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بغداد/ الزوراء:
محمـد  النـواب  مجلـس  رئيـس  أكـد 
للرئيـس  األربعـاء،  امـس  الحلبـويس، 
االيرانـي ابراهيم رئييس، رضورة تفعيل 
الدبلوماسـية الربملانيـة لحـل مشـاكل 
املنطقـة، وفيمـا اشـار اىل ان اسـتقرار 
إيـران ينعكس إيجابا عىل العراق، شـدد 
عـىل أهميـة حفـظ السـيادة وحسـن 
الجوار وحماية حقـوق املواطنني.وذكر 
املكتـب اإلعالمي لرئيـس مجلس النواب 
يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: أن الحلبويس 

التقـى رئيـس الجمهوريـة اإلسـالمية 
اإليرانيـة إبراهيـم رئيـيس يف طهران. و 
بحـث معـه تطويـر العالقـات الثنائية 
والتعاون املشرتك بني البلدين يف املجاالت 
كافـة، ومنها عـىل املسـتويني التجاري 
مصلحـة  يخـدم  وبمـا  واالقتصـادي 
الشـعبني الجاريـن ويسـهم يف تحقيق 
عـىل  والتأكيـد  واالسـتقرار،  التنميـة 
أهمية التعـاون الربملاني؛ لتعزيز أوارص 

العالقات بني البلدين“.

قدم رئيـس هيئـة املسـاءلة والعدالة 
باسـم البدري ونائبه صـالح الجبوري 
أثناء زيارتهما ملقـر نقابة الصحفيني 
العراقيـني التهنئة لنقيـب الصحفيني 
العراقيـني رئيـس اتحـاد الصحفيـني 
العـرب مؤيد الالمـي بمناسـبة إعادة 
انتخابه ملنصب النقيب. وأشاد البدري 
ونائبـه بالـدور املتميـز والفاعل الذي 
تتمتع به نقابـة الصحفيني العراقيني 

كونها تتصـدر بقية النقابـات املهنية 
من حيـث العطاء والتميـز عىل طريق 
الكلمة الحـرة الصادقة ونقل الحقائق 
إىل الـرأي العـام. اىل ذلـك، قـدم نقيب 
الصحفيـني العراقيـني مؤيـد الالمـي 
رشحآ عن طبيعة عمل النقابة ودورها 
يف التواصل مع األرسة الصحفية وعمل 
يف  وفروعهـا  اإلعالميـة  مؤسسـاتها 

املحافظات.

بعـَث وزيـر الصحـة الدكتـور هانـي موىس 

العقابـي، باقة ورد مرفقـة بتهنئة اىل نقيب 

الصحفيـني العراقيـني مؤيد الالمي ملناسـبة 

اعـادة انتخابـه نقيبا للصحفيـني العراقيني 

سـلمها الناطق باسـم الوزارة الدكتور سيف 

البدر.

َهنأ نقيب الصحفيني املرصيني رئيس هيئة االستعالمات 
الوطنيـة ضيـاء رشـوان، نقيـب الصحفيـني العراقيني 
رئيـس اتحـاد الصحفيني العـرب مؤيد الالمي ملناسـبة 
اعادة انتخابـه نقيبا للصحفيني العراقيـني.وكان نقيب 
الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد 
الالمي قد فـاز بمنصب نقيب الصحفيـني يف االنتخابات 

التي جرت الجمعة (15/4/2022) .

الزوراء/مصطفى فليح:
حـددْت وزارة الصحـة اجراءين وقائيني رئيسـني 
للسـيطرة عـىل مرض الحمـة النزيفيـة ويف حني 
بينت ان املرض ال ينتقل من انسان اىل انسان لكنه 
خطر و قاتل وبنسـبة ٥٠٪ و ال عالج له، واشارت 
اىل ان االجـراءات الوقائية تقـع عىل عاتق وزارتي 

الداخلية والزراعة. وقال مدير عام الصحة العامة 
يف وزارة الصحة، الدكتور رياض الحلفي، يف حديث 
لـ»الزوراء» ان «هـذا املرض ليس وليد اليوم وهو 
موجود ومتوطن منذ سنني حتى قبل ٢٠٠٣ ولكن 
بني فرتة وفرتة يف سنوات معينة تزداد الحاالت ويف 
اخرى تقل  وخالل السـنوات االخرية اصبح  لدينا 

زيـادة يف محافظة ذي قار طبعا سـجلت يف بقية 
املحافظات لكن  بنسـب قليلة».  واضاف ان «هذا 
املرض ينتقل من الحيوان  اىل االنسـان، والحيوان 
رغم اصابته لكن ال تظهر عليه االعراض فهو يقاوم 
هذا الفايروس ولكن ينتقل عن طريق الحيوان عن 
طريق حرشة القرادة  كما ينتقل املرض عن طريق 

الجـزارة عندما يتم التعامـل مع حيوانات مصابة 
وقد يجرح الجزار وهو غري مرتدي للكفوف وربما 
ينتقـل وهذه حاالت نـادرة»، مؤكـدا «اذا اتخذت 
اجـراءات وقائية صحيحة فنسـبة االنتقال تكون 

ضئيلة جدا».

موسكو/ متابعة الزوراء:
دخلِت العملية العسـكرية الروسية 
يف أوكرانيـا، اليـوم الخميس، يومها 
الجيـش  يواصـل  فيمـا  الــ٦٤، 
الـرويس تدمـري املواقع العسـكرية 
األوكرانية وتحريـر دونباس جنوب 
رشقـي أوكرانيا، فيمـا أعلن رئيس 

بلديـة ماريوبـول أن ٢٠ ألـف مدني 
قتلـوا منذ بـدء العملية العسـكرية 
الـرويس  الرئيـس  الروسـية.وقال 
فالديمـري بوتـني إن قـوى خارجية 
دفعت كييـف إىل املواجهـة املبارشة 
مع روسـيا، مؤكدا أن بـدء العملية 
العسكرية الخاصة يف أوكرانيا جنب 

روسـيا خطـرا حقيقيـا كان يحدق 
بها.جـاء ذلك يف كلمـة ألقاها بوتني 
أمام جلسـة ملجلس املرشعني التابع 
للجمعية الفدرالية الروسـية عقدت 
األربعاء.وقال  امس  يف بطرسـبورغ 
بوتني إن خصوم روسـيا يف العالم ال 
يحتاجـون ببسـاطة إىل دولة كبرية 

مثلهـا، ووصـف رهان الغـرب عىل 
الكارهـني للـروس وعـىل النازيـني 
جيوسـيايس  سـالح  بأنـه  الجـدد 
طـرف  حـاول  لـو  جديد.واضـاف: 
ثالـث التدخل يف األحـداث األوكرانية 
عليه أن يعرف أن رضباتنا سـتكون 
صاعقـة ورسيعـة، والغـرب حـول 

أوكرانيا الجارة إىل بلد عدو لروسـيا.
وتابع: ان عمليتنا العسـكرية كانت 
صحيحـة ويف حينها ، والغرب شـن 
حربا اقتصادية ضد روسـيا بذرائع 
مختلفة ولكنه فشل واستطعنا الرد 

عىل محاولة عزلنا. 

@bËÓ‹«@Òã�Óè‹€@ÂÌıaãua@b„ÜáyÎ %@50@Újè‰i@Ú‹mb”@ÚÓ–Ìç‰€a@Û‡®a@Z@@@@@@@@@Ä€@Úzó€a

bÓéÎä@…fl@Òãíbjæa@ÚËuaÏæa@∂g@bÓ„aã◊Îc@o»œÜ@ÚÓuäbÇ@ÙÏ”@ZµmÏi

@Ú«aäç€aÎ@ÚÓ‹Çaá€a@ÔmäaåÎ@’mb«@Û‹«@…‘m@ÚÓˆb”Ï€a@paıaãu¸a@Êa@pá◊a

ÚÌãÿè»€a@bÓéÎä@ÚÓ‹‡«@ıái@â‰fl@Ô„áfl@—€c@20@›n‘fl@á»i

باريس/ متابعة الزوراء:
انتـَرش يف مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو يوثق 
رشـق الرئيـس الفرنـيس، إيمانويل ماكـرون، بعدد من 
حبات الطماطم، ما استدعى تدخل حراسه الشخصيني.

وبحسـب ”bfmtv“، فإنه أثناء زيارته ملنطقة سـريجي 
بـأول رحلة لـه منذ إعـادة انتخابه، اسـتهدف إيمانويل 
ماكـرون برشـقة مـن الطماطـم الكرزيـة بينمـا كان 
يتحدث مع السـكان الذين جاءوا ملقابلته، لكنه لم يتأثر.

ووقـع الحادث خالل تجواله يف املمرات املزدحمة بسـوق 
يف محافظـة فـال دواز  وهي زيارة لم يعلـن عنها قرص 

اإلليزيه حتى صباح أمس األربعاء.

عمان/ متابعة الزوراء:
حكمـْت محكمـة أردنيـة، بالسـجن 18 عامـا 
وبدفع غرامة تقارب قيمتها 268 مليون دوالر، 
بحق وليد الكردي زوج عمة امللك عبد الله الثاني 
األمرية بسمة، يف قضية تتعلق بالفساد.وأصدرت 
محكمة جنايات الفسـاد حكمـا بحق الكردي، 
رئيس مجلس إدارة رشكة الفوسفات ومديرها 
التنفيذي السـابق، بالسـجن 18 عامـا وإلزامه 

بدفـع 190 مليـون دينـار (نحـو 268 مليـون 
دوالر) للرشكة“، بحسب مصدر قضائي لوكالة 
”فرانس برس“.وأوضح املصدر أن الكردي أدين 
بتهمة اسـتثمار الوظيفة يف سـتة عقود تعدين 
بمنجم الشـيدية يف معان جنوب اململكة.ودانت 
املحكمـة كذلك أربعة متهمني آخرين يف القضية 
بالتهـاون بواجبات الوظيفـة وأصدرت بحقهم 
أحكامـا بالسـجن لثالثة أشـهر ودفـع غرامة 

قيمتها ألف دينار (1410 دوالر).وكانت صدرت 
بحق الكردي، الفار من وجه العدالة، عدة أحكام 
غيابيا يف قضايا منفصلة تتعلق بالفسـاد.ويعد 
الحكم الصادر اليوم ثاني أكربها يف مدة السجن، 
إذ صدر بحقه صيف عام 2013 حكم بالسـجن 
22 عاما ودفـع غرامة قيمتها نحو 356 مليون 
دوالر بعد إدانته باستثمار الوظيفة يف تجاوزات 

ببيع الفوسفات.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تبنـِت الجمعيـة العامـة لألمم 
املتحـدة باإلجمـاع قـرارا يلزم 
الـدول الخمس دائمة العضوية 
بتربيـر  األمـن  مجلـس  يف 

اسـتخدامها للفيتـو، يف إصالح 
نـادر أعيـد إحياؤه بعـد عملية 
بأوكرانيا. العسـكرية  روسـيا 
واالجراء الذي يستهدف مبارشة 
والصـني  املتحـدة  الواليـات 

واململكـة  وفرنسـا  وروسـيا 
املتحـدة، الـدول الخمـس التي 
تمتلـك لوحدهـا حـق النقض، 
اقرتحتـه ليختنشـتاين لجعـل 
هذه الدول ”تدفع ثمنا سياسيا 

أعىل“ عندما تسـتخدم الفيتو، 
عىل حد قول سـفري مـن بلد ال 
يتمتـع بحق الفيتو وطلب عدم 

الكشف عن هويته.
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الزوراء/ حسني فالح:
اسـتبعَد مراقبون للشـأن السـيايس 
العراقي، تمكن املبادرة التي طرحتها 
العشـائر العراقيـة مـن حـل االزمة 
السياسـية، وفيمـا حـذروا مـن حل 
الربملـان وانـدالع الفوىض، اكـدوا ان 
معالجة االنسداد السيايس يحتاج اىل 

الحوار والتنازل.
وقـال املحلل السـيايس عصام الفييل 
جميـع  أن  لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف 
املبادرات التـي تطرح محرتمة وتعرب 
موضـوع  يف  حقيقيـة  رغبـة  عـن 
معالجة االنسـداد السيايس، مبينا ان 
املعالجـة دائمـا تتم من قبـل القوى 
القـوى  وهـذه  حـرصا  السياسـية 
تعتمد عـىل االوزان االنتخابية والثقل 
السيايس.واضاف: ان ما يطرح اليوم 
من مبـادرة عشـائرية هـو محاولة 
لكـن  السـيايس  االنسـداد  ملعالجـة 
يبقـى السـؤال ما مدى تقبـل القوى 
السياسية ملثل هكذا مبادرات خاصة 
وان الجنبـة العشـائرية موجـودة يف 
البعـد االجتماعي وليس السـيايس يف 
العـراق النـه ال نمتلك مجلـس اعيان 
كمـا كان يف الحكـم امللكـي، فـكان 
مجلـس االعيان يف ذلـك الوقت الكثري 
مـن الوجوه فيه ذات ثقـل اجتماعي 
مديـر  قـال  جهتـه  وعشـائري.من 
مركز القرار السـيايس العراقي حيدر 
املوسـوي، يف حديـث لـ“الزوراء“: أن 

مبادرة العشـائر كريمة وطيبة ولكن 
االمر مرهون بامور اكرب من مبادرات 
اجتماعيـة،  فعاليـات  او  عشـائرية 
الفتـا اىل ان الوضع معقـد جدا فكان 
يف السابق هناك من هو مؤثر ويمتلك 
القدرة عىل التأثري يف القرار السـيايس 
من بينها الراعي للعملية السياسـية 

الواليات املتحـدة االمريكيـة .وتابع: 
وفيمـا بعـد كانـت املرجعيـة التـي 
اوصـدت ابوابها وبالتـايل فقدان تلك 
املؤثرات واالستمرار يف رصاع املحاور 
والفواعـل الخارجية ومـدى تأثريها 
فضال عن معركة كرس العظم عقدت 
املشهد السـيايس، مبينا ان اغلب تلك 

املبـادرات اضحت غري ملزمة للفرقاء 
السياسيني.واشـار اىل ان االنفراجـة 
السياسية قد تكون مناطة بمجموعة 
من االمور من بينها استسـالم جميع 
االطـراف الواقعية السياسـية وعدم 
ميض اي طرف سواء الثالثي او االطار 
ومجموعتـه مـن تشـكيل الحكومة 

وبالتايل استمرار االنغالق السيايس قد 
يضعف وجودهما السيايس ان لم يكن 
حل الربملان هو اخر املطاف ال مناص 
مـن الجلوس والحـوار والتفاهم واال 
الفوىض هـي االقرب .يف غضون ذلك، 
حذر  رئيس تحالف من أجل الشـعب 
النيابي عالء الركابي، من عدم حسم 
منصب رئيس الجمهورية، فيما أشار 
اىل أن االنتخابات ستعاد خالل 6 أشهر 
إذا تـم حـل الربملان.وقـال الركابي يف 
ترصيح صحفي: إن ”املشـهد بسبب 
االنسـداد السـيايس ألقـى تاثـرياً يف 
تجـاوز كل املدد الدسـتورية املتعلقة 
بانتخاب رئيس الجمهورية“.وأضاف 
السياسـية عندمـا  أن ”االختالفـات 
تكون موضوعية تكون مقبولة، لكن 
عندما تكـون الكتل السياسـية التي 
نجحت يف الحصول عىل عدد كبري من 
املقاعد هي فقط تتناحر عىل السلطة 
بغض النظر عن الشـعب وواجباتهم 
الدسـتورية واالخالقية تجاه شعبهم 
هنا األمر يكون غري مقبول“، مضيفاً: 
”ال نعرف اآلن نحن ذاهبون اىل أين؟“.
هـذا وطرحـت نخبـة مـن العشـائر 
والقبائـل العربيـة العراقيـة مبادرة 
بعنوان ”سلطة الشعب“ للخروج من 
االنسداد السيايس الحاصل يف العراق، 
داعيـة األطراف السياسـية اىل القيام 
بمسـؤولياتها الوطنيـة لحـل األزمة 

السياسية يف العراق.
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بغداد/ الزوراء:
تعطيل  الوزراء،  ملجلس  العامة  األمانة  قررِت 
بمناسبة  املقبل  األسبوع  خالل  الرسمي  الدوام 
ذكرت  الفطر.و  وعيد  العمال  عيد  حلول 
املوافق،  األحد،  يوم  بأن  بيان  يف  العامة  األمانة 
بمناسبة  رسمّية،  عطلة  يكون   ،٢٠٢٢/٥/١
عيد العمال العاملي.، كما تبدأ عطلة عيد الفطر 
الخميس،  يوم  وتنتهي  ذاته،  اليوم  من  املبارك، 
املوافق ٢٠٢٢/٥/٥، وُيستأنف الدوام الرسمي يف 
املوافق،  الحكومية كافة، يوم األحد،  املؤسسات 

٢٠٢٢/٥/٨، وفقا للبيان.

@Üá•@ıaäåÏ€a@ê‹™@Ú„bflc
⁄äbjæa@ã�–€a@áÓ«@Ú‹�«

@›Ó»–m@ÒäÎãö@ÔèÓˆã€@á◊˚Ì@ÔéÏj‹®a
Ú‘�‰æa@›◊bìfl@›®@ÚÓ„bæ5€a@ÚÓébflÏ‹iá€a

÷aã»€a@Û‹«@bib∞g@êÿ»‰Ì@ÊaãÌg@äaã‘néa@Êa@∂a@äbía

@Ú˜‰Ën€a@Êbflá‘Ì@Èjˆb„Î@Ú€ıbèæa@Ú˜ÓÁ@êÓˆä
µÓ–zó‹€@bjÓ‘„@ÈibÉn„a@ÒÜb«g@Újéb‰æ@Ôfl˝€

@Úzó€a@ãÌåÎ@Âfl@ÜäÎ@Ú”biÎ@Ú˜‰Ëm@Û‘‹nÌ@Ôfl˝€a
µÓ–zó‹€@bjÓ‘„@ÈibÉn„a@ÒÜb«g@Újéb‰æ

@Újéb‰æ@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@µÌãóæa@µÓ–zó€a@kÓ‘„
@µÓ–zó‹€@bjÓ‘„@ÈibÉn„a@ÒÜb«g

@ÈibÉn„a@á»i@Ú‹yä@fiÎc@¿
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÷aã»€a@…fl@ÔˆbiãËÿ€a@¡iã€a@Û‹«@bÓˆájfl@’œaÏÌ@ÔiÎäÎ˛a@Üb•¸a
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 çÓ‡næaÎ@›«b–€a@Úib‘‰€a@›‡«@äÎái@Übíc
@‚á‘ÌÎ@µÓ–zó€a@Úib‘„@äÎçÌ@Ôuã«˛a

Ôfl˝€a@∂a@Ú˜‰ËmÎ@ÜäÎ@Ú”bi

بغداد/ الزوراء:
قـدم مستشـار األمـن القومـي قاسـم 
نقابـة  اىل  زيارتـه  خـالل  األعرجـي، 
الصحفيني العراقيـني، باقة ورد وتهنئة 
اىل نقيـب الصحفيـني العراقيـني رئيس 
اتحـاد الصحفيـني العرب مؤيـد الالمي 
ملناسـبة اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني 
لدورة انتخابية جديدة.وذكر بيان لنقابة 
الصحفيـني العراقيني تلقتـه «الزوراء»: 
قاسـم  القومـي  االمـن  مستشـار  ان 
االعرجي زار نقابة الصحفيني العراقيني 
وقـدم التهاني لنقيـب الصحفيني مؤيد 
الالمي بمناسـبة إعـادة انتخابـه نقيبآ 
للصحفيـني وتجديـد الثقـة لـه من قبل 

االعرجـي،  الصحفية.وأشـاد  األرسة 
بحسـب البيـان،» بـدور عمـل النقابـة 
الفاعـل واملتميـز وماتقدمه مـن جهود 
لألرسة الصحفية واملؤسسـات اإلعالمية 
وخلـق أجـواء مريحة للعمـل الصحفي 
واإلعالمي يف العراق».واسـتمع مستشار 
األمـن القومـي» إىل رشح مفصـل عـن 
ومؤسسـاتها  النقابـة  عمـل  طبيعـة 
االعالمية وفروعها يف املحافظات». وكان 
نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد 
الصحفيـني العرب مؤيد الالمـي قد فاز 
بمنصـب نقيب الصحفيني يف االنتخابات 
التي جـرت الجمعة (٢٠٢٢/٤/١٥) بعد 

حصوله عىل (١١٨٤) صوتا.

بغداد/ الزوراء:
مجاني. محارض  بصفة  التعيني  باب  فتح  األربعاء،  امس  بغداد،  محافظة  نفْت 

وقالت املحافظة يف بيان تلقته «الزوراء»: إنَّ «مواقع وصفحات عىل مواقع التواصل 
باب  فتح  تتحدث عن  إعالنات  تنرش  الرتبية  االجتماعي، غري رسمية خاصة بشؤون 
التعيني بصفة محارض مجاني، والتقديم يكون من خالل املدارس بعد ملء استمارة 
محددة تشمل جميع االختصاصات».ونفت املحافظة «هذه األخبار»، محذِّرة من «تلك 
املنشورات غري الصحيحة والتعاطي معها».ودعت املحافظة «املتابعني كافة إىل انتقاء 
األخبار من املواقع الرسمية للمديريات العامة للرتبية، أو من املوقع الرسمي ملحافظة 

بغداد، عىل الويب والفيس بوك».

@µÓ»n€a@lbi@|nœ@Ô–‰m@ÜaáÃi@Úƒœb´
Ô„b™@ãöb´@Ú–ói
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@Ú«aäç€aÎ@ÚÓ‹Çaá€a@ÔmäaåÎ@’mb«@Û‹«@…‘m@ÚÓˆb”Ï€a@paıaãu¸a@Êa@pá◊a
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@›Ó»–m@ÒäÎãö@ÔèÓˆã€@á◊˚Ì@ÔéÏj‹®a
Ú‘�‰æa@›◊bìfl@›®@ÚÓ„bæ5€a@ÚÓébflÏ‹iá€a

÷aã»€a@Û‹«@bib∞g@êÿ»‰Ì@ÊaãÌg@äaã‘néa@Êa@∂a@äbía

بغداد/ الزوراء:

محمد  النواب  مجلس  رئيس  أكد 

للرئيس  األربعاء،  امس  الحلبويس، 

رضورة  رئييس،  ابراهيم  االيراني 

لحل  الربملانية  الدبلوماسية  تفعيل 

اىل  اشار  وفيما  املنطقة،  مشاكل 

إيجابا  ينعكس  إيران  استقرار  ان 

حفظ  أهمية  عىل  شدد  العراق،  عىل 

وحماية  الجوار  وحسن  السيادة 

حقوق املواطنني.

وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 

أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  النواب 

الجمهورية  رئيس  التقى  الحلبويس 

يف  رئييس  إبراهيم  اإليرانية  اإلسالمية 

طهران. و بحث معه تطوير العالقات 

الثنائية والتعاون املشرتك بني البلدين 

يف املجاالت كافة، ومنها عىل املستويني 

يخدم  وبما  واالقتصادي  التجاري 

مصلحة الشعبني الجارين ويسهم يف 

والتأكيد  واالستقرار،  التنمية  تحقيق 

لتعزيز  الربملاني؛  التعاون  أهمية  عىل 

أوارص العالقات بني البلدين“.

البيان،  بحسب  الحلبويس،  وأكد 

”أهمية تعزيز التعاون عىل املستويني 

مستوى  عىل  والتنفيذي  الربملاني 

رضورة  إىل  داعياً  الثنائية“،  العالقة 

الدبلوماسية  وتفعيل  املشرتك  العمل 

املنطقة،  يف  املشاكل  لحل  الربملانية 

األمن  لتحقيق  الجاد  والسعي 

واالستقرار فيها“.

وأضاف، ”بلدانا مرت عليهما سنوات 

لعقوبات  إيران  تعرضت  إذ  صعبة، 

لإلرهاب،  العراق  وتعرض  اقتصادية، 

العاملية  باألزمة  تأثر  والجميع 

كورونا،  بجائحة  املتمثلة  والصحية 

لسيادة  متكررة  خروقات  عن  فضال 

تكون  أن  إىل  نتطلع  لذلك  الدول، 

وهذه  لشعبينا،  أفضل  املقبلة  األيام 

لرتتيب  معاً  بالسعي  مسؤوليتنا  هي 

أوضاع املنطقة بشكل كامل واالرتقاء 

بعالقاتنا“.

اإليراني  الرئيس  ب  رحَّ جانبه،  من 

التهاني  له  مجددا  بالحلبويس 

بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً ملجلس 

سعادته  عن  معرباً  العراقي،  النواب 

بالعالقة الوثيقة بني مجلس الشورى 

العراقي،  النواب  ومجلس  اإليراني 

منعطفا  الزيارة  هذه  تكون  أن  آمالً 

البلدين“،  بني  بالعالقات  لالرتقاء 

وأكد أن ”الربملان العراقي الجديد من 

سياق  يف  فاعل  بدور  يقوم  أن  شأنه 

االقتصادي  والتعاون  التقارب  تعزيز 

لتعزيز  يكون مقراً  وأن  واالجتماعي، 

الجارة“،  الدول  مع  الربملاني  التعاون 

أي جهد  لن تدخر  ”إيران  أن  إىل  الفتاً 

للتعاون بهذا الخصوص“.

للعراق  بالده  دعم  عن  رئييس  وعربَّ 

الوفاق  يسود  أن  آمالً  واستقراره، 

والوئام بني القوى السياسية، واكتمال 

يف  الجديدة  الحكومة  تشكيل  سري 

وحّل  ممكن،  وقت  بأرسع  العراق 

مشاكل املواطنني وفقاً لنص البيان.

يف  الحلبويس  قال  ذلك،  غضون  يف 

املؤتمر الصحفي عقده يف طهران مع 

قاليباف  باقر  محمد  اإليراني  نظريه 

”مجالس  إن  ”الزوراء“:  وتابعته 

جادة  وتسعى  الشعوب  تمّثل  النواب 

إىل تعزيز كل ما يمكن أن ينعكس عىل 

”استمرارية  مؤكداً   شعبها“،  أبناء 

ألن  الجارين،  البلدين  بني  التعاون 

عىل  إيجاباُ  ينعكس  إيران  استقرار 

العراق وبالعكس“.

الزوراء/مصطفى فليح:
رئيسني  وقائيني  اجراءين  الصحة  وزارة  حددْت 
النزيفية ويف حني بينت  الحمة  للسيطرة عىل مرض 
ان املرض ال ينتقل من انسان اىل انسان لكنه خطر 
ان  اىل  له، واشارت  %50 و ال عالج  و قاتل وبنسبة 
الداخلية  وزارتي  عاتق  عىل  تقع  الوقائية  االجراءات 

والزراعة.
الصحة،  وزارة  يف  العامة  الصحة  عام  مدير  وقال   
ان  لـ“الزوراء“  حديث  يف  الحلفي،  رياض  الدكتور 
اليوم وهو موجود ومتوطن  وليد  ليس  املرض  ”هذا 
2003 ولكن بني فرتة وفرتة يف  منذ سنني حتى قبل 
سنوات معينة تزداد الحاالت ويف اخرى تقل  وخالل 
السنوات االخرية اصبح  لدينا زيادة يف محافظة ذي 
بنسب  لكن   املحافظات  بقية  يف  سجلت  طبعا  قار 

قليلة“. 
اىل  الحيوان   من  ينتقل  املرض  ”هذا  ان  واضاف   
عليه  تظهر  ال  لكن  اصابته  رغم  والحيوان  االنسان، 

االعراض فهو يقاوم هذا الفايروس ولكن ينتقل عن 
طريق الحيوان عن طريق حرشة القرادة  كما ينتقل 
مع  التعامل  يتم  عندما  الجزارة  طريق  عن  املرض 
حيوانات مصابة وقد يجرح الجزار وهو غري مرتدي 
مؤكدا  نادرة“،  حاالت  وهذه  ينتقل  وربما  للكفوف 
”اذا اتخذت اجراءات وقائية صحيحة فنسبة االنتقال 

تكون ضئيلة جدا“.
ويبدأ  الحرارة  درجة  ارتفاع  اعراضه  ”ابرز  ان  وبني   
االعضاء  من  النساء  ويف  والفم  االنف  من  نزيف 

التناسلية“.
االنسان  ينتقل من  املرض ال  االن هذا  ”اىل حد  ولفت 
اىل االنسان اال عن طريق الدم  لذلك انتقاله بني البرش 
مع  يتعاملون  الذين  اولئك  بني  وينترش  وهو  صعب 
الحيوانات وكل املصابني الذين سجلوا يف محافظة ذي 
قار يتعاملون مع الحيوانات كالبقر واملاعز والحرشة 

تكون عىل جلود هذه الحيوانات“.
حركة  تقييد  هما  وقائيني  اجراءين  اهم   ” ان  وبني 

ملنع  املحافظات  وبني  املحافظة  داخل  الحيوانات 
انتقال املرض اىل الحيوانات االخرى اما االجراء الثاني 
حضائر  عىل  املبيدات  برش  القرادة  حرشة  قتل  هو 
باحواض  الحيوانات  بتغطيس  والقيام  الحيوانات 
فيها مبيدات  للقضاء عىل الحرشة وهذان االجراءان 
الرئيسان للسيطرة عىل املرض وهو من مهمات وزارة 
الزراعة دائرة البيطرة ووزارة الداخلية“ مشريا ”لدينا 

كتب واجتماعات متكررة معهم بهذا الشأن“ .
 وكشف ان ”املرض من الناحية الصحية قاتل ونسبة 
الوفيات %50 وال يوجد حتى االن عالج اال باستثناء 
عالجات االعراض من املغذيات وبعض االدوية ويعتمد 
للسوائل  تعويضه  رسعة  وعىل  الجسم  مناعة  عىل 

وبعض االدوية التي  تقلل من النزف“. 
االجراءات الوقائية تقع بصورة  كبرية عىل عاتق وزارة 
الداخلية  فاملرض خطر ويحتاج اىل اهتمام كبري ملنع 
الزراعة للقيام بحمالت رش  تنقل الحيوانات ووزارة 

املبيدات والتغطيس“. 

2سياسة alzawraanews@yahoo.com

تعلن رشكة مصايف الشمال (ش.ع) إحدى تشكيالت وزارة النفط عن املناقصة العامة االستريادية املرقمة (7122068) املدرجة تفاصليها أدناه فعىل الراغبني باالشرتاك ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية مراجعة 
موقع الرشكة الكائن يف محافظة صالح الدين /قضاء بيجي/االسـتعالمات الخارجية/لجنة فتح العطاءات السـتالم نسـخة من جدول املواصفات والوثائق املطلوبة مقابل مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) فقط مائتان الف 
دينار عراقي غري قابل للرد إال يف حالة إلغائها أو تغيري أسلوب تنفيذها ويتم تسليم العطاءات قبل الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم االثنني املوافق ٢٠٢٢/٦/٦ ويف حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ 

الغلق يف اول يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة أو الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة أجور النرش واالعالن والرسوم القانونية.

- يمكن االطالع عىل كافة (الوثائق املطلوب إرفاقها مع العطاء والرشوط التعاقدية) من خالل الرجوع اىل التعليمات الخاصة بمقدمي العطاءات لعقود تجهيز السلع الخاصة وضمن مرفقات املناقصة 
 https://nrc.oil.gov.iq : اعاله عىل موقع رشكتنا عىل االنرتنت
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َتلقـى نقيـب الصحفيـني العراقيني 
رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد 
الالمـي، املزيـد من التهانـي وباقات 
الورود ملناسـبة اعادة انتخابه نقيبا 
للصحفيني العراقيني لدورة انتخابية 

جديدة.
وَهنأ وكيـل رئيس جهـاز املخابرات 

العراقي نقيـب الصحفيني العراقيني 
رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد 
الالمـي ملناسـبة حلـول عيـد الفطر 

املبارك .
وقال وكيل رئيس جهاز املخابرات يف 
برقية باملناسـبة : نهنئكم بمناسبة 
حلول عيد الفطر املبـارك داعني الله 

عـز وجل أن يعيـده عليكم بوافر من 
واإلطمئنـان ويمـن عليكـم  الخـري 
عراقنـا  وعـىل  والعافيـة  بالصحـة 
الحبيب باملزيد من التقدم واالزدهار 

إنه سميع مجيب.
كمـا هنـأ السـفري االردنـي يف بغداد 
الدكتـور منتـرص الزعبـي، الالمـي 

نقيبـا  انتخابـه  اعـادة  ملناسـبة 
للصحفيني العراقيني.

كذلـك، هنـأ رئيس مجلـس الخدمة 
العامـة االتحادي محمود محمد عبد 
التميمـي ، مؤيـد الالمـي بمناسـبة 
تجديـد انتخابـه نقيبـا للصحفيـني 

العراقيني .

وقـال التميمـي يف برقيـة التهنئـة : 
بمناسـبة تجديـد انتخابكـم نقيبـا 
ان  يرسنـي  العراقيـني  للصحفيـني 
اتقـدم اليكم بأسـمى آيـات التهاني 
والتربيكات متمنيا لألرسة الصحفية 
دوام النجاح والتألق وترسيخ الكلمة 

الحرة واإلرتقاء بالعمل االعالمي“.

وايضا تلقى الالمي باقة ورد وبرقية 
تهنئـة مـن املستشـار مجيـد عبـد 
الحميـد العامـري، ملناسـبة اعـادة 

انتخابه نقيبا للصحفيني العراقيني.
كذلـك تلقـى مؤيد الالمـي باقة ورد 
مـن الخبـري القانوني محمـد مجيد 
السـاعدي، ملناسـبة اعـادة انتخابه 

نقيبا للصحفيني العراقيني.
وكان نقيـب الصحفيـني العراقيـني 
العـرب  الصحفيـني  اتحـاد  رئيـس 
مؤيـد الالمي قد فـاز بمنصب نقيب 
الصحفيـني يف االنتخابات التي جرت 
الجمعة (15/4/2022) بعد حصوله 

عىل (1184) صوتا.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
الصحفيـني  تمثـل  أعربـْت مجموعـات 
من جميـع أنحاء العالم عـن قلقها، من 
أن رشاء املليارديـر إيلون ماسـك منصة 
”تويرت“ سيرض بالحريات اإلعالمية عىل 

شبكة التواصل االجتماعي.
ماسك، الذي توصل إىل صفقة بقيمة 44 
مليار دوالر لرشاء ”تويرت“، يصف نفسه 
بأنـه ”مؤيد مطلق لحريـة التعبري“ التي 
من شـأنها تشجيع عدم فرض قيود بني 
مستخدمي الشـبكة البالغ عددهم 400 
مليون مستخدم، حسبما ذكرت ”فرانس 

برس“.
لكن االتحاد الـدويل للصحفيني واالتحاد 
األوروبـي للصحفيـني قـاال إن تحركـه 
سـيضع سـلطة كبرية يف يد مالك واحد، 
وقـد يـرض بجهـود الحـد مـن التنمـر 

والتضليل عىل املنصة.
مـن جانبه، قـال األمـني العـام لالتحاد 
بيالنغـر:  أنتونـي  للصحفيـني  الـدويل 

”تويـرت هو امتـداد ملكاتـب الصحفيني، 
إذ يـروج الصحفيون لعملهـم ويعربون 
مصـادر  يجـدون  أو  أفكارهـم  عـن 

للمعلومات“.
وأضـاف: ”يجب أن تكون هذه املسـاحة 
معتدلـة عىل النحو الواجـب، مع احرتام 
حريـة التعبري. إنه تـوازن جيد يجب عىل 

أي مالك لتويرت االنتباه إليه“.
وتابـع: ”نحـن قلقـون مـن أن خطـط 
إيلـون ماسـك الخاصة بتويرت تسـري يف 
االتجاه الخاطئ مـن خالل تفاقم فرص 
مهاجمة الصحفيني وتهديد إخفاء هوية 

املستخدمني“.
قال ماسـك إنـه يرغب يف توسـيع نظام 
”تويـرت“  مسـتخدمي  مـن  التحقـق 
”للمصادقة عىل جميع البرش“. قد يؤدي 
هذا إىل الحد من بعض اإلساءات املجهولة 
عىل املنصـة، ولكنه سـيثري مخاوف بني 
الفئـات الضعيفـة التي تفضـل الحفاظ 

عىل رسية هوياتها.

بغداد/ الزوراء:
اتفـَق وزيرا الكهربـاء العراقي عـادل كريم 
والنفـط االيراني جواد أوجي، امس االربعاء، 
عىل التوصل إىل حلول مرضية بشأن إمدادات 

الغاز.
تلقتـه  بيـان  يف  الكهربـاء  وزارة  وقالـت 
”الـزوراء“: ان ”وزير الكهربـاء عادل كريم 
التقـى بوزير النفـط االيراني جـواد أوجي، 
يف العاصمة اإليرانية طهـران، لبحث تطوير 
وتوطيد العالقـات يف مجال الطاقة، وتجهيز 
الرضوريـة  الغـاز  بمـادة  الكهربـاء  وزارة 
لتشغيل املحطات التوليدية استعداداً لصيف 

.“2022

واضافـت ان ” اللقاء اتسـم بتسـّيد االجواء 
االيجابيـة، فكانـت املحادثـات مثمـرة بني 
للدفوعـات  الطرفـني اىل حـد كبـري، نظـراً 
القويـة مـن وزيـر الكهربـاء، التـي قابلها 
تفهـم الجانـب االيرانـي للحاجـة التوليدية 
امللحة التي تفرضها طبيعة االجواء العراقية 
املتطرفة، املسببة الزدياد الطلب عىل الطاقة 

الكهربائية“.
واكـدت ان ”الطرفني اتفقا عـىل التوصل اىل 
حلـول مرضيـة للطرفني بشـأن االلتزامات 
القانونيـة واالسـعار، وتسـديد قيـم الوقود 
املورد، وفـق آلية تضمن انسـيابية التجهيز 

خالل عام 2022“.
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موسكو/ متابعة الزوراء:
دخلِت العملية العسـكرية الروسية يف 
أوكرانيا، اليوم الخميس، يومها الـ64، 
فيمـا يواصـل الجيش الـرويس تدمري 
املواقع العسـكرية األوكرانية وتحرير 
أوكرانيـا،  رشقـي  جنـوب  دونبـاس 
فيما أعلن رئيس بلديـة ماريوبول أن 
20 ألـف مدني قتلوا منـذ بدء العملية 

العسكرية الروسية.
وقال الرئيـس الرويس فالديمري بوتني 
إن قـوى خارجيـة دفعـت كييـف إىل 
املواجهة املبارشة مع روسـيا، مؤكدا 
أن بدء العملية العسـكرية الخاصة يف 
أوكرانيـا جنب روسـيا خطرا حقيقيا 

كان يحدق بها.
جاء ذلـك يف كلمة ألقاهـا بوتني أمام 
التابـع  املرشعـني  ملجلـس  جلسـة 
للجمعية الفدرالية الروسية عقدت يف 

بطرسبورغ امس األربعاء.
وقال بوتني إن خصوم روسيا يف العالم 
ال يحتاجـون ببسـاطة إىل دولة كبرية 
مثلهـا، ووصـف رهـان الغـرب عـىل 
الكارهني للروس وعىل النازيني الجدد 

بأنه سالح جيوسيايس جديد.
واضاف: لو حاول طرف ثالث التدخل 
يف األحداث األوكرانيـة عليه أن يعرف 
أن رضباتنا ستكون صاعقة ورسيعة، 
والغـرب حول أوكرانيا الجـارة إىل بلد 

عدو لروسيا.
وتابـع: ان عمليتنا العسـكرية كانت 

صحيحـة ويف حينهـا ، والغرب شـن 
حربـا اقتصاديـة ضد روسـيا بذرائع 
مختلفة ولكنه فشـل واستطعنا الرد 

عىل محاولة عزلنا. 
واضاف: سيتم تحقيق أهداف العملية 

العسكرية يف أوكرانيا دون أدنى شك.
يف غضـون ذلـك أعلـن رئيـس بلديـة 
ماريوبـول أن 20 ألـف مدنـي قتلـوا 

منذ بدء العملية العسـكرية الروسية، 
مضيفـاً أن أوكرانيـا تحولـت إىل درع 
لحمايـة أوروبـا الديمقراطيـة ضـد 

الفاشية الحديثة.
وميدانيـاً، قال مسـاعد لرئيس بلدية 
مدينة ماريوبول األوكرانية إن القوات 
األربعـاء  امـس  هاجمـت  الروسـية 
الـذي  للصلـب  آزوفسـتال  مصنـع 

يتحصن فيه مقاتلون وبعض املدنيني 
يف املدينة الجنوبية، مضيفاً أنه لم يتم 
التوصـل إىل اتفاقـات بشـأن محاولة 

إجالء املدنيني من ماريوبول.
الدفـاع  وزارة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
الروسـية إن صواريخهـا مـن طـراز 
”كاليرب“ أصابت مسـتودع أسلحة يف 
منطقـة زابوريجيـا بأوكرانيـا يضم 

أسـلحة من الواليـات املتحـدة ودول 
أوروبيـة، مضيفـة أن قواتها الجوية 
دمـرت 59 هدفـا عسـكريا أوكرانيـا 

الليلة املاضية.
األوكرانـي  الجيـش  أعلـن  وقبلهـا، 
أن القـوات الروسـية اسـتولت عـىل 
عـدة قـرى يف املناطـق الرشقيـة، يف 
إطـار العمليـة التي تنّفذها موسـكو 
دونبـاس.  منطقـة  عـىل  للسـيطرة 
القـوات  أن  الدفـاع  وزارة  وذكـرت 
الروسـية أخرجت الجيـش األوكراني 
مـن فيليـكا كوميشـوفاخا وزافودي 
يف منطقـة خاركيـف وسـيطرت عىل 
يف  ونوفوتوشكيفسـك  زاريتشـني 

منطقة دونيتسك.
وقالـت وزارة الدفـاع الربيطانيـة إن 
أوكرانيا ما زالت تسـيطر عىل معظم 
مجالهـا الجـوي، مضيفة أن روسـيا 
الجويـة  القـوات  تدمـري  يف  فشـلت 
للبالد بشـكل فعال أو كبـح دفاعاتها 

الجوية.
وأضافت عىل ”تويرت“: ”روسـيا تملك 
قـدرة محـدودة للغاية عـىل الوصول 
الجوي إىل شمال وغرب أوكرانيا، مما 
يجعـل العمليـات الهجوميـة تقترص 
عـىل الرضبـات العميقـة“ بأسـلحة 
ُتطلـق من بعد، مضيفة أن ”النشـاط 
الجوي الرويس يرتكز بشـكل أسـايس 
يف جنوب ورشق أوكرانيا ويقدم الدعم 

للقوات الربية الروسية“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تبنِت الجمعية العامة لألمـم املتحدة باإلجماع 
قـرارا يلزم الـدول الخمس دائمـة العضوية يف 
مجلـس األمـن بتربيـر اسـتخدامها للفيتو، يف 
إصـالح نـادر أعيد إحيـاؤه بعد عملية روسـيا 

العسكرية بأوكرانيا.
واالجـراء الـذي يسـتهدف مبـارشة الواليـات 
املتحـدة والصـني وروسـيا وفرنسـا واململكة 
املتحدة، الدول الخمس التي تمتلك لوحدها حق 
النقض، اقرتحته ليختنشتاين لجعل هذه الدول 
”تدفـع ثمنا سياسـيا أعىل“ عندما تسـتخدم 
الفيتـو، عىل حد قول سـفري من بلـد ال يتمتع 

بحق الفيتو وطلب عدم الكشف عن هويته.
واإلصـالح الـذي عـرض ألول مرة قبـل عامني 
ونصـف العام، ينـص عىل أن تنعقـد الجمعية 
العامـة ”يف غضـون عـرشة أيـام عمـل بعـد 
معارضة عضـو أو أكثر من األعضـاء الدائمي 

العضوية يف مجلس األمن ملناقشة الوضع الذي 
دفعها إىل استخدام الفيتو“.

وانضم ما يقارب من 100 بلد إىل ليختنشـتاين 
لرعايـة هذا النص بما يف ذلـك الواليات املتحدة 
واململكة املتحدة وفرنسا وجميع الدول األعضاء 

يف االتحاد األوروبي.
وأكد سفري ليختنشتاين، كريستيان ويناويرس، 
أن املرشوع ”ال يستهدف أحدا“، مشددا عىل أنه 
”ليس موجها ضد روسيا“ يف حني أن التصويت 
عليه بعد محاوالت غري مثمرة ألكثر من عامني، 
يتزامن مع شـلل مجلس األمـن لوقف العملية 

العسكرية بسبب حق موسكو يف الفيتو.
القـرار  أن  ويناويـرس  كريسـتيان  وأضـاف 
يهدف إىل ”تعزيـز دور األمم املتحدة والتعددية 
وأصواتنـا جميعا نحـن الذيـن ال نحظى بحق 
النقض وال نمثل يف مجلس األمن بشأن مسائل 

السالم واألمن الدوليني“.

والنص غري ملزم وال يشء يمنع دولة استخدمت 
حق النقـض من عـدم الحضور لتربيـره أمام 

الجمعية العامة.
وقال سفري طالبا عدم كشف هويته إن تطبيقه 
الفـوري ”سيسـلط الضـوء“ عـىل اسـتخدام 
هـذا الحق وعىل ”عمليـات العرقلة“ يف مجلس 

األمن.
ومن مقدمـي القرار باإلضافـة إىل أوكرانيا، 
اليابـان وأملانيا وهمـا دولتـان تطمحان إىل 
الحصـول عـىل عضويـة دائمـة يف حـال تم 
توسـيع مجلس األمن وهو توسيع وصل إىل 
طريق مسدود منذ سنوات لتمثيل عالم اليوم 
بشـكل أفضل، ولـم يتـم إدراج الربازيل التي 
أشـارت الثالثاء إىل أن حـق النقض يمكن أن 
يكون مفيدا لضمان السـالم، أو الهند الدولة 
االخرى التي تسـعى للحصـول عىل عضوية 

دائمة.

ÚÌãÿè»€a@bÓéÎä@ÚÓ‹‡«@ıái@â‰fl@Ô„áfl@—€c@20@›n‘fl@á»i
bÓéÎä@…fl@Òãíbjæa@ÚËuaÏæa@∂g@bÓ„aã◊Îc@o»œÜ@ÚÓuäbÇ@ÙÏ”@ZµmÏi

@Âfl˛a@ê‹v∑@ê‡©a@fiÎáÄÄ€a@‚ç‹m@Òáznæa@·ÄÄflˇ€@Úflb»€a@ÚÄÄÓ»‡ßa
ÏnÓ–‹€@bËflaáÉnéa@ãÌ5ni



4 alzawraanews@yahoo.com

أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلن رئيس هيئة التصنيـع الحربي، محمد 
أكثـر مـن ٥  العـراق رصف  أن  الدراجـي، 
مليارات دوالر عىل إسترياد األسلحة واألعتدة 

خالل ٨ سنوات.
أن  صحفـي  ترصيـح  يف  الدراجـي  وقـال 
«قانون هيئة التصنيع الحربي رشع يف عام 
٢٠١٩»، الفتا إىل أن «األمن القومي يمكن أن 
يتحقـق من خالل توطني صناعة األسـلحة 

واألعتدة».
وأضاف، أن «للتصنيع الحربي فائدة تعبوية 

واقتصادية للبلد، تعبوية تكون من خالل ان 
الجندي عندما يشـعر بان السـالح مصنوع 
يف داخـل البلـد يـزداد حماسـه يف القتـال، 
بينمـا اقتصاديـة يكون عرب توفـري االموال 
للدولـة بدال من ان تذهب اىل االسـتريادات»، 
مؤكدا ان «العراق رصف خالل السـنوات الـ 
٨ املاضيـة أكثـر مـن ٥ مليـارات دوالر عىل 

األسلحة واألعتدة».
وتابـع: «نعتمـد عـىل الرشاكة مـع القطاع 
لهيئـة  موازنـة  وجـود  لعـدم  الخـاص 

التصنيع».

بغداد/الزوراء:
أكدت وزارة الرتبيـة، امس األربعاء، 
التطبيـق  العـراق،  طلبـة  إجـراء 
الدوليـة  لالختبـارات  االسـتطالعي 
الخاصة بالهيئـة الدولية الختبارات 

 .(IEA) املقاييس الرتبوية
وقـال وزيـر الرتبيـة، عـيل حميـد 
الدليمـي، يف بيـان تلقتـه «الزوراء» 
إن «طلبـة العـراق أجـروا التطبيـق 
الدوليـة  لالختبـارات  االسـتطالعي 
الخاصة بالهيئـة الدولية الختبارات 
املقاييس الرتبوية (IEA) اسـتعداداً 
للمشاركة يف االختبارات الدولية التي 

ستقام يف العام  ٢٠٢٣».
وأكـد، عىل «أهميـة اختبـار العراق 
القيـايس، والذي يتمثل يف املسـاعدة 
بتحديـد مسـتوى أداء الطلبـة، مـا 
يساعد الكادر التعليمي واإلداري عىل 
تحديد املشاكل قبل استعصاء حلها، 

وكي يتم تقديم املسـاعدات املناسبة 
للطلبة، األمر الذي يمّكن الطلبة من 
امتالك املهارات األساسـية املتوافقة 

مع مراحلهم العمرية، وكذلك تعريف 
العالم عىل أن يف العراق عقوالً يشـار 
لهـا بالبنان». وأضـاف: «لقد عملنا 

عىل مـدار العامـني املاضيني بجهود 
مضنية عىل إعـادة العراق للتصنيف 
الدوليـة  االختبـارات  واىل  العاملـي 
عنهـا ألسـباب  بعيـداً  بعدمـا كان 
ماليـة،  عكس ما أُشـيع له بضعف 
النظـام التعليمـي يف البـالد ، إذ تـم 
تخصيـص تلك األمـوال من صندوق 
الرتبية املركزي ليعاود ازدهارُه مرة 
عت  أخرى».يذكر أن وزارة الرتبية وقَّ
ألول مرة عـىل اتفاقية املشـاركة يف 
االختبارات مع الهيئة الدولية لتقييم 
املنجزات الرتبوية ومقرها يف هولندا 
االختبـارات  إلجـراء  امسـرتدام   /
الدوليـة للصفـوف الرابـع االبتدائي 
والثاني املتوسط يف املواد (الرياضيات 
والعلـوم) ليتم تحديـد موقع البلد يف 
الخارطة الرتبوية العاملية «اين نحن 
اآلن»وبهدف تقديم التغذية الراجعة 

ملتخذي القرار عن حالة التعليم.

بغداد/الزوراء:
امـس  الصحـة،  وزارة  أعلنـت 
فـريوس  رات  تحـوُّ أن  األربعـاء، 
كورونـا األخرية تشـري اىل انتهاء 
الوبـاء، فيمـا أعلنت عـن معدل 

نسب امللقحني يف العراق. 
يف  العامـة  مديرالصحـة  وقـال 
الوزارة رياض عبد األمري الحلفي، 
يف ترصيح صحفـي: إن «جائحة 
كورونـا لم تنتِه يف العراق وهنالك 
خامسـة  موجـة  مـن  احتمـال 

وسادسة لفريوس كورونا».
وشدد الحلفي عىل رضورة «عدم 
الوقائية  ترك جميـع اإلجـراءات 
من قبل املواطنني وااللتزام بها»، 

مبيناً، أن «هناك وفيات وإصابات 
يف مدينـة شـنغهاي الصينية مع 

اغالق للمدينة».
وبشـأن إقبال املواطنني عىل أخذ 
اللقاح املضاد لفايـروس كورونا 
أكـد، الحلفي أن العـراق لم يصل 
اىل النسـبة املطلوبـة التي تضمن 
تحقق املناعـة املجتمعية»، الفتاً 
اىل أن «نسـبة امللقحـني وصلـت 
أنـه مـن  اىل  ٢٥٪ يف حـني  اآلن 
املفـرتض وصولهـا اىل ٧٠٪ عـىل 

أقل تقدير». 
وتابـع، أن» معدل انتشـار الوباء 
عامليـًا قليل وبمناطـق محددة»، 
ر أُوميكـرون  مبينـاً، أن «املتحـوُّ

أقل شدة من باقي املتحورات ويف 
راته ضعيفة فهي  حال بقاء تحوُّ

إشارة عىل انتهاء الوباء».
وسجل العراق امس الثالثاء، ١٤٧ 

إصابة جديدة بفـريوس كورونا، 
وتماثـل ٢٧٦ شـخصاً للشـفاء، 
فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة 

بكورونا بعموم املحافظات.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهة االتحاديَّة، امـس األربعاء، 
صدور قـراٍر قضائيٍّ بإدانة عضـو مجلس نوَّاب 

للدورة السابقة؛ لتسبُّبه بهدٍر يف املال العام.
وذكـرت دائرة التحقيقات بالهيئة يف بيان ورد لـ 
«الزوراء»، أن «محكمة جنح كربالء أصدرت قرار 
إدانٍة بحقِّ عضو مجلس نوَّاٍب للدورة السـابقة، 
قـت فيها الهيئـة وأحالتها  يف القضيَّـة التـي حقَّ
إىل القضـاء؛ لتسـبُّبه بهدٍر املـال العـام»، ُمبّينًة 

أنَّ «املُدان، الذي كان يشـغل منصـب عميد كليَّة 
الحلة الجامعـة، أبرم عقد مسـاطحٍة ببدٍل مايلٍّ 
فة حساباٍت يف الكليَّة؛  فيه مغاالٌة كبريٌة مع ُموظَّ
لغرض توسعة مباني الكليَّة، كونها مالكة العقار 

الذي تمَّ التعاقدعليه».
وأوضحت الدائـرة أنَّ «بدل إيجـار قطعة األرض 
التـي تـمَّ التعاقد عليهـا بلـغ (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) 
مليـون ديناٍر ملُدَّة (٥٠) سـنًة، علماً أنَّ مسـاحة 
األرض تبلغ (٥) دوانم»، الفتًة إىل أنَّ «العقد أثقل 

كاهل الكليَّة بديوٍن عاليٍة، علماً أنَّ الكليَّة ليسـت 
بحاجـٍة فعليٍَّة إىل هذا التعاقد الـذي أثَّر يف حصة 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي البالغة (٣٪) 

من مدخوالت الكليَّـة».
اطالعهـا عـىل  بعـد  «املحكمـة،  أنَّ  وأوضحـت 
لـة يف القضيَّــة واملُتمثلـة بإفادة  األدلـة املُتحصَّ
املُشـتكي واملُمثلـني القانونيِّـني لـوزارة التعليم 
العـايل والبحـث العلمـي وُمديريَّـة زراعـة بابل، 
إضافـة إىل تحقيقات ديوان الرقابـة املاليَّة الذي 

ص مخالفـاٍت ماليَّــًة وإداريَّــًة يف أعمال  شـخَّ
الكليَّـة، ونتائج التحقيـق اإلداري الذي خلص إىل 
ُمقرصيَّــة املُتَّهمني واعرتافهـم بإبرامهم العقد 
خالفاً للسـياقات القانونيَّـة، وإفادات الشـهود، 

وجدتها كافيًة وُمقنعًة إلدانة املُتَّهمني».
وبيَّنـت أنَّ «املحكمة حكمت عىل املُـدان وجاهياً 
بالغرامة؛ اسـتناداً ألحكام املـادة (٣٣١) وبداللة 
قانـون  مـن  و٤٩)  و٤٨   ٤٧) االشـرتاك  مـواد 

العقوبات».

Òán«˛aÎ@Úz‹é˛a@Û‹«@ÚœÎãóæa@Õ€bjæa@Â«@|ó–m@Ôiã®a@…Ó‰ón€a
Ú„åaÏfl@ÜÏuÎ@‚á»€@ôb©a@ b�‘€a@…fl@Ú◊aãì€a@Û‹«@bÁÜb‡n«a@pá◊c

ÚÓ€Îá€a@ÚÓi˝�€a@paäbjnÇ¸a@¿@Ú◊äbì‡‹€@á»nèÌ@÷aã»€a

b„ÎäÏ◊@ıbiÎ@ıbËn„¸@paãí˚fl@ÜÏuÎ@Â«@táznm@Úzó€a

‚b»€a@fibæa@¿@äáËi@kjèm@’ibé@Ô„bæãi@Ú„aÜhi@Ôˆbõ”@äaã”@äÎáñ@ZÚÁaç‰€a
ذي قار/الزوراء:

بحـث محافظ ذي قـار، محمد الغزي، 
امس األربعاء، مع رشكة csces الصينية 
الخطـوات األوىل لتنفيذ مرشوع مطار 

النارصية الدويل .
وقـال مديـر املكتب اإلعالمـي ملحافظ 
ذي قـار كاظم الصبـار يف بيان اطلعت 
عليـه «الـزوراء» إن ”املحافـظ محمد 
الغـزي اتفق مع الرشكـة الصينية عىل 
تقسـيم املـرشوع إىل مراحـل تنفـذ يف 
توقيتـات زمنيـة متتاليـة بمـا يرسع 
اإلنجاز ضمن السقف الزمني املحدد“.

وأوضـح الصبـار أن ”عـددا من ممثيل 

الجهـات السـاندة حـرضوا االجتمـاع 
وبينها سلطة الطريان املدني العراقية، 
ودائـرة بيئة ذي قـار، ومنظمـة إزالة 
األلغـام، ومديرية الدفـاع املدني فضال 

عن ممثلني عن وزارة الدفاع“.
ومـن املتوقـع أن ينجز املـرشوع الذي 
تـرشف عليـه األمانـة العامـة ملجلس 
الوزراء يف ٣٦ شهرا وبطاقة استيعابية 
تصل إىل نحو ٧٥٠ ألف مسـافر سنوياً، 
إىل جانب إنشاء طريق يربط بني املطار 
ومركز املحافظة بطول ٢٥ كم، وبناية 
للشحن الجوي بمساحة (٥٠٠٠) كيلو 

مرت مربع. 

بغداد/الزوراء:
أعلن مطار بغداد الدويل، امس األربعاء، 
عن اعتماد برنامـج الكرتوني متطور 

خاص بالحقائب لتأشري فقدانها.
وقـال مديـر مفقـودات مطـار بغداد 
الـدويل عمـار يحيـى مجمـان يف بيان 
اطلعـت عليـه «الـزوراء» إن ”املطـار 
إلكرتونيـا متطـورا  برنامجـا  اعتمـد 
خاصـا بالحقائـب، يـؤرش فقدانهـا، 
وكذلك يسـهل نقلها وتسليمها بشكل 

سهل ورسيع“.
وأضاف مجمـان، أن ”هـذا النظام تم 
العمل به لغرض إتمام عمليات شـحن 
الحقائب للمسافرين خالل ١٢ دقيقة، 
أو إيصالهـا إىل بيت املسـافر مع هدية 
نتيجة هذا التأخري والخطأ“.وأشار إىل 
أن ”مسـألة فقدان الحقائب موجودة 
يف جميع مطارات العالم، السـيما تلك 
التـي تشـهد اكتظاظا بحركة السـفر 

والطريان“

دياىل/الزوراء:
اكد امر لواء نداء دياىل يف الحشـد الشعبي زحام الجبوري، امس االربعاء، أن ٩٠٪ 

من هجدمات داعش االرهابي تستهدف الكامريات الحرارية.
وقـال الجبوري يف ترصيح صحفي،ان“ لواء نداء دياىل يف الحشـد الشـعبي شـن 
عمليـة واسـعة من ٣ محاور يف بسـاتني قـرى البو موىس والهيـب ضمن قاطع 
شمال قضاء املقدادية(٤٠كم شمال رشق بعقوبة) لتعقب خاليا داعش االرهابي 

بعد استهداف كامريا حرارية يف ساعة متاخرة من مساء اول امس“.
واضـاف الجبوري،ان“ ٩٠٪ من هجمـات داعش االرهابي تسـتهدف الكامريات 
الحرارية كونها اسـهمت يف شـل حركتهم بني البسـاتني خاصـة يف الليل“، الفتا 
اىل أن ”عمليـات تعقب داعش مسـتمرة وهي تحقق نجاحات يف كشـف اوكاره 

ومضافاته الرسية“.
واشـار اىل ان“ هجمات داعش االرهابي تعتمد القنص عىل بعد والهروب مبارشة 

الفتا اىل ان الحشد الشعبي بالويته يسيطر عىل كل قواطعه بشكل تام“.
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اىل الرشيـك (سـيف سـالم مهـدي) اقتـىض 
حضـورك اىل صنـدوق اإلسـكان الكائـن يف 
النجـف وذلك لتثبيـت إقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (عيل مالح عبد الحسن) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة (  
١٢٠٨  /  ١  ) املقاطعـة (٣٣/ الحرية) حدود 
بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض اإلسكان 
وخالل مدة أقصاها خمسـة عرش يوما داخل 
العراق وشـهر واحد خارج العراق من تاريخ 
نرش اإلعالن، وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال.

اىل الرشيـك (عقيـل عبـودي نعمـه) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق اإلسـكان الكائـن يف 
النجف وذلك لتثبيت إقرارك باملوافقة عىل قيام 
رشيكك (سمرية ياسـني خضري) بالبناء عىل 
حصته املشاعة يف القطعة املرقمة (  ٣٠٥٥٣  
/  ٣  ) املقاطعـة (٤/ حـي الجامعـة) حدود 
بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض اإلسكان 
وخالل مدة أقصاها خمسـة عرش يوما داخل 
العراق وشـهر واحد خارج العراق من تاريخ 
نرش اإلعالن، وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال.

اىل الرشيك (محمد عباس عبد رايض) 
اقتىض حضـورك اىل مديريـة بلدية 
النجف االرشف لغرض إصدار إجازة 
البناء للرشيك (رضغام ياسني كاظم 
حسـني) للقطعة املرقمـة ٥٨٩/ ١ 
يف النجـف حي الزهـراء مقاطعة ٣ 
خالل عـرشة أيام، وبخالفه سـتتم 

اإلجراءات دون حضورك.

تنويه
ذكـر يف جريدة كال مـن الـزوراء بالعـدد ٧٧٠٧ يف ٢٠٢٢/٤/٢٥ 
الخـاص يف تنفيذ الكوفة والخاص بالعقـار املرقم ٨٤٦/٨٧ البو 

مايض.
١- ذكـر املحجوز لقاء طلب الدائن (صفاء باسـم نجم) سـعره 
(٤٦٫٠١٢٫٠٠٠) ستة واربعون مليون واثنا عرش الف دينار عراقي 

خطأ، والصحيح طلب الدائن (٤٦٫٠١٢٫٠٠٠) وليس سعره.
٢- ذكر يتحمل املشرتي الداللية خطأ، والصحيح يتحمل املشرتي 

أجور التسجيل الداللية... لذا اقتىض التنويه

اىل الرشيك (حسـني عيل كاظم) اقتىض حضورك اىل صندوق 
اإلسـكان الكائـن يف النجف وذلـك لتثبيت إقـرارك باملوافقة 
عـىل قيام رشيكك (ميعاد محمـد فاضل) بالبناء عىل حصته 
املشـاعة يف القطعة املرقمة (  ٧٨  /  ١٥٠  ) املقاطعة (٣٦/ 
القادسـية) حـدود بلديـة النجف ولغـرض تسـليفه قرض 
اإلسكان وخالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق 
وشـهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش اإلعالن، وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

اىل الرشيك (محمد عباس عبد رايض) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق اإلسـكان الكائـن يف 
النجـف وذلك لتثبيـت إقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (رضغام ياسني كاظم حسني) 
بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
(  ٥٨٩  /  ١) املقاطعـة (٣/ حـي الزهـراء) 
حـدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض 
اإلسـكان وخالل مدة أقصاها خمسـة عرش 
يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق 
مـن تاريـخ نـرش اإلعالن، وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

اىل الرشيـك (حسـن جـواد زغري) 
اقتىض حضـورك اىل مديرية بلدية 
النجف االرشف لغرض إصدار إجازة 
البنـاء للرشيـك (أشـواق صاحب 
عبـود) للقطعـة املرقمة ٥٦٢٥٠/ 
٣ يف النجـف حي النداء مقاطعة ٤ 
خالل عرشة أيام، وبخالفه سـتتم 

اإلجراءات دون حضورك.

الحسـني)  عبـد  جابـر  (أزهـار  الرشيكـة  اىل 
اقتىض حضـورك اىل صندوق اإلسـكان الكائن 
يف النجـف وذلـك لتثبيت إقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (سـعد عنون بوهان) بالبناء عىل 
حصته املشـاعة يف القطعة املرقمـة ( ٦٠٣   /   
٩٢ ) املقاطعة (٥١/ اللهيبات يف الحرية) حدود 
بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض اإلسكان 
وخالل مدة أقصاها خمسـة عـرش يوما داخل 
العراق وشـهر واحـد خارج العـراق من تاريخ 
نرش اإلعالن، وبعكسـه سـوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال.

اربيل/الزوراء:

أفـاد مصدر أمنـي، امـس األربعاء، 

بإقدام امرأة عىل إرضام النار بجسد 

ابنة زوجها وترديها قتيلة يف محافظة 

أربيل مركز إقليم كردستان.

وقـال املصدر يف حديث لـ «الزوراء»، 

إن «شـابة تبلغ من العمر ١٧ عاماً، 

توفيـت بعدما أُرضمـت زوجة أبيها 

النـار بجسـدها، وأردتهـا قتيلـة».

من جهتها، أصـدرت مديرية رشطة 

أربيـل، بياناً أوضحت فيـه تفاصيل 

الحادثة، مشـريًة إىل أن «نسبة حرق 

الفتاة بلغت ٨٠ يف املئة».

املديريـة يف بيـان ورد لــ  وذكـرت 

رشطـة  «مفـارز  أن  «الـزوراء»، 

كسـنزان يف اربيل، وصلـت إىل مكان 

الحادث، وتبنّي أن فتاة باسـم (ريان 

محمـود جميل) تبلغ مـن العمر ١٧ 

عاماً تعرضت للحرق، بنسـبة بلغت 

أنـه  البيـان،  املئة».وأضـاف  يف   ٨٠

«بعـد أخذ اإلفـادة من الفتـاة، تبني 

أنها تعرضت للحـرق من قبل زوجة 

أبيها».

الرشطـة،  «مفـارز  أن  إىل  مشـرياً   

القبـض عـىل  إلقـاء  تمكنـت مـن 

املتهمة (م.ح.ح) وسـيتم استكمال 

التحقيقات معها حول الجريمة».
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة تسويق النفط العراقية  
«سومو»، امس االربعاء، أن الرشكات 
النفطيـة الهنديـة والصينيـة كانـت 
األكثر عـددا لـرشاء النفـط العراقي 

خالل شهر اذار املايض.
وذكرت «سومو» يف إحصائية نرشتها 
عىل موقعها الرسـمي واطلعت عليها 
الهنديـة  «الـرشكات  أن  «الـزوراء»: 
والصينيـة كانت األكثـر عدداً من بني 
الـرشكات العامليـة االٔخـرى يف رشاء 
النفـط العراقـي وبواقـع ٨ رشكات 
لكل واحدة منهما من أصل ٣٤ رشكة 
قامـت بـرشاء النفـط خـالل شـهر 

اذار».
الكوريـة  «الـرشكات  أن  وأضافـت 
الجنوبية جاءت ثانيا بعدد ٤ رشكات 
ومن ثم جـاءت الـرشكات االمريكية 
واليونانية والروسـية بواقع رشكتني 
لكل منهما، فيمـا توزعت البقية عىل 
والربيطانيـة  االسـبانية  الـرشكات 
و(الهولندية-الربيطانيـة)  والرتكيـة 
واملاليزيـة  والكويتيـة  وااليطاليـة 
واليابانية وبواقـع رشكة واحدة لكل 

منهما».
وأشـارت سـومو اىل انهـا «تعتمد يف 
بيعهـا للنفـط العراقي عـىل املعايري 
الرئيسة للتعاقد مع الرشكات النفطية 
العاملية الكربى واملتوسـطة املستقلة 

عموديـا»،  املتكاملـة  والحكوميـة 
مشـرية اىل ان «ابرز الرشكات العاملية 
التي اشرتت النفط العراقي هي رشكة 
بهـارات الهندية وهيونـداي الكورية 
وشـيفرون االمريكية وشل الهولندية 
الربيطانية واينـي االيطالية، وبي بي 

الربيطانية».
مـن جانب متصـل، عاود سـعر خام 
البـرصة الثقيـل، امس االربعـاء، مع 

تذبذب أسعار النفط عامليا.
وارتفع خـام البـرصة الثقيل املصدر 
آلسيا ١٫١١ دوالر وبنسبة تغيري بلغت 
١٫١٤٪ ليصل اىل ٩٨٫١٦ دوالر للربميل 

الواحد.
خامـات  أسـعار  معظـم  وارتفعـت 
منظمة أوبك باسـتثناء مزيج مربان 
اإلماراتـي الذي سـجل ١٠١٫٨٩ دوالر 

للربميـل بانخفاض بلـغ ٠٫١٣ دوالر 
للربميـل فيمـا سـجل خـام العربـي 
للربميـل  دوالر   ١٠٨٫٩٠ السـعودي 
بارتفاع بلغ ٠٫٨٠ دوالر، وسجل، وبلغ 
ومزيـج سـهران الجزائـري ١٠٤٫٩٤ 
دوالر بارتفاع بلـغ ٤٫٧٣ دوالر، وبلغ 
مزيـج ايـران الثقيـل ١٠٣٫١٦ دوالر 
بارتفـاع بلـغ ٤٫٥٤ دوالر، وبلغ خام 
الخفيـف ١٠٤٫٦٤  النيجـريي  بونـي 
دوالر بارتفـاع بلـغ ٤٫٨٦ دوالر، فيما 
بلغ خام جرياسـول االنغويل ١٠٢٫٩٠ 

بارتفاع ٤٫٢١ دوالر».
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت امس 
مـع مخـاوف العـرض بشـأن تعطل 
النفط والغاز الرويس إثر تصعيد كبري 
للخالف األوسـع بني روسـيا والغرب 

بشأن غزوها ألوكرانيا.

بغداد/ الزوراء:
اجـرى وزيـر الكهرباء عـادل كريم، 
امس األربعاء، اتصاالً هاتفياً ”مهما“ 
مـع وزير الطاقـة الرتكـي بحثا فيه 

رابط الطاقة بني البلدين.
وذكر بيان صادر عن وزارة الكهرباء: 
أن االتصال تضمن بحث آفاق التعاون 
املشـرتك بني البلدين بمجـال الطاقة، 
والتخطيـط لربامـج انمائيـة عاليـة 
املسـتوى تقوم عىل أسـاس التفاهم 
والعمل املشـرتك وبمـا يخدم مصالح 

البلدين كهربائياً.
كما تناولت املكاملـة موضوع ترسيع 
ادخـال الربـط الكهربائـي العراقـي 
الرتكي اىل العمل، خصوصا بعد انجاز 
العـراق ما هـو مـن التزاماتـه تجاه 
تهيئـة الخطـوط الناقلـة واملحطات 
التحويليـة الالزمة لهـذا الربط، وفقا 

للبيان.
وذكـر البيـان: أنـه تـم اسـتحصال 
املوافقة املبدئية من االتحاد األوروبي 
كون شبكة النقل الرتكية مرتبطة مع 

شبكة كهرباء هذا االتحاد.
بـدوره، وعـد وزيـر الطاقـة الرتكي 
”ببـذل الجهود واملسـاعي من قبلهم 

تجاه ادخال الربـط الكهربائي للعمل 
مع العراق قريباً“.

ورشعـت وزارة الكهربـاء يف حكومة 
إقليم كردسـتان يف شـهر تمـوز من 
2021 بربـط مـرشوع خـط  العـام 

النقـل KV 400 بـني العـراق وتركيا 
الذي سريبط شبكات الطاقة يف إقليم 

كردستان والعراق وتركيا.
وأوضحت الوزارة يف حينها أن العراق 
أشـرتى كمية من الطاقة مـن تركيا 

عرب الخط الناقـل للكهرباء الذي يمرُّ 
باإلقليـم، موضحـة أن هـذا املرشوع 
واالحمـال  الجهـد  مشـكلة  سـيحل 
الكبـرية عـىل شـبكة النقـل يف إقليم 

كردستان ايضا.

يف  نقصـاً  يعانـي  العـراق  أن  يذكـر 
الطاقـة الكهربائيـة منذ بداية سـنة 
تقنـني  سـاعات  وازدادت   ،1990
التيار الكهربائي بعـد 2003 يف بغداد 
الكثـري  قـدم  بسـبب  واملحافظـات، 
مـن املحطـات باإلضافـة إىل عمليات 
التخريـب التي تعرضت لها املنشـآت 
خالل السنوات الخمس املاضية، حيث 
ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن 
املواطنـني إىل نحو عرشين سـاعة يف 
اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد األهايل 

عىل مولدات الطاقة الصغرية.
ويجـري العـراق مباحثات مـع دول 
السـعودية  رأسـها  وعـىل  خليجيـة 
السـترياد الكهربـاء منهـا عـرب ربط 
منظمتهـا مع منظومـة الخليج، بعد 
أن كان يعتمد عىل إيران وحدها خالل 
السـنوات املاضية عرب استرياد 1200 
ميغـاواط وكذلك وقود الغـاز لتغذية 

محطات الطاقة الكهربائية املحلية.
كمـا يعتزم العراق اسـترياد الكهرباء 
من األردن وتركيا، يف مسعى من بغداد 
لسد النقص لحني بناء محطات طاقة 
تكون قـادرة عـىل تلبية االسـتهالك 

املحيل.

بغداد/ متابعة الزوراء:
توقـع البنـك الـدويل اسـتمرار ارتفاع 
أسـعار املـواد األساسـية والطاقة إىل 

نهاية عام 2024 – جيتي
وأشـار البنـك الدويل إىل موجـة ارتفاع 
أسـعار األغذيـة والطاقة عـرب العالم، 
أوكرانيـا، متوقعـا  يف  الحـرب  بفعـل 

استمرارها خالل السنوات املقبلة.
وقـال البنـك إن ”الحـرب يف أوكرانيـا 
تسّببت بصدمة كبرية يف أسواق السلع 
األساسية وغرّيت نمط التجارة واإلنتاج 
أن  مؤكـدا  العالـم“،  يف  واالسـتهالك 
”األسعار ستظل عند مستويات عالية 

تاريخيا حتى نهاية عام 2024“.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة خالل 
العامـني املاضيني كان األكرب منذ أزمة 

النفط عام 1973.
وذكـر البنك الدويل يف بيان أن ”أسـعار 
املـواد األوليـة الغذائيـة – التـي تعترب 
روسيا وأوكرانيا منتجني رئيسيني لها 
– واألسـمدة التي يعتمـد إنتاجها عىل 
الغاز الطبيعي، لم تكن بهذه القوة منذ 
عـام 2008، مضيفا أنه ”بشـكل عام 

هذه أكرب صدمة للسلع األساسية التي 
نشهدها منذ السبعينيات“.

كما توقع البنك ارتفاع أسـعار الطاقة 
العـام  باملئـة خـالل   50 بأكثـر مـن 

الجاري، قبل أن ترتاجع يف عامي 2023 
و2024، بحسـب التقرير. أما بالنسبة 
للسـلع غري املولدة للطاقـة كاملنتجات 
الزراعيـة واملعـادن، فمـن املتوقـع أن 

باملئـة   20 ترتفـع أسـعارها بنسـبة 
تقريًبـا يف عام 2022، عىل أن تنخفض 

يف السنوات التالية.
وحـذر البنك مـن أنه ”يتوقـع أن تظل 

أسـعار السـلع األساسـية أعىل بكثري 
الخمـس  السـنوات  متوسـط  مـن 
املاضيـة، ويف حال طال أمـد الحرب أو 
فرضـت عقوبـات جديدة عىل روسـيا 
فقـد تصبح أعىل وأكثـر تقلبا مما هو 
مرتقب حاليـا“، مبينا أن هذا االرتفاع 
يف األسـعار ترتتب عليه ”كلفة برشية 
واقتصادية كربى ويهّدد بإعاقة التقّدم 

للحّد من الفقر“.
يذكر أن أسـعار الغذاء العاملية بدأت يف 
االرتفـاع منذ مطلع العام 2021، وذلك 
نتيجـة السياسـة غري املسـؤولة التي 
اتبعتها البنـوك املركزية الغربية خالل 
السـنوات املاضية، حيث عمدت لضخ 
عرشات الرتيليونات من عمالت الدوالر 
غـري  اإلسـرتليني  والجنيـه  واليـورو 
املدعومة يف االقتصـادات الغربية األمر 
الذي أجج التضخـم. وتفاقم التضخم 
مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما يف 
ذلك االتحاد األوروبي والواليات املتحدة، 
عقوبـات غري مسـبوقة عىل روسـيا، 
التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة 

ومصدري املواد الغذائية يف العالم. 
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بغداد/ الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي، امس االربعاء، عن سحب إجازة رشكة توسط 

لبيع ورشاء العمالت األجنبية ملخالفتها التعليمات.
وقال البنك يف بيان ورد اىل «الزوراء»: إنه «بالنظر ملخالفة رشكة (التطور) 
للتوسط لبيع ورشاء العمالت األجنبية ألحكام تعليمات تنظيم عمل رشكات 

التوسط ورشاء العمالت األجنبية، فقد تقرر سحب إجازة الرشكة».
وأضـاف انه «تقرر أيضاً مصادرة خطاب الضمان من مرصف نور العراق 
اإلسالمي لالسـتثمار والتمويل بمبلغ ٥٠ مليون دينار لصالح هذا البنك»، 
مطالباً وزارة التجارة بـ «إلغاء شهادة التأسيس املمنوحة للرشكة إضافة 
إىل شطب اسم الرشكة من السجالت وتزويد البنك املركزي بكتاب التصفية 

املصدق».
وتأسـس البنك املركزي العراقي كهيئة مستقلة بموجب قانونه الصادر يف 
السـادس مـن آذار من العام ٢٠٠٤، بعد أن كان قبل هـذا التاريخ مرتبطاً 
بوزارة املالية، وهو مسـؤول عن الحفاظ عىل اسـتقرار األسـعار وتنفيذ 
السياسـة النقدية، ويـرشف عىل ١٠ مصارف تجاريـة و٢٦ مرصفاً اهلياً 
و١٦ مرصفاً إسالمياً، إضافة إىل ١٩ مرصفاً أجنبياً، فضالً عن ٦ مؤسسات 

مالية و٣١ رشكة للتحويل املايل.

بغداد/ الزوراء:

اعلـن مرصف الرشـيد، امـس األربعاء، عـن إصـداره تعليمات قبـول كفالة 

منتسبي وزارتي (الدفاع والداخلية) املوطنة رواتبهم لدى املرصف.

وأوضح املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان ورد اىل ”الزوراء“: ان قبول الكفالة 

لغـرض توثيق قروض اسـكان املواطنني وترميم الوحدات السـكنية وصيانة 

املباني السكنية واملشاريع الصغرية وغريها من القروض االخرى.

وأضـاف: ان التقديـم عىل تلك القـروض من خالل فـروع املرصف حرصا وال 

يوجد وسيط بينه وبني الزبون.

وأعلن مرصف الرشـيد، يف السابع من شهر نيسان/ أبريل الجاري، عن قبول 

كفالة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية واألجهزة االمنية.

وكانت املصارف الحكومية يف العراق ال تقبل بكفالة منتسبي الدفاع والداخلية 

وتشـرتط كفالة املوظف املدني للمسـتفيدين من القروض التي تمنحها هذه 

املصارف.

وقـال املكتـب االعالمـي للمرصف يف بيـان حينها ان ”مرصف الرشـيد أصدر 

تعليماتـه لقبول كفالة منتسـبي وزارتي الدفاع والداخليـة واالجهزة االمنية 

بصنوفهـا وتشـكيالتها كافـة (ضبـاط ومراتـب) املوطنـة رواتبهـم لـدى 

املرصف“.

واوضـح ان ”مـن بني التعليمـات أن يغطي (50 %) من صايف الراتب تسـديد 

القسـط والفائـدة الشـهرية ويف حالـة عدم الكفايـة يمكن تقديـم أكثر من 

كفيل“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسـواق املحلية بشـكل 

طفيف، امس األربعاء.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوروبي ٣٨٩ الف دينار، وسـعر الـرشاء ٣٨٥ الفاً، 
فيما سـجلت اسـعار البيع ليوم امـس الثالثاء ٣٨٨ الف دينـار للمثقال 

الواحد.
وأشـار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا أيضاً عند ٣٤٩ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٤٥ ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغـة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٩٠ الفـًا و ٤٠٠ ألف دينار، فيما 
تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٥٠ الفاً و ٣٦٠  الف دينار..  

ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلـن رئيس جمعية منتجـي البطاريات االيرانية کاظـم مرتاض، امس 
األربعاء، عن تصدير أكثر من ثالثة ماليني بطارية السـيارات خالل العام 

اإليراني املايض (انتهى يف ٢٠ اذار/مارس ٢٠٢٢).
وقـال مرتاض يف ترصيح أوردته وكالة االنباء اإليرانية الرسـمية ”ارنا“ 
واطلعـت عليه «الزوراء»: إنه ”تم تصدير أكثـر من ثالثة ماليني بطارية 
السـيارات خالل العام االیراني املايض“، مبينا ان ”العراق وأوزبكسـتان 
وطاجيكستان وأفغانستان كانت الوجهات الرئيسة لتصدیر هذا املنتج“. 
واعلـن عن ”عزم ايران زيادة تصديرها من هذا املنتج إىل خمسـة ماليني 

بطارية سنویا عن طریق إطالق خطوط إنتاج جديدة“.
وأشار إىل الجودة العالية للبطاريات اإليرانية، قائال ان ”هذه الصناعة ال 

تعتمد التكنولوجيا املعقدة ونحظی بمعرفة فنية حديثة إلنتاجها“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار رصف الدوالر األمريكـي مقابل الدينـار العراقي، امس 

االربعاء، يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقال مصـدر إن بورصـة الكفاح والحارثيـة املركزية يف بغداد، سـجلتا 
صبـاح امـس ١٤٧٥٠٠ دينار عراقـي مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما 
سـجلت األسـعار ليوم الثالثاء ١٤٧٣٧٥ ديناراً عراقياً مقابل ١٠٠ دوالر 

أمريكي.
وأشار إىل أن اسـعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٨٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا 
ايضا، حيث بلغ سعر البيع ١٤٧٦٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء ١٤٧٤٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العـراق لـألوراق املالية، امـس االربعاء، 

منخفضا بنسبة (٠٫٤٤٪).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املاليـة ليوم امس كما 
يـيل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (٣٫٩٣٦٫٩٣٠٫١٧٦) سـهما، بينما بلغت 

قيمة االسهم (٤٫٨٥٠٫٠٣٨٫٩٨٥) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امس عـىل (٥٩٠٫٤٠) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (٠٫٤٤٪) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(٥٩٣٫٠٢) نقطة.
وتم تداول اسـهم (٣١) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبـح عدد الـرشكات املوقوفـة بقرار مـن هيئـة االوراق املالية لعدم 

التزامها بتعليمات االفصاح املايل (١٦) رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (١١٦) 
مليون سـهم بقيمة بلغت (٤٢٦١٧) مليون دينار من خالل تنفيذ (٢٣) 

صفقة عىل اسهم ثالث رشكات.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٥١) مليـون سـهم بقيمة بلغـت (١٠٦) ماليني دينار مـن خالل تنفيذ 

(٥٦) صفقة عىل اسهم ثالث رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام ٢٠٠٩، ويسـعى إلطالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومدرج فيه ١٠٥ رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.
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بغداد/ الزوراء:

اسـتقرت مبيعـات البنـك املركـزي العراقـي مـن العمة 
الصعبة، امس االربعاء، لتسجل ٢٠٠ مليون دوالر.

وذكر مصدر أن البنك املركزي شـهد خـالل مزاده امس لبيع 
ورشاء العمـالت االجنبية اسـتقراراً يف مبيعاته لتصل اىل ٢٠٠ 
مليـون و٣٥٨ ألفـاً و٠٣٨ دوالراً، غطاها البنك بسـعر رصف 

أساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر. وذهبت املشرتيات البالغة 
١٧١ مليوناً و٣٥٨ ألفاً و٠٣٨ دوالراً، لتعزيز األرصدة يف الخارج 
عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 
٢٨ مليونا بشـكل نقدي. وأشار املصدر إىل أن ٣٠ مرصفاً قام 
بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و١٠ مصارف لتلبية 

الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة ٢٤ رشكة رصافة.
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بغداد/ الزوراء
اجتمعت لجنُة االنضبـاط يف االّتحاِد العراقّي لكرِة القدم بمقِر االتحاد، وذلك ملناقشِة تقريري ُمرشف وحكم مباراة 

املَصايف والجيش ضمن دوري كرة القدم للصاالت.
وبعد اطالع اللجنِة عىل التقريرين أعاله الحظت وجوَد حالة تجاوٍز وتهديد من قبل ُمدرب حراس املَصايف عيل أحمد 
عـىل الطاقم التحكيمي للُمباراة، وإنها ليسـت املرة األوىل التي تبـدر من املُدرب املذكور هكذا أمور، وذلك كما مثبت 
يف تقريـر الحكم.. عليه قررت اللجنة ما ييل، ُمعاقبـة ُمدرب حراس املَصايف عيل أحمد باإليقاف أربع مبارياٍت، عىل 
أن تطبـق العقوبُة االنضباطّية بالتعاقِب مع العقوبة اإلدارّية مع فـرِض غرامٍة ماليٍة مقدارها (٢٥٠٠٠٠) مئتان 

وخمسون ألف دينار عراقي، وتضاعف العقوبُة يف حال تكراِر املُخالفة استناداً اىل أحكام املادة ٥٣ / ٣ صاالت.
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بغداد /حسني الشمري
قال االمـني  املايل للحنـة الباراملبية 
الوطنية العراقية عبيد عنيد الغزي 
نحن مقبلون عىل مشـاركة مهمة 
يف دورة االسـياد التـي سـتقام يف 
الصني يف التاسـع من شهر ترشين 
االول وتسـتمر سـبعة ايـام اال ان 
لجنتنـا تعانـي مـن ازمـة ماليـة 
لغـرض توفـري االمـوال  لتسـهيل 
مهمة اقامة املعسـكرات التدريبية 

املتطورة داخلية وخارجية .
واضـاف عبيـد قـد فاتحنـا وزارة 
بتسـهيل  املاليـة يف وقـت سـابق 
مهمتنا عرب توفري االموال حتى وان 
كانت من ميزانية اللجنة الباراملبية 
للعام الحايل ولكن لالسف لم نسمع 
او نجد اي اسـتجابة ايجابية تلوح 
باالفـق لغـرض تسـهل مهمتنا يف 
دورة االسـياد علمـا بـان لجنتنـا 
ستشـارك ب15فعاليـة وهذا االمر 
يتطلب اموال مجزية حتى نستطيع 
ان نقيم املعسـكرات التدريبية من 
اجل تحضـري العبينا قبـل الدخول 
باملشـاركة االسـيوية املهمـة التي 

نتوقـع ان تكـون حصيلتنا عامرة 
باوسمة الفوز التي ستطرز صدور 
رياضيينا السـيما وان مشـاركتنا 
بحصـد  مميـزة  كانـت  السـابقة 
اوسـمة الفوز .واشـار الغـزي اىل 
رئيـس  اىل  مناشـدتنا  نكـرر  اننـا 
الجمهوريـة ودولة رئيـس الوزراء 
ومجلس النواب ووزيـر املالية بان 
تكون اسـتجابتهم رسيعة لغرض 
التدريبيـة  املعسـكرات  تهيـأت 
الداخليـة ومـن ثـم الخارجية كي 
يكون رياضيينا يف كامل جاهزيتهم 
لـدورة االسـياد لرفع رايـة العراق 
العظيـم خفاقة يف مالعـب الصني 
ان شاء الله وعكس صورة مرشقة 
عن واقـع رياضة اللجنة الباراملبية 
يف ظل االزمـة املالية .وانهى االمني 
املـايل حديثـه بالقـول اننـا ننتظر 
االسـتجابة الرسيعة من الحكومة 
العراقيـة بـكل عناوينهـا من اجل 
توفـري االمـوال الكافية كـي تكون 
مشـاركتنا مرشفة لعراقنا العظيم 
والرياضـة العراقيـة بشـكل عـام 

واللجنة الباراملبية بشكل خاص.

بغداد/ الزوراء
تنطلق يف الخامس من شـهر أيار املقبل بطولتا العراق للناشئني واألوملبي 
تحت 23 عاما للمصارعة الحـرة والرومانية، وعىل قاعة املركز التدريبي 
للمصارعة يف قاعة الشـعب .أعلن ذلك رئيس االتحاد املركزي للمصارعة، 
شـعالن عبد الكاظم، مؤكـداً إن البطولتني هما من ضمـن منهاج اتحاد 
املصارعة للعام الحايل، وسـتتيحان للمالك الفني اإليراني اختيار األفضل 
فنياً من الالعبني للمشاركة بهم يف بطولتي آسيا للناشئني واألوملبي تحت 
سن 23 عاما التي ستقام يف قرغيزستان.واضاف عبد الكاظم إن االتحاد 
أّمن كل مقومات النجاح للمنتخبني، ومنها معسكر داخيل وآخر خارجي 
سـيحدد يف إحـدى دول تركيا أو أذربيجان أو إيـران مبينا إن املالك الفني 
اإليراني الذي تم التعاقد معه مؤخراً تحت إرشاف اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقيـة كان لـه دور كبري يف تطوير قـدرات الالعبـني، وآخرها النجاح 
الكبري الذي تحقق يف بطولة العرب التي أقيمت باململكة العربية السعودية 
بتحقيق 37 وسـاما ملونا بواقع 19 ذهبية و 15 فضية و3 برونز.وثمن 
رئيس االتحاد دعـم ورعاية اللجنة األوملبية لجميـع االتحادات الوطنية، 
ومنها اتحاد املصارعة، مشـرياً اىل إن ذلك الدعم واإلسـناد سيكون حافزا 
لالعبني إلثبات قدراتهم، السـيما يف البطولة اآلسـيوية املقبلة، وتسـجيل 

حضوٍر طيٍب كما حصل يف بطولة العرب مؤخرا .
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بغداد/ الزوراء
أحرَز نادي َمصايف الجنوب لقب دوري كرة 
القدم الشـاطئية للموسم الحايل وذلك بعد 
فـوزه عىل نادي الحدوِد بنتيجة  7 - 0 ، يف 
املبـاراِة التي جرت بينهمـا يف ملعِب وزارة 
الَشـباب والرياضـة خلـف َمَقـر االتحاد 
العراقـّي لكـرِة القـدم، ضمـن مباريـاِت 
الجولـة األخـرية للـدوري املمتـاز للكـرِة 

الشاطئية.
كما حصَل فريق نادي َمصايف الوسط عىل 
مركـز الوصيف وفريق نـادي النجدة عىل 

املركز الثالث.
األول  النائـب  وزَع  املبـاراِة،  اختتـام  ويف 
لرئيِس االتحـاد العراقّي لكـرِة القدم عيل 
جبـار ، وعضو االتحاد مرشف لجنة الكرة 
الشاطئية يحيى زغري، الجوائز  بني الفرِق 
الفائزة واملتميزين بالدوري العراقّي لكرِة 

القدم الشاطئية.

وحصل العُب فريق النجدة محمد رضا عىل 
جائـزِة هداف الدوري، ونال الالعب سـالم 
إبراهيم من َمصـايف الجنوب جائزة أفضل 
العب، وعيل السـيد من مصايف الوسط عىل 
جائزة أفضل العب شـاب، وإبراهيم عماد 
مـن مصـايف الجنوب عـىل جائـزِة أفضل 

حارس مرمى. 
وحرض حفل التتويج النائُب الثاني لرئيِس 
االتحاد يونس محمود ورئيس اللجنة عيل 
عبد الحسـني ونائبه زياد شامل، وأعضاِء 
لجنـة كـرة الصـاالت والشـاطئّية كافة، 
اإلداريـة  الهيئـات  ممثـيل  إىل  باإلضافـة 

واألندية املُشاركة. 
وتمنـى جبـار، نيابًة عن رئيـِس وأعضاء 
االتحاد العراقّي لكرة القدم، للفرق الثالثة 
املزيَد من التألق واإلبداع، كما تقدَم بالشكر 
واالمتنان لجميِع األندية املشـاركة تثميناً 

عىل جهودها يف إنجاِح مسابقِة الدوري.

بغداد/ قاسم شالكه

يغادرنـا اليوم الخميس وفـد املنتخب الوطني 

لرفـع الثقـال صوب جزيـرة مريـت اليونانية 

بغية املشـاركة يف بطولة العالـم لرفع االثقال 

تحـت ٢٠ عام والتي مـن املؤمـل انطالقها يف 

االول من شـهر ايـار املقبل، ويشـارك كل من 

الرباعـان  عـيل عمـار وزن 109 كغـم  وعيل 

عباس بوزن 89 كغم.

 اكـد ذلك امني رس االتحـاد الدكتور مصطفى 

صالح حيث قال بعد انتهاء املعسـكر التدريبي 

والذي اسـتمر ثالثة اشهر اسـتعدادا للبطولة 

التـي تعـد من اهم البطـوالت العالـم للعبة ملا 

تضـم من نخبة مميزة مـن رباعي دول العالم 

نتأمل ان تكون مشـاركتنا ايجابية وان يحقق 

العبينا االوسمة امللونة خصوصا بعد اكسابهم 

الخربة الكافية عىل املسـتوى الفني باالنخراط 

معسـكر طويـل االمـد تحـت ارشاف مدربني 

محليني اكفـاء باالضافة اىل املدرب البيالرويس 

ليونتي گونچرنك.

واشـار صالح اىل ان اللجنـة االوملبية العراقية 

قدمـت جميع مسـتلزمات النجـاح للمنتخب 

خالل الفـرتة املاضية من دعم لوجسـتي كان 

لـه االثـر البالـغ يف تطـور امكانـات الالعبني 

والوصول ملسـتويات متقدمة من خالل توفري 

املناخ الريايض املناسب واالحتياجات املهمة.

وزاد  نطمـح  ان نضمـن اسـرتاتيجية العمل 

الفني اىل الوصول ملراحـل متقدمة من األدوار 

واملنافسـات يف ظل االهتمام والرعاية الخاصة 

التي تحظى بها اللعبة، والتي بانت نتائجها يف 

تحقيق ارقـام جيدة خالل املعسـكر التدريبي 

نطمح مـن خاللها بـأن تواصـل رياضة رفع 

األثقـال مشـوار التميـز وتحقيـق املزيـد من 

املكتسـبات واإلنجـازات والظهـور املرشف يف 

االستحقاق املقبل.
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بغداد/ متابعة الزوراء
قلب فريـق نوروز تأخـره أمام ضيفه 
الكرخ إىل انتصار (1-2)، مسـاء امس 
الجولـة  منافسـات  األربعـاء، ضمـن 
29 من الـدوري العراقـي املمتاز لكرة 

القدم.
افتتـح حسـن عبـد الكريم التسـجيل 
لفريقه الكـرخ يف الدقيقة 33، وتمكن 
واسـو رسـتم مـن معادلـة النتيجـة 

لنوروز من ركلة جزاء يف الدقيقة 53.
وأضاف النيجـريي بينيامني أكورونكو 
يف  األرض  ألصحـاب  الثانـي  الهـدف 
الدقيقـة 77، التـي أقيمـت يف ملعـب 
الجامعـة بمدينة السـليمانية، وسـط 

األمطار الغزيرة.
ورفع نـوروز رصيـده إىل 35 نقطة يف 
املركـز 12، بينما بقـي الكرخ يف املركز 

17 برصيد 27 نقطة.
بـدأ الشـوط األول بقـوة مـن جانـب 
هـدف  إلدراك  محاولـة  يف  الضيـوف 
السـبق الـذي تأخـر إىل الدقيقـة 33، 
عندمـا اسـتغل حسـن عبـد الكريـم 
تمريرة عرضية قابلها برأسية يف شباك 

نوروز.
وحاول هـداف أصحاب األرض واسـو 
رستم إدراك التعادل، فتصدى له برباعة 

حارس الكرخ عمار عبد العزيز.
الدقائـق  يف  كثـريا  املبـاراة  وتوقفـت 
األخـرية مـن الشـوط األول، العرتاض 
العبـي الكـرخ عىل قـرار حكـم اللقاء 
عصـام فاضل، الذي لم يحتسـب ركلة 
جـزاء للضيوف بعد عرقلة حسـن عبد 

الكريم.
وتغـري أداء نـوروز يف الشـوط الثاني، 
ونجح واسـو رسـتم يف تسـجيل هدف 
التعديل من ركلـة جزاء أثارت حفيظة 
مدرب الكرخ أحمد عبد الجبار فتعرض 
للطرد، بعد احتجاجه ضد قرار الحكم.
11 هدفـا يف  إىل  وزاد رسـتم رصيـده 

املوسم الجاري.
ورغـم التبديـالت العديـدة التـي أجراها 
املـدرب املسـاعد للضيـوف حيـدر عبيـد 
لتغيري النتيجة، لم يفلح الكرخ يف مجاراة 
منافسه، وبدا متأثرا بالعشب االصطناعي، 

إذ انخفض أداء غالبية العبيه.
وأمام تراجع الكرخ اسـتغل النيجريي 

بينيامني العـب نوروز هفـوة دفاعية 
واقتنص هـدف الفـوز الثمـني، ليزيد 
رصيد الشـخيص إىل 4 أهداف يف املوسم 
الحايل، كمـا أّمن بقاء فريقه يف املواقع 

الدافئة.
يف املقابـل مـا يـزال الكـرخ يعاني من 
تذبذب نتائجه التي جعلته يقرتب أكثر 

من الهبوط.
وفاز نفط الوسط عىل مضيفه الطلبة 
بنتيجة 2-3، يف املبـاراة التي أقيمت يف 
الجولـة 29 من عمر الـدوري العراقي، 

عىل ملعب الشعب الدويل. 
تقدم نفط الوسـط عن طريق رسـالن 

حنـون يف الدقيقة السادسـة، وتعادل 
طريـق  عـن   19 الدقيقـة  يف  الطلبـة 

ستيفن بافور.
وسـجل مراد محمد، هـدف التقدم من 
جديـد لنفـط الوسـط يف الدقيقة 37، 
وأدرك حمزة عدنان، التعادل للطلبة يف 

الدقيقة 50.
ويف الدقيقـة 85، تمكن رسـالن حنون 
مـن إحراز هـدف الفـوز لفريقه نفط 

الوسط.
ورفـع نفـط الوسـط رصيـده إىل 54 
نقطة باملركز الثالث، بينما ظل الطلبة 

ثانًيا برصيد 56 نقطة.

وتعد هذه الخسارة الثانية توالًيا ملدرب 
الطلبة أنس مخلوف.

يف املقابـل، نجح الضيـوف يف اقتناص 
الفوز الثاني عىل التوايل، واالقرتاب من 

الوصافة.
ويف سياق منفصل قرر االتحاد العراقي 
لكرة القدم امس األربعاء إيقاف رئيس 
نـادي الديوانية حسـني العنكويش ملدة 

سنتني.
كمـا تم تجميـد عضوية رئيـس نادي 
العموميـة  الجمعيـة  يف  الديوانيـة 
وحرمانـه مـن حضـور اجتماعاتهـا، 
وفقـا لبيان أصدرته لجنة االنضباط يف 

االتحاد العراقي لكرة القدم امس.
وجاءت العقوبة عىل خلفية ترصيحات 
العنكـويش األخرية ضـد رئيس االتحاد 
اآلسـيوي لكرة القدم الشـيخ سـلمان 
بـن إبراهيـم، وضـد االتحـاد العراقي 

ولجانه.
”ُيمنـع  بيانهـا  يف  اللجنـة  وأضافـت 
العنكويش من املُشـاركة يف أي نشـاط 
خـاص بكـرة القـدم، وذلـك اسـتنادا 

للمادة 68/1 انضباط“.
يذكر أن نادي الديوانية يشارك حاليا يف 
الـدوري املمتاز، وبات قاب قوسـني أو 
أدنى من الهبوط لدوري الدرجة األوىل.

بغداد / عباس عيل هندي
حصل االتحاد العراقي املركزي للكرة الطائرة عىل موافقة االتحاد االسيوي 
بأرشاك فريق غاز الجنوب يف دوري ابطال اسيا  برفقة فريق البحري حامل 

اللقب املحيل للموسوم املايض.
وقال رئيس اتحاد اللعبة جميل العبادي ان االتحاد فاتح االتحاد االسيوي يف 
الفرتة املاضية من أجل مشاركة غاز الجنوب كون الفريق الجنوبي احد اهم 
ممثيل العراق يف املحافل الخارجية وسبق وان حقق نتائج مهمة يف النسخ 

املاضية واحرج العديد من اندية القارة الصفراء.
واضاف ان االتحاد االسيوي وافق عىل مشاركة الفريق يف النسخة املرتقبة 
وسيكون برفقة البحري حامل اللقب ونحن كاتحاد سنسعى جاهدين من 
اجل ان يظهرا ممثلينا بأجمل صورة وان يعكسا واقع اللعبة عىل الخارطة 

االسيوية.
وسيلعب فريق غاز الجنوب يف املجموعة األوىل إىل جانب ممثيل إيران واليابان 

وتايلند.

بغداد/ رحيم الدراجي
منافسات  املقبل  الشهر  تنطلق 
بالسباحة  لألندية  األوملبية  البطولة 
اندية  جميع  تشمل  بمشاركٍة 

املحافظات العراقية .
خالد  السباحة  اتحاد  رئيس  وقال 
لألندية  االوملبية  البطولة  إن  كبيان 
اللعبة  اتحاد  هي من ضمن منهاج 
البطولة  ان  مبيناً  الحايل  للعام 
ستتيح للمالكات الفنية للمنتخبات 
األفضل يف  الالعبني  اختيار  الوطنية 
الوطنية  املنتخبات  لتمثيل  البطولة 

يف االستحقاقات الخارجية املقبل .
إن  اللعبة  اتحاد  رئيس  وأضاَف 
املكثف  البحَث  يواصل  االتحاد 
عايل  أجنبي  مدرب  اىل  للوصوِل 

املنتخباِت  عىل  لإلرشاف  املستوى 
الوطنية واالرتقاء بقدرات السباحني 
يتمكن  لم  االتحاد  إن  إىل  مشرياً 
املدرب  مع  اتفاٍق  اىل  التوصل  من 
تدريب  عن  اعتذر  الذي  األوكراني 
األحداث  بسبب  الوطنية  املنتخبات 

الجارية يف أوكرانيا .
رئيس  كشف  متصل،  صعيد  عىل 
ستشهد  املقبلة  االيام  إن  االتحاد 
قبل  من  بورد  السكورد  وصوَل 
انتظار  عن  فضالً  األوملبي،  املجلس 
اىل االتحاد  دعم االتحاد الدويل مالياً 
املقدم  الدعم  إن  إىل  منوهاً  املركزي 
سيساعد  الدويل  االتحاد  قبل  من 
االتحاد املركزي عىل تجهيز املسبح 

وصيانة القفازات .
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بغداد/ عالء محمد
رفضـت الهيئـة االداريـة لنـادي القوة 
مـدرب  اسـتقالة   ، الريـايض  الجويـة 
الفريـق االول الكابتـن حكيـم شـاكر ، 
والتي اعلن عنها خالل املؤتمر الصحفي 

الخاص بمباراة القوة الجوية ومومباي 
الهندي ضمن دوري ابطال اسيا.

وأوضحت ادارة النادي أنها ” متمسـكة 
بخدمات املدرب حكيم شـاكر سيما أن 
الفريق تنتظره مبـاراة يف غاية االهمية 

امـام الزوراء ضمن بطولة كاس العراق 
، فضـال عـن مباريات الـدوري املمتاز ، 
وهي تضع ثقتهـا الكبرية باملدرب الذي 
حقـق نتائج طيبة منذ اسـتالمه مهمة 
الصقور“.وأضافت أن ” مستوى الفريق 
بـدأ يتصاعد وشـكل الفريـق تغيري بعد 
مجيء املدرب حكيم شـاكر وهذا ما تم 
مشاهدته وبشـهادة الجميع خصوصا 
يف مباريـات دوري ابطـال اسـيا والتي 
كان فيهـا فريق القـوة الجويـة قريب 
من التأهل لدور السـتة عرش لوال سـوء 
الطالع الذي رافـق الالعبني يف مباراتهم 
االخرية امام مومباي الهندي والتي كان 
فيها الفوز كفيال بنسبة كبرية بالتواجد 

يف الدور املقبل من البطولة االسيوية“.
وكان فريـق القـوة الجويـة قـد خرس 
امـام مومبـاي الهندي بهـدف دون رد 
ليـودع دور املجموعـات محتـال املركـز 
الثالث برصيد سـبع نقاط يف مجموعته 

الثانية.



حقق مانشسرت سيتي انتصاًرا جنونًيا 
بنتيجـة (3-4) عىل ريـال مدريد عىل 
ملعـب االتحاد، يف ذهاب نصف نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وسـجل ملانشسرت سـيتي كيفني دي 
برويـن وجابرييـل جيسـوس وفيـل 
فودين وبرينـاردو سـيلفا يف الدقائق 
سـجل  بينمـا  و74)  و53  و11   2)
لريال مدريـد كريم بنزيمـا (هدفني) 
وفينيسـيوس جونيور يف الدقائق 33 

و55 و82 (ركلة جزاء).
ومن املُقـرر أن ُتقـام مواجهة اإلياب 
يوم 4آيـار املقبل، يف معقـل املرينجي 

ملعب ”سانتياجو برنابيو“.
بـدأت املباراة، بهـدف ُمبكر ألصحاب 
األرض، حيث سـجل كيفن دي بروين 
يف الدقيقة 2 برأسـية مميـزة، بعدما 
تلقـى كرة عرضية مـن رياض محرز 

داخل منطقة الجزاء.
وأضـاف جابرييـل جيسـوس الهدف 
الثانـي ملانشسـرت سـيتي رسيًعـا يف 
الدقيقة 11، بعدما تسلم كرة عرضية 

مـن الطـرف األيرس عـرب زميلـه دي 
برويـن، ليمر مـن دافيد أالبـا ويضع 

الكرة يف الشباك.
يضيـف  أن  سـيتي  مانشسـرت  وكاد 
الهـدف الثالـث يف الدقيقـة 15، حيث 
انطلـق فوديـن ومـرر كـرة عرضية 
داخل املنطقة، لكن لم يستغلها محرز 

لُيشتتها دفاع ريال مدريد.
وجـاء أول تهديد من ريال مدريد، عرب 
فينيسـيوس جونيور الذي سـدد كرة 
اصطدمـت بالدفاع وتحولت إىل ركنية 

يف الدقيقة 17.
وأضاع محرز فرصة تسـجيل الهدف 
الثالـث للسـيتي يف الدقيقة 26، حيث 
انطلق وسـدد كرة ارتطمت بالشـباك 
ليفجـر  كورتـوا،  ملرمـى  الخارجيـة 
ثـورة مدربه بيـب جوارديـوال خارج 

الخطوط.
واستمرت محاوالت السيتي للتسجيل، 
وأضاع فودين هدفا محققا بتسديدة 
أرضية من داخل منطقة الجزاء مرت 

بجانب القائم األيرس يف الدقيقة 29.
وكاد أالبـا أن يسـجل هـدف تقليص 
الفارق لريـال مدريد، برأسـية، مرت 

بجانب القائم األيرس يف الدقيقة 30.
ونجح بنزيما يف تسـجيل الهدف األول 

لريال مدريد يف الدقيقة 33، حيث تلقى 
كرة عرضية داخل املنطقة من فريالند 

ميندي وسدد عىل الطائر أسفل يسار 
الحارس إيدرسون.

بعدهـا تصـدى إيدرسـون، لتصويبة 
قوية مـن رودريجو جويـس، وحول 
الكرة إىل ركنية يف الدقيقة 35، لينتهي 
الشـوط األول بتقدم مانشسرت سيتي 

بهدفني لهدف.
ومـع بدايـة الشـوط الثانـي، انطلق 
ريـاض محـرز وصـوب كـرة داخـل 
املنطقة ارتطمت بالقائم األيمن لرتتد 
أمـام فودين الذي سـدد مجـدًدا لكن 

كارفاخال أبعد الكرة يف الدقيقة 47.
وسـجل فيـل فوديـن الهـدف الثالث 
 ،53 الدقيقـة  يف  سـيتي  ملانشسـرت 
برأسـية قوية، بعد عرضية رائعة من 
فينيسيوس جونيور  فريناندينيو.ورد 
رسيًعـا بإحـراز الهدف الثانـي لريال 
مدريـد يف الدقيقـة 55، بعدما مر من 
فريناندينيـو وركـض برسعـة كبرية 
من منتصف امللعب، حتى وصل داخل 
منطقة جـزاء الريـال ووضـع الكرة 
داخـل الشـباك.وتألق تيبـو كورتـوا 

حارس مرمى ريـال مدريد، لتصويبة 
من البورت من داخـل منطقة الجزاء 

يف الدقيقة 67.
لكـن بريناردو سـيلفا أضـاف الهدف 
الرابـع ملانشسـرت سـيتي يف الدقيقة 
74، بتسـديدة يسارية صاروخية عىل 

يمني كورتوا.
وأهـدر محرز فرصة تسـجيل الهدف 
الخامـس، بعـد مجهود فـردي راوغ 
فيه دفـاع ريال مدريـد داخل منطقة 
جـزاء لكن كرته مـرت بجانب القائم 
يف الدقيقة 76.وصوب لوكا مودريتش 
كـرة أرضيـة زاحفـة يف الدقيقة 78، 
مـرت بجانـب القائـم األيـرس ملرمى 
إيدرسون.واحتسب حكم املباراة ركلة 
جـزاء لريال مدريد، بسـبب ملسـة يد 
عـىل البورت، سـددها بنزيمـا بنجاح 
داخل الشـباك عىل طريقة بانينكا، يف 
الدقيقة 82.واسـتمرت املحاوالت من 
الجانبـني دون أي جديد ُيذكر، ليتأجل 
الحسـم يف لقاء اإلياب األسبوع املقبل 

بالربنابيو.

كشفت تقارير صحفية يف الساعات املاضية عن تحرك نادي بايرن ميونخ 
من أجل محاولة الظفر بتوقيع النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم بوروسيا 
دورتموند.ومـن املتوقـع رحيل صاحب الــ21 عاما عن ملعب سـيجنال 
إيدونا بارك بنهاية املوسم الحايل، مستغال بند الرشط الجزائي يف عقده: 75 
مليون يورو.ووفقا ملوقع ”سـبورت1“ فإن حسن صالح حميديتش املدير 
الريايض للبايرن اجتمع يف وقت سابق مع املهاجم الشاب.وأشارت صحيفة 
”بيلد“ إىل أن الطرفني اجتمعا قبل أكثر من شهر ونصف، يف آذار املايض، لنحو 
ساعة داخل منزل حميديتش. وجاء هذا االجتماع بعد سفر هاالند إىل ميونخ، 
لتلقي العالج بسبب إصابته العضلية التي أبعدته عن بعض مباريات دورتموند 
مؤخرا.ويخالـف ذلك ما رصح به من قبـل أوليفر كان الرئيس التنفيذي للنادي 
البافـاري، الذي شـدد عىل أن بطـل البوندسـليجا ال ينوي التحرك نحـو هاالند، 
الرتفاع قيمة الصفقة.كما خرج حميديتش هذا األسـبوع بترصيحات ينفي 
فيها تحرك ناديه نحو هاالند، مؤكدا أن الفريق ”يمتلك أفضل مهاجم 

يف العالم“، يف إشارة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

أعلن االتحـاد الدويل لهوكي الجليد 
تجريد روسـيا من حق استضافة 
بطولـة العالم لهوكـي الجليد عام 

.2023
وذكر االتحـاد الدويل يف بيان ”قرار 
نقـل البطولة جـاء يف املقام األول 
من منطلق الحرص عىل سـالمة 
املشـاركني  الالعبـني  جميـع 
واملسـؤولني وممثـيل وسـائل 

اإلعالم واملشجعني“.
وأضاف ”املجلس أبدى مخاوف 
كبرية بشأن سـالمة وحرية 
حركة الالعبني واملسؤولني 

يف روسيا“.
وكان من املفرتض أن 
تقـام بطولـة العالم 
2023 لهوكي الجليد 
يف سـان بطرسربج 
مـن  و21   5 بـني 

أيار 2023.وكان االتحاد الدويل قد 
جرد روسـيا مؤخرا أيضا من حق 
استضافة بطولة العالم للناشئني، 

التي كانت مقررة العام املقبل.
وأوضح االتحاد أنه سيحسم قراره 
بشـأن الدولـة املسـتضيفة خالل 

بطولة العالـم املقررة هذا العام يف 
فنلندا، والتي تقام الشهر املقبل.

وتجدر اإلشـارة إىل أنـه لن يجرى 
وبيالروسـيا  لروسـيا  السـماح 
باملشـاركة يف البطولة بسبب أزمة 

الغزو الرويس ألوكرانيا.

أكـد نجـم التنـس اإلسـباني، رافائيل 
مدريـد  بطولـة  يف  مشـاركته  نـادال، 
لألسـاتذة، التي تقام خـالل الفرتة من 

األول وحتى 8 آيار املقبل.
وكتـب نـادال عرب حسـابه عـىل تويرت 
لالسـتعداد،  الوقـت  ضيـق  ”رغـم 
وصعوبة األمـر، إال أن لدي رغبة كبرية 

يف اللعب“.
ألن  بيتـي،  يف  للعـب  ”أطمـح  وتابـع 
الفرص ليسـت كثرية. سأحاول القيام 
باألمر بأفضل صورة ممكنة. نلتقي يف 

مدريد“.
وكان نـادال قـد أعلـن يف 18 نيسـان 
الجاري، عودتـه للتدريبـات، بعد نحو 
شهر من الكشف عن رضورة إيقاف أي 

نشاط بدني بسبب إصابة يف الضلوع.
ولم يشـارك يف أي بطولـة عىل األرايض 
الرتابيـة، منـذ بطولـة روالن جاروس، 
ثاني البطـوالت األربع الكربى (الجراند 

سالم)، العام املايض.
وأصيـب نادال يف نهائـي بطولة إنديان 
ويلز، الذي خرسه أمام األمريكي تيلور 

فريتز.
وغاب رافـا عن بطولتـي مونت كارلو 
وبرشـلونة، ولـم يكن معلوًمـا إن كان 
سيكون الئًقا للمشاركة يف مدريد، وهو 

األمر الذي أكده اليوم بهذه الرسالة.
ويدرس نادال املشـاركة يف بطولة روما 
لألساتذة، خالل الفرتة من 9 وحتى 15 

آيار، بعد البطولة املدريدية.

7الرياضي
lbÌ�a@ıb‘€@Âõn±@ÏÓib„5€a@k»‹fl

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني، بسـام مولوي، تجميد 
النشـاط الريايض عىل كافة األرايض اللبنانية من 1 أيار املقبل 

حتى 16 من ذات الشهر. 
ويأتي هذا القرار بسـبب االنتخابات الربملانية املقبلة املقررة يف 

15 أيار ، واألجواء املشحونة التي تعيشها البالد. 
كمـا يعود قرار وزير الداخلية لتداعيات املشـاكل الكبرية التي 
تمـر بلبنان خالل األنشـطة الرياضيـة كافة. وسـيكون لهذا 
القرار انعكاسا سـلبيا عىل اسـتكمال بطولة الدوري اللبناني 
لكرة السلة ”الفاينال فور“ باإلضافة إىل ما تبقى من مباريات 
حاسـمة لكرة القدم اللبنانية. كما أنه من املرتقب أن تسـافر 
بعثتـي األنصـار والنجمـة إىل عمـان والبحرين للمشـاركة يف 
بطولـة كأس االتحـاد اآلسـيوي 2022، حيث سيسـمح لهما 

بإقامة تدريباتهم بشكل طبيعي خالل هذه الفرتة.
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تغلب ممفيس جريزليس عىل مينيسوتا تيمربولفز 111 
/109 يف مبـاراة مثـرية بالدور األول مـن الدور الفاصل 
لـدوري كرة السـلة األمريكـي للمحرتفـني، فجر امس 

األربعاء.
وسـجل جـا مورانـت 30 نقطـة و13 متابعـة وتسـع 
تمريرات حاسمة ليقود جريزليس للتقدم عىل تيمربولفز 
3 /2 بعـد خمس مـن أصل سـبع مواجهـات محتملة 
بينهما.وتألـق مورانـت يف اللحظـة الحاسـمة وسـجل 
نقطتي الفوز لجريزليس قبل 7ر3 ثوان من النهاية بعد 

أن كانت النتيجة تشري إىل التعادل 109 /109.
وكان جريزليس متأخـرا بفارق 11 نقطة لكن مورانت 
تألق بشـكل الفت وسـجل 18 نقطة خالل الربع األخري 

ليهدي فريقه الفوز.
وأضاف ديسموند بان 25 نقطة لجريزليس وأحرز كارل 
انتونـي تاونز 28 نقطة من بينهـا خمس رميات ثالثية 

بجانب 12 متابعة لتيمربولفز.
وتأهـل ميامـي هيـت لـدور الثمانيـة بعـد تفوقه عىل 
اتالنتـا هوكـس 4 /1 عقـب الفوز عليـه 97/ 94 فجر 
امس األربعاء.وسجل فيكتور اوالديبو 23 نقطة مليامي 

وأضاف بام اديبايو 20 نقطة و11 متابعة.
وفاز فينكس صنز عىل نيو اورليانز 112 /97 ليتقدم 3 

/2 يف مجموع املواجهات.
بريدجز  ميكال  وسجل 

لصنـز  نقطـة   24
كريـس  وأحـرز 

22 نقطة  باول 
تمريـرة  و11 

حاسمة.

كشف تقرير صحفي إسباني عن انضمام عمالقني جديدين لسباق التعاقد 
مع الهولندي فرينكي دي يونج، العب وسط برشلونة، يف املوسم املقبل.

وكانـت أنباء قد ترددت، حول رغبة الهولندي إريك تني هاج، املدير الفني 
الجديـد ملانشسـرت يونايتـد، يف اسـتقدام دي يونج، إىل أولـد ترافورد، يف 
الصيـف املقبـل، خاصة وأنهما عمال سـوًيا من قبـل يف أياكس، وحققا 

نجاحات كبرية.
وبحسـب صحيفـة ”مونـدو ديبورتيفـو“ اإلسـبانية، فإن بايـرن ميونخ 

وباريس سـان جريمـان، انضما لسـباق الحصول عىل خدمـات دي يونج، يف 
املريكاتو الصيفي املقبل.

وأشـارت الصحيفـة، إىل أن دي يونج مرتبط بعقد يف كامـب نو حتى 2026، 
ومع ذلك، فإنه مرغوب من قبل األندية الكربى يف أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن دي يونج أكد يف العديد من املناسبات رغبته يف البقاء 
مع برشـلونة، لكنه لم يسـتبعد الرحيـل إذا كانت هذه رغبـة النادي الذي 

يعاني اقتصادًيا.
وُسـئل جوردي كرويـف، أحـد أعضـاء اإلدارة الرياضية لربشـلونة، عن 
احتمـال بيـع دي يونج، وأكـد: ”إنه العـب ذو قيمة كبـرية يف النادي ويف 

السوق األوروبية.. نحن ال نفكر حتى يف هذا الخيار“.

اقـرتب البلجيكي درايس مريتينز، نجم نـادي نابويل، من تجديد عقده مع 
البارتينوبي، وبذلك بحسب تقرير صحفي إيطايل.

وينتهـي عقد مريتنيـز (34 عاًما) مع نابـويل، بنهاية املوسـم الجاري، لكن 
هنـاك رغبة يف اإلبقاء عليه خاصة بعدما تأكد رحيل لورينزو إنسـيني يف نهاية 

املوسم.
وبحسـب صحيفة ”كوريريي ديلو سبورت“ اإليطالية، فقد ذهب رئيس نابويل 
أوريليو دي لورينتيس بنفسه، إىل منزل مريتينز، من أجل التفاوض معه حول 
التجديد.وأضافت الصحيفة، أن دي لورينتيس قدم عرًضا جديًدا ملريتينز، الذي 
وافـق عىل تخفيض راتبه بشـكل كبري.ويتقاىض مريتينـز حالًيا 4.5 مليون 
يورو يف املوسم، إال أن عرض دي لورينتيس الجديد، يقيض بحصوله عىل 1.2 

مليون يورو، مقابل التوقيع ملدة موسم واحد فقط، قابل للتجديد.
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رصـد تومـاس توخيل، مـدرب تشـيليس، صفقـة دفاعية 
جديدة، لتعويض الرحيل الوشـيك لالعبـه أنطونيو روديجر 

بنهاية املوسم الحايل.
وأكـد توخيـل، رحيل الـدويل األملانـي بعد انتهـاء عقده مع 
الفريق اللندني، وسـط تقارير تؤكد انضمام األخري إىل ريال 

مدريد يف صفقة انتقال حر.
مـن جانبها، ذكرت شـبكة ”سـكاي سـبورت أملانيـا“، أن 
توخيـل يرغب يف تعويـض رحيل روديجـر املنتظر، بصفقة 

من البوندسليجا.
وأشـارت إىل إعجـاب املـدرب األملانـي بالكرواتـي الشـاب 
جوسكو جفارديول، مدافع اليبزيج، حيث يراه الخيار املثايل 

لسد ثغرة روديجر يف املوسم املقبل.
ويصنـف صاحـب الــ 20 عاًمـا كأحـد أفضـل مدافعـي 
البوندسـليجا هذا املوسم، لكنه يرتبط بعقد طويل األمد مع 

اليبزيج، حتى صيف 2026، دون وجود رشط جزائي.
ولم يتحرك بطل أوروبا حتى اآلن، بعرض رسمي لضم املدافع 
الكرواتي، الذي يبدو مرتاًحا داخل ملعب ريد بول أرينا، فيما 

ال يرغب ناديه يف التخيل عنه يف املستقبل القريب.
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القاهرة/متابعة الزوراء:
القت أجهزة األمن املرصية القبض عىل الصحفية واإلعالمية يف 
التلفزيون املرصي، هالة فهمي، بعد ساعات قليلة من ظهور 
الصحفية يف مجلة «اإلذاعـة والتلفزيون» صفاء الكوربيجي، 
أمام نيابة أمن الدولة العليا يف القاهرة، وحبسها ملدة ١٥ يوماً 

عىل ذمة التحقيقات.
وقـال املحامـي الحقوقي، خالـد عيل، يف تدوينـة نرشها عىل 
صفحتـه بموقع «فيسـبوك»،: «تم القبض عـىل املذيعة هالة 
فهمي، وكانت أول جلسة تحقيق معها أمام نيابة أمن الدولة 
يـوم األحد املايض، ولم يحرض معها أحد من املحامني، ألننا لم 

نكن نعلم بخرب القبض عليها، أو التحقيق معها».
وأضـاف عـيل: «اليـوم كانت جلسـة اسـتكمال التحقيق مع 
املذيعـة يف التلفزيـون املـرصي يف النيابـة، وشـاهدها بعض 
زمالئـي املحامـني، وطلبت منهـم إبالغي بـرضورة الحضور 
فذهبـت لهـا فـوراً، وعندمـا دخلـت إىل غرفـة التحقيق قبل 
وصـويل، رفضـت اإلدالء بأية أقـوال إال يف حضـور محاميها، 

فقررت النيابة تأجيل التحقيق إىل جلسة األربعاء».
وتابـع: «تمكنت من مقابلتها، واالطمئنان عليها، لكن النيابة 
كانت قد أجلت جلسـة التحقيق، وهي محبوسة ملدة ١٥ يوماً 
عىل ذمة التحقيقات يف القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠٢٢ (حرص 

أمـن دولة)». والقضية نفسـها محتجزة عـىل ذمتها زميلتها 
الصحفية صفاء الكوربيجي، بتهم منها «االنضمام إىل جماعة 

أسست عىل خالف أحكام القانون»، و»نرش أخبار كاذبة».
وكانـت املذيعـة هالـة فهمـي قد نـرشت مقطـع فيديو عرب 
حسـابها عىل موقع «فيسبوك»، تسـتغيث فيه من مطاردات 
أمنيـة لها، وتعرب عن خشـيتها من القبـض عليها. والتقطت 
فهمي املقطع أمام قسـم رشطة النزهة يف حي مرص الجديدة 
(رشق القاهـرة)، واسـتغاثت فيه من مالحقة سـيارات لها، 

ومحاولة القبض عليها من عنارص جهاز «األمن الوطني».
وداهمـت عنـارص أمنية منـزل فهمي فجـر الخميس املايض 

العتقالهـا، ولكنهـا لـم تكـن متواجـدة، وظلت طـوال األيام 
املاضية مطاردة من قبل «األمن الوطني». ويف الليلة نفسـها، 
ألقي القبض عىل الكوربيجي، وظهرت يف نيابة أمن الدولة بعد 

٣ أيام من اإلخفاء القرسي.
ويواجـه العاملون يف اتحـاد اإلذاعة والتلفزيون «ماسـبريو» 
حملـة مداهمات أمنيـة، بعد احتجاجات اسـتمرت عىل مدار 
األشـهر املاضية بسـبب تأخر مسـتحقاتهم املالية، ومطالبة 
النائـب العام بفتح تحقيق شـامل يف الفسـاد املـايل واإلداري 

داخل «الهيئة الوطنية لإلعالم».
وتتزامن الحملـة مع قرارات إخالء سـبيل مجموعة محدودة 
من الناشطني املعروفني، وحديث الرئيس املرصي عن رضورة 
إطالق «حوار سيايس» نتيجة األزمة االقتصادية التي تشهدها 
البـالد،  يف وقت تتصاعد فيه الحملة الدولية املطالبة بكشـف 
غمـوض وفاة الباحـث االقتصادي، أيمن هدهود، واسـتمرار 

الضغط عىل الحكومة املرصية يف ملف حقوق اإلنسان.
وقالـت مصـادر مطلعـة، إنه تـم توجيه عـدد مـن الدعوات 
لشـخصيات حزبية وسياسـية محسـوبة عـىل املعارضة، إىل 
حفـل «إفطـار األرسة املرصيـة» برعاية السـييس ، مرجحًة 
حضور رؤساء أحزاب، بينهم مرشح رئايس سابق اختفى عن 

املشهدين السيايس واإلعالمي منذ فرتة ليست بالقصرية.

لندن/متابعة الزوراء:
 مثلت املقابلة الحرصية مع الرئيس األمريكي 
السـابق دونالد ترامب مـا يحتاجه اإلعالمي 
الربيطانـي بـريس مورغـان لجـذب االنتباه 
 ،(TalkTV) “إىل برنامجه عـىل ”توك.تـي.يف
أحـدث محطة تلفزيونيـة يف اململكة املتحدة. 
واّدعى الرئيس األمريكي السابق أن منتجيها 
زّوروا اللقطات التي تم إصدارها مسبًقا، مما 
زاد فقط مـن الضجة املحيطة بإطالق القناة 

يوم االثنني املايض.
ومـع ذلـك، وبغـض النظر عـن اللقـاء الذي 
دام ٧٥ دقيقـة، فـإن اللحظـة أكثـر أهميـة 
هي إلعالن عودة التلفزيـون الربيطاني ليس 
إىل مورغـان، ولكـن إىل رئيسـه قطب اإلعالم 

األسرتايل روبرت مردوخ.
وإذا نجح تلفزيون ”توك.تي.يف“ فسيسـاعد 
ذلـك يف حمايـة مسـتقبل مصالح مـردوخ، 
الـذي كان خـارج القطاع منذ مـا يقرب من 
أربـع سـنوات بعد بيـع تلفزيون ”سـكاي“ 
الـذي أنشـأه يف عـام ١٩٨٩، يف بلـد تحتفظ 
فيـه رشكـة نيـوز كوربوريشـن الخاصة به 
بنفوذ واسـع ولكنها ال تزال تحمل ندوًبا من 
فضيحة قرصنة الهاتف يف الصحف الشـعبية 

قبل أكثر من عقد من الزمان.
الخلفـاء  كان  إذا  مـا  الواضـح  غـري  ومـن 
املحتملـون للرجل البالغ مـن العمر ٩١ عاًما 
سـيلتزمون بنفس القدر مع صحف الرشكة 
مثـل ذا الصـن (The Sun)، التي اشـرتاها يف 
عـام ١٩٦٩ والتي بلغ تداولها املطبوع ذروته 

يف منتصف التسعينيات.
وبعد أشـهر من التحضري، بات املطلعون عىل 

ثقـة تامة مـن أن القنـاة الوليدة سـتتجنب 
مشاكل اإلنتاج التي شابت إطالق قناة ”جي.
بـي نيـوز“ املنافسـة ذات امليـول اليمينية يف 

الصيف املايض.
ومـع ذلك، فهم بعيـدون كل البعد عن الرضا 
عن الظهـور األول للمحطة، والتي سـتكون 
مجانيـة عـىل التلفزيـون األريض وكذلك عىل 
منصـات اإلنرتنـت بمـا يف ذلك أمـازون فاير 

و“أبل تي.يف“ ويوتيوب.
وقال سـكوت تونتـون رئيس البـث يف ”نيوز 
يـو.كاي“ (News UK) اململوكة ملردوخ ”أنا 

مرعوب لكني متحمس جداً“.
وقلص مردوخ رؤيته السابقة لقناة إخبارية 
تقليدية للتنافس مبارشة مع قنوات سـكاي 
و“بي.بـي.يس“. وكان لدى ريبيـكا بروكس 
املديرة التنفيذية يف ”نيوز يو.كاي“ تحفظات 
بشـأن مثل هذا املرشوع الطموح، ليس أقلها 

بالنظر إىل االستثمار املطلوب.
وكانـت النتيجـة يف بعـض النواحـي امتداًدا 
للوسـائط املتعـددة ملحطـة ”تـوك راديـو“ 
talkRADIO التابعـة للرشكـة، والتي كانت 
تدفع منـذ فرتة طويلة إىل اسـتخدام الفيديو 
عـىل اإلنرتنت. وباسـتخدام مجموعة الراديو 
كقاعدة للجدول الزمني النهاري، سيسـتفيد 
املـرشوع أيًضـا من مـوارد عناويـن مردوخ 
املطبوعـة يف اململكـة املتحـدة، التـي تعرض 
تقارير من املراسـلني يف أوكرانيا، عىل سـبيل 
املثال، وزمالئهم الدوليني باستمرار عىل غرار  
صحيفتـي ”ذو وول سـرتيت جورنال“ و“ذا 

أسرتاليان“. 
وقال تونتـون ”لدينا هـذا املحتـوى الرائع.. 

سـنجعله فقـط متاًحـا عىل وسـائط معينة 
لجمهور معني“، مضيفا ”نحن ال نبني خدمة 

إخبارية تلفزيونية من األلف إىل الياء“.

ولم تكشـف ”نيـوز كـورب“ عن مقـدار ما 
تنفقـه عـىل املـرشوع، عـىل الرغـم مـن أن 
الرئيـس التنفيـذي روبرت طومسـون أخرب 

املسـتثمرين يف الرشكـة املدرجـة يف بورصة 
ناسـداك أن املحطـة عـىل الرغم مـن كونها 
”مؤثرة بالتأكيد“، إال أنها ستكون ”منخفضة 

التكلفة“.
وعىل الرغم مما يبدو أنه طموحات متواضعة 
نسـبًيا، ال ينبغي التقليل من أهمية املخاطر. 
ويمكن أن تثبـت ”توك.تي.يف“ أنها األهم من 
بني العديد من تجارب الوسائط املتعددة التي 

تجريها ”نيوز يو.كاي“.
وتشـمل املبـادرات البـارزة األخـرى راديـو 
”التايمـز“، وهـو عبـارة عـن فـرع صوتي 
لصحيفـة ”التايمز“، التـي يبلغ عمرها ٢٣٧ 
عاًما. وبعد أن استحوذت الرشكة عىل مشغل 
الراديو ”وايرلس غروب“ يف عام ٢٠١٦، تعمل 
أيًضـا عـىل تطوير البـث الصوتي مـن ”توك 
سـبورتس“ و“فريجني راديو“، واسـتهداف 
جمهـور أصغـر من خـالل وسـائل التواصل 

االجتماعي.
وقـال مات والـش، املحـرر السـابق يف ”آي.
تـي.يف نيـوز“ ITV News الـذي أطلق قسـم 
الوسـائط املتعددة يف التايمز ويدير اآلن كلية 
الصحافـة يف جامعة كارديف إن ”االنتقال إىل 
البث جزء كبري من ذلك“.ولطاملا دافع مردوخ 
عـن صحافـة التابلويد التي تكافـح بصيغة 
مطبوعة عىل األقـل لالحتفاظ بقرائها. وقال 
دوغـالس مكابي، الرئيـس التنفيذي لباحثي 
وسـائل اإلعالم ”إندرز أناليسـيس“، إنه عىل 
املدى الطويـل يمكن أن تمنـح ”توك.تي.يف“ 

خيارات لصحيفة ذا صن.
وأضـاف ”من املحتمل أن يكون هناك اعرتاف 
بـأن مسـتقبل ذا صـن مرئـي“. وتابع ”هو 

مسـار يمكـن أن يعالـج عـدًدا من األسـئلة 
املختلفـة. يتعلق األمر جزئًيـا بمعرفة ما إذا 
كان يجب أن تكون تجربة التابلويد يف النهاية 
عبـارة عـن فيديـو أكثر مـن كونهـا تجربة 

إخبارية نصية“.
ويف الواليات املتحدة تعترب األخبار الشـعبوية 
راسـخة يف شـكل بـث، كمـا تجسـدها قناة 
”فوكـس نيـوز“ التابعة ملـردوخ عىل عكس 
تقاليد اململكة املتحدة، حيث ترافق قناة ”بي.

بي.يس“ الرصينة صحًفا أكثر عنرصية.
وقـال تونتـون ”عليـك فقـط أن تنظـر إىل 
العاصفـة املحيطة بمقابلة ترامب لرتى مدى 

االهتمام الذي يمكن أن يقود إليه مورغان“.
ويف عالمة أخرى عىل ميل املحادثة يف املحطة، 
يتبـع مورغـان يف الجدول املسـائي شـارون 
أوزبورن. وغادرت الشخصية اإلعالمية العام 
املـايض برنامًجـا حوارًيـا عىل شـبكة ”يس.
بي.إس“ يف الواليات املتحدة بعد أن دافعت عن 
التعليقـات الرصيحة التـي أدىل بها مورغان 
بشـأن ميغان مـاركل قبل أن يـرتك برنامج 

”صباح الخري بريطانيا“.
وقال والش ”التلفزيون الحواري املثري للجدل 
هو يشء حققته العديد من ممتلكات مردوخ 
يف عدة قارات بشـكل جيد“ عىل مر السـنني، 
مشـرًيا إىل أن الرشكـة كانـت حريصـة عىل 
عـدم التنازل عـن أراض يف بريطانيـا ألمثال 
منافسـتها األمريكية ديسكفري، املستثمر يف 

قناة ”جي.بي نيوز“.
وأضـاف مكابـي”ال تـزال الطباعـة مهمـة 
للغايـة. ولكـن، مـن الناحية االسـرتاتيجية، 

تحتاج إىل التطلع إىل املستقبل“.
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واشنطن/متابعة الزوراء:

 قـال املليارديـر األمريكـي إيلـون ماسـك 
إنـه يرغـب يف رؤيـة منصـة تويـرت تحقق 
”إمكاناتهـا غري العاديـة“، وأنه غري مهتم 
حتى بجني أرباح مـن وراء ذلك. فهو لديه 
الكثري، ويمكن ألصحاب املليارات أن تكون 

لديهم أولويات مختلفة.
وأضـاف يف بيـان -أعلـن فيـه عـن نجاح 
صفقة اسـتحواذه عىل تويـرت- أن ”حرية 
التعبري هـي الحجر األسـاس لديمقراطية 
فاعلـة، وتويرت هو سـاحة املدينة الرقمية 
حيث تتم مناقشة األمور الحيوية ملستقبل 
البرشيـة“. وأكـد أنه يريـد أن يطور موقع 
تويـرت ليصبح أفضل من أي وقت مىض من 
خالل تحسني املنتج بميزات جديدة، وجعل 
لزيـادة  املصـدر  مفتوحـة  الخوارزميـات 
الثقة، وهزيمة روبوتات التغريد العشوائي 

ومصادقة جميع البرش.
وفاز إيلـون ماسـك االثنيناملـايض باتفاق 
لرشاء تويرت مقابل ٤٤ مليار دوالر يف صفقة 
سـتحول السـيطرة عـىل منصـة التواصل 
االجتماعي التي يستخدمها املاليني وزعماء 

عامليون إىل أغنى شخص يف العالم.
واختتـم ماسـك بيانه قائـال ”يتمتع تويرت 
بإمكانيـات هائلـة، أتطلـع إىل العمـل مع 
الرشكة ومجتمع املستخدمني لفك قفلها“.
وكان ماسـك قـد أكد مـرارا عـىل أن تويرت 
يعترب منصة أساسية لتبادل وجهات النظر 
املتعددة، وقـال ”أعتقد أن من املهم جدا أن 
تكون هناك ساحة شـاملة لحرية التعبري. 
أصبح تويرت سـاحة املدينـة بحكم الواقع، 
لذلـك من املهم حًقـا أن يكون لـدى الناس 
كل مـن الواقـع وتصور أنهم قـادرون عىل 

التحدث بحرية يف حدود القانون“.
ولقـي حديـث ماسـك عـن عزمـه تقييـد 
الجيـوش اإللكرتونيـة ترحيبـا واسـعا يف 

الدول العربية.
الـرشق  يف  إلكرتونيـة  الجيـوش  وتقـف 
األوسـط وراء حمالت الكراهية والتحريض 
عىل مواقع التواصل االجتماعي، وباتت مع 
مرور الوقت تشكل خطرا كبريا قد يصل إىل 

تذكية االحتقان السيايس والطائفي.
ويلعـب تويـرت الـذي بـات سـاحة اقتتال 
للجيـوش اإللكرتونية دورا مهمـا يف قيادة 

الـرأي العـام يف دول الخليـج العربي ككل. 
وكان الفتـا تراجـع تأثـري #خاليا_عزمي، 
وهي تسـمية متداولة عىل تويرت يف منطقة 
الخليـج العربي تسـتخدم لوصـف الجيش 
اإللكرتوني لقطر الذي يديره وفق ما يقول 
مراقبون األكاديمي عزمي بشـارة مهندس 
االسـرتاتيجية اإلعالمية القطريـة، لفائدة 
السـعوديني. وتنكب الجيـوش اإللكرتونية 
السـعودية عىل الدفاع عن سياسـة اململكة 
وتضع صورا يف العادة للحكام السعوديني، 
وأصبحـت مؤخرا قـوة متصاعـدة يف وجه 
ذباب إلكرتوني مضاد مرتبط بقطر وتركيا 

وبجماعة اإلخوان املسلمني.
اإللكرتونيـة  الجيـوش  مغـردون  ويتهـم 

بمحاولة زعزعة االستقرار يف بلدانهم.
كثـريا  اإللكرتونيـة  اللجـان  وترتبـط 
العربـي  العالـم  يف  املنغلقـة  باملجتمعـات 
لسـببني، األول هو عدم وجود إعالم مهني 
قوي قادر عىل تشكيل الرأي العام، والثاني 
هو أن الجمهور وجد نافذة مجانية لتداول 
معلومـات كان النظام السـيايس يسـيطر 

عليها.
وذكـرت صحيفة ”واشـنطن بوسـت“ أن 
بعـض النقـاد عربوا عـن تخوّفهـم من أن 
يسـمح امتـالك ماسـك للرشكة بانتشـار 
املحتـوى املتشـدد، والذي تواجـه رشكات 

التواصل مشكلة يف التخلص منه.
واسـتندت صحيفـة ”نيويـورك تايمز“ إىل 
عدة ”مؤرشات عىل مصري تويرت“ يف املرحلة 
املقبلة، معتمـدة عىل املقابالت التي أجراها 
ماسـك والطلبـات الرسـمية، باإلضافة إىل 

تغريداته املتعلقة بخططه.
وكان ماسـك أعرب مرارا عـن قلقه من أن 
املرشفـني عىل محتـوى تويرت يتمـادون يف 

التدخل يف املنصة.
ويف الوثائق الرسمية التي أعلن فيها ماسك 
نيتـه رشاء تويـرت كتب ”لقد اسـتثمرت يف 
تويرت ألنني أؤمن بإمكانية أن يكون منصة 
لحرية التعبري يف جميع أنحاء العالم، وأعتقد 
أن حريـة التعبـري هـي رضورة مجتمعية 
ديمقراطيـة عاملـة“. وأضاف أنـه ال يثق 
يف القيـادة الحاليـة للرشكـة بشـأن إجراء 
التغيريات التـي رأى أنها رضورية وإعطاء 
األولوية ألفـكاره حول حريـة التعبري عىل 

املنصة.
وقـال ”منـذ أن قمـت باسـتثماري، أدرك 
اآلن أن الرشكـة لن تزدهـر ولن تخدم هذه 

الرضورة املجتمعية يف شكلها الحايل“.
ويف تغريـدة قبـل اإلعـالن عـن اتفاقه مع 
تويـرت قال ماسـك إنـه يأمل يف اسـتخدام 
املنصـة حتـى من قبـل ”أسـوأ منتقديه“، 
مـربرا ذلـك بقولـه ”ألن هذا هو مـا تعنيه 

حرية التعبري“.
وأكد امللياردير األمريكي يف بداية الشهر أنه 
ينوي أن يوفر الخوارزميات الخاصة بعرض 
التغريدات أمام املسـتخدمني، لكي يفهموا 

السبب وراء ظهورها عىل صفحاتهم.
وقـال إن توفـري املعلومات للمسـتخدمني 
سيساهم يف إدراكهم لسبب ظهور تغريدات 

واختفاء أخرى، وفهم ما يحصل.
مـن جانبه، قال مؤسـس تويـرت والرئيس 
التنفيذي السـابق جاك دوريس، إن ماسـك 
”هو الحل الوحيد الذي أثق به إلعادة موقع 
تويـرت كمـا كان“. وأضاف يف سلسـلة من 
التغريدات عىل حسـابه يف تويـرت ”أنا أحب 
تويرت.. تويرت هو أقرب يشء لدينا إىل الوعي 
العاملـي“. يذكر أنه بعـد تنحي دوريس عن 
رئاسـة تويـرت يف نوفمرب ٢٠٢١ اسـتمر يف 

مجلس إدارة الرشكة.
ومن شـأن ملكيـة تويرت أن تمنح ماسـك 
سلطة عىل القضايا االجتماعية والسياسية 
الهامـة، وربمـا األهم من ذلك هـو الحظر 

املفـروض عـىل الرئيـس السـابق دونالـد 
ترامب، والذي سـنه املوقـع ردا عىل أعمال 
اقتحـام مبنـى الكابيتول يف السـادس من 
ينايـر املايض، وفقـا ملا ذكرته ”واشـنطن 

بوست“.
ويف تغريدة نرشها مؤخرا قال ماسك إن أي 
سياسات ملنصات التواصل االجتماعي ”تعد 
جيدة إن كان ١٠ يف املئة من املتشـددين بني 
اليسار واليمني ال يشعرون بالسعادة بشكل 
متساٍو“.ولم يتطرق ماسك إىل ما قد يفعله 
بحسـاب الرئيس األمريكي السـابق، إال أنه 
انتقد سياسـات الحظر التي تتبعها منصة 
تويرت. وقال ماسـك إن موقع تويرت ”يجب 
أن يكـون حذرا للغاية يف مـا يخص الحظر 
الدائـم“ للحسـابات.من جهتـه أكد ترامب 
لشـبكة ”فوكس نيوز“ االثنني أنه لن يعود 
إىل استخدام منصة تويرت، حتى وإن اشرتى 
ماسـك الرشكة. وأشـار إىل أنه سيستخدم 
االجتماعـي  للتواصـل  الخاصـة  شـبكته 
”تروث“ (TRUTH) بشـكل رسـمي خالل 
األسـبوع القـادم، كمـا كان مخططـا له. 
وأضـاف ”أنا لن أذهـب إىل تويرت“. وذكرت 
”واشنطن بوست“ أنه لم يتضح بعد ما إذا 
كان ماسك بصدد تغيري قوانني الخصوصية 
التابعـة للرشكـة، مسـتبعدة أن يفعل ذلك 
ألنه قـد يواجه ردود فعل حـادة يف حال لم 
يتم تأمني معلومات املسـتخدمني بالشكل 

املطلوب.

 
الرباط/متابعة الزوراء:

تعزز املشـهد اإلعالمـي يف املغرب بميـالد جمعية األعمـال االجتماعية للصحفيني الشـباب 
AOSJJ، كمبادرة من طرف ثلة من الصحفيني والعاملني يف الحقل اإلعالمي، لتوحيد الجهود 

الرامية إىل تيسري الخدمات االجتماعية لفائدة املهنيني.
وأشـار بالغ إىل أن تأسـيس الجمعية يأتي يف وقت ال يزال فيه الحق يف الخدمات االجتماعية 
يشكل تحديا كبريا داخل الجسم الصحفي واإلعالمي يف املغرب، حيث تواجه رشيحة واسعة 
مـن املهنيـني خصاصا كبـريا يف هذا الجانب؛ ما يؤثر سـلبا يف أدائهم لرسـالتهم يف كثري من 

األحيان.
ومن هذا املنطلق، أضاف البالغ، جاءت فكرة جمعية األعمال االجتماعية للصحفيني الشباب، 
كمحاولة للبحث عن سبل لتجاوز هذا الوضع عرب تكاثف جهود العاملني يف الحقل اإلعالمي، 
من خالل خلق رشاكات وعقد اتفاقيات مع قطاعات مختلفة، بهدف تيسـري االسـتفادة من 

مختلف الخدمات األساسية والرتفيهية وغريها.
وتشكل الجمعية، حسب البالغ، إطارا منفتحا عىل كل املنتسبني إىل الجسم اإلعالمي ودون أي 
تمييز، انطالقا من سعيها إىل ترسيخ قيم التكافل ومثل التضامن االجتماعيني، مع النأي عن 

نفسها عن كل النزعات السياسية، هدفها خدمة منخرطيها ال استخدامهم لنوايا ضيقة.
وتلتـزم الجمعية بالعمل من أجل ”تحقيق كل ما يخدم تطلعات نسـاء ورجال اإلعالم يف غد 
أفضل؛ حتى يتمتعـوا كباقي القطاعات بإطار لألعمال االجتماعية ليكون بجانبهم، ويعمل 
عىل توفري خدمات الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية يف االسـتجمام والرتفيه والتثقيف 

واالستفادة من األندية الرياضية، للناشطني واألرامل واأليتام“.

الجزائر/متابعة الزوراء:
أعلنـْت صحيفـة الخرب، كـربى الصحف الصادرة باللغـة العربية يف الجزائر، عن رفع سـعر 
النسـخة الورقية ١٠ دنانري (٢٥ يف املائة) لتصبح بـ٤٠ ديناراً، بسـبب ارتفاع أسـعار الورق 

يف األسواق الدولية.
ونـرش مدير الصحيفة، زهر الدين سـماتي، مقـاالً بّرر فيه األسـباب والدواعي التي دفعت 

الصحيفة إىل رفع سعر نسختها الورقية.
وكتب أن «عرشة دنانري، هذا هو املبلغ اإلضايف الذي سـيتعني عىل قراء الخرب دفعه يف أكشاك 
بيع الصحف القتناء جريدتهم ابتداء من ٣٠ إبريل/نيسان املقبل، ولو أن خيار رفع سعر بيع 

الجريدة لم يتخذ اعتباطاً بالنظر إىل تأثريه السلبي عىل القدرة الرشائية للقراء».
وأضـاف أن «ثمـن الجريدة الحايل (٣٠ دج) أصبح ال يغطي كلفة اإلنتاج بفعل ارتفاع سـعر 
الورق، ما جعل زيادة السعر أمراً حتمياً ال مفر منه»، عىل الرغم من أن «الزيادة الجديدة تضع 
القـرّاء أمام خيار املفاضلة بني رشاء مسـتلزماتهم الرضورية من خبز وحليب وخرضوات، 
وغريها من املستلزمات، وبني رشاء صحيفتهم املفضلة». وأكد سماتي أن الصحيفة العريقة، 
التـي يمتد عمرها إىل ثالثة عقود، وعىل غرار عدد مـن الصحف الورقية يف الجزائر، «تصارع 
مـن أجل الحفاظ عىل بقائهـا، وذلك تحت وطأة تراجع كبري إليراداتها، وتحاول الصمود من 
خالل إجراءات استثنائية، كرفع سعر بيع الجريدة وتقليص األعباء الثابتة إىل أقىص درجة».
وأشـار إىل أن «الخـرب» واجهـت متاعب جدية خـالل أزمة فريوس كورونا عـىل مدار عامني 
متتاليـني، «كان لهما أكرب األثـر يف التأثري عىل أدائها اإلعالمي والتجاري، كانخفاض نسـبة 
التوزيع بشـكل كبـري، ومداخيل اإلعالن، ممـا أدى إىل التأثري عىل حجم إيرادات املؤسسـة».
وأشـار إىل أن «صناعة الورق العاملية تواجه تحديات غري مسـبوقة بسـبب تداعيات جائحة 
كوفيد-١٩، فقد ارتفعت أسـعار الورق، ومواعيد التسليم أصبحت طويلة، وازدادت مخاطر 
نقص التمويـن بهذه املادة الحيوية لصناعة الصحافة الورقية». وأكد سـماتي أنه مضطر 
لتقديم توضيحات للقراء بشـأن األسـباب الكامنة وراء هذه التحديات، وما تعنيه بالنسبة 
ملصـري جريـدة الخرب، يف ظل غياب الدعم الحكومي، وارتفاع سـعر بعض األصناف من ٥٥٠ 
إىل ٦٠٠ دوالر للطـن، ليبلـغ ١٢٠٠ دوالر للطن، يف حني تتناقص عائـدات اإلعالنات. وتلتحق 
الخـرب بنظريتها الوطن، كربى الصحف الصادرة باللغة الفرنسـية منـذ ثالثة عقود، يف قرار 
رفع سـعر النسـخة الورقية. وتواجه صحيفة الوطن متاعب ماليـة كبرية دفعتها إىل اتخاذ 
جملة من القرارات تخص خفض أجور العمال، ووضع خطة اجتماعية ملواجهة الوضع املايل 
الصعـب. وقبل أيام كانـت صحيفة ليربتي الصادرة باللغة الفرنسـية قد أعلنت التوقف عن 

الصدور بقرار من مالكها رجل األعمال يسعد ربراب، ألسباب مالية وسياسية.
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ثقافية

د. شفاء احمد مسرتيحي / األردن
    ينسـج القاص حسـن البطران من خالل 
مجموعتـه القصصيـة (ماريـة وربـع من 
الدائـرة) لوحـة متكاملة ال تكفيهـا قراءة 
واحـدة ضمـن حزمهـا املتنوعـة ، ضمـن 
مجموعـة من الحزم التـي تصل إىل عرشة ، 
بينها رابط الفكرة وإن بدت يف قوام مختلف 
لكنها تأتلف يف منطقة ما. ابتداء من النسق 
الثقايف، مرورا بالنسـق االجتماعي ، وصوال 
إىل حالة من الحركة والتوتر، ومع االستمرار 
تصدح الكلمات باملعنى املؤتلف مع نسـيج 
الحياة بصورة أو بأخرى، يصل بها القاص 

إىل الغاية دون تعقيد أو إغراب .
ففي كل قالب فكرة، ويف كل ومضة جوهر، 
ويف كنه الحكايـة أرسار وكنوز، تحتاج من 
املتلقـي أن يلج إىل عمـق الفكرة حتى يدرك 
املقصود، فقراءة القصة القصرية جدا أشبه 
بحالة الحفـر التي تبدأ بحركـة وتنتهي إىل 
حد االنغماس والتماهي، دون تحميل النص 

ما ال يحتمل. 
 تتميز القصة القصـرية جدا بوجود عنرص 
الحكائيـة، هـذه السـمة التـي تندفـع بني 
الجمل لتطـور من األحـداث تتابعا، وتؤدي 
إىل صريورتهـا واسـتقرارها، بمشـاهد  ال 
إسهاب فيها، تسـهم يف بّث روح الدينامية، 

بشكل متواز ومتتابع متعاقب.
  ولعـل الحركـة التـي يلمسـها القـارئ يف 
القصـص القصـرية جـدا تمتـزج باإليحاء 
والتوتر، والتداخل والرتكيب، بطريقة تعتمد 
الفعـل امليّرس لترسيعهـا ومنحها جزءا من 

االختصار واإليجاز.
 يعرض  القاّص (حسن البطران)  مضامينه 
بنكهـة خاصـة ، تتبلـور فيهـا االنزياحات 
املتناسـلة مـن قلـب الحيـاة، دون إربـاك 
للنص، الذي يتعاطى معه بسـهولة ويرس، 

محافظـا عىل القـوام الكمـّي أوال، ثم ربط 
النتائج بمسبباتها، بفكرة مكثفة، ودرامية 
بارعة، ويرتك لنا استنتاج الحبكة  والتقاط 
املفارقـة، وربـط القصة بسـيميائيتها مع 

الواقع باستقراره.
 ثقافـة وتـراث وهويـة  ثالـوث مرتبط  ال 
يمكن الفصـل بني عنارصه ، بدأها البطران 
بعنوان (شـوكة) وانتهى بهـا بــ (جديدا) 
وبينهمـا فيض مـن اإليحاء ، نحـو التطور 
والحركة وحالة التوتـر التي تنمو وتتجدد،  
تاركا الخيار للمتلقي دون عبثية يف االنتقاء 
بل هي حالة من التسلسل النمائي املرسوم 

بني الخطرة والقصة.
  تعاقبـت العناوين يف الحزمـة الثالثة من ( 
شـوكة) التي تشري إىل أن أول الطريق كبوة، 
ثـم (خفة برائحـة لبان) ومـا يحيطها من 
املسـاومة  مرورا بـ ( جاذبية وتيار وهواء) 
(جديـد)  إىل  وصـوال  بالتغيـري  واقرتانهـا 

ومعرفة الطريق نحو األفضل.
 رسـم القاّص (حسـن البطـران) يف قصته 
األوىل حالة مـن التقهقر أمام ملذات الحياة 
، رغم أنها محكومة  باملحاولة، ففي إزاحة 
الشـوك واملـيش والتقاط السـمكة مشـقة 
، ومـع الوصـول إىل الغايـة حصـل التعّثر، 
وفشلت املحاولة،  وتركت ندبا ووخزا نفسيا 
وجسـديا وأيديولوجيا، رسعـان ما يلتقط 
القارئ هـذا التوتر والحركـة والدينامية يف 

الشخصية املرسومة يف القصة.
 ” شوكة أخرى

أزاح الشوك عن طريقه..
مىش نحو الشـاطئ فرأى سمكة ذات ألوان 

جاذبة،
مسكها.. أراد الرحيل بها، تعثر..

سقط عىل األرض..
هربت السـمكة، وأصابته شوكة يف قدمه.. 

نزف وعاد من
طريق غري طريقه..!“

 يحاول البطران رسـم صـورة للمجتمع أو 
لألمـة  يف عدم تجاوز األزمات مع أول عائق 
يواجههـا ، القضية ليسـت قضية فرد وجد 
سمكة ومىض، بل هي قضية أوطان تضيع 
وتسـلب ما فيها من قيمـة وحافز وطاقة، 
وتالزمه حالة من األلم املمثل بوخزة شوكة 
أودت لتغيري الطريق، لـم تكن ثمة محاولة 
جديدة، أو مقاومة، وقـد تكون تلك الفكرة 
املؤطـرة بمعرفـة الخلل ثـم محاولة تغيري 
الخطة، كلها إشارات واردة يف هذه القصة.

 ينتقل  البطران بوعي معززا الفكرة بأخرى، 
يف باب ( خفـة برائحة لبـان)، ومن البداية 
يشـعر املتلقي أنه أمام ثنائيـة من الحركة 
واللون فهـل بينهما انسـجام أم يلوذ بهما 

التوتر بعيدا عن التآزر؟
” خفة برائحة لبان..!

حينما مسك القارورة، 

ساومهم عىل فتحها..
حارصه مـن يرصم التمـر ويبيـع العنب.. 

اشتّد عناده، وأحرق
جزءا من الخيمة..!

نظروا إليه وعلوك (البان) بني أسنانهم..!“
 يستخدم القاص مصطلحا سبق أن وجدناه 
يف حزمته الثانية( قـارورة) لكّنه وضعه يف 
سـياق مختلف، تتفتق منـه معاني  القوة ، 
ألنه يستحرض لحظة الرصاع، رصاع متفرع 
نحو السـلطة والطبقات والذات،  والرصاع 
من أجل الوجود، ملا أمسـك القارورة حصل 
الجـدل واملسـاومة، واملسـاومة تكون بني 
البائـع واملشـرتي، طرفـني كل منهما يريد 
األفضل لنفسه، فمن فاز يف قصة البطران؟

  مـرت عمليـة املسـاومة بمراحـل أولهـا: 
الجـدال ، ثـم الحصـار، والعنـاد والنكران، 
والحرق والخسـارة، وأخريا بنظـرة ازدراء، 
قد خرس من أمسك القارورة وساوم، خرس 

مـن هـدم األرض طمعا، ومن طمـع باملال 
عـىل حسـاب الفضيلـة، ومن حـول الريح 

الطيب إىل دخان.
 يبـدو أن القصـة تحمـل دالالت عميقـة يف 
قضايا اإلنسـان، بتفاصيل رسيعة الحركة 

والنماء وكثرية التوتر.
  ومـع القصـة الثالثة يحّل السـالم الداخيل 
قليال، عىل األقل يف القدرة عىل اتخاذ القرار، 

وفهم املحيط الذي يعيشه اإلنسان.
”جاذبية وتيار وهواء

التحق بالسـلك العسـكري، تدّرج فيه حتى 
منـح رتبة عاليـة ، نـادى يف القطـاع الذي 

يرأسه: من يجيد تسلق الجبال..؟
لم يجبه أحد..

تخّىل عـن رتبته العسـكرية، وبدأ يف دورات 
علم الرماية

والسباحة وتجاهل تعلم تسلق الجبال..!“
بثالث كلمـات يبدأ ليدخل يف كنـه القضية، 
تتوافـق مع تسلسـل األحـداث واالنفعاالت 
داخل حـدود الحزمة، ولعـّل البطران يدخل 
القـارئ يف جو من العلميـة  وال بد أن ندرك 
العالقة املتشـابكة بني هذه العنارص الثالثة 
وظيفيـا علميا لندركهـا دالليا،  واملعلوم أن 
الهـواء ينجـذب لكنـه ال يقع عـىل األرض، 
وهـذه الحركة نحو األعىل تعمل عىل إحداث 
التوازن بـني القوى، ومن جهـة أخرى فإّن 
التيـار الهوائـي ينتقـل مـن األماكـن ذات 
الضغـط املرتفـع إىل املنخفـض ولهـا أثـر 
إيجابـي عىل حياة األحياء، وما ال شـك فيه  
أن تمظهرات هذه الدالالت واردة بوسـاطة 
املشـهد الحركي الذي قدمـه  البطل ، حيث 
التحق بسـلك عسـكري، متدرجـا يف الرتب 
حـال الهواء الـذي لم ينـزل إىل األرض،  وملا 
طرح السؤال: ( من يجيد تسلق الجبال..؟) 
ولـم يحظ بإجابـة، عـاد إىل األرض كالتيار 

مجندا نفسـه لفّن جديد يتناسب مع حالة 
محيطـه،  فتتضح صورة سـماوية أرضية 
يف قلـب القصة، وحالة مـن التوتر والحركة 

والنماء الرسيع املتتابع.
 ومـع ختـام الحزمة يكلـل العنوان(جديد) 
طليعـة القصـة ،  التـي نبضـت بالحيـاة 
وتوهجـت بها سـمة التجـدد واالسـتقرار 
والنمـاء، فتحسـس النبـض وغـرس الورد 
إشارات جلية عىل الحياة، واإلدراك واإلرساع 
نحو التمسـك بالبقاء، وهـي دعوة إىل زرع 
بـذرة قوامهـا العمـل الـدؤوب بعيـدا عـن 
قوى الـرصاع والتثبيط ، وبعيـدا عن الزهو 
باملناصـب، أو اسـتمراء التفرد مـع القدرة 

عىل نقل األثر.
جديد

تحسـس نبضـه، وجده مختلفا عـن املرات 
السابقة، سأل طبيبه..

أجابه الطبيب: هل غرست وردا جديدا..؟
ولـم تكـن حالـة الحركـة مقتـرصة عـىل 
األحـداث بـل دخلت يف جوف العالمـة الدالة 
التي تكررت بتعجب (!)  واندهاش يساورنا 
يف كل لحظـات الحيـاة  ، وانتهـت بــ ( ؟). 
وهـذا األخري أقـوى داللة عىل اسـتنباط ما 
يف النفـس مـن قـوة وقـدرة لالسـتمرار يف 
العمـل عىل األرض فــ ( عىل هذه األرض ما 

يستحق الحياة“. 
إّن امتداد هذه الشـذرات  وملعانها من خالل 
خيـط وثيـق ترجعنـا إىل نقطـة الـرصاع، 
فالرصاع سـبب يف االستمرار والتطور، وهو 
جزء فاعـل يف الرتكيز عىل موقف شـعوري 
أو نفـيس أو حادثة ثم تفرعها من املفرد إىل 
الجماعـة، لتخرج من طـي الكتاب إىل واقع 
الحيـاة، ويعطيهـا بذلـك الوحـدة البنائية 
املطلوبـة، والتماسـك املحكـم بعيـدا عـن 

التفاصيل.
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. حاصـل عـىل (جائـزة التّميـز) يف (الومضـة 
القصصيـة) مـن (االتحـاد العاملـي للشـعراء 
واملبدعـني العـرب) سـنة 2014... حاصل عىل 
الجائـزة األوىل (الدرع والشـهادة التقديرية) يف 
القصة القصرية جدا عن مؤتمرها باإلسكندرية 

الدورة الثانية 10/10/2016
. منـح ”وسـام القلم الذهبـي“ تقديـرا لدوره 
الرائد يف إثراء الحركة الثقافية يف الوطن العربي، 
ولفـوز كتابه: ”خطـاب الومضـة القصصية، 
التصور واإلنجاز – دراسـة ترشيحية“ بجائزة 

أفضل إصدار لعام 2020...
صدر له من األعمال ما ييل:

1) (رواء الـروح) ديوان شـعر، عن مط. طوب 
بريس/ الرباط/ ط 1/ 2016

2) (يف ظـالل سـدرة الوجد) ديوان شـعر.. عن 
مط. بالل/ فاس/ ط، 1/ 2017

3) (جداريات بألوان البوح) قصص قصري جدا، 
عن مط. بالل/ فاس/ ط 1/ 2018

4) (النص املشتعل وتوهج املعنى.. قراءة نقدية 
تأويلية يف شعر د. أحمد مفدي) عن مط. بالل، 

فاس/ ط 1/ 2018.. 
التصـور  القصصيـة:  الومضـة  (خطـاب   (5
واإلنجاز دراسـة ترشيحية) عن مؤسسة النيل 
والفـرات للطبع والنـرش والتوزيع/ مرص/ ط 

 2020 /1
6) (معـارج اإلرشاق) ديوان شـعر عن مطبعة 
دار ديـوان العـرب للنـرش والتوزيـع/ مرص/ 

ط1/ 2020
7) (البنية والداللة يف الخطاب الرسدي - قراءات 
يف القصـة القصرية جدا) عن مطبعة دار ديوان 

العرب للنرش والتوزيع/ مرص/ ط1/ 2020
*صـدر لـه أعمال أخرى مشـرتكة : يف الشـعر 

والـرسد ويف النقـد، منهـا:
. ديوان شـعر بعنـوان (بـوح أدرد) وهو عمل 
مشـرتك مع مجموعة من األدبـاء العرب / دار 

سطور للنرش والتوزيع/ بغداد / ط. 2016
. ديوان شـعر بعنوان (حروف وهواجس) وهو 
عمل مشرتك مع مجموعة من األدباء العرب ط 

..2016 /
. وغريها من األعمال اإلبداعية األخرى..

هيأ للطبع أعمال أخرى، سـرتى النور قريبا إن 
شاء الله.

1 - (مغزل الحكي) قصص قصرية جدا/ تقديم 
الدكتور زهري سعود..

-2 نافذة عـىل فضاءات األدب والنقد قراءات يف 
الكتابة النسائية.)..  

3 – (فيض قلم - مقاالت يف الفكر واألدب)..
4 – (يف سيمياء الكتابة اإلرشاقية - دراسات يف 

لوحات الخطاط حسني أحمد سليم).. 
5 – (مرائي التأويل – موسوعية املنهل وكونية 

الرؤيا) يف شـعر أحمد مفدي) الجزء الثاني.
تربويـة  مقـاالت  القيـم)..  (مملكـة   –  6

وسيكولوجية.. 
دخلنـا بيـدر االديـب املغربي عبـد املجيد بطايل 

وخرجنا منه بهذا العطاء
* يـرى د. عبـد اللـه الغذامي أن النقـد العربي 
اقترص عىل الناحية األدبيـة وابتعد عن مفهوم 
النقد الثقايف الشامل.. ما رأيكم بهذا القول وهل 

انت مع مقولـة نقـد ثقـايف ام نقـد ادبـي...؟ 
ـ  ال شـك أن االختـالف يف قضايـا النقـد يخلق 
التنـوع، وأن التعـدد ينتج عنه الثـراء يف الفكر 
النقـدي.. ومـن ثـم ال يمكـن للنقـد الثقايف أن 
ينسـخ النقـد األدبـي أو يلغيه أو يكـون بديال 
عنـه تماما مادامت الظواهر الفنية والجمالية، 
واألساليب الشعرية، وغريها يف توالف وتتناسق 
مـع جمالية التلقـي، بيد أن النقـد األدبي يظل 
يمـارس غوايتـه مـن خـالل بنيـات محـدودة 
ومحددة سـلفا، ومن هنا تتجـىل أهمية ”النقد 
الثقـايف“ باعتبـاره اتجاهـا يسـعى إىل تجاوز 
البنيات املغلقة بالتنقيب يف ”األنساق الثقافية“ 
املخبوءة ودراسـتها ضمن رشوطها السياسية 
واالجتماعيـة والحضارية والفكريـة.. وبالتايل 
ال يمكـن للفكـر النقدي أن يسـتغني عن النقد 
األدبي والنقد الثقايف معا، فيما يمكن أن يشتغل 
كل واحـد منهمـا بمعزل عن اآلخـر إذا اجتمعا 

وفق تصور منهجي شامل..

* كيف تصف املشـهد الثقـايف العربي الراهن؟ 
هل هو يف حالة غياب؟ 

ـ  ال يسـتطيع أحد أن يقوم بتوصيف املشـهد 
الثقايف العربي الراهن ملا له من صلة بالواصف 
ذاتـه. وذلك من خالل الزاويـة التي ينظر منها، 
فـإذا لبـس نظـارة سـوداء فسـريى املشـهد 
سـوداويا. والعكس صحيح. لكن فيما يبدو أن 
األفضل هو أخذ األمور بميزان الوسطية. فيذكر 
الواصف الجانبني: اإليجابي والسلبي للمشهد..

* يـرى الناقـد األردنـي أحمـد الغمـاز أنه“ لم 
يعـد النقد تابعا للمبدع، بل صـار حالة إبداعية 

مستقلة لها حالتها الخاصة“ ما تعليقك! 
ـ  طبيعـي أن يكـون النقـد رهـني التصـورات 
الذاتية إذا كان مبنيا عىل التأمالت واالنطباعات 
الشخصية فهو ال يصدر إال عن ناقد يرتكز عىل 
الذاتية يف قراءته لألعمـال األدبية والفنية، كما 
هو الشـأن عند كثري من النقاد الكالسـيكيني.. 
يف حـني أن النقد املبني عىل أسـس نظرية قوية 
يؤسـس يف إطار مـدارس منهجية لهـا رؤيتها 
وتصوراتهـا الواضحـة، إذ تبقـي املوضوعيـة 
فاصلـة بينها وبـني األعمال الفنيـة. ومن هنا 
فالتصـور األول يظل فردانيـا مغمورا بالذاتية، 
أمـا التصـور الثانـي فيكـون غـري بعيـد عـن 

املوضوعية...
* هل تفضل تسـمية ”القصـة القصرية جدا ” 

عىل ”القصة الصغرية“ أو ”األقصوصة“؟
ـ االختـالف أمـر بديهـي، حول تسـمية النص 
الـرسدي القصـري جـدا، وال يكـون التفضيـل 
بالتسـمية بقدر مـا ينبغي الرتكيـز عىل جودة 
النص ومدى توفره عىل مقومات الرسد القصري 
جدا. وإن تعددت األسماء واختلفت الوجهات..  
لذلك فتسـمية ”القصـة القصرية جـدا“ أجدر 
أمـا  الصغـرية“  ”القصـة  تسـمية  وأوىل مـن 

”االقصوصة“ فأخت ”القصة القصرية.“..
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أبدعت الشاعرة اللبنانية األمريكية ” 
لبنى رشارة بزي ” بمعظم قصائدها 
النثريـة األنثوية القصـرية واملكثفة 
والتـي طبعتهـا يف دواويـن عديـدة 
القت أستحساناً كبريا من قبل الكثري 
من املتابعـني والنقـاد ، وقد نرشتها 
أخـرى  صفحـات  أو  صفحتهـا  يف 
يف مواقـع أدبيـة كثـرية كي  ترسـم 
معالـم قصائدهـا اىل اآلخـر القارئ 
أو لنقـول القارئ املتـذوق أو الناقد ،  
وهي تنسـج قصائدها التأملية وفق 
معطيـات فنية  جديـدة وهي تحمل 
قبسـا مـن التحديات التـي تواجهها 
وحتى تقـول ال يمكن لألدب ان ينمو 
ويزدهـر اال يف ظل تطـور املجتمعات 
املتمدنـة واملتطـورة والخاليـة مـن 
التعصـب والُعقـد والتـي تبحث عن 
الرقي والسـلوك والفكـر املتقدم كي 

تصل إىل ما تريده .
يف قصيدتهـا ” ليتهـا تمطـر بقوة ” 

تقول 
  أدندن ُ من حروِف أسمك أغنية 
وأنت ترقص بي رقصة الشغف 

ونتوه ...نتوه 
ويبـدو أنهـا  هي تسـرييف ركب فني  
تحـاول مـن خالله رفـع املورثات أو 
القيـم الباليـة التـي زرعتهـا البيئة 
عىل هـذا الكم الهائل من األنوثة التي 
حارصتهـا القيـم الباليـة ، ومعظم 
مجتمعاتنـا العربيـة تعانـي منهـا ، 
فهي تعطي قوة إىل اإلنسـانة الحاملة 
والتـي عشـقت الحيـاة أو الحبيـب 
التـي إختارتـه لهـا وهـو مرشوعها 
القـادم ، إنـه الحـب هـذا الينبـوع 
الدافـق بكل جنون مشـعالً فيها ويف 
دواخلها وهي تقصد كل أنثى تسـهم 
بهذا العشـق الجنونـي مفجرة معها 
الشـعر ومفرداتهـا التـي صبتهـا يف 
هـذه القصيـدة .وتجـد يف خطابهـا 
الشـعري محاولة لتفجري األسـئلة و 
تفسـري الحرية عرب ايقاعات داخلية 
توصيـل  أرادت  وبهـذا   ، وحارجيـة 

صيحاتها عرب قصائدها وهي تركز يف 
كالمها الشـعري يف الجسد وتجلياته 
الظاهرة واملخفية وهي بذلك تؤسس 
لبناء نص الحرية التي أرادت إيصاله 
عرب صياغـات متعـددة لكنها تتآلف 
وتتنادى يف تجاوب مسـتقيم ، وحتى 
تؤكد ملرشوعها الشـعري الذي تبنته 
عرب آليات شـعرية متعددة  يجمعها 

عالم الفكر واملعرفة.
ال ندري ألي فضاء ٍ نعرب 

وال ندري بأي قدر جمعنا 
هـذه الخصوصية يف نصهـا اإلبداعي 
ومـن خـالل هـذا الكـم الهائـل من 
القصائـد والدواويـن التي أخذت عىل 
عاتقهـا رسـم سياسـتها الشـعرية 
وفـق تأنيـث لغتها وجملتهـا املعربة 
عـن األنثى وكذلك تأكيد هويتها التي 
إنطلقـت منهـا منـذ ان دخلـت هذا 
العالـم الشـعري الذي جعلهـا تنظر 
بعيـون مختلفـة فيهـا مـن الـتأمل 
والفلسـفة الكثري ،ويف عاملنا النقدي 
الحديث هناك عدة اهتمامات متنوعة 
واتجاهـات مختلفـة يف خصوصيـة 
األنثى املحملة لعالم الكتابة اإلبداعية 
فكرا  وصياغة ًوكمـا يقال يف معظم 
الكتب ” املرأة بوصفها كأئناً بيولوجيا 
ًوطبيعـة الثقافة التي شـكلت املرأة 
لتكون مرآة ومنظوراً إليها يف واقعها 
األجتماعـي ” ولهـذا ظلت شـاعرتنا 
تحفـر يف الواقـع الذي تعيشـه دون 
خـوف أو وجـل ، ونصوصهـا تحمل 
دالالت وصـورا تجسـد واقع الرصاع 
التـي تخوضـه املـرأة يف املجتمـع اىل 
جانب سرب أغوار مكنوناتها الداخلية 
بوصفها أنثـى تغوص يف موضوعات 

وجدانية  أكثر عمقا ً.
والذي يدخـل عالم الحـب والذي هو 
عبـارة عـن حاجة إنسـانية عظيمة 
تعادل يف مفهومها معنى الحياة ، وان 
اإلنسـان يف محاولة دائمة ألن يجعل 
من نفسـه شـخصا ً محبوبا ، ويبذل 
جهدا كبريا ليحذب به األخرين ، هكذا 
تقول لتعرب عـن كوامن دواخلها عرب 

قصائد مشـتعلة تدخلك مع رصاعها 
بني اآلخـر التي تريد إيصـال صوتها 
إليه ، وكما يقول الفيسلوف املعروف 
” افالطـون ” أن الحـب مـا هـو إال 
وسـيلة للخالص ، فهو الطريق نحو 
التحرر الفكري والعاطفي الذي يقود 
اإلنسان إىل حريته ” وهناك من يقول 
إنـه توق النفـس اىل الجمـال اإللهي 
الـذي ال ينضـب وال ينتهـي ” فهـذه 
الشـاعرة تحمـل ثقافة ثرة وشـكال 
جميال مغمـس بألق ذاتي ومعرب فيه 

تصوغ ذاتها وتمثل واقعها .
نسري تائهني 

يف حديث الالنهاية 
أنا أبحر يف عينيك 

بال رشاع 
وأنت تظللني بكفيك 

تلبسني من الوله معطفا ً 
األنثـى  خطـاب  أن  أقـول  ولهـذا 
الشـعري وأقصـد شـاعرتنا ” بـزي 
” الـذي تريـده وتعمق فيـه أبعادها 
الفلسـفية بشـكل عـام ينطلـق من 
تفكريهـا الواضـح للعيـان ليتجاوز 
ثقافـة املهمني وان حـاول ذلك ، وان 
املـرأة التي تظهرها لنـا يف نصوصها 
الشعرية  هي العاكس الحقيقي لهذا 
القلـق اإلنسـاني واالجتماعي ، وهو 
انعكاس بـرصي يف الذهـن واملخيلة 
ملا تعكسه الشـاعرة يف خصوصيتها 
أو لنقـل ذاتها .وهي تفتح الكثري من 
االفاق لكشـف الحسـد امليت وتحييه 
بلغتهـا املكثفة ذات الـدالت الباحثة 

عن الجمال .
فاسري .. واسري ُ .. جذىل 

ليتها تمطر بقوة 
فتحمللني كسنونوة مبللة 

بقـى ان نذكر لها عـدة دواوين نذكر 
منهـا ” ابتسـامة مـن رحـم األلم ” 
وكذلـك ديوانهـا ” حديـث الفصـول 
األربعـة ” ولهـا العديد مـن القصائد 
املنشورة يف الصحف واملجالت العربية 
واالمريكيـة وهـي تكتـب باللغتـني 

العربية واالنكليزية .
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اشـياء يجـب اخذهـا بعني االعتبـار قبل 

اتخاذ قرار التخيل عن عالقة زوجية سامة 

قد يكون من الّسهل عىل الّناظر إىل عالقتِك 

بزوجِك أن يلمس مدى سـمّيتها وتأثريها 

املدّمر يف شـخصِك وكيانِك وعيشتك... إال 

أّن األمر قد يطول قبل أن ُتدركي بنفسـِك 

مرارة هذا الواقع وحقيقته التي تظهر يف 

ترصفات ومواقف عديدة . 

القـرار  اتخـاذ  آنـذاك، سـيكون  وحتـى 

بالرحيـل واالنفصال قراراً صعباً جداً. ويف 

مـا ييل بعض النقاط التي سـُتهّون عليِك 

األمـور وّتخّفف عنِك الحمل وتجعلِك أكثر 

اقتناعاً بصحة قرارك..

ثقي بأّن زوجِك لن يتغرّي أبداً!

إن كان وجـود زوجـِك سـاماً وسـلبياً يف 

حياتـك، فاعلمي بأّن هذا الواقع لن يتغرّي 

أبـداً. فأنِت لن تقـوي يوماً عىل تغيريه ما 

لم يرد ذلك. وإن لم يكن األلم الذي يسّببه 

لِك دافعـاً كافياً لتحفيزه عـىل اتخاذ هذا 

القـرار، فعالقتكمـا ميـؤوس منهـا وما 

بيدك حيلة لتعيديها إىل مسارها!

توّقفـي عـن الكـذب عـىل نفسـك، ألنِك 

تستحقني أفضل من ذلك!

إن كان زواجـك مصدر ألٍم لك، فالوقت قد 

حان ألن تتخيل عنه ألنِك تستحقني أفضل 

من ذلك.. أنِت تسـتحقني شخصاً ُيسعدك 

ويدعمك ويشـّجعك عـىل تحقيق األفضل 

ويواسـيك يف أوقـات الشـدة. فاملكوث إىل 

جانب شـخص يمنحـِك طاقة سـلبية ال 

يمكن إال أن يزيدِك يأساً وأملاً!

ال تظّنـي بأّن األمر سـيكون سـهالً أو أّن 

القرار لن يؤملك!

َمن قال بأّن قرار الرحيل سيكون سهالً؟! 

فحتـى ولـو كنـت مجروحة مـن زوجك 

ومقتنعة بأّن عالقتِك به سـامة ومدمرة، 

ال يسـعِك إال أن تشـعري بالحـزن واأللم 

عـىل فراقه. ولكـن، ما إن تكتشـفي بأّن 

األلم ليس مرادفاً للحب، سـتنفضني عنِك 

غبار الجروح والشـك والذنب، وتخرجني 

من محنتك أقوى وأكثر حكمة!

كوني سّيدة قرارك!

ملا تتأكـدي من وجـودك يف عالقة زوجية 

سـامة ال بّد مـن وضع حدٍّ لها، سـيكون 

عليـك اتخـاذ قـرار مصـريي بالبقـاء أو 

الرحيـل. فهل سـتبقني مع الرجـل الذي 

ال ينفـك يسـبب لـك االلـم واالذى، أم أنك 

اكتفيـِت منـه وترغبني يف منحِك نفسـِك 

األولويـة عـىل سـبيل التغيـري؟! القـرار 

قرارك.

تحّيل بالعزيمة وال تتخيل عن قرارِك مهما 

كان!

إن اتخـذِت قـرار الرحيـل، ال تتخـيل عنه 

مهمـا كان وال ترضخـي ألالعيـب زوجِك 

ومحاوالته البائسـة لحّضِك عىل الرتاجع 

عنـه. كونـي قوية وتذكـري بـأن القرار 

لصالحك ولصالح مسـتقبلك وسـعادتك. 

قرارك هو البداية لحياة أفضل!

مع التقـدم يف العمر تصبح العظام 
أكثر هشاشـة وتضعف العضالت ، 
ولكن النظـام الغذائي املغذي يمكن 
أن يسـاعد اآلن يف الحفاظ عىل قوة 
العظـام والعضـالت والحصول عىل 
عظام قوية، حيث  يحتاج جسـمك 
رئيسـيني:  مغذيـني  عنرصيـن  إىل 
الكالسـيوم وفيتامني د، الكالسيوم 
هـو املعـدن الـذي يقـوي العظـام 
يسـاعد  د  وفيتامـني  واألسـنان، 
الجسـم عىل امتصاص الكالسـيوم 

مع تحسني نمو العظام.
مـن  كل  تنـاول  يمكـن  وبينمـا 
الكالسـيوم وفيتامـني د يف شـكل 
مكمـالت ، فمن األفضـل الحصول 

عليهمـا مـن خـالل نظـام غذائي 
طبيعـي، وهنـاك 5 أطعمـة مهمة 

العضـالت  تقويـة  عـىل  تسـاعد 
واملفاصل وهى:

1:الزبـادي، يحتـوى الزبـادى عىل 
فيتامـني د وكالسـيوم والعديد من 
الفيتامينـات األخـرى لذلك ينصح 
بتنـاول كـوب مـن الزبـادى يوميا 

وخصوصا لألطفال.
2: سمك السلمون والتونة، إنه ليس 
مفيًدا لقلبك فحسـب، بل إن سـمك 
السلمون مفيد أيًضا لعظامك، حيث 
يحتوى عـىل فيتامني د والعديد من 
الفيتامينـات األخرى املهمة لصحة 

جسمك وعضالتك.
3:السـبانخ: يحتـوي كـوب واحـد 
فقط مـن السـبانخ املطبوخة عىل 
25 باملائـة مـن الجرعـة اليوميـة 
املـوىص بها مـن الكالسـيوم، كما  

يحتوي أيًضا عىل الكثري من األلياف 
والحديد وفيتامني أ.

4: اللحـوم الخالية مـن الدهن من 
األطعمـة التـى تعمـل عـىل تقوية 
عضالتك ومفاصلك وذلك الحتوائها 
عىل نسـبة عالية مـن الفيتامينات 
والعنـارص الغذائيـة الهامة لصحة 

الجسم.
5:البيض، فطـور بدون بيض ليس 
فطـوًرا عـىل اإلطالق، وعـىل الرغم 
من أنـه يمكنـك خفض السـعرات 
الحراريـة عن طريق تنـاول البيض 
فقـط ، فـإن صفـار البيـض هـو 
مصدر كل ما هو مفيد لك يف البيض 

، بما يف ذلك الكالسيوم والربوتني.

تعـد عادة خلع الحذاء عند عتبة املنزل من التقاليد األساسـية يف بعض 
املجتمعات، بينما تعد يف مجتمعات أخرى عادة غري مألوفة بل وتجاوزا 
لقواعـد ”االتيكيـت“، لكـن العلمـاء لهـم رأي آخر من خالل دراسـات 

حديثة.
حـذر عاملـان متخصصـان يف مقـال لهما مـن مخاطر دخـول املنازل 
باألحذية التي يتم ارتداؤها يف الخارج، وقالوا إن ما ”تجره أسفل حذائك 

هو آخر يشء يخطر ببالك“.
والعاملـان اللذان كتبا املقال هما مارك باتريك تايلور، كبري علماء البيئة 
يف هيئة حماية البيئة يف فيكتوريا بأسرتاليا، وغابرييل فيليبيليل، أستاذ 
علـوم األرض يف جامعة إنديانا، اللذان أمضيا نحو 10 سـنوات يف إجراء 

أبحاث حول امللوثات يف البيئة الداخلية.
ويشـري املقال إىل أنه رغم الجدل حول دخـول املنزل بالحذاء أو رضورة 
خلعه، فإن العلم يميل نحو خلع الحذاء و“ترك األوساخ خارج الباب“.

وتوصـال إىل أن حوايل ثلث امللوثات مـن خارج املنزل تأتي أما عن طريق 
الهواء أو عرب قيعان األحذيـة، ووجدا أن بعض الكائنات الحية الدقيقة 
املوجـودة عـىل األحذية واألرضيـات هي مسـببات األمـراض املقاومة 
لألدويـة، مثـل الجراثيـم التي تأتـي من املستشـفيات والتـي يصعب 

عالجها.
وكذلك تحمل األحذية السـموم املسـببة للرسطان، التي تأتي من بقايا 
الطرق اإلسفلتية واملواد الكيميائية يف الحشائش التي تعطل عمل الغدد 

الصماء.
وقاس العاملان يف دراسـاتهم السابقة مسـتويات املعادن السامة (مثل 
الزرنيـخ والكادميوم والرصاص) داخل املنـازل يف 35 دولة، وتوصال إىل 
أن العديـد من امللوثات ومـن أهمها الرصاص عديمـة الرائحة واللون، 

لذلك قد ال تعرف ما إذا كنت معرضا لها أم ال.
ويقـول العلـم إن هنـاك عالقـة قويـة للغاية بـني الرصـاص يف املنزل 
واملوجود يف تربة فناء املنزل، وما يسـاعد عىل دخوله املنزل هو األوساخ 

املتساقطة من الفناء أو األحذية أو الحيوانات األليفة.
وبرصف النظر عن الجدل بشأن املوضوع، يقول العاملان إن من األسهل 

خلع الحذاء عند الباب.
ويقـول املقال: ”يؤدي ترك حذائك عند الباب إىل ترك مسـببات األمراض 
الضـارة هناك أيضا... نعلم جميعـا أن الوقاية أفضل بكثري من العالج، 

وخلع األحذية عند الباب هو نشاط وقائي أسايس وسهل للكثري منا“.
ويف حـال الحاجـة الرتداء حذاء دعم للقدم داخل املنزل، فقط اسـتخدم 

األحذية الداخلية لكن ال ترتديها خارج املنزل أبدا.
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معلومـات صحيـة قـد تكـون 
غريبـة ولـم تعرفهـا مـن قبل، 
فماذا يحدث لجسمك لو ابتلعت 
العلكـة، وهـل تبقى يف جسـدك 

ملدة 7 سنوات.
أن املعلومات حـول بقاء العلكة 
يف امعاء الجسـم ملدة 7 سـنوات 

غري صحيحة،  ألن مكون العلكة 
املسـؤول عن ملمسها مصنوع 
الجهـاز  بالتـايل  املطـاط،  مـن 
الهضمـي ال يسـتطيع أن يقوم 
بوظيفته بهضم هـذه املادة، أو 

تكسريها ألجزاء صغرية.
 األحمـاض واألنزيمات يف املعدة 

تقـوم بتحليل السـكر ثم تذهب 
إىل األمعاء، ثم يطردها الجسـم 

إىل الخارج“.
ونصـح اآلباء واألمهات بمتابعة 
االطفال لكـي ال يبعلـو كميات 
كبرية من ”العلكة“ ألنها تسبب 

اإلمساك والتصاقات باألمعاء.

املقادير
- لحم الخروف : gr 500 (مفروم)

pcs 5 : أضالع خروف -
- األرز : كوب ونصف

أو  (الطـازج   pcs  3  : الكرفـس   -
اليابس)

- البصـل : pcs 1 (كبـرية الحجم-
مفرومة)

- الكركم : نصف ملعقة صغرية
- الكمون : نصف ملعقة صغرية

- بهارات : ملعقة صغرية
- سماق : ملعقة صغرية

- معجـون الطماطـم : ملعقتـان 
صغريتان

- طماطم : كوب (مقطعة)
- دبس الرمان : ملعقة صغرية

(حسـب  رّشـة   : أسـود  فلفـل   -
الرغبة)

- ملح : رّشة (حسب الرغبة)
: ملعقـة كبـرية  الطعـام  - زيـت 

(حسب الرغبة)
gr 250 : ورق العنب -

(صغـرية   pcs  5  : الباذنجـان   -
الحجم)

(متوسـطة   pcs  3  : البصـل   -
الحجم)

pcs 1 : عصري الليمون -
pcs 3 : طماطم -

- الباقالء الخرضاء : نصف كوب
طريقة التحضري

إلعداد الحشـو: ضعي اللحم واالرز 
املفـروم  والبصـل  الكرفـس  مـع 
والطماطـم  والبهـارات  والكركـم 
والزيـت يف وعاء عميـق واخلطيها 

معاً.
ثم، حـّرضي الخرض التـي تريدين 
حشوها كما ييل: إحفري الباذنجان 

وأفرغيها من اللب.
إقطعـي غطـاء الفلفـل واخرجـي 
البـذور والحشـو، وافعـيل الـيشء 

عينه مع الطماطم.
إنزعي القرشة الخارجية من البصل 
واقطعـي الجـزء السـفيل والعلوي 
وضعيه يف ماء مغـيل ملّدة دقيقتني، 
ثـم انزعي طبقات البصـل الواحدة 
أوراق  كانـت  وإذا  األخـرى.  بعـد 
العنب طازجة، إنقعيها يف ماء مغيل 
لبضـع دقائق، أما إذا كانت مجّمدة 

فاتركيها حتى تذوب.
إستعميل قدراً كبريًة للطهو، عىل أال 
تتجـاوز املواد املوضوعـة فيه ثالثة 
أربـاع حجمـه، كـي تعطـي مجاالً 

لألرز الذي سـوف يأخذ حجماً أكرب 
عند النضج.

ضعي زيـت الطعام يف قعـر القدر، 
وصّفي طبقة من الباقالء الخرضاء 
أو قطـع الضلـع أو اإلثنـني معـاً، 
ثـم صّفـي البصـل وأوراق العنـب 
املحشـّوة وبعدها الخيار والكوسـا 
وأخـرياً  والفلفـل،  والباذنجـان 
املحشـّوة. واحريص عىل  الطماطم 
أن تكون الطبقة األخرية بمسـتوى 

واحد قدر اإلمكان.
ضعي القـدر عىل نـار هادئـة ملّدة 
خمـس دقائـق. ويف هـذه األثنـاء، 
حـّرضي الصلصة بوضـع معجون 
الطماطـم يف وعـاء وإضافـة املـاء 
وخلطهمـا معـاً حتـى التجانـس، 
ثـم أضيفي امللـح والفلفل األسـود 
وعصـري الليمـون ودبـس الرمـان 
والسّماق. أضيفي الصلصة إىل قدر 
الدوملة، بحيث يكون ارتفاع السائل 
أعىل مـن الخرض املحشـّوة بقليل. 
ويمكـن وضع إنـاء زجاجي صغري 
عـىل سـطح القـدر لضمـان عـدم 
خروج الحشو من ورق العنب أثناء 

غليان املاء.
غّطي القدر واتركيها عىل نار هادئة 
إىل أن ينضج األرز واللحم، وقد يأخذ 
ذلـك وقتاً يرتاوح مـا بني 30 اىل 40 
دقيقة. ويمكن رفع اإلناء الزجاجي 
وتـذّوق يشء مـن األرز للتأّكـد من 

نضجه.
يرفـع القدر مـن النار ويسـكب يف 
صينيـة أو إنـاء كبـري، وسـتكون 
ضلـوع الخروف والباقـالء والبصل 
عىل السـطح بعد أن اكتسـبت لوناً 

بنياً خفيفاً.
وعادًة ما تقـّدم الدوملة مع الخرض 
والريحـان  الكرفـس   ) الطازجـة 
والنعناع والبصل األخرض) والخبز.
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أعيننـا هـي مـرآة لجسـمنا الداخـيل، وهي يف 
الواقـع املـؤرش األول عـىل مـا إذا كنـا نعانـي 
من مـرض السـكري والتوتر وأمـراض القلب 
والتهـاب األوعيـة الدموية والسـل وأورام املخ 

وانزياح الشبكية وحتى الرسطان.
من خالل فحص العني املنتظم ، يمكن الكشف 
املبكـر عن عدد من الحـاالت الصحية الخطرية 
وعالجهـا، لذلـك ، ال ينبغـي ألحـد أن يتجاهل 
فحص العني ألنه أكثر بكثري من مجرد مراقبة 

الرؤية. 
أهم أسباب مشاكل العني:

إجهاد العني
عيون حمراء

أمراض القرنية
تغيريات الرؤية

عيون جافة
التمزق الزائد

مشاكل العدسات الالصقة
إعتام عدسة العني

اضطرابات الشبكية

أمراض تخربك بها عيناك
يمكـن ألطباء العيون تشـخيص جميـع أنواع 
األمراض والحاالت الطبيـة من خالل النظر إىل 
الشبكية ، وهي األنسـجة الحساسة للضوء يف 
مؤخـرة العني. هناك العديـد من األمراض التي 
تخربك بها عيناك ، ومن أهم هذه األمراض التي 

أوضحها طبيب العيون:
داء السكري

إذا كان لديـك رؤية ضبابيـة أو متقلبة وألم يف 
العـني ، فقد تكون هذه عالمـات مبكرة ملرض 
السـكري - النوع 1 والنوع 2. تؤثر هذه الحالة 
عىل الشـعريات الدموية يف شـبكية العني وهي 
أحد األسباب الرئيسـية للعمى الدائم يف جميع 
أنحـاء العالـم . نـادًرا ما يتم اكتشـاف مرىض 

تشوش الرؤية بداء السكري ألول مرة.
ارتفاع ضغط الدم

يتسـبب ارتفاع ضغط الدم يف تشويش األوعية 
الدمويـة الدقيقة يف شـبكية العـني والتواءها 
ممـا قد يؤدي إىل حـدوث نزيف داخل العني ويف 
شبكية العني وفقدان البرص، يمكن أن تكشف 

الفحوصـات املنتظمـة عـن عالمـات التحذير 
وتؤدي إىل االكتشـاف املبكـر والوقاية ألن مثل 
هذا الشـخص معرض لخطر اإلصابة بسـكتة 

دماغية مدمرة.
ارتفاع مستوى الدهون

إذا كانـت هنـاك حلقـة بيضـاء أو رماديـة أو 
زرقـاء تظهـر حـول قزحيـة العني (النسـيج 
امللون يف مقدمة العني الذي يحتوي عىل التلميذ 
يف املنتصـف) ، فهـذه عالمـة عـىل أن نسـبة 
الكوليسـرتول لديـك قـد زادت وبـدأت ترتاكم 
يف عينيـك ، إذا كان عمـرك أقل مـن 40 عاًما ، 
فمن الرضوري فحص الدم للكشـف عن فرط 

شحميات الدم لفهم ترسب الدهون يف الدم.
مشاكل يف الكبد

إذا تحولـت الصلبـة (بيـاض العـني) إىل اللون 
األصفـر ، فهذا يشـري إىل أنـك تعاني من بعض 
املشـكالت األساسـية املتعلقـة بالكبـد، هـذه 
الحالة ناتجة عن ارتفاع مستويات البيلريوبني 
، وهـو اليشء الذي يصنعه الكبـد أكثر إذا كان 

ملتهًبا أو تالًفا.

األمراض االلتهابية
ترتبط األمراض االلتهابية مثل التهاب املفاصل 
االلتهابيـة  األمعـاء  وأمـراض  الروماتويـدي 
والذئبـة الحمراء والسـل بالتهـاب العني الذي 
يسـمى التهـاب القزحيـة والتهـاب األوعيـة 

الدموية يف شبكية العني.
كيـف تحافـظ عـىل جسـدك وعيونـك بصحة 

جيدة

تناول نظاًما غذائًيا متوازًنا
اتمرن بانتظام

ارتداء ظالل لحماية عينيك من أشـعة UVA و 
UVB

اإلقالع عن التدخني
قـم دائًمـا بإزالـة العدسـات الالصقـة قبـل 
االسـتحمام أو السـباحة أو ترطيب وجهك أو 

النوم.

يعـد تناول األطعمة الباردة خـالل فصل الصيف 
أمـرا ال بـد منـه، وباملثل، مـن املهـم أيًضا جعل 
برشتك أكثر برودة للتغلب عىل الحرارة الحارقة.

يف الوقـت الحـارض، يختار معظـم الناس وضع 
قنـاع منزليـة الصنـع يف املنـزل بدالً مـن رشاء 
املنتجات من السوق، لحل جميع مشاكل برشتك 
الصيفية وتجعلك تشعر بالربودة، هناك مكونات 
معينـة مثل األلـوة فـريا والخيار التـي يجب أن 

تكون بالتأكيد جزًءا من قناع وجهك.
يمكـن أن تؤثـر الحـرارة يف فصـل الصيـف عىل 
برشتـك بعـدة طـرق، لـذا لحمايتها مـن أرضار 
أشعة الشـمس، يجب وضع أقنعة الوجه الباردة 
يف املنـزل. اسـتمر يف القراءة لتتعـرف عىل أقنعة 

الوجه املربدة املنزلية للتغلب عىل الحرارة. 
فيمـا ييل 5 أقنعة للوجـه يمكنك محاولة التغلب 

عىل الحرارة:
1. قناع للوجه بالفواكه

فاكهـة الوجـه هـي قناع محـيل الصنع شـائع 
جًدا يطبقـه معظم الناس خـالل فصل الصيف، 
تحتـوي البابايـا عىل كمية جيدة مـن اإلنزيمات 
التـي تسـاعد يف إزالـة خاليـا الجلـد امليتـة، من 
ناحية أخرى ، يسـاعد املوز يف شد برشتك. أخريًا 
، يحتـوي التفـاح عـىل البكتـني املفيـد لتنظيف 
البـرشة الربتقـال فاكهـة صديقة للبـرشة ألنها 
غنيـة بفيتامني ج وتسـاعد يف اسـتعادة التوازن 

الحميض والقلوي.
كيف تصنع:

لعمل قنـاع الوجه البارد ، اخلطـي الفواكه مثل 
املوز والتفاح والبابايا والربتقال مًعا 

ضع هذا الخليط عىل وجهك

اتركيه ملدة 30-20 دقيقة عىل األقل ثم اشطفيه
2. قناع البطيخ والخيار

يعـد الخيـار والبطيخ مـن أفضل الفواكـه التي 
يمكـن تناولها وحتـى اسـتخدامها خالل فصل 
الصيـف، لديهم خصائص التربيـد جنبا إىل جنب 
مـع طعم رائع. يحتوي كل مـن الخيار والبطيخ 
عىل نسـبة عالية من املاء، يمكن أن تساعد هذه 
الخاصية يف الحفاظ عىل برشتك رطبة، باإلضافة 
إىل ذلـك ، يمكـن لقناع الوجه املصنـوع يدوًيا أن 

يحافظ عىل وجهك بارًدا ورطًبا ومنتعًشا.
كيف تصنع:

اخلطي الخيار واستخدمي اللب أو العصري
امزجه مع البطيخ املهروس

إنه خيارك إلضافة بياض بيضة
تخلط جميع املكونات وتشكل عجينة ناعمة

ثم ضعيه عىل وجهك بشكل صحيح
اغسله بعد 15-10 دقيقة

3. ماسك ماء الورد وخشب الصندل
يشـتهر خشـب الصندل وماء الـورد بخصائص 
التربيد. يتم اسـتخدام هذين املكونني الطبيعيني 
للعنايـة بالبرشة منذ العصور. يمكن أن تسـاعد 
يف توفري برشة باردة ومتوهجة. يف الواقع ، يمكن 

أن يجعلك ماء الورد تشعر باالنتعاش الشديد.
كيف تصنع:

اخلطي ملعقتني كبريتني من مسـحوق خشـب 
الصندل النقي وقليل من ماء الورد

قم بإنشـاء عجينة ناعمة وضبط التناسق وفًقا 
لحكمك

ثم ضعي هذا القناع عىل وجهك
سيوفر إحساًسا بالربودة عىل الفور

4. قناع الزبادى والصبار
يعـد كل مـن الصبـار والزبـادي مكونـات تربيد 
مثاليـة لقنـاع الوجه الذي تسـتخدمه بنفسـك 
خـالل فصـل الصيف. سـيجعل الصبـار برشتك 
تشـعر باالنتعاش والنعومة والتجـدد. يمكن أن 
يجعلـك الزبادي تشـعر بالربودة عـىل الفور ، إىل 

جانب منع العديد من مشاكل البرشة.
كيفية الصنع:

استخراج هالم من أوراق الصبار
أضـف ملعقتني مـن الزبادي غـري املنكه يف هالم 

الصبار
بعد التقديـم ، اتركي القناع عىل وجهك ملدة -10

15 دقيقة عىل األقل
اشطفيه بعد بضع دقائق.

5. قناع الطماطم والعسل
يمكن للطماطم والعسل أيًضا أن يصنعا العجائب 
الطماطـم عـىل خصائـص  تحتـوي  لبرشتـك. 
منعشـة ، لذلـك فهي مـن أفضل املكونـات التي 
يمكن استخدامها لقناع الوجه البارد خالل فصل 
الصيف. يحتوي العسـل عـىل خصائص مضادة 
للبكترييا وفوائد أخرى موجودة فيه والتي يمكن 

أن تساعد يف الشعور باالنتعاش.
كيفية الصنع: 

طحن الطماطم واستخراج اللب الناعم منها
ضعي 1 ملعقة كبرية من العسل واخلطي جيداً

سـيعمل العسل كعامل ملزم ويساعد القناع عىل 
البقاء عىل وجهك

ضعيه واتركيه ملدة 15-10 دقيقة
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كان هناك زوج له من البنات خمسـاً، ولكنه كان دائم الحنق عليهن، ويف 
نفس الوقت دائم السؤال والطلب لزوجته أن تحمل له يف ابٍن.

كان عـىل قدر سـؤاله لها بإنجاب ابناً يحمل اسـمه من بعـده، عىل قدر 
تهديدها ألن أنجبت ابنة ليضيقن عليها الحياة هي وبناتها.

كانت األم دائمة التقرب من الله سـبحانه وتعاىل دائمة السؤال واإللحاح، 
وبيـوم من األيام أنجبت األم االبنة السادسـة، سـكبت حينها الكثري من 
الدموع ال سـخطا عىل ما رزقها به خالها، ولكن خوفا عىل ابنتها الوليدة 

وبناتها األخريات.
وبالفعـل قام والدها بأخذها من حضن والدتها النفسـاء، وقام بوضعها 
عىل عتبة املسـجد ليال بعد صالة العشـاء، وعندما هم بالذهاب للمسجد 
بعد صالة الفجر، وجد العجيب من األمر أن ابنته الرضيعة وجدها مكانها 

لم تتحرك ولم تتزحزح عن املكان الذي وضعها به.
أعادهـا مرة أخرى لوالدتها، ولكن بنهايـة النهار أخذها من جديد، وكرر 
نفس فعلته، ولكن الله سبحانه وتعاىل أعادها لحضن والدتها من جديد؛ 
مرت سـبعة أيـام عىل هذا املنـوال والزوج مرص عىل التخلـص من ابنته 
الوليـدة، ولكن الله سـبحانه وتعاىل إرادته فـوق كل إرادة، أصيب الزوج 

باململ فلم يأخذ ابنته مرة أخرى.
وعـىل الفور حملت الزوجـة وأنجبت ابنـا ذكرا يف هذه املـرة، ولكنه يوم 
مولدهـا توفيـت ابنتهـا الكربى، حزنت حزنا شـديدا عـىل ابنتها ولكنها 

حمدت الله وشكرت فضله.
وتـواىل حمل الزوجة وكلمـا ولدت رزقها الله بابٍن ذكـر وتوفيت ابنة لها 
حتى اسـتبدل الله سـبحانه وتعاىل الخمس بنات للزوج بخمس صبيان، 
ولـم تتبَق له من البنات سـوى االبنـة الصغرى التـي أراد التخلص منها 

بإرصار.
مر بهم الزمان وكرب الزوجان واألوالد، مرضت األم مرضا شديدا وفارقت 
الحياة، أما عن األوالد فقاموا بأخذ جميع أموال والدهم وتركوه من أختهم 

الكربى التي أبت الزواج حفاظا عىل والدها ورعاية له واعتناًء به.
أبنائـه الصبيـان الذين تمناهم من الحيـاة لم يزيدوا عليـه إال هماً، فقد 
أعماهـم الطمـع والجشـع، وبنته التـي أراد التخلص منهـا ضحت بكل 
يشء يف الحياة ألجله.أصبحت مدرسـة تعمل بدوام جزئي ال بأس به عىل 
اإلطالق، أما عن والدها الشـيخ العجوز فكان بـكل يوم يذرف الكثري من 

الدموع عىل إرصاره يوما عىل التخلص منها.
العــــــربة من القصـــــــــــــــــــــة:

إن الله سـبحانه وتعاىل يحيط بكل يشء ُخـرباً، وكل ما علينا أن نوقن به 
أنه سبحانه وتعاىل ُيحسن لنا التدبري الذي ال نجيده نحن.الرضا التام عىل 

قضاء الله وقدره سبحانه وتعاىل، فالله ال يريد بنا إال الخري.

من منا لم يضحك يف أوقات عصيبة ، فطبيعة اإلنسـان تجعله يبتسم 
أحياًنـا رغم املعاناة ، ألن االبتسـامة هي التي تجعل الحياة تسـتمر ، 
وتسـاعد اإلنسـان عىل تحمل الصعاب ، وغالًبا ما تقع أشـياء مؤذية 
وسـيئة لكنها تجعل صاحبها يضحك بدًال من أن يموت حزًنا وهًما ، 
ويف هذا السياق أطلق املثل القائل رش البلية ما يضحك ، أي الرش الذي 

ابتيل به اإلنسان هو ما قد يضحكه .
قصة املثل :

ُيحكـى أن عامًال يف مصنع للسـكر عاد إىل منزلـه يف الليلة بعد تفريغ 
حمولـة قدرهـا مائتي طن من السـكر، وبعد أن أنهكـه التعب وصل 
منزله وهو يف غاية اإلرهاق كي يسـرتيح ، ويأكل ما يسـد به رمقه ، 
وبعد تناول الطعام البسيط الذي أعدته زوجته ، والذي كان يخلو مما 

يحرك املعدة ويجذب األنف .
جلـس يف انتظار كوب الشـاي السـاخن الذي سـيجعل مزاجه أفضل 
، وبعـد غيـاب زوجته لفـرتة يف املطبخ جـاءت وبيدها كوب الشـاي 
ذو الرائحـة النفاذة ، فاعتدل الرجل يف جلسـته قبـل أن يتناول كوبه 
املنشـود ، ولكن مدت الزوجة يدها أوًال وفتحت علبة السكر كي تضع 

لزوجها بضع حباٍت منه كما يحب ، فلم تجد به وال حبٍة واحدة .
فنظـرت إىل زوجهـا يف صمت ودهشـة ثم نظر االثنان مًعـا إىل العلبة 
الفارغـة ، وحينهـا قـال الرجل لزوجتـه يف صدمة : أعمـل يف مصنع 
للسكر ، واليوم فقط فرغت مائتي طن من السكر بيدي ، وبيتي ليس 
بـه حبة واحدة منه ، أليس هذا مضحـك فانفجر الزوجان يف الضحك 

عىل هذا املوقف وقالوا حينها “ حًقا رش البلية ما يضحك “ .

1. إنطلق!
عـىل  الصعوبـات  بعـض  واجهـت  لقـد 
مستويات عّدة خالل األشهر املنرصمة أو 
ربما العامني املاضيني. واآلن، حان الوقت 
ألن تخـرج من هذه الردهـة املظلمة وألن 
تقوم بخطـوات جديدة لكـي تتجاوز كّل 
الحواجـز وتتمكن من النهـوض وتحقق 
النجـاح. إذاً، أنـت عـىل موعد مـع الحظ 
الجّيـد، فاقتنـص الفرصـة لكـي تنجـز 

أهدافك.
2. استعد!

حـان الوقـت ألن تبـدأ بتنفيـذ مشـاريع 
ومخططاتـك املؤجلة. فالفرصـة مؤاتية 
ألن تعلـن انطالق مرحلة جديـدة تتخللها 
الكثري من املفاجـآت. لكن من الرضوري 
أن تتحّىل لهذه الغاية باملرونة وأن تتسـم 
باإليجابيـة يف ما يتعلق بالكثري من األمور 
واألشـخاص الذين يحيطون بك. فعنادك، 
يف املرحلـة السـابقة، لـم يشـكل طريقك 
إىل النجـاح. إذاً، إنتبـه واسـتعد لالنتقـال 
إىل املقلـب اآلخـر من حياتـك عىل مختلف 

املستويات.  
3. غرّي!

من األفضل، بالنسبة إليك، يف هذه املرحلة، 
أن ُتعيد النظر يف أفكارك ومخططاتك لكي 
تكتشـف األخطاء التـي ارتكبتها يف وقت 
سـابق وتتجنـب حدوثهـا مجـدداً. فأنت 
تحتاج إىل اسـتجماع قـواك وإىل أن تطلب 
مساعدة اآلخرين بعد أن قّدمت لهم العون 
ملّدة طويلة. وبالطبع، ليس عليك أن تشعر 
بالذنـب يف هذا اإلطـار. كذلك من املفيد أن 
تتخّىل عن الجوانب السلبية يف حياتك، عىل 
صعيد عالقاتك وعملك وعائلتك وأن تبحث 
عـن كل ما هـو جديـد: سـافر، انتقل إىل 
مجال عمل جديد،... إفعل هذا وال تنتظر. 

4. حلّق!
تكتشـف أخـرياً أّن األمـور التـي لطاملـا 
جعلتك تشـعر بالضغط النفـيس والتوتر 
ليسـت عىل درجة كبرية من األهمية. ويف 
املقابل، تبدأ بالنظر إىل شـؤون الحياة من 
زاويـة مختلفـة... وهكذا قد تشـعر بأّنك 
أشـبه بفراشـة تحلق يف الفضـاء بحرية 
ومـرح. ويف هـذه األثناء، ال تدع الدهشـة 
تنتابـك يف حـال الحظـت أّنك بـدأت تميل 
إىل القيـام باألعمال الخريية واإلنسـانية، 
فهـذا هو توجهـك الجديد... كمـا أّن هذه 
املرحلة تشـهد إقامتك عـدداً من العالقات 

االجتماعية املثمرة.
5. جّدد!

إنـه موعد االرتباط وبنـاء الحياة األرسية 
التفكـري  مرحلـة  وهـي  إليـك  بالنسـبة 
اإليجابـي والطاقة املفيـدة. فاحرص عىل 
االسـتفادة منها قدر املسـتطاع. بل أكثر 

مـن هـذا، مـن الـرضوري أن تسـعى إىل 
الخروج من روتينك اليومي وأن تعمل عىل 
لقاء أشخاص جدد. فهذا يساعدك عىل أن 
تقـوم بخطوات إضافيـة مفيدة يف حياتك 
وأن تتخطى كل املصاعب التي قد تواجهك 
وال سيما عىل املستوى املهني. لكن، حّكم 

عقلك قبل أن تخوض أّي تجربة.
6. خّطط!

يف حـال كنـت تشـعر بالحـرية بشـأن أمر 
يرتبط ببدء مرشوع ما أو االنتقال إىل مهنة 
جديدة، فاعلم أن املرحلة مناسبة لذلك. إذاً، 
ال ترتدد! فأنت تمتلـك كّل مفاتيح النجاح، 
من املوهبـة إىل القدرة عىل التحمل فالذكاء 
وحسن التخطيط. كما أنك تتحىل بالتفاؤل 
والطاقة اإليجابيـة املفيدة. لكن، من الجّيد 
أال تـدع أحـداث املـايض الصعبـة تؤثر عىل 
حـارضك وأن تحّدد أهدافـك وتضع نصب 

عينيك تحقيقها فقط ال غري.

صــــورة و حــــدث
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غزل عراقي
بسمج مو بسم غيرج اريد اكتب رسالة حـــــــــب
و اريد اوصفج بيها شكثر دمعي عليج يصـــــــب
ــب متعــــــذب ــج الكل ــراييني و بي الن انتي بش
شريد اكتبلج و محتار وحتاريت شريـــــــــد اكتب
ــر مثلي هم راح حبج نفس هذا احلب  واحلب لو بش
مثلج ما خلفت هلناس وال جابت وال تنـــــــجب
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أبـــــــراج

يقابلك كثريا من العقبـات مع الحبيب، وترى أنه 
من األفضل أن تظل صامتا حتى تمر هذه الظروف 
بسـالم. عليـك أن تتحـىل بالصـرب لحل املشـاكل التى 
تزداد وال تعـرف لها حال، تحمل لك األيام املقبلة أخبارا 
سـعيدة وسوف تشـهد العالقة تطورات كبرية سريتاح 

قلبك لها.

ستشـعر بتحسـن عىل الصعيد املهنـي اليوم، 
فلديك بعـض الخطـط الجديدة التي سـتحظى 
بإعجـاب واهتمـام مـن جانـب رئيسـك يف العمل. 
سـتكون حريصا عـىل الخروج والتمتـع ببعض الهواء 

النقي واالستمتاع بوجبة صحية تحبها.

تعيش حالة من االزدهار عىل الصعيد العاطفي 
حيث تمر بمرحلة عاطفية ورومانسية نموذجية 
هذه األيام وستستمتع بحياتك وتبدأ مرحلة جديدة. 
األيـام القادمـة هي األفضل بالنسـبة لك لذلك اسـتعد 
السـتغالل أي فرصة تمر أمامك وال تدع مشاكل الفرتة 

السابقة تسيطر عليك.

تشـعر بالغرية عىل الحبيب، وترى أن املشاكل بينكما بدأت 
تزيد عىل حدها، ال تـرتدد يف الحصول عىل بعض النصائح من 
شـخص مقرب إليك، واستعمل ذكاءك لتمهيد األجواء بينكما من 
جديد. تعانى من وعكة صحية بسـبب الربد القاس، وتشـعر باإلرهاق 
بسبب اإلفراط يف العمل، والسهر لوقت متأخر. ال تهمل يف صحتك حتى 

ال تقابل مشاكل ال تحمد عقباها، واهتم بنظامك الغذائى من جديد.

تأخـذ خطـوة كبـرية يف حياتك املهنيـة اليوم. 
عندمـا تأخـذ بعـض الوقـت لتنظـر إىل الـوراء 
وتفكر يف املكان الذى كنـت فيه وما قمت به، عليك 
أن تراجـع األخطاء التي قمـت بها حتى ال تكررها مرة 
أخرى ألنه كلما أصبحت أكرب أصبح الخطأ أسـوأ وأكثر 

تأثريا عليك.

مررت يف الفرتة السـابقة بمراحل صعبة. حاول أن 
تستفيد من هذه الفرتة. عليك أن تثقف نفسك صحيا. 
للحفـاظ عىل صحتك يف الفرتة القادمـة، حاول أن تتبع 
تعليمـات الطبيب وتناول األدويـة يف مواعيدها فهذا أفضل. 
حاول أن تتحىل بالصرب حتى تصل إىل تحقيق أحالمك، هناك 

أخبار سعيدة يف الطريق لك ستسعدك أنت ومن حولك.

تشـهد الفرتة القادمـة تطورات عـىل الصعيد 
الصحـي، فأنـت تحاول عـىل الـدوام أن تحافظ 
عىل صحتك واتبع تعليمات الطبيب وهذا من األمور 
الجيدة. ستشهد حياة األفضل الفرتة القادمة. وسرتى 

نتيجة استثمارك يف بعض املشاريع قريبا.

الشخص الذى تراه صديقا جيدا ال يشرتط أن يجعلك 
تشـعر بأنك يف حالة جيدة، يف بعـض األحيان األصدقاء 
الذين تحبهم ال يجعلونك تشعر بأنك بخري. ربما تلوم نفسك 
يف بعـض األوقـات ألنك تخىش أن تؤذى مشـاعرهم أو تشـعر 

بأنهم ال يجعلونك أفضل، ولكن من حقك أن تصارحهم.

ستتقدم بشكل كبري يف عملك وهذا بفضل مجهودك 
املبالغ فيه خالل الفرتة األخرية، ولكن يجب أن تقلل 
مـن اندفاعـك وترسعـك، ألن هذا األمر سـوف ينعكس 
بالسلب عليك، وتجنب املناقشـات التي تسبب لك اإلحباط 

والرصاع حتى تصل لهدفك بسهولة ويرس.

أنـت اآلن يف حالـة ضعف نوعا مـا فيما يتعلق 
بحياتـك املهنيـة، ورغـم محاوالتـك لتصحيـح 
الوضـع ودفعه نحو األمـام إال إنك ال تجني سـوى 
املتاعب. ربما يتعني عليـك أن تتوقف عن تجربة بعض 

املحاوالت اآلن وأن تسرتيح قليال.

عىل الرغم مـن أن جدولك اليوم مشـحون 
للغاية اليوم إال أنك تريد أن تحدد عدة ساعات 
لالسـتمتاع مـع الرشيـك بلحظات رومانسـية 
تمنحـك الطاقـة وشـحنة جيـدة مـن اإليجابيـة 

والسعادة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

لن تصل لحل املشـاكل طاملا لـم تواجهها مع 
الرشيك. حاول أن تكون هناك جلسـة مصارحة 
بينكمـا للوصـول إىل حلول للمشـاكل التى تدور يف 
األجـواء هـذه األيـام. ال ترتاجع يف القرارات الحاسـمة 
التي اتخذتها. سوف تشهد الفرتة القادمة الهدوء الذي 

يسبق بالعاصفة.

NNNÒ5«Î@Úó”
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أبو البنات

شر البلية ما يضحك

1192 - الحشاشـون يغتالـون ملك مملكة 
بيـت املقـدس املنتخب كونـراد وذلـك أثناء 

الحملة الصليبية الثالثة.
1700 - العثمانيـون بقيـادة مصطفى داي 
ينتـرصون عـىل سـلطان فـاس إسـماعيل 
الكبـري يف «معركـة جدوية» والتـي قتل من 

الفاسيني فيها 30 ألًفا.
1917 - الواليـات املتحـدة تعلن الحرب عىل 

أملانيا وذلك أثناء الحرب العاملية األوىل.
1926 - أحمد نامي بك يتوىل رئاسة سوريا.

1929 - ملـك العـراق فيصـل األول يكلـف 
توفيق السويدي بتشكيل وزارة جديدة وذلك 
عقب تعيني كلـربت كاليتن مندوًبا بريطانًيا 

سامًيا يف العراق.
1939 - أدولـف هتلر يعلن إلغاء ميثاق عدم 

االعتداء الذي سـبق أن وقعه مع بولندا.
1945 - بـدأ جلسـة الجمعيـة العامة لألمم 

املتحدة بخصوص قضية فلسطني.
1951 - الدكتور محمد مصدق يتوىل رئاسة 

الوزارة يف إيران.
1952 - نهايـة االحتـالل األمريكـي لليابان 
بتوقيع معاهدة السـالم مع اليابان يف سان 

فرانسيسكو.
1969 - الرئيـس الفرنـيس شـارل ديغـول 
اعتزالـه  ويعلـن  منصبـه  مـن  يسـتقيل 
للعمل السـيايس وذلـك عقـب االضطرابات 
االجتماعية والطالبية التي شـهدتها فرنسا 

عام 1968.
يف  إرسائيليـني  جنـود   8 مقتـل   -  1974
قصف مدفعي سـوري عـىل الجوالن املحتل، 
و6 جنـود آخريـن يف حادث سـقوط طائرة 
مروحيـة قدمـت لنقل الجرحـى. كانت تلك 
أكرب خسارة إلرسائيل خالل حرب االستنزاف 
التي أعقبـت حرب ترشيـن وانتهت بتوقيع 

اتفاقية فك االشتباك واالنسحاب اإلرسائييل 
من القنيطرة.

األمريكيـة  الجويـة  الخطـوط   -  1993
تسـمح ألول مرة يف تاريخها للمـرأة بقيادة 

طاِئراتها.
2004 - مقتل 108 مسـلم يف مواجهات بني 
قوات األمن وإسـالميني جنوب تايالند وذلك 
بعد اقتحام قوات األمن ألحد املساجد وقتلت 
32 شـخص كانـوا بداخلـه ممـا ولـد هذه 

املواجهات.
2009 - الرئيـس األمريكـي بـاراك أوبامـا 
يختـار العالم الحائز عـىل جائزة نوبل أحمد 
زويـل ضمـن مجلسـه االستشـاري للعلوم 

والتكنولوجيا.
2018 - تأسـيس مرشوع القدية يف الرياض 
بوضع امللك سـلمان بن عبد العزيز آل سعود 

لحجر أساس املرشوع.

فراشتك المفضلة ترشدك إلى طريق الفرح والنجاح
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊أفقي
1.حرم الله قولها للوالدين - 
عوضا عن - طري اسطوري 

يف قصص السندباد.
2.حيـوان بحـري يموه يف 

محيطه له ثالثة قلوب.
 - يابسـة   - دورانـا  3.دار 

ضوء ضعيف.
4.نصـف سـوار - نصـف 

ايوب - عصفور.
يحرتق  اسـطوري  5.طائر 

ويعود يبعث من جديد.
6.نصف واعد - عدم القدرة 
عىل البيع لظروف السـوق 

أو السلعة (معكوسة).
7.قلمـا - زوائـد ابريـة يف 

النبات - ثلثا حوت.
الصباح -  8.زهـرة تحيـة 
االسـم االنجليزي لعصفور 
سمي به شخصية انجليزية 

اسطورية.
طويـل  منقـاره  9.طائـر 
ذكـر يف القـرآن الكريـم - 
طائـر مغـرد وغالبا اصفر 
اللون سميت به جزر قرب 

املغرب.
10.قرد مـن الطبقة العليا 

موطنه جنوب رشق آسيا.

عمودي
1.حيتان صغرية يف قمة الذكاء 

- صوت الضحك.
2.طري صغـري مهاجر يصطاد 
عىل شـواطئ املتوسط - محب 

(معكوسة).
3.يف السـلم املوسـيقي - أثـر 

الضوء - قط.
4.األماكـن التـي تخفـى فيها 

األشياء - افتداء.
5.طري ال يطري يعيش يف القارة 
القطبة الجنوبية - اصاب اآلخر 

بحيث لم يقو عىل الحركة.
6.حيـوان ضخـم يبيـت فـرتة 
الشـتاء - يف السلم املوسيقي - 

حرفان من كراج.
7.حيـث تدخل (معكوسـة) - 

حروف كروان (مبعثرة).
8.طائر ال يقـوى عىل الطريان 
ألوانـه زاهيـة خالبـة - وحدة 

قياس الطاقة.
9.هرب - ثعبان شديد السمية 
مـن  كان  منتفخـة  أوداج  ذو 

مقدسات قدماء املرصيني.
10.حيـوان أفريقـي ضخم له 
قرنـان مـن الشـعر الكثيف - 
الـرتاث  يف  اسـطوري  حيـوان 

الصيني.
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تعود قضية مقتل الشاب 
املوىس  محمد  السوري 
الفنانة  زوج  قبل  من 
الطبيب  عجرم  نانيس 
فادي هاشم إىل الواجهة، 
وذكرت مصادر خاصة أن 
املحاكمة  تحديد جلسات 
األسابيع  خالل  ستعود 
هناك  أن  ويبدو  املقبلة، 
بني  تجري  مفاوضات 
وموكيل  الضحية  عائلة 
ومن  هاشم،  فادي 
القرار  يصدر  أن  املتوقع 
عىل  ليتم  بداية  الظني 
الحكم ما  أساسه إصدار 

قبل النهائي.
وعلم من مصادر خاصة 
أعادت   التي  املحكمة  أن 
جديد  من  املحاكمة  فتح 
حددت  الجريمة  حيال 
معظم املعطيات الخاصة 
مصادر  تقول  فيما  بها، 
قضائية إن القرار الظني 

سيكون واضحاً وسيضع 
يف  الحروف  عىل  النقاط 
بالشائعات  يتعلق  ما 
عالقة  عن  تحدثت  التي 
الهاشم  فادي  بني  تربط 
والقاتل، خصوصاً أن من 
بني املكاملات التي ظهرت 

الداتا  وجمع  التحقيق  يف 
هاشم  فادي  أن  أكدت 
قرابة  املغدور  إىل  تحدث 
سبع دقائق أو من خالل 
األمر  هاشم،  عيادة 
حتى  يفرسه  لم  الذي 
الساعة أي طرف يف هذه 

القضية.
صدور  بإمكان  أنه  و 
أحكام تخفيفية للطبيب 
محامو  قّدم  بعدما 
تثبت  براهني  الهاشم 
بالقتل  الرشع  يف  نيته 

وليس كما يروي.

بعد نجاح حلقات «بطلوع الروح» 
الثاني  النصف  يف  بدأ عرضه  الذي 
الـ»أم  شاشة  عرب  رمضان  من 
يف  شلبي  منة  نجحت  يس»،  بي 
شاشة  عرب  املنافسة  تتصدر  أن 

منصة شاهد برأي الجميع.
يف  شلبي  منة  النجمة  نجحت 
حصد إعجاب مشاهدي مسلسلها 
مع  الروح»  «بطلوع  الرمضاني 
احتالله املركز الثاني يف قائمة أهم 
١٠ أعمال عىل منصة شاهد، وهو 
مواقع  رواد  تعليقات  يف  ظهر  ما 

التواصل االجتماعي.
واعتربت الفنانة نشوى مصطفى 
أن منة شلبي ممثلة عاملية ال تقل 
مضيفًة  عامليات،  نجمات  عن 
وإحساس  بصدق  الدور  أدت  أنها 
الروح  «بطلوع  وقالت:  عظيم، 
الكمال،  من  يقرتب  مسلسل 
فيما  حقيقي»،  مرشفة  حاجة 
بأداء  عثمان  يوسف  املمثل  أشاد 
النجمة منى شلبي يف أحد مشاهد 
محمد  «مشهد  بقوله  املسلسل 
الصحراء  يف  شلبي  ومنة  حاتم 

مشهد  أحىل  حقيقي،  جداً،  قوي 
شفته من فرتة». 

درامي  مسلسل  الروح  «بطلوع» 
رمضاني من ١٥ حلقة مستوحى 
يدور  حقيقية،  أحداث  من 
زوجها  يخدعها  التي  روح  حول 
وكر  إىل  مرص  من  ويستدرجها 

لداعش يف سوريا. 
شلبي،  منة  بطولة  من  املسلسل 
إلهام شاهني، محمد حاتم، أحمد 
أبو  كاملة  إخراج  ومن  السعدني، 
ذكري وتأليف محمد هشام عبية.

ُتقـام يف الثامن والعرشيـن من يوليو املقبـل فعاليات 
مهرجان جرش يف دورته الـ36 يف عمان-األردن، وُعلم 

أن التحضـريات بـدأت فعالً، وذلك بعد عـودة العالم اىل 
الفعاليات الفنية بعد فرتة جائحة كورونا.

الالفت أن املهرجان اعتمد يف الدورة املاضية عىل تحدّي 
كورونا، فكان جيداً لجهة الفنانني الذين أحيوا أمسيات 
مثل  الفنانة ماجدة الرومي السـنة املاضية وتكريمها 

يف العاصمة السورية.
وقد علمأن مجموعة من النجوم اللبنانيون سـيحيون 
ليـايل جـرش 2022 ومنهم   الشـامل مـروان خوري، 
إضافـة اىل النجـم وائـل كفـوري وعـايص الحالنـي 

وغريهم.
حتـى السـاعة ال يمكـن الجـزم بعـدد بأسـماء كل 
املتعاونني يف املهرجان املنتظر أن ينال شـهرة واسـعة 
بعدمـا سـيطرت كورونا والحذر ملـدة عامني يف جميع 

أنحاء العالم وقلبت املقاييس.

العامليـة، جينيفر  النجمـة  نرشت 
لوبيـز، صـورة لهـا عـىل وسـائل 
التواصل االجتماعـي حيث اذهلت 
متابعيهـا وهـي ترتـدي فسـتانا 
احمـر قصري وحـذاء عاليـا وصل 
اىل ركبتيها.تركـت لوبيز شـعرها 
منسـدالً عىل كتفيهـا يف ترسيحة 
مموجـة. الصورة القت عددا كبريا 
من االعجابات فاق املليون اعجاب 
عىل صفحة النجمة.. يبدو ان اللون 
األحمـر هو اللـون الـذي اختارته 
لوبيز يف نهاية األسبوع املايض. تم 

تصويرها يف فسـتان أحمر طويل 
أيًضـا عندما كانت تنظر إىل املنازل 

مـع خطيبها بـن أفليـك يف بيفريل 
هيلز يوم السبت املايض.

حلّت النجمة سلمى أبو ضيف ضيفة رشف يف الحلقة 
الثالثة والعرشين من مسلسل «االختيار ٣»، لتقدم 
شخصية منة وهي تساعد زوجها يف إحدى الخليات 
اإلرهابية يف تصوير مقرات الرشطة لتجهيز عمليات 
عدائية ضد الرشطة، وُيقبض عيلها من قبل زكريا 
عىل  منة  وافقت  حيث  العزيز)،  عبد  (كريم  يونس 
مقابل  زوجها  مكان  عن  وإخباره  زكريا  مساعدة 
حماية زكريا لها.وتنافس سلمى يف موسم رمضان 
ويشاركها  هوى»،  يا  «راجعني  مسلسل  يف   ٢٠٢٢
يف البطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، 
وفاء عامر، أحمد بدير، إسالم إبراهيم، طارق عبد 
تأليف  من  واملسلسل  درويش،  مصطفى  العزيز، 
سالمة،  محمد  وإخراج  املالك،  عبد  سليمان  محمد 
ويعرض عىل قناة dmc.كذلك تنتظر سلمى أبو ضيف 

إطالق مسلسلها «منعطف خطر» عىل منصة شاهد 
إخراج  املسلسل من  الرمضاني،  املوسم  انتهاء  بعد 
السيدر مسعود، ومن بطولة باسل الخياط، ريهام 
فنانة  ضيف  أبو  سمرة.سلمى  وباسم  الغفور  عبد 
يف  املشاركة  عرب  رسيعاً  إليها  األنظار  لفتت  شابة، 
مسلسيل «ال تطفئ الشمس» للمخرج محمد شاكر 
املنباوي،  حسني  للمخرج  الدنيا»  و»حالوة  خضري 
أعمالها  أوىل  يف  للتعاون  دفعها  الدراما  يف  تألقها 
السينمائية مع املخرج عمرو سالمة يف فيلم «شيخ 
جاكسون»، لتتمكن من الحصول عىل مساحة أكرب 
«لدينا  التالية، مثل بطولتها يف مسلسل  أعمالها  يف 
أنا»  «إال  ومسلسل  يرسا  النجمة  مع  أخرى»  أقوال 
يف  مشاركتها  وُتعد  األحمدي،  مريم  املخرجة  مع 

مسلسل «املشهد األخري» أحدث أعمالها الفنية.

نداء  االردنية  الفنانة  اكدت 
لن  انها  اخرى  مرة  رشارة 
بسبب  حجابها  عن  تتخىل 
االمر  وهو  كفنانة،  مهنتها 
عنه  تسأل  ما  دائماً  الذي 
من  الكثري  حوله  ويثار 

مقابلة  احدث  الجدل.ويف 
تلفزيونية لها، وعند سؤالها 
«خلعي للحجاب مسألة وقت 
الغناء  اكمل  ان  استطيع  وال 
إشاعة»،  ام  حقيقة  به، 
قالت:»اكيد اشاعة، انا بخلع 

الغناء وال اخلع الحجاب، ازا 
يف يش بينخلع فهوي الغناء». 
عن  توقفها  امكانية  وعن 
«طبعاً  رشارة:  قالت  الغناء، 

بس ما بتخىل عن شكيل».
 ونرشت رشارة مقطع فيديو 

صفحتها  عرب  املقابلة  من 
انستغرام،  عىل  الخاصة 
كل  بالقول:»اشاعة  وعلّقت 
خمس  منذ  بتتكرر  شهر 
آخر  رد  عندي  وما  سنوات، 

غري هيك».
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قـد يشـرتي Elon Musk موقع 
engad- وفقـا لتقرير Twitter

السـوق  مفـوض  ورصح   .ged
الداخليـة يف االتحـاد األوروبـي 
لصحيفـة  بريتـون  تيـريي 
فاينانشيال تايمز يف مقابلة بأن 
تويرت  سـيظل خاضًعـا للوائح 
االتحـاد األوروبـي ، بمـا يف ذلك 
قانون الخدمات الرقمية الجديد 
الـذي يحكـم جهـود مكافحـة 
املعلومات املضللة، وقال بريتون 
إن رئيس رشكة تسـال ”مرحب 
قواعـد“  ”هنـاك  لكـن   ، بـه“ 
ال يـزال يتعـني عليـه اتباعهـا. 
الخدمـات  قانـون  ويتطلـب 
تويـرت ورشكات  الرقميـة مـن 
اإلنرتنت األخرى مشاركة كيفية 
كبحهم لالدعـاءات الكاذبة عىل 
مواقعهـم، كما يحظر اإلعالنات 

القارصيـن  تسـتهدف  التـي 
واالنتمـاءات  األعـراق  وكذلـك 
السياسية والديانات والتوجهات 

الجنسية.
 ويتعـني عـىل الـرشكات أيًضـا 
مشـاركة كيفيـة عمـل أنظمة 
التوصيات الخاصة بها، وتقديم 
بدائل غـري متعلقـة بالتوصيف 
ومشاركة البيانات مع الباحثني 
تخاطـر  تمتثـل  ال  رشكـة  أي 
بغرامات تصل إىل %6 من حجم 
األعمـال العاملـى، وإذا رفضـت 
التغيـري  فسـتواجه حظـرًا من 
االتحاد األوروبي. وأضاف:“ من 
اآلمـن أن نقول إن نهج ماسـك 
”املطلق“ لحرية التعبري سـوف 
يتعارض مع الحقائق السياسية 
يف جميـع أنحاء العالـم ، وليس 

االتحاد األوروبي فقط.

أعلنـت ”ميتـا بالتفورمـز“ عن 
موعـد افتتـاح أول متجـر فعيل 
لهـا حيـث يمكـن للمتسـوقني 
تجربة ورشاء سـماعات الواقع 
االفرتايض وغريها من األدوات، يف 
الوقت الذي تخطط فيه الرشكة 
لتطويـر مسـاحتها االفرتاضية 

”ميتافريس“.
وذكـرت الرشكـة أن مـن املقرر 
افتتـاح متجـر ”ميتـا سـتور“ 
عىل مساحة 1550 قدما مربعة 
داخل رشكـة بورلينغيـم بوالية 
كاليفورنيا األمريكية يف التاسـع 
مـن مايـو، وسـيقدم عروضـا 
توضيحية لسماعات الرأس (يف.
آر 2 كويسـت) وجهاز االتصال 

عرب الفيديو (بورتال)، باإلضافة 
إىل نظـارات ذكيـة تنتجهـا مع 

راي-بان.
وسيتم توفري األجهزة، باستثناء 
نظـارات راي-بـان، للـرشاء يف 
املتجر، وقالت الرشكة إنه يمكن 
أيضا رشاء املنتجات عرب اإلنرتنت 
من خالل صفحة تسوق جديدة 

عىل موقع ميتا دوت كوم.
يف  اسـتثماراتها  ميتـا  وتكثـف 
مسـاحة  وهـي  ميتافـريس، 
افرتاضيـة حيـث يتفاعل الناس 
ويعملـون ويلعبـون، من خالل 
إضافة ميزات جديدة إىل األجهزة 
التـي تعمـل كنقاط وصـول إىل 

العالم االفرتايض.

إستطاع رجل يبلغ من العمر 100 
عام مـن مدينة بروسـك بجنوب 
بموسـوعة  الدخـول  الربازيـل 
القياسـية،  لألرقـام  ”غينيـس“ 
نفـس  يف  فـرتة  ألطـول  لعملـه 

الرشكة طيلة 84 عاما.
وتفصيـال، عمـل والـرت أورثمان 
يف رشكة لألقمشـة ملدة 84 عاما 
وحتى اآلن، وتدرج باملناصب حتى 
اسـتلم منصـب مديـر املبيعات، 
وهـذه أطول فـرتة عمل يف رشكة 

واحدة لشخص يف العالم.

واحتفـل أورثمـان ببلوغـة 100 
عام من العمر، ويف الوقت نفسـه 
بتسلم شـهادة موسوعة غينيس 
أقاربة  القياسـية، وسط  لألرقام 
وزمـالء العمـل الذي احتفـوا به 
وأحيوا معه ذكريات بادية عملة.

أورثمان، خـالل تقرير  ونصح 
تلفزيونـي، األشـخاص بحـب 
بالـروح  يتمتعـوا  وأن  العمـل 
الجميـع  مطالبـا  القتاليـة، 
بالعمـل يف املجـال الـذي يحبه 

الشخص.
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هل شاهدَت الربكة وهي تسري عىل قدمْيها ، وتدق أبواب القلوب النقية، 
وتدخل إليها بسالم ؟ وهل رأيَت النوايا البيضاء تتوقف بخشوع عىل 
أبواب رمضان ، وهي تتهجد يف محراب الله ؟ وهل الحظَت الجوارح 

تتفتح خصباً وتقوى عندما تكون يف ضيافة الرحمن الرحيم ؟
أنه شهر رمضان ، شهر صوم النفوس والتطهر من كل ما علق بها 
الشحناء  من  القلوب  وغسل   ، الخالق  إىل  التقرب  وشهر   ، آثام  من 
والبغضاء واألحقاد والضغائن ، انه شهر الحساب واملراجعة الذاتية 
التوبة  شهر  انه   ، والسمو  االرتقاء  نحو  التغيري  فرص  واستثمار   ،
، وعىل  ، وبسخاء كرمه نسمو  أيامه نرتقي  ، فعىل عطاء  والغفران 

فيض بركاته نتألق .
 ، مرصاعْيها  عىل  مفتوحة  الجنان  أبواب  تكون  املبارك  رمضان  يف 
وأبواب اإلثم موصدة ، ومفاتيح املغفرة متاحة للمؤمنني ، فما أحرانا 
اليوم ونحن نقف عىل أبواب هذا الشهر املبارك بنفوس بيضاء مرشقة 
نطلب الرجاء واملغفرة ، وما أحوجنا من الوقوف أمام الخالق بقلوب 
صادقة ونفوس مطمئنة وعقول نظيفة ، وندعو القادر القدير املقتدر 
أن يحفظ العراق وأهل العراق ، وأن يجنبهم كل مكروه ، وأن يمطر 
رحمته عىل الجميع ، وأن يشّد عىل أيديهم ليكونوا يدا واحدة ال تعرف 

غري إشاعة املحبة بني صفوف العراقيني جميعا .
الفطر  عيد  لنستقبل  الفضيل  الشهر  هذا  نهية  ابواب  اآلن عىل  نحن 
اشكال  كل  من  والتخلص  القلوب  بصفاء  تعاىل  الله  نسأل   .. املبارك 
الحقد والضغينة ، وان يعم السالم والوئام الجميع  ، تصافحوا بود 
االطفال  دعوا   ، والجريان  االقارب  أيها  بمحبة  تعانقوا   ، الناس  ايها 
يلعبون بفرح ، انتهجوا لغة التسامح مع بعضهم .. عيدكم مبارك .. 

أعاده الله عليكم بالخري والربكة
تبارك اسمك يا قدوس  يا عليم ، استقبلنا رمضان نبتغي مرضاتك، 
أرحم  أنت  انك  رحمة  لدنك  من  لنا  فهب   ، إليك  بالتقرب  ونطمح 
 ، بالخري  ينعم  عراق  أجل  من  الجميع  عىل  بركاتك  وانثر   ، الراحمني 
املوىل  نعم  انك   ، األمن واألمان  إىل  ، ويسعى  للمحبة والسالم  ويهتف 
ونعم النصري .وها نحن نودع  رمضان ونستقبل عيد  الفطر املبارك .

كم نحتاج اىل موسم الفرح بعد ان عانينا الكثري ، كم نحتاج اىل كركرة 
مبارك  عيدكم   ، والعويل  البكاء  من  حناجرنا  تعبت  بعدما  االطفال 

أعاده الله عليكم بالخريات .
إىل اللقاء... 
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قالت الفنانة مـروة عبد املنعم 
إن الفنـان تامـر حسـني 

«شـقي جًدا» وإنسـان 
يف  ظهرهـا  يف  وكان 

الفنيـة،  رحلتهـا 
فيلـم  يف  خاصـًة 
وسـلمى».  «عمر 
خالل  نفـت  كمـا 
مـع  حوارهـا 
«نـص  برنامـج 

الـذي  الحدوتـة» 
اإلعالميـة  تقدمـه 

عىل  سـليمان  شـريين 
شـائعات   ،«CBC» قنـاة 

بنـرش  قيامهـا  بعـد  تـرددت 
صورة عىل حسابها بمواقع التواصل 

االجتماعـي مع مصطفـى قمر، بأنهمـا تزوجا، 
مؤكـدة أن هذا األمـر غري صحيـح و»مفيش أي 

حاجة بينا».
 وتابعت أنها ال تعلم السـبب وراء تلك الشـائعة، 
خاصـة أن الفنـان مصطفى قمر يحـب زوجته، 

مضيفـة: «طول عمـري نفيس 
أغني وأرقـص كل أما أقول 
لحد كدة مايصدقنيش». 
«يحيـى  وأضافـت: 
كنـت  الفخرانـي 
ولكننـى  أرهبـه 
وجدت أنه شخص 
ومحـرتم  صـدوق 
سميت  أني  لدرجة 
اسـمه  عـىل  ابنـي 
يحيى وجاء السبوع 
وعملـت  وهنأنـي، 
(عبـاس  مسلسـل  يف 
منـه  وتعلمـت  األبيـض) 
ألنـه ملتـزم جًدا ويحـب املمثل 
الـذي معـه وال يبخل عنـه يف معلومة 
أو إحسـاس أو طاقـة، وعملـت معـه يف املرسح 
وتعلمت منه أنه ال يجامل أي شخص لكنه يحرتم 
الجميع وهو طاقة فظيعـة وكان يومًيا يبكي يف 
املرسح خالل دوره بشـكل متقـن وجعلني أحب 

املرسح».

تسـتكمل الفنانتـان نجـالء بـدر وهدى 
املفتـي، تصويـر أحداث فيلـم ”ليلة غري 
عادية“، بعد اجازة عيد الفطر، حسـبما 
أكـد مؤلـف ومخـرج العمل أحمـد بيىل 
الفيلـم  ويشـهد  السـابع“،  لـ“اليـوم 
أوىل تجـارب بيـيل الروائيـة الطويلة بعد 
عـدة أفـالم روائيـة قصرية شـاركت يف 
مهرجانات كـربى، وحصدت عىل جوائز 
عديدة.وقـال املخرج أحمد بييل إن الفيلم 
اليت كوميدي أكشن، تدور أحداثه ىف ليلة 
واحـدة يمـر خاللها األبطـال بمغامرات 
وأحداث مثرية. موضحـا أنه حرص عىل 
أن تكـون أوىل تجاربـه يف األفالم الروائية 
الطويلـة شـاملة لخطـوط سـينمائية 
عديدة، حيث سيتواجد بالفيلم الكوميديا 
واألكشـن وغريهمـا. فيلـم ”ليلـة غـري 
عاديـة“، من بطولة كريم قاسـم وهدى 
املفتي ونجالء بدر وطه دسـوقي وأوتاكا 
ومـراد مكـرم، وعـدد آخـر مـن ضيوف 

الرشف.


