
بغداد/ الزوراء:
أشاَد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
امس األربعاء، بدور النرويج واسـرتاليا 
بدعمهمـا العـراق يف نطـاق حربـه ضد 
اإلرهاب.وذكـر املكتـب االعالمي لرئيس 
الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان رئيس 
مجلـس الـوزراء مصطفـى الكاظمي، 
تلقـى اتصـاالً هاتفياً مـن رئيس وزراء 
الكاظمي  ألبانيز.وهّنأ  أنتوني  أسـرتاليا 
الـوزراء  رئيـس  االتصـال،  يف مسـتهل 
انتخابـه لرئاسـة  األسـرتايل بمناسـبة 
الحكومة، متمنياً له التوفيق يف مهماته.

واضاف البيان، انه شـهد االتصال بحث 

العالقات الثنائية بني البلدين التي تشهد 
تنامياً يف مجاالت عّدة، يأتي يف مقدمتها 
األمن واالقتصاد واالسـتثمار فضالً عن 
قطاعي الطاقة والتعليم.وأّكد الكاظمي 
عـىل أهميـة تعزيـز التعاون املشـرتك، 
وبما يعكس مسـتوى العالقات الوطيدة 
بـني البلديـن الصديقـني، والحرص عىل 
تطويرها قدماً عىل مختلف املسـتويات 
والصعد، مشيدا بدور أسرتاليا يف الحرب 
ضد اإلرهاب، وجهودها يف دعم األجهزة 
األمنية يف مجايل املشـورة والتدريب، ويف 

إعمار املناطق املحررة. 

 بغداد/ متابعة الزوراء:
حـذَر البنـك الـدويل مـن مخاطـر التأثريات 
املناخية عىل العراق من الناحية االقتصادية، 
ودعـا إىل إصالحات ”هيكلية“ وإىل تشـكيل 
حكومـة عراقيـة ”تتبنـى السـري يف طريق 
إصالحـي“ برسعـة، وأن تأخـذ الحكومـة 
”اإلصـالح كخطـة أساسـية للعمـل وجمع 
الصـف بشـكل متكامـل عىل مسـتوى كل 
الوزارات باتجاه وطني وخطة اسرتاتيجية“.

وقال املمثل الخاص للبنـك يف العراق، رمزي 
نعمان، تعليقا عىل تقرير البنك األخري بشأن 
االقتصاد العراقي، والذي دعا فيه إىل اإلرساع 
بتشكيل الحكومة: إن ”اإلصالح االقتصادي 
يجـب أن يتالقـى ويتناغـم مـع النظـر إىل 
التأثـريات املناخيـة“ يف البالد“.وأضـاف: أن 
العراق دولة نفطيـة ”بامتياز“ وتعتمد عىل 

النفط يف اقتصادها، فيما بدأ العالم ”بوضع 
قيود عىل النفط الخام“، وأكد أنه ”إذا وضعت 
هـذه القيود عـىل النفـط وعىل اإلصـدارات 
النفطية يجب عـىل العراق أن يأخذ خطوات 
(إصالحيـة) وإال أصبحت األسـواق العاملية 
مقفلـة أمام النفط العراقـي“. وقال نعمان 
يف املقابلـة: إن العـراق عىل أبـواب ”أزمة قد 
تكون األخطر“ وهي أزمة التأثريات املناخية، 
”وكيف يمكن لالقتصـاد العراقي أن يتكيف 
مـع هـذه التأثـريات املناخية وفقـا لخطط 
التنمية التي وضعتها الحكومة وكيف تكون 
عملية االنتقال التدريجـي باتجاه االقتصاد 
النظيـف مع ما يرتتب عليـه ذلك من تبعات 
مالية واقتصادية وعىل مسـتوى الرأسـمال 

البرشي“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت رشكـة تسـويق النفـط الوطنيـة 
(سـومو) التابعـة لـوزارة النفـط، امـس 
األربعاء، عن حراك لزيـادة مبيعات النفط 
العراقي يف السـوق األوروبية، فيما اشارت 
اىل امكانيـة العراق عـىل تغطية حاجة هذا 
السـوق.وقال مديـر الرشكـة، عالء خرض 
اليـارسي، يف ترصيح صحفـي: إن ”رشكة 
سـومو لديها عقود نافـذة لتجهيز النفط 
مـع رشكات أوروبيـة بكميـة كليـة تصل 
لحوايل 600 ألف برميل يومياً من نفط خام 
البرصة املتوسـط والبـرصة الثقيل ونفط 

خـام كركـوك“، مبيناً أن ”هـذه الرشكات 
تمتلك طاقات تصفية إجمالية تصل لحوايل 
%60 من طاقات التصفيـة الكلية يف قارة 
اوروبا“.واضـاف ان ”رشكة سـومو تقوم 
بصورة مستمرة بالبحث عن فرص متاحة 
للتسـويق ومفاتحـة الـرشكات األوروبية 
التـي ال تمتلـك تعاقـدات معها“، مشـرياً 
اىل أنهـا ”تلقـت مؤخراً عـدداً مـن الردود 
اإليجابيـة لبعـض الرشكات قـد تفيض اىل 
تعاقـدات جديدة وتـؤدي اىل زيادة مبيعات 

النفط العراقي يف السوق األوروبي“.

أفغانستان/ متابعة الزوراء:
لِقي ألف شخص عىل األقل مرصعهم 
ىف الزلزال القـوي الذى رضب جنوب 
امـس  فجـر  أفغانسـتان  رشقـي 
األربعـاء، بحسـب مسـؤول كبري يف 
واحدة مـن الواليات األكثـر ترضرا، 
يف وقت تشـهد عمليات اإلنقاذ مزيدا 
من العقيـدات مع هطـول األمطار.
وقـال محمـد أمـني حذيفـة رئيس 
اإلعـالم والثقافة يف واليـة بكتيكا يف 

رسالة إىل الصحافة ”بلغ عدد القتىل 
ألفا وهذا العـدد يرتفع“. وأضاف أن 
”النـاس يحفرون القرب تلـو القرب“.
وكانـت وكالـة ”رويـرتز“ لألنبـاء، 
أفـادت نقالً عن مسـؤولني أفغان أن 
زلـزاالً بلغـت قوتـه 6.1 درجـة عىل 
مقيـاس ريخرت، وقـع يف وقت مبكر 
مـن صبـاح األربعـاء، أودى بحيـاة 
950 شـخصاً عىل األقل، وأسفر عن 
إصابـة املئات، وتوقعـوا ارتفاع عدد 

القتىل مع تدفق املعلومات من القرى 
الجبليـة النائية.وقالـت هيئـة إدارة 
الكوارث يف أفغانستان يف وقت سابق 
مرصعهـم  لقـوا  شـخصا   950 إن 
حتـى اآلن من جراء الزلزال، مشـرية 
إىل إصابـة أكثـر مـن 600 آخريـن.

وأفادت وكالة ”رويرتز“ لألنباء، نقالً 
عن مسـؤولني أفغان أن زلزاالً بلغت 
قوته 6.1 درجة عىل مقياس ريخرت، 
وقـع يف وقت مبكر مـن صباح امس 

األربعـاء، أودى بحياة 950 شـخصاً 
عىل األقل، وأسـفر عن إصابة املئات، 
وتوقعوا ارتفاع عدد القتىل مع تدفق 
املعلومات من القرى الجبلية النائية.
الجيولوجـي  املسـح  وقالـت هيئـة 
األمريكية إن زلزاال شدته 6.1 درجات 
هز أجزاء من أفغانسـتان وباكستان 
خالل الساعات األوىل من صباح امس 
األربعاء، وال تزال املعلومات شحيحة 
عـن الزلـزال. وذكـرت وكالـة أنباء 

”بختـار“ الحكومية أن رجال اإلنقاذ 
وصلـوا إىل املنطقـة بمروحية.وفور 
وقـوع الزلزال، أفادت وزارة الداخلية 
يف أفغانستان بأن الزلزال الذي رضب 
رشق البالد يف السـاعات األوىل صباح 
امـس الربعاء، تسـبب يف مقتل أكثر 
من 280 شـخصا عـىل األقل، إضافة 
إىل مئـات الجرحـى، وهـي حصيلـة 

أولية، ارتفعت فيما بعد.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكدت وزارة الزراعة ان خزين الحنطة يكفي العراق 
اىل نهاية هذا العـام تقريبا ويف حني بينت اجراءاتها 
يف ظل شـحة املياه وكشفت عن توجه نحو الزراعة 
العموديـة اشـارت اىل ان املبلـغ املخصـص ضمـن 

قانـون الدعـم الطـارئ غري ملـٍب للطمـوح.  وقال 
املتحدث باسـم الوزارة ، حميـد النايف، يف حديث لـ 
«الـزوراء»، ان «محصول الحنطة املسـوق اىل وزارة 
التجـارة وصل قرابة ٢ مليون طـن وما زالت بعض 
املناطق مستمرة بعملية االستالم والرقم جيد قياسا 

باملسـاحات املزروعة بعد تقليص املسـاحة بنسـبة 
٥٠٪»، مؤكد ان «هذه الكمية تكفينا اىل نهاية العام 
تقريبا وهـذا يشء جيد مع الظـروف التي تواجهها 
الدول نتيجة الحرب الروسـية االوكرانية». وبشـأن 
مستحقات الفالحني اجاب ان «مجلس الوزراء اوعز 

برصفها فور تسـليم الحاصل وهي خطوة باالتجاه 
الصحيح وشـجعت الفالحني عىل تسليم الحنطة اىل 
سايلوات الحكومة ونتمنى ان يستمر حتى يستطيع 

الفالح تأهيل ارضه للموسم القادم».

الكويت / الزوراء:
أعلَن أمري الكويت الشـيخ نواف األحمد 
الجابـر الصبـاح، امـس االربعـاء حل 
مجلس األمة والدعوة النتخابات جديدة 
خـالل أشـهر.القرار أعلنـه ويل العهـد 
الكويتي الشيخ مشـعل األحمد الجابر 
الصباح، يف خطاب سبقه خطاب ألمري 
الكويـت يبارك فيه قـرارات ويل عهده، 
حيـث تم اإلعالن عن حـل مجلس األمة 
دسـتوريا واللجـوء إىل انتخابات.وقال 
ويل العهـد يف خطـاب موجـه لشـعب 
بـالده: «اسـتنادا إىل حقنا الدسـتوري 

قررنـا حل مجلس األمة حال دسـتوريا 
يف  عامة».وأكـد  النتخابـات  والدعـوة 
الخطاب الذي نقله التلفزيون الرسمي: 
«لـن نتدخل يف االنتخابات وال يف اختيار 
رئيس مجلس األمـة القادم».وقال ويل 
العهد عـرب التلفزيـون الرسـمي: «لن 
نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله أو 
تعطيله.. تحملنا أمانة الحكم كتكليف 
ال ترشيف ونتعهد بصون هذه األمانة».

وأضـاف أن «الكويت دولة مؤسسـات 
وصاحبـة تجربة رائدة ومنـارة للعمل 
اإلنسـاني، مضيفاً بالقول: «نعمل عىل 

تحقيـق االسـتقرار الوطنـي ورفاهية 
الشـعب وتأكيد وحدتـه.. هناك أخطار 
وأزمات تحيط بالبـالد من كل جانب».
السـيايس تمزقـه  إن «املشـهد  وقـال 
الخالفـات واملصالـح الشـخصية عىل 
حسـاب الوطن.. وتصـدع العالقة بني 
والترشيعيـة  التنفيذيـة  السـلطتني 
يعطلهمـا... فهنـاك ممارسـات تهدد 
مـع  تتمـاىش  وال  الوطنيـة  الوحـدة 
أن  عـىل  املواطنني».وشـدد  مصالـح 
«غيـاب الـدور الحكومـي يف املتابعـة 
واملحاسـبة عطـل مسـرية التنمية.ويل 

عهد الكويت أضاف بالقول: «لم نتدخل 
يف عمل السلطات، لكننا لم نلمس منها 
أي إنجازات.. املواطنون غري راضني عن 
عمل السلطتني الترشيعية والتنفيذية»، 
مشـدداً عىل أن «الوضع الراهن يتطلب 
منا وقفة مصارحة ومراجعة».وأضاف 
أنه سيصدر مرسـوم الحل والدعوة إىل 
االنتخابـات يف األشـهر القادمـة، بعـد 
إعداد الرتتيبات القانونية الالزمة لذلك.

وكان أمري الكويت قد فوض ويل عهده 
بإلقاء كلمة للشـعب الكويتي بالنيابة 

عنه.
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ليبيا / متابعة الزوراء:
انتهـت ملـدة القانونيـة التي اسـتندت عليهـا حكومـة الوحدة 
الوطنيـة يف ليبيا برئاسـة عبدالحميـد الدبيبة، وفقـاً ملخرجات 
ملتقى الحوار السـيايس الذي حدد مدة عمل السـلطة التنفيذية 

االنتقالية بـ 18 شهرا تمتد إىل 22 يونيو/ حزيران 2022.
غـري أن حكومة الوحـدة قالت يف بيان قبل أيام مـن انتهاء املدة 
املقررة، إنه ال يمكن الخروج من املأزق السيايس يف البالد إال عرب 
دستور واضح وانتخابات رئاسية وبرملانية.ويرفض الدبيبة الذي 
تتخذ حكومته من العاصمة طرابلس (غرب) مقرا لها، تسـليم 
السـلطة إال لحكومة تأتي عرب برملان منتخب من الشعب إلنهاء 

كل الفرتات االنتقالية. وكان من املقرر إجراء انتخابات رئاسـية 
وبرملانيـة يف 24 ديسـمرب/ كانون األول املـايض وفق مخرجات 
ملتقـى الحوار السـيايس يف جنيف، إال أن ذلك لـم يتم رغم فتح 
باب الرتشـيحات بسبب الخالفات حول الدستور. ويف 25 مايو/ 
أيار املايض، اقرتح الدبيبة انطالق إجراءات االنتخابات الربملانية 
نهايـة العام الحايل 2022، مشـريا أن حكومته ”لن تبقى دقيقة 
واحدة بعد إجراء االنتخابات الربملانية وتشـكيل حكومة جديدة، 
غـري أن هذا لم يحظ بدعم األطراف السياسـية. ويف 10 فرباير/ 
شـباط املايض اختـار مجلس النـواب يف طربق فتحي باشـاغا 
ليشغل منصب رئيس الحكومة، عوضا عن عبد الحميد الدبيبة.

رسيالنكا / متابعة الزوراء:
أعلَن رئيـس وزراء رسيالنكا، رانيل 
اقتصـاد  انهيـار  ويكريميسـينغه، 
وكالـة  ذكـرت  مـا  وفـق  البـالد، 
رانيـل  برس“.وقـال  ”أسوشـيتد 
الربملـان،  لنـواب  ويكريميسـينغه 
امـس األربعاء: البـالد تواجه وضعا 
خطريا للغاية بشـكل يتجاوز مجرد 
النقص يف الوقـود والغاز والكهرباء 
والطعام..اقتصادنا انهار بالكامل“، 

حيـث يتـوىل ويكريميسـينغه أيضا 
حقيبـة وزارة املاليـة، وهـو املكلف 
بتحقيـق االسـتقرار يف االقتصـاد.
وأشـار إىل أن ”رسيالنكا غري قادرة 
عىل رشاء الوقود املسـتورد بسـبب 
الديون الكبرية املستحقة عىل رشكة 
النفط الوطنية“.وأكد أن ”الحكومة 
الوضـع،  لتغيـري  أضاعـت فرصـة 
مضيفـا: ”نحـن نشـهد اآلن بوادر 

سقوط محتمل إىل الحضيض“.
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الزوراء/ حسني فالح:
أعلـَن تيـار الحكمـة الوطنـي، انه لن 
يشـارك يف الحكومـة املقبلـة، مؤكـدا 
االيجابـي  الحيـاد  اعتمـاده سياسـة 
وليـس املعارضـة، وفيما اشـار اىل ان 
االطار التنسـيقي لم يناقش اي اسـم 
مرشـح ملنصب رئيس الوزراء، كشف 
ائتالف دولة القانون عن تشكيل لجان 
تفاوضيـة بني القـوى الوطنيـة لحل 
األزمة السياسية، يف حني يعقد مجلس 
النواب اليوم الخميس جلسة استثنائية 

بناًء عىل طلب عدٍد من أعضائه.
وقـال القيـادي يف تيـار الحكمة فادي 
الشـمري يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 
وجهتنـا يف الحكمة هو ثبـات املوقف 
بعدم املشـاركة يف الحكومـة القادمة 
واعتماد سياسة الحياد االيجابي وليس 
املعارضة، نتمنى التوفيق للمتصدين يف 
تشكيل الحكومة وادارتها.واضاف: ان 
االطار التنسيقي هو الكيان املعرب عن 
اسـتحقاقات املكون االكـرب ومصالح 
العراق وشـعبه، مؤكدا انـه لم يناقش 
االطار اي اسـم مرشـح ملنصب رئيس 
مجلـس الوزراء لحد هذه اللحظة وكل 
مايشـاع هو ترسيبات غـري صحيحة 
ال  انـه  او طموحـات خاصة.وتابـع: 
توجد اي انشقاقات او تصدعات داخل 
جسـد االطـار كمـا يحـاول ان يروج 
البعض، مبينا ان قـوى االطار مدركة 
لتحديات املرحلة القادمة وهي عازمة 

عىل التفاهـم املنتج مـع كل املكونات 
السياسـية الوطنيـة النتـاج معادلـة 
سياسـية وحكومة وطنية منسـجمة 
وفـق برنامـج عمـيل قابـل للتطبيـق 
يتلمـس فيه النـاس التغيري املنشـود.

مـن جهتـه، قـال النائب عـن ائتالف 

دولة القانون جاسم عطوان يف حديث 
لـ“الـزوراء“: انـه نتيجـة النسـحاب 
الكتلـة الصدريـة وبسـبب االنسـداد 
السـيايس بـادرت القـوى السياسـية 
اىل تشـكيل لجـان تفاوضيـة لرسـم 
شـكل الحكومة نهائيـا، مؤكداً وجود 

مباحثـات ومفاوضات مسـتمرة بني 
السياسـية. واضاف:  االطار والقـوى 
امـام االطار  مسـؤوليتان صغريتـان 
التنسـيقي لم تحددا حتـى االن، االوىل 
هي مـن هـو مرشـح الكرد لرئاسـة 
الجمهوريـة، والثانيـة بـدالء النـواب 

الذين انسـحبوا من الكتلـة الصدرية، 
حتى يعوضوا بتأدية القسم، ويحققوا 
النصـاب بشـكل كامـل، مـن خـالل 
الجلسة الطارئة، مشددا عىل عقد لقاء 
سـيايس مرتقـب خالل هذا االسـبوع 
بني قوى سياسـية لعقد جلسة تكون 
منطلـق البداية لـكل االمـور الباقية.

واشـار اىل ان هنـاك محاولتني، واحدة 
منهـا تذهـب لعقـد جلسـة طارئـة 
الستبدال النواب املنسحبني من الكتلة 
الصدرية، لوجـود محاوالت اخرى من 
االطار التنسـيقي لعودة نـواب التيار 
الصـدري، كـون االطـار يؤمـن بمبدأ 
الرشاكة، وما زال االمل قائماً، واالخرى 
انـه اذا بقـي الصدر مـرصاً عىل قراره 
بعـدم العـودة سـتكون هناك جلسـة 
طارئـة يقدم فيها البدالء، وتسـتكمل 
امـور تشـكيل الحكومـة، الن الظرف 
ال يسـتحمل التأخري لوجـود كثري من 
االزمات.واشـار اىل ان البعـض يحاول 
التأثـري لغـرض خلـق فرصـة لعـودة 
الكتلة الصدرية وايجـاد ثغرة قانونية 
مواقـع  بعـض  لعودتهم.وتداولـت 
التواصل االجتماعي عددا من االسماء 
والشـخصيات السياسـية قالـت انها 
مرشحة ملنصب رئيس مجلس الوزراء 
من قبل االطار التنسـيقي.ومن املقرر 
ان يعقد مجلس النواب اليوم الخميس 
جلسـة اسـتثنائية بناًء عىل طلب عدٍد 

من أعضاء املجلس.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
األربعاء،  أمس  الرافدين،  مرصف  أعلَن 
املتقاعدين.  سلف  من  جديدة  وجبة  إطالق 
بيان  يف  للمرصف  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 
ماليني   ٥ من  تبدأ  الجديدة  السلفة  أن  له: 
كل  استكمال  بعد  دينار  مليون   ٢٥ حتى 
والتعليمات. الضوابط  وفق  املنح  إجراءات 

وأضاف البيان: أن التقديم عىل السلف يكون 
املنترشة يف بغداد  عن طريق فروع املرصف 

واملحافظات.

@ÒáÌáu@ÚjuÎ@’‹�Ì@ÂÌáœaã€a
ÂÌá«b‘næa@—‹é@Âfl

@wÌÎã‰€a@·«ái@áÓìÌ@Ô‡√bÿ€a
lbÁä�a@áö@Èiãy@¿@÷aã»‹€@bÓ€a6éaÎ

@pb–‹fl@3@Âfl@÷aã»€a@äâ±@Ô€Îá€a@Ÿ‰j€a
ÚÓvÓma6éaÎ@ÚÓ‹ÿÓÁ@pby˝ñg@∂g@ÍÏ«áÌÎ

@ÒÜbÌç€@Û»èm@ÚÓj‰uc@pb◊ãí@ZÏflÏé
biÎäÎc@¿@Ô”aã»€a@¡–‰€a@pb»Ójfl

@ÚÓ‹Ác@lãy@Âfl@“Îb¨Î@ÒáyÏ€a@ÚflÏÿy@Òáfl@ıbËn„a@NNbÓjÓ€
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@b‰ibzè„a@kjé@Êc@ bìÌ@bfl@Zäáó€a@áÓè€a
È€@Úzñ@¸Î@lâ◊@bÓ„aãÌg@aáÌáËm@Êb◊

Å˝ñ�a@›uc@Âfl@ bví@—”Ïfl@∂g@ÚÓébÓè€a@›nÿ€a@b«Ü

بغداد/ الزوراء:

أكَد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى 

الصـدر، امـس األربعـاء، أن إيـران لم 

تمـارس أي ضغوطـات عـىل أي طرف 

شـيعي، فيما دعا الكتل السياسـية إىل 

موقف شـجاع من أجل اإلصالح وإنقاذ 

البلد.وقال السـيد الصدر يف بيان تلقته 

«الـزوراء»: «سـأقولها والول مـرة ان 

الجمهوريـة االسـالمية االيرانية هذه 

املرة لم تمـارس اي ضغوطات عىل اي 

طرف شـيعي، مؤكدا ان ما يشـاع عىل 

ان سبب انسحابنا كان تهديدا ايرانيا... 

هو كـذب وال صحة له.واضـاف: «بيد 

أن هنـاك ما قد يسـميه البعض (اذرع 

ايران) تمارس انتهاكات سياسـية ضد 

القضـاء العراقـي وتحـاول تجيريهـا 

ممارسـة  وتحـاول  كمـا  لصالحهـا، 

ضغـوط ضد الكتل السياسـية االخرى 

سواء املستقلني أو الكتل غري الشيعية، 

خصوصا وأن جلسـة الغد عىل االبواب.

الشـجاعة  امتلـك  اذ  وانـي  وتابـع: 

الكافية ولله الحمد فقد انسـحبت من 

مشـاركتهم يف االجهـاز عـىل مـا بقي 

من العـراق، اال ان بعض الكتل االخرى 

تتخـوف من ازديـاد الضغوطـات غري 

املرشوعـة من عنـف واصدار قـرارات 

قضائيـة واشـاعات كاذبـة وغريهـا، 

لـذا ادعو الكتل ملوقف شـجاع من اجل 

االصالح وانقاذ الوطن وعدم مسـايرة 

الطائفيـة، فهي كفقاعة  ضغوطاتهم 

لرسعان ما تزول.وختم القول: واخريا: 

الحمدللـه ان مـن الله علينـا باالعتزال 

عنهم وعن مخططاتهم .. حبا بالعراق 

واهل العراق... والسالم ختام.

pb˜æa@ÚibñgÎ@›Ón”@—€c@∂g@Êbnè„bÃœc@¿@fiaç€ç€a@Û‹n”@Ú‹Óóy@ b–mäg

بغداد/الزوراء:
العقود  لتثبيت موظفي  باستحداث درجات وظيفية  األربعاء،  امس  النفط،  وزارة  رشعْت 
عىل مالك الوزارة، وذلك استناداً إىل توجيهات وزيرها إحسان عبد الجبار.وذكرت الوزارة يف 
بيان ورد «الزوراء»، أن «إدارة رشكة النفط الوطنية ، والدائرة اإلدارية يف الوزارة، أرسلت 
برقية عاجلة إىل جميع رشكات القطاع النفطي ومعاهد التدريب النفطي، ومراكز البحث 
والتطوير النفطي، بإعداد جداول تفصيلية واستحداث الدرجات الوظيفية وتأييد التخصيص 
املايل من الرشكات املمولة ذاتيا، وبالرسعة املمكنة، لتثبيت العقود ممن لديه خدمة سنتني 
فأكثر عىل املالك الدائم لوزارة النفط».وكانت وزارة املالية، قد أرسلت األحد املايض، كتاباً إىل 
الوزارات كافة، بشأن تثبيت موظفي العقود.وجاء يف الكتاب، الذي ورد للوكالة، مخاطبة 
الوزارات كافة، لتزويدها بـ»جدول تفصييل باستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت 

العقود من لديهم سنتان خدمة أو أكثر».

@oÓjrn€@ÚÓ–Ó√Î@pbuäÜ@taáznéa@Z¡–‰€a
ÒäaåÏ€a@⁄˝fl@Û‹«@ÜÏ‘»€a@Ô–√Ïfl
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lbÁä�a@áö@Èiãy

@òÓóÉni@ÍÜÏËß@⁄Ï◊ã◊@≈œb´@ãÿìÌ@Ôfl˝€a
Úƒœb0bi@µÓ–zó€a@Úib‘„@ ã–€@ã‘fl

@üã»m@Êdìi@Õ€bi@‚b‡nÁbi@…ibn„@ZÚÓuäb©a
ã†b¨@∂a@µÓ”aã«@ÂÌãubËfl

@∂g@Êbnè„bÃœc@¿@fiaç€ç€a@Û‹n”@Ú‹Óóy@ b–mäa
pb˜æa@ÚibñaÎ@›Ón”@—€c

الزوراء/ مصطفى فليح:
الحنطة يكفي  ان خزين  الزراعة  اكدت وزارة 
حني  ويف  تقريبا  العام  هذا  نهاية  اىل  العراق 
وكشفت  املياه  شحة  ظل  يف  اجراءاتها  بينت 
اىل  اشارت  العامودية  الزراعة  نحو  توجه  عن 
ان املبلغ املخصص ضمن قانون الدعم الطارئ 

غري ملٍب للطموح.
النايف،  ،حميد  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال   
الحنطة  ”محصول  ان  لـ“الزوراء“،  حديث  يف 
 2 قرابة  وصل  التجارة  وزارة  اىل  املسوق 
املناطق مستمرة  زالت بعض  مليون طن وما 
بعملية االستالم والرقم جيد قياسا باملساحات 
 50 بنسبة  املساحة  تقليص  بعد  املزروعة 
نهاية  اىل  تكفينا  الكمية  ان ”هذه  %“، مؤكد 
الظروف  مع  جيد  يشء  وهذا  تقريبا  العام 
الروسية  الحرب  نتيجة  الدول  تواجهها  التي 

االوكرانية“.
وبشأن مستحقات الفالحني اجاب ان ”مجلس 
الحاصل  تسليم  فور  برصفها  اوعز  الوزراء 
وشجعت  الصحيح  باالتجاه  خطوة  وهي 
سايلوات  اىل  الحنطة  تسليم  عىل  الفالحني 
يستطيع  حتى  يستمر  ان  ونتمنى  الحكومة 
الفتا  القادم“،  للموسم  ارضه  تأهيل  الفالح 
السابقة كان هذا مشكلة ولكن  السنوات  ”يف 

الفالحني  مستحقات  تصفية  تم  املرة  هذه 
بشكل كامل وخاصة يف قانون الدعم الطارئ 
بعملية  االستمرار  القرار  هذا  تضمن  حيث 
تسليم املستحقات عند تسليمهم اي محصول 
كالرز والحنطة والذرة الصفراء كما شمل ذلك 
يشء  فاي  الزراعية  الخطة  خارج  املحصول 
يسلمه الفالح للحكومة يستلم يف مقابله مبلغ 

مايل“.
قال  املياه  شحة  ظل  يف  الزراعة  خطة  وعن 
”اتجهنا اىل عدة طرق منها طلبنا مبالغ لرشاء 
 %  50 بنسبة  بشأنها  الفالح  وندعم  مرشات 
وهي مرشات محورية وثابتة ومن املمكن ان 
نزرع عىل مياه االبار كجزء من مواجهة شحة 
املياه وبالتايل عند الزراعة عىل االبار فيمكن ان 
ولدينا   الحنطة  من  جيدة  كميات  عىل  نحصل 
خطة هذا العام بالتوسع يف زراعة الحنطة عىل 
االبار بمقدار مليون دونم  يف محافظتي املثنى 
والنجف تحديدا عىل منظومات الري املحوري 

والثابت“. 
تجري  ان  املوارد  وزارة  من  ”نتمنى  واضاف 
العادة   االيراني  الجانب  مع  مفاوضات 
الخطة  العادة  لدياىل  املائية  املستحقات 
الزراعية وكذلك مع الجانب الرتكي فضال عن 
بالعراق فهو جزء من  االروائي  النظام  تاهيل 

ان  يجب  تأتينا  التي  واملياه  االزمة  معالجة 
تحويل  بمعنى  حديثة  بطرق  منها  نستفيد 
عمليات  لتقليل  املغلق  الري  اىل  السيحي  الري 
التبخر فضال عن عمليات التجاوز من االخرين 
وبالتايل تصل املياه للفالح بشكل مقنن فتزيد 

املساحات املزروعة“.
الزراعة  نحو  الوزارة  ”توجه  عن  وكشف 
حزمة  مع  جدا  مهم  نظام  وهو  العمودية 
يف  الدونم  غلة  لزيادة  الخدمات  من  متكاملة 
 500 تزرع  عندما  بمعنى  اي  املساحة  وحدة 
يف  تزرعه  ما  تعوض  ان  تستطيع  دونم  الف 
ظل  يف  اليوم  بينما  دونم  مليون  من  السابق 
التقنيات الحديثة قد نصل اىل طن ونصف وهذا 

يشء جيد الننا قننا املياه واملساحة“. 
”من   اشار  الغذائي  االمن  تخصيصات  وعن 
الذي قدمناه ضمن قانون االمن  الطلب  خالل 
وهذا  مليار  و900  ترليون  املبلغ  كان  الغذائي 
الزراعي  بالقطاع  ينهض  انه  نجزم  كنا  املبلغ 
لكن لالسف نتائج القانون قلصت املبلغ للنصف 
ولم تمنح الوزارة سوى 900مليار وهذا معوق 
وللقاحات  الحيوانية  الثروة  والعالف  للقطاع 
البيطرية ومبالغ منظومات الري“، معربا عن 
النظر باملبلغ الخصص النه ال  امله يف ”اعادة 

يلبي طموح وزارة الزراعة“.

بغداد/ الزوراء:
أشاَد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس 
بدعمهما  واسرتاليا  النرويج  بدور  األربعاء، 

العراق يف نطاق حربه ضد اإلرهاب.
بيان  يف  الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
الوزراء  مجلس  رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته 
من  هاتفياً  اتصاالً  تلقى  الكاظمي،  مصطفى 

رئيس وزراء أسرتاليا أنتوني ألبانيز.
رئيس  االتصال،  مستهل  يف  الكاظمي  وهّنأ 
لرئاسة  انتخابه  بمناسبة  األسرتايل  الوزراء 

الحكومة، متمنياً له التوفيق يف مهماته.
بحث  االتصال  شهد  انه  البيان،  واضاف 
تشهد  التي  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
تنامياً يف مجاالت عّدة، يأتي يف مقدمتها األمن 
قطاعي  عن  فضالً  واالستثمار  واالقتصاد 

الطاقة والتعليم.
التعاون  تعزيز  أهمية  عىل  الكاظمي  وأّكد 
العالقات  مستوى  يعكس  وبما  املشرتك، 
الصديقني، والحرص عىل  البلدين  الوطيدة بني 
تطويرها قدماً عىل مختلف املستويات والصعد، 
اإلرهاب،  ضد  الحرب  يف  أسرتاليا  بدور  مشيدا 
مجايل  يف  األمنية  األجهزة  دعم  يف  وجهودها 
املشورة والتدريب، ويف إعمار املناطق املحررة. 

من جانبه أّكد ألبانيز عىل دعم بالده للعراق يف 
التعاون  تنمية  اىل  والتطلّع  املجاالت،  مختلف 

الثنائي، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  قال  ذلك،  غضون  يف 
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء  مجلس 

الكاظمي  مصطفى  الوزراء  مجلس  ”رئيس 
لدى  الجديد  النرويج  مملكة  سفري  استقبل 
”الكاظمي  ان  مبينا  ليندبيك“،  أسبني  العراق 
يف  التوفيق  له  متمنياً  الجديد  بالسفري  رحب 

مهماته“.
العالقات  يف  البحث  شهد  ”اللقاء  ان  واضاف 
التعاون  سبل  وتطوير  البلدين،  بني  الثنائية 
األمنية،  والسيما  املجاالت،  مختلف  يف  املشرتك 
تشجيع  وآليات  والثقافية،  واالقتصادية، 
العراق،  يف  االستثمار  عىل  النرويجية  الرشكات 
واملشاركة يف تطوير قّطاع الطاقة، وعىل وجه 

الخصوص املشاريع املشرتكة الخاصة بالطاقة 
النظيفة“. 

مملكة  ”بدور  الوزراء  مجلس  رئيس  وأشاد 
ضد  حربه  نطاق  يف  العراق  بدعم  النرويج 
شمال  حلف  بعثة  ضمن  واملشاركة  اإلرهاب، 
العراق، فضالً عن  العاملة يف  األطليس (الناتو) 

املشاركة يف إعادة إعمار املناطق املحررة“.
”بجهود  ليندبيك  السفري  أشاد  جانبه،  من 
الحكومة العراقية ونجاحها يف إجراء انتخابات 
حّرة ونزيهة، وتأكيد دعم حكومة بالده للعراق 

عىل مختلف املستويات والصعد“.

بغداد/ الزوراء:
اتحاد  رئيس  العراقيني  الصحفيني  نقيب  قدَم 
اىل  شكره  الالمي،  مؤيد  العرب  الصحفيني 
محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري لجهوده يف 
تخصيص مقر لفرع نقابة الصحفيني العراقيني يف 

املحافظة.
تلقته  الصحفيني  لنقابة  بيان  يف  الالمي  وقال 
وتقديرنا  شكرنا  عن  نعرب  أن  يرسنا  ”الزوراء“: 
الصحفية  واالرسة  نقابتنا  مع  وتعاونكم  لدعمكم 
يف محافظة كركوك من خالل تخصيص مقر لفرع 
النقابة يف املحافظة وبما يمكن الزمالء الصحفيني 
تأدية  االعالمية  واملؤسسات  كركوك  محافظة  يف 
أكمل  عىل  واملهني  الصحفي  وعملهم  واجباتهم 

تأدية  يف  والنجاح  املوفقية  دوام  لكم  متمنيا  وجه 
مهمات عملكم ملا فيه خدمة بلدنا وشعبنا العزيز.

بغداد/ الزوراء:
امس  الخارجية،  وزارة  أعلنْت 
األربعاء، أنها تتابع باهتمام بالغ 
حول تعرض أعداد من املهاجرين 
تهدد  مخاطر  إىل  العراقيني 

حياتهم.
الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 

تلقته  بيان  يف  الصحاف،  أحمد 
تتابع  ”الوزارة  إن  ”الزوراء“: 
عرب  تداوله  تمَّ  ما  بالغ  باهتمام 
بشأن  إعالمية،  ومواقع  وكاالت 
املهاجرين  من  أعداد  تعرض 
تهدد  مخاطر  اىل  العراقيني 

حياتهم“.

وأضاف ”إننا نتحرّى دقة ما ورد 
عرب التقارير الرسمية التي ننسق 
الدولية  والجهات  السلطات  مع 
فضالً  تفاصيلها،  عىل  للوقوف 
يف  املعنية  سفاراتنا  نهوض  عن 
تلك الدول بدورها يف تقّيص صحة 

املعلومات بشكل موثوق“.

أفغانستان/ متابعة الزوراء:
الزلزال  ىف  مرصعهم  األقل  عىل  شخص  ألف  لِقي 
أفغانستان فجر  الذى رضب جنوب رشقي  القوي 
امس األربعاء، بحسب مسؤول كبري يف واحدة من 
عمليات  تشهد  وقت  يف  ترضرا،  األكثر  الواليات 

اإلنقاذ مزيدا من العقيدات مع هطول األمطار.
والثقافة  اإلعالم  رئيس  حذيفة  أمني  محمد  وقال 
عدد  ”بلغ  الصحافة  إىل  رسالة  يف  بكتيكا  والية  يف 
القتىل ألفا وهذا العدد يرتفع“. وأضاف أن ”الناس 

يحفرون القرب تلو القرب“.
عن  نقالً  أفادت  لألنباء،  ”رويرتز“  وكالة  وكانت 
درجة   6.1 قوته  بلغت  زلزاالً  أن  أفغان  مسؤولني 
عىل مقياس ريخرت، وقع يف وقت مبكر من صباح 
األربعاء، أودى بحياة 950 شخصاً عىل األقل، وأسفر 
القتىل مع  ارتفاع عدد  املئات، وتوقعوا  عن إصابة 

تدفق املعلومات من القرى الجبلية النائية.
وقت  يف  أفغانستان  يف  الكوارث  إدارة  هيئة  وقالت 
اآلن  حتى  مرصعهم  لقوا  شخصا   950 إن  سابق 
 600 الزلزال، مشرية إىل إصابة أكثر من  من جراء 

آخرين.
وأفادت وكالة ”رويرتز“ لألنباء، نقالً عن مسؤولني 
أفغان أن زلزاالً بلغت قوته 6.1 درجة عىل مقياس 
ريخرت، وقع يف وقت مبكر من صباح امس األربعاء، 
عن  وأسفر  األقل،  عىل  شخصاً   950 بحياة  أودى 
إصابة املئات، وتوقعوا ارتفاع عدد القتىل مع تدفق 

املعلومات من القرى الجبلية النائية.
إن  األمريكية  الجيولوجي  املسح  هيئة  وقالت 
زلزاال شدته 6.1 درجات هز أجزاء من أفغانستان 
امس  صباح  من  األوىل  الساعات  خالل  وباكستان 

األربعاء، وال تزال املعلومات شحيحة عن الزلزال. 
رجال  أن  الحكومية  ”بختار“  أنباء  وكالة  وذكرت 

اإلنقاذ وصلوا إىل املنطقة بمروحية.
يف  الداخلية  وزارة  أفادت  الزلزال،  وقوع  وفور 
البالد يف  الذي رضب رشق  الزلزال  بأن  أفغانستان 
الساعات األوىل صباح امس الربعاء، تسبب يف مقتل 
280 شخصا عىل األقل، إضافة إىل مئات  أكثر من 

الجرحى، وهي حصيلة أولية، ارتفعت فيما بعد.
الوفيات  غالبية  أن  أكدت  الكوارث  إدارة  وكالة 
إقليمي  إىل  إضافة  بكتيكا،  إقليم  يف  كانت  املؤكدة 

ننكرهار وخوست.
إدارة  هيئة  رئيس  حقاني،  نسيم  محمد  وقال 
املؤكدة  الوفيات  غالبية  إن  بأفغانستان  الكوارث 
شخص   100 قتل  حيث  بكتيكا،  إقليم  يف  كانت 

عن  اإلبالغ  تم  أنه  وأضاف  بجروح.   250 وأصيب 
وفيات أيضا يف إقليمي ننكرهار وخوست يف الوقت 
من  مزيد  سقوط  من  السلطات  فيه  تتحقق  الذي 

الضحايا.
مدينة  من  كيلومرتاً   44 بعد  عىل  وقع  الزلزال 
هيئة  أفغانستان،  رشقي  جنوب  يف  خوست 
 51 عمق  عىل  وكان  األمريكية،  الجيولوجي  املسح 

كيلومرتا.
يف  املتوسطي  األوروبي  الزالزل  رصد  مركز  وقال 
تغريدة عىل ”تويرت“ إن الهزة شعر بها 119 مليون 
شخص يف باكستان وأفغانستان والهند عىل امتداد 

500 كيلومرت تقريبا.
وشعر الناس بالزلزال يف العاصمة األفغانية كابل، 
وكذلك يف العاصمة الباكستانية إسالم آباد، بحسب 
روايات شهود ُنرشت عىل موقع مركز رصد الزالزل 

األوروبي املتوسطي ومستخدمون عىل ”تويرت“.
يقول  كابل  من  املركز  موقع  عىل  شاهد  وكتب 
من  آخر  شاهد  وقال  وطويلة“.  قوية  ”هزات 

بيشاور يف شمال غربي باكستان ”كانت قوية“.
وأظهرت صور نرشتها وسائل إعالم أفغانية منازل 
بالبطانيات  مغطاة  وجثث  أنقاض  إىل  تحولت 

ممددة عىل األرض.
ومن املرجح أن يرتفع عدد القتىل ألن بعض القرى 
األمر  وسيستغرق  الجبال  يف  نائية  مناطق  يف  تقع 

بعض الوقت لجمع التفاصيل، بحسب املسؤولني.
وقد بدأت السلطات عمليات اإلنقاذ، وتم استخدام 
ونقل  الجرحى  إىل  للوصول  هليكوبرت  طائرات 

اإلمدادات الطبية والغذاء.
أو وقوع  بعد عن سقوط ضحايا  تقارير  ترد  ولم 

أرضار يف باكستان.
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الزوراء/ ليث جواد:
ال يزال الجدُل قائماً عىل املادة 57 من 
قانون االحوال الشـخصية النافذ ما 
بني مؤيـد ورافض لتلـك التعديالت، 
إذ تعتربهـا بعـض الجهات السـيما 
اآلباء بأنهـا مطلـب رضوري، فيما 
يرى الطرف االخـر املتمثل باألمهات 
أنها سـوف تسـهم يف تدمـري االرسة 
برعايـة  االحـق  وإنهـن  العراقيـة، 
االطفـال لكون االباء غـري متفرغني 
جريـدة  سـعت  لـذا  لرعايتهـن.. 
(الـزوراء) السـتطالع أهـل الشـأن 
واالختصاص بشـأن هذه املادة بكل 

حياٍد وتجرد.  
وقـاَل محمد جبـار الفريـداوي من 
سـكنة مدينة الصدر/ 40 سـنة: ان 
شـقيقي االصغـر قـام باالنفصـال 
عـن زوجته بسـبب كثرت املشـاكل 
بينهمـا، لـذا قـروا االنفصـال عـن 
بعضهمـا بالرغم من وجـود اطفال 
بينهمـا، وكان االتفـاق أوليا بينهما 
عىل رؤية االطفال بصورة مسـتمرة 
من قبل عائلتي بشـكل اسـبوعي إال 
ان طليقته لم تلتزم بذلك االتفاق مع 
شديد األسـف. الفتا اىل انها ” قامت 
باسـتغالل االطفـال يف هـذا الرصاع 
بالرغـم من كون االطفـال ليس لهم 

عالقة بحادثة االنفصال ”.
وأضاف ان ”اهل طليقتي استخدموا 
كل االسـاليب الدنيئة بالتعامل معنا 
تارة يقوموا بجلب االطفال وبقائهم 
معنا اكثر من ثالثة ايام ويف االسابيع 
املقبلة يقومون بمنعهم من الحضور 
اىل املنـزل ورؤية أبيهـم او اجدادهم 
الذيـن كانـوا متعلقـني بهم بشـكل 
ال يصـدق مربرين ذلك بـأن القانون 

يقول رؤية االطفال يف املحكمة“.

Âöb®a@Új”aãæ@Ú˜ÓÁ
مطالباً بتشـكيل هيئـة ملراقبة دور 
الحاضـن للطفل سـواء االب او االم 
الحضانـة  وسـحب  ومعاقبتهمـا 
منهمـا إذا ثبـت وجـود تقصري من 
املسـؤول عـن الحضانة سـواء كان 

نفسيا او صحيا.
فيمـا أكـَد ممثـل الحملـة الوطنية 
لتعديل املادة 57، باسل الرشقي: إنه 
ال يمكـن حـرص السـلبيات الناتجة 
عن تطبيـق نص املـادة ٥٧ (القديم 
املتهالـك) الـذي يسـتند اىل قـرارات 
مجلس قيادة الثورة املنحل الظرفية 
املسيسـة التـي تهـدف اىل تحقيـق 

متطلبات الثورة آنذاك.

ÊÏ„b‘€a@pbÓj‹é
مضيفـا ان ”من ابرز سـلبيات هذه 
املـادة، وبسـبب عسـكرة املجتمـع 
آنـذاك، فإنهـا اعتـربت الرجـل غري 
مؤهـل لرعاية املحضـون بحجة ان 
العسكري مرشوع استشهادي وهذا 
خطأ كبري وقع بـه املرشع العراقي، 
الن املـرأة (األم) وحدها غـري قادرة 
عـىل القيـام بهذه املهمـة عىل اكمل 

وجه“.
وتابـع الرشقـي انـه ”بسـبب هـذا 
القانون اصيبـت الطفولة يف العراق 
بمصائـب ال تحمـد عقباهـا عّربت 
اليونيسـيف بأرقام  عنهـا منظمـة 
مخيفة، حيث اكدت ان هناك طفلني 
فقريين من كل خمسة أطفال و ١٠٪ 
مـن االطفال إما مدمنني او مروجني 
للمخدرات، كما ان ٢٥٪ من مرتكبي 
الجرائم يف العراق هم من االحداث ”.
منوهـاً اىل ان ”هـذه املادة تسـببت 
بزيـادة حـاالت التفـكك االرسي، إذ 
وصلـت حـاالت الطـالق مـن 2004 
لغايـة العام املـايض اىل مليون حالة 
طـالق بمعـدل شـهري ٦٥-٧٠ الف 
حالة طالق بسبب اطمئنان الحاضنة 
عىل بقاء املحضون لديها حتى سـن 
١٥ سـنة“. الفتـا اىل ان ”الحضانـة 
املنفـردة تـؤدي اىل تحريٍض ممنهج 
للطفـل ضد االب، مـا زاد من معاناة 
االطفـال النفسـية مـا ادى اىل تزايد 

حاالت العنف االرسي يف املجتمع“.
واشـار الرشقـي اىل انـه ”اصبحـت 
هنـاك حاجـة ملحة لتعديـل احكام 
الحضانـة، وهنا تطوعـت مجموعة 
كبـرية مـن املواطنني ضمـن حملة 
وطنيـة تضـم كل اطيـاف الشـعب 
العراقي، ومن كل املحافظات، ملهمة 
حمايـة االرسة والطفولـة عـىل كل 
االصعـدة واولها الصعيـد القانوني، 
حيث قامـت الحملة بإجـراء ندوات 
مع السادة قضاة االحوال الشخصية، 
باالستعانة بخرباء قانونيني، تمخض 
عنها مقرتح قانوني يسـتند اىل مبدأ 

الرعاية املشرتكة لألطفال“.
موضحا ان ”املقرتح يستند عىل رأي 
رجال الدين لكل املذاهب االسـالمية 

بما يضمن نصـاً قانونياً يسـتند اىل 
ثوابـت رشعيـة متفـق عليهـا، كما 
يعيد املقـرتح االعتبار لـدور االجداد 
والجدات بعد إلغائه تماماً يف تعديالت 
السـيما مسـألة  السـابق،  النظـام 
مشـاهدة االطفـال لكـون القانون 
النافـذ افتقر اىل مسـألة تنظيم هذا 

االمر تماماً“.
مؤكدا ان ”اللجنة القانونية الربملانية 
يف الـدورة السـابقة قدمـت مقرتحاً 
لتعديل املـادة ٥٧ إال ان هذا املقرتح، 
وبالرغـم مـن حصوله عـىل توقيع 
١٦٣ نائبـا، إال انه جوبه بتدخٍل دويل 
وبالتنسـيق مـع بعـض املنظمـات 
املحلية املستفيدة من زيادة النزاعات 
االرسية، ما ادى اىل تعطيل اقرار هذا 

املقرتح املهم“.
 وقاَل عضو اللجنـة املركزية لحملة 
تعديل املـادة 57، أبو راهب املياحي: 
إن هناك عدة مالحظـات عىل املادة، 
من ابرزها عدم وجود يشء يف العالم 
اسـمه اجـور حضانـة يف املواثيـق 

الدولية إال يف العراق“.

äÏnéá€a@…fl@üäb»nÌ@ÊÏ„b‘€a
وأضاَف ان ”املرشع العراقي أشار اىل 
ان نفقـة الولد عىل ابيه بينما قانون 
حقوق الطفل قد اشار اىل ان النفقة 
ال تنحـرص بشـخص االب فقـط“. 
وتابـع ان ”لـالب النظـر يف شـؤون 
املحضون حتـى يتم العارشة عىل ان 
ال يبيـت إال عند حاضنتـه، وهذا امر 

غري منصٍف إطالقا“.
”القانـون  ان  املياحـي  وأوضـَح 
النافـذ يخالف العديـد من النصوص 
 2 املـادة  نـص  منهـا  الدسـتورية، 
مـن الدسـتور والتي تنـص عىل انه 
ال يجـوز سـن قانون يتعـارض مع 
ثوابـت اإلسـالم، وهـذه املـادة فيها 
مخالفة للثوابت االسـالمية بشـكل 
صارخ، إضافـة اىل مخالفتها للمادة 
٤١ من الدسـتور والتي تنص عىل ان 
العراقيـني أحرار يف تنظيـم احوالهم 
الشـخصية وفـق دينهـم ومذهبهم 
ومعتقدهـم، وهـذه املـادة ٥٧ تقيد 

األبوين بقانون وضعي ”.
 وتابـع ”ان املـادة 57 تخالـف املادة 
٢٩ من الدستور والتي تنص بوجوب 
رعاية االوالد من قبل الوالدين، وكذلك 
رعاية الوالدين مـن قبل ابنائهم من 
دون تمييـز بني احدهـم، واملادة ٥٧ 
منحـت هـذا االمر لـالم فقـط دون 
االشـارة اىل االب، ومـن املخالفـات 
االخرى هي مخالفتها للمادة ١٤ من 
الدستور التي تنص عىل ان العراقيني 
متساوون امام القانون بغض النظر 

عن الجنـس والعـرق والديـن، لكن 
املـادة ٥٧ تمنـح حق املبيـت للطفل 
عند االم وال تسمح بمبيته عند االب، 
وال تسمح لالب باملشاركة مع األم يف 

تربية الطفل“.
فيما كان للناشـطة يف مجال حقوق 
املـرأة، رسى احمـد الجبـوري، رأي 
آخر، إذ انها اعتربت املطالبة بتعديل 
املادة 57 ”تتناىف مع القيم االنسانية 
وتسـتهدف الطفولة ألنها تريد جعل 
مدة حضانـة الطفل لدى االم سـبع 

سنوات، وهذا أمر غري ممكن ”.
واضافـت ان ”هـذه املطالـب تريـد 

ان تسـحب األطفـال مـن أمهاتهـم 
وتسليمهم لالب يف سن سبع سنوات، 
والطفـل يف هذا العمـر هو يف مرحلة 
الدراسـة ويحتاج اىل امـه ألنها أكثر 
تفرغـا من االب وأكثـر تحمالً وأكثر 
صـرباً بالنسـبة لدراسـة األطفال يف 

سن السبع سنوات“.

ÚÓè–„@äaãöc
الطفـل  ان“  الجبـوري  وأوضحـت 
يف هـذه املرحلـة العمرية قـد يكّون 
أصدقاء يف مدرسته او منطقته، فهل 
يجـوز حرمانه منهم وإلحاق أرضار 
نفسـية بـه ألنه مـن الصعـب عليه 
مفارقـة أصدقائه ألنه لم يتعود عىل 
الفـراق، وكذلـك لديه إخـوة بأعمار 
مختلفـة، فبالتـايل عند بلوغه سـن 

السبع سـنوات سـيذهب عند والده 
وسـُيحرم من اخوانه الذين بقوا مع 
والدتهم، لذا فإن التعديل يسـتهدف 
االنسـانية“، حسب  الطفولة وينايف 

قولها.
مشـريًة اىل ان ”هنـاك العديـد مـن 
املالحظـات عـىل التعديـل الن املادة 
القانونيـة مـن املفـرتض ان تبحث 
عن مصلحة الطفل، أما هذا التعديل 
فيبحث عن مصلحة االب فقط وهذا 
غـري منطقـي، ويجـب التفرقة بني 
الحضانـة وبـني اإلرشاف والرعايـة 

لالب الن االرشاف والرعاية لألم“.

ونوهـت اىل ان ”الحضانـة معناهـا 
االهتمام بالطفل من ناحية االهتمام 
بنومـه وطريقـة لبسـه او تعرضه 
للمرض او االهتمام بدراسـته، وكل 
هذا االمور من مسؤولية االم، وسبق 
أن ذكـرت أنهـا اكثر تحمـًال وصرباً، 
ورب العاملـني أعطاها هـذه الغريزة 
وأعطاهـا هـذه امليـزة وميزهـا عن 
االب، أمـا اإلرشاف والرعايـة فهـي 
ان يتابـع االب شـؤون أطفالـه من 
ناحية مسـتوى درجاتهم يف املدرسة 
أو متابعـة اختيارهم ألصدقائهم او 
إذا كانت لديه مشـكلة ما يسـعى يف 
حلهـا، فنحـن بحضانـة االطفال ال 

نعني حرمانه  منهم“.
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وذكرت الجبوري أن ”هناك َمن اعترب 
ان هذه املادة تدمـر االرسة العراقية 
وحقيقية القـول ينايف املنطق ألنه ال 
يوجـد أي دليل يسـنده، بـل العكس 
فالتعديالت هي من سـتدمر االرسة 
العراقيـة يف حال سـحب الطفل من 
أمـه، فـإن ذلـك سـيودي اىل كثـرة 
حاالت االنتحار لدى األمهات، فليس 
لديهم يشء يربطهم بالحياة سـوى 
أطفالهم، كذلك فالكثري من األمهات 
سـتحرم من مشـاهدة اطفالهم الن 

اهلهم سـوف يقومون بمنعهم ولن 
يسـمحوا لهـم بدخـول بناتهـم اىل 
املحاكـم يف كل أسـبوع، السـيما يف 
املجتمعـات املحافظة، فبهذه الحالة 

سيحرم الطفل من أمه نهائيا“.
معتربة ان ”هـذه التعديالت هي من 
سـتدمر االرسة ألنها ستخلق فجوى 
كبرية بـني األم والطفـل وبني عائلة 
األم واألب، وهـذه الفجـوات هي من 
ستدمر االرسة، إضافة اىل ان التعديل 
ينص عـىل ان املطلقة عنـد زواجها 
تسـقط حضانتهـا، فبالتـايل الكثري 
مـن املطلقـات اللواتـي تزوجن مرة 
اخرى سـيطلبن الطـالق لكي تبقى 
محتفظة بحضانة طفلها، وهذه من 

ستدمر االرسة“.

التـي  ”املقرتحـات  ان  اىل  وأشـارت 
قدمت تتناىف مع االنسانية وتستهدف 
الطفولـة وتـؤدي اىل دمـار االرسة، 
ونحذر السادة أعضاء مجلس النواب 
بأن يمضوا قدما يف تعديل هذه املادة 
ألنها ستودي اىل زيادة حاالت االنتحار 
لدى األمهات واىل كثرة حاالت الطالق، 
الن العصمـة بيـد الرجل ويسـتطيع 

الطالق يف أي وقت يشاء“.
فيما أكدت االستشـارية يف العالقات 
االرسية، الدكتورة حوراء املوسـوي، 
رفـض  سـبب  ان“  لـ(الـزوراء): 
األمهـات ملبيت الطفل مـع والده هو 

ان الويل الجربي يف القانون يسـتطيع 
السـفر بالطفـل وقت ما يشـاء من 
دون أي رادع او حمايـة عـىل عكس 
األم التي ال تسـتطيع السفر حتى لو 
كان لغرض عالج الطفل إال بموافقة 

االب“.
وأضافت ان ” هناك الكثري من الحاالت 
التي نشـاهدها اليوم بأن يصطحب 
جهـة  إىل  فيأخذهـم  اطفالـه  األب 
مجهولـة وال تسـتطيع األم الوصول 
إليهم، لذا يجـب تعديل القانون لكي 
يكون حق سفر األطفال إال بموافقة 

الطرفني“. 
وأشارت اىل ”إن اغلب رفض االمهات 
ملبيت االطفال لدى االب او عائلة االب 
هو عدم إملامهـم باحتياجات الطفل 
االساسية او الثانوية يف اغلب االحيان 
او طرق التعامل معه بالشكل املعتاد 
عليـه مـن قبـل االم، الن الطفل يمر 
بمراحـل نفسـية حساسـة، منهـا 
مرحلـة الرضاعة او دخول املدرسـة 
وكيفية إدارة عقل الطفل للدراسة“. 
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مشريًة اىل ان ”التعديالت باملجمل غري 
مدروسـة، وسـوف تؤدي اىل اختالٍل 
بالتـوازن، وايضـا اىل خـراٍب ألغلـب 
العوائـل، واالهم هـو (حالة الطفل) 

وكيفية تعامله ما بعد والدته“.
 موضحًة ان ”انفصال البنت عن امها 
يف عمـر مبكر يسـبب لهـا صدمات 
عديدة ومشـاكل نفسـية حتى إن لم 
تظهر بشـكل معلن عرب سـلوكياتها 
بسبب عدم قدرتها عىل التعبري لكنها 

سوف تتجىل عند البلوغ“.
وأملحـت اىل ان ” بعـض اإلباء، وليس 
الـكل، غـري مؤهلني فعليـاً لرتبية او 
رعايـة الطفـل إذا مـا أخـذ يف عـني 
االعتبار إذا كان للطفل إخوة اخرون 
متقاربون يف األعمار حينها سـتكون 
املسـؤولية اكـرب وتحتـاج اىل تابعة 
وتفهـم، واألهـم هـي القـدرة عـىل 
التحمل التي تمتلكها اغلب االمهات، 
فضـال عن عـدم تواجد االب بشـكل 
منتظم بسـبب مشاغل العمل وامور 
اخـرى يكـون الرجـل ملتـزم بهـا، 
وبالتايل فإن االم هـي املؤهلة للقيام 

بهذه املهمة عىل أكمل وجه“. 
االرسة  شـؤون  يف  الخبـرية  وقالـت 
والطفل، رفاه الزوبعي، لـ(الزوراء): 
ان ”قانـون العقوبات عالـج العديد 
بمسـألة  الخاصـة  الحـاالت  مـن 
االرسة والطفـل إال اننـا اليوم يف ظل 
التطورات الحالية للمجتمع وارتفاع 

معـدالت الطـالق يف العـراق يف اآلونة 
االخرية فقد أصبحنا نحتاج اىل تعديل 
للقانون بما يضمن الحماية لحقوق 

املرأة والطفل“.
وأضافـت انـه ”بغـض النظـر عـن 
التعديـالت املقرتحـة االخـرية التـي 
تجـرب األم عـىل عـدم الـزواج خالل 
فرتة حضانـة الطفل، وهذا املوضوع 
الن  دينيـة  رشعيـة  مخالفـة  يعـد 
هـذه التعديالت املقرتحـة ظاملة لألم 
والنسـاء العراقيات، وبالتـايل فإنها 
غري منصفة ألنه تنص عىل أن تكون 
األم املطلقة أحق بحضانة الولد حتى 

يتم السـابعة، ويشـرتط يف ذلك عدم 
زواجها للحفاظ عىل الحضانة“.

 وبّينـت الزوبعي ان ”هنـاك حرماناً 
لألم مـن األحقية يف حضانـة أبنائها 
عندمـا يتمون السـابعة مـن العمر، 
وحرمانهـا من األحقيـة يف الحضانة 
مبـارشة إذا تزوجت مرة أخرى، لكن 
ال يشـرتط يف األب عدم الـزواج لنيل 
حضانـة األبنـاء، وهنـا تأتي حقوق 

املرأة والطفل املسلوبة“.
يف  الجـد  ”تفضيـل  ان  اىل  ونوهـت 
الحضانة بشكل عام عىل األم تجاوز 

عىل حق الطفل واألم معا“.
وكان موقع مجلس القضاء االعىل قد 
نـرش كتاب املفوضيـة العليا لحقوق 
االنسـان والذي تدعو فيه القضاء اىل 
تعديـل الفقـرة (4) من املـادة (57) 
من قانـون االحوال الشـخصية رقم 
(188) لسـنة 1959 املعـدل، وجعل 
حكمها يتضمن حـق مصاحبة االب 
للطفل املحضون واملبيت عنده، إذ ان 
ذلك سيوفر ضمانة اكرب لالب لرعاية 
ولـده، إذ ان املحاكـم لـم تكن تصدر 
حكما بمبيت املحضون مع والده الن 

النص السابق يمنع ذلك.
واضـاف البيـان  ان ” ذلـك املقـرتح 
ينسـجم مع احـكام املـادة (9) من 
املصـادق  الطفـل  اتفاقيـة حقـوق 
عليهـا من قبل العـراق يف عام 1994 
، إذ ورد يف نص الفقرة (1) من املادة 
آنفـة الذكر (تضمن الـدول االطراف 
عدم فصل الطفل عن والديه عىل كره 
منهما)، كما يمثل املقرتح آنف الذكر 
مراعاًة لحق االب يف تربية الطفل وفقا 
للمادة (9) الفقرة (3) من االتفاقية 
التـي نصت عـىل انه (تحـرتم الدول 
االطـراف حـق الطفـل املنفصل عن 
والديـه أو عن احداهمـا يف االحتفاظ 
بصورة منتظمة بعالقات شـخصية 
واتصـاالت مبـارشة بـكال والديه إال 
إذا تعـارض ذلك مـع مصالح الطفل 

الفضىل).
يتضمـن  ان  ”رضورة  اىل  واشـار 
نصـاً  الشـخصية  االحـوال  قانـون 
رصيحاً يشري اىل تنظيم حالة فقدان 
احد الوالديـن وطلب الجـد أو الجدة 
مـن  الطفـل  ملشـاهدة  األعمـام  أو 
اجـل رعايته، إذ لم تـرد يف النصوص 
الحاليـة أي اشـارة اىل ذلك، إذ تهدف 
املفوضية اىل ان ينسجم القانون مع 
احـكام االتفاقيـات الدولية مما يدل 
عـىل التقـدم بالسياسـة الترشيعية 
يف العراق يف مراعاة حقوق االنسـان 
واالتفاقيـات املصادق عليها من قبل 

العراق“.
موضحـا ان ”نـص املـادة املطلـوب 
تعديلها يف قانون االحوال الشخصية 
قانـون  مـن   (57/4) املـادة  هـي 
االحوال الشـخصية والتي نصت عىل 
ان (لالب النظر يف شـؤون املحضون 
وتربيتـه وتعليمه، حتى يتم العارشة 
تـأذن  ان  وللمحكمـة  العمـر،  مـن 
بتمديد حضانة الصغري، حتى اكمال 
الخامسـة عـرشة، إذا ثبـت لها بعد 
الرجـوع اىل اللجان املختصة، الطبية 
منها والشـعبية، ان مصلحة الصغري 
تقتيض ذلك، عـىل ان ال يبيت إال عند 

حاضنته).
مشـريا اىل ان ”الـرأي يويص بعرض 
مقـرتح تعديـل نص املـادة (57/4) 
الشـخصية  االحـوال  قانـون  مـن 
املعـدل عىل اللجنـة املختصـة بنظر 
القضائيـة  الترشيعـات  تعديـل 
املشكلة بموجب االمر املرقم (477/

 12/6/2017 يف  مكتـب/2017) 
، كونهـا معنيـة بمراجعـة القوانني 
االساسـية ومنهـا قانـون االحـوال 
الشـخصية املعدل آنـف الذكر، لألخذ 

باملقرتح من عدمه“.
وتابع انـه ” يويص باألخـذ بمقرتح 
تعديـل نـص املـادة ( 57 /4 ) مـن 
قانـون االحـوال الشـخصية املعـدل 
لتحقيق التوافق واالنسجام والتكامل 
بـني نص املادة آنفـة الذكر واتفاقية 
حقـوق الطفـل املـادة (9 ) منهـا، 
حتى يصبح نص املادة (57/4 ) من 
قانون االحوال الشخصية املعدل كما 
يـيل : (لالب والجد ولجـدة املحضون 
عنـد وفـاة او فقدان أيا مـن والديه، 
النظر يف شـؤون املحضـون وتربيته 
وتعليمه، حتى يتم العارشة من العمر 
وللمحكمة ان تـأذن بتمديد حضانة 
الصغري حتى اكمال الخامسة عرشة، 
إذا ثبت لهـا بعد الرجـوع اىل اللجان 
املختصة، الطبية منها والشعبية، ان 
مصلحـة الصغري تقتـيض بذلك، عىل 
ان ال يبيـت إال عنـد حاضنتـه إال إذا 

اقتضت مصلحته خالف ذلك).
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أحوال النجف 
بناًء عىل الدعوة املقامة من قبل املسـتدعي 
لغـرض  طلبـا  محسـن)  داخـل  (نجـاح 
تبديل لقبـه وجعله (الحسـناوي) بدل من 
(الهيتاوي) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديريـة خـالل مدة اقصاها خمسـة عرش 
يوم وبعكسه سـوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفـق احكام املادة (٢٢) من قانون 
البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ واالمر 

االداري املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢ .
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

مديرية تنفيذ املناذرة 
العدد : ١٥/خ/٢٠٢٢

التاريخ:٢٠٢٢/٦/٢١ 

م/ تنويه 
يف   ٢٦٢٧ بالعـدد  املسـتقبل  صحيفـة  يف  ورد 
٢٠٢٢/٦/١٣ ، وكذلـك صحيفـة الـزوراء بالعدد 
٧٧٣٧ يف ٢٠٢٢/٦/١٣ العقار املرقم ٩/١ م٢ بحر 
النجـف العائد للمدين (حمزة عبـد اليمه حمزة)، 
حيث ان الصحيح سهام املدين وليس العقار كله، 
علما ان سـهام املدين (٤,٤٣ مرت) (-- اولك) (٥٠ 

دونم) باتخاذ القرار مع التقدير.
املنفذ العدل
كرار عماد كايت

فقدان
املرقمة  الوثيقة  فقدت مني 
 ٢ بالعـدد   ٠٠١٤٤٩٦١-٢٥
يف ٢٠١٨/١/٢٣ والصـادرة 
من مدرسـة جون املسائية 
باسـم (انور صاحب شباط 
شـعالن)، فعـىل مـن يعثر 
اىل جهـة  عليهـا تسـليمها 

االصدار.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

أقامـت رئاسـة محكمـة اسـتئناف بغداد/ 

الكـرخ االتحادية، امس األربعـاء، ندوة عن 

(املخـدرات واثارهـا عـىل الفـرد واملجتمع) 

والتي ترأسها القايض أحمد الجواري رئيس 

االوىل،  الهيئـة  الكـرخ–  محكمـة جنايـات 

وبحضـور القـايض جابـر الجابـري رئيس 

محكمـة جنايـات الكـرخ- الهيئـة الثانية، 

والقايض احمد عبد السـتار قايض التحقيق 

املختص بنظر القضايـا الخاصة باملخدرات 

يف محكمة تحقيق الكـرخ االوىل.وقال إعالم 

القضـاء يف بيان ورد «الـزوراء»: إن «الندوة 

حرضها عـدد من ضباط مكافحة املخدرات 

املدنـي  املجتمـع  ومنظمـات  واعالميـني 

وناشـطني، ونوقش فيها أنواع املواد املخدرة 

واملؤثرات العقلية ومـدى تأثريها عىل الفرد 

واملجتمع بصـورة عامة فضالً عن اسـباب 

تفيش هذه الظاهرة السـلبية بني الشـباب 

العراقي».واشـاد الحـارضون بالـدور املهم 

الذي يقدمه القضاء واالجهزة االمنية إلنهاء 

تلك الظاهرة كونها االشـد فتكاً مستثمرين 

تلك الندوة إليصال صوتهم إىل وزارة الصحة 

لتوفر مصحات إضافـة إىل توفري كوادر من 

ذوي االختصاص.

Ô”aã»€a@lbjì€a@µi@paäáÉæa@ÒãÁb√@Ôì–m@lbjéc@î”b‰Ì@ıbõ‘€a

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة التجارة، امـس األربعاء، إحباط 
تهريـب كمية من الـرز العنـرب يف بغداد.وذكر 
مديـر عام دائـرة الرقابة التجاريـة واملالية يف 
الوزارة محمد حنـون الحمداني يف بيان تلقته 
«الـزوراء» أن «الفـرق الرقابية املشـرتكة من 
الدائـرة ومديريـة مكافحة الجريمـة املنظمة 
تمكنـت من ضبط عجلة محملـة بالرز املحيل 
(العنـرب) الـذي يحمـل شـعار وزارة التجارة 
املخصـص لصالح السـلة الغذائية متجهة من 
سـوق جميلـة يف بغـداد اىل محافظـة النجف 

األرشف».وأضـاف أن «عمليـة الضبـط تّمـت 
بعـد ورود معلومات عن طريق دائرة مكافحة 
الجريمة املنظمة التي تمكنت من إلقاء القبض 
عىل سـائق الشـاحنة وحجز الكميات واحالة 
القضيـة اىل الجهـات القضائيـة املختصـة».
وأكد الحمداني، بحسـب البيـان، أن «الحمالت 
الرقابية مكثفـة ملتابعة موضوع تهريب مواد 
السـلة الغذائية وعدم مناقلتها بني املحافظات 
منعـاً مـن احتكارهـا أو التالعـب باألسـعار 
وبالنتجة تفويت الفرصة عىل ضعفاء النفوس 

واملخالفني»

دياىل/الزوراء:
شـهدت محافظـة األنبـار، امـس األربعـاء ، 
حالة مـن الغضـب واالسـتياء جـراء انقطاع 
التيار الكهربائي وتوقـف محطات ضخ املياه 
الصالحـة للـرشب وسـط تحذيـرات اطلقتها 
الجهات الرسـمية من قيـام مواطنني بتنظيم 
تظاهـرات سـلمية تطالـب بتوفـري الخدمات 
بالتزامـن مـع ارتفاع غري مسـبوق يف درجات 

الحرارة.

وقال الشـيخ عبد الرزاق الدليمي، احد شـيوخ 
ووجهـاء مدينة الفلوجـة يف ترصيح صحفي: 
ان ”مـدن االنبـار املختلفة تعانـي من انقطاع 
شـبة تام للتيار الكهربائي بالتزامن مع توقف 
محطات ضخ املياه الصالحة للرشب اىل االحياء 
السـكنية جراء نفاد مادة (الكاز) املستخدمة 

يف مولـدات تلك املحطات، االمر الذي تسـبب يف 
معانـاة كثرية للمواطنـني بالتزامن مع ارتفاع 

درجات الحرارة بشكل غري مسبوق“.
واضـاف الدليمي ان“ معظم االحياء السـكنية 
تعانـي من نقص كبري يف توفري املياه الصالحة 
للـرشب بعـد توقـف عـدد كبري مـن محطات 
التنقيـة جراء انقطاع التيار الكهربائي لفرتات 
طويلة“، مبينـا ان“ العديد من مواطني مدينة 
الفلوجـة امتنعوا عن تسـديد قوائـم الكهرباء 
لقلـة التجهيـز مطالبـني الحكومـة املركزيـة 
بالتدخل لوضع حد مللف الكهرباء الذي يشـهد 

انتكاسة كبرية دون وجود اي عارض فني“.
وأوضـح أن ”عددا كبـريا من املواطنـني ابلغوا 
الجهـات املعنيـة عزمهم عىل تنظيـم تظاهرة 
احتجاجـا عىل ترتدي واقـع الخدمات»، مؤكدا 
«ان الشـارع االنبـاري اصبح قاب قوسـني او 
ادنى مـن االنفجار والخروج عـن املألوف بعد 
ان نفد صربهـم جراء اسـتمرار معاناة توفري 

الكهرباء واملياه الصالحة للرشب ”.
يشـار اىل ان مدن االنبار تشـهد انقطاعا شبه 
تام للطاقة الكهربائية يف ظل وتوقف مضخات 
تنقيـة املياه الصالحة للـرشب املغذية لإلحياء 

السكينة.
كمـا افـاد مصدر محـيل، امـس األربعـاء، أن 
متظاهرين غاضبـني اغلقوا الدوائر الحكومية 
يف قضاء املقدادية شمال رشقي محافظة دياىل 
احتجاجـا عىل قـرار ملحافظ دياىل بسـحب يد 

مدير بلدية القضاء الثالثاء.
وقـال املصـدر: ان العـرشات مـن املتظاهرين 
أغلقوا دوائر املقدادية الحكومية ومنعوا دخول 
املوظفني إليها احتجاجا عىل قرار سحب مدير 
بلديـة القضـاء خالد بطـي التميمـي من قبل 

محافظ دياىل.
وطالـب املحتجـون بإعـادة مديـر البلديـة اىل 
منصبه وإلغاء قرار سـحب اليد الذي وصفوه 

بغري املنصف.

واصـدر محافـظ ديـاىل، مثنى التميمـي، اول 

امـس الثالثـاء، أمـرا بسـحب يد مديـر بلدية 
املقداديـة خالـد بطـي التميمي ملـدة ٦٠ يوما 
استنادا اىل أحكام املادة ١٧ من قانون انضباط 
موظفي الدولة وتكليف مقداد عبدالله خربيط 

بإدارة البلدية لحني انتهاء مدة سحب اليد.

يف غضـون ذلـك، اقـدم متظاهـرون آخـرون 
يف املحافظـة صبـاح امـس عىل قطـع طريق 
بعقوبة- خانقني الحيوي احتجاجا عىل انعدام 

الخدمات.
املتظاهـرون قطعوا طريـق بعقوبة – خانقني 
احتجاجا عىل انعـدام التيار الكهربائي ونقص 

ماء الرشب وأزمة البنزين املتفاقمة.
وطالـب املحتجون الجهـات املعنية بمعالجات 
رسيعة للخدمات البسـيطة املفقودة وبخالف 
ذلـك ينظمـون اعتصامـا مفتوحـا و موقفـا 

مشرتكا لقطع جميع طرق دياىل الحيوية.
وتشـكو دياىل من تفاقم ازمة الكهرباء، و شح 
ميـاه الرشب اىل جانب ازمة نقص املشـتقات 

النفطية»البنزين» يف عموم املحافظة.

بغداد/الزوراء:
أعلنت قيـادة عمليات بغداد، امـس األربعاء، 
ر رّمانة  إحباط محاولة لشـخص أراد أن يفجِّ

يدوية عىل عائلته يف العاصمة.
وذكـر بيـان للقيـادة تلقتـه «الـزوراء» أن 
«قوة من اللـواء الثاني الفرقة األوىل رشطة 
اتحاديـة، تمكنـت مـن إحبـاط محاولـة 
تفجـري رمانـة يدوية (هجوميـة) من قبل 
احد االشـخاص كان يروم اسـتهداف افراد 

عائلتـه يف منطقة املشـتل ببغـداد»، مبيناً 
أن «ذلك جاء بعد اسـتنجاد العائلة وتعاون 
املواطنـني باإلخبـار عـن وجود مشـاجرة 
عائلية».وأضـاف البيـان أن «القـوة منعت 
اإلرضار بعائلتـه وابنته الصغرى»، مشـرياً 
اىل أنه «تم التدخل وإلقاء القبض عىل املتهم 
وسـحب الرمانة منه بعد تأمينها وتسليمه 
اىل الجهـات املختصـة إلكمـال االجـراءات 

القانونية بحقه».

بغداد/الزوراء:
أعلن مصنع التصنيع الحربي، امس 
األربعاء، دخـول مدفعية الـD٣٠ اىل 
الخدمة، والتي تعـد األوىل من نوعها 

يف العالم.
الهيثـم  ابـن  مصنـع  مديـر  وقـال 
الحربـي،  التصنيـع  لهيئـة  التابـع 
هانـي عبداللـه، يف ترصيح صحفي 
إن «مدفعيـة (الــD٣٠) دخلـت اىل 
الخدمة بعد إجـراء بعض التعديالت 

عليهـا»، مشـرياً اىل أنهـا «أصبحت 
محمولـة وهـي األوىل يف العالـم أن 
تكون مدفعية الـD٣٠ محمولة عىل 

عجالت».
وأوضـح أن «مدفعية الــ١٥٥ ملم، 
دخلـت اعمـال الصيانـة يف مصنـع 
الشـهداء املختص باملدفعية والتابع 
للصناعـات  العامـة  الرشكـة  اىل 
النحاسية وامليكانيكية والذي يعد من 

أكرب املصانع يف الرشق األوسط».
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بغداد/الزوراء:
أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشـؤون الرشطـة، امس االربعاء، 

القبض عىل متهم بالقتل وآخرين بالرسقة والتزوير يف بغداد.
وذكـرت الوكالـة يف بيـان ورد «الـزوراء»: ان مفـارز مديريـة 
مكافحة اجـرام بغداد/ مكتب البياع، تمكنت من القاء القبض 
عىل متهم مطلوب عن جريمة قتل ضمن قاطع املسؤولية حيث 
تم عـرض األوراق التحقيقية عىل أنظار قـايض التحقيق وقرر 

توقيفه وفق أحكام املادة ٤٠٥ من قانون العقوبات».
وأضافت أن «مفارز املديرية ألقت القبض عىل عدد من املتهمني 
لقيامهم برسقـة مبالغ مالية ومنازل سـكنية ومحال تجارية 
ودراجـات ناريـة ودراجات التك تـك ومتهمني آخريـن بتزوير 
مستمسـكات رسـمية ووكالـة عقـار وعقـد زواج ومطلوبني 
آخرين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة اإلجرام 

يف جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد».
وأشـارت الوكالـة إىل أنـه «تم اتخـاذ كل اإلجـراءات القانونية 

بحقهم وتقديمهم إىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
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بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئـة النزاهة االتحاديَّة، امس األربعاء، صدور أربعة 
قـرارات أحكام إدانٍة بحقِّ مسـؤولني يف عدٍد مـن الوزارات، 
ت عىل إيقاع عقوبة السـجن والحبس  ُمبّينًة أنَّ األحكام نصَّ

للمسؤولني املُدانني.
دائرة التحقيقات يف الهيئة أشـارت إىل أنَّ «محكمة جنايات 
الرصافـة – الهيئـة الثانية، أصدرت حكماً غيابياً بالسـجن 
ة لإلسـناد  ملُدَّة سـبع سـنواٍت عىل املدير العام للرشكة العامَّ
به بـاإلرضار العمديِّ باملال العـام»، ُمنوِّهة  الهنديس؛ لتسـبُّ
بـ»قيـام املُـدان بالتوقيع عىل اسـتالم العمل نهائيـاً ملُفتِّت 

؛  ز، رغم عدم وجود تسلٍُّم نهائيٍّ السـكراب»الرشايدر» املُجهَّ
ا تسبَّب برضٍر مقداره (٤٦٥,٩٠٠,٠٠٠) مليون دينار يف  ممَّ

املال العام».
وأضافـت الدائـرة أنَّ «محكمـة جنايـات ُمكافحة الفسـاد 
املركزيَّـة أصـدرت حكمـاً حضوريـاً بحبـس مديراملرصف 
الزراعي سابقاً، إضافة إىل مديراملرصف - فرع تكريت وثالثة 
فـني فيـه، لتقاضيهـم مبالغ ماليَّة وأخـذ رىش مقابل  ُموظَّ
منـح قروٍض من املرصف»، الفتًة إىل أنَّ «الحكم الذي يقيض 
بالحبس ملُدَّة ثالث سنواٍت بحقِّ املُدانني صدر حضورياً؛ وفق 
أحكام القرار (١٦٠ لسـنة ١٩٨٣)».وأوضحت أنَّ «محكمة 

جنايات بابل أصدرت قرار حكٍم بإدانة مدير تقاعد املحافظة 
يقيض بالحبس الشديد والغرامة، ُمشدِّدًة عىل أنَّ قرار اإلدانة 
بحـق املدان صدر حضورياً؛ اسـتناداً إىل القرار (١٦٠ لسـنة 
١٩٨٣)؛ إلقدامـه عىل تقايض رشـوٍة من إحـدى املُراجعات؛ 
ة برصف ُمستحقاتها املاليَّة  لقاء «تمشـية املعاملة» الخاصَّ
التقاعديَّة املُرتاكمة، وإصدار هويَّـٍة تقاعديَّـٍة لها.وبيَّنت أنَّ 
«محكمة جنح النزاهة أصدرت حكماً حضورياً بحبس املدير 
العـام لرشكة تعبئة وخدمات الغاز سـابقاً؛ لتجاوزه حدود 
صالحيَّاتـه، وقيامـه بإعفاء مدير فرع كركـوك يف الرشكة، 

وتعيني مديٍر آخر بدالً منه».

بغداد/الزوراء:
أحصت وزارة التخطيط، امس األربعاء، عدد 
املدارس املنجزة، فيما أعلنت معالجة ملفات 

٣٠ مستشفى متلكئاً يف عموم العراق.
وقـال املتحـدث باسـم وزارة التخطيط عبد 
الزهـرة الهنـداوي، يف ترصيـح صحفـي إن 
«٢١٦٥ مدرسـة أُنِجـزَت يف عمـوم العـراق 
ضمن مـرشوع املدارس عـام ٢٠٢١»، مبيناً 
أّن «إدراج مشـاريع املدارس ضمن االتفاقية 
الصينية سـوف يقلص الفجـوة، عىل أمل أن 

تنتهي خالل سنوات».
ويف مـا يخص مشـاريع املستشـفيات، قال 
الهنداوي: «كان لدينا أكثر من ٥٠ مستشفى 
تلكأت أعمالهـا وتوقفت، ألسـباب تعاقدية 
وفنيـة يف عموم العـراق رغم نسـب اإلنجاز 
املتقدمـة وسـعاتها تـرتاوح بـني ٥٠ـ ١٠٠ 
رسيـر وتصـل ببعضهـا اىل ٦٠٠ رسير كحد 

أعىل».
وتابـع أنـه «شـكلت لجنـة برئاسـة وزيـر 
التخطيط بموجب األمر الديواني ٤٥، وبدأت 
عملها العام املايض ونجحت بمعالجة ملفات 

أكثر من ٣٠ مستشفى ضمن املجموع الكيل 
البالـغ ٥٠ مستشـفى»، موضحـاً أنـه «تـمَّ 
اسـتئناف العمل باملستشـفيات موزعة بني 

عموم املحافظات».
وأشـار الهنداوي إىل أن «عمل اللجنة مستمر 
السـتكمال بقيـة املستشـفيات وعددها ٢٠ 

مستشفى».
كما أكـدت وزارة التخطيط، امـس االربعاء، 
حاجـة العـراق اىل زيـادة الوعـي املجتمعي 
إلنهاء تهديد خطر االنفجار السكاني، مبينا 
ان نحـو ٢٠٠ الـف طالب يتخرجون سـنويا 

من الجامعات دون استيعاب.
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة عبـد الزهرة 
الهنـداوي يف حـوار متلفـز: ”اننـا نحتاج اىل 
تنظيـم الوعي داخـل االرسة و تنظيم االرسة 
يغني عن سياسـة تحديد النسـل رغم وجود 
مطالبـات بتعديـل وترشيـع القوانـني التي 

تحدد النسل“.
وأضـاف الهنداوي ان ”نسـبة النمو حاليا يف 
البالد وصلت اىل ٢،٦ وسـنكون امام مشكلة 
اذا لـم ترافـق الزيادة السـكانية سياسـات 

تسـتوعبها ويمكـن ان نصـل اىل تقليل عدد 
الوالدات اذا توفرت الظروف“.

وأوضح ان ”الحكومة تحتاج اىل تخصيصات 
ماليـة لنـرش الوعـي وتنظيـم االرسة، وان 
العراق لم يصل اىل مرحلة االنفجار السكاني 
حتى اآلن“، مشـريا اىل انه “ كلما قّل التعليم 

داخل االرسة زاد عدد االفراد داخلها ”.
الفجـوة  يف  تغيـريا  سنشـهد  ”اننـا  وتابـع 
السـكنية خالل العامـني املقبلـني ٢٠٠ الف 
يتخرج من الجامعات سـنويا يف وقت تواجه 
الحكومـة مشـكلة يف العـزوف عـن العمـل 

بالقطاع الخاص“. 

دياىل/الزوراء:
اسـتبعدت دائرة صحة دياىل، 
امـس االربعاء، اعـالن حالة 
انتشـار  بسـبب  الطـوارئ 
الكولـريا يف إقليم كردسـتان 
العـراق. وقـال مديـر اعـالم 
صحة دياىل فارس العزاوي يف 
انتشار  ان“  ترصيح صحفي 
مرض الكولريا يف مدن قريبة 
من دياىل ضمن حـدود اقليم 
كردسـتان مثرية للقلق لكننا 
اجـراءات  سلسـلة  اتخذنـا 
وقائيـة تضمن عـدم انتقاله 
اىل مناطقنا من خالل التوعية 
واتخاذ قـرارات عاجلة لدعم 
وتعزيز قدرات املستشـفيات 

واملراكز الصحية“.
واسـتبعد العـزاوي، اعـالن حالة 
الطـوارئ يف ديـاىل بسـبب كولريا 
كردستان، مؤكدا ان ”الوضع تحت 

السيطرة حاليا مؤكدا بان جميع 
املحافظـة  يف  املسـجلة  الحـاالت 
مشتبه بها وليسـت مؤكدة حتى 
االن واالجراءات ماضية يف فحص 

عينـات للتاكد منها“. واشـار اىل 
ان“ دارالضيافة قرب بعقوبة بات 
املقر السـتقبال اي حاالت مؤكدة 
لالصابة بمرض الكولريا يف اجراء 

احرتازي واسـتباقي يف آن واحد“، 
مبينا ان ”الوضع يستدعي تفاعل 
االهايل مع ارشـادات الصحة ملنع 

تسجيل اي اصابات“. 
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت وكالـة االسـتخبارات والتحقيقـات االتحادية، امس 
االربعـاء، احباط عمليات لرسقـة النفط يف ١٢ موقعاً وضبط 

٤٥ عجلة مع سائقيها بمحافظات مختلفة.
وذكرت الوكالة يف بيان ورد ”الزوراء“ أن ”وكالة االستخبارات 
تواصل عملياتها االسـتباقية للحد من حـاالت تهريب النفط 
ومشـتقاته يف مختلف مدن البالد، وهو ما أسهم بشكل فعال 
يف تقويض تلك العمليات، عرب سلسلة رضبات نوعية وجهتها 

الوكالة يف اآلونة األخرية“.
وأضافت أنه ”استنادا ملعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات 
منفصلة، تمكـن ابطال الوكالة من ضبـط ١٢ موقعاً نفطياً 

يسـتخدم للمتاجرة وتدويـر النفط ومشـتقاته بصورة غري 
رسـمية، حيث تم العثور بداخل املواقع عىل عجالت وخزانات 
نفطية مختلفة األحجـام تحتوي عىل منتوج نفطي مجهول 
الكميـة والنوعيـة يف محافظـات بغـداد وكركـوك والبرصة 
وصـالح الديـن واالنبـار“.ويف ذات السـياق، أعلنـت وكالـة 
االسـتخبارات، تمكنهـا مـن ”ضبط ٤٥ عجلة مع سـائقيها 
كانـت معدة ملتاجـرة وتدوير النفط ومشـتقاته بصورة غري 
مرشوعة ضمن محافظات البـرصة وبغداد وكركوك وصالح 

الدين ونينوى ودياىل وبابل وكربالء املقدسة“.
وأكـدت أنه ”تم التعامل معها اصوليا وتسـليمها اىل الجهات 
املعنية واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلكمال األوراق التحقيقية“.



بغداد/ الزوراء:
 أعلنت دائرة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، امس 
األربعـاء، إنشـاء ٤٢٦ معمالً يف عام واحد، وفيما أشـارت اىل 
تحقيق نسـب إنجاز متقدمة يف إنشاء املدن الصناعية يف أربع 

محافظات، أكدت نجاح تطبيق قرار حماية املنتج املحيل.
وقال مديـر عام الدائرة، عزيز ناظـم، يف مقابلة صحفية: ان 
«اآلليـة التي وضعت يف املنهاج الحكومي بظل هذه الحكومة 
هـي منح أكرب عدد ممكن من إجازات املشـاريع الصناعية»، 
مبيناً أن «مرحلة التأسـيس هي مرحلة أوىل ويجب التنسـيق 
مع الجهات القطاعية األخرى لتهيئـة بقية األمور».وأضاف 
أنه «تّم وضع خطة من قبل الصناعة لدعم املستثمر»، مشرياً 
اىل أن «ثمرة هذه الخطط سـتصطدم بأمور أخرى، سياسية 
وأمنيـة ومجتمعية وبريوقراطية، ونحـن جاهزون إلزالة كل 
تلـك العقبات».وبالحديـث عن املدن الصناعيـة، أوضح مدير 
عـام التنمية الصناعية أن «الفكرة االساسـية إلنشـاء املدن 
الصناعية هي للقضاء عىل عشوائية انتشار املعامل وجمعها 

يف مكان واحد لتسـهيل موضوع بيئة العمل وتكوين مجتمع 
صناعي واحد»، مبيناً أن «وزارة الصناعة تبنت هذا املوضوع 
مـن خـالل قانون رقـم ٢ لسـنة ٢٠١٩، إذ تم تشـكيل هيئة 
خاصـة للمـدن الصناعية».وتابع أن «تلك املـدن موزعة بني 
جميـع املحافظات وتّمـت املبارشة بها والوصـول اىل مراحل 
متقدمـة يف محافظات ذي قار والبرصة واألنبار ونينوى، كما 
تّم إعداد أرٍض بمسـاحة ٦٠٠ دونم إلنشاء مدينة صناعية يف 
النجف األرشف وكذلك محافظة واسـط، وسـيكون يف جميع 
املحافظـات أيضـاً»، موضحاً أن «الصناعـة العراقية ماضية 
باتجاه املدن الصناعية».وأكد ناظم أن «هناك نهوضاً وأضحاً 
للصناعة العراقية بمختلف قطاعاتها وذلك مسجل وفق أرقام 
وإحصائيات دقيقة»، مؤكداً، أن «وترية املشـاريع متصاعدة، 
ففـي العام ٢٠٢١ والنصـف األول من العام ٢٠٢٢ تم تسـلُّم 
٣ آالف إجازة تحت التأسـيس، إذ تحقق يف سـنة واحدة ٤٢٦ 
مرشوَع معمل، وأن هذه االرقام جيدة، لكن ليسـت بمستوى 
الطموح».وتابع أن «القطاع الخاص يسـتوعب سنوياً اعداداً 
مـن العاملـني أكثر بكثـري مما تسـتوعبه الدولـة يف القطاع 
العام».وأشـار ناظـم إىل أن «موضـوع حمايـة املنتـج يأتي 
بالدرجة األسـاس لحماية مصلحة املواطن وتحقيق مصلحة 
الصناعيـني»، مبينـاً انـه «يف حـال احتـكار السـلع املحليـة 
والتالعب بأسـعارها من قبل بعض املصانع سيسـبب رضراً 
للمواطـن، فهنا يكون للـوزارة رأي آخر، هو فتح االسـترياد 
للتخفيف من وطأة األسـعار عىل املواطن».وأوضح أن «هناك 
العديد من الصناعات نجحت بعد تطبيق قانون حماية املنتج، 
منهـا الصناعات السـمنتية وكذلـك صناعـة العصائر، وهذا 
األمـر ينطبق عىل القطاع العام والخاص إذ بدأت تلك املصانع 

ت االحتياج املحيل وبأسعار تنافسية». باإلنتاج وغطَّ

 بغداد/ متابعة الزوراء:
حـذر البنك الدويل من مخاطر التأثريات 
الناحيـة  مـن  العـراق  عـىل  املناخيـة 
إصالحـات  إىل  ودعـا  االقتصاديـة، 
”هيكلية“ وإىل تشكيل حكومة عراقية 
”تتبنـى السـري يف طريـق إصالحـي“ 
برسعة، وأن تأخـذ الحكومة ”اإلصالح 
كخطة أساسـية للعمـل وجمع الصف 
بشكل متكامل عىل مستوى كل الوزارات 

باتجاه وطني وخطة اسرتاتيجية“.
وقـال املمثـل الخاص للبنـك يف العراق، 
رمزي نعمان، تعليقـا عىل تقرير البنك 
األخري بشـأن االقتصاد العراقي، والذي 
دعا فيه إىل اإلرساع بتشـكيل الحكومة: 
أن  يجـب  االقتصـادي  ”اإلصـالح  إن 
يتالقى ويتناغم مع النظر إىل التأثريات 

املناخية“ يف البالد.“
نفطيـة  دولـة  العـراق  أن  وأضـاف: 
يف  النفـط  عـىل  وتعتمـد  ”بامتيـاز“ 
اقتصادهـا، فيمـا بـدأ العالـم ”بوضع 
قيود عىل النفط الخـام“، وأكد أنه ”إذا 
وضعـت هـذه القيود عـىل النفط وعىل 
اإلصدارات النفطية يجب عىل العراق أن 
يأخذ خطوات (إصالحية) وإال أصبحت 
األسـواق العامليـة مقفلة أمـام النفط 

العراقي“.
وقـال نعمـان يف املقابلـة: إن العـراق 
عـىل أبـواب ”أزمة قد تكـون األخطر“ 
وهي أزمة التأثـريات املناخية، ”وكيف 
يمكن لالقتصاد العراقي أن يتكيف مع 
هذه التأثـريات املناخيـة وفقا لخطط 
التنميـة التي وضعتها الحكومة وكيف 
تكون عملية االنتقال التدريجي باتجاه 
االقتصـاد النظيف مع مـا يرتتب عليه 

ذلك من تبعات مالية واقتصادية وعىل 
مستوى الرأسمال البرشي“.

وأشـار نعمـان يف حديثـه عـدة مرات 
إىل التغـريات املناخيـة التـي يمـر بها 
العـراق، مؤكدا أنها ”أثـرت عىل جودة 
ونوعيـة امليـاه املتوفرة“، ما أثر سـلبا 
عـىل األرايض الزراعية وزاد من نسـب 
التصحـر و“دفـع لهجـرة املواطن من 

الريف إىل املدينة“.
وقـال مسـؤول البنك الـدويل: إن املناخ 
كان له أيضا ”تأثري عىل األمن الغذائي“ 
يف البـالد، حيـث تدنى اإلنتـاج الغذائي 
والزراعـي مـا كان له تبعـات ”ترتبت 
حاليا بسـبب ارتفاع أسعار السلع عىل 
املسـتوى العاملـي وأيضا بسـبب أزمة 

أوكرانيـا التـي كانـت تعترب أحـد أهم 
املصادر للغذاء يف العالم“.

ويقول نعمـان: إن البنك الدويل يرى أن 
العراق يمر حاليا بفرتة نمو، بعد وصل 
إىل 11 يف املئـة يف عـام 2021، مقارنـة 
بالركود يف عام 2020 بسبب انخفاض 
النشـاط  وتناقـص  النفـط  أسـعار 

االقتصادي بسبب كوفيد19-.
وقـال إنه ”فيما تسـري األمور بشـكل 
أفضل مـع زيادة العائـدات النفطية“، 
فـإن ”األزمات الهيكليـة التي عصفت 
التـزال  سـابقا  العراقـي  باالقتصـاد 
”املخاطـر  فـإن  وبالتـايل  موجـودة“ 
مازالـت محدقـة باالقتصـاد حتى مع 

ارتفاع عائدات النفط“.

وشدد عىل أهمية ”النظر إىل اإلصالحات 
الحكومـة  وأن  املرحلـة“  هـذه  يف 
”يجـب أن تنظر إىل اإلصـالح بطريقة 
متكاملة“، مع األخـذ باالعتبار أهمية 
”معالجة األزمـات االجتماعية التي قد 
تطرأ نتيجة بعض هذه الخطوات ومن 
الواجـب العمـل عىل مقاربتها بشـكل 
يمنـع وقوع الفئـات األكثر هشاشـة 

بزيادة الفقر وزيادة البطالة“.
وقال إن ”العـراق مر بأزمات متعددة“ 
نتيجة النخفاض أسعار النفط، مؤكدا 
أن ”البنـك الدويل تحدث مـرارا وتكرارا 
عن أهمية التنـوع االقتصادي وأهمية 
النظـر إىل القطاعات غري النفطية التي 
يمكـن االسـتثمار فيها لزيـادة النمو 

وخلق فـرص عمل وفتح املجـال أمام 
االسـتثمار وخاصـة اسـتثمارات من 

القطاع الخاص“.
الحكومـة  خطـة  نعمـان  ووصـف 
املعروفـة  الحاليـة  االقتصاديـة 
بـ“الورقة البيضـاء“ بأنها ”قد تكون 
من املقاربـات األكثر شـمولية يف هذه 
املرحلـة لتصور املسـتقبل االقتصادي 
العراقي عىل املديني املتوسـط والطويل 
املدى“.وقـال: إن النقاش بشـأن هذه 
الخطة أثار بعض ”نقاط االختالف بني 
األطراف املعنيـة“، مؤكدا عىل أنه ”من 
الـرضوري جدا أن يكـون هناك توافق 
سـيايس عىل أهمية معالجـة األزمات 

الهيكلية“، حيث إنه ”ال خيار آخر“.
وأشار نعمان إىل وجود تدٍن يف الخدمات، 
وزيادة يف نسب الفقر، وزيادة الفوارق 
املناطقيـة بـني املحافظـات املختلفة، 
مؤكدا أنه ”يف مجتمـع 60 يف املئة منه 
دون الثالثني عاما وهناك تزايد سكاني 
من املهم جـدا أن يؤخذ بعـني االعتبار 

توفر املوارد“.
وأضاف أن ”تزايد عدد السكان يف وقت 
ينقـص فيه الغذاء نتيجـة تدني العمل 
يف املسـتوى الزراعـي وارتفاع أسـعار 
السـلع الغذائيـة يف العالـم ونقصها يف 
بعض األماكن يضعنا أمام مأزق يتجىل 
بخطورة وهو موضـوع األمن الغذائي 

وهذا خطر قومي“.
وأضـاف: ”العـراق أمـام واقـع يتجىل 
يف أن النسـبة األكـرب مـن اإلنفـاق هو 
عىل الرواتب وعـىل التقاعدات يف غياب 
للجانب االستثماري الذي يسمح بخلق 

فرص عمل“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة تسـويق النفـط الوطنية 
(سـومو) التابعة لوزارة النفط، امس 
األربعـاء، عـن حـراك لزيـادة مبيعات 
النفـط العراقـي يف السـوق األوروبية، 
فيمـا اشـارت اىل امكانيـة العراق عىل 

تغطية حاجة هذا السوق.
خـرض  عـالء  الرشكـة،  مديـر  وقـال 
إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  اليـارسي، 
”رشكـة سـومو لديهـا عقـود نافـذة 
لتجهيـز النفـط مـع رشكات أوروبية 
بكميـة كليـة تصـل لحـوايل 600 ألف 
برميـل يومياً مـن نفط خـام البرصة 
املتوسـط والبرصة الثقيـل ونفط خام 
كركـوك“، مبينـاً أن ”هـذه الـرشكات 
تمتلـك طاقات تصفيـة إجمالية تصل 
لحـوايل %60 مـن طاقـات التصفيـة 

الكلية يف قارة اوروبا“.
واضاف ان ”رشكة سومو تقوم بصورة 
مسـتمرة بالبحـث عن فـرص متاحة 
للتسويق ومفاتحة الرشكات األوروبية 
التي ال تمتلك تعاقدات معها“، مشـرياً 
اىل أنها ”تلقت مؤخـراً عدداً من الردود 
اإليجابيـة لبعض الـرشكات قد تفيض 
اىل تعاقـدات جديـدة وتـؤدي اىل زيادة 
مبيعـات النفـط العراقـي يف السـوق 
األوروبي“.وأشـار اىل أن“ العراق قادر 

عىل تغطية السوق األوروبي“، مبيناً أن 
”الوضع الراهن داخل هذا السوق يحتم 
عىل الرشكات إيجاد نفوط مناسبة غري 
خاضعة للعقوبـات الدوليـة، اذ يعترب 
نفـط خـام البـرصة أحد تلـك النفوط 

املناسبة“.

وتابـع ان ”املتوسـط الحاميض لنفط 
ُيغـذي املصـايف  أن  البـرصة بإمكانـه 
االوروبيـة عـىل الرغـم مـن اختـالف 
بعض املواصفـات النوعية عن النفوط 
املسـتهلكة يف تلك املصايف حاليا، والتي 
تشـكل اىل حد مـا عائقاً أمـام اعتماد 

املشرتين االوروبيني عىل النفط العراقي 
بشكل كامل“.

وأكد أنـه ”من ناحية مسـتوى الطلب 
عـىل النفط الخام يف السـوق األوروبي 
فقـد بلغـت الكميـات الكلية الـواردة 
لهـذا السـوق مـن النفوط املتوسـطة 

الحامضية بحدود (2.5) مليون برميل 
يوميـاً، ويف ظـل التوتـرات السياسـية 
التي تعصـف بأوروبا التـي قد تؤثر يف 
املعـروض من النفط الخام يف السـوق 
األوروبـي قـد يحصـل عجـز يصل اىل 
مليـون برميل يوميا مـن النفط الخام 
املتوسط الحاميض وهذه تعترب فرصة 
للنفـوط العراقيـة بعيـداً عن السـوق 
اآلسيوية كون السوق الواعد عىل املدى 
البعيد والـذي يحقق عائداً اكرب للجولة 
العراقية ويضمن اسـتقرار الطلب عىل 

النفوط العراقية“.
ولفت اليـارسي اىل أن ”العـراق ملتزم 
بقـرارات منظمـة أوبك والتـي تهدف 
أسـواق  اسـتقرار  اىل  السـعي  دائمـاً 
العـرض  وتـوازن  العامليـة  النفـط 
والطلب“، مشرياً اىل أن ”أي كميات يتم 
تخصيصها اىل سوق معني تكون ضمن 

سقف اإلنتاج املتفق عليه“.
وبنّي أن ”رشكة تسـويق النفط تعتمد 
آليـة للسـعر الرسـمي املعلـن لجميع 
األسـواق يف بيـع كميات النفـط، ويتم 
تحديـد هـذا السـعر لكل سـوق ولكل 
نوع من النفوط بصورة شـهرية وفقاً 
النفـط  ملعطيـات ومتغـريات أسـواق 
العامليـة وهـذا سـياق مسـتمر العمل 

به“. 
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 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لألوراق املالية، امـس االربعاء، مرتفعا 
بنسـبة (٠٫٠٢٪).وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم 
امـس كما ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولـة (١٫٣٠٦٫٢٢٦٫٤٠٩) أسـهم، بينما 

بلغت قيمة االسهم (٢٫٤٠٧٫٩٦٥٫٧٢٩) دينارا. 
واغلق مؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امس عىل (٥٨٢٫١٧) نقطة مرتفعا 

بنسبة (٠٫٠٢٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٨٢٫٠٤) نقطة.
وتم تداول اسهم (٤٣) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السوق، واصبح 
عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات 
االفصاح املايل (١٤) رشكة.وبلغ عدد االسـهم املشـرتاة من املسـتثمرين غري 
العراقيني يف السوق (٢٥٣) مليون سهم بقيمة بلغت (٣٥٢) مليون دينار من 
خالل تنفيذ (٣٤) صفقة عىل اسـهم رشكتني.بينما بلغ عدد االسـهم املباعة 
من املسـتثمرين غـري العراقيني يف السـوق (٢٢٧) مليون سـهم بقيمة بلغت 
(٤٣٠) مليون دينار من خالل تنفيذ (١١٤) صفقة عىل اسـهم تسع رشكات.

يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية قد اسـتخدم انظمـة التداول االلكرتوني 
وااليداع املركزي منذ عام ٢٠٠٩، ويسـعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت 
للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسـبوعيا من االحد اىل الخميس، 
ومدرج فيه ١٠٥ رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت 

والصناعة والزراعة والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

 بغداد/ الزوراء:
أنجزت لجنة تصنيف رشكات املقاوالت واملقاولني يف وزارة التخطيط خالل 
جلستها الرابعة والخامسة والتسعني (١٣٥) هوية تصنيف وتجديد.وقالت 
رئيس اللجنة مدير عام الدائرة القانونية، هناء إبراهيم إسماعيل، يف بيان 
للوزارة إن «الجلسة تضمنت تصنيف (٣٦) رشكة ألول مرة وترحيل رشكة 
واحدة للمقاوالت اىل الدرجة املمتازة رشط تقديم األعمال املنجزة اسـتنادا 
إىل تعليمـات تصنيـف رشكات املقـاوالت واملقاولـني واإلدراج يف القائمـة 
السوداء رقم ١ لسنة ٢٠١٥ ، فضال عن تجديد (٩٨) هوية تصنيف رشكات 
املقـاوالت واملقاولني اسـتنادا إىل املادة ١٠/ ثانيا مـن التعليمات املذكورة 
أنفا التـي جرت وفق النظـام الجديد الذي وجه بإطالقـه وزير التخطيط 
خالـد بتال النجم».واضافت املدير العـام: ان اللجنة اتخذت قرارات اخرى 
منها تغيري (٩) مديرين مفوضني لرشكات املقاولة، ومناقشـة ادراج (٣) 
رشكات يف  القائمـة السوداء».وأشـارت اسـماعيل إىل إن «اللجنة أنجزت 
(٨) طلبـات متفرقة، وأن توزيع هويات التصنيف والتجديد سـيكون بعد 
مصادقة السيد وزير التخطيط ونرشها يف املوقع الرسمي للوزارة».وحرض 
االجتماع ممثلو وزارات (النقل، اإلعمار واإلسكان، املوارد املائية، التجارة، 

االتصاالت)، إضافة إىل اتحاد املقاولني العراقيني ونقابة املهندسني».
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بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار الذهـب «االجنبـي والعراقـي» يف األسـواق املحليـة، امس 

األربعاء.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سجلت، صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب الخليجي 
والرتكي واألوربي ٣٧٦ الف دينار، وسـعر الرشاء ٣٧٢ الفاً، فيما كانت اسعار 

البيع ليوم الثالثاء ٣٧٨ الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيـع املثقـال الواحد عيـار ٢١ من الذهب العراقي سـجل 

انخفاضا أيضاً عند ٣٣٦ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٣٢ ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار ٢١ يرتاوح بـني ٣٧٥ الف دينار و٣٨٥ ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٣٥ الفاً و ٣٤٥ الف دينار.. ويسـاوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
اكـد عضو اللجنة املالية النيابية، جمال كوجر، امس األربعاء، ان التوزيع املايل 
يف القانون كان سلبيا ومبتعدا عن مضمون واهداف القانون الرئيسية، مشريا 

اىل أن ما خصص للغذاء ال يزيد عن ٢٥٪ من املبلغ األصيل.
وقـال كوجـر يف ترصيـح صحفي: ان “عنـوان قانـون الدعم الطـارئ للغذاء 
الينسجم مع مضمونه وما خصص للغذاء ال يزيد عن ٢٥٪ من املبلغ األصيل». 
مبينـا ان ”ما تضمن من فقرات كان سـلبيا ومخالفا لألسـباب املوجبة التي 

دعت بتمريره اىل نية الترشيع «.
وأضـاف ان ”التوزيـع املايل يف القانـون تم فيه تخصيـص ٨ تريليونات و٥٠٠ 
مليـار لألقاليـم يف حني ان موازنـة العام ٢٠٢١ كانت ٢ تريليـون وقد اضافت 
اللجنـة املالية ٢ تريليون أخرى وأصبحت ٤ تريليونـات وما طلبه وزير املالية 

من تخصيص ضمن القانون الجديد هم ٥ تريليونات“.
وأوضـح كوجـر ان ”الربملان خصـص مبلغا اخـر، حيث اصبـح ٨ تريليونات 
و٥٠٠ مليار دينار“. مشـريا اىل انه “كان مـن االجدر وضع تخصيصات كبرية 
للتجـارة لـرشاء الحنطة والشـعري والزيـوت لتأمني عام بالكامـل، خاصة أن 
الحرب الروسـية األوكرانية مازالت مسـتمرة، وكل التقاريـر األممية تؤكد ان 

العالم مقبل عىل ازمة غذاء عاملية“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االربعاء، 

يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصدر إن بورصـة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سـجلتا، صباح 
امـس، ١٤٨٣٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما كانت االسـعار 

ليوم الثالثاء ١٤٨٤٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر امريكي.
وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باألسواق املحلية 
يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي، 

بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسـعار الـدوالر انخفاضا 
ايضا، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٤٧٥ ديناراً لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر 

الرشاء ١٤٨٢٥٠ ديناراً لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أعلن السـفري الصيني يف العراق، تسوي وي، امس األربعاء، أن بالده ستساعد 
العـراق لزيادة قدرته يف مجـال التنمية، فيما أشـار اىل أن التعاون بني البلدين 

يركز عىل ثالثة محاور.
وقـال تسـوي وي، خـالل اجتماع عقـده عـرب منصـة «زوم»: أن «الحكومة 
الصينية تحرتم سـيادة وسالمة أرايض الجانب العراقي»، مبيناً أن «الصني لن 
تتدخـل يف الشـؤون الداخلية للعراق، وتدعم قرار العـراق يف معارضته التدخل 

بشؤونه الداخلية».
واشـار اىل «أهميـة تنمية العالقـات الثنائية بني العراق والصـني»، الفتاً اىل أن 
«جميع الرشكات الصينيـة، التي تعمل يف العراق، تهدف اىل إجراء التعاون مع 

الجانب العراقي وليس فقط اجراء عمليات البيع والرشاء».
واوضـح أن «التعـاون بـني البلدين يصـب يف مصلحة الطرفـني»، منوها بأن 
«الصـني لديهـا خربة كبرية يف مجـال التنمية، وستسـاعد العـراق عىل تعزيز 

وزيادة قدراته».
ولفت اىل أن «التعاون مع العراق يركز عىل محاور عدة، منها تحسـني معيشة 
الشـعب العراقي، ومسـاعدة العراق عىل إعـادة قدرته الصناعيـة، فضالً عن 

مساعدته عىل تحقيق التحول االقتصادي».
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بغداد/ الزوراء
اجتمعـت لجنُة االنضباط يف االتحـاِد العراقّي لكرِة القَدم ملناقشـِة تقرير ُمرشف مباراة القـوة الجوّية والزوراء 
ضمـن بطولِة الكأس، ولدى االطالِع عىل جميع األدلِة واألولياِت والفيديوهات املُقدمة للجنِة االنضباط، قررت ما 
ييل، ُمعاقبة جماهري نادي القوة الجوّية بالحرماِن من دخول امللعب لخمس مبارياٍت عىل أن تستكمل العقوبُة يف 
املوسـم املقبل، وُمعاقبة نادي القوة الجوّية بغرامـٍة ماليٍة مقدارها  عرشة ماليني دينار عن األرضاِر التي لحقت 
بامللعـِب وُمعاقبة جماهري نادي الـزوراء بالحرماِن من دخوِل امللعِب ملباراتني، وُمعاقبة رئيس رابطة مشـجعي 
نادي القوة الجوّية ضياء سـمري  بالحرماِن من دخوِل امللعب ملدة سـتة أشـهر، وُمعاقبة رئيس رابطة مشجعي 

نادي الزوراء  أمري املالكي  بالحرماِن من دخول امللعِب ست مبارياٍت، وذلك إلثارِة الجمهور يف امللعِب.

ãºcÎ@ã–ñc

äÎá€bi@‚ÏÓ€a@áÌáu@ÏÿÓé˝◊Î@ÜaáÃi@Ú„bfla@‚çËÌ@ÚÓ„aÏÌá€a

بغداد/ متابعة الزوراء
الـدويل  الشـعب  ملعـب  شـهد 
مبـاراة  بغـداد،  بالعاصمـة 
خرييـة يف الذكرى الثانية لرحيل 
أسـطورة الكـرة العراقية أحمد 

رايض.
وشـارك يف املباراة نجوم الزوراء 
والقـوة الجويـة تحـت قيـادة 
الحكم الدويل السابق صباح عبد.

وتزينـت قمصـان نجـوم الكرة 
العراقيـة بصـور الراحـل أحمد 
رايض، مع أسـماء أخرى رحلت 
مؤخـرا، وكتـب عـىل القمصان 

عبارة ”نجومنا تجمعنا“.

وشـارك رئيس االتحاد العراقي 
لكـرة القـدم عدنـان درجال يف 
الدقائق األوىل من املباراة مرتديا 
الرقـم 8 الـذي كان يحمله نجم 

العراق الراحل أحمد رايض.
واستطاع درجال تسجيل هدف 
السبق لنجوم القوة الجوية من 
ركلة جـزاء، فيمـا تمكن حيدر 
النتيجـة  معادلـة  مـن  صـالح 

للزوراء بطريقة جميلة.
وانتهـت املباراة يف وقتها األصيل 
بالتعـادل (1-1)، وتـم اللجـوء 
لركالت الرتجيح التي ابتسـمت 

لنجوم الزوراء (4 - 3).

بغداد/ حسني عمار
أكد األمني العـام التحاد الركبـي محمد حنون، 
أن منتخبنا الوطني للرجال سيشـارك يف بطولة 
آسيا لسباعيات الركبي التي ستقام يف جاكارتا 
يف السـادس مـن آب املقبـل وتسـتمر عىل مدى 

يومني . 

وقال حنـون أن ” منتخبنا الوطني بدأ تدريباته 
البدنيـة اسـتعداداً للبطولـة ، وسـيتواجد مـن 
املنتخب سبعة محرتفني إضافة اىل سبعة العبني 

محليني ” . 
وأضـاف حنون إننا ” نتطلع إىل تحقيق املنتخب 
الوطني نتائج جيدة يف أول مشاركة له يف بطولة 

آسيا بعد اعتماد االتحاد العراقي للركبي رسمياً 
من قبل االتحادين الدويل واآلسيوي“. 

وأوضـح حنون، أنه ” من املؤمل دخول املنتخب 
الوطني معسـكراً تدريبياً يف ايران أو يف االمارات 
قبل التوجـه اىل جاكارتا للمشـاركة يف البطولة 

اآلسيوية ”.

@ÊÏflãÿÌ@ÊÏ‘ibè€a@b‰flÏ≠
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بغداد / متابعة الزوراء 
عدسة/ غيث جاسم 

اقتنـص الديوانية فوزاً قاتالً من مسـتضيفه 
أمانة بغداد بنتيجة (0-1)،  ضمن منافسات 
الجولة 37 مـن الدوري العراقي املمتاز والتي 

اقيمت امس االربعاء يف ملعب بغداد .
ومنـح انـس مالـك نقـاط الفـوز لفريقـه 
الديوانيـة بعد ان نجح من تنفيذ ركلة الجزاء 
التي احتسبها حكم املباراة الدويل مهند قاسم 
يف الدقيقة 90 من زمن اللقاء الذي اقيم وسط 

حضور جماهريي ضعيف.
وسـاد الحذر من طـريف املواجهة ، وانحرست 
الفواصل الهجومية طوال دقائق املباراة التي 
اعتمـد فيهـا مـدرب الديوانية هيثم شـبول  
عىل غلق املسـاحات ومباغتـة اصحاب الدار 

بطلعات رسيعة.
وحـرضت االثـارة يف الدقائق االخـرية بعد ان 
سـادت الفوىض ارجـاء امللعب اثـر اعرتاض 
العبـي ومدربـي امانة بغداد عـىل قرار حكم 
املباراة بإحتساب ركلة جزاء، منحت الضيوف 
اهـم 3 نقاط لهم يف هذا املوسـم ، وضاعفت 

من حظوظهم بالبقاء بالدوري املمتاز. 
وبهـذا االنتصـار، رفـع الديوانيـة رصيده اىل 

38 نقطـة ليقفـز اىل املركـز ال 16 ، فيمـا 
تراجع  امانة بغـداد اىل الرتتيب ال 17 بفارق 

االهداف.
وتغلـب النفـط عىل ضيفـه القاسـم بنتيجة 
امـس  اقيمـت  التـي  املبـاراة  يف   (3-0)
االربعاء،والتي احتضنها ملعب النفط وسـط 

حضور جماهريي ضعيف. 
تقدم اصحاب االرض مبكراً عن طريق صهيب 
رعد يف الدقيقة 12، وأضاف وليد كريم الهدف 
الثاني بالدقيقة 44، وتكفل عيل رحيم بإحراز 

الهدف الثالث من ركلة جزاء بالدقيقة 75. 
وبهذا االنتصار، قفز النفط اىل املركز الخامس 
برصيد 61 نقطة، فيما بقي القاسـم باملركز 

الـ 15 برصيد 40 نقطة. 
ويف مبـاراة اخـرى، اقيمـت بالتوقيـت ذاته، 
انتزع الكرخ فوزا ثمينا من منافسه الكهرباء 
بنتيجة (0-1) يف املباراة التي اقيمت يف ملعب 

الراحل احمد رايض بالعاصمة بغداد. 
وسـجل هدف الكـرخ الثمني الالعـب جعفر 

عبيس يف الدقيقة 49 من زمن املباراة.
وبهذا الفوز، رفع الكرخ رصيده اىل 43 نقطة 
باملركـز ال 13، فيمـا ظـل الكهربـاء ثامنـاً 

برصيد 50 نقطة.

ıaãõÇ@ÚÓöbÌä@Ú˜Ói@›uc@Âfl@%b»€aÎ@÷aã»€a@¿@ÚÓjæÎc@p¸b–nya
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بغداد/ اعالم اللجنة االوملبية

الوطنيـة  األوملبيـة  اللجنـة  تسـتذكر 

العراقيـة اليـوم األوملبـي العاملي وهو 

ذكرى تأسـيس اللجنة األوملبية الدولية 

الـذي يوافـق يف الثالـث والعرشين من 

شهر حزيران من كل عام حيث تأسست 

األوملبيـة الدوليـة يف هـذا التأريخ عام 

1894 يف العاصمـة الفرنسـية باريس 

والتي تسـتعد الستضافة دورة األلعاب 

األوملبية املقبلة يف 2024.

وتقيم اللجنة األوملبية الوطنية العراقية 

اليوم الخميس احتفاالً باملناسبة تلقي 

فيه الضوء عىل املشهد األوملبي العاملي، 

كما ستطلق سباقاً كرنفالياً للدراجات 

يبـدأ مـن سـاحة بـريوت يف العاصمة 

بغداد وينتهي بمقر اللجنة األوملبية.  

وقال رئيـس اللجنة األوملبيـة الوطنية 

العراقيـة رعـد حمـودي انـه مـن غري 

السليم النظر اىل الرياضة األوملبية اليوم 

عـىل انها منافسـات رياضية منقطعة 

لذاتهـا إنمـا أصبحـت الرياضـة جزءاً 

حياتياً متداخـًال مع جميع التفصيالت 

التي تحيط باالنسان.

جاء ذلـك يف حديث حمودي بمناسـبة 

اليوم األوملبـي العاملي الـذي يصدف يف 

الثالث والعرشين من شهر حزيران من 

كل عام، وهـو ذكرى تأسـيس اللجنة 

األوملبية الدولية يف العام 1894.

 ولفـت أيضـاً اىل ان اللجنـة األوملبيـة 

الدولية تسـعى اليوم لرتسيخ مفاهيم 

املساواة والعدالة االنسانية ونبذ العنف 

والتأكيـد عـىل  والعرقيـة  والطائفيـة 

الوحدة املجتمعية والسعي لبيئة عاملية 

مثاليـة األجـواء باالضافـة لكثـري من 

امللفات غري الرياضية املبارشة األخرى.

وأملح حمـودي اىل ان الرياضة العاملية، 

اللجنـة  األوىل،  الرسـمية  بمؤسسـتها 

األوملبيـة الدولية، تنامت مسـؤولياتها 

غـري الرياضية، ففـي ميـدان الصحة 

املجتمعيـة حاربـت الحركـة األوملبيـة 

التي  املنشـطات والعقاقري املحظـورة 

أثبتـت التجـارب خطـأ تناولهـا كمـا 

خططـت املنظمات الرياضيـة العاملية 

لنرش الوعي الصحي املجتمعي وإرجاء 

الكثري من البطوالت والدورات الرياضية 

العاملية مع إنتشـار وباء كورونا، وهي 

رسـالة واضحة أتت بثمارها، للحد من 

انتشـار الوبـاء وتحجيمـه يف األشـهر 

األخرية.

وختم حمودي حديثه مباركاً للرياضيني 

واآلسـيويني وكل  والعـرب  العراقيـني 

أرجـاء العالـم بمناسـبة حلـول اليوم 

يعـم  ان  متمنيـًا  العاملـي  األوملبـي 

السـالم األرض وان تجري املنافسـات 

والفعاليـات الرياضيـة يف بيئـة نقيـة 

و أجـواء حـب ووئـام بني كل شـعوب 

املعمـورة وأعراقها وأجناسـها، مؤكداً 

قوله انما املرء واحـد أينما ولد وكيفما 

خلقه الله جّل وعال.

ويف السـياق ذاتـه قـال األمـني العـام 

العراقيـة  الوطنيـة  األوملبيـة  للجنـة 

هيثـم عبدالحميد إن االحتفـال باليوم 

األوملبـي العاملي يضفي طابعـًا موحداً 

للرياضـة يف جميع انحـاء العالم، وهو 

تذكـري عفوي بـأن الرياضـة للجميع، 

وان كل شـعوب العالـم لها من الوحدة 

يف املفاهيـم الرياضية مـا جعلها تتفق 

بميثـاق أوملبـي يؤسـس لعمـل أوملبي 

يتشـابه، اىل حـد كبـري، يف تفصيالتـه 

بكل دول العالم عـىل إختالف أنظمتها 

السياسـية وطبيعة الحكم فيها، لكنها 

تتفق أوملبياً.

وهنأ عبدالحميـد الرياضيني العراقيني 

والعـرب، ويف كل العالـم، متمنيـاً زوال 

وبـاء كورونـا بشـكل كامـل وعـودة 

املنافسـات الرياضية الدولية اىل سابق 

عهدها الفتاً اىل ان تلك البطوالت تشكل 

واحـدة مـن أهـم مناسـبات التالقـي 

والتبادل الفكـري والثقايف واملعلوماتي 

بني شباب العالم. 

للجنـة  املـايل  األمـني  اىل ذلـك وصـف 

أحمـد  العراقيـة  الوطنيـة  األوملبيـة 

صربي اليوم األوملبي العاملي باملناسـبة 

الرياضيـة األسـمى ذلـك ألنها تشـّكل 

إحتفاالً رياضياً عاملياً مشـرتكاً بني كل 

الرياضيني من كل شـعوب وأمم العالم 

املختلفة.

وبـني صـربي ان أبـرز ما يؤطـر اليوم 

األوملبي العاملـي هو أنك تتخيل إحتفاالً 

أوملبيـًا يجـري اآلن مثـًال يف اليونـان، 

القديمـة  االوملبيـة  الحركـة  موطـن 

والحديثة، مثلمـا يجري أيضا يف البريو 

وكنـدا واليابان والهنـد وأوغندا وأملانيا 

والعـراق، ولـو بحثت بني رابـط واحد 

مشرتك موّحد بني تلك البلدان ملا وجدت 

غري الرياضة واألنسان، وهنا يكمن رس 

الوحدة األوملبية العاملية التي نستذكرها 

جميعاً يف الثالث والعرشين من حزيران 

يف كل عام.

بغداد/ متابعة الزوراء
تعاقد نادي السـاملية الكويتي مع أسـو رستم مهاجم 

فريق نوروز املنافس يف الدوري املمتاز.
وبرز رستم يف الدوري املمتاز يف املوسم الجاري، ونجح 
يف تسـجيل 18 هدفا، يعد بها وصيف هدايف املسـابقة، 

كما صنع 6 أهداف.
وقال مصدر يف نادي الساملية إن ”عقد رستم مع الساملية 

سيمتد ملوسمني، الالعب سـينضم لتدريبات السماوي 
اعتبارا من منتصف الشـهر املقبـل، حيث تنطلق فرتة 
تجهيزات الرهيب الكويتي للموسـم الجديد“. وأضاف 
”مهمة السـاملية لم تكن سـهلة للحصول عىل خدمات 
الالعب، بسبب املنافسة الرشسة من عدة فرق خليجية 

بارزة“.
وكشـف املصدر أن أسو سـينضم للساملية عىل حساب 

الالعب الربازييل باتريك فابيانو.
وقـال مصدر مقرب من الالعـب إنه ”وافق عىل خوض 
أول تجربة احرتافية له يف الدوري الكويتي بعد املستوى 
الكبـري الـذي قدمه يف املوسـم الحايل مـع ممثل مدينة 

السليمانية“.
وبانضمام رسـتم للساملية سـيلتحق بقائمة الالعبني 
العراقيني الذين سبق أن مثلوا األندية الكويتية وأبرزهم 

عـالء عبـاس وأمجد عطـوان وعـيل حصنـي ومحمد 
شوكان وعيل فائز.

وسـيكون رسـتم خامس محرتيف السـاملية يف املوسـم 
الجديد 2023-2022، بعد التعاقد مع الربازييل كارلوس 
تيفيـز قادمـا من الريمـوك الكويتـي، وتجديـد عقود 
الربازييل ألكيس ليما، والجامبي سانج بري، واإليفواري 

جمعة سعيد.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضو املكتب االعالمي يف اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقية الزميل امري الداغستاني، اكد اكتسابه 
الشـفاء التام من االزمة الصحية التي تعرض 
لهـا قبل مدة زمنية ليسـت بالقصرية، خالص 
االمنيات لزميلنا بالشـفاء التام وان يلبسـه رب 

العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
 *********************

العراقيـة  القنـاة  الرياضيـة يف  النـرشة  مذيـع 
االخباريـة الزميل هشـام عبد السـتار، احتفل 
بعيد ميـالده قبل ايام قليلـة، خالص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

Òãíbjfl@Òãy
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ملـاذا االعالم البيئي االوملبي؟ هذا هو السـؤال الرئيـس الذي نجتهد 

لالجابـة عنه باختصار تاركني التفصيل للكتاب الذي سـيصدر عن 

االكاديميـة االوملبية العراقية قريبا باذنـه تعاىل. وانما فضلنا طرح 

املوضـوع يف اليوم االوملبي العاملي لسـببني، االول اهمية املوضوع اذ 

نسعى قدر املستطاع ألحياء الجانب االخالقي يف العمل االعالمي بعد 

ان طغت الكثري من املمارسـات التـي ال نرتدد يف وصفها باألخالقية 

وممـا يرس امـر هذه املمارسـات تطـور وتنـوع وسـائل االتصال 

والتواصـل، امـا الثانـي فهو اننا نسـعى مـع االكاديميـة االوملبية 

العراقية اىل توسـيع قاعـدة االعالم البيئي االوملبي الذي سنؤسـس 

باذنـه تعاىل قاعدته من اجل محاربـة كل عنارص التلوث يف الحركة 

الرياضية والرتبية الرياضية بعد تغول االحرتاف .

وكما يف كل ميدان ويف كل زمان ومكان، اذا ما اجتمع املال والسلطة 

فان الكثـري من عنارص الجمال بل الرباءة تتحول اىل ادوات تسـخر 

لغايات ظاهرها الجمال وباطنها الدمار واشاعة الفوىض االخالقية 

وعـدم االنضباط حتى يغدو الفن اسـفافا وعهـرا والرياضة قمارا 

وافسادا .

البيئة والرياضة مفردتان تنطويان عىل كل معاني الجمال والصحة 

والبهجة اذا أحسـن االنسـان التعامل معهما عىل وفق سنن الحياة 

التي سـنها الخالق سـبحانه وتعاىل وعلمها لخلقـه، فالبيئة كل ما 

يتعلـق بالطبيعة وكل ما يتعلـق بالنفس البرشيـة، والرياضة هي 

رياضة البدن ورياضة الروح، ولكل هؤالء باتت هناك ملوثات نتجت 

من تسـارع ايقاع الحياة يف زمن التطور التكنولوجي غري املسـبوق 

يف تاريـخ البرشيـة حتى بات االعـالم قارصا عن اللحـاق بخطوات 

هـذا االيقاع بل انه صار يف احيـان كثرية جزءا من ترسيعه وان عىل 

حساب مبادئ الحق والجمال .

من اجل هذا البد من اعالم يعيد للطبيعة وللنفس البرشية توازنهما، 

ويحافظ عىل املبادئ االوملبية التي تحمي الرياضة من النزوات ومن 

وسواس املال الذي يكاد يفسد حقيقة الرياضة، بل أفسدها حقا يف 

اكثر من موضع ومناسبة... 

مـن اجل هـذا البد من االعـالم البيئـي االوملبي الذي يتنـاول كل ما 

هو جميل ويكشـف ويحارب كل مـا يلوث البيئـة والرياضة معا..

فهو االعـالم الذي يعمل بجد وبعلمية من اجل بيئة رياضية نظيفة 

صديقة .

والبـد مـن قول كلمة  شـكر بحـق االمانـة العامة للجنـة االوملبية 

الوطنية العراقية التي تعاملت مع الفكرة بجدية وتعاون .
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رونالدو،  كريستيانو  الربتغايل  يشعر 
يونايتد،  مانشسرت  نجم 

إدارة  سلوك  من  بالقلق 
سوق  يف  الحمر  الشياطني 

الصيفية. االنتقاالت 
وارتبط مانشسرت يونايتد 
من  العديد  مع  بالتعاقد 
الالعبني يف اآلونة األخرية، 

يونج  دي  فرينكي  أمثال 
لم  لكنه  تيمرب،  وجورين 

نهائي  بشكل  صفقة  أي  يتمم 
صحيفة  اآلن.وبحسب  حتى 

«إكسربيس» الربيطانية، فإن رونالدو غري 
سعيد يف أولد ترافورد بسبب عدم دخول مانشسرت 
رغم  اآلن،  حتى  بقوة  االنتقاالت  سوق  يف  يونايتد 
الفريق.ورحل  مع  لالستمرار  استعداده  أعلن  أنه 

من  العديد  يونايتد  مانشسرت  عن 
الالعبني هذا الصيف، مثل خوان 
وبول  لينجارد  وجييس  ماتا 
ماتيتش  ونيمانيا  بوجبا 
كافاني،  وإدينسون 
تعويضهم  يتم  أن  دون 
اآلن. حتى  صفقة  بأي 

«هذا  الصحيفة:  وأضافت 
يخىش  رونالدو  جعل  األمر 
السيئة  األوضاع  استمرار 
داخل الفريق يف املوسم املقبل».

وأشارت إىل أن «ما ضاعف من قلق 
للشياطني  الكبار  املنافسني  رونالدو، قيام 
بإبرام  وليفربول  سيتي  مانشسرت  مثل  الحمر 
وداروين  هاالند  إيرلينج  مثل  ضخمة  تعاقدات 

نونيز» مقابل سكون تام يف أولد ترافورد.

أصيب نجم منتخب الربازيل وفريق باريس سان 
جريمان الفرنيس لكرة القدم نيمار بالذعر، بعد أن 
اضطرت طائرته الخاصة إىل الهبوط اضطراريا يف 
ليل اإلثنني-الثالثاء يف مدينة بوا فيستا يف شمال 
األمامي،  الزجاج  يف  مشكلة  بسبب  الربازيل، 

بحسب ما ذكرت وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 
يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 

حوايل  بوافيستا  يف  الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
غرينتش)  بتوقيت   ٥:٠٠) صباًحا   ٢:٠٠ الساعة 

لتجنب «مشكلة انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، بالقرب من 

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 

إنستغرام: «أشكر الجميع عىل الرسائل، لكن كل 
لقد  املنزل،  إىل  ذاهبون  نحن  يرام،  ما  عىل  يشء 

كان مجرد هلع».
وكان نيمار نرش عىل حسابه يف إنستغرام صورة 
قبل  ميامي،  يف  املطار  مدرج  عىل  أخته  مع  له 
ركوب الطائرة. ولم يعلق حتى اآلن عىل الحادث.

                         

أكـد نارص غانـم الخليفي، رئيـس نادي باريس سـان جريمان يف 
ترصيحـات صحفيـة، أنه رفـض الصيَف املايض عرضـاً من ريال 
مدريد بقيمة مائة وثمانني مليوَن يورو لرشاء نجم الفريق كيليان 
مبابي.وأوضـح نارص غانم الخليفي أنـه كان يعلم برغبة كيليان 
مبابـي يف البقـاء مـع البي إس جي، مشـدداً عىل أن خيـار النجم 
الفرنـيس كان مبنياً عىل املرشوع الريايض للنـادي وحبِّه لباريس 
سـان جريمان والعاصمة الفرنسية.وكان سـان جريمان أعلن يف 
الحادي والعرشين من شـهر أيار/مايو املـايض تمديد التعاقد مع 
مبابي نجم منتخب ”الديوك“ حتى عام 2025.وكان املهاجم البالغ 
عمـره 23 عاًما قال عند تجديـد تعاقده: ”أريد أن أعلن أني اخرتت 
تمديد التعاقد مع باريس سـان جريمان، وأنا سعيد بكل تأكيد. أنا 
مقتنـع أني هنا أسـتطيع مواصلة التطّور يف ناد منح نفسـه كل 
السـبل لألداء يف أعىل املسـتويات“.وأضاف: ”أنا سـعيد جدا أيضا 
أنه بوسـعي مواصلة اللعب يف فرنسا وهي الدولة التي ولدت فيها 
ونشـأت فيها وتألقت فيها“.وكان مبابي انضم إىل صفوف سـان 

جريمان عام 2017 قادماً من مواطنه موناكو.

أعلـن فريق آينرتاخت فرانكفورت األملاني، بطل مسـابقة الدوري 
األوروبي، رسمياً ضم ماريو غوتزه إىل صفوف بعقد يمتد حتى عام 
2025.ويبلـغ غوتزه من العمر 30 عامـاً ويعد أحد نجوم املنتخب 
األملانـي الذي توج بلقب مونديال 2014 يف الربازيل علماً بأنه أحرز 
هدف الفوز عىل األرجنتني يف املباراة النهائية.وبدأت مسرية غوتزه 
مع فريق بوروسـيا دورتموند قبل أن ينتقل إىل بايرن ميونيخ عام 
2013 ولعـب له حتى عام 2016 وخاض مع العمالق البافاري 73 
مباراة سـجل خاللهـا 22 هدفاً قبل أن يعـود إىل دورتموند مجدداً 
عام 2016 ويسـتمر مع الفريق األصفر واألسود حتى عام 2020.

وعقب ذلك انتقل غوتـزه إىل آيندهوفني الهولندي ولعب له لعامني 
(2022-2020) خاض خاللهما 47 مباراة وسجل 9 أهداف.

كارلوس  السابق  القدم  لكرة  األرجنتني  ومنتخب  جونيورز  بوكا  مهاجم  عنيِّ 
نهائياً. اللعب  اعتزاله  من  أسبوعني  بعد  سنرتال  روساريو  لفريق  مدرباً  تيفيس 
وأوضح مصدر داخل نادي روساريو سنرتال أن املهاجم السابق ملانشسرت يونايتد 
اإلنكليزي ويوفنتوس اإليطايل، قاد بالفعل أول حصة تدريبية له وسيحاول إنقاذ 

فريق يعاني من صعوبات رياضية ويواجه «أزمة حوكمة».
وفاز الـ»أباتيش» وهو لقب تيفيس، بكأس ليربتادوريس وكأس إنرتكونتيننتال عام 

٢٠٠٣ مع بوكا، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم لألندية عام ٢٠٠٨ مع مانشسرت 
يونايتد ولقبني يف الدوري اإليطايل مع يوفنتوس (٢٠١٣-٢٠١٤ و٢٠١٤-٢٠١٥).

وليامس  سريينا  األمريكية  املرضب  كرة  أسطورة  عادت 
املالعب بعد غياب عام بسبب  إىل  أوىل عاملياً سابقاً  املصنفة 
الزوجي  منافسات  يف  مشاركتها  خالل  من  وذلك  اإلصابة، 
لبطولة  اإلعدادية  الدولية  اإلنكليزية  إيستبورن  دورة  يف 
األسبوع  مطلع  الكربى  األربع  البطوالت  ثالثة  ويمبلدون، 
املقبل.وخاضت سريينا البالغة من العمر ٤٠ عاماً واملتوجة 
إىل  الزوجي  منافسات  ويمبلدون،  بطولة  بلقب  مرات  سبع 
جانب التونسية أنس جابر الثالثة عاملياً ضد التشيكية ماري 

بوزكوفا واإلسبانية سارا سوريبيس.
واستهلت سريينا املباراة باإلرسال ونجحت يف كسب الشوط 
املباراة بفوز سريينا وأنس جابر بمجموعتني  األول.وانتهت 

مقابل مجموعة واحدة.
لقد  إلهي،  «يا  كبرية:  بابتسامة  املباراة  بعد  سريينا  وقالت 

كان اللعب مع أنس ممتعاً جداً، وكان رائعاً!».
أنها  كبري  لرشف  «إنه  املباراة:  بعد  جابر  قالت  جهتها،  من 
اختارتني للعب غىل جانبها، ألكون صادًقة، لم أصدق ذلك، 
للعب مع مثل هذه األسطورة  البداية  يف  كنت متوترة قليالً 
لكنها جعلتني أشعر أنني بحالة جيدة يف امللعب حتى عندما 

ارتكبت أخطاء».
مسريتها  يف  سالم  غراند   ٢٣ صاحبة  سريينا،  واستهلت 
االحرتافية، املباراة باإلرسال ونجحت يف كسب الشوط األول، 
لكنها وجابر خرستا املجموعة األوىل ٢-٦ بعدما خرست كل 

منهما إرسالها مرة واحدة.
الرسعة يف تحركاتها  اىل  بدت بحاجة  التي  وأضافت سريينا 

«بعد  وقوتها:  رشاستها  أبدا  تفقد  لم  لكنها 
انتهى   (...) الصمود  فقط  حاولنا  األوىل،  املجموعة 

إليها.  بحاجة  وكنت  قليالً  الشعلة  بإيجاد  األمر  بي 
يف  جيًدا  لعبتا  تورمو)  وسوريبيس  (بوزكوفا  لكنهما 

املجموعة األوىل.
ونجحت سريينا التي لم تظهر بأفضل حاالتها، وجابر يف 

الرد يف املجموعة الثانية ٦-٣، قبل حسم الشوط الفاصل 
بصعوبة ١٣-١١.

اليابانية  مع  القادم،  الدور  يف  وجابر  سريينا  وتلتقي 
الزوجي  منافسات  يف  عاملياً  العارشة  أوياما  شوكو 

والتايوانية تشان هاو-تشينغ الـ٤٩.
وتدخل املشاركة يف دورة إيستبورن ضمن استعدادات 

التصنيف  يف   ١٢٠٤ املركز  إىل  تراجعت  التي  سريينا 
إيقاع  واستعادة  ويمبلدون  لبطولة  العاملي، 

منذ  املنافسات  عن  غابت  بعدما  اللعب 
إصابتها يف الفخذ خالل مباراتها يف الدور 
أمام  الفائت  العام  ويمبلدون  من  األول 
سانسوفيتش  ألكسندرا  البيالروسية 

سريينا  كانت  وقتها  عامليا..  الـ١٠٠ 
مصنفة يف املركز الثامن.

التواصل  شبكات  عرب  عودتها  إعالن  وبمجرد 
تقديم  يف  ويمبلدون  بطولة  منظمو  يرتدد  لم  االجتماعي، 

بطاقة دعوة لها.
مرات،  سبع  االنكليزية  البطولة  بلقب  تتويجها  عن  وفضالً 

بلغت املباراة النهائية مرتني يف عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

ÊäÏjnèÌg@äaÎÜc@Ô„bq@∂g@ÊÏnèÓ‰Ói
الثاني من بطولة  الدور  بينيستون  راين  الربيطاني  بلغ  ـ 
رون  هولغر  الدنماركي  عىل  بالفوز  للتنس،  إيستبورن 

بمجموعتني لواحدة.
أشواط  بأربعة  األوىل  املجموعة  خرس  بينيستون  وكان 
بفوزه  النتيجة  معادالً  ذلك  بعد  ينتفض  أن  قبل  لستة 
باملجموعة الثانية بشوط كرس التعادل، وواصل أفضليته 
لواحد  أشواط  ستة  بواقع  الثالثة  املجموعة  ليحسم 

ويحجز مكانه يف الدور الثاني.

خضع السنغايل ساديو ماني للفحص 
إىل  النتقاله  تمهيداً  ميونيخ  يف  الطبي 

الـ»بايرن».
أن  إىل  إعالمية  تقارير  وأشارت 
الفريق  إىل  ماني  انتقال  صفقة 
إىل ٤١  قيمتها  البافاري ستصل 

مليون يورو.
السنغايل  وكشف 
الذي  ماني  ساديو 

الطبي يف  الكشف  قبل ساعات  أجرى 
بايرن ميونيخ تمهيدا لالنتقال للفريق 
البافاري، عن موقفه بشأن احتمالية 
رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 

هذا الصيف.
وطلب ليفاندوفسكي (٣٤ عاما) من 
بالرحيل  له  السماح  بايرن علنا  إدارة 
امتداد  من  الرغم  عىل  الصيف،  هذا 

عقده لنهاية املوسم املقبل.

لصحيفة  ترصيحات  يف  ماني  وقال 
بيلد األملانية: «ليس من شأني الحديث 
هنا  أنا  ليفاندوفسكي،  انتقال  عن 
والفوز  النجاح  عىل  زمالئي  ملساعدة 

باأللقاب».
االنتقال  يف  ليفاندوفسكي  ويرغب 
لصفوف برشلونة خالل املوسم املقبل، 
الكتالوني  النادي  عليه  أن عرض  بعد 

عقدا مدته ٣ مواسم.

توج السباح املجري كريستوف ميالك باللقب العاملي 
األوىل  يف سباق ٢٠٠ م فراشة مانحا بالده ذهبيتها 
يف بطولة العالم للسباحة التي تستضيفها العاصمة 

بودابست مسجال رقما قياسيا عامليا.
ذاته،  السباق  أوملبياد طوكيو يف  وقطع ميالك، بطل 
العاملي  الرقم  ماحياً  دقيقة   ١٫٥٠:٣٤ بزمن  املسافة 
يف  حققه  كان  والذي  ثانية   ٠٫٣٩ بفارق  السابق 

طريقه إىل اللقب العاملي عام ٢٠١٩.
مارشان  ليون  الواعد  الفرنيس  عىل  ميالك  وتقدم 
صاحب  هوندا،  تومورو  والياباني  د)   ١٫٥٣:٣٧)

فضية أوملبياد طوكيو، (١٫٥٣:٦١ د).
حقق  حيث  واحد  بحجر  عصفورين  ميالك  ورضب 
املعدن األصفر لبالده للمرة األوىل يف النسخة الحالية، 
وحرم الفرنيس مارشان (٢٠ عاما) من لقبه العاملي 
الثاني يف البطولة بعد األول قبل ثالثة أيام من ظفره 

بلقب سباق ٤٠٠ م متنوعة.
وقال ميالك للتلفزيون املجري: «إنها تجربة مختلفة 
الناس  من  الكثري  أمام  السباق  تخوض  أن  تماماً 
إنه يشء  أجلهم،  بلدك وتسبح من  إىل  ينتمون  الذين 

مشرتك».
وأضاف: «عندما دخلت إىل املسبح شعرت بهذا التوقع 
الكبري، تلقيت تصفيقاً كبرياً كان شعوًرا جيًدا جدا. 
يف  كنت  لو  كما  املسبح شعرت  داخل  وعندما قفزت 

حلم».
بي،  الخاص  السباحة  حوض  منزيل،  «هذا  وتابع: 
يل.  ملك  الرابع  املسار  هنا،  وأنافس  هنا،  أتدرب  أنا 
األشخاص  لهؤالء  كبرياً  شيئاً  أظهر  أن  حقاً  أردت 

الرائعني».
العاملي  اللقب  فينك  بوبي  األمريكي  السباح  وأضاف 
لسباق ٨٠٠ م حرة إىل اللقب األوملبي املتوج به العام 

املايض يف طوكيو، عقب إحرازه املركز األول.

السباق بزمن ٧:٣٩٫٣٦ دقائق،  وقطع فينك مسافة 
د)   ٧:٣٩٫٦٣) فيلربوك  فلوريان  األملاني  عىل  وتقدم 

واألوكراني ميخايلو رومانتشوك (٧:٤٠٫٠٥ د).
وكان فينك ظفر باللقب األوملبي صيف ٢٠٢٢ بتفوقه 
يف  رابعا  حل  الذي  بالرتينيريي  جورجو  اإليطايل  عىل 

السباق.
عاما)   ٢٠) تشوان  جون  يانغ  الصينية  وتوجت 
باللقب العاملي لسباق ٢٠٠ م حرة مسجلة ١:٥٤٫٩٢ 
دقيقة أمام األسرتالية مويل أوكاالغان (١٫٥٥:٢٢ د) 

والصينية األخرى تانغ موهان (١٫٥٦:٢٥ د).
paáÓè‹€@ÚÓ‰–€a@Úybjè€a@ÚÓjÁà@åã•@µó€a

أحرزت الصني ذهبية السباحة الفنية لفرق السيدات 
يف  املقامة حالياً  املائية  لأللعاب  العالم  ضمن بطولة 

العاصمة املجرية بودابست.
يف  رصيد  أعىل  تحقيق  يف  الصيني  الفريق  ونجح 
محاوالته الثالث مسجالً أربعا وتسعني نقطة فاصل 
الفريق  عىل  متقدماً  ونقطتني،  ومئتني  آالف  سبعة 
الياباني الذي نال الفضية، فيما آلت امليدالية الربونزية 

للفريق اإليطايل.
@‚@QPP@ÔˆbË„@—ó„@›j”@›èÌäÜ@lbzè„a

أُجرب النجم األمريكي كايليب دريسل عىل االنسحاب 
قبل الدور نصف النهائي لسباق ١٠٠ م حرة يف بطولة 

العالم للسباحة يف بودابست.
وأُجرب دريسل عىل االنسحاب حيث تم شطب اسمه 
م   ١٠٠ سباق  نهائي  نصف  يف  املشاركني  الئحة  من 
عن  أيضا  وغاب  انطالقه،  من  قصري  وقت  قبل  حرة 
مرات  أربع  للتتابع  املختلط  للسباق  النهائي  الدور 
منتخب  نصيب  من  لقبه  كان  الذي  متنوعة  م   ١٠٠

بالده.
للسباق يف  العاملي  باللقب  توج  الذي  دريسل  وشارك 
النسختني االخريتني ويف أوملبياد طوكيو، يف التصفيات 
عرشة  الحادية  املجموعة  تصدر  عندما  الصباحية 
خلف  ثانية)   ٤٧٫٩٥) توقيت  أرسع  ثاني  محققاً 
الروماني الواعد دافيد بوبوفيتيش (١٧ عاما) متصدر 

املجموعة العارشة بزمن ٤٧٫٦٠ ثانية.
وأكد بيان صحفي لالتحاد األمريكي للسباحة نقلته 
«ألسباب  انسحب  دريسل  أن  بالده،  إعالم  وسائل 

طبية».
للسباحة  األمريكي  للمنتخب  العامة  املديرة  وقالت 
ليندساي مينتينكو يف البيان الصحايف: «تم اتخاذ قرار 
من قبل منتخب الواليات املتحدة األمريكية بالتشاور 
بأنه  للمنتخب،  الطبي  والطاقم  مدربه  كايليب،  مع 
ألسباب  حرة  سباحة  م   ١٠٠ سباق  من  سينسحب 

طبية».
وأضافت: «سيحدد املنتخب مشاركته يف املسابقات يف 

وقت الحق من هذا األسبوع».
وحل الكوري هوانغ سونوو مكان دريسل.

م   ١٠٠ سباق  يف  مرتني  العالم  بطل  دريسل،  وأحرز 
بودابست  يف  الحالية  النسخة  يف  عامليني  لقبني  حرة، 
وكانا يف سباقي ٥٠ م فراشة والتتابع ٤ مرات ١٠٠ م 
حرة مع منتخب بالده. كما أنه من املقرر أن يشارك 

يف سباقي ٥٠ م حرة و١٠٠ م فراشة.

الرياضيالرياضي
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بغداد/ متابعة الزوراء: 
قالـت منظمة مراسـلون بـال حدود، 
امـس األربعـاء، إّن مصـوراً صحفياً 
وجنديـاً أوكرانيـاً كان يرافقه – قتال 
يف األسـابيع األوىل مـن الغزو الرويس 
بحثهمـا  أثنـاء  بهـدوء»  «أعدمـا   –
عن طائـرة من دون طيـار مفقودة، 
مملوكـة للصحايف كانـت قد التقطت 

صوراً يف غابات احتلتها روسيا.
وأعلنـت املنظمة ذلـك نقالً عن نتائج 

استخلصتها من تحقيق يف وفاتهما.
وأوضحـت املنظمـة أنهـا عـادت إىل 
املكان الذي عثر فيه عىل جثتي ماكس 
ليفني والجندي أوليكيس تشرينيشوف 
يف األول مـن إبريل/ نيسـان، يف غابة 

شمايل العاصمة كييف.
وأضافـت أنها أحصت ١٤ رصاصة يف 
هيكل سيارتهما املحرتقة، التي كانت 

ال تزال يف مكان الحادث.
مواقـع  عـىل  عثـرت  أنهـا  وذكـرت 
عسـكرية روسـية مهجورة يف مكان 
قريب. كمـا عثرت عىل بقايا حصص 
غذائيـة وعلـب سـجائر، وغريها من 

مخلفات الجنود الروس عىل ما يبدو.
عثـرت  أنهـا  إىل  املنظمـة  وأشـارت 
أيضـاً عـىل بعـض متعلقـات ليفني 
وترشنيشوف، ومن بينها وثائق هوية 
الجنـدي، وأجـزاء من سـرتة املصور 

الواقية من الرصاص وخوذته.
وأضافـت أن فريقـاً أوكرانيـاً مزوداً 
بأجهزة الكشـف عن املعادن اكتشف 
أيضاً رصاصة مدفونة يف تربة األرض، 

التي كانت جثة ليفني ملقاة فوقها.
وجـاء يف بيـان املنظمـة أن «نتيجـة 
التحقيق تشري إىل أنه قتل عىل األرجح 
برصاصة واحـدة، وربما برصاصتني 
أطلقتـا مـن مسـافة قريبـة عندما 
كان واقعـاً عـىل األرض بالفعل. كما 
عثر عىل وعاء لتخزيـن البنزين قرب 
مكان العثور عىل جثة تشرينيشـوف 

املحرتقة».
وشـددت منظمة مراسلون بال حدود 
عـىل أن النتائـج التي توصلـت إليها 
«تظهـر أن الرجلـني أعدمـا من دون 

أدنى شك».
(أسوشييتد برس)
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ÔéÎã€a@ÎçÃ€a@Âfl@∂Î˛a@…Óibé˛a@¿@˝n”
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bË«aÏ„cÎ@bËn�Ó‡Ác@NNÚœbzó€a@%b«@¿@ÒãÇbè€a@Úibnÿ€a

هنأِت النائبة عن محافظة دياىل ناهدة الدايني، نقيب 
الصحفيني العراقيني رئيس اتحـاد الصحفيني العرب 
مؤيـد الالمـي واالرسة الصحفيـة بمناسـبة الذكرى 

الـثالثة والخمسني بعد املئة لعيد الصحافة العراقية.
وقالت الدايني يف التهنئـة: اهنئكم واالرسة الصحفية 
بعيـد الصحافة العراقية الــ ١٥٣ وذكرى صدور أول 

صحيفة عراقية (الزوراء) .
واضافت: يف عيد الصحافة الوطني، نتمنى لقادة الرأي 
العراقـي نجاحات مهنيـة مبنية عىل الـرأي الجريء 
والتحليل املوضوعي والخرب الصادق والصورة املعربة.

وختمت التهنئة بالقول تحية اجالل وتقدير لشـهداء 
والصحافـة  عـام  وكل  الحـرة  والكلمـة  الصحافـة 

والصحفيون العراقيون بألف خري.

َهنأ مدير عام دائرة الكتب والوثائق عالء ابو الحسـن 
اسـماعيل، نقيب الصحفيني رئيس اتحاد الصحفيني 
العـرب مؤيـد الالمـي واألرسة الصحفيـة بمناسـبة 

الذكرى الـ ١٥٣ لعيد الصحافة العراقية.
ويجـدد الصحفيون العراقيـون يف الخامس عرش من 

حزيران من كل عام احتفالهم بعيد الصحافة العراقية 
بذكـرى صـدور أول صحيفـة عراقيـة هـي صحيفة 
(الزوراء) سـنة ١٨٦٩، وأتخذوا مـن هذا التاريخ عيداً 
لهم منذ سـنة ١٨٦٩ عندما احتفلـوا بالذكرى املئوية 

لتلك الجريدة. 

تونس/ا.ف.ب:
أطلق القضاء التونيس رساح رئيس 
تحريـر موقع إخبـاري مقرب من 
حركـة النهضـة كان قـد أوقف يف 
قضية رشكـة مّتهمة بالتآمر ضد 
الدولـة، وفق ما أفاد بـه محاميه 

لوكالة فرانس برس.
وكان رئيس تحرير موقع الشاهد 
اإلخبـاري، لطفي الحيـدوري، قد 
املـايض، ومثـل  أوقـف االسـبوع 
اإلثنني أمام قـايض التحقيق الذي 
قرر إطالق رساحه، وفق ما أوضح 

محاميه سمري بن عمر.
لكـن الحيـدوري يبقـى مالحقـاً 
قضائيـاً، عـىل خلفيـة تعامـالت 
رشكـة  بـني  مشـبوهة  ماليـة 
تمـّول موقعـه اإلخبـاري ورشكة 

إنسـتالينغو، وهـي رشكـة إنتاج 
للمحتوى الرقمي.

مالحقـة  إنسـتالينغو  ورشكـة 
قضائياً منذ العام ٢٠٢١، خصوصا 
بتهمـة «التآمـر ضد أمـن الدول» 
العنـف»، وفق  و»التحريـض عىل 

وسائل إعالم محلية.
وقـال املحامـي سـمري بـن عمـر 
إن الحيـدوري املقرب مـن حركة 
النهضة لـم يكن يضطلـع بـ»أي 
مسـؤولية إداريـة» يف املوقع تربر 

إطالق مالحقات بحقه.

باريس/ا.ف.ب:
تغيـري  الـرويس  الجيـش  أعلـن 
خاصيات أبراج البث التلفزيوني يف 
منطقة خريسون بأكملها، لتصبح 
قنـوات التلفـزة الروسـية متاحة 
«مجاناً» يف هـذه املنطقة الواقعة 
جنوبـّي أوكرانيـا بعدمـا احتلّتها 

موسكو.
وأفـادت وزارة الدفـاع الروسـية، 
يف بيـان، بـأّن «خرباء وحـدات بّث 
القـوات املسـلحة الروسـية غرّيوا 
خاصيات آخر برج من بني سـبعة 
أبراج يف منطقة خريسون، لتتمكن 
قنوات التلفزة الروسية من البّث».

وأشـارت إىل أّن نحـو مليـون مـن 
سـكان املنطقـة بـات بإمكانهـم 
اآلن مشـاهدة القنـوات الروسـية 
الرئيسـية «مجاناً»، وال سيما تلك 
التلفزيوني  البـث  التابعة لرشكـة 
واإلذاعي لعموم روسـيا الرسـمية 
VGTRK التي تنقل دائماً سياسـة 

الكرملني.
وسيطر الجيش الرويس منذ األيام 
األوىل لغـزوه أوكرانيا الـذي بدأ يف 
٢٤ فرباير/شـباط عـىل منطقـة 
خريسـون الواقعة عىل حدود شبه 
جزيـرة القـرم. وتنتهج موسـكو 
سياسة إضفاء الطابع الرويس عىل 

األرايض التي باتت تحت سيطرتها 
يف جنوب أوكرانيا، وقد بدأ استخدام 
العملـة الروسـية الروبـل وتوزيع 

جوازات سفر روسية.
املوالـني  املسـؤولني  أحـد  وأكـد 
لروسـيا الجدد يف خريسون، كرييل 
الثالثاء أن روسيا  سرتيموسـوف، 
قد تضـّم هذه املنطقة «قبل نهاية 
العـام». وقال، وفق مـا نقلت عنه 
وكالـة تاّس الروسـية الرسـمية: 
«سـنجري اسـتفتاًء هـذا العـام. 
وبعد هذا االسـتفتاء، سنتوجه إىل 
قـادة االتحـاد الرويس كـي يقبلوا 

انضمامنا إىل روسيا».
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لندن/متابعة الزوراء:
 أعلن اإلعالمي املـرصي، معتز مطر، 
انطـالق قناة فضائيـة جديدة، تحمل 
بمناسـبة  الشـعوب“،  ”قنـاة  اسـم 
الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس املرصي 

األسبق محمد مريس.
ونـرش مطر تـرددات القنـاة الجديدة 
التي قال إنها سـتنطلق نهاية الشهر 
الحـايل أو بدايـة الشـهر املقبـل عىل 

أقىص تقدير.
وقـال مطـر، يف ترصيحـات خاصـة 
ملنصـات إعالميـة إخوانيـة إن «قناة 
الشـعوب» سـتنطلق قريبا جـدا، ويف 
أرسع وقت ممكن، وإنه جاِر التحضري 
لها عىل قدم وساق“، الفتا إىل أن ”هذا 
املرشوع ربمـا يرى النـور قبل نهاية 
شـهر يونيو الجاري، أو خالل الشهر 

املقبل عىل أقىص تقدير“.
وسـبق أن أكد مطر أن القناة الجديدة 

تعوزها اإلمكانيات البرشية.
وعاد ليؤكد أن ”القناة الجديدة ستحمل 
العديـد مـن املفاجـآت للجمهور من 
حيث املحتوى واملضمون واإلعالميني 
الذين سـينضمون لها الحقا“، مؤكدا 
أن ”ظهـور مـرشوع القنـاة الوليدة 
لم يكن بالسـهل عـىل اإلطالق، ولذلك 
سـيكافح مـن أجـل أن يكـون هـذا 
املـرشوع صوتـا لـكل الشـعوب التي 

تبحث عن حريتها“.
وذكـر مطر أن القنـاة موجودة بذات 
”الـرتدد عـىل نفس املدار الـذي توجد 
فيـه قناة الـرشق التي تابعنـا عليها 
املاليني ألكثر من ٧ سنوات متواصلة، 
والتي انتهـى ارتباطي بهـا منذ نحو 
عام، وأيضا هو عـىل نفس مدار قناة 
وطن الفضائية، وسـيكون سهال لكل 

عشاق الحرية الوصول إليه“.
وحظي اإلعالن باحتفاء إخواني. وقال 

الصحفي املرصي سليم عزوز:
مربوك معتز مطـر انطالقته الجديدة 
عىل قناة الشـعوب وأتمنـى أن يكون 

برنامجـه كمـا بـدأ عىل قنـاة الرشق 
قبل اختطاف أيمن نور لها وأن تكون 
القناة صـوت الثورة بجد ويتم انتقاء 
مذيعني غري تابعني لنور وشـلة عزام 

التميمي وعبدالرحمن أبودية.
يذكر أن السـلطات الرتكيـة كانت قد 
طلبـت يف  مارس ٢٠٢١ مـن القنوات 
اإلخوانيـة املرصيـة املعارضـة التـي 
تبـث عىل أرضهـا ”ضبط سياسـتها 
التحريريـة“، يف محاولـة للوصول إىل 

اتفاق مصالحة مع مرص.
وعـىل إثر ذلـك، اضطر مطـر إليقاف 
برنامجـه الـذي كان يبـث عـرب قناة 
”الـرشق“، خالل شـهر أبريل ٢٠٢١، 
ُمعلنـا االنتقـال حينهـا إىل البث عرب 

موقع يوتيوب.
وعقب أسابيع من انتقاله إىل يوتيوب، 
أعلن إنهاء ارتباطه بقناة ”الرشق“ يف 
العـارش من يونيـو ٢٠٢١، لكن مطر 
اُضطـر أيضـا إليقـاف برنامجه عىل 
يوتيوب يف الرابع والعرشين من يونيو 
٢٠٢١، وذلـك بطلـب مـن الحكومـة 

الرتكية.
والحقا، غادر مطر تركيا، وعاد ليظهر 
ُمجددا من بريطانيا عرب يوتيوب خالل 
شهر ديسمرب ٢٠٢١، قبل أن يعلن عن 

اقرتاب انطالق القناة الجديدة.
وقالـت املحللة السياسـية البحرينية 
منى املطوع: ”بعد قناة الجزيرة التي 
جاءت ألجل نرش الفتن ودعم مؤامرة 
الربيـع العربـي املدمـر ها هـي قطر 
مجددا تقـوم بإطالق قنـاة من لندن 
اإلخونجي  #قناة_الشـعوب ويقودها 

معتز مطر“.
املقصـود  عـن  معلقـون  وتسـاءل 
القناة،  التـي تسـتهدفها  بالشـعوب 
التحصيـل  مـن  مـرص  أن  مؤكديـن 
الحاصـل لكـن الشـعوب الخليجيـة 
األخـرى سـتكون أيضا هدفـا للقناة 
التـي سـتقول مـا تعجـز عنـه قناة 

الجزيرة القطرية بشأن السعودية.

وتساءلت املطوع ”سؤال هل املقصود 
مصـري  سـتتداول  أنهـا  بالشـعوب 
الشـعب القطري املركون بالسـجون 

ظلما وقضية الغفران؟“.
ويعتقد معلقون عىل نطاق واسـع أن 
القناة وغريها مـن القنوات اإلخوانية 
ممولة بشـبكة معقـدة تصب كلها يف 

مصدر واحد.
ويقول مراقبون إن التجييش اإلخواني 
بحاجـة إىل مقابـل موضوعي ترسـم 

القاهرة معامله بدقة.
يذكـر أنه قبـل أيـام اسـتأنفت قناة 
”مكّملـني“ اإلخوانية بثها مرة أخرى 

بعد توقف دام شهرا.
وقال مدير عام القناة أحمد الشـناف 
إن الخارطة الربامجية للقناة ستشهد 
يف انطالقتهـا الجديـدة ثالثـة برامج 
هـي ”مرص النهـارده“ الـذي يقدمه 
اإلعالمي محمد نارص، وبرنامج ”آخر 
جاويـش،  أسـامة  لإلعالمـي  كالم“ 
باإلضافـة إىل برنامـج ”يسـتفتونك“ 

من تقديم طارق اللبان.
وأضاف أن ”مكّملني“ استعدت بشكل 
جيـد خالل فرتة توقفهـا التي امتدت 
لنحـو شـهر لكـي تسـتهدف رشائح 
أكرب من املشاهدين من خالل محتوى 
أكثر جذبا، مؤكدا أن القناة سـتواصل 
مسـريتها اإلعالمية يف تغطية الشـأن 

املرصي والعربي بشـكل أكثر تفصيال 
وشموال.

وسـبق أن أغلقـت قنـاة ”مكّملـني“ 
مقراتها بإسطنبول وسط تقارب بني 
تركيـا و مـرص، قائلة إنها سـتنطلق 

من ”عواصم عاملية مختلفة“.
وقالـت القنـاة يف بيان عىل حسـابها 
الرسـمي يف تويرت ”نظـرا إىل األوضاع 
التـي ال تخفى عىل أحـد وحرصا عىل 
اسـتمرارية رسـالة القنـاة اإلعالمية 
لنقـل الحقيقـة كاملـة، فـإن القناة 
ستغلق استديوهاتها ومقرها بالكامل 
يف تركيـا وتنطلق مـن عواصم عاملية 

مختلفة خالل املرحلة املقبلة“.
وكشف اإلعالمي املرصي محمد نارص 
يف مقابلة مع موقع ”ميدل إيست آي“ 
الربيطانـي املتحيز لجماعـة اإلخوان 
املسـلمني أن قناة ”مكّملني“ اختارت 
أن تكون عـودة بثها دون مقر معني، 
أو مـكان محـدد حتـى ”تتحـرر من 

الضغوط املرصية والخليجية“.
ويف مقابلة حرصية قال نارص أشـهر 
مذيعـي قناة ”مكّملـني“ والذي غادر 
تركيا يف الثامـن عرش من مايو ملوقع 
”ميـدل إيسـت آي“ الـذي يعتقـد أنه 
ممـول من قطـر، إن القنـاة اختارت 
مواقـع بث ”ال تخضع ألي ضغط من 

السلطات املرصية أو الخليجية“.

باريس/متابعة الزوراء:
يعتـرب التعبـري عـن الرأي سـمة مميـزة تلف 
املجتمعـات الديمقراطيـة حـول العالـم، ويف 
هذا اإلطار يربز مجال الكتابة السـاخرة وهو 
نوع من أنـواع الرسد القصـيص الذي يحاكي 
املواضيع االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
والحياتيـة بطريقـة سـاخرة من أجـل النقد 

وبهدف التغيري نحو األفضل. 
وكـون ميـدان الصحافـة أحد أهـم العنارص 
يف عالـم التعبري عـن الرأي، سـنتطرق يف هذا 
املقال إىل أهمية الكتابة الساخرة يف الصحافة، 
أنواعهـا ومدى تأثريها عـىل الجمهور والرأي 
العـام. ومـن هنا ال بـد أن نعـرّف أوًال ما هي 

الكتابة الساخرة. 
تعريف الكتابة الساخرة 

الدوليـني،  الصحفيـني  لشـبكة  حديثـه  يف 
يقول يـزن أبوالروس الخبري ومـدرب تطوير 
واستدامة اإلعالم واألعمال ومؤسس مرشوع 
نادي عمان للكوميديا، وهو أول مرشوع عربي 
متخصـص يف التدريب عىل الكتابة السـاخرة 
يف العالـم العربـي «إّن الكتابة السـاخرة هي 
الكوميديـا التي تنبع من غضب أو انزعاج من 
أمر ما، فتعّرب عنـه بطريقة كوميدية لتفريغ 
غضبـك، كمـا أنهـا طريقـة لقـول الحقيقة 
ألصحاب السلطة والقوة بدون تجريح وبعيًدا 

عن القدح والذم».
أنواع الكتابة الساخرة 

عّدد أبوالروس أنواع الكتابة الساخرة وفّندها 
كاآلتي: 

عروض مرسحية ساخرة. 
«سكتشات» ساخرة.

مقاالت ساخرة.

املونولوج.
الكاريكاتري .

ميزة الكتابة الساخرة 
يقـول أبوالـروس: «إّن الكتابة السـاخرة هي 
رسد قصـيص والـرسد لـه هيـكل يقـوم عىل 
خمـس نقاط هي: السـياق، ثـم نقطة تحول 
أوىل، تصاعـد األحـداث وهنـا تكـون املواقف 
الكوميديـة، بعدهـا نقطة تحول جـذري، ثّم 
الخاتمة التـي ينتظرها الجمهـور»، مضيًفا: 
«جميـع السكتشـات التي يؤديهـا الكوميدي 

تكون قائمة عىل هذا الهيكل». 
أدوات الكتابة الساخرة 

ويوضح أبوالروس أّن طريقة إجراء بحث من 
أجـل تقديم مادة سـاخرة هـي نقطة مهمة، 
الفًتا إىل أنه من املحبـذ اعتماد عملية العصف 
الذهنـي وتحديد الهـدف الذي سـيقوم حوله 
املوضـوع السـاخر، ومـن هنا يجـب أن يعلم 
الصحفـي املواضيـع التـي يمكـن اسـتخدام 
السـخرية فيهـا واملواضيـع التـي ال يمكـن 

تناولها بشكل ساخر. 
ويضيـف: «نبدأ بعملية العصـف الذهني التي 
لدينا أدوات لها ومنها طريقة القوائم، كتقديم 
قائمة بعرش مؤسسـات يمكـن الكتابة عنها 
بشـكل سـاخر، أو عرشة أشـخاص يمكن أن 

نكتب عنهـم، وننتقل بعدها بنقاشـات حول 
تعريف الكوميديا السـاخرة، لذا عىل السـاخر 
أن يعـرف مـا هـو الهدف الـذي تـدور حوله 
الكتابـة السـاخرة والذي يتم انتقاده بشـكل 
واضـح، ويمكن له أن يمـّوه الهدف بحيث ال 
يسـمي الفاسـد بعينه بل يدل عليه من خالل 
معنى الكالم. ويشـدد أبوالروس أنـه لو تعلّم 
الصحفي مجموعة التقنيات هذه، سـيتمّكن 
من تقديـم محتواه بطريقة أمتـع للقارئ أو 

املشاهد. 
ويضيـف أبوالروس: «لم يعـد كافًيا للصحفي 
أن يكـون كاتـب مقـاالت، بل عليـه أن يتجه 

نحـو صناعة املحتـوى عىل وسـائل التواصل 
اإلجتماعـي أو تقوية حضوره فيها، حيث أّن 
الوقت الـذي يقضيه الجمهور ملتابعة محتوى 
معني أصبـح ضئيال جـًدا، لذا عـىل الصحفي 
بذل جهد أكرب للوصول إىل القارئ أو املشـاهد 
بطريقـة ممتعة كـي يتابعه حتـى النهاية». 
ويشـري إىل أّن «معـدل متابعـة الجمهور عىل 
يوتيـوب هـو أكثـر مـن ٨ دقائـق، تيـك توك 
دقيقـة واحدة، فيسـبوك مـن ٣ اىل ٥ دقائق، 
«فيسبوك ريل» وانستجرام دقيقة واحدة، لذا 
عىل الصحفي اختيار املنصة املناسبة لطبيعة 

املحتوى الذي سيقدمه». 
الربامج الساخرة كمصدر للمعلومات 

يقول أبوالروس إّن الربامج الساخرة أصبحت 
مصدًرا للمعلومات، ويشري إىل دراسة من إعداد 
مركـز بيو لألبحـاث، خُلصـت إىل أّن ٦٠ باملئة 
من الشـباب األمريكي يحصل عـىل املعلومات 
من الربامج السـاخرة. ولفـت إىل أمثلة عاملية 
 Lastweektonight عـىل هـذه الربامـج كــ
الـذي يقدمه جون أوليفر، حيث يجري أوليفر 
تحقيقات حـول مواضيع حقيقية يف الواليات 
املتحدة ويعرضهـا بطريقة سـاخرة ويتلقى 
الجمهـور املعلومـة وهو يضحـك، ويعطي يف 
نهايـة الحلقة طرًقـا للتواصل مع سـيناتور 
معـني أو روابط للتوقيع عـىل عريضة ما، ما 
يعنـي أنه يقـدم املعلومة بقالب سـاخر لكنه 
يضـع برنامجـه يف موضـع الفعـل وتقديـم 

الحلول وليس فقط اإلنتقاد.
إرشادات للصحفيني 

 يقّدم أبوالروس مجموعة نصائح للصحفيني 
الذين يقّدمون كتابة ساخرة: 

عىل الصحفي اختيار املوضوع بشـكل سليم، 

حيث يمكنه انتقـاد الحكومة، لكن ال يحق له 
التنّمر ال سيما عىل من هم بوضع ضعيف.

يمكـن انتقـاد شـخصية بصفتهـا العامة ال 
الخاصة، وال يجوز التعرّض أو السـخرية من 

زوجة أو أوالد هذه الشخصية.
اإلطـالع عـىل القوانـني التـي تحّد مـن حرية 
التعبري يف بلدك، كي ال تكون عرضة للمساءلة 
القانونيـة، وبالتايل اإلبتعاد عـن القدح والذم 

والتشهري. 
 االبتعـاد عن نرش الشـائعات، التنمر، خطاب 
الكراهية، بحيث يمكنك أن تكون سـاخرًا من 

دون اللجوء إىل هذه األمور. 
يمكنـك أن تكـون ذكًيا باألمور التـي تقدمها 
عرب اسـتخدام املجـازات، بحيـث إذا لم يمكن 
بإمكانـك انتقـاد الحاكـم يف دولتـك، يمكنـك 
الحديث عنه مجازًيا عن سـلطان عاش قديما 

مثًال ويمكنك تسمية الدولة باسم آخر. 
عـىل الصحفـي انتقـاد مـن هو أعـىل منه يف 

الحالة اإلجتماعية وليس األدنى منه. 
 عىل الصحفي تحديد الرسالة من وراء الكتابة 
السـاخرة ووجهة النظر التي يريـد إيصالها، 
وأن يكون الهدف واضًحا وأن يكون النقد بناًء 
بهـدف التغيـري وتقديم الحلـول وليس مجرد 
السخرية ألجل السـخرية، ألن الناس يريدون 

الحصول عىل حلول. 
عىل الصحفي الساخر أن يعرف جمهوره الذي 
يعـرف مرجعيـة الحالة السـاخرة أو النقطة 

التي تدور حولها الكتابة الساخرة. 
عرض املادة السـاخرة عىل محاٍم قبل نرشها 
من أجل معرفة ما إذا كان فيها أي خلل قانوني 

وإذا ما كانت تعرض الصحفي للمساءلة.
 (عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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الرواية مسرية حياة

أن تكتب رواية يعني انَّك تكتب حياة أو عىل 
األصح تصنع حيـاة بمعنى انَّك تخلق حياة  

الناس وتقاليدهم وأعرافهم..
أمـا أن تكتب حياة بلد ليـس بلدك فبمعنى 
أن الروائي استطاع أن يتغلغل يف عمق حياة 
هذه الشـعوب، كمـا انَّه اطلع عـىل املعالم 
الحضارية والعمرانية املميزة يف هذه البالد، 
ربما لم يلتفت إليها ابن البلد نفسه، ورواية 
(الوجـه اآلخـر للضباب) هـي الوجه اآلخر 
لروسـيا بالد الثلوج والضباب مجسدة من 
خالل الشخصية الرئيسـة يف الرواية الفتاة 
((روزالـني– أيفـا)) سـورية األب (ثروت) 
روسـية األم (كرسـتينا)، التـي عاشـت يف 
قرية (بالشـفا) يف مدينة سان بطرسبورج 
دمشـق  يف  وكذلـك  سـابقا)،  (لينينغـراد 

عاصمة سوريا العربية.
يسـتعرض لنـا الروائـي عـرب شـخصياته 
التحـوالت الجاريـة يف االتحاد السـوفياتي 
وتخلـل  ورشذمـة  غورباتشـوف  بزعامـة 
وتحلل االتحاد السـوفياتي السـابق يف ظل 
حكمـه، وهي ثيمـة روائية ربما لم يسـبق 
اسـتخدامها من قبـل الروائيـني العراقيني 

والعرب.
 انقسم املجتمع الرويس عىل وجه الخصوص 
بني رافض لهذا النهج من قبل الشـيوعيني 
ومثلهـم اللـواء املتقاعـد اندريـه وزوجته 
الكونتيسة وعدد من أبنائه، وآخرين مؤيدين 
لنهجـه يف ما أسـماه (الربوسـرتويكا) من 
عشـاق الربيق الرأسـمايل األمريكي والعالم 

الغربي عموما.
كما أوضـح لنا الروائي اعجـاب الكثري من 
الروس بشخصية (فالديمري بوتني) حاملة 
أحـالم عودة روسـيا، الذي يحـاول أن يعيد 
إىل روسـيا هيبتها وجربوتها التي مرغها يف 
الوحل يلتسـن وغورباشوف، كذلك اإلشادة 
بموقفه ومساندته لسـوريا الدولة العربية 
التـي تكالـب عليها االشـقاء قبـل الغرباء 
بقيـادة عربـان الخليج وأمريكا الرأسـمال 
العامليـة  الصهيونيـة  راعيـة  واالسـتغالل 

املمثلة بإرسائيل.
اسـتطاع الروائي أن يوائم بني روسيا بوتني 
وسـوريا األسـد من خالل عالقة الحب من 
النظرة األوىل بني كرستينا الحسناء الروسية 
ابنـة الجنـرال الشـيوعي الـرويس املتقاعد 
ومدللته وزوجته الكونتيسة من أصل املاني 
والشاب السـوري (ثروت) الدارس واملؤرخ 
والباحـث يف جامعـة روسـيا، هـذا الحـب 
الجارف الذي تكلل بالزواج ونجم عنه والدة 
(روزالـني)، بعـد فرتة مـن بـرود العالقات 
بسـبب علمهـا زواج ثـروت مـن ميسـاء 
العربية السـورية وله منها ثالثة اوالد، وقد 
كانت والدة قيرصية مؤملة وصعبة، وكأنها 
إشـارة من قبـل الروائـي إىل صعوبة تالقح 
حضارتـني وثقافتني مختلفتـني مما عرس 
الـوالدة وجعلها قيرصية، ولـم تتم بنجاح 
إال بعـد نقـل دم ليمـد هـذا الوليـد الهجني 

بالحياة..
روزالني.. فتاة بني ثقافتني

الطفلـة روزالـني تعيـش أغلـب الوقـت يف 
رعايـة جدها وجدتها اللذيـن يحبونها حباً 
جماً، الطفلة الجميلة النسـخة طبق األصل 
من أمها الحسناء (كريسـتينا) التي عانت 
بعد الوالدة مـن مرض أودى بحياتها تاركة 
صغريتهـا بعـد أن ائتمنتها خالهـا األقرب 
إىل قلبهـا (اندريه)، وقد ألبسـتها تميمتها 
العذراء التي علقتها يف رقبتها قبل أْن تفارق 
الحيـاة لتكون حارسـتها يف حياتها، وبذلك 
فقـدت روزالني أمها وحضـور والدها، كما 
افتقـدت كثرياً كلب جدهـا ((ايفني)) الذي 

مات متجمداً وسط ثلوج الغابة..
يقـرر والدهـا ثـروت أْن يصطحبهـا معـه 
إىل سـوريا لتعيـش قريبـة منـه ولتترشب 
بثقافتـه العربية اإلسـالمية، ولتكون أمام 
عينيه كونها تمثل صورة حبيبته كرسـتينا 

التـي اختطفها املـوت مـن أحضانه، وعىل 
الرغم مـن ممانعة روزالني وجدها وجدتها 
وأخوالهـا وعـىل وجـه الخصـوص خالهـا 
أندريـه، إال أنَّ ثروت كسـب الجولة بعد أْن 
هددهم بالقانون الذي يضمن له حق رعاية  

طفلته..
لـم تعش روزالني حياة هانئة وسـط عائلة 
ثروت يف دمشـق، فقد ناصبتها زوجة أبيها 
(ميسـاء) التي اسـمتها بالحيزبون العداء، 
وقـد تنمر عليها االشـقاء الثالثة متفاعلني 
مـع موقف أمهم، مما جعلها تعاني الكثري، 
وتـذرف دمـوع األلـم وحيـدة يف غرفتهـا 
املغلقـة، ويف ظـل تهـاون وعدم حـزم األب 

وخضوعه إلرادة زوجته ميساء..
إنَّها إشارة إىل الفرق بني الحضارة والثقافة 
الروسـية يف التعامل مع االطفـال ويف عدم 
التمييز عىل أساس الجنس والدين والقومية 
وبني الثقافة العربية، وعىل وجه الخصوص 
الهيمنـة الذكوريـة وبسـط هيمنتهـا عىل 
الفتاة ومعاملتها بعنـف ودونية ومن دون 

رحمة..
كانـت تبـث همومهـا لرضيـح افـرتايض 
شيدته ألمها يف مقربة املدينة بعد أْن أقنعت 
والدهـا بالفكرة ودون علم زوجته ميسـاء 

وأوالدها..
اجـربت عـىل دراسـة الهندسـة بـدالً مـن 
االنكليزيـة التـي كانـت خيارهـا املفضـل 
بنـاء عىل رغبة (ميسـاء) التـي كانت تريد 
أن تتفاخـر زوراً وكذباً بأنهـا وراء التفوق 
العلمـي للفتاة، وعـىل الرغم مـن إصابتها 
نتيجـة قصـف اإلرهابيـني إال أنَّها تخرجت 
بتفوق من كلية الهندسـة عند دراسـتها يف 
الجامعـة االمريكيـة يف بريوت بعـد تهديم 
دارهم بسـبب القصف وخطـورة البقاء يف 

دمشق..
بفعـل إتقانها للغـة الروسـية واالنكليزية 
الحبيـب االفرتايض  والعربيـة وبمسـاعدة 
الدبلومايس العربي، شـغلت منصبـاً إدارياً 
يف منظمة اليونسـكو الروسـية السورية.. 

وأخذت تتنقل بني موسكو ودمشق..
أغلقـت أبـواب عاطفتها بوجـه جميع من 
أعجـب بها من الزمالء واملعـارف خوفاً من 
عقاب األشـقاء تجـاه أية عالقـة عاطفية 
بـني الفتـاة والجنـس اآلخر ضمـن ثقافة 
البـداوة العربيـة املتزمتـة، فقد قـررت أن 
تعيش عالقات عاطفية افرتاضية مع طيار 
سوري محارص يف قاعدته من قبل إرهابيي 
الدواعـش، ويف النهايـة قتل مـن قبلهم مع 
عجز السـلطات السورية عن انقاذه وتأخر 

وصول القوات الروسية لخالصه..
عاشت عالقات غرامية متقطعة ومتأرجحة 
مـع الدبلومـايس العربـي دون أن تحسـم 
أمرهـا، عـىل الرغم مـن تعلقـه الكبري بها 

ومساعدتها يف اكثر من موقف..
مـن خـالل تعاملهـا مـع أطفال الشـهداء 
واإلرهـاب  الحـرب  ضحايـا  واملخطوفـني 
يف منظمـة  وفـق مسـؤوليتها  يف سـوريا 
اليونسـكو، فتقـرر أن تتبنى ثـالث فتيات، 
لتكون بمنزلة أمهن بالتعاون مع املحسـن 
الثـري السـوري (ناظم) الذي فقـد عائلته 
نتيجـة الحـرب، والـذي جعـل مـن منزله 
الخـاص سـكناً لألطفـال واإلنفـاق عليهم 

ورعايتهم.
وقـد حصلـت روزالني عىل حريـة الترصف 
والقـرار بعد أن قرر والدها وزوجته واوالده 
الهجـرة إىل دولـة خليجيـة والعيـش فيها 
هرباً مـن الحرب والحصـار.. يف حني تقرر 
هـي البقـاء للعيش يف دمشـق مـع بناتها 
الثالثـة، واسـتئناف عالقتهـا االفرتاضيـة 
مـع الدبلومـايس العربي، وهي إشـارة من 
الروائي إىل مسـتقبل روزالني قد تتوج هذه 
العالقة بالـزواج من هذا الحبيب االفرتايض 

وامكانية تحوله إىل واقع معيش..
الحبكة وأسلوب الرسد

اسـلوب الـرسد الروائـي من خـالل الراوي 
العليم وضمري الـ (هـو)، وقد كان الروائي 
وحياكتـه  الرسديـة  صياغتـه  يف  موفقـاً 
لنسيج الرواية بأسلوب وشكل ممتع جميل 
ومكثف، لـم تكن الصياغة بشـكل خيطي 
تسلسيل حيث ابتدأ الرواية من حيث انتهت 
حيث تسـتقر (ايفـا- روزالني) يف دمشـق 
وتتبنـى البنـات الثـالث يف موقف إنسـاني 

نبيل..
-اسـتطاع الروائي أن يصطحـب القارئ يف 
جولـة مكانيـة زمانية متحركـة ومتنوعة 
بني دمشق وموسكو وبريوت وبطرسبورغ 

وقرية بالشفايا...
- تمكـن أن يبسـط أمـام القـارئ أعـراف 
وتقاليد الشـعب الـرويس يف املدينة والريف 
حيث الحضارة العريقة والتسـامح الديني 
والقومـي بني شـعوب االتحاد السـوفياتي 
السابق وروسيا يف الوقت الحارض، باملقارنة 
مع ثقافة التمييز عىل اساس الجنس والدين 
والقوميـة السـائدة يف املجتمـع السـوري 

العربي االسالمي بشكل عام.
-رسـوخ قيم ومبادئ الشيوعية يف ضمائر 
املواطنـني  مـن  الكثـري  ووجـدان  وحيـاة 
الـروس، وعـىل وجـه الخصوص مـن كبار 
السن وبعض الشباب الواعي، حيث يوصف 
منزل الجنرال كالتايل ((إن روح الشـيوعية 
تشـاطرهم بيتهم، لوحة املنجـل واملطرقة 
زينت مدخله، وعلم احمر يتوسـطه االثنان 
ونجمة خماسية شغل مكاناً بارزاً عىل أحد 
جدران الصالة، املجسـمات الخشبية للينني 

توزعت عىل أرجاء املنزل))ص28.
- دار بنا الروائي عرب شخصية ثروت وابنته 

يف العديد من الكنائس واملتاحف والساحات 
العامة وحتـى الجوامع يف موسـكو، حيث 
التسـامح يف كل يشء واالهتمـام الكبـري يف 
الفـن والثقافـة واالدب واملعمـار.. يف حني 
وضـع أمـام أنظار القـارئ ترسـخ بعض 
االديـان  واحتقـار  الكراهيـة  سـلوكيات 
والقوميـات األخـرى مـن قبـل العديد من 
العـرب إن لم نقـل أغلبهم، كمـا هو الحال 
بالنسـبة لعائلـة ثـروت يف دمشـق، ثقافة 
الهيمنة الذكورية كثقافة سـائدة يف العالم 
العربي، كذلك حالة العداء والرصاع الدموي 
بـني العرب حد القتل والخراب واالسـتقواء 
باألجانـب ضد أبنـاء قوميتهـم وجلدتهم، 
كما هـو حال تحالف العربان ضد الشـعب 
السوري والسلطة السورية بدوافع طائفية 
نتنـة وعقوبة للنظام السـوري الذي رفض 
الركوع امام ارسائيل ورفع التطبيع معها، 
فأمـد العربـان املنظمـات االرهابيـة باملال 
والسـالح والدعـم االعالمي لخراب سـوريا 
بالتخادم مع امريـكا وارسائيل وتركيا ضد 

اشقائهم العرب..
-عىل الرغـم من أن الروايـة كتبت وطبعت 
قبـل الحرب الروسـية االوكرانيـة وتصدي 
الروس بقيـادة بوتني للمخطـط االمريكي 
لتفتيت واضعاف روسيا كمنافس رأسمايل 
قـوي ألمريكا وغـري تابع لهيمنتهـا.. فإنه 
أوضـح للقـارئ إعجـاب املواطـن الرويس 
بقيـادة بوتـني كونه بطـًال قوميـاً ووطنياً 
مخلصـاً يحـاول ان يعيد لروسـيا هيبتها، 
وهـا نحـن نشـهد اليـوم تصـدي الجيش 
الـرويس بقيادة بوتني لحلف الناتو والنازية 
االوكرانية الجديدة وانتصاراته الكبرية ضد 
تمـدد حلـف الرش والعـدوان، مما سـيدمر 
اسـطورة القطـب الواحـد بقيـادة امريكا 
وبـزوغ نظام عامي جديـد متعدد االقطاب 
وحتميـة انهيـار امرباطورية الرأسـمالية 

املتوحشة واسطورة دوالرها الزائف.
-بفنيـة عالية اسـتطاع الروائي أن يجسـد 
لنـا شـخصيات الرواية الرئيسـة عىل وجه 
الخصوص عـرب توصيفها الدقيق من حيث 
الشـكل والسـلوك والحركات، بحيث تعلق 
صورتهـا مجسـمة يف ذاكرة القـارئ وهذا 
أمـر مهـم  ومـن مسـتلزمات ومواصفات 
الروايـة الناجحـة الحديثـة، فمثـًال حـني 
كريسـتينا  ((ليسـت  كريسـتينا  يصـف  
ذات السـبع والعرشين ربيعا فتـاة عادية، 
هي ابنة اللـواء الوحيدة ومدللته، شـعرها 
ذهبي مسرتسـل، عيناها زرقاوان براقتان، 
ووجههـا دائـري ببيـاض تشـوبه حمرة، 
أنفها مستقيم متناسق ـ شفتاها مثاليتان 
جماليا:- الشـفة العلوية النحيلة املقوسـة 
نحو الشفة السفلية عند املنتصف، والشفة 
السـفلية التـي بلـغ حجمها ضعـف حجم 

الشفة العلوية، الرقبة  الطويلة التي منحت 
صدرها ووجهها مدى متميزا، املزدانة دائما 
بتميمة (السيدة العذراء)..)) رص31، وهنا 
يرتك لدى القارئ قناعة شبه كاملة بواقعية 

الرواية ويجسم شخصياتها.
- دقـة توصيفاتـه للكثـري مـن األماكـن 
والتعريف بعادات الشـعب الرويس بشـكل 
الفت للنظـر، وال أدري هل عاش الروائي يف 

روسيا ويف سوريا؟!
الـرويس  الشـعب  انصفـت  الروايـة   -
والحكومـات الروسـية من خـالل موقفها 
وموقـف الرئيـس فالديمري بوتـني منترصاً 
للشعب السوري ومحاربته لإلرهاب والتآمر 
االمربيايل االمريكي الصهيوني ضد الشـعب 

والنظـام السـوري الذي  اصطـف مع قوى 
املقاومـة ضد التطبيع االمريكي الصهيوني 
وهيمنته عـىل مقدرات الشـعوب الرافضة 

لالستغالل واالحتالل.
-هناك سـؤال بسـيط أال وهـو الدافع وراء 
ترصف ثروت وتغيري اسـم ابنته روزالني إىل 

ايفا؟
-أرى أن الروايـة تمثل ثيمـة مبتكرة تغني 
تالقح الثقافـات والعالقات بني الشـعوب، 
وتدعـو إىل ثقافـة التسـامح والتنوير ونبذ 
التعصـب والكراهيـة عىل أسـاس القومية 
والعـرق والجنس والديـن، فالرواية إضافة 

جيدة للرواية العراقية والعربية.
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ثقافية
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1                          
عباءُة أبي ...
جاءني طيف

 لم تُك معرفتي بحجم الحلم 
صببُت عرقاً  

أبعدت دثاري الكثيف 
بردت

ال أعرف لَم التحفت بعباءة ابي السوداء
2                       

نبض ...
َكفيدياس 

يلتصُق بعامله الواهم 
حني يتحسس 

نبض حبيبته املستحيلة 
لتمنحه حساً باذخ الدهشة

واللحظة تطلقها رمادا 

 3                           
صوٌت داخيل ...

أيها البحر هذا صمتِي
صوُت فحولة 

يتشظى إحتجاجاً
ونواميس وجع

4                            
نهد ...

مْن رائحِه نهد غجري
يحاوُر شبق املوج  

وشهقةالجزر الغاضبه
حتى الجرف املنقوع

بلون الزبد 

5                         
ماء قصيدة ...

منذئذ اغتسلُت 
بماء قصيدتك التي كانت معلقة

برأسِك اللطيف
وبجسارة غفوت

عىل رسيٍر بله مطر الصيف
املتساقط فوق لوحِك املجنون

6                       
معناي املشحون ...

صوتي الداجن يف تكوينِي الفطري
وبلذة حيس املختلف 

ادوُن معناي املشحون 
فوق األرصفِة املعتمة

فاملساءات ما عادت تشكل 
مالمَح وجهِي املطوح

…ÓuÎ@›√@¿@ �o‡ñ
@Ô‡Ó‡n€a@7fl˛a@áj«@fiÏéä

Z@ôbÇ@O@ıaäÎç€a
أتمعن يف قلم الشاعر نعيم الصياد 
فريجعني اىل زمن قصيدة التوقيعة 
للشـاعر عـز الدين املنـارصة من 
الرتكيـز والتكثيف وصياغة  حيث 
الومضـة الشـعرية رغم التشـابك 
وبـني  الومضـة  قصيـدة  بـني 
االجناس األخـرى ( قصة الومضة 

او السوناتات )
( ألن القبور 

أصبحت جماعية وبال عناوين 
صار العالم 

يحتفي بالجندي املجهول ) ص67
قصائد الشاعر نعيم الصياد تتمتع 
بإيقاعـات داخلية ترتعـرع داخل 
رحـم خصب ولـود تأخـذ صفات 
عافيتهـا مـن خالل حركـة نامية 
ومتوتـرة حاضنـة للـدال واملدلول 
والداللـة ، وحاملـة معهـا رمزية 
عالية بعيدة عن دهاليز الطالسـم 

والفوازيـر ففـي قصيدتـه لقاء ، 
يقول : 

( أبحرت بعينيها 
اكتملت ثنائية الجنون

شاعر .. 
وبحر .. ) ص 14

بريقـا  تحتضـن  رسيعـة  ملحـة 

وجدانيا ، واسـتفزازا للتسـاؤل يف 
فضاء اللغة التي ال يعرف الوعورة 
والرتهـل ، وال تقرتب من مطرزات 
البالغة عىل حسـاب قـوة الومضة 
الشـعرية ، فالقصيدة لديه قائمة 
عـىل ثنائيـة التعـادل بـني املبنـى 
واملعنـى ، فال أحد يـأكل من جرف 

اآلخـر ، فهي ال تعـرف االرساف يف 
املنظمـة اللغويـة والـرشارة التي 
تحملهـا ال تصلنـا عاريـة وإنمـا 
متوهجـة من خالل جلوسـها عىل 
عـرش املبنـى مكونة بنيـة النص 
الحامل تأثـريه الفاعـل يف وجدان 

املتلقي .
صعلوك

( صعلوك ..
رفع يده يف حقل عباد الشمس 

انحنت كل الزهور ) ص 22
املفردات  الصياد يصطاد  الشـاعر 
لينسـج بها ومن خاللهـا صورته 
الشعرية، تاركا للمتلقي احتماالت 
خـالل  مـن  املتعـددة  التأويـل 
ابعادهـا الرمزية والداللية ، وليس 
بالرضورة ان يلتقـي فهم القارئ 
اىل الهدف الذي ينطلق منه الشاعر 
، املهـم هو قوة القصيـدة الباعثة 
تخلـق  التـي  الديناميـة  الحركـة 
بدورهـا الحركـة التفاعلية لخلق 

رؤية واعية لرصد مولدات التحرك 
.

انتباه
( هي ان تقل انسانا
يجهل كل يشء عنه 

تراه للمرة األوىل .. 
واألخرية ) ص23 

ديوان الشاعر نعيم الصياد (أوراق 
تضمـن  التقاويـم)  خريـف  مـن 
قصائد ما يميزها اعتمادها عىل فن 
الحذف ، وصياغة متقنة للومضة ، 
وبنائها يقوم عىل االيجاز وااليحاء 
واالنزيـاح ، تحكمهـا الوحدة من 
ومـا   ، مصبهـا  وحتـى  منبعهـا 
يالحـظ عىل بعـض قصائـده انها 
تتمتـع بأسـلوب الـرسد والحداثة 
الشعرية واضحة من خالل التمعن 
يف منظومتهـا اللغويـة والتأمل يف 
دالالتها ، وتشـكل معظم قصائده 
بريقـا خاطفـا يتسـم بالوضوح 
رغـم الرمزيـة العاليـة ، ويمكـن 

اطالق صفـة ( القصيدة الربقية ) 
عىل معظم القصائد التي تضمنها 
الديوان.. مشـهد ( شاعر ومطرب 

دخال القاعة 
املطرب..

سوره الجمهور بالتحايا والقبالت 
والشاعر 

ظّل وحيدا يتفرج ) ص9
االدهـاش  عـن  نتحـدث  عندمـا 
وااليجـاز والتكثيـف التـي تتسـم 
بها قصائـد الديوان علينا أن نضع 
تأكيدنا يف مكانه املناسـب لغرض 
التمييز بـني قصيدة الومضة وبني 
قصـة   ) جـدا  القصـرية  القصـة 
الومضة ) من خالل شعرية النص 
وليـس من خـالل املشـرتكات بني 

الجنسني .
انتصار ( أيها السجان 

أرني وجهك ..
كي أشاهد

انتصاري ) ص22

!a@áj«@áflby@ÂÌãè„
اللـص والـكالب هـي روايـة كتبها 
نجيب محفـوظ سـنة 1961، وتعد 
مـن أشـهر رواياتـه بعـد الثالثية.. 
تمثل الروايـة بداية مرحلة جديدة يف 
أدب نجيـب محفوظ، وهـي املرحلة 
الفلسفية أو الذهنية. تناقش الرواية 
أفـكار العبث واملوت ومعنى الوجود، 

وبحث البطل عن العدل الضائع.
الحبكـة هـي النسـيج الـذي يرصد 
وانفصالهـا  اتصالهـا  يف  األحـداث 
واتجاهاتهـا، وتنقسـم إىل تقليديـة 
تتواىل فيها األحداث بشكل متسلسل، 
وأخرى مفككة ال تخضع لتسلسـل 
منطقي، ويبـدو أن الحبكة املعتمدة 
يف روايـة اللـص والـكالب، تقليديـة 
بدليـل قيامها عىل األسـباب املؤدية 
إىل النتائج، فكل حدث فيها يؤدي إىل 
حدث آخر وهكذا تقوم األحداث عىل 
مجموعـة مـن األسـباب ، فالخيانة 
التي تعرض لها سعيد دفعته لالنتقام 
و اكرتاء حسـني شعبان ملنزل عليش 
جعلـت الرصاصة تصيبه، ووشـاية 
عليـش ونبوية جعلت سـعيدا يدخل 

السجن....
إن قراءتنا لرواية اللص والكالب من 
املنظـور النفيس، تنتهي بنا إىل إدراك 
ما تخفيه الشـخصيات من مشاعر 
متوتـرة،  وعواطـف  وأحاسـيس 
نستنتج منها عمق األزمة اإلنسانية 
النفسـية التي يعانـي منها املجتمع 
خمسـينيات  يف  والعربـي  املـرصي 
وستينيات القرن20، الذي قدر عليه 
أن يعيـش يف زمـن غريـب ال يأنـس 
له وال يشـعر معـه باالطمئنان.. إن 
مؤلـف اللص والـكالب بهـذا املعنى 

روايـة واقعية نقدية رمزية تكشـف 
عن الحالـة النفسـية للمجتمع من 
خـالل التعمـق يف شـخصية سـعيد 
لخيانـات  تعـرض  الـذي  مهـران 
اجتماعيـة وسياسـية خلقـت منه 
نموذجا برشيا دائـم القلق والحرية، 
فمـن يكون سـعيد مهران نفسـيا؟ 

وما عالقته باإلنسان العربي؟
لقد قدمـت رواية ”اللـص والكالب“ 
شـخصية سـعيد مهران ذلك الشاب 
الفقـري الـذي تعـرض ألنـواع مـن 
الحرمان والقهر بمواصفات نفسية 
جعلت منـه نموذجا إنسـانيا عربيا 
يعانـي مـن توتـر نفـيس وعاطفي 
وقلق وغربة سـواء تجاه من خانوه‘ 
نبوية، عليش، رؤوف‘ أو أحبوه‘ نور، 
طـرزان، فئة الفقـراء‘ أو إزاء الزمن 
املـايض والحـارض واملسـتقبل،فعن 
طريق اسـرتجاع رشيط األلم ’ وفاة 
والده، أمه، خيانـة الزوجة الصديق، 
األسـتاذ،‘ نفهـم رس جنـون سـعيد 
مهران، فجنونه أزمة نفسـية ولدها 
اإلنسـان الـذي خـان شـعبه وتنكر 
للمبادئ، وأزمة ولدها الصديق الذي 
خان الصداقة، وولدتها الزوجة التي 
نسـيت الوفـاء...، لذلـك ال غرابة أن 
يعيش سـعيد مهران فراغا عاطفيا، 
وروحانيا، وغربـة، وضياعا، وقلقا، 
وتوتـرا، وهذه صـورة مصغرة ألرس 
كثرية تشـارك سـعيد هـذه املعاناة 
سـواء كان تواجدها داخل أم خارج 

املؤلف.
وهي أزمة نفسـية ألقت بثقلها عىل 
العاطفيـة بـني األفـراد،  العالقـات 
مأسـاوية،  أكثـر  أصبحـت  بحيـث 
فعالقات الحب التي يمثلها يف املؤلف 

حب سـعيد البنته وحب نور لسعيد، 
ترتاجـع لتفسـح املجـال للكراهيـة 
قتـل  النتيجـة  فتكـون  والحقـد، 
ومطـاردة ورغبة يف االنتقام، كما أن 
عالقة الوفاء التي يجسدها يف املؤلف 
وفـاء طـرزان و نـور لسـعيد ، قـد 
تراجعت بدورها لتحل محلها الخيانة 
بأبعادها االجتماعية والسياسية. بل 
حتى العالقة الروحانية بني اإلنسان 
وربـه تأثرت يف وسـط هـذا املجتمع 
املادي ودليل ذلك عالقة سعيد برباط 

عيل الجنيدي.
هكـذا يبـدو العالـم النفـيس كئيبـا 
وما يزيـد من كآبته حضـور تيمات 
الظلم والكره والخيانة، خيانة وظلم 
وكـره أقرب وأعز النـاس إليك أو من 
كان من املفـروض أن يحبوا، وتيمة 
الحب كذلك لكن بوجه جديد يسـبب 
لصاحبـه األحزان أكثر مـن األفراح، 
حب سعيد لسناء الجريح، وحب نور 

لسـعيد الذي فات زمنه.
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هنـاك العديد من الصفـات االيجابية 
التـي يمكـن أن تتعلمهـا املـرأة مـن 

الرجل، ولعل أهمها:
التحـدث برصاحـة: يميـل الرجال إىل 
التحدث بشكل رصيح و واضح حول 
كل ما يشـعرهم باإلحبـاط و الضيق 
مـن األشـخاص الذيـن أمامهـم، أما 
النسـاء فعـادة مـا يفضلـون إخفاء 
هذه املشاعر عىل الرغم من وجودها، 
فاملرأة تستطيع أن تتعلم هذه الصفة 
مـن الرجـل، لرتيح نفسـها من عناء 

كتمان إحباطها.
املـرأة  دخـول  إن  العامـة:  النظـرة 
بتفاصيـل األمـور، يؤثر بشـكل كبري 
عـىل وجهة نظرهم، بعكـس الرجال، 
الذيـن يميلـون لرؤيـة األمـور مـن 
منظور أكرب، كمـا يقللون اهتمامهم 
بالتفاصيـل الصغـرية و اململـة، لـذا 
يفضل أن تبـدأ النسـاء بتطبيق هذه 

النظرية، للشـعور بالراحـة، و تقليل 
احتمال التعرض للصداع.

عدم وجـود ضغينة: يجـب عىل املرأة 
أن تتعلم كيفية السيطرة عىل غضبها 

والتخلـص منـه كمـا يفعـل الرجـل 
تماما، فبمجـرد قيامه بالحديث عنه 

أو اإلفصاح عن ما يف قلبه، تجده يهدأ، 
و ينـىس كل يشء، أما املـرأة بطبعها 
تسـتمر يف غضبها و ال تسمح لألمور 

بأن تفلت من بني يديها.
يتميـز  اآلخريـن:  بجانـب  الوقـوف 
الرجال بوقوفهم إىل جانب أصدقائهم 
أو أي أحـد يف أي وقـت، وألي ظـرف، 
بعكس بعض النساء، اللواتي يفضلن 
مصلحتهم الشـخصية عـىل مصالح 

اآلخرين.
الرتكيز عـىل النفس: املـرأة مفطورة 
عـىل االهتمـام بغريهـا، كالـزوج و 
األطفـال و الغري، أمـا الرجل فبالرغم 
من تعدد مسؤولياته إىل أنه قادر عىل 
أن يدير شـؤون منزله وعمله و يهتم 
بأمـوره الخاصة التي تسـعده، لذلك 
ينبغي عىل املرأة أن تركز عىل نفسـها 
كما يفعـل الرجل إىل جانب اهتمامها 

بالجميع.

حـذرت الدكتـورة أولغا برييفالوفـا، خبرية 
التغذية الروسـية، من أن بعض أنواع اآليس 
كريـم ”البوظـة“ يمكـن اعتبارهـا ”قنبلة 
كيميائيـة“، ألنها مصنوعة مـن مواد أولية 

غري طبيعية.
ولفتـت الخبـرية إىل أن اآليـس كريـم يعترب 
خيـاًرا ال غنى عنه لتنـاول وجبة خفيفة يف 
الصيـف ولكن تكلفة اآليـس كريم املصنوع 
مـن الحليـب الطبيعي والقشـطة والسـكر 
بعـض  تسـتخدم  لذلـك  للغايـة،  مرتفعـة 
الرشكات املنتجة لهذه املادة اللذيذة مكونات 

أخرى، ذات تكلفة منخفضة.
وقالت: ”إن اآليس كريم أكثر املنتجات غدرا 
يف األسواق ألن املنتجني عىل ”مفرتق“ الجودة 
والتكلفة فإذا صنعوه من مواد طبيعية مثل 
الحليب والقشـطة وسـكر البنجر وغريها، 

فـإن تكلفته سـتكون عالية لذلـك من أجل 
تخفيض تكلفة اإلنتاج، يسـتخدمون دهونا 
نباتيـة وحليبـا مجففا وسـكرا غري سـكر 

البنجر“.
وأضافـت“ لتحسـني املـذاق وإطالـة مـدة 
صالحيـة اآليس كريم، يضيفون له مكمالت 
خاصة مثل مواد حافظة ومحسنات النكهة، 
مـا يجعل هذا املنتج مرضا بالصحة، بمعنى 

يصبح قنبلة كيميائية“.
ونصحـت الخبـرية عـىل رضورة االنتباه إىل 
مكونـات اآليـس كريـم قبـل الـرشاء ومن 
األفضـل رشاء اآليـس كريـم املصنـوع من 
منتجـات األلبـان الطبيعيـة، كمـا نصحت 
برضورة تنـاول مصاصات عصـري الفواكه 
املجمـد بدال مـن اآليس كريـم املحتوي عىل 

بديل دهون الحليب.
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كشـفت دراسـة أمريكيـة ُنرشت 
مؤخراً عـىل موقع رعايـة الصحة 
األمريكـي عـن أن تنـاول األطعمة 
مـن  يحـد  الربتقـايل  اللـون  ذات 
خطر اإلصابة بأمـراض الرسطان 

املختلفة.
وأكـدت الدراسـة، التي نرشت عىل 
موقـع رعايـة الصحـة األمريكـي 
وأرشف عليها باحثون من جامعة 
تنـاول  أن  األمريكيـة،  هارفـارد 
اللـون  ذات  الطبيعيـة  األطعمـة 
الربتقـايل مثـل الجـزر والبطاطـا 
واملشمش واملانجو والقرع العسيل 
والخوخ يسـاهم يف الحد من خطر 
اإلصابة بالرسطان بنسـبة 32%، 

وهو ما يعد أمراً مثرياً للغاية.
ذلـك مشـريين  الباحثـون  وفـّرس 
أن هـذه األطعمـة عـىل مركبـات 

 “beta-carotene” البيتا كاروتـني
املضادة لألكسـدة، وكذلك مركبات 
والتـي   ،“lycopene و“   “lutein”
تتمتع بخصائص ممتـازة مضادة 

لألورام، وهو ما يسـاهم يف النهاية 
بشـكل نظري يف الحـد من معدالت 
أمـراض  عـن  الناجمـة  الوفـاة 

الرسطانات املختلفة.

املكونات:
نصف كيلو كنافة

400 غرام زبدة
شوكوال

القطر
طريقة التحضري:

سـخني الفرن يف 200 درجة 
مئوية يجـب أن يكون الفرن 
مسخن مسبقاً للحصول عيل 

كنافة مقرمشة.

قومـي بتقطيـع العجـني إىل 
قطع صغـرية جـداً، يف حالة 
الكنافـة  عجـني  إسـتخدام 
املجمـد يجـب اإلنتظار حتى 
يـذوب الثلج لبضع سـاعات 

حتى يسهل تقطيعه.
قومي بصب الزبدة السائحة 
عـىل الكنافـة ويجـب عـدم 
اإلفـراط يف إسـتخدام الزبدة 
حتى ال تشكل قرشة دهنية.

جهزي صينيـة الخبز لوضع 
طبقة من الكنافة واضغطي 

عىل الجوانب جيداً.
ضعـي طبقة من الشـوكوال 
ثم ضعـي طبقة أخـرى من 

الكنافة.
الصينيـة يف  قومـي بوضـع 
الفـرن لبضـع دقائـق حتى 
إىل  العليـا  الطبقـة  تتحـول 

اللون الذهبي.
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يقول أطباء األمـراض الجلدية إن املاء البارد 
أو الفاتر أفضل خيار لغسـل وجهك من املاء 
السـاخن، حيث إن أحد أسـباب هذا التوجيه 
هو أن العديد من األمراض الجلدية الشائعة - 
مثل الوردية والتهاب الجلد التأتبي (املعروف 
أيًضـا باسـم األكزيمـا) - يمكـن أن تتفاقم 

وتسببها درجات الحرارة املرتفعة.
لكن هذا ليس كل يشء، وإن سبًبا آخر لالبتعاد 
عن درجات حرارة املاء فائقة السـخونة عند 
غسـل وجهـك، هو أن املـاء السـاخن يمكن 
أن يزيـل املرطبات الطبيعية مـن الجلد، مما 

يجعل الجلد جاًفا وملتهًبا بمرور الوقت.
ولكن إليك أهم املعلومات عىل اإلطالق: اتضح 
أن املاء البارد أو السـاخن هما ليسـا الخيار 

األفضل عند غسل وجهك.
 وتعتـرب درجـة حـرارة املـاء املثالية لغسـل 
الوجه فاتـرة، وفًقـا لألكاديميـة األمريكية 

لألمراض الجلدية.
فدرجـة حـرارة املاء تشـبه قاعـدة املعتدل: 
ليست شـديدة الحرارة، وال شـديدة الربودة، 
واختـار درجـة حـرارة تكـون يف املنتصـف 
تماًمـا - درجة حرارة فاتـرة ال تزيل الزيوت 
الطبيعية عـن طريق كونها سـاخنة جًدا أو 

بالتقلص من الربودة الشديدة.
فوائد غسل وجهك باملاء البارد

بينما املـاء الفاتر هو األفضـل، يقول أطباء 
األمراض الجلدية إن غسل وجهك باملاء البارد 
يمكـن أن يسـاعد برشتـك بعدة طـرق يف ما 
ييل بعض األسـباب الرئيسـية التي قد تجعل 

الشخص يرغب يف االستحمام باملاء البارد:
إن املـاء البـارد يمكـن أن يسـاعد يف التهيج 

املرتبط بحب الشباب.
يمكـن أن يسـاعد يف تقليـل انتفـاخ الجلد - 
وخاصة يف العيون املنتفخة التي يعاني منها 

كثري من الناس يف الصباح عند االستيقاظ.
إن املـاء البـارد يمكـن أن يسـبب تضيـق يف 
األوعية الدموية الذس يمكن أن يمنح البرشة 
بشـكل مؤقـت مظهـرًا أكثـر إرشاًقـا وأقل 

التهاًبا.
عيوب استخدام املاء البارد

تختلف عـادات نمط الحياة والبرشة لدى كل 
شـخص بعض اليشء، لذا سيختلف ذلك من 
شخص آلخر، لكن الغسل باملاء البارد يحمل 

بعض الجوانب السلبية املحتملة.
إن إحـدى النقاط التي يجب مراعاتها هي أن 
املـاء البارد قد ال ينظـف وجهك من البكترييا 
وامللوثات بنفس فعالية الغسل باملاء الدافئ.

ويف هذه املالحظة، يمكن أن تتفاعل مسامك 
مع املاء البـارد عن طريق االنقباض، مما قد 

يحبس األوساخ والبكترييا والزيت.

عيب آخـر هو الراحـة، إذا كنت تعيشـني يف 
منـاخ أكثر برودة أو كنت حساسـة بشـكل 
خاص للماء البارد ودرجات الحرارة الباردة، 
فقد ال يكون الغسـل باملاء البـارد جيًدا مثل 

غسل وجهك باملاء الفاتر.
يجـب وضعهـا يف  الوجـه  لغسـل  نصائـح 
االعتبار، و فيما ييل بعض األساسـيات التي 

يجب وضعها يف االعتبار أثناء غسل وجهك:
اغسيل باملاء الفاتر: يتفق أطباء الجلد عىل أن 

املاء الفاتر هو األفضل لغسل وجهك.
ويقول أطباء األمـراض الجلدية إن رش املاء 
البـارد يمكـن أن يكـون أول يشء لطيـف يف 

الصباح أو بعد غسل وجهك باملاء الفاتر.
املاء السـاخن للغاية: عند غسـل وجهك، لن 
يفيدك املاء السـاخن عىل األرجح فيما يتعلق 
بصحة البرشة، حيث إن املاء السـاخن يمكن 
أن يجرد برشتك من زيوتها الطبيعية ويسبب 
توسـع األوعية الدموية، ممـا يجعل برشتك 

تبدو أكثر احمراًرا.
اغسـيل وجهك مرتـني يف اليـوم: كوني ثابتة 
وحاويل أن تغسيل وجهك مرتني يومًيا، خاصة 
يف نهايـة اليـوم إلزالـة األوسـاخ واملاكيـاج 

والبكترييا - األوساخ اليومية.
اعثـري عـىل منظف لطيـف تسـتمتعني به: 
درجة حرارة املاء ليسـت العامل الوحيد الذي 

يهم عند غسل وجهك يساعد املنظف اللطيف 
عىل إرسـاء األساس ملمارسـة قوية للعناية 
بالبرشة ويمكـن تكييفه وفًقـا الحتياجاتك 

الخاصة.
وبالنسبة للبرشة الدهنية أو املعرضة لـ حب 
الشـباب، عىل سـبيل املثال، يمكـن أن يكون 
حمـض الساليسـيليك أو غسـول البنزويـل 
بريوكسايد مفيًدا، بالنسبة للبرشة الحساسة 

أو الجافة.

 اسـتخدمي منظًفا يحتوي عىل كريم لتجنب 
التهيج أو تفاقم الجفاف.

حـدي التقشـري إىل 2-1 مـرات يف األسـبوع: 
التقشري اليومي ليس رضورًيا.

يف الواقـع، يمكـن أن يـرض أكثر ممـا ينفع 
ويؤدي إىل التهيج واالحمرار والتشقق وحتى 
تجريد برشتك مـن زيوتها الطبيعية، ابتعدي 
عـن فـرك برشتـك أيًضـا ألن هذا قد يسـبب 

تهيًجا أيًضا.

يواجه أكثر األهايل مشـاكل أثناء محاولتهم لتعليم أطفالهم الصغار كيفية استخدام 
فرشاة األسنان؛ حيث تتكرر شكوى األمهات مثالً من بكاء األطفال، وعالمات الخوف 

التي تظهر عليهم، ومحاولتهم إبعاد الفرشاة عند تقريبها إىل الفم.
لـذا، البد أن يتسـاءل األهل عن الطريقة املُثىل للحصول عـىل تعاون الطفل يف تفريش 
أسـنانه و هـذه املسـألة تحتاج إىل تحـٍد وصرب وقـوة؛ للتوصل إىل نتيجـة مع طفلك؛ 

خصوصاً يف حال كون عمر الطفل يرتاوح بني 5-3 سنوات.
فعندما يتعلم الطفل كيفية تنظيف أسـنانه منذ الصغر؛ فإنه سـيعتاد عىل التنظيف 
بالفرشاة عندما يكرب، بمعنى آخر؛ فإن الحفاظ عىل األسنان اللبنية؛ سيكون الخطوة 

األوىل للحفاظ عىل األسنان الدائمة سليمًة وصحية.
لذلـك ترتكـز مسـؤولية الوالدين يف الحفاظ عـىل صحة الطفل؛ وخصوصاً األسـنان، 
والحفاظ عىل الفم نظيفاً. وبما أن الطفل يحاول تقليد والديه يف كل يشء من حركات 
وأصـوات وتعابـري؛ يصبح من الواجب اتبـاع الخطوات الصحيحـة لعملية التفريش؛ 

لنقلها إىل الطفل.
عندمـا يبـدأ الطفـل بتنـاول الكثري مـن األنـواع املختلفة مـن الطعـام، والعديد من 
السكريات؛ فالبد أن نعرتف بأن فرشاة األسنان أصبحت رضورة ال يمكن تجاهلها“.

نقـدم فيما ييل بعـض الخطوات واإلجراءات التـي ينصح األهـل باتباعها عند رفض 
الطفل القيام بعملية التفريش:

- قم بإحضار طفلك إىل الحمام، وحاول أن تقوم بتفريش أسـنانك أمامه، واعمل عىل 
خلق جو مناسب لرتغيبه بالتفريش؛ ذلك أنه سيقوم بتقليدك يف اليوم التايل ويف الوقت 

املناسب.
- اجعل فرشـاة األسـنان لعبة، وحاول أن تحث طفلك عىل اللعب معها؛ لتحقيق ذلك، 
يوجد الكثري من األشكال املختلفة لفرايش األسنان يف الصيدليات وبمختلف التصاميم 
واأللوان والنكهات، عىل سـبيل املثال، حاول أن تسمح له بتفريش أسنانك؛ ملساعدته 

عىل أخذ انطباع إيجابي حول كون فرشاة األسنان ممتعة وغري مخيفة.
- حاول أن تخدع طفلك؛ لكي توضح له، ملاذا فرشـاة األسنان مهمة، قل له بأن هناك 
أشـياء سيئة عىل أسـنانك، إذا بقيت موجودة لفرتة عىل األسنان؛ فإنها ستقوم بأكل 

األسنان، وسوف يصبح منظرها سيئاً، ولونها غري أبيض.
- ضع أصابعك عىل أسـنان الطفل، وحاول أن تقوم بحركة مماثلة لعملية التفريش، 

بعدها حاول أن تضع الفرشاة يف فم الطفل.
- أنصـح األهل باختيار معجـون لألطفال بالفلورايد، لكن بكميـة قليلة جداً «بحجم 
حبـة البازالء»، ولكون الفلورايـد محلوالً قاعدياً؛ فإنه يقوم بمنـع البكترييا من فرز 

األحماض عىل السن؛ مما يعيد الحيوية إليه، ويحميه من التسوس.
-حـاول تعليـم الطفل كيفية املضمضة، وطريقة بصق املعجـون وعدم بلعه؛ ذلك أنه 

يحتوي  عىل الفلورايد، الذي سوف يؤدي إىل تغيري يف طبيعة األسنان.
- وأخرياً، حاول إعطاء هدية لطفلك كمكافأة عىل حسـن سلوكه ونجاحه يف تفريش 

أسنانه.

يعانـي الكثـري مـن األشـخاص من 
تـورم القدمني والكاحلـني خاصة يف 
فصل الصيف، ويمكن أن يؤثر التورم 
عىل أي شخص عندما يكون الطقس 
حارا، ولكن كيف يمكنك منع حدوثه 

يف املقام األول؟.
ويمكن أن يتسـبب الطقس الصيفي 
الحـار يف تـورم القدمـني والكاحلني 
بشـكل غـري عـادي عندمـا يرتاكـم 
السـائل حـول األنسـجة ويف حني أن 
املشـكلة عادة ما تختفـي بمجرد أن 
يربد جسـمك، فـإن املظهـر املنتفخ 
والشـعور باالنتفاخ قـد يكونان غري 
مريحـني ومحرجـني للتعامـل مـع 

الحرارة الشديدة.
القدمـني  تـورم  يسـبب  الـذي  مـا 

والكاحلني يف الطقس الحار؟
يعـود تـورم القدمـني والكاحلني إىل 
عدة أسـباب، بمـا يف ذلـك الحمل أو 
زيادة الوزن أو تنـاول بعض األدوية 
أو اإلصابـة - ولكـن يمكن أن يحدث 

ألي شخص يف الطقس الحار.
وقالت سـفانفيلدت: ”عادة ما ُيطلق 
عـىل القدمني والكاحلـني املتورمتني 
بسـبب الطقـس الحار اسـم الوذمة 
الحراريـة، وهـي عبـارة عن سـائل 
”محـارص“ يف األنسـجة ما يسـبب 
يتسـبب  أال  املحتمـل  التـورم ومـن 
التـورم لفـرتة قصرية مـن الوقت يف 
أي آثـار صحية كبرية، ولكن إذا كنت 
تعانـي من التورم لفـرتة طويلة من 

الوقت، فقد يكون ذلك بسبب أسباب 
أخرى مثل املرض األسـايس ويف هذه 
الحالة، قد يكون مـن املفيد االتصال 

بأخصائي الرعاية الصحية“.
القدمـني  تـورم  إيقـاف  كيفيـة 

والكاحلني يف الحرارة
هناك الكثري مـن العالجات الطبيعية 
التي يمكـن أن تمنع تـورم األطراف 
يف الطقـس الحـار، وهـي بسـيطة 
مثـل تغيـري طريقـة تنـاول الطعام 

والرشاب.
حافظ عىل رطوبتك

قالت سـفانفيلدت: ”عـىل الرغم من 
أن القـدم املتورمة ناتجـة عن تراكم 
السـوائل، فـإن رشب كميـة كافيـة 

مـن املـاء يمكـن أن يسـاعد يف منع 
التورم“.

فقـط  رضوريـا  املـاء  يعتـرب  وال 
لتعويض السوائل املفقودة من خالل 
التعرق، ولكن من املهم أيضا التحكم 

يف مستويات امللح يف الدم.
وأوضح متخصصـو القدم والكاحل، 
أن عـدم رشب كمية كافيـة من املاء 
يمكن أن يؤدي إىل ارتفاع تركيز امللح 
يف الدم، ما يجعل جسمك يحتفظ بأي 

ماء ترشبه، ما يساهم يف التورم.
واسـتهدف ما ال يقل عـن ثمانية إىل 
10 أكـواب مـن املـاء العـادي يوميا 
امليـاه  متتبـع  اسـتخدام  يف  وفكـر 
لضمـان حصولك عىل مـا يكفي من 

نظامك الغذائي اليومي.
البقاء بعيدا عن الشمس

الحفاظ عىل برودة جسمك هو أبسط 
طريقـة ملنع وتقليل التـورم، و التزم 
باملناطـق املظللـة يف الهـواء الطلـق 
وحاول البقاء يف أماكن جيدة التهوية 

أثناء تواجدك يف املنزل أو العمل.
ويسـاعد رش سـاقيك بدش بارد أو 
نقع قدميك يف دلو من املاء البارد عىل 
تنظيم درجة حرارة جسـمك إذا كنت 

تعاني يف يوم حار.
ارفع قدميك

يعد أحـد أفضل الطـرق ”لترصيف“ 
السوائل الزائدة املحتبسة يف األنسجة 
 Care حول قدميك وكاحلك، و أوصت

Plus برفع قدميـك ورجليك أعىل من 
مسـتوى قلبـك، حوايل ثـالث أو أربع 
مرات يف اليـوم ملدة 30 دقيقة يف املرة 

الواحدة.
اتبع نظاما غذائيا صحيا

تزيـد زيـادة الـوزن من خطـر تورم 
القدمـني أو الكاحلني وقائمة طويلة 
مـن العديـد مـن املشـاكل الصحية 
األخـرى، ويمكـن أن يسـاعد اتبـاع 
نظام غذائـي صحي مـع الكثري من 
األطعمـة الغنيـة باملغذيـات، بما يف 
ذلك الخـرضوات والفواكه والحبوب 
الكاملـة والبقوليـات، بمـا يتماىش 
مـع متطلبات الطاقة الخاصة بك، يف 
الحفـاظ عىل وزن صحي أو الوصول 

إليه.
حافظ عىل نشاطك

إن مراقبـة ما تأكله وترشبه ليسـت 
الطريقـة الوحيـدة ملنـع التـورم يف 
أهميـة،  يقـل  ال  النشـاط  الواقـع، 
وقالت سفانفيلدت: ”الجلوس لفرتة 
طويلة يمكن أن يزيد من خطر تورم 
القدمني والكاحلني ويمكن أن يحدث 
هـذا أيضـا إذا كنت واقفـا لفرتة من 
الوقت، لذا قـم بزيادة مقدار الحركة 
يف حياتك اليومية لزيادة تدفق الدم“.

قلل من تناول امللح
يجب تجنب امللـح املفرط يف الطقس 
الحـار للحفاظ عـىل رطوبتك، ولكن 
اليديـن  يف  االنتفـاخ  لتقليـل  أيضـا 

والقدمني والكاحلني.
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يختلـف قلب االشـخاص عندما 
ال  قـد  أحيانـاً  الحـب،  يف  تقـع 
نكتشـف أنفسنا إال عند الدخول 
نقمـت  قـد  بعالقـة عاطفيـة، 
أسلوباً او طبعاً ولكن بعد خوض 

التجربة نرى أننا نفعل مثله.
سـنطرح عليك مجموعة أسئلة 
بما  لتتعـرف  تحليل شـخصية، 

يتميز به قلبك يف الحب.
- كيف تقع بالحب:

أ- برسعة
ب- من نظره

ج- بطرق غريبة
- تقع بغرام:

أ-  املميز عن غريه
ب- من يقع يف غرامك

ج-  الذي يناسبك
- ما يضعف قلبك:

أ-  االهتمام
ب-  الكاريزما
ج- ما يشبهك

 - تعـرتف أنـك وقعـت بالحـب 
الحقيقي عندما:

أ-  يصبح من أولوياتك
ب-  تشعر الكمال بوجوده

ج - أولوياتك يف شخص
 - بماذا تصف مشاعرك:

أ-  غري معروفة
ب-  عمياء

ج- يمكنني أن أسيطر عليها
- أي من هذه املفاجآت تفرحك:

أ- التعبـري عـن الحـب بطريقة 
عـرب  كاالتصـال  رومانسـية 

اإلذاعة
ب- هدية غري متوقعة

ج- غرض تمنيت الحصول عليه
 - كيف يصبح قلبك بعد الفراق:

أ-  
خائف ومكسور

ب- عدواني
ج- أذكى

إذا غلبـت عـىل إجابتـك اختيار 
الفئة ”أ“

قلبك يغرّد خارج الرسب
حتـى أنـت ال تجـد املسـوغات 
واملـربرات لإلجابـة عىل سـؤال: 
”ملـاذا أحببتـه؟“ قـد ال يكـون 
الشـخص الـذي تقـع يف غرامه 
عـىل  تـرص  ولكّنـك  يناسـبك 

عواطفـك تجاهـه وتعيش األلم 
االشـخاص  تحـب  والدرامـا، 
املختلفني، وال تـرىض برجل ذي 

طقوس عادية
إذا غلبـت عـىل إجابتـك اختيار 

الفئة ”ب“
قلبك خبري

قـد ال تعرتف باألمـر ولكّن قلبك 
يملـك خـربات واسـعة يف الحب 
قـد ال تكـون دائمـاً ناتجـة عن 
عالقات كثـرية ولكّنه اسـتطاع 
أن يسـتخلص منها ما ُيساعده 
عىل اختيار الشخص املناسب ما 
يعنـي اّن أخطاءه قليلة وعثراته 

شبه معدومة.
إذا غلبـت عـىل إجابتـك اختيار 

الفئة ”ج“
قلبك عاطفي

كلمة ُتصعدك إىل السماء السابعة 
وأخرى ُتنزلـك إىل باطن األرض، 
قلبـك  انفعـايل،  عاطفـي  أنـت 
حنون، مسامح ويحب باندفاع. 
ولكن األزمة حني يفشـل يف حّبه 
فتنقلب مشـاعره إىل كره ورغب 

يف االنتقام.

يحكى أن أحد امللوك أعلن يف الدولة 
بـأن مـن يقـول كلمة طيبـة فله 
جائـزة 400 دينـار ويف يـوم كان 
امللك يسـري بحاشـيته يف املدينة إذ 
رأى فالحـة عجوز يف التسـعينات 
مـن عمرهـا وهي تغرس شـجرة 

زيتون .
فقال لها امللك : ملاذا تغريس شجرة 
الزيتـون وهي تحتـاج إىل عرشين 

سنة لتثمر وأنت عجوز يف التسعني 
من عمرك، وقد دنا أجلك؟

 : العجـوزة  الفالحـة  فقالـت 
السـابقون زرعوا ونحـن حصدنا 
يحصـد  لكـي  نـزرع  ونحـن 

الالحقون.
فقـال امللك : أحسـنِت فهذه كلمة 
طيبـة فأمـر أن يعطوهـا (400) 
دينـار فأخذتها الفالحـة العجوز 

وابتسمت...
فقال امللك: ملاذا ابتسـمِت؟ فقالت 
الفالحـة : شـجرة الزيتـون تثمر 
بعد عرشين سنة وشجرتي أثمرت 
اآلن فقال امللك : أحسـنت أعطوها 
فأخذتهـا  أخـرى،  دينـار   (400)
الفالحـة وابتسـمت فقـال امللـك: 
ملـاذا ابتسـمت؟ فقالـت الفالحة: 
شجرة الزيتون تثمر مرة يف السنة 

وشجرتي أثمرت مرتني.
أعطوهـا  أحسـنِت  امللـك:  فقـال 
(400) دينار أخرى ثم تحرك امللك 
برسعـة مـن عنـد الفالحـة فقال 
لـه رئيـس الجنـد : ملـاذا تحركت 

برسعة؟
فقال امللك: إذا جلسـت إىل الصباح 
سـتنتهي  األمـوال  خزائـن  فـإن 

وكلمات هذة العجوز ال تنتهي.

- كوكب الزهرة الكوكب األكثر سخونة يف النظام الشميس.
-كوكب املشـرتي لديه أكثر مـن ضعف كتلة جميـع الكواكب األخرى 

مجتمعة.
-زحـل لديه أقمار أكثر من أي كوكب آخر يف املجموعة الشـميس، فهو 

لدية أكثر من 60 قمرا.
-الكون يبلغ من العمر 13.8 مليار سـنة، وقد توسـع منذ تشـكيله يف 

االنفجار الكبري.
-يتكون نظامنا الشميس من الشـمس، والكواكب، والكواكب القزمة، 

واألقمار، واملذنبات، والكويكبات.
-هناك ما يقرب من 2 تريليون مجرة يف الفضاء.

-هناك ما يقدر بـ 400-100 مليار نجم يف مجرة درب التبانة.
-يوجـد 194 قمرا، و 3583 مذنبا، و 79689 من الكويكبات يف النظام 

الشميس.
-الكتلة املركبة لكل األقمار يف النظام الشـميس أقل من ٪0.1 من كتلة 

األرض.
-املذنبات بقايا من إنشـاء نظامنا الشميس منذ حوايل 4.5 مليار سنة، 

وتتكون من الرمال، والجليد، وثاني أكسيد الكربون.

صــــورة و حــــدث
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أبـــــــراج

حان الوقت اآلن لتتوقف عن الترصف بالطريقة 
التي يحبها اآلخرون. عرب نفسك وعن أفكار فقط 
ودعك من اآلخرين.. اجعل من حولك يتعرفون عليك 
وعـىل حقيقة مشـاعرك دون أن تتأثر بأي شـخص 

آخر. ستفاجأ بردة فعل الرشيك هذه الليلة.

إذا احتجت إىل بعض املعلومات اليوم، عليك 
التواصل مع بعض الزمالء ملعرفتها أو البحث 
عـىل اإلنرتنت أو يف مكتبـة الجامعة. اإلفراط يف 
تنـاول الطعام الدسـم أو املرشوبات قـد يؤدي إىل 

حدوث مشاكل صحية فكن حذرا!

تحـاول أن تدخل املزيد من الخطـط والتعديالت يف 
مجال العمل. تحاول أن تريض الحبيب بكافة الطرق 
والوسـائل ولكنه ال يسـتجيب. إذا شـعرت أن مسـتوى 
العمل يرتاجع، عليك أن تعرف السبب وتحل املشكلة. االبتعاد 
عن بعض األشـخاص اليوم فكـرة رائعة كي تفكر بهدوء يف 

املرحلة املقبلة من حياتك.

سـيعجب اآلخـرون بثقتك بنفسـك، ولكن يجب 
أن تعمـل عىل ال يظهر هذا كغـرور أو تكرب.يمكنك 
قضـاء بعض الوقت مع األصدقـاء أو العائلة أو رشيك 
الحياة ملمارسة بعض األنشطة االجتماعية الهادئة واملليئة 

باملحادثات املمتعة، والقيام بأشياء محفزة للذهن.

حـاول أن تقسـم مبلـغ املـال الذي تحصـل عليه 
اليوم إىل دفعات حتى ال تنفقه يف آن واحد. حاول أن 
تسـتثمر جزءا منه يف مرشوع طويـل األجل، أما الجزء 
اآلخر فيمكنك أن تترصف فيه كما تشـاء! تحاول أن تسـعد 
نفسـك وتسـعد من حولك ولكن ربما تتعـارض رغباتك مع 

رغبات اآلخرين.

تبـدو شـجاعا ولديـك إرادة قويـة، ولذلك 
ستسـطيع االنتهاء مـن أكثر مـن مهمة يف 
وقت مناسـب. هناك بعض األعمال واملشـاريع 
التي كان يظن البعض أن العمل بها أمر مستحيل، 
ولكنك ستثبت اليوم أنك تستطيع عمل املستحيل.

قد يـرتك أحد الزمالء العمل اليـوم ولكن ال داع 
للقلـق فاألمر سـيكون لصالحك. تقبـل املوقف 
وحـاول أن تتعامـل معـه بحكمة. يجـب أن تكون 
سـعيدا بما يحدث. يف القريب العاجل، يجب أن تستمع 
أكثـر إلحساسـك الداخيل، ألنـه يف ذلك الوقـت لن تهتم 

كثريا بمثل هذه املشكالت. 

قد تقدم لصديق ما اليوم فرصة عمل أو تجعله 
يتعرف عىل شـخص ما من املحتمل أن يسـاعده. 
كن ذكيا ومبدعا يف كل يشء. ربما تجد حلوال ملشاكلك. 
حاول أن تقوم بيشء يسـعدك، خطط مثال مع األصدقاء 

لتنظيم حفلة قريبا لقضاء بعض الوقت معا.

سـتصبح اليوم أقرب للحبيب وعالقتك به سـتكون 
أقـوى مما كانـت عليه الفـرتة املاضية. مـن املتوقع 
أن تشـعر بتوتـر يف بعض األمور ولكن بشـكل عام تبدو 
إيجابيـا وتتعامل مع مـن حولك بحرص شـديد. قد تعرض 
عىل رشيك يف العمـل البدء يف املرشوع الذي خططت له خالل 

الشهر املايض.

خصص بعض الوقت اليوم للراحة سـواء 
بدنيـا أو ذهنيا واسـرتخ يف املنـزل يف مكان 
هادئ. اجلس يف املكان املفضل لديك واقرأ كتابا 
ما، وتناول كوبا من الشـاي أو أي مرشوب دافئ. 

تأمل يف الطبيعة من حولك.

ربما تكون قلقا اليوم بسـبب بدء مشـاريع 
عمل جديدة تشـارك فيهـا ألول مرة. يجب أن 
تتعلـم أن الصـرب هو الوسـيلة الوحيـدة املتاحة 
أمامـك اآلن، فعليـك أن تصـرب وتنتظـر حتى تظهر 
النتائج. البعض يغار منك بسـبب تفوقك وتميزك يف 

العمل. كن مستعدا للمواجهة الليلة!

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ال تفكـر يف أي يشء هـذا املسـاء خاصـة قبل 
الخلود إىل النوم. قد يشـجعك أحـد أفراد األرسة 
اليوم عىل تجديد املنزل أو حتى عىل االنتقال إىل منزل 
آخر. هذه التغيريات اإليجابية سـتغري حياتك تماما. قد 
تقيض معظم الوقت يف املساء مع الحبيب. توقع العديد 

من املفاجآت واألخبار السارة يف الفرتة املقبلة!

1280ـ وقـوع معركة موكلني بني جييش 
مملكـة غرناطة وتاج قشـتالة، وانتصار 

مملكة غرناطة.
 1532-  ملـك إنجلرتا هنري الثامن وملك 
فرنسـا فرانسـوا األول يوقعـان معاهدة 
اإلمرباطوريـة  إمرباطـور  ضـد  رسيـة 
الرومانية املقدسة وملك إسبانيا كارلوس 

الخامس.
 1724- - التوقيع عىل اتفاقية إستانبول 
واإلمرباطوريـة  العثمانيـة  الدولـة  بـني 

الروسية ضد الدولة الصفوية.
  1941 - أملانيـا النازية تبدأ بغزو االتحاد 
السـوفيتي وذلـك ضمـن أحـداث الحرب 

العاملية الثانية.
1972-  وصول األسـري السوري نزيه أبو 

صالح إىل سـوريا بعد أن تمكن من الفرار 
مـن معتقل الرصفنـد قرب تـل أبيب مع 

أسريين فلسطينيني بحفر نفق تحته.
1986- انعقـاد مؤتمـر دويل يف باريـس 

ملكافحة مرض اإليدز.
1991- - إنتـاج لعبـة القنفذ سـونيك يف 

سيغا.
دبلوماسـيني  تطـرد  إيـران   -2009
بريطانيني التهامهم يف التدخل بالشـؤون 
الداخلية، وبريطانيا ترد بطرد دبلوماسيني 

إيرانيني.
 2012 - تشـكيل حكومة سورية جديدة 

برئاسة رياض فريد حجاب.
2016- إصابة حوايل 25 شخص يف هجوم 
ُمسـلح عـىل دار السـينما يف فرينهايم يف 

غرب أملانيا، وَمقتل املُنفذ.
مرصع 98 شخص وإصابة 800 شخص 
آخر نتيجة إعصار جيانغسو الذي رضب 

رشق الصني.
2017- قوات األمن السعودية تحبط عدة 
عمليات إرهابية يف جدة، ويف مكة املكرمة 

بالقرب من الحرم املكي الرشيف.
يف  الغزوانـي  ولـد  محمـد  فـوز   -2019
االنتخابات الرئاسـية املوريتانية بنسـبة 

%51.81 من األصوات.
2021 - اكتشاف مقربة جماعية يف أرض 
مدرسة ماريفال الهندية السكنية الواقعة 
يف كولومبيا الربيطانية، كندا، تضم ُرفات 
مـا ال يقـل عـن 751 طفًال من السـكان 

األصليني.

بماذا يتميز قلبك في الحب؟

الكلمة الطيبة
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“ إنطي الخبز لخبازه ”

ــط اخلبز خلبازه ولو أكل نصه) وفي مصر يقولون (إدي العيش خلبازه ولو  (إع
ــق : (إعط اخلباز خبزه لو أحرق نصه).  ــه) وفي بعض البلدان ينط اكل نصف
ــدان العربية ومعناه ان  ــم تداوله في كثير من البل ــعبي يت وهذا املثل الش
ــب في املكان املناسب وأن توكل املهنة لصاحبها  يكون الشخص املناس
ــذوي اخلبرة والفضل والكفاية، ويقابله  ــي املمارس لها، وان نعترف ب الفعل
في أمثلة العرب : (أعط القوس باريها)، ألن بري القوس فن ال يحذقه إال من 

أوتي املران فيه، وقال الشاعر:
يا باري القوس برياً لست حتسنها
ال تفسدنها وأعط القوس باريها

ــن كان لديه  ــل املثل يعود الى حكاية مفادها أنّ خبازا كبيرا في الس واص
ــاب محطّ ثقة اخلباز املسن ، الذي ما إن تقدم  ــاب، وكان هذا الش صانعٌ ش
ــاب : يا بُنّي لقد كبرت ولم أعد قادراً  به العمر أكثر حتى قال لصانعه الش
على إدارة اخملبز فأنا أريد منك استالم العمل بذمة وأمانة وسأعطيك خبرة 
فاسمعها يا ولدي: فلكل من أهل هذا احلي عائلة وهي بحاجة إلى كمية 
معينة من اخلبز، يا بني ال تسرف كي ال يبقى عندك بقايا خبز واعمل لكل 
ا عنّي أنا فأنا  ــة على قدر عدد أفرادها ال تزد وال تنقص رغيفاً واحداً. أمّ عائل
ــك اخملبز مبا فيه. ــا وزوجتي العجوز ومبارك علي ــد يومياً أربعة أرغفة أن أري
ــاباته في توزيع اخلبز، فوجد  ــاب حس ــلم اخملبز أعاد الش بعد فترة من تس
ــل  ــن هو وزوجته ال يحتاجون إال لرغيفني يومياً فأصبح يرس أنّ اخلباز املس
ــاب يجول في سوق  لهما رغيفني عوضاً عن أربعة.. وبعد فترة وبينما الش
ــي أي دجاجة، وعاد  ــتغرب أنّه ال يوجد في احل ــراء دجاجة اس احلي يريدُ ش
ــن الذي أصبح راقداً في الفراش ال يقوى على احلركة.دخل  ليزور اخلباز املس
ــاز ألول مرة في حياته ووجد زوجته العجوز تطعم دجاجةً واحدة  بيت اخلب
ــا هذا يا خالة أين  ــع لـ 20 دجاجة فقال لها: م ــا قن كبير يتس وكان لديه
ــترون من عندي الدجاج،  باقي الدجاج؟ قالت: منذ 40 عاماً وأهل احلي يش
ــوق وأعتمد على  ــراء احلنطة والقمح من الس ة لي بش ولكن كما ترى ال قوّ
ــاج ونأكل أنا  ــني كل يوم للدج ــا فأجفف رغيف ــلها لن ــة التي ترس األرغف
وزوجي رغيفني، وحينما قلّ ما يأتيني من خبز لم يعد يكفينا مع الدجاج، 
ــص إلى دجاجة  ــدأ عددهم يتناق ــم حتّى ب ــل من إطعامه ــت أقلّ فأصبح
ــت أهل احلي من  ــاج للبيع، لقد حرم ــتطيع إنتاج دج ــا لنا فال أس ادخرته

الدجاج من أجل حساباتك اخلاطئة! فأعط اخلباز خبزه لو أكل نصه؟!.

أعرفنك  ورد  صبير الاا تنكض  وال  تنشــــــــــم
وأعرفنك  ندى العاكول وبهندس  رمل  تلتــــــــم
لبي يهوى عيون يهون وين ما حتـــلم ــجاني وكَ ش
شجاني وروحي خفت حيل وانا ادري اليخف ينذم
يته  مترب ملـــــــثم عفت وجهي مبري عيونك لكَ
يته وياك حزين  مبعثر  مهــــــدم عفت طولي ولكَ
اع جسته  مفطر مثلــــم شفت ضلي اعله وجه الكَ
ايه الــــدم باولها  البجي  بنهرين وعلى جتافي بكَ
واخرها احلنني يفيض للما  يسوه  اشيلن هــــــم
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1. قبور -  خروج الكرة من حدود ميدان اللعب.
2.انكب عىل وجهه - نجعلها تنحني.

3.مغنية لبنانية - أسرت اليشء.
4.من مراحل القمر - للجزم - للنداء.

5.مدينة أوكرانية - كثري (م).
6.هضاب - قادم(م) - أطراف ريال.

7.عملة أوربية(م) - للجر - سورة قرآنية (م).
8. يفتتحه - صُلب.

9.من ثالثة إىل عرشة من الرجال - وعاء كالجرة 
له عروتان يحمل فيه الطني.

10.ضمري منفصل - منظم و منسق.

1.األمرباطور رقم 125 لليابان - وىش.
2.سلسلة كبرية شمال اململكة املغربية.

3.من أشهر معالم مدينة سيدني األسرتالية.
4.املال األصيل القديم املوروث.

5.قلب أثاث – حرف مكرر.
6.خاف ورعب - اّتأَد ولم يرسع.
7.والية أفغانية - أحد الوالدين.

8.حرف أبجدي (م) - دولة عربية.
9.من أشهر معالم نيويورك.

10.فيلم لخالد سليم و داليا البحريي.



عىل الرغم من النجاحات الفنية التي حصدتها يف األشهر 
انتقادات  إليسا  اللبنانية  النجمة  واجهت  األخرية، 
واسعة عىل ظهورها األخري يف الكويت بسبب فستانها 
األبيض الذي أظهر «سمنة» بطنها، وتداول رواد مواقع 
التواصل االجتماعي الصورة التي ظهرت فيها إليسا إىل 
جانب املغّني املغربي سعد ملجرد، وكالوا لها االنتقادات 
الذي  األمر  برشاقتها،  اهتمامها  عدم  عن  الواسعة 
مؤّيد  بني  التواصل  مواقع  رواد  بني  كبرياً  تفاعالً  أثار 
ومعارض وبني من تمّنى أن تدرس إليسا إطاللتها يف كل 
يقترص األمر فقط عىل األزياء بل لجهة «الريربتوار»  يشء وأالّ 
الغنائي، خصوصاً أنها دائماً تنىس كلمات أغنياتها عىل املرسح، وبالتايل هذا 
يقلّل من تفاعل الجمهور الذي يفّضل أن يكون النجم متكامالً يف الصورة 
الحفل وخارجه.إليسا لم ترد عىل كل االنتقادات،  أثناء  والشكل واملضمون 
ولو أن بعض املتابعني غمزوا من قناة أن أي مريض رسطان سابق، ومن 
خالل األدوية والعالجات التي يتلقاها، سيعاني من بعض اإلرباك يف جسمه، 
وهذا طبيعي معتربين أن كل ما ُينرش من انتقادات هو نوع من أنواع التنمر.ُيذكر 
أن هناك معلومات تؤكد تأجيالً أللبوم إليسا الذي كان مفرتضاً صدوره يف بداية شهر 
تموز/ يوليو املقبل، أو تزامناً مع عيد األضحى، ولم ُتعرف األسباب وراء هذا التأجيل.

جمهور  فوجئ  أيام،  قبل 

بإعالنه  السعيد  فايز  امللحن 

لعمله  دعائياً  برومو 

لّحنه  الذي  الجديد  الغنائي 

خاصية  عرب  سنوات  قبل 

عنوان  ويحمل  الستوري، 

واملفاجأة  العشق»،  «أهل 

كاظم  القيرص  سيجمع  أنه 

الساهر وبلقيس فتحي.

الغنائي  الدويتو  أن  وذكر 

بعنوان  قريباً  طرحه  املنتظر 

«أهل العشق» سليجمع كاظم 

من  فتحي  وبلقيس  الساهر 

السعيد قد ُسّجل  ألحان فايز 

قبل خمسة أعوام تقريباً.

وقد ذكر أن املرشوع لم يكن 

فكرة دويتو من البداية، بينما 

منفرداً،  غنائياً  عمالً  كان 

الدويتو  فكرة  وجاءت 

من  كالً  لتجمع  بالصدفة 

التي  وبلقيس  الساهر  كاظم 

القيرص  مع  غناءها  ترى 

حلماً من أحالمها يف مسريتها 

الفنية.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
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كشف امللياردير واملدير التنفيذي 
لرشكة ”تسـال“، إيلون ماسك، 
عـن أن هنـاك ثـالث قضايـا ال 
تـزال بحاجة إىل حل، قبل إغالق 
املخطـط  االسـتحواذ  صفقـة 
لها عـىل رشكة (تويـرت)، التي 
تبلـغ قيمتها 44 مليـار دوالر، 
والتي تم اإلعـالن عنها يف أبريل 

املايض.
وأكد ماسـك، خالل مداخلته يف 
منتـدى قطـر االقتصـادي، أنه 
لم يتم التوصل لحل بعد بشـأن 
ادعـاء (تويرت) بأن الحسـابات 
املزيفة والربيد العشوائي تشكل 
أقل مـن %5 من املسـتخدمني 
النشـطني، ”لذلك ما زلنا ننتظر 
حالً يف هذا الشـأن“، مشـريا إىل 

أن هذه مسألة مهمة للغاية.
لكـن (تويـرت)، قالـت: ” إنهـا 
بشـكل  املعلومـات  ستشـارك 
إلتمـام  ماسـك  مـع  تعاونـي 
ورد  مـا  وبحسـب  الصفقـة، 
عرضت الرشكة وصـوالً كامالً 
إىل أكثر من 500 مليون تغريدة 

يومية عىل املنصة“.
وأضـاف ماسـك “لـم يتضـح 
بعدمـا إذا كان جـزء الدين من 
صفقة (تويرت) سـيجمع، كما 
أشار أيضاً إىل أن عرضه يتطلب 
وهـي  املسـاهمني،  موافقـة 
األمـور الثالثـة املعلقـة إلتمام 

الصفقة“.
(تويـرت)  إدارة  مجلـس  وكان 
قـد أوىص الثالثـاء املسـاهمني 
باملوافقـة عـىل عرض ماسـك 

البالغ قيمته 44 مليار دوالر.
دوالر   54.20 ماسـك  وعـرض 
أمريكي للسـهم لالستحواذ عىل 
(تويـرت) يشـمل 27.25 مليار 
دوالر يف تمويل األسـهم و6.25 
مليـار دوالر يف شـكل قـروض 
هامشـية و10.5 مليار دوالر يف 

تمويل الديون.
وحصـل ماسـك، وهـو أغنـى 
شـخص يف العالـم حاليـاً، عىل 

تمويـل من املؤسـس املشـارك 
لرشكـة أوراكل الري إليسـون، 
طـالل،  بـن  الوليـد  واألمـري 
السـيادية  الثـروة  وصنـدوق 
كابيتـال،  يف قطـر، وسـيكويا 
ومنصة تداول العمالت الرقمية 
باينانـس، وa16z، رشكة رأس 
مال اسـتثماري أسسـها مارك 

أندريسن وبن هورويتز.
ويف الوقت نفسـه، مـن املتوقع 
تصويـت  (تويـرت)  تحـدد  أن 
عـرض  عـىل  املسـاهمني 
ماسـك يف وقـت الحق مـن هذا 
الصيـف وأوىص مجلـس إدارة 
الرشكـة باإلجماع بـأن يصوت 

املساهمون لصالح الصفقة.
وارتفعت أسـهم (تويرت) بأكثر 
مـن %2 وسـط صعود أوسـع 
يف السـوق يوم الثالثـاء، لكنها 
كانـت ال تزال تتـداول بأقل من 
39 دوالراً للسـهم، مـا يقـرب 
من %30 أقل من سـعر عرض 
شـكوك  يؤكـد  ممـا  ماسـك، 
أن  يف  املسـتمرة  املسـتثمرين 

الصفقة ستغلق.
وقـال ماسـك: ”بشـكل عـام، 
هـو  النهـج  يكـون  أن  يجـب 
السـماح لألشـخاص بقول ما 
يريـدون لكـن تحديد مـن يرى 
ذلـك اسـتناداً إىل أي تفضيالت 

معينة ملستخدمي تويرت“.
ومـن الناحيـة املثاليـة، قـال، 
إنـه يـود الحصـول عـىل 80% 
من سـكان أمـريكا الشـمالية 
أو ”نصـف سـكان العالم“ عىل 

(تويرت) بطريقة ما.
وُسـئل ماسـك أيضـاً عمـا إذا 
كان يخطـط ليصبـح الرئيـس 
(تويـرت)،  لرشكـة  التنفيـذي 
أجاب: ”سـأقود املنتج، وهو ما 
أفعله يف SpaceX وتسال، سواء 
أُطلق عّيل اسم الرئيس التنفيذي 
أو أي يشء آخر أقل أهمية بكثري 
من قدرتي عىل قيـادة املنتج يف 

االتجاه الصحيح“.

نيليل  الطبيبة،  كشفت 
اختصاصية  سوسيدوفا، 
ساللة  أن  الحيوية،  الفيزياء 
التاجي  للفريوس  جديدة 
املستجد ستنترش يف الصني أو 

دولة رشقية يف هذا الصيف.
االختصاصية  ولفتت 
إىل   Vakcina.ru بمرشوع 
الفريوس  عدوى  انتشار  أن 
يف  يستمر  املستجد  التاجي 
إىل  سيؤدي  وبالتي  الصني، 

ظهور متغري جديد.
هذا  يف  أنه  «أعتقد  وقالت: 
الصيف ستظهر طفرة جديدة 
يف الفريوس التاجي، وهذا أمر 
ال مفر منه ألنه يف بلد رشقي 
ينترش  حيث  الصني،  مثل 
 ،(١٩-COVID) بنشاط 

ستظهر ساللة جديدة».
الفريوس  ينتقل  لها،  ووفقا 
الرشق  من  املستجد  التاجي 
فإن  لذلك  عادة  الغرب  إىل 
يف  ستظهر  الجديدة  الطفرة 

رشقي  بلد 
إىل  وتنتقل 

يف  روسيا 
املقبل،  الخريف 

زيادة  إىل  يؤدي  قد  ما 
(كوفيد- بمرض  اإلصابات 

.(١٩
روسيا  إىل  «ستصل  وقالت: 
يف سبتمرب - أكتوبر بالتزامن 
مع التهابات الجهاز التنفيس 
زيادة  نتوقع  لذلك،  األخرى 
يف   (١٩ (كوفيد-  إصابات  يف 

روسيا يف الخريف املقبل».
انخفض  بالطبع  وتابعت» 
السابقة  املتغريات  انتشار 
بصورة  التاجي  للفريوس 
حمالت  نتيجة  ملحوظة 
الكثريين  وتعايف  التطعيم 
من املرض، أي نشأت مناعة 
املناعة  هذه  ولكن  جماعية 
ليست ضد الطفرات الجديدة، 
لذلك ال أحد يعلم كيف ستكون 

الطفرة الجديدة».
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ال أحد ينكر فائدة الجائزة ألديب يخوض غمار التجربة االبداعية بنجاح 
أو مبدع وصل بر األمان ، وال أحد يستطيع القول إن الجائزة ال تدفع 
، ولكننا نقف  الضوء  دائرة  الشهرة وتجعله داخل  اىل مناطق  الكاتب 
بَحرْية أمام كثرة القنوات املانحة لهذه الجوائز والتي ال تتوفر لبعضها 
ألفراد  وتجمعات  صغرية  جمعيات  والنجاح،  الكفاءة  عوامل  أبسط 
ووكاالت غري معروفة ومنظمات لم يسمع بها أحد وأسماء مغمورة 
جميعها تعلن مسابقات أدبية هنا او هناك ، وهواة لم يستطيعوا بعد 
فك طالسم الحروف ولم يقرتبوا يوما اىل االبداع يهرولون وراءها، وإذا 
الشهرة  حبال  عىل  اسمه  ينرش  بدأ  البائسة  بالجائزة  أحدهم  فاز  ما 
وعىل  الكمال  درجة  اىل  وصل  أنه  معتقدا  املؤزر،  النرص  براية  ويلوح 
الجميع االنحناء له وإلبداعه، وتبدأ لعبة الوهم تفرز لعابها بني الفائز 
والجهة التي منحته الفوز وتتمخض هذه اللعبة عن شهادة تقديرية 

من الكارتون تربهن عىل غش الالعبني .
من البديهي أن ثمة صبغة سياسية لبعض الجوائز العاملية املعروفة 
عرض  نريد  وال  ذاك،  أو  النظام  لهذا  واملواالة  املعارضة  ألدباء  تمنح 
تولستوي)  (ليو  الرويس  فالروائي  اليه،  نذهب  ما  صحة  عىل  األمثلة 
أحد عمالقة األدب العاملي والذي تعترب روايته ( الحرب والسالم ) أحد 
 (  ١٠٠  ) كأفضل  األوىل  املرتبة  عىل  وحصلت  االبداع  انجازات  أفضل 
كتاب من قبل مجلة نيوز ويك عام ٢٠٠٩ لم يحصل عىل جائزة نوبل 
لآلداب ، وهذه الحالة ممكن القياس عليها بالنسبة للكاتبة االنكليزية 
( فري جينا وولف ) إذا ما قورنت بالنساء الحاصالت عىل جائزة نوبل 
أمثال ( سيجريد دليدا ) و ( أليس مونرو ) وغريهما ، وكذلك الكاتب 
االرجنتيني ( خورخي لويس ) والكاتب االيرلندي ( جيمس جويس ) 
صاحب رواية ( يقظة فينبجان ) والروائي الفرنيس (مارسيل بروت) 
صاحب رواية ( البحث يف الزمن املفقود ) والقائمة تطول ، يف الوقت 
الذي منحت فيه جائزة نوبل لآلداب اىل السيايس ( ونستون ترششل ) 
رغم انه لم يكتب سوى رواية واحدة يف شبابه ال تستحق هذه الجائزة 

باعتقاد أغلب النقاد .
هذا ما يتعلق بجائزة نوبل، فكيف هو الحال مع الجوائز األخرى ؟

عوامل  فيها  تتوفر  جهة  من  بجائزة  العرب  األدباء  أحد  فوز  يسعدنا 
االمان وهو ممتلئ  بر  اىل  اديب وصل  بكل  ، ونفتخر  واالبداع  النجاح 
تقدمت  سواء  املبدعني  حليف  النجاح  ويبقى  والتألق،  النجاح  بقيم 

الجائزة إليه أو انحرفت عن مساره.
إىل اللقاء...

›Ìá‰ßa@áºa
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«أهل  صفر»،  «العميل  أوروبا»،  أشباح 
سينمائي  عمل  من  وأكثر  الكهف» 

يالقي مصرياً واحداً؛ فرغم إنهاء 
أو  مشاهده  معظم  تصوير 

إنهاء تصويره بالكامل قبل 
النور  العمل  يَر  لم  سنوات، 
األسباب  تعددت  اآلن،  حتى 

واملصري واحد.
عىل  أوشك  العمل  أن  رغم 

من  يقرب  ما  بعد  اإلنهاء 
عامني تصوير، ما زال فيلم «أهل 

الكهف» يالقي مصرياً غامضاً حتى 
قد  العمل  منتج  كان  وإن  الحايل،  وقتنا 

أكد بترصيحاته أنه من املقرر عودة التصوير خالل 
الفرتة القادمة تحديداَ فور انتهاء إجازة عيد األضحى تمهيداَ لعرضه يف دور 
العرض السينمائية، والفيلم بطولة خالد النبوي وغادة عادل وريم مصطفى 

ومجموعة من كبار النجوم.
أن  املفرتض  من  كان  والذي  وهبي  هيفاء  للديفا  أوروبا»  «أشباح  فيلم  أما 
يشارك يف موسم عيد األضحى املقبل، تم تأجيله مجدداً لحني حصول هيفاء 
عىل مستحقاتها املادية كافة عن العمل الذي تأجل عرضه ملا يقرب من عام 

ونصف.
وتجسد هيفاء من خالله شخصيتني، وستفاجئ الجمهور بمشاهد األكشن 

التي قدمتها بنفسها من دون االستعانة بدوبلرية ضمن أحداث العمل.
أما فيلم العميل صفر لنيليل كريم وأكرم حسني الذي توقف تصويره أكثر من 
مرة بسبب انشغال أبطاله بأعمالهم الدرامية، فمن املقرر أن يستأنف فريق 

عمل الفيلم تصوير مشاهدهم بعد إجازة عيد األضحى مبارشة.

تألّقت الفنانة املرصية، ياسمني صربي، بأحدث 
آخر  عروض  يف  مشاركتها  خالل  لها،  ظهور 
إذ  للمجوهرات،  الفرنسية  كارتييه  دار  أعمال 

تعّد ياسمني سفرية للدار يف الوطن 
العربي. 

قبل  كارتييه  عروض  وانطلقت 
مجموعة  عن  لإلعالن  يومني 
وارتدت  مجوهراتها،  من  جديدة 
العروض، فستاناً  آخر  ياسمني يف 

باللون األحمر. 
النجم  مع  ظهورها  أحدث  وقد 
رامي  مرصية  أصول  من  األمريكي 
ظهرت  كما  كبرية،  ضجة  مالك 
الهندية  بوليوود  نجمة  بصحبة 
فإن  يبدو،  ما  وعىل  بادكون.  ديبيكا 
عىل  بقوة  تتواجد  أن  تحاول  ياسمني 
الساحة، خاصة بعد أزمتها األخرية، يف مسلسل 
دور  تنال  أن  املنتظر  من  كان  الذي  (الشادر) 

قريباً. تصويره  سيبدأ  كان  فيما  فيه،  البطولة 
عن  تخليها  حول  ترصيحاتها  أحدثت  وقد 
إنها  فيها  قالت  والتي  كبرياً،  جدالً  املسلسل 
قوي،  بسيناريو  جمهورها  إىل  العودة  يف  ترغب 
وعمل ُيعرض عىل الشاشة، وليس عىل املنصات 
اإللكرتونية. فيما ذكرت مصادر أخرى أن سبب 
(شغل  لفيلم  بالتحضري  النشغالها  االعتذار، 
العمل،  مخرج  عن  ذكر  املقابل  ويف  عصابات). 
سامح عبد العزيز، أن ما تناقلته وسائل اإلعالم 
عن اعتذار ياسمني عن الدور لرغبتها بسيناريو 
قوي تعود به إىل الجمهور، غري دقيق، وأنه قام 
باالستغناء عنها، لعدم مالءمتها للدور، وأنه اآلن 
بصدد البحث عن بديلة، وكان من املتوقع أن يبدأ 
ُيعرض  أن  عىل  الجاري،  الشهر  خالل  التصوير 

نهاية العام الحايل.

لجنة  اللبنانية  «مياس»  فرقة  أبهرت 
 America’s Got» برنامج  يف  التحكيم 
Talent». ومنحت عضو اللجنة النجمة 
الذهبي  الباز  الفرقة  فريغارا  صوفيا 
العروض  اىل  العبور  من  يمكنها  الذي 

املبارشة والنهائية.
قدمته  ما  أن  عىل  األعضاء  وأجمع 
«مياس» هو أجمل رقصة استعراضية 

يرونها يف حياتهم، معّولني عىل املوهبة 
تغيري  لخلق  بها  تتمتع  التي  الكبرية 

جذري وإيجابي يف املسابقة.
وهذه املرّة األوىل التي تحصد فيها فرقة 

لبنانية وعربية «الباز» يف الربنامج.
مواقع  الفرقة  رقصة  فيديو  واكتسح 
التواصل االجتماعي يف الواليات املتحدة 
انهالت  إذ  لبنان،  يف  وكذلك  األمريكية 

الوجه  عىل  تثني  التي  التعليقات 
الحضاري واالبداعي للشباب والشابات 
إرشاف  تحت  تعكسه  التي  اللبنانيات 

مصمم الرقص نديم رشفان.
حسابها  عىل  الفرقة  نرشت  بدورها، 
الفيديو  «انستغرام»  عرب  الرسمي 
انت  «لبنان  بالقول:  عليه  معلّقة 
بلد منحبك ومنوعدك ما خلصت  احىل 

هون».
وهذه ليس املرّة األوىل التي تتألق فيها 
شابة   ٣١ من  رقة   املؤلفة  الفرقة 
شاركت  إذ  املواهب،  برامج  يف  لبنانية 
 The  ٢٠١٩  Britain’s Got Talent يف 
برنامج  يف  الفوز  بعد   Champions
 Arabs gotأو العرب  مواهب  اكتشاف 

Talent  يف العام نفسه.
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ضجت وسائل التواصل االجتماعي 
بديو غنائي جمع الفنان املرصي، 
الفنانة  بزوجته  حسني،  تامر 
بوسيل،  بسمة  املعتزلة،  املغربية 
الفيديو  مقاطع  مشاركة  وتمت 

بشكل كبري. 
الجميع  بسمة  فاجأت  وقد 
أثناء  املكان)  (حلو  غنائها  لدى 
املناسبات،  إحدى  يف  تواجدها 
بدت  التي  االنبهار  مالمح  وسط 
أشاد  فيما  حسني،  تامر  عىل 
كثريون بجمال صوتها وعذوبته، 
وتمنوا لو أنها تعود للغناء، كونها 

تتمّتع بصوت جميل.
حسني،  تامر  من  زواجها  ومنذ 
نهائياً،  الغناء  بسمة  اعتزلت 
برنامج  خريجة  كانت  التي  وهي 
اكتشاف املواهب (ستار أكاديمي) 
واستطاعت  السادسة،  بنسخته 
بجدارة،  النهائيات  إىل  تصل  أن 
وخالل  اللقب.  تنل  لم  لكنها 
الجميع  أبهرت  الربنامج،  حفالت 

الغنائية،  بمهاراتها 
أغنية  سيما  ال 

لطفل  ا )
 ( لطفولة وا
ر  سيقا للمو
ر  منصو

الرحباني، 
لم  والتي 

تحبس 

حينها دموعها. 
الجميع  حسني  تامر  وفاجأ 
عام  بوسيل  بسمة  من  بزواجه 
أطفال، هم:  بثالثة  ٢٠١٢، وُرزقا 
تاليا، وأمايا وآدم. وكشف حسني 
أبرز  من  كانت  بسمة  أن  عن 
إىل  اإلعجاب  فتحّول  معجباته، 
اعتزال  ثم زواج. وبعد  حب، ومن 
ملشاريع  بسمة  تفرّغت  الفن، 
تصميم األزياء والتجميل، ودعمها 

زوجها يف أعمالها.
ومنذ زواجهما، ال تتوقف شائعات 
حياتهما  تطول  التي  االنفصال 
الشخصية، وتؤكد وجود خالفات، 
لكنهما يف كل مرة يخرجان سوياً 

لينفيا كل ما ُيشاع. 
لبسمة  ظهور  آخر  أكد  وقد 
غناء  أثناء  املرسح،  عىل  وبناتها 
الجامعة  حفل  يف  حسني  تامر 
أن  أسبوعني،  قبل  األمريكية، 
عالقتهما عىل ما يرام، وال صحة 

ملا يتم تداوله.  
بوسيل  بسمة  وشاركت 
خاصية  عرب  صوراً 
عىل  (ستوري) 
الرسمي  حسابها 
برنامج  عىل 
الصور  تبادل 
الفيديو  ومقاطع 
 ، ( م ا نستغر إ )
األب،  بيوم  احتفاالً 
صورة  نرشت  حيث 
بعائلتها  تجمعها 
الراحل،  ووالدها 
وأخرى تجمعها 
جها  و بز
ئها  بنا أ و

الثالثة.


