفضل.
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بغداد/ الزوراء:
هنـأ نقيـب الصحفيـني العراقيني 
رئيـس اتحـاد الصحفيـني العرب 
مؤيـد الالمـي، عيل حسـن الفواز 
بمناسبة فوزه رئيًسا التحاد العام 

لالدباء والكتاب يف العراق .
مـع  ورد  باقـة  الالمـي  وبعـث 
برقيـة تهنئة جاء فيهـا: «يرسني 
ويسعدني ان اتقدم اليكم بخالص 
التربيـكات  وأجمـل  التهانـي 
بمناسـبة فوزكـم بمنصب رئيس 
اإلتحاد العـام لألدبـاء والكتاب يف 
العراق، متمنًيـا لكم دوام املوفقية 
والنجاح يف اداء مهام عملكم وبما 
يحقق طموحاتكـم يف دعم االدباء 

والكتاب العراقيني».
من جانبه، عرب عيل حسـن الفواز، 
لنقيـب  وتقديـره  شـكره  عـن 

الصحفيـني العراقيني مؤيد الالمي 
رضورة  مؤكـدا  تهنئتـه،  عـىل 

التواصـل ومـد جسـور االحـرتام 
والتعاون بني النقابة واالتحاد.

بغداد/نينا:
 عـرب صحفيون وعاملون يف وسـائل إعـالم يف كربالء 
للمرصـد العراقي للحريـات الصحفيـة التابع لنقابة 
الصحفيـني العراقيـني عـن إنزعاجهـم بعـد تعرض 
حسني الشـمري مدير مكتب شـبكة اإلعالم العراقي 
ومصـور يف القنـاة اىل إعتـداء لفظـي مـن قبـل قائد 

الرشطة اإلتحادية.
وقال زمـالء للشـمري للمرصد إن اإلعتـداء باأللفاظ 
النابيـة حصل بحضـور محافظ كربالء، ومسـؤولني 

أمنيـني وتنفيذيـني عند معـرب عرعر الحـدودي أثناء 
تفويـج الحجيـج العراقيـني عـرب الطريق الـربي اىل 
اململكـة العربية السـعودية عند السـاعة الرابعة من 
مسـاء يوم السـبت، ودون مربر.واضافوا إن الشمري 
معروف بدماثة الخلق، وحسن السرية بني زمالئه، ويف 
املجتمـع املحيل يف املحافظة ما يدعو اىل إسـتنكار هذا 
الفعل، وعدم الرضا به، واملطالبة بإعتذار له ولزمالئه 
خاصة أنه يشعر بالصدمة والحزن لقيام مسؤول بهذا 

املستوى بهذا التجاوز املرفوض.. بحسب قولهم.

برازيليا/ا.ف.ب:
أعلنت الرشطة الفدرالية الربازيلية 
أنها تحّققت رسمياً من أن الرفات 
البرشي الذي عثـر عليه مدفوناً يف 
األمازون يعود للصحفي الربيطاني 
دوم فيليبـس الذي فقد أثره خالل 

رحلة بحثية.
وُفقـد أثـر الصحفـي الربيطانـي 
والباحـث  عامـاً)   ٥٧) املسـتقل 
الربازييل برونو أروجو برييرا، خالل 
رحلـة بحثيـة يف وادي جافاري يف 
الخامس مـن حزيران/يونيو. وتم 
التعـرف إىل رفـات الصحفـي من 
خـالل التحاليـل الجنائية، وفق ما 

أعلنته الرشطة يف بيان.
بصـدد  إنهـا  الرشطـة  وقالـت 
«اسـتكمال عمليـة التحقـق» من 
الرفات الذي تم نبشه، والذي يمكن 

أن يضم أيضا ذلك العائد لبرييرا.
ووصـل الرفات الذي عثـر عليه إىل 

برازيليا مسـاء الخميـس املايض، 
إلخضاعه للتحاليل الجنائية.

عـىل  أيـام  عـرشة  مـرور  وبعـد 
فقدان أثـر فيليبس وبرييرا اعرتف 
مشـتبه بـه بأنـه دفـن جثتيهما، 
وقد عثـر يف موقع أشـار إليه عىل 
قريبة  برشي».واملنطقـة  «رفـات 
من الحـدود مع بـريو وكولومبيا، 

الكبـرية.  بخطورتهـا  ومعروفـة 
وينتـرش فيهـا تهريـب املخـدرات 
واألسـماك والتنقيـب عـن الذهب 
بشكل غري قانوني.وقد أصبحت يف 
السنوات األخرية محوراً اسرتاتيجياً 
لعصابـات مهربي املخدرات، الذين 
ينقلـون الكوكايني أو القنب املنتج 

يف البلدان املجاورة.

@Úébˆãi@ÍåÏœ@Újéb‰∑@åaÏ–€a@¯‰ËÌ@Ôfl˝€a
@÷aã»€a@¿@lbnÿ€aÎ@ıbiÜ˛a@Üb•a

@ãÌáfl@üã»m@Âfl@ÊÏv«ç‰fl@ı˝iã◊@Âfl@ÊÏÓ–zñ
ıaán«�€@Úƒœb0a@¿@Ô”aã»€a@‚˝«�a@Úÿjí@knÿfl

@Ô–zó€a@pbœä@Û‹«@äÏr»€a@�bÓ8ä@Â‹»m@›Ìåa5€a
ÊÎåbfl˛a@¿@ÜÏ‘–æa@Ô„b�Ì5€a

واشنطن/ا.ف.ب:
قال والد جوليان أسانج، مؤسس موقع 
ويكيليكس، وأخـوه، إنهما يعّوالن عىل 
برملانـات بلـدان أوروبيـة ملنـع ترحيله 
من اململكة املتحدة إىل الواليات املتحدة، 
منّوهني بوعـد بتجنيسـه أطلقه زعيم 

اليسار الفرنيس جان لوك ميالنشون.
وقال أخو أسـانج، غربيال شـيبتون، يف 
مؤتمـر صحفي عقده أمـام القنصلية 
الربيطانية العامـة يف مانهاتن: «أعتقد 
أن هنـاك حظوظـا كبـرية لوقـف هذا 
التسـليم. نحظـى بدعم كبـري يف بلدان 

أوروبية».
ورّحـب شـيبتون بـ»دعـم مجموعات 
برملانية يف كل أنحـاء أوروبا» وبـ»قول 
ميالنشـون إنـه يف حـال اختـري اإلثنني 
الجنسـية  سـيمنح  للـوزراء،  رئيسـا 

الفرنسية لجوليان».
وكان زعيم املعارضة اليسارية قد أعلن 
يف ختام الحملة االنتخابية لالسـتحقاق 
الترشيعـي الـذي يأمـل الفـوز فيه أن 
أسـانج «سـُيمنح الجنسـية الفرنسية 

وسنطلب تسليمنا إياه».

وأكـد شـيبتون وبجانبه والـده جون، 
أن ملـف أسـانج «سـيحال إىل املحكمة 
يف  اإلنسـان»  لحقـوق  األوروبيـة 

سرتاسبورغ.
وقال جـون شـيبتون إن «الربملانات يف 
بلـدان أوروبيـة عـدة فيهـا منارصون 
لجوليـان أسـانج»، وكذلـك «كل بلدان 
أمريكا الالتينية ويف مقّدمتها املكسـيك 
ورئيسـها (أندريـس مانويـل لوبيـز) 
الربيطانية  الحكومة  أوبرادور».وكانت 

قـد أعلنت الجمعة أنها وّقعت مرسـوم 
تسليم مؤسس موقع ويكيليكس البالغ 
٥٠ عامـا للواليات املتحدة، حيث يواجه 
حكما بالحبـس يمكن أن يصل إىل ١٧٥ 

سنة إذا أدين بترسيب وثائق رسية.
وتؤكد عائلتـه أنه لطاملـا كان صحفيا 
ومدافعا عن الحريات الصحفية وحرية 
التعبري.وقـال غربيال شـيبتون: «نضع 
ثقتنا يف شعوب العالم أجمع، التي تدرك 
ما هـو عىل املحـك من مبـادئ يف هذه 

القضية، خصوصا يف الواليات املتحدة».
األمريكـي  القضـاء  رغبـة  أن  واعتـرب 
بمحاكمة أسانج عىل األرايض األمريكية 
مبنية عىل تفسـري «فضفـاض لقانون 
مكافحـة التجسـس مـن أجـل إحداث 
تغيـريات يف التعديـل األول (للدسـتور) 

والحد من حرية الصحافة».
وأسـانج محتجـز منذ ثالث سـنوات يف 
سجن بيلمارش شديد الحراسة بالقرب 
من لندن، حيث تزوج بسـتيال موريس 
يف آذار/مـارس ولديهمـا طفـالن ولدا 
عندما كان مقيما يف سـفارة اإلكوادور 

يف لندن.
وأمىض مؤسس موقع ويكيليكس سبع 
سـنوات يف هذه السفارة التي لجأ إليها 
يف ٢٠١٢، عندمـا كان حـرا بعـد إطالق 

رساحه بكفالة.
وكان يخىش أن يتم تسليمه إىل الواليات 
املتحدة أو السـويد، حيـث كان مالحقا 
بتهمة اغتصاب لكن الدعوى أسـقطت 
الرشطـة  واعتقلتـه  الحـق.  وقـت  يف 
 ٢٠١٩ نيسـان/إبريل  يف  الربيطانيـة 

وسجنته.

باريس/متابعة الزوراء:
إّن إفـراط مؤسسـات الدولـة 
يف إضفـاء طابـع الرسّيـة عىل 
عـدد مـن امللفـات التاريخيـة 
أو القضايـا التـي تهـّم الـرأي 
أمـام  املجـال  يفتـح  العـام، 
وسـائل اإلعـالم يف النبـش عن 
الحقائق وكشـفها، وذلك عرب 
التاريخيـة  الوثائـق  ترسيـب 
مـن  وغريهـا  التسـجيالت  أو 
األدلـة غـري املتاحـة للعمـوم. 
إالّ أنـه يف كثري مـن األحيان قد 
ُتسـتغّل هذه الوثائق عىل نحو 
خاطـئ، األمـر الـذي يضاعف 
من مسؤولية وسائل اإلعالم يف 
التحقق من صحتها ومصدرها، 
كي ال تكون عرضة للمسـاءلة 
القضائية أو مجرد أداة لخدمة 

أجندات جهات أخرى.
اإلعالمـي  التنـاول  يفـرض 
التاريخيـة املرسبـة،  للوثائـق 
عـىل الصحفي أن يكـون ملًما 
التاريخـي،  البحـث  بمناهـج 
التحقـق  اسـتحالة  بسـبب 
املبارش من األحداث واملعطيات 
مـن  النـوع  بهـذا  املرتبطـة 
القضايـا، باإلضافـة إىل تباين 
املواقف واملعطيات، ما يفرض 
منهجيـات  الصحفـي  عـىل 
دقيقة واالعتمـاد عىل مصادر 

موثوقة.
 الصحافـة والتاريـخ.. عالقة 

جدلية ومتداخلة
يف حديٍث مع شبكة الصحفيني 

يف  الباحـث  يقـول  الدوليـني، 
التاريـخ وعلوم اآلثـار والرتاث 
يوسـف املسـاتي إّن «العالقـة 
بـني الصحافة والتاريخ جدلية 
ومتداخلـة، إذ أنهما يلتقيان يف 
عدد مـن العنـارص، فمادتهما 
األساسـية هـي الخرب/الحدث 
أّن املؤرخـني  والوثيقـة، كمـا 
باإلخباريني  ُيعرفـون  القدماء 
حتـى  الحوليـات،  كتـاب  أو 
الصحفـي  إّن  يقـال  أصبـح 
مؤرخ اللحظة»، مضيًفا: «عىل 
دور  أول  فـإّن  األسـاس  هـذا 
لوسـائل اإلعـالم فيمـا يتعلق 
بالتاريـخ،  املرتبطـة  باملـواد 
عليهـا  الضـوء  تسـليط  هـو 
خـالل  مـن  بهـا،  واالهتمـام 
النبـش يف التاريـخ ووثائقـه، 
واملسـاهمة يف صناعة نوع من 
الوعـي التاريخي، عـىل اعتبار 
أّن وسـائل اإلعالم تلعـب دوًرا 
أساسًيا يف صناعة الرأي العام، 

وبالتـايل الوعي العـام، خاصة 
أّنهـا تصـل لرشائح أوسـع، يف 
حني أّن االهتمام بالتاريخ يظل 
نخبوًيـا او محصـوًرا. وبالتايل 
وسـائل  مسـؤوليات  تكمـن 
اإلعـالم باملسـاهمة يف صناعة 
وعـي تاريخـي، عـرب النبـش 
يف قضايـا التاريـخ، وتسـليط 
الضـوء عىل ما يسـمى بتاريخ 
وقضايا  واملهمشـني،  الهامش 

كثرية ومن ثم نرشها».
بحسـب  الثانـي  الـدور  أمـا 
بالقاعـدة  فيتعلّـق  الباحـث، 
األساسـية للعمـل الصحفـي، 
أي تحـري املصداقيـة، فـال بد 
للصحفي عند التعاطي مع مواد 
أو وثائق تاريخية أن يتأكد من 
مصداقيتهـا، خاصة يف ظّل ما 
تعج به وسـائل اإلعالم خاصة 
الرقميـة مـن مـواد تاريخيـة 
«مفربكة» أو ملفقة، والحديث 
عـن املصداقية يجـب أن يحيل 

فالصحفي  املوضوعيـة،  عـىل 
عادة ما يسـعى لإلثـارة وهذا 
مـا يجعلـه يركز عـىل عنرص 
بـل  أخـرى،  دون  عنـارص  أو 
قـد يهمـل بعضهـا ويضخـم 
من شـأن أخـرى، األمـر الذي 
قد يـّرض باملـادة التاريخية أو 
يحرفها عن غايتها ومبتغاها، 

أو يشكل فكرة خاطئة عنها.
ظروفـه  ترسيـب  لـكّل   

وخصوصياته
سـؤال  عـن  الباحـث  يجيـب 
مفاده: «ما الغاية من ترسيب 
بالقـول:  تاريخيـة؟»  وثائـق 
«يصعـب إعطاء حكم شـامل 
ظروفـه  ترسيـب  لـكل  ألّن 
وخصوصياته، ولكن يف الغالب 
األعـم فإّن الترسيبـات تختلف 
والظـرف  املـرسب  باختـالف 
واملضمون». وهنا شّدد املساتي 
أّن «الصحفـي كاملـؤرخ، عليه 
املعـريف  -باملعنـى  يحـارب  أن 
واألخالقـي املهنـي- مـن أجل 
االبتعاد عن التأثـريات وتقديم 

الحقيقة كما تبدو».
التاريـخ  يف  الباحـث  ويؤكـد 
الوثائـق  مـع  «التعاطـي  أّن 

التاريخية، يجب أن يكون:
* مؤطرًا بأخالقيات الصحافة، 
مـن  التأكـد  مقّدمتهـا  ويف 
مصداقيـة الوثيقـة وأال تكون 

«مفربكة».
* إدراك الهـدف مـن الترسيب 
بغايـات  األمـر  يرتبـط  وهـل 

معينـة، وال يعنـي هـذا عـدم 
النـرش، أو طـي األمـر، ولكـن 
فقط إدراك السـياق وبسـطه 

أمام الرأي العام.
 * من الـرضوري أخذ رأي كل 
الوثيقـة  الـواردة يف  األطـراف 
بشـكل مبارش أو غري مبارش، 

واالستماع إليها.
 * البحث عن وثائق مضادة أو 
مفنـدة ومقارنتها. وهنا يقول 
الباحث: «أعتقـد أنها تتقاطع 
يف شـق منهـا مـع التحقيـق 
الصحفي، وترتبط بشكل وثيق 

بأخالقيات العمل الصحفي».
وبناًء عىل ما سبق، تقّدم شبكة 
الصحفيني الدوليني اإلرشادات 

التالية:
أوًال: أن يتـم االهتمام والتوجه 
ملـا هـو تاريخـي، ألننـا فعال 
نحتاج لصناعـة وعي تاريخي 
واملـواد  العربيـة،  املنطقـة  يف 
التاريخيـة، يمكـن أن تسـهم 
يف تسـليط الضوء عـىل مراحل 
مهمـة يف تشـكيل املجتمعـات 
وبعض أزماتها املعارصة، ورد 

االعتبار للمهمشني.
ثانًيـا: النرش وفـق ما تقتضيه 
والضمـري  املهنـة  أخالقيـات 
عموًمـا،  واإلنسـاني  املهنـي 
والحرص عىل تقديم الحقيقية 
مع التحيل بعقل نقدي ال يقبل 

الجاهز بل ينتقده ويفككه.
الصحفيـني  (عن/شـبكة 

الدوليني)
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تأليـف / الكاتـب جاسـم محمد صالـح ومجموعة من 

املؤلفـني / تقديم  الدكتور محمد عمـر ايوب / الطبعة 

االوىل / بغداد 2022م

ويحتوي الكتاب يف  القسم االول منه عىل ثمان دراسات 

يف مرسح االطفال للمؤلف وهي :

1. سمات البطل يف ادب االطفال 

2. دراسة النص االسطوري  بني االبداع واالصل

3.  تجربتي يف كتابة مرسحية االطفال  

4. اساطرينا  كنز مرسحي مختف 

5. االساطري العراقية وبدايات التجيل املعريف  

6. األسطورة ومرسح االطفال

7. إشكالية البناء الحكائي يف شخصية  ( كلكامش ) 

8. ملحمة كلكامش , من غابة اوروك اىل غابة الطفولة 

 امـا  القسـم الثاني مـن الكتاب فقد احتوى عىل تسـع 

دراسات منوعة عن مرسحية اطفال الغابة لنقاد وكتاب 

مختلفني وهي :

1. قـراءة يف مرسحية أطفال الغابـة / الفنان : عبدالله 

جدعان / املوصل

2. ملحمة كلكامش وتناصات مرسحية ( أطفال الغابة 

) / الدكتورة امل الغزايل / بابل

3. توظيف األسطورة يف مرسح الطفل / الدكتورة عقيلة 

مراجي - الجزائر

4. األسـطورة يف مرسحية  ” أطفال الغابة ” / الدكتورة 

عقيلة مراجي / الجزائر

5. آليات الـرصاع الدرامي يف مرسحية ” أطفال الغابة ” 

/ د. متلف آسيـــــــــــــة / الجزائر

6. تجليات املوروث االسطوري يف النص املرسحي املوجه 

للطفل / الدكتورة آمال بن صغري / الجزائر

7. القيم الجمالية يف مرسحية اطفال الغابة / د. سامية 

غّشري/ الجزائر

8. السيميائيات التعبريية يف استلهام املوروث / األستاذة  

سما اإلبراهيم  / الجزائر

9. البناء االسطوري ولغة التعامل مع االطفال / د. فاتن 

عيل حسني / بغداد

   امـا القسـم الثالث  من الكتاب فقـد احتوى  عىل نص 

مرسحية  ( أطفال الغابة ) تاليف جاسـم محمد صالح 

مع اربع لوحات شعرية للشاعر العراقي الكبري  الدكتور 

هشام عبد الكريم.

   وقد تناولت املقدمة للدكتور محمد عمر ايوب (جماليات 

املخيلة والتعبري يف البناء االسـطوري / مرسحية اطفال 

الغابـة يف املرجعيـات امللحمية  جاسـم محمد صالح ... 

ورحلة احياء االسـطورة ) حيث قال : (( يحاول الكاتب 

جاسـم محمـد صالح بوصفه فيلسـوفا واديبـا وكاتبا 

ومثقفـا كبريا التعـرض اىل مفهوم االسـطورة وكيفية 

اشـتغال انسـاقها يف كتاباته ضمن اطار ادب االطفال , 

ذلـك االدب الذي يكتنز محاور متعددة يف دراسـة النص 

االسطوري باعتباره كنزا من املوروثات املعرفية الشعبية 

واالنسانية الرئيسية من وجود البناء االسطوري ويضع 

بني ايدي قرائه عدة تسـاؤالت النه يمثل انعكاسا تربويا 

واخالقيـا لرتميم الـذات وهو يجيب عنهـا (اي الكاتب) 

عرب مدوناته االنعكاسـية كملحمة كلكامش وتاويالتها 

النصية املعاكسة باعتبارها انموذجا معرفيا عامليا اطر 

كّل احداثهـا يف نمـاذج متواليـة من الشـخصيات التي 

تمثـل دورا محوريا مركزيا النشـطار الفعل الجوهري 

لنظريـة الخلود التـي كانت هاجسـا لكلكامش وكيف 

حـول الكاتـب ابنـاء اوروك اىل اطفـال يحتضنهم هذا 

املنجـز  االبداعي ويداعـب خيالهم ومشـاعرهم الحية 

الفاعلـة ؟ ))... وقـد اختتـم املقدمة بهـذه العبارات : 

((لقـد كانـت دراسـاته املطروحـة يف محـاور الكتاب 

تمثل بصمـات ورؤى تهتم بادب االطفال وتحرص عىل 

توظيف املفهوم املعريف والعلمي االكاديمي لالسطورة , 

وكيف استطاع جاسم محمد صالح من عمل استعارات 

تاريخية ووطنيـة وقومية وانسـانية وتربوية بمعادل 

انعـكاس للتجربـة الحياتيـة اليمانه الراسـخ باهمية 

توظيـف االسـطورة باعتبارهـا تمثل وجـودا حقيقيا 

لالنسـان بسـبب ما يتعرض له من هجمات الكرتونية 

معلوماتيـة قامت بـرشخ تواصله مع البعـد التاريخي 

واثـرت عىل ثقافة التـداول والحضور الفاعل لالنسـان 

وخصوصـا رشيحة االطفـال لذلك كانـت كل القراءات 

والبحـوث التـي تناولتـه وهـي مكتوبـة هـي عالمات 

مضيئة ملجموعة من املفاهيم واالدبيات التي تسد كثريا 

مـن االنرشاخات العلميـة والرتبويـة للتاريـخ والرتاث 

والحضارة , فشـكلت بمجملها ركائز قوية مسـتندة اىل 

اطروحـات بحثية علمية ذات اليرس واسـلوب مشـوق 

تنـاول املوضوعات الختزال الكثري من االسـهامات التي 

ال تليـق باملرحلة الراهنة والتي تعتمد عىل ادخال الطفل 

ضمن خارطة االهتمامات العاملة , لذلك شـكلت قنوعا 

يف الطرح , فمنها ما كان عليه تحليليا ملرسحيات جاسم 

محمد صالـح ومنها مـا كان تنظرييا وبزوايـا متعددة 

وباحجام متفرقة وما دراساته اال انموذج لفكر متجدد 

يؤمن بتجانس الحياة وبناء اشرتاطات مستقيمة للطفل 

يف منهـج تعتمد عىل اسـتفزاز الخيـال وتوظيف النظام 

االسـطوري داخل الحياة , وهذا مـا يدل عىل وجود رؤيا 

واضحـة وعميقة لـدى املؤلف الذي انـربى لتناول هكذا 

موضوعات بكل رصانة وهي تسهم يف بناء مجتمع سليم 

حّي يركز عىل وضع منهجية واضحة ورصينة للموروث 

والتعامل معه يف اشـتغاالت فنية وكيفية تجسـيدها يف 

بعد تربوي ُيسـهم يف تفكيك االنظمة السـالبة التي تريد 

ان تلغـي او تقزّم خيـال الطفل ورؤاه وتبعـده كليا عن 

الـرتاث واملـوروث والعـادات والتقاليـد املتوارثـة , لذلك 

كانت كّل القيـم املطروحة يف دراسـاته تركز عىل اعادة 

صياغـة الحياة من جديد وفـق منهج موروث وقد نجح 

يف ذلـك اّيمـا نجاح مّمـا انعكس ثقافيـا وفكريا يف فتح 

نوافـذ جديدة يف الكتابة عن تجربتـه يف بلدان اخرى من 

العالم من خالل انعكاسات البيئة االسطورية التي تشع 

افكارا حيوية اسـتثنائية ساهمت يف طرح مجموعة من 

البحوث مثلت اعىل القيم االنسانية التي اراد بها الكاتب 

جاسـم محمد صالـح ان يطرحهـا للمجتمـع وتنوعت 

الدراسـات التـي تناولت منجزه االبداعـي عىل بناء فتح 

جديد لالفكار تساهم يف رّص صف االنشقاقات الحيوية 

والتكنلوجية من خالل ما يتعرض له من وافد خطر من 

االسلحة املعلومة , فكانت واحدة من الحلول هي العودة 

لالصول التي يعتقد كّل الكتاب انها اساسـية ورئيسـية 

يف رسـم بعدا حياتيا وانسـانيا عىس ان يجد من يتلقف 

هـذه الطروحـات بمحمـل الجـد ويحيلها اىل مشـاريع 

اسـترشافية تنويريـة , النهـا تمثـل ارضـا خصبة من 

املعطـى الجمايل والتنويري بكل قـدرة وجمالية الكتابة 

وفكر راسخ ورصني .

لقـد كان جاسـم محمـد صالـح يف تناوله هذا يشـكل 

مناخـات ثقافيـة متنوعة ومتميزة ومتجـددة يف تاريخ 

وموروث البلد.
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ُربَّما بعَد أياٍم معدوداْت 
أو بعَد َرمشِة عنٍي 

بعَد سنني... ال أعرُف
وُربَّما عندما ينتهي هذا األرُق 

العالُق يف ختاِم النصِّ 
ويزوُل من رشوِدي 

سأذهُب...
نعم سأذهُب كما ذهَب الجميُع قبِيل 

فهْم َمْن سبقوني ..
بدوِن تذكرِة إياْب 

سيتناوُب األقارُب والجرياْن ، 
وكلُّ من ألقيُت عليه السالَم يوًما  

عىل ِسياقِة املركبِة 
التي َتِقلُّني إىل تلَك الغرفِة الصغريْة  

سأذهُب إىل أِبي   
سأحمُل لُه َزوَّادًة صغريًة 

فيها كثرٌي من ماِء الذكرياْت  
وقليٌل من فاكهِة الفرْح  

وبعَد أْن أستقرُّ يف غرفِتي الصغريِة 
التي أُّعدَّت قبَل ساعاٍت 

من سفرِي األخرْي لتناسَب طوِيل 
سيحاوُل شخصاِن أْخذي ..

- كنُت أقرأُ عنهما الكثرَي 
يف كتِب سريِة األولياِء والصالحني - 

 ملقابلِة أِبي  
ُع حدوَثُه  ما أتوقَّ

أنَّ والدِي سيفرُح يف بدايِة اللقاْء 
ويمسُح دموَعُه

التي كانت عالقًة 
منُذ أربعنَي عاًما 

حنَي ترَكنا ورحْل .. ليسكَن غرفَتُه 
ي وإخوتي  سيسأُلني بالطبِع عْن أُمِّ

وعْن أصدقاِئِه وزمالِء مهنِته.
ي  أمِّ

استقرَّ سكُنها يف قريٍة بعيدٍة  
عندما كانِت الْحرُب

يف أوِج شبِقَها األسوْد 
وإخوتي 

كلٌّ أصبَح لُه سكٌن يف غرفٍة
تشِبُه غرَفنا جميًعا .

ولْن يسألَني بالطبِع عن أسباِب حضوِري 
فهَو يعلُم أنَّ األسباَب قد تعددَّْت 

والحضوُر واحٌد 
بْل سوَف يسأُلِني 

عن حاِل الناِس ُهناْك 
أولِئَك الذيَن تحلََّق قسٌم منهْم 

حوَل ُغرفِتي الصغريِة
َصامتنْي

متمتمني 
بحروٍف مقدَّسٍة 

عنَدَها .. وبعَد أْن يرتكوِني 
وحيًدا يف غرفِتي ..

بعَد أْن يذهَب من تحلّق حوَل غرفِتي 
لرشِب القهوِة املرّة  

أدنو وأهُمس له:
َيا أبي....هناك ..هناك

حيُث لْن أعوَد البتَة 
(كلُّ الرعايا بخرٍي..

والينقُص الناَس يشء ..
سوى ِمدخنة !)* 

@ò‰€a@ÚÌbË„@¿@÷ä˛a
@äÏ„@ãñb„@übÌä

علوان السلمان
    اإلبداع...القـدرة عـىل إنتاج األفـكار بتوظيف 
التخيـالت والتصورات عـن طريـق التوليف بني 
االفكار والخياالت والواقع..                                                

الـرسد القصيص خليـط ُمتجانس مـن االحداث 
واملواقـف يعيـد صياغة عواملـه فنيـا منتج واع 
ببصريتـه املكتنـزة  باعتماده طرق اسـتقرائية 

تغطي ثغراته املوضوعية.. 
القصصية(امـراة  املجموعـة  وباسـتدعاء     
بـال نسـاء)التي نسـجت عواملها النصيـة انامل 
منتجتهـا القاصـة عالية طالب واسـهم االتحاد 
العـام لالدبـاء والكتـاب يف العـراق عـىل نرشها 
وانتشـارها/2021..  كونهـا نصـوص تعتمـد 
متغريات اللغـة واألداة والرؤية والوظيفة فمثَّلت 
درجـة من التطـور الفني التقنـي يف عالم الرسد 
القصري.اضافـة اىل انها تكشـف عن مؤرش داليل 
عىل خصوصيتها ومواقفهـا وافكارها.... فضال 
لغـة  تقـرتن  املنتجة(القاصـة)  عـن توظيـف 
باالحاسـيس  وتشـكل عالقـة مـا بـني املعـريف 
واملتخيل...ممـا اضفـت عـىل نصوصهـا امتالء 
فكريا ومعرفيا مسـتمدا من تجاربها  وخرباتها 
وعالقاتها املجتمعية وتفاعالتها وقراءاتها..مما 
اسهم يف ظهوراألثر املعريف بوضوح عىل نصوصها 
الرسديـة التـي اهتمـت باملشـكالت االجتماعية 
والسياسـية واملعرفيـة واالخالقية..باعتماد لغة 
موحية بالفاظها اليوميـة البعيدة عن الضبابية 
كـون اللغة صـورة الوجود (تجسـد الثابت منها 
االلفـاظ واما املتحـول منها فهي الـدالالت).. إذ 
تبنـي عالقات مألوفـة أحياًنـا وغامضة يف كثري 
مـن االحيـان.. ممـا يجعلهـا تألف حيـز التعدد 
الـداليل التأويـيل وتحويـل املعنـى املوصوف من 
معنى  تصوري إىل معنى شعوري..بعد ان حددت 

القاصة املنصات الكاشـفة وفرشـتها عىل لوحة 
تشـكيلية رامزة.. كالعنوان العالمة السـيميائية 
الدالـة و(املفتـاح التقنـي الذي يجـس به نبض 
النص وتجاعيده، وترسباته البنيوية وتضاريسه 
الرتكيبيـة عـىل املسـتويني الـداليل والرمـزي)..
اضافـة اىل انه  (نظام داليل سـيميولوجي يحمل 
يف طياته قيما اخالقية واجتماعية وايديولوجية) 
املـؤرش  بارت..وهنـاك  روالن  تعبـري  عـىل حـد 
التجنييس(قصص) والعناويـن الفرعية ومدخل 
شـعري رسدي(أمس/ وجدتـك يف املقهى/كنت 
النجم/بـل كنـت القمـر االبهى/الـكل حواليك.. 
لـم ارهم/وهـي بجنبك.. لـم ارها/القلـب اليك 

هفـا/....)ص5.. شـكل نصـا موازيـا مضافـا  
كاشفا عن املتن النيص..                                                    
(ضيق نظراتـه محاوال الرتكيز عىل اطالل بيته..
ركض بكل طاقته والطرقـات تحارب خطواته..
حيت اقرتب حبس انفاسـه وسط انقاض تتناثر 
معها كل ايامه املاضيات..الجانب الشمايل مهدم 
تمامـا والشـبابيك التـي تحيـط منزلـه من كل 
الجوانب ال اثـر لها..كأنه تقيـأ محتوياته دفعة 
واحدة..شـعر بدفـق دماء تنبع مـن قلبه وتعود 
لتسـيل فوق احشـائه وكأنها طوفـان ال يمكن 
ايقافه..ألـم حـاد يجـول يف عينيه..يحرقه كأنه 
وخـز ابر..اطنان من الرمال تسـكن حدقتيه وال 
يعرف كيف ينتزعها..ثـورة.. أم حزن.. أم خليط 
من اشـياء حادة ال يسـتطيع توضيحها لنفسه 
جيدا..بيتـه بعري كامل وعليه ان يسـرته حاال..

انه ليس بناء ضمه وزوجته فقط بل هو جزء من 
كرامته..جزء ال بـد ان ال يراه احد مبعثرا هكذا..
انـه امراته دون عباءتها..البد ان يداريه عن اعني 
ترتصده..عليه ان يفعل شيئا رسيعا لكن من اين 

يبدأ؟ ص12...   
  فالنص بمجمل دالالته يعكس الحالة النفسـية 
والشعورية بعمق داليل يتداخل والسياق الجمعي 
بقدرتـه التعبرييـة املختزلـة لرتاكيبهـا الجملية 
املرتجمة ملشـاعر واحاسـيس املنتجة(القاصة) 
وانفعاالتها ببناء درامي وحوار منولوجي ذاتي.. 
اضافة اىل انها تنتقي مفرداتها اليومية من الواقع 
االجتماعي فتمنـح متلقيها متعـة الرسد ولذته 
من جهة ومنفعته الجمالية املتسـائلة واملحركة 
للذاكـرة من جهـة اخرى.. فضال عـن اعتمادها 
التشـبيه الحيس الكاشـف عـن امتالكهـا نظرة 
مجتمعيـة والتوحـد معها عرب مشـاهد مكتظة 
باالفكار املتشكلة فنيا بصياغة مضامني تقتيض 

العقالنية التي تفيض اىل انسـانية هذه املضامني 
وتكشـف عن وعي رسدي... باعتماد  لغة تشكل 
طاقـة شـخصانية  فاعلـة يف البنـاء املعمـاري 
للخطاب الرسدي الذي جاء يف أغلب مواضعه معبأ 
بالوصف الـذي يحمل يف طياته تقنيـات حداثية 
تجعل من األشـياء املادية والزمكانية أشـخاًصا 
تشـارك املنتجة(القاصة) بنسـق شاعري يخدم 
معمار البنية الرسدية..                                                                           

(توقفـت خطواتهـا امام ظـل ال تفهـم من اين 
انبثـق امامها..تلفتـت وحـني شـعرت بالخيبة 
مـدت برصها...لكن املسـافات املوحشـة كانت 
تطارد نظراتها..تطلعت باتجاه الظل مرة اخرى 
واالبهـام مـا زال يحكـم تكويناته..مضت بضع 
دقائق ثم سـاعة كاملـة والصمـت يربض فوق 
تفاصيل ذاكرتها دون ان تعرف اين تجد تسـمية 
للظـل امامها..تخطـت بضـع خطـوات لتقرتب 
منـه فكرب غموضه..تراجعت علها تمسـك رؤية 
افضل..لكـن الحالتني لم تنفعاهـا كثريا.. وحني 
شـعرت بالتعب قـررت ان ال تبحث عن تسـمية 
تعرفها بـل تحاول ابجاد تشـكيل جديد يعطيها 
كائنا ما تنهي به      تساؤلها../ص95..                                                                               
 فالنـص يتنفس نبض الحيـاة بموجوداتها..مع 
مواكبة الواقع االنساني بلغة متكئة عىل املشاهد 
املشـبعة بالداللـة املوحيـة باجوائهـا الغرائبية 
املحركـة للحـواس الشـعورية بطريقـة درامية 

جاذبة ..
من كل هذا نستنتج ان نصوص املنتجة(القاصة) 
بمختلف طروحاتها واتجاهاتهـا تكثيف للواقع 
ال تحليل له قابل  لالنشـطار والتأويل..مع قدرة 
عـن  وايحاءاتها..فضـال  بظالالتهـا  توصيليـة 
اعتمادها عملية التجريد الـذي يحيل الجزئي اىل 
الكيل وهو ذروة التفاعل بني الذات واملوضوع.                                                     

مؤيد عليوي 
 ”أحالم املالئكة ” راوية للشـاعر واالكاديمي د.عماد 
الحيدري، وهي بكره يف هـذا الجنس األدبي النثري.. 
كانـت كتابتـه للروايـة يف بكره هـذا محاولة ناجعة 
فيما ناسب الروائي عماد الحيدري بني واقعية الرسد 
والحدث أنتفاضة آذار 1991 يف املكان الروائي املُستل 
من الواقع إال وهي مدينة الحرية من محافظة النجف، 
كذلك ناسـب ووافق بني مخلوقاته الروائية وحوارها 
املكثف وحركتها وسري االحداث يف املتن الروائي، وبني 
عـدد صفحات الروايـة التي بلغـت 100 صفحة بما 
يناسب حدثاً  مّر رسيعاً يف مدينة صغرية، كاشفا فيه 
الروائي عماد الحيدري عن عمق فلسـفي ملخلوقاته 
الرسدية يف لغة هادئة وحوارات جّذابة بصدق التعبري 
الفني عن الواقع وعّما أحسـه الروائي كّونه شـاعرا 
سـبق الروائي السـارد يف شـخصيته، صـدق التعبري 
الفنـي مع املعـادل املوضوعي عنـده يف الكتابة إذ لم 
ُيخفـي عماد الحيـدري رغبته هـذه بالكتابة يف هذا 
الحقل االدبي وجنسه النثري، ويف هذه الثيمة تحديدا 
مـن جغرافية املواضيـع الواقعية املختلفـة، فكانت 
طباعة الروايـة بعد انتفاضة 2019 الباسـلة، حيث 
طبعت سـنة 2021، واالسـئلة الفلسـفية والوطنية 
ذاتها منذ ثورة العرشين سـنة 1920 عىل لسان أحد 
الشـخصيات يف رواية ” أحالم املالئكة ”، حيث كانت 
الشخصية جد ألحد االبطال الشباب الذي سأله :ماذا 
علينـا أن نفعـل، فأجابه الجد: كنت شـابا صغريا يف 
سـن عمركم واشـرتكت يف ثورة العرشين وكنا نحلم 
أن نعيـش بعـز وكرامة عىل أرضنا.. ، الشـاب : وهل 
تحقـق حلمـك .. الجـد :  طبعـا  ال ، فليـس جميـع 
االحـالم تحقق؟! لكـن هذا يحدث يف العـراق فقط ال 
تحقق جميع االحالم وهذا هو السؤال الفلسفي الذي 

يكمـن خلف واقعيـة الرسد، فهو فلسـفي من جهة 
ووطنـي من جهة ثانية ملاذا هـذا هو حالنا عرب قرن 
من الزمان مّر عىل تأسيس الدولة العراقية الحديثة. 
تذهـب احالم الشـباب الوطنيـة والشـخصية أدراج 
الرتاب...، االسئلة هي ذاتها منذ قرن مىض... موجهة 
عـىل العقل العراقي بهدوء اللغة التي وظفها الروائي 
عماد الحيدري، لغة جسدت املتن الروائي املُستل من 
الواقع ليضع االسـئلة بوجه الواقـع من جديد ..ملاذا 

هذا حالنا ؟؟؟!!!! .
بينمـا كان الرسد يف أغلبه باسـلوب الرواي العليم إال 
مـا ندر من حديث داخيل للنفس بعض الشـخصيات 
أو املنولـوج الداخـيل مـن مثـل حديـث ”ماجد“ مع 
نفسـه يف بدايـة الروايـة ..، فقـد أخـذ الروائي عىل 
عاتقـه هذا االسـلوب ”الرواي العليـم“ منطلقا منه 
بحرفيـة تمكنه مـن الكتابة ووضع االسـئلة املهمة 
للقـارئ تاركا له مواجهة نفسـه يف السـؤال ما هي 
احالمـك؟ ومـا هـي حقوقـك؟ فثمة فـرق كبري بني 
الحقـوق واالحالم، وهذه االسـئلة ومثلها تقع خلف 
منطقـة الحدث والحـوار من جغرافيـا الرسد قربية 
مـن منطقة العقـل للقـارئ، وهذا من خـالل حوار 
شـخصيات أو ملخوقات الرواية الشـباب االصدقاء 
الخمسـة وغريهم،ثـم تأتي أحداث الـرسد بتفاصيل 
يوميـات مدينة“ الحرية“ املدينـة الهادئة التي تغفو 
عـىل النهر بني احضان البسـاتني .. تمر تلك االحداث 
يف رسد شيق من الهدوء والدعة التي تشري اىل انتفاح 
الناس فيما بينهم بعيدا عن عيون الرقيب السلطوي، 
بالحديث عـن احالمهـم وطموحاتهم وفلسـفة كل 
واحد منهم حيث نرى احدهم يحلم بوطن حر يعيش 
ابنائـه فيه بعزة وكرامة.. فيما يرى الثاني احالمه يف 
زواجـه من حورية من الجنة، وهنا تكمن الفلسـفة 

بني املـادي الواقعي واملثايل، بـني الوطني والديني، ال 
ينفصل املوضوعي عن الذاتي يف الشـخصية الواحدة 
من الشـباب الثائر املنفتض الخمسـة، وهـذه االراء 
الفلسـفية املتبناة للشـخصيات الروايئـة كانت علنا 
يف االنتفاضـة عىل الرغم من الصبغـة الدينية للرسد 
يف أحـداث روايـة ”احـالم املالئكة“، لكنهـا يف الوقت 
نفسـه تنقل بواقعية حلـم الجميـع يف الخالص من 
نظام دكتاتوري، كما حلم بعض الشباب يف انتفاضة 
ترشيـن بحلم الوطن للعراق ال غري أهله، أو كما حلم 
الجد  املُشرتك بثورة العرشين من املتن الروائي ذاته.

 لقد كانت الفرشـة الرسدية فرشة مجتمعية بمعنى 
تغطيـة لجميـع فئـات الشـعب يف مدنيـة الحـرية، 
كاشـفة عن الزيف العالقات التي تتصل بها سـلطة 
واتباعهم مـع الناس املبنية عـىل املصالح والنفعية، 
وحقيقيـة وجوهر الروابـط االجتماعية بـني الثوار 
املنتفضـني ومتانـة تلـك العالقـات االنسـانية، كما 
كان للحـب والعاطفة جانب كبري مـن الرسد وكذلك 
للكتـاب والقراءة تمامـا مثلما كان أغلـب الناس يف 
العراق يعشـقون بصدق وال يخربون أهلهم أو أقرب 
أصدقائهـم عن اسـماء حبيباتهم، ويقـرأون الكتب 
واملجـالت ويتباحثون فيما بيهنـم بالفكرة والفكرة 
الضـد، وجادين يف عملهم صادقني يف نواياهم .. لذلك 
نـرى هذا النموذج من الشـباب الصادق يف فلسـفته 
اتجاه نفسـه واملجتمع قد استشـهد وهم االصدقاء 
الخمسـة يف الروايـة ولـكل واحـد منهم لـه حكاية 
متصلـة باالربعة اآلخرين، يف بناء رسدي يتماهى من 
البنـاء الرسدي أحـدى روايات غائـب طعمة فرمان 
والتي تنتمي أيضا اىل املدرسة الواقعية، لتنتهي رواية 
”احالم املالئكة ” باستشهاد احد االبطال يف الدانمارك 
وهـو يتعالج من جـراح االنتفاضة بعـد أن اخرجته 

بعثة االمم املتحدة وحصل عىل حماية دولية، فيويص 
بطبـع مجموعة قصصية له بإسـم ”أحـالم املالئكة 
”  لنعـود من جديد اىل قـراءة الرواية عىل انها  رواية 
واقعية فيها الخيال االدبـي من خالل بعض التالعب 
الفني يف اللغة واستعارتها وتوظيف تلك اللغة الجميلة 
الهادئـة من اجـل التفكـري والتأمل يف واقـع اليوم..

فاالحـداث واقعية ولنعود لألسـئلة الفلسـفية فيها 
خلف تلك السياقات اللغوية التي تنقل مأساة شباب 
يفكرون ويحلمون ويحاولون العيش بعز وكرامة يف 
وطـن من أغنى االوطـان ويف وطن من أبهى االوطان 
إال وهـو العراق.. لكن لألنظمة دائما قول وفعل آخر، 

ولنعود السـؤال االهم ملاذا هذه حالنا ؟؟؟.  
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يعتـرب التواصل الجيد بـني الزوجني، 
من أهـم مقومـات نجـاح الـزواج، 
فكيف يستمر طرفني يف عالقة، بينما 
ال يستطيعان التفاهم وتبادل األفكار 

واملشاعر بأسلوب صحي؟
وقـد تبـوء محـاوالت التواصـل مع 
زوجك بالفشـل، بينما يتوقف نجاح 
التواصـل بينكما عـىل بعض األدوات 
البسـيطة التـي مـن شـأنها تنظيم 
عمليـة التواصـل، وتوفـري الظروف 
تضمـن  التـي  املثاليـة  واألسـاليب 

تواصل صحي ناجح.
تابعـي القـراءة وتعـريف إىل 3 أدوات 
يمكـن أن تسـاعدك عـىل التواصـل 

الصحي الناجح مع زوجك.
1. أداة الوقت املناسب

فتـح باب النقـاش مـع زوجك وهو 
يشـعر باإلرهـاق فـور عودتـه مـن 
العمـل، أو يشـعر باإلحبـاط نتيجة 
مشـكلة مـا، أو يشـعر بالجـوع أو 
النعاس، هـو بمثابة اختيـار الوقت 

املثايل لنشوب معركة زوجية.

لذا فاختيار الوقت املناسب للتواصل 
مع زوجك هو مفتاح التواصل الناجح 
اختـاري وقتـاً يشـعر فيـه زوجـك 

بالراحة واالسرتخاء، ويتمتع بصحة 
ومزاج جيد، ثم ابدئي بالتواصل معه 
بلطف، سوف تجدينه يتمتع باللطف 

والصرب يف هذه األوقات.
2. أداة إيقاف الجدال

يف بعض األحيان يكـون من الحكمة 

عـدم الرد، ألن الحديـث يكون عبارة 
عن كالم مرسـل يجـذب الطرفني إىل 
الجدال وحسـب، والجدال قد يتطور 

إىل مشكلة كبرية يصعب حلها.
لـذا إذا وجـدِت أن زوجك يدفعِك نحو 
الجدال، فال تترسعي يف الرد، واطلبي 
منه عدم الدخـول يف جدال، والرتكيز 
عىل جوهر املشكلة، واسأليه إذا كان 
بحاجـة إىل هدنـة للتوقـف وإعـادة 
ترتيـب أفـكاره، ثـم العـودة لنقاش 

صحي وناضج.
3. أداة التوقف

التوقـف عـن التواصـل أداة ومهارة 
مهمة يجب استخدامها عند الشعور 

بأن املحادثة تخرج عن السيطرة.
و عندما تشـعرين بـأن النقاش مع 
زوجـك بـدأ يخـرج عـن السـيطرة، 
اطلبي منه التوقف فوراً، وأخذ هدنة 
الستعادة الهدوء وترتيب األفكار، ثم 
حاويل التفكري بتـوازن ونضج، ومن 
ثم يمكنكما استئناف املحادثة بهدوء 

وحكمة.

ترغب العديد من النسـاء يف تقشري الشفاه 
لديها لتنعيمها وترطيبها وكذلك للتخلص 
من الجلد امليت أو اللون األسود عىل الشفاه 
وحولهـا أيضا فمـا رأيك بمقـرش طبيعي 
يمكنه فعل كل ذلك ؟ يقرش الشفاه وأيضا 
يكسبها نعومة وترطيب طبيعي ؟ املقرش 
اليـوم هو من العسـل حيث يعترب العسـل 
مرطـب طبيعي للبرشة كما أنه يسـاعد يف 
إزالة الجلد امليت اصنعي اآلن مقرش الشفاة 
بنفسك كي يكون جاهزا لالستعمال وقتما 
تشـائني استخدميه لتقشري شفتيكي مرة 
أو اثنـان أسـبوعيا وليـس أكثـر مـن ذلك 
حيث أن الشـفاة تتكون مـن الجلد الرقيق 

الحساس .
تقشري الشفاه

أوال : تقشري الشفاه بمقرش العسل :
املكونات األساسية

ملعقة عسل ( 15 جم )
ملعقـة زيـت زيتـون ( 5 مـل) ويمكنـك 

استبدالة بأى نوع من الزيوت الطبيعية
ملعقة سكر ( الكاسرتد أو الناعم البني )

مكونات اختيارية
ملعقة زبدة الشـيا أو زيت جوز الهند أو 5 

مل
1/8 ملعقة فانيليا

نقطتني من أى نوع من الزيوت األساسية 
.

الخطوات
ضعـي ملعقة مـن العسـل باملايكروويف 
لتسخينها ملدة 20 ثانية حتى يصبح سائال 

وسهل االستخدام .
اخلطيه مع السكر .

قلبيهم مع ملعقة من الزيت سواء الزيتون 
أو اى نوع آخـر تفضليه مثل الجاجوبا أو 
اللـوز للمسـاعدة عـىل تقشـري وترطيب 

الشفتني وجعلهما أكثر نعومة و نضارة.
قلبـي الخليط مع ملعقتني من السـكر أو 
10 مل ليعمل عىل إزالة الجلد امليت ويفضل 

استعمال السكر البني النه أنعم من السكر 
األبيض .

إذا كانـت شـفتيك حساسـة أو تعاني من 
بعـض التقرحـات بهـا اسـتعميل سـكر 
الكاسرتد ألن حبيباته صغرية جدا ورقيقة 

.
تكـون طبقـة الجلـد امليتة عىل الشـفتني 
رقيقة جدا لذا ال تبالغي يف تقشريها وهذه 
الطريقـة تضمن لـك التقشـري والرتطيب 

أيضا .
إذا ذابت كمية السـكر تماما ضعي القليل 
بعد حتى تحصيل عـىل خليط محبب قليال 

.
 بلـيل أصبعـك النظيـف أو قطعـة قطـن 
بالخليط وافركي به الشـفاة برفق ملدة 10 
ثوان قد تذوب بعض حبيبات السكر بينما 

تبقي البعض عىل الشفتني .
حتـى  لدقيقتـني  الشـفاة  عـىل  اتركيـه 
تستفيدي من الخليط كمرطب بعد تقشري 

الطبقة السـطحية كما يعمـل عىل تهدئة 
الشقوق والتقرحات .

اشـطفي شـفتيك باملاء الفاتر واستمتعى 
بشفاة منتعشة وناعمة ومتجددة .

للحصول عىل مزيد من الرتطيب اسـتعميل 
بلسم الشفاة بعد غسل الخليط السابق .

احتفظـي بالكمية املتبقية يف عبوة بلسـم 
الشفاة القديمة .

يبقـي الخليـط صالحـا لالسـتعمال بعد 
حفظـه بالثالجـة قبل أن يتلـف أو يتعفن 
ملدة أسـبوع أو اثنني حسـب نـوع الزيوت 

املستخدمة وكونها طازجة أم ال .
اذا تجمد العسـل أو تحول لبلورات يمكنك 
وضـغ طـرف الوعاء تحـت صنبـور املاء 

الساخن حتى يذوب .
يعمـل العسـل كمـادة حافظـة طبيعيـة 
لكـن تقل خواصه عندمـا يخفف بالزيوت 
األخرى لذا ال تتوقعي أن تظل هذه الوصفة 

صالحة ملدة طويلة .
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أن تنـاول جلـود الدواجـن حتى إن 
كانـت مسـلوقة، يتسـبب ىف زيادة 
حادة بنسـب الدهـون، وبـدالً من 

أن تكون قطعـة الربوتني الصغرية 
مفيدة ومهمة للجسم يومًيا، تصبح 
محملـة بكم هائـل من السـعرات 

العاليـة التـى تصيبـه بالرضر عىل 
املدى البعيد.

وعـن أرضار تناول جلـود الدواجن 
إن أبرزهـا زيادة الوزن دون شـك، 
السـمنة  إىل  تدريجًيـا  يـؤدى  مـا 
وغريهـا  واملوضعيـة،  املفرطـة 
الكثـري مـن األرضار كعرس الهضم 
زيـادة  وضعـف عواملـه، وكذلـك 
نسـب الكولسـرتول ىف الدم بشكل 
هائل ورسيع، وضعـف القدرة عىل 
االمتصـاص باألمعاء وزيادة حرقة 
والجلـود  واضـح،  بشـكل  املعـدة 
الخاصـة بالدجـاج املهرمـن أشـد 
خطـورة ألنهـا قـد تسـبب ظهور 
ملـن  البـرشة  البثـور عـىل  بعـض 

يتناولها بكميات كبرية.

املقادير:

ملح

بهار

قرنييط مقطع

ماء مغيل

2 حبة بيض

زيت غزير للقيل

ثوم بودر

بابريكا

4 اكواب لبن حليب

3 مالعق صغرية فلفل اسود

طريقة التحضري:

1. اخلطي 2 كوب وثلث من اللبن  

مع 2 ملعقة كبـرية بودرة الثوم 

وملعقتـان  البابريـكا  وملعقـة 

صغريتـان ونصـف مـن الفلفل 

األسود وبهارات يف وعاء.

2. قومـي بخلـط البيـض مـع 

املاء وامللـح وكمية اللبن املتبقية 

وباقـي كمية الفلفل األسـود يف 

وعاء آخر.

3. قومي بغمس قطع القرنبيط 

يف خليـط البيـض ثـم يف خليـط 

اللبن.

يف  الزيـت  بتسـخني  ابدائـي   .4

مقـالة واسـعة عـىل نـار عالية 

حتـى  القرنبيـط  قطـع  واقـيل 

تتحمر وتتقرمش ملدة 10 دقائق 

من كل الجهات.

5. قومـي بوضـع القرنبيـط يف 

طبـق عىل ورق املطبـخ وقدميه 

الصلصـة  جانـب  إىل  سـاخناً 

املفضلة لديك حسب الرغبة.
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تعاني الكثري من السيدات الحوامل من مشكلة 
التعرق الزائد وذلك بسـبب ارتفاع درجة حرارة 
الجسـم الداخليـة قليالً؛ بسـبب مجموعة من 
العوامل، مثل التغريات الهرمونية وزيادة الوزن 

وزيادة حجم الدم.
 وهنـاك الكثري من الطرق التـي يمكنك القيام 
بهـا للتخفيـف من التعـرق الزائد خـالل فرتة 

الحمل وهي كالتايل.
1. تناول املزيد من املاء

تنـاول الحامـل للسـوائل الباردة يسـاعد عىل 
و  التعـرق  وإيقـاف  داخليـاً،  الجسـم  تربيـد 
الجفاف، ويمكن للحامـل تناول األطعمة التي 
تحافظ عىل الربودة وتقلل من حرارة الجسـم؛ 
ألنه من السهل اإلصابة بالجفاف أثناء الحمل؛ 
ألن الجسـم يحتاج إىل سـوائل أكثر من املعتاد 
للحفاظ عىل نمـو الجنني وزيادة إمدادات الدم 
لذا، مـن املهم التأكـد من أن الحامل تسـتهلك 
كميـة كافية من املاء أثناء الحمل، سـواء كنت 

تتعرقني بكثرة أم ال.
2. تجنب بعض األطعمة واملرشوبات

هنـاك أنواع معينـة من األطعمـة واملرشوبات 
التـي يمكـن أن تشـجع عـىل التعـرق وتجعل 

الحامل تشعر بالدفء ومنها:
األطعمة املالحة.
األطعمة الحارة.

األطعمة املصنعة.
األطعمـة التـي تحتوي عـىل نسـبة عالية من 

السكر.
املرشوبات التي تحتوي عىل الكافيني.

األطعمة الغنية بالربوتني.
3. ارتداء األقمشة الخفيفة

يفضـل ارتداء مالبس ذات ألوان فاتحة وتجنب 
ارتـداء طبقات كثرية من املالبـس، والتأكد من 
أن خامـة املالبس تسـمح بالتهوية وال تحبس 

الحرارة.
4. استخدام مضاد التعرق

يعد استخدام مضادات التعرق ومزيالت العرق 
آمنة أثناء الحمل، لكنـه ينصح بقراءة امللصق 
لالبتعاد عن املكونات مثل األلومنيوم والبارابني 
والعطـور االصطناعية، والتـي ال تعترب مفيدة 

لصحة أي شخص.
تحتوي مضادات التعرق عىل مكونات نشـطة 
تمنـع الغـدد مـن إفـراز العـرق؛ لذلـك يوىص 
باسـتخدامها ليالً حتى تمتصهـا الغدد وتمنع 

التعرق يف اليوم التايل.
5. االستحمام باملاء البارد

يعد االسـتحمام باملـاء البـارد طريقة رسيعة 
للتهدئـة والتوقف عـن التعرق ؛ ألنـه يجب أن 
ال تكون الحمامات سـاخنة جـداً أثناء الحمل 
يمكنك أيضـاً بماء بارد أو فاتـر للحصول عىل 

نفس التأثري.
6. التحكم يف زيادة الوزن

ستكتسبني وزناً أثناء الحمل وهذا جزء طبيعي 
من نمو الجنني داخل الرحم لكن من املمكن أن 
تكتسـبي وزناً أكثر من الـالزم عند القرب من 
موعد الوالدة وكلما زاد وزنك، كنت أكثر عرضة 

للتعرق.
لذلك من املهم للمرأة الحامل االلتزام بإرشادات 
الطبيـب لزيـادة الـوزن، ليس فقـط من أجل 
صحتها ولكن لتجنب االنزعاج املرتبط بالتعرق 

املفرط.
7. الجلوس يف أماكن مكيفة

سيسـاعد جلوس الحامـل يف أماكن بها مكيف 
يف منع ارتفاع درجة الحرارة والهبات الساخنة 
يعد اسـتخدام املروحة أيضاً بديالً أكثر فعالية 

من حيث التكلفة.

باإلضافـة إىل ذلك، إذا كنـت ترغبني يف الخروج 
من املنزل، ابتعدي عن أشـعة الشمس املبارشة 
وفكـري يف قضـاء الوقـت يف مكان بـه مكيف 
هواء أثناء النهار وخاصة خالل فصل الصيف؛ 

ليبقى جسمك بارداً ويقل التعرق.
أيضـاً إذا كنِت تشـعرين بالحـرارة الزائدة عند 
الخـروج خـالل فرتة الحمـل، فقـد ترغبني يف 
رشاء مروحة يدوية غالباً ما تأخذ هذه املراوح 

الصغرية بطاريات أو يمكن شـحنها من خالل 
هاتفـك أو مقبس الكهربـاء قومي بوضعها يف 
حقيبتـك وأخرجيها عندما تبدئني يف الشـعور 

بالدفء أو عند بدء التعرق.
8. كمادات للجسم:

يجب عىل النساء الحوامل عمل كمادات لتربيد 
الجسم يف أماكن األوردة، مثل الرسغني والرقبة 

والصدر؛ لخفض درجة حرارة الدم يف األوردة.

فاقـت يف بعض املدن درجت الحـرارة الـ50 درجة مئوية، وذلك مع 
حلول فصـل الصيف وارتفعـت درجات الحـرارة يف مناطق عدة يف 

العالم واملنطقة العربية.
وتشكل هذه الحرارة املرتفعة خطرا عىل البرش، خاصة أولئك الذين 
ينتمـون إىل الفئات األكثـر ضعفا مثل األطفال وكبار السـن، لذلك 
إليك أهم النصائح لكي يبقى اإلنسـان منتعشـا وال يعرض نفسـه 

للخطر يف ظل هذه األجواء، ومنها:
ابق رطبـا: قد يبدو هذا األمر بديهيا، لكـن رشب كميات كبرية من 
املياه أمـر يجري تجاهله غالبا والبقاء رطبـا يتطلب العمل داخليا 
وخارجيـا، ويتـم األمر داخليا عـرب رشب كميات ميـاه ترتاوح بني 
-1.5 2 لرت يوميا، وخارجيا يمكن تأمني ذلك عرب االستحمام بمياه 

باردة.
غلق النوافذ: ربما يبدو األمر غري منطقي، لكن إبقاء النوافذ مغلقة 
وإنزال الستائر أثناء ذروة الحرارة، سيقي الغرفة أكثر برودة وعندما 

يكون الجو يف الخارج أكثر برودة يمكنك فتح النوافذ للتهوية.
البيجامـة يف الثالجـة: خـالل اليـوم، يمكنك أن تضـع  البيجامة يف 
الثالجـة أثنـاء النهار، ثم أخرجهـا من هناك قبل الخلـود إىل النوم، 
فهذا األمر يسـاعدك عىل النوم بشكل أفضل ويفضل ارتداء املالبس 

الفضفاضة خالل النهار، وقبعة ونظارة شمسية .
شـّغل املروحة: يمكن أن تسـاعد املراوح جسم اإلنسان عىل تنظيم 
حرارتـه الداخلية، ويف اإلمكان تعزيز قـدرة هذه املراوح عن طريق 
وضع وعاء من مكعبات الثلج أمام هذه اآلالت، إذ إن ذلك سـيجعل 

الهواء املنترش أكثر برودة.
إرم اللحـاف: املالءات القطنية الرقيقة سـتمتص العرق، وهي أكثر 
راحـة من غطـاء اللحاف وهـذا األمر سيسـاعد يف خفـض درجة 

حرارتك أثناء الليل، لكن اعتماد اللحاف ال يحقق ذلك.
الطابق السـفيل: إذا كان منزلك مكونا من أكثر من طابق، سيكون 
من املناسـب الخلود إىل النوم يف الطابق السفيل، وإنفاق وقت أطول 

يف أكثر أجزاء املنزل برودة.
خطـط أوال: إذا كنـت تخطط لقضـاء بعض الوقت خـارج املنزل، 
فعليـك التخطيـط قبل ذلـك، مثل توفـري كميات مناسـبة من املاء 

والغذاء وأي أدوية الزمة.

يقبل الكثري من األشـخاص عىل تناول 
الخبز األبيض بشكل كبري، و لكن الخبز 
األبيـض لـه سـمعة سـيئة، خاصة يف 
عالم الصحة، ولكن هل هذه الشطرية 
اليومية أو قطعة الخبز املحمص سيئة 

للغاية بالنسبة لإلنسان؟
و قال أطباء التغذيـة: ”إنه رغم فوائد 
الخبز األبيض الصحية العديدة؛ فإنه ال 
ينصـح باإلفراط يف تناوله ألنه يسـبب 
زيـادة الوزن، ويف الوقت نفسـه يمكن 
أن تحدث تأثريات عديدة يف الجسم عند 
التوقف عن تناوله، والتي يسـتعرضها 

هذا التقرير“.
تحسن الحالة النفسية

إليسـيا  التغذيـة  اختصاصيـة  قالـت 
كارتليدج: ”من خالل التخيل عن الخبز 
األبيـض، قد تالحـظ تغـريا إيجابيا يف 

املزاج العام“.
تقليل الوزن

إذا كنت تهـدف إىل إنقاص الوزن، فإن 
اسـتبدال الخبز األبيـض ببدائل مليئة 
بالعنـارص الغذائيـة يمكن أن يسـاعد 

عىل الوصول لهدفك.
وعـن هـذه امليـزة تقـول اختصاصية 
التغذية جينـان بنا: ”التخيل عن الخبز 
األبيـض قد يسـاعدك إذا كنـت تحاول 
إنقـاص الوزن، ألنه مـن املهم الرتكيز 
عـىل األطعمة التي تحتوي عىل نسـبة 

عاليـة مـن األليـاف لفقـدان الـوزن 
ومساعدتك عىل الشعور بالرضا“.

تحسن سكر الدم
يتـم هضـم الخبـز األبيـض برسعـة 
ويمكـن أن يسـبب ارتفاعـا رسيعا يف 
نسـبة السـكر يف الـدم يتبعهـا تحطم 
رسيع، وتـرشح أخصائية التغذية ليزا 
أندروز: ”يتيح التخيل عن الخبز األبيض 
مساحة للخبز الذي يحتوي عىل نسبة 
عالية من األلياف مع انخفاض مؤرش 

نسبة السكر يف الدم“.
ويشمل ذلك الجاودار أو القمح الكامل 
أو غـريه من أنواع الخبـز املصنوع من 
الحبـوب الكاملـة التـي توفر الشـبع 
والتحكـم األفضل يف نسـبة السـكر يف 

الدم.
تنـاول مجموعـة متنوعـة  ويسـاعد 
غنيـة بالعنارص الغذائية واأللياف بدال 
من الخبـز األبيض عىل خفض نسـبة 
السكر يف الدم بطريقتني، أوال نظرا ألن 
األلياف غـري قابلة للهضم، فإنها تقلل 
مـن صـايف الكربوهيـدرات يف الطعام 
حتى ال يتأثر سكر الدم بالقدر نفسه.

الغنيـة  األطعمـة  تسـاعد  وثانيـا، 
باأللياف عىل ارتفاع نسـبة السـكر يف 
الـدم وانخفاضـه بشـكل أبطـأ حيث 
تؤدي معالجة األلياف إىل إبطاء عملية 

الهضم.

الشعور بالطاقة
نظرًا ألن الخبز األبيض يتحلل برسعة، 
فإنه يمنح الشخص دفعة من الطاقة 
بعد وقـت قصري مـن تناولـه، وتقول 
أخصائيـة التغذية كريسـتينا البوني: 
”قد يكون هذا أمـرا جيدا قبل الذهاب 
للجري أو ممارسة الرياضة، ألنك تريد 
هـذه القوة لتزويـدك بالطاقـة وألنها 
تحتـوي عـىل نسـبة منخفضـة مـن 
األلياف، فلن تسـبب اضطراب الجهاز 

الهضمي أثناء التمرين“.
تحسن نسبة الكوليسرتول

إذا كنـت تحـاول االبتعاد عـن الدهون 
الكوليسـرتول  مسـتويات  لخفـض 
والدهـون الثالثيـة ولكـن دون نجاح، 
فينصـح بمحاولـة التخيل عـن الخبز 

األبيض.
الدهـون  تخزيـن  يمكـن  وبينمـا 
الزائـدة يف النظام الغذائي عىل هيئة 
كوليسـرتول وثالثـي الجليرسيد يف 
الجسـم، يمكن أيضا تخزين السكر 
الزائـد مـن الكربوهيـدرات املكررة 

مثل الخبز األبيض.
املجلـة  يف  مراجعـة  ووجـدت 

أن  الرسيريـة  للتغذيـة  األمريكيـة 
استبدال األطعمة املكررة باألطعمة 
الكاملة الحبـوب يمكن أن يخفض 
 2٪ بنسـبة  الـكيل  الكوليسـرتول 
الدهنـي  الربوتـني  وكوليسـرتول 

منخفض الكثافة بنسبة 5٪.
ورغم أن هذا قد يبدو تحسنا طفيفا، 
فإن خفض مسـتوى الكوليسرتول 
الضار بنقطة واحدة فقط يمكن أن 
يقلل من خطر اإلصابة بنوبة قلبية 
أو سـكتة دماغية بنسـبة تصل إىل 
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يعترب كشف املصري من ابرز 
اهتمامـات عـدد كبـري من 
االشخـاص حيـث يرغبون 
يف معرفـة ما قد تخبئه لهم 
احداث.  املقبلة مـن  االيـام 
إىل  اللجـوء  يمكـن  ولهـذا 
طرق مختلفة منها حساب 
امليالد واحرف االسم  تاريخ 
الـوالدة  وسنـة  والعائلـة 
وغـري ذلـك. ويمكـن ايضاً 
االعتمـاد عىل طـرق اخرى 
امليالد  تاريخ  منها حسـاب 
ومعرفـة الحجـر املناسـب 
لـه والـذي يرتبـط باملصري 

وصفات الشخصية.
يمكن معرفة خفايا املصري 
من خـالل طريقة حسابية 
لتاريخ امليالد. وتقيض هذه 
الطريقة بحساب ارقام هذا 
التاريـخ ثم معرفـة الحجر 
خـالل  مـن  لـه  املناسـب 
التي يتـم الحصول  االجابة 

عليها.
فـإذا كـان تاريـخ الـوالدة 
مثـًال هـو 2 اكتوبـر 1970 
يمكـن حسابـه بهذه  مثالً 
الطريقـة +2 10 + 1970= 
1982 ثـم +1 9 + 8 + 2 = 
20 ويمكن جمع +2 0= 2.

الحصـول عىل  يتم  وهكـذا 
نتيجـة ال تزيد عن 9. وبناء 
عليها يمكن كشـف املصري 
الشخصية  وصفات  وطباع 
الحجـر  رقـم  خـالل  مـن 

املناسب لها.
 3 الزمـرد.   2 كوارتـز.   1
الفـريوز.   4 التورمالـني. 
 7 التوبـاز.   6 اللؤلـؤ.   5
 9 املـاس.   8 الكريستـال. 

الياقوت.  
نتائج االختبار

يمكـن الحصول عىل نتيجة 
ترتاوح بني 1 و9 وتكشـف 
املصـري مـن خـالل الحجر 

الذي يحمل الرقم نفسه.
1. الكوارتز

التمتع  النتيجـة  تعني هذه 
العطاء  بقدرة كبـرية عـىل 
والتضحيـة لكـن ايضاً عىل 
كسـب ثقة اآلخريـن. وهذا 
الحصول عىل تعاون  يجعل 

النجـاح  وتحقيـق  هـؤالء 
يف الحـارض كمـا يف االيـام 
الالحقة امراً ممكناً جداً ويف 

مختلف مجاالت الحياة.
2 .الزمرد

التـي  املصـري  ارسار  مـن 
يكشفها الحصول عىل الرقم 
2 احتمـال الوقـوع ضحية 
الحتيال بعض االشخاص يف 
املقبلة. ولهذا يجب  املرحلة 
توخـي الحذر وسـد املنافذ 
التي قـد يتسلل هـؤالء من 
خاللها مع رضورة اكتشاف 
نقاط الضعف يف الشخصية 

والتخلص منها.
3 .التورمالني

يتمتع كل مـن يحصل عىل 
بشـخصية  النتيجـة  هـذه 
هادئـة وعقالنيـة وهـو ما 
قد يضمـن تحقيقه معظم 
االهداف التـي يسعى اليها. 
كمـا انه قد يعيـش مرحلة 
مـن االستقرار بعـد الكثري 
مـن الخضات التـي سببت 
مشـاريعه  بعـض  توقـف 

الخاصة واملهنية.
4 .الفريوز

ليـس غريبـاً ان يقـع مـن 
يف   4 الرقـم  عـىل  يحصـل 
املرحلـة  يف  املـآزق  بعـض 
املقبلـة. والسبـب انه يقوم 
الخطـوات  مـن  بالكثـري 
ويأخـذ العديد من القرارات 
مـن دون تخطيط او تفكري 
مسبق. ولهذا من املمكن ان 

يواجه ايضـاً بعض املواقف 
واصـل  حـال  يف  املحرجـة 

الترصف عىل هذا النحو.
5 .اللؤلؤ

يكشـف هذا الحجـر الكثري 
من خفايـا وارسار املصري. 
الحساسيـة  يعنـي  فهـو 
الزائدة وامليل اىل االستسالم 
الصعبـة.  املواقـف  امـام 
كما يـدل عىل عـدم القدرة 
عـىل الوقـوف يف مواجهـة 
الشـخصية  التحديـات 
واملهنية. ولهـذا من املمكن 
ان يعيـش مـن يحصل عىل 
مقبلـة  مرحلـة   5 الرقـم 
صعبة. لكن يمكنه تخطيها 

باستخدام ذكائه.
6 . التوباز

يتمتع كل مـن يحصل عىل 
هذا الرقم بشخصية مميزة 
تجذب الكثري من االشخاص 
اآلخرين. ولهـذا من املمكن 
ان يؤثـر يف قـرارات هـؤالء 
وان  وآرائهـم  ومواقفهـم 
يدفعهـم اىل القيـام بكل ما 
يخـدم مصلحتـه الخاصة. 
فهو يتمتع بالحنكة والذكاء 

اللذين يتيحان له ذلك.
7 .الكريستال

من دالالت حجر الكريستال 
قويـة  بشـخصية  التمتـع 
وقياديـة. ولهـذا ال يمكـن 
مصـري مـن يحصـل عـىل 
الرقم 7 اال ان يكون مرتبطاً 
باالنجازات والنجاح والربوز 

والتميز. كذلك فإنه يحظى 
بتأييد الكثري من االشخاص 
املحيطـني بـه يف الكثري من 
املواقـف، ليـس ألنـه دائماً 
عىل حـق بل بسبـب قدرته 
عىل االقناع. وهذا ما يضمن 
له غالباً تحقيـق اهدافه يف 

مختلف االتجاهات.
8 . املاس

اذا تـم بعد حسـاب تاريخ 
عـىل  الحصـول  الـوالدة 
بحجـر  املرتبـط   8 الرقـم 
املاس الثمني، فهذا يكشف 
امليـل اىل الوحـدة والكآبـة 
ورؤية املشـاهد من منظار 
سلبـي. وهـذا يعنـي عدم 
الثقـة بالـذات ويشـري إىل 
بناء  امتـالك موهبـة  عدم 
كمـا  املفيـدة.  العالقـات 
يرتبـط غالبـاً باالستسالم 
امام العقبات وعدم القدرة 
عىل تخطيها. وهو ما يجب 

االنتباه اليه جيداً.
9 . الياقوت

مـن ارسار املصـري والحظ 
التي يكشفها الحصول عىل 
الرقـم املناسب لهذا الحجر 
باالستقاللية  التمتـع  هـو 
التي تضمن اخـذ القرارات 
مـن دون التأثـر باملواقـف 
والظروف املحيطة او بآراء 
اآلخريـن. ولهذا من املمكن 
التقـدم يف  تحقيـق  دائمـاً 
معظـم مجـاالت الحياة يف 

املرحلة املقبلة.

يـرضب للكّيس الفطـن ، والذكي املاهر ، 
يستطيـع بفطنته ومهارتـه أن يفلت من 
رش يحيـق بـه أو رض يوشـك أن يصيبه . 
أصلـه:  أن أحد اللصـوص سطا عىل بيت 
نيـاّر ( وهو الشـخص الـذي يعمل بالنري 
والنري هو تهيئة خيوط النسيج وإعدادها 
ولفهـا عىل النبوبة ).. فشـعر به صاحب 
البيـت فانتـىض قامـة ماضية ثـم هجم 
عليـه ، فلمـا رآه اللص علم أنـه مأخوذ ، 
فقال لـه : (( رويدك يارجل .. فأنا لم آت ِ 
ألرسقك كما تظن وإنما جئت إليك مرشدا 
وناصحا )) . فقـال له صاحب البيت : (( 
وكيـف تريد أن ترشدنـي وتنصحني ؟ )) 
فقـال اللـص : (( أنت تغـزل الخيوط من 
القطـن فتكـون ضعيفـة وركيكـة لذلك 
يكـون النسيـج ضعيفـا ركيكـا كذلك .. 
فلمـاذا ال تتعلـم كيف تشـّمع الخخيوط 
فتصبـح متينة قويـة ؟ )) . فخدع الرجل 
بكـالم اللـص وسألـه : (( وكيـف أشّمع 
الخيـوط ؟ )) فقـال اللـص : (( سأعلمك 
ذلـك يف التـو واللحظة )) . ثـم أخرج من 

جيبـه قطعـة مـن الشـمع وأخـذ خيطا 
طويـال وأعطى طرفه للرجل وقال له : (( 
إمسك طرف الخيط جيـدا وال تتحرك من 
مكانـك .. وانظر كيف سأشّمع الخيط )) 
.. ثم بـدأ اللص يمرر الشـمع عىل الخيط 
ويبتعد عن مكان الرجل شيئا فشيئا حتى 
أصبح خارج املنزل ، فربط الطرف الثاني 
مـن الخيط يف بـاب البيت املجـاور ، وفر 
هاربـا . وانتظر الرجل عـودة اللص حتى 
نفد صـربه ، وملا طال عليه اإلنتظار خرج 
يبحث عنـه ، فلم يعثر له عـىل أثر . فعاد 
إىل بيته خائبـا ، فسألته زوجته : (( مالك 
؟ .. وأيـن كنت ؟ )) فقال : (( كنت انتظر 
هـذا الرجل .. فقد ذهب ليشـمع الخيط ، 
ولم يعـد حتـى اآلن ! )) . فضحكت املرأة 
مـن قوله وقالت لـه : (( ياخايب .. هذا ( 
شّمـع الخيـط ) .. ووصل بيتهـم )) . ثم 
ذاع ذلـك الحديث بني الناس فضحكوا من 
قول الرجل وسخروا مـن غفلته وغبائه ، 
وعجبوا من فطنـة اللص وحسن تخلّصه 

.. وذهب ذلك القول مثال.

11 مرفأ
www.alzawraapaper.com

NNN@›rfl@Úó”

@NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

acebook

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

È€@kéb‰æa@ãv®aÎ@Ü˝Óæa@ÑÌäbm@’Ìã†@Â«@⁄7ófl@—ìÿÌ@äbjnÇa

_·ÄÄÄÄ‹»m@›ÄÄÄÄÄÁ

غزل عراقي
خلص هذا العمر هـم وعـــــذاب واه
اسد باب الحــزن ياكــــــــثر بيباني 
مل مني الصـرب بس انـي مامــــليت       
أكابر وأبتسم لوشفت خــــــــــالني

أظـم الدمـع بجفونـي وتفيـض الروح     
وأتاني الفرح يطفيـيل بركـــــــاني 

صــــورة و حــــدث

«معركـة  وقـوع   -  451
السهـول القطلونية» بني 
القـوات الرومانية بقيادة 
فالفيوس أيتيوس والهون 

بقيادة أتيال.
1214 - تأسيـس جامعة 
اململكـة  يف  أوكسفـورد 

املتحدة.
حسـن  وصـول   -  1544
الديـن  خـري  بـن  باشـا 
بربـروس إىل الجزائر واليا 

عليها.
قيـرص  اغتيـال   -  1605
الثانـي  فيـودور  روسيـا 
بعـد ثالثة أشهـر فحسب 
منصـب  يف  قضاهـا 

القيرص.
السلطـات   -  1800
الفرنسيـة تغلـق الجامع 
اغتيال  األزهر وذلك عقب 
الجنـرال كليـرب عـىل يـد 
سليمـان الحلبـي، وظـل 

املسجد مغلًقا حتى خروج 
الفرنسيني من مرص.

1837 - امللكـة فيكتوريا 
اململكـة  حكـم  تتـوىل 

املتحدة.
1877 - ألكسندر غراهام 
شبكـة  أول  ينجـز  بيـل 
هاتفية يف العالم يف مدينة 

هاميلتون بكندا.
1930 - وزيـر خارجيـة 
العراق نوري السعيد يوقع 
السيـايس  املنـدوب  مـع 
الربيطاني معاهدة تحالف 

مدتها 25 سنة.
انتهـاء معركـة   -  1944
بحر الفلبني بنرص ساحق 
وذلك  األمريكية  للبحريـة 

يف الحرب العاملية الثانية.
برلـني  اختيـار   -  1991
عاصمـة ألملانيـا املوحدة 
وذلك بعد تصويت برملاني 
موافقـة  نتيجتـه  كانـت 

336 مقابـل 321 صـوت 
معارض.

برفيـز  انتخـاب   -  2001
مرشف رئيًسا لباكستان.

2003 - تأسيس مؤسسة 
ويكيميديا.

املحكمـة   -  2012
الكويـت  يف  الدستوريـة 
تبطـل انتخابـات مجلس 
األمـة، وتلغـي قـرار حل 
مجلس 2009 الذي حل يف 
ديسمرب املـايض وتعيد له 

سلطاته.
ويكيليكـس   -  2015
تنـرش 60 ألـف برقية من 
الدبلوماسيـة  الربقيـات 

السعودية.
الثوري  الحـرس   - 2019
اإليرانـي ُيسقـط طائـرة 
عسكريـة  استطـالع 
أمريكية مسرية يف منطقة 

مضيق هرمز.
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أبـــــــراج

قـد يقرتح الحبيب عليك اليـوم القيام برحلة 
ما. قـد تكون هـذه الرحلة إىل مكـان ما كنت 
تتمنى رؤيته. قـد ال تحبذ هذه الفكرة عىل الرغم 

من إلحاح الحبيب الشديد. 
ال ترفـض هذا العـرض فمن املتوقـع أن تستمتع 

بهذه الرحلة.

إذا كنـت تفكر خالل األيـام املاضية يف كتابة 
رواية أو قصة قصرية أو يف رسم بعض اللوحات 
بألـوان الزيـت، فابدأ اليوم. ليس لديـك أي أعذار. 
لديـك العديد من املواهب، فلم ال تستغلها اليوم؟ من 

املمتع اليوم أن تجمع بني الكتابة والرسم.

زيارتـك ألحـد املتاحـف اليـوم أو ملعرض 
مـن املعـارض الفنية قـد تحرك مشـاعرك 
وعواطفك. ستخطف أنظـارك األشياء الجميلة 
التـي تراها يف هذا املعرض أو املتحف، وربما تفكر 
يف محاكـاة بعض األعمال الفنيـة أو تصميم عمل 

جديد من وحي خيالك!

هنـاك شخص مـا يحـاول أن يفـرض رأيه 
عليـك، ولكـن عـىل الرغم مـن ذلك، قـد تقبل 
وجهة نظره ألنك تقدر مشاعره وحبه لك. فكر يف 
وجهات نظر اآلخرين فربما يكونون عىل صواب. كن 
عمليا وواقعيـا حتى تستطيع التغلب عىل املشـاكل 

التي تواجهك.

أحوالـك العاطفية متوتـرة نوعا مـا اليوم فكن 
متيقظـا. أنـت تمر بفـرتة صعبة جدا خـالل هذا 
األسبـوع بالتحديد. تـزداد مطالب ورغبـات الحبيب 
وتشـعر أنك تتحمل ماال تطيق. اليوم مناسب جدا لتقيض 
بعـض الوقـت بمفـردك. اذهب للنـادي أو مـارس بعض 

التمارين الرياضية يف املنزل.

ال تقم بكل أعمالك اليوم سواء يف املنزل أو يف املكتب 
دفعة واحـدة. لديك بعض املشـاكل االجتماعية التي 
تتطلـب منـك الحرص واالهتمـام. تهتم اليـوم بحضور 
بعـض االحتفـاالت أو النـدوات وتعتـرب هـذا الحضـور من 
أولوياتـك. كل هذه األمور واملهام ستجعلك يف ضغط مستمر 

وربما تضطر لتناول بعض العقاقري املهدئة.

تشـعر أن األحمـال والضغـوط تتزايـد بشـكل 
مستمـر. كـن حريصا عـىل تنظيم وقتـك وجهدك 
فتفكـريك املستمـر يف كثـرة األعبـاء واملسؤوليات ال 
يعد حـال. اجتهد واصرب حتى تخف هذه األعباء مع مرور 
الوقـت. إذا شعرت بعدم القدرة عـىل الرتكيز، من األفضل 

أن ترتاح قليال حتى تستعيد نشاطك.

تواجه اليوم العديد من املواقف الصعبة وتناضل 
مـن أجـل الوصـول إىل هدفـك. يطلب منـك أحد 
األشخـاص اليوم أن تروي لـه قصة حياتك. كلماتك 
الرقيقة وخيالك الواسع سيجذبان اآلخرين إليك. اجعل 

كالمك مفيدا ومخترصا. خري الكالم ما قل ودل.

تشـعر أنك نشـيط ومتحمس ولديـك قدر كبري 
من الطاقة، وبالتـايل ستسطيع القيام بأي يشء 
اليـوم دون التفكري يف التعب أو اإلرهاق. ال تخف من 
التغيريات املهنيـة والعقبات التي قد تبدو كبرية، فاليوم 
أنـت تمتلـك زمام مهـام جديـدة وبإمكانـك التحكم يف 

املشكالت بسهولة.

أنـت شخص متعطش للقـراءة واملعرفـة دائما. 
ربمـا تقرأ اليوم بعض الكتب التي تلهمك بفكرة ما 
تحولهـا إىل قصة قصرية. ربما تلتقي بأحد األشخاص 
املولعـني بالفـن واملوسيقـى ويجعلـك تستعيـد رغبتـك 
الشـديدة يف العـزف عىل البيانـو. اهتم بهـذه األمور جيدا 

وسجل أفكارك.

حالتـك النفسيـة مستقـرة اليـوم فتبـدو 
متفائـال ومتحمسا خاصة يف فـرتة الصباح. 
يدعمك من حولك ولكنك تعتمد عىل نفسك بشكل 
أكرب وتثق يف قدراتك. قد يحدث اليوم أمر ما يجعلك 

تتمسك ببعض وجهات نظرك الروحانية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يمكنك البدء يف أي مرشوعات جديدة ولكن بحذر، وتذكر 
أن معظم املرشوعـات ال تسري بالضبط كما هو مخطط 
لهـا، فدائمـا ما توجد عقبـات جديدة تقابلـك يف الطريق. ال 
تشـتت نفسـك يف املرشوعات غري الهادفة، وإنمـا يجب أن تصرب 
وأن تعـد اسرتاتيجية للمرشوعـات التي تقـرر تبنيها، وستكون 

قريبا يف موقع يسمح لك باستعادة نجاحاتك السابقة.
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1- مـن مشـتقات الحليـب - 
قْهر و تسلط (ن).

2-الوغـى (م) - الـذي يرجع 
عن ذنبه (م).

3- شخصيـة يف حكايـة ألـف 
ليلـة وليلة (م) - فصل شيئني 

متصلني (م).
4- دولة إفريقيـة (م) - غني 

(م).
5- مـن فـروع الرياضيـات - 

ضمري متصل.
6- التوى اليشء - دليالن.

7- مقر محكمة العدل الدولية 
الزيتيـة،  املحاصيـل  مـن   -
استخدم غذاًء ودهناً منذ القدم 

” نصف اسمه قاتل“ (م).
8- بواسطتي (م) - متشابهان 

- صار شديد امللوحة (م).
9- زعيـم نـازي (م) - اإلسم 

القديم ليوم األحد (م).
10- يطل عىل املسجد األقىص 
املبـارك ,يبلـغ ارتفاعـه 826 
مـرتاً , و مـن أسمائـه ”قرية 

الطور.

2-1 من مؤلفاته ” دمعة و 
ابتسامة ”, تويف بنيويورك 

بداء السل.
مسلـم  عالـم   2-3-
أول  الكيمياء,هـو  يف 
حمـض  اكتشـف  مـن 
حمض  و  الهيدروكلوريـك 
 - غريهمـا  و  النرتيـك 

هضبة.
 - (م)  مختـون  غـري   -4

أشفار العني (م).
يف   - قـدر  و  منزلـة   -5

النخلة.
6- فرع -قص الصوف.

7- إله - حـىص يرمي بها 
الحاج يف منى (م) .

8- حافظ و حامي - تغالب 
يف املحاورة و الجدال.

9- نادي كرة قدم أنجليزي, 
االتحـاد  كـأس  أحـرز 
األوروبـي لألنديـة أبطـال 
 -  1963 سنـة  الكـؤوس 

متشابهان.
10-  جمهورية إسالمية.
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الحديقة  ُتسّمى  ال   -
لها  كان  ان  إال  حديقة 
لها  يكن  لم  فإن  سور 

سور فهي بستان.
ى املائدة مائدة  - ال ُتسمَّ
طعام   عليها  كان  ان  إال 
فإن لم يكن عليها طعام 

فهي ِخوان .
- ال ُتسّمى الكأس كأسا 

رشاب  فيها  كان  ان  إال 
فإن لم يكن فيها رشاب 

فهي قدح.
القاف  بفتح  القطر   -
وبكرسهـا  املطـر 
البلد  وبضمها  النحاس، 

او الدائرة.
عاطل  هو  تقول   -
خطأ  وهذا  العمل،  عن 

التي  املرأة  هي  فالعاطل 
ال ُحِيلَّ لها.. والصواب ان 

تقول هو رجل باهل .
والرجيف:  -الوجيف 
زيادة  بمعنى  كالهم 
ان  إال  القلب  رضبات 
الفرحة.  بسبب  الوجيف 
فبسبـب  الرجيف  أما 

الخوف .



يف  ناجحاً  زفاف  حفل  وهبي  هيفا  اللبنانية  الفنانة  أحيت 
اإلسكندرية تصدرت به الرتند يف أحد مواقع التواصل االجتماعي.

وتألقت هيفا بفستان أصفر من الساتان تميز بقصة عند الصدر 
هيفا  واعتمدت  براقة  كريستال  بحبات  الكتف  حماالت  مع  ازدان 

عقداً مالئماً أضفى عىل اإلطاللة أناقة وفخامة.
الظهر عبارة عن قطعة  الفستان بخرص ضيق وبقصة عند  وجاء 
قماش طويلة موصولة من الظهر حتى جانب الخرص ، أما تنورته 

فكانت واسعة وامتاز بفتحة من الجهة اليرسى.
الضخم  الحفل  من  مصورة  فيديو  مقاطع  هيفا  محبو  وتداول 
الزفاف كما عدداً  الشعر قبل إحياء حفل  وتحضرياتها مع مصفف 
من الصور، ونرشت هيفا يف صفحتها أيضاً صوراً لها من املناسبة يف 

صفحتها الرسمية بموقع للتواصل االجتماعي.
واعترب عدد من املتابعني أن العروس لم تشح بنظرها عن هيفا وذلك 
بباقة  والعروسني  الحضور  أتحفت هيفا  وقد  وبفنها،  بها  إلعجابها 

من أجمل أغنياتها.

العراقي  حاتم  الفنان  نرش 
عرب  جديدا  فيديو  مقطع 
موقع  عىل  الخاص  حسابه 

التواصل اإلجتماعي.
يف  العراقي  حاتم  وظهر 
الفيديو من برنامجه «حاتم 

ضيفه  وكان  العراقي»، 
مروان  اللبناني  الفنان 
العراقي  وألقى  خوري، 
الحزين  املوال  من  مقطعا 
النوم»،  يجيني  وما  «أنام 
املنشور  عىل  األخري  وعلق 

خوري  بمروان  مرحبا  ذاته 
وقال: «احدث لقاء مع الفنان 
االكثر من رائع الفنان مروان 
خوري وموال انام ومايجيني 
ممتعة..  مشاهدة   ... النوم 

احبكم».

مقطعا  الثنائي  قدم  كما 
بيت  من  «طالعه  أغنية  من 
املتابعون  وتداول  أبوها»، 
الفيديو  مقاطع  من  عددا 
صفحاتهم  عرب  كبري  بشكل 

الخاصة.

األخيرة
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”روس  هيئـة  رئيسـة  كشـفت 
بوتريـب نـادزور“ (الرقابة عىل 
حقـوق املستهلكـني) الروسية، 
العلمـاء  أن  عـن  بوبوفـا،  آنـا 
الـروس اكتشـفوا ألول مـرة يف 
البالد نوع BA.5 الفرعي ملتحور 

”أوميكرون“.
جاء ذلك عىل لسانها عىل هامش 
منتدى ”بطرسبورغ“ االقتصادي 

الدويل.
اكتشـفنا  ”قـد  قالـت:  حيـث 
األسبـوع املايض 4 أنـواع فرعية 
جديـدة ملتحـور ”أوميكرون“ يف 

روسيا.
الفرعيـان   BA.4 وبينهـا نوعـا 
ونوعـا BA.5 الفرعيـان وأتى 3 

أنـواع منها من خارج روسيا أما 
النـوع الفرعـي الرابع فـال يزال 

يمر بمرحلة التحليل الوبائي.
مع ذلك فـإن آنا بوبوفا، طمأنت 
الخـربات  إن  قائلـة  الجميـع 
املرتاكمـة واملعرفة تسمح بفهم 
كيفيـة التعامـل معهـا واتخـاذ 

إجراءات احرتازية ضدها.
يذكـر أن اختصـايص الوبائيات 
بوزدنياكوف،  أندريـه  الـرويس، 
كـان قـد أعلـن يف وقـت سابـق 
 BA.4 ”أومكـرون“  أن متحـور 
يعـد مـن أكثـر الطفـرات قدرة 
عـىل التفيش، ألنـه ينترش أرسع 
مقارنة بطفرات أخرى لفريوس 

(كورونا).

يخترب Instagram إصداًرا جديًدا بملء الشاشة من موجز Instagram من شأنه أن 
يجعل التمرير عرب املشـاركات يبدو وكأنه يشـبه TikTok، وشارك مارك زوكربريج 
معاينـة لالختبار يف قصـة Instagram الخاصة به ، قائالً إن املظهر الجديد سيكون 

متاًحا لبعض األشخاص ”قريًبا“.
وبدأ التطبيق ىف اختبار نسخة من موجز ”ملء الشـاشة“ الشـهر املاىض ، ولكن يف 
هذا االختبار لم تشـغل منشـورات موجز االختبار فعلًيا شاشـة التطبيق بالكامل، 
ولكن مـع أحدث إصدار شاركـه Zuckerberg  تمتد املنشـورات عىل طول الطريق 
إىل الجـزء العلـوى من الشـاشة ، تماًمـا كما تفعـل عـىل TikTok ، ويعمل املظهر 
الجديد أيًضا عىل تعديل االختصارات للوصول إىل صندوق الوارد الخاص بك وإنشاء 

منشورات جديدة. 
وعـىل الرغـم من أنـه ال يزال يمثل تجربـة ، إال أن املظهر الجديـد يتماىش مع رغبة 
Meta املعلنـة ىف جعل التنافس مع TikTok أولوية قصـوى عىل instagram ، وهذا 
يعني إدراج املزيد من Reels واملحتوى ”املقرتح“ يف خالصة املستخدمني ، باإلضافة 
إىل التأكيـد عىل الفيديو أكثر من الصور الثابتـة،  وكتب زوكربريج: ”ال تزال الصور 
جـزًءا مهًما مـن Instagram ، ونحن نعمل عىل طرق لتحسـني طريقة ظهورها ىف 

موجز ملء الشاشة أيًضا“. 

نجـح العلمـاء يف تطوير عالج 
ثوري للرسطان ييضء ويقيض 
يف  الرسطانيـة،  الخاليـا  عـىل 
اخرتاق قد يمكن الجراحني من 
استهـداف املرض بشـكل أكثر 

فاعلية والقضاء عليه.
مـن  أوروبـي  فريـق  انضـم 
والفيزيائيـني  املهندسـني 
وجراحـي األعصـاب وعلمـاء 
األحيـاء واملناعـة مـن اململكة 
والسويـد  وبولنـدا  املتحـدة 
لتصميـم الشـكل الجديـد من 

العالج املناعي الضوئي.
يعتقد الخـرباء أنه مـن املقرر 
أن يصبح خامس عالج رئييس 
للرسطان يف العالم بعد الجراحة 
والعـالج  الكيميائـي  والعـالج 

اإلشعاعي والعالج املناعي.
يجـرب العـالج املفعـل بالضوء 
الخاليا الرسطانية عىل التوهج 
يف الظالم، مما يساعد الجراحني 
عـىل إزالـة املزيـد مـن األورام 
مقارنـة بالتقنيـات الحاليـة، 
ثـم يقتـل الخاليـا املتبقيـة يف 
غضون دقائـق بمجرد اكتمال 

الجراحة.
يف أول تجربـة يف العالـم عـىل 
بالـورم  املصابـة  الفـرئان 
األرومـي الدبقـي، أحـد أكثـر 
أنـواع رسطان الدمـاغ شيوعاً 
عمليـات  كشـفت  وخطـورة، 

املسح أن العـالج الجديد أضاء 
حتى أصغر الخاليا الرسطانية 
إزالتها  الجراحني عىل  ملساعدة 

- ثم قىض عىل تلك املتبقية.
الشـكل  تجـارب  وأظهـرت 
الجديـد مـن العـالج املناعي 
الضوئي، بقيادة معهد أبحاث 
الرسطـان يف لنـدن، أن العالج 
أثار استجابة مناعية يمكن أن 
تحفز جهاز املناعة الستهداف 
الخاليا الرسطانية يف املستقبل، 
مما يشري إىل أنه قد يمنع عودة 
الـورم األرومـي الدبقـي بعـد 

الجراحة.
العالج  الباحثـون اآلن  يـدرس 
الجديد للورم األرومي العصبي 
الرسطاني يف مرحلة الطفولة.

الدراسـة،  رئيسـة  وقالـت 
كرامـر  غابرييـال  الدكتـورة 
عـالج  يصعـب  ماريك:قـد 
رسطانـات الدماغ مثـل الورم 
ولألسـف  الدبقـي،  األرومـي 
جـداً  قليلـة  خيـارات  هنـاك 
للمرىض. وأضافت: ”الجراحة 
صعبة بسبـب موقع األورام، 
الجديـدة  الطـرق  فـإن  لـذا 
لرؤيـة الخاليـا الرسطانيـة 
املراد إزالتها أثناء الجراحة، 
ومعالجـة الخاليـا املتبقية 
بعـد ذلك، يمكـن أن تكون 

ذات فائدة كبرية“.
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ال أرغب وال أتمنى أن يتسبب عنوان هذا املقال بصدمة ملن كان يؤمن متوهماً 
أن جمهورية أفالطون هي مثال للمدينة الفاضلة التي تسودها مفاهيم الحق 
والخري والجمال، أو هي يوتوبيا اإلنسان الحالم بالعدالة واملساواة، والبعيدة 
مناسبات  يف  ُسئلت  .ولطاملا  الفساد  وأنواع  املظالم  وأصناف  الرشور  عن 
إجابة  تقديم  أتعمد  وكنُت  فاضلة،  كمدينة  أفالطون  جمهورية  عن  عديدة، 
ُعرفت  ما  أو  السياسة  محاورة  يقرأوا  لم  الذين  أولئك  مع  سيما  فضفاضة 
غاية  يف  تكون  افهامهم  محاولة  ألن  أفالطون،  جمهورية  باسم  شعبياً 
الذين قرأوا أفالطون بعناية، وأدركوا من  للغاية مع  الصعوبة، لكنها سهلة 
جمهوريته  يف  قدم  أفالطون  بأن  املحاورة،  تلك  عىل  العميق  اطالعهم  خالل 
طعم  ذاقت  أن  بعد  الديمقراطية  أثينا  مثل  دولة  أو  ملدينة  انقاذ  مرشوع 
الهزيمة عىل يد إسربطة ذات النظام العسكري القوي الذي مكنها من كسب 
فاضلة  ليست  الجمهورية  وهذه   . التقليدية  غريمتها  ضد  البلوبونيز  حرب 
بمعنى الفضائل اإلنسانية املعروفة، إنما هي مثالية، بمعنى املرشوع املثايل 
الذي يمكن ألثينا لو طبقته، أن تتجاوز آثار الهزيمة وتعيد ثقتها بنفسها، 
ألن  اإلسربطي،  بالنظام  التشبه  عىل  يقوم  املثايل،  اإلصالحي  املرشوع  وهذا 
التي  دولته  بناء  يف  خطواته  ويتبع  املنترص،  بعدوه  التشبه  يحاول  املهزوم 
استطاعت أن تبلغ من القوة ما مكنها من دحر عدوها .جمهورية أفالطون، 
وبفعل ضغط هزيمة أثينا ونكستها، دعت إىل شيوعية األطفال والنساء، أي 
زيجات  بتنظيم  الدولة  تقوم  األرسة  عن  وبدالً  الطبيعي،  األرسة  نظام  الغاء 
جماعية وتختار أشجع الفرسان لتلقيح أجمل الحسان، أما مواليد هؤالء فإن 
الدولة ترشف عىل حضانتهم وتربيتهم وتنشئتهم يف مالجيء عامة وتدريبهم 
يف املعسكرات تدريباً  قاسياً، فال والد أو والدة يعرفان مولودهما، وال مولود 
يعرف والديه، وُتعامل األناث معاملة الذكور، فال تعفى الفتاة من التدريبات 
واملنازالت  الحروب  يف  والقتال  الصعاب  وخوض  العضالت  لتقوية  القاسية 
حالها حال الرجال تماماً، أما الذين يولدون وهم مرىض أو معاقني فينبغي 
واملُقعدين. كذلك  العجزة  التخلص من  يتم  مثلما  بال رحمة،  التخلص منهم 
الذين  والعبيد  العبودية  نظام  جداً»  الفاضلة   » جمهوريته  يف  أفالطون  يقر 
رؤوس  تحسب  مثلما  الرؤوس  عدد  عىل  يحسبون  والذين  السادة،  يمتلكهم 
عىل  يقوم  الذي  الطبقي  النظام  يقر  كما  يمتلكونها،  التي  والخيول  املوايش 
الحكام والجند والصناع وأصحاب  إىل طبقات متفاوتة من  املجتمع  تقسيم 
املهن والحرف واملزارعني، أما يف مسألة أنظمة الحكم فإن أفالطون هو عدو 
النظام الديمقراطي بال منازع . واألعجب من ذلك كله هو التوهم بما يسمى 
الحب األفالطوني الذي يظنونه حباً عذرياً ال جسدياً، وبالطبع ال اقصد هنا 
أمر  فهذا  األهواء،  عن  املجرد  العقيل  بالجمال  والتعلق  وعشقه  املثال  حب 
ال  من  هناك  لكن  العظيم،  أثينا  أكاديمية  لفيلسوف  املثايل  الفكر  مع  يتسق 
يفطن إىل أن أفالطون كان يتحدث عن عشق سقراط لتلميذه الجميل الوسيم 
القبيادس، وهو ما يسمى اليوم باملثلية الجنسية التي تعافها وتشمئز منها 
يف  أفالطون  أهمية  من  يقلل  أن  بمقدوره  أحد  السوية.ال  البرشية  النفوس 
أنار درب البرشية باملثل  تاريخ الفكر البرشي، ويكفي هذا الفيلسوف الذي 
وانه  أفالطون»  أكاديمية   » البرشية  أول جامعة عرفتها  انه مؤسس  العليا، 
مبتكر نظرية املُثل أو الصور العقلية، هذه النظرية املذهلة التي فرق فيها ما 
بني العالم العقيل والعالم املادي، وجعل فيها لكل يشء مادي أصالً حقيقياً يف 
عالم املُثل، وما هذا العالم املادي السفيل إال وهم وظالل منعكس عن حقائق 
العالم العلوي، وهو مبتكر نظرية الكهف التي ترشح لنا خداع العالم املادي، 
وكيف يتحرر االنسان من قيوده األرضية ليطلع عىل مصدر النور الحقيقي 
للمعرفة .لكن ذلك كله، ال يمنع من القول إن جمهورية أفالطون، مرشوع « 
مثايل» إلنقاذ أثينا من هزيمتها املريرة أمام إسربطة وحلفائها، وهي يف كل 

األحوال ليست « فاضلة « تماماً باملعنى املتعارف عليه ملفهوم الفضيلة .
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تأجيل  عن  إليسا  الفنانة  كشفت 
ألبومها الذي عملت عليه منذ 

فرتة، والسبب أغنية «من 
أول دقيقة».

أحد  يف  إليسا  وقالت 
اللقاءات أنها قررت 
األلبوم  تأجيل 
الكبري  النجاح  بعد 

أول  «من  ألغنية 
األغنية  تلك  دقيقة» 

تعاونها مع  التي شهدت 
املطرب املغربي سعد ملجرد.

«من  أغنيتها  إليسا  طرحت  وقد 
إعجاب  ونالت  وجيزة  فرتة  قبل  دقيقة»  أول 

الجمهور ووصلت مشاهدتها عرب موقع يوتيوب إىل ماليني املشاهدات.
وأوضحت إليسا أنها لن تغيب عن جمهورها وأنها تحرض ألغنية لبنانية 

تطرحها قريًبا.

املسلسل  عرض  أيام  قبل  بدأ 
 «٣٠٣ «بريوت  املشرتك  اللبناني 
عىل منصة شاهد، وهو من كتابة 

رضا سيف 
 ، مد حا

إخراج إييل سمعان وبطولة عابد 
فهد، نادين الرايس، سالفة معمار 
ومجموعة من الفنانني اللبنانيني 
املمثل  أن  والسوريني.ويبدو 
الفرتة  خالل  بدأ  قد  فهد  عابد 
مسلسل  نص  بقراءة  املاضية 
القائمة  ضمن  سيكون  جديد 
رمضان  لدراما  املوسمية 
«النار  بعنوان  وهو  املقبل، 
فيه  يستعيد  بالنار»، 
رامي  السيناريست 
حضوره  كوسا 
بعد  لبنان  من 
األعمال  آخر 
قدمها  التي 
رمضان  يف 
٢٠٢٠ وكان 
ن  ا بعنو
آدم»،  «أوالد 

بو من  ماغي  بطولة 
غصن ومكسيم خليل وإخراج 
فهد  عابد  حجو.كان  الليث 
يف  بطالً  أشهر  قبل  ظهر  قد 
بريوت»،  يا  «شتي  مسلسل 
سمعان  إييل  إخراج 
يف  يدخل  أن  قبل  أيضاً، 
تجربة جديدة ملسلسل 
الذي   «٣٠٣ «بريوت 
كان مخّصصاً ملوسم 
 ،٢٠٢٢ رمضان 
وُيعرض  تأّجل  لكنه 

حالياً.

دفاع  قلب  بيكيه،  جريارد  عن  شاكريا  انفصال  بعد 
أغنية  الشهرية،  الكولومبية  املغنية  أصدرت  برشلونة، 

هذا  نجاًحا  األكثر  تكون  أن  املتوقع  من 
 ،«Don>t You Worry» الصيف، بعنوان
آيد  وبالك  جوتا،  ديفيد  مع  بالتعاون 
بيز، واللذان كانا يتعمقان يف اإليقاعات 
مع  العمل  لهما  سبق  كما  الالتينية، 
شاكريا ىف «Girl Like Me».وتم اإلعالن 
التواصل  مواقع  صفحات  عىل  عنها 
وتقول  بالفنانني،  الخاصة  االجتماعي 
أشعر  تقلق..  «ال  األغنية:  كلمات  بعض 
أفضل  وسأعيش  الحياة،  قيد  عىل  بأنني 
حياة وأفعل ما أرغب به»، ويف مقطع آخر 
رأيس  أنهض..  واآلن  محبطة  «كنت  تقول: 
حكمة..  وأزداد  األعىل  نحو  وعيني  مرفوع 
يرام»،  ما  عىل  سيكون  يشء  كل  أن  أدرك  ثم 
وهو ما اثار الجدل حول هل شاكريا تقصد بيكيه بتلك 

تعرضت  شاكريا،  العاملية  املغنية  الكلمات؟.وكانت 
مؤخرًا لصدمة غري متوقعة من فريق تحقيق تعاقدت 
بيكيه  جريار  السابق  حبيبها  كان  إذا  ما  ملعرفة  معه 
تلفزيوني  برنامج  ذكر  حيث  ال،  أم  بالفعل  يخونها 
إسباني أن شاكريا اضطرت إىل إنهاء العالقة مع بيكيه 
بعد أن ترسبت املعلومات لإلعالم والجمهور، عن طريق 
املحققني الذين عّينتهم.وأضاف برنامج «يونيفيسيون» 
التلفزيوني اإلسباني أن النجمة الكولومبية حصلت عىل 
أدلة تثبت خيانة بيكيه، وأرادت التأكد من ذلك فلجأت 
تامة  برسية  ولكن  األمر،  الستعالم  محققني  فريق  إىل 
ألنها ال تريد أن يفتضح األمر، بل ترغب باملحافظة عىل 
أن  ذلك  بعد  أنها فوجئت  بيكيه، غري  خصوصيتها مع 
خطتها لم تنجح، ألن فريق التحقيق غدر بها، فسارعت 
إىل إعالن االنفصال عرب بيان مشرتك أصدرته مع الالعب 

اإلسباني مؤخرًا.
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الفنانة  فاجأت 
شمس  الكويتية 
 ، ر لجمهو ا
عن  بكشفها 
صفة  أغرب 
أطلقها أحد 
بعيها  متا
نفسه،  عىل 
تقبل  حتى 
منه،  الزواج 
عن  وعربت 
ها  ر ستنكا إ
كالمه  من  وغضبها 

هذا.
موقع  عىل  الخاص  حسابها  عرب  الكويتية  شمس  وقالت 
يارشطة  ياهاكرز  ياعالم  «ياناس  اإلجتماعي:  التواصل 
بكل  هالصبي  عني  يشيل  حد  عقلية،  امراض  يامستشفيات 
ومتزوجني  خلقني  هو  وان  الله  هو  ان  يقول  يطلعيل  مكان 

وجالس يراقب كل حياتي».
من  فأرجو  اململكة،  من  هو  لهجته  من  «شكله  وأضافت: 
فيه  حل  يشوفون  اململكة  من  يساعدوني  يقدرون  ايل  جميع 

ألني مليت من سنني وانا اسويله بلوك مليون مرة».
ستيفاني  اللبنانية  الفنانة  أطلقت 
الغنائية  أعمالها  أول  الله  عطا 
غنائي  دويتو  بأسلوب  «البكلة» 
الفنان  مع  مرة  ألول  يجمعها 
عبود  جوزيف  اللبناني  واملطرب 
الشهري بلقب «زاف».وتبدأ ستيفاني 
بعيداً  الغناء  عالم  يف  مغامرتها 
رومانسية  أغنية  عرب  التمثيل  عن 
رسمياً  ارتباطها  خاللها  تعلن 
خرب  زف  الثنائي  ويقرر  بزاف، 
للجمهور  الرومانسية  عالقتهما 
كليب  عرب  ومختلف  مثري  بأسلوب 
التي  العشق  رحلة  يلخص  غنائي 
يف  الثنائي  معاً.وانشغل  جمعتهما 
لبنان  بني  الكليب  مشاهد  تصوير 
مشاهد  جمع  عرب  وأوروبا  وتركيا 
جمعتهما  مبهجة  وصور  عفوية 
جلسات  بني  رحلتهما  خالل  معاً 
لستيفاني  املزدحمة  التصوير 
األخري،  فيلمها  تصويرها  خالل 
أغاني  زاف  تسجيل  مشاهد  وبني 

مع  األستوديو،  يف  الجديد  ألبومه 
لقطات من عطلتهما معاً ومشاهد 
الكليب  ليظهر  تجمهما،  منزلية 
عرب  حبهما  لرحلة  ملّخص  وكأنه 
مشاهد مصّورة باملوبايل أو لقطات 
يف  انستغرام،  لقصص  مخصصة 
وتلقائية  تفاعلية  برصية  تجربة 
بالرومانسية  وغنية  مألوفة  غري 
والعشق.وُتعد أغنية «البكلة» سبب 
ألول  وجوزيف  ستيفاني  تعارف 
مرة، خالل جمعهما معاً يف مسلسل 
أّديا  حيث  فاشونيستا»،  «اعرتافات 
مع  يتعايشان  زوجني  دور  خالله 
ميديا  السوشيال  عالم  ضغوطات 
قصة  وبدأت  و»االنفلونرسز»، 
حرض  عندما  األيام  أحد  يف  األغنية 
وقرر  غيتاره  مع  للتصوير  زاف 
لستيفاني،  األغنية  كلمات  غناء 
إكمال  مقدمات  بدون  هي  لتقرر 
معها  لتبدأ  طريقتها،  عىل  بقيتها 

رشارة الحب بينهما.


