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بغداد/ الزوراء:
عـاد رئيـس مجلس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، امس األحـد، إىل بغداد قادماً 
من نيويورك بعد املشاركة يف اجتماعات 
الجمعيـة العامـة لألمـم املتحدة.وقـال 
املكتب اإلعالمي لرئيـس الوزراء يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: ان ”رئيـس مجلس 

الـوزراء مصطفـى الكاظمـي وصل إىل 
بغداد قادماً من نيويورك بعد املشـاركة 
يف اجتماعـات الجمعيـة العامـة لألمـم 
املتحـدة“.وكان الكاظمي قد ترأس وفد 
العراق املشـارك يف اجتماعـات الجمعية 
العموميـة لالمـم املتحـدة يف نيويـورك 

بدورتها الـ 77.

بغداد/مصطفى العتابي:
وجـه وزيـر التعليـم العـايل والبحث 
العلمـي، نبيـل كاظم عبـد الصاحب، 
الحكوميـة  والكليـات  الجامعـات 
واألهلية بعدد مـن اإلجراءات املتعلقة 
بنتائج امتحانات الدور الثاني وتهيئة 
البيئـة الجامعية وأقسـامها الداخلية 
السـتقبال الطلبـة وتنظيـم حفـالت 
التخرج.وأكد وزير التعليم يف بيان ورد 
”الـزوراء“ ”عـىل العمـل بالتوقيتات 
املنصـوص عليها يف التقويم الجامعي 
للعـام الـدرايس 2022/2021 والعام 
 2023/2022 املرتقـب  الـدرايس 

ومراعاة اآلتي:
- تقويم نتائج امتحانات الدور الثاني 
عـىل وفـق رؤيـة موضوعيـة تحقق 
أهـداف العمليـة التعليميـة التي يعد 

الطالب واحدا من أركانها املهمة.
واسـتكمال  اإلجـراءات  تكثيـف   -
مسـارات الـرشوع والتنفيـذ لخطط 

الجامعـات الخاصـة بالعـام الدرايس 
الجديد 2023/2022 الذي سينطلق يف 
2022/10/2 والتزام توقيتات وبرامج 
التدريـس وتهيئـة البيئـة الجامعيـة 
وأقسامها الداخلية الستقبال الطلبة.

- تنظيم برامج حفالت التخرج يف هذا 
املوسم الجامعي من خالل اآلتي:

أوال: عدم تأثريها عـىل البيئة العلمية 
وقاعاتها ومخترباتها.

ثانيا: اقتصـار برامج حفالت التخرج 
الرسـمي  الجامعـي  الحضـور  عـىل 
رئيـس  للسـيد  املركزيـة  والكلمـات 
الجامعـة والطالـب األول، فضـال عن 

ترديد القسم وتكريم األوائل.
ثالثا: اإلفادة من يوم السبت لالحتفال 
الرسـمي وتحديد سقف زمني معلوم 
داخـل املواقـع املـؤرشة مـن اللجـان 
املختصة وتأمينها ومراعاة خصوصية 
الحرم الجامعي وتجسـيد اسـم دورة 

التخرج (بالعلم تبنى األوطان).

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار رصف الدوالر األمريكي 
مقابـل الدينار العراقـي، امس األحد، يف 
البورصـة الرئيسـية بالعاصمـة بغداد، 
يف حـني ارتفـع سـعر الـرصف يف اقليم 
بورصتـي  إن  مصـدر  كردسـتان.وقال 
الكفـاح والحارثية املركزيتـني يف بغداد، 
سـجلت صبـاح اليـوم 147700 دينـار 
عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، مشريا 
اىل انهـا األسـعار نفسـها التي سـجلت 
صباح السـبت.واضاف أن اسـعار البيع 

والـرشاء اسـتقرت يف محـال الصريفـة 
باألسـواق املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ 
سـعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 
100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار 
الرشاء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم 
كردسـتان، فقد شهدت أسـعار الدوالر 
ارتفاعـا ايضـا، حيـث بلغ سـعر البيع 
147800 دينار لكل 100 دوالر أمريكي، 
وبلغ سـعر الـرشاء 147700 دينار لكل 

100 دوالر أمريكي.

روما/ متابعة الزوراء:
الناخبـون اإليطاليـون بأصواتهم،   أدىل 
امس األحـد، يف االنتخابـات الترشيعية 
لتجديد أعضاء الربملان، وسـط تخوفات 
من فوز اليمني املتطرف بقيادة جورجيا 
ميلونـي، التي قد تصبح أول إمرأة تتوىل 
رئاسـة حكومـة يمينية متشـددة غري 
مسبوقة يف البالد. ودعي لهذه االنتخابات 
الترشيعية املبكرة يف تموز/يوليو عقب 
انهيار حكومة الوحـدة الوطنية بقيادة 

رئيـس الوزراء السـابق ماريـو دراغي، 
بعدمـا سـحبت ثالثة أحـزاب يف ائتالفه 
(يمـني  إيطاليـا“  ”فورتسـا  (حـزب 
وسـط) بزعامة سـيلفيو برلوسكوني، 
و“الرابطـة“ (يمـني متشـدد) بزعامة 
خمـس  و“حركـة  سـالفيني،  ماتيـو 
نجـوم“ الشـعبوية املعاديـة للهجـرة) 
دعمهـا له.ويتابـع االتحـاد األوروبـي 
هـذه االنتخابات عن كثـب، خصوًصا يف 
ظّل التعاطي الحسـاس مـع العقوبات 

واحتمـال  موسـكو،  عـىل  املفروضـة 
نشوب خالفات بني املفوضية األوروبية 
والحكومة إذا كانـت محافظة.وفتحت 
صناديـق االقـرتاع أمـام أكثـر من 50 
مليـون إيطـايل، امـس األحـد، لـإلدالء 
بأصواتهـم يف االنتخابـات الربملانية، يف 
ظل توقعات بأن يتصدر اليمني املتطرف 
النتائج ويتوّىل رئاسـة الحكومة، خلفاً 
لرئيس الـوزراء الحايل، ماريـو دراغي، 
يف سـابقة يف هـذا البلد.وفتحـت مراكز 

االقرتاع أبوابها، عند السـاعة 5 بتوقيت 
غرينتـش، ومن املفرتض أن تبقى كذلك 
حتـى السـاعة 21 بتوقيـت غرينتش، 
عىل أن تصدر النتائج بعد انتهاء عملية 
الفـرز .وتظهـر التوقعـات بـأن حزب 
”فراتييل ديتاليا“ (إخـوة إيطاليا)، من 
الفاشـيني الجـدد قد يحصـل عىل نحو 
ربع األصوات، بحسب استطالعات رأي 
أجريت مؤخراً، وبالتـايل تتوىل زعيمته، 
جورجيـا ميلونـي (45 عاماً)، رئاسـة 

حكومـة ائتالفية، تكـون الهيمنة فيها 
لليمـني املتطـرف عـىل حسـاب اليمني 
التقليـدي. ويف حال صدقـت التكهنات، 
قـد يمّثل هـذا الحدث زلـزاالً حقيقياً يف 
إيطاليا، إحدى الدول املؤسسـة ألوروبا.

الحـزب خـالل  هـذا وحـّذرت زعيمـة 
حملتهـا االنتخابيـة مـن أّن ”الكل قلق 
يف أوروبـا لرؤية ميلونـي يف الحكومة..
انتهت الحفلة، وسـتبدأ إيطاليا بالدفاع 

عن مصالحها الوطنية“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـد االطار التنسـيقي أن عمل اللجنـة الثالثية 
ينتظر املناخ املناسـب، داعيا التيار الصدري اىل 
تغليب املصلحـة العامة، ويف حني اكد تمسـكه 
بمرشـحه السـوداني، أشـار اىل ان التيـار لـم 

يعـرتض عـىل شـخصه بقـدر االعـرتاض عىل 
العمليـة السياسـية باملجمل .وقـال النائب عن 
الفتـح عضـو االطار التنسـيقي، محمـد كريم 
البلـداوي، يف حديث لـ»الزوراء»: ان «االتصاالت 
والتواصل واللقاءات مسـتمرة بني قوى االطار، 

والتباحـث دائم يف شـؤون العملية السياسـية 
بهـدف ايجـاد االليـات لتقريب وجهـات النظر 
والتعاطـي مـع ما يجـري من مسـتجدات عىل 
الدوليـة». وبشـأن اعـادة جلسـات  السـاحة 
الربملان، اكد ان «هـذا املوضوع تم بحثه وطرح 

يف الجلسـات املاضيـة لقيادات االطـار، وهناك 
آليـات يحاول االطار االعتماد عليها من الناحية 
الدسـتورية والقانونيـة توفـر االجـواء واملناخ 

السيايس داخل جلسات مجلس النواب».

بغداد/ الزوراء:
أعلن ألربت بورال، الرئيس التنفيذي لرشكة 
«فايـزر»، أن الفحـوص أثبتـت إصابتـه 
بكوفيد19-، وذلـك رغم تلقيه 4 جرعات 
من لقاح الرشكة املضاد للفريوس، وفيما 
أكـد القـرص امللكـي الدنماركـي اصابة 
امللكة، مارغريت الثانيـة، بكورونا، أعلن 
رئيس الوزراء اإلسباني، بيدرو سانشيز، 
املسـتجد.وقال  إصابته بفريوس كورونا 
ألـربت بـورال الرئيـس التنفيـذي لرشكة 

أننـي بحالـة جيـدة  «فايـزر»: «أشـعر 
وال أعانـي أيـة أعـراض».وكان الرئيس 
التنفيـذي لرشكـة «فايـزر» (60 عامـا) 
قـد أصيب بكوفيد19- يف أغسـطس وبدأ 
العالج بعقار «باكسـلوفيد» الذي تنتجه 
رشكته.وتلقـى أربع جرعـات من اللقاح 
املضـاد لفـريوس كورونـا الـذي طورته 
األملانيـة  ورشيكتهـا  «فايـزر»  رشكـة 
«بيونتيك».وقـال الرئيـس التنفيـذي إنه 
لـم يأخذ بعـد الجرعـة التنشـيطية من 

اللقاح ثنائـي التكافؤ الجديد.وقال بورال 
إنه لم يحصـل بعد عىل تلك الجرعة «ألنه 
مكافحـة  مراكـز  إرشـادات  يتبـع  كان 
األمـراض والوقاية منهـا باالنتظار ثالثة 
أشـهر منذ اإلصابة السابقة بكوفيد التي 
كانـت يف منتصف أغسـطس.بدوره، أكد 
القـرص امللكـي الدنماركـي أن الفحوص 
التـي أجرتها امللكـة، مارغريـت الثانية، 
الكتشـاف اإلصابـة بكوفيـد19- جاءت 
إيجابية للمرة الثانية خالل العام الجاري.

وألغـت امللكـة مواعيدهـا لهذا األسـبوع 
بعـد نتيجة التشـخيص مسـاء الثالثاء.
وكانت امللكة، البالغة من العمر 82 عاما، 
واحدة من ألفي مدعو شاركوا يف حضور 
الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية 
يـوم االثنني املايض.يف غضـون ذلك، أعلن 
رئيس الوزراء اإلسباني، بيدرو سانشيز، 
امس األحـد، إصابتـه بفـريوس كورونا 
املسـتجد. وقال سانشـيز عـرب «تويـرت» 
إن االختبـارات أثبتـت إصابتـه بكورونا 

وفقا لوكالة «أسوشـيتد بـرس» لألنباء.
وأضـاف يف تغريدتـه أنـه ألغـى ظهوره 
يف حـدث اشـرتاكي اليـوم، والـذي يأذن 
ببداية املوسم السيايس الجديد بعد نهاية 
العطلة الصيفية.ولم يذكر رئيس الوزراء 
اإلسـباني، بيدرو سانشـيز، مـا إذا كان 
يشـعر باملـرض، أو مـا إذا كان سـيلغي 
ارتباطات أخرى له األسبوع املقبل.وقال: 
«سأسـتمر يف العمـل، مع اتخـاذ جميع 

االحتياطات».
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واشنطن/ الزوراء:
حـذرت واشـنطن روسـيا مـن عواقـب كارثيـة السـتخدام 
األسـلحة النوويـة يف أوكرانيـا وهددت برد حازم، اسـتمرارا 
لتعويـذة التهديـدات املسـتمرة منذ بـدء العملية الروسـية، 
وذّكـرت بالدعـم الذي تقدمـه لكييف.وقال مستشـار األمن 
القومـي جيك سـوليفان يف حديث لقنـاة ”ABC TV“: ”لقد 
نقلنـا بشـكل مبـارش ورسي إىل الـروس عىل مسـتوى عال 
جدا أن العواقب بالنسـبة لهم سـتكون كارثية إذا استخدموا 
األسلحة النووية يف أوكرانيا، لقد كنا رصيحني معهم وشددنا 
عـىل أن الواليـات املتحـدة سـرتد بقـوة، جنبـا إىل جنب مع 
حلفائنـا والرشكاء“.وقـال: ”إنهم يفهمون ما سـيواجهون 

إذا اسـتمروا يف هذا الطريق املظلم.. لقد أوضحنا ما سـتكون 
عليـه العواقب، لكننا حريصون عـىل كيفية التحدث عن ذلك 
علنا“.وأضاف سـوليفان أن الواليات املتحـدة تأخذ الخطاب 
النـووي للقيـادة الروسـية عـىل محمـل الجد، لكـن هذا لن 
يوقف املساعدة العسكرية لكييف.وقال: ”نحن نأخذ خطاب 
الرئيـس فالديمـري بوتني عىل محمل الجد.. هذه ليسـت املرة 
األوىل التي يوجه فيها الرئيس تهديدات نووية يف هذا الرصاع، 
لقد بدأ بتحريك قواته النووية يف فرباير عندما عربت الدبابات 
الروسـية الحدود ألول مرة، لكـن هذا لم يمنعنا من نقل أكثر 
مـن 15 مليار دوالر كدعم عسـكري ألوكرانيا، سـاعدتها يف 

الدفاع عن نفسها، وخطابه لن يوقفنا اآلن“.

القدس / متابعة الزوراء:
أكـدت دائـرة األوقاف اإلسـالمية يف القـدس، امس 
االحـد، ان مئات املسـتوطنني اإلرسائيليني اقتحموا 
املسـجد األقىص عىل فرتتـني بحماية مشـددة من 
رشطـة االحتـالل اإلرسائيـيل.، فيمـا تزامـن هـذا 
االقتحـام مع انتشـار مكثف للرشطـة اإلرسائيلية 
يف أماكن مختلفة بمدينـة القدس.وقالت الدائرة يف 
بيان لها إن ”عدد املستوطنني الذين اقتحموا األقىص 
امـس بلـغ 439 مسـتوطنا، عىل فرتتـني صباحية 
اإلرسائيليـة  ”الرشطـة  ان  ومسـائية“.وأضافت 
واصلـت التضييـق عىل املصلـني الفلسـطينيني يف 
املسجد األقىص“.وأكدت الدائرة أن ”332 مستوطنا 

اقتحموا املسجد األقىص صباحا، بينما اقتحمه 107 
آخرون يف الفرتة املسائية“.وأوضحت، أن ”عرشات 
املستوطنني قاموا بأداء الصلوات ”التلمودية“ داخل 
املسجد األقىص وعىل أبوابه من الجهة الخارجية“.
بـدوره، اعترب مفتـي القدس والديار الفلسـطينية 
محمد حسني، أن ”اقتحامات املستوطنني املتكررة 
لباحات املسـجد األقىص هي ”محاوالت لخلق واقع 
جديد، وتغيري الوضع التاريخي والقانوني القائم يف 
املسـجد“.ودعا حسني يف ترصيحات إلذاعة ”صوت 
فلسـطني“ الرسـمية، إىل ”موقـف واضـح وموحد 
للعرب واملسـلمني لوقف هذا العدوان بحق األقىص 

واملقدسات“.

ç◊ãæa@Ÿ‰j‹€@á‘‰€a@Ô†bÓny¸a@¿@ùˆb–€a@äb‡rné¸@pby6‘fl@Òá«@@@@@@@@@@@5«@Üá•@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa
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الزوراء/ حسني فالح:
حـددت اللجنـة املاليـة النيابية عدة 
يف  الفائـض  السـتثمار  مقرتحـات 
االحتياطـي النقـدي للبنـك املركزي، 
وفيما شـددت عـىل رضورة تسـديد 
واألجـراء  العقـود  مسـتحقات 
واملحارضيـن والفالحـني واملقاولني، 
اشار خبري اقتصادي اىل ان االحتياطي 
النقـدي فقـد الفرصـة يف ان يتحول 

لداعم الستقرار العراق.
وقـال عضو اللجنـة املاليـة النيابية، 
النائب مصطفى جبار سند، يف حديث 
يف  فائضـا  هنالـك  ان  لـ“الـزوراء“: 
احتياطـي البنك املركـزي من املمكن 
استثماره كسـندات مالية ومبادرات 
تنمية وقروض محفزة بالتنسيق مع 
وزارة املاليـة. مبينا: ان هنالك فائضا 
يف خزينـة املاليـة ممكـن اسـتثماره 
بتسديد مسـتحقات العقود واالجراء 
واملقاولني  والفالحـني  واملحارضيـن 
واسـتيعاب التشغيل الجديد .واضاف 
سـند: ان هنالـك فائضـا يف العملـة 
الثانويـة يقدر بـ 100 تريليون دينار 
االقتصاد  ممكن استثماره بتنشـيط 
وبنـاء صناعـة اسـرتاتيجية عمالقة 
تمتـص جـزءا مـن البطالـة وتطور 
صناعة بدائل االسـترياد. الفتا اىل: ان 
هنالك جـزءا من النفط الخام املصدر 

يسيل لعاب الصني عليه مقابل تنفيذ 
االعمـار .واكـد: انه قادر عـىل تنفيذ 
نسـبة مـن الرؤيـة اعاله لـو تنازلت 
االحـزاب عـن بعض حصصهـا .من 
جهته، قال الخبري االقتصادي، مظهر 
الغيثـي، يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 

االحتياطـي النقدي فقـد الفرصة يف 
ان يتحـول لداعـم السـتقرار العراق 
وذلك النه فقـد الفرصة يف ان يتحول 
إىل ذهب ألسباب تتعلق بالوضع املايل 
العاملي وطبيعة الرصاع الدائر اآلن بني 
محور روسـيا ومحور الناتو.واضاف 

الغيثي: نعتقد ان السياسات والحلول 
التي تصدر من البنك املركزي العراقي 
ليسـت واعية للتغيريات العاملية التي 
تجري اآلن، والدليـل ان طرق التدخل 
والدعم من قبل البنك املركزي لم تتغري 
ولو اجتهدنا قليال بالبحث لوجدنا ان 

الحلول التـي يطرحها البنـك نجدها 
اثبتـت فشـلها يف عـدة اقتصاديـات 
أخرى وتم استبدالها بحلول تتناسب 
مع الواقع وتحسـب بجديـة العالقة 
بني املشـكالت مع بعضها، والبد هنا 
لإلشـارة إىل مقـال لنـا حـول طـرق 
التفكري واستخدام النظرية الرتكيبية 
بـدل النظرية التفكيكيـة التي اثبتت 
حال.وتابـع:  انتجـت  كلمـا  فشـلها 
نعتقـد ان منتجـي الحلـول يف اإلدارة 
العليـا للمؤسسـات ال يعلمون اصال 
كيف ينتجون الحلول وهم يستسهلوا 
استخدام القوالب الجاهزة بدل ابتكار 
حلـول ذكيـة.ويف وقت سـابق توقع 
رئيس الـوزراء، مصطفى الكاظمي، 
زيـادة االحتياطي النقـدي للبالد وأن 
يصـل إىل 100 مليـار دوالر أمريكي.
وقال الكاظمي، يف ترصيح قبل إلقائه 
كلمـة يف اجتماع الجمعيـة العامة يف 
نيويورك: إن ”الورقة البيضاء نجحت 
االقتصـادي“. اإلصـالح  تحقيـق  يف 

”االحتياطـي  إن  بالقـول  وأردف 
النقدي يف ظـل حكومتنا وصل إىل 86 
مليـار دوالر ومن املتوقـع زيادته إىل 
100 مليار دوالر“.وذكر الكاظمي أن 
العـراق حصل عىل أكـرب وأرسع نمو 
اقتصـادي، وبـات األول عـىل الرشق 

األوسط والخامس عاملياً.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت املديرية العامة للمرور يف إقليم كردستان، 
امس األحد، حظر استرياد سيارات طراز ٢٠٢٠ 
ابتداًء من ١ أيلول الجاري من العام الحايل.وقال 
القادر  اللواء عبد  اإلقليم،  العامة يف  املرور  مدير 
من  املركبات  لدخول  «سيسمح  بيان:  يف  عزيز، 
للسياقات  وفقا   (٢٠٢١,٢٠٢٢,٢٠٢٣) طراز 
«املركبات  أن  وأوضح  القانونية».  واإلجراءات 
التي تم إحضارها إىل إقليم كردستان قبل سبتمرب 
ولن  ترخيص  لوحات  سُتمنح  الجاري،  أيلول   /

تواجه أي مشكالت».

@Üa7néa@ãƒ±@ÊbnéÜã◊@·Ó‹”g
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 بغداد/ الزوراء:
قـرر مجلس القضاء األعـىل، امس األحد، 
تشـكيل محاكـم نرش تختـص بالنظر يف 
شـكاوى الصحفيني.وذكر بيـان ملجلس 
ان  «الـزوراء»:  تلقتـه  األعـىل،  القضـاء 
«املجلـس عقـد جلسـته الحادية عرش يف 
السـاعة الثامنـة من صبـاح امس االحد 
املوافـق ٢٥ /٩ /٢٠٢٢ برئاسـة رئيـس 
محكمة التمييـز االتحادية فائق زيدان». 
وأضاف البيان أن «املجلس اقر خالل عقد 

الجلسة ماييل:
١- ترقية عدد من القضاة واعضاء االدعاء 
العام وانتداب عـدد منهم ومنح املناصب 
القضائيـة التي يسـتوجب منحهـا إقرار 
التشـكيالت يف بعض رئاسات االستئناف 
االتحادية وفق املقرتح املقدم من رئاسـة 

االستئناف.

نقابـة  اجابـة طلـب  املجلـس  ٢- قـرر 
نـرش  محاكـم  بتشـكيل  الصحفيـني 
تختـص  االسـتئناف  محاكـم  مركـز  يف 
بالنظر بالشـكاوى الخاصة بالصحفيني 
املتعلقـة بأعمالهـم الصحفيـة والتأكيد 
عـىل االعمام السـابق بخصوص اشـعار 
نقابة الصحفيني بأي شـكوى تقدم بحق 

الصحفيني.
٣- قرر املجلس تشـكيل لجنة مركزية يف 
مجلس القضـاء االعىل لالرشاف عىل بناء 
وترميم املحاكم لتكون شـكالً ومضموناً 

باملستوى الالئق بمكانة القضاء.
٤- قـرر املجلـس تنظيـم ورش عمـل يف 
كل منطقـة اسـتئنافية بحضـور ممثل 
عن وزارة املـوارد املائية ملناقشـة حاالت 
التخريب والتجاوزات عىل منشأت املوارد 

املائية وايجاد الحلول املناسبة لها.

“ã�næa@µ‡Ó€a@åÏ–i@pb»”Ïm@¡éÎ@ÚÓ»Ìãìn€a@pbibÉn„¸a@¿@·ËmaÏñdi@ÊÏ€áÌ@ÊÏÓ€b�Ì�a
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس األحد، تدمري وكر بداخله عنارص إرهابية يف جبال حمرين.
قبل  من  الهادفة  الخطط  تنفيذ  يف  «استمرارا  انه  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الخلية  وقالت 
القطعات االمنية يف مختلف قواطع املسؤولية والتي أصبح أثرها واضحا، واصلت مديرية 
إالستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية االستهداف التابعة لقيادة العمليات املشرتكة، 
رصدها لتحركات عنارص عصابات داعش اإلرهابي، إذ تمكنت من رصد عنرصين من داعش 
داخل وكر قرب بحرية حمرين يف منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات دياىل».واضافت 
انه «تم تزويد طائرات القوة الجوية العراقية البطلة بهذه املعلومات، التي بدورها نفذت 
رضبتني جويتني بواسطة طائرات F_١٦ عىل هذا الوكر وبداخله هذه العنارص اإلرهابية»، 
مشرية اىل ان «قوة أمنية خرجت لتفتيش املكان املستهدف».وذكرت ان «تقاطع املعلومات 

االستخبارية الدقيقة حقق األهداف املرسومة من قبل القيادات األمنية».
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الزوراء/ مصطفى فليح:
اللجنة  التنسيقي أن عمل  أكد االطار 
داعيا  املناسب،  املناخ  ينتظر  الثالثية 
املصلحة  تغليب  اىل  الصدري  التيار 
العامة، ويف حني اكد تمسكه بمرشحه 
لم  التيار  ان  اىل  أشار  السوداني، 
يعرتض عىل شخصه بقدر االعرتاض 

عىل العملية السياسية باملجمل .
االطار  الفتح عضو  النائب عن  وقال 
يف  البلداوي،  كريم  محمد  التنسيقي، 
”االتصاالت  ان  لـ“الزوراء“:  حديث 
بني  مستمرة  واللقاءات  والتواصل 
قوى االطار، والتباحث دائم يف شؤون 
العملية السياسية بهدف ايجاد االليات 
لتقريب وجهات النظر والتعاطي مع 
ما يجري من مستجدات عىل الساحة 

الدولية“.
اكد  الربملان،  جلسات  اعادة  وبشأن   
ان ”هذا املوضوع تم بحثه وطرح يف 

االطار،  لقيادات  املاضية  الجلسات 
االعتماد  االطار  يحاول  آليات  وهناك 
الدستورية  الناحية  من  عليها 
واملناخ  االجواء  توفر  والقانونية 
مجلس  جلسات  داخل  السيايس 
ينظر  ”االطار  ان  مضيفا  النواب“، 
ابوابه  وجميع  العليا  املصلحة  اىل 
مفتوحة امام االخرين، وذهب باتجاه 
الصف  اىل وحدة  التي تدعو  املبادرات 
جلسات  عمل  استمرار  اجل  من 
مجلس النواب، اضافة اىل اكمال باقي 

االستحقاقات“. 
اىل  اشار  الثالثية،  اللجنة  عمل  وعن   
ان ”هذا املوضوع مجرد كالم ليس له 
اآلن  حد  واىل  االرض،  عىل  واضح  اثر 
نحن ننتظر ان يكون هناك مناخ وان 
تكون هنالك اجواء تسمح بمثل هذه 
اىل وجود  واملبادرات“، الفتا  اللقاءات 
ممثلة  قبل  من  مطروحة  ”مبادرات 

ومبادرة  املتحدة  لألمم  العام  االمني 
من  الثالثة  الجولة  لعقد  مطروحة 
اللقاءات ما بني الكتل السياسية من 

قبل رئيس الوزراء“.
التيار  يف  االخوة  اليوم  ”بقي  واضاف 
الصدري نتمنى ان يكون لهم دور يف 
مصلحة  اىل  والنظر  االزمة  هذه  حل 
وعدم  العامة  املصلحة  وتغليب  البالد 
للعملية  السيايس  املسار  عرقلة 
جلسات  عقد  اجل  من  السياسية 

الربملان واكمال االستحقاقات“.
واعرب عن اعتقاده ان ” االطار وكذلك 
باقي القوى السياسية سواء الكردية 
يف  ورشعوا  ابوابهم  فتحوا  والسنية 
طرح ما لديهم من رؤى لحلحلة هذا 
املوضوع إال التيار الذي لم يطرح اي 
مبادرة او يتواصل، وهذا ليس باألمر 
السليم والصائب يف ظل هذه الظروف، 
وانما يجب ان تكون هناك لغة للحوار 

وتغليب مصلحة الوطن واملواطن“.
 ولفت اىل ان ”االطار ابعد ما يكون عن 
السياسية  القوى  لكل  االقصاء  رؤى 
التيار سواء كانوا  املوجودة بما فيها 
خارجها  ام  السياسية  العملية  داخل 
وهذا الطرح اصبح واضحا ومعلنا“، 
مؤكدا ”إرسال الرسائل اىل التيار بأن 
السياسية  العملية  يف  استحقاقاتهم 
من  لديكم  تحقق  وما  موجودة 
يقدم  االنتخابية  املرحلة  يف  مكاسب 
وطرح  املشاركة  اردتم  ما  إذا  لكم 
ان  أردتم  او  مرشح  وتقديم  اآلراء 
مستعدون  فنحن  مرشحني  تدعموا 

لتقبل ذلك“.
 واكد ”تمسك االطار بمرشحه محمد 
رغبة  وجود  عدم  اىل  الفتا  شياع“، 
بتبديله ”إذا لم تكن هنالك اعرتاضات 
السنة  من  السياسية  الكتل  قبل  من 

والشيعة واالكراد“.

عىل  يعرتض  لم  ”التيار  ان  وبنّي 
ما  بقدر  السوداني  محمد  شخص 
السياسية  العملية  عىل  اعرتض 
االنتخابات  اعادة  وعملية  باملجمل، 
وابقاء السيد الكاظمي يف رئاسة هذه 
الحكومة“. مؤكدا ان ” السوداني من 
افضل الخيارات التي تطرح يف مجال 

العملية السياسية“.
لرئيس  التجديد  امكانية   واكد ”عدم 
موضوع  وانه  الكاظمي،  الوزراء 
أدرك  الكاظمي  اليوم  وحتى  انتهى، 
لكن  االمور  يف  ابالغ  ان  اريد  وال  ذلك 
اقول انه من مرحلة كانت اخفاقاتها 
االقتصادية  املستويات  كل  يف  كبرية 
الحسنة  وحتى  السياسية  واملالية 
يف  تجري  ان  نأمل  كنا  التي  الوحيدة 
ظل هذه الحكومة والتي تأسست عىل 
اساس هذه الحكومة هي االنتخابات 

وقد فشلت فشال ذريعا“.

بغداد/ الزوراء:
اكد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، 
الكاملة  املائية  العراق  حصة  ضمان  رضورة 

وعقد إتفاقيات دولية ملزمة.
وقال املكتب اإلعالمي لنائب رئيس مجلس النواب 
يف بيان، تلقته ”الزوراء“: إن ”نائب رئيس مجلس 
النواب شاخوان عبدالله بحث يف مكتبه الرسمي 

املائية  املوارد  لوزارة  اإلداري  الوكيل  مع  ببغداد 
الجشعمي، عددا من املوضوعات والقضايا  رائد 
التي تتعلق بعمل الوزارة ويف مقدمتها ملف املياه 
املياه الحاد وتراجع  والقلق املتزايد بشأن نقص 

املنسوب لنهري دجلة والفرات“.
الجفاف  تداعيات  مناقشة  ”تمت  أنه  وأضاف 
الري  قطاع  عىل  السلبي  وتأثريهم  والتصحر 

والزراعة وباألخص يف مواسم الصيف والتجاوزات 
بعض  يف  والحصص  املياه  جداول  عىل  الحاصلة 
قبائل  أمري  حرضه  ”اللقاء  أن  مبيناً  املناطق“، 

حِمري األمري عز العرب مسلم حسني جواد“. 
 - للبيان  -وفقاً  حديثه  سياق  يف  عبدالله  وشدد 
دول  مع  التفاهم  مذكرات  تفعيل  عىل ”رضورة 
جانبي  من  التجاوزات  إنهاء  ورضورة  الجوار، 

اىل ”اهمية ضمان حصة  (إيران، تركيا)“، الفتا 
دولية  إتفاقيات  وعقد  املياه  من  كاملة  العراق 
توفري  إىل  اإلتحادية  ”الحكومة  ملزمة“.ودعا 
املوارد  لوزارة  الالزمة  املالية  التخصيصات 
اإلروائية  املشاريع  وتنفيذ  السدود،  لصيانة 
باعتماد أساليب الري الحديثة لتقليل الضائعات 

املائية والحد من ظاهرة التجاوزات“.

بغداد/الزوراء:
الوزراء  ملجلس  العام  االمني  أعلن 
حميد الغزي، امس االحد، ان األمانة 
مرشوع  تمويل  تدرس  العامة 
إدراجه  وإمكانية  املعلق  القطار 

ضمن قانون املوازنة.
وقالت األمانة العامة ملجلس الوزراء 
يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”األمني 
نعيم  حميد  الوزراء  ملجلس  العام 
الجمهورية  سفري  استقبل  الغزي، 
شوفاليه،  إيريك  بغداد  يف  الفرنسية 

وممثل رشكة الستوم“.
وأكد الغزي أن ”األمانة العامة ملجلس 
تمويل  موضوع  تدرس  الوزراء 
مرشوع القطار املعلق بالتنسيق مع 
لتجاوز  والتخطيط،  املالية  وزارتي 
عملية  تواجه  قانونية  عقبات  أي 
ضمن  إدراجه  وإمكانية  التمويل، 

قانون املوازنة العامة“.

”الحكومة  أن  إىل  الغزي  ولفت 
وأشمل  أبعد  رؤية  لديها  العراقية 
بتوسيع آفاق التعاون بني حكومتي 
العالقات  وتعزيز  البلدين،  وشعبي 
كبرية  بصورة  ينعكس  بما  الثنائية 
االقتصادي  العمل  تطوير  عىل 

والتجاري بني البلدين“.
الفرنيس  السفري  أكد  جانبه،  من 
ورشيكتها  ألستوم  ”رشكة  رغبه 
رشكة هيونداي الكورية العمل عىل 
بتأكيدات  مرحباً  املرشوع“،  تنفيذ 
الحكومة العراقية والتزامها بالعقد 
عىل  الفرنسية  الحكومة  مع  املوقع 
عام  املعلق  القطار  مرشوع  إنشاء 

.“2020
الفرنسية  الحكومة  ”حرص  وأكد 
بني  الثنائية  العالقات  تعميق  عىل 
يف  تعزيزها  عىل  والعمل  البلدين 

جميع املجاالت“.

بغداد/ الزوراء: 
الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
يف  الطقس  حالة  األحد،  امس 
البالد لأليام املقبلة، فيما توقعت 
يف  وارتفاعاً  للغبار  تصاعداً 

درجات الحرارة األسبوع الحايل.
تلقته  بيان  يف  الهيئة  وذكرت 
اليوم  ”طقس  أن  ”الزوراء“: 
مع  صحواً  سيكون  االثنني 
الغيوم،  من  القطع  بعض 
خفيفة  غربية  شمالية  والرياح 
(10-20) الرسعة  معتدلة  اىل 
(30-40) اىل  تنشط  كم/س، 
كم/س مسببة تصاعد الغبار يف 
والجنوبية  الوسطى  املنطقتني 
بينما سيكون الطقس يف املنطقة 
بعض  مع  صحواً  الشمالية 
الحرارة  درجات  أما  الغيوم، 
السابق  لليوم  مقاربة  فستكون 
وسرتتفع  الوسطى،  املنطقة  يف 
قليال عن اليوم السابق يف املنطقة 

ستنخفض  حني  يف  الشمالية، 
قليالً يف املنطقة الجنوبية“.

غد  يوم  ”طقس  أن  وأضافت 
يف عموم  الثالثاء سيكون صحواً 
الحرارة  درجات  أما  البالد، 
فسرتتفع قليال عن اليوم السابق 
وستكون  الوسطى،  املنطقة  يف 
مقاربة لليوم السابق يف املنطقة 
الشمالية، بينما ستنخفض قليالً 
الجنوبية“.وأوضحت  املنطقة  يف 
أن ”طقس يوم األربعاء سيكون 
الحرارة مقاربة  ودرجات  صحواً 
مناطق  عموم  يف  السابق،  لليوم 
”طقس  أن  اىل  وأشارت  البالد“. 
سيكون  املقبل،  الخميس  يوم 
صحواً يف عموم البالد، أما درجات 
لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة 
الوسطى  املنطقتني  يف  السابق 
قليال  سرتتفع  بينما  والجنوبية، 
املنطقة  يف  السابق  اليوم  عن 

الشمالية“.

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير الخارجيَّة فؤاد حسني ونظريه الكوبي برونو رودريغيز باريال، 

ـيَّة التعاون العلميِّ والثقايفِّ بني بغداد وهافانا. امس األحد، أهمِّ
وذكر بيان للوزارة تلقته ”الزوراء“: أن ”وزير الخارجيَّة فؤاد حسني 
استقبل وزير خارجيَّة كوبا برونو رودريغيز باريال، عىل هامش أعمال 

الدورة الـ 77 للجمعّية العاّمة لألمم املُتِحدة يف نيويورك“.
وُسُبل  البلدين،  بني  الثنائيَّة  العالقات  بحثا  ”الجانبني  أن  وأضاف 

ـِّق طموح الشعبني الصديقني“. االرتقاء بها إىل ما ُيحق
، والثقايفِّ بني بغداد  ـيَّة التعاون العلميِّ وأّكد حسني وفقاً للبيان ”أهمِّ

ـَّرات التفاهم يف ُمختلِف املجاالت“. وهافانا، وتوقيع ُمذك
املواضيع  يف  أيضاً  التعاون  مضامني  ناقشا  ”الجانبني  أن  وتابع 
املتبادل  والدعم  الـ77،  دورتها  يف  املُتِحدة  األمم  أجندة  املطروحة عىل 
تتعلق  التي  والقضايا  الدوليَّة  واملُؤتمرات  املنظمات  يف  البلدين  بني 
الوضع  إىل  تطرقت  ُمناقشات  إىل  باإلضافة  والرتشيح،  بالعضوية 
كوبا  لتويل  الجارّية  االستعدادات  إىل  وتطرقا  والسياّيس،  اإلقتصادّي 
للمجموعة  العراق  رئاسة  وكذلك  +الصني،  الـ77  مجموعة  رئاسة 

نفسها عام 2025“. 
د برونو رودريغيز باريال ”استعداد بالده لتعزيز العالقات  ـَّ من جهته، أك
والثقافيَّة،  واالقتصاديَّة،  السياسيَّة،  املجاالت  بُمختلِف  العراق  مع 
الداعمة لهم يف  العراق  والتجاريَّة، ُمعرباً ”عن شكر ُحكومته ملواقف 

األمم املتحدة، الفتاً إىل استعداد بالده للتعاون مع العراق“.
ووجه وزير الخارجيَّة فؤاد حسني يف ختام اللقاء دعوة رسميَّة لوزير 

خارجيَّة كوبا لزيارة العراق يف إطار تعزيز العالقات بني البلدين“.
الوضع  ُمعالجة  رضورة  اىل  حسني،  فؤاد  الخارجية،  وزير  دعا  كما 
اإلنسانّي يف ُمخيَّم الهول، فيما اشاد وزير الخارجيَّة السوري فيصل 

املقداد اىل مواقف العراق الداعمة لحلِّ األزمة السوريَّة سلمّياً.
حسني  فؤاد  الخارجيَّة  ”وزير  إن  بيان:  يف  الخارجية  وزارة  وقالت 
التقى مع وزير خارجيَّة الُجمُهوريَّة العربيَّة السوريَّة فيصل املقداد، 
يف  املُتِحدة  لألمم  العاّمة  للجمعّية  الـ77  الدورة  أعمال  هامش  عىل 
نيويورك“، مبيناً أن ”الجانبني بحثا ُسُبل تعزيز التعاون املُشرتَك بما 

يضمن تحقيق األمن واالستقرار يف البلدين وعموم املنطقة“.
وحرص  ودمشق،  بغداد  بني  الثنائيَّة  العالقات  ”أهمية  حسني  وأكد 
الشقيقني“،  الشعبني  طموح  ـِّق  ُيحق ما  إىل  بها  االرتقاء  عىل  العراق 
املشاكل  حلحلة  أجل  من  البلدين؛  بني  التعاون  ”رضورة  إىل  داعياً 
الدول،  ُشُؤون  يف  ل  ـُّ التدخ وعدم  السياسيَّة،  الُحلول  باعتماد  العربيَّة 
ُمشدِّداً عىل موقف العراق الثابت إزاء عودة سوريا إىل حاضنة الجامعة 

العربيَّة“.
ُمخيَّم  يف  اإلنسانّي  الوضع  ُمعالجة  ”رضورة  إىل  ايضاً  حسني  ودعا 
الهول يف سوريا، ومنع تنظيم داعش من اخرتاق مخيمات النازحني، 

ونرش فكره اإلرهابّي، وإعادة تنظيم ُصفوفه“.
”بمواقف  املقداد  فيصل  السوري  الخارجيَّة  وزير  اشاد  جانبه،  من 
العراق الداعمة لحلِّ األزمة السوريَّة سلمّياً“، ُمبدياً رغبة حكومته ”يف 

تعزيز التعاون الثنائيِّ بني البلدين؛ ُوُصوالً إىل تحقيق االستقرار“.
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الزوراء/ ليث جواد:
سجل العراق يف السـنوات العرشة 
االخـرية ارتفاعا كبـريا يف معدالت 
الطـالق سـنويا االمـر الـذي بات 
يشكل قلقا متزايدا لدى املختصني 
والباحثني الذين عزوا هذا االرتفاع 
اىل اسـباب عدة من ابرزها الزواج 
االقتصـادي  والوضـع  املبكـر 
واالسـتخدام غري صحيح لوسائل 
قبـل  مـن  االجتماعـي  التواصـل 
الزوجني، كلها عوامل اسـهمت يف 
ارتفاع معـدالت  الطالق، مطالبني  
الجهـات املعنيـة بـرضورة ايجاد 
حلـول  لهـذه  املشـكلة التي بدأت 

تتفاقم سنويا .  

7Ábìæbi@ãqdn€a
وقالـت الخبـرية يف مجـال االرسة 
والطفولة رفاه حسني لـ“الزوراء“: 
ان هناك أسـبابا عـدة وراء ارتفاع 
حاالت الطالق يف العراق من اهمها  
وانتشـار  االقتصـادي  الظـرف 
البطالـة التـي القـت بظاللها عىل 
املجتمـع العراقـي بصـورة عامة 
كل هـذه العوامـل أدت  اىل زيـادة 
االحباط لدى الكثري من االشخاص 
العاطلـني  الرجـال  وخصوصـا 
عن العمـل وذوي الدخـل املحدود 
وبالتـايل تؤدي اىل حدوث املشـاكل 

واملشاجر بني االزواج.
التواصـل  ”وسـائل  ان  وتابعـت: 
االجتماعـي لهـا تأثري سـلبي عىل 
العديـد مـن النسـاء والرجال، من 
املشـاهري  حيـاة  متابعـة  خـالل 
واالحسـاس بأن الحيـاة الزوجية 
هي فقط تبضع ورحالت سياحية 
وحياة كريمة وهذا مخالف للواقع 

وبالتايل يحصل الطالق ”.
واضافت ان“ الشباب اليوم املقبلني 
عـىل الزواج سـواء ذكـورا ام إناثا 
اصبحـوا يبحثون عـن مواصفات 
ابتعـدت عـن  معينـة  وقياسـات 
االنسـجام واالخالق والرتبية وهذا 
ما سبب  العديد من حاالت الطالق 
لعـدم وجـود التطابـق والتوافـق 
بينهـم وبالتـايل ينتـج االنفصـال 

بينهما ” .
واوضحـت ان ”الطرفني يتحمالن 
مسـؤولية االنفصال عن بعضهما 
اىل  تحتـاج  االرسيـة  الحيـاة  الن 
التوافـق والصـرب واالتـزان رغـم 
وجـود معرقالت كثـرية يف الحياة، 
فأنا اتحدث يف حاالت وجود توافق 
وحب ومودة بـني الطرفني ويجب 
ان يكـون التعامـل بهـدوء يف هذه 
الحالـة والعمل عـىل الحفاظ عىل 

االرسة من التفكك“ .
واشـارت اىل اننا ”نحتاج اىل ثقافة 
عامـة  مـن خـالل تغـري االفـكار 
بالنسـبة  مجتمعنـا  يف  السـائدة 
للجنسـني عـرب حمـالت التوعيـة 
املكثفـة للحـد مـن الـزواج املبكر 
الزوجة ضمن مواصفات  واختيار 
بحيـاة  التأثـر  وعـدم  معينـة 
االخريـن وهـذا االمـر  يحتـاج اىل 
دراسـات وتطويـر خصوصا لدى 
رشيحة طـالب الجامعات من فئة 

الشباب“.
ونوهت ان ”االطفـال هم الخارس 
االكـرب يف هـذه القضيـة ويكونوا 
ضحيـة التفكك االرسي ولألسـف 

الشـديد ال نملـك 
ثقافة االتزان 

بعد الطالق 

والحفـاظ عـىل الحالـة النفسـية 
للطفـل وهذا  يؤدي اىل نمو الطفل 
لتكوينـه  مالئمـة  غـري  بيئـة  يف 
وبالتايل قد  ينجرف الطفل اىل امور 

ال تحمد عقباها ” .
النعمـان،  نوفـل  قـال  فيمـا 
تخصـص خدمة عامـة اجتماعية 
لـ“الـزوراء”: ان ”هنـاك أسـبابا 
متعـددة الرتفـاع حـاالت الطالق 
يف العـراق واهم تلك االسـباب هي 
املبكـر- االختيار-الـزواج  (سـوء 

االهـل  والفقر-تدخـل  البطالـة 
يف  اختـالف  الزوجيـة   الحيـاة  يف 
الثقافـات بـني الزوجـني)“. الفتا 
اىل ان ”هناك اسـبابا اخرى حسب 
املوقع الجغرايف والعادات والتقاليد 

وما  اىل ذلك“.

bÓ»‡n™@÷˝�€a@Ú€ÏËé
اصبـح  ”املجتمـع  ان  واضـاف: 
يتسـاهل يف حاالت الطـالق بعدما 
كانت هذه االمور معيبة عىل الفتاة 
واهلهـا الن املجتمـع متغري وغري 
ثابـت  فما كان معيبـا يف فرتة من 
الزمـن اصبح امـرا طبيعيا نتيجة 

الندماج الثقافات“.
الثـورة املعلوماتيـة  الفتـا اىل: ان 
ومـا بعدهـا لهـا اثـر كبـري عـىل 
عـادات و تقاليد املجتمع السـيما 
الـزواج والطـالق والتغـريات التي 
حصلت عىل بعض عـادات الزواج 

و الطالق.
 وتابع ” لقد اصبحنا اليوم نسمع 
عن اقامة حفـالت طالق تقام من 
قبـل بعـض االزواج وهـي حاالت 
دخيلة عىل املجتمع العراقي و هي 
محـدودة و ليسـت شـائعة ومثل 

هـذه  الحـاالت تقوم بهـا الزوجة 
او حتـى الـزوج  محاولـة منهـا 
اقنـاع  من  حولهم انهما  سـعداء  
باالنفصـال او حتى اقناع نفسـه 
وهـي يف الحقيقة خدعة يقنع بها 

الشخص نفسه“.          
واشـار النعمان اىل ان ”الطالق 

ينتـج لنا  ارسة مفككة  غري  
مسـتقرة وبالتـايل نصدر 

اشـخاص  للمجتمـع 
يعانـون  -االطفـال- 

مـادي   رضر  مـن 
وهـم  ومعنـوي  

معرضون  اىل االنحراف اىل الجريمة 
و غريهـا فهـي مصدر قلـق  لدى 

املجتمعات“. 
من جانبها، اكدت املحامية ميناس 
السـامرائي يف حديث لـ“الزوراء“: 
انـه“ حينمـا تكـون الحيـاة غري 
الزوجني،  قابلـة لالسـتمرار بـني 
يكـون الطالق هو الحل األخري بني 

الزوجني، السيما ان القانون حفظ 
حقـوق الزوجـة بعـد االنفصـال، 

ووفر حماية لها وألطفالها“.

Ú‡ÓÇÎ@k”aÏ«
واضافـت ان ” حالـة انعدام األمن 

بقيـادة  االحتـالل  خلقهـا  التـي 
الواليـات املتحـدة، وتلتهـا الفتنة 
البالد،  التـي اجتاحـت  الطائفيـة 
فاقمت من تدهور االرسة العراقية 
وبالتـايل نتـج عنهـا هـذه االعداد 
الكبـرية من حـاالت الطـالق التي 
بات تسجل شـهريا وهي بارتفاع 

مسـتمر وهـو مؤرش خطـري جدا 
وله عواقب خطرية عىل املجتمع يف 

املستقبل القريب ”.
ونوهت بأن ” احد اسـباب ارتفاع 
هـي  العـراق  يف  الطـالق  حـاالت 
زواج القـارصات والفقر والبطالة 
التواصـل  شـبكات  واسـتخدام 
االجتماعـي بشـكل غـري صحيح 

والعنـف  الزوجيـة،  والخيانـة 
األرسي، وتدخـل األهـل يف حيـاة 

اوالدهم“ .
واشارت السامرائي اىل ان ”العراق 
سـجل مطلع العـام الحـايل  أكثر 
200 حالة طـالق يف اليوم الواحد 
وهـو رقم مخيف جـدا ويجب 
ان تكون هنـاك وقفة جادة 
إليجاد حلول مناسبة لهذه 

املشكلة“.
انـه  موضحـة   
للحـد مـن ارتفـاع 
معـدالت الطـالق 

ال بـد من  تجريـم الـزواج  خارج 
املحكمـة  وهـي واحـدة مـن اهم 
الحلول ترشيـع قانون يمنع زواج 
يقـوم  مـن  وتغريـم  القارصيـن 
فضـال  ومعاقبتـه،  الفعـل  بهـذا 
عىل التأكيـد عىل اهميـة  التوعية 
االجيال بخصوص موضوع الزواج 
ومسـؤولياته ومعايـري االختيـار 

والتوافـق  الفكـري  والنضـوج 
واالسـتعداد  والعاطفـي  النفـيس 
املـادي وغريها التـي تضمن حياة 

مستقرة.“
واقرتحت السامرائي عىل الزوجني 

البحـث دائمـاً عـن التجديـد يف 
الزوجية، مثالً  الحياة  طريقة 

املرأة تجدد يف طريقة األكل 
ويف  والشـكل،  واللبـاس 

البيت،  ترتيـب  طريقة 
حتى ال يصبح هناك 

والروتـني  روتـني، 
بطبيعتـه قاتـل 

وممل، التطوير يف الحياة الزوجية 
هذا يساعد كثرياً عىل إنجاح الحياة 
الزوجية، وعدم الوصول -ال سمح 
اللـه- إىل مرحلة التنافـر، ومن ثم 

الطالق“.
أمـا الدكتور حسـام عبـد الحمزة 
الزيـادي، دكتـوراه علـم اجتماع، 
لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف  فذكـر 
ان“ االرقـام املعلنـة يف املحاكـم ال 
تمثـل االرقـام الحقيقيـة لحاالت 
الطـالق كون هـذا يمثـل فقط ما 
تـم تصديقـه يف محاكـم االحوال 
الشـخصية، امـا ما يعقـد خارج 
املحكمـة فلم يتم معرفـة اعداده، 
لذا فإن هـذه املشـكلة تزيد ارقام  

حاالت الطالق“.
الفتا اىل ان ”هذه املشكلة اصبحت 
تشكل  ظاهرة اجتماعية تستحق 
والدراسـات  االقـالم  تتوجـه  ان 
لتناولها بالشكل الذي يمثل الرضر 
الـذي تلحقـه باملجتمـع العراقي 
واويص باالسـتفادة مـن النتائـج 
والتوصيات التي تتوصل اليها هذه 

الدراسات“.

Úv‹iáæa@p˝è‹èæa
واضاف ان ” ابرز ما تم تحديده من 
االسباب لهذه الظاهرة االجتماعية 
الخطرية مـن قبـل الباحثني حدد 
االقتصاديـة  الحالـة  يف  اسـبابها 
والبطالـة والفقر وما تسـببه من 
مشـكالت اخرى منها عـدم رغبة 
الزوجة بالسـكن مع اهـل الزوج 
فضـال عـن االسـتخدام الخاطـئ 
لشـبكات التواصل االجتماعي من 

قبـل الشـباب وكذلـك صغر سـن 
املقبلني عىل الزواج. وتابع الزيادي 
ان ” ادمـان املخدرات وما تسـببه 
من نتائـج ومنها الخيانة الزوجية 
واالعتداءات الجسـدية، فضال عن 
محاولة الشـباب املتزوجني تقليد 
الثقافات الغربية من خالل ما يبث 

من قبل وسائل اعالم من مسلسالت 
مدبلجـة وافـالم  ومـا تحمله من 
امـور غـري مقبولـة يف مجتمعنـا 
العراقـي الـذي تسـوده االعـراف 
والتقاليـد وكذلـك تمـرد النسـاء 
املتزوجات من خالل محاولة تقليد 

شخصيات (ملوديلز)“. 
واشار اىل انه“ عىل الدولة باعتبارها 
وتتحمـل  السـلطة  صاحبـة 
املسؤولية كاملة يف رضورة التوعية 
بأهمية األرسة وبنائها واملحافظة 
عىل كيانهـا ووجودهـا وان توفر 
فرص عمـل للعاطلني عـن العمل 
مـن اربـاب االرس وكذلك تحسـني 
الوضـع االقتصـادي ألرباب االرس 
للتخلص من اعباء الحياة، اضافة 
اىل فتح دورات توجيهية وتدريبية 
اجباريـة للشـباب املقبلـني عـىل 
الزواج وتفعيل القوانني ومحاسبة 
من يعمد عىل تزويج االبناء القرص 

ومن هم دون السن القانوني“. 
وكشفت إحصائية رسمية ملجلس 
القضاء االعىل عن  تسجيل املحاكم 
العراقية 4092 حالة طالق لنسـاء 
لم يبلغـن الخامسـة عرشة خالل 

عامي (2021-2020).
فيمـا ذكـر قضـاة متخصصـون 
الشـخصية  األحـوال  بقضايـا 
أن الـزواج املبكـر احـد األسـباب 
الرئيسـية التـي تضاعـف نسـب 

الطالق يف العراق.
العـام  ”أن  اإلحصائيـة  وذكـرت 
2020 سـجل 1498 حالـة، بينما 
ازداد العدد إىل 2594 يف عام 2021 
ومن بـني 16 محافظـة أحصاها 
”القضـاء“ احتلـت املوصل املرتبة 
األوىل بتسجيلها 1155 حالة طالق، 
إذ انفصلت 442 فتـاة عن زوجها 
يف عـام 2020، وتضاعفـت هـذه 
النسـبة يف العام 2021 حتى بلغت 

713 حالة طالق لفتاة شابة“.
ويقول قايض األحوال الشـخصية 
يف املوصل حسن جلوب ”مع تطور 
املجتمعات، ال يـزال العراق يعاني 
من وجود زواج القارصات بسـبب 
إذ  املتوارثـة،  والتقاليـد  األعـراف 
يرى الكثـري أن الزواج سـرت املرأة 
ومسـتقبلها املعهود، وهذه الخطأ 

شائع يف املجتمع“.
وعزا  القايض  اسباب ارتفاع حاالت 
االقتصـادي  الوضـع  اىل  الطـالق 
الـذي يسـاهم بشـكل مبـارش يف 
وكذلـك  األزواج،  بـني  الخالفـات 
املسـتوى الثقايف وعدم االنسـجام 
الفكري بني الزوجني بسبب صغر 
األسـباب  إىل  إضافـة  أعمارهـم، 
املبـارشة يف توتر العالقـات ومنها 
تطـور املجتمع ومواقـع التواصل 
الزوجيـة  والخيانـة  االجتماعـي 

االلكرتونية“.
واوضح:  أن ”االنفتاح االجتماعي 
الذي حـدث بعد تحـرر املدينة من 
عصابات داعش اإلرهابية ساهمت 
أيضـاً يف زيادة الحاالت فضال عن  
ان الكثـري من أسـباب الطالق 
تبدو غريبة مثال أن أسـتاذة 
جامعيـة ارتبطت بسـائق 
تاكيس ال يمتلك مستوى 
وانفصلـت  علميـا 
عـن زوجهـا الـذي 
تدريسـيا  يعمـل 
الجامعـة  يف 
وعن  نفسـها“. 
ت  لجـا ملعا ا
للحـد مـن ارتفـاع 
حـاالت الطـالق، اكد 
”القضـاة  أن  القـايض 
يبذلون ما بوسـعهم عند 
حضور زوجـني ملنعهم من 
االنفصـال، إذ تقـوم املحكمة 
مكاتـب  إىل  الزوجـني  بإحالـة 
البحث االجتماعي لغرض الوقوف 
عـىل أسـباب الخـالف ومحاولـة 
تقريب وجهات النظر بينهما وبعد 
ذلـك يتم تحديـد موعـد للمرافعة 
أمام املحكمة حيث تقوم املحكمة 
متمثلـة بالقـايض بتقديم النصح 
ذات إصـالح  لغـرض   واإلرشـاد 
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بغداد/الزوراء:
الجيولوجيـني  نقابـة  تحدثـت 
العراقيني، امس األحد، عن أسباب 
أزمة شـح املياه وتداعياتها عىل 
الزراعة والرتبـة وحياة املواطنني 
بشـكل عـام، مشـرية إىل أن حل 
هـذا امللف يتطلب تحـركا داخلياً 

وخارجياً.
املكتب االستشـاري  وقال مديـر 
للنقابـة، الدكتور مازن العبودي، 
يف ترصيـح صحفـي: إن «أزمـة 
امليـاه يف العراق قديمة – جديدة، 
فهـي أزمـة بـدأت بوادرهـا منذ 
سـبعينيات القرن املايض، عندما 
بـدأت دول املنبـع وهمـا تركيـا 
وإيران بإنشـاء سدود عىل نهري 
دجلـة والفـرات، ممـا أثـر كثريا 
عىل تصاريف املياه التي تصل إىل 

سوريا والعراق».
وأضاف أن «شـح األمطار نتيجة 
التـي أصابت  املناخية  للتغـريات 
العالم بشكل عام والعراق بشكل 
خاص، وارتفاع درجات الحرارة، 
أثـرت أيضـا عـىل نسـبة التبخر 
للميـاه داخـل العـراق، خاصـة 
أن السـقي يف البالد ما يـزال يتم 
عن طريق قنـوات مفتوحة التي 
تتعرض إىل عمليات تبخري عالية، 
وبالتـايل فقـدان كميـات كبـرية 

للمياه».
كما أشار العبودي إىل أن «حويض 
دجلة والفرات، ومجاري النهرين 
الرئيسيني يغذي مجموعة كثرية 
مـن األنهر الفرعية داخل العراق، 
وخاصـة يف الوسـط والجنـوب، 
وهذه جميعها تعرضت يف الفرتة 
األخـرية إىل جفـاف شـبه تـام، 

وبالتايل انعكس سلبا عىل موسم 
املواطنني بشـكل  الزراعة وحياة 

عام».
وتابع أن «الجفاف سيؤثر بمرور 
الزمـن عىل نوعيـة الرتبـة، التي 
كانـت تمثـل الرتبـة الخصبـة يف 
حـوض وادي الرافديـن، فالرتبة 
بـدأت - نتيجـة ملواسـم الجفاف 
الزراعـة-  وانعـدام  املتتاليـة 
بالتحـول إىل تربـة هشـة رملية، 
يف  مالحظتـه  تمـت  مـا  وهـذا 
السـنوات األربـع األخـرية، حيث 
ازدادت العواصف الرملية بسـبب 

هذا التحول».
وأكد العبـودي أن «التأثري البيئي 
للجفـاف يهـدد بشـكل مبـارش 
حياة اإلنسـان، لذلك عـىل وزارة 
املوارد املائيـة والحكومات وضع 
خطـط اسـرتاتيجية لالقتصاد يف 

املياه، منهـا اسـتخدام التنقيط 
يف عملية الرش، وتبطني القنوات 
الناقلـة للمياه، وهـذا ما يخص 
الصعيد الداخيل، أما خارجيا الذي 
يمثل التفاهمات مـع دول املنبع 
تركيا وإيران، فالعراق لم يتوصل 
إىل نتيجة يف مفاوضاته السـابقة 
معهما، بسـبب طبيعة املفاوض 

العراقي».
ولفـت مدير املكتب االستشـاري 
أن  إىل  الجيولوجيـني،  لنقابـة 
يف  أسـلوبني  اسـتخدم  «العـراق 
املطالبـة  األول  مفاوضاتـه، 
املبارشة من تركيا وإيران بزيادة 
املقابـل  ويف  املائيـة،  االطالقـات 
تتهـم هاتـان الدولتـان العـراق 
بهدر الكميات املطلقة له بشـكل 
كبـري، أمـا األسـلوب الثاني فهو 
ما لجأ إليه العراق مؤخرا، والذي 

يتمثـل برفـع دعاوى عـىل إيران 
وتركيا يف املحاكم الدولية، أو عرب 
تهديـد الدولتني بامللـف التجاري 
معهما».وخلص العبودي بالقول 
ان «أسـلوب التهديد هذا فاشـل، 
كون العـراق ال يمتلـك مقومات 
القـوة االقتصاديـة والسياسـية 
التي يسـتطيع من خاللها إجبار 
الدولتـني عىل زيـادة اطالقاتهما 
املائيـة، واألفضل هـو اللجوء إىل 
وتحفيزهمـا،  معهمـا  التفاهـم 
وذلـك عـرب مشـاركتهما بعملية 
االروائيـة  السياسـة  إصـالح 
بـاب  فتـح  وكذلـك  العراقيـة، 
للـرشكات  الزراعـي  االسـتثمار 
الضخمـة الرتكيـة واإليرانيـة يف 
الجنوبيـة،  والباديـة  الصحـراء 
زيـادة  إىل  الدولتـني  يدعـو  مـا 

اطالقاتهما املائية»

بغداد/الزوراء:

النزاهـة صـدور  اعلنـت هيئـة 

امر قبض وتوقيـف بحق رئيس 

الوقف السني السابق.

وأظهرت وثيقة للنزاهة تحصلت 

محكمـة  ان  «الـزوراء»  عليهـا 

تحقيـق الكـرخ الثانيـة قـررت 

إلقـاء القبض عـىل رئيس ديوان 

الوقـف السـني السـابق سـعد 

كمبـش وعـدد مـن املوظفني يف 

الديوان عىل خلفية قضايا فساد 

مايل كبرية.

وأشـارت الوثيقة اىل ان القضية 

متعلقـة بـرشاء فندق رمـادا يف 

مدينة اربيل.

النزاهـة  هيئـة  أعلنـت  كمـا 

االتحاديـة، امس األحـد، صدور 

قرار حكم حضوري بحق محافظ 

ذي قـار األسـبق؛ الرتكابه عمداً 

ما يخالف واجباته الوظيفية.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة 

يف بيان ورد لـ «الزوراء»، «إصدار 

محكمة جنايات الكرخ - الهيئة 

قـرار حكـم حضوريـاً  الثالثـة 

يقـيض بحبس محافـظ ذي قار 

األسبق».

وتابعت الدائـرة أن «قرار الحكم 

الصادر اسـتناداً إىل أحكام املادة 

العقوبـات  قانـون  (٣٣١) مـن 

خلفيـة  عـىل  جـاء  العراقـي، 

مـن  ماليـة  مبالـغ  اسـتقطاع 

منتسـبي صحوة ذي قـار أثناء 

توزيع رواتب الصحوات».

وأضافـت إن «املحكمـة، وبعـد 

اطالعها عـىل األدلـة واإلثباتات 

املتحصلة يف القضّية، توصلت إىل 

القناعة التامة بمقرصيَّة املدان، 

فقررت الحكم عليه اسـتناداً إىل 

مقتضيات املادة الحكميَّة».

بغداد/الزوراء:
أصدرت وزارة الصحـة، امس األحد، توضيحاً 

التنفـس  أجهـزة  أقنعـة  رشائهـا  بشـأن 
االصطناعي.وقالـت الـوزارة يف بيـان تلقتـه 

العقـود  تنفيـذ  «تعليمـات  إن  «الـزوراء» 
الحكومية رقـم (٢) لسـنة ٢٠١٤ وتعليمات 
تنفيـذ املوازنـة االتحاديـة وقانـون رقم (٩) 
لسـنة ٢٠٢١ وحسـب القرارات الصادرة من 
الجهـات الحكوميـة العليا، تـم رشاء كميات 
من أقنعة أجهزة التنفس االصطناعي وتوفري 
العالجـات املنقذة للحيـاة، باإلضافة اىل العدد 
التشـخيصية واملسـتلزمات واالجهزة الطبية 
الكافية ملواجهة الجائحـة وهو احتياج فعيل 
أن  البيـان  الصحيـة». وأوضـح  ملؤسسـاتنا 
«عمليـة تقديـر الكميـات املطلوبـة ملواجهة 
الحـاالت الطارئـة واالزمات هي من املسـائل 
الفنيـة التـي يعـود تقديرهـا اىل ذوي الخربة 
واالختصاص وحسـب احتيـاج كل محافظة 
وبنـاًء عىل طلبهـم»، موضحـة أن «الجائحة 
تعترب ظرفـًا طارئاً عصف بالعالـم واملنطقة 
ككل، ورشاء االقنعـة جـاء نظـراً لإلجراءات 

االحرتازية».

 بغداد/الزوراء:

اعتـرب رئيـس لجنـة الهجـرة واملهجريـن 

النيابية، رشيف سـليمان، امـس االحد، أن 

مشـهد إذالل النازحـني غري مقبـول بتاتا، 

مؤكدا أن الكثري من املنظمات الدولية قررت 

إيقاف املسـاعدات املالية واإلنسانية عملها 

يف العراق. 

إن  صحفـي  ترصيـح  يف  سـليمان  وقـال 

«النازحـني يف اقليـم كردسـتان يواجهـون 

االهمـال  بسـبب  مضاعفـة  معانـاة 

الحكومي». 

وأضـاف أن «الكثري من املنظمـات الدولية 

قررت إيقاف عملها يف توزيع سالل غذائية 

واحتياجـات منزليـة عـىل النازحـني لـذا 

يتوجب عىل الحكومة أن تسـد الفراغ الذي 

تركوه».  

وأشـار سـليمان إىل أن «هناك مخاوف من 

توقف املنظمات الدولية املتبقية نشاطها يف 

العراق نهاية العام الجاري من املسـاعدات 

ان  اىل  الفتـا  واملـأوى».  واملـاء  الغذائيـة 

«احاديث املسـؤولني الحكوميني عن توفر 

الخدمات للنازحني غري صحيح». 

صالح الدين/الزوراء:

أعلنت خلية االعـالم االمني، امس 

االحـد، القـاء القبض عـىل متهم 

منتحل صفة عسكرية يف محافظة 

صالح الدين.

وذكـرت الخليـة يف بيـان ورد لــ 

«الزوراء»، انه «بناًء عىل معلومات 

دقيقة لجهاز األمن الوطني يف طوز 

خورماتو وبمشـاركة استخبارات 

عمليـات طوز خورماتـو تم إلقاء 

القبـض عـىل متهم ينتحـل صفة 

ضابـط ويقـوم بأخذ االمـوال من 

يف  تعيينهـم  بحجـة  املواطنـني 

املؤسسات األمنية يف القضاء».

وأضافـت: «املنتحـل تم تسـليمه 

التخـاذ  الطلـب  لجهـة  اصوليـاً 

الالزمـة  القانونيـة  اإلجـراءات 

بحقه».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة الداخليـة، امـس 

االحـد، نجـاح الخطـة االمنيـة 

الخاصـة بذكرى وفاة الرسـول 

االعظم محمد (ص).

وقـال وزيـر الداخليـة عثمـان 

الغانمـي  يف ترصيح صحفي إن 

«الخطة االمنية الخاصة بذكرى 

وفـاة الرسـول االعظـم محمد 

صىل الله عليه وآله وسلم تكللت 

بالنجاح دون أي خروق أمنية».

مـن جانبـه، أكـد نائـب قائـد 

العمليـات املشـرتكة عبد األمري 

الشمري «أن الخطة نجحت بعد 

تعـاون جميـع القـوات األمنية 

عىل توفري بيئة آمنة للزوار».

ترصيـح  يف  الشـمري  وقـال 

األمنيـة  «القـوات  ان  صحفـي 

وفـرت االمـن للـزوار»، مبينـا 

ان «الجهـد االسـتخباراتي كان 

خـرق  اي  يوجـد  وال  ممتـازا، 

أمنى».

بغداد/الزوراء:

الكهربـاء،  وزارة  أصـدرت 

امس األحد، توجيهات جديدة 

الشـتاء،  لفصـل  اسـتعداداً 

وفيما اشارت اىل نصب ١١١٤ 

محطـة ثابتـة ومتنقلـة منذ 

العام املايض، وجهت رسـالة 

للمواطنني.

وقال املتحدث باسـم الوزارة 

ترصيـح  يف  مـوىس،  احمـد 

«الوزارة، بارشت  إن  صحفي 

عمليـات  غـرف  بتشـكيل 

أزمـة مسـتمرة من  وخليـة 

اجل إعداد خطة ملواكبة ذروة 

مبينـاً  الشـتوية»،  األحمـال 

أن «توجيهـات صـدرت مـن 

الـوزارة اىل جميـع الرشكات 

بغية إكمال الصيانات الدورية 

لألحـداث  واالضطراريـة 

الحراري  كالفحص  التوليدية 

وجاهزيـة الخطـوط الناقلة 

الستقبال فصل الشتاء».

«التوجيهـات،  أن  وأضـاف 

تضمنـت تشـذيب األشـجار 

شـبكة  وتأهيـل  وصيانـة 

لفـك  اسـتعداداً  التوزيـع 

أن  اىل  االختناقـات»، مشـرياً 

«اعتـدال درجات الحـرارة يف 

األيام املقبلة سيسـهل عملية 

إنجاز فكِّ االختناقات وتدعيم 

وتأهيل سعة املحوالت».

ولفـت اىل أن «خطـة الوزارة 

ذروة  مواكبـة  عـىل  قـادرة 

األحمـال الشـتوية»، مؤكـداُ 

«ميض الـوزارة الدخال بعض 

الجديـدة  الناقلـة  الخطـوط 

التـي مـن شـأنها أن تحقق 

موازنة لالحمال».

وتابـع ان «هناك تنسـيقات 

مسـتمرة مـع دوائـر امانـة 

الحكومـات  ومـع  بغـداد 

مـن  واملحافظـني  املحليـة 

اجـل تخصيص قطـع اراٍض 

لنصب املحطات الثانوية التي 

تحتوي عىل عدد من املغذيات 

تكون معنية بفك االختناقات 

بمراكز الحمل».

«مسـاحة  أن  اىل  واشـار 

املنطقة تحسب بعدد السكان 

خطة  وبحسب  واملشـرتكني، 

الوزارة السنوية تم نصب من 

العـام املايض وحتـى اآلن ما 

يقرب من ١١١٤ محطة ثابتة 

ومتنقلـة»، مؤكداً، أن «زيادة 

الطلب تسـتدعي االسـتمرار 

بنصـب املحطـات، فضالً عن 

الزراعيـة  املناطـق  تحويـل 

ملواكبـة  اىل سـكنية تحتـاج 

شـبكات توزيع والذي بدوره 

يحتـاج اىل تخصيـص قطـع 

أراض يتـم نصـب املحطـات 

عليها».

الـوزارة  «خطـة  أن  وذكـر 

حققـت ارقامـاً جيـدة غـري 

مسبوقة خالل فصل الصيف 

حيث تم انتـاج ٢٤ الف ميغا 

االيـام  يف  املؤمـل  واط ومـن 

املقبلة ادخـال الف ميغا واط 

سـينعكس  ممـا  العمـل  اىل 

ايجابـاً عىل سـاعات تجهيز 

الكهرباء»، داعيـا «املواطنني 

اىل االسـتخدام اآلمن لشـبكة 

الكهرباء، وابالغ فرق الصيانة 

من خـالل االرقام السـاخنة 

الشـكاوى يف حـال  وتقديـم 

حدوث أي عطل».

µ‰†aÏ‡‹€@Ú€béä@ÈuÏmÎ@ıbnì€a@›ó–€@�aÜaá»néa@ÒáÌáu@pbËÓuÏm@äáóm@ıbiãËÿ€a

ميسان/الزوراء:

ضبطـت القوات االمنية يف ميسـان (٣) كيلو غرامات من 

مادة الكريسـتال املخدرة داخل احـدى العجالت املارة عرب 

سـيطرة البتريه شـمال غرب املحافظة».وقالـت مديرية 

رشطة ميسـان يف بيان تلقت «الزوراء»، نسخة منه :» ان 

سـائق العجلة تمكن من الهروب مستغال انشغال القوات 

األمنية ، واتجه نحو املناطق املأهولة بالسكان».واضافت:» 

انه جـرت مالحقـة املتهم وتعميـم اسـمه وأوصافه عىل 

النقاط االمنية».

@Âfl@pbflaãÀ@Ï‹Ó◊@H3I@¡jö
@á»i@Ú‹v«@›ÇaÜ@paäáÉæa
ÊbèÓ∑@bËjybñ@lÎãÁ

@fib™@¿@⁄6ìæa@›‡»€a@ÊbrzjÌ@âœb‰æaÎ@⁄äb‡ÿ€a
Ôÿjì€a@¡iã€aÎ@ÚÓ„Î6ÿ€�a@Ú‡ƒ„˛a

@Û‹«@bËmbÓ«aámÎ@ÍbÓæa@|í@Úflåc@lbjéc@Üá•@µÓuÏ€ÏÓßa@Úib‘„
µ‰†aÏæa@ÒbÓyÎ@Úi6€aÎ@Ú«aäç€a

Ú–«bõfl@Òb„b»fl@ÊÏËuaÏÌ@ÊbnéÜã◊@¿@ÊÏyåb‰€a@ZÚÓibÓ‰€a@Òãv:a

Ú‹‘‰nflÎ@Únibq@Ú�´@1114@kó„@∂g@päbíc

بغداد/الزوراء:
بحثت هيئتـا الكمـارك واملنافذ، 
التعاون املشـرتك  امـس األحـد، 
بينهما السـيما العمـل يف مجال 

والربـط  اإللكرتونيـة  األنظمـة 
الشبكي.جاء ذلك خالل استقبال 
مدير عام الهيئة العامة للكمارك 
شـاكر محمود الزبيـدي، برئيس 

عمـر  الحدوديـة  املنافـذ  هيئـة 
الوائيل يف مقـر الهيئة بالعاصمة 
الكمـارك  هيئـة  بغداد.وذكـرت 
يف بيـان ورد لــ «الـزوراء»: ان 

«الطرفني ناقشـا عـدة مواضيع 
فيمـا يخـص التعاون املشـرتك 
بني الهيئة واملنافذ السيما العمل 
يف مجـال األنظمـة اإللكرتونيـة 

والربط الشبكي». 
وأضـاف البيـان أن «الوائيل قدم 
الشـكر ملديـر الكمـارك شـاكر 
الزبيـدي يف نجاح خطـة الزيارة 
األربعينية واشـاد بعمـل الهيئة 
خـالل فرتة تسـنمه ملهام عمله، 
فيما قدم الزبيدي الشكر للوائيل 
عـىل التعـاون يف مجـال الربـط 
االلكرتونـي الخـاص بإعفاءات 
التنميـة الصناعيـة الـذي قىض 
عـىل النظـام الورقـي والتزوير 

والتالعب باملعامالت الورقية «.
البيان،  الجانبـان وفـق  واتفـق 
للتعاون  التواصل  استمرار  «عىل 
بني الهيئتني وبذل اقىص الجهود 
لتذليل كافة العقبات والصعوبات 

امام العمل املشرتك «.
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بغداد/ الزوراء:
املواطنـني  التجـارة  وزارة  طمأنـت 
بأن جميع املفـردات الغذائية مؤمنة 
بالكامـل. وذكـرت الـوزارة، يف بيان 
تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه:“ ترأس 
وزير التجـارة عالء احمـد الجبوري 
اجتماعا ضم املدراء العامني لرشكتي 
الحبـوب  وتصنيـع  الغذائيـة  املـواد 
ودائـرة التخطيـط واملتابعـة اضافة 
اىل معاونـي املديـر العـام يف الدائـرة 
القانونيـة وتصنيع الحبـوب ودائرة 
الرقابـة التجاريـة واملاليـة، لبحـث 
آليـات تأمـني مـادة الحنطـة إلنتاج 
الطحني باإلضافـة اىل توفري وتجهيز 

مفردات السلة الغذائية“.
واضافـت ان ”االجتمـاع الـذي عقد 
بمقر الرشكة العامة لتصنيع الحبوب 
تناول تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء 
ومناقشـة السـبل الكفيلـة لتأمـني 
كميـات من مـادة الحنطة ومفردات 
السـلة بالنوعيات الجديدة وتوزيعها 
بالتوقيتـات املحـددة حسـب خطـة 

الوزارة“.

واكد الجبـوري، خالل االجتماع، عىل 
”اتخاذ االجـراءات الرسيعـة لتوفري 
الحبـوب املخصصة إلنتـاج الطحني 
وآليـة الرشاء وفق تقديـرات الحاجة 
الفعلية من مـادة الطحني، ويف ضوء 
وبيانـات  الرسـمية  االحصائيـات 
دائـرة التخطيط واملتابعة لتضاف اىل 
الحنطة املحلية املسوقة خالل املوسم 
التسويقي لهذا العام والتي تجاوزت 
املليونـني طـن، فضال عـن الكميات 

املستوردة“.
واشـار اىل ”طمأنـة املواطنـني بـأن 
بتوفـري  ملتزمـة  التجـارة  وزارة 
الكميـات املقررة، وان حصة املواطن 
مؤمنـة لجميـع املفـردات الغذائيـة 

والطحني“.
”االرشاف  عـىل  الجبـوري  وشـدد 
واملتابعـة امليدانيـة للفـرق الرقابية 
لحـرص املخالفـات وتـاليف الحـاالت 
السلبية، والوقوف عىل الشكاوى التي 
ترد عرب الخطوط الساخنة او مواقع 
ومعالجتهـا  االجتماعـي  التواصـل 

انيا“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
قال املتحدث باسـم وزارة التخطيط 
العراقيـة، عبـد الزهـرة الهنـداوي، 
لـ“العربي الجديـد“، امس األحد: إّن 
معـدالت الفقر يف البـالد ربما وصلت 
تأثـر  عـن  متحدثـًا   ،25% إىل  اآلن 
اسـرتاتيجية مكافحـة الفقـر التـي 
أقرّتهـا الحكومـة بجائحـة كورونا، 
وما أعقبها من آثار اقتصادية كبرية 

عىل مختلف دول العالم.
وأضـاف الهنـداوي: ”عندمـا أطلقنا 
اسـرتاتيجية خفـض الفقـر لألعوام 
2022-2018 كانـت نسـبة الفقر يف 
العراق تالمس الـ%23، وكان الهدف 
 ،16% النسـبة إىل  هـو أن نخفـض 
وبنهاية 2019 انخفضت النسـبة إىل 
%19.5. ولكـن مـا إن دخلنا يف نفق 
جائحـة كورونـا يف عـام 2020 وما 
رافقها من تداعيات اقتصادية حادة، 
ارتفعـت إىل %22، وربما حالياً تصل 

إىل 25%“.
وأكـد أن الحكومـة ”تسـتعد إلعداد 
2024- اسـرتاتيجية جديدة لألعوام 

2028 بمحـاور متعـددة. وكمقّدمة 
لهذه االسـرتاتيجية سنرشع يف تنفيذ 
املسح االقتصادي واالجتماعي لألرسة 
يف العراق، إذ سُتجري الفرق املختصة 
للعائـالت  زيـارات  املسـح،  بتنفيـذ 
العراقية لالطالع عىل إنفاقها اليومي 
والشهري، ومختلف املجاالت كالغذاء 

والتعليم والنقل والسكن“.
وأشار الهنداوي إىل أن ”عدد السكان 
 41 إىل  يصـل  العـراق  يف  التقديـري 
مليون نسـمة، يشـّكل الذكور نسبة 
%50.3 منهم، فيما تبلغ نسبة اإلناث 
%49.7، ويبلغ معدل النمو السكاني 
السـنوي %2.6؛ أي بزيـادة تصل إىل 

800 ألف نسمة سنوياً“.
ويضيـف أن ”األسـباب التـي عّطلت 

إجـراء التعـداد العام للسـكان كانت 
سياسـية منـذ 2010 ومـا بعدهـا، 
وِصحيـة مرتبطة بتفـيش كورونا يف 
موعده السـابق عـام 2020، ومالية 
بموعده األخري بعام 2021“، مشـرياً 
إىل أنـه ”تـم تذليـل جميـع املعوقات 
ومن املؤمل إجراؤه (التعداد) يف الربع 

األخري من عام 2023“.
وحول املخـاوف من عدم قدرة موارد 

العـراق عـىل تلبيـة حاجـة سـكانه 
عىل األمـد القريب أو املتوسـط، قال 
الهنـداوي إّن ”موارد العـراق جيدة، 
ونحتـاج إىل سياسـات تسـاعد عىل 
تحويل الزيادات السـكانية من عبء 
عـىل التنميـة إىل محـركات تنمويـة 

فاعلة“.
وأشـار إىل أنـه ”تـم إعـداد الوثيقـة 
الوطنية للسياسـات السـكانية التي 

أخـذت يف االعتبـار عدداً مـن املحاور 
األساسـية املرتبطة بحياة السـكان، 
الفقـر،  محاربـة  مقدمتهـا  ويف 
وتحسـني التعليم والصحـة، وتوفري 
السـكن وتحقيق الرشاكات، وتمكني 

الفئات الهشة يف املجتمع“.
وحـول أزمة العشـوائيات يف العراق، 
وزارة  باسـم  املتحـدث  أوضـح 
التخطيط: أّن ”عدد العشوائيات الكيل 
يصـل إىل 4000 منطقـة عشـوائية، 
وعـدد وحداتهـا يزيد عـن 522 ألفاً، 
ويقطنها حـوايل 3 ماليني و400 ألف 

نسمة“.
وتابع أن ”هناك مقرتحاً إلنهاء ملفها 
عرب ترشيـع قانون ملعالجة السـكن 
العشوائي رفعته الحكومة إىل مجلس 
النواب يف الـدورة النيابية السـابقة، 
وتمت قراءتـه مـرة أوىل وثانية لكن 
لم يتم التصويت عليه؛ بسبب انتهاء 
عمل مجلس النواب السابق“، مشرياً 
تتضمـن  القانـون  ”مسـودة  أن  إىل 
حلـوالً ومعالجـات شـاملة ملشـكلة 

العشوائيات يف العراق“.
وأكـد أن ”املقـرتح يتضمـن إصـدار 
قانـون صندوق السـكن العشـوائي 
الـذي سـيتم تمويله مـن 3 مصادر؛ 
وهي األجور التي تستوىف من شاغيل 
العشـوائيات كبـدل عن بيـع األرض 
بأثمان مناسـبة، واملوازنة، والهبات 

التي تأتي من املنظمات الدولية“.

بغداد/ الزوراء:

اعلنـت وزارة النفط العراقية، امـس األحد، البدء 

بعمليات ضخ النفط الخام ملصفى كربالء النفطي 

إيذانـاً باملبارشة بالتشـغيل التجريبـي للوحدات 

االنتاجيـة ملصفـى كربـالء النفطـي. مـن جانب 

متصـل، أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، 

امـس، انخفـاض صـادرات العـراق النفطية اىل 

أمريكا رغم تصديـر 200 ألف برميل يوميا خالل 

األسبوع املايض.

ونقـل بيان للمكتـب االعالمي لـوزارة النفط عن 

الوزيـر احسـان عبـد الجبـار اسـماعيل ورد اىل 

”الزوراء“ قولـه: ان ”الطاقة التكريرية للمصفى 

140 الف برميل باليوم، سوف تسهم خالل الفرتة 

القليلـة املقبلة بتغطية جـزءا من الحاجة املحلية 

وتقليـل االسـترياد“، مشـيداً بـ“الجهـد الوطني 

وائتالف الرشكات الكوريـة وجميع الجهات التي 

ساندت املرشوع“.

ووفقـا للبيـان؛ قـال مديـر عـام رشكـة مصايف 

الوسـط عائد جابر عمران الذي أدار عجلة الضخ 

نيابة عن وزير النفط: ان بدء عمليات ضخ النفط 

الخام للوحـدات االنتاجية للمصفى خطوة مهمة 

للتعجيـل بعمليـات اإلنتـاج والتكريـر للمصفى، 

والذي سـيوفر ماليني االلتار يوميـًا من املنتجات 

النفطية.

واضاف عمران ان ”الجهـد الوطني بالتعاون مع 

ائتـالف الرشكات الكوريـة قد تجـاوز التحديات 

الصحيـة واالقتصاديـة التـي واجهـت املـرشوع 

باإلرصار والعزيمة والتعاون، واليوم نقطف ثمار 

ذلك“.

وكان وزير النفط قد اوعز خالل زيارته للمصفى 

الشهر املايض التعجيل بعمليات املبارشة بتشغيل 

املصفـى ليشـكل منعطفـاً مهمـاً يف الصناعـة 

التكريرية يف العراق.

من جانب متصل، أعلنـت إدارة معلومات الطاقة 

األمريكية، امس األحد، انخفاض صادرات العراق 

النفطيـة اىل أمريكا رغم تصديـر 200 ألف برميل 

يوميا خالل األسبوع املايض.

وقالـت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليـه ”الزوراء“: 

إن ”متوسـط االسـتريادات االمريكيـة من النفط 

الخام خالل االسـبوع املايض من تسع دول بلغت 

6.065 ماليـني برميل يوميا مرتفعة بمقدار 830 

الف برميل باليوم عن األسبوع الذي سبقه والذي 

بلغ 5.235 ماليني برميل يوميا“.

وأضافت أن ”صـادرات العـراق النفطية ألمريكا 

بلغـت معـدل 120 ألـف برميـل يوميا االسـبوع 

املايض، منخفضة عن األسـبوع الذي سبقه الذي 

بلغـت فيه الصادرات النفطية ألمريكا معدل 343 

الف برميل يوميا“.

كما أشارت إىل أن ”اكثر اإليرادات النفطية ألمريكا 

خالل األسبوع املايض جاءت من كندا وبمعدل بلغ 

3.868 ماليني برميل يومياً، تلتها املكسيك بمعدل 

855 الف برميـل يومياً، وبلغت االيرادات النفطية 

من السعودية بمعدل 489 الف برميل يومياً، ومن 

ثم االكوادور بمعدل 319 الف برميل يومياً“.

ووفقاً لإلدارة، فإن ”كمية االستريادات األمريكية 

من النفـط الخام من كولومبيا بلغت بمعدل 212 

الـف برميل يومياً، فيما لم تسـتورد اي كمية من 

ترينداد توباغو وروسيا ونيجرييا“.

بغداد/ الزوراء:

أكد وزير الزراعة املهنـدس، محمد الخفاجي، 

امـس األحـد، أن األمـن الغذائـي يعتـرب أحـد 

الركائز األساسية السـتقرار البلدان ومقياس 

رفاهية الشـعوب لدورها الفاعـل يف الجوانب 

االقتصادية والتنموية والسياسية.

وقـال الخفاجي، يف كلمة له خـالل اجتماع يف 

عّمـان بـني وزراء الزراعـة يف األردن ولبنـان 

والعراق وسوريا: إن ”الدول تحرص عىل توفري 

وديمومـة األمن الغذائي لشـعوبها، من خالل 

مواردهـا الذاتيـة، أو من االسـترياد، الذي يعد 

حلقة ضعيفة كونه يرتبـط بظروف خارجية 

وداخلية عديدة مؤثرة عىل ديمومته وانسيابية 

الحصول عليه“.

وأشار إىل أن ”األمن الغذائي من أبرز التحديات 

التـي تواجـه املجتمـع الـدويل، ألسـباب عدة 

منهـا زيادة عدد السـكان وانخفـاض اإلنتاج 

واالنتاجية والتغريات املناخية وما تسـببه من 

كـوارث بيئية وتغري يف نمـط الزراعة وتناقص 

االيـرادات املائيـة وارتفـاع درجـات الحرارة، 

فضالً عـن أزمة جائحـة كورونـا وتداعياتها 

عىل السـوق العاملي للنفط وانخفاض أسعاره 

الغذائـي  األمـن  عـىل  وانعكاسـها  املتكـررة 

العاملي“.
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بغداد/ الزوراء:
أكدت لجنة الخدمات النيابية، امس االحد، أن أغلب املشاريع الخدمية املتلكئة 
يف بغداد تشكل عبئا عىل املواطنني، فيما أشارت إىل أن بعض املشاريع تشوبها 

اإلشكاالت.  
وقالت عضو اللجنة، مديحة املوسـوي، يف حديث صحفي: إن ”أغلب مشاريع 
أمانة بغداد ومحافظة بغداد املتلكئة تشـكل عبئا عىل املواطنني ومنها بوابات 

بغداد ومشاريع املياه واملجاري واكساء الشوارع“. 
وأضافت املوسـوي أن لجنتها ”تتابع عن كثب وضع تلك املشـاريع وأسـباب 

تلكؤها لغرض اتخاذ اإلجراءات املناسبة تجاه املقرصين“. 
وأشـارت إىل أن ”العاصمـة بغداد تعاني من تدهـور الخدمات وتلكؤ يف العديد 
من املشاريع الخدمية“، مؤكدة أن ”تأخري تشكيل الحكومة يلقي بظالله عىل 

املواطنني“. 
وكان نائـب رئيس لجنة الخدمات النيابية، باقر كاظم السـاعدي، أعلن، يف 
حديث سـابق، عن عزم لجنته فتح ملف املشـاريع الغري املنجزة واملتلكئة يف 

امانة بغداد ومحاسبة املقرصين .

 بغداد/ الزوراء:

سـوق  يف  االسـعار  مـؤرش  اغلـق 

العراق لـألوراق املالية، امس االحد، 

منخفضا بنسبة (0.62%).

وجـاءت مـؤرشات التداول لسـوق 

ليـوم  املاليـة  لـألوراق  العـراق 

امـس كمـا ييل: بلـغ عدد االسـهم 

 (639.709.464) املتداولـة 

سـهما، بينما بلغت قيمة االسـهم 

(804.639.002) دينارا. 

واغلق مـؤرش االسـعار ISX 60 يف 

جلسـة امس عىل (590.50) نقطة 

منخفضـا بنسـبة (%0.62) عـن 

اغالقه يف الجلسـة السـابقة البالغ 

(594.20) نقطة.

(37) رشكـة  اسـهم  تـداول  وتـم 

مـن اصـل (103) رشكـة مدرجـة 

يف السـوق، واصبح عـدد الرشكات 

املوقوفـة بقـرار من هيئـة االوراق 

املاليـة لعـدم التزامهـا بتعليمـات 

االفصاح املايل (3) رشكات.

وبلـغ عـدد االسـهم املشـرتاة مـن 

املستثمرين غري العراقيني يف السوق 

(33) مليـون سـهم بقيمـة بلغت 

(34) مليـون دينار من خالل تنفيذ 

(8) صفقات عىل اسهم رشكتني.

بينمـا بلـغ عـدد االسـهم املباعـة 

مـن املسـتثمرين غـري العراقيني يف 

السـوق (73) مليون سـهم بقيمة 

بلغت (148) مليون دينار من خالل 

تنفيذ (51) صفقة عىل اسهم اربع 

رشكات.

لـألوراق  العـراق  ان سـوق  يذكـر 

املالية قد اسـتخدم انظمـة التداول 

االلكرتونـي وااليـداع املركـزي منذ 

عام 2009، ويسـعى إلطالق نظام 

التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، 

تـداول  جلسـات  خمـس  وينظـم 

اسـبوعيا مـن االحـد اىل الخميس، 

ومدرج فيه 105 رشكات مساهمة 

عراقيـة تمثـل قطاعـات املصارف 

واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة 

املـايل  واالسـتثمار  والتـأمـني 

والسياحة والفنادق.

جمهورية العراق                            العدد:٢٠٢٢/١٤٦٨٨                          

  مجلس القضاء االعىل                التاريخ:٢٠٢٢/٩/٢٥               

 رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

  محكمة األحوال الشخصية يف النارصية 
إىل / املواطن احمد ضهد جرب

م/ عالن
 بنـاًء عىل الطلـب املقدم مـن قبل املدعـو (رغد داخل 
ناهـي) والـذي يطلـب إصدار حجـة حجـر وقيمومة 
بحقك، عليه تقرر تبليغك يف جريدتني محليتني يوميتني 
بالحضـور امام هذه املحكمة او من ينوب عنك قانونا 
خالل سبعة ايام من اليوم التايل للنرش وبخالفه سوف 
تقـوم هذه املحكمـة بإصـدار حجة حجـر وقيمومة 

بحقك بناًء عىل الطلب املقدم من املدعوه اعاله.
القايض
ضياء قاسم الهاليل 

جمهورية العراق
العدد: مجدد/١٦٧٨١                              وزارة العدل       

التاريخ:٢٠٢٢/٧/١٧ دائرة التسجيل العقاري      
إعالن

البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس

تنفيذاً ألحكام املادة (١) من املادة (٥٠) مكررة من قانون التسجيل العقاري رقم ١٩٧١ املعدل، فقد تقرر االعالن عن مبارشة التسجيل 
بإجـراءات التسـجيل املجدد للعقارات املبينة اعاله وفق احـكام املادة (٣) من املادة ٤٥ من القانون املذكـور، فعىل من يدعي امللكية 
او أي حقـوق عقاريـة يف هذه العقارات املذكورة اعاله تقديم ما لديه من بيانات اىل هـذه الدائرة خالل ثالثني يوما من تاريخ النرش 
واالعالن والحضور يف موقع العقار السـاعة العارشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة االعالن وذلك إلثبات ادعائه بمختلف وسـائل 

اإلثبات عند إجراء الكشف املوقعي عىل العقار من قبل لجنة تثبيت امللكية وبحضور املجاورين الذين تقرر اللجنة حضورهم.
الحقوقي
هادي مصيلح الزهريي
مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل                                          العدد:٤٦٤/ب/٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية                                    التاريخ:٢٠٢٢/٩/٢٢

اعالن
ستبيع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل ٤٥٩٠/١١٠ جزيرة وخالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم 
التايل للنرش وإذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة 
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسم 

تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء .
القايض األول
عزيز شنته الجابري

االوصاف:
١-العقـار عبـارة عـن دار مؤلفة من اسـتقبال وهـول ومطبخ وثالث غـرف نوم وكلدور وصحيـات مبني من الطابوق ومسـقف 

بالشيلمان ومجهز باملاء والكهرباء .
٢-مساحة العقار ٢٠٠ م٢.

٣-القيمة املقدرة للعقار مائة واربعون مليون دينار فقط.
٤- العقار مشغول من قبل املدعي.

مالحظة:
- النرش يف صحيفتني محليتني

جمهورية العراق                العدد/٢٤٦٣/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء األعىل             التاريخ / ٢٠٢٢/٩/٢٢ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية  
محكمة بداءة النارصية

اعالن 
اىل/ املدعى عليه: (كامل عيل جالب)

بنـاًء عىل الدعـوى البدائيـة املرقمة اعـاله واملقامة من 
قبـل املدعـي (رحيم خـالوي كلهـام) واملتعلقـة بالدين 
بمبلغ (٦٨,٤٢٥,٠٠٠) ثمانية وستون مليون واربعمائة 
وخمسـة وعرشون الف وملجهولية محـل اقامتكم تقرر 
تبليغكم اعالنا بواسـطة صحيفتـني محليتني عىل موعد 
املرافعة املوافق ٢٠٢٢/١٠/٩ ويف حالة عدم حضوركم او 
ارسـال من ينوب عنكم قانونا ستجري املرافعة بحقكم 

غيابيا ووفق االصول.
     القايض
أزهر عيل فرج

جمهورية العراق                  العدد:٩٥٤/ج/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل          التاريخ:٢٠٢٢/٩/٢٥

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة جنح الشطرة

اىل / املدان الهارب (ميسم كاظم فرهود)
م / تبليغ

اصدرت هذه املحكمة بحقـك القرار الغيابي املرقم 
يقـيض  الـذي   ٢٠٢٢/٩/٤ يف  (٩٥٤/ج/٢٠٢٢) 
بالحكم عليك بالحبس البسيط ملدة ستة اشهر وفق 
احكام املادة ٤٣١ عقوبات، وملجهولية محل اقامتك 
حسـب رشح القائم بالتبليغ ومختار محلة الشعلة 
يف الشطرة وعليه تقرر تبلغك اعالناً بصحيفتني ولك 
حق الطعـن بالقرار خالل املـدة القانونية وبخالفه 

يكتسب الدرجة القطعية.
القايض
غسان خضري محمد

جمهورية العراق 
وزارة العدل  العدد: ٢٠٢٢/٢٧٤٧

التاريخ: ٢٠٢٢/٩/٢٢ دائرة التنفيذ  
مديرية تنفيذ النارصية

اىل /املنفذ عليه / اسعد يحيى مكطوف
لقْد تحقق لهذه املديرية من خالل مركز رشطة الحسني 
بكتابهـم املرقـم ٧٦١٣ يف ٢٠٢٢/٩/١٤ انـك مجهـول 
محـل اإلقامة وليس لك موطن دائـم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه، واستنادا للمادة ٢٧ من قانون 
التنفيـذ تقـرر تبليغك اعالنـا بالصحف الرسـمية خالل 
خمسة عرش يوما من اليوم التايل للنرش لغرض الحضور 
واالطـالع عىل أقـوال الشـهود ووكيلة املدعيـه ويف حالة 
عدم حضورك سـتبارش هذه املديريـة بإجراءات التنفيذ 

الجربي ووفق القانون.
املنفذ العدل
هند سلمان بخيبخ

جمهورية العراق                 العدد:٩٤٠/ج/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل         التاريخ:٢٠٢٢/٩/٢٥

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة جنح الشطرة

اىل / املدان الهارب (عيل كاظم فرهود)
م / تبليغ

اصدرت هذه املحكمة بحقـك القرار الغيابي املرقم 
يقـيض  الـذي   ٢٠٢٢/٨/٣١ يف  (٩٤٠/ج/٢٠٢٢) 
بالحكم عليك بالحبس البسيط ملدة ستة اشهر وفق 
احكام املادة ٤١٣ عقوبات، وملجهولية محل اقامتك 
حسـب رشح القائم بالتبليغ ومختار محلة الشعلة 
يف الشطرة وعليه تقرر تبلغك اعالناً بصحيفتني ولك 
حق الطعـن بالقرار خالل املـدة القانونية وبخالفه 

يكتسب الدرجة القطعية.
القايض
غسان خضري محمد

…éÎ˛a@äbìn„�a@Ÿ€@’‘±

E-mail : alzawraanews@yahoo.com 
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@…fl@bË‹flb»m@—”Ïm@lbjì€a@ÒäaåÎ
Òãˆb�€a@ÚìÌã€a@Üb•a

بغداد/ متابعة الزوراء
 اعلنت وزارة الشباب والرياضة إيقاف تعاملها مع االتحاد العراقي للريشة الطائرة لحني 

تشكيل الهيئة العامة هيئة مؤقتة إلدارة عمل االتحاد.
وذكـر كتـاب املوجه التحـاد الريشـة ان الوزارة قـررت ايقـاف التعامـل اإلداري واملايل 

والقانوني مع اتحاد الريشة الطائرة بسبب خروقاتها.
ودعـا الهيئة العامة لعقد اجتماع رسيع وتشـكيل هيئة مؤقتة إلدارة عمل االتحاد لحني 

إجراء انتخابات رسمية.

ãºcÎ@ã–ñc

ÚÓóÉì€a@|flb�æa@Û‹«@Úflb»€a@Úz‹óæa@›Óõ–m@…Ó‡ßa@Û‹«Î@äÎãö@ÚÌá„˛a@pbÓñÏóÇ@‚a6ya@ZÜÏº
@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@Ún”˚fl@êÓˆä@È€bj‘néa@fi˝Ç

@Ú‹yã‡‹€@÷aã»€a@ÔˆbË„@Ú€Ï�i@÷˝�„a@NN�aáÀ
w„ã�ì€bi@∂Î˛a

@’Ìãœ@läáfl@á‘«@Üá§@Ú†ãì€a@Üb„@ÒäaÜg
kybñ@ãœb√@áÓ€a

بغداد/ حسني الشمري 
ذكـر رئيـس اتحاد كرة السـلة عىل 
الكرايس، عباس ونـاس: ان تأجيل 
منافسـات املونديال الـذي كان من 
املزمـع اقامتـه يف دولـة االمـارات 
خالل شـهر ترشين االول املقبل من 
العـام الحايل منحنا الفرصة للبحث 
عـن مدرب جديـد لقيـادة منتخبنا 
الوطني بكرة السلة عىل الكرايس يف 
بطولة كأس العالم الذي تم تحديده 

يف منتصف العام املقبل  2023 .
واشـار وناس اىل: ان سبب التأجيل 
جـاء نتيجة انشـغال معظم فنادق 
دولـة االمـارات العربيـة بإسـكان 
مشـجعي مونديـال قطـر وهذا ما 
سـيجعلنا نبحث عن مـدرب جديد 
بعد اسـتقالة مدربنا السـابق رافد 
عبد الحسـني ألسـباب خاصة، كي 
ال يكـون منتخبنـا لقمـة سـائغة 
او صيـدا سـهال للمنتخبـات التـي 
ستشارك يف مونديال العالم  وحاليا 
منتخبنـا بعهـدة املـدرب املسـاعد 

كاظم هليل .

هنـاك  ان  االتحـاد:  رئيـس  وبـني 
اكثر من اسـم عىل طاولـة اتحادنا 
وسـيتم االتفاق بني اعضاء االتحاد 
عىل اختيـار احد املدربـني الجيدين 
الـذي يحمل الجنسـية االيرانية بعد 
التشاور مع رئيس اللجنة الباراملبية 
الدكتور عقيل حميد واعضاء املكتب 
التنفيـذي ملنحنـا الضـوء االخـرض 

لتحقيق موضوع التعاقد.
وتابـع ونـاس: ان االتحـاد يملـك 
فكـرة السـتقطاب اربعـة العبـني 
مغرتبني من اصول عراقية يلعبون 
يف الـدوري االيرانـي عىل مسـتوى 
عـاٍل مـن الكفـاءة واالداء املميـز 
الذين نعرفهـم، ولدينا خط تواصل 
معهـم لتدعيـم صفـوف منتخبنـا 
كـي نظهر بـأداء افضل ومسـتوى 
احسـن يف منافسـات بطولة كأس 
العالم، وسـتتم مفاتحـة االخوة يف 
املكتـب التنفيذي بهـذا الخصوص  
االصوليـة  املوافقـة  السـتحصال 
لعملية االستقطاب لالعبني االربعة 

خالل الفرتة املقبلة.

@á”b»n‹€@Úñãœ@b‰z‰fl@fibÌá„Ïæa@›Óudm@Zëb„Î
@Ôéaãÿ€a@Ú‹é@kÉn‰æ@=‰uc@läáfl@…fl

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
استقبل رئيس اللجنة األوملبية الوطنية رعد 
حمودي بمكتبه صباح امس االحد املفتش 
العام للقوات املسلحة رئيس الهيئة املؤقتة 
لنادي القـوة الجوية الفريـق الركن عماد 
ياسـني الزهريي الذي نقل له تحيات وزير 

الدفاع ورئيس أركان الجيش.
ورّحـب حمـودي بضيفه الذي إسـتعرض 
لـه معطيات الوضع القائـم يف نادي القوة 
الجويـة، الفتـاً اىل توجيهات وزيـر الدفاع 
بـرضورة حّل حزمـة االشـكاالت املتعلقة 
املرحلـة  خـالل  للنـادي  االداري  بالعمـل 

الفائتة.
وبـني الزهـريي: ان أزمة النـادي ال تكمن 
يف مـوارده انما يف كيفيـة إدارة تلك املوارد. 
مشـرياً اىل: ان الفريقـني املختلفني يف ذلك 
النـادي ولكـن  االرتقـاء بعمـل  ينشـدان 

بوجهتي نظر مختلفتني.
وختـم الزهـريي عرضـه لرئيـس اللجنـة 
األوملبية قائال:ً انه يسـعى لتقريب وجهات 
النظـر والعمـل بالحيـاد املطلـق يف ملـف 
التحضـري إلقامـة مؤتمر انتخابي يشـكل 

نهاية عمل الهيئـة املؤقتة ويفتح الطريق 
لهيئـة إدارية رشعية منتخبـة تقود نادي 
القـوة الجوية خالل املرحلة املقبلة. مؤكداً 
يف الوقت ذاته عىل ان مهمته أمانة يسـعى 
ألدائهـا ألهلهـا مـن دون أدنـى مطامـح 

شخصية.
مـن جانبه، أّكـد حمودي عـىل رؤية وزير 
الدفاع بصدد املوضوع، مشـيداً بالخطوات 
األوىل التـي اتخذتهـا الهيئـة املؤقتة إلدارة 

نادي القوة الجوية.
وأوضـح أيضـاً: انـه يراقـب العمـل الذي 
تقوم بـه الهيئـة املؤقتة ألهميتـه البالغة 
وان اللجنة األوملبية تقدم كل ما بوسـعها، 
بمجمل مالكاتها، من أجل استقرار الوضع 
االداري لواحـد من أهـم االنديـة العراقية 

الجماهريية.
وختم حمودي حديثـه مؤكداً عىل رضورة 
إحـرتام خصوصيـات االنديـة الرياضيـة، 
وتقديـم املصلحـة الرياضيـة العامة عىل 
املطامح الشـخصية. الفتـًا اىل التزايد غري 
املنطقـي يف تأسـيس االنديـة الجديدة بعد 

العام 2003.

بغداد/رافد البدري
تنطلـق يـوم غـد الثالثـاء بطولـة نهائـي العـراق 
بالشـطرنج عىل قاعة فنـدق االنرت ببغداد وتسـتمر 
حتى األول من شـهر ترشين األول املقبل بعد اكتمال 
عقد الالعبـني املتأهلني اىل النهائي، ويشـارك يف هذه 
البطولـة الالعبيـو الذيـن تأهلوا من بطولـة املناطق 
(Zone) وحسـب املوقـع الجغـرايف، والـذي حددهـا 
االتحـاد العراقـي للعبة لهـذا العام، حيث شـارك ما 
يقـارب عـن 200 العـب مثلـوا املناطـق الشـمالية 

والوسطى والجنوبية والفرات األوسط.
وتحـدث امجد عـالء امني عـام اتحاد اللعبـة، قائالً: 
ستنطلق يوم غد الثالثاء بطولة نهائي العراق للنساء 
والرجال املرحلة األوىل والتي ستقام للفرتة من 27/9 

ولغاية 1/10 .
 مضيفـاً: ان الالعبـني الذين سـيحق لهم املشـاركة 
يف هـذه البطولة هـم الالعبون املتأهلـون من بطولة 
املناطـق اضافًة اىل النازلني مـن بطولة نهائي العراق 
املرحلة األخرية لعام 2021، والالعبني الذين يحملون 
لقب اسـتاد دويل (IM)، باإلضافـة اىل الالعبني الذين 
يشـاركون عىل النفقة الخاصة، وحسـب التعليمات 

الذي وضعها اتحاد اللعبة.
واضـاف عالء: ان البطولـة معتمدة دولياً ومسـجلة 
لـدى االتحـاد الـدويل للعبـة وسـتطبق فيهـا جميع 
اللوائح واألنظمة املعتمدة ، كما سـتلعب وفق النظام 
السويرسي وبواقع 9 جوالت، زمن الجولة 70 دقيقة 

مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلنـت ادارة نـادي الرشطة الريـايض تجديد تعاقدها 
مع مـدرب املنتخـب الوطني السـابق ظافـر صاحب 
لقيادة فريق الرشطـة الكروي.وقال عضو ادارة نادي 
الرشطـة عالء بحـر العلـوم إن ”ادارة النـادي جددت 
عقدهـا مع املـدرب املعروف ظافر صاحـب كونه من 
الكفـاءات والخربات املتميزة يف مجال التدريب“، مبيناً 
ان ”بإمكانه قيادة يد الرشطة بشـكل مميز للموسـم 
2023-2022“.واضاف ان ”االدارة ستوفر للمدرب كل 
احتياجاته بغية التألق وقيادة الرشطة لتحقيق إنجاز  
يف املوسم الجديد“.واشـار اىل ان ”يد الرشطة سيظهر 
بشـكل مختلف هذا املوسم سيما أنه سيضم بصفوفه 

العبني بارزين ومدربا من الطراز االول“.
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االردن/ محمد عماد

تمـام  يف  الوطنـي  منتخبنـا  يواجـه 

السـاعة السادسـة مـن مسـاء اليوم 

لقـاء  يف  السـوري  شـقيقه  االثنـني 

تحديد املركزين الثالـث والرابع ضمن 

الدوليـة  االردن  بطولـة  منافسـات 

الرباعيـة التي تختتم اليـوم بمواجهة 

تجمع بني منتخبي االردن البلد املنظم 

ومنتخب سلطنة عمان. 

وأنَهـى املنتخـُب الوطنـّي تحضرياته، 

امس األحـد، وذلـك بإجـراِء تدريباته 

التـي احتضنها ملعُب خريبة السـوق 

يف العاصمِة عمـان قبل مواجهِة اليوم 

أمام منتخِب سوريا.

وشـارَك يف تدريبـاِت، االمـس، جميع 

الالعبـني الــ 23، وتضمنـت الحصُة 

التدريبّيـة تماريَن متوسـطة الشـدة 

تحضـرياً ملواجهـِة منتخـب سـوريا، 

وركـَز الجهاز الفنّي عىل بعِض األمور 

يتعلـُق  فيمـا  وتحديـداً  الخططّيـة، 

بالثلـث الهجومّي، كما تـدرَب الفريُق 

يف نهايـِة الحصة التدريبّيِة عىل ركالِت 

الرتجيح.  

وقـال مـدرب املنتخـب الوطني رايض 

شنيشـل: ان املنتخـب قـدم مـردودا 

طيبـا امـام منتخـب سـلطنة عمان 

رغم الخسـارة بفارق ركالت الرتجيح 

مـن عالمة الجـزاء وحـاول الالعبون 

االنسجام مع الجهاز الفني من خالل 

تطبيـق الواجبات من خـالل االنتظام 

بالتدريبـات ملـا يقارب الخمسـة ايام 

مقارنة مـع املنتخـب العمانـي الذي 

مـىض عليـه اكثـر مـن عامـني وهو 

يتدرب تحت ارشاف املـدرب الكرواتي 

برانكو.

واضاف شنيشـل: انـه كان يتمنى ان 

تكـون النتيجة ايجابيـة امام منتخب 

سلطنة عمان وبالتايل يكون مردودها 

جيدا بالنسـبة لالعبني من اجل اعادة 

ثقتهـم بأنفسـهم. مؤكـدا يف الوقـت 

نفسـه: ان الالعبني الذين شـاركوا يف 

املبـاراة االوىل يمتلكـون مـردودا فنيا 

اكـرب، وسـأعتمد بشـكل كبـري عـىل 

الالعبـني الذين لم يشـاركوا يف مباراة 

امـام  اليـوم  االردن خـالل مواجهـة 

منتخب سـوريا من اجل منح الفرصة 

بالتساوي للجميع.  

من جهتـه، اوضح محرتُف سـلوڤاكو 

إن  دوسـكي:  مريخـاس  التشـيكي 

مشـاركته األوىل مـع املنتخـِب الوطنّي 

جعلتـه فخوراً وسـعيداً، وهـذا اليشُء 

انعكـَس أيضاً عىل العائلـِة. كما امتدَح 

دوسـكي تعاُمَل الالعبـني ورعايتهم له 

بأنها كانت يف غايِة الروعة، وكذلك حال 

الجهاز الفني معه .

وعن الفروقاِت التي يشـعُر بها ما بني 

تمثيله لألوملبّي والوطنّي، فقد أكَد إنه ال 

فرَق يف ذلك كون املوضوع ينطوي تحت 

لواِء قميِص الوطن. 

وأضاَف لـوال قرص فرتِة اإلعداد لظهرنا 

بُمستوى أفضل وتحقيق نتيجِة الفوز، 

وهذا ما نتأملـه يف املواجهِة املقبلة ضد 

سوريا .

أما العُب القـوة الجوّية إبراهيم بايش، 

فقـد أكَد إن قـرص فرتة اإلعـداد وعدم 

تجمـع الالعبني بفرتٍة مبكـرٍة ينعكُس 

سـلباً عىل أي فريـٍق، وبالرغم من ذلك 

فقد تمكَن الجهاُز الفني من خلق أجواٍء 

مثاليٍة وجيدٍة، ويحسـب لـه موضوع 

اشـرتاك مجموعـٍة من الالعبـني الجدد 

الذين أثبتوا علـو كعبهم منذ ظهورهم 

األول مـع املنتخـِب الوطنـّي، وال يزال 

هناك متسـٌع إلرشاِك العبـني آخرين يف 

مباراِة سوريا املقبلة. 

عىل صعيـٍد متصٍل، سـريتدي منتخبنا 

الوطنـّي الـزّي األبيـض، بينمـا يرتدي 

املنتخب السوري الطقم األحمر الكامل، 

وسيتم الكشُف عن الطواقم التحكيمّية 

قبل ساعتني من بدايِة اللقاء املرتقب.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
العراقـي  لالتحـاد  التنفيـذي  املكتـب  عضـو 
للصحافـة الرياضية الزميل عمار سـاطع حل 
ضيفا يف برنامج (بانوراما) الذي يبث من عىل 
شاشـة قناة (العراقية العامـة)، حيث ناقش 
الربنامـج العديـد من امللفـات، منها مشـاركة 
املنتخب الوطني يف منافسات بطولة االردن الدولية 
حيـث تعرض للخسـارة يف اوىل مبارياتـه امام منتخب سـلطنة عمان 
بفـارق ركالت الرتجيح من عالمة الجزاء، فضال عن تحضريات املنتخب 
للمباراة الثانية واالخرية التي سيخوضها يف البطولة مساء اليوم االثنني 

امام منتخب سوريا للظفر  باملركز الثالث.
 *******************

 مراسـل النـرشة الرياضيـة يف القنـاة العراقية 
االخباريـة، الزميل انـور صباح، اكد اكتسـابه 
الشـفاء التام من االزمـة الصحية التي تعرض 
لها قبـل ايام قليلـة، خالص االمنيـات لزميلنا 

بالشـفاء التام وان يلبسـها رب العـزة واالجالل 
ثوب الصحة والعافية.

بغداد/ متابعة الزوراء
قرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إقامة قرعة بطولة الخليج بنسختها 
25 ترشين األول املقبل بمحافظة البرصة.وقال االتحاد العراقي لكرة  املقبلة يف 
قرعة  إقامة  العربي  الخليج  كأس  اتحاد  ”قرر  مقتضب  رسمي  بيان  يف  القدم، 
25 من الشهر املقبل“.وجاء هذا اإلعالم تزامنا  25 بمدينة البرصة يوم  خليجي 
مع زيارة وفد اتحاد كأس الخليج العربي إىل مدينة البرصة، لالطالع عىل املراحل 
األخرية إلنجاز ملعب امليناء الدويل، الذي يتسع لـ30 ألف مقعد، ووصلت نسب 
إنجازه إىل مراحل متقدمة.وأبدى الوفد الخليجي رضاه عىل التحضريات املكثفة 
.2023 املقبل  العام  املرتقب مطلع  الحدث  العراقي الستضافة  الجانب  من قبل 

العراق وقطر والسعودية  25، وهي  8 دول خليجية تشارك يف خليجي  أن  يذكر 
والكويت واإلمارات والبحرين وسلطنة عمان واليمن.

بغداد/ مؤنس عبد الله
بمقر  االجتماعات  صالة  تحتضن 
العراقية  الوطنية  األوملبية  اللجنة 
من  عرشة  الحادية  الساعة  عند 
صباح اليوم االثنني مؤتمراً إستثنائياً 
األوملبية  للجنة  العامة  للهيئة 
رئيس  برئاسة  العراقية  الوطنية 

اللجنة األوملبية رعد حمودي.
االعالمي  املكتب  مدير  ذلك  أعلن 
العراقية   الوطنية  األوملبية  للجنة 

إن  مبيناً:  حسني،  عيل  حسني 
مخصصاً  سيكون  اليوم  اجتماع 
من  عدد  ومناقشة  لتدارس 
يف  املدرجة  والفقرات  املواضيع 

جدول االعمال.
وكانت األمانة العامة للجنة األوملبية 
سلّمت أوراق ووثائق وجدول أعمال 
التوقيتات  وفق  عىل  اليوم  مؤتمر 
للجنة  الداخيل  النظام  يف  املدرجة 

األوملبية الوطنية العراقية.
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برشلونة / متابعة الزوراء
تلقـى برشـلونة رضبـة قاصمة بشـأن إصابـة نجمـي الفريق، قبـل مواجهة 
الكالسيو أمام ريال مدريد، املقررة يوم 16 أكتوبر/ترشين أول املقبل، يف الدوري 

اإلسباني.
وكشـف الفريق الكتالونـي عن طبيعة اإلصابـة التي تعرض لهـا الثنائي جول 

كوندي ورونالد أراوخو.
وأصيب كوندي يف بداية لقاء فرنسا والنمسا، وخرج بعد مرور 23 دقيقة فقط، 

متأثرا بإصابة عضلية.
وقال برشـلونة يف بيان رسـمي: ”أكـدت الفحوصات التي أجريـت عىل الالعب، 
صباح امس، معاناته من إصابة يف العضلة ذات الرأسـني الفخذية بأوتار الركبة 
اليرسى“.وأضـاف: ”سـيكون كونـدي غري متـاح للمشـاركة يف املباريات حتى 
يتعاىف مـن اإلصابة“.ووفًقا لصحيفة ”سـبورت“ اإلسـبانية، فـإن االختبارات 
األخـرية لكونـدي أكدت غيابه عن املباريات ملدة 4 أسـابيع، وبالتايل لن يشـارك 
يف الكالسـيكو ضد ريال مدريد املقرر له يوم 16 أكتوبر.ويف سـياق آخر، أوضح 
برشلونة أن الفحوصات التي أجريت عىل رونالد أراوخو، صباح السبت، ”أظهرت 
معاناته من خلل يف وتر عضلة املقرب الطويلة يف الفخذ األيمن، وسيغيب الالعب 
عـن املباريات حتـى يتعاىف من اإلصابة“.وذكرت صحيفـة ”موندو ديبورتيفو“ 

اإلسـبانية، أن أراوخو سـيغيب عن املباريات ملدة شـهر عىل األقـل، وبالتايل لن 
يلحق بالكالسيكو.

مانتا / متابعة الزوراء
أسـعد العب كرة القدم الربازييل 

جاوتشو،  رونالدينيو  السابق 
جمهور اإلكوادور بمشاركته 
اسـتعراضية  مبـاراة  يف 

سـابقني  العبـني  برفقـة 
آخريـن يف ملعـب خوكاي 
السـاحلية  مانتا  بمدينـة 

اإلكوادورية.
القـدم  كـرة  العـب  وكان 

لباريس  السـابق 

وميالنـو  وبرشـلونة  جريمـان  سـان 
وفالمنجـو، مـن بـني أنديـة أخرى، 
محـط أنظـار الجميـع يف مبـاراة 
 Sur Cup) األسـاطري الذين رعـوا
بطولـة  وهـي   ،(International
كـرة قـدم لألطفال، وتضـم فرقا 

من اإلكوادور وبنما.
وشـارك يف فريـق ”دينيو“ بعض 
النجوم، من بينهم النجم اإلكوادور 
السـابق باتريثيـو أوروتيـا، الذي 
شـارك مـع منتخب بـالده يف كأس 
العالـم 2006 يف أملانيـا، والفائز مع 
فريـق ليجا دي كيتـو بألقاب 
ليربتادوريـس  كأس 
وسـود   2008
أمرييكانـا 2009 

وريكوبا سـودأمريكانا عامي 2009 و2010.
وحرص نحـو 1500 طفل من املدارس املحلية 
املختلفـة، التـي ستشـارك يف البطولـة التـي 
تقام باملدينة السـاحلية، عىل متابعة السـحر 
الكـروي الذي ما زال يقدمـه رونالدينيو.وتعد 
هـذه هي املـرة الثالثة التي يـزور فيها الفائز 
بجائزة الكـرة الذهبية لعـام 2005 اإلكوادور 
بعد اعتزاله كـرة القدم االحرتافية، حيث تمت 
دعوته من قبل برشـلونة اإلكـوادوري يف عام 
2016، فيمـا أطلـق عليها ”الليلـة الصفراء“.
وقـام أيضا بزيارة مدينة كيتو يف أغسـطس/

آب مـن هذا العـام، حيـث اسـتقبله األطفال 
وشـاركوه بعض حركاته بالكرة، بعد أن تمت 
دعوته من قبـل دوري املحرتفني اإلكوادوري، 
الذي ينظم البطولة املحلية للموسم الرابع عىل 

التوايل.

الدوحة / متابعة الزوراء
علـق نـارص الخليفـي، رئيـس رابطـة األندية 
األوروبية ورئيس نادي باريس سـان جريمان، 
عىل فوز ريال مدريد بلقب النسخة املاضية من 

دوري أبطال أوروبا.
وقـال الخليفـي يف ترصيـح أبرزتـه صحيفـة 
”مونـدو ديبورتيفـو“ اإلسـبانية: ”الغريب أن 
يف ريـال مدريـد يحتفلون بفوزهم يف مسـابقة 

لليويفا“.
ويرمي الخليفي إىل أزمة دوري السوبر األوروبي 
التـي كان ريـال مدريد أحـد الدعـاة إليها، مما 

تسبب يف صدام مع يويفا، يف وقت سابق.
أفضـل بطولـة  األبطـال  ”إن دوري  وأضـاف: 
لألندية يف العالم. مـن الغريب للغاية أن تحارب 
بطولة أندية موجـودة بالفعل ورائعة، كما أنك 
تشارك وتحتفل وتسـتمتع بالفوز باللقب. إنه 

أمر يبدو يل غريبا جدا“.
واختتم رئيس سان جريمان: ”لن نضيع الوقت 

يف ذلك وسنواصل العمل“.
يذكـر أن الخليفـي يعـد مـن أكـرب املعارضني 

ملرشوع دوري السوبر، الذي كان يدعو لتنظيمه 
ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

تورينو / متابعة الزوراء
يسـتعد يوفنتـوس السـتقبال دفعة قويـة قبل بـدء بطولة كأس العالم يف شـهر 

نوفمرب/ ترشين الثاني املقبل.
ويفتقد يوفنتوس للعديد من الالعبني هذا املوسم بسبب اإلصابة، أبرزهم فيدريكو 

كييزا وبول وبوجبا.
ووفقـا لصحيفة ”توتو سـبورت“ اإليطاليـة، فإن كييزا وبوجبـا يعمالن بقوة يف 

برنامج التعايف من أجل العودة إىل املباريات قبل كأس العالم.
وأشـارت الصحيفة اإليطالية إىل أن التوقيت املتوقع لعودة الثنائي سـيكون خالل 
شـهر فقـط، وربما يشـارك الالعبان ضد بنفيـكا يف دوري أبطـال أوروبا يوم 25 
أكتوبـر / ترشين األول املقبل.وبدأ يوفنتوس املوسـم الحايل بشـكل سـيئ، حيث 
يحتل الفريق املركز الثامن يف جدول ترتيب الدوري اإليطايل ب10 نقاط، كما خرس 

بأول جولتني يف دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.

براغ / متابعة الزوراء
اقرتب املنتخب الربتغايل من بلوغ نصف 
نهائي مسـابقة دوري األمم األوروبية 
بعـد فـوزه عـىل منتخـب جمهوريـة 
التشيك مسـتغالً هزيمة إسبانيا أمام 

سويرسا ليخطف الصدارة منها.
وأمطر املنتخب الربتغايل شباك التشيك 
برباعية نظيفة سجلها كل من ديوغو 
دالـوت (33 و52) وبرونـو فرينانديز 

(45) وديوغو جوتا .(82) 
ونـرش رونالـدو، عىل حسـابه بموقع 
التواصـل االجتماعي تويـرت صورة له 
مـن االحتفـال بأحـد أهداف املبـاراة، 
وكتب عليهـا: ”مباراة رائعة.. انتصار 
مهم للفريق، ما زلنا نركز عىل هدفنا.. 
شـكرا للجمهور الربتغايل عـىل الدعم 

الرائع“.

وتعـرض رونالـدو إلصابـة قويـة يف 
الوجـه خـالل املبـاراة، بعدما سـقط 
أرضـا، والدماء تنهال مـن أنفه عقب 

التحـام قوي مـع توماس فاسـليش 
حارس التشيك.

وقرر كريسـتيانو رونالدو، استكمال 

ورفـض  طبيعـي،  بشـكل  املبـاراة 
الخـروج بعد وضع ضمـادة عىل أنفه 

إليقاف النزيف.
ويف مبـاراة أخـرى، انهـزم املنتخـب 
اإلسـباني عـىل أرضه أمام سـويرسا 

.1-2
وسـجل كل من مانويل أكانجي (21) 
وبريـل إيمبولو (58) هـديف الضيوف 
فيما جـاء هـدف املاتادور بواسـطة 

جوردي ألبا .(55) 
وقفـز املنتخـب الربتغـايل إىل صـدارة 
املجموعـة الثانية من املسـتوى األول 
برصيـد 10 نقـاط ثـم يأتـي املنتخب 
اإلسباني يف مركز الوصافة بـ8 نقاط 
وسـويرسا يف املركز الثالث (6 نقاط) 
ومنتخب جمهورية التشـيك يف املركز 

األخري بـ4 نقاط.

وأنعـش املنتخـب اإلسـكتلندي آماله 
يف الصعـود للمسـتوى األول بـدوري 
أمـم أوروبـا، عقب فوزه عـىل ضيفه 
منافسـات  ضمـن   ،1/  2 األيرلنـدي 
يف  األوىل  باملجموعـة  الخـة  الجولـة 

املستوى الثاني باملسابقة.
وتقـدم املنتخب األيرلنـدي عن طريق 
جـون إيجـان يف الدقيقـة 18، قبل أن 
يـدرك جاك هندري التعـادل للمنتخب 

اإلسكتلندي يف الدقيقة 49.
ويف الدقيقة 82 أضاف ريان كريسـتي 
للمنتخب اإلسـكتلندي،  الثاني  الهدف 

من رضبة جزاء.
ورفع املنتخب اإلسـكتلندي رصيده إىل 
تسع نقاط يف املركز الثاني باملجموعة، 
بفـارق نقطة خلف املنتخب األوكراني 
املتصدر، والذي اكتسح نظريه األرميني 

5 / صفر.
عـىل الجانـب اآلخـر، تجمـد رصيـد 
املنتخـب األيرلندي عنـد أربع نقاط يف 

املركز الثالث.
وفاز منتخـب إيرلندا الشـمالية لكرة 
القدم عـىل منتخب كوسـوفو (2-1) 
خالل املباراة التي جمعتهما يف الجولة 
الخة من منافسـات املجموعة الثانية 
باملسـتوى الثالث ببطولـة دوري أمم 

أوروبا.
وسـجل هديف منتخب إيرلندا الشمالية 
جافـني وايـت وجوشـوا ماجينيس يف 
الدقيقتـني 82 واألخـرية مـن املباراة، 
فيما سـجل هـدف منتخب كوسـوفو 

فيدات موريكي يف الدقيقة 58.
ورفع منتخب إيرلندا الشمالية رصيده 
الثالـث،  إىل خمـس نقـاط يف املركـز 

وتوقـف رصيد منتخب كوسـوفو عند 
ست نقاط يف املركز الثاني.

وفـاز منتخب سـلوفينيا لكـرة القدم 
عـىل ضيفـه منتخب النرويـج (2-1) 
خالل املباراة التي جمعتهما يف الجولة 
الخة من منافسـات املجموعة الرابعة 
باملسـتوى الثاني ببطولـة دوري أمم 

أوروبا.
السـلوفيني  املنتخـب  هـديف  وسـجل 
أندراس سـبورار وبنيامني سيسكو يف 
الدقيقتني 69 و81، فيما سـجل هدف 
منتخـب النرويـج إيرلنـج هاالنـد يف 

الدقيقة 47.
ورفـع منتخـب سـلوفينيا رصيده إىل 
خمس نقـاط يف املركز الثالث، وتوقف 
رصيـد منتخـب النرويـج عنـد عرش 

نقاط يف صدارة الرتتيب.

7الرياضي
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لندن / متابعة الزوراء

أفـاد تقريـر صحفـي إنحليـزي بوجود 

رغبـة لدى بعـض مشـجعي إنجلرتا، يف 

تويل األملاني توماس توخيل، املدير الفني 

السابق لتشيليس، قيادة منتخب األسود 

الثالثة بدًال من جاريث ساوثجيت.

وتلقـى منتخب إنجلرتا خسـارة جديدة 

بـدوري األمـم األوروبية، أمـام إيطاليا 

بهـدف دون رد، ليصـل إىل املبـاراة الخة 

عىل التوايل بدون تحقيق أي فوز.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ الربيطانية، 

فإن الهزيمة أمـام إيطاليا كانت بمثابة 

القشـة التي قصمت ظهـر البعري، وبدأ 

بعض املشـجعني يف املنادة بإسناد قيادة 

املنتخب لتوماس توخيل.

وقال أحد املشـجعني، عرب حسـابه عىل 

”تويرت“: ”يجب طرد ساوثجيت وتعيني 

توخيـل“، وأضـاف آخر: ”مـن الصعب 

دعم إنجلرتا بوجود سـاوثجيت، احصل 

عىل توخيل يف الفور“.

وتابـع آخـر: ”بما أن العديـد من الناس 

يذكـرون توخيل عىل أنـه إصالح قصري 

املـدى سـأكون سـعيًدا بـه، ومـع ذلك، 

يبدو أن اتحاد كرة القدم يعتقد أن اللغة 

اإلنجليزية أفضل يف الوقت الحارض وهذا 

ليس هو الحال بوضوح“.

وأكدت الصحيفة الربيطانية، أنه توخيل 

يمتلـك سـجًال رائًعـا يف املنافسـة عـىل 

البطوالت، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا 

والسوبر األوروبي ومونديال األندية مع 

تشيليس، كما قاد باريس سان جريمان 

أيًضا إىل النهائي، ووصل إىل نهائي كأس 

كاراباو ونهائي كأس االتحاد مرتني مع 

تشيليس.

وأشارت الصحيفة، إىل أنه عىل الرغم من 

رغبة الجماهري يف االستعانة بتوخيل، إال 
أن جراهـام بوتر، خليفته يف تشـيليس، 

يظل املرشـح األوفـر حًظـا ليحل محل 

ساوثجيت.

وصبـت الجماهـري اإلنجليزيـة غضبها 

العارم عىل العبي منتخب بالدها ومديره 

الفني جاريث ساوثجيت.

املنتخـب اإلنجليزي للمسـتوى  وهبـط 

الثاني قبل جولـة واحدة عىل نهاية دور 

املجموعات، بعدما تذيل ترتيب املجموعة 

الثالثة بنقطتني فقط.

وكشـفت صحيفة الصن الربيطانية عن 

تعرض سـاوثجيت والعبيـه، لصافرات 

استهجان من جماهري ”األسود الثالثة“ 

بعد املباراة مبارشة.

ورغـم الهزيمة، أبدى املـدرب اإلنجليزي 

عـدم تفهمـه للصافرات التـي أطلقتها 

جماهري بالده بملعب سـان سريو عقب 

صافرة النهاية.

2020 يف  وفشـل وصيـف بطـل يـورو 

تسجيل أي هدف من اللعب املفتوح عىل 

مـدار 5 جوالت، حيث جاء هدفه الوحيد 

من ركلة جزاء.
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برلني / متابعة الزوراء
حطـم العـداء الكيني إيليـود كيبتشـوغي الرقم القيـايس العاملي 
لسـباق املاراثون املسـجل باسـمه عندمـا فاز بماراثـون برلني يف 
زمن بلغ سـاعتني ودقيقة واحدة وتسع ثوان متفوقا بذلك بفارق 
يقارب 30 ثانية عىل الرقم القيايس العاملي السـابق الذي سـبق له 

أن سجله يف العاصمة األملانية قبل أربعة أعوام.
ومن البداية ويف أجواء غائمة تفوق كيبتشوغي (37 عاماً) صاحب 
األلقـاب العديـدة وحامل الذهبيـة األوملبية تماماً عـىل الجميع يف 

سباق امس ليحقق هذا اإلنجاز املتميز.
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ميالنو / متابعة الزوراء
يرفض البلجيكـي، روميلو لوكاكو، مهاجم إنـرت ميالن املعار من 

تشيليس، العودة إىل البلوز يف املوسم املقبل.
ووفًقا لصحيفة ”الجازيتا ديللو سـبورت“ اإليطالية، فإن لوكاكو 
يف غايـة السـعادة مع إنرت، وليسـت لديـه أي خطـط للعودة إىل 

تشيليس عندما تنتهي إعارته.
ويلعـب لوكاكو مـع إنرت ملدة عـام واحد مقابـل 8 ماليني 

يورو، وال يوجد يف العقد أي خيار للرشاء.
وأشارت الصحيفة اإليطالية، إىل أن إنرت يخطط ملفاوضة 
تشيليس عىل تجديد إعارة املهاجم البلجيكي ملوسم آخر، 

نتائـج هذا املوسـم.وأوضحت أن تشـيليس، قـد يوافق بغض النظر عن 
العالقـة  Roc N-بسـبب   القوية بني تود بوييل رئيس النادي، ورشكة     

لوكاكـو.كان لوكاكو تغيب ملدة شـهر عن املباريات، بسـبب tionالتـي تديـر أعمـال 
إصابة عضلية، لكنه يستهدف العودة إىل قيادة هجوم إنرت عقب نهاية التوقف الدويل.



8 السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

ÈÓœ6€bi@ÚÓiã»€a@Ú‹ˆb»€a@Û‹«@Úèœb‰fl@NN\2@Ôiã»€a^@Òb‰”
Òã�q˚fl@ÚÓ„ÏÌç–‹m@áÓ€b‘m@ıbéä�@“áËm \lÏ‹À@Êá€ÏÀ^@›–y@si@—„dnèm@\Ôé@Ôi@Êg^

الدوحة/متابعة الزوراء:
 تتميز الشـبكة الربامجيـة الجديدة 
القطـري   “٢ ”العربـي  لتلفزيـون 
املوجه إىل العائلـة العربية بانطالقة 
حظيـت  لربامـج  جديـدة  مواسـم 
باهتمـام املشـاهدين، باإلضافة إىل 
برامج جديـدة كليا، وتعـد الربمجة 
مـدى  لقيـاس  للسـوق  اختبـارا 

تحقيقها نسبة مشاهدات عربية.
واسـتهل الفنـان اللبنانـي مـروان 
خوري املوسـم الرابع مـن برنامجه 
”طـرب مع مروان“ عـرب التلفزيون 
”العربـي ٢“، بلقـاء الفنانـة ميادة 
الحناوي يف لقاء حـواري فني مميز 

نال رضا املشاهدين.
وأعلن التلفزيون املوسـم الرابع من 
الربنامـج يف لقـاء إعالمـي أقيـم يف 
فنـدق موفنبيك يف بـريوت، بالتزامن 

الربامجيـة  الشـبكة  إطـالق  مـع 
الجديدة لتلفزيون ”العربي ٢“.

وقال خـوري إن ”انطـالق الربنامج 
بموسـم رابـع يؤكد نجاحـه وحب 
يف  واسـتمراريته  لـه  املشـاهدين 
االحتفاء بالفـن الراقي وعمالقته“. 
وأعرب عن حماسـته بهذه املناسبة 
”عىل أمـل أن يكون املوسـم الجديد 
عىل قدر التوقعات“. ووعد باستقبال 
”فنانـني يتـوق عشـاق الطـرب إىل 

االستمتاع بسماعهم ورؤيتهم“.
ومـن جهته قال جوزيف الحسـيني 
ممثل ”العربي ٢“ ”تنطلق الشـبكة 
الربامجية للعربي ٢، يف قالب ترفيهي 
ثقايف منـّوع ومحتـوى فريد يجمع 
العائلـة العربيـة ويعكـس صورتها 
وأفكارها، ويعّرب عن الغنى والتنوع 
لدى املشـاهدين العرب عىل اختالف 

بلدانهم ومشاربهم وأفكارهم“.
الشـبكة  ضمـن  القنـاة  وتقـدم 
الربامجيـة الجديـدة التـي أعلن عن 
إطالقهـا يف ١٨ سـبتمرب الحـايل من 
مقره الجديد يف مدينة لوسيل يف دولة 
قطر تحت شـعار القناة ”العربي ٢ 
ألوان الحيـاة“ برامج جديـدة كلياً، 
باإلضافة إىل مواسم من برامج القت 
متابعة واهتماماً من الجمهور. كما 
خصصت للسـينما والدراما مساحة 
خاصة تتنـوع بني األفـالم الروائية 

والوثائقية واملسلسالت.
ويف الثاني من يناير املايض، انطلقت 
قناة ”العربي ٢“ من الدوحة كمنصة 
برامـج  تعـرض  ترفيهيـة  قطريـة 
مـن املنوعـات والثقافـة واملغامرة. 
وقد أطلـق إنطالق القنـاة القطرية 
صفـارة التغيري يف املشـهد اإلعالمي 

لسـنوات  اتسـم  الـذي  القطـري، 
بمحتوى سـيايس إخبـاري وتحلييل  
تسـيدته قنـاة الجزيـرة، باإلضافة 
إىل محتـوى ريايض تسـيدته قنوات 
بـي.إن سـبورتس عربيا، مـن دون 
االلتفـات إىل ملعـب الرتفيـه الـذي 
دخلته منافستها السعودية بقوة، يف 
السنوات املاضية، واستطاعت حجز 

نصيب األسد لها عربيا.
ويقول خـرباء إن  القنـاة القطرية، 
تعد أحد اختبارات السـوق اإلعالمية 
تقديمهـا  خـالل  مـن  الرتفيهيـة، 
الكوميديا واملوسيقى والفن والدراما 
والوثائقيات، لقياس مدى تحقيقها 
عاليـة،  عربيـة  مشـاهدات  نسـب 
ودخولهـا يف مـا بعـد سـوق الرشق 
املحتـوى  عـىل  للتنافـس  األوسـط 
خاص.وتسـعى  بشـكل  الرتفيهـي 
القنـاة يف املوسـم الجديد إىل إرسـاء 
تقاليـد تلفزيونية مؤّثـرة تهدف إىل 
التفاعـل اإليجابـي مـع الجمهـور، 
صـورة  املحتـوى  يعكـس  فيمـا 
العائلـة العربيـة وأفكارهـا، ويعّرب 
عـن الغنى والتنوع لدى املشـاهدين 
العرب باختالف بلدانهم ومشـاربهم 
وأفكارهم.وباإلضافة إىل ”طرب مع 
مروان“، ُيعرض املوسـم الثالث من 
”مقامات“ كل يوم أحد، ويستضيف 
الفنان رشـيد غالم مواهب وقامات 
فنيـة مـن العالـم العربي، ويسـلّط 
الضوء عىل أنماط موسـيقية طربية 

إلحياء الرتاث العربي املوسيقي.

لوس أنجليس/متابعة الزوراء:

ستسـتأنف شـبكة إن بـي يس األمريكية بّث 

حفـل توزيـع جوائـز غولـدن غلـوب خالل 

العـام املقبـل، بعدمـا أكـدت اتخـاذ رابطـة 

الصحافـة األجنبية يف هوليـوود التي ترشف 

عليـه اإلجـراءات الالزمة ملعالجـة االتهامات 

بالعنرصية والتمييز والفسـاد. الحفل سيبث 

أيضـاً عرب منصة بيكـوك، وذلك يف ١٠ يناير/

كانون الثاني املقبل، عىل أن يعلن عن أسـماء 

األول  ديسـمرب/كانون   ١٢ يف  املرشـحني 

املقبل.

كانت الشـبكة األمريكية قـد ألغت بث الحفل 

السـنوي يف يناير من هذا العام، كما قاطعته 

اسـتديوهات يف هوليوود بينهـا وارنر براذرز 

وأمازون ونتفليكس، ونجوم بينهم توم كروز 

وسـكارليت جوهانسون ومارك روفالو، عىل 

إثر اتهـام أعضاء رابطـة الصحافة األجنبية 

يف هوليـوود التي ُتعتـَرب أيضاً لجنـة تحكيم 

الجوائـز اتهامات بالعنرصيـة، والتمييز عىل 

أساس الجنس، والفساد.

يف فرباير/شباط املايض، نرشت صحيفة لوس 

أنجليـس تايمـز تحقيقاً، كشـف أن الرابطة 

ال تضـم بني أعضائها الـ٨٦ أي شـخص من 

أصحاب البرشة السـوداء. كما سـلّط الضوء 

عـىل «ثقافة الفسـاد» السـائدة بـني رابطة 

الصحافة األجنبية يف هوليـوود، وهي ثقافة 

شـهدت قيام رشكات الرتفيه بمنح األعضاء 

إقامات يف الفنادق ووجبات عشـاء ورحالت، 

لكسـب التأييـد لألفالم التـي كانـوا يأملون 

يف حصولهـا عىل ترشـيحات. وأفـاد التقرير 

أن أعضـاء يف الرابطـة سـافروا إىل العاصمة 

الفرنسـية باريس، عىل نفقـة «نتفليكس»، 

لدعم مسلسـلها «إميـيل يف باريس» الذي نال 

ترشيحني خالل العام املايض.

وإثر الكشـف عن هـذه الفضائـح، توجهت 

مجموعة من نحو مائة مهني يف قطاع الرتفيه 

رسمياً برسالة إىل الرابطة، تضمنت انتقادات 

رصيحـة لـ»سـلوكياتها التمييزية والنقص 

يف املهنيـة واالنتهاكات األخالقيـة واتهامات 

بالفسـاد املـايل»، وهـي اتهامـات سـبق أن 

وجهتها حركة تايمـز آب املناهضة للتحرش 

الجنـيس.وردت الرابطة عىل هذه االتهامات، 

عـرب اعتماد سلسـلة مـن اإلصالحـات، من 

بينها ضم أعضاء جدد إليها لتحسـني تمثيل 

األقليـات فيهـا. وهكذا، قبلـت املنظمة ١٠٣ 

ناخبـني جـدد مـن ٦٢ دولة خـارج الواليات 

املتحـدة، ليصـل إجمـايل الناخبـني إىل ٢٠٠. 

ووفقاً لـ»إن بي يس»، تشـكل النسـاء ٥٢ يف 

املائة من أعضاء هيئة التصويت عىل الجوائز 

اآلن، وتشـكل اإلثنيات العرقية ٥١٫٥ يف املائة 

من األعضـاء (١٩٫٥ يف املائـة التينيون، و١٢ 

يف املائة آسـيويون، و١٠ يف املائة سـود، و١٠ 

يف املائة رشق أوسـطيون). ومنعـت الرابطة 

أعضاءهـا مـن قبـول أي هدايـا، أو رحـالت 

مدفوعة، أو مزايا أخرى.

إسطنبول/متابعة الزوراء:
اتهمت أرسة مراسل ”رويرتز“ يف اليمن، الراحل محمد مخشف، الوكالة بـ“التنصل“ من 
اإليفـاء بحقوقـه املادية عن فرتة عمله املمتدة لنصف قرن، وهـددت باللجوء إىل القضاء 

الدويل.
وقالت األرسة، يف بيان نرشه الصحفي ذو يزن مخشـف، نجل الراحل، عىل ”فيسبوك“ إن 
الوكالة لم تمنحه ”التكريم املعنوي الذي يسـتحقه أخالقياً ومهنياً وإنسـانياً“. وأضاف 
البيان: ”لألسـف، سـنتجه إىل املحاكم اليمنية إلنصافنا وانتزاع حقوق والدنا، ويف الوقت 
نفسه، نطالب نقابة الصحفيني اليمنيني وكل املنظمات الحقوقية واإلنسانية واملنظمات 
الدوليـة املعنيـة بحقوق اإلنسـان، يف اليمن وخارجـه، بالتضامن مـع األرسة، ومطالبة 
وكالة رويرتز بدفع مستحقات أحد أقدم مراسليها، ولن نتورع عن اللجوء للقضاء الدويل 

السرتداد حقوقنا“.
وقال ذو يزن مخشـف ، إن األرسة تواصلت عىل مدى عام كامل مع مسـؤولني يف الوكالة 
ودياً، إال أن األمر مرتبط باإلدارة يف نيويورك التي ”تتنصل من مسـؤوليتها والتزاماتها“. 
وأضاف: ”يقولون إن والدي لم يكن موظفاً رسمياً، إذن، كيف عمل معهم خمسني عاماً، 

حتى إنه أصبح جزءاً من تاريخ الوكالة“.
رحـل الصحفي محمد مخشـف يف الثاني مـن مايو/ أيار من العام املـايض عن عمر 74 
عاماً، بعدما غطى أخبار اليمن لصالح ”رويرتز“ عىل مدى عرشات السنني. ونعاه حينها 

قادة البالد باعتباره ”رمزاً وطنياً“ وأحد ”األعمدة البارزة يف مجال الصحافة واإلعالم“.

برلني/ متابعة الزوراء:
يناقش قراء صحيفة Die Welt األملانية بنشـاط، رسـالة الفيديو األسـبوعية من 
املستشـار األملانـي أوالف شـولتس ، والتـي قال فيها إن أسـعار الطاقـة يجب أن 
تنخفض.وأثارت كلمات املستشار، موجة كبرية من التعليقات الصاخبة من جانب 
القراء ومسـتخدمي االنرتنت.وقـال أحد املعلقني: ”نفس الرجل الذي رفع أسـعار 
املحروقات والوقود بسياسته يف مجال الطاقة يطالب اآلن بأسعار أقل؟ بعد سماع 
مثـل هذه الترصيحـات، قد يفقد املرء قدرته عىل الكالم“.وعـىل الفور قام بتأييده 
قـارئ آخر: ”هـذه الحكومة عمرها عام واحد فقـط ، وهانحن عىل طريق الفقر. 
مفاهيـم الحياة بأكملها <…> تنهار. من أجل من ويف سـبيل ماذا !؟“.وقال ثالث: 
”هاهو يجعر بأعىل صوته ضد عواقب السياسـة التي طبقها شـخصيا“.وأضاف 

قارئ رابع ممتعضا: ”ال يمكنني رؤيته بعد اآلن“.
وعلق أحد املسـتخدمني ساخرا: ”هذا البائس املسـكني، نيس عىل ما يبدو أن اللوم 
يقع عليه وعىل سياسـاته“.وأوجز أحد  القراء: ”يف البداية رفع األسـعار بعقوبات 

غري مجدية، واآلن يطالب بتخفيضها“.

واشنطن/ الحرة:
كشـفت حيثيـات قـرار محكمـة جنايـات 
الجيـزة، يف قضية مقتـل اإلعالمية املرصية، 
شـيماء جمال، أن املحكوم عليهما باإلعدام،  
نفذا عمليتي محاكاة للجريمة قبل تنفيذها 

فعليا، بحسب ما ذكرت صحف مرصية. 
وتضمنت الحيثيـات وقائـع الدعوى، حيث 
أبلـغ القـايض أيمـن حجـاج يف 21 يونيـو 
املايض، بتغيب زوجته املجني عليها، املذيعة 
بإحدى القنـوات الخاصة، عقب تركها أمام 
مجمع تجـاري بطريق رسيع، دون أن يتهم 

أحدا. 
ويف 26 يونيـو، حـرض املتهم الثاني حسـني 
الغرابيل للنيابة، وأقر بأن لديه معلومات عن 
واقعة مقتل املجني عليها، شارحا أنه تربطه 
بزوجهـا، عالقة منذ 20 عاًما، وأنه اشـتكى 
إليه مـرارا من تعنـت زوجتـه وتهديدها له 
بإفشـاء زواجهما (غري املعلن)، وإبالغ جهة 
عملـه ببعـض مـا تأخـذه عليه ألنـه يعمل 
قاضيـا بمجلـس الدولـة، وأنهـا طلبت منه 
مبلغ ثالثـة ماليني جنيه، مقابـل أن يفرتقا 
بالطالق، وتكف عنه أذاها“، بحسب ما جاء 

يف الحيثيات.
وأشارت املحكمة إىل أن القايض كان قد قرر 
التخلـص من زوجتـه اإلعالميـة والتخلص 
مـن جثتها باالتفاق مع الغرابيل باسـتئجار 
مزرعة وتأهيلها ورشاء أدوات حفر باإلضافة 
إىل زجاجات بها مياه نار وسلسـلة وقفلينن 

بحسب ما نقلت صحيفة ”الرشوق“.
وذكرت املحكمة أنه ”يف 20 يونيو، اصطحب 
املتهم األول املجني عليها إىل املزرعة بزعم أنه 
يعتزم نقل ملكيتهـا إليها إذا نالت إعجابها، 

فانتظرهمـا الغرابـيل حتى حـرضا. وما أن 
دخال إىل الغرفة الخاصة باملزرعة، قام املتهم 
األول بجـذب املجني عليها من شـال قماش 
كانت ترتديه، وقـام بالتعدي عليها بمؤخرة 
سـالحه الناري عىل رأسها فسـقطت أرضا 
فقفز عىل جسـدها وقـام بالضغط بركبيته 
ويـده عـىل وجههـا مكممـا فاهـا وكاتًما 

أنفاسها“. 
وأضافـت املحكمة، أنه أثناء ذلك، اسـتدعى 
اإلمسـاك  يف  ملسـاعدته  رشيكـه  القـايض، 
بقدميهـا وربطهـا بقطعة قمـاش، يف حني 
ظل حجاج كاتما نفسها لنحو عرشة دقائق 
حتى سـكنت حركتها تماما، وملـا تأكد من 
أنها فارقت الحياة، خلع مصوغاتها الذهبية 
التـي كانـت ترتديهـا، وأحكم ربـط عنقها 
وجسـدها بسلسـلة حديدية، خوفـا منه أن 

تعود ايل الحياة“. 
وأشـارت إىل أن املتهمـان نقال جثـة املجني 
أعداهـا لدفنهـا،  التـي  الحفـرة  إىل  عليهـا 
مضيفة أن حجاج ألقـى مياه النار الحارقة 

عىل جسدها بهدف تشويه معاملها. 
وبعـد أيام من الجريمـة، نجحت الرشطة يف 
إلقاء القبض عىل حجاج بمدينة السـويس، 

رشقي البالد، قبل أن يعرتف بجريمته. 
وأمام املحكمـة، اعرتف القـايض بأنه ”بعد 
احتـدام الخالفـات بينهمـا لكثـرة تهديدها 
له بنرش مقطع مصـور لعالقتهما الزوجية 
صورتها دون علمه وفضـح أمر زواجه بني 
معارفـه، وطلبهـا مبلغ ثالثـة ماليني جنيه 
لتقبل أن يطلقها دون أن تيسء إىل مستقبله 
وسـمعته، عقـد العـزم عىل إزهـاق روحها 
للخالص منها واتفق مع صديقه املتهم عىل 

اسـتئجار مزرعـة بناحية البدرشـني تكون 
بعيده عن أعـني املواطنـني، لتنفيذ مخطط 

قتل املجني عليها“. 
وقـال القـايض املـدان، إن رشيكـه الغرابيل 
تقـاىض منـه مبلـغ 360 ألف جنيـه لقبول 
املشـاركة يف الجريمـة، بحسـب مـا نقلـت 

صحيفة ”الرشوق“. 
وأشـارت املحكمة يف حيثيـات حكمها إىل أن 
ادعاء حجـاج بحالة الدفاع الرشعي، جاء يف 
غري محله، موضحة: ”عندما أيقن املتهم أنه 
نطق بالصـدق معرتفا بقتلـه املجني عليها 
للخـالص منها بعد أن أثقلته همومها، فطن 
إىل وقوعـه يف دائـرة االعرتاف فـراح يخرتع 
هـذه الرواية التي ال أسـاس لهـا يف األوراق 
وال يف اعرتافاتـه الشـفوية والتـي تطمـنئ 
إليها املحكمة“، بحسـب مـا نقلت صحيفة 

”املرصي “.
وأضافـت املحكمة أن ”ظرف سـبق اإلرصار 
والرتصد متوفـر بحق زوج القتيلة، ألنه ظل 
يفكر قرابة ثالثة أشـهر منذ زيادة الضغوط 
عليـه مـن املجنـي عليهـا، كمـا راح يفكر 
وصديقه يف كيفية الخالص من املجني عليها 

حتى يعود إليه هدوءه النفيس..“.
وأشارت إىل أن الغرابيل اقرتح أن تتم الجريمة 
خـالل العبـث باملسـدس وإخـراج رصاصة 
لقتلها، لكن القـايض ذكر رشيكه بأنه رجل 
قانـون، وأن هـذه الروايـة لن تقنـع جهات 
التحقيـق، فاتفقـا عـىل اسـتئجار مزرعـة 

بعيدة عن أعني الناس. 
وكشـفت الحيثيثات أن الغرابيل اعرتف بأنه 
والقايض قاما بعمـل بروفتني لكيفية تنفيذ 

مخططهما قبل اإلقدام عىل الجريمة.

رام الله/متابعة الزوراء:

 أوقفت عدة صحـف غربية التعامل مع 

صحفيني فلسطينيني بعد انتقادات من 

قبـل وسـائل اإلعالم ومنظمـات موالية 

إلرسائيـل لتوظيفها العديد من العاملني 

املسـتقلني الذيـن ُيزعـم أنهـم نـرشوا 

منشـورات معادية للسامية عىل وسائل 

التواصل االجتماعي.

وأشاد صحفي مستقل عمل يف صحيفة 

و2021   2018 عامـي  بـني  التايمـز 

 – اإلرسائيـيل  الـرصاع  يغطـي  كان 

الفلسطيني، بأدولف هتلر عىل فيسبوك 

عام 2018، بحسـب ما كشفت منظمة 

مراقبة وسـائل اإلعالم املوالية إلرسائيل 

-Honest Repor (”اونيسرتيبورتينغ“ 

.(ing

هـذا الصحايف هو سـليمان حجي، وهو 

مخرج فلسطيني، أشاد بهتلر ألول مرة 

يف نوفمرب 2012. ثم يف ديسـمرب 2018، 

نـرش صورة له مع تعليـق يقول إنه ”يف 

حالة انسجام كما كان يشعر هتلر أثناء 

الهولوكوست“.

ويف وقـت سـابق اُتِهَم أيضـا الصحفي 

املسـتقل يف صحيفة تايمز حسام سالم 

بمعاداة السامية من قبل ذات املنظمة.

كما اُتهم فادي حنونة الصحفي املستقل 

يف صحيفـة ”نيويورك تايمـز“ بمعاداة 

السـامية، مما دفـع الصحيفة إىل قطع 

العالقات معه يف أغسطس املايض.

وكتـب حنونـة باللغـة العربيـة ”أنا ال 

أتقبل يهوديا أو إرسائيليا أو صهيونيا أو 

أي شـخص آخر يتحدث العربية. وأؤيد 

قتلهـم أينما كانوا: أطفاال وكبار السـن 

وجنـودا“. وذكـرت صحيفـة نيويورك 

بوسـت أن حنونة حـذف منذ ذلك الحني 

وسـائل التواصـل االجتماعـي الخاصة 

به.

وقال متحدث باسـم ”نيويـورك تايمز“ 

إن الصحيفـة تعاملت مع هذا املراسـل 

املستقل خالل أسابيع قليلة.

يذكـر أنه يف وقت سـابق من هـذا العام 

أعلـن املديـر العـام لشـبكة ”دويتشـه 

فيلـه“ األملانيـة بيـرت ليمبـورغ أنـه تم 

فصـل 5 صحفيني عـرب، بعـد تحقيق 

اسـتمر لشـهرين، التهامهم بـ“معاداة 

السـامية“، وأن التحقيقـات مسـتمرة 

بحق 8 آخرين لنفس السبب.

كما قدم ليمبـورغ أيضا خطة عمل من 

10 نقـاط تنـص عـىل اتخـاذ خطوات، 

منهـا أن تلتزم دويتشـه فيلـه بتعريف 

ملعاداة السامية وتجعله ملزما للعاملني 

يف املؤسسـة. وقال ”هذا التعريف يشمل 

الوجـود  يف  إرسائيـل  بحـق  االعـرتاف 

ورفض إنكار محارق الهولوكوسـت أو 

التقليل منها“. كما سـتقوم املؤسسـة 

بصياغـة ”مدونة قواعد سـلوك خاصة 

بهـا وتحديد ’خطوط حمـراء‘ للعاملني 

وجعلهـا أكثر إلزامـا“، إضافـة إىل ذلك 

سـيتم إعداد نسـخة من مدونـة قواعد 

السلوك خصيصا لرشكاء املؤسسة.

فيلـه  دويتشـه  أن  ليمبـورغ  وأعلـن 

”ستشـدد قواعد التوظيف عىل أسـاس 

االلتـزام بقيم املؤسسـة“، كمـا تطمح 

الخطة إىل ”تعزيز التدريب الداخيل وفق 

هذه املعايري والقيم، وإىل إدخال مكونات 

إلزامية جديدة فيها“.
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درسـت الهندسة املعمارية يف جامعة 
دكتـوراه  عـىل  وحصلـت  صنعـاء، 
يف الهندسـة املعماريـة مـن جامعـة 
القاهرة عام 2008، وعملت أسـتاذة 
مسـاعدة يف جامعة صنعـاء يف كلية 
أول  العمـارة. كان  الهندسـة قسـم 
عمل أدبي لها قصة قصرية نرشت يف 
مجلة الثورة، أما عنوان أول رواية لها 
فهـو ”حب ليـس إال“ ونرشت يف عام 

.2006
 دعيـت للمشـاركة يف ورشـة عمـل 
للكتـاب األوائل بعنـوان الندوة والتي 
العامليـة للروايـة  نظمتهـا الجائـزة 
وأدرجـت   ،2009 عـام  يف  العربيـة 
أعمالهـا ضمـن مختـارات بعنـوان 
األصـوات العربيـة الناشـئة. ظهرت 
أعمالها مرتجمة يف عددين من مجلة 
بانيبـال يف عام 2005 وعـام 2009. 
كما تم ترجمتها إىل اللغتني الفرنسية 
واألملانيـة. تلقت العديد مـن الجوائز 

األدبية يف كل من اليمن وخارجها
أجرينا معها هذا الحوار ...

الروايـة،  قـراءة  فعـل  ردود  ”عـن 
انتقـدت الكوكبانـي مـا وصفتـه بـ 
«القـراءات التلصصيـة» للرواية كما 
يحـدث يف ربط بعض القـراء وبعض 
القـراء الُكتـاب، لألسـف، بـني حياة 
بطـل أو بطلة الروايـة وحياة الكاتب 
أو الكاتبـة، مثـًال، باعتبـار البطل أو 
البطلة هو نفسـه الكاتب أو نفسـها 
الكاتبة ..“ هل يعني هذا اننا لم نصل 
بعـد إىل قـارئ واٍع وكاتب يقرأ النص 

بحيادية تامة ؟
كان سبب قويل ”القراءات التلصصية“ 
هو ربط مـا أكتبه كروائيـة بحياتي 

الخاصـة، األمر الذي سـبب يل الكثري 
من املشـاكل عىل املستوى الشخيص 
واملجتمعـي. وطاملـا لـم ُيكتـب عىل 
غـالف الروايـة ”سـرية ذاتيـة“ فـال 
يحق ألحـد إعتبارها كذلـك.  وتعاني 
الكاتبـة األنثى من هذا الربط بشـكل 
خاص، ليـس يف عمل واحـد ولكن يف 
معظـم أعمالها، وأنا ال أنكر تسـخري 
بعض مواقف مـن حياتي وحياة من 
حـويل يف أعمـايل كتجربة حيـاة أعتز 
بها، وكأحـد أدوات التخييـل الروائي 
الذي أستخدمه، وهذا ربما يكون أحد 
أسـباب القراءة التلصصية باإلضافة 
إىل كونـي أنثـى، األمر الـذي تكرر يف 
أكثـر من روايـة، ولهذا أقـول نعم لم 
نصـل بعـد إىل قـارئ واعـي يفرتض 
موت املؤلف ويقرأ الرواية كعمل أدبي 
خالص، يسـتمتع به ويعيش أحداثه 

بحيادية تامة. أما الُكتاب والنُقاد فال 
أستطيع التعميم ولكن البعض.

واألحـداث  التاريـخ  مـن  تتخذيـن 
السياسـّية إطارا لروايتك  ” صنعاني 

” ما املقصود من ذلك ؟
الروايـة نسـيج مجتمعـي متكامـل 
وسياسـية  تاريخيـة  نشـأة  لـه 
وحياتيـة تشـمل العـادات والتقاليد 
والتحـوالت املختلفة التـي يمر بها يف 
الزمان واملـكان املتواجد فيـه. ولهذا 
يسـتخدم الروائـي التاريـخ بطريقة 
اسـتحضار مرحلـة تاريخيـة معينة 
والتخييل عـىل أحداثها عـرب صناعة 
الشـخصيات املختلفة، أو يسـتخدم 
التاريخ بطريقة توثيق مرحلة معينة 
بتاريخها وشـخوصها ولهـذا يكتب 
عـىل الغـالف روايـة تاريخيـة. وأنـا 
اسـتخدم الطريقـة األوىل يف رواياتي 

واتـرك للقارئ اسـتكمال ما يريده يف 
املرحلة التي أكتـب عنها عرب القراءة 

والبحث فيها.
ما الذي دفع الروائي العربي إىل تعيني 

ذاته مؤرخاً؟
ال أملك إجابة محددة عىل هذا السؤال 
لكن ربما حاجة الروائي العربي لفهم 
التاريـخ، ليعيش الحـارض ويفكر يف 
املسـتقبل هو والقـارئ يف آن، وربما 
شـغفه باملعرفة والبحـث والتوثيق، 
واخرياً ربما إثراء نرجسـيته بالكتابة 
عـن الزمـن الذ يشـهد عليـه يف فرتة 
حياته من وجهة نظره املتفقة أحيانا 
واملختلفة أحيان أخـرى مع محيطه 
املتعـدد يف اتجاهاتـه الفكريـة عـىل 
كل املسـتويات السياسية والفكريية 

واملجتمعية. 
تناولـت يف روايـة ” صنعانـي ” مـا 
تحويه املدينة من عادات خاصة بأهل 
صنعاء كمقايل القات التي يمارسها 
والرقصـات  العـرص،  بعـد  الرجـال 
واألغانـي اليمنّيـة وأشـهر مطربيها 
وصناعاتها.هل هو الحنني إىل املايض 

أم تأريخ جديد ؟
نعـم تناولـت كل ذلك وأكثر كسـلوك 
للبيئـة  متكامـل  سوسـيولجي 
الصنعانيـة وجـدت أنها لـم تذكر يف 
أعمال روائيـة يمنية ليعرفها القارئ 
غـري اليمنـي كثقافة وتوثيـق. ليس 
هناك حنني للمايض ألن كل هذا مازال 

ُيمارس حتى اآلن.
إىل اي حد استطعت ان تكون حيادية  
يف معالجتـك ورؤيتـك حـني تناولـت 
موضوع الثورة عـام 2011 يف اليمن 

من خالل روايتك ؟
تناولـت أحداث ثـورة فربايـر 2011 
كتوثيق لتلـك املرحلة املهمة يف تاريخ 
اليمن بمكانها ومسرياتها وهتافاتها 

وشـهدائها وسـلوك النظـام الحاكم 
واألحزاب السياسـية عرب شخصيات 
روائية بسـيطة تمثل غالبية املجتمع 
اليمنـي الـذي كان يعاني مـن الفقر 
االقتصـادي  املسـتوى  تدنـي  ومـن 
والتعليمـي والصحي. لـم يكن هناك 
حاجـة للحيـاد ألني وصفت املشـهد 
كمـا هـو عـىل أرض الواقـع لتعرف 
األجيـال القادمـة مـا حـدث يف تلـك 
املرحلة مـن تاريخ اليمن السـيايس، 
وكنـت مدركـة تمامـاً لهـذا التوثيق 
املسـتخدم يف الروايـة الواقعيـة الذي 
يحرض فيها املكان كأحد اهم أدواتها، 
وتتحرك الشـخوص داخلـه بواقعها 
وأحالمها ورغباتهـا يف الحياة. وهذه 
الشـخصيات تطلبـت منـي جعلهـا 
بسـيطة حتـى ال تحمـل موقف غري 
البحـث عن حيـاة كريمة، تسـاندها 
الحـق  لقيـم  انتـرصت  شـخصيات 
والحرية والحاجة لهمـا وهذه كانت 
تتطلب موقف لـم يكن حيادياً ولكنه 

كان واقعياُ ومعاشاً يف آن.
مـاذا قدمت لك وزارة الثقافة اليمنية 

قبل عام 2011  من دعم أو اضافة ؟
لـم تكـن الثقافـة مهمـة يف تاريـخ 
النظـام السـيايس الذي حكـم اليمن 
ثالثـة وثالثني عامـًا هو عهـد ”عيل 
تسـتحوذ  ولـم  صالـح“،  عبداللـه 
كرؤيـة  وزرائهـا  اهتمـام  الثقافـة 
شـاملة لفروعهـا املختلفـة“ قصة، 
شـعر، مرسح، سـينما..“ باسـتثناء 
فعاليـات انتقائية تجعـل من صورة 
النظام مقبوالً لدى العالم عرب انتقاء 
اشـخاص يشـاركون فيها يف الداخل 
دون  أسـمائهم  وتتكـرر  والخـارج 
إعطـاء الفرصـة لألخريـن او دعـم 

أعمالهم. 
عـن نفيس لم تقـدم يل وزارة الثقافة 
شـيئا، واعتمدت عىل نفـيس يف نرش 
رواياتي ويف ترشـيحي للمشـاركات 
الخارجيـة عـرب مؤسسـات ثقافيـة 
تواصلـت معهـا أو دعم شـخصيات 

مبدعة تعرف عني وعن إنتاجي.
ال  التاريـخ  روايـة  تكـون  كيـف   *

تاريخية؟ 
- عندمـا يكـون موضوعهـا البـوح 

او  النفسـية،  املعانـاة  او  الذاتـي، 
استخدام األسـاطري والخيال العلمي 

او الغرائبي.
أمام هـذا الكم املتالحق مـن الهزائم 
العربيـة هـل يمكن أن تنتـج الرواية 
بطـال يحمل انتصـارا قادما أو يبرش 

عىل أقل تقدير بمستقبل أفضل؟
الهزائـم العربيـة هي نتيجـة أنظمة 
سياسية دكتاتورية اعتربت األوطان 
ثـروات  باسـتغالل  خاصـة  ملكيـة 
الشـعوب ونهب خرياتهـا، ولم تقدم 
لهذه الشـعوب غـري الفقـر والجهل 
واملـرض، وبالتـايل مهمـا كان األدب 
أنهـم  إال  لألبطـال  وصانعـاً  معـرباً 
عـىل ورق، وعىل الشـعوب أن تصنع 
أبطاالً حقيقني ينترصون لقضاياهم 
وحقوقهـم ويسـريون بمسـتقبلهم 

لألفضل.
ملاذا لم تحقق الروايـة العربية رهان 
العاملية بعد فوز نجيب محفوظ بها؟

مـن وجهـة نظـري غيـاب املرشوع 
الثقـايف للـدول العربية  هـو الذي لم 
يحقـق العاملية بعـد نجيب محفوظ، 
ات  الُكتـاب/  تشـجيع  يوجـد  فـال 
أو للمواهـب الشـابة، باإلضافـة إىل 
ودعـم   ضعيفـة،  النـرش  حركـة  أن 
املشاركات الثقافية الخارجية نادرة، 
وهذه عوامـل ضعف ال قـوة للرواية 

العربية، وتقلل من وصولها للعاملية.
إذا مـا فكـرت يوما يف كتابة سـريتك 
الذاتيـة هل سـتكتبني كل شـئ عنك 
(املحـرج والصعـب والحسـاس و و 
الخ) أم انك سـتقدمني شئ وتستنني 

أشياء ؟ 
ال أفكر يف كتابة سـريتي الذاتية، وقد 
وضفت منها ما شـعرت أنه مناسب 
يف اعمـايل الروائيـة كتجربـة حياتية 

ثرية بتاريخها اعتز بها وافخر.
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يروى أن خالفا شديدا نشب بني أنصار النحو وأنصار األدب والجمال 
حول مسـألة (لغة الشعر)، وكان املتكلم الرسمي ألنصار النحو ابن 
درسـتويه، وأمـا املتكلم الرسـمي ألنصـار األدب فكان ابـن الوأواء 

الدمشقي.
إذ أرصَّ ابن درستويه أن (لغة الشعر) هي أن ُتحسن إعراب األلفاظ، 
وأن تأتـي بها صحيحـة الرصف، وأن يكون تركيبهـا مرصوفا، مع 
إمكانيـة مخالفة بعض القواعد النحويـة يف مواضع قليلة، وهذا ما 

يسمى عنهم بالرضورة الشعرية يف مواقف االضطرار واالعتذار.
ـ ابن درسـتويه: نحن أمراء الكالم، وكذب من قال إن الشـعراء هم 
أمراء الكالم يرصفونه أنى شـاءوا، ولغة الشـعر ملك لنا ورثناه عن 

أجدادنا سيبويه ونفطويه وابن خالويه وابن السيد البطليويس.
ـ الـوأواء الدمشـقي: لغـة الشـعر هي الشـوق والحكايـا والحياة، 

وركوب هودج األوزان والسري عىل جمر الكلمات.
ـ ابن درسـتويه: لغة الشـعر هو تعليم مواضع القرص واملّد، وجمع 

املذكر السالم واملؤنث السالم وجمع التكسري.
ـ الوأواء الدمشقي: لغة الشعر هي تركيب األزهار ال تركيب األلفاظ، 
وسـمفونية الجمال ال عـروض الخليل، وإيقاع تسـاقط األمطار ال 

إيقاع السواكن واملتحركات.
ـ ابن درستويه: لغة الشعر أن ال تخالف القواعد النحوية

ـ الـوأواء الدمشـقي: لغـة الشـعر هي السـياحة يف أوطـان الضوء 
والقلوب ونسج خيوط الياسمني والعطور، ونحت حجارة اإلبداع.

ـ ابن درستويه: لغة الشعر هو الدرس اللغوي ال غري
ـ الـوأواء الدمشـقي: لغة الشـعر هي تنفس الهواء النقي والسـفر 
اىل منتجعـات األلفة والـدفء، واالبتعاد عن امللوثـات والفيتامينات 

االصطناعية.
ـ ابـن درسـتويه: لغة الشـعر هـو علم الـكالم والفلسـفة وقضايا 

املنطق
ـ الوأواء الدمشـقي: لغة الشـعر أن تقول ما ال يقوله اآلخرون، وأن 
تفعـل ما ال يفعله اآلخرون، وأن تتمرد، وأن تبوح باألرسار من دون 

خوف أو خجل، وأن ترحل اىل مدن الغرائب والعجائب. 
ـ ابن درسـتويه: لغة الشـعر هـي القضايا املعياريـة التقليدية وأن 

تدور يف حلبة النحو، وأن ال تخالف نظرية العمل والعامل.
ـ الوأواء الدمشـقي: لغة الشعر هي تحطيم التقاليد، ونزع املعيارية 
من العقول الجامدة، ومخالفة السـائد والشائع، ورفض مقولة هذا 

ما وجدنا عليه آباءنا.
ـ ابن درستويه: لغة الشعر هي األحكام الصارمة، والتعليالت.

ـ الوأواء الدمشـقي: لغة الشـعر هي زحزحة البناء القديم، ورفض 
أغـراض القصيدة التـي جاءتنا من أيـام امرئ القيس والسـموأل، 

وإسقاط حصانة املتنفذين واملرابني ورساق املال العام. 
ـ ابن درستويه: لغة الشعر هي الجمود والثبات والسري عىل ما سار 
عليـه القدماء واألجـداد من رفع الفاعل ونصـب املفعول به، وجزم 

املجزوم ونصب املنصوب.
ـ الوأواء الدمشـقي: لغة الشـعر إيحاء ورؤى وأفكار وظالل وأنوار 

كاشفة وثورة إباء
احتكـم املتخاصمان ألبي موىس األشـعري الذي كانت تربطه عالقة 
نسـب ومحاباة البن درستويه، فانترص البن درستويه، فما كان من 
الوأواء الدمشقي إال أن مات بحرسته هما وحزنا لتكون آخر كلماته 
التـي تفوه بهـا قبل مماته لغة الشـعر أدب وحـب ال نحو ورصف، 

ودين يتقرب بها العشاق اىل الله تعاىل.
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أجمل ما يف أدب الحداثة أنه أخرج 
األنثـى مـن إطـار الجسـد الـذي 
تعشـقه الذات بـكل تفاصيلها إىل 
إطـار املجاز الـذي يعطـي أبعادا 
لألنثى، فهـي الحبيبـة و هي األم 
وهي الوطن، وهذا ما نالحظه جليا 
يف نثرية املـرأة الصبـارة، فالعتبة 
العنوانيـة بحـد ذاتها مدهشـة و 
ترتك املتأمل مع تسـاؤالت كثرية، 
فاملـرأة هنا جـاء صفتهـا صيغة 

مبالغة و هي الصبارة.
و مـن هنا نكتشـف أنهـا تتحمل 
ماال يطيـق برش احتماله، لكن أي 
امـرأة كانت تقصد شـاعرتنا، هل 
هـي األنثى كشـكل عـام أم هناك 

دالالت أخرى.
و حتـى تـرتك مبدعتنـا اإلجابـة 
للمتلقي اسـتخدمت معجما دالليا 
خاصـا يف كل مقطع، ففي املقطع 
األول ترسـم مبدعتنا نظرة الرجل 
يحبهـا،  التـي  لألنثـى  الرشقـي 
فاستخدمت معاني الغرية و الشك، 
وكيـف أن الرجـل الرشقي يف حالة 
تخبط دائم بحثا عن آلية لحبسها 
و تقيدها، وهنا ترسـم أحد معالم 
صربهـا يف إرضـاء لواقـع األنثـى 
يف مجتمعاتنـا التـي يصل سـقف 
حلمها بعش الزوجية، فالحب هنا 
يسـتحق الصرب ألن املرأة عليها أن 

تستوعب هذه العقلية.
ويف املقطع الثاني ترفع الشـاعرة 
من إيقـاع محنتهـا كأنثـى تمثل 
واقعهـا، وترسـم أحالمهـا كحلم 
كل فتاة تحلق بأجنحتها يف لحظة 
رومانسـية تسـامر بها من تحب، 
هـي تنتظـر ممن تحب إحساسـا 

يتدفـق معـه عطـر الـكالم، لكن 
الواقع ال يؤمن بهذه األشياء حتى 
أنـه يعتربهـا سـخافات، فالرجل 
الرشقـي ال يعـرتف باالحاسـيس 
املعزوفة عىل لحن قصيدة أو أغنية، 
هو يفتخـر بانتصاراته ونشـوته 

التي يحصـد نداهـا عـىل صـدره.
 ويف املقطع الثالث ترسـم مبدعتنا 
عمقا ألوجاع األنثـى وهنا نالحظ 
أنهـا انتقلت لجعلهـا وطنا أثخنت 
األشـواك جسـدها حتـى أصبحت 
كالصبـار مـن خالل جعـل األنثى 
وطنا يف الحوار والرجل هو السلطة 
الحاكمة املستبدة، فاملعجم الداليل 
كان هنا عميقا يرسـم االسـتبداد 
من خـالل عـدم اكرتاث السـلطة 
بالعلوم و التعليـم لتطوير الوطن 
وجعله يف القمة، بل يعزز سياسـة 
الحرمان من التعليم املتقدم ليبقى 
كل مـن تلده هـذه األنثـى جاهال 
ال يعـرف ما حق األنثـى و ما حق 
الوطن بـل و فوق ذلـك يهتم بكل 

تجاربـه الفاشـلة التـي يصورها 
انتصـارا و يجعلهـا أعيادايحتفل 
بهـا و يتغنى بها كأجمل أنثى عىل 

مر الزمان.
يف املقطـع الرابـع ترسـم مبدعتنا 
انظمة االسـتبداد بأسلوب ساخر 
الفشـل  تصويرهـا  خـالل  مـن 
السـيايس داخليـا و دوليـا وكيف 
أنهـا تبيع خريات الوطن من خالل 
املؤامرات و اتفاقيات السالم الذي 
رسمته بمجاز ساحر و هو املطبخ 
واالتفاقيـات بطبخة االسـباغيتي 
ولعل نوع الطبخة السباغيتي دليل 
واضح عىل أن لها عالقة بالغرب و 
االستعمار والفشل السيايس أيضا 
تصـوره بمجـاز فاخر مـن خالل 
حـرق أطـراف أصابعـه بحجة أن 
االتفاقيات تسـتنزفه حتى يحقق 
هيهـات  لكـن  للوطـن،  انتصـارا 
هيهـات فحبـل الكـذب قصـري و 
مـا أجمـل قفلـة املشـهد بانزياح 
عميق يصور وجع املعدة كطريقة 
ليـربر  املسـتبد  يتبعهـا  تمثيليـة 
أخطـاءه بأن حالة حزنـه و أمله ال 
تشـبه ألم أحد هههه فهو املخلص 

الوحيد للوطن.
يف املقطـع الخامس تتابع مبدعتنا 
رسم عمق جراح الوطن من خالل 
صـرب األنثـى، فأنظمة االسـتبداد 
ال تـرىض بتعايف الوطـن لذلك هي 
تقمـع كل الروائـح التـي تدعو إىل 
شـفاء الوطن و كيف أن املسـتبد 
يتلذذ بـرشب دمـاء أبنـاء الوطن 
مـن خـالل الحـروب و السـجون 
التي يقـوم بصنعها لتبديـد النور 
الـذي يرسـمه األدبـاء واملفكرون 
بأسـاليب التعذيـب، كل ذلـك كان 

ملحمة ترسم فيها مبدعتنا األنثى 
امتلـئ  الـذي  صربهـا  وخارطـة 
بالشـوك،  وألنهـا تتـوق إىل لحـن 
الخـالص وإرشاقة الفجـر جعلت 
القفلـة ناريـة وغاية يف الدهشـة 
فشـبهت األنثى بـاألم و الوطن و 
الحبيبـة يف آن واحـد، فهي لآلن لم 
تظفر بالنور، لذلـك اعتربت أن ما 
يدب عىل أرضها هم أشـباه رجال 
ال عالقـة لهـم باالسـم، فمن عىل 
ظهرها إما نظام مستبد وزبانيته 
أو ظالل حجارة صماء ال تسمع و 

ال تـرى و ال تتكلـم .
حقيقة نثرية سـاحرة بإيقاعها و 
جمال انسيابيتها و طرحها لواقع 
األنثى بطريقة حرفية سـينمائية 

ثالثية األبعاد.

محبتي مدى الياسمني
بقلمي أحمد اسماعيل / سورية.

النص/
املرأة الصبَّارة...

الرّجل الذي يحّبني

يغاُر كثريًا
يغاُر حّتى من الورق 

يعتقد بأنِّي أواعد الكثري 
وأتجّمل لهم بدمي األحمر الطازج

الذي يصهُل ساخًنا
عىل ضفة قلبي.

يعـرتف  يحّبنـي ال  الـذي  الرّجـل 
بمواسم الّشعر

وال بقصيدة النثر 
لكّنه يقرأني كّل ليلة قبل أن ينام

ويحرِص عىل نرش قصاصاتي 
فوق صدره كنشيٍد 

ال يجفُل دون أن يسمعُه.
الرّجل الذي يحّبني ال يتّقن العّد 

وال الّرياضيات
وال الهندسة 

لكّنـه يحفـظ جـدول اهتماماتي 
وتجاربي

ويحتفل بسنوات عمري 
مـا مّر عام إّال ورآني أجمل أنثى يف 

مرآة الّقادم.
يف  فاشـل  يحّبنـي  الـذي  الرّجـل 

الطبخ 
بصلصـة  السـباغيتي  يحـّب  ال 

الطماطم القاسحة
لكّنه أحـرق أصابعُه وهـو يعّدها 

ألجيل
وأوجع معّدته وهو يأكلها ألجيل.

الرّجـل الذي يحّبني يكـره القرفة 
والّنعناع

لكّنـه يحـزُن ألجـيل وأنـا أحتيس 
مرشوبي

أثناء آالمي الّدورية.
وألّني املرأة الصّبارة 

هكذا حملُت حمالً كاذًبا
وأجهضُت رجالً لم ألتق به قّط.

حسـناء بن نويوة / الجزائر.

@Òã«bì‹€@Òäbjó€a@Òcãæa@ò„@¿@ÚÓ«bj�„a@Òıaã”
ÒÏÌÏ„@Âi@ıb‰èy@ÚÌãˆaçßa

\Ú‹É‰€a@›√@¿^

No: 7802   Mon    26     Sep    2022العدد:   7802    االثنين    26    ايلول    2022

kÌá€a@·ÓÁaãia@
يأنس بالطبيعة يـأوي إليها يناجيها 
أحيانـا بلغـة صامتة يستشـعرها ال 
يسـتطيع ترجمتهـا يف حروف...هو 
بسـيط كطفل ، رشيق رقيق كنسمة 
صامـت املالمح وكأنـه ال يجيد: غري 
فـن الصمـت ، أحـب مـا يف الطبيعة 
إىل نفسـه شـجرة النخيل التي ينظر 
إليهـا بمهابة واكبـار ، وكأنها كائن 
حـي ينظـر إليهـا وتبادلـه النظرات 
عـىل النحـو واملكانة التـي تكنها لها 
نفسـه ومن وشـائج القربى بينهما 

، وصلـة ما خفية ، فهي عالقة أشـد 
خصوصيـة ورسيـة بخالف اشـجار 

الطبيعة قاطبة.
فالنخلـة تتمتـع بمكانـة خاصـًة ال 
تتمتـع يف املـوروث الشـعبي  الـذي 
يحمـل بداخله االسـطوري واملقدس 
من النصوص ما لن تتمتع به شجرة 
أخـرى من قداسـة بأنـه: خلقت من 
ممـا تبقـى من قطعـة الطـني التي 
خلق الله سـبحانه وتعـاىل منها أبانا 
آدم عليه السـالم ،فهـي إذا عمته لم 
تفارق عقله هذه الفكرة ،وظلت هذه 
العقيـدة تمـأل نفسـه ووجدانه عىل 

مدار حياته التي اقرتبت من السبعني 
عاما.

مازال يأوي إىل نخلته املفضلة املحببة 
إىل نفسـه املنعزلة املتطرفـة البعيدة 
وحدهـا بمسـافة عن كثافـة النخل 
الكثري وكأنها مـن اختارت أن تكون 
هناك ، فهي وحيـدة الجار والخالن ، 
تبدو عاقرا فال رضع لها وال ثمر ، لم 
تعد بذات طلع نضيد. هو أيضاً عقيم 

،وقد توفيت زوجته مؤخراً.
وعـدم  الوحـدة  يف  النخلـة  تشـبهه 
االنجاب..انهمـر مـن السـماء مـاءا 
غزيـراً ،وهزتهـا الرياح هزا شـديداً 

فبـدت يف أول األمـر وكأنها: تغتسـل 
من تراكم غبار السنني الخوايل عليها، 
أمـا فمازال جالسـا مضطربـاً حتى 
بـدى يف حالـة ضعـف شـديد اقرتب 
منهـا أكثـر بـدى لـم ينظر إليـه أن 
يحتمي بهـا وكأنها الرؤوم وليسـت 
عمتـه. كان يشـكو يف الفرتة األخرية 
مرضا شـديدا، شـعر بدنو أجله ظل 
متشبث بها ممسكاً بها تارة ،مسندا 
ظهـره عليها تارة أخـرى يف محاولة 
لتمالك قـواه ولكنـه فقد السـيطرة 
عىل نفسه... صعدت روحه لبارئها.. 

مازالت السماء تنهمر بماء طهور.



معرفـة الزوجني أن وقـت الطالق قد 

حان أمر يف غايـة الصعوبة، قرار من 

هذا النوع ال يجب أخذه باسـتخفاف. 

إذاً كيف يمكنِك التأكـد من أن حياتِك 

الزوجية قد إنتهت فعلياً؟

يبـدو أنـه ال يوجـد إجابـة سـحرية 

يمكنهـا أن تحـدد لـِك بشـكل قاطع 

أنه عليِك رفقة زوجِك إسـدال الستار 

عىل زواجكما، ألن قرار مثل هذا ليس 

بالقـرار الهني خاصة يف حـال وجود 

األطفال، لكـن يجب أن نعـي جميعاً 

أن اإلنفصال أحياناً يكون الحل األمثل 

بـدل اإلبقاء عـىل عالقـة زوجية غري 

صحية تسبب يف أذيتنا. 

ملساعدتِكم عىل إتخاذ القرار املناسب، 

إليكـم العالمات التـي وضعها خرباء 

إنتهـاء  عـىل  للداللـة  النفـس  علـم 

صالحية الزواج.

- عندما يقتنع كل منكما أنه سيكون 

أفضل بمفرده

قـد تبدو حياة الشـخص غري املتزوج 

صعبـة حيـث ال يوجـد مـن يؤنـس 

بأوقاتها  وحدتـه ويشـاركه حياتـه 

السـعيدة والصعبة، بعكس الشخص 

املتزوج. 

إال أن بعـض الزيجـات تكـون مؤذية 

أن  الزوجـني  كال  يشـعر  أن  لدرجـة 

حياته بمفرده كانت وستكون أفضل 

بكثري من هذا الزواج. 

هذا األمر واحد من أهم العالمات التي 

تنذر عىل أن صالحية الزواج أوشـكت 

عىل اإلنتهاء.

- البقاء معاً فقط من أجل األوالد

األطفـال يف غايـة الذكاء وأكثـر وعياً 

مما يظن الوالدين واألهم أنهم يميلون 

لتكـرار نفـس نوعيـة العالقـة التي 

شاهدوها وعايشوها يف طفولتهم مع 

أزواجهم يف املستقبل. 

لـذا هـل تعتقدين أنـِك ترغبـني يف أن 

يعيـش أطفالِك نفـس نوعية العالقة 

التي تربطِك برشيِك حياتِك حالياً؟ إذا 

كانت اإلجابة ”ال“ فهذه عالمة أخرى 

تؤكد عىل رضورة إنهاء هذا الزواج.

- عدم الرغبة يف استشـارة املختصني 

واملقربني

يف بعـض األحيـان يلجـأ الزوجان إىل 

إستشـارة املختصـني أو األشـخاص 

الذيـن يثقون بهم مـن املقربني حول 

عالقتهمـا وذلـك يف محاولـة أخـرية 

إلنقاذ زواجهما. 

إال أن هـذا األمـر يحتـاج إىل إلتـزام 

ورغبـة حقيقية يف إنقـاذ الزواج من 

كال الطرفني، إذا أحسسـِت والحظِت 

أن زوجـِك ال يرغـب يف بـذل الجهـد 

الكايف من أجل  إعادة التفاهم للعالقة 

الزوجية أو حتى أنِت نفسِك متقاعسة 

عىل فعل ذلـك، فهذه أيضاً عالمة عىل 

إنتهاء عمر الزواج اإلفرتايض.

- البقاء باعتبار هذا الزواج هو أهون 

الرشين

إذا كان بقـاءِك مـع رشيـِك حياتـِك 

يرجـع فقط ألنـِك تعتربيـن أن حالِك 

اآلن أضمن وأسـهل مـن بداية جديدة 

محفوفـة باملخاطـر فعليـِك التفكري 

جدياً يف الطالق. 

لكون الـزواج بمثابـة رشاكة روحية 

وجسـدية بـني إثنني يقـوم كل واحد 

منهمـا بتنفيـذ واجباتـه تجـاه هذه 

الرشاكـة ويعمل عىل إشـباع حاجات 

الطـرف اآلخـر عـىل شـتى الجوانب 

النفسية والجسدية والروحية. ع

ندمـا يتوقـف ذلك األمر فهـذه عالمة 

عىل إنتهاء الرغبة يف إسـتمرار إنجاح 

هذه الرشاكة وبالتايل نهاية الزواج.

- إذا فقـدِت ثقتِك أو إحرتامِك للطرف 

األخر

الثقـة  يرتكـز عـىل  القـوي  الـزواج 

والتفاهم واإلحرتام املتبادل، إذا فقدت 

الثقـة إعلمي سـيدتي أن أهم أسـس 

الزواج فقدت. 

كمـا التعرض لألذى النفيس أو البدني 

أمـر ال يجـب القبول به فهـو يفقدِك 

إحرتامِك لذاتِك أوالً تم إحرتامِك وثقتِك 

يف رشيِك حياتِك وهو ما يشكل عالمة 

قوية عـىل رضورة إنهاء هذه العالقة 

التي تفتقد للثقة واإلحرتام.

بعـد  النـاس  أقاويـل  مـن  القلـق   -

اإلنفصال

يف بعـض املجتمعـات العربية خاصة 

املحافظـة، يكون الطـالق أمر محرج 

ومخجل، إذا كنِت تستمرين يف عالقتِك 

مع زوجِك خوفاً من كالم الناس فهذه 

عالمة عىل رضورة إنهاء زواجِك. 

ألن كالم النـاس لن يعيـد إليك حياتِك 

الضائعـة ولـن يحسـن مـن الـرضر 

النفيس الواقع عليِك نتيجة اإلستمرار 

يف عالقـة فاشـلة ومؤذية تسـبب لِك 

األىس والحزن الدائمني.

- افتقاد اإلخالص أو الخيانة

عندمـا يبـدأ أحـد الزوجـني يف عمـل 

عالقة مع طرف أخر ويرتبط به حتى 

ولو نفسـياً أو عن طريـق املحادثات 

الخاصـة عـىل الفيسـبوك وغريه من 

مواقـع التواصل فربمـا عليه التفكري 

جيـداً يف إنهاء هذه العالقـة الزوجية  

وعليه أال يخدع نفسه باعتبار أن مثل 

هذه العالقات غري ضارة.

الشـعر بعـد االسـتحمام يفقد 

قوتـه إىل حد كبـري، ويكون أكثر 

هشاشـة وعرضة للتلـف، كذلك 

املـاء عـىل الشـعر بعـد  إبقـاء 

االسـتحمام لفـرتة طويلـة من 

دون تجفيـف، قد يضـع ضغطاً 

كبرياً عىل كل بصيلة، األمر الذي 

قـد يتسـبب يف تقصـف الشـعر 

وتساقطه بصفة مستمرة.

ويف هذا السـياق، سـنتعرف عىل 

أرضار عدم تجفيف الشـعر بعد 

االسـتحمام بالتفصيـل، وأهـم 

النصائـح للحصـول عىل شـعر 

صحي، فعىل الرغم من أن صحة 

بصيالت الشـعر مرتبطـة بعدة 

عوامل أهمها ” التغذية السليمة، 

اإلكثار من رشب املاء، استخدام 

مسـتحرضات العناية املناسـبة 

لنوعيـة الشـعر“ وذلـك بخالف 

طرق تصفيف الشـعر واألدوات 

املستخدمة إال أن طريقة العناية 

بالشعر بعد االستحمام لها دور 

فعـال يف الحفـاظ عـىل صحـة 

بصيالتـه وقـوة جـذوره لنمـو 

بالشكل الصحي السيل من دون 

أرضار الحقة.

الشـعر بعد االسـتحمام ال يجب 

تركه ليجف تلقائياً، كذلك يمنع 

اسـتخدام مصففات الشعر عىل 

دراجة حـرارة عاليـة لتجفيفه 

برسعة، وعد غسـله قبـل النوم 

مبارشاً، فجميعها أخطاء شائعة 

قد تتسبب يف األرضار التالية:

- تـرك الشـعر بعد االسـتحمام 

ضعـف  إىل  يـؤدي  قـد  مبلـًال 

بصيالته.

تشـابك الشـعر بعد االستحمام 

وتركـه مـن دون تجفيـف قـد 

يجعلـه أكثـر عرضـة للتكـرس 

والتقصف.

بعـد  الشـعر  تجفيـف  عـدم   -

االسـتحمام، قـد يسـاعد عـىل 

بالقـرشة  وإصابتـه  تسـاقطه 

املزمنـة، وذلـك بخـالف ظهـور 

رائحة كريهة التي تنشـأ بسبب 

البكترييـا نتيجـة انعـدام وجود 

الهواء.

- الشعر بعد االستحمام يكو أكثر 

رضـة للتقصـف من الجـذورإىل 

األطراف وليس األطراف فقط.

- عدم تمشـيط وتجفيف الشعر 

بعـد االسـتحمام، تجعـل فروة 

الرأس عرضة لإلصابة باألمراض 

الجلدية املزمنة.

نصائح لتحسـني صحة الشـعر 

بعد االستحمام

برضورة اتبـاع النصائح التالية 

للحفـاظ عـىل صحـة بصيالت 

الشـعر بعـد االسـتحمام، وذلك 

عىل النحو التايل:

- تمشيط الشعر بعد االستحمام 

باملشـط الخشـبي ذو األسـنان 

الواسعة.

- يقسم الشـعر بعد االستحمام 

عدة أجزاء قبل تجفيفه.

- تجفيف الشعر بعد االستحمام 

باملنشـفة القطنيـة الخالية من 

الوبـر ملـدة 5 دقائق عـىل األقل، 

ثم اسـتخدام مجفف الشعر عىل 

درجـة حـرارة منخفضـة لحني 

التخلص من املـاء الضاغط عىل 

خصـالت الشـعر، ثـم البـدء يف 

تصفيف الشعر حسب الترسيحة 

املرغوب فيها.

بعـد  الشـعر  شـد  ُيمنـع   -

أو  االسـتحمام بلفات املطاطية 

الضفائر املشدودة.

- يـوزع الكريـم املرطـب عـىل 

الشـعر بعد االسـتحمام بمدة ال 

تقل عن 15 دقيقة.

- يفضل عدم تقريب املجفف أو 

تسـليط حرارته عـىل البصيالت 

بعـد  الشـعر  تجفيـف  أثنـاء 

االستحمام. 
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مقادير بابا غنوج بالرمان

حبـة مـن الباذنجـان كبـرية 

الحجم.

زيـت  مـن  كبـرية  مالعـق   3

الزيتون.

ملعقتان كبريتـان من حبوب 

الرمان الطازج للتزيني.

3 مالعق كبرية من الطحينية.

فصان من الثوم املفروم.

ملعقة صغرية من الكمون.

نصـف ملعقـة صغـرية مـن 

امللح.

ربع كوب من عصري الليمون.

مـن  صغـرية  ملعقـة  ربـع 

البابريكا.

طريقة التحضري:

ضعـي الباذنجـان يف صينيـة 

الفـرن، ثـم اثقبيه بواسـطة 

شـوكة وادهنيـه بالقليل من 

زيت الزيتون، ثم أخليه الفرن 

املسخن مسبقاً مدة 40 دقيقة 

أخرجـي  ثـم  ينضـج،  حتـى 

الفـرن واتركيها  الصينية من 

تربد لحوايل 15 دقيقة.

أفرغـي الباذنجـان بواسـطة 

ملعقـة وضعي اللـّب يف وعاء 

ثم اهرسيه جيداً حتى تحصيل 

عىل مزيج كريمي.

املهـروس  الثـوم  ضعـي 

وملعقتـني كبريتني مـن زيت 

الزيتـون والطحينـة والكمون 

الحامـض  الليمـون  وعصـري 

وامللح والبابريكا يف وعاء صغري 

وقلبي جيداً، ثم اسكبي خلطة 

الطحينة فوق الباذنجان البارد 

واخلطي جيـداً حتى تتجانس 

املكوّنات.

تقديم بابا غنوج بالرمان

اسكبي املزيج يف طبق التقديم 

وزّيني الوجـه بحبوب الرمان 

وقدميها بـاردة بجانب الخبز 

األبيض.
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يعترب الغذاء هو الوقود األسايس الذي يحافظ عىل أجسامنا مستمرة 
ومـع ذلك، فإن الطريقة التي يتفاعل بها جسـم اإلنسـان املعقد مع 
الطعام ليسـت هي نفسها دائًما، هناك أوقات ال نشعر فيها بالجوع 
الـكايف بالطريقة التي نشـعر بها عـادة، لكن عليك توخـي الحذر إذا 

استمر فقدان الشهية لبعض الوقت.
وقـد تكـون هناك أسـباب مختلفة مثـل الكثري من التوتـر أو بعض 
األلـم املزمن أو نوع من املرض الذي يحتاج إىل اهتمامك وعالجك ألنه 
يف النهاية، إذا لم تأكل بشـكل صحيح، فسـوف يجعلـك ذلك ضعيًفا 
وبالتايل، يمكن أن يؤذيك عىل املدى الطويل، وإليك األسـباب املحتملة 

وراء فقدان الشهية.
األسباب املحتملة وراء انخفاض الشهية:

1. القلق
عندمـا يكون لديك قلق، فإن اسـتجابتك للقتـال أو الهروب تظهر يف 
الصورة وتتسـبب يف إفراز الجهاز العصبي املركزي لبعض هرمونات 
التوتـر، تؤثر هرمونات التوتر غري املرغوب فيها عليك بعدة طرق بما 

يف ذلك إبطاء عملية الهضم والجوع والشهية.
2. االكتئاب

قـد يكون االكتئاب هو السـبب وراء انخفاض شـهيتك، تحفز حالة 
الصحـة العقليـة هـذه عقلـك عىل إطـالق املزيـد من عامـل إطالق 

الكورتيكوتروبني (CRF)، وهو هرمون يجعلك بدوره أقل جوًعا.
3. اإلجهاد

يـؤدي اإلجهاد أيًضـا إىل تقليل الشـهية يف بعض األحيـان، يمكن أن 
يسـبب أعراًضا جسـدية، مثل الغثيان وعرس الهضـم، والتي تتداخل 

مع شهيتك أو رغبتك يف تناول الطعام.
4. املرض

يعلم الجميع أن الرغبة يف تناول الطعام تختفي تماًما عندما ال يكون 
الجسـم عىل ما يرام عندما تكون مريًضا، يندفـع جهازك املناعي إىل 
حالة تأهب قصوى، إنه يطلق مواد كيميائية تسـمى السـيتوكينات 

يمكن أن تجعلك متعًبا وال تشعر بالرغبة يف تناول أي يشء.
5. الحمل

يخضع الجسم للكثري من التغيريات أثناء الحمل، تؤدي هذه الحالة إىل 
تقليل الجوع وفقدان الشهية وربما حتى النفور من الطعام، قد تؤدي 
بعض أعراض الحمـل، مثل الغثيان والحموضـة املعوية، إىل صعوبة 
الشعور بمسـتويات الجوع الحقيقية، باإلضافة إىل ذلك، فإن النفور 

من بعض األطعمة يمكن أن يكون له تأثري سلبي عىل شهيتك.
6. اآلالم املزمنة

تؤثر حاالت األلم املزمن عىل الجسـم بعدة طرق، تؤثر بعض الحاالت 
سلًبا عىل صحتك الجسدية والعقلية وتؤثر عىل شهيتك أيًضا.

7. األدوية
يف بعض األحيان، يكون لألدوية بعـض اآلثار الجانبية املحتملة، وقد 

تؤثر هذه عىل رغبتك يف الشعور بالجوع.
8. العمر

يشـعر املرء بالنشاط والحيوية للغاية يف سـن أصغر، ومع ذلك، يبدأ 
النظـام يف التباطـؤ بعـد التقدم يف السـن، من املسـلم به أن شـهية 
الشـخص يمكن أن تتغري مع تقدم العمر، يتباطأ الهضم لديك، لذلك 

تميل إىل الشعور بالشبع لفرتة أطول.

تشـعر املـرأة باالكتئـاب بـني الحـني 
واآلخـر، وقد يكون راجًعـا للعديد من 
األسـباب، منها: اكتئاب الحمل، أو ما 
بعـد الـوالدة، أو أسـباب أخـرى، لكن 
األكيـد أن هنـاك أنواًعا مـن األطعمة 
تعمل عىل الشعور باالرتياح ومعالجة 
التقلبـات املزاجية؛ لذلك نقدم لِك فيما 
ييل مجموعة مـن األطعمة التي تعمل 
عـىل تحسـني املـزاج وعـالج التوتـر 

واالكتئاب.
الكافيني

املرشوبات التي تحتوى عىل الكافيني، 
مثـل: القهـوة، كفيلـة بـأن تشـعرك 
بالنشـاط وعدم النعـاس؛ لذا احريص 
عـىل تناول كـوب واحـد مـن القهوة 

يومًيا لتحسني املزاج.
الشيكوالتة السوداء

السـوداء عـىل  الشـيكوالتة  تحتـوي 
عدد مـن العنـارص الكيميائية املهدئة 

كعنرص املغنيسيوم.
الربتقال

يعمـل الربتقال عـىل تحسـني املزاج، 
الحتوائه عـىل فيتاميني «ج» و«ب6»، 
واللذين لهما القـدرة عىل تثبيط إفراز 
هرمونـات الضغط، وبالتـايل الحد من 
االكتئـاب؛ لذا احريص عىل تناول ثمرة 

برتقـال يومًيـا للشـعور بهـذا التأثري 
اإليجابي.

أسماك السلمون التونة
أثبتـت العديد من الدراسـات الحديثة، 
أن األطعمة الغنية باألحماض الدهنية 

األساسية أوميغا3- كأسماك السلمون 
والتونة، تعترب مصـدًرا غنًيا بفيتامني 
«ب12»، وقـد تسـاعد يف التغلـب عىل 
حاالت االكتئاب وتعزيز صحة الدماغ؛ 
حتى تسـلم الحالة املزاجية للمرء من 

التأرجح بني الفرح والحزن.
الخرضوات الورقية

تناول املأكوالت الورقية بكثرة، يقيض 
عىل الخوف الشائع من األماكن العالية 
أو الظـالم، وحني تشـعرين بالغضب 

والتوتر.
املكرسات

يمكنـك تنـاول طبـق مـن املكرسات 
إلطفاء ثورة الغضب التي بداخلك.

الكاجو
يحتوي الكاجو عـىل الحمض األميني 
الرتبتوفـان، الـذي يعمـل عـىل زيادة 
إفراز السـرياتونني، والـذي يعمل عىل 

االسرتخاء وتخفيف التوتر والضغط.
الشاي األخرض

يعـد مرشوب الشـاي األخـرض كفيالً 
بإعادة الرتكيز والنشاط إليك، ويساعد 
يف املحافظـة عـىل اليقظـة، من خالل 
تنظيم مسـتويات سكر الدم، وحماية 
الدماغ، وخفض خطر اإلصابة بالعته 

والخرف. 
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أن  يمكن  البارد  املاء  يف  السباحة  أن  عن  حديثة  دراسة  كشفت 
حيث  السكري،  مرض  من  والحماية  الوزن  إنقاص  عىل  تساعدك 
وجدت مراجعة كبرية أن هذه املمارسة يمكن أن تخفض الدهون 
األنسولني،  الرجال وتحمي من مقاومة  لدى  الجسم  يف  «الضارة» 
والتي يمكن أن تؤدي إىل مشاكل السكر يف الدم.وأصبحت السباحة 
السنوات  يف  متزايد  بشكل  شائعة  الصفر  دون  حرارة  درجات  يف 
للدراسة،  الرئييس  املعد  قال  حيث  املؤثرين،  ظهور  بفضل  األخرية 
الربوفيسور جيمس مريرس، من جامعة القطب الشمايل يف النرويج: 
«إن الغمر يف املاء البارد قد يكون له بعض اآلثار الصحية املفيدة».
املزالق املحتملة بما يف ذلك انخفاض حرارة  الفريق حذر من  لكن 
الجسم ومشاكل القلب والرئة، ما يعني أنها ال تخلو من املخاطر، 
تكسري  هرمونات  إطالق  إىل  يؤدي  البارد  املاء  أن  العلماء  ويعتقد 
السمنة وأمراض  الحماية من  أن تساعد يف  والتي يمكن  الدهون، 

باملاء  الدموية  الدورة  آثار  يف  دراسة   ١٠٤ مراجعة  القلب.ونظرت 
البارد، والجهاز املناعي وااللتهابات واإلجهاد التأكسدي، وعثر عىل 
أن الغطس يف املاء مع درجات حرارة أقل من ٢٠ درجة مئوية (٦٨ 
البنية، وهي نوع من دهون  الدهنية  فهرنهايت) ينشط األنسجة 
عىل  للحفاظ  الحرارية  السعرات  تحرق  التي  «الجيدة»  الجسم 
األديبونيكتني  بروتني  إنتاج  من  زاد  أنه  الجسم.كما  حرارة  درجة 
الذي يلعب دورا رئيسيا يف الحماية من مقاومة األنسولني ومرض 
املجلة  املنشورة يف  النتائج  أظهرت  و  األخرى،  السكري واألمراض 
الدولية للصحة القطبية، أن الغمر املتكرر يف املاء البارد خالل فصل 
الشتاء زاد بشكل كبري من حساسية األنسولني وخفض تركيزات 
األنسولني.لكن الباحثني لم يحسموا أمرهم بشأن صحة القلب مع 
الخطر  عوامل  أن  الدراسات  بعض  اقرتحت  حيث  متضار،  نتائج 
الربد  مع  تكيفوا  الذين  السباحني  لدى  تحسنت  الوعائية  القلبية 

القلب. عىل  العمل  عبء  من  تزيد  أنها  اآلخر  البعض  وجد  بينما 
من  صغرية  أعدادا  تضمنت  الدراسات  من  العديد  بأن  واعرتفوا 
درجة  يف  اختالفات  وجود  مع  واحد،  جنس  من  غالبا  املشاركني، 
حرارة املاء وتركيب امللح، مع الحاجة إىل مزيد من العمل املتعمق.
آثارا  الدراسات  من  العديد  «أظهرت  مريرس:  الربوفيسور  وأضاف 
الفسيولوجية  املعايري  مختلف  عىل  البارد  املاء  يف  للغطس  كبرية 
والكيميائية الحيوية»، لكن من الصعب تقييم السؤال عما إذا كانت 
فإن  املراجعة،  هذه  نتائج  إىل  ال.واستنادا  أم  للصحة  مفيدة  هذه 
العديد من الفوائد الصحية املزعومة من التعرض املنتظم للربد قد ال 
تكون سببية، وبدال من ذلك، يمكن تفسريها بعوامل أخرى بما يف 
ذلك نمط الحياة النشط، والتعامل مع اإلجهاد املدربني، والتفاعالت 
االجتماعية، فضال عن العقلية اإليجابية وبدون مزيد من الدراسات 

الحاسمة، سيظل املوضوع مطروحا للنقاش.
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وزع االرقـام مـن ١ اىل ٩ داخـل كل مربـع مـن املربعات التسـعة 
الصغـرية ، ثـم أكمـل توزيع باقي االرقـام مـن ١ اىل ٩ يف األعمدة 
التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال تسـتخدم الرقم إال 

مرة واحدة .

أبـــــــراج

يجهـز أصدقاؤك حفال ما وربمـا يدعونك لحضوره. ال 
ترفـض هذه الدعـوة ألن حضورك هذا الحفل سـيجعلك 
عـىل اتصـال بأشـخاص ذوي خـربة يف العديد مـن املجاالت 

وبالتايل ستستفيد منهم كثريا.
 كمـا أن حضورك لهذا الحفل قد يكون سـببا يف التعرف عىل 
شـخص ما من املتوقع أن ترى فيـه رشيك الحياة الذي كنت 

تبحث عنه خالل السنوات املاضية.

يف  بالتفكـري  اليـوم  هـذا  الوقـت  معظـم  تقـيض 
مستقبلك. ربما تعيد النظر يف بعض القرارات واألفكار 

واملوضوعات. 
سـتكون بحاجة إىل كل دقيقة اليـوم إلنجاز مهمامك قبل 
حلول املسـاء. ربما تسـتغل الفرتة املسـائية يف الذهاب إىل 

النادي مع الرشيك.

من املتوقع أن تشـارك اليوم يف نشـاط جماعي يضم مجموعة 
مـن األشـخاص مـن بينهم أصدقـاؤك ممـن يشـاركونك نفس 

اهتماماتك الفلسفية والفكرية والدينية. 
قـد يفكر الحبيب يف مشـاركتك يف هذا النشـاط. ال تركب سـيارتك 
يف املسـاء للوصول إىل منزلـك بل يفضل أن تذهب ملنزلك سـريا عىل 

األقدام.

أنـت يف أحسـن حاالتـك يف العمل، ويبـدو أنك 
جاهز باإلجابة املناسـبة عىل كل سؤال، والحل 

السليم لكل مشكلة.
 يتهافت اليوم عدد كبري من األصدقاء لالسـتفادة 
من نصائحـك. احذر من أن تصبح منعزال أو بعيدا 

عن محيطك.

حياتك تتوقف عىل مكاملة تنتظرها من شخص ما. تبدو 
سـعيدا اليوم ومبتسما ومتفائال ولديك قدرة عىل التفاعل 
مع اآلخرين. تستمتع بوجودك بالقرب من بعض األشخاص. 
ال تفضل الجلوس وحيدا. إذا شـعرت بأنك بحاجة إىل الوصول إىل 
شـخص ما، اتصل به وابحث عنه بنفسـك وال تنتظر، ألنك ربما 

تنتظر طويال.

سـتقيض هذا اليوم عىل األرجح بالقـرب من العائلة، أو 
األصدقـاء، أو رشيـك حياتك. ربما تلتقـي أيضا برشكائك 
يف العمل. هذه املقابالت سـتكون سـبب رسورك وسـعادتك 
وستجعل يومك مختلفا. األشخاص الذين تسعد برؤيتهم وتهتم 

بهم سيكونون بجانبك.

توقع حـدوث بعض التغريات يف حياتك املهنية 
هـذا اليـوم. عىل الرغم مـن أن هـذه التغيريات 
سـتكون إيجابية ولكنها ستكون سببا يف شعورك 

بالتوتر واالرتباك. 
كن حذرا فإذا لم تتعامل مع هذه التغيريات بشكل 

سليم ربما تتحول إىل كارثة.

تتمتع بمظهـر جذاب وتبدو متألقا جـدا اليوم. تالحظ 
بعـض التغيـري يف حياتـك إىل األفضـل بعد فـرتة من امللل 
والكآبـة والحـزن دامـت ألكثر من أسـبوع. القـرارات التي 
اتخذتها خالل األسبوع املايض سليمة فال تحاول الرتاجع عنها. 

من السهل جدا التواصل مع اآلخرين.

تتحسـن اليوم عالقتك العاطفية التي اسـتمرت ألكثر من 
عـدة أعـوام وربما تفكـر يف اتخاذ قرار جديـد لتطوير هذه 
العالقـة. أنت والحبيـب متفاهمني جـدا يف كل يشء وهذا ما 

يحفزك عىل اتخاذ هذا القرار. 
تظهر للحبيب حبك واهتمامك به كما لو كنت أول مرة تلتقي 

به.

تحتاج إىل يوم راحة من العمل لتجديد نشـاطك وإلعادة 
شـحن طاقتـك. أرهقت أعصابـك خالل الفـرتة املاضية 
بسـبب ضغـوط العمـل. عـىل الرغم مـن أنك تقـوم بعملك 
عـىل أكمل وجه وينـال عملك إعجـاب اآلخرين مـن الزمالء 
واألصدقـاء، ولكن ال تجعـل هذه األعمال واملهـام تؤثر عىل 

صحتك، فصحتك أغىل من أي يشء.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تصمت اليوم وتتخيل أنك ترى رسبا من الطيور املحلقة 
يف السماء وعندما تنظر إىل األرض تجد من حولك يشوهون 
كل جميـل. تظـن أن بعـض األشـخاص يخدعونـك اليوم أو 

يخفون شيئا ما عنك. 
ملـاذا تعقـد األمـور بهـذه الطريقة؟ ال تخـاف مـن التعبري عن 

مشاعرك اليوم.

1087 - وليـام الثاني يتوج ملـًكا عىل انكلرتا خلًفا ألبيـه وليام األول ويحكم 
حتى عام 1100م.

1937 - اغتيال الحاكم الربيطاني لقضاء الجليل يف فلسطني «ي. آندروز» عىل 
أيدي مجموعة من أنصار عز الدين القسام.

1947 - وزيـر املسـتعمرات الربيطانـي آرثر كريتش جونز يعلـن قرار انتهاء 
االنتداب الربيطاني عىل فلسطني.

1950 - حلـف شـمال االطلـيس يقـرر ارشاك أملانيـا االتحاديـة يف الدفاع عن 
الغرب.

1962 - الجيـش يف اليمن الشـمايل ينجـح يف اإلطاحة بالحكـم امللكي بقيادة 
اإلمـام محمد البـدر حميد الديـن، وإعالن قيـام الجمهورية العربيـة اليمنية 

برئاسة عبد الله السالل.
1971 - انضمام قطر لألمم املتحدة.

1980 -مجلس األمن يقرر وقف القتال بني العراق وإيران.
1984 - اململكـة املتحدة والصني تتفقان عىل إعادة هونغ كونغ للصني يف عام 

.1997

1985 - تونس تقطع عالقاتها الدبلوماسية مع ليبيا.
1996 - حركة طالبان تبسط سيطرتها عىل أغلب مناطق أفغانستان.

2002 - السلطات األمريكية تقبض عىل السوري-الكندي ماهر عرار بناًء عىل 
معلومات خاطئة حول صلته بتنظيم القاعدة وترسـله إىل سوريا حيث سجن 

وتعرض للتعذيب.
2009 - اعصار كيتسـانا يـرضب الفلبني والصني وفيتنـام وكمبوديا والوس 

وتايالند، ويتسبب يف مقتل 700 شخص.
2012 - رئيسـا السـودان عمر البشري وجنوب السودان سـلفاكري يتفقان يف 
العاصمـة اإلثيوبية أديـس أبابا عىل توقيع بروتوكول تعاون يشـمل عدًدا من 

القضايا.
2014 - تغيـري التوقيـت يف مرص للمرة الرابعة يف خمسـة شـهور كحدث غري 

مسبوق.
2017 -ملك السـعودية سـلمان بن عبـد العزيز يصدر قراًرا يمنـح املرأة حق 

قيادة السيارة ابتداًء من يوم 10 شوال 1439 هـ املوافق 24 يونيو 2018.
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1-  أطول أنهار الكرة األرضية - ُبعث إليها لوط عليه 
السالم.

 2-قرب - أترك.
 3-أحد الوالدين - التصديق واالعتقاد . 

 4-بخل - من األزهار - ملكه.
 5-من رموز ثورة التحرير الجزائرية.

 6-الذي ليس له أسنان - ِنعم (م).
 7-عاصمة أوربية - بالغ يف اإلنكار.

 8-إنتهى األثر - قهوة (م).
 9-جوهر اليشء - من أصابع اليد.

 10-مقاطعة إسبانية - متشابهان.

1-والية أمريكية - ارتفع ثمنه.
2-سـيد طعام النـاس - غزوة إسـالمية (م) - أرشق 

وجهه.
3-نظري - مدينة إيرانية.

4-شاعر الشباب.
5-مدينة فرنسية - ملكي (م).

6-فشل تجاري - قلب القرآن (م).
7-أبو الهندسة(م) - خرب.

8-مساندة - من سور القرآن الكريم.
9-ما بني الركبة والقدم  -إحسان.

10-رشه - حاذق.

يريد الجميع كشف ارسار املصري 
واالحـالم التي يمكـن تحقيقها 
يف االيـام واملراحـل املقبلـة ويف 
املختلفـة.  الحيـاة  اتجاهاتهـا 
ويمكن هـذا من خـالل االبراج 
والتطلعـات او عن طريق بعض 
دالالت املظهر.. ومن املفيد ايضاً 
االعتماد عىل بعـض االختبارات 
السـهلة  ومنهـا هـذا االختبار 
الـذي يقـوم عىل اختيـار  واحد 
من االكياس الخمسـة.. وهكذا 
يمكن كشـف ارسار املصري التي 
يخبئهـا كل كيـس ومـا يجـب 
القيـام بـه مـن اجـل تحقيـق 

االحالم التي طال انتظارها.  
يقدم هذا االختبار الذي يسـاعد 
عـىل كشـف املصـري ٥ اكياس. 
ومـن اجـل خوضـه بالطريقة 
الصحيحة يجـب اختيار احدها 
ألن هذا يكشـف افضـل الطرق 

يف   تسـاهم  التـي  والخطـوات 
تحقيـق االحـالم يف كل مجاالت 

الحياة.
الكيس رقم ١

يكشـف اختيار هـذا الكيس ان 
االيـام املقبلة قـد تخبئ النجاح 
املايل عن طريـق تحقيق التقدم 
يف املجـال املهنـي او التخطيـط 
املشـاريع  لبعـض  الناجـح 
توقـف  اخـرى  اسـتكمال  او 
تنفيذهال يف وقت سـابق. ومن 
املمكن ان تشـكل هـذه املرحلة 
للتخلـص مـن بعـض  فرصـة 
املشاكل التي تمت مواجهتها يف 
املايض عىل هـذا الصعيد. ويدل 
اختيـار الكيـس االول ايضاً عىل 
امكانيـة تحقيق بعض االهداف 
التي يتم انتظارها منذ سـنوات 
طويلة وخصوصـاً عىل الصعيد 

العائيل والعاطفي.

الكيس ٢
اذا تـم اختيار هـذا الكيس فهذا 
بالتواضـع  التمتـع  اىل  يشـري 
واالتزان والهـدوء. كما يدل عىل 
القـدرة عـىل بـذل كل الجهـود 
الشـعور  اجـل  مـن  املمكنـة 
بالسعادة يف الحياة. وهذا يعني 
ايضاً امكانية تحقيق الكثري من 
االحالم ويكشف التحيل بالطاقة 
التغيـري  اىل  للوصـول  الالزمـة 
وللتخلـص مـن امللـل والروتني 
العالقـات  مـن  الكثـري  وبنـاء 
االجتماعية واملهنية املفيدة عىل 

مستويات الحياة كافة.
الكيس ٣

من ارسار املصري التي يكشـفها 
تزايـد  الكيـس  هـذا  اختيـار 
والسـعادة  املتعـة  احتمـاالت 
وخصوصاً عىل مسـتوى الحياة 
العاطفيـة. كمـا انـه يشـري اىل 
امكانيـة خـوض مغامـرة غري 
بالنجـاح  تنتهـي  مسـبوقة 
نهائيـاً  التخلـص  يف  وتسـاهم 
السـلبية  املشـاعر  كل  مـن 
والقلق والتوتـر والتوقعات غري 
االيجابيـة. ويدل ايضـاً عىل ان 
االشـهر املقبلـة مـن العـام قد 
تشكل نقطة انطالق نحو الكثري 
من الخطـوات الفعالة واملفيدة. 
ويعرب اختيـار هذا الكيس ايضاً 
الالزمـة  االرادة  امتـالك  عـن 
وتخطـي  التحديـات  لخـوض 
العقبـات وتجـاوز كل الحواجز 
التي يمكن ان تعرتض الطريق.  

الكيس ٤

يخبـئ هـذا الكيـس الكثري من 
املفاجـآت. فهو يعنـي انه حان 
الوقت للتخلص من تأثري بعض 
ولتحقيق  السـلبيني  االشخاص 
انتظـاره  الـذي طـال  التغيـري 
عـىل املسـتوى املهنـي. كما انه 
يشـري اىل امكانية الحصول عىل 
ترقية او عـالوة او عىل معاملة 
اسـتثنائية وخاصـة من طرف 
االجتماعي.  املستوى  فاعل عىل 
ويشري هذا الخيار ايضاً اىل زيادة 
احتماالت التمتـع بالحظ الجيد 
يف الكثري مـن املجاالت وبالكثري 
من الحيوية التي تعود بالفائدة 
عىل الحياة املهنية واالجتماعية 

والعاطفية عىل السواء.
الكيس ٥

يكشـف هذا الكيـس الكثري من 
ارسار املصـري املهمـة. فهو يدل 
عـىل التمتـع بالحـظ الجيـد يف 
املرحلـة املقبلـة وعـىل القـدرة 
عىل االسـتفادة مـن الكثري من 
الفرص التي تسـاعد عىل تغيري 
الحياة نحو االفضل. ويشـري اىل 
الصدق والشفافية والوضوح يف 
التعامـل مع جميع االشـخاص 
الذيـن يعيشـون او يعملـون يف 
املحيـط. وهـذا ما يسـاعد عىل 
اكتسـاب الثقـة وعـىل تحقيق 
الكثري من االنجازات عىل مختلف 
صعد الحياة. ولهـذا من املمكن 
الحصول عىل املساعدة من اجل 
تحقيق الكثري مـن االحالم التي 
تم االعتقاد ملدة طويلة انها غري 

قابلة للتحقق.

كان هنـاك راٍع قائـد يف جيـش امللك 
وكان القايض يبغـض الراعي فدبَّر 
لـُه مكيـدة جعلت امللـك يحكم عىل 

الراعي باإلعدام بالسيف !!!!
ذهبـت أم الفقـري إىل  امللـك تلتمس 
عفـوَه فاسـتحى امللـك منهـا ألّن 

عمرها جاوز املئة عام !!!!
قال لها  امللك :

سـأجعل القايض يكتـب يف ورقتني 
األوىل ُيعدم ويف الورقة الثانية الُيعدم 

!!!!
ونجعل إبنِك يختار ورقة قبل تنفيذ 
الحكم فإن كان إبُنِك مظلوماً نّجاه 

الله!!!!
َخرَجت املرأُة والحزُن يعرتيها؛ فهي 
تعلم بأّن القـايض يكره إبنها وعىل 
األرجـح أّنـه سـيكتب يف الورقتـني 

ُيعدم !!!!
قال لها إبُنها:

 ال تقلقي يا أُّماه!!!
ودعي األمَر لله الكريم...

وفعال قـام القـايض بكتابـة كلمة 
ُيعدم يف الورقتني!!!

وتجّمع املـُأل يف اليوم املوعـود لرَيَْوا 
ماذا َسُيفَعل بالراعي ؟؟؟

وملا جاء الراعي يف ساحة القصاص 
قال له القايض وهو يبتسم بخبث:

إخرت واحدة!!!
إبتسَم الراعي وإختار ورقة؛ وقال :

إخرتُت هذه !!!!
ثم قام ِببلِعها دون أن يقرأها!!!

إندهـَش الـوايل وقـال ماَصَنعـت يا 
راعي!!!؟؟

الورقـة دوَن أن نعلـَم  لقـد أكلـَت 
مابها!!!!

قال الراعي:
ياموالي إخـرتُت ورقًة وأكلُتها دون 
أن أعلـَم مابها ولكـي نعلم ما بها ، 
أنُظر للورقة األخرى فهي عكسـها 

!!!!
نظـَر امللُك للورقـِة الباقيـة فكانت 

(ُيعدم)!!!!
قال الحارضون :

 لقد إختاَر الراعي أن ال ُيعدم!!!!
بقليـل من التفكري نسـتطيع ُصنع 

أشياء عظيمة .

تحاول االتصال بشـخص ما مهم جدا اليوم لالستفسـار عن 
مهمة ما يف العمل، وربما يكون هذا الشخص مقيم يف بلد آخر، 
ولذلك سـتواجه صعوبـة يف الوصول إليه. ربمـا يتطلب منك هذا 
األمر قضاء وقـت طويل للتحدث عىل الهاتف مع هذا الشـخص 

لتتمكن من الوصول إليه.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

موبشر جنك ملك عل كـــــــــــــــــاع
طولك خيزرانه ونضرتك تكتــــــــــل
اذا شفت الشمس التطلع اترجـــــــاك
اخاف اتشوف وجهك والشمس تخجل

عيونك سود هنه من اهللا متكحــــالت
اومن عينك حبيبي الناس تتكحــــــل
ما اكدر اوصفك بالوصف محتـــــار
احير امنني ابدي اشلون اتغــــــــزل
اكول انت ورد ال بل ورد غلطــــــان
الن هوه الورد بس ينترك يذبـــــــل

دورت بحالتك ماشفت بالكـــــــــون
اجلمال البيك خايب واحلسن يكتـــل
 اريد اكرب عليك وميي تبقى ايكـون

 الن وياك احس ابدنيتي اجمـــــــــل



راغب  ستار  السوبر  أحّيا 

ضخماً  غنائياً  حفالً  عالمة 

التي   «Hall  MIقاعة»٩ يف 

اربيل-  يف  األفخم  ُتعترب 

عنوانه  العراق،  كردستان 

واإلحساس  الرومانسية 

حرضه  والحماس،  والحب 

أنحاء  كافة  من  شخصيات 

العراق والدول العربية، فكان 

الحفل  قبل  مكتمالً  العدد 

قدمت  املقابل  بأيام.ويف 

املتألقة  العراقية  الفنانة 

من  لديها  ما  أجمل  دموع 

الجهوري. بصوتها  أغنيات 

تفاعل الجمهور مع النجمني 

حتى  استمر  الذي  الحفل  يف 

ساعات الصباح األوىل، والذي 

يف  الحفالت  أضخم  ُيعترب 

ستار  السوبر  إربيل.وقال 

من  «كانت  عالمة:  راغب 

بلد  والعراق  الحفالت،  أجمل 

عزيز عىل قلبي». وأثنى عىل 

وأكّد  واالستقبال،  التنظيم 

يف  سيحيي  أنه  املرسح  عىل 

أكثر  بالتحديد  القاعة  هذه 

من حفلة نظراً لحب الجمهور 

ولرقّي  العمل  والحرتافية 

الدكتور  املكان.أما  وجمال 

صاحب  الطالباني،  هالو 

 ،«Holding  MI٩» رشكات 

«هدفنا  قائالً:  فاستطرد 

اربيل عىل خارطة  هو وضع 

السياحة الفنية، هذه املدينة 

منا  تستحق  التي  الجميلة 

إظهار جمالها إىل العلن أكثر 

الجمهور  وخاصًة  فأكثر، 

وعربه  بأكراده  العراقي 

املحب للفن، لذا تّم بناء قاعة 

نجوم  ودعوة   «Hall  MI٩»

كان  والرهان  األول،  الصف 

حفالت  افتتاحية  يف  صائباً 

السوبر  مع  اربيل»  «ليايل 

ستار راغب عالمة». وأضاف: 

«حفالت «ليايل اربيل» ليست 

التي  املشاريع  بدايات  إال 

لها  ونخطط  إليها  نتطلع 

من  الفنية  السياحة  بهدف 

.««Holding  MI٩» خالل 

«ليايل  احتفاالت  وتنطلق 

اربيل» يف أرجاء العراق لتضج 

األكراد  النجوم  أملع  بأصوات 

أهم  مع  واألتراك  والعرب 

ومنهم  األول  الصف  نجوم 

نانيس عجرم وإليسا وملحم 

زين ومرييام فارس.يذكر أن 

«ليايل اربيل» هي من تنظيم 

 «P.G.M. Group» رشكة 

مغامس،  بسكال  لرئيسها 

 MI٩» رشكة  لصالح  وذلك 

.«Holding

«اليل  مسلسل  يف  حققاه  الذي  الكبري  النجاح  بعد 

الذي ُعرض يف رمضان ٢٠٢١، يستعد  مالوش كبري» 

املمثل أحمد العويض وزوجته املمثلة ياسمني عبد العزيز، 

الثانية، من خالل مسلسل جديد، من  للمرة  للتعاون معاً 

املقرر عرضه يف املاراثون الرمضاني ٢٠٢٣.

يذكر أن أحمد العويض كان قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل، 

تخص العمل املرتقب، حيث قال عرب وسائل التواصل االجتماعي: 

والدم  والجدعنة  واألصول  الصعيد  سوهاج،  ابن  صعيدي  «القادم 

يف  يدور  الذي  املسلسل  حول  اكثر  تفاصيل  يعط  لم  لكنه  الحامي». 

الرومانسية ومشاهد األكشن  إطار اجتماعي، كما لن يخلو من املشاهد 

املميزة.
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(واتساب) يقدم ميزة عجيبة بخصوص حذف الرسائل
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األمريكية  الفضاء  وكالة  أعلنت 
صاروخها  إطالق  تأجيل 
املهمة  إطار  يف  القمر  إىل  الجديد 
أن  بعد   «١ «أرتيميس  التجريبية 
نظرا  املقبل،  الثالثاء  مقررا  كان 
حسبما  الجوية  األحوال  لسوء 

.RT نقل موقع
وتحت تهديد العاصفة االستوائية 
يف  حاليا  تعربد  التي  «يان» 

عىل  سيكون  جامايكا،  جنوب 
إلعادة  التحضري  «ناسا»  وكالة 
األسايس  موقعه  إىل  الصاروخ 
أن  التجميع.وُيتوقع  مبنى  يف 
األيام  يف  العاصفة  حدة  تشتد 
املقبلة وتتجه صعودا نحو خليج 
حيث  بفلوريدا،  مرورا  املكسيك 
مركز كينيدي الفضائي الذي من 

املقرر أن ينطلق منه الصاروخ.

رفع مستخدمو فيس بوك دعوى قضائية ضد الرشكة األم Meta يف الواليات املتحدة 
بدعوى تتبعهم عرب متصفح داخل التطبيق عىل أجهزة iOS عىل الرغم من سياسات 

الخصوصية الصارمة التي تتبعها رشكة أبل.
وجاء ىف الدعوى ، املرفوعة يف محكمة املقاطعة األمريكية للمنطقة الشمالية من 
كاليفورنيا ، أن Meta تتابع نشاط املستخدمني عرب اإلنرتنت من خالل «توجيههم إىل 

متصفح الويب املدمج يف فيس بوك وحقن JavaScript يف املواقع التي يزورونها».
الويب  مواقع  فردي مع  تفاعل  «كل  مراقبة  للرشكة  املمكن  من  يجعل  الرمز  هذا 
الخارجية»، وقدمت أبل تحديًثا رئيسًيا لخصوصية iOS عرب iOS ١٤٫٥ العام املايض 
وسجل  املستخدم  سلوك  تتبع  من  بوك  فيس  مثل  الثالث  الطرف  تطبيقات  ملنع 

.(ATT) التصفح الخاص بهم عرب ميزة شفافية تتبع التطبيقات
خالل  «من  املستخدمني  عىل   Meta تطفل   ، القضائية  للدعوى  وفًقا   ، ذلك  ومع 
التقرير  إن الدعوى الجماعية املقرتحة «قد تسمح ألي شخص  حل بديل»، وقال 
مترضر بالتسجيل ، وهو ما قد يعني يف حالة فيسبوك مئات املاليني من املستخدمني 

األمريكيني».
قوانني  أيًضا  تنتهك  بل   ، فحسب  أبل  سياسات   Meta تنتهك  ال   ، لذلك  ووفًقا 
ميتا  باسم  متحدث  وقال  الفيدرايل،  واملستوى  الوالية  مستوى  عىل  الخصوصية 
املتحدث  عن  ونقل  املحكمة،  يف  وستحاربها  لها»  أساس  «ال  املزاعم  إن  بيان  يف 
خصوصية  خيارات  الحرتام  بعناية  التطبيق  داخل  متصفحنا  صممنا  «لقد  قوله: 

املستخدمني ، بما يف ذلك كيفية استخدام البيانات لإلعالنات».
واعرتف مارك زوكربريج ، املؤسس والرئيس التنفيذي لرشكة Meta ، بأن تغيريات 
كما   ،٢٠٢٢ عام  يف  دوالر  مليارات   ١٠ الرشكة  ستكلف   Apple iOS خصوصية 
اتهمت Meta أيًضا رشكة أبل بتفضيل جوجل عىل األنظمة األساسية القائمة عىل 

التطبيقات مثل فيس بوك بسياسات الخصوصية الخاصة بها.
ووفقا مليتا :»نعتقد أن هذه القيود من أبل مصممة بطريقة القتطاع املتصفحات 
أن اإلعالنات عىل شبكة  للتطبيقات، ما يعنيه ذلك هو  أبل  الذي تطلبه  التتبع  من 
البحث يمكنها الوصول إىل املزيد من بيانات الجهات الخارجية ، ألغراض القياس 

والتحسني ، مقارنة بالتطبيق املنصات اإلعالنية املستندة إىل مثل منصتنا «.

لديك اآلن طريقة إلظهار عدم موافقتك عىل تعليقات تيك توك 
املؤذية (أو غري املجدية)، يف أعقاب االختبار، حيث بدأت تيك 
توك يف طرح زر «عدم اإلعجاب» للتعليق. كما هو الحال مع 
إبهام  زر  عىل  النقر  يمكنك  األخرى،  االجتماعية  الشبكات 
إذا  اإلجراء  عن  الرتاجع  أو  استيائك،  عن  للتعبري  ألسفل 
كان لديك أفكار أخرى.تقوم الرشكة بدفع امليزة كطريقة 
التعليقات  بخصوص  تعليقات  عىل  للحصول  أخرى 
«غري املالئمة أو غري املالئمة».  من الناحية املثالية فإن 
التعليق الذي يحتوي عىل قدر كبري من عدم اإلعجاب 
سيحذر تيك توك من الكالم الذي يحض عىل الكراهية 

أو الربيد العشوائي أو التصيد الذي قد يفوته خالف 
أقسام  صحة  يعزز  أن  يمكن  بدوره  وهذا  ذلك. 

التعليقات .
مثل   االستخدام  إساءة  إمكانية  توك  تيك  تدرك 

عدد  توك  تيك  ُيظهر  لن  حيث   » «يوتيوب 
لدى  يكون  قد  اإلعجاب.  عدم  مرات 

عن  للتغايض  أقل  حافز  البعض 
معها.  تتفق  ال  التي  التعليقات 

كانت  إذا  ما   TikTok تقل  لم 
ستتخذ إجراءات صارمة ضد 

إساءة استخدام الزر.
أداة  ليست  هذه 

الوحيدة  اإلرشاف 
تحت ترصف «تيك 

ويمكن  توك» 
تساعد  أن 

د  ر ا ملو ا
ملجمعة  ا
كة  لرش ا

التعامل  يف 
أقسام  مع 

التعليقات التي كثريًا 
يف  ذلك  وضع  مع  تتدهور.  ما 

زر  فعالية  مدى  الواضح  من  ليس  االعتبار 
تيك  تحديات  مواجهة  يف  اإلعجاب  عدم 

تيك  يزال  ال  سياساتها.  تطبيق  يف  توك 
يف  التحكم  يف  مشاكل  يواجه  توك 

املعلومات الخاطئة عىل سبيل املثال 
قد تساعد الكراهية لكنها ال تمثل 

إصالًحا أكيًدا.
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يخربنا سالمة موىس يف كتابه «هؤالء علموني» كيف انه انخدع سنوات كثرية 
بالفيلسوف فريدريك نيتشه الذي افتتن به يف سنوات شبابه قبل أن يتخلص 
أبيات من  كأنها  منه، لكنه أحبه ولم يبغضه الن كتاباته كانت نثراً ساحراً 
الشعر، وخيال يرتفع إىل آفاق املستقبل، وجرأة تكاد ُتجمد ذهن الناشئ رهبة 
وجزعاً أو تنفضه حماسة وطرباً. ولعله كان يقصد انه ُخدع وَصدق يف مطلع 
شبابه فكرة نيتشه عن اإلنسان السوبرمان، أو اإلنسان األعىل، فقد كان هذا 
الفيلسوف األملاني يقول ما هو القرد إزاء اإلنسان؟ أضحوكة أو خزي، كذلك 
يجب أن يكون اإلنسان إزاء السوبرمان، أضحوكة أو خزي ؟ إنما اإلنسان هو 
َمعَرب أو جرس يصل بني القرد والسوبرمان، سوف يكون السوبرمان ازدهاراً 
وأن  لألرض،  أمناء  تكونوا  أن  أستحلفكم   » لألرض:  نهائياً  وتعبرياً  وخرياً 
تكفوا عن التطلع إىل النجوم تنشدون منها آالما ومكافآت، عليكم أن تضحوا 
بأنفسكم لألرض حتى يتاح لها أن تنجب يوما ما السوبرمان، اإلنسان يشء 

ُيعىل عليه، فماذا فعلتم كي تعلوا عليه؟ «. 
وقعت هذه الكلمات التي قد تبدو غريبة، كأنها شطحات مجنون، يف نفس 
العرشين من عمره،  الكشف، وهو يف حوايل  أو  الوحي  كأنها  سالمة موىس 
فتعلق بها إىل الحد الذي دفعه لكتابة مقال يف مجلة املقتطف سنة ١٩٠٩ تحت 
عنوان « نيتشه وابن اإلنسان» مندهشاً بروعة أفكار هذا الفيلسوف، وأقواله 
التي منها « ال يجب أن نتناسل إنما يجب أن نتناسل إىل أعىل» ، و» الزواج هو 
اجتماع إرادتني إليجاد شخص ثالث أعىل من الزوجني» ، و» الغريزة هي أسمى 
أنواع الذكاء التي اكتشفت إىل اآلن»، والتي كانت تحمل سحراً يف التعبري ويف 
التفكري، غري إن موىس لم يكن مقتنعاً بمنطق نيتشه الذي قد يؤدي بقارئه 
إال  الذين يحذرهم من قراءته  الشباب منهم  الهاوية، وباألخص  إىل  لالنزالق 
إذا قرأوا معه دوستويفسكي وغاندي وبرنارد شو، فهؤالء هم الرتياق الذي 

يحتاجه الشباب إذا قرأوا نيتشه، ألن أقواله تؤدي بهم إىل الوهم أو الجنون. 
ويرتك  نفوسنا،  يف  عميقاً  أثراً  نقرأها  التي  والروايات  الكتب  بعض  ترتك 
بعض الكتاب والفالسفة واألدباء تغيرياً نوعياً يف عقولنا وتوجهاتنا وطريقة 
فهمنا للحياة، ولطاملا تواجه اإلنسان مواقف ولحظات صعبة يحتار معها يف 
خيارات التعامل، لكنه  رسعان ما يتخذ القرار متأثراً بوعي أو من دون وعي 
التأمل  من  اوقاتاً  أو ومن مواقف عاش معها  اكتسبها من قراءاته،  بثقافة 
فيلم  يف  أو  مثرية،  رواية  يف  شخوص  وعالقات  ترصفات  يتابع  وهو  واملتعة 
سينمائي، أو يتصفح كتاباً يضم خالصة فكر وتجربة وحياة. وهناك من نقرأ 
لهم فنحبهم، وهناك من نقرأ لهم فنشعر باألسف والندم والخداع ألننا أضعنا 
نحبها،  لكننا  الجنون،  أو  الوهم  إىل  بنا  تؤدي  األفكار  وبعض  معهم،  وقتنا 
مثلما أحب سالمة موىس نيتشه الذي توهم إن اإلنسان يرتقي إىل األعىل، فإذا 
به وهو يف مطلع القرن الحادي والعرشين ينحط إىل مستوى أدنى الحيوانات، 
فقد ثبت أن االنسان كان يتناسل إىل األسفل ال إىل األعىل كما تصوره خيال 
مخيباً  كان  الزوجني  من  أعىل  تصوره  الذي  الثالث  الشخص  وإن  نيتشه، 
لآلمال، وإن الغريزة هي أحط أنواع الذكاء، والدليل هذا العالم املجنون الذي 
يتخبط بأزماته ونزاعاته ومشكالته العويصة وحروبه املدمرة، وهذا اإلنسان 
الذي تأبى أدنى القرود أن تسلك مسلكه، أو تفعل مع أبناء جنسها، كما يفعل 
اإلنسان بأخيه اإلنسان.يف نوبة من نوبات العبقرية أو الجنون يكتب نيتشه 
«سوف يكون السوبرمان ازدهاراً وخرياً وتعبرياً نهائياً لألرض، أستحلفكم أن 
تكونوا أمناء لألرض، وأن تضحوا بأنفسكم لألرض حتى يتاح لها أن تنجب 
يوماً ما السوبرمان». !! . ال عزاء لينتشه يف أرض لم تحقق حلمه  بإرتقاء 
اإلنسان، ولم تنجب اإلنسان السوبرمان الذي نسجه له خياله الجامح، وبقي 
فيها اإلنسان الذي خلقه الله يف أحسن تقويم، وكرمه بنعمة العقل، وسوى 

نفسه، وألهمها فجورها وتقواها . 
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نيليل  النجمة  حالًيا  تستعد 
مسلسلها  أجل  من  كريم 
تخوض  أن  املقرر  الجديد، 
رمضان  دراما  منافسات  له 
تأليف  من   ،٢٠٢٣ املقبلة 
دكتور مدحت العدل، وإخراج 
تخضع  حيث  العدل،  ماندو 
لغوية  لتدريبات  حالًيا  نيلىل 
الصعيدية  اللهجة  أجل  من 
للهجة  املصححني  أحد  مع 
اللهجة  نفس  من  وتحديًدا 
يف  نيلىل  بها  ستتحدث  التي 
املسلسل، خصوًصا أن اللهجة 
من  أكثر  تتضمن  الصعيدية 
املرة  أنها  السيما  لهجة،   ٢٠
نيلىل  التي ستقدم فيها  األوىل 
عمالً درامًيا صعيدًيا يف املوسم 
كريم  نيلىل  .وتعود  املقبل 
مدحت  املؤلف  مع  للتعاون 
ألكثر  دام  غياب  بعد  العدل 
قدما  أن  منذ  سنوات،   ٤ من 
سويا مسلسل «ألعىل سعر»، 

تجدد  ٢٠١٧.كما  عام 
مع  تعاونها  كريم  نيليل 
العدل،  ماندو  املخرج 
سوياً  نجحا  بعدما 
أمل  فاتن  مسلسل  يف 
حربي، والذي عرض يف 
املايض،  رمضان  شهر 
واسعاً  جدال  وأحدث 
لقانون  تناوله  بسبب 
الشخصية،  األحوال 
كل  بطولته  يف  وشارك 
سالمة،  رشيف  من 
هالة  الرشنوبى،  محمد 
عبد  فادية  صدقي، 
التاجى،  محمد  الغني، 
الفنانني. من  كبري  وعدد 

كريم  نيلىل  تصور  كما 
الزيرو»  «ع  فيلم  حالياً 
مع النجم محمد رمضان، 
من  الفنانني،  من  وعدد 
العدل،  مدحت  تأليف 

وإخراج ماندو العدل.

بعد أن فّجر يف العارش من سبتمرب الحايل 

زواجه  معلناً  الثقيل،  العيار  من  مفاجأة 

«الخاطف» من صديقته املقربة والقديمة 

سعد  املغربي  الفنان  عمد  العالكي،  غيثة 

ملجرد إىل التكتم عن كل ما أحيط بزفافه، 

إال أنه أقدم مساء السبت عىل نرش الصور 

األوىل من عقد قرانه عىل حسابه الرسمي 

يف إنستغرام، شاكراً العائلة واألحباب، وكل 

معلقاً:»  استثناء.وكتب  دون  هنأه  من 

فرحتنا  وشاركنا  حرض  من  لكل  «شكراً 

بحضورهم  الحظ  يسعفنا  لم  ملن  وكذلك 

كل  أصافح  أن  أمنيتي  املناسبة.  هذه  يف 

شكري  عن  لكم  ألعرب  وجد  أينما  محب 

املوصول». الدعم  عىل  امتناني  وعن 

العاصمة  يف  أقيم  الزفاف  حفل  أن  يذكر 

الفرنسية باريس األسبوع الفائت بحضور 

العائلتني وبعض األصدقاء املقربني، وفئة 

من املشاهري ووفق مجموعة من الرشوط 

رسية  يف  الزفاف  ليتم  ملجرد  فرضها  التي 

فرضها  التي  الرشوط  بني  ومن  تامة.. 

الفنان حينها منع تصوير الزفاف، وعدم 

االجتماعي،  التواصل  مواقع  عىل  توثيقه 

فرد نسخة من  كل  تسليم  يتم  بأن  واعداً 

شخصياً. يراجعها  أن  بعد  الحفل  صور 

أكثر  من  هي  العالكي  غيثة  أن  إىل  يشار 

األصدقاء املقربني من ملجرد، حيث شوهدا 

وشاركا  عديدة،  مناسبات  يف  بعض  مع 

صورهما عرب وسائل التواصل. كما كانت 

من أكثر الداعمني واملساندين له يف قضية 

خالل  فرنسا،  يف  الحقته  التي  االغتصاب 

السنوات املاضية.

عام بعد عام، تستقطب ديزني أبطال فيلم الشهري واألسطوري 
«High School Musical»، للمشاركة يف املسلسل املشتق 
 High School Musical The Musical The» منه 
لوكاس  األمريكي  املمثل  نرش  فمؤخراً   ،«Series
الفيلم،  يف  إفينز  «رايان  دور  أدى  الذي  غرابيل 
موقع  عىل  الخاصة  صفحته  عىل  له  صورة 
كوربني  النجم  برفقة  االجتماعي،  التواصل 
بلو، الذي جسد دور شاد دانفورث، واملمثلة 
حبيبته  دور  أدت  الذي  كوملان،  مونيك 
يف  مكانيس،  تايلور  بشخصية  الفيلم  يف 
موقع تصوير املسلسل املشتق، باالضافة 
عليها  وعلّق  أبطاله  مع  لهم  صورة  إىل 
كاتباً: «وايلدكاتس، ال أستطيع االنتظار 
للموسم الرابع».يذكر أن ديزني بدأت 
إحتفاالً  املسلسل  عىل  بالعمل 
عىل  ىسنوات   ١٠ بمرور 
للنجاحات  تقديراً  الفيلم، 
سلسلة  حققتها  التي 
 High School» أفالم 

Musical» عاملياً.
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