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الزوراء/مصطفى فليح:
حذر مستشـار محافظ واسط لشؤون 
املـوارد املائيـة، عيل حسـني حاجم، من 
خطـورة املوقـف املائـي العراقـي، ويف 
حـني دعا اىل عدة معالجات لهذه االزمة، 
اقـرتح انشـاء مجلـس وطنـي للميـاه 
تشـرتك فيه جميع الجهات املسـتهلكة 
ويرتبط بالربملان.وقال املستشار حاجم، 
يف حديث لـ“الزوراء“: ان ”املوقف املائي 
ينذر بخطر اكثر من خطر داعش واكثر 
مـن اي وباء فاإليـرادات املائية العراقية 
%64 منهـا يأتي مـن دول الجوار 12% 
مـن الهضبة الرشقية مـن ايران و52% 

يأتـي من األناضول الرتكية عرب سـوريا 
اضافـة اىل نهـر الـكارون الـذي يغـذي 
مـن 20-15 مليـار مرت مكعب اىل شـط 
العرب“.  وبـني ان ”كل املوارد من ايران 
انقطعت بالكامل وااليـرادات التي تأتي 
مـن تركيا انخفضت اىل %25 ”. مشـريا 
الدولتـني  هاتـني  ”اسـرتاتيجية  ان  اىل 
مبنيـة عـىل اسـتثمار املـواد العراقيـة 
وهناك مرشوع اسـمه مـرشوع االيمان 
االيرانـي السـتثمار مياه الهضبـة التي 
تذهب اىل العراق واملحددة بـ10.2 مليار 

مرت مكعب.

بغداد/الزوراء:
واملؤسسـات  الجامعـات  حققـت 
األكاديمية العراقية، امس الثالثاء، نتائج 
 Scimago تنافسـية مهمـة يف تصنيـف
العاملـي لعام 2022 الـذي أجرى تقييما 
لثمانيـة آالف وأربـع وثمانني مؤسسـة 
التعليـم  وزارة  العالم.وذكـرت  حـول 
”النتائـج  أن  ”الـزوراء“  ورد  بيـان  يف 
أظهرت تسعا وثالثني مؤسسة وجامعة 
عراقيـة بينهـا ثمان وعـرشون جامعة 
بغـداد  جامعـات  تتصدرهـا  حكوميـة 
واملسـتنرصية والتكنولوجيـة“. جديـر 

بالذكـر أن تصنيف Scimago يعتمد عىل 
مؤرش مركـب يجمع بني ثالثـة معايري 
مختلفـة تسـتند إىل أداء البحث (50%) 
ومخرجـات االبتـكار (%30) والتأثـري 
املجتمعـي (%20) ويتضمن كل مؤرش 
رئيس مؤرشات فرعية مثل عدد األبحاث 
املنشـورة ونوعية املجالت املنشـور بها 
وعدد االستشهادات املرجعية ومعامالت 
التأثـري النسـبية فضال عن اشـرتاطات 
تتعلـق بالنرش ملا ال يقـل عن 100 بحث 
يف قاعدة بيانات SCOPUS ضمن سـنة 

التقييم، بحسب البيان.

أبوظبي/ متابعة الزوراء:
 قررت السلطات اإلماراتية إيقاف العمل 
بإصدار قسيمة اإلقامة لألجانب املقيمني 
يف الدولة اعتباًرا من يوم اإلثنني 11 أبريل 
2022 واالستعاضة عنها ببطاقة الهوية 
اإلماراتيـة الصـادرة لألجنبـي املقيم يف 
الدولـة بديـًال إلثبـات إقامته.وأوضحت 
والجنسـية  للهويـة  االتحاديـة  الهيئـة 
والجمـارك وأمـن املنافـذ، وفقـا لوكالة 
أنباء االمارات (وام)، أن قرار اإللغاء جاء 
تنفيًذا لقرار مجلس الوزراء دعًما لتطوير 
الخدمات املقدمة وتحقيًقا للمرونة التي 
تسـتهدف تقليـص الخطـوات املرتبطة 
بعمليـة إصدار وتجديـد اإلقامة لترتافق 

مع بطاقة الهوية يف نموذج موحد جديد 
يضم خدمتـي إصـدار وتجديـد اإلقامة 
وبطاقـة الهوية يف طلب واحد.وأشـارت 
إىل أن الجيـل الجديد مـن بطاقة الهوية 
اإلماراتيـة الصـادرة لألجنبـي املقيم يف 
الدولة تتضمـن كافة التفاصيل املذكورة 
سـابًقا يف قسـيمة اإلقامة وهو ما يعزز 
من القيمة املضافة الستخدامات بطاقة 
الهوية يف إثبات الهوية الشخصية لألفراد 
مـن خـالل وجـود البيانات الشـخصية 
واملهنيـة وجهـة اإلصـدار وغريهـا من 
البيانـات املقـروءة عىل ظاهـر البطاقة 
والتفاصيل الضمنية املعززة عرب تقنيات 

الربط اإللكرتوني.

صنعاء/ متابعة الزوراء:
تبادلـت الحكومة اليمنيـة والحوثيون 
اتهامات بخرق الهدنة يف البلد الغارق يف 
الحرب، وذلك للمرة االوىل منذ بدء رسيان 
وقف اطالق النار الذي من املفرتض أن 
يسـتمر لشـهرين.وتمّثل الهدنـة التي 
تشمل أيضا السـماح برحالت تجارية 

من مطـار صنعاء الدويل املفتوح فقط 
لرحالت املسـاعدات منذ 2016، بارقة 
أمل نـادرة يف الرصاع بعد حرب منهكة 
مسـتمرة منذ أكثر من سـبع سنوات.

وبدت جبهات القتال الرئيسـية هادئة 
منـذ بدء رسيـان الهدنـة، لكـّن وزير 
الخارجيـة اليمنـي أحمـد عـوض بن 

مبـارك تحّدث الثالثاء عن ”خروقات“.
وكتـب يف تغريـدة باللغـة اإلنكليزيـة 
عىل تويرت ”لقيـت الهدنة ترحيبا كبريا 
لكّنهـا مهـددة بخروقـات الحوثيـني، 
ومن بينها االنتشـار العسكري وحشد 
القوات واملركبـات وهجمات باملدفعية 
والطائرات املسرية“، من دون تفاصيل 

إضافية حـول أماكن هـذه الهجمات.
ولم يصدر تعليق فـوري من الحوثيني 
بهذا الشـأن.لكن وسـائل إعالم تابعة 
رصـد  ”تـم  بأّنـه  أفـادت  للحوثيـني 
خروقات“ للهدنة يومي األحد واإلثنني، 
متهمـني التحالـف بقيادة السـعودية 
والجيـش اليمنـي بشـن هجمـات يف 

شمال وغرب البالد.ويسيطر الحوثيون 
عىل العاصمة صنعاء منذ العام 2014 
ومناطق أخرى يف شـمال وغرب البالد، 
العسـكري  التحالـف  بينمـا يسـيطر 
الـذي يقدم الدعم لقوات الحكومة عىل 

األجواء اليمنية.

بغداد/ الزوراء:
اسـتبعد رئيس مجلس القضـاء األعىل، القايض 
فائـق زيدان، اللجـوء اىل خيار تشـكيل حكومة 
الحاصـل  السياسـية  األزمـة  طـوارئ يف ظـل 
يف البـالد والعجـز باملـيض يف تشـكيل حكومـة 
اتحاديـة جديـدة رغـم مـرور عدة أشـهر عىل 
إجراء االنتخابات الترشيعية املبكرة.جاء ذلك يف 
ترصيحـات نرشها املوقع االلكرتوني الرسـمي 
ملجلـس القضاء األعىل.وقال زيـدان إن الظروف 
الحاليـة ال تسـتدعي وجـود حكومـة طـوارئ 

وتشـكيلها أمـر مسـتبعد. مردفـا بالقـول: إن 
«القضـاء يضطلـع بدور وطنـي ويقرتح حلوال 
دسـتورية وقانونيـة ملعالجة األزمة واالنسـداد 
السيايس وهذا ليس تدخال يف السياسة».وأضاف 
«نعتقد أن التوافقات السياسية ستحسم األزمة 
الحاليـة وليس حـل الربملان».وعـن موقفه من 
تسـنم منصب رئيس الحكومة العراقية املقبلة، 
قال زيدان «تكررت علينا عروض من قبل بعض 
القوى السياسية لتسـنم منصب رئيس الوزراء 
لكننـا رفضنـا أكثر من مـرة ونعتقـد أن مكان 

القـايض هـو القضاء».وتحدث رئيـس مجلس 
القضاء األعىل عن قرار املحكمة االتحادية (أعىل 
سـلطة قضائية يف البالد) بعدم دستورية قانون 
النفـط والغـاز لحكومـة إقليم كردسـتان، قال 
زيدان: «املحكمة االتحادية لم تسـتهدف اإلقليم 
يف قراراتها، ودعوى قانون النفط والغاز تأخرت 
دون مربر».ووصـف عالقـة مجلـس القضـاء 
األعـىل بقضاء اإلقليم بأنهـا «جيدة ولم تحصل 

تقاطعات يف العمل».

بريوت/ متابعة الزوراء:
أقفل باب تسـجيل اللوائح االنتخابية يف 
لبنان عىل ١٠٣ لوائح، العدد األكرب منها يف 
دائرة الشمال الثانية (طرابلس – الضنية 
– املنية) التي رست عىل ١١ الئحة، فيما 
بلغ عدد املرشـحني النهائي ٧١٨، بينهم 
١١٨ مرشـحة، سيخوضون املعركة عىل 
١٢٨ مقعـداً نيابياً، وذلك بعد انسـحاب 

٤٢ مرشحاً وعدم تمكن ٢٨٤ آخرين من 
االنضواء ضمن الئحـة انتخابية وفق ما 
ينص عليه القانون االنتخابي.وقد سّجل 
العدد األقل مـن اللوائح يف دائرة الجنوب 
التـي تضـّم بنـت  نائبـاً)  الثالثـة (١١ 
جبيل، مرجعيـون، النبطيـة وحاصبيا، 
وتعّد أحـد معاقل الثنائـي «حركة أمل» 
(يتزعمهـا رئيـس الربملـان نبيـه بري) 

و»حـزب الله» بحيث اسـتقّر العدد عىل 
٣ لوائح، وسـط تعويل للقوى املسـتقلة 
املناديـة بالتغيري عىل إحـداث خرق رغم 
صعوبـة املعركة. ويتألف مجلس النواب 
اللبناني من ١٢٨ عضـواً باملناصفة بني 
املسيحيني واملسلمني تكون مدة واليتهم 
أربـع سـنوات وينتخبـون عىل أسـاس 
النظام النسـبي، عىل أن يختـار الربملان 

الذي سـينتخب يف ١٥ مايـو/ أيار املقبل 
الرئيـس الجديـد للبـالد، علمـاً أن والية 
الرئيـس الحايل ميشـال عـون تنتهي يف 
٣١ أكتوبـر/ ترشيـن األول ٢٠٢٢.وأكد 
وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسـام 
مولـوي، يف مؤتمر صحفـي عقب إقفال 
بـاب التسـجيل منتصـف ليـل االثنني – 
الثالثـاء، «الجهوزيـة الكاملـة إلجـراء 

االسـتحقاق يف موعده املحدد وبسالسة 
تامة وتأمني وصـول الناخبني إىل مراكز 
بأمـان»،  بأصواتهـم  لـإلدالء  االقـرتاع 
مشـدداً عىل «إتمـام جميـع التجهيزات 
املطلوبـة قبيـل ١٥ مايـو لضمان سـري 
االنتخابيـة، وخصوصـاً عـىل  العمليـة 

مستوى تأمني الكهرباء».
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الكويت/ الزوراء:
تسـلم ويل العهـد الكويتـي الشـيخ مشـعل األحمـد 
الصباح، امس الثالثاء، استقالة الحكومة من رئيس 
مجلس الوزراء الشـيخ صباح الخالـد الصباح، وفق 
وكالة األنباء الكويتيـة (كونا).وكان رئيس وأعضاء 
مجلـس الـوزراء أدوا اليمـني الدسـتورية يف 4 يناير 
املايض، وذلك وفقا للمادة واحد وتسعني من الدستور.

يشـار إىل أن الجلسة شهدت حينها انسحاب عدد من 
النواب مع بداية البنـد األول لجدول أعمالها واملتعلق 
بـأداء الحكومة اليمني الدسـتورية.يذكر أنه صدر يف 
23 نوفمرب 2021 األمر األمريي بتعيني الشيخ صباح 

خالد الحمد الصباح رئيسـاً ملجلـس الوزراء وتكليفه 
ترشـيح أعضاء الوزارة الجديدة.كما صدر يف الشهر 
نفسه املرسـوم األمريي بتشـكيل الحكومة الجديدة 
برئاسـة الشـيخ صباح خالد الحمد الصباح تتضمن 
15 وزيراً.يشـار إىل أن غالبيـة أعضـاء مجلس األمة 
أعلنوا نهاية األسـبوع املايض أنهم سـيصوتون ضد 
رئيس الـوزراء، وهو العدد الـكايف إلقرار حالة ”عدم 
التعاون“ بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية، وهو 
ما يعني دستورياً رفع األمر ألمري البالد ليقرر بنفسه 
إعفـاء رئيـس الوزراء وتعيـني وزارة جديـدة أو حل 

مجلس األمة.

بيونغيانغ/ رويرتز:
حـّذرت كيم يو-جونغ، شـقيقة زعيـم كوريا 
الشـمالية كيـم جونـغ-أون، وإحـدى كبـار 
مستشـاريه، كوريا الجنوبية مـن أّنها يف حال 
شـّنت رضبـة عسـكرية اسـتباقية عـىل أي 
هدف يف الشـمال فإّن بيونغ يانغ ستسـتخدم 
السالح النووي ”للقضاء“ عىل الجيش الكوري 
الجنوبي.وهـذا التحذيـر الذي نقلتـه عن كيم 
وسـائل اإلعالم الرسـمية يمّثل ثانـي رّد ناري 
من جانب املرأة الواسـعة النفوذ يف بيونغ يانغ 
عىل ترصيحـات أدىل بها وزيـر الدفاع الكوري 

الجنوبي، سوه ووك، قبل ثالثة أيام.وقال سوه 
إّن سـيول لديها صواريخ ”قـادرة عىل إصابة 
أّي هـدف يف كوريـا الشـمالية بدّقة ورسعة“، 
يف وقت كّثفـت فيه بيونغ يانغ خالل األشـهر 
األخرية تجاربها عىل صواريخ بالسـتية وتهّدد 
باسـتئناف تجاربهـا النوويـة. ونقلـت وكالة 
األنبـاء الرسـمية الكورية عن كيـم قولها إّنه 
كان ”خطأً كبرياً جداً“ من قبل هذا ”املجنون“ 
أن يتطرق إىل إمكانية توجيه رضبة اسـتباقية 

لقوة نووية.
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الزوراء/ حسني فالح:
أعلنت االمانـة العامة ملجلس الـوزراء انه 
سـيتم اسـتمالك مـا يقـارب 490 قطعة 
ارض ألمانة بغداد ضمن مرشوع توسـعة 
وتطوير مدينة الكاظمية املقدسـة، وفيما 
اكـدت قـرب املبـارشة بمـرشوع الطريق 
الحلقـي ملعالجـة االختناقـات املرورية يف 
العاصمة، اشارت اىل انها تعمل مع الجهات 
ذات العالقـة لتذليـل العقبـات واملبـارشة 

بتنفيذ املرشوعني.
وقال املتحدث باسم االمانة العامة ملجلس 
الوزراء، حيدر مجيد، يف حديث لـ“الزوراء“: 
الكاظميـة  مدينـة  تطويـر  مـرشوع  ان 
املقدسة يشمل جميع املدينة ومن ضمنها 
العتبـة املقدسـة، حيـث سـتكون هنالـك 
توسعة للعتبة املقدسة باإلضافة اىل تطوير 
املدينة. الفتـا اىل: ان هنالك ما يقارب 490 
قطعة ارض منزل سيتم استمالكها ألمانة 
بغداد لغرض ضمها للمرشوع والتوسـعة.

واضـاف: ان اكثـر من 90 باملئـة من هذه 
القطـع حسـمت، وهنالـك بعـض القطع 
التابعة لوزارة الدفاع ووزارات اخرى ايضا 
مـرشوع  الحسـم.وحول  اىل  طريقهـا  يف 
الطريق الحلقي، اوضح مجيد: ان الطريق 
الحلقي هو واحد من االجراءات الحكومية 
التي تتعلـق بمعالجة ظاهـرة االختناقات 
املرورية وفكهـا يف العاصمة بغداد. مبينا: 
ان هنالـك العديـد مـن االجـراءات اتخذت 
منها موضوع تطوير وتأهيل مداخل بغداد 
الخمسـة وايضا طريق الدورة اليوسـفية 

.واشـار اىل: ان املرشوع اآلن يف طور اعداد 
التصاميـم والتنفيـذ. مؤكـدا: ان هنالـك 
االسـتمالكات والعـوارض الن هذا الطريق 
حيوي واسرتاتيجي تقريبا يبلغ طوله 100 
كلم .وبـني: ان هنالك عددا مـن العوارض 
اآلن تعمـل االمانـة العامة بالتنسـيق مع 
الجهـات الرسـمية ذات العالقـة لحسـم 
هـذه التعارضـات وتذليـل العقبـات ومن 

ثم االنتهـاء من التصاميـم واملبارشة بهذا 
الطريـق.ويف وقـت سـابق، تـرأس األمني 
العـام ملجلس الوزراء، حميـد نعيم الغزي، 
الجلسـة الرابعـة ملناقشـة متابعـة تنفيذ 
مخرجات قرار مجلس الوزراء (343 لسنة 
2021) الخاص بتطويـر مدينة الكاظمية 
وتوسـعة الحـرضة الكاظميـة املقدسـة.

ووّجه األمني العام ملجلس الوزراء، بحسب 

بيـان تلقته ”الـزوراء“، بتخصيص أماكن 
خاصة بموظفي وزارة الثقافة والسياحة 
واآلثـار؛ لغرض أخـذ اإلجراءات املناسـبة 
للحفـاظ عـىل اإلرث الحضـاري والرتاثـي 
للمدينة، وتشـكيل فريق للتنسـيق املبارش 
مع الجهات الرسـمية ذات العالقة، لحسم 
تخصيـص قطـع األرايض الداخلـة ضمن 
مـرشوع التطوير.كمـا تـم توجيـه أمانة 

بغداد بحسـم أمر تخصيص (38) قطعة، 
لغـرض ضمها إىل املرشوع وإيجاد البدائل، 
فضـًال عن مناقشـة املوضوعـات املدرجة 
ضمن جدول األعمال، ومتابعتها مع دائرة 
عقـارات الدولة والجهات ذات العالقة.كما 
اعلن االمـني العام ملجلس الـوزراء، حميد 
الغزي، اتخاذ الحكومة 6 إجراءات لتخفيف 
االختناقـات املروريـة يف بغداد.وذكر بيان 
لألمانة العامة ملجلس الوزراء: ان ”الغزي، 
ناقـش مـع الجهـات ذات العالقـة، آليـة 
إيجاد الحلول املالئمـة ملعالجة االختناقات 
املروريـة يف العاصمـة بغداد“.وأكد الغزي 
أن ”الحكومة العراقيـة اتخذت العديد من 
الخطـوات، ملعالجـة ظاهـرة االختناقـات 
املروريـة داخـل العاصمـة بغـداد، أهمها 
مرشوع تطوير مداخل العاصمة الخمسة، 
ومـرشوع طريق (الـدورة – اليوسـفية)، 
للعاصمـة،  الحلقـي  الطريـق  ومـرشوع 
إضافة إىل مرشوع القطار املعلق، وإنشـاء 
طريق يربـط مدخل العاصمـة من الجهة 
الشـمالية باتجاه منطقة النهروان وصوالً 
إىل املحافظات الجنوبية، فضال عن إنشـاء 
(13) مجـرساً ونفقاً، حيث ستسـهم هذه 
االختناقـات  تخفيـف حـدة  يف  املشـاريع 
املرورية“.وتابـع البيان انه ”تم مناقشـة 
املعالجـات املقرتحة عـىل املديات القصرية 
مديريـة  ورؤيـة  والبعيـدة،  واملتوسـطة 
املرور العامة ملعالجة االختناقات املرورية، 
إىل جانـب املشـاريع املسـتقبلية للطـرق 

والجسور“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين، أمس الثالثاء، اطالق وجبة 
ومنتسبي  للموظفني  مليونا   ٢٥ سلف  من  جديدة 
للمرصف  االعالمي  املكتب  والداخلية.وقال  الدفاع 
وجبة  اطالق  تم  انه»  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف 
ومنتسبي  للموظفني  مليونا   ٢٥ سلف  من  جديدة 
املنح  اجراءات  كل  استكمال  بعد  والداخلية  الدفاع 
التقديم  يكون  حيث  والتعليمات  الضوابط  وفق 
يف  املنترشة  املرصف  فروع  طريق  عن  السلف  عىل 
مازالت  «الفروع  ان  «.واضاف  واملحافظات  بغداد 
مستمرة يف استقبال طلبات معامالت الرتويج عن 

السلف للموظفني ومنتسبي القوات االمنية». 
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بغداد/ الزوراء:
وجه رئيـس مجلس الـوزراء مصطفى 
الطاقـة  أبـراج  بحمايـة  الكاظمـي، 
الكهربائية والتصدي لألعمال التخريبية، 
وفيما وافق مجلس الوزراء، عىل اعتماد 
اسـرتاتيجية سـداد الدين العام الداخيل 
للسـنوات (٢٠٢٢-٢٠٢٤)، خـول وزير 
املاليـة صالحية التفاوض والتوقيع عىل 
مرشوعـي اتفاقيتـني لتجنـب االزدواج 
الرضيبي.وذكر املكتب االعالمي لرئيس 
مجلـس الـوزراء تلقتـه «الـزوراء»: أن 
مصطفـى  الـوزراء  مجلـس  «رئيـس 
الكاظمـي، تـرأس الجلسـة االعتيادية 
الثالثـة عـرشة ملجلـس الـوزراء، وقدم 
الكاظمي يف مسـتهل الجلسـة، تهانيه 
إىل الشـعب العراقـي بمناسـبة حلـول 
شـهر رمضـان املبـارك، ووّجـه جميع 
الوزارات للعمل بوتـرية عالية من؛ أجل 
تقديـم افضـل الخدمـات للمواطنني يف 
هذا الشـهر الفضيل.ووّجـه الكاظمي، 
بحسب البيان، الوزارات كافة بالتعاون 
والتنسـيق مـع وزارة الكهربـاء لتوفري 

متطلبات الطاقة الكهربائية للمواطنني 
خالل أشـهر الصيف القادمة، والسيما 
والصناعـة  واملاليـة  النفـط  وزارات 
واملوارد املائية، وكذلك التأكيد عىل وزارة 
الكهرباء ببذل أقـىص الجهود؛ من أجل 
زيادة اإلنتاج والقيـام بأعمال الصيانة 
لتاليف أي أزمـة محتملـة للكهرباء.كما 
وّجـه ايضـا الـوزارات األمنيـة بحماية 
أبـراج الطاقـة الكهربائيـة والتصـدي 
لألعمال التخريبية، ومالحقة الجماعات 
تحـاول  التـي  والتخريبيـة  اإلرهابيـة 
اسـتهداف أبـراج الطاقة بهـدف إرباك 
الوضع وزعزعة االستقرار.واسـتعرض 
الكاظمي األوضاع العامة يف البالد، وآخر 
تطـورات األزمـة االقتصاديـة العاملية، 
وتأثرياتهـا عىل العـراق، ومتابعة تنفيذ 
اإلجراءات التـي اتخذتها الحكومة بهذا 
الشأن؛ للتخفيف من حدة األزمة.وتابع 
البيان ان الجلسـة شهدت تقديم تقرير 
مفصل عن اإلجراءات الصحية املتعلقة 

بالسيطرة عىل جائحة كورونا.

Ú„á:a@÷ãÇ@Êdìi@pbflbËm¸a@fiÜbjnm@Â‡Ó€a@¿@ aç‰€a@“aã†c

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الزراعة، امس الثالثاء، السماح باسترياد أربعة محاصيل النخفاض إنتاجها 
إنه «استناداً  النايف، يف بيان تلقته «الزوراء»:  الناطق الرسمي للوزارة حميد  محلياً.وقال 
السماح  الخفاجي عىل  الزراعة محمد كريم  الواقعية، حصلت موافقة وزير  املعطيات  اىل 
باسترياد املحاصيل الزراعية التالية (الطماطم والبطاطا والباذنجان والخيار) ومن جميع 
محلياً  إنتاجها  النخفاض  نتيجة  جاء  القرار  «هذا  أن  البيان  الحدودية».وأضاف  املنافذ 
وبالتزامن مع حلول شهر رمضان املبارك، ما يتطلب حماية املستهلك اليومي ومنع ارتفاع 
أسعارها»، مشرياً اىل أن «عملية االسترياد تستمر لحني وفرتها محلياً».وتابع أن «سياسة 
الوزارة هي حماية املنتج املحيل من جانب وحماية املستهلك من جانب آخر من خالل تطبيق 
الروزنامة الزراعية، فضالً عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبني مدى وفرة 

أو شح املنتج الزراعي املحيل».
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بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  وجه 
الطاقة  أبراج  بحماية  الكاظمي، 
لألعمال  والتصدي  الكهربائية 
مجلس  وافق  وفيما  التخريبية، 
الوزراء، عىل اعتماد اسرتاتيجية سداد 
الدين العام الداخيل للسنوات (-2022

صالحية  املالية  وزير  خول   ،(2024
مرشوعي  عىل  والتوقيع  التفاوض 

اتفاقيتني لتجنب االزدواج الرضيبي.
مجلس  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
”رئيس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  الوزراء 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس 
ترأس الجلسة االعتيادية الثالثة عرشة 
يف  الكاظمي  وقدم  الوزراء،  ملجلس 
الشعب  إىل  تهانيه  الجلسة،  مستهل 
العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان 
للعمل  الوزارات  جميع  ووّجه  املبارك، 
افضل  تقديم  أجل  من؛  عالية  بوترية 
الشهر  هذا  يف  للمواطنني  الخدمات 

الفضيل.
البيان،  بحسب  الكاظمي،  ووّجه 
والتنسيق  بالتعاون  كافة  الوزارات 
متطلبات  لتوفري  الكهرباء  وزارة  مع 
خالل  للمواطنني  الكهربائية  الطاقة 
أشهر الصيف القادمة، والسيما وزارات 
واملوارد  والصناعة  واملالية  النفط 
وزارة  عىل  التأكيد  وكذلك  املائية، 
الكهرباء ببذل أقىص الجهود؛ من أجل 
زيادة اإلنتاج والقيام بأعمال الصيانة 

لتاليف أي أزمة محتملة للكهرباء.
األمنية  الوزارات  ايضا  وّجه  كما 
الكهربائية  الطاقة  أبراج  بحماية 
والتصدي لألعمال التخريبية، ومالحقة 
التي  والتخريبية  اإلرهابية  الجماعات 
بهدف  الطاقة  أبراج  استهداف  تحاول 

إرباك الوضع وزعزعة االستقرار.

العامة  األوضاع  الكاظمي  واستعرض 
األزمة  تطورات  وآخر  البالد،  يف 
عىل  وتأثرياتها  العاملية،  االقتصادية 
اإلجراءات  تنفيذ  ومتابعة  العراق، 
الشأن؛  بهذا  الحكومة  اتخذتها  التي 

للتخفيف من حدة األزمة.
وتابع البيان ان الجلسة شهدت تقديم 
الصحية  اإلجراءات  تقرير مفصل عن 
جائحة  عىل  بالسيطرة  املتعلقة 
بعدد  الحاصل  واالنخفاض  كورونا، 
تتخذها  التي  واإلجراءات  اإلصابات، 
تطورات  متابعة  يف  الصحة  وزارة 
وجهودها  والعالم،  بالعراق  الجائحة 
بعموم  واللقاحات  العالجات  تأمني  يف 

املؤسسات الصحية.
وبني، انه بعد أن ناقش مجلس الوزراء 

املوضوعات املدرجة عىل جدول أعماله، 
أصدر القرارات اآلتية:

أوالً/ املوافقة عىل إضافة الصالحيات 
املدرجة تفاصيلها أدناه إىل الصالحيات 
املمنوحة لوزير التخطيط بموجب قرار 
 ،(2022 لسنة   14) الوزراء  مجلس 
املبينة يف كتاب وزارة التخطيط املرقم 
بالعدد (2/8/6604) املؤرخ يف 8 آذار 

2022، بحسب اآلتي:
الوزارات  املنفذة بني  1 - تغيري الجهة 
أو  بوزارة  املرتبطة  غري  والجهات 
املرتبطة  غري  املحافظة  أو  اإلقليم 

بإقليم وبموافقة الجهتني املعنيتني.
2 -تغيري اسم املرشوع بناء عىل طلب 
أو  حذف  نتيجة  أو  املنفذة  الجهة 
إىل  يؤدي  ال  وبما  مكونات،  استحداث 

تغيري طبيعة املرشوع وأهدافه وكلفته 
وتخصيصاته.

ثانياً/ املوافقة عىل اعتماد اسرتاتيجية 
للسنوات  الداخيل  العام  الدين  سداد 
من  إعدادها  تم  التي   ،(2022-2024)
املالية  العام/وزارة  الدين  دائرة  قبل 
املوازنة  ضمن مسودة مرشوع قانون 
العراق  لجمهورية  االتحادية  العامة 
التي  والسنوات  املالية/2022،  للسنة 

تليها.
ثالثاً/ املوافقة عىل ما يأتي:

1 -  تخويل السيد وزير املالية صالحية 
مرشوعي  عىل  والتوقيع  التفاوض 
الرضيبي  االزدواج  لتجنب  اتفاقيتني 
املفروضة  التهرب من الرضائب  ومنع 
حكومة  بني  األوىل  الدخل،  عىل 

جمهورية  وحكومة  العراق  جمهورية 
حكومة  مع  والثانية  أذربيجان، 
جمهورية كرواتيا، بصيغتيهما املعّدلة 
أحكام  إىل  استناداً  الدولة  مجلس  من 

املادة (80/سادساً) من الدستور.
بإعداد  الخارجية  وزارة  -قيام   2
باسم  الالزمة  التخويل  وثيقتي 
السيد  إىل  العراق  جمهورية  حكومة 
املعتمدة  للسياقات  وفقاً  املالية،  وزير 
ملجلس  العامة  االمانة  اىل  ورفعهما 
السيد  توقيع  الستحصال  الوزراء 

رئيس مجلس الوزراء.
رابًعا/ املوافقة عىل تعديل قرار مجلس 
بشأن   (2018 لسنة   138) الوزراء 
املرتاكمة  املستثمرين  موضوع  حسم 
ومتعرسي  القروض  فوائد  عليهم 
مرشوعاتهم  تعثر  بسبب  الدفع؛ 
ألسباب خارجة عن إرادتهم، وليصبح 

بحسب اآلتي:
لسنة   6) الديواني  األمر  لجنة  تتوىل   -
جدولة  بشأن  الضوابط  إعداد   (2017
عىل  املستحقة  وفوائدها  القروض 
املستثمرين ومتعرسي الدفع، وعرضها 

عىل مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
الرتبية/  وزارة  تخويل  خامساً/ 
واالمتحانات،  للتقويم  العامة  املديرية 
االمتحانية  الدفاتر  طبع  صالحية 
(حرصاً)  االعدادي  السادس  للصف 
حال  يف  العراق  خارج  من  وتجهيزها 
الداخلية  وزارة  مطبعة  إمكانية  عدم 
باملواصفات  الدفاتر  هذه  توفري 
والرشوط املطلوبة، عىل أن يتم الرشاء 
والتجهيز استثناء من أساليب التعاقد 
تنفيذ  تعليمات  يف  عليها  املنصوص 
 ،(2014 لسنة   2) الحكومية  العقود 
وهذا  األسعار،  تنافسية  ضمان  مع 

االستثناء يكون للسنة األخرية.

بغداد/ الزوراء:
القايض  األعىل  القضاء  مجلس  رئيس  استبعد 
حكومة  تشكيل  خيار  اىل  اللجوء  زيدان،  فائق 
طوارئ يف ظل األزمة السياسية الحاصل يف البالد 
والعجز بامليض يف تشكيل حكومة اتحادية جديدة 
االنتخابات  إجراء  عىل  أشهر  عدة  مرور  رغم 

الترشيعية املبكرة.
جاء ذلك يف ترصيحات نرشها املوقع األلكرتوني 

الرسمي ملجلس القضاء األعىل.
تستدعي  ال  الحالية  الظروف  إن  زيدان  وقال 
أمر مستبعد،  وجود حكومة طوارئ وتشكيلها 
مردفا بالقول إن ”القضاء يضطلع بدور وطني 
ملعالجة  وقانونية  دستورية  حلوال  ويقرتح 
يف  تدخال  ليس  وهذا  السيايس  واالنسداد  األزمة 

السياسة“.
السياسية  التوافقات  أن  ”نعتقد  وأضاف 

ستحسم األزمة الحالية وليس حل الربملان“.
رئيس  منصب  تسنم  من  موقفه  وعن 
الحكومة العراقية املقبلة قال زيدان ”تكررت 
علينا عروض من قبل بعض القوى السياسية 
رفضنا  لكننا  الوزراء  رئيس  منصب  لتسنم 
هو  القايض  مكان  أن  ونعتقد  مرة  من  أكثر 

القضاء“.

قرار  عن  األعىل  القضاء  مجلس  رئيس  وتحدث 
املحكمة االتحادية (أعىل سلطة قضائية يف البالد) 
لحكومة  والغاز  النفط  قانون  دستورية  بعدم 
االتحادية  املحكمة  زيدان  قال  كردستان،  إقليم 
لم تستهدف اإلقليم يف قراراتها، ودعوى قانون 

النفط والغاز تأخرت دون مربر“.
بقضاء  األعىل  القضاء  مجلس  عالقة  ووصف 
يف  تقاطعات  تحصل  ولم  ”جيدة  بأنها  اإلقليم 

العمل“.
اقرتحنا  زيدان  قال    .. الدستور  تعديل  وبشأن 
تعديل الدستور اكثر من مرة الن الدستور وضع 
عن  تختلف   2005 سنة   استثنائية  ظروف  يف 

الظروف الحالية.
يناط  أن  هو  األكرب  التحدي  ان  زيدان  واضاف 
تعديل الدستور إىل لجان متخصصة يف القانون 
يف  حصل  كما  سياسيني  إىل  وليس  الدستوري 

. 2005
تكون  القايض  منصب  تويل  ”رشوط  إن  وبني 
قاسية جداً“، الفتا إىل أن ”الدستور تضمن فصل 
بني  بالفصل  ونص  القضائية  بالسلطة  خاص 

السلطات“.
وأضاف ان ”الدستور يحتاج إىل تعديل بالفقرات 
الخاصة بالسلطة القضائية“، مبينا أن ”املحكمة 

وهي  قراراتها  يف  الدستور  تخالف  لم  االتحادية 
حريصة عىل تطبيقه“.

وأشار إىل أن ”الظروف املحيطة بصياغة الدستور 
أن  اآلن“، مؤكدا  2005 تختلف تماما عن  العام 

”بعض بنود الدستور تحتاج إىل تعديالت“.
تطبيق بعض  يوفق يف  لم  ”الربملان  أن  وأوضح، 
فقرات الدستور“، مشريا اىل أن ”الدستور وضع 

املادة 74 بمادة منقوصة“.
موضوع  يف  دستورياً  خلالً  ”هناك  أن  ونوه 
والترشيعية“،  التنفيذية  السلطتني  بني  التوازن 
بحل  القضاء  لتدخل  دعوات  ”هناك  أن  مؤكدا 

األزمة السياسية وهذا غري صحيح“.
الحالية  سواء  االتحادية  ”املحكمة  أن  إىل  ولفت 
قانونية  رؤية  وفق  الدستور  تفرس  السابقة  أو 

بحتة“.
الجديد  االتحادية بتشكيلها  املحكمة   ” أن  وبنّي 
التحالف  السياسية  القوى  أمام  املجال  فتحت 
مضيفا  األكرب“،  الكتلة  وتقديم  بينها  فيما 
الفائزة  هي  األكرب  الكتلة  يعتقد  ”شخصياً  أنه 

باالنتخابات“.
أن ”املحكمة لم تصدر قراراً خارج إطار  وتابع 
الدستور“، موضحا أن ”مصطلح الثلث الضامن 

أو املعطل ال يوجد له نص يف الدستور“.

عىل  سياسية  لجهة  يميل  ال  ”القضاء  أن  وأكد 
”املحكمة  أن  إىل  الفتا  أخرى“،  جهة  حساب 
االتحادية اجتهدت باستمرار رئيس الجمهورية 
النص  عىل  تنطبق  ال  الحالة  هذه  ألن  بمنصبه 

الدستوري الخاص بخلو املنصب“.
وتابع أن ”معظم القوى السياسية تميل باتجاه 
بانتخاب  الخاصة  املواد  مثل  الدستور،  تعديل 
بالسلطة  املتعلقة  واألخرى  الجمهورية  رئيس 

القضائية“.
الدستور  يف  تعديالت  ”أي  أن  بالقول  ومىض 
تحتاج إىل استفتاء شعبي“، مؤكدا أنه ”ما زال 
الوقت مفتوحاً للقوى السياسية للتفاوض فيما 

بينها ملعالجة األزمة السياسية“.
تستدعي  ال  الحالية  ”الظروف  أن  إىل  وأشار 
حكومة  وأن  طوارئ  حكومة  هنالك  تكون  بأن 
ظروفها  ولها  الدستور  يف  موجودة  الطوارئ 

ورشوطها“.
تحسم  سوف  السياسية  ”التوافقات  أن  وتابع 
موجود  الربملان  ”حل  أن  إىل  الفتا  األزمة“، 
بالوقت  مستبعد  تطبيقه  لكن  الدستور  يف 

الراهن“.
انتخابات  إىل  واللجوء  الربملان  أن ”حل  وأوضح، 

مبكرة يحتاج لتوافق أغلب القوى السياسية“.

الزوراء/مصطفى فليح:
حذر مستشار محافظ واسط لشؤون 
حاجم،  حسني  عيل  املائية،  املوارد 
العراقي،  املائي  املوقف  خطورة  من 
ويف حني دعا اىل عدة معالجات لهذه 
وطني  مجلس  انشاء  اقرتح  االزمة، 
الجهات  جميع  فيه  تشرتك  للمياه 

املستهلكة ويرتبط بالربملان.
حديث  يف  حاجم،  املستشار  وقال 
املائي  ”املوقف  ان  لـ“الزوراء“: 
داعش  خطر  من  اكثر  بخطر  ينذر 
املائية  واكثر من اي وباء فاإليرادات 
دول  من  يأتي  منها   64% العراقية 
الرشقية  الهضبة  من   12% الجوار 
من ايران و%52 يأتي من األناضول 

نهر  اىل  اضافة  سوريا  عرب  الرتكية 
الكارون الذي يغذي من 20-15 مليار 

مرت مكعب اىل شط العرب“. 
ايران  من  املوارد  ”كل  ان  وبني   
التي  وااليرادات  بالكامل  انقطعت 
 25% اىل  انخفضت  تركيا  من  تأتي 
”اسرتاتيجية هاتني  ان  اىل  ”. مشريا 
املواد  استثمار  عىل  مبنية  الدولتني 
اسمه  مرشوع  وهناك  العراقية 
الستثمار  االيراني  االيمان  مرشوع 
العراق  اىل  تذهب  التي  الهضبة  مياه 
مكعب،  مرت  مليار  بـ10.2  واملحددة 
سنوات  خمس  فمنذ  الكارون  أما 
سدود  ثالثة  عليه  ايران  انشأت 
الكرخة  وسد  بالكامل  واستوعبتها 

 20% يغذي  الكرخة  نهر  كان  الذي 
من احتياجات هور الحويزة انشأته 
مكعب  مرت  مليار   6.8 بطاقة 
”ال  مبينا  املياه“،  هذه  واستوعبت 

فائدة من اي حوار“.
مع  أنشأ  الرتكي  ”الجانب  وتابع    
(الكاب)  اخرى منظومة سدود  دول 
دجلة  نهر  عىل  سدود  ومجموعة 
سد  واخرها  (اليسو)  سد  اخرها 

الجزرة الستيعاب مياه االناضول“. 
الوطنية  ”االيرادات  ان  اىل  ولفت   
تعلنه  ما  بحسب  والخارجية 
باملياه  املعنية  العاملية  املنظمات 
العام  اىل  وصوال  الصفر  اىل  ستصل 
واملياه  وارد  الكالم  وهذا   2040

تتناقص وستتناقص اكثر“. 
وحذر املستشار ”االخطر من هذا ان 
شبكات الري ونقل املياه هي شبكات 
عندما  ومعظمها  ومتهالكة  قديمة 
يزداد  املياه  مناسب  فيها  تنخفض 
الصحية  املؤسسات  ان  كما  التلوث، 
وامللوثة  االسنة  املياه  تعيد  والبلدية 
املياه  بأن  واجزم  املعالجة،  وغري 
ستكون  والكوت  الهندية  سدتي  بعد 
غري  مياه  هي  القريبة  السنوات  يف 

صالحة لالستخدامات البرشية“.
ان  للبلد  محب  لكل  ”دعوة  ووجه 
يترصف باتجاهني االول حماية االنهر 
من التلوث والثاني هو تنشيط ادارة 
الري واملحافظة عىل املياه من الهدر 

مائية وزيادة  واعداد خطط وبرامج 
الحكومات  وحث  الكادر  اداء  كفاءة 
املحلية لكبح جماح التجاوزات سيما 

التي يقوم بها املتنفذون“.
واقرتح ”انشاء مجلس وطني للمياه 
املستهلكة  الجهات  كل  فيه  تشرتك 
ويرتبط  تديره  التي  والجهات  للمياه 
تحدد  التي  الجهة  ليكون  بالربملان 
واملحافظة  ونقلها  املياه  استثمارات 
عليها والتفاوض مع دول الجوار ال ان 
تكون وزارة املوارد املائية هي املشغل 
امانة  يف  وتنشأ  الدبلومايس،  وهي 
للمياه  العليا  الهيئة  الوزراء  مجلس 
برئاسة رئيس الوزراء ويعاونه وزير 

املوارد، فوضع البلد خطري جدا ”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت اللجنة املالية يف مجلس النواب العراقي، 
صندوق  دعم  مقرتح  تبنيه  عن  الثالثاء،  امس 
املشاريع املدرة للدخل ضمن القطاع الخاص يف 

البالد.
إنها  اليوم،  مقتضب  بيان  يف  اللجنة  وقالت 
بأربعة  الصندوق  مال  رأس  ”زيادة  أيضا  تدعم 

أضعاف“.
الخاصة  الصغرية  املشاريع  أن  إىل  يشار 
وزارة  تطلقها  للدخل  املدرة  الشباب  بمشاريع 
واآلخر  الحني  بني  االجتماعية  والشؤون  العمل 
الحكومة  قبل  من  مخصص  مايل  صندوق  عرب 

االتحادية.
وكانت وكالة التصنيف االئتماني ”فيتش“، قد 
اعلنت مؤخرا يف تقرير لها، بان العراق ارتفعت 
فيه البطالة مع دخول جائحة كوفيد19- التي 

تفاقمت األوضاع فيها.
املالية برئاسة  اللجنة  وعىل صعيد مواز عقدت 
اعضائها  وبحضور  الكعبي  كريم  حسن 
مناقشات  الستكمال  الثالثاء،  امس  اجتماعا 
والتنمية  الغذائي  لألمن  الطارئ  الدعم  قانون 
قبل  واالقرتاحات  املهمة  املالحظات  ووضع 

عرضه للتصويت.
مواد  حول  بعرض  االجتماع  الكعبي  واستهل 

املناسبة  الصيغ  القانون، مؤكدا رضورة وضع 
املواطنني نتيجة  تلبي طموح واحتياجات  التي 
يف  الزائدة  االموال  من  املتحققة  املالية  للوفرة 
فرص  ايجاد  سيدعم  القانون  ان  مشريا  البلد، 

العمل وحركة املشاريع.
يف  عقد  الذي  االجتماع  خالل  اللجنة  وقرأت 
اللمسات  وضع  بغية  القانون  فقرات  مقرها 
النهائية ومعالجة بعض النصوص الواردة فيه 
والوصول اىل الصيغة النهائية، اضافة اىل وضع 
تسديد  وموضوع  واالنفاق،  االيرادات  سقوف 

القروض املتحققة والغاء فقرة االقرتاض.
عىل  االجتماع  خالل  النيابية  املالية  وركزت 

دعم  التموينية،  البطاقة  دعم  قطاعات: 
والشلب  والشعري  الحنطة  الزراعية  املحاصيل 
اجور  تسديد  الفالحني،  مستحقات  وتسديد 
دعم  النفط،  مبالغ  دفع  الكهربائية،  الطاقة 
السكانية،  النسب  حسب  املحافظات  مشاريع 
الشمول بالرعاية االجتماعية وذوي االحتياجات 
املخصصة  املبالغ  وزيادة  لتحسني  الخاصة 

لهم.
عىل  املالية  وزير  باستضافة  الكعبي  ووجه 
حول  االسئلة  بعض  لتوجيه  عالوي  األمري  عبد 
لتحويل  خاص  حساب  فتح  وكيفية  القانون 

املبالغ املخصصة ومصادر التمويل.

بغداد/ الزوراء:
محمد  النواب،  مجلس  رئيس  بحث 
من  دنماركي  وفد  مع  الحلبويس، 
اللجنة الربملانية لحلف الناتو، تعزيز 

التعاون يف محاربة االرهاب.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس 
األنباء  وكالة  تلقته  النواب  مجلس 
مجلس  ”رئيس  أن  (واع)  العراقية 
استقبل  الحلبويس،  محمد  النواب 
الربملانية  اللجنة  من  دنماركياً  وفداً 
النائب مادس  برئاسة  الناتو  لحلف 
اللقاء  خالل  وجرى  فوغليدي، 
العراق  بني  الثنائية  العالقات  بحث 
حلف  دول  عموم  وكذلك  والدنمارك 
التعاون  وتعزيز  واستمرار  الناتو، 
التي  املجاالت  يف  اإلرهاب  ملحاربة 

تحددها الحكومة العراقية“.
مناقشة  شهد  ”اللقاء  أن  وأضاف 
الدولية،  الساحة  عىل  األوضاع 
االهتمام  ذات  املواضيع  من  وعدٍد 
املشرتك“.يف غضون ذلك، أكد النائب 
النواب، حاكم  لرئيس مجلس  األول 
عامل  العراق  استقرار  ان  الزاميل، 

مؤثر ألمن الرشق االوسط برمته.
األول  للنائب  اإلعالمي  املكتب  وقال 
لرئيس مجلس النواب يف بيان تلقته 
”الزوراء“: ان ”النائب األول لرئيس 
مجلس النواب حاكم الزاميل استقبل 

بمكتبه امس الثالثاء، وفداً دنماركياً 
الناتو  لحلف  الربملانية  اللجنة  من 

برئاسة النائب مادس فوغليدي“.
واكد الزاميل ان ”تهديد االمن والسلم 
التطرف  قوى  قبل  من  العامليني 
لدى  مشرتك  هدف  انتج  واإلرهاب، 
بمحاربة  يتمثل  العالم  دول  جميع 
مجال  يف  والتنسيق  اإلرهاب،  هذا 
واملعلومات  والتدريب  التسليح 
الهدف“،  هذا  لتحقيق  االستخبارية 
مشريا اىل ان ”استقرار العراق امنياً 
اساس  عامل  وسياسياً  واقتصادياً 
األوسط  الرشق  استقرار  يف  ومؤثر 

برمته“.
استمرار  ”رضورة  اىل  الزاميل  ودعا 
وحلف  العراق  بني  ما  التعاون  اطر 
والتدريب  األمنية  املجاالت  يف  الناتو 

ومحاربة اإلرهاب“.
خالل  جرى  انه  البيان،  وتابع 
امللفات  من  جملة  بحث  اللقاء 
البلدين  بني  املشرتك  االهتمام  ذات 
دخول  وتشجيع  الصديقني 
للعراق  االستثمارية  الرشكات 
وزيادة  الخربات  نقل  يف  واملساهمة 
التعاون االقتصادي وخطط انعاش 
الحديث  وكذلك  والزراعة،  الصناعة 
عن دعم احتياجات الجالية العراقية 

املتواجدة يف الدنمارك.

بغداد/ الزوراء:
الوطني،  االمن  وكالء  مجلس  وافق 
وزارة  بني  تفاهم  مذكرة  إبرام  عىل 

الدفاع ومجموعة الناتو.
اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
تلقته  القومي  األمن  ملستشار 
”الزوراء“: ان ”مجلس وكالء األمن 
لعام  الثامنة  جلسته  عقد  الوطني، 
األمن  مستشار  برئاسة   ،2022
القومي، قاسم األعرجي، وبحضور 
أن  ”وأضاف:  املجلس.  أعضاء 
”املجلس ناقش املوضوعات املدرجة 
القرارات  واتخذ  أعماله  جدول  عىل 

والتوصيات الالزمة بشأنها“، مشريا 
إبرام(  عىل  وافق  ”املجلس  أن  اىل 
الدفاع  وزارة  بني  التفاهم  مذكرة 

ومجموعة الناتو ”.
املركز   ) بموضوع  يتعلق  وفيما 
دائرة  يف  االستخباري   - األمني 
”املجلس  وجه   ( العراقية  اإلصالح 
إلعادة  مشرتكة،  لجنة  بتشكيل 
ومراجعته  امللف  بهذا  النظر 
يتعلق  ما  وإيضاح  وإنضاجه 
بتحديد مهام كل جهة وصالحياتها 
ومنع  بينها  فيما  التنسيق  وآليات 

التقاطعات املحتملة“.

بغداد/ الزوراء:
لأليام  البالد  يف  الطقس  حالة  الثالثاء،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 

املقبلة، فيما توقعت انخفاضاً يف درجات الحرارة بدءاً من غد الخميس.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس البالد ليوم االربعاء سيكون 
يف  الطقس  سيكون  بينما  والشمالية،  الوسطى  املنطقتني  يف  جزئياً  غائماً 
الحرارة فسرتتفع  أما درجات  الغيوم،  مع بعض  الجنوبية صحواً  املنطقة 
قليالً عن اليوم السابق يف املنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق يف 
املنطقتني الشمالية والجنوبية ”.وأضاف البيان أن ”طقس يوم غد الخميس 
قليالً  فستنخفض  الحرارة  درجات  أما  الغيوم،  بعض  مع  صحواً  سيكون 
عن اليوم السابق يف االقسام الوسطى والشمالية، فيما سرتتفع قليالً عن 
اليوم السابق يف القسم الجنوبي من البالد“.وبني، أن ”الطقس ليوم الجمعة 
سيكون غائماً جزئياً يف املنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس يف املنطقتني 
الشمالية والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون 
ستنخفض  بينما  والشمالية،  الوسطى  االقسام  يف  السابق  لليوم  مقاربة 
قليالً عن اليوم السابق يف القسم الجنوبي من البالد“.ولفت اىل، أن ”طقس 
البالد ليوم السبت املقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة 

تنخفض قليالً عن اليوم السابق بعموم البالد“.

بغداد/ الزوراء:
يف  مستمر  الربملان  أن  عبدالله،  شاخوان  النواب،  مجلس  رئيس  نائب  أكد 
بني  النزاع  تأثري  من  قلل  وفيما  والرقابية،  الترشيعية  مهامه  وأداء  أعماله 
رئيس مجلس النواب ونائبه األول عىل عمل الربملان، لّوح بمحاسبة مرسبي 
الربملان  أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الله  عبد  الربملانية.وأضاف  الوثائق 
”بانتظار الحكومة اإلتحادية إلرسال قانون املوازنة االتحادية لعام 2022، 
النواب  أن ”مجلس  العامة للشعب“.وتابع  بالحياة  ألنه قانون مهم يتعلق 
السياسية  الكتل  بني  والتفاهمات  واملباحثات  الحوارات  بإستمرار  يأمل 
هذه  يف  االنسداد  وحالة  السياسية  األزمة  من  للخروج  الوطنية  والقوى 
الخالفات  وحل  السياسية  بالعملية  وامليض  والحساسة،  الصعبة  املرحلة 
أن  املجلس عىل  رئيس  نائب  الدستورية“. وشدد  االستحقاقات  واستكمال 
”مجلس النواب سيقوم باتخاذ اإلجراءات القانونية ومحاسبة الذين رسبوا 
الداخلية للمجلس، وهي تتعلق باملشاكل حول  الكتب واملخاطبات  ونرشوا 
بعض املصطلحات واملفردات القانونية يف تحديد املهام والصالحيات“.وأكد 
الدستور  الجزئية وفق مواد  النواب سيعالج هذه  أن ”مجلس  عبدالله عىل 
والنظام الداخيل وقانون مجلس النواب لسنة 2018“. وكان رئيس مجلس 
يف  اإلدارية  األوامر  إصدار   ، سابق  وقت  يف  حدد  الحلبويس،  محمد  النواب 
مجلس النواب بـ“توقيعه حرصاً وعدم تخويل أحد بذلك“، يف حني رد النائب 
األول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاميل عىل إعمام الحلبويس، وفيما بنّي 
أن املحكمة االتحادية لم تصدر سنداً قانونياً بتغيري هيئة الرئاسة، أكد أن 
صالحية اإلرشاف والرقابة عىل جميع املوظفني والعاملني يف األمانة العامة 

ملجلس النواب مناطة بهيئة رئاسة املجلس.
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عمان/ متابعة الزوراء:

تخىل ويل العهد األردني السـابق حمزة 

بن الحسـني عن لقب األمري يف تغريدة، 

كانـت عبارة عن رسـالة وجهها للرأي 

العام، وضمنها بعـض االنتقادات غري 

املبارشة لنظـام الحكم الذي يوجد عىل 

رأسه أخوه غري الشقيق امللك عبد الله. 

ويعتـرب مراقبون أن هـذه الخطوة من 

األمري قـد تضعه أمام املسـاءلة بحكم 

أنـه اسـتفاد من لقبـه، ولـم يتعرض 

للمحاكمة كما بقية املتهمني يف قضية 

”الفتنة“، وفضل القرص حل مشـكلته 

معـه يف إطـار عائيل. فلمـاذا تخىل عن 

لقب األمري؟ وهل سيتعرض للمساءلة 

بعد أن يتحول ملواطن عاد؟

وبذلـك يعـود اسـم األمـري حمـزة بن 

الحسـني، األخ غري الشقيق مللك األردن 

عبـد الله، ليحتـل من جديـد العناوين 

األردنيـة  اإلعـالم  وسـائل  يف  الكـربى 

والعربيـة وحتى الدولية. بعد أسـابيع 

قليلة عىل رسالة طلب فيها ”الصفح“ 

من امللك عبـد الله، والتي فجرت الجدل 

داخـل اململكـة الهاشـمية وخارجها، 

يفاجـئ األمري مجـددا الـرأي العام يف 

بـالده بإعالنه يف بيـان عرب تغريدة عىل 

تويرت هذه املرة التخيل عن صفة أمري.  

وتأتـي هـذه الرسـالة، التـي تتواصل 

ردود الفعـل حولها يف محـاوالت لفهم 

غاياتهـا، بعـد قرابـة العام مـن اتهام 

األمري باملشاركة يف زعزعة أمن اململكة 

الحكومـة  واتهمـت  الحكـم.  ونظـام 

األردنية يف أبريل/ نيسـان 2021 األمري 

بالتورط فيما عرف بـ“إحداث الفتنة“، 

ووضـع منـذ ذلك الحـني قيـد اإلقامة 

الجربية. 

ويف نفـس القضيـة، أصـدرت محكمة 

أمـن الدولـة يف يوليـو/ تمـوز املايض 

حكما بالسـجن 15 عامـا بحق رئيس 

الديوان امللكي السابق باسم عوض الله 

والرشيف حسن بن زيد.  

وكان الديـوان امللكـي األردنـي أعلن يف 

الثامـن من مـارس/آذار أن األمري قدم 

”اعتذارا“ إىل امللك عبد الله الثاني وطلب 

”الصفح“. وحسـب نفس املصدر، قال 

حمزة بن الحسني يف رسالة ”االعتذار“: 

”أخطـأت يـا جاللة أخي األكـرب، وجّل 

مـن ال يخطـئ. (....) إننـي، إذ أتحمل 

مسـؤوليتي الوطنية إزاء مـا بدر مني 

من مواقف وإسـاءات بحق جاللة امللك 

املعظم وبلدنا خالل السـنوات املاضية 

ومـا تبعها من أحداث يف قضية الفتنة، 

آلمل بصفحك“. 

 7flc@k‘€@Â«@Ô‹Én€a
”مـن بـاب األمانـة للـه والضمـري ال 

أرى سـوى الرتفـع والتخيل عـن لقب 

األمري“، هكذا لخص حمزة بن الحسني 

يف رسـالته دواعـي خطوتـه، لوضـع 

القطيعـة رسـميا مـع القـرص، والتي 

أثارت ذهول واستغراب األردنيني.

ويف عبارات سابقة من نفس الرسالة، 

قـرار  أسـباب هكـذا  أكثـر  يوضـح 

بالقول: ”بعد الذي ملسـت وشـاهدت 

خالل األعـوام األخـرية، قـد توصلت 

إىل خالصـة بأن قناعاتي الشـخصية 

والثوابت التي غرسها والدي يف، والتي 

حاولت جاهدا يف حياتي التمسك بها، 

ال تتمـاىش مـع النهـج والتوجهـات 

الحديثة ملؤسساتنا“، قبل  واألساليب 

أن يعرب عن اعتـزازه بما قدمه لبلده: 

”كان يل الـرشف العظيم بخدمة بلدي 

املفـدى وشـعبي الغايل بهـذه الصفة 

عـىل مدى سـنوات عمري، وسـأبقى 

كمـا كنـت دائما وما حييـت مخلصا 

ألردننا الحبيب“.  

وإن اكتفـى القرص األردنـي بالصمت 

حتى اآلن إزاء هذا القرار الجديد لألمري، 

فقد سـبق وأن اعترب يف بيـان، ردا عىل 

رسالة ”الصفح“ السـابقة، أن ”إقرار 

األمـري حمـزة بخطئـه واعتـذاره عنه 

يمثل خطـوة يف االتجـاه الصحيح عىل 

طريـق العودة إىل دور أصحاب السـمو 

األمراء يف خدمة الوطن وفق املهام التي 

يكلفهـم بها جاللة امللـك“، ويفهم من 

ذلـك أنها كانـت البداية يف عـودة املياه 

إىل مجاريهـا بـني الطرفني واسـتعادة 

األمري ملوقعـه داخـل األرسة الحاكمة. 

لكن األمري أكد برسالة التخيل عن لقب 

أمـري أن الخالف ال يـزال قائما بل وبلغ 

مستويات عالية. 

وسـمى امللك عبد الله األمري حمزة وليا 

للعهد عـام 1999 بناء عىل رغبة والده 

الراحل عندما كان نجله األمري حسـني 

يف الخامسـة من العمـر، قبل أن ينحيه 

عـن املنصـب عـام 2004 ويعـني عام 

2009 ابنه وليا للعهد. 

@_\7fl˛a^@áÌãÌ@aàbfl
تظهـر خطـوة األمـري األخـرية الوجه 

التوتـر يف عالقتـه  البـارز مـن شـدة 

بالقرص. ”طريقة إرسال هذه الرسالة 

عرب حساب شخيص وليس عرب قنوات 

الديوان امللكي فيه إشـارة إىل أنه خيار 

فـردي، وهـذا يفرس أنه لـم يكن هناك 

تنسـيق أو حديث مسبق مع القرص يف 

هذا املوضوع“، يقول املحلل السـيايس 

حديـث  يف  السـبايلة  عامـر  األردنـي 

لفرانس24.  

وال يقوم األمري بمهام رسمية واضحة 

يف دواليـب الدولـة، كمـا يـرشح ذلـك 

السـبايلة، لكن للقب رمزيته يف العائلة 

املالكة وبالتايل يف داخل البالد وخارجها. 

ويشـخص ما أقـدم عليه األمـري بأنه 

”تعبري عن عدم الرىض عن سياسـات، 

ويميـل أكثـر إىل مسـألة احتجاج عىل 

أوضاع“. 

وبحسـب السـبايلة دائمـا: ”الرسـالة 

تحمل يف طياتها الكثري من النقد ونوعا 

من االنسـالخ عن الواقع الجديد عندما 

يتحدث عن سياسات وتوجهات األردن 

الحـايل، وأنـه ينتمـي إىل أردن سـابق 

فهنـاك رغبة يف وضع خـط فاصل بني 

أردن مـىض، أردن امللك حسـني وأردن 

حـايل ال يعتقد أنه يسـتطيع أن يمثله، 

ويعزلـه، ويفرس رغبته يف تـرك اللقب 

ألنـه لـم يعـد قـادرا أن يخـدم يف هذه 

الجزئية“.  

وال يعتقد السـبايلة أن األمري يريد عرب 

رسـالته توجيـه نـداء اسـتغاثة ألجل 

اسـتعادة حريتـه كاملـة مـع االبتعاد 

عن السياسـة. ”فهذه ليسـت رسـالة 

للخـروج مـن اإلقامة الجربيـة بل هي 

رسالة، بال شـك، تحمل يف طياتها نقدا 

ال يمكن اعتباره حالة اعتزال إيجابي“ 

للسياسة. 

فما الذي يريـده األمري تحديدا من امللك 

عبـد الله؟ بالنسـبة للمحلل السـيايس 

السـبايلة: ”ال نسـتطيع الحديـث عن 

رؤيـة واضحـة، ألنـه لـم يكـن جزءا 

من املشـهد السـيايس... لـم يعرب عن 

أفـكار حقيقية وبالتـايل ال نعلم فعليا 

ما هي األفـكار التي يريد أن يسـوقها 

أو يعتقـد أنهـا هي األصلـح. فطرحه 

مبنـي عىل النقد أكثر مـن فكرة تقديم 

الحلـول. والحلول بالنسـبة ملا عرضه 

هـو مقارنات باملـايض وبطريقة عمل 

اإلدارة السـابقة. وبالتايل ال نسـتطيع 

القـول إن هناك برنامج قام بوضعه أو 

أخذه بعني االعتبار“.  

_7flc@k‘€@Â«@Ô‹Én€a@äaã”@?»Ì@aàbfl
التخـيل عن لقب أمري يمكـن أن ترتتب 

حسـب  جديـدة،  سـيناريوهات  عنـه 

السياسـية  العلـوم  أسـتاذ  تفسـري 

واالسرتاتيجية األردني عصام امللكاوي 

لفرانـس24. ”أحدها يعني انسـحابه 

التام من الحياة السياسـية يف األردن أو 

تخليه عمـا كان يتصور أنه األقدر عىل 

تحقيقه يف املشهد السيايس املحيل“.

”أمـا السـيناريو اآلخر فقـد جاء لكي 

يعيـد خلط األوراق مـرة ثانية، واختار 

التوقيـت يف بدايـة رمضـان يف عمليـة 

استدعاء االستعطاف الشعبي األردني، 

زال رقمـا صعبـا يف  أنـه مـا  ليقـول 

معادلـة الحكـم يف األردن“، وفق قراءة 

امللكاوي. 

ويضيـف: ”مثـل هـذا القـرار ال يتخذ 

ببساطة أو بسهولة أو بانفعال لحظي، 

’األمـري  ألن داللتـه األوىل هـي عـودة 

السـابق’ إىل صيغـة ’مواطـن عـادي’ 

وبالتـايل ’املجازفة’ بمسـاءلة محتملة 

أمام القانون وفقـدان ’حصانة اللقب’ 

التي دفعت أصال، منذ اإلعالن عن ’فتنة 

نيسـان’ الشـهرية العام املـايض، امللك 

عبد الله الثاني لقرار التعامل مع الجزء 

املتعلـق فيها بشـقيقه ”ضمن النطاق 

العائيل“. 

صنعاء/ متابعة الزوراء:
تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون اتهامات 
بخـرق الهدنة يف البلد الغارق يف الحرب، وذلك 
للمرة االوىل منذ بدء رسيان وقف اطالق النار 

الذي من املفرتض أن يستمر لشهرين.
وتمّثـل الهدنـة التـي تشـمل أيضا السـماح 
برحـالت تجاريـة من مطـار صنعـاء الدويل 
املفتوح فقط لرحالت املساعدات منذ 2016، 
بارقـة أمل نادرة يف الرصاع بعد حرب منهكة 

مستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.
وبـدت جبهات القتـال الرئيسـية هادئة منذ 
بدء رسيـان الهدنـة، لكـّن وزيـر الخارجية 
اليمني أحمد عوض بن مبارك تحّدث الثالثاء 

عن ”خروقات“.
وكتب يف تغريـدة باللغة اإلنكليزية عىل تويرت 
”لقيـت الهدنـة ترحيبـا كبريا لكّنهـا مهددة 
بخروقـات الحوثيـني، ومـن بينها االنتشـار 
العسكري وحشد القوات واملركبات وهجمات 
باملدفعيـة والطائـرات املسـرية“، مـن دون 
تفاصيل إضافية حول أماكن هذه الهجمات.

ولـم يصدر تعليـق فوري مـن الحوثيني بهذا 
الشأن.

لكـن وسـائل إعالم تابعـة للحوثيـني أفادت 
بأّنـه ”تم رصد خروقات“ للهدنة يومي األحد 
واإلثنني، متهمني التحالف بقيادة السـعودية 
والجيـش اليمنـي بشـن هجمات يف شـمال 

وغرب البالد.
ويسيطر الحوثيون عىل العاصمة صنعاء منذ 
العام 2014 ومناطق أخرى يف شـمال وغرب 
البالد، بينما يسيطر التحالف العسكري الذي 
يقـدم الدعـم لقـوات الحكومة عـىل األجواء 

اليمنية.وتتضّمن بنـود اتفاق الهدنة التي تم 
التوّصـل إليهـا برعاية االمم املتحدة، تيسـري 
دخول 18 سـفينة تحمل الوقـود إىل الحديدة 
(غـرب) الواقعـة تحـت سـيطرة الحوثيني، 
والسـماح برحلتـني جويتني مـن وإىل مطار 

صنعاء كل أسبوع للمرة االوىل منذ 2016.
وتسـّبب النـزاع عىل السـلطة بـني الحكومة 
 ،2014 الحوثيـني منـذ بدايتـه يف منتصـف 
بمقتـل أكثـر من 377 ألف شـخص بشـكل 
مبارش أو بسـبب تداعيات الحرب، وفق األمم 

املتحدة.
ويجري سياسـيون يمنيون منذ نحو اسبوع 
مشـاورات يف العاصمـة السـعودية برعايـة 
مجلـس التعـاون الخليجـي حول مسـتقبل 

السالم يف اليمن، إّنما بغياب الحوثيني.
ويف كلمـة ألقاهـا يف مأدبة إفطـار حرضها 
مسـؤولون حكوميون يمنيون، دعا الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي مسـاء االثنني 

الحوثيني للعودة إىل طاولة املفاوضات.
وأوضـح هادي الذي يقيـم يف الرياض ”أقول 
لكـم عـودوا كمكـون سـيايس يمنـي يلتزم 
والوحـدة  الجمهوريـة  الوطنيـة  بالثوابـت 
الحـوار  لطاولـة  وتعالـوا  والديموقراطيـة 

لنصنع السالم لشعبنا اليمني“.
وتابـع ”كنت أتمنى أن يلبـي الحوثيون هذه 
الدعوة من االشـقاء يف مجلـس التعاون وأن 
يضعـوا مصلحة اليمنيني فـوق كل مصلحة، 
ومـن هنـا ادعوهـم مـره اخـرى ملراجعـة 
حسـاباتهم والنظر من حولهم لحال شـعبنا 
اليمني الذي يعاني يف داخل وخارج اليمن من 

جراء هذه الحرب املستمرة“.

بيونغيانغ/ رويرتز:
حـّذرت كيـم يو-جونـغ، شـقيقة زعيـم 
كوريا الشـمالية كيم جونغ-أون، وإحدى 
كبار مستشاريه، كوريا الجنوبية من أّنها 
يف حال شـّنت رضبة عسـكرية استباقية 
عىل أي هدف يف الشـمال فـإّن بيونغ يانغ 
ستستخدم السالح النووي ”للقضاء“ عىل 

الجيش الكوري الجنوبي.
وهذا التحذير الذي نقلته عن كيم وسـائل 
اإلعالم الرسـمية يمّثل ثانـي رّد ناري من 
جانـب املـرأة الواسـعة النفـوذ يف بيونـغ 
يانغ عىل ترصيحـات أدىل بها وزير الدفاع 
الكـوري الجنوبـي، سـوه ووك، قبل ثالثة 

أيام.
وقال سوه إّن سيول لديها صواريخ ”قادرة 
عـىل إصابة أّي هـدف يف كوريا الشـمالية 
بدّقـة ورسعة“، يف وقـت كّثفت فيه بيونغ 
يانـغ خالل األشـهر األخـرية تجاربها عىل 
باسـتئناف  وتهـّدد  بالسـتية  صواريـخ 

تجاربها النووية. 
ونقلت وكالة األنباء الرسمية الكورية عن 
كيم قولها إّنـه كان ”خطأً كبرياً جداً“ من 
قبل هـذا ”املجنون“ أن يتطرق إىل إمكانية 

توجيه رضبة استباقية لقوة نووية.

وحذرت كيم تحذيرها لسـيول من أّنه ”إذا 
اختارت كوريا الجنوبية مواجهة عسكرية 
معنا، فإّن قّوتنا النووية القتالية ستضطر 

حتماً ألداء مهمتها“.
وذّكـرت كيـم بـأّن ”املهّمـة األساسـية“ 
للقـوات النوويـة الكورية الشـمالية هي 
الـردع، لكـن يف حال اندلـع نزاع مسـلّح، 
فسـيتم استخدام هذه األسـلحة ”للقضاء 

عىل القوات املسلّحة للعدو برضبة“.
وحـّذرت مـن أّنه يف حـال وقـوع ”هجوم 
مـرّوع“ فـإّن القـوات الكوريـة الجنوبية 
ستواجه ”مصرياً بائسـًا ليس أقلّه الدمار 

والخراب الكامالن“.
وأطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً 
عابـراً للقارات يف 24 مـارس، منهيًة بذلك 
تجميـداً اختيـاراً إلطـالق هذا النـوع من 

الصواريخ التزمت به منذ نهاية 2017. 
ورفـع االختبار إىل جانب عـرشات تجارب 
األسـلحة األخرى منذ يناير منسوب التوتر 
يف املنطقـة قبيل تنصيـب الرئيس الكوري 
الجنوبي الجديد، يون سوك-يول، يف مايو، 
والـذي يدعو إىل الحزم ضد بيونغ يانغ ولم 
يسـتبعد احتمـال توجيه رضبـات وقائية 

ضد الشمال يف حال تهديد أمن بالده.

بوتشا /متابعة الزوراء:
 أجـج العثور عـىل مقابـر جماعية 
ملدنيني قـرب كييف عقب انسـحاب 
املناطـق  مـن  الروسـية  القـوات 
ضـد  الـدويل  الغضـب  املحـارصة 
موسكو مع التلويح بفرض مزيد من 
العقوبات قد تشـمل هذه املرة قطاع 
الغـاز الـرويس، إال أن ذلـك يتطلـب 
موافقـة جميـع الـدول األعضـاء يف 
االتحاد األوروبي وهو ما ليس متاحا 

مع اعرتاض النمسا.
وتأجج غضـب عاملي بسـبب مقتل 
مدنيني يف أوكرانيـا وأدلة عىل وجود 
جثث ألشخاص قتلوا بالرصاص من 
مسافة قريبة وهم مقّيدون والعثور 
عىل مقربة جماعية يف مناطق جرت 
استعادة السـيطرة عليها من قبضة 
القوات الروسية التي واصلت قصف 

جنوب ورشق البالد باملدفعية.
وقـال تـاراس شابرافسـكي نائـب 
رئيـس بلديـة بوتشـا، وهـي مدينة 
تقـع عـىل بعـد حـوايل 40 كيلومرتا 
شـمال غربـي مدينة كييـف، إن 50 
جثـة من بني حـوايل 300 ُعثر عليها 
بعد انسـحاب القـوات الروسـية يف 
أواخر األسبوع املايض كانت لضحايا 
عمليـات قتل خارج نطـاق القانون 

نفذتها القوات الروسية.
يف  األوكرانيـة  السـلطات  وتحقـق 
وقالـت  محتملـة.  حـرب  جرائـم 

موسـكو إن عمليات القتل ”مدبرة“ 
للتشهري بروسيا.

وأثـارت صـور الدمار ومـا يبدو أنه 
قتـل للمدنيـني صدمـة وتنديـدات، 
الواليـات  األرجـح  عـىل  وسـتدفع 
املتحـدة وأوروبا إىل فـرض عقوبات 
جديدة عىل موسـكو، لكن لم يتضح 
بعـد مـدى الرسعـة التـي يمكن أن 
ُتفـرض بهـا حزمة جديـدة من تلك 
العقوبـات أو ما إذا كانت ستشـمل 

صادرات الطاقة الروسية.
وقال وزير الخارجية اإليطايل لويجي 
دي مايـو يف ترصيحـات عىل هامش 
اجتمـاع يف زغـرب إن إيطاليـا لـن 
تعـرتض عىل فـرض عقوبـات عىل 

الغاز الرويس.
وعىل النقيض مـن ذلك، رصح وزير 
ألكسـندر  النمسـاوي  الخارجيـة 
شـالنربغ بأن بالده لـن تؤيد فرض 
ضـد  لعقوبـات  األوروبـي  االتحـاد 

الغـاز الرويس عـىل خلفية الحرب يف 
أوكرانيـا. وقـال شـالنربغ إن اتخاذ 
إجراء لوقف اسـترياد الغاز الطبيعي 
مـن روسـيا سـوف يـرض باالتحاد 
األوروبـي أكثر من اإلرضار بحكومة 

الرئيس الرويس فالديمري بوتني.
وأضاف أن االتحـاد األوروبي يمكنه 
لتشـديد  أخـرى  إجـراءات  بحـث 

العقوبات ضد روسيا.
وضغطـت إيطاليـا من أجـل فرض 

االتحـاد األوروبي لحد أقىص لسـعر 
واردات الغـاز من روسـيا، لكن هذا 
االقرتاح يعارضـه رشكاء أوروبيون 

من بينهم أملانيا.
وردا عىل سـؤال عما إذا كان الرئيس 
الـرويس فالديمري بوتني سُيحاسـب 
الرئيـس  املدنيـني، قـال  عـىل قتـل 
زيلينسـكي  فولوديمـري  األوكرانـي 
تحمـل  يف  يشـاركونه  آخريـن  إن 

املسؤولية.
”يس.بـي.إس“  لشـبكة  وقـال 
األمريكية ”أعتقد أنـه يجب معاقبة 
مـن  وكل  العسـكريني،  القـادة  كل 

أعطى التعليمات واألوامر“.
ووصـف وزيـر الخارجيـة األمريكي 
أنتوني بلينكن الصـور بأنها ”مؤملة 
للغاية“، بينما دعا األمني العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوترييش إىل إجراء 

تحقيق مستقل.
أوالف  األملانـي  املستشـار  وقـال 
شـولتس ”سيشـعر بوتني وأنصاره 
الحلفـاء  أن  مضيفـا  بالعواقـب“، 
الغربيني سـيوافقون عـىل مزيد من 

العقوبات يف األيام املقبلة.
األملانيـة  الدفـاع  وزيـرة  وقالـت 
االتحـاد  إن  المربشـت  كريسـتينا 
حظـر  يبحـث  أن  يجـب  األوروبـي 
اسـترياد الغـاز الـرويس، يف ما يمثل 
تخليـا عـن مقاومة برلني السـابقة 

لتلك الفكرة.
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بريوت/ متابعة الزوراء:

أقفـل باب تسـجيل اللوائـح االنتخابية يف 

لبنان عىل 103 لوائح، العدد األكرب منها يف 

دائرة الشـمال الثانية (طرابلس – الضنية 

– املنية) التي رسـت عـىل 11 الئحة، فيما 

بلـغ عدد املرشـحني النهائـي 718، بينهم 

118 مرشـحة، سـيخوضون املعركة عىل 

128 مقعـداً نيابيـاً، وذلـك بعد انسـحاب 

42 مرشـحاً وعدم تمكـن 284 آخرين من 

االنضـواء ضمـن الئحة انتخابيـة وفق ما 

ينص عليه القانون االنتخابي.

وقد سـّجل العدد األقل من اللوائح يف دائرة 

الجنـوب الثالثة (11 نائباً) التي تضّم بنت 

جبيل، مرجعيون، النبطية وحاصبيا، وتعّد 

أحد معاقل الثنائي ”حركة أمل“ (يتزعمها 

رئيس الربملـان نبيه بري) و“حـزب الله“ 

بحيـث اسـتقّر العدد عىل 3 لوائح، وسـط 

تعويل للقوى املسـتقلة املناديـة بالتغيري 

عـىل إحداث خـرق رغم صعوبـة املعركة. 

ويتألـف مجلس النـواب اللبناني من 128 

عضواً باملناصفة بني املسيحيني واملسلمني 

تكون مدة واليتهم أربع سنوات وينتخبون 

عىل أسـاس النظام النسبي، عىل أن يختار 

الربملـان الذي سـينتخب يف 15 مايو/ أيار 

املقبل الرئيس الجديد للبالد، علماً أن والية 

الرئيس الحايل ميشـال عـون تنتهي يف 31 

أكتوبر/ ترشين األول 2022.

وأكد وزيـر الداخليـة والبلديـات اللبناني 

بسـام مولـوي، يف مؤتمـر صحفي عقب 

إقفال باب التسـجيل منتصـف ليل االثنني 

– الثالثـاء، ”الجهوزيـة الكاملـة إلجـراء 

االسـتحقاق يف موعـده املحدد وبسالسـة 

تامـة وتأمني وصـول الناخبـني إىل مراكز 

االقرتاع لإلدالء بأصواتهم بأمان“، مشـدداً 

عـىل ”إتمام جميـع التجهيـزات املطلوبة 

15 مايـو لضمـان سـري العمليـة  قبيـل 

االنتخابية، وخصوصاً عىل مستوى تأمني 

الكهرباء“.

تعليقـاً عىل ذلك، قال املستشـار القانوني 

يف مؤسسـة ”مهـارات“ طونـي مخايـل 

لـ“العربـي الجديـد“ إن ”عدد املرشـحني 

واللوائح املسـجلة أمر الفـت وإيجابي من 

الناحيـة الديمقراطية ويعكس مشـاركة 

جميع القـوى يف العملية االنتخابية“، قبل 

أن يسـتدرك بالقول ”بيد أنه عىل مستوى 

الحسابات السياسية وبالنظر إىل املشاركة 

الكـربى عـىل صعيـد القـوى التغيريية أو 

املنبثقـة عـن انتفاضـة 17 أكتوبـر فـإن 

االنعكاسات لن تكون جيدة ربطاً بالتشتت 

الحاصل ونزول املسـتقلني بوجه بعضهم 

يف الدوائر االنتخابية مـن دون أن يتمكّنوا 

من أن يتوّحـدوا ضمن الئحة واحدة، وهو 

ما سـيصّعب وصولهم ككتلة فاعلة داخل 

الربملان“.

وتوقف مخايل عند الشـعارات االنتخابية 

التي قال إنها ”ُترفع وتختلف بني األحزاب 

املعارضـة،  التقليديـة  وتلـك  التقليديـة، 

والقوى التغيريية“.

وتابع موضحاً ”األوىل (األحزاب التقليدية) 

تحـاول إثبـات صحـة نهجهـا وأن األزمة 

الراهنة غري ناجمة عن سياساتها الحزبية 

الخاطئة، بل تنسـبها لآلخريـن من بوابة 

تعطيل مشاريعها وتحاول دغدغة مشاعر 

املحازبني لشّد العصب، فيما ترّكز األحزاب 

املعارضـة التقليدية عىل قضايا السـيادة 

والحياد واللعب عىل وتر سيطرة املليشيات 

والتدخـل اإليرانـي، فيما ترفـع الحركات 

التغيريية الناشئة شـعارات تتصل بتغيري 

املنظومـة السياسـية الحاكمـة وبفسـاد 

السلطة وتصوّب عىل الوراثة السياسية“.

من جهة ثانية، يرى مخايل أّن ”االنتخابات 

حتى السـاعة حاصلة يف موعدها والنوايا 

تظهـر أن جميـع األحـزاب متجهـة نحو 

إجراء االستحقاق يف 15 مايو/ أيار املقبل، 

إال يف حـال حصـول حدث أمنـي قادر عىل 

تطيريها“.

لكنـه نّبه مـن إمكانيـة وجود ”مشـاكل 

لوجسـتية من شـأنها أن تؤثر عىل النهار 

االنتخابي، سـواء املرتبطة بأقالم االقرتاع 

والتيـار الكهربائي الذي يسـتوجب تأمني 

اعتمادات مالية لتأمني الكهرباء واالشرتاك 

واملـازوت، وكذلك املتصلة باملوظفني الذين 

قـد يتجهون فجـأة لـإلرضاب ويمتنعون 

عن الحضـور واملشـاركة يف إدارة العملية 

القضـاة  أيضـاً  بينهـم  االنتخابيـة، مـن 

الـذي يرتأسـون لجـان القيـد االبتدائيـة 

والعليـا ولجـان الفرز وذلـك حتى تقايض 

مستحقاتهم“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء: 
وجه وزير العمل والشـؤون االجتماعية وكالة 
القـايض سـاالر عبدالسـتار، امـس الثالثـاء، 
بتعزيـز موارد صنـدوق الضمـان االجتماعي، 
مبيناً أن قانون التقاعـد والضمان االجتماعي 
فيـه مميزات كثـرية تخـدم الطبقـة العاملة، 
مؤكداً عـىل رضورة العمل عـىل تفعيل جميع 

فقراته.
أن  «الـزوراء»  تلقتـه  للـوزارة،  بيـان  وذكـر 
«وزيـر العمـل والشـؤون االجتماعيـة وكالة 
القايض سـاالر عبدالستار تفقد دائرة الحماية 
االجتماعيـة ٢، والتقـى املديـر العـام للدائرة 
ذكـرى عبدالرحيـم لالطـالع عـىل احتياجات 

الدائرة والتحديات التي تواجه العمل».
وأضاف البيان: «وجرى خالل اللقاء الحديث عن 
إجراءات الدائرة يف انجاز معامالت املشـمولني 
باالعانة االجتماعية، إذ اكملت الدائرة اجراءات 
البحث االجتماعي لعدد من املسـتفيدين وهي 
بانتظـار التخصيصات املالية عنـد اقرارها يف 

موازنة الطوارئ لشمولهم باالعانة».
وتابع: «كما اطلع الوزير عىل احتياجات الدائرة 
املسـتلزمات  «بتوفـري  موجهـاً  واقسـامها»، 
االساسـية للعمـل، فيمـا التقى خـالل جولته 
عـددا من املواطنـني ونظـر يف طلباتهم ووجه 

بانجازها حسب الضوابط والتعليمات».
وأشار إىل، أن «وزير العمل تفقد دائرة التقاعد 
والضمـان االجتماعـي للعمـال والتقـى املدير 
العـام للدائـرة ومعاونها وجـرى االطالع عىل 
آلية سـري العمـل واهمية توفري بيئة مناسـبة 

التقاعـد  قانـون   » أن  للموظفـني»،  مؤكـداً 
والضمان االجتماعي فيه مميزات كثرية تخدم 
الطبقـة العاملـة ورضورة العمل عـىل تفعيل 

جميع فقراته».
وأكـد وزير العمـل، بـ «تعزيز مـوارد صندوق 
الضمان االجتماعي من خالل متابعة ايجارات 
عقـارات الضمان وتقدير العقـارات والبنايات 

االخرى لغرض استثمارها».
والشـــؤون  العمـــل  وزارة  أعلنـت  كمـا 

االجتماعيـــة، امـس الثالثـاء، عـن اطـالق 
االجتماعـــي  البحـــث  عمليـــات 
للمعرتضــني واملتوقفة رواتبهم، فيما نفــت 

فتح باب التقديم عىل منحة الطوارئ .
الحمايـــة  دائـــرة  مديـــر  وقالـــت 
االجتماعية يف الـــوزارة ذكرى عبــد الرحيم 
يف بيـان اطلعـت عليه «الـزوراء» إن ”أقسـام 
الحماية يف بغداد واملحافظات بارشت عمليات 
البحـث االجتماعـي لألســـر التـي توقفـت 

إعاناتها بســـبب امتالكهم السـيارات والتي 
يبلغ عددها ٣٣٧٥١ أرسة“.

وأضافـت عبد الرحيـم، أن ”البحث يشـــمل 
أصحاب السـيارات من موديل ٢٠١٠ وما دون 
للتحقق من نوع السـيارة تمهيــدا إلطــالق 
رواتـب مـــن يســـتحق اإلعانة، مشـــرية 
إلـــى أن ”عمليـــات البحـــث االجتماعي 
امليداني مســتمرة ألصحاب االعرتاضات لدى 
اللجنـــة العليــا والبالغ عددهـا أكثــر من 

١٤ ألف أرسة».
ونفـت عبــد الرحيـم فتــح الـوزارة بــاب 
التقديم عىل منحة الطوارئ، محذرة من ”وجود 
صفحـات وهمية علـــى مواقـع التواصــل 
االجتماعـي تنتحـل اسـمها تنـرش معلومات 
وأخبـارا كاذبة بخصوص التقديـم عىل منحة 
الطــوارئ، داعية املواطنني إىل ”تلقي األخبار 
واملعلومـات مـن مصـادر الـوزارة املعتمـدة 
املتمثلـــة بموقعهـا االلكرتونـي وصفحتهـا 

الرسمية يف موقع التواصل االجتماعي“.
وأشـــارت مديــر دائــرة الحمايــة إلــى 
”رضورة استكمال املستفيدات واملســتفيدين 
من اإلعانـة االجتماعيــة عمليـات ملء بيان 
اســتمارة البيان الســـنوي االلكرتونية من 
أجل ضمان اســـتمرار منحهـــم اإلعانــة، 
األســـر  بيانـات  تحديـــث  أهميـة  مبينـة 
املســـتفيدة البالـغ عددهـا أكثر مـن مليون 
تعزيـز  أجـــل  مـن  أســـرة  ألـــف  و٤٢٠ 
دقـــة قاعـدة البيانات لـدى هيئـة الحماية 

االجتماعية“. 

بغداد/الزوراء:
حـدد محافظ بغداد محمـد جابر العطا، 
امس الثالثاء، موعد انتهاء تنفيذ مرشوع 
خط الطوارئ للقضاء عىل شـح املياه يف 
منطقة النهروان، فيما اشار اىل ان ارتفاع 

االسعار اثر عىل تنفيذ املرشوع.
وقال العطا يف ترصيح صحفي ان «العمل 
بمرشوع خط الطوارئ النهاء ازمة شـح 
املياه يف منطقة النهروان مسـتمر وحدد 
موعـد انجازه بـ١٢٠ يوما»، الفتا اىل اننا 
«نحاول ان ننجز املرشوع قبل انتهاء املدة 

املحددة».
وأضاف ان «ارتفاع اسعار املواد املستوردة 
اثـر عىل العمـل وهذه املشـكلة قد تؤخر 
االنجاز بشكل رسيع»، مبينا اننا «نحاول 

بجهود كبـرية انهاء تنفيذ املرشوع خالل 
١٢٠ يوما».

واكد ان «انجاز هذا الخط سـيحل بشكل 
كبـري مـن ازمـة شـح امليـاه يف منطقة 

النهروان».
وأعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، يف 
وقت سابق، عن املبارشة بتنفيذ مرشوع 

خط الطوارئ يف منطقة النهروان.
وقـال العطـا يف بيـان تلقتـه «الـزوراء» 
إنـه «تمـت املبـارشة باملرحلـة األوىل من 
خـط الطـوارئ للقضاء عىل شـح املياه 
يف منطقـة النهروان، والـذي يتضمن مد 
أنابيـب املـاء بقطـر ٨٠٠ ملـم»، مبينـاً 
أن «هـذا الخط هـو اسـتثنائي يمتد من 
نهر دجلـة وصوالً اىل بحـرية النهروان يف 

تقاطع ٩ نيسان».
وأضـاف أن «الخط سـيعالج أزمة شـح 
املياه يف منطقة النهروان بقضاء املدائن، 
تعهـدت  التـي  باملـدة  اسـتكماله  ليتـم 
بهـا محافظـة بغـداد خـالل ١٢٠ يومـا 
بمواصفات فنية قياسـية»، مشريا إىل أن 
«املـرشوع يحظـى بمتابعـة خاصة من 
محافظة بغداد، وإرشاف مجلس الوزراء، 

وتنفيذ مديرية ماء محافظة بغداد».
اسـتكملت  بغـداد  «محافظـة  أن  وأكـد 
جميع االجـراءات املتعلقة باملرشوع، مع 
اضافـة جهود اخرى من مديرتي بلديات، 
ليتسـنى  بغـداد،  محافظـة  ومجـاري 
اسـتكماله بوقٍت قيايس وانهاء مشـكلة 

شح املياه يف املنطقة».

بغداد/الزوراء:
قررت نقابـة املهندسـني العراقية، امـس الثالثاء، 
اغالق مقارها احتجاجا عىل اسـتهداف رئيس فرع 

دياىل، فيما وجهت رسالة اىل الرئاسات االربع.
وذكـرت النقابـة يف بيـان تلقته «الـزوراء» «تابعنا 
بقلـق شـديد ما تعرض لـه منزل الزميـل املهندس 
حسـني محمد حسـین رئيس فرع دياىل من هجوم 
بعبـوة اسـتهدفته امس»، مسـتنكرة «هـذا الفعل 

االجرامي».
واضافت ان «االعتداء عىل الزميل حسني هو اعتداء 
عىل جميع الزمالء املهندسـني»، مشرية اىل أن «هذا 
العمـل املـدان ليس فقط هـو تجاوز عـىل القانون 
والدسـتور والحريات العامة، وانما اسـلوب يسعی 
ملصادرة حرية الرأي والتعبـري الحر، من أطراف لم 
ترق لها نتائج انتخابات النقابة للدورة ٢٨، وتحاول 
عرقلة مسـري اإلصالح، وهذا ما يتناىف مع القوانني 

والحريات ومفهوم التداول السلمي للسلطة».
وطالبـت النقابة «الرئاسـات االربـع (الجمهورية، 
الـوزراء، مجلس النـواب، مجلس القضـاء األعىل) 
املهندسـني  لنقابـة  الالزمـة  الحمايـة  بتوفـري 
العراقيـة»، داعية «األجهزة األمنية كافة اىل متابعة 
الجناة واملقرصين ومحاسـبتهم لعـدم تكرار هذه 

الجريمة، ليكونوا عربة ملن تسول له نفسه االعتداء 
عىل األبرياء «.

وشددت النقابة عىل «رضورة تكاتف الجهود عىل 
جميـع املسـتويات ملواجهـة التطـرف واإلرهاب، 
ونبـذ العنـف والتعصب، ونـرش ثقافـة االعتدال، 
والتسـامح، والعيـش املشـرتك باعتبارها صمام 

أمان للمجتمعات وللشعوب يف كل مكان».
واكـدت النقابة انها «قررت اغالق مقراتها ليومي 
الثالثاء واألربعاء، اسـتنكارا لهذا العمل الجبان»، 
داعيـة اىل «تنظيـم وقفـة احتجاجية أمـام مقر 
النقابـة / املركـز العـام وفروعهـا يف املحافظات 

كافة».

بغداد/الزوراء:
أصدرت وزارة الكهرباء، توضيحا بشأن االنباء 
التـي تحدثت حـول ترسيح موظفـي محطة 

توليد كهرباء البرصة الغازية.
وقـال املتحدث باسـم الوزارة أحمـد العبادي، 
يف ترصيـح صحفي إن «محطة شـط البرصة 
عبارة عن عرش وحدات توليدية بطاقة ١٢٥٠ 
ميغـاواط، يعمـل فيها قرابة ١٤٥٠ منتسـب 
ما بني مـالك وعقود»، مبيناً أن «هذه املحطة 
تعمل فيها مؤخرا رشكة (كار) االسـتثمارية، 
بعد أن حصلت عىل فرصة استثمارية كما أنها 

لديها عمل مسبق مع وزارة الكهرباء».

بوحداتهـا  املحطـة  «هـذه  أن   ، وأضـاف 
التشـغيلية تحتـاج إىل صيانـة لكـن قلة املال 
حـال دون ذلـك»، الفتـاً إىل أن «رشكـة (كار) 
عرضت بوقت سـابق رشاء املحطـة املذكورة 
آنفـا، إىل جانب رشاء محطـة الرميلة، عىل أن 
تقـوم الرشكة ببناء محطتـني اخرتني بنفس 
املواصفات والكلفة والطاقة التشـغيلية يف أي 

مكان تقرتحه الوزارة».
وأوضـح، أن «هـذا املقـرتح كان جديـداً عىل 
الـوزارة، ولغايـة اآلن لـم يصـدر أي قرار من 
الوزارة بشأن بيع املحطتني للقطاع الخاص»، 
مردفـاً بالقول «عـىل اثر ذلـك عرضت رشكة 

(كار) مقرتحـًا آخـر عـىل الـوزارة، تضمـن 
الحصول عىل عقد صيانة وتشـغيل املحطات 
التوليديـة بغيـة لكـن كان بسـعر مرتفـع، 
ونجحـت الـوزارة يف تقليـل املبلـغ املطلـوب 
ودراسـة جـدواه االقتصادية، وعـىل إثر ذلك 
جـرت املوافقـه عىل إحالـة صيانة وتشـغيل 

املحطة للرشكة املنفذة».
وتابـع: «بعـد اإلحالـة، أبلغت الرشكـة بعدم 
قدرتها عىل تحمل نفقات املنتسـبني العاملني 
يف املحطة، وارتـأت تقليص عددهم، أو نقلهم 
إىل محطات أخرى بالشـكل الـذي ال يؤثر عىل 

استقرارهم الوظيفي».

·ËjmaÎä@Ú–”ÏnæaÎ@µÄö6»‡‹€@Ô«b‡nu¸a@szj€a@bË”˝†g@o‰‹«c

@Úflá©@Ô«b‡nu¸a@Êb‡õ€a@÷Îá‰ñ@ÜäaÏfl@çÌç»ni@ÈuÏm@›‡»€a
÷aã»€a@¿@Ú‹flb»€a@Ú‘j�€a

ÊaÎãË‰€a@¿@ÍbÓæa@˘äaÏ†@¡£@›‡»€a@åb≠g@á«Ïfl@Üá•@ÜaáÃi@Úƒœb´

∂bÌÜ@ ãœ@êÓˆä@“aáËnéa@á»i@bÁäb‘fl@’‹Ãm@µéá‰Ëæa@Úib‘„

ÚÌåbÃ€a@Òãój€a@áÓ€Ïm@Ú�´@Ô–√Ïfl@|Ìãèm@Êdìi@|öÏm@ıbiãËÿ€a

…iä˛a@pbébˆã€a@∂g@Ú€béä@oËuÎ

بغداد/الزوراء:
أوضحـت مديرية املـرور العامة، امس الثالثاء، آلية منح اللوحـات للمركبات الهجينة، فيما 

حددت الرسوم املرتتبة عىل تلك املركبات.
وقـال العميد محمد الزيدي من إعالم املديرية يف ترصيـح صحفي إن «جميع املركبات تثبت 

لها اللوحات من دون استثناء».
وأضـاف أن «املركبـات التي تعمل عىل الغاز والكهرباء تثبت لهـا اللوحات يف نفس اليوم من 
دون تمييـز، مـع دفع نفس الرسـوم كـون قرار مجلس الـوزراء رقم ١٧ طبـق عىل جميع 

املركبات».
وتابع: «ليس هناك أي تمييز وامتيازات للمركبات باستثناء املعوقني، التي يتم منحها لوحة 

مجانية»

ابغداد/الزوراء:
أوضح رئيس مؤسسة الشهداء عبد االله النائيل، أسباب إيقاف الرواتب 
التقاعديـة للشـهداء يف محافظـة االنبار. وقـال النائيل يف بيـان تلقته 
«الزوراء» أن «أسـباب إيقاف الرواتب التقاعديـة تعود تنفيذاً للقرارات 
الصادرة من الجهات القضائية يف رئاسـة اسـتئناف االنبار التي دققت 
يف ١٩٨٠٠ ملـف فضـًال عن الجهات األمنية وكذلك اللجنة املشـكلة من 
قبـل رئيس الوزراء برئاسـة قائد عمليات االنبار السـابق يف املحافظة، 
التي كشـفت االالف من ملفـات التزوير واالسـماء الوهمية وكل هذه 
االجـراءات بعلم هيئة النزاهة والرقابة املالية». وأضاف، أن «مؤسسـة 
الشـهداء جهـة تنفيذية للقـرارات التي تصـدر من اللجـان القضائية 
واالمنيـة وايقاف الرواتب جاء من قبل هيئـة التقاعد الوطنية كاجراء 
احرتازي»، الفتا اىل ان «املؤسسة تقف مع املطالبني بحقوقهم والتظاهر 
واالحتجاج السـلمي عىل متابعة االجراءات الدقيقة والسـليمة بتدقيق 
املعامالت بالشـكل القانوني والكشف عن املزورين واملعقبني واصحاب 

النفوس الضعيفة» .
واشـار اىل أن «مؤسسـة الشـهداء ابوابهـا مفتوحة لعوائل الشـهداء 
والجرحـى لتقديم االدلـة والوثائق التـي تتناىف مع القـرارات الصادرة 

من الجهات القضائية واالمنية ليتسـنى للمؤسسـة مخاطبة الجهات 
املعنية للنظر يف التظلم املقدم واتخاذ القرار النهائي وملفات املؤسسـة 
متاحـة امـام الهيئات واملؤسسـات الرقابيـة التي تراقب سـري عملها 

وانسيابيته».

واسط/الزوراء:
أعلنت محافظة واسـط، امس الثالثاء، عن قرب 
دخـول محطـات كهربائية جديـدة متنقلة حيز 

التنفيذ لفك االختناقات.
وقـال مديـر توزيع كهرباء واسـط عـيل كاطع 
«محطـة  إن  صحفـي  ترصيـح  يف  العيسـاوي 

كهربائية متنقلة سـتصل ملحافظة واسط خالل 
شهر»، مبيناً أن «هذه املحطة خصصت ملنطقة 
حي الحكيم وستقوم بتجهيز املواطنني بالطاقة 

الكهربائية».
وأضاف أن «لجنة وزارية مشرتكة من مدير عام 
توزيع الكهرباء ومدير عام إنتاج الكهرباء فضالً 

عن محافظ واسـط محمد جميـل املياحي زارت 
املحافظـة قبل يومـني لوضع اللمسـات األخرية 
إلدخـال املحطات الكهربائية حيز التنفيذ لتقليل 
سـاعات القطع املربمج»، مشـرياً اىل أنه «سيتم 

توزيع املحطات ملناطق متفرقة يف املحافظة». 
ولفـت كاطـع اىل أن «مديريـة توزيـع كهربـاء 

واسـط ال تسـتطيع تقديم خدماتهـا يف املناطق 
الزراعية والتي تحولت اىل مناطق سكنية بشكل 
عشـوائي»، موضحاً أن «الحكومة املحلية عملت 
عىل تحويل جنس األرض من الزراعي اىل السكني 
وبعـد إنجاز هذا امللف سـنقوم بتقديم الخدمات 

للمواطنني بشكل أفضل».

بغداد/الزوراء:
أعلنت منظمة اليونسـيف التابعة لألمم املتحدة، امس الثالثاء، عن تعرض ٥١٩ طفالً عراقياً 
للموت أو اإلعاقة بسبب املخلفات الحربية خالل خمس سنوات ماضية، فيما دعت الحكومة 

العراقية واملانحني لتوسيع نطاق أنشطة التوعية بشأن مخاطر الذخائر املتفجرة.
وذكر بيان للمنظمة تلقته «الزوراء» أنه «يف اليوم العاملي للتوعية باأللغام والدعم يف اإلجراءات 
املتعلقـة بإزالـة األلغام، تدعو اليونيسـف ودائـرة األمم املتحـدة لألعمال املتعلقـة باأللغام 
 ،(EWIPA الحكومات إىل تجنب اسـتخدام األسـلحة املتفجـرة يف املناطق املأهولة بالسـكان

ورفع األصوات لحماية األطفال واملدنيني من خطر املواد املتفجرة».
وأوضـح أن «الجهود الرامية لخلق بيئة مسـتقرة وآمنة لألطفـال يف العراق ما زالت تتعرض 
للتقويض نتيجة لوجود املواد الحربية املتفجرة، وال سيما يف املناطق السكنية ويف املجتمعات 
الريفية»، مشـرياً اىل أنه «عىل الرغم من أن العراق لم يشـهد رصاعات مفتوحة يف السـنوات 

األخرية املاضية، إال أن آثار األسلحة املتفجرة سيرتدد صداها لسنوات قادمة».
وأكد البيان أن «األلغام األرضية والذخائر غري املنفلقة أو املخلفات الحربية، ما زالت تتسـبب 
يف الوفيـات واإلصابـات يف جميـع أنحاء البالد»، الفتـة اىل أن «أكثر من ٥١٩ طفـًال يف العراق 
تعرضـوا للمـوت أو اإلعاقة خالل الخمس سـنوات املاضية وبواقع أكثر مـن ٨٠ باملئة منهم 

من الذكور».
وتابع أن «اليونيسف ودائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام، يرحبون بالجهود الدولية 
لتقديم إعالن سيايس لضمان حماية املدنيني من األذى الناجم عن استخدام األسلحة املتفجرة 
يف املناطق املأهولة بالسـكان»، مؤكداً أن «اليونسـيف ودائرة األمم املتحـدة لألعمال املتعلقة 
باأللغـام، يواصلون تقديم التعليـم والتوعية بمخاطر الذخائر املتفجـرة، وكذلك اإلحاالت إىل 

الخدمات ذات الصلة بما يف ذلك العالج الطبي والدعم النفيس واالجتماعي عند الحاجة».
وحثـت املنظمة وفقاً للبيان، «جميع األطراف عىل ترسيـع كل الجهود إلزالة األلغام الحالية، 
والذخائـر غري املنفلقة وتعزيز مسـاعدة الضحايا، ودعم حق األطفال يف بيئة آمنة وسـليمة 
توفر لهم الحماية»، داعية «الحكومة العراقية ومجتمع املانحني اىل دعم عملية توسيع نطاق 
أنشـطة التوعية بشـأن مخاطـر الذخائر املتفجـرة، وتوفريها بحيث يتلقـى األطفال وأفراد 
املجتمع اآلخرون رسائل تنقذ الحياة يف املدارس واملجتمعات املحلية يف جميع املناطق املتأثرة 

سابًقا بالنزاع يف العراق».

االستخبارات تطيح باملتهم الذي قتل معاون مدير املخدرات يف الديوانية 
الديوانية/الزوراء:

أعلنت وكالة االسـتخبارات والتحقيقـات االتحادية، امس الثالثـاء، اإلطاحة باملتهم الذي 
أقبل عىل قتل الشهيد العقيد معاون مدير قسم املخدرات يف الديوانية.

وذكرت الوكالة يف بيان ورد لـ «الزوراء»، أن «وكالة االسـتخبارات والتحقيقات االتحادية، 
تواصـل عملياتها االمنية ملتابعـة عنارص الجريمة املنظمة من املتاجريـن باملواد املخدرة، 
وبتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٢ حصل اشتباك مع احدى العصابات املطلوبة يف تجارة املخدرات مع 
مفرزة لقسم مخدرات الديوانية عىل أثرها استشهد العقيد معاون مدير قسم املخدرات يف 

املحافظة ذاتها».
وأضاف البيان، أن «الجاني الذ بالفرار، وعىل غرار ذلك تم تشكيل فريق عمل امني مختص 
وبعد تكثيف الجهد االسـتخباري ومقاطعة املعلومات، تمت اإلطاحة باملسـؤول عن مقتل 
العقيـد الشـهيد بعـد نصب كمني محكم لـه ومداهمة منزلـة يف منطقة النهـروان ضمن 

محافظة بغداد».
وأشار البيان إىل أن املتهم «بحوزتة أنبوبات تعاطي مخدرات وكمية من املخدرات ومسدس 
غـري مرخـص، وتم تدوين اقوالـة ابتدائيا وقضائيـا باالعرتاف واتخذت بحقـة اإلجراءات 

القانونية الالزمة».

@fib–†˛a@bÌbzö@Üá»i@ÚÓ€ÎÜ@ÚÓˆbóyg
ÚÓiã®a@pb–‹Éæa@ıaãu@µÓ”aã»€a

@›n”@â€a@·Ënæbi@|Ó�m@paäbjÉné¸a
@ÚÓ„aÏÌá€a@¿@paäáÉæa@ãÌáfl@ÊÎb»fl

@Ú‰Óv:a@pbj◊ã‡‹€@pbyÏ‹€a@|‰∏@äÎãæa
bËÓ‹«@Újm6æa@‚Ïéã€a@Ü�á•Î

äbj„˛a@¿@ıaáËì‹€@ÚÌá«b‘n€a@kmaÎã€a@“b‘Ìg@lbjéc@|öÏÌ@Ô‹ˆb‰€a

pb”b‰nÇ¸a@Ÿ–€@@¡éaÎ@¿@Ú‹‘‰nfl@ÚÓˆbiãË◊@Ú�´

بغداد/الزوراء:
أعلنت الهيئـة العامة للجمارك، امس الثالثاء، ضبط 
(٢٢) شاحنة مخالفة لرشوط وضوابط االسترياد يف 

املنطقة الوسطى.
وذكـر بيان للهيئة ورد «الزوراء»، أن»مديرية جمرك 
املنطقـة الوسـطى وبجهـود اسـتثنائية ومتميـزة 
متمثلـة بمديـر املنطقـة وكـوادر قسـم التحـري 
ومكافحة التهريب تمكنت من ضبط (٢٢) شـاحنة 

مخالفة لرشوط و ضوابط االسترياد».
وأضاف ان «الشاحنات محملة بمواد متنوعة (اجهزة 
كهربائية+ ادوات احتياطية +سرياميك+ بطاريات+ 
اثاث منزيل + احذية+ كهربائيات مستعملة +انابيب+ 

حليب اطفال+ ملصقات ملونة+مقاطع املنيوم)». 
واكـد البيـان أنه «تمـت احالة جميـع املخالفات اىل 
الجهـات ذات االختصـاص التخاذ كافـة االجراءات 

القانونية الالزمة بحق املخالفني».

@Ú–€b¨@Ú‰ybí@22@¡jö
@¿@Üa7né¸a@¬Îãì€
Û�éÏ€a@Ú‘�‰æa
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فقدان 
فقـدت منـي الهويـة املرقمـة (٨٥٣٩) 
والصادرة من نقابة الصحفيني العراقيني، 
بإسـم (فريق عبدالرحمن حسـني) فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة اإلصدار.
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بغداد/ الزوراء:
قالت مصايف التكرير الهندية إنها تأمل 
يف رؤيـة طلب أقـل عىل خـام البرصة 
النهائيني  العراقـي مـن املسـتخدمني 
إصـدارات  بـدء  بمجـرد  األمريكيـني 
البـرتول االسـرتاتيجي. من  احتياطي 
جانب متصل، ارتفع سعر خام البرصة 
الثقيـل، امـس ، مـع شـح االمـدادات 
للنفـط الخـام ليسـجل أكثـر من 98 

دوالرا للربميل .
وقال مصدر تجـاري يف رشكة بهارات 
برتوليـوم الهندية التـي تديرها الدولة 
إن ”إمدادات العراق من البرصة آلسـيا 
كانت ضيقة، وأن فروق األسعار آخذة 
يف االرتفاع حيث سعت الواليات املتحدة 
للحصـول عـىل املزيـد مـن الرباميـل 
يف  التخفيضـات  لتعويـض  العراقيـة 

الخام الرويس“.
وقالـت املصـادر التجاريـة ”نأمـل أن 
تسـاعد إصـدارات احتياطـي البرتول 
تخفيـف  يف  االمريكيـة  االسـرتاتيجي 
طلب املشـرتين األمريكيـني عىل الخام 
التنفـس  بعـض  وإعطـاء  العراقـي 

للمشرتين اآلسيويني“.
النفـط  تسـويق  منظمـة  وحـددت 
الحكومية العراقية بالنسبة للمشرتين 
اآلسـيويني، فرق سـعر البيع الرسمي 

لخام البرصة املتوسـط لتحميل أبريل، 
نيسـان بعـالوة 3.50 دوالرات للربميل 
عن متوسـط تقييمات بالتس عمان / 
دبي يف ذلك الشـهر، ارتفاعا من 1.30 

دوالر للربميل يف مارس/ اذار.

وقـرر الرئيـس األمريكـي جـو بايدن 
اإلفـراج عـن مليـون برميـل يف اليوم 
مـن احتياطيات النفط االسـرتاتيجية 
للواليـات املتحـدة ملـدة 180 يوما من 
اجل الحـد من ارتفـاع اسـعار النفط 

التـي ارتفعـت عقـب اجتياح روسـيا 
ألوكرانيا.

ويعترب العراق اكرب مصدر نفطي للهند 
وهو يأتي باملرتبة االوىل عامليا بالنسبة 

لباقي الدول النفطية املصدرة للهند.

من جانـب متصل، ارتفع سـعر خام 
البرصة الثقيل، امس الثالثاء، مع شح 
االمـدادات للنفط الخام ليسـجل أكثر 

من 98 دوالرا للربميل .
وارتفـع خـام البرصة الثقيـل املصدر 
آلسـيا 3.44 دوالرات وبنسـبة تغيـري 
دوالرا   98.66 اىل  ليصـل   3.61%

للربميل الواحد.
وارتفعت ايضا جميع خامات منظمة 
العربـي  خـام  سـجل  حيـث  أوبـك، 
للربميـل  دوالرات   106 السـعودي 
وسـجل  دوالر،   2.78 بلـغ  بارتفـاع 
 103.33 اإلماراتـي  مربـان  مزيـج 
دوالرات للربميـل بارتفـاع بلـغ 0.77 
دوالر للربميـل، وبلغ ومزيج سـهران 
الجزائـري 110.65 دوالرات بارتفـاع 
بلـغ 2 دوالر، وبلغ مزيج إيران الثقيل 
105.99 دوالرات بارتفـاع بلـغ 2.11 
النيجـريي  دوالر، وبلـغ خـام بونـي 
الخفيف 108.66 دوالرات بارتفاع بلغ 

1.66 دوالر“.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت امس 
نتيجة ارتفاع الطلب وشـح اإلمدادات، 
وتوقعات بفرض املزيـد من العقوبات 
عـىل روسـيا بعـد اتهامهـم باملجازر 
يف اوكرانيـا ممـا يتخـوف مـن توقف 

تدفقات روسيا النفطية والغازية.

بغداد/ متابعة الزوراء:
حذر الخبـري الـرويس، الزار بادالوف، 
من أن العالم قد يواجه نقصا يف الغذاء 
بحلـول الخريف املقبل، مـا قد يفاقم 
التكلفـة  األوضـاع، إىل جانـب أزمـة 
املرتفعة ملـوارد الطاقة. مـن جهتها، 
أعلنت وزيرة الخارجية األملانية، أنالينا 
بوربـوك، عـن موقف رافـض لفرض 
حظـر عـىل إمـدادات الغـاز الرويس، 
عىل الرغم من الجولـة الجديدة لتوتر 

العالقات مع موسكو.
وقـال الخبري الـرويس، الزار بادالوف، 
التابعـة  املاليـة  بالجامعـة  األسـتاذ 
للحكومة الروسـية، إن العقوبات ضد 
روسيا ال ترض فقط بروسيا، بل ترض 
أيضا بالدول األوروبية نفسـها، فضال 

عن دول إفريقيا والرشق األوسط.
وأضـاف: ”اآلن يحـاول العديـد مـن 
السياسـيني يف الغرب تعليق مشـاكل 
حـول  الوضـع  عـىل  اقتصاداتهـم 
أوكرانيـا، وليـس عـىل العقوبات ضد 
روسـيا االتحادية، وإال فسيضطرون 
إىل االعـرتاف بالذنب يف املشـاكل التي 

نشأت“.

وأوضح أنـه ”يف الوقت الحـايل، تلقى 
سـوق النفـط والغـاز رضبـة كبرية، 
إىل  تكـن  لـم  إن  تصـل،  فاألسـعار 
مسـتويات تاريخية، فإنها إىل الذروة. 
وهـذا يجري يف ظروف لـم يكن هناك 
فيها انخفاض كبري يف إمدادات النفط 

والغاز اىل األسواق العاملية“.
وقال إن زيـادة تكلفة مـوارد الطاقة 
صناعـة  عـىل  األوىل  بالدرجـة  تؤثـر 
األغذية: ”قـد يحدث نقص حقيقي يف 
الغذاء يف العالم بحلول الخريف، عندما 
يضـاف نقـص محاصيـل الحبوب يف 
األسـواق العامليـة إىل ارتفـاع تكلفـة 
الوقـود. وسـتواجه البلـدان الناميـة 
يف أوروبـا والدول الفقـرية يف إفريقيا 

أصعب األوقات“.
ورجـح الخبـري الـرويس أن دوال مثل 
أملانيـا وفرنسـا وبريطانيـا سـتكون 
قـادرة عـىل دعـم اقتصاداتهـا ومنع 
األزمة مـن التطـور، مضيفـا: ”لكن 
دوال مثـل اليونـان وإيطاليـا وقربص 
وإسـبانيا، يف أحسن األحوال، ستكون 
قـادرة عـىل إنقـاذ الوضع مـن خالل 
تراكـم الديون، وأوروبا تعرف جيدا ما 

هي أزمة الديون“.
إىل  أيضـا قائـال: ”باإلضافـة  ولفـت 
ذلـك، ال ينبغي ألحد أن ينىس مشـاكل 
الهجـرة، فإفريقيـا مهـددة باملجاعة 
بحلول الخريف، ولن يكون هناك خيار 
أمام سكانها غري الهجرة إىل أوروبا“.

من جهتهـا، أعلنت وزيـرة الخارجية 
األملانيـة، أنالينا بوربـوك، عن موقف 
رافـض لفـرض حظـر عىل إمـدادات 
الغـاز الرويس، عىل الرغـم من الجولة 

الجديدة لتوتر العالقات مع موسكو.
ونقلت صحيفـة ”فيلت“ عـن وزيرة 

الخارجية األملانية قولها يوم الثالثاء: 
”لو كان الحظر الكامل سـيوقف هذه 

الحرب لكنا فعلنا ذلك عىل الفور“.
وتعتقـد بريبـوك أن مثـل هـذا القرار 
سـريفع تكلفة استمرار الرصاع. ومع 
ذلـك، أكـدت أن السـلطات األملانيـة، 

سـتناقش مـع الـرشكاء يف االتحـاد 
األوروبي، عملية تقليـل االعتماد عىل 

الغاز الرويس.
ودعـت مؤسسـات االتحـاد األوروبي 
وعـدد مـن دول االتحاد، يـوم االثنني، 
إىل فرض فـوري لعقوبات جديدة عىل 
روسـيا، بعد ظهور تقارير يف وسـائل 
اإلعـالم الغربيـة عـن مزاعـم بقتـل 
مدنيـني يف مدينـة بوتشـا بمقاطعـة 
كييف، وفيما زعـم الجانب األوكراني 
أن روسـيا مسـؤولة عمـا حـدث يف 
بوتشا، وصف وزير الخارجية الرويس 
سريغي الفروف الوضع يف بوتشا بأنه 
”هجـوم مزيف“، مشـريا إىل أن هناك 
عرضـا مرسحيـا يتـم الرتويـج له يف 
أوكرانيـا والغرب عـرب جميع القنوات 

وشبكات التواصل االجتماعي.
وأشار رئيس الدبلوماسية الروسية إىل 
أن موسـكو تنظر إىل الوضع يف بوتشا 
عىل أنه اسـتفزاز يهدد السالم واألمن 
الدوليني، وسـتطالب اململكة املتحدة، 
التي ترتأس مجلس األمن الدويل حاليا، 
بعقـد جلسـة للمجلس ملناقشـة هذا 
املوضوع.ونفت وزارة الدفاع الروسية 

يف 3 نيسـان اتهامـات نظـام كييـف 
للعسـكريني الـروس بقتـل مدنيني يف 
بوتشـا، مشرية إىل أن القوات املسلحة 
بالكامـل  بوتشـا  غـادرت  الروسـية 
يـوم 30 اذار، ولـم تظهـر ”أدلـة عىل 
الجرائـم“ إال بعد أربعـة أيام من ذلك، 
حني وصل أفراد جهاز األمن األوكراني 

إىل املدينة.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أيضا أن 
رئيس بلدية بوتشا، أناتويل فيدوروك، 
كان قـد أكد يوم 31 مارس يف رسـالة 
بالفيديو عدم وجود الجيش الرويس يف 
املدينة، ولم يذكر أن السـكان املحليني 

تعرضوا ألطالق نار يف الشوارع.
ودعـا عـدد مـن السياسـيني وممثيل 
املنظمـات الدولية، بمـن فيهم األمني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش، 
السـامية  املتحـدة  األمـم  ومفوضـة 
لحقوق اإلنسـان، ميشيل باشليت، إىل 

إجراء تحقيق دويل يف أحداث بوتشا.
يف غضون ذلك، دعا قادة عدد من الدول 
األوروبية، وكذلك مفوضية الشـؤون 
إىل  األوروبـي،  االتحـاد  الخارجيـة يف 

فرض عقوبات جديدة عىل روسيا.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف النهرين اإلسـالمي العراقي، امـس الثالثاء، إطالقه مرشوع 
الودائع االسـتثمارية، داعيا السـكان إىل زيارة فروعه لالسـتفادة من هذا 

املرشوع.
وذكـر املـرصف يف بيان امـس: أن ضوابط اإليـداع تتضمن املبلـغ النقدي 
الـذي يدفعـه الزبون السـتثمار أمواله ملدة ال تقل عن 6 أشـهر كحد أدنى 

للمشاركة باألرباح.
واشـرتط املرصف أن مبلغ الوديعة اماللية االسـتثمارية يجب أال تقل عن 

(3000000) دينار عراقي، أو (2000) دوالر أمريكي.
ونـوه البيـان إىل أن األرباح ال ُتحتسـب يف حال سـحب أي مبلغ قبل سـتة 
أشـهر من تاريخ اإليداع، وعند سـحب جزء من املبلغ قبل ستة أشهر ُيعد 

املبلغ املتبقي وديعة جديدة.
كما أشـار املرصف إىل أن املودعني يحصلون عىل نسبة 50 باملئة من صايف 

أرباح ودائعهم حسب مساهمة كل واحد منهم واملدة املستثمرة فيها.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية مع ارتفاع 

أسعار الدوالر يف االسواق املحلية، امس الثالثاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 396 الف دينار، وسـعر الرشاء 392 الفاً، فيما 

كان سعر البيع ليوم امس االثنني 394 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا أيضاً عند 356 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 352 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 395 الف دينار و405 آالف فيما تراوح سعر 
البيـع مثقال الذهب العراقي بـني 355 الفاً و 365 الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
وارتفعـت اسـعار رصف الدوالر اليـوم الثالثاء لتصـل اىل 147650 دينارا 

مقابل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنـك املركزي النقدية من الـدوالر يف مزاد، امس 

الثالثاء، لتصل إىل أكثر من ٥٠ مليون دوالر.
وذكر مصـدر أن «مبيعات البنـك املركزي اليوم خـالل مزاده لبيع 
ورشاء الـدوالر االمريكي، بلغت ١٩٠ مليونا و٤٥٨ الفا و٨٧١ دوالرا 
أمريكيا غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلـغ ١٤٦٠ ديناراً لكل 

دوالر.
واضـاف ان املبيعـات النقدية ارتفعـت اليوم لتصـل إىل ٥١ مليونا 
و١٥٠ الـف دوالر، فيما بلغت الحـواالت الخارجية خالل مزاد اليوم 

١٣٩ مليونا و٣٠٨ آالف و ٨٧١ دوالرا.
وأشـار املصدر إىل ان ٢٩ مرصفا قـام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخـارج، و٢٣ مرصفـا لتلبية الطلبات النقديـة، إضافة اىل ٢٧٠ 

رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
رفض املستشـار املـايل لرئيس الـوزراء، مظهر محمد صالح، امـس الثالثاء، 
مقارنة العراق بلبنان سياسـياً ومالياً، وعـّد املقارنة «زائفة وخلط لألوراق»، 
وفيما بـنّي أن االقتصاد العراقي فيه تدفقات نقديـة «تحّصن» البنك املركزي 

العراقي، أكد وجود تعاون محيل وآخر دويل ملواجهة تهريب العملة للخارج.
وقـال صالح يف حديث صحفي: إن «ما يشـاع عن مقارنة العـراق بلبنان هو 
زائـف ومبهـم وكالم غري صحيح وهـو خلط لـألوراق وجزء مـن الضوضاء 
السياسـية بالوقت الحارض»، مبيناً أن «األوضاع السياسية واملالية يف لبنان ال 

يمكن أن تشبه العراق».
وأضاف صالح أن «االقتصاد العراقي فيه تدفقات نقدية كبرية وهائلة، والبنك 
املركـزي يتحصـن باحتياطيـات جيدة، وهي يف وضـع جيد جـداً»، مؤكداً أن 
«السياسـة النقدية لدى البنك املركزي تعترب سياسة متشددة وثابتة يف الوقت 
الحارض ويهمها االستقرار االقتصادي وبالتايل االستقرار املايل واملرصيف وهذا 
ما يسـعى اليه، كما انه يدير احتياطاته االجنبية الساندة للدينار العراقي عىل 

أحسن وجه».
وأكد املستشار املايل لرئيس الوزراء أن «أي عملية تهريب للعملة للخارج يدخل 
يف باب غسـل األمـوال والجريمة واإلرهاب»، مبيناً أن «قانون مكافحة غسـل 
األمـوال وأموال الجريمة واإلرهاب قانون نافذ، وهناك تعاون اقليمي ودويل يف 
هذا األمر».وأشـار صالح إىل انه «قد تحدث بعض املخالفات والجرائم ولكنها 
قليلة وال ترقى ملسـألة تخريـب االقتصاد الوطني وهي صغـرية وتحدث هنا 
وهناك، وهي جرائم تالحق وتراقب بقوة من قبل مكتب غسـل االموال وأموال 
الجريمـة واالرهاب»، الفتا إىل وجـود «تعاون داخل االجهـزة الوطنية، فضالً 
عـن وجود مجلس اعىل ملكافحة غسـل االمـوال أيضاً يصدر تعليمات بشـأن 
ذلـك، كما ان العراق عضو يف منظمة العمل املايل الدويل التي وظيفتها التعاون 
الدويل وتبادل املعلومات ملكافحة غسـل األموال» .وكان نائب رئيس الحكومة 
اللبنانية سعادة الشامي، أعلن، يوم أمس االثنني، إفالس الدولة ومرصف لبنان 
املركزي، فيما اعتربه بعض املختصني أن العراق سـيكون له نفس السيناريو 

اللبناني نظرا لتشابه األوضاع السياسية والطائفية فيه.
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 بغداد/ الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي، امس الثالثاء، عن نجاح املنصة 
اإللكرتونية لخطابات الضمان. حقق البنك املركزي العراقي 

«أرقاماً قياسية» يف املوجودات واالحتياطات املالية.
وذكر البنـك يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: أن «آلية 
إصدار خطابات الضمان عرب املنصة اإللكرتونية أسـهمت 
بزيـادة جديـة للمقاولـني واملتعاقدين يف تنفيذ املشـاريع 
وحمايـة املؤسسـات الحكومية من التعاقـد مع الرشكات 
الوهمية والحد من قدرتها عىل الوصول إىل املشـاريع املراد 

تنفيذها».
داعياً «مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إىل االستمرار يف 
متابعـة منصة خطابات الضمان للتأكـد من املالءة املالية 
وصحـة صدور أي خطاب صادر عن املصـارف العاملة يف 

العراق».
وأضاف أن «منصة خطابـات الضمان أنجزت إصدار أكثر 
من (٣٠) ألـف خطاب تتجاوز قيمتهـا (٩) ترليون دينار 
خـالل عـام ٢٠٢١» ، مؤكـداً «نجـاح اسـرتاتيجية البنك 
املركـزي يف تنظيم إصـدار خطابات الضمـان وزيادة ثقة 
الجهات املسـتفيدة من الخطابات الصـادرة عن املصارف 

التي تخضع لرقابة وتفتيش البنك املركزي العراقي».
وتابع أن «إنشـاء املنصـة اإللكرتونية لتسـجيل خطابات 
الضمان الصادرة عن املصارف املرخصة لصالح القطاعات 
الحكوميـة والخاصـة، يأتي ضمـن جهود البنـك املركزي 
العراقي لتطوير العمل املرصيف، وتنظيم آلية إصدار وتجديد 
خطابات الضمان بناًء عـىل الضمانات املقدمة من األفراد 

والرشكات والتصنيف االئتماني للمصارف املصّدرة، والحد 
من عمليات االحتيال والتزوير».

 مـن جانـب اخر، حقـق البنك املركـزي العراقـي «أرقاماً 
قياسية» يف املوجودات واالحتياطات املالية.

وبحسـب {مؤسسة عراقي املستقبل} -غري الربحية- فإن 
«موجـودات البنك املركزي العراقي تصل اىل أعىل مسـتوى 

لها متجاوزة حاجز الـ ١٥٥ ترليون دينار».
وأضافت فيما «بلغت حجم اسـتثمارات العمالت األجنبية 
منها ٤٧ ترليون دينار بينما بلغت املسـتحقات عىل وزارة 

املالية ٤٨ ترليون دينار».
وأشـارت املؤسسـة االقتصاديـة اىل ان «احتياطي الذهب 

والعمالت والودائع لدى البنوك بلغت ٥٤ ترليون دينار».

بغداد/ الزوراء:
اكـد مديـر عـام ديـوان الرقابـة 
املالية السابق، صالح نوري، امس 
الثالثاء، ان «هنالك توجها حكوميا 
لدعم رشيحة الفقراء الهشـة عرب 
صناديـق سـيادية خصصـت من 

فارق تصدير النفط».
وذكر نـوري، يف ترصيح صحفي: 
ان «التوجـه اآلن قائـم عىل حرص 
ورد  مـا  وان  املحتاجـة  العوائـل 
حـول ان املبالـغ تكـون ٧٥٠ الف 
دينار للعائلة صحيـح وطرح هذا 

املبلغ».
واشـار اىل ان «حـرص املبالـغ هـذه 
عـن  بعيـدا  السـيادية  بالصناديـق 
الـوزارات يمنـع من الفسـاد االداري 
واملايل، وان االلية التي سـيتم التوزيع 

عربها لم تحدد حتى اآلن
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بغداد/ متابعة الزوراء
 قرر االتحاد العراقي لكرة اليد معاقبة نادي السليمانية لكرة اليد وذلك لعدم حضوره املباراة مع الحشد الشعبي 
ضمن مباريات الدور الحادي عرش  من املرحلة الثانية للدوري العراقي املمتاز للموسم ٢٠٢٢-٢٠٢١، فيما عاقب 
نادي دياىل لعدم حضوره مباراة مع الكوفة ضمن مباريات الدور الحادي عرش من املرحلة الثانية.وقال حسـام 
عبد الرضا املنسق االعالمي التحاد اللعبة إنه «حسب لوائح لجنة املسابقات يف حالة االنسحاب من املباراة يعترب 
الفريق بحكم املنسحب ويمنح الفريق اآلخر فوزاً بنتيجة (١٠ ــ صفر ) اضافة اىل العقوبات التي تصدر بحقه 
من قبل االتحاد».وأضاف أن «املادة ١/٧/٤ تنص عىل أنه يف حال االنسـحاب من املباراة (عدم الحضور) يتحمل 

الفريق غرامة مالية قدرها (٢٫٠٠٠٫٠٠٠) مليونني دينار تتضاعف يف حال تكرارها.

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/ محمد حمدي

اكـد معـاون مدير عـام دائرة 
الهندسـية يف وزارة  الشـؤون 
الشـباب والرياضة اياد طارق 
ان املتابعة املستمرة والتواصل 
من وزيـر الشـباب والرياضة  
عدنـان درجـال مـع الجهات 
الرياضـة  للمنشـآت  املنفـذة 
اسهم بصورة مبارشة يف انهاء 
جميـع املشـاكل التي تعرتض 
سـري العمـل ومنهـا  ملعـب 
كركوك االوملبي ٢٥ الف متفرج 
الـذي يدخـل مراحـل متقدمة 
من زمن االنجاز بحسب احدث 
تقريـر فنـي لدائـرة املهندس 

املقيم .
اذ يشـري التقريـر،  ان رشكـة 
املنفـذة  الرتكيـة  افاسـبور 
للمرشوع حققت نسب إنجاز 
امللعـب  متقدمـة يف مـرشوع 
فيما يخص اعمـال االنهاءات 

والتشطيب والتحديث.
وقـد شـهد االسـبوع االخـري 
وربـط  القالـب  شـد  اعمـال 

حديد التسـليح السس البوابة 
الخارجيـة (مداخل الجمهور) 
و اعمال صب كونكريت مسلح 
السـس البوابـة الخارجيـة و 
الكهربائية  التأسيسات  اكمال 
 VIP للطابـق الثاني بنايـة ال
التغليـف  انجـاز  فضـال عـن 
و   3B الجـزء  للمسـقف 
السـقوف الثانويـة لبنايـة ال  
الصحيـة ط  للمجاميـع   VIP
۲ مع تجهيـز وتركيب الزجاج 
للشبابيك الداخلية جهة امللعب 

.VIP بناية ال
الخـاص  الفنـي  الجانـب  ويف 
بارضية امللعـب اكملت اعمال 
االدامة والتسميد والسقي للثيل 
الطبيعي للمالعب املختلفة مع 

الحدائق الخارجية.
وتابع التقرير انه تم االنتهاء من 
مد جميع األسـالك الكهربائية 
واملنظومات الخاصة االنرتنيت 
والصـوت وانـذار والكامريات 
ومنظومة الحرائق والكامريات 

الحساسة.

بغداد/ متابعة الزوراء
 أعلن عضو يف لجنة املسابقات يف االتحاد 
العراقـي لكـرة القـدم، ، عن اسـتمرار 
أعضاء اللجنة عىل موقفهم باالستقالة 
مـن االتحاد وعدم الرتاجـع عنها، مبينا 
أن تسيري جدول مباريات الدوري املمتاز 

وضعت يف وقت سابق من قبل اللجنة.
وقـال عضـو اللجنـة نجـم األويس إن 
”رئيـس وأعضـاء اللجنـة مازالـوا عىل 
موقفهـم باالسـتقالة الجماعيـة مـن 
االتحاد العراقي لكـرة القدم عىل الرغم 

من عدم موافقة االتحاد عليها“.
وأضـاف أن ”اللجنـة وضعـت سـابقاً 
جدول مباريـات الجولة 26 من الدوري 

العراقي املمتاز والجـوالت التي تليها يف 
وقت سـابق“، مبينا أن ”اللجنة مازالت 
متوقفة عن العمـل وتحديداً منذ تقديم 
األويس  الجماعيـة“.وكان  اسـتقاالتنا 
أعلـن، يف 28 من شـهر اذار 2020، عن 
تقديم رئيس واعضاء لجنة املسـابقات 
استقاالت جماعية من العمل يف االتحاد 
بسـبب التدخالت وغياب املهنية يف عمل 
اللجنة.وتعد اسـتقاالت رئيس واعضاء 
لجنة املسابقات يف اتحاد الكرة العراقي، 
سابقة خطرية ومفاجئة مدوية للوسط 
الريايض العراقي، وأزمة جديدة يواجهها 
رئيس االتحاد عدنان درجال، كونها من 

”أهم لجان االتحاد“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
أثارت أعمال الشـغب التي رافقت مباراة 
نفـط الوسـط والرشطة، ضمـن الدوري 
املمتـاز، والتـي أقيمـت يف ملعـب النجف 
األوسـاط  بـني  واسـعة  الـدويل، ضجـة 
الرياضية يف البلد، بعد عودة هذه املظاهر 

السلبية مجددا.
الوسـط  نفـط  مبـاراة  نهايـة  وعقـب 
والرشطـة والتـي انتهـت ملصلحـة األول 
(1-2)، والتـي جرت يف وقـت متأخر من 
ليلـة اول امس اإلثنني، اجتاح قسـم من 
جماهـري الفريق الضيف ملعـب املباراة، 

للتعبري عن غضبهم تجاه نتيجة اللقاء.
يف وقـت ردت بعـض جماهـري الفريـق 
اإلداريـني  عـىل  بالتهجـم  املسـتضيف 
املرافقـني لفريق الرشطة، بينما تعرضت 
مقاعد امللعب إىل التحطيم، رغم أن ملعب 
النجـف الدويل يعـد من املالعـب الحديثة 

االفتتاح.
ولم يصـدر من أطـراف اللقـاء او اتحاد 
الكرة ، أي بيان حتى اآلن بخصوص هذه 
األحداث، يف وقت طالب عدد من املختصني 
بالشـأن الكروي املحـيل، لجنة االنضباط 

بالتدخـل وإصـدار عقوبـات رادعة للحد 
من هذه الظاهرة، التـي تكررت أكثر من 

مرة يف املوسم الحايل.
وقـال مصـدر مقـرب مـن اتحـاد الكرة 
”لجنـة االنضبـاط تنتظر وصـول تقرير 
مـرشف املبـاراة وطاقم التحكيـم، لفتح 

تحقيق موسع“.
وأضـاف: ”تكرار هـذه الحـاالت البعيدة 
عن السـلوك الريايض والتشـجيع املثايل، 
سيؤثر عىل عملية احتضان بعض املالعب 
ملباريـات الـدوري املمتاز، واتحـاد الكرة 
سـتكون له وقفة جادة بإصـدار قرارات 
حازمة، مشـابهة للقـرارات التي صدرت 
بعد أحداث مباراة أربيل والرشطة يف بداية 

املوسم“.
يذكـر أن مباراة نفط الوسـط والرشطة، 
تأخرت ملـدة 20 دقيقة، بأمر من مرشف 
املباراة، الذي طالب بتغيري مواقع جلوس 

مشجعي الفريق الضيف.
محـرتف  وجـه  متصـل،  صعيـد  وعـىل 
الرشطـة عبـد املجيد أبو بكر، رسـالة اىل 
بعـض الجماهري التي أسـاءت بهتافاتها 
العنرصية لالعب منتخب النيجر يف مباراة 

فريقه أمام نفط الوسط.
عـىل  صفحتـه  عـرب  بكـر  أبـو  وكتـب 
إنسـتجرام: ”فخـور جـدا ببرشتي، نحن 

ال نختـار أن نولد بالبرشة السـوداء، إنها 
مشيئة الله وأفتخر“.

ونالت ردة فعل أبو بكر، تعاطفا كبريا لدى 

الجماهري وصفحات التواصل االجتماعي، 
الحـاالت  معربيـن عـن رفضهـم لهـذه 

العنرصية الدخيلة عىل املالعب العراقية.

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ آرام رشيد

تغلـب نـوروز عىل ضيفـه سـامراء بنتيجة 

(0-2)، امـس الثالثـاء، يف ملعـب جامعـة 
السليمانية، ضمن منافسات الجولة 26 من 
الدوري املمتاز.افتتح اسـو رستم، التسجيل 

ألصحـاب االرض يف الدقيقـة 18، ثـم أضاف 
محمـد دالور الهـدف الثانـي يف الدقيقة 44 
من زمن املباراة، التي أقيمت يف ملعب عشب 

اصطناعي.
بهـذا االنتصـار، قفز نـوروز اربعـة مراكز 
يف الئحـة الرتتيب، ووصـل إىل املركـز الـ11 
برصيـد 30 نقطة، فيما ظل سـامراء يف قاع 

الرتتيب برصيد 10 نقاط.
وظهر نوروز يف أفضل حاالته، ونجح يف فرض 
سيطرته عىل مجريات شوطي اللقاء، ومنح 
املدرب ويل كريم الفرصة لبعض األسـماء يف 
الشـوط الثاني، بعد تأمني النتيجة وكسـب 

نقاط الفوز الثامن له باملوسم الحايل.
وال يزال سـامراء، يعاني من تدهور نتائجه، 
وبـات قاب قوسـني أو أدنى مـن الهبوط إىل 
دوري الدرجـة األوىل بعد أن تلقى الخسـارة 

الـ 18 له يف هذا املوسم.
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بغداد/ مؤنس عبد الله
عدسة/ قحطان سليم

األوملبيتـني  اللجنتـني  رئيسـا  عقـد 
الوطنيتـني العراقية و االسـبانية  رعد 
حمـودي وضيفـه اليخانـدرو بالنكـو  
مؤتمـرا صحفيا مشـرتكا صباح امس 
الثالثـاء يف صالـة االجتماعـات بمقـر 
العراقيـة  الوطنيـة  األوملبيـة  اللجنـة 

ببغداد.
واسـتهل املؤتمر رئيس اللجنة األوملبية 
الوطنيـة العراقية رعد حمـودي بكلمة 
اكد فيها ان الجميع يدرك املنجز األوملبي 
االسـباني، أوربياً وعاملياً، وتقفون عىل 
ما حققـه الرياضيون االسـبان أوملبياً، 
مثلما تعرفـون حجم التقـدم والتطور 
األوملبـي يف أسـبانيا، والبنيـة التحتيـة 
املتيرسة فيها من مالعب ومراكز تدريب 
ومدن رياضيـة، فكل ذلـك دعانا لفتح 
بـاب التعاون األوملبي الجـاد مع اللجنة 
األوملبية االسـبانية، فضـًال عن روحية 
التواصـل والرغبة الحقيقية التي أبداها 
بالنكو، وفريـق عمله، منذ أول لحظات 
تواصلنا معه اىل وفائه بعهده لنا بزيارة 
بغداد مـن أجل تفعيل مذكـرة التفاهم 
تبـادل  اىل  والسـاعية  بيننـا  املشـرتك 
الخـربات الفنيـة والتدريبيـة واالدارية 
واقامة املعسكرات بما يخدم االتحادات 

الرياضية الوطنية.
وأضـاف حمودي أجـدد ترحابي بزيارة 
اليخانـدرو  الرئيـس  العـراق  ضيفـي 
فيـدال  فرانشيسـكو  ونائبـه  بالنكـو 
متمنيـاً لهمـا طيب االقامـة ومثّمنا ان 
زيـارة بالنكـو هـي اول زيـارة لرئيس 
لجنة أوملبية أوربية منذ أكثر من نصف 
قـرن، وهـي ريادة تحسـب لشـخصه 
الكريم، ولتعضيد العالقة بني الشـعبني 
الصديقني مثلما تشـكل عالمـة فارقة 
سـتبقى ماثلـة يف العالقـات األوملبيـة 

للعراق.
واعقبه ضيفه  اليخاندرو بالنكو بكلمة 
اكد فيها ان ما اتفقنا عليه يف العاصمة 
انـا وصديقـي رعـد حمـودي  مدريـد 
لـن يكـون حربا عـىل ورق فقـط وانما 
سـيتحول اىل التزام وعمل مشـرتك بني 
الجانبـني بغية تعزيز الحركة الرياضية 
يف البلديـن معربا عن فخره الكبري كونه 

اول رئيـس لجنة أوروبية يـزور العراق 
منـذ ما يقارب الخمسـني عامـا، مبينا 
انه سيكرر زيارته اىل العاصمة بغداد يف 

املستقبل القريب. 
بالنكـو أشـاد كثـريا بشـخصية رئيس 
اللجنـة األوملبية الوطنيـة العراقية رعد 
حمـودي مؤكـدا انه شـخصية عظيمة 
ويعرف الرياضة جيدا كونه كان حارس 
مرمى مشـهور مـع املنتخـب العراقي 
لكرة القدم وبالتايل هو مثال لكل رئيس 

لجنة اوملبية وطنية ناجح.
لرجـال  األسـئلة  بـاب  فتـح  وبعدهـا 

االعـالم والصحافـة حيـث أجـاب  رعد 
حمودي وضيفـه اليخاندرو بالنكو عىل 
األسـئلة املوجهة لهم، إذ اكد حمودي يف 
معرض اجابتـه عىل أهمية االسـتفادة 
من الخربات الفنيـة واإلدارية من خالل 
مذكرة التفاهم املشرتكة التي وقعت بني 
اللجنتني االوملبيتني العراقية واالسبانية، 
إذ نسعى بقوة لرفع الحظر عن رياضتنا 
من خالل هذه االتفاقيات كي يسـتمتع 
الجمهور الريايض بمشاهدة الرياضيني 
االسبان من مختلف الفعاليات الرياضية 
وهـم يتبارون مـع اصدقائهم يف العراق 

وهذا حق مرشوع للجميع.
ومن جهته اكد بالنكو ان توقيع اتفاقية 
تعاون بني االتحادين الوطنيني العراقي 
واالسـباني لكـرة اليد سـيكون باكورة 
تنفيذ مفـردات االتفاقية بـني اللجنتني 
االوملبيتـني العراقيـة واالسـيوية كـون 
نائب رئيـس اللجنة األوملبية االسـبانية 
فرانشيسكو فيدال يشغل منصب رئيس 

اتحاد كرة اليد االسباني.
وأشار بالنكو اىل انه يدعم بقوة حضور 
املنتخب االسـباني لكـرة القدم لخوض 
مبـاراة تجريبيـة مع املنتخـب العراقي 

خالل الفرتة الزمنية املقبلة وسـيحرص 
عىل تحقيـق هذا املوضوع يف اقرب وقت 

ممكن.
هذا وحـرض املؤتمر الصحفي املشـرتك 
فرانشيسـكو فيدال نائب رئيس اللجنة 
االسـبانية وماريـا فرينانديز  االوملبيـة 
القنصل االسـباني يف بغـداد، فضال عن 
النائـب األول لرئيـس اللجنـة األوملبيـة 
الوطنيـة العراقية اياد نجـف وعدد من 
رؤسـاء  و  التنفيـذي  املكتـب  اعضـاء 
االتحادات الوطنيـة العراقية وجمع من 

رجال االعالم والصحافة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضـو املكتـب التنفيـذي يف االتحـاد العراقـي 
للصحافة الرياضية الزميل عمار سـاطع، اكد 
اكتسابه الشفاء التام من االزمة الصحية التي 
تعرض لهـا قبل مدة زمنية ليسـت بالقصرية 
، خالـص االمنيـات لزميلنا بالشـفاء التام وان 

يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
 ************************

عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية الزميل قاسـم حنون، اكد ان شقيقه 
(احمـد)  اجـرى تداخـال جراحيـا يف احـدى 
مستشـفيات العاصمة االيرانيـة طهران عقب 

تعرضـه لقطـع يف الربـاط الصليبـي يف احـدى 
قدميـه، دعواتنا الصادقـة للعزيز احمد بالشـفاء 

التام وان يمن عليه العيل القدير بالصحة والعافية التامتني.

بغداد/ متابعة الزوراء
افاد مصدر يف اتحاد الكرة بأن االتحاد اتخذ قرارا يتعلق بمصري املنتخب الوطني لكرة 
القدم.وأبلغ املصدر انه ”بعد اجتماع مطول ناقش خالله جوانب عديدة تخص واقع 
الكرة العراقية تمخض عن عدة مقررات سيتم املصادقة عليها بعد الوصول اىل قناعة 
االعضاء بشكل نهائي“.واضاف ان ”من أهم املقررات التي تم التوصل لها هو حل 
املنتخب والجهاز الفني واالداري والطبي والرتيث حاليا بتسمية املدرب الجديد وعدم 

اقامة اي مباراة ودية لحني تسمية املدرب وانتهاء الدوري املمتاز“.

بغداد/ عهد فالح
يف  الثالث  املركز  البرصة  نفط  فريق  حصد 
منافسات دوري السلة املمتاز عقب تفوقه 
سبع  بفارق  دجلة  منافسه  عىل  الصعب 
يف   92 مقابل  نقطة   99 وبنتيجة  نقاط 
االضافية  االشواط  التي حسمت يف  املباراة 
االصيل  الوقت  يف  الفريقني  تعادل  عقب 
الفريقان  قدم  حيث  نقطة،   82 بنتيجة 
مستوى يليق بسمعتهما لينهي الربع االول 
نقطة  بفارق  متقدماً  البرصة  نفط  فريق 
وبنتيجة  الجامعة  دجلة  فريق  عىل  واحدة 
( ٢٣-٢٢) وليدخل الفريقني مرحلة تأكيد 
الثاني  الربع  يف  النتيجة  تعديل  او  الفوز 
والذي استطاع من خالله فريق نفط البرصة 
نقطة  بفارق  به  وليفوز  هيمنته  فرض 
الربع    ،(٤٤-٤٣) وبنتيجة  ايضاً  واحدة 
الثالث حاول من خالله ابناء املدرب حارث 

البداية  نقطة  اىل  املباراة  اعادة  من  مبرش 
املتكررة  وذلك من خالل استغالل االخطاء 
التي رافقت اداء عدد من العبي فريق نفط 
يف  الجامعة  دجلة  فريق  لينجح  البرصة 
-٧٠) بنتيجة  لصالحه  الثالث  الربع  انهاء 

يقبل  ال  الذي  و  واالخري  الرابع  الربع   ،(٦٧
القسمة عىل اثنني، دخل املنافسة املدربان 
حارث مبرش وعقيل نجم لرتجمة افكارهم 
القراءة  خالل  من  وذلك  الواقع  ارض  عىل 
االمتحان  يف  لينجح  للفريقني  املستفيضة 
متعادلني  الرابع  الربع  بإنهاء  الفريقان 
بنتيجة (٨٢-٨٢) ولتمتد املباراة اىل الوقت 
االضايف و الذي بدأ التسجيل فيه فريق نفط 
نفط  نادي  ايضا  التسجيل  وانهى  البرصة 
املركز  ليحصد   (٩٩-٩٢) بنتيجة  البرصة 
نادي  جاء  فيما  الريايض  للموسم  الثالث 

دجلة الجامعة باملركز الرابع.
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يخطـط الفرنـيس كيليـان مبابـي، نجـم باريس سـان 
جريمان، إلعالن قرار مهم بشـأن مستقبله خالل الشهر 
املقبل.وينتهـي عقد مبابي مع سـان جريمان يف الصيف 
املقبل، ولـم يوافق عىل البقاء يف ”حديقـة األمراء“ حتى 

اآلن.
وقـال دانيييل ريولـو، صحفي يف إذاعـة ”مونت كارلو“، 
خـالل ترصيـح أبرزتـه صحيفـة ”مـاركا“ اإلسـبانية: 
”مبابي سيبقى يف سـان جريمان، وسيعلن تجديد عقده 
يف شـهر مايو/آيـار املقبل“.وتزعم العديد مـن التقارير 
أن مبابـي قد ينتقل إىل ريـال مدريد يف الصيف املقبل عرب 
صفقـة مجانية، بعد أن حاول الصيف املايض االنتقال إىل 
ملعب ”سانتياجو برنابيو“، لكن مسؤويل  سان جريمان 

رفضـوا كل محاوالتـه 
للرحيل.

ورصح مبابي مؤخـًرا يف اإلعالم 
الفرنـيس، أنـه لم يتخذ قـراره بعـد، لكنه ال 
يمانـع البقـاء يف سـان جريمـان لسـنوات 

أخرى.
من جهة أخرى،  تفاعل الجمهور املغربي مع 
منشور لنجم أسود األطلس أرشف حكيمي، 
وهو يسـتضيف عىل مائدة إفطـاره، زميله 
يف باريـس سـان جريمان وصديقـه املقرب 

كيليان مبابي.
وظهر مبابـي يف مقطع  فيديو قصري وهو 
يصب الشـاي املغربي بعـد اإلفطار، ليضع 
حكيمي عنوانا لهذا املنشـور عىل صفحته 

بإنستجرام ”إنها أجواء رمضان“.
ومبارشة تفاعل معه كيليان مبابي وعدد 
من نجـوم املنتخـب املغربـي وزمالئهما 
الالعبـان  الفرنيس.ويرتبـط  بالنـادي 
بعالقـات قويـة جـدا، إذ ظهرا مـرارا يف 
لقطات خـارج مالعب الكرة، كما ارتبطا 
بصـور احتفالهمـا سـويا عند تسـجيل 

أهداف فريق العاصمة الفرنسية.

بعد أن نجح يف رفع لقب املاسـرتز األول يف مسـريته، 
ودخـول تاريخ بطولـة ميامي املفتوحـة، التي ظلت 
مستعصية عىل اإلسبان عىل مدار سنوات، حقق العب 
التنس الشاب كارلوس ألكاراز قفزة كبرية يف مسريته، 

وحجز لنفسه مكانا ضمن األفضل يف العالم.
ويف حـوار مـع وكالة األنبـاء اإلسـبانية، أكد صاحب 
الــ18 عاما أنه ال يزال يعيش نشـوة الفـوز ببطولة 
ميامي، رغم أنه لم تسـنح لـه الفرصة بعد لالحتفال 

باللقب مع عائلته وفريقه املساعد.
وقال يف هذا الصدد: ”يف النهاية، االحتفال بالنسـبة يل 
هو التواجد وسط عائلتي، وفريقي املساعد، ولحظن 
الحـظ أنهم بجانبـي، لم تسـنح يل الفرصة لالحتفال 
يف ميامي، ولكني سـأحتفل مع العائلة واألصدقاء يف 

مورسيا“.
وحـول اللحظة األفضـل له يف النهائي، الذي حسـمه 
عىل حسـاب النرويجي كاسـرب رود بمجموعتني دون 
رد بواقع 5-7 و4-6 خالل ساعة و52 دقيقة، أوضح 

أنها عندما احتضن الجميع عقب نهاية املباراة.
وأشار: ”اللحظة األكثر خصوصية يف هذين األسبوعني 
كانـت عندما احتضنت الجميـع، مع خوانكي (خوان 
كارلـوس فرييـرو)، وجميع أفراد العائلـة، باإلضافة 
لفريقي املسـاعد، هذه كانت اللحظـة األكثر إثارة يف 

البطولة بأكملها“.
كما تحـدث املصنف الــ16 عامليا عـن كيفية تعامل 
العـب شـاب مثله مع كل مـا يحدث معـه يف اللحظة 

الحالية.
هـذا  حلمـي،  حققـت  لقـد  النهايـة  ”يف  وأوضـح: 
أمـر واضـح، أرى أيضـا أنه ينبغـي مواصلـة العمل 
واالسـتعداد، أنا شـاب قريب من الجميع، من عائلتي 

وأصدقائي، وأحب التواجد يف املنزل“.
وأكمـل: ”أدرك جيدا أنني ما زلـت يف عمر الـ18، وأنه 
عندما أعود للمنزل سـأتواجد مع أصدقائي والعائلة، 
كمـا اعتدت دائما“.وتابع: ”ال أريد إعطاء األمور أكرب 
مـن حجمها، ال أفكـر يف أي يشء، عندما أعود للمنزل 
لالسـرتخاء، واالبتعـاد عن كل يشء، أسـتمتع بوقتي 
وأضحك، وأشكر الجميع عىل وجودي هنا، أنا ما زلت 
شـابا يف الـ18“.وخـّص اإلسـباني األول الـذي يتوج 
بلقب ميامـي مدربه خوان كارلـوس فرييرو بالثناء، 
السيما بعد الظرف القايس الذي تعرض له بوفاة والده 
واضطراره للسفر إلسبانيا وسط البطولة، والعودة يف 

اللحظات األخرية قبل النهائي.
وقـال: ”لقـد وصل ظهر السـبت املـايض، لم أكن 
أتوقـع حضوره، لم يبلغني أحـد بيشء، رؤيته يف 
الفندق كانت مفاجأة مذهلة بالنسـبة يل، وكنت 

سعيدا للغاية باالستمتاع بهذه اللحظة معه“.
كمـا تحـدث ألـكاراز عـن مقارنتـه بمواطنه 
األسـطورة الحّيـة رافائيل نادال، الـذي يعتربه 
مثلـه األعـىل وأحـد أفضل مـن جـاء يف تاريخ 

اللعبة.
وقـال حـول هـذه النقطـة: ”قلتهـا دائما أنه 
عندمـا تتم مقارنتـك برافا نـادال، فهذا يعني 
أنك تؤدي بشـكل جيد، وأنك تسـري يف الطريق 
الصحيـح. ولكن يف النهاية رافـا هو رافا، أحد 
أفضـل الالعبـني يف تاريخ هـذه الرياضـة، إنه 
مذهل“.وتحـدث الالعب اإلسـباني الواعد عن 

خططه خالل الفرتة املقبلة، والبطوالت التي 
سيشـارك فيها. ”املؤكد أنني سأشـارك يف 

مونـت كارلـو، هناك بطـوالت ال يمكن 
تفويتهـا، مثـل مونت كارلـو ومدريد 

وروما، وروالن جاروس“.
وختـم: ”قد يتغري األمر وأشـارك يف 

بطولة مـن فئة الــ500 أو 
250 نقطـة، ولكـن املؤكـد 
حاليا أنني أفكر يف املشاركة 

يف هذه البطوالت املهمة“.

أكد أليو سيسـيه املدير الفني للمنتخب 
السـنغايل، أن طبيعتـه الفضولية خالل 
مسـريته كالعب، سـاعدته بشكل كبري 
ورافقتـه يف رحلة احرتافـه بأوروبا ويف 
اإلنجـازات التـي حققهـا مـع منتخب 

بالده.
ولم يكن سيسـه يكتفـي ويقتنع فقط 
بـأداء التدريبات املطلوبـة منه يف مران 
فريقـه، وإنمـا كان يحـرص أيضا عىل 

معرفة السبب وراء أداء كل تدريب.
وقال سيسيه إن هذا الفضول رافقه عىل 
مدار مسريته الكروية التي شملت فرتة 
احرتاف يف فرنسا وإنجلرتا، كما شهدت 
وصوله مـع منتخب بـالده إىل نهائيات 

كأس العالم.
وكان سيسـيه قائدا للمنتخب السنغايل 
الـذي صنـع التاريـخ يف بدايـة القـرن 
الحـايل ببلـوغ املبـاراة النهائيـة لكأس 
أمم أفريقيا للمرة األوىل يف تاريخ أسـود 
داكار، والتأهـل لنهائيـات كأس العالم 
2002 بكوريـا الجنوبية واليابان، للمرة 

األوىل يف تاريخ الفريق أيضا.
وكشف سيسيه يف مقابلة نرشها املوقع 
اإللكرتوني لالتحاد الدويل للعبة (فيفا): 
”احتجـت ملعرفـة السـبب وراء ركيض 

كثريا أللعب كرة القدم“.
ولـم تكـن مفاجـأة أن يتجـه سيسـيه 

للتدريب بعد انتهاء مسريته كالعب.

وقاد سيسـيه املنتخب السنغايل األوملبي 
(تحت 23 عاما) خالل الفرتة من 2013 
إىل 2015 ثـم جـرى تصعيـده لتدريـب 
املنتخـب األول ليظـل يف قيـادة الفريـق 
منذ ذلك الحـني وحتى اآلن، مقدما فرتة 

رائعة يف قيادة الفريق.
وتحـت قيـادة سيسـيه، عـاد املنتخب 
السـنغايل لخريطـة كرة القـدم العاملية 
بقـوة، حيـث تأهل الفريـق إىل مونديال 
2018 بروسـيا ثم بلغ نهائي كأس أمم 
أفريقيـا 2019 بمرص، للمـرة الثانية يف 

تاريخ أسود التريانجا.
ويف فرباير/ شباط 2022، تقدم الفريق 

خطـوة أخـرى إىل األمام وأحـرز اللقب 
األفريقي للمرة األوىل بالفوز عىل نظريه 
املرصي بركالت الرتجيح يف نهائي كأس 

أمم أفريقيا.
وبعدها بأسـابيع قليلـة، تغلب املنتخب 
السـنغايل عـىل نظـريه املـرصي مجددا 
بركالت الرتجيح أيضا، يف الدور النهائي 
للتصفيـات األفريقية املؤهلـة ملونديال 
2022 ليبلـغ النهائيات يف قطر، وتصبح 
النسـخة الثانية عىل التـوايل والثالثة يف 
تاريـخ البطولـة التـي يخوضها أسـود 

تريانجا.
وبهذا اإلنجاز الكبري يف األسابيع القليلة 

املاضية، أصبح سيسيه ملهما للمدربني 
األفارقـة الذيـن عانـوا طويـال لتأكيـد 

مكانتهم.
ويف مقابلتـه مـع موقـع الفيفـا، قـال 
سيسـيه عـن بداياته يف عالـم التدريب: 
”لطاملا كنت متحمسـا لهـذه الوظيفة، 
حتى عندما كنت العبا، كنت أشعر دائما 
بالفضـول ملعرفة الغرض من التدريبات 
التي كنـا نؤديها، ولهذا، لـم أكن أتدرب 
األسـباب  فقـط كالعـب دون معرفـة 

والدوافع“.
وأردف: ”كثـريا مـا تحدثت مـع مدربي 
ألنني عندمـا طلب منـي الركض، كنت 
بحاجة ملعرفة سبب اضطراري للركض 

كثريا أللعب كرة القدم“.
وأضاف: ”كان لـدي هذا الفضول طوال 
مسـريتي الكروية، أعتقد أنه من الجيد 
للغايـة مشـاهدة مـا يفعلـه اآلخرون، 
ولكن األهـم هو أن يكـون لديك هويتك 
وأساليبك الخاصة، يف النهاية، الهدف هو 
أن أكـون قادرا عىل مزج كل يشء مررت 
به كالعـب من حيث التقنيـة والنواحي 

الخططية يف وظيفتي التدريبية“.
وأكد سيسـيه أنه ولد ونشـأ يف السنغال 
وأنـه ال يـزال أفريقيـا وسـنغاليا رغـم 
السنوات العديدة التي قضاها يف أوروبا.

وقـال: ”كـرة القدم تلعـب دورا بارزا يف 
بلدنا“.وأوضـح أن حـرص الفيفـا اآلن 

عىل تطوير املدربني يف السنغال وأفريقيا 
بشكل عام، يمثل مصدرا رائعا للفخر.

وعن مدى تأثـري الدورات التدريبية التي 
ينظمها الفيفا للمدربني األفارقة، والتي 
شارك سيسيه نفسه يف إحداها مؤخرا، 
قال سيسـيه: ”فيمـا يتعلـق بالتدريب 
واملدربني، أدركنا أنه يتعني علينا التقدم 
ألننا لم نكـن جيدين بما يكفي للتدريب 
يف أوروبـا أو أن نكـون مسـؤولني عـن 

منتخباتنا الوطنية“.
واسـتطرد: ”يف هـذا الصـدد أيضـا، إذا 
نظرنا إىل عـدد املدربني األجانب يف كأس 
األمـم األفريقيـة 2019 مقارنة بكأس 

األمم األفريقية 2022، سـتالحظ زيادة 
عدد املدربني املحليني“.

وأضاف: ”هـذا يعني أننـا قمنا بتدريب 
الفنيـني واملدربني املهرة، اآلن، أعتقد أنه 
مـن املهم االسـتمرار يف تعزيـز تقنياتنا 
وقدراتنا وتقوية األقسام الفنية لدينا“.

وعن النجاح الذي حققه كمدرب وطني 
مع املنتخب السـنغايل ومـا إذا كان هذا 
كافيـا إللهام جيـل جديد مـن املدربني، 
قـال سيسـيه: ”ال أعـرف مـا إذا كنـت 
مصدر إلهـام أم ال، ألنـه يجب أال ننىس 
أن اتحادات أخـرى كانت تضع ثقتها يف 

مدربيها من قبيل“.

وفـرس: ”ما أقوله هـو إن األمور تتقدم 
فعليا، ولـذا، فاألمر مـرتوك لنا ملواصلة 
ذلك، نعلم أنه ليس من السـهل أن تكون 
املدير الفني ملنتخب بلدك، أيا كان ما قد 

يقوله الناس، فاألمر أكثر صعوبة“.
واملزيـد مـن  املزيـد  وأوضـح: ”هنـاك 
التوقعـات، وهـو أيضا تحد لنـا إلظهار 
أننا قادرون عىل تويل املسـؤولية ولسـنا 
قارصيـن عـىل الركـض خلـف الكـرة، 
نسـتطيع أن نكون العبني رائعني، لكننا 
قـادرون أيضا عىل التفكـري والتخطيط 

وتوظيف األشياء يف مكانها الصحيح“.
وأكمـل: ”مـع تقـدم األمـور يف الوقـت 
الحـارض، يمكننا أن نـرى أن االتحادات 
األخرى تضع ثقتها يف منتجاتها املحلية 

بمساعدة فيفا“.
وأضـاف: ”إذا كان هناك مدربون أكفاء 
عىل املسـتوى املحـيل، ال أفهم ملاذا يجب 
أن تبحـث يف مـكان آخر؛ عليـك أن تثق 
بهـم، هذه هـي معركتنا، ألننـي أعتقد 
أنـه من أجل قيادة منتخب وطني، عليك 
أن تعـرف حقيقـة البلـد وأن تكون عىل 
درجة عالية مـن الكفاءة باملعنى الفني 

والخططي“.
وأكـد: ”الحقيقـة أنـه من املهـم أيضا 
معرفة مـايض هـذا البلد، بالنسـبة يل، 
إذا كنـت ال تعرف املـايض، فمن الصعب 

التحدث عن املستقبل“.

حـارس  كورتـوا،  تيبـو  البلجيكـي  قـال 
مرمى ريال مدريد، قبل مواجهة تشـيليس 
اإلنجليـزي اليـوم األربعـاء يف ذهـاب ربع 
الفـوز  أبطـال أوروبـا، إن  نهائـي دوري 
بالبطولـة القاريـة األوىل سـيكون ”مميزا 
جدا“ بالنسبة له، ألنه يشء من بني أحالمه 

الرئيسية ويريد تحقيقه قبل االعتزال.
ويف مقابلـة مـع وسـائل إعـالم االتحـاد 
(يويفـا)، رصح  القـدم  لكـرة  األوروبـي 
كورتـوا: ”لقـد فزت بالعديد مـن األلقاب، 

لكـن دوري األبطال هو اللقـب األكرب عىل 
مستوى األندية ولم أفز به بعد“.

وأضاف: ”بالطبع، سـيكون من املمّيز جدا 
بالنسـبة يل الفوز به قبـل االعتزال، ال يزال 
هناك متسـع من الوقت، أستمر يف السعي 
لتحقيق أحالمـي ودوري أبطال أوروبا من 

ضمنها، الرحلة مستمرة“.
وحول عودته إىل معقل ناديه السابق (الذي 
لعب له من 2011 إىل 2018)، سـتامفورد 
بريـدج، تمنـى الحـارس الـدويل أن تكون 

”العودة سعيدة“.
وأضـاف: ”اآلن نحن متنافسـون، يريدون 
الفـوز وأنـا كذلـك، لذلـك أنـا ال أطلب أي 
تصفيـق“، وأبدى اسـتعداده لقبـول ”أي 
يشء“.كما أشار إىل شعوره باالنتماء تجاه 
نـاد مثل ريال مدريد، قائـال: ”عندما أصل 
إىل مركز التدريب وأرى شعار ريال مدريد، 
أفكـر أحيانا: لتقرصونـي، حتى أعرف أنه 
ليـس حلمـا، أليـس كذلك؟“.وتابـع: ”وال 
حتى يف الحلـم كان يمكنني أن أتخيل أنني 

سألعب يف يوم من األيام مع ريال مدريد، 
هذا هـو اليشء الجيـد يف كـرة القدم، 

عليك أن تؤمن بنفسـك وأن أحالمك 
يمكن أن تتحقق يوما ما“.

واختتم ترصيحاته بالقول: ”العام 
نصـف  الـدور  إىل  وصلنـا  املـايض 

النهائـي. هذا العام نلعـب ضد منافس 
عظيـم يف ربـع النهائي. آمـل أن نفوز 
وبالتـايل نصـل إىل نصـف نهائـي آخر، 

سنرى ماذا سيحدث“.
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قرر مسـؤولو ريال مدريـد الرهان عىل البلجيكي 
إيدين هـازارد، العب الفريق، حتى نهاية عقده يف 

صيف 2024.
وكان هـازارد انتقل من تشـيليس إىل ريال مدريد 
يف صيـف 2019 خالل صفقة بلغـت 100 مليون 
يـورو، لكنه لم يظهـر بالصـورة املتوقعة يف ظل 

عديد اإلصابات التي الحقته.
ووفًقـا لربنامـج ”كواترو“ اإلسـباني، فإن ريال 
مدريد ال ينوي بيع هازارد، خاصة أن تلك العميلة 
تبـدو معقدة يف ظـل إصابات الالعـب البلجيكي، 
الربنامـج  الكبري.وأشـارت  راتبـه  إىل  باإلضافـة 
اإلسباني إىل أن ريال مدريد سيتفاوض مع هازارد 
يف الصيف املقبل بشـأن إعارته ملدة موسـم واحد 
فقط.وأوضـح أن ريـال مدريد يشـرتط أن ينتقل 
هازارد إىل ناٍد يشـارك معـه بانتظام يف املباريات، 
ويوافـق عـىل دفـع راتبه الـذي يبلـغ 15 مليون 
يورو.وقـال ”كواترو“، إن ريال مدريد يراهن عىل 
استعادة هازارد ملستواه يف املوسم املقبل، ثم يعود 

إىل ”سانتياجو برنابيو“ الستكمال عقده.

ذكـرت تقاريـر إخباريـة أن بايرن ميونـخ األملاني لكـرة القدم، 
سـوف يفتقد جهود أحد العبي خط الوسـط لعدة أسابيع.وقالت 
صحيفة بيلد وشـبكة سـكاي، أن الفرنيس كورنتني توليسو (27 
عامـا) تعرض لتمزق عضيل يف الفخذ. وكان توليسـو قد شـارك 
من مقعـد البدالء يف الدقيقة 62 من املبـاراة التي فاز فيها بايرن 
ميونيخ عىل فرايبورج 1-4 السبت املايض يف الدوري األملاني، لكنه 
أصيب ليخرج من أرض امللعب قبل دقائق قليلة من نهاية املباراة.
ويغيب توليسـو بالتأكيد عـن صفوف بايرن ميونيـخ يف مباراته 
أمام فياريال اإلسباني يوم غد األربعاء، يف ذهاب دور الثمانية من 
دوري أبطال أوروبا.وتجدر اإلشـارة إىل أن عقد توليسو مع بايرن 

ميونيخ، من املفرتض أن ينتهي هذا الصيف.
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كشـف تقريـر صحفـي إنجليزي، عـن آخر 
التطـورات املتعلقـة بمسـتقبل السـنغايل 
ساديو ماني، مع ليفربول.وينتهي تعاقد 
مانـي مع الريدز، بنهاية املوسـم املقبل، 
ولـم يتـم التوصل التفاق بشـأن توقيع 
عقٍد جديد حتى اآلن.وبحسب صحيفة 
”ليفربـول إيكـو“ الربيطانيـة، فعـىل 
الرغم من تألق مانـي وقيادة منتخب 
بالده لتحقيـق كأس األمم اإلفريقية، 
ومن ثم التأهل لكأس العالم، لكنه ال 
يحظى بنفس أهمية زميله املرصي 
محمـد صـالح يف آنفيلد.وأضافت 
أن مانـي من املمكـن أن يخوض 
مونديال قطـر املقبل، وهو ليس 
عـىل قـوة ليفربول.وأوضحـت 
الصحيفة، أنه عـىل الرغم من 
رغبـة مشـجعي ليفربـول يف 
رؤيـة ماني بقميـص الريدز 
خالل الفـرتة املقبلـة، إال أنه 
مـن املمكـن أن يغـادر عقب 
نهايـة املوسـم الجـاري، ألنه 
سيدخل املوسم األخري يف عقده، 
وبالتايل سـيحاول ليفربـول تجنب 
رحيله مجاًنا.وأشـارت الصحيفـة، إىل أنه عىل الرغم 
مـن انتهاء عقد صـالح يف نفس التوقيـت (صيف 2023)، 
إال أن إدارة ليفربـول بدأت مفاوضات التجديد له، منذ فرتة 
طويلة، واقرتبت من التوصل التفاق معه.ويعتقد ليفربول، 
أن ماني يمكن اسـتبداله بالعبـني آخرين يف أندية أخرى، يف 
وقـت يملك فيـه أيًضا الثنائـي ديوجو جوتـا ولويس دياز، 

حيث يجيدان يف الناحية اليرسى.

سـخر زالتـان إبراهيموفيتـش، نجم ميالن، مـن الحكم ليفيو 
مارينيـيل الذي أدار مباراة الروسـونريي وبولونيـا التي انتهت 
بالتعـادل السـلبي، ضمـن منافسـات الجولـة 31 بالـدوري 

اإليطايل.
ووفًقـا لصحيفـة كوريـري ديللـو سـبورت اإليطاليـة، فـإن 
إبراهيموفيتـش كان غاضًبا من رؤية العبـي بولونيا يهدرون 
الوقـت يف الدقائـق األخرية مـن املباراة، مع عـدم اتخاذ الحكم 
ألي إجراء.وأشارت الصحيفة اإليطالية إىل أن املهاجم السويدي 

رصخ يف الحكم مراًرا وتكراًرا، قائًال: ”تحياتي.. تحياتي“.
وكان إبراهيموفيتش شـارك يف جزء من الشوط الثاني باملباراة 
بـدًال من املهاجم الفرنيس أوليفييه جريو، لكنه فشـل يف زيارة 

الشباك.
ويحتل ميالن صدارة الدوري اإليطايل برصيد 67 نقطة، متفوًقا 
عـىل نابويل صاحب املركز الثاني بنقطة واحدة، بينما يأتي إنرت 

يف املركز الثالث بـ63 نقطة، لكن لديه مباراة مؤجلة.
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الرياض/متابعة الزوراء:
السـعودي  اإلعـالم  وزيـر  أعلـن   
بالوكالـة ماجـد القصبـي إطـالق 
خمس مبادرات وزارية جديدة أمام 
الجمهور الذي ضم مسؤولني رفيعي 
املستوى وأكاديميني وبالطبع عددا 
كبريا من الصحفيني، وذلك يف حدث 
حافل بالنجوم بمناسبة مرور ١٠٠ 
عام عىل إنشاء صحيفة ”أم القرى“ 

الرسمية.
وتضمنـت املبـادرات إنشـاء مركز 
السعودي  الوطني لإلعالم  األرشيف 
وإنشـاء متحف اإلعالم السـعودي، 
وعقـد منتـدى أم القـرى لإلعـالم 
كل عامـني، وإطـالق ”ميدياثـون“ 
مـع  بالرشاكـة   ،(Mediathon)
رشكة االتصاالت الوطنية STC التي 
تهـدف إىل ابتـكار إعالم مسـتقبيل 
مبـدع. وأخريًا إطالق املرحلة الثانية 
من برنامج دعم وتمكني مؤسسات 
الصحف السعودية يف توجهها نحو 

التحول الرقمي.
وكان اإلعـالن عـن برنامـج لدعـم 
العربيـة  اململكـة  يف  الصحـف 
السـعودية هو أبرز ما يف األمسـية 
بالنسـبة إىل العديد مـن الصحفيني 
الذين حرضوا، حيث انقسمت ردود 
األفعال بني أولئـك الذين أعربوا عن 
ارتياحهـم لخطة انتظروا سـنوات 

موعد سماعها، وآخرين متشككني 
يقولون عنها إنها ستكون محاولة 
فاشلة أخرى يف مهمة حاول تأديتها 
كل وزيـر إعالم تقريًبا يف السـنوات 

األخرية.
ويذكـر أن القصبي يشـغل منصبه 
منـذ عـام ٢٠٢٠، وهو كذلـك وزير 
أول  وكان  اململكـة.  يف  التجـارة 
ترصيـح أدىل به لزمالئـه يف الوزارة 
عند توليـه املنصب ”أداؤكم لم يكن 
مرضًيـا“. وبعد بضعة أشـهر رتب 
للقـاء محـرري الصحـف املحليـة 
لالستماع إىل مشاكلهم املالية ووعد 
بالنظـر يف إمكانيـة وضـع خطـة 

إنقاذ.
ويشـتهر القصبي بأنه بريوقراطي 
محنك وموثـوق ومؤثـر يف الديوان 
امللكـي، إىل درجـة أن العديـد مـن 
إليـه  يشـريون  املوظفـني  صغـار 
بـ“وزير الـوزراء“. وبرصف النظر 
عن توليه حقيبتي التجارة واإلعالم، 
فهو يرتأس أيًضا العديد من اللجان 
ويتـوىل العرشات من املهـام املهمة 

املتعلقة بالحكومة.
الصحـف  إنقـاذ  موضـوع  وكان 
موضوًعا مثريًا للجدل يف اململكة منذ 
انهيار أسـعار النفط يف عام ٢٠١٥ 
والـذي كان لـه تأثـري سـلبي عـىل 

اإلعالنـات واالشـرتاكات الحكومية 
والرشكات.

الرئيسـية إليرادات  وتلّقت املصادر 
الصحـف اليوميـة املحلية رضبات، 
وبالتايل عجلت تراجعها تماشًيا مع 
االتجاه العاملي يف ذلك الوقت، حيث 
كانت الصحف تغلق أبوابها يومًيا يف 
كل بلد بسبب تأثري الثورة الرقمية.

ومنـذ ذلك الحـني حـاول كل وزير 
إعالم تـم تعيينـه تقديـم مبادرات 
إلنقاذ الصحافـة، لكن لم تنجح أي 
منها واضطرت الكثري من الصحف 
يف اململكـة إمـا إىل ترسيح املوظفني 
أو تأخـري الرواتـب أو تخفيضها أو 

التوقف عن الطباعة تماًما.
وعىل عكس ما قد يعتقده الكثريون 
-باسـتثناء صحيفـة ”أم القـرى“ 
اململوكـة للحكومـة- فـإن جميـع 
الصحـف األخـرى يف اململكـة هـي 
رشكات مملوكـة للقطـاع الخاص 
وال تتلقـى مسـاعدات ماليـة مـن 

الحكومة.
يعنـي هذا -كمـا ورد يف عمود مثري 
للجـدل يف أكتوبـر ٢٠٢١ مـن قبـل 
رئيـس تحرير صحيفـة ”الجزيرة“ 
التي تصـدر يف الرياض خالد املالك- 
أن السعودية تخاطر برؤية ”يوًم يف 
املستقبل القريب حيث لن تكون لها 
صحافة وال مؤسسـات صحفية“. 

وانتقـد املالـك، وهـو أيضـا رئيس 
مجلـس إدارة جمعيـة الصحفيـني 
السـعوديني، الـرتدد يف العثـور عىل 
مـا وصفه بـ“خارطة طريق إلنقاذ 
أن  وكتـب  السـعودية“.  الصحـف 
”امللك سـلمان بـن عبدالعزيز وويل 
العهـد األمري محمد بن سـلمان لن 

يقبال أبًدا بموت صحافتنا…“.
خوجـة،  عبدالعزيـز  رفـض  وقـد 
وزير اإلعالم والدبلومايس السـابق، 
إىل  املوجهـة  املتكـررة  املطالـب 
امللـك سـلمان  السـعودي  العاهـل 
بـن عبدالعزيـز مـن قبـل رؤسـاء 
تحريـر الصحـف البارزيـن والتـي 
تنشـد تقديم خطة إنقاذ حكومية، 
وطلـب مـن الصحفيـني ”التوقـف 
عن التسـول“ يف مقابلة تلفزيونية 
آراء  واسـعا.وتمثل  جـدال  أثـارت 
خوجة فصيًال آخر من مستشـاري 
الحكومة الذيـن يعتقدون أنه نظرًا 
إىل أن غالبيـة الصحف هي رشكات 
مملوكـة للقطـاع الخـاص فيجب 
تطبيق قواعد السـوق الحـرة، وإذا 
لم يتمكنوا من تحقيق ربح فعليهم 
ببساطة الخروج من السوق. وتدعم 
هـذه اآلراء حقيقـة أنه لوال سـوء 
إدارة الرشكات اإلعالمية السعودية 
عىل مدى السـنوات املاضية، لكانت 
الصحف اليوم يف وضع أفضل وأكثر 

مرونة.
السـعودية  الصحـف  صناعـة  ويف 
يشـري مصطلـح ”اإلدارة“ عادة إىل 
املديريـن  أو  التنفيذيـني  املديريـن 
العامـني الذيـن يتخـذون القرارات 
املاليـة والتجارية واإلداريـة، بينما 
يقتـرص دور املحرريـن عـىل اتخاذ 
ويكونـون  التحريريـة  القـرارات 
مسؤولني عن الوصول إىل الجماهري 

والتأثري يف الرأي العام.
ووفًقا لرئيس تحرير جريدة ”مكة“ 
املشـكلة  فـإن  النويـرص،  موفـق 
الشائعة هي أن الرؤساء التنفيذيني 
غالًبا ما يأتـون دون خربة إعالمية 
الصحافـة.  أي فهـم ملتطلبـات  أو 
وكتـب يف عمـود حول هـذا األمر يف 
فربايـر املايض ”جدران املؤسسـات 
الصحفية منخفضة، لذا يمكن ألي 
شخص أن يتسلقها ويرمي القمامة 

يف الفناء الخلفي للصحف“.
وحـاول النويـرص رشح جـزء من 
أسباب تحول املؤسسات الصحفية 
يف السـعودية مـن جنـي األرباح إىل 
اإلفالس يف العقد املايض. وأوضح أن 
الصحف عاشـت ذروتهـا يف العقود 
الثالثـة التـي سـبقت عـام ٢٠١٢ 
للكعكـة  الكبـري  بسـبب ”الحجـم 
اإلعالنية التي جلبت أرباًحا سـنوية 

من سبعة أو ثمانية أرقام“.

وألقي باللوم عىل إدارة الرشكات يف 
اتخاذ قرارات خاطئة وإهدار اإلنفاق 
عىل كل يشء بخالف املحتوى، فيما 
وصفـه بـ“اسـتثمارات تجميلية“ 
والـورق  امللونـة  الطباعـة  مثـل 
املصقول.ويشارك العديد من زمالء 
النويـرص وجهات نظره السـاخرة 

حول إدارة الصحف السعودية.
وتعمل مثل هذه الحجج عىل تمكني 
األطـراف املـرتددة يف الحكومة من 
التدخـل وإنقـاذ صناعـة الصحف، 
خوًفـا مـن أنـه مـع وجـود مثـل 
هـذه اإلدارات عـىل رأس الرشكات 
اإلعالمية -بغـض النظر عن كيفية 
ضـخ األمـوال- فـإن العائـد عـىل 
االستثمار سـيكون ببساطة حلوال 
إصالح فورية وسـتعود املشكلة إىل 

الظهور يف غضون بضع سنوات.
وبالنسبة إىل النويرص املشكلة أكثر 
تعقيًدا بكثـري؛ إذ ال يعتقد أن هناك 
عدًدا كافًيا من األشـخاص -سـواء 
يف الحكومـة أو يف القطاع الخاص- 
الذيـن يعرفـون ما الـذي يتحدثون 
عنـه، أو حتى مـا يعنيـه ”التحول 
يف  الصحـف،  لصناعـة  الرقمـي“ 
حني أن جميع الصحف السـعودية 
تقريًبا لديها بالفعـل مواقع الويب 
وحسـابات الوسـائط االجتماعيـة 

وبودكاست.
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بغداد/ الزوراء:
احتفى مجلس أمناء شـبكة االعالم 
العراقـي، االثنني، بمؤسـس وكالة 
محسـن  (واع)،  العراقيـة  األنبـاء 
حسـني جواد، وعدد من الصحفيني 

الرواد.
وقال عضو املجلس، عالء الحطاب، 
خـالل حفل إفطار أقامه عىل رشف 
جواد، وحرضه مراسل وكالة االنباء 
العراقيـة (واع): «نحتفي هذا اليوم 
بالقامـة الصحفية الكبرية ونرحب 
بعودته اىل العراق وشكراً ألنه منحنا 
البسـيطة لنسـتعيد  الفرصة  هذه 

مع بعض اللحظات الجميلة».
وأضـاف الحطـاب أن «الصحفيني 
الشباب تقع عىل عاتقهم مسؤولية 
القامـات الصحفية  كبـرية تجـاه 

الكبـرية وهـي مسـؤولية أخالقية 
ومهنية كشـبكة االعالم العراقي»، 
بالقول: «شـكرا ألسـتاذنا  مردفـاً 
محسـن واألسـاتذة لتلبيـة الدعوة 
قـدم  جانبـه،  به».مـن  لالحتفـاء 

جواد، خالل حفل اإلفطار، الشـكر 
للحارضين ولشبكة االعالم العراقي 
لهـذه الدعـوة واالحتفـاء، معـرباً 
عـن فرحتـه بالتواجد مـع ثلة من 

الصحفيني الرواد.

لندن/متابعة الزوراء:
عنـد البحـث عـن رقـم دقيـق لعـدد 
الصحفيـني الذيـن قتلـوا منـذ بـدء 
الحرب الروسـية عـىل أوكرانيا، يبدو 
الحصـول عـىل جـواب واضح شـبه 
مسـتحيل. هـل هم سـتة، كما تقول 
منظمـة  بحسـب   ،٧ أم  «رويـرتز»؟ 
مراسـلون بـال حـدود؟ أم ١٣ إذا مـا 
ـــ  الصحفيـون  معهـم  احتسـبنا 
املواطنـون؟ أم أن الرقم الحقيقي هو 
ما أعلنته الحكومة األوكرانية اإلثنني 
عـن مقتـل ١٨ صحفيـاً يف البالد منذ 
بدء الحرب؟ إذ ذكـرت وزارة الثقافة 
واإلعالم األوكرانية، يف بيان لها، أن ١٣ 
صحفيا آخرين أصيبوا، و٨ اختطفوا 
أو أرسوا، باإلضافـة إىل ٣ صحفيني يف 

عداد املفقودين.
هـذا الغموض حول عـدد الصحفيني 
ضحايا الحرب، قـد يرشح الكثري عن 
غموض آخر يلف حقيقة ما يجري يف 
األحيـاء واملدن التي ال يدخلها سـوى 
عـدد قليـل مـن الصحفيـني، وحول 
العـدد الحقيقـي للضحايـا املدنيـني 

الذين سقطوا حتى اآلن.
لكن الصحفيني القتىل ليسوا وحدهم 
ضحايـا آلـة القتـل الروسـية، بل إن 
صحفيـني آخريـن نجـوا مـن املوت 
وخرجـوا إىل الضـوء مجـدداً ليحكوا 
قصتهـم، قصة اقرتابهم من املوت ّثم 

نجاتهم.
منظمـة  نـرشت  قليلـة  أيـام  قبـل 
مراسلون بال حدود شـهادة متعاون 
ومرتجـم مـع راديو فرنسـا، أطلقت 
عليه اسم نيكيتا (وهو اسم مستعار 
حفاظاً عىل سـالمته). تحّدث الشاب 
(٣٢ عامـاً)، عـن اختطافـه من قبل 
القوات الروسـية وتعذيبه ملدة ٩ أيام 

ثّم إطالق رساحه.
بحسـب املنظمـة، اختطفـت القوات 
الروسـية نيكيتـا يف ٥ مـارس/ آذار 
املـايض من وسـط أوكرانيـا، وخالل 
٩ أيـام قضاهـا يف الغابـة ثـم يف قبو 
جليـدي، تعـرض للـرضب بقضيـب 
بالكهربـاء،  وللتعذيـب  حديـدي، 
ولإلعـدام الوهمي. وقالت مراسـلون 
بـال حدود إنها تأكدت مـن املعلومات 
التي رواها نيكيتا قبل نرش شـهادته، 
مـن خـالل التدقيـق يف الروايـة مـع 
عائلته ومع معتقلني كانوا موجودين 

معه، وتقرير طبي.

يقول الشاب إنه كان يف رحلة رسيعة 
وسط أوكرانيا لالطمئنان عىل عائلته، 
وكان يقـود سـيارة مكتوبـاً عليهـا 
«صحافة»، تعود لفريق راديو فرنسا. 
يف الطريـق تعـرض لكمـني مـن قبل 
وحدة استطالع روسية أطلقت ما بني 
٣٠ و٤٠ طلقـة عىل سـيارته رغم أن 
عالمة الصحافة كانت واضحة عليها. 
وبعد اصطدام السيارة بشجرة، هجم 
عليه الجنود وفتشوه ورضبوه بينما 

كان هو يكرر القول إنه مدني.
يف الشـهادة نفسـها، يتحّدث املرتجم 
األوكرانـي عن التعذيـب الذي تعرض 
لـه، من رضب، وتهديد بقطع وجهه، 
يكـررون  كانـوا  الجنـود  أن  مؤكـداً 
عملية اإلعدام الوهمي، حيث يتظاهر 
جنـدي رويس بأنـه يتأكد من حسـن 
عمل بندقيته فيطلق رصاصة وهمية 
(غـري قاتلـة) لتصيـب رأس نيكيتا. 
وبعـد أيـام ثالثـة قضاهـا مقيـداً يف 
الربد إىل شـجرة يف الغابة نقل إىل قبو 
جليـدي. هنـاك أجـربه الجنـود عىل 
كتابة وتوقيع خطاب يعلن فيه دعمه 
للجيـش الرويس وغـزو أوكرانيا. وقد 
بقـي، ومعه مدنيان آخـران، يف القبو 
الذي امتـألت أرضيته باملـاء. ويف ١٠ 
مارس، ُنقلوا إىل قبو منزل آخر، حيث 
انضم إليهم سـجني رابع، هو موظف 

حكومي أوكراني كبري سابق.
انتهـى الكابوس يف ١٣ مارس، عندما 
اقتيـد نيكيتا مجـدداً إىل الغابة، حيث 
ظن أنهم سيعدمونه، وتركوه هناك. 
ترشح مراسـلون بال حـدود أنه بدأت 
بعدمـا  نيكيتـا  عـن  البحـث  رحلـة 
٨ مـارس  راديـو فرنسـا يف  أبلغهـا 
أنـه مفقـود. وإثـر إطـالق رساحـه 
اتصلـت به املنظمة عـرب مركز حرية 

يف  أخـرياً  افتتـح  الـذي  الصحافـة 
لفيـف. وبعـد التحقق من شـهادته، 
تخطـط املنظمة الحقوقيـة (مقرها 
باريس) لرفع قضيته إىل املدعي العام 
للمحكمـة الجنائية الدولية، كمتابعة 
للشـكويني اللتني قدمتهما بالفعل إىل 
املدعـي العـام يف ٤ و١٦ مارس حول 
تعذيـب القوات الروسـية الصحفيني 
وقتلهم. وقال األمـني العام للمنظمة 
كريستوف ديلوار «لقد قدم لنا نيكيتا 
شـهادة مروعـة تؤكد حجـم جرائم 
الحرب التي ارتكبهـا الجيش الرويس 
ضـد الصحفيـني ... ونقـل شـهادته 
إىل املدعـي العام للمحكمـة الجنائية 
الدوليـة هو أقل مـا يمكننا القيام به 

لهذا الشاب الشجاع».
تشـبه قصـة نيكيتـا قصصـاً أخرى 
رواها صحفيون أوكرانيون أو أجانب 
عملـوا يف مختلـف املـدن األوكرانيـة 
منذ بـدء الحرب. ولعل أشـهرهم هو 
الصحفـي األوكراني أوليـغ باتورين، 
الـذي اختطفـه الجيش الـرويس هو 
اآلخر ملدة ٨ أيام، وأطلق رساحه يف ٢٠ 
مارس، وتعرّض لتعذيب متواصل، إذ 
قال بعـد خروجه مبارشة «لقد أرادوا 
تحطيمي، وامليش فوق جثتي، ألكون 
عـربة لـكل صحفـي، كل واحـد فينا 

معرّض للقتل».
قصة نيكيتـا وقصة باتورين خرجت 
إىل العلـن، بينمـا تتخـوف املنظمات 
حمايـة  لجنـة  وبينهـا  الحقوقيـة، 
الصحفيـني، التـي نـرشت مطلـع يف 
الشهر الحايل نداًء إلطالق رساح رئيس 
 Kherson Newscity تحريـر موقـع
املحـيل األوكراني، بعـد اختطافه من 
قبل القوات الروسية وانقطاع أخباره 

بشكل كامل.
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عواصم/متابعة الزوراء:
عادة تصعب مشـاهدة صور قتىل 
منشـورة يف اإلعالم اإلسـكندنايف. 
لكـن يبـدو أن اتفاقاً غـري مبارش 
جمـع الصحـف ووسـائل اإلعالم 
املرئية لنرش جثث ضحايا بوتشـا 
األوكرانية، مصحوًبـا بلغة غريبة 
عىل النهج التحريري الذي اعتادته 
هذه املؤسسات اإلعالمية.ما سبق 
ينطبق عىل مختلف وسائل اإلعالم 
يف السـويد والنرويـج والدنمارك. 
فرغم صعوبة عرض صور الجثث، 
إال أن حادثة بوتشـا فتحت املجال 
التغطيـة  لتتواصـل  ذلـك،  أمـام 
منـذ مسـاء األحـد حتـى صبـاح 
االثنـني، تحـت عناويـن تعكـس 
الكبـري. االسـكندنايف  الغضـب 
وإىل جانـب عـرض صـور املقربة 
الجماعية والقتىل، كان للمقابالت 
والتحليـالت دور كبـري يف الرتكيز 
عـىل رضورة محاسـبة روسـيا. 
السويدي، عىل  التلفزيون  فتحدث 
سـبيل املثال، إىل أوفـه برينغ، أحد 
خرباء القانون الدويل، الذي أكد أن 
ما جرى يف بوتشا «بال شك جريمة 
حـرب ارتكبها الجيـش الرويس».
النرويجي  التلفزيـون  يبتعـد  ولم 

«إن آر كي» عن زميله السـويدي، 
بوتشـا،  ضحايـا  صـور  فنـرش 
محـذراً مشـاهديه أنها «قاسـية 
االسـكندنافية  ومؤذية».الصحف 
لم تبتعد عن هذا التوّجه العاطفي 
التغطيـة. فعرضت  والغاضـب يف 
أفتونبالديت،  السـويدية  اليوميـة 
عىل غري العادة أيضاً، صور ضحايا 
متناثريـن يف الشـوارع، بعضهـم 
مربـوط اليديـن إىل الخلـف، تحت 
عنوان «جرائم حرب». فيما نقلت 
الصحيفة عـن مصـادر أوكرانية 
قولهـا إن «عمليات إعـدام ملدنيني 
جرت يف بوتشـا، ومن قام بها هم 
الجنـود الـروس».يف كوبنهاغـن، 
األكثـر رصامة يف النهج التحريري 

الـذي يتجنب نرش صـور ضحايا، 
تجاوزت صحيفة يوالندس بوستن 
التقليد والعرف بنرش صور ضحايا 
مـن بوتشـا تحت عنـوان «جرائم 
الرويس فالديمري) بوتني  (الرئيس 
لن تنىس أبداً»، مسـتعرية العنوان 
من تعليق رئيسـة وزراء الدنمارك 
ميتـا فرديركسـن مسـاء األحـد.
مـن ناحيتهـا، وسـعت صحيفـة 
بوليتيكـن الدنماركيـة تغطيتهـا 
يف عدد االثنـني بتخصيص الغالف 
تحـت  ضحايـا،  لصـورة  كامـًال 
عنوان «كل يشء يشـري إىل مذبحة 
يف بوتشـا»، معتـربة أن «جرائـم 

الحرب تصدم العالم».
وعىل موقعها اإللكرتوني، لم تدخر 

«بوليتيكن» جهًدا يف عرض صورة 
ضحية مـع دراجته الهوائية تحت 
عنـوان الفـت «الجرائم الروسـية 
تثـري االشـمئزاز عند السياسـيني 
الدنماركيـني». كمـا نقلـت عـن 
شـهود عيان يف البلـدة األوكرانية 
قولهم، إن «الجنـود الروس كانوا 
يلقـون قنابـل دخانيـة يف أقبيـة 
املنازل، ما يدفع األطفال والنسـاء 
إىل الخـروج، وهنـا يطلـق الروس 
النـار بمجـرد ظهورهم». عليهم 
افتتاحيـة  الصحيفـة  ونـرشت 
بعنـوان «أصدروا مذكـرة اعتقال 
بحـق بوتـني». فوجهـت كالمهـا 
الدوليـة  الجنايـات  محكمـة  إىل 
قائلـة «لقد حـان الوقـت إلصدار 
مذكـرة توقيـف، وهو مـا ذكرته 
املدعيـة العامـة السـابقة ملحاكم 
ويوغسـالفيا  روانـدا  يف  الحـرب 
بونتـي».  ديـل  كارال  السـابقة 
واعتـربت أنه «لم يعـد بإمكان أي 
شـخص الشـك يف ارتـكاب جرائم 
حرب روسـية خطرية يف أوكرانيا. 
األمور موثقـة بالكلمات والصور، 
وقصص الرعب يف بوتشا صادمة: 
مدنيـون مقيدون للخلـف أعدموا 
برصاصـات يف الـرؤوس، بعضهم 

أغمضت عينيه بقميصه ثم أُعدم. 
الئحة االتهامات تتوسع».

كمـا ذّكـرت الصحيفـة بتجربـة 
مالحقة الرئيس الرصبي األسـبق 
سلوبودان ميلوسيفيتش يف الهاي 
(تـويف يف زنزانتـه قبـل العقوبة). 
عـىل  الوقـت  ذات  يف  وعرجـت 
«جرائم أخرى ارتكبت، مشـرية إىل 
أن السـكوت عن جرائـم بوتني يف 
الشيشان وسـورية جعله يواصل 
جرائمه يف أوكرانيا».من ناحيتها، 
سـخرت صحيفة بريلنغكسا مما 
سـمته «إنـكاراً روسـياً رغـم كل 
الصور واألدلة»، مسـتدعية صور 
لـ»هيومـن  وتقريـراً  الضحايـا 
ارتـكاب  عـن  ووتـش»  رايتـس 
األوكرانيـة.  الحـرب  يف  جرائـم 
معرجة يف الوقـت ذاته عىل حديث 
وزيـر الخارجية الرويس سـريغي 
الفـروف عن الصـور التـي ادعى 
أنهـا مجرد مؤامـرة أمريكية.وإذا 
االسـكندنافية  الصحـف  كانـت 
صـور  بنـرش  عادتهـا  تجـاوزت 
ضحايا من بوتشـا، فإن صحيفة 
بيلد (الشعبية) األملانية تجاوزتهم 
جميعـاً منـذ عـرص األحـد بنرش 

مكّثف لصور الضحايا.

الجزائر/متابعة الزوراء:
يف  اإلعالميـة  األوسـاط  القلـق  يسـود 
الجزائر بعـد إعالن قرب إغالق صحيفة 
« ليربتي» التقدمية خالل أيام بقرار من 
مالكها رجل األعمال يسـعد ربراب، بعد 

أكثر من ثالثة عقود من الصدور.
ويرفـض الصحفيون القرار، ويعتربون 
أنه غـري مفهوم، يف الوقـت الذي تتهدد 
فيه األوضـاع املالية صحفـًا أخرى ُتعد 
رمـوزاً ثابتـة  يف املشـهد اإلعالمي منذ 

بداية التسعينيات يف الجزائر.
وعرب صحفيـو  «ليربتـي» وموظفوها 
عـن رفضهـم ألي قـرار يتخـذه مالك 
بإغـالق  اإلدارة  ومجلـس  الصحيفـة 
الصحيفة والحـل النهائي للرشكة التي 

تصدرها.
وقـال بيـان صحفـي نـرشه موظفـو 
أن  بدهشـة  علمنـا  «لقـد  املؤسسـة: 
املسـاهم األكـرب يف الصحيفـة، يسـعد 
ربراب، قد اتخذ قراراً بإغالق الصحيفة، 
وأنـه من املقـرر عقد اجتمـاع عام قبل 
القـرار  أبريـل التخـاذ  السـادس مـن 
غـري املتوقـع، يف الوقت الـذي بدأت فيه 
الصحيفة سلسـلة إجـراءات تهدف إىل 

استعادة الوضع االقتصادي للرشكة».
وذكـر البيـان أن «خطة إعـادة هيكلة 
الصحيفـة واسـتعادة توازنها تضمنت 
تنفيـذ خطة اجتماعيـة وافتتاح موقع 
إلكرتوني جديد، وعالوة عىل ذلك، ال يزال 
لـدى رشكة النـرش موارد ماليـة كافية 

لتمكينها من االستمرار يف الوجود».
وتابـع البيـان أن «»ليربتـي» مـا تزال 
كرشكة وكصحيفـة قابلة للحياة، لذلك 
يبـدو قـرار إغالقهـا غري مفهـوم، وال 
األسـباب الحقيقية التي دفعت إىل قرار 

إغالق الصحيفة».
وأبلـغ الصحفيون أنهم طلبـوا مقابلة 
وفد منهم لرجل األعمال يسـعد ربراب، 
لعرض بدائل عن قرار إغالق الصحيفة، 
لكـن دون جـدوى، ما يعـرّض الجريدة 
اليومية لالختفاء من األكشاك يف غضون 

أيام قليلة.
واعتـربوا أنـه «بالنسـبة للبلـد ولقوى 
التقـدم، فـإن بقـاء هـذه الصحيفـة 
رضوري. إىل جانب اختفاء عنوان رمزي 
وعواقبه عىل حالة الصحفيني والعاملني 
فيه».وكانت صحيفة «ليربتي» قد بدأت 
يونيو/حزيـران ١٩٩٢،  الصـدور يف  يف 
وتبّنـت خطـاً تقدمياً وحداثيـاً، خاصة 
يف ظروف األزمة األمنيـة العصيبة التي 

شهدتها الجزائر يف التسعينيات.
وبسـبب خطهـا االفتتاحـي املناهـض 
لـ»التيار اإلسـالمي» والتشـدد، وّدعت 
الصحيفة أربعة من الصحفيني العاملني 
فيهـا، كما تعرضت لتعليـق الصدور يف 
بعض املرات واملناسبات بسبب مواقفها 

من السلطة أيضاً.
وعّربت قوى سياسية تقدمية عن قلقها 
من قرار إغالق صحيفة «ليربتي»، ومن 
البطالـة التي تتهدد مجموع صحفييها 
وعّمالها.وأكد القيادي يف حزب «التجمع 
والديمقراطيـة»،  الثقافـة  أجـل  مـن 
عثمان معزوز، يف بيان له باسم الحزب: 
«بالنسبة للعديد من الجزائريني ولقوى 
التقـدم والحريـة، فـإن اختفـاء هـذا 
العنوان الرمزي من املشهد اإلعالمي هو 
أمر غري مقبول وغري عادل يف بلد يطمح 

فيه ماليني املواطنني إىل الحرية».
فيما اعتـرب حزب «العّمال»، يف رسـالة 
وجهها إىل ربراب، أن «صحيفة «ليربتي» 
هـي ملك لـكل أولئـك الذيـن يتطلعون 
لصحافـة نزيهـة، وذات مصداقية عىل 
املسـتويني الوطني والدويل، وتعد إحدى 
الصحـف التي تمـت معاقبتها بسـبب 
احتفاظهـا باسـتقالليتها، والتي كانت 
سـبباً كافياً لحرمانها كلياً من اإلشهار 

العمومي (اإلعالنات الحكومية)».

وأكد الحزب أنه «يرفض تصديق فرضية 
نقص التمويل لغلق الصحيفة»، وطالب 
بكشـف األسـباب الحقيقية التي تقف 

وراء التهديد باختفائها الوشيك.
ويملك صحيفـة «ليربتي» رجل األعمال 
يسـعد ربـراب، الـذي كان قـد تعـرض 
لالعتقال لفرتة أشـهر عـىل ذمة قضايا 
فسـاد وتهرب من الرضائـب وتضخيم 

فواتري.
ويعتقـد الكثـري مـن املراقبـني أن قرار 
ربراب بإغالق الصحيفة مرتبط بكونها 
باتـت بمواقفهـا وخطهـا االفتتاحـي 
املعارض عائقاً رئيسياً يف طريق تسوية 
وضعيته مع السلطة وإنقاذ مشاريعه، 
خاصـة وأن الرئيس، عبـد املجيد تبون، 
قـد وّجه يف مناسـبات أخـرية انتقادات 
حادة إىل «ليربتي» بسبب تقارير وصور 
نرشتهـا، اعتربها الرئيـس «تحريضية 
وتضليـًال».ويف السـياق، تعاني صحف 
أخـرى جـاءت إىل املشـهد اإلعالمـي يف 
نفـس الظـروف يف بداية التسـعينيات، 
ومبارشة بعد إقرار التعددية السياسية 
والحق يف إنشـاء الصحف املستقلة بعد 
إقرار دستور فرباير/شباط ١٩٨٩، من 
نفس الظـروف الصعبة التـي قد تدفع 

بها إىل التواري عن املشهد اإلعالمي.
مـن هذه الصحـف صحيفـة «الوطن» 
التي تعاني من شح املوارد من اإلعالنات 
السـلطات  منـع  بسـبب  الحكوميـة، 
عنهـا ذلـك، نتيجـة ملواقفهـا وخطها 
صحيفـة  إىل  باإلضافـة  االفتتاحـي، 
«الخرب»، كربى الصحف الصادرة باللغة 
العربيـة يف الجزائر، وهو وضع قد يدفع 
إدارة الصحيفتني إىل تطبيق خطة إنقاذ 

هيكيل داخيل.
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إن القـارئ لرواية ”قيد االنطفاء“ للقاصة ”آمال 
شـتيوي“ يعيش  مشاعر الدهشـة والتشويق ملا 
تعكسه من سالسة يف التعبري، وفيض من الجمال 
الفنـي الخيال االبداعـي، والـدفء الرومانيس ما 
يجعل املخيلـة ترسح يف تخومها، لتنقاد الجوارح 
وراء السـطور تتلمسـها بلهفة املشـتاق ملعرفة 

النهاية. 
روايـة ”قيد االنطفاء“ تقوم عىل تشـكيالت فنية 
متنوعـة مدلوالتهـا، وعـىل معزوفات شـاعرية 
تمتـد  وتنخفـض..  ترتفـع  متنوعـة  إيقاعيـة 
وتقرص حسب املوقف واللحظة. ”قيد االنطفاء“ 
تعكس بالغـات مختلفـة متماهية فيمـا بينها، 
ومقطوعات وجمل تـرتاوح بني بالغة املضامني، 
وبالغـة التشـكيل، وبالغة اللغـة، وبالغة الرؤى، 
وخصوصيـة األسـلوب، وحوارية البنـاء، وتنوع 
اإليقـاع، وتعـدد الصيـغ الصوريـة، والتنـاص، 
والرمـز، والتشـخيص، واالنزيـاح، والتجسـيد، 
والحوار، واملمكن والكائن واملسترشف، والتخييل، 
والزخـم  السـينمائي،  واإلخـراج  والفـالش، 

الشاعري...
من يقف عىل مدلوالتها يف هذا النص الروائي-قيد 
االنطفاء- يشـعر أنه يفقد ذاته، ويتقمص ذوات 
الشخصيات من خالل التفعيل اآليل ألداة التخييل، 
فينتقل من الواقع إىل رحابة املخيلة، ليسافر عرب 
محطات شيدت الروائية معاملها، فالروائية ”آمال 
شـتيوي“ أسلوبها يف الكتابة يربك مخيلة القارئ 
من خالل دالالتهـا املفعمة بالتكثيـف واالختزال 
أحيانا وبالبسـط يف أحايني أخـرى، يرتدد صداها 

ليالمس الزوايا العميقة للذات.
إن الروايـة يف مضامينها تعالـج الذات والجماعة 
والتاريـخ والواقـع عرب محطـات تاريخية هامة 
شـكلت مفارقـة يف خط سـري الحياة سـواء عىل 
الصعيـد الذاتـي أو الوطـن أو العالـم، روت فيها 
حكايات قمة يف املأسـاوية ملا تعرض له الشـعب 
الجزائري إبان االحتالل الفرنيس، وبطوالت شعب 
أبـى الخضوع عىل مدى قـرن ونصف من الزمن، 
وكذا صورا كثرية لبعض ما تعرض له هذا الشعب 
عرب إحدى أكثر الفرتات رعبـا ودموية (العرشية 
السـوداء)، مع تفاصيل دقيقة ملا عاشه وعايشه 

أبطـال الرواية، ثم ما تعرض له العالم من خيانة 
وهجـوم إرهابـي مـع نـرش فـريوس كورونا يف 
الصني وانتشـاره ليشـمل العالم أجمع وماخلفه 
من ضحايا وخسـائر يف األرواح واالقتصاد بل ويف 
شـتى مجاالت الحيـاة عىل هذا الكوكـب، ليكون 
ذلك كله بمثابة إعـالن لبداية حرب عاملية جديدة 

عمادها األسلحة الكمياوية والفريوسية.
هـذه املدلوالت املشـكلة للمتن الروائي عكسـتها 
”آمال شـتيوي“ عـرب التداول عـىل ثنائية الواقع 
والتخييل، والسفر عرب الخط الزمني يف تقاطعات 
معقـدة مع تغليب جانـب الواقعية أكثـر ذلك أن 
أغلب مضامينها مستمدة من صميم الحياة، مع 
اعتماد الكاتبة للسالسـة املضمونية لفتح مدارك 

التلقـي عـىل آفـاق تأويليـة أكثـر رحابـة.
إن النـص الروائي ”قيد االنطفـاء“ هو يف مجمله 
حقائق واقعية يف أغلبها -خاصة ما تعلق بالثورة 
الجزائريـة والعرشية السـوداء وفريوس كورونا، 
تمتزج فيها الشـاعرية بالدرامية، نسـجت فيها 
تفاصيـل املوضوعـات الجزئية برباعـة، دون أن 
ننىس ما عكسته خصوصية التشكيل التي يتفاعل 
فيها الفنـي مع الرمزية والشـاعرية واملشـهدة 
التخييلية والواقعية والتاريخ، هذا املولود الجديد 
-قيد االنطفاء- يكشف عن تميز الحس اإلبداعي، 

وثراء التجربة لدى الروائية.
ومـن هنا، أدعـو األقـالم الناقـدة املوضوعية إىل 
الوقـوف عىل هذا العمل، وجـس نبضه، إذ يخفي 
مـن أرسار النظم الكثري مع مـا فيه من تفاصيل 
تعكس محطات هامة عرب املسار التاريخي للدول 

والعالم أجمع.
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_مـاري ... ماري اسـتيقظي 
أنها اآلنسـة الفينـا تتمىش يف 
ممرات الدار لتوقظ الفتيات. 

_حسـنا يـا الكس كفـي عن 
ازعاجي، سانهض.

انا ماري روليكسا فتاة يتيمة 
منـذ  االيتـام  دار  يف  أعيـش 
والدتـي، ال أعلم مـن هم امي 
وأبي؟ ومن الذي رماني يف هذا 
املـكان؟  وال أعرف شـيئا من 
الحياة سوى مدرسة الراهبات 
التابعة لدار االيتام التي اعيش 
بها، انها دارنـا التي ترعرعنا 

بها انا وباقي فتيات امليتم.
معـي يف غرفتـي صديقتـاي 
وبيكـي،  آلكـس  املقربتـان 
أمـا ايفـني فانهـا اكـرب منـا 
بعدة سـنوات، كانـت بغيضة 
ورشيـرة وتختلق يل املشـاكل 
يف اغلـب االحيان، رغم تعاميل 

الطيب معها .
االيـام  احـد  صبـاح  ويف 
جمعتنا اآلنسـة الفينا معلمة 
الـدار لتتحـدث معنـا، قالـت 
يف  ذاهبـة  انـا  :صغرياتـي 
اجازة ملدة أسـبوعني ارجو ان 
تحافظوا عـىل النظام يف الدار 
اثنـاء غيابـي . قلنـا جميعا: 

حارض انستي.
ومضـت االيـام يف سـالم ولم 

اكن اعلـم مايخبـئ يل القدر،  
اسـتيقظنا صباحا بعد ميض 
األسـبوعني كالعـادة تناولنـا 
بواجباتنـا  وقمنـا  الفطـور 
الدراسـية والخصوصيـة ثـم 
وفقنـا صـف واحـد لنحيـي 
االنسـة الفينا بعد عودتها من 

االجازة. 
كانـت االمـور تسـري بشـكل 
طبيعـي حتى سـمعنا رصاخ 
االنسـة وهي تقول للعامالت: 
فتشـوا جميع الغـرف. ونحن 
يف حرية من امرنا النعلم سبب 
ذلـك، وبعـد انتهـاء التفتيش 
االدارة،   لغرفة  تم اسـتدعائي 
ذهبت وانا اقلب االمور برايس 
وماسـبب طلب االنسة الفينا 
؟   االدارة  لغرفـة  حضـوري 
وعندمـا دخلت الغرفـة رأيت 

االنسـة الفينـا وهي تمسـك 
قالدتها بيدها والرشر يتطاير 
بـي  رصخـت  عينيهـا،  مـن 
قائلـة : كيـف تجرؤيـن عـىل 
رسقة قالدتي وتخبيئها تحت 

رسيرك؟ 
وقـع كالمهـا كالصاعقة عىل 
رأيس واسـودت الدنيا يف عيني 
وانهمـرت الدموع عىل وجهي 
... اسـتجمعت قـواي ألقـول 
لها باني بريئة ولست سارقة 
وليس يل علـم برسقة القالدة، 
ولكـن دون جـدوى الني كنت 
بالجـرم  الوحيـدة  املتهمـة 
االنسـة  فقـررت  املشـهود، 

معاقبتي وطردي من الدار. 
ولكـن بمسـاعدة صديقتـاي 
وبيكـي  آلكـس  املخلصتـان 
النهم كانوا واثقني من براءتي 

ويشـكون ب ايفـني فقامـوا 
بتفتيـش مالبسـها ووجـدوا 
فيها شـظايا خشب تم كرسه 
يشـبه خشـب خزانة االنسـة 
الفينـا، عندهـا تم اسـتدعاء 
بالدليـل   ومواجهتهـا  ايفـني 
أمام  الـرأس  وقفـت محنيـة 
املعلمـة وتغري لونهـا وتلعثم 
لسانها ولم تستطع أن تنطق 
بكلمـة لتدافـع عن نفسـها، 
عندها عرفت اآلنسة أن ايفني 
فعلـت هـذا بسـبب غريتهـا 
الشديدة مني، أرادت معاقبتها  
وطردها خـارج الدار .. كانت 
ايفـني تبكي بشـدة واعرتفت 
بذنبهـا وانهـا دبـرت املكيدة 
القالدة  حيث قامـت برسقـة 
وخبئتها تحت رسيري لاليقاع 
بـي  وانهـا نادمة اشـد الندم 
عـىل فعلتهـا، وتوسـلت لكي 
نعفـو عنهـا، اشـفقت عـىل 
حالهـا وعفوت عنهـا وطلبت 
من االنسة ان تعفو عنها وان 
تبقيها معنا، سامحتها االنسة  
وكذلك سامحها الجميع  .....

أصدقائـي  يـا  النهايـة  يف 
الكـذب نهايتـه سـوداء وغري 
مرضية وحبـل الكذب قصري. 
يعـود  بإنسـان  ..وماتفعلـه 
عليـك أضعـاف مضاعفـة ... 
ومـن حفر حفـرة الخيه وقع 

فيها.
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 الشعر..نتاج ذاتي يكشف عن وعي جمايل ومعريف ينطلق من لحظة 
حدثية  ورؤية جدلية ليعيد تشكلها منتج واع بنسق متفرد بوظائفه 

ومكوناته وازمنته..
وباستحضار املجموعة الشعرية(احالم الذبول)التي افرزتها الخزانة 
الفكرية ملنتجها الشاعر حامد عبدالحسني حميدي ونسجت عواملها 
النصية بشـقيها (النثريـة والعمودية) انامله،واسـهم االتحاد العام 
لالدبـاء والكتاب يف ميسـان يف نرشهـا وانتشـارها/2021...كونها 
تقوم عىل اشـتغاالت تتسـاوق يف تشـكيالتها كوامـن الوجد بصور 
تمازج ما بني الواقعي والتخيييل عرب سياق حيس مقرتن بالحياة،مع 
تنوع مضامينها االجتماعية والعاطفية،ابتداء من الغطاء الخارجي 
(واجهة الغالف االوىل)بنصوصه املوازية الكاشـفة عن عوالم النسج 
النـيص وعنواناته الفرعيـة التي (تمثل مجموعـة البيانات املحيطة 
بجسـد النص)عىل حد تعبري جريار جنيت،والتـي تتجىل يف الخطوط 
وااللوان التي كشـفت عنهـا لوحة تجريديـة حاملة،اعتلتها االيقونة 
العنوانيـة برتكيبها الجميل االسـمي املضاف.. بفونيميـه املكتنزين 

بدالالت نفسية..
بعيدا عن ثرثرة املدن املوجعة

بانكسارات املرايا..
التحليق يليق بالذين يوزعون ابتساماتهم عىل كل املارة

وهم ينشدون للحياة..
للضوء املتساقط من عيونهم

ربما انك آمنت بنا..دون العزلة..
دون الفراغات التي تلوذ بالصمت والوجع

وآمنا...انك حارض يف كل املهرجانات
من دفاترك املخبأة..تنز ألف تغريدة وتغريدة اربعاء..

يا أيها الحزن..وشواطىء الفجيعة
لم يستطع احد ان يرثيك

فكيف نرثي من تساقط الندى من بني يديه
لتتفتح أزاهري بوصلة الزمن نحو الوراء..   /ص34 ـ ص35

  فالنص يقوم عىل االضاءة الشـعرية الكاشـفة عن لحظة شعورية 
مكتنـزة بدالالتهـا الفكريـة والوجدانية،مـع اقرتاب مـن الحكائية 
الشـعرية بتدفق وجداني يتحرك وسـط دائرة الوعي الشـعري..مع 
تركيـز عـىل الخصائص الحسـية البـراز جمالية النـص املنبثق من 
كينونـة اللفظ واالثر الذهني بتجاوز الواقعية(بانزياح معيار اللغة)

عىل حد تعبري جان كوهن،لذا فهو بمجمل مكوناته ودالالته اللفظية 
املعربة عن الحالة السـايكولوجية باسـلوب درامي يتداخل والسياق 

الجمـيل بقدرتـه التعبرييـة املختزلـة التعابـري التي تتشـكل بنيتها 
النصيـة وفـق تصاميم تنم عن اشـتغال عـىل الجزئيات فينسـجها 
نسجا رؤيويا يرقى من املحسـوس(الواقعي) اىل الذهني (التخيييل) 
بشـعرية تمركزت بها العواطف بمستويات وصور متعددة الدالالت، 
فضـال عـن توظيف تقنيـات فنية واسـلوبية  منها النداء االسـلوب 
الطلبي،التنبيهي،والوسـيلة البالغية والنحوية التي تسهم يف تحريك 
افق االحساس،اضافة اىل التنقيط التشكيل البرصي الدال عىل الحذف 

(املسكوت عنه) والذي يستدعي املستهلك (املتلقي) مللء فراغاته..
أنت الضياء..وظل النـــخل يحضنه
بني الفيايف تجىل الفـــــكر ملتـهبا

يا ابن العراق ويا أوجاع حاضــره
ان الرزايا قضت حلــــــمنا سغـــبا

نقلب الكف عــــما فات من زمــــن
نراه يهذي لعـــمر قارع الصــــخبا

دع املالمة يف اطـــــمارها رصفت
وان سقتها رصوف الدهـر ما وهبا 
 ورأيك الحر يا من صاغ فــــكرته

(فلم افرص بأمر كان قد وجــبا)   /ص69
   فاملنتج(الشاعر) يوظف نغمة شعرية تصارع الوجود بكل اشيائه 
عرب الفاظ بعيدة عن الضبابية والغموض،فيبني نصا معربا عن حس 
ذاتي بعيد عن الزخرفة اللفظية محاوال استنطاق الحياة اليومية بكل 
تناقضاتهـا وتفاصيلها،اضافة اىل توظيفه الفعل الدرامي الذي يأخذ 
ابعادا نفسية تؤطر جسد النص باالتكاء عىل رؤية جدلية،فضال عن 
اعتماده تقنية االنسنة لتحريك االشياء واضفاء رؤى برصية،تجسيدية 
محركـة للنسـق الشـعري مـن خـالل تكثيـف مداليل الصـور التي 
تستدعي املسـتهلك(املتلقي) لسـريورتها الجمالية وتوهجها القائم 
عـىل مرتكزيـن: اولهما املرتكز الـرسدي الشـعري،وثانيهما التعبري 
الذاتي الذي يكشف عن روح التداعي،بتشكيل برصي يتحرك وحركة 
الذات وتحوالتها الشعورية،املنبثقة من معطيات واقعية تنطوي عىل 

دالالت مكتنزة بقدرتها البنائية ومضموناتها االنسانية..
يا من رشبت من الفرات كرامة

ورفعت مجـــــــــدا للثقافة يولد
يا كل اهيل والعــــــــــراق يلمنا
يف كل عني نجمـــــــكم هو فرقد

هذي ثراك وكـــــل ارض ارضك
قبل ثراها للرجـــــــــــولة تسجد

واعطف عىل ارث يضوع يراعه
يا كل ارث صار فينا شـــــــــاهد

جسد يلملم للــــــــــــوداع رفاته
وثضاء ربك للنــــــفوس مغامد    /ص40ـ ص41

  فالنص يشـري اىل زخم التكثيف االسلوبي املعرب عن الحالة النفسية 
املأزومـة نتيجة الفقد،مـع تعدد ظالل الرؤية التـي تقوم عىل الرمز 
وااللفاظ املجازية املسـتمدة مـن اليومي(الواقعي) املتداخل والواقع 
ليشـكل نسـيج النص املؤطر بوحدة موضوعية(الرثـاء) تندرج عىل 

بياضات السجل الوجداني..
وبذلـك قـدم املنتج(الشـاعر) نصوصا تميـزت بعمـق التجربة 
االنسـانية املسـتنطقة للفـظ املوحـي واملسـتحرضة لجوهرها 
الداليل،اضافـة اىل تفردهـا بجماليـة الصـورة الشـعرية املولدة 

للدهشة والتساؤل.

www.alzawraapaper.com

ثقافية

ماذا أّسّطُر يف هواَك وأكُتُب..

لوالَك حريف ال ُيذاُع وُينَسُب..
لوالَك ما صدحْت قصائُد أّمٍة
أترْعَتها ُمَهجاً وديُنَك ُيسلَُب..
لوالَك ما عزََفْت عىل وجداِننا

أوتاُر لحٍن يف نشيِدَك تطرُِب..
لوالَك ما ُرِسمْت مالحُم لوحٍة
ِفَكٌر ُتيضُء بلوِنها وُتَصوُّب..

كنَت املعلَّم واملُرّبَي للورى
ومدارَس الفجِر الذي يتوّثُب..

يف البيِت كانوٌن تنرُي ظالَمنا
يف السجِن عّماٌل نِكدُّ ونتَعُب..
يف الرشِق عنواٌن لكّل فضيلٍة

يف الغرِب إرضاٌب وصوٌت ُيرَهُب..
والرأُي فيَك حصافٌة وتسّدٌد
يف عالٍم فيِه القلوُب تقلُّب..

مهما نقوُل ونستعيُد ونخطُب
ستظّل فينا ما تقادَم كوكُب..
وتظّل رغَم الحاقديَن مشاعالً

وطريُق غريَِك من خليٍل ُمجِدُب..
ال، لْن تساوَم أو تخوَن أمانًة

وشمخَت طوداً واملنايا ُتحَطُب..
آمنُت فيَك عقيدًة ومنارًة

والعيُش يف َجنباِت ُقدِسَك َمذَهُب..

ANN �ŸÓœ@ �o‰fle
áÓiç€a@·ébu@áÓ€Î@NÜ

HfiÏiâ€a@‚˝ycI@¿@ÚÌã»ì€a@µflbõæa@ Ï‰m
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@ÛèÓ«@·Ìãÿ€a@áj«
   عـىل وجه العمـوم , البد من االشـارة اىل ان 
القاص (هيثم الجاسم) قد استقى موضوعات 
مجموعتـه القصصيـة ( مـوت االسـم ) من 
وقائـع الحيـاة العراقية لفـرتة الثمانينيات و 
التسعينيات للقرن العرشين والسنوات الثالثة 
االوىل من القرن الواحد والعرشين التي سبقت 
عـام التغـري 2003 , ومـا فيها مـن تراجيديا 
الحروب ومأسـاة اعوام الحصار , وما رافقها 
من ظروف ظالميـة وقمعية وقرسية جائرة , 
فضال عن التصدع املرعب للمنظومات القيمية 

املجتمعية .
     ويف (مـوت االسـم ) يلفـت نظرنـا بمهارة 
قصصيـة و رسديـة باذخـة, بمسـاحة مـن 
مـوت  اىل  واسـع  داليل  لتشـظي  االيمـاءات 
سياسـات ومبـادئ واوطـان وقيـم واحـالم 
وامنيات انسـانية . فياخذنـا العنوان الرئيس 
( مـوت االسـم) كنـص مـواٍز اىل مديـات من 
البحث واالستكشاف  داخل نصوص املجموعة 
. اذ ياتـي كمفتـاح رئيس لـكل نصوص هذه 
املجموعـة. اضافة اىل ذلك , يغـذي هذا املنحى 
قوة الرتابط والتماسـك والتجانس للمتواليات 
الصوتيـة  بمسـتوياتها  اللسـانية  الرسديـة 
واملفرداتيـة – وبناهـا الجمليـة وحضورهـا 

الفاعل يف السياقات العامة للبنى النصية. 
  وينجح الكاتب ( الجاسم ) بتضفري املشهدية 
الواقعيـة يف موحياتهـا البرصيـة والحسـية 
 – واالجتمـا  نفسـية    _ االجتمـا  وظاللهـا 

ثقافية: 
” بالكاد, اسـمع شخري البحر , عال نفخ الريح 
يف االحراش املرتامية عىل الشـاطئ , وكنسـت 
كومـة مالبيس بعيدا عنـي , بركت عىل ركبتي 
اتنفس زفري البحر . بينما اخذ اشعت الشمس 
تسلل بني جذوع النخل تنشب سهامها النارية 

ببقايا الليل , قصة رأفة البحر , ص 16 ” 
      كما يسـتوحي تشكيالت قصصه من عالم 
الواقع لرسـم عوالم املـوت . فاملوت هنا واحد 
من الثيمات الرئيسة لقصص املجموعة , يبث 

من خالله االوجاع واملعانات من مواقف الحياة 
و تحوالتهـا ومـا فيها من تدافـع للصريورات 
االنسـانية . فيحيلنـا مـوت االسـم اىل القهـر 

واالستالب و االغرتاب :
     ”  كان  الظـالم يتسـلل مـن املناطـق اىل 
مناطق الضـوء ملتهما االشـياء , تدفعه ريح 
عاصفة مزمجرة  حتى اسـتوىل عىل كل  يشء 
كاألخطبوط  , رأى املستنقعات , قصة الراكض 

اىل حتفه , ص  34 ” 
فنالحـظ تناسـال  يف متواليـة املـرسودات اىل 

(موت االسم) بأشكال وتمظهرات شتى. 
   ومـن بـني تقنيـات التأليـف لدى السـارد ( 
هيثم الجاسـم) هي االسـتفزاز لشتى مديات 
املعطيـات الثقافية بفوارقها الفردية ال عطاء 
تنوع مـن التصورات تسـاعد يف افـق التأويل 
وتعددية القراءة دون الوقوع يف ورطة القراءة 

الواحدة وقمع انفتاح النص. 
     وتتسـم قصـص هذه املجموعـة بإيجازها 
الواقـع  واسـلبة  املعانـي  وتكثيـف  البالغـي 
واسترشاف املستقبل والتحاور التنايص املنتج 
مـن اسـتضافة وامتصاص نصـوص محايثة 
والتأريخيـة  الشـعبية  مسـتوياتها  بشـتى 
والحكواتية واسطرة الحكي . وبكثافة رسدية, 
يختزل االحداث املفصلة والوقائع بكل ظاللها 
النفسية واالقتصادية واالجتماعية وبموائمة 
فنيـة عالية مـع طبيعـة الرصاع و مـا ينجم 
من واقع الـذات واملجتمع فتعمـل مرسوداته 
لتسـويق الـرؤى االدبيـة  _ الفنيـة ووضـع 
املعطيـات الخارجيـة يف خاناتها املناسـبة بدأً 
من االفـراد وأهوائهـم وصوال اىل املؤسسـات 
واملجتمعـات ينـذر باملوت واالحـرتاق يف موقد 
حطبه احالم وامال صفر حائلة اللون كأوراق 
الخريف الساقطة لتسـحقها اقدام العابرين , 

قصة العيادة الطبية ,ص56 ”
   وتأخذ شـخصياته القصصية ادوارا متغايرة 
ايجابـا وسـلبا بتنـوع احداثهـا وتشـكالتها 
الثقافيـة وتصعيـد فاعليتهـا يف سـريوراتها 
كركائز لتطور املجتمع . ومن خالل املضمرات 

اللغويـة ملرسوداتهـا وأن تفاوتـت يف االمتالء 
وتني والثبات الكامن , وتعمل كعنارص حاملة 
أليديولوجيا وفقا لسـري نمـو االحداث. ويأتي 
ذلك من خالل التسلكات الذاتية املتحفزة نحو 
قصدية التلميح والتوجهات, حينا او ممتزجة 
بتدخـالت السـارد العليـم حينا اخـر. وغالبا 
مـا يلجأ الكاتب (هيثم الجاسـم) اىل توسـيع 
مسـاحة حريـة تعدديـة االصـوات يف افعـال 
شـخصياته دون ان يفرض سطوته عىل تعدد 
وجهـات نظرها وما يفيض منهـا من معاني 
فيحـرض  واحاسـيس,  لعواطـف  وانثيـاالت 
معهـا ويشـاركها خصائصهـا ومشـرتكاتها 
وكينوناتها ومصائرها مندمجا يف االتفاق حينا 
واالختالف حينا اخر . فيتجسـد يف هذا املنحى 
املسـتوى الديناميكـي الحركـي , تحديـدا يف 
اشارته اىل حركة الرموز ودالالتها ومدلوالتها 
من منطلق سـتاتيكي ثابـت ومنطلق متحرك 

براغماتي ديناميكي: 
   ”ارجو ان تفهمي شيئا واحدا : لن ادع حياتي 
ينهشـها الروتني اململ .. سأبقى احلم اىل اخر 
العمر. لن اشـيخ ابدا . حتى لو تهدم جسدي. 
الحيـاة منـذ االزل تتجدد باسـتمرار .عمادها 
الحـب , هذا هو الـرس العظيم الـذي نثره الله 
فـوق  مخلوقاته ملـا باركها بعـد الخلق , حب 

وحرب,ص48 ”
القصصيـة  (الجاسـم)      وتتسـم نصـوص 
القصـرية باحـكام البنـاء ووحدتـه العضوية 
ويأتـي وصفه مرتكزا عـىل مالحظاته الدقيقة 

يف حـراك نماذجه االنسـانية املنتميـة غالبا اىل 
الطبقـات املسـحوقة , متتبعا احـداث قصصه 
املفضيـة اىل االيهـام بالواقـع. بذلـك يميز بني 
الحقيقـة الواقعية والجمالية الفنية, فيموضع 
شـخصياته داخـل املـكان مربزا سـماتها عىل 
النفسـية  ومالمحهـا  االجتماعيـة  الخريطـة 
واالخالقيـة مغذيـا ذلـك بتسـويق االحـداث. 
وينجح يف توظيف الجزئيات الهامشية بطريقة 
فاعلـة بمنحاهـا الدرامي ملفتا االنظـار اليها 
بقـوة . وبتقانة العزل والتحديـد يختار احداثه 
ويبـدا من لحظـة توتر الشـخصية ليميض بها 
اىل التفجـر . وتتمركـز قصصـه حـول رؤيـة 
جوهريـة . لـذا تجـري بخط رسدي متماسـك 
ومرتابـط كما تتجسـد يف قصص ( الجاسـم ) 
الخصائص االساسـية يف وحـدة االثر والخطة 
الالزمـة واتسـاق التصميم . فتخلـو نصوصه 
من الرتاخـي والتبذير اللغوي كتعدد املسـارات 
والتكـرار اململ . وعىل االعـم , تميل كفة الرسد 
القصيص لديه اىل الرتكيز عىل تعاقب املفارقات 
وجـدل النقائـض وتراكـم االيحـاءات . ممـا 
يجعلـه موفقـا يف تقديم لغة حافلـة بالتكثيف 
واملكاشفة واسـتبطان تفاصيل الواقع , سيما 
, واقـع مأسـاوي يـرزح تحت سـطوة الحرب 
والحصار , مستعينا بالقراءة الجمالية لالشياء 
وقراءة الذات وانعكاساتها عىل الواقع فتمتزج 
يف لغة نصوصه الوقائع بتشـابك رسدي يتمثل 
عربه رصاعا دراميا تتجوهر فيه الشـخصيات 
وتتعدد االمكنة وتكمن خالله العقد والحلول   
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املقادير:
1/2 كوب شوفان

1/2 كوب دقيق أسمر
بيكنج صودا

1/2 كوب دبس تمر
بيكنج باودر

1/2 كوب زيت
ماء

كوب تمر مفروم
عصري حبة ليمون

بندق مجروش
طريقة التحضري:

سخني الفرن إىل 175 درجة مئوية.
سـخني التمـر مع املـاء يف قدر عـىل النار 

حتى الغليان، ملدة 5 دقائق.
ارفعـي القدر عن النار ثـم أضيفي عصري 

الليمون والبندق.
اخلطـي الدقيـق مع الشـوفان، السـكر، 
دبس التمر، بيكربونات الصودا والبايكينغ 

بودر.

أضيفي الزيت إىل مزيج الشوفان واهريس 
املزيج حتى تمتزج مع الخليط.

اسـكبي ثلثـي املزيج يف صينيـة وافرديها 
بالتساوي.

وزعي فوقها طبقة من التمر والبندق.
وزعـي عىل الوجـه باقي مزيج الشـوفان 

واضغطي عليه برفق.
أدخـيل الصينية الفرن ملـدة 35 دقيقة، أو 

حتى يصبح لون الحىل ذهبيا.
اتركي الحىل يربد ثم قطعيه وقدميه. 

أن الغالبيـة العظمـى مـن الناس يريـدون الزواج 
واالستقرار؛ ولذلك فهم قد يقعون يف مطبات كثرية 
قبل تحقيـق هذه الغاية، فمنهم من يفكر بشـكل 
خاطـئ حول مفهوم الزواج، ومنهم من يتخذ قرار 
الزواج من شـخص ال يعـرف عنه الكثـري، إىل غري 
ذلك، ولكن مما الشـك فيه، أن املرأة تعترب الضحية 
األكـرب لهذه املطبات، عند السـعي مـن أجل إيجاد 

رشيك مناسب.
ومن أجـل اتخاذ القرار الصحيـح للزواج، يجب أن 
تكـون جميع األمـور واضحة، واملعرفـة بالرشيك 
كافيـة كي يـدوم الزواج؛ فالزواج مـن أجل الزواج 
فقط، أو من أجل السمعة االجتماعية، وغريها من 
األسباب غري املنطقية، يتسبب يف حدوث حالة ربما 
يندم عليها الشخص، امرأًة ورجالً، مدى الحياة. أو 
ربما تنتهي العالقة الزوجية بحدوث مأساة، فلماذا 

ال نفكر عميقاً جداً عندما نريد أن نتزوج؟
الرتكيز عىل أمور ال معنى لها

إن عـدداً كبـرياً من الناس يتحدثون عـن الرغبة يف 
الـزواج، ولكنهم ينتظرون حتـى الوقوع يف الحب؛ 
مـن أجل تحقيـق ذلـك، ربما يكـون هـذا الوقوع 
رسيعاً جـداً؛ ألن الرتكيز كان عىل أمور سـطحية، 
ال معنـى لها وإغفـال ما هو أهم مـن أجل رابطة 
الـزواج، فما هي األمور السـطحية التي نفكر بها، 
والتي تجعلنا نقع يف زواج خاطئ ناجم عن اختيار 

الشخص الخطأ؟
أوالً- الرتكيز عىل الجاذبية أكثر من الشخصية

هناك رجال ونسـاء يركزون عىل ناحية سـطحية، 
تتمحـور حول شـعور كل منهمـا بجاذبية لآلخر، 

دون التفكـري يف أمـور أخرى تتعلق بالشـخصية، 
ويقـول باحثـون اجتماعيـون، بـأن الجاذبية بني 
رجل وامرأة ال تعني وال بأي شكل من األشكال حباً 

حقيقياً يدوم وقتاً طويالً.
فالرتكيـز عىل هـذه الجاذبية، يطغـى عىل جوانب 
أخرى كثـرية تتعلق بالشـخصية، فالزواج يضعف 
ويضمحـل بعـد مرور وقـت قصـري؛ ألن الجاذبية 
املبنيـة عىل حب ممارسـة العالقـة الحميمة فقط 
ال تـدوم، فربمـا ترغب امرأة رجالً وسـيماً تنجذب 

إليه، ولكنها تفقد تلك الرغبة بعد عدة ممارسـات، 
وكذلك األمر بالنسبة للرجل.

ثانياً: القدرة عىل التغيري
هناك من الرجال والنسـاء من يقـع يف حب اآلخر، 
بالرغم من وجود نقاط ضعف كثرية يف الشخصية، 
تعترب يف غاية الخطورة عىل الرابطة الزوجية، ولكن 
من يقـررون الزواج من مثل هـذه الفئة يعتقدون 

بأنهم سيستطيعون تغيري اآلخر بعد الزواج.
صحيح عندمـا نقول بأن أموراً كثـرية ربما تتغري 

بعـد الزواج بشـكل تلقائـي، ولكن هنـاك جوانب 
من الصعب تغيريها يف اإلنسـان إذا كانت متأصلة، 
واالعتقاد بأنه من السـهولة تغيري إنسـان بشـكل 
عميـق بعد الـزواج هو اعتقاد خاطـئ، فإذا كانت 
املـرأة مثالً تحـب رجالً، ولكـن فيه عادات سـيئة 
للغايـة، كالكـذب، والنفـاق، وقلة األمانـة، وعدم 
القـدرة عىل الوثوق به %100، فإن الزواج لن يغري 
كثرياً من هذه السـيئات. ولذلك بحسـب الدراسـة، 
مـن الخطـأ اإلقـدام عـىل الـزواج باالعتمـاد عىل 

االحتماالت.
ثالثـاً: عدم فهـم االحتياجات الرئيسـية للرجل أو 

املرأة
من أجل أن يكون الزواج ناجحاً، فإن هناك رضورة 
ملحـة، تتلخـص يف رضورة معرفة الرجـل واملرأة 
لالحتياجات الرئيسـية لكل منهمـا، من املهم فهم 
أن طاقـة املرأة تختلف عن طاقة الرجل، ومن املهم 
أيضاً فهم الفروق العاطفية بني الرجل واملرأة؛ كي 

ال يتم الوقوع يف زواج خاطئ.
هنـاك جوانب كثرية يجـب فهمها بشـكل عميق، 
فالرجـل مثـًال يريـد أن يحـرتم مـن قبـل املـرأة، 
ويجـب عىل الرجل أن يفهم بأنها بحاجة للشـعور 
بالحمايـة، ومـن املهـم أيضـاً أن يكون هـو الذي 

يتحمل املسؤوليات، وعىل املرأة أن تحرتم ذلك.
رابعـا: اختيـار شـخص يـيسء إىل مفاهيـم وقيم 

اآلخر
إن الزواج من شخص ال يقدر مفاهيم وقيم الرشيك، 
تعترب مشـكلة كبرية، فهناك عـىل وجه الخصوص 

رجال يسيئون ملفاهيم كثرية عند املرأة.

األماكـن  بأكثـر  قائمـة  هـذه 
البكترييـا  بهـا  تتواجـد  التـي 
تتضمـن  والتـي  والفريوسـات، 
بعـض األماكـن التـي ال يعتقـد 
أن تكـون أحد مسـببات العدوى 

وانتشار األمراض.
وأشـارت القائمـة إىل إنـه برغم 
االعتقاد السـائد بـأن املراحيض 
هي أكثـر األماكن نرشا للبكترييا 
والجراثيـم، لكن الحقيقة هي أن 
مقابض األبـواب ولوحة مفاتيح 
الكمبيوتـر تحمل خطورة كامنة 
أكرب بكثري خاصـة وأن الكثريين 
يتجاهلـون غسـيل األيـدي بعـد 

استخدامها.
وأكـدت عـىل إن تجنـب الزحـام 
املصابـني  عـن  واالبتعـاد 
الطريقة  الـربد، ليسـت  بنـزالت 
البكترييـا  مـن  للحمايـة  املثـىل 
والفريوسـات التـي تزيد نسـبة 
تواجدها يف أماكـن ال تخطر عىل 

البال يف بيوتنا.
وفيما يـيل القائمة بأغرب أماكن 

تجمع الجراثيم يف بيتك:
وفـأرة  املفاتيـح  لوحـة   .1

الكمبيوتر:
البكترييـا  إن  الخـرباء  يقـول 
املفاتيـح  لوحـة  يف  الكامنـة 
والفـأرة تزيد عن تلـك املوجودة 
يف املراحيض، السـيما وأن معظم 
غسـل  عـىل  يحرصـون  النـاس 
أيديهـم بعد اسـتخدام املرحاض 
وهو مـا ال يحدث مع اسـتخدام 

لوحة مفاتيح الكمبيوتر.
2. أدوات التنظيف:

يحتـوي املطبـخ عـىل الكثري من 

البـؤر الغنيـة بالبكترييـا ومنها 
األوانـي  فـرش وأدوات تنظيـف 
واألحـواض، والتي يجب غسـلها 
كل  بعـد  تجـف  وتركهـا  جيـدا 

استخدام.
3. صنبور املياه :

فتح صنبـور املياه ثم اسـتخدام 
اليـد بعد ذلـك مبـارشة يف تناول 
أي أطعمـة، يعمـل عـىل نقل كل 
البكترييـا املوجـودة عىل مقبض 

الصنبور لإلنسان.
4. الثالجة:

يؤكـد الخـرباء إن الثالجـة مـن 
أكثـر األماكـن التـي تحتوي عىل 
نسـبة عالية من البكرتيا، والتي 
قد تفوق املوجـودة يف املرحاض، 
لذا يجـب االهتمام بتنظيف كافة 
أركان املربد من الداخل والخارج.

5. أدوات الرياضة املستعارة:
تعـد أحذيـة التزلـج عـىل الجليد 
أو قفـاز البولينج، مصـدر لنقل 
الفريوسـات والبكترييا بسهولة، 
نظـرا السـتخدامه مـن قبل عدة 

أشخاص.
اللحـم  تقطيـع  لوحـة   .6

والخرضوات:
الخشبية  اللوحة  يعد اسـتخدام 
ثـم  واللحـم  الدجـاج  لتقطيـع 
اسـتخدامها لتقطيـع الفواكـه 
مـن أكثـر املسـببات وراء نقـل 
العديد من الجراثيم للجسـم، لذا 
فـإن غسـل هـذه األدوات باملاء 
البارد ال يكفـي وينصح الخرباء 
يف  السـاخن  املـاء  باسـتخدام 
غسـلها وتجفيفها جيدا بعد كل 

استخدام.
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يعترب القلب هو أكثر عضو حساس 
مسؤول عن ضخ الدم واألكسجني 
إىل أجـزاء الجسـم املختلفـة عـرب 
الـدورة الدمويـة، والحفـاظ عـىل 
صحتـه أمر حيـوي للعيـش حياة 

طويلة وخالية من األمراض.
و لذلـك من الـرضوري اتباع نظام 
غذائي صحي وممارسـة الرياضة 
مـن  العديـد  وهنـاك  بانتظـام، 
األنشـطة األخرى التي من املدهش 
أن يكون لها تأثري عىل صحة قلبنا، 
ورغم أنها تبدو وكأنها أنشطة غري 
ضـارة ، فإنها يمكـن أن تقلل عىل 
املدى الطويل من كفاءة قلبك، مما 
يجعلك أكثر عرضة ألمراض القلب، 
يف هـذا التقرير 6 أنشـطة مفاجئة 

يمكن أن ترض بصحة قلبك.
1. الجلوس طوال اليوم

 بغض النظر عما إذا كانت وظيفتك 
تتطلب منك الجلوس طوال اليوم يف 
نفس املكان أو إذا كنت تحب قضاء 
اليوم بأكمله مستلقياً عىل األريكة، 
فإن الجلوس طوال اليوم يمكن أن 
يضاعف من خطر اإلصابة بقصور 

القلب.
و أولئك الذين ال يتحركون بشـكل 
كاٍف أو يميلـون إىل الجلـوس ملـدة 
خمـس سـاعات أو أكثـر كل يـوم 

هم أكثر عرضـة لإلصابة بأمراض 
القلب للحفاظ عـىل صحة القلب ، 
يوىص بامليش ملدة خمس دقائق كل 

ساعة.
2. عدم استخدام خيط األسنان

 يـؤدي عدم غسـل األسـنان إىل إىل 
مشاكل مثل التهاب اللثة وتسوس 
األسـنان، وقد تفسـح املجال أيًضا 

ألمراض القلب والكىل.
وجـدت دراسـة نـرشت يف مجلـة 
أبحاث أمراض اللثة أن األشـخاص 
بانتظام  الخيط  الذين يستخدمون 
هم أقل عرضة للمعاناة من مشاكل 

متعلقـة بالقلب ذلـك ألن البكترييا 
التي تؤدي إىل مشاكل اللثة يمكنها 
أيًضـا تعزيـز االلتهاب يف الجسـم 
، ممـا يزيـد مـن خطـر اإلصابـة 
بأمـراض القلب يسـاعد التنظيف 
بالخيط عىل إزالة البكترييا املخفية 

من الفم.
3. الوحدة

سـبًبا  الوحـدة  تكـون  أن  يمكـن 
ملشاكل الصحة العقلية والجسدية 
األشـخاص الوحيدون أكثر عرضة 
لإلصابـة بأمراض القلب. يسـاعد 
قضاء الوقت مع العائلة واألصدقاء 

يف تقليل مسـتوى التوتـر وإضافة 
سنوات إىل حياتك حتى تبني حيوان 
أليـف يمكـن أن يسـاعد يف إضفاء 

البهجة عىل الحياة.
4. عالقة سامة أو غري سعيدة

 ُوجـد أيًضـا أن العيـش يف عالقـة 
يرتبـط  سـعيدة  غـري  أو  سـامة 
بارتفـاع حاالت اإلصابـة بأمراض 
القلـب يزيـد مـن مسـتوى التوتر 
ويجعلـك تنغمس يف عـادات األكل 
غري الصحية يؤدي هـذا يف النهاية 
إىل زيـادة خطر اإلصابـة بأمراض 
القلب لدى األزواج. العالقة السعيدة 

والقائمـة عىل الرضـا تحافظ عىل 
صحـة الشـخص عقلًيا وجسـدًيا 

وتزيد من طول العمر.
5. اإلكثار من ممارسة الرياضة يف 

وقت واحد
 تعترب ممارسة الرياضة أمرًا رائًعا 
للصحـة العامة، بمـا يف ذلك صحة 
القلـب لكن اإلفـراط يف ممارسـة 
الرياضـة يف وقـت واحـد، خاصـًة 
عندمـا تكـون يف حالة سـيئة أو ال 
تمـارس الرياضـة لفـرتة طويلة، 
يمكن أن يضع ضغًطا إضافًيا عىل 
قلبك، مما يزيـد من خطر اإلصابة 

بأمراض القلب.
و يمكـن أن يـؤدي العمـل الجـاد 
خطـر  زيـادة  إىل  جـًدا  والرسيـع 
اإلصابة بنوبة قلبية لذا ابدأ ببطء.
6. إضافة الكثري من امللح للطعام

يمكن أن يـؤدي رش امللح الزائد يف 
طعامـك إىل زيـادة خطـر اإلصابة 
بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، 
حتى األطعمة املصنعـة واألطعمة 
الرسيعة يمكـن أن تعرضك لخطر 
اإلصابة بأمراض القلب ومشـاكل 
القلب األخرى، كمـا إن تناول أكثر 
مـن 5 جرامات من امللح يف طعامك 
يمكـن أن يعرضـك أيًضـا لخطـر 

املشكالت الصحية األخرى. 

تتواجـد مجموعة من األعـراض التي يعاني 
منهـا املصابون بمتحـّور (أوميكـرون) من 
فريوس (كورونا)، حيث تضم هذه األعراض 
العطس، والغثيان، وآالم العضالت وحساسية 

العيون، وتخطي الوجبات والسعال.
ويعلن تطبيق ”ZOE Covid“ (الذي يسـجل 
به مـرىض أوميكـرون أعراضهـم يف اململكة 
املتحدة)، األعراض الـ20 األكثر شـيوعاً التي 

يتم اإلبالغ عنها كل أسبوع.
ولكن ظهر مؤخراً أحـد األعراض الجديدة يف 
القائمة، حيث سـجل العديد من الربيطانيني 
معاناتهـم مـن طنـني األذن أثنـاء اإلصابـة 

بأميكرون.
وُيعتقـد أن طنـني األذن يعـود ملجموعة من 
األسباب، مثل العدوى وإصابة الرأس وفقدان 
السـمع إىل بعـض األدويـة وحتـى اإلجهاد، 
لكـن بعض األبحـاث ربطته أيضـاً باإلصابة 

بفريوس (كورونا).
ويف وقت سـابق مـن العـام الجـاري، قالت 
سـتانكوفيتش،  كونسـتانتينا  الدكتـورة 
رئيسـة قسـم طب األنـف واألذن والحنجرة 
وجراحة الرأس والرقبة يف جامعة ستانفورد 

بالواليات املتحـدة، إن ألم األذن أصبح عالمة 
شـائعة للعدوى، إذ علم فريقها أن املصابني 
بأوميكـرون يمكن أن تظهـر عليهم أعراض 

األذن الداخلية.
ومـن أجل اختبـار نظريتهـم، أعـاد الفريق 

البحثي إنشاء نموذج لألذن الداخلية وعرضها 
الختبار (كوفيد)، حيث قالت سـتانكوفيتش 
إن العدوى يمكن أن تكون موجودة يف األذنني 

ومن املحتمل أنها جاءت من األنف.
وأضافـت“ إذا الحظـت ضعفا يف السـمع أو 

دوارا أو طنينـا يف أذنيـك، فـال تتجاهلهـم، 
واخضع للفحص الطبي عىل الفور، و رأينا يف 
بعض مرضانا أن ضعف السـمع هو العالمة 

الوحيدة لعدوى (كوفيد).
و قال ريكس بانكس، مدير قسم السمعيات 
-Canad  يف مركز خدمات السـمع الكنديـة

an Hearing Services، إنه سـمع شـكاوى 
طنـني األذن بعـد الفريوس ورشح األسـباب 

املحتملة.
ورشح بانكـس أنـه مـن املحتمـل أن تكون 
الضوضـاء البيضـاء موجـودة دائمـاً ولكن 
اإلجهاد املرتبط بالوباء أو حتى العزلة يمكن 

أن يزيدها حدة.
وأوضح: ”خـالل الوباء، يقـيض الناس وقتاً 
أطـول بمفردهـم، عـىل سـبيل املثـال، قـد 
يقضون وقتاً أطول يف صمت، مما يعني أنهم 

قد يصبحون أكثر وعياً بطنينهم“.
وعىل مدار العـام املايض، درس العلماء األذن 
الداخلية لـكل من البرش والفـرئان، ووجدوا 
أن الفريوس التاجـي لديه القدرة عىل إصابة 
بعـض الخاليـا، ممـا قد يسـبب مشـاكل يف 

السمع والتوازن.
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تسبب الفوىض الشعور بالتوتر لدى ربات املنازل، 
خصوصـاً يف حال اجتاحـت الكراكيب املطبخ. لذا 
نقـدم يف السـطور اآلتية 5 نصائـح ملنع الفوىض 
من االنتشـار يف املطبـخ، والحفاظ عىل هذا الحّيز 

منظماً:
1. يفّضل جمع العلـب والقوارير الفارغة القابلة 
لالسـتخدام مـرّة أخرى، مع حفظهـا يف صناديق 

محكمة عوضاً عن بعثرتها يف أرجاء املطبخ.
2. يسـتدعي حـوض الجـيل العنايـة، مـن خالل 
تنظيـف األطباق من بقايا األطعمـة قبل وضعها 

فيه؛ علماً بأنها قد تتسبب يف انسداد الحوض.
3. ُيستحسـن تخزيـن البهـارات يف علـب تحمـل 
أسـماءها لتوضيـح محتوياتهـا، وترتيبهـا عىل 

الرفوف حسب النوع واالستخدام.
األدوات  لحفـظ  خزانـة  بتخصيـص  ُينصـح   .4
الكهربائيـة املسـتعملة أثنـاء الطهـي، كالخالط 
والعصارة، مع الحرص عىل إعادة كل غرض منها 

إىل مكانه فور االنتهاء من تنظيفه.
5. تفيـد االسـتعانة بالحامـل املعدنـي لألوانـي، 

لرتتيب املالعق وأدوات الطهي.

املتعلقـة  الدراسـات  كثـرت 
املاضيـة  العقـود  بالبيـض يف 
أن  عـىل  معظمهـا  وتركـزت 
البيـض يرفـع مـن مسـتوى 
يف  الغذائـي  الكولسـرتول 
الـدم. ولكـن يف بدايـات هـذا 
العـام، أعيد النظـر بالخطوط 
العريضة لهذه الدراسـات ولم 
يعد الكولسرتول الغذائي يعترب 
مصـدر خطر. ويعتـرب البيض 
أحد أهـم األطعمة مـن ناحية 

احتوائه عىل املغذيات.
إليكـم بعـض أهـم خصائص 

البيض:
يحتوي البيض عىل كمية كبرية 
مـن الربوتينـات ممـا يجعلـه 
مفيداً لخسـارة الـوزن وزيادة 
الجسـم  يف  العضـالت  كميـة 
والتخفيض من ضغط الدم. إىل 
جانب ذلك، يحتوي البيض عىل 
كافة أنـواع األحماض األمينية 

الجسـم  إليهـا  يحتـاج  التـي 
البرشي. 

يف  البيـض  تنـاول  يسـاهم 
التقليـل مـن خطـر إصابتـك 
والذبحـة  القلـب  بأمـراض 
وغريهـا مـن األمـراض ألنهـا 
غنية بالكولسرتول املفيد الذي 

يحتاج إليه الجسم.
يحتـوي البيض أيضاً عىل مادة 
الكولني التي يستعملها الجسم 
يف بنـاء جدار الخاليا ويسـاهم 

يف انتقـال اإلشـارات العصبية. 
ويساعد البيض أيضاً يف التقليل 
الرتيغليسـرييد  مـن مسـتوى 
بـدوره  يقلـل  ممـا  الـدم  يف 
مـن خطـر اإلصابـة بأمراض 
القلب. يسـهم البيـض أيضاً يف 
الحفـاظ عـىل صحـة العينني 
بفضل احتوائه عـىل مضادات 
األكسدة والفيتامني A. لذا فإذا 
أردتم تحسـني نوعية طعامكم 

فتناولوا املزيد من البيض.
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 أنـا شـاب منـذ صغـري لـم أتعلم 
تحمـل مسـئوليات، فكيـف أتعلـم 

تحمل املسئولية؟
النصائح والحلول:

مـن  مجموعـة  يـيل  فيمـا 
االسرتاتيجيات التي ستساعدك عىل 

تحمل املسؤولية بمشيئة الله:
- كـن مبادراً إلنجاز املهـام قبل أن 
ُيطلب منك تأديتها، سـواًء يف البيت 
فـال  االجتماعـي،  محيطـك  يف  أو 
تنتظـر إىل أن يقال لك ” انتبه للبيت 
بدراسـتك“  ”اهتـم  أو  وإلخوتـك“ 
أو ”سـاعد والدتك أو أخـاك...“ بل 

ترصف عىل الفور.
اتخـاذه،  قبـل  قـرار  أي  ادرس   -
ادرس حسنات وسيئات هذا القرار، 

وبعدها احسم املوضوع.
- الثقة واملسؤولية أمران مرتبطان 
ببعضهمـا ارتباًطا وثيًقـا، ويكّمل 
أحدهما اآلخر، عندمـا تكون واثًقا 
من نفسك، سرتى يف نفسك شخًصا 
قادًرا عىل اتخاذ القرارات السـليمة 
بشأن حياتك، األمر الذي ينّمي حّس 
املسـؤولية لديك، وكلّما تنامى هذا 

اإلحساس، زادت ثقتك بنفسك.
- افعل األشـياء التي تحـب القيام 
بهـا وممارسـتها، وليس مـا يمىل 

عليك أن تفعله.
أفـكارك  مسـؤولية  تحّمـل   -
ومشـاعرك وكلماتـك وأفعالك، ألّن 
هذه العنارص هي التي تبني خربتك 
يف الحيـاة، أنـت تخلـق حياتك من 
خالل مـا تفّكر فيه، وما تقوله وما 

تفعله.
- تحّمـل مسـؤولية وقتـك، وتذّكر 
أّن اللحظـة الحقيقية الوحيدة هي 
اللحظـة الراهنـة: ”اآلن“، فاملايض 

قـد وّىل واملسـتقبل لم يـأِت بعد، ال 
تطـل التفكري فيمـا حصل باألمس 
أو مـا سـيحصل يف الغـد، واحرص 
عـىل عيـش اللحظـة الراهنـة كما 
هي، واالسـتمتاع بها قدر اإلمكان، 
وتحقيـق أكـرب قـدر مـن اإلنجـاز 

فيها.
ضـع  املاديـة:  بأمـورك  تحّكـم   -
ميزانيـة لنفسـك، وقّسـم نفقاتك 
بطريقـة صحيحـة تتناسـب مـع 

دخلك وتتيح لك توفري جزء منه.
وبـادر  أخطائـك،  عـن  اعتـذر   -
الشـعور  مـن  بـدالً  بإصالحهـا 
بالغضـب والتهـرّب منهـا أو تربير 

سبب ارتكابها.
- عندما تتسبب يف فوىض يف املكان، 
نظفهـا يف الحـال وال تنتظر من أي 
شـخص آخـر أن يقوم بذلـك نيابة 
عنـك، أنـت من وسـخ األطبـاق أو 
تناول الطعام عىل املائدة أو تسـبب 
يف كل هذه الفوىض يف الصالة للعب 

بالورق والقص واللصق.
لـذا يجـب أن تكون أنت الشـخص 

التنظيم،  بالتنظيف وإعـادة  املهتم 
فكر يف ما سيشـعر به اآلخرون من 
ضجر يف حالـة الدخـول إىل الغرفة 
ورؤية كل هذه الفوىض أو إذا تحمل 

شخص آخر عبء التنظيف ورائك.
- ضـع كل يشء يف مكانه الصحيح 
فـوًرا بـدًال مـن تأجيل ذلـك لوقت 
الحق، إنهـا مهمتك الشـخصية أن 
تحافـظ عىل األشـياء التي تملكها، 
سـواء كان املقصود بذلك مفاتيحك 

أو حذاءك أو أي يشء آخر.
ضـع كل يشء يف مكانـه الصحيـح 
بمجـرد االنتهـاء مـن اسـتخدامه 
لكي تضمن إيجاده بسهولة عندما 
تحتـاج إليـه يف املـرة التاليـة، وال 
يسـاعدك ذلـك فقط عـىل الحفاظ 
عـىل تنظيـم ممتلكاتـك وأشـيائك 
داخـل املنزل، لكن يظهر كذلك مدى 
تقديـرك وحرصـك عـىل ممتلكاتك 

وتحملك مسؤولية الحفاظ عليها.
- قـدم احتياجـات اآلخريـن عـىل 
نفسـك، الحديـث هنـا ليـس عـن 
الجميـع، بـل عـن أفـراد العائلـة 

واألصدقـاء (والحيوانـات األليفـة 
تجـاه  املسـؤولية  تعنـي  كذلـك)، 
املقربني منـك أن تقدم احتياجاتهم 
عـىل  الشـخصية  ورغباتهـم 

احتياجاتك.
ليس املقصود هو إهمال نفسك كل 
الوقت، لكنه يعني أن تؤجل االعتناء 
بنفسـك إىل بعد ما تتحقـق رغبات 
واحتياجـات من تحبهم. وما أجمل 
بالطبع أن يكون هذا اإليثار متبادل 

بينك وبني الطرف اآلخر.
- ال تعـرتف بأخطائـك فقط عندما 
يفضح أمرك ويكتشف اآلخرون ما 
قمت به، بل أخرب الشخص الصحيح 
بما وقعـت به من خطأ مـن تلقاء 
نفسك، عىل سبيل املثال: إذا تسببت 
عن طريـق الخطأ بكرس واحدة من 
ممتلـكات صديقـك أو أختـك، فال 
تحاول إخفاء األمـر أو التهرب من 
املسـؤولية، بل قـل بوضـوح: ”أنا 
آسـف ألنني كـرست نظارتـك عن 
طريق الخطأ، من فضلك اسـمح يل 

أن أشرتي لك واحدة أخرى.
- راقب مقـدار الوقت الذي تقضيه 

عىل وسائل التواصل االجتماعي.
التواصـل  وسـائل  -تتسـبب 
االجتماعي يف ابتالع الوقت أكثر مما 

نتخيل جميًعا.
- قـد تظـن أنـك ال تملـك الوقـت 
الكايف عىل مدار اليـوم لالنتهاء من 
مسؤولياتك املختلفة، لكن حقيقية 
األمـر أنك إذا اسـتغنيت عن هاتفك 
والكمبيوتـر  والكمبيوتـر  الذكـي 
اللوحـي، فسـتجد أنك فجـأة تملك 
الكثـري مـن الوقـت الـكايف وأكثـر 
لالنتهـاء مـن كل مهامك وخططك 

املؤجلة.
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ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغرية ، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

تحتاج ملزيد من الوقت لقضائه مع رشيك الحياة 
خاصـة مـع تغيبـك الدائم عنه بسـبب انشـغالك 
بالبحث عن الذات، قد يكون من املناسـب اآلن التفكري 
يف القيـام برحلـة معـا لكـي تبتعـدا فيها عـن أنظار 
اآلخريـن. عالقتكما قوية ولكن أنتمـا بحاجة إىل مزيد 

من التفاهم.

اخرت الليلة مطعما مناسـبا لتتناول العشـاء فيه 
مع أصدقائك. هل تشـتاق فعـال إىل الحب؟ الطريق 
مفتوح أمامك ولكنك بحاجة إىل القليل من الدبلوماسية 
والرقة والتفاهم واللطف. ال تعتمد عىل اآلخرين وحاول أن 

تنىس وجودهم خاصة إذا أردت أن تصل إىل يشء ما.

من األفضل أن تظل نائما أو أن تخرج يف نزهة 
خارج البيت، ألن وجودك يف املنزل أو يف العمل قد 
يجعلك تشـعر باالكتئاب، وهذا قد يؤثر يف املحيطني 
بـك أيضـا، ما بعـد الظهر يصلـك خرب قد يغـرّي جميع 
مشـاريعك األيام املقبلة. ممارسـتك للرياضة ستفيدك 

كثريا عى املدى البعيد.

ربمـا يكـون هناك فرصـة جيدة لتتعـرف اليوم 
باللباقـة  فتحـل  اهتمامـك  يثـري  شـخص  عـىل 
والدبلوماسية. الحب لن يقف حاجزا يف طريق أحالمك 
العملية بل من املمكن أن يسـاعدك ويحفزك عىل الوصول 
برسعـة إىل هدفـك. ال تتنـازل عـن حبيبـك مهمـا كانت 

الظروف أو املغريات.

ال تقلق من الفشل فالفشـل أحيانا يكون أول 
طريـق النجاح. تحتـاج إىل اسـرتخاء أكثر. خذ 
اسـرتاحة بعيدا عن مسـئولياتك واسـتمتع ببعض 

الوقت الخاص بك.
 شـاهد فيلمك املفضل بجانب األرسة يف املسـاء، أو اقرأ 

كتابا لكاتبك املفضل.

لن تتمكن اليوم من االحتفاظ باألرسار. حاول 
أن تبتعد عن انتقـاد اآلخرين. ال تخف من اتخاذ 
املخاطـر وابذل قصـارى جهدك ملواجهـة املخاوف 
والصعوبات التـي تواجهك. حاول أن تبعتد عن األنظار 

خالل الفرتة القادمة.

كن حذرا اليوم، حماسك الجامح للحصول عيل 
أفضل النتائج قد يتسبب يف حدوث فتور عاطفي 
قبـل األوان. أعط لكل شـئ وقتـه الصحيح. ربما ال 
تسـتطيع القيام بكل املهـام يف الوقت املطلـوب اليوم، 

فحاول أن تنظم وقتك.

قـد تكون بحاجـة إيل العنف والتمـرد يف عالقتك 
العاطفيـة إلثبـات وجهة نظـرك، لكـن ال تزدري 
رشيك الحياة من أجل تحقيق هدفك. قد يطلب الرشيك 
منك بعض املساعدة يف بعض أموره الخاصة فال ترتدد يف 

الوقوف بجانبه ودعمه، فهو أهم شخص يف حياتك.

هناك شـخص يعيش معك قـد يغضب منك إذا 
قمـت بتجاهل واجباتك. سـتتمكن مـن التحدث 
مع رشيك حياتك حول املشاكل العاطفية. قد يكون 
الوقـت قد حان لبداية جديدة. ركـز عىل تمضية بعض 

الوقت مع األطفال واألصدقاء هذا املساء.

يـوم املغامـرات يا مولـود العقـرب، فأنت ال تفكـر فيما 
تفعله وتقوم بأي يشء فقط ألنك راغب فيه، قد تأتيك أفكار 
مجنونة وتفعل أشـياء قد تندم عليها فيما بعد. لديك الكثري من 
األعمـال لتقوم بها ولكن تفكريك يف املغامرات قـد يبعدك عن القيام 
بـأي يشء آخـر. يف فرتة الظهـرية قد تتلقـى بعض االنتقـادات من 
عائلتـك؛ لعدم تفرغك لهم بعـض الوقت. أما يف املسـاء فربما يكون 

هناك سوء تفاهم بينك وبني َمن تحب لكنك تصلح األمر رسيعا.

األمور هادئـة جدا هذا اليـوم. يف الظهرية، قد 
تهتـم بموضـوع عائيل مهم لن يأخـذ من وقتك 
الكثـري، أمورك الشـخصية تأخذ اهتمامـك ما بعد 
الظهر، وقد تدعى إىل ندوة ثقافية اليوم يف فرتة املساء. 
اهتمامك بتطويـر مهاراتك قد يحتاج منك جهدا كبريا، 

فهل أنت مستعد؟
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سـيقدم لـك صديق ما اليـوم فكرة جديـدة تتعلق 
بعملـك أو ترتبط برشاكة جديـدة، وربما ترحب جدا 
بهـذه الفكرة وتوافق عليها. هذه الفكرة تسـتحق فعال 
االهتمـام والعناية، ولكن عىل الرغم مـن ذلك يجب أن تتأكد 
من كافـة املعلومات قبل اتخـاذ أي قرار أو إعـالن املوافقة. 

توقع تلقي مكاملة هاتفية مهمة جدا من الحبيب.

NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa
هل أنت إنسان مثالي ؟

املنصـورة  الصليبيـني يف  انهـزام   –  1250
بمرص خـالل الحملـة الصليبية السـابعة، 

وأرس ملك فرنسا لويس التاسع.
1814 - نفـي اإلمرباطور الفرنيس نابليون 
بونابـرت إىل جزيـرة إلبا يف البحـر األبيض 

املتوسط.
1890 - القـوات الفرنسـية تغـزو غـرب 

السودان وتحتل بلدة »سيجو«.
1896 - افتتـاح أول دورة ألعـاب أوملبية يف 

أثينا.
1909 - املكتشـف األمريكـي روبرت بريي 

يصل إىل القطب املتجمد الشمايل.
1917 - الواليـات املتحـدة تدخـل الحـرب 

خالل الحرب العاملية األوىل.
1919 - بدء ثورة مهاتما غاندي يف الهند.

1985 - اإلطاحة باملشري جعفر نمريي بعد 
اضطرابات دامت لعدة أيام يف السودان.

1992 - دول املجموعـة األوروبيـة تعرتف 
باستقالل البوسنة والهرسك.

1994 - بدايـة الحـرب العرقيـة يف روانـدا 
عندما أقدم متطرفون عىل إسـقاط طائرة 
كانـت تقل أول رئيسـان لرواندا وبوروندي 

من أغلبية الهوتو.
1998 - باكسـتان تجرب صاروخ متوسط 
األرايض  إىل  الوصـول  عـىل  قـادر  املـدى 

الهندية.
- 2005انتخـاب الزعيـم الكـردي العراقي 
جـالل طالباني رئًيسـا لجمهوريـة العراق 
وذلك لفـرتة انتقالية حتى وضع الدسـتور 

الجديد وإجراء االنتخابات الترشيعية.
السري ألبري يتوىل اإلمارة يف موناكو بعد وفاة 
والـده األمـري رينيه الثالـث، ويلقب باألمري 

ألبري الثاني.
2008 - إرضاب عـام يف مـرص ضـد الغالء 
مـن  عـدد  اعتقـال  إىل  يـؤدي  والفسـاد 
املعارضـني ووقوع أحداث شـغب يف مدينة 
املحلـة الكربى، وتأسـيس حركة شـباب 6 

أبريل.

2009 - زلزال يرضب مدينة الكويال بإقليم 
أبروتسو وسط إيطاليا بلغت قوته 4.6 عىل 
مقياس ريخـرت وأدى إىل وقـوع 150 قتيل 

و1500 جريح.
- 2010الرئيـس األمريكـي بـاراك أوبامـا 
يكشـف عـن العقيـدة النوويـة الجديـدة 
للواليـات املتحـدة بحيث أنها لن تسـتخدم 
أًبـدا السـالح النـووي ضـد عـدو ال يملـك 
هذا السـالح ويحـرتم قواعـد معاهدة عدم 
االنتشـار النووي،عىل أنه ستسـتثنى إيران 

وكوريا الشمالية من هذه القاعدة.
رئيـس الوزراء الربيطاني جـوردون براون 
يطلب من امللكة إليزابيث الثانية حل مجلس 

العموم تمهًيدا إلجراء االنتخابات العامة.
2016 - انتخـاب عبـد الرحمن السـويحيل 

رئيسا ملجلس الدولة يف ليبيا.
األقـل  عـىل  شـًخصا   70 مقتـل   -  2018
وإصابة نحو 500 آخرين يف هجوٍم كيماّوي 

يف مدينة دوما بريف دمشـق سـوريا.

كيف أتعلم تحمل المسؤولية؟
NNNfiÏ‹yÎ@›◊bìfl

هذه عـرش اسـئلة اخـرت الجواب 
الذي يناسبك (ا) او (ب) او (ج)

1. هل يفرح بـك اصدقائك عندما 
يشـاهدونك (ا) نعـم (ب) احيانا 

(ج) ال
2. هـل انـت رسيـع الرضـا بطي 

الغضب ؟
3. هـل تشـعر بسـعاده عندمـا 
يزورك احـد اصدقائك بدون موعد 

مسبق .
4. هل تسـامح صديـق تاخر عن 
موعـده معـاك اكثـر مـن نصـف 

ساعة .
5. هـل لديـك اكثر مـن رسين من 

ارسار اصدقائك معك .
6. هل تتصل بصديقك اذا لم ينصل 

بك وانت الوحيد الذي  تتصل.
7. هـل ارسـلت لصديـق رصيـد 

موبايل خالل االسبوع الحايل .
8. هل تكون دائما سببا يف اصالح 

بني صديقني .
9. هـل تجد لنفسـك ملـن اخطا يف 

حقك عذرا .
10 .هل لديك اصدقاء اذكى منك 

 10 (ا)  جـواب  لـكل  اجمـع  اآلن 
 5 (ب)  جـواب  ولـكل  درجـات 

درجات ولكل جواب ج 2درجة 
من 80 - 100 انت انسان مثايل 

40 اىل 80 انت فيك يش من املثاليه 
ولكن بحاجة   لتطوير 

من 10 اىل 40 انت عليك ان تراجع 
نفسك وتصلح احوالك مع الناس.

وصـل حكيـم إىل قرية ولم يعـره أهلها أي اهتمام. باسـتثناء مجموعة 
صغرية من الشبان، لم يهتم الحكيم بأي شخص آخر. يف املقابل، أصبح 

ذلك الحكيم عرضة لسخرية سكان القرية.
وذات يوم كان يميش يف الشـارع مع بعض مـن أتباعه وبدأت مجموعة 
من الرجال والنسـاء يشـتمونه. ذهب الحكيم إليهم فقال بحقهم كالماً 

جميالً.
وعندمـا رحلوا، قال أحد أتباعه: ”لقـد تفوهوا بعبارات رهيبة وأنت ترد 

عليهم بكالم لطيف!“
فرد الرجل الحكيم قائالً: ”ال يقدر كل واحد منا إال عىل تقديم ما لديه.“

الحكمة : ال تجعل اليسء يحولك ملثله ..فاحتفظ بشـخصيتك مهما كان 
الذين حولك عىل درجة من السوء.

NNNÒ5«Î@Úó”
ماذا نستطيع أن نقدم؟

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
رأيس

1.للسؤال عن شخص - نفس - حد السيف.
2.يرفع به البنطال - محب.

3.تكاثـر األشـياء مما يـؤدى إىل أزمة (معكوسـة) - 
رجف.

4. انتفاخ - مساعدة وإمداد.
5.أكثر من الدق باملطرقة - يخفنه.

6.جهاز العروس (يف الخليج) - حيثما تهب الريح.
7.تحـرك يف محله بدون تقدم - ثالثة حروف من فنان.

8.أناث الجمل (مبعثرة) - من اسماء الله الحسنى.
9.اربعة حروف متشابهة.

10.رحلة بالدراجة - جمع ميقات.
أفقي

1.شاعر فلسطيني راحل.
2.شاعر سوري راحل.
3.شاعر مرصي راحل.

4.مرض يصيب العيون - بحر.
5.يف القميص تربط أطرافه.

6.أواخر ابيات الشعر - عكس حربا.
7.لؤلؤ - نوع قديم من الخط العربي.

8.ضوء - امريكي الف قصة العجوز والبحر.
9.كرس - أواخر.

10. رئيس (التجار مثال).
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اوضح الفنان هشام جمال، يف ترصيحات صحافية أن مسلسل 
أن  عىل  حلقة،   ٢٥ يكون  أن  مقرراً  كان  روبوت»،  بيتنا  «يف 
تعرض يف كانون الثاني/يناير املايض، وأنه بعد أن قام بتسليم 
الحلقات والرتيللر الخاص باملسلسل للقناة، تناقشا يف إضافة 
خمس حلقات أخرى عـىل أن يتم عرض املسلسل يف رمضان. 
واستكمل: «وكان علينا إضافة مشاهد وتعديل الحلقات حتى 
وهبة  عمرو  املسلسل  مؤلف  مع  باالتفاق  حلقة   ٣٠ إىل  نصل 
واملخرج أسامة عرابي، وحاليا قاربنا عـيل االنتهاء من تصوير 
«يف بيتنا روبوت» الذي يشارك فيه كل من عمرو وهبة وشيماء 
من  كبرية  ومجموعة  ومادي  ماهر  ودنيا  زاهر  ولييل  سيف 
«عالم  مسلسل  تأجيل  عن  أثري  ما  وحول  الرشف».  ضيوف 
موازي» للنجمة دنيا سمري غانم، أشار جمال إىل أن املسلسل 
من ١٥ حلقة فقط، وقد مر بظروف صعبة خالل الفرتة املاضية 
أثناء التصوير، فضالً عن الظروف الخاصة بالنجمة دنيا سمري 
غانم ووفاة والديها النجم الكبري سمـري غانم والنجمة الكبرية 
من  ألكثر  املسلسل  تأجيل  فتم  الله،  رحمهما  عبدالعزيز  دالل 
العالية قررنا عرضه يف موسم  اإلنتاجية  لتكلفته  مرة. ونظراً 
يوجد  ال  معها  نتعامل  التي  القنوات  كافة  ولكن  رمضان، 

لديها مسلسالت ١٥ حلقة، وأصبحنا هنا أمام خيارين إما أن 
يعرض خارج رمضان، ونحن  أو   ،٣٠ الحلقات  نستكمل عدد 
الحلقات،  باقي  تصوير  واستكمال  دنيا  عودة  انتظار  يف  اآلن 
حتى يتناسب ذلك مع ما تريده القنوات املتعاقدين معها عـىل 
وسيكون  صالحه،  يف  ليس  العرض  تأخري  أن  وأكد  العرض». 
التأجيل  موضوع  وأن  املسلسل  عرض  تقرر  لو  جداً  سعـيداً 
يصل  حتى  معها،  املتعاقد  القنوات  قرار  ولكن  قراره،  ليس 
العمل إىل ٣٠ حلقة نظراً لظروف ومتطلبات السوق يف الوقت 

الحايل وعدم االعتماد عـىل املسلسالت الـ١٥ حلقة».

تزوج  مرصي  ممثل  املهدي  محمود   
الشابة  املرصية  املمثلة  من   ٢٠٢١ عام 
ثالثة  مدة  زواجهما  ليدوم  عرفة  منة 
املهدي  محمود  انزعاج  وسط  اشهر 
ال  التي  الفنية  عرفة  منة  طموحات  من 
تتطابق مع طباعه وافكاره حسب ما تم 

تداوله.
السلطان  دور  مثل  الذي  املهدي  محمود 
عام  الغزايل  االمام  مسلسل  يف  محمد 
٢٠١٢ يبلغ من العمر ٣١ عاماً، وهو كان 
الوسط  خارج  من  سيدتني  من  متزوجاً 

ولديه  عرفة  منة  من  زواجه  قبل  الفني 
ثالث بنات.

بدأت   ،١٩٩٩ مواليد  من  عرفة  منة  اما 
مسلسل  خالل  من  األوىل  للمرة  التمثيل 
يف  سيف  سمري  املخرج  مع  السندريال 
العديد  يف  بعدها  وشاركت   ،٢٠٠٥ عام 
مطب  منها:  السينمائية،  األعمال  من 
كالم،  آخر  رومانيس،  البيه  صناعي، 
شاركت  كما  السعد،  وجريان  العمر  حلم 
وست  «راجل  سيتكوم  مواسم  جميع  يف 

ستات».

عرفةخالل  ومنة  املهدي  محمود  التقى 
تصوير فيلم رعب ٦٦٦ الذي استمر ملدة 
الجمهور  منة  وفاجأت  ونصف،  عامني 
بخرب خطوبتها من خالل نرشها صورة 
معلنة  االجتماعي  التواصل  وسائل  عىل 
بعدها  لتعود  خطبتي»،  «تمت  االمر: 
عن  خاللها  من  تكشف  صورة  وتنرش 
شكراً  العمر،  مدى  :»اىل  خطيبها  هوية 
عىل كل الرسايل ايل جاتلنا و كل حد اخد 
من وقته ولو دقيقه عشان يبعتلنا كلمه 
دعاوتكوا  كل  عىل  بجد  شكراً  و  حلوة 

الجميلة .. فرحتنا اكتملت بيكوا».
يف  املهدي  منمحمود  عرفة  منة  تزوجت 
عىل  االخري  اشرتط  وكان   ٢٠٢١ صيف 
زوجته ان ال تقبل اي ادوار اغراء يف االعمال 
الفنية، او نرش صور لها بثياب السباحة 

عىل وسائل التواصل االجتماعي.
لم يمض اربعة اشهر عىل زواج منة عرفة 
من محمود املهدي حتى اعلن االخري عىل 
انفصالهما  االجتماعي  التواصل  وسائل 
حاجة  كل  االنفصال.  «تم  قال:  حيث 
قسمة ونصيب، وربنا يوفقها يف حياتها 

التي اختارتها».

بعد سنوات من األعمال الجادة، تعود النجمة 
مسلسل  خالل  من  كوميدي  الاليت  إىل  يرسا 
«أحالم سعيدة»، الذي تقدم فيه يرسا شخصية 
جمع  تحب  أرستقراطية  امرأة  وهي  فريدة، 
التحف، وتتحدث الفرنسية بطالقة، لكن عىل 
وهي  الديون،  يف  تغرق  تكاد  اآلخر،  الجانب 

املفارقة التي تثري الكوميديا يف املسلسل.
الكوميديا أيضاً تأتي من االستعالء الذي تعامل 
به يرسا الجميع، فال توجد خادمة يف منطقة 
ال  والجريان  لديها،  العمل  يف  ترغب  الزمالك 
األوىل من  الحلقة  نهاية  أيضاً، ويف  يطيقونها 
للقادم من  املسلسل، تحدث مفاجأة تؤسس 

األحداث.

«أحالم سعيدة» من تأليف هالة خليل (نّوارة 
الذي  عرفة  عمرو  وإخراج  األوقات)  أحىل   -
سبق أن تعاون مع يرسا من قبل يف مسلسل 

«رسايا عابدين».
ويشارك يرسا يف بطولة املسلسل غادة عادل 
الدين،  نور  ونبيل  رشاد  وعماد  كساب  ومي 

باإلضافة إىل مجموعة كبرية من النجوم.
وهي  فريدة،  قصة  سعيدة»  «أحالم  يحكي 
بجمع  مهووسة  أرستقراطية  شخصية 
التحف وتعامل الجميع باستعالء، ويف الخلفية 
املايض،  يف  يحدث  ما  املسلسل  يستعرض 
حيث فوزية التي ترغب يف احرتاف التمثيل يف 

فرنسا.

بيان  عىل  له  تعليق  أول  يف 
العمليات  وقيادة  الدفاع،  وزارة 
إياد  الفنان  قال  املشرتكة، 
احدى  عىل  فقرته  إن  الطائي 
إىل  تسعى  الفضائية،  القنوات 
الظواهر  عىل  الضوء  تسلط 

السلبية.
وقال الطائي يف منشور له عىل 
(مع  برنامج  «يف  الفيسبوك: 
 utv املال طالل) يومياً عىل قناة
عىل  الضوء  نسلط  الفضائية 
والنماذج  الظواهر  تشخيص 
السلبية يف بلدنا، ومن باب أوىل 

أن ننقد أنفسنا أوال».
مع  نكون  ليلة  «كل  وأضاف، 
باختصار  ألعبها،  شخصية 
املتعاقبة  الحكومات  ليست 
فقط،  والخراب  الفساد  سبب 
لكن أحيانا نكون نحن السبب؛ 
الصحفي، والضابط، والطبيب، 

وشيخ العشرية......الخ».
وتابع أنه «عىل مدي أيام الشهر 
بشكل  يومياً  سنطل  الفضيل 

عن   تحكي  شخصية  درامي 
نفسها وهي التمثل إال(بعض) 
الذين  الرشيحة  هذه  من 
والينظرون  الوطنية  غادرتهم 
إال ملصالحهم الضيقة لألسف».

الدفاع، االثنني،  وأصدرت وزارة 
ما  عىل  فيه  ردت  غاضباً  بياناً 
صفة»،  «انتحال  إنها  قالت 

العراقي»،  للجيش  «إساءة  و 
خالل حلقة تلفزيونية.

«رداً عىل  للوزارة  بيان  يف  وجاء 
قناة  خالل  من  بثه  جرى  ما 
مال  (مع  برنامج  يف   (utv)
ُعرضت  التي  الحلقة  يف  طالل) 
نيسان   ٣ املوافق  األحد  يوم 
٢٠٢٢ بعنوان (الجيش العراقي 

جرى  إذ  وفساد)  بطوالت 
الطائي)  (أياد  املمثل  استضافة 
والذي انتحل صفة ضابط برتبة 
باسم  العراقي  الجيش  يف  عميد 
العراقي)  مظلوم  (تايه  العميد 
قبل  من  تعريفه  تم  ما  حسب 
املال  (احمد  الربنامج  مقدم 

طالل)».

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
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تواصـل Apple توسـيع خدمـة فيديـو التمريـن Fitness + بمزيـد مـن 
املحتوى الذى يلبي احتياجات األشخاص ذوي االحتياجات وأنماط الحياة 
املختلفـة.  وتضيـف الرشكة 7 مقاطـع فيديو مدتها عـرش دقائق لآلباء 
الجدد، يف سلسـلة تسـمى ”اسـتعد لياقتك بعد إنجاب طفل، واألنشـطة 
عبـارة عن مزيـج مـن التمارين األساسـية والقـوة وتماريـن ”التهدئة 
 Fitness + Betina والتي تقودها مدربـة Apple الذهنيـة“ التي تقدمهـا
Gozo ، وهـي أم جديدة.  ومثـل مقاطع الفيديو األخرى يف الخدمة، تتميز 
التدريبات الجديدة أيًضا بإرشادات تعديل ألولئك الذين يريدون تحدًيا أكرب 
أو يفضلون أن يتباطأوا.  وتقدم فرتات التهدئة اليقظة تمديدات تستهدف 
البقع الضيقة الشائعة بعد الحمل، بينما تشمل الجلسات األساسية أيًضا 

تمارين قاع الحوض. 
وبالطبـع، يجـب أال يشـعر اآلباء الجدد بـأي ضغط ”للعـودة إىل لياقتهم 
-A  البدنيـة“ يف أي جدول بخالف ما يرتاحون له.  وىف فيديو مقدمة من
ple للمحتوى الجديد، يوضح Gozo أن املشاهدين يجب أن يأخذوا األشياء 
وفًقـا لرسعتهم الخاصة، ويتأكدوا مـن الحصول عىل الضوء األخرض من 

مقدم الرعاية الصحية قبل االنخراط يف نشاط شاق.

ابتكرت عمانية سـوارا ذكيا لقياس الجهـد العضيل، ويعد هذا االبتكار 
بديـًال لألجهـزة الطبيـة القديمـة املُسـتخدمة، وفقـا لتقريـر البيان 
االماراتيـه. وقالت املبتكرة العمانية: ”يحتـوي االبتكار عىل نوعني من 
الحساسـات  piezo الـذي يعمل أثنـاء حركة عضـالت الرقبة فيصدر 
ذبذبات مختلفة أثناء الرشب واألكل والتحدث، ويستطيع الفرد معرفة 
كمية املاء املسـتهلك، بينما يعمل حسـاس EMG عىل قياس اإلشارات 
العصبية املرسـلة للعضـالت لُيعطي قراءات للنشـاط العضيل والوقت 
والجهـد“. وأضافـت أنـه  يتم ربـط كل الحساسـات بجهـاز الهاتف 
(األندرويـد أو الوينـدوز) بواسـطة البلوتـوث أو USB ويتـم تحليلها 
باسـتخدام نظـام ريايض . وأفادت بأّن فكرة االبتـكار بدأت منذ إعالن 
مجلس البحث العلمي عن مسابقة الجدران املتساقطة، كونها مهتمة 
بمجـال البحـث العلمـي والتطوير، مشـرية إىل أنها بحثـت عن بعض 
األفكار التي تقودها  للتقدم خاصة ىف املجال الرقمى. وأشـارت إىل أنه 
ىف بعض املستشفيات يتم استخدام جهاز سلكي لقياس الجهد العضيل 
ويتم تحليله بواسطة حاسوب كبري، وجاءت الفكرة باستبداله بسواٍر 

يحتوي عىل الحساسات املستخدمة نفسها ولكن بطرق حديثة.
وأوضحـت أّن الهدف من هذا االبتكار هو قياس الجهد العضىل والتنبؤ 
بالكميـة التقريبيـة للماء واألكل املسـتهلك ، متمنية أن يصل السـوار 
الذكي لجميع األشخاص املهتمني بتقوية عضالتهم يف مجال الرياضة، 

واألبحاث الطبية، والعالج الطبيعي وإعادة التأهيل.

الفوري  التواصـل  أطلـق تطبيـق 
”واتسـاب“ ميـزة جديـدة، يمكن 
النظـر إليهـا عـىل أنهـا إيجابيـة 
للبعـض، لكنهـا سـلبية للبعـض 

اآلخر.
وذكر أن ”واتسـاب“ يخترب حالّيا 
تقنيـة الحد مـن تمرير الرسـائل 
(Forward) لوقـف الربيـد املزعج 

والرسائل املضللة.
عـىل  الجديـدة  امليـزة  وتعمـل 
وضـع قيود عـىل تمرير الرسـائل 
للمجموعات، فال يمكن إجراء هذا 
األمر إال مرة واحدة فقط يف الوقت 

عينه، خالفا ملا هو سائد حالّيا.
وتمنـع قيـود امليزة املسـتخدمني 
من تمرير الرسـائل إىل مجموعات 
دردشـة متعددة، وهو ما يحد من 
احتمال وصول املحتوى املزعج إىل 

بقية املستخدمني.
وسـتكون هذه امليزة مطروحة يف 
كل الهواتـف التي تعمـل بنظامي 

”آي أو أس“ و“أندرويد“.

وبـدأ ”واتسـاب“ يف اختبـار هذه 
امليـزة أوال يف النسـخة التجريبيـة 
”أندرويـد بيتـا“، ويف وقـت الحق 

أطلقها يف نسخة ” آي أو أس“.
إنه   (WABetaInfo) وقال موقـع
لن يعد بمقدور املستخدم من اآلن 
فصاعدا إرسال مزيد من الرسائل، 
تمريرا إىل املجموعات يف ”واتساب“ 

دفعة واحدة يف الوقت نفسه.
وأضاف أن مزيدا من مسـتخدمي 
دخـول  سـيالحظون  التطبيـق 
امليزة الجديـدة حيز الخدمة خالل 

األسابيع املقبلة.
وينظر البعض إىل هـذه امليزة عىل 
أنها جيدة، فهي تكبح جماح أولئك 
الذيـن يوزعـون األخبـار الكاذبة 

والرسائل الضارة.
لكـن يف املقابل ينظر فريق آخر إىل 
هذه امليـزة باعتبارها أمرا سـيئا، 
فهي تقلل عمليا من وترية عملهم، 
التـي تقتيض نـرش املعلومات بني 

املجموعات التي يشرتكون بها.

ناسا عىل وشـك الرشوع يف أول 
مهمـة للسـياحة الفضائية إىل 
 ،(ISS) محطة الفضـاء الدولية
الحـدث  مشـاهدة  ويمكنـك 

بأكمله فور حدوثه.
 Axiom Space وتنظمها رشكة
وباستخدام  تكسـاس  ومقرها 
وسـتنطلق   ،SpaceX أجهـزة 
املهمة التـي تسـتغرق 10 أيام 
مـن مركـز كينيـدي للفضاء يف 

فلوريدا ىف وقـت الغداء األربعاء 
6 أبريل.

املسـتثمر  الطاقم من  ويتألـف 
الكنـدى وفاعـل الخـري مـارك 
باثى، ورجـل األعمال األمريكى 
الرى كونـور، والطيار السـابق 
يف سـالح الجو اإلرسائييل إيتان 
سـتيب، إىل جانـب قائـد املهمة 
ورائد الفضاء السـابق يف ناسـا 

مايكل لوبيز أليجريا.

@∂g@ÚybÓè€a@÷˝†�@á»nèm@béb„
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هذا  النسيان؟  طواها  أم  أوكرانيا  حرب  تتذكرون  مازلتم  كنتم  إن  أعرف  ال 
السؤال ليس للمزحة بقدر ماهو أحد  األسئلة التي باتت تفرض نفسها بشأن 
كيفية تعامل العالم الذي تخطى العوملة اىل الرقمنة التامة مع األحداث كربى 
كانت أم صغرى. األخبار التي يجري تداولها عرب منصات التواصل اإلجتماعي 
مقاطع  أو  وجدت  إن  وثيقة  مع  مكتوبة  معلومات  شكل  عىل  كانت  إن 
فيديو اليفرق يف دقائقها األوىل إن كانت خطرية أم  عادية. املهم يف األمر أن 
تحمل قدرا من األهمية مع كميات متفاوتة من البهارات بحيث ينشغل بها 
املطر  مثل  تهطل  األخبار  وألن  واملهتمون.  واملعنيون  واملدونون  املتصفحون 
عىل مدار الثواني والدقائق والساعات بكل ماتحمله من معلومات أو فضائح 
فإنه يصعب التوقف عندها أيا كانت اإل لوقت محدود طاملا أن زحف األخبار 

اليتوقف معلومات أم حوادث أم قضايا أم فضائح. 
بفعل التقنيات الحديثة والخوارزميات وعالم اإلفرتاضيات عىل كل املستويات 
شؤونا أم عالقات نجد أنفسنا مشغولني عىل مدار اليوم بما يضخه هاتفنا 
النقال من أخبار وأنباء قطعية الداللة أم ظنيتها. ال فرق  يف ذلك بني وزيرنا 
والعالقات  توحدنا  الواتساب  وكروبات  يجمعنا  النقال  الهاتف  غفرينا.  أو 
عليها  يرتتب  قد  وما  عالقات  من  واقعي  مماهو  املزيد  تنسج  اإلفرتاضية 
حينا  الرضورية  العالقات  من  أخرى  أنماط  ماتتحول  رسعان  شفرات  من 
املفاسد  درء  بقاعدة  محكوم  بعضها  يكون  ربما  آخر.  حينا  وامليتارضورية 

أنفع من جلب املنافع أو العكس. 
يف املايض كان اإلعالم بمنصاته التقليدية هو الذي يصنع  الحدث أو يف األقل 
يتوىل نقله تكبريا أم تصغريا مع فلرتة الزمة طبقا للقواعد أو األيديولوجيات 
أو املواثيق التي تحكم أجهزة اإلعالم أيا كانت صحفا أم إذاعات أم تلفزيونات. 
اآلن الحدث يأتيك قبل أن يتحول اىل مادة خربية. أنت من تتحكم بصياغته 
وطرق نقله. اليهم أن تكون صحفيا من وزن محمد حسنني هيكل أم مجرد 
راكب موجة من بني املئات من راكبي موجات املنصات التي باتت محكومة 

بالاليكات ال بالضوابط واإلعتبارات. 
ماعالقة العنوان «دوغني يف حرب بوتني» بما تطرقت اليه يف املقال الذي كاد 
املساحة وعدد  باملناسبة  الكلمات؟.  للمساحة وعدد  اىل خاتمته طبقا  يصل 
بالعالم  بها  ال عالقة  التي  الورقية  الصحافة  تقاليد  الكلمات هذه جزء من 
الرقمي الذي يتعامل مع مساحات النهائية إن شاء الكاتب أو املدون. أعود اىل 
العنوان الذي عالقته التتعدى السطر األول من املقال وهو « ال أعرف إن كنتم 
مازلتم تتذكرون حرب اوكرانيا أم طواها  النسيان؟». نعم أنا أقصد ما أقول 
ذلك أن دوغني هو األسكندر دوغني عقل فالديمري بوتني املفكر. دوغني هذا الف 
العديد من الكتب التي يبرش بها بما يسميه النظرية الرابعة التي تقوم عىل 
فكرة «الخالص من الغرب» طبقا آلخر كتبه الذي حمل عنوان «األوراسية». 
يف هذا الكتاب يبدو واضحا إنه هو الذي خطط وهندس كل أفكار بوتني منذ 
القرم   جزيرة  شبه  وضم   (٢٠٠٩) وأبخازيا  أوسيتيا  وقضية  جورجيا  غزو 
(٢٠١٤) واليوم الحرب عىل أوكرانيا. واألخرية برغم كل ما فيها من خسائر 
إقليم  اآلن  األقل حتى  لكنها ضمنت عىل  الروسية  العسكرتاريا  أربكت  ربما 
الدونباس وعدم ذهاب كييف اىل الناتو. مع ذلك اليرىض طبقا ملخططه دوغني 
بمثل هذه النتيجة ألنه يخطط اىل ماهو أبعد من ذلك بكثري. هذا عىل صعيد 
الوقائع أما عىل صعيد القيمة الخربية فإن حرب أوكرانيا تراجعت يف القنوات 
ماهو  هو  املهم  الفكرية.  السجاالت  ويف   النخبوية  الكروبات  ويف  الفضائية 

الحدث التايل .. الوقت لدينا
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نرشت الفنانة املرصية زيزي عادل 
صوراً لغـالف ألبومها الجديد عىل 
حسـابها الخاص بموقع التواصل 

اإلجتماعي. 
مرتديـة  عـادل  زيـزي  وظهـرت 
الجمهـور  وشـوقت  للحجـاب 
أللبومها حيث علقت عىل املنشور 
قائلـًة: ”قريباً إن شـاء الله ميني 

البوم سيبها عىل الله“. 
املتابعـني  بـني  اآلراء  وإنقسـمت 
فمنهـم مـن أيدهـا ومنهـم مـن 
الحجـاب  إرتـداء  عـارض فكـرة 

ملصالح شخصية. 
الجديـر بالذكـر أن زيـزي عـادل 
شـاركت عـام 2004 يف برنامـج 
املواهـب الشـهري سـتار أكاديمي 
2 وكانـت من ضمـن الذين تأهلوا 
للنهائيات مع املتسـابق السعودي 
هشـام عبـد الرحمن والتونسـية 
أماني السـوييس وحلـت يف املركز 

الثالث.

شـاركت النجمة اللبنانية «ريم 
«ليـايل  حفـالت  يف  الرشيـف» 
 Elite تنظيـم  مـن  عربيـة» 
فاراديـرو  يف   Production
كوبا، حيث بـدل الحفل، قدمت 
ان  بعـد  حفلـني  «الرشيـف» 
باطاللـة  الجمهـور  طالبهـا 
اخـرى. وقّدمـت ريـم الرشيف 
خـالل الحفلني الذيـن احيتهما 
بحضـور عـدد كبري مـن أبناء 
مـن  باقـة  العربيـة  الجاليـة 

أغانيهـا الخاصـة التـي غناها 
ورددهـا،  الجمهـور  معهـا 
مـن  مجموعـة  إىل  باإلضافـة 
املواويـل واالغاني الطربية التي 
ألهبـت حماس الجمهـور الذي 
تفاعل معها بشـكٍل كبري. ومن 
كوبـا، انطلقت ريـم اىل باناما، 
وتحديـدا جزيرة «بـوكاس ديل 
تـورو» حيث شـاركت يف حدث 
خـاص، اجتمع فيـه املئات من 
محبي اليوغا والتأمل، لتشـارك 

نخبة من اشهر ال DJS العامليني 
بصوتهـا وادائها يف هذا الحدث. 
عـىل صعيـد آخـر، تقـوم ريم 
الرشيف بوضع ملساتها االخرية 
سـتصدره  جديـد  عمـل  عـىل 
خالل فرتة العيد تعد من خالله 
فنيـة،  بمفاجـأة  الجمهـور 
باالضافـة اىل التحضري لتصوير 
املوسم الثاني من برنامج «دقوا 
املهابيـج» الذي سـيعرض عىل 

قناة الجديد.

يف دخـول غـري متوقـع للنجمـة صبـا 
مبارك يف أول حلقتني من مسلسـل 

«توبة»، تقـدم النجمة األردنية 
تواجـه  شـعبية  فتـاة  دور 

وحدهـا الطامعني يف تجارة 
والدها. بمشـهدها األول يف 
املسلسـل تقود صبا سيارة 
بالبضاعـة  محملـة  نقـل 

وتطيـح من يحاولون منعها 
متجرهـا.  إىل  الوصـول  مـن 

املسلسـل يقدم دراما شعبية بني 
األحياء التجارية الرشسة يف القاهرة 

وبورسـعيد. ويف املسلسـل تقـدم صبا دور 
إحسـان مطاوع، حبيبـة توبة األوىل قبـل أن يهرب إىل 
بورسعيد، وخالل هروبه يسقط والدها مريضاً، فتتوىل 
إدارة تجارته يف قطع غيار السـيارات، وتواجه مطامع 
طرزان الذي اشـرتك مـع توبة سـابقاً يف أعمال رسقة 
عنيفـة، وبينمـا يرص الجميع عـىل أن والدها لن ينجو 
من الغيبوبة التي سـقط فيهـا، ترص هي عىل الحفاظ 

عىل حياته رغم سوء حالتها املادية، مع 
رفض شـقيقها وزوجـة والدها. 
ويف الحلقات التالية سيشـتعل 
الـرصاع بـني توبـة وأعدائه 
يف بورسـعيد مـن ناحيـة، 
ومـع ماضيـه يف القاهرة، 
من خالل إحسـان حبيبته 
القديمـة، وطـرزان الـذي 
يسـعى إلعادتـه إىل األعمال 
وشـقيقه  املرشوعـة،  غـري 
إبراهيم الذي خرج من السـجن 
ويحرّكـه الحقـد والغضـب تجـاه 
الجميع.  وتشـارك صبا أيضاً يف مسلسـل 
سوتس بالعربي الذي تدور أحداثه داخل مؤسسة كبرية 
للمحاماة، وتظهر صبا بدور فريدة التي تدير املؤسسة. 
مسلسـل Suits هو النسـخة املرصية ملسلسـل الدراما 
القانونيـة األمريكـي الـذي يحمل نفس االسـم، والذي 
حقـق نجاحاً كبرياً عىل مدار تسـعة مواسـم (٢٠١١-

٢٠١٩). وتدور أحداثه يف عالم املحاماة والقضايا.


