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الزوراء/ حسني فالح:
اكد تحالـف تصميم انه ال يحق لحكومة 
ترصيف االعمال ارسـال قانوني املوازنة 
والدعـم الطارئ للربملـان، وفيما اشـار 
نائب مسـتقل اىل ان الخزيـن الغذائي يف 
العراق بدأ بالنفاد نتيجة الحرب الروسية 
االوكرانيـة، حـذر مـن غضـب الشـارع 
العراقي السـيما اننا مقبلون عىل صيف 

الهب.
وقـال رئيـس تحالـف تصميـم النائـب 
عامـر الفائز، يف حديـث لـ“الزوراء“: ان 
حكومة ترصيف االعمـال ال يحق لها ان 
تقـوم بأي عمل يحمل الحكومة القادمة 
اعباء ماليـة نتيجة العمالها. الفتا اىل ان 
املوازنـة فيها خطـة ومنهج سـنوي اذا 

القادمة  الحكومة اسـتبدلت فالحكومة 
كيف لهـا ان تعمل وفق رؤيـة وبرنامج 
يختلـف ولذلـك قانونـا ال يحـق لهـذه 
الحكومـة ان تقـدم موازنة.وتابع: حتى 
قانـون الدعم الطـارئ ال يحق للحكومة 
تقديمه النها حكومة ترصيف اعمال الن 
ايضا فيه اعبـاء مالية ويحمل الحكومة 
اعباء، وربما ال يتماىش مع رؤية ومنهج 
الحكومة القادمة فهذا بحد ذاته مخالفة 
قانونية.من جهته، قال النائب املسـتقل 
هادي السـالمي يف حديـث لـ“الزوراء“: 
ان خزيـن الحنطة يف العراق بـدأ بالنفاد 
حسـب تقارير وزارة التجارة، والرشكة 
العامة للمواد الغذائية باتت تشرتي املواد 
الغذائيـة بالدين لعدم توفر االموال. الفتا 

اىل ان مرصوفـات حاكمـة البد من توفر 
االمـوال لها كاالمـن الغذائـي والصحي 
االمـراض  لبعـض  واالدويـة  والكلـور 
الرسطانية وغريها من القضايا االخرى.
واضـاف: نحـن نعيـش يف حالـة عـدم 
االسـتقرار يف العراق، إذ ان هناك تضاربا 
باملواعيد وخروقات للقوانني والدسـتور 
وفوىض ترشيعية وتداخل يف الصالحيات، 
كمـا حصل يف عـام 2014 عندمـا تأخر 
تشـكيل الحكومـة لــ 10 اشـهر، وهذا 
ما سـنمر به حاليـا لعدم وجـود توافق 
عىل االرساع بتشـكيل الحكومة وارسال 
القوانني الرضورية.وتابع: نحن مقبلون 
عـىل ازمة غذائيـة عامليـة، إذ ان الحرب 
الروسية االوكرانية ولدت مشاكل بأغلب 

املـواد الغذائية والزيوت وامور اخرى يتم 
اسـتريادها من روسـيا واوكرانيا، فال بد 
من تمريـر قانون الدعم الطـارئ لالمن 
الغذائي والصحي فقط لحني اسـتكمال 
الحكومة و ارسـال املوازنة. واوضح: انه 
بعد تشـكيل الحكومة البد لها ان ترسـل 
املوازنة وهي موازنة لسنة واحدة. مؤكدا: 
ان  اغلـب الكتل السياسـية لديها تخوف 
وضغـط شـعبي خصوصا اننـا مقبلون 
عىل موسم التظاهرات يف الصيف القادم 
السيما شـهري حزيران وتموز.واكد: ان 
قانون الدعم الطارئ يمكن ان يحل محل 
املوازنة مؤقتا لالمـن الغذائي والصحي. 
مبينا: انه يف حال ارسـل مجلس الوزراء 
وتمريرهـا  مناقشـتها  سـتتم  املوازنـة 

برسعة يف الربملان. 
اىل ذلك قال النائب عيل الجمايل يف ترصيح 
صحفي: أن ”مطالبة الحكومة بإرسـال 
مرشوع قانون املوازنة العامة سيضطرنا 
الذهاب نحو املحكمـة االتحادية للطعن 
بقانـون األمـن الغذائـي وكذلـك قانون 
املوازنة“.وحول دعـوة الربملان للحكومة 
بإرسال املوازنة أكد الجمايل أن ”حكومة 
ترصيف االعمـال ليس مـن صالحياتها 
تقديـم قانـون املوازنة االتحادية لسـنة 
أن ”هنـاك توجهـا  إىل  2022 ”.وأشـار 
نيابية داخل مجلس النواب إللغاء العقود 
التـي ابرمتهـا حكومة الكاظمـي والتي 
فيها رضر للمصلحة العامة وهدر باملال 

العام“.
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بغداد/الزوراء:
القبض  األحد،  امس  األمني،  االعالم  خلية  أعلنت 
حاولوا  اآلسيوية  الجنسية  يحملون  متسلال   43 عىل 
قانونية  غري  بصورة  العراقية  األرايض  اىل  الدخول 
بيان  يف  الخلية  السليمانية.وذكرت  محافظة  عرب 
والتحقيقات  االستخبارات  ”وكالة  أن  ”الزوراء“  ورد 
االتحادية يف وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض 
حاولوا  اآلسيوية  الجنسية  يحملون  متسلال   43 عىل 
دول  إحدى  من  قادمني  العراقية  األرايض  اىل  الدخول 
الجوار بصورة غري قانونية عرب محافظة السليمانية“.

وتابعت الخلية ”تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
بحقهم وفق أحكام املادة (٢٤/ إقامة)“.
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أجرى رئيس الجمهورية، برهم صالح، 
اتصـاال هاتفيـا بنقيـب الصحفيـني 
العراقيـني، مؤيـد الالمـي، جـدد فيه 
التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه نقيبا 
للصحفيـني العراقيني لـدورة جديدة.
وتلقى مؤيد الالمي اتصاال هاتفيا من 
رئيس الجمهوريـة برهم صالح جدد 
فيه التهنئة بمناسـبة اعـادة انتخابه 
لدورة  العراقيـني  نقيبـا للصحفيـني 
جديدة.كما بعث رئيـس الجمهورية، 
برهم صالح، بباقة ورد وبرقية تهنئة 
لنقيـب الصحفيـني العراقيـني مؤيد 
الالمي بمناسبة تجديد انتخابه نقيباً 
للصحفيـني .وهنأ رئيس الجمهورية، 
يف برقيـة التهنئـة، اعضـاء مجلـس 

لـالرسة  متمنيـاً  الجديـد،  النقابـة 
الصحفيـة العراقيـة النجـاح والتألق 

وترسيخ الكلمة الحرة الصادقة».

الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  بعـث 
مصطفـى الكاظمـي، باقـة ورد اىل 
مؤيد الالمي بمناسبة اعادة انتخابه 

نقيبا للصحفيني العراقيني .
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي قد اجرى اول امس السبت 
اتصـاال هاتفيـا بنقيـب الصحفيني 
العراقيـني مؤيـد الالمـي بمناسـبة 
اعـادة انتخابـه نقيبـا للصحفيـني 

العراقيني.

الزوراء/ مصطفى فليح:
حـذر الخبري االقتصادي، صفـوان قيص، من 
خطورة العمالة االجنبية عىل العملة الصعبة، 
ويف حـني دعـا اىل رفـع تكاليـف الرضائـب 
عليها، اشـار اىل رضورة تحسـني ادارة ملف 
العمالة املحليـة قبل اسـترياد االجنبية.وقال 
قـيص يف حديث لـ»الـزوراء»: انـه «إذا كانت 
هنـاك حاجة ملثل هذه العمالـة فيجب ايجاد 
نظـام عمل واضح للعمالة االجنبية ومن هي 
الفئـات التي تسـتهدف لجلبها وايـن اماكن 
عملهم وما طبيعة العقود التي تربم مع هذه 
العمالة».  واضاف «فيما يتعلق بالعمالة غري 
التخصصية فإن القطاع الخاص يرغب بجلب 
هذه العمالـة باعتبار ان تكاليفها منخفضة 
وامكانية التعامل معها بطريقة تناسب عمل 

القطـاع لكن املشـكلة بأن العمالـة العراقية 
ال تجـد فرصـة عمـل يف هـذه القطاعـات 
الواسـعة».مؤكدا رضورة «خلـق رشاكة بني 
العاملـني يف القطاع الخـاص العراقيني منهم 
مـن خالل رشكات توظيـف بحيث تكون هي 
املسـؤولة عن سـلوك العمال وعـن تدريبهم 
ايضـا  وتأهيلهـم وضمـان حسـن عملهـم 
خـالل فرتة تواجدهـم».  وحث عـىل «اهمية 
رفع تكاليف الرضائب عـىل العمالة االجنبية 
مـن اجل الحـد من هذه الظاهـرة التي بدأت 
تنافس قسـما كبـريا من طبقـات املجتمع». 
وبـني ان «وجود اكثر من مليون عامل اجنبي 
بأعمـال غري تخصصية يسـتطيع العراقيون 
القيـام بهـا لكن القطـاع الخـاص يرغب يف 
تقليـل تكلفة االنتاج فيشـغل هـؤالء بمبالغ 

زهيدة فينافسـون العمالة العراقية «، مشريا 
اىل انـه «يفرتض تنظيم مـن اين يدخل هؤالء 
ومـا صفـة دخولهم ومـن هي الجهـة التي 
طلبتهم».وعـن خطـورة هـذه العمالـة عىل 
العملـة الصعبة، بني الخبري «عمليا التدفقات 
لهـؤالء قـد تقـرتب مـن مليـار دوالر، وإذا 
فرضنا ان هناك مليون عامل أجنبي يقومون 
بتحويل مئة دوالر شـهريا فهذا يعني ان اكثر 
من مليـار و٢٠٠ مليون دوالر تدفقات تخرج 
من العراق». وشدد «يفرتض ان نحسن ادارة 
ملـف العمالة املحلية قبل ان نسـتورد عمالة 
اجنبيـة، وعلينـا ان نضبـط العالقـة بني رب 
العمـل والعامل خاصة يف االعمال التقليدية»، 
الفتـا اىل ان «العمالة االسـيوية حاليا تعرض 
خدماتهـا بتكاليف مخفضة».ومـن الناحية 

األمنيـة، اشـار اىل ان «هـؤالء قـد يسـلكون 
اعمـاال قد ال تتناسـب مـع القوانـني املحلية 
باعتبارها عمالة اجنبية كالتجارة باملخدرات 
والتهريـب، لذلك يفرتض التدقيق بمثل هؤالء 
ومـن اين جاؤوا وما اهدافهـم وهل اهدافهم 
فعـال، االعمـال التقليدية ام ان هناك أسـبابا 
اخـرى».  واضاف ان «سـوق العمـل ووزارة 
العمـل والتخطيـط والجهات االمنيـة معنية 
بحـرص هـؤالء وما فـرص عملهـم بالقطاع 
الخـاص ومـا مـدة اقامتهـم ومـا الرضائب 
املفروضـة عىل اعمالهم ومن هـو رب العمل 
ومـا حاجـة رب العمـل لهـؤالء، وكل هـذه 
امللفات يفرتض ان تنظم من اجل التقليل من 
التدفقات النقدية الخارجة من العراق ألعمال 

يستطيع العراقيون القيام بها».

بغداد/الزوراء:
أعلـن وزيـر النفـط، إحسـان عبد 
الجبـار، امس األحـد، غلق محطات 
«خيانـة  تهمـة  وتوجيـه  وقـود 
األمانة» لثالثة مـن أصحابها، فيما 
أشـار إىل صدور ٧٠ أمر قبض بحق 
مخالفـني منهم.وقال عبد الجبار يف 
كلمة له خالل اسـتضافته بمجلس 
النـواب: إن «هناك أكثـر من ١٥٠٠ 

محطـة وقـود تعمـل وفـق عقـود 
لصالح رشكة املنتجـات النفطية»، 
مبينـاً أن «مخالفـات حصلت، وتم 
تطبيـق نظـام العقوبـات ملجموعة 
من املحطـات منها الغلـق وتوجيه 
تهمة خيانـة األمانة ألصحاب ثالث 
من تلك املحطات وفق مواد قانونية، 
عىل خلفية بيع املشـتقات إىل تجار 
السوق».وأضاف أن «األزمة األخرية 

مفتعلة، وهي الفـرق بني الطبيعي 
والقيايس الذي يسمح للوكيل بأخذ 
٧٠٠ ألف لرت يومياً بدون كلف، وهي 
مخالفـة فنية واضحة تـم رصدها 
وديـوان  النزاهـة  هيئـة  بـإرشاف 
الرقابة املالية»، مشرياً إىل أن «هناك 
٧٠ أمـر قبـض صدر بالتعـاون مع 
القضاء بحق املخالفني واملتجاوزين 

من أصحاب املحطات».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الخارجية، امس األحد، انها استدعت القائم بأعمال السفارة السويدية وابلغته 
احتجاج الحكومة العراقية بشأن إحراق ُنَسخٍة من القرآن الكريم.وقالت الوزارة يف بيان 
تلقته «الزوراء»: انها «إستدعت القائم بأعمال مملكة السويد يف بغداد هاكان روث، وأبلغته 
إحتجاج الحكومة العراقّية، إثَر قيام مجموعة من املتطرفني يرتأسهم (راسموس بالودان)، 
بإحراق ُنَسخٍة من القرآن الكريم، بنحٍو ُعدَّ إستفزازاً ملشاعر املسلمني وأساَء بشكٍل بالغ 
الحساسية ملقدساتهم».واضافت ان «فعالً كهذا ُيجايفّ مبادَئ اإلنسانيَّة التي تعكُس جوهَر 
األديان وتناقض منطلق اإلعرتاف باآلخر الدينّي»، مشرية اىل ان «هذا األمر يحمُل إنعكاسات 
خطرية عىل العالقات بني السويد واملسلمني بعاّمة، سواء كان يف الدول اإلسالميَّة والعربيَّة 
أم يف املجتمعات املسلمة يف أوروبا».وحثت الوزارة «الحكومة السويدّية إليقاِف أي أعماٍل 

تحمُل طابعاً فئوياً أو ُمثرياً ملشاعر املكونات الدينّية سيما ما يمسُّ املقدسات اإلسالميَّة».

@Òäb–è€a@fib‡«di@·ˆb‘€a@Ô«ánèm@ÚÓuäb©a
ÚflÏÿ®a@xbvnya@ÈÃ‹jmÎ@ÚÌáÌÏè€a

هنـأ رئيس جهـاز االمن الوطنـي، حميد 
الشـطري، مؤيد الالمي، بمناسـبة اعادة 

انتخابه نقيبا للصحفيني العراقيني .
وقال الشـطري يف تهنئتـه املرفقة مع باقة 

ورد:»نبارك لكم فوزكم امليمون».

هنأ رئيس مجلس امناء شـبكة االعالم العراقي، جعفر 
الونـان، مؤيـد الالمي بمناسـبة اعـادة انتخابـه نقيبا 

للصحفيني العراقيني .
وقـال الونـان يف تهنئته املرفقة مـع باقة ورد:» السـيد 

مؤيـد الالمي نقيب الصحفيني العراقيني نبارك لكم الفوز، 
ونتمنى لكم املوفقية والنجاح الدائم».

هنـأ االمني العام ملجلس الوزراء، حميد الغـزي، نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد 
الالمي بمناسبة تجديد الثقة له لدورة انتخابية جديدة.

وقـال يف التهنئـة : نتقـدم بأخلـص التهانـي والتربيـكات إىل نقابـة الصحفيني 
العراقيني، بنجاح املمارسـة الديمقراطية النتخاب مجلس النقابة، وتجديد الثقة 

بمؤيد الالمي نقيباً لألرسة الصحفية يف العراق.
واضـاف: كمـا نتقـدم بالتهانـي والتربيـكات ألعضاء مجلـس النقابـة واللجان 
فيهـا، متمنني لهـم املزيد من العطـاء واالرتقاء بالعمل اإلعالمي، وترسـيخ مبادئ 

الديمقراطية يف إعالء الكلمة الحرة.

هنأ وزيـر الزراعة، محمـد كريم الخفاجـي، نقيب الصحفيـني العراقيني مؤيد 
الالمي ملناسـبة فوزه بمنصب النقيب للـدورة الجديدة خالل االنتخابات التي 

شهدتها النقابة يوم الجمعة املايض .
وقـال الخفاجـي يف تهنئتـه:» انه مـن دواعـي رسورنا ان نبـارك لألرسة 
الصحفيـة نجاح مؤتمرهـا االنتخابـي وتجديد الثقة لنقيـب الصحفيني 
مؤيـد الالمي، ونيله ثقة الصحفيني يف العراق، كما نتمنى ألعضاء النقابة 
املنتخبـني التوفيـق والنجاح يف مهامهـم الجديدة من أجـل خدمة الكلمة 
الحرة وألصحابها املجاهديـن والذي يواصلون العمل من اجل خدمة البالد 

والعباد «.
وثمـن الوزيـر التضحيـات التـي قدمهـا «الصحفيـون يف مقارعـة االرهاب 
واالرهابيـني من اجل إعالء كلمة الحق والقيم الوطنية السـامية بغية 

حماية الوطن واملحافظة عىل وحدته الوطنية».

هنأ الناطق باسـم القائـد العام للقوات املسـلحة، اللواء 
يحيى رسـول، نقيب الصحفيـني العراقيني مؤيد الالمي، 

بمناسبة اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني العراقيني .
وقال اللواء رسول يف تغريدة له عىل «تويرت»: أهنئ نقيب 

الصحفيني السـيد مؤيد الالمي بمناسـبة إعادة 
انتخابه نقيباً لصحفيي العراق، وكذلك السـادة 

الفائزين بعضوية النقابة.
واضاف: سنواصل العمل مع جميع الصحفيني 

كأرسة واحـدة لخدمـة مواطنينا 
االعزاء.

هنـأت وزارة الدفـاع نقيـب الصحفيني العراقيني، مؤيـد الالمي، ملناسـبة تجديد انتخابه نقيبـاً للصحفيني 
العراقيني.

وذكـرت الـوزارة يف بيان: انها هنأت بخالص التهاني والتربيكات مؤيد الالمي، ملناسـبة تجديد انتخابه نقيباً 
للصحفيـني العراقيني، خـالل انتخابات النقابة التي جرت يـوم امس الجمعة، متمنية لـه مزيداً من التقدم 
والعطـاء خدمـة للصحافـة والصحفيـني يف العراق، لنقـل الصورة الحقيقية عـن العراق وشـعبه اىل العالم 

أجمع.
وباركت، يف التهنئة، لجميع الصحفيني والصحفيات الذين جرى انتخابهم إلشغال مناصب النائبني ومجلس 
النقابـة ولجنتي االنضباط واملراقبـة لنيلهم ثقة زمالئهم، متمنني لهم املوفقيـة يف أداء مهامهم وبما يخدم 

الصحافة العراقية ويرتقي بعملها.
واكـدت الـوزارة حرصها الدائم عـىل دعم كل الصحفيني واالعالميـني يف العراق وبما يخـدم املصلحة العامة 
ويحقـق االرتقاء بمهنة الصحافة واإلعـالم، خاصة ان االعالم العراقي يلعـب دوراً مهنيا وموضوعيا يف نقل 

الحقيقة، ويشكل مصدراً موثوقا للمعلومة.

@ÜäÎ@Ú”bi@s»jÌ@ã�ì€a
µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@kÓ‘‰€

@ÒÜb«g@Újéb‰∑@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@Êb„Ï€a
µÓ”aã»€a@µÓ–zó‹€@bjÓ‘„@ÈibÉn„a

ÒáÌáu@ÒäÎá€@È€@Ú‘r€a@áÌá§@Újéb‰∑@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@çÃ€a

÷aã»€a@ÔÓ–zñ@Ú‘ri@ÍåÏœ@Újéb‰æ@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@Ú«aäç€a@ãÌåÎ@Újéb‰∑@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@fiÏéä@ıaÏ‹€a
@µÓ–zó‹€@bjÓ‘„@ÈibÉn„a@ÒÜb«g

@µÓ–zó‹€@�bjÓ‘„@ÈibÉn„a@áÌá§@Újéb‰æ@Ôfl˝€a@¯‰Ëm@ bœá€a@ÒäaåÎ

بغداد/ الزوراء:
بـارشت وزارة املالية/ دائرة املحاسـبة 
إطالق تمويل رواتب الوزارات والجهات 
غري املرتبطة بوزارة لشهر نيسان الحايل 

.وذكر اعالم الـوزارة يف بيان: أن «دائرة 
املحاسـبة اسـتأنفت ابتـداًء من امس 
االحـد بتمويـل رواتب موظفـي الدولة 
لكل الوزارات لشـهر نيسان «.ودعا كل 

وحـدات االنفـاق التابعة للـوزارات اىل 
«مراجعة مقر الوزارة / دائرة املحاسبة 
وحسـب جدول املراجعة املعتمد لغرض 

البدء بإجراءات التمويل «.



@çÓË§@pb«bé@ÒÜbÌå@Êb‡õ€@ıbiãËÿ‹€@µËÓuÏm@äáóÌ@Ô‡√bÿ€a
—Óó€a@fi˝Ç@Ú”b�€a

@Újéb‰∑@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@fiÏéä@ıaÏ‹€a
@µÓ–zó‹€@bjÓ‘„@ÈibÉn„a@ÒÜb«g

@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@ıaäåÏ€a@êÓˆä@knÿfl@ãÌáfl
µÓ–zó‹€@bjÓ‘„@ÈibÉn„a@ÒÜb«hi

@µ‰†Ïnèfl@›j”@Âfl@Èflbzn”a@á»i

@paãì«Î@Ûó”˛a@ávèæa@Âfl@kzè‰m@fi˝ny¸a@paÏ”
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@Ôfl˝€a@Êb˜‰ËÌ@È„Îb»flÎ@kˆaãõ€a@ãÌáfl
µÓ–zó‹€@bjÓ‘„@ÈibÉn„a@ÒÜb«g@Újéb‰∑

@Ú”bi@›éãÌ@Ô„áæa@ bœá€a@ãÌáfl
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@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@Ú”b�€a@Ú†ãí@ãÌáfl
µÓ–zó€a@kÓ‘„@kó‰∑@ÍåÏœ@Újéb‰∑

بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء  رئيس  أصدر 
توجيهني  األحد،  امس  الكاظمي، 
جديدين بشأن ملف الكهرباء لضمان 
زيادة ساعات تجهيز املواطنني بالتيار 

الكهربائي خالل الصيف.
رئيس  مكتب  عن  صادر  بيان  وقال 
الوزراء تلقته ”الزوراء“: أن ”الكاظمي 
الوزاري  للمجلس  اجتماعاً  ترأس 
بإدارة وزارة  املكلف  للطاقة، بحضور 
بالوزارة،  املتقدم  والكادر  الكهرباء 
واستمع اىل رشح مفصل لواقع الطاقة 
يف  املقبلة  األشهر  خالل  الكهربائية 
والتوزيع،  والنقل  اإلنتاج  مجاالت 

وكذلك صيانة املحطات الكهربائية“.
مناقشة  للبيان  وفقاً  االجتماع  وشهد 
الوضع الحايل للكهرباء، واالستعدادات 
الكهربائية،  الطاقة  لتوفري  الجارية 
الكفيلة  االستباقية  واإلجراءات 
بمعالجة اإلشكاالت والعقبات التي قد 
بأزمة  وتتسبب  اإلنتاج  زيادة  تعرقل 
االجتماع  الصيف.وتطرق  يف  محتملة 

إىل آليات التواصل مع الجانب اإليراني 
ويف  اإليراني،  الغاز  توفري  يخص  فيما 
بتكليف  الكاظمي  وجه  الصدد  هذا 
فريق عمل من وزارة الكهرباء للسفر 
لحل  اإلسالمية،  إيران  جمهورية  إىل 
اإلشكاالت املتعلقة مع الجانب اإليراني 
بالغاز. العراق  تجهيز  يخص  فيما 
ووجه رئيس مجلس الوزراء برضورة 
كل  بتذليل  العملية  الخطوات  اتخاذ 
اإلنتاج  عمليات  تواجه  التي  العقبات 
بهدف  والصيانة؛  والتوزيع  والنقل 
ضمان زيادة ساعات تجهيز املواطنني 
فصل  خالل  الكهربائي  بالتيار 

الصيف.
تقديم  للبيان  وفقاً  االجتماع  وشهد 
أبراج  حماية  خطط  عن  عرض 
له  تتعرض  وما  الكهربائية،  الطاقة 
فضالً  ورسقة،  تخريب  عمليات  من 
يف  األعمال  سري  موقف  مناقشة  عن 
تأهيل خط بغداد/بيجي400- كي يف، 
الالزمة  األعمال  من  املتبقي  ومتابعة 

الستكمال تشغيله.

العام  القائد  باسم  الناطق  هنأ 

للقوات املسلحة، اللواء يحيى رسول، 

مؤيد  العراقيني  الصحفيني  نقيب 

انتخابه  اعادة  بمناسبة  الالمي، 

نقيبا للصحفيني العراقيني .

وقال اللواء رسول يف تغريدة له عىل 

الصحفيني  نقيب  أهنئ  ”تويرت“: 

إعادة  بمناسبة  الالمي  مؤيد  السيد 

العراق،  لصحفيي  نقيباً  انتخابه 

بعضوية  الفائزين  السادة  وكذلك 

النقابة.

واضاف: سنواصل العمل مع جميع 

لخدمة  واحدة  كأرسة  الصحفيني 

مواطنينا االعزاء.

مجلس  رئيس  مكتب  مدير  هنأ 
نقيب  جوحي،  رائد  الوزراء، 
الالمي  مؤيد  العراقيني  الصحفيني 
نقيبا  انتخابه  اعادة  ملناسبة 

للصحفيني.
من  هاتفيا  اتصاال  الالمي  وتلقى 
مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، 
رائد جوحي، بمناسبة اعادة انتخابه 

نقيبا للصحفيني العراقيني.
كما بعث جوحي باقة ورد اىل نقيب 

الصحفيني بهذه املناسبة.

القدس املحتلة/ متابعة الزوراء:
اإلرسائييل،  االحتالل  قوات  انسحبت 
املسجد  باحات  من  األحد،  امس  ظهر 
مصليي  فتح  وأعادت  املبارك،  األقىص 
حيث  املرشفة،  والصخرة  القبيل 
املعتكفني  من  العرشات  يحتجز  كان 
يف  وذلك  املصليني،  هذين  يف  والنساء 
من  يومني  بعد  الوضع  تطورات  آخر 

االشتباكات مع الفلسطينيني.
صباح  اقتحموا،  مستوطنون  وكان 
امس، باحات املسجد األقىص بحماية 
قوات االحتالل التي أخلت املصلني من 

املسجد بالقوة واعتدت عليهم.
وارتفعت حصيلة االعتقاالت يف صفوف 
املواجهات  خالل  املقدسيني  الشبان 
صباح  األقىص  املسجد  شهدها  التي 
امس، إىل 18 معتقال وفق بيان لرشطة 

االحتالل.
هؤالء  بني  من  أن  إىل  البيان  وأشار 

حافالت  برشق  متهمون  شبان   4
إىل  أدى  ما  بالحجارة،  للمستوطنني 
بجروح  املستوطنني  بعض  إصابة 

وصفت بالطفيفة.
انسحاب  وبعد  متصل،  سياق  يف 
املسجد  ساحات  من  االحتالل  قوات 
املرابطني  انتظمت جموع من  االقىص 
باقتحامات  منددة  تظاهرة  يف 
االحتالل  رشطة  بحماية  املستوطنني 
واعتداء االخرية القمعي عىل املعتكفني 

واملرابطني.
وال تزال قوات االحتالل تحتفظ بأعداد 
كبرية من جنودها عىل بوابات املسجد 
من  كبرية  أعداد  تواجد  مع  األقىص، 
وعند  الرباق،  ساحة  يف  املستوطنني 

بعض البوابات، خاصة باب املغاربة.
هذه  يف  املواجهات  تتواصل  ذلك،  إىل 
املتاخم  حطة  باب  حي  يف  األثناء 
الرصاص  إطالق  وسط  لألقىص، 

املطاطي من قبل جنود االحتالل.
واد  حي  إىل  املواجهات  امتدت  كما 
سوق  منطقة  يف  وتحديدا  الجوز، 
الحسبة، حيث تطارد قوات كبرية من 

جنود االحتالل الشبان هناك.
داخل  سواء  املصابني،  أعداد  وارتفعت 
خارجها،  أو  األقىص  املسجد  ساحات 
تلقت  إصابة   27 منها  إصابة،   31 إىل 
األحمر  الهالل  طواقم  قبل  من  العالج 

وفق حصيلة غري نهائية.
يف حني، أعاقت قوات االحتالل عمل هذه 
دخول  من  ومنعتها  الطبية  الطواقم 
الطواقم  عىل  اعتدت  كما  األقىص، 
الصحافية ومنعتها من القيام بعملها، 

خاصة يف باب حطة.
القدس  يف  القديمة  البلدة  تزال  وال 
تواجد  وسط  محيطها،  عن  معزولة 
إىل  حّولها  ما  االحتالل،  لجنود  كبري 

ثكنة عسكرية كربى.

هنأ مدير عام هيئة الرضائب، اسامة 
عبد  ضياء  ومعاونه،  جودت،  حسام 
الخالق الزيدي، مؤيد الالمي بمناسبة 
للصحفيني  نقيبا  انتخابه  اعادة 

العراقيني .

باقة  مع  املرفقة  تهنئتهما  يف  وقاال 
اعادة  بمناسبة  ”نهنئكم  ورد: 
انتخابكم نقيبا للصحفيني العراقيني، 
الصحفية  لألرسة  تمنياتنا  مع 

العراقية بالنجاح والتألق ”.

العام،  املدني  الدفاع  مدير  هنأ 

اللواء كاظم بوهان، مؤيد الالمي 

نقيبا  انتخابه  اعادة  بمناسبة 

للصحفيني العراقيني .

املرفقة  تهنئته  يف  بوهان  وقال 

موقعه  يف  ورد:“بر  باقة  مع 

الف  اهله..  عرف  واستحقاق 

مبارك ”.
الطاقة،  لرشطة  العام  املدير  هنأ 
اللواء غانم محمد جعفر الحسيني، 
رئيس  العراقيني  الصحفيني  نقيب 
مؤيد  العرب،  الصحفيني  اتحاد 
بمنصب  فوزه  بمناسبة  الالمي، 

نقيب الصحفيني.
التهنئة:  برقية  يف  الحسيني  وقال 
والتربيكات  التهاني  بخالص  نتقدم 
نقيبا  انتخابكم  تجديد  بمناسبة 
لكم  متمنيا  العراقيني،  للصحفيني 
النجاح واملوفقية يف عملكم وقيادة 
النقابة وجميع الصحفيني من اجل 
تعزيز وترسيخ النظام الديمقراطي 

والحقيقة  الصادقة  الكلمة  ونقل 
بمسؤولية ومهنية وامانة وحياد .

يرسنـا دعوتكـم لالشـرتاك باملناقصات أدناه والتي تتضمـن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. (www.moh.gov.iq) واملوقع الخاص بالوزارة (www.kimadia.iq) يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علما أن ثمن مستندات املناقصة التي (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار للمناقصات ذات قيمة مليون دوالر او اقل و (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان دينار للمبلغ الذي يزيد عىل مليون دوالر وبخالفه 
فأن العروض سـوف تهمل ويتحمل من سرتسـو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسـبة 
١٪ من قيمة العرض تقدم عىل شـكل خطاب ضمان نافذ ملدة سـنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية 
ضامنة أو سـندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع سـتكون (حسـب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن ( CIP ) أو حسب الرشوط وان الرشكة غري 
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حسـن األداء) البالغة ٥٪ من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان أو 
كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص 

باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم ٢٠٢٢/٥/٢.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

Ê˝Ä«g
ÚÓj�€a@pbflç‹nèæaÎ@ÚÌÎÜ˛a@’ÌÏèn€@Úflb»€a@Ú◊ãì€a@OÚ˜Ój€aÎ@Úzó€a@ÒäaåÎ
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بغداد/ الزوراء:
تلقى نقيب الصحفيني العراقيني، 
رئيـس اتحاد الصحفيـني العرب، 
تهنئـة  برقيـات  الالمـي،  مؤيـد 
وباقات ورد ملناسبة فوزه بمنصب 
نقيب الصحفيني العراقيني لدورة 
جديـدة يف االنتخابـات التي جرت 
الجمعـة املـايض يف مقـر النقابة 

ببغداد.
وهنـأ مديـر عـام الهيئـة العامة 
للكمارك شـاكر محمـود الزبيدي 
مؤيد الالمي بإعادة انتخابه نقيبا 

للصحفيني العراقيني .
وقـال الزبيدي يف تهنئتـه املرفقة 
مـع باقة ورد: اتقـدم لكم بأزكى 
آيات التهاني والتربيكات بمناسبة 
اعادة انتخابكم نقيبا للصحفيني 

العراقيني.
كما قـدم رئيس كتلة بدر النيابية 
التهانـي  االمـريل  تقـي  مهـدي 
والتربيـكات اىل نقيب الصحفيني 
الالمي بمناسـبة  العراقيني مؤيد 
فـوزه يف االنتخابـات التي أجرتها 
نقابـة الصحفيـني يـوم الجمعة 

املايض.
وأشـاد االمـريل بهـذه االنتخابات 
التي جـرت بأجواء مميـزة وبكل 

شفافية، مبينا أهمية الدور الذي 
يلعبـه اإلعـالم يف العـراق الجديد 
والحريـة التـي يتمتع بهـا والتي 
املسـار  تصحيـح  عـىل  تسـاعد 
وتشـخيص األخطاء ومعالجتها‘ 
متمنيا للنقابة النجاح يف مهامهم 

القادمة.
كذلـك بـارك رئيـس كتلـة الفتح 
النيابيـة عبـاس الزامـيل لنقيـب 
الصحفيني مؤيـد الالمي فوزه يف 

االنتخابات.
وقـدم الزامـيل يف التهنئـة اجمل 
الصحفيـني  نقيـب  اىل  التهانـي 
الالمي بمناسـبة  العراقيني مؤيد 
فـوزه يف االنتخابـات التـي عربت 
عـن روح األلفـة والتعـاون بـني 

املرشحني.
الـدول  كل  يف  اإلعـالم  ان  وقـال: 
يمثـل عصـب الحيـاة فهـو امل 
املستضعفني يف التغيري وبه تتقدم 
البلـدان، وأننـا نؤيد بقـوة حرية 
التعبـري عن الرأي واحـرتام الرأي 

والرأي االخر.
من جانبهـا، هنأت عضو مجلس 
الصدريـة  الكتلـة  عـن  النـواب 
البديـري، مؤيد  ابتسـام  النائـب 
الالمي بمناسـبة تجديـد انتخابه 

وألعضـاء  للصحفيـني  نقيبـاً 
مجلس النقابة بمناسـبة فوزهم 

باالنتخابات .
تهنئتهـا  يف  البديـري  وقالـت 
خالل اتصـال هاتفـي اجرته مع 
يف  اعمـل  كنـت  اذ  الالمي:“انـي 
املجـال الصحفـي قبـل النيابـي 
اشـعر بمدى اهمية النجاح الذي 
حققته النقابة عىل مدار سـنوات 
الصحفيـة  االرسة  احتضـان  يف 
التي عانت مـا عانت من تحديات 
ألقـت بظاللها  سياسـية وامنية 
عـىل املشـهد الصحفـي يف البالد، 
ومـا نجاحهـا اليـوم بمؤتمرهـا 
االنتخابي إال رسالة واضحة بأنها 
أسـهمت يف نقل الصورة املرشقة 
التـي  الديمقراطيـة  للعمليـة 

يشهدها العراق ”.
وعـربت البديـري عـن تمنياتهـا 
الصحفيـني  للزمـالء  الصادقـة 
والنجـاح  بالتوفيـق  الفائزيـن 
وتحقيق التقدم والتطور يف اكمال 
مسـريتهم الصحفيـة، مثنيـة يف 
ذات الوقـت عـىل جهـود اللجنـة 
القضائية املرشفة عىل االنتخابات 
والتي جرت بحضور عربي ودويل 

.”

مـن جهتـه، هنـأ وزيـر املـوارد 
اللطيـف  عبـد  األسـبق،  املائيـة 
جمال رشـيد، مؤيد الالمي نقيب 
الصحفيـني العراقيـني ومجلـس 
نقابـة الصحفيـني فوزهـم بثقة 

الهيئة العامة للنقابة.
نهنئكـم   : التهنئـة  يف  وقـال 
بمناسـبة فوزكـم بثقـة الهيئـة 
العامة لنقابتكـم العتيدة متمنني 
لكـم دوام املوفقيـة والنجـاح يف 
عملكم للدفاع عـن حرية التعبري 
والسـعي لتعميق خطـاب األخوة 
والتعاون لبناء دولة العراق املدنية 

الديمقراطية االتحادية.
كليـة  عميـدة  هنـأت  ذلـك،  اىل 
الجنـان  جامعـة  يف  االعـالم 
اللبنانيـة الدكتـورة ”امنة املريا“، 
”مؤيـد الالمـي“ بمناسـبة فوزه 
باالنتخابـات وتجديـد الثقـة بـه 

نقيباً للصحفيني العراقيني ”.
وقالـت املـريا يف برقيـة التهنئـة: 
اقـدم احـر التهانـي والتربيكات 
العراقيـني  الصحفيـني  لنقيـب 
”مؤيد الالمـي“ وألعضاء مجلس 
النقابة الجديد بمناسـبة فوزهم 
باالنتخابـات، متمنية له ولألرسة 
الصحفيـة العراقيـة مزيـداً مـن 

التقدم والعطاء“.
كما هنـأت عضو مجلـس نقابة 
دعـاء  املرصيـني،  الصحفيـني 
الالمي، بمناسـبة  النجار، مؤيـد 
تجديد انتخابـه نقيبا للصحفيني 
العراقيني لدورة انتخابية جديدة.

بأسـمى  النجـار  تقدمـت  كمـا 
ملجلـس  والتربيـكات  التهانـي 
النقابة الجديد، متمنية لهم دوام 
النجاح والتوفيق يف خدمة الزمالء 
الصحفيـني يف ظـل مـا يشـهده 

العـراق مـن ظـروف وتحديـات.
العمليـات  قيـادة  هنـأت  كذلـك 
الصحفيـني  نقيـب  املشـرتكة 
العراقيـني مؤيـد الالمـي بتجديد 
يف  للصحفيـني  نقيبـا  انتخابـه 
االنتخابـات التـي جـرت الجمعة 
ورد  باقـة  وارسـلت  املاضيـة 

باملناسبة.
قيـادة  باسـم  املتحـدث  وقـدم 
العمليات املشرتكة، اللواء تحسني 
الخفاجـي، باقـة ورد اىل الالمـي 
بمناسـبة اعـادة انتخابـه نقيبا 

للصحفيني لدورة جديدة.
وأيضـا هنأ مدير شـبكة الجزيرة 
االعالميـة عـالء الخشـلوك مؤيد 
الالمـي بمناسـبة انتخابـه نقيبا 

للصحفيني العراقيني.
الجبهـة  رئيـس  هنـأ  كذلـك، 
الرتكمانية العراقية، حسن توران، 
نقيـب الصحفيني العراقيني مؤيد 
الالمي بمناسـبة تجديد الثقة به 

نقيبا للصحفيني .
وقال توران يف رسـالة باملناسـبة 
:“ نتقدم اليكـم وألعضاء مجلس 
النقابـة الجديد بخالـص التهاني 
دوام  متمنـني  والتربيـكات، 
النجاح والتوفيـق لجميع اعضاء 
االرسة الصحفيـة العراقية، آملني 
العراقـي  الصحفـي  اسـتمرار 
الوطني واملهني، مثمنني  بعطائه 
التضحيات الكبـرية التي تقدمها 
االرسة الصحفية يف سبيل ترسيخ 
ومحاربـة  االجتماعـي  السـلم 
االرهاب ، داعني اىل تعزيز التعاون 
بـني الصحافـة واملجتمـع خدمة 

للصالح العام“.
الصحفيـني  نقابـة  وكانـت 
العراقيـني قـد أعلنت فـوز مؤيد 
الالمي بمنصب نقيب الصحفيني 
حيـث حصـل عـىل 1184 صوتا، 
وفـاز بمنصـب نائـب النقيب كل 
من خالد جاسم محمد 740 صوتا 
ومحمد حنـون كريم 664 صوتا، 

وفـاز بعضويـة مجلـس النقابة 
كـــل من حسـن العبـودي 783 
صوتـا وجبار طـــراد الشـمري 
632 صوتـا، وبـان القبطان 517 
صوتا وسعد محسـن 509 صوتا 
وصادق فرج 506 أصوات وناظم 

الربيعي 490 صوتا.
وبمنصب أعضاء املجلس االحتياط 
فاز كل من سناء النقاش وحصلت 
عىل 466 صوتـا وزهرة الجبوري 
453 صوتـا وعـالء الحطاب 446 
لجنـة  بعضويـة  وفـاز  صوتـا، 
املراقبـة كل مــــن هـادي جلو 
مرعـي 678 صوتا وكاظم تكليف 
619 صوتا وهبة حسـني قاسـم 
421 صوتا واالحتياط يف عضوية 
لجنة املراقبة كل من محمد جاسم 
الساعدي 352 صوتا وزياد طارق 

حرب 306 أصوات.
وفـاز بعضوية لجنـة االنضباط 
كل مـن فـراس الحمدانـي 633 
 437 املشـهداني  ورعـد  صوتـا 
صوتـا وكريم كلش 309 أصوات. 
فيما فاز أعضاء احتياط يف لجنة 
االنضبـاط كل مـن ثمـني الفهد 
246 صوتـا وسـالم تكليف 240 

صوتا.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

حـددت وزارة العمـل والشـؤون االجتماعيـة، 

امـس األحد، موعد إطالق منحة غالء املعيشـة 

الـ ١٠٠ ألـف دينار للمسـتفيدين من الحماية 

االجتماعيـة، فيمـا أصـدرت توضيحا بشـأن 

منحة «العيدية».

وقـال املتحدث باسـم الـوزارة نجـم العقابي، 

يف ترصيـح صحفـي: إن «منحة غالء املعيشـة 

الــ١٠٠ ألف دينار سـترصف يف األيـام القليلة 

املقبلة للمستفدين من الحماية االجتماعية». 

وأضاف أن «أكثر من ٦٠٠ أرسة مكتملة جميع 

اجراءاتهـم يف الوزارة وبانتظـار التخصيصات 

املاليـة لرصف مسـتحقاتهم»، الفتا إىل «وجود 

للحمايـة  مسـتحقة  أرسة  مليونـني  أكثـر 

االجتماعيـة خارج مظلة الحماية بسـبب عدم 

وجود تخصيصات مالية».

وتابـع أن «الوزارة تعمل من دون أي موازنة او 

تخصيصـات مالية ودورهـا اآلن يقترص فقط 

عىل توزيع الرواتب». 

وبشـان منحة العيدية، أكد العقابي أن «املنحة 

مناطـة بالسـلطتني الترشيعيـة والتنفيذية»، 

مبينا أنه «يف حال تخصيص أموال للمنحة سيتم 

توزيعها عىل املسـتفيدين من إعانات الحماية 

االجتماعيـة، واآلن ال توجـد أي تخصيصـات 

مالية بهذا الشأن».

وأعلنت وزارة العمل، يف وقت سابق، عن رصف 

منحة غالء املعيشة البالغة ١٠٠ الف دينار.

وذكرت هيئـة ذوي االعاقة التابعـة للوزارة يف 

بيـان تلقتـه «الـزوراء»، أن»عىل املسـتفيدين 

من راتب املعني املتفـرغ مراجعة منافذ توزيع 

مصـارف  اىل  العائـدة  االلكرتونـي  الـرصف 

(الرافدين ،الرشـيد، أشور) الستالم منحة غالء 

املعيشـة البالغة ١٠٠ الف دينار اليوم الخميس 

املوافق ٧ـ٤ـ٢٠٢٢»، مبينـة ان «اطالق املنحة 

تم بعد تسلم التمويل من وزارة املالية».

وأضافـت أنـه «تم اطـالق ملحق رواتب شـهر 

اذار للمسـتفيدين اللذيـن لـم تطلـق رواتبهم 

بسبب انتهاء صالحية بطاقة الدفع االلكرتوني 

او تغيـري املعـني وغريها»، الفتـة اىل انه «تقرر 

تمديـد صالحية بطاقات املاسـرت كارد املنتهية 

صالحيتها لشـهر واحد فقط تزامنا مع شـهر 

رمضان املبارك».

مراجعـة  «رضورة  عـىل  الهيئـة  وشـددت 

املستفيدين من راتب املعني املتفرغ الذين تنتهي 

صالحيـة بطاقتهـم خـالل االشـهر (٢ـ٣ـ٤ـ 

٢٠٢٢)، مقـر الهيئـة يف بغـداد وأقسـامها يف 

املحافظـات لتجديـد البطاقات تجنبـا إليقاف 

رواتبهم.

بغداد/الزوراء:
والسـياحة  الثقافـة  وزارة  توقعـت 
واآلثـار، امـس االحد، اكتشـاف ١٢٠ 
إىل  سـتضاف  جديـدا،  أثريـا  موقعـا 
مـا موجود منهـا بمحافظة واسـط، 
اعتمادا عـىل عمليات املسـح اآلثاري 

التي يجريها فريق إيطايل مختص.

وقال مدير إعـالم الهيئة العامة لآلثار 
الشـمري  حاكـم  بالـوزارة  والـرتاث 
يف بيـان اطلعـت عليـه «الـزوراء» إن 
مـع  وبالتنسـيق  اإليطـايل  ”الفريـق 
مفتشـية آثـار وتراث واسـط، يجري 
حاليـا أعمـال املسـح اآلثاري شـمال 
املحافظة من أجل الكشـف عن وجود 

املواقـع األثرية ليتم تأمينها والحفاظ 
عليها من أي أعمال للنبش أو الرسقة 

قد يقوم بها ضعاف النفوس“.
وأضاف الشـمري، أن ”عمليات املسح 
شـملت مناطـق متفرقـة باملحافظة 
بهـدف  جنوبهـا  إىل  شـمالها  مـن 
الكشـف عن أي موقع أثـري يوجد يف 

املحافظـة“، مشـريا إىل ”وجود املئات 
من املواقـع األثرية يف املحافظة، تعود 
إىل حقب تاريخية وحضارية مختلفة 
وتعـد إرثـا مهمـا للعـراق يتوجب أن 
نوفـر لـه االهتمـام الـكايف والحماية 

الرضورية“.
وذكـر الشـمري أن ”مفتشـية آثـار 

وتراث واسـط تعمل بشـكل مسـتمر 
بصيانـة وتطويـر املواقـع اآلثارية يف 
مدينـة واسـط التاريخيـة مـن خالل 
املتاحـة  تسـخري جميـع اإلمكانـات 
وأهمها ترميم مدينة واسط التاريخية 
وصيانة بوابتها الرئيسـة بالتنسـيق 

مع القوات األمنية املختصة“. 

بغداد/الزوراء:
أكـدت مديريـة الدفـاع املدنـي، امـس األحد، 
تسـجيل ٢٠٠٠ حـادث حريـق شـهرياً خالل 
العـام الحايل، فيما اشـارت اىل مسـاع لتعديل 
قانون الدفـاع املدني ومنحـه صالحية اغالق 

املشاريع املخالفة بشكل كامل.
وقال املنسـق اإلعالمي ملديريـة الدفاع املدني 
نـواف صبـاح شـاكر، يف ترصيـح صحفـي: 
إن «الدفـاع املدنـي يف طور إعداد االرشـادات 
والتوصيات للمواطنني بشـأن خطـة العيد»، 

مبيناً أن «خطة شـهر رمضان تسـري وفق ما 
مخطط لها، حيث تضمنت نرش مفارز الدفاع 
املدني يف اوقات الذروة خاصة االماكن املكتظة 
بالسكان والتي تحمل طابعاً اجتماعياً وتكثر 

فيها املطاعم واملقاهي».
واوضـح ان «نسـبة كبـرية مـن املطاعم غري 
ملتزمة باجراءات الوقاية والسالمة، وبحسب 
قانـون الدفـاع املدني رقـم ٤٤ لسـنة ٢٠١٣ 
املعمـول بـه اآلن تقوم الفرق بإنـذار صاحب 
املـرشوع املخالـف مرتني وبعدهـا يتم فرض 

غرامـة تصـل اىل مليون دينـار وبامكان غلق 
املـرشوع ملـدة ١٥ يومـًا وبعدها يتـم مزاولة 
العمل»، الفتـا اىل أن «إغالق املرشوع بالكامل 

ليس من صالحية الدفاع املدني».
واشـار اىل أن «قانـون الدفـاع املدني يعد غري 
كاٍف ورادٍع ألصحاب املشاريع املخالفة، والبد 
من اتخاذ اجراءات للحد من حدوث الحرائق»، 
مؤكداً أنَّ «بمعدل ٢٠٠٠ حادث حريق شهرياً 

سجلتها البالد خالل العام الحايل».
وبـني، أنه «خـالل األشـهر الثالثـة األوىل من 

العـام الحايل سـجل الدفاع املدنـي أكثر من ٦ 
آالف حـادث حريـق يف عموم البـالد عدا إقليم 
كردسـتان»، موضحـاً، أنَّ «أسـباب الحوادث 
اغلبهـا بسـبب االهمـال بـرشوط السـالمة 

واالمان».
ولفـت اىل «املسـاعي لتعديـل قانـون الدفاع 
املدني، والتي تنص عىل غلق املرشوع بشـكل 
كامـل يف حال عدم االمتثـال لتوصيات الدفاع 
املدني»، مشرياً اىل أن «القانون يف طور التعديل 

واملساعي مستمرة إلصداره»
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة التجارة، امـس األحد، أن 
مجموع كميات الحنطة املحلية التي تم 
تسـويقها من قبل الفالحني واملزارعني 
لسـايلوات ومخـازن الرشكـة العامـة 
لتجـارة الحبوب تجـاوزت ٣ آالف طن 
بعد اسـبوع من بدء حملة التسـويق يف 

أربع محافظات.
وقال مدير عام الرشكة محمد حنون يف 
بيـان تلقته «الزوراء» إن «أول الكميات 
التـي اسـتلمت يف التاسـع من نيسـان 
كانت يف سـايلو السـماوة مع استمرار 
املحافظات الجنوبية بتسويق املحصول 
لسـايلوات الرشكة يف البرصة وذي قار 

والرفاعي وميسان».
وأضـاف، أن «مجموع ما تم تسـويقه 

مـن الكميات بلـغ ( ٣٫١٥٠٫٩٢٠) طن 
موزعـة وفـق املحافظات التـي فتحت 
ابـواب مراكزهـا التسـويقية، سـايلو 
البرصة ( ١٫٣٥٣٫٢٨٠) طن، و سـايلو 
النارصية يف ذي قار ( ٧٢٣٫٥٦٠ ) طن، 
اضافـة اىل كميـة (٥٣٫٦٠٠) طـن تـم 
تسـويقها اىل سـايلو الرفاعي، وسايلو 
العمـارة يف ميسـان ( ٦٤٢٫١٠٠ ) طن، 
وسايلو السـماوة يف املثنى ( ٣٧٨٫٣٨٠ 

طن)».
وأشـار حنـون، إىل أن «وزارة التجـارة 
اتخـذت مجموعة مـن القـرارات التي 
تدعـم الفالح وتسـهل عملية تسـويق 
محصـول الحنطـة بانسـيابية عاليـة 
ومرونـة إىل مخـازن الرشكـة العامـة 

لتجارة الحبوب».

بغداد/الزوراء:
كشـفت هيئـة النزاهة االتحاديَّـة، امس األحد، عن صـدور أمٍر باسـتقدام املدير العام 
للمـرصف الزراعيِّ التعاونيِّ األسـبق؛ إللحاقه رضراً جسـیماً بأموال أو مصالح الجھة 

التي يعمل بھا بحكم وظیفته.
وذكرت الهيئة يف بيان ورد «الزوراء» أن «أمر االستقدام جاء عىل إثر املُخالفات الحاصلة 
يف املرصف الزراعي التعاوني – فرع النعمانيَّة يف ُمحافظة واسـط، ُمبّينًة أنَّ املُخالفات 
شـملت منح قروٍض للفالحني دون ضماناٍت عقاريَّـٍة أو كفاالٍت، واالعتماد عىل تنظيم 

كمبياالت فقط».
ة  وأضـاف البيان، أنَّ «أمر االسـتقدام الـذي أصدرته محكمة تحقيـق الرصافة املُختصَّ

بقضايا النزاهة؛ صدر وفق أحكام املادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات».

اربيل/الزوراء:
حـذر وكيل وزارة الصحة يف إقليم كوردسـتان الدكتور رهيل فريدون، امس األحد، من 
تفاقم النقص الحاد باألدوية واملستلزمات الطبية يف املستشفيات الحكومية يف مناطق 

ومدن اإلقليم.
وقال فريدون يف مؤتمر صحفي عقده امس عىل هامش زيارته قضاء رانية: إن نقص 
األدوية يف املستشـفيات يف إقليم كردسـتان وحـدود إدارة محافظة السـليمانية وصل 

للذروة ويحتاج إىل حل عاجل.
وقـال أيضا انهـم رفعوا كتابـا اىل مجلس وزراء االقليـم يطالبون فيـه بتوفري األموال 
واألدويـة، وان تكـون متاحة يف املستشـفيات لكيـال يصل الوضع اىل مسـتويات أكثر 

خطورة.
وأضـاف فريـدون «لقد حذرنا ولم يتم حل هذه املشـكلة التي اذا اسـتمرت سـتصبح 

أكرب».
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تعلن رشكة غاز الشـمال (رشكة عامة) عن املناقصة العامة والخاصة بـ تجهيز 
METHANOL CH) وبكمية (٧٠,٠٠٠/ سـبعون الف كغم) وحسـب 

3
OH)  مادة

الـرشوط واملواصفات  املذكـورة يف اصل الطلب، فعىل الـرشكات التي تتوفر فيها 
رشوط املشـاركة مراجعة امانـة الصندوق يف الرشكة الكائـن عىل طريق كركوك 
- بيجـي للحصول عـىل الـرشوط واملواصفـات مطبوعة عىل قـرص (CD) لقاء 
مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) فقط مائة وخمسـون الـف دينار عراقي غري قابل للرد.. 
وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض يف نفس اليوم من تأريخ الغلق يف الساعة 
(الواحـدة ظهـراً) وبحضور ممثيل اصحاب العروض ويسـقط حـق املتخلف من 
الحضور يف االعرتاض بقرار اللجنة وتقدم العطاءات يف صندوق العطاءات واملوجود 
يف اسـتعالمات الرشكة علما ان تاريخ غلق املناقصة لغاية السـاعة (الثانية عرش 
ظهراً) من الدوام الرسـمي ليوم (االحـد) املوافق ٢٠٢٢/٥/٨ ، وإذا صادف عطلة 
رسـمية فيؤجل اىل اليوم الـذي يليه ويتحمل من تحال عليـه املناقصة دفع اجور 
االعـالن علماً بأن الكلفـة التخمينية تقدر بمبلـغ (٢١٠,٠٠٠,٠٠٠) فقط مائتان 
وعرشة ماليني دينار عراقي وسيتم عقد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات 
مقدمـي العطاءات يف السـاعة العارشة من يوم (االربعـاء) املوافق ٢٠٢٢/٤/٢٧ 

وبحضور املختصني وذلك يف استعالمات رشكتنا.
                                                                                          معاون املدير العام

مالحظة:-
١. يمكنكـم االطالع عىل موقـع رشكتنـا WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq عىل 

مواقع التواصل االجتماعي.
٢. يمكنكم اثناء مراجعة رشكتنا االطالع عىل املواصفات والتفاصيل موقعياً.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن سـوق العـراق لـألوراق املالية، 
امس االحد، عن تداوله أسهما بقيمة 
مالية بلغت اكثـر من ٤٠ مليار دينار 

خالل االسبوع املايض.
وقال السـوق يف تقريـر اطلعت عليه 
«الزوراء»: إن «عدد الرشكات املتداولة 
أسـهمها خالل االسـبوع املايض بلغ 
٤٩ رشكة مسـاهمة، فيما لم تتداول 
اسـهم ٣٧ رشكة بسـبب عدم تالقي 
اسـعار اوامر الرشاء مع اوامر البيع، 
يف حني يستمر توقف ١٧ رشكة لعدم 
تقديم االفصاح من أصل ١٠٣ رشكات 

مدرجة يف السوق».
واضاف أن «عدد األسهم املتداولة بلغ 
٣٦ مليـاراً و٩١٨ مليونـاً و٢٧٣ الـف 
سـهم، بقيمة مالية بلغـت ٤٠ ملياراً 
و٤٨٠ مليونـاً و٢٧٢ الـف دينـار من 
خالل تنفيذ ٣١٩٨ صفقة»، مشرياً إىل 
 ISXأن «مؤرش األسـعار املتداولة ٦٠
أغلـق عـىل ٦٠١٫٦٢ نقطـة مسـجالً 
ارتفاعا بنسـبة ٠٫٦٩٪ عن إغالقه يف 

الجلسة السابقة».
وأوضح أن «عدد االسهم املشرتاة من 
املسـتثمرين غري العراقيني لألسـبوع 
املايض بلغ ١٥٤ مليون سـهم بقيمة 
ماليـة بلغـت ٦٥٧ مليـون دينار من 
خالل تنفيذ ٢٧ صفقة، فيما بلغ عدد 
االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري 
العراقيـني ٦٩١ مليون سـهم بقيمة 
ماليـة بلغـت ٥٨٩ مليـون دينار من 

خالل تنفيذ ٣٥٨ صفقة».
لـألوراق  العـراق  سـوق  أن  يذكـر 
املالية ينظـم خمس جلسـات تداول 
أسـبوعيا مـن األحـد اىل الخميـس، 
ومـدرج فيـه ١٠٣ رشكات عراقيـة 
املصارف  تمثل قطاعـات  مسـاهمة 
والزراعـة  والصناعـة  واالتصـاالت 
والتأمني واالسـتثمار املايل والسياحة 

والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
الـدوالر  رصف  أسـعار  ارتفعـت 
العراقي  الدينـار  األمريكي مقابـل 
بشـكل طفيـف، امـس األحـد، يف 
بالعاصمـة  الرئيسـية  البورصـة 
اقليـم  يف  اسـتقرت  فيمـا  بغـداد، 

كردستان.
وقـال مصـدر إن بورصـة الكفاح 
بغـداد،  يف  املركزيـة  والحارثيـة 

سجلتا صباح امس ١٤٧٨٠٠ دينار 
عراقي مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، 
فيما سجلت االسـعار ليوم السبت 
١٤٧٧٥٠ دينارا عراقيا مقابل ١٠٠ 

دوالر امريكي.
وأشار إىل أن اسـعار البيع والرشاء 
الصريفـة  محـال  يف  اسـتقرت 
باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ 
سـعر البيع ١٤٨٢٥٠ دينارا عراقيا 

بينمـا  امريكـي،  دوالر   ١٠٠ لـكل 
بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٢٥٠ دينارا 

عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، 
فقد شهدت اسعار الدوالر استقرارا، 
حيث بلغ سعر البيع ١٤٧٩٠٠ دينار 
لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر 
الـرشاء ١٤٧٧٠٠ دينـار لـكل ١٠٠ 

دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، 
امـس األحد، عن تغيـريات يف مرشوع 
خط البرصة – العقبة، فيما أشـار اىل 
أن وزارة النفط تنظـر بدقة عالية إذا 
كان املـرشوع يلبي متطلبات ومنفعة 

الوزارة.
وذكـر عبد الجبار يف ترصيح صحفي: 
أن ”مـرشوع خط البـرصة – العقبة 
لم يتم توقيـع عقده ولم توّقع مذكرة 
التفاهـم ولم تتـم إحالتـه“، مبيناً أن 
”املـرشوع اسـرتاتيجي كبـري يجري 
وفق سياقات محددة عرب عرضه عدة 
مرات عىل مجلس الوزراء السـتكمال 
االجـراءات وهيـكل التمويـل وهيكلة 
التنفيذ والتخصيصات املالية وإدراجه 
يف وزارة التخطيط وإعادة اسـتكمال 
الجـدوى االقتصاديـة التـي أعدت يف 

العام 2020“.
وأضاف أن ”هناك تغريات يف املرشوع، 
اقتصاديـة  جـدوى  هنـاك  وبالتـايل 
جديـدة“، مشـرياً اىل أنه ”تـم تكليف 
مستشار جديد رشكة بوريل وهي من 

الرشكات العاملية لضبط الكلف“.
وأكـد عبـد الجبـار أن ”وزارة النفـط 
تنظر باملـرشوع بدقة عاليـة إذا كان 
يلبي متطلبات ومنفعة الوزارة، سيتم 
املـيض به وإن كان ال يلبي ذلك وهناك 
عراقيل تقف أمامه؛ سنكون واضحني 

أمام مجلس الوزراء والربملان“.
من جهتهـا، حددت رشكة املشـاريع 
النفطية التابعة لـوزارة النفط، امس 

األحـد، الكلفة املتوقعـة ملرشوع خط 
أنابيـب البـرصة ـ العقبـة والطاقـة 
اإلنتاجيـة اليومية، فيما كشـفت عن 

أهداف املرشوع.
وقال مديـر الرشكة، شـاكر محمود، 
حرضتـه  صحفـي  مؤتمـر  خـالل 
”الـزوراء“: إن ”مـرشوع خط انابيب 
البـرصة ـ العقبـة كان مزمعاً تنفيذه 
الظـروف  إن  إالَّ   1982 العـام  منـذ 
التـي مـرت بالعـراق تسـببت بتأخر 

املرشوع“.
مبينـاً أنـه ”يهـدف لزيـادة الطاقـة 
التصديرية للمنظومة الشمالية، فضالً 

عن تزويـد املصايف الشـمالية بالنفط 
النفطيـة  املشـتقات  لتوفـري  الخـام 

للمواطنني يف املنطقة الشمالية“.
وأضـاف أن ”االجتمـاع األخري ملجلس 
الـوزراء، أقـرَّ تعديل ورسـم خارطة 
طريق للمرشوع“، الفتاً، إىل أن ”إجزاء 
املـرشوع بـرصة ـ حديثـة، وحديثـة 
ـ العقبـة أقـرَّت عىل أسـاس التمويل 
الحكومـي ممـا خفـض مـن كلـف 

املرشوع“.
واوضح أن ”اجتمـاع مجلس الوزراء، 
د رضورة دراسـة الكلفـة الفنية“،  أكَّ
مؤكداً، أن ”الكلفة املتوقعة للمرشوع 

التتجـاوز 8 مليـارات ونصـف مليار 
دوالر، فيما ستكون الطاقة االنتاجية 
العقبـة  ـ  البـرصة  لجـزء  اليوميـة 
مليونـي برميـل، أمـا الجـزء الثانـي 
حديثـة ـ العقبـة فسـيكون مليـون 

برميل يومياً“.
وأعلنـت وزارة النفط، يف وقت سـابق 
مـن امـس األحـد، ان مـرشوع خـط 
مـن  العقبـة)   - (البـرصة  أنابيـب 
ثمانينيات القرن املايض وليس جديداً، 
مبينـًة ان املـرشوع لم يصـادق عليه 

حتى اآلن.
مـن جهته، قال مدير املرشوع، محمد 

جاسـم، خالل املؤتمر: ان ”العراق بدأ 
يفكر جديا بمد هذا األنبوب بعد جوالت 
الرتاخيص والذي كان من املتوقع بان 
يصـل اىل طاقـات تصديرية بأكثر من 
8 ماليني برميل يف عام 2022، وبالتايل 
بـدا التفكـري إليجـاد منفـذ اخر غري 

املنافذ الجنوبية“.
وبنّي: ان املرشوع الذي سـيبلغ طوله 
1650 كيلو مرت سيكون من مرحلتني 
وهو البرصة- حديثة وبطاقة مليوني 
مسـتودعا  ويكـون  يوميـا  برميـل 
لتوزيعهـا لعـدة اماكـن منهـا انبوب 
يمتد اىل بانياس اىل السواحل السورية 
ولكـن للظـروف يف سـوريا تحولـت 
الفكرة اىل ميناء العقبة ويدخل بطاقة 
مليون برميل واملليون املخزنة االخرى 
يف مسـتودع حديثة تذهب اىل املناطق 

الشمالية“.
”املـرشوع  ان  اىل  جاسـم  ولفـت 
سـيكون له اهداف اخرى ايضا ومنها 
زيـادة الطاقة التصديريـة للمنظومة 
الشـمالية وتزويـد املصايف الشـمالية 
بالنفـط الخام ألجل توفري املشـتقات 

النفطية للمنطقة الشمالية“.
وتسـعى وزارة النفـط اىل مـد انبوب 
لتصديـر النفـط الخام كمنفـذ جديد 
عـرب األردن يبدأ من البرصة اىل حديثة 
ومن ثم مـن حديثة اىل مينـاء العقبة 
إال انـه ال يزال املـرشوع يواجه بعض 
التحديـات والعقبات منهـا ما يتعلق 
بتوفـري املبالغ الكبـرية التي يحتاجها 

تمويل هذا املرشوع.

بغداد/ الزوراء:
حذرت أطراف سياسية ومتخصصة 
من شبهات فساد ومحاوالت لرسقة 
االمـوال واملوارد عرب ترشيـع قانون 
االمـن الغذائي، الفتـة اىل ان القانون 
يمثـل إجـراًء ترقيعيـا جـاء نتيجة 
جهتـه،  مـن  السـيايس.  االنسـداد 
كشـفت اللجنـة املاليـة النيابية عن 
آخر تطـورات تعديل مرشوع قانون 
األمن الغذائـي، مؤكدا أن القانون ما 

زال محل للنقاش.
وقـال النائب عن اإلطار التنسـيقي، 
ترصيـح  يف  الجليـل،  عبـد  عـارف 
صحفـي: ان ”قانـون الدعم الطارئ 
لألمـن الغذائـي قـد يتم مـن خالله 
رسقـة االموال خصوصا بعد ان تمت 
التنميـة واملشـاريع  اضافـة فقـرة 

والكثري من النقاط الخاطئة“.
من جانب اخر، بني النائب عن ائتالف 
الصالحـي،  رفيـق  القانـون،  دولـة 
يف ترصيـح صحفـي: ان ”القانـون 
املذكـور قـد يتضمن فقـرات اخرى، 

حيث هناك من يحاول زجها من اجل 
رسقـة املـال، ما ينبغـي عىل مجلس 
النواب عدم ترشيعـه يف حال اضافة 

فقرات جديدة عىل القانون“.

الخبـري  رأى  اخـرى،  جهـة  مـن 
االقتصادي، باسـم جميل، يف حديثه 
صحفـي: ان ”قانون االمـن الغذائي 
اقـرار  ان  إذ  ترقيعيـاً،  إجـراًء  يعـد 

القانـون دون التحـرك لخلـق قطاع 
محيل داخيل سيضع عوائق عدة بعد 

مرور اقل من ثالثة اشهر“.
من جهته، كشف عضو اللجنة املالية 

النيابية، سـجاد سـالم، امس األحد، 
عـن آخـر تطـورات تعديـل مرشوع 
الغذائـي، مؤكـدا أن  قانـون األمـن 

القانون ما زال محل للنقاش.
وقـال سـالم يف ترصيـح صحفـي: 
إن ”أهميـة القانـون توفـري الغطاء 
القانوني لترشيعه وتعديل النصوص 
”اجتماعـات  ان  مبينـا   ،” املهمـة 
اللجنـة املالية مسـتمرة بهذا الصدد 
لحني اعـداد التقرير النهائي الخاص 

بقانون األمن الغذائي“.
وأضـاف أن ”هنـاك عـدة مالحظات 
عىل القانون وسـيتم عقـد املزيد من 
االستضافات داخل اللجنة املالية من 
أجـل التوصل إىل صيغـة نهائية قبل 

عرضه للتصويت“.
وقدم النائب املستقل، حيدر شيخان، 
مقرتحا لتحويل قانون األمن الغذائي 
إىل قانـون الدعـم الزراعي لتنشـيط 
القطاع الزراعـي يف العراق، مبينا ان 
قانـون الدعم الطارئ لـن يمرر بهذا 

التسمية واملحتويات.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
توقع البنك الدويل ان يرتاجع التضخم السـنوي يف العراق اىل ٣٫٣٪ يف العام 
الحـايل، مبينا ان عدد السـكان الذين سيعيشـون يف فقـر بمنطقة الرشق 

االوسط وشمال افريقيا سيكون بواقع ٩ ماليني نسمة.
وقـال البنـك يف تقرير لـه: انه ”من املتوقـع ان يرتاجع التضخم السـنوي 
للعـراق مـن ٦٪ خالل العام ٢٠٢١ اىل ٣٫٣٪ يف العـام ٢٠٢٢ واىل ٣٪ يف عام 
٢٠٢٣�، مبينـا ان ”التضخـم السـنوي للعراق كان قد بلـغ ٠٫٦٪ يف العام 

.“٢٠٢٠
واشـار التقرير اىل ان العديد من بلدان املنطقة ستشهد مزيدا من االرتفاع 
يف اسعار الغذاء وستتعرض لخطر انعدام االمن الغذائي. مبينا: ان جيبوتي 
ولبنان وسوريا واليمن شهدت زيادات حادة يف اسعار املواد الغذائية بشكل 

عام.
ووفقا لتقرير البنك الدويل فإن ”عدد السـكان الذين سيعيشـون يف فقر يف 
منطقة الرشق االوسط وشمال افريقيا سيكون بواقع ٩ ماليني نسمة بني 

مستويات ما قبل الجائحة ونهاية عام ٢٠٢٢”.

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرشـيد، امس االحد، عن اطالق سلفة ملوظفي العقود، 
بواقـع ٥ ماليني دينار.وقـال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان ورد اىل 
”الزوراء“: انه ”تقرر منح سـلفة ملوظفـي دوائر الدولة بصفة عقود 
والذين تم تكييف عقودهم اسـتنادا لقرار (٣١٥) لسـنة ٢٠١٩ سلفة 
بدون كفيل برشط ان تكون رواتبهم موطنة لدى املرصف“.واضاف ان 
”مبلغ السـلفة كحد أعىل (٥) مليون دينار وبمدة (٥) سنوات وفائدة 
٥٪“، مبينا ان ”التقديم سـيكون من خالل تطبيق مرصف الرشيد وال 

يوجد وسيط بينه وبني املستفيد“.

بغداد/ الزوراء:
حـذرت رابطة املصـارف الخاصـة، امس االحد، مـن ان ما يتـم تداوله عىل 
منصات التواصل االجتماعي عن ”الدوالر الليبي“ ما هو إال محاوالت احتيال 
وتزويـر بهـدف ترصيـف عمـالت مزورة.وقال مستشـار رابطـة املصارف 
العراقيـة الخاصـة، سـمري النصريي، يف ترصيـح صحفي: إن ”بيـان البنك 
املركزي الصادر يوم األربعاء املايض والذي أشـار به إىل عدم وجود ما يسمى 
بـ(الدوالر الليبي)، جاء تأكيداً لبيان سابق صدر يف تموز عام ٢٠٢٠، الذي أكد 
أيضاً أن ما يتم تداوله عىل منصات التواصل االجتماعي عن العملة الليبية ما 
هو إال محاوالت احتيال وتزوير بهدف ترصيف عمالت مزورة“.وبني أن ”ما 
يتداول يأتي ضمـن محاوالت التأثري يف النظام املايل واملرصيف يف العراق، وهو 
السـلطة النقدية للمحافظة عىل سعر رصف الدينار العراقي بما يقابله من 
الدوالر األمريكي“.وأشـار النصريي إىل أن ”هذه السـلطة استطاعت حماية 
النظـام املـايل يف العراق منذ عـام ٢٠٠٣ إىل اآلن، بالرغم مـن مرور االقتصاد 
العراقي بأزمات وتحديات كبرية تركزت يف صدمتني اقتصادية ومالية حدثتا 
عـام ٢٠٢٠ واسـتطاع البنك املركـزي أن يتجاوزهما بشـكل كبري من خالل 

السيطرة عىل السوق لضمان االستقرار يف النظام النقدي“. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومـات الطاقـة األمريكية، امس األحـد، ارتفاع صادرات 
العـراق النفطية إىل الواليـات املتحدة ليكون رابع أكـرب مصدر اليها خالل 

األسبوع املايض.
وقالت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: ان ”متوسـط االستريادات 
االمريكيـة من النفط الخام خالل االسـبوع املايض مـن ثماني دول بلغت 
٤٫٨٣٠ ماليني برميـل يوميا منخفضة بمقدار ٧١٩ الف برميل باليوم عن 

االسبوع الذي سبقه والذي بلغ ٥٫٥٤٩ ماليني برميل يوميا“.
واضافـت ان ”الصادرات العـراق النفطية ألمريكا بلغـت معدل ١٥٥ ألف 
برميـل يوميا ليكون رابع اكرب مصدر للنفط اليها خالل االسـبوع املايض، 
مرتفعا عن األسـبوع الذي سـبقه والذي بلغ متوسـط الصادرات فيه ٧١ 

الف برميل يوميا“.
واشـارت اىل ان ”اكثـر اإليـرادات النفطية ألمريكا خالل األسـبوع املايض 
جـاءت من كندا وبمعـدل بلغ ٣٫١٥٣ ماليني برميل يوميا، تلتها املكسـيك 
بمعدل ٧٦٣ الف برميل يوميا، ومن ثم السـعودية بمعدل ٣٢٨ الف برميل 
يوميـا، ومن ثم الربازيل بمعدل ١٤٨ الـف برميل يوميا، ومن ثم االكوادور 

بمعدل ١٤٥ الف برميل يوميا“.
ووفقـا لإلدارة فـإن ”كمية االسـتريادات األمريكية من النفـط الخام من 
نيجرييـا بلغت بمعـدل ٨٩ الف برميل يوميـا، ومن كولومبيـا بمعدل ٤٩ 
الـف برميـل يوميا، فيما لم يتم اسـترياد اي كمية من ترينـداد توباغو او 

روسيا“.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحلية لليوم 
الثانـي عىل التوايل، امس االحد.وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق 
الجملة ب   شـارع النهر يف العاصمة   بغداد سـجلت صباح امس، سعر بيع 
للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي بلغ 405 
االف دينار، وسـعر رشاء 401 الف وهي نفس االسـعار التي سجلت يوم 
امس السبت.وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
العراقـي سـجل اسـتقرارا أيضاً عنـد 365 الف دينار، يف حني بلغ سـعر 
الرشاء 361 ألفا.وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر 
بيـع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 405 االف دينار، و415 
ألفاً، فيما تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 365 ألفاً و375 

الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة الزراعة، امس االحد، أن قرار فتح االسترياد لم يحل مشكلة 
ارتفاع أسـعار السـلع واملنتجـات املختلفة بسـبب ارتفاع أسـعارها 

عامليا.
وقال املتحدث باسـمها، حميد النايف، يف ترصيح صحفي: إنها ”تتابع 
وفرة أو شـح املواد الغذائية يف األسـواق املحلية لرفدها بما تحتاج إليه 
من خالل اسـتريادها، السيما بعد قرار مجلس الوزراء بفتح االسترياد 
لجميع املـواد الغذائية ملدة ثالثة أشـهر، لتوفري الكميـات الكافية من 
املـواد والسـلع واملنتجـات املختلفة بهـدف خفض أسـعارها محليا“ 
.وأضاف النايف أن ”ارتفاع أسعار املواد الغذائية ليس حكرا عىل العراق 
بـل هو موجود يف دول الجوار، وبالتايل فإن املواد املسـتوردة إىل العراق 
ارتفعـت أسـعارها أيضا إىل الضعف، وبالتايل فإن قرار فتح االسـترياد 
لم يحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع واملنتجات املختلفة“.ولفت إىل أن 
”الحل يكمن يف تبني عدد مـن املعالجات داخليا، أهمها توفري األعالف 
ملربي الثروة الحيوانية من املاشـية والدواجن واألسماك، وفرض رقابة 
صارمة عىل األسـواق املحلية للسـيطرة عىل األسـعار فيها، مع اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق أي شخص يرفع األسعار عىل املواطنني“.

بغداد/ الزوراء:
اقرتبت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة للدوالر االمريكي 

من املليار، خالل االسبوع املايض.
وذكر مصدر أن البنك املركزي باع خالل االسبوع املايض يف االيام التي فتح 
فيهـا مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكـي ٩٧٦ مليوناً و٤٠٥ االف و٥٤٤ 
دوالراً امريكيـًا، وبمعـدل ١٩٥ مليونـاً و٢٨١ الفـاً و١٠٨ دوالرات يومياً، 
مرتفعة عن اال سبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل املبيعات فيه ١٨٧ مليوناً 
و٢٠٤ االف ٩٦٧ دوالراً.وأضـاف أن االرتفـاع يف مبيعـات البنك الكلية جاء 
نتيجة تجاوز بعض مبيعاته من الدوالر اىل اكثر من ٢٠٠ مليون دوالر 
يومياً.وأشـار إىل أن معظم هذه املبيعات ذهبت عىل شكل حواالت للخارج 
لتمويـل التجارة الخارجية، فيما بلغ سـعر بيع الدوالر املحول لحسـابات 

املصارف يف الخارج، اضافة اىل البيع النقدي ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
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بغداد/ الزوراء
اجتمعـت لجنـُة االنضباط يف االتحـاِد العراقّي لكرِة القـدم، وأصدرت حزمًة من القـراراِت الخاصة 
ببعض الحاالت السلبّية، وكما ييل، بعد مناقشِة تقرير حكم وُمرشف مباراة فريقي سامراء والكرخ 
ضمـن مبارياِت الدوري املمتاز لكرِة القدم، وبعد اطالع اللجنِة عىل ما جاَء يف التقريرين أعاله، تبنَي 
وجود حالة تجاوٍز من قبل رئيس نادي سامراء صدام عزیز عىل الطاقم التحكيمي وإثارة الفوىض، 
وكذلك وجود تجاوٍز من قبل جمهوِر نادي سامراء، وعليه قررت اللجنة ما ييل، ُمعاقبة رئيس نادي 
سـامراء صدام عزیز إىل نهايِة املوسـم الحايل من دخول امللعب مع غرامٍة ماليٍة قدرها عرشة ماليني 

دينار عراقي وحرمان نادي سامراء من اللعِب عىل أرضه وبدون جمهور ملباراتني.
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بغداد / حسني الشمري 
للجنـة  العـام  االمـني  اعـرب 
الباراملبية وكالة  الدكتور احمد 
العانـي عـن سـعادته الغامرة 
الوطنـي  منتخبنـا  بحصـول 
باملبـارزة عـىل الكـرايس عـىل 
ثالثـة اوسـمة ملونـة يف ختام 
ببطولـة  الفـردي  منافسـات 
كاس العالم التي جرت يف مدينة 
ساوباولو يف الربازيل بمشاركة 

واسعة من منتخبات العالم.
حصـل  العـام  االمـني  وقـال 
مبارزنـا البطـل عمـار هـادي 
عـىل وسـامني ذهبـي وفـيض 
العابديـن  زيـن  زميلـه  ونـال 
الوسـام الربونزي يف منافسات 
الفردي ومن املؤمل  ان  تنطلق 
منافسـات الزوجـي التي نامل 
الحصـول عىل وسـام اخر وان 
هذه املشاركة الناجحة تضاف 
السابقة  النجاحات  اىل سلسلة 
يف  اتحاداتنـا  حققتهـا  التـي 
التـي  الخارجيـة  املشـاركات 
اقميـت خالل االسـهر املاضية 
وهـي تؤكد بما ال تقبل الشـك 

نجاح سياسـة عملنا ومنهجنا 
املسـتويات  افضـل  تقديـم  يف 
الفنية باالسحقاقات الخارجية 
عىل الرغم مـن الضائقة املالية 
التي تعاني منهـا لجنتنا اال ان 
هذا لـم يثن العبينا بـل زادهم 
عزيمـة وارصار  عـىل  تقديـم 
افضل املسـتويات يف البطوالت 
اوسـمة  وحصـد  الخارجيـة 

الفوز  .
تفـوق  ان  اىل  العانـي  واشـار 
مبارزينا ياتي من خالل حرص 
اتحاد اللعبة واملتابعة امليدانية 
من قبل املكتب التنفيذي للجنة 
الدكتـور  بقيـادة  الباراملبيـة 
عقيل حميـد وزمالئنا االخرين 
حيـث اثرنـا عـىل انفسـنا ان 
ميدانيـة  متابعاتنـا  تكـون 
التدريبيـة  الوحـدات  خـالل 
لرفع املسـتوى الفني ملبارزينا 
وهـذا مـا عملنا عليـه مع كل 
لرفـع  اتحاداتنـا  منتخبـات 
لديهم  الفني واملعنوي  الجانب 
ولهـذا جاءت االنجـازات بمثل 

ما نطمح اليه.
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بغداد/مؤنس عبد الله
برعايـة اللجنـة األوملبية الوطنيـة العراقية 
وّقـع االتحاد العراقي املركـزي لرفع االثقال 
املـدرب  مـع  تدريبيـاً  عقـداً  االحـد  امـس 
البيـالرويس ليافونيتـيش هانجارينكا يتوىل 
بموجبـه تدريـب املنتخب الوطنـي العراقي 
واالرشاف عـىل منتخبـات الفئـات العمرية 

األخرى باللعبة.
ورّحـب رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنيـة 
العراقيـة رعد حمودي باملـدرب البيالرويس، 
باملهمـة  التوفيـق  آمـًال  االتحـاد،  ورئيـس 

املقبلة.
وأكـد رئيس اللجنـة األوملبيـة ان اتحاد رفع 
االثقال من االتحادات الوطنية املتميزة والتي 
يعول عليها بالتفوق دوما لتحقيق منجزات 
كبرية تعـزز ما تحقق يف السـابق من نتائج 
إيجابية كانت محط انظار الجميع، وبالتايل 
أصبحت املسـؤولية أكرب الن اللجنة األوملبية 
واملتابعـني يتطلعون للمزيد مـن االنجازات 
يف املشـاركات املهمـة التـي تنتظـر رباعينا 
السيما الشهر املقبل يف اليونان، وأيضا دورة 
التضامـن االسـالمي التي سـتقام يف تركيا 
خالل شـهر آب املقبل وكذلك الحدث القاري 
املهم يف دورة األلعاب اآلسـيوية التي ستقام 

يف الصني شهر أيلول من العام الحايل.
ومىض حمودي قائال يتوجب عليكم كاتحاد 
وضـع برامج واضحـة للمشـاركات املقبلة 
ونبـذ التقاطعـات التي لـن تنفـع رياضتنا 
إطالقا مشـرياً يف الوقـت ذاته انه سـيلتقي 
برئيـس وأعضـاء اتحـاد رفع االثقـال يوم 

الثالثاء املقبل للوقوف عىل إحتياجات االتحاد 
وتوفريهـا قـدر اإلمـكان من أجـل مواصلة 

التحضريات املبكرة بشكل جيد. 
ولفت حمـودي اىل رضورة ان يتعاون إتحاد 
اللعبة مع املدرب الجديد وان يؤمن له االقامة 
املالئمة والنجاح بعمله، وتأمني سبل تعاون 
املـالكات التدريبية الوطنيـة معه واالهتمام 
بشكل كبري يف خلق قاعدة مميزة من املواهب 
والخامـات الصغـرية مطالبـا يف الوقت ذاته 
االهتمـام الجـاد باملدربني املحليـني وزجهم 
بشـكل مسـتمر مع املدرب البيالرويس بغية 

االستفادة القصوى من خرباته وتجاربه. 
وأّكد حمودي حرص اللجنة األوملبية عىل دعم 
جميع االتحـادات الوطنية  بتحمل التكاليف 
املالية للتعاقد مع املدربني، العرب واألجانب، 
للمنتخبـات العراقية، مشـدداً عىل ”متابعة 
املنتدبـني  املدربـني  ونتائـج  أداء  ومراقبـة 
ملنتخباتنـا الوطنية“، واعداً بزيارات ميدانية 
سـيجريها للوحـدات التدريبيـة للمنتخبات 

الوطنية لجميع االتحادات الرياضية.
وأشـار حمودي أيضاً اىل ان ”اللجنة األوملبية 
الوطنيـة العراقيـة كانـت أبرمت عـدداً من 
إتفاقيات التعاون الريايض املشرتك مع عدد 
من البلدان املتقدمة رياضياً سـعياً لتستفيد 
جميع االتحادات الوطنية من التنفيذ العميل 

ملفردات هذه االتفاقيات“.
مـن جانبه شـكر رئيـس االتحـاد العراقي 
املركـزي لرفع االثقال محمـد كاظم مزعل، 
رئيـس اللجنـة األوملبيـة مبديـاً إرتياحه يف 
ان ترعـى اللجنة األوملبية هـذ الخطوة التي 

ستشـكل إضافـة مطلوبـة لرياضـة رفـع 
االثقال. 

و أعـرب املـدرب البيـالرويس عن سـعادته 
بعملـه الجديد يف العـراق واعـداً بتقديم كل 
خربتـه التدريبيـة مـع املنتخبـات العراقية 
وتحقيق فـارق ملموس، بالنتائج واالداء، يف 

املشاركات واملستحقات الخارجية املقبلة.
وطالـب االتحـاد بتحسـني الرعايـة الطبية 

بالالعبـني واملنتخبـات ورضورة البحث عن 
الريـايض  بالطـب  متخصصـات  طبيبـات 
للتعامـل مع االصابات التـي قد تتعرض لها 
الرباعـات، والالعبـات العراقيـات يف جميع 

االتحادات الرياضية الوطنية.
العقـد كالً مـن  هـذا وقـد حـرض توقيـع 
عضـو املكتـب التنفيـذي للجنـة األوملبيـة 
الدكتور هـريده رؤوف واألمـني العام للجنة 

األوملبيـة  هيثم عبد الحميـد ورئيس االتحاد 
العراقي املركزي لرفـع االثقال محمد كاظم 
مزعـل ومديره التنفيـذي الدكتور مصطفى 
صالح ومدرب منتخب النسـاء برفع االثقال 
عبـاس احمد  وعضو الجمعية العامة للجنة 
األوملبيـة رئيس االتحـاد العراقـي للمبارزة  
زياد حسن ومدير القسم القانوني يف اللجنة 

األوملبية عيل البدري.

بغداد/ متابعة الزوراء
ابدى نزار محروس، مدرب أربيل، ارتياحه للفوز الثمني 
الذي تحقق عىل ضيفه الزوراء بنتيجة (0-1)، يف ختام 

الجولة 27 من الدوري املمتاز.
وقـال محروس، عقـب نهايـة املبـاراة: ”نجحنا بنيل 
ثالث نقاط مهمة مـن فريق كبري بحجم الزوراء، رغم 
صعوبة اللقاء واملتغريات التي طرأت عىل مجرياته من 

أحداث مثرية، خاصة يف الدقائق األخرية“.
وواصل محـروس: ”لعبنـا بطريقة مغلقـة، والهدف 
املبكـر سـاعدنا عـىل التـوازن يف األداء واالعتماد عىل 
الهجمات املرتدة، والتي أتيحت لنا يف أكثر من مناسـبة 

بالشـوط الثاني، ولم نستغلها بسـبب الترسع وغياب 
الرتكيز“.

وتابع ”خصمنا قدم مباراة تكتيكية عىل مستوى عاٍل، 
ولكـن العبينـا نجحـوا يف الحفاظ عىل التقدم، وسـط 

بسالة خط الدفاع وحارس املرمى“.
ونوه محروس ”لم تكن هناك أي مشـكلة حول ملعب 
التدريبات قبل موعد اللقاء بيوم واحد، والفريق الضيف 
طلب أن يتدرب يف النهار، ووافقنا عىل طلبه، والذي تم 
تداوله يف وسـائل االعالم، بأننا رفضنا ذلك، ال صحة له 

إطالًقا، وإدارة أربيل متعاونة جداً مع الزوراء“.
وثمن املـدرب السـوري يف ختام ترصيحـه ”الحضور 

الجماهـريي الغفـري الـذي زاد عـن 20 ألـف متفرج، 
الجماهـري كان لهـا الـدور الكبـري يف كسـب نقـاط 

الفوز“.
واقتنـص أربيل فوزا ثمينا من ضيفـه الزوراء، بعد أن 
تغلـب عليـه بنتيجـة (0-1)، يف ختـام الجولة 27 من 

الدوري املمتاز.
هـدف املبـاراة الوحيد ألصحاب األرض سـجله مروان 
حسـني يف الدقيقـة 4 من زمن املبـاراة، التي أقيمت يف 

ملعب فرانسو حريري.
وبهذا االنتصار، رفع أربيل رصيده إىل 35 نقطة باملركز 

التاسع، فيما ظل الزوراء خامسا برصيد 46 نقطة.

وتمكـن املخـرضم مروان حسـني من تسـجيل هدف 
التقدم املبكر، ليضع أربيـل يف املقدمة، بينما لم ينجح 

الضيوف من معادلة النتيجة.
وأبعد حسـني عيل حارس أربيل أكثر من محاولة لعالء 

مهاوي وسعد عبد األمري والهواري بن طويل.
فيما ألغى حكم اللقاء هدفاً أثار الجدل بعد أن استقبل 
عـيل صالح كـرة أودعهـا يف مرمى أربيـل يف اللحظات 

األخرية، ولم يحتسب بداعي التسلل.
لتنتهي املواجهة بفوز ثمني لفريق أربيل بهدف وحيد، 
فيمـا واصل الـزوراء مسلسـل إهـدار النقـاط وعدم 

تحقيقه ألي انتصار يف 6 مباريات متتالية.

Ô‘Ó‘®a@b„aÏnè∑@b„ãË√@aàg@ãón‰‰éÎ@bÓ∞äám@ÂèznÌ@’Ìã–€a@Zã◊bí@·Óÿy
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بغداد/ متابعة الزوراء
راهـن مـدرب فريـق القـوة الجويـة بكرة 
القدم حكيم شاكر عىل اللعب الرجويل وقوة 
االلتحامـات، لتحقيـق الفوز عىل الشـباب 
السـعودي، اليـوم االثنـني، ضمـن الجولـة 

الرابعة من دوري أبطال آسيا.
وقال شـاكر يف املؤتمر الصحفـي: ”فريقنا 
يتحسن تدريجيا وسوف نظهر بشكل مميز 
يف مباراة اليوم، إذا لعبنا بمستوانا الحقيقي 

سوف نتأهل للدور املقبل“.
وواصل املدير الفني للقوة الجوية: ”الشباب 
فريـق كبري وله إنجازاته ويجـب أن نعامله 
معاملة خاصة، ومواجهتهم ستكون صعبة 

لكنها ليست مستحيلة“.
وزاد: ”القيمـة السـوقية للشـباب، دفعتنا 
ألسلوب القوة وااللتحامات واللعب الرجويل 
أمامهـم، وهذا هو أسـلوب الكـرة العراقية 
وال يوجـد رضب متعمـد باملباراة السـابقة 

أمامهم“.
وأتم املدير الفني للقـوة الجوية: ”يف املباراة 
السـابقة فرضنـا أسـلوبنا عـىل الشـباب، 
ودرسـنا أدائهم ولديهم نقـاط قوة ممتازة 

ونطمح أن نتغلب عليهم“.
ومن جهته قـال العب فريق القـوة الجوية 
صفاء هادي ان فريقه  فقد نقطتني يف غاية 
األهمية امام فريق الشـباب خـالل الثواني 

االخرية من الجولة املاضية.
واضـاف ان  اعدادنـا لـم يكـن باملسـتوى 
املطلوب لهذه البطولة مشريا اىل ان املستوى 

البدني بدأ بالتصاعد من مباراة إىل أخرى. 
وبني سـنقاتل يف كل املباريـات املتبقية من 
اجل الفوز والعبور للمرحلة املقبلة موضحا 
ان  تركيزنـا ينصب يف كيفية الفوز وال نتأثر 

باإلعالم.
ومـن جهتـه اعترب ماريـوس سـوموديكا، 
مـدرب الشـباب السـعودي؛ مبـاراة اليـوم 
أمـام القـوة الجويـة بالجولـة الرابعة من 
آسـيا،  أبطـال  دوري  يف  املجموعـات  دور 
بمثابة النهائي، مؤكدا سـعي الليوث للفوز 

واالقرتاب من التأهل.
املؤتمـر  يف  سـوموديكا  ماريـوس  وقـال 
الصحفي قبل مواجهة القوة الجوية مسـاء 
امس االحد : ”سعيد بأداء الالعبني يف املباراة 
املاضية ومباراة اليوم تعترب نهائيا، وسـوف 
نقاتل من أجـل االنتصار، وال أهتم للنتيجة، 
فالفوز سـوف يقربنا أكثر من التأهل للدور 

املقبل“.
وأضاف: ”واجهنـا فريقا باملبـاراة املاضية 
(القـوة الجوية) لـم يلعب كرة قـدم، حيث 
تدخـل الفريـق الخصـم 7 مـرات يف امللعب، 
وسـقط الالعبون 13 مرة باإلضافة لدخول 
سـيارة نقل الالعبني 3 مـرات، مما انعكس 
سلبيا عىل مجريات اللقاء، والدقائق الفعلية 

امللعوبة“.
وأشـار: ” كنـا نعاني من إضاعـة الوقت يف 
املباراة املاضية، وأنا دائما أطلب من الالعبني 
أن يستمتعوا بلعب كرة القدم، وهذه بطولة 
قاريـة عظيمـة يجب عليك أن تقـدم كل ما 

بوسعك داخل امللعب“.
وختـم سـوموديكا، قائـال: ”خـالل األيـام 
املاضية قمنا بالتحضري الجيد لهذه املباراة، 
ونسعى للحصول عىل النقاط الكاملة للتأهل 

للمرحلة القادمة يف البطولة اآلسيوية“.
ويسـتعد القـوة الجويـة ملواجهة الشـباب 

السـعودي، اليوم االثنني، ضمن منافسـات 
املجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا.

ويسـعى املمثـل الوحيـد للكـرة العراقيـة 
البطولـة،  يف  الثانـي  انتصـاره  لتحقيـق 

والوصول لصدارة املجموعة.
ويحتل القوة الجوية املركز الثاني برصيد 4 
نقاط، خلف املتصدر الشـباب الذي يمتلك 7 

نقاط.
وفـرط الصقـور بفـوز كان باملتنـاول بعد 
بالجولـة   (1-1) الشـباب  أمـام  تعادلـه 

الثالثة.
أثـارت نتيجة املباراة السـابقة، ردود أفعال 
متشنجة من طريف اللقاء، وتبادل االتهامات 

حول ترصفات بعض الالعبني.
وطالب حكيم شـاكر مـدرب القوة الجوية، 
بمعاقبة قائد الشـباب إيفر بانيجا، متهمه 
بالتسـبب باملشـاكل التـي حدثـت يف لقـاء 

الذهاب.

كما وصف التعادل بالغري املنصف بعد تكرار 
الظلـم التحكيمـي عىل حـد وصفـه، جراء 
احتسـاب وقت إضايف طويل جاء منه هدف 

التعادل للشباب.
فيما رد ماريوس سوموديكا مدرب الشباب 
عـىل خصمـه، بـأن عليـه الذهـاب للفيفا 

وتقديم الشكوى بدال من االتحاد اآلسيوي.
واتهـم جون ماري مهاجم الشـباب، العبي 
واللعـب  الـرضب  بتعمـد  الجويـة،  القـوة 

الخشن.
وهذه التداعيات قد تؤثر عىل املستوى الفني 
وبقـاء الجهـاز الفنـي والالعبـني يف دائـرة 
الشـحن السـلبي بدال من البحث عن األمور 

الفنية.
ويحاول حكيم شـاكر، تكرار ذات األسلوب 
التكتيكي، الذي اعتمده يف املواجهة السابقة 
أمام الشباب، واللعب بطريقة متوازنة، مع 
غلق املسـاحات أمـام الطلعـات الهجومية 

للمنافس.
ومن املتوقع أن يزج شـاكر، بـذات األدوات 
املاضيـة،  املبـاراة  يف  عليهـا  اعتمـد  التـي 
باسـتثناء غياب املحـرتف البنمي رودريجو 

ميلري، بسبب تراكم البطاقات.
وسـيبدأ بالحارس محمد صالح، وسـيعود 
الـدويل أحمـد إبراهيم ليحل بـدال من ميلري، 
ويلعـب إىل جانبه الغاني ويلسـون أكاكبو، 
وعـىل اليمـني عيل كاظـم ويف جهة اليسـار 

رضغام إسماعيل.
بينمـا يف املنتصـف يتواجـد صفـاء هـادي 
ومحمـد عـيل عبـود، إىل جانـب األطـراف 
إبراهيم بايـش ومصطفى محمد وباملقدمة 

حسني جبار ورشيف عبد الكاظم.
فيمـا يفضل حكيم شـاكر ومن خالل رصد 
املباريـات السـابقة إرشاك حمـادي أحمـد 
ومنتظر عبد األمري يف الشوط الثاني كأوراق 

رابحة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
العدد الرابع والسـبعون من صحيفة الريايض التي 
تصدر عـن االتحـاد العراقي للصحافـة الرياضية 
رأى النـور امس االحد، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيـع الخاصة برياضـة كرة القدم 
وبقية األلعاب األخرى التـي زينت باقالم صحفية 
مرموقة، خالص االمنيات الرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم األيام.
 *******************

عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية، االسـتاذ غازي الشـايع احتفل قبل 
ايـام قليلـة بعيـد ميـالده ، خالـص االمنيات 
للشايع بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد / حسني عمار
د املدرِّب املساعد ملنتخبنا األوملبي سعد حافظ، أن بطولة دبي كانت محطة إعداد  أكَّ
جيدة للفريق قبل املشاركة يف النهائيات اآلسيوية املزمع إقامتها يف أوزبكستان 
للفرتة من األول وحتى التاسع عرش من حزيران املقبل.وقال حافظ إنَّ ” الجهاز 
الفني وقف عىل الجهوزية الكاملة لالعبني املغرتبني واملحليني وأصبح لديه تصور 
كامل عن مستويات الالعبني الذين سيمثلون العراق يف البطولة ” .وأضاف حافظ  
”لدينا ثقة كبرية بالعبي املنتخب األوملبي مع عودة العبي املنتخب الوطني كزيدان 
إقبال وعيل حمادي وحسن رائد  وحسن عبد الكريم وأن نقدم مستويات مميزة 
سوكوب  املدرب   ” أن  حافظ،  ”.وأوضح  صعباً  رقماً  ل  وسنشكِّ آسيا  بطولة  يف 
لبطولة  استعداداً  األوملبي  للمنتخب  تدريبي  بإقامة معسكر  الكرة  اتحاد  طالَب 
آسيا   ابتداًء من 5/15“، مشرياً إىل إن ” القائمة األولية التي أُرسلت اىل االتحاد 

اآلسيوي تضم 50 العباً  ”.

بغداد / هشام السلمان 
الوطنية  الباراملبية  اللجنة  قررت 
الوطني  املنتخب  مشاركة  العراقية 
بطولة  يف  الباراملبي  للجودو  العراقي 

الجائزة الكربى .
الغزايل  محمود  االتحاد  رئيس  وقال 
ان العراق سيشارك يف بطولة الجائزة 
الكربى التي تقام يف كازاخستان للمدة  
ايار  شهر  من  والعرشين  الثالث  من 

املقبل ولغاية التاسع والعرشين منه. 
العراقي  الوفد  ان  اىل  الغزايل  واشار 
بني  اشخاص  سبعة  من  سيتألف 
اداري ومرتجم ومدرب مؤكدا ان الوفد 
للوفد  اداريا  دبيسان  جراح  يضم  
عبد  وعيل  مرتجما  يعقوب  ومهند 
الخالق مدربا والالعبون  قيص سعدي 
ومرتىض  مهدي  ومنتظر  رعد  وطه 

إبراهيم.
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أعلـن نادي فنربخشـه الرتكي تعاقده بشـكل 
نهائي مع الجناح األوروجوياني دييجو رويس، 

من صفوف لوس أنجليس إف يس األمريكي.
وانضم رويس (24 عاما) إىل فنربخشه يف أيلول/
سبتمرب املايض بعقد إعارة قبل أن يضمه النادي 
الرتكـي بشـكل نهائي.وبلغـت قيمـة الصفقة 5 
ماليـني و500 آلـف يـورو (5 ماليـني و900 آلـف 
دوالر).وسـجل رويس 4 أهـداف خـالل 25 مبـاراة 
خاضهـا مـع فنربخشـه يف الـدوري هـذا املوسـم، 
بينمـا لم يحرز أي أهداف خـالل 6 مباريات بالدوري 
األوروبي.تجدر اإلشارة إىل أن رويس احرتف يف صفوف 

لوس أنجليس جاالكيس بني عامي 2018 و2021.

فاز كولن عىل بوروسيا مونشنجالدباخ 
الجولـة  لقـاءات  ضمـن   ،(3-1)
الـ30 مـن منافسـات الـدوري األملاني 
”البوندسـليجا“، عىل ملعب ”بوروسـيا 

بارك“.
وتقـدم الضيوف بـ3 أهداف يف الشـوط 
األول، حملـت توقيع أنطوني موديسـت 
وفلوريان كاينز وديجان ليوبيسيتش يف 

الدقائق (5 و20 و34) عىل الرتتيب.
وقلص أصحـاب األرض الفـارق بهدف 
حمـل توقيع بريـل إيمبولـو يف الدقيقة 

.85
ورفـع كولـن رصيـده إىل 46 نقطـة يف 
املركز السـادس بجـدول الرتتيب، بينما 
تجمد رصيد بوروسـيا مونشـنجالدباخ 

عند 37 نقطة يف املركز الـ11.
ضيفـه  دورتمونـد  بوروسـيا  ولقـن 
فولفسبورج درسا قاسـيا وفاز عليه 6 

/1، يف املرحلة 30 من الدوري األملاني.
ويف باقـي املباريات فـاز فرايبورج عىل 
ضيفه بوخـوم 3 /صفـر وهريتا برلني 
1 /صفـر  عـىل مضيفـه أوجسـبورج 

وتعادل ماينز مع شتوتجارت سلبيا.
وعىل ملعب سـيجنال إيدونا بارك سجل 
دورتمونـد 3 أهـداف يف غضـون أربـع 
دقائق بعد أن افتتح توم روثه التسـجيل 
يف الدقيقة 24 خالل أول مشاركة له مع 

الفريق األول.
وأضاف أكسيل فيتسل ومانويل أكانجي 
الهدفـني الثانـي والثالـث لدورتموند يف 

الدقيقتني 26 و28.
وتكفـل إيمري تشـان بتسـجيل الهدف 
الرابـع لدورتمونـد يف الدقيقـة 35 عرب 

تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
املهاجـم  الثانـي تقمـص  الشـوط  ويف 
النرويجـي إيرلينج هاالنـد دور البطولة 
وأحـرز الهدفـني الخامـس والسـادس 

لدورتموند يف الدقيقتني 38 و54.
وتكفـل ريـدل باكـو بتسـجيل الهـدف 
الوحيد لفولفسـبورج قبل تسـع دقائق 

من نهاية املباراة.
بايـرن  البافـاري،  العمـالق  ويتصـدر 
ميونيـخ، الرتتيـب برصيـد 69 نقطـة، 
حصدها من 29 مبـاراة، يليه دورتموند 

برصيد 63 نقطة من 30 مباراة.
¿bnÓÇ@Û‹«@fibÌäbÓœ@åÏœ

ـ فـاز فياريـال عـىل مضيفـه خيتـايف 
بنتيجة (1-2)، ضمن منافسات املرحلة 

32 من الدوري اإلسباني.
وتقـدم فياريـال عـن طريـق جـريارد 

مورينـو يف الدقيقـة السـابعة، قبـل أن 
يضيـف زميله مانو تريجـريوس الهدف 

الثاني يف الدقيقة 16.
ويف الدقيقة 63 سـجل أنيس أونال هدف 

خيتايف الوحيد.
ورفع فياريـال رصيـده إىل 49 نقطة يف 
املركز السابع، فيما تجمد رصيد خيتايف 

عند 32 نقطة يف املركز الخامس عرش.
وتغلب أوساسـونا عىل مضيفه فالنسيا 
(1-2)، ضمن منافسات الجولة 32 من 

الدوري اإلسباني املمتاز.
وتقـدم أوساسـونا عن طريـق ازيجيل 
أفيـال يف الدقيقة 50 من ركلة جزاء، قبل 
أن يضيـف زميله أنتـي بوديمري الهدف 

الثاني يف الدقيقة 74.
ويف الدقيقة 83 سـجل كارلوس سـولري 

هدف تقليص الفارق لفالنسيا.

ورفع أوساسونا رصيده إىل 44 نقطة يف 
املركز التاسع، فيما تجمد رصيد فالنسيا 

عند 42 نقطة يف املركز العارش.
@ÏÓèm¸@Êaâ‘‰Ì@înÓœÏÁ˝œÎ@Ô‹ÓiÏ∫g

@ëÏn‰œÏÌÎ
تشـريو  املتميـز  املهاجـم  اقتنـص  ـ 
إيموبيـيل نقطـة لفريـق التسـيو مـن 
تورينـو، خـالل اللقـاء الـذي احتضنه، 
ملعـب ”األوليمبيكـو“، بالجولـة الـ33 
من منافسـات الدوري اإليطـايل، والذي 

انتهى بالتعادل اإليجابي 1-1.
وأحرز هدف الفريق الزائر بيرتو بيليجري 
يف الدقيقـة (56)، وأنقذ إيموبييل فريقه 
مـن هزيمـة محققة بهـدف يف الدقيقة 

.90+2
بـني  نسـبيا  هادئـة  مبـاراة  وكانـت 
الفريقني، وبرز تورينو كالطرف األفضل 

فيها عىل كافة املستويات.
ورفـع التسـيو رصيـده إىل 56 نقطة يف 
املركز السـابع بجـدول الرتتيـب، بينما 
رفـع تورينـو رصيـده إىل 40 نقطـة يف 

املركز الـ11.
ويتصدر ميالن الرتتيب برصيد 71 نقطة 
جمعها من 33 مباراة، وبفارق نقطتني 
عن الوصيف، إنـرت ميالن، و5 نقاط عن 
صاحـب املركـز الثالـث، نابـويل، اللذان 

لديهما مباراة أقل.
عىل الجانب اآلخر يمـر فريق يوفنتوس 
بموسـم سـيئ حيـث تعادل اليـوم عىل 
ملعبـه وبـني جمهـوره بشـق األنفس 
(1-1) أمام فريق بولونيا، ويحتل املركز 

الرابع يف الرتتيب برصيد 63 نقطة.
وانتـزع يوفنتـوس تعـادال صعبـا مـن 

ضيفـه بولونيـا 1-1، يف ملعـب أليانـز 
سـتاديوم يف تورينو، ضمـن الجولة 33 

من الدوري اإليطايل.
سـجل ماركو أرناتوفيتش هدف بولونيا 
دوسـان  تعـادل  فيمـا   ،52 بالدقيقـة 
فالهوفيتـش لبيانكونـريي يف الدقيقـة 
التعـادل رفـع يوفنتـوس  5+90.بهـذا 
رصيـده إىل 63 نقطـة باملركـز الرابـع، 
فيمـا رفع بولونيا رصيـده إىل 38 نقطة 

يف املركز 13.
@ÍäaÜ@ã‘«@¿@›Ó€@ãË‘Ì@ê„¸

ـ تغلـب النس عىل مضيفـه ليل (2-1)،  
يف املرحلة 32 من الدوري الفرنيس.

ورفع النس رصيده إىل 50 نقطة ليصعد 
إىل املركـز السـابع، بينما تجمـد رصيد 

ليـل عند 48 
نقطـة 

ليرتاجع إىل املركز الثامن.
سـجلهما  بهدفـني  النـس  وتقـدم 
وارنـود  فرانكوفسـكي  بريزيميسـالف 
كاليمونـدو يف الدقيقتـني الرابعة و37، 
ثم رد ليل بهدف وحيد سـجله كسيكا يف 

الدقيقة 45.
ويف وقت سابق، سجل العب خط الوسط 
الفرنـيس مهدي كامـارا ثنائية، قاد بها 
سانت إيتيان إىل الفوز عىل ستاد بريست 

.2-1
وتقدم ستاد بريست بهدف سجله فرانك 
هونـورات يف الدقيقة الثامنة، ثم حسـم 
سـانت إيتيـان املباراة لصالحـه بثنائية 

مهدي كامارا يف الدقيقتني 14 و39.
وارتفع رصيد سـانت إيتيان بذلك إىل 30 
نقطة يف املركز الـ17، بينما تجمد رصيد 
ستاد بريست عند 39 نقطة يف املركز 

الـ12.

ÚÓ«bjèi@Ôè‰Ó„Ï‡ÓmäÏi@µËÌ@ÏmäÏi
ـ سـحق بورتـو ضيفـه بورتيمونينيس 
بنتيجة (0-7)، ضمن منافسات املرحلة 

30 من الدوري الربتغايل.
ويدين بورتو بالفضل يف النتيجة الكبرية 
ملهاجمـه اإليراني مهـدي طارمي، الذي 
سجل 3 أهداف ”هاتريك“ يف الدقائق 19 

و34 (ركلة جزاء) و47.
وتكفل ماركو جروييتش بتسجل هدف 
يف الدقيقة 28، فيما سـجل إيفانيلسون 
بينمـا  40 و60،  الدقيقتـني  هدفـني يف 
سـجل املدافـع املخرضم بيبـي هدفا يف 

الدقيقة 55.
ورفـع بورتـو رصيـده إىل 82 نقطـة يف 
صـدارة الرتتيب، بفـارق 9 نقاط مؤقتا 
عن سـبورتنج لشـبونة صاحـب املركز 
الثانـي، والـذي لعب أمس أمـام غريمه 
بنفيكا.عـىل الجانب األخـر تجمد رصيد 
بورتيمونينـيس عنـد 32 نقطة يف املركز 

الثاني عرش.
¬Ïj:a@Ú‘�‰fl@Â«@ÒÏ�Ç@á»njÌ@b„bmäÏœ

ـ ابتعد فريـق فورتانا سـيتارد، خطوة 
مهمة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب 
الـدوري الهولنـدي املمتاز، عـىل ضيفه 
سبارتا روتردام (0-3)، يف مباراة مؤجلة 

من الجولة 23 من املسابقة.
بهـدف  سـيونتجينس  ماتـس  وتقـدم 
لفورتانـا يف الدقيقة العارشة، ثم أضاف 
بول جالدون الهدفـني الثاني والثالث يف 

الدقيقتني 35 و77.
الفـوز رفع رصيد فورتانـا إىل 26 نقطة 
يف املركـز الــ15 وظل سـبارتا يف املركز 

األخري برصيد 22 نقطة.

7الرياضي
‚á‘€a@Òãÿ€@ÚÓiÎäÎ˛a@pbÌäÎá€a

bÓè‰€bœÎ@¿bnÓÇ@Û‹«@b„ÏébéÎcÎ@fibÌäbÓœ@åÏœÎ@ÖbiÜ˝v‰ì„Ïfl@Âfl@¬b‘‰€bi@ÜÏ»Ì@Â€Ï◊

Ô„Î6ÿ€g@‚˝«g

@ÔéÎä@Ô„bÌÏuÎäÎ˛a@·õÌ@Úì£ã‰œ
ÔˆbË„@›ÿìi

@åãèÿÓé@>‰–é@ÜÏ‘Ì@Ôè◊bfl
åäÏniaä@¬b‘é�

@ÒÜÏ»€@áË∏@Ú‹‡n´@Ú‘–ñ
Ê˝Ófl@∂g@bflÎäb„ÎÜ

Ú„Ï‹íãi@∂g@Úfläbñ@Ú€béä@ÈuÏÌ@Ô‹j∫Ü@›Ó◊Î

سـجل ترييس ماكيس 38 نقطة ليقـود فريقه فيالدلفيا 
سـفنتي سـيكرسز للفوز عـىل تورنتـو رابتـورز (131 
/ 111)، يف املبـاراة األوىل بينهمـا بـاألدوار اإلقصائيـة 
بدوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.وسجل جيمس 
هـاردن 22 نقطـة و14 تمريرة حاسـمة يف أول مباراة 
لـه بـاألدوار االقصائيـة باملجموعـة الرشقيـة كالعب 
يف فريق سـيكرسز، كما سـجل جويـل إمبيد 19 نقطة 
و15 متابعة، كما سـجل توبيـاس هاريس 26 نقطة.
ويسـتضيف فيالدلفيا املبـاراة الثانية اليـوم االثنني.
يف املقابل سـجل باسكال سـياكام 24 نقطة لفريق 
تورنتـو رابتـورز، كمـا سـجل أوجـي أنونوبي 20 
نقطـة وأضاف فريـد فانفليـت 18 نقطة.كما فاز 
أيضـا جولدن سـتيت واريـورز عىل دنفـر ناجتس 
123 / 107.وسـجل جوردان بول 30 نقطة لفريق 
واريورز، وأضاف سـتيفان كـري 16 نقطة وكالي 
تومسون 19 نقطة لفريق واريورز.يف املقابل سجل 
نيكوال يوكيتش 25 نقطة ومرر 6 تمريرات حاسمة 
لفريـق دنفر وأضـاف زميله ويل بارتـون 24 نقطة 
لكـن هذا لـم يكن كافيـا لتحقيـق الفريـق الفوز يف 

املباراة األوىل بينهما باألدوار اإلقصائية.

@ZÜãÌ@ÎãÌÏucÎ@NN·ƒ«˛a@Îá€b„Îä@Zµn‰uä˛a@á«aÎ
ÔèÓfl@…fl@k»‹m@%@Ÿ„˛

أقحم األرجنتيني سـريجيو أجويرو، النجم السـابق 
ملانشسرت سيتي، نفسه يف رصاع بني مواطنه ليونيل 
مييس (باريس سان جريمان) وكريستيانو رونالدو 

(مانشسرت يونايتد)، حول األفضل يف كل العصور.
وكان األرجنتينـي أليخانـدرو جارناتشـو، ناشـئ 
مانشسـرت يونايتد، حصل عىل االسـتدعاء األول مع 
الشـياطني الحمر، خـالل مباراة نورويتش سـيتي 

بالدوري اإلنجليزي املمتاز.
ولـم يشـارك جارناتشـو يف املبـاراة، حيث شـاهد 
رونالدو يسـجل هاتريـك ويقود الشـياطني الحمر 

للفوز من مقاعد البدالء.
عـرب  جارناتشـو  نـرش  املبـاراة،  انتهـاء  وعقـب 
”إنسـتجرام“ صورة له إىل جانب رونالدو ممسـًكا 
بالكـرة التي منحها له الالعـب البالغ من العمر 37 

عاًما.

وكتـب الناشـئ األرجنتينـي عىل الصـورة ”األعظم 
يف كل األوقـات“، جنًبـا إىل جنـب مع رمـوز للماعز 

والنريان وكرة القدم باإلضافة إىل قلب.
لكـن رد عليه أجويرو يف التعليقـات: ”ألنك لم تلعب 

مع ليونيل مييس حتى اآلن“.

ضمـن منتخبـا الواليـات املتحـدة وكنـدا وجودهمـا يف 
نهائيـات كأس بييل جان كينج ليلحقا بكل من إسـبانيا 
وبولندا وإيطاليا وكازاخسـتان والتشيك.وتغلب الفريق 
األمريكي يف آشـفيل عىل منافسه األوكراني يف منافسات 
الزوجي ليحسـم تأهله بعد تعادلهما يف مباراتي الفردي 
بواقـع انتصار لكل فريق، ليحتكـم الجانبان إىل الزوجي 
الـذي كان الفـوز فيـه مـن نصيـب الواليـات املتحـدة.
ولـم تعاني كندا مثـل جارتها من أجـل التأهل وحجزت 
مقعدها مبكرا بانتصارين متتاليني يف منافسات الفردي 
عـىل حسـاب التفيا.بالتايل، يلحـق الفريقـان األمريكي 
والكنـدي بركب املتأهلـني بالفعل وهم إسـبانيا وبولندا 
وإيطاليا وكازاخسـتان والتشـيك.وتقام نهائيات كأس 
بييل جان كينج يف الفرتة بني الثامن و13 نوفمرب/ترشين 
ثـان املقبـل ولم يتحـدد بعد املـكان الذي سـتجرى فيه.
ويتنافـس يف تلـك املرحلة 12 فريقا تأهـل منهم بالفعل 
11. وتنضـم املنتخبات الــ7 املذكورة إىل سـويرسا التي 
خاضت نهائي النسخة السـابقة من البطولة، وأسرتاليا 
أفضـل الفرق التي بلغت نصف النهائي والتي تأهلت بعد 
اسـتبعاد روسـيا.باملثل، تشـارك بلجيكا بعد أن واجهت 
يف التصفيات بيالروسـيا املسـتبعدة أيضا مـن البطولة، 
إضافـة إىل سـلوفاكيا التي كانت سـتواجه أسـرتاليا يف 
البدايـة، ليتأهال كالهما.ومـن املنتظـر أن توجه اللجنة 
املنظمة بطاقـة دعوة ألحد املنتخبات لم يتم االسـتقرار 
عليه بعد.وتوزع املنتخبات املشـاركة يف النهائيات عىل 4 
مجموعـات تضم كل منها 3 فـرق، يتأهل منها واحد إىل 

نصف النهائي ثم مباراة النهائي.
Ú€Ï–�€a@·‹y@o‘‘y@ZînÓœÎáÓœaÜ

ـ أعرب العب التنس اإلسـباني أليخانـدرو دافيدوفيتش 
عن ”سـعادته“ بتحقيق ”حلمه“ الذي راوده عندما كان 

طفال، وذلك بعد تغلبه عىل البلغاري جريجور ديميرتوف 
يف نصـف نهائـي بطولـة مونت كارلـو لتنس األسـاتذة 
ذات الــ1000 نقطـة، وتأهله إىل املبـاراة النهائية.وقدم 
اإلسباني (22 عاما) عروضا قوية يف مونت كارلو، حيث 
تفـوق يف طريقـه إىل النهائـي عىل املصنـف األول عامليا، 
الرصبي نوفـاك ديوكوفيتـش، وبعده األمريكـي تايلور 
فريتـز، املصنـف الثانـي عرش واملتـوج ببطولـة إنديان 
ويلز، وكذلـك البلجيكي ديفيد جوفني.ويف نصف النهائي 
تفـوق اإلسـباني عىل املصنـف الثالـث عامليـا البلغاري 
ديميـرتوف، الـذي لعب مبـاراة عىل اللقب منذ سـنوات.

وكانت هذه أول مباراة نصف نهائي يخوضها اإلسـباني 
يف بطوالت األسـاتذة ذات الـ1000 نقطة، حيث عرب عن 
سـعادته بعد تأهله إىل النهائي قائال: ”أنا سـعيد للغاية 
ببلوغـي النهائـي. كان حلمـا وأصبـح حقيقـة، عندما 
كنت طفـال كنت أحلم بهذا اليوم، كان حلما وأنا سـعيد 
للغاية“.واعـرتف دافيدوفيتـش بأنـه لم يلعـب جيدا يف 
نهايـة املجموعـة الثانيـة، فقـال: ”كانت لـدّي خيارات 
يف املجموعـة الثانيـة، لكنني لم ألعب بشـكل جيد جدا“.
وخرس اإلسـباني املجموعة الثانية، واسـتغل االسرتاحة 

للذهـاب إىل غرفـة املالبـس، ويف هـذا السـياق أضاف: 
توجهـت إىل غرفـة املالبـس، وقلـت لنفيس إننـي أريد 
االنتصار“.ويواجـه دافيدوفيتش يف نهائي مونت كارلو 
الفائز من مواجهة األملاني أليكسندر زفرييف واليوناني 
سـتيفانوس تسيتسيباس التي أقيمت أمس األحد.وأكد 
العب التنس الشاب أنه ”سيسـتمتع يف املباراة النهائية 

جهـده“. قصـارى  وسـيبذل 
وأوضح: ”تمتعت بالرتكيز 

والجاهزية البدنية للعب 
عىل كل نقطة منذ بداية 
البطولة، حـدث هذا يف 
ديوكوفيتـش،  مبـاراة 
ديميـرتوف  وانتـرص 
الثانيـة،  املجموعـة  خلت يف  د

مـرة إىل غرفة املالبس وحاولت  البـدء 
أخرى“.وأردف دافيدوفيتش، الذي سـيكون ضمن أفضل 
30 العبـا يف التصنيف العاملي بحلـول االثنني املقبل: ”أنا 
منهك، كانت مباراة صعبة، كان ديميرتوف عىل مستوى 
عـايل، ولم ألعب بصورة جيـدة يف بداية املجموعة الثالثة، 
ولكنني قاتلـت وحققت االنتصار“.وتابـع: ”ال يمكنني 

التعبـري عما أشـعر بـه، أنا سـعيد، 
وكان  األسـوأ  كنـت  عندمـا 

الخصم متقدمـا 0-2 وكان 
عـىل وشـك الفـوز بكرس 
حتـى  قاتلـت  إرسـايل، 

النهايـة. ويف نهاية املباراة 
حققت االنتصار“.واختتم العب 

التنس اإلسباني: ”عملنا للوصول 
إىل وضعيات كهذه ومواجهتها“.

وجه مـوىس سيسـوكو، وكيل عثمان 
إىل  رسـالة  برشـلونة،  نجـم  ديمبـيل 
النـادي الكتالونـي بشـأن تجديد عقد 
الجنـاح الفرنيس.وينتهي عقد ديمبيل 
مـع برشـلونة يف صيـف 2022، ولـم 
يصل الطرفان إىل اتفاق بشأن التجديد 
حتـى اآلن.ووفًقـا لصحيفـة ”موندو 
ديبورتيفو“ اإلسبانية، فإن سيسوكو 
أكد أن ديمبيل سـيقدم بعض التنازالت 
يف مفاوضـات التجديد مع برشـلونة، 
مقارنـة باملفاوضـات التي عقدت بني 
الطرفـني يف شـهر يناير/ كانـون ثاٍن 
النادي  املايض.لكـن حـذر سيسـوكو 

الكتالونـي أن هذا ال يعنـي أن ديمبيل 
سـيجدد مع برشـلونة بأي ثمن، كما 
أرص عىل رضورة دفـع مكافأة تجديد 
لالعـب الفرنيس.يذكـر أن العديـد من 
يحظـى  ديمبـيل  أن  أكـدت  التقاريـر 
سـان  باريـس  مـن  قـوي  باهتمـام 
جريمان وتشيليس يف املريكاتو الصيفي 
املقبل.مـن جهـة أخـرى، أفـاد تقرير 
صحفي إسباني، بأن برشلونة يأمل يف 
حسم ملف تجديد عقد األوروجواياني 
رونالد أراوخو، مدافع الفريق، يف أقرب 
وقـت ممكن.وينتهـي عقـد أراوخـو 
مـع برشـلونة، يف صيـف 2023، لكن 

هناك رغبة مشـرتكة لـدى الطرفني يف 
التجديد.وبحسـب صحيفة ”سبورت“ 
الكتالونيـة، فإن برشـلونة يسـتهدف 
تجديد عقد أراوخو خالل هذا األسبوع 
أو األسـبوع املقبل عىل أقـىص تقدير.

وأشـارت الصحيفـة، إىل أن االتفاق تم 
بالفعل بني الطرفني، وال يتبقى سـوى 
التوقيـع عـىل العقـود الرسـمية مـن 
قبل الطرفني.وأضافـت الصحيفة، أن 
أراوخو وافق بالفعل عىل قيمة الرشط 
الجزائي يف عقده، والتي حددته اإلدارة 
الكتالونيـة بقيمة مليار يـورو، مثلما 

تم يف عقدي أنسو فاتي وبيدري.

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

قـال تقريـر صحفـي فرنـيس إن اإليطـايل جيانلويجي 
دوناروما، حارس باريس سـان جريمان، مرشـح للعودة 

إىل ميالن يف املوسم املقبل.
يف  إىل سـان جريمـان  انتقـل مـن ميـالن  دونارومـا  وكان 
الصيـف املـايض، عرب صفقـة مجانيـة، عقب انتهـاء عقده 
مع الروسـونريي.ووفًقا لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسـية، فإن 
دوناروما قد يغادر ”حديقة األمراء“ بنهاية املوسم الحايل، إذا 

رحل ليوناردو عن منصبه كمدير ريايض للنادي البارييس.
وأشـارت الصحيفة الفرنسـية، إىل أن خطـأ دوناروما أمام ريال 
مدريـد قـد يمنـع الحـارس اإليطـايل من االسـتمرار مع سـان 
جريمان.وأوضحت ”ليكيب“ أن ميالن مرشح إلعادة دوناروما، 
خصوصا إذا انتقلت ملكية النادي إىل صندوق ”إنفسـتكورب“ 

البحريني.
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باريس/متابعة الزوراء:
اإلعالمـي  املركـز  انطلـَق مـرشوع 
لألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف بدايـة 
العام ٢٠٢٠ كأول مؤسسـة إعالمية 
تهتم بمنارصة وتمكني ذوي اإلعاقة 
إعالميـًا يف اليمـن، ولم تكـن البداية 
سـهلة بـل أّن مرشوعنـا انطلق من 
وسـط ركام الحـرب يف اليمـن التي 
تشـّكل إحـدى العقبـات، إىل جانب 

جائحة «كوفيد ١٩».
وكأي مـرشوع ناشـئ، بدأنا نبحث 
عن الفرص التي يمكن أن تسـاعدنا 
يف االسـتدامة وتساهم يف نمو عملنا 
وتطوره، لكـن وألكون أكثر واقعية 
ورصاحـة مـع أصحـاب املبـادرات 
اإلعالمية الناشـئة، فإنني أقول أننا 
كنـا نعمـل ونعمـل فقـط وال يعني 
هـذا أننا ال نمتلـك أهداًفا ملرشوعنا، 
ولكـن لـم نكن عـىل قـدر كاٍف من 
التنظيـم ألهدافنـا وأولوياتنا وهذه 
هي الفائدة األوىل التي ملسـناها بعد 
انضمامنا إىل برنامج مركز التوجيه 
يف  الناشـئة  اإلعالميـة  للمبـادرات 
الـرشق األوسـط وشـمال أفريقيا، 

إذ أننـا أصبحنـا نعرف كيـف ومتى 
ننظم أعمالنا وأنشـطتنا، األمر الذي 
جعَل عملنا مؤثرًا وزاد عدد املتابعني 

بشكل ملحوظ. 
تعـّززت ثقتنا أكثر بعد املشـاركة يف 
الربنامـج، إذ أّن قبـول أي مبادرة يف 
برنامـج كهـذا يعطيها ثقـًة كبريًة 

برسـالتها وبما تعمل، خاصـًة وأّن 
املبـادرات الناشـئة يف هـذه املرحلة 
املعنـوي  للدعـم  الحاجـة  بأمـّس 
والتوجيهـي قبـل املـادي وهـذا ما 
يمكن أن تشـعر به وأنت تستمع إىل 

نصائح املوجهني. 
أمـر آخـر يف غاية األهمية وتسـعى 

إليه كل مبادرة إعالمية ناشـئة وهو 
البحـث عن املمـول الـذي يمكن أن 
يسـاهم يف استدامة مرشوعك، لكنك 
عزيزي ستتسـاءل مثلنا من املمول 
الـذي يتوافق مع أهـداف مرشوعنا 
وكيـف نصـل إليـه وهـل سـنكون 
قادريـن عـىل إقناعه ومـا الطريقة 

األنسب للتواصل والجذب وكثري من 
األسـئلة التي تمثـل مصـدراً للقلق 
والرتاجع عن التواصـل مع املانحني 
وقد تتسـبب يف ضياع بعض الفرص 
عنـد الكثري من املشـاريع اإلعالمية. 
هذه األسئلة وغريها ستجد إجابتها 
يف هـذا الربنامـج لكـن ال تتوقع أن 
يأتيـك املمـول عىل طبق مـن ذهب، 
فهـذا األمـر يحتـاج إىل جهـودك إىل 
جانـب التوجيهات التـي تتلقاها يف 
مختلف مراحل الربنامج والتي يمكن 

أن ترشدك إىل الطريق الصحيح. 
كتابـة مقرتحات املشـاريع بشـكل 
صحيـح وتطوير العالمـة التجارية 
وإدارة الفريـق والبحث عن مصادر 
مختلفة لالسـتدامة، مفاهيم مهمة 
وسـتغري  الربنامـج  يف  سـتتلقاها 
وطريقـة  مرشوعـك  إىل  نظرتـك 
تفكريك. وهذا سيساعدك يف التنظيم 
املؤسيس ملرشوعك وبنائه عىل أسس 
سليمة وتعديل أي انحراف يمكن أن 
يكون سـبباً يف ضعف تأثري رسالتك 
وبالتـايل عـدم القـدرة عـىل تحقيق 
األهـداف التـي تسـعى مـن خاللها 

إلحداث تغيري يف مجتمعك. 
الوصول إىل جمهورك بشـكل دقيق: 
لكّل مرشوع جمهور ومجتمع يمثل 
الفئـة املسـتهدفة واملسـتفيدة من 
أنشـطته وهذا بديهي لكـن التعرف 
عىل هذا الجمهـور والقرب أكثر من 
اهتماماتـه وخصائصه، مـاذا يريد 
ومـا الـذي يحتـاج معرفتـه وكيف 
أصـل إليه، ما هي رغباته التي يجب 
عىل مرشوعي إشباعها، هل تختلف 
مسـتوياته، متعلـم وغـري متعلـم، 
ريفـي أم حـرضي. بالتـايل هل عّيل 
أن أتخيل حتى شـكل هـذا الجمهور 
مـن  وهـذه  احتياجاتـه،  ألعـرف 
الـدروس التي تعرفنا عليها بشـكل 
دقيق يف الربنامج من خالل ما يعرف 
بـ»الربسـونا»، وهي تخيل جمهور 
املرشوع ورسمه بشكل دقيق بهدف 
توجيـه املحتـوى باحرتافيـة أكثـر 

وإحداث التغيري املنشود. 
كمـا أّن إقامـة الـرشاكات من أجل 
تبـادل املصالـح أمر مهم جـداً قد ال 
تـدرك أهميتـه وأنت يف طريـق بناء 
التجاريـة كـون  وتطويـر عالمتـك 

الرشاكات وسـيلة ناجحة تساعد يف 
تقوية ما تقـوم به، بل أنها قد تمثل 
مصدراً للدخل وطريقًة جيدة لتبادل 

الخدمات والتسويق للمرشوع. 
إضافـًة إىل ما سـبق، فـإّن الربنامج 
بمختلف مراحله ومضامينه املقدمة 
تسـاعد  التـي  الكثـرية  واألدوات 
املؤسسـات  وتطويـر  اسـتدامة  يف 
اإلعالمية الناشئة يجعلك أكثر درايًة 
بمن حولك من املؤسسـات املنافسة 
وهـذا يسـاعدك يف تحديـد موقعـك 
الحقيقي يف السوق اإلعالمية الكبرية، 
كمـا أنه مفيد يف تحديد نوع الخدمة 
املقدمة أو ما تسمى يف نماذج األعمال 
القيمة املضافة التي سـاعدتنا كثرياً 
يف تحديد قنـوات التوزيـع وعالقتنا 

بالعمالء ورشائحهم املختلفة. 
كانـت  التوجيـه  مركـز  يف  رحلتنـا 
رحلة تطور ونمـو ملرشوعنا ومثلت 
نقطة انطالق حقيقية نحو جمهور 
أوسـع ورشاكات أكرب وال زال هناك 
الكثـري من أجل الوصـول إىل تحقيق 

األهداف.
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)

متابعـة  فرانسيسـكو/  سـان 
الزوراء:

أثـار عرْض رئيس ”تسـال“ إيلون 
كامـل  عـىل  االسـتحواذ  ماسـك 
أسـهم تويرت موجة من القلق عىل 
الشـبكة، إذ أعـرب عـدد كبري من 
املستخدمني واملراقبني عن قلقهم 
مـن فكـرة تحّكـم رجـل األعمال 

املشاكس يف املنصة.
وتقـول كارول روث، وهـي رائدة 
أعمال ومعـدة بحث عن الرشكات 
الصغرية واملتوسطة، ”إذا استحوذ 
إيلون ماسـك عىل تويرت سـأغادر 
الشـبكة. شـعار جديد حّل محّل: 
إذا فاز ترامب بالرئاسـة سـأرحل 

إىل كندا“.
والرجل األغنـى يف العالم يرغب يف 
االستحواذ عىل تويرت لجعل املنصة 
حصنـاً لحريـة التعبـري، بحسـب 
أّن اإلرشاف عـىل  قولـه. ويعتـرب 
املحتـوى مبالغ فيـه، وينبغي من 
منطلـق الديمقراطية فرض قيود 

أقل عىل املستخدمني.
عقـد  اجتمـاع  يف  ماسـك  وقـال 
الخميـس املايض ”إّن تويرت أصبح 
يف الواقع بمثابة املكان العام. لذلك 
مـن املهـّم جـداً أن يشـعر الناس 
بأنهم يستطيعون التحدث بحرية 
عـربه ضمن حـدود القانـون وأن 

تكون لهم القدرة عىل ذلك“.
إىل قضيـة  ماسـك  يتطـرق  ولـم 
السـابق  الرئيـس األمريكي  منـع 
دونالد ترامب يف يناير ٢٠٢١ -بعد 

تحذيـرات عـدة وحـذف تغريدات 
ومقتل عدد من األشـخاص خالل 
اقتحـام مبنـى الكابيتـول- مـن 
اإللكرتونيـة  املنصـات  اسـتخدام 
الكربى، بسبب تحريضه منارصيه 

عىل العنف.
وتابـع رجل األعمـال ”أعتقـد أّن 
علينـا أن نكـون شـديدي الحـذر 
التغريـدات وفـرض  قبـل حـذف 
محظورات دائمة، ويستحسـن أن 

تكون هذه املحظورات مؤقتة“.
وتثري مقاربة ماسك هذه إعجاب 
اليمني األمريكي املحافظ وأطراف 
آخريـن خـارج الواليـات املتحدة. 
-أحـد  فـاراج  نايجـل  ويعتـرب 
قـادة الحملـة الربيطانيـة املؤيدة 
إيلـون  اهتمـام  أّن  للربيكسـت- 
ماسـك بتويرت يمثـل ”أفضل خرب 

لحرية التعبري منذ سنوات“.
لكّن الكثري من املدافعني عن حقوق 

اإلنسـان والنـواب الديمقراطيـني 
يعتـربون أّنـه يتعـني عـىل تويرت 
-كفيسـبوك ويوتيـوب- أن يبـذل 
املزيد من الجهد للحد من عمليات 
املؤامـرة  ونظريـات  التضليـل 

وخطابات الكراهية والتعصب.
وتقول املسـؤولة يف منظمة ”فري 
بـرس“ غـري الحكومية جيسـيكا 
إّن ”إيلـون  غونزاليـز -يف بيـان- 
تويـرت  اسـتخدم  نفسـه  ماسـك 
ومنصـات أخـرى ملهاجمة آخرين 
معلومـات  ونـرش  وإسـكاتهم. 
مضللة عـن جائحـة كوفيد – ١٩ 
واللقاحات املرتبطة بها. واستخدم 
املنصة للتالعب باألسـواق وزيادة 

ثروته الكبرية أصالً“.
يكـون  أّال  ”ينبغـي  وأضافـت 
مسـتخدمو مواقع التواصل تحت 
رحمـة أهـواء أصحـاب املليارات 
عـن  واملنفصلـني  املغروريـن 

الواقع“.
املقـاالت  مـن  الكثـري  وتشـري 
الصحفيـة إىل أّن هـذه الرغبـة يف 
تقليـص اإلرشاف عـىل املحادثات 
تويـرت؛  موظفـي  كذلـك  تقلـق 
فرشكة ”تيسـال“ ليست معروفة 
فقـط بنجاحها وأرباحهـا، بل إّن 
مصنعها الواقع يف مدينة فريمونت 
-وتحديداً يف سيليكون فايل- يواجه 
دعاوى قضائية تتعلق بمضايقات 

وتمييز عنرصي ممنهج.
-وهـي  غريـر  إيفـان  وتقـول 
مديـرة منظمـة ”فايت فـور ذي 
فيوتـرش“ غـري الحكوميـة التـي 
الرقميـة،  الحقـوق  عـن  تدافـع 
مـن ضمنهـا حريـة التعبـري- إّن 
”املاليـني مـن األشـخاص، ومـن 
والفنانون  الصحافيـون  أبرزهـم 
والناشـطون، يعتمدون عىل هذه 

املنصة إلنجاز عملهم“.
وتضيف أّن ”قلقنا من فكرة رشاء 
الشـبكة من قبل شـخص كإيلون 
أّن ثمـة مشـكلة  ماسـك يظهـر 
أساسـية تتمثـل يف أّن عـدداً قليالً 
من الرشكات يتمتع بسلطة كبرية 

جداً“.
وتثـري عملية الرشاء أسـئلة حول 
التكنولوجيا  تعاظم نفوذ رشكات 

الكربى.
ومنذ سـنوات يدعو عدد كبري من 
املنتخبني من  النـواب األمريكيـني 
كال الجانبـني إىل تنظيـم املنصات 
بشـكل أفضل -خصوصاً لتحقيق 

املزيد من املنافسـة- دون االتفاق 
عىل حلول.

اإلعـالم  يف  املتخصصـة  وتقـول 
باركر مولوي بسخرية ”إّن امتالك 
شـخص واحـد الرشكـة بأكملها 
فكرة مثاليـة لتحريـر الناس من 
السـيطرة  املركزيـة ومن  الدولـة 

الرأسمالية“.
ويالحظ املسـتثمر فريد ويلسون 
أّن ”العكـس ينبغـي أن يتحقق“. 
يكـون  أن  تويـرت  ”عـىل  ويقـول 

منصة المركزية“.
ويرغـب إيلـون ماسـك يف جعـل 
املنصة رشكـة خاصة غري مدرجة 
يف البورصة، مما سـيجنبها الحقا 

أي سيطرة خارجية.
ولـم ينـج التناقـض الحاصل بني 
نياته املعلنة وأسلوبه من انتقادات 

بعض الخرباء.
مرصـد  يف  الباحثـة  وتقـول 
رينيـه  لإلنرتنـت  سـتانفورد 
العام  املكان  ديريستا ”سأشـرتي 
وأخصخصـه مـن أجـل إنقـاذه! 
حاولـوا أن تنطقـوا هـذه الجملة 
بصوت مرتفع وسـتالحظون أّنها 

غري منطقية“.
الخميـس  عـرض  ماسـك  وكان 
-بشـكل مفاجـئ- رشاء رشكـة 
تويرت بقيمة ٤٣ مليار دوالر، قائال 
”إن منصـة التواصـل االجتماعي 
بحاجة إىل أن تكون رشكة خاصة 
لحريـة  منصـة  وتصبـح  لتنمـو 

التعبري“.
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تونس/ا.ف.ب:
أطلقـت السـلطات التونسـية رساح الصحفية شـهرزاد عكاشـة، إثر توقيفها بسـبب 
انتقادات شـديدة وجهتها إىل وزارة الداخلية عىل مواقع التواصل االجتماعي، عىل ما قال 
محاميهـا لوكالة فرانس برس.وكانت النقابة الوطنية للصحفيني التونسـيني أفادت، يف 
بيان لها، بأن «وكيل الجمهورية يف املحكمة االبتدائية يف أريانة أذن باالحتفاظ بالصحفية 
شـهرزاد عكاشـة إثر تدوينـات أدانت فيها املمارسـات األمنية ضدها، ووجـه لها وكيل 
الجمهورية شـبهة إزعاج الغري عىل شـبكات االتصاالت العمومية».وبنّي املحامي سمري 
ديلو أن عكاشة تبقى عىل ذمة التحقيق القضائي.ومثلت شهرزاد عكاشة أمام التحقيق 
لالسـتماع لها يف شـكوى تقدمت بهـا وزارة الداخلية، إثر نرشها تدوينـات «تنتقد فيها 
تسـيري الوزارة»، وفقاً للنقابة.ُتعرف عكاشـة بانتقادها قـرارات الرئيس التونيس قيس 
سـعّيد عىل انها احتكار للسـلطات يف البالد منـذ ٢٥ يوليو/تموز. وكتبـت قبل توقيفها 
بيومني تدوينة عىل «فيسبوك»، قالت فيها متوجهة لوزير الداخلية توفيق رشف الدين إن 
«كالبك (يف إشـارة إىل الرشطة) يا توفيق رضبوني».وقالت عكاشـة يف ترصيح لتلفزيون 
خـاص محيل االسـبوع املايض إنه جـرى التحقيق معها من قبل يف إطـار هذه القضية، 
بتهمة «املـس من كرامة وزير الداخليـة ورئيس الجمهورية واألمـن القومي».واعتربت 
نقابـة الصحفيني أن توقيف عكاشـة «مؤرش خطـري يف السـعي إىل التضييق عىل حرية 
التعبري والصحافة ونسـف أسسـها القانونية والحقوقية».واتهمـت النقابة، يف مارس/

آذار، السلطات بـ»توظيف وسائل الدولة لتلجيم» الصحفيني، وجاء ذلك إثر قرار توقيف 
صحفي رفض طلباً من قوات األمن للكشف عن مصادره يف خرب نقله لراديو محيل.

رام الله/متابعة الزوراء:
أكدت شـبكة «القسطل» اإلخبارية الفلسـطينية أنها فوجئت، فجر يوم السبت، بحذف 
صفحتها الرئيسـية مـن موقع «فيسـبوك» من دون سـابق إنذار، بعـد تغطية أحداث 

اقتحام املسجد األقىص وممارسات االحتالل اإلرسائييل.
وذكرت «القسطل»، يف بيان، أن إدارة موقع «فيسبوك» حذفت صفحتها بشكل مفاجئ، 
بعـد تغطية مكثفة ومتواصلة لألحداث التي جرت يف املسـجد األقـىص، الجمعة، وّثقت 

خاللها اعتداءات االحتالل عىل املصلني واملعتكفني عىل مدار اليوم.
ولفتت إىل أن هذه الخطوة اتخذتها «فيسـبوك» من دون سـابق إنذار، إذ لم ترسـل أي 
رسـالة تحذيرية كاملعتاد. واعتربت أن الحـذف تم بطلب من االحتالل اإلرسائييل إلخفاء 

جرائمه بحق الفلسطينيني.
وأشـارت إىل أن االحتالل يسـعى إىل تغييب صوت القدس خاصة، وجرائمه يف فلسـطني 
عامـة، من خالل التواطـؤ مع إدارة مواقع التواصل االجتماعـي التي تنصاع يف كل مرة 

ألوامره وإمالءاته.
وواجهت «القسطل» انتهاكات عدة سابقاً عرب منصاتها عىل مواقع التواصل االجتماعي، 

من خالل حذف صفحاتها ومنصاتها وتقييد النرش عليها.
واسـتنكر موقـع «صـدى سوشـال» هجمة الرشكـة األم لـ»فيسـبوك»، «ميتـا»، عىل 
الصفحـات اإلخبارية والحسـابات الفلسـطينية، بسـبب تغطيتها األحـداث األخرية يف 
القدس املحتلة واملسـجد األقىص التي تتعلق باعتداءات قوات االحتالل عىل املصلني أثناء 

أدائهم صالة فجر الجمعة الثانية من رمضان.
ورصـد املركز عدداً من االنتهاكات بحق املحتوى اإلخباري الفلسـطيني الذي ال يعارض 
قواعـد «فيسـبوك». واعترب املركـز أن هذه الحملة تأتي «تسـاوقاً واسـتجابة لطلبات 
إرسائيلية من أجل تضييق الخناق عىل الفلسطينيني ووسائل إعالمهم عىل فضاء املوقع 

األزرق الذي يدعي تأسيسه من أجل مساحة حرة وللتعبري عن الرأي».

 ادلب/متابعة الزوراء:

أفرجت «قوات سـورية الديمقراطية» (قسـد) 

عـن ثالثة صحفيني، بعد أكثر من شـهرين من 

االعتقـال، وذلك بعـد اللقاء األخـري الذي جمع 

القائد العام لـ»قسد» مظلوم عبدي ومسؤولني 

أمريكيني، شمايل رشق سورية.

 ،«ARKTV» وقال اإلعالمي زنار حاجي من قناة

إن «قسد» أفرجت عن اإلعالميني صربي فخري 

وأحمد صويف ودارا عبدو مراسـيل ARK وراديو 

ريباز، بعد أكثر من شـهرين من االعتقال لتهم 

ملفقة، بحسب تعبريه.

وأوضح أن فخري اعتقـل عىل يد تلك القوات يف 

الخامس من فرباير / شباط املايض بعد مداهمة 

منزله يف مدينة القامشـيل، أما عبدو فاعتقل يف 

مدينـة املالكية خالل كمني من قوة عسـكرية، 

وصويف تم اسـتدراجه بعد اختطـاف ابنه حتى 

سلّم نفسه، وذلك يف الـ١٩ من ذات الشهر.

وأضـاف أن اإلفراج عـن الصحفيني الثالثة جاء 

بعد وساطة أمريكية، جرت خالل لقاء مسؤولني 

أمريكيني بالقائد العام لـ»قسد» مظلوم عبدي، 

وأعلن عنها قياديـون يف القوات واإلدارة الذاتية 

لشمال وشمال رشقي سورية، التي تعّد الجناح 

املدني لـ»قسد».

وتفـرض اإلدارة الذاتية املسـيطرة عىل مناطق 

واسعة شمال وشمايل رشق سورية رشوطاً عىل 

ممارسة العمل اإلعالمي، وكانت منعت ناشطني 

من العمل وأصدرت قرارات إيقاف بحق آخرين، 

وأغلقت مكاتب ملحطات فضائية.

وأسـندت قراراتهـا إىل ما أسـمتها بـ»القوانني 

الناظمـة للعمـل اإلعالمـي يف مناطـق شـمال 

ورشق سورية»، كالنظام الداخيل ملكتب اإلعالم، 

ومواثيـق الـرشف الصحفـي وميثـاق التفاهم 

لإلدارة الذاتية.

ويف سـبتمرب / أيلـول الفائـت دانـت منظمـة 

«مراسـلون بال حدود» االنتهاكات املتعددة ضد 

حرية الصحافة يف املنطقة التي تسـيطر عليها 

اإلدارة الذاتية.

للصحفيـني  السـماح  إىل  السـلطات  ودعـت 

بممارسـة املهنـة بحريـة وضمـان بيئـة عمل 

مواتية لهم.
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من اهم التطورات التي شهدها االعالم العراقي بعد عام ٢٠٠٣ االنفتاح 
العالم والتقنيات الحديثة املستخدمة يف القطاع االعالمي فضال عن  عىل 
ويرى   .. فوىض  االخر  البعض  ويسميه  الحرية  البعض  يسميه  هامش 
البعض ان حرية االعالم شهدت انحرافا كبريا عن  املسار الحقيقي لحدود 
الخلل  مواضع  اىل  واالشارة  االخطاء  تشخيص  بينها  ومن  االعالم  حرية 
ومواطن القصور وتعميق االنتماء للوطن باعتباره وطنا واحدا وعشرية 
وطائفة تجمع الكل عىل مائدتها مثلما تشهده التوليفة املتنوعة كباقة 
زمالء  وفوز  االخرية  انتخاباتها  يف  الصحفيني  نقابة  شهدتها  التي  الورد 
متميزين يف عملهم املهني بقيادة نقيبهم الهمام الزميل مؤيد الالمي الذي 
اثبت حضورا متميزا يف الدورات السابقة من خالل ما حققه من منجزات 
محلية وعربية وعاملية خاصة بعد ترأسه اتحاد الصحفيني العرب وعضوية 
املكتب التنفيذي لالتحاد الدويل للصحفيني .. وقد حقق الالمي نتائج مبهرة 
يف االنتخابات وحصل عىل اكثر من ثلثي اصوات  الحضور من الصحفيني 
هذه  يف  الصحفيني  قيادة  يف  تفرده  يثبت  مما  االنتخابات  يف  املشاركني 
الفرتة بالذات التي تشهدها البالد ملا يحمله من صفات نبيلة تؤهله لنيل 
قيادة العمل النقابي يف هذه الفرتة بالذات، فالقيادة يف املفهوم الفلسفي 
ليست دورة تدريبية يكتسب من خاللها املتدرب مهارات فنية يف التعامل 
مع املجتمع .. القيادة صفة يتصف بها القائد من نعومة اضفاره او منذ 
الصغر تتناغم معه حتى مرحلة النضج فقد يكون املعلم قائدا يف مدرسته 
وقد يكون االب قائدا يف بيته وقد يكون القائد العسكري قائدا يف الوحدة 
يف  شخص  يربز  عندما  يختلف  الوضع  لكن  إليها  ينتمي  التي  العسكرية 
قطاع مهم مثل قطاع االعالم فيدير هذا البيت ادارة حسنة يف وقت يشهد 
يف املجتمع تفككا قيميا فيدير هذا الشخص البيت االعالمي ادارة متميزة 
تسهم يف توحيد اللحمة وان تتكاتف تحت رايته هدف واحد بعيدا عن كل 
املؤامرات التي تحاك هنا وهناك .. قائدا تميز بالعقالنية والرصاحة والنبل 
يف التعامل مع االحداث، فنهض هذا الفارس الهمام بفرسه ليحقق لالرسة 
الصحفية ما عجز عن تحقيقه االخرون.. قائدا نموذجيا يستحق الثناء 
والتقدير.. فتحية له ولكل من فاز من زمالء املهنة ونتمنى لهم التوفيق يف 
ادارة دفة السفينة باالتجاه الذي يخدم طموح وتطلعات اعضاء االرسة 
هذا  يف  الفوز  هذا  لهم  مبارك  الف  فألف   .. العراقي  واملجتمع  الصحفية 

العرس الديمقراطي.
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مترسبال باملاء

اتلو سورة الشجر العظيم
واىضء قنديل التجيل

بالغناء...
اعد اسماء الذين سريحلون بال وداع

ما ضاع ضاع..لكنني
اميش ليحرق زهرتي مطر ويطعنني 

شعاع
التقـاط  هـي  الشـعرية  الرؤيـا 
تنفجـر  تـكاد  وجداني..للحظـة 
بتجاوز املحسوس اىل جوهر االشياء 
مـن اجل خلـق ابداعـي يتكىء عىل 

تجربة توحي بدالالت كونية تنبش
كـي  (املتلقـي)  املسـتهلك  ذاكـرة 
صورهـا  خلـف  مـا  يسـتنطق 

الشعرية..
وباستحضار النص الشعري(التجيل) 
الـذي نسـجت عوامله انامـل منتجه 
الشـاعر عـالوي كاظـم كشـيش..

وتأمل عوامله املتجاوزه مبنى ومعنى 
والتي توحي بدالالت مستفزة للذات 
الجمعي االخر..وتكشـف عن تجربة 
تمـازج مـا بـني الـذات واملوضـوع 
واملتخيل والواقع..                                                                               

شاهدت قطب االرض
وهو يميل...صحت

لقد رأيت...

فحارصتني االسئلة
ورأيت يف الرؤيا

اطل الكوكب الدري
القى زهرة بيضاء

يف صدري وخضبها بنور البسملة
ونزلت من جبل الرؤى

فرأيت..
قد مضت القوافل

وهي عطىش يف الهجري
فصحت هذا النبع فاقرتبوا

سبيل يا عطاىش االرض
عودوا وارشبوني

ثـم صلـوا للـذي القـى هـواي
عـىل الـدروب وانزلـه

انا شاهد العرص الذي
لم يرتفع يف سنبله

فالنـص  يشـكل طاقـة قـادرة عيل 
إزاحـة مسـتويات التعبـري إيل عمق 
الـذي  العمـودي  بنائـه  رغـم  داليل 
فيشـكل  قافيتـه..  عنـه  تكشـف 
مشـاهدا  شـعرية متعدد الجوانب..

متميـزة بصورها النابضـة بالحياة 
نتيجـة  تدفقهـا الشـعوري املقرتن 
اآلخـر..  الجمعـي  الـذات  بحضـور 
فيـيضء مسـاحات عـرب تشـكيله 
انفتاحـه  عـن  فضـال  الشـعري.. 
الحديثـة  الشـعرية  الفنـون  عـىل 
واعتمـاده تقنيـات فنية واسـلوبية 

الصامت)..الـذي  كالتنقيط(النـص 
يسـتدعي املسـتهلك(املتلقي) ملـلء 
فراغاته.. والتكرار الدال عىل التوكيد 
من جهة واملضفي موسـقة مضافة 
عـىل جسـد النـص وهناك اسـلوب 
النـداء الـذي هـو حركـة زمنيـة يف 
القصيدة يدنو من التساؤل وينطوي 
عىل معنى الحـرية والتعجب.. فضال 
عن تجاوزاملالوف يف التعبري الشعري 
املكثف وتوظيف املجاز واالسـتعارة 
الـداليل والرمز  والجنـاس واالنزياح 
يف االطـار الشـكيل    والبنائـي الذي 

يحتضن      
هاجس متوتر يؤطر الحدث الشعري 
                                                           ..

يف الصوت
اعطاني مليكي زهرة

ذبلت واشعل يف عيوني كوكبه
وصعدت معراج التجيل كي ارى

فرأيـت ا كثـر مـا رويـت
ورويت اكثر ما رايت
وحملت ما لن اكتبه

فتوقفوني عن صعودي
انني اميش اىل ما لست

ابرص غري ظيل يف التجيل
اكتب االرسار يف بردية

ولترسقوني من غنائي
اغنياتـي  حدائـق  مـن  وارسقونـي 

املعشبة
فانا شهيد شاهد

يميش ويغرق يف التجيل مركبه
  فاملنتج (الشـاعر) يشـتغل يف بناء 
نصـه عىل السـريورة الزمنية املبنية 
عـىل رسعة االيقـاع الوزنـي الصايف 
القائم عىل البحـر الكامل(متفاعلن 
متفاعلن///متفاعلـن  متفاعلـن 
وتكثيـف  متفاعلـن)..  متفاعلـن 
العبـارة وعمـق املعنـى مـع جنوح 
اىل الرتكيـز وااليجاز بسـياق مقرتن 
بحركـة الحياة..لخلـق نـص يمتلك 
التعبرييية  بامكاناته  الحضور  قدرة 
والجماليـة باعتماد خطاب حداثوي 
البنيـوي  الشـكيل  املسـتوى  عـىل 
تتداخـل  فيـه  واملوضوعـي..اذ 
العنـارص الجزئية والبنـاء الصوري 
املتخيل يف وجـدان املنتج..اضافة اىل 
ان النـص بمجمـل دالالته يكشـف 
عـن الحالـة الشـعورية والنفسـية 
دينامي..  للمنتج(الشاعر)باسـلوب 
والسـياق  يتداخـل  داليل..  وعمـق 
املجتمعـي بقـدرة تعبرييـة مختزلة 
لرتاكيبهـا الجمليـة التي تسـتنطق 
اللحظة الشـعورية عرب نسق لغوي 
قادر عىل توليد حقول داللية تسـهم 
يف اتسـاع الفضـاء الـداليل للجملـة 
الشعرية باستيعابها ملعطيات النص 

وثرائها االختزايل برؤية بارصة لوعي 
الفكـرة باختصار اللحظـة املكتنزة 
بالرؤى واملعاني مـن خالل االلفاظ 
املشـحونة ايحاءا واملنسـابة بتدفق 
جمايل..يعلن عن فكر انساني متجدد 
وعالقة مستديمة ال تعرف النهاية.. 
ممـا يكشـف عـن قـدرة جمعت ما 
الستاتيكي(السـاكن)  الجانـب  بني 
الـذي منح النص مبنـا متوازنا وبني 
الديناميـة الحركيـة التـي تتحدد يف 
جمله الفعليـة املتالحقة (اعطاني/ 
صعـدت/ارى/  اشـعل/  ذبلـت/ 
ابـرص/  امـيش/  رويـت/  رايـت/ 
النص  اكتب/ يغرق....)والتي تمنح 
صـورة حركية وتضفـي عليه صفة 
نغمية مضافة تبعا للسـياق النفيس 
واالنفعـايل وتناسـقهما مـع الوزن 
الشـعري والقافيـة بعـد ان حشـد 
املنتج(الشاعر) االفكار وفقا لطبيعة 

التداعـي الذي يكشـف عـن اللحظة 
الشعرية التي تفردت باتساق بنائها 

الفني ..
وبذلـك قدم(املنتـج) الشـاعر نصـا 
يهيمن عليه الرسد الشـعري فيحيل 
اىل حواريـة مركبة تفـرتش وجود( 
االنا) وهـي تحاور ذاتهـا متجاوزة 
الفرديـة فتقدم صورة اسـرتجاعية 
تدفـع املتلقي للمشـاركة يف التصور 
واالندماج يف فضائها.. كونها تساير 
حركة التجديد الخالقة التي تكشـف 
عـن قـدرة العمـل الفنـي يف التعبري 
والكشـف عـن قابليـة املنتـج التي 
اعتمـدت الثنائيـات الضديـة التـي 
تسـهم يف تعميق التحـول ومعالجة 
املدلـوالت الحسـية املتصارعـة مع 
الواقـع من اجـل خلق نـص مكتظ 
بالحيوية املتناغمة والرؤى املتفاعلة 

والوجود االنساني.

Ô‹Óuá€a@·‹èfl@÷aåä
يف كل محطات العمر يأخذنا الشـغف الكبري 
اىل عالم القصيدة والشـعر، ويصحبنا الوجع 
اليومـي اىل الركون يف زوايا الكلمات والرحيل 
معهـا  اىل عشـق الحروف، ألننـا نريد البقاء 
يف عالم النشـوة االبدية التي تتيح لنا الرفقة 
مع الـذات والتوقف مع الـروح والرحيل مع 
حوريـات الشـعر اىل عالم الصفـاء والنقاء، 
االسـتاذ الجبوري يذهـب بعيـدا يف تجلّياته 
وعامله الشعري وهو يفّتُش يف خبايا الصمت 
عندما يـرصخ بأعىل صوته محفزاً األشـياء 
ليوقدها من سـباتها، فالقصيـدة عنده هي 
ثورة مشبوبة داخل النفس البرشية، ماسكأً 
بمداد قلمه ليصور األشـياء بأدق تفاصيلها، 
ويدخـل اىل عمـق الحيـاة عندمـا يبحث عن 
مكنوناتها من الم وحزن ومكابدة وارهاصات 
داخلية، يحاول وبالتحليل البسيط ان يكّيف 
الواقـع  اىل حـدث مكثف وقصيدة يعيشـها 
بـكل تعابريهـا ومفرداتهـا، فالقصيدة عند 
رؤى  مجموعـة  هـي  الجبـوري  شـاعرنا 
وتصورات واحداث واقعة وباستقراء بسيط 
يتحـول من الجزء اىل الكل دون ان يغري يشء 
من الفكـرة، ناهيك عىل تحـرره كلياً من اي 
قيد او رشط عندمـا ينغمس يف عمق افكاره 
مصاحبـا عقلـه الباطن ليسـتخرج منه ما 
يريـد من الـدرر الجميلـة واملفعمـة بالحب 
والعشق  لكل مكنونات الوجود، فاالستيطقا 
عنده اي االحسـاس الجمايل يف مراتب عالية 
جدا، اىل جانب ذلك ان (الزمكانية)  تأخذ منه 

الوقت الـكايف ألجل االمسـاك بوحدة الحدث 
واملفـردة الشـعرية، اما الحداثـة عنده فهو 
مواكبـة للعـرص والتجديد يف الشـكل الفني 
واالدبـي، فالحداثـة عنـد االسـتاذ الجبوري 
هي بمثابة التمسك بالجمال وكرس القيود و 
جعل  القصيدة تسرتيح دائما يف عالم هاديء 
وجميل دون رتابة او ملل او قيد، وهو مبدع 
وبـدون شـك يف كل مجـاالت الشـعر سـواء 
القريض  والحـر والتفعيلة وقصيـدة النثر، 
مـع االتقـان يف كل مكنونات اللغـة العربية 
وادواتها  من الحـركات والفواصل وعالمات 
التعجب واالستفهام والفواصل وغريها، ففي 
ديوانه الشـعري الجديد والصـادر هذا العام 

عن مطبعـة دار الضيـاء يف النجف االرشف، 
والذي ارشف عليه االسـتاذ هادي عبد كاظم 
الحـدراوي وقدم له الدكتـور حمودي جالب 
الزبيـدي ومن قصائده، توسـل، جياع، موت 
ضمـري، احتفالية، نداء، ارهـاب، اين حقي، 
يامنيـة الـروح، وطـن يف املزاد، كينـو، مكر 
النسـاء وغريها من القصائد املفعمة باألمل 

والحب والتودد ففي قصيدة جياع، يقول
بأي ذنب ينام الجياع

عىل ألم الجوع خمص البطون
ويف أي عرٍف يموت الجياع

ويف أي دين يرسق الشعب ظلماً
ومن دون خوف يباع

تراني فقدت تراثي
 ابحُر نحو الكفر

احمل بني سنيني الضياع
الجبوري ثائراً عىل الواقع الذي يعيشه، يحمل 
بني جنباته الم ولوعـة وطن مزقته الحروب 
ونهشـه الفساد وسوء االوضاع والدمار بكل 

يشء ففي قصيدته (اغتيال وطن) يقول
أي جرٍم يا رعاة الطائفية

وملاذا تقتلون الحلم واالطفال عمداً
تقتلون الشـعب  قتل الرببرية
سوّد الله وجوها ً ليس فيها

من حمّية
ايها الباغون يكفي

فدماء الناس ليست لعبة
قد فقدتم رشف االسـالم وازددتم رزية

ويف قصيدك اخرى يسـتذكر شـخصية كينو 
ذلك البطل الذي يمثله عم شـاعرنا الحبوري 
بلقبه هذا محبًة بالعّداء الكيني االصل، كينو 
هو اسـتاذ االجيال بذكرياتـه العطرة عندما 
كتـا تالميذ يف مدرسـة ابن حيـان االبتدائية 

ليقول فيها،
الزال بذاك الصمت

يف ذاكرة االجيال
بتلك النظرة والبسمة

وهدوء البال
يتحدى كل اعاصري العمر

تراه يعزف الحان القيم
تتجمع فيه كّل االخالق السامية

يحمل عفة نفس ازلية

بطالً من ابطال اللعبة
عمي وابي وصديقي

فأنا لآلن أدعوه بأحبِّ االسماء
اليه ((كينو))

ومن قصائده عزف ممنوع يقف مع الفقراء 
واالطفـال الذيـن يّتمتهـم رحـى الحـروب 
والترشد والضيـاع ثائراً بكلماتـه وبكلِّ قوٍة 

ليقول،
من يمسح دمعة طفٍل موجوع

من يعزف عزف الناي املمنوع
من يسجد صدقاً يف محراب صالة وخشوع

من يدنو قرَب الله
ويطرق أبواب الفقراء

أبواب الجّنة
من يخلُع عنه نعليه

ليصفع فيها شيطاناً مخلوع
وهكذا اخذنا الشـاعر املبدع عقيل الجبوري 
اىل مرافئ الروح والرحيل بنا اىل عالم الكلمة 
والقصيـدة، تـراه دائمـاً يتحسـس معانـاة 
واوجـاع العراق الذي وشـمناه فوقدجلودنا، 
الوطن الـذي احتوانا منـذ الطفولة واىل اآلن 
رغـم االلـم والحرقة الدائمـة اال اننـا نحبه 
ألنـه العراق بكل ما فيه، انا سـعيد ان اكون 
مـع اخي وصديقي الجبـوري يف ديوانه هذا، 
وسـتكون لنـا وقفـٌة اخرىمعه ألجـل قراءة 
مفعمـة بالحب والتودد واالمل، ويعدُّ ديوان( 
وطنـي الجميـل) حضـور كبـري يف مجمـل 
الحـراك املعريف والثقايف عىل مسـتوى العراق 

االشم  ووطننا العربي الكبري
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ثقافية

 غصٌة عالقة عىل أوراِق قلبي

رسَقْتها أصابُع الّشمِس

وأظافُر العبِث نسَيت الّنوَر

يف سماٍء بعيدٍة

ارتاَدْت املكاَن دون ذاكرة.............

يف أفقي تنهيدٌة تحوُم

تغرز مخلَب الّظنون 

تجرُح فكراً 

ينزُف حروَفه

 لُيغِرق شامَة املعاني

 يف وجٍه مجهوِل املالمح

أبُرت نبيض من قلٍب ال يستحّقه

أشعُله عىل سطوري

 يف شتاِء القصائَد الباردِة 

 بينما جريدُة الغِد

تنُرش عبَث األلِم بجدائَل املايض 

وعطُر الحنني يتالىش

يف أروقِة روٍح ظمأى 

زهوُرها مبتورُة الّسداة

تنساُب قهقهُة الخريِف عىل دفرتي

وأجفاُن الحلم تسبُلها الّرياح .......

توّسَد لحظَة وداع ٍ

 تاركاً الفؤاَد وحيداً 

نبُضه يتهادى متثاقالً 

بدقائَق سوداَء

حتى تعّثرَت أقداُم الزّمن

 بأغصاٍن مرمّية 

هناَك يف غابِة النسيان .

@Hùj‰€a@ÒäÏnjfl@ÚibÀI
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جـربا إبراهيم جربا (ولـد يف 1920، تويف يف 
1994) هو مؤلف ورسـام، وناقد تشكييل، 
فلسطيني من الرسيان األرثوذكس األصل، 
ولد يف بيت لحم يف عهد االنتداب الربيطاني، 
اسـتقر يف العـراق بعد حـرب 1948، حيث 
عمـل بالتدريـس يف جامعة بغـداد. يف عام 
1952 حصل عىل زمالة مؤسسة روكفلر يف 
العلوم اإلنسانية لدراسـة األدب اإلنجليزي 
يف جامعـة هارفـارد. أنتـج نحـو 70 مـن 
الروايات والكتب املؤلفـة واملواد املرتجمة، 
وقـد ترجم عمله إىل أكثر مـن اثنتي عرشة 
لغة. كان جربا أيًضا رسـاًما، وكان رائًدا يف 
حركة الحروفية التي سـعت إىل دمج الفن 
اإلسـالمي التقليـدي يف الفـن املعارص من 

خالل االستخدام الزخريف للنص العربي.
قدم جربا إبراهيم جربا للقارئ العربي أبرز 
الكتاب الغربيني وعرف باملدارس واملذاهب 
األدبية الحديثة. كشـاعر وروائي ورسـام 
ومرتجـم وناقد أدبي، كان جـربا رجل أدب 
متعدد املواهب. كما ترجم العديد من أعمال 
األدب اإلنجليـزي إىل اللغـة العربيـة، ولعل 
ترجماتـه لشكسـبري مـن أهـم الرتجمات 
العربيـة للكاتب الربيطانـي الخالد، وكذلك 
ترجماتـه لعيون األدب الغربـي، مثل نقله 
لروايـة «الصخب والعنف» التـي نال عنها 
الكاتـب األمريكي وليـم فوكنر جائزة نوبل 
لـآلداب. وال يقـل أهمية عـن ترجمة هذه 
الروايـة ذلـك التقديم الهام لهـا، ولوال هذا 
التقديم لوجد قـراء العربية صعوبة كبرية 
يف فهمهـا. كما ترجم الفصـول من 29 إىل 
33 من كتاب السري جيمس فريزر ”الغصن 

الذهبي“ وبعض أعمال تي إس إليوت.
يف مجال الرتجمة

 ُترجمـت أعمـال جـربا إىل أكثر مـن اثنتي 
عرشة لغة، بما يف ذلك اإلنجليزية والفرنسية 
والعربية. يف الشـعر لم يكتـب الكثري ولكن 
مع ظهور حركة الشـعر النثـري يف العالم 
العربـي خـاض تجربتـه بنفـس حمـاس 
الشـعراء الشبان. يف الرواية تميز مرشوعه 
الروائي بالبحث عن أسـلوب كتابة حداثي 
يتجاوز أجيال الكتابة الروائية السابقة مع 
نكهة عربية. عالج بالخصوص الشخصية 

الفلسـطينية يف الشـتات من أهـم أعماله 
الروائيـة ”السـفينة“ و“البحث عـن وليد 
مسـعود“ و“عالم بال خرائط“ باالشـرتاك 
مع عبـد الرحمـن منيـف. يف النقـد يعترب 
جربا إبراهيـم جربا من أكثر النقاد حضورا 
ومتابعة يف السـاحة الثقافيـة العربية ولم 
يكـن مقتـرصا عـىل األدب فقط بـل كتب 
عن السـينما والفنون التشـكيلية علما أنه 
مارس الرسم كهواية. ويصعب اآلن تحديد 
موقع لوحاته، ولكن يمكن العثور عىل عدد 
قليل من األعمال البارزة منها يف مجموعات 

خاصة.
•البحث عن وليد مسعود: رواية تتحدث عن 
واقع الفرد الفلسـطيني الذي تدور برأسه 
الكثري من األسئلة حول الوطن، نرشت عام 

1985م، مكتبة الرشق األوسط بغداد. 
•البـرئ األوىل: وفيهـا يقـدم جـربا إبراهيم 
سـريته بشـكل قصيص، تعد هـذه الرواية 
أحد أهم املؤلفات يف السـابق الذاتي األدبي 
الذي أسسه، نرشت عام 1987م، يف بريوت 

لبنان.
• صيـادون يف شـارع ضيـق: تتنـاول تلك 
الروايـة العديـد من األفكار والشـخصيات 
ويتـم التنقل من وإىل األفكار والشـخوص 
عـام  وُنـرشت  ظاهـرة،  عالقـات  دون 

1960م.

• السفينة: يقدم جربا عرب هذه الرواية عدد 
من املفاهيم حول املـوت واملرض والخيبة، 

نرشت عام 1970م، بريوت.
• دراسـات جـربا إبراهيـم جربا قـدم جربا 
العديد من الكتب يف أقسـام األوراق العلمية 

وأهمها: 
•معايشـة النمـرة: ويف هذا الكتـاب يقدم 
جـربا الخـربة الكتابيـة للقـارئ ويعرض 
مشـاعر القلـق التـي ال بد من معايشـتها 
يف أثنـاء املهارة الكتابيـة، ويعرض الكتاب 
القضايـا األدبيـة والفنية مـن وجهة نظر 
جربا الخاصة، التي تتميز باتساعها لتشمل 
عدة زوايا مختلفة، نرشت هذا الكتاب عام 

1992م، يف األردن.
• الحرية والطوفان دراسات نقدية: يتناول 
الكتـاب عـدد مـن املشـكالت االجتماعية 
ومنها الطمأنينة مقابل الزعزة من منظور 
شـخيص مختلـف عـن املعتـاد واملألـوف، 
ليظهر للقارئ املعانية الواسـعة والعميقة 

للحياة، نرش عام 1960م.
• تأمـالت يف بنيان مرمري: ويف هذا الكتاب 
يقـدم جـربا نقـًدا ضمـن املجـال الفنـي 
املوسـيقي، ويرصد العالقات مـا بني الفن 
والتوجه اإلنسـاني وبني فـن الكتابة، نرش 

عام 1989م يف اململكة املتحدة، لندن.
جربا والرتجمة

 ترجمة جـربا إبراهيم جربا كان لجربا دور 
كبـري يف عملية الرتجمـة، وخاصة لألعمال 
الكربى العاملية، وأهّم ما قام برتجمته للغة 
العربية: هاملت: أحد املرسحيات الرتاجيدية 
لشكسبري، ترجمها جربا إبراهيم جربا عام 

1978م الطبعة الخامسة.
* املـآيس الكبـري: مرسحيـات شكسـبري 
(عطيـل، امللك لـري، ماكبث) مع دراسـات 

نقدية.
* ما قبل الفلسـفة: كتاب يقدم دراسـة يف 
األسـاطري واملعتقـدات والتأمـالت البدائية 
يف مرص وبالد الرافدين والتي نشـأت عنها 
األديـان والفلسـفات. نـرش عـام 1980م 

طبعة.
هات الشـعرية لدى جـربا إبراهيم  * التوجُّ
الشـعرية  بالواقعيـة  جـربا يتميـز جـربا 
فهـو بعيد عن الخيال لكنه مـيلء بالغرابة 
فالتجربة املقدمة يف الشعر تستند إىل تجربة 
معاشه من قبله، ففي إنتاجه الشعري كم 
كبـري من النضـج، يهدف للتعبـري فيه عن 
الصوت الحارض املعارص والذاتي الشخيص؛ 
ما يعرف اليوم (بقصيدة السـرية الذاتية). 
وأوجـد جربا ما بـني القـارئ وبينه عالقة 
احتمالية فيها نوع مـن التعقيد، وللذاكرة 
حضـور واضـح يف توجهه الشـعري فهي 
املحـرك األسـايس بني الحـارض واملايض يف 
النص الشعري، تعمد إظهار السأم والحزن 
والخـوار يف قصائـده الشـعرية تعبريًا عن 
الحالـة الشـعورية الواقعية، ومـن األمثلة 
الشعرية التي ُتبنّي ما له من توجهات بيتنا 

يف رأس التل .
رواية البحث عن وليد مسعود

البحث عن وليد مسـعود هي رواية للكاتب 
الفلسطيني جربا إبراهيم جربا، نرشت أول 
مرة عام 1978. صنفت يف الرتبة الثانية يف 

قائمة أفضل مئة رواية عربية.
تتمحـور كل الروايـة التـي تنقسـم إىل 12 
فصـال حـول وليـد مسـعود الفلسـطيني 
املتمرد الذي يرتك خلفه تاريخا من النضال 
ضد املحتل الصهيوني يف فلسطني والغارق 
يف شـبكة من عالقاتـه االجتماعية املعقدة 
ومـن خـالل هـذه العالقـات شـكل جـربا 
إبراهيم جربا صورة عجيبة لشخصية وليد 

مسـعود التـي جعلها كأسـطورة متطرقا 
يف  وطفولتـه  العاطفيـة  حياتـه  ألرسار 
فلسـطني ومواقفـه الدينية والسياسـية. 
تعددت الزوايا بعدد أشخاص الرواية فكان 
وليـد مسـعود تركيبة من جميـع عنارص 
اإلنسان العربي الذي يعيش حياته الخاصة 

متقاطعا مع تفاصيل عرصه.
حملت هذه الرواية سمات للحداثة الروائية 
يف العالـم العربـي فهي يف تنسـيقها فريدة 
مـن نوعهـا إىل اليـوم وتعـد نقطـة التقاء 
بني خصوصيات الكتابـة العربية والرواية 
العاملية. من ناحية أخرى تعد رواية البحث 
عـن وليـد مسـعود اختـزاال ملسـرية جربا 

إبراهيم جربا الروائية.
ُتعـد رواية «البحث عن وليد مسـعود» من 
أكثر روايات جربا شـهرًة حيـث  «يتمحور 
الخطاب يف هذه الرواية حول الفلسـطيني 
وليد مسـعود الّذي يعلن باختفائه وجوَده 
يبحثـون  حولـه  مـن  ويجعـل  الرمـزي 
عـن أنفسـهم يف البحـث عنـه ويحـددون 
مصائرهم وفق هذا البحث وقد يكون جربا 
إبراهيم جـربا بالََغ يف هذا قليـًال أو كثرياً». 
يرصد خطاب الرواية مجموعة السلوكيات 
والقيـم والتناقضات االجتماعية السـائدة 
يف املجتمـع البغدادي وهـذا املجتمع ترميز 
بـل عينة دراسـية وروائية ملجتمـع املدينة 

العربيـة. «يتنـاول رواية البحـث عن وليد 
مسـعود بوصفها رواية البحث عن الذات، 
والبحث عن الكينونـة والهوية، تطرح بها 
أزمة املكان بالنسـبة للفلسطيني يف منفاه 
الشـخوص  دواخـل  تسـتجيل  واغرتابـه، 
النفسـية والفكرية، فرتسـم  وتناقضاتها 
صـورة للمثقـف الفلسـطيني يف ضياعـه 

ومعاناته».
وقامت البنية األساسية لرواية ”البحث عن 
وليد مسـعود“ عىل فكرة ”أسطرة البطل“ 
الـذي يختفي مـن حياة صاخبـة وناجحة 
وعاشـقة ليحقق عودته الشـخصية نحو 
فلسطني ربما. ويرى بعض النقاد أن الكاتب 
تعمـد اإلرساف يف تمجيـد تلك الشـخصية 
الفلسـطينية يف  القضيـة  ليـربز حضـور 
الوجـدان العربي، بينمـا يؤكد نقاد آخرون 
أنه بالغ يف تلك األسطرة وأن القارئ العربي 
كان أكثر اهتماما بقضايا النضال يف األدب 
الفلسطيني.ومن جهة أخرى، أثارت صورة 
املـرأة يف نصوص إبراهيم جـربا الكثري من 
الجدل، وهو مـا ظهر يف رواية ”البحث عن 
وليد مسعود“ التي كانت مثار انتقاد طالت 
الكاتب، ألن صـورة املرأة حملت الكثري من 
املبالغات العاطفيـة والغرائزية، ولجهة أن 
شخصية املرأة الفلسطينية يف أعماله كانت 

شبه غائبة.
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يقدم خـرباء التنميـة الذاتية4 نصائح 
ذهبية لتحقيق السعادة يف بيئة العمل. 
وهذه النصائح بمثابة أرسار أساسية، 
يجهلها الكثريون، وهي تفيد املوظفني 
للحصول عـىل جو إيجابي وسـعيد يف 

عملهم:
1 – التواصل

حاول جعل أفـكارك واضحة، وتحدث 
مع مديرك بشـأنها، فالتواصل املنتظم 

يف عملك مهم لراحتك يف العمل.
التواصـل مـع  أو  وتجنـب االحتـكاك 
الزمـالء املزعجـني، كون هذا سـيؤثر 
عـىل طاقتك اإليجابيـة يف التواصل مع 

الزمالء املتعاونني.
2 – التطور

هل تجد نفسـك تتعلم أمـوراً جديدة؟ 
وهل حصلت عـىل ترقية بعد إنجازاتك 

أو ميض فرتة معقولة يف العمل؟

مـن املهم أن تشـعر بالتطور يف عملك، 
وعيش التحديات ذات الشأن، لذا طالب 
بحقـك يف الرتقيـة أو املكافـأة واعمل 
جاهـداً عـىل التجديـد إن لـم يقدم لك 
مديرك الفرصة، لتشـكل لنفسـك بيئة 

عمل سعيدة.
3 – الثناء والتقدير

تحتـاج للثناء والتقدير عىل عملك حني 
تقـوم به عىل أكمل وجه، لذا اسـتمتع 
بكل تقدير تناله، واسـع لجعل مديرك 

يالحظ عملك املتميز ونتائجه.
4 – الثقة

ثـق يف مديرك وحـاول تفهـم موقعه، 
وأبعد عـن ذهنـك الخواطر السـلبية، 
والتـي تنترش غالبـاً يف املكاتب، كونها 
عارية من الصحة يف كثري من األحيان، 
وال ترقى للمهنية، بل لجو الشـائعات 

الضحلة.

شـئنا أم أبينا فقد أصبـح اقتناء األطفال لـ«املوبايـل» رضورة ال مفرَّ منها، لكنَّه 
قـرار تفكر فيه األُم بقلق شـديد، وتصبح بني نارين، نار الرغبـة باالطمئنان عىل 
طفلهـا ومتابعتـه، ونار اتخـاذ هذا القـرار مبكراً أكثر مـن الالزم، يف هـذا املقال 

سنجيب عن تساؤالتك طرحت عىل مختصني بشأن هذا املوضوع.
• متى يحتاجه؟

ـ إن كان يخرج بمفرده كثرياً.
ـ إذا كان يعاني من حالة مرضيَّة ويحتاج ملتابعة.

ـ إذا كان يف رحلة مدرسيَّة وتحتاجني لالطمئنان عليه مبارشة.
ـ عندمـا يطلب منـك رشاء هاتف له؛ ملشـاركة أصدقائه قروباً خاصاً باملدرسـة، 

برشط أن يكون عمره 14 عاماً وما فوق.
ـ إذا كنت يف سفر الحتماليَّة ضياعه، حينها يحتاج الهاتف إلبالغ والديه بمكانه.

العمر املناسب
ـ نضـج الطفـل، الـذي يختلـف من طفل آلخـر هو املعيار األسـايس التخـاذ هذا 

القرار.
ـ عندما تعلو درجة إحساسه باملسؤوليَّة ودرجة تحمله لها.

• عوامل يجب مراعاتها قبل أن تشرتي هاتفاً نقاالً لطفلك.
ـ أفهميه أنَّ الهاتف املحمول هو وسيلة للتواصل وليس للتفاخر.

ـ فكري إذا كان سيلتزم بحدود استخدامه للهاتف.
- دعيه يدرك خطورة إرسال صور غري مناسبة عرب الهاتف، وأيضاً خطورة إعطاء 

رقمه لشخص غريب ال يعرفه.
نصائح اعميل بها

ـ احجبـي التطبيقـات التي قد تكـون خطرة عليه أو تجعله يشـاهد محتوى غري 
الئق.

ـ احيطي طفلك بمخاطر املوبايل الصحيَّة، وال تجعليه يسبب له رضراً.
ـ حدِّدي له أوقاتاً معينة الستعماله، وال ترتكيه معه طوال الوقت.

ـ امنعي استعمال الجوال عن األطفال ما دون سن الثامنة من العمر.
ـ علميـه أال يسـتعمل الجوال للمحادثـة لفرتات طويلة، وإبعاده عـن الرأس أثناء 

الحديث.
ـ حـرص اسـتعمال الجـوال يف الحاالت الرضوريَّـة يف األطفال ما بني سـن الثامنة 

والخامسة عرشة من العمر.
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يهتم مرىض السـكري بصوم شهر رمضان الكريم، ولكن بنفس الوقت 
يجـب عليهم الحـذر من بعـض األعراض التـي تنذر بمخاطـر صحية 

تستوجب اإلفطار فورا.
وقالت وزارة الصحة والسـكان املرصية: ”إن هناك 3 أعراض إذا ظهرت 
عىل مريض السـكري يف شـهر رمضان الفضيل، يجب عليه التوقف عن 
الصيام واستشـارة الطبيب فوًرا، حيث إن هذه األعراض تشمل: العرق، 

الدوار، الهبوط“.
وناشـدت الـوزارة الجميع بالحرص عىل الكشـف املبكـر ضمن مبادرة 
رئيس الجمهورية لفحص وعالج األمراض املزمنة والكشـف املبكر عن 

االعتالل الكلوي.
وحـذرت أخصائية التغذية العالجية الدكتـورة نورا الرتهوني من بعض 
املخاطـر الصحية التي قد يتعرض لها مريض السـكري حال الصيام يف 

شهر رمضان، و عددت الرتهوني هذه املخاطر مثل:
- نقص السكر يف الدم

- ارتفاع السكر يف الدم
- تدهور توازن السكر مع حدوث مضاعفات حادة

وشددت عىل أنه ال بد من اإلفطار تماًما يف حالة ما ييل:
- نسبة السكر يف الدم أقل من 70 مليمول/لرت .

- نسبة السكر يف الدم أعىل من 200 مليمول/لرت.
- ظهور أعراض نقص سكر الدم أو املرض الحاد.

نصحت أخصائية التغذية العالجية باتباع مريض السكري هذه النصائح 
الغذائية لتعزيز توازن نسبة السكر يف الدم، كالتايل:
1. إضافة إىل اإلفطار، خطط لتناول وجبة خفيفة.

2. رشب الكثري من املاء واملرشوبات الخالية من السكر.
3. تجنـب رشب الشـاي أو القهوة لتجنب الجفـاف، كونهما مرشوبات 

مدرة للبول.
4. عـدم تنـاول الحلويات أثناء السـحور لتجنب الشـعور بالجوع أثناء 

النهار والصداع والعطش.
5. عنـد اإلفطار يجب تنـاول الطعام ببطء وبكميـات قليلة مع اختيار 
األطعمـة الغنيـة باأللياف (الخضـار، الحبوب الكاملة) وتـرك الفاكهة 

للمساء.
6. التقليـل من األطعمة املقلية والدهون املطبوخة قدر اإلمكان يف وجبة 

اإلفطار.
7. التقليـل مـن كميـة امللـح يف الطعام قـدر اإلمكان وتجنـب األطعمة 

املالحة.
8. تأكد من استهالك منتجات األلبان (الزبادي، لبن، والحليب).

9. تأجيل التمرين بعد اإلفطار لتجنب نقص السكر يف الدم.
10. عدم النوم يف السـاعات األخرية من الصيام حتى ال تشـعر بعالمات 

احتمالية حدوث نقص سكر الدم.

تغيـب مصـادر التهوية عـن بعض 
املطابخ التي ال تضّم أي نوافد، األمر 
الذي يتطلّب التفكري يف حلول ناجحة 
للحؤول دون انتشـار روائح الطهي 
وأبخرتـه يف املنزل، كمـا تخلّص من 
تراكم الشحوم والدهون يف املساحة.

عندما تغيـب أي نوافد عـن املطبخ، 
ينبغي التفكري يف حلول ناجحة تمنع 

انتشار روائح الطهي وأبخرته فيه
تشـتمل طـرق تهوئة املطبـخ، عىل 
االسـتعانة باملراوح اآلتيـة: مروحة 
النافذة يف الحّيـز األقرب من املطبخ، 
املروحـة التي تشـّغل أثنـاء الطهي، 
لغـرض سـحب أبخرتـه إىل الخارج. 
صحيـح أن املروحـة املذكـورة غـري 
الشـحوم  مـن  التخلّـص  يف  فّعالـة 
والدهـون، إّال أّنها تقيض عىل روائح 
الطهي. أّما مرشـح الهـواء املحمول 
فيفيـد يف املطبـخ الـذي ال يحتـوي 
عـىل أي نوافذ، إذ هـو يلتقط روائح 

الطهي.
أضـف إىل ذلـك، ال بـّد من اسـتعمال 
املروحة املتحركة أو مروحة السقف. 
علًما أن األخرية تسـاعد يف تحسـني 

أي غرفـة خاليـة  الهـواء يف  دوران 
مـن النوافذ، كما هي تدفـع بالهواء 
السـاخن حولهـا حتى ال يسـتقر يف 

الجّو.
مـن جهٍة ثانيـٍة، ثّمة جهـاز فّعال 
يثبت فـوق املقالة أو قـدر الطهي، 
اللتقـاط بقـع الشـحوم، وبالتايل 
هـو يقلل مـن انتشـارها، كما من 
الروائـح العالقـة يف املطبـخ. وهو 
جنًبـا إىل جنب مروحة الشـفط، يف 
املطبخ محدود املسـاحة، ومعدوم 

النوافذ، يقـيض عىل أبخرة الطهي، 
ويمنع تراكم الرطوبة يف السـقف، 
فضـًال عـن املسـاهمة الفعالـة يف 

التهوية.
املطبـخ،  تعطـري  طـرق  تتعـّدد 

كالخلطات اآلتية ذكّية الرائحة:
1. الليمون والريحان: يغىل كوب من 
املاء، مـع إضافة 4 مالعق كبرية من 
الريحان املجّفف إليه، وإيداعه لبضع 
دقائق. يصّفى ماء الريحان، ويفّرغ 
يف زجاجة ذات بّخاخ، مع قطرات من 

زيت الليمـون. ترّج الزجاجة، فريّش 
الخليط يف املطبخ، وذلك للقضاء عىل 

أي رائحة مزعجة.
2. األعشـاب والفواكـه: ُيغىل املاء يف 
قـدر، مع إضافـة الفواكـه املُفّضلة 
املقطعة وبعض األعشـاب الطازجة 
إليه. عندئـذ، تخّفض الحرارة، لتغيل 
الفواكه، فتصّفـى من املاء، وتوضع 
يف زجاجـة ذات بّخاخ. يـرّش املعّطر 

داخل املطبخ عند الحاجة.
3. الليمـون الحامـض: تقّطع ثمرة 
مـن الليمـون الحامـض إىل نصفني 
أو إىل أربـاع. يوضـع ورق القصدير 
عـىل صينّية الخبـز الصغرية، بحيث 
يغلّفهـا. يوضـع نصفـا الثمـرة يف 
إيداعهـا يف حـرارة  الصينّيـة، مـع 
الفرن املعتدلة ملّدة ساعة كاملة. بعد 
إطفاء الفـرن، يفّضل إيداع الليمون 
عـىل الصينّيـة، وفتـح بـاب الفرن، 
وذلـك لجعـل الرائحة تنتـرش داخل 

املطبخ.
النباتات الداخلية تنّقي هواء املطبخ
من جهٍة ثانيـٍة، النباتـات الداخلية 

تساهم يف تنقية الهواء يف املطبخ.

يشتكي الكثري من األشخاص من 
شـعور الرغبة يف النوم بعد تناول 
وجبة اإلفطار الرمضانية، نتيجة 
طبيعـة  ببينهـا  عديـدة  أسـباب 

األطعمة التي يتناولها الصائم.
ويعـد النوم بعد اإلفطار يف شـهر 
رمضان ترصفـا غري جيد قد يجر 
عىل صاحبه العديد من املشـكالت 
الصحية، لذا من الرضوري معرفة 
أسـباب الشـعور بالنعـاس بعـد 

تناول طعام اإلفطار لتجنبه.
ويجب أن يظل الصائم مستيقظا 
بعد تناول الفطور من ساعتني إىل 
3 حتـى يمنح املعدة فرصة هضم 
مشـكالت  أي  وتجنـب  الطعـام 

صحية متوقعة.
هنـاك العديد مـن األسـباب التي 
تؤدي إىل شـعور الصائم بالحاجة 

للنوم بعد اإلفطارأبرزها:
1. األطعمة

تعترب األطعمة أحد أسباب الخمول 
بعـد اإلفطـار، ألنها ترفع نسـبه 
السـكر يف الـدم بشـكل كبـري ما 
يؤدي إىل ارتفاع إفراز األنسـولني، 

ومن بينها:
- األطعمـة الكربوهيدراتيـة مثل 

الخبز األبيض.
- األطعمة املقرمشة واملقلية.

- املرشوبات السكرية.
- الحلوى الرمضانية.
- الكعك والبسكويت.

- املوز.
2. عملية الهضم

تلعب عملية الهضم دوًرا يف تحفيز 
الجسم عىل إنتاج الهرمونات التي 
تزيد من الشعور باالمتالء والشبع، 
مثل هرمونات: كوليسيستوكينني، 

أميلني، الجلوكاجون.
ونتيجـة ذلـك يرتفـع سـكر الدم 
وينتج الجسم األنسولني،للسماح 
بمرور السـكر من الدم إىل الخاليا 
إلنتـاج طاقة للجسـم، مما يؤدي 

إىل الشعور بالنعاس.
3. النوم

عـدم الحصـول عىل النـوم الكايف 
ومـع بداية تنـاول الطعـام وبدء 
عمـل الجهاز الهضمي قد يشـعر 

الشخص بالتعب والخمول.
4. إهمال ممارسة الرياضة

التماريـن  ممارسـة  تسـهم 
الرياضيـة يف التخلـص من التعب 
بعـد اإلفطـار، ألنها تسـاعد عىل 
تنشيط الدورة الدموية يف الجسم 

وتقليل أعراض التعب والخمول.
5. حاالت مرضية

إذا كان سبب النعاس بعد اإلفطار 

يف رمضان يخرج عما سبق ذكره، 
فربمـا هـو عالمـة عـىل اإلصابة 

بأحد املشكالت الصحية التالية:
- داء السكري.

- اضطرابات الغدة الدرقية.
- حساسية الطعام أو عدم تحمل 

الطعام.
- توقف التنفس أثناء النوم.

- فقر الدم واألنيميا.
- حساسية القمح.

يف  اإلفطـار  بعـد  النـوم  أرضار 
رمضان

حذرت أخصائية التغذية العالجية 
من النوم بعد اإلفطار يف رمضان، 

موضحة أن املدة املثالية للنوم بعد 
تنـاول أول وجبة بعـد يوم صيام 

طويل هي 3 ساعات.
و قالت: ”إن السبب إعطاء فرصة 
للمعدة لتحويل الطعام إىل األمعاء 
الدقيقة وهضم الطعام، موضحة 
أنـه يف حـال النـوم فـور تنـاول 
اإلفطـار مباًرشة، فإن الشـخص 
باملشـكالت  لإلصابـة  ُمعـرض 

الصحية التالية:
- ارتجاع املريء.

- حرقة املعدة.
- صعوبات يف النوم واألرق.

- الشعور بالحموضة يف الليل.

تفيد الدراسات بأن رشب ماء الباذنجان هو أحد 
الخيـارات الطبيعيـة التي تسـّهل عملية تنظيف 
الرشايـني وفقـدان وزن الجسـم. وهـذا الرشاب 
غنّي باأللياف واملواد املضاّدة لألكسدة، التي تعّزز 
استهالك ورصف الطاقة وحرق الدهون الضاّرة. 
ويمّثـل االسـتهالك املنتظم ملـاء الباذنجان ميزة 
إضافية للنظام الغذائي بالنسـبة إىل األشـخاص 

الذين يواجهون صعوبة يف فقدان الوزن.
طريقة تحضري ماء الباذنجان

حني تحّرضين وتتناولني ماء الباذنجان، سـوف 
تعملني عىل تحسـني صّحتـك وتفقديـن الوزن، 
ولكـن أيضـاً ستشـعرين بزيـادة يف مسـتويات 
الطاقـة يف جسـمك ملسـاعدتك يف إتمـام مهامك 

اليومية.
املكوّنات:

• حّبـة باذنجـان واحـدة متوّسـطة الحجم من 
الباذنجان

• عصري ليمونة

• ليرت من املاء
• إبريق زجاجي

طريقة التحضري:
• قبل كّل يشء اغسيل الباذنجانة بالقليل من خّل 

التفاح أو بيكربونات الصوديوم.
• وبعد أن يتّم تنظيفها وتطهريها جيداً، قّطعيها 
إىل قطـع صغـرية مرّبعة، بحجم حوايل سـنتمرت 

ونصف.
• بعد ذلك ضعي قطع الباذنجان يف إبريق الزجاج، 

وضعي عليها لرت ماء.
• أعرصي الليمونة وضعـي عصريها عىل املزيج 

السابق.
• ضعـي املـرشوب يف الثالجـة ودعيـه ينقع ليلة 

بأكملها.
طريقة االستهالك:

• من أجل التخلّص من السموم يف الجسم، ارشبي 
من هذا املزيج ملدة 7 أيام متتالية ملدة شهر.

• بإمكانك تناوله أيضاً ثالث مرّات يف األسبوع، أو 
عندما تشعرين برغبة ال تقاوم لألكل.

• ويمكن توزيع لرت مـن ماء الباذنجان عىل عّدة 
جرعـات يف اليوم الواحد، مثالً كوب واحد قبل كّل 

وجبة رئيسية.
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املقادير:
ماء دافئ: 3 اكواب

بيكنج بودر : ملعقة صغرية
خمرية : ملعقة صغرية

ماء الورد : ملعقة كبرية
املحلب : ملعقة صغرية

سكر : ربع كوب
حليب بودرة : ربع كوب

السميد : نصف كوب
طحني : كوبان ونصف

طريقة التحضري:

يف إبريـق الخالط الكهربائي صّبي 
املـاء، ثم أضيفـي البيكنج باودر، 
الـورد، واملحلب،  والخمرية، وماء 
البـودرة،  وحليـب  والسـكر، 

والسميد، والطحني.
حتـى  جيـداً  املكونـات  اخلطـي 
يتشـكل لديـك مزيـج متجانـس 

وناعم.
اتركي املزيج حتى يرتاح.

سـخني مقـالة غري الصقـة عىل 
النار.

عجينـة  مـن  كميـة  اسـكبي 
القطايف بوسط املقالة، بالحجم 
املرغوب به، وانتظري قليالً حتى 
تبدأ ثقوب صغرية عىل السـطح 
بالظهـور، انتظـري حتى تجف 
تمامـاً، ثـم ضعيها عـىل فوطة 

مطبخ نظيفة.
كرري الخطـوة السـابقة حتى 

االنتهاء من كمية العجينة.
القطايف بحسب  احيش عجينة 

الرغبة.



* ان النملة تنام مسـتلقية عىل جنبيها وتقرب سـيقانها لتالمس 
جسدها وحني تستيقظ تتثائب بطريقة تشبه تثاؤب االنسان.

*الضحكة القوية التي ُتسبب إفراز الدموع هي مفيدة جداً للدماغ 
واملناعة كما تجعلك تظهر أصغر ُعمراً عىل املدى البعيد.

 *نفسـيا يسـهل عىل الشـخص الحديث عن الصرب فقط عندما ال 
تكون املُصيبة ُمصيبته هو.

الزائد   *الشـوق الشـديد والتفكـري 
اإلنسـان  َيجعل  ُمعني  بشـخص 
َيربط ُكل مايراه و كل ما يسمعه 

يف اليوم بهذا الشخص.
 *السـهر لفرتات طويلة يسـبب 
لك صعوبة يف التحكم بمشـاعرك 
مما يجعلك أحياناً تضحك بشكل 

ُمبالغ فيه عىل أشياء سخيفة.
 *آخر حاسـة يفقدها اإلنسـان 
عند املوت هي حاسـة السمع أي 
أنه للحظـات قليلة ُيصبح أعمى 
وال يحس بيشء لكنه يسـمع كل 

ما يجري من حوله.

 (لفته) اسم رجل عراقي كان يشتغل بيع ورشاء يف سوق االبقار.
ويف يـوم مـن االيام اشـرتى بقرة مقطـوع ذنبها والبقـرة التي ينقطع 
ذنبها تضعف جدا وتصبح هزيلة لعاهة يف جسمها والنها التطرد الذباب 
والبعوض الذي يمتص دمها فتضعف وال تنفع شـيئا، .فاشـرتاها لفته 
بثمن بخس جدا ثم ربطها عنده مدة من الزمن ويف اخر املدة قطع عنها 
االكل والعلـف واملـاء، وجوّعها ملـدة يومني مع العطـش.. وبعد اليومني 
سـقاها ماء وقدم لها العلـف فانتفخت بطنها .وبدت وكانها سـمينة.

ثم ذهب اىل سـوق القصابني وجاء بذيل بقرة مذبوحة وربطة عىل بقايا 
ذيلها بطريقة فنية وذهب بها اىل سـوق االبقار.وكان الرجل الذي باعها 
عىل (لفته) يأتي كل يوم مع ابنه ليشرتي بقرة بديلة عن بقرته املقطوع 
ذنبهـا.. فعندما شـاهد البقرة مـع (لفته) فرح بها النها تشـبه بقرته 
وتعلق بها ابنه وارص والّح عىل ابيه ان يشرتيها النها تشبه بقرتهم التي 
باعوها.. فاشرتاها االب بسعر مرتفع جدا .واخذها من (لفته) عىل انها 
بقرة جديدة وليس بقرته القديمة وسـاملة مـن كل العيوب والعاهات..

وعندما اخذها املشـرتي وخرج من السوق ويف الطريق كان هناك جرس 
ضيـق توقفت البقرة مـن العبور عليه..فأراد ابن املشـرتي ان يسـتفز 
البقره لتعرب فجرّها وسـحبها من ذيلهـا فانقطع الذيل بيده فعرفوا ان 
الذيـل كان مرّكبا وليس لها.. فأعادوهـا اىل (لفته) والذيل بيدهم.. لكن 
لفته انكر وقال انتم قطعتم ذيل البقرة.. فاتفقوا ان يذهبوا اىل شـخص 
عنـده معرفة ببيـع ورشاء االبقار ليحكم بينهم ..فعـرف هذا الحكم ان 
لفتـه كان محتـاال.. لكن لفته اغـراه واوعده ان يعطيـه مبلغا من املال 
كرشـوة، ليحكم لصالحه فحكم الحكم لصالـح (لفته) وذهب الجميع 
.و بعـد فرته طلـب الحكم من لفتـه ان يويف بوعده ويعطيه (الرشـوه) 
لكـن لفتـه قال له سـأعطيك الرشـوه لكنني سـأتكلم بني النـاس انك 
حكمت باطـال، وقطعت ذيل الحق، واعرتُف انا انني قطعت ذيل البقرة، 
وفضيحتـك اكرب من فضيحتي.. فرد عليه الحكم قائال ال اريد املال وردد 

هذه الجملة ((خلّيها سكته يلفته)) فذهبت مثال.

تعترب لغة اإليماء من ابرز الطرق 
التي تسـاعد عىل كشـف ارسار 
والطباع  الشـخصية وصفاتهـا 
التـي تتميز بها. وتشـكل اليدان 
اوضـح عنـارص تلك اللغـة التي 
تظهـر الكثري من الخفايا. ولهذا 
يجـب االنتباه جيـداً اىل الطريقة 
التـي يتـم بهـا فـرد اليدين من 
ومراقبـة  اليهمـا  النظـر  اجـل 
التـي  والتغيـريات  تفاصيلهمـا 

تطرأ عليهما.
1. راحـة اليد اىل اسـفل مع فتح 

االصابع
مـن ارسار الشـخصية التي يتم 
كشـفها من خـالل طريقة فرد 
اليديـن بتوجيه راحـة اليدين اىل 
اسـفل مع فتـح االصابع ان من 
يختار هذه الطريقة يعترب كتاباً 
مفتوحاً بالنسـبة إىل االشخاص 
الذين يعيشـون يف محيطه. فهو 
يعـرب بطريقة عفوية عن كل ما 
يدور يف رأسـه من افـكار وعما 
يشـعر بـه مـن دون مواربة او 
اخفاء اي معلومـات. كما يعني 
هذا االختيار الحرص الدائم عىل 
تقاسم الفرح واالخبار السعيدة 
مـع اآلخرين وعىل عـدم اضاعة 
الوقـت والتخطيـط لـكل قـول 
وفعل. ويدل عىل التمتع بموهبة 
الحوار واخفاء املشاعر املزعجة 
ورسم االبتسامة عىل الوجه عند 

لقاء االصدقاء واملقربني.  
2.راحـة اليـد نحو االسـفل مع 

تالصق االصابع
يكشـف الخيـار الثانـي التمتع 

بشـخصية مرنة وقابلة للتكيف 
واملواقـف  الظـروف  كل  مـع 
والتقلبـات. كمـا يعنـي الكـرم 
واالسـتعداد الدائمـة للعطـاء يف 
مختلـف االوقـات والقـدرة عىل 
التفاهـم مع انواع الشـخصيات 
كافة. ويشري اىل الوفاء والنزاهة 
والحرص عـىل عدم إلحاق االذى 
بأي شـخص اضافـة اىل املثالية 
والتنظيم وترتيب االولويات قبل 
القيـام بـأي خطـوة او اخذ اي 
قرار. ومن ارسار الشخصية التي 
يكشـفها هذا الخيـار يف املقابل 
تحقيـق  عـىل  واالرصار  العنـاد 
االهـداف وان تطلب هـذا انهاك 
اآلخريـن ومنعهم من ممارسـة 
حياتهم بشـكل طبيعـي. ويدل 
عىل الطمـوح الجـارف والرغبة 
العارمـة يف تحقيـق االحـالم اياً 
يكـن الثمـن الـذي يجـب دفعه 

لذلك.
3 .راحـة اليـد اىل اعـىل واصابع 

متباعدة
اذا تـم اختيـار وضعيـة اليدين 
هـذه فهذا يشـري اىل ان العفوية 
الصفات  ابـرز  والرصاحـة هما 
التي تغلب عىل الشـخصية ويدل 
يف املقابـل عىل امليـل اىل االنطواء 
عـىل الـذات والوحدة. ويكشـف 
الحساسـية واملشـاعر املرهفة. 
كمـا يعني عـدم الثقـة الكبرية 
بالذات والحاجة الدائمة اىل تلقي 
الدعم والتشـجيع مـن اآلخرين 
والشـعور غالباً بالقلق والخوف 
من الغدر والخيانة. كذلك يكشف 
هـذا الخيار سـيطرة االنفعاالت 
عـىل العقـل وعـدم القـدرة عىل 
التحكـم بهـا يف املواقـف التـي 

تحتاج اىل الهدوء.
4 .راحـة اليد اىل اعىل مع اصابع 

متالصقة
يكشـف اختيـار هـذه الوضعية 
الكثري من ارسار الشخصية ايضاً 
ومنها الدقة يف كل ما يتم القيام 
بـه وتوخي الحذر والرتدد يف اخذ 
القرارات خوفاً من الفشل. ويدل 
عىل عدم القدرة عىل االستماع اىل 
آراء اآلخريـن وعـدم قبول تلقي 
الدعم منهـم وعدم الثقـة بعدد 
كبري من االشـخاص. ويشري اىل 
املعانـاة من وسـواس قهري قد 
يرتبـط بالنظافـة او االناقـة او 
مراقبـة التفاصيـل أو من فوبيا 
العتمـة...  او  املغلقـة  االماكـن 
كما تفـيش هذه الوضعية ارسار 
شـخصية اخـرى مثل الشـعور 
باالنزعاج عند التعرض للمراقبة 
او املسـاءلة. فمـن يختـار هذه 
الطريقـة يف فـرد اليديـن يتمتع 

بشخصية مستقلة تماماً.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com
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غزل عراقي
لعيونــك احلـــلوات بس اكــتب اشعار 

         وحته الكلب مرات من عدهن يغار 
ثاري الكلب بالشوف اقوى من العيون

        يعني التضيعة العني بالكلب مدفون
مي بيتي ريتــــك كون واشمرلك العني

          تشبعلي منك شوف وتردلي بعدين
أشمــرلك العـينـني لو يــمي بيتـــــــك

           وانتـــــحر ست مرات لو ما لكيتك 
هاك اخذ كل اعضاي صفطـــــهة بيدك

         واحسبني دم محروم ميشي بوريدك

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

ال تـدع األحداث الكئيبة التـي تحدث من حولك تؤثر 
عـىل أداء مهامـك، فأنت مـن االشـخاص املجتهدين 
واملخلصـني ىف العمل، فحـاول أن تخرج من هذه األجواء 
رسيعا. اتخاذ القرارات السـليمة سـيكون لـه نتائج عىل 
حياتـك فيما بعد. توقع بعض التغـري ىف حياتك العاطفية 

اليوم.

شـخصيتك الهادئـة تقـرب الجميـع منـك هذه 
الفـرتة. قد يكـون اليوم هناك شـخص مـا يتتبع 
خطواتك ويحاول أن يسـاعدك يف أي مهمة تقوم بها. 
إرادتـك القويـة تجعلك تحطم األرقام القياسـية يف بعض 
املغامـرات التي تقـوم بها. حان الوقت لحل مشـاكل مع 

الرشيك .

تستمع اليوم إىل أخبار سارة ىف العمل، وتستمتع 
اليوم بالجلوس مـع أحد املختصني ىف مجال عملك 
ومن املفرتض أن تكتسـب منه الكثريمن الخربات، لذا 
ال ترتدد حتى تتمكن مـن إنجاز مهامك وتحقيقها. يجب 

تواصل ممارسة رياضتك املفضلة حتى ولو كل أسبوع.

مـن الصعب اتخاذ أي قرار اليـوم. ربما ال تكون 
مقتنعـا اليـوم ببعـض األقاويـل واألخبـار التـي 
ينرشهـا بعـض األشـخاص. ال تركز عـىل التفاصيل 
الصغرية لكي ال تضيع وقتك. تسـتطيع أن تنظم أي حفل 
اليوم بفضل عبقريتك وذكائك. اخرت كالما واضحا يسـهل 

عىل أي شخص فهمه..

أنت شخص عميل جدا وتقدر الوقت، ولكن اليوم 
قد تمنعك بعض الظروف من تنظيم وقتك ومواعيد 
عملك. يجب أن تسـاعد من حولك اليوم يف مشاريعهم 
ومهامهم الشـخصية. ال تتذمر من هـذه األمور الطارئة، 

فربما تعود عليك بالنفع فيما بعد.

عليـك أن تكون حذرا عند التحدث مع فئة معينة 
مـن األشـخاص، بـل ربما يكـون مـن األفضل أن 
تصمـت اليوم.عـىل الرغم مـن أن لديـك إجابات عىل 
معظم األسئلة التي يطرحها من حولك، إال أنه من األفضل 
عدم اإلجابة عنها. استمع إىل من يحتاج إليك وأنصت إليه 

بدال من أن تتكلم.

لكي تتمكن من مواجهة تحديات الحياة اليومية 
خـالل هذا اليـوم، أنت تحتـاج إىل يشء واحد فقط 
وهـو التحكم يف النفس. قوة تحملك لألخطاء ضعيفة 
للغاية، فأنت تشـعر بالغضب بسـبب اإلخفاقات وسـوء 

الفهم يف الحال.

ال تجعل املواقف السـلبية التي تحدث اليوم تقلل 
من حماسـك أو نشاطك. كن حذرا فبعض املشاكل 
اليوم قد تجعلك تخـرس وظيفتك وزمالءك يف العمل. ال 
تندم عـىل قراراتك األخرية، وتذكر أنـك اتخذتها بعد وقت 
طويـل مـن التفكري. أي خطأ غري مسـموح بـه يف العمل 

اليوم.

يبدو أن من حولك قد نسـوا أن من حولهم لديهم 
مشاعر، ولذلك ال تندهش إذا وجدت أحدهم يتعامل 
معـك بعنـف وقسـوة. بعض األشـخاص مـن حولك 
يريدون أن يسـمعوك ولكن يف أوقـات معينة. ال تخف من 

اإلقدام عىل خطوة جديدة يف العمل.

ربمـا تتطلـع اليوم لطلـب إجازة مـن مديرك يف 
العمـل. لـم ال تتعامل مـع القضايا التـي تتجنبها 
دائما. األمر بسـيط جـدا، ولذلك عليـك أن تتغلب عىل 
خوفك وعىل نقاط ضعفك بشـكل عام. ال تسمح لآلخرين 

أن يدمروا حياتك. أنت صاحب القرار.

الشـخص الذى تـراه صديقا جيدا ال يشـرتط أن 
يجعلك تشعر بأنك يف حالة جيدة، يف بعض األحيان 
األصدقاء الذين تحبهم ال يجعلونك تشـعر بأنك بخري. 
ربمـا تلوم نفسـك يف بعض األوقات ألنـك تخىش أن تؤذى 
مشـاعرهم أو تشـعر بأنهم ال يجعلونك أفضل، ولكن من 

حقك أن تصارحهم.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يوم ميلء باألحـداث املرعبة، ولذلك تبدو مرتبكا 
معظـم الوقت. ال تقلق لديك فرصـة جيدة إلنجاز 
العديـد من األعمال هـذا اليوم، وسـيكون لديك وقت 
فراغ يف املسـاء تسـتطيع أن تسـتغله يف أي نشاط مفيد. 
اسـتمتع بوقتك قـدر اإلمكان، وال تهتم باإلشـاعات التي 

يروجها البعض اليوم.

NNN›rfl@Úó”

NNNÒ5«Î@Úó”

(خليها سكتة يا لفته )
  

أين نفسي؟.. كل شيء موجه لآلخرين

1855 - حاكـم مرص محمد سـعيد باشـا 
يقـرر إنشـاء مجلـس تجـار مختلـط من 
املرصيـني واألجانـب، وقد تـرسب من هذا 
املجلـس القانـون األجنبـي ليحـل محـل 

املعامالت يف الرشيعة اإلسالمية.
1872 - افتتاح أبواب أول كنيسة مسيحية 

بناها اليابانيون يف يوكوهاما.
1906 - زلـزال بقـوة 8.25 درجـات عـىل 
مقياس ريخرت يف سان فرانسيسكو يسبب 
حريـق ودمـار وأدى إىل وفاة حـوايل 3000 

شخص.
1915 - سـقوط طائـرة الطيـار الفرنيس 
روالن غـاروس، وأخذه أسـرًيا لـدى األملان 

وذلك أثناء الحرب العاملية األوىل.
1919 - إنشـاء عصبة األمـم وفق اتفاقية 
الحـرب  يف  املنتـرصون  الحلفـاء  وقعهـا 

العاملية األوىل.
1942 - القوات األمريكية تشن غارات عىل 
طوكيو وناغويـا ومدن يابانية أخرى أثناء 

الحرب العاملية الثانية.
1955 - انعقاد مؤتمر باندونغ يف إندونيسيا 
بحضور وفود 29 دولة أفريقية وآسـيوية، 
واستمر املؤتمر ملدة ستة أيام، وكان النواة 

األوىل لنشأة حركة عدم االنحياز.
إىل  وضمهـا  طنجـة  اسـتقالل   -  1960

املغرب.
1978 - طائرة فيكرز فيسـكاونت تصبح 
أول طائـرة ركاب تعمـل بمحـرك مروحة 

توربينية ألكثر من 25 عاًما.
1980 - تأسيس جمهورية زيمبابوي.

1983 - تفجـري سـفارة الواليـات املتحدة 
يف بريوت، ومـرصع جميـع العاملني فيها 

والبالغ عددهم 63 شخًصا.
1993 - طائرات القوات الجوية األمريكية 

تهاجم قواعد رادار عراقية.
1994 - السـلطات اللبنانيـة تلقي القبض 

عىل قائد القوات اللبنانية سمري جعجع.
1996 - قصف إرسائييل ملوقع لقوات األمم 

املتحدة يف بلـدة قانا جنوب لبنان، يؤدي إىل 
مقتل 102 من املدنيـني اللبنانيني كانوا قد 
لجؤوا إىل املقر هرًبا من القصف اإلرسائييل 
يف العملية التي شـنت عىل لبنان تحت اسم 

عناقيد الغضب.
باسـل  اللبنانـي  النائـب  وفـاة   -  2005
فليحـان متأثرًا بجروحه التي أصيب بها يف 
حادث اغتيال رئيس الوزراء األسـبق رفيق 

الحريري يف 14 فرباير.
2014 - فـوز رئيس الجمهورية الجزائرية 
عبد العزيز بوتفليقة بوالية رئاسية رابعة، 
بعد نيله 81.53 باملائة من أصوات الناخبني 
يف االنتخابات الرئاسـية التـي جرت يف 17 

أبريل.
2020 - مقتـل 23 شـخًصا وإصابة ثالثة 
آخريـن يف سلسـلة عمليـات إطـالق نـار 
اسـتمرت حتـى 19 أبريل، ُنِفـذت من قبل 
شخص واحد يف 16 موقًعا يف مقاطعة نوفا 

سكوشا الكندية.

كشف أسرار الشخصية باختيار طريقة فرد اليدين
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

تأخـر عـازف البيانو عن موعـد الغداء يف أحـد املطاعم، ولـدى وصوله 
تعجب أصدقاؤه حينما شـاهدوه بصحبة شـابة شـقراء فاتنة تصغره 

ثالث مرات . 
و بالرغـم من إنه معروف ببخله الشـديد ، إال إنه طلـب أغىل الوجبات ، 

وانتهت الوجبة ، ودفع الحساب و البسمة فوق شفتيه . 
توجه ألصدقائه ، والبسمة ال تزال فوق شفتيه : 

” أعـرف أنكم جميعاً متفاجئون ، و لكنـي ذهبت هذا الصباح إىل كاتب 
العدل ، إلعداد وصيتي . 

أوصيت بمبلغ معقول البنتي و أقربائي ، و البعض لألعمال الخريية . 
ثم تبني يل فجأة إني غري موجود يف وصيتي : 

كل يشء موجه لالخريني . 
عندها قررت أن أعامل نفيس بقدر أكرب من السخاء .

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊الكلمات العمودية
1.من بحور الشعر العربي.

2.مـن الحمضيات - إحـدى البلدان التأسيسـية 
األربع من اململكة املتحدة.

3.كمل (م) - تحضري.
4. يبس - مصّحة.

5.الكالم الكثري والفلسفة الزائدة، أو أكل الطعام 
ببطء (ن) - رضوري.

6.يدخل - من الدواجن - متشابهان.
7.جزيرة إيطالية (م) - إسم أديبة عربية.

8.بلدان (م).
9. طائر لييل من الجوارح (م) - بسط.

10. دولة عربية - سحب.
الكلمات األفقية 

1. دولة أوربية - قادم.
2. للتمني - نادر.

3. متشابهان - ميناء جزائري دويل -  استرت.
4.إنسجام - عملة آسيوية.

5. ريض بما أُعطي - كل طعام صنع لَجْمع (م).
6. أترك ! - مدينة سورية.

7. قصة نثرية - تقبيل (م).
8. صحراء.

9. مـن األنبيـاء عليهـم الصالة و السـالم (م) - 
عرب.

10. داوم عىل اليشء و لم يفارقه - عدم انحياز.
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ببدء  جمهورها  الوهاب  عبد  شريين  املرصية  الفنانة  فاجأت 
متابعيها،  عن  طويلة  غياب  فرتة  بعد  خاصة  معه،  التواصل 
حيث ردت شريين عىل عدد من األسئلة وجهت من جمهورها، 

برصاحة كبرية.
محمد  من  مكاملة  تلقيها  عن  عبدالوهاب  شريين  وكشفت 

صالح، العب منتخب مرص املحرتف يف صفوف نادي ليفربول 
أثر فيكي بشكل  اإلنجليزي، وكان ذلك ردا عىل سؤال «موقف 
إيجابي؟»، وقالت شريين: مكاملة جاتيل من محمد صالح كدعم 

ليا، وحقيقي املكاملة أثرت فيا بشكل إيجابي.
حجاب  «الحجاب  شريين:  قالت  الحجاب،  ارتداء  فكرة  وعن 
النفس والروح واألخالق أوال قبل أي حاجة تانية»، أما عن أقرب 

صديق لها يف الوسط الفني فقالت إنها الفنانة منة شلبي.
تتابع  إنها  إجاباتها  خالل  من  الوهاب  عبد  شريين  وكشفت 
وممثلها   ،«٣ «االختيار  مسلسل   ٢٠٢٢ رمضان  شهر  خالل 

املفضل هو الفنان أحمد زكي، والفنان يارس جالل.
و خالل الفرتة املاضية انترشت العديد من الشائعات حول حمل 
التي  الحفالت  يف  بسبب ظهورها  الوهاب  عبد  الفنانة شريين 

أحيتها مؤخرا، بوزن زائد وبطن منتفخ.
وردت شريين عبد الوهاب عىل هذه الشائعات «هو أنت حامل 
مداخلة  يف  كدة  قبل  رشحت  وأنا  صحيحا  ليس  لرتد:  بجد»، 
أسباب انتفاخ املعدة عندي فهو ليه عالقة ببكترييا والقولون 

العصبي.
جديدة  أغنيات   ٣ حرضت  أنها  الوهاب  عبد  شريين  وكشفت 
ستطرحها خالل الشهر املقبل، وقررت أن تصور منها أغنيتني 

بطريقة الفيديو كليب.

الغذاء  برنامج  وسفرية  النجمة  انضمت 
دار  أصدقاء  دائرة  إىل  صربي  هند  العاملي 
مسريتها  ترى  هند  العامليني..  كارتييه 
يف  به  ُيحتذى  نموذجاً  والفنية  اإلنسانية 
كممثلة  وجودها  خالل  من  املرأة  تمكني 
الشغف  وكارتييه  تتشارك  ومنتجة، حيث 
سعي  إطار  ويف  هنا،  من  به.  وااللتزام 
صانعات  بالنساء  االحتفاء  إىل  كارتييه 
من  صربي  هند  النجمة  اختارت  التغيري، 
بني أصدقائها العامليني للعمل معاً يف دعم 

املرأة منطلقة من قناعتهما املشرتكة التي 
املساواة  ضمان  دون  تحقيقها  يمكن  ال 
بني الجنسني وتمكني النساء. ويهدف هذا 
التعاون إىل تذكري العالم بأّن انخراط املرأة 
يمثل  القطاعات  كافة  يف  والعادل  الكامل 
جانباً ال غنى عنه بهدف بناء مستقبل أكثر 
مساواة وإنصافاً، وهو ما تمثل يوم ٨ من 
صربي  هند  احتفت  حيث  املايض  مارس 
وكارتييه بيوم املرأة العاملي يف جناح املرأة 
وألقوا  دبي،   ٢٠٢٠ إكسبو  معرض  ضمن 

الضوء من خاللها  عىل دور النساء املحوري 
يف تشكيل وصياغة مالمح املجتمعات، مع 
التأكيد عىل أّن ازدهار البرشية من ازدهار 
ندوة  يف  صربي  هند  شاركت  كذلك  املرأة. 
حوارية حملت عنوان «مكافحة التصورات 
النمطية عن النساء يف الثقافة الشائعة». 
وقالت صربي معلّقة: «بمجرّد أن أصبح يل 
صوت يف الفضاء اإلعالمي، بدأت بمحاربة 
عىل  النساء  عن  السائد  النمطي  التفكري 
عىل  تصويرهن  يجري  حيث  الشاشة، 
خاضعة  شخصيات  أو  مالئكة  إما  أّنهن 
بينما  الخاّصة،  شؤونهن  يف  لهن  قرار  ال 
أرى عىل أرض الواقع نساء متنوّعات لكل 
تفكريهن،  وأسلوب  شخصيتهن،  منهن 

ومشاعرهن وطريقة حديثهن الفريدة».
ومن جانبها، قالت صويف دوارو، الرئيسة 
األوسط  الرشق  يف  كارتييه  لدار  التنفيذية 
الرسور  غاية  يف  «نحن  وأفريقيا:  والهند 
صديقة  صربي  هند  باملتألقة  للرتحيب 
املواهب  من  مجتمعنا  إىل  لتنضم  دارنا، 
وااللتزام  القيم  تتشاطر  التي  الواعدة 
بني  املساواة  أجل  من  بالعمل  الراسخ 

الجنسني وتمكني النساء».

الثقافة  وزارة  أقامت 
بالتعاون  واآلثار،  والسياحة 
مع املركز الثقايف البغدادي عىل 
ضفاف نهر دجلة الخري قرب 
تمثال املتنبي، معرض الكتاب 
الشامل، ضمن نشاطات ليايل 

رمضان الثقافية.
دار  إصدارات  املعرض  وضم 
العامة،  الثقافية  الشؤون 
للرتجمة  املأمون  ودار 
والنرش  الثقافة  ودار  والنرش، 
الكوردية، ودار ثقافة األطفال 
والهيئة العامة لآلثار والرتاث، 
دور  من  ملجموعة  باإلضافة 

قدمت  التي  املحلية،  النرش 
أكثر من خمسة آالف عنوان، 
صنوف  بمختلف  تنوعت 
والعلوم  والثقافة  املعرفة 
واملؤلفات  واآلثار  والتأريخ 
واألدب  والقصة  والشعر 

وقصص األطفال.
الشؤون  دار  وشاركت 
من  بالعديد  العامة  الثقافية 
من  ومطبوعاتها  إصداراتها 
الثقافية  واملجالت  الكتب 

واألدبية والشعرية.
املأمون  دار  شاركت  كما 
بعرض  والنرش  للرتجمة 

اإلصدارات  من  عنواناً   (١٥٠)
الحديثة والقديمة.

العامة لآلثار  الهيئة  وعرضت 
والرتاث أكثر من (٤٩) عنوانا 
االثارية  باملطبوعات  خاصا 
مجلتي  إىل  إضافة  والرتاثية 

املسكوكات وسومر.
األطفال  ثقافة  دار  وقدمت 
الدار  إصدارات  أبرز 
والسالسل  واملزمار  (مجلتي 

القصصية).
الثقافة  دار  مشاركة  وكانت 
من  بأكثر  الكوردية  والنرش 
عن  تتحدث  عنواناً   (٣٠)

وتاريخاً  حضارة  الكورد 
عن  فضالً  وأدباً،  وثقافًة 
العناوين  ملختلف  اصداراتها 
عىل  اشتملت  التي  الثقافية 
واألدب  والقصة  الشعر 
والجغرافيا  والتأريخ 

والسياسة.
االفتتاح  فعالية  وقدمت 
الوطنية  املوسيقية  الفرقة 
الفنون  لدائرة  التابعة 
عزفت  التي  املوسيقية 
الرتاثية  املعزوفات  من  عدداً 
والفنية التي القت استحسان 

الجمهور الحارض.
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سـينتقل رواد فضاء مهمة القمر 
من ناسـا ”أرتميس“ إىل صاروخ 
نظام اإلطالق الفضائي الضخم يف 
أسطول من مركبات نقل الطاقم 
الكهربائيـة الجديـدة، حيـث تـم 
املستقبلية  النقل  تطوير مركبات 
-Canoo Techno  لناسا بواسطة
ogies من بينتونفيل بأركنساس، 
بناًء عـىل إصداراتهـا الكهربائية 

ذات الجهد املنخفض.
ووفًقـا ملا ذكرتـه صحيفة ”ديىل 
ميـل“ الربيطانية، عندمـا يغادر 
Artemis II أماكـن  رواد فضـاء 
كينيـدي  مركـز  يف  طاقمهـم 
للفضاء التابع لناسا يف فلوريدا يف 
مهمتهم القمريـة يف عام 2024، 
الجديدة، كما  املركبات  سريكبون 
-Astr  تـم تصميمها لتحل محل
van األيقوني، الذي تم استخدامه 

خالل عرص مكوك الفضاء. 
املهمـة  هـي   Artemis II وتعـد 
الثانية يف برنامج Artemis واألوىل 
 Orion مع طاقم عىل متن كبسولة

أثناء سفرها إىل القمر والعودة.

كما أنه من املخطط حالًيا إطالقه 
بواسـطة نظام اإلطالق الفضائي 
الهائل (SLS) التابع لناسـا 323 
قدًمـا يف مايـو 2024، بعد إطالق 

اختبار بدون طاقم هذا العام.
سـينطلق الطاقـم يف رحلـة عىل 
إىل  العـودة  قبـل  القمـر  سـطح 
بـرش  أول  وسـيكونون  األرض، 
األرض  مـدار  خـارج  يسـافرون 
املنخفـض منـذ أبولـو 17 يف عام 

.1972
كشـفت ناسـا النقاب عن الجزء 
األخري مـن إعـداد اإلطـالق وهو 
مركبـات نقل الطاقـم، لالحتفال 
-A  بهذه املناسـبة ، قبيل مهمة

temis األوىل هذا الصيف.
رواد  طاقـم  األمـر  سيسـتغرق 
الفضـاء املكـون من أربعـة أفراد 
ووقت دعمهم عىل امتداد الطريق 
البالـغ تسـعة أميـال مـن مبنى 
عمليات نيل أرمسـرتونج ومبنى 
اإلطـالق،  منصـة  إىل  الخـروج 
املعروفة باسم Pad 39B يف مركز 

كينيدي للفضاء.

البطيـخ  عشـاق  مـن  كنـت  إذا 
ومسـتعدا لدفع الكثري من األموال 
لقـاء تذوق نـوع خاص مـن هذه 
تنـاول  تجربـة  فعليـك  الفاكهـة، 
الـذي يعـد األغـىل يف  ”دينسـوك“ 

العالم.
الياباني  ويعد بطيـخ ”دينسـوك“ 
النـادر، األغـىل يف العالـم، إذ يمكن 
أن يبلـغ ثمنـه 6 آالف دوالر، وفقا 

لوزنه.
ويـزرع هـذا النوع مـن البطيخ يف 
جزيـرة هوكايدو الشـمالية فقط، 
ويتميز بحالوته الشـديدة املختلفة 
عن باقي أنواع هـذه الفاكهة، كما 
أنه يأتي بلون أحمر غامق، مع عدد 

قليل جدا من البذور.

كذلـك يتميـز بطيـخ ”دينسـوك“ 
اللـون  ذات  القاسـية  بقرشتـه 
يتحـول  والـذي  الداكـن  األخـرض 
لألسـود أحيانا، وفقمـا ذكر موقع 

مجلة ”ذا غاردين“.
وفيمـا يتعلـق بزراعـة هـذا النوع 
من البطيخ، فإنه يتطلب مسـاحة 
األفقـي  لتمـدده  واسـعة  أرض 
الرسيع يف الرتبة، كما أنه يسـتلزم 
االهتمـام والرعايـة،  الكثـري مـن 
علمـا أن محصولـه غالبا ما يكون 

متواضعا.
ال  ”دينسـوك“  أن  بالذكـر  جديـر 
يزرع خـارج اليابـان، إال أن بذوره 
بـدأت تتوفر للبيع يف كل من أوروبا 

وأمريكا.

تواصل تويرت املعروفة بتشجيعها عىل 
التفاعالت العفوية بدرجة مفرطة يف 
بعض األحيان، عملها عىل تطوير أداة 
تتيح ملستخدميها خصوصا تصحيح 
تغريداتهم، يف مسعى يرى فيه البعض 

تجريداً للشبكة من طبيعتها.
”عـىل األرجح أبـداً“... هكـذا كان رّد 
مؤسس تويرت ومديرها السابق جاك 
مجلـة  نرشتهـا  مقابلـة  يف  دوريس 
”وايـرد“ يناير 2021، ردا عىل سـؤال 
بشـأن إمـكان إدماج تويـرت خاصية 

تتيح تعديل التغريدات بعد نرشها. 
وبعد عام ونصف، غـرّيت تويرت التي 
سبق لها تعديل طول الرسائل األقىص 
عـرب منصتهـا سـنة 2018 من 140 
حرفـا إىل 280، موقفهـا وباتت تتيح 
لحفنـة من املسـتخدمني تجربة هذه 
امليزة التي تمّكنهم من تغيري مضمون 

تغريداتهم بعد النرش.

متاحـة  الخاصيـة  هـذه  وسـتكون 
حـرصاً يف بـادئ األمـر للمشـرتكني 

بخدمة ”تويرت بلو“ املدفوعة. 
يف  املنتجـات  قسـم  مسـؤول  وقـال 
األسـبوع  جـان سـاليفان  الشـبكة 
املـايض ”نبحث عن طريقـة لتطوير 
أداة تعديـل“ للتغريـدات، مؤكدا بذلك 
صحـة تغريـدة نرشتهـا تويـرت عرب 
حسابها الرسمي عىل املنصة يف األول 
من ابريـل وأثارت حرية لدى املتابعني 
”كذبـة  أنهـا  بعضهـم  ظـن  الذيـن 

أبريل“.
وأشـار سـاليفان إىل أن هـذا التعديل 
هـو ”األكثـر طلبا منذ سـنوات“ من 
املسـتخدمني الراغبـني يف ”تصحيـح 
أخطـاء (محرجة أحيانـا)، أو أغالط 
طباعـة أو رسـائل مكتوبـة بصورة 
مترسعة“، فيما تتيح فيسـبوك هذه 

امليزة منذ بداياتها.
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فإن  قوه،  تشينغ  شوي  املعارص  الصيني  واملرتجم  األديب  بحسب 
املرحلة األوىل لرتجمة األدب العربي إىل الصينية يف العرص الحديث بدأت 
مع قصيدة الُربَْدة للبوصريي، عندما عاد العالِم املسلم ما ده شينغ من 
البالد العربية إىل الصني ومعه هذا الكتاب الذي سيكون أول عمل أدبي - 
ديني يرتجم إىل اللغة الصينية أواخر القرن التاسع عرش، ويصدر بكتاب 
مع الَنص العربي عام ١٨٩٦.. وبذلك تكون قصيدة الُربَْدة قد افتتحت 
املرحلة األوىل لرتجمة األدب العربي يف الصني، وهي املرحلة التي انتهت 
يوم تأسيس جمهورية الصني الشعبية عام ١٩٤٩ لتبدأ بعدها مرحلة 

جديدة .
ويعرف كل مهتم بالعالقات العربية – الصينية بأنها قديمة جداً، ربما 
عدد  إىل  الصينية  السفن  يوم وصلت  امليالد  قبل  الثاني  القرن  إىل  تعود 
من املوانئ املطلة عىل املنطقة العربية، وأشهرها األبلّة والبرصة وعدن، 
وصحار الُعمانية، ثم استمرت عرب القرون الالحقة، حتى عرص الرسالة 
االسالمية، وما أعقب ذلك من فتوحات وتمازج بني شعوب وحضارات 
العالم القديم، ومنها الحضارة الصينية. غري أن تلك العالقات اقترصت 
عىل نحو خاص بالتجارة املتبادلة والتمازج البرشي الذي تتطلبه، من 
غري أن تتعداها إىل الجانب الثقايف، وحتى بعد وصول اإلسالم إىل الصني 
بفضل التجار العرب والفرس والرتك - ومنهم من اختار البقاء يف الصني 
والزواج وتكوين األرس الصينية املسلمة التي هي نواة املسلمني يف الصني 
- فإن هؤالء لم يضطروا إىل ترجمة الكتب الدينية واألدبية ألنهم كانوا 
أنه  التي يجيدونها، غري  العربية  باللغة  أو  بلغاتهم االصلية،  يقرؤونها 
العربية  يتحدثون  الذين  الصينيني  املشايخ  من  عدد  قام  الزمن  بمرور 
إىل جانب اللغة الصينية، بمحاوالت ترجمة كتب التفاسري والفقه وغري 
ذلك من الكتب اإلسالمية، فضالً عن جهدهم املتواصل لرتجمة معاني 

القرآن الكريم .
وترجمة القرآن الكريم مثار قبول أو رفض بني علماء الدين والفقهاء 
أو  ممكنة  غري  يجدها  من  ومنهم  يجيزها،  من  فمنهم  واللغويني، 
مستحيلة، مثل أستاذ النحو والتعبري القرآني د . فاضل السامرائي الذي 
أشار يف واحدة من ملساته البيانية إىل أن القرآن الكريم فيه تقديم وتأخري 
ومرادفات ومبالغات، فكيف عىل سبيل املثال ُترتجم غفار وغفور، وهماز 
الرحمن غري داللة  الرحمن والرحيم وداللة  وهمزة، وهل يفرقون بني 
اللغات  بأن  يوضح  فإنه  اإلنكليزية  اللغة  إىل  الرتجمة  وحتى  الرحمة؟ 
قسمان، معربة ومبنية، واإلنكليزية مبنية، وهي تأتي ضمن نسق واحد 
ال تستطيع أن تقدم فيه أو تؤخر، وكل كلمة تحمل موضعها يف املكان. 
أما محاوالت ترجمة القرآن الكريم إىل اللغة الصينية، فإنها كثرية، لكنها 
أراضيها  إىل  اإلسالم  لدخول  املبكر  بالوقت  مقارنة  جداً  متأخرة  كلها 
الذي أصدره  الفخم واملهم  الكتاب  ألف وثالثمائة سنة.. ويف  قبل نحو 
تفصيل   » حضارتني  قصة  والصني  العرب   » عامني  قبل  الحكمة  بيت 
لتلك الرتجمات، فهذا الكتاب الذي وضعه د. سعيد جمال الدين ما ينغ 
جغ رئيس قسم اللغة العربية يف جامعة صون يات صن، و د. عبد الله 
شمت املجيدل، أستاذ علم االجتماع الرتبوي بجامعة دمشق، وقدمت له 
د. خديجة حسن جاسم، قدم عرضاً وافياً للعالقات الحضارية العربية 
الصينية، وأثر اللغة العربية يف اللغة القومية ملسلمي الصني، فضالً عن 
فصل كامل عن مراحل ترجمات معاني القرآن الكريم إىل اللغة الصينية، 
ابتداًء من أول ترجمة جاءت عقب وصول ترجمات ملعاني القرآن باللغة 
العام ١٩٢٧،  إىل الصني وصدرت  التاسع عرش  القرن  أواخر  اإلنكليزية 
وصوالً إىل آخر ترجمة تضم موجز الرشح ومجموعة املختارات صدرت 
يف هونغ كونغ العام ٢٠١١، وهي الرتجمة الثامنة عرشة ملعاني القرآن 

الكريم وتفسريه باللغة الصينية .
عن  يتحدث  وهو  متيم  عاشق  مثل  قوه،  تشينغ  شوي  الدكتور  يبدو 
تعلمه اللغة العربية، وتعلقه بها، حتى بات يكتب بحوثه بالعربية ثم 
ترتجم إىل اإلنكليزية أو الصينية، ومنها بحثه املوسوم « األدب العربي يف 
الصني» الذي أشار فيه إىل قصيدة الُربَْدة، ومنذ حصوله عىل الدكتوراه 
روائيني  من  عرب  ألدباء  األعمال  عرشات  ترجم  التسعينيات،  أوائل  يف 
وشعراء معارصين، ومن شدة اعجابه وتأثره بأعمال نجيب محفوظ 
فقد التقاه يف القاهرة عام ١٩٨٧، كما اصبح صديقاً ألدونيس، وكذلك 
والبياتي  والسياب  نعيمة،  وميخائيل  جربان  خليل  لجربان  وترجم  قرأ 
وعبد الصبور وأمل دنقل ونزار قباني ومحمود درويش وسعدي يوسف 
والطيب صالح وغريهم الكثري، وقبل ذلك كان قد أطلع عىل حكايات ألف 

ليلة وليلة، وقرأها مرات عديدة .
الحاج  املرتجم  أن  يخربنا  الصينية  إىل  البوصريي  قصيدة  ترجمة  وعن 
يدي  إال عىل  تتم  ولم  الرتجمة،  إتمام  قبل  املنية  وافته  قد  ماده شينغ 
الكالسيكية  املوزونة  الصينية  اللغة  إىل  تلميذين من تالميذه ترجماها 

لتطبع وتوزع وتنترش بني املسلمني يف الصني بعد وفاته.
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نرشت الفنانة رحمة رياض 
الرتويجي  البوسرت 

لحفلها املرتقب مع 
ناصيف  الفنان 

وذلك  زيتون، 
حسابها  عرب 
عىل  الخاص 
موقع التواصل 

اإلجتماعي.
رحمة  وتطل 

عىل  رياض 
متابعيها ومحبيها 

ناصيف  برفقة 
الفطر  عيد  يف  زيتون 

يف  يجمعهما  حفل  يف  املبارك 
دبي.

ذاته  املنشور  عىل  رياض  رحمة  وعلقت 

املوعد  عىل  «كونوا  وقالت: 
الفطر  بعيد  لنحتفل 
حفل  يف  السعيد 
ساحر  غنائي 
مايو   ٣ مساء 
من  مبارشة 
ل  لفيستيفا ا
يف  مول  سيتي 

دبي».
عل  تفا و
مع  املتابعون 
معربين  املنشور 
الكبري  شوقهم  عن 
ويف  زيتون  ولناصيف  لها 
أحدهم  كتب  التعليقات  رصد 
وناصيف  رحمة  ليلة  الف  تسوى  «ليلة 

احبكم اكرت من الدنيال كلها».

تحدثت الفنانة اإلماراتية، بلقيس فتحي، 
عن تكلفة حفل زفافها األسـطوري للمرة 
األوىل، وكواليسه ومصري فستانها املرصع 

باألملاس وتكلفته.
وأوضحت بلقيـس فتحي أن حفل الزفاف 
تكلف ما يقارب 3 مليون دوالر، مشرية إىل 
أنها ما زالت تشـاهد حفـل زفافها وتحب 
تفاصيلـه كاملـة، كمـا أنها مـن تكفلت 

بحفل زفافها كامالً.
وقالـت يف حـوار لهـا مـع اإلعالمـي عيل 
العليانـي يف برنامـج مراحـل، أنهـا رأت 
فستانها املرصع باألملاس مؤخراً، وما زال 
يف حالته األوىل، مشرية إىل أن تكلفته بلغت 
300 ألف دوالر، معلقة: ”فستاني موجود 
يف البيـت اآلن“. وحـول مصري فسـتانها، 
أوضحت بلقيس فتحي أنها تخطط إلهداء 
الفستان إىل فتاة أو عروس تكون يف حاجة 

لفستان زفاف ولديها حالة خاصة.


