
بغداد/ الزوراء:
ردت املحكمـة االتحاديـة العليـا، امس 
اإلثنـني، الدعـوى املقامـة بشـأن رفع 
سـعر الدوالر.وقـال مصـدر قضائي إن 

”املحكمة االتحادية عقدت امس جلسة 
للبـت بالدعـوى املقامة ضد رفع سـعر 
الدوالر“.وأضـاف أن ”املحكمة قررت رد 

الدعوى“.

بغداد/ الزوراء:
والشـؤون  العمـل  وزارة  أعلنـت 
اطـالق  االثنـني،  امـس  االجتماعيـة، 
رواتـب العمال املتقاعديـن املضمونني 
املكافأة.وقالـت  مـع  نيسـان  لشـهر 
مديـر عـام الدائـرة خلـود حـريان يف 
بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: إن ”رواتـب 

العمـال املتقاعدين املضمونني يف بغداد 
واملحافظـات أُطلقـت لشـهر نيسـان 
الحايل، مـع مكافأة مقدارهـا 50 ألف 
دينار مع كل شهر لحني إقرار القانون 
الجديد“.وأضافـت أن ”ذلـك جـاء بعد 
اسـتكمال جميـع اإلجـراءات املتعلقة 

بإطالق الرواتب“.

بغداد/الزوراء:
أعلن محافـظ بغداد، محمد جابر العطا، 
امس االثنني، عن األسعار الرسميَّة ألمبري 
املولـدات األهليـة خـالل شـهر رمضان 
املبارك، الفتا اىل وجود مبادرات إلصحاب 
املولدات. وقال العطا، يف ترصيح صحفي 
إن ”هناك نرشة تعلن يف كل شهر تتضمن 
تحديد أسعار أمبري املولدات األهلية وتوزع 
عىل جميع مشـغيل اصحـاب املولدات“، 
مبيناً، أنَّ ”أشـهر نيسـان وآيـار وايلول 
وترشيـن االول، تتحسـن فيهـا الطاقـة 
الكهربائية نظراً العتدال الطقس، فيكون 
هناك خطاب يف تسعرية األمبري ألصحاب 
املولدات“.وتابع أن ”شهر رمضان تزامن 
مع توقيـت الطقس املعتـدل فتم تحديد 
سـعر االمبري بــ6 آالف دينـار للخطوط 
العاديـة ويكـون التشـغيل من السـاعة 
3 عـرصاً حتـى اذان الفجـر، حيـث كان 
تشغيله سابقاً من الساعة الواحدة ظهراً 
إىل السـاعة 12 ليـًال او السـاعة الواحدة 
ليالً حسـب الوحـدة اإلداريـة، أما الخط 

الذهبي فتشـغيله 24 سـاعة وبسعر 11 
الـف دينار“.وأضـاف ان ”هنالـك الكثري 
من املبادرات من أصحاب املولدات بشأن 
األسـعار، فجزء منهم حدد سـعر االمبري 
بـ2500 دينار وبعضهـم بـ3000 دينار 
والبعض االخر بـ4000 دينار، أي أقل من 
السـعر الرسـمي الذي حددته املحافظة 
خـالل شـهر رمضـان املبـارك“، معترباً 
أن ”هـذه املبـادرات االيجابيـة جزء من 

التكافل االجتماعي“.

بغداد/ الزوراء:
حددت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
امس اإلثنني، موعـد إطالق منحة الـ100 
ألـف دينار.وقالـت مديرة هيئـة الحماية 
االجتماعية يف الوزارة، ذكرى عبد الرحيم، 
يف ترصيح صحفي: إن ”املوافقة عىل منحة 

100 ألـف دينـار اسـتحصلت مـن وزارة 
املاليـة“، مبينـاً ان ”مـن املؤمـل إطالقها 
نهاية األسـبوع الحايل أو مطلع األسـبوع 
سـتوزع  ”املنحـة  أن  املقبل“.وأضافـت 
بعد اطـالق رواتب الرعايـة االجتماعية“، 

مشرية إىل ان ”أموال املنحة مؤمنة“.

أوكرانيا / متابعة الزوراء:
أعلن االتحاد األوروبي أنه يناقش 
بشـكل ”عاجل“ فرض مجموعة 
جديدة من العقوبات عىل روسـيا 
اسـتجابًة لطلـب فرنسـا وأملانيا 
بصورة خاصـة، يف أعقاب العثور 
عىل جثث مئات املدنيني يف محيط 
كييـف، وال سـيما يف بوتشـا، بعد 
انسـحاب القوات الروسية منها.

االتحـاد  خارجيـة  وزيـر  وقـال 
األوروبـي جوزيـب بوريل يف بيان 
إن التكتـل ”يدين بأشـد العبارات 

الفظائـع التـي أفيـد أن القـوات 
يف  ارتكبتهـا  الروسـية  املسـلحة 
عدة مـدن أوكرانيـة محتلة باتت 
أن  بوريـل  محررة“.واعتـرب  اآلن 
السلطات الروسـية مسؤولة عن 
تلـك األعمـال التـي وقعـت أثناء 
هـذه  عـىل  الفعليـة  سـيطرتها 
باتـت  املناطـق، مضيفـاً: ”لقـد 
لقانـون  تخضـع  اآلن  روسـيا 
”الصور  الدويل“.وتابع:  االحتـالل 
املؤملـة ألعـداد كبـرية مـن القتىل 
والجرحـى املدنيـني، فضـًال عـن 

املدنيـة  التحتيـة  البنـى  تدمـري 
تظهـر الوجـه الحقيقـي للحرب 
العدوانية الوحشـية التي تشـنها 
روسـيا عـىل أوكرانيا وشـعبها“، 
األوروبـي  االتحـاد  أن  مضيفـاً 
سـيواصل دعـم أوكرانيـا بقـوة.
وشـدد عـىل أن ”مرتكبـي جرائم 
الحـرب وغريهـا مـن االنتهاكات 
الحكوميني  واملسؤولني  الجسيمة 
والقادة العسكريني املعنيني ستتم 

محاسبتهم“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشف االطار التنسـيقي عن االسباب الرئيسية 
السياسـية  اىل اطـالق مبادرتـه  التـي دفعتـه 
األخرية، فيما اشار اىل رضورة وجود مواصفات 
خاصـة لرئيس الـوزراء لتجنيب البلـد االزمات 

.وقال عضو االطار التنسيقي، النائب عن الفتح، 
محمد كريم، يف حديث لـ»الزوراء»: ان «املبادرة 
التي اطلقت من قبل االطار ليسـت فقط لالطار 
الشـيعي بـل لالطـار الوطني».واضـاف «اليوم 
القوى التي تكتلت كالتحالف الثالثي حاولت ان 

تمـيض قدما يف مـرشوع بعيد عـن باقي القوى 
الوطنية املوجودة ولم تسـتطع وحدها ان تمرر 
انتخاب رئيس الجمهورية الذي من املفرتض ان 
يقودها اىل ابعد من ذلك وهو ان تشـكل حكومة 
بعيدا عـن االطـار بكردهم وعربهم وشـيعتهم 

وسـنتهم واقلياتهـم وملرتني لم تسـتطع ذلك». 
واشـار اىل ان «هـذا أدى اىل اغـالق سـيايس ولم 
نستطع ان نميض بالعملية السياسية الستكمال 

االستحقاقات االنتخابية.

بريوت/ متابعة الزوراء:
أعلـن سـعادة الشـامي نائـب رئيـس 
الدولـة  «إفـالس  اللبنانيـة  الحكومـة 
ومرصف لبنان املركزي».وقال «سيجري 
توزيع الخسـائر عـىل الدولة ومرصف 
لبنـان واملصارف واملودعـني، وال توجد 
نسـبة مئوية محـددة، لألسـف الدولة 

مفلسـة وكذلك مرصف لبنـان، ونريد 
أن نخـرج بنتيجـة، والخسـارة وقعت 
بسـبب سياسـات لعقود، ولو لم نفعل 
شيئا سـتكون الخسـارة أكرب بكثري».

قال الشـامي يف حديث صحفي: «هناك 
حقيقـة ال يمكن تجاهلها وال يمكن أن 
نعيش يف حالة إنكار وال يمكن أن نفتح 

السحوبات (املرصفية) لكل الناس وأنا 
أتمنـى ذلك لـو كنا يف حالـة طبيعية».

وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد 
الدويل قال «نحـن يف خضم املفاوضات 
مع صندوق النقـد الدويل و عىل اتصال 
يومـي مع صنـدوق النقـد، وألول مرة 
تأتي هـذه البعثة الكبـرية وقد أحرزنا 

تقدما كبريا بمفاوضات صندوق النقد 
الدويل».وقال الشـامي «نتأمل أن نصل 
التفاق يف هذه الجولة أو جولة ألخرى. 
عـدة  تركـز عـىل  املفاوضـات حاليـا 
مواضيـع هي، إصـالح القطاع املرصيف 
املاليـة  وإعـادة هيكلتـه، والسياسـة 
املتوازنة لخدمة الديـن العام، وإصالح 

القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر 
الرصف، والسياسـة النقدية ومعالجة 
التضخم».ولفـت إىل أن رشكـة كي بي 
إم جـي تقـوم بتدقيق مـرصف لبنان، 
وأن املـرصف يتوىل عملية جرد لكميات 
الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل يف 

عملية الجرد.
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رسيالنكا/ متابعة الزوراء:
باسـتثناء الرئيس غوتابايا راجاباكسـا وشقيقه رئيس 
الوزراء ماهيندا راجاباكسا، استقال جميع الوزراء الـ26 
يف الحكومـة يف رسيالنـكا، وفق مـا أعلن وزيـر التعليم. 
ويأتـي ذلـك يف خضم احتجاجـات غاضبة ضد السـلطة 
بسـبب النقص الحاد يف الغذاء والوقود واألدوية يف الدولة 
الواقعة يف جنوب آسـيا.وقال الوزيـر دينيش غوناوردينا 
للصحفيـني إن جميع الـوزراء الـ26 باسـتثناء الرئيس 
غوتابايـا راجاباكسـا وشـقيقه رئيس الـوزراء ماهيندا 
راجاباكسا اسـتقالوا من مناصبهم. وأضاف أن ”جميع 

الوزراء قدموا خطابات اسـتقالتهم حتى يتمكن الرئيس 
من تشـكيل حكومة جديدة“، مضيفا أن القرار اتخذ بعد 
مناقشة األزمة االقتصادية املتفاقمة.ومن بني املستقيلني 
ثالثة أفراد آخرين من عائلة راجاباكسـا النافذة.وجاءت 
الخطـوة يف خضم غضب شـعبي متصاعد عـىل النقص 
الحـاد يف الغـذاء والوقـود واألدويـة يف الدولـة الواقعة يف 
جنـوب آسـيا والبالغ عـدد سـكانها 22 مليون نسـمة.

وتحـدى آالف األشـخاص حظـر التجول األحـد يف أرجاء 
الجزيـرة لالحتجـاج واملطالبة بتنحي عائلة راجاباكسـا 

التي عادت إىل السلطة يف ترشين الثاني/نوفمرب 2019.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار النفـط ، مـع اسـتمرار 
املخـاوف مـن قلـة املعـروض حتـى مـع 
تطلع املسـتثمرين إىل سـحب إمدادات من 
االحتياطيـات النفطيـة االسـرتاتيجية من 
الدول املستهلكة وإثارة هدنة يف اليمن آماال 
يف إمكان تهدئة مخاوف تعطل اإلمدادات يف 
الرشق األوسـط.وارتفع خـام برنت 3.19 
دوالر بمـا يعـادل %3.1 إىل 107.58 دوالر 
للربميل، وزاد خام غرب تكسـاس الوسيط 
األمريكـي 3.46 دوالر أو %3.5 إىل 102.73 
دوالر للربميل.وانخفضت التعاقدات اآلجلة 

لكل من الخامني، دوالرا يف بداية التعامالت 
أسـعار  االثنني.وكانـت  امـس  باألسـواق 
النفط، تراجعت نحو %13 األسبوع املايض، 
بعـد أن أعلن الرئيـس األمريكي جو بايدن، 
أنه سيتم سـحب ما يصل إىل مليون برميل 
يوميا من االحتياطي البرتويل االسرتاتيجي 
األمريكي ملدة ستة أشهر تبدأ يف مايو املقبل.

وقـال بايـدن إن هذا السـحب، وهو الثالث 
يف األشهر السـتة املاضية، سيكون بمثابة 
جرس حتى يتمكن املنتجـون املحليون من 
تعزيز اإلنتـاج وإعادة التـوازن إىل العرض 

مع الطلب.
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الزوراء/ حسني فالح:
تحقيـق  النفـط  وزارة  اعلنـت  أن  بعـد 
ايـرادات مالية من مبيعـات النفط خالل 
شـهر اذار املايض والتي تجاوزت الـ 11 
مليار دوالر وهـي االعىل منذ عام 1972، 
تصاعدت الدعـوات من قبل املختصني يف 
الشـأن االقتصادي لرضورة االسـتفادة 
من العائدات املالية يف تحسـني املسـتوى 
املعيـيش للمواطنـني مـن خـالل وضـع 
خطـط انية لدعـم الرشائـح املختلفة يف 

املجتمع وبشكل متساٍو.
وقال عضو اللجنة املالية، النائب سـجاد 
سـالم، يف حديث لـ“الـزوراء“: ان هناك 
املاليـة  باإليـرادات  ملحوظـا  ارتفاعـا 
املتحققة مـن صادرات النفـط العراقية 
نتيجة ارتفاع اسـعار النفط العاملية، وال 
بد من وضع خطط لكيفية االستفادة من 
العائدات النفطية لدعم الرشائح املختلفة 
ال سيما الفقرية منها واملترضرة من االثار 
االقتصادية نتيجة ارتفاع سـعر الدوالر. 
مبينا: ان الدعم يجب أن يكون عىل أوجه 
مختلفة، منها مبالغ مالية توزع بشـكل 
مبارش عىل االرس الفقـرية او عن طريق 
تقديـم الخدمات.وأضـاف: أنـه يجب ان 
تتوفـر قاعـدة بيانات للرشائـح الفقرية 
لضمـان إيصال املسـاعدات لهم بشـكل 
خاص. موضحا: أن ارتفاع أسعار النفط 
يجـب أن تسـتفيد منـه االرس العراقيـة 
فضال عن ضمان حقوق األجيال املقبلة.

وشدد عىل رضورة استثمار الوفرة أيضاً 

يف تطوير البنـى التحتيـة وتوفري األمان 
االقتصادي مع تأسـيس صندوق سيادي 
لالسـتثمار والتنمية االقتصادية لتطوير 
خدمات الصحة والتعليم والبنى التحتية.

من جهته، قال الخبري االقتصادي، مظهر 
الغيثي، يف حديث لـ“الزوراء“: انه يمكن 
اسـتثمار الفائـض املرتاكم وعـىل ثالثة 
أوجـه، االول: االسـتثمار يف الزراعة مثل 

دعم الفالح وبناء صوامع حديثة واعادة 
اعمار معامل االسـمدة البرتوكيمياوية، 
العامليـة  التحوطـات  ملواجهـة  وذلـك 
لنقـص اإلمـداد يف املحاصيـل الزراعيـة 
االسـرتاتيجية، والثانـي: دعـم االحتياط 
للبنـك املركـزي العراقـي بـرشاء الذهب 
او رفـع احتياطياتـه من سـلة العمالت 
الدولية.واضاف: أما الثالث فهو مواجهة 

ارتفاع األسـعار يف العالم للسلع الغذائية 
الطبقـات  ودعـم  الزراعيـة  واملنتجـات 
املسـحوقة مـن خـالل دعـم اسـتقرار 
السـوق ورفع القوة الرشائيـة للمواطن 
مـن خـالل االسـتثمار يف التكنولوجيـا 
البنكيـة  االنظمـة  لتحديـث  الحديثـة 
والرقابيـة والتـي سـتزيد من الـواردات 
الداخلية وتقلل مـن هدر العملة الصعبة 

وترسبها إىل الخارج. داعيا اىل اسـتخدام 
بيـع  عمليـات  يف   Blockchain تقنيـة 
العمـالت يف مزاد العملة ودمـج عملياته 
مع دوائر الرسـوم والگمارك والرضائب.

من جانبه، رأى الخبري االقتصادي، احمد 
املاجـدي، يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان ما 
يجـري اليوم مـن طفرة يف سـعر النفط 
ومختصـني  حقيقيـة  إدارة  اىل  يحتـاج 
النفطـي وغـري  يف مجـاالت االسـتثمار 
االسـتثمار النفطي لالسـتفادة من هذه 
الزيادة بشكل جيد. مشرياً اىل: أن العراق 
بلـد اسـتهالكي وليـس منتجـاً ويجـب 
استثمار النفط بشكل مناسب من خالل 
التعاقد مـع خرباء اقتصاديـني يف مجال 
االقتصاد والتنميـة والتطوير، وعىل هذا 
األساس باإلمكان خلق هذا التوازن الذي 
مـن شـأنه أن يضـع االقتصـاد العراقي 
عىل سـكة النمـو املرجوة.واضـاف: انه 
عـىل الحكومة وضـع خطتـني احداهما 
انية تستهدف تحسـني املستوى املعييش 
للمواطـن الذي تدنـى نتيجـة انخفاض 
قيمـة الدينار العراقي، مـن خالل توفري 
االموال بشـكل مبارش وتـوزع نقدا عىل 
العوائـل الفقـرية، واالخر دعـم البطاقة 
التموينيـة بمفردات متنوعـة وبنوعيات 
جيـدة. مؤكدا: أمـا الخطـة الثانية فهي 
اسـرتاتيجية تتضمـن انشـاء صنـدوق 
سـيادي يتم من خالله انشـاء مشـاريع 
مسـتقبلية توفـر من خاللهـا الخدمات 

االساسية للمواطنني.
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بغداد/ الزوراء:
قررت محكمة القضاء اإلداري، امس االثنني، اعادة 
جاسب الحجامي مديراً عاماً لدائرة صحة الكرخ.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها «الزوراء»: انه «تقرر 
إلغاء االمر الديواني املتضمن نقل جاسب الحجامي 
اىل  الكرخ  صحة  لدائرة  عاماً  مديراً  منصبه  من 
اضافة  عليهم/  املدعى  وتحميل  الوزير  مكتب 
لوظيفتهم الرسوم واملصاريف القضائية».واضاف 
و١٦١   ١٥٦) للمواد  استناداً  صدر  «الحكم  ان 
و١٦٦) من قانون املرافعات املدنية واملادة ٦٣ من 
للتمييز لدى  قابالً  قانون املحاماة حكماً حضورياً 

املحكمة االدارية العليا».
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بغداد/ الزوراء:
أشاد عضو مجلس النواب، عيل الساعدي، 
خالل لقائه نقيـب الصحفيني العراقيني 
رئيـس اتحـاد الصحفيني العـرب، مؤيد 
الالمي، بعطاء وجهود األرسة الصحفية.

وذكر بيان لنقابـة الصحفيني العراقيني 
تلقتـه «الـزوراء»: ان نقيـب الصحفيني 
العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب، 
مؤيـد الالمي، اسـتقبل يف مقـر النقابة، 
النائب عـن الكتلة الصدرية عيل حسـني 
السـاعدي، وجرى خالل اللقـاء التباحث 
بشـان آليات انتخابات نقيب الصحفيني 
املقبلـة ونوابه ومجلـس النقابة وكل ما 
يتعلق بالعمليـة االنتخابية والتأكيد عىل 

توفـري األجواء املالئمة لها.وأضاف: «كما 
تم التطـرق إىل رضورة ترشيـع القوانني 
التـي تمكـن الصحفـي مـن أداء عملـه 
بحرية تامة والتأكيد عىل االلتزام بمبادئ 
واخالقيات العمل الصحفي للمساهمة يف 
بناء دولة مؤسسـات قوية».وقدم نقيب 
الصحفيني العراقيني رشحـا عن طبيعة 
عمل النقابة ودورهـا الفاعل عىل جميع 
األصعدة.من جهته، أشـاد عضو مجلس 
النـواب، عيل السـاعدي، بعطـاء وجهود 
األرسة الصحفية عىل طريق الكلمة الحرة 
ونقـل الحقائق إىل الرأي العام، معربا عن 
إعجابه بالعمل املنظم واملتميز الذي تقوم 

به مكاتب النقابة اإلدارية واملهنية.
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بغداد/ الزوراء: 
أعلنت هيئة النزاهة، امس االثنني، استقدام مدير املرور األسبق وأربعة ضباط عىل خلفيَّة 
ارتكاب ُمخالفاٍت.وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: إن 
ة بالنظر يف قضايا النزاهة اصدرت أمراً باستقدام املُدير  «محكمة تحقيق الرصافة املُختصَّ
ة األسبق، إضافًة إىل (٤) ُضبَّاط مروٍر آخرين؛ لوجود ُمخالفاٍت  العام ملُديريَّة املرور العامَّ
متطلبات  لتوفري  األملانيَّـة  (ملباور)  ورشكة  ة  العامَّ املُرور  ُمديريَّة  بني  املُربم  العقد  يف 
السياقة».وأضافت  إجازات  وإصدار  املركبات  لتسجيل  الوطني  للمرشوع  الثانية  املرحلة 
بناًء عىل  أمر االستقدام؛  النزاهة أصدرت  ة بقضايا  املُختصَّ الرصافة  انَّ «محكمة تحقيق 
أحكام املادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات».وكانت هيئة النزاهة، قد اعلنت يف وقت سابق، 
صدور أمر استقدام بحق محافظ صالح الدين عىل خلفية ابتزاز، وتلقي مبالغ ماليَّة من 

أحد املقاولني.
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وبالرشوط التالية :-
١- يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء بتطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه 

مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
٢- يلتزم مقدموا العطاء بملئ القسم الرابع من الوثيقة القياسية والخاص باستمارات العطاء والذي يكون بصيغة (word) ثم تقدم ورقياً بعد ختمها 

بالختم الحي الخاص بالرشكة املقدمة العطاء مع الوثائق املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات.
٣- يتم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠ (مائتان وخمسـون الف) دينار عراقي غري قابل للرد او تحويل ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص لرشكتنا 
(مـرصف الرافديـن) الفرع الرئييس ورقم الحسـاب هو(٩٠٩٥٦) إال يف حالـة الغاء الطلبية من قبل رشكتنا يعاد املبلـغ اىل املجهز بعد تقديم طلب من 

قبله.
٤- عىل الرشكات الراغبة باملشاركة (اجنبية, عربية, عراقية) تقديم كافة املستمسكات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة (شهادة تأسيس حديثة 
ونافـذة ومصدقة حسـب االصول من السـفارة او القنصلية او امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة, ومن مسـجل الـرشكات للرشكات العراقية, 
براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب تتضمن الرقم الرضيبي – الهوية الرضيبية – الهوية التجارية النافذة – هوية تصنيف مقاولني الخاصة 
برشكات املقاولة, املوقف املايل متمثل بتقديم كشـف حسـاب مرصيف او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق 
تاريـخ الغلـق وان يكون الحد االدنى لـرأس مال الرشكة (٢٠٠٠٠٠٠) اثنان مليـون دينار عراقي وال يقل الحد االدنى لرأس مـال الرشكة املحدودة عن 
(١٠٠٠٠٠٠) مليـون دينـار وال يقـل الحد االدنى لبقية الرشكات عن (٥٠٠٠٠٠) خمسـمائة الـف دينار عراقي  -الهوية التجاريـة النافذة) مع تقديم 

االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترافق مع العرض املقدم يف حال تقديمها سابقاً.
بخصوص الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسـكات التالية:-

-نسخة واضحة من شهادة تأسيس الرشكة مصادق عليها اصوليا من ملحقياتنا التجارية يف بلد التأسيس مع نسخة مرتجمة باللغة العربية لشهادة 
تأسيس الرشكة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة .

-نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الرشكات (مصادق أصوليا).
٥- يتم فتح العروض (يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق)ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل الرشكات اىل مقر رشكتنا 

عند السـاعة العارشة من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة (٣٠) ادناه.
٦- يتم تقديم االسـعار بعملة الدوالر-يورو-دينار عراقي(DDP + بوليصة تأمني لصالح رشكتنا واصل بغداد/مخازن مصفى الدورة) وتكون االسعار 

نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
٧- يتـم تقديـم العـرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض مع تثبيت االسـم الكامل 
وعليه ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف استعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسل مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ 

الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني.
٨- يجـب تحديـد فرتة نفاذية العرض وتثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض وكذلك تحديد تاريـخ نفاذية التأمينات االولية يف العرض ويجب ان ال تقل 

مدة نفاذ العروض عن  (١٢٠يوماً).
٩- ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات .

١٠- يتم تقديم تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او من احد املسـاهمني يف الرشكة وحسـب املبالغ املثبتة امام كل طلبية يف االعالن اعاله وحسـب 
التعليمات وترفق مع العرض التجاري عىل شـكل(خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة)نسـخة اصلية تعتمد جميع املصارف داخل بغداد عىل ان 
يكـون خطـاب الضمان املقدم داخـل ضمن املنصة االلكرتونية واذا لم يكن خطـاب الضمان داخل ضمن املنصة يهمل العطاء وحسـب تعليمات البنك 
املركزي  وتطلق هذه التأمينات يف حالة –عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها التأمينات االولية. ويجب ان تكون هذه التأمينات 

نافذة ملدة ال تقل عن (١٢٠) يوماً (تهمل العطاءات اذا كانت التأمينات عىل شكل سويفت). 
١١- تحديد فرتة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة (من-اىل).

١٢- تفرض غرامة تأخريية عىل املجهز اليتجاوز حدها األعىل نسبة ١٠٪ من مبلغ عقد يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.
١٣- تقدم التأمينات النهائية عىل شـكل خطاب ضمان حسـن تنفيذ (حرصا) للعقد بنسـبة (٥٪) خمسـة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب 
اإلحالة وقبل توقيع العقد ومن احد     املصارف الواردة يف الفقرة رقم (٩) خالل مدة ال تتجاوز (١٤) يوما ويف حالة التأخر، تهمل اإلحالة ويحال املجهز 
إىل لجنة الناكلني. وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد أو تمديده عند تمديد فرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان، يف حالة وجود (فرتة ضمان) تطلق 
كفالة حسـن األداء بعد اسـتالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من 

قبل رشكتنا.
١٤- الشحن للمواد دفعة واحدة ( يتم حجز نسبة (١٠٪) من قيمة العقد الكلية ( للمبالغ املتحققة ) ال تعاد اىل املجهز إال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة 

العامة للرضائب وخالل ٣٠ يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسـالها اىل الهيئة املذكورة) الشـحن للمواد عىل شـكل دفعات ( يتم حجز نسبة (٢٫٧٪ 
من كل دفعة ( للمبالغ املتحققة ) لكون تسديد املستحقات عىل شكل دفعات ويتم حجز نسبة (١٠٪) من قيمة الدفعة االخرية التعاد اىل املجهز إال بعد 

جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل ٣٠ يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة).
١٥- تستقطع نسبة (٠٫٠٠٣) من مبلغ العقد کرسم طابع. 

١٦- يتم استقطاع مبلغ (٢٥٠٠٠) الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل السنة من الرشكات العراقية او املسجلة يف العراق نظري استحصال صحة صدور 
من غرفة تجارة بغداد.

١٧- للمـواد الكيمياوية حرصا سـيتم اسـتقطاع مبلغ اجازة االسـترياد بعد اصدار العقد بموجـب ما يتم تحديده من وزارة التجـارة (الرشكة العامة 
للمعارض والخدمات التجارية).

١٨- االلتزام بتقديم شـهادة املنشـأ من الرشكة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمني باسـم املجهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية 
العراقية او السفارة يف الخارج سواء كان (بلد املنشأ او بلد املجهز ام يف بلد الشحن). 

١٩- سيتم استقطاع مبلغ االجور البينية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة الصحة والبيئة بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية .
٢٠- ال يجوز ملقدم العطاء شطب أي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه.

٢١- منشـأ املواد ينبغي أن يحدد يف العرض ويكون من ضمن املناشـئ املطلوبة وثابت (لن يتغري ألي سـبب كان) مع تحديد طريقة وميناء الشـحن 
ونقطةالدخول.

٢٢- يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل (الدولة - املدينة - الشـارع - البناية - العنوان الربيدي والهاتف) واسـم املدير العام للرشكة او من يخولهم يف 
العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض.

٢٣-  تقديم كتاب تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من وزارة الخارجية او السفارة أو القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنشأ (نسخة اصلية) 
وحسب التعليمات لطلبيات ( تجهيز املواد املتخصصة).

٢٤- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن مقدارها ( ١٥٠ دوالر ).
٢٥- تطبيق القوانني والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء العراقي 

مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧بأن املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف اآلخر.
٢٦- يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق (مع العرض) وخالف ذلك لرشكتنا الحق يف إهماله.

٢٧- يف حـال رسـو املناقصـة عىل احدى الرشكات املقدمة للعطاءات سـواءاً كانت عراقيـة او اجنبية او عربية يتم توقيع العقد يف القسـم القانوني يف 
رشكتنا وبخالفه تلغى االحالة ويتم اتخاذ كافة االجراء القانونية بحقها.

٢٨- يتوجب عىل الرشكات التي ترغب باملشاركة يف اي طلبية والتي تطلب أي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرسالة وقبل 
مدة مناسبة من تاريخ الغلق وستقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسارات املشرتكني يف املناقصة وقبل موعد اليقل 

عن (٧) ايام من تاريخ غلق املناقصة وسيكون يوم ٢٠٢٢/٤/١٣.
٢٩- ان املواد سـوف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مسـتندات الشـحن غري مطابقة لرشوط العقد أو لرشوط االعتماد (يف حال عدم قبول 

الطرف األول للخالفات يف مسـتندات الشـحن).
٣٠- تاريخ الغلق الساعة (١) بعد الظهر ليوم ٢٠ / ٤ /٢٠٢٢ .

٣١- كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والضوابط والتعديالت.
٣٢- سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن ٢٠٪ من الكلفة التخمينية املخصصة ألغراض االحالة.

٣٣- للرشكات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الرصف (١٤٥٠) دينار عراقي لكل دوالر امريكي.
٣٤- سيتم استقطاع (١٠٠٠) الف دينار عراقي لغرض بناء مدارس ورياض اطفال.

 مالحظة: يمكن االطالع ورشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني :۔
www.oil.gov.iq 

www.mrc.oil.gov.ig
مع التقدير

د.عائد جابر عمران
وكيل املدير العام

1.  يـرس ديـوان محافظة بغداد اإلعالن عن مرشوع (اسـتبدال انبوب اسبسـت للخـط الناقل لحي 
الشـهداء وحي السجاد قطر 250 ملم /اليوسفية واسـتبدال الخط الناقل ملنطقة الحصوة /النرص 
والسـالم واسـتبدال خط االسبسـت لقرية الزيدان /النرص والسالم) أدناه ضمن مشـاريع  املوازنة 
االسـتثمارية لسـنة 2021 من تخصيصات خط الفقر فعىل كافة  مقدمـي العطاءات من الرشكات 
واملقاولـني املصنفني املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم لتنفيذ املرشوع وحسـب 

الوثائق القياسية .
2 . عـىل مقدمي العطاءات املؤهلـني والراغبني يف الحصول عىل الوثائـق الخاصة باملرشوع وجداول 
الكميـات مراجعة محافظـة بغداد الطابق الثامن / قسـم العقود خالل أوقات الدوام الرسـمي من 

الساعة 8  صباحا ولغاية الساعة 2 ظهرا  .
3. تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

                                       ظرف العرض الفني
                                       ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  (شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من 
دائرة مسجل الرشكات يف وزارة التجارة، عقد تأسيس، محرض اجتماع، إجازة ممارسة مهنه, هوية 
تصنيف مقاولني لالعمال االنشائية بدرجة (سابعة) نافذة صادرة من وزارة التخطيط ,هوية غرفة 
تجارة صنف ممتاز نافذة، تقديم أعمال مماثله مصدقة من الجهة املسـتفيدة, تقديم مستمسكات 
املدير املفوض، تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية، كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة 
للرضائـب نافذ الصالحية عند تاريخ الغلق ومعنون إىل محافظه بغداد نسـخة اصلية, وصل الرشاء 
النسخة األصلية , يتم التوقيع والختم عىل كافة صفحات جداول الكميات من قبل الرشكة املتقدمة , 
تقديم جدول تقدم عمل , تكون مدة نفاذية العطاء 120 يوما , تقوم الرشكة بتثبيت عنوان متكامل 
ملكتبهـا مـع أرقام الهواتـف واملوقع االلكرتوني  الخاص بهـا  , يجب إن تكون األرقـام مدونة رقما 
وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشـطب ومقرتن بتوقيع مقدم العطاء , (عىل 
الرشكات األجنبية الراغبة باالشرتاك باملناقصة تقديم شهادة تأسيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة 
مصدقة من السـفارة العراقية يف بلد التأسـيس) , تلتزم الرشكة بتقديم األسـعار النهائية  , تقديم 

جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ملحافظة بغداد ).
4. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري من املدير املفوض 
للرشكـة او وكيلـه إىل العنوان التايل )محافظة بغداد/ قسـم العقود) وبعد دفـع قيمة البيع للوثائق 

لقاء مبلغ قدره (300,000) (ثالثمائة إلف دينار عراقي )  غري قابله للرد .
5 . يتم تسليم العطاءات / إىل العنوان التايل محافظة بغداد / االستعالمات االلكرتونية /الطابق األول   
وأخـر موعد لتسـليم العطاءات السـاعة 12 ظهرا  مـن التوقيت املحيل ملدينة بغـداد يوم االثنني  25 
/4/2022 سـوف ترفض العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف محافظة بغداد / قسم العقود الساعة 12 ظهرا من يوم 

االثنني 25/ 4 /2022 او اليوم الذي يليه
6. يجب إن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء عىل شكل( خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) 
صـادر  مـن احد مصارف بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي عىل ان يكون الضمان املقدم داخل ضمن 

املنصة االلكرتونية واذا لم يكون خطاب الضمان داخل ضمن املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات 
البنك املركزي وباسم أي من الرشكاء .

7 .يسـتقطع من مسـتحقات الرشكة املتعاقدة  كافة الرسـوم والرضائب املشـار إليهـا يف القوانني 
واألنظمة  والتعليمات العراقية.

 8.  إذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التايل.
  9.  جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غري املستجيبة ملعايري الوثائق القياسية  ويستبعد 

أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية, اإلعمال املماثلة) .
.(admin@baghdad.gov.iq) 10 .للمعلومات تتم املراسلة  عرب الربيد االلكرتوني  

11. يف حال تقديم احد الرشكاء ألي من املعايري املطلوبة وتم استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء 
املشرتك دون النظر إىل الرشيك اآلخر .

12 . يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن.
13.يف حـال وجود مخالفات يتم توجيـه االنذارات للرشكة التي يحال بعهدتهـا اعمال املناقصة عن 

طريق قسم الشؤون القانونية يف محافظة بغداد دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
14.التتـم مطالبة املحافظة بكتاب تسـهيل مهمة مـن الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة االسـترياد 
ويتحمل املشـرتك يف املناقصة مسـؤولية تجهيز وايصال املواد اىل املحافظة (اذا تضمن العمل تجهيز 

مواد).
15.يتم اعتماد وثيقة االشـغال الصغرية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من 
املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايـري التأهيل املحددة فيها بفروعها كافـة والرشوط القانونية 

واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة .
16.للدائـرة الحـق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة مـن مراحلها وقبل االحالة وعـدم اجراء املفاضلة 
وحسـب مقتضيات املصلحـة العامة وال يحق للمشـرتكني يف املناقصة املطالبة بـاي تعويض جراء 

ذلك.
17.عـىل الرشكـة التي يحال اليها املرشوع تقديم خطاب ضمان حسـن تنفيـذ بقيمة %5من مبلغ 
العقد ويكون تجديد خطاب الضمان بشكل تلقائي ولحني ورود كتاب انتفاء الحاجة من قبلنا ويتم 

ذكر فقرة التجديد التلقائي يف سند خطاب الضمان.

                                                                                              محافظة بغداد/قسم العقود
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أوكرانيا / متابعة الزوراء:

أعلـن االتحـاد األوروبـي أنـه يناقش 

مجموعـة  فـرض  ”عاجـل“  بشـكل 

جديـدة مـن العقوبـات عـىل روسـيا 

استجابًة لطلب فرنسا وأملانيا بصورة 

خاصـة، يف أعقـاب العثـور عىل جثث 

مئـات املدنيـني يف محيط كييـف، وال 

سيما يف بوتشـا، بعد انسحاب القوات 

الروسية منها.

وقال وزير خارجيـة االتحاد األوروبي 

جوزيب بوريل يف بيان إن التكتل ”يدين 

بأشـد العبارات الفظائـع التي أفيد أن 

القوات املسـلحة الروسية ارتكبتها يف 

عدة مـدن أوكرانية محتلـة باتت اآلن 

محررة“.

واعترب بوريل أن السـلطات الروسـية 

مسـؤولة عن تلك األعمال التي وقعت 

أثنـاء سـيطرتها الفعليـة عـىل هـذه 

املناطـق، مضيفاً: ”لقد باتت روسـيا 

اآلن تخضع لقانون االحتالل الدويل“.

وتابـع: ”الصـور املؤملة ألعـداد كبرية 

من القتـىل والجرحـى املدنيني، فضالً 

عـن تدمري البنى التحتية املدنية تظهر 

الوجـه الحقيقـي للحـرب العدوانيـة 

الوحشـية التـي تشـنها روسـيا عىل 

أوكرانيا وشعبها“، مضيفاً أن االتحاد 

أوكرانيـا  دعـم  سـيواصل  األوروبـي 

بقوة.

جرائـم  ”مرتكبـي  أن  عـىل  وشـدد 

االنتهـاكات  مـن  وغريهـا  الحـرب 

الحكوميـني  واملسـؤولني  الجسـيمة 

والقـادة العسـكريني املعنيني سـتتم 

محاسبتهم“.

وعـّرب بيـان بوريـل عن دعـم االتحاد 

األوروبـي الكامل للتحقيـق الذي بدأه 

الجنائيـة  للمحكمـة  العـام  املدعـي 

الدولية يف جرائم الحرب والجرائم ضد 

اإلنسـانية وكذلك عمل لجنة التحقيق 

التابعة ملفوضية األمم املتحدة السامية 

لحقوق اإلنسان.

يأتـي هذا بينما تحـدث رئيس الوزراء 

اإلسـباني بيدرو سانشـيز عن ”إبادة 

جماعيـة“ محتملـة يف أوكرانيا، غداة 

العثور عـىل عرشات الجثـث يف مدينة 

بوتشـا الواقعة شمال غرب كييف بعد 

تحريرها من القوات الروسية.

وقال سانشيز أثناء منتدى اقتصادي: 

”سـنقوم بـكل مـا يف وسـعنا كـي ال 

يبقـى أولئـك الذيـن يرتكبـون جرائم 

الحرب هذه بدون عقاب ويمثلوا أمام 

املحاكم، ويف هذه القضية املحّددة أمام 

املحكمة الجنائيـة الدولية عىل خلفية 

حـاالت مزعومـة تشـمل جرائـم ضد 

اإلنسانية وجرائم حرب، ولَم ال نقولها 

أيضاً، إبادة جماعية“.

ونـّدد بـ“العـدوان غـري املـربر“ الذي 

يشـّنه الرئيس الرويس فالديمري بوتني 

الذي ”جلب من جديد الحرب إىل أبواب 

االتحاد األوروبي“.

يف غضون ذلك دوت انفجارات يف ميناء 

أوديسـا جنوب أوكرانيا، يف السـاعات 

االثنـني،  امـس  صبـاح   مـن  األوىل 

بينمـا قالـت وسـائل إعـالم أوكرانية 

إن انفجـارات سـمع دويهـا يف مدينة 

خريسون جنوب البالد أيضا.

مـن جانبهـا، رصـدت وزارة الدفـاع 

الربيطانية اسـتمرار القتـال يف مدينة 

القـوات  تسـعى  حيـث  ماريوبـول، 

الروسية للسيطرة عىل املدينة، وقالت 

إن القـوات الروسـية تنظـم صفوفها 

دونبـاس.  عـىل  هجماتهـا  وتركـز 

وبحسـب املخابـرات الربيطانية، فإن 

عنارص مـن املرتزقـة إىل جانب قوات 

خاصـة مـن ”فاغنـر“ قـد انتقلت إىل 

اإلقليم لتعزيز وجودها هناك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 

6 مسـريات أوكرانية خالل يوم واحد، 

وتدمري 14 منشأة عسكرية يف أوكرانيا 

ليلـة أمس، كما تم تدمري رسية كاملة 

من اللواء 25 األوكراني املحمول جوا.

من جهتهـا، قالت نائبـة وزير الدفاع 

روسـيا  إن  ماليـار  هانـا  األوكرانـي 

ال تتخـىل عـن نيتهـا السـيطرة عـىل 

أوكرانيـا، مؤكـدة عىل أن االنسـحاب 

الحـايل للقـوات الروسـية يهـدف إىل 

تركيز القوات يف اتجاهات أخرى.

األوكرانيـة  األنبـاء  وكالـة  ونقلـت 

قولهـا  ماليـار  عـن  (يوكرينفـورم) 

شـن  واحتمـال  التصعيـد  خطـر  إن 

رضبـات صاروخيـة، بمـا يف ذلك عىل 

املدن الكربى، ال يـزال قائما. وأضافت 

نائبة الوزيـر أن رشق أوكرانيا ال يزال 

معرضـا لخطـر كبـري، مشـرية إىل أن 

القوات الروسـية تهدف للسيطرة عىل 

خاركيف وماريوبول وأوديسا.

ويف السـياق ذاتـه أعلـن عمـدة إقليم 

عـن  البـالد  رشقـي  شـمال  سـومي 

انسـحاب كامل القوات الروسـية من 

اإلقليـم، فيمـا أعلنـت وزارة الدفـاع 

الروسية عن فتح ممر إنساني إلجالء 

املدنيني مـن مدينـة ماريوبول صباح 

اليوم، كمـا تحدثت نائبة رئيس وزراء 

أوكرانيـا عـن فتـح ممرات إنسـانية 

اليوم من ماريوبول ولوغانسك.

وكانت قد أعلنت السـلطات األوكرانية 

عن مقتل سبعة أشخاص وجرح أكثر 

مـن ثالثني آخرين يف قصف رويس عىل 

مدينة خاركيف.

واتهمت السـلطات األوكرانية الجيش 

الـرويس بارتكاب ”مجـزرة متعمدة“ 

بوتشـا  مدينـة  يف  املدنيـني  بحـق 

األوكرانيـة الواقعـة يف شـمال غـرب 

كييـف، و“فظائع“ أخـرى يف املناطق 

”املحررة من الروس“.

بغداد/ الزوراء:
دعا النائب األول لرئيس مجلس النواب 
حاكـم الزامـيل، امس االثنـني، رئيس 
الكاظمي  الـوزراء مصطفـى  مجلس 
لتشـكيل هيئة عليا للميـاه ومخاطبة 

دول الجوار.
وذكـر املكتـب اإلعالمي للنائـب األول 
لرئيـس مجلس النواب يف بيـان تلقته 
اسـتضاف  ”الزامـيل  أن  ”الـزوراء“: 
بمكتبـه ، وزيـر املـوارد املائية مهدي 
رشـيد الحمدانـي، والـكادر املتقدم يف 
الـوزارة، لوضـع الحلـول واملعالجات 
والتباحـث  امليـاه،  ألزمـة  الحقيقيـة 
حـول خطـة الـوزارة ملوسـم الصيف 
املقبل، وأهم التحديات املوجودة يف هذا 

امللف“.
ودعـا الزامـيل وفقـاً للبيـان ”رئيس 
الكاظمي  الـوزراء مصطفـى  مجلس 
اىل تشـكيل هيئـة عليــا ملتابعة ملف 
امليـاه وادارته بصـورة فاعلة من أعىل 
املسـتويات كما هو معمـول يف الدول 
املجـاورة، والتدخـل املبـارش ملخاطبة 
دول الجوار وممارسـة الضغط عليها 

لزيادة حصص العراق املائية واطالقها 
يف القريـب العاجل“، محـذًرا من ”اي 
إهمال او تأخري بإدارة هذا امللف كونه 

سـينتج عواقـب وخيمـة تهـدد حياة 
الشـعب العراقـي، وتـرض باملصالـح 
املشـرتكة سـيما االقتصادية مع دول 

الجوار“ .
وشدد عىل ”رضورة التحرك الجاد ملنع 
االستنزاف الجائر للخزين االسرتاتيجي 

املائـي مـن خـالل منـع التجـاوزات 
املائيـة يف  الحصـص  الحاصلـة عـىل 
بغـداد وباقي املحافظات“، مشـرياً اىل 
”رضورة تفعيـل بروتوكـول التعاون 
يف نهر دجلة مع تركيا، وانشـاء املركز 
البحثـي املشـرتك لتحديـد الحصـص 

املائية لنهري دجلة والفرات“. 
وأكـد الزامـيل أن ”اسـتضافة الوزير 
جاءت ضمـن اطار تحـرك نيابي جاد 
لتحديد اسباب االزمة وسبل معالجتها، 
وتقديم الدعـم الالزم للـوزارة خاصة 
التخصيصـات  بزيـادة  يتعلـق  فيمـا 
املاليـة يف املوازنة، بما يسـهم يف نجاح 
ادارة هـذا امللـف الحيـوي والخطري“، 
الفتاً اىل أن ”استضافة الوزير والكادر 
املتقدم، تأتي بعد لقاء السـفري الرتكي 
لدى بغـداد يف مبنى املجلـس قبل أيام 

قليلة“.
وأشـار اىل أن ”هنـاك لقـاء آخـر مع 
السـفري اإليراني لبحث تنظيم العالقة 
املائية“، داعًيا إىل ”جعل ملف املياه عىل 
سـلم أولويات اي اتفاقيات مستقبلية 

مع الدول ذات العالقة“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشف االطار التنسيقي عن االسباب الرئيسية التي 
دفعته اىل اطالق مبادرته السياسـية األخرية، فيما 
اشـار اىل رضورة وجود مواصفات خاصة لرئيس 

الوزراء لتجنيب البلد االزمات .
وقال عضـو االطار التنسـيقي، النائب عن الفتح، 
محمد كريـم، يف حديث لـ“الـزوراء“: ان ”املبادرة 
التـي اطلقت من قبـل االطار ليسـت فقط لالطار 

الشيعي بل لالطار الوطني“.
واضـاف ”اليـوم القـوى التـي تكتلـت كالتحالف 
الثالثـي حاولـت ان تميض قدما يف مـرشوع بعيد 
عـن باقي القـوى الوطنية املوجودة ولم تسـتطع 
وحدهـا ان تمرر انتخاب رئيـس الجمهورية الذي 
مـن املفرتض ان يقودها اىل ابعـد من ذلك وهو ان 

تشـكل حكومة بعيدا عن االطار بكردهم وعربهم 
وشيعتهم وسـنتهم واقلياتهم وملرتني لم تستطع 

ذلك“. 
واشـار اىل ان ”هـذا أدى اىل اغـالق سـيايس ولـم 
نسـتطع ان نميض بالعملية السياسية الستكمال 
االسـتحقاقات االنتخابيـة، وانتظرنـا ان تطـرح 
مبادرة منهم لحل هذه اإلشكالية ولكن مع األسف 

لم تطرح هكذا مبادرة“. 
 وتابـع ”فبـاد االطـار حتى ال يحسـب كما يدعي 
البعـض انه هو املعطل وليـس الضامن وكان ال بد 
من ان نقدم حلوال ومنها مبادرة عن اتفاق سيايس 
تلتزم به الكتل السياسـية جميعها لنرسم خارطة 
طريق للعمليـة تخرجنا من هذا االنسـداد وتفتح 
للتفاوض ما بني الكتل لوضع مشاريعها وأهدافها 

ورؤيتهـا يف املرحلـة القادمة بما يؤسـس اىل دولة 
مدنية قادرة عىل ان تخرج البلد من املشاكل“. 

وبني ”باملحصلة طرحت هذه املبادرة وهي ليسـت 
كما يروج لها البعض عىل انها تقود اىل املحاصصة 
والتوافقية وانمـا بالعكس اننا نبحث عن اتفاق ال 

توافق وعىل األقل لنتفق عىل مشرتكاتنا“.  
 وكشـف عن ان ”املشـرتك األول هو ترتيب الكتلة 
األكرب التي سـتتحمل مسـؤولية ما سـتؤول اليه 
االحـداث ألنـه باملحصلة نحـن جزء مـن العملية 
السياسية وسنحاسـب من قبل الشعب عىل فشل 
هذه الحكومة وحتـى ال نتحمل تبعات ذلك نذهب 
اىل الكتلـة األكرب فاألخوة يف املكون السـني اتفقوا 
وشـكلوا السـيادة واالخوة الكرد قدموا مرشحهم 
لرئاسـة الجمهورية والبد للمكـون األكرب ان يأتي 

اىل تشكيل كتلة“. 
 وعـن رئيس الـوزراء، أكـد ”البد ان تكـون هناك 
مواصفات خاصـة لرئيس الوزراء، فال نسـتطيع 
ان نعيـد الكـرة بانتخاب رئيـس وزراء ضعيف او 
يقـود البلد اىل الهاوية او يدخله يف أزمات، وكل من 
لديه مرشح يرشح وتطبق عليه املواصفات ثم يتم 

اختيار شخصية عىل انها مرشح الكتلة األكرب“.
  واوضح ”بعد ذلك يقدم رئيس الحكومة الخطوط 
العامـة وترتجم اىل برنامج حكومـي قابل للتنفيذ 
للنهـوض بأعباء البلـد ويمكن اضافـة نقاط من 
قبـل االخوة ويطلـق اىل الفضـاء الوطنـي ونتفق 
عليـه ككتـل، ومن يتفق مـع هـذا الربنامج يأتي 
ويشـارك ومن يختلف يذهب اىل املعارضة السلمية 

التقويمية البناءة“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
سـرتفع روسـيا اعتبـارا مـن 9 أبريـل 
الجاري القيـود املفروضة عىل الرحالت 
الجوية املدنية مع 52 دولة، من ضمنها 
دول عربيـة، وكانت القيـود قد فرضت 

عىل خلفية جائحة كورونا.
وأعلن ذلك رئيس الوزراء الرويس ميخائيل 
ميشوستني، خالل اجتماع امس االثنني، 
مع ممثلني مع حزت ”روسيا املوحدة“. 
وتم رفع قيود الطريان عىل الرحالت مع 
الدول العربية التالية: الجزائر والبحرين 
ومرص والعراق والكويت ولبنان واملغرب 

واألردن وسوريا وتونس والسعودية.
وقال رئيس الوزراء: ”اعتبارا من 9 أبريل 
الجاري سـيتم رفـع القيـود املفروضة 
ملكافحة انتشـار جائحـة كورونا والتي 
طبقت عىل رحالتنا املنتظمة واملستأجرة 

بني روسيا وعدد من الدول األخرى“.
وأشار إىل أنه تم التوقيع عىل الوثيقة بهذا 
الشـأن امس االثنني، ووفقا مليشوستني 
فـإن حـاالت اإلصابة بفـريوس كورونا 
آخذة يف االنخفـاض لذا فقد حان الوقت 

لتوسـيع الوجهـات املتاحـة لـرشكات 
الطريان الروسية الطريان إليها.

ووفقـا لرئيـس الـوزراء الـرويس فـإن 
اسـتئناف الرحـالت الجوية سـيتم مع 
52 دولـة، بما يف ذلك الهنـد واألرجنتني 
وجنوب إفريقيا والصني، وأشـار إىل أنه 
من قبـل كان من املمكن السـفر إىل 15 

دولة دون قيود.
مـن جهتهـا أوضحت اللجنة الروسـية 
ملكافحـة انتشـار فـريوس كوورنا، أنه 
تـم اتخاذ القـرار بعد األخـذ يف االعتبار 
الوضـع الوبائـي يف كل دولـة عىل حدة 
لذلـك تقرر إلغـاء القيود بشـكل كامل 
عىل رحالت الطـريان العارض واملنتظم 
انطالقـا من 9 أبريـل الجاري مع الدول 

التالية:
وأفغانسـتان  والجزائـر  األرجنتـني 
والبحريـن  والهرسـك  والبوسـنة 
وبوتسـوانا والربازيل وفيتنام وفنزويال 
وهونغ كونغ  ومرص وزيمبابوي والهند 
وإرسائيل وإندونيسـيا والعراق واألردن 
والصـني  الشـمالية  وكوريـا  وكينيـا 

وكوستاريكا والكويت وليسوتو ولبنان 
ومدغشـقر  وماليزيـا  وموريشـيوس 
ومولدوفـا  واملغـرب  املالديـف  وجـزر 

وموزمبيق وميانمار ومنغوليا وناميبيا 
واململكـة  وباكسـتان  وبـريو  وعمـان 
العربيـة السـعودية ورصبيا وسيشـيل 

وسوريا وتنزانيا وتايالند وتونس وتركيا 
وأوروغواي والفلبني وفيجي ورسيالنكا 

وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وجامايكا.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة االنواء الجويـة، امس االثنني، 
حالـة الطقس يف البالد لأليـام املقبلة، فيما 
توقعـت تصاعـداً للغبـار يومـي الخميس 
والجمعـة املقبلني.وذكر بيان للهيئة، تلقته 
”الـزوراء“: أن ”طقس البـالد ليوم الثالثاء 
سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات 
الحرارة تنخفـض قليالً عن اليوم السـابق 
بعمـوم البالد“.وأضاف البيـان أن ”طقس 
يـوم غد االربعاء سـيكون صحواً مع بعض 

الغيـوم يف املنطقتني الوسـطى والجنوبية، 
بينما سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية 
غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسرتتفع 

قليالً عن اليوم السابق بعموم البالد“.
وبني، أن ”الطقس ليوم الخميس سـيكون 
صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة 
فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق 
يف االقسـام الوسـطى والشـمالية، بينمـا 
سـتكون مقاربة لليوم السـابق يف القسـم 

الجنوبي من البالد“.
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تعدُّ السياحة احد اهم املصادر املهمة للدخل الوطني يف الكثري من البلدان، 
وهنـاك دول كثرية حول العالم يقوم اقتصادها عىل االزدهار السـياحي، 
عىل الرغم أحياناً من حداثة تلك الدول وعدم تجذر حضارتها يف التاريخ. 
والسـياحة ليست مجرد اسـتقبال لألجانب بعروض احتفالية أو برامج 
ترفيهيـة، بـل يمكـن أن تكـون اسـرتاتيجية اقتصادية تتغـذى بها كل 
القطاعـات وتحّول البلد اىل مركز اسـتثمار مايل كبري يسـتقطب رؤوس 
األموال لتوظيفها يف أكثر القطاعات ربحاً وهو القطاع السـياحي، نظراً 
للمـردود املـادي الكبري مقابـل التكاليف التـي يتوجب عىل املؤسسـات 
الفاعلة يف املجال السياحي تأمينها، وهذا ينعكس أيضا عىل توفري فرص 

عمل، وبالتايل مكافحة البطالة بشكل غري مبارش. 
واذا نظرنا اىل بعض الدول العربية التي نجحت بوضع اسـمها عىل الئحة 
السـياحة األوىل يف العالـم رغم عـدم امكانياتها التاريخيـة والحضارية، 
ولكن العراق يتمتع بالكثري من املزايـا واملقومات الجغرافية والتاريخية 
والطبيعية والحضارية تجعل منه بلداً سـياحياً يف جميع فصول السـنة، 
وهـو يلبي متطلبات السـائح ان كانت زيارة األماكـن الدينية او املواقع 

األثرية واملصايف والينابيع الطبيعية واالهوار والصحارى والشواطئ.
هـذه املميزات السـياحية التي يتمتع بها العراق تحتاج إىل اسـرتاتيجية 
تسـويقية يتبناها االعالم العراقي اوالً ويضغـط باتجاه الحكومة لدعم 
هذا القطاع الهام جداً، فاإلعالم عامل أسـايس يف الرتويج السياحي وهو 
رشيـك اإلعالن والدعاية، خصوصاً ان حـدوده اليوم لم يعد فقط الداخل 
العراقـي بل يمكن ان يصل اىل كل بقاع الدنيـا من خالل مواقع التواصل 
االجتماعي او تقنيات التسويق الجديد يف «السوشيل ميديا» او من خالل 
اتفاق بني الحكومة واالعالم يضعون من خالله آليات عمل مشرتكة لدعم 
العراق سـياحياً، وهذا أمر يمكن االستفادة منه من خالل تجارب الكثري 
من الدول التي اسـتثمرت وسـائل إعالمهـا من أجل دعم بلدهـا انمائياً 
وسـياحياً، فالجميع يدرك عىل سبيل املثال اهمية الدور الذي لعبته قناة 
الجزيرة يف تعزيز دولة قطر سياحيا عىل الرغم من صغر مساحتها وعدم 
وجود مراكز اثرية وتاريخية فيها، باسـتثناء احد االسواق الشعبية التي 

تم بناؤها ليحاكي تاريخاً معيناً. 
وهـذا االمـر يجعلنا نأسـف عىل الثـروات السـياحية الضائعـة يف بلدنا 
الخـارج من ازمات كثـرية وحروب ضاريـة، وهو األوىل اليوم لتحسـني 
صورتـه وتعزيز مكانته ليكون القبلة السـياحية االوىل يف العالم العربي، 
ملا يتمتع به من خصائص ومميزات من خالل إعطاء الصورة الصحيحة 
واملرشقـة عن بلدنا وتقديمـه للعالم والتعريف به بأشـكال متعددة من 
وسـائل وأدوات اإلعالم املرئي واملسموع واملكتوب ومن خالل املهرجانات 

واملعارض وتبادل الوفود والفرق الفنية واملطبوعات واألفالم وغري ذلك. 
لذلـك، قد يبدو من املهم الدعوة اىل مؤتمر تأسـييس بني قطاعات االعالم 
والسـياحة بالتعـاون مع وزارة السـياحة طبعاً لتعزيـز العمل بينهم يف 
سـبيل نهضة العـراق انمائياً وسـياحياً، حيث يمكن االسـتفادة اىل حٍد 
كبرٍي من النشـاط التسويقي السـياحي من خالل املؤسسات االعالمية، 
خصوصـاً الفضائيات العراقية التي أصبح لها شـهرة واسـعة يف العالم 
العربي، باإلضافة اىل اسـتثمار املؤسسات اإلعالمية األجنبية املوجودة يف 

البلد.
من هنـا، نحن نعّول عىل الحكومـة الجديدة وعىل وزارة السـياحة دعم 
االعالميني يف هذا الجانب من خالل التشـجيع عىل اقامة اعالم سـياحي 
متخصص قادر عىل لعب دوره يف هذا املجال عرب اسـتثمار كل التقنيات 

الحديثة يف التسويق الجديد الذي يتوافق مع متطلبات هذا العرص. 
ان املسـألة يف العراق ال تحتاج الكثر من ادارة سليمة وتعاون بني االعالم 
والجهـات املعنيـة، ألن الركيزة السـياحية االوىل موجـودة يف العراق عىل 
الصعيدين الحضاري والرتاثي، والن العراق اليوم بدأ بالتشـايف أمنيا وهو 

بالتايل قادر عىل ان يكون من اهم الدول عربيا يف استقطاب السياح.
من هنا إنَّ املرحلة تتطلب االرساع يف وضع هذه االسـرتاتيجية بالتوافق 
ما بني من االعالم العراقي والدولة كما ذكرنا سابقا وذلك يف سبيل نهظة 

العراق وانمائه. 
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
دعـت هيئـة النزاهة االتحاديَّـة، امس االثنني، 
الٍة  وزارتي املاليَّة والكهرباء إىل إيجاد آلياٍت فعَّ
تضمـن توفـري التخصيصات املاليَّـة لرشكات 
توزيـع الكهربـاء يف عمـوم العـراق، حسـب 
الخطط املوضوعة ضمن املوازنتني التشغيليَّـة 

واالستثماريَّـة.
وذكرت الهيئة يف بيان ورد «الزوراء»، أن «دائرة 
الوقايـة يف الهيئة أوصت، يف تقريـٍر أعدَّته عن 
الزيارات التـي قام بها فريقهـا املُؤلَّف إلجراء 
زيـاراٍت ميدانيَّـٍة إىل وزارة الكهربـاء – رشكة 
توزيع كهرباء بغداد، بقيام الوزارة بشكٍل عامٍّ 
، باسـتخدام  وعاجـٍل والرشكة بشـكٍل خاصٍّ
الوسائل الحديثة واملُتطوِّرة كاملقاييس الذكيَّة 
ومقاييـس الدفـع املُسـبق، فضالً عـن نصب 
مقاييـس عـىل املُغّذيـات الرئيسـة للجهـات 
ذات االسـتهالك العـايل؛ لحل مشـاكل الجباية 
والتالعـب باملقاييـس، ومـا قـد يشـوبها من 
اختالسـاٍت وهدٍر باملال العام وضياٍع بالطاقة 

الكهربائيَّـة».
ـد التقرير املُرسـلة نسـخٌة منـه إىل مكتب  وأكَّ
رئيس الوزراء واألمانـة العامة ملجلس الوزراء 
ولجنتـي النزاهـة والطاقة يف مجلـس النوَّاب 
ووزيـر الكهرباء، «أهميَّة تأليـف لجنة تدقيق 
النقد الـوارد إىل الصندوق من املبيعات؛ لغرض 
ل إىل مركز شـؤون  املُطابقـة مـع النقـد املُرحَّ
املُسـتهلكني، عىل أن تكون املطابقة يومياً مع 
ل؛لتاليف الخروقات  عدد الحسابات واملبلغ املُرحَّ
الحاصلـة يف تثقيب القوائم، إضافًة إىل حسـم 
موضوع االعتمـادات املفتوحة لفرتاٍت طويلٍة؛ 
ة بتجديد تلـك االعتمادات  كون املُبالـغ الخاصَّ
قـد رتَّبـت مبالـغ ماليَّـة كبـرية نسـبياً، كان 

عـىل الرشكـة االسـتفادة منها يف مشـاريعها 
األخرى».

ص التقريـر فـق بيـان النزاهـة، «عدم  وشـخَّ
امتثـال أمانة بغـداد لتوجيهـات مكتب رئيس 
ة / دائرة شـؤون  الـوزراء وكتاب األمانة العامَّ
مجلـس الـوزراء واللجـان حـول تخصيـص 
األرايض إلنشاء محطات توزيٍع ثانويٍَّة، ُمشدِّداً 
عـىل أهميَّة التنسـيق العـايل بني أمانـة بغداد 
ووزارة الكهربـاء؛ حفاظاً عـىل تراتبية العمل، 
وعـدم هدر املال العام غـري املُربَّر نتيجة أعمال 
األمانـة، وإزالـة التعارضات التي من شـأنها 

إحداث أرضاٍر يف الشبكات الكهربائيَّـة».
ـة  الخاصَّ الديـون  «تراكـم  التقريـر،  ورصـد 
بالجباية للصنف الحكومي يف جدول عام ٢٠٢١، 
وبلغ مجمـوع الدين (٢,٨٢٢,٠١٣,٢٩٠٫٠٠٠) 
ُ تهاون أقسـام  ـا ُيـؤرشِّ ترليونـي دينـاٍر، ممَّ

املبيعـات يف رفد خزينة الرشكة باملوارد املاليَّـة 
التـي تصـبُّ يف تحسـني واقـع حال شـبكات 
التوزيع، الفتاً إىل عدم تحديث إجراءات الرقابة 
عىل قرَّاء املقاييس وُمالحظي السجالت وشعب 
ة  املُطابقـة والرتحيـل؛ لتاليف االخطـاء الخاصَّ
بمبالغ الديون، حيـث لم يتم وضع حلٍّ ملُعاناة 
املواطنـني بخصـوص ظهور مبالـغ الديون يف 
القوائـم، بالرغـم من تسـديدها ولعدَّة أشـهٍر 
وسـنواٍت، إضافة إىل معاناة املواطنني يف إنجاز 

املعامالت وعدم تسهيل لإلجراءات».
التقريـر الحظ أنَّ «تعيني إعـداٍد كبريٍة كعقود 
وإجـراء يوميِّـني يف عـام ٢٠٢٠ أدَّى إىل حدوث 
حالٍة مـن اإلرباك يف فـروع الرشكة، حيث بلغ 
فـني عـىل املـالك الدائـم يف الرشكة  عـدد املُوظَّ
(١٤,٩١٣)، فيمـا بلـغ عـدد العقـود واألجراء 
اليوميِّني (٢١,٦٣٤)، كما تمَّ تشـغيل األحداث 

دون سـن (١٥) عامـاً خالفـاً لقانـون وزارة 
ـن تجاوزت  العمـل، وتشـغيل كبار السـن ممَّ

أعمارهم (٧٥)عاماً».
ـة بإلغاء  وأفـاد أنَّ «صـدور التعليمات الخاصَّ
اإلعفـاءات الگمرگيَّـة ضمـن قانـون تمويـل 
العجز املايلِّ لسنة ٢٠٢٠ تمَّ رسيانه بأثٍر رجعيٍّ 
عىل العقـود كافة التـي أبرمتهـا الرشكة عىل 
ـا أدى إىل العجز يف  أسـاس تلك اإلعفـاءات؛ ممَّ
تقديم الخدمات للمواطن؛ بسبب ارتفاع أسعار 
التجهيـز، إضافـًة إىل وجود اعتمـادٍت منتهية 
الصالحيَّة ألكثر من (٨) سـنواٍت دون حسمها 
باالستمرار أو الغلق؛ بسبب قلة التخصيصات 
املاليَّة آنذاك، حيث إنَّ استمرار فتح االعتمادات 
يحتـاُج سـنوياً إىل مبلـغ ٢٪ من قيمـة املبلغ 

ي». املتبقِّ
د التقرير  وبخصوص عمل رشكات الجباية، أكَّ
«عدم قيام رشكة توزيع كهرباء بغداد بإقامة 
دعـاوى قضائيَّـة السـتحصال املبالـغ املاليَّة 
ة تلك الرشكات التي ُيقدَُّر مجموعها  املُرتتِّبة بذمَّ
بقرابـة (١١٣) مليـار ديناٍر، وعدم اسـتجابة 
بعضها لدفع املبالـغ، أو توقيع مالحق العقود 
بخصوص األبنية واآلليات، بل إنَّ بعضها قامت 
باسـتثمار مبالغ الجباية التي تمَّ تسلُّمها من 
املُواطنني، إضافـة إىل أنَّ جميعها ُمتوّقفة عن 
العمل منذ عام ٢٠١٨ باستثناء رشكتني فقط، 
كمـا أنَّ اثنتني آخريني قامتـا بتزوير خطابات 
الضمـان املُقدَّمة من قبلهما، فيما لم يتم منح 
ثالث رشكاٍت إجازًة استثماريَّـًة من قبل الهيئة 
الوطنيَّـة لالسـتثمار، فضالً عن إنهـاء إجازة 
رشكـٍة أخرى بعد وجـود حاالت تزويـر فيها، 
وعدم قيـام بعض الرشكات بنصـب منظومة 

املقاييس الذكية للُمغذيَّـات».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت قيـادة عمليات بغـداد، امس 
 ٢٥ عـىل  القبـض  القـاء  األثنـني، 
متهمـاً وفق مـواد قانونيـة مختلفة 
بينهم اربعـة متهمـني بجرائم الدكة 
العشـائرية، فيما تم ضبـط عدد من 
املرخصـة  غـري  واالعتـدة  االسـلحة 

وكمية من املواد املخدرة.
وذكرت القيادة يف بيان ورد «الزوراء»، 
القيـادة  يف  املشـرتكة  «املفـارز  أن 
تمكنـت مـن خـالل الجهـود املكثفة 
ملفارزهـا املنترشة وبإوقـات واماكن 
مفاجئة وغري ثابتـة يف جانبي الكرخ 
املاضية  الـ٤٨ساعة  والرصافة خالل 

مـن القـاء القبـض عـىل ٢٠ متهمـا 
وفق مـواد قانونيـة مختلفـة بينهم 
متهمـني بحيـازة االسـلحة واالعتدة 
غـري املرخصـة ومتاجريـن بحيـازة 
املـواد املخدرة والسـموم وضبط عدد 
من االسـلحة واالعتدة غـري املرخصة 
(بنـادق مختلفة عدد ٣ ، مسدسـات 

مـادة  مـن  كميـة  مـع   (  ١١ عـدد 
الكريسـتال و الحبـوب املخدرة وعدد 

من اجهزة تعاطيها».
وتابعت، «فيما تمكنت قطعات الفرقة 
الثانيـة رشطـة اتحاديـة مـن القاء 
القبـض عىل خمسـة متهمني بالدكة 
مشـاجرات)  (اطـراف  العشـائرية 

بينهـم متهم يتاجـر باملـواد املخدرة 
مـن  غـرام   (١١٤) بحوزتـه  ضبـط 
مـادة الكريسـتال املخـدرة باالضافة 
اىل مصـادرة االسـلحة التي بحوزتهم 
ضمن منطقتي (سـبع البور، الحسن 
بجانـب  العامـل)  حـي  العسـكري، 

الكرخ».

بغداد/ متابعة الزوراء:
يتميز شهر رمضان يف العراق بعادات 
متوارثة بعضها أصبح عرضة لالندثار 
بفعل املتغريات املرتبطة بنمط الحياة 
الحديثـة، واالضطرابـات التـي هزّت 

البالد يف السنوات العرشين األخرية.
مـن العـادات الرمضانيـة يف العراق، 
ظهور «املسـحرجي»، وهو شخصية 
عليهـا  يطلـق  مشـهورة  فلكلوريـة 
يف بعـض الـدول «املسـحراتي»، كما 
يسمى يف بعض مناطق العراق، بـ»أبو 
طبل»، نسبة لآللة التي يحملها، وهي 
«الطبلة» التي يدق عليها وهو يتجول 
قبل الفجر يف الشوارع ليذّكر سكانها 
بتناول وجبة السـحور قبـل أن يرفع 

أذان الفجر.
وكان أهـايل بغـداد يعتمدون بشـكل 
تـام عـىل «املسـحرجي» يف إيقاظهم 
شـهر  أساسـيات  مـن  ويعتربونـه 
الصيـام، لكـن مـع التطـور وظهور 
السـاعات الحديثة، ضعـف دور هذه 
الشـخصية، وكاد يختفي وخصوصا 

يف سنوات االضطراب األمني.
ويـرى الباحـث يف تراث بغـداد، يارس 
متسـارعة،  «الحيـاة  أن  العبيـدي، 
وحصلـت هناك تغيريات جذرية بفعل 
التواصـل  ومواقـع  اإلعـالم  وسـائل 
املدينـة  بقيـت  لكـن  االجتماعـي، 
محافظـة بشـكل جزئي عـىل عادات 
بينمـا اختفـت عـادات أخـرى، مثـل 
الـذي  الحكواتـي  القصخـون، وهـو 
يجلس يف املقهى لرسد القصص، فقد 

حّل التلفزيون مكانه».
ملوقـع  العبيـدي يف حديـث  وأضـاف 
«سـكاي نيـوز عربيـة»، أن الحفاظ 
عـىل هذه العـادات اآلن هو «نوع من 

التقليد أكثر من الحقيقة».

CêjÓ0aD@Új»€
تنترش لعبة «املحيبس» الرتاثية بشكل 
الفـت للنظـر يف رمضان، وتسـتهوي 
العراقيـني مـن العبـني ومشـجعني، 
وتمارس يف األحياء واملقاهي الشعبية 

منذ مئات السنني.
وتاريـخ اللعبـة غـري معـروف، لكـن 
الخرباء يجمعـون عىل أنها تعتمد عىل 

الفراسة بالدرجة األوىل.
ويف لعبة «املحيبـس»، يتكون فريقان 
بعدد ُمتسـاٍو من الالعبـني، وقد يصل 
العـدد إىل مائـة شـخص لـكل فريق، 
ويتم إخفاء خاتم، ويبدأ فريق يف رحلة 
طويلة للكشـف عن الخاتـم وانتزاعه 

من الفريق اآلخر.
املاضيـة،  القليلـة  السـنوات  وخـالل 
عادت اللعبة وبقوة عرب تشكيل رابطة 
مختصـة، وبرعايـة قنـوات فضائية، 
مع تأسـيس فرق شعبية لها، وهو ما 

أعطاها حضورا أقوى.

÷bj†˛a@fiÜbjm
ومـن العـادات والطقـوس الرمضانية 
األقـارب  تبـادل  العـراق،  يف  املتوارثـة 

والجـريان للوجبـات الرمضانيـة بـني 
بعضهـم البعض، حيث يرسـلون كمية 
مـن إفطارهـم ورشابهـم للجـريان، يف 
تقليد يعزز روح املشاركة والتعاضد بني 
الناس، وبما يضفي املزيد من الحميمية 

والروحانية عىل أجواء رمضان.
كذلـك يحمـل بعـض املصلـني أطباق 
الطعام من منازلهم إىل املساجد لتشّكل 
مع أذان املغرب مائدة طويلة، يصطف 

حولها رواد املسجد لتناول اإلفطار.
وحـول هـذه العـادة، يـرى الباحـث 
يف الشـأن الدينـي، مـروان الجبوري، 
أن «هـذه العـادة متوارثة منـذ األزل، 
وهي تأتي يف سـياق التكافل والرتاحم 
بني املسـلمني، حيث كانت املساجد يف 
املايض بعيـدة، ويكون هناك وقت بني 
العودة إىل املنازل وانتهاء وقت الصالة، 
لذلك لجـأ العراقيون إىل هـذا الطقس 

املبارك».
«سـكاي  ملوقـع  الجبـوري  وأوضـح 
نيوز عربيـة»، أن «الكثـري من عادات 
وتقاليد العراقيني ارتبطت باملسـاجد، 
مثـل تقديم الهدايـا والطعام للفقراء، 

وتهيئتها لرمضان».

ÚÓ„aáÓfl@paäbÌå@á»i@Èmá«c@ãÌã‘m@fi˝Ç

@Ú�Ó€bæa@pbóÓóÉn€a@7œÏn€@�Ú€b�»œ@ �pbÓ€e@Üb∞g@∂g@Ï«ám@ÚÁaç‰€a
÷aã»€a@¿@ıbiãËÿ€a@pb◊ãì€

Ú‡ñb»€a@¿@paäá¨Î@Úz‹éc@¡jöÎ@b‡Ënfl@25@Û‹«@ùj‘€a@ZÜaáÃi@@pbÓ‹‡«

@ç�Ó∏@ÚqäaÏnfl@paÜb«@NNCêjÓ0aCÎ@C›j†@ÏicD
Êbõflä@ãËí@¿@÷aã»€a

بغداد/الزوراء:
حـذر اتحاد الجمعيـات الفالحية يف دياىل، 
امـس االثنني، مـن انهيار واندثـار الثروة 
الحيوانيـة يف املحافظة، بسـبب الجفاف 
بالفوضويـة  وصفهـا  التـي  والخطـط 

للجهات املسؤولة.
وقال رئيس االتحاد رعد مغامس التميمي 
يف ترصيـح صحفـي، إن ارتفـاع أسـعار 
األعـالف الالزمة للثروة الحيوانية بنسـب 
١٠٠٪ او اكثـر بسـبب ارتفـاع ومضاربة 
سـعر الدوالر يف األسواق تسـبب بخسائر 
كبرية يف الثروة الحيوانية وتهديد وجودها 
يف دياىل يف الفرتات القادمة إذا ما استمرت 

الظروف الحالية.
املربـني  الكثـري مـن  ان  التميمـي  واكـد 
أصبحـوا بحكـم املجربيـن عـىل تصفية 
قطعان الثروة الحيوانية وبأسعار بخسة 

النعدام مقومات بقائها اىل جانب االرضار 
والخسـائر الجسـيمة التـي لحقت ملربي 
الدواجن بسـبب تضارب وارتفاع أسـعار 

الدوالر.
وأضـاف أن الزراعة والثـروة الحيوانية يف 
دياىل تحترض بسـبب الخطـط الفوضوية 
للجهـات املعنيـة وعـدم وجـود خطـط 
طـوارئ بديلة أو إجراءات تحـد من ازمة 
الجفـاف اىل جانب اإلرصار عىل سياسـة 
االسترياد العشـوائية غري املنتظمة والتي 

تسبب بغياب واندثار املنتوج املحيل.
وتشهد دياىل أشد ازمة جفاف يف تاريخها 
بدأت منذ ثالث سـنوات بعد نفاد إيراداتها 
املائيـة وانعـدام األمطار وإلغـاء الخطط 
الزراعية ما انعكس سلبا عىل واقع الثروة 
الحيوانية يف سـابقة خطرية لم تشـهدها 

دياىل املحافظة.

بغداد/الزوراء:
الداخليـة، امـس االثنـني،  أعلنـت وزارة 
القبض عـىل متهمة برسقـة ١٣٠ مليون 

دينار وآخر بالتزوير يف العاصمة بغداد.
وذكـرت الوزارة يف بيان ورد لـ «الزوراء»، 
ان «مفارز مكتب مكافحة إجرام الحبيبية 
يف مديريـة مكافحة إجـرام بغداد تمكنت 
من إلقـاء القبض عـىل متهمـة لقيامها 

برسقة مبلـغ ١٣٠ مليون دينـار من أحد 
املواطنني».وتابع البيان، أن «مفارز مكتب 
مكافحـة إجرام التاجي ألقت القبض عىل 

متهم بالتزوير».
وأشارت املديرية اىل «قيامها بتدوين أقوال 
املتهمـني وعـرض املوضـوع عـىل أنظار 
قايض التحقيق وقرر توقيفهما وفق املواد 

القانونية الخاصة».

بغداد/الزوراء:
أعلن قسـم الصحة العامة يف ذي قار جنوبي العراق، امس االثنني، عن تسجيل قرابة ٢٠ 
اصابـة بمرض الحمى النزفيـة يف املحافظة منذ مطلع العام الحايل.وقال مدير القسـم، 
حسـني ريـاض يف ترصيـح صحفـي، إن «املحافظة سـجلت ١٩ اصابة بمـرض الحمى 
النزفية منذ مطلع العام الحايل ٢٠٢٢، بينها ١٥ حالة سجلت خالل األسبوعني املاضيني».
وأشـار إىل أن «الحاالت املسجلة تويف منها ٨ حاالت حتى اآلن»، الفتاً إىل أن «هناك حاالت 
مشتبه بها، بانتظار نتيجة الفحص لها».وعزا سبب تفيش املرض، إىل «عدم وجود رقابة 
عـىل تنقل الحيوانات بني املناطق داخل املحافظة».والحمى النزفية مرض فريويس يصل 
معدل الوفيات للمصابني به إىل ٤٠ باملئة، وفق منظمة الصحة العاملية.وينتقل الفريوس 
عرب الدواجن واملاشية إىل اإلنسان، بينما ينتقل من إنسان إىل آخر بسبب االتصال املبارش 

بدم الشخص املصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه األخرى.

بغداد/الزوراء:
نظمـت فـرق مشـرتكة مـن هيئـة السـياحة ووزارة 
الداخلية جوالت تفتيشـية عىل أصحاب املطاعم ومحال 
بيـع املرشوبـات الكحولية ملتابعـة تطبيـق التعليمات 
الصادرة خالل شهر رمضان. وقال مدير دائرة املجاميع 
السـياحية بالوزارة عبد القـادر الجمييل يف بيان اطلعت 
عليـه «الزوراء» إنه ”تم التنسـيق مع األمن السـياحي 
التابع لوزارة الداخلية وفرق التفتيش واملتابعة يف الهيئة 
إلجراء جـوالت ميدانية عـىل املطاعم واملحـال الخاصة 
ببيع املرشوبات الكحولية، من أجل محاسبة املقرصين 
واملخالفـني للتعليمات“.وأضـاف الجميـيل أن ”الهيئـة 
ستحاسـب صاحـب املطعم يف حال فتحه أمـام الزبائن 

من وقت رشوق الشمس ولغاية وقت الغروب من خالل 
فرض غرامات مالية أو سـحب اإلجـازة أو الحبس ملدة 
عـام، ألن ذلك يعد مخالفة لتعليمات وزارة الثقافة التي 
تراعـى قدسـية الشـهر الفضيـل والصائمني“.وأوضح 
أن ”الوقت املسـموح بـه بفتح املطاعم إلعـداد وجبات 
”السـفري“ قبل وقـت اإلفطار بأربع سـاعات، عىل أن 
اليتـم اسـتقبال أي زبـون، يف حني سـترسي العقوبات 
نفسـها عـىل محـال املرشوبـات الكحوليـة“، منبهـا 
”أصحاب قاعات املناسـبات واألفراح مـن إقامتها قبل 
اإلفطـار، إذ ممكن تنظيمها بعده، مع إقامة أمسـيات 
تحافظ عـىل الـذوق العام وتراعـي التعليمـات الدينية 

للشهر الفضيل“. 

بغداد/الزوراء:
أعلنـت قيادة العمليات املشـرتكة، امس االثنني، عن عقد اجتمـاع أمنّي يف صالح الدين 

إلعادة النازحني إىل مناطق سكناهم.
وذكر بيان للقيادة تلقته «الزوراء» أن «نائب قائد العمليات املشرتكة الفريق األول الركن 
عبد األمري الشمري وصل إىل محافظة صالح الدين والتقى املحافظ عمار جرب والقيادات 

األمنية يف عمليات صالح الدين وسامراء».
وأضاف البيان، أن «اجتماع عقد بحضور الشمري وممثل األمم املتحدة ومنظمات دولية 
وإنسـانية وحكومية وغري حكومية لحل جميع مشـاكل النازحـني واملهجرين وإعادة 

العوائل اىل مناطق سكناهم وتقديم الخدمات اإلنسانية وتحقيق التعايش السلمي».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة املنافـذ الحدوديـة، امـس 
االثنـني، عـن ضبـط حاويتـني مخالفـة 
أم  االسـترياد يف منفـذ مينـاء  لضوابـط 

قرصالشمايل.
وذكـر بيـان للهيئـة تلقته «الـزوراء» ان 
«هيأة املنافـذ الحدودية وبإرشاف مبارش 
من اللواء عمر الوائـيل تواصل العمل عىل 
حسـم موضوع تكـدس الحاويـات التي 
تجـاوزت املـدة القانونيـة عـىل بقائها يف 
املوانئ العراقية من دون مراجعة أصحاب 

العالقة».
واضـاف انه «تم تشـكيل لجنـة يف منفذ 
ميناء أم قرص الشمايل بالتعاون والتنسيق 
مع مركز الجمـرك»، مبيناً انه «تم ضبط 
(اكسسـوارات  عـىل  تحتـوي  حاويتـني 
موبايـالت مختلفـة األحجـام) مخالفـة 

لرشوط وضوابط االسترياد». 
وتابـع، أنـه «تم تشـكيل لجنـة وتنظيم 
املـواد  الحالـة  اصـويل  ضبـط  محـرض 
املضبوطـة إىل القضاء التخـاذ اإلجراءات 

القانونية املناسبة بحق املخالفني».

@ÒÜb«�@ÂÌá€a@Å˝ñ@¿@?flc@ b‡nua
·Áb‰ÿé@’†b‰fl@∂g@µyåb‰€a

@¡iaÏõ€@Ú–€b¨@µnÌÎby@¡jö
Ô€b‡ì€a@ãó”@‚c@ıb‰Ófl@¿@Üa7né¸a

@ÚÓ„aÏÓ®a@ÒÎãr€a@ÜáËÌ@pÏæa@|jí
∂bÌÜ@¿

@ÊÏÓ‹fl@130@Co”ãéD@Ú‡Ënfl@fib‘n«a
ÜaáÃi@¿@äb‰ÌÜ

@äb”@àÎ@NN@Ûì–nm@ÚÓœç‰€a@Û‡®a
@ã�©a@ëÏ”b„@ ã‘m

@Êbõflä@ãËí@pb‡Ó‹»n€@µ–€bÉæa@·«b�æa@lbzñc@êj¢@ÜáËm@ÚybÓè€a

ذي قار/الزوراء:
شـن طالب يف املرحلة املتوسطة وشـقيقه، يف ذي قار، امس االثنني، هجوماً 
مسـلحاً عىل مدرسـته وأحد املدرسـني شـمايل املحافظـة، «امتعاضاً» عىل 

مطالبة املدرس للطالب بإحضار ويلّ أمره بسبب عدم تحضريه واجباته.
وبعـد قيـام احد املدرسـني يف ثانوية «العـزة» املختلطة بقضاء قلعة سـكر 
شـمايل محافظة ذي قار، بارسـال احد طلبته إىل املنزل من أجل إحضار ويل 
أمـره لعدم تحضريه واجباتهـا، فما كان من الطالـب اال ان تعرض لعجلة 

املدرس بآلة حادة وتسبب بأرضار مادية كبرية لها.
وقام والد الطالب بتقديم اعتذار إلدارة املدرسـة وطلب الصفح لكونه طفال 
صغريا وغري مدرك لتداعيات ترصفاته، واسـتجابت إدارة املدرسة لطلب والد 

الطالب وعفت عن الطالب وأرجعته للدرس.
وبـدال من قيـام الطالب من االسـتمرار بالدرس هرب من املدرسـة باتجاه 
منزلـه وعاد بسـالح ناري مع شـقيقه االكـرب، دون علم والدهمـا، وامطرا 
املدرسـة بوابل مـن الرصاص، ثم فتحا نريان سـالحهم عـىل عجلة املدرس 

وتسببا بأرضار جسيمة لها، ثم الذا بالفرار إىل جهة مجهولة.
وطوقت االجهزة االمنية املدرسـة وبارشت بتقييم االرضار التي تسـبب بها 

الهجوم املسلح، وبدأت بالبحث عن الطالب وشقيقه.
يشـار إىل أن محافظة ذي قار شهدت يف اآلونة األخرية عدة هجمات قام بها 
طـالب أو أولياء أمورهم ضد عدد من املدارس واإلدارات املدرسـية والكوادر 
التدريسـية، اقتـرص بعضهـا عـىل األرضار املاديـة يف أدى أخـرى إلصابات 

برشية.

@Úéäáfl@Û‹«@�bz‹èfl@�bflÏvÁ@ÂìÌ@k€b†
@÷aã»€a@ÔiÏ‰u

جمهورية العراق                                 العدد:٢٣٤/س/٢٠٢٢
التاريخ : ٢٠٢٢/٤/٤ مجلس القضاء األعىل   

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية   
الهيئة االستئنافية

اىل املستأنف عليه / محمد احمد عزيز
م / تبليغ

لالسـتئناف املقـدم امـام هـذه املحكمة مـن قبل املسـتأنف 
وزيـر الداخلية اضافـة لوظيفته عىل قرار الحكـم الصادر من 
محكمـة بـداءة النجـف بالعـدد ٧١٠٦/ب/٢٠٢١ وملجهولية 
محـل اقامتـك حسـب رشح القائـم بالتبليغ واشـعار مختار 
املنطقـة عليـه تقـرر تبليغـك اعالنـا بصحيفتـني محليتـني 
يوميتـني بالحضور امـام هـذه املحكمة صباح يـوم املرافعة 
املصـادف ٢٠٢٢/٤/٢٠ السـاعة الثامنـة والنصـف صباحـاً 
ويف حالـة عـدم حضـورك او ارسـال مـن ينـوب عنك سـوف 
القانـون. وفـق  وعلنـا  حضوريـا  بحقـك  املرافعـة  تجـري 
القايض
خضري سابط البدري

رئيس الهيأة االستئنافية بصفتها االصلية 

جمهورية العراق 
وزارة العدل                                    رقم االضبارة: ١٦٩/ت/٢٠٢٢

دائرة التنفيذ                                                   التاريخ: ٢٠٢٢/٤/٤
مديرية تنفيذ النجف

اعالن
تبيـُع مديرية تنفيذ النجف السـيارة املرقمة (٠٦٩٩٠ أ) نـوع (فتون بيك اب حمل) اللون (ابيـض غري محدد) املوديل 
(٢٠١٢) العائدة للمدين (هشـام عبد زيد عبد نور) لقاء طلب الدائن (نافع محسـن شحاذه) واملدرجة اوصافها ادناه 
فمن له رغبة بالرشاء الحضور يف تمام الساعة الرابعة عرصاً يف اليوم العارش من اليوم التايل للنرش يف الصحف املحلية 
يف معرض املصطفى الواقع يف املعارض القديمة مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة 

وشهادة الجنسية وهوية االحوال املدنية هذا وان الثمن يدفع نقداً والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
زيد صباح الحكيم

املواصفات :
١- النوع  :- فتون بيك اب

٢- املوديل :- ٢٠١٢ 
٣- االطارات :- صالحة
٤- البطارية:- صالحة

٥- بدن السيارة:- سليم
٦- زجاج السيارة:- صالح

٧- دواخل السيارة :- سليمة 
٨- القيمـة املقدرة :- خمسـة ماليـني ومائة 

وخمسة واربعون الف.  
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بغداد/ الزوراء:
الكهربـاء  وزارة  أرجعـت 
االثنـني،  امـس  العراقيـة، 
سـبب زيـادة سـاعات الطاقة 
الكهربائية خالل االيام الجارية 
إىل ”زيـادة الغاز املورد واعتدال 
درجـات الحـرارة“، مؤكـدة يف 
الوقت نفسـه تخصيص اموال 
كافيـة لضمان صيفـاً مختلفاً 

عن العام املايض.
وقـال املتحدث باسـم الوزارة، 
ترصيـح  يف  العبـادي،  احمـد 
إن ”تحسـن ساعات  صحفي: 
تجهيز الطاقة الكهربائية يأتي 
نتيجة الجهود الكبرية والخطط 
التـي اثمرت عن ادخال طاقات 
توليدية جديدة وفك االختناقات 

وتدعيم شبكات التوزيع“.
مبينـاً أن ”ابرز اسـباب زيادة 
التجهيز اعتدال حرارة املوسـم 
الذي ساعد بشكل كبري، فضالً 
عـن اطـالق الغـاز املـورد من 
ايران لصالح تشـغيل محطات 
االنتاج لتصل اىل 25 مليون مرت 
مكعب بعد ان كانـت 8 مليون 

مرت مكعب باليوم“.

وأضاف أن ”هنـاك مفاوضات 
دورية  وزيـارات  واجتماعـات 
للجانب االيرانـي بغية معاودة 
اطـالق الغاز بشـكل يتناسـب 
مـع عمـل املحطـات، اضافـة 
اىل ان هنـاك قـرارات حكومية 
ودعـم حكومـي للكهرباء من 
جملتـه أن يصـدر قـرار مـن 
مجلس الوزراء القايض بسـداد 
مسـتحقات الجانـب االيرانـي 
خالل ثالث سـنوات، فكل هذه 

االمور اثمرت بشـكل كبري عن 
زيادة ساعات الكهرباء“.

وشدد العبادي عىل أن ”السيولة 
املالية رضورية جداً إلكمال ما 
بدأنا بها مـن خطة، اضافة اىل 
ضمان الخطة الوقودية سـواء 
لصالـح  املـوردة  او  الوطنيـة 
الكهرباء“، الفتـًا إىل أن ”اليوم 
هناك مشاريع مستمرة تحتاج 
اىل اموال إلكمالها وهناك اليوم 
الـدورات املركبـة التـي نعتزم 

ادخالهـا اىل جميـع محطـات 
الغاز“.

وتابـع أن ”الـدورة املركبـة ال 
وصديقـة  الغـاز  اىل  تحتـاج 
للبيئة وتـزود طاقـة جديدة“، 
مؤكـداً عـزم وزارتـه ”ادخال 
منظومـات التربيـد باملحطات 
لتخفف عـن احمـال الوحدات 
التوليديـة صيفـاً وتخفف من 
حـرارة املراجل وتعطي طاقات 
اضافيـة وكل ذلـك تحتـاج اىل 

اموال“ .
أن ”تخصيص  العبـادي  وأكـد 
اموال كافيـة للخطة الصيفية 
سـوف نضمـن صيفـا افضـل 
العـام  صيـف  عـن  ومختلفـا 

املايض“.
بغـداد  العاصمـة  وتشـهد 
تحسـناً  االخرى  واملحافظـات 
الطاقـة  بتجهيـز  ملحوظـاً 
الكهربائية والتي تصل ساعات 
 24 اىل   23 بـني  مـا  التشـغيل 

ساعة.
يذكر أن العراق يعاني نقصاً يف 
الطاقـة الكهربائيـة منذ بداية 
سـنة 1990، وازدادت ساعات 
تقنـني التيـار الكهربائـي بعد 
2003 يف بغـداد واملحافظـات، 
بسبب قدم الكثري من املحطات 
باإلضافـة إىل عمليات التخريب 
التي تعرضت لها املنشآت خالل 
املاضيـة،  الخمـس  السـنوات 
حيث ازدادت سـاعات انقطاع 
الكهرباء عن املواطنني إىل نحو 
عرشين ساعة يف اليوم الواحد، 
مـا زاد من اعتمـاد االٔهايل عىل 

مولدات الطاقة الصغرية.

بغداد/ الزوراء:
توقعت وزارة الزراعة، امس االثنني، بلوغ انتاج العراق 
من الحنطة يتوقع ثالثة ماليني طن للموسم الحايل، فيما 
اشارت اىل أن التعاون مع وزارة املوارد املائية باستقرار 
الخطة الزراعية لهذا املوسوم. من جانب متصل، أعلنت 
الـوزارة ، امس، عن التوجه للتعاقد عىل منظومات ري 
حديثـة مع تركيا والسـعودية، فيما كشـفت عن منح 

قروض بفائدة ٥٪ لرشاء تلك املنظومات.
وقال املتحدث باسـم الوزارة، حميد النايف، يف ترصيح 
صحفي: ان “ التوقعات الحالية لهذا املوسم بشان انتاج 
محصول الحنطة لهذا املوسوم سيصل اىل ثالثة ماليني 
طن “ .وأضاف ان ”التعاون بني وزارتي الزراعة واملوارد 
املائية كان بشكل جيد ومنتج خاصة يف امليض باستقرار 

الخطة الزراعية لهذا املوسـوم وتوفري الحصص املائية 
للمشـمولني بالخطة خاصة هذا الشهر والشهر املقبل 
للمحاصيـل الصيفية ومنها الشـلب والذرة الصفراء“.
وأشـار النايف اىل أن ”الـوزارة تبعث رسـالة اطمئنان 
للفالحيني باسـتالم مستحقاتهم بعد تسليم املنتج من 
القمح».مـن جانب متصل، أعلنت وزارة الزراعة، امس 
االثنني، عن التوجـه للتعاقد عىل منظومات ري حديثة 
مع تركيا والسـعودية، فيما كشـفت عن منح قروض 

بفائدة ٥٪ لرشاء تلك املنظومات.
وقال وكيل الوزارة، مهدي سـهر الجبوري، يف ترصيح 
صحفـي: ان «تعرض العراق ألي سـنة جفـاف أو قلة 
إيـرادات مائية فأن الخطـة الزراعية الصيفية سـوف 
تتأثر بذلـك»، مبيناً أن «هناك توجهاً للتعاقد عىل رشاء 

تقنيات ري حديثة من تركيا والسعودية».
وأضـاف أن «لقـاء جـرى مع السـفري الرتكـي يف مقر 
الوزارة بخصوص عقد رشاكـة وتجهيز وزارة الزراعة 
بمـا تحتاجـه من تقنيـات الـري»، الفتـاً اىل أن «قرار 
مجلس الوزراء للعام ٢٠٢٢ شـجع عـىل رشاء تقنيات 
الري».واوضح أن «هناك قروضاً سيقدم ملرة واحدة ملن 
يشرتي منظومات ري حديثة بفائدة ٥٪»، موضحاً، أن 
«العراق مـن البلدان املتقدمة باسـتخدام اآلبار واملياه 
الجوفيـة، لكـن الرتيث الـذي حصل مـن وزارة املوارد 
املائية يف منع استخدام اآلبار للزراعة كان له اثر سلبي 
عـىل القطـاع الزراعي».واشـار اىل ان «وزارة املـوارد 
املائيـة أوصت بالرتيث يف منح اجـازات لآلبار باملناطق 

الزراعية». 
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تعلن ُمحافظة ذي قار(العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (بناء مراكز رشطة عدد (٤) يف الرفاعي – الشطرة – الغراف – االصالح 
مع تجهيز ونصب كامريات مراقبة أمنية يف القلعة) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩ واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام ٢٠١٩. إن 

وثيقة الدعوى لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (         –              –            )
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسية)  والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمـكان مقدمي العطاءات رشاء وثائـق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنـوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء 
ان اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسـابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفسـارات املشاركني يف املناقصة عند السـاعة ١٢ ظهرا من يوم االثنني املصادف ٢٠٢٢/٤/٤ يف بناية (مديرية رشطة 
محافظـة ذي قار) فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلـني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات 
العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع 
علمـا ان سـعر العطاء الواحد (وكما مـؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيـف االصلية للرشكات العراقية واوراق 

التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
١- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ- الكوادر الفنية 

ب-املتطلبات املالية :-
اوالً:-  املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي (١٤١,٩٦٦,٠٠٠) مائة 

وواحد واربعني مليون وتسعمائة وستة وستني الف دينار عراقي .
- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهليـة وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضـارب باملصالح، لم يتم إدراج الرشكة املقدمة يف القائمة السـوداء، 
الـرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانـون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 

العمل) غري مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا:- لم تظهر عقود غري منفذة خالل الـ (٥) سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ولم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار 

يمنع املشاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة (٥) سنوات السابقة.
ثالثا:- عدم ممانعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

رابعاً:- شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية.

خامسـاً:- هوية تسـجيل وتصنيـف املقاولني صادرة من وزارة التخطيـط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسـب ما 
مطلوب يف الجدول ادناه.

سادساً:- وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة).
٢-كل العطـاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينـات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او 
سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان محافظة 
ذي قار قسم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز 
(الرشكة او املقاول) الذي ترسـو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسـن التنفيذ 
بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد 

انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣-يتـم اعتماد الوثائق القياسـية الصـادرة من وزارة التخطيط وتكون العطـاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التاهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا 

تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٤-تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٥-ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

٦-تتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة 
الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

٧-يلتزم الطرف الثاني بأن يشـغل ما اليقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل إال يف حالة اعتذار 
املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.

٨-يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم 
عقد مشـاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم 
بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال 
تتجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسـحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشـرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع 

الحال. 
٩-املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.

١٠-تتحمل الدائرة املسـتفيدة مسـؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسـعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل 
بعقد املقاولة.

١١-املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
١٢-تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسـتكمال النواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل سبعة  ايام من 

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
١٣-تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السـعر والنوعية املجهزة  مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤-ملكية التصاميم و الخرائط و املواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل. 

١٥-ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة (١١) ظهرا من يوم االحد املصادف ٢٠٢٢/٤/١٠ اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-قسم 
العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار سابقا) عىل 
ان تكون االسـعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية 
من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم 
املقـاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقـدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة 
السكن واليسمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
اىل ديوان محافظة ذي قار املبنى الجديد – شارع االمام عيل (ع). وسوف ترفض العطاءات املتاخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة 
رسـمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسـم املناقصة واسم مقدم 

العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٦-تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.

äb”@à@Úƒœb´
ÚÓflÏÿ®a@ÜÏ‘»€a
SPX@ZÜá»€a

RPRRO@@ORYZ@ÑÌäbn€a

ÚÓflÏÿ®a@ÜÏ‘»€a@·è”@›Ó∫aOEMmailZGCNthiqar@yahooNcom
@@@RPRR@Ú‰è€@RPQY@·Ó€b”¸a@ÚÓ‡‰m@Ú�Ç@HTTI@·”ä@ZÚó”b‰æa

äÏn◊á€a
@µèy@ÜbÁ@á‡´
@äb”@à@≈œb´

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعـات البنـك مـن الـدوالر للحـواالت 
الخارجية بأكثـر من %82 يف مـزاد، امس االثنني، 

عىل حساب املبيعات النقدية.
وذكر مصدر أن «مبيعات البنك املركزي امس خالل 
مـزاده لبيع ورشاء الـدوالر االمريكـي، بلغت 197 
مليوناً و465 الفا و19 دوالرا أمريكيا غطاها البنك 

بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.

واضـاف ان اكثر من %82 من هذه املبيعات ذهبت 
لتعزيـز االرصـدة يف الخـارج عـىل شـكل حواالت 
واعتمادات حيث بلغت 168 مليوناً و615 الفا و19 
دوالرا، مقارنـة باملبيعـات النقدية التـي بلغت 28 

مليونا و850 الف دوالرا.
وأشـار إىل ان 29 مرصفا قـام بتلبية طلبات تعزيز 
االرصدة يف الخارج، فيما شارك 13 مصارف لتلبية 

الطلبات النقدية، إضافة اىل 132 رشكة توسط.



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7693   Tue   5     Apr     2022العدد:   7693    الثالثاء  5    نيسان     2022

@∂g@xbn•@ÚÓ”aã»€a@Òãÿ€a@Z%bé@áœaä
ÚÓj‰uc@pa5Ç

بغداد/ متابعة الزوراء
شـن املدرب رافد سـالم، انتقادات الذعة ألصحاب القرار يف منظومة الكرة العراقية، بعد الرتاجع 
الخطـري يف نتائـج املنتخب األول، وخروجه من تصفيـات كأس العالم.واسـتغرب رافد، رد الفعل 
الخجول من اتحاد الكرة تجاه اإلقصاء املونديايل، مطالًبا برضورة االستعانة بالخربات األجنبية.

وقال رافد سـالم «ما ُيطرح من نقاشـات وحلول، عبارة عن هذيان ال طائل منه، كثري منه مكرر 
وُيصدر من أشـخاص سـاهموا يف خروج املنتخب من تصفيات املونديال».وأضاف لم يعرتف أحد 
بالخطأ، أو عىل األقل يصمت وال يقدم نفسه لآلخرين عىل أنه الفاهم والعالم».وشدد «أنا ال أقصد 

فقط صاحب القرار يف االستبعاد والتعيني فقط، بل من أثر حتى عىل عقول الجماهري».

ãºcÎ@ã–ñc

bÓéa@pbÓ–óni@‚ÏÓ€a@paäbfl¸a@Û‹«@÷Ï–n‹€@ÊÎçÁbu@p¸bó€a@kÉn‰fl@Ïj«¸@ZÚ»Ìãì€a

µj«¸@Úq˝q@Âfl@bñÏ‘‰fl@ÒãÌçßa@Òaäbjfl@üÏÉÓé@ÚÌÏßa@Z7õÇ

بغداد/ متابعة الزوراء
 قرر االتحاد العراقي لكرة القدم 
تغيـري ملعبـّي مباراتني ضمن 
منافسـات الجولـة السادسـة 
والعرشين من الـدوري املمتاز، 
مع اإلبقاء عىل موعديهما دون 

تغيري.
وذكـر االتحاد أن مباراة فريقي 
املقرر  الـزوراء ونفط ميسـان 
إقامتهـا يـوم الخميـس املقبل 
عىل ملعب الزوراء ستجري عىل 
ملعب الشـعب الدويل يف الساعة 

العارشة مساء.
واضاف ان مباراة فريقي زاخو 
غـد  يـوم  سـتقام  والديوانيـة 
األربعاء يف ملعب دهوك بدالً من 
ملعـب زاخو يف السـاعة الثالثة 

والنصف عرصاً.
وتقـام اليوم الثالثـاء مباراتني 
ضمـن منافسـات الجولـة 26 
لـدوري الكرة املمتاز، االوىل عىل 
ملعـب الجامعة يف السـليمانية 
بـني نوروز وضيفه سـامراء يف 
الساعة الثالثة والنصف عرصا، 
والثانيـة بـني املينـاء وضيفـه 

الصناعة عىل ملعب الفيحاء يف 
الساعة العارشة مساًء.

ويف سـياق منفصل قرر االتحاد 
العراقـي لكرة القدم اسـتدعاء 
ممثل إدارة نادي القوة الجوية، 
إىل مقـر االتحـاد، عـىل خلفية 

شكوى العبني ومدربني.
وذكـرت لجنة شـؤون الالعبني 
يف االتحاد أن ”االستدعاء سيتم 
يف السـاعِة الثانية عرشة ظهراً 
من يوم الخميـس املقبل، وذلك 
املُقدمـة  الدعـاوى  يف  للنظـر 
من قبـل املدربني نـزار أرشف، 
وعبـد الجبـار هاشـم، وصالح 
حميد جاسـم، والالعبني محمد 
قاسـم ماجد، ومحمد محسـن 

محمد“.
وأضافت اللجنة أن ”عىل ممثل 
نادي القوة الجوية، جلب تخويل 
مشـاوراً  ويكـون  اإلدارة  مـن 
للنادي يف القضيـة، وكذلك عىل 
املدربـني والالعبـني املذكوريـن 
املستمسـكات  جلـب  آنفـا 
األصولّيـة أو البطاقـة املوحدة 

مع أولياِت الدعوة كاملة“

@ıaäÎç€a@Òaäbjfl@›‘„@äã‘Ì@Òãÿ€a@Üb•a
Ô€Îá€a@k»ì€a@k»‹fl@∂a@ÊbèÓfl@¡–„Î

الفجرية/ سيف املالكي 
يفتتـُح ُمنتخبنا الوطني لكـرِة الصاالت 
والنصـف  عـرشة  الحاديـة  السـاعِة  يف 
مـن مسـاء اليـوم الثالثـاء مشـواره يف 
التصفياِت اآلسـيوية املؤهلة اىل نهائياِت 
كأس آسـيا التـي تضيفهـا قاعـة هيئة 
الرياضة بمدينِة الفجرية اإلماراتية، وهو 
يقُص رشيـط مواجهته بمالقاة أصحاب 
األرض املنتخـب اإلماراتي، عىل أن يالقي 
يف الوقت نفسـه من مساء يوم الخميس 

املقبل املنتخب البحريني.
 وبحسِب نظام التصفيات، فإن املنتخبني 
الحاصلـني عـىل املركزيـن األول والثاني 
من املجموعتـني األوىل والثانيـة يتأهالن 
مبارشًة للنهائيات اآلسـيوية، فيما يلعب 
صاحـب املركز الثالث مبـاراة ملحق مع 
ثالـث املجموعـة األوىل لتحديـد املتأهـل 

الخامس عن منطقِة غرب آسيا.
وأكَد عضو االتحاد العراقي املركزي لكرِة 
القـدم، يحيى زغـري إن منتخبنا الوطني 
لكـرِة الصـاالت قادٌر عىل خطـف بطاقة 
التـي  آسـيا  نهائيـاِت كأس  إىل  التأهـل 

ستقام نهاية الحايل. 
وقـاَل يحيـى زغـري خـالل اللقـاء الذي 
جمعـه باملـالِك اإلداري والفنـي والطبي 

والعبـي املنتخب الوطني لكـرِة الصاالت 
يف مدينـة الفجـرية اإلماراتيـة إن العبينا 
األبطـال قـادرون عىل تحقيـِق ما نصبو 
إليه وهـو الظفر ببطاقـة التأهل بعد أن 
أتاَح االتحاُد العراقـّي لكرِة القدم ولجنة 
كرة الصاالت والشاطئية فرتًة تحضرييًة 
مثاليًة للمنتخب الوطني تمثلت بالدخول 
يف ثالث معسـكراٍت تدريبيـة مع خوِض 
خمس مبارياٍت تجريبية، وهو اسـتعداٌد 

مثايل قبيل الدخول يف األجواء الرسمّية. 
وإسـتطرَد بالقول إن التعاقد مع املدرب 
اإليرانـي الخبـري محمد ناظـم الرشيعة 
سيفتح الباَب لتغيري صورِة كرة الصاالت 
العراقّيـة لكونه من األسـماء املهمة عىل 
الصعيد الدويل، ويعُد رقماً آسيوياً صعباً، 
لذلـك سـتختلف الكثـرُي من األمـور عن 
السـابق، حيث سـيقود املنتخب الوطني 
ويرشف عىل املنتخبـات األخرى، ويعمل 
محـارضات وورش عمل ملدربـي األندية 
املحلية واملنتخبات، عندها ستعم الفائدة 

وتتطور اللعبُة يف العراق.
من جهته، أكـَد مدرب املنتخـب الوطني 
لكـرِة الصـاالت، محمد ناظـم الرشيعة 
إن الالعبـني وصلوا إىل درجـِة الجهوزية 
التامة التي ستمكنهم من اقتناص نقاط 

املُبـاراة أمـام اإلمـارات والتي سـتكون 
مطلـَب الالعبـني لالرتقاء نحـو التواجد 
يف النهائيـاِت اآلسـيوية، ونسـعى إىل أن 
تكون مواجهـة اإلمارات بوابـَة االنتقال 

للنهائيات من دون النظر للنتائج األخرى 
إذا مـا نفذ الالعبـون الواجبـات املنوطة 
بهـم، وعرفوا كيفية التعامـل مع دقائق 
املبـاراِة التي سـنقاتل من أجـل تحقيق 

الفوز فيها. 
وأجرى منتخبنا الوطني تدريباته النهائية 
يف قاعـِة هيئة الرياضة يف مدينة الفجرية 

التي ستضيف مباريات التصفيات.

بغداد/ متابعة الزوراء
اكد مـرشف فريق نـادي القوة 
الجوية، احمد خضري ان الفريق  
يواصل استعداداته بعد تجمعه 
بالكامل يف معسـكر السعودية 
اسـتعدادا لبطولة دوري ابطال 
اسيا، فيما سيغيب ثالثة العبني 
أساسـيني عن التشكيلة بسبب 

اإلصابة.
وقـال خضـري ان ”الفريـق لـم 
يكتمـل او يتهيـأ بشـكل كامل 

اال بعـد التحاق العبـي املنتخب 
التدريبي  وتجمعوا بمعسكرهم 

الحايل االن يف السعودية“.
وبـني ان ”املعسـكر التدريبـي 
الفعـيل كان بعـد التحاق العبي 
املنتخب وقبل ذلـك كان تجمعاً 

شكلياً لتسعة العبني تقريبا“.
واشـار اىل ان ”الفريق سيفتقد 
خدمـات الالعبني ميثـم جبار، 
وكرار نبيل، وفهد طالب، بسبب 
اإلصابة لكن املدرب حكيم شاكر 

سيضع البدائل املناسبة“.
وتابع خضري ”كنا نمني النفس 
بخـوض مبـاراة تجريبيـة مع 
احد االندية القوية لكننا لم نجد 
اي فريـق متفـرغ الرتباطاتهم 
بمشاركات مختلفة منها دوري 

ابطال اسيا“.
وختـم بالقول ”الفريـق يتمتع 
ويواصـل  عاليـة  بمعنويـات 
تدريباتـه عىل ملعـب امللك فهد 
الثانـي يف السـعودية ويسـعى 

االنجـاز،  لتحقيـق  الجميـع 
الجويـة  القـوة  وان  السـيما 
فاز ثـالث مـرات ببطولة كأس 

االتحاد االسيوي“.
يذكـر أن فريـق القـوة الجوية 
البطولة  سـيفتتح مشـواره يف 
االسـيوية بمواجهـة الجزيـرة 
االماراتـي يـوم الجمعـة املقبل 
عـىل ملعـب امللك فهـد الدويل يف 
السـاعة الحادية عرشة والربع 

ليال.

—v‰€a@‚bfla@ãr»nÌ@¡–‰€aÎ@äáónæa@Ú†ãì€bi@∂Î¸a@Òäbè©a@’z‹Ì@¡éÏ€a@¡–„
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بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة / وعد الفتالوي

تلقى فريـق الرشطة خسـارته األوىل يف 
الـدوري املمتاز، أمام مسـتضيفه نفط 
الوسـط بنتيجـة (2-1)، مسـاء  امس 
بملعب النجـف الدويل، ضمن الجولة 26 

من املسابقة.
تقدم الرشطة بهـدف عكيس عن طريق 
املدافع التونيس أحمد بن عمار بالدقيقة 
33، وعـاد الالعـب ذاته ليـدرك التعادل 

لنفط الوسط بالدقيقة 57.
وتمكن حسني عبد الواحد من مضاعفة 
النتيجة ألصحاب األرض يف الدقيقة 60.

بهـذا االنتصـار، قفـز نفط الوسـط إىل 
الرتتيـب الرابع برصيـد 47 نقطة، فيما 
بقـي الرشطـة يف الصـدارة برصيـد 67 

نقطة.
وتأخـر انطـالق الشـوط األول ملـدة 20 
دقيقة، بسبب جلوس جماهري الرشطة 
بمـكان غري مخصص لهـا، يف مدرجات 

امللعب.
اندفـاع  ومـع بدايـة املواجهـة، ظهـر 
األرض  أصحـاب  ملباغتـة  الرشطـة 
بفواصل هجومية، بفضل تحركات عيل 
حصني ومحمد قاسم والسوري محمود 

املواس.
وغـاب مهاجم نفط الوسـط مهند عبد 
الرحيم، بسبب املراقبة الشديدة من قبل 

فيصل جاسم وكرار عامر.
املنظمـة  الوحيـدة  الهجمـة  وشـكلت 
للرشطة، الخطـورة األكرب، عندما توغل 
املـواس من العمق وتجـاوز قلب الدفاع 
رسـالن حنون، ليجد نفسـه يف مواجهة 
الحارس عيل كاظـم، ليلعب كرة ارتدت 
من قـدم املدافع التونيس أحمد بن عمار 
إىل داخـل الشـباك، ليضـع الضيـوف يف 

املقدمة، بهدف عكيس.
وحاول املـدرب عبد الغني شـهد ترميم 
صفوفـه، بإدخال حسـني عبـد الواحد 
يف األمـام بدالً من العب الوسـط سـامر 
محسـن، قبـل أن ينتهي الشـوط األول 

بتقدم الرشطة (1-0).
أوىل محـاوالت نفـط الوسـط جاءت يف 
الشـوط الثاني، عـن طريـق مهند عبد 
الرحيم، لكـن تصويبته ذهبت إىل خارج 

امللعب.

ونجـح بن عمار يف تصحيح الخطأ الذي 
ارتكبـه بالشـوط االول، وسـجل هدف 
التعـادل بطريقـة ”دبـل كيك“، وسـط 

فرحة عارمة ألنصار الفريق.
وزج عبد الغني شهد باملهاجم مصطفى 
محمـود، إىل جانـب مهند عبـد الرحيم، 

لزيادة القدرة الهجومية لنفط الوسط.
واقتنـص حسـني عبـد الواحـد الهدف 
الثانـي برأسـية جميلـة عانقت شـباك 

حارس الرشطة أحمد باسل.
وأجـرى مسـاعد مدرب الرشطـة أحمد 
صـالح، الذي قـاد فريقه مؤقتـاً يف هذه 
املبـاراة بـدالً مـن املدير الفنـي املرصي 
مؤمـن سـليمان، الذي تابـع اللقاء من 
املدرجات، بسبب اإليقاف، عدة تبديالت 
داود ومحمـد جفـال  بـإرشاك محمـد 

لتحسـني األداء الهجومـي، الـذي بقـي 
عىل حاله دون تغيـري، لتنتهي املواجهة 

ملصلحة نفط الوسط (2-1).
وقلـب فريـق النجـف تأخره بهـدف إىل 
الفـوز بنتيجة (1-2) عىل مسـتضيفه 
النفـط، امس االثنـني، يف افتتاح الجولة 

26 من الدوري  املمتاز.
افتتـح وليـد كريم، التسـجيل ألصحاب 

األرض يف الدقيقة (22).
يف  تيـريي  أرنـس  الكامريونـي  ونجـح 
تسجيل التعادل للنجف بالدقيقة (65).

ثم عـاد أرنـس تيـريي لتسـجيل هدف 
الفوز الثمني يف الدقيقة (70).

ورفـع النجـف رصيـده لــ40 نقطة يف 
املركـز السـادس، بينما تراجـع النفط 

للمركز السابع بـ39 نقطة.

وعىل الرغم من السيطرة النسبية للنفط 
عـىل مجريـات الشـوط األول، وتفوقه 
بهـدف لوليد كريـم، إال أن تالميذ املدرب 
حسن أحمد، تمكنوا من قلب الطاولة يف 

الشوط الثاني.
وتلقـى النفـط الخسـارة الثانيـة عـىل 
التـوايل، بعد الهزيمـة يف الجولة املاضية 

أمام الرشطة املتصدر بنتيجة (0-1).
ومن جهته أشـاد حسـن أحمـد، املدير 
الفني للنجف، بقدرات العبيه بعد  الفوز 
الثمني الـذي تحقق  امـس اإلثنني، عىل 
 ،  (2-1) بنتيجـة  النفـط  مسـتضيفه 
مشـريا إىل أن التغيريات التي أجراها عىل 
مستوى أسلوب اللعب والالعبني، أثمرت 

عن كسب الفوز وحصد نقاط املباراة.
وقـال أحمـد ”نسـتحق بجـدارة الفوز 

عـىل فريـق متميـز مثـل النفـط، الذي 
تقـدم علينا بهدف بالشـوط األول، لكن 
التغيريات أثمرت عن استغاللنا للفرص 

املتاحة وتحقيق الفوز الثمني“.
وأضـاف: ”املحـرتف الكامريوني أرنس 
تيـريي، لعـب دورا كبـريا يف اسـتغالل 
الفرص، وتسـجيل هديف الفوز، وأشـيد 
بقدرات جميع الالعبـني بعد تقديم هذا 
األداء البطـويل ، وعـدم تأثرهم بالصيام 

واألجواء الحارة“.
ونـوه: ”الجهـاز الفنـي والالعبـون لم 
يحصلوا عـىل مسـتحقاتهم املالية منذ 
6 أشـهر، لذا ندعـو الجهات املسـؤولة 
الفريـق  لدعـم  النجـف  محافظـة  يف 
ودفـع رواتـب الالعبـني مـن محليـني 

ومحرتفني“.
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الزميلـة انتصـار الـرساج الصحفيـة يف جريدة 
الصبـاح، اكـدت اكتسـابها الشـفاء التام من 
االزمـة الصحيـة التـي تعرضت لهـا قبل مدة 
زمنيـة ليسـت بالقصـرية ، خالـص االمنيات 
لزميلتنـا بالشـفاء التام وان يلبسـها رب العزة 

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

صدر يـوم امس االثنـني العدد التاسـع والثالثني 
لصحيفـة رشطـاوي التـي تصـدر عـن الدائـرة 
العـدد  الريـايض..  الرشطـة  لنـادي  االعالميـة 
تضمـن مجموعة من املواضيـع التي تخص فرق 
النـادي االخـرض والبطـوالت التي تشـارك فيها 
عىل املسـتوى املحيل فضال عن موضوعات اخرى 
تخص رياضتنـا املحليـة... كل التوفيق والنجاح 

ألرسة الصحيفة املميزة.

بغداد/ محمد حمدي
للرياضيني  الحياة  الثبات  والرياضة  الشباب  وزارة  يف  املشكلة  اللجنة  انجزت 
االبطال والرواد جميع اعمالها املكلفة بها يف عموم محافظات العراق الجل رصف 

املنحة الشهرية املخصصة لهم . 
متابعة  اليها مهام  واوكلت  الجنة تشكلت  ان  القزاز  اللجنة حسن  رئيس  وبني 
الرياضيني االبطال والرواد بناء عىل توجيه مبارش من وزير الشباب والرياضة 
عدنان درجال، برضورة التوجه نحو االبطال والرواد اىل مدنهم وانجاز معامالتهم 

بكل يرس دون تحميلهم ارهاق السفر واملراجعات الروتينية . 
الثاني  كانون   تشكيلها  فور  عملها  اىل  توجهت  اللجنة  ان  اىل  القزاز  واشار 
املايض واستمرت عىل مدى شهرين يف متابعة الرواد واالبطال يف مدنهم وبيوتهم  
والراقدين املرىض ايضا يف املستشفيات يف جميع املحافظات بما فيها كوردستان 
دائرة  وممثل  خلف  املهدي  عبد  القانونية  الدائرة  ممثل  بتواجد  العمل  وتوثيق 
وللسنة  بالكامل  انجز  العمل  ان  اىل  مشريا   ، سعيد   كايف  حيدر  البدنية  الرتبية 
الرابعة عىل التوايل  ، منوها ان اللجنة رفعت توصياتها اىل الوزير بتمديد العمل 
يف  يتواجدوا  لم  ممن  واالبطال  الرواد  بعض  امام  الفرصة  التاحة  يوما   ثالثني 
الفرتة املذكورة لسفرهم خارج العراق او لظروف اخرى وننتظر ان تتم املوافقة 

عىل املقرتح.

بغداد/ إعالم اللجنة األوملبية
ثّمن االتحاد العراقي للركبي دور رئيس 
العراقية رعد  الوطنية  اللجنة األوملبية 
إتحاداً  الركبي  إعتماد  يف  حمودي 

رياضياً أوملبياً.
حمودي  إستقبال  خالل  ذلك  جاء 
بمكتبه رئيس االتحاد العراقي للركبي 
الدكتور فريق عبدالله هزاع الذي نقل 
لرئيس  إتحاده  إدارة  مجلس  تحيات 
التنفيذي  واملكتب  األوملبية  اللجنة 
والجمعية العامة مهّنئاً الجميع بحلول 
إتحاده  عزم  مبدياً  و  الفضيل،  الشهر 
عىل االرتقاء باللعبة وتوسيع قواعدها 

وانشطتها يف عموم العراق. 
لقرار  إمتنانه  عن  عبدالله  وأعرب 
األوملبية  للجنة  العامة  الهيئة  إعضاء 
باالعرتاف بلجنة الركبي إتحاداً رياضياً 

أوملبياً وطنياً يف االجتماع األخري للهيئة 
العامة والذي عقد يف الثالث والعرشين 

من شهر آذار املايض.
وتعّهد عبدالله خالل اللقاء بأن يكون 
الفاعلة  االتحادات  من  الركبي  إتحاد 
والنشطة وان يسهم يف تحقيق منجز 

ملموس خالل املشاركات املقبلة.
العام  االمينان  اللقاء  حرض  وقد  هذا 
واملايل للجنة األوملبية هيثم عبد الحميد 
وأحمد صربي، كما رافق عبدالله أيضاً 
األمني املايل التحاد الركبي محمد أيمن، 
باقة  اللقاء  عبدالله يف ختام  قدم  كما 
بمناسبة  األوملبية  اللجنة  لرئيس  ورد 
من  وعرفاناً  رمضان  شهر  حلول 
الذي  والدور  حمودي  بدعم  إتحاده 
اضطلع به يف  تأسيس االتحاد الوطني 

للركبي.
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يحل أتلتيكو مدريد ضيًفا عىل مانشسرت 
سيتي، اليوم الثالثاء، يف ذهاب ربع نهائي 
دوري أبطال أوروبا، يف مواجهة متجددة 
بـني املدربـني بيـب جوارديـوال ودييجو 

سيميوني.
والتقـى جوارديـوال ضد سـيميوني يف 3 
مناسـبات محلية وقارية، أولها مواجهة 
بني برشـلونة وأتلتيكو يف الجولة 25 من 

الليجا ملوسم 2011-2012.
وحينهـا فاز البارسـا يف ملعب فيسـنتي 
ليونيـل  سـجلهما  بهدفـني  كالديـرون، 
مييس وداني ألفيس، مقابل هدف رادميل 

فالكاو.
وانتقـل بيـب لقيـادة بايـرن ميونيخ يف 
صيف 2013، بينما اسـتمر سيميوني يف 
أتلتيكو حتى اآلن، ليلتقي املدربان مجدًدا 
بعـد 4 سـنوات، يف نصـف نهائـي دوري 

األبطال.
وقتهـا فاز الفريـق املدريـدي ذهاًبا عىل 
ملعبه أمام بايرن ميونيخ، بهدف سجله 

ساؤول نيجيز.
ويف اإليـاب عـىل ملعـب أليانتـس أرينـا، 
قـاد جوارديوال، البافـاري للفوز (2-1)، 
مـن توقيـع تشـابي ألونسـو وروبـرت 
وجريزمـان  لبايـرن،  ليفاندوفسـكي 

للضيوف.
إال أن هـذا االنتصار لم يكن كافًيا للفريق 
األملاني، وتأهـل أتلتيكو للمباراة النهائية 
خـارج  الهـدف  قاعـدة  مـن  مسـتفيًدا 

األرض.
وأضـاع كل فريق، ركلة جزاء، حيث أهدر 
تومـاس مولـر، ركلـة لبايـرن والنتيجة 

تشـري لتقدم فريقه 0-1، وأهدر فرناندو 
توريـس ركلـة جزاء أثنـاء تقـدم بايرن 

بنتيجة (2-1).
سـيميوني:  قـال  املبـاراة،  هـذه  وبعـد 
”واجهت فريًقا جبـاًرا، ربما أقوى فريق 
واجهتـه يف مسـريتي التدريبيـة، بايـرن 
كان رشًسا يف كل يشء، الضغط والهجوم 

واللعب املبارش والتحركات“.
ولم يأت كالم سـيميوني من فراغ، حيث 
أن إحصائيـات املباراة أشـارت لتسـديد 
العبـي بايـرن، 32 كـرة منهـم 11 عـىل 

املرمى، وتصدى أوبالك لـ 9 كرات.
كما حصل رجـال بيب جواريوال، عىل 12 
ركلة ركنية مقابل ركنيتني فقط للضيف 

املدريدي.
وتأهـل أتلتيكو حينها رغم أنه لم يسـدد 
سوى 3 كرات فقط منهم تسديدتني عىل 

مرمى الحارس العمالق، مانويل نوير.
عـىل  ضيًفـا  أتلتيكـو  يحـل  أن  وقبـل 
يتصـدر  جوارديـوال  فـإن  مانشسـرت، 
الـدوري اإلنجليـزي ليـس عىل مسـتوى 
النقاط فقـط، بل فريقه األكثـر فوًزا بـ 

23 انتصاًرا.
ويأتي املان سيتي يف املركز الثاني كأقوى 
خط هجوم بـ 70 هدًفـا يف الربيمريليج، 

خلف ليفربول (77 هدًفا).
ويعد سـيتي أكثر فريق سدد يف القائمني 
والعارضة بــ 20 تسـديدة، وأكثر فريق 

حصوًال عىل ركنيات بـ 256 ركنية.
لعـب  املوسـم،  هـذا  الربيمريليـج  ويف 
جوارديوال 14 مباراة يف ملعب االتحاد، فاز 
11 مـرة مقابل تعـادل وحيد وهزيمتني، 
وسـجل 40 هدًفـا مقابـل اسـتقبال 10 

أهداف.
أما نتائج سيميوني خارج معقل أتلتيكو 
بالليجا هذا املوسـم، غـري مبرشة، حيث 
خـاض 15 مبـاراة، بواقـع 7 انتصارات 
و3 تعادالت و5 هزائم، وسـجل 28 هدًفا 

مقابل استقبال 23 يف مرماهم.

تأكد رسـميا حصـول البولندية إيجا شـفيونتيك، عىل 
صـدارة التصنيف العاملـي لالعبات التنـس املحرتفات، 

عقب اعتزال آشيل بارتي.
وذلـك وفقـا للتصنيف الـذي أصدرته الرابطـة العاملية 

لالعبات التنس املحرتفات.
وكان صعـود شـفيونتيك ”20 عاما“ للقمـة منتظرا، 
األسبوع املايض، عقب فوزها ببطولة ميامي املفتوحة 

للتنس، عىل حساب نعومي أوساكا.
وحصلـت شـفيونتيك عـىل 6711 نقطـة، فيما جاءت 
التشـيكية باربورا كرجتشـيكوفا يف املركز الثاني، بعد 

أن حصلت عىل 4975 نقطة.
نوفـاك  الرصبـي  يتصـدر  الرجـال،  مسـتوى  وعـىل 
ديوكوفيتـش التصنيـف برصيـد 8420، ويأتـي خلفه 
مبـارشًة الـرويس دانييـل ميدفيديـف برصيـد 8410 

نقطة.
وفشـل ميدفيديف، الذي يشـارك يف املنافسـات كالعب 
محايد بسـبب الغزو الرويس ألوكرانيا، يف اعتالء صدارة 
التصنيـف يف بطولـة ميامـي، وحاليا يواجـه فرتة من 

الغياب بسبب إجراءه عملية بسيطة.
وقفز اإلسباني الشاب، كارلوس ألفاريز، خمسة مراكز 

ليحتل املركز الحادي عرش، بعد فوزه ببطولة ميامي.
واقرتب كارلوس ألكاراز من الدخول ضمن املراكز الـ10 
األوىل، يف التصنيـف العاملـي لالعبي التنـس املحرتفني، 
والذي شـهد عدة تغيريات أبرزها تراجع رافائيل نادال، 
وصعـود النرويجـي كاسـرب رود، وظهـور اإلنجليزي 

كامريون نوري يف املركز الـ10.
وبعد بدايتـه الرائعة للعام الجاري، وفوزه بأول بطولة 
لألسـاتذة بألـف نقطـة، وعمـره 18 عاما فقـط، بعد 

تتويجه ببطولة ميامي، وصل ألكاراز للمركز الـ11.
وهـو أبعـد مدى يبلغـه يف التصنيـف العاملـي، مقارنًة 
باملركز الـ133 الذي كان يشغله، يف الخامس من أبريل/
نيسـان 2021.وصعد األملاني ألكسندر زفرييف مركزا، 
ليصبح يف املركز الثالث ويتبادل املواقع مع نادال، بينما 

تبادل رود السـابع املراكز مع أندريـه روبليف.أما أكرب 
قفـزة يف الرتتيب، فكانت تلك التـي حققها األرجنتيني 
فرانسيسـكو سـريوندولو، الذي صعد 52 مركزا دفعة 

واحدة، ووصل إىل املرتبة الـ51.
وقـال كارلـوس ألـكاراز إنه لـم يتوقع أبـدا أن تتقدم 
مسـريته بشـكل كبري مبكرا، وذلك عقب فوزه ببطولة 
ميامـي املفتوحة للتنس، أوىل ألقابـه يف إحدى بطوالت 

األساتذة ذات األلف نقطة.

وتغلب ألكاراز عىل كاسـرب رود 7 / 5 و6 / 4 يف املباراة 
النهائيـة، ليصبح ألـكاراز، أصغر العب يفـوز ببطولة 
ميامـي، حيث تفـوق عىل نوفـاك ديوكوفيتـش، الذي 
توج بها وهو يبلـغ 19 عاما، ليقفر للمركز رقم 11 يف 

التصنيف العاملي.
وخـالل حديثـه لـ“قنـاة التنـس“ عقـب الفـوز، قال 
ألكاراز إنه بالفعل تخطى أهدافه لهذا املوسم، مضيفا: 
”تجربتي من العام املايض سـاعدتني كثريا، ويحب أن 

تعيش التجربة وتتعلم“.
وقـال: ”بالطبـع لـم أتوقع هـذا. هديف كان هـو إنهاء 
املوسـم يف املراكز الـ15 األوىل، واآلن أنا يف املركز الـ11، 
قريب من املصنفني الـ10 األوائل. أسـري بشكل رسيع، 
وأعتقد أن هذا بسـبب العمل الشـاق الـذي أقوم به كل 
يـوم“.وأردف: ”عندمـا بدأت ألعب التنـس كنت أبلغ 5 
أو 6 سـنوات، أردت أن أكـون املصنف األول عىل العالم، 
وهـذا العـام أدركـت أن بإمكانـي أن أفوز عـىل أفضل 

الالعبني يف العالم“.
وبعـد تألق ألكاراز مؤخـرا بدأ البعض يقارنـه بنادال، 
وقـال ألكاراز: ”يمكن لهذا أن يكون شـيئا جيدا فقط، 
إذا كان النـاس يضعـوك يف مقارنـة بنـادال، هذا يعني 
أنـك تقـوم بأشـياء عظيمة، وأنـك تقوم بها بالشـكل 
الصحيح“.وأتـم كارلوس ألكاراز: ”أحـاول أال أفكر يف 
هـذا -نادال هو نـادال، وأنا كارلوس ألـكاراز- رافائيل 
أحـد أفضل الالعبـني يف تاريخ التنس، وأنا رجل شـاب 

يعيش حلمه الشخيص“.
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وصف األوروجوياني فيدي فالفريدي، العب وسط ريال مدريد، 
مواجهة فريقه أمام تشيليس بـ“مباراة االنتقام“.

ويحل ريال مدريد ضيًفا عىل تشـيليس، يـوم غد األربعاء، عىل 
ملعب سـتامفورد بريـدج، يف ذهاب ربع نهائـي دوري أبطال 
أوروبا.وقـال فالفريدي، يف ترصيحـات أرزتها صحيفة موندو 
ديبورتيفو اإلسـبانية: ”مواجهة تشـيليس؟ بالنسـبة لنا هي 
انتقـام، بعد ما حدث العام املايض، لدينـا نجوم ورغبة ودافع 

لتحقيق الهدف“.
وكان تشيليس قد أطاح بريال مدريد من نصف النهائي باملوسم 
املايض، قبل أن يحقق اللقب يف النهاية عىل حسـاب مانشسرت 
سيتي.وعن مباراة سيلتا فيجو أمس بالليجا، علق: ”كنا نعلم 
أن األمر سـيكون صعًبا ومعقًدا، سـيلتا خصم صعب، وكذلك 

ملعبه صعب، ومن الصعب الفوز فيه“.
وأضاف: ”أتيحـت لنا العديد من الفرص ولم نسـتغلها، لكننا 
سـجلنا ركالت الجزاء وفزنا، وهذا هو اليشء املهم“.وعن رأيه 

يف أداء زميليه تيبو كورتوا وكريم بنزيما، قال: 
”ثنائـي مهـم للغاية، تيبو يقـدم أكثر ما 

لديه، وكذلـك كريم، فقـد أظهرا ذلك 
يف العديـد مـن املباريات“.وتابـع: 

”كريـم يتمتع بالشـجاعة التي 
يتمتع بها الالعبون العظماء، 

تفشـل  عندمـا  أحياًنـا 
االختبـاء،  يمكنـك 

موجـود  لكنـه 
إلظهـار وجهه 
ومواجهـة أي 

محنة“.

بات نادي برشلونة، مسـتعًدا للتضحية بأحد العبيه البارزين من أجل 
التعاقـد مع البولندي روبرت ليفاندوفسـكي، مهاجـم بايرن ميونيخ، 

خالل املريكاتو الصيفي املقبل.
وينتهي عقد ليفاندوفسـكي مع بايـرن ميونيخ يف صيف 2023، وال توجد 

مفاوضات حالًيا بني الطرفني من أجل التجديد.
ووفًقـا لصحيفـة مـريور الربيطانيـة، فـإن برشـلونة 
مسـتعد لعرض ظهريه األمريكي سريجينو دست، 
عىل بايرن ميونيخ، ضمـن صفقة التعاقد مع 
ليفاندوفسـكي يف الصيف املقبل.وأشارت 
البولنـدي  املهاجـم  أن  إىل  الصحيفـة 
يرحب باللعب يف ”كامب نو“ خالل 
املوسـم املقبل.يذكـر أن العديد 
مـن التقارير أكـدت مؤخرًا 
هرينانديـز،  تشـايف  أن 
مـدرب برشـلونة، يرغب 
يف االسـتغناء عن دسـت 
خالل املريكاتـو الصيفي 

املقبل.

تجاهل اإلسـباني سـريجيو راموس، مدافع باريس سـان جريمان، الرد عىل 
الجمهـور البارييس، عقب مبـاراة لوريان، ضمن منافسـات الجولة 30 من 
الدوري الفرنيس.وشـارك رامـوس بديال لزميله ماركينيـوس، بعد مرور 72 
دقيقـة من املبـاراة، إال أنه لم يجد االسـتقبال الحار مـن مدرجات ”حديقة 
األمراء“، حيث أطلقت جماهري سان جريمان صافرات االستهجان ضده كلما 
ملـس الكرة.ونرش رامـوس صورة له من املباراة، عرب حسـابه عىل ”تويرت“، 
وكتب عليها: ”سعيد بالنقاط والعودة إىل الفريق.. لنستمر!“.وانتقل راموس 
إىل صفوف سـان جريمان، مطلع املوسم الجاري يف صفقة انتقال حر تمتد 
إىل صيـف 2023، قادمـا من ريـال مدريد.وكانت الجماهري الباريسـية قد 
أطلقت صافرات االسـتهجان كذلك، ضد ليونيل مييس ونيمار دا سيلفا، يف 

أعقاب خروج سان جريمان من دوري األبطال، عىل يد الفريق امللكي.

سـجل أنـدو ويجينـز 25 نقطـة، وأضـاف زميلـه جـوردان بويل 
22 نقطـة، ليقـودا جولدن سـتيت واريورز للفـوز 90-109 عىل 
سـاكرامنتو كينجـز، ضمـن منافسـات دوري السـلة األمريكـي 

للمحرتفني.
وأحـرز نيمانيـا بيليتشـا 19 نقطـة و12 متابعـة و6 تمريـرات 
حاسـمة، ليسـاهم يف تحقيق واريـورز لفوزه الثاني عـىل التوايل، 

للمرة األوىل منذ مطلع مارس/آذار املايض.
يف الوقت نفسـه، سجل هاريسـون بارنز 18 نقطة و10 متابعات 

لفريق كينجز، الذي فشل يف التأهل لألدوار اإلقصائية.
يذكر أن سـاكرامنتو خرس كل مبارياته األربع أمام جولدن ستيت 

واريورز هذا املوسم.
وسـجل جوناثـان كومينجا 17 نقطـة لفريق وايـورز الذي حقق 

فوزه الـ 50 يف الدوري هذا املوسم.
ويف بقية املباريات، فاز فيالدلفيا سـفنتي سيكرسز عىل كليفالند 
كافاليريز 108-112، ونيويورك نيكس عىل أورالندو ماجيك -118

88، ومينيسوتا تمربولفز عىل هيوستن روكتس 139-132.
كما فـاز أوكالهوما سـيتي ثاندر عـىل فينيكس صنـز 117-96، 
وسـان أنطونيو سـبريز عـىل بورتالند ترايـل بليزيـرز 113-92، 
وميامـي هيـت عىل تورنتو رابتـورز 109-114، ولـوس أنجلوس 

كليربز عىل نيو أورليانز بيليكانز 119-100.

كشف لوي فان خال، املدير الفني ملنتخب هولندا، عن معاناته من 
إصابة خطرية برسطان الربوستاتا، وأنه خضع لـ25 جلسة عالج 

إشعاعي.
وأوضح فـان خال، خالل ترصيحات لشـبكة (RTL4) الهولندية: 
”إمكانية أن تموت بسبب رسطان الربوستاتا ليست كبرية.. عادًة، 

هذه هي األمراض الكامنة وراء الرسطان الذي يموت منه املرء“.
وتابع: ”سـنحت يل الفرصة للتساؤل: هل أريد إظهار األمر للناس 

أم ال؟ حسنا.. أعتقد أن املرض واملوت هما جزء من الحياة“.
كما أشـار صاحب الـ70 عاما، إىل أنه لم يبلغ العبي املنتخب حتى 
اآلن بمرضه، حيث كان يذهب لجلسات العالج اإلشعاعي يف املساء، 

ثم يتوجه بعدها للتدريبات.
وأردف: ”ال تقـول مثل هذا األمر ملن يعملون معك، ألن هذا بالطبع 

سيؤثر عليهم.. ولهذا فكرت يف عدم إخبارهم“.
وقـال أيضـا إنـه كان يذهب لجلسـات العـالج، عرب أحـد األبواب 

الخلفية للمستشفى، حتى ال يعرف أحد بمرضه.
ورغـم مرضـه الخطري، إال أنه شـدد عىل اعتزامـه مواصلة قيادة 

منتخب بالده، خالل مونديال 2022 بقطر.
ووجه ناديا برشـلونة ومانشسرت يونايتد رسالة دعم إىل لوي فان 

خال، املدير الفني ملنتخب هولندا.
وكتـب الحسـاب الرسـمي لربشـلونة، عـىل تويـرت: ”كل الدعـم 
والتضامـن مـع لوي فان خـال الذي أعلـن معاناتـه من رسطان 
الربوسـتاتا. نتمنى لك الشـفاء العاجل والكامـل.. لتتمتع بالكثري 

من القوة يا لوي!“.
كمـا كتب حسـاب مانشسـرت يونايتـد عـىل تويـرت: ”الجميع يف 
مانشسـرت يونايتـد يقفون خلف مدربنا السـابق لوي فان خال يف 

معركته ضد الرسطان.. نرسل لك القوة والشجاعة يا لويس“.
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أعـرب تشـايف هرينانديز املدير الفني لربشـلونة، عن سـعادته 
بالفـوز بنتيجة (0-1) عىل إشـبيلية، ضمن منافسـات الجولة 
30 مـن الليجا، يف معقـل البلوجرانا ”كامب نو“.وقال تشـايف، 
خالل ترصيحات نقلتها صحيفة ماركا اإلسـبانية: ”أنا إيجابي 
للغاية، وأؤمن بالعمل والجهد والتضحية، ونحن جيدون للغاية، 
ولذلك تأتـي النتائج“.وأضاف: ”نمر بأفضل لحظة يف املوسـم، 
حيث سـيطرنا بشـكل رائع، ضد أفضل خط دفاعـي يف الليجا، 
وإشـبيلية فريق ممتاز ولوبيتيجي مدرب رائع، وكان بإمكاننا 
الفـوز بنتيجـة أكرب، لوال بونـو الذي لعب مبـاراة رائعة، وقلت 
بالفعـل أن املبـاراة بمثابـة نهائـي وأنـا راض للغاية“.وتابع: 
”الفوز رسـالة لريال مدريد؟ لم نرسـل رسـالة إىل أي شخص، 
نرسـلها ألنفسنا، فنحن ربحنا واستمتعنا باألجواء الرائعة، ويف 
الليجا طاملا الحسابات ال تقول إننا خرسنا اللقب فسوف نستمر 
يف القتال“.وعـن بيدري، علـق: ”هو العب رائع، وسـجل هدفا 
غري عادي، ويحدث الفارق معنا، ومن املمتع مشـاهدته يلعب، 
فهـو الزال بعمـر الـ19 فقط وهـذا ال يفاجئنـي، وهو بالفعل 

قائد وهنـاك عدة قادة يف الفريق، حيـث يريد الكرة 
دائمـا“.وأردف: ”اسـتقبال الجماهـري للفريق كان 
رائعا، واليوم قضوا وقتا ممتعا واستمتع الالعبون“.

واستكمل: ”لم نحسم تأهلنا لدوري األبطال، ويجب 
أن نكـون متواضعـني، ونحـن يف ديناميكيـة جيدة، 
وأشكر لوبيتيجي عىل كلماته، واليوم تغلبنا عىل فريق 
رائع“.وأتم: ”الحكام؟ أنا أكون متوترا ألنني أنافس، 
أما الحـكام فيجب أن يكونوا هادئـني فهم أصحاب 
القرارات يف امللعب، وأثق يف نزاهتهم كثريًا، وعليهم أن 
يتحدثوا ويرشحوا“.واعترب مدرب إشـبيلية، جولني 
لوبيتيجـي، أن فريقه افتقـر إىل ”الوضوح واتخاذ 
القـرارات الصحيحـة“ بعد الهزيمـة بهدف دون 
رد أمـام برشـلونة يف مباراة الليجـا التي أقيمت 
عـىل ملعب كامب نو.وعقب انتهـاء اللقاء، قال 
مدرب لوبيتيجي يف مؤتمر صحفي: ”للفوز عىل 
برشـلونة عليك أن تلحق بهم الرضر ونحن لم 
نفعل ذلك“.وبعد استحواذ عىل وصافة الليجا 
لفرتة طويلة، فقد إشـبيلية املركز الثاني بعد 
هـذه الهزيمة حيـث تراجع للمركـز الرابع 
بنفـس عدد النقاط (57) مع أتلتيكو مدريد 
الثالث وبرشـلونة الثاني مع فارق األهداف 
بـني الفـرق الـ3.ومـع ذلك، مـا زال هدف 
لوبيتيجي كما هـو حيث أوضح أن ”هدف 

إشـبيلية كان دائًمـا تحقيـق يشء تاريخي 
مثل املشـاركة يف دوري أبطال أوروبا 3 مرات 

متتالية ألول مرة“.



القاهرة/متابعة الزوراء:
تنبـع أهمية التغطية الصحفية لشـهر 
رمضـان من مدى اهتمـام الجمهور يف 
الدول العربية بهذا الشـهر التاسـع من 
التقويم الهجري «اإلسالمي»، وتغطيته 
ليسـت بالجديدة، فمنذ أن نشأت مهنة 
الصحافـة يف عاملنـا العربـي، وطقوس 
شـهر رمضان حارضة إعالمياً، وكانت 
برؤيـة  املسـلمني  بتهنئـة  ُتختـرص 
هاللـه وخـرب انطـالق مدافعـه، ونرش 

إمساكيته. 
كمـا حَرض مدفع رمضان بشـكل بارز 
يف الصحافـة العربيـة، ويعـود ذلـك إىل 
٨٥٩هــ/١٤٣٩م،  اململوكـي  العـرص 
لُيعلـن به بدء الصـوم وانتهـاؤه، قبل 
وجـود الكهرباء والتكنولوجيا. وال يزال 
شـهر رمضـان ينفـرد بخصوصيته يف 
التغطيـات اإلعالمية، بطقوس وعادات 

متميزة. 
فيما يـيل تأخذكـم شـبكة الصحفيني 
الدوليـني يف رحلـة ملـرص وفلسـطني، 
تعرفكم خاللها كيـف تنجزون قصًصا 
بشـهر  خاصـة  محرتفـة  صحفيـة 
رمضـان، تكـون مؤثـرة وناجحة، ويف 
نفـس الوقت تحـرتم املواطنـة وتنرش 
مزيًدا من السـالم بني الجمهور العربي 

بغض النظر عن املعتقد. 
لشـهر رمضـان يف مـرص خصوصيـة 
كبـرية، فعىل أرضها ظهـر أول فانوس 
خاص باالحتفال برمضان، كما انطلق 
مـن عاصمتهـا أول صوت ملدفـع ينبه 
النـاس ملوعـد اإلفطار، وال يـكاد يخلو 
شـارع من شـوارعها من الزينـة التي 
يعرب بها شـعبها عن فرحته بقدوم هذا 
الشـهر، كما تشـتهر هذه الدولة بأّنها 
يف مقّدمـة الدول التي تنتج مسلسـالت 
تلفزيونية يف هذا الشهر. لذا ليس غريًبا 
أن تتسـابق وسائل اإلعالم املرصية عىل 

تقديم محتوى خاص برمضان. 
يـرى الصحفـي واملصور املـرصي عبد 
اللـه عويس، الحائـز عىل جائـزة دبي 
للصحافة العربية، عن فئة الشـباب، يف 
دورتها العرشيـن، أّن الزاوية اإلبداعية 
هي أهم ما يجعل القصص الرمضانية 
ناجحـة ومؤثـرة، مضيًفـا أّن قصص 
رمضـان الصحفيـة تكـون أجمل حني 
تكـون مرفقة بصور معـربة عن حياة 
النـاس يف الشـوارع، ويكمل أنـه كلما 
كانـت القصـص أكثـر إنسـانية كلما 
وصلت لجمهور أكـرب بغض النظر عن 

املعتقد. 
أّن الصحفـي سـينجح  يـرى عويـس 
أكثر حـني يقرر أن يصنـع قصًصا من 
الشـارع ال مـن خلف مكتـب مكّيف يف 
مقـر صحيفتـه، فقصـص البرش هي 
مفتاح الرس لصناعة صحافة إنسـانية 
مؤثـرة عن شـهر رمضـان. ويشـّجع 
عويس الصحفيني أن يتعلموا التصوير 
الفوتوغرايف سـواء عـن طريق الهواتف 
إىل  والنـزول  املحرتفـة،  الكامـريات  أو 
الشـوارع واإلقرتاب من الناس، للعثور 

عىل قصص تستحق أن تروى. 
يف شـهر رمضـان يفضـل كثـري مـن 
بعـد  املقاهـي  يف  الجلـوس  املرصيـني 
اإلفطار، لكن يف زمن جائحة كوفيد ١٩ 
اختلف األمر، وقتها قـرر عويس إعداد 
قصة بعنوان «عمال املقاهي بني إغالق 
كيل وجزئي.. رمضـان كورونا»، حاول 
مـن خاللهـا أن يقرتب أكثـر من عمال 
املقاهي ليعـرف كيف غـرّيت الجائحة 

أحوالهم. 
يرشح عويس أّن هموم الناس وأحوالهم 
يمكن أن تكون خيًطا لقصص صحفية 
مؤثرة سـيحب الناس التعرف إليها، لذا 
فهو يشجع الصحفيني عىل متابعة كل 
األخبار السياسية واالقتصادية املحيطة 
بمجتمعاتهـم، إذ يـرى أنهـا يمكن أن 

توحي بقصص صحيفة مهمة. 
ويف العـام ٢٠١٨، أعّد عويس قصة عن 
عمال املطاعم يف شـهر رمضان، حاول 
من خاللها أن يعرف كيف يتناول هؤالء 
العمـال إفطارهـم أو سـحورهم بينما 
يقومـون بمهـام عملهـم يف رمضـان، 
وحملت القصة عنـوان «عمال املطاعم 
ىف رمضان.. اإلفطـار متأخرًا عىل كوب 

ماء». 
يف  التفكـري  أّن  إىل  عويـس  ويشـري 
املهمشـني يمكـن أن يقودنـا لصناعة 
قصـص صحفية ناجحـة، لذلك يطلب 
أحـوال  يف  التفكـري  الصحفيـني  مـن 
جنـود رمضـان املجهولني مـن العمال 
والحرفيني، فبالتأكيد هناك أفكار رائعة 
وإنسـانية مـن عواملهم غـري املعروفة 

ستهم أكرب عدد من الناس. 
«حتـى مشـاعر البهجة التـي تظهر يف 
احتفال الناس بقدوم رمضان يمكن أن 
توحـي لنا بقصـص صحفية ناجحة»، 
هكذا يقول عويس ويضيف أنه يف العام 
٢٠١٩ قرر الخـروج من حدود القاهرة 
وتوجـه إىل قرية مرصيـة معروفة بأن 

أهلها يقومون بصناعة فانوس رمضان 
ضخم كل عام عىل شـكل مسجد، فأراد 
أن يعرف سـبب عشـقهم لهذه العادة، 
وكيف يجمعـون تكاليف هذا املجسـم 
الضخم، وكانت النتيجة قصة صحفية 
بعنوان «بكاء طفلة السبب.. احتفاالت 
الرباجيل برمضان تبدأ بمجسم مسجد 

وتنتهي باالحتفاالت». 
عبـد اللـه عويـس أنجـز قصـة أخرى 
ظهـرت فيهـا املواطنة بشـكل واضح، 
وهـي قصـة أرسة مرصيـة مسـيحية 
تبيع الكنافـة والقطايف ألهايل منطقة 
شـربا يف القاهرة طوال شـهر رمضان. 
كما ذكـر عويس قصة مؤثـرة أنجزها 
تتعلق بمواطن مرصي مسـيحي يدعى 
العم «محروس»، اعتاَد أن يصوم شـهر 

رمضان مع املسلمني كل عام.
يقـول الصحفي املرصي رحـاب الدين 
الهـواري، مـدرب الكتابـة الصحفيـة 
«املـرصي  صحيفـة  تدريـب  بمركـز 
اليوم»، إن القصـة الصحفية الناجحة 
يجب أن تتسم بالحيوية والديناميكية، 
ويكمـل أّن صناعـة قصـص صحفية 
ناجحة تخص شـهر رمضـان وتتناول 
رمـوزه وعاداتـه املهمة مثـل صناعة 
الفوانيـس، وأفران الكنافـة يف املناطق 
وموائـد  رمضـان،  وزينـة  الشـعبية، 
الرحمن، وغريهـا، يحتاج منا أن نجعل 
هذه القصص أكثر إنسـانية، وليسـت 

مجرد عرض ملعلومات جامدة. 
وبحسـب الهـواري، وهـو كذلـك املعد 
الرئيـيس لربنامج «حـكاوي القهاوي» 
التلفزيونـي الـذي يعـرض يف رمضـان 

التلفزيـون  شاشـة  عـىل  العـام  هـذا 
املرصي، فـإّن عملية البحث عن نماذج 
إنسـانية مميزة هـي مفتاح الرس حني 
يتعلـق األمر بصناعـة قصص صحفية 
عملًيـا  مثـاًال  لنـا  ويعطـي  ناجحـة، 
بقصة عـم «جميل بنايوتـي»، املواطن 
املرصي املسـيحي الـذي يعيش يف حي 
شـربا بالقاهرة، والذي ُيعتـرب نموذًجا 
عملًيـا ناجًحا لصناعـة قصة صحفية 
رمضانيـة تنرش التسـامح والسـالم يف 
املجتمـع، فهـذا الرجل اعتـاد منذ أكثر 
من ٣٥ عاًما أن يعد مائدة إفطار طوال 
شـهر رمضان، يشـارك فيها كل أهايل 

شارعه من مسلمني ومسيحيني. 
ويضيـف الهواري أّن توثيق أي معلومة 
بشـكل دقيق هو أمر مهم، ويسـتدعي 
بحًثـا جـاًدا يف أرشـيف الصحـف، ويف 
االتصـال  وربمـا  واملراجـع،  الكتـب 
إن  الرئيسـيني،  املعلومـة  بمصـادر 
كانـوا عىل قيد الحيـاة. ويذكر الهواري 
أّن صياغـة قصـص ناجحـة يحتـاج 
تسـامًحا،  أكثـر  ومرادفـات  لكلمـات 
وأكثـر انسـانية، وبعيـدة كل البعد عن 

العنرصية والتمييز. 
ووفـق الهـواري، فـإّن عمليـة البحث 
الجاد يمكـن أن تقودنا لقصص مبهرة 
أخـرى تصلح للنرش يف شـهر رمضان، 
حتى وإن لم تكن تتعلق بشهر رمضان 
بشـكل مبارش، مثل قصة املسجد الذي 
بناه مرصي مسـيحي يف محافظة بني 

سويف املرصية بصعيد مرص.
«إنها قصة قديمـة تعود لعقود مضت، 
لكّن إعـادة تقديمها بأسـلوب عرصي 

لجيـل جديد من القـراء يمكن أن يدعم 
فكـرة املواطنـة، وأن يدعـو للتسـامح 

ورفض التمييز». 
نجـد اليـوم أّن تغطيـة شـهر رمضان 
يف  سـواًء  اتسـعت  قـد  فلسـطني  يف 
اإلعـالم التقليدي أو الرقمـي، وصارت 
بشـكل  ترتبـط  اإلنسـانية  القصـص 
وثيق بخصوصية هذا الشـهر دينًيا وما 
ينعكس عىل الجانب االجتماعي يف حياة 

املواطنني املسلمني. 
عـالء  الفلسـطيني  الصحفـي  يقـول 
الحلو لشـبكة الصحفيني الدوليني: «ما 
تمّر فيه فلسـطني من حياة سياسـية 
وتحديـات اقتصاديـة صعبـة، يجعـل 
شـهر رمضان مختلًفا عـن بقية الدول 
العربيـة»، وينصـح الحلـو الصحفيني 
املُقدمـني عـىل تغطيـة طقوس شـهر 
رمضـان، من خالل تجربتـه يف الكتابة 
اإلنسـانية، لعدد  الصحفيـة والتقارير 
مـن املواقع اإلعالمية املحليـة والدولية 

بما ييل: 
يف التغطيـة الصحفيـة لرمضان، هناك 
جانبـان عـىل الصحفـي أال يغفل عنها 
القصـص  بالنقيضـني:  اإلملـام  وهمـا 
اإلنسـانية املؤثـرة والقصـص املُبهجة 
التي تحمل األمل لقلوب الناس كالزينة 

مثالً. 
بالقصـص  الصحفـي االهتمـام  عـىل 
اإلنسـانية؛ فهـي ترتبـع عـىل عـرش 
القوالب الصحفية التي تجذب الجمهور 

بصورة أكرب يف رمضان. 
أهمية ربط تبعات الظروف السياسـية 
شـهر  اسـتقبال  عـىل  واالقتصاديـة 

رمضـان عنـد الجمهـور، وكيـف يؤثر 
عليهـم، بصـورة تالمـس حيـاة وفكر 

القارئ أو املشاهد. 
الرتكيـز يف القصـص الصحفيـة عـىل 
حـول  القديمـة  الجميلـة  الذكريـات 
رمضـان، التي ما عـادت موجودة، ألن 
اإلنسـان بطبعه ُيحب تذكر ما ُيبهجه، 
عىل سـبيل املثال: الفوانيس البسـيطة 
التي كان يتـم صنعها من علب معدنية 
ارتباطه  للصغار واملسـحراتي وقصـة 

برمضان عىل مر التاريخ. 
الخاصة بفلسطني  التفاصيل  إسـقاط 
وبـكل بلـد عربي عـىل التقاريـر، حول 
شـهر رمضـان، كاألطبـاق الرئيسـية 
التـي تختص بها كل دولة عن غريها يف 

السحور والفطور. 
من املهـم أن يرّكز الصحفـي بتغطيته 
للمناسـبات الدينية عىل اإلنسانية أوالً، 
وقيـم التسـامح ونرش خطـاب املحبة 
التـي تربـط املجتمعـات عـىل اختالف 

توجهاتها الدينية والفكرية. 
لرمضـان  التاريخـي  الجانـب  ربـط 
بالقصـص املكتوبة عنه اليـوم، يجعل 
باملعلومـات  وغنيـة  مميـزة  قصتـك 

املهمة. 
االهتمام بالجانب الصحي حول الصيام 
يف ظل بقـاء فريوس «كورونـا»، وأهم 
النصائـح مـن مصادر طبيـة موثوقة؛ 
ألهميتـه عنـد الجمهـور للحفاظ عىل 

الصحة العامة. 
قابلنا كذلك املصور الصحفي سليمان 
حجي، الحائز عىل جوائز دولية منها: 
جائزة لجنة التحكيم يف مسابقة موقع 
«AIRVUZ» العاملي املختّص بالتصوير 
الجوّي وتغطيـة األحداث لعام ٢٠١٨، 
وجائزة التصوير الجـوي الدولية عام 
 High ٢٠١٩، وهـو صاحـب رشكـة 
Quality اإلعالميـة، وأّكـد عىل أهمية 
نقل طقـوس وتحضريات املناسـبات 
ـة  الحصَّ رمضـان  ولشـهر  عمومـاً، 
األكرب، حيث أنه ميلء بالتفاصيل التي 
يمكن للصحفـي تغطيتها فوتوغرافياً 

ومن خالل الفيديو. 
القصص ال ُتحـىص يف رمضان، يقول 
حجـي: «بإمـكان الصحفـي تصوير 
التحضـريات التي يقـوم بها الجمهور 
مـن أغذيـة وزينـة وجلسـات املديح 
بما  الرمضانيـة  العائليـة  والزيـارات 
ُيـربز ما يقوم به النـاس، ونقل أجواء 
رمضـان العامة، والهدايـا الرمضانية 

القـرآن  وقـراءة  الرتاويـح  وصـالة 
واألسواق ورشاء املستلزمات». وُيتابع 
حجي: «بشـكل عام، يحـاول املصور 
أو الصحفـي أن ينتـج قصًصا تحاكي 
أيام شـهر رمضـان واألمـور اليومية 

املرتبطة بهذا الشهر».
األبـرز  النصيحـة  أّن  حجـي  ُيشـدِّد 
للمصورين هي الرتكيز عىل إيجاد قصة 
بفكرة جديدة ونمط آخر لم يتم الرتكيز 
عليه سـابقاً، بحيث يتم األخذ باالعتبار 
أن ننقل الصـورة األجمل للجمهور وأن 
تحمـل روًحـا إيجابية ألجـواء رمضان 
«ليـس  وُيضيـف:  بالفـرح.  ُمفعمـة 
املهم الرتكيز عـىل التقنيات الحديثة أو 
معرفتها بقدر الرتكيز عىل روح القصة 
والفكـرة، ولعّل أهم التقنيـات، الصور 

الجوية وتصوير املوبايل». 
الفكرة يف تصوير أجـواء رمضان هي 
أنهـا تمثل ثقافة واختالًفـا من مكان 
آلخـر، ُيعـرِّف الجمهـور يف كل العالم 
عىل أجواء وطريقة احتفال املجتمعات 
املسلمة يف كل دولة ومدينة، ومن املهم 
تعريف الجمهـور بأهم املعالم األثرية 
والدينيـة، والطقوس التـي تجري بها 
يف شهر رمضان، فمثالً: يف قطاع غزة، 
املسـاجد األثرية ككاتب والية، املسجد 
واملسـاجد  برقـوق،  قلعـة  العمـري، 
القديمـة يف منطقة السـاحة، وقرص 
الباشا، كذلك األسواق الشعبية كسوق 
الزاويـة املعروف جًدا يف غزة، بحسـب 

حجي. 
يمكـن االطـالع عـىل بعـض نمـاذج 
التغطيـات الصحفيـة حـول رمضان 

فلسطينياً: 
أجـواء رمضـان يف فلسـطني عىل مر 

العصور والتاريخ 
تدهور االقتصاد ينهك أسواق غزة قبل 

رمضان 
كم عدد سـاعات صيام شهر رمضان 

٢٠٢٢ يف فلسطني 
شـهر رمضـان يف األمثـال الشـعبية 

الفلسطينية 
رمضان زمان.. فلسطينيون يتذكرون 

عاداتهم القديمة 
تقرير مرئي: املخلـالت.. حضور دائم 

عىل مائدة رمضان 
مواجهـة  إجـراءات   / إنفوجرافيـك 
فـريوس كورونـا يف قطاع غـزة خالل 

شهر رمضان املبارك 
(عن/شبكة الصحقيني الدوليني) 

8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

2022@Êbõflä@ãËì€@Újéb‰fl@ÚÓ–zñ@òó”@·Ìá‘n€@›flbÿ€a@Ÿ‹Ó€Ü

No: 7693   Tue    5     Apr    2022العدد:   7693    الثالثاء    5    نيسان    2022

Cãˆaç€a@ãÌãzn€a@êÓˆäD@Òãÿœ@fiÏy

È–”Ïi@ãófl@ıbj†c@Úib‘„@Új€b�fl@á»i

القاهرة/متابعة الزوراء: 
بعد مرور ١٥ سنة، عىل إطالق موقع 
فيسـبوك خدمـة «موجـز األخبار»، 
حـذف املوقـع األشـهر عامليـاً كلمة 
«األخبـار» مـع اإلبقـاء عـىل كلمـة 
«املوجـز» فقط، بحسـب مـا أعلنته 
الرشكـة يف فربايـر (شـباط) املايض 
عـرب مدونتهـا الخاصة. وجـاء هذا 
التحديث بعد أربعة أشـهر فقط من 
تغيـري الرشكـة األم اسـمها لتصبح 
«ميتا»، ما اعتربه مختصون حلقات 
يف سلسـلة مـن التغيـريات تعكـس 
اسـرتاتيجية الرشكة العمالقة للعام 

الجاري.
«فيسبوك» اعترب هذه الخطوة مجرد 
تغيري يف االسـم يعكس بشكل أفضل 
املحتوى املتنوع الذي يراه األشخاص 
عىل واجهة حسـاباتهم، من دون أي 
تأثري عىل تجربة التطبيق. وللعلم عد 
News Feed إحـدى عالمات التبويب 
الراسخة منذ ظهور املنصة، وتمكن 
املستخدمون من معرفة آخر األخبار 
الصادرة عن الحسابات أو الصفحات 

التي يتابعونها.
ولكـن رغم توضيحات «فيسـبوك»، 
أثـار  «أخبـار»  كلمـة  حـذف  فـإن 
بتقليـص  تتعلـق  عـدة  تسـاؤالت 
املنصـة،  عـىل  اإلخبـاري  املحتـوى 
أو  بالصحـف  عالقتهـا  وتنظيـم 
تـداول  عـن  املسـؤولة  الكيانـات 
املعلومـات. ويف هـذا الشـأن أرجـع 
مهران كيايل، مستشار اإلعالم الرقمي 
ورئيس قسم التواصل االجتماعي يف 
صحيفـة «الرؤيـة» بدولـة اإلمارات 
العربية املتحدة، قرار «فيسـبوك» إىل 
سـببني. إذ قال يف لقـاء مع «الرشق 
األوسـط» إن «السـبب األول يعود إىل 
أن الرشكة قررت االستثمار يف مجال 
جديـد بعيـداً عـن وسـائل التواصل 
االجتماعي التقليديـة. والثاني الذي 
لـم يعلـن عنـه، أن الرشكـة املالكة 
للمنصـة كانـت تعانـي مـن تراجع 
األرباح وتراجع ثقة املسـتخدمني، ال 
سـيما فيما يخص منصة فيسبوك. 
ولذا قررت أن تخرج للعالم بمسـمى 
آخر ومنتجـات جديـدة، لعل وعىس 
أن ينقذها من خسـائرها». عىل حد 

تعبريه.
كيـايل يـرى أن تـداول األخبـار عىل 
منصة «فيسـبوك» ترك أثـراً إيجابيا 
يف بـادئ األمـر، لكنـه شـهد تبعات 
سـلبية متتالية، بسبب تأخر املنصة 
يف خلق آلية لتنظيم األخبار املتوافرة 
من خاللها، بل بالعكس سمحت ألي 

شـخص، بأن يكون مصدراً لألخبار 
بغض النظـر عن مصداقيتـه. وهنا 
استشـهد ببعض حوادث القتل التي 
غطيت بشـكل مبارش عـرب املنصة، 
باإلضافـة إىل تغطية مأسـاة الطفل 

املغربي ريان.
من جانبـه، قال الصحفـي املرصي 
الوسـائط  محمـد فتحي، مسـؤول 
املتعـددة يف صحيفة «املرصي اليوم» 
املرصية، إن تغيري اسم خدمة األخبار 
هو إحد تبعات تغيري فيسبوك السمه 
وتحوله إىل «ميتا». وأردف لـ«الرشق 
األوسـط» أنهـا «محاولـة للهـروب 
مـن املالحقـات القضائية، ال سـيما 
الرشكـة  ألن  باالحتـكار،  املرتبطـة 
باتـت متهمة باالسـتحواذ، إذ فرض 
العديـد من الغرامـات املالية ضدها، 
فضـال عـن بعـض االتهامـات التي 
تتعلق بدعم سياسيني يف االنتخابات 
بـأن «الرشكـة  األمريكيـة». وذكـر 
قررت فصل اسـم الرشكة األم، التي 
تضـم عدداً مـن املنصات عـىل غرار 
واتساب وإنسـتغرام وفيسبوك وهو 
ما يضمن لها أن تبقى هذه الكيانات 
بعيدة عـن املالحقـات القضائية ما 

يحمي وجودها التجاري».
غري أن «فيسـبوك» يريد اآلن تحويل 
انتباه املسـتخدم بعيداً عن القصص 
أجرتـه  لبحـث  ووفقـاً  اإلخباريـة. 
جامعـة نيويـورك، ونـرشت نتائجه 
يف سـبتمرب (أيلـول) ٢٠٢١، أظهـر 
«األخبـار  أن  التقريـر  الباحثـون يف 
املزيفة تثـري تفاعالً أكثر من األخبار 
ويعلـق  املنصـة».  عـىل  الرسـمية 
كيـايل عـىل هـذه الجزئيـة بالقـول 
«بالطبـع منصـة فيسـبوك الحظت 
اإلحصائيـات وقرأت التحليالت، التي 
تؤكد خسارتها للمستخدمني، وعليه 
تحاول أن تمحو تاريخها من األخبار 
املضللـة، أو املحتوى املوجه ألغراض 

سياسية غري معلنة».
وهو مـا يتفق معـه فتحـي إذ يرى 

أن «قرار فيسـبوك يمكن تفسـريه، 
وكأنـه يقـول للعالم: لم أعـد معنيا 
بتداول األخبـار، بينما بـات الرتفيه 
يف  األبـرز  األهـداف  هـي  والتجـارة 
املرحلـة القادمـة. ومـن هنـا يعيد 
فيسـبوك تقديـم نفسـه بعيـداً عن 
السـؤال الـذي يقـول: مـاذا يحـدث 
اآلن؟ إىل: بمـاذا تفكـر اآلن؟... وهذا 
من شـأنه تعزيز العالقة الشخصية 

واملبارشة بني املنصة واملسـتخدم».
بحسـب فتحـي، فـإن «فيسـبوك» 
يحـاول أال يدفع فاتـورة ما تنرشه 
الصحـف مـن معلومـات مضللة أو 
أخبـار تحمل رسـائل عنـف وإثارة 
وتحـض عىل الكراهيـة، ألن هذا من 
شـأنه تعريـض املنصـة للمسـاءلة 
القانونية، ال سيما أن صد املعلومات 
املضللة مهمة تكاد تكون مستحيلة. 
ورغـم أن الدسـتور األمريكي يحمي 
فيسـبوك مـن تبعـات نـرش هـذه 
األخبار، فإن الرشكة أمام مسؤولية 
رقابيـة لذلـك تورطـت يف عـدد من 

القضايا».
إىل ذلك، يحـاول موقع «فيسـبوك» 
ترسـيخ نفسـه ككيـان يسـتهدف 
بخدمـة  االهتمـام  عـرب  الرتفيـه، 
«املشاهدة» املنافسـة لـ«يوتيوب»، 
ورغـم أن الخدمة املذكـورة ال تهدد 
فإنهـا  حاليـاً،  «يوتيـوب»  مكانـة 
منطلقة بقوة. وهنا يلفت فتحي إىل 
أن خدمات البث املبارش التي يوفرها 
فيسبوك، تخطت الخدمة ذاتها التي 
يوفرها «يوتيـوب»، ألنه يوفر ربحا 
أكرب. ثم إن «فيسـبوك» بات ينافس 
كذلك يف مجال التسـويق، منافسـاً 
لرشكة التسـوق العمالقـة أمازون، 
وهـذا يعنـي أن كل هـذه الخدمات 
تسـتحوذ عىل مسـاحة مـن قطاع 
األخبـار، ولكـن مـع ذلـك فإنه لن 
تلغـى خدمـة األخبار، بل سـيصار 
إىل تقنينهـا عرب توفريها بمسـاحة 

مستقلة.
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 لندن/متابعة الزوراء: 
«النهـار»  الزميلـة  كـّررت 
اللبنانية تجربة رئيس التحرير 
الزائر، إال أنهـا خرجت أخرياً 
من حدود لبنان لتوكل مهمة 
أعداد إىل اإلعالمي السـعودي 
الرشيـان.  داود  املعـروف 
وكانـت «النهار» قـد اعتادت 
إصـدار أعـداٍد خاصـة يكون 
رئيـس تحريرهـا شـخصية 

معروفة.
توجيه السـيدة نايلة تويني، 
عميدة دار «النهـار»، الدعوة 
أخرياً إىل الرشيان ليرشف عىل 
ليوم واحد،  تحرير الصحيفة 
يأتـي مواصلة لتجربة سـبق 
أن أوكلـت إىل كل من املصمم 
العاملـي إيـيل صعـب ورئيس 
الجامعـة األمريكية يف بريوت 
خـوري  فضلـو  الربوفسـور 
ورئيـس  إليسـا  واملطربـة 
الوزراء اللبناني األسبق سعد 

الحريري.
الرشيـان يقـول إنـه رّحـب 
املوضـوع  واختـار  بالدعـوة 
وبعض الالجئني من الشـباب 
ودول  أوروبـا  يف  والشـابات 
آخـر، هـم الذين كتبـوا مواد 

العدد، بعد اجتماعات معهم.
تركيـز العـدد عـىل موضوع 
«الالجئ العربي»، يتعلق بكل 
الجـئ عربـي ُهّجـر مرغمـاً 
مـن مختلـف الـدول العربية 
واألجنبية والبعـد الزمني ١٢ 

سـنة. املهم أنهم كلهم عرب، 
واملطلوب هو صورة محيطة 
بأحـوال كل الجـئ عربـي يف 
هـذا العالـم. كذلـك روعي يف 
عملية التحرير تنّوع املعالجة 
بحيـث شـملت كل األشـكال 

الصحفيـة، مـن التقرير (اي 
الخرب الطويـل) إىل التحقيق، 
والحوار، والعـرض... وصوالً 
إىل الصورة. ومن ثم، باستثناء 
مقال الرأي، أتيح لكل إنسان 
عربـي نـرش قصـة تحاكـي 
املوضـوع،  هـذا  يف  قصتـه 

بأفراحها وأحزانها.
تجربـة الرشيـان «النهارية» 
هـذه تناولـت أساسـاً الباب 
اإلنساني، بعيداً عن السياسة، 
إال مـا يتطلبـه منطـق بداية 
الحكايـة. وهنا يقول «رئيس 
ليـوم واحد»  الزائر  التحريـر 
إن الغايـة هي جعـل الالجئ 
يخاطب ويـروي لـه قصته. 
ويختتـم: «مهمة جـداً قراءة 
بعض النصوص. الكّتاب غري 
معروفـني... وثمـة مبدعون 
منهـم، أهم من املشـهورين، 
منـرباً  أعطـى  العـدد  وهـذا 

لهؤالء».

القاهرة/متابعة الزوراء:
قـّرر «املجلـس األعـىل لتنظيـم اإلعالم» 
يف مـرص، وقف عرض اإلعـالن التجاري 
لرشكة للمالبس الداخلية، إثر رصد عدد 
مـن املخالفـات عقـب بث اإلعـالن عرب 
القنوات الفضائية، والتي حددها املجلس 
لإلعالنـات والربامـج ضمـن «أكـواده» 

خالل شهر رمضان.
وقـال املجلـس يف بيان إن «اإلعـالن أثار 
اسـتياء الجمهـور، خصوصـاً النقابـة 
العامـة لألطباء، ملا تتضمنه من محتوى 
يتعـارض مع آداب وأخالقيـات املجتمع 
املرصي، والذي يتعارض أيضاً مع اآلداب 

العامة، والذوق العام».
إعـالن  «مخالفـة  إىل  املجلـس  وأشـار 
الرشكـة لكـود األخالق، الـذي نص عىل 
عـدم التحقـري مـن األشـخاص، وكـود 
األعمـال الدرامية واإلعالنيـة، الذي نص 
عـىل عـدم اللجـوء إىل األلفـاظ البذيئة، 
املتدنيـة  والحـوارات  القـول،  وفحـش 

والسوقية».
كذلك، خالف اإلعالن املادة ١٦ من الئحة 

أن  عـىل  وتنـص  للمجلـس،  الجـزاءات 
استخدام ألفاظ تؤذي مشاعر الجمهور 
هي «مخالفة تقتيض توقيع الجزاء عىل 
املخالف».وكانت نقابـة أطباء مرص قد 
أعربت عن استيائها الشديد من اإلعالن، 
ملا يحتويه من تنمر وسخرية من شخص 

فقـري، ذهـب للكشـف عليـه يف إحـدى 
العيادات، لكـن الطبيب رفض بحجة أن 
مالبسـه ُمهلهلـة، وطلب مـن املمرضة 
إعطـاء املريـض ٢٠٠ جنيـه (١١ دوالراً 
أمريكيـًا) وطرده.وأضافـت أن «اإلعالن 
تضّمن إسـاءة وإهانة للفريق الطبي، إذ 

أظهـر املواطن يف صـورة مريض يطلب 
الكشف الطبي، ليقوم الطبيب واملمرضة 
بالسخرية والتهكم عىل مالبسه املمزقة، 
وهو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي، 
وتجرمه لوائـح آداب املهن املختلفة، ويف 

مقدمتها املهن الطبية».
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الـزوراء اتصلـت بالدكتـور الفنـان 
احمـد رشجـي واجرت معـه الحوار 

التايل :-
*اهـال وسـهال بـك دكتـور احمـد 
ذاكـرة  لصفحـة  موسـع  حـوار  يف 
ولنستذكر معا مسـريتك الفنية عرب 

اعوامك الطويلة .
-سعيد جدا اني اكون ضيف الزوراء 
وصفحتهـا الرائعـة ذاكـرة واقـدم 
شـكري الجزيـل لهذه االسـتضافة 

الجميلة .
*اذن حدثنـا عـن مشـاعرك وانـت 

ضيفنا اآلن ؟
-سـعيد اوال واملهـم ايضـا الفرصة 
الثمينة التي توفرونها يل ولكل ضيف 
يوثـق تاريخـه ومسـريته  ويوثـق 
لتاريـخ الفـن العراقـي وسـعيد أن 
اكون مع هذا الـكادر املبدع املتفاني 
اتمنى ان اكون ضيفـا خفيف الظل 
لنستذكر معا تاريخي الفني خاصة 
انـا اعتقد أني قدمت يشء ال بأس به 

من خالل هذه املسرية .
*حدثنا عن الغربة ؟

-انـا اقمت  يف هولندا منذ عام ١٩٩٨ 
وعـدت اىل العـراق مؤخرا و اسـتقر 
فيـه حصلت عـىل عدد مـن الجوائز 
و الشـهادات التقديريـة يف التمثيـل 
و االخـراج داخل العـراق و يف الوطن 
العربي و اوروبا و ايضا قدمت العديد 
من االعمـال التلفزيونية املهمة مثل 
( وادي السـالم ) و ( سـبايكر ) و ( 
اعمـاق االزقـه ) و ( بنـت املعيدي ) 

و ( طائـر الجنوب ) و فيلم ( صمت 
الراعي ) وعرشات االعمال املرسحية 
و السينمائية و التلفزيونية االخرى.

*هل تأثرت بشـخصية فنية معينة 
وكيف كانت نتائج التاثر بهم ؟

-نعـم شـخصيات عديـدة مـروا يف 
حياتـي الفنيـة وتأثـرت بهـم وبما 
معلومـات  مـن  يمتلكونـه  كانـوا 
املهنيـة  منهـم  تعلمـت  ودروس 
واسـاليب املرسح الناجح فمثال من 
الشخصيات املهمة جدا التي اثرت يف 
مسـريتي الفنان بدري حسون فريد 
شخصيه طاملا تابعتها يف التلفزيون 
و لهـا بصمه وصاحـب موقف ومن 
ثم اسـتاذ جامعـي مهـم و هو من 
الشخصيات التي ساهمت يف تكوين 
شخصية احمد رشجي ألسباب عدة 
منها أن هذا الرجل العصامي الذي ال 
يعطي تنازال عىل مستوى الفن وعىل 
مسـتوى الحياة و من حسـن حظي 
أن أكـون احـد ممثلني آلخـر عملني 
مرسحيتـني يف حياة بدري حسـون 
فريـد يف كلية فنون جميلة مرسحية 
( خطوة من الف خطوة ) و شـاءت 
الصـدف أن نلتقي بعـد الهجرة عام 
١٩٩٦ مـع اسـتاذ بدري حسـون يف 
املغرب  هذا الرجل املهم يف التلفزيون 
و املرسح و السـينما و الفن العراقي 
بعد الوضع املأساوي الذي كان يعاني 
منـه يف املغرب وكنت اتمنى أن اكون 
ذلك التلميذ النجيب وارد الجميل لكل 
ما تعلمتـه منه من خالل رعايتي له 

وطبعـا الرعاية الرسـمية لـه كانت 
من خالل الشـاعر فراس عبد الجليل 
واتمنـى ان احذو حذو اسـتاذ بدري 
حسـون فريد عـىل مسـتوى الحياة 
وعـىل مسـتوى الفـن . يف املغرب لم 
نقـدم عمـل ألن اسـتاذ بـدري كان 
وضعـه الصحـي يسء و بائس جدا 
ويعاني من امـراض مزمنة والدليل 
هـو بعد عودته اىل العراق توفاه الله 
لكن استاذ بدري ال يعطي رأيا مجانا 
عـىل فنـان بـل كان يـؤرش يف احمد 
رشجي بـأن يجب أن تهتم يف تطوير 
قدراتـك التمثيلية واألدائيـة و اهتم 

بـي يف مرسحية ( رتبه رقم ٦ ) التي 
قدمناها يف مـرسح الفنون الجميلة 
وكنا نحرض لعمل اخر لكن لألسـف 
بعـد ان احيـل اىل التقاعـد هاجر اىل 
ليبيـا و من ثـم اىل تونس ومن ثم اىل 
اسـتقر يف املغـرب لكن الـذي وضع 
خطوات احمد الرشجي نحو تحقيق 
اشياء اذا كانت مهمة فهي لتشجيع 
واهتمام الراحل الكبري اسـتاذ بدري 
حسـون فريـد و اكيـد هنـاك بوادر 
فنيـه قبـل الدخول وهـي من خالل 
منطقتي حـي العامـل العزيزة عيل 
جدا وكنت امارس املرسح يف املدرسة 
يف االبتدائيـة و املتوسـطة و الفضل 
يعـود ألسـتاذ حسـن مـدرس اللغة 
العربيـة اتمنى له الصحـة والعافية 
ووالسـالمة له و لعائلتـه هذا الرجل 

هو الذي ارشـدني اىل طريق املرسح 
هو الذي اول شخص وجهني اىل الفن 
اكثـر من مرة من خـالل املرسحيات 
التـي كنت املدرسـه اذكـر اول عمل 
قدمتـه كان شـخصية نسـائيه هي 
شـخصيه ام ليـىل يف مرسحية قيس 
و ليىل  وكنـت احرض مالبس والدتي 
وهـو الذي اخذ بيـدي  ووجهني بأن 
عـيل أن ادرس يف معهد فنون جميلة 
وتحديدا قسم املرسح و بدأنا نمارس 
يف دار الفـن الذي كان يـرشف عليه 
دكتـور كريم خنجـر و ايضا قدمت 
لألطفـال  وايضـا قدمت مع اسـتاذ 

عبـد الله جواد الذي هـو كان رحمة 
الله عليه ألن هو اول معلم للتمثيل يل 
و ألبناء جييل و التقيت له قبل دخويل 
باملعهد و ايضا كان عن طريق استاذ 
كريـم خنجر وقدمنا اكثـر من عمل 
مرسحي يف دار الفن و من ثم قدمت 
اوراقـي ملعهـد فنـون جميلـة عام 
١٩٨٤ لكـن النظام التعليم السـابق 
بأن هناك رشط يف دخول معهد فنون 
الجميلـة ان الطالب يجـب ان يكون 
ناجحا يف الـدور االول لكن انا طلعت 
مكمل يف مادة الفيزياء  والرياضيات 
فاضطـررت ان اعيـد عـام كامل يف 
املتوسـطة حتى ادخـل معهد فنون 
الجميلة وهذا الولع يف الفن قد يكون 
نرجسـيا ولهذا نلت اهتمام االخرين 
كانوا يشـريون عيل ويقولون ان هذا 

ممثل مرسح ومن ثم اصبح املرسح 
حياة احمد رشجـي واصبح املرسح 
هـو البوصلـة التـي افـرش عليهـا 
طريقي و الفكر و املوقف السـيايس 
و االقتصـادي وقد يكون املرسح هو 
الذي دفعني ان اخذ موقف من نظام 

العراق السابق و اغادر العراق .
*حدثنا عـن دخولك معهـد الفنون 

الجميلة وماذا يمثل ذلك اليوم ؟
-دخلت عـام ١٩٨٥ فنـون الجميلة 
وكان هـذا اليوم من اجمـل االيام يف 
حياة احمد رشجـي ووضعت قدمي 
عىل الحلـم الذي طال مـا حلمت به 
اكتشـفت ان الفـن ليس مجـرد ان 
تصعد عىل خشبة املرسح وليس الفن 
ان تمثـل بـل املرسح و الفن بشـكل 
عام رسـالة توعوية للمجتمع معهد 
فنـون جميلة له الفضـل الكبري عىل 
كل مـن مر به خاصة االسـاتذة مثل 
اسـتاذ عزيـز جرب و دكتور يوسـف 
رشـيد و اسـتاذ عبد الخالق املختار 
اسـتاذ عبد الله جواد فاضل الصفار 
و اسـتاذ باسـم العـزاوي و عدنـان 
نعمه الله يرحمه برحمته الواسـعة 
واسـاتذة رائعني جدا واقبل اقدامهم 

فردا فـردا للراحلني رحمة و لالحياء 
ربي يعطيهـم الصحة والسـالمو يف 
املعهد تشـكلت عقلية احمد رشجي 
التي تنظر اىل الفن موقف انساني و 
اجتماعي وسيايس واقتصادي جعل 
من احمد رشجـي املراهق الذي جاء 
للفن بنرجسية فقط ليدرس مرسح 
ااصبح له موقف سـيايس باالضافة 
الخامـس  طلبـة  هنـاك  لالسـاتذة 
تطبيقـات هـم كانوا اسـاتذه صف 
ثاني كطلبة كثري من الطلبة الرائعني 
الذيـن اصبحوا اآلن من اهم الفنانني 
يف العراق اصبح االن حاضنه حقيقيه 
للتشكيل و تكوين و تطوير مهارات 

املمثل.
*وما الذي قدمته يف املعهد ؟

-قدمت الكثري من  االعمال املرسحية 
يف املعهد و بالتايل اصبحت االول عىل 
معهد فنون جميلة وهذا يؤهلني ان 
ادخل يف كليـه فنون هنـاك مرحلة 
اخرى من خالل االساتذة الرائعني يف 
الكليه مثل استاذ بدري حسون فريد 
الله طبعا يرحمه برحمته الواسعة  
و يغفـر لـه ويجعـل مثـواه الجنة 
هـذه االسـماء املبدعـني مـن رواد 
اكاديمية فنون جميلة هم اساسـا 
رواد الفن بالعراق و بالتايل يجب ان 
تشـحذ كل هممك بقدر االمكان ان 
تسـتفيد من هذه الطاقات  قدمت 
و  االسـاتذة  مـع  بالكليـة  اعمـاال 
الطلبـة و قدمت عمـيل املهم ايل هو 
بعيدا بانتظـار الضوء هذه االعمال 

يف الكلية قد تكون للمعرفة و تشكيل 
و تطـور الـذات الجماليـة وتطـور 
املوقف السيايس للفن كانت مساحه 
للقـراءة و بالتـايل كانـت مسـاحه 
معرفية اكثـر لكن انا مديـن للكلية 
عىل انها قدمت احمد رشجي للوسط 
الفني االحرتايف من خالل حصويل عىل 

جائزة افضل ممثل شاب يف مهرجان 
منتـدى املـرسح لالسـتاذ الرائـع ( 
محسـن العـزاوي ) بالتـايل قدمتني 
كممثـل مرسحـي للفرقـة القوميه 
للتمثيـل وانا ما زلـت طالب يف كليه 
فنـون جميلة مرحلـة ثالثه حصلت 
عىل شـهادة مـن الشـهادات املهمة 
والتي اعتز بها جـدا أال هي عضوية 

رشفية للفرقـة القومية للتمثيل تلك 
الفرقـة التي تمثـل املنتخب الوطني 
للفـن العراقي بكل االسـماء املهمة 
التـي بداخلها و قدمتنـي من خالل 
عمل ( اسواق و اشواق ) كأول عمل 

احرتايف .

*حدثنـا عـن رحلتك خـارج العراق 
وكيف وجهتها لفائدتك؟

-محطـات عديدة سـافرت لها حتى 
 ١٩٩٨ عـام  هولنـدا  يف  اسـتقريت 
هناك قدمت الكثـري من االعمال مع 
اصدقائـي الرائعني و فنانني وقدمت 
ايضا اعماال باللغه الهولندية وايضا 
قدمـت افالم مـع مخرجـني كبار و 
ايضـا قدمـت تجربه مهمـه لكن لم 
اكتـف بهـذا الحراك العمـيل ان صح 
التعبـري واردت ان اسـتفيد من هذه 
الغربـه وهـذا الغربـة مـن حسـب 
وجهة نظري هي ان تحمل شـهادة 
حتـى تكون معادال موضوعيا يف هذا 
االخرتاق وحملت حقيبتي عام ٢٠٠٨ 
ألشـد الرحـال للمغـرب يف جامعـة 
االداب  والعلـوم  بـن طفيـل كليـة 
االنسـانية مع االستاذ الرائع ( احمد 
الغـازي ) والدكتـور الرائع ( سـعيد 
الناجـي ) وكنت طالب ماجسـتري و 
من ثـم واصلت الدراسـة يف حصويل 
عىل الدكتـوراه يف عام ٢٠١٤ وكانت 
اطروحتـي عـن العالقـة الثقافيـة 
باملقارنة بني العمل املرسحي العراقي 
و العـرض املرسحـي الهولنـدي من 
خالل هـذا الحراك العمل الذي نشـأ 
عند احمـد رشجي العمل بخشـبات 
مرسحية متعددة يف العراق و تونس 
وهولنـدا وجـدت ان هناك مسـاحة 
للعالقـة بـني املفـردة عىل مسـتوى 
البرص وعىل مستوى امللفوظ .. هذي 

كانت من املحطات املهمة التي كانت 
ثمنا حقيقيا الغرتابي ملدة ٢٠ سـنة 

عن العراق . 
*وما عالقتك بالتلفزيون حدثنا عن 

اولياتها خاصة ؟
-انـا ال انـىس فضل الفنانـة الكبرية 
(سليمه خضري ) هي اول من قدمتني 
للتلفزيون من خالل مسلسل ( بدوي 
حنني ) اخراج االستاذ ( دكتور طارق 
الجبوري ) و التفتت اىل موهبة احمد 
رشجي و قدمتني باملسلسل ومن ثم 
قدمنا اكثر من عمل و قدمت االنهيار 
تأليف احمد هاتـف واخراج الدكتور 
ضاحي حسـن الجنابـي وطبعا مع 
تؤام الـروح سـهران عـيل الرشيف 
وتمـارا محمـود فكانـت مجموعـة 
اعمال تلفزيونية لكن عودتي للدراما 
التلفزيونية كانت عن طريق االستاذ 
املنتـج عمار علوان يف عـام ٢٠١٠ و 
كان التصوير يف سـوريا عمار علوان 
مديـن لـه بعودتـه بهـذا الزخم من 

االعمال .
*: هل هناك مرسح عربي ام  مرسح 

باللغة العربية ؟
- الفـرق كبري جدا بـني االثنني نحن 
بدأنـا نعمل مـرسح و من ثـم بدأنا 
نقلـد مـا يقـدم يف داخـل املسـارح 
االخرى وفيما بعد بدأت انظر للممثل 
بعد هـذه التجربة العملية والنظرية 
يف ثقافـات متعددة،  العراق سـاحة 
مرسحية مهمة جدا كذلك تجربتي يف  
هولندا وجدت ان املمثل لم يعد مجرد 
ممثل  مثل ما يقول مياكروفيسـكي 
بانـه ( كل يشء عـىل املـرسح هـو 
عالمـه ) و بالتـايل هـذا املمثـل هو 
عالمه من منظومه كامله يف العرض 
املرسحـي و مـن ثـم كتابـي الثالث 
الذي هو ( سـيمي ولوجيا املرسح ) 
انا رجل بطبعي احـب املغامرة التي 
تستند اىل معرفة و تستند اىل مغايرة 
بالطرح انا اخرتت موضوعا سـيميا 
لوجيا املرسح بكل تأثراتها باملناهج 
النقديـة الحديثـة، انا لـدي مرشوع 
متكامـل هـذا املـرشوع قـد يكـون 
قلـة قليلة بالعـراق انتبه له لكن هو 
حقيقة حظي باهتمام كبري يف الوطن 
العربي .. اآلن و من خالل ما يصلني 
مـن طلبـات الكثـري مـن الباحثـني 
واشـعر بسعادة كبرية بالتأكيد و انا 
لسـت ناقدا ان اكتـب يف املرسح من 
خالل املرجعيـة العملية و املرسحية 
من خالل االسماء املهمة التي عملت 
معها يف املرسح، وانـا دائما ما اقول 
نحن اهـل املرسح افضـل من يكتب 
عىل  املرسح ألننا عىل دراية ومعرفة 
كاملة بكل حيثيات تشـكيل العرض 

املرسحي .
*هـل تـرى ان نقاطـا يف حياتك لها 

اهمية اكثر من غريها ؟
-نعـم مـن االشـياء املهمـة داخـل 
حياتـي ان ارشـح لجائـزة افضـل 
ممثل يف مهرجان القاهرة التجريبي 
ال  انـا  و  هولنـدي  عمـل  يف   ٢٠٠٥
و  الهولنديـة،  الجنسـية  احمـل 
االشـياء االكثر سـعادا هي حصويل 
عىل الدكتوراه وأحسسـت بانتصار 

حقيقي لغربتي.
*اخريا ماذا تود ان تقول ؟

اكـون ضيفـا يف  ان  -سـعيد جـدا 
جريـدة الـزوراء متمنيا لكـم الخري 

والسعادة.
ونحن ايضـا نتمنى لـك املوفقية يف 

العطاء والعمل الفني الواسـع .
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 الفنان احمد رشجي ممثل وفنان متعدد املواهب عشق املرسح وتعلق بالكامريا وكان كل 
همه كيف يحجز لنفسه مكانة مرموقة وسط زمالئه ويرسم لنفسه بصمة تميزه عن غريه 
من املبدعني، وقد نجح يف إقناع النقاد يف أدائه ويف لفت انتباه الجماهري اىل حضوره وأعماله امللقاة 
بعناية عىل كل األصعدة الفنية.. الفنان الدكتور احمد رشجي من مواليد بغداد عام ١٩٦٨ وحاصل 
١٩٩٦وحاصل  عام  بغداد  جامعة  الجميلة  الفنون  كلية  التمثيل  قسم  البكالوريوس  شهادة  عىل 
عىل املاجستري يف الفنون املرسحية وعىل الدكتوراه يف موضوع (اشتغال العالمة ثقافيا يف العرض 
املرسحي دراسة مقارنة) من جامعة ابن طفيل يف املغرب عام ٢٠٠٤، اقام يف هولندا منذ عام ١٩٩٨ 
وعاد اىل العراق مؤخرا واستقر فيه.. حصل عىل عدد من الجوائز والشهادات التقديرية يف التمثيل 

واالخراج داخل العراق ويف الوطن العربي واوروبا.
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نصحـت دينا راغب، خبـرية التجميل، 
الفتيـات املقبالت عىل الـزواج بتفادي 
بعض األخطاء التـي ترتكبها بعضهن 

قبل زفافهن، وتفسد مكياجهن.
ومن أهم هـذه النصائح تحديد الوقت 
املناسـب يف حالة رغبة العروس إجراء 
العمليات التجملية، أو استخدام الفيلر 
والبوتكـس قبل الزفاف بأيام قليلة، إذ 
من الرضوري اختيار الوقت املناسـب 
إلعطـاء الوجـه الوقـت الـكايف لراحة 
املسام والتخلص من االنتفاخ وتقشري 

الوجه.
وفيما ييل، بعـض النصائح التي عليِك 

معرفتها جيًدا قبل حفل الزفاف:
-1 عند إزالة شـعر الوجه عليِك تحديد 
الوقـت املناسـب حتى ال يـدث التهاب 
إطاللـة  يفسـد  وبالتـايل  بالبـرشة، 

املكياج.
-2 االهتمـام الكامـل برتطيـب الوجه 
ملالمـح  املناسـب  املكيـاج  واختيـار 

الوجه.
-3 عـدم تناول األطعمـة التي تحتوي 

عىل كميـة عالية من الزيـوت حتى ال 
تسبب بثور الوجه.

-4 عـدم تجربة كافة مسـكات الوجه 
فمـن املمكـن أن تكـون غـري مالئمة 
بعـض  وتسـبب  برشتـك  لطبيعـة 
االلتهابات، لذلك عليِك اختيار األنسـب 

لِك.
الطبيعيـة  املنتجـات  اسـتخدِمي   5-
للعنايـة بالوجه مثل مـاء الورد وعمل 
ناعـم  وجـه  عـىل  لتحصـيل  مسـاج 

ومرشق. 

تعـدد الزوجات من األمور الشـائكة 
واملختلـف عليها مجتمعًيـا، فتقبله 
بعض السـيدات كأمر وارد الحدوث، 
وتراه األخريات حكًما نهائًيا بانتهاء 

العالقة.
إذا كنِت من النوع الثاني، يجب عليِك 

االنتباه جيًدا ملا ييل:
1. ضعي القواعـد:إذا كنِت ترفضني 
تعـدد الزوجـات، فكونـي واضحـة 
مـع زوجـِك منـذ البدايـة، بأنـِك ال 
تسـتطيعني الحياة معـه يف مثل هذا 

الوضع.
األمر:بعـض  يف  تتهاونـي  ال   .2
األزواج يسـتخدمون التعدد كتهديد 
لزوجاتهم، فال تسمحي بهذا حتى لو 
عىل سـبيل الهزار، وارشحي لزوجِك 
أن األمـر غـري مطـروح للمناقشـة 

بالنسبة لِك.
أمـام  األمـر  تطرحـي  ال   .3
زوجِك:فبعـض النسـاء يلفتن نظر 
أزواجهـن بالتحدث كثـرًيا عن أمور 
التعدد، وهو ما يوصل له رسـالة أن 

بإمكانها تقبل األمر بسهولة.
4. ثقـي يف نفسـِك:تأكدي أن ثقتـِك 
وال  حولـِك،  ملـن  تصـل  نفسـِك  يف 

الضعـف  إحسـاس  تستشـعري 
والتقصـري، الـذي يجعلـِك تربريـن 

إمكانية زواج زوجِك بأخرى.

 5. احتفظـي دائًما بجمالِك:ال يعني 
هذا أنِك مطلوب منِك أن تطيل وجهِك 
باملكياج طول الوقت، وال أن تصبحي 

يف رشـاقة عارضـات األزيـاء، لكن 
اهتمي بجمال ونظافتِك الشـخصية 
دائًما. احريص عىل االهتمام ببرشتِك 
وترطيـب  تنظيـف  روتـني  واتبـاع 
مناسب لنوع برشتِك وشعرِك، وكذلك 
احريص عىل إزالة الشـعر الزائد من 
الوجه والجسم بانتظام. ليس عليِك 
أن تكوني يف رشاقة العارضات، لكن 
حافظي عىل وزنِك كي ال يؤثر سـلًبا 
عىل صحتِك.سيساعدِك كل هذا عىل 
زيادة ثقتِك يف نفسِك، التي ستنعكس 

عىل تعامالتِك مع زوجِك.
6. احتفظـي بلياقتِك العقلية:بعض 
القـراءة  عـن  يتوقفـن  النسـاء 
وممارسـة هواياتهـن بعـد الزواج، 
وتنتابهن حالة من الركود العقيل، ال 
تكوني منهن. احـريص عىل القراءة 
بانتظـام، واحريص عىل اسـتقطاع 
وقت ملمارسـة هواياتِك، كوني دوًما 
مطلعـة عـىل كل مـا هـو جديـد يف 
مختلف املجاالت، كي ال تدور حياتِك 

يف فلك الزوج واألوالد فقط.

رغم مذاق أطباق السـمك اللذيذ، إال 
أنَّ طهي السمك، وال سيَّما قليه، يولِّد 
رة تنترش يف أرجاء البيت،  رائحة منفِّ
ويصعب التخلُّـص منها عىل الفور. 
ويف هـذا اإلطار،نقـّدم مجموعة من 
نصائـح التدبـري الهادفـة إىل املتعة 
بمـذاق السـمك، مـن دون الرائحـة 

املزعجة يف البيت:
1. أثنـاء القـيل، يجب إغـالق أبواب 
ب  غرف املنـزل كافة، حتـى ال تترسَّ
رائحة السمك إليها من املطبخ، الذي 
ُتفتح نوافذه، مع تشـغيل الشـّفاط 
الكهربائي فيه ومروحة إذا توافرت، 

وذلك طوال مدَّة القيل.
2. بعد الفراغ من قيل السـمك، يجب 
املسـارعة إىل تنظيف فرن الغاز وفق 
الطريقة اآلتية يف التدبري املنزيل: ُينثر 
امللـح مكان بقـع الزيـت املتطايرة، 
وُيزال بعد دقيقتني، بوساطة قطعة 

من القماش. ثم، ُيمزج الخّل األبيض 
والـ“بيكينـغ صـودا“ مًعا، ويضاف 
سـائل الجـيل وبضـع قطـرات مـن 
عصريالليمون الحامض. ثم، تغمس 
قطعـة القماش بالخليط، وُيمسـح 

فرن الغاز.
3. ُيستحسـن جيل األوانـي والقدور 
مـن  االنتهـاء  فـور  املسـتعملة، 

القيل،وقبل تناول الطعام.
4. ُيفيـد غـيل التوابـل واألعشـاب، 
كالقرفة والقرنقـل، ما ينرش رائحة 

منعشة يف املطبخ.

يعـد الشـاي مـن املرشوبات 
التي يصعب االسـتغناء عنها، 
فهو أسـايس يف وجبة الفطور 
بينمـا  للكثرييـن،  بالنسـبة 
يفضـل البعـض تناولـه بعـد 

وجبة الغذاء أو مساء.
ورغم اختـالف املوعد املفضل 
لتناوله، إال أن ألكياس الشاي 
املستعملة فوائد غري متوقعة. 

لذا إياك أن ترميها!
فـإذا تـم دفنها داخل حديقة منزلك، يمكن لهذه األكيـاس أن يكون لها فوائد 

كثرية.
وأوضح التقرير أنه بعد معرفة ذلك سـيحرص غالبية الناس عىل االسـتفادة 
منها، الفتاً إىل أن دفن أكياس الشاي املستعملة يف الرتبة يكون له آثار إيجابية 

تزيد من كفاءتها يف الزراعة، خاصة إذا كانت بعض الشتالت ال تنبت بها.
كمـا تمثـل مكونات الشـاي املسـتعملة مصـدر تغذيـة إضـايف للنباتات ألن 

مكوناتها تجعل تأثريها يشبه تأثري األسمدة الطبيعية لألرض.
كذلك تساهم ألياف نباتات ”األباكا“، التي يتم صناعة أكياس الشاي منها، يف 

توفري بيئة صحية للنباتات عندما تتحلل يف الرتبة املحيطة بها.
فيما تساهم رائحة مكونات أكياس الشاي املستعملة عندما تختلط بالرتبة يف 

إبعاد الكائنات الضارة للنبات.
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 تعد صور السـيلفي من األشـياء 
املحببـة للماليـني من األشـخاص 
حـول العالـم، ويحرصـون عليها 
باستمرار لنرشها عرب حساباتهم 
التواصل االجتماعي،  عىل منصات 
إن  الدراسـات  بعـض  وتقـول 
األشـخاص حالًيـا يلتقطـون مـا 
معدلـه 450 صورة ألنفسـهم كل 

عام.
لكن دراسـة جديدة قد تمنعك من 
التقاط الكثري من صور السـيلفي 
ملـا  نظـرًا  األماميـة،  بالكامـريا 
تحدثـه حقيقة من تشـوه للوجه 
أحجاًمـا  ومنحهـا  وتفاصيلـه، 

وأبعاًدا غري ما هو عليه الواقع.
وكشف باحثون من مركز ”ساوث 
وسـرتن“ الطبي بجامعة تكساس 
أن صور السـيلفي تشـوه وجهك، 
مما يجعل أنفك يبدو أطول وأوسع 

من الصور العادية.
ويف اململكـة املتحدة، تعـد جراحة 
تجميـل األنـف، واحـدة مـن أكثر 
أشكال الجراحة التجميلية شيوًعا، 
ووفًقـا للباحثـني، ارتفعت طلبات 
تجميل األنـف يف ظل التزايد الكبري 

لشعبية صور السيلفي.
الدكتـور بارديـا أمـريالك،  وقـال 
الذي قـاد الدراسـة: ”هناك عالقة 
ملحوظـة بـني الزيـادة يف صـور 
السـيلفي وزيادة طلبـات تجميل 
األنف، خاصة بـني املرىض األصغر 

سًنا“.
ويف الدراسة، أرشك الفريق البحثي 
30 متطوًعـا الستكشـاف كيفيـة 
تأثري صور السـيلفي عـىل مظهر 

مالمح الوجه.
سلسـلة  يف  املتطوعـون  وجلـس 
مـن 3 صـور – صورتـان التقطتا 
باسـتخدام كامـريا أماميـة عـىل 
مـن  بوصـة   18 و   12 مسـافات 
الوجه، وواحدة التقطت باستخدام 
كامريا رقمية عىل مسافة 5 أقدام.
واألهـم مـن ذلـك، أنه تـم التقاط 
الصـور الثـالث يف نفس الجلسـة 
وتحـت نفـس ظـروف اإلضـاءة، 

وقارن الباحثون قياسات 4 معالم 
للوجـه يف الصـور، هـي: األنـف، 

والشفة، والذقن، وعرض الوجه.
الصـور  أن  النتائـج  وأظهـرت 
األماميـة  بالكامـريا  امللتقطـة 
شوهت بشـكل كبري مالمح وجوه 
املشـاركني، ففي املتوسـط ، ظهر 
األنف أطول بنسبة %6.4 يف صور 
و  12 بوصـة،  السـيلفي مقـاس 
%4.3 يف صـور السـيلفي مقاس 
18 بوصـة، مقارنة بالصورة التي 

تم التقاطها بالكامريا الرقمية.
كما وجد أن طـول الذقن انخفض 
بمعـدل %12 يف صـور السـيلفي 
مقـاس 12 بوصـة، وأدى هـذا إىل 
زيادة هائلة بنسـبة %17 يف نسبة 

طول األنف إىل الذقن.
ويف الوقـت نفسـه، جعلـت صور 
السـيلفي أيًضا قاعـدة األنف تبدو 

أوسع، بالنسبة لعرض الوجه.
يف  التشـوهات  هـذه  وانعكسـت 
الخاصـة  املشـاركني  تصنيفـات 
بمظهر وجههم، فكان املشاركون 
أقل رضا بنسبة %9.1 عن أنوفهم 
يف صور السيلفي مقاس 12 بوصة 

مقارنـة بصور الكامريا الرقمية يف 
املتوسـط ، و %5.7 أقـل رضا عن 

وجوههم بشكل عام.
ازديـاد  ”مـع  الباحـث:  وأضـاف 
شـعبية تصويـر السـيلفي، مـن 
الـرضوري أن نفهـم كيف تشـوه 
مالمـح الوجه وكيف يسـتخدمها 

املرىض للتواصل“.
وتابـع: ”باإلضافة إىل ذلـك، توفر 
النتائج التي توصلنـا إليها بيانات 
التأثـري  لتحسـني  للمصنعـني 
الهواتـف  لكامـريات  املجتمعـي 

الذكية“.
وحّذر الباحثون من أن تشـوهات 
الوجه يف صور السـيلفي يمكن أن 
تؤثـر أيًضـا عىل الصحـة العقلية، 
”تدعـم  أمـريالك:  أضـاف  حيـث 
دراسـتنا أيًضا القلـق من أن صور 
السـيلفي يمكن أن تؤثر سلًبا عىل 
مظهر الوجه“.وختم قائًال: ”نحن 
بحاجـة إىل زيـادة الوعـي بكيفية 
تأثري التصـورات الخاطئة يف صور 
تجميـل  طلبـات  عـىل  السـيلفي 
األنف، وتصـورات الصورة الذاتية، 

واالكتئاب، والقلق الالحق. 

قـدم خـرباء التغذيـة نصيحـة هامـة للغايـة 
حول أهمية اتبـاع األنظمة الغذائيـة، التي من 
شـأنها تنقية الجسم من السموم من آن آلخر، 
ويمكننـا اتبـاع بعض من هـذه األنظمة خالل 
شـهر رمضان املبارك، وذلك عـن طريق إدخال 

أنواع من األطعمة ضمن وجباتنا.
و هناك 9 أطعمة من شـأنها تخليص الجسـم 

من السموم الضارة، ومنها.
1) الغريب فروت

يمكن تنـاول كوب مـن عصري الغريـب فروت 
عنـد وجبـة اإلفطـار، فهـي كفيلـة بتنظيـف 
الجهاز الهضمي والجهاز الدوري والكبد، وذلك 
 “C” ألنهـا غنية بمضادات األكسـدة وفيتامني
لـذا فتناول الغريـب فروت لن يسـاعد فقط يف 
الحفاظ عىل الجسـم الرشـيق، بـل أيضاً ينقي 

الجسم من السموم.
2) السبانخ

باإلضافـة إىل الفوائـد العديـدة للسـبانج التي 
تشـمل عالج األنيميـا وتقوية املناعـة وتعزيز 
عمليـة األيـض وتقوية العظام، فإن السـبانخ 
يمكـن أن تنقي الجسـم بأكمله من السـموم، 
حيث تكون السـبانخ بمثابة ”املكنسـة“ التي 
تكنـس كل السـموم لخـارج الجسـم ويمكن 
تناولهـا مطبوخة أو مضافة إىل طبق السـلطة 

أو يف شكل عصري أخرض.

3) الربتقال
احرص عىل تناول إمـا ثمرة برتقال أو كوب 
مـن عصـري الربتقـال الطـازج عـىل وجبة 
اإلفطـار، فهي كفيلة بإحـداث فرق كبري يف 
صحـة جسـمك فالربتقـال غنـي بفيتامني 
”C“ الذي يقـوي املناعة فيقي الجسـم من 
األمراض، كمـا أنه يقتـل الجراثيم ويخلص 

الجسم من السموم بفعالية كبرية.
4) الثوم

حبات الثوم لها قدرة خطرية يف تخليص الجسم 
من السـموم، حيث يحتوي عىل عنرص يسـمى 
”أليسني“ والذي يقوم بعملية ”فلرتة“ للسموم، 

خاصة مـن الجهاز الهضمي، تاركاً الجسـم يف 
أفضـل حاالته الصحية لـذا احرص عىل إضافة 

الثوم إىل أطباقك خالل وجبة اإلفطار.
5) الربوكيل

الـربوكيل غني بالفوائـد الغذائيـة، ومن ضمن 
فوائـده الذهبيـة تنقية الجسـم من السـموم، 
نظراً الحتوائه عىل مضادات األكسـدة فال رضر 
مـن إضافة الربوكيل إىل وجبـة اإلفطار، خاصة 
يف صورة حسـاء الربوكيل اللذيذ، لضمان كامل 

االستفادة بفوائده العديدة.
6) الشاي األخرض

من العادات الجيدة أيضاً خالل الشهر الفضيل، 

أن تحتيس فنجاناً من الشاي األخرض بعد تناول 
وجبـة اإلفطـار بقليـل فالشـاي األخرض غني 
بمضادات األكسـدة التي تحسن عملية األيض 
وتسـاعد يف الحفاظ عىل وزن مثايل ومن فوائد 
الشاي األخرض أنه يخلص الجسم من السموم 

بطريقة طبيعية.
7) بذور دوار الشمس

األليـاف  عـىل  الشـمس  دوار  بـذور  تحتـوي 
والفـوالت، ذات الفوائد الذهبية للجسـم، حيث 
تحافظ عىل صحة الجسم وتخلصه من السموم 

والبقايا املرضة.
8) األفوكادو

األفوكادو من األطعمة الغنية بالعنارص الغذائية 
املفيدة للجسم فثمرة األفوكادو غنية بأحماض 
”أوميغا3-“ الدهنية والتي تسـاعد الجسـم يف 
التخلص من السـموم الضارة لـذا احرص عىل 
إضافة األفوكادو ألطباقك خالل شهر رمضان، 

سواء خالل اإلفطار أو السحور.
9) الكركم

املضـادة  بخصائصـه  الكركـم  يتميـز 
للميكروبات، لذا فهو يعترب من املواد الفعالة 
التي تخلص الجسـم من السـموم فإضافة 
الكركم لوجباتك خالل شهر رمضان تضمن 
تخليص جسمك من السـموم الضارة خالل 

الشهر الكريم.
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• - وقت التحضري: ١٥ دقيقة

• - وقت الطبخ: ٥ دقائق

• - عدد الوجبات: 2

املقادير:

1 باذنجان

1 طماطم

1 بصلة صغرية

1 فلفل أخرض

نعناع

كرفس

ريحان

دبس الرمان

2 ملعقة كبرية زيت زيتون

الباذنجان  طريقة عمل سلطة 

العراقية :

-1 قطعي الباذنجان إىل رشائح 

بالطـول، اقليهـا ثـم قطعيها 

رشائح طولية.

حلقـات  البصـل  قطعـي   2-

الطماطـم  قطعـي  واقليـه، 

طوليـة  رشائـح  إىل  والفلفـل 

وافرمـي باقـة الخضـار فرماً 

ناعماً.

-3 يف وعـاء، اخلطـي املكونات 

زيـت  امللـح،  لهـا  وأضيفـي 

ثـم  الرمـان  دبـس  الزيتـون، 

قدميها. 

ان التعرض للتسمم الغذائي 
يمكن ان يكون من املشاكل 
الصحيـة املؤذية التي يمكن 
ان تتعـريض لهـا، وتختلف 
التـي  اعراضهـا واسـبابها 

يجب ان تتنبه اليها.
لذلـك يجب التعرف عىل اهم 
اعـراض التسـمم الغذائـي 

واسبابه.
1. االعـراض: هنـاك الكثري 
من االعراض التي يمكن ان 
الذي  يشـعر بها الشـخص 
يعاني مـن تسـمم غذائي، 
ومن اهمها، القيء املستمر 
باالعيـاء  العـام  والشـعور 
االعـراض  والتعـب، وهـذه 
تظهـر يف السـاعات القليلة 
الطعـام  تنـاول  تـيل  التـي 
الفاسـد، وقد تسـتمر لعدة 
ايام، ويمكن ان تشتمل عىل 
الـم عضـيل شـديد وفقدان 
للشـهية ومغـص شـديد يف 
االمعاء، واالسهال وقد تصل 
االمـور اىل ارتفـاع شـديد يف 

الحرارة.
2. اسـباب التسمم الغذائي: 
تتعـدد االسـباب التي يمكن 

ان تؤدي اىل التسمم الغذائي: 
تنـاول مـواد غذائيـة خام، 
والسمك  والدواجن  كاللحوم 
بعـض  ففـي  والخضـار، 
االحيان يتـم ذبح الحيوانات 
بطريقة خاطئة او يمكن ان 
تتلوث بالرباز او ان املسـلخ 
ميلء بفـريوس السـاملونيال 
وهذه االمور يمكن ان تؤدي 
بهـذه املـواد اىل ان تتسـبب 
حتـى  الغذائـي  بالتسـمم 

بعـض طهيهـا عـىل النـار. 
يكـون  ان  يمكـن  وكذلـك، 
الغذائـي ناتج عن  التسـمم 
سـوء تخزيـن االطعمـة او 
سوء استهالكها ما يؤدي اىل 
تراكم وتكاثر الجراثيم فيها 
ومنـا عدم الاهتمام بغسـل 
االيـدي قبل تناول الطعام او 
طهي الطعام بايدي متسخة 
الخـرضوات  غسـل  وعـدم 

ووالفواكه بشكل صحيح.
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- هل تعلم أن بعض الخرضوات مثل الخيار والباذنجان 
يمكن أن يكون لها تأثري ضار عىل اإلنسان حيث أثبتت 
إىل  االخرضار  من  لونه  تحول  لو  الخيار  أن  البحوث 
االصفرار نتج عنه مواد لها تأثري سام عىل اإلنسان كما 
أثبتت أن الخيارة املرة ذات الشكل املعوج لها تأثري سام 
عىل اإلنسان .. وهذه املادة السامة توجد يف قلب الخيارة 
.. كما أثبتت البحوث أن أكل الباذنجان بكثرة يؤثر عىل 

الجهاز العصبي لإلنسان.
- هل تعلم أن أول من أسلم من العرب بعد األنصار هم 

أهل اليمن ثم عبد القيس أهل البحرين.
- هل تعلم أن الدموع تحتوي عىل مواد كيميائية مسكنة 

لأللم يفرزها املخ عندما يبكي اإلنسان.
أن  يمكنه  الذي  الوحيد  العضو  هو  الكبد  أن  تعلم  -هل 
يحول الربوتينات وما تحويه من أحماض أمينية إىل مادة 

الجلوكوز أو السكر.
الكرات  - هل تعلم أن أهم وظيفة للطحال هي تهشيم 
الدموية الحمراء التي أصابها الهرم و العجز و يشاركه 

يف هذه املهمة الكبد.
- هل تعلم أن تناول الفول املدمس يمنع اإلصابة باألزمات 
الكولسرتول يف  ارتفاع نسبة  .. فهو يقيض عىل  القلبية 
.. وبذلك يخفض تناول الفول املدمس نسبة واحد  الدم 

باملئة من املواد التي تؤدي إىل تصلب الرشايني.

معرفـة أشـياء جديـدة عـن 
األسـباب  وإدراك  نفسـك، 
وراء  تقـف  التـي  النفسـية 
الطريقة التي تترصف وتعامل 
اآلخرين بها، أمر ممتع ومثري 
القائمة  لالهتمام. تضم هذه 
حقائق نفسية ستساعدك يف 

فهم نفسك واآلخرين.
_ مـن املرّجـح أن أي صداقة 
نشـأت يف الفـرتة مـا بني 16 
– 28 عاًمـا أن تكـون قويـة 
لفـرتة  وتسـتمر  ومتينـة 

طويلة.
_ تفّضل النساء الرجال الذين 
يتمتعـون ببحـة يف الصوت، 
حيث تجعلهم أكثر ثقة وأقل 

عدوانية.
الذين يقّدمون  _ األشـخاص 
أفضـل النصائـح، هـم أولئك 
الذيـن يعانـون مـن أصعـب 

املشاكل.
ذكاء  درجـة  كانـت  كلمـا   _
الشـخص كبرية، كلمـا كان 
يفّكـر بشـكل أرسع، وكلمـا 

كان خطه سيًئا.
عـىل  عواطفنـا  تؤثـر  ال   _
الطريقـة التـي نتواصل بها. 
يف الحقيقـة، فإن العكس هو 

صحيح فطريقة تواصلنا لها 
تأثري عىل مزاجنا.

_ الطريقـة التـي يتعامل بها 
يف  العاملـني  مـع  الشـخص 
املطعـم تكشـف الكثـري عن 

شخصيته.
لديهـم  الذيـن  النـاس   _
إحسـاس قوي بالذنـب، هم 
األفضل يف فهم أفكار اآلخرين 

ومشاعرهم.
_ الرجال ليسـوا أكثر طرافة 
مـن النسـاء، فهـم يقومون 
بإطـالق املزيـد مـن النكات، 
دون االهتمام إن أحب الناس 

ما يقولون أم ال!
يتسـمون  الذيـن  األفـراد   _
بالخجل يتحدثـون قليًال عن 
أنفسـهم، لكن هـم يفعلون 
ذلك كطريقـة تجعل اآلخرين 
يعرفونهـم  أنهـم  يشـعرون 

جيًدا.
_ يوجـد يف أجسـام النسـاء 
ضعف عدد مسـتقبالت األلم 
يف أجسام الرجال، لكن لديهن 

قدرة أعىل عىل احتمال األلم.
موسـيقى  إىل  االسـتماع   _
ذات تـرددات عاليـة تجعلـك 
تشـعر بالهدوء واالسـرتخاء 

والسعادة!
_ إن كنت ال تسـتطيع إيقاف 
تيار األفكار خالل الليل، اعمل 
عىل كتابتها، هذا سيساهم يف 
ضبـط عقلك بسـهولة حتى 

تتمّكن من النوم.
التـي  النصيـة  الرسـائل   _
تحتـوي عـىل صبـاح الخـري 
ومسـاء الخـري تنشـط جزء 
الدماغ املسئول عن السعادة.

_ القيام باألشياء التي تخيفك 
ستجعلك أكثر سعادة!

التـي  الفـرتة  متوسـط   _
تستطيع فيها املرأة االحتفاظ 
برس ما، هي 47 سـاعة و15 

دقيقة!
_ األشخاص الذين يحرصون 
عـىل جعـل الجميع سـعداء، 
ينتهي بهم الحال إىل الوحدة!

_ كلما كنا سعداء، كلما كانت 
حاجتنا للنوم أقل!

_ حني تمسـك يد مـن تحب، 
ستشعر أن األلم والقلق أقل.

األذكيـاء يميلـون لوجـود   _
أصدقـاء أقـل من الشـخص 
العادي. فكلما كان الشخص 
أكثـر  أصبـح  كلمـا  ذكًيـا، 

غموًضا ورسية.

كان هنـاك فتـى يرتاد عىل رّسـام يعيش يف قرية صغـرية جميلة 
بشـكل يومي ليقدم له يد املسـاعدة ألن الرّسام كان يعيش وحيداً 

يف تلك القرية.
املسـاعدة التي يقدمها الفتى كانت عبـارة عن جلب الطعام واملاء 
والقيـام باألعمـال املنزلية، وكلمـا زار الفتى رّسـام القرية وجده 
منتصباً أمام اللوحة ويرسـم رسـومات بديعة ترسق األبصار من 

شدة سحرها واتقانها.
اعتاد الفتـى قضاء السـاعات الطويلة وهو يراقب الرّسـام كيف 
يداعب اللوحة بفرشـاة الرسـم...ويف أحد األيام وبينما كان الفتى 
يراقب الرّسـام كاملعتاد، انهار الرّسـام ووقع عىل األرض من شدة 

التعب واأللم واالرهاق، هرع الفتى لنجدة الرّسام...
الفتى: قلت لك مراراً يا سـيدي أن تريح نفسـك مـن العمل لفرتة، 
فأنـت ال تأخـذ القسـط الوافر من الراحـة هذا إىل جانـب إنجازك 

للكثري من اللوحات البديعة...فلماذا تعذب نفسك بالعمل كثرياً ؟
الرّسـام: (مبتسـماً وبعيـون ذابلة) اليهـم يا بني..أحـب أن أتقن 

العمل الذي أقوم به فالجمال يبقى واأللم يزول.

يرضب للشـخص الذي يعامـل الناس 
حسب قدرهم ، وعىل قدر عقولهم . 

أصله: 
إن أحد الحالقـني كان يحلق يوما ألحد 
زبائنه بموس ماضية فزلّت يده فأصاب 
وجه الزبون بجرح غائر ، بدأ الدم يسيل 
منه غزيـرا فما كان مـن الحالق إالّ أن 
مـال عىل أذن الزبون وقـال له : (( تره 
أكو بعكالك وسـخ )) وتلـك كناية عن 
تعرّض سـمعته لكالم النـاس ! فثارت 
ثائرة الرجل وأحّمر وجهه غضبا وقفز 
من مكانـه وصاح : (( اتخسـه ! .. انا 
أخو خيتـه .. )) . فتوقف نزيف الدم يف 
الحـال . فاعتذر الحالق إليـه ، وأخربه 
بأنه قـد قال ما قال حتـى يثري غضبه 

، ويهـز أعصابه ، فينقطع نزيف الدم . 
فسامحه الرجل وقبل عذره .

وكان للحالق صبي ذكي مجّد وكان قد 
سـمع ورأى ما دار بني أستاده الحالق 
. وبينمـا كان يحلـق ألحـد  والزبـون 
الزبائـن ذات يوم أصـاب الزبون بجرح 
يف وجهه سـال منه الـدم غزيرا . فمال 
الصبـي عىل الزبون وهتـف يف أذنه : (( 
تره أكـو بعكالك وسـخ )) فلم يتحرك 
الزبون ، ولم ينقطـع نزف الدم ، فقال 
الصبـي : (( تره سـمعة بنتـك موزينة 
باملحلـة )) فلـم تؤثر كلمتـه يف الزبون 
شـيئا. فقـال : (( النـاس دا يحجـون 
عـىل بنتك )) فلم يتحـرك الزبون كذلك 
. وكان الحـالق يسـمع ويرى مايجري 

بن الصبي والزبون ، فأرسع إىل الزبون 
ورفع كفه ورضبه سـطرة شديدة عىل 
رقبتـه . فارتـاع الزبـون لذلـك وانتابه 
الغضب وقام من مقعده ثائرا ، وسـأل 
الحالق : (( هاي شنو ؟ .. ليش ترضبني 
؟ )) . وقبـل أن يجيبـه الحالق انقطع 
نزف الدم وتوقـف .. فاعتذر الحالق إىل 
الزبـون ، وأطلعـه عىل حقيقـة األمر ، 
وأن السطرة ماكانت إالّ لتوقف النزيف 
. ثـم التفت الحالق إىل صانعه وقال له : 
(( شـوف ابني .. الناس مو كلهم سوه 
.. أكـو مـن جلمة ... وأكو من سـطرة 
)) . فتعّجب الصبـي من كالم الحالق ، 
وسـعة اطالعه ، وشدة ذكائه .. وذهب 

ذلك القول مثال .
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حقائق ستجعلك تكتشف نفسك ومن حولك

أكو من جلمة ... وأكو من سطرة 

هل تعلم؟

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

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

صــــورة و حــــدث

غزل عراقي
ترتــــــــــاح  روحـي  بلكـن  انسـاك  كلـت 
شـفت نسـيان حبـك بـس أذيـــــــــــــــه

الفــــــــراك  شـلونة  ويـاك  اجـرب  وكلـت 
اليــــــــــــــه املـوت  يعنـي  فـركاك  طلـع 

الـروح  يـرد  وشـمك  الهـوى  انـت  اثـاري 
بيـــــــــه وكلـيش  حياتـي  اسـمك  وطلـع 

يتوج  األول  باسكال  البابا  ـ   823
لوثر األول ملًكا عىل إيطاليا.

األول  ألكسيوس  تتويج  ـ   1081
كومنينوس عىل عرش اإلمرباطورية 
القسطنطينية، ليكون  البيزنطية يف 

أول األباطرة الكومنينيني.
1799 - الجنرال كليرب وقائد املماليك 
يف  مصالحة  اتفاق  يعقدان  بك  مراد 

الصعيد.
عن  مكرم  عمر  إبعاد   -  1822
محمد  من  بأمر  طنطا  إىل  القاهرة 

عيل باشا.
1955 - رئيس وزراء اململكة املتحدة 
من  يستقيل  ترششل  ونستون 
منصبه، وأنطوني إيدن يتوىل رئاسة 

الوزراء خلًفا له.
الفضائي  املسبار  إطالق   -  1973

بيونري 11.
تخرج  العراقية  السلطات   -  1980

األكراد الفيليني من العراق.
1984 - النسانا كونتي يتوىل رئاسة 

غينيا.
الخطوط  طائرة  اختطاف   -  1988
أثناء  «الجابرية»  الكويتية  الجوية 
الكويت،  إىل  تايالند  من  رحلتها 
يوًما   16 االختطاف  عملية  ودامت 
كويتيان  مشواطنان  خاللها  قتل 

وألقيت جثتاهما من الطائرة.
من  اثنني  تسلم  ليبيا   -  1999
استعداًدا  الدويل  للقضاء  مواطنيها 

االشتباه  بسبب  ملحاكمتهما 
أم  بان  طائرة  بتفجري  بتسببهما 

األمريكية فوق لوكربي عام 1988.
جندًيا   15 عن  اإلفراج   -  2007

بريطانًيا كانوا محتجزين يف إيران.
أحد  أنَّ  يكتشفون  العلماء   -  2014
أقمار ُزحل، وهو إنسيالدوس يتمتَّع 
أسفل  السائلة  املياه  من  بمحيٍط 

سطحه املُتجمد.
الرئاسية  االنتخابات  -إجراء 
بأنها  وصفت  والتي  األفغانية 

تاريخية.
الوزراء  رئيس  استقالة   -  2016
اآليسلندي سيغموندور غونالوغسون 

بعد ترسيب وثائق بنما.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
أبـــــــراج

ما زلت يف خضم البحث عن الطرق التي تؤّمن لك 
الحركة الدائمة وعدم اإلستسالم لإلحساس بالعجز 
الذي يهبط معنوياتك وال يتناسب مع طبيعتك النارية 
املقدامة. قد يفيدك هذا التوجه يف حياتك املهنية، لكن 
الحذر رضوري يف حال تطبيقه عىل وضعك الشخيص! 

تعزمني عىل تغيري حياتك للتخلص من كل ما 
يزعجك ويعيق حركتك، وتشعرين أن الوقت قد 
حان لوضع حد نهائي لحالة الرتدد أو عدم الثبات 
وتجتهدين  املهنية،  كما  العاطفية  حياتك  أسس  يف 
لوضع أسس جديدة متينة ومبنية عىل أولوياتك الذاتية 

وقناعاتك الفعلية. 

أو  الصعوبات  أمام  تتخاذلني  وال  عملك  حبني 
الفرتة  هذه  يف  إنجازها  املطلوب  األعمال  كثرة 
كسيدة  الرفيع  وحسك  فعاليتك  تتطلب  التي 
أعمال. تضحني بحبك لإلنخراط يف األجواء اإلجتماعية 
وللمشاركة يف لقاءات األصدقاء وتفّضلني الرتكيز عىل 

مهامك املهنية والعملية. 

املميزة وتخططني  األفكار  إىل بعض  تتوصلني 
ملشاريع مستقبلية عىل مستوى تطوير عالقتك 
من  املزيد  بإتجاه  أوضاعك  وتحسني  العاطفية 
حافظي  اإلستقرار.  عن  والبحث  املشاعر  عن  التعبري 
عىل موضوعيتك وتيقظك وصفاء ذهنك يف العمل الذي 

يمر بمرحلة دقيقة. 

قد تحتاجني اليوم إىل املساعدة القيمة من قبل 
إلنجاز  املطلوبة  الطاقة  ألن  منك،  املقربني  أحد 
أعمالك قد تفوق قدراتك الذاتية، وألن إرادتك مهما 
جميع  عىل  للرد  كافية  وحدها  تكون  لن  صلبة  كانت 
املتفرقة  مهامه  بجميع  والقيام  مرشوعك  متطلبات 

واملؤدية إىل النجاح. 

لك  لتظهر  أبوابها  املهنية  الفرص  لك  تفتح 
تعدك  والتي  أمامك،  تمتد  التي  الواسعة  اآلفاق 
بمستقبل واعد بالكثري من اإلنجازات، والتي تبّرشك 
الحالية.  أعمالك  بإتجاهها  تسري  التي  بالنجاحات 
إغتنمي الفرص املتاحة لك وال ترتددي يف دخول املجاالت 

الجديدة. 

يف  له  تتعرضني  الذي  العمل  لضغط  يكون  قد 
فالجهود  لديك.  عكسية  فعل  ردة  الفرتة  هذه 
التساؤل  إىل  تدفعك  حالياً  تبذلينها  التي  الكبرية 
حول التوقيت الذي يسمح لك بالتمتع بمباهج الحياة 
يف  النظر  تعيدين  يجعلك  مما  الجميلة،  ولحظاتها 

أولوياتك ويف برنامجها. 

أمورك  يف تطور  هاماً  دوراً  اليوم  الحظ  يلعب 
العاطفية بإتجاه ملموس وإيجابي. فقد تلتقي 
مشاعرها  يحرّك  الذي  بالشخص  صدفة  العازبة 
اإلرتباط.  يف  ورغبتها  أحالمها  تحقيق  بإمكانه  والذي 
كما قد ترتقي املتزوجة إىل مرحلة متقدمة من التفاهم 

واإلنسجام مع رشيكها. 

تمضني أفضل األوقات يف هذا اليوم الذي يحمل 
لك الحظ الجيد، والذي يدفعك إىل التفاؤل بتنفيذ 
مشاريعك وإىل اإلحساس بالثقة من نجاحها. فأي 
عدة  خلفها  ستجر  عليها  تحصلني  إيجابية  نتيجة 
إيجابيات، وأي حدث مالئم ملتطلباتك يحمل معه أحداثاً 

أكثر مالئمة! 

يوم جيد يحمل لك الكثري من الحيوية والطاقة 
التي تحاولني توزيعها عىل من حولك  اإليجابية 
املرح  بعض  العمل، وتضفني  أجواء  تلطفني  بحيث 
شعبيتك  من  يزيد  مما  العمل  روتني  عىل  والتغيري 
للعمل  مغرياً  عرضاً  تتلقني  بك.  اآلخرين  إعجاب  ومن 

وتدققني يف بنوده. 

طول اإلنتظار قد يمنع أحياناً املرء من التدقيق 
ويقبلها  بها  فيتأهل  حصولها،  حال  األمور  يف 
منه  يحذرك  ما  بالضبط  وهذا  مترسعة.  بطريقة 
الفلك، إذ يدعوك إىل عدم إهمال دراسة أي تفصيل يتعلق 
باملسألة التي تعملني عليها حالياً والتي يمكنها أن تعود 

عليك بالربح الوفري.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تظهرين قدرة كبرية عىل التأقلم مع األوضاع 
الطارئة واملستجدة، وتتخلصني برباعة من كل 
عىل  حافظي  تقدمك.  وجه  يف  تقف  التي  العقبات 
هدوئك وال تدع املجال إلنفعالك يف السيطرة عىل طريق 
تعاملك. قد تسمعني من حولك ما يثري فضولك ويدفعك 

إىل التفكري. 

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊الكلمات العمودية
1. مـن الخرضاوات التي ترمز إىل الخصوبة (م) - تفرزه 

الغدد.
2. أصلح البناء - جعله الله سباتا و سكنا (ن) - عاهل.

3. وجهات نظر - من فقد سمعه.
4. الذرية (م) - صب املاء صبا متتابعا .

5. مـن أعضـاء الجهـاز الهضمـي (م) - عـدم اإلنجاب 
(ن).

6. متشابهان - هداية و استقامة - عبيد.
7. من الفواكه - صداق املرأة (م).

8. قط - أعطى - حرف مكرر.
9. خفايا (م) - يعرف (م).

10. الفتي من اإلبل (ن) -  الولد ما دام يف الرحم.
الكلمات األفقية 

1.قطع من الجيش ما بني خمس أنفس إىل ثالثمئة - أدام 
النظر إليه يف سكون (م).

2. مدام - خيوط النعل.
3. الراية - متشابهان..

4. نجده يف كل يشء - أقرب النجوم إىل األرض.
5. ساعورة - بُعد.

6. من مراحل القمر - تفسري.
7. مرتقية - رمى املاء من فمه.

8. حرف مكرر - نعاتب (م).
9. للتمني (م) - سهر - إدراك.
10. زواج - من البحار املغلقة.
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أحب عملك كما تحب الحياة



بعد  املشهد  تصدره  سميث،  ويل  العاملي،  النجم  يواصل 
جوائز  حفل  يف  روك،  كريس  الكوميدي،  للممثل  صفعه 
زوجة  بحق  كروس  أطلقها  دعابة  عقب  األخري،  األوسكار 
لويل  الجديد  العمل  منتج   Netflix رشكة  وقررت  سميث. 
«صفعة  عن  الناجم  الجدل  بعد  العمل  إيقاف  سميث 
 Fast فيلم  إخراج  املقرر  من  وكان  الصادمة.  األوسكار» 
انسحب  لكنه   David Leitch املخرج  قبل  من   And loose
توزيع  حفل  من  فقط  واحد  أسبوع  قبل  املرشوع  من 
التعليق  عدم   Netflix رشكة  واختارت  جوائزاألوسكار. 
وبحسب  األوسكار،  يف  حصلت  التي  الشهرية  الحادثة  عىل 
 Netflix صحيفة دييل ميل فقد وردت معلومات تفيد برتدد
يف امليض بهذا الفيلم بعد هجوم ويل سميث املثري للجدل يف 
كان  إذا  ما  املعروف  غري  من  ولكن  األخري،  األوسكار  حفل 
ستبحث  املنتجة  الرشكة  كانت  إذا  ما  أو  سُيقتل،  املرشوع 
أعلن  قد  وكان  للقصة.  جديد  ومخرج  آخر  بطل  عن 
أكاديمية  من  استقالته  عن  سميث  ويل  األمريكي  النجم 
األوسكار للفنون وعلوم الصور املتحركة، التي تمنح جوائز 
األوسكار، بعد واقعة صفعه املمثل كريس روك خالل حفل 

توزيع جوائزاألوسكار األخري. وقال سميث يف بيان االعتذار 
أنه  األكاديمية»، وأضاف  إنه «سيستقيل من  به،  قام  عما 
«سيتقبل كل العواقب املرتتبة» عىل سلوكه، وتابع: «أفعايل 
يف حفل توزيع جوائز األوسكار كانت صادمة ومؤملة وغري 
طويلة  آذيتهم  الذين  األشخاص  «قائمة  وذكر:  مربرة». 
وأحبائي  أصدقائي  من  والعديد  وعائلته  كريس  وتشمل 
األعزاء وجميع الحارضين والجماهري يف املنازل.. لقد خنت 
ثقة األكاديمية، وحرمت املرشحني والفائزين اآلخرين من 

فرصتهم لالحتفال بعملهم االستثنائي».

 ردت الفنانة املرصية إلهام شاهني عىل هجوم 
اإلعالمية الكويتية مي العيدان عليها قبل عام 

بسبب مالبسها التي وصفتها بـ «الجريئة».
يف  استضافتها  خالل  شاهني  إلهام  وقالت 
اإلعالمية  تقدمه  الذي  «العرافة»  برنامج 
عىل  ردا  «املحور»،  قناة  عرب  وهبة  بسمة 
عليها:  العيدان  مي  هجوم  سبب  عن  سؤال 
«أنا معرفهاش، معرفش مني مي العيدان دي، 
ألبس  إني  ليه  تحاسبيني  مالها؟!  هي  بس 
مفتوح أو مقفول، دي مسألة متخصكيش». 
مش  نفسك،  «قوم  شاهني:  إلهام  وأضافت 
تقوم اآلخرين، وكل واحد يبقى عنده الرقيب 
طول  أنا  بالتاني،  دعوة  ملوش  لكن  الذاتي، 
آرائي  عىل  إيجابي  فعل  رد  بيجييل  الوقت 

الذي  الجميل  واليشء  وشجاعتي  التنويرية 
أقدمه للمجتمع والجوائز التي أحصل عليها، 
اإلعالم يجمع كل من هم ضدي فيظهر  لكن 
أن العالم كله ضده، وهذا يشء غري صحيح.. 
وأعربت  بجاز».  ميديا  السوشيال  يحرق  الله 
يقيمون  ممن  غضبها  عن  املرصية  الفنانة 
الفن بنظرة دينية، مؤكدة أن «ما نجسده يف 
شهر  ففي  بالدين،  نربطه  أن  يجب  ال  الفن، 
أقدم شخصية سيدة منتمية  الحايل،  رمضان 
أقتل؟  أنني  إىل تنظيم داعش، هل هذا معناه 
وإذا جسدت شخصية تاجرة مخدرات، هل هذا 
الحقيقة؟  يف  املخدرات  يف  أتاجر  أنا  إنه  يعني 
منعملش  يبقى  بالدين  حاجة  كل  ربطنا  لو 
لينا  وميبقاش  مالئكة  نطلع  خالص،  حاجة 

شاهني  إلهام  وأشارت  نقدمها».  رسالة  أي 
يعتربون  ممن  اآلراء  فرض  ترفض  أنها  إىل 
أنفسهم متدينني عىل الجميع موضحة: «إنت 
أعمل  تجربنيش  ما  لنفسك،  يبقى  متدين 
بيحاسب،  اليل  ربنا  اآلخر  ويف  حرة،  أنا  زيك، 
الديني،  التطرف  ضد  أنا  إنت،  وال  أنا  مش 
الحرية  له  شخص  فكل  الفكر،  يف  والتطرف 
مش  الله،  عىل  وحسابه  له،  يحلو  ما  فعل  يف 
عىل البرش».  وأوضحت أنها غري ناشطة عىل 
مواقع التواصل االجتماعي، وال تنرش صورها 
صفحتها  أن  إىل  الفتة  ميديا،  السوشيال  عىل 
لكن  واحدة،  صورة  عليها  “فيسبوك”  عىل 
الصحافة هي من تنرش صورها، ويتم تداولها 

عىل مواقع التواصل االجتماعي. 

دراما  سباق  يف  العام  هذا  غيابهن  من  بالرغم 
زكي  منى  النجمتني  أن  إال   ،٢٠٢٢ رمضان 
وياسمني عبد العزيز عوًضا عن غيابهن وظهرن 
االتصاالت. رشكات  إلحدى  مختلفة  إعالنات  يف 
الفنان  العزيز مع  النجمة ياسمني عبد  وشاركت 
إعالن دعائي إلحدى  العزيز يف  كريم محمود عبد 
شخصية  من  بأكثر  وظهرت  االتصاالت  رشكات 

يف اإلعالن للمقارنة بني األجواء الرمضانية قديما 
إعالن  يف  ظهرت  زكي  منى  النجمة  أما  وحديثا. 
إلحدى رشكات االتصاالت مع النجمات نيلىل كريم 
ودينا الرشبيني والفكرة قائمة عىل استعادة الزمن 
الجميل عن طريق استخدام لحن أغاني السندريال 
األغاني  كلمات  تغيري  مع  حسني  سعاد  الراحلة 

واالحتفال بقدوم رمضان يف فصل الربيع.

تشارك الفنانة العراقية، آالء نجم، يف عملني 
دراميني خالل شهر رمضان املبارك، العمل 
للكاتب  خروج»  «تسجيل  مسلسل  األول 
فاضل  عيل  وإخراج  الركابي  مصطفى 
والعمل الثاني مسلسل «جوري» من تأليف 

الدكتور أحمد عثمان وإخراج عيل عباس.
«تسجيل  مسلسل  يف  أجسد  نجم:  وقالت 
رمضان  شهر  يف  سيعرض  الذي  خروج» 
وهي  قبيلة)  (العمة  شخصية  املبارك 
شخصية حادة وواضحة وإيجابية يف العمل 
تحاول ان تحمي من تحبهم من األذى لكن 
ان  اىل  مشرية  منها»،  أقوى  يبدو  الواقع 
املسلسل  لبطل  ساندة  تكون  «شخصيتها 
(مالك)  شخصية  يف  فاضل  خليل  الفنان 
الفنانني  من  عدد  املسلسل  يف  ويشارك 
وهم أسعد عبد املجيد، والدكتور هيثم عبد 
الرزاق، وخليل فاضل، وأشتي حديد، وهند 

نزار، وأمري الدراجي وغريهم». 
عمل  يف  أيضا  «تشارك  انها  اىل  وأشارت 
درامي اخر حمل اسم (جوري) الذي يحاكي 
من  املايض  القرن  من  السبعينيات  حقبة 
تأريخ العراق»، مبينة ان «املسلسل يتناول 
جريمة حصلت يف العراق واملحاولة للوصول 
املسلسل  أحداث  عرب  الجريمة  خيوط  اىل 

املتصاعدة».

وأضافت أنها «ستجسد شخصية (نشوى) 
السلبية التي تسعى وراء الرش وكل ما يرض 

املجتمع من سوء وهي شخصية مغايرة عن 
كل ما قدمته من أدوار درامية سابقة».
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أثار مقطع فيديو دهشة عارمة عىل منصات التواصل االجتماعي ألسماك 
تخضع لفحص ”بي يس آر“ يف الصني.

وأظهـر املقطـع املتـداول طبيبـاً يرتـدي زيـاً كامالً مـن معـدات الوقاية 
الشـخصية يف إحدى أسـواق شنغهاي، ويأخذ مسـحة من سمكة حية، يف 

واحدة من أغرب املشاهد منذ تفيش الوباء عام 2020.
ويقـول العامـل الطبي، خـالل املقطع، للبائـع: ”من فضلـك ال ترتكها“، 

ويجيب البائع: ”ال تقلق، لن تعضك“.
وتفاعـل كثريون مع املقطـع املصور، مبدين ردود أفعـال متباينة، إذ قال 
أحد مسـتخدمي وسـائل التواصل: ”هذه سمكة صحية، من الجيد أن تجد 

بعض اللحظات املرحة“.
وشـهدت شـنغهاي زيادة يف عدد حاالت اإلصابات خالل األسابيع األخرية، 
بمـا يف ذلـك تطـورات تفيش وباء فـريوس كورونـا املسـتجد ومتحوراته 

املتتالية.
وذكـرت لجنة الصحة لبلدية شـنغهاي أنه تم تسـجيل 4144 حالة بدون 

أعراض و358 حالة إصابة بأعراض فريوس كورونا الخميس املايض.

اشتكى عدد من مستخدمى موقع وتطبيق فيس بوك من عدم القدرة 
عىل التعامل مـع املوقع، حيث ظهرت صفحات فارغة ال تحتوى عىل 
أى تحديثات للمستخدمني، ولجأوا ملواقع التواصل االجتماعى األخرى 

من أجل التعبري عن غضبهم.
وحسـب موقـع DownDetector املتخصص يف رصـد األعطال ترضر 
املستخدمني من انقطاع ”فيس بوك“ و“ماسنجر“ و“انستجرام“ عن 
العمـل يف العديد من الدول حيث انقطع فيس بوك بداية من السـاعة 

الثامنة والربع من مساء اليوم، ولم يتضح بعد سبب هذا التعطل.

تبدأ سياسـة نظام دفع الفواتري 
بـالي“،  ”جوجـل  يف  الجديـد 
ويجرب هـذا التغيري املطورين عىل 
اسـتخدام نظـام الدفـع الخاص 
بالرشكـة لعمليات الـرشاء داخل 
التطبيـق، يعنـي التحديـث أنه ال 
يمكنك إضافة روابط أو أقسام ىف 
التطبيق تعيد توجيه املستخدمني 
اشـرتاكات مميـزة مـن  لـرشاء 
موقعـك أو من مصـادر بديلة يف 
املقابل ، سيتعني عليك دفع رسوم 
بنسـبة ٪15 أو ٪30 (حسب فئة 
التطبيـق الخاص بـك) إىل عمالق 

البحث لتسهيل هذه املعامالت.
ألول  ذلـك  عـن   Google أعلنـت 
مـرة يف سـبتمرب 2020، مـا أتاح 
للمطورين نافذة مدتها عام واحد 
إلجراء تغيريات عىل تطبيقاتهم ، 
لذا كان Google Play Billing هو 
نظـام الدفع االفـرتايض. يف العام 
املـايض  منحت تمديًدا ملدة سـتة 

أشـهر لبعض املطورين ، لتمديد 
املوعـد النهائي حتـى 31 مارس 

.2022
الجديـدة  السياسـة  وتـرسي 
للرشكة عـىل الجميـع - واألمور 
تتغري. عىل سـبيل املثـال إذا كنت 
تسـتخدم طـرق دفـع بديلة، فال 
يمكنـك الرتويـج لخططـك عـىل 
التطبيـق، أو إنشـاء روابط تنقل 

املستخدمني إىل هذه الصفحة.
قسـم  عـىل   Spotify ويحتـوي 
-A تطبيـق يف  مـدرج   متميـز 
droid الخـاص بـه والـذي يعيد 
توجيـه املسـتخدمني إىل موقعـه 
عىل الويب. مـن الناحية الفنية ، 
يجـب عليه إزالة هذا القسـم من 
تطبيقه. ولكن نظرًا ألنها أبرمت 
صفقة مع Google الختبار طرق 
بديلة للفوتـرة ، فقد تحصل عىل 
موقـع  نقـل  حسـبما  ترصيـح 

.TheNextWeb

إىل  اإليطاليـة  السـلطات  لجـأت 
كلـب آيل، ملسـاعدتها عـىل القيام 
بدوريات يف أطـالل مدينة بومبي 
التـي دمرهـا ثـوران بـركان منذ 

2000 عام تقريبا.
”سـبوت“  الروبـوت  وسـيعمل 
الـذي طورتـه رشكة ”بوسـطن 
ديناميكس“ األمريكية عىل فحص 
املباني القديمة بحثا عن مشـاكل 
هيكليـة خطرية، وتقييـم التقدم 
املحرز يف أعمـال الرتميم، وتحديد 
وفحـص األنفـاق التـي أنشـأها 

لصوص اآلثار.
وعن أهمية اسـتخدام ”سبوت“، 
قال مديـر املوقع األثري، غابرييل 

صحفـي:  بيـان  يف  زوشـرتيغل 
”غالبا ما تكون ظروف السـالمة 
حفرهـا  التـي  األنفـاق  داخـل 
لصوص املواقـع األثرية محفوفة 
باملخاطر، وبالتايل فإن اسـتخدام 
الروبـوت يمكـن أن يسـمح لنـا 
بامليض قدما برسعة أكرب وبأمان 

تام بأعمال التنقيب“.
وتفيـد تقاريـر إعالميـة برتاجع 
نسـبة محاولة اللصـوص رسقة 
آثـار من بومبـي وبيعهـا، بعدما 
كثفـت السـلطات اإليطاليـة من 
رغـم  ذلـك،  ملواجهـة  حمالتهـا 
اسـتمرار وجود أنفاق يف املنطقة 

املحيطة باملوقع األثري.
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دخل علينا شهر رمضان املبارك، وحل ضيفاً عزيزاً .. هذا الشهر الفضيل الذي نرتقبه 
كل عام، لكنه ما زال يختلف عن سابقاته يف العراق والعالم أجمع .. فنحن والعالم 
الذي  الوباء  هذا  كورونا..  تفيش فريوس  بسبب  استثنائيا غري مسبوق  ظرفا  عشنا 

أصاب وأودى بحياة املاليني يف أغلب دول العالم.
لكن الحمد لله بدأت الحياة  نوعا ما تعود اىل طبيعتها، وفتح بيت الله الحرام، واملسجد 
تفيش  بسبب  اغلقت  أن  بعد  الحياة،  ومرافق  املساجد،  وجميع  الرشيف،  النبوي 

الوباء.
الشهر  هذا  يف  منا  الله  أراد  عما  التبعدنا  أن  يجب  تالحقنا  التي  الحياة  ضغوط  إن 
حتى  أو  عملنا،  يف  لنجاحنا  وثمن  رضيبة  إال  هي  ما  الحياة  ضغوطات   .. الفضيل 
النجاح يف أي مرفق من مرافق الحياة، فإن كل ما يف الحياة له ثمن.. وثمن النجاح هو 
العمل الجاد، فنجاحنا يف عملنا أو يف دراستنا ال يأتي بالتمني، إنما يأتي بالعمل وبالكد 
والجد واالجتهاد، ويأتي أيضا عن طريق تخطيطنا املتواصل إلنجاح حياتنا عىل أسس 

ممنهجة ومدروسة بشكل صحيح، فكل هذا يحتاج إىل الصرب والهدوء واملثابرة. 
 من البديهي أيضا يف حياتنا أن كل من يحاول أن يختلف أو يتميز عن اآلخر، تالحقه 
الكثري من الضغوطات سواء كان رجالً أو امرأة أو حتى شاباً، فكل من يسعى لتحسني 
عمله وعلمه وقدراته، يواجه الكثري من الضغوط النفسية واالجتماعية واالقتصادية 
من حوله، لكن من يسعى بتميزه الفكري وحبه لتطوير ذاته، يحول السلبيات التي 
األهداف  له  يحقق  وناجح،  جاد  عمل  من  التمكن  نحو  تدفعه  إيجابيات  إىل  تواجهه 

املنشودة التي يسعى إليها. 
بالعودة اىل هذا الشهر الفضيل الذي جعله الله من افضل الشهور، فيه ليلة خري من 
الف شهر.. شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، دعونا نفكر يف 
العمل والعبادة يف آن واحد .. ننجح يف عملنا بشتى انواعه ونتقرب بالعبادة اىل الله 

عز وجل .
يف هذا الشهرالكريم تهلل وتكرب املساجد وتكثر الناس من االعمال الصالحة والعبادات، 
االنفتاح، وترك  االيتام وقلة  الصدقات، وتفقد واكساء  االفطار، واخراج  ومن مآدب 
الجوارح، والجار يطرق باب جاره حامال معه طبق رمضان، هذا العرف االجتماعي 

الذي لم يختِف يف احلك الظروف.
نلتمس يف هذا الشهر الفضيل اجمل العبارات « رمضان يوحدنا، وربانيون يف رمضان، 
واالنسانية مع رمضان»..لكن رشيحة املدقعني من» الفقراء وااليتام « يف املجتمع هم 

أكثر من ينتظر خريات رمضان بمشاعر قد تخلو عن الكثري منا.
الفقر يف اللغة هو « العوز والحاجة «،والفقري هو» من ال يملك إال أقل القوت»، ويف 

هذه األيام ويف الكثري من الدول من يملك ١ اىل ١٠ دوالرات يوميا فهو فقري.
ال ينظر اإلسالم إىل الفقر عىل إنه عيب اجتماعي، أو ذلة للفقري، ومنقصة من كرامته، 
فقد علّم الدين أبناَء هذا املجتمع ومنهم الفقري نفسه «أن الكرامة والرفعة فيه ليست 
والعمل  والعلم  باإليمان  بل  وسيارات»،  وعقارات  اموال  من  املرء  يملك  وما  بالثروة، 

الصالح والتقوى .
تعاىل  قال  املؤمن..  لعبده  وجل  عز  الله  من  ابتالء  أنه  عىل  الفقر  اىل  اإلسالم  وينظر 
 ِ

َوَبرشِّ َوالَثَمرَاِت  َواألَْنُفِس  األَْموَاِل  َن  مِّ َوَنْقٍص  َوالُجْوِع  الَخْوِف  َن  مِّ ٍء  ِبَيشْ (َولََنْبُلوَنَُّكْم 
ِرْيَن). ـِ ـب ـٰ الَص

آمن بي من بات شبعان  الله عليه وسلم) فقال:« ما  الله (صىل  الكريم  أما رسولنا 
وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم به».

األغنياء،  رذيلة  يسرت  املال  يقول»  السالم)  (عليه  طالب  أبي  بن  عيل  االمام  وسيدنا 
والفقر يغطي فضيلة الفقراء».

أما لقمان الحكيم فيقول» حملت الجندل والحديد وكل يشء ثقيل فلم أحمل شيئا هو 
أثقل من جار السوء، وذقت املرار فلم أذق شيئا هو أمر من الفقر».

لنجعل من هذا الشهر الكريم شعارا كبريا « رمضان يوحدنا ويجمعنا «.. نعم وحدة 
البلد قوة بوجه  ابناء  تحمل انسانية تليق ببلدنا العظيم .. ووحدة تجعل من نسيج 
كل من يريد تقسيمه، وليتفقد احدنا االخر، ونرفع أكفنا بقلب صادق بالدعاء ألهلينا 
وألصحاب الفضل علينا، ولبلدنا.. ان يدفع الله عز وجل عنه كل سوء ويحفظه من 

كل مكروه.
النريد ان ننام ويف قلوبنا قسوة ظلم األقوياء عىل بعضنا !.. والنريد ان ننام ونسمع 
جارنا ينئ جوعا، ونحن نجلس أمام مائدة حافلة بصنوف الطعام والفواكه.. لنتقاسم 
رغيف الخبز، وليتفقد بعضنا اآلخر، ونتبادل الدعاء مع أهلينا وأحبتنا وأصدقائنا.. 

ونجعل رمضان يوحدنا ويجمعنا.
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املـرصي  املمثـل  إسـتضاف 
الربامـج رامـز جالل  ومقـدم 
ياسـمني  املرصيـة  املمثلـة 
صربي يف برنامجه ”رامز مويف 

ستار“.
وقامـت ياسـمني بـردة فعـل 
شـعورها  بعـد  هيسـتريية 
بالخـوف حيـث كانـت ترصخ 
خائفة، وظهر رامز وهو يرمي 
عليها الثعابني، عندها رصخت 
ياسـمني قائلة: ”كفاية.. مش 

قادرة استحمل“.
وعلـق رامز عـىل الحلقة حيث 
شـارك مشـاهد مـن أحـداث 
املقلـب عرب صفحتـه الخاصة 
وكتب:“رعب وخوف ياسـمني 

صربي من كوبري وتمساح“.
وتصدر إسـم ياسـمني صربي 
التواصـل  مواقـع  يف  الرتينـد 
الحلقة  اإلجتماعي فور عرض 
وتفاعل املتابعني معها بشـكل 
أحـداث  عـىل  معلقـني  كبـري 
الحلقة كما وشـاركوا مشاهد 

من الحلقة.

شهدت البعض من الحلقات األوىل 
مـن املسلسـالت التلفزيونية عدًدا 
مـن اإلهـداءات لنجوم ومشـاهري 
رحلـوا .. وقـام مسلسـل «الكبري 
السـادس  الجـزء  بإهـداء  أوي٦» 

للفنان الراحل سمري غانم ووجهوا 
يف بدايـة الحلقة الرسـالة التالية: 
«إهـداء إىل مـن أضحكنـا وعلمنا 
الضحـك االسـتاذ #سـمري_غانم» 
وقـام صنـاع مسلسـل «يف بيتنـا 

روبـوت٢» بإهـداء الجـزء الثاني 
للفنانـة الراحلـة دالل عبدالعزيـز 
وقدموا رسالة جاء بها: «إهداء إىل 
روح األم العظيمة والفنانة الكبرية 
وأول مـن دعمت هـذا العمل دالل 
عبدالعزيـز « وقام فريق مسلسـل 
«األختيـار ٣» بإهـداء هـذا الجزء 
الراحل وحيد  السيناريسـت  لروح 
حامد ومسلسـل «أحالم سـعيدة» 
فقـد أهدتـه العدل جـروب للفنان 
الراحـل سـامي العـدل وبعد خرب 
وفاة نقيب املحامني رجائي عطية 
«سـوتس  مسلسـل  أرسة  قامـت 
حلقـات  أوىل  بإهـداء  بالعربـي» 
املسلسـل للراحـل هـذا يرجع ألن 

العمل يدور حول مهنة املحاماة.

أكـدت النجمة املرصيـة الفنانة، 
داليا البحريي، أنها لن تتنازل 

يف الفن، فيمـا أعربت عن 
أمنيتها يف تجسيد األدوار 
وخاصـة  التاريخيـة 
الفراعنـة فضالً  أدوار 
بتعلـم  أمنيتهـا  عـن 

اللهجة العراقية.
وقالـت الفنانـة داليـا 

البدايـة  «يف  البحـريي: 
لـم أكـن أخطـط لدخول 

مجال الفـن مطلقاً ولم يكن 
يف حسـاباتي، وكان لدي شـغف 

وحب اسـتطالع يف مجاالت أخرى والبحث 
عـن الـذات»، مؤكدة: «دخـويل الفن كان عن 
طريـق الصدفة ولم أكن أتوقع أني سـأدخل 

يوماً يف هذا املجال».
وأضافـت: « كنـت أعمـل يف مجـال اإلعـالم 
مقدمة برامج يف الفضائيـة املرصية ،وأيضاً 
كان لـدي شـغف يف مجـال (املـودل)، ومـن 
خـالل عميل اإلعالمي التقيت الكاتب املرصي 
الراحـل رأفت امليهـي الذي قادنـي اىل مجال 
الفن وعملـت معه أول أفالمي (عشـان ربنا 

يحبـك) العام ٢٠٠١ وكان هذا 
العمـل أول تجاربي الفنية 
،وبعدها توالت األعمال 

املختلفة.»
أن  اىل  وأشـارت 
«هنـاك أدوار كثرية 
لكـن  تجذبنـي، 
أجسـد  أن  أتمنـى 
التأريخيـة  األدوار 
(الفرعونية) املرصية 
يف األعمـال الفنية ألنها 

تستهويني».
«مسلسـل  أن:  اىل  ولفتـت 
(يوميات زوجة مفروسـة) عرض عّيل 

مرتني لالشرتاك 
وذكـرت البحريي: «عندما يذكر أمامي اسـم 
العراق يوحي يل أشـياء كثـرية منها العراقة، 
العربـي  والجيـش  والتحـدي،  والصمـود، 
العراقـي الباسـل، كل تلـك الصفـات تمر يف 
خيـايل»، مؤكدة أن» العراق بلد زاخر بثقافته 
وتنوعه وحضارته العريقة، وأتمنى أن أتعلم 
اللهجـة العراقية ألنني أحبهـا كثرياً ومحببة 

اىل قلبي».


